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كةمثةينى ئازاديى رادةربأين دةضيَتة هةولَير
رؤذنامة

ضاالكييةكانى كةمثةينى بةرطريى 
ضاالكي  رادةرب��إي��نء  ئ��ازادي��ى  لة 
ميدياكان، كة دذى بةرتةسككردنةوةى 
ئازاديى رادةربإين دةستيانثَيكردووة، 
بة مةبةستى زياتر فشار خستنةسةر 
ضينء  ثايتةختء  دةضَيتة  دةسةآلت، 
ثشتيوانيى  هةولَيريش  توَيذةكاني 

لَيدةكةن.
ئةندامَيكى دةستةى بةإَيوةبردنى 
ئازاديى  لة  بةرطريى  كةمثةينى 
وشة  كؤمثانياى  كة  رادةرب��إي��ن، 
لةوةكردةوة؛  جةختي  رَيكيخستووة، 
هةولَير  لة شارى  ضاالكييةكانيان  كة 
ئَيستادا  »لة  وتى:  دةستيثَيكردووةء 
رؤشنبيرانء  رؤذنامةنووسانء 
زانكؤء  خوَيندكارانى  مامؤستايانء 
هةولَير  ش���ارى  ثةيمانطةكانى 
كةمثةينةكةنء  رَيكخستنى  سةرقاَلى 
ثشتطيريى  زؤرباشدا  ئاستَيكى  لة 
داهاتوودا  رؤذان��ى  لة  لَيدةكرَيتء 

ضاالكى بةرضاو ئةنجامدةدرَيت«.
ل��ةالي��ةك��ى دي��ك��ةوة، م��اوةى 
هةرَيمى  ميدياكانى  هةفتةيةكة 

ئةو  لةناويشياندا  ك��وردس��ت��انء 
لةاليةن  كة  طؤظارانةى  رؤذنامةء 
ث��ارت��ي��ي��ةوة س��ك��اآلي��ان ل��ةس��ةر 
بؤ  طفتوطؤدان  لة  ت��ؤم��ارك��راوة، 
ئةنجامدانى ضةند ضاالكييةكى طةورة 

لة شارى هةولَير.
بةإَيوةبةرى  ه��ةردى،  ئاسؤس 
راطةياندن  بؤ  ئاوَينة  كؤمثانياى 
بة  ميديايانةوة  ئةو  ضاالكي  لةبارةى 
»كةمثةينَيكى  راطةياند:  رؤذنامةى 
بةرتةسككردنةوةى  دذى  كراوةمان 
رَيكخستووةء  رادةربإين  ئازاديى 
ئةنجامدةدةينء  ضاالكى  زنجيرةيةك 
كؤتايى  رؤذى  بةدَلنياييشةوة 

ضاالكييةكانمان لة هةولَير دةبَيت«.
داواى  ه�����ةردى،  ئ���اس���ؤس 
ل��ة س��ةرج��ةم ئ��ازادي��خ��وازانء 
كرد،  رؤشنبيران  رؤذنامةنووسانء 
كة لة ناوةوةى هةرَيمى كوردستانء 
لة دةرةوةى وآلت ثشتيوانيى خؤيان 
دةرببإن،  كةمثةينةكة  ضاالكىء  بؤ 
كة دذى بةرتةسككردنةوةى ئازاديى 

رادةربإين ئةنجامدةدرَيت.
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رؤذنامة
طرَيبةستَيك  بةثَيى  سلَيمانى  نَيودةوَلةتيى  فإؤكةخانةى 
سةرزةوى  خزمةتطوزاريى  طةشتيارانء  )خزمةتطوزارييةكانى 
لة  يةكَيكة  كة  ئةير،  ئةزمإ  كؤمثانياى  دةدات��ة  فإؤكةكان( 

كؤمثانياكانى طرووثى نؤكان.
فإؤكةخانةى  طشتيى  بةإَيوةبةرى  هةورامى،  عةبدوَلآل  تاهير 
نَيودةوَلةتيى سلَيمانى، لةبارةى ئةو طرَيبةستةوة بؤ رؤذنامة وتى: 
ئةو  رابردوودا خؤى  )5( ساَلى  لةماوةى  »فإؤكةخانةى سلَيمانى 
دةكرد،  فإؤكةكان  طةشتيارانء  ثَيشكةشى  خزمةتطوزارييانةى 
نَيودةوَلةتى،  رَينمايى  ياساء  هةندَيك  لة  بةدةرة  ئةوة  هةرضةند 
بوارةدا  لةو  نةبووة  كؤمثانيايةك  كة  بووة  ئةوة  لةبةر  ئةمةش 
كارانة  ئةو  دةتوانَيت  كة  لةوةى  دَلنيابين  هةبَيتء  ئةزموونى 

بكات«.
بوارةدا  لةم  كارى  ئةير  ئةزمإ  كؤمثانياى  ثَييواية:  هةورامى 
رَينماييةكانى  بةثَيى  بؤية  ثةيداكردووة،  شارةزايى  ك��ردووةء 
فإؤكةخانةى  لةطةأل  طرَيبةستَيكى  كوردستان  هةرَيمى  حكومةتى 
طةشتيارانء  )خزمةتطوزاريى  ثَيشكةشكردنى  بؤ  سلَيمانى 
ساأل   )5( م��اوةى  بؤ  فإؤكةكان(  س��ةرزةوى  خزمةتطوزاريى 
دةتوانن  باشبوو،  ثَييان  اليةنيش  هةردوو  ئةطةر  ئيمزاكردووة، 

دواتر طرَيبةستةكة نوآ بكةنةوة.
نَيودةوَلةتيى  فإؤكةخانةى  طشتيى  بةإَيوةبةرى  وتانةى  ئةم 
لة  ثَيناسةكةى  بةثَيى  ئةير  ئةزمإ  كة  لةكاتَيكداية،  سلَيمانى 
وَيبسايتى رةسميى طرووثى نؤكان، )كؤمثانيايةكى فإؤكةوانييةء 
لةساَلى 2005 دامةزراوةء خزمةتطوزاريى طواستنةوةى ئاسمانيى 

كةلوثةلء هاوآلتييان ئةنجامدةدات(. 
بؤ ل...2

ضاوان عةلى 

ئةنجامى  بةهؤى  ثَيدةضَيت 
تشرينى  س��ةرذم��َي��ري��ي��ةك��ةى 
عَيراقةوة،  ئةمساَلي  يةكةمى 
بودجةى هةرَيم بؤ ساَلى داهاتوو 

كةمبكات.
بودجةى  )17%(ى  رَي���ذةى 
بةثَيى   2005 س��اَل��ى  ه��ةرَي��م، 
بودجةى  لة  رَيكةوتنَيكى سياسيى 

بةو  كرا،  دياريى  عَيراق  طشتيى 
ئةنجامدانى  ل��ةدواى  مةرجةى 
دانيشتووانى  طشتيى  سةرذمَيريى 
ع��َي��راق��ةوة ب��ةث��َي��ى ذم���ارةى 
دانيشتووانى هةرَيم مامةَلة لةطةأل 
طشتيي  بودجةى  لة  هةرَيم  بةشى 

عَيراقدا بكرَيت. 
ئةندامى  ئةتروشى،  سامى 
ليذنةى دارايى لة خولى ثَيشووى 
بؤ  ئ��ةوةى  ع��َي��راق،  ثةرلةمانى 

رؤذنامة خستة روو؛ كة لة ياساى 
بودجةى )2010(داء لة دةستوورى 
عَيراقيشدا ئةوة ئاماذةى ثَيكراوة، 
كة داهاتى سامانة سروشتييةكانى 
عَيراق بةثَيى ذمارةى دانيشتووان 
هةربؤية  دةك���رَي���ت،  داب���ةش 
رَيذةى  كة  دةكرَيت،  ض��اوةإوان 
بة  تائَيستا  كة  هةرَيم  )17%(ى 
دةستنيشان  سياسيى  رَيكةوتنى 

كرابوو، طؤإانى بةسةردا بَيت.

ثَيشبينى ئةوةشيكرد، ئةنجامى 
كورد  قازانجى  لة  سةرذمَيرييةكة 
نةبَيت، ضونكة بة وتةى ئةو؛ تةنيا 
ثارَيزطاكةى   )3( دانيشتووانى 
فيعلى  دانيشتووانى  بة  هةرَيم 
كة  دةكرَين،  دةستنيشان  هةرَيم 
لةضاو دانيشتووانى عَيراقدا رةنطة 
بودجةى  بةمةش  )17%(ء  نةطاتة 
زيادبكات  ئةوةى  لةبرى  هةرَيم 

كةمدةكات.

رؤذنامة

فراكسيؤنةكانى  ديكة  جارَيكى 
ئؤثؤزسيؤن داوا لة سةرؤكى ثةرلةمان 
دةكةن، ثرسى ئامادةبوونى راطةياندن 
لة دانيشتنةكاندا بخاتة بةرنامةى كارى 

طفتوطؤكانى ثةرلةمانةوة.
دوَينآ  ك��ة  ياداشتَيكياندا  ل��ة 
ثةرلةمانى  س��ةرؤك��ى  ئ��اراس��ت��ةى 
سَي  ه��ةر  ك���ردووة،  كوردستانيان 
يةكطرتوو،  )ط���ؤإان،  فراكسيؤنى 
كؤمةأل( لة ثةرلةمانى كوردستان ئةوة 
دةخةنةإوو؛ »لة رؤذى )9/19( هةرسآ 
ئاراستةى  ياداشتَيكمان  فراكسيؤن 
بةإَيزتان كرد دةربارةى ئامادةبوونى 
راطةياندن لة دانيشتنةكانى ثةرلةماندا، 
راطةياندن  ثرسى  كردبوو  داوام��ان 
دانيشتنى  كارى  بةرنامةى  بخرَيتة 
سةرنجء  مايةى  ئ��ةوةى  )9/20(وة، 
هةر  نةك  ئَيمةية،  توندى  رةخنةى 
جَيبةجَي  رةواي��ة  ياسايية  داوا  ئةو 

نةكراوة، بةَلكو تائَيستا هيض وةآلمَيكى 
ثةرلةمان  سةرؤكايةتى  لة  رةسميمان 

وةرنةطرتووةتةوة. 
ئ���ةوةش���ى ت���َي���دا ه���ات���ووة؛ 
»بةردةوامبوون لةسةر ئةم هةَلوَيستة 
دةزان��ي��نء  ناياسايى  كارَيكى  ب��ة 
دانيشتنةكانى  شةرعيةتى  ثَيمانواية؛ 
طومانةوة،  ذَي��ر  دةخاتة  ثةرلةمان 
بة  رَيطةنةدان  ثرسى  داواكارين  بؤية 
بخرَيتة  دانيشتنةكان  رووماَلكردنى 
دانيشتنى  يةكةم  ك��ارى  بةرنامةى 
ثةرلةمان لة داهاتووداو لةو بارةيةوة 
بإيارى  دوا  كوردستان  ثةرلةمانى 

خؤى بدات«.
بةوةش  ئاماذة  ياداشتةكةدا  لة 
ئَيمة  سةرةوة  هؤيانةى  »بةو  كراوة؛ 
ثَيمانواية ثةرلةمان لة تاريكيداو دوور 
كؤمةآلنى  ض��اوى  طشتيىء  راى  لة 
ثةرلةمانتاران  ئَيمةى  كة  خةَلك، 
دةإوات  دةكةين،  نوَينةرايةتييان 

بةإَيوة«.

فأؤكةخانةى سلَيمانى دةدريَتة 
كؤمثانيايةكي طرووثى نؤكان

ئةنجامى سةرذمَيريي، رَيذةى )17%(ى بودجةى هةرَيم دةطؤأَيت

»ثةرلةمان لة تاريكيداو دوور 
لةضاوى خةَلك دةأوات بةِرَيوة«

)52( رَيكخراو داواى 
كةمكردنةوةى نرخى 

عيادةكان دةكةن



هةرَيم  دةسةآلتى  دؤخةى  ئةو 
بؤ كايةى رؤذنامةطةريىء ئازاديى 
خوَلقاندوءيةتى،  رادةرب��إي��ن 
كة  دةَل��َي��ن،  ثَيمان  ئاماذةكانى 
دةسةآلتداران سيستمى حوكمإانيى 
تاريكء  تونَيلَيكى  بةرةو  هةرَيم 

ترسناك دةبةن.
ثاية طرنطةكانى هةر  لة  يةكَيك 
كؤمةَلطةيةكى ديموكراسى بريتيية 
قسةكردنء  نوءسينء  ئازاديى  لة 

لة  باس  ناتوانين  هةربؤية  بؤضوءن،  بيرو  دةربإينى 
بوءنى سيستمَيكى ديموكراسى بكةين، ئةطةر زةمينةى 

كاركردن بؤ ميدياى ئازاد نةإةخسَينرَيت.
ئازاديدا  لةثَيناو  خةبات  هةية،  مرؤظايةتى  لةوةتةى 
دةكات، ميللةتان بؤ فةراهةمبوءنى ئازاديى دةيان ساأل 
مرؤظ  هةزاران  بيروإادا  لةثَيناوي  داوةء  قوربانييان 

طيانيان بةختكردووة.
 ميللةتى كورد تا ئةم ضركةساتةش، ض لةسةر ئاستى 
كوردستانى  ئاستى  لةسةر  ض  ط��ةورةو  كوردستانى 
عَيراقيش لةبةرامبةر داطيركةران و هَيزة شؤظَينييةكاندا 
رادةربإيندا  سةربةستىء  زمانء   ئازاديي  لةثَيناوى 
ساأل  دةي��ان  كوردييةكان  حيزبة  دةدات،  قوربانيى 
ئازاديدا خةباتيان كردووة، خَيرة  لةثَيناوى دابينكردنى 
ئَيستا هةندَيك لةم حيزبانة هةوأل بؤ بةرتةسككردنةوةى 

ئازاديى دةدةن!
هةرَيم  بإياربةدةستانى  ب���ةردةوام  كة  شتَيك 
كؤبوءنةوة  ك��ؤإو  لة  زمانيان  سةر  وَي��ردى  وةك 
باسي  بيانيدا  ميوانانى  ح��زوءرى  لة  نَيودةوَلةتيىء 
دةكةن، شانازيكردنيانة بة بةرقةراربوءنء رةخساندنى 
زةمينةى ئازاديى رؤذنامةوانيىء رادةربإين لة هةرَيمداء 
بةراوردكردنى ئةم فةزايةش بة دؤخى ناوضةكانى ترى 
بة  ب��ةراورد  مةنتيقى  ضيدى  دةرك��ةوت  بةآلم  عَيراق، 
بةغدا بةسةرضوو، ضؤن؟ ئاخر ئةوة نيية تةنيا لةماوةى 
طةورةى  رَيكخراوى  ضةندين  رابردءودا  مانطى  ثَينج 
نَيودةوَلةتيى، وةك رَيكخراوى لَيبووردنى نَيونةتةوةيى 
بآ  رؤذنامةنوءسانى  )Amnesty International(ء 
كؤميتةى  سنوءر)Reporters without Borders(و 
مافى  ضاودَيريى  )CPJ(ء  رؤذنامةنوءسان  ثاراستنى 
ئازاديى   ماَلى  )Human Rights Watch(و  مرؤظ 
زياد  تر،  ضةندينى  ئةمريكىء   )Freedom House(
ئازاديىء  دؤخى  لةسةر  بةياننامةيةكيان  راثؤرتء  لة 
دةسةآلتدارانى  لةاليةن  مرظ  مافةكانى  ثَيشَيلكردنى 
هةرَيمةوة بؤ راى طشتيى دنيا باسكردووة، كة راثؤرتى 
وةك  جيهاندا  وآلتانى  زؤرب��ةى  لة  رَيكخراوانة  ئةم 
ثَيوةرَيك بؤ ئازاديى رادةربإينء رؤذنامةوانيى حسابي 

لةسةر دةكرَيت.
  شتَيكى ئاسايية كة دةسةآلتداران لة دادطا سكاآل 
تؤماربكةنء  رؤذنامةكان  رؤذنامةنوءسء  لةسةر 
بةرطريى لة خؤيان بكةن، كة ئةمةش كارَيكى ئيجابييةو 
حيزبة دةسةآلتدارةكان لةباتى ثةنابردن بؤ ئامرازى تر، 
ثةنا دةبةنة بةر ياسا، بةآلم داواكردنى ثارةى خةياَليى بؤ 
وشككردنى سةرضاوةى دارايي ميدياى ئةهليىء ئازاد، 
ثَيدةضَيت وةك الساييكردنةوةى حيزبة شموليةكانى دنيا 
بَيت، كة زؤركات بة بةكارهَينانى قانوءن رؤذنامةكانء 

نةيارانيان تةسفيية كردووة.
ئازاديى  دنيايةدا  ئةم  شوَينَيكى  هيض  لة  راستة 
دةسةآلتة  ئةم  وادي��ارة  بةآلم  نيية،  رةها  رادةربإين 
لةبارى  بةرقةرارة  ئازادييةى  ثةراوَيزة  ئةو  دةيةوَيت 
ئامَيرى  وةك  دادط��ا  بةكارهَينانى  ضونكة  بةرَيت، 
تيرؤرى  ياسادا،  ناوى  لةذَير  ئازاديى  سةركوتكردنى 

فيكرييء سياسيية.
ئةو  دةس��ةآلت،  اليةنى  رةفتارانةى  ه��ةوألء  ئةم 
دةيةوَيت  كة  نةهَيشتووةتةوة،  كةس  الى  طومانةى 
رؤذنامةنوءسء  بَيت  ئامرازَيك  شَيوازو  هةر  بة 
رؤذنامةكان دةمكوت بكاتء ئازاديى رؤذنامةطةريىء 
رادةربإين بخنكَينَيتء ئةو فةزاى ئازاديية كةم بكاتةوة، 

بةو ثاساوةى ئَيستا دةسةآلت دةيةوَيت:
)2007(ى  ساَلى  )35(ى  ذمارة  ياساى  بة  كار   -1
لةاليةن  كة  نةكات،  رؤذنامةطةريى  كارى  رَيكخستنى 
سةرؤكى  بةإَيز  دةرضووةو  كوردستانةوة  ثةرلةمانى 
ك��ردووة،  جَيبةجَيكردنى  لةسةر  ئيمزاى  هةرَيميش 
رادةربإينء  ئازاديى  بةطذداضوءنةوةى  بؤ  بةَلكو 
عَيراقى  سزادانى  ياساكانى  بة  كار  رؤذنامةنوءسان 

ساَلى )1969( دةكةن. 
ياساى  دةيةوَيت  دةسةآلت  دةردةكةوَيت  وةك   -2
هةمواربكاتء  رؤذنامةطةريى  ك��ارى  رَيكخستنى 
داخستنى  رؤذنامةنوءسء  زيندانيكردنى  مةسةلةى 

رؤذنامةكان بخاتة ناو ياساكةوة.
كة  هةية  ث��رؤذةي��ةك  باسيشدةكرَيت  وةك   -3
لة  راطةياندن  باآلى  ئةنجومةنَيكى  دةيةوَيت  دةسةآلت 
هةرَيم دروستبكاتء هةموو كايةكانى ميديايى )بينراو و 

نوءسراو ء بيستراو و ئةلكترؤني( ثآ كؤنترؤأل بكةن. 
كةمثةينى كؤمثانياى وشة بؤ ئازاديى رادةربإين لة 
دؤخة  ئةو  بةطذداضوونةوةي  بؤ  عَيراقدا،  كوردستانى 
تونَيلة  لةو  رزطاربوونة  دةربازبوونء  ناهةموارةيةء 

تاريكةى دةسةآلت خوَلقاندوويةتى.

راثؤرتى: دلَير عةبدولخالق

رؤشنبيرء رؤذنامةنووسء مامؤستايانى 
زانكؤ لة ثارَيزطاكانى هةولَيرء سلَيمانىء 

دهؤك، ئاماذة بة هاتنةدةنطى شةقام 
دةكةن، كاتَيك ئازاديى رادةربإين 
لة هةرَيمى كوردستان رووبةإووى 

مةترسيى دةبَيتةوة. 

كؤدةنطىء  ض��اودَي��ران،  ب��إواى  بة 
هةرَيمى  توَيذةكانى  ضينء  هاودةنطيى 
ئازاديى  لة  داكؤكيكردن  بؤ  كوردستان 
نيشانةى  رؤذنامةوانيى،  رادةب��إي��نء 
هؤشياريى خةَلكة لة بةرفراوانكردنةوةى 
سةرضاوةكةى  كة  ئازادييةى  فةزا  ئةو 
بةهارى  لة  كوردستانة  خةَلكى  راثةإينى 

ساَلى )1991(.
ئ��ازادي��ى  ل��ة  بةرطريى  كةمثةينى 
رادةربإين، لة )18(ى ئةم مانطةدا لةاليةن 
كؤمثانياى وشة بؤ راطةياندن راطةيةندراء 
ياداشتى كةمثةينةكةش ئاراستةى جيهانى 
دةرةوةء ناوةوةى هةرَيم كرا، تَييدا ئاماذة 
لة هةرَيم  بةوةكراوة: »فشارى دةسةآلت 
لةسةر ئازاديى رادةربإينء ميدياى ئازاد 
ئاستَيك،  طةيشتووةتة  ضإتربوءةتةوةء 
ئازاديى  سةر  خستووةتة  مةترسيى  كة 
حوكمإانيى  ئةزموونى  رادةب��إي��نء 

كوردستان«.
هةولَير 

ئةو  راطةياندنى  لة  رؤذ   )10( دواى 
هةولَير  رؤذنامةنووسانى  كةمثةينة، 
ئازاديى  داكؤكيكردنى  لةسةر  جةخت 

رادةربإينء رؤذنامةوانيى دةكةنةوة.
خ��اوةن  عةبدولخالق،  مةسعود 
ستاندارد  راطةياندنى  دةزطاى  ئيمتيازى 
لة هةولَير، بة رؤذنامةى راطةياند: »زياتر 
لةذَير  كورد  شؤإشةكانى  سةدةيةكة  لة 
دروشمةكانى ئازاديى درَيذةيان ثَيدراوة، 
بة  دذ  هةرَيم  دةسةآلتى  ئةطةر  ئَيستا 
بترسَيت،  لَيى  يان  بوةستَيت،  ئازاديى 
دةردةكةوَيت ئةو دروشمةى بزووتنةوةى 

كوردى راست نةبوءة«.
ئةو نوءسةرةى هةولَير، دةَلَيت: »هيض 
دونيا  سياسيى  سيستمَيكى  دةسةآلتء 
بة قؤرغكردنى ئازاديى نة  ثَيشكةوتوءة، 
مةدةنى  كؤمةَلطةى  نة  بوءة،  نة رزطاري 
ميللةتانةش  ئةو  نة  دروس��ت��ك��ردووةء 
كؤمةَلطةى  ل��ة  ب��ةش��َي��ك  ب��وون��ةت��ة 

نَيودةوَلةتيى.
هةوآلنةى  ئةو  عةبدولخالق  مةسعود 
ئَيستا بة ئاراستةى كةمكردنةوةى ئازاديى 
بؤ  دةطةإَينَيتةوة  دةدرَي��ن،  رادةربإين 
سياسةتى دةسةآلتى كوردى، كة لةدواى 
مَيطةلكردنى  بة  هةوَلى  راثةإينةوة 
خةَلكيان داوةء ويستوءيانة ميللةت قسة 
دةنطى  بة  خةَلك  ئَيستا  ب��ةآلم  نةكات، 
ثاَلثشتيكردنء  بؤية  دةكات،  قسة  بةرز 
بةرطريكردن لة ئازاديى رادةربإين، ذيان 

بةبةرهَينانةوةى رةوشى كوردايةتيية.
لةاليةكى ديكةوة، رَيبوار كةريم وةلى، 
رؤذنامةنووس لة هةولَير، لةبةرامبةر ئةم 
ثرسةدا ئاماذة بةوة دةكات: ثَيويستة خةَلك 
وةك طوتةزاكةى )تؤماس جيفرسيؤن(ى 

وآلتَيكى  بةرامبةر  لة  ئةمريكا،  سةرؤكى 
وآلت  بآ  رؤذنامةيةكى  رؤذنامةء  بآ 

ئيختيارى دووةم هةَلبذَيرَيت.
»وةك  راي��ط��ةي��ان��د:  رَي���ب���وار 
كةمكردنةوةى  لةسةر  رؤذنامةنووسَيك 
يةك زةإة لة ئازادييةكانى ئةو كاية بَيدةنط 
نابم، بةآلم ثَيمواية ئازاديى رؤذنامةطةريى 

بة ئيتيك دةثارَيزرَيت، ئةطةر لةطةأل ئازاديدا 
ثاساو  رؤذنامةنووسان  نةبَيت،  ئيتيك 
سنوءريان  سياسيى  دةسةآلتى  دةدةنة 
بؤ بكَيشَيت، يان بَلَيت سنوءرت تائَيرةية، 
لةكاتَيكدا ثَيويستة راطةياندنكاران خؤيان 

ئةو سنوءرة بزانن«.
رَيبوار  رؤذنامة،  بؤ  لَيدوانةكةيدا  لة 
فةوزاء  لة  رةخنةطرتن  لة  جطة  كةريم 
ناثيشةيى،  رؤذنامةنووسانى  لةشكرى 
رادةربإين  ئازاديي  ل��ةوةك��رد:  باسى 
بةشَيوةيةك  كؤمةَلطةية،  تاكةكانى  مافى 
كة  ن��ادات  ئ��ةوة  هةقى  ثاساوَيك  هيض 
رؤذنامةوانيى  رادةرب��إي��نء  ئازاديى 
ئةو  وةك  ضونكة  بةرتةسكبكرَيتةوة، 
خةَلك  لة  رَيطة  دةسةآلت  »كاتَيك  وتى: 
لة  خؤيان  ئ��ازادى  بيروإاى  دةطرَيت 
ئةوة  دةرط��اى  دةرنةبإن،  رؤذنامةكان 
ناإَيكتر  دةكاتةوة ئةو دةنطانة بةشَيوةى 
دةَلَيت:  ماركس  هةروةك  دةرببإدرَيت، 
ضةندة مافى ئازاديى شؤإشء راثةإينء 
كةمتر  خةَلك  بدةيت،  بةرةنطاربوونةوة 

ئةو مافانة بةكاردةهَينَيت«.
رَي���ب���وار ك��ةري��م وةل����ى، ك��ة بة 
رؤذنامةنووسَيكى نزيك لة ثارتى ناسراوة، 
كة  دةطرَيت،  ثارةية  ئةو  بإى  لة  رةخنة 
لة  سكاآلكانى  لة  قةرةبوو  وةك  ثارتى 
ضةند رؤذنامةء طؤظارَيك داواى دةكاتء 
دةَلَيت: »ناضَيتة عةقَلى مرؤظةوة حيزبَيك 
رؤذنامةيةك  لة  دينار  مليار  نيو  داواى 
لة توركيا كاتَيك سةرؤكى توركيا  بكات، 

داوا  دةبَيتةوةء  هَيرشَيك  رووب��ةإووى 
داواى  تؤماردةكات،  لةسةر رؤذنامةيةك 
يةك ليرةى توركى وةك قةرةبوو دةكات!، 
ضونكة ئةو داوايانة مةعنةويين، واتة زياتر 
دةستكةوتى  نةك  ئيعتيبارة،  طةإانةوةى 
ماديى، بةآلم ئةوةى لَيرة هةية ثَيضةوانةى 

عورفى دونياية«.

سلَيمانى
سلَيمانى مةَلبةندى رؤذنامةء طؤظارة 
لةهةمانكاتدا  ئؤثؤزسيؤنةكانة،  ئةهليىء 
ثَيطةى دةنطة ناإازييةكانء بةرطريكردنى 
رادةرب��إي��ن��ة،  ئ��ازادي��ى  سةرسةختى 
زؤرب��ةى  شوناسة،  ئةو  تايبةتمةنديى 
بآلوكراوةكانى ئةو ثارَيزطايةى دووضارى 
نةهاتوءةكانى  ذم��ارة  لة  ياسايية  داوا 
ثارتى  سياسيى  مةكتةبى  سكرتَيرى 

كردةوة.
رؤشنبير  نوءسةرء  ئةحمةد،  شوان 
لة سلَيمانى، ئاماذة بةوة دةكات: ئازاديى 
سروشتيى  مافى  قسةكردن  رادةربإينء 
ئةو  هةركاتَيك  كؤمةَلطةية،  تاكةكانى 
ئازاديية دةكةوَيتة بةر مةترسيى دةسةآلت 
خؤى  كؤمةَلطة  ثَيويستة  اليةنَيك،  يان 
بةرطريى بكات، بةتايبةت ئَيستا لةبةردةم 
دووإيانَيكداين، رَيطايةك بةرةو ئازادييةء 
دؤخَيكة  طةإانةوةى  ديكةش  رَيطاكةى 

ثَيشتر رذَيمى بةعس خولقاندبووى.
 لةوبارةيةوة، دةَلَيت: »ثَيويستة خةَلك 
كؤمثانياى  كةمثةينةى  ئةو  ثشتطيريى 
بؤ  قؤناغةداء  لةم  ضونكة  بكات،  وشة 
دذى  هةوآلنةى  ئةو  بةرةنطاربوونةوةى 
بة  ثَيويستى  هةن،  رادةربإين  ئازاديى 

كؤدةنطيى خةَلك هةية«.
شوان ئةحمةد، جةختى زياتر لةسةر 
ثَييواية:  دةك��اتء  خةَلك  هاتنةدةنطى 
لة  ئازاتر  خةَلك  ئَيستا  ئ��ةوةى  بةهؤى 
رةخنة  قسةدةكةنء  راطةياندنةكان 

دةسةآلت  كةموكورتييةكانى  دةط��رنء 
دووضارى  رؤذنامةنوءسان  دةردةخةن، 

تيرؤرء تؤقاندنء كوشتن دةبنةوة.
دهؤك

هةرَيمدا  لة  دؤخةى  ئةو  لةبةرامبةر 
ب��ةرام��ب��ةر ئ���ازادي���ى رادةرب���إي���نء 
خةَلكى  دروستبوءة،  رؤذنامةطةريى 

دهؤكيش قسةيان هةية.
بةشى  مامؤستاى  هةسنى،  د.موسا 
رايدةطةيةنَيت:  زانكؤى دهؤك،  لة  مَيذوو 
طوزارشت  ميدياكان  »رؤذنامةطةريىء 
ئةو  بؤية  دةكةن،  خةَلك  طشتيى  راي  لة 
بةوثَييةى  ديموكراسين،  كؤمةَلطةيانةى 
دةسةآلتى  بة  بايةخ  زياتر  دةزانن  نرخى 
كاتَيك  بؤية  دةدةن،  رؤذنامةطةريى 
دةسةآلت رَيز لة ميدياكان دةطرَيت، ئةوا 
رَيزى لة خةَلك طرتوءة، كة بؤضوونةكانى 
كاتَيكيش  خ��س��ت��ووةت��ةإوو،  خ��ؤي��ان 
بَيإَيزيى  ئةوا  دادةنرَيت،  بؤ  سنوءريان 

بةرامبةر خةَلك كراوة«.
دةسةآلت  نابَيت  ثَييواية:  هةسنى، 
بكات،  راطةياندنةكان  بؤ  ثؤلَينبةنديى 
شانء  بة  رؤذنامانةى  ئةو  بةشَيوةيةك 
ئةوانةى  باشةء  بَلَيت  هةَلدةدات،  باَلى 
فشاريان  رووب���ةإووى  رةخنةدةطرن 
دواى  بة  خةَلك  ثَيويستيشة  بكةنةوة، 
ثشتطيريى  بضَيتء  خؤيدا  ئازادييةكانى 
بكةن  طرووثَيك  بزووتنةوةء  هةر  لة 
ئازاديى  ديموكراسييةتء  لة  جةخت  كة 
دةكةنةوة، واتة دةبَيت كؤمةَلطةش لةسةر 

ئازادييةكانى بَيتة دةنط.
مةرعى،  د.فرسةت  خؤشيةوة،  الى 
لة  ث����ةروةردة  كولَيذى  مامؤستاى 
لة  جةختكردنةوة  لةطةأل  دهؤك،  زانكؤى 
داكؤكيكردن لة ئازاديى رادةبإين، ثَييواية: 
لةطةَلداية،  بةرثرسيارَيتيشى  ئازاديى 
كاتَيك ئازاديى بآ بةرثرسيارَيتى ثراكتيك 
ئةو  خ��ودى  نيية  دوور  هيض  دةكرَيت، 
ئازاديية نةبَيتة هَيرشء مةترسيى بؤ سةر 

ئازادييةكانى كؤمةَلطة.
م���ةرع���ى وت��ي��ش��ى: »ئ���ازادي���ى 
لة  ضونكة  طرنطة،  زؤر  رؤذنامةوانيى 
ناتوانَيت  مرؤظ  ئازادييةدا،  ئةو  نةبوونى 

قسةبكاتء رةخنة بطرَيت«.

ئاوارة حةميد

فراكسيؤني طؤإان نيطةرانيي 
خؤي نيشاندةدات لةسةر 

جَيبةجَي نةكردني بإياري 
كؤبوونةوة هاوبةشةكاني 

حكومةتء ثةرلةمانء داوادةكات، 
سةرؤكي حكومةتء وةزيري 

سامانة سروشتييةكان بانطهَيشتي 
ثةرلةمان بكرَين بؤ لَيثرسينةوة.

لة ياداشتَيكدا كة رؤذي 2010/9/26 
ثةرلةماني  سةرؤكايةتي  ئاراستةي 
فراكسيؤني  ك���ردووة،  كوردستاني 
تائَيستا  بةوة دةكات؛ كة  ئاماذة  طؤإان 
ثَيكهَيناني  بؤ  نةنراوة  هةنطاوَيك  هيض 
وردبينييء  بؤ  تايبةت  ليذنةيةكي 
دةرهَينانء  ضؤنيةتي  لة  لَيكؤَلينةوة 
هيض  ن����ةوتء  دةرةوةي  ن��اردن��ة 
حكومةتةوة  لةاليةن  بةَلطةنامةيةكيش 
س���ةب���ارةت ب��ة م��ةس��ةل��ةي ن��ةوت 

نةطةيشتووةتة ثةرلةمان.
ئ��ةوةش��ي  ط���ؤإان  فراكسيؤني 
سامانة  وةزيري  كة  روونكردووةتةوة؛ 
حكومةت  سةرؤكي  سروشتييةكانء 
ئامادةييان نيشانداوة بؤ هاوكاريكردنء 
ناردني ئةو دؤكيؤمَينتانةي كة ثةرلةمان 
كؤنووسي  تةنانةت  دةبَيت،  ثَيويستي 
نةوت،  باآلي  ليذنةي  كؤبوونةوةكاني 
دةَل��َي��ت: »ل��ةو ك��ؤب��وون��ةوان��ةدا ئةو 
نرخاند،  بةرز  حكومةتمان  هةَلوَيستةي 
مافي  ئ��ةوة  دةزانين  وةك  هةرضةند 
ئيتر  وتمان  ثةرلةمانتارانةء  ثةرلةمانء 
خؤي  ئةركي  بة  ثةرلةمان  ثَيويستة 

هةستَيت«.
لة ياداشتةكةدا ئةوة روونكراوةتةوة: 
هةنطاوَيك  هيض  جَيي سةرنجة  »ئةوةي 
ثةرلةمانةوة  سةرؤكايةتي  لةاليةن 
ليذنةي  نة  مةسةلةية،  ئةو  بؤ  نةنراوة 
لَيكؤَلينةوةو  بؤ  راسثَيردراوة  تايبةت 
نة  ثَيكهَينراوةء  هاوبةش  ليذنةي  نة 
كؤبوونةوةي  لةسةر  قسةيةك  هيض 

ئةوةي  سةرباري  دةكرَيت،  ثةرلةمان 
نةطةيشتووةتة  بةَلطةنامةيةك  هيض 
ثةرلةمانء ليذنةي ثيشةسازييء وزة«.

ديكة  جارَيكي  طؤإان  فراكسيؤني 
ئةو  جَيبةجَيكردني  لةسةر  جةخت 
بةثَيويستي  دةكاتةوةو  داخوازييانة 
ورد  لَيكؤَلينةوةي  ثةرلةمان  دةزانَيت 
بكاتء ئاكامةكاني بةخةَلكي كوردستان 

بطةيةنَيت.
لةوبارةيةوة، د.رَيباز فةتاح، جَيطرى 
سةرؤكى فراكسيؤنى طؤإان، وتى: »لة 
حكومةتء  سةرؤكايةتى  كؤبوونةوةى 
س��ةرؤك��ى ث��ةرل��ةم��انء س��ةرؤك��ى 
فراكسيؤنةكان، كة )16( رؤذ لةمةوبةر 
ئةنجامدرا، سةرؤكى حكومةت بةَلَيني دا 
كة سةرجةم ئةو دؤكيؤمَينتانةى تايبةتن 
هةرَيمى  لة  نةوت  هةناردةكردنى  بة 
ثةرلةمان،  بؤ  بنَيرَيت  كوردستان، 
ثةرلةمانتاران  ب��ة  تائَيستا  ب��ةآلم 

نةطةيشتووة«.
الى خؤيةوة، سؤزانى خاَلةشةهاب، 

كوردستانيى  فراكسيؤنى  سةرؤكى 
رايطةياند:  كوردستان،  ثةرلةمانى  لة 
سةرؤكايةتى  بؤ  هاتوون  بةَلطةكان 
ثَيويستة  كوردستانء  ثةرلةمانى 
بةَلطانة  ئةو  ثةرلةمان  سةرؤكايةتى 
يان  تايبةتمةندةكان،  ليذنة  بؤ  بنَيرَيت 
بيةوَيت  كة  ثةرلةمان  ئةندامَيكى  هةر 
بةدواداضوون لةسةر ئةو بابةتة بكات. 

فراكسيؤني  ياداشتةكةياندا  لة 
طؤإان داواي دروستكردني ليذنةيةكي 
ن��ةزاه��ةو  ليذنةكاني  ل��ة  ه��اوب��ةش 
داراييء ثيشةسازييء وزة، دةكةن، بؤ 
لَيكؤَلينةوة لةو مةسةلةيةو وردبينيكردن 
حكومةتء  دؤكيؤمَينتةكاني  ل��ة 
سروشتييةكانء  سامانة  وةزارةت��ي 
تايبةتي  كؤبوونةوةي  بؤ  ئامادةسازيي 
ثةرلةمان لةوبارةيةوة،  هةروةك داواي 
حكومةتء  سةرؤكي  بانطهَيشتكردني 
وةزيري سامانة سروشتييةكان دةكةن 
بؤ لَيثرسينةوة لةسةر جَيبةجَي نةكردني 

ياساي نةوتء غازي هةرَيم.

هةولَيرء دهؤك، داكؤكيى لة ئازاديى رادةربأين دةكةن

حكومةت بةلَطةنامةكاني نةوت نانَيريَتة ثةرلةمان

هـةواأل و راثؤرت
hewal.rozhnama@gmail.com

3ذمــارة )601( سَيشةممة 2010/9/28
كةمثةينى وشة؛

دةربازبوءن لة تونيَلة تاريكةكة

سيروان رةشيد
رَيبوار كةريم وةلى:

ناضَيتة عةقَلي مرؤظةوة حيزبَيك داواى نيو مليار دينار 
لة رؤذنامةيةك بكات



ن��اع��ةدال��ةت��ي��دا،  زوَل���مء  ئةنجامي  ل��ة 
ناإةزايةتييةكي بَي ئةندازة لةناو ضينء توَيذة 
نةدارو كةمدةرامةتةكاني كوردستان، تةنانةت 
لةناو خؤشطوزةرانةكانيشدا ثةيدا بووة، زؤر 
دةسةآلتي  بةرامبةر  وات  رةقي  قسةي  جار 
بإوا  قورسة  ئةوةندة  دةبَي،  لَي  طوَي  كوردي 

بة طوَيي خؤت ناكةي. 
كة  وايلَيكردوون  رةوش��ةك��ة  هةندَيك 
لةسةردةمى  بةعس  دةسةاَلتى  سةردةمى 
دةسةآلتى خؤماَليى بة باشتر بزانن، بةآلم ئةم 
بةراوردكردنة لةجَيى خؤيدا نيية، ضونكة نابَيت 
فةشةلي دةسةآلتداراني خؤماَلييء ناعةدالةتيي 
بير  لة  بةعسمان  تاوانةكاني  بكةن  لَي  وامان 
فاشي  شؤظَينيي  حيزبَيكي  بةعس  بضنةوة، 
نةتةوة  تواندنةوةي  هةوَلي  سيستماتيك  بوو، 
بؤتةي  لةناو  دةدا  عَيراقي  ناعةرةبةكاني 
كورد  نةيتواني  كاتَيك  عةرةبدا،  نةتةوةي 

بتوَينَيتةوة، بؤية جينؤسايدي كرد. 
ئ��ةوة دةس��ةاَلت��ى ك��وردي��ة ب��ة زوَل��مء 
ب��ازاإ،  قؤرخكردني  ناعةدالةتيي،  زؤر، 
بةيني  لة  دةس��ةآلت  سامانء  دابةشكردني 
داهاتى  ئاشكراي  شاردنةوةى  بة  خؤياندا، 
ناوخؤء  ش��ةإي  بة  نيشتماني،  ساماني 
دةرهاويشتةكاني، بة نةبووني خزمةتطوزاريي 
تواناي  هةبووني  سةرةإاي  مرؤظ،  بة  اليق 
كردووة  خةَلكة  لةو  وايان  بَي سنوور،  ماديي 
بةسةر  ب��دةن  رذَيمةكةي  س��ةدامء  فةزَلي 
لة  يةكَيكة  بؤخؤي  ئةمة  خؤماَليدا،  حوكمي 
دةرهاويشتةيةكي  دةس��ةآلتء  خةتا كاني 
لة  هةرَيمة  دةسةآلتداراني  فةشةلي  خةتةري 

طشت بوارةكاني ذياندا. 
قسةكردنء را دةربإين بةشَيكن لة ئازاديي 
تاك، مرؤظ بة ئازاديي لة دايك دةبَيء دةبَي 
بة ئازاديي بذيء بة ئازاديش بمرَيت. ئازاديي 
هةموو  كة  ثرةنسيثانةي  لةو  يةكَيكة  تاك 
جاإنامةي  زةمينييةكان،  ئاسمانيء  ئايينة 
ثرؤتؤكؤَلة  رَيككةوتنء  مرؤظ،  مافي  جيهاني 
دةكةنةوة،  لَي  تةئكيدي  ناودةوَلةتييةكان 
ئازادء  مرؤظ  هةبوو،  ئازاديي  كة  ضونكة 
هوشيار دةبَيت. زانستء ئابووريي وآلتيش بة 

مرؤظي ئازاد ثَيش دةكةونء دةثارَيزرَين.
دةس���ةآلت���داران���ي ئ��َي��س��ت��اي ه��ةرَي��م 
رذَيمة  دذي  لة  ب��وون،  شؤإشطَيإ  كاتَيك 
بؤ  شةإيان  كوردستان  داطيركةرةكاني 
ئَيستا  كةضي  دةك��رد،  ئازاديي  زامنكردني 

دةيانةوَيت ئازادي لةناوبةرن. 
ضؤن دةتوانين بةر بة خةتةري قؤرخكردني 
بطرين؟  ئازاديي  زةوتكردني  دةس��ةآلتء 
بةوةي هةموو تاكَيكي كؤمةأل تَيبطات ئازاديي 
ذيانييةوة  بة  ثةيوةندييةكي  ض  نيعمةتَيكة،  ض 
لةسةر  سازش  هةرطيز  نابَيت  بؤضي  هةيةء 
تاك  بة  يان  كؤ  بة  ض  بةوةي  بكةين؛  بووني 
زةوتكةراني  بةطذ  ديموكراسى  بةشَيوازى 

ئازاديي تاكء ئازاديي طشتيدا بضينةوة.
كة  دةبَيت،  ئ��ازاد  كوردستاني  تاكي  كة 
خؤثيشاندان  رادةربإينء  ويذدانء  ئازاديي 
رؤذنامةطةريي  ئازاديي  كة  دةبن؛  بةرقةرار 
ئازاديي  كة  دةكرَيت،  مومارةسة  فراواني  بة 
دةس��ةآلت  دةبَيت،  هةمووان  بؤ  سياسيي 
ماَلي  ناتوانَيت  بَيت،  ديكتاتؤريي  ناتوانَيت 
ناتوانَيت  بزانَيت،  حةآلأل  بة  خؤي  بؤ  طشتيي 
ساماني سةر ئةرزء ذَير ئةرزي وآلت بة هةر 
ناتوانَيت بودجةي  بَيت زةوتبكات،  بيانوويةك 
وآلت بشارَيتةوة، يان لوش بدات، ناتوانَيت لة 
بة  اليق  خزمةتطوزاريي  ثَيشكةشكردني  باتي 
مرؤظ، ثارةي طشتيي بةكاربهَينَيت بؤ كإيني 

ويذدانء وةال. 
سةروةرَيتي ئازاديية طشتييء تايبةتييةكاندا 
ع��ةدال��ةتء  كؤمةآليةتي،  دادث���ةروةري���ي 
ئةو  دَينةديء  ياسادا  لةبةردةم  وةكيةكيي 
بة  دةس��ةآلت��داران  ئَيستا  ماَلةشي  موَلكء 
بؤ  دةب��ةن  شَيري  بةشي  جياجيا  بيانووي 
بة  دةبنةوة  ئةندامةكانيان،  بة  خؤيانء دةدةن 
موَلكي خةَلكء ذياني تاكء خَيزانء ئابووريي 

كوردستاني ثَي دةبووذَينرَيتةوة.
ك��ةوات��ة ب��ةرط��ري��ك��ردن ل��ة ئ��ازادي��ي، 
مرؤظ؛  كةرامةتي  لة  ذيانء  لة  بةرطريكردنة 
ديكتاتؤرء  دروستبووني  لة  ثَيشطرتنة  
لة  ثَيشطرتنة  ناديموكراسي؛  دةس��ةآلت��ي 
وَيرانبووني  سينارَيوي  دووبارةبوونةوةي 
زةمانَيكدا  ئانء  هيض  لة  نابَيت  بؤية  وآلت، 

سازشي لةسةر بكةين.

رؤذنامة

ئةندامَيكى ثةرلةماني كوردستان، داواي 
روونكردنةوة لة د.بةرهةم دةكات سةبارةت 
ثةيوةندييةكاني  فةرمانطةي  كارةكاني  بة 
كارثَيكراوو  ياساي  ثَيكهاتةو  دةرةوةو 
لةناو  ضاالكييةكاني  فةرمانطةء  ثَيطةي 

حكومةتي هةرَيمدا.
ليذنةي  ئ��ةن��دام��ى  رةئ���وف،  د.زان���ا 
ثةرلةمانتاري فراكسيؤني طؤإان  ياساييء 
ضةند  رَيي  لة  كوردستان،  ثةرلةماني  لة 
سةرؤكايةتي  رَيي  لة  كة  ثرسَيارَيكةوة 
ساَلح،  د.بةرهةم  ئاراستةي  ثةرلةمانةوة 
كردووة،  وةزيراني  ئةنجومةني  سةرؤكي 
سةبارةت  لَيدةكات  روونكردنةوةي  داواي 
ثةيوةندييةكاني  فةرمانطةي  كاروباري  بة 
حكومةتي  ثَيكهاتةي  لة  شوَيني  دةرةوةو 

هةرَيمدا.
بةوة  ئ��ام��اذةي  نووسراوةكةيدا  لة 
ثَيكهاتةي  لة  »بةوثَييةي  كة:  ك��ردووة؛ 
ناوي  بة  نيية  وةزارةت��َي��ك  حكومةتدا 
حوكمي  بة  ثةيوةندييةكانء  وةزارةت��ي 
لة  يةكةمن  وةزيري  بةإَيزيشتان  ئةوةي 
حكومةتدا،  شةشةمي  كابينةي  ثَيكهاتةي 

ئةو  دةربارةي  ثرسيارةكانمان  ئةوة  لةبةر 
فةرمانطةية ئاراستةي بةإَيزتان دةكةين«.

سةبارةت بة ثَيطةي ئةء فةرمانطةية لةناو 
دةثرسَيت:  شةشةمدا،  كابينةي  ثَيكهاتةي 
بة  سةر  راستةوخؤ  فةرمانطةية  ئةم  »ئايا 
جَيبةجَيكردندا؟  دةسةآلتي  لةناو  كوَيية 
ياخود  كوردستان،  هةرَيمي  سةرؤكايةتي 
ئةمة  وةزيران؟  ئةنجومةني  سةرؤكايةتي 
لة كاتَيكدا كة لة كاتي هةمواركردني ياساي 

ئةنجومةني وةزيرانء ثاشان متمانةدان بة 
هيض  2009/10/28دا،  لة  شةشةم  كابينةي 
ئاماذةدانَيك نةبووة بؤ ئةم فةرمانطةية وةك 
بة شَيك لة ثَيكهاتةي ئةنجومةني وةزيران، 
ياخود ثَيكهاتةي يةكَيك لة وةزارةتةكان«.

رةئوفدا،  د.زان��ا  نووسراوةكةي  لة 
داواي  رؤذنامةية،  الي  وَينةيةكي  كة 
روونكردنةوة دةكات سةبارةت بة ياساي 
ياساو  ئةو  »كامانةن  دةَلَيت:  كارثَيكراوو 

ثشت  فةرمانطةية  ئةم  كة  رَينماييانةي 
جَيبةجَييان  ثَيكهاتووةو  ثَييان  بةست 
دةكات لة كاتي ئةنجامداني ضاالكييةكانيدا؟ 
ئةم  ضاالكييةكاني  كارو  طرنطترين  ئايا 
كارةكاني  ضؤن  ئةي  ضين؟  فةرمانطةية 
رادةثةإَينَيت؟ ئةي مةوداي دةسةآلتةكاني 

ئةو فةرمانطةية ضةندة؟«.
س���ةب���ارةت ب��ة دةس��ةآلت��ةك��ان��ي 
تواناي  فةرمانطةكةو  بةسةر  حكومةت 
ئةوةي  ثرسياري  د.زانا  لَيثَيضينةوةشي، 
هةرَيمي  حكومةتي  »ئايا  كة:  ك��ردووة، 
لة  لَيثَيضينةوة  دةتوانَيت  كوردستان 
ئايا  بكات؟  فةرمانطةية  ئةو  بةرثرسي 
فةرمانطةيةو  لةم  بنةمايةك  ض  لةسةر 
بةرثرسةكةي دةثَيضَيتةوة؟ ئايا سةرؤك، 
بة  فةرمانطةية  ئةم  بةرثرسي  ياخود 
مافي  ئايا  دام���ةزراوة؟  ناونيشانَيك  ض 
كؤبوونةوةكاني  لة  هةية  بةشداريكردني 

ئةنجومةني وةزيراندا؟ بؤضي؟«.
بةرثرسةكةشي،  البردني  بؤدانانء 
داوايكردووة زانياريي ثَيبدرَيت سةبارةت 
ضؤن  فةرمانطةكة  »سةرؤكي  ب��ةوةي 
دادةن���رَي���ت؟ ئ��ةي ض��ؤن الدةب��رَي��ت؟ 

بؤضي؟«.

سةنطةر جةمال

تؤمةتي  بة  هةَلةبجة  فةرمانبةري شارةوانيي  هةشت 
هةَلةبجةش  قايمقامى  دةكرَينء  دةستطير  »ئيختيالس« 
دةَلَيت: »ئةو كَيشانة لة ضةند شارةوانىء شوَينء ناوضةى 
تر هةية، يان زؤر كَيشةى طةورةتر هةية، بةآلم نازانم بؤ 

بةتايبةت ئةمة ورووذَينراوة«.
داراي��ي  ضاودَيريي  ديواني  راثؤرتةكاني  لةسةر 
شارةوانيي  بةرثرسي  كارمةندء  هةشت  سلَيماني، 
دةكرَينء  دةستطير  ئيختيالسكردن  بةتؤمةتي  هةَلةبةجة 
ئيختيالسء  تؤمةتي  بة  قةزاكةش  ثَيشووي  قايمقامي 
بؤ  طرتني  فةرماني  وشكةساَليي  بودجةي  لة  طةندةَليي 

دةرضوو، دواتريش هةآلت.
بؤ  لَيدوانَيكيدا  لة  هةَلةبجة  قايمقامى  ئةدهةم،  طؤران 
رؤذنامة لة بارةى كَيشةكةوة، وتى: »دةستطيركردنى ئةو 
بووةو  دارايى  ضاودَيريى  راثؤرتى  لةسةر  فةرمانبةرانة 
ئَيستا دادطا ئيجرائاتى خؤى دةكات، ئَيمةش ثةيوةنديمان 

طشتيىء  بةإَيوةبةرَيتى  وةزارةتء  بة  ك���ردووة 
فةرمانطةكاني خؤيةوة، بؤ ئةوةى ئةو كَيشةية بةزووترين 

كات يةكاليى بَيتةوةو كاري هاوآلتييان رانةطيرَيت«.
دةستطيركردنى ئةو كارمةندانةى شارةوانيى هةَلةبجة 
رةخنةى ئةوةى الى بةشَيكى هاوآلتييانء بةرثرسانى ئةو 
شارة دروستكردووة، لةسةر ئةوةى كة ئةو ئيجرائاتانة 
تةنيا شارةوانيى هةَلةبجةى طرتووةتةوةو »لة زؤر شوَينى 
تر كَيشةى طةورةتريش هةية، بةآلم ئةوة زةقكراوةتةوة«.

لةوبارةيةوة قايمقامى هةَلةبجة، وتى: »با دادطا كارى 
قسةى  فةرمانبةرةكان  ئةوة  دواى  ئيتر  بكات،  خؤى 
دادطاين،  وةآلمةكانى  ضاوةإَيى  ئَيمةش  دةبَيت،  خؤيان 
ضةند  لة  كَيشانة  ئةو  تَيبينيية،  مايةى  ئ��ةوةى  ب��ةآلم 
يان زؤر  هةية،  تر  ناوضةيةكى  شارةوانى شوَينء ضةند 
كَيشةى طةورةتر هةية، بؤ بةتايبةت ئةمة ورووذَينراوةء 
شوَينانةى  لةو  دةبَيت  بؤية  زةقكراوةتةوة،  بةوشَيوةية 
تريش ئيجرائات بكرَيت، نةك لة هةندَيك شوَين بكرَيتء 

لة شوَينى تر نةكرَيت«.

هةنطاو هاشم- هةولَير

زياتر لة )100(كارمةندى تةلةفزيؤني نةورؤز، دةوام 
ناكةنء مووضةكانيشيان ثَيدةدرَيت، كة بةهؤي بإيارَيكى 

ئةنجومةنى وةزيرانةوة راطيراوة.
طشتيى  بةإَيوةبةرى  عةبدولوةهاب،  هةَلطورد 
رؤذنامةى  بة  رؤشنبيريى   وةزارةت��ى  لة  راطةياندن 
بإيارى  بة  ن��ةورؤز  كةناَلى  ئ��ةوةى  ثاش  راطةياند: 
وةزارةتى  ميالكى  سةر  خراية  وةزي��ران،  ئةنجومةنى 
لةئَيستاشدا  وةستاوةء  كةناَلة  ئةم  ثةخشى  ثةروةردة، 
تةنيا كةسة ئيدارييةكانى ئةم كةناَلة دةوام دةكةنء ئةوانى 

تر بةهؤى ئةوةى كاريان نيية، دةوام ناكةن.
ياساييةوة،  ئيداريىء  رووي  لة  ئَيستا  تا  وتيشى: 
راطرتووة،  ثةخشمان  بةآلم  ئَيمةية،  بة  سةر  كةناَلة  ئةم 
هةروةها هةندَيك ئامادةكاريىء سيمينار كراوة بؤ ئةوةى 
ببَيتة  ث��ةروةردةو  وةزارةت��ى  سةر  بخرَيتة  كةناَلة  ئةم 

كةناَلَيكى ثةروةردةيي.
ئازاد ئةرطوشى، بةإَيوةبةرى كةناَلى نةورؤز، وتى: 
لةئَيستادا كارمةندانى  كةناَلى نةورؤز، دةوام ناكةن، تةنيا 
كارمةندة  كة  تر  ئةوانى  نةبَيت،  ئيدارييةكان  كارمةندة 
هونةرييةكانن، ضاوةإَين تا كةناَلةكة دةكرَيتةوة، كة دةبَيتة 

كةناَلَيكى ثةروةردةيي، ئةو كاتة دةست بةكار دةكةنةوة.

دلَير عةبدولخالق

رادةربإينء  ئازاديى  لةسةر  دؤخ��ةى  ئةو  بةرامبةر  لة 
راطةياندنى  رؤشنبيريىء  ليذنةى  دروستبووة،  رؤذنامةوانيى 
بةإَيوةبةرء  لةطةأل  هةَلوَيستيان،  نيشاندانى  لة  جطة  ثةرلةمان، 

سةرنووسةرى ضةند كةناألء رؤذنامةيةك كؤدةبنةوة.
ئاسؤ كةريم، سةرؤكى ليذنةى ثةيوةندييةكانء رؤشنبيريىء 
بة  كوردستان  ثةرلةمانى  لة  شوَينةوارةكان  راطةياندنء 
ئازاديى  لة  داكؤكيكردن  بؤ  رؤذنامةى راطةياند: »كةمثةينكردن 
رادةربإين ئاساييةء مافى رؤذنامةنووسانة داكؤكيى لة ئازاديى 
رؤذنامةطةريىء داواى بةدةستهَينانى زانياريى بكةن، هةروةك 
مافى يةكة يةكةى هاوآلتييانيشة بةرطريى لة ئازاديى بيروإا بكةن، 

ضونكة ئةم ئازاديية بة هيمةتى هةموو اليةك بةدةستهاتووة«.
سةرؤكى ئةو ليذنةية ثَييواية؛ تا ئةندازةيةكى باش ئازاديى 
بيروإاء ئازاديى بآلوكردنةوة لة هةرَيمدا هةية، هةروةك ضؤن بة 
سةدان كةناأل هةيةء ئازادانة مومارةسةى كارى خؤيان دةكةن، 
بة بإواى ئةو كَيشةكة ئةوةية، هةوَلدةدرَيت بةرطَيكى سياسيى بة 
بةر ئازادييدا بكرَيتء وةك مانشَيتَيكى سياسيى مامةَلةى لةطةأل 
بكرَيت، لةكاتَيكدا نة هةَلمةتى هةَلبذاردن هةيةء نة رَيطرييةكان 
زيادبوون، وتيشى: »ناكرَيت بةدةستى خؤمان هةندَى شت خةَلق 
بكةين كة نيية، يان وا لةدنياى دةرةوةء يوئَين بطةيةنين ئازاديى 
رادةبإين لة كوردستان مةترسيى لةسةرةء ئةوة تةنيا اليةنَيكة 

بةرطريى لَيدةكاتء هَيزَيكى ستةمكار دذى وةستاوة«.
سةرؤكى  ثارتىء  كوتلةي  ثةرلةمانتناري  كةريم،  ئاسؤ 
»لة  راطةياند:  ئةوةشى  راطةياندن  رؤشنبيريىء  ليذنةى 
بةرئةنجامى ئةو حاَلةتةى دروستبووة، بإيارمانداوة بة نووسراو 
هةَلوَيستى خؤمان رابطةيةنينء ضاومان بة ضةند سةرنووسةرء 
دؤخة  ئةو  لةسةر  ئةوةى  بؤ  بكةوَيت،  كةناَلَيك  بةإَيوةبةرى 

طفتوطؤ بكةين«.

»ئايا حكومةتي هةرَيم دةتوانَيت ليَثَيضينةوة 
لة بةرثرسي فةرمانطةي ثةيوةندييةكانى دةرةوة بكات؟«

لةسةر راثؤرتَيكى ديوانى ضاودَيريى، 
هةشت فةرمانبةرى شارةوانى دةستطيردةكرَين

)100( كارمةند دةوام ناكةنء مووضة وةردةطرن

ليذنةى رؤشنبيريىء 
راطةياندنى ثةرلةمان، لةسةر 
ئازاديى رادةربأين ديَتةدةنط

هـةواأل و راثؤرت
hewal.rozhnama@gmail.com
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سازشكردن لةسةر ئازاديي
 سازشكردنة لةسةر ذيانء 

كةرامةتى هاوالَتييان

ثاشماوةى... فأؤكةخانةى سلَيمانى...
لة  ئةير  ئةزمإ  ثَيناسةيةى كؤمثانياى  ئةو 
وَيبسايتى رةسميى طرووثى نؤكان ثَيضةوانةى 
خزمةتطوزارييةكانى  بؤ  كة  طرَيبةستةية  ئةو 
س��ةرزةوى  خزمةتطوزاريى  طةشتيارانء 
ضونكة  ئيمزاكراوة،  لةطةَليدا  فإؤكةكان 
كارةكةى  كؤمثانياكة  خؤناساندنى  بةطوَيرةى 
بؤ  طرَيبةستةكةى  كة  ك��ارةى  لةو  جياوازة 

ئيمزاكراوة.
ئةير  ئةزمإ  كؤمثانياى  ب��ةإَي��وةب��ةرى 
زانيارييانةى  ئ��ةو  ب��ةوةدةك��ات:  ئ��ام��اذة 
ئَيستا  كؤنةء  نؤكان  طرووثى  وَيبسايتى 
بؤ  طؤإيوة  خزمةتطوزارييةكانى  ئةير  ئةزمإ 

)خزمةتطوزاريى سةرزةوى فإؤكة(. 
بةكر سةعيد، بةإَيوةبةرى كؤمثانياى ئةزمإ 
ئةير، لةبارةى كؤمثانياكةيانةوة بؤ وةرطرتنى 
مةرجةكانى  »هةموو  وتى:  طرَيبةستة،  ئةو 
بةغدا  لة  هةيةء  كؤمثانياكةماندا  لة  وةرطرتن 

سةرمايةى كؤمثانياكةمان بة )25( مليؤن دؤالر 
دياريكردووةء طةورةرترين كؤمثانيا بووين كة 

ئةو سةرمايةمان هةبَيت«.
بةثَيى طرَيبةستةكة، كؤمثانياى جَيبةجَيكار 
رَينمايىء  هةموو  بة  ثابةندبَيت  ثَيويستة 
رَيساكانى فإؤكةخانةكانةوة، لة رووى ئاسايشى 
ثَيشكةشكردنى  رَينماييةكانء  جَييبةجَيكردنى 
خزمةتطوزارييةكان بة طةشتيارانء فإؤكةكانء 

ئةو كةسانةى هاتوضؤى فإؤكةخانة دةكةن.
كة  دةكاتةوة،  لةوة  جةخت  سةعيد،  بةكر 
دةسةآلتى  شَيوةيةك  بةهيض  طرَيبةستةدا  لةم 
دةَلَيت:  بةكارنةهاتووةء  نؤكان  كؤمثانياى 
نامةيةكى  مةلةفةكةماندا  لة  دةكةم  »تةحةدا 
بةإَيوةبةرى  بؤ  يان  وةزيرَيك  بؤ  تَيدابَيت 

فإؤكةخانة، بةَلكو غةدريشمان لَيكراوة«.
ناوبراو، وتيشى: »يةكةمجار طرَيبةستةكةمان 
لةطةأل فإؤكةخانة بةشَيوةيةك بووة، كة ثارةى 
بة  ساأل   )5( بة  كإيومانة  كةرةستانةى  ئةو 

دةبَيت  وتيان  لةكؤتاييدا  بةآلم  بيدةين،  قيست 
بة  هةمووى بة كاش بدةنء ناضاريان كردين 

كاش ثارةكةمان دا«.
لةاليةكى ديكةوة، كارمةندَيكى فإؤكةخانةى 
ئةوان  كة  ل��ةوةك��ردةوة،  جةختى  سلَيمانى 
ئةزمإ  كؤمثانياى  لة  مووضة  مانطانة  ئَيستا 
وةردةطرن، »ئةو طرَيبةستة لةكاتَيكدا دراوة بة 
كؤمثانياى ئةزمإ ئةير، كة ضةند كؤمثانيايةكى 
ئةو  ه��ةم��ان  ب��ة  تايبةت  ه��ةب��وون  بيانيى 
بةآلم  دةيكات،  ئةزمإ  كة  خزمةتطوزارييانةى 

طرَيبةستةكة نةدراوة بةو كؤمثانيايانة«.
طشتيى  ب��ةإَي��وةب��ةرى  ل��ةب��ةرام��ب��ةردا 
فإؤكةخانةى نَيودةوَلةتيى سلَيمانى ثشتإاستي 
كردةوةء وتى: »كؤمثانيا زؤربووة كة هاتووة بؤ 
ئةوةى ئةو خزمةتطوزارييانة ثَيشكةش بكات، 
بةآلم ئةو كؤمثانيا بيانييانة ئةوةندة قازانج داوا 
دةكةن، كة لة بةرذةوةنديى فإؤكةخانةدا نيية 
كؤمثانياى  ضونكة  بكات،  لةطةَلدا  طرَيبةستيان 

بيانيى كة دَين، شارةزاى بيانيى دةهَينن، ئةوةش 
فإؤكةخانة  لةسةر  دةبَيتء  زؤرى  تَيضوونى 

دةكةوَيت«.
كارمةندانةى  »ئةو  وتى:  هةورامى،  تاهير 
لة فإؤكةخانةدا كاريان كردووةء ئةزموونيان 
وةزارةتى  رَينماييةكى  بةثَيى  ثةيداكردووة، 
دارايى ئيحالةمان كردوون بؤ كؤمثانياى ئةزمإ 
ئةير، بؤئةوةى ئةو خزمةتطوزارييانة ثَيشكةش 

بكات«.
كة  كؤمثانيايةك  هةر  ئ��ةوةى  لةبارةى 
ثَيشتر داواى ئةو طرَيبةستةى كردبَيت، بةآلم 
ئةير،  ئةزمإ  بة  درابَيت  دةرنةضوءبَيتء  بؤي 
كؤمثانيا  ضةندين  »لةطةأل  وتى:  سةعيد،  بةكر 
نةيانكرد،  بةآلم  ثإؤذةية،  ئةو  بؤ  كراوة  قسة 
ضونكة فإؤكةخانةى سلَيمانى فإؤكةخانةيةكى 
الوازةء طةشتةكانى كةمة، بؤية كةس ئامادةيى 
تَيدا نيية )6( مليؤنء )500( هةزار دؤالر بدات بة 

فإؤكةخانةى سلَيمانى بؤ )5( ساأل«.



راثــــؤرت
hewal.rozhnama@gmail.com
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 ضاوان عةلى 

لَيشاوى تؤماركردنى سكاآلء 
داواى ضةندين مليار دؤالرو 

دينار قةرةبوو لةاليةن  ثارتى 
ديموكراتى كوردستانةوة لةسةر 

رؤذنامةنوءسانء رؤذنامةى ئةهليى، 
بةردةوامة. رؤذنامةنوءسانء 
نوءسةرانيش ثَييانواية؛ ئةو 

هةَلوَيستانة مةرامَيكى سياسييان 
لةثشتةء مةبةست لَييان ترساندنى 

خوَينةرانة، نةك رؤذنامةنوءسان.

حيزبء  هةر  يان  ثارتى  سكاآلكانى 
تائَيستا  ك��ة  سياسيى،  بةرثرسَيكى 
طؤظارةكانء  رؤذن��ام��ةء  لةسةر  ك��راوة 
رؤذن��ام��ةن��وءس��ان، ب��ةه��ؤى ه��ةَل��ةى 
دذى  ئ��ةوةى  لةطةأل  ب��ووة،  زانيارييةوة 
ئازاديى رادةربإينيشن، بةآلم نةطةيشتبووة 
دةربإينى  لَيدوانَيكء  لةسةر  ئ��ةوةى 
لةسةر  سكاآل  شةخسى  بؤضوءنى  بيرء 

نوءسةران تؤماربكرَيت.
ب��ةه��ؤى دةرب��إي��ن��ى ب��ي��روإاي��ان لة 
سكااَل  ثارتى  فشار،  طؤظارى  لة  بابةتَيكدا 
لةسةر  )جةالل جةوهةر، عةدنان عوسمان، 
ه��ةردى(  رَيبين  مةنتكء  د.ك��ام��ةران 
نوءسةرو  هةردى،  رَيبين  تؤماركردووةو 
بة  ثارتى  هةَلسوكةوتةى  ئةو  رؤشنبير 
وةسف  ئ��ازاد  بيروإاى  سةر  بؤ  هَيرش 
نيية  بؤى  اليةنَيك  »هيض  دةَلَيت:  دةكاتء 
سنوورى ئازادييةكانى بيرءإاى مرؤظةكان 

سنوءردار بكات.
ثَييواية: سكاآلكةى سةر  نووسةرة  ئةو 
طؤظارةكانيش  رؤذنامةء  نوءسةرانةء  ئةو 
بؤ  مةسجَيكة  ئ��ةوةن��دةى  بةطشتيى، 
دةم��ك��وت��ك��ردنء ت��رس��ان��دن��ى خ��ةَل��كء 
خوَينةران، هَيندة مةبةست لَيى نوءسةرانء 

رؤذنامةنوءسان نيية.   
 هةرضةندة زؤرترين غةرامة، كة لة ياساى 
كوردستاندا  رؤذنامةطةريى  )35(ى  ذمارة 
دةري��ك��ردووةء  ثةرلةمان  كة  ه��ات��ووة، 
 )20( ك��ردووة،  ئيمزاى  هةرَيم  سةرؤكى 
بإة  لةو  كة  هاتووة  تيايدا  دينارةء  مليؤن 
ثارتى  غةرامانةى  ئةو  بةآلم  نةبَيت،  زياتر 
مليارَيك دؤالر،  طةيشتووةتة  دةكات  داواى 
)رؤذنامة(  رؤذنامةى  لةسةر  ئةوةى  وةك 
داواى  طةورةترين  بة  كة  كردووة،  تؤمارى 
رؤذنامةطةريى  مَيذووى  لة  غةرامةكردن 

كورديء عَيراقيشدا وةسف دةكرَيت.
ب��ةج��ؤرَي��ك��ى دي��ك��ة ي��اس��اى ك��ارى 
بةوثَييةى  ثَيشَيلدةكرَيت،  رؤذنامةطةريى 
م��ادةى  ثَينجةمى  خاَلى  لة  هةرضةندة 
ساَلى  )35(ى  ذمارة  ياس��اى  هةشتةمى 
لة  رؤذن��ام��ةط��ةري��ى  ي��اس��اى  )2007(ى 
دواى  نابَيت  كة  ه��ات��ووة،  كوردستاندا 
م��َي��ذووى  ل��ة  رؤذ   )90( تَيثةإبوءنى 
بآلوكردنةوة، هيض جؤرة رَيكارَيكى ياسايى 
بطيرَيتةبةر،  رؤذنامةنوءس  بةرامبةر  لة 
بةآلم يةكَيك لة سكاآلكانى سةر هةفتةنامةى 
تؤماركراوة،  ثارتييةوة  لةاليةن  كة  ئاوَينة، 
بآلوبوءنةوةى  لة  مانطَيك  ضةند  دواى 
كارى  دادط��اش  تؤماركراوةء  بابةتةكة 
محةمةد،  شوان  وةك  ضونكة  ثَيكردووة، 
باسى  ئاوَينة،  هةفتةنامةى  سةرنوءسةرى 
نين،  ئاسايى  سكاآليانة  ئ��ةو  لَيوةكرد: 
تؤماركردن  بؤ  ياساييان  ماوةى  ضونكة 
لَيكؤَلينةوةى  دادوةر  ئةطةر  بةسةرضووةء 
لَيبكات بؤى دةردةكةوَيت كة بابةتةكان نةك 
تاوان دروست ناكات، بةَلكو تةشهيريشيان 
كة  تؤماركراون  ئةوة  بؤ  تةنيا  نيية،  تَيدا 

مةرامَيكى سياسييان لة ثشتة.
ئاماذة  رؤذن��ام��ةن��وءس��ان  ه��اوك��ات 
ضوارضَيوةى  لة  ثارتى  دةك���ةن:  ب��ةوة 
ئازاديى  بةرتةسككردنةوةى  بؤ  هةوَلةكانى 
بؤ  كار  كوردستان،  لة  رؤذنامةنوءسان 
ليذنةيةكى  دانانى  سةنديكاء  الوازكردنى 
رؤذنامةطةريى  ياساى  تا  دةكات،  سَيبةر 

هةَلبوةشَينرَيتةوة.
 ك��ةم��ال رةئ���وف، س��ةرن��وءس��ةرى 
كرد  هةوَلة  لةو  باسى  هاوآلتى،  رؤذنامةى 
كة ثارتى دةيةوَيت لة رَيطةى لَيسةندنةوةى 
دةسةآلت لة سةنديكاء ثَيدانى بة  ليذنةيةك 
بة ناوى ليذنةى باآلى راطةياندن، كة بضَيتة 
سةرؤكايةتيى  هةيمةنةى  كؤنترؤألء  ذَير 
كاركردن  سةنديكاء  دةسةآلتى  هةرَيمةوة، 
بة ياساى رؤذنامةطةريى رابطرَيت، بةوةى 
ئةو ليذنةية راسثَيردراوة بةوةى ثرؤذةيةك 
ياساى  بة  ثَيداضوءنةوة  بؤ  بكةن  ئامادة 

رؤذنامةطةرييدا.
زؤرَيك لةو بابةتانةى كة ثارتى سكاآلى 
لةسةر تؤماركردوون، باس لة حكومةت يان 
هةردوو حيزبى دةسةآلت )يةكَيتىء ثارتى( 
يةكَيتى  دةبينرَيت  ئ��ةوةى  بةآلم  دةك��ةن، 
بَيدةنطةء ثارتى سكاآل تؤماردةكات، ئةمةش 
سةرنوءسةرى  ميرة،  ئةحمةد  بإواى  بة 
ئةوةبَيت  هؤكارةكةى  رةنطة  لظين،  طؤظارى 
ناتوانَيت  كة  طةيشتووة  لةوة  يةكَيتى  كة 
بكات  ديموكراتيية  شةثؤلى  بةم  ثاشةكشآ 
دانيش  دةبَيت  ثَيشةوةء  هاتووةتة  كة 
نَيو  لة  ئازاديخواز  باَلَيكى  كة  بنَين  بةوةدا 
يةكَيتيدا هةية جيا لةوةى ثارتى، كة باَلَيكى 
ئةو  ثيادةكردنى  بة  تةحةكوم  سةربازيى 
حيزبةوة دةكات لة ثارَيزطاى سلَيمانىء ئةم 
ميدياى  لةطةأل  ناتوانَيت  ئةمنييةش  دةزطا 

ئازاددا خؤى بطونجَينَيت.
عةبدوَلآل،  شةنكار  ديكةوة،  لةاليةكى 
مةطةزين،  رَيطا  طؤظارى  سةرنوءسةرى 
ياسايي  داواى  دوو  ط��ؤظ��ارةك��ةى  ك��ة 
ديناريان  مليارَيك  داواى  ثارتى  لةسةرةء 
لَيدةكات، ئةوة دةخاتةإوو، كة ئةم هَيرشء 
مةبةست  ثارتى  سكاآليانةى  لَيشاوى 
بةم  رؤذنامةنوءسانة  سةرقاَلكردنى  لَيى 
دووريان  خؤيان  كارى  لة  تا  كَيشانةوة، 

بخاتةوة.
ل��ةوة  ب��اس  سياسيى  ش��ارةزاي��ان��ى 
بةشَيوةيةكى  دةسةآلت  ئَيستا  كة  دةكةن، 
راستييةى  ئ��ةو  طةيشتووةتة  طشتيى 
ك��ة ب��ارودؤخ��ى ك��وردس��ت��انء ع��َي��راق 
بةرامبةر  كة  توندوتيذييةك  هةر  طؤإاوةو 
يان  حيزبةكان  ي��ان  رؤذن��ام��ةن��وءس��ان 
قازانج  بة  زبريش  زمانى  بةكارهَينانى 
ناطةإَيتةوة بؤ خاوةنةكةى، بةَلكو بة وتةى 
رؤذنامةى  سةرنوءسةرى  ضاالك  ئازاد 
كاردانةوةى  هةَلسوكةوتانة  ئةو  رؤذنامة: 
كة  هةبووة  اليةنانة  كةسء  ئةو  بؤ  خراثى 
ئَيستادا،  لة  بةتايبةت  بردوون،  بؤ  ثةنايان 
زةمةنَيكة  هى  هةَلسوكةوتانة  ئةو  ضونكة 
خةَلكيش  كاردانةوةى  بةسةرضووةء  كة 

بةرامبةر ئةو اليةنانة باش نابَيت.
كة  بوو  بؤضوءنة  ئةو  هةمان  ئةمةش 
طؤظارى  سةرنوءسةرى  كةريم،  هَيمن 
فشار، جةختى لةسةر كردةوةو وتى: »ئَيمة 
هةَلسوكةوتانة  ئةم  دةست  لة  ميللةتَيكين 
دةسةآلتانةى  ئةو  ضةشتووةء  مةينةتيمان 
زةرةري��ان  ك��ردووة  هةَلسوكةوتيان  وا 

كردووة«.
 رؤذن����ام����ةى ه���اوآلت���ى ل��ةس��ةر 
ذمارة  لة  بابةتَيك  ضةند  بآلوكردنةوةى 
لةسةر  سكاآل  رؤذنامةكةياندا  )611(ى 
خاوةن ئيمتيازو سةرنوءسةرى رؤذنامةكة 
تؤمار كراوةء داواى )500( مليؤن دينار وةك 

قةرةبوويان لَيكراوة لةاليةن ثارتييةوة.
كةمال  س��ك��اآلي��ة،  ئ��ةو  دةرب����ارةى 
رؤذنامةية  ئةو  سةرنوءسةرى  رةئ��وف، 
هةَلوَيستةى  ئةو  كة  لةوةكردةوة،  جةختى 
بؤ  كة  هةوَلةية  ئةو  بةياساييكردنى  ثارتى 
رادةربإين  ئازاديى  بةرتةسككردنةوةى 
شَيوةكان  لة  بةشَيوةيةك  دةدرَي���تء 
ئازاديى  كة  مةترسييةكة،  ك��اردان��ةوةى 

راطةياندن دروستيكردووةء ئةوان ترسيان 
لة قةَلةمى ئازاد هةيةء بة هةموو شَيوةيةك 
رؤذنامةطةريى  ئازاديى  لة  بةر  دةيانةوَيت 
بطرن، بةمةش بةرلةوةبطرن كة رووبةإووى 

رةخنةو طازندةى خةَلك ببنةوة.
ش��ارةزاي��ان��ى ب���وارى ك��اروب��ارى 
لةوة  جةخت  رؤذنامةطةرييش،  سياسيىء 
بثرسين  دةسةآلت  لة  دةبَيت  كة  دةكةنةوة، 
ميدياى  لة سلَيمانى ساآلنَيكة  بةوشَيوةيةى 
ئازاد هةيةء رؤذنامة دةردةكةن توانيويانة 
ئةم  بةو شَيوةيةى  بةردةوام بنء كةسيش 
كوردستان  ديموكراتى  ثارتى  دواييةى 
بةرؤكى ثَينةطرتوون، وةك سةرنوءسةرى 
ثَيكرد:  ئ��ام��اذةى  رؤذن��ام��ة  رؤذن��ام��ةى 
دةيانةوَيت وةك مةبةستَيكى سياسيى ئةوة 
لةم  ئؤثؤزسيؤن  بوءنى  كة  بَلَين،  بة خةَلك 
شارة واى كردووة كة رؤذنامةطةريى ئازاد 
هةبَيت، لةكاتَيكدا بةر لة دةركةوتنى طؤإانء 
رؤذنامةنوءسى  رؤذنامةء  ئؤثؤزسيؤن، 
هَيرشانة  ئةو  بةآلم  هةبووة،  بوءنيان  ئازاد 
بَيئةنجام  ئاوَينة  سةرنوءسةرى  بإواى  بة 
شارَيكى  سلَيمانى  شارى  ضونكة  دةبَيت، 
بة  كؤتايى  سلَيمانييةوة  لة  سةركةشةء 
فَيرى  خةَلك  لَيرةوة  هاتء  بةعس  حيزبى 
ئةوة  فَيرى  بوو،  نةترسيى  رةخنةطرتنء 
باس  شت  نةترسيى  ئازايةتىء  بة  كة  بووة 

بكاتء بَيتة سةر شةقامء بَلَيت نا. 
كاردانةوةية  ئةو  نموءنةش  باشترين   
تيرؤركردنى  مةسةلةى  بةرامبةر  كة  بوو 
رؤذنامةنووس )سةردةشت عوسمان( بينرا، 
دذى  بةطشتيى  دةن��طء  بةيةك  خةَلك  كة 
كة حكومةتى  ئةوةبوون  دذى  وةستانةوةء 
لة هاوآلتييانى  ثارَيزطاريى  نةتوانَيت  هةرَيم 
خؤى بكات، ئةمة قؤناغَيكى نوَيية لة هةرَيم. 
كة  دةثرسن،  رؤذنامةنوءسان  بةآلم 
كردووة  وايان  نموءنانة  هةَلوَيستء  ئةم 
لة توندوتيذيى  بير  هيض بةرثرسَيكى هةرَيم 
كَيشةكانء  ض��ارةس��ةرى  بؤ  نةكاتةوة 
رَيطاى  طرتنةبةرى  بةرَيت،  ياسا  بؤ  ثةنا 
بة  بةرامبةر  ثارتييةوة  لةاليةن  دادط��اش 
ضوارضَيوةيةدايةء  لةم  رؤذنامةنوءسان 
يان  بَيت  ب��ةرق��ةرار  ياسا  كة  ئةوةية  بؤ 
بؤ  ئ��ام��رازَي��ك  وةك  بةكاردةهَينرَيت 
فشارى  بةكارهَينانى  تؤَلةسةندنةوةء 
سياسيىء بؤ دةمكوتكردنى بيروإاى ئازادء 

رؤذنامة ئةهلييةكان.
ئايا ثارتى ديموكراتى كوردستان لة كام 
روانطةيةوة مامةَلةى لةطةأل ئةم مةسةلةيةدا 
كردووة، لةو روانطةيةوة كة باوةإيان بة ياسا 
هةيةء وةك ثارتى دةيانةوَيت بيسةلمَينن كة 
رَيطاى  لة  دةيانةوَيت  يان  لَيكراوة،  زوَلميان 
بثَيكنء  سياسيى  مةبةستى  ياساوة  دادطاء 
سياسيى  بيروإاى  رؤذنامةء  لةسةر  فشار 

دروست بكةن؟
ئازاد ضاالك، سةرنوءسةرى رؤذنامةى 
يةكةميان  رَيطةى  ئةطةر  ثَييواية:  رؤذنامة، 
ق��ةرةب��ووة  ب��ةو  ثَيويست  ئ���ةوا  ب��َي��ت، 
دةكاتء  داواى  ثارتى  كة  ناكات  خةياَليية 
بإيار  دادوةرو  جَيطرى  نابَيتة  خؤشى 
بؤية  هةر  بكات،  دياريى  غةرامةكة  بداتء 
ياساى  بةكارنةبردنى  ياساء  بؤ  ثةنابردن 

ئ��اوةذوو  ثرسيارةكة  رؤذنامةطةريى 
ثةنابردن  كة   دةسةلمَينَيت  ئةوة  دةكاتةوة، 
بؤ دادطا تةنيا مةبةست لَيى طرتنةبةرى ياسا 
بةكارهَينانى  بةثَيضةوانةوة  بةَلكو  نةبووة، 
ياساية بؤ فشار خستنة سةر ميدياى ئازادء 

رؤذنامةنووسان  بؤ دةمكوتكردنيان.
بةآلم سةرنوءسةرى هاوآلتى  سووربوء 
دةسةآلتى  كة   بؤضوءنةى  ئةو  لةسةر 
هةرضى  كوردستان  هةرَيمى  لة  سياسيى 
قةَلةمى  نةهَيشتنى  بؤ  بةكاريانهَينا  شَيوازة 
ئازاردانء  لَيدانء  كوشتنء  لة  هةر  ئازاد، 
كةسايةتييانء  شكاندنى  كامَيراو  لَيسةندنى 
كةناَلى  دروستكردنى  بةرثةرضدانةوةء 
سَيبةرو داخستنى دةرطاى زانياريى بة رووى 
ثارةء  بةخشينةوةى  رؤذنامةنوءسانء 
زةوى بةسةر هةندَيك لة رؤذنامةنوءسان، 
هةموو  نين،  رؤذنامةنوءس  )80%(يان  كة 
ئةمانةيان كرد نةيانتوانى رؤذنامةى ئازادء 
رَيطةى  هةربؤية  بكةن،  لةيةك  خوَينةر 
نةك  بةدةستيانةوة،  كارتة  دوا  ياسا  دادطاء 

باوةإبوءنيان بَيت بة ياسا.
لةو  نةبووة  بَيبةش  لظينيش  طؤظارى 
سكاآليانةى ثارتىء داواى غةرامةى )500( 
لةوةداية  لَيدةكرَيت،  سةير  ديناريان  مليؤن 
لةسةر  سكاآليةك  تؤماركردنى  دواى 
سةرنوءسةرى  ئامادةبوءنى  طؤظارةكةء 
لظين لة بةردةم دادطا، دةركةوتووة كة ئةو 
تؤماركراوة  لةسةر  سكاآلكةى  بابةتةى 
وا  بابةتى  لظين  ئَيستاى  تا  سفر  ذمارة  لة 
ثارَيزةرةكةى  دواتر  بآلونةكراوةتةوةء 
هةَلةى  ئ��ةوة  كة  رايطةياندووة  ثارتى 

كؤمثيوتةريى بووة ئةو بابةتةيان داناوة.
سكاآليانةى  ئةو  هةموو  يان  زؤرَيك 
مةكتةبى  سكرتَيرى  لةاليةن  دواييةدا  لةم 
لةسةر  تؤماركراون،  ثارتييةوة  سياسيى 
رؤذنامةنوءسانى  طؤظارء  رؤذن��ام��ةء 
سلَيمانين،  ثارَيزطاى  سنوءرى  ئ��ازادى 
ئ��ةم��ةش ج��َي��ط��اى ث��رس��ي��ارة ل��ةالي��ةن 
لةم  ميرة  ئةحمةد  رؤذنامةنوءسانةوة 
بةوة  ثشتى  »ثارتى  دةَل��َي��ت:  ب��ارةي��ةوة 
جَيبةجَيكردنء  دةسةآلتى  كة  بةستووة 
دادطا لةذَير كؤنترؤَلى خؤيدان، بؤية باكى 

نيية«.
لةو  زؤرَي����ك  ل���ةوةى  جطة  ئ��ةم��ة 
بة  تؤماردةكرَين،  هةولَير  لة  سكاآليانة 
دادط��اى  رةوان���ةى  جياجياوة  بيانوءى 
سلَيمانى ناكرَينةوة، كة وةك هَيمن كةريم، 
جةختى  فشار،  طؤظارى  سةرنوءسةرى 
كة  ثَييواية  ثارتى  ئةطةر  دةكاتةوة،  لةسةر 
دادطاكانى سلَيمانى جياواز نين لة هةولَيرء 
هةولَيرى  دادطاكانى  كؤنترؤَلى  حيزب 
بطوَيزرَينةوة  سكاآليانة  ئةو  با  نةكردووة، 
بؤ سلَيمانىء ئةطةر ياسا بؤ هةموءان بَيت، 
ئةوا سكاآلكان دةطةإَينرَينةوة بؤ سلَيمانى، 
بةردةم  بضمة  ئامادةنيم  وانةبَيت  ئةطةر 
تيايدا،  سةروةرنةبَيت  ياسا  كة  دادطايةك 

وةك ئةو دادطايةى ضووين لة هةولَير. 
كةمثةينى كؤمثانياى وشة درَيذةدانة بةو 
لةاليةن  رابردوودا  لةماوةى  كةمثةينانةى 
راطةيةنراون،  ئةهلييةكانةوة  رؤذنامة 
لة  ناتوانرَيت  واقيعء  بووةتة  ئةمة  ضونكة 

تؤقاندن،  زةن��طء  زةب��رو  بة  كوردستان 
بيروإاء بؤضوءنى خؤت بسةلمَينيت.

دةتوانَيت  كةمثةينة  ئ��ةم  تاضةند 
س��ن��وءرَي��ك ب��ؤ ه��َي��رش��ةك��ان��ى س��ةر 
دابنَيت،  ئازاد  قةَلةمى  رؤذنامةنوءسانء 
فراوانبوءنى  سةر  دةوةستَيتةوة  ئةوة 
طؤظارى  سةرنوءسةرى  كةمثةينةكةء 
كؤمثانياى  كةمثةينى  فراوانبوءنى  لظينيش 
طرنط  بة  رادةرب��إي��ن  ئازاديى  بؤ  وشة 
دةكرَيت  ض��اوةإوان  ثَييواية:  دةزانَيتء 
ضونكة  هةبَيت،  ط��ةورةى  كاريطةريى 
رؤشنبيرانء  ئاستى  لة  كةمثةينة  ئةم 
بووةتة  دةرض��ووةء  رؤذنامةنوءساندا 
ببَيتة  طرنطة  طشتيىء  مةسةلةيةكى 
ثَيويستى  بؤية  جةماوةريى،  مةسةلةيةكى 
دةس��ةآلت  تا  سةرشةقام  بَيتة  بةوةية 
دةمكوتكردنى  لة  واز  كة  بكات  ناضار 

رؤذنامةنوءسان بهَينَيت.
جةختى  ضاالكيش  ئ���ازاد  ه��اوك��ات 
كةمثةينة  لةم  مةبةست  كة  لةوةكردةوة، 
ئةوةية هاوآلتييان لةوة بطةن ئةم مةسةالنة 
ئازاديى  ديموكراسيء  بة  ثةيوةنديى  تةنيا 
زياتر  لةمة  مةسةلةكة  نيية،  بيروإاوة 
قوءتى  خةَلكء  ذيانى  بؤ  دةبَيتةوة  ورد 
كاتَيك  ضونكة  طيرفانيان،  هاوآلتييانء 
سيستمى  ناإَيكوثَيكيى  بَيثالنىء  لة  باس 
بةهةدةردانى  طةندةَليىء  حكومإانىء 
سةروةتء سامانى طشتيىء بةقاضاخبردنى 
هةإةشة  ضاوسوءركردنةوةء  ن��ةوتء 
بة  ثةيوةنديى  تةنيا  ئةمة  دةك��ةي��ت، 
نيية  رؤذنامةيةكةوة  ضةند  ئؤثؤزسيؤنء 
دةردةض��ن،  كوردستان  هةرَيمى  لة  كة 
ئةمة ثةيوةنديى بة هةموو تاكَيكةوة هةية، 
ضونكة ئةو سةروةتة هى هاوآلتييانةء هى 

حيزبء ثارتة سياسييةكان نيية. 
خؤى  بةشى  ف��ش��ار-ي��ش  ط��ؤظ��ارى 
وةرط��رت��ووةء  ثارتى  سكاآليانةى  ل��ةو 
لة  طؤظارةكة   )11(ى  ذم��ارة  بةتايبةت 
طؤظار  ستافى  دةطاتة  تا  سةرنوءسةرةوة 
ئةو  تةنانةت  هةيةء  لةسةر  داواي���ان 
نوءسةرء سياسييانةش كة لَيدوانيان داوة 

سكاآليان لةسةر تؤماركراوة.
كراوةتة  طؤظارة  ئةم  سةر  سكاآلكانى 
داواى  ك��ة  سكاآليةى  ئ��ةو  دووب���ةش، 
دةكات  دينار  مليؤن   )500( قةرةبوءى 
تؤماركراوةء  هةولَير  لة  طؤظارةكة،  لة 
طؤظارةكةء  لةسةر  كة  ديكة  سكاآلكةى 
نوءسةران تؤماركراوة، رةوانةى سلَيمانى 
لةطةأل  ياساييان  كارى  دةَلَيت  كراوةتةوةء 

بكرَيت. 
سكاآل  داواء  ئةو  طشت  بوءنى  لةطةأل 
بؤ  ثارتى  كة  خةياَلييانةدا  ياسايىء 
تؤمارى  ئ��ازاد  راى  سنوءرداركردنى 
لة  بةتايبةت  دادط��اك��ان  ل��ة  ك���ردوءن 
طؤإان  فراكسيؤنى  سةرؤكى  هةولَير، 
سكاآل  نوءسةر  وةك  كة  ثةرلةمان،  لة 
وةآلمى  لة  تؤماركراوة،  ئةويش  لةسةر 
دةعواى  دة  با  »بَيمنةتم  دةَلَيت:  داواكةيدا 
دةَلَيم:  بةآلم  بكرَيت،  تؤمار  لةسةر  تريشم 
حوكمى  طةر  ئةزيزم  كوردستان  وةرة 

قةرةقووشت دةوَيت«.

كؤمةلََيك رؤذنامةنووس و كةسايةتى راثَيضى دادطا دةكرَين



شَيركؤ بَيكةس

نيية،  سياسيي  عةقَلي  بزانم،  من  ئةوةندةي 
هةميشة عةقَلي ثاشكؤي سياسيي دةوروبةرمان 
بؤ  ريشةي  رةطء  ثاشكؤيةتيية  ئةم  ب��ووة، 
يةكَيك  ديارة  دةطةإَيتةوة،  دوور  مَيذوويةكي 
لةو ثاشماوةي خةسَلةتة دزَيوانة عةقَلي حوكمي 
دةسةآلتةكان  هةموو  ثاوانكردني  تاكإةويىء 
روانطةيةوة  لةم  دةبَيت  ثَيمواية  من  بؤية  بووة، 
تةماشاي مةسةلةي ئازاديىء ئازاديي رادةربإين 
دةبينم  واي  من  تريشةوة  لةاليةكي  بكةين، 
ديموكراسيء سيستمي ديموكراسي لةم وآلتانةدا 
لة ئيديعا زياترو لة دروشمء توَيكألء ثةراوَيزَيكي 
بةكورتي  نيية،  تر  شتَيكي  زياتر  ب��ةوالوة  كةم 
ديموكراسي  ئةوةي  بؤ  ماوة  زؤر زؤري  هَيشتا 
هؤشياريي  سةرثآء  بكةوَيتة  وآلتانةدا  لةم 
كؤمةأل بةطشتيي لةو ئاستةدا بَيت كة بؤ مافةكاني 
خؤي بووبَيتة ثَيطةيةكي ضةسثاو و بةرطريكاري 
ديموكراسيء  مةسةلةي  مةدةنىء  كؤمةَلي 
ئازاديي رادةربإين بةتايبةتي، وةك هةمووانيش 
بنةإةتي  ثةيوةندييةكي  ديموكراسي  دةزانين 

بةاليةني رووناكبيريي هةر ميللةتَيكةوة هةية.
تؤَلةو  عةقَلي  خَيَلةكىء  كولتووري  لةناو 
ثاوانكردندا، لة كؤمةَلَيكدا كة بةشي هةرة زؤري 
ئايينزا  ئايينء  بن،  خورافات  شوَينكةوتووي 
بؤ  رَيساي  ياساء  كرابَيتء  بةسياسةت  تَيكةأل 
وا  هةوايةكي  لةكةشء  مةحاَلة  دروستكرابَيت، 
ديموكراسي  بين  ئةوة  ضاوةإواني  نالةباردا 
ئَيمةدا  وآلت��ي  لة  ئ��ةوةي  بكات،  طةشة  ب��ذيء 
ثةراوَيزو  هةندَيك  لة  ك��راوة،  ديموكراسي  بؤ 
دةستبردن بؤ توَيكَل�ي ديموكراسي بةوالوة خؤ 

لة قةرةي جةوهةري نةدراوة.
هةموو  دةبينين  ل��ةب��ةرئ��ةوةي��ش��ة  ه��ةر 
لةساختةو  ثإ  كةلةالو  نوقسانء  هةَلبذاردنةكان 
ساختةكارين، بة دةستَيك هةندَي مافء ئازاديى 
لَيت  تر  دةستةكةي  بة  ب��ةآلم  وةردةط���ريء 

دةسةندرَيتةوة.
لة وآلتي ئَيمة ديموكراسي خوَيناويي كراوة، 
ئازاديي تاك نييةو ئازادييةكاني ديكةش كةوتوونةتة 
ذَير ضاودَيريي دةسةآلتةوةو هةر رؤذةي كؤتء 
ثَيوةندَيكيان بؤ دروست دةكرَيت، رةنطة باشترين 
كة  بَيت  نايةكسانيية  نابةرامبةرييء  ئةو  نموونة 
مافي ذناني تَيدا هاإراوة، ئَيمة لة وآلتَيكدا دةذين 
تاواني كوشتني رووناكبيرانء رؤذنامةنووسان، 
بكوذاني ديموكراسي، وةك بةرزةكي بانان بؤي 
بةذَير  دةكرَين  خوَينةكان  جؤطةلة  دةردةضنء 
لةم ناوضةيةدا دةبَيت  خؤَلةوة، حاكمي سياسيي 
نةوةكاني،  يان  خؤي  بؤ  بَيت،  ئةبةدي  حاكمي 
بؤ  رَيساكانيان  ياساء  هةموو  دةس��ت��وورو 
دةطؤإآ تةنها بؤ ئةوةي بمَيننةوةو لةو كورسيية 
نةيةنة خوارةوة!. مليؤنان دؤالر دةخورآء هيض 
بةجَينامَين�آ،  خؤيانةوة  لةدواي  ئاسةوارَيكيش 
ئةوانةوة  لةثشتي  نييةو  هةيةو  ثةرلةمان 
سوَلتةيةكي ديكةي تةشريعي هةيةو حكومةتيش 
ديموكراسي ضيء  ئيتر  باشة  ضةند حكومةتَيكة، 
ئيسالميىء  رؤذهةآلتي  لة  دةمَينَيتةوة؟!  بؤ  ضي 
ئةو  لةذَير  دةمامكَيكة  ديموكراسي  عةرةبيدا، 
هةن،  دإندةكان  راستةقينةي  رووي  دةمامكةوة 
رةطةزثةرستء  فاشييةكانء  فيكري  لة  ئاخر 
دةبَيت  سوننةطةرايدا  شيعةطةراييء  ميتؤدي 
بووبَيتةوة؟! دةرهةق  ديموكراسي ضؤن جَيطةي 
ديارة  كوردستاندا،  بةشةي  لةم  خؤشمانء  بة 
)راي  بَلَيين  ئةطةر  دةكةين  ناهةقي  ئَيستادا  لة 
ئةو  نيية( باشترين نموونةيش  ئازاديي دةربإين 
بةرز  بةدةنطي  كة  طؤظارانةن  رؤذنامةو  ضةند 
وةختة  ساتة  ئةم  )تا  دةك��ةنء  خؤيان  قسةي 
بيروبؤضووني  ئازاد  سةربةخؤو  ميدياي  وةك 
ماوةيةكة  بةآلم  بآلودةكةنةوة(،  ئازادانة  خؤيان 
هةست دةكرآ لةاليةن هةندَيك اليةنةوة هةوَل�ي 
سياسيي  طوشارَيكي  جؤرة  بةرتةسككردنةوةو 
كة  طؤظارانة  رؤذن��ام��ةو  ئةو  سةر  خراوةتة 
هةإةشةي جديي لة ئازاديي را دةربإين دةكةن، 
ئَيستاوة  لة  هةر  خؤيدايةتي،  لةجَيطةي  بؤية 
ئازاديي  ديموكراسيء  ئةو  ثاراستني  لةثَيناوى 
را دةربإينةدا بةر لةو هةوآلنة بطيرآء بةدةنطي 
بةرز بةرطريي لة مافي ئازاديىء مافي تةواوي را 

دةربإين بكرَيت.
هةرطيز  كوردستاندا  لة  سياسيي  دةسةآلتي 
دةمي  سةر  بخاتة  دةست  نابَيت  بةهَيز  بةوة 
هةإةشةو  طوشاري  يان  دةربإين،  را  ئازاديي 
ترس لةإَيطةي بةرتةسككردنةوةي ئةو مافانةوة 
بةكاربَينَيت، بة ثَيضةوانةوة هةتا مةوداي ئازاديي 
خةَلكي  متمانةي  بكات،  فراوانتر  دةربإين  را 

كوردستان زياتر بةدةست دةهَيننَي، ض لة رووي 
ئاسايشي  بةرذةوةنديي  رووي  لة  ض  سياسييء 
دةكات،  زامنتر  بؤخؤي  ثاشةإؤذ  نةتةوةييةوة 
بنكة  بةب�آ  كوردستاندا،  لة  سياسيي  دةسةآلتي 
لة  ئاستَيك  هةموو  لةسةر  خةَلك،  فراوانةكاني 
ثاشةكشةدا دةبَيت، ثَيويستة دةسةآلتي سياسيي 
خراثةكاني  ئةزموونة  لة  ضاو  كوردستاندا  لة 
ئَيرانء سورياء ميسرو عةرةبي سعودي نةكات، 
طؤشةطيريي  تووشي  سةرئةنجام  وةك  ضونكة 
تةواو و دابإان دةبن، هةَلبذاردنةكاني ثةرلةماني 
كوردستانء عَيراق، كةم تا زؤر هةندآ ئاماذةي 
كة  بةجَيهَيشت،  خؤيانةوة  ل��ةدواي  طرنطيان 
ثَيويستة دةسةآلتي سياسيي لةم وآلتةدا بةهةند 
وةريانبطرَيت. خراثترين ئةزموون كة دةسةآلتي 
لة  حكومييةكان  ئةمنيء  دةزط��ا  سياسييء 
وةآلمَيكي  نةيانتواني  كةوتنء  تَي�ي  كوردستاندا 
كوشتنء  هةبَيت،  خةَلكة  ئةو  بؤ  دَلنياكةريان 
تيرؤركردنى ئةو رؤذنامةنووسانة بوو، لةمةيش 
بؤ  كة  بوو  دوايي  سيناريؤيانةي  ئةو  خراثتر 
دروست  عوسمان(  )سةردةشت  تيرؤركردني 
كرابوون، من نازانم ئايا منداَلةكاني ئةو كةسانة 
سةروبةرانة  ب�آ  حيكايةتة  بةو  بإوا  خؤشيان 
وةك  راستييةكان  خستنةإووي  ئايا  دةك��ةن، 
بؤ  خةَلكيدا  لةناو  زياتر  متمانةي  ضؤنن  خؤيان 
طةمةكاني  لة  ئايا  ناكةن؟!  ثةيدا  دةسةآلتانة  ئةو 
ماأل  بة  دؤالر  ه��ةزاران  كردني  ديموكراسيشدا 
بةسةر رؤذنامةنووسء رؤذنامةيةكةوة بة ماناي 
ضاوترسَيني قةَلةمي ديكةو لةهةمان كاتدا داناني 
بةربةستء لةمثةر لةبةردةم ئازاديي رادةربإيندا 
دؤستانةء  قسةي  تريشةوة  الي  لةم  نايةت؟!. 

رؤذنامةو  ل��ةو  هةندآ  بؤ  من  دَل��س��ؤزان��ةي 
هةميشة  ئةوةية:  ئؤثؤزسيؤنانة  رؤذنامةنووسة 
ئازاديىء  مةسةلةي  تةماشاي  مةوزوعيانة 
واتة  بكةن،  كوردستاندا  لة  رادةربإين  ئازاديي 
بَلَين؛ هيض  بة هةموو ثةنجةرةكانداء  نةدةن  قوإ 
جؤرة ئازادييةك لة ئارادا نيية!، ضونكة لة راستيدا 
كة  دةسةلمَين�آ  ئةوة  خؤيان  قسةكردني  هةر 
هةناسةدانانة  ئةو  بؤ  ثةنجةرة  هةندآ  تائَيستا 
هةن، ئةطةرضي بةالي هةمووانةوة هَيشتا كةمنء 
لةسةر  ديكةش  ثةنجةرةي  بةدةيان  ثَيويستة 

ئازاديىء ديموكراسي بكرَينةوة.
رادةربإين  ئازاديي  كة  ل��ةوةي  جطة  ئةمة 
رةخنةو  هةر  بةتةنيا  بةرثرسيارَيتيشةو  ئةركء 
رةخنةكاري نيية، راستة خةوشء خةتاو تاوانةكان 
زؤرن، بةآلم دةب�آ بةورديش ئاطامان لةوة بَيت 
نةهاتووةو  لةخؤوة  ئازادييةيش  ئةزموونء  ئةم 
لة  لةناوضووني(  )رووخ��انء  ناكةم  باوةإيش 
وةل�آ  بَيت،  اليةنَيك  هيض  وآلتء  بةرذةوةنديي 

نابآ هةرطيز بَيدةنطيش بين. 
ببوورة! لةوةآلمَيكي سةرثَيييدا هةر ئةوةندةم 

ثَيية!

* ئةم نووسينةى مامؤستا شَيركؤ بَيكةس 
لةوةآلمى ثرسيارى رؤذنامةكةمانداية، كة 
داوامان لَيكردبوو سةبارةت بةو ذينطةيةى 
دةسةآلت لةهةمبةر ئازاديى رادةربإين 
خولقاندوويةتى وةآلمى )رؤذنامة( بداتةوة.

راثؤرتى: شارا عةبدوإلةحمان

سةرجةم ضينء توَيذةكانى كوردستان 
رادةربإين  ئازاديى  ثانتايي  دةكةن  داوا 
سةرؤكايةتى  حكومةتء  بكرَيتء  فراوان 
هةرَيم هةلى طونجاوتر بؤ ئازاديى رادةربإين 
بؤ  بن  هؤكارَيك  خؤيان  نةك  برةخسَينن، 

بةرتةسككردنةوةى.

ئازاديى رادةربإين وةك ثَيويستى
ئاماذة  زانكؤ  مامؤستاى  دةلؤ،  ضؤمان 
جاإنامةى  لة  وةك  كة  دةك���ات؛  ب��ةوة 
هاتووة:  مرؤظدا  مافةكانى  ط��ةردوون��ى 
دةبَيت،  لةدايك  ئازادانة  مرؤظَيك  هةموو 
رادةربإينى  ئازاديى  ثَيويستة  هةربؤية 
رؤذنامة  بؤ  ئةوةي  بكرَيتء  فةراهةم  بؤ 
خستةإوو: »مرؤظ ئازادة لة خستنةإووى 
خؤى،  هزرى  دةربإينى  بيروبؤضوونء 
ئازادانة بيربكةينةوةو  ثَيويستة  هةموومان 
ئاخاوتن بكةين لة رؤذنامةو طؤظارو طشت 
ماناى  ئةمةش  راطةياندنةوة،  كةناَلةكانى 
ئةوة نيية ئَيمة ثَيشَيلى ئازادييةكانى تاكةكانى 
ئةو  دةبَيت  بةَلكو  ك��ردووة،  كؤمةَلطةمان 
ئازاديية بقؤزينةوة بؤ باشتركردنى رةوشى 
كؤى  تاكء  ثَيشضوونى  بةرةو  كؤمةَلطةء 

كؤمةَلطة لة طشت بوارَيكى ذياندا«.
ئ���ازادي���ى رادةرب����إي����نء ك��ارى 
بؤ  بةهَيزة  فاكتةرَيكى  رؤذنامةطةريى 
بةرةوثَيشبردنى  تاكء  هؤشياركردنةوةى 

رؤذنامةطةريىء  كارى  ضونكة  كؤمةَلطة، 
دةتوانَيت  ضوارةمةء  دةسةآلتى  راطةياندن 
سآ  ب��ةس��ةر  بَيت  ب��اش  ض��اودَي��رَي��ك��ى 
لة  رَيطةطرتن  بؤ  ت��رةوة،  دةسةآلتةكةى 
ثَيشَيلكارييانةى  ئةو  نةهَيشتنى  طةندةَليىء 

بةرامبةر مافةكانى هاوآلتى دةكرَيت.
ب��ةآلم ب��ة ب���إواى س��اَل��ح رةح��م��ان، 
بوارى  هةَلسووإاوى  رؤذنامةنووسء 
مافةكانى مرؤظ، ئةوةى تَيبينى دةكرَيت لة 
هةرَيمى كوردستانء ناوضةى خؤرهةآلتى 
وةكو  هَيشتا  طشتيى،  بة  ن��اوةإاس��ت��دا 
رؤذنامةطةريى  كارى  بؤ  بوار  ثَيويست 
دةسةآلتةكانى  بتوانَيت  تا  نةإةخسَينراوة، 
ببينَيت  كاريطةر  رؤَلى  بكاتء  ثيادة  خؤى 
لة هؤشياركردنةوةى هاوآلتىء دةرخستنى 
راستييةكاندا، وتيشى: »راستة ميدياكارانى 
جديىء كاديرانى كةناَلةكانى راطةياندن كةم 
بشكَينن،  بازنةية  ئةو  هةوَليانداوة  زؤر  تا 
دةيةوَيت  بةردةواميى  بة  دةس��ةآلت  كة 

بةرتةسكى بكاتةوة«.
ج��ؤرة  ه��ةم��وو  ئ��ازادي��ى  ثانتايى 

ئازاديى  لة  لةخؤدةطرَيت  ئازادييةكان 
بيروباوةإى  خواست،  بيركردنةوة،  تاك، 
رادةربإينء  سياسيى،  بيروباوةإى  دينى، 
ئازاديى  مافى  هةروةك  رؤذنامةطةريى، 
رادةربإين بة هةنطاوى يةكةمى كؤمةَلطةى 

ديموكراسى دادةنرَيت.
ئةمين،  د.محةمةد  ديدى  لة  هةربؤية 
ئازاديى  طرنطيى  نةشتةرطةريي،  ثزيشكى 
كة  لةوةداية،  رؤذنامةطةريى  رادةربإينء 
زانياريية  بآلوكردنةوةي  بة  هةَلدةستَيت 
دةرخستنى  ش���اراوةك���انء  ط��رن��طء 
راستييةكان، كة ئةمةش خزمةتَيكى طةورة 
بةرةو  كؤمةَلطة  دةك��اتء  كورد  تاكى  بة 
ثَيش دةبات، بَيجطة لةوةى بةفيعلى يارمةتى 
دةستنيشانكردنء  لة  دةدات  حكومةت 

خستنةإووى كةلَينء طةندةَلييةكان.
وتى:  دواو  رؤذنامة  بؤ  ثزيشكة  ئةو 
كارى  ئازادةكان  رؤذنامة  كوردستان  »لة 
خؤيان كردووةو زؤر راستييان خستووةتة 
بةهةدةردانى  لة  هاوآلتييان  بةرضاوى 
بودجةى وآلتةوة بؤ بةقاضاخبردنى نةوتى 
رؤذنامةنووس  شةهيدكردنى  كوردستان، 
)سةردةشت عوسمان(ء ضةندين مةسةلةى 
تر كة زؤرجار بة قازانجى حكومةتى هةرَيم 
ئَيمة  ئ��ةوةى  لةبةر  ب��ةآلم  ط��ةإاوةت��ةوة، 
دةيبات  حيزب  حكومةتةكةمان  لةإاستيدا 
بةإَيوة، بؤية لةجياتى خةآلتكردنى ميدياى 
ئازادييان  ثانتايى  ئؤثؤزسيؤن،  ئ��ازادو 
كؤيلةكردنيان  هةوَلى  لَيدةطيردرَيتء 
دةدرَيت بة تاوانباركردنيان بة مةترسيى بؤ 
تةنانةت  كوردء  نةتةوةيى  ئاسايشى  سةر 

تةخوينكردنيشيان«.

بةرتةسككردنةوةى ئازاديى رادةربإين
لةئَيستادا كؤمثانياى وشة بؤ راطةياندن 
بةرتةسككردنةوةى  دذى  لة  كةمثةينَيكى 
رَيكخستووةو  رادةرب��إي��ن  ئ��ازادي��ى 
ناوخؤيىء  رَيكخراوى  الي��ةنء  ضةندين 
دةرةكيى ثشتيوانيى خؤيان بؤ دةربإيوةء 
هةرَيمى  سةرؤكى  لة  داوا  كةمثةينةكةش 
كوردستانء هةر سَي دةسةآلتى ياسادانانء 
كار  دةك��ات،  دادوةري��ى  جَيبةجَيكردنء 
رؤذنامةطةريى  )35(ى  ذمارة  ياساى  بة 
رادةربإين  ئازاديى  نةدرَيت  رَيطة  بكةنء 
تاكة كةسء  بةرذةوةنديى  لةسةر حسابى 

حيزب بةرتةسك بكرَيتةوة.
لةو بارةيةوة ضؤمان دةلؤ، بةثَيويستي 
ثارَيزةرو  هةرَيم  دةسةآلتدارانى  دةزانَيت 
ياساى  ب��ة  ت��ةواوب��ن  كارثَيكةرَيكى 
كوردستان  ثةرلةمانى  كة  رؤذنامةطةريى 
بيستووة  »وام  وتيشى:  دةري��ك��ردووة، 
دةستكاريى  هةندَيك  بةنيازة  ثةرلةمان 
بةرتةسكى  نازانم  ئيتر  بكات،  ياساكة 
ذيان  رةوإةوةى  بةآلم  نا،  يان  دةكاتةوة 
دةسةآلت  دةبَيت  دةإواتء  بةرةوثَيش 
ثانتاييةكانى ئازاديى ثانء ثؤإ بكات، نةك 
مينبةرى  رةنطء  دةنطء  بدات،  قاَلبى  لة 
دةَلَيم  بؤية  هةية،  كوردستاندا  لة  جياواز 
بكرَينةوةو  بةرتةسك  ئازادييةكان  مةحاَلة 
نةشونماى  طةشةكردنء  رةوتى  بة  ثَيش 
بةتايبةتى  بطرَيت،  هةرَيمةدا  لةم  ئازاديى 
طلؤباَليزةيشنء  س��ةردةم��ى  كة  ئَيستا 
اليةك  هةموو  دةبَيت  بؤية  جيهانطيريية، 

لةطةأل باهؤزةكةدا بسازَين«.
لة  كة  واية:  ثَيى  رؤذنامةنووسة  ئةو 
ثاراستنى  بؤ  طرةنتييةك  هيض  بةرامبةردا 

دةزطاء  هيض  نييةء  رؤذنامةنووس  طيانى 
نيية،  بوونى  تايبةتيش  دامةزراوةيةكى 
بوارة  ئةو  بؤ  بةدواداضوون  بتوانَيت  كة 
ت��ةواوةت��ى،  ئةنجامَيكى  بطاتة  بكاتء 
بة  ئاماذة  كة  ئامارانةية  ئةو  »بةَلطةشمان 
رؤذنامةنووسان  سةر  دةستدرَيذيكردنة 
لةبارةوة  بةدواداضوونَيكيان  هيض  دةكةنء 
نةكراوة، ضةندين رؤذنامةنووسيش تيرؤر 
بةشاراوةيى  دؤسييةكانيان  بةآلم  كراون، 
دةمَينَيتةوة، ياخود دةثَيضرَيتةوةء دةسةآلت 

لةئاستيان بَيدةنطة«.
راب���ردوودا  ساَلى  ضةند  ل��ةم��اوةى 
ه��ةوَل��ةك��ان��ى دةس��ةآلت��ى ك���وردى بؤ 
رادةربإينء  ئازاديى  بةرتةسككردنةوةى 
لة  لة رَيطرتن  رؤذنامةطةريى بريتى بووة؛ 
بةدةستهَينانى زانياريىء تؤمةت خستنةثاأل 
ت��اإادةى  سةربةخؤكان  ميديا  دةزط��ا 
لةبةردةم  لةمثةردانان  تةخوينكردنء 
كارى رؤذنامةطةريدا، دواترين هةوَليشيان 
خةياَليية  ماديى  قةرةبووى  داواكردنى 
دامودةزطا  رؤذنامةو  لة  شكاتةكانيان  لة 

ئيعالمييةكان.
الى  بإوايةيان  ئ��ةو  حاَلةتانة  ئ��ةم 
دةسةآلتى  كة  دروستكردووة،  د.محةمةد 
بووةتةوة  قةيران  تووشى  كورد  سياسيى 
لةدواى ئةوةى كة ئةو كارانةى لة تاريكيدا 
لَيهةَلماَلرَيت  ثةردةى  ئَيستا  داوة  ئةنجامى 
»دةنا داواكردنى سزا بةو بإة ثارة خةياَليية 
كة  رؤذنامةنووسان  رؤذنامةكانء  لة 
هةرَيم  حكومةتى  بة  خزمةت  بيانةوَيت 
كورد  شةإى  ئةطةر  ضيية؟!  ماناى  بكةن، 
بةدةستهَينانى  بؤ  رابردوودا  لة سةدةكانى 
بووبَيت،  ضارةنووسين  مافى  ئازاديىء 
سةقامطيريى  ه��ةوَل��ى  ئ��ةم��إؤ  دةب��َي��ت 
ه��اوآلت��ىء  مافةكانى  ئ��ازادي��ي��ةك��انء 
بدةين  مةدةنى  كؤمةَلطةيةكى  دامةزراندنى 
بنةماى  نةك  هاوآلتيبوون،  بنةماى  لةسةر 
دادى  بة  طةيشتن  بؤ  خزمايةتى  حيزبيىء 
سةروةريكردنى  بة  لةإَيطةى  كؤمةآليةتى 

ياسا.
لة  رؤذنامةنووسان  بَيدةنطكردنى 
تؤماركردن  سكاآل  هةإةشكردنء  رَيى 
لةاليةن دةسةآلتةوة، بة بإواى هاوآلتييان 
ديدَيكى ناشرين دةبةخشَيتة سياسييةكانى 
كوردستان  ئَيستا  كة  بةتايبةت  هةرَيم، 
جيهانيىء  رَيكخراوة  هةموو  ضاوى  لةبةر 

نَيودةوَلةتييةكانة.
فةرمان حسَين، فرؤشيار ثَييواية؛ كورد 
كوشتةى  ب��ةردةوام  راب��ردوودا  لةماوةى 
كاتَيك  هةتا  ب��ووة،  بَيدةنطكردن  دةستى 
بةوة  دَليان  هاوآلتييان  كراو  راثةإين  كة 
ناهةقييةكاندا  لةئاست  ئيتر  كة  بوو،  خؤش 
بَيدةنط نابنء دةتوانن راى خؤيان بة قسةو 
ئةو  كة  بينرا  بةآلم  دةرب��إن،  ثَينووس  بة 
ناتوانَيت  خةَلك  ثَيضةوانةوةيةو  بة  دؤخة 
قسة لةسةر ئةو شتانة بكات كة دةسةآلت 
شاردنةوةى  بؤ  ه��ةوَل  يان  نيية،  بةدَلى 
نيطةرانيىء  »ئةمةش  وتيشى:  دةدات، 
ترسى لة دَلى خةَلكدا دروستكرد بةرامبةر 
كة  ئَيستاش  كورد،  خؤبةخؤى  حوكمى  بة 
ميدياى  كة  بةردةست  هاتووةتة  هةلة  ئةو 
بةهَيز  ئؤثؤزسيؤنى  ئازادو  ضاونةترسى 
ثَيويستة  هةية،  بوونيان  كوردستاندا  لة 
خةَلكيش  بكاتء  ثشتطيرييان  دةس��ةآلت 
بةطذ هةموو بضووككردنةوةيةكى حةجمى 

ئازادى رادةربإيندا بضنةوة.

راثــــؤرت
hewal.rozhnama@gmail.com

6 ثشتيوانييةكي بةرفراوان بؤ ثشتطيريي لة كةمثةيني بةرطريي لة ئازاديي رادةربإين

شةقام دذى 
بةرتةسككردنةوةى ئازاديى رادةربأينة

»دةسةآلت بةوة بةهَيز نابَيت دةست 
بخاتة سةر دةمي ئازاديي را دةربأين«

ذمــارة )601( سَيشةممة 2010/9/28 4

    طرنطيى ئازاديى 
رادةربإينء رؤذنامةطةريى 
لةوةداية، كة هةَلدةستَيت 

بة بآلوكردنةوةي 
زانياريية طرنطء 

شاراوةكانء دةرخستنى 
راستييةكان

  لة وآلتي ئَيمة ديموكراسي 
خوَيناويي كراوة، ئازاديي تاك نييةو 

ئازادييةكاني ديكةش كةوتوونةتة ذَير 
ضاودَيريي دةسةآلتةوة



راثؤرتى: كاروان عومةر

 ضةند ثسثؤإَيكى بوارى كؤمةَلطةى 
بة  عَيراق  لة  ئازادييةكان  مةدةنىء 
لة  رادةربإين  ئازاديي  دةزانن  طرنطى 
هةرَيمى كوردستان سنووردار نةكرَيتء 
رؤذنامةو  س��زادان��ى  بؤ  هةنطاونان 
بؤ  هةوَلَيك  بة  رؤذنامةنووسانيش 
لة  هةرَيم  لة  ئازاديي  كةمكردنةوةى 

قةَلةم دةدةن.
وشة  كؤمثانياى  رابردوو  هةفتةى   
كةمثةينَيكى بةرفراوانى راطةياند بةناوى 
ئازاديي  لة  بةرطريكردن  )كةمثةينى 
عَيراق(داو  كوردستانى  لة  رادةربإين 
دةستتَيوةردان  فشارء  داوايكرد؛  تيايدا 
لة دةسةآلتى دادوةريي بؤ فشار خستنة 
سةر ميدياى ئازاد رابطيرَيتء ثشتيوانيى 
ئازاد  ميدياى  رادةربإينء  ئازاديي  لة 
كوردستانداو  هةرَيمآ  ل��ة  بكرَيت 
سةر  بخرَيتة  فشار  شَيوةش  بةهةمان 
كؤتاييهَينان  بؤ  دةسةآلتدارةكان  حيزبة 
ئةهليى  ميدياى  دذى  لة  هةَلمةتةى  بةو 
كةمثةينةكة  ث��َي��ك��ردووة،  دةستيان 
سَي  ه��ةرَي��مء  سةرؤكى  لة  داواش��ى 
جَيبةجَيكردنء  ياسادانانء  دةسةآلتى 
بة  كرد  كوردستان  هةرَيمى  دادوةريى 
)2007(ى  ساَلى  )35(ى  ذمارة  ياساى 

كارى رؤذنامةوانيى كاربكةن.
ضاالكوانانى  ثسثؤإانء  هاوكات 
مةدةنيش  كؤمةَلطةى  ئازادييء  بوارى 
كؤمثايناى  كةمثةينةى  لةو  ثشتيطريى 
وشة دةكةنء لةوبارةيةوة هةنا ئةدوةر، 
ئازادييةكانء  ب��واري  لة  ض��االك��وان 
وَي��إاى  عَيراقى،  مةدةني  كؤمةَلطةي 
لةو  خ��ؤى  ئ��اط��اداري��ى  ثيشاندانى 

جةختى  وشة،  كؤمثاينى  كةمثةينةى 
ثشتيطريى  كة  ك��ردةوة،  ئةوة  لةسةر 
بة  تايبةت  دةك���ةنء  كةمثةينة  ل��ةو 
رؤذن��ام��ةى راط��ةي��ان��د: »ج��ؤري��ك لة 
دةسةآلتء  لةنَيوان  متمانةي  الوازيي 

رَيكخراوةكاني  راطةياندنء  كةناَلةكاني 
بووني  عَيراقدا  لة  مةدةني  كؤمةَلطةي 
بةضاوي  دةسةآلتدران  هةميشة  هةيةء 
تةشهيرء  سةرضاوةي  وةكو  طومانةوة 
كةناَلةكاني  تةماشاي  ن��اوزإان��دن 

رَيكخراوةكاني  دةك��ةنء  راطةياندن 
دةبَيت  ميدياكان  مةدةنيء  كؤمةَلطةي 

رؤَلي خؤيان هةبَيت«.
كةمثةينةى  ئ���ةم  راط��ةي��ان��دن��ى 
هات،  ئةوةوة  لةدواى  وشة  كؤمثانياى 
كوردستان  ديموكراتى  ث��ارت��ى  ك��ة 
لةسةر  ياسايى  داواى  زنجيرةيةك 
رؤذن��ام��ةى رؤذن��ام��ةو ه��اوآلت��ىء 
طؤظارء  ضةند  لظينء  طؤظارى  ئاوَينةو 
لة  تر  رؤذنامةنووسَيكى  نووسةرء 
بةسةر  بازدان  بة  تؤماركردووة  دادطا 
هةرَيم،  لة  رؤذنامةوانيى  كارى  ياساى 
ثةرلةمانى  لة   )2007( ساَلي  لة  كة 
ياساى  ب��ة  دةرض����ووة،  ك��وردس��ت��ان 
سزادانى عَيراق ساَلى )1969(ى حيزبى 
بةعس داواى قةرةبووى ماديى خةياَليى 

لةو رؤذنامانة دةكات. 
بواري  لة  ضاالكوان  ئ��ةدوةر،  هةنا 
مةدةني  كؤمةَلطةي  ئازادييةكانء 
عَيراقيش، جةخت لةسةر ئةوة دةكاتةوة، 
مايةي  دةبَيتة  هةَلسوكةوتانة  ئةو  كة 
رادةربإين،  ئازاديي  كةمكردنةوةي 
بةآلم بة وتةى ناوبراو رَيبازى ئازاديي 
ضونكة  دةبَيت،  ب��ةردةوام  رادةربإين 
حيزبيء  فرة  ناتوانَيت  كةسَيك  هيض 
ئازاديي  جياوازء  راوبؤضووني  بووني 

رادةربإين ثةكبخات«.
هةندَيكى تر لة ثسثؤإان ئاماذة بةوة 
كوردستان  هةرَيمى  ثَيويستة  دةكةن؛ 
ثةيوةست بَيت بة دةستوورى عَيراقةوة، 
وةك  رادةرب��إي��ن  ئازاديي  تيايدا  كة 
ئاماذةى  عَيراق  هاوآلتييانى  مافَيكى 

ثَيدراوة. 
دةستةي  ئةندامي  يونس،  س��ةآلح 
باآلي رَيكخراوةكاني كؤمةَلطةي مةدةني 

دةستووري  بةوةدا:  ئاماذةى  عَيراقى، 
بآلوكردنةوة  رادةربإينء  مافى  عَيراق 
كوردستان  هةرَيمي  دةكاتء  مسؤطةر 
وةكو بةشَيك لة عَيراق دةبيت ثابةند بَيت 
بإطةكانييةوةء  عَيراقء  بةدةستووري 
تايبةت بة رؤذنامةى راطةياند: »ئةطةري 
لة  ياساييانة  داوا  ئةو جؤرة  هةية  ئةوة 
دذى رؤذنامةو رؤذنامةنووسانى هةرَيم 
ئازادييةكان  كةمكردنةوةي  مايةي  ببَيتة 
داواكارين  كوردستانء  هةرَيمي  لة 
بة  بَيت  ثابةند  هةرَيم  حكومةتي  لة 

ياساكانء دةستووري عَيراقةوة«.
كؤمةَلطةى  ب��وارى  ثسثؤإةى  ئةو 
مةدةنى بة طرنطى زانى دادطاكاني هةرَيمي 
كوردستان ورد بَيت لة بإياردان لةسةر 
رةضاوي  لةوبارةيةوةء  بابةتَيكي  هةر 
لة هةرَيمي  كة  بكات  ياساكان  سةرجةم 
ثةيإةودةكرَيت،  دةرضووةء  كوردستان 
ثةيإةونةكردنى  بؤ  ئاماذةيةك  وةك 
لة هةرَيمى  ياساى كارى رؤذنامةوانيى 
ياساييانةدا  داوا  لةو  كة  كوردستاندا، 

ثَينةبةستراوة. ثشتى 
بوارى  ثسثؤإانى  ترةوة  لةاليةكى 
داواى  نيية  مةرج  ثَييانواية؛  ياسايش 
راطةياندنى  كةناَلةكانى  لةسةر  ياسايى 
سةربطرَيتء  كوردستان  هةرَيمى 
سكاآلكةر  اليةنى  ب��ةرذةوةن��دي��ى  بة 

بشكَيتةوة.
ثسثؤإي  حةرب،  تارق  لةوبارةيةوة 
بةو  ئ��ام��اذةدان  وَي��إاى  ياسا،  ب��واري 
رؤذنامةي  لةسةر  كة  ياساييةكةى  داوا 
دؤالر  مليار  ي��ةك  ب��إي  بة  رؤذن��ام��ة 
ئةو  روونيكردةوة؛  بةرزكراوةتةوة 
دادط��ا  ك��ة  ناطةيةنَيت  ئ��ةوة  داواي���ة 
رؤذنامةيةدا  ئةو  بةسةر  سزاية  ئةو 

رؤذنامةى  بة  تايبةت  دةسةثَينَيتء 
بإياري  شتَيكةء  »دواكاريي  راطةياند: 

دادطا شتَيكي ترة«
 تاريق حةرب، جةخت لةسةر ئةوةش 
رؤذنامةطةريي  ياساى  كة  دةكاتةوة، 

بةآلم  هةية،  كوردستان  هةرَيمي  لة 
بة  ئاماذة  نيية  تيادا  بإطةيةكي  هيض 
اليةني  بؤية  ب��دات،  قةرةبووكردنةوة 
بةياساي  بةستووة  ثشتي  داواك���ار 

مةدةني«. 

ثسثؤأانى عَيراقى داوادةكةن ئازاديى رادةربأين لة هةرَيم سنووردار نةكرَيت 

بةشَيك لة دةنطدانةوةى كةمثةينةكةى كؤمثانياى وشة لة ميدياكاندا

راثـــــؤرت
hewal.rozhnama@gmail.com
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سةآلح يونس:
ئةطةري ئةوة هةية ئةو 

جؤرة داوا ياساييانة 
لة دذى رؤذنامةو 
رؤذنامةنووسانى 

هةرَيم ببَيتة مايةي 
كةمكردنةوةي 

ئازادييةكان

تارق حةرب:
داواكردني ئةو 
بإة زؤرة وةك 

قةرةبووكردنةوة لة 
رؤذنامةكان مةرج 

نيية دادطا ئةو سزاية 
بسةثَينَيت

ئا: بةرهةم خاليد

لةدواى راطةياندنى كةمثةيني كؤمثانياي 
رَيكخراوة  رادةربــإيــن،  ئازاديي  بؤ  وشة 
بة  راطةياندن  ئاذانسةكانى  نَيودةوَلةتىء 
كردووة،  كةمثةينةكة  لة  باسيان  بايةخةوة 

ئةمةش بةشَيكة لةو دةنطدانةوةية.
كؤميتةى بةرطريي لة رؤذنامةنووسان:

ذمارةيةك رؤذنامةنووس لة كوردستانى 
لة  هةريةك  ئاراستةى  نامةيةكيان  عَيراق 
هةرَيمء جةالل  بارزانى، سةرؤكى  مةسعود 
كردووة  عَيراق  كؤمارى  سةرؤك  تاَلةبانى 
هةرَيمى  لة  ثَيشَيلكارييانةى  بةو  سةبارةت 
ئةنجام  رؤذنامةنووسان  بة  دذ  كوردستان 
سةركردةية  دوو  لةو  داواي��ان  دةدرَي��تء 
ثَيشَيلكارييانة  ئةو  بؤ  سنوورَيك  كردووة 

دابنَين.
رَيكخراوى لَيبوردنى نَيودةوَلةتى:

ئازاديي  لةسةر  فشار  بوونى  بة  هةست 
رادةربإين دةكةين لة هةرَيمء زؤر نيطةرانين 
دةسةآلتى  رةخنةطرانى  دادطادانى  بة  لة 

كوردي لة هةرَيمى كوردستانى عَيراقء ئةو 
هةإةشةيةى كة ئةو دةسةآلتة لةسةر ئازاديي 

رادةربإين دروستى دةكات لةو هةرَيمةدا. 
ثةيامنَيرانى بَيسنوور: 

دةسةآلتء  لةنَيوان  كةَلةكةبوو  ملمالنَيي 
رؤذنامةنووسان لة كوردستان ئَيمةى نيطةران 
كردووة، بةتايبةت لةنَيوان هَيزة ئةمنييةكانء 
رؤذنامةنووسانء  اليةكء  لة  حيزبانة  ئةو 

مَيديا نوَييةكان لةاليةكى ديكةوة.
عَيراق ئةثدةيت: 

لة  رادةربإين  ئازاديي  لة  ثشتطيريكردن 
كوردستانى عَيراق.

ل��ة ه��ةرَي��م��ى ك��وردس��ت��ان دةس��ةآلت 
رادةربإين  ئازاديي  سةر  بؤ  فشارةكانى 
رؤذن��ام��ةوان��ي��ى  ئ��ازادي��ي  طشتييء  ب��ة 

ضإكردووةتةوة.
كورديش ميديا: 

لة  رادةرب��إي��ن  ئ��ازادي��ي  ثشتطيريى 
كوردستان.

حكومه تي   دَلنيابين  كه   خؤمانه   ئه ركي  
يه كَيتيي  هه َله ي   هه مان  كوردستان  هه رَيمي  

دووب��اره   ئَيران  چينء  ج��ارانء  سؤڤيه تي  
ئه ركي   ده سةآلت  سه ر  هاتنه   كه   ناكاته وه ، 
رؤژنامه نووسان  كه   دَلنيابين،  خؤشمانه  
ئاگادارء ره خنه گرء پإؤفَيشناأل  بن، ئه گه ريش 
به رپرسان گومانيان له  بابه تي  هه َله ء كه ساني  
له   كَيشه كه   ده بَيت  ئه وا  هه يه،   ناپإؤفَيشناأل 

دادگا چاره سه ر بكرَيت.
يةكطرتووةكانى  ــة  )وآلت وَيبالطي 

كوردستان(:
ثشتطيريي كةمثةينةكةى كؤمثانياى وشة 
دةكات بؤ ئازاديي رادةربإين دةربارةى ئةو 
سنوورداركردنى  بؤ  دةسةآلت  هةوآلنةى 
لة  رؤذنامةطةريى  رادةرب��إي��نء  ئازاديي 

كوردستان دةستيثَيكردووة.
تؤإى زةهيراى هةواَلى:

بؤ  وشةى  كؤمثانياى  راطةياندراوةكةى 
عَيراق  كوردستانى  لة  رادةربإين  ئازاديي 
هةوَلةكانى  بة  ئاماذة  بآلوكردووةتةوةء 
رادةربإينء  ئازاديي  بةرتةسككردنةوةى 
هةرَيمى  ل��ة  دةك���ات  س��ن��ووردارك��ردن��ى 

كوردستان.

راديؤ سةوا:
ئ��ازادي��ي  ل��ة  بةرطريكردن  هةَلمةتى 

رادةربإين لة كوردستان.
مةدةنييةكان  ئازاديية  بوارى  ضاالكوانانى 
بؤ  هةَلمةتَيكيان  كوردستان  هةرَيمى  لة 
بيروإا  رادةربإينء  ئازاديي  لة  بةرطريكردن 
ثةيامَيكيان  ميانةشدا  ل��ةو  دةستثَيكردء 
ئاراستةى نةتةوةيةكطرتووةكانء ذمارةيةك لة 
سةرؤكى وآلتانء رَيكخراوة نَيودةوَلةتييةكان 
ئازاديي  رةوشى  لة  ئاطاداربوون  بؤ  كردووة 

رؤذنامةطةريي لة كوردستان.
سؤمةريية نيوز:

كةمثةينَيكى  ك���وردي  ئؤثؤزسيؤنى 
راطةياندنء  هؤيةكانى  دادط��ادان��ى  بة  دذ 

رؤذنامةنووسان راطةياند.
كوردستان  لة  ط��ؤإان  ب��زووت��ن��ةوةى 
كة  راطةياند،  هةوآلنة  بةو  دذ  كةمثةينَيكى 
بةرتةسككردنةوةى  بؤ  دةسةآلتةوة  لةاليةن 
لة  داواش  ئارادايةء  لة  رادةربإين  ئازاديي 
دةسةآلت دةكةن ياساى كارى رؤذنامةنووسى 

جَيبةجَي بكةن.

ئاذانسي هةواَلى عَيراق:
بؤ  كةمثةينَيكى  وش��ة  كؤمثانياى 
لة  رادةرب��إي��ن  ئازاديي  لة  بةرطريكردن 

كوردستانى عَيراق راطةياند.
كؤمثانياى وشة بؤ راطةياندن كةمثةينَيكى 
لة  رادةربإين  ئازاديي  لة  بةرطريكردن  بؤ 
ئاماذة  تَييدا  راطةياندء  كوردستان  هةرَيمى 
دةسةآلتدارانى  ماوةيةكة  كراوة؛  ئةوة  بؤ 
بؤ  ضإيان  فشارَيكى  كوردستان  هةرَيمى 
رادةربإينء  ئازاديي  بةرتةسككردنةوةى 
ئةوةش  دةستثَيكردووةء  رؤذنامةطةريى 

هةإةشة لة ئازادي رادةربإين دةكات.
تؤإى رؤذنامةوانيي ئازاد:

حيزبة  دوو  ل���ةن���َي���وان  ط����رذى 
كوردستانء  هةرَيمي  دةسةآلتدارةكةى 
رَيكخراوة  ئةوةش  هةية،  رؤذنامةنووساندا 
نيطةران  ب��وارةى  ئةو  نَيودةوَلةتييةكانى 

كردووة
ئيكورد: ثشتطيريى كةمثةينى بةرطريكردن 
لة ئازادى رادةربإين لة كوردستانى عَيراق 

دةكةين.



ثشتيوانييةكى بةرفراوان بؤ ثشتطيريي لة كةمثةيني بةرطريي لة ئازاديي رادةربأين

دةيان كورد، دةضنة ثةرلةمانء شارةوانييةكانى  سويدةوة

hewal.rozhnama@gmail.com
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ئا: بةرهةم خاليد

بزوءتنه وه ي  ئاينده ي  گه لي  كوردستان له  
بادينان پشتگيريي  خؤيان دةردةبإن  

كوردستان  گه لي   ئاينده ي   بزوءتنه وه ي  
پشتيوانيي   په يامَيكدا  له   بادينان  ناوچه ي   له  
خؤي  بؤ كه مپه ينه كه  راگه ياند، له  په يامه كه ياندا 
پشتگيريكردنيان  وَيإاي   ئاينده   بزوءتنه وه ي  
كه مپه ينه كه ،  چاالكييه كاني   ك���ارو  ل��ه  
به   به رامبه ر  ده ربإيوه   خؤيان  ناإه زايي  
ئ��ازادي��ي   م���ه وداي   به رته سككردنه وه ي  
ئازاد  ميدياي   فشارخستنه سه ر  راده ربإينء 

له اليه ن ده سةآلته وه .
لة  )بةرگريي  که مپه يني  ئه وروپاش  له  
ئازاديي رادةربإين لة کوردستاني عَيراق( 

ده ستي به  چاالکييه کاني خؤي کرد 
رَيكخه راني كه مپه يني کؤمپانياي وشة بؤ 
 )بةرگريي لة ئازاديي رادةربإين لة کوردستاني 
بة  كةمثةينةكةيان  راطةيةنراوي  عَيراق( 
سةرجةم  ئ��اراس��ت��ةي  ئينگليزي  زم��ان��ي 
هةر  پةيوةندارةکاني  ئةندامة  س��ةرؤکء 
ئةوروپاو  پةرلةماني  فراکسيؤنةکةي  حةوت 
کؤمسيؤنةکاني مافي مرؤڤء پةيوةندييةکاني 
لة  سيڤيل  ئازاي  گةشونماکردنء  دةره وةو 

پةرلةماني ئةوروپا. 
پشتيوانيي  نه رويج  كوردستانيياني 

كةمثةينةكة دةكةن
ل��ه  راگ��ه ي��ان��دراوَي��ك��ي ژم��اره ي��ه ك له  
پشتيوانيي  نه رويج  وآلتي  كوردستانيياني 
ئازاديي   له   به رگريي   )كه مپه يني   بؤ  خؤيان 
راده رب���إي���ن ل��ه  ك��وردس��ت��ان��ي  ع��َي��راق( 

راده گه يه نن.
وةکو  »ئَيمة  هاتوءه :  راگه ياندراوه كه دا  له  
کورداني تاراوگة لة وآلتي نةرويج پشتگيريي 
لةپَيناو  كه مپه ينةكة   بؤ  دةردةبإين  خؤمان 
راگةياندنة  رؤژنامةو  ئازاديي  لة  بةرگريي 
فشاريان  ده سةآلته وه   له اليه ن  کة  ئازادةکان، 
ده خرَيته سه ر بؤ به رته سككردنه وه ي ئازاديي 

راده ربإين«.
نيگه رانين  بَيسنوءر:  رؤژنامه نوءساني  
دة سةآلتدارانء  نَيوان  ئاَلؤزييه كاني   له  

رؤژنامه نوءسان
بَيسنوءر  رؤژنامه نوءساني   رَيكخراوي  
سه باره ت  پيشانداوه   خؤيان  ن��اإه زاي��ي 
هه رَيمي   ده سةآلتداراني   نَيوان  گرژيي  به  
كه ناَله كاني   رؤژنامه نوءسانء  كوردستانء 

راگه ياندني  ميدياي  ئازاد. 
رؤژنامه نوءساني  رانيه  پشتيوانيي  ده كه ن

پشتيوانيي   رانيه   رؤژنامه نوءساني  
خؤيان بؤ ئه و كه مپةينه  را گه يا ندء ئاماذة بؤ 
مه ترسييه كاني  سه ر رؤژنامه نوءسان ده كه ن 
ده سةآلت  به رده وامه كاني   فشاره   به هؤي  
ئازاديي   به رته سككردنه وه ي   به مه به ستي  

راده ربإين.
كورداني تاراوگه  پشتيوانن

كوردي  ژماره يه ك  پشتيوانينامه يه كدا  له  
خؤيان  پشتيوانيي  كرده وه ،  بآلويان  تاراوگه  

بؤ )كه مپه يني  به رگريي  له  ئازاديي  راده ربإين 
ئه و  ده رده ب���إنء  عَيراق(  كوردستاني   له  
توندوتيژييانه ش ئيدانه  ده كه ن كه  له  هه رَيمي 
رؤژنامه نوءسان  به   به رامبه ر  كوردستانه وه  

ده كرَيت
كه مپه يني   لة  پشتيوانيي   حيزب  چوار 

)به رگريي  له  ئازاديي  راده ربإين( دةكةن
دوابه دواي  راگه ياندني  كه مپةيني  به رگريي  
كؤمپانياي   له اليه ن  راده ربإين  ئازاديي   له  
پشتگيريي ء  دَيت  تا  راگه ياندن،  بؤ  وشه وه  
ده بَيت،  به رفراوانتر  كه مپةينه   له و  پشتيوانيي  
سياسيي   حيزبي   چوار  چوارچَيوه يه شدا  له و 
پشتيوانيي   پاَلپشتي ء  كوردستان  هه رَيمي   له  
بريتين  كة  ده رده بإن،  كه مپةينه كه   بؤ  خؤيان 
بزووتنةوةى  ك��ؤم��ةألء  ء  يةكطرتوو  لة 
زةحمةتكَيشانى  حيزبي  ئيسالمييء 
زارى  لة  ئةوةش  كوردستان،  سةربةخؤى 
حيزبانةوة  ئةو  سياسيي  مةكتةبي  ئةندامانى 

راطةيةندراوة.
رؤژنامه نوءساني  سه ربه خؤيي  ده سته ي  

گه رميان پشتگيريي خؤيان راگه ياند
رؤژنامه نوءساني  سه ربه خؤيي  ده سته ي  
گه رميان له  راگه يه ندراوَيكدا پشتگيريي خؤيان 
ده ربإي بؤ كه مپه يني داكؤكيكردن له  ئازاديي 
رايگه ياندءوه:   وشه (  )كؤمپانياي   كه   بيروإا، 
به ربه ستانه ي  ئه و  ئاست  له   بَيده نگبوءن 
ده سةآلت  ده يخاته  به رده م ئازاديي راده ربإين 
پرؤسه ي  به   زيان  كوردستان،  هه رَيمي  له  

ئازاديي ده گه يه نَيت. 
رَيكخراوي كوردؤسايد- چاك، پشتيوانيي 

خؤيان راگه ياند 
كوردؤسايد-چاك  چاودَيريي  رَيكخراوي 
سايتى  بؤ  وَينه يه كي  كه   راگه ياندراوَيكدا  له  
)سبه ي( نَيردراوه،  پشتيوانيي خؤيان راگه ياند 
بؤ )كه مپه يني  به رگريي  له  ئازاديي  راده ربإين 

له  كوردستاني  عَيراق(.
هاتوءه :  راگه ياندراوه كه دا  به شَيكي  له  
»م��اوةي��ةک��ة ک��وردس��ت��ان��ي ب��اش��وءر بة 

بارودؤخَيکي مةترسيداردا هةنگاو دةنَيت، 

په ره پَيداني   رؤشنبيريي   رَيکخراوي 
له   لة هه ولَير، پشتگيريي  ياسايي   چاالكي  

كه مپه ينةكةى كؤمثانياى وشة  ده کات
رَيکخراوه که  له  به ياننامه يه کدا دةَلَين: له به ر 
ئازاديي   ياساو  سه روه ريي   بؤ  په رؤشيمان 
به   ياسايي،  رَيكخراوَيكي   وه ك  راده ربإين 
له م  پشتگيريي   ده زانين  خؤماني   ئه ركي  

كه مپةينه  بكه ين له  رءوي  ياساييه وه .
له  به رگريي  بؤ  سه رده شت  کؤميته ي 
 ئازاديي له  وآلتي سويد، پشتيوانيي خؤيان 
ئازاديي   له   به رگريي   )كه مپه يني   بؤ 
راده ربإين له  كوردستاني  عَيراق( دوءپات 

ده که نه وه  
له   س��وي��د  ل��ه   س��ه رده ش��ت  کؤميته ي 
به ياننامه يه کدا رايگه ياندءوه : ئَيمه  له  کؤميته ي 
ده نگي  له  وآلتي سويد  سه رده شت عوسمان 
خؤمان ده خه ينه  پاأل ده نگي ئَيوه  بؤ داکؤکيي 

له  ئازاديي راده ربإين )وشه ( له  کوردستاندا. 
له   پشتيوانيي  کؤمةَله   ژماره يه ک  سويد: 
)كه مپه يني  به رگريي  له  ئازاديي  راده ربإين 

له  كوردستاني  عَيراق( ده که ن 
مه تين،  کؤمةَله ي  الوان،  )کؤمةَله ي 
يؤتؤبؤري(  له   جوانه کان  هونه ره   کؤمةَله ي 
ب��ه وه  داوه :  ئاماژه يان  به ياننامه يه کدا  له  
»پشتيوانيي له  که مپه يني به رگريي له  ئازاديي 
له   وش��ه وه   کؤپانياي  له اليه ن  که   ده که ين، 
هه روه ها  راگه يه ندراوه ،  کوردستان  هه رَيمي 
به  ئه رکي خؤماني ده زانين که  له  هه ر شوَينَيک 
بؤ داکؤکيي  به يداخي گردبوءنه وه  هةَلبدرَيت 

له  ئازاديي، ئَيمه  له وَيين«.
سلَيماني : )128( پارَيزه ر پشتگيريي  خؤيان 

بؤ كه مپه ينةكة ده رده بإن 
له   س��ل��َي��م��ان��ي   پ���ارَي���زه ري    )128(
بؤ  خؤيان  پشتگيريي   راگه يه ندراوَيكياندا 
ئه وه   بؤ  ئاماژه   راگه ياندءوه و  كه مپه ينه كه  
بؤ  دابنرَيت  سنوءرَيك  پَيويسته   ده ك��ه ن: 
رؤژنامه نوءسانء  به   سوءكايه تيكردن 
دژي   له   چه كَيك  وه ك  دادوه رييش  ده زگاي  
هه رَيمي   له   رؤژنامه نوءسان  رؤژن��ام��ه و 

كوردستان به كارنه هَينرَيت.
سنوءري   رؤژنامه نوءساني   رؤشنبيرانء 

چؤمان پاَلپشتيي  كه مپةينةكة دةكةن
رؤشنبيرانء رؤژنامه نوءساني  سنوءري  
ئه و  بؤ  خؤيان  پاَلپشتيي   چؤمان  ق��ه زاي  

كه مپةينه  راگه ياند.
ئ��ه وروپ��ا،  له   گ��ه ش  الوان��ي  كؤمه َله ي 
پشتيوانيي خؤيان بؤ كه مپينه كه  راگه ياندو له  
خستووه ته إوو:  ئه وه يان  پشتگيرينامه يه كدا 
پشتگيرييء  گه ش  الواني  کؤمه َله ي  له   »ئَيمه  
به   دژ  که مپينه  ده ک��ه ي��ن  ل��ه م  پشتيوانيي 
ده نگي  ئ��ازادء  بؤچووني  سه رکوتکردني 

سه ربه خؤ«.
پشتيوانيي  به كره جؤ  ناحيه ي  دانيشتواني 
راده ربإين  ئازاديي  كه مپه يني  بؤ  خؤيان 

راگه ياند 
ژماره يه كي  به رچاو له  دانيشتوواني  ناحيه ي 
چينء  توَيژه كانييه وه   سه رجه م  به   به كره جؤ 
پشتيوانيي   ناحيه که ،  له   هه زارمَيرد  پاركي   له  
نيگه رانييان  راگه ياندء  كه مپينه كه   بؤ  خؤيان 
ده رب����إي  ب��ه رام��ب��ه ر ئ��ه و ب��ارودؤخ��ه ي  
به رامبه ر  گرتووةته وه   كوردستاني   هه رَيمي  

رؤژنامه نووسانء  ئازاديي  راده ربإين.
شارؤچكه ي   جياجياكاني   توَيژه   چينء 
بؤ  خؤيان  پشتيوانيي   پيره مه گروون 

كه مپه يني  ئازاديي  راده ربإين راگه ياند 
رؤشنبيرانء  ل��ه   زؤر  ژم��اره ي��ه ك��ي  
كاسبكاراني   گه نجانء  رؤژنامه نووسانء 
ده وروب��ه ري   پيره مه گروونء  شارؤچكه ي  
ئازاديي   كه مپيني   بؤ  خؤيان  پشتيوانيي  
ئ��ازادي��ي   تاچيتر  ده رب���إي ،  راده رب��إي��ن 
رؤژنامه نووسي  له  هه رَيمي  كوردستان پَيشَيل 

نه كرَيت.
فينله ندا  کوردو  دؤستايه تي  کؤمه َله ي 
پشتيوانيي له  که مپيني ئازاديي راده ربإين 

له  کوردستاني عَيراق ده کات 
فينله ندا  ک��وردو  دؤستايه تي  کؤمه َله ي 
بؤ  خؤيان  پشتيوانيي  فينله ندا  وآلت��ي  له  
کوردستاني  له   راده ربإين  ئازاديي  که مپيني 
فشارانه   ئه و  دژي  هاوکات  راگه ياندو  عَيراق 
له   ئازاد  ميدياي  به رامبه ر  که   ده وه ستنه وه  

کوردستان ده کرَيت.
ئه َلمانيا: راديؤي ده نگي وآلت پشتگيريي له  

که مپه يني ئازاديي راده بإين ده کات 
ئازاديي  که مپه يني  له   پشتگيرييه کان 
راده بإين له  ناوخؤي هه رَيمء ده ره وه ي وآلت 
تا دَيت فراوانتر ده بَيتء له و چوارچَيوه يه شدا 
شتوتگارتي  شاري  له   وآلت  ده نگي  راديؤي 
که مپه ينه   ئه و  بؤ  خؤيان  پشتگيريي  ئه َلمانيا 

راگه ياند.
وآلتدا  ده نگي  راديؤى  به ياننامه يه کي  له  
وَيإاي  وآلت  ده نگي  راديؤي  له   هاتووه :ئَيمه  
ده که ين  بانگه واز  که مپه ينه،  له م  پشتگيريمان 
بؤ هه موو ئازاديخوازاني نيشتمان پشتگيريي 
لَيبکه نء با له پَيناوي به رگريکردن له  ئازاديي 

راده ربإيندا کؤميته ي ئازاديي به إَيبخه ين.
پشتگيريي   زانكؤ  مامؤستاياني   هه ولَير: 

خؤيان راده گه يه نن بؤ )كه مپه يني  به رگريي  
كوردستاني   له   راده ربإين  ئازاديي   له  

عَيراق( 
سه آلحه دين  زان��ك��ؤي   مامؤستاياني 
ئَيستادا  له   كه مپه ينه كه   راگه ياندني  پَييانوايه؛  
پشتگيريكردنيشي  حه تمييه ء  پَيويستييه كي 

ئه ركي سه رجه م هاوآلتيياني كوردستانه .
رؤشنبيراني  ء  ــان  ــوءس ــه ن ــام رؤژن

ده ربه نديخان پشتيوانيي خؤيان راگه ياند
رؤشنبيرو  رؤژنامه نوءسء  ژماره يه ك 
نوءسه ري خةَلكي شارؤچكه ي ده ربه نديخان 
له  پاركي شاري ده ربه نديخان كؤبوءنه وه يه كي 
خؤيان  پشتيوانيي  رَيكخستء  جه ماوه رييان 
بؤ )كه مپه يني  به رگريي  له  ئازاديي  راده ربإين 

له  كوردستاني  عَيراق( دوءپات كرده وه .
قه زاي   رؤشنبيراني   رؤژنامه نوءسانء 

شاره زوءر پشتيوانيي  خؤيان راگه ياند 
رؤژنامه نوءسانء  به ياننامه يه كدا  له  
ئاماژةيان  ش��اره زءور  قه زاي   رؤشنبيراني  
بةوة كردووة: ئازاديمان ژيانمانه و كه س پَيي  
بسَينَيته وه ،  لَيمان  بتوانَيت  نه به خشيوين هه تا 
ئه وه ي  ئه مإؤ له  هه رَيمي  كوردستان به رهه م 
هيچ حيزبء  هه موء كورده ء  موَلكي   هاتوءه  

اليه نَيك به ته نيا خاوه ني  نييه .
ثشتطيريي  رؤشنطةريي  طؤظاري  نَيوةندء 

كةمثةينةكةى كؤمثانياي وشة دةكةن
هةرَيمي  »ل��ة  دةَل��َي��ن:  بةياننامةيةكدا  لة   
كوردستاندا سات لة دواي سات ثاشةكشَييةكي 
ئازادييةي  ل��ةو  ب��ةدي��دةك��رَي��ت  ترسناك 

لةسةرةتاي راثةإينةوة بةدةستهاتووة.
سةرةتاي ثاشةكشَيكة لةو كؤتوبةندانةوة 
دةسةآلتدارةكان  حيزبة  كة  دةستثَيدةكات، 
ئاسايي دروستيدةكةن،  هاوآلتييةكي  هةر  بؤ 
لة  ثشتطيريي  جورئةتةوة  بةوثةإي  بؤية 

كةمثةينةكةي كؤمثانياي وشة دةكةين«.
»ئازاديى بوونمانة، كةس ثَيى نةداوين تا 

بتوانَيت لَيمان بسَينيتةوة«
طةنجانء  خوَيندةوارء  رؤشنبيرانء 
كفرى،  شارى  ئازاديخوازى  مامؤستايانى 
ئةو  دةنطى  ث��األ  دةخةنة  خؤيان  دةنطى 
ئازاديخوازانةى كؤمثانياى وشة كة كةمثينى 
كوردستانى  لة  رادةربإين  ئازادى  )بةرطرى 
هةموو  »بة  دةَلَين:  راطةياندووةء  عَيراق(يان 
ئازاديى  كةمثةينى  لة  ثشتطيريى  شَيوةيةك 
دةكةينء  وش��ة  كؤمثانياى  رادةب��إي��ن��ى 
بؤضوونى  ئازادييء  سةركوتكردنى  دذى 

سةربةخؤين«. 
ماَلي كوردو ئةَلمان ثشتطيريى كةمثةينةكة 

دةكات
له  راگه يا ندراوَيکي ماَلي کوردو ئه َلمان لة 
ئةوروثا ثشتطيرى كةمثةينةكةي كؤمثانياى 
له   نيگه رانين  هاتووه :  تَييدا  دةكةنء  وشة 
كوردستانء  هه رَيمي  ئَيستاي  ره وش��ي 
ده سه آلتداراني  له هه َلسوكه وتي  دَلگرانين 
ده ست  ده خوازَيت  هه وَلده داتء  که   هه رَيم، 
بنَيء  ئازاده کان  ده نگه   هه موو  گه رووي  له  
نووکي گشت پَينووسه  ئازاده کان بشکَينَيت«.

ضاوان عةلى 

ثةرلةماني   ئةندامي   بوونة  كورد  ثَينج 
ئاستي  لة  ديكةش   كوردي  دةيان  سويدء 
ثارَيزطاو  شارةوانييةكان و  ئةنجومةني 
ضاودَيرَيكى  ئةندامء  بوونةتة  هةرَيمةكاندا 
ديموكرات  سؤسيال  شكستى  سياسيش، 
لةو هةَلبذاردنةدا بؤ ثَيويستيى ئةو ثارتة بة 

نوَيبوونةوة دةطةإَينَيتةوة.
)19(ي  ئةم مانطة هةَلبذاردني  ثةرلةمان و 
ش��ارةوان��ي و  ث��ارَي��زط��او  ئةنجومةني  
لةو  ئةنجامدرا،  سويد  هةرَيمةكاني  
هةَلبذاردنةدا جةبار ئةمين لة ثارتي ذينطة/

عَيراقة،  كوردستاني  خةَلكي  كة  سةوزةكة، 
سؤسيال  ثارتي  لة  ح��ةي��دةري  شاديية 
ديموكرات ء ئامينة كاكة باوة لة ثارتي ضةث،  
كة هةردووكيان خةَلكي كوردستاني ئَيرانن، 
سؤسيال  ثارتي  لة  هَيدين  طوجلو  رؤزا 
ديموكرات،  كة خةَلكي كوردستاني توركياية 
طةلي  ثارتي  لة  كاميل  ئيسماعيل  لةطةأل 
ليبراَلةكان، كة خةَلكي كوردستاني سورياية 
وةك ئةندامى ثةرلةمانى سويد دةستنيشان 

كراون.
كة  ي��ةك��ةم��ج��ارة   ئةمة  ه��ةرض��ةن��دة 
ثةرلةمانى  ثؤستى  بؤ  كورد  راستةوخؤ 

سويد سةربكةوَيتء ثَيشتر ضةند ئةزمونَيك 
هةبووة كة ئةندامى يةدةطى ثةرلةمانى ئةو 

وآلتة بوون. 
ثَييوابوو:  رؤشنبير،  نةجمةدين،  ثشكؤ 
ئةوةيان  كة ضانسى  كوردانةى  ئةو  خودى 
هةبووة هةَلببذَيردرَين بؤ ثةرلةمانى سويد، 
كةسانى ضاالكن لة نَيو حيزبةكانى خؤيانء 
زؤرينةى  ئةمانة  هةربؤية  هةية،  بوونيان 
دةنطى خؤيان لة خةَلكى بة رةطةز سويدىء 
هاتوونء  سويديش  دةرةوةى  لة  ئةوانةى 
لَيرة دةذين وةرطرتووة، هةربؤية »ناتوانين 
سةركةوتنيان تةنيا بؤ ئةوة بطةإَينينةوة كة 

كوردنء تةنيا كورد دةنطى بؤ داون«.
ئةمجارةى  هةَلبذاردنى  هةرضةندة 
ث��ةرل��ةم��ان��ى س��وي��د ب��ؤ ه��َي��زى ض��ةثء 
سةركةوتوو  ثرؤسةيةكى  ديموكراتيخواز، 
درزى  لةنَيوان  هَيناو  شكستيان  ء  نةبوو 
زؤر  هَيزَيكى  ض��ةث��ةك��ان  راس��ت��إةوء 
لة سويد  بَيطانة  بة خةَلكانى  توندإةوى دذ 
)20(ك��ورس��ى  توانييان  كة  دةرك��ةوت��ن، 
بةدةستبهَيننء ئةمةش اليةنى شكستى ئةم 

هةَلبذاردنةبوو. 
بؤضوونى  ب��ة  ل���ةوةى  جطة  ئ��ةم��ة 
سؤسيال  ثارتى  سياسى،  شارةزايانى 
هَيناء  شكستى  سويديش،  ديموكراتى 

ئةوةى  لةطةأل  بَيت،  سةركةوتوو  نةيتوانى 
لة  بوون  ثشطيرييان  زؤر  كورديش  اليةنى 
هةرَيم. ثشكؤ نةجمةدين  ئاماذةى بةوةش 
بؤ  ديموكراتةكان  سؤسيال  شكستى  كرد: 
ضةند هؤكارَيك دةطةإَيتةوة، لةوانة: اليةنى 
وايان  بةرنامةيةكى  ليبراَلةكان،  راستإةوء 
لةطةأل  نيية  ئةوتؤى  جياوازييةكى  كة  هةية 
بةرنامةء سياسةتى سؤسيال ديموكراتةكان 
كة داخوازيى كؤمةَلة خةَلكانَيكن كة ثَيشتر 
لة  خؤيان  داواكارييةكانى  خةَلكانة  ئةو 
بةرنامةى سؤسيال ديموكراتدا بينيوةتةوة.

ثشكؤ  وةك  دي���ك���ةوة،  ل��ةالي��ةك��ى 
زؤرَيك  راى  ك��ردةوة:  روونى  نةجمةدين 
ثؤلَينكردنى  سياسيشة،  شارةزايانى  لة 
ئةوروثا  لة  كؤمةآليةتييةكانيش  ضينة 
ئةمةش  نيية،  لةمةوبةر  )20(س��اَل  وةك 
سؤسيال  لةاليةن  نةطيراوة  لةبةرضاو 
سؤسيال  سياسةتى  دي��م��وك��رات��ةوةء 
ضينى  بةرذةوةنديى  لة  ديموكراتةكان 
بةرنامةى  سياسةتء  نايةتةوةء  ناوةند 
سياسيشيان  ئةداى  ديموكراتء  سؤسيال 
ثَيويستى بة نوَيكردنةوةية، ئةمانة هؤكارى 

سةرنةكةوتنيان بوون لةم هةَلبذاردنةدا.
ثارتة  كوردستانء  هةرَيمى  ك��وردى 
سؤسيال  بؤ  بانطةشةيان  سياسييةكان، 
بوو،  بَيئةنجام  بةآلم  دةك��رد،  ديموكرات 
سياسيية،  ضاودَيرة  ئةو  بإواى  بة  ئةمةش 
بانطةشةىء  كة  ئ��ةوةي��ة  ه��ؤك��ارةك��ةى 
ثشطيريى كورد بؤ سؤسيال ديموكرات تةنيا 
كةمةء  كورد  ذمارةى  ضونكة  مةعنةويية، 
بةسةر حيزبةكاندا دابةشكراون، ئةمة جطة 
لةوةى دةنطى رةوةندى كورد، ئةوةندة زؤر 

نيية تا هاوسةنطييةكة بطؤإَيت.
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9ذمــارة )601( سَيشةممة 2010/9/28
هةظاأل كوَيستانى، ثةرلةمانتارى طؤإان: 

نيوةي مووضةكانمان داوةتة خةلَكى كةمدةرامةت

ثةرلةمانتار د.سةروةر عةبدوإلةحمان:

لةطةأل ئةوةدا نيم رَيطة لة راطةياندن بطيرَيت بيَتة هؤَلي ثةرلةمانةوة

سازدانى: بةرهةم خاليد

هةظاأل كوَيستانى، ثةرلةمانتارى 
طؤإان لة ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراق، 
سةبارةت بة تَيإوانينى فراكسيؤنةكةى 

لةبارةى كاركردنيان لةثةرلةمانى عَيراق 
و بةرطريكردن لةخواستةكانى كورد 

لةبةغداو هاوكاريكردنى خةَلكانى 
كةمدةرامةت، بؤ رؤذنامة دةدوَيت.

كوردستان،  براوةكانى  ليستة  رؤذنامة: 
كوردستانييةكانيان  فراكسيؤنة  ئيئتيالفي 
هاوبةشي  كارى  لة  جؤرَيك  وةك  ثَيكهَيناوة، 
ضؤن  هةنطاوة   ئةو  ئَيوة  بةغدا،  لة  كورد 
ئيئتيالفة  ئةو  ثَيتواية،  هةَلدةسةنطَيننء 
بةهَيز،  كوتلةي  يــةك  وةك  توانيويةتي 
نوَينةرايةتيى كورد بكات، ئايا يةكَيتىء ثارتي 

رؤَليان داوة بةاليةنةكاني ديكة؟
* ديارة تةباييء يةكدةنطيي كورد لةبةغدا 
لةسةر مةسةلة نةتةوايةتىء  بةرذةوةندييةكاني 
خةَلكي كوردستان، مةرجَيكي طرنطي بةهَيزي 
ثَيطةي كوردة لة بةغدا، هةربؤية دروستبووني 
تا  هةرضةندة  بوو،  باش  كارَيكي  ئيئتالفةكة 
وايان  ئاكامَيكي  هيض  طفتوطؤكانياندا  لة  ئَيستا 

بةدةست نةهَيناوة.
من، دوو رةخنةم لةسةر ثَيكهاتةو شَيوازي 
يةكةميان:  هةية،  ئيئتيالفةكة  كاركردني 
دةوَلةتي  ئيئتيالفي  وةك  ئيئتيالفةكة  دةبواية 
ئةواني  هاوتاي  سةرؤكي  ئةلعَيراقيية  ياساء 
لةهةموو طفتوطؤكاندا بةشداربواية،  هةبوايةء 
لةنَيوان  راوَيذ  هةماهةنطىء  هيض  دووةميش: 
ئةنداماني ئيئتيالفء وةفدةكةش لةطةأل ئةندام 

خؤشمانةوة،  بةوةي  نابينم،  ثةرلةمانةكان 
ئةمةش بؤ خؤي ئاستء جؤري نوَينةرايةتييةكة 

بؤ ئاستَيكي الواز دادةبةزَينَيت.
ثرسيارةكةش  بةشةي  بةو  سةبارةت 
داوة  رؤَليان  يةكَيتي  ثارتىء  ئايا  دةَلَييت،  كة 
بةاليةنةكاني ديكة، من ثَيمواية، هةر لةبنضينةدا 
مةبةستي  لة  يةكَيتيش  ثارتىء  مةبةستي 
بووة.  جياواز  يةكطرتوو  كؤمةألء  ط��ؤإانء 
ثارتى، دةيةوَيت لةإَيي ئيئتيالفةكةوة، بةاليةنة 
بَلَيت، هةموو اليةنة كوردييةكان  عَيراقييةكان 
ثارتيدا  سةرؤكي  ثارتىء  رابةرايةتي  لةذَير 
عَيراقييةكان،  اليةنة  هةربؤية  كؤبوونةتةوة، 
بةتايبةتي سةرؤكي ليستةكان زياتر مةبةستيانة 

سةرؤكي هةرَيم ببينن تا وةفدي ئيئتيالفةكة.
ئةوة  بؤ  ئيئتيالفةكة  دةيةوَيت  يةكَيتيش، 
بةكاربهَينَيت كة بَلَيت، كورد لة ثشتيوانيي مام 
جةالل بؤ ثؤستي سةرؤك كؤماري يةكدةنطة.

لةم  ثارتي  يةكَيتىء  ديكةي  نيازَيكي 
ئيئتيالفة، دةرفةت نادات بةاليةنة عَيراقييةكان 
طؤإانء  لةطةأل  طفتوطؤ  راستةوخؤ  بَينء  كة 

ئةواني ديكةشدا بكةنء بةثَيضةوانةشةوة.
اليةنةكان  كاري  ئَيوة،  بإواي  بة  رؤذنامة: 
كةشَيك  توانيويةتي  ئيئتيالفةدا،  ئةو  لةنَيو 
لة  طرذييةي  ئةو  ــةوةي  ئ بؤ  بإةخسَينَيت 
ئؤثؤزسيؤندا  دةسةآلتء  لةنَيوان  رابــردوودا 

هةبوو لة كوردستان، نةيهَيَلَيت؟ 
* تا ئَيستا نةخَير، هؤكاري سةرةكيي ئةو 
طرذييةش دةطةإَيتةوة بؤ تَينةطةيشتني ثارتىء 
ئؤثؤزسيؤنيش،  خؤيانء  رؤَلي  لة  يةكَيتي 
ئةوكاتةي ئةوان لةوة طةيشتن كة ديموكراسي، 

ماناي قبووَلكردني يةكترو دةستاودةستكردني 
خةَلك،  دةنطي  خواستء  لةسةر  دةس��ةآلت 
ئةوكات  كةشي ئارام دروست دةبَيت، هةربؤية 
ئيئتيالفي  لةناو  اليةنةكان  كاركردني  ثَيكةوة 
فراكسيؤنة كوردستانييةكاندا، دةبَيتة ئاكام بؤ 

ئةو يةكتر قبووَلكردنة، نةك هؤكار.
رؤذنامة: ئةطةر باسي ثإؤذةو بةرنامةى ئَيوة 
ثةرلةمانى  لة  طؤإان  فراكسيؤني  وةك  بكةين 
بؤ  كردووة  ئامادة  خؤتان  ضؤن  ئايا  بةغدا، 
كاركردن لة ثةرلةمانى عَيراق، بة تايبةت كة 
جياوازء  كارى  بةَلَينى  ليستةكةتان  بةرنامةى 
باشترى بؤ خةَلكى كوردستان تَيدا بوو، جياواز 

لةوةى  لة رابردوودا كراوة؟
* وةك شتي نووسراو، تا ئَيستا ثرؤذةيةكي 
نووسراوي ئامادةكراومان نيية، بةآلم بةطشتيي 
بإطةكاني  خاألء  جَيبةجَيكردني  لةسةر  كار 
دةكةين  بةرنامةية  ئةو  بكرَيت(  )ئةوةندةي 
لة  رامانطةياندبوو،  هةَلبذاردندا  لةوةختي  كة 
ليذنةكاندا  لةناو  ئَيمة  جديي  كاري  راستيدا 
بضينة  هةريةكةمان  هةوَلدةدةين  دةبَيت، 
هةر  بؤ  طرنطترةكانةوةء  ليذنة  لة  يةك  ناو 
لةم  ثسثؤإ  شارةزاو  ستافَيكي  يةكَيكيشمان 
وةرزَيكي  هةر  بؤ  دةكةينء  دروست  بوارةدا 
كار  دادةنَيينء  ئامانجَيك  ثةرلةمانيش، 
لة  ئَيمة  دةكةين،  ئامانجة  ئةو  طةيشتنة  بؤ 
عَيراقةوة،  ثةرلةمانى  رَيى  لة  بةرنامةمانداية 
مةسةلةى  بة  خزمةت  جيادا  بوارى  زؤر  لة 
بؤ  ه��ةوَل��دان  ل��ةوان��ة؛  بكةين،  طةلةكةمان 
دروستكردنى لؤبييةكى بةهَيز لةناو ثةرلةمان 
خةَلكي  داخوازييةكانى   ثشتيوانيكردنى  بؤ 

دروستكردنى  رَيطاى  لة  ئةوةش  كوردستان، 
وآلتانء  لةطةأل  ثةيوةنديي  رايةَلةيةكي  ضةند 

رَيكخراوو ثةرلةمانة ثَيشكةوتووةكانى دنيادا.
لة  جياواز  نموونةيةكي  ئَيمة  دةبَيت 
ثةرلةمانتار ثَيشكةش بكةين، ئَيمة لةوآ شةإ 
مةسةلة  نةتةوايةتييةكانء  داخوازيية  لةسةر 

مرؤييةكان دةكةين، نةك ثؤستء ثايةء ثارة.
كاريطةر  رؤَلي  ليذنةكاندا  لة  هةوَلدةدةين 
بطَيإينء لةطفتوطؤكاني ناو هؤَلي ثةرلةمانيشدا 
شَيوازَيكى  ئَيمة  دةبَيت  بينء  كارا  ضاالكء 
هةوَلدةدةين  بكةينء  ثَيشكةش  جياواز 
نموونةيةكي نوآء جيا لة ثةرلةمانتاري كورد 
ثيشاني اليةنة عَيراقييةكان بدةين، ئةوةندةش 
بةهَيزمان  ثةيوةنديي  كوردستانين،  لة  كة  
خةمء  تَيكةآلوي  دةبَيتء  خةَلكدا  لةطةأل 
خواستء  نوَينةري  دةبينء  موعاناتةكانيان 

خةونةكانيان دةبين.
رؤذنامة:  لةكاركردنتان لة بةغدا، مةرجةعي 
يان  طؤإان،  بزووتنةوةى  دةبَيت،  كوآ  ئَيوة 
كوردستانء  ثةرلةماني  لة  طؤإان  فراكسيؤنى 
جؤرى ئةو ثةيوةنديية ضؤن دةبَيت، بة تايبةت 
كة خةَلكي كوردستان ضاوةإاوانييةكى زؤرى لة 

ئَيوة هةية لة بةغدا؟
* هةرضةند زؤرمان، خؤمان هةَلسوإاوى 
سةربةخؤييء  بةآلم  طؤإانين،  بزووتنةوةى 
تةختةإةش  ئَيمة  هةية،  زؤرم��ان  ئازاديي 
بوَيت  ط���ؤإان ض��ي  ب��زووت��ن��ةوةي  ن��ي��ن، 
بةآلم  بسإَيتةوة،  يان  بنووسَيت،  لةسةرمان 
بزووتنةوةي  نوَينةري  ئَيمة  لةكؤتاييشدا 
ئةو  سياسةتةكاني  نوَينةرايةتي  طؤإانينء 
هةستيارو  مةسةلة  لة  دةكةينء  بزووتنةوةية 
ضارةنووسسازةكاندا، راوَيذ بة بزووتنةوةكة 

دةكةين.
لةطةأل  هةماهةنطيش  ب��ة  س��ةب��ارةت 
كوردستان،  ثةرلةماني  لة  طؤإان  فراكسيؤني 
يةكدي  كاري  دةكةينء  هةماهةنطي  حةتمةن 
تةواو دةكةين، بؤ ئةم مةبةستةش ليذنةيةكي 
شَيوازو  لة  كةَلك  هةيةء  هةماهةنطيمان 
بةآلم حةتمةن  وةردةطرين،  ئةوان  ئةزمووني 
مةيداني كاركردنمان لةوان جياوازةو شَيوازي 
لَيرةدا  جياوازي كاركردنيشمان دةبَيت، بةآلم 
ئاماذةى  حةزدةكةم  كة  هةية  طرنط  خاَلَيكى 
لة ثةرلةمانى  ئَيمة  ثَيبدةم، ئةويش ئةوةية كة 
عَيراقدا، هةشت ئةندامين، ئةطةرضى لة رووى 
دةزانين،  بةهَيز  بة  خؤمان  ضؤنايةتييةوة 
بة  زؤر  بةَلَيني  كة  بَلَيم  ئةوة  دةبَيت  بةآلم 
الى  وا  طةشبينى  كةشَيكى  نادةينء  خةَلكي 

هةر  بزانن  وا  كة  ناكةين  دروس��ت  خةَلك 
ثةرلةمان بكةوَيتة كار، ئيتر ئَيمة خاأل بة خاَلى 
هةمانبوو،  كة  هةَلبذاردنةى  بةرنامةى  ئةو 
بة  دةست  بةغداو  نةضينة  تا  جَيبةجَيدةكةين، 
ضيء  بزانين  ناتوانين  نةكةين،  جديي  كارى 

ضؤنمان ثَيدةكرَيت.
رؤذنامة: لة خولي نوَيي ثةرلةماني عَيراقدا، 
كؤبوونةوةدا،  سةعاتَيك  ضةند  لةبةرامبةر 
ثةرلةمانتاران مووضةيةكي زؤريان وةرطرتووة، 
ليستةكانى  ثةرلةمانتارانى  لة  هةندَيك  بةآلم  
بةخشيوةتة  مووضةكانيان  لة  بةشَيك  ديكة، 
خَيزانة هةذارء نةداراكان، ئَيوة لةو بارةيةوة ض 

هةنطاوَيكتان ناوة؟
لةمووضةدا،  ناعةدالةتي  بَلَيم،  دةمةوَيت   *
س��ةرت��اث��اي ع��َي��راق��ي ط��رت��ووةت��ةوة بة 
هةزار  ضةند  لةكوردستاندا  هةرَيميشةوة، 

بة  زياتريش  وةي��زء  مووضةي  بة  كةسَيك 
بةإَيوةبةري  وةزي��رو  جَيطري  مووضةي 
خانةنشين  سةربازيي  بةرزي  ثلةي  طشتيىء 
زؤرينةي  ئةوةدا  لةبةرامبةر  كةضي  كراون، 
كة  دةذين  كةم  مووضةيةكي  لةسةر  خةَلك 
ثلة  مووضة  دةي  لةسةر  يةك  نةطاتة  رةنطة  
بةرزةكان، بؤية من ثَيمواية، دةبَيت سيستمَيكي 
كة  دامةزرَيت  مووضة  بؤ  دادثةروةرانة  نوَيي 
بتوانَيت جياوازيي نَيوان مووضةي بةرزو نزم 
لة  ئَيمةش  كارةكانى  لة  يةكَيك  بكاتةوة،  كةم 
ثةرلةمانى عَيراق، هةوَلدانة بؤ كةمكردنةوةى 

ئةو جياوازيية زؤرة لة سيستمي مووضةدا.
دةرب����ارةى ث��رس��ي��ارةك��ةى ئ��َي��وةش، 
لة  ذمارةيةك  ئاطادارم  ئةوةندةش  خؤمء 
هاوإَيكانيشم، نيوةي مووضةي ئةو ماوةيةيان 
كة  دابةشكردووة  خةَلكانةدا  ئةو  بةسةر 

ثَيويستيان بةدةستطيرؤييء يارمةتي بووة.

سازداني: كؤسار جةالل

د.سةروةر عةبدوإلةحمان، بإياردةرى 
ليذنةى نةزاهة لة ثةرلةمانى هةرَيمى 

كوردستان، ياساي رؤذنامةطةريي 
لةهةرَيمي كوردستان بة يةكَيك لة 

ياسا هةرة ثَيشكةوتووةكاني ئةو بوارة 
دادةنَيتء بة ثَيويستيشي دةزانَيت رَيطا 

بة رؤذنامةنووسانء كةناَلةكاني راطةياندن 
بدرَيت بضنة هؤَلي ثةرلةمانةوة.

رؤذنامة: لةثةرلةمانى كوردستان كؤمةَلَيك 
ئَيوة  جَيبةجَيناكرَين،  بةآلم  دةرضوون،  ياسا 
هؤكاري جَيبةجَينةكردني ياساكان لة هةرَيمي 

كوردستان بؤضي دةطةإَينيتةوة؟

* سةبارةت بة جَيبةجَيكردني ياساكان، ئَيمة 
كَيشةمان هةية، ضونكة هةندَيك ياسا دةرضوون، 
بؤ  جَيبةجَينةكراون،  ثَيويست  وةكو  بةآلم 
دوو  كة  ضاودَيريي  ديواني  ياساي  نموءنة 
ئَيستا دةخرَيتة بواري  ساَلة دةرضووة، بةآلم 
جَيبةجَيكردنةوة، ياخود ئةو ياسايةي كة باس 
لة دروستكردني خانوو لةاليةن حكومةتةوةو  
ثاشتر تةمليككردني دةكات بؤ هاوآلتييان، بؤ 
نموءنة ئَيستا لة زانكؤكاني كوردستاندا خانوو 
لة  بؤ مامؤستاكان دروستدةكرَيت، بةتايبةتي 
دهؤك، سلَيماني،  زانكؤ سةرةكييةكةي  ضوار 
بة  هةريةكةيان  لة  بةآلم  كؤية،  سةآلحةدينء 
كة  دةكرَيت،  تةمليك  جياواز  بإيارَيكى  جؤرة 

هيضكام لة بإيارةكان يةكناطرنةوة، زؤر ياساي 
ديكةش هةية لة هةرَيمي كوردستاندا جَيبةجآ 
ناكرَيت. يةكةم هؤكاريش بؤ جَيبةجَينةكردني 
ياسا لة هةرَيمي كوردستان ئةوةية، كة لةوانةية 
وا لَيكبدرَيتةوة كة كوردستان هَيشتا ماويةتي 
بؤ ئةو ياساية، دووةم هؤكار، ثشتطوَيخستني 
كامَيك  هةر  حكومةتةوة،  لةاليةن  ياساكانة 
ثةرلةمان  ثَيويستة  بَيت،  حاَلةتة  دوو  لةم 
ياساكة  ئةطةر  بكات،  بؤ  ب��ةدواداض��وءن��ي 
كوردستاندا  بارودؤخي  لةطةأل  ناتةواوةو 
ناطونجَيت، ياخود زةمينةي بؤ خؤش نةكراوة، 
بكرَيتء  بؤ  ثَيداضوونةوةي  دةبَيت  ئ��ةوا 
سةردةمةدا  ئةم  لةطةأل  طونجاو  ياسايةكي 

دابنرَيت.
رؤذنامة: ئةي ئةطةر هؤكارةكة ثشتطوَيخستن 
ضي  دةتوانرَيت  حكومةتةوة،  لةاليةن  بَيت 

بكرَيت؟
بَيت  ثشتطوَيخستن  هؤكارةكة  ئةطةر   *
ثةرلةمان  دةبَيت  ئةوا  حكومةتةوة،  لةاليةن 
حكومةت  ضاودَيريي  كاتَيك  هةموو  لة  زياتر 

بكاتء واي لَي بكات ياساكان جَيبةجآ بكات.
ياساي  كة  دةطيرَيت  لةوة  رةخنة  رؤذنامة: 
هةوَلَيكيش  ناكرَيت،  جَيبةجآ  رؤذنامةطةريي 
تَيإوانينتان  ئَيوة  هةمواركردنةوةي،  بؤ  هةية 

بؤ ئةمة ضيية؟
ياساي  هةمواركردنةوةي  بة  سةبارةت   *
كةناَلةكاني  لة  تةنيا  منيش  رؤذنامةطةريي، 
بؤمان  رةسميي  بة  بيستوءمة،  راطةياندن 
نةهاتووة، ئةطةر شتَيكي وا هةبَيتء ياسايةك بة 
رةسميي هةموار بكرَيت، بَيطومان خوَيندنةوةي 

ئةنداماني  بةسةر  ثةرلةمانء  لة  دةكرَيت  بؤ 
ثةرلةماندا دابةشدةكرَيت، تائَيستا هيض شتَيك 
لةناو  نةطةيشتووة  ئَيمة  بة  بارةيةوة  لةو 
ثةرلةماندا، لةطةأل ئةوةشدا من ثَيمواية ياساي 
باشتر  تَيدايةو  كةموكوءإيي  رؤذنامةطةريي 
كوردستاندا  بارودؤخي  لةطةأل  ياساكة  واية 

بطونجَينرَيت.
رؤذنامة: ضؤن بطونجَينرَيت؟

ثَيشوءي  خولي  لة  كة  ياسايةي  ئةو   *
ك��ارى  ب��ة  تايبةتة  دان����راوة،  ثةرلةماندا 
رؤذنامةنووسيى، يةكَيكة لة ثَيشكةوتوءترين 
ئةم  ب��ةآلم  رؤذن��ام��ةط��ةري��ي،  ياساكاني 
كَيشةي  هةندَيك  خؤيدا  لة  خؤي  ثَيشكةوتنة 
ن��راوةت��ةوةء  بؤ  كَيشةي  ي��ان  ن��اوةت��ةوة، 
بةشَيوةيةكي  نةتوانراوة  كَيشانة  ئةو  لةبةر 
لة  ثَيبكرَيت  هةَلسوكةوتي  تةندروست 
هةندَيك  لةاليةن  ض  رؤذنامةطةرييدا،  بواري 
بووبَيت،  خؤيانةوة  رؤذنامةنوءسان  لة 
دةسةآلتةوة.  كةناَلةكاني  لةاليةن  ياخود 
مةرجء  كؤمةَلَيك  رؤذنامةنوءسيش  ثيشةي 
تايبةتمةندييء سيماي خؤى هةية، كة ثَيويستة 
رؤذنامةنوءسان  دةبَيت  بؤية  رةضاوبكرَين، 
ئةوة بزانن كة ناكرَيت كةسَيك تؤمةتبار بكةن 
بةبآ  كرد  تؤمةتباريشيان  كة  بةَلطة،  بةبآ 
خؤيةتي  مافي  كةسةش  ئةو  بَيطومان  بةَلطة، 
سكاآلو داواي ياسايي لةسةر ئةو رؤذنامةو 
داواي  بكاتء  تؤمار  رؤذنامةنوءسانة 
ثيشةي  بكات،  تر  شتَيكي  هةر  يان  قةرةبوو، 
رؤذنامةنوءسييء بةرةوثَيشضووني، بةشَيكة 
هَيشتا  ئَيمة  ديموكراسييةتء  كلتوءري  لة 

ثيادةى  ثَيشكةوتوو  وآلتانى  وةكو  ماومانة 
بكةين.

بؤ  بكرَيت  ضي  تؤ  راي  بة  رؤذنــامــة: 
ضارةسةري ئةم كَيشةية؟

رؤذنامةطةريية  ياساي  ئةو  دةَلَيم  من   *
يان دةبَيت سةداسةد كاري ثَيبكرَيت لة بواري 
ياسايةكي  هيض  بة  كار  رؤذنامةنوءسيداو 
ياساية  ئ��ةو  ئةطةر  يانيش  نةكرَيت،  تر 
بؤ  بيطةإَيننةوة  تَيداية،  نةطونجاني  جؤرَيك 
بكرَيتء  لةسةر  طفتوطؤي  لةوآ  ثةرلةمانء 
هةمواربكرَيتةوة، ضونكة ئةو ياساية خؤي لة 
ثةرلةمان دةرضووةء ناكرَيت جَيبةجَينةكرَيتء 
خؤى  ئةمة  بكرَيت،  كؤنتر  ياسايةكى  بة  كار 

كارَيكى ناياسايية.
تا  ثةرلةمانتارَيك،  وةك  تؤ  رؤذنامة: 
رَيطة  كة  بإيارةدايت  ئةو  لةطةأل  ضةند 
هؤَلي  بضنة  بطيرَيت  راطةياندنةكان  لة 

ثةرلةمانةوة؟
* من هةرطيز لةطةأل ئةوةدا نيم كة رَيطة 
لة راطةياندن بطيرَيت بَيتة هؤَلي ثةرلةمانةوة، 
كامَيراو  خ��ؤي��انء  ب��درَي��ت  رَي��ط��ة  هةقة 
ريكؤردةرةكانيان بَينة ناو هؤَلي ثةرلةمانةوة، 
لةطةأل ئةوةشدا ثَيويستة جؤرَيك لة رَيكخستنى 
كارةكان هةبَيتء ناكرَيت هةر كةسَيكء بةهةر 
هؤَلي  ناو  لة  بجوَلَيتةوة  بيةوَيت  شَيوةيةك 
بةرنامةي  ثةرلةمان  هةرضةندة  ثةرلةمان، 
ئةوةي هةية كة يةكةيةكي راطةياندني تايبةت 
يةكةية  ئةم  هةتا  دةكرَيت  هةبَيت،  خؤي  بة 
تةلةفزيؤنييةكانء  كةناَلة  بة  رَيطة  ثَيكدَيت 

رؤذنامةكان بدرَيت بَينة هؤَلي ثةرلةمانةوة.

دةبواية ئيئتيالفى 
فراكسيؤنة 

كوردستانييةكان 
سةرؤكَيكى هةبواية
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ئةو كؤنفرانسة نةتةوةييةى زياتر 
لة دووساَلة دةنطؤى رَيكخستنى 

دةكرَيت، ناكؤكيى طرووثة سياسيية 
كوردييةكانء ثةيوةندييان لةطةأل 

دةوَلةتانى دراوسآ لةاليةكء 
بةدةنطةوةنةهاتنى ئيدارةى هةرَيمى 

كوردستانى عَيراق لةاليةكى تر، 
زةمينةى بةستنى لةباردةبات.

كورد، نةتةوة بة ذمارة زؤرة بَيدةوَلةتةكةية! 
بؤ  خةبات  لة  ض��ةردةي��ةك  دواى  ئَيستاو 
رزطاريى نةتةوةيى، دةرئةنجامة كوشندةكانى 
بةسةر  ثارضةيةك  ضةند  بة  هَيشتا  مَيذوو، 
توركياء سوريا  ئَيرانء  عَيراقء  دةوَلةتةكانى 
دابةشى كردووة. ئيدارةى كوردستانى عَيراق 
خاوةنى  دةستوورييةء  دانثَيدانراوى  كة 
هةرَيمَيكة لةضوارضَيوةى دةوَلةتَيكى فيدإاَلدا، 
كوردانى  ضاوةكانى  ئاسؤى  ئومَيدء  جَيطةى 
بةآلم  لةسةرة،  بةضإيى  ترى  ثارضةكانى 
هةَلوَيستة  ناوضةكة  سياسييةكانى  هاوكَيشة 
بةنهَينيى  زؤر  قةوارةيةى  ئةم  نةتةوةييةكانى 

هَيشتووةتةوة. 
بةطةإانةوة بؤ مَيذوو دةردةكةوَيت: )130(

ساأل لةمةوبةر، شَيخ عوبةيدوَلآلى نةهرى )لة 
 )1880( لةساَلى  شؤإشةكةيدا 1801-1800(، 
كوردةكان  خَيَلة  سةرانى  بؤ  كؤنفرانسَيكى 
دروستكردووة.  كوردى  كؤمةَلةى  طرَيداء 
لةناو ميرنشينة كوردييةكاندا، بةدرخان ثاشاى 
لةنَيوان  ثيرؤز(ى  )ثةيمانى  بؤتان  ميرنشينى 
رَيبةرانى كورددا دامةزراند كة تَييدا سةرؤك 
عةشيرةتةكانى بانط كرد بؤ قسةكردن لةسةر 

ثاشةإؤذى كورد.
جةختدةكةنةوة:  مَيذووييةكان  سةرضاوة 
شكستهَينانى  خاآلنةى  هؤكارء  لةو  يةكَيك 
لة  ض  ك��ورد،  نةتةوةييةكانى  شؤإشة  كؤى 
يان  سةفةوى،  عوسمانىء  دةسةآلتى  دةمى 
بةندة،  لةسةر  ئَيستاى  دةوَلةتةكانى  ضوار 
ثةرتةوازةيى، يةكنةطرتوويى دةسةآلتة ثارضة 

ثارضةبووةكانى كورد بووة.
لةكَيشة  يةكَيكة  كورد  نوَيدا،  لةسةردةمى 
خؤرهةآلتى  بؤماوةييةكانى  درَيذخايةنء 
ناوةإاست، بةآلم ضاودَيرانى سياسيي ثَييانواية، 
دواى ئةزموونَيك لةشكستى مَيذوويى، هَيشتا 
بةسةر  تةحةكوم  حيزبييةكان  بةرذةوةنديية 
رَيإةوى سياسةتى بةرذةوةنديى نةتةوةييةوة 

دةكةن.
تورك،  ئةحمةد  مانطة،  ئةم  سةرةتاى 
وةفدَيكى  ديموكراتىء  كؤمةَلطاى  سةرؤكى 
توركيا،  كوردستانى  كوردييةكانى  ثارتة 
سةردانى هةرَيمى كوردستانيان كرد، كة يةكَيك 
جةالل  بؤ  تورك  سةرةكييةكانى  ثةيامة  لة 
مةسعود  عَيراقء  كؤمارى  تاَلةبانى، سةرؤك 
ثشتطيركردنى  هةرَيم،  سةرؤكى  بارزانى، 
سازدانى كؤنطرةى نةتةوةيى كوردى بووة، بة 
ئامانجى يةكخستنى هةَلوَيستى كورد بةرامبةر 

ملمالنآ سياسييةكانى ناوضةكة.
كؤنطرة  لة  ت��ورك  ئةحمةد  ه���ةروةك 
رؤذنامةوانييةكةيدا كة رؤذى )2010/9/6( لة 

سلَيمانى بةإَيوةضوو، رايطةياند: »ئامادةسازيى 
بؤ  نةتةوةيى  كؤنفرانسى  بةستنى  بؤ  دةكةن 
كوردستان،  ثارضةى  ضوار  هةر  كوردةكانى 
بؤ يةكخستنى هةَلوَيستى كورد لةسةر ثرسة 

نةتةوةييةكان«.
طوَلثى،  فايةق  كؤنفرانسةوة،  ئةو  لةبارةى 
ضةند  دةكاتةوة،  رووني  سياسيى،  ضاودَيرى 
ساَلَيكة داوا لة حيزبةكانى باشوورى كوردستان 
نةتةوةيى  كؤنفرانسى  ثشتيوانيى  دةكرَيت، 
ثةيوةنديىء  بةهَيزيى  بةهؤى  بةآلم  بكةن، 
دةسةآلتدارةكانى  ثارتة  بةرذةوةندييةكانى 
ئةم  دراوسآ،  توركياء وآلتانى  لةطةأل  هةرَيم 

داواية بةئةرَينى وةآلمى نةدراوةتةوة.
بةوثَييةى  تاَلةبانى،  دةَلَيت: »جةالل  طوَلثى 
سةرقاَلة  لةاليةك  عَيراقةء  كؤمارى  سةرؤك 
تريش  لةاليةكى  عَيراقىء  ب��ةك��اروب��ارى 
ثةيوةنديية بةهَيزةكةى لةطةأل ئَيرانء توركيا، 
ئةوةى  ناكرَيت،  بؤ  رَيطاخؤشكةرى  ئومَيدى 
كاتَيك  هةية،  ثارتيشةوة  بة  ثةيوةنديى 
خؤى  كة  دةكات  كؤنفرانسة  لةو  ثشتيوانيى 
بة رةزامةنديى  بطَيإَيتء  تَيدا  رؤَلى سةرةكى 
هةندَيك  بةشداريثَيكردنى  توركياء  ئَيرانء 
اليةنى تر بةإَيوةي ببات، واتة ئومَيدةكان بؤ 
بةستنى ئةو كؤنفرانسة بة بةشداريى ثارتىء 

يةكَيتى الوازة«.
ثةرلةمانى  خولى  يةكةمى  س��ةرؤك��ى 
كاتى  دةك��ات:  بةوة  ئاماذة  كوردستانيش، 
كورد،  نةتةوةيى  كؤنفرانسى  يةكةم  بةستنى 
دؤخةكةى  ئَيستا  بَيت،  نةبوو  درةنط  ئةطةر 

لةبارة.
»ئةركى  وتيشى:  سالم،  ناميق  جةوهةر 
هةرَيمى  ئ��ي��دارةي  نةتةوةيى  نيشتمانىء 
هةستَيت،  كارانة  جؤرة  بةم  كة  كوردستانة 
وةلَى لة واقيعدا ئةم حكومةتة وةك حكومةت 
خاوةن  ء  يةكطرتوء  نة  سةربةخؤية،  نة 
نة  نةتةوايةتيية،  نيشتمانىء  بةرنامةيةكى 

ئازادة لة هةَلوَيستء بإيارةكانى«.
جةوهةر ناميق دةَلَيت: »لوتكةى ئةو ئيدارةية 
خاوةن  ئةوان  يةكَيتية،  ثارتىء  دةسةآلتى 
تَيكةَلبوونى  ثةيوةندين،  بإيارو  دةسةآلتء 
ثةيوةندييةكانى  شَيوازى  ئاستء  بنةماء 
دراوسآء  وآلتانى  لةطةأل  دوولوتكةية  ئةو 
بنةماى بيركردنةوةيان لةمةإ رؤَلى فاكتةرى 
بة  سةبارةت  ئيقليميى  وآلتانى  دةرةكيىء 

ثرسى كورد لة ئاستَيكداية بآ را ء تةكبير«.
ث��ارت��ى ك��رَي��ك��اران��ى ك��وردس��ت��ان كة 
لة  ك��وردة  كَيشةى  طرنطى  جةمسةرَيكى 
ثرسَيكى  ه��ةروةك  كوردستان،  باكوورى 

كراوةء ئاَلؤزيشة لة ثةيوةندييةكانى ئيدارةى 
بةرثرسى  ئَيران،  توركياء  هةرَيمء دةوَلةتانى 
جةخت  ثارتة،  ئةو  دةرةوةى  ثةيوةندييةكانى 
كورد  نةتةوةيى  يةكَيتيى  ثَيكهَينانى  لةسةر 

دةكاتةوة.
ثةيوةندييةكانى  بةرثرسى  دةنيز،  ئةحمةد 
بة  كوردستان،  جظاكَين  كؤما  دةرةوةى 
لة  نوَى  سياسةتى  »ئَيستا  وت:  رؤذنامةى 
دةكرَيت،  ديزاين  ناوةإاست  خؤرهةآلتى 
لةكاتَيكى وادا ثَيويستة كورديش يةكَيتيى خؤى 
دروستبكاتء ببَيتة خاوةن ئيرادةء حسابى بؤ 
بكرَيت، لةم دؤخةدا دةرفةتى مَيذوويى هةيةء 
هةلومةرجى كورد لةهةموو ثارضةكاندا طؤإانى 
دةستكةوتةكان  هةروةك  بةسةرداهاتووة، 
باكوور  لة  شؤإشيش  بةرضاون،  باشوور  لة 
سةركةوتنى طةورةى بةدةستهَيناوةء ثَيويستة 
ستراتيذيى  سياسةتَيكى  لةسةر  رَيكبكةوين 

نةتةوةيى«.
كوردستان،  هةرَيمى  هةَلوَيستى  لةبارةى 
ئةو بةرثرسةى ثةكةكة، وتى: »دةَلَين ثَيويستة، 
سياسةت  مةترسى  لةسةر  نيية،  كردار  بةآلم 
ئةم  رةزامةنديى  مؤَلةتء  لةسةر  ناكرَيت، 
ناكرَيت،  سياسةت  دةوَل��ةت  ئةو  دةوَل��ةتء 
سياسةت بةهَيزء يةكطرتوويي دةكرَيت، ضةند 
يةكَيتيي كورد فراوانتر بَيت، حسابى زياترى بؤ 

دةكرَيت«.
ش��ارةزا  عةلى،  ئ��ارام  خؤشيةوة،  الى 
كَيشةء  واي��ة:  ب��إواي  توركيا،  لةكاروبارى 
ملمالنَيكانى خؤرهةآلتى ناوةإاست، هةر فراوان 
بةرتةسكدةبنةوة،  رَيطاضارةكانيش  دةبنء 
بةوثَييةى كورد لةناو ئةو ناكؤكييانةدا شوَينى 
خؤى هةية، ثَيويست دةكات ئيدارةء ئةحزابى 
كوردى، بة ورديى ئةو واقيعة بخوَينَيتةوةء بة 
ئامادة  ئةطةرَيك  يةكطرتوويى خؤيان بؤ هةر 

بكةن.
لةطةَلئةوةى ئارام عةلى ثَييواية: دةسةآلتى 
بؤ  هةنطاو  بةكردار  كوردستان  هةرَيمى 
بةستنى ئةو كؤنفرانسة نانَيت، بةآلم بةستنى 
بؤ  دةزانَيت  سةرةتايةك  بة  كؤنفرانسة  ئةو 
سياسيىء  رووى  لة  كورد  خؤئامادةكردنى 
هةر  بؤ  سةبازيش  حاَلةتى  تا  ديبلؤماسى 
رووب��ةإووى  لةناوضةكةدا  كة  ئةطةرَيك 

دةبَيتةوة.
ثَيكانى  ئاراستةى  بة  بؤضوونةكان 
دووركةوتنةوة  حيزبييةكانء  بةرذةوةنديية 
ئاراستة  نةتةوةييةكان  بةرذةوةنديية  لة 
تؤثةكة  دةوت��رَي��ت،  بةوثَييةى  دةك��رَي��ن، 
عَيراقةء  كوردستانى  سياسييةكانى  لةقاضى 

سةرةكييةكة  هَيزة  لةدوو  مةبةست  زياتريش 
ديموكراتة(،  ثارتى  نيشتمانىء  )يةكَيتيى 
ثرسة  ئةو  لةمةإ  خؤيان  بؤضوونى  ئةوانيش 

دةخةنةإوو.
يةكَيتيي  سياسيي  مةكتةبي  وتةبَيذي 
دةكات:  بةوة  ئاماذة  كوردستان،  نيشتمانيي 
كوردستان  نيشتمانيي  يةكَيتيي  وةك  ئةوان 
لةذَير  كؤنفرانسَيكن  ئةنجامداني  لةطةأل 

دروشمي ئاشتي، نةك كؤنطرةى نةتةوةيى.
»كؤنطرةي  وت��ى:  جوندياني،  ئ���ازاد 
مَيذووييء  لة رووي دةستةواذةو  نةتةوةيي، 
كَيشة  ناوَيكي  سياسييةكةشيةوة،  دةاللةتة 
ستراتيذيي  رووي  لة  ه��ةروةك  ورووذَينة، 
دةكات،  ئاَلؤز  دةوروبةر  كؤنفرانسةكةشةوة 
كؤنفرانسَيك  ئةوةين  اليةنطري  ئَيمة  بؤية 
ثارضةكاني  هةموو  نوَينةراني  بةشداري  بة 
دؤزينةوةي  ئامانجةكةي  بكرَيتء  كوردستان 
كورد  مةسةلةي  ضارةسةري  نةخشةإَيطاي 

بَيت بةشَيوةيةكي ئاشتييانة«.
»ضارةسةركردني  دةَل��َي��ت:  جونديانى 
كَيشةي كورد لة هةموو ثارضةكاني ئةركَيكي 
ثارضةيةكء  هةر  كوردةكاني  هاوبةشي 
ثةيوةنديي  ثاراستني  دةوَلةتةكانيانة، 
وآلتانة،  لةو  هةريةك  هةرَيمء  دؤستانةي 
كؤمةَلَيك  هاوسَيماننء  هةموويان  كة 
كؤمةَلَيك  هةيةو  هاوبةشمان  بةرذةوةنديي 
ئةطةر  كة  هةن،  لةنَيوانماندا  ئةوتؤش  خاَلي 
دةتوانن  نةبَيت،  لَيي  ئاطامان  واقيعييانة  وردو 

ببنة هؤي ئاَلؤزكردني ئةو ثةيوةندييانة«
ئةوةش  نيشمانيى،  يةكَيتيى  وتةبَيذى 
رووندةكاتةوة: ئةطةر كؤنفرانسَيكى لةو شَيوةية 
لة  ناكرَيتء  جَيبةجَيكردنةوة،  قؤناغي  كةوتة 
بةرذةوةنديدا نيية لة ثشت وآلتاني دةوروبةر 
ضونكة  بكرَيت،  ئَيرانةوة  توركياو  تايبةت  بة 
كاريطةريي  كاتدا،  »لةيةك  دةَلَيت:  ئةو  وةك 
سلبي لةسةر ثةيوةندييةكاني هةرَيمء بةسةر 
كَيشةي كورد لة هةر ثارضةيةكيش جَيدةهَيَلَيت، 
هةروةك ئاطادارى ياساي نَيودةوَلةتيي بين بة 
سةرؤك  وةك  تاَلةباني،  سةرؤك  بؤ  تايبةت 
كؤمار، واتة رةهةندة ياساييةكةشي لةبةرضاو 

بطيرَيت«. 
ئةندامَيكى ثارتيش لة ثةرلةمانى كوردستان، 
تايبةتمةنديى  خةَلك  هةندَيك  ثَييواية: 
كة  لةبةرضاوناطرن  عَيراق  كوردستانى 
لةضوارضَيوةى سيستمى سياسيدايةء جؤرَيك 
ئةو  الى  ئةمةش  هةية،  لةثةيوةستبوونى 

خةَلكانة خوَيندنةوةى هةَلةى بؤ دةكرَيت.
وتيشى:  ب�����ةروارى،  ع��ةب��دول��س��ةالم 

»حيزبةكانى كوردستانى عَيراق، لةضوارضَيوةى 
سيستمَيكى فيدإاَليدا ئيش دةكةنء ثةيوةستن 
حيزبةكانى  ب��ةآلم  بنةمايةكةوة،  بةضةند 
دانيان  سيستمن،  لةدةرةوةى  تر،  ثارضةكانى 
بة مافةكانى كورديشدا  يان دان  نةنراوة،  ثَيدا 
سياسةتى  واتة  ئازادترن،  ئ��ةوان  نةنراوة، 
ماناى  بة  عَيراق  كوردستانى  حيزبةكانى 
نةتةوةييةكان،  دروشمة  لة  نيية  خؤدزينةوة 
ثابةندى  دةبَيت  لةعَيراقء  بةشَيكن  بةَلكو 
دةستوور بن، لةو ضوارضَيوةيةشدا هةَلوَيستى 
لةسةر  دةبَيت  كاريطةريى  ئَيمة  ئاشكراى 

سياسةتى ناوضةكة«.
حيزبَيك  ضةند  تؤمةتباركردنى  بةروارى، 
بة  لةطةأل وآلتانى دراوسآ  ثةيوةندييةكان  بة 
ناهةقي دةزانَيتء دةَلَيت: »بةهؤى تايبةتمةنديى 
بزووتنةوةى ئازاديخوازى كورد، يةك حيزبى 
نيية لةهةر ضوارثارضةكة، جؤرَيك لة ثةيوةنديى 
بةسةرياندا  دةوَلةتانةى  ئةو  لةطةَل  نةبَيت 
دابةشبووة، ئةم ثةيوةندييةش بة ماناى ئةوة 

نيية، بؤ قازانجى ئةو دةوَلةتانة بَيت«.
ديارترين  بيركردنةوةى  ناكؤكيىء 
لةسةر  ك��وردس��ت��ان،  بةهَيزةكانى  ثارتة 
كؤنفرانسةء  ئةو  ئامانجى  ميكانيزمء  جؤرء 
لةطةأل  هةَلوةستةكردن لةسةر ثةيوةندييةكان 
ئةم  كؤتاييةكانى  ئةنجامة  دراوسآ،  وآلتانى 
راثؤرتة بةوة دةطةيةنَيت كة ثإؤذةى بةستنى 
كؤنطرةى نةتةوةيى لةهةوَلى بضووكردنةوةداية 
ثارضةيةكى  بة  تايبةت  ئاشتى  كؤنفرانسى  بؤ 

كوردستان.
ئةوة  بةوةدةكات:  ئاماذة  ناميق،  جةوهةر 
كورد نيية كة ضاوةإوانى مؤَلةتء رةزامةنديى 
وآلتان بكات بؤ ثإؤذةيةكى لةو شَيوةية، بةَلكو 
ئةوة سةرانى بزاظةكةن كة طيرؤدةى ئةو دةردة 
بوون ثاش ضةندين شكستء وانةى مَيذوويى 
هةميشة  ضونكة  لَيهةَلناطرن،  دةستى  دَلتةزَين 
بةالى  زلهَيزةكان،  جديى  دواهةنطاوى  لة 

دةوَلةتانى داطيركةرى كورستان دةشكَينةوة.
ئةوان  هةر  »مةطةر  دةَلَيت:  لةوبارةيةوة، 
مافى  دابةشكرد،  كوردستانيان  كة  نةبوون 
لة  زةوتكرد،  كورديان  ضارةنووسى  بإيارى 
عةهدو ثةيمانى دؤكيؤمَينتكراوى خؤيان لةمةر 
ثشتءثةناى  ثاشطةزبوون،  كوردى  كيانى 
وآلتانى  دوايةكةكانى  لة  ي��ةك  حكومةتة 
هاوكارء  ب��وون،  كوردستان  داطيركةرى 
تاوانةكاني  زؤرى  زؤرب��ةى  رَينيشاندةرى 
ئاستى  لة  كورد  بة  دذ  بوون  ئةو حكومةتانة 
ئةنفالء  راطوَيزانء  مافةكانمانء  لة  نكؤَلى 

جينؤسايدكردنمان«.

كورد كؤنفرانسي نةتةوةيي نابةستَيت

لة ضارةنوءسى )20( بَيسةروشويَنكراوى ئيسالميى دةكؤلَريَتةوة
بةرهةم خاليد

بؤ  ليذنةيةك  كوردستان  ثةرلةمانى 
بةدواداضوونى ضارةنووسي ئةو )20( كةسة 
دةستطيركراونء  ساَلَيكة  ضةند  كة  دةكات، 
ثاش  ئ��ةوةش  ن��ادي��ارة،  ضارةنوءسيان 
نَيودةوَلةتى  لَيبوءردنى  رَيكخراوى  ئةوةى 
اليةنة  كةسي  دةي��ان  كة  رايطةياندبوو، 

ئيسالمييةكان لة زيندانةكانى هةرَيمدان.
كوردستان  ثةرلةمانتارى  ق��ادر،  ئ��ارام 
ئيسالميي،  ك��ؤم��ةَل��ي  فراكسيؤنى  ل��ة 
لةوبارةيةوة بة رؤذنامةى راطةياند: )25( ناو 
هةندَيكيان  مرؤظء  مافي  ليذنةى  هاتوءةتة 
دؤزراونةتةوة، كة لة كوَين، بةآلم هةندَيكيان 
 )20( كة  ن��ادي��ارة،  ضارةنوءسيان  هَيشتا 
كةس دةبنء هةموءشيان ئيسالميي نين، بؤ 
بةدواداضوونى ضارةنوءسي ئةو كةسانةش، 
طشتيى  داواك��ارى  لةطةأل  ياسايي  ليذنةى 
ئةوانيش  داوايانكردووة  كردووةو  قسةيان 
رؤَليان هةبَيتء هةَلوَيستيان هةبَيت، ئةوانيش 

ئةو  كةسوكارى  كة  راطةياندوون،  ثَييان 
بدةنآ هةتا  زانيارييان  بَيسةروشوَينانة بضن 

بةدواداضوونى بؤ بكةن.
ثةرلةمانتاران  وةك  »ئَيمة  وتيشي:  ئارام 
ب��ةردةوام  كةسانة  ئةو  بةدواداضوونى  لة 
ئةوانة  ض��ارةن��وءس��ي  ئ��ةوةى  بؤ  دةبين 
تائَيستا  كة  تريش  ئةواني  دياريبكرَيتء 
دادطايي نةكراون، دادطايي بكرَين، كة خةَلكي 
سةردةمي شةإي ناوخؤشي تَيدايةو تائَيستا 
تةنانةت  نييةو  ديار  ضارةنوءسَيكيان  هيض 

ئاسايشيش زانيارييان نيية دةربارةيان«.
بومدوحة،  سةعيد  رؤذَي��ك  ضةند  ثَيش 
وتةبَيذى رَيكخراوى لَيبوءردنى نَيودةوَلةتى، 
راطةياند:  لةندةنى  ئةلزةمانى  رؤذنامةى  بة 
دةيان كةسي ئيسالميي بة طومانى اليةنطرييان 
بؤ اليةنة ئيسالمييةكان بآ دادطايىء تةنانةت 

بآ ئاراستةكردنى تؤمةتيش، بةندكراون.
بؤ  ليذنةيةكي  ث��ةرل��ةم��ان  ه��ةروةه��ا 
بةدواداضوونى ئةو كةيسة ثَيكهَينا، لةوبارةيةوة 
نةريمان عةبدوَلآل، ئةندامى ليذنةى ناوخؤ لة 

ثةرلةمان، رايطةياند: هةوَلدةدةن لة ثةرلةمانى 
كوردستان سؤراخى ئةو )20( كةسة بكةن كة 
ضارةنوءسيان ناديارةء داوا لة ئاسايش بكةن 

ضارةنوءسيان دياريبكةن.
ل���ةالى خ��ؤي��ةوة، ئ��ةح��م��ةد وةرت���ي، 
ليستى  ل��ة  ك��وردس��ت��ان  ث��ةرل��ةم��ان��ت��ارى 
ئةوان ضوار  دةَلَيت:  ئيسالميي،  بزووتنةوةى 

ساَلى  لةدواى  كة  بَيسةروشوَينة،  كةسيان 
لةاليةن هةردوو  )2000(ةوة دةستطيركراون 
تائَيستا  دذةتيرؤرةوةء  ئاسايشء  دةزطاى 
وتيشي:  ئاشكرانةكراوة،  ضارةنوءسيان 
ئةو  بةدواداضوونى  بؤ  ليذنةي  »ثةرلةمان 
رؤشنايي  لةبةر  دروستكردووة  مةسةلةية 
سكاآلكانى ئةو كةسانة، بؤية ئةطةر ئةو ليذنانة 

ديكة  ياسايي  رَيطةى  ئةوا  نةبوو،  ئةنجاميان 
بة مافي  ئةوة ثةيوةنديي  دةطرنةبةر، ضونكة 
مرؤظةوة هةيةو كةسوكاريان ضاوةإَيى ئةوةن 
كة ضارةنوءسي ئةو طيراوانة بزاننء ثَيويستة 
لة  بَياليةنانة  بةشَيوةيةكى جدييء  ثةرلةمان 
ئةو  بؤ  بةدواداضوون  ليذنانةوة  ئةو  رَيطةى 

كةيسة بكاتء لَيي بَيدةنط نةبَيت«.

جةوهةر نامقد. فايةق طوَلثى د. عةبدولسةالم بةروارىئازاد جونديانىئةحمةد دةنيز
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»ماليكى ناطؤأين«
عةلى عةالق، بؤ      : دانوستانةكانى عَيراقيية شكستيهيَنا

راثؤرتى: سةنطةر جةمال

دةستثَيشخةرييةكةى  رؤذنامة 
سةرؤكى هةرَيم بآلودةكاتةوةو 

وةفدى كوتلة كوردستانييةكان، لة 
بةغدا سةرقاَلى خؤئامادةكردنن 
بؤ دانوستانء ئةمة لةكاتَيكداية 
تائَيستا هيض كوتلةيةك وةآلمى 

داواكارييةكاني كوردى نةداوةتةوة.

دةستثَيشخةرييةكةى سةرؤكى هةرَيم
كة  عَيراقيى  اليةنَيكى  هيض  تائَيستا 
ضوارضَيوةي  لة  كورديان  )19(خاَلةكةى 
كراوة،  ثَيشكةش  دانوستاندا  وةرةقةي 
سةربارى  نةبووة،  جدييان  وةآلمَيكى 
ئ���ةوةى ل��ةئ��َي��س��ت��ادا وةف���دى ك��ورد 
كاردةكات بؤ دابةشكردنى دةسةآلتةكان 
ثَيكهاتةكان  سةرجةم  كة  بةشَيوةيةك 
ثشكء قورساييان هةبَيت لة بإيارداندا. 

ئ���ازاد ض���االك، ئ��ةن��دام��ى وةف��دى 
كة  كوردستانيةكان  كوتلة  ئيئتيالفى 
ك��ردووة  كؤبوونةوةكةى  ب��ةش��دارى 
ئاشكرايكرد  هةرَيم،  سةرؤكى  لةطةأل 
سةرؤكى  دةستثَيشخةرييةكةى  كة 
وةفدى  كةمكردنةوةى  لة  بريتيية  هةرَيم 
بؤ  كوردستانييةكان  ليستة  ئيئتيالفى 
بؤئةوةى  اليةنةكان  لةطةأل  دانوستان 
بضنة طفتوطؤى راستةوخؤو بةسوودةوة، 
»ضونكة بةثَيى بؤضوونى ئةو ئةطةر ئةو 
بَيت طةيشتنة ئةنجام  شاندة بةو زؤريية 
ئاسان نيية، بةَلكو لة ليذنةيةكى دوو سآ 
كةسيى ثَيكبَيتء ئةوان ئةركى دانوستان 
بطرنة دةست، بةآلم بآ ئةوةى وةفدةكة 
لةطةأل  ب��ي��روإاك��ان  ثشتطوَيبخةنء 
وةفدةكة ئاَلوطؤإ دةكةنء هيض بإيارَيك 

بآ وةفدةكة نادرَيت«.
سةرؤكى  كة  روونيدةكاتةوة  ضاالك 
لةطةأل  ك��ورد  دةبَيت  ثَييواية  هةرَيم 
س��ةرؤك  بؤ  كانديدَيك  ي��ان  اليةنَيك 
ئامادةيى  زؤرترين  كة  »ئةوةى  وةزير 
داخوازييةكانى  جَيبةجَيكردنى  بؤ  تَيداية 
بضينة  رَيككةوتنء  بطةينة  ك���ورد« 
ل��ةوةش  جةخت  هاوثةيمانييةكةوة، 

لة  خؤى  تازةكة  بةرنامة  كة  دةكاتةوة 
تائَيستا  كة  دةبينَيتةوة  خاَلَيك  ضةند 
خاآلنةى  ئةو  بةآلم  نةكراون،  ئاشكرا 
ض��ةن��د ن��وَي��ن��ةرةك��ة ب��اس��ى دةك��ةن 
نةتةوايةتىء  مةسةلة  ل��ة  زؤرب���ةى 
ضارةنووسسازةكانء ئةو داخوازييانةية 
جطة  ثَيشكةشكراوة،  خاَلةكة   )19( لة  كة 
سةرؤكى  دةسةآلتةكانى   مةسةلةى  لة 
ئةوة  كة  داهاتوو  وةزيرانى  ئةنجومةنى 
رايةيان  ئةو  تريش  ليستةكانى  بةشَيكى 

هةية. 
بةثَيى  ك��ة  ل��ةك��ات��َي��ك��داي��ة  ئ��ةم��ة 
دوو  لةماوةى  رؤذنامة  زانيارييةكانى 
فراكسيؤنة  ئيئتيالفى  رابردوودا  رؤذى 
ئةو  ب��ةغ��دا  ل��ة  ك��وردس��ت��ان��ي��ي��ةك��ان 
هةرَيميان  سةرؤكى  دةستثَيشخةرييةى 
تاووتوآ  عَيراقييةكاندا  اليةنة  لةطةأل 

كردووة.
هةروةك د.محةمةد ئةحمةد، نوَينةري 
دانوستكاري  وةف��دي  لة  يةكطرتوو 
لةطةأل  »دةبَيت  وتى:  رؤذنامة،  بؤ  كورد، 
رةنطة  كة  بكةين  قسة  ثَيكةوة  اليةنةكان 
ثَييان  تريش  كوتلةكانى  لة  زؤرَي��ك 
شَيوةيةكى  بة  ثؤستةكان  باشبَيت، 

بكرَيتء  لةطةأل  مامةَلةيان  هاوسةنطتر 
شةراكةتى  بنةماى  لةسةر  حكومةتيش 
تةئكيد  ئَيمةش  ثَيكبَيتء  نيشتمانيى 
هاوسةنطيى  تةوافوقء  مةسةلةى  لة 

دةكةينةوة«.
عةبدوَلآل،  س��ةردار  خؤشيةوة  الى 
دةكةين،  بؤ  كارى  ئَيمة  »ئ��ةوةى  وتى: 
س��ةرؤك  دةس��ةآلت��ى  كةمكردنةوةى 
وةزيران نيية، بةَلكو بيناكردنى شةراكةتى 
دابةشكردنى  ئةويش  كة  راستةقينةية 
هةموو  كة  بةشَيوةيةك  دةسةآلتةكانة 
راستةقينةبنء  شةريكى  ثَيكهاتةكان 
، ئَيمة جةختمان  بةشداربن لة بإيارداندا 
لةسةر مةفهومى شةراكةت كردووةتةوة، 
دةسةآلتَيك  كةمكردنةوةى  زيادو  هةر 

لةو ضوارضَيوةيةدا دةبَيت«.
دةسةآلتةكان  كة  روونيشيكردةوة 
بةآلم  دياريكراون،  دةستوور  بةثَيى 
كة  بدؤزينةوة  تر  ئاليةتَيكى  دةكرَيت 
لة  بَيت  بةشَيك  وةزيرانيش  س��ةرؤك 
ئةو:  وتةي  بة  ضونكة  بإيار،  ئاليةتى 
نة الى سةرؤك  دةسةآلتةكان،  »ناكرَيت 
وةزيران، نة الى سةرؤك كؤمار، نة الى 

تاكة كةسَيك بن«. 

كورد ضاوةإَيى وةآلمى رةسميية
سةبارةت بة ئةطةرى ئةو سيناريؤيةى 
باسدةكرَيت كة سةرؤك كؤمار بؤ ليستى 
ئيئتيالفى  بؤ  وةزيران  سةرؤك  عَيراقييةو 
نيشتمانيى بَيت، د. مةحةمةد وتى: »رةنطة 
وةآلميان  ثَيويست  وةك  تر  كوتلةكانى 
دةبين  بةردةوام  ئَيمة  بةآلم  نةدابينةوة«، 
مةسةلةى  ضونكة  دانوستاندنةكان  لةسةر 
فشار بؤ هةرضى زووتر ثَيكهَينانى حكومةتى 
هةموواليةكدايةو  بةرذةوةنديى  لة  بةغدا 
تَيدا  ئيجابى  رؤَلى  ثَيويستة  كورد  ئَيمةى 
لةسةر  سوورين  »ئَيمة  وتيشى:  ببينين«، 
بؤ  كؤمار  س��ةرؤك  ثؤستى  وةرطرتنى 
سوورن  هةرسَيكيان  ئةوانيش  ك��ورد، 
وةزيران  سةرؤك  ثؤستى  ئةوةى  لةسةر 

بؤ خؤيان بَيت«. 
ه���اوك���ات، س����ةردار ع��ةب��دوَل��آل، 
باسى  دانوستانكار  وةف��دى  ئةندامى 
كة  دةبيننةوة  كانديدةكان  ل��ةوةك��رد: 
كوتلة  ئيئتيالفى  دانوستاندنى  خاَلةكانى 
»داواي��ان  ثَيدابوونء  كوردستانييةكان 
بةشَيوةيةكى  بةإةسميىء  لَيدةكةين، 
نووسراو  بة  خؤيانمان  وةآلمى  كؤتايى 
بدةنآ، بؤئةوةى لةسةر بنةماى وةآلمةكانى 

دانوستاندنء  هةَلوَيستى  ئَيمة  ئ��ةوان، 
بكةينةوة،  يةكاليى  كوردن  هاوثةيمانى 
داوا  بؤ  بَيت  زؤر  وةآلمى  كانديدَيك  هةر 
دةكةينء  ئةو  ثشتطيريى  كوردستانييةكة، 

لةطةأل سيناريؤى ثَيضء ثةنادا نين«.
ل��ةالي��ةك��ى دي��ك��ةش��ةوة س��ام��ى 
جةختى  وةف��دةك��ة  ئةندامى  ش���ؤإش، 
لةوةكردةوة كة وةآلميان )19( خاَلةكةيان 
وةرن��ةط��رت��ووةت��ةوةو ب��ؤ رؤذن��ام��ة 
سةرةكييةكانى  خاَلة  لة  »يةكَيك  وتى: 
دةستثَيشخةرييةى  ئةو  بةرنامةكةمان 
بيطةيةنينة  بزانين ضؤن  هةرَيمة  سةرؤكى 

اليةنةكان«.

كورد ضؤن مامةَلة بكات
ثؤستى  بؤ  كةسَيك  ديارينةكردنى 
لةاليةن  وةزي��ران  ئةنجومةنى  سةرؤكى 
واي��ك��ردووة  نيشتمانىء  هاوثةيمانى 
كانديديان  عَيراقيية  وةك  ترى  اليةنةكانى 
هةبَيتء ئةوةش كاريطةرى هةبووة لةسةر 
اليةنَيك  هيض  رةسميى  وةآلمنةدانةوةى 
ئيئتيالفى  خاَليةكةى   )19( داخوازيية  بؤ 

كوردستانيةكان. ليستة 
لةو رووةوة ئازاد ضاالك دةَلَيت: »بة 
هاوثةيمانى  لة  كةسَيك  تاكة  دياريكردنى 
دةكرَيتةوةو  طرَيكوَيرةكة  نيشتمانى، 
بؤ  طفتوطؤ  دةك��ةون��ة  تر  اليةنةكانى 
بؤضوونى  بة  بةآلم  حكومةت«،  ثَيكهَينانى 
يةكالييبكاتةوة  خؤى  كورد  زووة  ئةو، 
دةبةستَيت،  هاوثةيمانى  كآ  لةطةأل  كة 
بزانَيت  كورد  دةبَيت  ئةوة  ثَيش  ضونكة 
ئةو اليةنة قورسايى ضةندة وة دةتوانَيت 
سياسى  داهاتووى  لة  بطَيإَيت  رؤَلَيك  ض 
لةبةرئةوةى  تةنيا  ناكرَيت  »بؤية  عَيراقدا، 
كةسايةتييةك يا اليةنَيك بَلَيت ئةو خاآلنةم 
قبووَلة لةكاتَيكدا خؤى كورسى ثةرلةمانى 
حكومةتى  ثَيكهَينانى  دةسةآلتى  كةمبَيتء 
نةبَيت، بةآلم بضينة هاوثةيمانييةوة لةطةَلى 
طةورةيةمان  رؤَل��ة  ئةو  دوات��ر  ضونكة 
هةبَيت  كاريطةريمان  ناتوانين  نابَيتء 
داهاتووى  حكومةتى  ثةرلةمانء  لةسةر 
داخوازييانة  ئةو  ثَيويستة  بؤية  عَيراق 
ثةرلةمانى  كوتلةى  طةورةترين  لةطةأل 

عَيراق باسبكةين«.

هةستيار قادر

س��ةرك��ردةى  ط���ةورة  ع���ةالق،  عةلى 
ئيئتيالفى دةوَلةتى ياسا ئاماذة بةوة دةكات؛ 
كة تاووتوَيى ثَيشنيازى نوَيى كورد دةكةن 
سةرؤك  دةسةآلتةكانى  كةمكردنةوةى  بؤ 
»كةمكردنةوةى  دةَلَيت:  بةآلم  وةزي��ران، 
هةمواركردنى  بة  ثَيويستى  دةسةآلتانة  ئةو 
سةركردة  رَيكةوتنى  بة  دةس��ت��وورةو 

سياسييةكان جَيبةجَي ناكرَيت«.
ديمانةيةكى رؤذنامةدا  لة  عةلى عةالق، 
نورى  كة  دةكاتةوة،  ئةوة  لةسةر  جةخت 
تر  ثاَلَيوراوَيكى  هيض  بة  ناطؤإن  ماليكى 

دةكةنء  داواى  تر  شيعةكانى  اليةنة  كة 
عَيراقييةش  ليستى  سةركردةى  لة  هةندَيك 
»ئةو  دةَل��َي��ت:  ن��او دةب��اتء  ت��ون��دإةو  بة 
لة  هَينا  شكستيان  عَيراقيية  سةركردانةى 
ئيدارةكردنى ديالؤطى ثَيكهَينانى حكومةتداو 
تردا  رَيطةيةكى  بة  ثرؤسةيةيان  ئ��ةو 

بردووة«.
هةرَيمء  سةرؤكى  نوَيى  ثَيشنيازى 
كوردستانييةكان  فراكسيؤنة  ئيئتيالفى 
بةم  عَيراق  نوَيى  حكومةتى  ثَيكهَينانى  بؤ 
ئةو  طرنطترين  لَيوةدةكرَيتء  باسى  دوايية 

خاآلنةى كة لةنَيو ئةو ثَيشنيازةدا باسي لَيوة 
كةمكردنةوةى  يان  دابةشكردن،  دةكرَيت، 
عَيراقة،  وةزيرانى  سةرؤك  دسةآلتةكانى 
سوننةكان  تَيبينى  جَيطةى  بووةتة  كة 
بةتايبةتى،  عَيراقيية  ليستى  بةطشتيىء 
ئيئتيالفى  سةركردةى  طةورة  عةالق،  عةلى 
بةوة  ئاماذة  لةوبارةيةوة  ياسا  دةوَلةتى 
دةكات؛ كة ثَيشوازيى لة ثَيشنيازةكانى كورد 
تاووتوَيى دةكةن، بةآلم سةبارةت  دةكةنء 
دةسةآلتى  كةمكردنةوةى  ثَيشنيازى  بة 
رؤذنامةى  بة  تايبةت  وةزي��ران  سةرؤك 

دةسةآلتى  عَيراق  »دةستوورى  راطةياند: 
س���ةرؤك وةزي��ران��ى دي��اري��ك��ردووةء 
دةسةآلتانة  ئةو  طؤإينى  يان  كةمكردنةوة، 
ثَيويستى بة هةمواركردنى دةستوورةء ئةو 
سةرؤك  دةسةآلتةكانى  لة  طؤإانكارييانة 
وةزيراندا، بة دةست سةركردة سياسييةكان 
دةكرَيت  كة  بةوةدا  ئاماذةى  »بةآلم  نيية، 
لَيكطةيشتن لةسةر ئةو دةسةآلتانةى سةرؤك 
لة رَيطةى  وةزيرانء ميكانيزمةكانى بكرَيت 
بةشداربووةكانى  كوتلة  دَلنياكردنةوةى 
ثَيكردنيان  بةشداريى  بؤ  نوَي  حكومةتى 
ديالؤط  بة  هةنطاوةش  ئةو  بإياردانء  لة 

ئةنجام دةدرَيت«.
ئةطةرضى هةريةك لة ئيئتيالفى دةوَلةتى 
ياسا نورى ماليكىء هاوثةيمانيى نيشتمانيش 
بؤ  ث��اآلوت��ووة  عةبدولمةهدييان  ع��ادل 
وةرطرتنى ثؤستى سةرؤك وةزيران، بةآلم 
دادوةريى  دةستةيةكى  رَيطةى  لة  بإيارة 
ليستةوة  دوو  ئةو  هاوبةشى  كةسي   )14(
بكرَيت  دياريي  ثاَلَيوراوة  دوو  لةم  يةكَيك 
تا ببَيتة تاكة ثاَلَيوراوى ئةو دوو اليةنة، كة 
بةآلم  ناسراوة،  نيشتمانى  هاوثةيمانيى  بة 
ن��ةدراوةو  ئةنجام  هةنطاوة  ئةو  تائَيستا 
يةكاليي نةبوونةتةوة لة دياريكردنى يةكَيك 
ثاَلَيوراوى  تاكة  وةك  كةسايةتيية  دوو  لةو 

خؤيان.
هاوكات  كة  عةالق،  عةلى  لةوبارةيةوة 
ئةندامى ئةنجومةنى نوَينةرانى نوَيى عَيراقة، 
دوو  هةر  نَيوان  ديالؤطى  كة  روونيكردةوة؛ 
هةية،  باشى  دةرئةنجامى  شيعةكة  اليةنة 
كة  ئةوةن  بؤ  ئاماذةكان  »تائَيستا  وتيشى: 

لةسةر  رازيبوون  تةوافوقء  ميكانيزمى  بة 
نةك  رَيبكةون،  ثاَلَيوراو  يةك  دياريكردنى 
كةسييةدا،   )14( دةستة  ئةو  لةناو  دةنطدان 
بةآلم طةر بةو شَيوةية نةطةيشتنة رَيكةوتن، 

ثةنا بؤ ميكانيزمى تر دةبةن«.
نَيوان  لَيكترازانى  دةنطؤى  ماوةيةكة 
كة  دةكرَيت،  عَيراقيية  ليستى  ثَيكهاتةكانى 
طةورةترين ركابةرى ماليكين بؤ وةرطرتنى 
ئةو  بةوثَييةى  وةزيران،  سةرؤك  ثؤستى 
ليستة ) عَيراقيية( ئةياد عةالوى، سةرؤكى بؤ 
عةلى  هةرضةندة  ثاآلوتووة،  ثؤست  هةمان 
بة  عَيراقيية  ليستى  نَيو  كَيشةى  ئةو  عةالق، 
ناوزةد  عَيراقيية  ليستى  بة  تايبةت  ثرسَيكى 
كرد، بةآلم ئاماذةى بؤ ئةوة كرد؛ كة لة ناو 
سةركردةى  ذمارةيةك  عَيراقييةدا  ليستى 
دانوستانى  دي��ال��ؤطء  هةيةء  ت��ون��دإةو 
ثَيكهَينانى حكومةت بة رَيطةيةكى تردا دةبةن، 
لَيدةكةوَيتةوة،  تايفى  سياسيىء  طرذيى  كة 
وتيشى: »ئةو سةركردانةى ليستى عَيراقيية 
بوونةتة بةربةست لةبةردةم ديالؤطى نَيوان 
لة  هَينا  شكتيشيان  ليستةكانء  سةرجةم 
عَيراقيية  ليستى  دانوستانةكانى  ئيدارةدانى 
ئيئتيالفى  بةتايبةت  تر،  اليةنةكانى  لةطةأل 

نيشتيمانى«.
ئةوةشدا  لةطةأل  ع��ةالق،  عةلى  ب��ةآلم 
ئاماذةى بة بوونى رةوتَيكى ميانإةو كرد لة 
باوةإة  بيرو  ئةو  كة  عَيراقييةدا،  ليستى  ناو 
سةركردةكانيان  لة  هةندَيك  توندإةوانةى 
رةتدةكةنةوة، هيواى خواست كة ئةو رةوتة 
عَيراقييةدا  ليستى  لةناو  زياتر  ميانإةوة 

دةربكةوَيت«.
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»خراوةتة بةردةم اليةنة عَيراقييةكان«

   دةستثَيشخةرييةكةى سةرؤكى هةرَيم ئاشكرا دةكات



رَيباز محةمةد- كةركوك

ذمارةيةك ئةفسةري توركمان بإيارَيكي 
عَيراق  كؤماري  سةرؤك  تاَلةباني،  جةالل 
بينيني  بإوانامةو  بآ  بةوةي  رةتدةكةنةوة، 

خولي سةربازيي بكرَينة ئةفسةر.
 )512( ثلةى  جَيطيركردنى  دواب��ةدواى 
بإيارَيكى  بة  كةركوك  ثارَيزطاى  ئةفسةرى 
عَيراق،  كؤمارى  سةرؤك  تاَلةبانى،  جةالل 
بةإَيوةبةرَيتى   لة  توركماني  ثؤليسى   )14(
بإيارة  ئةو  كةركوك،  ثارَيزطاى  هاتوضؤى 
توركمانانة  ئةفسةرة  ئةو  بةآلم  طرتنييةوة، 

بإيارةكةى تاَلةبانى رةتدةكةنةوة.
ئةو  رؤذنامة،  زانيارييةكانى  بةثَيي 
رةتكردنةوةى  دواب��ةدواى  ئةفسةرة    )14(
وةرطرتنى ثلةى موالزمى يةكةمء موالزم لة 
سةربازيى  كؤلَيذةكانى  لة  لةيةكَيك  ئَيستادا 

بةغدا خةريكى خولى راهَينانى سةربازين.
بؤ  ئةوةي  ئاطاداريش  سةرضاوةيةكي 
رؤذنامة ئاشكراكرد: »لةذَير فشارى بةرةى 
توركمانىء بإينى ئيمتيازاتيان، ئةو ئةفسةرة 
بإيارةكةى  دةكرَين  ناضار  توركمانانة 
بة  رةتبكةنةوة،  عَيراق  كؤمارى  سةرؤك 
كة  ناياسايية،  بإيارةكة  ئ��ةوةى  بيانووى 

مةشقى  بَيئةوةى  ثؤليسَيك  راستةوخؤ 
يان  م��والزم  ثلةى  ثَيبكرَيت،  سةربازيى 

موالزمى يةكةمى ثَيببةخشرَيت.

كة  توركمانانة  ئةفسةرة  لةو  يةكَيك 
رؤذنامة  بؤ  بكرَيت  ئاشكرا  ناوى  نةيويست 
موالزم،  ببينة  كردبوو  داوامان  »ئَيمة  وتى: 
بةآلم دواى ئةوةى ضةندين كةس كة خةَلكى 
ثَيشمةرطةى  ئةوةى  بةهؤى  نينء  كةركوك 
خولى  بَيئةوةى  ب��وونء  ثارتى  يةكَيتىء 
هةبَيت،  خوَيندةوارييان  ببيننء  راهَينان 
كةركوك  لة  باآلو  ثلة  ئةفسةرى  بة  كراون 
بكرَيينة  نةكرد  قبووَلمان  ئَيمةش  كاردةكةن، 
ناو ئةو ثإؤذة ناياساييةوة، كة لةاليةن بةإَيز 

تاَلةبانييةوة بإيارى لةسةر درابوو«.  
ئةفسةرة  ئةو  بؤضوونى  بةثَيضةوانةى 
حاجى  رةمةزانى  كةركوك،  توركمانةى 
ثةيوةنديية  مةكتةبى  بةرثرسى  رةشيد، 
بة  كةركوك،  لة  يةكَيتى  توركمانةكانى 
كراون  كة  »ئةوانةى  راطةياند:  رؤذنامةى 
توركمانء  عةرةبء  بة   )%75( ئةفسةر  بة 
بؤية  نيية،  ناوةنديشيان  بإوانامةى  كورد 
توركمانانة  ئةفسةرة  ئةو  كة  ثاساوة  ئةوة 
دةيهَيننةوةء لةذَير فشارى بةرةى توركمانى 
ئةطةر  ضونكة  كردووة،  رةفز  بإيارةكةيان 
بدرايةتة  توركمان  وةك��و  ئيمتيازاتَيك 
ئةوان  ئةطةر  كةركوك،  ئةفسةرانةي  ئةو 
ئةو  رةتنةكردبايةتةوة،  بإيارةيان  ئةو 

ئيمتيازاتةيان وةرنةدةطرت«. 
لةذَير  دةوترَيت  كة  بةوةى  سةبارةت 
كةسة   )14( ئةو  توركمانى  بةرةى  فشارى 
ئةفسةرة  ئةو  بإيارةكةيان رةتكردووةتةوة، 
نيشانداو  خؤى  سةرسوإمانى  توركمانة 
شتَيكمان  هةر  ناكرَيت  خستةإوو:  ئةوةى 
توركيا  بة فشارى  بَلَين  ثَيمان  نةكرد  قبووأل 
نةكردووة،  قبووَليان  توركمانى  بةرةى  يان 
ئةمة كةى خزمةت بة خةَلكى كةركوك دةكات 
يةكةم،   موالزمى  بة  بكرَيين  راستةوخؤ 
بَيئةوةى شارةزاي ئاليةتى ئةفسةريى بين«. 

ثةيوةنديية  مةكتةبى  ب��ةرث��رس��ى 
بة  ئ��ام��اذة  يةكَيتيش  توركمانةكانى 
توركمانىء  ب��ةرةى  نَيوان   كؤبوونةوةى 
عَيراق  كؤمارى  سةرؤك  تاَلةبانى،  جةالل 
دةكاتء دةَلَيت: »ضةندجارَيك لةسةر داواى 
توركمانةكانء  ئةفسةرة  توركمانىء  بةرةى 
بة ئامادةبوونى جةمال شانء كةنعان شاكر، 
كرد  ج��ةالل  مام  لة  داواي��ان  هاتن  خؤيان 
مام  وةربطيرَين،  توركمانانة  ئةفسةرة  ئةو 
ئةو  نةكات،  جياوازيى  ئةوةى  بؤ  جةالليش 

بإيارةى دا«.
لة نوءسراوَيكى بةإَيوةبةرَيتى هاتوضؤى 
كة   ،)465( ذم��ارة  بة  كةركوك  ثارَيزطاى 

كؤثييةكى دةست رؤذنامة كةوتووة، هاتووة: 
»بإياردرا بة جَيطيركردنى ثلةى ئةفسةرةكان  
لة رَيكةوتى 2010/5/25 بة ريزبةندى يةكةم  
كة »عةميد ساالر ئةحمةد فةقآ«ة، تا كؤتايى 
ريزبةندى )46( كة »موالزم عةالئةدين حسَين 

عةلى«ة.
 بةثَيى ئةو دؤكيؤمَينتةى دةست رؤذنامة 
ريزبةندييةى  ئةو  ذم��ارةى  بة  كةوتووة، 
ثارَيزطاى  هاتوضؤى  ب��ةإَي��وةب��ةرَي��ت��ى 
كةركوك ريزبةندى )29-41ء45( توركمانن، 
ثارَيزراوة،  رؤذنامة  الى  ناوةكانيان  كة 
عَيراقيان   كؤمارى  س��ةرؤك  بإيارةكةى 

رةتكردووةتةوة.
بةإَيوةبةرَيتى  ل��ة  س��ةرض��اوةي��ةك 
هاتوضؤى ثارَيزطاى كةركوك لة لَيدوانَيكيدا 
بؤ رؤذنامة نيطةرانيي خؤي نيشاندا لةوةي: 
ضاوةإوانى  لة  كةركوك  طةنجى  »ضةندين 
وةرطرتنى ثلةى ئةفسةريدان بةو ئامانجةى 
بةهؤى  بةآلم  بكةن،  كةركوك  بة  خزمةت 
نةبوونى ئينتيمايان بؤ دوو حيزبى دةسةآلت، 
كوردستان  سةربازييةكانى  كؤلَيذة  لة 
وةرنةطيراون، لةكاتَيكدا )14( ثؤليسى ئاسايى 
توركمان بة بإيارى سةرؤك كؤمار دةكرَيتة 

موالزمء  ئةوانيش رةتيدةكةنةوة«. 

راثؤرتى: طةرمياني حةمةى ثوور

ئاشكراي  ديالة  لة  كورد  بةرثرساني 
سنوورى  ئةمنييةكانى  دةزط��ا  دةك���ةن، 
ثارَيزطاكة لةبري بةرقةراركردنى ئاساييشء 
ئاراميى، بوءنةتة سةرضاوةى بةرهةمهَينانى 

تيرؤر لة ناوضةكةدا.
ئةمنيى  ليذنةى  ثَيشووى  بةرثرسى 
ئاشكراي  ديالةش  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى 
دةك����ات: ث�����ارةدان رؤَل����ى س��ةرةك��ي��ى 
بة  كةسانةى  ئ��ةو  ئازادكردنى  لة  هةية 
تيرؤريستى  كارى  بة  تَيوةطالن  تؤمةتى 
ئةمنيى  سةرضاوةيةكى  دةستطيردةكرَينء 
سنوورةكةش ئاشكراى دةكات: تيرؤريستان 
لة  خانةقينيش  سةعدييةو  جةلةوالو  لة 
لَييان  هةيةو  بوونيان  ئةمنييةكاندا  دةزطا 
لةو  كارَيكى  ديارترين  دةستطيركراوة، 
بوو  داواكراوَيك  طةورة  هةآلتنى  جؤرةش، 
وةزيرى  رؤذنامة  زانيارييةكانى  بةثَيي  كة 

راطةياندنى دةوَلةتى ئيسالميى عَيراق بووة.
ثَيشووى  بةرثرسى  رةفعةت،  عامر 
ديالة،  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  ئةمنيى  ليذنةى 
ئةندامانى  بوونى  كة  دةك��ات،  ئاشكراى 
طرووثة ضةكدارةكانى سنوورةكةى شتَيكى 
رؤذنامةى  بة  ل��ةوب��ارةي��ةوة  ب��ةرض��اوةء 
راطةياند: »بوونى تيرؤر لة دةزطا ئةمنييةكاندا 
ئةم  لةسةر  خؤى  كاتى  بةرضاوةو  شتَيكى 
وةك  ثةيوةنديدارةكانى  اليةنة  لةطةأل  ثرسة 
ثؤليسء  سةرؤكى  عةمةلياتء  ذوورى 
ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  سةرؤكى  ثارَيزطارو 

ديالة ئةو ثرسةمان تاوءتوآ كردووة«.
ثارَيزطاى  ئةمنيى  سةرضاوةيةكى 
لةبةر  خؤىء  داواى  لةسةر  كة  ديالةش، 
ك��راوة،  ق��ةدةغ��ة  ل��َي  لَيدوانيان  ئ��ةوةى 
نةيويست ناوي بآلوبكرَيتةوة، بة رؤذنامةى 
راطةياند: »تيرؤريستان لة دةزطا ئةمنييةكانى 
سنوورةكة، بةتايبةت ناوضة كوردنشينةكان 
بوونيان هةبووةء هةيةو تائَيستاش ضةندين 

كةسيان لَي دةستطيركراوة«.

ئةو دةزطايةى لة ديوةخاندا
بإياري لَيدرا، بوو بة كانطاى تيرؤر

ديالةو  سنوورى  لة  كورد  بةرثرسانى 
جةخت  جةلةوال  ناحيةى  لة  بةتايبةتيش 
فةوجى  دامةزراندنى  كة  دةكةنةوة،  لةوة 
طةراى  هةوَينء  بة  بوو  ديالة،  فرياكةوتنى 
تؤمةتى  بة  ثلةدار  ضةندين  تيرؤريستىء 
كارى تيرؤريستى لة فةلوجة دةستطيركراون، 

كة تائَيستاش لة زيندانةكاندان.
بةإَيوةبةرى  ميكايل،  حسَين  ئةنوةر 
دةك��ات:  ب��ةوة  ئاماذة  جةلةوال،  ناحيةى 
سةرةتاى دروستبوونى فةوجى فرياكةوتنى 
هؤزة  لة  يةكَيك  ديوةخانى  لةناو  ديالة 
عةرةبةكانى حةوزى حةمرينةوة بووة، كة لة 
سةردةمى بةعسدا يةكَيك بوون لةو هؤزانةى 
زؤردارييانةوة  دةست  بة  ناوضةكة  خةَلكى 
ناآلندوويةتى، وتى: »سةرةتاى دامةزراندنى 

عةشيرةتَيكى  ديوةخانى  لة  فةوجةكة 
كة  بوو،  سنوورةكةدا  ن��اودارى  عةرةبى 
سةرؤك هؤزةكان بإياريان لة دامةزراندنى 
عةرةبة  هؤزة  ئةو  دا،  فرياكةوتن  فةوجى 
لةكاتى دةسةآلتى بةعسدا يةكَيك بوون لةو 
هؤزانةى كة خةَلكى ناوضةكة بةدةستيانةوة 

دةيناآلند«.
ماوةى حةوت ساَلة  كة  ئةنوةر حسَين، 
ئاماذة  جةلةوالية،  ناحيةى  بةإَيوةبةرى 
لةاليةن  فةوجة  »ئ��ةم  دةك���ات:  ب��ةوةش 
بةعسييةكانء هةَلطرانى فيكرى بةعس ثالنى 
جةلةوال  ناحيةى  لة  ئةوةى  بؤ  دانراوة،  بؤ 
ثرؤسةى  »ل��ةدواى  وت��ى:  دايبمةزرَينن«. 
مذدةطةلى ضاكة لة سنوورى ثارَيزطاى ديالة 
لةاليةن  كة  تيرؤريستان،  راوةدوونانى  بؤ 
ئةنجامدرا،  عَيراقةوة  سوثاى  يةكى  فيرقةى 
ئةو كةسانة كة بةعسين يان هةَلطرى فيكرى 
ثارَيزطاى  سنوورى  ئيدارةكانى  لة  بةعسن 
ديالة ثالنيان داإشت بؤ كردنةوةى فةوجَيكء 

فةوجى فرياكةوتنى جةلةواليان دانا«.

يةكةم فةرماندةى فةوجةكة 
دةستطيردةكرَيت

ئةو فةوجة كة هةر لة سةرةتاوة بوو بة 
بةرثرسانى  توندى  ناإةزايةتييةكى  جَيطاى 
كوردو كردنةوةى فةوجةكةيان بة هةنطاوَيك 
بؤ دذايةتيكردنى كوردو بةهَيزكردنى ثَيطةى 
داناو  بةعسييةكان  بةتايبةتيش  ع��ةرةبء 
بة  بةرامبةر  فةوجةش  ئةو  كردةوةكانى 
كة  وايكرد  جةلةوال  ناحيةى  لة  كوردةكان 
بةجَيبهَيَلن،  ناحيةكة  كورد  خَيزانى  ضةندين 
بةآلم دواى ماوةيةك دةركةوت فةرماندةى 
تيرؤريستاندا  لةطةأل  دةستى  فةوجة  ئةو 
تائَيستاش  هةيةو بةو تؤمةتة دةستطيركراو 

لة زينداية.
عامر رةفعةت وتى: »ساَلى ثار بةرثرسى 
فةوجى فرياكةوتنى ثؤليسي ديالةء ضةندين 
ئةفسةرو ثلةدارى ترى سةر بةو فةوجة بة 
تؤمةتى تَيوةطالن بة كردةوةى تيرؤريستىء 
دةستطيركران«،  تيرؤريستان  هاوكاريى 
بةَلطةى  كة  دةك��ات��ةوة،  ل��ةوة  جةختيش 
هةموو  »من  وتى:  اليةو  دانثَيدانانةكانيانى 
ئةمنييانةم  بةرثرسة  ئةو  دانثَيدانانةكانى 

الية كة تَييدا لةسةر زارى خؤيانةوة دان بة 
ضةندين كردةوةى تيرؤريستيدا دةنَين، كة لة 

سنوورى ثارَيزطاى ديالة ئةنجاميان داوة«.
بةإَيوةبةرى ناحيةى جةلةوالش جةخت 
فةوجى  فةرماندةى  »يةكةم  دةكاتةوة،  لةوة 
روكن  م��وق��ةدةم  ج��ةل��ةوال،  فرياكةوتنى 
حةسةن بوو، كة برايةكى ناوبراو يةكَيك بوو 
هةرزوو  خؤشي  قاعيدةو  خؤكوذةكانى  لة 
تيرؤريستى  كارى  بة  تَيوةطالن  تؤمةتى  بة 

دةستطير كراو ئَيستاش لة زيندانداية«.

دووةم فةرماندةى فةوجةكةش
زيندانيي دةكرَيت

زيندانيكردنى يةكةم فةرماندةى فةوجى 
كارى  تؤمةتى  بة  جةلةوال  فرياكةوتنى 
لة  تيرؤر  ريشةى  بة  كؤتايي  تيرؤريستى 
دةستطيركردنى  دواى  نةهَيناو  فةوجةكة 
جَيطةى  تر  كةسَيكى  يةكةم،  فةرماندةى 
تؤمةتى  بة  ئةويش  هةرزوو  كة  دةطرَيتةوة، 
هاوكاريى  تيرؤريستيء  كارى  بة  تَيوةطالن 
ثاش  بةآلم  دةستطيردةكرَيت،  تيرؤريستان 

ماوةيةكى كةم ئازادى دةكةن.
وتى:  جةلةوال،  ناحيةى  بةإَيوةبةرى 
»دووةم فةرماندةى فةوجةكة موقةدةم روكن 
موشعان بوو، كة ئةويش ديسان بة تؤمةتى 
كارى تيرؤريستى دةستطيركرا، بةآلم دواتر 

ئازاد كرا«.

تيرؤريستى ثلةدار 
فةرماندانة  ئةو  دةستطيركردنى  بة 
كؤتايي بة بوونى تيرؤر نةهاتء بةرثرسان 
ثلةدارى  ضةندين  ئاشكرابوونى  بة  ئاماذة 
كة  دةك��ةن،  ئةمنييةكان  دةزط��ا  ناو  ترى 
تَيوةطالونء  تيرؤريستييةوة  ك��ارى  بة 

دةستطيركراون.
»دواى  كرد:  ئاشكراى  رةفعةت،  عامر 
ضةندين  ثلةدارانة  ئةو  دةستطيركردنى 
فةوجى  لة  تؤمةت  هةمان  بة  تر  ئةفسةرى 
دانيان  دواتر  دةستطيركرانء  فرياكةوتن 
مانطَيك  هةرضةند  ناوة،  تاوانةكانياندا  بة 
لةمةوبةر سآ ثلةدار لة فةوجى فرياكةوتنى 
ثلةى  يةكَيكيان  كة  دةستطيركران،  جةلةوال 
موالزمى  ثلةى  تريان  يةكَيكى  نةقيبء 

بوو،  دوو  موالزمى  دواترينيشيان  يةكء 
تاوانةكانياندا  بة  دانيان  لةمانةش  هةريةكة 
ناوةو باسيان لةوة كردووة، كة دةستيان لة 

كوشتنى هاوآلتيياندا هةبووة لة جةلةوال«.
ثَيش  »ماوةيةك  دةك��ات:  ئاشكراشي   
ثلةى  كة  عةلى،  ناوى  بة  تر  كةسَيكى  ئَيستا 
لةطةأل  ناوخؤية  ثؤليسي  لة  هةيةو  نةقيبى 
كارى  تؤمةتى  بة  تر  ثلةدارَيكى  ضةند 
لةطةأل  هاوكات  دةستطيركرا،  تيرؤريستى 
فةوجى  لة  تر  ئةفسةرَيكى  ضةند  ئةمانةشدا 
بة  دةستطيركران  جةلةوال  فرياكةوتنى 

تؤمةتى كارى تيرؤريستى«.

تيرؤر لة خانةقينء
جةلةوالو سةعديية بةهَيزة

ديالة،  ئةمنييةكةى  سةرضاوة  وتةى  بة 
تيرؤريستان لة سةعدييةو جةلةوالو خانةقين 
هةية،  بوونيان  ئةمنييةكان  دةزط��ا  لةناو 
»تيرؤر لة دةزطا ئةمنييةكاندا هةية، بةتايبةت 
سةعدييةو  جةلةوالو  ناحيةى  هةردوو  لة 
زياتريش لةناو فةوجى فرياكةوتنى جةلةوال، 
وتيشي: »تةنانةت لةناو ثؤليسي خانةقينيش 

تيرؤر هةبووة«.

قاعيدةو عةودةو نةقشبةندييةكان
لة دةزطا ئةمنييةكاندان

وتى:  جةلةوال،  ناحيةى  بةإَيوةبةرى 
»ئَيستاش لةناو فةوجى فرياكةوتنى جةلةوال 
تيرؤريست هةيةو لةناو كارمةندانى فةوجةكة 
قاعيدةو  رَيكخراوى  بة  سةر  تيرؤريستى 
هةية،  نةقشبةندييةكان  ع��ةودةو  حيزبى 
بكةينء  ئاشكرايان  هةوَلدةدةين  ئَيمةش 

رؤذانة كار بؤ ئةو مةبةستة دةكةين«.

تيرؤر لةذَير ناوى ياسادا
بةرثرسانى  نيطةرانيي  لة  تر  بةشَيكى 
ك��ورد ل��ةوةوة س��ةرض��اوة دةط��رَي��ت، كة 
تيرؤريستييانة  طرووثة  ئةو  ئةندامانى 
دامةزراوة  دةزطاو  لة  ياساداو  ناوى  لةذَير 
حسَين  ئةنوةر  دةك��ةن،  كار  ئةمنييةكاندا 
ياسادا  ناوى  لةذَير  ئَيستا  »ئةمانة  وتى: 
ئَيمة  ياساييدان،  دةزطايةكى  لة  كاردةكةنء 
ئةو  ئاشكراكردنى  بؤ  هةوَلداين  لة  رؤذانة 

تيرؤريستانة«.
دةزط��ا  ضاودَيرانيش،  بؤضوونى  بة 
بؤ  باش  سةرضاوةيةكى  دةبنة  ئةمنييةكان 
رووةوة  زؤر  لة  دةتوانن  تيرؤريستانء 

سوءديان لَي وةربطرن.

تيرؤر لة دةزطاى هةواَلطريدا
ب���اب���ان ع��ةب��دول��ك��ةري��م، وةك���و 
جةخت  سنوورةكة  رؤذنامةنوءسَيكى 
لةاليةن  زانياريي  ثَيدانى  بوونى  لةسةر 
تيرؤريستان  بة  هةواَلطرييةكانةوة  دةزطا 
ضةندين  »تائَيستا  دةَل��َي��ت:  دةك��ات��ةوةو 
دةستطيركراون  ديالة  لة  ثلةدار  ئةفسةرو 
بة  هةواَلطريى  زانياريى  ثَيدانى  تؤمةتى  بة 
تاوانةكانياندا  بة  دانيشيان  تيرؤريستانء 
ناوة، ئةو ثلةدارانة لة رائيدةوة تا ثؤليسيان 

تَيدا بووة«.
لةسةر  جةخت  ئةمنييةكةش  بةرثرسة 
دانانى كةسانَيك دةكات وةكو بةرثرس، كة 
ئةفسةرى  بةعسدا  سةردةمى  لة  ثَيشترو 
دةزط���اى ه��ةواَل��ط��ري��ى ب���ووةو دةَل��َي��ت: 
ثؤليسي  بنكةى  بةرثرسى  مانطَيك  »ثَيش 
بوو،  كورد  كة  طواستووةتةوة  جةلةواليان 
هَيناوة  ئةفسةرَيكيان  ئةو،  برى  لة  بةآلم 
كة  جةلةوال،  ثؤليسي  بنكةى  بةرثرسى  بؤ 
بووة  هةواَلطريى  دةزطاى  ئةفسةرى  ثَيشتر 

لة سةردةمى بةعسدا.

بةشَيك لة داواكراوان دةستطيرناكرَين
ضةندين  رؤذنامة،  زانيارييةكانى  بةثَيي 
داواكراو لة سنوورى ديالةدا هةن كة هيضيان 
دةستطيرنةكراون، عامر رةفعةت ئةم بابةتة 
»بةشَيك  دةكاتةوة؛  ثشتإاست  رؤذنامة  بؤ 
ئةمنييةكانى  دةزط��ا  لةنَيو  كةسانةى  لةو 
مادةى  بةثَيى  ديالةن،  ثارَيزطاى  سنوورى 
عَيراقةوة  حكومةتى  لةاليةن  تيرؤر  ضوارى 
داواكراون بة تؤمةتى كردةوةى تيرؤريستي، 
كةضى هيض يةكَيك لةوانة دةستطيرنةكراونء 
ب��ةردةم  بضنة  خؤيان  مةطةر  ناشكرَين، 
لةاليةن  داواكراوين  كة  ئَيمةين  بَلَين  دادطاو 
»ئةمانة  ثَييواية:  عَيراقةوة«،  حكومةتى 
باآلدةستيى عةرةب دةطةإَيتةوة  بؤ  هةموو 
لة  سياسيشي  دةستَيكى  سنوورةكةء  لة 

ثشتة«.

ريشةيان بةهَيز دةبَيت
ناو  كةسانى  ئةفسةرو  دةستطيركردنى 
ثارَيزطاى  سنوورى  ئةمنييةكانى  دةزط��ا 
ناحيةى  بةإَيوةبةرى  بةردةوامةو  ديالة 
جةلةوالش جةخت لةوة دةكاتةوة، كة رؤذانة 
تيرؤريستان  ئاشكراكردنى  بؤ  هةوَلدان  لة 
رةفعةتيش  عامر  ئةمنييةكاندا،  دةزط��ا  لة 
هةَلمةتي  ضؤن  وةك  دةزانَيت،  بةثَيويستي 
ناوضةكة  لة  تيرؤريستان  راوةدون��ان��ي 
ئةنجامدراوة، هةَلمةتَيكيش بؤ ثاككردنةوةي 
لة ثاشماوةكاني بةعسء  ئةمنييةكان  دةزطا 

تيرؤريستان ئةنجام بدرَيت.

hewal.rozhnama@gmail.com
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د.زانا رةئوف د.رةفيق سابير

ثشتيوان سةعدوَلآل

ذمارةيةك ثةرلةمانتار، لة دانانى سةرؤكى 
هةرَيمدا،  داراي��ى  ضاودَيريى  ديوانى  نوَيى  
ثةيإةوى  ثَيشَيلكارى  بة  ثةرلةمان  سةرؤكى 
ناوخؤى ثةرلةمان تؤمةتباردةكةنء مةترسيى 
ضاودَيريى  ديوانى  ئيفيلجبوونى  لة  خؤيان 

دارايى دةخةنةإوو.
ثارتى،  يةكَيتىء  نَيوان  رَيككةوتنى  بةثَيى 
كوردستاندا،  ثةرلةمانى  )9/20(ى  دانيشتنى  لة 
ضاودَيريى  ديوانى  ياساى  رةضاوكردنى  بةبآ 
)هادى  )65(ثةرلةمانتار  دةنطى  بة  داراي��ىء 
ديوانى  نوَيى  وةك سةرؤكى  كةريم(،  محةمةد 
لة  دان��راء  كوردستان،  هةرَيمى  ضاودَيريى 
دانيشتنةكةدا رَيطةى ثرسياركردنء قسةكردن 

بة ثةرلةمانتاران نةدرا.
لة  ياسايى  ليذنةى  ئةندامى  د.زانا رةئوف، 
طؤإان(،  )فراكسيؤنى  كوردستان  ثةرلةمانى 
دانيشتنةكةدا،  لة  راطةياند:  رؤذنامةى  بة 
لة  ياسايى  كَيشةيةكى  ك��رد،  تَيبينيمان 
بةثَيى  ضونكة  هةية،  دةستنيشانكردنةكةدا 
ضاودَيريى  دي��وان��ى  ياساى  )5(ى  م��ادةى 
دارايى، ثةرلةمانى كوردستان سةرؤكى ديوان 
بؤئةوةى  دةيثاَلَيوَيت  دةك��اتء  دةستنيشان 
شَيوازى  بةآلم  ثَيبدات،  دةنطى  رةها  زؤرينةى 
بةثَيى  دي��وان،  سةرؤكى  دةستنيشانكردنى 
ياساكةدا  لةطةأل  شَيوازة  ئةو  دانةنراء  ياساكة 
ثَيضةوانة دةوةستَيتةوة، وتيشى: »ئةو كةسةى 
كرا،  دةستنيشان  ديوان  سةرؤكى  ثؤستى  بؤ 
ثةرلةمانةء  سةرؤكى  دةستنيشانكراوى  تةنيا 
نيية،  ثةرلةمان  ئةندامانى  دةستنيشانكراوى 
ضونكة كاتَيك ئاطاداركراينةوة كة سيظى كةسَيك 
ثةرلةمانتاران  بؤ  ثؤستةكة  طرتنةدةستى  بؤ 
نَيردراء دواى ئةوة داواكرا، دةنطى بؤ بدرَيت«.

)2(ى  ذمارة  ياساى  لة   )5( مادةى  بةثَيى 

ساَلى)2008( ياساى ديوانى ضاودَيريى دارايى 
هةرَيمى كوردستان � عَيراق »سةرؤكى ديوان 
بة مةرسومَيك كة لة سةرؤكايةتيى هةرَيمةوة 
ثاآلوتنى،  لةسةر  دادةمةزرَيتء  دةردةضَيت، 
ئةنجومةنى نيشتمانى كوردستان � عَيراقء بة 

زؤرينةى دةنطى ئةندامانى دةبَيت«.
هةروةك ئةو ثةرلةمانتارة ئاماذةى بؤكرد: 
»بؤ دانانى ثؤستى سةرؤكى ديوانى ضاودَيريى، 
ئاشكرا  بة  بنرانايةو   هةنطاوَيك  ضةند  دةبوو 
تر  خةَلكى  ضونكة  بكراية،  ثؤستة  ئةو  ئيعالنى 
هةبوون كة ويستوويانة خؤيان بثاَلَيون، بةآلم 
شَيوازةكة رَيطربوو، هةروةها ثَيويستبوو ثَيش 
دةنطدانةوة،  بخرَيتة  ثةرلةماندا  لةناو  ئةوةى 
سيظى ئةو كةسانةى كة دةثاَلَيورَين، بنَيردرَيت 
ثةرلةماندا  لةناو  دوات��ر  ثةرلةمانتاران،  بؤ 
دةستنيشان  كةسةكة  بكرايةء  بؤ  دةنطدانى 

بكراية«.
ئاماذة  ياسادا،  هةمان  )18(ى  مادةى  لة 
ديوان،  سةرؤكى  كة  »بةرلةوةى  كراوة:  بةوة 
ئةم  بةثَيى  بإيارلَيدراوةكانى  دةسةآلتة  كارء 
ثةرلةماندا  ب��ةردةم  لة  وةربطرَيت،  ياساية 

هةرضةندة   دةخ���وات«،  ياسايى  سوَيندى 
سةرؤكايةتيى  بؤ  نووسراوَيكى  ثةرلةمان 
هةرَيم ناردووة، بةآلم تا ئَيستا هيض كاتَيك بؤ 

سوَيندخواردنى دانةنراوة.
ل��ة ك��ؤب��وون��ةوةك��ةى ث��ةرل��ةم��ان��دا، 
طؤإان،  فراكسيؤنى  بةتايبةتى  ثةرلةمانتاران، 
بكرَيت،  بابةتة  ئةو  لةسةر  قسة  كة  داوايانكرد 
بةآلم سةرؤكى ثةرلةمانى رَيطةى ثَينةدان، بةو 
سةرؤكى  بة  دةنطى  ئؤثؤزسيؤن  هؤيةشةوة 

ديوان نةدا.

ثةرلةمانى  ئةندامى  تؤفيق،  ثَيشةوا 
كوردستان لة فراكسيؤنى طؤإان، بة رؤذنامةى 
خانةنشينى  تةمةنى  كوردستاندا  لة  راطةياند: 
ضاودَيريى  ديوانى  سةرؤكى  بةآلم  )63(ساَلة، 
دارايى،  تةمةنى )70(ساَلةء وةكو ثؤستةكانى 
ثارتيدا  يةكَيتىء  نَيوان  لة  حكومةت  ترى 
طةنجترء  دةكرا كةسَيكى  لةكاتَيكدا  دابةشكرا،  
بؤئةوةى جَيى  دابنراية،  ئةو ثؤستة  بؤ  ضاالك 
واية،  ثَييشي  ناوبراو  بواية،  خةَلك  ئومَيدى 
سةرؤكى  دانانى  لة  سياسيى  مةبةستَيكى 

ديوانى ضاودَيريى داراييدا هةية.
ليذنةى  س��ةرؤك��ى  سابير،  رةف��ي��ق  د. 
لة  رةخنة  كوردستان،  ثةرلةمانى  لة  نةزاهة 
ثةيإةوى  كة  دةطرَيت  ثةرلةمان  سةرؤكى 
دةَلَيت:  ثَيشَيلكردووةء  ثةرلةمانى  ناوخؤى 
ئةو  ثارتى،  يةكَيتىء  نَيوان  رَيككةوتنى  »بةثَيى 
باشتربوو  بةآلم  ك��ةوت،  ثارتى  بةر  ثؤستة 
ثارتى زياتر لة كةسَيكى كانديد بكرداية، بةآلم 
ئةو  دياريكراء  كةس  يةك  تةنيا  بينرا،  ئةوةى 
ناسراو  ثةرلةمان  ئةندامانى  الى  بةإَيزةش 
كؤبوونةوةكةدا  سةرةتاى  لة  بؤية  نةبوو، 
قسةبكةن،  ويستيان  ثةرلةمانتار  ذمارةيةك 
بةآلم سةرؤكى ثةرلةمان رَيطةى نةدا، ئةوةش 
ثَيشَيلكردنى مافى ئةندامانء ثةيإةوى ناوخؤى 
بة  دةنطدانةوة،  خراية  كاتَيك  بؤية  ثةرلةمانة، 

دةنطى زؤرينة ئةو بةإَيزة دانرا«.
دةزطاكة،  هةردوو  يةكطرتنةوة  سةرةإاى 
دةزطاى  كة  دةكرَيت  ئةوة  مةترسيى  بةآلم 
ديوانى ضاودَيريى هةرَيم، ئيفيلج بكرَيتء رؤَلى 

خؤى نةبينَيت.
ثةرلةمانتار، ثَيشةوا تؤفيق، ئاشكراى كرد: 
دوو  دارايى،  ضاودَيريى  ديوانى  ئَيستاش  »تا 
تةنيا  نةطرتووةتةوة،  يةكي  فيعلى  بة  دةزطايةء 
ئةم  كة  نيية  ئومَيدمان  دانراوةء  سةرؤكةكةى 

دةزطاية رؤَلى خؤى ببينَيت«.
هيواى  ن��ةزاه��ةش،  ليذنةى  س��ةرؤك��ى 
خواست كة ئةو دةزطاية بةشَيوةيةكى جديىء 
دةزطايةكى  ببَيتة  يةكبطرَيتةوةء  راستةقينة 
ضاالكء وتى: »هيوادارين، يةكطرتنةوةكة نةبَيتة 
دارايى  ضاودَيريى  ديوانى  كة  ئ��ةوةى  هؤى 
دارايى  ضاودَيريى  ديوانى  وةكو  سلَيمانى، 
هةولَير سستء ناضاالك بكرَيتء بةبآ بوونى 
بةكارء  ضاالكء  دارايى  ضاودَيريى  ديوانَيكى 

بوَير، ناتوانين بةرةنطارى طةندةَليى ببينةوة«.
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ئاغا،  سام  جةالل�ي  ماَلئاواييةكةي 
بيرةوةرييةكاني طةإاندمةوة بؤ دوو ساأل 
طؤإان،  بزووتنةوةي  هاتنةكايةي  ثَيش 
تةلةفؤنيدا  ثةيوةندييةكي  لة  كاتَيك 
لَيدوانةكةتم  من،  وتي:  ثَيناساندمء  خؤي 
خوَيندووةتةوةء ثَيم خؤشة يةكتر ببينين. 
وةرطرت،  خةآلت  وةك  ثةيوةندييةم  ئةو 
ضونكة دةمَيك بوو بةهؤي كاري ليذنةي 
كة  بزانم  دةمويست  بةغداوة،  نةزاهةي 
ئاستَيكدايةو  ض  لة  هةرَيم  لة  ضاودَيريي 
كارةكانيان  نابيستآء  هةواَليان  بؤ كةس 

نابينَيت، بةدةطمةن نةبَيت.
هةستء  لة  باس  نامةوَيت  لَيرةدا، 
لةو  كة  بكةم  تَيبينييانة  ئةو  نةستء 
ئةوةي  بوون،  تؤمار  لةالم  دانيشتنةدا 
ئةوةية  بيَلَيم،  ل��َي��رةدا  دةم��ةوَي��ت  كة 
ك��ة ه��ةردووك��م��ان ل��ةس��ةر زؤرب��ةي 
طةندةَليىء  كَيشةكاني  ه���ةرةزؤري 
داواك��اري  ضاودَيرييء  ديواني  ئةركي 
ئةوةي  ب��ةآلم  بووين،  هاوبير  طشتيي 
جيادةكردةوة،  لةيةكتر  ئةوي  منء  كة 
خواردبووي  ئةو  كة  بوو  سوَيندة  ئةو 
ديواني  نهَينييةكاني  ثاراستني  ب��ؤ 
ضاودَيريىء دزةثَينةكردني بؤ رؤذنامةو 
كة  ئةوةشي  ضونكة  راطةياندنةكان، 
بآلودةبووةوة لةو راثؤرتانةدا، لةشوَيني 
كةوتوونء  ميدياكان  دةس��ت  ديكةوة 
دةك��رد،  قسةيةكيشي  كة  هةندَيكجار 
دةيوت، ئةم قسانة بؤ بآلوكردنةوة نييةو 

بآلويش نةدةبوونةوة.
بةندة، زؤر ئةم مةسةلةيةم دووبارة 
دةكردةوة كة ئةو راثؤرتانة ضةند طرنطء 
ئةوتؤيان  كاريطةرييةكي  بةسوودبن، 
كةسَيك  ضةند  تةنيا  ضونكة  نابَيت، 
دةيانبينَيتء دواتر لة ذوورة تاريكةكاندا 
راي  دةكرَينء  ثةردةثؤش  زؤربةيان 
فشار  نابَيتء  ئ��اط��ادار  ل��َي  طشتييان 
ناكةوَيتة سةر دةسةآلتء حيزبةكان، بؤ 
كةموكورتييء  ئةو  ضارةسةري  ئةوةي 
طةندةَلييانة بكاتء هةموو جارَيك ئةوةم بؤ 
دووبارة دةكردةوة كة ئةو كارةي ئةوان، 
زانستى  كة  واية  زاناية  ئةو  كاري  وةك  
كاري  كة  ب��ةآلم  دةدؤزَي��ت��ةوة،  زةإإة 
ئةوةي  بؤ  نةكات  ئاشكراي  نةكاتء  ث�آ 
لةسةر  ئةوا  ببينَيت،  ل�آ  سوودي  خةَلك 
دةنيشَيتء  ل�آ  تؤزي  بةرثرسان  رةفةي 
ميهةنييةتةء  بةو  ئةو،  نابَيت.  سوودي 
هةرضي  هةَلثةي  منيش،  ئةو سوَيندةوةو 
زووتر بنبإكردني طةندةَليىء هةنطاونان، 
طةرضي سةرةتاييش بَيت، بؤ طةيشتن بةو 

ئامانجة.
ضاودَيريي  ديواني  راثؤرتةكاني 
بآلوبوونةتةوةء  كة  ئةوانةى  سلَيماني، 
ئ��ةوان��ةش��ي ك��ة ب��آلون��ةك��راون��ةت��ةوة، 
كارَيكي  ديوانة  ئةم  كة  ئةوةن  نيشانةي 
مايةي  كة  ئةنجامداوة  ط��ةورةي  زؤر 
هةموو  بؤ  دةستخؤشيية  ثَيزانينء 
كارمةنداني ديواني ضاودَيريي سلَيمانىء 
ئةو  بةشَيكي  كة  سةرؤكةكةي  خودي 
دادطاو  بةردةم  طةيشتوونةتة  راثؤرتانة 
لة  دينار  لة  دؤالرو  لة  باش  ثارةيةكي 
دةرآ،  هاتووةتةوة  طةندةَلكاران  قوإطي 
زؤربةي  لةبةرئةوةي  لةهةمانكاتدا  بةآلم 
دةس��ةآلت  ب��وون،  نهَيني  راثؤرتةكان 
بؤ  بةدواداضوون  نةيويستووة  لةهةرَيم 
ئةويش  هةربؤية  بكات،  راثؤرتانة  ئةو 
خؤي  خؤي،  سةرووي  بؤ  لةنامةيةكيدا 
بةجيسمَيكي غةريب لةنَيو ئةو دةسةآلتةدا 
بةشةرةفمةند  خؤشي  دةكاتء  وةسف 
هةيةتي،  كة  ثؤستة  ثلةو  ئةو  بؤ  نازانَيت 
كَيشةي  قوَليي  لةخؤيدا  خؤي  ئةمةش 
طةندةَليىء نةبووني دادوةرييء ناياسايي 

لةهةرَيمي كوردستان دةردةخات.
بةشبةحاَلى خؤم، جطة لةدةستخؤشي 
لة سةرؤكي ديواني ضاودَيريي سلَيماني، 
كة  دةكةم  هةوآلنةش  لةو  دةستخؤشي 
ثؤستة  ئةو  بؤ  ئةويان  وةك  كةسَيكي 
سات،  دوايين  هةتا  كردو  دةستنيشان 
مةبةستيان  هةر  بَيت  لةطةأل  ئَيستاشي 
ئةويش  نةهَيَلَيت،  بةجآ  شوَينة  ئةو  بوو 

لةبةرئةوةي:
1- بةتواناو بةهةوألء قابيليةتي خؤي 
ئةو ثؤستةي وةرطرتووةو ملكةضي هيض 

بَيمنةت  دايم  نةبووةو  فشارَيك  جؤرة 
بووة لَيى.

ثؤستَيك،  دةضَيتة  كة  كةس  زؤر   -2
هةوَلدةدات لةإَيي ثؤستةكةيةوة، ضةندين 
دةستكةوتي تايبةتي بؤ خؤي، بؤ كةسي 
ئةم  بةآلم  بةدةستبهَينَيت،  خؤي  نزيكي 
نةك هةر ئةو رةفتارانةي بؤ كةس قبوأل 
هي  كة   موَلكةي  ئةو  بةَلكو  نةكردووة، 
كة  ماوةتةوة  بؤي  بةميرات  خؤشيةتيء 
خانوويةك  زةوىء  لةثارضةيةك  بريتيية 
ئسوَلييةوة  ق��ان��وون��ىء  ل��ةإَي��ط��ةي 
موستةهةقء  كةساني  بة  بةخشيويةتي 
وةك؛  خزمةتطوزارييةكاني،  فةرمانطة  بة 
تةنانةت  نةيبةخشيوةتة  تةندروستيء 
ئةم  خ��ؤي،  نزيك  خةَلكي  كةسوكارو 
جَيي  ئةمإؤداء  لةدنياي  دةطمةنة  حاَلةتة 

تَيإامانء فةخرو ستايشة.
3- ئةو، سةلماندي كة هةموو كةس 
بؤ  نييةء  ملكةض  نةفسنزمء  بةتةبيعةت 
نيية سةرشؤإ  ئامادة  ثارة  دةستكةوتء 
بةها  ب��ك��اتء  قبوأل  ناهةقي  ب��ك��اتء 
ئةو  الي  دايم  مرؤظايةتي  ثيرؤزةكاني 
حزوريان هةبووة، هةر بؤية الي دؤستء 
بووةو  ستايش  رَيزو  جَيي  دوذمنيشي 
ماَلةكةشي وةك ديوةخانء -طةورةماأل- 
روويان  ديارةكان  كةسايةتيية  خةَلكء 
ئةم  الي  خؤيان  دَل�ي  داخي  تَيكردووةو 

هةَلشتووة.
هؤي  دةبَيت  ئةوةية،  لَيرةدا  ثرسيار 
ئةوة ضي بَيت كة دةسةآلتء بةرثرساني 
جؤرة  ل��ةو  كةساني  بةشوَين  وآلت 
ئَيمةدا سةدانء  لة وآلتي  ئاخؤ  ناطةإَين، 
تَيدا  جؤرةي  لةو  كةسي  هةزاران  بطرة 
دةنرَيتء  ثَيوة  ثاَليان  بةردةوام  كة  نيية 
بَيتوانا  نةفسنزمء  كاسةلَيسء  كةساني 
دةبَيت  ثإدةكةنةوة؟  ث�آ  شوَينةكانيان 
بةرثرساني وآلت، ض سوودَيك بؤ خؤيانء 
داهاتووشيان  بؤ  حيزبةكانيانء  بؤ 

لةمانةي ديكة وةردةطرن.
ج��ةالل�����ى س���ام ئ��اغ��ا، دي��وان��ي 
رزطاري  سوَيندةش  لةو  بةجَيهَيشتء 
ئ��ازادةو  دةك��ات  هةست  وا  ئَيستا  بوو، 
بةآلم  بووة،  سوكتر  سةرشاني  ئةركي 
خةمي ديوانء كارمةندانىء باري ئاَلؤزي 
بةجَيي  سَيبةر  وةك  وآلت،  طشتيي 
وةك  دةتواني  نة  دةَلَين،  ثَيي  ناهَيَلنء 
كةسَيكي سادة بيتء نة زمانيشت لة وتني 

راستييةكان دةكةوَيت.

-2-
سياسييةكانء  ك��ةس��اي��ةت��ي��ي��ة 
دةمَيكة  ئةهلييةكان،  ميديا  ئؤثؤزسيؤنء 
داوا لة حكومةتء ثةرلةماني كوردستانء 
كة  دةكةن،  دةسةآلتدار  حيزبي  هةردوو 
كؤتايي بة دياردةي دوو ئيدارةيي بهَيننء 
ئَيستا  تا  كة  دةستانةي  وةزارةتء  ئةو 
بخةنء  يةكيان  نةطرتووةتةوة،  يةكيان 

كؤتايي بة حاَلةتي دوو ئيدارةيي بهَينن.
لة  جةماوةريية  داخ��وازي��ي��ة  ئ��ةم 
ثةرلةماني  لةاليةن   )2010/9/20( رؤذي 
بةشَيوةك  بةآلم  هاتةدي،  كوردستانةوة 
كة نةك هةر ئةم ئاواتةي لة دَلي خةَلكدا 
بةَلكو  ذَي��رط��أ،  بردية  لةباربردبوء 
ثةرلةمان  سةرؤكايةتيي  دةس��ةآلتء 
ئةندام  لةطةأل  هةَلسوكةوتي  بةشَيوةيةك 
ثةرلةمانةكان كرد، وةك ئةوةي ثةرلةمان 
قسةي  هةر  قسة  بَيتء  سةربازطةيةك 
جةنةراَلةو ئةوةي كة ئةو بيةوَيت، دةبَيت 

هةر ئةوة ثةسةندبكرَيت.
ي��ةك دي��وان��ي ض��اودَي��ري��ىء يةك 
دةستةي نةزاهة بؤ هةرَيم، داواكارييةكي 
بوو،  رؤشنبيراني  كوردستانء  خةَلكي 
قسةو باسَيكي زؤر لةميدياكانةوة لةسةر 
ئةم مةسةلةية كرا، هةندَيك ثَييان وابوو، 
كة ئةو دوو دةستةية دةتوانن كَيشةكاني 
بكةنء  ضارةسةر  هةرَيم  لة  طةندةَليي 
هةندَيكيش ثَييان وابوو كة ئةو دةستانةش 
دةخةسَينرَينء  ديكة  ئ��ةوان��ي  وةك 
رةسميىء  ك��ارى  دةكةنة  طةندةَلييش 
دةستانةوة  ئةو  لةإَيي  شةرعييةتيش 
دةدةنة بةرثرسانء ئةستؤثاكييان بةياسا 
بشيانةوَيت  كة  ئ��ةوةي  رادةطةيةننء 
ثَيدةكةن  ئةمريان  ئةوا  بشكَينن،  مل�ي 
بيانخةنة  هةَلبدةنةوةو  فايلةكانيان  كة 

خةَلوزانةكةي مَيذووةوة.
زؤربةمان ضاوةإَيي ئةوة بووين كة 
ليذنة ثةيوةنديدارةكان لة داراييء نةزاهة، 
ديواني  ه��ةردوو  لةبارةي  راثؤرتَيك 
كارةكانيان  بكةنء  ئامادة  ضاودَيرييةوة 
هةَلسةنطَيننء  راب���ردوودا  ل��ةم��اوةي 
ئةو  سةرؤكايةتيي  بؤ  كة  كةسَيك  ضةند 
بخرَينة  )C.V(يةكانيان  شياون،  دةستةية 
لةئَيستاو  ثةرلةمانةكانء  ئةندام  بةردةم 
جةخت  بكؤَلرَيتةوةء  راب��ردووي��ان  لة 
بَياليةنييء بإوانامةو ميهةنييةتي  لةسةر 
هةموو  بكرَيتةوةء  كانديدكراوانة  ئةو 
ثارتىء  يةكَيتىء  بة  ئةنداماني ثةرلةمان، 
ئؤثؤزسيؤنةوة، حيزبايةتي بةالوة بنَينء 
ويذدانيان بكةن بة حةكةمء سةرؤكايةتيي 
ثةرلةمانيش بؤ خؤيانء بؤ مَيذوو ء بؤ 
بةرذةوةنديي باآلي كورد، ئةو مةسةلةية 
لة  حيزب  هةردوو  نَيوان  رَيككةوتني  لة 
دابةشكردني هةردوو ثؤستي ضاودَيريي 
بةالوة  خؤياندا،  لةنَيوان  نةزاهة  داراييء 
بةشكردني  قؤناغي  كة  بيسةلمَينن  بنَينء 
ضاودَيرييةوة  نةزاهةو  بة  شتَيك  هةموو 
نةبَيت  هيض  هةر  دةبَيت  بةسةرضووةو 
بنَين  نوآ  هةنطاوَيكي  مةسةلةيةدا  لةم 
بةرذةوةنديي  روونييء  ئاراستةي  بة 
ياساء  س���ةروةري���ي  ه��اوآلت��ي��ي��انء 
دةستي سةركردايةتيي  دوورخستنةوةي 
هةردوو حيزب لةم مةسةلة هةستيارةدا، 
رؤشنبيرانء  هاوآلتييانء  الي   كة 
دةاللةتي  ماناو  حيزبةكانيش  ئةنداماني 
بؤ  طةورةية  ئةوةندة  زياني  هةيةو  خؤي 
بَيباوةإيي  ئيتر  كة  هةرَيم،  لة  دةسةآلت 
طةندةَليي  دذايةتيكردني  ضاكسازيىء  بة 
دةبَيتة  دةس���ةآلت���ةوة  ئ��ةم  ل��ةالي��ةن 
بةهيض  كة  حاشاهةَلنةطر  راستييةكي 

كردارَيك راست نةبَيتةوةو نةإةوَيتةوة.
هةنطاوةكاني دةسةآلت لةم بوارانةدا، 
عةقَلييةتي  بة  ئَيستا  تا  كورتبيننء  زؤر 
بةشي منء بةشي تؤ، هةموو شتَيك بةش 
هةرَيم  لة  طؤإانكارييانة  ئةو  دةك��ةنء 
بةهةند وةرناطرن كة دةرطاي ماَلةكانياني 
وزةي  ه��َي��زو  ب��ؤ  حيساب  ط��رت��ووةو 
مةترسييانةش  ئةو  ناكةنء  جةماوةر 
لةناخي  ناإةزايي  رقء  وةك  كة  نابينن 

هاوآلتيياندا ثةنطدةخؤنةوة.
سةرؤكَيك  دةستنيشانكردني 
شَيوةيةو  بةو  ضاودَيريي  ديواني  بؤ 
بوو  ترسناكة  زةنطة  ئةو  ياساية،  بةو 
ضاكسازيىء  بيري  كة  ه��ةم��ووان  بؤ 
ئةطةر  مةحاَلةو  تازة  بةخؤداضوونةوة، 
مامةَلةي  بةو شَيوةية  ديواني ضاودَيريي 
دةستةي  حاَلةتي  دةبَيت  بكرَيت،  لةطةَلدا 
ليذنةي  طشتيىء  داواك���اري  نةزاهةو 
كارةكاني  ئيشء  كة  بَيت،  ضؤن  نةزاهة 
ثةيوةستة  بةدواداضووني  ضاودَيرييء 
ضاودَيرييةوةو  ديواني  راثؤرتةكاني  بة 
بَيتء  لةدايك  بةمردوويي  ديوان  ئةطةر 
لةوَيشةوة بؤ قةبر، دةبَيت نةزاهة سوود 
وةربطرَيتء  ديوانة  ئةو  راثؤرتَيكي  ض  لة 

ضؤن كاري لةسةر بكات؟
ل��ي��ذن��ةي ن��ةزاه��ةي ث��ةرل��ةم��انء 
ئةنداماني  هةموو  داراي���يء  ليذنةي 
ليستي  ئةنداماني  تةنانةت  ئؤثؤزسيؤنء 
ئةركَيكي  قورسايي  هاوثةيمانيش، 
خؤيان،  ئةستؤي  خستة  مَيذووييان 
ئؤثؤزسيؤن لةبةرئةوةي دةبا هةموويان 
بةشدار  جَيبهَيشتايةء  ثةرلةمانيان  هؤَلي 
دةن��ط��دانء  ث��رؤس��ةي  ل��ة  نةبووناية 
بايكؤتيان بكرداية، ضونكة مانةوة لةهؤَلي 
ثرؤسةي  بة  رازيبوونة  ماناي  ثةرلةمان، 
هةروةها  كةمينة،  زؤرينةو  دةنطدانء 
ئةنداماني ليستي هاوثةيمانيي كة بةدةنطي 
هاوآلتييان بوونةتة ئةندام، دةبا ئةوانيش 
طرنطء  مةسةلة  لةم  نةبَيت،  هيض  هةر 
بةرذةوةنديي  اليةني  هةستيارانةدا 
بطرتايةو  داهاتوويان  ن��ةوةي  خةَلكء 
كاراء  دةستةيةكي  ثَيكهَيناني  هةوَلي 
بؤ  هةنطاويان،  يةكةم  بدايةو  بةهَيزيان 
شةفافيةتء بةربةرةكانَيكردني طةندةَليي 
بإيارانةي  بةو  بإيارةو  بةم  بؤية  بناية، 
جؤرة  لةم  هةر  بةدَلنياييةوة  كة  ديكةش 
دةبن، ديواني ضاودَيريي ئَيستاو دةستةي 
نةزاهةي داهاتوويان، كردة سفري دواي 

فاريزة.

ئايا سةرؤكى ديوانى ضاودَيريى 
دارايى بةياسايى دانرا؟

تؤ، ماَلئاواييت كردو ئازاد بوويت

بةآلم ضاودَيريىء نةزاهة بوونة سفري دواي فاريزة

لة سةرةتاى كؤبوونةوةكةدا 
ذمارةيةك ثةرلةمانتار ويستيان 

قسةبكةن، بةآلم سةرؤكى 
ثةرلةمان رَيطةى نةدا، ئةوةش 
ثَيشَيلكردنى مافى ئةندامانء 
ثةيإةوى ناوخؤى ثةرلةمانة

ئازاد ضاالك

ثَيشةوا تؤفيق
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جةاللي عومةرى سام ئاغا

ثَيكةوة  ساأل  هةشت  لة  زياتر  ثاش 
خؤشحاَليشةوة،  داخء  بة  ك��ارك��ردن، 
ئاإاستةى  كة  نامةية  بةم  دةم��ةوَي��ت 
لَيبكةم.  ماَلئاواييتان  دةكةم،  هةمووتانى 
لَيكدابإانَيك  هةموو  ضونكة  بةداخةوة، 
ضونكة  خؤشحاَليشةوة،  بة  داخة،  جَيي 
كة  بةديهَينا  ئامانجةمان  ئةو  ثَيكةوة 
دةزطايةكى  )8(س��اَل��ةدا  ئةم  لةماوةى 
ب��وَي��ري وةك  ب��ةه��َي��زء  ك��اري��ط��ةرء 
كة  بةإَيوة،  برد  داراييمان  ضاودَيريي 
ئةطةر هةركةسَيك بيةوَيت لة ئةزموونى 
ئةوا  بكؤَلَيتةوة،  كوردستان  حكومةتى 
هةرطيز ناتوانَيت رؤَلى طرنطى ديوان لةم 

ئةزموونة لةبير بكات.

بةإَيزان....
نةمويست بةسةرزارةكى ماَلئاواييتان 
لةئاستى  بَيت  ماَلئاواييةك  نةبا  لَيبكةم، 
ئَيوةو هةيبةتى ديواندا نةبَيت، ئَيمة ثَيكةوة 
طةندةَليى  بةطذ  ثَيكةوة  ثَيكرد،  دةستمان 
مليؤنةها  ثَيكةوة  ضووينةوة،  داراييدا 
قوإطى  لة  دينارمان  مليارةها  دؤالرء 
ميللةت  خةزنةى  بؤ  ثارةخؤرةكانةوة 
ث��إؤذةى  ضةندين  ثَيكةوة  طَيإايةوة، 
ثيالنمان  ضةندين  ئاشكراكرد،  خةياَليمان 
قاسة  ئةو  لةبةردةم  ثووضةَلكردةوة، 
دزراوانةى كة لةتاريكيدا شاردرابوونةوة، 
لةم  داط��ي��رس��ان��د،  مؤممان  ضةندين 
بةآلم  كرا،  هةإةشة  زؤر  كاروانةشماندا 
طشتيدا،  ماَلى  تاآلنكارانى  بةرامبةر  لة 
كةسيشمان  زؤر  بةرنةداء  سةنطةرمان 
ثشتطيريي  بةآلم  بوو،  لوتةال  زويرء  لَي 
هةندَيك  كرد،  مسؤطةر  طشتيمان  راى 
بةثيرمانةوة  حكوميش  دام��ودةزط��اى 
نةهاتن، بةآلم ساردنةبووينةتةوة، ضونكة 
دروشمةكةمان ئةوةبوو )كة ئَيمة كار بؤ 
طرووثَيك،  بؤ  نةك  دةكةين،  نةتةوةيةك 

يان اليةنَيك(.
ديوانى  س��ةرؤك��ى  وةك  ب��ةن��دة، 
لةماوةى  سلَيمانى،  دارايي  ضاودَيريي 
ئةو )8( ساَلةدا ويستوومة ئةو بؤضوونة 
با  »فةرمانبةر  دةَلَيت:  كة  بكةمةوة،  ثؤض 
كة دةسةآلتء  بةآلم  بَيت،  دَلسؤز  ثاكء 
بوو،  طةندةأل  خوارء  ضواردةورةكةى 
وةردةطرَيت،  ئةوان  رةنطى  ئةويش  ئيتر 
هيضي  ئ��ةوا  نةبَيت،  واش  ئةطةر  يان 
ثآناكرَيت«، بة ثَيضةوانةى ئةم بؤضوونة 

وةزيفي  شةرةفي  ديوان  ئيرادةيةوة،  بَي 
كة  بووة  ثَيطةيةك  هةميشة  ثاراستء 

دؤستء دوذمن شايةتيان بؤداوة.
نةبووة،  ثاشكؤ  وابةستةو  دي��وان، 
سةربةخؤ بووةو مةقاشي دةستى كةس 
بووة  ثَيوةرَيك  تاكة  راستى  نةبووة، 
فةرمانبةرى  دي��وان،  بإيارةكانيدا.  لة 
ب��ض��ووكء ط����ةورةء ك��ارب��ةدةس��ت��ى 
وةك  حيزبيي  حكوميىء  ط���ةورةى 
هةميشة  ديوان  هةَلسةنطاندووة،  يةك 
ثلةء  نةك  ك��ردووة،  كارةكانى  سةيري 
ئةوانةى  كة  ئةوةية  بةَلطةش  ثايةكان، 
دراون  ديوانةوة  راثؤرتةكانى  بةهؤي 
تا  بضووكةوة  فةرمانبةرى  لة  بةدادطا، 
حكومييان  حيزبييء  ثلةى  بةرزترين 
روو  كارمان سةختء  راستة  بووة.  تَيدا 
كاردانةوةى  راستة  ب��ووة،  ه��ةوراز  لة 
رووب��ةإوو  طةندةَلكارانمان  توندى 
نةبووة،  بةتةنيا  ديوان  بةآلم  بووةتةوة، 
كردين،  ثشتطيرييان  كةسايةتى  زؤر 
هةبوون  ثةيام  خاوةن  رؤذنامةنووسي 
لةسةرو  ب���وون،  لةسةنطةرمان  ك��ة 
بة  ئَيمةيان  جةماوةر  هةمووشيانةوة 
بةشَيوةيةكى  كة  زانيوة  ئومَيدَيك  تاكة 
تةنيا  نةك  بين،  طةندةَليى  دذى  كردةيي 

بة دروشمء قسةى زل.

بةإَيزان...
خؤمة  مافي  ماَلئاواييكردنةدا،  لةم 
بكةمةوة  طرَيية  ئةو  باسي  تر  جارَيكى 
دَلم  لةسةر  )8(ساَلة  ئةم  بةدرَيذايي  كة 
بة  كار  ئةطةر  ئةوةية،  ئةويش  ب��ووة، 
بكراية،  دارايي  ضاودَيريي  راثؤرتةكانى 
دنيا  طةندةَليىء  ذَير  دةكراية  ئاو  ئةوا 
ئَيستا  بةمجؤرةى  طةندةَلكاران  بؤ 
دةمانتوانى  ئةوكاتة  نةدةبوو،  تةخت 
كة  بخوَلقَينين  مةدةنى  كؤمةَلطايةكى 
تَييدا،  بَيت  باآلدةست  لَيثرسينةوة  ياساء 
حوكمى  كة  طةشبينين  بةوة  هةر  بةآلم 
مَيذوو وةك حوكمى دةسةآلتدارانى ئَيمة 
نيية، ضاو لة طةندةَلكاران بثؤشَيتء كاري 
ثايةى  ثلةء  بكاتء  مةيسةر  ثآ  خؤي 
بةرزبكاتةوة، بة ثَيضةوانةوة، مَيذوو دَلى 
بة  ناداتةوةو  لةكةس  ئاوإ  رةقةء  زؤر 

راشكاوانة قسةى خؤي دةكات.

بةإَيزان...
باسي  ثَيويستة  ن��ام��ةي��ةدا،  ل��ةم 
بةبيربهَينمةوة  ديوانيشتان  ناوخؤي 
ديوان  ئةطةر  دةزان��ن،  باش  خؤتان  كة 

لةدةرةوة خاوةنى ناوبانطى باشء دةنطى 
بوَيرييء  خاوةنى  بووبَيتء  سةربةخؤ 
سازشنةكردن بَيت، ئةوا لةناو فةرمانطةى 
بةهَيز  يةكطرتوو  خَيزانَيكى  ديوانيشدا 
هةَلوةشاوة  لةناوةوة  ديوان  ئةطةر  بوو، 
دلَير  دةنطى  ل���ةدةرةوة  ئ��ةوا  بوواية، 
ئةطةر  دةَلَيم:  بةشانازييةوة  نةدةبوو، 
دةستثاكء  دي���وان  سةرؤكايةتيى 
ئةوا  نةبوواية،  داوَينثاك  ئةستؤثاكء 
نةيارانى،  بةردةستى  دةكةوتة  بةهانة 
ديوان )كة بؤ ئايندةش هةر ئةم سيفةتانة 
سةركةوتنةكانى(،  درَيذكراوةى  دةبنة 
كارمةندانى  ئَيوةى  ئةوةشدا  لةطةأل 
هةتا  ثرسطةوة  فةرمانبةرى  لة  ديوان 
جَيطري  طشتييةكانء  ب��ةإَي��وةب��ةرة 
سةروةرييانة  ئةو  بةخاوةن  س��ةرؤك 
دةَلَيم:  سنطفراوانييةوة  بة  زؤر  دةزانم، 
ئيشَيكى  ضي  )8(ساَلةدا  ئةم  لةماوةى 
داوة،  ئةنجامتان  كة  ئَيوةن  كرابَيت  باش 
بةدَلى  كردوومةو  من  كة  هةركارَيكيش 
هةندَيك نةبووة، ئةوا لةئةستؤي خؤمةء 
بؤية  كردوومة،  ديوان  لةبةرذةوةنديى 
هؤكارَيكم  بة  ضونكة  نيم،  ثةشيمان  لَيي 
ناوبانطى  بةرزكردنةوةى  بؤ  زانيوة 
خَيرء  هةر  دةيبينن،  ئةمإؤش  دي��وان، 
ديوان،  كردبَيتة  رووى  بةرةكةتَيكيش 
من لةدواوة وةستاومء هةركَيشةيةكيش 
بة  بووم  بؤي  كردبَيت،  ديوان  لة  رووى 

ثةرذينء ثَيشةنط.

بةإَيزان...
ب���ةن���دة، ك����اري ئ���َي���وة ب���ةرز 
كة  لةبةرئةوةية  هةَلدةسةنطَينَيت، 
بةدرَيذايي كاري وةزيفيمء لةو دامودةزطا 
جياوازييةك  ك��ردووة،  كارم  زؤران��ةى 
دةبينم لةنَيوان كاري ئَيوةو فةرمانبةرى 
جطة  ئَيوة  ك��اري  تر،  دامودةزطاكانى 

بةديار  ب��ووة  شةونخوونى  ل���ةوةى 
لةطةأل  راثؤرتةكانةوة،  ئامادةكردنى 
ئةوةشدا رووبةإووبوونةوة بووة لةطةأل 
دزةطةورةكان،  طةندةَلكارانء  بةرةى 
ضاودَيرةكان  دةستةكانء  بةتايبةتى 
لةطةأل  ثَيشةوةن  ري��زى  لةخةتء  كة 
ئَيوة  دةجةنطان،  طةندةَلكاران  بةرةى 
نةزؤكى  هةوَلى  هةإةشةء  رووبةإووى 
سةرؤكةكةى  دي���وانء  ن��اوزإان��دن��ى 
كاري  هةلومةرجةى  ل��ةم  ب��وون��ةوة، 
شانازيى  جَيي  دةَلَيم:  تةنيا  تياية،  ئَيوةى 
بؤ  خؤيةوة  الى  بةندةش  نةتةوةكةتانن، 
هةتا  ماندووبوونتانء  كةمى  ثاداشتَيكى 
بإيارمدا  بمَينَيتةوة،  لةطةَلتاندا  ناوم  هةر 
ئةو تاكة زةوييةى كة هةمبوو، بفرؤشمء 
بخةمة  ئَيوةو  بة  ببةخشم  ث��ارةك��ةى 
ياساييةكةى  قازانجة  ساآلنة  تا  بانقةوة 
فةرمانبةرة  لة  هةندَيك  بة  ب��درَي��ت 
سةالرةكانى  خانمة  سةركةوتووةكانء 
ديوان، بة جؤرَيك كة هيوادارم لةئايندةدا 

هةموو كارمةندانى ديوان بطرَيتةوة.
ثرسطةوة  لة  ماَلئاوا...  تر  جارَيكى 
هيوام  تاكة  ديوان،  سةرؤكى  جَيطري  تا 
ئةوةية، ئةم رَيبازء هةَلوَيستة بةردةوام 
ئةم  نةكوذَيتةوة،  تروسكةية  ئةم  بَيت، 
ئَيوةش  هةنطاوى  نةبَيتةوةء  كث  دةنطة 

خاو نةبَيتةوةو هةر شادء كامةران بن.
2010/9/22

ذمارة: خةآلت/1
بةروار: 2010/8/2

ئاغا(،  س��ام  ع��وم��ةرى  )ج��ةالل��ى  من 
لة  داراي��ي  ضاودَيريي  ديوانى  سةرؤكى 
ئَيستادا، دَلسؤزيىء تواناء ئازايةتىء ثاكَيتى 
لة راثةإاندنى كارةكانى زؤربةى كارمةندانى 
خةآلتَيكيان  سووكة  هانياندام  ديوانةدا،  ئةم 
بة  بكةم  ثَيشكةش  خؤم  تايبةتى  لةماَلى 
ذم��ارة  زةوي��ى  ثارضة  نرخى  بةخشينى 
ضاودَيريي  ديوانى  بة  ابالخ(  )625/26م/8 
زةوييةكة  تاكة  ئةوةش  سلَيمانى،  لة  دارايي 
فرؤشتنء  )دواى  نرخةكةى  هةمبوو،  كة 
 )70.056.000( لة  بوو  بريتي  خةرجييةكان( 
شةش  ثةنجاء  مليؤنء  حةفتا  )تةنها  دينار 
لقى  رافيدةين/  لةبانكى  كة  دينار(  ه��ةزار 
سةالمى حكوميى وةك )حسابي ثاشةكةوت( 
مةرجانةى  بةم  دامناوة،   )18096( ذمارة  بة 

خوارةوة:
بةناوى  حسابة،  ئةو  خاوةندارَيتيى   .1
سلَيماني،  لة  داراي��ي  ضاودَيريي  ديوانى 
ئةم  ثَيإاطةياندنى  رؤذى  لة  دةكرَيت  تؤمار 

بةَلطةنامةيةوة بة بانكى ناوبراو.
2. ئةم حسابةء ئةو زيادةو قازانجانةى 
دةخرَيتة سةري، لةو بانكةدا بةدرَيذايي ذيان 

دةمَينَيتةوةو لةخؤوة تازة دةبَيتةوةو بؤ هيض 
دةستكاري  نيية  دةسةآلتَيك  اليةنء  كةسء 
بكات، يان رايبكَيشَيت، هةموو يان بةشَيكى، 
لة  بَيجطة  ديوانيشةوة،  خؤيء  بةخشةر  بة 
قازانجة  ن��ةوةد(  )لةسةدا  )90%(ى  رَي��ذةى 
ليذنةيةى  ئ��ةو  كة  ساآلنةكةى  ياسايية 
خوارةوة )يان هةر ليذنةيةكي ديكة لةئايندةدا 
هةموويان،  ثَيكدةهَينرَيت،  مةبةستة  ئةم  بؤ 
يان هةندَيكيان( دابةشي دةكةن تةنيا بةسةر 
لة  دارايي  ضاودَيريي  ديوانى  كارمةندةكانى 
يةكطرتنى هةردوو  دواى  تةنانةت  سلَيمانى، 
يةكطرتنى  يان  سلَيمانى(،  )هةولَيرء  ديوانى 

لةطةأل هةر دةزطايةكى تردا. 
ئةو  دة(  )لةسةدا  )10%(كةى  رَيذةى   .3
ساآلنة  دةمَينَيتةوة،  كة  ياسايية  قازانجة 
دةخرَيتة سةر حسابةكةء تةنيا بؤ بةخشةر 
تر  ثارةيةكى  بإة  هةر  هةية  )المتبرع( خؤي 
وةك بةخشين بخاتةسةر ئةم حسابة، ئةطةر 
ويستى، بةثَيى هةمان ئةو مةرجانةى كة لةم 

بةَلطةنامةيةدا هاتوون. 
بانكةدا،  ئةو  كاري  وةستانى  لةكاتى   .4
بةهةر هؤيةك بَيت، ئةم حسابة دةطوَيزرَيتةوة 
بؤ نزيكترين بانكى حكوميى تر بةهةمان ئةو 

مةرجانةى سةرةوة. 
لة  طؤإانَيك  هةر  روودان��ى  لةكاتى   .5

هؤي  ببَيتة  كة  داراييدا  ضاودَيريي  ديوانى 
هؤيةك  بةهةر  كارةكانى،  تةواوى  وةستانى 
بَيت، ئةو رَيذةى )90%(ى )لةسةدا نةوةد( لة 
بؤكراوة،  ئاماذةى  سةرةوةدا  )2(ى  بإطةى 
بؤ كارمةندانى نزيكترين دةزطا كة هاوشَيوة 
داراييدا،  ضاودَيريي  ديوانى  لةكاري  بَيت 
خةرج دةكرَيتء خاوةندارَيتيى حسابةكةشي 
بؤ دةطوَيزرَيتةوة بةثَيى هةمان مةرجةكانى 

سةرةوة. 
6. ليذنةى ئاماذة بؤكراو لة بإطة )2(ى 

سةرةوةدا بريتين لة: 

لةو  لةسلَيمانى،  بةَلطةنامةية  ئةم   .7
بةروارةى سةرةوةدا نووسراوةو وَينةي لَي 

دةدرَيت بة ديوانء بانكى ناوبراو. 
ثإؤذةكة                                                      بةخشةري  دام��ةزرَي��ن��ةرء 

ذمارةى ناسنامة: 22    
ئاغ���ا                 س�����ام  ع��وم��ةر  ج�����ةالل 
شوَينى دةرضوون: سةرؤكايةتيى ئةنجومةنى 

وةزيران لة هةرَيمى كوردستان

ب / رَينمايي
ثإؤذةى  جَيبةجَيكردنى  مةبةستى  بة 
ئاغا(  سام  عومةرى  )جةاللي  خةآلتنامةى 

ذمارة )1( لة 2010/8/2، بإيارماندا بة:
ئَيستادا  لة  ليذنةيةك  ثَيكهَينانى  يةكةم: 
بؤ سةرثةرشتيكردنى ثإؤذةكةء بةخشينى 
رَيزلَينان  بةَلطةنامةيةكى  ثَيدانى  خةآلتةكةء 
بةو فةرمانبةرانةى خةآلتةكة دةيانطرَيتةوة 

لة: 
دي���وانء  س��ةرؤك��ى  ج��َي��ط��ري   .1
جَيطري  ب��ةإَي��وةب��ةرةط��ش��ت��ي��ي��ةك��انء 

بةإَيوةبةرةطشتييةكان.     
بةإَيوةبةرايةتيى  ب��ةرث��رس��ي   .2

سةرثَيضيية داراييةكان/ ئةندام. 
تايبةتى  نووسينطةى  بةإَيوةبةرى   .3

سةرؤكى ديوان/ ئةندامء سكرتَيري ليذنة. 
ساآلنة  ئاماذةثَيدراو،  ليذنةى  دووةم: 
ب��ةإَي��وةب��ةرة  ب��ةشء  س��ةرؤك  لة  داوا 
دةستنيشانكردنى  بؤ  دةكات،  طشتييةكان 
فةرمانبةرانى شايستة بؤ ئةو خةآلتة، ثاشان 
بؤ  هةَلسةنطاندنيان  ليذنةكةوة  لةاليةن 

دةكرَيتء بإيارى لةسةر دةدرَيت.  
سَييةم: لة ئةطةري هةر طؤإانكارييةكدا 
لة ديواندا، ليذنةيةكى نوَيى هاوشَيوةي تر لة 
ثَيكهاتة نوَييةكةى ديوان ثَيكدةهَينرَيت، تةنيا 

لة كارمةندانى ديوان لة سلَيمانى.   
كارمةندَيكى  هيض  واية  باشتر  ضوارةم: 
ثآ  خةآلتةى  ئةو  زياتر  لةيةكجار  ديوان 

نةدرَيت.   
يةكَيك  بةر  خةآلتةكة  ئةطةر  ثَينجةم: 
نابَيت  ك��ةوت،  ليذنةية  ئةم  ئةندامانى  لة 

بةشداربَيت لة بإياري ليذنةكةدا. 
خةآلتةكة،  دابةشكردنى  ش��ةش��ةم: 
لةسةرةتاى مانطى يةكةمى هةموو ساَلَيكدا 

دةبَيت. 
ذمارةى  هةية،  ليذنةكة  بؤ  حةوتةم: 
جياوازةكان )المتميزون( زيادبكات، هةركات 

بإي قازانجى حسابةكة زؤرتربوو. 
هةشتةم: بإياري ليذنةكة بةسةر هةموو 

بةشةكانى ديواندا بآلودةكرَيتةوة.   
راط��رء  ليذنةكة،  سكرتَيري  نؤيةم: 
ثةإةوةندةكانى  تؤمارء  هةموو  ثارَيزةري 

ئةم ثإؤذةية دةبَيت.  
وردبينيى  بة  تايبةت  دةستةى  دةيةم: 
بإيارء  ك��ارء  هةموو  بة  دي��وان،  ك��اري 
ليذنةكةدا  داب��ةش��ك��ردن��ى  وةرط��رت��نء 

دةضَيتةوة.

جةالل عومةر سام ئاغا
سةرؤكى ديوانى ضاودَيريي دارايي

نامةى مالَئاوايي
بؤ هةموو فةرمانبةرانء كارمةندانى ديوانى ضاودَيريي دارايي

ثأؤذةيةكى بةخشين بة ناوى )خةآلتى جةالل عومةر سام ئاغا(
بؤ كارمةندانى ديوانى ضاودَيريى دارايى لة سلَيمانى

بإيارمدا ئةو تاكة 
زةوييةى كة هةمبوو، 
بفرؤشمء ثارةكةى 

ببةخشم بة ئَيوة

مليؤنةها دؤالرء 
مليارةها دينارمان لة 

قوإطى ثارةخؤرةكانةوة 
بؤ خةزنةى ميللةت 
طَيإايةوة، ثَيكةوة 
ضةندين ثإؤذةى 

خةياَليمان ئاشكراكرد، 
ضةندين ثيالنمان 
ثووضةَلكردةوة، 
لةبةردةم ئةو 

قاسة دزراوانةى 
كة لةتاريكيدا 
شاردرابوونةوة

كاري ئَيوة جطة لةوةى 
شةونخوونى بووة 

بةديار ئامادةكردنى 
راثؤرتةكانةوة، 
لةطةأل ئةوةشدا 

رووبةإووبوونةوة 
بووة لةطةأل بةرةى 

طةندةَلكارانء 
دزةطةورةكان
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د. بايةزيد حةسةن عةبدوَلآل*

هةروةكو  لةعَيراقدا  ط��از  ساماني 
نةوت  داهاتي  طرنطةء  نةوت  ساماني 
دابين  عَيراق  بودجةي  )95%(ي  نزيكةي 
طاز  ساماني  ئَيستا  تا  ب��ةآلم  دةك��ات، 
لةعَيراقدا طرنطييةكي ئةوتؤي ثَينةدراوة.

بةطوَيرةي طؤظاري )بريتش ثةترؤليؤم 
ستاتيستيكاأل ريظيو ئؤف طَلؤباأل ئينَيرجي، 
يةدةطي   )2010 ح��وزةي��ران��ي  مانطي 
 )111.9( بة  عَيراق  سةلمَينراوي  طازي 
دةكرَيتء  مةزةندة  سَيجا  ثآ  تريليؤن 
دوازدةي��ةمء  بةثلةي  لةجيهاندا  عَيراق 
بةثلةي  ناوةإاستيشدا  رؤذهةآلتي  لة 
طازي  هةبووني  رووي  لة  دَيت  ثَينجةم 

سروشتييةوة.
لةم  ع��َي��راق،  سةلمَينراوي  ط��ازي 

ثَيكدَيت: سةرضاوانة 
 :)associated gas( هاوةأل  1-طازي 
دَيتةدةرةوةو  نةوتدا  لةطةأل  طازةية  ئةو 
ع��َي��راق  ي��ةدةط��ي  ط���ازي  )70%(ي 

ثَيكدةهَينَيت.
2-طازي سةربةست )free gas(: ئةم 
كَيَلطة  وةك  طازةكانداية،  لةكَيَلطة  طازة 
سييةو  مةنسورييةو  عةكازو  طازةكاني 
طازي  )20%(ي  ضةمضةماأل،  كؤرمؤرو 

يةدةطي عَيراق ثَيكدةهَينَيت.
3-طازي كآلوة )cap gas(، ئةم طازة 
ضينة  رووي  لةسةر  ضين  بةشَيوةي 
نةوتةكاني ناو هةندَيك كَيَلطة نةوتييةكاندا 
عَيراق  يةدةطي  طازي  )10%(ي  هةيةو 

ثَيكدةهَينَيت.
)83%(ي طازي هاوةَلي عَيراق لةكَيَلطة 
)17%(يشي  باشووردايةو  نةوتةكاني 
باكوورداية،  ناوةإاستء  لةكَيَلطةكاني 
طازي  ب��إةزؤرةي  ئةو  هةبووني  هؤي 
ئةوة  بؤ  عَيراق  لةباشووري  ه��اوةأل 
يةدةطي  نةوتي  )75%(ي  كة  دةطةإَيتةوة، 
ل��ةب��اش��ووري  ع��َي��راق  سةلمَينراوي 

عَيراقداية.
كة  دةكرَيت  مةزةندة  لةادهاتوودا 
)323( بطاتة  لةعَيراقدا  طاز  يةدةطي 

)323(تريليؤن  لةو  سَيجاء  ثآ  تريليؤن 
سَيجاي  ثآ  )164(تريليؤن  سَيجاية،  ثآ 
ثآ  )168(تريليؤن  سةربةستء  طازي 
ئةويش  دةبَيت،  هاوةأل  طازي  سَيجاشي 
ئةطةر يةدةطي سةلمَينراوي نةوتي عَيراق 
بةرميلء  )240(مليار  بطاتة  لةداهاتوودا 

بَيطومان، دةشَيت لةوةش زياتر بَيت.
وةزارةتي  )2008(دا،  ساَلي  لةئةيلولي 
طرَيبةستَيكي  كة  رَيككةوت  عَيراق  نةوتي 
ئيمزا   )shell( شَيأل  لةكؤمثانياي  طازي 
هاوةَلي  طازي  وةبةرهَيناني  بؤ  بكات 
قوإنةو  زوبَيرو  روومَيلةو  كَيَلطةكاني 
ثارَيزطاي  سنووري  لة  كة  مةجنون 
بةسرةدان، دواتر كؤمثانياي ميتسوبيشي 
ئةم  عَيراقء  طرَيبةستةكة،  ناو  هاتة 
رَيككةوتن  ئةوة  لةسةر  كؤمثانياية  دوو 
ثَيكبهَيننء  هاوبةش  كؤمثانيايةكي  كة 
عَيراق  بَيت:  جؤرة  بةم  ثشكةكانيشي 
كؤمثانياي  هةبَيتء  ثشكةكاني  )51%(ي 
ميتسوبيشي  كؤمثانياي  )44%(ء  شَيأل 
هةموو  هاوبةشة،  كؤمثانيا  ئةم   .)%4(
ئةو طازةي لةسنووري ثارَيزطاي بةسرة 
جيهاني  طازي  بةنرخي  دَي��ت،  بةرهةم 
ئ��ةوةي  ث��اش  دةك��إَي��ت��ةوةو  لةعَيراقي 
ئامادة  طازةكة  هاوبةشةكة  كؤمثانيا 
جيهانيي  بةنرخي  بةكارهَينان،  بؤ  دةكات 
دابينكردني  بؤ  دةفرؤشَيتةوة  عَيراقي  بة 
لةطاز  عَيراق  ناوخؤييةكاني  ثَيداويستيية 

كة دواتر باسيان دةكةين.
عَيراق  واي��ة،  ئ��ةوة  وةك��و  ئةمةش 
هاوردةي  ثاشان  دةرةوةو  بنَيرَيتة  طاز 

بكاتةوةو بةنرخي جيهانيي بيكإَيتةوة.
ئةو  ب��ةس��ةر  س��األ  دوو  ئَيستا  ت��ا 
طازةي  ئةو  تَيثةإيوةو  طرَيبةستةدا 
لةثارَيزطاي  ك��راوة  بؤ  طرَيبةستةكةي 
دةسووتَيت،  رؤذانة  ب��ةردةوام  بةسرة، 
سَيجايةو  ثآ  )700(مليؤن  بإةكةي  كة 
دؤالرة  )1500(مليؤن  بايي  رؤذَيكدا  لة 
شلةي  طازة  بةو  دةتوانرَيت  لةساَلَيكداو 
رؤذانة  هاوةَلةداية،  طازة  ئةم  لةطةأل  كة 
ل�آ  ماآلني  طازي  بوتَلي  )300(ه���ةزار 

ثإبكرَيت.
حوزةيراني  لة  طازيية  طرَيبةستة  ئةو 
وزةي  ئةنجومةني  لةاليةن  )2010(دا 
ماوة  وةزي��ران��ي  ئةنجومةني  بة  سةر 

بةسةرضووي عَيراقةوة ثةسةندكرا.
ثةرلةماني  كة  ناكةين  ئةوةش  باسي 
كة  دادةطرَيت  ئةوة  لةسةر  ثآ  عَيراق 
دواج��ار  طرَيبةستةكة  ثةسةندكردني 
عَيراقةوة  ثةرلةماني  لةاليةن  دةبَيت 
وةزيراني  ئةنجومةني  نةوةك  بكرَيت، 
مادةي  بةطوَيرةي  ئ��ةوي�ش  عَيراق، 

)130(ي دةستووري عَيراق.
ئةو طازةي لة ثَيداويستييةكاني عَيراق 
هاوبةشةكة  كؤمثانيا  ئةوا  بَيت،  زياد 
بةندةري  رَيطةي  لة  دةك��ات��ةوةو  شلي 
دةرةوةي  رةوان��ةي  ثاثؤإ  بة  بةسرة 
دةكات، رةوانةكردني طازي شل بة ثاثؤإ 
)%30( طازةكة  نرخي  ئةوةي  دةبَيتةهؤي 

بؤري  بة  ل��ةوةي  وةك��و  بَيت  زياتر  ي 
بنَيردرَيتة دةرةوةء بَيطومان ئةو تَيضوونة 
زيان  ثاثؤإ،  بة  طواستنةوة  طاز  زيادةي 

بةداهاتي طازي عَيراق دةطةيةنَيت.
طاز  كؤمثانياي  دوو  لةعَيراقدا  ئَيستا 
باكوورو  ط��ازي  كؤمثانياي  كة  ه��ةن، 
سةر  ب��اش��وورنء  ط��ازي  كؤمثانياي 
نةوتي  وةزارةت���ي  بة 

دامةزراونء  زياترة  )30(ساأل  عَيراقنء 
لةبواري  زؤرن  ئةزموونَيكي  خ��اوةن 

طازدا.
خةَلكي  بةرذةوةنديي  لة  بوو،  باشتر 
عَيراقيشدا بوو كة وةزارةتي نةوتي عَيراق 
راسثارداية  باشووري  طازي  كؤمثانياي 
بكاتء  ض��اك  كةموكورتييةكاني  ت��ا 
طاز  كةلوثةلي  لةئامَيرو  ثَيداويستييةكاني 
وةبةرهَيناني  ئامادةبكاتء  وةبةرهَينان 

طازةكة لةذَير كؤنترؤَلي عَيراقدا بَيت.
ع���َي���راق زي���ات���ر ل���ة )30(س�����األ 
لةكؤكردنةوةو  شارةزايي  ثسثؤإييء 
ضارةسةركردني طازي سروشتيدا هةيةو 
ثَيش ساَلي )2003( هةندَيك طازي دةنارد 

بؤ كوةيت.
باشووريش  طازي  كؤمثانياي  ئةطةر 
بةتةواويي  بةسرة  طازةي  ئةو  نةتوانَيت، 
ئامَيرو  دةتوانَيت  ئةوا  وةبةربهَينَيت، 
تةكنةلؤجياي تازةو ثسثؤإييء زانياريي 
طاز وةبةرهَينان لة كؤمثانيا جيهانييةكاني 
وةبةرهَيناني  بؤ  بكإَيت  ط��از  ب��واري 
طازةكة  هاوكاتيش  طازةكةو  ت��ةواوي 

لةذَير كؤنترؤَلي عَيراقدا بمَينَيتةوة.
وةبةرهَيناني  بؤ  عَيراق  ثَيويستة 
دةوروبةري  دةوَلةتاني  لة  سوود  طاز، 
دةوَلةتة  ثَينجةم  كة  سعودية  وةربطرَيت، 
لة  دةوَلةتيشة  سَييةم  لةجيهانداء 
رؤذهةآلتي ناوةإاست لة هةبووني طازي 
ثيشةسازيىء  كارطةي  ضةندان  يةدةطدا، 
ثةترؤكيمياويىء طاز لة وآلتةكةي خؤيدا 
دامةزراندووة بؤ بةكارهَيناني ئةو طازةي 
)كة  هةرزان  بةنرخَيكي  طازةكة  هةيةتي، 
يةك لةسةر دةي نرخي جيهانيية(، دةداتة 
ثةينء  ثةترؤكيمياويىء  كارطةكاني 
ضيمةنتؤء ئةلةمنيؤمء ثؤآل، لةئةنجاميشدا 
دةبن  هةرزانتر  كارطانة  ئةم  بةرهةمي 
كَيبإكَيي  جيهانيىء  بةرهةمي  لةضاو 
بازاإي  لة  دةكةن  جيهانييةكان  بةرهةمة 

جيهانيدا.
لةهةبووني  دةوَلةتة  دووةم  ئَيران، 
طازي يةدةط لةجيهاندا، كةضي سياسةتي 
طاز  كة  ئةوةية،  ط��ازدا  لةبواري  ئَيران 

هاوردة بكةن، نةوةك بينَيرنة دةرةوة.
ئ��ي��م��ارات، ك��ة ح��ةوت��ةم دةوَل��ةت��ة 
يةدةطء  طازي  لةهةبووني  لةجيهاندا 
لةبةر  رابردوودا  لة  عوممان  سةَلتةنةتي 
طرَيبةستي  ئابوورييان  باري  الوازي��ي 

دةرةوةي��ان  ناردنة  طاز  م��اوةدرَي��ذي 
ثةشيمانن،  لَييان  كةضي  ئةنجامداوة، 
ل��ةدةرةوة  طاز  ناضارن  ئَيستا  ضونكة 
هاوردة دةكةن بؤ دابينكردني ثَيداويستي 
سوود  عَيراق  ثَيويستة  بؤية  ناوخؤيان، 
ئيماراتء  سعوديةو  ئةزمووني  لة 
وةربطرَيت  ئَيران  عوممانء  سةَلتةنةي 
دةكرَيت  تا  وةبةرهَيناندا،  طاز  لةبواري 
ئةطةر  بةكاربهَينَيتء  لةناوخؤدا  طازةكة 

زؤر ناضار نةبَيت نةينَيرَيتة دةرةوة.
لةناوخؤي  عَيراق  طازي  دةتوانرَيت 

عَيراقدا بؤ ئةم بوارانة بةكاربهَينرَيت:
هةرزانء  سةرضاوةيةكي  وةكو   -1
بةرهةمهَيناني  بؤ  ذينطة  دؤستي  ثاكء 
عَيراق  كة  بةكاربهَينرَيت،  كارةبا  وزةي 
دةتوانَيت  لةداهاتووشدا،  لةئَيستاو 
بةرهةمهَيناني  بؤ  طاز  بكاتةسةر  متمانة 
كارةبا، هةرزانيي وزةي كارةبا بؤ كارطة 
مامناوةندييةكان  بضووكء  ثيشةسازيية 
بَيتء  هةرزان  بةرهةمةكانيان  دةكات  وا 
مونافةسةي بةرهةمة جيهانييةكان بكةن.

وةك���و  ط���از  دةت���وان���رَي���ت   -2
ثيشةسازييةكاني  بؤ  خاو  كةرةسةيةكي 
داوودةرم��انء  ثةترؤكيمياوييء  ثةينء 
بةكاربهَينرَيت،  ديكة  شتي  زؤر  ثؤآلء... 
ئةو  دامةزراندني  زؤركردني  كردنةوةو 
بَيكاران  بؤ  كار  هةلي  ثيشةسازييانة، 
نابَيت  ناضار  عَيراقيش  دةإةخسَيننء 
لةدةرةوة  ثيشةسازييانة  ئةو  بةرهةمي 
دةرةوة،  بضَيتة  عَيراق  ثارةي  بهَينَيتء 
ثيشةسازييانة،  ئ��ةو  ئ��ةوةش  وَي��إاي 

ثسثؤإي زؤريش ثَيدةطةيةنن.
ناو  دةكرَيتة  ئاو  لةعَيراقدا،  ئَيستا   -3
بيرانة  ئةو  بةرهةمي  تا  بيرةنةوتةكان، 
خؤي  عَيراق  ئَيستا  كة  نةكات،  ك��ةم 
لةبةرئةوةي  هةية،  بَيئاويي  كَيشةي 
هةيةء  زؤروزةوةن��دي  طازَيكي  عَيراق 
هةرزانيشة، دةتوانرَيت لةجياتي ئاو، طاز 
بةرهةميان  تا  بكرَيت  بيرةنةوتةكان  لة 

كةم نةكات.
طازييةكاني  ثَيداويستيية  لةداهاتوودا، 
دةبن  زياتريش  دةك��ةنء  زي��اد  عَيراق 
ستراتيذييةتي  ثَيويستة  بؤية  ئَيستا،  لة 
بة  زؤر  لةعَيراقدا،  طاز  بةكارهَيناني 

ورديىء ذيرانة مامةَلةي لةطةأل بكرَيت.

* ئةندامي ثةرلةماني عَيراق

هاشم غةمطين 

كوردستان  ه��ةرَي��م��ى  ناوضةكانى 
بةثيتء  بةرينةء  ثانتاييةكى  بةطشتيى 
ثةرةثَيدانى  كشتوكاألء  كارى  بؤ  لةبارة 
كَيَلطةى  دروستكردنى  ئ��اذةألء  سامانى 
بة  بةياخدان  طرنطيىء  دي��ارة  ثةلةوةر، 
زؤر  لة  ثةلةوةر،  ئاذةَلداريىء  كةرتى 
حكومةتء  بة  كةَلك  س��وودو  رووةوة 

هاوآلتييان دةطةيةنَيت.
يةكةم: لة رووى دروستكردنى كارطةء 

رةخاساندنى هةلى كار بؤ بَيكاران. 
شيرى  )ماستء  بةرهةمهَينانى  دووةم: 
جؤرى  ج��ؤراو  ثةنيرى  ك��ةرةو  س��اردو 

خؤماَليى.
بةرهةمى  ل��ة  ق��وت��ارب��وون  سيَيةم: 

هاوردةى دةرةكيىء بةسةرضوو.

بةرهةمى  بةكارهَينانى  ض���وارةم: 
سةالمةتيىء  لة  دَلنيابوون  خؤماَليىء 
تةندروستىء ثاراستنى ئاسايشى خؤراك.

ئابووريى  ثَيطةى  بةهَيزكردنى  ثَينجةم: 
هةرَيم.

سةرنجة  طلةييء  مايةى  ئةوةى  بةآلم 
خؤمان  لةمةإ  هةرَيمةى  لةم  ئةوةية، 
ثةلةوةر  ئاذةَلداريىء  كةرتى  بة  طرنطيى 
بووةتة  كوردستان  هةنووكة  ن��ةدراوةء 
بةروبوومى  ساغكردنةوةى  مةيدانى 
ناوخؤيى  بةرهةمهَينانى  ثَيطةى  دةرةكيىء 
لةمةإ  بازاإةكانى  تةماشاى  ئةطةر  الواز، 
خؤمان بكةين، دةبينين زؤربةى بةروبوومة 
كةرة،  )ماست،  وةك  خواردةمةنييةكانى 
هةموو  س��ارد،...  شيرى  هَيلكة،  ثةنير، 
دراوس��َىء  وآلتانى  ه��اوردةى  بةرهةمى 
خؤمانء  كارطةى  وآلتء  لة  دةرةكين، 
بةرهةمى دةستى خةَلكى خؤمان نيية، بؤية 
داهاتَيكى  ساآلنة  وآلتانة  ئةو  دةبينرَيت 
بةرهةمةكانيان  ساغكردنةوةى  لة  زؤر 
لةطةأل  دةكةن،  دةستةبةر  كوردستاندا  لة 
ثَيويست  وةك��و  هاوآلتييان  ئ��ةوةش��دا 

بةروبوومة  خ��ؤراكء  ب��ةو  متمانةيان 
ئةنجامى  ل��ة  ضونكة  نيية،  ه��اوردان��ة 
ئةو  زؤرجار  بينراوة  ثزيشكيدا  ثشكنينى 
دةرضوون،  بةسةرضوو  خؤراكانة  جؤرة 
كإينء  لة  دَلنيابن  ضؤن  هاوآلتييان  ئيدى 

بةكارهَينانياندا.
لةطةأل ئةوةشدا ئةوةى تَيبينيم كردووة 
بةشَيوةيةكى  كشتوكاَلييةكان  زةويية 
فرؤشتنى  كإينء  مامةَلةء  ناياسايى 
بؤ  ثإؤذةيةك  بة  ناكرَين  دةكرَيت،  ثَيوة 
ثةلةوةر  كَيَلطةى  ئ��اذةألء  بةخَيوكردنى 
وةربطيرَيت،  بةروبوومةكةى  لة  كةَلك 
لة  جطة  ث��إؤذةي��ةك  بةجؤرة  دةك��رَي��ن 
بة  قازانج  س��وودو  تايبةتى،  قازانجى 
هؤكارى  دي���ارة  ناطةيةنَيت،  طشتيى 
بَيدةنطبوونى  بؤ  دةطةإَيتةوة  ئةمةش 
وةزارةتى كشتوكاألء ئاودَيريىء نةبوونى 

لَيثَيضينةوةو  بؤ  ياسايةك  ئيجرائاتء 
بؤية  حاَلةتة،  ل��ةو  رَيطرتن  س���زادانء 
ئابووريىء  بووذانةوةى  حكومةت  ئةطةر 
خؤماَليى  بةروبوومى  بةرهةمهَينانى 
بةالوة  طشتيى  بةرذةوةنديى  ناوخؤيىء 
طرنطة، دةبَيت بوار بة هيض كةسَيك نةدرَيت 
كإينء  ضةشنة  بةو  زةوييانة  دؤنمة  ئةو 
دةتوانرَيت  بةَلكو  بكرَيت،  ثَيوة  فرؤشتنى 
بة  بكرَين  بودجةوة  تةرخانكردنى  إَيى  لة 
بةخَيوكردنى  جَيطةى  ثةلةوةرو  كيَلطةى 
هةروةها  زانستيى،  بةشَيوةيةكى  ئاذةأل 
ثَيداويستييةكانء  كةرةستةء  دابينكردنى 
رَينمايى  راهَينانء  خولى  ك��ردن��ةوةى 
ب��وارةء  ئ��ةو  كارمةندانى  كرَيكارء  بؤ 
بؤ  جؤراوجؤر  كارطةى  دروستكردنى 
بةرهةمةكانء  ئامادةكردنى  جياكردنةوةو 

خستنة نَيو بازاإةكانى خؤمان.

وةزارةتي نةوتء طازوةبةرهيَنان لة عَيراقدا

ثَيويستيي بايةخدان بة كةرتى ئاذةلَداريىء ثةلةوةر
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رؤذنامة

عَيراق  ثيشةسازيي  بةرثرساني 
كرد  ئـاشـكـرايان  ــردوو  راب هةفتةي 
 )5( نؤذةنكردنةوةي  كــاري  )75%(ي 
كارطة، كة تراكتؤرء ثةمثي ئاوو خانوءي 

شوءشة بةرهةمدەهَينن، تةواوبووة.
كؤمثانياي  لةاليةن  كة  كارطةكان 
ميكانيكييةكاني  ثيشةسازيية  حكوميي 
ثيشةسازيىء  ــــي  وةزارةت بــة  ــةر  س
اليةني  تاكة  بةإَيوەدەبرَيت،  كانزاكانةوە 
ثارضةي  مادەي خاوو  كة  بوون  عَيراقي 
هاوردة  كشتوكاَليي  ئامَيري  يةدەطي 
تاآلنييةكةي  ثَيش  دةبةست،  دةكــردء 
لة  رايطرتن  بةناضاريي  كة   ،)2003(

بةرهةمهَينان.
بةإَيوةبةري  عةبدوَلآل،  عةبدولكازم 
سايتى  ــؤ  ب كــؤمــثــانــيــاكــة ،  طشتيي 
ثإؤذةكة  »ئامانجي  رايطةياند:  مةوتينى 
ئةو  بؤ  كؤمثانياكةية  طةإاندنةوةي 
ئــةوةي  ثَيش  هةيبوو  طرنطةي  ثَيطة 

شةراكةت  هيوادارين  وَيرانبكرَيت، 
كؤمثانيا  ئةو  لةطةأل  بكةين 

جيهانييانةي تايبةتمةندن 
بةرهةمهَيناني  ــة  ل
تا  كشتوكاَليدا،  ئامَيري 
وآلت  ثَيويستييةكاني 

دابينبكةين«.
كؤمثانياكة   لةئَيستادا 

تراكتؤر   )15( ـــة  رؤذان
لةكاتَيكدا رؤذانة  دةبةستَيت، 

تــراكــتــؤرى   )700( داواي 
ثالن  كؤمثانياكة  بؤية  لَيدةكرَيت، 

دادةنَيت بؤ نوَيكردنةوةي طرَيبةستةكةي 

لةطةأل كؤمثانياي نيو هؤآلندى هؤَلةندى 
بؤ  ديكة  تراكتؤري  دابينكردني  بؤ 
ثإكردنةوةي ئةو كةمييةي لة دابينكارييدا 

هةيه بؤ جوتياران.
)1968(دا  لةساَلى  كؤمثانياكة 
بة  دةستي  )1970(دا  لةساَلى  دامةزراو 
كشتوكاَليي  كةرةستةي  بةرهةمهَيناني 
بةستني  كارطةيةكي  كؤمثانياكة  كرد ، 
دامةزراند،  )1985(دا  لةساَلى  تراكتؤري 
بة  دةستيكرد  )1989(دا  لــةســاَلــى 

ئاودَيرييء  ثةمثي  دروستكردني 
ئاودَيريي  ئاوثرذَيني  بؤ  هَيَلَيكي 

َلى  سا )2001(دا كردةوة.لة
ســـــــوارة 
ـــةد،  ـــةم ـــح م
جــــَيــــطــــرى 
يةكَيتيى  سةرؤكى 

سلَيمانى،  لقى  كوردستان/  خاوةنكارانى 
بوارى  لة  دةكــات  عَيراق  رؤَلــى  باسى 
ثيشةسازيداء بؤ رؤذنامة وتى: كارطةى 
هاوبةشةكانى،  تراكتؤرء  بةرهةمهَينانى 
لة ئةسكةندةريية بوو، يةكَيك  كة ثَيشتر 
لةسةر  ثَيشكةوتووةكان  كارطة  لة  بوو 

ئاستى عَيراقء خؤرهةآلتى ناوةإاست.
سوارة محةمةد، كة تا ثَيش رءوخانى 
عَيراق  ناوةإاستء خوارووى  لة  بةعس 
دةكرد،  كاري  ثيشةسازيدا  كةرتى  لة 
لــةســاَلــى  بــةوةدةكــات:  ئـامـاذة 
)1985(دا بةهؤى شةإى عَيراقء ئَيرانةوة 
بةآلم  راطيرا،  عَيراق  بؤ  هاوردةكردن 

كةرتى  ثَيشكةوتوويى  بةهؤى  عَيراق 
بينىء  خؤى  رؤَلى  ثيشةسازييةوة 

يهَيشت  ــى نة ــورت ــوك ــةم ك
ـــةوة  ـــؤي ـــةخ ب

ببينَيت.
يةكَيتيى  بإواى جَيطرى سةرؤكى  بة 
هةرَيمى  حكومةتى  ئةطةر  خاوةنكاران، 
كوردستانيش هاوكاريى ثيشةسازكاران 
شانبةشانى  دةتوانَيت  هةرَيميش  بدات، 
كةرتى  عَيراق  باشوورى  ناوةإاستء 
جارانء  ئاستى  بخةنةوة  ثيشةسازيى 

باشتريش.
ئةم  داهــاتــي  ــت  ــرَي دةك ثَيشبيني 
كارطانة كة نؤذةنكردنةوةيان بة كؤتايى 
طةيشتووة، لة )20( مليار ديناري عَيراقي 
ساَلَيكدا،  لة  زياتر  بَيت 
ئةمة بإَيكي طةورةيةء 
لة  ـــي  ـــان ـــوودةك س
بـــواري ئــابــوءريــي 
بةطشتيي  عــَيــراقــدا 

رةنطدةداتةوة.

راثؤرتى: خاليد مةحمود

قةزاى  ماسييةكانى  كَيَلطة  خاوةنى 
ماسىء  لةناوضوونى  ئؤباَلى  ثَينجوَين، 
ماسييةكانيان،  بةخَيوكردنى  طرانيى 
هةرَيمى  حكومةتى  ئةستؤى  دةخةنة 
حكومةت  ئةوةى  بةهؤى  كوردستان، 

هاوكارييان ناكات لة ثإؤذةكانياندا.
يةكَيكة  كة  )47(ساأل،  عةتا،  ئةحمةد 
)13( خاوةنى  ماسيفرؤشانةى  لــةو 

بةهؤى  بــةآلم  ــووة،  ب ماسي  حــةوزى 
طرانيى مةسرةفى بةخَيوكردنى ماسىء 
ئَيستا  حكومةتةوة،  نةكردنى  هاوكاريى 
وتى:  ماوة،  ماسى  حةوزى  يةك  تةنيا 
ضوار  هةريةكةيان  ــةوزة،  )13(ح »ئةو 
ــةزار  )10(ه تَيضووة،  دينارى  مليؤن 
دةبوون،  طةورة  تا  هةبوو،  ماسيمان 
طةنميان  ــؤ  ــل ــي )200-300(ك رؤذانـــة 
زؤريــان  بةنزينَيكى  طــازء  دةويست، 
ئــاوإى  هيض  حكومةتيش  دةويــســت، 
يةك  تةنيا  ئَيستا  بؤية  لَينةداينةوة، 

حةوزمان ماوة«.
كوردستان،  هةرَيمى  حكومةتى 
لةسةرجةم  كة  دةدات  جوتياران  هانى 
بةشداريى  كشتوكاَلييةكاندا  ــوارة  ب
بةشَيك  حكومةت  لةبةرامبةردا  بكةن، 
بؤ  دابيندةكات،  بؤ  لةثَيويستييةكانيان 
طةراى  ثَيويستة  حكومةت  لة  نموونة، 
ئةو  بؤ  سووتةمةنى  عةلةفء  ماسىء 
جوتيارانة دابينبكات كة كَيَلطةى ماسييان 

هةية.
يةكَيكى  )58(ساأل،  عةزيز،  محةمةد 
ماسييانةء  كَيَلطة  خاوةن  لةو  ديكةية 
بؤ  حكومةت  هاوكاريى  »هةموو  وتى: 
دينار  )40(هةزار  بايى  لةساَلَيكدا،  ئَيمة 
دةداتآ،  بةثارة  طةرامان  ضونكة  نابَيت، 
ماسى  طةراى  ئَيمةش  بةخؤإايىء  نةك 
ماسى   طةراى  كةمتر  دةكإين،  لةئَيران 
طرانة  ضونكة  دةهَينين،  سلَيمانييةوة  لة 

لةضاو نرخى ماسى ئَيرانء نةوعييةتيشى 
وةك هى ئَيران باش نيية«.

بةرهةمى  كوردستان،  هةرَيمى  لة 
بةآلم  كةمداية،  لةئاستَيكى  ماسى 
هاوآلتييانةوة  لةاليةن  بةكارهَينانيشى 
جؤرةكانى  كةمدايةء  ئاستَيكى  لة  هةر 
لة:  ثَيكهاتوون  كوردستان  لة  ماسيش 
ثانكة،  قاشنة،  لووتة،  ــوورة،  س بــزة، 
سولظةر، ضارطة، جإى بَيئَيسقان، كارب.

سةالح مةجيد سوَلتان، بةإَيوةبةرى 
بةإَيوةبةرَيتيى  لة  ماسى  سامانى 

لةبارةى  سلَيمانى،  كشتوكاَلى  طشتيى 
»ثةنجة  وتى:  جوتيارانةوة،  طلةييةكانى 
ماسى  كة  بةوكةسانةى  داوة  ماسيمان 
بة)100(دينار  ــةى  دان بةخَيودةكةن، 
جطةلةوةش  دياريكراوة،  نرخى  كة 
دةستةيةك  كة  لَيكردوون،  ــان  داوام
بؤخؤيان  عةلةف  تا  ثَيكبهَينن  لةخؤيان 
سةنديكاو  وةك  بةرهةمبهَينن 
نايدةين  بةتةنيا  ضونكة  كؤمةَلةيةك، 
هةستن  ئامادةنةبوون  بةآلم  كةس،  بة 

بةوكارة«.

نةكردنى  هاوكاريى  بة  سةبارةت 
سةالح   كَيَلطةكان،  خاوةن  بؤ  حكومةت 
»ساآلنى  وتى:  نةكردو  نكوَلى  مةجيد، 
بةثَيدانى  دةكران  هاوكاريى  رابــردوو 
ناتوانرَيتء  ئَيستا  بةآلم  طازو موزةخة، 
ئةو هاوكارييانة نةماون، بةآلم دةتوانن 
ئةو  مةرجَيك  بة  بكةن،  قةرز  داواى 
ثَينج  بةخَيودةكةن،  تيا  ماسى  زةوييةى 
حةوزء  بكاتة  دؤنمى  دوو  بَيتء  دؤنم 
)8(دةفتةر  بةقةرز،  مةبةستةش  ئةو  بؤ 

دؤالرى دةدرَيتآ«.
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كيََلطةكانى ماسى لة ثيَنجوَين، لةناودةضن

تراكتؤرى عَيراقيى
طةأايةوة باوةشى كيََلطة كشتوكالَييةكان

)35( ترليؤن
بؤ ضوار ساأل

ــا،  دات ئــامــارو  نةبوونى 
بَلَيين،  كة  واية  دروستتر  يان 
داتاكان  ئامارو  شاردنةوةي 
بووةتة  حكومةتةوة،  لةاليةن 
شارةزايانى  ئــةوةى  مايةى 
هةَلةو  ئةو  نةتوانن  بوارةكة 
بودجةء  لة  كةموكورتييانةى 
خةرجىء داهاتى كوردستاندا 
هةن، بيخةنةإوو. هةوَلدةدةم 
لة ضوارضَيوةى ئةم طؤشةيةدا، 
ثارانة  ئةو  كؤى  درشتى  بة 
بخةمة بةردةست كة دةكرا كوردستانيان ثآ ئاوةدان 
بةشَيوةيةكى  نةتوانراوة  يان  بةآلم،  بكرايةتةوة، 
طونجاو سووديان لَيوةربطيرَيت، يان لة شتى البةالدا 
حيزبةوةو  خزمةتى  خراونةتة  يان  خةرجكراون، 
كة  خةرجكراون  ثرؤذانة  ئةو  بؤ  كةميشى  بةشَيكى 

هاوآلتييانى كوردستان لَييان سوودمةند بوون.
ئةطةر ئةم ضوار ساَلةى كؤتايى وةربطرين، واتة 
)شيرينيي  نةوت  داهاتى  لة  جطة   ،)2010-2007( لة 
نةوتء  دةرهَينانى  كؤمثانياكانى  لة  وةرطرتن 
كوردستان  بودجةى  نةوت(،  ثَيكهاتةكانى  فرؤشتنى 
)35(ترليؤنء )809(مليار دينار بووة »1«، واتة )29(

مليارء )840(مليؤن دؤالر، كة )2(مليؤنء )984(هةزار 
دةفتةر دةكات، واتة ئةم ذمارةية ثارةى ضوار ساَلى 
خةَلكى كوردستان بووة كة لة حكومةتى ناوةنديةوة 

دراوةتة دةست حكومةتى هةرَيمى كوردستان.
دةتوانَيت  حكومةت  كة  ثارةيةية  ئةو  داهــات، 
لةماوةى ساَلَيكدا وةدةستى بخاتء بةهؤيةوة بودجة 
دابإَيذَيتء لة رَيطاى ئةو بودجةيةوة داهات بخاتةوة 

خزمةتى هاوآلتييانةوة.
بودجة، لة دوو بةشى سةرةكى ثَيكدَيت، ئةوانيش: 
وةبةرهَينانن،  بودجةى  بةكاربردنء  بودجةى 
سةرةكى  بةشَيكى  ضةند  لة  بةكاربردن،  بودجةى 
خانةنشينء  فةرمانبةرانء  مووضةى  كة  ثَيكدَيت، 
باربوو،  ضاككردنةوةو  خزمةتطوزاريىء  شمةكء 
بةخشين، سوودى كؤمةآليةتى)المنافع االجتماعية(و 
مةوجوداتى نادارايىء خةرجيى ديكة دةطرَيتةوة، لة 
بودجةى بةكاربردندا هيض ثرؤذةيةك ئةنجام نادرَيت، 
قوتابخانةو  نةخؤشخانةو  دروستكردنى  وةك 
ئةم  وةزارةتةكانء  بة  تايبةت  باَلةخانةكانى  بيناو 
بودجةى  حكومةتة.  ئةدائى  باشتركردنى  بؤ  ثارةية 
ذَيرخانى  باشتركردنى  بة  تايبةتة  وةبةرهَينانيش، 
ئابووريىء بنياتنان، لةم بودجةيةدا ثرؤذةكانى، وةكو؛ 
طةشتوطوزار،  رَيطاوبان،  نةخؤشخانة،  قوتابخانة، 
بؤ وةزارةتةكان دروست  ثَيويست  باَلةخانةى  بيناو 
دةكرَيت، كة بةهؤيةوة هةموو خةَلك لَيى سوودمةند 

دةبَيت. 
بنياتنانء  خةمى  لــة  ئــةطــةر  حكومةتَيك، 
هةوَلى  هةميشة  بَيت،  وآلتــدا  ئاوةدانكردنةوةى 
كة  دةدات،  بةكاربردن  بودجةى  كةمكردنةوةى 
بةشَيكى زؤرى ئةو خةرجييانةى لةم بودجةيةدا هةن، 
خةرجى ناثَيويستن، بةتايبةت لة هةرَيمى كوردستاندا 
)لة ئايندةدا ئةمة دةسةلمَينين(ء بؤ بيناتنانى وآلتيش 
لة  تا  زيادبكرَيت،  وةبةرهَينان  بودجةى  ثَيويستة 
بؤ  خزمةتطوزاريى  ثــرؤذةى  زؤرترين  رَيطايةوة 

خةَلك بكرَيت.
هةرَيمى  لة  ئابوورييةكانةوة  ثالنة  بةثَيضةوانةى 
كوردستاندا، هةميشة بودجةى بةكاربردن زؤر زياتر 
بووة لة بودجةى وةبةرهَينان، بؤ نموونة لة ضوار ساَلى 
ئايندةدا )24(ترليؤنء)634(مليار دينار كة )20(مليارو 
بةكاربردندا  بودجةى  لة  دةكات  دؤالر  )528(مليؤن 
 )833( )52(هةزارء  )2(مليؤنء  بة  واتة  خةرجكراوة، 

دؤالر هيض ثرؤذةيةك ئةنجام نةدراوة.
وةبةرهَينان  ثرؤذةكانى  بؤ  كة  ثارةيةش  ئةو 
)175( )9(ترليؤنء  ساَلةدا،  ضوار  لةو  تةرخانكراوة 

دؤالر  )312(مليؤن  )9(مليارء  كة  ديناربووة،  مليار 
لةو  ثارانةش  ئةم  تةواوى  نةتوانراوة  بةآلم  دةكات، 
طشتيى  بةكؤى  خزمةت  كة  خةرجبكرَين  ثرؤذانةدا 
خةَلك دةكةن، ئةويش لةبةر دوو هؤكار، بةشَيكى بؤ 
ثرؤذةكانى حيزب بووةو بةشَيكيشى هةر لة بنةإةتدا 

بؤ هيض ثرؤذةيةك خةرج نةكراوة.
ئةو )35(ترليؤن دينارة لة كؤكردنةوةى بودجةى 

ئةو ضوار ساَلةوة وةرطيراوة كة بةم شَيوةيةية.
)7(ترليؤنء  كوردستان  بودجةى  ساَلى)2007(، 

)874(مليار دينار بووة. 
)7(ترليؤنء  كوردستان  بودجةى   ،)2008( ساَلى 

)628(مليار ديناربووة. 
)8(ترليؤنء  كوردستان  بودجةى   ،)2009( ساَلى 

)875(مليار دينار بووة. 
ساَلى)2010(، بودجةى كوردستان )11(ترليؤنء 

)432(مليار ديناربووة.

عةلى حةمةساَلح

راظةى بودجة

حكومةتى هةرَيم هاوكارى خاوةن كَيَلطة ماسيةكان ناكات
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لةطةأل دةستثَيكردنةوةى ساَلى 
نوَيى خوَيندندا، لة ضةند 

ناوضةيةك مامؤستايان رووبةإووي 
سوكايةتيكردن دةبنةوة لةاليةن 

خوَيندكارانةوة، ئةوةش نيطةرانى 
لَيكةوتووةتةوةء داواي رَيوشوَيني 

بةثةلة دةكةن.

رؤذى )9/18( لة خوَيندنطةى دواناوةنديى 
)ذيلوان( لة بةردةقارةمان ضةند خوَيندكارَيك 
بة ضةقؤ هَيرشيان كردة سةر مامؤستا )هَيمن 
تؤفيق(ء برينداريان كرد، هةر ئةو خوَيندكارانة 
تةلةفؤن  بة  رووداوة  ئةو  دواى  رؤذَي��ك 
مامؤستايةكى  لة  كوشتنيان  ه��ةإةش��ةي 
خوَيندنطةكة  بةإَيوةبةرى  ياريدةدةرى  ترء 
خوَيندكارَيكى  ضةند  لةوةش  جطة  كردووة، 
هةمان  مامؤستايةكى  دواى  ئؤتؤمبَيل  بة  تر 
لَي  هةإةشةيان  ك��ةوت��وونء  خوَيندنطة 

كردووة.
لة  زياتر  وةرطرتنَيك  هةَلوَيست  وةكو 
 )350( نزيكةى  كة  خوَيندنطةكة  هةفتةيةكة 
مامؤستاكان  داخ��راوةو  هةية،  خوَيندكارى 

مانيان طرتووة.
قوتابخانةى  راب��ردووش  هةينى  رؤذى 
ضةمضةماأل  ق���ةزاى  ل��ة  ح��ةس��ار(  )سثى 
رووداوة  ئةو  دواى  رؤذَي��ك  سووتَينراء 
بة  برينداركراء  قةزا  هةمان  لة  مامؤستايةك 
تةلةفؤن هةإةشة لة مامؤستايةكى تر كراوة، 
لة  هةإةشة  سيدةكان  ناحيةى  لة  لةوة  جطة 
لة  زياتر  كؤيةش  لة  ك��راوة.  مامؤستايةك 
لَيدان  هةإةشةء  رووبةرووى  مامؤستا  سآ 
لة  مامؤستاو  دوو  هةرير  لة  بوونةتةوةو 
رؤذى  لة  هةروةها  مامؤستا،  دوو  بازيان 

رووب��ةرووى  مامؤستا  ذمارةيةك   )9/23(
اليةن  لة  بوونةوة  جنَيودان  ث��ةالم��اردانء 

ثؤليسى بانقى رةشيدةوة.
هَيمن تؤفيق، مامؤستاى وانةى ئينطليزى لة 
دواناوةنديى )ذيلوان( بة رؤذنامةى راطةياند: 
بؤ  حاَلةتانة  ئةو  هؤكارةكانى  لة  يةكَيك 
كةمتةرخةمى حكومةت دةطةإَيتةوة بةرامبةر 
وةزارةتى  لةوة  جطة  مامؤستايان،  مافى  بة 
كة  دةركردووة  بإيارى  كؤمةَلَيك  ثةروةردة 
تةنانةت  داوةو  خوَيندكار  بة  مافَيكى  هةموو 
لةطةأل  لَيثرسينةوة  نيية  بؤى  مامؤستا  ئَيستا 
لة  كَيشة  كة  كاتَيكيش  بكات،  خوَيندكار 

روودةدات،  خوَيندكاردا  مامؤستاء  نَيوان 
ثشتطيرى  حكومةت  وةزارةتء 

دةبنة   ئةمانة  دةكات،  خوَيندكارةكة 
خوَيندكار  كة  بؤئةوةى  هؤكار 

بكاتء  مامؤستا  دذايةتى 
ت��ةن��ان��ةت ث��ةالم��ارى 

ئيجرائاتيان  بةرامبةريشدا  لة  بدات،  مامؤستا 
بةرامبةر ناكرَيت.

سةبارةت بة كَيشةكةى خؤى، وتى: »ئةو 
مستةهةقى  دةرنةضوون،  كة  خوَيندكارانةى 
خؤيانم  هةقى  منيش  نةبوونء  دةرض��وون 

ثَيداون«.
رَيطةى  ل��ة  س���ةردةم  مامؤستايانى 
دةستدرَيذيكردنة  ئيدانةى  بةياننامةيةكةوة 
سةر مامؤستايان دةكاتء داواى  ئيجرائاتى 
»بة  هاتووة  تَييدا  هةروةك  دةكات،  ياسايى 

ئَيمة  وآلت��ى  لة  ن داخ��ةوة  يا ستا مؤ ما
ه���ةم���ي���ش���ة ب��وون��ةت��ة ت��وَي��ذَي��ك كة 

دةب��ن��ةوةو  توندوتيذيى  رووب�����ةرووى 
ئَيستا  ت��ا  دةك��رَي��تء  ث��آ  سوكايةتييان 
حكومةتء ثةرلةمانى كوردستان ياسايةكيان 
دانةإشتووة كة كةسايةتى مامؤستا ثارَيزراو 
بؤ  هؤكار  بوونةتة  كاتدا  زؤر  لة  بةَلكو  بَيت، 
كارى  رووب���ةإووى  مامؤستايان  ئ��ةوةى 

ناشرين ببنةوة«. 
بآلوكراوةتةوةء   )9/23( كة  بةياننامةكة 
ئةوة  كةوتووة،  رؤذنامة  دةست  وَينةيةكى 
ئاماذةيةكى  رووداوان��ة  »ئةم  دةخاتةإوو 
سةردةم  مامؤستايانى  لة  ئَيمة  ترسناكنء 

كة  ئةمة هةنطاو دةنَيت بؤ كارى ثَيمانواية 

هةرَيمى  حكومةتى  لة  داوا  مةترسيدارتر، 
بةم  زياتر  طرنطى  كة  دةكةين  كوردستان 
ثَيكبهَيننء  لَيكؤلينةوة  ليذنةى  بداتء  بابةتة 

بةدواضوونى بؤ بكةن«.
ليذنةى  ئةندامى  نةجمةدين،  عةزيمة  م. 
ثةرلةمانى  لة  باآل  فَيركردنى  ث��ةروةردةو 
ك��وردس��ت��ان ب��ة رؤذن��ام��ةى راط��ةي��ان��د: 
سوكايةتيكردنء هَيرشكردنة سةر مامؤستا، 
ئةو  إَيزييةء  بَي  ناشرينةء  زؤر  كارَيكى 
ئةطةر  نيين،  قبووَلكردن  قابيلى  كارانة  جؤرة 
نةكات،  حاَلةتانة  لةو  لَيثرسينةوة  حكومةت 
مةترسييةوة،  دةكةوَيتة  مامؤستايان  ذيانى 
بؤية ثَيويستة وةزارةتى ثةروةردةو حكومةت 
ثةالمارى  كة  ب��دةن  كةسانة  ئ��ةو  س��زاى 

مامؤستا دةدةن. 
ث���ةروةردةش  وةزارةت���ى  بةرثرسانى 
سةر  ب��ؤ  دةس��ت��درَي��ذي��ى  سوكايةتيىء 
ناشارستانى  كارَيكى  بة  مامؤستايان 
رَيوشوَينى  كة  بةَلَيندةدةن،  وةسفدةكةنء 

ياسايى دةطرنةبةر.
ثةروةردةى  بةإَيوةبةرى  نورى،  كةمال 
جنَيودانء  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  سلَيمانى 
ثةالماردانى  هةإةشةء  سوكايةتيكردنء 
دةبَيت  ناشرينةو  ك��ارَي��ك��ى  مامؤستا، 
وةكو  ئَيمة  بكرَيت،  لةسةر  هةَلوةستةى 
ثةروةردة ئيجرائاتى ياسايى دةكةينء دواى 
وةفدَيكمان  كَيشةكة،  لة  ئاطاداركردنةوةمان 

رةوانةى ناوضةكة كردووة.
ب��ةرزن��ج��ى،  ئيسماعيل  ه�����ةروةك، 
لة وةزارةت���ى  ب��ةإَي��وةب��ةرى راط��ةي��ان��دن 
كوردستان  هةرَيمى  حكومةتى  ثةروةردةى 
ثةروةردة  وةزارةتى  كة  ئاشكراكرد،  ئةوةى 
بةرامبةر  لة  دةكاتء  مامؤستا  لة  ثشتطيريى 
ئيداريى  ئةو رووداوانة وةزارةت رَيوشوَينى 

دةطرَيتةبةر.

ئا: رؤذنامة

ئةمساأل  ثةروةردة،  وةزارةتى  بإياري  بة 
جَيبةجَي  خوَيندكاران  يةكثؤشيى  سيستمى 
جياوازيى  ثةروةردةكاندا  لة  بةآلم  دةكرَيت، 
لة  رةخنة  خوَيندكارانيش  كةسوكارى  هةية، 

شَيوازء نرخى جلوبةرطةكان دةطرن.
وه زاره تي  په روه رده ي  حكومه تي  هه رَيمى 
خوَيندكارانى  يه كپؤشيي   بإياري   كوردستان 
به إَيوه به رَيتييه كان  سه رجه م  ئاراسته ي  
نابَيت  كردوونه ته وه،   ئاگاداريشي   كردووه ء 
له گه أل  گرَيبه ست  پ��ه روه  رده ي��ه ك  هيچ  كه  
كؤمثانياكاني  جلوبه رگدا ببه ستَيت، ياخود زؤر 
گرانبه ها  جلوبةر گي   بكرَيت  خوَيندكاران  له  

بكإن.
ث��ةروةردةى  وةزي��رى  دزةي��ى،  سةفين 
خستةإوو،  ئ��ةوةى  كوردستان،  هةرَيمى 
باشة،  هةنطاوَيكى  يةكثؤشيى  ثةيإةوكردنى 
ئابووريى  بارى  لةبةرضاوطرتنى  بة  بةآلم 
كراون  سةرثشك  ثةروةردةكان  ناوضةكان، 
خوَيندكارانء  جلوبةرطى  رةنطى  شَيوازء  لة 

ئةوان سةرثةرشتى دةكةن. 
خوَيندكارانيش  كةسوكاري  بةبإواي 
جلوبةرطء سيستمي يةكثؤشيي طرنطة، ضونكة 
جل  يةك  وةك  هةذار  دةوَلةمةندء  منداَلى 

دةثؤشنء دةوَلةمةند هةذار ناضةوسَينَيتةوة.

لة سنوورى ثارَيزطاى سلَيمانى كؤمثانياى 
رَيثَيدراوة  كؤمثانياى  تاكة  ضينى  )رؤكَيت(ى 
دابين  خوَيندكاران  يةكثؤشيى  جلوبةرطى 
لَي  ئ��ةوةى  رةخنةى  هةرضةندة  دةك��ات، 
طرانةء  جلوبةرطةكانى  نرخى  كة  دةطيرَيت، 

جؤرةكةشى خراثة. 
بة  خوَيندكار  ب��اوك��ي  ع��ةل��ى،  ك��ةري��م 
قوماشةكةى  جؤري  راطةياند:  رؤذنامةى 
نرخانة  ئةو  طرانةء  نرخةكةى  خراثةء  زؤر 
كة كؤمثانيا لةسةر ئةو جلوبةرطانةي داناوة، 
بتوانم  من  لةوانةية  بازاإ،  لةضاو  دووقاتن 
بكإم،  منداَلةكانم  بؤ  جل  بَيت  حاَلَيك  بةهةر 
بةآلم ئةو خَيزانانةى كة هةذارن ضؤن بتوانن 

بيكإن.
م��ةري��ةم ع��ةب��دوَل��آل، ك��ة داي��ك��ى ض��وار 
منداَلي  شةش  كرد،  لةوة  باسى  خوَيندكارة 
دةك��اتء  بةخَيويان  نةبوونيي  بة  هةية 
زؤرجاريش خةَلك خَيريان ثَيدةكات، وتيشي: 
»لةكوَى دةتوانم بة نرخى طران جل بكإم بؤ 
ئةوةندة  لةكاتَيكدا  خوَيندكارم،  منداَلى  ضوار 
طران بَيت، ئةطةر بة ويستى خؤمان بَيت ئةوا 

بة هةرزانتر دةيكإين لة بازاإ«.
هةر لةوبارةيةوة بازرطانَيك كة نةيويست 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  بنووسرَيت،  ناوى 
جلوبةرطي  ب��ؤ  قوماشةي  ئ��ةو  »ج���ؤري 
خراثةو  بةكاردةهَينرَيت،  خوَيندكاران 

بكةين  دروستى  ئَيمة  ئةطةر  بةدَلنياييةوة 
لةنَيوان  دينارو  هةزار   )15( ناطاتة  نرخةكةى 
)10-12( هةزار دينار تةواوى دةكةين، دةبواية 
جوانيان  زؤرئةسألء  قوماشَيكى  نرخة  بةو 

دياري بكرداية«.
لة بةرامبةردا وةزيرى ثةروةردةى هةرَيم 
يةكثؤش  جلوبةرطى  كإينى  كة  ئاشكرايكرد، 
كارَيكى قورسة،  بؤ خَيزانة كةمدةرامةتةكان، 
لة  هةرَيم  حكومةتى  »هيوادارين  وتيشى: 
كة  بكات،  خَيزانانة  ئةو  هاوكاريى  داهاتوودا 

كةمدةرامةتن«.
سةبارةت بةو رةخنانةى كة لة ثةروةردةى 
سلَيمانى دةطيرَيت لة جَيبةجَيكردنى سيستمى 
يةكثؤشيى خوَيندكاران، حسَين شَيخ مستةفا، 
سلَيمانى  ث��ةروةردةى  طشتيى  بةإَيوةبةرى 
هيض  لةطةأل  ئ��ةوان  كة  رةتكردةوة،  ئ��ةوةى 
وتي:  هةبَيت،  طرَيبةستيان  كؤمثانيايةكدا 
ضينى  كؤمثانيايةكى  سلَيمانى  ش��ارى  »لة 
ئَيمة  دةكاتء  دابين  خوَيندكاران  جلوبةرطى 
كؤمثانيايةو  ئةو  لةطةأل  رَيكةوتنَيكمان  هيض 

كؤمثانياى تردا نيية، تةنيا مؤَلةتمان ثَيداوة«.
جلوبةرطى  ك��رد،  ب���ةوةش  ئ��ام��اذةى 
خوَيندكاران طران نييةو باشةو خوَيندكارانيش 
هةر  ل��ة  ل���ةوة  جطة  كإينى،  ل��ة  ئ���ازادن 
دةدرَيتة  ثارة  بةبَي  قات   )20( خوَيندنطةيةكدا 

خوَيندكارة كةمدةرامةتةكان.

كؤسار جةالل- هةولَير 

زانكؤ،  مامؤستاياني  لة  ذمارةيةك 
باآل  خوَيندني  ب��ؤ  ت��ةم��ةن  م��ةرج��ي 
رةتدةكةنةوةو بةرثرسَيكي وةزارةتيش 
دةرفةتي  ئةوةية  بؤ  بإيارةكة  دةَلَيت: 
زياتر بدرَيتة طةنجان بؤ ضوونة دةرةوة 

بة مةبةستي خوَيندني باآل.
وةزارةت������ي خ��وَي��ن��دن��ي ب��اآلو 
توَيذينةوةي زانستي حكومةتي هةرَيم، 
بؤ  دانا  تةمةني  مةرجي  بإيارَيك  بة 
بإوانامةي  دةيانةوَيت  كةسانةي  ئةو 
بةجؤرَيك  وةربطرن،  دكتؤرا  ماستةرو 
تةمةنى  نابَيت  ماستةر،  خوَيندني  بؤ 
خوَيندني  بؤ  بَيتء  زياتر  ساأل   )40( لة 
ساأل   )45( لة  تةمةنى  نابَيت  دكتؤراش 

زياتر بَيت.
لة  مامؤستا  جةعفةر،  د.سلَيمان 
رؤذنامةي  بة  سةآلحةدين  زانكؤي 
ثارةيةكي  حكومةت  راستة  راطةياند: 
كةسانةي  ئةو  بؤ  دةكات  خةرج  زؤر 
بةآلم  دةخوَينن،  دكتؤرا  ماستةرو 
زؤر  خزمةتَيكي  كةسانة  ئةو  لةدواييدا 
دةكةن، بةتايبةتي دواي درَيذكردنةوةي 
زانكؤ  مامؤستاياني  خانةنشيني  ماوةي 
بؤ )72( ساألء وتي: »ئةطةر كةسَيك بة 
ئةوا  وةرطرَيت،  دكتؤرا  ساَلييش   )60(
خزمةت  ساأل   )10( كةمةوة  اليةني  بة 
مةرجي  ئ��ةو  دةب��َي��ت  بؤية  دةك���ات، 
تةمةنةي كة دانراوة، يان نةهَيَلرَيت، يان 

هيض نةبَيت زياد بكرَيت«.
»بةشَيكي  مامؤستاية:  ئةو  وتةي  بة 
زؤري خةَلكي كوردستان بؤ ماوةيةكي 
بةهؤي  داب���إاون  خوَيندن  لة  زؤر 
بارودؤخي نالةباري رابردووةوة، ئَيستا 
بطةإَينةوةء  خؤيانة  مافي  ئةوانيش 

خوَيندني باآل بخوَينن«.

ثةرلةمانتارانيش  لة  ذمارةيةك 
رَيوشوَينء  داناني  ئ��ةوةي  لةطةأل 
مةرج بة ثَيويست دةزانن، بةآلم لةطةأل 
بةربةست  بكرَيتة  تةمةن  ئةوةدانين 

لةبةردةم خوَيندني باآلدا.
ئةندامي  عةبدولكةريم،  ثةيمان 
مةرجة  ئةو  كوردستان،  ثةرلةماني 
»مةرجةكة  دةَلَيت:  دةزانَيتء  باش  بة 
باشة بؤئةوةي ئةو كةسانةي خوَيندني 
باآل دةخوَينن ماوةيةكي زؤر كار بةو 
باش  خزمةتَيكي  بكةنء  بإوانامةية 
 )%100( من  ئةوةشدا  لةطةأل  بكةن، 
هةقة جؤرة  ياسايةدانيمء  ئةو  لةطةأل 
سةربةستييةك هةبَيت لةو بوارةدا«. 

 ب��ةرث��رس��َي��ك ل��ة وةزارةت����ي 
ناوى  نةيويست  كة  باآلش،  خوَيندني 
ئاشكرابكرَيت بة رؤذنامةي راطةياند: 
بدةين  بوار  زياتر  دةمانةوَيت  »ئَيمة 
بة طةنج بؤ خوَيندنء ضوونة دةرةوة 
فَيربووني  خوَيندنء  مةبةستي  بة 
كةلتووري  بة  ئاشنابوون  زم��انء 
مةرجي  تةنيا  ه���ةروةك  بَيطانة، 
مةرجي  بةَلكو  دانةناوة،  تةمةنمان 
بةرنامةكةش  دان��راوةو  زانستييش 
واتة  مرؤيية،  تواناسازيي  ناوي  هةر 
هةموو  لة  كةسةكانة  تواناي  بةثَيي 

روويةكةوة«.
ل��ة ب��ةرام��ب��ةردا، د.س����ةروةر 
ثةرلةماني  ئةندامي  عةبدوإلةحمان، 
ك��وردس��ت��ان، م��ةرج��ي ت��ةم��ةن لة 
مانا  بَي  شتَيكي  بة  باآل،  خوَيندني 
دةزانَيت  ثَيويستيشي  بة  دادةنَيتء 
بة  ضونكة  الببرَيت،  مةرجة  ئ��ةو 
ئازادة  كةسَيك  »هةموو  ئةو:  وتةي 
لة  بخوَينَيت  باآل  خوَيندني  ل��ةوةي 
هةر تةمةنَيكدا بَيت، ثَيويستة مةرجي 
زانستي زياتر دابنرَيت، نةك تةمةن«.

nawxo.rozhnama@yahoo.com
ثةروةردةء خويَندن

مامؤستايان رووبةأووى سووكايةتيىء ثةالماردان دةبنةوة

خويَندكارة كةمدةرامةتةكان 
ناتوانن سيستمى يةكثؤشيى جيَبةجآ بكةن

مةرجى تةمةن بؤ خويَندنى باآل، 
ناأةزايى مامؤستايانى زانكؤي 

لَيدةكةويَتةوة

لة دذي ثةالماردانى مامؤستايان )10( رؤذة خوَيندنطاى ذيلوان داخراوة

17ذمــارة )601( سَيشةممة 2010/9/28

ونبوون
هةركةس  ونبووة،  محةمةد(  جةزا  )خةياأل  بةناوى  بايةعى  فؤرمَيكي 

دؤزيويةتيةوة ثةيوةندي بكات بة ذمارة مؤبايلي )07702149883(.



»بة بإياري وةزيري ناوخؤ كؤنطرة دواخرا«

ملمالنَيى يةكيَتىء ثارتى 
كؤنطرةى سةنديكاى مامؤستايانى زانكؤء ثةيمانطةكان دوادةخات

سازداني: ثشتيوان سةعدوَلآل

ثةيمان عةبدولكةريم، ئةندامي 
ليذنةي ثةروةردةو فَيركردني باآل لة 

ثةرلةماني كوردستان، ئاماذة بةوة 
دةكات: زةمينةسازييء كةشي طونجاو 

بؤ جَيبةجَيكردني سيستمي نوَيي 
ثةروةردة لة هةرَيمى كوردستان، 

نةإةخسَينراوة.
 ئاماذة بةوةش دةكات: تائَيستا 

بةرذةوةندييء تةزكييةي حيزبيي 
رؤَلي خؤي هةيةء لةمثةرة لةبةردةم 

ثَيشكةوتني سيستمي ثةروةردة.  

سيستمى  طؤإينى  سةرةإاى  رؤذنامة: 
لة  ث��ةروةردة  هَيشتا  بةآلم  ث��ةروةردة، 
بة  ثَيشنةكةوتووة،  كوردستان  هةرَيمى 
بؤضى  ثَيشنةكةوتنة  ئةم  تؤ  بؤضوونى 

دةطةإَيتةوة؟ 
* طؤإانكاريى لةهةر قؤناغَيك بؤ قؤناغَيكى 

ديكة، ثَيويستى بة رَيطاخؤشكردنء ثرسء 
راوةرطرتن هةية، ثرسء را لةو كةسانةى كة 
بةإاستى خزمةتى ئةو بوارةيان كردووةو 
ضةندين ساَلة بةدةست كَيشةكانيةوة ئازار 
جوآلندنى  طؤإانكاريىء  هةوَلى  دةكَيشنء 
ثرسء  نةك  دةدةن،  بةستووةكةى  ضةقة 
خؤيان  لة  خؤيان  كة  كةسانةى  ئةو  راى 
ب��وارةدا،  لةم  ط��ةورةن  كؤسثى  لةمثةرو 
ضونكة بةإاستى ئةطةر نانء ئاو ثَيويستى 
بؤ طةشةكردن،  بن  لةشى مرؤظ  خؤراكى 
راستء  تةندروستء  ث��ةروةردةى  ئةوا 
زانستى نوآ زؤر طرنطة بؤ  طةشةسةندنى 

تواناكانى مرؤظ.
كةضى  طؤإدرا،  سيستمةكة  كة  راستة 
كةوتة  زؤرى  طلةيي  ثةروةردة  ثرؤسةى 
زؤر  كةسانى  ئةوةية  هؤى  ئ��ةوة  س��ةر، 
بةشدارييان  هةبوون  شارةزا  ء  لَيهاتوو 

نوَييةدا،  سيستمة  ئةم  دانانى  لة  نةكرد 
لةاليةكى تر ئةم سيستمة نوَيية بة دةورى 
بةَلكو  تَينةثةإى،  )تاقيكردنةوة(دا  تةجريبى 
سةر  خستة  قورسى  بارَيكى  راستةوخؤ 
بة  ئةمة  الدراو  كؤنةكة  سيستمة  شان، 

يةكجاريى طشتَينرا.  
ل��ةض��ةن��د  سيستمة  ئ���ةم  دةب����وو 
بكراية،  جَيبةجآ  هةرَيم  قوتابخانةيةكى 
بطشتَينراية  ئينجا  ئةنجامةكانى،  زانينى  بؤ 
تر  لةاليةكى  قوتابخانةكان،  طشت  بؤ 
نوَييةو  لةخؤيدا  خ��ؤى  سيستمة  ئ��ةم 
بة  ثَيويستى  تَيداية،  باشى  نوآء  ئامانجى 
كةشوهةواي طونجاوى تايبةت هةية، وةكو 
مامؤستايان،  راهَينانى  طرووث،  سيستمي 
قوتابييانء  هؤشياركردنةوةى كةسوكارى 
راطةياندن،  دةزطاكانى  لة  بةهَيز  ريكالمي 
طؤإاو  سيستمةكة  تةنيا  بةداخةوة  بةآلم 

كتَيبى نوَيى بؤ ضاث كرا.
كَيشة  لة  يةكَيك  دةوترَيت  رؤذنامة: 
كة  ئةوةية  ثةروةردة،  طةورةكانى  هةرة 
حيزبيى  بةرذةوةنديى  حيزبء  تائَيستا 
مؤركى  ثةروةردةيةء  بإياربةدةستى 
حيزب بةسةر هةردوو وةزارةتةوة ديارة، 

تاضةند ئةم بؤضوونة مةنتقيية؟ 
ث���ةروةردة  هَيشتا  راس��ت��ة،  ب��ةَل��َى   *
حيزبء  دةس��ةآلت��ى  لةذَير  نةيتوانيوة 
دةربضَيت،  بةرذةوةنديى  خاوةن  كةسانى 
هةر بؤ نموونة ئةنجومةنى وةزيران بإيارى 
كارمةندى  مامؤستاو   )1500( دامةزراندنى 
جَيبةجَيكرا،  تةمموز  مانطى  كة  داوة، 
ثَيوةرَيكء  ض  بة  بزانين  ئ��ةوةى  بةبآ 
كة  نةبَيت  ئةوة  تةنيا  دام��ةزراون،  ضؤن 
زؤر  واسيتةيةكى  خاوةن  ئةمانة  دةزانين 
دايانبمةزرَينن،  توانييان  بؤية  ط��ةورةن، 
زؤري  ناعةدالةتييةكى  بةإاستى  ئةمةش 
دروس��ت��ك��ردووةء واي��ك��ردووة زؤرب��ةى 
ثةيمانطاكانى  زانكؤو  دةرضوءانى  زؤرى 
هةلة  لةم  بن  بَيبةش  كوردستان  هةرَيمى 
كة بووةتة خةونيان، بةتايبةتى دةرضوءانى 
ق��ةآلدزآء  مامؤستايانى  ثةيمانطاكانى 
دةكةنء  رَيثَيوان  ساَلَيكة  ماوةى  كة  رانية، 
كوردستانء  ثةرلةمانى  بؤ  داواك��اري��ى 

ئةنجومةنى وةزيرانء وةزارةتى ثةروةردة 
بة  دام��ةزران��دن  كةضى  ب��ةرزدةك��ةن��ةوة، 

دةرةجة كراوةتة بيانوو بؤيان.
رؤذنامة: بة بإواى تؤ بؤضى تائَيستا 
تةواويى  بة  خوَيندن  نوَيى  سيستمى 

جَيبةجَينةكراوة؟ 
طونجاو  كةشوهةواى  رَيكنةخستنى   *
بؤ ئةم سيستمة وةكو باسمكرد، لة كةميى 
راهَينان  خولى  نةبوونى  خوَيندنطةء 
هؤشياركردنةوةى  مامؤستايانء  بؤ 
ك��ةس��وك��ارى ق��وت��اب��ي��ي��ان ل��ةس��ةروو 
ساَلى  بؤ  تةرخانكراو  كاتى  هةمووشيان 
بؤنةكان،  و  ثشوو  زؤريى  واتة  خوَيندن، 
لةبةردةم  رَيطرن  هةمووى  ئةمانة  جا 

جَيبةجَيكردنى ئةم سيستمة.
فةراهةمكردنى  بةبآ  رؤذن��ام��ة: 
ذينطةى خوَيندن لة هةرَيمى كوردستان، 

دةتوانرَيت خوَيندن ثَيشبخرَيت؟ 
طةورة  رؤَلَيكي  خوَيندن  ذينطةى    *
دةبينَيت لة سةركةوتنى ثرؤسةى خوَيندن، 
جا ض لةشار بَيت يان لة طوندةكان، ضونكة 
خةَلك  هؤشياريى  كة  هاتووة  ئةوة  كاتى 
قبوءأل نةكات، تةنيا دوو كورسى دانيشتنء 
قوتابخانة  وات��اى  دؤآلبَيك  مَيزو  ضةند 
بطةيةنَيت،  ئةم ثالنةى حكومةتى هةرَيمى 
قوتابخانة،  دروستكردنى  بؤ  كوردستان 
ديوارء  ضوار  دروستكردنى  بإيارى  تةنيا 
حسابى  لةسةر  نةبَيت  ذوورَي��ك  ضةند 
تةرخانكراو،  ث��ارةى  باقى  طلدانةوةى 
بؤ  قوتابخانة  دروس��ت��ك��ردن��ى  بةَلكو 
دروست  ث��ةروةردةى  زانستء  طةياندنى 
طةورةترة،  لةمة  زؤر  منداَلةكانمان  بة 
قوتابخانةش بةشَيكة لة ذَيرخانى دةوَلةت، 
ثرؤسةى  كة  سةرةكييانةى  ث��إؤذة  لةو 
ثَيشكةوتنء طؤإانكاريى  كؤمةَلطةى لةسةر 
ثالنى  نةخشةو  دابينكردنى  بؤية  بةندة، 
قوتابخانةية،  ئةم  دروستكردنى  بؤ  تؤكمة 
بؤ  ثَيويستة  طوندةكان،  يان  شار  لة  ض 

ثَيشخستني بواري ثةروةردة.
رؤذنامة: باسى ئةوة دةكرَيت، ئَيوة لة 
ثةرلةمانء بةتايبةت ليذنةى ثةروةردةو 
فَيركردنى باآل، رؤَلَيكى بةرضاوتان نيية 

خوَيندنى  ثةروةردةو  دةربازبوونى  لة 
باآل لةو قةيرانةى كة تَييكةوتوون، ئةم 

قسانة تاضةند راستن؟ 
بةرطريى  دةبَيت  من  ئَيستا  بةإاستى   *
باآلى  خوَيندنى  ث��ةروةردةو  ليذنةى  لة 
ئَيمة  ضونكة  بكةم،  كوردستان  ثةرلةمانى 
طلةييء  لة  طوآ  ليذنةكة  ئةندامانى  هةموو 
طرفتةكانى خةَلكى رادةطرينء زؤر دَلسؤزانة 
لة  حكومةت  بةآلم  دةكةين،  بةدواداضوون 
كةمتةرخةمة،  بةَلَينةكانى  جَيبةجَيكردنء 
زؤر داواكاريى هةية لةبةر ملمالنَيى حيزبيى 
خؤيان ناتوانن جَيبةجَيى بكةن، كة ئةمةش 
قةيرانةكانة  دروستكردنى  سةرةكى  هؤى 
ئَيمة  بةآلم  وةزارةت،  هةردوو  لةبةردةم 
دةكةينء  بؤ  ئاماذةى  بةردةواميى  بة 
دةكةينء  عةدالةت  دابينكردنى  داواى 
طرفتةكانى خةَلكى بةرزدةكةينةوة بؤ اليةنة 

ثةيوةنديدارةكان.
دامودةزطاكانى  لةنَيو  رؤذن��ام��ة: 
هةردوو وةزارةتى ثةروةردةو خوَيندنى 
باآل لة هةولَيرء سلَيمانى، رَينمايى جياواز 
كارى ثَيدةكرَيت، ئةمة ماناى ئةوةية كة 

هَيشتا دووئيدارةيى بوونى ماوة؟ 
* بةَلَي راستة، هَيشتا حكومةت نةيتوانيوة  
ئةو مؤركة ناشرينء دزَيوة البدات لةسةر  
رَينمايى   زةقيى  بة  زؤر  دامودةزطاكانى، 
حيزب  ثشتطيريى  بةكاردةهَينرَيت،  جياواز 
لقةكان دةورى خؤيان دةبينن  لة مةَلبةندء 
ثَيويستيي  خةَلكء  ويستى  طوَيدانة  بةبآ 

كؤمةَلطةء ئاستي لَيهاتوءيي.
رَينمايىء  رؤذانة  طشتيى  بةشَيوةيةكى 
وردةك��اري��ى ج��ي��اواز دةردةض��َي��ت، كة 
كورد  تاكى  بةرذةوةنديى  لة  زؤربةيان 
دةدات لة بةشداريكردنى ثرؤسةى خوَيندن  
وةكو ئةو رَيطريكردنةى كة لة دياريكردنى 
دكتؤرا  يان  ماستةر  بؤخوَيندني  تةمةن 
بةبآ زانينى هؤى دواكةوتنى زانستخوازان 
لة  داوا  بؤية  خوَيندنة،  ثلةى  دوو  لةم 
دةكةم  باآل  خوَيندنى  ثةروةردةء  وةزيرى 
كة  خاآلنة،  ئةم  بؤ  بكةن  ثَيداضوونةوة  كة 
لة  زانستثةروةر  كةسى  زؤر  بةإاستى 

زانست دةتؤرَينن. 

راثؤرتى: هاوإآ عةبدوَلآل

كؤنطرةي سةنديكاي مامؤستاياني 
زانكؤو ثةيمانطةكان دواخراء 

ئةندامَيكى دةستةى ئامادةكارى لقى 
هةولَيرى سةنديكاكةش ملمالنَيى 
نَيوان يةكَيتىء ثارتى بة هؤكارى 

دواخستنى ثرؤسةكة دادةنَيت.

دةستةى  ئةندامى  جةعفةر،  د.سلَيمان 
ئامادةكارى لقى هةولَيرء نوَينةرى طؤإان 
بة رؤذنامةى راطةياند: ملمالنَيى يةكَيتىء 

ئيفليج  مامؤستايانى  سةنديكاى  ثارتى 
كرد، ثارتىء يةكَيتى لةسةر كؤنطرة راى 
جياوازيان هةيةء ثارتى دةيةوَيت كؤنطرة 
ببةسترَيت، بةآلم يةكَيتى نايةوَيت كؤنطرة 
بإيارى  بة  هؤيةوة  ب��ةو  ببةسترَيت، 

وةزيرى ناوخؤ كؤنطرة دواخرا.
زانكؤء  مامؤستايانى  سةنديكاى 
ئابى  مانطى  لة  كوردستان  ثةيمانطةكانى 
دامةزراندنى  مؤَلةتى   )2009( ساَلى 
وةرط���رت، دةس��ت��ةى دام��ةزرَي��ن��ةرى 

لة  ثَيكهاتووة،  لة )161( كةس  سةنديكاكة 
ئةندامى هةية،  ئَيستاشدا نزيكةى )3000( 
نةبةستووة،  كؤنطرةيةكى  هيض  تائَيستا 
 )9/27�26( رؤذان���ى  ل��ة  ب��إي��ارب��وو 
ئةنجام  كؤنطرة  نوَينةرانى  هةَلبذاردنى 
بدرايةء )29�9/30( كؤنطرةى دامةزراندن 
ببةسترَيت، بةآلم بةثَيى ضةند زانيارييةكى 
ثرؤسةكة  دواخستنى  هؤكارى  رؤذنامة 
بؤ بوونى ملمالنَيى توندى نَيوان يةكَيتىء 
يةكَيتى  بةوثَييةى  دةطةإَيتةوة،  ثارتى 
ثَييواية؛ ثارتى لة هةولَيرء دهؤك كؤنترؤَلى 
سةنديكاى كردووةء سةركةوتنى طةورة 
شكستى  خؤشى  دةهَينَيتء  بةدةست 
يةكَيتى  بؤية  دةهَينَيت،  بةدةست  طةورة 

بايكؤتى كردووة.
د.سلَيمان وتيشى: »لة هةولَير ثارتىء 
بةسةر  دةستيان  يةكَيتى  سلَيمانى  لة 
سةنديكادا طرتووةو جطة لة خؤيان كةسى 
لة  هةَلبذاردنيشدا  لة  ناكةنء  قبووأل  تر 

يةك  كردووةو  قؤرخى  يةكَيتى  سلَيمانى 
نوَينةرى ئَيمةى دانةناوة.

سةنديكاكة  ناوخؤى  ثةيإةوى  بةثَيى 
لة  سةنديكا  ئةندامانى  ذم��ارةى  ئةطةر 
راستةوخؤ  كةمتربوو،  ك��ةس   )500(
بةآلم  كؤنطرة،  ئةندامى  دةبنة  هةموويان 
بة  زيارتربوون،  ئةندام   )500( لة  ئةطةر 
بةهؤى  كؤنطرة،  دةضنة  نوَينةرايةتى 
نةتوانرا  ثارتييةوة  يةكَيتىء  ملمالنَيى 
رَيذةى نوَينةرايةتى دابنرَيت، دواتر ثارتى 
نوَينةرانى  دانانى  ميكانيزمى  يةكاليةنة 
كؤنطرةى دانابوو، بةوهؤيةشةوة يةكَيتى 
هةَلويستةكةى  سةرةإاى  كردء  بايكؤتى 
ئؤثؤزسيؤنةكان  الي��ةن��ة  يةكَيتى، 
ثرؤسةكة  ميكانيزمى  لة  ناإةزاييان 

دةربإيوةو طؤإانيش بايكؤتى كردووة.
ه���ةروةك ئ��ةو ن��وَي��ن��ةرةى ط��ؤإان 
مامؤستايانى  وةكو  »ئَيمة  كرد:  ئاشكراي 
هةَلسوكةوتةكانى  دذى  ئؤثؤزسيؤن 

خؤمان  ناإةزاييى  ثارتينء  يةكَيتىء 
ئ��ةوان  ئ���ةوةى  ضونكة  دةرب���إي���وة، 
نيية،  مامؤستاياندا  لةثَيناو  دةيكةن 
بةتايبةتى  خؤسةثاندنة،  بؤ  تةنيا  بةَلكو 
دواى  ط��ؤإان  مامؤستايانى  لة  ئَيمة 
ناإةزاييةك  وةك��و  طفتوطؤكردنمان، 

هةَلبذاردنةكةمان بايكؤت كرد«.
ئَيستادا  لة  زانيارييةكان  بةثَيى 
بؤئةوةى  طفتوطؤدان  لة  ثارتى  يةكَيتىء 
بةرذةوةنديى  لة  كؤنطرة  يةكبطرنء 
بهَينن، ئةوةش ترسى  ثَي  خؤيان كؤتايى 

الى ئؤثؤزسيؤن دروستكردووة.
دةَلَيت:  جةعفةر،  سَلَيمان  ه��ةروةك 
ئةطةر  هةية  ئةوة  ترسى  ئَيستاشدا  »لة 
يةكَيتىء ثارتى يةكبطرن، دةبنة زؤرينةو 
بةرذةوةنديى  لة  بإيارةكان  هةموو 
خؤيان دةدةنء مامؤستايان زيان دةكةن، 
هةَلوَيستمان  نابينء  بَيدةنط  ئَيمة  بةآلم 

دةبَيت«.

ثةروةردةء خويَندن
nawxo.rozhnama@yahoo.com

18 كَيشةى زيادكردنى نرخى عيادةكان طةورةتر دةبَيت

ثةيمان عةبدولكةريم، ئةندامى ليذنةى ثةروةردة: 

نازانين لةسةر ض ثَيوةرَيك سةدان مامؤستا دامةزريَنراون

ثةيمان عةبدولكةريم
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لة هةولَير ثارتىء لة سلَيمانى يةكَيتى دةستيان بةسةر سةنديكادا 
طرتووةو جطة لة خؤيان كةسى تر قبووأل ناكةن



قايمقامى سؤران: لةسةروو ئَيمةوة، خةَلك دادةمةزريَنرَيت
ئةحمةد باَلةكى

لة ثرؤسةى  قايمقامى سؤران، رةخنة 
سنوورةكةيداء  لة  دةطرَيت  دامةزراندن 
ئاماذة بةوة دةكات:  تائَيستا )100( كةس 
ئةوانةوة   لةسةروو  سنوورةكةيدا  لة 
لةسةر  دامةزرَينراونء  بةمةركةزييةت 

بنةماى ثَيويستى دةزطاكان نةبووة. 
قةزاى  قايمقامى  عَيزةت،  كرمانج   
سؤران، بة رؤذنامةى راطةياند: دامةزراندن 
سؤران،  لة  حكومةتدا  لةدامودةزطاكانى 
دروستكردووينء   بؤ  زؤرى  كَيشةيةكى 
ثَيشكةشى  داواك��اري��ى  زؤر  خةَلكَيكى 
بةآلم  دام��ةزران��دن،  بؤ  ك��ردووة  ئَيمة 
ئارادا  لة  دامةزراندنَيك  هيض  بةإةسميى 
ئَيستا،  تا  نيية، بةآلم لةسةرةتاى ساَلةوة 
لة  زياتر  كة  كردووة  سةرذمَيرييةكمان 
لةسةرووى  مةركةزيىء  بة  )100(كةس 
فةرمانةكةيان  دام���ةزراونء  ئَيمةوة، 
ئةوة  رةنطة  خوارآ،  هاتووةتة  ئَيمة  بؤ 
بنةماى  لةسةر  زؤري��ش  رادةيةكى  تا 

ثَيويستيى ئةو دةزطايانةش نةبَيت كة لَيى 
دامةزراون. 

قايمقامى  قةزاى سؤران، ئاشكرايكرد، 
بووة،  دروست  بؤ  زؤري��ان  كَيشةيةكى 
ضونكة بة وتةى ناوبراو، كاتَيك  هاوآلتييان 
بإوانامةن،  خاوةن  دةكةن،  سةردانيان 
نيية،  دامةزراندن  دةَلَيين،  ثَييان  بةآلم 
ضةند  خؤشيانةوة  لةسةرووى  كةضى 
داشمةزراون،  هاتووةو  بؤ  كةسَيكيان 
بؤ  الية  )2008(مان  »داواكاريى  وتيشى: 
نةدراوةتةوة،  وةآلميان  كة  دامةزراندن 
كةسانَيك  ضةند  دةشبينين  كةضى 
بةإَيوةبةرى  ئَيمةو  بَيئةوةى  دامةزراون 

دامودةزطاكانى حكومةتيش ئاطاداربن«.
بة  س��ؤران،  ق��ةزاى  بةرثرسةى  ئةو 
ثَيداضوونةوةيةكى  كة  زانى  طرنطيشى 
ثَيشيواية،   بكرَيتء  بابةتة  ئةم  بؤ  جديى 
ناتوانن  دادةمةزرَين،  كة  ئةوكةسانةش 
خزمةت بكةن، بةَلكو بارى دامودةزطاكانى 
ضونكة  دةك��ةن،  قورستر  حكومةتيش 
كة  شوَينانةى  ئةو  ناخرَينة  كةسانة  »ئةو 

ثسثؤإن تَييدا«.
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بةدواداضوون

سازدانى: سةنطةر جةمال

د.رَيباز فةتاح، جَيطرى سةرؤكى 
فراكسيؤنى طؤإانء ئةندامى ليذنةى 

تةندروستىء ذينطة لة ثةرلةمانى 
كوردستان، لة ديدارَيكى رؤذنامةدا ئاماذة 

بة كؤنيى سيستمى تةندروستى دةكاتء 
رةخنةى ئةوة دةطرَيت، كة ئيرادةى 
ثَيويست نيية بؤ طؤإانكاريى تَييدا.

ض  لة  تةندروستى  سيستمى  رؤذنــامــة: 
ئاستَيكداية، وةزيرى تةندروستى لة ديدارَيكى 
ثَيشووى رؤذنامةدا دةَلَيت: سيستمى تةندروستى 
وايــة،  ئةطةر  عوسمانيية،  ــةتــى  دةوَل هى 
هؤكارةكةى ضييةء بؤ تائَيستا بةو شَيوةيةية؟

سيستمى  كؤنيى  لةسةر  قسة  ئةطةر   *
كؤكين  اليةك  هةموو  ئةوا  بَيت،  تةندروستى 
كوردستاندا  لة  تةندروستى  سيستمى  كة 
سيستمَيكى كؤنةء ضةندين كةموكورتى هةية، 
بؤ  ثَيويستة  ئيرادةى  نةبوونى  هؤكارةكةشى 
ئةم  نةضَيت  بيرمان  لة  ضونكة  طؤإانكاريى، 
كؤمةَلَيك  بةرذةوةنديى  لة  ئَيستا  سيستمةى 
لةم  هةبووة  باآليان  دةسةآلتى  كة  خةَلكداية 
كاديرى  نةبوونى  تريش  هؤكارَيكى  بوارةدا، 
لةو  طوَينةطرتن  ياخود  بوارة  لةم  ثَيويستة 
جَيطةى  بةآلم  هةبووة،  كة  كةمانةش  كاديرة 
داخة كة بابةتى سيستمى تةندروستى بووةتة 
بةرثرسيارَيتى،  لة  خؤدزينةوة  بؤ  هؤكارَيك 
كَيشةكانى  بةشَيكى  من  ب��إواى  بة  ضونكة 
سيستمى  بة  نيية  ثةيوةنديي  تةندروستى 
تةندروستييةوة، بةَلكو هةَلةى دةسةآلتدارانى 
ئةو بوارةية، بؤ نموءنة لة هةموو سيستمةكانى 
طشتيى  ثزيشكى  بة  ثَيويستمان  تةندروستى 
بةرثرسة  كة  هةية،  خَيزانيى  ثزيشكى  ياخود 
لة ثَيشكةشكردنى خزمةتطوزاريى سةرةتايى 
بة هاوآلتييان، بةآلم كوا ئةو هةنطاوانةى لةو 
بارةيةوة نراون، يان نةبوونى ئامَيرى هَيَلكاريى 
دألء كارمةندى ثَيويست بةو ئامَيرةء دانانى لة 
نهؤمى دوو و سَيى نةخؤشخانةى فَيركاريى، 

نةخؤشةكة  هَيَلكاريى  يةك  بؤ  دةكات  وا  كة 
)20( ثلة بَينيتة خوارةوة، ئةوة ض ثةيوةندييةكى 
كاتَيك  هةية؟،  تةندروستييةوة  سيستمى  بة 
 )30000( كة  ناوضةيةك  تيشكى  ئامَيرى 
تةنيا  بإى  بة  ثَيويستى  هةية  دانيشتوءانى 
)200000( دينار هةيةء تؤ )4( مانط ضاوةإآ 
دةكةيت بؤت سةرف ناكةن، سيستمى داماو 
ضى بَلَيت؟ كاتَيك دروستكردنى نةخؤشخانةى 
لةساَلى  ش��ارةزوور  قةزاى  وةك  شارَيكى 
تةواو  تَيدابكرَيتء  كارى  تائَيستا  )2004(ةوة 
نةثرسَيتةوة،  كؤمثانياكة  لة  نةبَيتء كةسيش 

سيستم بَلَيت ضى؟ 
رؤذنامة: هؤكارى نةبوءنء كةميى ثزيشكى 
ثسثؤإ ضيية، بؤ نموءنة بوونى )36( ثزيشكى 

سإكةر، يان كةميى ثزيشكى دةروونيى؟ 
طشتيى  بةشَيوةيةكى  ثزيشك  كةميى   *
كَيشةيةكى تايبةت نيية بة ئةم هةرَيمةى ئَيمةو 
لة بةشَيكى زؤرى ئةم جيهانة ئةو كَيشةية هةية، 
ئةوة دةكةوَيتة سةر تواناى وةزارةتى خوَيندنى 
باآل، كة ساآلنة دةتوانَيت ضةند ثزيشكى نوآ 
ثَيبطةيةنَيت، بةآلم ئايا وةزارةتى تةندروستى 
هيض كات ئةو داوايةى ئاراستةى خوَيندنى باآل 
كردووة كة ضةندى ثزيشك بؤ ساآلنى ئايندة 
رَيذةى  زيادكردنى  لة  كار  تاوةكو  ثَيويستة 
ثزيشكييةكان؟،  كؤلَيذة  لة  بكات  وةرطرتن 
هةرضةندة لةطةأل ئةوةش بإوام واية هةَلة لة 
شَيوازى دابةشكردنى ثزيشكان هةية بةسةر 
ناوضة جياوازةكاندا، كة بةشَيكى طةورةى ئةم 
كَيشةيةى دروستكردووةو لة هةندَيك شوَين 
ديكة  شوَينى  لة  زؤرنء  ثزيشكان  ذمارةى 

كةموكوءإيى هةية.
رؤذنامة: ئايا ئةو هةوآلنةى باسدةكرَيت بؤ 
بةرةوثَيشبردنى سيستمى تةندروستى لةاليةن 

وةزارةتةوة، تا ضةند جديىء سوءدبةخشن؟ 
دةستبةكاربوونمان  س��ةرةت��اى  لة   *
بيرؤكةيةمان  ئةو  تةندروستى  ليذنةى  لة 
بارةيةوة  لةو  كؤنفرانسَيك  كة  خستةإوو، 

بةمةبةستى  دوات��ر  ب��ةآلم  بدةين،  ئةنجام 
تةندروستيش  وةزارةت���ى  هةماهةنطيى، 
رايانطةياند كة دةيانةوَيت بةو كارة هةستنء 
ئَيمةش هاوكاريان بين، هةرضةندة وا ساَلَيك 
لةو وادةية تَيثةإدةبَيتء كؤنفرانسةكة ئةنجام 
نةدراوة، بةآلم بةطوَيرةى بةَلَينةكانيان دةكةوَيتة 
ئةو  هيوادارم  دةَلَيم:  تةنيا  ئايندةو  ساَلى 
بةروارةش درَيذنةكرَيتةوةو ئةوكات دةتوانين 
بة  لةكاتَيكدا  ئةنجامةكان بكةين،  قسة لةسةر 
دَلنياييةوة كارَيكى قورسةء كؤمةَلَيك خةَلكى 
بة  وا  كة  ئَيستا  دؤخةى  لةم  هةن  موستةفيد 

ئاسانى واز لة بةرذةوةندييةكانيان ناهَينن.
ليذنةى  دةكرَيت  لــةوة  باس  رؤذنــامــة: 
ئةكتيظ  ثَيويست  وةك  ثةرلةمان  تةندروستى 
نيية لة بةدواداضوءن بؤ كةرتى تةندروستى، 
ئةوة تا ضةند راستة، ئةطةر واية هؤكارةكةى 

ضيية؟
* بةدَلنياييةوة واية، بةآلم ئةمة كَيشةيةك 
نيية تةنيا تايبةت بَيت بة ليذنةى تةندروستىء 
بةوشَيوةيةن،  ليذنةكان  زؤرى  بةشَيكى 
هؤكارةكةشى ئةوةية، كة هةم زؤرينة دَلداريى 
قسةكردن  ثَييواية  دةكاتء  حكومةت  لةطةأل 
قسةكردنة  حكومةت  ناتةواوييةكانى   لةسةر 
لة  ليذنةكانيش  سةرؤكايةتى  ء  ئةو  لةسةر 
سةر ليستى دةسةآلتن، كة خؤيان بةرثرسن 
لةم سستيية، ئةمةش بةدَلنياييةوة لة زةرةرى 
دةسةآلتى  ضونكة  ت��ةواودةب��َي��ت،  خؤيان 
دةكات  ئةوان  نوَينةرايةتى  كة  جَيبةجَيكردن 
بةرثرسة لة ثَيشكةشكردنى خزمةتطوزارييةكى 
خؤى  ناكات،  ئةوة  كاتَيك  باش،  تةندروستى 

باجةكةى دةدات.
كة  كةرتَيكة  تةندروستى  ــة:  ــام رؤذن
ثةيوةنديى راستةوخؤى بة ذيانى هاوآلتييانةوة 
هةية، ئةجَينداى كارى ئَيوة بؤ ئةو مةبةستة 

ضيية؟
بير  زؤرينةية  ليستى  كارى  ئَيستادا  لة   *
باش  تةندروستييةكى  ضؤن  بكاتةوة  لةوة 
هةَلدةبذَيرَيت،  رَيطا  كامة  دةكاتء  ثَيشكةش 
كةى  ئةوانة،  دةستى  لة  حكومةت  ضونكة 
دةسةآلتى جَيبةجَيكردن لة ئةستؤى ئَيمة بوو 
بةو شَيوازةى كة خؤمان بة باشى دةزانينء 
خزمةتطوزاريى  سةركةوتووةو  ثَيمانواية 
ئَيستا  بةآلم  دةكةين،  جَيبةجآ  تةندروستى 
بةهةدةردانى  لة  لَيثَيضينةوةية  ئَيمة  كارى 
سامانى وآلت بة ناوى كةرتى تةندروستييةوة، 
لَيثَيضينةوة لة كةموكورتى ثَيشكةشكردنى ئةو 
خزمةتطوزاييةو رَيطةطرتن لة ثشتطوَيخستنى 
تةندروستي خةَلكء ثَيشكةشكردنى ثَيشنيازو 

ضارةسةر بؤ كَيشةكان.
رؤذنامة: ئةوةى هةستى ثَيدةكرَيتء ترسى 
بةرزبوءنةوةى  زيادكردءوة،  هاوآلتييان  الى 
ترسناكةكانة  نةخؤشيية  ــارةى  ذم خَيراى 
كون  دَلى  شَيرثةنجة،  جؤرةكانى  نموءنة  )بؤ 
ضؤنَيتى  هؤكارو  ــداآلنء...(  ــن م بةتايبةت 
بةوشَيوةية  ئةطةر  ئايا  ضيية،  ضارةسةريان 

بةردةوام بَيت، دةتوانرَيت كؤنترؤأل بكرَين؟

* ئةطةر لة رووى زانستييةوة سةيرى ئةم 
بابةتة بكةين، دةتوانين يةكَيك لة هؤكارةكان 
بطةإَينينةوة بؤ ثَيشكةوتنى زانستى ثزيشكى، 
ئةمإؤ ئامَيرى ثزيشكيى ثَيشكةوتوء هةية، كة 
دةتوانَيت زياتر ئةو نةخؤشييانة دةستنيشان 
بكات، بةآلم ثَيشتر ئةمة ئةستةم بوو، بةمةش 
رَيذةكة بة زيادبوو دادةنرَيت، ئةمة بؤ هةموو 
ئَيمة  الى  ترسى  ئ��ةوةى  ب��ةآلم  واي��ة،  دنيا 
كة  ديكةية  كةموكورتييةكى  دروستكردووة، 
لةوانةية هؤكارى ئةم زيادبوونة بَيت، ئةويش 
خراثداينء  بارَيكى  لة  كة  خؤراكة،  ئاسايشى 
بوارة  ئةم  كؤنترؤَلى  نةيتوانيوة  حكومةت 

بكات.
كوالَيتى  دةزطايةكى  دانانى  ثَيموانيية 
كة  بَيت،  ق��ورس  هَيندة  كارَيكى  كؤنترؤأل 
لةوبارةيةوة دَلنياييمان دةداتآ، هةندَيكجاريش 
لةوانةية ئاسانكاريكردن بؤ هةندَيك كؤمثانيا 
هةبَيت كة دةتوانن بةثَيى ويستى خؤيان ياريى 

بة ذيانى هاوآلتييانةوة بكةن. 

هةزار  سةدان  رابردءو  ساآلنى  رؤذنامة: 
دؤالرى هاوآلتييان بةفيإؤضوو، بةو هؤيةوة 
كة لة بةغداوة دةرمانء ثَيويستى بؤ هةرَيم 
دةكإدرا، ئةو كَيشةية ماوة، ئايا بةدواداضوون 

بؤ ئةو مةسةالنة دةكةن؟
دةرمانى  بإة  بةشَيكى  تائَيستا  بةَلَى،   *
هةرَيم لة بةغداوة دةكإدرَيت، بةآلم خراثيى 
جؤرى ئةم دةرمانة ديسانةوة بةشَيوةيةكى 
لة  خؤدزينةوة  ه��ؤك��ارى  ك��راوةت��ة  زؤر 
ئةمةش  بةرامبةر  لة  ضونكة  بةرثرسيارَيتى، 
رايةكى ديكة هةيةء دةرمانى بةغدا لةإووى 
جؤرةوة بة باشتر دةزانَيت لة هى كوردستان، 
هةندَيك  ب��ةإَي��وةب��ةرى  قسةى  ئةمةش 

نةخؤشخانةية.
تائَيستا هيض شتَيك نةخراوةتة بةردةستى 
ئةو  خراثيى  لة  بكاتةوة  دَلنيامان  كة  ئَيمة 
بكةين  لةسةر  كارى  ئَيمةش  تا  دةرمانانة، 
ئةوةش  كةواتة  ناوةندى،  حكومةتى  لةطةأل 
تةندروستى،  وةزارةت���ى  لةسةر  هةَلةية 
ئةوةشمان لةبير نةضَيت كة لة خولى ثَيشووى 

تةندروستى  ليذنةى  عَيراق،  ثةرلةمانى 
وةزارةت��ى  طرَيبةستَيكى  ضةند  ثةرلةمان 
لةبةر  هةَلوةشاندةوة  عَيراقى   تةندروستى 
بةآلم  كؤمثانياكان،  ناوبانطى  خراثيى 
يةك  لة  ئاطاى  تائَيستا  ئَيمة  ليذنةكةى 
هةرَيم  تةندروستى  وةزارةت��ى  طرَيبةستى 
دةستمان  ئةندامَيك  وةك  ئ��ةوةى  نييةء 
دةكةوَيت لة رَيطاى ناإةسمييةوةية كة ثَيمان 
دَلخؤشكةر  هةواَلى  طرَيبةستانة  ئةو  دةَلَيت، 
نينء هةقة وةزارةت لةو رووةوة دَلنياييمان 

ثَيبداتء شةفافانة كارةكانى ئةنجام بدات. 
تةندروستى  بةرثرسانى  ــة:  ــام رؤذن
ئايدز  حاَلةتى   )70( نزيكةى  رايانطةياندووة 
ذمارةية  ئةو  ئايا  تؤماركراون،  لة كوردستان 
لة زيادبوءنداية، يان ضؤن دةتوانرَيت رآ لة 
بآلوبوءنةوةى بطيرَيت كة ئَيستا سنوءرةكان 

زياتر كراوةن؟
دَلنياتان  ناتوانم  ذم��ارةوة  رووى  لة   *
ضونكة  ذمارةية،  ئةو  راستيى  لة  بكةمةوة 
لة  كة  كةسانةن  ئةو  تووشبوءةكان  زياتر 
دةرةوة دَينة كوردستان، بةآلم قسةكة لةسةر 
جؤرى مامةَلةكردنةكةية لةطةأل ئةو كةسانةى 
ئيجباريى  بة  كوردستانء  روودةكةنة  كة 
بكرَيت،  بؤ  تَيستيان  ئاساييشء  دةبَيت بضنة 
هةرَيم  ناوبانطى  لةسةر  كاريطةريى  ئةمةش 
لةطةأل  رةفتاركردن  ضؤنَيتى  رووى  لة  هةية 
رَيطاى  داهاتوودا  لة  دةبَيت  كةسانةو  ئةم 
مةترسييةك  ئةمة  ضونكة  بطيرَيتةبةر،  ديكة 
بة  تووشبوو  كةسى  ئَيمة،  الى  تةنيا  نيية 
ئايدز مرؤظةو دةبَيت وةك مرؤظَيك مافةكانى 
ثَيشَيل نةكرَيت، طرنطترين رَيطاى تووشبوون 
تةواوى  هؤشياريى  بؤية  سَيكسة،  ئايدز  بة 
هاوآلتييان لةسةر سَيكس دةتوانَيت بةشَيكى 

طةورةى ئةو كَيشةية ضارةسةر بكات. 
لةسةر  ضيية  ليذنةكةتان  راى  رؤذنامة: 
ثزيشكةكان،  عيادةى  نرخى  بةرزكردنةوةى 
كَيداية،  بةرذةوةنديى  لة  ئةوة  ثَيتواية  تؤ 
هاوآلتى  هةزاران  واذؤى  بؤ  بةدواداضوون 

دةكةن؟
* لة رووى ياساييةوة ئةركى سةنديكاى 
نةك  بكات،  دياريى  نرخة  ئةو  كة  ثزيشكانة 
بةطوَيرةى  ئةويش  وةزارةتء  بإيارى  بة 
تريش  كَيشةيةكى  خةَلك،  طوزةرانى  ئاستى 
عيادةكانى  نرخى  بإيارة  ئةم  كة  ئةوةية 
هةندَيك  بةآلم  بةرزكردوءةتةوة،  سلَيمانى 
ثَيوةى  بةرزة،  نرخيان  كة  هةولَير  لةوانةى 
دانةبةزاندووة،  نرخةكةيان  ثاثةندنةبوونء 
هيالكيى  م��ان��دووب��وونء  دةب��َي��ت  ب��ةآلم 

ثزيشكةكانيش لةبةرضاوبطيرَيت.
ئَيمة لةسةر ئةم بابةتة كارمان كردووةو 
هاتووةتة  تةندروستي  وةزيرى  ثَيشتريش 
بةآلم  داوة،  روونكردنةوةى  ليذنةكةمانء 
كَيشةكة بةردةواميى هةية، هةرضةندة كة ئةم 
مافى  ليذنةى  بة  ثةيوةنديدارة  زياتر  بابةتة 
ئةم  لةسةر  ئةوان  دةبواية  بةكاربةرةوةء 

بابةتة كاريان بكرداية.

د. ريَباز فةتاح: ليذنةى تةندروستى ثةرلةمان
ئاطاى لة يةك طريَبةستى وةزارةتى تةندروستى نيية

جَيطةى داخة كة بابةتى 
سيستمى تةندروستى 
بووةتة هؤكارَيك بؤ 

خؤدزينةوة 
لة بةرثرسيارَيتى



راثؤرتي: رؤذنامة 

كةمثةيني  لة  بةشدار  رَيكخراوةكاني 
ياداشتَيك  عيادةكان،  نرخي  كةمكردنةوةي 
ئاراستةي وةزيري تةندروستي دةكةنء داوا 
دةكةن هةرضي زوءترة لة زيادكردني نرخي 

عيادةكان ثاشطةزبَيتةوة.
داه��ات��وودا  رؤذى  ضةند  لة  واب��إي��ارة 
مةدةنى،  كؤمةَلى  رَيكخراوى   )52( نوَينةرى 
كة ضةند مانطَيكة كةمثةينى )نا بؤ زيادكردنى 
نرخى عيادةكان(يان ثَيكهَيناوة، بضنة بةردةم 
لةطةأل  هةولَيرء  لة  تةندروستى  وةزارةت��ى 
هةرَيم  حكومةتي  تةندروستي  وةزي��ري 

بة  س��ةب��ارةت  ياداشتَيك  كؤببنةوةو 
ذم����ارة  وةزاري��ى  ف���ةرم�انى 

تةندروستي  وةزارةت��ى  )1972(ى 
ب��ؤ دان��ان��ي ن��رخ��ي ع��ي��ادةك��ان 

داوادةك��ةن  بكةنء  ثَيشكةش 
بإيارة  لةو  زوءترة  هةرضي 

ثاشطةزبَيتةوة.

سةرةتاي كَيشةكة
وةزارةت���������ى 
ت���ةن���دروس���ت���ى 

بة  ه��ةرَي��م  حكومةتى 
ف��ةرم��ان��ى وةزاري����ى ذم��ارة 

)1972( لة )2010/4/27( نرخى عيادة 
تايبةتييةكانى هاوتا كردةوة، بةجؤرَيك نرخي 
بؤ  بةرزكردةوة  سلَيمانى  شارى  عيادةكاني 
ئاستى نرخى عيادةكانى ثارَيزطاى هةولَير، ئةم 
طؤإانكاريية لة ثارَيزطاى سلَيمانيدا كاريطةريي 
ثشكنينى  نرخى  ب��ةوةى  هةبوو  خراثي 
نةخؤش لةاليةن ثزيشكى راوَيذكارةوة كراية 
كراية  ثسثؤإ  ثزيشكى  دينارو  )20ه��ةزار( 
)15هةزار( دينارء ثزيشكى راهَينراويش كرا بة 
)10هةزار(دينار، لةكاتَيكدا ثَيشتر لة سلَيماني 
نرخى بينينى نةخؤش لةاليةن ثزيشكةوة بة 
هةموو ثسثؤإييةكانةوة لة )10هةزار( دينار 
دروستكرد  ناإةزايي  ئةمةش  نةبوء،  زياتر 
 )52( ضوارضَيوةيةشدا  لةو  خةَلكيداو  لةناو 
رَيكخراوي كؤمةَلي مةدةني كةمثةيني )نا بؤ 

ثَيكهَينا  عيادةكان(يان  نرخى  بةرزكردنةوةى 
بؤ كةمكردنةوةي نرخي عيادةكان.

اليةنةكانى كَيشةكة 
ئةندامى  عةبدوَلآل،  دَلخواز  ث��ارَي��زةر، 
ئةو  ثَييواية:  كةمثةينةكة،  ب��اآلى  ليذنةى 
طوزةراني  باري  لةطةأل  نرخة  زيادكردني 
ناكرَيت  ناطونجَيتء  هاوآلتيياندا  زؤربةي 
لةطةأل  بكرَيت  بةراورد  كوردستان  هةرَيمي 

وآلتاني دراوسَيدا.
ئاشكراكرد:  رؤذن��ام��ة  ب��ؤ  ئ��ةوةش��ي 
»لةماوةى هةفتةيةك كةمتر لةدذى 
عيادةكان  نرخى  بةرزكردنةوةى 
دةوت  كةسَيكمان  ه��ةر  ب��ة 
سةبارةت بة هةَلوَيستي بةرامبةر 
بةرزكردنةوةى نرخى عيادةكان، 
داوايان دةكرد كة ليستى 
ئيمزاكان ببةنةوة ماَلةوة 
واذؤى  ض��ةن��دي��ن 
خَيزانةكةيانء  ترى 
بكةن،  دةوروثشتيان 
بؤضوءنيان  كة هةمان 

هةية.

لة  داوا  كةمثةينةكة 
لة  دةكات،  تةندروستي  وةزارةت��ي 
بإياري زيادكردني نرخي عيادةكان 
ثةشيمان ببَيتةوةء ئةو ثارَيزةرةش 

»طرنطة  دةزان��َي��ت:  ثَيويستي  بة 
كارَيك  طوَيبطرَيتء  وةزارةت��ي��ش 

لةوة  بنء  رازى  هاوآلتييان  كة  بكرَيت  
زياتريش خةمى هاوآلتييانء داواكارييةكانيان 

ثشتطوَينةخرَيت«.
ل��ة ه��ةف��ت��ةي ي��ةك��ةم��ي راط��ةي��ان��دن��ي 
واذؤى   )16000( لة  زياتر  كةمثةينةكةدا، 
زنجيرةيةك  لةدواى  كؤكرايةوةو  هاوآلتييان 
ياداشتَيكيان  رَيكخراوةكان  كؤبوءنةوة، 

نوءسي بؤ سةرؤكايةتى ثةرلةمانء وةزارةتى 
بةردةوامبوون  ه��ةروةه��ا  تةندروستىء 
لة  ثشتطيريي  كؤكردنةوةي  بؤ  ضاالكي  لة 

كةمثةينةكةيان.

شارةزايان ضي دةَلَين؟
بة وتةي بةشَيك لة ئةنداماني كةمثةينةكة، 
كارى  عيادةكان  نرخى  ب��ةرزك��ردن��ةوةى 
كوردستانة،  ثزيشكانى  سةنديكاى  ثيشةيى 
هةروةك ضؤن  تةندروستى،  وةزارةتى  نةك 
لة ثةيإةوو ثرؤطرامى سةنديكادا نرخى كارى 
دةسةآلتى  بؤ  طةإاندووةتةوة  ثزيشكانى 

كؤنطرة. 
ماستةر  ئةحمةد،  عةلى  يونس  مامؤستا 

زانستى  زانكؤى لة  لة  ئابوءريدا 
ئاماذة بةوةدةكات: سلَيمانى، 
ج�����ار ل��ة زؤربةي 

بإيارداندا هةموو 
الي����ةن����ةك����ان 

ئةمةش  لَيكنادرَيتةوة، 
دةبَيتة هؤي سةرنةطرتني بإيارةكة.

بوارى  ش��ارةزاي��ةى  ئةو  وت��ةي  بة 
دةبَيت  بإيارةكاندا،  »لة  ئابووريي: 
بة  بطةيةنرَيت  س��وءد  زؤرت��ري��ن 
ئةطةر  لةكاتَيكدا  بةآلم  هاوآلتييان، 
زيادبكرَيت،  نرخ  بدرَيت  بإيار 
عيادةكانء  لةنَيوان  دروستدةبَيت  جياوازيى 
ناوضةكانء نةخؤشةكان لةنَيوان هةَلبذاردنى 
خةَلكةكان، كاريطةرييةكى دةروونيى خراثيش 
دروستدةكات لةسةر هاوآلتييان، هاوآلتييان 

نازانن ضؤن مامةَلة بكةن، ئايا ئةم نرخةى كة 
زيادى كردءوة لةسةر ض بناغةيةكة، دوءةميان 
طفتوطؤو  بإيارَيكدا  هةر  لةطةأل  ثَيويستة 
لةإَيى  هاوآلتييان  بؤ   بكرَيت  روءنكردنةوة 
هاوآلتى  ئةوةى  بؤ  راطةياندنةوة  كةناَلةكانى 
هؤشياريى هةبَيت بؤضى نرخةكة زيادكراوة، 

ئةطةر زيادكراوة ئةنجامةكانى ضى دةبَيت«. 

كلينيكةكان دةثشكنرَين
بةثَيى فةرمانى سةنديكاى ثزيشكان ذمارة 
)741( لة 2010/9/18 بؤ باشتر ثَيشكةشكردنى 
خزمةتطوزاريية تةندروستييةكان لة نؤرينطة 
ليذنةيةكى  سلَيمانى،  شارى  تايبةتييةكانى 
هاوبةش لة ثارَيزطاى سلَيمانىء شارةوانىء 
سةنديكاى ثزيشكانى كوردستان بؤ ثشكنينى 
كلينيكة تايبةتةكان ثَيكهات، كة طشت كلينيكة 
 )15( لةماوةى  دةكاتةوة  ئاطادار  تايبةتةكان 

رؤذدا مةرجةكاني ليذنةكة جَيبةجآ بكةن.
)كلينيكةكة  لة:  بريتين  مةرجةكانيش 
هؤَلى  هةبَيتء  طونجاوى  ثانتايى  دةبَيت 
لةبار  نةخؤش  ضاوةإَيكردنى 
سارديىء  ثاكوخاوَينىء  بَيت، 
طةرميى بةثَيى وةرزةكة شياو بَيت، 
لة  كلينيكةكة  هةواطؤإكَيى  رووناكىء 
بةتةنيا  نةخؤش  بَيت،  ثَيويستدا  ئاستى 
ببينرَيت لة ذوورى ثزيشكدا، تا نهَينييةكانى 
ثَيويستى  كاتى  نةخؤش  ثارَيزراوبَيتء 
لة  كة  نرخانةى  بةو  بن  ثابةند  ثَيبدرَيت، 
بةثَيى  دانراوة  بؤي  ثزيشكانةوة  سةنديكاى 

نازناوى ثسثؤإييةكةى«.
ئةندامي  عةبدوَلآل،  دَلخواز  ث��ارَي��زةر، 
عيادةكان،  نرخي  كةمكردنةوةي  كةمثةيني 
بؤ  ليذنةية  ئةم  ثَيكهَينانى  بة  سةبارةت 
رؤذنامة وتى: »خؤشبةختانة دواى ئةو كارو 
هةستاوين،  ثَيى  كةمثةينةكة  ضاالكييانةى 
ضةند رَينماييةك دةرضووة، كة لة كؤى ثَينج 
جَيبةجآ  خاَليان  ضوار  ياداشتةكةمان  خاَلى 
كراوة، بةآلم ئةوةى جَيطةى سةرنجة ئةوةية، 
سةنديكادا  فةرمانى  ثَينجةمى  خاَلى  لة  كة 
بةو  ثابةندبن  كة  كراوة  ثزيشكةكان  لة  داوا 
نرخانةى كة بؤيان دياريكراوة، لة راستيشدا 

ثَيكهاتووة،  ئ��ةوة  بؤ  ئَيمة  كةمثةينةكةى 
بةرزكردنةوةى  بةرةنطاربوونةوةى  بؤ 
واتة  سلَيمانيدا،  شارى  لة  عيادةكان  نرخى 
كةمثةينةكةمان  داواكاريى  سةرةكى  خاَلى 

جَيبةجَينةكراوة«.

وةزيرى تةندروستى سوءرة لةسةر بإيارةكةي
ضةند  لة  كةمثةينةدا  ئةم  لةبةرامبةر 
د.تاهير  رؤذنامةوانيدا،  ضاوثَيكةوتنَيكى 
فةرمانة  ثَيويستي  لةسةر  جةخت  هةورامى 
نرخى  رَيكخستنى  بؤ  دةكاتةوة  وةزارييةكة 
شارى  هاوآلتييانى  قازانجى  بة  عيادةكانء 
رَيكخستنة  ئةو  بةوثَييةي  دةزانَيت،  سلَيمانى 
دةبَيتة هؤي ئةوةى ثزيشكى بةتواناو لَيهاتوو 
لةو شارة كاربكةنء هةروةك راطةياندنةكان 
بةوة تؤمةتبار دةكات، كة كَيشةكةيان طةورة 

كردووة.

لَيدوانَيك كَيشةكة طةورةتر دةكات
لةسةر بآلوكردنةوةى لَيدوانَيكى د.طؤران 
عةبدوَلآل، ئةندامى ليذنةى باآلى كةمثةينةكة 
لة طؤظارى خَيزاندا، بة تؤمةتي ئةوةي تةشهير 
وةزارةت  كراوة،  تةندروستى  وةزارةتى  بة 
هةولَير سكاآليةك  بةرايى شارى  دادطاى  لة 
دينار  مليؤن   )200( داواي  دةك��اتء  تؤمار 

قةرةبوو لة د.طؤران دةكات.
ئةندامانى  سكاآليةدا  ئةو  لةبةرامبةر 
كةمثةينةكة كَيشةى نَيوان د.طؤرانء وةزارةت 
وةك  نةك  دةزان��ن،  هةموويان  كَيشةى  بة 
داواكة  كشانةوةى  داواى  كةسَيكء  كَيشةى 

دةكةن.
ثارَيزةر  روءنكردنةوةية،  بةو  سةبارةت 
باآلى  ليذنةى  ئةندامى  عةبدوَلآل،  دَلخواز 
كةمثةينةكة، وتى: »كةمثةينةكة طوزارشت لة 
طيروطرفتانة  ئةو  دةكاتء  هاوآلتييان  خةمى 
حكومةتدا،  خةَلكىء  لةنَيوان  رايةَلةيةكن 
كةمثةينةكة بةرذةوةنديى تايبةتى خؤيان نيية 
لةسةر داكؤكيكردن لةسةر ئةو كَيشانة، بؤية 
رَيكخراوانة  ئةم  هةَلوَيستى  رَيزي  ثَيويستة 
ئةو  ئةندامانى  ئ��ةوةى  لةطةأل  بطيرَيت، 

رَيكخراوانة ضاوةإَيى ثاداشت نين«.

كارمةندانى تةندروستى، طرووثَيكى فشار دروست دةكةن

»با ضيتر سةنديكاكةمان بة ئيعازى حيزب، نةجوولَيَتةوة«

كَيشةى زيادكردنى نرخى عيادةكان طةورةتر دةبَيت

راثؤرتى: شارا عةبدوإلةحمان

تةندروستى،  كارمةندى  ذم��ارةي��ةك 
ثةلةكردن  مةبةستى  بة  فشار  طرووثَيكى 
رَيكخراوى  لةاليةن  كؤنطرة  ئةنجامدانى  لة 
دروستدةكةنء  تةندروستييةوة،  كارمةندانى 
داوا دةكةن كة ضيتر رَيكخراوةكةيان بة ئيعازى 

حيزب، نةجووَلَيتةوة.
ل��ةم��اوةى ه���ةذدة س��اَل��ى راب����ردوودا، 
تا  كة  تةندروستى  كارمةندانى  ت��وَي��ذى 
ثَيكدَيت  كارمةند   )18000( لة  زياتر  ئَيستا 
تةندروستى  خزمةتطوزاريى  ب��وارى  لة 
كؤنطرةى  يةك  تةنيا  كوردستاندا،  لةهةموو 
كة  هات  ئ��ةوة  دواى  ئةمةش  ئةنجامداوة، 
تةندروستى)ئيدارةى  كارمةندانى  سةنديكاى 
كارمةندانى  ثيشةيى  سةنديكاى  سلَيمانى(و 
تةندروستى)ئيدارةى هةولَير( لةو كؤنطرةيةدا 
يةكيانطرتء  ئةنجامدرا،   )2009/1/25( كة 
دواى  ب��وو،  حكومةت  بةفشارى  ئةمةش 
يةكنةطرنةوة،  ئةطةر  كة  ئ��ةوةى  بإيارى 
كؤنطرةيةدا  لةو  دةربإدرَيتء  بودجةكانيان 
بةنيوة  نيوة  سةنديكا  ستافى  كة  بإياردرا 
تا  بَيت،  يةكطرتووةكة  سةنديكا  هةردوو  بؤ 
شةش مانط دواتر كة كؤنطرةى سةرتاسةريى 
مانطى  سآ  كة  بةجؤرَيك  ئةنجامدةدرَيت، 
لةاليةن  سةنديكاكة  سةرؤكايةتيى  سةرةتا 
لةاليةن  كؤتايى  مانطى  سآ  ثارتييةوةو 
يةكَيتييةوة بكرَيت، بةبآ بةشداريى كارمةندانى 

تةندروستي هيض حيزبء اليةنَيكى تر.
تةندروستى،  كارمةندى  فةتاح،  بَيستون 
بةثَيي  روون��ك��ردةوة:  رؤذنامة  بؤ  ئ��ةوةى 
ئيدارةى  سةنديكاكةى  ثرؤطرامى  ء  ثةيإةو 
هةولَيرو ئيدارةى سلَيمانيش، دةبَيت هةر سآ 
جطة  ئةمة  ببةسترَيت،  كؤنطرة  جارَيك  ساأل 
لةوةى كة لةكؤنطرةى يةكطرتندا، بإيار دراوة 
كة لةماوةى شةش مانطدا كؤنطرة ببةسترَيت، 
وتيشى: »بةآلم، تا ئَيستا كؤنطرة نةبةستراوةو 

مةبةستة  ئةو  بؤ  دياريش  هؤكارَيكى  هيض 
ئاسايشى  بارى  لةكاتَيكدا  نةخراوةتةإوو، 
خزمةتطوزاريى  طونجاوةو  زؤر  هةرَيم 
نةوةستاوة،  لةكاركردندايةء  تةندروستى 
هؤكارةكة  تةندروستى  كارمةندانى  بةآلم 
هةية  ملمالنَييةك  كة  بؤئةوةى  دةطةإَيننةوة 

لةنَيوان ئةم دوو اليةنةدا«.
هةربؤية ذمارةيةك كارمةندى تةندروستى 
فراواندا  كؤبوونةوةيةكى  لة  سلَيمانى،  لة 
بإيارياندا  ئةنجامياندا،  راب��ردوو  هةينى  كة 
كؤنطرة  بةستنى  بؤ  فشار  هَيزَيكى  كة 

دروستبكةن. 
بَيستون فةتاح، ئةندامى ليذنةى باآلى هَيزى 
فشار، بة رؤذنامةى راطةياند: »بؤية ئَيمة وةكو 
دواى  تةندروستى،  كارمةندانى  لة  كؤمةَلَيك 
ضةند كؤبوونةوةيةك بإيارماندا، ببينة هيزَيكى 
فشار لةسةر سةنديكاى كارمةندانى تةندروستى 
كة  سةرتاسةريى  كؤنطرةيةكى  بةستنى  بؤ 
بة  تيابَيت  كوردستانى  ثارَيزطاكانى  هةموو 

هيض  بيروإاوةو  بةجياوازيى  كةركوكيشةوة، 
تيانةبَيت بؤ ئةو كةسةى  مةرجَيكى ثَيشينةى 
مةرجى  بةتايبةتيش  كؤنطرةوة،  دةضَيتة 

حيزبيبوون«.
ليذنةيةكى  فشاردا،  هَيزى  لةكؤبوونةوةى 
كاروبارةكانى  بؤ  ثَيكهَينراوة  ئامادةكاريى 
ئ��اط��ادارك��ردن��ةوةو  دروس��ت��ك��ردنء  فشار 
لة  ثةيوةنديدارةكان،  اليةنة  روونكردنةوةى 
بةرزترين دةسةآلتةوة بؤ خوارةوة، بؤ ئةوةى 
داهاتوودا  دوومانطى  لةماوةى  بتوانرَيت 
كؤنطرة ببةستَيت. بَيستون، هؤكارى كارةكةى 
ئةوانيشى طةإاندةوة بؤئةوةى كة لةو ماوةيةى 
رابردوودا كارمةندانى تةندروستى خوليان بؤ 
دابةزيوة،  زانستييان  ئاستى  نةكراوةتةوةو 
كة  نةبووة  خةمخؤر  »سةنديكايةكى  وتيشى: 
فشار لة وةزارةتى تةندروستى بكات تا خول 
يان  بكاتةوة،  تةندروستى  كارمةندانى  بؤ 
بياننَيرَيتة دةرةوةى وآلت بؤ بينينى خول، ئةمة 
تَييدا  حيزب  سةنديكاية،  ئةو  كة  لةوةى  جطة 

باآلدةستةو بؤ زؤربةى كارةكانيان بةئيعازى 
حيزب دةجوَلَينةوة«.

ه��اوك��ات، س��ةن��دي��ك��اى ك��ارم��ةن��دان��ى 
نةبةستنى  بؤ  خؤيان  ثاساوى  تةندروستيش، 
كة  دةكةن  بةوة  ئاماذة  دةهَيننةوةو  كؤنطرة 
بةهؤكارى تايبةتى، كؤنطرة دواكةوتووة، نةك 

تَيكةآلويى دةستى حيزب.
سةرؤكى  جَيطرى  حةمةإةحيم،  جةبار 
بة  تةندروستى،  كارمةندانى  سةنديكاى 
بةرنامةيةى  ئةو  »بةثَيى  راطةياند:  رؤذنامةى 
كة لةكاتى يةكطرتنةوةى ئةو دوو سةنديكايةدا 
داماننا، دةبوو ساَلى ثار كؤنطرة بكراية، بةآلم 
هةلومةرجى سياسيىء كؤمةَلَيك هةلومةرجى 
تايبةتن بةهةموو كوردستان، وايانكرد  تر كة 
تةنيا  خؤ  نموونة،  بؤ  نةطيرَيت  كؤنطرة  كة 
لةكوردستان كؤنطرة ناطيرَيت، )2000 -3000(
)2000( كةركوك،  لة  هةية  سةنديكا  ئةندامى 

ئةنداممان هةية لةخانةقينء دةوروبةرى، خؤ 
نابَيت ئةوانة لة هةَلبذاردن بَيبةش بكةين«.

ئةوةشى رةتكردةوة، كة نةبةستنى كؤنطرة 
ثةيوةنديى بة دةستى حيزبةوة هةبَيتء وتى: 
خؤيةتي  سروشتي  مافي  حيزبَيك  »هةموو 
رؤشنبيريي،  يان  ثيشةيي،  رَيكخراوي  كة 
ئَيمة  بةآلم  هةبَيت،  خؤي  كؤمةآليةتي  يان 
)2009(دا  لة  كة  سةنديكاية  دوو  ئةو  وةكو 
يةكمانطرتووةتةوة، حيزب هيض هةيمةنةيةكى 

بةسةرمانةوة نيية«.
تةندروستى  كارمةندانى  سةنديكاى 
هةبووة  )12(ل��ق��ى  سلَيمانى(  )ئ��ي��دارةى 
لة  يةكَيكيان  ط��ةورة،  )2(لقى  كرابووة  كة 
هةولَيريش  سلَيماني،  لة  يةكَيكيان  كةركوكء 
دوو  ئةو  كة  هةبووة،  )4(لقيان  خؤي  كاتي 
سآ  هةر  لة  يةكيانطرتووةتةوة،  سةنديكاية 
)سلَيمانى، هةولَير،  لق   )4( بووةتة  ثارَيزطاكة، 
جةبار  بإواى  بة  هةربؤية  كةركوك(،  دهؤك، 
)9( بةرنامةي  يةكخستنةوةي  حةمةإةحيم، 

ساَلى دوو رَيكخراو لةماوةى ضةند مانطَيكدا، 
هةروا ئاسان نيية، وتيشى: »من، هةق دةدةمة 
داواي  كة  تةندروستي  كارمةندَيكي  هةموو 
بةرنامةكاني  ك��ارو  ئيشء  لة  نوَيكردنةوة 
يان  بكات،  ثرؤطرامدا  و  ثةيإةو  سةنديكاو 
داواى هةَلبذاردني تازةو كؤنطرة بكات، بةآلم 
سبةي  كة  بطونجَينيت  هةلومةرجَيك  دةبَيت 
ئةوةي كة هةية، لةوة باشتر بَيتة ئاراوة، نةك 

لة باشةوة بضين بؤ خراث«.
جَيطرى  وتةى  بة  كة  جطةلةوةى  ئةمانة 
تةندروستي  سةرؤكى سةنديكاى كارمةندانى 
وةزارةت��ى  كؤنفرانسى  بةهؤى  كوردستان، 
سةرقاَلى  ئَيستا  ك��ة  تةندروستييةوة 
ئامادةكاريين، زؤربةى كارمةندانى تةندروستى 
»ناكرَيت  ئامادةكارييةو  ليذنةى  لةو  ئةندامن 
ئَيمة فشارى كؤنطرةيةكى تريشيان لَيبكةين«. 

هَيزى  ئَيستا  كة  كارمةندانةى  ئةو  بةآلم 
كة  بةوةدةكةن  ئاماذة  ثَيكهَيناوة،  فشاريان 
هاوكاريى سةنديكا دةكةن لة ئامادةكاريى بؤ 

بةستنى كؤنطرة.

ذمــارة )601( سَيشةممة 2010/9/28بةدواداضوون 18
nawxo.rozhnama@yahoo.com

20 مافى بةدةستهَينانى زانياريى لة كوردستاندا ثَيشَيل دةكريًَت



بة  ك��ة  لةكاتَيكدا   )2006( س��اَل��ى 
ثَيضةوانةى بنةماكانى ديموكراسيء  دوور 
رَيكخراوةيي،  كارى  رَيساكانى  لةهةموو 
هةردوو يةكَيتيى هونةرمةندانى )سلَيمانى(

لة  )هةولَير(  هونةرمةندانى  سةنديكاى  و 
كؤنطرةيةكدا بوون بة يةكء )رَيك�خ�راوى 
كوردستان(يان  ه�ون�ةرم�ةندانى 
كؤمةَلَيك  لةوكاتةدا  هةر  دروستكرد، 
لة  ديار  ئةزموونء  هونةرمةندى خاوةن 
كوردستان،  جوانةكانى  هونةرة  بوارى 
ن��اوى  ل��ةذَي��ر  هاودةنطييةكياندا  ل��ة 
كؤبوونةوةء  ناإازيى(  )هونةرمةندانى 
دذى ئةو كؤنطرة ناشةرعيىء بَي بنةماية 
وةستانةوة، كة بةهيض شَيوةيةك حسابى 
ئةو  داهَينةرانى  ميهرةبانء  ئيرادةى  بؤ 
لةبوارةكةياندا  كة  نةكرد،  هونةرمةندانة 
بةرضاون،  ئةفراندنى  ئةزموونء  خاوةن 
ضونكة  س��ةرن��ج��ة،  جَيطةى  ئ���ةوةى 
)ئتيفاقيية  ضةترى  لةذَير  كؤنطرةكةيان 
بوو،  يةكَيتى(  ثارتىء  ستراتيذييةكةى 
هيض مةودايةكى بؤ ئازاديىء رادةربإينى 
راستةقينةكان  سةربةخؤو  هونةرمةندة 
راسثاردةو  لة  بتوانن  كة  نةهَيشتةوة، 
ثَيشنيارةكان هاوبةش بن، ئةو كؤنطرةية 
هةردةبواية  سياسيي  بإيارى  بةثَيي  كة 
حيزبيانة  قؤرغكردنَيكى  لة  جطة  بكراية، 
ترى  ثإؤذةيةكى  هيض  رَيكخراوةكة،  بؤ 
هونةرمةندانى  كؤنطرةيةدا  لةو  ثَينةبوو، 
حيزب، ئةو هونةرمةندانةى تةنيا لة بؤنة 
موهةإيجَيك  وةك  هونةر  حيزبييةكاندا، 

دةخ��ةن��ة ه��ؤَل��ةك��ان��ةوة ل��ةب��ةردةم��ى 
دةبةن،  كإنووش  سياسيي  بةرثرسانى 
يةكيانطرتةوة دواى كؤنطرةكةيان، ئَيمةى 
هونةرمةندانى ناإازيى ضةندين طفتوطؤو 
ليذنةى  لةطةأل  رةسميمان  دانيشتنى 
كار  تا  ئةنجامدا،  رَيكخراوةكة  ب��اآلى 
طةيشتة ئةوةى ثةرلةمانى كوردستانيش 
بةآلم  كَيشةكانةوة،  ب��اسء  ن��او  هاتة 
هونةرمةندانى  رَيكخراوى  لة  ئ��ةوان 
نةكرد  ئةوةيان  جورئةتى  كوردستان، 
بَينة  حيزبةكةيان  راس��ث��اردةى  لةذَير 
بنبةست  ب��ة  طفتوطؤكان  دةرةوة، 
ناإازيى  هونةرمةندانى  ئَيمةى  طةيشتنء 
رَيكخراوةكة  بة  ئومَيدبوونمان  بَي  لة 
رؤشناييةكانى  لةذَير  دةرةوة،  هاتينة 
سةربةخؤيمان درَيذةمان بة كارةكانماندا، 
ليذنةيةكى  رَي��ك��خ��راوة  ئ��ةم  كةضى 
ئةندامانى  وةرطرتنى  بؤ  دام��ةزران��د 
بةرهةمى  هةَلسةنطاندنى  رَيكخراوةكة، 
كارةكانى،  مَيذووي  ضاالكيى  هونةريىء 
هةبوون  كةسانَيك  من  ب��إواى  بة  كة 
خؤى  كة  هةَلسةنطاندنةكة  ليذنةى  لة 
هونةرمةند نةبوو، وة ئةطةر خؤى بخرَيتة 
هونةرييةوة،  راستةقينةى  فلتةرَيكى  ذَير 
ئةوا دةرناضَيت، ضجاى هةَلسةنطاندن بؤ 
ئةنجاميش  دوا  لة  بكات،  هونةرمةندان 
ئةم ليذنةية رَيذةيةكى زؤرزؤرى كرد بة 
ئةندام لة )هونةرمةندانء ناهونةرمةندان( 
بؤ رَيكخراوةكة، كة بَيطومان لة وةرطرتنى 
منافةسةى  رَيكخراوةش  ئةم  ئةندامانى 

ئةندامانى  زؤرت��رى  هةرضى  حيزبييء 
رَيطةى  فراوانتر  زووت��رء  هةية  حيزب 

بةئةندامبوونى بؤ نزيككرايةوة.
سةرئةنجام دةبينين جَيطرى سةرؤكى 
رَيكخراوةكة خؤى دان بةوةدا دةنَيتء لة 
ثَيدةكات،  ئاماذةى  )رؤذنامة(  رؤذنامةى 
كة لة )280( كةس كة طواية ئةندامى كاران، 
نةبوون،  ئةوا )100( كةسيان هونةرمةند 
وة نزيكةى)300( كةس هيض ئةوةلياتَيكى 
نييةو  رَيكخراوةدا  ئةم  سكرتاريةتى  لة 

ثَيناسي رَيكخراوةكةشيان هةية؟!!!.
كة  رَيكخراوة،  ئةم  لةمانةش  جطة 
هةرَيم  لة حكومةتى  مانطانةى  بةخشينى 
سةرةتادا  لة  من  زانياريى  بةثَيي  هةيةو 
مانطانة )70( مليؤن ديناريان وةردةطرت، 
ضةندين  دةكرَيت  زؤرةو  ثارةيةكى  كة 
طةورةى  شاكارى  هونةريىء  ثإؤذةى 
تاكو  دةبينين  كةضى  بدرَيت،  ئةنجام  ثَي 
هيض  هونةرمةندان  رَيكخراوى  ئَيستا 
ثإؤذةيةكى هونةريى ئةنجام نةداوة، جطة 
ئاهةنطةكانى  بؤنةو  لة  بةشداريكردنى  لة 
كة  ثارةيةى  بإة  ئةم  حكومةت،  حيزبء 
باسم كرد دةتوانرا مانطانة )10( ثَيشانطةى 
شَيوةكاريى، يان )4( كؤنسَيرتى هونةريى 
طةورة، يان )10( شانؤطةريى، يان )فيلمى 
نةكرا؟!،  بؤ  ثَيبكرَيت،  سينةمايش(ى 
جَيطرى سةرؤكى رَيكخراوةكة كة ئَيستا 
طلةيي ئةوة دةكات، ئةى بؤ ثرسيارى ئةو 

)70( مليؤن دينارة ضى دةَلَيت؟!
ضي؟  ماناى  يةكطرتنةوة  نازانم  من 

هةريةك  ئَيستاش  ضوارساأل،  دواى  كة 
)سةنديكاى  هونةرمةندان(و  )يةكَيتيى  لة 
بةيةك  دذ  ب��إي��ارى  ه��ون��ةرم��ةن��دان( 
كَيشةء  لةسةر  ناتةبان  دةردةك���ةنء 
كؤنطرة،  ئةنجامدانى  لة  طرفتةكانيان 
سةنديكاى  سكرتَيرى  شَيخانى(  )ئةنوةر 
دةَلَيت:  كة  دةكات،  راست  هونةرمةندان 
نةماوة(،  شةرعيةتى  باآل  )ئةنجومةنى 
ثإؤطرامى  ء  ثةيإةو  بةثَيي  ضونكة 
بكراية،  كؤنطرة  دةبواية  رَيكخراوةكة، 
رَيكخراوة  ئةم  ئَيستاى  بارطرذييةي  ئةم 
ئةو  دةره��اوي��ش��ت��ةى  ت��َي��ي��ك��ةوت��ووة، 
رقء  و  هةَلثةسَيردراو  كةيسة  هةموو 
رةطى  سةرةتاوة  لة  كة  دووبةرةكييةية، 
لةنَيو ئةندامانى ئةم رَيكخراوة،  داكوتاوة 
لةم هةموو كَيشانةى كة ئَيستا تةشةنةى 
كردووة، ئةطةر كؤنطرةش بكات، ضونكة 
لة ملى  دةستى حيزب زؤر ئةستوورترة 
كة  هونةرمةندة،  كؤمةَلة  ئةم  باريكى 
رَيذةيةك لة خةَلكى هةلثةرستء بودةَلةو 
بةرذةوةنديى ثارَيزيشيان تَيداية، جطة لة 
بإينى  ئازاديىء  بوارةكانى  فراوانكردنى 
دةستى حيزب لةو رَيكخراوةو بةشَيوةيةكى 
رَيكخراوةكةو  هةَلوةشاندنةوةى  ديكة 
لةسةر  دروستكردنةوةى  سةرلةنوَي 

بنةمايةكى هونةريىء ديموكراسي.
هيض  هونةرمةندان  رَيكخراوى  ئَيستا   *
ثإؤذةيةكى هونةريى ئةنجام نةداوة، جطة لة 
بةشداريكردنى لة بؤنةو ئاهةنطةكانى حيزبء 

حكومةت.

له ميانه ي گه إانه وه که م بؤ کوردستان، 
گشتيدا  ب��واري  له  چاالکييه کمان  چه ند 
سه رنجمان  داه��ات��وودا  )ل��ه  ئه نجامدا 
ده نوءسين(.  تر  چاالکييه کاني  ده رباره ي 
له زانکؤي  لَيکچه رَيک بوو  له وانه  يه کَيک 
سه آلحه دين، کؤلَيژي فه لسه فه، به هه وَلي 
سيوه يلي،  رَيبوار  کاک  به إَيزم  هاوإَيي 
فه يله سوفي  سياسيي  بيري  ده رب��اره ي 
له  مه به  ست  ئاگامبين،  جورجيؤ  ئيتاَلي 
سه ر  له  نه بوو  قسه کردن  لَيکچه ره که 
ورد،  يان  قووأل  به شَيوازَيکي  ئاگامبين 
به َلکو له به ر نه ناسراويي ئه م فه يله سوفه، 
ختوکه داني  ته نيا  سه ره کي  مه به  ستي 
فزوليه تي خوَيندکارء بيرياري کورد بوو 

ده رباره ي ئه م نوءسه ره.
ئاگامبين  سياسيي  بيري  پرؤژه ي     
ئه گه ر هه وَلبدرَيت له دَيإَيکدا کورتبکرَيته وه، 
ئه وا ده توانرَيت به مشَيوه يه ده رببإدرَيت: 
له ميانه ي پرؤژه ي مؤدَيرنه ي رؤژئاوادا 
ئاراوه، که  له ده وَله ت هاتوءه ته  جؤرَيک 
ژياني  کردءوهء  ره جاأل  رووتء  مرؤڤي 
کردءوه ته ژيانَيکي کوله مه رگي. به جؤرَيک 
که ده توانرَيت بوءترَيت چه ق يان کرؤکي 
پرؤژه ي مؤدَيرنه ي رؤژئاوا ده وَله ت نييه 
وه ک زؤرَيک وه هاي داده نَين، به َلکو کامپه، 
که  ده وَله تَيکه  ئاگامبين  ده وَله ته الي  ئه م 
دؤخي  عورفيدايه ،  دؤخي  له  هه ميشه 
که  دؤخه يه  ئه و  ئيکسَيپشن  يان  عورفي 
س��ه روه ره وه  لةاليه ن  ياسا  بةپَيي  ياسا 
ئه گه ر  لةکارده خرَيت،  سياده(  )خاوه ن 
روونتر قسه بکه ين، ئه و ساته وه خته يه که 
مه ترسيدايه،  له  ده کات  هه ست  ده وَله ت 
بؤيه به  بإيارَيك ده  ستوءرء ياساکاني تر 
لةکار ده خات، له دؤخَيکي وه هادا ده وَله ت 
ياسا  بةپَيي  که  ده سه آلتدارَيک،  ده بَيته 
بپرسَيته وه،  لَيى  نييه  ئه وه ي  مافي  که  س 
که  مرؤڤه ي  ئه و  ئه مه دا  ئه نجامي  له 
ده ژي،  ده وَله ته دا  ئه م  چوارچَيوه ي  له 
هه موو  له  رووتبوءه ته وه  که  مرؤڤَيکه 
ئاگامبين  که  که سه يه  ئه و  مافه کاني، 
له  رووت  هؤمؤساکه ر،  ده نَيت  ن��اوي 
به رامبه ر ده وَله تدا ياني: که سَيکه که هيچ 
لةنَيوان  نه ماوه  رَيگرَيک،  به ربه ستَيک، 
ئاره زووي  به  ده وَل��ه ت  ده وَله تدا،  ئه وء 
خؤي ته راتَيني پَيده کات، ژياني ئه و کة سه 
ناتوانَيت  نيية،  خؤي  موَلكي  دي  چي 
يان  مه رگي  بةجؤرَيک  بکات،  ئه  زمووني 
کوشتني ئه م مرؤڤه شايسته ي ئه وه  نييه 

که ببَيته جَيگاي لَيپرسينه وه ي دادگا. 
پرؤژه ي  بؤ  ئاگامبين  خؤَيندنه وه ي 
خؤَيندنه وه يه کي  رؤژئ��اوا  مؤدَيرنه ي 
جودايه، ئةگه رچي ره گَيکي زؤر قووَلي له 
پرؤژه ي فؤکؤء پيس ئه ويش هاها ئارندتا 
له وه دايه  پرؤژه يه  ئه م  جودايي  هه يه، 
ياسا  ئاَلؤزيي  دونياي  لةسه ر  کار  زياتر 
زمانه وانييء  ياساء  ئاگامبين  ده ک��ات. 
گرآ  پَيکه وه  ئه ده ب  فه لسه فه ء  و  مَيژوو 
ده دات، بؤئه وه ي ديدي خؤي بونياد بنَيت، 
مؤدَيرنه،  بؤ  ره خنه کردني  ميانه ي  له 
يان شار- پؤلس  ده َلَيت:  پَيمان  ئا گامبين 

ده وَله ت کوله مه رگي به رهه م دَينَيت، به آلم 
ده کات،  باش  ژياني  خواستي  هه ميشه 
به  هه َلنه خه َله تَيين  ئَيمه  ده بَيت  که واته 
به رهه مهاتوودا  له گه أل  به َلکو  خواست، 

مامه َله بکه ين. 

ئا گامبيندا،  ئه م پرؤژه يه ي  له  هه ناوي 
دَلته نگ  بةئاگاهاتنه وه ي  ساته وه ختَيکي 
بؤ  ساته وه خته  ئه م  حه شارداوه،  خؤي 
ئَيمه ي کورد تؤزَيک زياتر دَلته نگه، چونکه 
مؤدَيرنه هَيشتا له و ناوچه يه ي ئَيمه دا وه ک 
لةگه َلدا  مامه َله ي  به هه شتييانه  خه ونَيکي 
ئه لته رناتيڤَيک  وه ک  مؤدَيرنه  ده کرَيت. 

ئه و  بري  لة  ژيان  له  تر  جؤرَيکي  وه ک 
من  کاتَيک  بؤيه  هه مانه،  که  ژيانه ي 
فه لسه فه  کؤلَيژي  له  ئا گامبين  ده رباره ي 
قسه م کرد، جؤرَيک له هه ستکردن هه بوو 
به وه ي ئايا ئه مه بانگه شه يه بؤ ئوسوَليه ت، 
بؤ گه إانه وه بؤ پَيش مؤدَيرنه، بؤ ئايين؟ 

ده کرَيت  وه ها  پرسيارَيکي  لةکاتَيکدا 
پرسيارَيکي ره وا بَيت، به آلم له هه مانکاتدا 
ده سته پاچه ييء بَيتوانايي ئَيمه ده رده خات 
بؤ مامه َله کردن لةگه أل پرؤژه يه کي ئاَلؤزء 
روانگه يه کي  له  مؤدَيرنه دا  وه ک  دژواري 
ئه گه ر  من  تَيگه يشتني  به  ره خنه ييانه وه، 
تاريکه کاني  اليه نه  له  بَيئاگابين  ئَيمه 
هه يه  ئه وه   ئه گه ري  زياتر  ئه وا  مؤدَيرنه، 
تاريکه کاني  اليه نه  خؤماندا  دونياي  له 
خه َلکانَيکين  ئَيمه  به رهه مبهَينين، 
پ��رؤژه ي  به  دراوي���ن  چ���وارده ور  که 
شکستهاتووي پإ تراژيدياي مؤدَيرنه، له 
راستيدا ئه م پرؤژه شکستخواردءوانه يان 
تاريکانه له سه ر جه سته ي ئَيمه برينَيکي 
قووَلي دروستکردءوه، ئيتر ئه وه  پرؤژه ي 
شاي  پإؤژه ي  تورکه،  پرؤژه ي  عه ره به، 
ئَيرانه، ئه وه شي دووباره تراژيديايه ئَيمه 
ناده ين،  مؤدَيرنه  شکستي  باجي  ته نيا 
به َلکو ده بينه قوربانيي بؤ ئه و سيستمانه ي 
ئه وه  ئيتر  ئاراوه،  دَينه  شکست  پاش  که 
ئايينيء  توندإه وي  ئيسالمييه،  کؤماري 

نه ته وه يي عه ره بء تورکه.
بؤيه بةئاگابوون له ئاگامبين بؤ ئَيمه 
ئاگامبينه وه  له  هه نوءکه ييه،  پرسَيکي 
فَيرده بين ئه و ده وَله ته ي که نيمانه ئه گه ر 
ره نگه  ئ��ه وا  هاني،  به رهه ممان  هاتوو 
ئازاديمان  زياتر  که  ئه وه ي  مايه ي  ببَيته 
له  ره نگه  بةئاگاييه  ئه م  بکات،  زه وت  لَي 
زياتر  باشوءردا  کوردستاني  ئَيستاي 
سياسيي  ده سه آلتَيکي  بَيت،  هه نووکه يي 
ئه گه ر  هه رَيمدا  حکومه تي  شَيوه ي  له 
نه که ين،  لةگةَلدا  مامه َله ي  بةئاگايانه وه 
ببَيته حکومه تَيک بؤ  له بري ئه وه ي  ئه وا 
ده بَيته  کاروباره کانمان،  به إَيوةبردني 
حکومه تَيک بؤ به إَيوه بردنمان، جوداييه کي 
يان  حکومه ت  ئه وه ي  لةنَيوان  هه يه  زؤر 
بؤ  بوارت  که  بَيت  ده زگايه ک  ده وَل��ه ت 
مافه کانت،  به ديهَيناني  بؤ  بإه خسَينَيت 
لةگه أل ده سه آلتَيکدا که تؤ بکاته ئامرازَيک 
بؤ به ديهَيناني ئامانجَيک، که په يوه نديي به  

تؤوه نييه. 
ئَيمه  بةئاگابووني  زياتر  له مه  ره نگه 

بَيت  يان  بوايه،  يارمه تيده ر  ئاگامبين  له 
ئه و  لةگه أل  مامه َله کردنمان  چؤنَيتي  بؤ 
ده کات،  په روپؤ  به غدا  له  که  ده وَله ته ي 
به شداربووين  گه رموگوإييه وه  به  ئَيمه 
ده زگاکاني  ده وَله تء  بونيادنانه وه ي  له 
عَيراقي نوآء چاالکانه بوءينه به شَيک له 
حکومه ت، به بآ ئه وه ي هه رگيز ئه و گومانه 
ئه وه ي  که  پَيبکه ين،  چه که ره  خؤماندا  له 
ئَيمه تَييدا به شدارين له هه موو جَيگايه کي 
دونيا مرؤڤي له په لوپؤ خستوءه، رووتء 
ره جاَلي کردءوه، هه رگيز له وه باشتر بؤ 

ئَيمه )به رهه م( ناهَينَيت.
که  ده کاته وه  ئاگامان  به  ئاگامبين 
کاتَيک  زاراوه کان،  به هاکان،  چه مکه کان، 
ماناي  ئه وا  ده وَله ته وه،  بواري  نَيو  دَينه 
تايبه تي خؤيان وه رده گرن، که له زؤر باردا 
زانراوه که يه تي،  رءوک��ه شء  مانا  به  دژ 
نرخه،  به  گه لَيک  وانه يه کي  ئَيمه  بؤ  ئه مه 
ده سکه اليه کي  ده بَيته  کاتَيک  زمان  چؤن 
ده وَله ت، وه ک به م شَيوازه به کارده برَيت 
رؤَلَيک  چ  ده کرَيت،  لةگةَلدا  مامه َله ي  يان 
بيرکردنه وه،  قؤرغکردني  له  ده بينَيت 
شاردنه وه ي  بؤ  ته مومژ  هَينانةئاراي  له 
ئه مإؤ ميديا کارَيکي  کَيشه ي راسته قينه، 

ترسناک له م بواره دا ده کات. 
بؤ  ئ��ه وه م��ان  ه��ه روه ه��ا  ئاگامبين 
روونده کاته وه که له سيستمي رؤژئاوادا 
دَيت،  به رهه م  کاتَيک  ته نيا  باش  ژياني 
بَيت،  ته نيشتييه وه  له  خراپ  ژياني  که 
مه حاَله،  خراپ  ژياني  به بآ  باش  ژياني 
مرؤڤه  زي��ن��دوءه ک��ان،  م���ردءوه  به بآ 
ئه وه ي  پرسيار  بؤيه  ناژين،  ژياوه کان 
مؤدَيرنه ي  پرؤژه ي  الساييکردنه وه ي  له 
زيندوءه کان  مردءوه  بواري  رؤژئ��اوادا 
له  داهاتوو  رؤژان��ي  له  فراوانه.  چه ند 
من  نه رويج  وآلت��ي  له  بَيرگن  زانکؤي 
بؤ  به کارده به م  ئاگامبين  چه مکه کاني 
هه ناوي  له  کورد  ژياني  خوَيندنه وه ي 
وآلتاني رؤژهه آلتي ناوه إاستدا، له ميانه ي 

کؤنفرانسَيکدا.
هه روه ها  ئاگامبينء  له  بةئاگابوون 
رؤژئاوا،  پؤستمؤدرَينه کاني  فةيله سوفه 
که  ئاگاييه ک  هَينانةئاراي  هؤي  ده بَيته 
ئاگامان  به  مؤدَيرنه  مه ترسييه کاني  له 
بکاته وه، به تايبه ت لةم ثرؤژه ي مؤدَيرنه دا 
زؤر دروشمي بريقء باقي هه َلخه َله تَينه ر 
هه ن، که ره نگه ده رئه نجاميان مه ترسيدار 

بَيت.

بؤضوون

ده سه آلتَيکي سياسيي 
له شَيوه ي حکومه تي 

هه رَيمدا ئه گه ر 
بةئاگايانه وه مامه َله ي 

لةگةَلدا نه که ين، 
ئه وا له بري ئه وه ي 
ببَيته حکومه تَيک 
بؤ به إَيوةبردني 

کاروباره کانمان، ده بَيته 
حکومه تَيک

بؤ به إَيوه بردنمان

birura.rozhnama@gmail.com
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ثةرلةمان، لةبةردةم 
بةرثرسياريَتيدا

رَيكخراوى هونةرمةندان، ناشةرعيية

ئا گامبين به  کوردي

شَيوةكار: محةمةد هاشم - هةولَير

سةردار عةزيز

ئ��ؤث��ؤزس��ي��ؤن، ه��ةر 
بؤ  دةرفةتَيكى  دةرةت���انء 
يةكخستنى  لةثَيناوى  لوابَيت، 
دامةزراوانةى  ئةو  هةموو 
ئيدارةييان  دوو  مؤركى  كة 
يةك  هةنوكة  تا  لَينةتةكيوةء 
ف��ش��ارى خؤى  ن��ةخ��راون، 

كردووة. 
دي���وان���ى ض��اودَي��ري��ى 
لةو  بوو  يةكَيك  داراييش، 
ساَلى  لة  ك��ة  دةزطايانة 
كوردستان  ثةرلةمانى  لة  ياساكةى  )2008(ةوة 
ثةسةند كراوةء دانانى سةرؤكةكةشى خراوةتة 
زةمةنَيكى  تَيثةإينى  ثاش  ثةرلةمان.  ئةستؤى 
سةرؤكايةتيى  ياساكة،  دةرضوونى  لة  زؤر 
خستة  بةإَيزى  كانديدَيكى   )c.v( ثةرلةمان، 

بةردةستى ئةندامانى ثةرلةمان. 
بةبآ هؤكار،  دواكةوتنَيكى زؤرى  سةرةإاى 
طرنط،  وا  دةزطايةكى  ياساى  جَيبةجَيكردنى 
دةزطاية  ئةم  راس��ت،  ئاقارى  بة  هةنطاوَيكة 
ضاودَيريىء  لة  طرنط  رؤَلَيكى  كارابوونى  لة 
سامانى  ثاراستنى  طةندةَليىء  بةطذاضوونةوةى 
طشتيى دةبينَيت، بةآلم  ئةوةى مةبةستى ئَيمةية، 
كاتَيك  ياساكةية،  جَيبةجَيكردنى  ضؤنَيتيى 
كة  ياساكةبين  )5(ى  مادةى  ثابةندى  بمانةوَيت 
دةكاتء  ديوان  سةرؤكى  دياريكردنى  لة  باس 
بة  هةرضةندة  ثةرلةمان.  ئةستؤى  دةيخاتة 
روونى باس لة ضؤنَيتيى ميكانيزمى دانانى ناكات، 
لة كاتى دياريكردنى  نيية  ماناية  بةو  ئةمة  بةآلم 
ثةرلةمانتاران  بة  راوَي��ذ  ثرسء  ثاَليوراودا، 
بكرَيت  ثةيإةو  شَيوازَيك  ثَيويستة  نةكرَيت، 
ئاسايىء  هةَلبذاردنَيكى  رةنطدانةوةى  كة 
ببنة  ياساييةكان  مةرجة  بَيتء  ديموكراتييانة 
ثَيوةرء لةسةر بنةماى تواناو ثسثؤإيى، زياد لة 
واية  الم  دةنطدانةوة.  بخرَيتة  ثاَلَيوراوَيك  تةنيا 
ميكانيزمة  ئةو  رةضاوى  ئةطةر  كوردستان،  لة 
توانايةيان  ئةو  زؤر  كةسانَيكى  بكرَيت،  ياسايية 

تَيداية كة بؤ ئةم ثؤستة كَيبإكآ بكةن.
لةدانيشتنى ذمارة )1(ى خولى طرَيدانى يةكةم 
لة ساَلى دووةمى خولى سَييةمى هةَلبذاردن، لة 
ثةرلةمان  سةرؤكايةتيى   )2010/9/20( رؤذى 
خستبووة  ياَلَيوراوى  يةك  تةنيا  ثةسةندكردنى 
بةرنامةى كارةوة، كاتَيك ثةرلةمانتاران لة هؤَلى 
شَيوازى  رةضاوى  باسى  ويستيان  ثةرلةمان 
ثاَلَيوراوان،  دياريكردنى  لة  بكةن  ياسايى 
رَيطاى  شَيوةيةك  هيض  بة  ثةرلةمان  سةرؤكى 
سةرنجى  راو  كة  نةدا  ثةرلةمان  ئةندامانى  بة 
خؤيان بدةنء بة مةش سةرؤكايةتيى ثةرلةمان، 
ثةرلةمان  ناوخؤى  ثةيإةوى  بةثَيضةوانةى 
ثةرلةماندا،  هؤَلى  لةناو  هةر  كرد،  رةفتارى 
كرد،  ثةرلةمان  سةرؤكى  ئاراستةى  نامةيةكم 
لة  باس  كة  ثةرلةمان  ئةندامانى  بة  نةدان  )رَيطا 
ناياساييبوونى شَيوازى بةإَيوةبردنى بةرنامةى 
زةقى  ثَيشَيلكارييةكى  بكةن،  ثةرلةمان  كارى 
سةرؤكايةتيى  كةضى  ناوخؤية(،  ثةيإةوى 
بةو  ثرؤسةكةى  هةَلبذاردء  بَيدةنطيى  ثةرلةمان 
كة  بةإَيكرد،  دةيةويست  خؤى  كة  شَيوةيةى 
ديموكراسييانةى  بةإَيوةبردنَيكى  لة  دووربوو 
لة  طوزارشت  نوَينةرةكانى  كة  دام��ةزراوَي��ك 

ئيرادةى ميللةتَيك دةكةن.
ئةندامانى  بة  رَيطا  ئةطةر  وآلتَيكدا،  لة 
بة  ياسايىء  شَيوازَيكى  بة  نةدرَيت  ثةرلةمان 
ئةم  ناضار  دةربإن،  خؤيان  بيروراى  ئازاديى 
لة  ضةند  دام��ةزراوةي��ة   ئةم  بكةم،  ثرسيارة 
كة  كوردستانداية  خةَلكى  ضاوةإوانيى  ئاستى 
بةرطريى  بؤ  ياساإَيذى  بَيت،  مينبةرَيك  بتوانَيت 
بطَيإَيت  كارا  رؤلى  بكاتء  هاوآلتييان  مافى  لة 
جَيبةجَيكردنى  ضاودَيريكردنى  بةرطريكردنء  لة 

ياساء ثاراستنى  ئازاديى رادةربإين.
 لة كؤتاييدا، دةبَيت دان بةم راستييةدا بنَيين 
ض  لة  هةرَيمةدا،  لةم  ديموكراتييةت  ئازاديىء  كة 

دؤخَيكى نالةباردان؟

كاردؤ محةمةد

لة ثةرلةمانةوة



بةدواداضوون
nawxo.rozhnama@yahoo.com
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رؤذنامة

مافى بةدةستهَينانى زانياريي ثةيوةندييةكى 
بابةتى  ثرسء  ب��ةزؤر  هةية  راستةوخؤى 
رؤذانةى  ضاالكى  ثَيويستىء  لة  كة  ترةوة، 
هاوآلتييانةوة دةستثَيدةكات تا دةطاتة بابةتى 
ديكةى وةك ئاستى فةراهةمبوونى بنةماكانى 
دةرخستنى  شةفافيةت،  ديموكراسى، 
ئازاديي  بنةماكانى  فةراهةمبوونى  طةندةَليى، 
رادةربإين، بةشداريىء ئاستى رؤألء ضاالكى 

راطةياندنء كارى رؤذنامةوانيى.

مافى بةدةستهَينانى زانياريي 
ضيية؟

م��اف��ى ب��ةدةس��ت��ه��َي��ن��ان��ى زان��ي��اري��ي 
بةو  دةستإاطةيشتن  تواناى  لة،  بريتيية 
زانيارييانةى كة لةاليةن دةوَلةتء بة تايبةت 
دةستةطشتييةكانةوة هةَلطيراون، بةتايبةت ئةو 
زانيارييانةى كة هاوآلتييان ثَيويستيان ثَييةتىء 
بنياتنانى  بة مةبةستى  لَيى  سوودمةند دةبن 
بابةتى  ث��رسء  دةرب��ارةى  بيرءبؤضوون 
جياواز، هةروةها دةوَلةتء دةستةطشتييةكان 
ئاشكراكردنى  بةرثرسيارَيتى  رووبةإووى 
ئةطةريش  دةكاتةوة،  جياوازةكان  زانياريية 
يان  كةس،  لةاليةن  تايبةت  داواكارييةكى 
ئاشكراكردنى  بؤ  نةبوو  بوونى  اليةنَيكةوة 

ئةو زانيارييانة.
سةرةإاى  زانياريى  بةدةستهَينانى  مافى 
حكومةتء  طرنطى  رةطةزَيكى  بة  ئ��ةوةى 
دادةنرَيت،  ديموكراسييانة  بةإَيوةبردنى 
راستةوخؤ  بنةإةتىء  مافَيكى  لة  بريتيشة 
ئازاديي  مافى  ث��رسء  بة  ثةيوةنديدارة 
جيهانيى  جاإنامةى  بةندَيكى  رادةربإينء 

مافةكانى مرؤظيشة.
زانياريي  بةدةستهَينانى  طرنطيى 
لةاليةكةوة خؤى دةبينَيتةوة لةوةى، وادةكات 
شاراوة  حكومةت  دةوَل��ةتء  ضاالكييةكانى 
نةبنء ئةوانةى لة دةسةآلتدان بةرثرسياربن، 
لة هةمانكاتيشدا بابةتَيك بن بؤ لَيثرسينةوة، 
دةدات��ة  مانا  بةهاو  تريشةوة  اليةكى  لة 
لةاليةن  راكان  بةوةى  رادةربإين،  ثرؤسةى 
بابةتة  بة  ئاطادارء هؤشيار  كةسانء اليةنى 

ثةيوةنديدارةكانةوة بةرهةم دةهَينرَين.
مافى بةدةستهَينانى زانياريي لة ضةندين 
وآلتى جيهاندا بووةتة مافَيكى دةستووريىء 
ذمارةى  لة  بةرضاو  زيادبوونَيكى  ياسايىء 
بةدةستهَينانى  مافى  كة  هةية  وآلتانةدا  ئةو 
ياسايىء  مافَيكى  بووةتة  تياياندا  زانياريى 
وآلتانة  ئ��ةو  ذم���ارةى  ئَيستا  ت��اوةك��و 

طةيشتووةتة )90( وآلت.

بةَلطةنامة نَيودةوَلةتييةكان
ضؤن باسى دةكةن؟

كؤمةَلةى طشتيى نةتةوةيةكطرتووةكان، لة 
خولى يةكةمى خؤيدا لة ساَلى )1946( ئاماذة 
دةستاودةستكردنى  بةدةستهَينانء  مافى  بة 
يةكةمى  بإطةى  لة  كاتَيك  دةكات،  زانياريي 
»مافى  دةَل��َي��ت:  دا   )59( ذم��ارة  بإيارى 
دةستاودةستكردنى زانياريي بة يةكَيك لة مافة 
بنةإةتييةكانى مرؤظ هةذمار دةكرَيت، وةك 
ضؤن ثارسةنطى هةموو ئةو ئازادييانةشة كة 

نةتةوةيةكطرتووةكان دةيانسةثَينَيت«.
جاإنامةى جيهانيى مافةكانى مرؤظ، كة 
لة ساَلى )1948(دا دةرضووة، زؤربةإوونىء 
وةك مافَيكى بنةإةتى باس لة دةستإاطةيشتن 
بة زانيارييةكانء مافى ئازاديى بيروإا دةكات، 
لة مادةى )19(دا هاتووة: »هةموو كةسَيك مافى 
هةية،  رادةربإينى  ئازاديى  بيروإاء  ئازاديي 
بيروإا  وةرطرتنى  ئازاديي  مافى  ئةمةش  كة 
بة  دةستإاطةيشتن  ثَيهةَلضنينء  تةنط  بةبآ 
هةواألء بيروإاء طواستنةوةيان بؤ كةسانى 
بةبآ  ئامرازَيكء  بةهةر  دةطرَيتةوة،  تر 

لةبةرضاوطرتنى سنوورةكان.
دووةم���ى  خ��اَل��ى  )19(ء  م���ادةى  ل��ة 
مةدةنىء  مافة  نَيودةوَلةتى  ثةيماننامةى 
هاتووة:  )1966(دا  ساَلى  سياسييةكانى 
رادةربإينى  ئازاديي  مافى  مرؤظَيك  »هةموو 
لة؛  دةب��َي��ت  بريتيى  م��اف��ةش  ئ��ةم  ه��ةي��ة، 
بيروإاو  شَيوة  هةموو  بة  طةيشتن  ئازاديي 
بؤ  طواستنةوةيان  وةرطرتنء  زانيارييةكء 
ئةوانى تر بةبَى لةبةرضاوطرتنى سنوورةكان، 
بَيت،  يان ضاثكراو  نووسراو،  بة شَيوازى  ض 
يان  بَيت،  هونةريى  ضوارضَيوةى  لة  يان 
خؤى  هاوآلتى  كة  تر  هةربةشَيوازَيكى 

هةَليدةبذَيرَيت«.
يةكةمى  خولى  راطةياندنى  لة  هةروةك 

نةتةوةيةكطرتووةكاندا  طشتيى  كؤمةَلةى 
ذمارة  بإيارى  لة   )1946( ساَلى  ل����ة 
جاإنامةى  )19(ى  بةندى  هةروةها  )59(ء 
مادةى  لة  مرؤظ  مافةكانى  ج�ي��ه��ان��يى 
)19(ء خاَلى دووةمى ثةيماننامةى نَيودةوَلةتى 
دةركةوتووة،  مةدةنييةكان  سياسيىء  مافة 
ثةيوةندييةكى بةهَيز لة نَيوان ئازاديي بيروإاو 

مافى بةدةستهَينانى زانياريدا هةية.
نةتةوةيةكطرتووةكان  رَيككةوتننامةى  لة 
سةبارةت بة نةهَيشتنى طةندةَليى لة كانوونى 
لة   )13( مادةى  لة   ،)2000( ساَلى  دووةمى 

خاَلى يةكةم، بإطةى )أ و ب(دا هاتووة:
ثرؤسةى  لة  شةفافيةت  بةهَيزكردنى  »أ: 
بؤ  خةَلك  هاندانى  ه��ةروةه��ا  ب��إي��اردان 

بةشداريكردن تَيياندا.
زانياريي  دةستكةوتنى  زامنكردنى  ب: 

بةشَيوةى ثراكتيكيى بؤ هاوآلتييان.
»طرنطيدان بة ثرسى شةفافيةتء زانياريي 
لة رَيككةوتننامةى نَيودةوَلةتى سةبارةت بة 
سةرجةم  ثَيويستى  طةندةَليى،  نةهَيشتنى 
مافى  كة  دةردةخ���ات  رَيوشوَينانة  ئ��ةو 
بؤ  دةكةن  مسؤطةر  زانياريي  بةدةستهَينانى 

دامةزراندنى سيستمَيكى بةإَيوةبردنى دوور 
لة طةندةَليى.

رَيكخراوى يونسكؤ لة جاإنامةى خؤى لة 
كؤنطرةى طشتيى ساَلى )1978(داء لة ميانى 
راطةياندنء  رؤَل��ى  لةسةر  جةختكردنةوة 
ثاراستنى  ضةسثاندنء  لة  رؤذنامةنووسان 
لة  باسى  بةإوونى  زؤر  مرؤظ  مافةكانى 
مافى بةدةستهَينانى زانيارييء طةياندنى ئةو 
دةكات،  هاوآلتييان  خةَلكء  بة  زانيارييانة 
)59(ى  ذمارة  بإيارى  كؤنطرةيةدا  لةو  هةر 
كة  نةتةوةيةكطرتووةكان  طشتيى  كؤمةَلةى 
ياداشت  كراوة،  ثةسةند  )1946(دا  ساَلى  لة 

كراوةتةوة.
يةكةمى  جاإنامةى  يةكةمى  مادةى  لة 
رؤَلى  بة  سةبارةت  يونسكؤ  رَيكخراوى 
مرؤظدا  مافةكانى  ضةسثاندنى  لة  راطةياندن 
لَيكطةيشتنى  ئاشتىء  »ثشتطيرى  هاتووة: 
نَيودةوَلةتىء ضةسثاندنى مافةكانى مرؤظء 
جياكاريى  ن��ةذادث��ةرس��ت��ىء  نةهَيشتنى 
نةذاديىء نةهَيشتنى هاندان بؤ شةإوشؤإ، 
ئازادانةى  دةستاودةستكردنى  بة  ثَيويستى 
زانيارييةكانء بآلوكردنةوةيان بةشَيوةيةكى 
هؤيةكانى  دةكات  ثَيويست  هةية،  بةربآلوتر 
راطةياندن بةشدارييةكى بنةإةتى لةم رووةوة 

ببينن«.

لة دةستوورء ياساكانى عَيراق
دةستووريىء  دؤكيؤمَينتة  هةرضةندة 
ياساييةكانى عَيراق دةقَيكى ئاشكراو روونى 
تَيدا نابينرَيت، كة راستةوخؤ ئاماذة بدات بة 
هةمانكاتدا  لة  زانياريي،  بةدةستهَينانى  مافى 
ناإاستةوخؤ  ئاماذةيةكى  دؤكيؤمَينتانة  ئةو 
بةم مافة دةدةن لة رَيطةى سةلماندنى مافء 
ئازاديي رادةربإينء كارى رؤذنامةنووسيى.

بإطةى  دوو،  بإطةى  يةكةم،  بةندى  لة 
هةميشةيى  دةستوورى  )ب(ى  خاَلى   ،)1(
دابنرَيت  ياسايةك  »نابَيت  هاتووة:  عَيراقدا 
بَيت«،  ناتةبا  ديموكراسييةكاندا  بنةما  لةطةأل 
ئةمةش عَيراقء هةرَيمى كوردستان دةخاتة 
جَيبةجَيكردنى  بةرثرسيارَيتى  ب��ةردةم 
ئازاديية  مافء  بة  ثةيوةنديدارةكان  بنةما 
مافى  لةناويشياندا  طشتييةكانةوةء 
وةكو  بةوثَييةى  زانياريي،  بةدةستهَينانى 
بنةمايةكى  بنةإةتىء  ئازادييةكى  مافء 

جاإنامةء  ل��ةو  زؤر  ل��ة  دي��م��وك��راس��ي 
مرؤظ  مافى  نَيودةوَلةتييانةى  رَيككةوتننامة 
كردوون  لةسةر  ئيمزاى  عَيراق  وآلتى  كة 

ئاماذةى ثَيدراوة.
مادةى  دووةم،  بةشى  دووةم،  بةندى  لة 
بة  عَيراقدا  هةميشةيى  دةستوورى  )38(ى 
شَيوةيةكى ناإاستةوخؤ مافى بةدةستهَينانى 
زانياريي جَيطير كردووة، بةوثَييةى ئةم مافة 
ئازاديي  مافى  سةرةكييةكانى  ثَيويستيية  لة 
ئةم  رؤذنامةطةرييةو  ئازاديي  رادةربإينء 
روونى  بة  زؤر  مادةيةدا  لةم  مافةش  دوو 
ئةم  »دةوَلةت  دةَلَيت:  كة  ثَيدراوة،  ئاماذةى 
خاآلنةى خوارةوة دةطرَيتة ئةستؤ بة مةرجَيك 
نةبَيتة هؤى تَيكضوونى ياساء ئادابى طشتيى:

هةموو  بة  رادةربإين  ئازاديي  يةكةم: 
شَيوةكان.

رؤذن��ام��ةط��ةري��ىء  ئ��ازادي��ي  دووةم: 
ض��اث��ك��ردنء ئ���اط���ادارىء راط��ةي��ان��دنء 

بآلوكردنةوةية«.
ئةوةى تَيبينى دةكرَيت سنوورداركردنَيك 
بؤ ئةو مافة سةلمَينراوانة هةية لةم مادانةدا 

ئةويش ثةيوةست بوونة بة؛

»ياساو ئادابى طشتيى« ئةوةش ضةمكَيكى 
ناإؤشنةء ئةطةرى ثَيناسةى جياوازء تةنانةت 
بةكارهَينانى جياوازيشى هةية وةك ثاساوَيك 
رادةربإينء  ئازاديي  سنوورداركردنى  بؤ 
بةدةستهَينانء  مافى  رؤذنامةطةريىء 

دةستاودةستكردنى زانياريي.

مافى بةدةستهَينانى زانيارييء 
هةرَيمى كوردستان؟

لة هةرَيمى كوردستاندا بؤشاييةكى طةورة 
كاريطةريى  ئةوةش  كة  هةية،  ب��وارةدا  لةو 
ناإؤشنىء  بووةتة هؤكارى  داناوةء  خراثى 
ذيانى  كايةى  كاروبارو  زؤر  ثةكخستنى 
بةدةستهَينانى  ثرسى  بَيطومان  كؤمةَلطة، 
زانياريش يةكَيكة لةوانة، بةآلم لة هةمانكاتدا 
كؤمةَلَيك رةشنووسء دؤكيؤمَينتى ياسايىء 
مافى  بة  ثةيوةنديدار  ج��ي��اوازى  هةوَلى 
بةدةستهَينانى زانيارييةوة هةن، كة دةتوانين 

ئاماذةيان ثَيبدةين.
هةرَيمى  دةس���ت���وورى  ه��ةرض��ةن��دة 
كوردستان تاكو ئَيستا بة شَيوةى رةشنووس 
ماوةتةوة، بةآلم دةتوانين ئاماذة بة هةندَيك 
لة بإطةو مادةكانى كة هاوثةيوةندة بة مافى 

بة دةستهَينانى زانيارييةوة، بدةين.
ل��ة ب��ةش��َي��ك��ى م����ادةى ش��ةش��ةم��ى 
ياسايةك  »نابَيت  هاتوو:  رةشنووسةكةدا 
بنةماكانى  لةطةأل  بَيت  ناكؤك  دابنرَيت 

ديموكراسى«.
لة بةشَيكى خاَلى )10( ى مادةى )19(ى 
كةس  »هةموو  هاتووة:  رةشنووسدا  هةمان 
ثَيويستة  هةيةء  رادةربإينى  ئازاديي  مافى 
هؤيةكانى  رؤذن��ام��ةن��ووس��ىء  ئ��ازادي��ي 
رادةربإينء راطةياندنء فرةاليةنيان مسؤطةر 

بكرَيت«.
دانثَيدانانَيكى دةستوورى طرنطة  ئةمةش 
بة مافى ئازاديي رادةربإينء ئازاديي كارى 
مافى  كة  رؤذنامةنووسيى،  راطةياندنء 
طرنطى  هؤكارَيكى  زانياريي  بةدةستهَينانى 
ئةوةى  ب��ةآلم  مافةية،  ئةم  ثةراوةكردنى 
جَيطةى سةرنجة بةشى دواترى هةمان ئةم 
خاألء مادة دةستووريية، ئةم مافة مةرجدار 
كة  ناإؤشنةوة  خاَلى  هةندَيك  بة  دةك��ات 
جياوازييان  لَيكدانةوةى  ثَيناسةء  ئةطةرى 
هةية، بة شَيوةيةك مافة دانثَيدانراوةكان لةم 

مادة دةستوورييةدا رووبةإووى ثَيشَيلكردن 
لة م بةشةدا هاتووة: »بةآلم  دةكاتةوة وةك 
دةستدرَيذيى  تةشةرء  توانجء  مافة  ئةم 
بة  سوكايةتى  ديكةء  خةَلكى  مافى  سةر  بؤ 
ثَيرؤزيية ئايينييةكانء هاندان بؤ توندوتيذيىء 
برةوثَيدانى رقء كينة لةنَيو ثَيكهاتةكانى طةلى 

كوردستان- عَيراقدا ناطرَيتةوة«.
دةس��ت��ووردا  هةمان  )11(ى  خاَلى  لة 
بة  زانياريي  بةدةستهَينانى  »مافى  هاتووة: 

ياسايةك دةستةبةر دةكرَيت«.
ئةم خاَلة دوو رةهةندى لةخؤطرتووة، لة 
بة  ثؤزةتيظةء خزمةت  هةنطاوَيكى  اليةكةوة 
مافى بةدةستهَينانى زانياريي دةكات، لة اليةكى 
تريشةوة جؤرَيك لة ناإؤشنى لةخؤطرتووة، 
طرةنتييةكى  ج���ؤرة  هيض  ك��ة  ب���ةوةى 
مةبةستى  بة  ناكات  مسؤطةر  دةستووريى 
كة  ثَيشكةوتووانة  ياسايةكى  بةرهةمهَينانى 
بةدةستهَينانى  مافى  نَيودةوَلةتييةكانى  بنةما 

زانياريي تَيدا مسؤطةر بكرَيت.
سةرةكيى  سةرضاوةى  تاكة  ئَيستادا  لة 
ياسايى ثةسةندكراو كة ثشتى ثَيببةسترَيت، 
بةدةستهَينانى  مافى  بة  ثةيوةنديى  كة 
كوردستاندا  هةرَيمى  لة  زانيارييةوة 
)35(ى  ذم��ارة  ياساى  لة  بريتيية  هةبَيت، 
اليةن  لة  كة  كوردستان  لة  رؤذنامةطةريى 
كراوةء  ثةسةند  كوردستانةوة  ثةرلةمانى 
»رؤذنامةنووس  هاتووة:  دووةميدا  خاَلى  لة 
بؤى هةية لة سةرضاوة جياوازةكانةوة هةر 
زانيارييةك كة بايةخى بؤ هاوآلتييان هةبَيتء 
ثةيوةنديى بة بةرذةوةنديى طشتييةوة هةبَيت، 
وةدةستبَينَيت«، ئةمةش دانثَيدانانَيكى روونة 
بة مافى وةرطرتنى زانياريي بةالنى كةمةوة 
لةوانيشةوة  دواتر  كة  رؤذنامةنووسان  بؤ 
راطةياندنةوة  جؤراوجؤرةكانى  كةناَلة  بة 

دةطوازرَيتةوة بؤ هاوآلتييان.
ياسايية  دةق��ة  ئةو  بوونى  س��ةرةإاى 
روونة، كةضى تائَيستا لة زؤرَيك دامودةزطاى 
بةرزةفتكردنى  ياساى  بة  كار  حكوميدا 
)14(ى  ذمارة  عَيراق  دةوَلةتى  فةرمانبةرانى 
بةعس  حيزبى  سةردةمى  )1991(ى  ساَلى 
دةكرَيت، بةتايبةتيش ئةوةى ثةيوةست بَيت بة 
بةخشينى زانياريي بة دةزطاكانى راطةياندن. 
ئةمةش راستةوخؤ كارَيكى ناياسايية، ضونكة 
هةرَيمى  رؤذنامةطةريى  ياساى  ثَيى  بة 
كوردستان؛ نابَيت كار بة هيض دةقء ياسايةك 
لةطةأل  بووةستَيتةوة  دذ  ناكؤكء  بكرَيت 
هةرَيمى  لة  رؤذنامةطةريى  كارى  ياساى 

كوردستاندا.

بيانووى ئاسايشى نةتةوةيى
سةرةكيى  ث��اس��اوى  ب��ووةت��ة  ئ��ةوةى 
بؤ  زان��ي��اري��دا  زؤر  ئاشكرانةكردنى  لة 
لة  هاوآلتييان  راطةياندنء  كةناَلةكانى 
ئاسايشى  مةسةلةى  كوردستاندا،  هةرَيمى 
تاوةكو  بابةتة  ئةم  كاتَيكدا  لة  نةتةوةيية، 
نيية  دياريكردنَيكى  ناساندنء  هيض  ئَيستا 
بة تايبةت لة سايةى نةبوونى ياسايةكدا كة 
رَيكبخاتء  زانياريي  بةدةستهَينانى  مافى 
ئةو زانيارييانة بناسَينَيت، كة ثةيوةندييان بة 
ئاسايشى نةتةوةييةوة هةية، لة بارودؤخَيكى 
وادا ئةوةى ثَيى دةوترَيت ئاسايشى نةتةوةيى، 
بووةتة ثاساوى ثَينةدانى زؤر زانياريي سادة، 
ئاسايشى  بة  ثةيوةندييةكى  هيض  رةنطة  كة 

نةتةوةييةوة نةبَيت.
بة  تايبةت  ياساى  نةبوونى  س��ةرةإاى 
زانياريي،  بةدةستهَينانى  مافى  رَيكخستنى 
كار  كار  حكوميدا  دامودةزطاى  زؤرَيك  لة 
بة كؤمةَلَيك رَينمايىء رَيوشوَينَيك دةكرَيت 
كة ئاستةنطن لةبةردةم ثَيدانى زانياريي، يان 
ثرؤسةى وةرطرتنى زانياريي ئةوةندة دوورو 
زانياريي  داواكاريى  اليةنى  كة  دةكات  درَيذ 
سةركةوتوو نابَيت لة دةستكةوتنى زانياريي 

ثَيويستدا.
س�����ةرةإاى خ��راث��ي��ى ب���ارودؤخ���ى 
دةستكةوتنء بآلوكردنةوةى زانياريي لة زؤر 
هاوكات  كوردستاندا،  هةرَيمى  لة  رووةوة 
هةندَيك  لة  كة  زانيارييانةى  ئةو  بةشَيكى 
دامودةزطاى حكومييةوة دةبةخشرَيت وردو 
راست نين، هةندَيك جار ئةم كارة بة مةبةست 
دةكرَيتء  راستييةكان  ش��اردن��ةوةى  بؤ 
سيستمى  بة  ثةيوةنديى  هةندَيكجاريش 
هةَلطرتنء ئةرشيفكردنى زانيارييةكانةوة هةية 
لة اليةن دامودةزطاكانةوة، كة سيستمةكةيان 
ئةوةندة دواكةوتووة، كة نةك هةر كار دةكاتة 
بةَلكو  زانيارييةكان،  دروستيى  ئاستى  سةر 
درَيذ  دوورو  زانياريي  وةرطرتنى  ثرؤسةى 

سةر  بؤ  هةية  مةترسيى  تةنانةت  دةكاتء 
ئاسايشء مانةوةى خودى زانيارييةكان.

رَيوشوَينى زؤرء طرفتةكان
فةرمانبةرانى  بةرثرسء  لة  هةندَيك 
هةر  كة  دةكةن،  ئةوة  بؤ  ئاماذة  حكومةت 
ثَيويستة  بكات،  زانياريي  داواى  اليةنَيك 
خؤيان  ب��ك��اتء  ئاراستة  ن��ووس��راوي��ان 
زانيارييان  ئةوكات  بناسَينن  ب��ةت��ةواوى 
رؤذنامةنووسء  دةي��ان  ب��ةآلم  ث��َي��دةدةن، 
دةزطاى راطةياندن طةواهى ئةوة دةدةن كة بة 
هةموو شَيوةيةك داواى زانيارييان كردووةء 
نووسراويان  لةوانةش:  ن���ةدراوة،  ثَييان 
بةآلم  ك��ردووة،  دامودةزطاكان  ئاراستةى 
داواكارييةكةيان  ثَينةدراوةء  زانيارييان 
نيطةرانيية  ئةوةى جَيطةى  كراوة،  فةرامؤش 
هيض دؤكيؤمَينتء دةزطايةكى داوةريى نيية، 
كة بتوانرَيت ثشتيان ثَي ببةسرَيتء سكاآليان 

ببرَيتة بةردةست بؤ وةرطرتنى زانياريي. 
رؤذنامةنووسان ئاماذة بؤ ئةوة دةكةن؛ 
لةسةر  س��زادان  لَيثَيضينةوةء  ئةنجامى  لة 
يان  راطةياندنةكان،  بة  زانياريي  بةخشينى 
طةرمةكان،  ثرسة  لة  لَيدوانَيك  شَيوة  هةر 
الى  نيطةرانيى  ت��رسء  مايةى  ب��ووةت��ة 
سةرضاوةى زانيارييةكان، كة ناوَيرن لة ثاأل 
بهَينرَيت،  ناويان  لَيدوانةكانياندا  زانيارييء 
ئةوة  بكرَيت،  سةرضاوةكةى  بة  ئاماذة  يان 
لةيةككاتدا هاوآلتىء فةرمانبةرانى حكوميشى 
فةرمانبةرء  هةندَيكجار  كة  طرتووةتةوة، 
بةرثرسي باآلن لة حكومةتدا، ضونكة بةثَيى 
حكوميى  كارمةندى  بةرزةفتكردنى  ياساى 
ئةو  س��زاى  بةعس  س��ةردةم��ى  عَيراقى 
بةرثرسانة دةدرَيت، كة زانياريي دةبةخشن. 

طرفتَيكى سةرةكيش كة هةم رووبةإووى 
خ��اوةن  زانيارييء  وةرط��رى  داواك���ارى 
زانياريش دةبَيتةوة ئةوةية؛ بةشَيكى زؤر لة 
دامةزراوةكانى حكومةتى هةرَيمى كوردستان 
زانيارييء  بانكى  كة  ئ��ةوةن  ط��ي��رؤدةى 
ثَيشكةوتوويان  ئةرشيفكردنى  سيستمَيكى 
بتوانَيت  حكومةت  هةم  بةهؤيةوة  كة  نيية.، 
زانيارييةكانى تَيدا بثارَيزَيتء هةم كةناَلَيكيش 
بَيت لة بةردةستى هاوآلتىء راطةياندنكاران، 
كة بةهؤيةوة بتوانن بةردةوام ئةو زانيارييانةى 
كة ثَيويستيان ثَييةتى لة كارةكانياندا دةستيان 

بكةوَيت.
لةطةَل ئةوةى كاركراوة بؤ ئةوةى كار بة 
بكرَيت  ئةلكترؤنى  كؤمثيوتةريىء  سيستمى 
زانيارييةكان، بةآلم  ثاراستنى  بؤ هةَلطرتنء 
ئةو هةوآلنة تا رادةيةكى زؤر سنووردارنء 
دامودةزطا  ئةو  ذم��ارةى  بة  نين  تةريب 
زانيارييانةى  ئةو  قةبارةى  حكومييانةوةء 

ثَيويستيان بة ثاراستن هةية. 
زانيارييةكان  شاردنةوةى  داخستنء 
دةرفةتى  راطةياندنكاران،  هاوآلتييانء  لة 
ه��ةواألء  ب��آلوب��وون��ةوةى  دروستبوونء 
زانياريي نادروستى رةخساندووة، كة دواتر 
ئةو  رووب��ةإووب��وون��ةوةى  هؤى  بووةتة 
راطةياندنانة بة كَيشةء دادطاء سكاآلى اليةنة 
لة سزاى  سزاكان  هةندَيكجار  حكومييةكان، 
كردووةء  تَيثةإيان  داراي��ي  كؤمةآليةتىء 
دةستطيركردنء  ئاستى  طةيشتوونةتة 
رووب��ةإووى  رؤذنامةنووسيش  ضةندين 

هةإةشةى كوشتن بوونةتةوة. 

سوود لة بآلوكراوةى بةدةستهَينانى زانياريي 
لةاليةن  كة  وةرطيراوة،  كوردستان  هةرَيمى  لة 
كؤمةَلةى خةَلك بؤ طةشةثَيدان )PDA(ةوة لة ساَلى 

)2010(دا دةركراوة.

مافى بةدةستهيَنانى زانياريى لة كوردستاندا ثَيشَيل دةكريًَت



بؤضــــوون
birura.rozhnama@gmail.com

كارطَيإيء ريكالمء ئاطاداري
07701203949 - 07480121144
info. rozhnama@gmail.com

riklam. rozhnama@gmail.com

دابةشكردن:
كؤمثانياي ثةيثةر

 07504483631   
07708649210 

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

لَيثرسراوى هونةرى
شــاخـةوان ئةنوةر

07701361826
shakhawan.shdn@gmail.com

بةإَيوةبةرى نووسين
   هيوا جةمال
07701576906

hiwa.jamal@yahoo.com

سيروان رةشيد
07501522528

serwan_rm@yahoo.com

23ذمــارة )601( سَيشةممة 2010/9/28

دةوَل���ةت���ي ع���َي���راق ل��ة س��ةرةت��اي 
دروستبوونييةوة لةساَلي )1921(، دةوَلةتَيكي 
تؤتاليتاريى بووة، بةتايبةتي ثاش 1958/7/14 
لةسةردةمي  دةرك��ةوتء  روون��ي  بة  ئةمة 

سةدام حسَين طةيشتة لوتكة.
ثاش نةماني رذَيمي بةعس لة 2003/4/9 
ت���ازةوة،  قؤناغَيكي  ن��اي��ة  ث��َي��ي  ع��َي��راق 
سياسةتمةدارانء ثسثؤإانء ئةكاديميستةكان 
طةيشتنة ئةو بإوايةي كة دةبَيت عَيراقي نوآ، 
المةركةزيي  فيدراَلييء  ديموكراتي  عَيراقَيكي 
دةسةآلتةكان  هةموو  سيستمة  ئةم  بَيتء 
هةر  بكاتةوة،  جيايان  لةيةكديش  بطرَيتةوةو 
وآلتَيك وةكو عَيراق فرة مةزهةب، فرة ئايين، 
تيايدا  ديموكراتي  بَيت، سيستمي  نةتةوة  فرة 
سةركةوتوو نابَيت، ئةطةر ئةو ديموكراتييةتة 

بةشَيوةي ديموكراتي فيدراَليي نةبَيت.
زامني  ئالييةتء  فيدراَلييةت،  ضونكة 
ثاراستني باآلنسي نَيوان جياوازيىء يةكطرتنةو 
ئةطةر ئةو باآلنسة السةنط بَيت، وآلت بةرةو 
زاَلبووني ئيستيبداد دةضَيت، يان بةثَيضةوانةوة 

بةرةو ثةرتةوازةييء لةتبوون ملدةنَيت.
لَيرةدا دةكرَيت ئاماذة بة ضةند قؤناغَيك لة 
طةشةكردني ديموكراتيي فيدراَليي بدةين، كة 
بةعس  ستةمي  لة  رزطاربووني  ثاش  عَيراق 

هةنطاوي بؤ هةَلناوة.
قؤناغي يةكةم:

ئيئتيالف  كاتيي  دةسةآلتي  قؤناغةدا  لةم 
بإياري ذمارة )71(ي ساَلي )2004(ي دةركرد، 
املحلية(  )السلطات  لؤكاَلييةكان  دةسةآلتة 
عَيراق  كة:  دراوة،  بةوة  ئاماذة  بإيارةدا  لةم 
كؤمارَيكي فيدراَليي فرةيي دةبَيتء دةسةآلت 
حكومةتي  فيدراَلييء  حكومةتي  لةنَيوان 
شارةوانييةكان  ثارَيزطاكانء  هةرَيمةكانء 

دابةشدةكرَيت.
قؤناغي دووةم:

هةميشةيي  ثرؤذةي  لةسةر  دةنطدان  بة 
مادةي  دةستثَيدةكات،  عَيراق  دةستووري 
عَيراق  كؤماري  دةَل��َي��ت:  دةستوور  يةكي 

دةوَلةتَيكي فيدراَليي يةكطرتووي سةربةخؤي 
حوكمإانيي  سيستمى  سةروةريية،  خاوةن 
)ثةرلةماني(  نوَينةرايةتي  كؤماريي  تَييدا 
ديموكراسيية، ئةم دةستوورةش يةكثارضةيي 
لة  دةستوور  ديسان  دةثارَيزَيت،  عَيراق 
مادةي )116( جةخت لةسةر ئةوة دةكاتةوة، 
لة  عَيراق  كؤماري  لة  فيدراَليي  سيستمي  كة 
ثايتةختء ضةند هةرَيمَيكء ضةند ثارَيزطايةكي 
ثَيكدَيت،  لؤكاَليي  دةسةآلتي  المةركةزييء 

لةمادةي )117(ةش هاتووة:
ب��ةرواري  لة  دةس��ت��وورة  ئ��ةم  يةكةم: 
بة هةرَيمي كوردستانء  دان  ثيادةكردنييةوة 
وةك  دةن��َي��ت  ئَيستايدا  دةس��ةآلت��ةي  ئ��ةو 

هةرَيمَيكي فيدراَليي.
هةرَيمة  بةو  دان  دةستوورة  ئةم  دووةم: 
بإطةكاني  بةطوَيرةي  كة  دةنَيت  نوَييانةدا 

دةستوور دادةمةزرَينرَين.
لةكاتَيكدا مادةي )118( ئاماذة بةوة دةكات: 
لةماوةيةكي  نوَينةران  ئةنجومةني  دةبَيت 
مانط  ش��ةش  بةمةرجَيك  دي��اري��ك��راودا 
دانيشتندا،  يةكةم  بةسةر  تَينةثةإَيت  زياتر 
بةزؤرينةى ئاسانيي )األغلبية البسيطة( ياسايةك 
رَيوشوَينة  ئةو  دياريكردني  بؤ  دةربكات 
ثَيكهَيناني  بة  تايبةتن  جَيبةجَيكارييانةي 
مادةية،  ئةم  رؤشنايي  لةبةر  هةرَيمةكانةوة، 
ئةنجومةني نوَينةران-ليذنةي هةرَيمةكانء لة 
بةستني يةكةم دانيشتني ئةنجومةني نوَينةران 
ئاسانيي  زؤرينةيةكي  بة  بكرَيتء  جَيبةجآ 

)األغلبية البسيطة( ذمارةي ئامادةبووان.
لةبةر رؤشنايي ئةم مادةية، كة لةسةرةوة 
ئاماذةمان ثَيدا، ئةنجومةني نوَينةران-ليذنةي 
لةدةرةوةي  ثارَيزطايانةي  ئةو  هةرَيمةكانء 
هةرَيمن-هةستان بة داإشتني ثرؤذةياسايةك، 
بؤي،  دووةم  يةكةمء  خوَيندنةوةي  دواي 
دةنطدانء  خراية   2006/10/20 بةرواري  لة 
ب��ةرواري  لة  بةدةستهَيناو  سةركةوتني 
)الوقائع  فةرميي-  رؤذنامةي  لة   2008/2/11

العراقية( بة ذمارة )13( بآلوكرايةوة.

جَيبةجَيكردني،  ياسايةو  ئةم  دةركردني 
طرنطييةكي تايبةتيء ستراتيذيي هةية، لةبةر 

ئةم هؤيانةي خوارةوة:
- ماف بة دانيشتوءاني ثارَيزطايةك ياخود 
ضةندين ثارَيزطايةك دةدات هةرَيمَيكي تايبةت 

بة خؤيان ثَيكبهَينن.
- دروستكردني هةرَيم، رؤَلي ثؤزةتيظ لة 
ئةكتيظكردني ثرؤسةي ديموكراتي دةطَيإَيتء 
خؤيان  دةإةخسَينَيت  هاوآلتييان  بؤ  زةمينة 
خؤيان  بةإَيوةبردني  بؤ  طونجاو  رَيوشوَيني 

بطرنةبةر.
- دروستبووني ضةند هةرَيمَيك هيوابإي 
لةوة  بير  كة  دةك��ات،  عَيراق  شؤظَينيستاني 
بكةنةوة عَيراق بطةإَيننةوة بؤ دؤخي جارانء 

نائومَيدو هةناسةسارد دةبن.
هةرَيمَيك،  ضةند  دروستبووني   -
زةمينةي بابةتيي فةراهةمء مةيسةر دةكات، 
لةو  ئاسايش  سةقامطيربووني  بةمةبةستي 
ضونكة  هةميشةيي،  بةشَيوةيةكي  هةرَيمانة 
دةستوور ماف بةو هةرَيمانة دةدات ثاسةواني 
تايبةت بة خؤيان هةبَيتء ئةو رَيطة ئةمنييانة 
بطرنةبةر كة لةطةأل بارودؤخي هةرَيمةكةيان 
ضةندين  لةبةر  مةخابنء  بةآلم  دةسازَيت، 
هؤي ناوخؤييء دةرةكي، تاكو ئَيستاء لةبةر 
رؤشنايي ئةم ياساية هيض هةرَيمَيك لة عَيراق 

دروستنةبووة.
ب���ة ث��ش��ت��ب��ةس��ت��ن ب���ة م��ادةك��ان��ي 
عَيراق،  دةستووري  )110،114،115،122(ي 
هةرَيمةكانء  نوَينةران-ليذنةي  ئةنجومةني 
هةستا  هةرَيم،  دةرةوةي  ثارَيزطاكاني 
سةبارةت  ث��رؤذةي��ةك  ئامادةكردني  بة 
دابةشكردني  دي��اري��ك��ردنء  ضؤنَيتي  بة 
يةكة  ئةنجومةنةكانء  لةنَيوان  دةسةآلتةكان 
لةاليةكء  ثارَيزطا  ئاستي  لة  كارطَيإييةكان 
لةاليةكي  ناحيةكان  قةزاو  ناوةندء  لةنَيوان 
ديكةوة، ثاش وةرطرتني ثَيشنيازي ئةنداماني 
سةرؤكايةتي  راوَي��ذك��اران��ي  ثةرلةمانء 
سازداني  وةزي��رانء  ئةنجومةني  كؤمارو 

ثارَيزطاو  ضةندين  لة  كؤنطرة  ضةندين 
دامةزراوةكاني  خواستي  داواو  لة  طوَيطرتن 
دةنطدانء  ثرؤذةكة خراية  مةدةني،  كؤمةَلي 
بة  ياساء  بة  بوو  دراو  بؤ  ياسايي  دةنطي 
ياساي ثارَيزطاكاني دةرةوةي هةرَيم ناسرا، 
ثاش ئامادةكردني ثرؤذةياساي هةَلبذاردني 
ليذنةي  لةاليةن  ثارَيزطاكان  ئةنجومةني 
ليذنةي  لةطةأل  هةماهةنطي  بة  هةرَيمةكان، 
رَيوشوَينة  هةموو  تةواوكردني  ياساييء 
ياساييةكان، ثرؤذةكة خراية دةنطدانء وةكو 
 2009/1/31 بةرواري  لة  كراو  ئيقرار  ياسا 
ثارَيزطاكاني  زؤري��ن��ةي  لة  ه��ةَل��ب��ذاردن 
نةبَيت(  كةركوك  لة  )تةنيا  هةرَيم  دةرةوةي 
ئةنجامدراو ياساي ثارَيزطاكان ضووة بواري 
هةَلبذاردني  ئةنجامداني  جَيبةجَيكردنةوة. 
رؤَلَيكي  هةرَيم  دةرةوةي  ثارَيزطاكاني 
طةندةَليي  دياردةي  بنبإكردني  لة  طةورةي 
بينىء دانيشتوءاني ئةو ثارَيزطايانة توانييان 
كةسانة  بةو  خؤيان  متمانةي  سةرلةنوآ 
ببةخشن، كة شايةني ئةو ثؤستانةن، بةهةمان 
دةسةآلتَيكي   دةستوور  بةثَيي  شَيوةش 
زؤري لة ناوةند بإيء دابةشي كرد بةسةر 
سكةي  خستةسةر  عَيراقي  ثارَيزطاكانء 

فيدراَلييء المةركةزيي.
طرنطي  رؤَلي  بة  ئاماذة  دةكرَيت  لَيرةدا 
ئةوان  بدةين،  خزمةتطوزاريي  كارو  ليذنةي 
ثرؤذةياسا  ضةندين  خستنةإووي  بة 
كةمبكةنةوةو  ناوةند  دةسةآلتي  توانييان 
لةاليةن  كة  بكةن  ياسايانة  ئةو  ثشتطيريي 
لةوانة  دةركرابوون،  هةرَيمةكانةوة  ليذنةي 
وةزارةتي  هةَلوةشاندنةوةي  ثرؤذةياساي 
شارةوانيي لة عَيراقء رَيطةطرتن لة داستاندني 
ثرؤذةي وةزارةتي شوَينةوارو طةشتوطوزار. 
دةستووري  بإطةكاني  بة  ثشتبةستن  بة 
بؤ  طةشتوطوزار  ك��اروب��اري  كة  ع��َي��راق، 
هةرَيمةكانء ثارَيزطاكاني دةرةوةي هةرَيمى 

بةجَيهَيشتووة.
هةيكةلي  ت��ةواوك��ردن��ي  بةمةبةستي 

ئةم  ئةنداماني  ئةركي  عَيراق،  لة  فيدراَليي 
بةطشتيي  دووةم-  ثةرلةمانة-خولي  خولةي 
ديموكراتيخوازةكانة،  كوردو  ثةرلةمانتارة 
ئةم  راثةإاندني  بة  هةستن  كة  بةتايبةتي 

ئةركانةي خوارةوة:
فيدراَليي،  ئةنجومةني  دروستكردني   -
ئةنجومةنةء  ئ��ةو  ئةنداماني  ثَيويستة 
قةرةبووي  بَيت،  بةشَيوةيةك  ثَيكهاتةكةي 
ذمارةي كةميي ئةنداماني كورد لة ئةنجومةني 

نوَينةران بكاتةوة.
بة  سةبارةت  ياسايةك  دةرك��ردن��ي   -
فيدراَليي،  دةزطايةكي  ثَيكهَيناني  رَيكخستنء 
هةرَيمةكانء  مافي  ثاراستني  ئةركةكةي 
لة  دةبَيت  هةرَيم  دةرةوةي  ثارَيزطاكاني 
دةزط��ا  بةإَيوةبردني  لة  بةشداريكردن 
كؤنفرانسة  لة  بةشداريكردن  فيدراَلييةكانء 
دةرةوةي  ن��اردن��ة  نَيودةوَلةتييةكانء 
م���ادةي  ب��ة  ثشتبةستن  بة  خوَيندكاران 

)105(ي دةستوور.
داإشتني  بةمةبةستي  ه��ةوَل��دان   -
فيدراَليي  هةيئةيةكي  دةدات  رَيطة  ياسايةك، 
شارةزاياني  بةشداريي  بة  دروستبكرَيت 
هةرَيم،  دةرةوةي  ثارَيزطاكاني  هةرَيمةكانء 
ئةم هةيئةية جَيبةجَيي ئةم ئةركانةي خوارةوة 

دةكات:
يةكةم: وردبوونةوة لة ضؤنَيتي دابةشكردني 
كة  نَيودةوَلةتييانة،  يارمةتيية  قةرزو  ئةو 
لةنَيوان  دادثةروةرانة  بةشَيوةيةكي  دةبَيت 
هةرَيم  دةرةوةي  ثارَيزطاكاني  هةرَيمةكانء 

دابةشبكرَيت.
ضاودَيريكردني  وردبوونةوةء  دووةم: 
فيدراَليي  داهاتي  بةكارهَيناني  ضؤنَيتي 
رَيوشوَيني  زانستييانةو  بةشَيوةيةكي 

دابةشكردني.
شةفافييةتء  دابينكردني  سَييةم: 
دادث���ةروةري���ي ل��ةك��ات��ي دي��اري��ك��ردنء 
هةرَيمةكانء  لةنَيوان  بودجة  دابةشكردني 

ثارَيزطاكاني دةرةوةي هةرَيم.

دةوَلةتانى  بةتايبةت  دنيا،  دةوَلةتانى 
حوكمإانييان  رَيطاوة  ضوار  لة  سَى،  دنياى 
درَيذة ثَيدةدةن و بة ضوار شَيواز سةرةداوى 
خؤياندا  دةستى  لة  سياسى  ك��اروب��ارى 

دةهَيَلنةوة كة بريتين لة:
��� ثارة 
��� ياسا

��� ئايديؤلؤذى
��� توندوتيذى

لة  جومطةية  ض��وار  ئ��ةم  بةكارهَينانى 
نيمضة  و  ناديموكرات  دةوَل��ةت��ة  زؤرب��ةى 
ديموكراتةكانى دنيادا بؤتة رَيسايةكى ضةسثاو 
و تةنانةت دةتوانين بَلَيين كةم حكومةتى وآلتة 
ضوار  لةو  كام  هةر  كة  هةية  دواكةوتووةكان 
ئامإازة )كةم و زؤر( نةخاتة خزمةتى مانةوةو 

درَيذةدان بة تةمةنى.
ثارةو  ثَيشكةوتووةكانيشدا  وآلت��ة  لة 
ئايديؤلؤذيا«   « و  ثؤليس  توندوتيذى  و  ياسا 
سوديان لَي وةردةطيرَى و دةخرَينة خزمةتى 
حكومةتَيكى  هيض  بةآلم  دةسةاَلت،  مانةوةى 
ديموكراتى جيهان بؤى نيية لة دةرةوةى ياسا 
ضةسثاوةكاندا ثارةو ثولى ميللةت و سامانى 
نةتةوةييةكان  داهاتة  و  باج  لة  بةدةستهاتوو 
توندوتيذى  بكات،  س��ةرف  ميزاج  بةثَيى 
بيروباوةإَيكى  بؤ  إةواج  ياخود  بةكاربهَينَى 
وآلتانى  ياساى  بكات،  ثةيدا  دياريكراو 
توندوتؤألء  زؤر  رادةيةكى  تا  ديموكرات 
ئةندازةيةك  بة  ياسايانة  ئةم  بةآلم   كاربإة، 
عورفة  رَيساو  دةستورو  ملكةضى  و  عادالنة 
و  مادى  بةرذةوةندى  و  وآلت  ياساييةكانى 

ئاسانى  بة  هاوآلتى  كة  ميللةتن،  مةعنةوى 
و  كةوتن  تةريك  و  مةغدوريى  بة  هةست 

بَيكةسى ناكات لة بةرامبةرياندا.
لة وآلتانى ديموكراتدا جطة لة سةروةرى 
سيستمى  ئاستى  لة  ديموكراتييةكان  بةها 
نيية.  وجودى  ضةسثاو  ئايدؤلؤذيةكى  وآلتدا، 
رَيزطرتنن  قابيلى  بيروباوةإةكان  سةرجةم 
نازيانة  و  فاشيستى  بيروباوةإة  ئةو  مةطةر 
ضوارضَيوةى  لة  ئ��ةوةن  خةريكى  كة  نةبَى 
رَيكخستن  وةك  و  بَينةدةر  ئايدؤلؤذيا  فيكرو 
هاوآلتيان  َميشكى  سةرلةنوَى  سياسةت  و 
طةندةَلبوون  دووضارى  مرؤظكوذى  بةثةتاى 

بكةنةوة.
و  داخ  ب��ةوث��ةإى   �� ئَيمةدا  وآلت��ى  لة 
خةفةتةوة �� هةر ضوار ئامرازى ناوبراو بَيكةم 
زروفء  بةثَيى  جياجياداو  لةكاتى  زياد،  و 
وةك  سياسى،  دةسةآلتى  بةرذةوةندييةكانى 
نؤزدةيةمى  سةدةى  كاوبؤيةكانى  دةمانضةى 

ئةمريكا دَينة بةكارهَينان و وةطةإخستن.
لةم  ك��ورد  دةس��ةآلت��دارى  ئايدؤلؤذياى 
لة  كإكةوتووة  ناسيوناليزمى  هةرَيمةدا 
نةتةوةثةرستييةكى  طةندةَلى،  ثارةى  سةر 
هاشوهوشكةرة لة كاتى إووبةإووبوونةوةو 

كَيشة نةتةوةيية ستراتيذييةكاندا.
بَى  دنيا  كاتانةى  وئةو  ئاساييدا  لةكاتى 
قإةية، دروشمى ناسيؤناليستى دةسةآلتدارانى 
ئةو  دةستةكةوتةكان«ة،  »ثاراستنى  كورد 
باسكردنيان  بوارى  لَيرةدا  كة  دةستكةوتانةى 
داهاتى  بة  ئاماذة  دةتوانين  تةنها  نييةو 
17%ى  إَي��ذةى  و  نةوت  لةذمارنةهاتووى 

بودجةى عَيراق بكةين كة ض جؤرة دةستكةوتَيكى 
بَيهاوتاى بؤ ئةم بةإَيزانة هَيناوةتة ئاراوة، تا 

بةوثةإى جدييةتةوة ثاسةوانى لَيبكةن.
و  دةط���ؤإَى  هةلومةرج  كاتَيك  ب��ةآلم 
ب��اس دَي��ت��ة س��ةر إووب��ةإووب��وون��ةوةى 
و  شؤظينيست  لةطةل  سياسى  ياخود  ياسايى 
ناحةزانى حوكمرانى واقعى كورد لة سنوورة 
سياسةتى  كورددا،   نةتةوةى  راستةقينةكانى 
دةبَيتة  ك��ورد  حاكمانى  »نةتةوةثةرستى« 
كة  بَيئةنجام  و  بةتاَل  تؤقَينةرى  قيذةقيذَيكى 
جطة لة زاإؤك و مرؤظة ترساوةكانى هةردوو 
جيدى  حساباتى  تر  كةسي  ناكؤك،  بةرةى 
ترة خرد  »برايش  طوتةنى  فارس  و  ناكات  بؤ 

نميكند«.
ئةطةر  ئَيمةدا  وآلت��ى  لة  توندوتيذى 
ئةنجام  دةسةآلتدارانةوة  لةاليةن  بةرةسمى 
ئةنجامدانى  لةسةر  زؤر  طومانى  )كة  نةدرَي 
رؤذنامةنووسان  و  ذنان  كوشتنى  هةية...( 
لة  ترسناك  و  ق��َي��زةون  نةريتَيكى   وةك 
و  دةوَل��ةت  ئةستؤى  دةكةوَيتة  جةوهةردا 
بطرن  ثَي  رَيطاى  كة  دةسةاَلتدارةكان  دةزطا 

نةك كةس و اليةنى تر.
دةسةآلتدارانى  لةاليةن  ثارة  بةكارهَينانى 
وةاْلئى  و  وي��ذدان  كإينى  بؤ  ئَيمةوة  وآلتى 
ئةوةية  شايانى  بةإاستى  نوخبة،  و  خةَلك 
بنووسرآء  لةسةر  وتارى  سةدان  و  دةيان 
هةزاران هةزار نووسين لة ئاستى سياسةتى 
دةسةآلتدارانى  لةاليةن  ثارة  بةكارهَينانى 
مانةوةى  و  ب��ةرذةوةن��دى  بؤ  ك���وردةوة  
خؤيان، وةك دَلؤثَيكة بؤ كةشفكردنى دةرياي 

طةندةَلى.
كة  نةزانَى  وآلت��ةدا  لةم  نيية  كةس  هيض 
شَيوازَيكى  ض  بة  حزبيةكان   دةس��ةآلت��دارة 
و  شةخسى  ميزاجَيكى  ض  بة  و  حاتةميانة 
رَيساو  هةر  لة  ب��ةدوور  ياسايي،  س��ةروو 
ياسايةك، بةوثةإى ضاوقايمى و سَلنةكردنةوة 
لة ضاوى خةَلك، ثارةو سامانى ميلةتيان داوة 
بة ثياوة حزبى و حكومى و جوجةكانى خؤيان 

و دةوَلةمةنديان كردوون.
دةسةآلتدارانى  كة  دةزانَيت  كةس  هةموو 
مليؤن  مليؤنةها  بةوةى  تاوانبارن  كوردستان 
دينار و دؤالريان داوة بة كةسانى نااليةق لة 
إوى فيكرى و سياسى و كارطَيإيةوةو سةدان 
و هةزاران خَيزانى شةهيد و ئةنفال و ثياوى 
تاريكستانى  خستؤتة  طةلةيان  ئةم  بةإَيزى 
فةرامؤشى و ثةراوَيزةوة و لة برسان زةليليان 

كردوون.
بةكارهَينانى  كارةساتبارتر  هةمووى  لة 

ياساية لة وآلتى ئَيمةدا.
ثَييانواية  ئَيمة  دةسةآلتدارانى  لة  تاقمَيك 
هةرَيمى  ل��ة  ديموكراسيةت  و  ئ��ازادي��ى 
لة  ناشَى  كة  بَيطانةية  طيايةكى  كوردستاندا 

خاكى كوردستاندا بإوَى و سةردةربَينَيت.
ثارتى  سياسى  مةكتةبى  سكرتَيرى 
ئةو  نموونةى  ك��وردس��ت��ان  ديموكراتى 
و  لةرَيطاى شكاتكردن  كة  سياسةتمةدارانةية 
طرتنى رَيطاى ياسايى دذ بة رؤذنامة ئازاد و 
ناحزبيةكان، دةيةوَيت خؤَل بكاتة ضاوى خةَلك 
دةكات  ملمالنَى  ياسا  بة  ئةو  طواية  بةوةى 
حزبةكةى  ركةبةرةكانى  لة  رَيطا  ياسا  بة  و 

ئةو  هةَلةى  لَيكدانةوةى  ثَيى  بة  كة  دةط��رَى 
طواية تةشهير بة ثارتةكةى دةكةنء  زيان بة 

سومعةى دةطةيةنن.
لَيرةدا ثَيويستة بة بةرَيز سكرتَيرى مةكتةبى 
بَلَيين كة ئةو داوا ياساييانةت  سياسى ثارتى 
دذ بة رؤذنامة و طؤظارة ئازادةكانى ئةم وآلتة 
رَيكيخستوون، تةنها لةيةك ضوارضَيوةدا واتا 
دةمكوتى  لة  بريتية  كة  دةستةوة  بة  دةدةن 
ئازاديى و ديموكراسيةت  بةثَيى ياسا، هةَلبةت 
ئةويش نةك ياساى كارى رؤذنامةطةريى كة 
كردووة،  ثةسةندى  كوردستان  ثةرلةمانى 
بةكارى  ثةيوةندى  كة  سزادان  ياساى  بةَلكو 
و  بةعس  لةسةردةمى  نييةو  رؤذنامةوانيةوة 

قةتَلوعامى ئازاديخوازانى عَيراقدا نووسراوة.
سكرتَيرى  بة  مينبةرةوة  لةم  هةقة  بؤية 
ثارتى بوترَى: ثارةى طةندةَلى و ئايدؤلؤذياى 
ياساى  و  دةوَلةتى  توندوتيذى  و  ن��ةزؤك 
رَيطربن  ناتوانن  كؤن،  سةردةمى  سزادانى 
خواستى  و  إادةربإين  ئازاديى  هةقانيةتى  لة 

ذيانَيكى عادالنةتر بؤ خةَلكى كوردستان.
نين  جَيبةجَيبوون  قابيلى  ياسايانةى  ئةو 
ثارةو  ئةو  وةك  دنيادا  هةموو  لة  نرخيان 
ئةسكةناسةية كة لة كاتى هةآلوسان و قةيرانى 

ئابووريدا حكومةتةكان ضاثيان دةكةن.
ئارامى  زامنى  رادةربإين  ئازاديى  دةَلَيين: 
ئارامى«ية  »زامنى  ئةو  هةقة  كوردستانة، 
لةإَيطةى  و  بطيرَى  رَي��زى  أم��ان(  )صمام 
سةركوت  ن��اإةواوة   قةرةبووى  داواكردنى 
نةكرَيت و دةرطاكانى دؤزةخ بؤ خةَلك نةخرَينة 

سةر ثشت. 

رؤَلي ئةنجومةني نويَنةران لة بةرجةستةكردني سيستمي فيدرالَيدا

ئازاديى رادةربأين وةك زامنى ئارامى

ثشتيوان ئةحمةد

بابةكر دإةيى



له  به شي يه که مي ئه م وتاره دا به کورتي 
ئه نجومه ني  ن��ه وتء  داهاتي  له   باسمان 
لَيره دا  ک��رد،  ن��ه وت  پرسي  بؤ  ه��ه رَي��م 
هه وَلده ده م ديسان به کورتي تيشک بخه مه  
سه ر الي��ه ن�َي�کي ت��ري ي�اس�اي ژم���اره  
)22(ي نه وت. ره نگه  هه بَيت بَلَيت ئه م کابرايه  
ده تاشآء  ده الک  بآ  له خؤيه وه  سه ري  بؤ 
پرسيارَيکي  چييه ؟،  پرسه ي  ئه م  هه قي 
ناهه قي،  له به رده م  هه يه   کآ  به آلم  به جَييه ، 
خراپ به کارهَيناني ده سه آلته کان، شکاندني 
نيشتمانيدا  ساماني  تاآلنکردني  ياساکانء 

خؤي پَيبگيرَيت؟، ئه مانه  به رد دَيننه  قسه . 
مرؤڤ کاتَيک که  ئه م ياسايه  ده خوَينَيته وه  
ته نيا  ياسايه   ئه م  که   ده رده که وَيت  بؤي 
ده کات،  باس  نه وت  پيشه سازيي  اليه نَيکي 
نه وتي  ئيستيغاللکردني  مه سه له ي  ئه ويش 
خاوه ، ئه ميش خؤي له   پرؤسه ي دؤزينه وه ، 
هه نارده کردن  ده رهَينانء  په ره پَيدان، 
)تسويق(دا ده بينَيته وه !، ئه م اليه نه ش ته نيا 
جيهانيي  بازاإي  خواستي  تَيرکردني  بؤ 

نه وته . 
رَيوشوَينه   کوا  ئه ي  ئه وه يه،  پرسيار 
ب��ازاإي  تَيرکردني  ب��ؤ  پَيويسته کان 
کوردستانء پإکردنه وه ي پَيداويستييه کاني 
به نزين،  له   هه ر  کوردستان  هاوآلتيياني 
سپي  ن��ه وت��ي  ت��ا  گ��ازواي��ل  غ��از، 
)کيرؤسين(ء غازي شل؟، ئه وه ي که  گرنگي 
باسي  ته إيشا  کوله کةي  له   پَينه دراوه و 
خه َلکي  ژيانييه کاني  پَيداويستييه   نه کراوه  ، 
وه ک  ياساکه   ب��ه داخ��ه وه   کوردستانه !، 
مانگايه ک بؤ دؤشين مامه َله ي له ته ک خاكدا 
کردووه !، وه ک ئه وه ي کوردستان خاکَيکي 
سوتماکي بآ گه لء خه َلک بَيت!، ياساکه  که  
ته نيا  ده کات،  نه وت  کؤمپانياکاني  له   باس 
نه وتي  له گه أل  ده کات  مامه َله کردن  باسي 
خاو، واته  ئه و اليه نه ي که  بازاإي ده ره وه  
په يوه ندييان  کؤمپانياکان  پَيويستييةتيء 

بؤ  نييه   خه َلکه وه   پَيداويستييه کاني  به  
کؤنتراکته کانيش  تا  نه وتييه کان،  به رهه مه  
مه ته َلَيک  وه ک  اليه نه   ئه م  نه کرَين  ئاشکرا 

ده مَينَيته وه .  
پَيويستم  زانياريي  ئ��ه وه ي  بؤ  به نده  
پَيگه   ب��ه    ک��رد  ده س��ت��ک��ه وَي��ت،  س���ه رم 
کؤمپانيا  له   زؤرَي��ک  ئه ليکترؤنييه کاني 
پَيگه ي  چوءمه    ن��ه وت��داء  گ��ه وره ک��ان��ي 
هه رَيمي  حکومه تي  ئه ليکترؤنيي 
له سه ر  زانيارييه کم  تا  کوردستانيش 
وه زاره تي نه وتي کوردستان ده ستبکه وَيت، 
وه زاره تيان   )13( ته نيا  وه زاره ت،   )21( له  
ماَلپه إي تايبه ت به  خؤيانيان هه بوو، ئه ويش 

وه زاره تي نه وتي تَيدانه بوو!
ئَيستا ئه گه ر ته ماشاي کؤمپانيا جيهانييه  
شَيأل  بابه تي  له   بکه ين  نه وت  گه وره کاني 
فه ره نسي،  تؤتاَلي  هؤَله ندي،  )Shell(ي 
نه وت  کؤمپانياکاني  يان  به ريتاني،  )BP(ي 
کؤمپانياي  له بابه تي  ناوين  خؤرهه آلتي  له  
نه وتي  کؤمپانياي  سعوديه ،  ئارامکؤي 
کوه يتيء کؤمپانياي نه وتي ئَيراني، ده بينين 
ستوءني  به شَيوه يه کي  کؤمپانيايانه   ئه م 
)Vertically integrated(   هه م  متکامل 
گه إانء     )upstream( به دواي سه رچاوه  
به رهه مهَينانء  گه شه پَيدان،  دؤزينه وه و 
دؤزينه وه ي بازاإ  بؤ نه وتي خاو ده گه إَين، 
پاآلوتني   )downstream( خه ريکي   هه م  
به   نه وتييه کانن  نه وتء گه ياندني به رهه مه  
هاوآلتييه کاني خؤيان، شانشيني عه ره بيي 
سعوديء کوه يت له دواي داگيرکردنيشه وه، 
نه ک هه ر به شي ناوخؤي وآلته کانيان، به َلکو  
بؤ  ديزأل...(  )به نزين،  نه وتييه کان  به رهه مه  
دنياي ده ره وه ش ده نَيرن، له  راستيدا ئه مه  
ئه رکي نؤرماَليي هه ر کؤمپانيايه کي نه وته !، 
به آلم کؤمپانياکاني ئَيستا له  کوردستان، که  
ده سه آلتداراني هه ردوء حيزبي فه رمانإه وا 
له   به ته نيا  قؤرغکردوءه ،  خؤيانيان  بؤ 
ئه ويش  ده ره وه  دان،  ب��ازاإي  خزمه تي 

با  چش  ئيتر  جا  ناياسايي!،  به شَيوه يه کي 
خه َلکي کوردستانيش بؤ کإيني ته نه که  يه ک 
بؤگه ن  غازي  بوتَلَيک  پَليته کوژو،  نه وتي 
سه رةگرتنه وه   ديار  به   قاچاخچييه کان!  له  
سه رماي  بيانپإوکَينآء  هاوين  گه رماي 

زستانيش بيان ته زَينَيت.
له دواي ئه و پَيشه کييه  ئَيستا با به شَينه يي 
ژماره   ياساي  پَينجه مي  به شي  له   سه رنج 
)22( بده ينء هه ندَيک له و کؤمپانيايانه ي که  

له  ياساکه دا هاتوءه،  به سه ربکه ينه وه:
کؤمپانياي  ي��ه ک��ه م:  ده ي���ه م:  م��اده  ي 
وه به رهَيناني  دؤزينه وه ء  بؤ  کوردستان 
نه وت )KEPCO(، که  کؤمپانيايه کي گشتيي 
خاوه ن که سايه تي مه عنه وييه ء  سه ربه خؤيه  

له  رءوي دارايي کارگَيإييه وه .
کؤمپانياي  يه که م:  يازده يةم:  ماده ي 
 )KNOC( نه وت  نيشتمانيي  کوردستانيي 
گشتيي  کؤمپانيايه کي  که   داده م��ه زرَي��ت، 
خاوه ن که سايه تي مه عنه وييه ء سه ربه خؤيه  

له  بواري کارگَيإييء داراييه وه .
کؤمپانياي  يه که م:  دوازدةي��ة م:  ماده ي 
نه وت  ب��ه ب��ازاإک��ردن��ي  بؤ  کوردستان 
وه ک��و   داده م����ه زرَي����ت،   )KOMO(
که سايه تي  خاوه ن  گشتيي  کؤمپانيايه کي 
ب��واري  له   سه ربه خؤيه   مه عنه وييه ء  

کارگَيإييء داراييه وه .
به پَيي بإگه  هاوبه شه کاني دوو، سآ له  
ماده  کاني )10-13(، سه رؤکء ئه نجومه ني 
ئه نجومه ني  کؤمپانيايانه   ئه و  کارگَيإيي 
دواي  ئه ويش  دايانده مه زرَينَيت،  وه زيران 
ره هاي  زؤرينه ي  متمانه ي  که   ئ��ه وه ي 
له   به مه رجَيک  به ده ستده هَينن،  پةرله مان 
وه زاره ت سه ربه خؤبنء پسپؤإبن له  بواري 
نه وتدا!، سه رؤکء ئه نجومه ني کؤمپانياکان 
بؤ ماوه ي )5( پَينج ساأل دياريده کرَين، به آلم 
به  ره زامه نديي زؤرينه ي ره هاي پةرله مان 

ده توانن بؤيان درَيژبکرَيته وه . 

ئ��ا زي��ز، س��ه ي��ري ئه و  خ��وَي��ن��ه ري 
کؤمپانيايانه ي سه ره وه  بکه  هه ر هه موويان 
کؤمپانيان بؤ دؤزينه وه ي نه وت ء ده رهَينان، 
نه وتي  فرؤشتني  بؤ  ب��ازاإ  دؤزينه وه ي 
به رهه مهَينانء  خه مي  له   بَيئه وه ي  خاو، 
بازاإي  تَيرکردني  دابه شکردنء  پاآلوتن، 
ئه م  بؤيه   بن!،  خه َلکه که يدا  کوردستانء 
ياسايه  زياتر بؤ بازرگانيکردنه  به  نه وته وه ، 
بَيشوماره   داهاتَيکي  خ��إك��ردن��ه وه ي 
ئه و  نازانَيت  پةرله مانيش  ته نانه ت  که  
نه وت  فرؤشتني  له   که   دؤالره ي  ملياران 
ده ستده که وَيت چه نده ، الي کَييه و له کوَييه !.

پرسيار ئه مه يه : ئايا  ئَيستا  له  کوردستان 
به  ياسا دياريکراونء  ئه م کؤمپانيايانه   که  
دامه زرَينراون، متمانه ي ره هاي پةرله مانيان 
ئه نجومه نه کانيان  س��ه رؤکء  داناني  بؤ 
جَيي  ناياسايي  کؤمپانياي  يان  دراوه تآ ؟ 
ژماره يان  نازانَيت  که س  گرتوءنه ته وه و 
داهاتيان  سه رمايه و  کَينء  هي  چه ندنء 
چه نده ؟، ئه ي کآ ده زانَيت کؤمپانياي عَيراق 
به پَيي  که   کَين ؟،  ئؤ(هي  ئَين  )دي  ئؤيه ألء 
پةرله مانه وه   له اليه ن  ده بَيت  ياسايه   ئه م 
ماده ي  به پَيي  دراب��َي��ت؟،  پآ  متمانه يان 
چوارده ش، رَيکخستني ئه م کؤمپانيانه ي ناو 
ياساکه   به  وه زاره تي سامانه  سروشتييه کان 

سپَيردراوه .
به م  ياساکه شدا  شه شه مي  به شي  له  
به شه  داهاتء  به إَيوه بردني  باسي  جؤره  

 تايبه تييه کان ده کات:
سندوقي  ي��ه ک��ه م:  پ���ازده م:  م���اده ي 
 )KOTO( کوردستان بؤ داهاته  نه وتييه کان
هه يه ء   مه عنه ويي  که سايه تي  داده نرَيتء 
له  بواري داراييء کارگَيإيي،   سه ربه خؤيه  
ئه نجومه ني  سه رؤکء  داناني  ميکانيزمي 
کؤمپانياکاني  هي  وه ک  سندوقه ش  ئه م 

سه ره وه يه .
پ��ازده   م���اده ي  سَييه مي  ب��إگ��ه ي 
پابه ند ده کات، که  ده بَيت هه موو  وه زاره ت 

په يوه ست  پَيويسته کاني  داراييه   زانيارييه  
به م  بدات  گرَيبه سته کان  مؤَله ته کانء  به  

سندوقه .
دامه زراوه   سندوقه   ئه م  ئايا  نازانم  من 
يان نا؟، ئه ي داهاتي سندوقه که  چه ندهء  له 
جيهان  يان  عَيراق،  کوردستان،  بانکي   کام 
ماده ي  دووه مي  بإگه ي  به پَيي  دان��راوه ؟، 
پانزه يه ميش، سه رؤکء ئه نداماني سندوقي 
ره ه��اي  زؤري��ن��ه ي  له اليه ن  کوردستان 
پةرله مانه وه  متمانه يان پَيده درَيتء ده که ونه  
ژَير لَيپرسينه وه ي پةرله مانه وه ، ئيتر بؤچي 
بإياربه ده سته   ن��ه وتء  وه زي��ري  کاکي 
ياسايانه   ئه م  کوردستان  سياسييه کاني 
خؤيان  خواو  هه ر  مه گه ر  ده که ن،  پَيشَيل 

بزانن ئه م داهاتانه  چه ندنء الي کَين؟ 
که   ئه وه يه ،  تر  خاَلَيکي سه رنجإاکَيشي 
به پَيي بإگه ي پَينجه م له  ماده ي پانزه ، ئه گه ر 
 )KOTO( کوردستان  سندوقي  کردنه وه ي 
حسابي   )دوو  ده بَيت  وه زاره ت  دواکه وت، 
بانک(ي ديكةي هه بَيت . يه که ميان بؤ داهاته  
کَيَلگه کاني  له   نه وته   به ده ستهاتوءه کاني 
بإگه ي  به پَيي  ئَيستا  کَيَلگه کاني  ئَيستا، 
شازده يه م له  ماده ي يه که مي  ياساي ژماره  
»کَيَلگه ي  ده کات:  پَيناسي  به مجؤره    )22(
پَيش  تا  که   نه وتييه ي  کَيَلگه   ئه و  ئَيستا: 

2005/8/15 به رهه مي بازرگانيي هه بوو«.
بؤ  خوَينه ر  سه رنجي  تر  جارَيکي 
بإگه   له   وه ک  بازرگانيي،  به رهه مي 

ماده ييه که دا هاتووه ، راده کَيشم.!!
به رهه مه   بؤ  بانک  حسابي  دووه م 
نه وتييه کاني کَيَلگه کاني ئاينده يه ، کَيَلگه کاني 
ئاينده ش به پَيي بإگه ي حه ڤده يه م له  ماده ي 
به مجؤره    )22( ژم��اره   يه که مي  ياساي 
کَيَلگه   ئه و  ئاينده :  »کَيَلگه ي  کراوه :  پَيناسة 
نه وتييه ي که  تا پَيش 2005/8/15 به رهه مي 
دؤزراوه   نه وتي  هه ر کَيَلگه يه کي  نه بووه ء 
دؤزينه وه ي  پرؤسه کاني  ئه نجامي  له   يان 

ئاينده دا ده دؤزرَيته وه«. 
م��اده ي  پَينجه مي  ب��إگ��ه ي  به پَيي 
پانزه يه ميش، هه ردوو حسابه که  به شَيک له  
ده که ونه    پَيکدَيننء  هه رَيم  گشتيي  داهاتي 
بؤ  هه ر  پةرله مانه وه ،  چاودَيريي  ژَي��ر 
بودجه ي  له   نه وت  داهاتي  بيرخستنه وه،  
جَيگه يه کي  هيچ  هه رَيمدا  )2010(ي  ساَلي 
ده إوات،  کؤتايي  به ره و  ساَليش  وا  نييه  !، 
تؤ بَلَيي داهاته کاني نه وت، کورتهَينانه که ي 
دينار  مليار   )830( که   بودجه،   پاري  ساَلي 
له   کآ  پإبکاته وه ؟  ئاينده   ساَلي  بؤ  بوو، 
جَيبه جَينه کردني ئه م ياسايانه  به رپرسياره  ؟ 
حکومه تء  حيزبء وه زيري په يوه نديدار؟، 

يان خه َلکي تر؟
نَيچيرڤان بارزانيش له  چاوپَيکه وتنه که ي 
رؤژي 2010/8/25 دا، که  له گه أل رؤژنامه ي 
ئاوَينه  کردوءيةتي، له  وه آلمي  پرسيارَيکي 
داهاته که   ده َلَيت:  رؤژنامه نوءسه که دا، 
وه زاره تي  حسابي  له   ئاگادارمء  خؤم  من 
-200( دان��راوه ء  سروشتييه کان  سامانه  

250( مليؤن دؤالره !، له  راستيدا به پَيي ماده  
قسه ي  مه به ستمانه   ئَيمه   که   ياساييه کان 
ناوي  نييه   حسابَيک  هيچ  بکه ين،  له سه ر 
له ياساکه دا  بَيت!،  حسابي وه زاره تي نه وت 
ئاماژه مان  که   هاتوءن  ناوانه   ئه و  هه ر 
پَيداون، له گه أل ئه وه شدا روءني ناکاته وه  که  
له و  کؤنتؤيانه يه ،  پاره يه  هي کام  بإه   ئه و 
هي  کَيَلگه کاني ئَيستا؟، ئه وانه ي ئاينده ؟، يان 
سندوقي کوردستان؟، تؤ بَلَيي ئه و پاره يه  که  
وه ک جَيگري سه رؤکي پارتي باسي ده کات 
له و ماوه  زؤره دا، که  چه ند ساَلَيکي به سه ردا 

تَيپه إيوه،   هيچ  زيادي نه کردبَيت؟
هه ر له  هه مان چاوپَيکه وتني رؤژنامه ي 
پرسي  باسي  بارزاني  نَيچيرڤان  ئاوَينه دا، 
نه وت ده کاتء ده َلَيت: »ئَيمه  دوو پره نسيپي 
سه ربه خؤيي  يه که م:  داإش��ت،  گرنگمان 
له   سه ربه خؤيي  دووه م:  ک��اره ب��ا،  ل��ه  

سوءته مه ني«.

ساأل  سآ  له   زياتر  دواي  قسه يه   ئه م   
که   يه کگرتووه ي  کابينه  ئه و  به سه ر  دَيت 
بارزاني سه رؤکي بوو، ئَيستا با بزانين له  

کاره باء سوءته مه نيدا سه ربه خؤين ؟
 کاره باي پارَيزگاي دهؤک له  تورکياوه  
وه ک  گه وره ي  قه زاي  دوو  کاره باي  دَيت!، 
پَينجوينء حاجي ئؤمه رانيش له  ئَيرانه وه !، 
له   کاره باي کوردستانيش  به شَيکي زؤري 
حکومه تي فيدراَله وه !، دانيشتوءاني هه ر سآ 
 )2000( نزيکه ي  به   پَيويستيان  پارَيزگاکه  
مَيگاوات کاره با هه يه ء به رهه مي ناوخؤش 
ميگاواتَيکه  !،   )970( نزيکه ي  حازر  حاَلي 
ده وَله تاني  له   غازيشمان  به نزينء  نه وتء 
جياوازي  بؤ  دَيت!،  بؤ  به غدا  وه   دراوسآء 
له نَيوان  نه وت  به نزينء  کوالَيتي  نزخء 
جَي  خؤتاني  بؤ  کوردستانيش  عَيراقء 
دةهَيَلم، چونکه   ئَيوه  رؤژانه  ده ستوپه نجه ي 

له گه أل نه رم ده که ن؟
مانايه کي  چ  کاره با  له   سه ربه خؤيي 
ده مَينَيت کاتَيک گوَيت له  ريکالمي )کؤمپانياي 
ده بَيت،  به رپرسان(  له   نزيک  باَله خانه کاني 
بيناکان  کوالَيتي  باسي  ئ��ه وه ي  پَيش  که  
بؤ  به رده واممان  کاره باي  باسي  بکه ن، 

ده که ن، ئه ويش به  موه ليده ! 
ل��َي��ره دا   ج��َي��ي خ��ؤي��ه ت��ي ل��َي��دوان��ه  
نه وتيشتان  وه زيري  رؤژنامه وانييه که ي 
ب��ي��رب��خ��ه م��ه وه،  ک��ه  ب��ؤ چ����اووإاوء 
به رپه رچدانه وه ي ئؤپؤزسيؤن کردي، وتي: 
ئه و به رهه مانه ي که  ده يفرؤشين له  ناوخؤي 
کوردستان زياده !، هه ر ئه م قسه يه ش بوو 
حسَين  عَيراق،  نه وتي  وه زيري  هاني  که  
سوءته مه ني  )50%(ى  دا  شه هرستاني 
خه َلکي  به َلَي  بکاته وه .  که م  کوردستان 
کوردستان به ته نيا ماألء سامانيان نابرَيت، 
به رپرسانيش  هه َله ي  باجي  ده بَيت  به َلکو  

بده ن. 
هاونيشتمانييه کي  وه ک  من  ئَيستا 
کوردستاني به  مافي خؤمي ده زانم، پرسيار 
هه موو  کؤنتؤيه ء  دوو  ئه و  داهاتي  له  
سامانه   وه زي��ري  بکه مء  ن��ه وت  داهاتي 
سروشتييه کانيش به پَيي بإگه ي شه شه مي 
ماده ي پانزه  »سه يرکردني ئه و داهاتانه  بؤ 
له   هاوآلتييان ره وايه«، ئه گه ر بيه وَيت رَيز 
بگرَيت،  خؤمان  پةرله مانه که ي  ياساکاني 
به داخه وه   به آلم  بکات،  ئاشکرا  بؤم  ده بَيت 
نه  کاکي وه زيرو نه  کاربه ده سته  سياسييه  
باآلکاني هه رَيم، که  له   په نجه کاني ته نيا يه ک 
ده ست که مترن، ئه م مافه  نه ک هه ر به  مني 
نابينن،  ره وا  رؤژنامه نوءسان  هاوآلتيء 
کوردستانء  پةرله ماني  وه آلم��ي  به َلكو  
ده زگاي دادوه رييش ناده نه وه ، ئه ي چاره ؟، 

ئه مه  ده بَيت خه مي هه موءمان بَيت.
ئ��اش��ت��ي ه����ه ورام����ي، وه زي����ري 
کؤنگره   له   سرووشتييةكان،  سامانة 
2010/8/19-دا،  رؤژنامه نوءسييه که ي 
نه شاره زايي  به   ئه وانه ي  »ده بَيت  ده َلَيت: 
داواي  وروءژان���دوءه ،  نه وتيان  که يسي 

لَيبووردن بکه ن«!.
ئَيستا با بپرسين: کآ داواي لَيبووردن له  
کآ بکات؟ ئه وانه ي ده يانه وَيت پرسي نه وت 
وه ک پرؤژه يه کي بازرگانيي رءوت مامه َله  
بکه ن، يان ئه وانه ي ده يانه وَيت پرسي نه وت 
نه ته وه يي  ئاسايشي  کؤَله که يه کي  وه ک 

مامه َله ي له گه أل بکرَيت؟
بکات؟  کآ  له   لَيبووردن  داواي  کآ 
بؤ  ن��ه وت  پرسي  ده يانه وَيت  ئ��ه وان��ه ي 
کوردستان  خه َلکي  خؤشگوزه رانيي 
له   ده يانه وَيت  ئه وانه ي  يان  به کاربَيت، 
که مترين ماوه دا زؤرترين سه رمايه  دوءر 

له  چاوي خه َلک که َله که  بکه ن ؟
تريش  زؤري  پرسيارانه و  ئه م  وه آلمي 
که  ره نگه  ئه م وتاره  الي خوَينه رانء خه َلک 

دروستي بکات بؤ خؤتاني جَيدةهَيَلم.
 ده ستم له  هه ويره  تا به شي سَييه م  هه ر 

ئه وه نده م له بيره .
محمد  دکتؤر  وتارَيکي  له   سوءدم   *
ئابوءريي  نه وتء  پسپؤإي  زيني،  عةلي 
جيهانيي- وزه ي  ديراساتي  مه رکه زي  له  

له نده ن وه رگرتوءه .
ماده و  داإشتني  پَيويست:  تَيببينييه کي 
ده ستکاريکردن  به بآ  ياساييه کان  بإگه  
رامگواستوءن، هه ر ناإَيکوپَيکيء هه َله يه کي 
پةرله ماني  زمانزانه کاني  ملي  له   رَيزمانيي 

کوردستانه . 

khalidramin@live.nl

بؤضــــوون
birura.rozhnama@gmail.com

ضؤن نةبينة سيَبةر؟
لةدةرطاى تر دةدةم، لةو دةرطايانةى خةَلكى 
دى، بةجؤرى دىء شَيوةى تر لَييان دةدةن، لةبرى 
بكَيشن،  بة دةرطاكةدا  بة بةهَيزى  ئةوةى ئةوان 
لةبةر  نا،  هيض  لةبةر  باشترة،  لَيبدةين  خؤمان 
ئةوةى كة نةبينة ئةوان، هةميشة بؤئةوةى نةبيتة 
سَيبةرى ئةوانى تر، دةبَيت بة شوَين درزةكانى 
لةشتا بطةإَييت، لةهةر شوَينَيك بؤشاييةكت بينى، 
ثإيبكةيتةوة، بةرلةوةى ئةوان قوإى خؤيان بطرنة 
بؤشاييةكانى لةشت، خؤت بةدةستةكانى خؤت، 
ئةو بؤشاييانة ثإبكةرةوة باشترة لة ثإكردنةوةى 
نةيارة سةختةكانت كة جطة لةخراثةوتن، شتَيكى 
دى نازانن. قسةكردن لةسةر ئؤثؤزسيؤن، تةنيا 
ئؤثؤزسيؤن خؤيةتى، قسةكردن  ئةركى خودى 
لةسةر ئازاديى، تةنيا ئةركى ئةوانةية بة ئازاديى 
دةذينء بة ئازاديى بيردةكةنةوة، هةرطيز كؤيلة 
هةشيبَيت،  ئةطةر  نيية،  ئازاديى  بؤ  تةفسيرى 
لة  جطة  كة  هةيةتى  كورتةوة  هةناسةيةكى  بة 
شَيواندنى، رةنطَيكى ترى ثآ نابةخشَيت، ئةطةر 
دةسةآلتء قةَلةمةكانى تةفسيرى ئؤثؤزسيؤنء 
هيضى  شَيواو  وَينةيةكى  لة  جطة  بكةن،  ئازاديى 
ناتوانين  دى ثيشانى ئةوى دى نادةنء هةرطيز 
زمانى  لة  شتَيك  هيض  راستةقينةى  وَينةى 
رابردوومان،  ئةزموونى  ببينين.  دةسةآلتةوة 
بةردةوام ئةو زةنطة دةدات بةطوَيماندا كة بتةوَيت 
هةرشتَيك ئاراستةى خؤى وةرنةطرَيت، بيدةرة 
دةست ثياوانى دةسةآلت، ويستت هةر شتَيك لة 
ئةسَلةكةى خؤى داماَلرَيتء بة درؤى بضووكء 
طةورة دةورى بطيرَيت، لة ماَلى ثياوانى دةسةآلت 

جَيى بهَيَلة.
ئةو  دةستكارى  تةنيا  طؤشةيةوة،  ل��ةم 
خةريكى  دةسةآلت  بةردةوام  كة  دةكةم  شتانة 
هةية  مةملةكةتيش  كةم  ناشيرينكردنيانة، 
لةئَيستاى ئةم سةرزةمينةدا، دةسةآلتةكةى وةك 
دةسةآلتى كوردى داهَينةربَيت لة ناشيرينكردنى 
دةسةآلتةشى  ئةم  ئ��ةوةى  بةرامبةرةكةى، 
مانا طةورةكةى،  بة  نيية  شَيواندووة، دةسةآلت 
بؤئةوةى  ستالينينةكةى،  ديوة  بة  حيزبة  بةَلكو 
زبرةكةى  زمانة  لةذَير  ذيان  ثنتةكانى  هةموو 
نةبَيت،  شةلةل  تووشى  دةسةآلتدا  ثياوانى 
دةبَيت كةسانَيك هةَلسن مانا بةو شتانة بدةن كة 
لةخؤمانةوة  دروستكردنى،  لة  بةشَيكن  خؤيان 
هةَلةكانى  برينةكانء  لة  دةستثَيدةكةم، 
خراثييةكانمانةوة،  باشىء  لة  خؤمانةوة، 
لةئايندةو ئَيستامانةوة، تا هيض نةبَيت مؤدَيلَيكى 
بريتيبَيت  كة  دروستبكةين،  نووسين  ترى 
بةربَيتة  تر  ئةوانى  زمانى  بةرلةوةى  لةوةى، 
بكةين،  خراثةكان ضاك  جوانييةكانمان، خؤمان 
رؤذنامةطةريى  ئؤثؤزسيؤنء  ئةركى  رةنطة 
ضاكةو  بؤ  دةست  كة  بَيت  ئةمة  هةر  ئازاديش 
سةريان  ئينجا  ببةن،  خؤيان  خراثةكانى 

بةرزبكةنةوة بؤئةوانى دى. 
ئ��ةم ث��ةن��ج��ةرةي��ة ك��ة ل��ةم رؤذن��ام��ةى 
قسةكردنة  بؤ  كردوومةتةوة،  ئؤثؤزسيؤنةدا 
لةسةر  قسةكردنيشة  بؤ  ئؤثؤزسيؤنء  لةسةر 
لةم  هةوَلة  ئةم  جياوازييةكان،  دةس��ةآلتء 
كة  ديوارانةية  ئةو  شكاندنى  رؤذنامةيةوة، 
ضارةكة سةدةيةكة لةم هةرَيمةدا، دةسةآلت ئيش 
بؤ هةَلضنينيان دةكات. قةت نةمان ديوة كة هَيزَيك 
خؤيةوة،  ثةنجةرةكانى  لة  رَيطةبدات  هةبَيتء 
بكات،  هةَلةكانى  لةسةر  قسة  هةبَيتء  قةَلةمَيك 
بؤية  بدات،  رَيطةية  ئةو  ئؤثؤزسيؤن  دةشَيت 
ئَيمة لَيرةين، هةر لَيرشةوة دةتوانين دةست بؤ 
ئةوانى تر ببةينء باس لة ئاوازةكانى خؤشمان 
بكةين، ئا لَيرةدا لة ئؤثؤزسيؤنةوة دةستثَيدةكةم، 
لةسةر خوانةكةى ئؤثؤزسيؤن دادةنيشمء باس 
لة ماَلةكةى خؤىء دراوسَيكانى دةكةم، باس لةو 
هَيزة طةورةيةى خةَلك دةكةم كة هَيزى طؤإانة، 
ئةوانى  فاشيةتى  ستةمء  ئازادييةكانء  لة  باس 
رةخنةطرتن  بؤ  من  زةنطى  يةكةمين  دةكةم.  تر 
لة رؤذنامةكةى  لةسةر هةَلةكانى ئؤثؤزسيؤن، 
خؤيةوة دةستثَيدةكات، ئةطةر كةسانَيك نيطةران 
بن لَيم، يان نا، دةستمثَيكردووةو تا ئةو شوَينةى 

بينينى من دةإوات، ناوةستم. 
من ناَلَيم، دةبَيت طؤإان ضى بكات، من دةَلَيم، 
ثةيامى  ئةمةية  هةر  نةكات،  ئةمة  طؤإان  دةبوا 
من كة لةم ثةنجةرةيةوة، دةست بؤ ئةو سَيوانة 
دةبةم كة مرؤظ لة بةهةشتةوة فإَيدةدةنة سةر 
سةختى ئةم سةر زةمينة. بؤئةوةى نةبينة سَيبةر 
وشةكانةوة،  رَيطةى  لة  دةبَيت  ئ��ةوان،  وةك 

خؤمان بدةينة بةر هةتاو.
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ئايا  ئَيستا  له  کوردستان ئه م کؤمپانيايانه   که  به  ياسا دياريکراونء دامه زرَينراون، متمانه ي 

ره هاي پةرله مانيان بؤ داناني سه رؤکء ئه نجومه نه کانيان دراوه تآ ؟ يان کؤمپانياي ناياسايي 

جَيي گرتوءنه ته وه و که س نازانَيت ژماره يان چه ندنء هي کَينء سه رمايه و داهاتيان چه نده ؟

پرسي نه وت: کآ داواي ليَبووردن له  کآ بکات؟
خاليد رةزا - هؤَلةندا

نةبةز طؤران دةينووسَيت



ضاث: ضاثخانةى زةرطةتة  07480412369 - 07480412368 - 3190519

ئازاديي  رادةربأين.. ئازاديي  فيكرء بؤضوون
هةرَيمي  كوردستان ثاش نؤزدة ساألء سَي هةَلبذاردني  ثةرلةماني ء زياتر 
لة شةش كابينةي  حكومةت لةاليةك، لةاليةكي  تر داهَيناني  ثؤستي  سةرؤكي  
 ،)2005 ذمارة/1ساَلي   )ياساي   بةخؤي   تايبةت  ياساي   داإشتني   هةرَيمء 
ياساي  رؤذنامةطةريي  لة كوردستان بة ذمارة )35(ي ساَلي  )2007( لة مادةي  

)9(دا، لة )سَي( بإطةدا موخالةفةء سزاكاني  دياريكردووة.
لَي دةسةآلت طةرةكيية بَلَيت؛ ئةوة ئَيمةين لة دةروازةي  دادطا دةدةين 
بؤ ضةسثاندني  سةروةريي  ياسا!، بةآلم كاتَيك شةنء كةوي  ئةو داوايانةي  

لةسةر كؤمةَلَيك طؤظارء رؤذنامة بةرزكراونةتةوة، كار بة دةقةكاني  ياساي  رؤذنامةطةريي  كوردستان 
ناكرَيت، بةَلكو كار بة ياساي  سزاداني  عَيراقي  ذمارة )111(ي ساَلي  )1969( دةكرَيت.

لةكاتَيكدا رَيسايةكي  ياسايي  ثَيماندةَلَيت: )الخاص يقيد العام(، واتة لةكاتي  بووني  ياسايةكي  تايبةت 
بؤ بوارَيكي  تايبةت، لة هةمان كاتدا ياسايةكي  طشتيي  هةبَيت، ئةوا ئةو رَيسايةي  سةرةوة ثةيإةو 
دةكرَيت. ديارة طةمةي  دةسةآلت سةبارةت بة سةروةريي  ياسا خؤَلكردنة ضاوة، زياتر تةسككردنةوةي  

دةنطء رةنطء قةَلةمة ئازادء كةسة دَلسؤزء خةمخؤرةكاني  ئةم وآلتةية.
طةر بة دةسةآلت بَي، كؤضء رةوي  نةيارء دةنطة زووآلَلةكان، مادام لة بةرذةوةنديية تايبةتييةكاني  

ئةوان دةدات، حةزيان واية بة جةهةننةم بضن.
مةفهومي  موخاليف، بؤ بؤضوونء ئةداي  بةإَيوةبردني  ئةوانء رةخنةطرتن لة كارء كردةوةيان 

هةرطيز لَيخؤشبووني  نيية.
كايةي  دةسةآلت كايةيةكي  هةردةم داخراوة، زؤنطَيكة ثإيةتي  لة هَيَلي  سووري  بَي تامء بَي بؤنء 
بَي رةنط. قةَلةمإةوي  دةسةآلتي  كوردي  عةجايةبي  زؤرترة وةك لة يةكطةيشتن، ئةوان نايانةوَيت 

طوَيطر بن، هةميشة سةردةستةء ثلةيةك خؤيان دةنوَينن.
ثيرؤزييةكان، هةرةسي  بة ميكانيزمي  عةقَلي  تةكنؤكراتء فيكري  ليبراأل هَيناوة.

مةخابن هَيندة بة بةرذةوةنديي  تةسكي  حيزبييةوة خةريكن، ضارةكة هَيندَيك بير لة بةرذةوةنديي  
باآلي  طةلء نيشتمانةكةيان ناكةنةوة. كاتَيكيش دَيتة سةرباس، كاآلي  سياسييان بة خةَلكي  رةشء 
رووتي  ئةم وآلتة دةفرؤشنةوة، بزانن كؤنطرةء كؤنفراسة حيزبييةكانيان  بودجةي  زلء زةبةالحيان 

بؤ تةرخان كردووة.
قؤناغي  قةَلةمإةوي  دةسةآلتي  كوردي  طةلَيك مةترسيدارة، زيانلَيكةوتووي  ثلة يةك خؤيان دةبن.

خزمةتطوزاريي ء  كةميي   نةداريي ء  كورتي ء  كةلَينء  هةموو  وَيإاي   طةيشتووة،  بةوة  كار 
بة  بةخؤيدا طرتووة، ضونكة  داني   ئيداريي ء سياسيي ، طةل  لةإادةبةدةري  فةسادي   تةشةنةكردني  

مةفهومي  خؤماَليي  كوردايةتي  تةسكبينء حيزبايةتي  تايبةت، باشترة لة هةيبةتي  بَيطانة.
مَيذووي   تابووتي   بزماري   دوا  دةضَيت  ثَي  دةكاتةوة  لَي  بيري   دةسةآلتة  ئةم  ئةوةي   وةلَي 
بةرخؤداني  بةرذةوةندييةكان بَيت. دةنا بةشةرمةوة زاتي  ئةوةي  نةدةكرد بير لةوة بكاتةوة، ئازاديي  
لة تةعبيرء فيكرء رادةربإين ض بة قسةء ض بة نووسين بظةء طؤمَيك بشَلةقَينَيت، مةحاَلة طةل ئةرَيي  

بؤ بكات.
جون ستيوارت ميل، بةر لة دوو سةدة وتوويةتي:  )طةر هةموو بةشةرييةت تةنيا خاوةني  رايةك 
بن، وةلَي كةسَيك هةبَي رايةكي  جياوازي  هةبَيت، بَيدةنطكردني  ئةو كةسة هيض جياوازييةكي  نيية 

لةوةي  كة هةموو بةشةرييةت لةاليةن ئةو كةسةوة بَيدةنط بكرَيت، ئةطةر هَيزي  بؤ دابين بكرَيت(.
بَي بؤ قارةمانَيتي  ئةم طةلة، ئةوةية طةلَيك ضؤكي  بؤ بةعس نةدا، بة  تةنيا شتَيك سةروةريي  
قؤناغي   لة ساتء  ئَيستا  مةحاَلة  نةضوو،  لةناو  تةرحيل  تةبعيسء  تةهجيرء  كيميابارانء  ئةنفالء 
قةَلةمإةوي  حيزبي  كورديدا، بةو طةلة بوترَيت، ئازادييةكان كؤتء بةندو مةرجدارة!، قسةء نووسينء 

بؤضوون ئازاد نيية.
ئةمة كارةساتء قةيرانة حيزبي  كوردي  ثَيدا دةطوزةرَيت، وةلَي خؤشحاأل دةبووين لة ثةيإةو و 
ثرؤطرامي  كؤنفراسء كؤنطرةكاني  سةدةي  بيستويةكتان، بَي عةيةبي  نةبَي )مادةء بإطة(ي  سةبارةت 
بة جؤري  ئازادييةكان رةشكةنةوة، تا نوَيبوونةوة ماناي  ئازاديي  تَيدا نةبَيت، ئةوسا ضارةنووسي  

خؤتان ئؤباَلي  لة ئةستؤي  خؤتانة.

بَيستون محةمةد ساَلح   

ريـــكـــالم
info.rozhnama@gmail.com
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هةلى كار لة كؤمثانياى نالياوة

كؤمثانياى ناليا ثَيويستى بة ذمارةيةك كارمةندة بةم شَيوةيةى الى خوارةوة:
1. بةرَيوةبةرى كارطَيِرى 

2. ئةندازيارى شارستانيى 
3. ئةندازيارى تةالرساز 

4. ذمَيريار
5. ثارَيزةر

6. كارمةندَيك بؤ بةشى كارطَيِرى
7. كارمةندَيك بؤ بةشى فرؤشتن.

تَيبينى بؤ سةرجةم ثؤستةكان: مةرجة ئةو كةسانةى CV ثَيشكةش دةكةن 
هةَلطرى بِروانامةى زانكؤ بن و ئةزموونى كاركردنيان لة بوارةكةى خؤياندا 
لة ثَينج ساَل زياتر بَيت، جطة لة بةرَيوةبةرى كارطَيِرى كة دةبَيت ئةزموونى 

كاركردنى لة 10 ساَل زياتر بَيت.

دوابةروار بؤ ثَيشكةشكردنى CV  2010/10/10 ية.
ناونيشان: سلَيمانى ـ ناو طوندى ئةَلمانى ـ ئؤفيسى سةرةكى كؤمثانياى ناليا.

www.naliagroup.com


