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مانطانة )592( مليؤن دينار لة حكومةت وةردةطرَيت

طؤأان دةرطا بؤ ضاودَيريى دارايى واآل دةكات
رؤذنامة

بزووتنةوةى طؤإان بةإةسميى 
كة  ئاشكرادةكات  بودجةية  ئةو 
لةحكومةت  »سلفة«  وةك  مانطانة 
ئامادةيي  هاوكات  وةريدةطرَيت، 
داراي��ى  ضاودَيريى  نيشانداوة 
خةرجيي  ضؤنَيتي  لة  وردبينيى 

ئةو بودجةيةدا بكات.
دارايى  ذوورى  لَيثرسراوى 
بزووتنةوةى طؤإان، بة رؤذنامةى 
حوزةيرانى  لةمانطى  راطةياند: 
بزووتنةوةكة،  راب����ردووةوة، 
ثارة  بإَيك  »سلفة«  قةرز  وةكو 
تا  وةردةط��رَي��ت  حكومةت  ل��ة 
بودجةى  ياساى  دةرض��وون��ى 
نيو  »ثارةكة  وتيشى:  حيزبةكان، 
نرخى  بةثَيى  دؤالرةو  مليؤن 
عَيراقى  دينارى  بة  ثارةكة  رؤذ 
مانطى  بؤنموونة  دةشكَينرَيتةوة، 
ثَينجسةد  )592(مليؤنء  ئةيلول 

هةزار دينارمان وةرطرتووة«.
دارايى  ذوورى  لَيثرسراوى 
بؤ  ئاماذةى  بزووتنةوةى طؤإان، 

بودجةيةى  ئةو  كة  ئةوةشكرد، 
قةبارةى  لةئاستى  دةياندرَيتآ 
بةهةر  نييةو  بزووتنةوةكةدا 
ثَيوانةيةك دياريى بكرَيت، كةمةء 
»بةوثَييةى  تَيداية،  ناعةدالةتيى 
يةكى  ك��ة  ث��ارت��ى  ي��ةك��َي��ت��ىء 
طؤإان  لة  نيويان  ضواركورسىء 
لة  زياترة  بودجةكةيان  زياترة، 
حيزبةكانى  دؤالرو  مليؤن   )5(
لةناو  قةبارةيان  ضوارقات  تريش 
ثةرلةمان لة طؤإان كةمترة، بةآلم 
ئَيمة  بودجةيةى  ئ��ةو  نزيكةى 

وةردةطرن«.
ئ��ةو ل��َي��ث��رس��راوةى ط��ؤإان 
»بةثَيى  ل��ةوةش��ك��رد:  ب��اس��ي 
حكومةتء  حيزبةكان،  ياساى 
ئةوةيان  مافى  دارايى  ضاودَيريى 
ضؤنَيتى  ل��ة  وردبينيى  هةية 
بكةن  بودجةيةدا  ئةو  خةرجيى 
ئَيمة  بةحيزبةكانء  دةدرَي��ت  كة 
ياساية  ئةو  تةواوى  دةمانةوَيت 
واآلية  دةرطامان  جَيبةجَيبكرَيتء 
ب��ؤ الي��ةن��ة ث��ةي��وةن��دي��دارةك��ان 

لةوبارةيةوة، وردبينيى بكةن«.

تا هَيزى بةرةنطاريى 
رؤذنامةنووسان هةبَيت، 

دةسةآلت ناتوانَيت ئازادى 
رادةربإين كؤتءبةند بكات
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رؤذنامة
نوَيى  كةمثى  ث��رؤذةى  بؤ  ديكة  دؤالرى  مليؤن   )55( بإى 
زانكؤى سلَيمانى تةرخان دةكرَيت تا دةست بةكارةكانى بكاتةوة، 
زيادكردنى  ثرؤذةكةش،  جَيبةجَيكارى  كؤمثانياى  ئةندازيارَيكى 

ئةو بودجةية دةبةستَيتةوة بة زيادبوونى نرخى كةلوثةلةكانةوة.
ثرؤذةى كةمثى نوَيى زانكؤى سلَيمانى كة لةاليةن كؤمثانياي 
)TEPE(ى توركييةوة كارى جَيبةجَيكردنى بؤ كراوة، لة 2005/2/19 
دةستكراوة بة كاركردن تَييداء )305(مليؤنء )305(هةزارو )946(

لة  راطيراو  ثرؤذةكة  لة 2008/12/31  تةرخانكراوةء  بؤ  دؤالري 
2010/2/20 تَييدا دةست بة كاركردن دةكرَيتةوة بؤ جارى دووةم، 
لةذَير   )FDC( كؤمثانياى  بةهاوكاريى   )TEPE( لةاليةن  ثرؤذةكة 
ناوى )FDC-TEPE( دةست بة كاركردن دةكاتةوةو زياتر لة )55(

مليؤن دؤالرى ديكةى بؤ تةرخانكراوةتةوة.
رووبةرةكةى  كة  زةويية،  )771(دؤنم  لة  زياتر  ثإؤذةية  ئةم 
زانكؤى  كؤلَيذةكانى  )1,928,762(مةتردووجاء سةرجةم  دةكاتة 
ظَيتَيرنةريىء  ثزيشكىء  كؤلَيذى  لة  جطة  لةخؤطرتووة،  سلَيمانى 
بينايةك  هةر  رووبةرى  ثَيكهاتووةء  بينا   )51( لة  كة  كشتوكاأل، 
سياجى  درَيذيى  )325,165(مةتردووجاء  دةكاتة  ثرؤذةيةدا  لةم 
ساَلى  كؤتايى  لة  بإيارة  وا  دووجايةء  )5530(مةتر  ثرؤذةكةش 

2012دا ئةم ثرؤذةية تةواوبَيت.    
وردةكاريى زياتر لة ل17 داية.

رؤذنامة

ساَلى  كة  ث��ارةي��ةى  ل��ةو  جطة 
مووضةى  بؤ  حكومةت  راب��ردوو 
خانةنشينانء  ف��ةرم��ان��ب��ةرانء 
تةرخانيكردبوو،  حيزبيي  كاديرى 
بة  ديكةش  دؤالرى  مليؤن   )382(
مووضةي  ب��ةن��اوي  زي��ادةإةوي��ى 

فةرمانبةرانةوة خةرج دةكات.
رؤذنامةنووس عةلى حةمة ساَلح، 
لة وتارَيكيدا كة تايبةتة بة شرؤظةى 

رؤذنامةدا  ذمارةيةى  لةم  بودجة، 
ئةوة دةخاتةإوو: كة »حكومةت جطة 
تةرخانكراو  ثارةى  خةرجكردنى  لة 
فةرمانبةرانى  )مووضةى  مووضة  بؤ 
كاديرة  خانةنشينء  حكومةتء 
ترليؤنء   )3( بة  كة  حيزبييةكانيش، 
خةمَلَينرابوو،  دينار  مليار   )419(
)467( مليار ديناري ديكة، كة دةكاتة 
شَيوةى  بة  دؤالر  مليؤن   )382(

زيادةإةويي خةرجكردووة«.
سةرضاوةيةكى  ضةند  هةرضةندة 

بةوة  ئاماذة  حكومةت  ئاطادارى 
بة  ث��ارةي��ةى  ئ��ةو  ك��ة  دةدةن؛ 
زيادةإةويي لة مووضةدا خةرجكراوة 
بؤ وةزارةتى ثَيشمةرطة بووة، بةآلم 
ئةمة  وةآلمى  رؤذنامةنووسة  ئةو 
ئةم  بَلَين  »ئةطةر  دةَلَيت:  دةداتةوةو 
ثَيشمةرطة  وةزارةت���ى  بة  ثارةية 
ئةوةى  ضونكة  نيية،  راست  دراوة، 
دراوة  ثَيشمةرطة  وةزارةت���ى  بة 
دينارةو  مليؤن   )666( مليارء   )971(
نةك  ئةذماركراوة،  خانةيةكدا  لة 

لة  بةَلكو  مووضةية،  دةرةوةى  لة 
دةرةوةى بودجةى بةكاربردنيشة«.

ب���ة ل���َي���ك���دان���ةوةي ئ��ةو 
مليؤن   )382( ئةو  رؤذنامةنووسة 
زيادةإةويى  بةشَيوةى  كة  دؤالرةى 
 )285( مووضةدا،  لة  خةرجكراوة 
هاوضةرخ  ثؤليى   )18( قوتابخانةى 

دروستدةكرَيت. 

لةبارةى مووضةوة  زانيارى زياتر 
لة الثةإة )15( بخوَينةوة.

رؤذنامة

وتةبَيذى مةكتةبى سياسيى يةكَيتيى 
ئاشكرايكرد،  كوردستان  نيشتمانيى 
حيزبةكةى جارَى هيض بإيارَيكى نيية بؤ 
ثَيكةوة بةشداربوونيان لة هةَلبذاردنى 

ثارَيزطاكان لةطةأل ثارتيدا.
ئةندامى  وتةبَيذو  جونديانى،  ئازاد 
يةكَيتى  سياسيى  مةكتةبى  ئيحتياتى 
بةوة  بإوامان  ثارتيدا  »لةطةأل  وتى: 
هةية كة دةبَيت كؤمسيؤني سةربةخؤي 
هةَلبذاردنةكاني كوردستان دروستبَيت، 

ئينجا هةَلبذاردنةكة ئةنجام بدرَيتء لة 
مانطي )10( يان )11(دا، سةرؤكى هةرَيم 

رؤذى هةَلبذاردنةكة دياريدةكات«.
ليستى  ثَيكهَينانى  بة  سةبارةت 
هةَلبذاردنى  بؤ  ثارتى  لةطةأل  هاوبةش 
»جارَى  وتى:  جونديانى  ثارَيزطاكان، 
نييةو  لةوبارةيةوة  بإيارَيكمان  هيض 
دةكةين«.  ديراسةى  هات  كاتى  كة 
بةجيا  »ئاسايية  وتيشى:  هةروةها 
دابةزين،  تاقيكردنةوةى رابردووشمان 
2005دا  ثارَيزطاكانى  هةَلبذاردنى  لة 

هةية«.

)55( مليؤن دؤالرى ديكة بؤ 
ثرؤذةيةكى تةواونةكراو 

تةرخان دةكرَيت 

بة ناوى مووضةى فةرمانبةرانةوة
)382( مليؤن دؤالر بة زيادةأةويي خةرجدةكرَيت

وتةبَيذى )م.س(ى يةكيَتى:

هَيشتا بأيارمان نةداوة، لةطةأل 
ثارتى بضينة هةلَبذاردنةوة

حكومةت بودجةى بؤ 
)تةمليك(ـى زةوي 

كشتو كاَليي تةرخان نةكردووة

دؤسيةيةك لةبارةى ثةرلةمانةوة



نوَييةي  خولة  ئةم  ئ��ةوةي 
لةوانةي  كوردستان  ثةرلةماني 
ث��َي��ش خ��ؤي ج��ي��ادةك��ات��ةوة، 
تَيإوانينء  ميكانيزمء  ئ��ةو 
رووني  بة  كة  هةَلسوكةوتةية، 
بةرذةوةندييةكاني  لةنَيو  خؤي 
دةبينَيتةوةء  دةسةآلت  حيزبء 
سةنطةرطرتن  جاإي  ئاشكرا  بة 
داخوازييةكانيان  خةَلكء  لة 
لة  روون��اك  رؤذي  بة  دةداو 

مةحاَلة  كة  دةَل�آ:  ثَيمان  دانيشتنَيكدا  هةموو 
لةو  زؤرينةكةيان  ثةرلةمانء  سةرؤكايةتي 
رَيبازة دةرضن، كة طوآ بؤ داخوازييةكاني خةَلك 
شلبكةنء بةرذةوةندييةكانيان رةضاو بكةن، ئةوان 
هؤَلة  لةو  مةرام  يةك  بؤ  دةب�آ  كة  دراون  دنة  وا 
ثاراستني  ئةويش  كة  هةَلبإن،  دةست  دابنيشنء 

بةرذةوةندييةكاني حيزبء بةرثرسة باآلكانيانة.
نةب�آ  وة  ثةرلةمان  ثَيشووتري  خولةكاني 
كة  ئةوةي  بةآلم  بَيت،  جياوازتر  خولة  لةم  زؤر 
وايكردووة نهَينييةكاني ئةم خولة زةقتر دةربكةوَيت، 
دةيطَيإَيتء  ئؤثؤزسيؤن  كة  بةرضاوةية  رؤَلة  ئةو 
ناشاردرَيتةوةو  بؤي  ثةرلةمانيش  سةرؤكايةتي 

دةستةمؤ ناكرَيت.
طةر ئاوإَيك لةو رؤَلة بدةينةوة، كة ثةرلةماني 
كوردستان بة درَيذايي تةمةني طَيإاويةتي، دةبينين 
هةتا ئَيستا بؤي نةكراوة تةنيا يةك بةرثرسء يةك 
لَي�ي  بكاتء  راثَيض  ثةرلةمان  هؤَلي  بؤ  طةندةَلكار 
نةيتوانيوة يةك  تائَيستا  بدات!  بثرسَيتةوةء سزاي 
ياسا دابإَيذآ، ياخود هةموار بكات، كة تيايدا مافي 
تايبةتةكان فراوان بكات، بؤئةوةى  دةزطاو دةستة 
بةربةرةكانَيكردني  ضاودَيرييء  ئةركي  بة  بتوانن 

طةندةَليى هةَلبستن.
ئةوانةي  نةك  كوردستان،  ثةرلةماني  تائَيستا 
هةوَل�ي  بة  كة  ياسايانةش  ئةو  بةَلكو  نةكردووة، 
دَلسؤزانء فشاري ميدياء دةوروبةر بؤ جوانكردني 
كاري  دةسةآلت  تَيدةثةإَيندرآ،  ئةزموونةكةمان 

ث�آ ناكاتء ثشتطوَيي دةخات.
ئةمإؤ زؤرينة لة ثةرلةمانتاران كة لةو شوَينة 
داخوازييةكاني  ئاست  لة  دةطَيإن  رؤأل  طرنطة 
بؤ  كة  نين  سوَيندة  ئةو  متمانةيةو  ئةو  خةَلكء 
كوردستان  خةَلكي  هةموو  دةنطدةرةكانيانء 
ليذنةيةكي  دةستةو  نايانةوآ  ئةوان  خوارديان، 
رؤأل  كايةوةو  بَيتة  كوردستان  لة  كارا  نةزاهةي 
ضاودَيريي  ديوانَيكي  نايانةوآ  ئةوان  بطَيإَيت، 
جارجار  راثؤرتةكاني  هةب�آء  رؤَل�ي  راستةقينة 
ضؤن  بزانن  هاوآلتييان  بكةونء  خةَلك  بةرضاوي 
سةروةتء ساماني خؤيانء وآلتةكةيان تةخشانء 
دةسةآلتي  نايةوآ  زؤرينة  دةكرَيت،  ثةخشان 
داواك��اري  نايةوآ  بَيت،  سةربةخؤ  دادوةري��ي 
طشتيي دةستكراوة بَيتء بةدواي طةندةَلي�ىء كارة 
دزَيوةكان هةنطاو بن�آء ياسا سةروةر بَيت. زؤرينة 
نايةوَيت باسي بودجةو ثرؤذةكانء نةوت بكرَيتء 

دةستى حيزب ئاشكرا بكرَيت.
بةشَيك لةو بةإَيزانةي زؤرينة قاَلبووي جؤرةها 
كةضي  بوون،  كوردايةتي  بيري  خةباتء  رَيبازي 
ثَيش  دةدةنة  خةَلك  برسي  طورطي  وةك  ئةمإؤ 

خؤيان.
راث��ؤرت��ي  م��اي��كء  ك��ام��َي��راء  دذي  ئ���ةوان 
نايانةوآ كةس  دةطرن،  رؤذنامةنووسان سةنطةر 
ضي  خةَلك  نوَينةراني  ثةرلةمان  هؤَل�ي  لة  بزان�آ 
داخوازييةكانيان  لة  طوزارشت  ضؤن  دةَلَينء 

دةكةن.
زؤرينة دةيةوآ دزىء طزىء تةزوير بة ياسا 
شتَيك  هةموو  بةَل�آ  دةَلَين؛  ثَيمان  بكات،  حةآلأل 
بةهؤي هاوثةيمانييةتي زؤرينةوة بؤ بةرذةوةنديي 
هةتاهةتاييمان  مانةوةي  بؤ  دةس��ةآلت،  حيزبء 

بةكاردةهَينين.
دوَي���ن���آ س��ةن��ط��ةري ث��ةرل��ةم��ان��ي��ان بة 
رؤذنامةنووسان ضؤَلكرد، بةآلم دةنطي ئؤثؤزسيؤن 
ئازاديي  بةعس  ياساي  بة  ويستيان  نةبوو.  كث 
رادةربإين بخنكَينن، بةآلم تادآ دةنطي هةقخوازان 
هةر زووآلَلتر دةبآ، ئةمإؤش دةيانةوآ بة بيانووي 
بةدةستهَيناني مافةكاني كوردء بؤخاترى كوردايةتي 
لة هةرَيم ثرؤسةء ياساي كؤمسيؤنى هةَلبذاردنء 

دةنطي هاوآلتييان ب�آ ئةرزشء بةها بكةن.
دةيطَيإآ،  ثةرلةمان  ئةمإؤ  كة  رؤَل��ةي  ئةو 
لة  سةنطةر  رؤَلَيكة  مةترسيدارة،  ئَيجطار  رؤَلَيكي 
دةطرآ،  هاوآلتييان  قوربانييةكاني  دةستكةوتء 
دةكات،  مايةثووض  كورد  داخوازييةكاني  ئاواتء 
دةيكاتة  ناهَيَلَيتء  ثةرلةمان  ئةندام  بؤ  بةها  نرخء 

كؤيلةى حيزب.
دةبَيت ئؤثؤزسيؤنء دةنطي ئازادو خةمخؤراني 
بة  ثةرلةمانتارة  ديموكراسي،  ياساء  وآلتء 
هةَلوَيستةكان ريزةكانيان رَيكبخةنء مةترسييةكان 
دروستبوونةوةي  لة  رآ  وةرب��ط��رنء  بةهةند 

ديكتاتؤرةكان بطرن.

ثشتيوان سةعدوَلآل

فراكسيؤنةكانى ثةرلةمانى كوردستان 
متمانةبةخشين  شَيوازى  لةسةر  ناكؤكن 
هةَلبذاردنةكانى  دةستةى  سةرؤكى  بة 
ثةرلةمانتارَيكيش  كوردستانء  هةرَيمى 
ثارتى  يةكَيتىء  دةخ��ات��ةإوو،  ئ��ةوة 
بة  سةرؤكةكةي  دةستةكةو  دةيانةوَيت 

ويستي خؤيان بَيت.
ثةرلةمانى  دووش��ةم��م��ة،  دوَي��ن��آ 
كوردستان طفتوطؤى لةسةر ثرؤذةياساى 
هةَلبذاردن  كؤمسيؤنى  باآلى  دةستةى 
لةسةر  ك��ردء  كوردستان  هةرَيمى  لة 
ئةندامانى  لة  ذم��ارةي��ةك  ثَيشنيازى 
م�ادةى  لةسةر  طفتوطؤكردن  ثةرلةمان، 
بة  تايبةتة  كة  ثرؤذةياساكة،  )4(ى 
سبةي،  بؤ  دةستةكة،  هةيكةلى  ثَيكهاتةء 

ضوارشةممة دواخرا. 
ع���ةدن���ان ع��وس��م��ان، س��ةرؤك��ى 
فراكسيؤنى طؤإان بة رؤذنامةى راطةياند: 
هةَلبذاردنةكانى  دةستةي  ئ��ةوةى  بؤ 

بَيت،  نيشتمانيى  دةستةيةكى  هةرَيم 
سةرؤكى   )3/2( دةنطى  بة  ثَيويستة 
ئةو  بكرَيتء  دةستنيشان  دةستةكة 
هةموو  ئةوةى  بؤ  طرةنتيية  شَيوازةش 
شَيوةية  بةو  ئةطةر  دادةنرَيت،  كةسَيك 
ئيرادةى  لة  تةعبير  دةستةية  ئةو  نةبَيت، 
ثةرلةمانتارانء خةَلكى كوردستان ناكات، 
ثَيكهاتةكةىء  لة  طومان  خؤمانة  »مافى 
دةستةية  ئةم  ضونكة  بكةين،  ئةركةكةى 
نةخشةى  ض��ارةن��ووسء  بة  ثةيوةستة 
ثرؤسة  هةموو  كوردستانةوةء  سياسيى 
بؤية  دةكاتةوة،  يةكاليي  سياسييةكان 
ثَيكهاتة  ثةرلةمانء  ثَيكهاتةكانى  ثَيويستة 
بَياليةنبوونى  لةسةر  سياسييةكان 
جؤرَيك  هةبَيتء  رةزامةندييان  دةستةكة 

لة رَيكةوتن هةبَيت«.
الي��ةنء  هةندَيك  »ثَيشتر  وتيشى: 
ثةرلةمانتار بةَلَينى ئةوةيان دابوو كة ئةوان 
لةسةر  ئَيمةدا دةبنء سوور دةبن  لةطةأل 
دانيشتنةكةى  لة  بةآلم   ،)3/2( شَيوازى 
هةندَيك  كة  دةرك��ةوت  بؤمان  دوَينَيدا 

تردا  اليةنى  فشارى  لةذَير  ثةرلةمانتار 
ثاشطةزبوونةتةوةء لة ئَيستاشدا يةكَيتىء 
ثارتى دةيانةوَيت دةستةيةك دروستبكةن 
ويست  كةسَيكيان  هةر  بَيتء  خؤيان  بؤ 

دايبنَين«.
ئةندامى  عةبدوَلآل،  نةريمان  هاوكات، 
كوردستان  ثةرلةمانى  لة  ناوخؤ  ليذنةى 
لة  جطة  ليذنةكةيان  لة  ئاشكرايكرد، 
ثشتطيريي  هةموومان  ثارتى،  ئةندامانى 
)3/2(ى  دةنطى  بة  كة  كردووة  ئةوةمان 
سةرؤكى  بة  متمانة  ثةرلةمان  ئةندامانى 
ثارتى  تةنيا  بةآلم  ببةخشرَيت،  دةستةكة 
دةيةوَيت بة دةنطى )50+1( بَيت، هةرضةند 
ثةرلةمانتارانى يةكَيتى لةطةأل ئَيمةدا بوون، 
ثارتى فشارَيكى زؤرى خستووةتة  بةآلم 
بؤية  ثةشيمانبوونةوة،  بؤ  يةكَيتى  سةر 
سةرؤكى  بة  متمانةبةخشين  ميكانيزمى 
دةرض��وون��ى  ب��ؤ  لةمثةرى  دةستةكة 
ثارتى  ئةطةر  دروستكردووةء  ياساكة 
نةكات،  داخوازييةكةى  لةسةر  تةنازول 
بةدةست  زؤرينة  دةنطى  ثرؤذةياساكة 

ناهَينَيت.
ب��ة ب���إواى ن��ةري��م��ان ع��ةب��دوَل��آل؛ 
ميكانيزمة  ئةو  لةسةر  مةبةستى  »ثارتى 
دةيةوَيت  دةستةكةيةء  قؤرخكردنى 
ئَيمةش  ثَيشنيازةكةى  بكات،  بةحيزبيى 
وةكو زةمانةتَيك واية بؤ ئةوةى دةستةكة 
نةحيزبَينرَيتء لةاليةن دةسةآلتةوة قؤرخ 

نةكرَيت«.
ئةندامى  مةجيد،  شؤإش  ه��ةروةك، 
فراكسيؤنى  لة  كوردستان  ثةرلةمانى 
ئةوةى  كوردستان،  نيشتمانيى  يةكَيتيى 
متمانة  ضؤنَيتى  لةسةر  ن��ةش��اردةوة، 
لةناو  دةستة  س��ةرؤك��ى  بة  بةخشين 
هةموو  هةيةء  جياواز  راى  ليذنةكاندا، 
بة  كة  ئ��ةوةدان  لةطةأل  فراكسيؤنةكان 
زؤرينةى دةنط دابنرَيتء هةموو اليةكيش 
لةسةر ئةوة كؤكن، كة دةبَيت ئةو دةستةية 
ثَيكهاتةكانى  هةموو  رةن��ط��دان��ةوةى 
كوردستان بَيتء ئيتفاقيى لةسةر بكرَيت، 
لةطةأل  زؤرب��ةم��ان  ناوخؤ  ليذنةى  لة 

ئةوةداين دةنطدان بة رَيذةى )3/2( بَيت.

راثؤرتى: سةنطةر جةمال

رؤذنامةنووسان بةردةوامن لة 
ضاالكييةكانيان بؤ دةستةبةركردني 

ئازاديي رادةربإينء هاوإا لةطةَلئةواندا 
ضةند فراكسيؤنَيكي ثةرلةمانيش داواي 
ثَيكهَيناني ليذنةيةكي شةفافء بَياليةن 

دةكةن بؤ لَيكؤَلينةوة لة كةيسي سةردةشت 
عوسمان.

داواي ليذنةيةكى نوآ دةكرَيت
كةمثةينى  رابردوو  شةممةى  رؤذي 
شارى  نالى  ثاركى  لة  نابين«  »بَيدةنط 
ضاالكييةكانى  بة  دةستى  سلَيمانى 
ئةوةيان  كةمثةينةكة  ئةندامانى  كردةوةو 
اليةنة  »تائَيستا  كة  دووث��ات��ك��ردةوة، 
لَيكؤَلينةوة  ليذنةى  ثةيوةنديدارةكانء 
بة  سةبارةت  بإواثَيهَينةريان  ئةنجامَيكى 
رووداوى تيرؤرى شةهيد سةردةشت بؤ 

خةَلك ئاشكرانةكردووة«.
 لة وتةيةكدا ئاسؤس هةردى بةناوى 
كةمثةينةكةوة رايطةياند: »وةك بنةماَلةى 
ئةو  روونكردنةوةى  رايانطةياند  شةهيد 
كةس  كة  كةيسةكة  لَيكؤَلينةوةى  ليذنةى 
وةآلمى  نةك  كَين،  ئةندامةكانى  نازانَيت 
ثرسيارو طومانةكانى نةداينةوة ئةوةندةى 
دروستكردين،  ال  طومانى  ثرسيارو  تر 
ضاوةإوانى  كوردستان  خةَلكى  ئَيمةو 
ئاشكرابكرَينء  تاوانباران  ئةوةبووين 
سكرتَيرى  كةضى  بطةيةنرَين،  دادطا  بة 
ديموكراتى  ثارتى  سياسيى  مةكتةبى 
سكاآلى  زن��ج��ي��رةي��ةك  ك��وردس��ت��ان 
ئؤثؤزسيؤنء  رؤذنامةكانى  لةسةر 
تؤماركردو  ئازادةكان  رؤذنامة  طؤظارو 

بةردةواميشة لةسةر تؤماركردنيان«.
لة  »زؤرَيك  راى  لة  هةردى، رةخنةى 
قةَلةمبةدةستانى سةر بة دةسةآلت« طرتء 
ثَييواية؛ بؤضوونةكانيان سةبارةت بةوةى 
لةسةروو  خؤيان  رؤذنامةنووسةكان 
ياساوة دةبينن »ضاوبةستَيكة بةسةر هيض 

كؤلكة خوَيندةوارَيكيشدا تَيناثةإَيت«.

وتيشى: »ئَيوة باسى كام ياسا دةكةن؟ 
مةرجةعى ياسادانان لةم وآلتةدا كَيية؟ ئايا 
ياساى رَيكخستنى كارى رؤذنامةطةريى 
بؤ  تةنيا   2007 س��اَل��ى  35ى  ذم���ارة 
جوانيى ثةسةندكرا ئةطةر ئةو ياساية بؤ 
كوردستان دانراوة، بؤضى بازى بةسةردا 
دةدةنء بة ثَيضء ثةناى ياسا عَيراقيةكاندا 
بدؤزنةوةو  كةلَينَيك  ئةوةى  بؤ  دةطةإَين 
رؤذنامةنووسانى ثَي سزابدةنء بَيدةنطيان 
بكةن، سكرتَيرى مةكتةبى سياسى ثارتى 
بةوة تؤمةتبارمان دةكات كة سوكايةتيمان 
بةثارةى  دةبَيت  كردووةو  حيزبةكةى  بة 
كآ  بةآلم  بكةينةوة،  قةرةبووى  خةياَلى 
رةخنةو  ئايا  دةك��ات  بةكآ  سوكايةتى 
ئايا  ثَيكردنة،  سوكايةتى  ئازاد  بيروإاى 
حساب نةكردنى ئَيوة بؤ ياساى رَيكخستنى 
كارى رؤذنامةطةريى حساب نةكردن نيية 
بؤ ئةو ئيمزايةى سةرؤكى هةرَيم لةسةر 

ياساكة كردوويةتى«.
ش����ؤإش ئ��ةم��ي��ن، ئ��ةن��دام��َي��ك��ى 
وتى:  رؤذنامة  بؤ  كةمثةينةكة  ديكةى 
لة  ضاالكييةش  ئةم  »سةرهةَلدانةوةى 
دواى راطةيةنراوى ليذنةى لَيكؤَلينةوةكةى 
كة  س��ةردةش��ت«ة  »شةهيد  كةيسى 
هةموو  بيروبؤضوونى  ثَيضةوانةى 
دووثاتى  ئ��ازاداي��خ��وازة«،  كةسَيكى 
نية  ليذنةية  بةو  بإوايان  كة  ك��ردةوة، 
كَين،  نازانَيت  كةس  تاريكيدايةو  لة  كة 
وتيشى: »ئَيمة داوامان كردووة ليذنةيةكى 
كةسانى  لة  ثَيكبهَينرَيت  سةربةخؤ 
رَيكخراوةكانى  ميدياكارانء  ثسثؤإء 
كؤمةَلى مةدةنىء ئةندامانى مافى مرؤظى 
بآلوبكاتةوة  وردةكارييةكان  ثةرلةمان، 

لةبارةى لَيكؤَلينةوةكانيان«.
وةك شؤإش باسى دةكات، هؤكارَيكى 
ديكةى ضاالكييةكانيان بؤ كةمكردنةوةى 
رؤذنامة  لةسةر  كة  زؤرةية  فشارة  ئةو 
سكاآليان  »دةيان  كة  ئازادةكانة  ئةهلىء 
رذَيمى  ياساكانى  بة  تؤماركراوة  لةسةر 
بةعسء حساب بؤ ئةو ئيمزايانة ناكةن كة 

سةرؤكى هةرَيم كردوويةتى«.

ثةرلةمانتاران ثشتيواني 
ئازادييةكانن

لة  جطة  كةمثةينةكةدا  ضاالكى  لة 
ذمارةيةكى بةرضاوى رؤذنامةنووسانء 
ئازاديخواز«،  »كةسانى  رؤشنبيرانء 
فراكسيؤنة  ثةرلةمانتارانى  بةشَيكى 
كوردستانء  ثةرلةمانى  لة  جياوازةكان 
خؤيان  ثشتطيريى  ئامادةبوونء  عيراق 
رؤذنامةطةريى  بيروإاء  ئازاديى  بؤ 

دووثاتكردةوة.
ج��َي��ط��رى  ف���ةت���اح،  رَي���ب���از  د. 
لة  ط���ؤإان  فراكسيؤنى  س��ةرؤك��ى 
ثشتطيريى  كوردستان،  ثةرلةمانى 
دووثاتدةكاتةوةو  فراكسيؤنةكةيان 
ئازاديى  »بةرتةسككردنةوةى  دةَلَيت: 
جياواز  دةربإينى  لة  رَيطةطرتنة  بيروإا 
لةوةى خؤيان بإوايان ثَييةتى، بةداخةوة 
لةإَيى  ثرؤسةية  ئةم  دةس��ةآلت��داران 
ياسايدا  ثاساوى  ذَير  لة  دادطاكانةوةو 
سيستمى  سةرجةمى  كة  بةإَيدةكةن 
طومانةوة،  ذَير  خستووةتة  دادوةريشى 
بةو هيوايةى  ئةو بةرَيزانةى لة سيستمى 
كاردةكةن،  ئَيمة  هةرَيمةى  ئةم  قةزايى 
لةم بابةتة بَينة دةنطء تةسليمى ئيرادةى 

دةسةآلت نةبن«.
باوةريان  كة  دةكات  لةوة  باس  ئةو 
كوردستان  لة  ئازادييةك  ئةطةر  واية 
طةلى  هةموو  رةنجى  ب��ةرى  هةبَيت 
كوردةو هيض اليةنء تاقمَيك خاوةنى ئةم 
ئازادية نينء »بةخَير ثَييان نةبةخشيوين، 
ناشتوانن  نيةو  ئةوةيان  مافى  بؤية  هةر 
هةروةك  بكةن  زةوت  كةس  لة  ئازاديي 
ئةوانيش  ثَيش  دةسةآلتدارانى  ضؤن 

بؤيان نةضووةتة سةر«.
ديكةوة حةمةسةعيد حةمة  لةاليةكى 
كوردستان  ثةرلةمانى  ئةندامى  عةلى، 
ثشتطيرى  يةكطرتوو  ليستى  لةسةر 
كةمثةينةكة  داواك����اري  ب��ؤ  خ��ؤي��ان 
مرؤظ  »ئازاديي  دةَلَيت:  رادةطةيةنَيتء 
لةطةَل بونيدايةو كةس بؤى نيية ئازاديي 

لَيزةوت بكات«.

ضاالكييةكان بةردةوامن »بؤ 
كةمكردنةوةى فشارةكان«

شؤإش ئةمين، وتى: »بةردةوام دةبين 
بخةينة  فشار  تا  مةدةنى  ضاالكى  لةسةر 
بؤ  بَيت  ملكةض  بؤئةوةى  دةسةآلت،  سةر 
نارةزايةتى خةَلكء ديموكراسييةتء ئازاديي 
ياداشتَيك  ئةومةبةستة  بؤ  رادةربرين، 
كوردستان«،  ثةرلةمانى  دةطةيةنينة 
ديموكراسييةتى  بيةوَيت  »ئةوةى  وتيشى 
لة  ئازاديي  تَيكبداتء  كوردستان  هةرَيمى 
كوردستان قؤرخء سنووردار بكات، خؤى 
دةخاتة بةردةم خةتةرَيكةوة كة خةتةرَيكى 
دةس��ةآلت  كاتةى  ئةو  تا  لةناوضوونة، 
دةبينء  بةردةوام  ئَيمةش  بَيت،  بةردةوام 

ضاالكى طةورةتر دةكةين«.
رةئ���وف،  ك��ةم��ال  خ��ؤش��ي��ةوة،  الى 
ئةندامى  ه��اوآلت��ىء  س��ةرن��ووس��ةرى 
كةمثةينةكة لة سَييةم رؤذى ضاالكييةكانياندا 
ئازاديي  مةوداى  كاردةكةين  »ئَيمة  وتى: 
داواكارييةكيشمان  بكةين،  فراوانتر 
بؤ  كةمثةينةكةوة  لةاليةن  ئامادةكردووة 
سةرؤكايةتى  فراكسيؤنةكانء  سةرؤكى 
ثةرلةمانى كوردستان، كة خاَلَيكيان ئةوةية 
دوامان كردووة بَيدةنط نةبنء هةَلوَيستيان 
هةبَيت بةرامبةر ئةو هَيرشةى دةكرَيتة سةر 
ئازاديي  لة  داكؤكى  رادةربإينء  ئازاديي 
ئةوةية  تريش  خاَلةكةى  بكةن،  رادةربرين 
سةردةشت  شةهيد  تيرؤرى  كةيسى  لة 
بَيدةنط نةبنء ليذنةيةك بة سةرثةرشتىء 
ئاطادارى ئةوان بؤ لَيكؤَلينةوة لة كةيسةكة 

ثَيكبَيت«.
هةروةك ئاسؤس هةردي دةَلَيت: »روو 
دةيانةوَيت  كة  دةكةين  كةسانةش  لةو 
بكةن  بَيدةنطمان  طوشار  هةإةشةو  بة 
بكات  زياد  طوشارةكانتان  هةإةشةو  تا 
ئازاديي  لةسةر  ئَيمةش  سوربوونى 
بةوةوة  خةو  تا  دةبَيت،  زياتر  مافةكانمان 
ببينن بَيدةنطمان بكةن دةبَيت دَلنيابن دةبَيت 
خةَلكى  ضيتر  ضونكة  ببينن،  خةون  هةر 
كوردستان بةرامبةر ئازادييء ثَيشَيلكاريى 

مافةكانيان بَيدةنط نابن«.

»ئةطةر سةرؤكى دةستةى هةلَبذاردنةكانى هةرَيم 
بة دةنطى )3/2( دانةنرَيت، تةعبير لة ئيرادةى خةَلك ناكات«

فشارةكان، ضاالكييةكان بؤ ئازاديى فراوانتر دةكةن

هـةواأل و راثؤرت
hewal.rozhnama@gmail.com

3ذمــارة )602( سَيشةممة 2010/10/5
ثةرلةماني كوردستان 

روو لة هةلَدَيرة

ئازاد ضاالك

فؤتؤ: سةباح عةلى قارةمان ثاركى نالى لة سلَيمانى 



بؤ  )9(دا  مانطي  لة  ماليكي،  كؤششةكاني  هةوألء 
دةسةآلت  بة  طةيشتنةوة  طرَيكوَيرةكانء  كردنةوةي 
هةرَيمايةتيدا  ئاستي  لةسةر  هةر  نةبوو،  ئةنجام  بآ 
ئاَلؤزةكاني  ثةيوةنديية  عَيراقء  دةرةوةي  سياسةتي 
عَيراق  بةسةرضووةكةي  ماوة  حكومةتة  ماليكيء 
لةطةأل دراوسَيكاني طؤإاني بنةإةتي بةسةردا هات، بؤ 

نموونة:
1- ثةيوةندييةكاني عَيراقء سوريا لة ماوةي ضةند 
تا  تَيثةإي،  ئاَلؤزدا  بارودؤخَيكي  بة  رابروودا  ساَلـي 
دةستوةردانة  بة  سوريا  تاوانباركردني  طةيشتة  كار 
طرووثة  يارمةتيداني  عَيراقء  ناوخؤي  كاروباري 
توندإةو و تيرؤريستييةكاني قاعيدةو حيزبي بةعسي 
رابردوودا  مانطي  ضةند  لةماوةي  بةآلم  هةَلوةشاوة، 
سياسةتي نَيوان هةردوو وآلت بة ئاقاري خاوبوونةوةو 
عَيراق  ئَيستاي  حكومةتي  ناو  هةنطاوي  هاوكاريي 
بإياريداوة، كة نةوتي خاو ء طازي عَيراق بطوَيزرَيتةوة 
سورياوة،  خاكي  لة  ناوةإاست  سثي  ــاي  دةري بؤ 
نَيوان  طــرذةي  بارودؤخة  ئةو  ئاساييكردنةوةي 
خاوكردنةوةي  لةطةأل  بوو  هاوكات  وآلت  هةردوو 
رةفيق  كوشتني  بة  سوريا  تاوانباركردني  مةسةلةي 
حةريريء هةَلوَيستي ئاشكراي سةعد حةريري كوإي 
بةرامبةر بة بـآ طوناهيي سوريا لةو تاوانة، كة دةكرآ 
عَيراق  ديثلؤماسييةتي  بؤ  تةنيا  ئاساييكردنةوةية  ئةو 
ئةذمار نةكرَيت، بةَلكو دةكرآ وةك سياسةتَيكي نوَيي 

كرانةوةي سورياش بَيت بةرامبةر بة دراوسَيكاني.
2- مةلةفي عَيراق-كوَيت ثاش داطيركردني كوَيت 
نَيوان  كَيشةي  عَيراقةوة  ثَيشووي  رذَيمي  لةاليةن 
تةنانةت  بةجَيهَيشتووة،  ئاَلؤزيي  بة  وآلتي  هةردوو 
زوو  هةر  دةبواية  كة  بةعس،  رذَيمي  رووخاني  ثاش 
بارودؤخةكة ئاسايي بكرايةو ثةيوةنديي نَيوان هةردوو 
وآلت بةهَيز بكراية، بةدةر لة تاوانباركردني هيض اليةك 
بةوةي كة كاميان خةتابارة، مانطي رابردوو وتةبَيذي 
بةشَيوةيةكي  رايطةياند: كة  عَيراق  فةرميي حكومةتي 
بة  هةَلدةستـآ  كوَيتي  حكومةتي  لةطةأل  هاوبةش 
ضاككردنء داكوتيني نيشانة سنوورييةكانء هةروةها 
كاراكردني وةبةرهَيناني هاوبةش لة كَيَلطة نةوتييةكاني 
ئاماذةية  جَيي  كة  ــةوةي  ئ وآلت،  ــةردوو  ه نَيوان 
حكومةتي عَيراق ثَيش دوو مانط بإياري ئةنجومةني 
ئاسايشي نَيودةوَلةتي رةتكردبووةوة بة ذمارة )833(، 
هةردوو  نَيوان  سنووري  دياريكردني  بة  تايبةتة  كة 
وآلتء تائَيستا دةوَلةتي كوَيت قةرزَيكي زؤري لةسةر 
هَيَلـي  دروستكردنةوةي  لة  رَيطربووة  ماوةو  عَيراق 
كة  وةستاوة،  هةوآلنةش  بةو  دذ  عَيراقىء  ئاسمانيى 
داواي ضوونةدةرةوةي عَيراق دةكات لة بةندي حةوتي 

ميساقي نةتةوةيةكطرتووةكان.
ئاَلؤزيية  بةو  ئوردن  عَيراقء  ثةيوةندييةكاني   -3
نةبووةو جطة لة كَيشةي زةرقاوىء ضةند تةقينةوةيةك 
لة عَيراقء لة عةممان، ثةيوةندييةكاني نَيوان هةردوو 
وآلت ئةو طرذييةي بةخؤيةوة نةبينيوةو ئوردن يةكَيك 
بووة لةو وآلتانةي كة سوودي زؤري لة عَيراق بينيوة 
ئةوةي  بةآلم  ئةويش،  دواي  رذَيمء  رووخاني  ثَيش 
لة  ئوردن  عَيراقء  ثةيوةندييةكاني  جَيي سةرنجة  كة 
مانطي رابردوودا طةشةي زياتري بةخؤيةوة بينيوةء 
رةوانةي  نةوت  بةرميل  هةزار   )10( رؤذانة  عَيراق 
دةطاتة  كة  هةرزان  زؤر  نرخَيكي  بة  دةكات  ئوردن 
بةشي  كة  يةكةمجارة  بؤ  عَيراق  لةوةش  جطة  نيوة، 
ئاستةي كة  لةو  مانطانةي نةوتي ئوردن زياد دةكات 

بؤي دةستنيشانكرابوو.
لةطةأل ئةوةي ثةيوةندييةكاني عَيراقء توركيا   -4
لة باشترين  لةاليةكي ديكة  لةاليةكء توركياء هةرَيم 
تؤثباراني  )PKK(ء  كَيشةي  لة  جطة  بووةو  ئاستدا 
بووة  رازيي  عَيراق  كوردستان،  هةرَيمي  ناوضةكاني 
كة بؤ ماوةي )15( ساَلـي ديكة رَيككةوتني دووقؤَلـي 
درَيذ  توركي  جيهاني  كةناري  هةتا  نةوتييةكان  لولة 

بكاتةوة.
ئاساييكردنةوةي  بؤ  عَيراق  حكومةتي  هةوَلةكاني 
ثةيوةنديية طرذةكاني لةطةأل دراوسَيكاني بـآ طلةييء 
طازةندةو طومان نةبووة، ضونكة نةيارةكاني ثَييانواية؛ 
ثَيشتر  كة  دةكات  كارة  ئةم  كاتَيكدا  لة  ماليكي،  كة 
بةبـآ  مةسةالنة  ئةم  هةروةها  دةوةستا،  دذي  زؤر 
عَيراق  نوَينةراني  ئةنجومةني  ضاودَيريي  ئاطاداريىء 

تَيدةثةإَينرَين.
لةطةأل ئةم سياسةتي طؤإينء كرانةوةيةدا ضانسي 
ماليكي، لةناو ليستي هاوثةيماني نيشتمانيي بؤ دووبارة 
كانديدكردنةوةي زياتر بوو، ئَيستا وآلتاني دراوسَي كة 
قسة دةكةن بة تؤنَيكي نزمتر دةدوَين، تةنانةت خةريكة 
اليةنة ركةبةرة عَيراقييةكانيش ئةو تؤنة وةردةطرنةوةو 

دةيَلَينةوة.
ثرسيارةكة لَيرةدا ئةوةية، كآ ئةم بارودؤخةي بةم 
كة  ياريزانة سةرةكييةية،  ئةو  ئاراستةية طؤإىء كآ 
دةتوانآ بةو شَيوةيةي كة دةيةوآ بووكةَلةكاني سةر 

شانؤي عَيراق بجوَلَينآ؟!
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راطةياندنى  رؤشنبيريىء  ليذنةى 
بة  ســةبــارةت  كوردستان  ثةرلةماني 
شكاتةكانى سكرتَيرى مةكتةبى سياسيى 
شكاتلَيكراوةكان  رؤذنامة  لةطةَل  ثارتى  
كؤبووةو ثشتيوانيشيان بؤ بةرفراوانكردنى 

ئازاديى رؤذنامةوانى دووثاتكردةوة.
ئازاديي  لة  بةرطريكردن  مةبةستي  بة 
ثاراستنى  لةثَيناو  رؤذنامةطةريىء  كاري 
هةرَيمى  لة  ديموكراسى  ئةزموونى 
رؤذنامةكانى  نوَينةرى  كوردستانء 
)ئاوَينة، هاوآلتي، رؤذنامة(ء طؤظارةكانى 
ياداشتَيكيان  فشار(  رَيطامةطةزين،  )لظين، 
ثةرلةمانء  سةرؤكايةتى  ئاراستةى 
راطةياندن  ليذنةى  ئةندامانى  سةرؤكء 
بؤ  كــردء  ثةرلةمان  لة  رؤشنبيريي  و 
لة   )10/3( رؤذى  مةبةستيش  هةمان 
كؤبوونةوةيةكى نوَينةرانى ئةو رؤذنامةو 
ثةيوةنديدارةكةى  ليذنة  طؤظارانةو 
كة  خرانةِروو  هةوآلنة  ئةو  ثةرلةماندا، 
ئازادى  بةرتةسككردنةوةى  لةبةردةم 

رادةربريندا دةدرَيت.
ئةهلييةكانى  ميديا  ياداشتةكةدا  لة 

كوردستان ضةند ثَيشنيازو داواكارييةكيان 
خستبووة روو كة خؤى لةم ضةند خاَلةدا 

دةبينَيتةوة: 
ثةرلةمانى  تايبةتى  دانيشتنَيكى   -1
قسةكردن  بؤ  سازبكرَيت  كوردستان 
لة  ئةمإؤ  توندةى  ملمالنآ  ئةو  لةسةر 
دةسةآلتدايةو  ئةهليىء  ميدياى  نَيوان 
نوَينةراني ميدياي ئةهليش بانطهَيشتي ئةو 

دانيشتنة بكرَين.
ببينَيت  خؤى  ــى  رؤَل ثةرلةمان   -2
ديموكراتي  ثارتي  سكرتَيرى  بؤئةوةى 
كة  بكشَينَيتةوة  داوايانة  ئةو  كوردستان، 
لةسةر هةريةك لة رؤذنامةء طؤظارةكاني 
لظين،  ــة،  ــام رؤذن ــي،  هــاوآلت )ئــاوَيــنــة، 
رَيطامةطةزينء فشار( تؤماري كردوونء 
ثارةيةكى  قةرةبووي  داواي  هةريةكة  بؤ 

خةياَليى زؤرى كردووة.
كــاري  يــاســاي  ــت،  ــبــدرَي هــةوَل  -3
ساَلي  )35(ي  ذمــارة  رؤذنامةنووسي 
)2007( لة سةرجةم دادطاكاني كوردستاندا 
كارى  ثةرلةمانيش  ثَيبكرَيتء  كــاري 
جَيبةجَيكردنى  بؤ  خؤى  ضاودَيريكردنى 

ئةو ياساية ئةنجام بدات.
دانيشتنةكاني  طواستنةوةي   -4

سةرجةم  بؤ  بكرَيت  ــازاد  ئ ثةرلةمان 
كةناَلةكاني راطةياندن.

ثؤليسء  بةإَيوةبةرَيتييةكي   -5
ثَيكبهَينرَيت  تايبةتمةند  دادطايةكي 
ــانــةى  ــيــنــةوة لـــةو ســزاي ــؤ لــَيــكــؤَل ب
رؤذنامةنووسان  ــامــةو  رؤذن لةسةر 
تؤماردةكرَيت، بةمةبةستى جياكردنةوةى 

رؤذنامةنووسان لة تاوانبارانى تر.
ليذنةى  ئةندامى  سابير  رةفيق  د. 
لةثةرلةمانى  راطةياندن  رؤشنبيريىء 
نَيوان  كؤبوونةوةيةى  ئةو  كوردستان 
بةسةرةتايةكى  ميديايانةى  ئةو  ليذنةكةو 
نَيوان ئةو دوو  باش زانى بؤ ثتةوكردنى 
قةيرانَيك  ئةو،  بةبرواى  ضونكة  اليةنة، 
ثةيوةنديى  لةبارةى  هةية  لةكوردستان 
نيوان ميدياى ئةهليىء دةسةآلت بةطشتيى، 
وتيشى: »هةرضةندة ليذنةكةى ئَيمة اليةن 
ثَييةى  بةو  بــةآلم  كَيشةيةدا،  لةو  نيية 
بةدواداضوونة،  ضاودَيريىء  كارمان  كة 
هةبَيت  دايةلؤطَيك  طرنطة  زؤر  بؤية 
ليذنةيةكى  وةك  ئَيمة  تا  نَيوةندةدا،  لةم 
كاَلكردنةوةى  لة  هاوكاربين  ثةرلةمانيى 
بؤ  رَيطةخؤشكردن  يان  قةيرانانة  ئةو 
ضارةسةركردني ئةو طرفتانةى كة ميدياى 

ئةهليى بةدةستيةوة دةناَلَينن«.
ئةو ثةرلةمانتارة ئاماذةى بةوةشكرد، 
ميدياى  نيطةرانييةكانى  لة  يةكَيك  كة 
كة  ئةوةية  »هةمووشمان«  ئةهليىء 
لة  ئازادييةى  ئةو  لةوةى  هةية  ترسَيك 
بوارى ئازادى رادةربإينء رؤذنامةوانيدا 
»ئَيمة  وتى:  هةروةك  كةمبكرَيتةوة،  هةية 
كؤبوونةوةكة  ئامادةبووانى  تَيكإاى  بة 
بةهيض  كــردةوة  لةسةرئةوة  تةئكيدمان 
ئةو  كة  ئةوةنين  لــةطــةَل  شَيوةيةك 
رؤذنامةوانىء  بؤ  بةياسا  كة  ئازادييةى 
بكرَيتةوة،  تةسكتر  دانــراوة،  رادةربإين 
ئةطةر  طؤإانكارييةك  هةر  بةثَيضةوانةوة 
2007ى  ساَلى  35ى  ذمــارة  ياساى  لة 
رؤذنامةطةريدا بكرَيت ثَيويستة بةقازانجى 
ئازادييانة  ئةو  فراوانكردنى  ضةسثاندنء 

بَيت كة ئةو ياساية لةخؤى طرتووة«.
هةَلوَيستيشيان  ــة  ب ــارةت  ــةب س
لةوبارةيةوة ئةندامى ليذنة ثةرلةمانييةكة 
لة  ئةوةى خستةإوو كة ثَيويست دةكات 
ئةو مةسةلةية  ليذنةكةياندا  كؤبوونةوةى 
قسةو باسى لةبارةوة بكرَيتء بإياربدةن 

كة ض هةَلوَيستَيك وةربطرن.
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لة  ــى  ــان ــةب ــاَل ت ــــةوةى  ئ دواى 
نوَينةرو  لةطةأل  كؤبوونةوةيةكدا 
كيميابارانى  كةسوكارى  بةشَيكى 
مليؤن   )5( لة  دةدات  بةَلَين  هةَلةبجة 
 )517( ــووي   خــان سلفةى  ديــنــارى 
خَيزانى قوربانييان خؤشبَيت، بةآلم ئةو 
ئَيستا ساآلنة  ناكرَيتء  جَيبةجَي  بةَلَينة 

ثارةكةيان لَيوةردةطيرَيتةوة.
سةرؤكي  عةبدولقادر،  لوقمان 
كيمياباران،  قوربانييانى  كؤمةَلةى 
لةسةر  ــد:  ــان راطــةي ــةي  ــام رؤذن بــة 

داواكاريى ئةوان بإي )5( مليؤن دينار 
بؤ  خَيزان   )500( كةسوكارى  دراوةتة 
ئةوة  »كة  خانوو،  دروستكردنةوةى 
سلفةيةك بوو دةبوو بيدةنةوة«، بةآلم لة 
سةردانى جةنابى مام جةالل بؤ هةَلةبجة 
بةردةستى،  خستة  داواكاريمان  دوو 
ثَيداين،  يةكَيكيانى  بةَلَينى  ــةآلم  ب
لةو  قوربانييان  كةسوكاري  بةخشينى 
)5( مليؤن دينارةى كة حكومةتى هةرَيم 
شةهيدان،  كةسوكارى  بةخشيبووية 
دواى ضةند جارَيك بةدواداضوونمان بؤ 
ئةو مةسةلةية، بةآلم دواجار ئاطاداريان 
كردين، كة دةبَيت كةسوكارى شةهيدان 

ئَيستاش  بكةنةوةو  تةسليم  ثارةية  ئةو 
 )500( يةكةم  ساَلى  بؤ  ذمارةيةكيان 

هةزار ديناريان لَيوةرطيراوةتةوة«.
ئةو  دةبوو  لةوةشكردةوة؛  جةختى 
لةبةرضاوى  كة  بكراية  جَيبةجَي  بةَلَينة 
ميدياكان  هةَلةبجةو  لَيثرسراوانى 
ثَييان دراوةء »دةبوو نوَينةرةكانى مام 
بكردايةو  بؤ  بةدواداضوونيان  جةالل 

بيانخستايةتة بوارى جَيبةجَيكردنةوة«.
ـــان، كــضــة شــةهــيــدَيــكــى  ـــت داس
هةَلةبجةيةو خاوةنى دوو شةهيدة،  كة 
لةو )5( مليؤن دينارة سوودمةند بوون، 
رةخنةى لةوة طرت بةَلَينةكةى تاَلةبانى 

جَيبةجَي  كيمياباران  كةسوكارى  بؤ 
مانطة  »ئةم  وتى:  بؤ رؤذنامة  نةكراوة، 
دينارةمان  هــةزار   )500( ئةو  نيوةى 
قةرز كردووة كة لَيمان وةرطيراوةتةوة، 
ماوةيةك  ئةوةى  بةهؤى  لةوةش  جطة 
دواكةوتبوو سووشى ضووبووة سةر«. 
ئةوةى  وةك  زانــى  باشى  بة  ئةو 
مانطانة  ناكرَيت،  جَيبةجَي  بةَلَينةكة 
بإَيكى كةمتر بَيت، نةك ثَيشةكى ثارةى 
»شةهيدانى  لَيوةربطرنةوة  ساَلَيكيان 
كة  نةبينرا  ثَيإةوا  ئةوةندةى  هةَلةبجة 
خؤش  حكومةت  دينارى  مليؤن   )5( لة 

بن«.

هةنطاوهاشم- هةولَير

سكرتَيرى  نوَينةري  يةكشةممة،  رؤذى 
مافةكانى  بؤ  يةكطرتووةكان  نةتةوة  طشتيى 
كرد،  هةرَيم  حكومةتي  لة  داواي  ــرؤظ،  م
ئاوارة  ئةو  رةوشي  باشكردني  بؤ  كاربكات 
عَيراقييانةي كة روويان لة هةرَيمي كوردستان 
كردووةء ئاماذةي بةوةشكرد: ئةو ئاوارانةى لة 
ناوضةكانى ترى عَيراقةوة هاتوونء لة هةرَيمى 
)30(هةزار  ذمارةيان  نيشتةجَين،  كوردستان 
خَيزانةء لةدواى ساَلى )2006(ةوة روويان لةو 

ناوضةية كردووة.
لة  كة  رؤذنامةوانيدا  كؤنطرةيةكي  لة 
نوَينةري  كالينى  وؤلتةر  رَيكيخستبوو،  هةولَير 
يةكطرتووةكان  نةتةوة  طشتيى  سكرتَيرى 

دةركراوةكان،  ئــاوارةو  مرؤظي  مافةكانى  بؤ 
داوايكرد: »حكومةتى هةرَيم، ثالنَيكى طشتطيرى 
ئاوارانة،  ئةو  ذياني  باشكردني  بؤ  هةبَيت 
ئاوإ  لة رووي زمانةوة  بةتايبةتي كَيشةكانيان 
ئاوارةكانى  سةرةكييةكانى  ثَيداويستيية  لة 
لة  كة  بداتةوة  عَيراق  ناوةإاستى  باشوورء 

هةرَيمى كوردستان نيشتةجَيبوون«. 
بةهؤى  ــة،  ــاواران ئ ئــةو  منداَلى  وتيشى: 
هةذاريىء نةزانينى زمانةوة، لة خوَيندن بَيبةش 
»بارودؤخى  نيشاندا:  بوون. مةترسي ئةوةشي 
ئةو ئاوارانة بةطشتى لة عَيراق، بةرةو ئاقارَيكى 
مةترسيداردا دةإوات، بةهؤى ئةوةى هةذاريى 
ذنانى  سةريانء  كردووةتة  كارى  درَيذخايةن 
ثَيوةدةكرَيتء  بازرطانييان  كؤمةَلطاية  ئةو 
لةسةردانةكةم بؤ بةغداء هةولَير، ئةوةم زانى«.

بةرهةم خاليد

سةرؤكى ليذنةى ئامادةكارى 
ثــارتــى  )13(ي  ــرةى  ــط ــؤن ك
لة  ثارتي  كؤنطرةي  رايطةياند: 
دوادةخرَيت  )11/11(ةوة  رؤذي 

بؤ )11/22(.
ســةرؤكــى  تؤفيق،  فــايــةق 
ليذنةى ئامادةكارى سيانزةيةمين 
ديموكراتى  ثارتي  كؤنطرةى 
بة  لَيدوانَيكدا  لة  كوردستان 
هةرضةندة  راطةياند:  رؤذنامةى 
)11( رؤذى  بوو  بإيار  ثَيشتر 

ئةمساأل  ــي  دووةم تشرينى  ي 
بةهؤى  بةآلم  ببةستن،  كؤنطرة 
قوربانى  جةذنى  وادةى  نزيكيى 
ثيرؤز لةو وادةيةوة، بإياريانداوة 
كؤنطرةكة بؤ )22(ي هةمان مانط 

واتة راستةوخؤ دواى  دوابخةن، 
لةبةرئةوةى  ــةذن،  ج ثشووي 
كارةكانى  ضــاوةإوانــدةكــرَيــت 
كؤنطرة ضةند رؤذَيك بخايةنَيت.

ــةق تــؤفــيــق، ئــةوةشــى  ــاي ف
ئامادةكارييةكانى  راطةياند: 
دةإوات  بــاشــى  ــة  ب كــؤنــطــرة 
كؤنفرانسة  لة  زؤرَيك  بةإَيوةو 
دوا  تةواوبوونء  نَيوخؤييةكان 
هةَلبذاردنةكانء  بؤ  وادةش 
ــدامــانــى  ــةن هــةَلــبــذاردنــى ئ
ـــةء  )10/10(ي رؤذى  كؤنطرة، 
ضاوةإواندةكرَيت زياتر لة )1000( 
بةشداريى  ئةندام  وةك  كةس 
هةروةها  بكةن،   )13( كؤنطرةي 
ديكةى  هةنطاوةكانى  دواتريش 
وةك ئامادةكردنى باجء دروشمء 

ليستةكان دةستثَيدةكةين.

سيروان عةول

كورد،  قةلةندةرخانةي  طرووثي 
ناوي  لةذَير  كةمثةينَيك  قةرةداغ  لة 

)ئازاديي ناسووتَيت( رادةطةيةنن.
داهاتوو  هةينى  رؤذي  بِريارة 
ــة طــونــدى شــيــوى قـــازى سةر  ل
ـــةزاى قــــةرةداغ، طــرووثــى  ــة ق ب
»قةلةندةرخانةى كورد« لةذَير ناوى 
كةمثةينَيك  ناسووتَيت  ئازاديى 
بةرةنطاربوونةوةي  بؤ  بطةيةنن 
هاوآلتييانء  ترساندني  هةِرةشةو 

رؤذنامةنووسان.

ــخ عــوســمــان،  بــةخــتــيــار شــَي
طرووثةكة  بةإَيوةبردنى  دةستةى 
طرووثى  راطةياند:   رؤذنامةى  بة 
كـــؤِرى قــةلــةنــدةرخــانــةى كــورد 
ئازادو  ميدياى  لةطةأل  هةماهةنطة 
رَيكخراوةكاني كؤمةَلطةي مةدةنيء 
ئةم  راطةياندنى  لة  ئامانجمان 
لةناوبردنى  بؤنةهَيشتنء  كةمثةينة 
رؤذنامةنووسانء  لة  ستةمةية  ئةو 
خؤي  كــة  ــت  ــرَي دةك هاوآلتييان 
ماَلى  سووتاندنى  لة  دةبينَيتةوة 
ــان لة  ــي ــردن هــاوآلتــيــيــانء دةرك

طوندةكاني خؤيانء نانبإاوكردنيان.

دلَير عةبدولخالق

سةنديكاى  ئةنجومةنى  بإيارى  بةثَيى 
سَييةمى  كؤنطرةى  رؤذنــامــةنــووســان، 
ماوةى  لة  دوومانط  نزيكةى  سةنديكاكة 
ياسايى خؤى دوادةكةوَيت، دةكةوَيتة ساَلى 

داهاتووةوة.
وتــةبــَيــذى  ــى،  عــةل مــحــةمــةد  حاميد 
هؤكارى  رؤذنــامــةنــووســان  سةنديكاى 
دارايى  طرفتى  بؤ  كؤنطرةكة  دواكةوتنى 
 )50( »كؤنطرةكة  دةَلَيت:  دةطَيإَيتةوةء 
رؤذَيك دوادةكةوَيت، ئةويش ثةيوةنديى بة 
حساباتى  ثاكتاوكردنى  داراييء  مةسةلةى 
ساآلنةى سةنديكاوة هةية لةاليةن وةزارةتى 

داراييةوة، بةشةكةى ديكةش ثةيوةنديى بةو 
رَيكخستنى  بؤ  كة  هةية،  ئامادةكارييانةوة 

ئيشوكارةكانى كؤنطرةكة دةكرَيت«.
ــان غــةريــب،  ــةردا، رةحــم ــب ــةرام لــة ب
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  رؤذنامةنووس 
بنةما  لةطةأل  ناكؤكة  كؤنطرة  »دواكةوتنى 

ديموكراسييةكانء ياساى سةنديكاكة«.
خؤشى  نيطةرانيى  رؤذنامةنووسة  ئةو 
يةكَيـتىء  هةَلبذاردنى  بةحيزباندنى  لة 
بةوةكرد؛  ئاماذةى  دةربإىء  سةنديكاكان 
رؤذنامةنووسان  وةك  ئةوان  لةوةى  بةر 
بضنة ناو كؤنطرةوة زؤربةى ثؤستة باآلكانى 
سةنديكاى رؤذنامةنووسان بةثَيى رَيكةوتنى 

ستراتيذيى ثارتىء يةكَيتى دابةشكراوة.

ثةرلةمانيش لةسةر شكاتةكانى ثارتى هاتة دةنط

بةلَيَنَيكى تالَةبانى بؤ كةسوكارى كيمياباران جيَبةجَي ناكرَيت

UN: ئاوارة عَيراقييةكاني هةرَيم 
ذيانيان بةرةو مةترسي دةأوات

ثارتى كؤنطرة دوادةخات

كةمثةينى »ئازاديى ناسووتَيت« 
رادةطةيةنرَيت

سةنديكاى رؤذنامةنووسانيش 
كؤنطرةكةى دوادةخات

هـةواأل و راثؤرت
hewal.rozhnama@gmail.com
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لة يةك كاتدا زؤربةي 
دةرطاكان كرانةوة



سازدانى: رؤذنامة

ئازاد جونديانى، وتةبَيذو ئةندامى 
ئيحتياتى مةكتةبى سياسيى يةكَيتى، 
بإواى واية كة هةلومةرجى سياسيى 

كوردستان ئةوة دةخوازَيت كة 
ثةيوةنديى لةنَيوان يةكَيتىء طؤإاندا 

هةبَيت.
جونديانى، لةم ضاوثَيكةوتنةدا 

سةبارةت بة ئةنجامدانى هةَلبذاردنى 
ثارَيزطاكان، ئاماذة بؤ ئةوةدةكات، كة 
هَيشتا بإياريان نةداوة، لةطةأل ثارتى 

بةيةكةوة بضنة هةَلبذاردنةوة.

ثارتي  لةطةأل  ثةيوةنديتان  رؤذن��ام��ة: 
هةندَيكجار  لةكاتَيكدا  ئاستَيكداية،  ض  لة 
لةميدياكانةوة، وا دةخوَينرَيتةوة كة جؤرَيك 

لة ئاَلؤزيى لةنَيوانتاندا هةبَيت؟
* لة راستيدا، لة ميدياكانةوة زؤرجار قسةو 
باسَيك دَيتة ئاراوة، بةآلم ئةمانة ثتر رووداوي 
رؤذنامةنووسين لةوةي كة رووداوي سياسيي 
هةبَيت  جياجياش  بيروبؤضووني  رةنطة  بن. 
بة  سةبارةت  ثارتيشدا  لةناو  ئَيمةشء  لةناو 
بةآلم  ثارتي،  يةكَيتىء  نَيوان  ثةيوةندييةكاني 
راية  ئةو  ثارتي  يةكَيتيء  رةسميي  راي  لة 
لةكؤبوونةوة  هةردووالمان  ئَيمة  كة  هةية 
رةسمييةكاندا،  راطةياندنة  لة  رةسمييةكاندا، 

ثابةندين بة رَيككةوتنة ستراتيذييةكةوة.
رَيككةوتنى  ثَيويستيى  تا ضةند  رؤذنامة: 

ستراتيذيى لةنَيوان ئَيوةو ثارتيدا، ماوة؟
رَيككةوتنى  ثَيويستيى  بةَلَي  واية،  ثَيم   *
ديكةش  ماوةيةكى  تا  م��اوةو  ستراتيذيى 
طريمانَيك،  وةك��و  ه��ةي��ة،  زةروري��ي��ةت��ي 
رَيككةوتني  ثارتيشدا  يةكَيتىء  لةناء  ئةطةر 
ستراتيذيي، با بَلَيين لةبةر هةر هؤيةك نةما، 
ثَيم واية اليةنى ديكة دةبَيت كة لةطةأل ثارتيدا 

داخَلى رَيككةوتني ستراتيذيي بَيت. 
رؤذنامة: مةبةستت كَيية كة دةَلَييت اليةنى 

تر؟
بهَينين،  ناو  بكات  ثَيويست  وانيية  ثَيم   *
لةساحةكةدا  هَيزانةي  ئةو  بَيطومان  بةآلم 
ضاالكنء ئامادةيى زؤريان هةية، رةنطة ناوي 
رَيككةوتني ستراتيذيي نةبَيت، رةنطة ناوَيكي 

ديكة بَيت.
يان  ثارتي،  لةطةأل  هةر  ئةمة  رؤذنامة: 

لةطةأل يةكَيتيش؟
لةطةأل  هةيةو  اليةن  يةكَيتيش،  لةطةأل   *
ثارتيش هةية، بةآلم قسةمان لةسةر هةبوونء 
دةثرسي،  تؤ  كة  ئ���ةوةي  نةماني  م��انء 
رَيككةوتني  نةماني  مانء  زةرورةت��ي  واتة 
ستراتيذيي. ئَيمة ثَيمان واية، لةكوردستاندا ئةو 
شتي  زؤر  زةمانةتي  ستراتيذيية  رَيككةوتنة 
كردووة كة ئةطةر نةبواية، رةنطة ئةو زةمانةتة 

بةو شَيوةيةي ئَيستا لةئارادا نةبواية.
رةخنةي  ضاودَيران  لة  هةندَيك  رؤذنامة: 
ئَيوة  ئةوةى  كة  دةطرن  ثارتي  لةئَيوةء  ئةوة 
باسي دةكةن، زةمانةتة بؤ قؤرخكردنى كايةى 

ئابووريىء ئيداريى هةرَيم؟
* ئةمة قسةي ئؤثؤزسيؤنة، ئؤثؤزسيؤن 
خؤي  ملمالنَيى  ئيدارةي  ضؤن  لةوةي  ئازادة 

دةكات لةطةأل حيزبةكاني دةسةآلت. 
رؤذنامة: ثَيش دروستبوونى ئؤثؤزسيؤنيش، 

لةميدياكانةوة  كة  هةبوون  هةر  رةخنانة  ئةو 
وايان بة ئَيوة دةوت؟

* ئؤثؤزسيؤن لة )7/25( دروست نةبووة، 
بةشَيوةى  زؤرة  ماوةيةكي  ئؤثؤزسيؤن 
شكَلبةندي  ب��ةآلم  ك��اردةك��ات،  جؤراوجؤر 
)7/25(داء  لة  فراوانة  شَيوة  بةو  ثةرلةماني 
لةدواي )7/25( بووة، ئةطينا ئؤثؤزسيؤن هةر 

هةبووة.
ثَيوةرة  ستانداردء  بةثَيي  بةآلم،  رؤذنامة: 
زانستييةكانى سياسةتء سيستمى حوكمإانى، 
ئؤثؤزسيؤن بة حيزبَيك دةوترَيت كة بةشدار 

نةبَيت لة ثَيكهَينانى كابينةى حكومةتدا؟
* لة راستيدا خؤبةستنةوة بة ثَيناسةيةكى 
دياريكراوةوة بؤ ئةو مةسةلةيةء بة لةبةرضاو 
وابَيت،  ثَيم  تايبةتمةندييةكان،  نةطرتني 
ثَيناسةيةكى ناإاستء ناإَيك دةردةضَيت، هةر 
دةيةوَيت  خؤي  تايبةتمةنديى  بةثَيي  وآلتَيك 
كار بكاتء ثَيناسةي شتةكان بكاتةوة، من ثَيم 
لةثةرلةمان  ئؤثؤزسيؤن  ئةوةي  ثَيش  واية، 
هةبَيت، وةك ئةوةي ئَيستا هةية، ئؤثؤزسيؤن 
دةبَيت  ئيلال  ثَيناسةيةي  ئةو  من  هةبووةء 
بةهةَلة  هةبَيت،  ثةرلةماندا  لةناو  ئؤثؤزسيؤن 

دةزانم.
 رؤذنامة: رَيككةوتنى ستراتيذيى لةنَيوان 

ئَيوةو ثارتيدا، ضةند ساَلى ماوة؟
بةآلم  بَلَيم،  ثَيت  تا  نيية  بيرم  ئَيستا   *
م��اوي��ةت��يء ئ��ةط��ةرى درَي��ذك��ردن��ةوةش��ي 

لةطةَلداية.
ثةيوةنديىء  ئةو  سروشتي  رؤذن��ام��ة: 
بزووتنةوةى  لةطةأل  لَيكنزيكبوونةوةيةتان 

طؤإان، ضؤنة؟
قسة  ل��َي��رةدا  ن��ات��وان��م،  راستيدا  ل��ة   *
من  ئةوة،  غةيري  ضونكة  بكةم،  رةسمييةكة 
كة  نيم  مةسةلةيةوة  ئةو  لةثشتي  لَيرةدا 
هةبووة، وةك يةكَيتيي نيشتمانيي كوردستان 
كةسَيكء  هيض  دذايةتيكردني  ستراتيذمان 
نةبووني ثةيوةنديىء دؤستايةتيي لةطةأل هيض 
اليةنطري   ئَيمة  بةَلكو  نيية،  كةسَيك  اليةنء 
لةطةأل  ثةيوةنديمان  دؤستايةتىء  كة  ئةوةين 

هةموو اليةك هةبَيتء ئاسايي بَيت.
ثَيم واية، ثَيكهَيناني ئةو دانوستانانةي بؤ 
ثَيكهَيناني ئيئتيالفي فراكسيؤنة كوردستانييةكان 
بوو  رووب��ةإوو  دانيشتني  سةرةتاي  كرا، 
لةنَيواني  يةكَيتىء  نوَينةراني  لةنَيوان 
رَيكخستنى  بؤ  راستة  طؤإاندا،  نوَينةراني 
نَيوان  رَيكخستنةوةى  بؤ  بةَلكو  نا،  نَيوانمان 
ئةو كوتالنةي كة لةبةغدادا بةيةكةوة، كوتلةي 
نوَينةرايةتي  كوردستانييةكان  ئيئتيالفة 
ئةو  لةوَيوة  دةكةين،  كوردستان  خةَلكي 
جؤرةئارامبوونةوةية  ئةو  ثةيوةنديية،  جؤرة 
ثَيش  واية،  ثَيم  هةبووةء  دةستيثَيكردووةو 
هةموو خةَلك، خةَلكي يةكَيتي دَلخؤشة بةوةي 
لة  طؤإان  دةبينين، سةرئةنجام  واي  ئَيمة  كة 
طؤإا  بيروبؤضووني  ئَيمةوة  رةشكردنةوةي 
بؤ ئةوةي كة ثةيوةنديي هةبَيت لةطةأل ئَيمةدا، 

ئَيمة ئةوة بةشتَيكي ئيجابي دةبينين.
رؤذنامة: هةلومةرجي سياسيي كوردستان، 
لةنَيوان  ثةيوةنديى  كة  دةخ��وازَي��ت  ئ��ةوة 

يةكَيتىء طؤإاندا هةبَيت؟
* بةَلَي، وةكو يةكَيتيي ثَيمان واية كة يةكَيتي 

هةموو  لةطةأل  ئةوةي  بؤ  موتةحةميسيشة 
اليةنةكاني ثرؤسةي سياسيي لةكوردستاندا، 
بؤ  بةآلم  بةطؤإانيشةوة،  هةبَيت  ثةيوةنديي 
نموونة ثةيوةنديي ئَيمةو ثارتي كة دؤكيؤمَينت 
رَيككةوتني  بةناوي  رَيككةوتنَيك  لة  كراوة 
ئةو رَيككةوتنة  ستراتيذييةوة، جَيبةجَيكردنى 
لةماوةي سآ ضوار ساَلي رابردوودا لةئارادا 
بووةء بَيطومان، ئاستي ئةو ثةيوةندييةي ئَيمة  
كة  ثةيوةندييةي  ئةو  ناطاتة  طؤإان،  لةطةأل 

لةطةأل ثارتيدا هةمان بَيت.
رؤذنامة: ئَيوة لةطةأل هةر هَيزَيكي سياسيي 
ثةيوةنديى ببةستن، ثرس بةهاوثةيمانةكةتان 

)ثارتى( دةكةن؟
بؤ  لةوة،  بدوَيين  بةإوونى  ئةوةي  بؤ   *
ثارتيش  نة  ئَيمةء  نة  ثةيوةنديكردن،  ئَيمة 
ثَيويستيمان بةوة نيية كة ثةيوةنديمان هةبَيت 
لةطةأل حيزبي ئةلف، يان نةمانبَيت، بةآلم ئةطةر 
ئَيمة داخَلى رَيككةوتنَيك لةبابةتي رَيككةوتنَيكي 
ستراتيذيي بين لةجؤرى ئةوةى لةطةأل  ثارتي 
هةمانة، بةَل�آ، دةبَيت ئَيمة بةيةكةوة راستطؤ 
بينء ثرس بة يةكتر بكةين، بةآلم ثةيوةنديي 

جياوازيى هةية لةطةأل رَيككةوتندا.
هةر  دروستكردنى  بؤ  ثَيويستة  رؤذنامة: 
ثرسء  اليةنةكان،  لةطةأل  ئَيوة  ثةيوةندييةكى 
لةكاتى  ئةوةى  وةك  بكةن،  ثارتى  بة  راوَيذ 
سياسيتان  مةكتةبى  وةفدَيكى  سةردانى 
بة  راوَي��ذت��ان  مستةفا،  نةوشيروان  ب��ؤالى 

سةركردايةتيي ثارتي كردووة؟
رووداوة  ه��ةم��وو  ب��ة  س��ةب��ارةت   *
ئةوة  نةكردووة،  راوَيذمان  سياسييةكان، 
كاك  عيماد  كاك  كة  ئةوةي  دواي  راطةيةنرا 
جةالليشي  مام  جةنابي  بيني،  نةوشيرواني 
بيني،  مةسعوديشي  كاك  جةنابي  بينىء 
بابةتَيكى  هاوبةشء  لَيثرسراوَيتييةكى  ئَيمة 
بة  ثابةنديشين  لةبةردةمة،  هاوبةشمان 

رَيككةوتني ستراتيذيي بةيةكةوة.
يةكَيتيدا،  سةركردايةتيي  لةناو  رؤذنامة: 
ئةداي  لةسةر  هةية  ناإةزايي  لة  جؤرَيك 
بة  حكومةت،  سةرؤكي  ساَلح،  د.ب��ةره��ةم 

راشكاوانة ئةم مةسةلةية ضؤنة؟
* بة راشكاوانة ثَيت دةَلَيم كة بةشَيوةيةكي 
بةردةوام لةكؤبوونةوةكاني مةكتةبي سياسيدا، 
لةئاستي مةَلبةندةكانيشداء لةئاستي ديكةش، 
سةرؤكي  كة  ئَيستا   حيزبَيك  وةك��و  ئَيمة 
وةكو  ئَيمةية، خؤمان  لةحيزبةكةي  حكومةت 
ضاودَيرَيك بةسةر ئةدائي حكومةتةوة دةبينين، 
ضاودَير  وةكو  دةبَيت  كة  واية  ثَيمان  ضونكة 
سةبارةت  كة  ناشيشارمةوة  بينء  هاوكار 
ئ��ارادان،  لة  كة  لةشتةكاني  شتَيك  بةهةر 
لةمةلةفَيكي  لة  لةئةدائي،  بةحكومةتيشةوة، 
تايبةتةوة بؤ مةلةفَيكي ديكة، رةنطة بؤضووني 
جياجيا لةناو كؤبوونةوةي مةكتةبي سياسييء 
سةركردايةتي رووبدا، بةآلم سةرئةنجام ئةو 
رايةى كة دةضةسثَيت، راى يةكَيتيي نيشتماني 
ئَيمة  خؤ  وتةني،  ج��ةالل  مام  كوردستانة، 
بقيإَينينء  نين كة وةكو يةك  قاز  هةموومان 
بةدوايدا  هةموومان  ئَيمة  قيإاندي  يةكَيك 
بقيإَينين. خؤمان بة حيزبَيكي زيندوو دةبينين، 
جياوازمان  بيروإاى  زؤرجار  لةبةرئةوةي 
هةية، بةآلم دةبينين كة ميكانيزمي ديموكراتي، 

لةسةر  جياوازانة  بؤضوونة  ج��ؤرة  ئ��ةم 
مةسةلةيةكي دياريكراو، يان لةسةر مةسةلةي 

ئةدائي حكومةتيش بَيت، يةكالييدةكاتةوة.
رؤذنامة: وتت، بة راشكاوانة قسة لةسةر ئةم 
ناإةزاييانةى  ئةو رةخنةو  ئايا  بابةتة دةكةم، 
كة لةاليةن حيزبء مةكتةبى سياسيتانةوة لة 

د. بةرهةم دةطيرَين، ضين؟
هةندَيك  لةاليةن  نيية،  حيزبةوة  لةالي   *
سةركردةكانةوةية.  حيزبييء  ك��ادي��ري 
ثابةندبووني  مةسةلةي  بةشَيكيان  بةَلَي، 
بةرنامةى  بة  هةرَيمة  ئَيستاي  كابينةى 
لةخاَلي  نموونة  بؤ  كوردستانيي،  ليستي 
حيزبةكان،  دارايى  يارمةتى  بةياساييكردنى 
بةشَيكي بؤ رَيكخراوةكانى كؤمةَلطةى مةدةنيء 
لةسةر  ناإةزايةتي  هةندَيك  كة  بودجةكانيان 
كابينةي  ئَيستاء  هةرَيمي  حكومةتي  هةبَيت. 
ئَيستا دةيةوَيت سيستمي ثاَلثشتيى ئةوان لة 
سيستمي بةإَيوةبردنى بودجةيةكي مانطانةوة 
كة  ئةنجامدان  ضاالكيى  فةندي  بؤ  بطؤإَيت 
ضاالكيى هةبَيتء لةهةموو دنياش ئةو شَيوازة 
بةسةدان  رَيكخراوَيك  نةك  ثةيإةوكراوة، 
رَيكخراو بطرَيتةوة، مانطانة ميزانييةي هةبَيت، 
ئةو  خزمةتي  دةضَيتة  ميزانييةية  ئةو  بزانين 
بوارةي كة رَيكخراوةكة بؤي دروست بووة، 

يان ناضَيتة خزمةتي.
نَيوان سةركردايةتيى  لةكَيشةى  رؤذنامة:   
كام  بة  رةوايةتى  بةرهةمدا،  د.  حيزبةكةتء 

اليةن دةدةيت؟
* رةوايةتي موتَلةق نيية، من خاأل بةخاأل 
حكومةتةكةي  بةرهةمء  دكتؤر  كاك  كارَيكي 
ئةو  لةطةأل  كؤكبَيت  بَيتء  راست  بَيتء  باش 
دةستنيشانمان  كة  ئينتيخابييةي  بةرنامة 
جاريش  زؤر  لَيدةكةمء  ثشتيواني  كردووة، 
كاك  لة  رةخنة  كة  كةسانةي  لةم  يةكَيكم 
لَيطرتووةو  دةطرم، زؤرجار رةخنةم  بةرهةم 
رةخنةكانيش  بؤ  ك��ردووة،  طفتوطؤشمان 
قبوَلى  البووة،  مةنتيقم  بةَلطةء  ئةوةي  دواي 

كردوون.
خةتى  لة  جةنابتان  دةوترَيت،  رؤذنامة: 

د.بةرهةمةوة نزيكن؟
* لةطةأل كاك بةرهةم، لةئاستي سياسييدا 
لةيةكتر  بيروبؤضوونمان  رووةوة  ل��ةزؤر 

نزيكة، بةآلم هةردووكيشمان جةالليين.
ئةطةر  ل��ةوةدةك��رَي��ت،  ب��اس  رؤذن��ام��ة: 
جَيطؤإكَيى ثؤستى سةرؤكى حكومةت لةنَيوان 
ئَيوةو ثارتيدا رووي نةدا، مةكتةبى سياسيتان 
كةسَيكى  بؤ  دةطؤإَيت  بةرهةم  د.  ثؤستةكةى 

تر؟
* ثَيم وانيية كة بيطؤإَيت، نةخَير، ضونكة 
زؤرينةي سةركردايةتيىء بة مام جةالليشةوة 
لةو  بةرهةم  كاك  كة  ئةوةدان  لةطةأل  هةموو 
ئَيستا  تا  وتةني،  تؤ  وةكو  بَيتء  كابينةيةدا 
قسةيةكي  نةمانةوةي،  لةسةر  نيية  قسةيةك 
رةسميىء جديي نةبووة لةسةر نةمانةوةيء 
ئةطةر بإيار بدةين كة كانديدى سةرؤكايةتيي 
هةر لةناو يةكَيتي بَيت، بؤ كاك دكتؤر بةرهةم 

بَيت مةسَلةحةتةء هةتا ئَيستاش.
بؤ  ثارتى  ئَيوةو  ئامادةكاريى  رؤذنامة: 
ثارَيزطاكانى هةرَيم،  ئةنجامدانى هةَلبذاردنى 

ضؤنة؟

ثارتي  ئَيمةو  يةكَيتى،  وةك  ئَيمة   *
دةبَيت  كة  هةية  ب��ةوة  بإوامان  بةيةكةوة 
هةَلبذاردنةكاني  سةربةخؤي  كؤمسيؤني 
كوردستان دروست ببَيت، ئينجا هةَلبذاردنةكة 
سةربةخؤي  كؤمسيؤني  بدرَيت.  ئةنجام 
هةَلبذاردنةكاني كوردستان وةكو دةستةيةكى 
هةرَيمايةتي دروست ببَيت، وةكو دةستكةوتَيك 
لةثةرلةماندا  ئَيستا  كة  دةكةين  تةماشاي 

لةطفتوطؤداية.
الي  سياسيي  ويستي  كةواتة،  رؤذنامة: 

ئَيوةوة هةية بؤ ئةنجامداني هةَلبذاردنةكان؟
ثارتيش هةية،  ئَيمةشء الي  بةَلَي، الي   *
بةآلم ئَيمة ثَيمان واية كة كؤمسيؤنةكة دروست 

ببَيت، ئينجا ئةنجام بدرَيت.
بة  نةبوون  ثابةند  ئَيوة  بةآلم،  رؤذنامة: 
كاتى دياريكراو و نةتانويستووة لةكاتي خؤيدا 
ساَلى  )10(ى  مانطى  كة  بكرَيت  هةَلبذاردنةكة 
دروست  ثاساوَيكى  هيض  لةكاتَيكدا  ثاربوو، 

نةبووة لةبةردةمدا؟
بوارةوة  ئةو  لة شارةزاياني  ئةوةندةي   *
كة  دياريكراوة  سةردةمَيك  لَيبووة،  طوَيم 
دةبَيت دياريى بكرَيت، لةو سةردةمةدا بإيارى 
مانطي  نازانم  بةتةئكيد  بدرَيت،  دياريكردنةكة 
اليةنى  )11(ي��ة،  يان  )10(ي��ة،  مانطي  ضةندة، 
بإيارى  ثةيوةنديدار  دةسةآلتى  ثةيوةنديدار، 

لةسةر دةدات.
رؤذى  كة  كَيية  اليةنة  ئةو  رؤذن��ام��ة: 

هةَلبذاردنةكة دياريى دةكات؟
* سةرؤكي هةرَيمة.

عَيراق  هةَلبذاردنى  كؤمسيؤنى  رؤذنامة: 
بة  ناإازيبوو  خؤيدا،  كؤبوونةوةى  دوايين  لة 

ثَيكهَينانى كؤمسيؤنى هةرَيم؟
دةستوورييةوة  رووي  لة  كة  نازانم   *  
ئَيمةو  نَيوان  كةوتة  كَيشةيةك  ئةطةر  ضؤنة، 
بةغداوة، ض وةك دةسةآلتى مةركةزي، ض وةك 
دةستةيةكى ئاوا سةربةخؤء مةركةزي كة هي 
هةموو عَيراقة، مةحكةمةي دةستووريي هةية، 
كةوتةوة،  هةروا  كَيشةكة  سةرئةنجام  ئةطةر 
بَيطومان مةحكةمةي دةستووريي خؤي بإيار 
دةدات ئةوةي ئَيمة ضةند دةستووريية، ضةند 

نادةستووريية.
رؤذنامة: بة نيازن ئةمجارة لةطةأل ثارتي، لة 

هةَلبذاردني ثارَيزطاكان بةيةكةوة دابةزن؟
* با دياريى بكرَيت، ئةوكاتة هةردووالمان 
بةيةكةوة قسة دةكةينء رَيكدةكةوين لةسةر 
ئةوةي ضؤن ئةنجامى بدةين، من حةز دةكةم 
بيَلَيم، ئةمةشيان بةبآ رَيككةوتني هةردووالمان 
لةو  ئَيمة  رَيكدةكةوين،  بةيةكةوة  نابَيت، 
بابةتء شتانة، شت لةيةكتر ناشارينةوة، واتة 

رَيككةوتنةستراتيذييةكةمان بؤ طاَلتة نيية.
رؤذنامة: لةئَيستادا بؤ مةسةلةي بةيةكةوة 
ئةنجومةني  ه��ةَل��ب��ذاردن��ي  ل��ة  داب��ةزي��ن 
هةردووال  سةركردايةتيى  الي  ثارَيزطاكاندا، 

بإيارَيكي وا هةية؟

* ديراسةى دةكةين، هَيشتا نةطةيشتووينةتة 
وةختي  كة  لةسةري،  طفتوطؤكردن  قؤناغي 
خؤي هات، ديراسةى دةكةين، ئةوكاتة بإياري 

لةسةر دةدةين.
رؤذنامة: ئةطةر لة ديراسةكردندا هةردووال 
ثَيتان باش بوو كة بةجيا دابةزن، بؤ يةكَيتى 

ئاسايية؟
تاقيكردنةوةى  ئَيمة  نيية،  ئاسايى  بؤ   *
هةَلبذاردنةكاني  لة  هةية،  رابردووشمان 
لةهي  بووبين،  بةيةكةوة  سةرتاسةرييدا 

شارةوانييةكاندا جياواز بووين.

ضاوثَيكـــةوتن
hewal.rozhnama@gmail.com

5ذم��ارة )602( سَيشةممة 2010/10/5

سةركردةكانى 
يةكَيتى، لةضةند 

بوارَيكدا 
رةخنةيان لة

د. بةرهةم هةية

ئازاد جونديانى، وتةبَيذى )م.س(ى يةكَيتى:

بأيارمان نةداوة، لةطةأل ثارتى بضينة هةلَبذاردنى ثارَيزطاكانةوة



فةيسةأل محةمةد- قةنديل

خواست  هيواي  قةرةيالن،  م��وراد 
ئاشتي  ب��ة  توركيا  ل��ة  ك��ورد  ثرسي 
هةموو  لة  داواشي  بكرَيتء  ضارةسةر 
لةو  هةوَلةكانيان  كرد  سياسةتمةداران 

رووةوة بةطةإبخةن.
رؤذنامةوانيدا،  كؤنفرانسَيكي  لة 
قةنديل  لة   )2010/9/30( رؤذي  كة 
سازيكردبوو، موراد قةرةيالن، سةرؤكي 
رايطةياند:  كوردستان  جظاكَين  كؤما 
بة  ئازاديى  بؤ  كورد  طةلى  تَيكؤشانى 
ثرسى  تَيدةثةإَيت،  طرنطدا  قؤناغَيكى 
ك��ورد ل��ة خ��ؤره��ةآلت��ى ن��اوةإاس��ت��دا 
ثرسَيكى ئاَلؤزةء جَيطةى بايةخء طرنطى 
قؤناغةى  ئةم  دةخوازين  ئَيمة  ثَيدانة، 
ضارةسةر  كورد  دؤزى  بؤ  تَييداين  كة 
ثَيويستة  ئاشتييانةء  بةشَيوةى  بَيت 
بؤ  ثرسة  ئةم  سياسةتوانان  جظاتء 
فةرز  ميللةتَيك  كَيشةى  ضارةسةرى 
لَيي  ئةركَيك  بيضةسثَينَيتء وةك  بكاتء 

بإوانَيت.
2009دا  نيسانى  13ى  »لة  وتيشي: 
سةربازييمان  ناضاالكيى  ئاطربةستء 
طةلَيك  رووةش���ةوة  ل��ةم  راط��ةي��ان��دء 
بةداخةوة  بةآلم  نا،  طرنطمان  هةنطاوى 
 akp حكومةتى  ت���وركء  دةوَل��ةت��ى 
داواك��اري��ىء  ئةم  وةآلم��ى  ئةرَينى  بة 
لة  ن��ةداي��ةوةء  ئَيمةيان  بانطةوازةى 
سياسيىء  ئؤثةراسيؤنى  بةرامبةردا 
بةناوى  ب��ةردةوام��ك��رد  سةربازييان 

ثَيشخستنى ديموكراسى«.
بة وتةي قةرةيالن، حكومةتي توركيا 
بةردةوامن لة زيندانيكردني سياسةتوانء 
ضاالكواناني كوردء ئاشكرايكرد: »)1700( 
خزَينرانة  لَيكؤَلينةوة  ثرسء  بَى  كةس 
لة  ئؤجةالن  عةبدوَلآل  زيندانةكانةوة، 
سةربازيىء  ناضاالكيى  تةباخدا  )13(ي 
ضوار  ئةمةش  بؤ  راطةياند،  ئاطربةستى 
داواكرد،  طرنطمان  مةرجى  ضوار  خاألء 
سةربازيىء  ئؤثةراسيؤنى  راطرتنى  كة 

دانانى  سياسييةكانء  طيراوة  بةردانى 
بةآلم  توركيا،  بؤ  نوَى  دةستوورَيكى 

 akp حكومةتى  ت���وركء  دةوَل��ةت��ى 
نةكرد،  لةمبارةيةوة  جدييان  ئاخاوتنَيكى 

بةردةوامة،  سةربازيى  ئؤثةراسيؤنى 
لة  هةتا  ب��ةردةوام��ة،  سياسيى  طرتنى 
ئؤثةراسيؤنَيكى  لة  هةكارى  هةرَيمى 
ئَيمة  طةريالى   )10( توركدا  ئارتةشى 
شةهيد بوون، هةروةها بةدةستى هَيزى 
ثةيامز  طوندى  لة  كةس   )9( دةوَل��ةت 

كوذران«. 
مةبةستى  قةرةيالن،  موراد  ئةوةى 
كة:  ئةوةبوو  لَيبكاتةوة  جةختى  بوو 
ديموكراسى  ئاشتييانةو  رَيطةضارةى 
دةتوانَيت  باشتر  ئةمإؤدا  قؤناغةى  لةم 
بباتء  ثَيشةوة  ب���ةرةو  رةوش��ةك��ة 
ضارةسةرى  بؤ  ئارامترة  رَيطةيةكى 
دةوَلةتى  بوو  هيواخواز  كوردء  دؤزى 
توركء حكومةتى akp وةآلمى ئةرَينييان 
بداتةوة، تا ضيتر دؤزء ثرسى كورد لةو 
ضوارضَيوةيةدا قةتيس نةبَىء لةو دؤخة 

ضةقبةستووةدا نةمَينَيتةوة.
رؤذنامةوانييةكةدا  كؤنطرة  ل��ة 
بؤ   )pkk( كة  رايطةياند:  ق��ةرةي��الن، 
ئاطربةستء  بإياري  ناديار  ماوةيةكى 
ناضاالكيى سياسييان داوة تا بة طفتوطؤء 
رَيطةضارةى  دانوستانء  دةستوورء 
لة  ميللةتى كورد  ديموكراسيانة رةوشى 

توركيادا ضارةسةربكرَيت. 
كؤنفرانسةكةدا  ل��ة  ق��ةرةي��الن، 
بة رةوش��ى دةروون��ي��ىء  س��ةب��ارةت 
لة  ئ��ؤج��ةالن  ع��ةب��دوَل��آل  سياسيى 
ئؤجةالن  »تةندروستى  وتى:  زينداندا 
زؤرباشة، لة ئَيستادا دةوَلةت لة رَيطةى 
سةردانى  زينداندا  لة  نوَينةرةكانيانةوة 
لةنَيوانداية،  ئاخاوتنيان  ديدارو  دةكةنء 
طرنطى  دةستكةوتَيكى  هةنطاوء  ئةمةش 
لة  سياسيمانةء  ئَيستاى  قؤناغةى  ئةم 
باشتر  هةنطاوى  ضاوةإوانى  ئايندةشدا 

دةكرَيت«.
قةرةيالن لة كؤنفرانسةكةدا ئامادةيى 
نيشاندا،  ديموكراسييانةي  ضارةسةرى 
وآلتةكةيدا  دةستوورى  لة  توركيا  طةر 
بنَيتء  كورددا  طةلي  مافةكاني  بة  دان 

مافةكانيان دةستةبةر بكات«.

راثــــؤرت
hewal.rozhnama@gmail.com
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سازدانى: رؤذنامة

د. عادل باخةوان، لةو بإوايةداية 
لة دة ساَلي رابردوودا، بؤيةكةمجار، 

رؤذنامةنووسان وةك بزووتنةوةيةكي 
كؤمةآليةتي لةبةرامبةر دةسةآلتدا 

دروست دةبن، بؤية دةَلَيت: بايةخي ئةم 
بزووتنةوة كؤمةآليةتيية لةوةداية كة 
لةذَير هةموو فشارة جؤربةجؤرةكاندا 

دةست لة بةرةنطاريي هةَلنةطرَيت. 
سةبارةت بةوةى كة دةسةآلت دةتوانَيت، 

ئازاديى رادةبإين كؤتوبةند بكات. 
عادل باخةوان كة دكتؤراى 

لة سؤسيؤلؤذيادا هةية، بإواى واية: 
ئةو ضركةيةي كة دةسةآلت دةتوانَيت 

هَيزي بةرةنطاريكردن »موقاوةمة/ 
رَيزيستانس« لة رؤحي بزووتنةوةي 

رؤذنامةنووساندا كاَلبكاتةوة، هةر 
لةو ضركةيةوة زةنطي مردني 

بزووتنةوةكةش لَيدةدرَيتء تا 
ئةو ساتةش هَيزي بةرةنطاريكردن 

بةردةوامبَيت، رؤذنامةنووسانيش وةك  
بزووتنةوةيةكي كؤمةآليةتي بةردةوام 

دةبن.

رؤذنامة: دةسةآلت سةركةوتوو دةبَيت 
لة كؤتءبةندكردني ئازدايي؟

ط��وزةردا  قؤناغي  بة  كوردستان   *
تَيدةثةإَيت، طوزةر ئةو قؤناغةية كة هةَلطري 
زياتر لة ئاإاستةيةكة، نةك  يةك  ئاإاستة، 
بةرةو  بمانبات  طوزةر  مومكينة  ضةند  واتة 
بمانبات  كة  مومكينة  هَيندةش  ديموكراسي، 
فاشيزم،  ديكتاتؤرييةت،  داخ��ران،  ب��ةرةو 
بمانبات  مومكينة  ضةند  زةب��روزةن��ط! 
كة  مومكينة  هَيندةش  يةكطرتنةوة،  بةرةو 

لةتبوون،  هةَلوةشانةوة،  ب��ةرةو  بمانبات 
قؤناغي  لة  ثةرتةوازةبوون.  لَيكجابوونةوة، 
هةية  ئامادةيي  كة  دَلنياييةك  تةنيا  طوزةردا 

»نادَلنيايية« لةبةرامبةر هةموو ئةطةرةكاندا.
بؤيةكةمجار،  راب��ردوودا،  ساَلي  دة  لة 
بزووتنةوةيةكي  وةك  رؤذنامةنووسان 
لةبةرامبةر دةسةآلتدا دروست  كؤمةآليةتي 
ئازاد  رؤذنامةي  لة  باس  لَيرةدا  من  دةبن. 
ناكةم، ضونكة ثَيمواية ئةم كؤنسَيثتة تواناي 
خوَيندنةوةي سروشتي ئةو ملمالنَييةي نيية 
دةسةآلتء  لةنَيوان  ئيرةداو  ئَيستاء  لة  كة 
رؤذن��ام��ةن��ووس��ان��دا ئ��ي��دارة دةك��رَي��ت، 

بةثَيضةوانةوة باس لة رؤذنامةنووسان وةك  
بةرامبةر  لة  كؤمةآليةتي  بزووتنةوةيةكي 
دةسةآلتي كورديدا، دةكةم. ئةم بزووتنةوةية 
وردة وردة فؤإمَيكي تايبةت لة دةركةوتن لة 
ثانتايية طشتييةكاندا بؤخؤي دروستدةكاتء 
لة ثرؤسَيسي ملمالنَيكردن لةطةأل دةسةآلتدا 
هةموو ئةو ضةكانة بةكاردةهَينَيت، كة خودي 
دةسةآلت مؤَلةتي فةرمي ثَيداون. بؤنموونة: 
سايت،  كردنةوةي  رؤذنامة،  دةركردني 

كؤإطرتن، مانيفَيستاسيؤن، رةخنةطرن،...
داواك��اري��ي��ةك��ان��ي ئ��ةم ب��زووت��ن��ةوة 
ئاشكران:  رؤذنامةنووسان  كؤمةآليةتييةي 
كؤمةآليةتيي  دادثةروةريي  زياتر،  ئازاديي 
زياتر،  شةفافييةتي  بَياليةن،  دادطاي  زياتر، 

كةمكردنةوةي طةندةَلي،...
كؤمةآليةتيية  بزووتنةوة  ئةم  بايةخي 
فشارة  ئةو  هةموو  لةذَير  كة  ل��ةوةداي��ة 
بةرةنطاريي  لة  دةس��ت  جؤربةجؤرانةدا 
مةرجة  ل��ة  يةكَيكة  ك��ة  ه��ةَل��ن��اط��رَي��ت، 
سةرةكييةكاني بووني هةر بزووتنةوةيةكي 
جةنابتان  ثرسيارةكةي  كؤمةآليةتي. 
سةركةوتوو  دةس��ةآلت  ئايا  كة  ئةوةية، 
ئ��ازادي��دا،  كؤتءبةندكردني  لة  دةب��َي��ت 
كة  ضركةيةي  ئةو  بَلَيم،  دةكرَيت  لةوةآلمدا 
بةرةنطاريكردن  هَيزي  دةتوانَيت  دةسةآلت 
رؤح��ي  ل��ة  رَيزيستانس«  »م��وق��اوةم��ة/ 
كاَلبكاتةوة،  رؤذنامةنووساندا  بزووتنةوةي 
مردني  زةن��ط��ي  ض��رك��ةي��ةوة  ل��ةو  ه��ةر 
تا ئةو ساتةش  لَيدةدرَيتء  بزووتنةوةكةش 
بَيت،  ب���ةردةوام  بةرةنطاريكردن  هَيزي 
بزووتنةوةيةكي  وةك   رؤذنامةنووسانيش 
كؤمةآليةتي بةردةوام دةبن، واتة لة ئَيستادا 
سؤسيؤلؤطَيك نيية كة ثَيت بَلَيت، دةسةآلت 
ئةوة  ضونكة  نا،  يان  دةبَيت،  سةركةوتوو 
ثةيوةنديي بة ضؤنَيتيي ئةو داتايانةوة هةية 
دوو  ئةو  نَيوان  ملمالنَيي  داهاتووي  كة 

رؤذنامةنووسان(  )دةس��ةآلتء  ئةكتةرة 
ثَيشكةشماني دةكةن.

رووبةإووي  ضؤن  ثَيويستة  رؤذنامة: 
رادةبإين  ئازاديي  كؤتءبةندكردني 

ببينةوة؟
ثَيويستة  كة  ثرانسيثَيك  يةكةم   *
بزووتنةوةيةكي  وةك   رؤذنامةنووسان 
كؤمةآليةتي لةسةري رَيكبكةون، ثةنانةبردنة 
بؤ زةبروزةنطء رةتكردنةوةيةتي بةهةموو 
زةبروزةنط  بةكارهَينانَيكي  هةر  شَيوةيةك. 
دةخاتة  بزووتنةوةية  ئةم  دةسةآلت،  بة  دذ 
تيرؤريسم،  بةرةو  طالن  طريمانةي  بةردةم 
كؤمةآليةتي.  ن��ا-ب��زووت��ن��ةوةي  ياخود 
لة  بةرطريكردن  لةثَيناوي  لةهةمانكاتداء 
ئازادييةكاندا، بزووتنةوةي رؤذنامةنووسان 
بطرَيتة  مةدةنييةكان  ميتؤدة  هةموو  دةبَيت 
بةر، هةر لة نووسيني مةقالةيةكةوة تا دةطاتة 
سةرتاسةريي.  مانطرتني  مانيفَيستاسيؤنء 
ثةنجةرةي  كة  نيية  ئاسايي  ب��ةالم��ةوة 
بةالمةوة  بةآلم  بشكَينرَيت،  وةزارةتَيك  
ئاساييء طرنطة كة رؤذنامةنووسان مانطَيك 
لةبةردةم سةرؤكايةتي وةزيراندا مانبطرن تا 
ثاشةكشة بة بإيارَيكي نادروستي حكومةت 

دةكةن.
هةروةها كةرةسةيةكي ديكةي مةدةنييانة 
بةهَيزانةي دةسةآلتي  لةو ضةكة  يةكَيكة  كة 
بريتيية  دةترسَيت،  لَيي  ب��ةردةوام  كوردي 
بزووتنةوةي  ضةند  خؤرئاوايي.  ميدياي  لة 
رؤذنامةنووسان بتوانن ميدياكاني خؤرئاوا 
بزووتنةوةكةياندا  ئامانجةكاني  لةثَيناوي 
دةسةآلت  لة  طؤأل  ئةوةندةش  بةكاربهَينن، 
لؤمؤندي  رؤذنامةي  ستوونَيكي  دةك��ةن. 
ئةمريكي  ثؤستي  واشنتؤن  يان  فةرةنسي، 
كوردي  سياسيي  ضيني  بؤئةوةي  بةسة 
مةترسي  بة  هةست  بشكَينَيتء  بَيدةنطي 

لةسةر بةرذةوةندييةكاني بكات.

دةسةآلتدارةكان  حيزبة  رؤذنامة: 
ياساي  هةمواركردني  لة  دةيانةوَيت 
»زيندانيكردني  ــدا  ــةري ــةط ــام رؤذن
رؤذنامةنووسان و داخستني رؤذنامةكان« 
بؤ  ئاماذةيةكة  ض  ئةمة  بكةن،  زيــاد 

ئازاديي رادةبإين؟
زياتر  كة  داتايانةي  لةو  يةكَيكة  ئةمة   *
فاشييةتء  ديكتاتؤرييةتء  طريمانةي  لة 
طريمانةي  تا  نزيكدةكةنةوة  تؤتاليتاريمان 
ديموكراسيء كؤمةَلطةي مةدةنيء كرانةوة. 
كؤرياي  مؤدَيلي  بةرةو  زياتر  داتاية  ئةم 
باكوورء ضينء تونسء كؤماري ئيسالميمان 
ئةمريكيء  فةإةنسيء  مؤدَيلي  تا  دةبةن 
بزووتنةوةي  ريثؤستي  ئةَلماني.  بةريتانيء 
موقاوةمةبَيت.  دةبَيت  رؤذنامةنووسان، 
بابةتيبوون  مانطرتن،  جادةكان،  رذانة سةر 
جةماوةر  مؤبيليزةكردني  نووسينةكاندا،  لة 
دةبَيت  توَيذةكانةوة،  ضينء  هةموو  بة 
بخرَينة خزمةتي ثرؤسَيسي بةرةنطارييةوة. 
دةسةآلتَيك نيية لة دنيادا وةك خَير ئازاديي 
ئةوة  هاوآلتيياندا،  بةسةر  دابةشبكات 
ئازاديي  فةرماني  كة  خؤيانن  هاوآلتييان 
هةيمةنةي  سيستمي  بةسةر  دةسةثَينن 
بزووتنةوةي  ئةطةر  هةيمةنةدارةكاندا. 
رؤذنامةنووسان لة فةإةنسادا بةهَيزء كارا 
رؤذانةدا  بةرةنطاريي  ثرؤسَيسي  لة  نةبنء 
ساركؤزي  زوودا  سبةينَييةكي  لة  نةبن، 
راطةياندن  دةزطاكاني  هةموو  كؤنترؤَلي 
رؤذنامةنووسَيك   لة  وا  ئ��ةوةي  دةك��ات. 
دةكات كة لة الثةإةي يةكةمي طؤظارةكةيداو 
بة مانشَيت بنووسَيت »ساركؤزي: حةقير«ء 
سبةينآ راثَيضي زيندانةكان نةكرَيت، تةنياء 
تةنيا بةهَيزي بزووتنةوةي رؤذنامةنووسانة 
بةسةر  دةسةثَينَيت  رادةربإين  ئازاديي  كة 
بةخشندةييء  نةك   هةيمةنةداردا،  ضيني 

ميهرةبانيي ضيني هةيمةنةدار.

د. عادل باخةوان: تا هَيزى بةرةنطاريى رؤذنامةنووسان هةبَيت، 
دةسةآلت ناتوانَيت ئازادى رادةربأين كؤتءبةند بكات

سوپاسنامة
جوانةمةرگ  هةردوو  بنةماَلةي  وةک  ئَيمة 
)سةردار نةمةَلي – زاناي حاجي بةکر(ةوة، بةناوي 
سةرجةم ئةنداماني هةردوو خانةوادةکةمانةوة، 
کةسء  ئةو  سةرجةم  بَيپاياني  سوپاسي  زؤر 
اليةنانه دةکةين کة له  يةکةم ساتي بيستني ئةو 
کارةساتة گةورةيةي کة بةرؤکي بنةماَلةکةماني 
گرت، هاوخةمء هاوکارمان بوونء ئةرکيان کَيشا 
بةتايبةتي  لَيرةوة،  خؤيةتي  جَيگاي  لةگةَلمانداء 
نةوشيروان  ک��اک  ب��ةإَي��ز،  خ��ودي  سوپاسي 
گ��ؤإانء  بزووتنةوةي  سةرؤکي  موستةفا، 
سةرجةم ئةنجومةنء بازنةکانء گؤإانخوازانء 
کة  بکةين  بزووتنةوةية  ئةم  هةَلسوإاواني 
لةناوةوةء  لةگةَلمان  وةستان  ئَيمة  شانبةشاني 

دةرةوةي وآلت.
هاوخةمي  ئ��ةو  ئ��ةگ��ةر  بةدَلنييايةوة،   
کاکة  هاوئامانجةکاني  هاوفيکرء  هاوسؤزييةي 
بةکر(  حاجي  زان��اي  کاک  نةمةَليء  )س��ةردار 
نةبواية، زؤر ئةستةم بوو بتوانين لةبةرامبةر ئةو 

کارةساتة گةورةيةدا خؤمان راگرين.
لةکؤتاييدا داواکارين لة خوداي پةروةردگار، 
پاداشتي هةموو اليةک بداتةوةء جوانةمةرگانيش 
کاکة )سةردار نةمةَليء کاکة زاناي حاجي بةکر(

بة بةهةشتي بةرين شاد بکات.
 

بنةماَلةي 
)سةردار نةمةَلي – زاناي حاجي بةکر(

ئاطادارييةك بؤ رؤذنامةنووسان
داوا لةو رؤذنامةنوسانةى شارى سلَيمانى 
ئامادةكراوى  ليستى  لة  ناويان  كة  دةكةين 
لقي   � كوردستان  رؤذنامةنوساني  سةنديكاى 
سلَيمانيدا هةية بؤ وةرطرتنى زةوي، كة بريتين 
ئةو  ئةندامانى كاراى  لة  ناوي )192 كةس(  لة 
لقةو تائَيستا سوودمةند نةبوون لة وةرطرتني 
كاتذمَير   )2010/10/9( شةممة  رؤذى  زةوي، 
ئازادي(  ثاركي   � ئازاد  )سةكؤى  لة   )3:30(

ئامادةبن بؤ كارى ثَيويست.
ليذنةى بةدواداضوون 



رؤذنامة

فراكسيؤنى  ئةندامى  رةئوف  زانا  د 
طؤران لة ثةرلةمانى كوردستان ياداشتَيك 
ياساييةكانى  طرفتة  ضارةسةركردنى  بؤ 
كةسوكارو خانةوادةى قوربانييانى ئةنفال 
بؤ  تيايدا  دةكاتء  ثةرلةمان  بة  ثَيشكةش 
ضارةسةركردنى ئةو طرفتانةى ثةيوةندييان 
بة بةَلطةنامة رةسمييةكانى ئةو كةسانةوة 
روو،  دةخاتة  ثَيشنيازَيك  ضةند  هةية، 
بؤ  ثَيكبهَينرَيت  ليذنةيةك  طرنطترينيان 
كؤكردنةوةي زانياريي ثَيويست لةسةر كؤي 
طشتيي ئةو هاوآلتييانةي كة لة خانةوادةي 
قوربانييانء كةسوكاري ثاشماوةي كارةساتي 

ئةنفالنء طرفتي ياساييان هةية.

ئةمةش دةقى ثَيشنيازةكةية
سةرؤكايةتيي  دةس��ت��ةي  ب��ةإَي��ز: 

ثةرلةماني كوردستان-عَيراق
ثَيشنيازي ضارةسةركردني ه�ةن�دَي�ك 
كةسوكارء  ياساييةكاني  طرفتة  لة 

خانةوادةي قوربانيياني ئةنفال

سآلوء رَيز.........
بإطةي  لة  ضوارةم  خاَلي  بة  ثشتبةست 
ناوخؤي  ثةيإةوي  )54(ي  مادةي  دووةمي 
هةمواركراوي ثةرلةماني كوردستان، كة دةَلَيت 
»هةر ئةندامَيك، مافي ئةوةي هةية كة داوا لة 
دةستةي سةرؤكايةتيي بكات كة بيرؤكةيةك 
حكومةتةوة  لةاليةن  ئةوةي  بؤ  بخاتةإوو 
ثالنَيكي  داناني  لةثَيناو  بكرَيت«ء  خ��ودان 
هاوكاريكردني  مةبةستي  بة  تؤكمة  ياسايي 
لة  ئةنفال  كارةساتي  خانةوادةي  كةسوكارء 
ضارةسةركردني بةشَيك لةو طرفتة ياساييانةي 
كة وةك ئاسةواري قؤناغي شومي ئةنفال لة 
هةمةضةشندا  جياوازء  رووخساري  شَيوةو 
دةبَيتةوةء  خانةوادانة  ئةو  رووب��ةإووي 
دوابةدواي ئةو رووداوة نةخوازراوةي كة لة 
طةرميان روويدا سةبارةت بة دةستطيركردني 
كفري،  شارؤضكةي  دانيشتووي  هاوآلتيي 
بةإَيز )بورهان حةمةخان غةريب مةعروف( 
لة  ياسايي  طرفتي  هةندَيك  لةبةربووني 
لة  بةدةر  ياساييةكاندا  رَيكارة  بةَلطةنامةء 
ويستي دادطاء دةسةآلتي دادوةريي، هةموو 
مةترسيداري  طرنطء  ئاماذةيةكي  ئةمانة 
اليةكماندا،  هةموو  ويذداني  طوآء  بة  دا 
خانةوادةء  هَيشتا  كة  ب��ةوةي  سةبارةت 
هةرَيمي  لة  ئةنفال  قوربانيياني  كةسوكاري 
كوردستاندا، نةك هةر لة دؤخَيكي ناهةموارء 
نالةباردا دةذين، بةَلكو تا ئَيستاش لة رووي 
رَينماييء  ياساو  ئةو  بةثَيي  ياساييةوةء 
رَيكارة ياساييانةي كة لة هةرَيمي كوردستاندا 
بةربةستي  ضةندين  دةك��رَي��ن،  ث��ةي��إةو 
مامةَلة  ط��وزةرانء  ذي��انء  لةسةر  ط��ةورة 
ياساييةكاني ئةو هاوآلتييانة هةن لة نموونةي 
ناسنامة،  طؤإيني  ناسنامة،  »بةدةستهَيناني 
كؤضكردووانيان،  بؤ  م��ردن  بةَلطةنامةي 
راستكردنةوةي  لةدايكبوونء  بةَلطةنامةي 
تةمةن،  دةستكاريكردني  بةَلطةنامةية،  ئةو 
جَيطيركردني وةضة،......هتد« . ئةم طرفتانةش 
كاتَيك زياتر زةق دةبنةوة كة ئةو هاوآلتييانة 
بة  دةكةنء  حكومييةكان  فةرمانطة  لة  روو 
تايبةتيش كاتَيك كة روو لة دادطاكان دةكةن 
لة سنووري دةسةآلتي هةرَيمي كوردستاندا، 
روبةإووي  هاوآلتييانة  لةو  بةشَيك  دةبينين 
جؤراوجؤر  ياسايي  كَيشةوطرفتي  ضةندين 
دةبنةوة، هؤكارةكةش لةم بارةدا ناطةإَيتةوة 
دادطاكان  ياخود  فةرمانطانة،  ئةو  ئةوةي  بؤ 
ئةو  داخوازييةكاني  تةنط  بة  ثَيويست  وةك 
هاوآلتييانةوة ناضن، ياخود داواكارييةكانيان 
بة  هؤكارةكة  بةَلكو  ناكةن،  جَيبةجآ  بؤ 
بةوةي  ثةيوةستة  الي��ةك  لة  يةكةم  ثلةي 
بارودؤخة  ئةو  بةحوكمي  هاوآلتييانةي  ئةو 
ناهةموارةي كة بةهؤي كارةساتي ئةنفالةوة 
هةندَيك  لة  كة  وايكردووة  هاتوون،  تووشي 
لة بةَلطةنامة رةسمييةكانياندا كةموكورتييان 
رةسمييان  بةَلطةنامةي  هةندَيك  يان  هةبَيت، 
نةبَيت، ياخود لة دةستيان دابَيت، هؤكارةكاني 
بؤضي  كة  ئاشكراية،  هةموان  الي  ئةمةش 
بةَلطةنامةكاندا،  لة  هةن  كةموكورتييانة  ئةو 
رَيكارة  ياساو  ئةو  تريشةوة  اليةكي  لة 
ياساييانةي كة لة هةرَيمدا جَيبةجآ دةكرَين، 
بارودؤخة  ئةو  ثَيويست  وةك  جؤرَيكن  بة 
ناهةموارة لةبةرضاو ناطرن كة خانةوادةكاني 
لةبةر  ئةمةش  تيايدان،  بوونء  تيايدا  ئةنفال 

ياساييةكان  رَي��ك��ارة  ياساكانء  ئ��ةوةي 
هةيةء  ئةبستراكتيان  طشتطيرو  سيفةتَيكي 
ناضنة ناو وردةكارييةكاني ذياني كؤمةآليةتيي 

هاوآلتييانةوة. 
هةر ئةمةش وايكردووة، بةشَيكي زؤري 
بضَيت،  لةدةست  هاوآلتييانة  ئةو  مافةكاني 
نةتوانن  ياخود  لَيبكةن،  داكؤكي  نةوَيرن  يان 
فةرمانطةكان،  سةرداني  ثَيويست  وةك 
داخوازييء  بةدواي  بكةنء  دادطاكان  ياخود 
داواكارييةكانياندا بضن لةترسي ئةوةي نةوةك 

رووبةإووي كَيشةو طرفتي ياسايي ببنةوة.
حاَلةتانةدا  ئةم  نموونةي  لة  بَيطومان، 
سةرضاوةي سةرةكي طرفتةكان بريتيي نيية لة 
بإياري هةَلةي دادطا بةوةي ياساي جَيبةجآ 
كة  فةرمانبةرَيك  هةَلةي  ياخود  نةكردبَيت، 
بةقةد  كردبَيت،  خؤي  ئةركةكاني  سةرثَيضي 
ياساو  بةو  ثةيوةستن  طرفتةكان  كة  ئةوةي 
رَينمايية ثةيإةوكراوانةي كةلة هةرَيمدا هةن 
كة نةيانتوانيوة ئةو دؤخة نالةبارةي كة ئةو 
خانةوادانةي تيادا ذياون لة رابردوودا وةك 
لة  ئةمانة  هةموو  بطرن.  لةبةرضاو  ثَيويست 
خانةوادانة،  ئةو  ثَيوةرَيك  هةموو  بة  كاتَيكدا 
نةك هةر لة كؤندا مافةكانيان لَي زةوتكراوةء 
نالةباريدا  لةوثةإي  ذيانيان  هةلومةرجي 
بووة، بةَلكو تةنانةت تا ئَيستاش بة بةردةوامي 
ئاسايي  ياساييء  دؤخي  بطةإَينةوة  ناتوانن 
ثَيويست  وةك  ناتوانن  ياخود  خ��ؤي��ان، 
سوودمةند ببن لة مافةكانيان، ئةمةش لةبةر 
نةبووني بةَلطةنامةي ياسايي ثَيويست، ياخود 
ثةيإةوكراوةكان.  ياسا  رَيطريي  بةهؤي 
لةسةر  دةك��ات  ثَيويست  وا  ئةمةش  هةر 
بةرثرسانة  جديي  ئاوإَيكي  هةموواليةك 
بة  ئَيستا  كة  ياساييةي  طرفتة  لةم  بدةينةوة 
بكةين  هةَلوَيستةيةك  تا  هةية  بووني  فيعلي 
لة ئاستيدا، ئةوةي كةبةسةر بةإَيز )بورهان 
نموونةيةكي  تةنيا  رةنطة  هات،  حةمةخان(دا 
كة  تر  حاَلةتي  ضةندين  بؤ  بَيت  ساكار  زؤر 
بةرذةوةندييةكان  ياخود  كَيشةكان،  خاوةني 
نةوةك  بكةن،  دادطاكان  سةرداني  نةوَيرن 
رووبةإووي سزا، ياخود لَيثيضينةوة ببنةوة، 
كة  بارودؤخةي  ئةو  ئةطةر  كاتَيكدا  لة  ئةمة 
لةإووي  تَيثةإيون  ثيايدا  خانةوادانة  ئةو 
هةرطيز  ئةوا  بطيراية،  لةبةرضاو  ياساييةوة 
بدرَين،  سزا  كة  نةدةبوون  ئةوة  شايستةي 
ئةستؤيان،  بخرَيتة  بةثرسيارَيتي  ياخود 
لةم  بدرَين.  لةقةَلةم  كةمتةرخةم  بة  يان 
ضارةسةركردني  مةبةستي  بة  ثَيناوةشداء 
ب��ارودؤخ��ي ن��ال��ةب��اري خ��ان��ةوادةك��ان��ي 
ئةوةي  بؤ  حاَلةتةء  بةم  تايبةت  ئةنفالكراوان 
رَيكارة  ياساييء  طرفتي  هةندَيك  بتوانين 
كةسوكاري  رووب��ةإووي  كة  ياساييةكان 
نةبووني  هؤي  بة  دةبنةوة،  ئةنفالكراوان 
هةندَيك بةَلطةنامةي ياسايي ثَيويست، ياخود 
كةموكورتي لة هةندَيك لة بةَلطةنامةكاندا، بة 

شَيوةيةكي يةكجارةيي كؤتايي ثَيبهَينين، ئةم 
بيرؤكةي  وةك  خوارةوة  الي  خاَلةي  ضةند 
ثَيشنياز دةخةمة بةردةست ئَيوةي بةإَيز، تا 
لة رَيطةي ئَيوةي بةإَيزةوة ئاراستةي اليةني 
بةهيواي  بكرَيت،  حكومةت  لة  ثةيوةنديدار 
ثاش  بكرَيت  خ��ودان  ثَيشنيازةكة  ئ��ةوةي 
دَلنيا  سةلمَينراء  اليةك  هةموو  بؤ  ئةوةي 
بة خزمةت  بة سوودنء  ثَيشنيازةكان  بوون 
دةشكَينةوة،  ئةنفالكراوان  خانةوادةي  بؤ 

ثوختةي ثَيشنيازةكةش بريتيية لة:
رَيطةي  لة  دةك��ةم  ثَيشنياز  سةرةتا   .1
كوردستانةوة،  ثةرلةماني  سةرؤكايةتيي 
داوا بكرَيت كة ليذنةيةكي باآل ثَيكبهَينرَيت لة 
حكومةتي  شةهيداني  وةزارةت��ي  نوَينةراني 
كؤمةَلةي  نوَينةراني  كوردستانء  هةرَيمي 
سةرثةرشتي  لةذَير  ئةنفال  قوربانيياني 
شةهيدانء  ثَيشمةرطةو  كاروباري  ليذنةي 
ئةركي  كوردستاندا،  ثةرلةماني  قوربانيياني 
لة  بَيت  بريتي  باآلية  ليذنة  ئةم  سةرةكي 
داتاي  زانيارييء  زؤرترين  كؤكردنةوةي 
ئةو  طشتيي  ك��ؤي  لةسةر  بَيت  ثَيويست 
قوربانييانء  خانةوادةي  لة  كة  هاوآلتييانةي 
ئةنفالنء  كارةساتي  ثاشماوةي  كةسوكاري 
طرفتي ياساييان هةية لة هةندَيك لة بةَلطةنامة 
رةسمييةكانياندا، هةروةها جؤري ئةو طرفتة 
خانةوادانة  ئةو  رووبةإووي  كة  ياساييانةي 
رةسمييةكانء  فةرمانطة  لةناو  دةبنةوة 
بة  سةبارةت  دادطاكاندا  لة  تايبةتيش  بة 
طرفتةكةي  سةرضاوةي  كة  بابةتَيك  هةر 
بة  بَيت  ثةيوةست  شَيوةكان  لة  بةشَيوةيةك 
ئةوة  واتة  ئةنفالةوة،  ش��اآلوي  ئاسةواري 
بكرَيتة مةرج، دةبَيت سةرضاوةي ئةو طرفتة 
ئةو  رووب��ةإووي  ئَيستادا  لة  كة  ياساييةي 
هاوآلتييانة بووةتةوة لة نةبووني بةَلطةنامةي 
لة  كةموكورتي  ياخود  دروس��ت،  ياسايي 
شَيوةكان  لة  بةشَيوةيةك  بةَلطةنامةكانياندا 
نالةباري  بارودؤخي  بة  هةبَيت  ثةيوةنديي 
ئةنفال  ثاشماوةي  كةسوكاري  خانةوادةو 

لةكاتي هةَلمةتةكاني شاآلوي ئةنفالدا.
2. ئةو ليذنة باآلية لة ماوةيةكي زةمةني 
دياركراودا، ثاش ئةوةي بة ورديي رووثَيوي 
هةرَيمدا  لة  دةك��ات  جياوازةكان  ناوضة 
ناوضانةي كة رووبةإووي  ئةو  )بةتايبةتيش 
خاوةن  لةطةأل  بوونةتةوة(ء  ئةنفال  شاآلوي 
لةطةأل  طفتوطؤيان  دادةنيشَيتء  طرفتةكاندا 
كَيشةو  س��ةرض��اوةي  وردي��ي  بة  دةك��اتء 
طرفتةكانيان دةشتنيشان دةكاتء ثاش ئةوةي 
طشتيدا  راطةياندنَيكي  لة  باآلية  ليذنة  ئةم 
ئةو  بؤ  دةكات  دياري  زةمةنيي  وادةيةكي 
كةسانةي كة لةم ضةشنة كَيشةيةيان هةيةء 
ثةيوةنديي  تا  دةيانطرَيتةوة،  بانطةوازةكة 
بكةن بةو ليذنةيةوة تا بة شَيوةيةكي دروست 
زانيارييةكانيان تؤمار بكةن، ثَيويستة لةسةر 
تَيروتةسةل  راثؤرتَيكي  ناوبراو  ليذنةي 

ئاراستةي وةزارةتي شةهيدانء ئةنفالكراوان 
بكات لةسةر ئةم بابةتة.

ورديي  بة  ليذنة  ثَيويستة  راثؤرتةدا  لةو 
جؤري ئةو طرفتة ياساييانة بخاتةإوو كة لة 
ئةو  رووبةإووي  دادطاكاندا  فةرمانطةكانء 
ثَيشنيازي  هةروةها  دةبَيتةوة،  هاوآلتييانة 
ثَيويستء طونجاو بؤ ضارةسةرة ياساييةكان 
بةمةرجَيك  بكات،  جَيطير  راثؤرتةكةدا  لة 
نابَيت هيض كاتَيك ثَيشنيازي ئةو ضارةسةرة 
ياساييانة تؤمةتباركردن، ياخود دروستكردني 
كةسوكارء  لةسةر  ياسايي  بةرثرسيارَيتي 
بنةماَلةي ئةنفالكراوان دروست بكات بؤ ئةو 
ئةنجاميانداوة  رابردوودا  لة  كة  رةفتارانةي 
ياخود  ثَيويست،  بةَلطةنامةي  نةبووني  لة 

كةموكورتي لة بةَلطةنامةكاندا.
3. ثَيويستة لةسةر وةزارةتي شةهيدان، بة 
راثؤرتي  ياسايي وةزارةت  هاوكاريي بةشي 
خؤي  تايبةتي  راسثاردةي  خؤيء  تايبةتي 
راثؤرتي  ياساييةكانء  طرفتة  بة  سةبارةت 
ليذنةي باآل هاوشان لةطةأل راثؤرتي ليذنةي 
بااَلدا ئاراستةي ثةرلةماني كوردستان بكاتء 
وةزارةت  ئايا  كة  بخاتةإوو  ئةوةش  تيايدا 
خؤي لة توانايدا هةية كة ئةو طرفتة ياساييانة 

ضارةسةر بكات، يان نا.
نةبوو  توانايدا  لة  وةزارةت  ئةطةر  جا 
لة  دةبَيت  ئةوا  بكات،  طرفتانة ضارةسةر  ئةو 
راثؤرتةكةيدا كة ئاراستةي ثةرلةماني دةكات، 
كة  ثَيشنيازانةي  بةو  بدات  ئاماذة  بة ورديي 
بؤ ضارةسةركردني طرفتةكان دةيانخاتةإوو، 
بؤ  ثَيويستة  ثةرلةمان  ئايا  كة  ب��ةوةي 
ئةو  بؤ  بإيارَيك  طرفتةكة  ضارةسةركردني 
مةبةستة دةربكات، ياخود ثَيويستمان بة ثإؤذة 
ثَيشنياز  بارَيكدا  هةموو  لة  دةبَيت.  ياسايةك 
دةكةم كة ثةرلةماني كوردستان، راستةوخؤ 
لةثاش طةيشتني راثؤرتي وةزارةت بإيارَيكي 
ثابةندكار دةربكات بؤ اليةنة ثةيوةنديدارةكان، 
دادطاكان  نموونة(  )بؤ  بتوانَيت  النيكةم  تا 
ثابةند بكات بةوةى ثَيويستة دؤخي نالةباري 
لةبةرضاو  ئةنفال  ثاشماوةكاني  خانةوادةي 
بطيرَيت، كاتَيك دادبيني دةكةن بؤ كَيشةيةك 
لة  يةكَيك  ياخود  كَيشةكة،  خاوةني  كة 
ثاشماوةي  هاوآلتييةكي  كَيشةكة  اليةنةكاني 
ئةطةر  ضونكة  دةبَيت،  ئةنفال  كارةساتي 
ثةرلةمان نةتوانَيت بإيارَيك، ياخود ياسايةكي 
بة  دادطاكان  ئةوا  دةربكات،  شَيوةية  لةو 
ثةيإةوكراوةكان  ياسا  ناضارن  دَلنياييةوة 
ئةطةر  با  ثَيوةي،  بن  ثابةند  بكةنء  جَيبةجآ 
زيانيش  ياساييةكاندا  رَيكارة  لة  هةندَيك  لة 
لةو  بطةيةنَيت  ئةنفالكراوان  خانةوادةي  بة 
ئاسةواري  بة  ثةيوةندييان  كة  بابةتانةي 
زةمةنييةوة  ماوة  ئةو  ئةنفالء  شاآلوةكاني 
دادوةرةكان  دادطاكانء  ئةطةر  ضونكة  هةية، 
ئةو ياسايانة وةك خؤيان ثةيإةو نةكةن، ئةوا 
ياسايي  لَيثَيضينةوةي  تووشي  خؤيان  ئةوان 

دةكةن، ئَيمةش نامةنةوَيت نة كةس سةرثَيضي 
ياساكان بكات، نة كةس بةرثرسيار بكةينء 
سزادان  لَيثَيضينةوةء  تووشي  نةكةسيش 
بةرثرسيار  ئةو  كة  تاوانَيك  لةسةر  بكةين 

نةبَيت لَيي.
كؤنفراسي  سةرةكي  ئامانجي  ئةطةر   .4
ن��ادادث��ةروةري��يء  نةهَيشتني  بة  تايبةت 
قةرةبووكردنةوةي قوربانيياني دةستي رذَيمي 
ثَيشوو كة بةضاودَيريي سةرؤكايةتيي هةرَيمي 
وةزارةت��ي  سةرثةرشتي  بة  كوردستانء 
بة  2010/9/26دا  لة  شةهيدان  كاروباري 
ئامادةكردني  بؤ  ئةنجامدرا،  سةركةوتوويي 
داواكردني  بؤ  بووبَيت  ثَيويست  دؤسيةي 
قةرةبوو بؤ زيانلَيكةوتوواني دةستي رذَيمي 
زؤر  هةنطاوَيكي  ئَيمة  بإواي  بة  كة  ثَيشوو، 
دروستةو بة دَلنياييةوة جَيطةي دةستخؤشيء 
دةكرَيت  ئةوا  ثشتطيريكردنة،  نرخاندنء 
ببةسترَيت  هاوشَيوة  تري  كؤنفراسَيكي 
باري  رَيكخستنةوةي  دووبارة  بةمةبةستي 
نالةباري  مامةَلةو ضاككردني دؤخي  ياسايي 
ئةنفال  ثاشماوةكاني  خانةوادةي  كةسوكارو 
لة رووي ياساييةوة، تا وةك هاوآلتيياني تري 
ياساييان  بارودؤخي  كوردستان  هةرَيمي 
ئاسايي بكرَيتةوةء دةكرَيت لةو كؤنفرانسةدا 
ضةندين ثرسي طرنطي تري تايبةت بةو بابةتة 
بورووذَينرَين، لة رَيطةي سوود وةرطرتن لة 
تواناكانء ثَيشنيازةكانء راسثاردةكاني ضةند 
ثسثؤإَيكةوة، كة بؤ ئةو مةبةستة توَيذينةوةي 

تايبةت ثَيشكةش بكةن.
ئةم  ثَيويستة  بارَيكدا،  هةموو  لة   .5
مةبةستة  ئ��ةو  بؤ  ياساييانة  رَيوشوَينة 
بة  بةدَلنياييةوة  بتوانرَيت  كة  بطيرَينةبةر 
شَيوةيةكي ياسايي بؤ هةتا هةتاية مةسةلةي 
هةندَيك طرفتي ياسايي خانةوادةكاني ئةنفال 
زوو  نةتوانرا،  ئةطةر  خؤ  بكرَيت،  بنةبإ 
رةنطة  ئةوا  بنرَيت،  شَيوةية  لةو  هةنطاوَيكي 
ياساييةكان  رَيكارة  ياساكانء  لة  هةندَيك 
ئةنفال  ئةنفالكراوان،  خانةوادةي  رؤذان��ة 

بكةنةوة. 
اليةك  هةموو  كة  هيوادارم  كؤتاييدا،  لة 
بة تةنط ئةم ثَيشنيازةوة بَين، جا ئةطةر لةم 
قؤناغةدا لة ثةرلةمانء حكومةتء دةسةآلتي 
دادوةريي نةمانتوانيبَيت وةك ثَيويست بة تةنط 
خانةوادةي  كةسوكارو  رةواكاني  داخوازيية 
سةربةرزي ئةنفالكراوانةوة بَيينء مافةكانيان 
بؤ بطةإَينينةوة، ئةوا با نةشبينة هؤكارَيك بؤ 

زةوتكردني ئةو بةشة مافةي كة ماويانة. 
ئةنفال  ئةنفالكراوان،  خانةوادةى  ضيتر  با 

نةكرَينةوة
لةطةأل ئةوثةإي رَيزدا

د.زانا رةئوف حةمةكةريم
ئةندامي ثةرلةماني كوردستان
2010/10/4

ثةرلةمانتارَيك ثَيشنيازي ضارةسةركردني
طرفتة ياساييةكاني كةسوكاري قوربانيياني ئةنفال دةخاتةأوو
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سازدانى: رؤذنامة

عةبدوإلةحمان سديق، وةزيري 
ثَيشووي ذينطةي عَيراقء بةإَيوةبةري 
ثرؤذةي ثرد بؤ توَيذينةوة، باس لةو 

مةترسييانة دةكات كة دروست دةكرَين 
لةبةردةم ثرؤسةى سةرذمَيرييداء 

نيازى عةرةبء توركمان لةدواخستنى 
ئةو ثرؤسةية رووندةكاتةوة.

سياسييةوة،  رووى  لة  ئايا  رؤذنامة: 
ثرؤسةى سةرذمَيريى طشتيى دانيشتووان، 
ض كاريطةرييةكى لةسةر هةرَيمى كوردستان 

دةبَيت وةك بةشَيك لة عَيراق؟
* ئةم ثرؤسةية، ثرؤسةي سةرذمَيرييء 
دةستووري  )110(ي  مادةي  بةثَيي  كة  ئامار 
ئةنجام بدرَيت،  ئةطةر  عَيراق بةإَيوةدةضَيت، 
هةشت  دواي  لة  ثرؤسة  نؤيةم  دةبَيتة  ئةوة 
)1927( نَيوان  ساآلني  سةرذمَيرييةكةي 

و)1997(.
هةية،  زؤري  كاريطةريي  ثرؤسةكة 
راستةقينةي  ذمارةي  سياسييةوة  لةرووي 
ئةمةش  كة  دياريدةكات،  كوردستان  خةَلكي 
كورسييةكاني  ذم���ارةي  طشتيي  ك��ؤي 
رووي  لة  دياريدةكات،  كوردستان  هةرَيمي 
تةرخانكراو  بودجةي  بإي  ئابوورييةوة 
طوزةرانء  باري  كوردستانء  هةرَيمي  بؤ 
خاوةن  هةذارييء  رَيذةي  بذَيوييء  ئاستي 
موَلكء كرَيضيء...هتد دياريدةيكات، لة رووي 
رةبةنء  نَيرومآ،  ذمارةي  كؤمةآليةتييةوة 
بَيكاران،  تةمةن،  قؤناغةكاني  خَيزاندار، 
رووي  لة  دةردةخ��ات،  تةآلق،...هتد  رَيذةي 
داتابةيسَيكي  ذينطةيشةوة،  تةندروستيء 
طةورة دةخاتة بةرضاوي دروستكاراني بإيار 

لةكوردستاندا.
وةك  ضةند  تــا  كـــورد،  ــة:  ــام رؤذن
مةسةلةيةكى سياسيىء ستراتيذيى طرنط 

بايةخى بةم ثرؤسةية داوة، هةست ناكةيت، 
نةك  تةكنيكين،  زؤر  خؤئامادةكردنةكان 
سياسيىء زياتر وةك ثرؤسةيةكى ئاسايى 

لَيي دةإوانرَيت؟
تةكنيكيية  دوواليةنةية،  ثرؤسةكة   *
كاريطةريي  ئةنجامةكاني  بةآلم  لةسةرةتاوة، 
كورد  هةرلةبةرئةمةشة  هةية،  سياسييان 
ثرؤسةكة  ئةنجامداني  لةسةر  ثَيدادةطرَيت 
لةوادةي خؤيداو توركمانء عةرةبيش داواي 

دواخستني دةكةن.

بكات  ئةوة  داواي  كورد  ثَيويستة  بؤية، 
كة نوَينةري لة ليذنة تةكنيكييةكاندا هةبَيت، 
نةتةوة  خانةي  كة  بَيت  بةجؤرَيك  فؤرمةكة 
توركمانء  ك��وردو  ع���ةرةبء  بؤ  تيايدا 
لةديباجةي  ئةوةي  وةك  بَيت،  ئاشووريي 

دةستووردا ئاماذةي بؤكراوة.
سياسييةوة،  رووى  لة  ــة:  ــام رؤذن
لةسةر  سةرذمَيريية  ئةم  كاريطةريى 
مادةى  ئايندةى  كَيشةلةسةرةكانء  ناوضة 
)140(ضيية، بارودؤخى ئةو ناوضانة ضةند 
طونجاوة بؤ ثرؤسةكةء ضاوةإوان دةكةيت 

دةرهاويشتةكانى ضى بن؟
لةنَيوان  بكرَيت  جياوازيي  دةبَيت   *
سةرذمَيريي  دةستوورييء  سةرذمَيريي 
مادةيةكي  م����ادةي)140(،  وات��ة  ياسايي، 
قؤناغةكةي  هةرسآ  دةبَيت  دةستوورييةو 
خ��ؤي ب��ب��إَي��ت، ئ��ةم��ةش ك��ة دةك��رَي��ت 
سةرذمَيرييةو ثةيوةنديي بةمادةي)140(ةوة 

نييةو بؤ هةمووعَيراقة.
لةم كاتةدا، راستة تاإادةيةك كاريطةريي 
ناوضةدابإاوةكان  هَيشتا  ضونكة  هةية، 
كة  دي��ارة  هةرَيمء  سةر  نةطةإاونةتةوة 
ئةوناوضانةش سَييةكي رووبةري هةرَيمنء 
نزيكةي يةك مليؤن كورديان تَيدايةء لةوانةية 
بارودؤخي ئةو ناوضانةش لةاليةن هةندَيك 
دروست  تَيدا  ئاذاوةي  دةستةوة  طرووثء 
دوابخرَيت،  ثرؤسةكة  بؤئةوةي  بكرَيت، 
ئَيستا  تا  )2004(وة  لةساَلي  ه��ةروةك��و 
دواخراوة، هةرضةندة نةتةوةيةكطرتووةكان 
لةعَيراق،  خؤيةوة  تايبةتي  نَيردةي  لةإَيي 
نابَيت  كة  لةوةدةكاتةوة  جةخت  ب��ةردةوام 
سياسييء   بؤئامانجي  سةرذمَيريية  ئةم 
يةكالييكردنةوةي  ئيدارييء  طؤإانكاريي 

كَيشة هةَلثةسَيردراوةكان بةكاربهَينرَيت.
ــت كة  ــةي رؤذنـــامـــة: هــةســت دةك
لة  كــاريــطــةر  بةشَيوةيةكى  كـــورد 
بةإَيوةبردنى  رَيكخستنء  ئامادةكاريىء 
يان  هةبووة،  رؤَلــى  سةرذمَيرييةكةدا 

دورةثةرَيز بووة؟
ثَيوةديارة،  ئامادةكاريي  لةنَيوخؤدا   *
بةآلم لةسةر ئاستي عَيراقدا ثَيويستة هةوَلي 
بة  ثَيداضوونةوة  لةبواري  بدرَيت  زياتر 
ثرسيارةكاني نَيو فؤرمةكةو بووني نوَينةري 
كورد لة ليذنةكانداو ئاماركردني كوردةكاني 
لةثرؤطرامي  ئ��اط��ادارب��وون  ه��ةن��دةرانء 
داخَلكردني  ضؤنَيتيي  كؤمثيوتةرةكانء 
ثَيويستة  كة  ل��ةوةى  جطة  ئةمة  داتاكان، 
كوردي  عةرةبيء  زماني  دوو  بة  فؤإمةكة 

بَيتء لة دةزطاي ناوةنديي ئاماريشدا كورد 
بووني هةبَيت.

لة  كورد  بةرثرسانى  رؤَلى  رؤذنامة: 
ضؤن  لةوبارةيةوة،  عَيراق  حكومةتى 

هةَلدةسةنطَينيت؟
وةزارةت���ي  لةئةستؤي  ك��ارة  ئ��ةم   *
ثالنداناني عَيراقدايةو ثَيويستة لةإَيي وةزيرة 
كوردةكاني نَيو كابينةي حكومةتةوة، ئاطاداري 
هةبَيت،  وردةكارييةكان  لةهةموو  تةواويان 
ثرؤسةيةكي  ثرؤسةي سةرذمَيريي  ضونكة 
دةبَيت  كاريطةريي  كة  سياديية  ناوةندييء 
لةسةر سآ بواري طرنطي وةك، دابةشكردني 
راذةي  ئةنجومةني  نيشتمانييء  ساماني 
هةرَيمي  نوَينةرايةتيي  قةبارةي  طشتييء 

كوردستان لة عَيراقدا.
هةَلبذاردنء  دواي  بارودؤخي  بةآلم، 
بة  ب��وون  خةريك  مانط  ح��ةوت  نزيكةي 
سستيي  ن��وَي��وةو  حكومةتي  ثَيكهَيناني 
حكومةتي  بؤ  طؤإاني  عَيراقء  حكومةتي 
كارإاييكردن، كاريطةريي سلبيان كردووةتة 
سةر تةواوي كابينةكة، بةجؤرَيك كة كةمتر 
ئاطايان لة ثرؤسةي سةرذمَيريي بَيت، كة بة 
راي هةندَيكيشيان لةوانةية دوابخرَيت، بؤية 

لةوانةية جَيطةي بايةخيان نةبَيت.
مةترسى  هةندَيك  باسى  رؤذنامة: 
دةكرَيت، وةك ناوبردنى ئَيزدىء شةبةكء 
ئاينء  نةك  كةمةنةتةوة،  بة  فةيلى 
مةزهةبى جياواز لةضوارضَيوةى نةتةوةى 
كاريطةرييةكيان  ض  ئةمانة  كــورددا، 

دةبَيت؟
دةبَيت،  زؤريان  كاريطةريي  بَيطومان   *
دةبَيت  دةستوور،  ديباجةي  بةثَيي  بؤية 
خانةي نةتةوة بؤ عةرةبء كوردو توركمانء 
بكرَينة  ئاينزا  ئاينء  نابَيت  بَيت،  ئاشووريي 
نةتةوة، بؤية دةبَيت ئَيزديء شةبةكء كوردي 
فةيلي بةنةتةوة نةذمَيردرَين، ضونكة ئةوان لة 

دَيرين زةمانةوة كوردبوونء كوردن.

راثؤرتى: رؤذنامة

رؤذنامةنوءسان ئاماذة بةوة دةكةن: 
سةرؤكى هةرَيم لة ساَليادى ميدياكانى 

ثارتىء يةكَيتيدا ثيرؤزبايىء 
دةستخؤشييان ئاراستة دةكاتء 

ميدياكاني ديكةي فةرامؤش كردءوة.
ئةندامَيكى ئةنجومةنى سةنديكاى 

رؤذنامةنوءسانيش بة ثَيويستي 
دةزانَيت سةرؤكى هةرَيم بة يةك ضاو 
سةيرى هةموء كةناَلةكانى راطةياندن 

بكات.

لةماوةى رابردءوداو لة ساَليادى رؤذنامةو 
يةكَيتيدا،  ثارتىء  راطةياندنةكانى  كةناَلى 
مةسعود بارزانى بةناوي سةرؤكى هةرَيمةوة 
ئاراستة دةكاتء  ثيرؤزبايىء دةستخؤشييان 

لة  كة  بينرا،  لةو جؤرةشدا  كارى  لةدوايةمين 
لة  خةباتداء  رؤذنامةى  )9/28(ى  ذم��ارةى 
كة  بآلوبووةتةوة،  ضةثدا  الى  طوَيضكةلةى 
»سةرؤكى كوردستان ساَليادى دامةزراندن لة 
بةإَيوةبةرو ستافى راديؤى دةنطى كوردستان 
ثيرؤز دةكات«، ئةمةش تةنيا جار نيية، بةَلكو 
ضةندجارَيكى ديكةش ثيرؤزباييكردن لة كةناَلة 
حيزبييةكانى يةكَيتىء ثارتى دوءبارةبووةتةوة، 
رؤذنامةنوءسانى  الى  نيطةرانيى  ئةمةش 

دةرةوةى ئةو دءو حيزبة دروستكردوءة.
سةردار محةمةد، جَيطرى سةرنوءسةرى 
رؤذنامة  بؤ  ئ��ةوةى  ئاوَينة،  رؤذن��ام��ةى 
لة  هةرَيم  سةرؤكى  ثيرؤزبايى  رءونكردةوة: 
ميديا حيزبييةكانء فةرامؤشكردنى ميدياكانى 
ترى كوردستان ئةوة دةطةيةنَيت، كة لة ديدى 
ثارتى  يةكَيتىء  حيزبييةكانى  ميديا  ئةوانةوة 
ئةوانةوة  بؤضوءنى  سياسةتء  لة  زياتر 
وتيشى:  بةثَيضةوانةوة،  تر  ئةوانى  نزيكةو 
رؤذَيك  كة  ناكةم  ئةوة  ضاوةإوانى  »هةرطيز 
سةربةخؤ  ميديايةكى  وةك  ئَيمة  رؤذان  لة 

ثشكدار  هةرَيمدا  سةرؤكى  ثيرؤزباييةى  لةو 
ئةوان  كاركردنى  بيركردنةوةو  ضونكة  بين، 
حساب  بارةيةشةوة  لةو  شَيوةيةيةو  بةو 
ميديايية  كةناَلة  ئةو  ئايا  كة  دةكةن،  ئةوة  بؤ 
حيزبةكةى  بةرذةوةنديى  خزمةتى  تاضةند 
كة  دةطةيةنَيت  ئةوة  ئةمةش  كردوءة،  ئةوانى 
لةو بارةيةوة مةسعود بارزانى وةك سةرؤكى 
سةرؤكى  نةك  ك��ردءوة،  مامةَلةى  حيزبَيك 

هةرَيم«.

ئايا بؤضى  ئةوةى، كة  هاوكات ثرسيارى 
ض��او سةيرى  ي��ةك  بة  ه��ةرَي��م  س��ةرؤك��ى 
بةالى  ناكات،  راطةياندن  كةناَلةكانى  هةموء 
ذمارةيةك لة رؤذنامةنوءسانةوة تائَيستا بآ 
وةآلمة، هةروةك سؤران عةزيز، بةإَيوةبةرى 
نوءسينى رؤذنامةى رووبةر، بؤ رؤذنامة وتى: 
»دةبوء سةرؤكى هةرَيم ئةو ثيرؤزباييةى بؤ 
هةموء كةناَلة ميدياييةكان بواية، بةآلم نازانم 
ئاراستةى  رةخنةيةكةو  ئةوة  كة  نيية،  وا  بؤ 
سةرؤكى هةرَيمى دةكةين، دةبوء بة يةك ضاو 

سةيرى هةموءيانى بكرداية«.
بةوثَييةى كة سةرجةم كةناَلة ميدياييةكانى 
ك��وردس��ت��ان م��ؤَل��ةت��ي��ان ل��ة وةزارةت����ى 
رؤذنامةنوءسانى  سةنديكاى  رؤشنبيريىء 
كوردستان وةرطرتوءة، ثَيويستة مامةَلةكردن 
بةرثرسانى  بَيتء  جياوازيى  بآ  لةطةَلياندا 
ياساى  ضوارضَيوةى  لة  مامةَلةيان  هةرَيم 
ذمارة )35(ى ساَلى )2007(ى رؤذنامةطةريدا 

لةطةأل بكةن.
ئةنجومةنى  ئةندامى  حسَين،  ئةنوةر 
كوردستان،  رؤذنامةنوءسانى  سةنديكاى 
بةثَيويستي دةزانَيت سةرؤكى هةرَيم بة يةك 
راطةياندن  كةناَلةكانى  هةموء  سةيرى  ضاو 
بكاتء »تا ئةو شوَينةش ئاسايية كة مةسعود 
ديموكراتى  ثارتى  سةرؤكى  وةكو  بارزانى 
كةناَلة  ئاراستةى  ثيرؤزبايى  كوردستان 
حيزبييةكان بكات، لةو بارةدا رؤذنامةنوءسانى 
دةرةوةى ئةو حيزبانةش طلةيى ناكةن، بةآلم 
مامةَلةكانى  دةبَيت  هةرَيم  سةرؤكى  وةك 
هاوآلتييةكانى  هةموء  لةطةأل  بَيت  يةك  وةك 
راطةياندن،  كةناَلةكانى  هةموء  هةرَيمء 
هةموء حيزبةكان، هةموء كةناَلة ميدياييةكان 
مؤَلةتيان  هةرَيمدا  سةرؤكى  سايةى  لةذَير 
وةرطرتوءة، ماناى واية كة هةمان ئيمتيازيان 
هةيةء دةبَيت كاك مةسعود لةو اليةنةوة زؤر 

بة ورديى سةيرى شتةكان بكات«.
سةنديكاى  ئةنجومةنى  ئةندامةى  ئةو 
رؤذنامةنوءسان ئاماذةى بةوةشكرد: رةنطة 
يان  حكوميى  بةرثرسَيكى  كة  بَيت  ئاسايى 
حيزبيى ئةو مامةَلةية بكاتء جياوازيى بكات 
ئيستيسنا  راطةياندنداء  كةناَلةكانى  لةنَيوان 
بكات لةنَيوان ميدياى ئةهليىء ئؤثؤزسيؤنء 
هةرَيم  سةرؤكى  بؤ  بةآلم  حيزبدا،  ميدياى 
رءوى  لة  هةم  دةبَيت  خراثى  دةركةوتةى 
زياتر  ئ��ةوةى  روءى  لة  هةم  ئينتيماوةء 
ئةو  لةنَيوان  كة  ببَيتةوة  قوءأل  قةيرانانة  ئةو 

اليةنانةداية.
بة بإواى ئةنوةر حسَين، رةنطة هؤكارى 
ثارتىء  دةرةوةى  كةناَلةكانى  بَيبةشكردنى 
يةكَيتى لة ثيرؤزبايىء دةستخؤشيى لةاليةن 
بؤئةوةى،  بطةإَيتةوة  هةرَيمةوة،  سةرؤكى 
رةخنةيةيان  ئةو  دةسةآلتداران  »هةميشة  كة 
ئؤثؤزسيؤنةكان  ئةهليىء  ميديا  كة  هةية 
حكومةتء  دةسةآلتء  سةر  دةكةنة  هَيرش 
سةرؤكايةتى هةرَيم، بةآلم ناكرَيت لةبةرئةوةى 
كة ميديا رةخنة دةطرَيت، بةوشَيوةية دذايةتى 

بكرَيت«.
بؤضوءنَيكى تر ئةوةية، بةكارهَينانى ثؤستى 
طشتيىء حكوميى بؤ ثيرؤزباييكردن لة ميدياو 
رَيكخراوى حيزب لة ساَليادى دامةزراندنياندا 

هةَلةية، كة لة كوردستاندا بووةتة دياردة.
سةرنوءسةرى  ئةحمةد،  عةبدولكةريم 

رؤذنامة  بؤ  ئةوةى  يةكطرتوء،  رؤذنامةى 
شيكردةوة: تَيكةَلكردنى ثلةو ثؤستة حيزبييء 
دياردةو  بووةتة  كوردستان  لة  حكومييةكان 
هةَليبذاردءوة،  خةَلك  كة  بةرثرسةى  ئةو 
واتة نوَينةرى خةَلكة لةسةرجةم ضينء توَيذة 
ئةمة ثؤستَيكى حكوميي هةية،  سياسييةكان، 
ئةو  لةطةأل  دةكات  تَيكةأل  ثؤستة  ئةم  بةآلم 
ثؤستة حيزبييةى كة كاديرانى حيزبةكةى بة 
ثؤستة  بارةشدا  »لةم  داوة،  ثَييان  هةَلبذاردن 
حكوميية طشتييةكة دةخاتة خزمةتى ثؤستى 
دياردةيةكى  خ��ؤى  بؤ  ئةمة  حيزبييةوة، 
ناتةندروستةو خزمةت بة ثرؤسةى سياسيى 
ناكات لة كوردستاندا، لة ثيرؤزبايى سةرؤكى 
هةرَيميش بؤ رَيكخراو يان كةناَلَيكى حيزبةكةى 

ئةمة بة ئاشكرا بةديدةكرَيت«.
حيزبييةكانى  ميديا  طلةيى  بة  سةبارةت 
بارةيةوة  لةو  يةكَيتيش،  ثارتىء  دةرةوةى 
عةبدولكةريم وتى: »لة بنةإةتدا ئةم شَيوازى 
ثيرؤزبايية لة هةستَيكى حيزبييةوة هةَلقوآلوة، 
نيشتمانيى  هةستَيكى  لة  بَيت  بريتي  نةك 
بطرينء  كةسانة  لةو  رةخنة  ئَيمة  تاوةكو 
ئَيمة  رؤذنامةكةى  لة  ثيرؤزبايى  بؤ  بَلَيين 
نيية،  لؤمةكردن  جَيطةى  ئةمةيان  ناكات، 
بةإَيزانة وةكو كةسَيكى حيزبيى  ئةو  ضونكة 
بكرَين  لؤمة كة  تةنيا  ثيرؤزبايية دةكةن،  ئةو 
ئةوةية، كة لةبرى ثؤستة طشتييةكة ثَيويستة 

ثؤستة حيزبييةكة بةكاربهَينن«.

»رةنطة بؤ دواخستنى سةرذمَيريى، ئاذاوة لة ناوضةدابأاوةكاندا دروستبكرَيت«

سةرؤكى هةرَيم، جياوازيى لةنَيوان كةنالَةكانى راطةياندندا دةكات
لةساَليادى دامةزراندنى ميدياكاندا تةنها ثيرؤزبايى لة كةناَلةكانى ثارتىء يةكَيتى دةكات

عةبدوإلةحمان سديق
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سةركردةيةكى سةدر : بةلَيَنى ثؤستمان لة ماليكى وةرنةطرتووة

راثؤرتي: هةستيار قادر

زؤرب���ةى ب��ري��ك��ارة ك��وردةك��ان��ى 
عَيراقى،  حكومةتى  وةزارةت��ةك��ان��ى 
جَيطير  ثؤستةكانيان  لة  بةإةسميى 
خانةنشينى  الدان��ي��ان،  بة  ن��ةك��راونء 
لة  يةكَيك  كة  لةكاتَيكدا  نايانطرَيتةوة، 
بريكارةكانيش، ثةرلةمان بة كةمتةرخةم 
دةزانَيتء ثةرلةمانتارَيكى ثَيشوو، ئةنجام 
بة  دةبةستَيتةوة  هةنطاوة،  ئةو  نةدانى 
رَي��ذةى  لةسةر  كوتلةكان  ناكؤكيى 

بريكارةكانيان.
دةست  زانيارييانةى  ئ��ةو  بةثَيى 
كؤى  لة  ئَيستا  تا  كةوتوون،  رؤذنامة 
وةزارةتةكانى  ك��وردى  )11(بريكارى 
دووان��ي��ان  تةنيا  عَيراقي،  حكومةتى 
جَيطيركراونء  بريكار  وةك  بةإةسميى 
ك��اردةك��ةنء  وةك��ال��ةت  بة  تر  ئةوانى 
ثةسةند  ثَيشووةوة  ثةرلةمانى  لةاليةن 
عَيراق  دةستوورى  بةثَيى  كة  نةكراون، 
لة  هاوثلةكانيان  بريكارانةو  ئةو  دةبَيت 
تا  بدرَيت  لةسةر  دةنطيان  ثةرلةماندا 

بةإةسميى جَيطير بكرَين.
بريكارى  نةبى،  فازل  لةوبارةيةوة، 
يةكَيكة  كة  عَيراق  داراي��ى  وةزارةت��ى 
وةكالةت  بة  كة  كوردانةى  بريكارة  لةو 
ثةرلةمانى  الي���ةن  ل��ة  ك���اردةك���اتء 
وَي��إاى  جَيطيرنةكراوة،  ثَيشووةوة 
بؤ  ه��ةواَل��ةك��ة،  ثشتإاستكردنةوةى 
بة  ئةوان  كة  روونكردةوة،  رؤذنامةى 
وةزيرانى  ئةنجومةنى  ديوانى  بإيارَيكى 
ضةندينجاريش  دان����راونء  ع��َي��راق، 
بةآلم  جَيطيركردنيان،  بؤ  هةوَلمانداوة 
»ئةطةر  وتيشى:  نةبووة،  دةرئةنجامى 
هةركام لةو بريكارى وةزارةتانة، لةطةأل 
لة  عَيراقدا  نوَيى  حكومةتى  ثَيكهَينانى 
بؤ  دةطةإَينةوة  البدرَين،  ثؤستةكانيان 
كارةكانى ثَيشترى خؤيانء لة ئيمتيازاتى 

خانةنشينى بَيبةش دةبن«.
حكومةتى  وةزارةتةكانى  كؤى  لة 
وةزيرء  )60(بريكارى  نزيكةى  عَيراقيدا، 
بؤ  )12(ي���ان  كة  ه��ةن  هاوثلةكانيان 
رَيذةيةش،  ئةو  كؤى  لة  دانراونء  كورد 
وةزارةت���ى  بريكارى  ك��ة  يةكَيكيان 
نةكردووة  ثةيوةنديى  بووة،  ثالندانان 
كة  دووانيشيان  ثؤستةكةيةوةو  بة 
دادن،  ناخؤء  وةزارةتةكانى  بريكارى 
حاكمى  برَيمةرى  ث��ؤأل  لةسةردةمى 
بةوثَييةى  جَيطركراون،  عَيراقدا  مةدةنى 
ناوبراو دةسةآلتى تةشريعىء دادوةريى 

بةرامبةريشدا،  لة  عَيراقداء  لة  هةبووة 
هةمان  عةرةبيش،  وةزيرى  )6(بريكارى 
كَيشةى جَيطرنةبوونيان هةية، ئةمة جطة 
وةزارةتةكان  ترى  راوَيذكارى  دةيان  لة 
بة كوردء عةربةوة، كة هةمان كَيشةيان 
دةنطيان  ثةرلةماندا  لة  ئَيستا  تا  هةيةو 
لة  نةكروان  جَيطير  ن��ةدراوةو  لةسةر 

ثؤستةكانياندا.
ئةنوةر،  ئةحمةد  د.  لةوبارةيةوة، 
ئةنجومةنى  ياسايى  ليذنةى  ئةندامى 
ئاماذةى  عَيراق،   ثَيشووى  نوَينةرانى 
ن��ورى  حكومةتى  »خ���ودى  ب����ةوةدا: 

واتة  )واو(،  حكومةتى  ب��ة   ماليكى، 
كوردةكانى   بريكارة  بوو،  ناسرا  بريكار 
طرةنتييةكى  هيض  عَيراقيش،  حكومةتى 

نيية«. خانةنشينكردنيان 
جَيطير  هؤكارى  ئةنوةر،  ئةحمةد  د. 
ن��ةك��ردن��ى ئ��ةو ب��ري��ك��ارة ك��وردان��ةى 
كوتلةكانى  نَيوان  كَيشةى  بؤ  طةإاندةوة 
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  نَيو  ئةوكاتةى 
»دةنطنةدانى  وت��ى:  عَيراقء  ثَيشووى 
جَيطيركردنى  لةسةر  ثَيشوو  ثةرلةمانى 
بةوةوة  ثةيوةنديى  كوردةكان،  بريكارة 
هةبووة كة ئةو كوتالنة نةيانتوانى لةسةر 

بةو  رَيكبكةونء  بريكارةكانيان  رَيذةى 
بريكارانة  ئةو  لةسةر  دةنط  هؤيةشةوة، 

نةدرا تا جَيطير بكرَين«. 
بةآلم، د. فازأل نةبى، بريكارى وةزارةتى 
ئةنجومةنى  لةوبارةيةوة  عَيراق،  دارايى 
كةمتةرخةم  ب��ة  ثَيشوو  نوَينةرانى 
»ثةرلةمانتارانى  دةَل��َي��ت:  دةزان��َي��تء  
ثَيشوو، لةبةر دروستكردنى ئيمتيازات بؤ 
خؤيان، ئاطايان لة كةس نةمابوو، حسابى 
كة  هةن  كةسانَيك  نةدةكرد،  ئةوةيان 
شةش بؤ حةوت ساَلة لة ثؤستى بريكارى 

وةزارةتةكاندانء جَيطير نةكراون«.

راثؤرتى: كاروان عومةر

س��ةرك��ردةي��ةك��ى رةوت����ى س���ةدر، 
»ئاستى  كة  دةكاتةوة  ئةوة  لةسةر  جةخت 
ضاوةإوان  بةرزةو  كورد  داواكارييةكانى 
ئةو  ئاستى  دانوستاندنةكاندا،  لة  دةكرَيت 

داواكارييانة نزم ببَيتةوة«. 
ئةندامى  هاوكات  كة  روبةيعى،  نةسار 
ئةحرار  كوتلةى  دانوستكارى  وةف��دى 
ئةوة  لةسةر  جةخت  )س��ةردي��ي��ةك��ان(ة، 
بةرامبةر  هةَلوَيستيان  »طؤإينى  دةكاتةوة: 
ماليكى  نورى  كانديدكردنةوةى  دووبارة  بة 
ثَيويستى  بؤ  وةزيران،  ثؤستى سةرؤك  بؤ 
طةإاندةوةء  سياسيى  ثرؤسةى  ئاَلوطؤإى 
طوشارى  لةذَير  كة  رةت��ك��ردةوة،  ئ��ةوةى 
ئازادكردنى  ثؤستء  ثَيدانى  ئ��َي��رانء 

اليةنطرةكانياندا بووبَيت«.
نورى  لة  رةوتى سةدر  ثشتطيريكردنى 

الى  بة  شيعةكان،  ثاَلَيوراوى  وةك  ماليكى 
ضاودَيرانى سياسييةوة، طؤإانَيكى سياسيى 
رةوتة  ئةو  ثَيشتر  بةوثَييةى  بوو،  طةورة 
ئةحرارةوة  كوتلةى  ن��اوى  بة  ئَيستا  كة 
)40(كورسييان  نوَينةراندا   ئةنجومةنى  لة  
دووبارة  دوذمنى  سةرسةختترين  هةية، 
هةرضةندة  بوون،  ماليكى  كانديدكردنةوةى 
باس لة ضةندين سيناريؤ دةكرَيت  كة وةك 
سةدرييةكان  ثاشطةزبوونةوةى  هؤكارى 
لة هةَلوَيستى دذ بة ماليكى، وةك طوشارى 
نوَيدا، بةآلم  لة حكومةتى  ئيمتيازات  ئَيرانء 
ئةو  بوونى  رةوت��ة  ئةو  سةركردةيةكى 
روبةيعى  نةسار  رةتدةكاتةوة.  سيناريؤيانة 
ئةنجومةنى  لة  ئةحرار  كوتلةى  سةركردةى 

كة  رةتكردةوة،  ئةوةي  عَيراق،  نوَينةرانى 
دةرةك��يء  فشاري  لةذَير  س��ةدر  رةوت��ي 
ئ��ازادك��ردن��ي  ث��ؤس��تء  ثَيداني  بةَلَيني 
وةرطرتبَيتء  هةَلويستةي  ئةو  اليةنطيرانيدا 
»هؤكاري  رايطةياند:  رؤذنامةى  بة  تايبةت 
بةرامبةر  رةوتي سةدر  هةَلويستي  طؤإيني 
بؤ  ماليكي  ن��وري  كانديدكردنةوةى  بة 
ئةوة  بؤ  ثؤستي سةرؤك وةزيرانى عَيراق، 
دةطةإَيتةوة كة ثرؤسةي سياسيي ثَيويستي 
بةشَيوةيةكي  هةيةء  بيروإا  ئاَلؤطؤإي  بة 

طشتيش ضارةسةر دةكرَيت«.
وةفدى  ئةندامى  كة  روبةيعى،  نةسار 
ئاشكراي  سةدرييةكانيشة،  دانوستكارى 
ثَيشتر  كة  ن��ةب��وون  ئ��ةوان  تةنيا  ك��رد: 

ماليكييان رةتدةكردةوة كة دووبارة ببَيتةوة 
ثاَلَيوراوى شيعةكان بؤ  وةرطرتنى ثؤستى 
»رةتكردنةوةي  وتى:  وةزي��رانء  سةرؤك 
رةوتي  هةَلوَيستي  تةنيا  ماليكي،  ن��وري 
ئيئتيالفي  هةَلويستي  بةَلكو  نةبووة،  سةدر 

نيشتمانيش بووة«.
وةك  ماليكى  ثشتيطريكردنى  بنةماكانى 
سةرؤك  ثؤستى  بؤ  شيعةكان  ثاَلَيوراوى 
خؤيانةوة،  سةدرييةكان  بةالى  وةزي��ران، 
ئةحرار  كوتلةى  نَيو  تايبةتى  ثاَلنةرى 
»رةوتي  دةَلَيت:  روبةيعى  نةسار  بووةء 
بنةما  هةندَيك  بة  بةستووة  ثشتى  سةدر 
ثاَلَيوراوى  وةك  ماليكى  دياريكردنى  بؤ 
وةك  ئةوةية،  طرنطترينيان  كة  شيعةكان 
ثؤستي  بؤ  نيية  كانديدمان  سةدرييةكان 
سةرؤك وةزيرانء هَيَلي سووريش دانانَين، 

لةسةر هيض كانديدء   هاوثةيمانَيتييةك«.
بةإاى هةندَيك لة ضاودَيرانى سياسيش، 
ثشتيطريكردنى  ثاَلنةرةكانى  لة  بةشَيك 
ماليكى، رةتكردنةوةى عادل عةبدولمةهديية 
ثاَلَيوراوى ئةنجومةنى باآلى ئيسالميية،  كة 
»هيض  رايطةياند:  روبةيعى  نةسار  بةآلم 
عةبدولمةهديدا  عادل  لةطةأل  كَيشةيةكمان 

نيية«.
ه��ات��ن��ةن��اوةوةى س��ةدري��ي��ةك��ان بؤ 
بة  حكومةت  ثَيكهَينانى  هاوكَيشةى 
طرَييةكى  ماليكى،  ن��ورى  سةرؤكايةتيى 
ثَييةى  بةو  دةكات،  دروست  كورد  بؤ  نوآ 
كةركوك  ه��اورةدك��ان��ى  شيعة  زؤرب��ةى 
رةوتةش  ئةو  س��ةدرنء  رةوت��ى  بة  سةر 
يةكَيك  راب��ردوودا،  ساَلى  ضوار  ماوةى  لة 
بة  دوذمنةكانى  سةرسةختترين  لة  بووة 
كة  كاتَيكداية  لة  ئةمة  عَيراق،  فيدراَليكردنى 
هَيَلى سوورى داوا )19( خاَلييةكةى كورد بؤ 
بةردةم ثاَلَيوراى ثؤستى سةرؤك وةزيرانى  
مادةى  جَيبةجَيكردنى  عَيراق،  داهاتووى 

)140(ة.
باشى  بة  ئاماذةى  هةرضةندة روبةيعى 
دا،  سةردييةكان  كوردء  ثةيوةندييةكانى 
دانوستانةكاندا،  لة  كة  كرد  ثَيشنبينى  بةآلم 
ببنةوةء  كةمتر  ك��ورد  داواكارييةكانى 
كورد  داواكارييةكاني  »ئاستي  رايطةياند: 
لةمياني  دةكرَيت،  ئةوة  ثَيشبيني  بةرزةء 
تردا  اليةنةكاني  لةطةأل  دانوستاندنةكاني 
ثَيكهَيناني  بؤ  هةوَلةكاندا  ضوارضَيوةي  لة 
داواكارييةكانيان  ئاستي  ح��ك��وم��ةت، 
كةمببَيتةوةء بطاتة ئاستَيك كة واقيعي بَيتء 
اليةنةكاني  سةرجةم  رةزامةنديى  جَيطاي 

بَيت«.

تا ئَيستا، بريكارة كوردةكانى وةزارةتةكانى بةغدا، جَيطير نةكراون

بريكارَيك: ثةرلةمانتاران، لةبةر ئيمتيازاتى خؤيان، ئاطايان لة كةس نةبوو

نةسار روبةيعي:
رةتكردنةوةي 

نوري ماليكي، تةنيا 
هةَلوَيستي رةوتي 

سةدر نةبووة، بةَلكو 
هةَلويستي ئيئتيالفي 

نيشتمانيش بووة

نةسار روبةيعي
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»دةبَيت كورد لةثيَناو )140(دا، دةست لة هةندَيك ئيمتيازو داواكاريى هةلَبطرَيت«

سازداني: ئارام جةمال

كاكةإةش سديق، ئةندامى ليذنةى باآلى 
جَيبةجَيكردنى مادةى )140(ء ئةندامى 

ئةنجومةنى ثارَيزطاى كةركوك ثَييواية؛ 
كاتَيك دةستوور نووسراوة، كورد هةَلةى 

كردووة لة دياريكردنى وادة بؤ مادةى 
)140(، بةبَي بةرثرسياركردنى حكومةت 

لةبةردةم ياساداء ئاشكراشيدةكات، تائَيستا 
داواي طةِرانةوةي ضوار قةزا دابِراوةكةيان 

نةكردووة بؤ سةر كةركوك.

كةركوك  ئازادكردنى   دواى  رؤذنامة: 
ئاوارة طةإاوةكان بةهيوا بوون كؤتايي بةذيانى 
بةشَيوازَيكى  نةتوانرا  بةآلم  بَيت،  ئاوارةييان 
ئةوة  هؤي  بكرَينةوة،  نيشتةجَي  رَيكوثَيك 

ضيية؟
* من ثَيموانيية هيض نةكرابَيت، ذمارةيةك 
طوند ئاوةدانكراوةتةوة لةكاتَيكدا ذمارةى طوندة 
زياتر  كةركوك  سنوورى  رووخَينراوةكانى 
تايبةتء  بودجةى  ئةوةش  طوندة،  هةزار  لة 
و  خانوو  هةية  طونديش  دةوَي��تء  ط��ةورةى 
ثارةشى بؤ تةرخانكراوة، بةآلم طوندنشينةكان 
نةطةإاونةتةوة، ذمارةى ئاوارةكانيش ئةوةندة 
زؤرة بة ضةند ساَلَيك ناتوانرَيت كَيشةكانيان 

ضارةسةر بكرَيت.
 )140( مادةى  بؤ  زةمةنيى  وادةى  رؤذنامة: 
دياريكراوة، بةبَي ئةوةى ضارةسةر بكرَيت، ئةو 
وادةى  يا  كَيشةية؟،  ئةم  بؤ  ضارةسةرة  مادةية 
بةرثرسياركردنى  بةبَي  دياريكرا  زةمةنيى 
كورد  هةَلةى  ئةمة  جَيبةجَيكار،  دةسةآلتى 

نةبوو؟

 )140( مادةى  ئةو سةردةمةى  ثَيمواية   *
نووسراوة بة باشترين ضارةسةرو رَيطةضارة 
دياريكراوة، بةآلم دواخستنىء كارثَينةكردنى 
شؤظَينييةوة  كةسى  هةندَيك  ل��ةالي��ةن 
لةسةر  بَيت  دروست  طومان  كة  وايكردووة 
ياساناسانى  دةَل��َي��م،  من  جَيبةجَيكردنى، 
ئامادةكردووة،  مادةكةيان  ئةوانةى  كورد 
بؤ  جياوازيان  لَيكدانةوةى  ثرسيارو  دةبوو 
زةمةن  دياريكردنى  راستة  بكرداية،  مادةكة 
كارَيكى باشة بؤ جَيبةجَيكردنء هيواى زياتر 
دةبةخشَيت، بةآلم دةبوو لةناو دةقى مادةكةدا 
لةو  ئةطةر  كة  بكراية،  ئاراستة  ثرسيارَيك 
نةكرَيت،  جَيبةجَي  مادةكة  دياريكراوةدا  وادة 
اليةنة  هةموو  الى  ئ��ةوةى  بؤ  بكةين؟  ضى 
بوايةو  روون  مادةيةكى  عَيراق  جياوازةكانى 
نةكراية،  بؤ  جياوازةى  لَيكدانةوة  هةموو  ئةو 
ئةو هؤكارانة وايكردووة كة ئَيستا مادةكة بة 
مادةيةكى مردوو دةناسرَيت، تةنانةت نةتةوة 
دةيانوت  وابوو  بإوايان  يةكطرتووةكانيش 

دةبَيت هةوَلبدةين مادةكة نةمرَيت.
رؤذنامة: ئَيستا كاتى ثَيكهَينانى حكومةتى 
جَيبةجَيكردنى  بؤ  بكات  ضى  كورد  عَيراقة، 

مادةى )140(؟
تاكَيكى  هةر  ئاواتى   )140( م��ادةى    *
سةر  بؤ  ناوضانة  ئةم  طةإانةوةى  بؤ  كوردة 
لةو  كورديش  سةركردايةتى  كوردستان، 
هةستء ئاواتة دووركةوَيتةوة، بةثَيويستيشى 
دةزانم كورد لةثَيناو مادةى )140(دا، دةست لة 

هةندَيك ئيمتيازو داواكاريى خؤى هةَلبطرَيت.
مادةى  لؤجستييةكانى  هةنطاوة  رؤذنامة: 
زؤربةى  دةكرَينء  ضاالك  بةناو  ناو   )140(

ميكانيزمى  لة  تاضةند  تؤ  سستة،  كاتيش 
كارةكان  رازيت؟

*  كؤسثةكانى بةردةممان زؤرن، كَيشةى 
هةزاران  نةبوونةوةى  يةكاليى  موَلكايةتىء 
دؤسييةى موَلكايةتى كة ذمارةيان زياتر )40( 
يةكاليى  )10%(ي��ان  كةمتر  كَيشةيةو  هةزار 
كارةكانمانة،  سةرةكيى  كَيشةى  كراونةتةوة، 
سةرذمَيريى  دذايةتيكردنى  ديكة  كَيشةيةكى 
ثَيمواية؛  اليةنةوة  هةندَيك  لةاليةن  كةركوكة 
مادةى  دذاي��ةتى  سةرذمَيريى،  دذايةتى 
ورد  سةرذمَيرييةكى  ئةطةر  ضونكة  )140(ة، 
دةبَيت  باش  فاكتةرَيكى  بكرَيت،  كةركوك  لة 
بؤ مادةكةو  ثَيويستمان بةطةإانةوة نابَيت بؤ 

كؤسثَيكى  رابردوو،  داتاكانى  سةرذمَيريىء 
ديكة دارايي ليذنةكةيةء ئةو بودجةيةى ساآلنة 
دياريدةكرَيت بةشى قةرةبووكردنةوةى هةموو 
لة  تةنيا  ناكاتء  هاوردةكان  ئاوارةو  خَيزانة 
ديكة  ناوضةكانى  لة  جطة  كةركوك  ئؤفيسى 
ثَيويستمان بة نزيكةى )350( مليار دينارة بؤ 
قةرةبووكردنةوةى ئاوارةو هاوردةكان، بؤية 
ئةطةر بةمجؤرة بَيت تةمةنى قةرةبووكردنةوة 

ضةند ساَلَيكى ديكةى ثَيويستة.
رؤذنامة: باس لةوة دةكرَيت، كة خَيزانَيكى 

قةرةبووكراونةتةوةو  هاوردة  عةرةبى  زؤرى 
نةطةإاونةتةوة بؤ ناوضةكانى خؤيان، لةكاتَيكدا 
يان  لَيوةردةطيرَيت،  طةإانةوةيان  بةَلَيننامةى 
دةكرَيت،  خَيزانانةش  ئةو  طةإانةوةى  لة  باس 
كة ثَيشتر ضوونةتةوة بؤ ناوضةكانى خؤيانء 

ئَيستا كؤضى ثَيضةوانة دةكةن بؤ كةركوك؟
* لة سةرةتاوة خَيزانَيكى زؤر لة عةرةبة 
بؤ  قةرةبوو،  وةرطرتنى  دواى  هاوردةكان 
ئَيستا  بةآلم  طةإانةوة،  خؤيان  ناوضةكانى 
ثرؤسةى ئامار نزيكبووةتةوة، هةندَيك اليةن 
هانيان دةدةن، بؤ نةإؤيشتنةوةو طةِرانةوةيان 
بؤ كةركوك، بةثَيى زانيارييةكانى ئَيمة بةشَيك 
جَيهَيشتووة  كةركوكيان  خَيزانانةى  لةو 
بةشَيوةيةكي ناياسايي دووبارة دةطةِرَينةوة، 
بؤ ئةو كَيشةية لةطةأل اليةنة ثةيوةنديدارةكان 
قسةمان كردووةو ئامارى تةواويشمان داوةتة 

دةستيان.
رؤذنامة: باس لةوة دةكرَيت كة ضةندجارَيك 
راى  وةرطرتنى  داواى  عَيراق  حكومةتى 
بؤ  كردووة  كةركوكى  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى 
طةإانةوةى قةزاو ناحيةكان بؤ سةر كةركوك، 

بةآلم ئةنجومةن خةمسارد بووة؟
ئةو  بةدواداضوونى  ئ��اط��ادارمء  من    *
داواى  جارَيك  ضةند  ك��ردووة،  بابةتانةم 
ك��ردووةو  ناوضانةمان  ئ��ةو  ط��ةإان��ةوةى 
نووسراوى رةسميمان كردووة، راستة داواي 
ضةمضةماألء  كفرىء  ك��ةالرو  ط��ةإان��ةوةى 
سةر  بؤ  ن��ةك��ردووة  دوزخ��ورم��ات��ووم��ان 
ذمارةيةك  داوامانكردووة  بةآلم  كةركوك، 

سنوورى ئيداريى، كة ثَيشتر لةاليةن بةعسةوة 
هةَلوةشَينراونةتةوة وةكو ناحيةكانى شوانء 
ئيداريىء  سيفةتى  يايضى  قةرةهةنجيرو 
وةآلم  بةآلم  ثَيبدرَيتةوة،  ثَيشوويان  ياسايي 
كردووة  نووسراويان  يان  نةدراوينةتةوة، 
تكريت  ديالةو  موسألء  ثارَيزطاكانى  بؤ 
داواى  ياخود  وةربطيرَيت،  بؤضوونيان  تاكو 
وةك  جياوازةكانى  فةرمانطة  لة  زانيارييان 
تاكو  وةرط��رت��ووة،  ئاوةدانكردنةوة  ثالنء 
ناوضانة  ئةو  ياساييةوة  رووى  لة  ئَيستاش 

بةغدا  ثَينةدراوةتةوةو  ئيدارييان  سيفةتى 
دةسةآلتى  ئةطةر  لةطةَلمان،  نيية  راس��ت 
هةبواية  ثارَيزطاكانمان  ئةنجومةنى  نوَيى 
بإيارى  ئةنجومةندا  لةناو  دةمانتوانى  ئَيستا 
ناوضانة  ناحيةو  ئ��ةو  دام��ةزران��دن��ةوةى 
ناحية  هةَلوةشَينينةوةء  قةزا  يان  بدةين، 

دروستبكةينةوة. 
ــوك لة  ــةرك ــى ك ــوون ــة: دةرض ــام رؤذن
كَيشةيةكى  بؤ  ناوخؤييةوة  كَيشةيةكى 
ئيقليمىء نَيودةوَلةتى، بةتايبةت دواى هاتنة 
ناوةوةى نةتةوةيةكطرتووةكان بؤ ناو كَيشةكة، 
بة  كَيشةكة  مانةوةى  بؤ  هؤكارة  تاضةند 
لةبةردةم  كؤسث  ياخود  ضارةسةرنةكراويى، 

مادةى )140(دا؟
* لة بةندَيكى مادةى )58(دا هاتبوو، كاتَيك 
اليةنى  ئةنجام،  نةطةيشتنة  ناكؤكةكان  اليةنة 
نةتةوةيةكطرتووةكانة وةك  كة  نَيودةوَلةتيى، 
اليةنى سَييةم بَيتة ثَيشةوةو ئةوةبوو لة ضةند 
ساَلى رابردوودا نةتةوةيةكطرتووةكان هاتة ناو 
كَيشةكةوة، بةآلم سةركةوتوو نةبوو،  مادةى 
ياسايية،  دةستووريىء  مادةيةكى  )140(يش 
هةتا دةستوورى عَيراقء كَيشةش بمَينَيت ئةو 
مادةية هةر دةمَينَيتء تةنيا بؤ كورديش نيية، 
بةَلكو )28( ناوضة لة عَيراق كَيشةيان لةسةرةو 
ناوةإاستء  ناوضةكانى  دةكةونة  بةشَيكيان 

باشوورةوة.
رؤذنامة: جطة لة مادةى )140( تؤ ئةندامى 
ئَيستادا  لة  كةركوكيت،  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى 
كار  ئةنجومةنى  بووةتة  سستةو  ئةنجومةن 

راييكردن، راى تؤ لةم بارةيةوة؟
بإيارى  عَيراق  ثةرلةمانى  بةداخةوة    *
دواخستنى هةَلبذاردنى ئةنجومةنى كةركوكي 
دا، دواخستنةكة بووة هؤى سستىء الوازيىء 
كارةكان  لة  ك��ردووة  بَيتاقةت  هةندَيكمانى 
ضاالكةمان  دةسةآلتة  ئةو  ئَيمة  ئةوةى  لةبةر 
ثارَيزطاكانى  ديكةى  ئةنجومةنةكانى  كة  نيية 
ياساى  بة  كار  ئَيمة  ئَيستاش  هةيانة،  عَيراق 
لةهةموو  كة  دةكةين  بريمةر  سةردةمى 
دةسةآلتى  بةثَيى  بةسةرضووة،  عَيراقدا 
ئةنجومةنةكان  عَيراقيش  ثارَيزطاكانى  نوَيى 
خةَلكى  بؤ  ذيانى  دابينكردنى  دةسةآلتى 
ثارَيزطاكان هةيةو دةتوانَيت جوَلةى داراييء 
ديكة  شتى  زؤر  وةبةرهَينانء  ئابووريىء 
سستيية  ئةو  بةوهؤيةوة  دروستبكاتةوة، 
لةسةر  خراثى  كاريطةريى  دروستبووةو 
كةركوك  خةَلكى  لةسةر  ئيدارةو  ئَيمةو 

دروستكردووة.

بيَثالنيى حكومةتة لؤكالَييةكةى كةركوك
هَيمن كاميل

بة حكومةتى  ثارَيزطاى كةركوك، سةر 
هةَلبذاردنى  رابردوو  ساَلى  كة   ناوةنديية 
ئةنجومةنى ثارَيزطاكانى تَيدا ئةنجام نةدرا، 
ئةمإؤش  تا  كة  كةسانَيك  ئةوةى  بةهؤى 
بة عةقَليةتَيكى شؤظَينى سةيرى مةسةلةى 
كةركوك دةكةن، توانييان لةناو ثةرلةمانى 
عَيراقدا، كارَيك بكةن كة كةركوك لةم مافة 
بكةن،  بَيبةش  دةستووريية  ديموكراسىء 
ئةم  ئَيستادا   لة  كة  ياسايةى  ئةو  كةواتة 
ذمارة  ياساى  ثَيدةكات،  كارى  ئةنجومةنة 
ئةنجومةنى  كاتَيكدا  لة  بريمةرة،  )70(ى 
نوَيى  ياساى  بةثَيى  ديكة  ثارَيزطاكانى 
ئةنجومةنى ثارَيزطاكان كار دةكةن كة لةو 
دةسةآلتَيكى  لؤكاَليى  حكومةتى  ياسايةدا 
فراوانترى  هةية بة  بةراورد بة ياساكةى 

بريمةر. 
ك��ةرك��وك،  ئةنجومةنى  ك��ةوات��ة، 
ديكة،  شارةكةى  ضواردة  بةهةمانشَيوةى 
زؤر  ئةنجامدانى  لة  نيية  دةستكراوة 
دذايةتيكردنة  لةو  جطة  ئةمة  ث��رؤذةداء 
لة  بةغدا  وةزارةت��ةك��ان��ى  ب��ةردةوام��ةى 
ستراتيذيية  ط��ةورةو  ث��رؤذة   بةرامبةر 
ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  ثَيشنيازكراوةكانى 
جَيبةجَيكردنى  كة  شارةكة،  بؤ  كةركوك 
بؤية  هةر  وةزارةتةكانداية،  دةسةآلتى  لة 
ثرؤذةيةكيان  داواى  كةركوكيش  خةَلكى 
لةم ئةنجومةنة نةكردووة  كة لة سةرووى 
ئيداريى  ياسايىء  دةس��ةآلت��ى  ت��وان��او 

ئةمانةوة بَيت.
كة  نيية   ئةوة  ماناى  ئةمةش  ب��ةآلم، 
رابردوودا  ساَلى  ثَينج  لة  ئةنجومةنة  ئةم 
باشترى  زياترو  زؤر  كارى  نةيدةتوانى 

بكردايةو  كةركوك  ثَيشكةشى  ئَيستا  لة 
كةركوكى  كَيشةكانى  خةمء  لة  بةشَيك 

ضارةسةر بكرداية.
لة  ئاطاى  نزيكةوة  لة  كةسَيك  ه��ةر 
تَيدةطات  ئةوا  بَيت،  ئةنجومةنة  ئةم  كارى 
وةك  نةيانتوانيوة  ئةندامةكانى  نةك  كة 
ضارةسةركردنى  بؤ  بكةن  كار  تيم  يةك 
كةركوك،  خزمةتطوزارييةكانى  كَيشة 
بةَلكو هةر يةكةيان لة ئاوازَيك دةخوَيننء 
ئةم  بَيبةرنامةيى  بَيثالنىء  بةَلطةى  ئةمةش 

ئةنجومةنةية.
دؤشداماونء  كةركوك  خةَلكى  ئَيستا 
ثارَيزطار،  لَيدوانةكانى  بة  بإوا  نازانن 
سةرؤكى  يان  ئةنجومةن،  ئةندامانى  يان 
ضةند  ل��ةم��اوةى  ك��ة  بكةن  ئةنجومةن 
ه��ةف��ت��ةى راب�������ردوودا، دةرب�����ارةى 
ضةند  لة  خزمةتطوزارييةكان  ث��رؤذة 
بآلوكراونةتةوة  دراونء  رؤذنامةيةكةوة 

كة ثإن لة هاودذيى.

ئ��ةوةت��ا ث��ارَي��زط��ارى ك��ةرك��وك، لة 
ساَلى  بودجةى  دةرب��ارةى  لَيدوانَيكيدا 
»)115(مليار  دةَلَيت:  كةركوك،  )2010(ى 
ثرؤذةكان  ئيحالةى  )102(مليارى  دينارةو 
ج�َي�بةجَيكراوةو  )30(مليارى  ك��راوةو 
)90%(ى بودجةى كةركوك ضووةتة بوارى 
ديكةوة،  اليةكى  لة  جَيبةجَيكردنةوة«ء 
ئةحمةد عةسكةريش،  ئةمة رةتدةكاتةوةو  
ساآلنى  بودجةى  »لة  دةَلَيت:  تةنانةت 
نايزانَيت  كةس  2009(شدا   ،2008  ،2007(
شةفاف  لةبةرئةوةى  خةرجكراوة،  ضؤن 
بودجة  )90%(ى  ئةوةى  دةربارةى  نين«، 
ئةحمةد  جَيبةجَيكردنةوة،  بوارى  ضووبَيتة 
نووسراوَيكى  »بةثَيى  دةَلَيت:  عةسكةرى، 
ثارَيزطار كة الى منة، لة بودجةى ئةمساأل 
خةرجكراوة،  )97(دينار  )22(مليارو  تةنيا 

كة ئةمةش ناكاتة )90%(ى بودجةكة«.
بةراورد  لَيدوانةش  دوو  ئةم  ئةطةر   
دوورن  زؤر  كة  دةزانرَيت  ئةوا  بكةين، 
زانيارييةكانى  يان  كةواتة  يةكةوة،  لة 
ث��ارَي��زط��ارى ك��ةرك��وك ه��ةَل��ةن، يان 
كة  عةسكةرى،  ئةحمةد  زانيارييةكانى 
جطة لةوةى ئةندامى ئةنجومةنة، سةرؤكى  
ئةنجومةنى  لةناو  ثرؤذةكانيشة  ليذنةى 

ثارَيزطا.
 ،)2010( )31(ئابى  رؤذى  لة  هةروةها 
ئةنجومةنى  ئةندامانى  دةنطى  كؤى  بة 
كة  درا  ب��إي��ار  ك��ةرك��وك،  ث��ارَي��زط��اى 
داهاتى  لة  كة  ثارةيةى  بإة  ئةو  سةرجةم 
تةرخان  بؤ شارةكة  نةوتَيك  بةرميلة  هةر 
دؤالر  )ثيترؤ  بودجةى  بة  كة   دةكرَيت، 
دينارة  )400(مليار  ئةمساأل  بؤ  ناسراوة(و 
كارةبا،  وَيستطةيةكى  دروستكردنى  بؤ 
طةإانةوةى  دواى  بةآلم  تةرخانبكرَيت، 

بةغدا،  ش��ارى  لة  ئةنجومةن  سةرؤكى 
دووبارة لة رؤذى )2010/9/7( ئةنجومةن 
بإيار دةدات، تةنيا )50%(ى ئةو ثارةية بؤ 

وَيستطةيةكى كارةبا خةرج بكرَيت.
لة بةرامبةردا، رَيبوار تاَلةبانى، جَيطرى 
بة  ئةمة  ثارَيزطا،  ئةنجومةنى  سةرؤكى 
دةَلَيت،  دةب��اتء  ناو  ناقانوونى  كارَيكى 
دةبَيت  ئةنجومةن،  بريارَيكى  طؤإينى  بؤ 
ثاشان  لَيبدةنء  تانةى  ئةندامان  )3/2(ى 
يةك  بؤ  نابَيت  ئةطينا  دةنطدان،  بخرَيتةوة 

بإيار دوو جار دةنط بدرَيت.
ئةنجومةنى  س��ةرؤك��ى  ئةطةرضى 
ثارَيزطا، بيانووى ئةوةى هةية كة لةوانةية 
برياإةكةى )31(ئابى ئةنجومةن، لة رووى 
ئيداريىو قانوونييةوة كَيشةى بؤ دروست 
بؤية  ناوةندةوة،  حكومةتى  لةاليةن  ببَيت 
ئةلتةرناتيظمان داناوة، ئةطةر هاتوو قبووأل 

نةكرا. 
ضؤنَيتيى  لةسةر  رَيكنةكةوتن  هؤكارى 
خةرجكردنى داهاتى ثيترؤدؤالر، هةرضييةك 
ئةم  كارى  فةوزاى  بَيثالنيىء  ئةوا  بَيت، 
ئةنجومةنة ثيشان دةدات، ئةطينا ضؤن بةر 
لةوةى بإيارَيك بدرَيت، هةموو اليةنةكانى 
ئيدارييةوة  زانستىء  ياسايىء  رووى  لة 
بؤ  خوَيندنةوةى  ناطَيرَيتء  ثَيشضاو  لة 

ناكرَيتء هةَلناسةنطَينرَيت.
كةمتةرخةمييةكانى  لة  ديكة  يةكَيكى 
ماوةيةكى  كة  ئةوةية  كةركوك،  ئيدارةى 
ثاككردنةوةى  ثرؤذةى  نةيانتوانيوة  زؤرة 
جَيبةجَيكردنةوة،  بوارى  بخةنة  شارةكة 
سةرؤكى ئةم ثرؤذةية ئةوةى راطةياندووة 
لةبةردةم  رَيطرن  بةرذةوةندييةكان  كة 
لةكاتَيكدا  ئةمة  ثرؤذةكةدا،  جَيبةجَيكردنى 
طوزةرَيك  شارةكةدا   بة  كةسَيك  ئةطةر 

كةركوك  كة  دةكات  بةوة  هةست  بكات، 
كوآلنء  ط��ةورةو  زبَلخانةيةكى  بة  بووة 
سيمايةكى  هةموو  طةإةكةكانى،  كوضةو 

شاريان لةدةستداوة.
بةهةر ثاساوَيك بَيت، نةدةبوو ئيدارةى 
ج��ؤرةدا،  لةم  ثرؤذةيةكى  لة  شارة  ئةم 
شةوو  دةب��وو  بةَلكو  بنوَينَيت،  سارديى 
رؤذيان بخستايةتة سةر يةكء رَيطةيان بة 
ثاككردنةوةى  دواخستنى  نةداباية،  خؤيان 
نةك  بخايةنَيت،  رؤذَي��ك  ضةند  شارةكة 
كةميى،  رؤذانَيك  ئةطةر  مانط.  ضةندين 
بيانوو  دةكردة  بودجةيان  نةبوونى   يان 
مليار  دوانزة  ئَيستا  خؤ  ثرؤذةكانيان،  بؤ 
بةردةستداية،  لة  ثاككردنةوة  بؤ  ديناريان 
ئةى بؤ ثةلة ناكةن تا  كةركوك رزطاربكةن 
خاشاكء  خؤألء  تةن  هةزار  سةدان  لةو 
زبَلةى كة جطة لةوةى سةرضاوةى سةدان 
يةكَيك  بة  بووة  ئَيستادا  لة  نةخؤشيية،  
بَيزاربوونى  سةرةكييةكانى  هؤكارة  لة 
لةاليةن  شارةكة  جَيهَيشتنى  خةَلكىء 
نةنطييةكى طةورةية  ئةمةش  كة  كوردةوة، 
ئيدارةيةكى  سايةى  لة  ك��ةرك��وك  كة 
سةرةتايترين  دةست  بة  كورددا،  زؤرينة 
لة  رؤذ  بناَلَينَيتء  خزمةتطوزارييةوة 
زياتر  دانيشتووانةكةى  رؤذي��ش  دواى 
طةش  ئايندةيةكى  ضاوةإوانى  بَيهيوابنء 
دةب��وواي��ة  كة  ش��ارةك��ةي��ان،  بؤ  نةكةن 
رابردوو،  ئابى  مانطى  خؤثيشاندانةكانى 
ضوونة  كة  بزانراية  وةربطيرانايةو  بةهةند 
مافَيكى  ئةطةرضى  ناإةزايى،  سةرجادةو 
سادةى هةموو هاوآلتييةكة، بةآلم لوتكةى 
بةرطةنةطرتنى  زةنطى  لَيدانى  تووإةيىء 
هاوشارييةكانى  لةاليةن  بارودؤخةكةية 

كةركوكةوة.

كاكةإةش سديق
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راثؤرتى: سةنطةر جةمال

هاتنةدةرةوةى ئةندامانى 
فراكسيؤنى طؤإان 

لة دواكؤبوونةوةى ثةرلةماندا، 
كةلَينةكاني ثةيإةوي ناوخؤي 

زياتر دةرخستء ثةرلةمانتاران 
ثَييانواية؛ ثةيإةوي ناوخؤ 
ئاستةنطي دروستكردووةء 

دةسةآلتي بؤ نةهَيشتوونةتةوة.
دةك��ةن،  باسى  ثةرلةمانتاران  وةك 
ضوونةدةرةوةيان  هؤكارةكاني  لة  يةكَيك 
كةموكوإيى  بةهؤى  ثةرلةمان،  هؤَلي  لة 
سةآلحيةتةكانى  ن��اوخ��ؤو  ث��ةي��إةوى 
تائَيستا  كة  ثةرلةمانةوةية،  سةرؤكايةتى 
هةمان ئةو ثةيإةو و دةسةآلتانةية، كة )19( 

ساأل لةمةوبةر دانراوة.
ساَلى  ثةرلةمان  ناوخؤى  ثةيإةوى 
ثةرلةماندا  خولى  يةكةم  لة  )1992(و 
دانراوة، هةرضةندة لة ضةندساَلى رابردوودا 
)7( جار هةمواركراوةتةوة، بةآلم هَيشتا لة 
ئاستي خواستي ثةرلةمانتاراندا نييةو دواى 
هةوَلى  دووساَلة  هةمواركردنةوةكانيش 
ثةرلةمان  ناوخؤى  ثةيإةوى  ئةوة دةدرَيت 
ئَيستادا  واقيعى  لةطةأل  كة  بةشَيوةيةك 
تائَيستا  بةآلم  دابإَيذرَيتةوة،  بطونجَيت، 

نةخراوةتة بةرنامةى كارةوة.
ثةرلةمانتارى  ح��ةي��دةرى،  شيروان 
فراكسيؤنى كوردستانيىء سةرؤكى ليذنةى 
ئاماذة  كوردستان،  ثةرلةمانى  لة  ياسايى 
ناوخؤى  ثةيإةوى  طؤإينى  ثَيويستى  بة 
ثةرلةمان دةكاتء روونيدةكاتةوة؛ ثرؤذةي 
ك��ردووةو  ئامادة  ناوخؤيان  ث��ةي��إةوى 
ثةرلةمانيان  سةرؤكايةتى  ئاراستةى 
كردووة »ئةوةش بؤ ئةوةى طؤإانكارييةكى 
ضونكة  بكرَيت،  ثةيإةوةكةدا  لة  بنةإةتى 
ئَيستاش  هةمواركردن،  ضةندجارَيك  دواى 

كةموكوإيى تَيداية«.
حةيدةرى، كة سآ خولة ثةرلةمانتارة، 
وتى:  رؤذنامة  بؤ  ثَيشوويدا  لَيدوانَيكى  لة 
طرفتانة  ئةو  كةلَينةكانء  بة  »هةستمان 
كردووة، كة ثَيويستيان بة ضاكسازيى هةيةء 
زؤربةى طرفتةكانى ضارةسةر كراون، بةآلم 
نةكراوةو  بؤ  يةكةمى  خوَيندنةوةى  هَيشتا 
ضاوةإوانين سةرؤكايةتى ثةرلةمان بيخاتة 

بةرنامةى كارةوة«. 
ثةرلةمانى  ئةندامي  سلَيمان،  بيالل 
لة  كؤمةأل،  فراكسيؤنى  لة  كوردستان 
طرنطيى  بة  ئاماذة  رؤذنامة  بؤ  لَيدوانَيكدا 
ثةيإةوى ناوخؤ دةكات بةوثَييةى ضاالكيى 
دةبةسترَيتةوة،  ثةيإةوةوة  بة  ثةرلةمان 
ثةرلةمانى  لة  ثةيإةوةى  ئةو  ثَيشيواية؛ 
بةثَيى  ثَيدةكرَيت،  ك��ارى  كوردستان 
رةنطة  دان��راوة  كاتةى  ئةو  تايبةتمةنديى 
كةموكورتى  ئَيستا  »ب��ةآلم  طونجاوبَيت، 
زؤرى تَيدايةو ثَيويستى بة ضارةسةركردن 
ه��ةم��وارك��ردن��ةوةك��ان��ى  ضونكة  ه��ةي��ة، 

نةيتوانيوة ضارةسةرى كَيشةكانى بكات«. 

دابةشكردني دةسةآلتةكان 
ثةرلةمانتارانء  لة  زؤر  ذمارةيةكي 
ثَيويستى  ل��ة  ج��ةخ��ت  ض����اودَي����ران 
سةرؤكء  سةآلحيةتةكانى  كةمكردنةوةى 
هةروةك  دةكةن،  ثةرلةمان  سةرؤكايةتى 
راطةياندنةكان  بَيبةشكردنى  نموونةى 
هؤَلى  ناو  طفتوطؤكانى  طواستنةوةى  لة 
ثةرلةمان لةاليةن سةرؤكايةتى ثةرلةمانةوة 
دةسةآلتى  رةهاييةكاني  لة  يةكَيك  بة 
سةرؤكايةتى دةزانن، جطة لةوةى ثةيإةوى 
داوةتة سةرؤكء  ناوخؤ دةسةآلتى زؤرى 
زياترة  بةشَيوةيةك  دةستةى سةرؤكايةتى 
سةرؤكايةتى  سةرؤكء  دةسةآلتةى  لةو 

ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراق هةيةتى. 
طؤإان  ثةرلةمانتارى  رةشيد،  بورهان 
ثَيويستى  بة  ئاماذة  ياسايى،  ليذنةى  لة 
ثةيإةوَيكى نوآ دةكات، كة بةرةو باشبوون 
كارى تَيدا بكرَيتء طوزارشت لةو بارودؤخة 

تازةية بكات كة هةية. 
ثةيإةوي  لة  دةزانَيت  باشى  بة  ئةو 
نوَيدا جَيى ئازاديى بؤ هؤيةكانى راطةياندن 
راستييةكانى  طواستنةوةى  لة  بكرَيتةوة 
ثشتبةستن  بة  يةكسانيى،  بة  ثةرلةمان  ناو 

رؤذنامة  بؤ  رؤذنامةطةريى،  ياساى  بة 
لَيدوانء  لة  ثةرلةمانتاران  »ئازاديى  وتى: 
هؤَلى  ناو  طفتوطؤكانى  لة  بةشداريكردن 
ثةرلةمان، بةشَيوةيةك ئةو ملمالنَييةي ئَيستا 
هةية هؤكارَيك نةبَيت بؤ بضووككردنةوةى 
دةسةآلت  ليستى  بة  سةر  دةنطانةى  ئةو 

نين«.
ئ��ةو ث��ةرل��ةم��ان��ت��ارة ب���إواى واي��ة، 
دةسةآلتةكاني سةرؤكايةتى ثةرلةمان زؤرة، 
رَيكخستن،  »ئيدارةو  لةوةداية:  كَيشةكةش 
لَيكدانةوة  سةرؤكايةتيية،  دةسةآلتي  كة 
هةَلدةطرَيتء ليستى دةسةآلت بةشَيوةيةك 
لة بةرذةوةنديى خؤى لَيكدانةوةي بؤ دةكات، 
كةناَلةكانى  دوورخستنةوةى  لة  نموونة  بؤ 
ياساية«،  ثَيضةوانةى  تةواو  كة  راطةياندن 
ترسء  بةبآ  واية  هيوامان  »بؤية  وتيشى: 
داهاتوودا  لة  ياسايانةى  ئةو  سَلةمينةوة 
هةستيارةكان  ياسا  بةتايبةت  دةردةض��ن 
طؤإانى  لة  طوزارشت  كة  بن،  بةشَيوةيةك 
نةخشةى سياسيى بكةنء جؤرة تةوافوقَيك 
اليةنةكانداء  لةنَيوان  هةبَيت  لةسةريان 
ذيارييانة  بوارة  ئةو  قؤرخي هةموو  اليةك 
نةكات، ضونكة دةكرَيت كةسانَيك كة ئَيستا 
كةمينةبن،  ثاشةإؤذدا  لة  رةنطة  زؤرينةن 
لة  دايانناوة  خؤيان  ياسايانةى  ئةو  هةمان 

دذى خؤيان بةكاربَيتةوة«.
باس  سلَيمان،  بيالل  ديكةوة،  لةاليةكى 
لةوةدةكات؛ كة ثةيإةوى ناوخؤ جطة لةوةى 
سةرؤكايةتى  داوةت��ة  رةه��اى  دةسةآلتى 
ثَيى  دةس��تء  هةمانكاتدا  لة  ثةرلةمان، 
هيض  بةستووةء  ثةرلةمانى  ئةندامانى 
سةآلحيةتَيكى نةهَيشتووةتةوة بؤ ئةندامانى 
ئةو  لةطةأل  ناكؤكة  ئ��ةوةش  ثةرلةمان، 

دةسةآلتانةى ثةرلةمان هةيةتى.
هةروةك ثةيمان عيزةدين، ثةرلةمانتارى 
لة  زؤرَي��ك  ثَييواية؛  ط��ؤإان،  فراكسيؤنى 
ثةرلةمان  ناوخؤى  ثةيإةوى  مادةكانى 
هةمواركردنةوة  طؤإانكاريىء  بة  ثَيويستى 
بةشَيكى زؤرى الستيكين،  بةوثَييةى  هةية، 
ضةند ثَيويست بكات تواناى كشانى دةبَيت، 
»وا داإَيذراوة رَيطريى لة هةموو ئازادييةك 

بكات لةناو ثةرلةمان«.
ئ��ةو رةخ��ن��ة ل���ةوة دةط���رَي���ت، كة 
دةسةآلت  ليستى  ثةرلةمانء  سةرؤكايةتى 
هةندَيكجار ثةيإةوى ناوخؤ ثَيشَيل دةكةن، 
بطةن  لةوة  ثةرلةمان  »دةبَيت سةرؤكايةتى 
هؤَلى  كارى  رَيكخستنى  ئيداريىء  كاريان 
نين  ئةوان سةرؤكايةتى  ثةرلةمانة، ضونكة 
بؤ بإياردان، ئةندامانى ثةرلةمانيش دةبَيت 
ثةرلةمانتارى  مافى  بةهاو  كة  بطةن،  لةوة 

ناضار  سةرؤكايةتى  كوَيدايةو  لة  خؤيان 
بكةن رؤَلى سةرؤكايةتى بَيت، وةك ئةوةى 

لة دنيادا هةية«.

جياوازيى دةسةآلتةكان، لةنَيوان 
بةغداو هةولَيردا

نوَينةرانى  ئةنجومةنى  هةرضةندة 
عَيراق لةدواى ثرؤسةى ئازاديى عَيراقء لة 
ساَلى )2005(ةوة ثَيكهاتووةتةوة، لة خولى 
هةَلبذَيردراوى  ئةندامى   )275( يةكةميدا 
هةبوو،  ج��ي��اوازةك��ان  ليستة  ن��ةت��ةوةو 
سةرؤكايةتى  س��ةرؤكء  دةسةآلتةكانى 
دةستةى  س��ةرؤكء  كة  ل��ةوةى  كةمترن 
سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان هةيانة. 
بإياردةرى  ساوا،  ئةفرايم  ئةبلةحةد 
لة  عَيراق،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  ثَيشووى 
دةَلَيت:  رؤذنامة  بؤ  ثَيشوويدا  لَيدوانَيكى 
لة  دةسةآلتةكان  زؤرب��ةى  داخ��ة  »جَيى 
سةرؤكايةتى  بة  كوردستان  ثةرلةمانى 
ثةرلةمانة، يان لةطةأل جَيطرةكةى، ثَيويستة 
ئةو  بكرَينء  داب��ةش  دةسةآلتانة  ئ��ةو 
ثةرلةمانن  ئةندامى  اليةنانةى  فراكسيؤنء 

بيرو بؤضوونء راى خؤيان هةبَيت«.
بة  بةراورد  ثَييواية؛  عيزةدين،  ثةيمان 
دةوَلةتانى  ثةرلةمانى  زؤربةى  ئةزموونى 
نموونةيةكى  كوردستان  ثةرلةمانى  تر، 
ثةيإةوةكةى  بةوثَييةية  ئةوةش  دةطمةنة، 
)19( ساأل لةمةوبةر دانراوة »ئةوكاتة ئةوةى 
زاَلبووة بةسةر بيركردنةوةو داإشتنى ئةو 
كة  قياديية،  سيستمَيكى  زياتر  ثةيإةوةدا، 
رةهاي  دةسةآلتى  باآلدةستةء  س��ةرؤك 
هةيةء ئةوة لةبةرضاو نةطيراوة، كة ثةرلةمان 
س��ةرؤكء  دةك��اتء  ط��ةل  نوَينةرايةتى 
هاوشَيوةى  نابَيت  سةرؤكايةتييةكةى 
بةثَيى  بَيت،  حكومةت  حيزبء  سةرؤكى 
دةزطايةكى  بة  ثةرلةمان  ناوخؤ  ثةيإةوى 
طةل  نوَينةرايةتيكردنى  هةَلبذَيردراوى 
دةزطايةكى  لة  ثةرلةمان  بةَلكو  نةزانراوة، 
تَييدا  كة  دةضَيت  تةنفيزى  يا  حيزبيى، 

سةرؤك رؤَلى باآلى هةية«.
ثةرلةمانى  ناوخؤى  ثةيإةوى  بةثَيى 
بة  دانيشتنةكان  ك��ارن��ام��ةى  ع��َي��راق، 
ليذنةكانى  سةرؤكى  لةطةأل  هةماهةنطيى 
دادةنرَيت،  نوَينةرةكانيان  يان  ثةرلةمان، 
ثةرلةمانى  ناءخؤى  ثةيإةوى  لة  بةآلم 
كوردستاندا ئاماذة نةكراوة بة ئةنجامدانى 
ليذنةكانى  لةطةأل  هةماهةنطييةك  هيض 
كارنامةى  دياريكردنى  بؤ  ثةرلةماندا 
دَيت،  ماناية  بةو  ئةمةش  دانيشتنةكان، 
لةاليةن  دانيشتنةكان  ك��ارن��ام��ةى  ك��ة 

دياريدةكرَيت،  ثةرلةمانةوة  سةرؤكايةتى 
»ئةوةش يةكَيكة لةو هؤكارانةى كة تائَيستا 
ثرؤذةى ثةيإةو كة زؤربةى ثةرلةمانتاران 
بةرنامةى  نةخراوةتة  طؤإينيدان،  لةطةأل 

كارةوة«.
رووةوة  ل��ةو  ع��ي��زةدي��ن،  ثةيمان 
ثةرلةمان  سةرؤكايةتى  دنيادا  لة  دةَلَيت: 
كارى  ثةرلةمانةء  ئيداريى  سةرؤكايةتى 
نةك  دانيشتنةكانة،  ئيدارةى  رَيكخستنى 
مانا  بة  بَيتء  موتَلةق  حاكمى  ئ��ةوةى 
بَيت،  ثةرلةمان  سةرؤكى  مةعنةوييةكةى 
بؤ  بةرنامةى كار  دانانى  دةبَيت دةسةآلتى 
ريزبةنديىء ئةولةويةت بؤ ثرؤذةياساكانء 
بَيت،  ئةنجومةنَيك  دةستى  لة  دانيشتنةكان 
كة نوَينةرى سةرجةم فراكسيؤنةكانى تَيدا 
بَيت بة ئؤثؤزسيؤنء دةسةآلتء سةرؤكء 

جَيطرةكةى دةكرَيت لةو ئةنجومةنةدا بن«.
ثَيشووى  بإياردةرةكةى  ه��ةروةك 
جةخت  عَيراق،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
لةوة دةكاتةوة؛ كة دةبَيت يةكةمين هةنطاو 
كوردستان  ثةرلةمانى  ناوخؤى  ثةيإةوى 
ئةمإؤدا  لةطةأل  بةشَيوةيةك  بطؤإَيت 
بطونجَيت، بؤ ئةوةى ثةرلةمانَيكى كارابَيتء 
ئَيستا  دنيابينى  سياسةتء  رةنطدانةوةى 

ضةند  خاوةنى  بؤ  ثةرلةمانَيك  »نةك  بَيت، 
كةسَيك كة خةباتيان هةبَيت، ئةوةى ئَيستا 

هةية ناطونجَيت لةطةأل رؤَلى ثةرلةمان«.

ناخرَيتة بةرنامةي كارةوة
ثَيويستيى  ب��ة  ئ��ام��اذة  لةكاتَيكدا 
بةآلم  دةكرَيت،  نوآ  ناوخؤى  ثةيإةوَيكى 
لةسةر  طفتوطؤكردن  تائَيستا سةرؤكايةتى 
ناوخؤي  ثةيإةوى  هةمواركردنةوةي 
ثةرلةماني نةخستووةتة بةرنامةى كارةوة، 
ئةوة لةكاتَيكداية كة ليذنةى ياسايىء دوو 
ئةو  بؤ  ثرؤذةيان  ثةرلةمان  فراكسيؤنى 

مةبةستة ثَيشكةش كردووة.
ثةرلةمانى  ئةندامى  ساَلح،  ك��اروان 
لةو  طؤإان  فراكسيؤنى  لةسةر  كوردستان 
بةإَيوةبردن  »سيستمى  دةَلَيت:  رووةوة 
تَيدا  دواك��ةوت��ووةو  زؤر  ثةيإةوةدا  لةو 
بة  دراوة  ثَيويست  لة  زي��اد  دةسةآلتى 
سةرؤكايةتى ثةرلةمان، كة هةردوو حيزبى 
دةسةآلتةيان  ئ��ةو  قؤرخى  ب��اآلدةس��ت 
كردووةو هيض شتَيك بؤ ئةندامى ثةرلةمان 
نةماوةتةوة جطة لة دةست بةرزكردنةوة«، 
ث��رؤذةى  بةرنامةى  نةخستنة  هؤكارى 
ط��ؤإان��ك��اري��ي��ةك��ةش��ى ب��ؤ دةس���ةآلتء 

سةرؤكايةتى ثةرلةمان دةطةإَينَيتةوة.
لةو  سلَيمان،  بيالل  خؤشيةوة،  الى 
لةاليةن  ل��ةوةى  »جطة  دةَلَيت:  رووةوة 
ثةيإةوةكة  طؤإينى  داواى  ليستةكانةوة 
لةطةأل  ليذنةكان  كؤبوونةوةى  لة  كراوة، 
لةو  ن��اإةزاي��ى  ثةرلةمان  سةرؤكايةتى 
ثةيإةوة ناوخؤيية دةربإاوةو داواى طؤإينى 
سةرؤكايةتييةوة  لةاليةن  بةآلم  ك��راوة، 
جؤرَيك  بة  ء  بيانوويةك  بة  هةرجارةى 
بةرنامةى  نةخراوةتة  دراوةت��ةوةو  وةآلم 
كارةوة، لةكاتَيكدا ئةو وةآلمانة باوةإثَيكةر 

نين«. 
بؤ  هةية  ئامانج  »ثَيمواية  وتيشى: 
بةرنامةى  نةيخاتة  سةرؤكايةتى  ئةوةى 
طؤإانكارييانةى  ئةو  نةيانةوَيت  كارةوةو 
هةية  ثةيإةوةكة  لةناو  دةكرَيتء  باس 
هةمانكاتيشدا  لة  رةنطة  ئةنجامبدرَيت، 
مةبةستى سياسيى لةثشتةوة هةبَيت، ضونكة 
سةرؤكايةتىء  بؤ  زؤرن  دةسةآلتةكان 
ثةرلةمان  ئةندامى  بؤ  سةآلحيةتَيكى  هيض 
بة  دراوة  هةمووى  نةهَيشتووةتةوةو 
هؤكارَيك  ئةوةش  رةنطة  سةرؤكايةتى، 
هةموو  بيةوَيت  سةرؤكايةتى  كة  بَيت 
دةسةآلتةكان لة دةستى خؤيدا بمَينَيتةوةو 

دابةشى نةكات«.

» ثةيإةوى ناوخؤ 
دةسةآلتى رةهاى 

داوةتة سةرؤكايةتى 
ثةرلةمانء هيض 
سةآلحيةتَيكى 

نةهَيشتووةتةوة بؤ 
ئةندامانى ثةرلةمان«

ثةيأةوي ناوخؤ دةستى ثةرلةمانتارانى بةستووة



راثؤرتى: كاروان عومةر

 ثةرلةمانتارى نوَيء ثَيشووى عَيراقي 
كؤكن لةسةر ئةوةى كة بَيمتمانةيى 

لةنَيوان اليةنة سياسييةكاندا 
وايكردووة ثةرلةمان »ئيفليج«ء 

دةستووريش ناكارابَيتء لةبرى ئةو 
دوو اليةنة سياسةتمةداران ثرؤسةى 

سياسيى دةجوَلَينن.
ثَيكنةهَينانى حكومةتى عَيراقى لةدواى زياد لة 
)200( رؤذ لة ئةنجامدانى ثرؤسةى هةَلبذاردن، 
سياسيى  ثرؤسةى  شاراوةى  كةلَينَيكى  ضةند 
عَيراقى دةرخست، كة ثَيشتر ثةي ثَي نةبرابوو، 
تايبةت  بة  دةستوورييةكان  بؤشايية  لة  جطة 
حكومةتء  ثيكهَينانى  دياريكراوى  وادةى  لة 
ئةنجومةنى  دةسةآلتى  بَي  زؤرينةدا،  كوتلةى 
نوَينةرانيش لة بينينى رؤَلى خؤى ئاشكرا بوو، 
دةستوورء  ئَيستادا  لة  ثَييانواية؛  ضاودَيرانيش 
وةك  يةكةميان،  نةماوة  رؤَليان  ثةرلةمان 
دووةميشيان،  دةوَلةتء  رَينوَينى  شةرعيترين 

وةك باآلترين دامةزراوةى شةرعى دةوَلةت.
ليستي  ثةرلةمانتاري  شةعالن،  حسين 
عَيراق  سياسيةتمةداراني  ثَييواية؛  عَيراقيية، 
بةهؤي  كارةكانيان  لة  هَينا  شكستييان 
بةرذةوةنديي  دةرةك��ي��يء  دةستَيوةرداني 
طشتيي  بةرذةوةنديي  ثَيش  خؤيان،  تةسكي 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  تايبةت  خستووةء 

»اليةنة سياسييةكان ضةندين جار دةستووريان 
ثَيشَيلكردووةء هيض بايةخَيكيان ثَي نةداوة«.

ثَيشووش،  ثةرلةمانتارَيكى  راى  ب��ة 
هةَلبذاردنيش  دواى  سياسيى  ب��ارودؤخ��ى 
جؤرة  هةموو  كة  دةريخستووة،  عَيراق  لة 
اليةنة  دةستى  بة  عَيراق  دام��ةزراوةك��ان��ى 

سياسييةكانة، نةك ثةرلةمان.
ئةنجومةنى  ئةندامى  عوسمان،  حةسةن 
رؤذنامةى  بؤ  عَيراق  ثَيشووى  نوَينةرانى 
هَيزةكان  دةزطاء  دةركةوت  كة  روونكردةوة: 
بة  ئةطةر  سياسييةكانةوةن،  اليةنة  دةستى  بة 
دةستى ثةرلةمان بواية، دةيتوانى ضارةسةرى 
بةآلم  ثَيكبهَيناية،  حكومةتى  بكاتء  كَيشةكان 
ئةوةى بةديدةكرَيت ئةوةية، كة هَيز بة دةستى 

بة  كار  »ئةطةر  وتيشى:  نةماوةء  ثةرلةمانةوة 
عَيراقيش  نوَيى  حكومةتى  نةكرَيت،  دةستوور 

ثَيكناهَينرَيت«.
هةندَيكى تريش ثَييانواية: كة خودى اليةنة 
ثَيشَيلكردووة  دةستووريان  سياسييةكان 
ياساكان  بنةمايةكى سةرةكيىء سةروو  وةك 
مامةَلةى لةطةأل ناكةن، ئةمير كيناني، سةرؤكي 
قةوارةي ئةحرار )سةدرييةكان( لة ئةنجومةنى 
سةرجةم  كة  ئاشكرايكرد؛  عَيراق  نوَينةرانى 
سياسةتمةداران  سياسييةكانء  ليستة 
ضونكة  ثَيشَيلكردووة،  عَيراقييان  دةستووري 
ثَييانواية؛ كة دةستوور تةنيا بةَلطةيةكي ياسايية، 
هةموو  سةروو  سةرةكييء  بنةمايةكي  نةك 
ياساكانء بةثَيي خواستء بةرذةوةندييةكانيان 

شيكردنةوةيان بؤ دةستوور ئةنجامداوة.
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  تايبةت  كينانى، 
»زؤربةي سياسةتمةدارانيش شكستيان هَيناوة 

لة كارةكانيان«
كة  ث��َي��ي��اواي��ة؛  ديكة  هةندَيكى  ب���ةآلم 
سياسةتمةداران شكستيان نةهَيناوةء بارودؤخى 
عَيراق هؤكارى دواخستنى ثَيكهَينانى حكومةت 
ثةرلةمانتاري  سةركردةء  عةالق  عةلي  بووة، 
دةوَلةتي ياسا ثَييوابوو؛ سةركةوتنء شكستي 
لةنَيوان  ديالؤط  ئةنجامي  سياسةتمةدارةكان، 
ليستة سياسييةكاني دةريدةخات، بة رؤذنامةى 
راطةياند: »سياسةتمةداران شكستيان نةهَيناوة، 
بةَلكو بارودؤخي سياسيي عَيراق بووةتة هؤي 

دواكةوتني ثَيكهَيناني حكومةت«.
هاوكات سةركردةيةكى ليستى عَيراقييةش 

دةطةإَيتةوة  ثةرلةمان  رؤَلى  نةبوونى  ثَييواية؛ 
اليةنة سياسييةكاندا،  لةنَيوان  متمانةيى  بَي  بؤ 
عَيراقيية  ليستي  عةدنان دةنبوس، سةركردةي 
لةنَيوان  كَيشةكان  رايطةياند:  رؤذنامةى  بة 
نةبووني  سياسييةكانء  ليستة  سةركردةي 
متمانة لةنَيوانيان كة بووةتة مايةي ثَيك نةهَيناني 
ثةرلةمان،  لةكاركةوتني  عَيراقء  حكومةتي 
خودى  دووض��اري  كة  كَيشةش  طةورةترين 
كَيشةي دةستنيشانكردني  دةبَيتةوة،  ثةرلةمان 
س��ةرؤك��ي  جَيطري  ه���ةردوو  س���ةرؤكء 

ثةرلةمانة.
هؤكاري  وتيشي:  دةن��ب��وس،  ع��ةدن��ان 
ل��ةك��ارك��ةوت��ن��ي دةس��ت��ووري��ش ب��ؤ ئ��ةوة 
دةطةإَيتةوة، كة سةرجةم اليةنةكان شيكردنةوة 

بةثَيي  ئةنجامدةدةن  دةستوورييةكان  مادة  بؤ 
اليةنانة  ئةو  ئةوةي  خواستةكانيان، سةرةإاي 
نووسينةوةي  لة  كردووة  بةشدارييان  خؤيان 
ثسثؤإانى  تريشةوة،  لةاليةكى  دةستوور، 
عَيراق  سياسةتمةدارانى  ثَييانواية؛  سياسيى 
ثرؤسةى  بةإَيوةبردنى  لة  هَيناوة  شكستيان 

سياسييدا.
د.نةبيل مةحمةد سةليم، لَيكؤَلةري سياسيي 
بؤ رؤذنامةى روونكردةوة: كة سياسةتمةداران 
سياسيي،  ثرؤسةي  ئاستي  لةسةر  عَيراق 
حكومةت،  ئةداي  نوَينةرانء  ئةنجومةني  يان 
نةبوون  سةركةوتوو  هَيناوةء  شكستيان 
سةرجةم  راستييةش  ئةو  كارةكانياندا،  لة 

هاوآلتييانى عَيراق دةيزانن.
سياسيى  ديكةى  لَيكؤَلةرَيكى  هاوكات   
سةرجةم  كة  دةكاتةوة؛  ئةوة  لةسةر  جةخت 
ليستة سياسييةكان بة بَي جياوازيى بةرثرسن 
لة ثَيكنةهَينانى حكومةتء ماوةى دانيشتنةكانى 
نةكردنى  دةستنيشان  كراوةيىء  بة  ثةرلةمان 
سةرؤكء جَيطرةكانى ثةرلةمان، د.عامر حةسةن 
فةياز، ليكؤَلةرى سياسيي رايطةياند: سةرجةم 
جياوازيي  بَي  ليستةكان  ثةرلةمانء  ئةندام 
حكومةتء  ثَيكهَيناني  داوكةتني  لة  بةرثرسن 
ئةنجومةني  ك��راوةي  دانيشتني  م��ان��ةوةي 
نوَينةراني عَيراقء دةستنيشان نةكردني كةسَيك 

بؤ ثؤستي سةرؤكي ثةرلةمان.
ليستة  س��ةرؤك��ي  ك���رد،  ئ��اش��ك��راش��ي 
لة  بةرثرسن  شَيوة  هةمان  بة  سياسييةكاني 
ثَيشيلكردنء لة كاركةوتني دةستووري عَيراق.
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شيعةكان ليذنةيةك بؤ داواكارييةكانى كورد ثَيكدةهَينن 

 ماليكى هةلَمةتى كؤكردنةوةى كورسى دةستثَيكرد

هةستيار قادر
 

ماليكى هةَلمةتى كؤكردنةوةى 
كورسى بؤ بةدةستهَينانى شةرعيةتى 

ثةرلةمانى ثَيكهَينانى حكومةت 
دةستثَيدةكاتء شيعةكانيش 

ليذنةيةك بؤ تاووتوَيكردنى 
داواكاريية )19( خاَلييةكةى 
كورد ثَيكدةهَينن، هاوكات 

ليستى عَيراقييةش سوورة لةسةر 
رةتكردنةوةى ماليكى وةك سةرؤك 

وةزيرانء داواى طؤإينى دةكةن 
بة ثاَلَيوراوَيكى ديكة.

شةإى كورسى
متمانة  ثَيدانى  حكومةتء  ثَيكهَينانى  بؤ 
بةثَيى  عَيراقدا  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  لةناو 
دةستوورى  )76(ى  م��ادةى  ض��وارى  بإطة 
راسثَيردراو  وةزي��ران��ى  س��ةرؤك  عَيراق، 
رةهاى  زؤرينةى  كؤكردنةوةى  بة  ثَيويستى 
ثةسةندكردنى  بؤ  ثةرلةمانتارانة  دةنطى 
دةكاتة  كة  حكومةتةكةى،  ك��اب��ي��ن��ةى 
)50+1(ء لة ئةنجومةنى نوَينةرانى ئَيستاشدا كة 
)163( دةنط  دةبَيت  ئةندامة،   )325( ذمارةيان 
زؤرينةى  لةاليةن  ئةوةى  لةثاش  كؤبكاتةوة، 
كوتلةى هاوثةيمانى نيشتمانيية، نورى ماليكى 
ثاَلَيوراوى  وةك  ياسا  دةوَلةتى  سةرؤكى 
تيؤرييةوة  رووى  لة  هةَلبذَيردرا  ليستة  ئةو 
ثةرلةمانتار   )134( دةنطى  توانيويةتى  ماليكى 
كؤبكاتةوة، كة )29( كورسى ثَيويستة، بةوثَييةى 
ئيئتيالفى دةوَلةتى ياسا خاوةنى )91( كورسىء 

 )40( خاوةنى  ئةحرار) سةدرييةكان(  كوتلةى 
كورسييةو هةريةك لة هادى عامرىء ئيبراهيم 
ثشتطيرييان  ضةلةبيش  ئةحمةد  جةعفةرىء 
ثَييواية؛  ياسا  ئيئتيالفى دةوَلةتى  بةآلم  لَيكرد، 
ذمارةكة لةو رَيذةية زياترةو دةنطى ثَيويستيان 
سةرؤك  ثؤستى  بةدةستهَينانى  بؤ 
مسؤطةر  وةزي��ران 

كردووة،
لةوبارةيةوة   
ج�����ي�����ن�����ان 
ع��ةب��دول��ج��ةب��ار، 
ث��ةرل��ةم��ان��ت��ار 
ئيئتيالفى  لةسةر 
ياسا،  دةوَل��ةت��ى 
تايبةت بة رؤذنامةى 
»بةشة  راطةياند: 
ن��اإازي��ي��ةك��ةى 

كة  ماليكى،  ن���ورى  ك��ان��دي��دك��ردن��ةوةى 
 )14( تةنيا  فةزيلةن،  باآلو حيزبى  ئةنجومةنى 
ناو  سةربةخؤكانى  هةيةو  ثةرلةمانتاريان 
ئيئتيالفى نيتشتمانيى دةنط بة ماليكى دةدةن، 
تةوافوق كة  بةرةى  فراكسيؤنى  لة  ئةمة جطة 
شةش كورسييان هةية، بةَلَينى دةنطدانيان بة 
ماليكى داوة »بة وتةى ئةو ئةندامةى دةوَلةتى 
ياسا ئيئتيالفى فراكسيؤنة كوردستانييةكانيش 
بةرامبةردا  لة  بةآلم  دةدةن،  ماليكى  بة  دةنط 
ئةنجومةنى  ئةندامى  بةياتى،  مةهدى  محةمةد 
باآلى ئيسالميى جةخت لةسةر ئةوة دةكاتةوة؛ 
ئيئتيالفدا  لةنَيو  كورسييان   )27( هَيشتا  كة 

ماوةء كةم نةبوونةتةوة بؤ )14( كورسى«.

 شةإى شيعةكان بةضى دةطات؟
ياساء  دةوَلةتى  بةرةى  نَيوان  ناكؤكيى 
باآلو  ئةنجومةنى  لةاليةكء  سةدرييةكان 

دووبارة  لةسةر  تر  لةاليةكى  فةزيلة 
بؤ  ماليكى  كانديدكردنةوةى 

وةزيران  سةرؤك  ثؤستى 
مةهدى  محةمةد  وةك 
رؤذنامةى  بؤ  بةياتى، 
لةسةر  روون��ك��ردةوة، 
هةَلبذاردن  ميكانيزمى 

بووةو وتيشى: »ئَيمة 
ئةنجومةنى  وةك 
ئيسالميى  ب���اآلى 

بة  ثةيوةستين  هَيشتا 
ئيئتيالفى نيشتمانييةوة، 

ئةوةشدا  لةطةأل  بةآلم 
لةطةأل  دانوستانمان 

ثَيكهَينانى  بؤ  بةردةوامة  عَيراقيية  ليستى 
كانديدكردنةوةى  هاوبةشء  حكومةتَيكى 
ثةرلةمان  ض��ةت��رى  ذَي���ر  ب��ؤ  ماليكى 
خؤمان  هةَلوَيستى  ئةوكاتة  بةجَيدةهَيَلينء 
عةبدولجةبار،  جينان  هاوكات  دةبَيت، 
ئةوة  لةسةر  جةخت  ياسا  دةوَلةتى  لة 
س��ةرج��ةم  ثَيويستة  ك��ة  دةك���ات���ةوة؛ 
نيشتمانيى  هاوثةيمانى  ثَيكهاتةكانى 
كانديدكردنى  بإيارى  بة  بن  ثةيوةست 
ليستةو  ئ��ةو  ث��اَل��َي��وراوى  وةك  ماليكى 
ضةند  لةكاتَيكداية  ئةمة  بكةن،  ثشتيطريى 
كردةوة،  بآلويان  هةواأل  سةرضاوةيةكى 
بة  فةزيلة  كوتلةى  باآلو  ئةنجومةى  كة 
سةرطةرمى  عَيراقيية  ليستى  هاوبةشى 
ماليكى  بؤ  ئةَلتةرناتيظَيكن  دؤزينةوةى 
ثَيكهَينانى  لة  شكستهَينانى  ل��ةب��ارةى 

ثةرلةماندا،  لة  متمانة  ثَيدانى  حكومةتء 
عَيراقييةش  ليستى  ه��اوك��ات 
مةيسون  زارى  ل��ةس��ةر 

وتةبَيذيةوة  دةمةلوجى، 
ماليكى  رةتكردنةوةى 

ثاَلَيورا  وةك 
تا  راطةياند، 
كاتةى  ئةو 
دةوَل���ةت���ى 
ي������اس������ا 

بة  نةيطؤإَيت 
ثاَلَيوراوَيكى تر«.

 
 

لةسةر  شيعةكان  مــةرجــى 
ماليكى

لةاليةن  ماليكى  ه��ةَل��ب��ذاردن��ةوةى 
ببَيتةوة  تا  نيشتمانييةوة  هاوثةيمانى 
نوَي  وةزيرانى  س��ةرؤك  ثاَلَيوراوى  بة 
بةو  مانطة،  ضةند  دذايةتيكردنَيكى  لةدواى 
هةنطاوَيك  وةك  ئاراوةو  نةهاتة  ئاسانيية 
ب��ؤ س��ن��ووردارك��ردن��ى ل��ة ب��إي��اردان��دا، 
لةنَيوان  خاَليى   )24( رَيكةوتنَيكى 
هةردووالدا ئيمزاكراوة، كة بة نووسراوى 
نيشتمانيىء  هاوثةيمانى  نَيوان  ثةيوةنديى 
ئةو  بةثَيى  ناودةبرَيت،  وةزيران  سةرؤك 
عَيراقى  وةتةنى  رؤذنامةى  كة  رَيكةوتنة 
كردووةتةوة،  بآلوى  دوَينَييدا  ذمارةى  لة 
ثةيوةست  ماليكى  واتة  وةزيران،  سةرؤك 
كارنامةى  ياساء  دةستوورء  بة  دةكرَيت 

هاوثةيمانى  لةاليةن  كة  حكومييةوة، 
ليذنةيةكى  دادةن��رَي��تء  نيشتمانييةوة 
هاوثةيمانَيتيية  ل��ةو  سةكردايةتيش 
ثَيكدةهَينرَيت، كة دةبَيت سةرؤك وةزيران 
دةبَيت  بإيارةكانييةوة،  بة  بَيت  ثةيوةست 
لة  نيشتمانيى  هاوثةيمانى  وةزيرةكانى 
طرةنتى  تاببنة  بن،  سةرةكييةكان  هَيَلة 
ثةيإةوى  لة  ئةو ميكانيزمء مةرجانة كة 
ناوخؤى هاوثةيمانى نيشتمانيدا هاتووةء 
ئةو مةرجانةش ثلة تايبةتةكانء ثؤستة 

دةطرَيتةوة، هةستيارةكانيش 
وادةى  كة  رَيكةوتنةكة،  بةثَيى   
هاوثةيمانى  لةسةرةء  2010/6/21ى 
نيشتمانيى دةكرَيت بة دامةزراوةيةكى 
بؤ  طشتيش  دةستةيةكى  سياسيىء 
سةرؤكايةتى ئةو هاوثةيمانَيتيية 
ث��َي��ك��دةه��َي��ن��رَي��ت، ل��ةالي��ةن 
ئ���ةو دةس��ت��ةي��ةش��ةوة 
ئةداى  خولى  بةشَيوةى 
س����ةرؤك وةزي����ران 
ء  َيت نطَينر سة ة َلد هة
ليثرسينةوةء  داواى 
ك��ش��ان��دن��ةوةى 
هةر  ل��ة  متمانة 
وةزيرَيك بكرَيت، 
بة  ث��َي��وي��س��ت��ى 
رَي���ك���ةوت���ن���ى 
س�����������ةرؤك 
وةزي������رانء ئ��ةو 
بةثَيى  سةرؤكايةتييةيةء  دةس��ت��ةى 
ثةيإةوى ناوخؤى هاوثةيمانى نيشتمانيش، 
جَيطرةكانى  وةزي��رانء  سةرؤك  دةبَي�ت 
سةرؤكى  وةزيرةكانء  كؤمارء  سةرؤك 
بة  بن  ثةيوةست  سةربةخؤكان  دةستة 
كاتَيك  نيشتمانييةوة،  هاوثةيمانى  بإيارى 
دةبَيت  وةردةطيرَيتةوةء  لَي  متمانةى 
رَيكةوتن  بة  ئةمنييةكانيش  وةزارةت���ة 
هاوثةيمانى  دةرةوةى  اليةنةكانى  لةطةأل 
سةربةخؤو  كةسانى  بدرَيتة  نيشتمانيى 
لة  طشتييةكانيش  ثشكنةرة  سةرجةم 
وةزارةتةكان لة هةمان كوتلة نةبن، كة ئةو 
وةزارةتةيان بةدةستةو دةبَيت ئةو مةرجء 
وةزيرانء  سةرؤك  لةنَيوان  رَيكةوتنانةش 
هاوثةيمانى نيتشتمانيدا ئيمزا بكرَيت، وةك 
دياريكردنى  بؤ  قايلبوون  بؤ  مةرجَيك 

ثاَلَيوراوى سةرؤك وةزيران.

دواى نزيكةى حةوت مانط بةسةر هةَلبذاردندا..

كَي ثرؤسةى سياسيى بةأَيوةدةبات، دةستوور، ثةرلةمان، يان سياسةتمةداران؟

ئةمير كينانىحسَين شةعالن
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فؤتؤ: رؤذنامة يةكَيك لة دانيشتنةكانى ثةرلةمانى كوردستان 
ئةوة  ثَيش  )48(سةعات  النيكةم  بطرَيتةوةو 

دةستةى سةرؤكايةتيى ئاطادار بكرَيتةوة.

بانطهَيشتى وةزيرةكان
1. هةموو دواإؤذى كؤبوونةوةى هةفتانة، 
حكومةت  سةرؤكى  هةفتةيةى  ل��ةو  جطة 
ئةنجومةنى  ئةندامَيكى  دةكرَيت،  بانطهَيشت 

وةزيران بانطهَيشتى ثةرلةمان دةكرَيت.
بانطهَيشتى  ميكانيزمةكانى  هةمان   .2

سةرؤك وةزيران ثيادةدةكرَيت.
3. ئةطةر بانطهيَِشتى وةزير بؤ ثرسينةوة 
يان  خؤى،  داواى  لةسةر  دةكرَيت  ئةوا  بَيت، 
وةزيرة  بةو  متمانةدان  ئةندامان،  ضواريةكى 
بخرَيتة بةرنامةى كارةوة. متمانة بة زؤرينةى 

رةهاى ئةندامانى ثةرلةمان دةسَينرَيتةوة.

فراكسيؤنةكانى ثةرلةمان
طرنطى  بةشَيكى  ف��راك��س��ي��ؤن��ةك��ان، 
كوردستان  خةَلكى  نوَينةرايةتى  ثةرلةماننء 
دةبَيت  بؤية  دةنطدةرانةوة،  رَيطاى  لة  دةكةن 
لة ثةيإةودا ئةركء مافةكانى بة ورديى ديارى 
بكرَيتء بكرَيتة بةشَيك لة ثَيكهاتةو ثةيكةرةى 

ثةرلةمان.
شَيوازى دانانى فراكسيؤنةكان لة وآلتَيكةوة 
ئاستَيك  تا  دةط��ؤإدرَي��تء  تر،  وآلتَيكى  بؤ 
ثةيوةستة بة سيستمى هةَلبذاردنةوة. دةكرَيت 
رَيذةيةك دابنرَيت بؤ ثَيكهَينانى فراكسيؤن كة 
ثَيويستة  حوكمةى  )بةو  نةبَيت  )3(كةمتر  لة 
هةر فراكسيؤنَيك سةرؤكء جَيطرء وتةبَيذ، يا 
بإياردةرَيكى هةبَيت(. دةكرَيت ئةو ئةندامانةى 
فراكسؤنَيكى  ثَيكةوة  جياوازن،  ليستى  لة 
بة  تَيدا  سةرؤكايةتيى  ثَيكبهَيننء  هاوبةش 

شَيوةى خول بَيت.
جَيطر،  سةرؤكء  فراكسيؤن،  ثَيويستة   .1
اليةن  لة  هةبَيتء  بإياردةرَيكى  يا  وتةبَيذ، 
سةرؤكايةتيىء فراكسيؤنةكانى ترةوة ناسراو 

بَيت.
2. ثةَيإةوَيكى ناوخؤى هةبَيت.

كاتى  لة  فراكسيؤنةكان  سةرؤكى   .3
داواى  دةتوانن  ثةرلةماندا،  كؤبوونةوةكانى 
لةطةأل  بؤ راوَيذكردن  ثشويةكى كورت بكةن 
يةكتر، يا لةطةأل ئةندامانيان بة مةرجَيك لة )15(

دةقة تَينةثةإَيت.
طوَيرةى  بة  فراكسيؤنَيك  هةموو   .4
لة  تةرخان دةكرَيت  بؤ  بوجةيةكى  رَيذةكةى، 
هةروةها  سةرؤكايةتييةوة،  دةستةى  اليةن 
سكرتَيرء راوَيذكارَيك، يا ضةند راوَيذكارَيك، 

لةطةأل شوَينى كؤبوونةوة.
بة  جياوازىء  بةبآ  فراكسيؤنةكان،   .5
كةرةستةو  هةموو  لة  رَي��ذةي��ان  طوَيرةى 
بةهرةمةند  ثةرلةمان  ئيمكانياتَيكى  كةلوثةلء 
دةبنء مامةَلةى يةكسانيان لةطةَلدا دةكرَيت لة 

هةموو بوارةكاندا.
فراكسيؤن  نوَينةرى  يان  سةرؤكى،   .6
كة  راوَي��ذك��اران��ة  ئةنجومةنى  ئةندامى 
ئةنجومةنى  ب��إط��ةى  ل��ة  دةس��ةآلت��ةك��ان��ى 

راوَيذكاريدا دياريكراوة.
7. هةر ئةندامَيكى ثةرلةمان بؤى هةية تةنيا 

لةيةك فراكسيؤندا ئةندام بَيت.

لة  ئ���ازادن  ث��ةرل��ةم��ان  ئةندامانى   .8
لةهةر  وازه��َي��ن��ان  ي��ان  ثةيوةستبوون، 
حاَلةتَيكدا  لةهةر  ثَيويستة  فراكسيؤنَيكء 
ل��ةوب��ارةوة  طشتيى  راى  سةرؤكايةتيىء 

ئاطاداربكرَيتةوة.
9. بودجةى فراكسيؤنةكان، تةنيا بؤ ئيشء 
لةذَير  دةكرَيت  س��ةرف  فراكسيؤن  ك��ارى 
دارايى  ليذنةى  يا  تايبةت،  ليذنةى  ضاودَيريى 

ثةرلةمانء ديوانى ضاودَيريى داراييدا.

ليذنةى كاروبارى ثةرلةمان
ثةرلةمانى  ل��ة  ليذنةية  ئ��ةم  ب��وون��ى 
كوردستاندا زؤر ثَيويستةء دةتوانَيت هؤكارَيك 
بَيت بؤ بةشداريكردنى هةموو فراكسيؤنةكان 
ثةرلةمانء  شةفافانةى  بةإَيوةبردنَيكى  لة 

دامةزراوةكانيدا.
1. ئةم ليذنةية لةاليةن سةرؤكى ثةرلةمانةوة 
ئةندامَيتى هةردوو  بة  سةرؤكايةتيى دةكرَيت 
بةرثرسى  فراكسيؤنةكان،  نوَينةرى  جَيطر، 
ياساييش  راوَيذكارى  دوو  دةكرَيت  ديوانء 

ئةندام بن لة دةرةوةى ئةندامانى ثةرلةمان.
كاروبارى  سةرثةرشتى  ليذنةية  ئةم   .2
ثةرلةمان  ئيدارةدانى  داراي��ىء  كارطَيإيىء 

دةكات:
طوَيرةى  بة  كارمةندان،  دامةزراندنى   -

ثَيويستىء شارةزايىء ثالن.
ئؤفيسى  كتَيبخانةو  سةرثةرشتى   -
ترى  دةزطاكانى  زانيارىء  بانكى  راطةياندنء 

ثةرلةمان.
- سةرفكردنى ثارة، بةخشينء مينةحةكان، 

هاوكارييةكان.
ثةرلةمان،  باَلةخانةى  لة  طؤإانكاريى   -
ضاكسازيى لة بةإَيوةبردن، طؤإَينى بةشةكانء 

دانانى دةسةآلتةكانيان.
- ئامادةكردنى بودجةى ثةرلةمان.

ثَيشوازيى  هاتنء رؤشتنء  رَيكخستنى   -
ميوانان.

راطةياندنء  ك��اروب��ارى  رَيكخستنى   -
كارئاسانى بؤ راطةياندنكاران.

3. ليذنة ئةم ئةركانةى خوارةوةشى دةبَيت 
لة بوارى رةفتارى ئةنداماندا.

- ضاودَيريكردنى ثابةندبوونى ئةندامان بة 
رةفتارنامةى ثةرلةمانةوة بة طوَيرةى ثةيإةوى 

ناوخؤ.
مةرجةكانى  بة  ئةندامان  ثابةندبوونى   -

ئةندامَيتى.
- زيمةى دارايى ئةندامان.

ئةندامانء  رؤشتنى  هاتنء  ضاودَيريي   -
مؤَلةتةكان.

دةرةوةى  ناوةو  لة  ئةندامان  رةفتارى   -
ثةرلةمان.

بنةماكانى رةفتارى ئةندامان 
)قواعد السلوك(

مادةيةكى  بكرَيتة  رةفتارنامة  ثَيويستة 
لة  بَيت  ثاشكؤيةك  يان  ثةيإةو،  لة  تايبةت 
ثيادةكردنى  ثةرلةمانء  ناوخؤى  ثةيإةوى 

ئيلزامى بَيت بؤ هةموو ئةندامان.
خاَلَيكى  ضةند  ثَيويستة  رةفتارنامةدا  لة 

طرنط ياداشت بكرَين، وةك:
ثةرلةمان  ئةندامى  كة  قةدةغةية   .1
يا  دةستكةوت،  بؤ  بةكاربهَينَيت  ثؤستةكةى 

كاروبارى تايبةتى خؤى.
بدات  ثيشان  ئةندامَيتى  ثيشةى  نابَيت   .2
لةهةر كاروبارَيكدا، ثةيوةست نةبَيت بة كارى 

ثةرلةمانى، يان ثرسَيكى طشتييةوة.
3. ئةو ئةندامانةى بةرذةوةنديى تايبةتييان 
هةية لةهةر ثرؤذة ياسا يا بإيارَيكدا، ثَيويستة 

ثةرلةمان ئاطادار بكةنةوة.
4. ئةندام سةرجةم داهاتء تواناى دارايىء 
رؤشن  ثةرلةمان  بؤ  خؤى  ماَلى  موَلكء 
بكاتةوةء ساآلنة  ثإ  دارايى  بكاتةوةو فؤإمى 

زيمةى دارايى خؤى رؤشن بكاتةوة.
لة  كة  ديارييةك  هةر  لة  5. سةرؤكايةتيى 

)100(هةزار دينار زياتربَيت ئاطادار بكاتةوة.
6. نابَيت ئةندام هيض ديارييةك لة كؤمثانيا 
دةرةوةى  ن��اوةوةو  ئةهلييةكانى  حكوميىء 
لة  ديارييةك  هيض  نابَيت  وةربطرَيت،  هةرَيم 

دةسةآلتى جَيبةجَيكار وةربطيرَيت.
7. ئةندامان ثابةند بن بة رةوشتى بةرزى 
رَيطاى  جَيطاو  هةيبةتء  ثةرلةمانتاريىء 

ثةرلةمان بثارَيزن.
بؤ  ئ��ةن��دام  ت���ةواوى  تةرخانبوونى   .8
كاروبارى ثةرلةمانء بؤى نيية لة هيض شوَينء 
كارى  بكات.  بةكرآ  ك��ارى  تر  جَيطايةكى 
كؤمثانياكان،... لة  كار  ثارَيزةريى،  بازرطانى، 

كارى  ماوةى  لة  ئةندامان  بؤ  قةدةغةية  هتد 
ثةرلةمانياندا.

خاَلى ياسايى )نقطة نظام(
ئةندامانة  ياسايى  مافَيكى  ياسايى،  خاَلى 
دةبَيت  زان���را،  ثَيويست  بة  ك��ات  ه��ةر  كة 
بَيت  ثابةند  سةرؤكايةتيش  بةكاربهَينرَيتء 
لة  ئةندامةكة  ئةوةى  دواى  سةرؤك  ثَييةوة. 
قسةكانى دةبَيتةوة، بإيار دةدات كة ئةو خاَلة 
ياسايى  خاَلى  مةرجى  نا.  يان  بوو  ياسايى 
شيكردنةوةو  نابَيت  ثوختيةتى،  كورتىء 
بؤضوون بَيتء نابَيت لة يةك دةقيقة تَيثةإبَيت، 
دانيشتنةكة  سةرؤكى  رةزامةنديى  بة  مةطةر 

نةبَيت.
حاَلةتةدا  سآ  لةم  تةنيا  ياسايى،  خاَلى 

بةكاردةهَينرَيت:
1. بابةتةكة دذ بة دةستوورو ياسا بَيت، يا 

كَيشةى ياسايى هةبَيت.
2. دذ بة ثةيإةوى ناوخؤى ثةرلةمان بَيت.

بابةتى  كارء  بةرنامةى  ل��ةدةرةوةى   .3
طفتوطؤ بَيت.

مافى ئةندامان
سةربارى ئةو ضةند بإطةيةى لة ثةيإةودا 
ضةند  ثَيويستة  ئةندامان،  مافى  وةك  هةية 

خاَلَيكى تر لة ثةيإةودا بنووسرَيتةوة، وةك:
1. مافى ئةندام ثارَيزراوة لة هةر ثرسينء 
حكومةت.  ئةندامانى  لة  لَيثرسينةوةيةك 
ثَيويستة دةستةى سةرؤكايةتيى كارئاسانى بؤ 
ئةم مةبةستة بكةنء كاتى دياريكراو بؤ هةر 

ثرؤسةيةك ديارى بكرَيت.
ئةندامانء  ثرسيارى  سةرجةم  دةبَيت   .2
ماَلثةإى  لة  ضاثبكرَيتء  بةرثرسان  وةآلمى 
ناوخؤييدا  ب���آوك���راوةى  ث��ةرل��ةم��انء 

بآوبكرَيتةوة.
كاتى  ل��ة  ث��ةرل��ةم��ان  ئ��ةن��دام��ان��ى   .3
حكومةتء  دةزطاكانى  بؤ  سةردانةكانيان 
دواى  ثشكنيندا  بازطةكانى  بانء  رَيطاو  لة 
ثرؤتؤكؤلى  م��ام��ةَل��ةى  خؤناساندنيان، 
هيض  لة  نابَيت  دةكرَيت.  لةطةأل  ثايةبَلنديان 
كاريان،  بخرَيتة  دةست  دةزطايةكدا  بازطةو 
يان رَيطرييان لَيبكرَيت، يان خؤىء كةلوثةلء 
بإيارى  بة  مةطةر  بثشكنرَيت،  ئؤتؤمبَيلةكةى 

دادطا نةبَيت. 
لةم حاَلةتانةدا ناسنامةى ئةندامَيتى بةَلطةى 

رةسمييةو ثَيويست بة بةَلطةى تر ناكات.
ئةندامَيكى ثةرلةمان بؤى هةية  4. هةموو 
سةيرى كؤنووسى كؤبوونةوةكانى ثةرلةمانء 
سةيرى  هةية  بؤى  هةروةها  بكات.  ليذنةكان 

بةَلطةنامةكان بكات.

سكاآل
هةموو  كوردستانء  هاوآلتييةكى  هةموو 
دةتوانن  مةعنةوييةكان،  كةسايةتيية  دةزطاء 
بةم  ثةرلةمان  بطةيةننة  خؤيان  سكاآلى 

شَيوةيةى خوارةوة:
ناونيشانء  ئيمزاو  ء  ناو  سكاآلكان،   .1

مَيذوويان لةسةر دةبَيت.
2. ئؤفيسَيك لة ثةرلةمان تةرخان دةكرَيت 

بؤ وةرطرتنء ثؤلَينكردنى ئةو سكاآليانة.
3. ثاش تؤماركردنء رَيكخستنى، لةاليةن 
سةرؤكايةتييةوة، رةوانةى ليذنةكانى ثةرلةمان 

دةكرَيت بؤ ئةوةى بةدواداضوونى بؤ بكةن.
دةزطا  ليذنةو  وةآلمى  وةرطرتنى  ثاش   .4
اليةنى  ك��ةسء  ئؤفيس  ثةيوةنديدارةكان، 
سكاآلكةر، لة وةآلمةكان ئاطادار دةكاتةوة بة 

نووسراوى رةسميى.
بؤ  دةكرَيت  دي��ارى  كاتَيك  هةفتانة،   .5
خستنةإووى سكاآلو وةآلمةكانيان كة لة نيو 
بإيارى  لةسةر  مةطةر  نةكات،  تَيثةإ  سةعات 

سةرؤكايةتيى نةبَيت.

دةسةآلتى ليذنةكان
ثَيويستة  كة  بةشانةى  لةو  يةكَيكة  ئةمة 
بة  بهَينرَيت  بةسةردا  ريشةيى  طؤإانطاريى 
بة  ئسوَلى  ياسايىء  دةسةآلتَيكى  شَيوةيةك، 
ليذنةكان بدرَيت بؤ لَيكؤَلينةوة، ثرسياركردنء 
ئةنجومةنى  ئةندامانى  بانطهَيشتكردنى 
زؤر  بةشَيكى  حكومييةكان.  دةزطا  وةزيرانء 
بةستراوة  ئَيستادا  لة  ليذنةكان  دةسةآلتى  لة 
بة سةرؤكايةتيى، يان سةرؤكى ثةرلةمانةوة. 
كة  بطؤإدرَيت  بةشَيوةيةك  دةبَيت  ئةمةش 
دةسةآلت بطةإَيتةوة بؤ ليذنة ثةرلةمانييةكان 
فراكسيؤنةكانى  هةموو  نوَينةرايةتيى  كة 

ثةرلةمان دةكةن.

ئةوةى كة ثَيويستة
جَيطير بكرَيت

1. ليذنةكان، بة زؤرينةى دةنطى ئةندامانيان 
دةتوانن، راستةوخؤ بانطهَيشتى وةزيرء هةر 
بكةن،  وآلت  دةزطاكانى  ترى  بةرثرسَيكى 
وَينةيةكى بانطهَيشتكردنةكة رةوانةى دةستةى 
سةرؤكايةتيى دةكرَيت. بانطهَيشتكراو، دةبَيت 
لة ماوةى هةفتةيةكدا لة ليذنة ئامادة بَيتء تةنيا 
يةك جار دةتوانَيت كاتى سةردانةكة بطؤإَيت.

2. ئةطةر بناطهَيشتكراو لة كاتى دياريكراودا 
بةبآ هيض هؤكارَيك ئامادة نةبوو، ئةوا لة هؤَلى 
تا  دةكرَيت  لةطةأل  لَيثرسينةوةى  ثةرلةماندا 

ئاستى سةندنةوةى متمانة.
راستةوخؤ  هةية  بؤيان  ليذنةكان،   .3
فةرمانطةو  حكومىء  دامودةزطا  هةموو  لة 
زانيارى  ديكؤمَينتء  داواى  دامةزراوةكان 
بكةن بؤ مةبةستى لَيكؤَلينةوةكانيان. سةرجةم 
كة  لةماوةيةكدا  دةبَيت  ليذنةكان،  داواكاريى 
لة دة رؤذ تَينةثةإَيت بطاتة دةست ليذنةء بة 
ثَيضةوانةوة هةموو ئيجرائاتَيكى ئسوَلى لةطةأل 

بةرثرسى ئةو فةرمانطانة دةكرَيت.
4. ليذنةكان، دةتوانن هةر كات بة ثَيويستى 
ثَيشوةخت،  بَيئاطاداركردنةوةى  بزاننء 
دامةزراوةيةكى  وةزارةتء  هةر  سةردانى 
بةَلطةنامةى  داواى  بكةنء  طشتى  حكوميى- 
لة  زانيارييةك  هيض  نابَيت  بكةنء  ثَيويست 

ئةندامانى ليذنة بشاردرَيتةوة.
5. سةرؤكى ليذنةكان، بؤيان نيية ئةندام بن 

لة هيض ليذنةيةكى تردا.
6. ليذنةكان، لة ماوةيةكدا كة لة )15(رؤذ 
تَيناثةإَيت راثؤرتى خؤيان لةسةر ئةو ثرؤذانة 

ئامادة دةكةن كة دةطاتة ليذنة.
7. ئامادةنةبوونى ئةندام لة كؤبوونةوةكانى 
ليذنة بة بآ هؤكارَيكى بإواثَيكراو، دةبَيتة هؤى 
ئةندام.  مانطانةى  مووضةى  لة  بةشَيك  بإينى 
سةرؤكايةتيىء  دةستةى  ليذنة،  سةرؤكى 
ئاطادار  ئةندام  ئامادةنةبوونى  لة  ذمَيرياريى 

دةكاتةوة.
رَيذةى  ليذنةكاندا،  دانانى سةرؤكى  لة   .8
رةضاودةكرَيت.  فراكسيؤن  كورسييةكانى 
سةرؤكايةتيى  لةسةر  رَيككةوتن  ئةطةر 
بةسةرثةرشتى  ئ��ةوا  ن��ةك��را،  ليذنةكان 
ئةنجومةنى راوَيذكاران، تيروثشك دةكرَيت بؤ 

وةرطرتنى سةرؤكايةتيى ليذنةكان.
راثؤرتَيك  بة  ليذنةكان،  سةرؤكى   .9
بينينء  س��ةردانء  ئاكامى  لة  سةرؤكايةتيى 
ئاطادار  دانيشتنةكان  لَيكؤَلينةوةكانء 

دةكاتةوة.

ثرسيارو لَيثرسينةوة
ثةيوةستة  قوأل  شَيوةيةكى  بة  بةشة  ئةم 
اليةن  لة  حكومةتةوة  ضاودَيريكردنى  بة 
شَيوةيةكى  بة  دةبَيت  بؤية  ثةرلةمانةوة. 
رؤشنء ورد بنووسرَيتةوةو مافى ئةندامان لة 
لَيثَيضينةوةو لَيثرسينةوة دياريبكرَيتء دةستةى 

سةرؤكايةتيى نةبَيتة رَيطر لةبةردةم ثرؤسةى 
لَيثرسينةوة لة بةرثرسة حكومييةكان.

كاتى  لة  ثرسيارةكان  وةآلم��ى  كاتَيك 
يان  تَيثةإدةبَيت،  خ��ؤي��دا  دي��اري��ك��راوى 
ثرسياركةر بة وةآلمةكان رةزامةند نابَيت، ئةو 

كات ثرؤسةى لَيثرسينةوة دةستثَيدةكات.
حاَلةتى  ل��ة  لَيثرسينةوة  ه��ةروةه��ا 
ئةندامَيكى  ب��ةوةى  ئ��ةن��دام  هةستكردنى 
ئةنجومةنى وةزيران، يان كابينةكة ياساشكَينى 
بةإَيوةبردنى  لة  كةمتةرخةمن  يان  دةكةن، 
كارةكانيان، يان بؤ لَيثَيضينةوة لة مةسةلةيةكى 

دياريكراو دةكرَيت.
ئةندام، بؤ ماوةى )5(دةقة ثرسيار دةكاتء 
دةداتةوة.  وةآلم  )5(دةقة  تايبةتمةند  وةزيرى 
)10(ئةندام بؤيان هةية ثرسيارى كورت بكةنء 
ثاشان  دةك��اتء  قسةى  دوا  ئةندام  ثاشان 

وةزير.
ئةطةر ئةندام وةآلمةكانى بةدأل نةبوو، ئةوا 

داوا دةكات بكرَيتة لَيثرسينةوة.
لة  دةكرَينء  ضاث  وةآلمةكان  ثرسيارء 

ماَلثةإى ثةرلةمان بآو دةكرَينةوة.

بؤ لَيثرسينةوة ثَيويستة:
مةسةلةيةكى  ب��ؤ  لَيثرسينةوة   .1
دياريكراوةو نابَيت لةو ضوارضَيوةية بترازَيت.

بكرَيت  دي��ارى  لَيثرسينةوة  بؤ  كات   .2
)2(هةفتة  لة  نةبَيتء  كةمتر  هةفتةيةك  لة  كة 

تَينةثةإَيت.
3. مةرج نيية لَيثرسينةوة بة خستنةإووى 

متمانة بة وةزير، يا كابينة كؤتايى بَيت.
4. ثاش خوَيندنةوةى بابةتى لَيثرسينةوةكة 
لةاليةن سةرؤكى ثةرلةمانةوة، بوار بة ئةندام 
شى  بابةتةكة  )10(دةق��ة  ماوةى  بؤ  دةدرَيت 
وةزير  بة  بوار  شَيوة  هةمان  بة  بكاتةوة. 

دةدرَيت، )10( دةقة وةآلم بداتةوة.
5. ئةندام، )5(دةقة وةآلمى وةزير دةداتةوةو 

ثاشان وةزيريش )5(دةقة وةآلم دةداتةوة.
6. ثاشان بوار بة )10(ئةندامى اليةنطرء دذ 
دةدرَيت كة قسة بكةن بة مةرجَيك لة )2(دةقة 

تَينةثةإَيت بؤ هةر يةكَيكيان.
وةزير  ئةندامء  بة  بوار  دوا  ثاشان   .7
خؤيان  قسةى  )5(دةقة  هةريةكة  كة  دةدرَيت 

بكةن.
وةزير  وةآلمةكانى  بة  ئةندام  ئةطةر   .8
سةندنةوةى  داواى  هةية  بؤى  نةبوو،  رازى 
متمانة بكات لةو وةزيرةو بخرَيتة دةنطدانةوة.

بة كورتى
داهاتووى  ثةيإةوى  لة  باسةداو  لةم 
ئازاديى  مةوداكانى  ئةوةى  بؤ  ثةرلةماندا، 
ثةرلةمان  بكرَيتء  زياتر  ثةرلةمان  ئةندامانى 
تواناى ضاودَيريى بةهَيز بَيتء كاراى بكةينةوة، 

ثَيويستة ئةم هةنطاوانة بنرَيت:
1. ئؤثؤزسيؤن، لة دةستةى سةرؤكايةتيى 

ئامادةيى هةبَيت.
دةسةآلتى  سةرؤكايةتيى،  دةستةى   .2
سةرؤكى  تةنيا  ن��ةك  هةبَيت،  ت���ةواوى 

ثةرلةمان.
راوَيذكاران، سةرثةرشتى  ئةنجومةنى   .3
ئيشء كارةكانى ثةرلةمان بكات بة هةماهةنطى 

لةطةأل دةستةى سةرؤكايةتيى.
ئةنجومةنى  بةهؤى  فراكسيؤنةكان،   .4
زياتريان  ئامادةيى  ليذنةكانةوة  راوَيذكارانء 
ثةرلةمان  كاروبارةكانى  بةإَيوةبردنى  لة 

هةبَيت.
ئيشء  بة  ناوخؤ،  كاروبارى  ليذنةى   .5

كارةكانى دةزطاكانى ثةرلةمان هةستَيت.
بانطهَيشتكردنى  بؤ  كاتَيك  هةفتانة،   .6

وةزيرةكان دابنرَيت.
7. مانطانة، سةرؤكى حكومةت بانطهَيشت 

بكرَيت.
لةسةر  باس  قسةو  بؤ  كاتَيك  رؤذانة،   .8

مةسةلةيةكى طشتيى كتوثإ بكرَيت.
هاوآلتييان  سكاآلى  بؤ  ئؤفيسَيك   .9

دابنرَيت.
ثرسيارء  لةسةردانء  ئةندامان  مافى   .10
زانيارى  ديكؤمَينتء  داواى  لَيثرسينةوةو 

ثارَيزراو بَيت.
ب��ةدةس��ت  دةس���ةآلت���ةى  ئ���ةو   .11
ليذنة  ب��ة  ب��درَي��ت��ةوة  س��ةرؤك��اي��ةت��ي��ي��ة، 

تايبةتمةندةكانى ثةرلةمان.

لة  ــؤإان  ط فراكسيؤنى  سةرؤكى   *
ثةرلةمانى كوردستان.
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هةنطاوَيك بةرةو ضاكسازيى...           با لة ثةرلةمانةوة دةست ثيَبكةين
لَيكؤَلينةوة: عةدنان عوسمان *

زؤر بة كورتى
ثةيإةوى  بَلَيين،  ئةطةر  نيية  زيادةإؤيى 
ناوخؤى ثةرلةمان، دووةم بةَلطةنامةى رةسميى 
وآلتة لة إووى طرنطىء هةستيارييةوة لة ثاش 
دةستوور. ثةيإةو، ميكانيزمةكانى كاركردنء 
ثةرلةمان  كارةكانى  ئيشء  بةإَيوةضوونى 
لةطةأل  ثةيوةنديى  هَيَلةكانى  دةكاتء  ديارى 
دةكاتةوة.  رؤش��ن  جَيبةجَيكار  دةسةآلتى 
هةروةها سنوورى دةسةآلتةكانى ثةرلةمانء 
ليذنةكانى،  سةرؤكايةتييةكةى،  ئةندامةكانى، 

تواناكانى،...هتد بة ورديى ديارى دةكات.
ضاكسازيى  لة  باس  كة  ثَيويستة  بؤية 
سيستمى  بة  بإواى  كة  وآلتَيكدا  لة  دةكةين 
تاكة  وةك  ثةرلةمان  هةيةو  ثةرلةمانى 
دادةنَيت،  ضاودَيريى  بإياردانء  مةرجةعى 
لة  ثَيبكةين،  دةست  ثةرلةمانةوة  لة  دةبَيت 
ثةرلةمانيشدا ثَيويستة لة ثةيإةوةكةيةوة خاَلى 
وةرضةرخان بة ئاراستةى ضاكسازيى دةست 

ثَيبكات.
ديموكراتييانة  رؤشنء  ثةيإةوَيكى  بةبآ 
كة مافةكانى ئةندامان، دةسةآلتةكانيان، مافى 
زؤرينةو كةمينة، ئؤثؤزسيؤن، فراكسيؤنةكان، 
كرابَيت،  دي��ارى  وردي��ى  بة  سةرؤكايةتيى 
ضاالكء  ثةرلةمانَيكى  لةسةر  قسة  ناتوانين 
ضونكة  بكةين.  هةيبةت  دةس��ةآلتء  خاوةن 
كثى  يان  دةردةخ��ات،  تواناكان  كة  ثةيإةوة 
دةكات، دةستةكان واآل دةكات، يان توند توند 

شةتةكيان دةدات.
خ��اوةن  ض��االكء  ثةرلةمانَيكى  بةبآ 
لة  باس  مةسخةرةية  دةسةآلتيش،  ئيرادةو 

ديموكراتييةتء مةدةنييةت بكرَيت.
ب��ؤي��ة ه��ةن��ط��اوى ي��ةك��ةم��ى ه��ةم��وو 
ريفؤرمخوازان لة هةر حيزبء رَيكخراوَيك بن، 
بةهَيزكردنى ثةرلةمانء طةإاندنةوةى ئيرادةية 
بؤى، ئةويش لة رَيطاى ثيادةكردنى ثةيإةوَيكى 

نوآء كاريطةرء رؤشنةوة.
تةنانةت  ثةرلةمان،  ناوخؤى  ثةيإةوى 
وآلتَيكةوة  لة  ديموكراتييةكانيشدا،  وآلتة  لة 
ئ��ةركء  هةية.  ج��ي��اوازى  تر  وآلتَيكى  بؤ 
ثَيكهاتةى  سةرؤكايةتيى،  دةسةآلتةكانى 
ليذنةكان، شَيوةى بةإَيوةبردنء ئيشء كارى 
كةمينةو  فراكسيؤنةكان،  دةسةآلتى  ئيداريى، 
بةسةردا  طؤإانى  هةمووى  ئةمانة  زؤرينة، 
دَيتء زؤربةى كات بة طوَيرةى طةشةسةندنى 
دةسةآلتى  دامةزراوةيى  سياسيىء  سيستمى 
دةستوورء  ديارة  دةكرَين.  ديارى  تةشريعى 
جيايى  داب��ةش��ىء  سياسيىء  ع��ورف��ى 
زؤريان  كاريطةريى  لةيةكتر،  دةسةآلتةكان 

بةسةر داإشتنى بةندةكانى ثةيإةوةوة هةية.
داإشتنى  ش��َي��وةى  طشتيى  ب��ة  ب��ةآلم 
بةندةكانى ثةيإةو رةنطدانةوةى جَيطةو رَيطةى 
ثةرلةمانء سيستمى ثةرلةمانيية لةو وآلتانة. 
رةنطدانةوةى  ناإؤشن،  الوازى  ثةيإةوَيكى 
مةركةزيىء  سياسيى  سيستمَيكى  بوونى 
ناديموكراتة، بة ثَيضةوانةوة بوونى ثةيإةوَيكى 
بةهَيز، نيشانةى ئامادةيى ثةرلةمانة لة ذيانى 
ياسادانانء  مةرجةعى  تاكة  وةك  سياسيدا 

ضاودَيريكردن.
باسةمان،  ئ��ةم  س��ةرةك��ى  مةبةستى 
ناوخؤى  ثةيإةوى  لة  نيية  طؤإانكاريكردن 
ثةرلةمان، ئةم ثةيإةوة ئةوةندة كؤنء الوازء 
تَيدا  ضاكسازيى  كة  نيية  توانادا  لة  نةزؤكة، 
ناكات،  هةنطاوةش  بةو  ثَيويست  بكرَيتء 
بةَلكو دةبَيت هةوَلى هةموومان لة هَينانة ئاراى 
رةنطدانةوةى  هةم  كة  بَيت  نوَيدا  ثةيإةوَيكى 
هةميش  بَيتء  ثةرلةمان  نَيو  نوَيى  واقيعى 
ضاكسازيى  ئاراستةى  بة  بَيت  هةنطاوَيك 

راستةقينة لة كؤمةَلطاى كوردستاندا.
بؤ  هةبَيت  راستةقينة  بةهانةى  لةوانةية 
كة  ثةرلةمان  ناوخؤى  ثةيإةوى  الوازي��ى 
ساَلى 1992ء لةسةرو بةندى ثَيكهَينانى يةكةم 
هةرَيمَيكى  لة  ك��ورددا  مَيذوى  لة  ثةرلةمان 
داإووخاوى طةمارؤدراودا، بةآلم لة ئَيستاداء 
شكَلى،  )الوةك��ى،  بوونى  لة  )18(س��األ  دواى 
راستةقينة، ياهةر ناوَيك(ى ئةم دامةزراوةيةو 
داننان بة هةرَيمى كوردستان وةك هةرَيمَيكى 
ئيتر  عَيراقدا،  لة  دةسةآلت  خاوةن  فيدراَليى 
لة  بؤ  نامَينَيتةوة  بةهانةيةك  ء  بيانوو  هيض 
ريشةوة نةطؤإينى ئةم ثةيإةوةو دانةإشتنى 

ثةيإةوَيكى نوآ كة تةعبير لة ئَيستامان بكات.
بؤية، لةم لَيكؤَلينةوةيةدا هةوَلدةدةم كة بة 
طوَيرةى واقيعى سياسيى ئَيستاى كوردستان، 

هَيشتا  لةوانةية  كة  بكةم  ثةيإةو  قسةلةسةر 
بة بةراورد لةطةأل سيستمة دَيرينةكانى كارى 
زؤر  هَيشتا  بَيتء  دواوة  لة  ثةرلةمانتارى، 
ثَيويستة  كة  مابَيت  تر  ضاكسازيى  ء  هةنطاو 

قؤناغ بة قؤناغ لة ثةيإةودا ئةنجامى بدةين.
يةكَيك لة خاَلة طرنطةكان بؤ دانانى ثةيإةو، 
لةطةأل  بةَلكو  بَيت،  جَيطير  نابَيت  كة  ئةوةية 
طؤإينى واقيعى سياسيىء حيزبيىء ثَيكهاتةى 
نوَيى ثةرلةمانى دةبَيتء دةكرَيت نةك هةموار، 
بةَلكو ثةيإةوَيكى نوآ بنووسرَيتةوة. هةندَيك 
ثةرلةمان لة دواى هةَلبذاردنةكانء دةركةوتنى 
نوآ  ثةيإةوَيكى  سياسيى،  نوَيى  ثَيكهاتةى 
ئامادة دةكةن بؤ بةإَيوةبردنى ئيشء كارةكانى 

ثةرلةمان. 

بة كورتى لةسةر ئةم ثةيإةوة
وةك باسمكرد، مافى سادةى ثةرلةمانتارانى 
نَينء  وةال  ث��ةي��إةوة  ئ��ةم  كة  خولةية  ئ��ةم 
ضؤن  وةك  بكةن،  ثةسةند  نوآ  ثةيإةوَيكى 
مافى ئةندامانى خولى داهاتووة بةهةمانشَيوة، 
ئةوة  بنووسنةوة.  بؤخؤيان  نوآ  ثةيإةوَيكى 
سةرةتاى  لة  ثةرلةمانة  كارى  سةرةتاكانى 
دةستثَيكردنى كارةكانى دواى هةَلبذاردن، بؤية 
لةسةر  قسةيةك  البةال  هةندَيك  ئةطةر  لَيرةدا 
ئةم ثةيإةوة ثيادةكراوة بكةين، ئةوا هةر تةنيا 

بؤ بةراوردكرنة، نةك بؤ ضاككردنى. 
دةبَيت  ثيادةكراويش،  ثةيإةوى  دةَلَيم،  كة 
زؤر  راستيدا  لة  كة  بهَينمةوة  بيردا  بة  ئةوة 
بةندى ئةم ثةيإةوة هةية بةبآ هيض ثاساوَيكء 
روونكردنةوةيةك فةرامؤشكراوة كة نزيك بة 

)15(ماددة دةبَيت!
 ،28  ،24  ،20  ،19 ماددةكانى  نموونة:  )بؤ 
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لة كوَيوة دةست ثَيبكةين؟
يةكةم: دةسةآلتةكانى ثةرلةمان

لة  دةبَيت  ثةرلةمان،  ناوخؤى  ثةيإةوى 
سةرةتادا ئةركء دةسةآلتةكانى كة لة ياساى 
هةرَيم(  )عَيراقء  دةستووردا  هةَلبذاردنء 

دياريكراون، بة روونى داإَيذَيت.
ئةو  ثةرلةمان  دةسةآلتةكانى  دياريكردنى 
دةتوانن  ثةرلةمانتاران  كة  ضوارضَيوةيةية 
كاركردنى  سنوورةكانى  بكةنء  كار  تيايدا 
مادةيةكى  وةك  مادةية  ئةم  بزاننء  خؤيان 
جَيطير دةمينَيتةوة، مةطةر لة حاَلةتى طؤإينى 

دةستووردا نةبَيت.
كارة  سةربارى  ثةيإةوةدا  لةم  ثَيويستة 
داإشتنء  لة  ثةرلةمان،  سةرةكييةكانى 
ضاودَيريى  بإيارةكانء  ياساو  دةركردنى 
رؤَلى  بة  ئاماذة  جَيبةجَيكردن،  دةسةآلتى 
ثةرلةمان لة ثةسةندكردنى رَيككةوتننامةكانء 
نوَينةرةكانى  كونسَلطةرييةكانء  ضاودَيريى 
هَيزة ضةكدارةكان،  لةدةرةوةى وآلت،  هةرَيم 
دةستة  دارايىء  ضاودَيريى  ديوانى  ئاسايش، 

ثةيوةنديدارةكانى تر بدرَيت.

دووةم: هةَلبذاردنى
دةستةى سةرؤكايةتيى

دةستةى سةرؤكايةتيى ثَيويستة ثَيك بَيت 
لة: سةرؤكء )2(جَيطر. ئةم دةستةية ثَيش يةكةم 
نوَينةرى  يان  بةرثرس،  لةاليةن  كؤبوونةوة 
ليستة براوةكانةوة ديارى دةكرَين. سةرؤكء 
جَيطرى يةكةم لة ليستى زؤرينة دةبنء جَيطرى 
بةم  كة  دةبَيت  ئؤثؤزسيؤن  ليستى  لة  دووةم 
شَيوةيةش ئؤثؤزسيؤن نوَينةرى لة دةستةى 
ئاطادارى  دةبَيتء  ثةرلةمان  سةرؤكايةتيى 
كؤبوونةوةكانى  بإيارةكانء  ك��ارةك��انء 
دانانى  لة  دةبَيتء  سةرؤكايةتيى  دةستةى 
ثرؤذةكان  بةدواداضوونى  كارو  بةرنامةى 

رؤَلى دةبَيت. 
نوَينةرايةتيى  س���ةرؤك،  جَيطرةكانى 
ليستةكانيان دةكةن لة دةستةى سةرؤكايةتيدا، 
ليستةكانياندا  لة  بيانوويةكةوة  بةهةر  طةر 
دةستةى  لة  جَيطةكةيان  ئ��ةوا  نةمَينن، 
بؤى  ليستةكة  لةدةستدةدةنء  سةرؤكايةتيى 
ثَيشنياز  جَيطةية  ئةو  بؤ  تر  كةسَيكى  هةية 

بكات.
لةيةكةم  ليستَيك  ب��ة  دةستةية  ئ��ةم 
كؤبوونةوةى ثةرلةمان لةاليةن سةرؤكايةتيى 
دوو  بةتةمةنترينء  لة  )كة  ثةرلةمان  كاتى 
ثةرلةمان  بة  ثَيشكةش  دَي��ت(  ثَيك  هاوكار 
دةكرَيتء بة زؤرينةى رةهاى دةنطى ئةندامان 
ثةسةند دةكرَيت. ئةندامان بؤيان هةية ليستى 
حاَلةتةدا  لةم  هةبَيتء  تريان  كانديدى  يا  تر، 

ثَيدةكات.  دةست  نهَينى  دةنطدانى  ثرؤسةى 
هةموو  لة  دةب��َي��ت  بإطةيةك  وةك  ب��ةآلم 
حاَلةتَيكدا نوَينةرَيكى ئؤثؤزسيؤن لة دةستةى 
رَيذةى  ذماردنى  بةبآ  هةبَيت  سةرؤكايةتيى 

دةنطةكانيان.
كوردستاندا،  ثةرلةمانى  لة  دةزانين  )وةك 
دةس��ةآلت  دابةشكردنى  لة  بةشَيك  وةك 
هةَلبذاردنى  ب��راوةى  حيزبى  دوو  نَيوان  لة 
1992دا، هةردوو دةسةآلتى سةرؤكء جَيطر 
لة نَيوان دوو حيزبدا دابةشكراوة بة طوَيرةى 
هةَلبذاردنى  دواى  بةآلم  حكومةت،  ثَيكهاتةى 
2009/7/25ء بوونى ئؤثؤزسيؤن بة رَيذةيةكى 
ثَيويست  ئيتر  ثةرلةماندا،  لة  ب��ةرف��راوان 
دةستةى  لة  ئؤثؤزسيؤن  نوَينةرى  دةك��ات 
بةإَيوةبردنى  لة  ئامادةبَيتء  سةرؤكايةتيدا 
ئؤثؤزسيؤن  ضيتر  ثةرلةماندا  كاروبارةكانى 

ثةراوَيزء ثشتطوآ نةخرَيت(.

سَييةم: دةسةآلتةكانى
دةستةى سةرؤكايةتيى

بدرَيتة  دةسةآلتةكان  زؤربةى  ثَيويستة 
سةرؤكى  نةوةك  سةرؤكايةتيى،  دةستةى 

ثةرلةمان.
سةرثةرشتى  ث��ةرل��ةم��ان،  س��ةرؤك��ى 
ك��ؤب��وون��ةوةك��ان��ى ث��ةرل��ةم��ان دةك���ات، 
دةك��اتء  دانيشتنةكان  سةرؤكايةتيى 
ناوخؤ  ثةيإةوى  طوَيرةى  بة  طفتوطؤكان 
بةإَيوة دةبات، نوَينةرايةتيى ثةرلةمان دةكات 
لة بؤنة رةسمييةكانء ئاهةنطةكاندا، هةروةها 
كاروبارى  تايبةتى  ليذنةى  سةرؤكايةتيى 
ثَيكهاتةو  لة  باس  )دوات��ر  دةكات  ثةرلةمان 

ئةركةكانى ئةم ليذنةية دةكةين(.

دةستةى سةرؤكايةتيى
ثَيكةوة ئةم ئةركانة رادةثةإَينن

1. بإياردان لةسةر بةرنامةى كارى هةفتة.
بإياردان  دانيشتنةكان،  كردنةوةى   .2
)بةطوَيرةى  كؤبوونةوةكان  كاتى  لةسةر 
ثةيإةوى ناوخؤ( دواخستنى كاتى طفتوطؤكانء 

دانيشتنةكان.
هةموو  م��ةح��زةرء  ئيمزاكردنى   .3
ديكؤمَينتة رةسمييةكانى ثةرلةمانء ياساكانء 

بإيارةكان.
4. سةرثةرشتيكردنى كاروبارى ليذنةكانء 
بة  ثةرلةمان  ناوخؤى  كاروبارى  ئةندامانء 
هةماهةنطى لةطةأل ليذنةى تايبةتى كاروبارى 

ثةرلةمان.
لةطةأل  ثةرلةمان  بوجةى  دياريكردنى   .5

ليذنةى كاروبارى ثةرلةمان.
ثةيوةنديى  رَيكخستنى  سةرثةرشتىء   .6
دةزطاكانى  حكومةتء  ثةرلةمانء  نَيوان 

دةوَلةت.
7. سةرثةرشتيكردنى ديوانى ثةرلةمان.

هةموو  جَيبةجَيكردنى  ثيادةكردنء   .8
بؤ  كاركردن  ناوخؤ،  ثةيإةوى  بةندةكانى 
ثيادةكردنى ثةيإةو لة هةموو ئيشء كارةكانى 

ثةرلةماندا.
ثةيإةودا  لة  كة  تر  دةسةآلتَيكى  هةر   .9

دياريكرابَيت.

كؤبوونةوةى ثةرلةمان
يةكةم: ئةنجومةنى راوَيذكاران

)كة  طرَيدانيدا  خولى  لةكاتى  ثةرلةمان 
ب��ةردةوام��ىء  بة  هةفتانة  مانطة(  ض��وار 
ميكانيزمى  ك��ؤدةب��َي��ت��ةوة.  رَيكوثَيكى 
دياريكردنى  شَيوةى  كؤبوونةوةكانء 

بةرنامةى كار، بةم شَيوةية دةبَيت:
ثَيكدَيت  راوَيذكاران  ئةنجومةنَيكى   .1
يان  سةرؤك،  سةرؤكايةتيى،  دةستةى  لة: 
بؤ  تةنيا  )كة  حكومةت  سةرؤكى  جَيطرى 
دةكرَين،  بانطهَيشت  كار  بةرنامةى  دانانى 
سةرؤكى  ثَيويست(،  كارَيكى  بؤ  ي��ان 

فراكسيؤنةكان.
2. ئةم ئةنجومةنة لة ثَيش دةستثَيكردنى 
النيكةم  بة  طرَيدانةوة،  خولى  دانيشتنةكانى 
هةفتةيةك، بة ئامادةبوونى سةرؤكى ليذنة 
دةكات  كؤبوونةوةيةك  هةميشةييةكان 
لة  ثةرلةمان  كارى  بةرنامةى  دانانى  بؤ 
ماوةى ئةو ضوار مانطةدا. هةفتانة دةستةى 
سةرؤكايةتيى بة طوَيرةى ئةو ريزبةندييةى 
لة ئةنجومةندا كراوة، بةرنامةى كار بةسةر 

ئةنداماندا دابةش دةكات.
بةو  طرنطى  ك��اردا،  بةرنامةى  لة   .3
ئيشء  طرنطنء  زؤر  كة  دةدرَيت  ثرؤذانة 
كارى هاوآلتييانيان لةسةر بةندة، ض ئةوانةى 
يان  دةكرَين،  رةوانة  حكومةتةوة  لةاليةن 
لةاليةن ثةرلةمانتارانةوة ثَيشكةش دةكرَين، 
ثاشان ريزبةندى طةيشتنى ئةو ثرؤذانة بة 

دةستةى سةرؤكايةتيى.
طةيشتنى  مَيذووى  ريزبةنديىء   .4
ناوخؤى  ب��آوك��راوةى  ل��ة  ث��رؤذةك��ان 

ثةرلةماندا بة بةردةوامى بآودةكرَيتةوة.
5. ثرؤذةكان بة طوَيرةى ريزبةندييةكانى 
ياسايى  ليذنةى  رةوان���ةى  ئةنجومةن، 
خوَيندنةوةى  بؤ  ئامادةكردنى  بؤ  دةكرَين 
يةكةمء هةر بةو ريزبةندييةش خوَيندنةوةى 

دووةميان بؤ دةكرَيت.
راوَي����ذك����اران  ئ��ةن��ج��وم��ةن��ى   .6
ليذنةكانء  ثَيكهاتةى  لةسةر  دوابإيار 
دةيخاتة  دةداتء  سةرؤكايةتييةكانيان 

بةردةمى ثةرلةمان.
اليةن  لة  رةسمييانةى  بةياننامة  ئةو   .7
بة  سةبارةت  دةردةك��رَي��ن  ثةرلةمانةوة 
طرنطةكان،  نيشتمانىء  نةتةوةيىء  مةسةلة 
دةبَيت لةاليةن ئةنجومةنةوة ثةسةند بكرَين 

ثَيش بآو كردنةوةيان.
وةف��دة  ئةندامانى  دياريكردنى   .8

رةسمييةكانى ثةرلةمان.
دانيشتنة  ل��ة  ب��ةش��داري��ك��ردن   .9
ثةرلةمان  سةرؤكايةتيى  رةسمييةكانى 
رةسمييةكانى  وةف��دة  ميوانانء  لةطةأل 

دةرةوة.
دةس��ت��ةى  ه��اوك��اري��ك��ردن��ى   .10
ئةو  ضارةسةركردنى  بؤ  سةرؤكايةتيى 
كَيشةو طرفتانةى دَينة ثَيشةوة لة نَيو هؤَلى 

ثةرلةمان، يان لة ليذنةكاندا.
هاوكاريىء  طيانى  ثاراستنى   .11
هاوثيشةيىء ديالؤطى ئازادء هَيمنانة لةنَيو 

ثةرلةماندا.

دووةم: دانيشتنةكانى ثةرلةمان
ثَيويستة  طرَيداندا،  خولى  ماوةى  لة   .1
ثةرلةمان هةفتانة النيكةم يةك جارء النى زؤر 

سآ جار دانيشتنى ئاسايى خؤى بكات.
ثةرلةمان  هةفتةيةكدا  ل��ة  ئ��ةط��ةر   .2
دةستةى  دةبَيت  بكات،  كؤبوونةوة  نةيتوانى 
ئةندامان  بؤ  هؤكارةكةى  سةرؤكايةتيى 

روونبكاتةوة.
3. دةستةى سةرؤكايةتيى، دةتوانَيت تةنيا 
دوا  ثةرلةمان  كؤبوونةوةكانى  هةفتة  يةك 

بخات.
هةموو  ي��ةك��ةم��ى  دةق���ةى  ث���ازدة   .4
كؤبوونةوةكان تةرخان دةكرَيت بؤ قسةكردن 
بة  ثةيوةنديدار  طشتيى  مةسةلةيةكى  لةسةر 
هةرَيمء كاروبارى هاوآلتييان. ئةو فراكسيؤنء 
ئةندامانةى دةيانةوَيت قسة بكةن، دةبَيت ثَيش 
داواكاريىء  بابةتء  كورتةى  )24(سةعات 

كاتى داواكراو بدةنة دةستةى سةرؤكايةتيى.
دانيشتنةكان،  دةستثَيكردنى  ثَيش   .5
اليةنى  سةرؤكايةتيى  دةستةى  ثَيويستة 
داواكةر لة بإيارى خؤى ئاطادار بكاتةوة لةطةأل 
رةتكردنةوة  وةآلمةكة  ئةطةر  هؤكارةكانيدا، 

بوو.
6. دةستةى سةرؤكايةتيى تةنيا يةك جار 

دةتوانَيت داواكة رةت بكاتةوة.

بانطهَيشتى سةرؤكى حكومةت
كؤتايى  هةفتةيةكى  هةموو  دواإؤذى   .1
بانطهَيشتكردنى  بؤ  دةكرَيت  تةرخان  مانط 

سةرؤكى حكومةت.
نووسراوةكانى  ثرسيارة  سةرجةم   .2
هةفتةيةك  ثَيش  فراكسيؤنةكان،  ئةندامانء 
ئةنجومةنى  رةوانةى  كؤبوونةوةكة  كاتى  لة 

وةزيران دةكرَين.
زارةكى  بة  دةيانةوَيت  ئةندامانةى  ئةو   .3
ثرسيار لة سةرؤكى حكومةت بكةن، النيكةم 
دةستةى  دانيشتنةكة  ثَيش  هةفتةيةك 

سةرؤكايةتيى ئاطادار دةكةنةوة.
زارةك���ىء  ثرسيارة  ط��وَي��رةى  ب��ة   .4
داواى النيكةم دة  لةسةر  يان  نووسراوةكان، 
سةرؤكايةتيى  دةستةى  ثةرلةمان،  ئةندامى 
دياريدةكاتء  كؤبوونةوةية  ئةو  بابةتةكانى 

نابَيت ئةندامان لةو بةرنامةية دةربضن.
بة  بوار  كؤبوونةوةيةكدا،  هةموو  لة   .5
طوَيرةى  بة  دةدرَيت  زارةكى  )10(ثرسيارى 
بة  ثَيشوةخت،  ناونووسينى  ريزبةنديى 
)2(دةقة  لة  ثرسياركردنةكة  كاتى  مةرجَيك 

تَيثةإنةكات.
6. لةسةر داواى دةستةى سةرؤكايةتيى، 
ضواريةكى  يان  حكومةت،  سةرؤكى  يان 
سَيى  لةسةر  دوو  رةزامةنديى  ئةندامانء 
يان  هةموو،  دةكرَيت  ثةرلةمان،  ئةندامانى 

بةشَيك لة كؤبوونةوةكة بة نهَينى بَيت.
ضاث  وةآلمةكان  ثرسيارء  سةرجةم   .7
دةكرَينء دةخرَينة بةردةستى ئةندامان، النى 

زؤر هةفتةيةك ثاش كؤبوونةوةكة.
8. لة حاَلةتى نةتوانينى سةرؤكى حكومةت 
ئامادةبوون،  بؤ  ثةسةندةوة  هؤيةكى  بةهةر 
جيطاى  دةتوانَيت  س��ةرؤك  جَيطرى  تةنيا 

فؤتؤ: رؤذنامة يةكَيك لة دانيشتنةكانى ثةرلةمانى كوردستان 



رؤذنامة

هةرَيمى  خاوةنكارانى  يةكَيتيى 
نوَينةرى  دةك��ات  داوا  كوردستان 
ئابووريى  ئةنجومةنى  لة  هةبَيت 
لةاليةن  كة  كوردستان،  هةرَيمى 
سةرؤكايةتى  حكومةتةوة  سةرؤكى 
بازرطانى  ذوورى  بةتةنيا  دةكرَيتء 
كةرتى  نوَينةرايةتى  ئةنجومةنةدا  لةو 

تايبةت دةكات.
سةر لة بةيانى دوَينآ 2010/10/2 
يةكَيتيى  ك��ارط��َي��إي��ى  دةس��ت��ةى 
لة  كوردستان  هةرَيمى  خاوةنكارانى 
كؤبوءنةوةيةكيان  سلَيمانى  شارى 
لة  رةخنةيان  تيايدا  رَيكخستء 

كوردستان  هةرَيمى  حكومةتى 
كابينةى  ه���ةردوو  ل��ة  ك��ة  ط���رت، 
داوايانكردووة  شةشةمدا  ثَينجةمء 
هةبَيت  نوَينةرى  يةكَيتييةكةيان 
هةرَيمى  ئابووريى  ئةنجومةنى  لة 
بةآلم حكومةتى هةرَيمى  كوردستان، 
داواكارييةيانى  ئ��ةو  كوردستان 

جَيبةجَينةكردووة.
بةرثرسى  شةريف،  حةمة  كاميل 
يةكَيتيى  ثةيوةندييةكانى  راطةياندنء 
كوردستان-  هةرَيمى  خاوةنكارانى 
لقى سلَيمانى، لةم بارةيةوة رايطةياند: 
»ئَيمة ثَيمانواية ئةنجومةنى ئابووريى 
كةموكورتى  كوردستان  هةرَيمى 
ذوورى  بةتةنيا  ضونكة  ه��ةي��ة، 
تايبةت  نوَينةرايةتى كةرتى  بازرطانى 

نوَينةر،  يةك  بة  ئةوانيش  دةك��ات، 
نوَينةرمان  ئَيمةش  هةوَلدةدةين  بؤية 

هةبَيت لةو ئةنجومةنةدا«.
ب���ةرث���رس���ى راط���ةي���ان���دنء 
ثةيوةندييةكانى يةكَيتيى خاوةنكاران، 
لةكاتَيكداية  »ئةم كَيشةيةمان  وتيشى: 
خاوةنكارانى  يةكَيتيى  وةك   ئَيمة  كة 
عَيراق نوَينةرمان هةية لة ئةنجومةنى 
حكومةتى  بةآلم  عَيراق،  ئابووريى 
ئَيمةى  داواكةى  كوردستان  هةرَيمى 
قبوءأل نةكردووة بؤ بة ئةندامبوونمان 
هةرَيمى  ئابووريى  ئةنجومةنى  لة 

كوردستان«.
هةر لةو كؤبوءنةوةيةى دةستةى 
خاوةنكارانى  يةكَيتيى  كارطَيإيى 
كرا  طفتوطؤ  كوردستان،  هةرَيمى 

ثَيشووترى  داواي��ةك��ى  ل��ةب��ارةى 
حكومةتى  لة  داوايان  كة  يةكَيتييةكة، 
هةَلسةنطاندنى  ك��ردب��وو  ه��ةرَي��م 
بسثَيرَيت  وةبةرهَينان  ثإؤذةكانى 
هةرَيمى  خاوةنكارانى  يةكَيتيي  بة 
كوردستان، بةآلم ئةم داواكارييةشيان 

جَيبةجَينةكراوة لةاليةن حكومةتةوة.
دةستةى  كؤبوءنةوةيةدا  لةو  هةر 
خاوةنكارانى  يةكَيتيى  كارطَيإيى 
ه��ةرَي��م��ى ك��وردس��ت��ان ب��إي��اري��دا 
دي��راس��ةى  نزيكدا  م��اوةي��ةك��ى  ل��ة 
املساهمة(  )ش��رك��ة  دام��ةزران��دن��ى 
كة  بكات،  ثشكدار  كؤمثانيايةكى 
ثشك  بتوانن  خاوةنكاران  سةرجةم 
مةبةستةش  ئةم  بؤ  تيايدا،  بكإن 

ثَيكهَينرا. ليذنةيةك 

هةنطاو هاشم- هةولَير

ت��ةم��ل��ي��ك��ك��ردن��ي زةوي���ي���ة 
كشتوكاَلييةكان كة لة خولي رابردووي 
دةرض���ووة،  بؤ  ياساي  ثةرلةمان 
بودجةي  لة  جَيبةجَينةكراوةو  تائَيستا 
بإة  هيض  حكومةت  ئةمساَليشدا 

ثارةيةكي بؤ تةرخاننةكردووة.
زةوي��وزار  طشتيى  بةإَيوةبةرى 
ئاماذة  كشتوكاأل،  وةزارةت����ى  ل��ة 
زةويية  تةمليككردنى  دةك��ات:  بةوة 
دةوَيتء  زؤرى  كاتى  كشتوكاَلييةكان 
كَيشةيان زؤرة، لةوانة كَيشةي دارايي، 
كشتوكاَليش  ليذنةى  ئةندامَيكى 
هيض  »حكومةت  دةك��ات:  ئاشكراي 
ئةم  جَيبةجَيكردنى  بؤ  بودجةيةكى 

تةرخاننةكردوءة«. ياساية 
بةإَيوةبةرى  محَيدين،  طةالوَيذ 
وةزارةت���ى  ل��ة  زةوي����وزار  طشتيى 
بة  ئاو،  سةرضاوةكاني  كشتوكاألء 
تاثؤكردنى  راطةياند:  رؤذن��ام��ةى 
كَيشةى  كشتوكاَلييةكان  زةوي��ي��ة 
دةوَيت،  زؤرى  كاتى  تَيدايةو  زؤرى 
ضونكة دةبَيت بزانين هةر ثارَيزطايةك 
هةية،  زةوى  ثارضة  طوندو  ضةند 
بؤ  دةضن  هةية  ليذنةمان  هةروةها 
تاضةند  زةوييةكان  بزانن  ئ��ةوةى 
مةرجةكانى تاثؤكردنى تَيداية، يةكَيكى 
ياسا  دوء  ئةوةية  كَيشةكانمان  لة  تر 
ياساكانى  كة  جَيبةجَيدةكةين،  ثَيكةوة 
تةسوييةء تةمليكة، كة ئةو زةوييانةى 
ن��ةك��راوة،  تةسويية  خ��ؤى  ك��ات��ى 
ناوضة  كة  دةكرَيت،  تةسويية  ئَيستا 
هةروةها  دةطرَيتةوة،  سنوءرييةكان 
مافةكانى  تةمليكيش  ي��اس��اي  ل��ة 
بةناو  زةوييةكةي  دةدرَيتء  جوتيار 

دةكرَيتةوة.
سةبارةت بة كَيشةكانى تاثؤكردنى 
»لة  وتى:  كشتوكاَلييةكان،  زةويية 
كشتوكاَلييةكان  زةويية  تاثؤكردنى 
شارةوانىء  كَيشةى  زؤرة،  كَيشةمان 
كَيشةى  رءوي  لة  هةية،  داراييمان 
هةية  زةوى  هةندَيك  شارةوانييةوة 
ئةمة  ك��ة  ن��اوش��ار،  ك��ةوت��وءن��ةت��ة 
يان  دروس��ت��دةك��ات،  بؤ  كَيشةمان 
نيية،  عةقدى  هةية  زةوى  خ��اوةن 
لة  زةوييانةى  ئةو  زؤربةى  هةروةها 
هةن،  دهؤك  سلَيمانىء  ثارَيزطاكانى 
كةمترة،  دؤنم   )25( لة  زةوييةكانيان 
ناتوانرَيت  ياسا  بةثَيي  بةمجؤرةش 
روءي  لة  تاثؤبكرَيت،  زةوييةكانيان 
ليذنةكانمان  داراي��ي��ةوة،  كَيشةى 
شةوانيش  زؤرج���ار  دةردةض����نء 
بؤ  ثارةكةيان  زةحمةت  بة  دةمَيننةوة 

سةرف دةكرَيتةوة«. 
تةمليككردن،  ي��اس��اي  ب��ةث��َي��ي 
زةوى  ت��اث��ؤك��ردن��ى  م��ةرج��ةك��ان��ى 
كةسة  ئ��ةو  دةب��َي��ت  كشتوكاَليى 
ناوضةية  ئةو  خةَلكى  جوتياربَيتء 

بَيت كة زةوييةكةى هةية، زةوييةكةى 
لةبةردةستبَيتء كشتوكاَلى تَيدا بكاتء 
هيض كَيشةيةكى نةبَيت، هةروةها نابَيت 

زةوييةكة لة )25( دؤنم كةمتر بَيت.
ط���ةالوَي���ذ م��ح��َي��دي��ن ئ��ةوةش��ى 
دؤنم  ضةند  نازانن  كة  خستةإوو، 
ك��وردس��ت��ان  ه��ةرَي��م��ى  ل��ة  زةوى 
كيلؤمةتر    )30( بةآلم  تاثؤدةكرَيت، 
كةوتووةتة  كشتوكاَلييةكان  زةويية  لة 
ماستةرثالنى هةولَيرء ئةوةش كَيشةى 

بؤ دروستكردوءن.
عةلى  ج���ةالل  ل��ةب��ةرام��ب��ةردا، 
عةبدوَلآل، سةرؤكى ليذنةى كشتوكاألء 
كوردستان،  ثةرلةمانى  لة  ئاودَيريى 
تائَيستا  روءنيكردةوة:  رؤذنامة  بؤ 
هةرَيمى  لة  زةوييةكان  تةسوييةى 
تاوةكو  تةواونةبوءن،  كوردستان 
تةواونةبَيتء  تةسوييةكردنةكةش 
تاثؤكردنى  دابيننةكرَيت،  بؤ  ثارةى 

زةويية كشتوكاَلييةكان زةحمةتة.
ئ���ام���اذةي ب��ةوةش��ك��رد: ه��ةر 
بكرَيت،  تةمليك  ئةطةر  زةوي��ي��ةك 
كةسي  حةوت  ليذنةيةكى  ثَيويستة 
روءثَيويش  دادوةرء  ثَيكبهَينرَيتء  بؤ 
دةبَيت  هةروةها  بن،  بةشدار  تَييدا 
كة  ناوضةيةى  لةو  بكرَيت  بانطةواز 
تاثؤدةكرَيتء سةرجةم  زةوييةكانيان 
ناوضةية  ئ��ةء  زةوييةكانى  ثارضة 
تةسويية  نةخشةو  س��ةر  بخرَيتة 

بكرَيت، دواتر تةمليك بكرَيت.
كشتوكاألء  ليذنةى  س��ةرؤك��ى 
كوردستان  ثةرلةمانى  لة  ئاودَيريى 
بودجةى  لة  دةكات:  بةوةش  ئاماذة 
هةرَيمى  حكومةتى  )2010(ى  ساَلى 
بؤ  ب��ودج��ةي��ةك  هيض  ك��وردس��ت��ان 
زةويية  تاثؤكردنى  بةإَيوةضوءنى 
بةآلم  تةرخاننةكراوة،  كشتوكاَلييةكان 
ئةم  ناوضةيةك  ضةند  نموءنة  وةكو 

ياسايةى لةسةر جَيبةجَيدةكرَيت.
بةراييةكاني  هةنطاوة  لةئَيستادا 
كشتوكاَلييةكان  زةويية  تةمليككردني 
ل��ةض��ةن��د ن��اوض��ةي��ةك��ي  ه��ةرَي��م��دا 
لةذَير  كارةكان  دةستيثَيكردووةو 

تاقيكردنةوةدان. تاوءتوَيكردنء 
تؤفيق،  ثَيشةوا  لةبةرامبةردا، 
ئةندامى ليذنةى كشتوكاألء ئاودَيريى، 
تاثؤكردنى  ياساي  وتى:  رؤذنامة  بؤ 
خولى  لة  كشتوكاَلييةكان  زةويية 
كوردستان  ثةرلةمانى  دوءةم���ي 
ليذنةكةشمان  راثؤرتى  لة  دةرضوءة، 
لةم خولةدا ئاماذةمان بؤ ئةوة كردوءة، 
بودجة  هةرَيم  حكومةتى  ثَيويستة  كة 
دابين بكات بؤ ئةم  ياساية، بؤئةوةى 
رَيوشوَينى جَيبةجَيكردنةكةى بكةوَيتة 

كارةوة.
زةوى  ثارضة  هةندَيك  وتيشى: 
كوردستان  هةرَيمى  ثارَيزطاكانى  لة 
كشتوكاَلييةكان  زةويية  تةمليككردنى 
نموءنة،  وةك��و  دةستيثَيكردوءة 
هةروةها جَيبةجَيكردنى ئةم ياسايةش 

تايبةت  بودجةيةكى  بة  ثَيويستى 
حكومةتى  ئَيستا  تاوةكو  بةآلم  هةية، 
بودجةيةكى  هيض  كوردستان  هةرَيمى 

مةبةستة،  ئةم  بؤ  تةرخاننةكردووة 
ياساية  ئ��ةم  وادةك����ات  ئ��ةم��ةش 

جَيبةجَينةكرَيت.
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حكومةت هيض بودجةيةكى بؤ )تةمليك(كردنى 
زةويية كشتوكالَييةكان تةرخاننةكردءوة

بزنسمانانى كوردستان
داوادةكةن نويَنةريان لة ئةنجومةنى ئابووريدا هةبَيت

ثَيوةنان لة موءضةدا
ئ���ةو ث���ارةي���ةى ك���ة لة 
موءضةى  ب��ؤ  ك��وردس��ت��ان��دا 
خانةنشينء  فةرمانبةرانء 
دةإوات،  حيزبييةكان  كاديرة 
شتَيكى  جيهاندا  ل��ة  رةن��ط��ة 
لة  ئ��ةم��ةش  ب��َي��ت،  كةموَينة 
وةك  ئابوءرييةكةيةوة  رءانطة 
دةكرَيت،  وَينا  خراث  اليةنَيكى 
ثارةيةى  ئةو  ئةطةر  تةنانةت 
بة  كوردستاندا  هةرَيمى  لة  كة 
موءضةى فةرمانبةران دةدرَيت، 
كة ديارة بةشَيكيان كاديرى حيزبن بةراوردى بكةين بة 
حكومةتى ناوةنديى عَيراق، ئةوجا بؤمان رووندةبَيتةوة 
كة لة كوَيداين، بودجة لة دووبةش ثَيكدَيت، بودجةى 
بةكاربردنء بودجةى وةبةرهَينان، ساَلى )2008( ئةو 
ب�ؤ  عَيراقدا  لة  بةكاربردندا  بودجةى  لة  كة  ثارةيةى 
بةكاربردن  بودجةى  )38.6%(ى  تةرخانكراوة  موءضة 
بووة، بةآلم لة هةرَيمى كوردستاندا ئةم رَيذةية زؤر 
زياتر بووةو )58.15%( بودجةى بةكاربردن بؤ موءضة 

بووة.
بة  كوردستاندا  لة  ثارةيةى  ئةو  دةَلَيين  كاتَيك   
نيية  وا  ماناى  ثارةيةكى زؤرة،  دةدرَيت،  موءضةخؤر 

ثارة بؤ ثرؤذةكانى وةبةرهَينان نةمابَيتةوة.
لةو  بؤ خ��ؤدةرب��ازك��ردن  ك��وردى   دةس��ةآلت��ى 
ثرؤذة  نةبوونى  لةبارةى  كة  هاوآلتييان  طازندانةى 
وةآلمَيكى  دةيكةن،  دةيانكردء  خزمةتطوزارييةكانةوة 
موءضةى  بؤ  بودجة  زؤرى  هةرة  »زؤرينةى  هةية 
رستةيةش  ئةم  زؤرج��ار  دةإوات«،  فةرمانبةران 
هاوآلتييان  بة  هةَلةيان  ذمارةى  رَيذةو  تَيدةثةإَيننء 

طةياندووة، ضؤن؟
وتوويانة  خوَيندوومانةتةوة،  لَيبووةو  طوَيمان 
ئةمة  يان )65%(ى بودجة بؤ موءضة دةإوات،   )%63(
ئةم رَيذانة هى  بؤ ضةواشةكاريى بووة، ضونكة  تةنيا 
بودجةى بةكاربردن بووة، نةك كؤى طشتيى بودجة، 
لةم  زؤر  تةرخانكراوة  موءضة  بؤ  كة  ثارةيةى  ئةو 

رَيذانة كةمتر بووة، ضؤن؟
بؤ موءضةى فةرمانبةرانى حكومةتء خانةنشينء 
ترليؤنء   )3( رابردوو  ساَلى  حيزبييةكانيش،  كاديرة 
ثَيشنياز  حكومةتةوة  لةاليةن  دينار  مليار   )419(
كراوة ثةرلةمانيش هةمان ذمارةى ثةسةند كرد، واتة 
 )419( ترليؤنء   )3( بة  ثَيويستم  من  وتى  حكومةت 
لة  بةآلم حكومةت جطة  بؤ موءضة،  دينار هةية  مليار 
دينار،  مليار   )467( تةرخانكراو  ثارةى  خةرجكردنى 
كة )382( مليؤن دؤالر دةكات بةشَيوةى زيادةإةويى 
موءضةدا  لة  زيادةإةويى  دةكرَيت  كردووة،  خةرجي 
بكرَيت، بةآلم بة ذمارةيةك لةطةأل لؤجيكدا بطونجَيت، 
دةفتةر   )200( هةزارء   )38( حكومةتَيك  دةكرَيت  ئايا 
داواى  خؤى  كة  ل��ةوةى  بكات  خةرج  زياتر  دؤالر 

كردووةو بؤى تةرخانكراوة؟
ثَيشمةرطةش  وةزارةتى  بة  ثارة  ئةم  بَلَيين  ئةطةر 
هيض  زيادةإةويكردنة  ئةم  ضونكة  نيية،  راست  دراوة 
نييةو  ثَيشمةرطةوة  وةزارةت��ى  بة  ثةيوةندييةكى 
مليارء   )971( دراوة  ثَيشمةرطة  وةزارةتى  بة  ئةوةى 
)666( مليؤن دينارةو لة خانةيةكى جياوازتردا ئةذمار 
وةزارةتةكانىء  بنةماي  لةسةر  حكومةتَيك  كراوة، 
 )302( هةزارو   )616( كة  فةرمانبةرةكانى،  ذمارةى 
فةرمانبةرةكانيشى  ثلةى  تةنانةت  بووة،  فةرمانبةر 
دياريكردبَيت، بؤ نموءنة وتوويةتى )48( فةرمانبةرى 
بةوشَيوةية  دوو،  ثلة  فةرمانبةرى   )816( يةكء  ثلة 
ئةوجا  دياركردووةو  وةزيفييةكةى  ثلة   )10( هةر 
ئايا  موءضة،  بؤ  كردبَيت  تةرخانكراوى  ثارةى  داواى 
دةكرَيت )382( مليؤن دؤالر زياتر خةرج بكات لةوةى 
كة بؤى تةرخانكراوة؟!، ئةمة جَيطاى لةسةر وةستانةو 
بةتايبةت  ثةرلةمانء  ناو  فراكسيؤنةكانى  دةبَيت 
ئاشكراى  بكةنء  بؤ  بةدواداضوءنى  ئؤثؤزسيؤن 
بةو  دراوة،  بةضى  مليؤن دؤالرة   )382( ئةم  كة  بكةن 
لة  خةرجكراوة  زيادةإةويى  بةشَيوةى  كة  ثارةى 
قوتابخانةى   )285( دروستكردنى  ثارةى  موءضةدا، 
)18( ثؤلى هاوضةرخة، ضونكة تَيضوونى دروستكردنى 
 )600( مليارَيكء  ئَيستا  شَيوةية  لةو  قوتابخانةيةكى 

مليؤن دينارة.
لةطةأل هةموو ئةمانةشدا بة موءضةى فةرمانبةرانء 
زيادةإةويية  ئةو  حيزبء  كاديرى  خانةنشينء 
مليار   )952( ترليؤنء   )9( لة  كراوة،  كة  زؤرةشةوة 
ترليؤنء   )4( رابردوودا،  لةساَلى  خةرجكراو  دينارى 
)169( مليار دينار بؤ موءضة بووة، كة )41.8%( بودجة 
مليار   )432( ترليؤنء   )11( لة  ئةمساَليش  بؤ  دةكات، 
دينار  مليار   )999( ترليؤنء   )4( ثةسةندكراو،  دينارى 
بؤ موءضة بووة، كة )43%(ى بودجة دةكات، ن�����ةك 
)63%(ى بودجة، وةك ئةوةى كة طوَيبيستى دةبووين، 
فةرمانبةرانء  موءضةى  خةرجكردنى  ثاش  واتة 
 )433( ترليؤنء   )6( حيزبيش،  كاديرى  خانةنشينء 
ثارةيةى  ئةم  ئايا  ماوةتةوة،  بودجة  دينارى  مليار 

ماوةتةوة لة بودجة بؤ ثرؤذة تةرخانكراوة؟
بةدَلنياييةوة نةخَير، دةكرَيت لة ذمارةكانى ئايندةدا 
تَيدا  ثارةى  كة  بخةينةإوو  بوارانة  ئةو  درشتيى  بة 

خةرجكراوة.

عةلى حةمةساَلح

راظةى بودجة

AFP :فؤتؤ كةرتى كشتوكاأل ثَيويستى بة بوذاندنةوةية 
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ميدياء ثةرلةمان
داخ��س��ت��ن��ي 
دةرطاي ثةرلةمان 
ميدياكاران  ل��ة 
مةزنة،  عةيبَيكي 
 )150( نزيكةي 
لةمةوبةر  س��األ 
)ب������������روك( 
ي  ر نتا ما لة ر ثة
ب���ةري���ت���ان���ي 
روودةك����ات����ة 
رؤذنامةنووساني نَيو هؤَلي ثةرلةمانء 
ثَييان دةَلَيت ئَيوة دةسةآلتي ضوارةمن، 
 )150( دواي  كوردستان  ثةرلةماني 
دةرطا  هؤ  بةبآ  مَيذووة  لةم  ساأل 
ب����ةإووي دةس��ةآلت��ي ض��وارةم��دا 
دواكةوتووترين  يةمةن  دادةخ��ات، 
س��ن��وورة،  ل��ةم  عةرةبيية  وآلت���ي 
كةناَل�ي ئاسماني يةمةن دانيشتنةكاني 
بؤ  هةراشةوة  شةإء  بة  ثةرلةمان 
نةك   دةطوازَيتةوة  ع��ةرةب  هةموو 
ئَيمة  كة  بةغدا  يةمةنييةكان.  بؤ  هةر 
دةمانةوَيت ضاومان ل�آ بكةن، كة ئَيمة 
دةمانةوَيت لةئَيمةوة فَيري ديموكراسي 
ناطرن،  ميدياكارَيك  لةهيض  رَيطة  بن، 
لةإَيطةي  دن��ي��ا  ثةرلةمانةكاني 
ميدياكارانةوة شةإة كورسيء شةإة 
جنَيوةكانيشيان دةطوازرَيتةوة، ميدياي 
كوردييةكةي  سوَيندخواردنة  توركي 
لةيال زانايان لةساَل�ي )1992( لة كةس 
هةَلضوونةكةي  ئةوة  نةك  نةشاردةوة 
دةميريليشيان نيشاندا كاتَيك نةإاندي!!

هةر  نةك  بةريتاني  ثةرلةماني 
رووي  هاوآلتييانيش  ميدياكاران 
ت��َي��دةك��ةنء ط��وآ دةط���رن، ل��ةوآ 

منداآلنيش دةتوانن طوآ بطرن.
طشتطيرةكاني  ديكتاتؤرو  وآلتة 
دنياش بؤ ئةوةي خؤيان ديموكراسي 
طفتوطؤكان  لة  هةندَيك  نيشانبدةن، 
دةط��وازرَي��ت��ةوةو ك��ةس دةرط��ا لة 
ميسرو  بإوانة  داناخات،  ميدياكاران 

كوباء ضينء..هتد.
لةهةموو  دةب��َي��ذآ  ث��اي��ةدارَي��ك 
نيية  بؤيان  ميدياكاران  واية،  دنيادا 
كؤبوونةوةكاني  هؤَل�ي  نَيو  بضنة 
ثةرلةمانةوة ئةمة شةرمَيكي طةورةية 
بكرَيتة ئينطليزي، ضونكة داواي بةَلطة 

دةكرَيت.
ميدياكاران  لة  دةرط��ا  داخستني 
بايةخكردني  ب�آ  كوشتنء  وات��ة 
نوَينةري  ثةرلةمانتاران  ثةرلةمان، 
خةَلكن، خةَلك ضاوةإَيي ئةوةيان ل�آ 
كةضي  بكةن،  نوَينةرايةتيان  دةكات، 
رَيطري لةوة دةكرَيت كة خةَلك بزانن 

ثةرلةمان باسي ضي دةكةن.
داخ��س��ت��ن��ي دةرط����ا ب���ةإووي 
شاردنةوةي  لة  جؤرَيكة  ميدياكاراندا 
خةَلك،  طشتىء  راي  لة  زان��ي��اري 
خةَلك  ل��ة  زان��ي��اري  ش��اردن��ةوةي 
س��ةرةت��اي��ةك��ة ب��ؤ زةب���روزةن���ط، 
هةَلمةتي  لةتيف  كة  زةب��روزةن��ط 
شاعير لةبارةيةوة دةَلَيت بةرد دَينَيتة 
ب��ةرةو  هةنطاوة  يةكةمين  دةن��ط، 

ديكتاتؤريةت...
ئَيمة  ثةرلةمانةكةي  بإواناكةم 

زابن..
رَي��ط��ةط��رت��ن ل��ة م��ي��دي��اك��اران، 
نةشياو كة  كارَيكي  بؤ  زةمينةسازيية 
ديكة  بةإَيطةي  زانياريية  دزةكردني 
بَلَيين،  ناوي  نيية  جوانيش  تةنانةت 
قسةكردن  بؤ  رامدةكَيشَيت  ئةمة 
لةسةر طةندةَل�ي بةربآلو كة هؤيةكةي 
بوو  خ���وارةوةو  داب��ةزي��ة  لةسةوة 
ئةم  تا  دةوآ  زؤري  كاتي  بةنةريت، 

نةريتة ببَيتة عةيبة!!
دزةك��ردن��ي ه���ةواألء زان��ي��اري 
كاتي  لةئايندةدا  ناياسايي  بةشَيوةي 
ضارةسةركردن،  بؤ  دةوَي��ت  زؤري 
دةرطاكة  كردنةوةي  بة  ئَيستا  بةآلم 
كؤبوونةوة  ئ��ةودةم  دَي��ت،  كؤتايي 

نهَينييةكانيشي كةس نايانطوازَيتةوة.
ل��ة ث��ةرل��ةم��ان��ي ب��ةري��ت��ان��ي��دا 
وةزي��رانء  س��ةرؤك  ثةرلةمانتاران 
ضنط�آ  ث��إ  دةك��ةن��ة  وةزي��رةك��ان 
ب��ةدواداض��وون  ثرسياركردنء  بة 
ميدياكاران ئةمة دةطوازنةوة، بةوةش 
بةريتانيا  ديموكراتييانةي  رووي 

نيشاندةدةن ئةدي ئَيمة!!.

لةتيف فاتيح فةرةج

راثؤرتى: دلَير عةبدولخالق

ثرسى بةشداريكردنى راطةياندنةكان 
لة دانيشتنةكانى ثةرلةمانء كاردانةوةى 

نةرَينيى سةرؤكى ثةرلةمان، 
ئةنجامةكةى بايكؤتى فراكسيؤنى طؤإان 

بؤ يةكَيك لة دانيشتنةكانء سةثاندنى 
ئابلؤقةى زانياريي لة ثةرلةمانةوة بؤ 

هاوآلتييان درَيذ دةكاتةوة.

هؤَلة  ئةندامانى  بإيارة  ئ��ةوةى  لةطةأل 
بضووكةكةى ثةرلةمانى كوردستان، نوَينةرى 
هةرَيمى  فراوانةكةى  رووبةرة  دانيشتووانى 
دواى  دةردةكةوَيت  بةآلم  بن،  كوردستان 
زياتر لة شةش مانط بة كَلؤمدانى دةرطاكانى 
رؤذنامةنووساندا،  رووى  بة  ثةرلةمان 
بإواى  هةَلبذاردووة.  بَيدةنطييان  زؤرينةيان 
دةنطى  بَيدةنطيية  ئةو  واية؛  ضاودَيرانيش 
هاوآلتييانء  ضةوساندنةوةى  بؤ  )بةَلَي(ية 
دةستإاطةيشتن  مافى  لة  بَيبةشكردنيان 
كةناَلةكانى  رَيطةى  لة  زانيارييةكان  بة 

راطةياندنةوة.

نموونةيةكى دةطمةن
ثةرلةمان،  سةرؤكايةتى  وةآلم��ى  بَي 
 2010/9/19 لة  ياداشتانةى  ئةو  بةرامبةر 
ء  يةكطرتوو  )ط���ؤإان،  فراكسيؤنةكانى 
كردووةتةوةء  بةرزيان  ئيسالميى(  كؤمةَلى 
سةبارةت بة ثرسى راطةياندنء ثةخشكردنى 
ئةنجامةكةى  دانيشتنةكان،  راستةوخؤى 
كاردانةوةى توندى سةرؤكى ثةرلةمان لةطةأل 
بؤ  دواتريش  طؤإانء  فراكسيؤنى  جَيطرى 
يةكةمجار لة مَيذووى ثةرلةمانى كوردستاندا 
ئةندامَيكى  كردنةدةرةوةى  دةنطدانى  خستنة 
بايكؤتى  بةدوايشيدا  فراكسيؤنء  هةمان 

تةواوى فراكسيؤنةكةى لَيكةوتةوة.
لة  زانيارييةكان  وةرطرتنى  بةثَيى 
دةنطدانى  كاتَيك  ثةرلةمانتار،  ذمارةيةك 
مةال  عةبدوَلال  ثةرلةمانتار  دةرةوةى  كردنة 
ثَيشتر  ناوبراو  دةنطدانةوة،  خراوةتة  نورى 
دةسةآلتة  لة  زيادةإؤييكردن  ثاساوى  بة 
لةو  ثةرلةمان،  سةرؤكى  ياساييةكانى 

دانيشتنة ضووةتة دةرةوة. 
فراكسيؤنى  ئةندامى  عيزةدين،  ثةيمان 
»سةرؤكى  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  طؤإان 
بكاتة  ث��ةرل��ةم��ان  دةي��ةوَي��ت  ث��ةرل��ةم��ان، 
بَيتء  بةإَيوةبةرى  خؤى  كة  قوتابخانةيةك، 
ئةندامةكانيشى قوتابى بن، بايكؤتى دانيشتنى 
كاردانةوةى  بؤ  ثةرلةمانيش  راب��ردووى 
ثةرلةمانء  ئةندامانى  بةرامبةر  ئةو  توندى 
رَيطةنةدان  ياداشتةكانمان،  وةآلمنةدانةوةى 

بة دةربإينى ثةرلةمانتاران دةطةإَيتةوة«.
دةكات؛  بةوة  ئاماذة  طؤإان  ئةندامةكةى 
ئةوان دةستبةردارى ثرسى راطةياندن نابن، 
ضونكة وةك ئةو دةَلَيت: ئةو خةَلكةى دةنطى 
هةر  ثةرلةمان،  ئةندامى  ببنة  داوة  ئةوان  بة 
ئةو خةَلكانةش مافى ئةوةيان هةية لة رَيطةى 
ئاطادارى كارةكانى  كةناَلةكانى راطةياندنةوة 

ثةرلةمانء نوَينةرةكانيان بن.

قؤناغى ئاشكراى سانسؤرى 
راطةياندنةكان

ثةرلةمان  دانيشتنةكانى  سانسؤركردنى 
ضةند  دواى  رؤذنامةنووساندا،  رووى  بة 
لة تةمةنى خولى سَييةمى ثةرلةمان  مانطَيك 
لة  ئ��ةوةت��ا  ثَيكرد،  دةس��ت��ى  ئاشكرا  ب��ة 
د.كةمال  لةطةأل  »رؤذنامة«دا  ضاوثَيكةوتنى 
مانطى  لة  كة  ثةرلةمان،  كةركوكى سةرؤكى 
رايدةطةيةنَيت:  سازكراوة،  ئةمساأل  ئايارى 
دانيشتةكان  لة  يةكجاريى  بة  »راطةياندنةكان 

قةدةغة دةكةين«.
ذمارة  لة  كة  ضاوثَيكةوتنةكةدا،  دةقى  لة 
بآلوكراوةتةوة   2010/4/6 رؤذى  )576(ى 
ئةوةى  راطةياندووة؛  ثةرلةمان  سةرؤكى 
ثَيشتر لة ثةرلةمان هةبووة، كة راطةياندنةكان 
ئَيستا  ب��ووة!  هةَلة  هؤَلةكةبوون  لةناو 
رؤذنامةوان  بؤ  تايبةت  شوَينى  دةمانةوَيت 
بودجة،  ثةسةندكردنى  دواى  دروستبكةينء 
كةناَلى ئاسمانىء راديؤى هةرَيمى ثةرلةمان 
دةكةينء  كارا  راطةياندن  واتة  بكةينةوة، 
تؤمار  دانيشتنةكان  ئةوانةوة  رَيطةى  لة 

دةكرَيتء دةدرَيتة هةموو كةناَلةكان.
لَيدوانة  دؤخ��ةء  ئةو  درَي��ذب��وون��ةوةى 
دةرى  ثةرلةمانتاران  يةكلةدواييةكةكانى 
بة  ثةرلةمان  ئةندامانى  زؤرينةى  دةخات 
لةطةأل  ثةرلةمان،  سةرؤكايةتى  ثَيضةوانةى 

رووى  بة  نين  دانيشتنةكاندا  قةدةغةكردنى 
رؤذنامةنووساندا.

ئةندامى  عةبدوإلةحمان،  د.س���ةروةر 
ثَيشتر  كوردستانيى،  فراكسيؤنى  لة  يةكَيتى 
لةطةأل  هةرطيز  »من  راطةياند:  رؤذنامةى  بة 
ئةوةدانيم رَيطة لة راطةياندنةكان بطيرَيت بَينة 
خؤيانء  بة  رَيطة  هةقة  ثةرلةمانةوة،  هؤَلى 
رووماَلى  بدرَيت  رَيكؤردةكانيان  كامَيراء 

دانيشتنةكانى ثةرلةمان بكةن«.
وةرت��ى،  د.ئ��ةح��م��ةد  الى خ��ؤش��ي��ةوة، 
راطةياندن،  رؤشبيريىء  ليذنةى  ئةندامى 
بزووتنةوةى  فراكسيؤنى  سةرؤكى  هاوكات 
خولى  لة  ك��رد؛  ب��ةوة  ئاماذةى  ئيسالميى 
دووةمى ثةرلةمان راطةياندنةكان لةناو هؤَلى 
ناوخؤش  ثةيإةوى  بةثَيى  بوون،  ثةرلةمان 
بةشَيوةيةكى  دانيشتنةكان  هاتووة:  تَييدا  كة 
راطةياندنةكان  بة  رَيطة  واتة  كراوةبَيت، 
دةدرَيت، لةبةر ئةوة باشتر واية رَيطة بدرَيت 
لة  كارةكانيان  ئازادانة  راطةياندنةكان  بة 

ثةرلةمان جَيبةجَي بكةن.
طؤإان  فراكسيؤنى  كاردانةوةكةى  دواى 
هةفتةية  ئةم  بؤ  بإيارة  ثرسة،  ئةو  لةسةر 
داواى  ثةرلةمان  ئةندامانى  لة  بةشَيك 
راطةياندنةكان  ثرسى  بة  تايبةت  دانيشتنَيكى 

بكةن.
ثةيإةوى  »بةثَيى  وتى:  وةرتى،  ئةحمةد 
 )¼( ك��وردس��ت��ان  ثةرلةمانى  ن��اوخ��ؤى 
دانيشتنَيكى  ثَيشنيازى  هةية  بؤيان  ئةندامان 
خةريكى  ضوارضَيوةيةدا  لةو  بكةن،  تايبةت 
ئامانجى  ب��ة  ئيمزاين،  ك��ؤك��ردن��ةوةى 
بة  تايبةت  دانيشتنَيكى  بةإَيوةضوونى 

راطةياندنةكان لة ثةرلةماندا«.

ئةو نهَينييةى ثةرلةمان 
دةيشارَيتةوة!

ثةرلةمان  سةرؤكايةتى  هةَلوَيستى 
بةرامبةر كةناَلةكانى راطةياندن، دروستكةرى 
ناوةندى  ئ��اوةزى  لة  ثرسيارة  ضةندين 

ه��ةروةك  ك��وردى،  ميدياى  رؤشنبيريىء 
دةثرسن:  رؤذنامةنووسان  زؤرجار  ضؤن 
»تؤ بَلَييت ض نهَينييةكى تةواو شاراوة هةبَيت، 
كة ثةرلةمان دةيةوَيت لة هؤَلة بضووكةكةى 
خؤى ثارَيزطاريى لَيبكاتء ضاوى راطةياندنء 

راي طشتيى لة ئاست دابخات؟!«.
نياز عةبدوَلال، رؤذنامةنووس لة هةولَير، 
مافى  بة  ثةيوةنديدارة  بابةتة  »ئةم  وتى: 
طةياندنى زانياريى بة هاوآلتييان، ئةو كارةى 
بإطة  ئةو  ثَيشَيلكردنى  ثةرلةمان جطةلةوةى 
راطةياندنةكان  دةدات  رَيطة  كة  ياسايةية، 
ثَيشَيلكردنى  ث��ةرل��ةم��ان��ةوة،  ن��او  بضنة 
ثةيماننامة  م��رؤظء  مافةكانى  جاإنامةى 
لة  خةَلكة  بَيبةشكردنى  نَيودةوَلةتييةكانء 
سةرةتاييترين مافى خؤى، كة دةستطةيشتنة 

بة زانيارييةكان«.
ئةو رؤذنامةنووسةى هةولَير،  بإواى  بة 
نادرَيت،  رؤذنامةنووسان  بة  زانياريى  نةك 
ئةوةتا  لَيدةكرَيت،  رَيطريشيان  بةَلكو 
ليست  هةندَى  ثةرلةمانء  سةرؤكايةتى 
دةزطا  سانسؤركردنى  لة  دةكةن  ثشتيوانيى 
هاوآلتييان  دةيانةوَيت  واتة  راطةياندنةكان، 
ثةرلةمان  لةناو  ضى  ل��ةوةى  بكةن  بَيئاطا 

روودةدات! 
هةوآلنة  ئةو   « وتيشى:  عةبدوَلال،  نياز 
ضةوساندنةوةى  ميدياء  دذايةتيكردنى 
ديموكراسييةتى  رَيطةى  لة  هاوآلتييانة 
ثةرلةمانتاران  دونيا  هةموو  لة  زؤرينةوة، 
بؤ  ناطوازنةوة  شةإ  كةضى  دةدةن،  يةك  لة 
ثَيضةوانةوة  بة  ئَيمة  الى  هاوآلتييان،  ناو 
بة  هةميشة  ثةرلةمانتاران  دةي��ان��ةوَي��ت 
جلوبةرطى رةسمييةوة ببينرَينء دوو وشةى 
شةإةكانيشة  هةرضى  نةَلَين،  يةك  بة  طرذ 
ئاستى  ب��ؤ  دةي��ط��وازَي��ت��ةوة  راس��ت��ةوخ��ؤ 

جةماوةرء كؤمةَلطة«.
ل���ةب���ةردةم وةرط��رت��ن��ى ب��ؤض��وون��ى 
كةريم،  ساَلح  مستةفا  رؤذنامةنووسان، 
جَيطرى نةقيبى سةنديكاى رؤذنامةنووسان، 

س��ةرن��ووس��ةرى  ج��َي��ط��رى  سيفةتى  ب��ة 
بة  نيشتمانيى  يةكَيتيى  ئيتيحادى  رؤذنامةى 
رؤذنامةنووس  »ثَيويستة  وت:  رؤذنامةى 
سنوورى  ل��ة  ب��ةرف��راوان��ى  ئازادييةكى 
ئةو  ئازادة  رؤذنامةنووس  هةبَيت،  ياسادا 
يان  ثةرلةمان،  لة  دةيةوَيت  زانيارييانةى 
واتة  بخات،  بةدةستى  تر  شوَينَيكى  هةر  لة 
نابَيت هيض دةزطايةك دةست بنَيت بة رووى 
ئاسايى  مافى  ضونكة  رؤذنامةنووسةوة، 
ثةرلةمانء  دانيشتةكانى  لة  بةئاطابن  ئةوانة 

راي طشتيى لَى ئاطادار بكةنةوة«.

شةإ بؤ راطةياندنةكان 
درَيذة دةكَيشَيت

بايكؤتى  ث��رس��ي��ارةى  ئ��ةو  ل��ةب��ارةى 
فراكسيؤنى طؤإان بؤ دانيشتنةكانى ثةرلةمان 
فراكسيؤنى  ئةندامةكةى  دةكَيشَيت،  درَيذة 
بةوةكرد؛  ئاماذةى  عيزةدين،  ثةيمان  طؤإان 
بوو،  دانيشتن  يةك  بؤ  تةنيا  بايكؤتة  ئةو 
دةبَيت،  درَي��ذةى  ئ��ةوان  هةَلوَيستى  بةآلم 
كة  دةنطدةر  مافى  سةرةتايترين  ئةوةى  تا 
بؤ  ثةرلةمان،  دانيشتنةكانى  لة  ئاطاداربوونة 

خةَلك دةطَيإينةوة.
نياز  راثؤرتة،  ئةم  كؤتايى  ثةرةطرافى  لة 
عةبدوَلآل، لة هةولَيرةوة قسةكانى ئاراستةى 
دةكاتء  كوردستان  ثةرلةمانى  سةرؤكى 
ئاماذة بة راستكردنةوةى ئةو هةَلةية دةكات، 
دةإوات. سةرى  لة  ثةرلةمان  ماوةيةكة  كة 

راطةياندنةكان  »قةدةغةكردنى  دةَل��َي��ت: 
طةورةى  سانسؤرَيكى  طةورةء  هةَلةيةكى 
ثرسة  ئةو  ضونكة  ثةرلةمانة،  سةرؤكى 
كةسيى  ميزاجى  بة  ثةيوةنديى  ئةوةندةى 
بة  ثةيوةنديى  ئ��ةوةن��دة  هةية،  ئ���ةوةوة 
ئةم  نيية،  دةسةآلتةوة  ئةندامةكانى  ميزاجى 
حاَلةتةى ثةرلةمان ثاساو دةداتة ضاودَيرانى 
نَيودةوَلةتيىء رَيكخراوةكان كة توندوتيذيى 
لة  رؤذنامةوانيى  رادةربإينء  ئازاديى  دذى 

ثةرةسةندنداية«.

مستةفا ساَلح كةريم: 
رؤذنامةنووس ئازادة ئةو 
زانيارييانةى دةيةوَيت 

لة ثةرلةمان، يان لة هةر 
شوَينَيكى تر، بةدةستى 

بخات

نياز عةبدوَلآل: ئةو 
كارةى ثةرلةمان، 

بَيبةشكردنى خةَلكة لة 
سةرةتايترين مافى خؤى، 

كة دةستطةيشتنة بة 
زانيارييةكان

ثةيمان عيزةدين: ئةو 
خةَلكةى دةنطى بة ئَيمة 
داوة، مافى ئةوةى هةية 
ئاطادارى كارةكانى ئَيمةء 

ثةرلةمان بَيت

ثةرلةمان ئابَلوقةى زانياريى دةسةثيَنَيت



رؤذنامة

كوردستان  ثةرلةمانى  ئةندامى  سآ 
لة  ط��ؤإان  فراكسيؤنى  نوَينةرايةتى  بة 
كَيشةو  خاَليدا  هةشت  مةيدانيى  راثؤرتَيكى 
هةروةها  دةخةنةإوو،  قةآلدزآ  طرفتةكانى 
سةرؤكى  بة  ثَيشكةش  راثؤرتةكةيان 

ثةرلةمان كردووة.
ث��ةرل��ةم��ان��ت��ارةك��ان ك��ة ه��ةري��ةك لة 
تؤفيق  ثَيشةوا  رةس��وأل،  عةلى  د.جةعفةر 
رؤذى  ب��وون  سةعيد  د.شاهؤ  مةغديد، 
لة  ئاطاداربوون  مةبةستى  بة   2010/9/26
كةناريىء  ناوضة  لة  هاوآلتييان  كاروبارى 
طوَيطرتن  كوردستانء  سنوءرييةكانى 
ثَيشنيازةكانيان،  رةخنةء  داواكاريىء  لة 

سةردانى شارى »قةآلدزآ«يان كرد. 
لة راثؤرتةكةياندا هاتووة: »لةو سةردانةدا 
تا  سةرلةبةيانييةوة  )10(ى  سةعات  لة 
نيوةإؤ هاوآلتييانء  ثاش  )3:30(ى  سةعات 
طةإةكء  ضةند  ثيشةوةرانى  كاسبكارانء 
بةسةركردةوةء  جياوازمان  ناوضةيةكى 
سةرنجء  رةخنةء  لة  طوَيمان  نزيكةوة  لة 
س�ةعات  ل��ة  ط��رت،  داواكارييةكانيان 
لةطةأل  رؤذ  هةمان  ئ��َي��وارةى  )4-6(ى 
توَيذة  ضينء  ب��ةرف��راوان��ى  كةرتَيكى 
طشتيى  باخى  لة  هاوآلتيياندا  جياوازةكانى 
شاردا كؤبووينةوةء طفتوطؤيةكى كراوةمان 

لةطةَليان سازدا«. 
سةرنجء  ضةند  سةردانةكةدا  ئاكامى  لة 
كة  بوو،  طةآلَلة  ال  ثَيشنيازَيكيان  بيرؤكةء 
كردووةتةوةء  ثوختيان  خاَلدا  هةشت  لة 
نوءسيويانة:  راثؤرتةكةدا  ثَيشةكى  لة 
ثةرلةمان(  )سةرؤكى  بةإَيزتان  »هيوادارين 
ثةيوةنديدارةكانى  ليذنة  رَي��ط��ةى  ل��ة 
وةزارةتء  ئاطاداركردنةوةى  ثةرلةمانء 
دامودةزطا حكوميية ثةيوةنديدارةكانةوة كار 

بؤ ضارةسةركردنى بكةن«.

سةرنجء ثَيشنيازةكان
دانيشتوءانى  ط��ةورةى  كةرتَيكى   .1
كةمئاوييةوة  قةيرانى  بةدةست  شارة  ئةو 
ئاوى  طةياندنى  تؤإةكانى  دةناَلَينن، 
ناوضة جياوازةكان  طةإةكء  بة  خواردنةوة 
لةو ئاستةدا نيية كة ثَيداويستى دانيشتوءان 
لة ئاوى ثاك دابين بكات، هةروةها سستيى 
كَيشةى  ئاودا  ثرؤذةكانى  جَيبةجَيكردنى  لة 

زؤرى بؤ هاوآلتييان دروستكردووة. 
قةزاى  ق��ةآلدزآء  شارى  بةوثَييةى   .2
ناوضةيةكى  دةكةونة  بةطشتيى  ثشدةر 
بةشَيكى  ب��ذَي��وي��ى  س��ن��وءري��ي��ةوة، 
بازرطانيى  بة  بةندة  هاوآلتييان  زؤرى 
تائَيستا  لةبةرئةوةى  بةآلم  مةرزةكانةوة، 
نةناسراوة،  رةسميى  بة  »كَيلَى«  م��ةرزى 
كار  دةرفةتى  نةبوونى  بَيكاريىء  قةيرانى 
ثةرةيسةندووة،  مةترسيدار  بةشَيوةيةكى 
ثَيشنياز  كَيشةية  ئةم  ضارةسةركردنى  بؤ 
رَيطةى  لة  كوردستان  ثةرلةمانى  دةكةين 
حكومةتى  ثةيوةنديدارةكانى  دامودةزطا 
عَيراقء  دةرةوةى  وةزارةت���ى  ه��ةرَي��مء 
بة  بؤ  بكات  ك��ار  ف��ي��دراَل��ةوة  حكومةتى 
وةك  »كَيلَى«  مةرزى  ناساندنى  رةسميى 
ئؤمةرانء  حاجى  باشماخء  مةرزةكانى 
ثةروَيزخان، ئةوةش دةرفةتَيكى كارى باش 
دةكاتء  دابين  ناوضةية  ئةو  هاوآلتييانى  بؤ 
رةنطدانةوةيةكى ئابوءريى باشيشى بؤ سةر 
قةزاى رانية دةبَيت، لة رووى كؤمةآليةتىء 
هةردوو  نَيوان  ثةيوةنديى  ئابوءريشةوة 

قةزاى رانيةء ثشدةر ثتةوتر دةكات.
3. ل��ةو س��ةردان��ةدا ض��اوم��ان ك��ةوت 
قةزاى  طوندنشينةكانى  لة  ذمارةيةك  بة 
ثشدةر، كة رةخنةيةكى زؤريان لة شَيوازى 
كة  ه��ةب��وو  سلفةية  ئ��ةو  سةرفكردنى 
خانوءبةرةء  دروستكردنى  بؤ  حكومةت 
تةرخانى  طوندةكان  ئ��اوةدان��ك��ردن��ةوةى 
رَينماييةكانى  ئ��ةوان  وت��ةى  بة  ك��ردووة، 
مةرجى  ضةندين  بارةيةوة  لةو  حكومةت 

داواكار  دةبَيت  نموءنة  بؤ  تَيداية،  تةعجيزى 
 )1958( نةخشةى  بةطوَيرةى  خانوءةكةى 
كة  بكات  ثشتطيريى  كةفيلَيك  نابَيتء  بونياد 
كةمتر  دينار  هةزار   )362( لة  موءضةكةى 
كةمى  زؤر  ذمارةيةكى  تةنيا  واتة  نةبَيت، 

طوندنشينان سوءدمةند دةبن لةو سلفةية. 
بة  ك��ؤم��ةآلي��ةت��ى،  توندءتيذيى   .4
مَيينةء  رةطةزى  دذى  توندوتيذيى  تايبةتى 
كؤمةَلَيك  ذنان،  خؤكوشتنى  ثةرةسةندنى 
بونيادى  لة  هةإةشة  كة  ترسناكن  دياردةى 
ئةو  مةدةنييةكانى  ئاسؤ  كؤمةآليةتىء 
لةو  بةشَيك  هؤكارى  دةك��ةن،  ناوضانة 
دياردانة دةطةإَيتةوة بؤ قةيرانى ئابوءريىء 
دياردةى بَيكاريى، بةشَيكيشى ثةيوةنديى بة 
ياساييةكانى حكومةتء  دامودةزطا  سستيى 
رَيكخراوةكانى كؤمةَلطةى مةدةنييةوة هةية. 
ثَيشنياز دةكةين ليذنة ثةرلةمانييةكانى وةك 
داكؤكيكردن  ليذنةى  مرؤظ،  مافى  ليذنةى 
لة ذنان، ليذنةى ناوخؤء ليذنةى كؤمةَلطةى 
مةدةنى لةو كَيشانة بكؤَلنةوةء رَيطةضارةى 
حكومةتى  لةطةأل  هةماهةنطى  بة  طونجاو 
دةكةين  ثَيشنياز  هةروةها  دابنَين،  هةرَيمدا 
توندوتيذيى  بةدواداضوونى  نوءسينطةى 
ثَيبدرَيتء  ثةرةى  قةزايةدا  لةو  ذنان  دذى 
دادطاء فةرمانطةكانى ثؤليس رَيزى زياتريان 
لَيبطيرَيت تا ئةركى خؤيان لةو بوارةدا باشتر 

جَيبةجآ بكةن.
توَيذَيكى  كة  ق���ةآلدزآ،  طةنجانى   .5
ثَيكدَينن،  ش��ارة  ئةو  زيندوءى  ف��راوانء 
بَيبةشن لة زؤربةى ثَيداويستييةكانى ذيانء 
وةرزشء خؤثَيطةياندنى زةينىء جةستةيى، 
ثَيشنياز دةكةين بايةخى زياتر بة ثرؤذةكانى 
طؤإةثانى  كردنةوةى  طةنجانء  ثَيطةياندنى 
جياوازةكانى  ب��وارة  داخ���راوى  ك��راوةء 
رؤشنبيريىء  سةنتةرةكانى  وةرزشء 
بدرَيت،  بةطشتيى  جوانةكان  هونةرة  شانؤء 
هةروةها داواكارين وةزارةتى رؤشنبيريىء 
تا  رابسثَيردرَيت  هةرَيم  حكومةتى  الوانى 
هونةرمةندانء  طةنجانء  لة  جديى  ئاوإَيكى 
هةروةك  بداتةوة،  شارة  ئةو  رؤشنبيرانى 

ثَيدا،  ئاماذةيان  شارةكةش  هونةرمةندانى 
ضاالكيى  نمايشكردنى  هؤَلى  يةك  تةنيا 
هونةريى لة شارةكةدا هةية، ئةويش لةاليةن 
)ى.ن.ك( قةآلدزَيى  رَيكخستنى  كؤميتةى 

داواكاربوون  طيراوة،  بةسةردا  دةستى  ةوة 
ثةيوةنديدارةكانى  ليذنة  لةإَيى  هةوَلبدرَيت 
الوانى  رؤشنبيريء  وةزارةتى  ثةرلةمانء 
موَلكى  كة  هؤَلة  ئةم  هةرَيمةوة  حكومةتى 

طشتيية بدرَيتةوة بة حكومةت.
ماأل،  موَلكء  زةوي���وزار،  كَيشةى   .6
موَلكداريىء  ساغنةبوونةوةى  قةيرانى 
شوَينى  كرَيكارانء  مةيدانى  كَيشةى  تاثؤ، 
كَيشةن  كؤمةَلَيك  ث��ي��ش��ةوةران...  ك��ارى 
طوَيمان  بةر  هاوآلتييةوة  ضةندين  لة  كة 
ليذنة  رَي��ط��ةى  ل��ة  داواك��اري��ن  ك��ةوت��نء 
لةطةأل  هةماهةنطى  بة  ثةيوةنديدارةكانةوة 
دادطاو ئيدارة خؤجَيييةكانى ئةو قةزاية كار 
بؤ ضارةسةركردنء بنبإكردنى ئةو كَيشانة 

بكرَيت، بةجؤرَيك كة لة بةرذةوةنديى هةموو 
هاوآلتييانى شارةكةدا بَيت بآ جياوازيى.

كاتدا  ي��ةك  ل��ة  ث��ش��دةر  ن��اوض��ةى   .7
طةشتوطوزاريشة،  كشتوكاَليىء  ناوضةيةكى 
كشتوكاألء  ك��ةرت��ى  ه����ةردوو  ك��ةض��ى 
تائَيستا  ثشتطوَيخراونء  طةشتوطوزار 
كشتوكاَلىء  ثرؤذةيةكى  خاوةنى  حكومةت 
ثةرةثَيدانى  بؤ  نيية  روون  طةشتوطوزاريى 
ضارةسةركردنى  بةمةبةستى  ناوضةية.  ئةو 
ثالن  حكومةت  دةك��رَي��ت  كَيشةية  ئ��ةو 
ضةند  ثرؤذةى  جَيبةجَيكردنى  بؤ  دابإَيذَيت 
بة  طةشةدان  لةثاأل  بضووك،  بةنداوَيكى 
كشتوكاألء  دياريكراوى   ضةشنَيكى  ضةند 
لةطةأل  ك��ة  كشتوكاَليى،  ثيشةسازيى 
بطونجَيت،  ناوضةكةدا  خاكى  سروشتء 
هاندانى كةرتى  بؤ  دابإَيذَيت  هةروةها ثالن 
تايبةت لة بوارى كردنةوةى ئوتَيلء شوَينى 

حةوانةوةء طةشتياريى لة ناوضةكةدا.
بة  هةستمان  كَيشانةدا،  ئةو  لةثاأل   .8
بةشَيكيان  ك��رد،  ديكة  كَيشةى  ضةندين 
سياسةتى  بيرؤكراتييةتء  بة  ثةيوةندييان 
مةركةزيةتى ئيدراييةوة هةية، كة وايكردووة 
كاروبارى هاوآلتييان لة قةزاى ثشدةرء ناوضة 
سنوءريىء كةنارييةكانى ديكةى كوردستان 
بةطشتيى بة سستيى بةإَيوةبضَيتء مامةَلةى 
دامودةزطاكانى حكومةتدا  لةطةأل  رؤذانةيان 
ئةو  بةإَيوةنةضَيت،  ئاسان  بةشَيوةيةكى 
طةشةى  كة  واي��ك��ردووة،  كارَيكى  دؤخ��ة 
ئاسؤيى لة كوردستاندا بةطشتيى دوءضارى 
داواك��اري��ن  ل��َي��رةوة  ببَيتةوة،  ق��ةي��ران 
مةركةزيةتى  قةيرانى  ضارةسةركردنى 
بايةخدانى  ثةيإةوكردنى  كَيشةى  ئيداريى، 
مةَلبةندى  ثايتةختء  بة  ستوءنى  رةمةكىء 
كةنارييةكان،  ناوضة  لة  دوور  ثارَيزطاكان 
مامةَلة  دواكةوتنى  بيرؤكراتييةتء  كَيشةى 
لة  ناوضانة،  لةو  هاوآلتييان  فةرمييةكانى 
ثالندانانء  وةزارةتى  حكومةتء  كارنامةى 
هةرَيمى  )2011(ى  بودجةى ساَلى  ثرؤذةى 
كارى  لةبةرضاوبطيرَيتء  كوردستاندا 

ثَيويستى بؤ بكرَيت.

nawxo.rozhnama@yahoo.com
بةدواداضوون

سآ ثةرلةمانتار لة )8( خالَدا كَيشةكانى قةآلدزآ دةخةنةأوو

فؤتؤ: ئةرشيف قةآلدزآ ضاوةإَيي خزمةتكردنة 
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  توندءتيذيى كؤمةآليةتى، بة تايبةتى توندوتيذيى دذى رةطةزى مَيينةء 
ثةرةسةندنى خؤكوشتنى ذنان، كؤمةَلَيك دياردةى ترسناكن كة هةإةشة لة 

بونيادى كؤمةآليةتىء ئاسؤ مةدةنييةكانى ئةو ناوضانة دةكةن

لةبةرئةوةى تائَيستا 
مةرزى »كَيلَى« بة 
رةسميى نةناسراوة، 
قةيرانى بَيكاريىء 

نةبوونى دةرفةتى كار 
بةشَيوةيةكى مةترسيدار 

ثةرةيسةندووة

تةنيا يةك هؤَلى 
نمايشكردنى ضاالكيى 
هونةريى لة شارةكةدا 
هةية، ئةويش لةاليةن 
كؤميتةى رَيكخستنى 
قةآلدزَيى )ى.ن.ك(ةوة 
دةستى بةسةردا طيراوة



دةربةنديخان ضاوةأوانى 
بةلَيَنةكةى تالَةبانيية

ياسايةك بؤ بةرزأاطرتنى كةسايةتى مامؤستا

سةرجةم خويَندكاراني طوندَيك لة خويَندن بيَبةشدةكرَين

رؤذنامة

بةرثرسانى  بةَلَينةكانى  س��ةرةإاى 
كةمكردنةوةى  بؤ  ثةروةردة  وةزارةتى 
كَيشة ثةروةردةييةكان، بةآلم دواى )20( 
زؤربةى  تائَيستا  دةوامكردن  لة  رؤذ 
هةرَيمى  لة  خوَيندنطةكان  قوتابخانةو 
كةميى  كَيشةى  بةدةست  كوردستان 
كاريطةريى  ئةوةش  دةناَلَينن،  كتَيبةوة 
فَيركردن  ث��ةروةردةء  ثرؤسةى  لةسةر 

دروستكردووة.
زةن��ط��ى   2010/9/15 رؤذى 
خوَيندن  دةوام��ى  دةستثَيكردنةوةى 
لَيدراء )1( مليؤنء )497( هةزارء )806( 
قؤناغه كاني  له   خوَيندكار  قوتابىء 
ئاماده يي،  بنه إه تيي،  ساوايان،  )باخچه ي 
خَيرا(  خوَيندني  په يمانگه كان،  پيشه يي، 
خوَيندنگه كان  قوتابخانه و  له   رووي��ان 
كردو بةو بؤنةيةوة لة په يامَيكيدا سةفين 
هةرَيمى  پ��ه روه ردةى  وه زي��ري  دزةيى 
كة  ك��رد،  ئاشكرا  ئ��ةوةى  كوردستان  
ئه م  ب��ه رده م  گ��ه وره ي  ه��ه رة  كؤسپي 
ژَيرخانء  مه سه له ي  تازه يه،   سيستمة 

كه ميي بيناي قوتابخانه كانة. 

دةوام��ى  دةستثَيكردنةوةى  ثَيش 
ثةروةردة  وةزارةتى  ئةمساأل  خوَيندنى 
كتَيب   )%100( ئةمساأل  دا  ب��إي��اري 
قوتابخانةء  لة  داواى  دةكرَيتء  دابين 
قوتابيء  لة  كتَيب  كرد  خوَيندطةكان 
هةروةك  وةرنةطرنةوة،  خوَيندكاران 
)18817(ى  ذم���ارة  ن��ووس��راوى  ل��ة 
مةَلبةندى  ث���ةروةردةى  بةإَيوةبةرى 
سلَيمانيدا، كة رؤذى 2010/5/8 ئاراستةى 
خوَيندنطةكانى  قوتابخانةء  سةرجةم 
كراوةء واذؤى كةمال نورى، بةإَيوةبةرى 
ئاماذة  لةسةرة،  سلَيمانى  ث��ةروةردةى 
ساَلى  بؤ  ئ��ةوةى  »لةبةر  ك��راوة:  بةوة 
 )%100( بةإَيذةى  كتَيب  نوآ  خوَيندنى 
قوتابىء  لة  كتَيب  تكاية  دةكرَيت،  دابةش 

خوَيندكاران وةرمةطرنةوة«. 
بة بإواى ئارى ئةحمةد، بةإَيوةبةرى 
خوَيندنطةى ئامادةيى ئةَلآليي: »وةزارةتى 
ثةروةردة هةَلةي كرد، كة بإياريدا كتَيب 
بةو  وةرناطيرَيتةوةء  خوَيندكاران  لة 
بودجةى  بة  زيانى  طةورةترين  بإيارة 

خوَيندنطةكان  س��ةرج��ةم  حكومةتء 
بإيارة  ئةو  هؤكارى  خؤشيان  طةياند، 
بابةتةكان  لة  بةشَيك  ضونكة  نازانن، 
كتَيبة  بابةتى  هةمان  ن��ةط��ؤإدراونء 

كؤنةكانن«.
بةثَيى ئامارةكانى وةزارةتى ثةروةردة 
مةَلبةندى  لة سنوورى ثةروةردةى  تةنيا 
سلَيمانيدا )617( خوَيندنطةى تَيدايةء )28( 
هةزار مامؤستاء فةرمانبةرى ثةروةردةء 
)200( هةزار خوَيندكار هةن، هةروةك لة 
سةرةتاى دةوامةوة تائَيستا )712( هةزار 

كتَيب دابةشكراوة، كة دةكاتة )%70(.
مةيدانيى  بةدواداضوونَيكى  ضةند  لة 
رؤذنامةشدا لة قوتابخانةء خوَيندنطةكانى 
ث��ةروةردةك��ان��ى  سلَيمانىء  ش��ارى 
دةوروب��ةري��دا ئ��ةوة دةرك��ةوت��ووة، كة 
زانستييةكان  كتَيبة  زؤرى  بةشَيكى 
كيميا،  زان��س��ت،  فيزيا،  )ب��ي��رك��ارى، 
زيندةوةرزاني، كوردى، زمانى ئينطليزى( 
دابةش  ئامادةيى  بنةإةتىء  قؤناغى  لة 
كتَيبى  خوَيندنطة  هةندَيك  لة  نةكراونء 

خوَيندكارانء  دراوةتة  رابردوو  ساآلنى 
بةو هؤيةشةوة لة هةندَيك شوَين تائَيستا 

ئةو وانانة نةخوَيندراون.
نةيانويست  كة  بةإَيوةبةرَيك،  ضةند 
رؤذنامةيان  بة  بآلوبكرَيتةوة  ناويان 
كَيشة  لة  يةكَيكة  كتَيب  كةميى  راطةياند: 
ئةو  خوَيندنطةكانيانء  سةرةكييةكانى 
وانةيةكى  ضةند  خوَيندنى  كَيشةية 

راطرتووة.
ك��ةم��ال ن����ورى، ب��ةإَي��وةب��ةرى 
ثةروةردةى سلَيمانيش رايدةطةيةنَيت، لة 
لةاليةن  كتَيبانةى  ئةو  ساَلةوة  سةرةتاى 
وةزارةتى ثةروةردةوة طةيشتوءنةتة الى 
قوتابخانةكاندا  بةسةر  هةموويمان  ئَيمة، 
لة  ك��ة  ئةوانةيشى  داب��ةش��ك��ردووةو 

طةنجينةكانماندا هةبوون، دابةشكراون.
زياتري   )%30( بةوةشكرد:  ئاماذةي 
هؤكارةكةشى  نةطةيشتوونء  كتَيبةكان 
لوبنانييةكان(  )توركيء  كؤمثانيا  بؤ 
ضاثدةكةنء  كتَيبةكان  كة  دةطةإَيتةوة، 
وةزارةتي ثةروةردة ماوةي دوو هةفتةي 

لةو  ئةطةر  دان���اوة،  كؤمثانياكان  بؤ 
ماوةيةدا كتَيبةكان نةطةن، ئةوا وةزارةت 

داواي ياساييان لةسةر تؤمار دةكات.
سلَيمانى  ث��ةروةردةى  بةإَيوةبةرى 
كتَيبانةى  ئةو  ن��ةش��اردةوة:  ئةوةشى 
بإاوة،  لَييان  ثَييةتىء  ثَيويستيان  كة 
ئ��ام��ادةي��ي��ن،  ق��ؤن��اغ��ى  كتَيبةكانى 
)كيميا،  وةكو  زانستيى  بةشى  بةتايبةتى 
سآ  ئ��ةو  بيركارى(  زي��ن��دةوةرزان��ي، 
تَيدا  رَيذةيى  طؤإانكارييةكى  مادةية 
كراوة، لةبةر ئةوة ئةو كؤمثانيايانةى كة 
ثَيويست  بةثَيى  هَيشتا  كردوون،  ضاثي 
ذمارةى تةواويان نةطةياندووةتة دةستى 

وةزارةتى ثةروةردةي هةرَيم«.
كتَيب  كَيشةى  ب��ةردةوام��ب��وون��ى 
نيطةرانيى الى خوَيندكارانء مامؤستايان 
بة  ثةوةردة  وةزارةتى  درءستكردووةء 
ضارةسةركردنى  لة  دادةنَين  كةمتةرخةم 

كَيشةكةدا.
رؤذن��ام��ةى  ب��ة  ئةحمةد،  م.ئ���ارى 
داب��وو  بةَلَينى  »وةزارةت  راطةياند: 
دةطاتة  كتَيبةكان  ئابدا  مانطى  لة  كة 
مانطَيكة  نزيكةى  بةآلم  خوَيندنطةكان، 
زؤرى  بةشَيكى  تائَيستا  دةكرَيت،  دةوام 
نموونة  بؤ  نةكراون،  دابةش  كتَيبةكان 
كتَيبى  تائَيستا  خوَيندنطةكةمان  لة  ئَيمة 
نةهاتووة،  بؤ  زانستييةكانمان  بابةتة 
كةمتةرخةميىء  ب��ؤ  هؤكارةكةشى 
وةزارةت��ى  ثالنى  بَي  بةرنامةيىء  بَي 

ثةروةردة دةطةإَيتةوة«.
به رزنجى،  ئيسماعيل  ثَيضةوانةوة   بة 
وه زاره ت��ى  راگه ياندنى  به إَيوه به رى 
كوردستان  ه��ه رَي��م��ى  پ�����ه روه رده ى 
طةيشتنى  لة  مامؤستايان  خوَيندكارانء 
ئ��ةوة  دةك��ات��ةوةء  دَلنيا  كتَيبةكان 
طرَيبةستى  وةزارةت  كة  دةخاتةإوو: 
هةيةء  لوبنانيدا  كؤمثانيايةكى  لةطةأل 
ثَيداويستييةكانى  طرَيبةستةكة  بةثَيى 

كتَيب دابين دةكرَيت.

)هةريةك لة ثشتيوان سةعدوَلآل، 
سيروان عةول، هؤشةنط هةرتةلى، 
ئةم راثؤرتةيان ئامادة كردووة(.

شةمزين عةباس- 
دةربةنديخان

دةربةنديخان  دانيشتوواني 
ض���اوةإوان���ي ك��ردن��ةوةي 
كؤلَيذَيكن، كة لةكاتي بانطةشةي 
)7/25(دا  هةَلبذاردنةكاني 
لةاليةن جةالل تاَلةبانييةوة بةو 

قةزاية درابوو.
ل��ةك��ات��ي ب��ان��ط��ةش��ةى 
)7/25(ي  هةَلبذاردنةكاني 
ساَلي رابردوو، لة سةردانَيكيدا 
دةربةنديخان  شارؤضكةى  بؤ 
سكرتَيرى  تاَلةبانى،  ج��ةالل 
يةكَيتيى نيشتمانيى كوردستان، 
بةَلَينى كردنةوةى كؤلَيذَيكى بة 

خةَلكى ئةو شارة دا.
ئيداريي  سةرضاوةيةكى 
ك��ة ن��ةي��وي��س��ت ن��اوةك��ةى 
رؤذنامةي  بة  بآلوبكرَيتةوة 
لة  »بةرثرسةكان  راطةياند: 
بةَلَينَيكى  هةَلبذاردنةكاندا  كاتى 
زؤريان بة خةَلكى دةربةنديخان 
داوة، بةآلم هيضيان نةبردووةتة 
كؤلَيذَيك  هَينانى  بةَلَينى  سةرو 

لةو  يةكَيكة  دةربةنديخان  بؤ 
سَى  ساَلَيكء  دواى  بةَلَينانةء 
مانط لة ثَيكهَينانى كابينةى نوَى، 
جَيبةجَى  بةَلَينانة  لةو  هيضكام 
نةكراون، كة لةكاتى بانطةشةى 
هاوآلتييانى  بة  ه��ةَل��ب��ذاردن 

دةربةنديخان دراوة«.
ل��ةءب��ارةي��ةوة رؤذن��ام��ة 
هةريةكة  بة  كرد  ثةيوةنديي 
محةمةد،  فةقَى  س��ةردار  لة 
قايمقامى قةزاى دةربةنديخانء 
سةرؤكى  شَيخانى،  حةسةن 
دةربةنديخان،  شارةوانيى 
مةسةلةية  »ئةو  رايانطةياند: 
نيية،  ئَيمةوة  بة  ثةيوةنديى 
ث��ةي��وةن��دي��ى ب��ة وةزارةت���ى 

خوَيندنى باآلوةية«.
ماوةي ضةند ساَلَيكة طرفتى 
قوتابخانةو  بيناى  نةبوونى 
ثةيمانطةكانء  ك��ؤل��َي��ذو 
دةرضوواني  دانةمةزراندنى 
زان���ك���ؤو ث��ةي��م��ان��ط��ةك��انء 
لة  خوَيندكاران  وةرنةطرتني 
طرفتى  خوَيندن،  ناوةندةكانى 

سةرةكيى ناوضةكةية.

رؤذنامة

مةكتةبى  راطةياندنى  بةرثرسى 
يةكَيتيى  رَيكخراوى  سكرتاريةتى 
بوونى  كوردستان،  مامؤستايانى 
بةرزإاطرتنى  ثاراستنء  بؤ  ياسايةك 
ثَيويست  بة  مامؤستا  كةسايةتى 
دةزانَيتء داوا لة حكومةتء ثةرلةمان 
مةبةستة  ئةو  بؤ  ياسايةك  دةك��ات 

دةربكةن.
دةستثَيكردنةوةى  لةطةأل  هاوكات 
ساَلى نوَيى خوَيندنداء لة ضةند هةفتةى 
ناوضةيةكى  ضةند  ل��ة  راب����ردوودا 
دةستيان  خوَيندكاران  كوردستان 
كردووة بة سووكايةتىء دةستدرَيذيى 
ئ��ةوةش  مامؤستايانء  س��ةر  ب��ؤ 

نيطةرانيى مامؤستايانء رَيكخراوةكانى 
مامؤستايانى  ل��ة  داك��ؤك��ي��ك��ار 
حكومةتى  لة  داوا  لَيكةوتووةتةوةو 
ئةو  بؤ  بةدواداضوون  دةكرَيت  هةرَيم 

رووداوانة بكات.
ي��ةك��َي��ت��ي��ى م��ام��ؤس��ت��اي��ان��ى 
ك��وردس��ت��ان��ي��ش، ل���ة رَي��ط��ةى 
سةر  هَيرشكردنة  بةياننامةيةكةوة 
مامؤستايان لةاليةن خوَيندكارانةوة بة 
دذى ثرؤسةى ثةروةردةء فَيركردنء 
ناشرينكردنى كؤمةَلطة وةسف دةكات.

م.عةبدولواحيد محةمةد، بةرثرسى 
سكرتاريةتى  مةكتةبى  راطةياندنى 
مامؤستايانى  يةكَيتيى  رَيكخراوى 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  كوردستان 
ثَيشخستنى  لة  سةرةكيى  كاراكتةرى 

مامؤستاش  مامؤستايةء  كؤمةَلطةدا، 
ضةند رَيزلَيطيراوبَيت، ئةوةندة دةتوانَيت 
كةسايةتى  ببينَيت،  خ��ؤى  رؤَل���ى 
وةكو  ئَيمة  طرنطةء  زؤر  مامؤستا 
توندى  بة  زؤر  مامؤستايان  يةكَيتيى 
بؤ  دةستدرَيذيى  سووكايةتىء  دذى 
دةوةستينةوةء  مامؤستايان  سةر 
راس��ث��اردووة  لقةكانمان  ه��ةم��وو 
دابنَينء هةموو  بؤ خؤيان  ثارَيزةرَيك 
ئ��ةوةى  بؤ  دةطرينةبةر  رَيطةيةك 
نةكرَيت،  لةكةدار  مامؤستا  كةسايةتى 
هةروةها داوامان لة حكومةت كردووة 
ب��ةدواداض��وون بؤ ئ��ةو رووداوان���ة 
بؤ  ياسايةك  »بوونى  وتيشى:  بكات، 
مامؤستا  كةسايةتى  بةرزإاطرتنى 
لة  ثَيدةضَيت  دةزانينء  بةثَيويست 

حكومةتء  لةطةأل  داهاتوودا  ماوةى 
ث���ةروةردة  وةزارةت���ى  ثةرلةمانء 
طفتوطؤ بكةين بؤ دةركردنى ياسايةك. 
س��ةب��ارةت ب��ةو رةخ��ن��ان��ةى لة 
لةسةر  ك��ة  دةط��ي��رَي��ت،  وةزارةت 
زؤرى  مافَيكى  مامؤستا  حسابى 
عةبدولواحيد  داوة،  خوَيندكار  بة 
بةثَيى  راستة  ئاشكرايكرد؛  محةمةد، 
سيستمة نوَييةكة خوَيندكار ميحوةرى 
ثَيطةياندنى  لةثَيناو  سةرةكيية، ئةويش 
ئةمة  بةآلم  تةندروستدا،  نةوةيةكى 
ثَيشَيل  مامؤستا  مافى  ئةوةى  ناكاتة 
خؤى  ويستى  بة  خوَيندكار  بكرَيتء 
بكات،  مامؤستادا  لةطةأل  مامةَلة 
مامؤستا  رَيزطرتنى  بةثَيضةوانةوة 

ئةركى سةرشانى خوَيندكارانة.

هؤشةنط هةرتةلى- باليسان

مامؤستاوة،  نةبوونى  بةهؤى 
قوتابخانةى بنةإةتيى طوندى بيآلوةى 
سةر بة ناحيةى باليسان، زياتر لة دوو 
 )50( بةهؤيةوة  داخ��راوةو  هةفتةية 

خوَيندكار لة خوَيندن بَيبةش بوءن.
يةكَيك  كةسوكارى  تةها،  محةمةد 
رؤذنامةى  بة  خوَيندكارةكان،  لة 
راطةياند: دوو هةفتة زياترة قوتابخانةى 
سةرجةم  داخ���راوةء  طوندةكةمان 
بَيبةشكراونء  خوَيندكاران لة خوَيندن 

رةوانةى ماَلةوة كراونةتةوة.
وتيشى: هةركاتَيك كة مامؤستايةك 
بةثَيى  دادةمةزرَيت،  طوندةكةمان  بؤ 

تةواو  خؤى  ساَلى   )3( دةبَيت  ياسا 
تةنيا  واسيتةوة  بةهؤى  بةآلم  بكات، 
يةك ساأل لة طوندةكةمان دةمَينَيتةوةو 
ديكة  ناوضةيةكى  بؤ  راذةكةي  دواتر 
راب��ردووش  ساَلى  دةط��وازَي��ت��ةوة، 
لة  مانطَيك  هةبوو،  كَيشةمان  هةمان 
دةوامى ئاسايى خؤى بةسةرضوءبوء 

دواتر قوتابخانةكةمان كرايةوة.
ب��ةِرَي��وةب��ةرى  ح��ةي��دةر،  ساَلح 
بة  س��ةب��ارةت  باليسان،  ناحيةى 
بة  قوتابخانةية  ئ��ةو  داخستني 
مامؤستا   )3( راطةياند:  رؤذنامةي 
يةكَيك  دام��ةزراوةو  قوتابخانةكة  بؤ 
خولى  سةرقاَلى  مامؤستاكان  لة 
ديكةشيان  مامؤستايةكى  راهَينانة، 

ئَيستا شوءى  كة  ئةوةى  هؤكارى  بة 
ناوضةية  ئةو  بؤ  راذةكةي  كردووةء 
لَيى  مَيردةكةى  كة  طواستووةتةوة 
نيشتةجَيية، ياساش رَيطا بةمة دةدات.

وتيشى: »ئَيستا تةنيا يةك مامؤستا 
ماوةتةوةء  طوندةكة  قوتابخانةي  لة 
قوتابخانةكة  ناتوانَيت  تةنيا  بة 
هةوَلدةدةين  بؤية  بةإَيوةبةرَيت، 
طرفتة  ئةم  داهاتوودا  رؤذى  لةضةند 

ضارةسةر بكةين.
ناحيةى  بة  سةر  )بَيآلوة(  طوندى 
ماأل   )45( لة  زياتر  ئَيستا  باليسانةو 
راثةإينى  لة  بةر  نيشتةجَييةو  لَيى 
هةبووةو  خوَيندنطةى   )1991( ساَلى 
قؤن��اغ��ي  تةنيا  قوتابخانةكةيان 

بةهؤى  تَيداية،  بنةإةتى  )1-6(ي 
 )50( لة  زياتر  مامؤستاوة  نةبوونى 
خوَيندن  لة  بنةإةتيى  خوَيندكارى 

بَيبةشبوون.

ثةروةردةء خويَندن
nawxo.rozhnama@yahoo.com

18 کَيشةکاني خوَيندني کوردي لة کةرکوک

زؤربةى خوَيندنطةكان بةدةست كَيشةى كةميى كتَيبةوة دةناَلَينن

بـةكـانـى خـويَـنـدن نـةطـةيـشـتـوون يـةكـى كـتـيـَ سـيـَ

فؤتؤ: سيروان عةول طةنجينةي يةكَيك لة خوَيندنطةكان 
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راثؤرتى: سيروان عةول 

ثاش راطرتنى بؤ ماوةى نزيكةى ساَلَيك، 
)55(مليؤن  سلَيمانى،  زانكؤى  نوَيى  كةمثى 
دؤالرى ديكةى بؤ  تةرخان دةكرَيت، تا دةست 
بةكارةكانى بكاتةوة، ئةندازيارَيكى كؤمثانياى 
ئةو  زيادكردنى  ثرؤذةكةش،  جَيبةجَيكارى 
نرخى  زيادبوونى  بة  دةبةستَيتةوة  بودجةية 

كةلوثةلةكانةوة.
سلَيمانى  زانكؤى  نوَيى  كةمثى  ثرؤذةى 
كة لةاليةن كؤمثانيايى )TEPE(ى توركييةوة 
كارى جَيبةجَيكردنى بؤ كراوة، لة 2005/2/19 
)305( تَييداء  ك��ارك��ردن  بة  دةستكراوة 

بؤ  دؤالرى   )946( )305(ه���ةزارو  مليؤنء 
ثرؤذةكة   2008/12/31 لة  تةرخانكراوةء 
كاركردن  بة  دةست   2010/2/20 لة  راطيراو 
بؤ جارى دووةم، ثرؤذةكة  تَييدا  دةكرَيتةوة 
كؤمثانياى  بةهاوكاريى   )TEPE( لةاليةن 
دةست   )FDC-TEPE( ناوى  لةذَير   )FDC(
)55( لة  زياتر  دةك��ات��ةوةو  ك��ارك��ردن  بة 

بؤ تةرخانكراوةتةوة،  مليؤن دؤالرى ديكةى 
زةويية  )771(دؤن��م  لة  زياتر  ثإؤذةية  ئةم 
)1,928,762( دةكاتة  رووب��ةرةك��ةى  كة 

زانكؤى  كؤلَيذةكانى  سةرجةم  مةتردووجاء 
كؤلَيذى  لة  جطة  لةخؤطرتووة،  سلَيمانى 
)51( لة  كشتوكاألء  ظَيتَيرنةريىء  ثزيشكىء 

لةم  هةربينايةك  رووبةرى  ثَيكهاتووةء  بينا 
)325,165(مةتردووجاء  دةكاتة  ثرؤذةيةدا، 
)5530(مةتر  ثرؤذةكةش  سياجى  درَيذيى 
دووجايةء وا بإيارة لةكؤتايى ساَلى 2012دا 

ئةم ثرؤذةية تةواوبَيت.
ئ��ةن��دازي��ارى  ع��وس��م��ان،  نةجم  ن��زار 
FDC-( كؤمثانياى  لة  سةرثةرشتيار 

بيرؤكةى  كة  بةوةدةكات،  ئاماذة   ،)TEPE
ئةو ثرؤذةيةي كةمثى نوَيى زانكؤ، لة ساَلى 
بؤ  ثراكتيى  كارى  بةآلم  هةبووة،  1970ةوة 
ب���إيارى  ب����ة  دوات���ر  ن��ةك���راوةء 
)986(ى نةتةوةيةكطرتووةكان، بة هاوكاريى 
بؤدانراء  ماستةرثالنى  يونسكؤ  رَيكخراوى 

 2005/2/19 لة  توركيي  كؤمثانيايةكى 
بة  تيايداء  ك��ردووة  بةكاركردن  دةستى 
رؤذنامةى راطةياند: » بةهؤى طؤإانى نرخى 
ثرؤذةكة   2008/12/31 لة  كةلوثةلةكانةوة، 
ئةمةش  ساَلَيك،  ماوةى  دةكاتة  كة  راطيراوة 
داواى  طةياندووةو  كؤمثانياكةمان  بة  زيانى 

قةرةبووكردنةوةمان كرد«.
ئاماذةى  سةرثةرشتيارةكة،  ئةندازيارة 
كة  ثرؤذةية  ئةم  دووةم��ى  بةشى  ب��ةوةدا: 
ئةنجام  حةقل  جَيبةجَيكردنى  بة  بإياربوو 
FDC-( كؤمثانياى  هةردوو  لةاليةن  بدرَيت 

لةسةركاركردنى  بإياريان  TEPE(ةوة، 
ثرؤذةكة داو بإى )55(مليؤنى ديكة لةاليةن 
بؤ  قةرةبوو  وةك  وةزيرانةوة  ئةنجومةنى 
ئةم ثرؤذةية تةرخانكرا، وتيشى: »بإيارة ئةم 
ثرؤذةية بة سآ زؤن تةواوبكرَيتء لةئَيستادا 
)58%(ثرؤذةكة تةواو بووة لة زؤنى يةكةمداء 
تا  ئةندازياريى  كؤلَيذى  هونةرو  كؤلَيذى 

مانطى )12(ى ئةمساأل تةواودةبن. 

موبارةك،  مةدحةت  ش��ادان  هاوكات، 
سةرؤكى دةستةى سةرثةرشتيارى ثرؤذةكة، 
ئاشكراي كرد: »لةس�اَل��ى )2005(ةوة دةست 
نوَيى  كةمثى  ثرؤذةى  لة  كراوة  بةكاركردن 
بةهؤى  )2008(ةوة  لة  سلَيمانيداو  زانكؤى 
ئةم  لةوماوةيةدا  كةرةستةوة  طرانبوونى 
جَيبةجَيكارةكة،  كؤمثانيا  راطيراوةو  ثرؤذية 
داواى زيادكردنى كرد، كة لةثاش لَيكؤَلينةوة 
داواكرا  سةرثةرشتيارةوة،  ليذنةى  لةاليةن 
لة  بكرَيت،  زي��اد  دؤالر  )55(مليؤن  بإى 
ئَيستاشدا كؤمثانياكة دةستبةكار بووةتةوة«. 
مةرجى  وتيشى:  م��ةدح��ةت،  ش���ادان 
لة  ثرؤذةكة  دةبَيت  كة  ئةوةية  سةرةكيمان 
كاتى خؤيدا تةواوبكرَيتء ئةطةر دواكةوتنى 
كؤمثانياية  ئ��ةو  غ��ةرام��ةى  بةخؤوةبينى 
هيض  بةبآ  ئةمجارة  كة  هيوادارم  دةكةينء 

كَيشةيةك ثرؤذةكة تةواوبَيت.
 ل��ةالي��ةك��ى دي���ك���ةوة، وةزي����رى 

ئاوةدانكردنةوةى هةرَيم، ئاماذة بةوة دةكات: 
تةواوكردنى  بؤ  بإةثارةية  ئةو  زيادكردنى 
ثرؤذةى كةمثى نوَيى زانكؤ، لة رَيطةى ضةند 
ثاش  ئةويش  ئةنجامدراوة،  ليذنةيةكةوة 
هةرَيم  ثَيشووى  حكومةتى  هةوَلَيكى  ئةوةى 
بؤ ضارةسةركردنى ئةو كَيشةية دةرةنجامى 

نةبووة.
ك����ام����ةران ئ���ةح���م���ةد، وةزي�����رى 
هةرَيمى  حكومةتى  ئ��اوةدان��ك��ردن��ةوةى 
كوردستان، ئاماذةى بةوة دا: ل��ة ساَلى )2009(

وةزيرانء سةرؤكى  ئةنجومةنى  لةاليةن  وة 
ئةوةى  بؤ  ثَيكهَينرا  ليذنةيةك  هةرَيمةوة 
بدؤزرَيتةوة،  بؤ  طونجاوى  ضارةسةرَيكى 
لة  ئةوة  لةدواى  ئةنجامء  نةطةشتينة  بةآلم 
)6(ةوة  كابين�ةى  دروستبوونى  سةرةتاى 
ثَيكهَينرا بةسةرثةرشتيى وةزيرى  ليذنةيةك 
ئاوةدانكردنةوةء بريكارى وةزارةتى دارايىء 
ئةنجومةنى  ياسايى  فةرمانةطى  سةرؤكى 

سةرؤكى  وةزي��رانء 

زانكؤى  نوَينةرى  ثالندانانء  فةرمانطةى 
سلَيمانى، بؤ ديراسةكردنى ثرؤذةكةء زانينى 
هؤكارى راطرتنى، هةروةها بؤ ديراسةيةكى 
تةواوى طرَيبةسةتةكة بوو بؤ ئةوةى جارى 

دووةم بإيارى لةسةربدرَيت.
رؤذنامةى  بة  ئاوةدانكردنةوة،  وةزيرى 
ليذنةكان، ضةند  ثَيكهَيناى  »لةدواى  راطةياند: 
ليذنةيةكى ديكةى الوةكى ثَيكهاتنء هؤكارى 
نرخى  كة  ئةوةبوو  ث��رؤذةك��ة،  وةستانى 
كةرةستة لةو كاتةدا بة رَيذةي )50%(طؤإانى 
بةسةردا هات، ئةمةش وايكرد كة كؤمثانياكة 
ئةو  بةثَيى  بكَيشَيتةوةء  لةكار  دةس��ت 
طرَيبةستةدا  لةو  مةرجانةى  ئةو  طرَيبةستةو 
ئةوةى  طةيشتة  ثرؤذةية  ئةو  ئةطةر  هةن، 
ئةوا  نةكرَيت،  ت��ةواو  دياريكراودا  لةكاتى 
بةثَيى ئةو خاآلنةى لةناو طرَيبةستةكةدا هةن، 

ياسايى  ئيجرائاتى 
دةكةين«.

ئةحمةد باَلةكي- سؤران

سنووري  ناحيةكاني  زؤري  بةشَيكي 
رةوان��دز،  مَيرطةسؤرو  ضؤمانء  س��ؤرانء 
قةزاي  نييةو  لَي  ئاطركوذَينةوةيان  بنكةي 
بنكةي   )9( بةكردنةوةي  ثَيويستي  سؤرانيش 

ئاطركوذَينةوةي ديكة هةية.
سنوورى  لة  ناحيةو  بة  كردنيان  ل��ةدواى 
ناحيةى  هةرسَى  ئَيستا  تاوةكو  ضؤمان  قةزاى 
بنكةى بةرطريى  بَى  سمَيالنء قةسرَىء طةآلَلة، 
شاخاويي  هةَلكةوتةي  بةهؤي  شارستانينء 
ناوضةكةء بووني لةوةإطةو زةوي كشتوكاَلييء 
سووتاني  ئاطركةوتنةوةو  مةترسيي  باخ،  رةزو 

لَيدةكرَيت. 
هاوآلتييانى ئةو سنوورانةش داواكارن هةوَلي 
شارستانييان  بةرطريي  بنكةي  بدرَيتء  جديي 
بةهؤي  راب��ردوودا  لةماوةي  كة  بكرَيتةوة،  بؤ 
رووبةرَيكي  ئاطركةوتنةوةوة  رووداوي 
ناوضةكة  كشتوكاَليي  زةوي  باخء  رةزو  زؤري 
لَيكةوتووةتةوةء  طةورةي  زياني  سووتاوةو 
لة  ئاطركوذَينةوة  بنكةى  نةبوونى  لةبةر 

شوَينانة  ئةو  دووري��ى  ل����ة ناوضةكةو 

سةنتةرى قةزاى ضؤمانةوة، نةتوانراوة ئاطرةكة 
كؤنترؤأل بكرَيت.

لة  زؤري���ك  تائَيستا  س���ؤران،  ل��ة  جطة 
قةزاى سؤرانء  هةرضوار  ناحيةكانى سنوورى 
بنكةى  بَى  ضؤمان  رةوان���دزو  مَيرطةسؤرو 

بةرطريى شارستانين.
مقةدةم عوسمان محةمةد خدر، بةإَيوةبةرى 
بةرطريى شارستانى سؤران، كردنةوةى بنكةى 
دوورةدةستانة  شوَينة  لةم  ئاطركوذَينةوة 
لة  ئَيستاشدا  »لة  دةَلَيت:  دةزانَيتء  بةثَيويست 
بةرنامةمانداية كة بنكةى بةرطريى شارستانى لة 
ناحيةى قةسرَيي سةر بة قةزاى ضؤمانء ناحيةى 
بؤ  بكةينةوة،  رةواندز  قةزاى  بة  سةر  وةرتَيي 

شوَينةكانى ديكةش داوامان كردووة«.
بةرطريي  بنكةكاني  كةميي  بة  سةبارةت 
»لة  راط��ةي��ان��د:  رؤذن��ام��ةي  ب��ة  شارستاني 
سنوورةكةى ئَيمة )14( بنكةى بةرطريى شارستانى 
هةنء ثَيويستيشمان بة )9( بنكةى ديكة هةية لة 
سنوورى هةرضوار قةزاكة، كة هةموويان سةر 
بنكةكان  كردنةوةى  بةإَيوةبةرَيتييةكةماننء  بة 
ثَيويستى بة هاوكاريية لة سةرووى خؤمانةوة، 

داوامانكردووة«.ئ��َي��م��ةش 

فاخير تةالنى- دوكان

ئ���اوةإؤى ش��ارؤض��ك��ةى دوك��انء 
طةشتيارييةكان  كابينة  ضَيشتخانةو 
تَيكةأل بة ئاوي زَييةكة دةبَيتء مةترسيى 
خراثى  نةخؤشيى  ب��آوب��وءن��ةوةي 
قةزاكةش هةواَلةكة  قايمقامي  لَيدةكرَيتء 

ثشتإاست دةكاتةوة.
دوك����ان، ش��ارى  ق���ةزاى  ل��ة  جطة 
ثيرةمةطرءونء  ضةمضةماألء  سلَيمانىء 
ئاوى  ضةندين شارؤضكةى ديكة، رؤذانة 
خ��واردن��ةوةي��ان لة زَي��ى دوك��ان��ةوة بؤ 

دةنَيردرَيت.
 قةزاى دوكان نزيكةى )4( هةزار ماأل 
دةإذَيتة  قةزاية  ئةم  ئ��اوةإؤى  دةبَيتء 
ئاوي  ثإؤذةكاني  سةرجةم  زَييةكةوة، 
دةنَيردرَيت  لَيوة  ئاوي  خواردنةوةش، كة 
خوار  دةكةونة  شارؤضكةكان،  شارو  بؤ 
تائَيستا  بَيئةوةي  ئ��اوةإؤي��ةوة،  ئ��ةء 

ضارةسةري بنةإةتي كَيشةكة كرابَيت.
 هَيمن ئيسماعيل، دانيشتوءى دوكان، 
ئةوةي بؤ رؤذنامة ئاشكرا كرد: ئاوةإؤى 
دوكانء طوندةكانى سارتكةو قةمضوغةو 

ضَيشتخانةو  تةواوى  ركاواو  تؤبزاوةو 
سنوءرة  ئةو  طةشتيارييةكانى  كابينة  
تَيكةأل بة ئاوي زَيي دوكان دةبَيت، ئةوةش 
بةردةوام مةترسيية بؤ سةر دانيشتوءانى 
كة  شارؤضكانةى  ش��ارو  ئةو  دوك��انء 
بؤ  خواردنةوةيان  ئاوي  دوكانةوة  لة 
لة  بير  حكومةت  بَيئةوةى  دةنَيردرَيت، 

ضارةسةرى كَيشةكة بكاتةوة. 
بةوة  ئاماذة  قةزاكةش  هاوآلتيياني 
اليةنة  حكومةتء  ب���ةردةوام  دةك��ةن: 
مةترسيية  ل��ةو  ثةيوةنديدارةكانيان 
تائَيستا  ب��ةآلم  ئ��اط��ادارك��ردوءةت��ةوة، 

ضارةسةرى بؤ نةكراوة.
»رؤذانة  ئيسماعيل:  هَيمن  وتةي  بة 
ئاوى  دوكان  دةرةوةى  كانياوةكانى  لة 
تانكةر  بة  ي��ان  دةهَينن،  خ��واردن��ةوة 
نةخؤشيى  مةترسيى  لةبةر  دةيكإن، 
طرانةتاو مةالريا، كة لةساَلى رابردوودا بة 
شارو  بآوبوءةتةوة،  بةرضاو  رَيذةيةكى 
دوكانةوة  لة  كة  ديكة  شارؤضكةكانى 
ئاويان بؤ دةضَيت، نازانن ئاوةكة ئةوةندة 
ثيسة، ئةطينا لةو ئاوةيان نةدةخواردةوة«. 
قةزاى  لةناو  )2009(دا  لةساَلى  تةنيا 

دوكان بةهؤي ئاوي ثيسةوة زياتر لة )400( 
كةس توءشى نةخؤشيى طرانةتاو مةالريا 
مةترسييةش  لةو  بؤ خؤثاراستن  بوءنء 
لة  تانكةر  بة  دوكان  هاوآلتيياني  ئَيستا 
دوكان  دةرةوةي  كانياوء سةرضاوةكاني 

ئاوي خواردنةوةي خؤيان دابين دةكةن.
رةشيد،  حةمة  ئةحمةد  ب��ةره��ةم 
كة  نةيشاردةوة  دوكان،  قةزاى  قايمقامى 
زَييةكة  ئاوى  بة  تَيكةأل  دوكان  ئاوةإؤي 
هةوَلدان  »لة  وتى:  رؤذنامة  بؤ  دةبَيتء 
بؤ ضارةسةركردنى  كَيشةكةو لة ئَيستادا 
 )SGA( لةاليةن كؤمثانيايةكي ئيتاَلي بةناوي
بةبإى  دةكرَيت  ثإؤةكة  بؤ  دةرخستة 
)367( مليؤن دينارء لةدواى تةواوبوونى 
ضارةسةركردنى   بإيارى  دةرخستةكة، 

ئاوةإؤى دوكان دةدرَيت«.
سةبارةت بة ئاوي خواردنةوةي قةزاي 
دوكانيش، وتي: »ضةند طةإةكَيك لة ثإؤذة 
كؤنةكة ئاويان بؤ دةضَيت ئةو كَيشةيةيان 
هةية، ئَيستا بؤريمان بؤدابين كردءون لة 
بؤ  بؤدةهَينين  ئاويان  ئاوةإؤكةوة  ثشت 
لة  دَلنيابن  هاوآلتييان  تا  كؤنةكة،  ثإؤذة 

ئاوى خواردنةوةي خؤيان«.
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بةدواداضوون

دواى ثَينج ساأل لة دةستثَيكردنى

)55(مليؤن دؤالرى ديكة، بؤ كةمثى نوَيى زانكؤى سلَيمانى، تةرخاندةكرَيت 

ئاوةأؤي دوكان تَيكةأل بة ئاوي 
خواردنةوةي ضةند شارَيك دةبَيت

سؤران ثَيويستيى بة )9( بنكةى 
بةرطريى شارستانى ديكة هةية

فؤتؤ: سيروان كةمثي نوَيي زانكؤي سلَيمانى 

فؤتؤ: فاخير شارؤضكةى دوكان 

فؤتؤ: رؤذنامة تيمَيكي بةرطري شارستاني 



ذمــارة )602( سَيشةممة 2010/10/5رؤذنـامة ضـات 18
nawxo.rozhnama@yahoo.com

20 طؤإان لة بزووتنةوةيةكى جةماوةرييةوة بؤ حيزب

بةإَيزان 
جةنابي کاک بةرهةم ساَلح، سةرؤکي وةزيران

جةنابي کاک کةمال، سةرؤکي پةرلةمان
کاک سةفين دزةيي، وةزيري پةروةردة

سآلوء رَيز
پَيشنياز بؤ چارةسةري کَيشةي پةروةردة 

بة زماني کوردي لة کةرکوک

لة  خوَيندن   کةرةستةکاني  دابينکردني 
دةستخؤشيء  جَيي  دواي)9-4-2003(وة، 
زؤرء  کةموکوإيي  بووني  لةگةأل  پَيزانينة. 
دياربووني مؤرکي حيزبي له بواري پةروةردة،  
حيزبةکانء  کةرکوکء  مامؤستاياني  رؤَلي 
کاتة  ئةو  بؤ  کوردستان  هةرَيمي  حکومةتي 

ديارء بةرچاوة.
بة گشتي تَيبيني دةکةم، دواي )7(ساأل لة 
لة  کوردي،  زماني  بة  خوَيندن  دةستپَيکردني 
بري ئةوةي پةروةردةي کوردي لة کةرکوک 
لة  روو  کورد  مناآلني  بچَيتء  پَيش  بةرةو 
بة  هةست  بکةن،  دايک  زماني  بة  خوَيندن 
وةک  دةکرَيت.  دوورکةوتنةوة  دواکةوتنء 
خوَيندکاري  دةيان  بةردةوامنةبووني  نمونة: 
الي  بة  لةدةستداني  يان  خوَيندن،  لة  کورد 
تةواوکردني  دواي  خوَيندن  ساَلَيکي  کةمةوة 
زيانانةية  لةو  يةکَيک  ئامادةيي،  خوَيندني 
ساَلَيکة  چةند  کةوتووة.  خوَيندکاران  بةر 
هاني  کورد  قوتابيياني  سةرپةرشتياراني 
مناَلةکانيان دةدةن روو لة خوَيندن بة زماني 

عةرةبيء قوتابخانة ئةهلييةکان بکةن.                                                                            
بؤ چارةسةرکردني کَيشةکاني پةروةردة 
لة کةرکوک، ئةم پَيشنيازانة دةخةمة بةردةست 

بةإَيزتان:
بةشي  پةيوةنديي  رَيکخستنةوةي   -1
گشتيي  پ���ةروةردةي  ک��ورديء  خوَيندني 
کةرکوک. بة پَيي دةستوور، پَيويستة وةک يةک 
مامةَلة لةگةأل بةشي کورديء عةرةبي بکرَيت، 

بةآلم نا هاوسةنگي زؤر بةدي دةکرَيت.
رةزامةند  پَيويستة  ناوةند،  حکومةتي   -2
مامؤستا،  هةموو  گةإاندنةوةي  لةسةر  بَيت 
کةرکوکييانةي  کارگوزارة   ئةو  فةرمانبةرء 
کوردستان  هةرَيمي  حکومةتي  س��ةر  لة 
دامةزراون بؤ سةر بةإَيوةبةرايةتيي گشتيي 

پةروةردةي کةرکوک. 
بؤ  کورد  ياريدةرَيکي  دامةزراندني   -3

بةإَيوةبةري گشتيي پةروةردةي کةرکوک.
خاَلةکاني  ناوةند  حکومةتي  ئةگةر   -4
لةسةر  پَيداگريي  نةکات،  جَيبةجآ   )3  ،2  ،1(
گشتيي  بةإَيوةبةرايةتييةکي  دامةزراندني 
کوردي  خوَيندني  بة  تايبةت  پ��ةروةردةي  

بكرَيت.
5- گؤإيني بةإَيوةبةري بةشي خوَيندني 

کوردي بة کةسَيکي شياو.
ب��ةإَي��وةب��ةرء  دةستنيشانکردني   -6
ياريدةري قوتابخانةکان تةنها لةسةر بنةماي 
لةبواري  شارةزايي  لَيهاتوييء  پسپؤإيي، 
باشتر  مةبةستةش  ئةم  بؤ  بَيت.  کارگَيإيدا 

ئةم  ماوةي  بکرَيتةوة،  کارگَيإيي  واية، خولي 
بة هةمان  نةبَيت.  )3(مانگ کةمتر  لة  خولةش 
بؤ  بدرَيت  خول  کردنةوةي  بة  بايةخ  شَيوة 
بة  ئاشنابوون  مةبةستي  بة  مامؤستايان 
بةهَيزکردني  پةروةردةييةکانء  گؤإانکاريية 

فَيربووني زماني کوردي. 
دابةشکردني  بة  بكرَيت  پَيداچوونةوة   -7
بةسةر  کارگوزاران  فةرمانبةرء  مامؤستا، 
قوتابخانةکاندا لة شارء الدآء بؤ جَيبةجَيکردني 
ئةم ئةرکةش، پَيويست بة داناني ليژنةيةک لة 

سةرپةرشتياران دةکات.
خوَيندنگاکان  قوتابخانةء  دةوام��ي   -8
مؤَلةتداني  هةفتةيةکدا،  لة  )6(رؤژ  بة  بکرَيت 

مامؤستاش بة پَيي ياساء رَينماييةکان بَيت. 
ژم��ارةي  کةميي  چارةسةرکردني   -9
بيناي قوتابخانة بة رةچاوکردني مةرجةکاني 

پةروةردةي هاوچةرخ.
قوتابيياني  مامةَلةکردني  ئَيستادا  لة   -10
بةهةمانشَيوةي  داب���إاوةک���ان،  ن��اوچ��ة 
لة  بَيت  کوردستان  هةرَيمي  خوَيندکاراني 
خوَيندني  هةرَيمء  زانکؤکاني  لة  وةرگرتنيان 

باآل.
11- پةلة بکرَيت لة کردنةوةي زانکؤيةک 
لة کةرکوک بة هاوشَيوةي زانکؤکاني هةرَيم. 
لة هةنگاوي يةکةمدا چةند کؤلَيژَيک بکرَيتةوة 
بنء  هةرَيمي کوردستان  زانکؤکاني  بة  سةر 
هةردوو  بة  بکرَيت  خوَيندن  رةچاوي  تَييدا 

زماني کورديء عةرةبي.

12- دابينکردني دةرماَلة بؤ خوَيندکاراني 
بةشي زماني کوردي لة کؤليژي پةروةردةي 
پَيگةياندني  پةيمانگاي  کةرکوکء  زانکؤي 
قوتابيياني  هاوشَيوةي  بة  مامؤستايان 

زانکؤکاني هةرَيمي کوردستان.
ئةو  بؤ  عةقار  سولفةي  دابينکردني   -13
مامؤستايانةي سةر بة وةزارةتي پةروةردةي 

هةرَيمي کوردستانن.
14- چاوخشاندنةوة بة پةرتوک، پرؤگرامي 

خوَيندنء سيستمي نوَيي خوَيندندا.
بةستني  بؤ  بكرَيت  ئامادةکاريي   -15

کؤنفرانسي پةروةردةيي لة کةرکوک.
راوَي��ژک��ار  ليژنةيةکي  دان��ان��ي   -16
ک���وردي ء  خوَيندني  ل��ة  پشتگيريي  ب��ؤ 

چاودَيريکردنى.
فَيربوني  پرؤگرامي  بة  پَيداچوونةوة   -17
زماني عةرةبي بؤ خوَيندکاراني کورد، چونکة 
دواإؤژيان  بة  زمانة سود  بةو  شارةزا بوون 
دةگةيةنَيت لة زانکؤکانء بواري دامةزراندنء 

کارکردن.
ئةو  چارةسةري  بؤ  بةإَيزتان  هيوادارم، 
کَيشانةي پةيوةندي بة وةزارةتي پةروةردةي 
حکومةتي ناوةندةوة هةية، بة دواداچووني بؤ 

بکةنء رَيگاچارةي بؤ بدؤزنةوة.
ب��واري  ل��ة  ش���ارةزاي���ةک  وةک  م��ن، 
هاوکارييةکمء  هةموو  ئامادةي  پ��ةروةردة 
پَيويستي دةزانم ئةگةر بةإَيزتان بوارتان  بة 
هةبَيت، لةم بارةوة لة نزيکةوة زياتر بدوَيمء 

روونکردنةوةي زياتر بدةم.
خوَيندن  بارةي  لة  سبةي،  سايتي  لة   *
خوَيندةوة.   بابةتةم  ئةم  کوردي،  زماني  بة 
رةوشي  پ���ةروةردة:  ب��واري  »شارةزاياني 
خوَيندني زماني كوردي لة ناوچة جَيناكؤكةكان، 
بةرةو الوازبون دةچَيت« . تَييدا چةند پسپؤإء 
رةوشي  لة  باس  پ��ةروةردة  شارةزايةکي 
خوَيندن بة زماني کوردي دةکةن لة کةرکوک. 
بؤ  راک��َي��ش��ام  سةرنجي  بابةتة  ئ��ةم 
لة)2010/7/16(  نامةيةي  ئةو  بآلوکردنةوةي 
بؤ پةرپرساني حکومةتي هةرَيمي کوردستانم 
وةآلميان  هيچ  ئَيستا  تا  بةداخةوة،  ناردووة، 

نةداوةتةوة. 

براتان
مةحمود محةمةد ئةحمةد )مةال فرمان(

مامؤستاي بيرکاري، فيزياء بةرمةجةي کؤمپيوتةر، 
)4(ساأل لة هؤَلةندا مامؤستاي ئةو سآ وانةية بوومء 
نوسيوة  پةروةردةييم  پــرؤژةي  وتــارء  چةندين 
هةرَيمي  لة  پةروةردة  سيستمي  پةروةردةء  لةسةر 

کوردستان.

کةرکوک، 2010/7/16، تةلةفؤن: 07701234626 ؛
 siver575@hotmail.com

تَيبيني: لةبةر ئةوةي لة سايتي وةزارةتي پةروةردة 
ناونيشاني ئيلکترؤني نةبوو، تکاية وَينةيةکي بؤ 

بةإَيزيان بنَيرن.

د. هَيمن دلَير محةمةد

رؤذنامةي  )600(ي  ذم��ارة  لة 
2010/9/21و  بةرواري  لة  رؤذنامة 
لةذَير  عةلي  ض��اوان  راث��ؤرت��ي  بة 
ضاكسازيي  »دةيةوَيت  ناونيشاني 
تةندروستي  فةرمانطةي  بكات، 
هةية«  ئيداريي  قةيراني  سلَيماني 
راطةياندني  ثَيشووي  لَيثرسراوي 
سلَيماني  تةندروستي  فةرمانطةي 
لةإَيي ضاوثَيكةوتنَيكي دروستكراوو 
راستييةكان  دةيةوَيت  كارتؤنييةوة 
بشَيوَينَيت و بؤ مةبةستي خوازراوو 
هةَلة  شيكردنةوةي  نالَيثرسراوانة 
فةرمانطةي  فةرمانَيكي  ضةند  بؤ 
تةندروستي سلَيماني كة بؤ مةبةستي 
فةرمانطةدا  لةنَيو  ضاكسازيي 
زانيارييةكان  بكاتء  دةرك���راوة، 
بةر  بخاتة  ناإاست  بةشَيوةيةكي 

دةستي خوَينةر.
ب��ة ن��ووس��راوَي��ك��ي وةزارةت���ي 
 2010/6/14 ل��ة  ت��ةن��دروس��ت��ي 
هؤبةي  ك��ردن��ةوةي  بة  ب��إي��اردرا 
لةنَيو  تةندروستي  رؤشنبيريي 
لةبةر  تةندروستيء  فةرمانطةي 
راستةوخؤ  ثةيوةندييةكي  بووني 
تةندروستيء  رؤشنبيريي  لةنَيوان 
فةرمانطةوة  الي��ةن  لة  راطةياندن، 
هؤبةيةكي  كردنةوةي  بة  بإياردرا 
هاوبةش بة ناوي هؤبةي رؤشنبيريي 
تةندروستيء راطةياندنء كردنةوةي 
سَي يةكة كة يةكَيكيان بريتي بوو، لة: 
لَيثرسراوَيتي  بة  راطةياندن  يةكةي 
لةبةر  ب���ةاَلم  ف��ةت��اح.  بَيستون 
زؤري  فشارَيكي  تةقةالو  ه��ةوألو 
لَيثرسراوي ئةو يةكانة و لة سةروو 
بَيستون  كاكة  هةمووشيانةوة 
ئةو  هَيشتنةوةي  بة  بإياردرا  فةتاح، 
 )%15( ئ��ةوةي  بؤ  هؤبة  بة  يةكانة 
نةبإدرَيت.  ثايةكةيان  دةإماَلةي  ى 
ئةمة بوو هؤكاري هةَلوةشاندنةوةي 
كاكة  كة  ئةوةي  نةك  فةرمانة  ئةو 
خؤشي  دةكات،  لَيوة  باسي  بَيستون 
ئةوة زؤر لة من باشتر دةزانَيت. ئةو 
بإيارة دووةمةي كة لة راثؤرتةكةدا 
باسي لَيوة كراوة سةبارةت بة كردني 
ديكةي  هةوَلَيكي  بةش،  بة  هؤبةكة 
لة  ئ��ةوةي  بؤ  بوو  بَيستون  كاكة 
ئةوان  ئيدارييةوة  هةيكةلةي  رووي 
هؤبة بن و سةر بة بةشي راطةياندن 
نةبإيني  تةنيا  مةبةستةكةش  و  بن 

تر.  هيضى  و  بوو  ثاية  دةإم��اَل��ةي 
لة  ئةويش  دةرك��را  سَييةم  بإياري 
ديكة  كاري  بة  من  راسثاردني  ثاش 
وةكو ضاككردني ئاماري تةندروستي، 
راطةياندنء  كة  ب��ةوةي  ئةويش 
جيابكرَينةوةو  يةك  لة  رؤشنبيريي 
بَيستون فةتاح لَيثرسراوي راطةياندن 

بَيت.
ط��ةر ض���اوان خ��ان ب��ة وردي 
بكات  سَييةم  فةرماني  سةيري 
ياريدةدةري  كة  دةردةكةوَيت  بؤي 
كاروباري  بؤ  طشتيي  بةإَيوةبةري 
ك��ارط��َي��إي��يء داراي���ي ك���راوة بة 
بَيستون  م��نء  سةرثةرشتياري 
ياريدةدةري  من  ئةوةي  نةك  فةتاح 
كاروباري  بؤ  طشتيي  بةإَيوةبةري 

كارطَيإييء داراييش بم!
سةري  بابةتة  ئةم  نووسةري 
شَيواندووة  خوَينةريش  و  خؤي  لة 
بةوةي كة هةندَيك جار بَيستون فةتاح 
بة بةرثرسي راطةياندني وةزارةت ناو 
بةرثرسي  ناوبراو  كاتَيكدا  لة  دةبات 
نةك  ب��ووة،  فةرمانطة  راطةياندني 
كاكة  ئةمانة  س��ةرةإاي  وةزارةت. 
بَيستون باس لةوة دةكات كة هؤكاري 
البردنةكةي قسةكردنةكانيةتي لةسةر 
سيستمي تةندروستي، ئةمة لةكاتَيكدا 
ئةو ضاوثَيكةوتن و لَيدوانانةي جةنابي 
ثؤستةو  لةو  ب��ووة  البردني  ثاش 
ساَلي  ح��ةوت  م��اوةي  لة  ن��اوب��راو 
خؤي  )وةكو  ثؤستة  لةو  كاركردني 
راكردن  بةر  لة  دةكات(  لَيوة  باسي 
سةر  و  خؤي  كاروباري  دواي  بة 
راوةشاندن بؤ سةرووي خؤي زياتر 
نةيثةرذاوةتة سةر كاري ديكة و كاتي 

بؤ رةخنة طرتن بؤ نةماوةتةوة.
لةوة  باس  ديكةدا  بةشَيكي  لة 
كار  ناتوانَيت  ثزيشكَيك  كة  دةكات 
دةثرسم  من  بكات،  راطةياندن  لة 
تاقيطة  ياريدةدةرَيكي  بة  ئةوةي  ئايا 
ناكرَيت؟!  ثزيشكَيك  بة  دةكرَيت، 
بؤ  بَيت  ثَيويستيي  مةسةلة  ط��ةر 
ئَيمة  بؤ  نةخؤش  خزمةتكردني 
تاقيطة  ياريدةدةري  بة  ثَيويستمان 
كة  هةية  مةَلبةندمان  دةيان  نيية؟! 
تاقيطة  ياريدةدةري  بة  ثَيويستيان 
كة  هاتووة  ديكةدا  بةشَيكي  لة  هةية. 
ثزيشكَيك  كة  طؤإانكارييانةي  ئةم 
كراوةتة لَيثرسراوي راطةياندن تةنيا 
شوَينةكاني  لة  كراوةو  سلَيماني  لة 
كاكة  خ��ؤم  كاكي  ن��ةك��راوة.  ديكة 

و  ده��ؤك  و  هةولَير  لة  بَيستون 
كةركوك و بة خودي وةزارةتيشةوة 
ئةو ثؤستة ثزيشك بةإَيوةي دةبات، 
طةر طؤإانكاريي لةو شوَينانةدا بكرَيت 
ياريدةدةري  بة  بيانطؤإن  مةطةر 

تاقيطة!!
هاتووة  راثؤرتةكةدا  كؤتايي  لة 
كة  تةندروستي  كؤنطرةي  لة  كة 
ساَلي  شوباتي  1-3ي  لة  بإيارة 
وةكو  من  بدرَيت،  ئةنجام  داهاتوودا 
دان��راوم،  راطةياندن  بةإَيوةبةري 
ئةو  كة  بووة  ئةوة  بةر  لة  ئةمةش 
كاتةي ئةو نووسراوة لة وةزارةتةوة 
دةرضووة، من بةرثرسي ئةو هؤبةية 
بوومء بةثَيي يةكَيك لةو فةرمانانةي 
كة لة راثؤرتةكةدا باَلوكراوةتةوة من 
لة 2010/8/15ةوة بة فةرمي ثؤستي 
راطةياندنم بةجَيهَيشتووةو ثؤستَيكي 
ئَيستاكة  وةرط���رت���ووةو  دي��ك��ةم 
هؤبةي  لَيثرسراوي  وةكو  د.هؤطر 

رؤشنبيريء راطةياندن كار دةكات.
بة  بَلَيم  دةمةوَيت  كؤتاييدا  لة 
كاكة  وةك  كةسي  هةندَيك  داخةوة 
لَيثرسراوَيتييةكيان  كة  بَيستون 
دةدرَيتَي ئيتر خؤيان بة خاوةني ئةو 
ثؤستة دةزانن و وةكو ئةوةي كة لة 
مابَيت  بةجَي  بؤيان  باثيريانةوة  باو 
دةكةن،  كورسييةكةياندا  بة  باوةش 
لةم  ئةوةي  بَيستون  كاكة  ئةطةرنا 
ماوةيةدا بة تةما بوويت بيكةيت لةو 
حةوت  ئةو  ماوةي  لة  بؤ  هؤبةيةدا 
ساَلةي باسي لَيوة دةكةيت، نةتكرد؟! 
ثاش  دةتتواني  جةنابت  ثاشان 
بؤ  ديكة  كةسَيكي  داناني  البردنتء 
بةإَيوةبردني ئةو ثؤستة بة رؤحَيكي 
بؤ  وةفايةك  وةكو  دَلسؤزانةوةو 
هَيشتنةوةت لةو ثؤستة بؤ ئةو ماوة 
ياريدةدةري  دوورو درَيذة هاوكارو 
بيت،  هؤبةكة  نوَيي  لَيثرسراوي 
بة  و  راس��ت  بة  شَيوةية  بةو  نةك 
ناوي  بة  و  لَيببإَيت  ئؤقرةت  ضةثدا 
ضاوثَيكةوتنء  سازداني  خوازراوو 
كارتؤنييةوة  دروستكراوو  راثؤرتي 
باَلوكراوةكاندا  كةناَلةكانء  لة 

راستييةكان بشَيوَينيت.
تَيبيني/ لةم نووسينةدا ضةندجارَيك 
هَيناوة  تاقيطةم  ياريدةدةري  ناوي 
ناوبراو  كةسي  تةنيا  من  مةبةستي 
سةرجةم  بؤ  تايبةتيم  رَيزي  بووةو 
تايبةت  بة  تةندروستيء  كارمةنداني 

ي.تاقيطةكان هةية. 

كة  سَيطردكانم  ناحيةى  هاوآلتييةكى  من، 
هةولَيرة،  ثارَيزطاى  كؤيةو  ق��ةزاى  بة  سةر 
ناحيةو  بة  كراوة  ئازادييةوة  ثرؤسةى  لةدواى 
سنوورى  جوطرافىء  نةخشةى  كاتةدا  لةو  هةر 
ناو  خرانة  طوند  يانزة  كَيشراو  بؤ  شارةوانى 
ئيمتيازو  تموحى  لةبةر  نةك  نةخشةيةوة،  ئةو 
جوطرافياى  خاكةكةمء  بؤ  ئينتمام  بةَلكو  ماديى، 
سياسى  اليةنَيكى  ن��ادات،  ثآ  رَيم  ناوضةكةم، 
لةبةر تموحاتى دارايى بةشَيوةيةكى نادروست لة 
سنوورى مندا باآلدةستيى خؤى بنوَينَيتء ئةوةى 
لة  ديسان  خؤيةوة،  ركَيفى  ذَير  بيخاتة  بيةوَيت، 
هاوشَيوةى  قاضاخطةيةكى  مندا  مةَلبةندةكةى 
ئةوانى تر دروست بكاتء دوور لة بةرذةوةنديى 
طشتيىء ميللةت، تةنيا خؤى لَيى سوودمةند بَيت. 
بةردةسثى، يةكَيكة لةو يانزة طوندةى كة لةإووى 
سووتةمةنىء  جوطرافياو  ئةمنيىء  ئيداريىء 
ناحيةى  بة  سةر  ت��رةوة،  اليةنةكانى  هةموو 
بإيارى  هةرَيم  حكومةتى  ئيستاش  سَيطردكانةء 
دروستكردنى كَيَلطةيةكى نةوتى لةو طوندة داوةء 

ثإؤذةيةى  بةو  تايبةت  ئةجهيزةيةكى  هةموو 
ئةوةى  بةآلم  دةستبةكارن،  لةئَيستادا  هَيناوةو 
ديموكراتى  ثارتى  بَيت،  سةرنج  جَيطاى  لَيرةدا 
كَيَلطةيةو  ئ��ةم  بإيوةتة  ض��اوى  كوردستان، 
كة  عةرزبكرَيت،  قوشتةثةوة  بةناوى  دةيةوَيت 
نييةو  قوشتةثة  ناحيةى  بة  سةر  جؤرَيك  بةهيض 
لةمة  بةتةواويى  سنوورةكةش  هاوآلتييانى 
هةرَيمء  حكومةتى  لة  داواكارين  بؤية  نيطةرانن، 
ثةيوةنديدار،  اليةنى  كوردستانء  ثةرلةمانى 
ئ��ةوان  ه��ةب��َي��ت،  هةَلوَيستمان  ب��ةرل��ةوةى 
لة  زوَلم  تر  جارَيكى  بؤئةوةى  هةَلوَيستوةربطرن 
بة  ئيستفزا  خاكةكانء  جوطرافياى  مرؤظايةتىء  
ضاككردنى  بؤ  هةوَلبدةن  نةكرَيتء  ئينسان  مافى 
لةسةربدةنء  بإيارى  بَياليةنانة  دؤسيةيةو  ئةم 

تاوتوَيى بكةن. 

لةطةأل رَيزدا...

ثةشَيو حةمةدئةمين

ياسين كةريم

بة ناخَيرى طيانم ضوءم بؤ دةرهَينانى ثاسثؤرت 
ثَيويستم  منيش  وتم  هةر وةكو هةر هاووآلتييةك 
دةبَيت، دَلنيام ئةطةر بؤ طةشتوطوزارء رابواردنيش 
ئازارةكانمان،  دةردء  ضارةسةرى  بؤ  نةبَيت، 
ئابووريىء  طرفتى  دةردو  تةنطذةو  هَيندة  ضونكة 
لة  وآلت��ة  لةم  هةية  كؤمةآليةتيمان  سياسيىء 
ثإبوو  جام  »كة  دةَلَيت:  كورد  دةرضوءة،  ئةندازة 
ئيداريى ئةم  لَيى دةإذَيت« خؤزطة يةك جومطةى 
طةندةَليى  رؤتينء  دةردى  ثةتاى  ثَيبَلَيتء  وآلتةم 
دائيرةى  بؤ  ضووم  ئ��ةوةى  ثاش  نةدابَيت،  لَيى 
باشة  وتيان  ثَيبوو،  فةرميم  نووسراءى  ثاسثؤرت 
ثإكردةوة  فايلم  ذوورةوة  ضوومة  ئةوةى  دواى 
رةنطاوإةنطى  كؤثيكردنى  دواى  دينار   )1500( بة 
ثَيبوو،  خؤراكم  فؤإمى  ثَيناسء  رةطةزنامةو 
دوايى  دينار،   )3000( بة  كردمةوة  ثآ  هةموويان 
كاتذمَير   )1( ضاوةإوانىء  هؤَلى  بؤ  ضوءمةوة 
دانيشتم سةرةم نةهات، دوايى وتم تا سةرةم دَيت 
هاتمةوة سةرةكةم ضووبوو،  تا  دَيمةوة،  دةإؤمء 
سةرةكةم خرايةوة دواى دواوةء ذمارةيةكى تريان 
هاتةوة،  سةرةم  تا  دانيشم  تر  كاتذمَيرَيكى  ثَيدام 
بؤ بةدبةختى تووشم بوو بة تووشى ئةفسةرَيكى 
دةضوء،  دي��واردا  دارو  بةطذ  مؤنةوة  رووتاَلى 
زؤرى  ئ��ازارى  دةب��ووةوة  خؤشى  لة  رقى  هةتا 
هاوآلتييانى دةدا لة مامةَلةكاندا دواتر نارديانم بؤ 
بانكى كوردستان لة بةرامبةر ثةروةردة ثسوَلةى 
لةجياتى  ب��ةآلم  بإيم،  ثآ  هةزاريان   )25000(
بة  وتم  لَيوةرطرتم،  ديناريان   )30100(  ،)25000(
كارمةندةكة ئةرآ لَيت تَيكنةضوءة، وتى نا هةرواية، 

ئةو  جؤرَيكء  ثسوَلة  نيية  وا  شتى  دنيادا  لة  وتم 
هةندَيك  بَيت،  جياواز  وةردةطيرَيت  لَيت  ثارةيةى 
جوابى  ثارةش  بة  داناوة  لَي  كضيان  كارمةندى 
هاوآلتييان نادةنةوة، واتة بإى )5100( دينارت لَي 
دةَلَين  طواية  بؤضى،  بزانى  ئةوةى  بةبآ  دةسَينن 
بإى  هةية  تر  بانكَيكى  هةر  بانكةكةية،  رسوماتى 
)28( هةزارت لَي وةردةطرن، واتة بإى )3( هةزارت 
ثسوَلة  ئةوةية  ثرسيارةكة  زيادة،  وةردةطرَيت  لَي 
جياوازى  داواكراو  ثارةى  بإى  لةطةأل  دةبَيت  بؤ 
حكومةت  بؤ  هةر  كَيية،  بؤ  ثارةية  ئةو  هةبَيت، 

نيية؟
هؤَلى  لة  دائيرةكة  بؤ  طةإامةوة  ئةوةى  ثاش 
ثاسثؤرت  دروستكردنى  ذم��ارةى  ضاوةإوانى 
)5100( بة  دة  لَيكى  )750(ك���ةس  طةيشتبوءة 

دةكاتة )3757500( ئةو بإة ثارةية بة مشةخؤريى 
لَيكى  رؤذدا  ي��ةك  لة  دةسَينن  هاوآلتييان  لة 
بإى  دةكاتة  ساَلَيك  بؤ  ئينجا  مانطَيك  بؤ  بدة 
خةَلكى  لة  بةالش  بة  ساَلَيكدا  لة   )1352700000(
لةاليةك  ئةمة  حسابَيك.  هيض  بآ  وةردةط���رن 
بة  كارةكان  كوشتوءة  هاوآلتييانى  ضاوةإوانى 
بَيزار  نيطةرانء  كةس  ضةندين  دةكرَين  جؤرَيك 
وازى  جَيدةهَيَلنء  مامةَلةكانيان  رؤذانة  دةكرَيتء 
لَي دَينن، دةَلَين ثاسثؤرت ئاوا بَيت هةر نامانةوَيت. 
هاوآلتييان  لةطةأل  رةفتار  ئاوا  دةبَيت  بؤ  دةثرسم 
خوَينء  دةريايةك  خاوةنى  طةلةى  ئةء  دةكرَيت، 
وآلتانى  لة  كارانة  جؤرة  ئةم  لةكاتَيكدا  خةباتة 
دةكرَيت  ئةليكترؤنييةوة  حكومةتى  رَيطاى  لة  دنيا 
طيانىء  ئازارى  بة  نةك  ثؤستةوة  ئينتةرنَيتء  بة 
بؤ خةَلكى  بةردة  بَينةو  ثةناو  ثَيضء  باجى زؤر  بة 

تيكؤشةرى كوردستان.

کَيشةکاني خويَندني کوردي لة کةرکوک*

وةالَمَيك بؤ ليَثرسراوي ثَيشووي
راطةياندني فةرمانطةي تةندروستي سلَيماني

تكاية، مةهيََلن زةوييةكةمان داطير بكرَيت

دائيرةى ثاسثؤرتء ثرسيارَيك



)1(
»ديموكراسي«  بَيت  بيرم  لةوةتةي 
ئةدةبياتي  لة  ب��ووة  دانةبإاو  بةشَيكي 
زؤرى  ه���ةرة  زؤرب����ةى  سياسيي 
بة  كوردستان،  باشوءرى  حيزبةكانى 
بةشَيوةيةكي  بطرة  راستيانةوة،  ضةثء 
كورديان  كَيشةى  ضارةسةركردني  ثتةو 
لة  ديموكراسي  بوونى  بة  بةستوءةتةوة 
مةركةزء ثَييانوابووة تا ديموكراتييةتَيكي 
ض��اوةإآ  نةبَيت،  بةغدا  لة  راستةقينة 
ناكرَيت كورد ئؤتؤنؤميي يان فيدراَلييةتَيكي 

حةقيقي بةضاوي خؤى ببينَيت.
زةم���ةن ه���اتء زةم���ةن ض���وو، تا 
وايلَيهات رووداوة سياسييةكاني ناوضةكة 
كة  كورد  خواردةوة،  خولي  بةشَيوةيةك 
ئةوةى  بةبآ  نةدةبينى  ثَيوة  خةونيشى 
بَيت،  بةرقةرار  مةركةز  لة  ديموكراسي 
ثارَيزراوي  ناوضةيةكي  خاوةني  بة  بوء 
دام��ةزران��دن��ي  هةلي  ن��َي��ودةوَل��ةت��يء 
واتايةكي  بة  رةخسا،  بؤ  ديموكراسى 
ئَيمة  ديموكراسيخوازةكاني  حيزبة  ديكة 
خؤيان  دروشمةكةي  ثَيضةوانةى  بة 
)ديموكراسي بؤ عَيراقء حوكمي زاتيي بؤ 
ديكتاتؤرَيكي  لةثاأل  توانييان  كوردستان( 
ساأل   )11( م���اوةى  ب��ؤ  خ��وَي��ن��إَي��ذدا 
حكومةتَيكي )ديموكراسى(ي بةإَيوةببةن.

خةَلكي كوردستان لةبةرئةوةى ضَيذى 
سةرةإاى  كردبوو،  بةعسيان  دةسةآلتي 
ئةوةى حيزبة ديموكراتةكاني كوردستان 
هةرَيمةكةيان بةش بةشء لةت لةت كردء 
خةَلكةكةشيان لةنَيو رةنطةكاندا ثةرتةوازة 

سةربارى  يةكدا،  طذ  بة  داي��ان  ثَيكردء 
ئةوةى ئةوان سةروةتء ساماني طةليان 
ثةرلةمانء  حكومةتء  ب��ردو  ت��اآلن  بة 
دادطاو زانكؤو مزطةوتء دارو ديوارى ئةم 
هةرَيمةيان كرد بة موَلكي خؤيانء نوزةيان 
لةبةر ئابوءرييةكي ئازاد بإى، بةآلم هةر 
كوردي  ديكتاتؤرييةتَيكي  ثَييانوابوو 
عةرةبيء  ديموكراسيةتَيكي  لة  باشترة 

بةرطةى هةموو نةهامةتييةكانيان طرت.
)2(

رووداوة  دووةمي  خولي   2003/4/9  
دةستيثَيكردء  عَيراق  دراماتيكةكاني 
بةتاآلن  ديكتاتؤرييةت  تاراجي  تةختء 
ثةلةثإوزة  بة  ئَيمةش  برا، سةركردةكاني 
ديموكراسيية  بؤئةوةى  خؤيان  كةوتنة 
ئةو  ضيتر  بةغدا،  بؤ  ببةن  هةرَيميةكةيان 
دروشمةى ثَيشوو لة ئةدةبياتي سياسيياندا 
دةبينراو  ئ��ةوةى  بةرضاونةدةكةوت، 
)طواستنةوةى  لة  بريتيبوو  دةبيسترا 
بؤ  ك��وردس��ت��ان  هةرَيمي  ئ��ةزم��وءن��ى 
هةرَيمى  ديموكراسيخوازةكاني  بةغدا(. 
موزايةدةيةكي  بةغدا  لة  كوردستان 
ئازاديي  بة  ثابةندبوون  لةسةر  زؤريان 
هاوآلتييانء  مافي  رؤذنامةطةريىء 
دادط��اي��ةك��ي  ش��ةف��افء  حكومةتَيكي 
بة س��ةر س��ةرك��ردةى  س��ةرب��ةخ��ؤء... 
خوا  كرد،  عَيراقدا  عةرةبييةكانى  حيزبة 
بوونء  كث  كإو  ئةوانيش  هةَلناطرَيت 
دةستوءري  لةسةر  بوون  رازي  بةثةلة 
ئةطةر  دةستوءرَيك  عَيراق،  هةميشةيي 
لة  زياتر  دواى  ثَيمواية  جَيبةجَيبكرَيت، 

شةإوشؤإء  نةهامةتيء  لة  ساأل   )85(
كودةتاو قةتَلوعام، هةموو عَيراقييةكان لة 

سايةيدا دةحةسَينةوة.
)3(

ئاراستةى رووداوةكاني عَيراق بةرةو 
)بة  عةرةبةكان  عَيراقيية  دةضَيت  ئةوة 
بةرةو  مةيليان  شيعة(يانةوة  سوننةو 
ئةوة ناضَيت لة بةغدا ديموكراسي هةبَيت، 
ئَيمةش  سةركردةكاني  دةضَيت  لةوةش 
وةك ئةمريكا بَيهودةيىء هيالك بوءبَيتن 
هاوآلتييانةى  ب��ةو  قةناعةت  ل��ةوةى 
لة  ديموكراسي  حوكمَيكي  بهَينن  خؤيان 
تةماشايةكي  كة  بكةن،  بةرقةرار  مةركةز 
هيض  دةك��ةنء  خؤشيان  دةوروب���ةرى 
لة  بؤية  نابينن،  ديموكراسي  حكومةتَيكي 
دروستكردني  بؤ  زؤر  حةزَيكي  ناخياندا 
سيستمةكاني  لة  هاوشَيوة  سيستمَيكي 
دةوروبةر دروست دةبَيت، نيشانةكانيش 

وا خةريكن وردة وردة دةردةكةون. 
كة  ديموكراسييةكةمان  هةرَيمة 
رؤذنامةطةرييةوة  ئازاديي  بة  شانازيي 
بة  ت��ةن��ط  خ��ةري��ك��ة  وا  دةك�����رد، 
هةَلدةضنَيتء  ئازاد  رؤذنامةنوءساني 
لَيدةكات  رَيطرييان  ياسا  كوشتنء  بة 
ثةرلةماني  هةستن،  كارةكانيان  بة 
كوردستان كة شوَينى يةكالييكردنةوةى 
)ديموكراسي(،  بةشَيوةيةكي  ملمالنَيكانة 
خةريكة  سةرؤكةكةيةوة  رَيطةى  لة 
دةربإينةكانء  تةفتيشى  دادطاي  دةبَيتة 
ط��ةل،  نوَينةراني  دةن��ط��ي  كثكردني 
ئابوءريى كوردستان كة موَلكي طةلة، بة 

ئاشكراو بآ ثةردة دةكرَيتة ديلى حيزبة 
مةيلى  هةرَيم،  ديموكراسيخوازةكاني 
دكتاتؤرييء بوون بة حيزبي قاعيد رؤذ 
تةشةنة  هةرَيمةكةدا  لة  رؤذ  ل��ةدواى 

دةسَينَيت.
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حةجاريان  سةعيدي  ضيية؟  ض��ار 
بؤ  ئَيران  لة  ريفؤرمخوازيي  ئةندازيارى 
از  )فشار  تيؤري  ثرسيارة  ئةم  وةآلمي 
ثاين و ضانةزني از باال( فشار لة خوارةوةو 
وتوءَيذو موزاكةرة لة سةرةوةى داهَينا، 
دةسةآلتء  سةر  بخاتة  فشار  طةل  واتة 
ئؤثؤزسيؤنيش وتوءَيذو موزاكةرة بكات 
ديكتاتؤريدا  بةالى  ئاراستةكة  بؤئةوةى 
بَينة  ئَيمة  خةَلكي  دةبَيت  نةشكَيتةوة، 
لةو  بكةن  بةرطريي  شةقامةكانء  سةر 
فرمَيسك  خوَينء  بة  دةستكةوتانةى 
بة  ئؤثؤزسيؤن  بةدةستيانهَينانةوة، 
عةلمانيء ئيسالمييانةوة دةبَيت بةرةيةكي 
ديكتاتؤرييةت  سةرهةَلداني  بة  دذ 
ئةندام  ئةو  بكةن،  دروس��ت  هةرَيم  لة 
كة  زؤرينة،  فراكسيؤني  ثةرلةمانانةى 
هةيةو  ديموكراسي  بوءني  بة  باوةإيان 
دذي  تَيكؤشان  لة  تةمةنيان  بةشَيكي 
دةبَيت  بةسةربردءوة،  ديكتاتؤرييةت 
تةسليمي  ضيتر  بشكَيننء  بَيدةنطيي 
ضارةنوءسي  نةبن،  سةركردةكانيان 
هةرَيمةكةمان لة مةترسييةكي طةورةداية، 
يان ئةوةتا سيستمَيكي ديكتاتؤريى ديكة 
ديموكراسي  ئةوةتا  يان  بكةين،  قبوءأل 

بكةينة ئامانج. 

ض��اوةإوان  كة  شةإةي  ئةو  دواج��ار 
هاتةدىء  دةك���را،  ثَيشبينيي  دةك���راو 
نَيوان  ش��ةإي  ئةويش  كة  رووي����دا..!! 
ئازاديخوازانء  نووسةرانء  رؤشنبيرانء 
سةربةخؤية..  ئازادو  رؤذنامةنووساني 
ئةو  بؤ  ثةنا  دةس���ةآلت  ش���ةإةدا  ل��ةم 
ياسا كؤنةي زةماني  ئةو  دةباتء  ياساية 
ئازاديي  دذي  كة  بةكاردةهَينَيت،  بةعس 
نووسةرانء  ئازادنء  راي  رادةربإينء 
رؤذن��ام��ةن��ووس��انء ب��ي��روإاي ئ��ازادء 
رادةطةياندء   دةسةآلت  بة  دذ  جياوازيي 
خؤي  تايبةتي  ئازادو  راي  لة  طوزارشتي 
لَيثَيضينةوةي  ئةمةدا  بةرامبةر  لة  دةكرد.. 
بة  ئةويش  دةك��را  بةرامبةر  ياسايي 
يان  دوورخستنةوة،  ي��ان  بةندكردن، 
دةركردن، يان هةتا كوشتنء راوةدوونانء 
لة باشترين باردا )غةرامة(كردن بوو، واتة 
هةربؤية  ئابووري..  يان  داراي��ي،  سزاي 
باسي  كة  ن��ةي��دةوَي��را  ك��ةس  ئ��ةوك��ات 

يان  جياواز،  راي  يان  ئ��ازاد،  بيروإاي 
بيوتاية بة دةسةآلت ثشتي ضاوت برؤية.. 
لة  خؤداو  لةنَيو  دةسةآلتة  ئةو  هةربؤية 
دنياي دةرةوةدا بة دةسةآلتَيكي ديكتاتؤرو 
ئازاديي رادةربإينء ديموكراتي  لة  دوور 
ئةنجامةكةي  تا  دةبينرا..  دةن��اس��راو 

بةوةطةيشت كة بينيمان..
ئَيستاش لة كوردستاني بةناو ئازاديىء 
رزطاربوو و ديموكراسيدا ئيش بة ياساي 
رؤذنامةواني ذمارة )35(ي ساَلي )2007( 
ئةوةي  بؤ  رةفة  سةر  خراوةتة  ناكرَيتء 
تؤزي لَيبنيشَيت، هةروةكو )حبر علي ورق( 
هةربؤية  بمَينآ،  كاغةز  سةر  مةرةكةبي 
خؤمانء  لةاليةن  كة  ياساية  لةو  رَي��ز 
ثةرلةمانةكةمانء  ئةزموونةكةمانء 
ئيمزاي  كة  ه��ةرَي��م،  سةرؤكي  خ��ودي 
سةيرة  نةطيراوة!!  ناطيرآء  ك��ردووة 
ياسايةك  خؤت  ضةند؟..  بة  ضةندي  ئةمة 
نةيخةيتة  نةكةيتء  ثياوةتي  دابإَيذيتء 

بواري جَيبةجَيكردنةوة..!! لة كاتَيكدا بضيت 
بة  سةر  كة  بكةيتةوة  زيندوو  ياسايةك 
كة  دايناب�آ،  رذَيمَيك  بووب�آء  رذَيمَيك 
ساَل�ي  بةهاري  راثةإيني  لة  طةلةكةمان 
ثَيكداو  تَيكء  تاراجي  تةختء  )1991(دا 
هةربؤية  نوكتةية..  مةتةَلةء  ئةمة  رمان.. 
راستةقينةي  رووي  دةس��ةآلت  ئَيستا 
خؤي نيشانداو دةرخست، كة لةطةأل راي 
ئازادو سةربةخؤدا نييةو لةطةأل رؤذنامةو 
بآ  رؤشنبيراني  نووسةرانء  طؤظارو 
ئازاد  راي  قبووَل�ي  نييةو  حيزبي  اليةني 
ناكات، بؤية هاتووةتة سةرخةتء ضةكي 
رووب��ةإووي  بةعسي  زةماني  ياساي 
ئازادو  رؤذنامةواناني  ئازاديخوازانء 
ث�آ  هةإةشةيان  دةرهَيناوةو  سةربةخؤ 
لَيدةكات، بةَل�آ، ئةمةية شةإةكة، شةإي 
بيروإاي  ئ��ازادو  قةَلةمي  رؤشنبيرانء 

جياوازو رؤذنامةو طؤظاري ئازاد..
ئ��ةو ض��ةك��ةي ب��ةدةس��ت ب��ةرةي 

ضةكي  مةعريفيةو  ضةكي  دووةمةوةية، 
جةماوةرو  بؤ  راستييةكانة  دةرخستني 
ئ��ازادةو  ه��زري  بيرو  ق��ةَل��ةمء  ضةكي 
سؤزي  هةستء  نةبووةكانة..  دةستةمؤ 
بةشمةينةتء  و  بةشخوراو  جةماوةري 
بةكارهَيناني  خ��راث  لة  ناإازييةكانة 
حكوميىء  سياسييء  دةس��ةآلت��ي 
ناإووني..  نادادثةروةرييء  نايةكسانيىء 
دةوت��رآ  ئةمانة  هةموو  ه��ةر  بة  كة 
لَيناوة..  ناويان  وا  خةَلكان  )طةندةَل�يي(، 
ثةناي  دةسةآلت  ئةمانةشدا  بةرامبةر  لة 
بردووة بؤ ياسايةك كة دذي ئازادييةكان 
جةماوةرةوة  لةاليةن  دةوةستَيتةوةو 
شةإةكة  ئَيستا  ك��راوة..  )رةفز(  دةمَيكة 
دةستي ثَيكردووة، شةإي خاوةن قةَلةمء 
لةاليةكء  جياواز  هزري  فيكرو  خاوةن 
زةماني  ي��اس��اي  دةس���ةآلتء  ش��ةإي 

بةعسيش لةاليةكي ديكةوة.
بةَلـآ، ئَيستا شةإةكة دةستيثَيكرد...

بؤضوون
birura.rozhnama@gmail.com

ئازاديي رادةربإينء 
دادثةروةريي
ئازادييء ثرسيار لةسةر 
بؤ  كَيشةكاني،  ئيشكالء 
هةرَيمي  ئَيستاي  دؤخ��ي 
خةمَيكي  ك��وردس��ت��ان 
خاَلي  ثَيويستة  لةبةرترةء 
شةإو  هةموو  س��ةرةت��اي 
لةسةر  بَيت  طريمانةيةك 
ئومَيدي طؤإانء خةونةكاني 

ديكة.
ئةو ئازادييةي لة هةرَيمي 

سياسييةكانةوة  بةدةم  دروشمء  بووةتة  كوردستان 
خودي  لة  جياوازة  دةبةخشن،  ثَيمان  مافء  بووةتة 
ئازاديي خؤي وةك ماف، مؤدَيلي سياسيي كوردستان 
ضوارضَيوةيةكي بة ئازاديي داوة، كة رَيك وةك ضوارضَيوة 
ناسيوناليستةكةي ثإ ئيشكالةء عةجايب نيية كة بَلَيين: 
سياسييةكاني كورد مؤدَيلَيكيان لة ئازاديي داهَيناوة لة 
ئازاديي  نيية،  هاوتايةكي  جيهانةدا  ئةم  قوذبنَيكي  هيض 
الي ئةوان تةيرَيكي يةك باَلةء ثَيويستة بة باَلَيك بفإَيت، 
ئةوان بةو تاكة باَلةي ئازاديي، ئازادن لةوةي ضي دةكةن 
بيكةن لة كردةي خراثء بةد، وةلَي ميللةت ناتوانَيت بَلَيت 
رؤذنامةنوءس  بثرسَيتةوة،  نابَيت  ميديا  دةكةن،  وا  بؤ 

بؤي نيية بَلَيت بؤ؟! 
ئةو شةرعييةتة شوإشطَيإييةي ئةوان بة باآلي خؤيان 
ئةوتؤي  ضةقبةستوءي  دؤخَيكي  دايناكةنن،  ثؤشيوةء 
ئاوةذوو  ال  ضةمكةكانيان  هةموو  كة  دروستكردءوة، 
رزطاري  سةرةتاي  راثةإينةوة  ل��ةدواي  بووةتةوة، 
دةستثَيدةكاتء هَيشتا كورد لة طةإانداية بةدواي دؤخَيك 
لة ئازاديدا، كةضي لةم بستة خاكء دةسةآلتة خؤماَليية 
طوتنء  ئازادييء  دذي  هَيزي  دةبنة  ئةوان  لةرزؤكةدا 
مَيذووي  شانازيي  مةستي  ئةوةندةش  طوزارشتكردن، 
ئةزموءني  وةك  دروست  ضةكداريانن،  خةباتي  شاخء 
ليبراَلةكةيان  هةرة  ئيتاَليا  ئةَلمانياء  شؤإشطَيإةكاني 
موزايةدةكاريء  رؤحي  كؤنةثارَيز،  بووةتة  ئةمإؤ 
لَي  خؤيان  لَيكردوون  واي  شؤإشطَيإانةيان  نةفةسي 
ببَيتة باشترين ئةندازياري ئازادييء باشترينء عاقَلترين 
بيكةن  ئةوان  ئةوةي  ئايندةء  دياريكردني  بؤ  سياسي، 
حيكمةت بَيتء ئةوةي نةيارةكانيشيان هةوَلي بؤ دةدةن 
بوءنةتة  ثَيوةية،  طةلي  بةدبةختي  نيقمةتء  ئةوان  الي 
هَيزطةلء سةركردةطةلي هَيندة دؤطما ئةوانةي لة شاخ 
دةيانطوت وشة بة وشة وةآلم دةدةرَيتةوة، ئةمإؤ وشة 
تيرؤركردني  لةبةرامبةر  ناودةباتء  فةوزا  تَيكدانء  بة 

دةنطةكانيشدا نقةيان لَيوة نايةت.
ئةوان شانازيي بة سيستمة سياسييةكةي هةرَيمةوة 
دؤخَيكدا  لة  سياسي؟!  سيستمي  كام  ناثرسن  دةكةنء 
لةذَير  تةنانةت  نةبنء  هاوسةنط  يةكسانيي  ئازادييء 
هةإةشةدا بن، كام سيستمي سياسي نموءنةيي، وةك 
ئةلَيكسي دي تؤكظَيل دةَلَيت: باشترين سيستمي سياسي 
دَيتة  يةكساني  ئازادييء  نَيوان  راطرتني  هاوسةنطي  لة 
دةتوانَيت  ئازادةء  هةرَيمةدا  لةم  كآ  ئاشكراية  ئاراوة، 
خاوةن باأل بَيتء كَيش تواناي فإيني نيية، كةواتة هةم 
ئازادييء هةم يةكسانيي لةطةَليشياندا كؤي سيستمةكة 

لةذَير ثرسياري جدييء طةورةداية.
نازانَيت  ئةوةية،  دةسةآلتة  ئةم  طةورةي  كَيشةي 
ئازاديي  لةنَيويشياندا  مافةكانء  بؤ  ئةو  تَيإوانيني  كة 
لة  طوَيمان  نيية  رؤذ  هةَلةيةء  عةجيبء  تَيإوانينَيكي 
واعيزةكاني دةسةآلت نةبَيت، كة دةَلَين: ئةو ئازادييةي 
ئَيمة دابينمان كردوءة، ئةو ئازادييةي بؤمان هَيناون، ئةو 
ئازادييةي بؤمان كردءون بة خَيمةء لةذَيريدا خةوتوءن، 
سةرةتاييترين  لةبةردةم  ئازاديي  هَيشتا  دؤخَيكدا  لة 
تَيطةيشتندا بَيت ثَيويستة ئازاديي خةمَيكي لةبةرترء لة 

ثَيشينةتر بَيت.   
ئَيستاء دواي ضةند قؤناغَيكء ضةند هةوَلَيكي توندوتيذ 
ياسا  كوردستان،  ئازاكاني  ئازادء  دةنطة  كثكردني  بؤ 
كراوةتة كةظةري ئيرهابَيكي تر دذي ئازاديي رادةربإينء 
هةَلبةتة  ئازاديي دةكرَيت،  ياسا شةإي  بة  ئةمجارةيان 
وةك ضؤن دةطوترَيت بة ناوي ئازادييةوة تاوان دةكرَيت، 
ياساوة  ناوي  بة  نموءنانةي  ئةو  زؤرن  مَيذءوشدا  لة 
طوناهء تاواني طةورةيان كردوءة، واتا بة تةنيا ثةنابردنة 
ببَيت،  دادثةروةريي  خولقاندني  نيية  مةرج  ياسا  بةر 
داداثةروةريي  بة  نةبوو  يةكسان  ياسايةكيش  هةر  خؤ 
ياسايةكي نوقسانة، باشة ئةطةر ياسا بؤ دادثةروةريي 
بَيت، ثَيويستة كآ راثَيضي بةردةم دادطا بكرَيت؟! ئةوانةي 
ضةندين ساَلة ئةم وآلتة لة هةموو روءيةكةوة نغرؤي 
بةدبةختي دةكةن، يان ئةوانةي دةَلَين بَيدةنط نابين لة 
دةبَيت  دةَلَين  ئةوانةي  يان  رؤذنامةنوءسان،  تيرؤري 
دادثةروةريي  كاميان  ياسا  بؤ  بَيت،  ديار  نةوت  داهاتي 
دةخولقَينَيت، دادطاييكردني رؤذنامةنوءسَيك كة هةموو 
خةمي ئةوةية ميللةتةكةي زؤرتر بزانَيت، يان سياسيء 
بةرثرسةكاني كورد، كة هةموو خةميان بوءبَيتة ئةوةي 

زؤرتريان هةبَيتء كةسيش نةزانَيت؟!.

21ذمــارة )602( سَيشةممة 2010/10/5
ديموكراتييةتي بآ ديموكراتي

شةأةكة دةستيثَيكرد... شةأي قةلَةمء دةسةآلت..!!

مةجيد ساَلح

جةالل ديموكرات

هؤشيار عةبدوَلآل
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ئةوة  ناكاتةوة،  دووب��ارة  خؤى  مَيذوو 
راب��ردوو،  بؤ  دةطةإَينةوة  كارةكتةرةكانن 
رابردوو  كة  مرؤظة  رابردووخوازيي  مةيلى 
نةك كاأل نابَيتةوة، بةَلكو رابردوو لة سبةينَيدا 
ئةزموونى  دةنوَينَيت،  خؤى  ئةمإؤ  لة  تؤختر 
دةقاو  ئَيمةدا  كؤمةَلطةى  لة  سياسيى  ذيانى 
دةكات،  بةيان  قسةية  ئةو  حةقيقةتى  دةق 
ضونكة ساآلنَيكى دوورو درَيذ لةناو كرمانجى 
رةحمةتىء  ب��ارزان��ى  مستةفا  خ���واروودا 
بزووتنةوةى رزطاريخوازى كوردى، كة ثارتى 
بوو سةدان  ثَيشةنطى  ديموكراتى كوردستان 
وَينةى ناشيرينيان بة باآل بإابوو، لةاليةن ئةو 
هَيزةوة كة ثَيى دةوترا باَلى مةكتةبى سياسيي، 
خوالَيخؤش بوو ئيبراهيم ئةحمةد جطةلةوةى 
ثارَيزةر بوو، هاوكات ئةديبء رؤذنامةنووس 
ثارَيزةرء  ئةوكات  كة  تاَلةبانيش  جةالل  بوو، 
س��ةرؤك  ئَيستاش  ب��وو،  رؤذن��ام��ةن��ووس 
كؤمارى عَيراقء سكرتَيرى يةكَيتيى نيشتمانيى 
بة  وَينانةى  ئةو  كرا،  رَيبةرايةتى  كوردستانة 
كوردىء  رزطاريخوازى  بزووتنةوةى  باآلى 
بيانووةكةى  رووخساردا  لة  دةبإا،  ثارتيدا 
خوَيندةوارو  دةستةبذَيرَيكى  نَيوان  ملمالنَيى 
لةطةأل دةستةبذَيرَيكى  ديموكراسي خوازبوو، 
نةخوَيندةوارو ثاوان خوازدا، ئةو دةستةبذَيرة 
كاتى  ئةو  حكومةتى  بؤ  ثةنايان  خوَيندةوارة 
عَيراقء رذَيمى شاى ئَيران برد، ئةو نوخبةية 
ئايندةخوازبَيت،  سروشت  بة  نةيتوانى  كة 
بؤية هةميشة ذيانيان ثإبووة لة هةَلطةإانةوة 
بؤ  مساوةمةكردن  بةرامبةرةكةيانء  لة 
نةيتوانى  نموونةية  ئةو  بةرامبةرةكةيان، 
ضونكة  دابإَيذَيت،  ئؤثؤزسيؤنبوون  بناغةى 
رواَلةتدا  لة  نةبووة،  طؤإانخواز  سروشت  بة 
ماويزم  هزرى  بؤ  بانطةشةى  نوَيخوازبوو 
دةكرد، ثاش ساَلى )1975( هةمان ئةزموونَيك 
كوردستاندا  ديموكراتى  ثارتى  لةطةأل  خؤى 
هةيبوو،  راب��ردوودا  سةدةى  شةستةكانى  لة 
دةيكات،  خؤيدا  سياسييةكانى  نةيارة  لةطةأل 
ئةمة لة بريتى ئةوةى كة دةرةتانى بؤ رةخسا 
دروشمةكانى  بةَلينء  جَيبةجَيكردنى  لة  بير 
بكاتةوة، كةضى بة ثَيضةوانةوة، نةشارةزايانة 
ديموكراتى  ثارتى  ثَييةكانى  شوَين  هةنطاوو 
ئةوةى  من  بةإاى  هةَلطرتةوة،  كوردستانى 
باَلى  ئَيستاء  نيشتمانيى  يةكَيتيى  وايكرد  كة 
رؤَلَيكى  سةردةمة  ئةو  سياسيى  مةكتةبى 
كوردستان  ديموكراتى  ثارتى  لة  جياوازتر 
الوازك��ردن��ى  بؤ  واوةت��ر  ل��ةوةش  نةنوَين، 
ب��زووت��ن��ةوةى رزط��اري��خ��وازى ك��وردىء 
شياو،  رَيطةيةكى  هةموو  سةركردايةتييةكةى 
يان نةشياويان طرتة بةر، جطة لةوةش ئةوان 
شؤإشيان  حيزبء  ناو  دةسةآلتى  كَيشةى 
نةك  هةبوو،  بارزانيدا  مستةفاى  مةال  لةطةأل 
ئةو  مَيذووى  ئايديؤلؤذيا،  فيكرو  كَيشةى 
لةناو  طةإانةوةية  دةرضوونء  مَيذووى  باَلة 
ثارتى ديموكراتى كوردستان، كة دواجار ئةو 
رَيكةوتنَيكدا  لة  خؤى  طةإانةوةية  جَيهَيشتن 
بينييةوة كة لة راطةياندنى هةردوو اليةنةكةدا 
ئةم  دةبرَيت،  ناو  ستراتيذيى  رَيكةوتنى  بة 
دوذمنةكانى  بةرامبةر  لة  رَيكةوتنةش 
كؤمةَلطةى  بةرامبةر  ئةوةندةى  نيية،  كورددا 
هةَلهاتنى  مذدةى  كة  هَيزَيكة  هةر  مةدةنىء 
هَيزَيكة  هةر  ثَيبَيت،  ديموكراسي  ئاسؤى 
ذيانى  سةرةتاكانى  رةنطإَيذكردنى  تواناى 
ئؤثؤزسيؤنى  ضونكة  بَيت،  ثَي  ئؤثؤزسيؤنى 
سياسيي مةرجى سةرةكيى ديموكراسيبوونة، 
لة  خؤى  لةاليةك  ئةطةر  ديموكراسيبوون 
لة  ئةوا  ببينَيتةوة،  فرةحيزبيدا  ئازادو  ميدياى 
رؤذنامةى  دةركةوتنى  هةتا  كوردستانداء 
سنوورى  تةنيا  ئؤثؤزسيؤنبوون  هاوآلتى 
ضايخانةو ناو تةكسى تَينةدةثةإاند، فرةحيزبى 
دةضوو  سياسيى  دوكانى  لة  بةآلم  هةبوو، 
زياتر لةوةى هَيزَيك بَيت دةستء ثةنجة لةطةأل 
هاوآلتييان  خةمةكانى  بوون،  ئؤثؤزسيؤن 
ببوون  دابةش  ئةوانيش  بةَلكو  بكات،  نةرم 
ثَيطةى  بةطوَيرةى  ثارتيدا  يةكَيتىء  بةسةر 
بودجةكةيان  خةمى  خؤيانء  جةماوةريى 
نةك  دادةإَي��ذا،  خؤيان  سياسيي  كارنامةى 
ديموكراسيةتء  سةرةتاكانى  بةطوَيرةى 
ساآلنى  لة  كة  ئ��ةوةى  ب��وون،  ئؤثؤزسيؤن 
ديموكراسيبوونى  بةردةوام  راثةإيندا  ثاش 
ثرسيارةوة،  ذَير  خستووةتة  كوردستانى 
بووة،  كارا  سياسيي  ئؤثؤزسيؤنى  نةبوونى 
ئةطةرضى ضةند ثارتَيكى سياسيى كوردستانيى 
ئامادةبوونيان لةسةر ئاستى رؤذنامةو بارةطا 
هةبووة، بةآلم بؤ تةنيا ثَينج دةقةش نةيانتوانى 

نةك جةماوةرى كوردستان، بةَلكو جةماوةرى 
دةورانى  بؤية  هةر  سةرجادة،  بهَيننة  خؤيان 
دواى راثةإين بؤ هَيزةكانى دةرةوةى ثارتىء 
يةكَيتى لة روانطةى منةوة لة دةورانى متبوونى 
كؤمؤنيست،  حيزبى  لة  جطة  دةضَيت،  ئةوان 
ناكؤكيىء جياوازيية  ئاشكرا  بة  هَيزة  ئةم  كة 
بةرامبةر  خؤى  سياسييةكانى  فةرهةنطيىء 
بة ثارتىء يةكَيتى راطةياندبوو، دةشيةويست 
دةستكارى ثةيوةنديية كؤمةآليةتييةكان بكات، 
لة  طفتوطؤكردن  طؤإينء  رَيطةى  لة  ئةوةش 
بارةى ياساكانى بارى كةسَيتييةوة، بةآلم ئةم 
هَيزة هَيندة بيرو ديدطايان نامؤبوو بة كؤمةَلطةى 
كوردىء دذايةتى هَيزة فةندةمينتاليستةكانيش 
بكةوَيت،  ضاالكى  كارء  لة  زوو  هةر  وايكرد 
هَيزةى  ئةو  يةكَيتى  ئةمانةشةوة  لةسةروء 
ثارتى  لة  درَيذخايةن  م��اوةى  بؤ  ناوبةناو 
نةك  هةَلطةإابووةوة،  كوردستان  ديموكراتى 
نةيتوانى سوود لة وزةى حيزبى كؤمؤنيست 
وةربطرَيت لة بةرامبةر حيزبة ئيسالمييةكاندا، 
حيزبةكان  بارةطاى  نةهَيشتنى  بةناوى  بةَلكو 
كوشتنء  هةندَيكى  سلَيمانيدا  ش��ارى  لة 

بارةطاكانيان ثَيطواستنةوة بؤ هةولَير.
سةرةوة  ئةوانةى  هةموو  لة  مةبةستم 

دةكات  دروست  طؤإان  كة  ئةوةى  ئةوةية، 
يةكَيتيى  ضونكة  طؤإانكاريى،  بؤ  ويستة 
بؤ  نةبوو  ويستى  راب��ردوودا  لة  نيشتمانيى 
طؤإانكاريىء جياوازبوون، تواناى هةزمكردنى 
رةخنةو ناإةزايةتييةكانى خةَلكى كوردستانى 
تا  قةيرانةوة،  ئةو  كةوتة  سةرئةنجام  نةبوو، 
يةكَيتيى  ئؤرطانة هةستيارةكانى  ئاستةى  ئةو 
ديارةكانى  كةسايةتيية  لةاليةن  نيشتمانيى 
دةبرَين،  بةإَيوة  تاَلةبانييةوة  خانةوادةى 
سياسييانةى  طؤإانكاريية  ئةو  ثاش  ئةمةش 
ساَلى )2009( دَيت، كة لة )7/25(ء دواتريش لة 
2010/3/7 لةسةر ئاستى كوردستانء عَيراقء 
بةتايبةتتر لة ثارَيزطاى سلَيمانيدا، كة يةكَيتيى 
سةركردايةتييةكةى  كوردستانء  نيشتمانيى 
سياسيىء  مةكتةب  باَلى  س��ةردةم��ى  لة 
)1964(ى  ساَلى  ماوةتى  كؤبوونةوةكةى 
خؤيان  سةرةكيى  ثَيطةى  وةك  ثارتييةوة 
بؤ  راثةإينيش  دواى  لَيبإيووة،  ضاويان 
خةَلكى  زهنيةتى  لة  وَينايةك  دروستكردنى 
بةديهَينةرى  هَيزة  ئةم  طواية  سلَيمانيدا، 
مافةكانى كوردء خةونة ناسيوناليستييةكانيانة، 
يةكَيتيى نيشتمانيى سكرتاريةتى خؤى دةباتة 
بابانييةكان نيشتةجَيى بوون،  قةآلضواالن، كة 
كارةى  بةم  كوردستان  نيشتمانيى  يةكَيتيى 
كردء  قةتيس  سلَيمانيدا  لة  خؤى  ستراتيذيى 
سةقامطيرو  هةرَيمَيكى  بؤ  هةوَلدان  بريتى  لة 
ناإاستةوخؤ  راستةوخؤو  ديموكراسي، 
وَيناى  دروستدةكردةوةو  بابانى  ئةمارةتى 
ثارتى  قةَلةمإةوى  بة  سؤرانى  ئةمارةتى 
سةنتةرة  دروس��ت��ك��ردن��ى  دةب��ةخ��ش��ي��ى، 
ئاماذةيان  ئةو  جياوازةكانيش  عةشايةريية 
قووَلداية،  قةيرانَيكى  لة  يةكَيتى  رادةطةياند 
ثَيطة  ئاستى  لةسةر  حيزبىء  ئاستى  سةر  لة 
جةماوةرييةكةشى، هةموو ئةو قةيرانانة دواتر 
خؤيان لة دةركةوتنى باَلى ريفؤرمء ثاشتريش 

بزووتنةوةى طؤإاندا بينييةوة.
كؤمثانياى وشة- ريفؤرم- طؤإان

لةو روانطةيةوة، كة حيزبةكانى كوردستان 
حيزبى  دوو  يةكَيتى  ثارتىء  تايبةتيش  بة 
تؤتاليتَيربوون، هةر لة سةرةتاكانى راثةإينةوة 
نةتةوةيىء  دةسكةوتة  قؤرخكردنى  كةوتنة 
كورتكردنةوةى  خؤيان،  بؤ  نيشتمانييةكان 
ئامانجة نةتةوةييةكان بؤ ئامانجء بةرذةوةنديية 
هةوَلَيك  هةموو  خ��ؤي��ان،  حيزبييةكانى 
لةدةرةوةى هةوَلى ئةوان بؤ ديموكراسيكردنى 
باآل  بة  ثَينجةمى  تابورى  تؤمةتى  كؤمةَلطة 
نةبوو،  ئارادا  لة  ئةهلى  رؤذنامةى  دةب��إدرا، 
لةاليةن  مةدةنى  كؤمةَلطةى  رَيكخراوةكانى 
حيزبةكانةوة تاثؤكرابوون، كؤمةَلطةى كوردى 
هةوأل  تاكة  بوو،  خؤكوشتندا  لَيوارى  لةسةر 
نووسينى  هةوألء  مونةزةم،  دةنطَيكى  تاكة 
بوو،  ئازادى  برادةرة رؤشنبيرةكانى طؤظارى 
كة دواتر خؤى لة طؤظارى رةهةنددا بينييةوة، 
سةدان تؤمةتى خراثيان درايةثاأل، بة حوكمى 
ئةو سةرماية رةمزيىء رؤشنبيرييةى هةيان 
بوو، توانييان بةرطةى ئةو تؤمةتء ئاستةنطانة 
بطرن كة بؤيان دروست دةكرا، ئةو هةوآلنةى 
لةو  ئا  رةهةند  ئ��ازادىء  طؤظارى  برادةرانى 
ناو  بؤ  دةضوو  ئاطر  بردنى  لة  سةردةمانةدا 
سةختدا،  ضياييةكى  لةدامَينى  ئةشكةوتَيك 
هةربؤية ئةطةر طؤإان بريتى بَيت لة بيركردنةوة 
لةدةرةوةى ياساء رَيساو ئةو طوتارة باوانةى 
داياندةإَيذَيت،  نةريتى  دةستةبذَيرَيكى  كة 
ئةو  رةهةند،  ئ��ازادىء  طؤظارى  ستافى  ئةوا 
دةسةآلتى  ئةطةر  ك��ردووة،  سةركَيشييةيان 
ئةمارةتى  بة  بشوبهَينينن  نيشتمانيى  يةكَيتيى 
بابان لة سلَيمانيدا، ئةوا ستافى ئةو دوو طؤظارة 
حوكمإانى  سةردةمى  مةوالناخاليدةكانى 
يةكَيتين، نووسينء ثرؤذةكانى ئةوان _ زمانى 
_ بؤ هاوآلتى طَيإايةوة، ئةمة لة سةردةمَيكدا 
 � ضةمكى  بريتى  لة  حيزب  ماسمَيدياى  كة 
هاوآلتى � هاوحيزبىء هاوخَيَلى هاوناوضةييان 
بونياد دةنا، هةوَلةكانى ستافى ئةو دووطؤظارة 
لةسةر ئاستى فيكرء رةخنة بوو، دواتريش لة 
ساَلى )2000(دا رؤذنامةى � هاوآلتى � ضةمكى 
هةوَلى  خ��ؤىء  طوتارى  بة  ك��رد  هاوآلتى 
بةردةوامة،  هةر  تائَيستاش  ناساندنيداوةء 
رؤذنامةية  ئ��ةم  درَي��ذ  دوورو  ساآلنَيكى 
رؤذنامةطةريىء  كارى  سنوورى  جار  زؤر 
بةو  ئةمةش  تَيكةَلكردووة،  ئؤثؤزسيؤنبوونى 
رؤذنامةطةريى  ئةزموونى  هةم  حوكمةى 
حيزبى  تريش  وةك��ى  ن��ةب��وو،  ئةهليمان 
ئؤثؤزسيؤن بوونى نةبوو، بة تةنيشت ئةركى 
فةرهةنطييةوة،  ئةركى  رؤذنامةطةرييةوة، 
ئةركى  هاوآلتى  رؤذنامةى  رؤشنبيرانء 
طؤإان  كردووة،  ئةدا  ئؤثؤزسيؤنيان  هَيزَيكى 
فةرهةنطى  دَيتة  كة  بةرفراوانةكةى  مانا  بة 
لةسةر  كوردييةوة  رؤشنبيرى  سياسيىء 
)كؤمةَلطةى  لة  دَيت،  ستافانةدا  ئةو  دةستى 
)كؤمةَلطةى  تا  عةلييةوة  بةختيار  ثرسةى( 
مةدةنى لةبةردةم هةإةشةى حيزبدا(ى رَيبين 
هةردىء )دةسةآلتء جياوازيى( مةريوان وريا 
كارانة  ئةو  تريان،  هةوَلى  ضةندين  قانيعةوةء 
فابريكةى  حيزب  دةمانخوَيندنةوة  لةكاتَيكدا 

بةرهةمهَينانى نووسةرى هةبوو.
داتانمةزراند،  ئَيوة  كة  وشة  كؤمثانياى 
ئازادء  كؤمثانيايةكى  دةردةكةوت  وا  سةرةتا 
توَيذةرَيك  نووسةرو  وةك  تؤ  بَيت،  ئةهلى 
تةلةفزيؤنء  لة  خؤى  كة  لَيكردبَيتةوة،  بيرت 
راديؤو رؤذنامةو سايتى ئةليكترؤنيدا بينييةوة، 
ئةو طومانةش لة جَيطةى خؤيدا بوو، ضونكة تؤ 
كارى  هةميشة  سياسيتةوة  كارى  بةتةنيشت 
لةدواى  من  بةإاى  كة  كردووة،  نووسينيشت 
زيندانيكراوى  سةرؤكى  ئؤجةالنى  عةبدؤَلآل 
 � دوورطةى  لة  كوردستان  كرَيكارنى  ثارتى 
سياسةتوانى  بةرهةمترين  ثإ  تؤ   � ئيمرالى 
كورديت لة بوارى نووسيندا، كؤمثانياى وشة بة 
هةموو ئؤرطانةكانييةوة تا دروستبوونى ليستى 
طؤإان، ئؤرطان طةلَيكى خةبةرى بوون، بةآلم لة 
دروستبوونى ئةو ليستةدا ئيتر ئةو كؤمثانياية 
كةوتة ثشت ليستى طؤإان ء ئامانجةكانييةوة، 
ليستى  بؤ  وشة  كؤمثانياى  ثشتطيرييةى  ئةو 
طرنط  ثَيويستييةكى  سةردةمةدا  لةو  طؤإان 
بوو، بةآلم ئيتر كاتى ئةوة هاتووة كؤمثانياى 
طؤإان  بزووتنةوةى  هةذموونى  لةذَير  وشة 
بكاتء  كار  ئازاد  ميدياى  وةك  دةرةوة،  بَيتة 
بكرَيت بة ناوةندَيك، دامةزراوةيةك بؤ كارى 
ئاستة  لةسةر  شارةزا  كةسانى  لَيكؤَلينةوة، 
بؤ  تةنزيراتى  كؤمةَلطة  ذيانى  جياوازةكانى 
وشة  كؤمثانياى  كة  ئ��ةوةى  ضونكة  بكةن، 
وةك  رؤذنامةكانى  لة  نيية  شتَيك  دةيكات، 

بةمةش  بآلونةكرَينةوة،  هاوآلتى-دا  ئاوَينة، 
تؤ ئةركى راطةياندن لة كؤَلى كؤمثانياى وشة 
زانياريىء  بةو  لةبةرامبةريشدا  دةكةيتةوة، 
هةوآلنةى كة هةتة، كؤمةكى ئةو بوارة دةكةيت 
كَيشة  لة  يةكَيك  ئازاد،  ميدياى  دةوترَيت  ثَيى 
طةورةكانى ميدياى ئازاد، نةبوونى سةرضاوةو 
بةو  دةتوانَيت  طؤإان  بزووتنةوةى  زانياريية، 
خؤيدا  ميدياكانى  لة  كة  زانيارييانةى  هةواألء 
ئةكتيظكردنى  لة  بةشداريى  دةكاتةوة،  بآلوى 

ميدياى ئةهليدا بكات.
 

ريفؤرم
شانازيى  نيشتمانيى  يةكَيتيى  هةميشة 
ثَيكهاتةء  فرة  فرةمينبةرء  كردووة،  بةوةوة 
ئايديؤلؤذيا بووة، بةآلم ئةم هةموو دروشمة 
دانةبةزينة ئاستى كردارةوة، سةرئةنجاميش لة 
زةحمةتكَيشان،  ئاآلى شؤإش،  ذيانى خؤيدا، 
وَيإاى  يةكةميان  جيابوونةوة،  لَيى  حسك، 
شةهيد  ثَيشمةرطةى  ذم��ارةي��ةك  ئ��ةوةى 
عَيراقضَيتيدا،  ئايديؤلؤذياى  ثَيناوى  لة  بوون 
سةركردةكانى  لة  هةندَيك  سةرئةنجام 
طةإانةوة ناو يةكَيتيى نيشتمانيى كوردستان، 
بابةكر  لةوانة: )مةال بةختيارء ساالر عةزيزء 
دإةيى(، يةكةميان كارطَيإى مةكتةبى سياسيى 
يةكَيتيى نيشتمانيى كوردستانةو ضةند ساَلَيكة 
مام  خانةوادةى  لةطةأل  خوَينى  ثةيوةندى 
جةاللدا دروستكردووة، دووةمء سَييةميشيان 
شؤإش  ئاآلى  طؤإاندان،  بزووتنةوةى  لة 
نةبوو،  خؤى  ثَيوةستانى  لةسةر  تواناى 
راثةإينى  ل��ةدواى  زةحمةتكَيشانة  هةرضى 
سةركردةكانى  لة  ذمارةيةك   )1991( ساَلى 
)عيماد  وةك:  يةكَيتى،  ناو  بؤ  رؤشتنةوة 
لَي  باَلَيكى  )2010(يشدا  ساَلى  لة  ئةحمةد(، 
ناودا  هةمان  لةذَير  باَلةش  ئةو  جيابوويةوة، 
كار دةكات، حسكيش بةهةمان شَيوة زؤرَيك 
ناوةندييةكانء سةركردايةتييةكةى  لة كاديرة 
يان  نيشتمانيى،  يةكَيتيى  ناو  بؤ  طةإاونةتةوة 

ثارتى ديموكراتى كوردستان.
كة  نووسينة  ئةم  كاتى  تا  باَلَيك  دواترين 
ئةو  جيابووةتةوة،  نيشتمانيى  يةكَيتيى  لة 
لة  حسَين  سةدام  رووخانى  ثاش  كة  باَلةية 
طرووثى  دةوت��را  ثَييان  يةكَيتيدا  ريزةكانى 
ئيمزا، ئةم طروثة دذى دةسةآلتى بَيسنوورى 
بَيشومارانة  مةكتةبة  ئةو  طشتيىء  سكرتَيرى 
هةبوون،  نيشتمانيدا  يةكَيتيى  لةناو  كة  بوون 
ديارترين كةسايةتييةكانى ناو ئةم طرووثة لة 
ئاستى باآلدا بريتى بوون لة: )عوسمانى حاجى 
عومةرى  ق��ادر،  سةيد  مستةفاى  مةحمود، 
سةيد عةلى، جةالل جةوهةر...هتد(، دواتر ئةم 
طرووثة بة باَلى ريفؤرم ناسرا، لةسةر وةختى 
جيابوونةوةى  طؤإاندا  ليستى  راطةياندنى 
لة  بةشَيك  بة  ب��وون  راط��ةي��ان��دو  خؤيان 
بزووتنةوةى طؤإان، هةروةها بة بةياننامةيةك 
راطةياند،  ريفؤرميان  باَلى  هةَلوةشاندنةوةى 
ئَيستا باَلى ريفؤرم ئةطةرضى وةك ناو نةماون، 
بةآلم تَيكإا يةكَيك لة جومطةكانى بزووتنةوةى 

طؤإان ثَيكدةهَينن.
 

بزووتنةوةى طؤإان، 
ئومَيدء  نائومَيديى

بزووتنةوةى طؤإان لة سروشتدا بةرهةمى 
يةكطرتنةوةى كؤمةَلَيك جومطةية لةيةك خاَلدا، 
بةو دؤخة ذيانييةى  رازينةبوونة  ئةو خاَلةش 
ئازاد،  ميدياى  طرفتارة،  ثَيوةى  كوردستان  كة 
لة  كة  ريفؤرم  باَلى  سةربةخؤ،  رؤشنبيرانى 
نيشتمانيى  يةكَيتيى  ناو  ناإازيى  خةَلكانَيكى 
رةخنةو  رووى  دووةم  يةكةمء  ثَيكهاتووة، 
ناإةزايةتييان بة ثلةى يةكةم رووى لة سيستمى 
كَيشةيان  ريفؤرمةكة  ئاراستة  بةآلم  حوكمة، 
لةطةأل يةكَيتيى نيشتمانيى كوردستانة، خةَلكى 
سلَيمانىء دةوروبةرى ئؤمَيدى طةورةى خؤيان 
بةم بزووتنةوةية داوة � تا كاتى ئةم نووسينة� 
لة  كة  بوو،  ئةنجامانة  ئةو  بةَلطةش  باشترين 
ثةرلةمانى  بؤ   2009/7/25 هةَلبذاردنةكانى 
عَيراق  ثةرلةمانى  بؤ   2010/3/7 كوردستانء 
بة دةستى هَينا، ئةم ئةنجامانة لة وةها كاتَيكدا 
طؤإان  بزووتنةوةى  بؤ  ئينتيمابوون  بوون 
ذيانى  بة  يان  ريسككردن،  لة  بوو  جؤرَيك 
منداَلتةوة،  ماألء  ث��ارووى  بة  يان  خؤتةوة، 
نانبإينى  سياسةتى  نيشتمانيى  يةكَيتيى 
ثَيشمةرطةو ثؤليسء ئاسايشى دةبإى، ئةطةر 
مامؤستاء  لَيبكردناية،  طؤإانى  بؤنى  بَيت 
فةرمانبةرانى فةرمانطة خزمةتطوزارييةكانيشى 
ئا  دةسةندنةوة،  لَي  ثؤستى  دةك��ردء  نةقأل 

لة  نائؤمَيديى خةَلكى كوردستان  كاتانةدا  لةو 
ئةزموونى ثارتىء يةكَيتى طةشتبووة لووتكة، 
كةوتةوة،  بيرم  ط��ؤإان،  هةَلسووإاوةكانى 
طات(  فؤر  )تى  ئةمريكى  نووسةرى  هةروةك 
رؤشنبيرانةوة  هونةرمةندانء  رؤَلى  لةبارةى 
خةَلوزن(  كانة  ناو  كةنارى  )هةميشة  دةَلَيت: 
بةرلةوةى دةست  كانة خةَلوز  ناو  كرَيكارانى 
بكةن بةكار كةنارييةكيان بةرةآلى ناو كانةكة 
نةطةإايةتةوة،  كةنارييةكة  ئةطةر  ك��ردووة، 
غازى  كانةكة  ضونكة  نةدةكرد،  ئيشيان  ئةوا 
كردووة.  ئيشيان  بةثَيضةوانةشةوة  هةبووة، 
كانة  ناو  كةنارى  طؤإان  هةَلسووإاوةكانى 
ئَيستا  بوون،  يةكَيتى  ثارتىء  خةَلووزةكانى 
كة ساَلَيك زياتر بةسةر ئةزموونى ثةرلةمانى 
فراكسيؤنى طؤإاندا تَيدةثةإَيت، ئةو فراكسيؤنة 
ثةرلةمانى  ناو  هَيناية  نوَيى  نةريتى  هةندَيك 
ثرؤذة  بودجةو  ئاشكراكردنى  كوردستانةوة، 
بايكؤتكردنى  خةرجكراوةكان،  بؤ  ضةندجار 
لَيدان  تةثأل  ثَيويستدا،  كاتى  لة  دانيشتنةكان 
قسةكردنياندا،  مافى  ثَيشَيلكردنى  لةكاتى 
ليستى  بة  دةنطيان  كة  كوردستان  خةَلكى 
طؤإانداوة ئؤمَيدى طةورةتريان بة فراكسيؤنى 
طؤإان هةية، بةآلم ئةم فراكسيؤنة بةشَيكة لة 
تَيإوانينى  سياسييء  ئيرادةى  بيركردنةوةو 
طؤإانيش  بزووتنةوةى  طؤإان،  بزووتنةوةى 
بؤ  ئامادةسازيية  خؤإَيكخستنء  خةريكى 
خةَلكى  حيزب،  راطةياندنى  كؤنطرةء  بةستنى 
كوردستانيش لة زؤربوونى حيزبء ئةزموونى 
ئةم  بةحيزبكردنى  م��ان��دووة،  حيزبايةتى 
يةكَيتىء  طيرفانى  دةضَيتة  بإَيك  بزووتنةوية 
ثارتييةوة، ئةمة ئةطةر بَيتء طؤإان مؤديلَيكى 
لة  جياواز  ثَينةبَيت،  حيزبايةتيكردنى  ترى 
رَيكخراوةكانى  كة  ستالينييةكة،  مؤديلة 
سةرةكييةكانى  جومطة  مةدةنىء  كؤمةَلطةى 
ترى ذيانى حيزبيىء كؤمةآليةتى دةخاتة ذَير 
بونيادنانى  بة  تةنيا  ئةمةش  خؤيةوة،  ركَيفى 
ضةمك طةلَيكى وةك: )هاوآلتيبوون، جياوازيى، 

ئايندةخوازيى( دةكرَيت.
هاوخَيَلىء  تَيثةإكردنى  هاوآلتى،  ضةمكى 
هاوحيزبيىء هاوناوضةيية، كة ثارتىء يةكَيتى 
طؤإان  بزووتنةوةى  كردووة،  لةسةر  كاريان 
ئةو ضةمكة كة رؤشنبيرانى سةربةخؤو ميدياى 
ئازاد لة ساآلنى رابردوودا هَينايانة ئاراوة، كار 
ثرؤذةياسايانةدا  ئةو  لةناو  ئةوةى  بؤ  بكات 

بضةسثَينرَيت، كة خؤى دةيانخاتة روو.
ضةمكى جياوازيى، خاَلى دووةمى كاركردنى 
بزووتنةوةى طؤإان بَيت، بؤ ئةوةى جياوازيى 
ئةم  سياسيي،  كؤمةآليةتىء  نةريتى  بة  ببَيت 
ميتؤدى  بخرَينة  يةكةم  ضةمكى  ضةمكةو 
ئامادةيىء زانكؤكانةوة،  خوَيندنى قؤناغةكانى 
ئةمةش بؤ تَيثةإكردنء دووبارة نةبوونةوةى 
توندوتيذييانةى  بةريةككةوتنء  ئةو  هةموو 
دواوة  بة  بيستةم  دووةمى سةدةى  نيوةى  لة 

تائَيستا كوردستان ثَيوةى دةناَلَينَيت.
سَييةمى  خاَلى  ئايندةخوازيى،  ضةمكى 
بَيت  بريتى  طؤإان  بزووتنةوةى  كاركردنى 
بة  كورد  مرؤظى  ضونكة  ئايندةخوازيى،  لة 
لة  نة  نوستاليذيية،  رابردووخوازة،  سروشت 

ئَيستادا دةذىء نة بير لة ئايندةش دةكاتةوة.
لة رَيطةى كاركردنةوة بؤ ئةم سَي ضةمكة، 
فةلسةفةى  ديدطاء  ط��ؤإان  ب��زووت��ن��ةوةى 
سياسيىء كؤمةآليةتى خؤى دابإَيذَيت، ضونكة 
لة هةر هةنطاو هةَلنانةوةيةكدا، ثَيويستة مرؤظ 
بؤ  دةبَيت  شتَيك  هةموو  بطيرَيت،  لةبةرضاو 
بة  ئةمةش  بَيت،  مرؤظدا  ثَيناوى  لة  مرؤظء 
فةلسةفةوة  فيكرو  رووى  لة  دةكرَيت  هَيزَيك 
دروستكردنء  رَيطةى  لة  دامةزراوبَيت،  خؤى 
بونيادنانةوةى مرؤظَيكى تةندروستء دةروون 
دةكرَيت،  كؤمةَلطةدا  لة  ط��ؤإان  ساغةوة، 
نةبوونى فةلسةفةو ديدَيك بؤ مرؤظ قةيرانى 
قووَلى كؤمةَلطةى كوردى بووة، لة باشوورى 
كوردى  هَيزَيكى  حيزبء  هيض  كوردستاندا 
لةطةأل  كَيشةكانى  مرؤظء  بؤ  تَيإوانينى  نيية 
سيستمى سياسيىء كؤمةآليةتىء فةرهةنطيىء 
ئابووريدا هةبووبَيت، ئةوةتانَى ثاش ئةو هةموو 
مرؤظ  لة  تةرزَيك  بةإَيوةبردن  خؤ  لة  ساَلة 
جؤرة  ئةم  بَلَييين  بتوانين  نةهاتووة،  بةرهةم 
سيستمى  ئةو  بةرهةمى  ك��وردى  مرؤظى  لة 

ثةروةردةيةية.
بزووتنةوةى طؤإان خؤ ئةطةر كار بؤ ئةم 
نائومَيديى  زؤر  بإَيكى  ئةوا  نةكات،  ضةمكانة 

بةدواى خؤيدا دةهَينَيت.

Husen_sahand@yahoo.com

زةنطـَيك بـؤ نـةوشيروان مســـتةفا
)طؤإان لةبزووتنةوةيةكى جةماوةرييةوة بؤ حيزب(

حسةين لةتيف 

ضةمكى جياوازيى، 
خاَلى دووةمى 

كاركردنى بزووتنةوةى 
طؤإان بَيت، بؤ ئةوةى 
جياوازيى ببَيت بة 

نةريتى كؤمةآليةتىء 
سياسيي



ب���آوك���ردن���ةوةي ل��ي��ذن��ةي 
سةردةشت  تيرؤري  لَيكؤَلينةوةي 
)ئةنسار  ط��واي��ة  ك��ة  ع��وس��م��ان، 
وةك  كوشتووة،  ئ��ةوي  ئيسالم( 
درؤيةكي شاخدار كؤمةآلني خةَلكي 
توإةكرد،  خورثاندء  كوردستاني 
لة  ئةمة  كفرا(،  فنطق  دهرا،  )سكت 
رؤذنامةكاني  هةر  نةك  كاتَيكداية 
طؤظاري  رؤذنامة،  ئاوَينة،  )هاوآلتي، 
ثارتييةكانء  ثارتيء  لةاليةن  لظين( 
ياساييان  سكاآلي  نزيكثارتييةكان 
م��ل��ي��اردةه��ا  داواي  ل��َي��ك��راوةء 
سكاآل  بةَلكو  لَيدةكرَيت،  ديناريان 
ثإ  نووسةرانَيكي  رؤشنبيرانء  لة 
نيشتمانثةروةرء  هةميشة  بةرهةمي 
كراوة،  واش  بَياليةني  سةر بةخؤء 
رَيزء  جَيي  ذيانيان  درَيذايي  بة  كة 
بؤ  هةرطيز  بوونء  خةَلك  متمانةي 
ساتَيك هاوكاريي هيض داطيركةرَيكي 
خراثترين  نةكردووة!  كوردستانيان 
بنضاوكردن  سانسؤرء  ج��ؤري 
ئةوةية، مرؤظ كاتَيك دةيةوَيت شتَيك 
دةسةآلت  بةدَلي  كة  بآوبكاتةوة 
هةبَيت  ئةوةي  قةلةقي  ترسء  نيية، 
لَيبكاتةوة، تؤَلةكان  دةسةآلت تؤَلةي 
بيطرة  كوشتنةوة   لة  جؤراوجؤرن: 
سكاآلكان  ئامانجي  ناوزإاندن.  تا 
ئةوةية هةموو دةنطه بوَيرة جياوازء 
موعاريزةكاني كوردستان بة ترسء 
كث  خؤسانسؤركردن  بة  تؤقاندنء 
بكرَين. سةردةشت عوسمان، لةسةر 
رؤذي  بة  بيروباوةإ  دةربإيني 

نيوةإؤ بة بةرضاو ثاسةواناني سةر 
حكومةتي  ناوخؤي  وةزارةت��ي  بة 
هةرَيمي كوردستان لة ناو )حةرةمي 
لة  دةفإَينرَيء  هةولَير  لة  جامعي( 
سةردةشت  دةكوذرَيت،  تر  جَييةكي 
عوسمان، سؤراني مامة حةمةء شَيخ 
خةَلكء  ياد،  دَينَيتةوة  ستارء....مان 
جطة  قوربانييةكان  كةسوكاري 
لةوةي تينووي دؤزينةوةء سزاداني 
ثَيدةرةكانيانن،  فةرمان  بكةرةكانء 
كة  ل���ةوةي  نيطةرانن  زؤر  زؤر 
زنجيرةي  ن��ةدؤزرَي��ن��ةوة  ئةطةر 
دةبَيتء  درَيذةي  سياسيي  كوشتني 
تَيكدةضَيتء  هةرَيم  ئاسايشي  باري 
ئةوديو  طؤشتخؤرةكاني  ه��ةَل��ؤ 
جةستةء  بةردةبنة  سنوورةكانمان 
بنةواني  بنجء  هةالهةالمان!  طياني 
دةسةآلتي  خودي  لةناو  كَيشةكان 
ساأل   )18( دواي  كة  كورديداية، 
نةيتوانيوة كؤمةآلني بةرينء فراواني 
ن��اوةإؤكء  بة  كوردستان  خةَلكي 
رازي  ئ��ارامء  ئيدارةكةي  شَيوةي 
براكوذييء  تاواني  شةإي  بكات، 
ناعة دالةتي  ق��ووَل��ةك��ان��ي ،  بر ينه 
خةَلكي  بَيبةشكردني  ئابوورييء 
ذمارةي  نةوتةكةي،  لة  كوردستان 
نزيك  و  ناو  كةساني  مليؤنةرةكاني 
دةكاتء  زياد  كوردي  دةسةآلتي  لة 
بةهؤي ئةمةشةوة سوثاي نةدارانء 
زياتر  ناإازييان  بةشخوراوانء 
دةكات. بةردةوامء بة ثالن تةسكء 
رووب��ةرةك��ان��ي  تةنطكردنةوةي 

دةرةوةي  ثةرلةمانيء  ديموكراسيي 
ثةرلةمانء ميدياي ئازاد، لةاليةكةوة 
هةإةشةء  ط��ةظء  ترساندنء  بة 
سكاآلي ياسايي، لة الكةي تريشةوة 
ض���ةورك���ردنء  دةم  ث����ارةء  ب��ة 
رؤشنبيرانء  كثكردني  دةن���ط 
بوارة  ثسثؤإاني  هونةرمةندانء 
شَيوةي  زانست،  زانينء  جياكاني 
كة  موخابةراتي  خَيَلةكيء  حوكمي 
دةسةآلتةكان  هةموو  دةي��ةوَي��ت 
كةمدا  كةسَيكي  ضةند  دةستي  لة 
ثيادةي  كةسانَيك  بة  ضإبكاتةوةء 
بكاتء دايبةزَينَيتة ناو خةَلك، كة وةك 
قوإميشكراو  طيانء  بَي  رؤبؤتَيكي 
ثَيياندةوترَيت،  كة  ئةوة دةكةن،  هةر 
وَيرانيي  مرؤظيشةوة.  كوشتني  بة 
كةموكوإيية  كوردستانء  دَيهاتي 
ئاوةداني  ثرؤذةكاني  بنضينةييةكاني 
طرَيكوَيرانةن  ئةم  كوردستان،...هتد. 
بَيدادييةكاني  دادو  سكاآلء  هؤي 
كة  كوردستان،  خةَلكي  ئيمإؤي 
وةك  ك��ةس��ان��ي  ئ��ؤث��ؤزس��ي��ؤنء 
ميدياي  ناو  عوسماني  سةردةشت 
بؤ  دةك���ةن،  لةسةر  ك��اري  ئ��ازاد 
كةيسي  طرَيكوَيرةي  ك��ردن��ةوةي 
ثَيشنياز  من  عوسمان،  سةردةشت 

بؤ ثارتي دةكةم:
وةك  س��ن��ج��اري(  )ك��ةري��م   .1
لةذَير  كة  بخات،  وةزيريي  لة  سزا 
ئةو  ئ��ةودا  وةزارةت��ةك��ةي  سايةي 
بكوذةكة  تائَيستا  روويداوةء  تاوانة 

نةدؤزراوةتةوة.

مةعنةويي  مادييء  بذاردني   .2
نموونة  بؤ  سةردةشت،  بنةماَلةي 
داناني ثةيكةرَيكي سةردةشت، وةك 
زانكؤ  لة  جَييةي  لةو  شةهيدي وشة 

فإَيندرا.
ليذنةيةكي  قبووَلكردني   .3
كوردي- نَيونةتةوةيي بؤ دؤزينةوةي 
بكوذةكاني سةردةشت عوسمان، من 
درَيذخايةنة كاني  طرَيكوَيره  دَلنيام 
تري دةسةآلتي كوردي، كورد خؤي 
بة دةسةآلتء بة ئؤثؤزسيؤن ثَيكةوة 
دةتوانن ضارةي بؤ بدؤزنةوة، مةطةر 
حكومةتي هةرَيمي كوردستان بةري 
نيية؟  هةموومان  خةباتي  رةنجي 
شمشَيري  بة  نيية؟  هةموومان  هي 
طوريسي  لة  طرَيكوَيرة  دةس��ةآلت 
خةَلك  دةسةآلتء  نَيوان  ثةيوةنديي 
طوريسةكةش   بةَلكو  ناكرَيتةوة، 
دةبضإَيتء طرَيكةش دةبَيت بة سةد 
ئةو  دةس��ةآلت��داران  بؤ  تر،  طرَيي 
فةيلةسوفي  )كؤنفيشؤس(ي  ثةندةي 
»رَيطة  دةَلَيت:  كة  دةهَينمةوة،  ضيني 
ئسلوبي  رَيطةء  بة  ئاخر  ئامانجة«، 
نامرؤظانةء  نهَينكاريي  موخابةراتيي 
ضؤن  زوَل��م  غ��ةدرء  بَيإةوشتانةء 
ئايديالة  ئامانجء  بطةيتة  دةتوانيت 
بؤ  كة  رن��دةك��ان،  ن���اوازةء  بَلندء 
دةست  لة  رزطاريمانة  كورد  ئَيمةي 
تاكي  بة  تاك  ئازاديي  داطيركةرانء 
كؤتء  هةموو  لة  مرؤظةكانمان 

زنجيرَيك؟

سَيشةممةية  ئةم  بإياربوو،  وا 
راگةياندني  لةسةر  وتارَيک   ،)10/5(
ئازاديي  لة  پشتگيريي  کةمپةيني 
رؤژنامة  رؤژنامةي  لة  رادةربإين 
ب��ن��ووس��م ک��ة ک��ؤم��پ��ان��ي��اي وش��ة 
رَي��ک��ي��خ��س��ت��ووة، ب���ةآلم م��ةرگ��ي 
ه��ون��ةرم��ةن��د، ک���اک ح��ةم��ةج��ةزا 
کة  دروستکردم  الي  ئةوهةستةي 
ئةمإؤ  کة  کةسَيک  بؤ  وةفايةک  وةک 
لةژياندا نةماوةو هيچي بةدةست نيية، 
تايبةت  پياهةَلدان،  خانةي  بچَيتة  تا 

بکةم بة مةرگي ئةو. 
كة  ل���ةوةي  جةگة  ح��ةم��ةج��ةزا، 
گةورة  بَلندگؤيةکي  شاخدا  لةساآلني 
گةل،  بةرةي  بؤ  ورةبةخشي  لة  بوو 
شارةکانء  لةناو  لةدوَينَيداء  بةآلم 
دةنگة  ئ��ةو  بةعسيشدا،  بندةستي 
پَيبگةيةنَيت  نةوةيةك  تواني  کة  بوو 
لةبةرامبةر  نةيانتوانيبَيت  ئةگةر  کة 
بگةن  سةرکوتكردندا  داگيرکارييء 
زةمينةسازيي  بة خةباتي چةکدارييء 
سياسةت  بةدنياي  تَيکةآلوبوونيان 
دَلياندا  لةناخء  ئةوا  نةخولقابَيت،  بؤ 
چَينرا.  سةربةستي  ئازادييء  تؤوي 
ئةمإؤش هونةري  تا  لةسةردةمانَيکدا 
بؤ  ب��ةرةن��گ��اري��ي  شؤإشگَيإييء 
نةتةوةيةک کة لة تَيکؤشاني ئازادييء 
رةتکردنةوةي زؤردارييء داگيرکاريدا 
هةيةء  خ��ؤي  زةروورةت����ي  ب��َي��ت، 
پَيگةياندن  ناوةندَيکي  ببَيتة  دةتوانَيت 
بؤ گياني بةرةنگارييء بيري ئازاديي، 
رةسةن  هونةري  کة  مانايةي  بةو 
گةلة،  مةينةتييةکاني  ناخء  هةَلقوآلوي 
هونةري  بؤ  خوَيندنةوةيةوة  ل��ةم 
حةمةجةزا،  ک��اک  شؤإشگَيإيي، 
ئةو  پإشنگداري  ئةستَيرةيةکي 

ئاسمانةية. 
دإندةييء  لةژَير  سةردةمانَيک 
ماَلَيک  بةعسييةکاندا،  سةرکوتي 
کاسَيتَيک  ک��وردس��ت��ان  ل��ة  ن��ةب��وو 
هونةرمةند  لةگؤرانييةکاني  )شريتَيک( 
ژَيرنوَينء  باوةألء  لةناو  حةمةجةزاي 
نةشاردبَيتةوة،  منداَلدا  بَيشکةي 
بةسرکة سرکء چرپةوة بة سروودو 
هونةرمةندة  ئ��ةم  گؤرانييةکاني 
ئازاديي  بةدةستهَيناني  بؤ  فرمَيسکيان 
پَيدةَلَيت  ئةوةمان  ئةمةش  نةإشتبَيت، 
ک��ة ئ��ةو گ��ؤران��يء س��روودان��ةي 
بوون  يةکسان  وتووني،  حةمةجةزا 
خةَلکي  خةمةکاني  بةمةينةتيء 

کوردستان.  
حةمةجةزا، وةک ئةوةي كة کوإي 
دةيتواني  ب��وو،  ب��ةگ  عةلي  حاجي 
ببوايةتة  هةَلبژاردايةو  بازرگانيي 
لة  يةکَيک  بة  يان  ديار،  بازرگانَيکي 
بازرگانة چاوچنؤکةکاني ئةمإؤ، بةآلم 
خةَلک  هةموو  ئةمإؤ  وةک  بَيگومان 
ئاشنا نةدةبوو بة ناو ء هونةرةکةيء 

وةک کوإي گةل نةدةناسَينرا.
لة  دةيتواني  هونةرمةندة،  ئةم 
هونةرةکةي  ناوخؤدا  شةإي  رؤژاني 
بة  بةوةي  بکرداية  قَيزةون  ناشيرينء 
اليةنگيريي  گؤرانييةکاني  سروودو 
دةرببإياية،  شةإ  اليةنَيکي  بؤ  خؤي 
بةآلم توانيي خؤي لةبةردةم ئةزمووني 
وةک  رزگاربکاتء  ناوخؤء  شةإي 
بةسةنگء  ميللةتةکةي  ه��ون��ةري 

قورسايي خؤي بمَينَيتةوه.
خةَلکي  جةماوةري  ئةمإؤ  ئةگةر 
کوردستان، بةتاسةوة گوآ لة سروودو 
هونةرمةندة  ئ��ةو  گؤرانييةکاني 
رابردوو  رؤژانَيکي  وةک  يان  نةگرن، 

بةعةشقةوة گوآ لة تَيکإاي سروودي 
يةکساني  ئ��ازادي��يء  نيشتمانيء 
نةگرن، ئةوة دةسةآلتي ئةم هةرَيمةو 
سةرکردةکاني لَيي بةرپرسيارن کة ئةم 
دةسةآلتة هةموو جوانيء خةياَلةکاني 
تابووتي  لةناو  کوردستانيان  خةَلکي 
ئازادييةکان  تةنيا  مراندووةء  حيزبدا 
سةرکردةو  حيزبء  لةپَيداهةَلداني 
جةنابي سةرؤکدا دةخولَينةوة، تاسةء 
س��روودء  ناو  خةياَلةکاني  ئةسپي 
کة  هونةرمةندة  ئةم  گؤرانييةکاني 
دةکراينء  گؤش  پَيي  راب��ردوودا  لة 
کوردستانَيکي  گةشترو  ئايندةيةکي 
پآ  ئةمإؤمان  لة  ئاوةدانتر  باشترء 
بووةتة  وآلتةکة  خةَلکي  الي  دةبيني، 
درؤي گةوره، چونکة ئةوة دةسةآلتي 
ناوشؤإش  کوإةکاني  سياسييء 
حيزبء  ناو  پةيإةوي  بةَلينء  بوون، 
کوردستان  خةَلکي  بؤ  شؤإشيان 
بؤ  ئامرازَيک  کرديانة  نةبردةسةرء 
قؤرغکردني دةسةآلتء خزمةتکردني 
خؤيان، بؤية دةَلَيين، کاک حةمةجةزا، 
جوانةکاني  هةَلبةستة  شيعرو  تؤ 
بَيکةسء  مةحمود  شَيرکؤ  هَيمنء 
سةليقةيةکي  بة  دةروَي��شء..ه��ت��د، 
حةماسء  لة  پإ  هةَلبژاردء  باش 
ئةوة  بةآلم  دةگوتين،  بؤت  جؤش 
راستيان  كة  بوون  پياوةگةورةکان 
لةگةأل نةکردينء شؤإشء ئازادييان 
کردة ميراتي خؤيانء بنةماَلةکانيان.

دةکرَيت حةمةجةزا بکرَيتة ئةلگؤء 
ئةمإؤ  بؤ هونةرمةنداني  نموونةيةک 
کارةکانيان  دةن��گء  ه��ون��ةرء  کة 
بةدةستهَيناني  بؤ  ئامرازَيک  نةکةنة 
چونكة  شةخسييةکانيان،  ح��ةزة 
پياهةَلدانء  ب��ووة  هونةر  ئةگةر 

ه��ؤن��ي��ن��ةوة ب��ة ب���اآلي ح��ي��زبء 
زيندووةکاني  کاراکتةرة  سةرکردةء 
دةسةآلت،  سياسةتء  کايةکاني  ناو 
ک��اآلي��ةکء  دةبَيتة  ه��ون��ةر  ئيدي 
دةورء  ئيستاتيکاو  ل��َي��رةش��ةوة 
دةبَيتةوة  گ��ةل  هونةري  نةخشي 
فرؤشراو  هونةري  لة  بةشَيک  بة 
دةس��ةآلت��ي  ل��ةژَي��ر  ئ���ةوةي  وةک 
زؤرَي��ک  کة  بينيمان  بةعسييةکان 
بةناو  سروودي  گؤرانيء  لةوانةي 
نيشتمانييان بؤ بةعسء بؤ قادسيةي 
يان  بووبن،  عةرةب  چ  دةوت،  سةدام 
بةرةي  لةبةرامبةر  ئةمإؤ  تا  کورد، 
خوي  قَيزةونن،  ئَيسکگرانء  گةلدا 
هةتاهةتاية  بؤ  هونةرفرؤشةکانيش، 

لةناو عةزابي ويژداندان.
هةميشةيي  ب��ؤ   ح��ةم��ةج��ةزا، 
س��روودو  ب��ةآلم  لَيکنا،  چاوةکاني 
گ��ؤران��ي��ي��ةک��ان��ي ل��ةم��ل��م��الن��َي��ي 
جا  ئازاديدان،  داري  بةدةستهَيناني 
داگيرکارء  دةسةآلتَيکي  ئازاديية  ئةو 
زةوت��ي  دةرةک���ي  کؤلؤنيالکراوي 
ناوخؤيء  دةسةآلتَيکي  يان  کردبَيت، 
کوردي بَيت کة ئةمإؤ کار لةسةر ئةوة 
سنوورداربکاتء  ئازادييةکان  بکات، 
لة  پإلةقوربانييةکان  دةستکةوتة 

خةَلک بسةنَيتةوه.  
بةقةد  ناکرَيت  کوردستان،  خةَلکي 
گورانييةکاني  سروودو  ناو  پةيامي 
دةسةآلتي  بةرامبةر  لة  حةمةجةزا، 
خؤماَليدا لةسةر ئازدايي سازش بکةن، 
دةسةآلتي  رةشترين  لةگةأل  لةکاتَيکدا 
بةعسييةکان  کة  جيهان  ناوچةکةو 

بوو، سازشي نةکرد.

Faraidun_73@hotmail.com

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
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لة »سةردةشت عوسمان«دا هةموو طرَيكوَيرةكان!

حةمةجةزا، مالَئاوايي کرد، بةآلم...

د. هةذار مةعروف

فةرةيدون حةمةإةشيد

سةرؤكايةتى ثةرلةمانء 
مامةلَةيةكى نةخوازراو

ن��اوة،  ن��اوة  ثةرلةمان  هؤلى  لةناو  ئؤثؤزسيؤن 
لةبةرئةوةى  دةبَيتةوة،  تةنطذة  كَيشةو  رووب��ةإووى 
تَيطةيشتنى ناإاست لة بةشداريى ئؤثؤزسيؤن لة سيستمى 
سياسيى وآلتدا هةية، وةك بةشَيك لة سيستمى سياسيى 
وآلت سةير ناكرَيت، بةَلكو بة ضاوى نامؤء ميوان مامةَلةى 
بةرامبةر  لة  ضاودَيريى  ئؤثؤزسيؤنيىء  لةطةَلدةكرَيت، 
حكومةتدا ناكاتة رةتكردنةوةى كؤى سيستمة سياسييةكة، 
بوونى  ناوكؤيى  ئامانجى  هاوبةشء  خاَلى  لَيرةدا  بؤية 
روانينة  ئةم  ثةرلةماندا  وةك  دامةزراوةيةكى  لة  دةبَيت، 
نةطةتيظة زؤر زةقة، ضونكة مامةَلةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان 
كة  نةخوازراوة،  توندو  مامةَلةيةكى  ئؤثؤزسيؤندا  لةطةأل 
هؤكارى سستكردنى دامةزراوةيةكى بنةإةتى دةسةآلتى 
سياسيىء ياسايية. ئةطةر ئامانج كاركردنَيكى رَيكوثَيكء 
كاراء هاوضةرخة، دةبَيت شَيوازى بةإَيوةبردن دوور لة 
ئَيستادا  لة  ثةرلةمان  بَيت،  سياسيى  ويستى  جياكاريىء 
كة  هةمواركردن،  ضةندين  دواى  ثةيإةوَيكة،  خاوةنى 
طؤإانكاريية  لةطةأل  دةرض���ووة،  ساأل  ضةندين  ثَيش 
بة  ناتةباية،  هةنووكةدا  دؤخى  هةرَيمء  سياسييةكانى 
بةشدارييةكى  نادات  كةمينة  بة  ماف  شَيوةيةكيش  هيض 
سةنطين لة ثرؤسةكانى بإياردا بكات، مافَيكى زؤرى داوة 
خستنة  دانيشتنةكان  بةإَيوةبردنى  بؤ  سةرؤكايةتى  بة 
رووى بةرنامةى كار، لة هةمانكاتدا رؤَلى فراكسيؤنةكانى 
دةيةوَيت  كاريطةر  بةشَيكى  كاتَيكيش  نةكردووة.  ديارى 
بة  زؤرينة،  بإيارةكانى  بةرامبةر  لة  بكاتء  بةشداريى 
مامةَلةيةكى  رووبةإووى  ثَيشنيازةكانى،  رووى  خستنة 
توندى سياسيى دةبَيتةوةو زؤرينة دةيةوَيت بةرنامةكانى 
لة  هةر  بضةسثَينَيت،  كةمينة  حسابى  لةسةر  خؤى 
خستنة  ثَيويستى  لة  فراكسيؤنةكان  زؤرينةى  سةرةتاوة 
بةرنامةى ثةيإةوى ناوةخؤء طؤإينى، نةك هةر الرييان 
نةبووة، بةَلكو هةوَلَيكى زؤريان داوة، بؤ ئةم مةبةستةش 
ثرؤذةياساى ثةيإةوى ناوخؤيان ثَيشكةشى سةرؤكايةتى 
طرفتةكة،  ضارةسةركردنى  بؤ  سةرؤكايةتيش  كردووة. 
ديار  تةطةرةيةكى  هيض  ئةوةى  بةبآ  ثةيإةوةكةية،  كة 
هةبَيت نايخاتة بةرنامةوة، بؤ ئاماذةدان بةو راستيية هةر 
كردبَيتةوة،  بةرزيان  ثةرلةمانتاران  ياداشتَيك  ثَيشنيارء 
حازر  وةآلمى  فةرميى  نووسراوَيكى  بة  سةرؤكايةتى 
فراكسيؤنةكانى  ياداشتى  دوايةمين  داونةتةوة،  بةدةستى 
شَيوة  هةمان  بة  كة  بوو،  راطةياندن  ثرسى  ئؤثؤزسيؤن 
وةآلم درايةوة، بةثَيى ثةيإةوى ناوخؤ دةبَيت دانيشتنةكان 
نوَينةرةكانيان  ئاطادارى  كوردستان  خةَلكى  ئاشكرابنء 
بن لة ثةرلةمان باسى ضى دةكةن، لةم خولةى ثةرلةماندا 
دواى طةرموطوإبوونى هؤَلى ثةرلةمان لة بةدواداضوونء 
قةدةغةكراء  راطةياندن  روونكاريدا  ئاشكراطؤيىء 
دانيشتنةكان ثةخش ناكرَين، رؤذَيك بة بيانووى شوَينةكة 
بضووكة، رؤذَيكى تر رَيطة نادةين كةناَلةكانى حيزب بَينة 
ذوورةوة، جارَيكى تر خؤتان ثةخشى بكةن، لة بةرامبةردا 
ثةرلةمانتاران مافى خؤيانة داوا لة سةرؤكايةتى بكةن، كة 
بؤ  زياترة  كراوةى  طفتوطؤيةكى  بة  ثَيويستى  ثرسة  ئةم 
لة  نةريتَيك  وةك  نيزام(  )نوقتة  بنةإةتى،  ضارةسةرَيكى 
ثيادةكردنى بة بةشَيك لة ثةيإةو دادةنرَيت، بؤ وةرطرتنى 
وةآلمى ياسايى ثةرلةمانتاران ئةم نةريتة ثةيإةو دةكةن، 
طفتوطؤيةك  جؤرة  هيض  ب��وارى  سةرؤكايةتى  كاتَيك 
دةبَيتة  كة  دةكات،  دروست  بةريةككةوتنَيك  ناهَيَلَيتةوة 
مايةى طرذيىء زؤر جاران جَيهَيشتنى هؤَلةكانى ثةرلةمان 

باشترين ضارةسةر دةبَيت.
هةنووكةيى  ك��ارى  تةنطذةية  ئةم  تَيثةإاندنى  بؤ 
ثةيإةوَيكى  ثةسةندكردنى  و  روو  خستنة  ثةرلةمان 
كةسيى  ميزاجى  بينء  ثابةندى  اليةك  هةموو  كة  نوَيية، 
هاوشَيوةى  كوردستانيش  ثةرلةمانى  تيانةبينَيتء  رؤَلى 
ئةركى  ديموكراتى  ثَيشكةوتووى  دونياى  ثةرلةمانةكانى 
مافةكانى  ضةسثاندنى  كؤمةألء  ثَيشخستنى  لة  خؤى 
ثةرلةمان  بؤية سةرؤكايةتى  بكات،  جَيبةجَي  كورد  تاكى 
بةشَيكى  تةماشاى  يةكسانيى  ضاوى  بة  لةسةريةتى 
ثَيويستى  بارى  ذَير  نةضَيتة  بكاتء  ثةرلةمان  كاريطةرى 
ثةرلةمانَيكى  خاوةنى  كات  ئةو  زؤرينة،  اليةنى  سياسيى 
ئةطةر  دةبين،  سةركةوتوو  دام��ةزراوةي��ةك��ى  ك��اراو 
خةمساردانة  بكاتء  مامةَلة  شَيوازة  بةم  سةرؤكايةتى 
بإوانَيتة طرفتةكانء ضارةسةرى بنةإةتى نةكات، دةبَيت 
ضاوةإَيى دووبارةبوونةوةى بةردةوامى طرذييةكان بين 
لةطةأل رةوتى ديموكراسى  نة  لةناو هؤَلى ثةرلةماندا، كة 

دَيتةوة، نة ئةزموونة سياسييةكةشمان قازانجى لَيدةكات.

لة ثةرلةمانةوة
كاردؤ محةمةد



           لةسةردةمى ثاشايةتى ئيمثراتؤر 
لة  ن��اوةإاس��ت  سةدةكانى  لة  )بازيل( 
ئيتاَليادا، حةفتا كةس دذى ئةو ثيالنَيكيان 
رَيكخست، كاتَيك ثيالنةكةيان ئاشكرابوو 
بة تاوانى ثيالنطَيإيى شةالقكارييان كردنء 
بةرةآليان كردن، بةآلم هةر لةسةردةمى 
جارَيكيان  رَيكةوت  بة  ئيمثإاتؤرةدا  ئةم 
كةَلةكَيوييةك  شاخى  راوكردندا  لةكاتى 
لة  يةكَيك  طيربوو،  ثاشا  كةمةربةندى  لة 
كةمةربةندى  شمشَير  بة  ثاسةوانةكان 
ثاشاى هةَلبإىء ئيمثراتؤرى رزطاركرد، 
بةآلم ئيمثراتؤر فةرمانيدا بةتاوانى ئةوةى 
ثاشا شمشَيرى  روءبةإءوى  كةسة  ئةو 

هةَلبإيوة، دةبَيت لةسةرى بدرَيت.
ئةو  كة  بكات  ب��إوا  دةتوانَيت  كآ 
سةرسوإهَينةرة  سةيرو  حوكمة  دوو 
رادةية  بةو  دةرك��راونء  هةردووكيان 
لةنَيوان  ناهاوسةنطيى  نادادثةروةريىء 
تاوانء سزادا بوونى هةبووة، بةمةرجَيك 
ثَيش  سةدةيةك  ضةند  سةردةمي  بؤ 
ئَيستاء بؤ ئةو رؤذطارةى كة ئةوروثاى 
ثَيدا تَيثةإى، ئاوها ضيرؤكَيك تاإادةيةك 
ئةو  دةرك��ردن��ى  بؤ  ئاسايية  شتَيكى 
بة  ثاشاكانةوة  لةاليةن  كة  فةرمانانةى 
سةرطةرمىء  لةكاتى  شةخسى  ميزاجى 
ب��ةآلم  دةري��ان��ك��ردووة،  خؤشنوديدا 
ئةطةربَيتء لة رؤذطارَيكى وةك ئةمإؤو 
سيستمى  كة  وآلتَيكدا  لة  بةتايبةت 

دروشمى  جَيبةجَيبكرَيتء  ثةرلةمانيى 
يةكَيك  رادةربإين  ئازاديى  ديموكراتىء 
ثارتة  تةواوى  كة  دروشمانةى  لةو  بَيت 
سياسييةكانى وآلتى لةسةر بونيادنرابَيت، 
نوكتة  فةرمانة  لةو  جؤر  ضةندين  كة 
بؤية  دةرك��راب��َي��ت،  تَيدا  ئاساييانةى 
ئَيستا  كة  دةخوَلقَيت  كارةساتة  ئةو 
وَينةكان  ب��ةج��ؤرَي��ك  ه��ةي��ة،  ب��وون��ى 
دةبَيت  جةلالد  كة  ئاوةذووكراونةتةوة 
بة  دةبَيت  زوَلملَيكراو  زوَلملَيكراوو  بة 
جةلالد، ئةمة ئةوكاتةية كة ياسا سةروةر 
ثاشا هةموو  كاتَيك  لة رؤذطارَيك  نابَيت، 
سةروةتء سامانى دةوَلةت قؤرغ دةكات، 
سةرى  كولَيرةيةك  دزينى  لةسةر  بةآلم 
هاوشَيوةى  دةثةإَينَيت،  برسى  كابراى 
ضيرؤكى  ئةمإؤ  كة  سةربوردانةية  ئةو 
ئةو كابرايةى كة لةسةر بردنى مقةَلييةكى 
زيندانيى  ساأل  ضةندين  برذاندن  طؤشت 
بة  ئةمةشدا  لةبةرامبةر  بةآلم  دةكرَيت، 
كة  نابينيت  هةفتةيةك  بةرضاومانةوة 
مانشَيتى رؤذنامةكان باس لة ديارنةمانى 
يةك  تةنيا  كةضى  نةكةن،  دؤالر  مليؤنةها 
خؤ  نةكرا،  دادطايى  لةسةر  كةسيشى 
هةمووان  دةبَيت  هةبَيت،  ياسايةك  ئةطةر 
ئَيستا  ب��ن!،  يةكسان  بةرامبةريدا  لة 
دةستثَيدةكات  لَيرةوة  نةهامةتييةكان 
خؤيان  ويستى  بة  فةرمانإةوايان  كاتَيك 
ياسا لة بةرذةوةنديى خؤيان بةكاردَيننء 

ياسا  س��ةروةري��ى  بؤ  دةرفةتَيك  ئيتر 
ئامرازَيكى  وةك  ميللةتيش  نامَينَيتء 

ستةمكاريى لةو ياساية دةإوانَيت.
تؤماركردنى  دياردةى  دةبينين  ئةمإؤ 
تةنانةت  رؤذن��ام��ةء  ل��ةس��ةر  سكاآل 
لةبةرامبةر  ثارتييةوة  لةاليةن  نوءسةران 
لة  يةكَيكة  ئازادانة،  بة  دةربإينى راكانيان 
ثَيشهاتةكانى ئَيستاى طؤإةثانى سياسيى 
كوردستان، تؤماركردنى سكاآل بةثَيى ياسا 
بؤ كةسَيك مافى خوراوة هيض نةنطييةكى 
تَيدا نيية، بةآلم هةَلوةستةكردن لةم حاَلةتة 
بةكاردَينن  ياسايةك  كاتَيك  لَيرةداية، 
سةر  دةإواتةوة  رَيضكةكانى  هةموو  كة 
بؤية  رادةرب��إي��ن،  ئ��ازادي��ى  كثكردنى 
ثةنابردن بؤ ياسايةك رذَيمَيك دايرشتبَيت 
كة ميللةتةكةمان ضةندين ساأل لة خةباتدا 
بووة دذ بةو رذَيمةى ئةو ياسايةى داناوةء 
ياساية  بةو  كار  ئةمةشدا  لةبةرامبةر 
ضةندين  خةباتى  ئةنجامى  لة  كة  ناكرَيت، 
ساألء لة ئةنجامى لةبةر رؤيشتنى خوَينى 
ئةمة  بؤية  هاتووة،  بةرهةم  رؤَلةكانى 
هيض دةاللةتَيكى نيية، تةنيا ئةوة نةبَيت كة 
ياسايةكى بةسةرضوو بةكاردةهَينرَيت بؤ 
رادةربإين.  ئازاديى  بةرتةسككردنةوةى 
شَيوازَيك  هةموو  بة  ياسا  بةكارهَينانى 
بةشَيوةيةكى  دةسةآلت  بةرذةوةنديى  لة 
زؤر ئاشكرا ديارةو نكؤَلى لَيناكرَيت، ديارة 
تاكى  يةخسيركردنى  بؤ  ئةمانة  هةموو 

كوردة، ضونكة دةسةآلتدارانى ئةم هةرَيمة 
بةرذةوةنديية  لةثَيناو  ساَلة  ضةندين 
شةخسييةكانى خؤياندا رؤَلةى ميللةتَيكى 
سوءتةمةنى  بة  دةك��ةن  بةشمةينةت 
بةبآ  دةسةآلتيان،  ثاوانخوازيى  ماشينى 
ستؤث،  وتبَيت  ثَييانى  كةسَيك  ئ��ةوةى 
لَيرةبةدواوة  ئَيوةيةء  ئَيرة سنوءرى  ئيتر 
كة  دةستثَيدةكات  ميللةتَيك  سنوءرى 
رؤذنامةى  ئَيستا  ببةزَينرَيت،  ناكرَيت 
بة  كردووة  تةنطاو  دةسةآلتيانى  ليبراأل 
دةرخستنى بةشَيك لةو نادادثةروةرييةى 
بةهةموو  بؤية  خولقاندءويانة،  ئةوان  كة 
ئةوانيش  ئيرادةى  ويستراوة  شَيوةيةك 
لَيرة  ضونكة  ديكةوة،  بةوانى  ببةسرَيت 
دةك��رَي��تء  ث��اوان  مرؤظيش  ئ��ي��رادةى 
ديكةوة،  كةسانى  ئيرادةى  بة  دةبةسرَيت 
بإوايةى  ئةو  دةطةينة  دةرئةنجامدا  لة 
تةآلقء  لة  جطة  هةرَيمةدا  لةم  ياسا  كة 
مارةبإينء ضةند كارَيكى ديكةى رؤذانة 
كة  ئةوةنةبَيت  تةنيا  نيية،  ديكة  هيضى 
بكرَيت بة ثةرذينى ثاراستنى بنةماَلةكان، 
مَيذوءى  لة  تر  خةباتَيكى  لَيرةوة  بؤية 
ئةويش  دةستثَيدةكات،  كوردى  خةباتى 
بةآلم  رادةرب��إي��ن��ة،  ئ��ازادي��ى  خةباتى 
ئةمجارة لةبةرامبةر دةسةآلتى خؤبةخؤى 

كوردى.

                        arazdarbandi@gmail.com

ئاغادا،  سام  جةاللي  بةإيز  ماَلئاواييةكةى  نامةى  ب��ةدواى   
تَيكإا طةشبينء  ئيميلم بةرضاو كةوت، كة  ذمارةيةك وتارو نامةو 
ثاك  كةسيكى  هةرَيمةكةماندا  لة  هيشتا  ئةوةى  لةسةر  يةكإابوون 
ماوة! ئاى كة سةيرة! هَيشتا كةسَيكى ثاك ماوة ! تؤ بَلَيي راستبَى 

!؟ 
ناثاك  كةسَيكى  ئةوةبوو  سةير  رؤذطارستانَيكدا  رؤذطارو  لة   
دوايي  وآلتَيكيدا،  ئابَلووقةى  ساَلَيك  ضةند  ناثليؤن   ! هةَلكةوَى 
ثاشةكشةى كرد. ثرسييان بؤ؟ وتى: ضونكة زؤر هةوَلمدا ناثاكَيكيان 
جَيطةى  ئَيمة  الى  ئيستا  دةستمنةكةوت،  بدؤزمةوة،  لةناودا 

سةرسووإمان ئةوةية، ثاكَيك هةَلكةوَيت ! ئةوة واتاى يةكةم.
 واتاى دوةم: كاتَى بةرثرسَيكى طةندةأل دةزطاكةى بةجَيدَيَلَيت، 
نةبَيت  هيض  يا  هةَلئةدةن،  بةدوويدا  بةرد  حةوت  كارمةندةكانى 
هةر  نةك  كةضى  لَيدةنين،  ضةمؤَلةيةكى  ضاكةتةكانيانةوة  لةذَير 
جامَيك  يةكي  ئازادةكانيش  ثَينووسة  بةَلكو  ديوان،  كارمةندةكانى 
هةر  ئةوةى  بةهيواى  هةَلدا  ثاكةكةدا  سةرؤكة  بةدووى  ئاويان 
ضاوةإوانن  ئَيستا  بطةإَيتةوةء  ئةو  وةك  سوارضاكَيكى  يا  ئةو، 
يا ئةو  ئاوهةَلدانة وةك جاران ئةنجامدار دةبَى،  بزانن ئةم نةريتى 

نامينَيت؟ تروسكةيةش 
 واتاى سَييةم: بةرثرسة رووتاريكةكان هةوَلى بَيهوودة دةدةن 
رووى  طةورةكانيان  طةورة  ثرؤذة  تةالرو  كؤشكء  ضراخانى  بة 
كارمةندةكانى  بةرثرسء  بةآلم  بكةنةوة،  رووناك  خؤيان  تاريكى 
تاريكيدا  لة  ئةوان  ناإةواكانى  دزراوو  قاسة  مؤمَيك  بنة  بة  ديوان 

دةهَيننة دةرَى.
ئاغايةتييةكةى  سةلماندى  كردةوة  بة  سام،  ضوارةم:  واتاى   
بؤ  بطرَىء  ثَيشةوة  ريزى  مةترسييةكان  بةرامبةر  لةوةى  بريتيية 

خَيرو بةرةكةتةكانيش لةدواوة بووةستَى.
بة  كار  ئةطةر  دةَلَيت:  ماَلئاواييةكةيدا  نامةى  لة  ثينجةم:  واتاى   
راثؤرتةكانى ضاودَيريى بكراية، ئةوا دنيا بؤ طةندةَلكاران بةمجؤرةى 
مةدةنى  كومةَلطةيةكى  دةمانتوانى  ئةوكاتة  نةدةبوو،  تةخت  ئَيستا 

بخولقَينين كة ياساو ليثرسينةوة باآلدةسبَيت تيايدا..
ضاودَيرييةوة  وةك  دزطايةكى  لة سةرؤكى  ترسناكانة  وتة  ئةم 
نامةية  ئةم  ناإةسميي خةَلكى، وتةكاني  لة قسةى طشتيي  جياوازة 

طومان لةوةدا ناهَيَلَى، كة:
أ - كار بة راثؤرتةكانى ديوان نةكراوة.

ضاو  خؤَلكردنة  بؤ  دي��وان  س��ةرةت��اوة  لة  هةر  ئةشَى  ب -  
بووبَيت.

ت - زةوى بؤ طةندةَلكاران تةختة.
ث -  كؤمةَلطةى شارستانى ناوى بَى ناوةإؤكة.

ج - ياسا باآلدةست نيية.
ح - دةستى لَيثرسينةوة كورتة.

بةرزةو  ورة  هَيشتا  ئةوانةشدا،  هةموو  لةطةأل  شةشةم:  واتاى 
هيوا بةهَيزة بؤ دةستى جةماوةرو ضنطى مَيذوو. 
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دةسةآلتء  بَى  ضاودَيريي  بة  لَيَلبوو،  سةرضاوةوة  لة  ئاو  كة   
نةزاهةى رووكةشء دادوةريي بَى ثشت، روونناكرَيتةوة.

ئ��ازادو  ب��ي��روإاي  بةندكردني  ك��ؤتء 
دةسةآلتي  ثيشةي  ئازادةكان،  ميديا  خنكاندني 
ئازادةكان،  كةناَلة  ضونكة  نيية،  ديموكراسي 
نووسةرة ئازادةكان بة طشتيي بيرة ئازادةكان 
كؤمةَلطةية،  خواستةكاني  بةرذةوةنديي  لة 
ئةوةشي رووبةإووي بيري ئازادو راطةياندني 
دةبَيتة  طةلةو  خواستةكاني  دذي  بَيتةوة  ئازاد 
ضينء  بةسةر  رةها  ديكتاتؤريي  دةسةآلتَيكي 

توَيذةكاني كؤمةَلطةوة.
كوردي  دةسةآلتي  ماوةيةكة  بةداخةوة، 
هةَلضنيني  خةريكي  حيزبييةوة  حكوميىء  بة 
ميديا  خؤيانء  لةنَيوان  ب��ةرزن  ديوارَيكي 
ئازادةكاندا، لةثَيناو شاردنةوةي طةندةَلييةكان 
لة سةرجةم دامودةزطاكاني حكومةتء حيزبدا، 
لةهةر  دةسةآلتي ضوارةم  كة  دةزانن  ضونكة 
وآلتَيكدا دةبَيتة ئامَيرَيكي تيشك بؤ ثيشانداني 
دةسةآلتداية،  جةستةي  لة  نةخؤشيانةي  ئةو 
بيري ئازادو دةنطي ئازاد رابةري ثَيشكةوتني 
كؤمةَلطةيةكيش  وآلتء  هةر  كؤمةَلطةن، 
بكرَيت  قةدةغة  ل�آ  ئ��ازادي  بيروبؤضووني 
كؤمةَلطةيةكي  مردوو،  كؤمةَلطةيةكي  دةبَيتة 
بةندكراو،  كؤتء  كؤمةَلطةيةكي  هةست،  ب�آ 
كوردستان  جةماوةري  ثَيويستة  لةبةرئةوة 
يةك  ضاوكراوةبن،  هؤشيارء  شاآلوةدا  لةم 
ريزو يةكطرتووبن بؤ شكاندني ئةو تةلبةندةي 
وآلتةي  ئةم  ئازاديي  دةيةوَيت  دةسةآلت  كة 
ث�آ بةرتةسك بكاتةوة، بةها جوانةكاني بيرة 
ئازادةكان بشَيوَينَيت، ديموكراسيةت بطؤإَيت بة 
ديكتاتؤرييةتء راستييةكان بة ناإةوا ئاوةذوو 
كوردي  دةسةآلتي  بةداخةوة  زؤر  بكاتةوة، 
رذَيمي  كة  بوو،  سةردةمَيك  هةَلقووآلوي 
كوردي  نةتةوةي  كردبووين،  كؤيلةي  بةعس 
لة  سةدامدا  ديكتاتؤريةتي  سةردةمي  لة  ئَيمة 
هةموو نةتةوةكاني ديكةي ئةم جيهانة بةشي 
ضةوساندنةوة  ستةمء  زووَل��مء  لة  شَيري 
بةركةوتبوو، دةبواية ئَيستا لةهةر نةتةوةيةكي 
بيروبؤضووني  ئازاديىء  تينووي  زياتر  ديكة 
ئَيستا  كةضي  بواية،  سةربةست  راي  ئازادو 
دةرطاو  دةثَيونء  بؤ  ستةممان  بةدوو  يةك 
ثةنجةرة ئازادةكانمان ل�آ دادةخةن، ئةمة كام 
ثيادةكردنى  كام  سةردةمةو  ديموكراسييةتي 
مافةكانى مرؤظة؟ هةوألء ماندووبووني خةَلكي 
هةزاران  بةخشينى  كوردستانء  ستةمديدةي 
شةهيدو هةزاران كةمئةندامء هةزاران زينداني 
سياسيي ئاوها قةرةبوو دةكرَينةوة؟ هةتاكةى 
ئَيمة مَيطةلء ئةوان شوان بن بة خواستي قةفى 

كةمثةيني  هةَلمانسووإَينن؟  طؤضانةكانيان 
تاكة  ئازاد  بيري  ئازاديىء  لة  داكؤكيكردن 
رَيطةي بةرهةَلستيكردني ئةم دةسةآلتةية، كة 
دةيةوَيت زمانمان قفأل بكاتء ثَينووسةكانمان 

بشكَينَيتء را سةربةستةكانمان سإبكات.
بؤية دةبَيت هةموو ثَيكةوة بةرةنطاري ئةم 
خؤراكةكاني  ذةمة  نةهَيَلين  ببينةوةء  ثةتاية 
ئ��ازارةوة  بة  بكةنء  ذةهراويي  ئازاديمان 

بمانكوذن.
لة بَيدةنطيي ئَيمة دةسةآلت هةموو كارَيكي 
حيزبء  ئَيمة  خةمسارديي  لة  داوة،  ئةنجام 
دةكةنء  كؤمةَلطةية  بةم  تةراتَين  حكومةت 
بةرذةوةنديي  بؤ  ميللةت  ساماني  سةروةتء 
ب�َيدةنطييء  كةواتة  بةكاردَينن،  خؤيان 
نووسةرانء  رؤذنامةنووسانء  خةمسارديي 

بيرة ئازادةكان هةتاكةي؟
ضووةتة  ديكتاتؤرييةت  ئَيمةية  بَيدةنطيي 
بووةتة  ديموكراسييةتيش  دةسةآلتء  ثؤثةي 
تابووتَيكى بزمار لَيدراو، ئةطةر لةمإؤ بةدواوة 
ئَيمة هةموو يةكدةنطء يةكإةنط بين، ئةطةر بة 
ئيرادةيةكي ثؤآليينةوة يةك راو يةك هةَلوَيست 
نة  بكةنء  بةندمان  كؤتء  دةتوانن  نة  بين، 
را  بؤضوونةكانمان،  وشةكانمان،  دةوَي��رن 

سةربةستةكانمان كاأل بكةنةوة.
هةمووي  دةيكةن  دةكرَيتء  كة  ئةوانةي 
ثَيويستة  كورديية،  شةقامي  ب�َيدةنطيي 
بطَيإَيتةوة،  بؤخؤي  هةيبةتَيك  جةماوةر 
لَي�ي  دةس��ةآلت  حيزبةكاني  دةس��ةآلتء  كة 
داماَليون، ب�َيدةنطيي شةقامي كوردي لة ئاستي 
بةرتةسككردنةوةي ئازاديىء رادةربإين، واتة 
لة  داخستنة  ضاو  واقيع،  ئةمري  بة  قايلبوون 
بةزاندنةكان،  سنوور  لة  زؤرةك��ان،  زوَل��مء 
قةَلةمة  كوشتني  لة  خ��وراوةك��ان،  مافة  لة 
ئازادةكان، واتة شةرعيةتدانة بةم بارودؤخةي 
بووةتةوة،  ميللةتةكةمان  رووب��ةإووي  كة 
هةَلوَيست  ثةالمارةكاندا  بةرامبةر  لة  ئةطةر 
مةدةنييانةو  رَيطةي  ئةطةر  وةرنةطرينء 
بةر  ئةطةر  نةطرينةبةر،  ياسايي  خؤثيشانداني 
دةرطا بة سةرؤكايةتي هةرَيمء سةرؤكايةتي 
نةطرينء  ثةرلةمان  سةرؤكايةتي  حكومةتء 
خؤمان  ئازاديي  زةوتكراوةكانء  مافة  داواي 
ئازاديمان  بةهاكاني  لة  بةرطريي  نةكةينء 
نةكةين، ئةوة دةبَيت بؤ هةميشة ئةوان شوانء 
ئَيمةش مَيطةلةكةي ضةندين ساَلةي رابردوو 
بنَيين بؤ هةر  بة ئةمري طؤضانةكة مل  بينء 

شوَين�َيك بيانةوَيت.

بؤضــــوون
birura.rozhnama@gmail.com

زةنطةكان لَيدةدةن
ئازاديى  ثةالمارى  سياسيى،  حيزبَيكى  هةر 
ئةوانى تري داو هَيزةكانى ترى ناو ئةو طؤإةثانة، 
بَيدةنط بوون لةو ثةالماردانة، ئةو هَيزانةش بةشَيكن 
ئازادييةكان  لةسةر  مةترسيى  ثةالماردانةكة.  لة 
مةترسيى  ماَلةكانةوة،  هةموو  ن��او  ضووةتة 
بةو  دةرهةق  سياسييةكانيش  هَيزة  بَيدةنطبووني 
زياتركردووةء  هةإةشةكانى  فةزاى  ثةالماردانة، 
لة حيزبة سياسييةكان، جطة  دةبينين كة هيضكام 
ليستى طؤإان،  بَلَيين،  باشتر  يان  ئؤثؤزسيؤن،  لة 
ئةم  ئينسانى  ئازادييةكانى  خاوةنى  ناكاتة  خؤى 
وآلتةء حيزبةكانى دى وةك عادةتى هةميشةييان، 
تا ثةالمارةكان روونةكةنة بارةطاكانء ئةندامةكانى 
خؤيان، دةنطَيكيان لَيوة نايةت. ماناى نيية، هةإةشة 
لةسةر ئازاديى هةبَيتء حيزبةكانى دى بَيدةنط بن 
تا شةإةكة  نيية  ماناى  لةم هةإةشةية، هةرضؤن 
قسةناكان،  خؤيان،  ماَلةكةى  بةردةرطاى  نةضَيتة 
بكةن  فةزاية  ئةم  تةماشاى  بَيموباالتيية  ئاواش 
ترسناكة،  فةزايةكى  كة  روودةدات،  لةهةرَيمدا 
هةركةسَيك،  ئازاديى  لة  هةإةشة  بوونى  ضونكة 
هةمووان،  ئازاديى  لةسةر  هةإةشةية  بوونى 
ئةطةر ئةم هةإةشةية ضإكرايةوة بؤ سةر ميديا، 
بةدياريةوة  كة  مةترسيدارترة  لةوة  كارةكة  واتة 
ضاوةطةورةكةى  ببينى.  كؤتاييةكةى  تا  دانيشى 
كةوتة  ميدياية  ئةم  ئةطةر  ميديايةء  ئازاديى، 
ترى  خانةكانى  ئيدى  ستةمكارةوة،  تيرى  بةر 
نةكردن  هةست  متبووندانء  لةبةردةم  ئازاديى 
ئةم  لةبةردةم  بةم مةترسييةو خةواندنى طوَيكان 

زةنطةدا، هةست نةكردنة بة مافى خةَلك.
حيزبييةكان،  ثةيوةنديية  رَيككةوتنء  نابَيت 
ئةوانى  ئازادييةكانى  مافء  كوشتنى  هؤى  ببنة 
دى، ئةو رَيككةوتنانةى لةنَيوان هَيزةسياسييةكانى 
هةر  دةضن،  رَيككةوتنانة  جؤرة  لةو  هةرَيمدان، 
سةر  بكاتة  دةستدرَيذيى  هةية  بؤى  هَيزَيك 
هَيزةكةى  دىء  ئةوانى  ذيانى  خانةكانى  هةموو 
بَيت،  بَيدةنط  رَيككةوتنةكةيدا  لةثَيناوى  دى 
خؤى  ل��ةراب��ردووى  باس  بَيت  هَيزَيك  ناكرَيت 
ثاراستنى  دروستكردنء  سةرمةشقى  كة  بكات 
بَيت  بةشَيك  خؤى  ئةمإؤ  كةضى  بووة،  ئازاديى 
كوشتنى  ماناى  بَيدةنطبوونى  كة  بَيدةنطييةى  لةو 
ثةيوةنديى  ئازاديى  لةسةر  شةإكردن  ئازاديية. 
ئازاديى،  لةسةر  شةإكردن  نيية،  مَيذووةوة  بة 
ئيمانة، هَيزَيك دةتوانَيت قسة لةسةر ئازاديى بكات 
هةإةشةيةكى  هةرَيمةدا  ئةم  شوَينَيكى  لةهةر  كة 
ئةو  بةرزبكاتةوة،  دةنطى  ئازاديى،  سةر  بؤ  بينى 
بلؤكى  لة  ضلةوة  لةساَلةكانى  حيزبييةى  مؤدَيلة 
سؤظيةتييةوة طوازرايةوة بؤ هةرَيم، لةبنةإةتدا لةو 
مؤدَيلة حيزبييةية كة بضووكترين خانةكانى ئازاديى 
تَييدا طةشة ناكةن، هَيشتا مؤدَيلَيك دروست نةبووة 
بؤية  كؤنةكة،  شَيوة  لة  بكات  رزط��ار  خؤى  كة 

هةميشة ترسَيك هةية بؤخولقاندنى ستةم.
نيية كة حيزبى  ئةوة  تةنيا  موسيبةتى طةورة، 
لة  باآلدةستة  ستةمى  ئ���ارةزووى  ك��وردي��ى 
ئةوةية،  طةوةرةكة  ترسة  ئازاديى،  ئ��ارةزووى 
هةيةو  ددان��ى  ضةمؤَلةو  بةس  كورديى  حيزبى 
طوَيى نيية، بؤية بةرلةوةى طوآ بطرَيت، بير لةوة 
ثةالمارى  تا  بدؤزَيتةوة  نَييضيرَيك  كة  دةكاتةوة 
لةسةر  حيزبى  ماهيةتى  كة  خةياَلدانة  ئةم  بدات، 
كة  رَيطةيةك  بةردةم  دةمانخاتة  بووة،  ثةروةردة 
هةم سةختةو هةميش قورس، بةرثرسيارَيتيى لة 
ئؤثؤزسيؤن  كارى  تةنيا  تر،  ئةوانى  ئازادييةكانى 
تارادةيةك  كة  تريشة  ئةو حيزبانةى  نييةء كارى 
ئازادييةكةش  ئةطةر  هةية،  ئازاديى  بة  باوةإيان 
بةكاَلى دةركةوَيت لةناو خودى خؤيان. ئَيمة نازانين 
كة ثشتطيريكردنى حيزبَيك بؤ ئؤثؤزسيؤن لةسةر 
تَيداية؟  شةرمى  ض  خةَلك،  ئازادييةكانى  مافء 
بؤضى ئةو حيزبة كوردييانة لةخؤيان ناثرسن، ئةم 
بَيدةنطييةى ئةوان بةرامبةر بةو هَيرشانةى دةكرَينة 
شةهامةتَيكى  هيض  بيروإا،  ئازاديى  ميدياو  سة 
تَيداية؟ طَيإانةوةى ضيرؤكةكانى رابردوو كة طواية 
ئازاديى  لة  بةرطرييان  بوونء  مةدةنى  حيزبَيكى 
كردووة، بؤ ئَيستة ض كةَلكى هةية؟ رَيككةوتن لةطةأل 
بكوذى  ببَيتة  ئةوةية  خةونى  هةموو  كة  حيزبَيك 
ئازاديىء رةنطةكانى تر كاأل بكاتةوة، ض ئومَيدَيكى 
كوردييةكان  حيزبة  ئةطةر  خةَلك؟  بؤ  تياية 
باوةإيان بة دروستكةرى ستةمكارَيكى دى نيية، 
لةطةأل  ئةطةريش  دةكةن؟  قبوأل  هَيرشانة  ئةو  بؤ 
دروست  بؤ  زؤرى  سنوورى  ئازاديى  ئ��ةوةدان، 
بكرَيت، باشترة ضيرؤكى ثاَلةوانييةتى رابردوو بؤ 
رؤذَيك  هةموو  ضونكة  نةطَيإنةوة،  ئَيمة  ئَيستةى 

زةنطى هةإةشةكردن لة ئازاديى لَيدةدات.

ذمــارة )602( سَيشةممة 2010/10/5 22
كة ياسا سةروةر نةبوو 

دةرفةتي ئازاديى رادةربأين ناميَنَيت 

مالئاواييةكةى سام ئاغا
 شةش واتاو

 يةك ئةنجام

بَيدةنطيي هةتا كةي؟

ئاراز عةبدوإلةحمان

كاميل ذير سةيفةدين مةنمي

نةبةز طؤران دةينووسَيت



حةمةجةزا، 
بؤت نةطريام

مالَئاوا دؤستى هةمووان

هاوينى  سثييةى  بةيانيية  ئةو  هةرطيز 
بروسكةئاسا،  كة  ناضَيت  لةبير  )1983(م 
حةمةجةزا  كة  ثَيداين  ئةوةيان  هةواَلى 
رؤذة،  ئةو  ب��ووة،  شةهيد  شةإَيكدا  لة 
بةآلم  طريام،  بؤت  ئَيوارة،  تا  لةبةيانييةوة 
كة  بنووسَيت  سامان  شةهيد  خَيرى  خوا 
حةمةجةزا،  ثَييوتين:  هاتء  ئَيوارة  الى 

ساغء سةالمةتةء ئةو هةواَلة راست نيية.
 )1983( ساَلى  هةرضةندة  حةمة،  كاكة 
رذا،  هةمووى  تؤ  بؤ  من  فرمَيسكى  بةشة 
دةمةوبةيانة  لةم  كاتَيك  ئةمجارةش  بةآلم 
ئاوابوونى  هةواَلى  بةإاستى  ثايزييةدا، 
طريام،  ديسان  بيست،  تةمةنتم  خؤرى 
ئةو  بؤ  بةَلكو  نا،  تؤ  بؤ  ئةمجارةيان  بةآلم 
كة  طريام  بَيباوكانة(  كةساسء  )شَيركؤ 
دةوتنء  بؤ  طؤرانيت  ئةتالواندنةوةء  تؤ 
لةجياتى ئةوان خةونت بةو رؤذةوة دةدى 
ئةوانيش  تا  رزطاربَيت،  وآلتةكةيان  كة 
هةناسةيةكى شادمانى تَيدا هةَلمذن، بةآلم 
بوو،  رزط��ار  كوردستانيش  وا  جةخار، 
هةَلوةداى  )شَيركؤكان(  ئَيستاش  كةضى 

ئاسوودةن. تيكةنانَيكى 
ئةو  هةموو  بؤ  ئةمجارة  حةمة،  كاكة 
ثةرييانة(  ضارشَيوةدارء  كوردة  )نازةنينة 
دابَيت،  رؤذَيك  تَيدةكؤشاى  تؤ  كة  طريام 
ضارشَيوةكانيان فإآ بدةنء وةكو مرؤظ 
تؤو  هاتء ساأل رؤى،  كةضى ساأل  بذين، 
سةدانى وةك تؤش بةو دةردةوة سةريان 
نازةنينةكان(  )ث��ةرىء  كةضى  نايةوة، 
كؤيلةى  ئةطةر جاران  كؤيلةترن،  لةجاران 
ئَيستا  ئةى  بووبن،  برا  ب��ابء  دةستى 

كؤيلةى دةستى كَين؟
كاكة حةمة، ئةمجارةش كاتَيك هةواَلى 
رشت،  زؤرم  فرمَيسكى  بيست،  ماَلئاوايتم 
باوكياندا  ب��ةدواى  )منداآلنةى  ئةو  بؤ 
جَيمان  بؤ  مةإؤ  بابة  دةيانوت:  دةطريانء 
ناَلةء  بة  طوَيى  باوكيان  كةضى  دَيَلى(، 
لةثَيناو كوردايةتيء  نةدةداء  ئازارةكانيان 
ملى  وآلتةدا،  ئةم  خةمى  باوةشى  طرتنة 
بةآلم  دةطرتةبةر،   نةهاتى  هاتء  رَيطةى 
ج��اران  لة  خةمةكانى  وآلت  ئَيستاش 

طةورةترة.
ك��اك��ة ح��ةم��ة، ث��إ ب���ةدأل ب��ؤ ئ��ةو 
)ثَيشمةرطانة( طريام كة ناوة ثيرؤزةكةيان 
وَيردى سةرزمان بوو، بؤ ئةو تَيكؤشةرانة 
دةك��ردة  سَيدارةيان  )ثةتى  كة  طريام 
ئازادييدا،  لةثَيناو  ئةوانةى  بؤ  ط��ةردن(، 
ه��ةَل��وةرى،  طةنجييان  تةمةنى  ط��ةآلى 
رزطاريى،  لة  )20(س��األ  دواى  ئَيستاش 
كةضى ئازاديى هةر سةرةتاتكَيمان لةطةَلدا 
دةسةآلتداران  هةندَيكجاريش  دةك��ات، 
ئَيستاش  دةفرؤشنء  ثَيمانى  بةمنةتةوة 
وةكو بارمتة الى خؤيان طليان داوةتةوةء 

مامةَلةى ثَيوة دةكةن.
تؤ  كوردستانةى  ئ��ةو  حةمة،  كاكة 
لةسةر  ثَيناويدا  لة  دةك��رد  بؤ  خةباتت 
بةعس  رووبةإووى  شاخةكان  لة  شانؤ، 
ضةوساندنةوة،  لة  لَيوانلَيوة  دةبوويتةوة، 
ن��اع��ةدال��ةت��ي��ى، ل��ة ب��ةك��ؤي��ل��ةك��ردنء 

سةركوتكاريى.
لوشدانى  لة  طةندةَليى،  لة  ثإاوثإة 
لة  ذَي��رزةوى،  زةوىء  سةر  خَيروبَيرى 
خزمخزمَينةء  لة  بةرتيلخؤريى،  واسيتةء 
نيية،  كوردستانة  ئةو  ماستاوكردنء 
لةثَيناو  ثَييةكانت  دةستء  قةنديل  لة  تؤ 

رزطاركردنيدا سةرما دةيتةزاند.
خاكء  ئازاديى  بؤ  كوردستانةى  ئةو 
بووةتة  دةضإى،  بؤ  طؤرانيت  مرؤظةكانى، 
بةنديخانةيةكى طةورة، تةنها ئةوانة ئازادن 
دةسةآلت  سةرى  دةورى  لة  سآلوات  كة 

لَيدةدةنء ثياوى دةربارى ثاشان.
نةطريام،  بؤت  ئةمجارة  حةمة،  كاكة 
بةبستى  بست  بؤ  تؤوة،  بةبيانووى  بةآلم 
كردووين  لَييان  كة  طريام  كوردستان 
ئةو  ئومَيدى  بة  زؤربةمان  دؤزةخء  بة 
بنَيينةوةء  سةر  تؤ  وةك��و  كة  رؤذةي��ن 

ئاسوودة بين.
ئاسوودةيت،  خؤت  مةرطى  لة  دةزانم، 
ضونكة هةرطيز لة مةرط نةترساوى، بةآلم 
بإؤى،  زوو  وا  نةدةكرد،  حةزت  دةزانم 
رزطاريى  ضؤن  بووى،  ئةوة  ئومَيدى  بة 
دةتويست  بينى،  ضاو  بة  كوردستانت 
ئاواش ئةو رؤذة ببينى كة وآلت ئاسوودةء 
ئاوةدان بَيت، بةآلم ئةوة تةنها ئومَيدَيكةء 

رةنطة زؤري تريش بيبةنة ذَير طأل.

مالَئاوا دؤستى هةمووان

مةهدى ئةبوبةكر
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