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ئؤثؤزسيؤن :هةولَةكانى دةسةآلت
مةترسين بؤ سةر ئةزموونى ديموكـراسـى هةريَم
رؤذنامة

وردةكاريى لة الثةإةكانى ()5-4داية.

نةوشيروان مستةفا:

نيطةرانين لةوةى ئيحتيكارى
سياسيي بؤ ئيَستاو ثاشةأؤذ كراوة
رؤذنامة

فؤتؤ :رؤذنامة

اليةنة ئؤثؤزسيؤنةكانى هةريَم و ضاوديَرانى
سياسيى مةترسيى خؤيان نيشاندةدةن لةسةر
تيَثةإاندنى ياساى دةستةى َ
هةلبذاردنةكانى
هةريَم لةاليةن دةسةآلتةوةو ئةو َ
هةلويَستةش
بة قؤرخكاريى سياسيى ناوزةد دةكةن.
كاردانةوةى ثرسى دةستةى َ
هةلبذاردنةكانى
هةريَم ،ئؤثؤزسيؤن لةبةرةيةكدا بةرامبةر
دةس����ةآلت ك���ؤدةك���ات���ةوةء ل��ة ئ��ةط��ةرى
رةنطإيَذكردنى حيزبيى ئةو دةستةيةشدا،
هةإةشةى كشانةوة لة كؤبةندى ئيئتيالفة
كوردييةكةى بةغدا دةكريَت.
هةرسى اليةنى بزووتنةوةى ط��ؤإانء
َ
َ
كؤمةلى ئيسالميى لة
يةكطرتووي ئيسالمييء
راطةيةنراويَكى هاوبةشدا ،ئاماذةيان بةثيَويستى
ريَزطرتن لة بيروبؤضوونة جياوازةكانى
نويَنةرايةتيى َ
خةلكى كوردستان كردةوة ،لة
َ
حالةتى بةردةواميى سياسةتى ثةراويَزخستنيان،
َ
هةلويَستيان تا ئاستى كشانةوة لة ئيئتيالفى
فراكسيؤنة كوردستانييةكان بإدةكات.
راطةيةنراوةكةى ئةم سآ اليةنة لة ثةرلةمانى
كوردستانء عيَراق ،تيَثةإاندنى دةستةى
َ
هةلبذاردنةكان بةبآ رةضاوكردنى هةموو

ثيَكهاتةء فراكسيؤنةكان بة مةترسيدار دةزانيَت
لةسةر ئةزموونى سياسيىء ديموكراسى
هةريَم.
فةريد ئةسةسةرد ،بةإيَوةبةرى سةنتةرى
لي َ
َكؤلينةوةى ستراتيذيى ،وتى« :دوو ريَطةمان
لةبةردةستة ،يان ئةوةى كؤمسيؤنةكةى بةغدا
وةك خؤى بهيََلينةوةء ئةو سةرثةرشتى
َ
هةلبذاردنةكان بكات ،ياخود دةستةيةك
تايبةت بةهةريَم ،بةمةرجيَك وةك دةزطايةكى
سةربةخؤ كاربكات ،دابمةزريَنين ،واتة
رووخسارى سةربةخؤبوونى دياريى بكريَتء
دوور لة دةستكاريى هةر اليةنيَك ئةركةكانى
جيَبةجيَبكات».
هاوكات د .رةفيق سابير ،ئةندامى ثةرلةمانى
كوردستان ،وتى« :ثيَويستة ئةو نيطةرانييةى
ئؤثؤزسيؤن بةجديى وةربطيريَتء دةستةيةكى
َ
ب��اآلى َ
خةلكى
هةلبذاردن ثيَكبيَت ،هةموو
كوردستان بة ئؤثؤزسيؤنيشةوة ،بة هى خؤيانى
بزاننء متمانةى ثيَبكةن ،ضونكة ئةطةر ئةم
كؤمسيؤنة ،جيَطةى متمانةى َ
خةلكى كوردستان
َ
َودةولةتيشدا دةكةويَتة ذيَر
نةبيَت ،لة ئاستى ني
ثرسيارةوة».

نةوشيروان مستةفا ،رايطةياند :ثيَكهيَناني دةستةي َ
هةلبذاردنةكاني
هةريَم لةوكاتةي فةراغيَكي دةستووريي لة عيَراقدا هةية ،فرسةتهيَنان لة
دةركردني ياساكةيء دروستكردني دةزطايةكي َ
هةلبذاردنء دامةزراندني
هةلبذاردن بةو ياسايةَ ،
كارمةندةكانء ئةنجامداني َ
هةلبذاردنةكاني هةريَم
دةخاتة ذيَر ثرسيارةوة.
سةرؤكي بزووتنةوةي طؤإان لة ضاوثيَكةوتنيَكيدا لةطةأل بةرنامةي
رووبةإووي ( )KNNكة ئةمشةو بآلودةبيَتةوة ،رايطةياند :ضوار مةسةلة
بةالي ئيَمةوة طرنطةو ثيَمانواية ضارةنووسسازة« ،مةسةلةي قانووني
دةستةى َ
هةلبذاردنةكانء قةدةغةكردني حيزبايةتيي لةناو دامودةزطاي
ئاسايشء ضةكدارو ئةمنيدا ،مةسةلةي تةمويلي حيزبةكانة كة بة ياسا
َتيء مةسةلةي
ريَكبخريَت بؤئةوةي هةر حيزبةء مافي خؤي بدري َ
ثيَداضوونةوةي دةستووري هةريَم ئةطةر لة سنووريَكي تةسكدا هةنديَك
مادةو بةندي ثيَش ئةوةي بخريَتة راثرسييةوة ثيَويستي بةوة هةية
جاريَكي تر ضاوي ثيَدا بخشيَنريَتةوةء طفتوطؤي بكةين بؤ ئةوةي هةموو
َ
خةلكي كوردستان بة دةستووري خؤيانى بزانن».
وتيشي« :بة هيض جؤريَك ثيَمان باش نيية حيزبيَك بة تةنيا دةستبطريَت
بةسةر ضارةنووسي طةلي كورداء لةو ريَطةيةوة خؤي بسةثيَنيَت ،ئيَمة
بؤ وةرةقةي ضاكسازيي سياسيي ضوار مةسةلة هةية بةالمانةوة طرنطة
نةوعيَك لة كؤدةنطيي لةسةر هةبيَت ،ئةطةر كؤدةنطيشى لةسةر نةبيَت،
زؤرايةتييةكي سياسيي وابيَنينة ثيَشةوة ،بةاليةني كةمةوة زؤرينةي
َ
خةلك لةسةري رازي بن ،يةكةمينيان :مةسةلةي قانووني دةستةي باآلي
َ
هةلبذاردنة لة هةريَم ،لة كوردستانيَكدا كة نة ئاسايش سةربةخؤية ،نة
ثؤليس سةربةخؤية ،نة دادطا سةربةخؤية ،نة دامودةزطاكاني حكومةت
سةربةخؤية ،نة راطةياندن سةربةخؤية ،نة بودجة سةربةخؤية دةستةيةكي
وا دروستبكريَت ،مافي خؤمانة نيطةران بين لةوةي كة ئيحتيكاري سياسيي
كراوة لة كوردستاندا بؤ ئيَستاء ثاشةإؤذ ،بؤية مافي خؤمانة ترسي
ئةوةمان هةبيَت َ
هةلبذاردن بةشيَوةيةكي سيستماتيك تةزوير بكريَت،
نايةيت بة كوشتنء بإين بمسإيتةوة ،بةآلم بة ريَطةي َ
هةلبذاردن ئةوة
دةكةيتَ ،
هةلبذاردنيَك كة هةموو دامودةزطاكاني سةر بة خؤتة».
هةروةها وتي« :لةئيَستادا كة بةغدا لة بؤشاييةكي دةستووريداية ،بيَن
بة ئارةزووي خؤيان فرسةت بيَننء ياسايةك دةربكةنء بةثيَي ئةو ياساية
دةزطاي َ
هةلبذاردن دروستبكةنء بة ئارةزووي خؤيان كارمةندةكاني
دابنيَنء بة طويَرةي ئةو دةزطاية َ
هةلبذاردن بكةن لة كوردستان ،بيَطومان
ئةم َ
هةلبذاردنة دةضيَتة ذيَر ثرسيارةوة».

دةقى تَيبينييةكانى كؤمسيؤنى بةغدا بؤ ثةرلةمانى كوردستان
بةرثرسى راطةياندنى ثارتى لة سليَمانى:

ثةرلةمان نيوةى بودجةكةى
ثى خةرجناكريَت
خؤى َ

ميدياى سيَبةر زيادةيةو
ثارةى طشتيى بةهةدةر دةدات
رؤذنامة

ئ����ارى ه��ةرس��ي��ن ،ب��ةرث��رس��ى
راطةياندنى سةركردايةتيى ثارتيى لة
ثاريَزطاى سليَمانى ثيَيواية ،كة ميدياى
سيَبةرى حيزبةكان دياردةيةكى
سلبييةو زي��ادةي��ةو ث��ارةى طشتيى
هاوآلتييانى هةريَم بةهةدةر دةدات.
لة ضاوثيَكةوتنيَكى رؤذن��ام��ةدا
سةبارةت بةو رةخنانةى لة ثارتى
دةطيريَت كة كار بةياساى رؤذنامةوانى
ناكات ناوبراو َ
دةليَت« :ثيَويستة ناوةندى
دادوةريى بيَتة دةنط كة ثارتى كار بة
ياساى رؤذنامةوانى دةكات يان نا».
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ئارى هةرسين لةبارةى كؤنطرةى
()13ى ثارتييةوة وتى« :كؤنطرةى
( )13كؤنطرةيةكى نةوعيى دةبيَتء
ستراكتؤرى حيزب طؤإانكاريى
بةسةردا دَي��تء ثؤستى مةكتةبى
سياسييء كؤميتةى ن��اوةن��دى
ناميَنن».
وتيشى« :راطةياندني ئيَمة وةكو
حيزب ،لة ئاستي ثيَويستدا نةبووة،
ل���ةدواى ك��ؤن��ط��رةوة ض���اوةإوان
دةك���ةم ط��ؤإان��ك��اري��ي س��ةوريء
مؤديَرن،
ثيَشكةوتووخوازانةء
بةسةر راطةياندندا بيَت».
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سةردار عةزيز

تَيإامانَيك لة ئازاديى
بيرو را دةربإين
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حكومةت دؤسيةي نةوت
ديزة بة دةرخؤنة دةكات
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نةوزاد هادى :قاسم ئاغامان لة هةوليَر دةركرد
رؤذنامة
پاريَزگاري ههوليَر رايطةياند:
ثاش ئةوةى بؤيان ئاشكرا بووة
كة تؤمهتبار قاسم ئاغاي كؤيي،
له شاري ههوليَر نيشتهجيَبووه،
ج��ي ل���هش���ارهك���ه
دهس��ت��ب��ه َ
دهريانکردووه ،بةآلم دادوةريَكي
شارى كؤية َ
دةليَت :قاسم ئاغا
فةرمانى دةستطيركردنى هةبووة.
ل��هم��ي��ان �ي ك��ؤن��گ��رهي �هك��ي
رؤژنامهوانيدا ن��هوزاد ه��ادي،

پاريَزگاري ههوليَر رايگهياند :دواي
َ
دلنيابوون لهوهي تؤمهتبار قاسم
ئاغا ،له شاري ههوليَر نيشتهجيَيه،
ئاگادارمان كردهوه لهوهي نابيَت له
جي
سنووري شاري ههوليَر نيشته َ
جي دهرمانكرد.
بَيتو دهستبه َ
ئهوهشي خستهإوو؛ قاسم ئاغا
داوايكرد له ريَگهي فإؤكهخانهي
نيَوده َ
ولهتيي ههوليَرهوه سهفهر
بكات ،ب��هآلم ئ �هوهم��ان قبووأل
نهكردو ريَگةمان پيَنهدا« ،ئيَستا له
سنووري شاري ههوليَر نهماوهو

پيَمانوت؛ شاري ههوليَر زؤر لهوه
پاكتره گآلويَکي وهك قاسم ئاغاي
جي بيَت».
كؤيه ،ليَي نيشته َ
دهرب���������ارهي ه���ؤك���اري
دهستگيرنهكردني قاسم ئاغا
لهكاتيَكدا ،كه داواي ياسايي لهسهر
تؤماركرابوو ،ن���هوزاد ه��ادي،
وتي« :كاتيَك تؤمهتباري ناوبراو
دهرك���راوه ،كه ئيَمهو قايمقامي
كؤيه ئاگاداري ئهوه نهبووين هيچ
داواي ياسايي لهسهر تؤماركراوه،
ئةوةش بؤ كهمتهرخهميي دادگاي

كؤيه دهگةإيَتهوه ،كه بهپيَي ياسا
داواك��هي به پؤليسي پاريَزگاي
ههوليَر نهداوه ،تا دهستگير بكريَت،
ياخود داواكهي به فإؤكهخانهي
ههولَيرو سليَماني ن��هداوه بؤ
ئهوهي ريَگريي له دهربازبووني
بكةن.
ل��ةالي��ةك��ى دي��ك��ةوة دادوةر
هيمداد مةجيد ،دادوةرى دادطاى
َ
لةسالى
كؤية بة KNNى راطةياند:
()2003وة قاسم ئاغا فةرمانى
دةستطيركردنى هةبووة.
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بة مووضةي ( )3مليؤن دينار ،بةأيَوةبةريَكى طشتيى
فةرمانى طواستنةوةى راذةكةى خؤى دةردةكات
رؤذنامة
ب��ةإَي��وةب��ةرى طشتيى طةشةثَيدانى
كؤمةآليةتيى سلَيمانى ،بة فةرمانَيكى
كارطَيإيى ،راذةكةى (خؤى) كة مامؤستاى
خانةنشينة لةسةر ميالكى وةزارةت���ى
ثةروةردة ،طواستووةتةوة بؤ سةر ميالكى
ئةو بةإَيوةبةرَيتيية بة مووضةى ()3000,000
دينار ،هاوكات وةزارةت��ى كاروكاروبارى
كؤمةآليةتيش فةرمانى مانةوةى بةإَيوةبةرى
ثَيشووى ئةو بةإَيوةبةرَيتييةى لة شوَينى
خؤي دةركردووة.
بة فةرمانى كارطَيإيى ذمارة( )3977كة
لة()2010/9/2دا دةرضووة ،بةإَيوةبةرَيتيى

طشتيى ضاودَيريىء طةشةثَيدانى كؤمةآليةتيى
سلَيمانىَ ،
ثالثشت بة فةرمانى سةرؤكايةتيى
ئةنجومةنى وةزيران /سةرؤكايةتيى ديوان،
ذمارة ( )9254ل��ة()2010/8/18ء فةرمانى
وةزارى ذمارة ( )1926لة ()2010/8/23دا
َ
حةمةسالح
بإيارى داوة بة :دانانى (محةمةد
تؤفيق) مامؤستاى خانةنشين لةسةر
ميالكى وةزارةت���ى ث���ةروةردة ،بؤ سةر
ميالكى بةإَيوةبةرَيتيى طشتيى طةشةثَيدانى
كؤمةآليةتى وةك بةإَيوةبةرى طشتيى
بؤ بةإَيوةبةرَيتيى طشتيى ضاودَيريىء
طةشةثَيدانى كؤمةآليةتيى سلَيمانى بة
َ
دةرمالةى
مووضةى ()1500,000دينارء بإى
( )1500,000دينار لةرؤذى دةستبةكاربوونى

دةيان ثاريَزةرى هةوليَر
ثشتطيريى ئازاديى دةكةن
هةنطاو هاشم -هةول َير
لة ياداشتَيكياندا كة واذؤى ()100
ثارَيزةرى لةسةرة ،ثارَيزةرانى
شارى هةولَير ،ثشتطيريى كةمثةينى
ئ��ازادي��ى رادةرب��إي��ن دةك��ةنء
َ
هةولى بةرتةسككردنةوةى
دذى
ئازاديى رادةربإينن لة هةرَيمى
كوردستان.
ه����ةر ل���ة ي��اداش��ت��ةك��ةى
ثارَيزةرانى هةولَيردا ،هاتووة:
«ئَيمة واى بؤ دةضين كة هةر
َ
هةولَيك بؤ بةرتةسككردنةوةى
ئازاديى رادةربإين ،لة طؤإنانى
ديموكراتييةو َ
هةولَيكة ضارةنووسي
ئةزموونى هةرَيم بةرةو ئاقارَيكى
تؤتاليتارييانة دةب��اتء ناكؤكة
لةطةأل بنةماكانى مافى مرؤظء

َ
لةطةندةلكارانء
دةستخؤشيكردنة
َ
طةندةليى».
كارى
لةوبارةيةوة ،ثارَيزةر ذيان
عةزيز ط���ةردى ،بة رؤذن��ام��ةى
راطةياند :ئازاديى رادةربإين ،يةكَيك
لة بنةماكانى شؤإشي طةلى كورد
بووة ،طةلى كورد شؤإشي لةثَيناو
ئازاديى رادةربإيندا كردووة ،بؤية
َ
خةلكى ثَيويستة،
لةسةر هةموو
ثشتطيريى ئازاديى رادةربإين
بكةن ،هةر ئازاديى رادةربإينَيكيش
بة َ
بةلطةوة مافى هةموو كةسَيكة.
ئةم ثشتيوانييةى ثارَيزةرانى
شارى هةولَير ،بةشَيكة لةو َ
هةلمةتة
ب��ةرف��راوان��ةى كة رؤشنبيرانء
رؤذنامةنووسانء ئازاديخوازان
دذى بةرتةسككردنةوةى ئازاديى
رادةربإين دةستيانثَيكردووة.

لة ()2010/9/1ةوةء نووسراوى فةرمانةكةش
َ
حةمةسالح تؤفيق)ى
ناو و واذؤى (محةمةد
وةك بةإَيوةبةرى طشتيى ئةو بةإَيوةبةرَيتيية
لةسةرة.
بةثَيى نووسراوةكة بَيت ،ئةو بةإَيوةبةرة
طشتيية ،رؤذَيك دواي دةستبةكاربووني،
فةرمانى كارطَيإيي طواستنةوةي لةسةر
ميالكى وةزارةت��ى ث��ةروةردةوة بؤ سةر
ميالكى وةزارةت����ى ك��ارو ك��اروب��ارى
كؤمةآليةتى ،بة ئيمزاي خؤي دةركردووة.
هاوكات بةفةرمانَيك كة لةبةروارى
2010/8/23ء ثَيش ئ��ةو ن��ووس��راوةى
سةرةوة دةرضووة ،وةزيرى كارو كاروبارى
كؤمةآليةتى بةنووسراوى ذمارة ()1926

ب��ةدان��ان��ى
فةرماني داوة
حةمة س� َ
�ال��ح) و
(م���ح���ةم���ةد
مانةوةى (كاوة قادر محةمةد) بةإَيوةبةرى
طشتى ئَيستاى ضاودَيريىء طةشةثَيدانى

ليذنةى رؤشنبيريىء راطةياندن :داوامان كردووة دانيشتنيَكى
ثةرلةمان بؤ ئازاديى رؤذنامةوانى تةرخان بكريَت
راثؤرتى :رؤذنامة
ليذنةى رؤشنبيريىء راطةياندنى ثةرلةمانى
كوردستان ،لةسةر راسثاردةى ميديا ئةهلييةكانى
كوردستان داواى كؤبوونةوةيةكى ثةرلةمان
دةكات.
دواى ئ��ةوةى كة سةرةتاى ئةم مانطة ميديا
ئةهلييةكانى كوردستان ياداشتَيكيان ئاراستةى
سةرؤكايةتيى ثةرلةمانء س��ةرؤكء ئةندامانى
ليذنةى رؤشنبيريي لة ثةرلةمان كردو بؤ ئةو
مةبةستة لةطةأل ثةرلةمانتارانى ئةو ليذنة ثةرلةمانيية
كؤبوونةوة بؤ قسةكردن لةسةر مةسةلةى
بةرتةسككردنةوةى ئازاديى رؤذنامةنووسىء
طةيشتنة ضةند راسثاردةيةك.
لة كؤبوونةوةيةكى ليذنةى رؤشنبيريىء
راطةياندندا قسة لةسةر ئةو داواكارييانة كرا ،كة
ميديا ئةهلييةكان ئاراستةيان كردبوون بةتايبةتيش
سي داواكارييةى كة تايبةت بوو بةوةى كة
ئةو َ
كؤبوونةوةيةكى تايبةت بكرَيت لة ثةرلةمان سةبارةت
بة كَيشةى ئازاديى رؤذنامةطةريىء مةسةلةى

ئامادةبوونى راطةياندنةكان لةناو َ
هؤلى ثةرلةماندا،
ئةمة جطة لةوةى كة ئةو ميديايانة داوايان كردبوو
ياساى ذمارة ()35ى َ
سالى ()2007ى ثةرلةمان كة
لة هةندَيك لة دادطاكان كارى ثَيناكرَيت ،وةك خؤى
بخرَيتة بوارى جَيبةجَيكردنةوة.
بيالل سلَيمان ،ئةندامى ليذنةكةى ثةرلةمان بة
رؤذنامةى راطةياند :ليذنةكةمان بإياريدا داوا لة
ئةنجومةنى وةزيران بكةينء ئةوانيش وةزارةتى
داد ئاطادار بكةنةوة تا ياساى رؤذنامةطةريى وةكو
ثَيويست كارى ثَيبكرَيت.
سةبارةت بة تةرخانكردنى كؤبوونةوةيةكى
تايبةتى ثةرلةمانيش ،بيالل سلَيمان ،ئاماذةى بةوة
كرد؛ كة ئةوة هةقَيكى مةشروعى ليذنةكةيانةو
دةتوانن داواى كؤبوونةوة بكةن« ،كة بةثَيى ثةيإةوى
ناوخؤ ئةطةر سةرؤكايةتى ثةرلةمان ثَيى باش بوو،
ئةوا كؤبوونةوةكة دةكرَيت ،ئةطةر ثَيى باش نةبوو،
دةتوانَيت ناإةزايى دةربإَيت ،بةآلم ئةوكاتة لة
ثةرلةمان دةنطى لةسةر دةدرَيت ،ئةطةر زؤرينةى
ثةرلةمان دةنطيان دا بةوةى كة قسةى لةسةر بكرَيت،
ئةوا كؤبوونةوةى لةسةر دةكرَيت ،ضونكة بة تةنيا لة

سةآلحيةتى سةرؤكايةتى ثةرلةماندا نيية».
لةاليةكى دي��ك��ةوة ،حاميد محةمةد عةلى،
سكرتَيرى سةنديكاى رؤذن��ام��ةن��ووس��ان��ى
كوردستان بة رؤذنامةى راطةياند« :بَيبةشكردنى
َ
روومالكردنى دانيشتنةكانى
رؤذنامةنووسان لة
ثةرلةمان ثَيضةوانةى ياساى كارى رؤذنامةوانىء
ثةيإةوى ناوخؤى ثةرلةمانة ،بؤية بة باشمان زانى
كة لةسةر ئةو مةسةلةية قسة لةطةأل سةرؤكايةتى
ثةرلةمان بكةين».
سةبارةت بة َ
هةلوَيستى سةرؤكايةتيى ثةرلةمان،
سكرتَيرى سةنديكاى رؤذنامةنووسان ،وتى:
«سةرؤكى ثةرلةمان ثَييوتين؛ (لةو َ
هؤلة بضووكةدا
ناتوانين ئيستيعابى ئةو هةموو رؤذنامةنووسء
راطةياندنة بكةين ،ئَيستا َ
هؤلَيكمان تةرخانكردووة،
كة لة ضةند رؤذى داهاتوودا تةواودةبَيتء هةموو
كةرةستةكانى راطةياندنى تيايةو شاشةيةكى
طةورةى تياية ،كة راستةوخؤ دانيشتنةكانى ثةرلةمان
دةطوَيزَيتةوة) ،بؤية ئَيمة ئةمةمان بة ميكانيزمَيكى
طونجاو و هةنطاوَيكى باش زانى تا رؤذنامةنووسان
زانيارييةكان بؤ َ
خةلك بطوَيزنةوة».

ثةرلةمان نيوةى بودجةكةى خؤي ثآ خةرجناكريَت
راثؤرتى :ضاوان عةلى

ثةرلةمانتارانء شارةزايانى ئابووريى ،رةخنة
لة ش َيوازى خةرجكردنى بودجةى ثةرلةمان
دةطرنء ث َييانواية ،سةرؤكايةتيى ثةرلةمان،
بةرنامةيةكى نيية بؤ خةرجكردنى
بودجةكةء ئةنجامدانء ضاودَيريكردنى
ثرؤذةكانى.
بةثَيى ئةو ثوختةى ذمَيركاريية كة
لة حساباتي خيتامي ( )2009طةيشتووةتة
ليذنةي دارايي ثةرلةمان ،لة ()59مليارو ()839
مليؤن دينارى بودجةى ()2009ى ثةرلةمانى
كوردستان ،بةهةموو خةرجييةكانيةوة
تةنيا ()27مليارو ()696مليؤنء ()661
هةزاري خةرجكردووة ،بةوثَييةش بودجةي
خةرجنةكراوي ثةرلةماني كوردستان،
زياترة لة()32مليارو ()141مليؤن دينار كة
بإيارواية ،بطةإَيتةوة بؤ وةزارةتى دارايى.

ثةرلةمانى كوردستان ،ئاماذة بؤ ئةوة دةكات:
«طفتوطؤنةكردن لةسةر ئةو بابةتة ،وا دةكات
كة نةزانرَيت بودجةكة ضؤن دادةنرَيتء
ض��ؤن خ��ةرج دةك��رَي��ت ،كةمتةرخةميى
ثةرلةمانتارانيشة كة بَيدةنطن لةوةي كة تةنيا
ذم��ارةي كؤتايي بودجةكة خراوةتةإوو،
دةنطيان بؤ داوة».

ثةرلةمانتاران ،ئاطادارى حساباتى
خيتامى نين

بيانووةكانى بةطةإنةخستنى
بودجةكة

د .رةفيق سابير ،سةرؤكى ليذنةى
نةزاهة لة ثةرلةماني كوردستان ،بةثَيويستي
دةزانَيت ،دواى طةيشتنى راثؤرتي حسابي
خيتامي بة ليذنةى دارايى ،كؤثييةكى بدرايةتة
ثةرلةمانتارانء ليذنة ثةيوةنديدارةكان،
بةتايبةت ليذنةى نةزاهة تا ئاطاداري
وردةكارييةكان بن ،ضونكة بة وتةي ئةو:
«ئةو حساباتة بةرضاوإوونيى دةبَيت بؤ
بةرنامةو كارى داهاتووى ثةرلةمان».
بةبإواي شارةزاياني كاري ثةرلةماني،
طفتوطؤنةكردن لةسةر وردةكارييةكانى
بودجةى ثةرلةمانء حساباتى كؤتايىء
ضؤنَيتيى خةرجكردنى لةدانيشتنى ثةرلةماندا،
وا لةثةرلةمانتاران دةكات كة بةرضاويان
روون نةبَيت لة بودجةي دةزطاكةي خؤيان.
جةوهةر ناميق ،سةرؤكى يةكةم خولى

كؤ مة آل ية تى
س���ل���َي���م���ان���ى ب��ة
(ب���ةإَي���وةب���ةرى طشتيى
َ
هةلثةسَيردراو) ،نووسراوةكةش
ناو و واذؤى ئاسؤس نةجيب وةزيرى
كارو كاروبارى كؤمةآليةتى لةسةرة.
بةوثَييةش دوو بةإَيوةبةرى طشتيى
مووضة لةسةر تةنيا يةك ثؤست وةردةطرن،
كة ئةمة جطة لةبةفيإؤدانى سامانى طشتيى،
هيضى تر نيية.

عومةر سديق ،ئةندامى ليذنةى دارايى،
باس لةوةدةكات كة بودجةى َ
سالى(،)2009
ك��ةوت��ووةت��ة كؤتايى خ��ول��ى دووةمء
دةستثَيكى خولى سَييةمى ثةرلةمانةوة،
ئةمةش هؤكاربووة بؤ ئةوةى بةشَيوةيةكى
واقيعى خةمآلندن نةكرَيت ،يان ثَييإانةطات
ثرؤذةكان جَيبةجَيبكرَينء هاوكات ،د.
ئةحمةد وةرتى ،ئةندامى ليذنةى ياسايي
ثَيى وابوو :بودجةكة لةكاتى خؤيدا ثةسةند
نةكراوةو دواك��ةوت��ووة ،ئ��ةوةش هؤكارة
بؤئةوةى نةتوانرَيت هةمووى خةرجبكرَيت.
لة بةرامبةردا ،شارةزايانى بوارى دارايىء
ئابووريى ،جةختدةكةنةوة كة بيانووةكان،
بَيتوانايى ثةرلةمان دةسةلمَينن.
د .دلَير حةقى شاوةيس ،سةرؤكى ليذنةى
دارايى خولى دووةمى ثةرلةمان ،ئةو ثاساوو

بيانووانة بةالواز دةزانَيتء بة رؤذنامةي وت:
«حكومةت دةطؤإَيتء ثةرلةمان دةطؤإَيت،
كارةكانيش ناوةستنء بةردةوامن ،بةآلم
خةرج نةكردني بودجة ،ئةوة دةسةلمَينَيت
كة ثةرلةمان نةيتوانيوة كارةكانى بة باشى
بةإَيوةببات ،ئةمةش كةموكووإيية لة
ئيدارةء سةرؤكايةتيي ثةرلةمانء ئةركى
ليذنةكانيشة كة لَي َ
كؤلينةوةو لَيثَيضينةوة
بكةن».
د .دلَير ،جةخت لةوةش دةكاتةوة كة
سةرف نةكردنى ئةو بودجةيةى بؤ ثةرلةمان
دادةنرَيتء دةيطَيإَيتةوة بؤ خةزَينةى َ
دةولةت،
ئةوة دةطةيةنَيت كة ثةرلةمان خةمآلندنةكةى
راست نةبووة كة بؤ بودجةكة كردوويةتىء
ثَيويستي بةلَي َ
كؤلينةوةي وردتر هةية ،ضونكة
بودجةى بةطةإنةخراو لة بودجةى (،)2009
لة بودجةى خةرجكراو زياترة».

بودجةى زةبةالح

َ
س��ال��ى( ،)2009زياتر لة ()59مليارو
َ
سالى ( ،)2010زياتر لة ()72مليار دينار
بؤ ثةرلةمان تةرخانكراوة ،ضاودَيرانى
سياسييء شارةزايانى ئابووريى ،طومانيان
لةو بودجة زةبةالحة هةية كة ساآلنة بؤ
ثةرلةمان تةرخاندةكرَيت.
جةوهةر ناميق ،لةوبارةيةوة َ
دةلَيت« :ئةو

بودجة زةبةالحةى كة بَيبةرنامة دايدةنَين،
هؤكارةكةى ئةو دابةشكردني بودجةيةية
كة حيزبةكان لةنَيوان خؤياندا دةيكةن بؤ
رازيكردني يةكتر لةسةر ئاستي هةرسآ
دةسةآلتةكةي هةرَيم».
ئاماذةي بةوةشكرد« :بودجةى ثةرلةمان
جَيطيرةو اليةنةكانى خةرجيشى ئاشكرانء
دانانى ثرؤذةش ئةركى سةرؤكايةتى نيية
لي ئاطادار
بةتةنيا ،دةبوو ثةرلةمانتارانى َ
بكرايةوة ،بؤية ئاسايى نيية كة بودجةى
بةطةإنةخراوى بةم شَيوة زةقة هةبَيت».
لةطةأل ئ��ةوةى كة ثةرلةمان ،تةنيا لة
ب��ودج��ةى( )2009كة بؤى تةرخانكراوة،
نزيكةى نيوةى بودجةكةى سةرف كردووة،
ب��ةآلم لة بودجةى ()2010دا ثارةيةكى
زؤرى بؤ تةرخانكراوةتةوةء بة وتةى
ثةرلةمانتاران ،رةنطة هةمان ئةو كَيشةيةى
لة بودجةى َ
سالي رابردوودا رووبةإووي
بودجةكة بووةتةوة ،رووبةإووى بودجةى
()2010ش ببَيتةوة.
عومةر سديقى ثةرلةمانتار ،لةوبإوايةدا
بوو كة هؤكارى دانانى ئةو بودجةية،
ثَيويستى ثةرلةمانة بة ضةند ثرؤذةيةك،
ضونكة ثةرلةمان لة َ
سالى ()2009دا ئةو
ثارةيةى لةسةر بنةماى ضةند ثرؤذةيةك
وةرطرت ،بةآلم نةيتوانيوة جَيبةجَييان بكات.

ضاودَيريي بةسةر ثةرلةمانةوة

طرنطترين ئةو ث��رؤذان��ةى بةثَيويست
دةزان���رَي���ن ك��ة ث��ةرل��ةم��ان ب��ودج��ةى بؤ
تةرخانبكردناية ،نؤذةنكردنةوةو فراوانكردنى
َ
هؤلى ثةرلةمان بوو ،د .دلَير حةقى شاوةيس،
ثةرلةمانتارى خولى ثَيشووَ ،
دةلَيت« :ثةرلةمانى
ئَيستا ثَيويستى بة هؤألء شَيوازى كاركردنى
سةردةمييانة هةية ،نةك ئةو َ
هؤلةى كة كاتى
خؤى بؤ ئةنجومةنى ئؤتؤنؤمى لةسةردةمى
بةعسدا دانرابوو كة تا ئَيستا َ
هؤلى ثةرلةمانة».
ه��ةروةك جةوهةر ناميق ،بةثَيويستي
دةزان�َي��ت كة ليذنةكاني داراي��ىء نةزاهة،
ضاودَيريى بودجةكةى خؤيان بكةنء ليذنةى
ئاوةدانكردنةوةو ليذنة ثةيوةنديدارةكان
ثرؤذةكان دياريى بكةنء بةدواداضوونء
لَي َ
كؤلينةوةي لةسةر بكةن.
حةمةسةعيد حةمةعةلي ،سةرؤكى ليذنةى
ئاوةدانكردنةوة لة ثةرلةمانى كوردستان،
بَيئاطايى خؤياني لةو ثرؤذانة نيشاندا لة
ثرؤذةكاني ثةرلةمانء وتي« :بةداخةوة،
ئةو كةموكووإييانةى لــــة بــــودجــــةى
()2009دا هةبوونء ثرؤذةكان جَيبةجَينةكراون،
لة بودجةى ()2010ةشدا دانراوةتةوة تةنيا بة
ذمارةية ،بةبآ ئةوةى وردةكاريى تَيدابَيتء
تةندةرينء ديزايني هةبَيت»ء بةثَيويستى
دةزانَيت كة ليذنةيةكى هةمةاليةنةى تايبةت
بؤ ضاودَيريكردنى ئةو ثرؤذانةى ثةرلةمان
داب��ن��راي��ة ك��ة ب��ؤ خةرجكردني بودجةي
ساآلني(2009ء )2010نةكراوة.
لةبةرامبةردا ،جةوهةر ناميق ،ثَييواية:
«سةرؤكايةتيى ثةرلةمان ،بة مةبةست
ثةرلةمانتاراني لة خةرجكردني بودجة ئاطادار
نةكردووةتةوة ،ضونكة بةرذةوةنديى لةوةداية
كة ئاطادارى وردةكارييةكان نةبن ،بةوثَييةش
فَيألء ساختةكاريىء سةرثَيضى ثةيإةوى
ناوخؤ لَيرةداية كة ثةرلةمانَيك خؤى ثةيإةوى
ناوخؤى خؤى ثَيشَيل بكاتء ليذنةى نةزاهةء
داراييش بَيدةنطبن».
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ئؤثؤزسيؤنء دةسةآلت
لة هةموو دنيا دوو بةرة بةرامبةر يةك قوت
دةب��ن��ةوةو هةريةكةيان ثارَيزطاريي لة ديدو
بؤضووني خؤي دةك��اء بة رةواي دةبينـآء
بة بةرنامةيةكي دياريكراو و جياواز دةضَيتة
هةلبذاردنةكانةوةو َ
َ
هةولـي بةدةستهَيناني متمانةي
زؤرينةي هاوآلتييان دةدات.
لة وآلتاني خاوةن ئةزمووني ديموكراسيء لة
وآلتاني ديكتاتؤرييء نيمضة ديكتاتؤريي جؤري
َ
مامةلةكردن لةطةأل ئؤثؤزسيؤن دةط��ؤإآ ،لة
يةكةميان جؤرَيك لةيةكسانييء فرسةتي وةك يةك
هةلمةتي َ
لةبةإَيوةبردني َ
هةلبذاردن دةإةخسـآ.
حيزبي خ��اوةن دةس��ةآلت ناتوانـآ بودجةي
حكومةتء دةزطاكاني حكومةتء ئامرازةكاني بؤ
خؤي قؤرخ بكا ،ناتوانـآ ثارةو ضةكء ثلةو ثاية
ببةخشَيتةوةء ويذداني هاوآلتييان بكإآ .لةجؤري
دووةميش دةسةآلت هةموو ئةمانةو زياتر لةوةش
بؤ خؤي بة رةوا دةبينـآء لةسةر دةنطدانء
هةلوَيستي سياسيي َ
َ
خةلك لةكارةكةي خؤي دوور
دةخرَيتةوةو ثارووي دةمي َ
مندالةكاني لـآ زةوت
دةكات.
َ
هةلبذاردنةكان بةشَيوةيةك
لةو وآلتانة
بةإَيوةدةضن كة بةهيض شَيوةيةك بواري ساختةء
فَيَلكردن ناهَيَلرَيتةوةو ئةطةر بشكرآ زؤر كةمء
دةطمةنة ،بةآلم لة وآلتةكاني وةك الي ئَيمة هةموو
رَيطةيةك دةطيرَيتةبةر بؤ ئةوةي دةست بخرَيتة
كاروباري كؤميسيؤني َ
هةلبذاردنةوةو كؤمسيؤن
لةدامةزراوةيةكي بـآ اليةنء ياسايي دةكةن
بةدةزطايةكي حيزبيي ،كة هةر اليةنةو نوَينةري
خؤي بؤ ئةو دةستةية دةستنيشان دةكات.
جطة لةوة حيزبة دةسةآلتدارةكان بةهةموو
شَيوةيةك هةوأل دةدةن هةر جارةو رَيطةيةكي
نوآ داهَينن بؤ فَيَلـي نوآء الدان لةو ياسايةي
كة خؤيان ب��ةش��دار دةب��ن ل��ةدةرك��ردن��ي يان
هةمواركردني ،تائَيستا هةموو اليةنة عَيراقييةكان
طلةييء ناإةزايي زؤري��ان بةرامبةر ثرؤسةي
تةزوير دةربإيوة ،تا كار طةيشتة ئ��ةوةي بؤ
َ
دةولةتي
يةكةمجار دةسةآلت كة خؤي لةليستي
ياسا دةبينَيتةوة ،طلةيي ئةوة بكات كة لةهةندَيك
بنكة فَيألء تةزويري لـآ كراوة.
ئةمإؤ لةهةرَيمي كوردستان مشتومإَيكي زؤر
لةسةر ياساي دةستةي سةربةخؤي َ
هةلبذاردني
هةرَيم لةثةرلةماني كوردستان هاتووةتة كايةوة.
دةس��ةآلت دةي��ةوآ هةرضي زووة ئةو ياساية
دةربكاء بيسةثَينـآ بةسةر ئؤثؤزسيؤنء َ
خةلكي
كوردستانداو سوود لةبارودؤخي ناجَيطيري
عَيراقء ئةو زؤرينةية وةربطرآ كة ئةمإؤ بةهؤي
هاوثةيمانَيتي ه��ةردوو حيزبةوة مسؤطةري
كردووة.
دةسةآلتداراني هةردوو حيزب واي دةبينن
طةربَيتء ياسايةكي لةو ج��ؤرة دةرنةكةن،
َ
لةهةلبذاردنةكاني
ئةوا دوور نيية دةنطي زياتر
ثارَيزطاكان بدؤإَيننء ئةو دةسةآلتةي ئَيستايان
بكةوَيتة ذَير مةترسي جدييةوة.
لةاليةكي ديكةوة ،ئؤثؤزسيؤنء ميدياي ئازادو
رؤشنبيران ثَييان واية كة ثةلةكردن لةدةركردني
ئةو ياساية مةترسي ط��ةورة دَينَيتة ئ��اراوةو
ثرؤسةي ديموكراسيء دةستكةوتةكان لةهةرَيم
ثاشةكشي دةكات ،دةسةآلت بؤ ماوةيةكي دوورو
َ
درَي��ذ لةسةر كورسي دةهَيَلَيتةوةء ئومَيدي
هاوآلتييان بة ضاكسازييء بة ديموكراسيء
َ
بةهةلبذاردن ئيفليج دةكاتء ئةوةندةي
بايةخدان
ديكة نَيوان دةس��ةآلتء ب��ةرةي َ
خةلك روو لة
طرذيي دةبَيتء هةم ئةزمووني هةرَيمء هةم
دةستكةوتةكانمان لَيرةو لةبةغدا زةبري طةورةيان
بةردةكةوآ.
ئةطةرضي ديموكراسي راستةقينةو ئابووريي
بةهَيز ،دوو َ
كؤلةكةي بنضينةيين بؤ بةديهاتني
َ
خةلكي كوردستان ،ب��ةآلم ئةطةر
ئاواتةكاني
تةسليمي ئيديعاكاني دةسةآلتيش ببينء بووني
َ
هةلبذاردنةكاني هةرَيم
دةستةي سةربةخؤي
بةو َ
كؤلةكةية بزانين ،ئةوا دةبَيت ئةو كؤميسيؤنة
َ
كؤمةلَيك مةرجي طرنطي تَيدابـآ ،لةوانة:
-1هةموو ئةندامةكاني كةساني ثسثؤإء تةواو
ناحيزبيي بن.
-2كؤدةنطي نيشتماني لةسةر كةسايةتييان
هةبَيت.
-3سةربةخؤيي دارايي هةبـآء بودجةكةي
بة قانوون دياريي بكرآء دةسةآلتةكاني ديكة
نةتوانن دةست لةكاروباري وةربدةن.
-4ئةندامةتي تيايدا هةميشةييء هةتا تةمةني
ثسثؤري زياتر
خانةنشيني بـآ ،بؤ ئ��ةوةي
ِ
بةدةست بهَيننء ترسي نانبإين ناضاريان نةكات
مل بؤ دةسةآلتي سياسيي دانةوَيننء ثَيضةوانةي
ويذداني خؤيان بإيار بدةن.
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كارةكانى ليذنة ضاكسازييةكةى هةريَم ،ديار نيية
هةستيار قادر
ك��ؤب��وون��ةوةى داه��ات��ووى ليذنةى
ضاكسازيى هةرَيم ،ديار نييةء وتةبَيذى
حكومةتيش ئاماذة ب��ةوة دةك��ات؛ كة
ض��اوةإوان��ى اليةنة سياسييةكانن بؤ
ثَيشكةشكردنى ث���رؤذةى ن��وآ بؤ
ضاكسازيى.
لة ثاش ئةوةى مانطى ئابى رابردوو،
ليذنةى ضاكسازيى هةرَيم بة سةرؤكايةتيى
سةرؤكى حكومةتء نوَينةرى اليةنة
سياسييةكانى هةرَيم ،كؤبوونةوةيةكيان
طرَيدا بؤ باسكردنى ثرسى ضاكسازيى
لة هةرَيم ،تا ئَيستا كؤبوونةوةى بةدوادا
نةهاتووةء لةوبارةيةشةوة د .زانا
رةئ��وف ،نوَينةرى فراكسيؤنى طؤإان
ل��ةو ك��ؤب��وون��ةوةي��ةدا ،روونيكردةوة
كة سةرؤكى حكومةت ،ئاماذةى بةوة

داوة كة وةزيرى رؤشنبيريىء وتةبَيذى
حكومةت رادةسثَيرَيت ،وادةيةك دياريي
بكات بؤ كؤبوونةوةى داهاتووى ئةو
ليذنةية ،بةآلم تا ئَيستا ضاوةإاننء ئةو
وادةية دياريى نةكراوةء بة رؤذنامةشى
راطةياند« :رةنطة اليةنةكانى تريش،
ثرؤذةى ضاكسازييان هةبَيت بؤ هةرَيم».
ليذنةى ضاكسازيى هةرَيم ،لة دواى
ئةوة ثَيكهات كة لة كؤبوونةوةى ئيئتيالفى
فراكسيؤنة كوردستانييةكاندا لةطةأل
مةسعود ب��ارزان��ى ،سةرؤكى هةرَيم،
بإيارى لةسةر دراء سةرؤكى حكومةتى
بؤ جَيبةجَيكردنى ئةو كارة راسثاردء
نوَينةرى اليةنةكانى ئؤثؤزسيؤنء
دةسةآلتى تيا بةشدارن.
لةبةرامبةردا ،حكومةتيش ضاوةإوانى
اليةنة سياسييةكانة بؤ ثَيشكةشكردنى
ثرؤذةى ضاكسازيى لةو بارةيةوةء د.كاوة

مةحمود ،وةزيرى رؤشنبيريىءالوانء
وتةبَيذى حكومةتى هةرَيم ،بة رؤذنامةى
راط��ةي��ان��د« :ئَيمة ض��اوةإَي��ى اليةنة
سياسييةكانين ،هةر كاتَيك ثإؤذةيةك،
ي��ان ثَيشنيازى ن��وآ بؤ ضاكسازيى
ئامادة بكرَيت ،حكومةت ئامادةية لةطةأل
ئةو ليذنةيةء فراكسيؤنةكانى ثةرلةمان
كؤببَيتةوة ،مةبةستمانة دانيشتنةكان
ئةنجاميان هةبَيت ،نةك دانيشتن لةثَيناو
دانيشتندا بَيت».
وتةبَيذى حكومةت ،ئاماذةى بةوةشدا:
«ثرؤسةى ضاكسازيى ،مةسةلةيةك نيية
كة كتوثإ جَيبةجَيكرَيت ،ئةو ليذنةيةش
شَيوةيةكى بةردةوامى وةرنةطرتووة،
واتة لةكاتى ثَيويستدا نةبَيت ثَيويستى بة
كؤبوونةوةى دةورى نيية ،لةهةمانكاتدا
َ
هةولة
حكومةتيش ب��ةردةوام��ة ل��ة
ئةوانيش
لةطةأل
ضاكسازييةكانىء

كةسوكارى ئةنفالكراوةكان ثشتطيريى

لةسةر شةريككردنةوةي

ثرؤذةى ثةرلةمانتاريَكى طؤأان دةكةن

حكومةتي هةريَم،

رؤذنامة
لة نووسراوَيكياندا كة ئاراستةى ثةرلةمانى
َ
كؤمةلةى داكؤكيكار لة
كوردستانيان كردووة،
مافى قوربانييانء كةسوكارى ئةنفالكراوةكانى
طةرميان ثشتطيريى ثَيشنيازي ضارةسةركردني
هةندَيك لة طرفتة ياساييةكاني كةسوكارء
خ��ان��ةوادةي قوربانيياني ئةنفال دةك��ةن ،كة
لةاليةن ثةرلةمانتارَيكى ليستى طؤإانةوة
ثَيشكةشكراوة.
َ
كؤمةلةى داكؤكيكار لة
نووسراوةكةى
مافى قوربانييانء كةسوكارى ئةنفالكراوةكانى
طةرميان ذمارة ()158ى لةسةرةء لة 2010/10/10
دةرضووة ،تيايدا هاتووة« :ثشتطيريى تةواوى
ياداشتةكةى بةإيز (د.زان��ا رةئ��وف) دةكةين
بةناوى (ثَيشنيازي ضارةسةركردني هةندَيك
لة طرفتة ياساييةكاني كةسوكارء خانةوادةي
قوربانيياني ئةنفال) ،كة لة رَيكةوتى 2010/10/4
بة مةبةستى ضارةسةركردنى كَيشة ياساييةكانى
ئاراستةى
ئةنفالكراوةكان
ك��ةس��وك��ارى
سةرؤكايةتيى ثةرلةمانى كوردستانى كردووة».
د.زانا رةئوف ،ئةندامى فراكسيؤنى طؤإان
لة ثةرلةمانى كوردستان رؤذى 2010/10/4

دادةنيشين بؤ هةماهةنطىء لةيةكتر
تَيطةيشتن».
لةاليةكى ت��رةوة ،محةمةد ف��ةرةج،
نوَينةرى يةكطرتووى ئيسالميى لةو
كؤبوونةوةيةدا ،ئاماذةى ب��ةوةدا ،كة
ثَيويست بوو ئةو لَيكنزيكبوونةوةيةى
نَيوان ئؤثؤزسيؤنء دةسةآلت لةناو خودى
ثةرلةماندا ئةنجام بدرايةو بؤ رؤذنامة
وتى« :دةب��وو ئةو لَيكنزيكبوونةوةيةى
دةسةآلتء ئؤثؤزسيؤن ،لةناو ثةرلةماندا
بهاتايةتةدى ،بةآلم ثةرلةمان نةيتوانيوة
ئةو ئاراستةية جَيبةجَيبكات».
محةمةد فةرةج ،جةختى لةسةر ئةوةش
ك��ردةوة ،كة «ثَيويستة ضاكسازييةكان
لةسةر ئامانجَيك بن بؤ طةشةثَيدانى
ه��ةرَي��مء ث��اراس��ت��ى ثانتايى م��افء
َ
كؤنترؤلكردنى
ئازدييةكان ،نةك قؤرخء
يةكترى».

( )DNOغةرامة دةكريَت
رؤذنامة

ث��رؤذةي��ةك��ى ب��ؤ ض��ارةس��ةرك��ردن��ى طرفتة
ياساييةكانى كةسوكارو خانةوادةى قوربانييانى
ئةنفال ثَيشكةش بة ثةرلةمانى كوردستان
كردء تيايدا بؤ ضارةسةركردنى ئةو طرفتانةى
ثةيوةندييان بة َ
بةلطةنامة رةسمييةكانى ئةو
كةسانةوة هةية ،ضةند ثَيشنيازَيكى خستةإوو.
ئةو ثةرلةمانتارة يةكَيك لة ثَيشنيازةكانى
ثرؤذةكةى بريتى بوو لة :ثَيكهَينانى ليذنةيةك
بؤ كؤكردنةوةي زانياريي ثَيويست لةسةر كؤي
طشتيي ئةو هاوآلتييانةي كة لة خانةوادةي
قوربانييانء كةسوكاري ثاشماوةي كارةساتي
ئةنفالنء طرفتي ياساييان هةية.

كاتى هةلَبذاردنى
ثاريَزطاكان ناديارة
ضاوان عةلى

ثةرلةمانء ئةنجومةنى ثارَيزطاكانى هةرَيم داوا
لة حكومةت دةك��ةن وادةى َ
هةلبذاردنى ئةنجومةنى
ثارَيزطاكان دياريي بكات ،سةرؤكى ليذنةى ياساييش
جةخت لةوة دةكاتةوة؛ كة ئةو وادةية ثَيويستة بةر لة ()60
رؤذ لة ئةنجامدانى َ
هةلبذاردنةكة رابطةيةنرَيت.
هةرسى
ئةندامانى
س��ةرؤكء
�ى ()10/11
َ
دوَي��ن� َ
ئةنجومةنى ثارَيزطاكانى هةرَيم لةطةأل سةرؤكى
ثةرلةمانء ئةندامانى ليذنةى ياسايىء ناوخؤى ثةرلةمان
كؤبوونةوةء جةخت لةسةر ئةوة كرايةوة ،كة ثَيويستة
طوشار بخرَيتة سةر حكومةت ،تا رؤذى َ
هةلبذاردنى
ئةنجومةنةكة دياريى بكات ،شَيروان حةيدةرى ،سةرؤكى
ليذنةى ياسايى ثةرلةمان جةختى لةوة ك��ردةوة؛ كة
تائَيستا حكومةت وادةيةكى بؤ َ
هةلبذاردنى ئةنجومةنى
ثارَيزطاكانى هةرَيم دياريى نةكردووة ،بة رؤذنامةى
راطةياند« :لةو كؤبوونةوةيةدا هةمووان كؤكبوون لةسةر
ثَيويستى ئةنجامدانى َ
هةلبذاردنى ئةنجومةنى ثارَيزطاكانء
دياريكردنى وادةكةى لةاليةن حكومةتةوة ،ضونكة بةثَيى
ياسا ئةوة ئةركى حكومةتة».
َ
عةبدولآل ،سةرؤكى ئةنجومةنى ثارَيزطاى
كاوة
سلَيمانى لة لَيدوانَيكدا بؤ رؤذنامة ئاماذةى بةوة كرد؛
كة لة كؤبوونةوةكةيان لةطةأل ثةرلةمان جةختيان لةسةر
ثةلةكردن لة دياريكردنى رؤذى َ
هةلبذاردن كردووةتةوةء
ثَيشنيازيشيان كردووة ئةطةر ئةو َ
هةلبذاردنة ناكرَيت،
ئةوا ياساى ذمارة ()3ى َ
سالى ( )2009ياساى ئةنجومةنى
ثارَيزطاكانى هةرَيم كارى ثَيبكرَيتء ئةو بإطةيةى الببرَيت،
كة َ
دةلَيت« :ئةم ياساية بؤ ئةنجومةنى داهاتوو كارى
ثَيدةكرَيت».

كؤمپانياي ()DNOى نهرويژيي تايبهت بهبواري نهوت ،له
ئؤسلؤ دادگايي دهكرَيتو پَيشبيني دهكرَيت ،بإي ()75مليؤن
دؤالر سزا بدرَيت ،بةهؤي شةريككردنةوةي حكومةتي هةرَيم
لة ثرؤذةكاني نةوتدا.
هَيلگي ئايدي ،سهرؤكي كؤمپانياي ()DNOى نهرويژيي،
به ئاژانسي (رؤيتهرز)ي راگهياند؛ بههؤي ئهوهي اليهني
سَييهمي له ئهنجامداني پرؤژهي وهبهرهَينان له كَيَلگهكاني
نهوتي كوردستاندا بهشداركردووه كة حكومةتى هةرَيم بهو
هؤيهوه ئاستي داهاتي بهرزبووةتهوه ،بهم نزيكانه لهنهرويژ
دادگايي دهكرَيتو ثَيدةضَيت زياتر له ()75مليؤن دؤالر
سزابدرَيت.
دواي ب�لآوك��ردن �هوهي ئ �هو ه��ه َ
وال��هش ،نيشاندهري
پشكهكاني ئهو كؤمپانيايه له نهرويژ ،بهإَيژهي ( )%2دابهزيني
بهخؤوهبينيء بهوهؤيهشهوه بهپَيي لَيدواني بهرپرساني ئهو
کؤمپانيايه ،لهچارهكي سَييهمي ئه َ
مسالدا ،ئهو كؤمپانيايه،
()65مليؤن دؤالر زةرةر دهكات.

راثرسييةك :رؤذنامةطةريى ئازاد،

كاريگهريى لهسهر شهقامى كوردستان ههيه
بةرهةم خاليد
زؤري��ن��ةى ب��ةش��دارب��ووان��ى
راثرسييةك ،ثَييانواية كة لة
هةرَيمدا ،ئازاديي رؤذنامةطةريى
ب��وون��ى ه��ةي��ةو ئ��ةو ج��ؤرة لة
كاريطةريي
رؤذنامةطةرييش
زؤرى لةسةر شةقامي كورديء
بإيارى سياسيي هةية.
راثرسييةكة لةاليةن رَيكخراوى
ثؤينت لة كوردستان ئةنجامدراوةو
وَينةيةك لة ئةنجامةكةى بؤ
رؤذنامة نَيردراوة كة ()1000
ه��هزار ك �هس له پارَيزگاكانى
ههولَير ،سلَيمانى ،كهركوك،
دهؤك ،موسأل بهشدارييان تَييدا
كردووهء تايبةت بووة بة ثرسي
(رؤژن��ام �هگ �هري��ى ئ���ازاد)ء بؤ
گه َ
آللهكردنى تَيگهيشتنَيكى ئاشكرا
بؤ ئهم رؤژنامهگهرييه.
ل���ة وةآلم�����ى ث��رس��ي��ارى
بوونى رؤذنامةطةريى ئ��ازاد
ل��ة ك��وردس��ت��ان ،زؤري��ن��ةى
ب��ةش��دارب��ووان��ى راثرسييةكة،
بة َ
بةل َي وةآلميان داوةت��ةوةو
ب��هش��دارب��ووان��ى
()%45.2ي
ئهم راپرسييه ،پَييانواية كه له
رؤژنامهگهريى
كوردستاندا

ئازاد هــــهيـــهء لةبةرامبةردا
()%36.5ى بهشداربووان پَييانواية
كه له كوردستاندا رؤژنامهگهريى
ئازاد نييه.
دةرب��ارةى َ
رؤل��ى سةنديكاى
رؤذنامةنووساني كوردستانيش
ل��ة ف��ةراه��ةم��ك��ردن��ى ئ��ازادي��ي
رؤذنامةطةرييدا لة كوردستان،
راپرسييةكة ئ���هوهى ئاشكرا
كردووة ،كه شهقامى كوردستان
تا ئَيستاش ب��اوهإ به تواناء
سهنديكاى
ههَلوَيستهكانى
كوردستان
رؤژنامهنووسانى
ناكاتء ()%52.7ى بهشداربووان
پ �َي��ي��ان��واي �ة ،ك��ة سهنديكاى
كوردستان،
رؤژنامهنووسانى
ك��ارَي��ك��ى واى ن���هك���ردووه
لهپَيناوى دابينكردنى ئازاديى
رؤژنامهگهرييدا له كوردستان.
دي��ك��ةوة،
لـــةاليــةكـي
ب��ةش��دارب��ووان
()%49.6ي
ثَييانواية؛ كة رؤژنامهگهريى
به شَيوهيهكى گشتيىء گؤڤارء
رؤژنامه ئازادهكانى كوردستان
بهشَيوهيهكى تايبهتى ،له راستيدا
س �هر به چهند پ��ارتء اليهنى
سياسيين ،بؤيه زؤريى ژمارهيان
نيشانهى ئهوه نييه كه ئازاديى

رؤژنامهگهريى له كوردستاندا
ههيه ،چونكه ئهوان تهنيا چهند
ديكؤرَيكى سياسين به ن��او ء
ناونيشانى جياوازةوة.
دةرب������ارةى ك��اري��ط��ةري��ى
رؤذن��ام��ةط��ةري��ى ئ��ازادي��ش
ل��ةس��ةر ش��ةق��ام��ي ك���ورديء
بإيارى سياسيي لة كوردستان،
()%45.1ى بهشداربووانى ئهم
راپرسييه ،پَييانوابووة ،كه ئهم
رؤژنامهگهرييه ،كاريگهريى خؤى
لهسهر شهقامى كوردستان ههيهء
()%43.2ى بهشداربووان پَييان
وابووة كه ئهم رؤژنامهگهرييه،
هيچ كاريگهريي لهسهر شهقامى
كوردستان نييه.
ه���ةروةه���ا رَي�����ذةى ئ��ةو
ثَييانوابووة،
بةشداربووانةى
رؤذنامةطةريى ئازاد كاريطةريى
خؤى هةية لةسةر بإيارى سياسيي
لة كوردستان ،بة جياوازييةكى
كةم زياتر بووة لةو راي��ةي كة
ثَييانواية كاريطةريى نيية ،ئةوةش
نيشانهى ئهوهيه كه تهمومژَيكى
زؤر ههيه لهسةر پهيوهنديى
نَيوان ئهو رؤژنامهگهرييه لهگةأل
دامهزراوهكانى بإيارى سياسييدا
له كوردستان.

راثــــؤرت

ذمــارة ( )603س َيشةممة 2010/10/12

hewal.rozhnama@gmail.com

دةقى تيَبينييةكانى كؤمسيؤنى بةغدا
سةبارةت بة دةستةى هةلَبذاردنةكانى هةريَم
سةرؤكايةتى ثةرلةمانى هةرَيمى
كوردستان -ع َيراق
بابةت /ثرؤذةياساى دةستةى باآلى
سةربةخؤى هةلَبذاردنء راثرسى لة
هةرَيمى كوردستان -ع َيراق
لةدواى تاووتوَيكردنى ثرؤذةياساى
دةس���ت���ةى ب����اآلى س��ةرب��ةخ��ؤى
َ
هةلبذاردنةكانء راثرسى لة هةرَيمى
كوردستان -عَيراق دةمانةوَيت ئةم
تَيبينييانة بخةينة روو:

يةكةم:
اليةنى ياسايى:

بــــة ثـشتبةستن ب��ة م��ادةى
()102ى دةس���ت���وورى ك��ؤم��ارى
َ
سالى ( ،)2005كؤمسيؤنى
عَيراقى
َ
هةلبذاردنةكان
ب��اآلى سةربةخؤى
ثَيكهَينراو بةثَيى ياساى كؤمسيؤنى
َ
هةلبذاردنةكانى
ب��اآلى سةربةخؤى
ذم��ارة ()11ى َ
سالى ( )2007تَيبينيى
دةكرَيت ثرؤذةياساى دةستةى باآلى
سةربةخؤى َ
هةلبذاردنةكانء راثرسى
ه��ةرَي��م ناطونجَيت ل��ةط��ةأل ياساى
كؤمسيؤنى ذمارة ()11ى َ
سالى ()2007
ى هةمواركراو بةثَيى ئةم تَيبينييانةى الى
خوارةوة:
 -1لة مادةى ( )2لة ياساى كؤمسيؤنى
ذمارة ()11ى َ
سالى ( )2007هاتووة:
«كؤمسيؤنى ب��اآلى سةربةخؤى
َ
َ
ثرؤفيشنالى
هةلبذاردنةكان دةستةيةكى
حكوميى س��ةرب��ةخ��ؤء بَياليةنةء
كةسَيـتييةكى مةعنةويى هةيةو لةذَير
ضاودَيريى ئةنجومةنى نوَينةراندايةو ئةم
مافانةى هةية:
أ -دانانى بنةماو بناغةى ثشت
ثَيبةستراو لة َ
هةلبذاردنء راثرسيية
َ
فيدرالييء هةرَيمىء محةلييةكاندا
لة سةرانسةرى عَيراقدا بؤ طرةنتى
ئةنجامدانى بةشَيوةيةكى دادث��ةوةرء
نةزيهانة.
ب -سةرثةرشتيكردنى سةرجةم
جؤرةكانى ه� َ
�ةل��ب��ذاردنء راثرسيية
َ
فيدرالييء هةرَيمييةكانء ثارَيزطا
إَي��ك��ن��ةخ��راوةك��ان ل��ة ض��وارض�َي��وةى
هةرَيمدا.
ج -بانطةوازكردنء رَيكخستنء
جَيبةجَيكردنى سةرجةم جؤرةكانى
َ
َ
فيدراليىء هةرَيمىء
هةلبذاردنء راثرسى
محةلىء ثارَيزطا ناإَيكخراوةكانى
ضوارضَيوةى هةرَيمَيك كة لة دةستووردا
ئاماذةى ثَيكراوة.
د -دةستةى َ
هةلبذاردنى هةرَيمةكان
بة هةمئاهةنطيىء هاوكاريى نووسينطةى
نيشتمانيى ئ��ةرك��ى ب��ةإَي��وةب��ردنء
َ
هةلبذاردنى هةرَيمىء
رَيكخستنى
بةجي
ي
ج
م
ي
هةر
بة
تايبةت
محةلييةكانى
َ َ َ
دةكةن لةذَير سةرثةرشتى كؤمسيؤنى
باآلى سةربةخؤى َ
هةلبذاردنةكاندا.
هةروةها لة بإطةى (ب) لة مادةى ()5
دا هاتووة:
«ئيدارةى َ
هةلبذاردن بةرثرسيارَيتى

جَيبةجَيكردنى سيستمء بإيارةكانى
دةرض��وو لة ئةنجومةنى كؤمسيارانء
سةرجةم ضاالكييةكان لة ئةستؤ دةطرَيت،
كة سروشتى عةمةلىء جَيبةجَيكردنء
رَيوشوَين طرتنةبةر لةسةر ئاستى
نيشتمانيىء هةرَيمى لةخؤدةطرَيت».
بةآلم لة بإطةى دووةم لة مادةى ()8دا
هاتووة :كة «ئةطةر لة ياساى كؤمسيؤنى
باآلدا نةهاتبوو ،بة ثَيضةوانةوةى ئةوةوة
ئةنجومةن دةسةآلتى تايبةتى هةية بؤ
يةكالييكردنةوةىكَيشةدةرهاويشتةكانى
ئامادةكاريىء جَيبةجَيكردنى َ
هةلبذاردنة
نيشتيمانيىء هةرَيمييةكان يان لةسةر
ئاستى ثارَيزطاكان ،ئةمة لة كاتَيكداية،
كة مادةى ( )1لة ثرؤذةياساى دةستةى
َ
هةلبذاردنةكانء راثرسى لة
ب��اآلى
هةرَيمى كوردستان – عَيراق دا هاتووة:
كة «بةثَيى ئةم ياساية دةستةى باآلى
َ
هةلبذاردنةكانء راثرسى هةرَيمى
كوردستان – ع�َي��راق دادةم��ةزرَي��ت
بةناو «دةس��ت��ةى ب��اآلى سةربةخؤى
َ
هةلبذاردنةكانء راثرسى لة هةرَيمى
كوردستان – عَيراق) تا ببَيتة دةسةآلتَيكى
تايبةت كة س��ةرج��ةم ه� َ
�ةل��ب��ذاردنء
َ
فيدرالييةكان لة هةرَيم
راثرسيية محةلىء
ئةنجام بدات».
ب��ةآلم بإطةى ( )2لة م��ادةى ()2
ئاماذةى بةوة داوة ،كة «دةستةكة بؤى
هةية سةرثةرشتى سةرجةم جؤرةكانى
َ
هةلبذاردنء راثرسيى لة هةرَيمدا بكات».
هةروةها بإطةى ()6ى مادةى ()2
ئاماذةى بةوةداوة ،كة دةستةكة «بؤى
هةية بة طازندةو تانةكاندا بضَيتةوة كة
ثةيوةنديى بة ثرؤسةى َ
هةلبذاردنةوة
هةيةو بإيارةكانيشى مايةى تانةلَيدانة لة
بةردةم دادطاى تَي َ
هةلضوونةوةى هةرَيمى
كوردستاندا».
ئةمةش ثَيكداضوونَيكى ئاشكراو
روون دروست دةكات لة كارى هةيةك
لة كؤمسيؤنء دةستةكة.
ئةوةشى كة تةموومذى ثةيوةنديى
نَيوان هةريةك لة كؤمسيؤنء دةستةكة
زياد دةكات ئةوةية ،كة لة بإطةى ()10
لة م��ادةى ()3ى ث��رؤذةي دةستةكةدا
هاتووة:
«هةماهةنطيكردن لةطةأل كؤمسيؤنى
باآلى سةربةخؤى َ
هةلبذاردنةكان لة
عَيراق بؤ رَيكخستنء جَيبةجَيكردنى
َ
َ
فيدرالييةكان
هةلبذاردنةكانء راثرسيية
لة هةرَيم».
-2بابةتىراطةياندنىدةرئةنجامةكانى
َ
هةلبذاردن لة طرنطترينء وردترين
قؤناغةكانى س��ةرج��ةم ث��رؤس��ةى
َ
هةلبذاردنةء طرنطييةكى زؤرى ثَيدراوة،
هةر بؤية ثرؤذةكة لة بإطةى ()7ى
مادةى ( )93دا طةإاوةتةوة بؤ دةستوور
كة دةسةآلتة تايبةتةكانى دادطاى باآلى
َ
فيدارليى ئةوةية« :راستاندنى دةرئةنجامى
َ
هةلبذاردنة طشتييةكان بؤ
كؤتايى
بةئةندامبوون لة ئةنجومةنى نوَينةراندا».

ب���ةآلم ث��رؤذةي��اس��اى دةس��ت��ةى
َ
هةلبذاردنةكان لة هةرَيمى
ب��اآلى
كوردستان لة بإطةى ()7ى مادةى ()3
ئاماذةى بة ئةركى دةستةكة داوة ،كة
«راطةياندنى دةرئةنجامة كؤتاييةكانى
َ
هةلبذاردنةكانة».
بةآلم لة بإطةى ( )7لة مادةى ( )5دا
سةبارةت بة دةسةآلتةكانى ئةنجومةنى
دةستةكةدا هاتووة :كة «راطةياندنى
دةرئةنجامى كؤتايى ه� َ
�ةل��ب��ذاردنء
راثرسييةكان ل���ةدواى راستاندنى
لةاليةن دادط��اى تَي َ
هةلضوونةوة ،جطة
َ
لة َ
فيدرالييةكان
هةلبذاردنء راثرسيية
ئةركى ئةو دةستةيةية».

دووةم:
اليةنى هونةريى:

َ
ه���ةل���ب���ذاردن بة
ث���رؤس���ةى
راثرسييةكانيشةوة يةكَيكة لة طةورةترين
ضاالكيية هونةريىء ئيدارييةكانء
َ
ئالؤزترينيانة ،كة دةكرَيت هةر وآلتَيك
رَيكى بخاتء جَيبةجَيى بكات ،لة رووى
سةقفى كاتييةوة بَيت ،يان لة رووى
زنجيرةيةك بإيارةوة بَيت ،كة ثَيويستة
بطيرَيتة بةر لة ئامادةكاريى ثالنء
نةخشةى خشتةكاتىء دياريكردنى
ئةركءدابةشكردنىبةرثرسيارَيتييةكانء
َ
هةلسةنطاندنء
ب���ةدواداض���وونء
جَيبةجَيكردنى لة رَيطةى لَي َ
كؤلينةوة
لة واقيعى كرداريى بؤ جَيبةجَيكردنى
دةبينين ،كة ثَيكهَينانى دةستةى باآلى
سةربةخؤى َ
هةلبذاردنةكانء راثرسى لة
هةرَيمى كوردستان – عَيراقدا كَيشةيةكى
سةرةكيى دةنَيتةوة ،كة ئةويش( :دووفاقى
ثَيوةرةكان) لةنَيوان ئةو شتانةى كة
كؤمسيؤنء دةستةكة دةرى دةكةن لة
َ
مامةلةكردنيان لةطةأل قؤناغةكانى
ميانةى
ثرؤسةى َ
هةلبذاردن ،كة لةم خاآلنةى
خوارةوةدا روونكراوةتةوة:
 -1ت��ؤم��ارك��ردن��ى دةن��ط��دةرانء
دؤزي��ن��ةوةى تؤمارَيكى دةنطدةرانى
سةركةوتوو ،كة ميسداقيةتء ئاطاييةكى
ت���ةواوى هةبَيت ب��ة طواستنةوةى
َ
َ
لةطةلياندا لة
مامةلةكردن
دةنطةدةرانء
ضوارضَيوةى هةمان ثَيوةرو رَيوشَينى
ياسايى.
 -2ت���ؤم���ارك���ردن���ى ك��ي��ان��ات��ى
سياسيىء راستاندنيانء راستاندنى
هاوثةيمانَيـتييةكانء َ
ثالَيوراوان.
 -3بابةتى بانطةشةكانى َ
هةلبذاردنء
رَيكخستنء ضاودَيريكردنيان.
 -4دان���انء ئامادةكاريى رؤذى
دةنطدان هةر لة سياسةتى دامةزراندنء
مةشقثَيكردنةوة ،ئةمة جطة لة كَيشةكانى
ضاثكردنى فؤرمى دةن��ط��دانء خشتة
ئامادكراوةكان بؤ جياكردنةوةى ذماردنى
َ
مامةلةكردن لةطةإ فؤإمى
دةنطةكانء
دةنطدانء كؤكردنةوةى دةنطةكان ...هتد،
لة وردةكاريى ثرؤسةى َ
هةلبذاردندا.
 -5ث���رؤس���ةى ك��ؤك��ردن��ةوةو
تؤماركردنى دةرئةنجامةكان.

دةستةيةك بؤ
بيَماناكردنى هةلَبذاردن

َ
مامةلةكردن لةطةأل شكاتةكانى
-6
َ
هةلبذاردندا.
 -7راطةياندنى دةرئةنجامةكانء
رَي��وش��وَي��ن��ةك��ان��ى راس��ت��ان��دن��ى ئةو
دةرئةنجامانة.
هةموو ئةم وردةكارييء قؤناغانةى كة
لةنَيو الثةإةكانيدا دةيان سيستمء بإيارء
رَينمايى لةخؤ دةطرَيت ،ثَيويستى زؤرى
بة يةكَيتى ثَيوةرء يةكَيتى بإياردانء
دياريكردنى بةرثرسيارَيتييةكان هةية.

س َييةم:
اليةنى ئيداريىء دارايى:

لة مافى كرداريدا ضةندين كَيشةى
ئيداريىء داراييمان بؤ دةردةكةوَيت،
كة ب��ةر لة جَيبةجَيكردنى ثرؤسةى
َ
ه��ةل��ب��ذاردن ل��ة رووى ثةيوةنديى
نووسينةطةى ثارَيزطاكانء دةستةى
ئَيستاى هةرَيمةوة بَيت بة كؤمسيؤنةوة،
ئةطةر ( دةستةى باآلى َ
هةلبذاردنةكانء
راثرسى) ثَيكهَينراء هةروةها كَيشةى
داراييء ئيداريى لة كاتى جَيبةجَيكردنى
ثرؤسةى َ
هةلبذاردندا.
لةبةر ئةوانةى كة ثَيشتر باسمان
ك��ردووة ،كؤمسيؤن لة ئَيستادا كار
بؤ كاراكردنى نووسينطةى دةستةى
َ
هةلبذاردنةكان دةك��ات لة هةرَيمى
كوردستانى عَيراقدا ،لة رَيطةى ضةندين
هؤكارةوة طرنطترينيان:
 -1ثةسةندكردنى ثةيإةوى ناوخؤ.
َ -2
ثالثشتيىء برةوثَيدانء كاراكردنى
دةستةكة لة رووى تواناى ماديىء
بةشةرييةوة.
 -3رَيكخستنى ثةيوةنديى نَيوان
دةستةكةو ثةرلةمانى هةرَيم.
 -4كاركردن بؤ ئ��ةوةى دةستةكة
واى لَيبكرَيت سةرثةرشتى كارةكانى
نووسينطةى ثارَيزطاكانى هةرَيم بكات.
 -5بةشداريى ثَيكردنى دةستةكة
لة ثالنى ك��رداري��ىء نةخشةى كاتى
َ
هةلبذاردنة تايبةتةكان بة هةرَيمى
كوردستان -عَيراق.
ئةمةش بؤ خؤى رؤألء كاريطةريى
دةبَيت لة دؤزي��ن��ةوةى بةديلَيك بؤ
ثَيكهَينانى دةستةيةكى سةربةخؤ كة ئةم
دةرئةنجامانة بَينَيتة دى:
 -1طونجان لةطةأل ياساى كؤمسيؤنى
ذمارة ()11ى َ
سالى ()2007
 -2نةمانى كَيشة ياساييء هونةرييء
ئيدارييةكان ،كة ثَيشتر ئاماذةى ثَيكرا.
 -3فةراهةمكردنى كةشى ثرؤسةى
َ
هةلبذاردنء ديموكراسى لة عَيراقدا.
لةبةر رؤشنايى ئ��ةوةى باسمان
كردووة ،ثرؤذةياساي دةستةى باآلى
سةربةخؤى َ
هةلبذاردنةكانء راثرسى
لة هةرَيمى كوردستان – عَيراق ناكؤكة
ل��ةط��ةأل ي��اس��اى كؤمسيؤنى ب��اآلى
َ
هةلبذاردنةكانى ذمارة
سةربـةخؤى
()11ى هةمواركراوى َ
سالى (.)2007

ئا :هةستيار قادر

«ثيَكهيَنانى دةستةى هةلَبذاردنةكاني هةريَم،
مةسةلةيةكى سياسيية»
ضاوان عةلى
سةرؤكى كؤمسيؤنى َ
هةلبذاردنةكاني
عَيراق ثَييواية؛ مةسةلةى ثَيكهَينانى
دةس���ت���ةى ب����اآلى س��ةرب��ةخ��ؤى
َ
هةلبذاردنةكان لة كوردستان لةطةأل
ئةوةى مافى هةرَيمة ،بةآلم ثَيويستة
ئاطادارى اليةنة سلبييةكانيشى بن.
ف����ةرةج ح���ةي���دةرى ،س��ةرؤك��ى
كؤمسيؤنى ب���اآلى س��ةرب��ةخ��ؤى
َ
هةلبذاردنةكان لة عَيراق بة رؤذنامةي
راطةياند« :ثَيكهَينانى دةستةى باآلى
َ
هةلبذاردنةكان لة هةرَيمي كوردستان،
رةهةندة سياسييةكةى َ
زالة بةسةريداو
بة ثَيكهَينانى ئ��ةو دةستةية اليةنة
سياسييةكانى هةرَيم ،دةيانةوَيت كيانَيكى
سةربةخؤ بؤ خؤيان دروست بكةن ،كة

ئةمةش مافَيكى ئاسايى خؤيانة.
ل��ةك��ات�َي��ك��دا كؤمسيؤنى ب��اآلى
َ
هةلبذاردنةكانى عَيراق،
سةربةخؤى
ضةند تَيبينييةكيان لةسةر ثرؤذةياساى
ثَيكهَينانى دةستةى باآلى سةربةخؤى
َ
هةلبذاردنةكانء راثرسى لة هةرَيمى
ك��وردس��ت��ان ئ��اراس��ت��ةى ثةرلةمانى
كوردستان كردووة ،ئةوةيان خستووةتة
روو؛ كة ثرؤذةياساكة ثَيضةوانةء دذة
لةطةأل ياساى ذمارة ()11ى َ
سالى ()2007
ياساى كؤمسيؤني باآلي سةربةخؤي
َ
هةلبذاردنةكانة لة عَيراق.
س���ةب���ارةت ب��ة دوا سةرنجى
كؤمسيؤن لةسةر ثَيكهَينانى دةستةى
َ
هةلبذاردنةكاني كوردستان ،جةخت لةوة
دةكاتةوة؛ كة ئةوان وةك كؤمسيؤنى
َ
هةلبذاردنةكانى
ب��اآلى سةربةخؤى

عَيراق مافى ئةوةيان نيية رَيطةي ثَيبدةن،
يان رَيطريى لَيبكةنء وتي« :ثَيكهَينانى
ئةو دةستةية اليةنى باشء خراثى هةية،
اليةنة باشةكةى ئةوةية ،كة زؤرَيك
ثرؤذةو ياسا لة بيرؤكةى كوردا هةية
بةهؤى بوونى رةهةندى سياسييةوة بؤ
كورد سةر نةطرَيتء ئةنجامى نةبَيت،
بةآلم ئةطةر خؤى كؤمسيؤنى هةبَيت،
ئةوا تةنيا ثةرلةمانء حكومةت بإيار لةو
دةستةية دةدةنء مةبةستةكانى كورد
زياتر ثارَيزراو دةبَيت».
سةبارةت بة اليةنة خراثةكانيشي وتي:
«رةنطة قورساييةك لةسةر حكومةتى
هةرَيم دروس��ت بكات ،كة نةتوانَيت
تةحةمولى بكات ،ضونكة دةبَيت بيناو
فةرمانبةرى زؤرى بؤ دابين بكاتء ئةم
خةرجيانةو خةرجى َ
هةلبذاردنةكانيش
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دةضَيتة سةر بودجةى هةرَيمء حكومةتى
عَيراقيى ثةيوةنديى ثَيوة نابَيت».
روونيشيكردةوة؛ كة ثَيكهَينانى
ئةو دةستةية بةثَيى ثرؤذةياساكةى،
َ
هةلبذاردنة ناوخؤييةكانةو
تةنيا بؤ
َ
هةلبذاردنة طشتييةكان كؤمسيؤنى باآلى
عَيراق ئةنجامى دةدةن ،كاريطةريى بؤ
سةر مادةى ()140و ناوضةدابإاوةكان
نابَيت ،بةآلم جةختيشى ك��ردةوة ،كة
ئةطةر َ
هةلبذاردنَيكى ناوخؤيى بكرَيتء
َ
مامةلة لةطةأل كةركوك ،يان
هةرَيميش
هةر ناوضةيةكى جَيناكؤك وةك بةشَيك
لة كوردستان بكاتء بيةوَيت بةشدارييان
ثَيبكات ،ئ���ةوا ئ��ةوك��ات��ة دةس��ت��ةى
َ
هةلبذاردنةكاني هةرَيم رووب��ةإووى
كَيشة دةبَيتةوة ،ضونكة اليةنةكانى ديكةى
ئةو شارة رةنطة رازى نةبن».

زؤرجار قسةيةكى (د.دينيس
نةتالي) مامؤستامم بة بيردَيتةوة،
دةيوت« :لة كوردستان َ
هةلبذاردن
ثَيضةوانةى هةموو دنياية ،لة
هةموو وآلتَيكدا دةزانرَيت كةى
َ
هةلبذاردن ئةنجام دةدرَيت ،بةآلم
كى براوة دةبَيت ،كةضى
ت
ي
نازانر
َ
َ
لة كوردستان كةس نازانَيت كةى
َ
هةلبذاردن دةكرَيت ،بةآلم هةموو
كى دةيباتةوة».
ت
ي
دةزان
كةس
َ
َ
نةذاد جةالل
دةستثَيكردنةوةى
دواى
دانيشتنةكانى ث��ةرل��ةم��ان ،بة
َ
هةلةداوان ليستى كوردستانيى
(ث.د.ك–ى.ن.ك) ث��إؤذةي��اس��اى (دةس��ت��ةى باآلى
ه� َ
�ةل��ب��ذاردنء راثرسى لة هةرَيمى كوردستان)يان
خستووةتة ناو َ
هؤلى ثارلةمان بؤ طفتوطؤ ،هةرضةند
ئامانجى دةس��ةآلت لةوةها دةستةيةك روون��ة ،بةآلم
وةك كؤى كاروكردةوةكانى تريان بةرطَيكى نةتةوةيىء
نيشتمانييان بة بةردا ك��ردووة ،ئةوةى ئةو بةرطةش
َ
َ
هاوهةلوَيستء
دادةمال َى هَيزة ئؤثؤزسيؤنةكانن كة
بوَيرانة نيازة شاراوةء ترسناكةكانى وةها دةستةيةكيان
هَيناوةتة ناو باسء خواسة طشتييةكانةوة.
ضةند رؤذَيكة سةرجةم كةناألء كةسايةتييةكانى
دةسةآلت باس لة طرنطيى ثَيكهَينانى ئةو دةستة نةتةوةيية
دةك��ةن ،ضةمكى نةتةوةيى الى دةس��ةآلت��ى ك��وردى
زؤر طشتطيرة ،ئ��ةوان هةر لة شةإى ن��اوخ��ؤوة ...تا
ئاوديوكردنى نةوتيان بة موزايةدةى نةتةوةيىء نيشتمانى
بة ئَيمة فرؤشتووة ،بؤية ئيدى الى تاكى هوشيار ضةمكى
نةتةوةيىء نيشتمانى يةكَيتىء ثارتى هيض مانايةكى نيية.
كارء كردةوةكانى دةسةآلتى ك��وردى ،كة هةموو
ئانء زةمانَيك رووثؤشى دةكةن بة ئةركى نةتةوةيىء
نيشتماني جَيى سةرنجء تَيإامانة ،دةبَيت الى ئةم دوو
هَيزة ئةو ضةمكانة ضى بطةيةنَيت؟! ديارة الى ئةوان:
 ن��ةرم��ى ن��وان��دنء س��ازش��ك��ردن ل��ةس��ةر مافةبةجي نةكردنى مادةى
دةستوورييةكان لة عَيراقء جَي َ
( ،)140لةبرى ئةوة وةرطرتنى ثؤستء ئيمتيازاتى كةسىء
حيزبيى ئةركَيكى نةتةوةيىء نيشتمانيية.
 بوونى دوو هَيزى ضةكدارى حيزبيىء دوو ئاسايشءَ
هةوالطرى (ثاراستنء زانيارى)
دوو ثؤليسء دوو دةزطاى
سةد لة سةد ئةركَيكى نةتةوةيىء نيشتمانيية.
 سةركوتكردنى ئازاديى كثكردنى دةنطى جياوازءتؤقاندنء راونانء هةإةشةكردن لة رؤذنامةنووسانء
رؤشنبيران ،ئةركَيكى نةتةوةيىء نيشتمانيية.
 ناشةفافيى لة طرَيبةستى نةوتء ئاوديوكردنىبةرهةمة نةوتييةكانء ونكردنى داهاتةكةى ،بَيطومان
ئةركَيكى نةتةوةيىء نيشتمانيية.
 رَيزلَينانء بةإَيزةوة بةإَيكردني طةورة تاوانبارءسةرؤك جاشةكان بؤ هةندةران ئةركَيكى نةتةوةييء
نيشتمانيية.
 بة حيزبكردنى زانكؤء دادطاء كؤى دامةزراوةكانبة ئةركَيكى نةتةوةيىء نيشتمانى دةزانن ،بؤية ناتوانن
َ
كؤمةلطة بكةن بة
كةمتةرخةم بن ل��ةوةى كة كؤى
حيزبيى.
 هةموو ئةوةى ئةوان دةيانةوَيتء دةيكةنء لةسىء دوو ئةركى نةتةوةيىء
بى َ
بةرذةوةنديى خؤيانة َ
نيشتمانيية.
ئةوان واى دةبينن نةتةوةء نيشتمانء سةروةريي
يةكسانة بة سةركردةء حيزبء بةرذةوةندييةكانى
خؤيان ،ئَيمةش َ
دلنياين ل��ةوةى كة ئ��ةوان نةتةوةء
نيشتمانء هةموو ثيرؤزييةكانيان خستووةتة خزمةتى
بةرذةوةنديية تةسكةكانى خؤيان.
ئَيمة َ
دلنياين لةوةى كة يةكَيتىء ثارتى هةرضؤن
نةيانتوانيوة تائَيستا بةإَيوةبةرَيكى ناحيزبيى بؤ
دايةنطةيةكء قوتابخانةيةك دابنَين ،ئاواش جؤرة كةسانَيك
دةدؤزنةوة بؤ بةإَيوةبردنى ئةو دةستةية كة طوَي َ
إايةلى
حيزب بنء نةك هةر بإيار لة مةكتةب سياسييةكانةوة
وةربطرنَ ،
بةلكو ملكةضى كؤميتةء ناوضةكانيش بن.
دروستكردنى ئةو دةستةيةى يةكَيتىء ثارتى لة
َ
هةولدان بؤى ،سةرةإاى ئةوةى دابإانى تةواوةتى ناوضة
َ
هةولَيكيشة بؤ
كَيشةلةسةرةكانة لة هةرَيمى كوردستان،
ئةوةى ساختةكاريى لة َ
هةلبذاردنةكاندا بة ياسايىء لة
ثي بدةنء ئيدى
شةرعيةت
رَيطةى وةها دةزطايةكةوة
َ
هيض مانايةك نةمَينَيت بؤ َ
هةلبذاردن ،هاوكات دةيانةوَيت
ثي تَيثةإَيننء ثةسةند بكةن كة هةموومان
دةستوورَيكى َ
طوَيإايةألء ملكةضى خةونةكانى ئةوان بكات ،دةيانةوَيت
لةم رَيطةيةوة َ
هةلبذاردن بؤ ئةوةبَيت كة وةالئى مَيطةلء
شةرعيةتدانةوةى دووبارة بؤ عةرشيان ناوة ناوة تازة
بكةنةوة.
بَيطومانين لةوةى ئةو ئةركة نةتةوةييء نيشتمانييةى
كة دةس��ةآلت لة ئَيستادا بيري لَيكردووةتةوة ،بؤ
كؤتكردنء بضووكردنةوةى ئؤثؤزسيؤنء لةباربردنى
خةونى دةستاودةستكردنى دةسةآلتة ،بؤية دةبَيت
َ
خةيالةى
يةقينيشمان هةبَيت كة بةرةنطاربوونةوةى ئةو
ئةوانء دروستكردنى دةستةيةك بةو شَيوةء مانايانةى
كة يةكَيتىء ثارتى دةيانةوَيت ،هةرضؤن بةرطريكردنة لة
َ
ناكامليى
ديموكراسيةتَيك كة ئةوان دةيانةوَيت هةر بة
بمَينَيتةوة ،ئاواش ئةركَيكى نةتةوةيىء نيشتمانيية.
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راثــــؤرت

ذمــارة ( )603س َيشةممة 2010/10/12

hewal.rozhnama@gmail.com

لةإ َيي داواكارى طشتييةوة داواى ل َيكؤلَينةوة لة بةقاضاخبردنى نةوت دةكر َيت
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بؤ دةستةى هةلَبذاردنى هةريَم

ئؤثؤزسيؤن؛ كشانةوة ،يان تةوافوقى سياسيى هةلَدةبذيَريَت؟
راثؤرتي :دل َير عةبدولخالق
ك��اردان��ةوةى ثرسى دةس��ت��ةى باآلى
َ
هةلبذاردنةكانى ه��ةرَي��م ،ئؤثؤزسيؤن
لةبةرةيةكدا بةرامبةر دةسةآلت كؤدةكاتةوةء
لة ئةطةرى رةنطإيَذكردنى حيزبيى ئةو
دةستةيةشدا ،هةإةشةى كشانةوة لةكؤبةندى
ئيئتيالفة كوردييةكةى بةغدا دةكريَت.
ثإؤذة ياساى دةستةى باآلى كؤمسيؤنى
َ
هةلبذارنةكانى هةريَمى كوردستان ،لةاليةن
()13ثةرلةمانتارى فراكسيؤنى كوردستانيى
لـــة (23ى حوزةيرانى )2010دا ئامادةكراوة،
س��ةرةإاى هةبوونى ذمارةيةكى بةرضاو
ثإؤذةياسا ،كةضى ئةم بيرؤكةية تةنيا دواي
( )4رؤذ لة ئامادةكردنى ،خويَندنةوةى يةكةمى
بؤكرا.
لةطةأل ئةوةى ( )3مادة ،لةكؤى ( )16مادةى
ثإؤذةياساكة ثةسةندكراون ،بةآلم مادةى ()4
دوو دانيشتنى ثةرلةمان كة دواينيان بإياربوو
يةكشةممةى رابردوو ( )10/10ريَكبخريَت،
بؤ رؤذى ضوارشةممة دواخ��را ،ئةمةش
دةريدةخات ،ئةو مادةية َ
خالى ناكؤكيى نيَوان
فراكسيؤنى كوردستانيىء ئؤثؤزسيؤن
ثيَكدةهيَنيَت.
بةشى يةكةم لةمادةى ( ،)4تايبةتة بة
دياريكردنى ئةنجومةنى دةستةء بةإيَوةبردنى
َ
هةلبذاردنء تيَيدا هاتووة« :ئةنجومةنى
دةستةى باآل ،لة ( )9كةس ثيَكديَت ،النيكةم
دوانيان ياسايى بن ،لةاليةن ليذنةيةك لة
َ
دةثاليَوريَنء دواتر بة دةنطدانى
ثةرلةمان
زؤرينةى رةها ()1+50ي دةنطي ئةنداماني
ثةرلةمانةوة َ
هةلدةبذيَردريَن».
ترسى ئؤثؤزسيؤنيش ئةوةية كة بةثيَى ئةو
ياساية ،فراكسيؤنى كوردستانيى ،بةحوكمى
ذمارةى كورسييةكانيان ،دةنط بةو كةسانة
دةدةن كة بةقازانجى خؤيان دةشكيَتةوة،
ئ��ةم��ةش ب��ةب��إواى ئ���ةوان ،راستةوخؤ
كاريطةريى لةسةر دةنطء نةخشةى سياسيى
هةريَم دةبيَت ،بؤية داوا دةكةن ،دةستكاريى
ئةو مادةية بكريَت ،بةشيَوةيةك كة ريَطةبدات
ريَذةى دةنطدان ( )2/3بيَت ،واتة لةكؤى ()111
ثةرلةمانتار ،ثيَويستى بة ( )74دةنط هةبيَت.
لةبةرامبةر ه� َ
�ةول��ى ثةراويَزخستنى
ئؤثؤزسيؤن لة ثةرلةمان ،رؤذى ()2010/10/9
ب��زووت��ن��ةوةى ط����ؤإانء يةكطرتووي
َ
كؤمةلى ئيسالميى كؤبوونةوةء
ئيسالمييء

لة راطةيةنراويَكى هاوبةشدا ،ئاماذةيان
لةبيروبؤضوونة
ريَزطرتن
بةثيَويستى
جياوازةكانى نويَنةرايةتيى َ
خةلكى كوردستان
َ
لةحالةتى بةردةوامى سياسةتى
ك��ردةوة،
َ
هةلويَستيان تا ئاستى
ثةراويَزخستنيان،
كشانةوة لة ئيئتيالفى كوردستانييةكان
بإدةكات.
راط��ةي��ةن��راوةك��ةى ئ��ةم سآ اليةنة لة
ثةرلةمانى كوردستانء عيَراق ،تيَثةإاندنى
دةستةى َ
هةلبذاردنةكان بةبآ رةضاوكردنى
هةموو ثيَكهاتةء فراكسيؤنةكان ،بة مةترسيدار
دةزان��يَ��ت لةسةر ئةزموونى سياسيىء
ديموكراسى هةريَم.
َ
كؤمةلى
ئارام قادر ،سةرؤكى فراكسيؤنى
ئيسالميى لة ثةرلةمان كوردستان ،بة
رؤذنامةى راطةياند« :بإوامانواية ،ثيَويست
دةكات كة َ
هةلبذاردنى دةستةى كؤمسيؤنةكة
بةدةنطدانى ( )2/3ثةرلةمانتاران بيَت،
لةبةرئةوةى بارودؤخى سياسيى هةريَم
ثيَويستى بة هاماهةنطى اليةنةكان هةية ،بةو
ريَطةيةش نةبيَتَ ،
دلنيايى هةموو كوتلةكان
لةسةر كارةكانى ئ��ةو دةستةية لةكاتى
َ
هةلبذاردنةكان دروست نابيَت».
س���ةرؤك���ى ف��راك��س��ي��ؤن��ى ك��ؤم��ةأل،
ئاماذةى بةوةشكرد :لةدةستوورء ياسا
جيهانييةكانيشدا ،دةبينين كة ئةوةى طرنطء
ب��اي��ةخ��دارة ،دةنطى زؤري��ن��ةى ثيَويستة،
ئةنجومةنى ن��ةت��ةوة يةكطرتووةكان بؤ
بإيارى جةنط ،يان ئاشتى ثيَويستى بة ()2/3
ى دةنطةكان هةية ،لةدةستوورى عيَراقى
سى ثاريَزطا دةتوانن دةستووريَك
()2/3ى َ
رةتبكةنةوة ،بؤية ئؤثؤزسيؤن ئةم ثرسة
ياساييةى َ
هةلبذاردن بة طرنط وةردةطريَت.
الى خؤشيةوة ،بورهان رةشيد ،ئةندامى
ليذنةى ياسايىء ثةرلةمانتارى طؤإان ،داواى
زةمانةتى ياسايى دةكات بؤ ثاراستنى ئةنجامى
َ
هةلبذاردنء راثرسييةكانى هةريَم ،ئةوةش
دةبةستيَتةوة بة ريَوشويَنى ياساييةوة ،نةك
َ
بةليَنى زارةكىء وتى« :ئةطةر ئةمة ثإؤذةيةكى
نيشتمانيية ،ئيَمةش لةثةرلةمان)%25( ،ى
دةنطى َ
خةلكين ،داوايةكى سادةمان هةية ،كة
ثيَويستة ئةو كةسانةى َ
هةلدةبذيَردريَن بؤ ئةو
دةستةية ،بة ()2/3ى دةنطدان بيَت ،هةرضةندة
بؤمان دةركةوتووة ثةلةكردن لةو دةستةية،
َ
هةلبذاردنى ثاريَزطاكان،
جطةلة ئامانجى
ويستى راثرسى دةستوورى هةريَميشي

ث َيويستة ئةو نيطةرانييةى ئؤثؤزسيؤن بةجديى وةربطير َيتء
دةستةكة هى هةموو خةَلكي كوردستان ب َيت

دوو حاَلةت هةية ،يان ثةنابردن بؤ مةسةلةى زؤرينةء
كةمينة ،يان طةإانةوة بؤ مةسةلةى تةوافوق

لةطةأل تةوافوقدا نيم ،بةآلم ث َيمواية ئةم رَيطاية باشترة لةوةى
اليةن َيك لةذَير ديموكراتييةتى زؤرينةدا ،كؤنتإؤَلى دةستةكة بكات
هةية».
ئاماذة
سؤسياليست،
فراكسيؤنى
ب��ةوةدةك��ةن ،ثيَويستة لةنيَوان خواستى
كوردستانى ،كة داواى ( )1+50دةك��ةنء
ئؤثؤزسيؤن ( ،)2/3ضارةسةريَكى ناوةند بؤ
دامةزراندنى ئةو دةستةية بدؤزريَتةوة.
َ
عةبدولآل حاجى مةحمود ،سةرؤكى
فراكسيؤنى سؤسياليست ،بة رؤذنامةى
وت« :باشترة ئةو دةستةية نويَنةرايةتىء
خواستى هةموو اليةنةكانى تيَدا رةنطبداتةوةء
ثيَويستيشة كوردستانيىء ئؤثؤزسيؤن ،بطةنة
ضارةسةرى ناوةند ،نةك طرفتةكانى ناوخؤ
بضيَتة دةرةوة كة كاردانةوةى خراثى لةسةر
كؤدةنطى هةريَمء ثرؤسةى سياسيى دةبيَت».
بةوثيَيةىكؤمسيؤنىباآلى َ
هةلبذاردنةكانى
عيَراق ،لةبةر رؤشنايى ياساى ذمارة ()11ى
َ
سالى ( )2007دامةزراوةء سةر بة ئةنجومةنى
نويَنةرانى عيَراقة ،دةستةكةى هةريَميش

ث َيمانباشة لةداناني ئةنداماني دةستةي هةَلبذاردنةكان
جؤرة تةوافوق َيك هةب َيت

سي نةب َيت ،دَلنيايي هةموو
بة دةنطدانى دوو لةسةر َ
كوتلةكان لةسةر كارةكانى ئةو دةستةية دروستناب َيت

ث َيويستمان بة زةمانةتى ياسايي هةية بؤ ثاراستني ئةنجامى
هةَلبذاردنةكانء راثرسييةكانى هةر َيم

باشترة ئةو دةستةية نو َينةرايةتىء
خواستى هةموو اليةنةكانى ت َيدا رةنطبداتةوة

ثةيوةست دةبيَت بة ثةرلةمانى كوردستانةوة،
بةشيَوةيةك بؤ هةر (َ )5
ساليَك دةستةى باآلء
ئةنجومةنى َ
هةلبذاردنى لةثةرلةمانةوة دةنطى
لةسةر دةدريَت.
س��ةرةإاى ئ��ةوةى بةثيَى دةستوورى
عيَراقييش ،ئةم كؤمسيؤنانة سةربةخؤن ،بةآلم
ئةزموونى َ
هةلبذاردنةكانى ثيَشوو لةعيَراقء
هةريَم دةريخستووة ،ئةطةرضى سةربةخؤن،
بةآلم لة كاريطةريى سياسيى بةدةرنةربوون،
وةك ضؤن زؤرب��ةى بةرثرسةكان لةسةر
بنةماى حيزبيى لةثؤستةكانيان جيَطيركراون.
د .لةتيف شيَخ مستةفا ،ثةرلةمانتار لة
ئةنجومةنى نويَنةرانى عيَراق ،سةبارةت بة
ياساى دةستةى َ
هةلبذاردنى هةريَم ،رايطةياند:
«ئةم ياساية لةتوانايدا هةية ،لةذيَر ضةترى
ديموكراسييةتدا ،كؤى ثرؤسةى سياسيى
قؤرخبكات بؤ اليةنيَكى دياريكراوء ضارةسةر
بؤ ئةو َ
حالةتة ئةوةية ،دةستةى باآلكةىء
دامةزراوةكانى لةبةإيَوةبةرى ثاريَزطاكانء
نووسينطة فةرعييةكان بة ميكانيزميَك بيَت ،كة
ثؤستةكانيان بة َ
خةلكى بيَاليةنء سةربةخؤ
ثإبكريَتةوة».
لةتيف شيَخ مستةفا ،كة ثسثؤإى ياساى
دةستووريية ،ثيَيواية :ئةطةرضى لةدةستووردا
باسى دةس��ةآلت��ى هةريَمةكان ك��راوة بؤ
ثيَكهيَنانى ضةند دةستةيةك ،بةآلم ئةو دةقةش
تةفسيرى جياواز َ
هةلدةطريَتء وتى« :ثيَويستة
دادطاى ئيتيحادى بإياربدات ،ئايا هةريَمةكان
بؤيان هةية دةستةى سةربةخؤ َ
هةلبذيَرن ،يان
َ
دةولةتى عيَراقدا دةستةيةكى
لةضوارضيَوةى
سةربةخؤ هةبيَت».
ضاوديَريَكى سياسيى ،ناكؤكييةكانى نيَوان
دةس��ةآلتء ئؤثؤزسيؤن لةسةر دةستةى
َ
هةلبذاردنةكان ،بؤ نةبوونى متمانةي نيَوانيان
دةطيَإيَتةوة.
فةريد ئةسةسةرد ،ضاوديَرى سياسيى،
وت��ى« :دوو ريَطةمان لةبةردةستة ،يان
ئةوةى كؤمسيؤنةكةى بةغدا وةك خؤى
َلينةوةء ئةو سةرثةرشتى َ
بهيَ
هةلبذاردنةكان
بكات ،ياخود دةستةيةك تايبةت بةهةريَم،
بةمةرجيَك وةك دةزطايةكى سةربةخؤ
كاربكات ،دابمةزريَنين ،واتة رووخسارى
سةربةخؤبوونى دياريى بكريَتء دوور لة
َبةجي
دةستكارى هةر اليةنيَك ئةركةكانى جي َ
بكات».
س��ةرؤك��ي فراكسيؤني كوردستاني
لةثةرلةماني كوردستان بةثيَويستي دةزانيَت
كؤدةنطيةك ل��ةس��ةر ي��اس��اي دةستةي
َ
هةلبذاردنةكان هةبيَتء ليذنةيةكي ثةرلةماني
ثيَكبهيَنريَت بؤ دةستنيشانكردني ئةنداماني
دةستةكةو شيَوة تةوافوقيَكي لةسةر بكريَت.
س��ؤزان شةهاب ئاماذةي بةوةشكرد
ئيَمة دةزانين لةناو هةريَمى كوردستاندا
يةك لةسةر سيَى ثةرلةمان موعارةزةيةبؤية

َ
هةلبذاردنةكاني
ل��ةي��اس��اى دةس��ت��ةى
هةريَمى كوردستان ،ثيَمانباشة هةمو
اليةك رةزامةندبن لةسةرى ،بةآلم مةرج
بةسةر يةكتريدا نةسةثيَنين ،وتيشي »:
داوامانكردووة ليذنةيةكى ثةرلةمانى دروست
بكريَت كةنويَنةرى هةمو فراكسيؤنةكانى
ثةرلةمانى تيادا دةبيَت بؤ وةرطرتنى سى
َ
خةلكانةى كةثيَشكةشى دةكةن
ظى ئةو
بؤ ئةو دةستةية ،ب��ةالم مةسةلةى دوو
سي مةسةلةيةكى دةستورية ،ئيَمة
لةسةر َ
دةستورى هةريَممان نية ،ناضار ثةنا بؤ
دةستورى عيراق بةرين بؤ هةمو شتيَك
ئيَستا لةدةستورى عيراقيشدا َ
حالةتةكانى دو
سي جياكراوةتةوة ضىء ضية ،واتة
لةسةر َ
ئةو شتانةى كةئةو برادةرانة داواى دةكةن
لةثيَناوى متمانةدا كاريَكى نادةستورية».
َ
فراكسيؤنى
ثيَداطرتنى
لةحالةتى
كوردستانيى لةسةر دةنطدانى زؤرينةى
رةهاء ئؤثؤزسيؤن جةختكردنةوة لةسةر
ريَ��ذةى ()2/3ى دةنطى ثةرلةمانتاران،
َ
هةلبذاردةي سيَيةم ديَتة ناو هاوكيَشةكةوة
كة بريتيية لةتةوافوقى سياسيى.
لةتيف شيَخ مستةفا ،رايدةطةيةنيَت« :تا
دةكريَت ،ثيَويستة ميكانيزميَك بسازيَت
َ
خةلكى بيَاليةن بؤ ئ��ةو دةسةتةية
كة
َ
هةلبذيَردريَن ،هةرضةندة لةطةأل تةوافوقدا
نيم ،بةآلم ثيَمواية ئةم ريَطاية باشترة لةوةى
اليةنيَك لةذيَر ديموكراتييةتى زؤرينةدا ،ريَطا
َ
كؤنتإؤلى دةستةكة بكات،
خؤشبكات كة
بؤية هةبوونى ئةندام لة اليةنةكانى تر دةبيَتة
لةمثةر لةبةردةم خواستى زؤرينةدا».
فةريد ئةسةسةرد ،وتى« :بؤ ضارةسةرى
ئةو كيَشةية ،دوو َ
حالةت هةية ،يان ثةنابردن
بؤ مةسةلةى زؤرينةء كةمينة ،يان طةإانةوة
بؤ مةسةلةى تةوافوق ،وةك ضؤن لةعيَراقيش
كارى ثيَدةكريَتء ه��ةردوو َ
حالةتةكةش
شةرعييةتيان هةية».
لةاليةكى ديكةوة د .رةفيق سابير،
ئةندامى ثةرلةمانى كوردستان لة فراكسيؤنى
هاوكارانمان لة
كوردستانيى ،وت��ى:
َ
هةلبذاردنى
ئؤثؤزسيؤن ،بؤ شيَوازى
ئةندامانى ئةنجومةنى دةستةى َ
هةلبذاردن،
داوادةك��ةن بةدةنطى ( )2/3بيَت ،لة ترسى
ئةوةى فراكسيؤنى كوردستانيى كةسانيَك
لةو ئةنجومةنة دابنيَت كة سةر بة يةكيَتىء
ثارتى ب��ن ،ثيَويستة ئ��ةو نيطةرانييةى
وةربطيريَتء
بةجديى
ئؤثؤزسيؤن
دةستةيةكى باآلى َ
هةلبذاردن ثيَكبيَت ،هةموو
َ
خةلكى كوردستان بةئؤثؤزسيؤنيشةوة ،بة
هى خؤيانى بزاننء متمانةى ثيَبكةن ،ضونكة
ئةطةر ئةم كؤمسيؤنة ،جيَطاى متمانةى َ
خةلكى
َ
َودةولةتيشدا
كوردستان نةبيَت ،لة ئاستى ني
دةكةويَتة ذيَر ثرسيارةوة.
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«لة كؤنطرةى ثارتيدا؛ مةكتةبى سياسيىو كؤميتةى ناوةندى ناميَنن»
«ثَيويستة ناوةندى دادوةريى بَيتة دةنط كة ئَيمة كار بةياساى رؤذنامةوانى دةكةين يان نا»
سازدانى :رؤذنامة

ئارى هةرسين بةرثرسى راطةياندنى
سةركردايةتى ثارتى لةثار َيزطاى
سل َيمانى ،ث َييواية كؤنطرةى 13ى
ثارتى كؤنطرةيةكى زؤر نةوعيى
دةب َيتء طؤإانكاريى بةسةر
ستراكتؤرى حيزبةكةدا د َين َيت.
ئارى كة نزيكة لة سةرؤكى ثارتىو
سةركردايةتييةوة ،سةبارةت بة
شكاتةكانى سكرت َيرى مةكتةبى
سياسيى ثارتى وتى« :ئةو مةبلةغةى
كة لة دةعواكاندا داواكراوة
سيمبول َيكةء ئاستي تووإةبووني
ثارتي دةردةبإ َيت ،ئةطةر رؤذنامةو
طؤظارةكان داواى ل َيبووردن
بكةن ثارتى دةست لة دةعواكان
هةلَدةطر َيت».

رؤذنامة :ئةو طؤإانكارييانةى كة
لة كؤنطرةدا دةكر َين ،بةرضاوترينيان
ضين؟
* بة راي من ،لةم كؤنطرةيةي ثارتيدا،
لة دوو الوة طؤإانكاريي طةورة دةكريَت،
يةكيَكيان :ثيَداضوونةوةية بة ئيدارةي حيزبدا،
ضونكة حيزبايةتي بريتيية لة دوو شت ،هةر
سياسةت بة طشتى بريتيية لة دوو شت،
يةكيَكيان ئيدارةية ،يةكيَكيان مومارةسةي
سياسيية لة ضوارضيَوةيةكي سايكؤلؤذيدا،
ئيتر ئةمة لةطةأل تاكةكةسداية ،يان لةطةأل
َ
كؤمةلطة ،يةكيَك لةو طؤإانكارييانةي
كة بة َ
دلنيايي دةكريَت لة ئةنجامي ئةم
كؤنطرةيةداَ ،
ئالوطؤإييةو نويَكردنةوةية لة
ئيدارةي حيزبيدا ،ئةطةر تيَبينى بكةيت ،لة
ئيَستادا سترةكتوري حيزبيي بة طشتى لة
كوردستان ،هةموو حيزبةكانمان مةكتةبي
سياسيية ،ليذنةي مةركةزي ئيتر ديَتة
خ��وارةوة ،ئةو سترةكتورة لةناو ثارتيدا
دةطؤإيَت بة ئاراستةيةكي مؤديَرن ،ئةمة
يةك ،دووةم :لة بؤضوونةكان ،تؤ ثةيإةوت
هةيةء ثرؤطرامت هةية ،لة ثةيإةوو
ثرؤطرامدا طؤإانكاريي دةكريَت كة بةشيَكي
ئةو سترةكتورةية كة من عةرزم كردى،
ئيدارةي حيزبيي ثةيكةرةكةي دةطؤإيَت،
دووةم لة مةسائيلي مةنهةجء ئسلوبي
سياسةتكردندا ،شت زؤر دةطؤإيَت ،بؤضى؟

رؤذنامة :هةر تةسةور دةكةيت ،يان
زانياريت هةية؟

رؤذنامة :رةخنة لة ثارتي ديموكراتي
كوردستان دةطير َيت كة ئةو ياسايةى
سةرؤكى هةر َيم ئيمزاى لةسةركردووة
«ياساى رؤذنامةوانى» كاربةياساكة
ناكةن؟

* تةسةور دةكةم ،دانرابيَت.

* لةبةرئةوةي من لة ليذنةي تةحزيريدا
نيم ،ئةوةندةي كة من بة نزيكي طويَم لة
بؤضوونى سةركردايةتيي حيزب بووبيَت،
َ
بةل َي.

رؤذن��ام��ة :لة سنوورى ثار َيزطاى
سل َيمانى ،جؤر َيك لة حةزةرو ترس هةية
الي كاديراني ثارتي ،كة لةم كؤنطرةيةدا
ئةوانةى خةَلكى سل َيمانين نةضنة ناو
سةركردايةتييةوة ،ئةمة ضؤنة؟
* ئةوةم نةبيستووة ،سةيرم ليَديَت لةو
قسةية.

رؤذنامة :لة ثار َيزطاى سل َيمانى ترسى
كاديرةكان ئةوةية كة لة سنوورى ث َينج
لقدا ،كةمتر لة ( )100كادير دةرضوون
بؤ كؤنطرةء كةمترة ()%10ى ئةندامانى
كؤنطرة ،بؤية ترسيان لة دةرضوون بؤ
سةركردايةتيى هةية؟

رؤذنامة :ئ َيوة وةك كادير َيكي ثارتى،
ضؤن دةإوانــنــة كؤنطرةي ()13ي
حيزبةكةتان ،ث َيتانواية ،كؤنطرةيةكي
نةوعيي دةب َيت ،يان هةر زيادكردني
رةقةم َيكة لةسةر ئ��ةو كؤنطرانةى
ث َيشووتر كراون؟

* ئةم كؤنطرةية ،فةرقيَكي ترى لةطةأل
كؤنطرةكاني ديكةي ثارتيدا ئةوةية كة
ثارتي تةجروبةيةكي باشي ثةيدا كردووة
لة ب��وارى بةإيَوةبردني وآلت���دا ،واتة
تائيَستا حيزبيَك نيية لة ضيا بيَت ،حيزبيَكي
َ
دةولةتيَكي
ئؤثؤزسيؤن بيَت بةرامبةر
داطيركةري كوردستان شةإ بكات ،بؤية ئةو
تةجروبانةي لةم كابينانةي ئةخيردا َبليَين
هةتا كابينةي ثيَنجةمى كاك نيَضيرظان ،كة
ثارتي بةشيَكي طةورةي دةسةآلتي بةإيَوة
ب��ردووة ،لةم كابينانةدا تةمةتوع كردنء
مومارةسةكردن بة ئيشي ناو ثةرلةمانةوة،
كة مومارةسةكردني ديموكراسييةتة،
كاريَكي كردووة كة بة تةجروبةيةكي زؤر
نويَوة ئةم كؤنطرةية دةكريَت ،ئةمة يةك،
جا بؤية نةوعيي دةبيَت ،هؤي دووةم:
كة نةوعيي دةبيَت ئةو طؤإانكارييانةي
َ
كؤمةلطةي ئيَمةدا روويانداوة،
كة لةناو
هةموو حيزبيَكي مؤديَرن بةرةو رووي
خؤي دةكات ،وةكو ضؤن ئينسان سةيري
ئاويَنةكة دةك��ات ،سةيري خؤي دةكات،
حيزبة سياسييةكانيش ثيَويستة بةرةو
رووي خؤيان ببنةوة ،بةخؤياندا بضنةوة،
كةموكووإيي خؤيان ببيننَ ،
خالـي بةهيَزي
خؤيان ببينن ،لةسةر ئاستي ئةوة ثةيإةوو
ثرؤطرامي خؤيان دابإيَذن ،ئيَمة وةكو
ثارتي ديموكراتي كوردستان ،لةبةر ئةوةي
هةست بةوة دةكةين كة لة قؤناغيَكي نوآء
زؤر تايبةتي ميَذوويي َ
خةلكي كوردستاندا،
لة ئيَستادا دةذين ،هةستمان بةوة كردووة
كة ثيَويستة ميتؤدي خؤمان بطونجيَنين
لةطةأل ئةو طؤإانكاريية تازانةي كة لة
كوردستان روويانداوة.

رؤذنامة :ئايا ،ر َيذةي كؤتاى ئافرةتان
بؤ سةركردايةتيى ئيقرار كراوة؟

خؤتة ،يان بؤضوونى سةرؤكى ثارتى و
مةكتةبي سياسيية؟

ئارى هةرسين
لةبةرئةوةي ئةو ثةيإةوو ثرؤطرامةي
كة ئيَمة ئيَستا هةمانة ،تينويَتي سياسيي
ئيَستاي ئيَمة ناشكيَنيَت ،لة ئاست ئةو
تايبةتمةندييانةي كة ئيَستا لةسةر ساحةي
سياسيي كوردستانة.

رؤذن��ام��ة :لةسةر طؤإانكاريي لة
ستراكتؤرو هةيكةلي بةإ َيوةبردني
سةركردايةتيي ث��ارت��ي��دا ،بةث َيي
زانيارييةكاني تؤ ،ئةو ثؤستانةى كة
طؤإانكارييان بةسةردا د َين ،كامانةن،
ثؤستي سةرؤكء سكرت َيردةم َينن؟
* من تةسةور دةكةم ،ثؤستي سةرؤكي
حيزب وةكو ضؤن لة زؤر شويَني دنيادا
باوة ،لة شويَني خؤي دةميَنيَت ،جيَطرةكةي،
سكرتيَري حيزب ،بؤ ضونكة سكرتيَري
حيزب ،نةك بةو مانا كالسيكييةي كة ئيَمة
ليَي َ
حالي بووين ،سكرتيَري حيزب ئةركيَكي
زؤر طرنطي هةية لةناو سةركردايةتيي
حيزبدا ،ئينجا ئةطةر ئةمة ناوي مةكتةبي
سياسيي ب��يَ��ت ،ي��ان ئةنجومةنيَكي
سةركردايةتي بيَت ،لة هةردوو َ
حالةتةكةدا،
تؤ ثيَويستت بة سكرتيَر هةية.

* بؤضي نابيَت ،خؤ تؤ ناوضةطةريي
َ
خةلكي
ناكةيت ،لةوانةية من بؤ خ��ؤم
سليَمانيم ،ئةطةر َ
هةلبذيَردريَم لة بةينـي
كاديريَكي ليَهاتووي ناوضةي بادينان ،ياخود
هةوليَر ،يا كةركوك ،ئةوم ثـآ باشتر بيَتء
بؤ سةركردايةتيي دةنط بدةم بةو ،دةنط
َ
خةلكى سليَمانيية،
نةدةم بة يةكـيَك كة
لةبةر ئةوة ئةساسي مةباديئي ديموكراسي
ناو كؤنطرة ،لةسةر ئةوة نيية تؤ َ
خةلكي
كويَيت؟ لةسةر ئةساسي ئةوةية كة ضةند
َ
دلسؤزيت ،ئايا كةفائةتت هةية.

رؤذن��ام��ة :ث َيويست نيية ،ل��ةدواي
كؤنطرةوة ثارتي بير لةوة بكاتةوة كة
جؤر َيك لة طؤإانكاريى لة ميدياكةيدا
بكات ،ئ َيستا ميدياي ثارتي بة ميديايةكى
داخراو لة قةَلةم دةدر َيتء ئةم ميدياية
جؤر َيك لة كرانةوةو شةفافييةتي زياترى
ث َيوة ديارب َيت؟

* ئةمة بؤضوونى جةنابي سةرؤكة.

* ئينجا ئةوة دةبيَت جةنابت ئةو ثرسيارة
ئاراستةي دادوةرةكاني كوردستان بكةيت،
ضونكة ئةوانن اليةني جيَبةجيَكاري قانووني
لة هةريَمي كوردستان ،ئةركي مةسائيلي
قانوونيية ،بؤية بة بؤضووني من ،ئةوة
ئةوان دةطريَتةوة ،داواك��اري طشتيي بؤ
نموونة ،ناوةندي دادوةريى كوردستان.

* ئاخر بةم ئسلوبة قسةكردن لةسةر
ئةو وةزعة ،كةمكردنةوةية لة شةئني نيزامي
دادوةريي لة كوردستان ،بة بؤضووني من،
ئةطةر بيَتء ئيَمة وةكو ثارتي ديموكراتي
كوردستان ،خوانةخواستة بيَإيَزيمان كرد
بة قانوونيَك لة قانوونةكاني كة ثةرلةماني
كوردستان ،با َبليَين دةنطي ثيَدابوو ،جةنابي
سةرؤك ئيمزاي كردووة ،ثيَويستة ئةوان
بيَنة دةنط ،ضونكة ئيشي ئةوانة ،بؤية من ئةم
ثرسيارةي جةنابت ،ئاراستةي ئةو بةإيَزنانة
دةكةم كة دادوةرن لة كوردستان.

* ئةطةر ثيَويست بواية ،بةو قانوونة
تؤمارى دةكرد.

رؤذنامة :يةك َيكي ديكة لةو رةخنانة
كة هةر لةم ضوارض َيوةيةدا دةخول َيتةوة،
مةسةلةي داواك��ردن��ي ئةو مةبلةغة
زؤرةي��ة كة هةند َيك لة ميدياكانء
رؤذنامةوانان ث َييانواية؛ كة ئةمة بؤ
وشككردني سةرضاوةي داراي��ي ئةو
ميديايانةية؟

َ
��ي ،ئ���ةوة ئ��ةو دوو ثؤستة
*
ب��ةل َ
طؤإانكارييان بةسةردا ديَت.

رؤذنامة :ئةو تايتَلة دةم َين َيتةوة ،يان
دةب َيت بةشت َيكي ديكة؟
* تةسةور ناكةم ،ئةم َ
تايتلة بميَنيَتةوة.

رؤذنامة :باس لةوة دةكر َيت ،ثارتي
ديموكراتي كوردستان دروشمةكةشي
بطؤإ َيت ،يةك َيك لة دروشمةكاني
فيدراَلييةتة ،بيطؤإ َيت بؤ كؤنفيدراَليي،
ئةمة ضؤنة؟
* َ
وةلآلهي ئةوة دةبيَت كؤنطرة بإياري
لةسةر بدات.

رؤذن���ام���ة :ث��ارت��ي ديموكراتي
كوردستان ،وةكو حيزب َيكي سةنتراأل
دةردةك��ةو َي��ت ،ض��اوةإآ دةكر َيت كة
لة حيزب َيكي سةنتراَلةوة بطؤإ َيت بؤ
حيزب َيكي المةركةزيي ،بؤ نموونة
مةكتةبي ئيعالمي هةية ،مةكتةبي
ر َيكخراوةكاني هةيةو هةر لةثار َيزطايةكدا
سةركردايةتييةكيء ئيعالم َيكي خؤي
هةب َيت؟
* من ض��اوةإآ دةك��ةم ،حيزبي ئيَمة
لةدواي ئةم كؤنطرةية ،حيزبيَكي كة بة زؤر
ميتؤدي المةركةزيي ئيش بكات ،ضونكة
َ
سةنتراليزمدا المةركةزيت
تؤ لة بةرامبةر
هةيةَ ،
بةل َي ،من تةسةور دةكةم ،لةدواي
كؤنطرة حيزبي ئيَمة بة ميتؤدي المةركةزيى
ئيش بكات.

* ئينجا قةيدي ضيية ،با ئيَمة يةكةم كةس
بين ،نابيَت؟

رؤذن��ام��ة :ئيشوكاري ئ َيوة ،وةكو
ب��ةرث��رس��ي ئؤفيسي راطةياندني
سةركردايةتيي ثارتي ديموكراتي
كوردستان لة سنووري ثار َيزطاي سل َيماني،
رؤذنامة :ئةمة بؤضوونى شةخسي ضيية ،بة نيازي ضين؟

سةرؤك بارزانى

دةَل َيت ئةطةر داواى
ل َيبووردن بكر َيت

دةست لة شكاتةكان
هةَلدةطرين

بةهةدةردةدات

طؤظار ،هةموو ئةو اليةنانةي كة ثةيوةندييان
بة راطةياندني ثارتييةوة هةية لة ثاريَزطاي
سليَمانيدا ،ئيَمة سةرثةرشتي دةكةين.

رؤذنامة :ئ َيوة ثرؤذةيةكتان هةيةء
دةتانةو َيت ئةو ميديايانةي كة لة سنووري
ثار َيزطاي سل َيمانيدا لةاليةن ثارتييةوة
وةك ميدياى س َيبةر ،يارمةتى دارايى
دةكر َين ،ر َيكيبخةنةوة ،ياخود بيبإن،
دةتانةو َيت ضى بكةن لةم رووةوة؟

* ئيَمة هةر شتيَكمان هةبيَت لةسةر هةر
كةسيَك ،يان هةر بؤضوونيَكي سياسييمان
هةبيَت ،بةدةنطي بةرز ،بةناوي خؤمانةوة
َ
دةيليَين ،لةبةر ئةوة ميدياي سيَبةر زيادةية،
ئيَمة بة تةئكيد ثيَداضوونةوة دةكةين بةوةي
كة جةنابت ناوي دةبةيت راطةياندني سيَبةر،
يان ميدياي سيَبةر ،ئيتر رؤذنامةية ،طؤظارة،
يان هةرضييةكي ديكةية ،ئيَمة ثيَداضوونةوة
بةوة دةكةين ،ضونكة ثيَويستمان بةوة نيية،
ناإاستةوخؤء بةدزييةوة قسة بكةين ،هةر
شتيَك هةبيَت ،بةدةنطي ب��ةرزو بةناوي
َ
دةيليَين ،ئيتر ض
حيزبةكةي خؤمانةوة
ثيَويست بة راطةياندني سيَبةر دةكات.

رؤذنامة :ب َيطومان ،ئةوة واقيع َيكي
سياسيي هةية كة يةك َيتيء ثارتي،
* ن��ا ،بة بؤضووني م��ن ،وا نيية ،بة هةردوواليان كؤمةَل َيكي زؤر ميدياي
بؤضووني من ،ئةو مةبلةغة سيمبوليَكةء س َيبةريان هةية...؟

رؤذنامة :لة سةركردايةتيي ثارتييةوة
نزيكيت ،سةبارةت بة ك َيشةي شكاتةكاني
سكرت َيري مةكتةبي سياسيي ثارتي ئاستي توإةبووني ثارتي دةردةبإيَت،
لة كؤمةَل َيك رؤذنامةو طؤظار ،دوايين ئاستي توإةبووني ئيَمة دةردةبإيَت.
رؤذنامة :ئاخر دةعواي وا ،بة در َيذايي
رؤذن��ام��ة :ئ��ةي ثؤستى مةكتةبي طؤإانكارييء بؤضوونى سةركردايةتيى
م َيذووي ع َيراق لةسةر هيض رؤذنامةو
سياسييء كؤميتةي ناوةندي ،طؤإانكارييان ثارتى ،لةمبارةيةوة ضيية؟
* دوايين طؤإانكاريي ئةوةية كة هةر رؤذنامةنووس َيك تؤمار نةكراوة؟
بةسةردا د َيت؟
َ
هةوالي
كاتيَك ئةو رؤذنامةو طؤظارانةي كة
نادروستء بوختانيان بآلوكردووةتةوة،
بة رةسميي لة طؤظار ،يان جةريدةكةي
خؤياندا ،داواي ليَبووردن بكةن لة ثارتي
ديموكراتي كوردستان ،ئيَمة ئةو دةعوايانة
دةكيَشينةوة.

ثارةى طشتيى

رؤذنامة :ث َيتوانيية كة ث َيويستة،
* ئةي ئةطةر نةدرابيَت ،ضؤن دةتوانين
ثارتي ديموكراتي كوردستانيش كار
بةم قانوونة بكات ،من نموونةيةكت ئيش بكةين.
رؤذنامة :باس لةوة دةكر َيت ،راديؤو
بؤ دةه َينمةوة ،كؤتايي ساَلي (،)2008
بةإ َيز تاَلةباني دةعواي لةسةر رؤذنامةي تةلةفزيؤن لةدةرةوةي ئيشةكاني تؤ ب َيت،
هاوآلتي تؤمار كرد لةسةر وةرط َيإانى ئيشةكاني تؤ لة ضوارض َيوةي ديكةدا
راثؤرت َيكي مايكل رؤبن ،بةإ َيز تاَلةباني ب َيت ،ئةمة تاضةند واية؟
* ئةمة زؤر ناإاستة ،لةبةر ئةوةي كة
بة قانووني رؤذنامةطةريى داواي
لةسةر هاوآلتي تؤمار كردء بردييةوةو ثيَيانوتووم ،ئيشي من سةرثةرشتيكردني
رؤذنامةى هاو َ
التى بة ( )13مليؤن سزا راييكردني حيزبة لة ثاريَزطاي سليَماني،
ثيَيان نةوتووم بةس رؤذنامة ،يان بةس
درا؟

رؤذنامة :وةكو راي بةإ َيزت ،وةكو راي
شةخسي ،ث َيويست نةبوو بةإ َيز سكرت َيري
مةكتةبي سياسيي ،بةو قانوونة دةعواي
* بة تةئكيد ،راستييةك هةية كة ئيَمة تؤمار بكرداية؟

دةيزانين ،ئةويش ئةوةية كة راطةياندني ئيَمة
وةكو حيزب ،لة ئاستي ثيَويستدا نةبووة،
وةكو هةموو كةموكووإييةكي ديكة كة تؤ
لةناو حيزبةكةتدا بيبينيت ،ثيَويستة بةوةدا
بضيتةوة هؤكارةكاني دياري بكةيت ،ضارةي
بؤ بكةيت ،بؤية من ضاوةإوان دةكةم كة
طؤإانكاريي سةوريء ثيَشكةوتووخوازانةء
مؤديَرن ،نةك هةر لة راطةياندن ،لة هةموو
اليةنةكاني ديكةي حيزبدا بكريَت.

ميدياى س َيبةر

* ئيَمة بة نيازين ،بةرنامةيةكي مؤديَرني
سياسيي جيَبةجآ بكةين لة بواري ميدياي
حيزبيدا ،ئةمة زؤر بةربآلوة ،هةم لة ميدياي
ئةليكترؤني دةطريَتةوة هةتا ميدياي نووسين،
وةك رؤذنامةء طؤظار ،راديؤو تةلةفزيؤن،
ئةمةش بةشيَوةيةكي مؤديَرنيزةكراو ،نةك
بةو شيَوة كالسيكييةي كة ميديا تةنيا
َبلندطؤيةكةو تةنيا ثإوثاطةندة بؤ حيزبةكةي
خؤي دةكات ،ميديا ثيَويستة رةنطدانةوةي
َ
كؤمةلطة بيَت ،ئيَمة ئيش
راستييةكاني ناو
بةوة دةكةين ،ئةو ميديايةي كة ئيَمة ئيشي
ثيَدةكةين لة ثاريَزطاي سليَمانيدا كة وةكو
ئةزموونيَكي زؤر زؤر نويَية لة كوردستان،
هةتا ئيَستا هيض حيزبيَكي سياسيي لة
هةريَمي كوردستانء لةدةرةوةي هةريَمي
كوردستانيش لة ضوارضيَوةي كوردستاني
ط���ةورةدا ،هيض حيزبيَكي سياسيي ئةو
ميتؤدةي بةكار نةهيَناوة.

رؤذنامة :ئةم سةآلحييةتة بة ئ َيوة
دراوة لة سنووري ثار َيزطاي سل َيماني تا
بةو ش َيوةية ئيش بكةن؟

* ئةي بة بؤضوونى تؤ ،طؤإان نييةتي؟

رؤذنامة :طؤإان ،وةكو ئةوةي تةمويل
بدر َيت بة رؤذنامةيةك ،يان طؤظار َيك،
ئةوةندةي من ئاطادار بم ،نييةتي.
* ئينجا ،بة رةسميي هيض حيزبيَك
نييةتي ،ئةطةر بة رةسميي بيَت.

رؤذنامة :طؤإان ،هةيةتي؟

* َ
بةل َي ،بة بؤضوونى من هةيةتي،
َ
كؤمةليش هةيةتي،
يةكطرتووش هةيةتي،
ئينجا بؤية دةبيَت هةموومان نةمانميَنيَت،
ئةمة شتيَكة شموليية ،ئيَمة دةبيَت بؤ
ئةوةي خزمةتي رؤذنامةنووسي ئازادو
ئةهليي بكةين لة كوردستان ،ثيَويستة بة
هةموومانةوة ،بة ئؤثؤزسيؤنيشةوة ،واز
بيَنين لةم ثارة سةرفكردنةو مةشغوليةتي
َ
عةقلي خؤمان لة بواري ميدياي سيَبةردا.

رؤذنامة :من ،زؤرم ث َيخؤشة كة لةم
رؤذنامةيةوة رةخنة لة طؤإان دةطريت،
دةتوانيت ناوى هةند َيك لةو طؤظارو
رؤذنامانةم ث َيبَل َييت ،كة س َيبةرى طؤإاننء
لةاليةن ط��ؤإان��ةوة تةمويلى داراي��ى
دةكر َين؟
* نازانم ،لةبةر ئةوةى بةدواداضوونم
ن��ةك��ردووة ،ب��ةآلم ب��ة بؤضوونى من،
هةيةتى .ميدياى سيَبةر بةهةموويةوة
خراثة ،ئيَمة بؤضى نةتوانين راستةوخؤ
بة يةكةوة قسة بكةين ،كيَشةيةكى تر
هةية كة تؤ ئةم هةموو ميديا سيَبةرةت
دروستكرد ،سةرت ليَتيَكدةضيَت ،ناونانى
َ
ئةسليةكة كامةيةو ئةوةى
رؤذنامةنووسة
كة تةزويرة كامةية ،جطة لةوةى ثارةيةكى
زؤرى سامانى طشتيى هى هاوآلتييان
سةرفدةكريَتء لةوةدا بة هةدةر دةدريَت.
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«ئـازاديـى نـاسـووتـيَـت»
راثؤرتى :سيروان عةول

نةتوانراوة تةنيا تاوانبارَيكيش لةسةر
مةسةلةى ثَيشَيلكردنى ئازاديى بيروإا
دادطايى بكرَيت.
بةهادين ن��ورىَ ،
دةل��َي��ت :ئةوسا

ضاالكييةكانى كةمثةينى ئازاديى
رادةربإين لة سةرتاسةرى
كوردستان بة تةواويى شارو
شارؤضكةكانةوة ،در َيذةى هةيةو
لةو ميانةيةشدا هةزاران هاوآلتىء
نووسةرو رؤذنامةنووسء
سياسةتمةدار ،ثشتيوانيى
خؤيان بؤ ئازاديى رادةربإين
دووثاتدةكةنةوة.
عةلى كةريم ،نووسةرو رؤشنبير،
ثَييواية« :ئازاديى ،ئةطةر بة الشةو بة
جةستة قؤرخ بكرَيت ،بة بيرو هزر قؤرخ
ناكرَيت» ،ضونكة بة بإواى ئةو ،دواى
رووخاندنى رذَيمى بةعس ،كوردستان
طةيشتووةتة ئةو قؤناغةى كة تامء
َ
مةحالة هةروا
ضَيذى ئازاديى كردووةو
بة ئاسانيى بتوانرَيت دةستةمؤ بكرَيت.
بؤضوونى ئةم رؤشنبيرة لةكاتَيكداية
كة ذمارةيةكى زؤر لة رؤشنبيرانء
رؤذن��ام��ةن��ووس��انء ئ��ازادي��خ��وازان
كةمثةينَيكيان دذى سووتاندنى َ
مالى
بةختيار شَيخ عوسمان لة ناوضةى
قةرةداغ ثَيكهَينابوو ،كة بؤ جارى دووةم
خانووةكةى لة ق��ةرةداغ سووتَينراء
هةلمةتى َ
ثَيشتريش لة َ
هةلبذاردندا لةسةر
بيروإاى جياواز تةقةى لَيكرابوو.
ئ��ةو رؤشنبيرة ،جةخت ل��ةوةش
دةك���ات���ةوة ك��ة ط��رت��نء كوشتنى
َ
هةولَيكى
رؤذن��ام��ةن��ووس��ان ،ضةند
ترسنؤكانةنء لة داهاتوودا ئةنجامدةرانى
ثةشيمان دةبنةوة« ،ئةطةر ثةشيمانيش
نةبنةوة ،ميللةت ثَيشيان ثَيدةطرَيت».
َ
دةلَيت« :دةس��ةآلت،
عةلى كةريم،
ب��ةم ه��ةوآلن��ةى دةي���ةوَي���ت نيمضة
ديكتاتؤرييةتَيك ل��ة ك��وردس��ت��ان

يان ئازاديخوازَيك دةسووتَينرَيت.
ئةو سياسةتمةدارة ،وتيشى« :ئةطةر
خ� َ
�ةل��ك ل��ةس��ةر ب��ي��روإا س��زاب��درَي��ن،
ماناى واية كة زؤرم��ان ماوة بطةينة

بةهادين نورى :تاوانباران لةسةر ث َيش َيلكردنى
ئازاديى بيروإا ،دادطايى ناكر َين

دابمةزرَينَيت» ،لة كاتَيكدا بة وتةى ئةو،
هَيشتا دةسةآلتى ك��وردى نةيتوانيوة
كيانَيكى سةربةخؤ بؤ كورد دةستةبةر
بكات.
سياسةتمةداران،
رؤشنبيرانء
س���ةرةإاى ثشتيوانييان بؤ ئازاديى
رادةرب��إي��نء البردنى لةمثةرةكانى
بةردةم كارى رؤذنامةنووسى ،جةخت
لةوةش دةكةنةوة كة ثَيويستة ضيتر رَيطة
نةدرَيت بة بيانوو ،ثاساوى جؤراوجؤر،
ئازاديى لة كوردستاندا بسووتَينرَيت،
بؤية ثَيويستة اليةنة ثةيوةنديدارةكان
َ
هةولى دادطاييكردنى ئةو
بة جديى
تؤمةتبارانة بدةن كة لة رَيطةى ترسء
تؤقاندنء كوشتنةوة ،رَيطريى لة ئازاديى
رادةربإين دةكةن.
بةهادين نورى ،سياسةتمةدار ،جةخت
لةوة دةكاتةوة كة ئةطةر ياسا سةروةرةو
بةإاستى كوردستان بةرةو ديموكراسى
هةنطاوى ن��اوة ،ئةوا ثَيويستة اليةنة
ثةيوةنديدارةكان ،ليذنةيةك ثَيكبهَينن
بؤ لَي َ
كؤلينةوة لة كوشتنء طرتنء لَيدانى
رؤذنامةنووسانء سووتاندنى ماألو
ئؤتؤمبَيلء سةروةتء سامانةكانيان.
بةآلم بة وتةى ئةو ،لةم وآلتةدا هيض
رَيزَيك بؤ ياسا دانانرَيت ،بؤية تا ئَيستا

دوذم��ن��اي��ةت��ى ل��ةن��او عةشايرو
دةرةب��ةطء فةالحةكاندا هةبوو لةسةر
َ
مولكء ماأل ،كة زةوي��وزارى يةكتريان
دةسووتاند ،بةآلم بةداخةوة كة دةبينين
تا ئَيستاش ،ئةو دابونةريتة دواكةوتووة
م��اوة لةناوماندا ،ب��ةآلم ئةمجارة لة
جياتى زةويى جوتيارَيكَ ،
مالى
ر ؤ ذ نا مة نو و سَيك ،

دي��م��وك��راس��ي��ي��ةت��ى راس��ت��ةق��ي��ن��ةى
ثَيطةيشتوو».
َ
هةولةكان بؤ بةرطرتن لة
لةبارةى
بةرتةسككردنةوةى ئازاديى رادةربإين،
كوَيستان محةمةد ،ئةندامى فراكسيؤنى
طؤإان ئاماذة بةوة دةك��ات :ئةوان لة

دواى كوشتنى سةردةشت عوسمانةوة،
َ
ك��ؤم��ةل��َي��ك ه��ةن��ط��اوي��ان ن���اوة بؤ
َ
«هةولمان دا،
بةياساييكردنى كَيشةكان،
ليذنةيةك دروست بكرَيت بؤ لَي َ
كؤلينةوة،
بةآلم ليذنةكة بةبآ ئاطادارى ثةرلةمان
دانراو هيض ئةنجامَيكى ئةوتؤى بةدةست
نةهَينا ،بؤية جارَيكى ديكة داوام��ان
كردووة ،ليذنةكة بَيتةوة ناو ثةرلةمانء
ئاطادارى
ثةرلةمانتاران
راستةخؤ
كاروبارةكانى بن».
ك��وَي��س��ت��ان م��ح��ةم��ةد ،ئ��ةوةش��ى
خ��س��ت��ةإوو :ياداشتَيكيان داوةت���ة
س��ةرؤك��اي��ةت��ي��ى ث���ةرل���ةم���ان ،تا
كؤبوونةوةيةكى ثةرلةمان تةرخان بكرَيت
بة قسةكردن لةسةر رةوشى ئازاديىء
َ
«هةولةكانمان
راط��ةي��ان��دن ،وتيشى:
بةردةوام دةبن تا دوا مةنزأل ،تا ئازاديى
لةم هةرَيمة دةضةسثَيتء هةروةها لة
هيض كةسيَكيشى قبووأل ناكةين
ئازاديى كث بكاتةوة».

لةأيَي داواكاريي طشتييةوة
داواي ليَكؤلَينةوة لة بةقاضاخبردني نةوت دةكريَت
راثؤرتى :سةنطةر جةمال

كةمثةينى «نا بؤ بةقاضاخبردنى
نةوت» ،بةلَطةى ث َيويست دةداتة
داواكارى طشتيى بؤ طرتنةبةري
رَيكاري ياساييء وتةب َيذى
كةمثةينةكةش دةَل َيت« :ئةطةر وةآلم
نةدرَيينةوة ثةنا بؤ دادطاى فيدراألء
ضاالكيى مةدةنى دةبةين».
سي مانط بةسةر
دواى تيَثةإبوونى َ
ورووذاندني ثرسي بةقاضاخبردني نةوت
ل��ةالي��ةن ميديا ناوخؤييء بيانييةكانء
ئؤثؤزسيؤني ثةرلةماني كوردستانةوة ،دواي
كؤبوونةوةي وةزيري سامانة سروشتييةكان
لةطةأل سةرؤكايةتي فراكسيؤنةكاني ثةرلةمانى
كوردستان ،كةمثةينى نا بؤ بةقاضاخبردنى
َ
كؤمةلطةى
نةوت ،كة لة ذمارةيةك ريَكخراوى
م��ةدةن��ى ثيَكهاتووةء ل��ة سةروبةندى
ورووذان��دن��ى ثرسةكةدا خؤى راطةياند،
داوا لة داواك��ارى

طشتيى دةكات بؤ ئاشكراكردنى داهاتى ئةو
نةوتةو ليَثيَضينةوة لةو كةسانةى لةثشت
بة قاضاخبردنى نةوتةوةن ،داواى ياسايى
لةوبارةيةوة َ
بجوليَنيَت.
ئاكؤ خةليلزاد ،وتةبيَذى كةمثةينى نا بؤ
بةقاضاخبردنى ن��ةوت ،ئةوة دةخاتة روو؛
ل��ةو كاتةدا ئ��ةوان وةك ريَكخراوةكانى
َ
كؤمةلطةى مةدةنىء طرووثيَكى فشار بة
دةستثيَشخةرى تؤإى بةرطريى لة مافةكانى
َ
خةلك ،كةمثةينيَكيان سازكرد بؤ كؤكردنةوةى
َ
بةلطةنامة لةسةر ئةو دؤسيةيةء ورووذاندنى،
َ
بةلطةنامةكانيان كؤكردووةتةوةء
ئيَستا
َ
هةوالدةر لة ريَى
ثاش ئةوةش بة سيفةتى
ثاريَزةرةوة لة ريَي ياداشتيَكةوة ئاراستةي
داواكارى طشتيى سليَمانى-يان كردووة.
وتيشي« :بة بيانووى نةبوونى دةستةى
مافى طشتيىء دةسةآلتيان ئامادةنةبوون
دؤسيةكةمان ليَوةربطرن ،دواتر سةردانى
دةستةى تؤماركردني داوا بة مافى
طشتيمان كرد لة داواك��ارى طشتيى
َ
بةلطةنامةو
ه��ةول �َي��رء

بردنة دةرةوةي نةوت لة هةر َيمي كوردستان بةردةوامة

ياداشتةكةيان ليَوةرطرتينء ئامادةييان
نيشاندا ضى لة تواناياندا هةبيَت بيكةن لةسةر
ئةو دؤسيةية».
خةليلزاد ،ئاماذةي بةوةشكرد« :دواى
كؤبوونةوةى خؤيان ئةطةر باوةإيان هيَنا
نووسراو بكةنةوة بؤ سامانة سروشتييةكان،
ئيَمة تةنيا داواى جوآلندنى داواى ياساييمان
كردووة لةاليةن داواكارى طشتييةوة ،لةبارةى
ئةو َ
بةلطةنامانةى ثيَمان داون ،بؤ ئةوةى ئةطةر
راستء دروستيى تيَداية اليةنى ثةيوةنديدار كة
تؤمةتبارة بة قاضاخبردنى نةوت ،ليَثيَضينةوةى
َ
لةطةلدا بكريَت».
ياسايى
كةمثةينةكةمان
«ئامانجى
وتيشى:
ئةوةية راستيىء دروستيى ئةوة بآلوبيَتةوة،
هةرضةندة ئيَمة ثيَمانواية؛ ئةو َ
بةلطةنامانةى
كؤمانكردوونةتةوة راستن ،اليةنى ديكةش
هةية كة َ
بةلطةنامةيان الية لةبارةى ئةو
ثرسةوة ،بةآلم لةبةر هةستياريى مةسةلةكة
نةيانتوانى كؤمةكمان بكةن
لة ثيَدانى زانياريىء

فؤتؤ :رؤذنامة

َ
بةلطةنامةكان».
لةاليةكى دي��ك��ةوة ،هيالل ئيبراهيم،
ثاريَزةرى كةمثةينةكة بؤ رؤذنامة وتى« :ئةو
َ
بةلطةنامانةى ثيَشكةشمان كردووة شايةنى
ئةوةن كة داواكاريي طشتيى داواى ياسايى
َ
بجولينيَتء اليةنة ثةيوةنديدارةكان
لةسةر
لةاليةن دادط��اوة بانط بكريَتء ثرسياريان
ئاراستة بكاتء وةآلم بدةنةوة».
وةك ثاريَزةرةكة باسى دةكات ،ليذنةيةكى
( )5كةسى لة دةستةى داواكار لة مافى طشتيى
هةية ،كة ئةوان دواى لي َ
َكؤلينةوةى خؤيان
َ
َدةجوليَنن،
ئةطةر طةيشتنة بإوا ،ئةوا داواى ثي
ئةوةش دةخاتة روو كة كةمثةينةكة وةك
ئاطاداركةرةوةو هاوآلتى داواكارى طشتييان
لةو كةيسة ئاطاداركردووةتةوة ،كة بةثيَى
ئةو زانيارييانة لة بةقاضاخبردنى نةوت دواى
ياسايى َ
بجوليَنن ،وتيشى« :ئةوةش داواكردنء
ئاشكراكردنى سةرضاوةى دارايى ئةو ثارانةية،
كة لة فرؤشتنى نةوت دةستكةوتووة بؤ كوآ
ضووة؟ ئايا ئةو ثرؤسةية بةردةوامةء ضؤن
ريَطةي ليَبطيريَتء ئيَستاش ضاوةإيَى
وةآلم��ى ئةوانين ،بزانن ئايا داواكة
َ
دةجوليَنن».
ئ���ةوةى ت���اإادةي���ةك جيَى
كةمثةينةكةية
ن��ي��ط��ةران��ي��ى
وةآلم����ن����ةدان����ةوةى الي��ةن��ة
ثةيوةنديدارةكانء وةزارةتى سامانة
سروشتييةكانة بؤ نووسراويَكى
دةس��ت��ةى داوا لة مافى طشتيى،
كة ثيَنج مانط لةمةوبةرو دواى
َ
هةواليَك لةسةر ثرسى
بآلوبوونةوةى
بةقاضاخبردنى نةوت لة رؤذنامةى
رؤذنامة ئاراستةى وةزارةتى دادء
لةويَوة ئاراستةى وةزارةت��ى سامانة
سروشتييةكان كراوة.
هيالل ،لةو بارةيةوة َ
دةليَت« :لة ()5/2
ى ئةمساأل داواكارى طشتيى بة نووسراوى

رةسميى وةزارةتى دادى ئاطادار كردووةتةوة،
كة وةزارةتى سامانة سروشتييةكان ئاطادار
بكاتةوة لةسةر ئ��ةوةى كة لة رؤذنامةى
رؤذنامة بآلوكرايةوة ،كة مانطانة ()250
هةزار دؤالر بؤ يةكيَتىء ثارتى دةإوات لة
بةقاضاخبردنى نةوت ،بةآلم تائيَستا وةزارةتى
سامانة سروشتييةكان وةآلم��ى داواك��ارى
طشتيى نةداوةتةوة ،ئةطةر لةم كةيسة وةآلمى
ئيَمة نةدريَتةوة ،ئةوا ناوةستينء ثةنا بؤ
َ
فيدراليى
اليةنى ديكة دةبةينء داوا لة دادطاى
دةكةين داوايةكى لةوجؤرة َ
بجوليَنيَتء بةثيَى
ياسا مافى ئةوةمان هةية».
كةمثةينةكة ئوميَديان واية ئةو ثرسة
يةكاليى بكريَتةوةو ليَثيَضينةوةى ياسايى
لةطةأل ئةو كةسء اليةنانة بكريَت ،كة دةستيان
لة بةقاضاخبردنى نةوتدا هةية لة كوردستان،
كارى ياسايى داواكارى طشتيين ،كة ئةطةر
كرضء َ
كالى نواند ،يا ئةطةر دةستيَوةردان
هةبوو دةضنة ثةرلةمانء دواتر ثةنادةبةنة
بةر دادطاى فيدراأل ،هةروةك راى طشتيى
دةورووذيَ��ن��نء ضاالكيى مةدةنى ئةنجام
دةدةن.
ئاكؤ خةليلزاد ،وتةبيَذي كةمثةينةكة
ئةوةي بؤ رؤذنامة ئاشكرا كرد :ضاوةإيَى دوا
َ
هةلويَستي داواكارى طشتيين ،ئةطةر ئةوان بة
ئةريَنيى وةآلميان داينةوة ،ئةوا هاوكارييان
دةكةين بة دةستخستنى َ
بةلطةى زياتر بؤ
َ
ثالثشتى ترو بةدواداضوونى زياتر بؤ ضؤنيَتى
ضوونةدةرةوةى ئةو نةوتة ،ئةطةر نا ضاالكيى
مةدةنىء ثةنابردن بؤ ياسا بةردةوام دةبيَت
بؤ ئاشكراكردنى ئةو كةسانةى دةستيان هةية
لة ثرسى بةقاضاخبردنى نةوتدا».
بؤ بةدواداضوونى زياترء راى داواكارى
طشتيى رؤذنامة ،ثةيوةنديى بة ئةنداميَكء
سةرؤكى دةستةى داوا لة مافى طشتيى كرد،
بةآلم رايانطةياند لة وةزارةتى دادةوة ليَدوانيان
لي قةدةغةكراوة.
َ
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()11هةزار عةرةبي هاوردةى كةركوك قةرةبوو
كراونةتةوةو زياتر لة ()10هةزاريان نةطةأاونةتةوة
راثؤرتى :ر َيباز محةمةد

بة بإيارَيكي حكومةتي ع َيراق ،ضةندين
ئةفسةري عةرةب رةوانةي كةركوك
دةكرَين ،سةرةإاي ئةوةي نةتوانراوة
ئةو عةرةبةهاوردانة بطةإَينرَينةوة كة
قةربووي مادةي ( )140كراونةتةوة.

لةماوةي ضوار َ
سالي راب��ردوودا،
زياتر لة ()11ه��ةزار عةرةبي هاوردةي
ك��ةرك��وك ،ق��ةرةب��ووي م��ادةي ()140
كراونةتةوةو زياتر لة ()10هةزاريان
تا ئيَستا نةطةإاونةتةوة ناوضةكاني
خؤيانء لةطةأل نزيكبوونةوةي وادةي
عيَراق
حكومةتي
سةرذميَريشدا،
ذمارةيةك ئةفسةري عةرةب دةطوازيَتةوة
بؤ كةركوك.
بةثيَي ئةو َ
بةلطةنامانةى دةست
رؤذنامة كةوتوون ،لةماوةى دوو مانطى
راب��ردوودا)18( ،ئةفسةرى عةرةب بة
ثلةكانى موقدةمء رائيدء نةقيبء موالزمى
يةكةمء موالزمء مفةوةزو نائيب عةريف،
طوازراونةتةوة بؤ بةإيَوةبةريَتيى ثؤليسى
هاتوضؤى ثاريَزطاى ك��ةرك��وك ،كة
َ
قبوولكردنيان لةاليةن ثاريَزطاى
واذؤى
ك��ةرك��وكء س��ةرؤك��ى ئةنجومةنى
ثاريَزطاو بةإيَوةبةرى ثؤليسى هاتوضؤى
ثاريَزطاى كةركوك لةسةر فؤإمي
طواستنةوةكةيانةو ضاوديَرانى سياسيش
هؤكارةكةي دةطةإيَننةوة بؤ الوازيي
دةسةآلتى كوردى لة شارةكةدا.
هاوآلتييانى عةرةبي ه��اوردةش،
ئاماذة بة جيَنةهيَشتنى كةركوك دةكةنء
ثيَيانواية« :كةركوك ،شاريَكى عيَراقييةو
مةيدانةكة جيَناهيََلن».
كاميل َ
سالةيى ،قايمقامى ناوةندى

ك��ةرك��وك ،ب��ة رؤذن��ام��ةى
راطةياند« :نيشةجيَبوونى
ب���را ع���ةرةب���ةك���ان لة
شارى كةركوك ،بةهؤى
ناسةقامطيريى بارودؤخى
شارةكانيان لة ناوةإاستء
خ���وارووى عيَراقةوةيةء
بإياريَكيان بؤ دةرض��ووة كة
بةشيَوةيةكى كاتيى نيشتةجيَبن
ت��ا ب��ارودؤخ��ى ناوضةكةيان
ئاسايى دةبيَتةوةء ناويان لة
وةزارةت��ي كؤضء كؤضبةران
ت��ؤم��اردةك��ريَ��ت وةك
كةركوك
هاوآلتييةكى
َ
مامةلةيان لةطةأل دةكريَت».
قايمقامى ن��اوةن��دى
ك����ةرك����وك ،ئ���ةوةش���ى
خستةإوو :ئةو عةرةبانةى كة
ناويان لة ليستي مادةى ()140
دايةء داوايانكردووة ،بطةإيَنةوة
بؤ شويَنى خؤيان)20( ،مليؤن
ديناريان وةرط��رت��ووةء نزيكةى
()11ه��ةزار َ
مالى عةرةبن كة دةبيَت لة
ماوةى ()40رؤذدا كةركوك بةجيَبهيََلن،
بةآلم بةثيَي زانيارييةكانى ئيَمة ،تا ئيَستا
نزيكةى هةزار َ
مالة عةرةب طةإاونةتةوةو
بةشيَكي زؤريشيان لة كةركوك خانوو ء
زةوي دةكإنء ناطةإيَنةوة.
سةبارةت بةوةى تا ضةند دةتوانن
ليَثرسينةوة لةو َ
مالة عةرةبانة بكةن،
َ
سالةيى ،وتى« :ئيَمة دةتوانين
كاميل
َ
لةطةلدا بكةين ،ضونكة
ئيجرائاتى ياساييان
َ
بةليَنيان داوة كة لةماوةى دياريكراودا
بطةإيَنةوة ،بةآلم لةطةأل اليةنى بةرثرس
بؤ ئةو مةبةستة ،قسةمان كردووةء َ
دةليَن،

ب������ارودؤخء
ئ���اس���اي���ش لة
ش��ارةك��ان��ي��ان
جيَطير نيية ء
ضا و ثؤ شييا ن
ليَكراوة».
بةثيَى زانيارييةكانى
رؤذنامة ،تا ديَت هاتنى َ
مالة عةرةبةكان
بؤ كةركوك لة زيادبووندايةء بةإيَذةيةك
لة ضةند طةإةكيَكى شارى كةركوك،
جيَطايان بة َ
مالة كوردةكان ليَذكردووة.
َ
عةبدولآل جاسم ،كة
هاوآلتى ،ئةبو
َ
خةلكى سةآلحةدين (تكريت)ةء ماوةيةكة
لة شارى كةركوك نيشتةجآ بووة ،بة
رؤذنامةى وت« :ئيَمة ،كةركوك وةكو
شاريَكى عيَراقى سةير دةكةينء بةجيَى
ناهيََلين ،بؤية ثيَويستة اليةنى كوردى
بةناوى هيض مادةيةكةوة تةعريبمان
َ
خةلكى كةركوك نين،
نةكات ،راستة
بةآلم بارودؤخى شارةكانى نةينةواء
سةآلحةدينء شارةكانى تر ويَرانكاريىء

بيَكاريىء ناسةقامطيريية ،بؤية ليَرة
نيشتةجآ بووين».
ضاوديَرانى سياسيى ثيَيانواية ،كة
لةدواى رووخاندنى رذيَمى بةعسةوة،
بة ثيالنيَك هاوآلتييانى عةرةب
رةوانةى شارى كةركوك دةكريَن،
بةآلم بةهؤى الوازيى دةسةآلتى
كوردييةوة ،نةتوانراوة ريَطريي
لةهاتني ئةو َ
مالة عةرةبانة
بكريَت بؤ كةركوك.
حةمدى طليى ،ضاوديَرى
سياسيى ،ب��ة رؤذن��ام��ةى
راطةياند :لةدواى رووخاندنى
رذيَمى بةعسةوة ،هاتنى ع��ةرةب بؤ
كةركوك بة ثيالن بووة ،ضةند بةرثرسيَك
بة هؤكارى ماديى لة ثشتى هاتني ئةو
عةرةبانةوةنء تا ئيَستاش سةركردايةتيى
ك���ورد ،ن��ةي��ت��وان��ي��وة دةس��ةآلت�َي��ك��ي
دادث��ةروةران��ة نيشانى نةتةوةكانى
كةركوك بدات تا ئةوانيش هاوكاربن لة
ئاساييكردنةوةو جيَبةجيَكردنى مادةى
(.)140
بة ثيَضةوانةى ئةو بؤضوونةوة،
قايمقامى كةركوك ،ئاماذة بة نةبوونى
هيض جؤرة بإياريَكى ياسايى دةكات
كة بتوانن بةكارى بهيَنن تا ريَطريى
َ
مامةلةكردن
بكات لةهاتنى عةرةب يان
بة خانوو ء زةوييةوة« :ئةو هاوآلتيية
ع��ةرةب��ان��ةى ك��ة دَي��ن��ة ك��ةرك��وك ،بة
شيَوةيةكى ناياسايى خانوو دةكإن،
بةهؤى ئةوةى هيض ياسايةك نيية ريَطر
بيَت لة هاوآلتيياني عةرةب بؤ كإيني
َ
مامةلةيةكى ئيَجطار زؤر
خانوو ،بؤية
دةكريَت لة فةرمانطةي تؤماركردني
خانووبةرة».

عةرةبء توركمان ،بة دواخستنى سةرذميَريى خؤشحالَن
ئارام جةمال -كةركوك
عةرةبء توركمانةكاني كةركوك
داواي دواخستني زياتري سةرذميَريي
دةكةنء ضاوديَريَكي سياسيش ئةوة بة
دؤإاندنيَكي ديكةي كورد دةزانيَت لة
ثرؤسةي سياسيدا.
ب��إي��ارب��وو م��ان��ط��ى (تشرينى
يـــــةكـــةم)ى َ
سالى رابردوو ثرؤسةى
سةرذميَريى طشتيى دانيشتووان
ل��ة ت���ةواوى ثاريَزطاكانى عيَراقدا
ئةنجامبدريَت ،ب��ةآلم لةذيَر فشارو
كاريطةريي ع��ةرةبء توركمانةكاني
ناوضة دابإاوةكان ثرؤسةكة بؤ ماوةى
ي��ةك س��األ دواخ���را ،جاريَكى ديكة
هةمان ئةو اليةنانة كةوتنةوة دذايةتى
ث��رؤس��ةك��ة ب��ة ب��ي��ان��ووى ئ���ةوةى لة
كةركوكء ناوضةدابإاوةكان طؤإانكاريى
ديمؤطرافيا لةدواى َ
سالى ()2003ةوة لة
بةرذةوةنديى نةتةوةى كورد كراوة،
كةوتنةوة دذايةتى ثرؤسةكةو لةذيَر
كاريطةريى ئةو َ
هةلويَستانةدا جاريَكى
ديكة ئةنجومةنى وةزي��ران��ى عيَراق
ثرؤسةكةى لة -2010/10/24ةوة بؤ
 2010/12/5دواخست.
محةمةد خةليل جبورى ،سةرؤكى
كوتلةى عةرةبى لة ئةنجومةنى ثاريَزطاى
كةركوك جةخت لةوةدةكاتةوة ،ئةو
بإيارة لةذيَر كاريطةريى نيطةرانييةكاني
ئ��ةوان��دا ب���ووةء ب��ؤ رؤذن��ام��ة وت��ي:
َ
«خ��ؤش��ح��ال��ح��ي��ن ب��ةدواخ��س��ت��ن��ى
ثرؤسةكة ،هةرضةندة ماوةيةكى كةم
دواخراوة ،بةآلم دةكريَت لةم ماوةيةدا
هةنديَك ئامادةكاريى لة كةركوكء
ناوضةجيَناكؤكةكان بكريَت سةبارةت
بةو طؤإانكارييانةى لة ديمؤطرافياى
ئةو ناوضانةدا كراوة ،لة بةرذةوةنديى
نةتةوةى كورد».
توركمانةكانيش بةو دواخستنة
َ
خؤشحالنء ثيَيانواية؛ ماوةكةى كةمةو
داواى البردنى ناسنامةى نةتةوة لة
فؤرمي سةرذميَريدا دةكةن.
حةسةن ت��ؤران ،ئةندامى كوتلةى

ديمةن َيك لة شاري كةركوك

توركمان لة ئةنجومةنى ثاريَزطاى
كةركوك بة رؤذنامةى راطةياند« :ئةو
ماوةيةى كة دياريكراوة بؤ ئةنجامدانى
سةرذميَريى ماوةيةكى كةمةو ناتوانريَت،
ثيَداضوونةوة بةو طؤإانكارييانةدا
بكريَت ،كة لة بةرذةوةنديى نةتةوةى
كورد لة زيادكردنى رَي��ذةى ذمارةى
دانيشتووان لة كةركوك كراوة»،
وتيشى« :ثيَشنيازمان ك��ردووة،
ياخود ماوةكة زياتر دريَذ بكريَتةوة تاكو
ئةو كاتةى بةندةكانى م��ادةى ()23ى
ياساى َ
هةلبذاردنى ئةنجومةنى ثاريَزطاى
كةركوك ،كة خؤى لة ثيَداضوونةوة
بة تؤمارى رةطةزنامةو دةنطدةراندا
دةبينيَتةوة ،ياخود بارى نةتةوةيي لةناو
فؤرمي سةرذميَريدا َ
هةلبطيريَت».
لة بةرامبةردا ئةنداميَكى ليستى
برايةتى كورد لة ئةنجومةنى ثاريَزطاى
ك��ةرك��وك بيانووةكانى دواخستنى
سةرذميَريى بة الواز وةسفدةكاتء ئةو
َ
هةوليَك بؤ شاردنةوةي
هةنطاوة وةك
راستييةكان دةبينيَت.
لةوبارةيةوة ئةحمةد عةسكةرى،
ب��ة رؤذن��ام��ةى راط��ةي��ان��د« :بناغةى
بيناكردنةوةو ثالندانانى هةر وآلتيَك

ئةنجامدانى سةرذميَريية ،ب��ةآلم لة
عيَراقدا دذايةتى ئةو ثرؤسةية لةاليةن
هةنديَك هيَزى شؤظيَنييةوة دةكريَت،
ضونكة لةكاتى ئةنجامدانى سةرذميَريدا
ذم��ارةى راستةقينةيان دةردةكةويَت
لة ناوضةدابإاوةكانى كوردستاندا ،كة
ثيَشتر ذمارةى نةتةوةكانيان زؤر زياتر
لة ذم��ارةى راستةقينة وتبوو ،يان لة
ثاريَزطاى موسأل ئةو هةموو زيادكردنة
ناسروشتيية لة ريَذةى دانيشتوواندا بة
ئامانجى زيادكردنى ريَذةى كورسى لة
ئةنجومةنى نويَنةراندا كرابوو».
عةسكةرى ،هيض بيانوويةك بؤ
دواخستنى ئةو ثرؤسةية نابينيَتء َ
دةليَت:
«تيَناطةم كامةية هؤكارى دواخستنى
س��ةرذم �َي��ري��ى ،ئ��ةط��ةر ثةكخستنى
ثرؤسةى سياسيىء ئاوةدانكردنةوةى
عيَراق نةبيَت».
ضاوديَريَكى سياسيى كورديش
دواخستنى سةرذميَريى ،بة دؤإانيَكى
ديكةى ك��ورد دةزان �َي��ت لة ثرؤسةى
سياسيى عيَراقدا.
نووسةرو رؤذنامةنووس عارف
قوربانى ،بة رؤذن��ام��ةى راطةياند:
«لةوكاتةوةى بإياردراوة سةرذميَريى

طشتيى لة عيَراقدا ئةنجام بدريَت
لة ناوضةدابإاوةكانى كوردستان،
سةرقالى فيَألء َ
َ
تةلةكةبازينء
عةرةب
دةي��ان��ةوَي��ت ئ��ةو ثرؤسةية ئةنجام
نةدريَت ،لةكاتيَكدا كارى جديشى بؤ
دةك��ةنء رؤذان��ة رَي��ذةى عةرةب دوو
هيَندةى كورد لةو ناوضانة زياد دةكاتء
كؤضى ثيَضةوانةى كورديش بةردةوامة،
ئيَستاش كة ثرؤسةكة بؤ دووةمجار
دواخرا ،سياسييةكانى كورد بة خويَن
ساردييةوة تةماشاى دةكةنء ثيَيانواية؛
مادام لة هةموو عيَراق دواخراوة خؤيان
لي بيَدةنط ك��ردووة ،كة مةترسييةكة
َ
لةوةداية تاكو زياتر دوابكةويَت بة زيانى
كورد دةشكيَتةوة».
ل��ة ب��ةرام��ب��ةر ثابةند نةبوونى
حكومةتى عيَراق بة ياساو دةستوور
ب���ة ي��ةك�لاي��ي��ك��ردن��ةوةى ث��رس��ى
ناوضةدابإاوةكان ،ع��ارف قوربانى،
ثيَيواية؛ «تاكو ئةمريكا لة ناوضةكةدايةو
ه �َي��زى ثيَشمةرطة ب��ةه �َي��زة ،ك��ورد
دةستبطريَت بةسةر ناوضةدابإاوةكانداو
دواتر لةسةر واقيع طفتوطؤ بكات ،نةك
ئ��ةوةى بةديار دةس��ت��وورةوة دؤش
دابميَنيَتء ضاوةإوانى قةدةر بكات».

سةرذمَيري ،ضارةنووسي
ناوضةدابإاوةكان

دةخاتة مةترسييةوة!...

وابإيار بوو)24( ،ي ئةم
مانطة سةرذميَريي طشتيي
دانيشتووان لةعيَراق ئةنجام
بدريَت ،بةآلم بةهؤي ثةكخستني
كارةكانى سةرذميَريي لةاليةن
ثاريَزطارى نةينةواء رازي
سووننةكانةوة،
ن��ةب��وون��ي
ثرؤسةكة بؤ ( )5كانووني يةكةم
دواخرا.
الي���ةن���ة س��وون��ن��ةك��ان
*
بةطشتيي،ثرؤسةيسةرذميَريي
دةرباز محةمةد
رةتدةكةنةوة ،بةبيانووى بوونى
ثيَشمةرطة لةهةنديَك ناوضةى
جيَناكؤكء تةواونةبوونى ئامادةكارييةكان ،اليةنى
كورديش جةخت لةسةر ئةنجامدانى سةرذميَريي
دةكاتةوة ،شيعةكانيش تا ئيَستا بيَدةنطن لةو بارةيةوة،
بةآلم حكومةتي عيَراق ،كة سةرؤكةكةى شيعةية،
ئةنجامدانى ثرؤسةكة دووثات دةكاتةوة.
مةترسييةكانى ئةم سةرذميَريية لةوةداية كة
بةهيَزترين َ
بةلطة (ديكؤميَنتي)ى رةسميية كة حكومةتى
عيَراقء نةتةوة يةكطرتووةكان ئةنجامةكانى بةهةند
وةردةطرن بؤ يةكالييكردنةوةى هةر ثرسء كيَشةيةك،
بةآلم طرةنتي ضيية ،ريَذةى كورد لة ناوضةجيَناكؤكةكان
لة بةرذةوةنديي نةتةوةييماندا بيَت...؟
بةبإواى ئيَمة ،ئةنجامي سةرذميَرييةكة لة
بي
بةرذةوةنديي كورد كؤتايي نايةت ،تةنانةت ئةطةر َ
ساختةء كةموكووإييش بيَت ،لةبةر ضةند هؤكاريَك:
لةساآلني شةستةكانى س��ةدةى راب��ردووةوة،
ثرؤسةى راطواستني كوردء نيشتةجيَكردنى عةرةب لة
جيَطةيان تا َ
سالي ()2003بةردةوام بوو ،بةآلم كةمترين
كوردي دةركراو طةإاونةتةوة زيَدي خؤيانء كةمترين
ذم��ارةى خيَزاني عةرةبي هاتوويش طةإاونةتةوة
ناوضةكاني ثيَشوويان.
كيَشةكة لةوةداية كة هةردوو ثارتي دةسةآلتدار
(يةكيَتيء ثارتي) ئةنجامي َ
هةلبذاردنةكانيان كردووة
بةثيَوةريَك بؤ ثيَكهاتةى نةتةوةيي ،لةكاتيَكدا خؤيان
زؤر باش دةزان��ن ،سندووقةكانى دةنطدان ضؤن
ثإكراونةتةوة لةدةنطي ساختة.
هةلةى طةورةى دةسةآلتي هةريَم لةحةوت َ
َ
سالي
رابردوودا ،ئةوة بوو كة ثشتي بةطواستنةوةى فؤرمي
خؤراكي ئاوارةكان بةستبوو ،بؤ ناوضةجيَناكؤكةكان،
نةك خودي خيَزانةكان ،بؤية لةكاتي سةرذميَرييدا ،ئةو
ئاوارانة لةكوآ نيشتةجيَبن ،بة دانيشتووى ئةوآ ئةذمار
دةكريَن ،نةك فؤرمي خؤراكةكةيان لةكويَية ،ئةم كارة
بؤ خؤي طةورةترين َ
هةلةى ستراتيذيية لةبرادووودا
َ
مةحالة.
كراوةء لةئيَستادا ضارةسةرةكةى
من تةنيا يةك نموونةى سادة دةهيَنمةوة ،هيض
طومانيَك نيية لةكوردبووني ئيَزدييةكان ،بةآلم
سي ئاراستة جياوازيان هةية،
لةم سةرذميَرييةداَ ،
بةشيَكيان خؤيان بة كورد دةزانن ،بةشيَكيشان بة
عةرةبء بةشيَكي ديكةيان خؤيان بة ئيَزدي دةزانن،
نة كوردء نة عةرةب ،كةواتة لةشةنطار ،زؤر ئةستةمة
كورد وةكو نةتةوة زؤرينة بيَتء بةهةمانشيَوةش،
كوردي شةبةك بوون بة سآ بةشةوة.
بةبإواي ئيَمة ،ئةم سةرذميَريية دابةشبوونى
نةتةوةيي كورد لةو ناوضانةدا دياريدةكاتء بةإووني
لةئيَستاوة دي��ارة ،بةالني ك��ةم ،لةنيوةى زياترى
خاكي ناوضة جيَناكؤكةكاندا ،كورد كةمينةية ،ضونكة
لةحةوت َ
سالي رابروودا ،ثالنيَكي تؤكمةمان نةبوو بؤ
طةإانةوةى ئةم بةشة لةخاكي نيشتمان.
كةواتة ،ريَ��ذةى ك��ورد لةناوضة داب��إاوةك��ان،
ب��ةراورد بة َ
سالي( ،)2003يان هةر نةطؤإاوة ،يان
ئةوةتا لةهةنديَك ناوضةدا كةميكردووة ،يان لةهةنديَك
ناوضةى ديكةدا بةإيَذةيةكي زؤر كةم زيادي كردووة،
بؤية بؤ هةتا هةتاية دةسةلميَنريَت كة زؤرينةى
دانيشتووانى ئةم ناوضانة ،كورد نين ،لةكاتيَكدا هةموو
َ
بةلطة جوطرافياييء ميَذووييةكان ،كوردستانيبووني
ئةم ناوضانة دةسةلميَنن.
ئةم سةرذميَريية ،دةبيَتة طةورةترين َ
بةلطة بؤ
ضؤنيَتيي دابةشبوونى نةتةوةيي كورد ،بةآلم ئةو
دابةشبوونة لةبةرذةوةنديي ئيَمةدا نييةء دةبيَت بؤ
هةتا هةتاية دةست لةكوردبوونى (مةندةلي ،بةدرة،
جةسان ،سةعديية ،جةلةوال ،قةرةتةثة ،سليَمان بةط،
ئامرلي ،شاري دووزء بةشي خؤرئاواى ثاريَزطاي
كةركوك ،دةشتي نةينةواء تةلةعفةرء ضةندين ناوضةى
ديكة) َ
هةلبطرين.
زؤر بةداخةوة ،هيَندةى ثرسي ئةم ناوضانة
بؤ ورووذان��دن��ي هةستي نةتةوةيي بةكارهيَنرا
لةاليةن دةسةآلتداراني هةريَمةوة ،هيَندة كار نةكرا
لةئةرزي واقيعدا بؤ ضارةسةر ،بؤية دةبيَت ئةوانةى
كةمتةرخةمبوون ،باجي َ
هةلة طةورةكانيان بدةنء
وةك دةوتريَت ميذوو رةحم بةكةس ناكات.

* مامؤستاي زانكؤي سل َيماني
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ثاريَزةرة سةربةخؤكان سليَمانييان بردةوةو لة هةوليَرء دهؤكء كةركوك كشانةوة

دةكريت»
شيوازة حيزبايةتييةى لة سةنديكادا رةضاو
َ
«ئةم ئةنجامة زةنطى مةرطة بؤ ئةو َ
راثؤرتى :بةرهةم خاليد

ليستى سةربةخؤكانَ ،
هةلبذاردنى لقي
سليَمانى سةنديكاى ثاريَزةران لة ليستى
تةبايي سةر بة يةكيَتيء ثارتى دةبةنةوةو لة
شارةكانى ديكةش ثاش كشانةوةي ليستةكانى
ديكة بةهؤى ثةيإةونةكردنى ليستى كراوةوة،
بي ركابةر َ
هةلبذاردني ئةو
ليستى تةبايي َ
لقانةى بردووةتةوة ،جيَطرى سةرؤكى لقي
سليَمانيش ئاماذة بؤ ئةوة دةكات؛ كة لة ئاست
متمانةى ثاريَزةراندا دةبنء كار بؤ بةديهيَنانى
مافةكانيان دةكةن.
لة ماوةى رابردوودا لقهكاني سهنديكاي
پاريَزهراني كوردستان َ
هةلبژاردني خؤيان
ئهنجام دا بؤ دياريكردني سهرؤكي لقء
جيَگرهكاني ،لهو ميانةشدا ل ه َ
هةلبژاردني لقي
ي سهربةخؤكان) لهبةرامبةر
سليَمانيدا (ليست 
ي (تهبايي -يهكيَتيء پارتي) ،بة جياوازيي
ليست 
( )68دةنط سهركهوتنيان بةدهستهيَنا.
هاوكات ل ه َ
ي لقي هةوليَردا
هةلبژاردن 
ي ك��راوةوة،
ي پهيإهونهكردني ليست 
بةهؤ 
ي ( )6ليست )5( ،ليست بايكؤتي
ل ه ك��ؤ 
َ
هةلبژاردنهكهيان كرد ،بةو هؤيةشةوة تةنيا
ليستى تةبايي مايةوة.
ئ���اري ج���هزا م��هح��م��ود ،س��ةرؤك��ى
َ
هةلبذيَردراوى لقي سليَماني سةنديكاى
پاريَزهران لةوبارةيةوة ب ة رؤذنامةى راگهياند:
يهكيَتيء پارتي پيَكهو ه ب ة ن��اوي (ليستي
تهبايي)هو ه بةشدارييانكرد لة بةرامبةر (ليستي
سهربةخؤ) ،ك ه گرووپيَك ه لة ثاريَزةرانء پيَشتر
رامانگهياندووة ،وتيشي« :منءدوو پاريَزهري
ديك ه َ
پاليَوراوي ليستي سهربةخؤبووينء له
َ
هةلبژاردنهكهدا سهركهوتنمان ب ة دهستهيَناء
توانيمان ( )312دهنگ بةدهستبهيَنينء ئهوانيش
( )234دهنگيان هيَنا».

ثار َيزةران رؤَلي راستةقينةيان بيني

َ
هةلبذاردنةكةش
سيستمى
بةپيَي
س�هرك�هوت��ن��ي (ليستي س �هرب �ةخ��ؤ) له
َ
هةلبژاردني لقي سليَمانيدا سهرؤكي لقي
سليَماني سهنديكاي پاريَزهرانء هةردوو
جيَگرهكهي لهم ليست ه دهبنء ليستي تهبايي
(يهكيَتيء پارتي) هيچ پؤستيَكيان نابيَت.
سةرؤكى لقي سليَمانى راشيطةياند:
كاري سةنديكا ثيشةييةو ثيَويستة هةموو
سةنديكاكانى ديكة ضاو لة لقي سليَمانى
بكةنء لةذيَر هةيمةنةى حيزب بيَنة دةرةوةو
سةربةخؤيانة كار بكةنء نويَنةري خؤيان
َ
هةلبذيَرنء ب��ةرةو سةربةخؤيي خؤيان
هةنطاو بنيَن.
لةالي خؤيةوة ،سيروان خدر ميراودةلي،
جيَطرى سةرؤكى لقي سليَمانى سةنديكاى
ثاريَزةرانى كوردستان ،هؤكارى سةركةوتنى
ليستى س��ةرب��ةخ��ؤك��ان ب��ةس��ةر ليستى

فؤتؤ :سيروان عةول

دةسةآلتدا لة لقي سليَمانى ،بؤ هؤشياريي
ئةندامان طةإاندةوة ،كة بإياريان دا ئةو
سيستمةى ثيَشوو بطؤإيَتء ئةو بةكارهيَنانة
نةميَنيَت كة ثيَشتر ه��ةب��ووة ،هةروةها
كارنامةى ليستى بيَاليةنةكانء كةسايةتى
كانديدةكانيان بة َ
خاليَكى ديكةى بةهيَزى
سةركةوتنى ئةوان زانيء باسي لةوةشكرد؛
كة ئةوان َ
بةليَنى ئةوةيان داوة كة دةيانةويَت
ثاريَزةر بنء لة خزمةتى ثاريَزةراندا كار
بةبي دةستوةردانى هيض اليةنيَك،
بكةن
َ
وتيشي« :طؤإانكاريى ريشةيي لة كارى
ثاريَزةريدا دةكةين لةم شارة ،بة تايبةت لة
بوارى مادييء شةفافيةت لة سةنديكا ،كة
تائيَستا شاراوة بووةء هةروةها لة ماوةى
سي َ
سالي كاركردنماندا كار بؤ بةديهيَناني
َ
بةبي
دةكةين
َزةران
ي
ثار
سةرجةم
مافي
َ
جياوازيي».

سةركةوتنى ليستى سةربةخؤكانء
شكستى ليستى دةسةآلت لة َ
هةلبذاردنى لقي
سليَمانى سةنديكاى ثاريَزةراندا ثيَشهاتيَكى
نويَية لة ذيانى ريَكخراوةييء ثيشةيي لة
كوردستاندا ،بةوثيَيةى تائيَستا سةرجةم
َ
كؤمةلةكان بة دةست
سةنديكاو ريَكخراو و
حيزبةكانى دةسةآلتةوة بوون.
لةو سؤنطةيةوة ثاريَزةر كاميل ذير،
َ
هةلبذاردنى ثاريَزةران بة يةكةم زةنطي
مةرطى ثارتايةتى لة َ
قةلةمدةداتء باس لةوة
دةكات؛ كة ئةو ثيَشدةستييء ثيَشةإةويَتيية لة
ثاريَزةران وةشاوةتةوةو طةر دةستوةردان
نةبواية ،نةك تةنيا لة سليَمانى ،لة شارةكانى
ديكةش هةمان ئةنجام دةب��وو ،ه��ةروةك
لةو بارةيةوة وتى« :ئةم ئةنجامة ،زةنطي
مةرطة بؤ ئةو شيَوازة ثارتايةتيية ،كة ()312
دةن��ط سةربةخؤ طرةوةكةيان لة ()234

دةنطي دوو زلهيَزة دةسةآلتدارةكة بردةوة
بةبي ضةوركردنى دةمء ثإكردنى طيرفان.
َ
رووداوةكة بضووكة ،بةآلم واتاكةى طةورةية،
سةرةتاى رةهيََلةيةك قةترةيةك بارانة
نوخشةبي لة
هةرضؤنيَك بوو تةليسمةكة شكا،
َ
َ
هةلبذاردنى ثاريَزطاكانء سةرجةم ريَكخراوو
سةنديكاء ثةرلةمانى داهاتوو».
ي شاري
ي پاريَزهران 
هةمان رؤذ ل ه ژوور 
هةوليَرَ ،
ي سهنديكاي
ي هةوليَر 
ي لق 
هةلبژاردن 
ي كوردستان ئهنجامدرا ،بةآلم بةهؤي
پايَزهران 
ي ()6
ي كراوةوة ،ل ه كؤ 
ي ليست 
پهيإهونهكردن 
ي َ
هةلبژاردنهكه ( )5ليستيان بإيارى
ليست 
ي َ
هةلبژاردنهكهيان
كشانةوةيان داو بايكؤت 
بي ركابةر
كردو بةوهؤيةوة ليستى تةبايي َ
َ
هةلبذاردنةكةى بردةوة.
ي َ
هةلبژيَردراوي
ئهياد كاكهيي ،سهرؤك 
ي هةوليَر لةوبارةيةوة رايگهياند:
لقي پاريَزهران 
ل ه َ
ي سهنديكاي
ي لقي هةوليَر 
هةلبژاردن 
ي ( )6ليست )5( ،يان خؤيان
پاريَزهران ،لهكؤ 
ل ه َ
ي (تهبايي)
هةلبژاردن كشاندهوهء تهنيا ليست 
ي پيَكديَت.
مايهوه ،ك ه ل ه پارتيء يهكيَت 
ي كهركوكء دهؤكيش
هةروةها ل ه لقهكان 
ي كشانةوةى ليستةكانى ديكةو نهبووني
بةهؤ 
ي تهبايي ئهنجامي
ي ركابةرهوه ،ليست 
ليست 
َ
هةلبژاردنهكهيان بردووهتهوه.
دةربارةى َ
رؤلي لقي سليَمانيش ،كة تةنيا
لقة بة دةست ليستى سةربةخؤكانةوةية
سيروان ميراودةلي ،رايطةياند :ئةوة شتيَكى
نويَية كة لقيَك بة دةست ليستى دةرةوةى
دةسةآلت بيَتء رةنطة كيَشةيان بؤ دروست
ببيَت ،بةآلم هيوادارن بة هةموو اليةك لة
خزمةتى ثاريَزةراني كوردستاندا كار بكةن
لةبةر ئ��ةوةى نةقيبي سةنديكا سةردانى
ك��ردوونء َ
بةليَني ثيَداون ،كة هاوكارييان
بكاتء ثيَكةوة كار بكةن.

كؤميتةى سةردةشت عوسمان بؤ ئازاديى:

ناوةندههؤلَةندييةكان هؤشدارييان داوةتة دةسةآلتدارانى كوردستان
سازدانى :رؤذنامة

ئةمير قادر ،ئةندامى كؤميتةى
سةردةشت عوسمان ،بؤ ئازاديى
كة لة هؤَلةندا ث َيكه َينراوة ئاشكراى دةكات؛
كة ناوةندة هؤَلةندييةكان تيرؤركردنى
رؤذنامةنووسانء بةرتةسككردنةوةى
ئازاديى رادةربإينيان لة كوردستان
مةحكومكردووةء لةمبارةيةوة هؤشدارييان
داوة بة بةرثرسانى هةرَيمى كوردستان.
لةم ديدارةى رؤذنامةدا ئةمير قادر ،باس
لةوة دةكات؛ كة ئةوان وةك ئةوةي دذي
دةوَلةتاني داطيركةرو سةركوتكةري
خةَلكي كوردستان كار دةكةنء ل َييان
ب َيدةنط نين ،لة هةمانكاتدا لة تاوانةكاني
دةسةآلتي كورديش ب َيدةنط نةبوونء
نابن.
رؤذنامة :كؤميتةكةتان مانطى رابردوو راي
طشتيى هؤَلةنداى لة دؤسيةى شةهيد سةردةشت
عوسمان ،ئاطادار كردةوة ،ئايا كاردانةوةى
كؤمةَلطةى هؤَلةندىء دامةزراوةكان ضؤنة
لةوبارةيةوة؟

* كؤميتةكةي سةردةشت عوسمان بؤ
ئازاديى ،هةر دواي تيرؤركردني سةردةشتء
لةطةأل ،يان ثيَش ناإةزايةتييةكاني كوردستان
دةستي بة كارةكانى كرد ،لة َ
هةلويَستي يةكةمدا
راطةياندني بآلوكردةوةو خوازياري ئةوةبوو
كة دةسةآلتداراني كوردستان ريَز لة ئازاديي
سياسييء مافةكاني مرؤظ بطرن ،بكوذاني
سةردةشت بدؤزنةوةو لة دادطايةكي عاديالنةو
ك��راوةدا سزايان بدةن ،بةداخةوة وةختيَك
وةآلمي دةسةآلتداران هةإةشةو بةكارهيَناني
ميديا حيزبييةكان بوو بة هؤكار بؤ ثيَضةوانه
سةلماندني طومانةكانء هةإةشه لة دةنطة
ئازادةكان ،ئيَمة خؤثيشاندانمان بؤ بةردةم
سةفارةتي عيَراق سازداء ذمارةيةكي باش
لة جاليةي كورد بةشداربوونء ئةو تاوانةيان
مةحكوم ك��رد ،ئ��ةوةي جيَطةي ئاماذةية
سةفيري عيَراقي كة ئةوكات كورد بوو ،سةر

ئةمير قادر

بة يةكيَك لةم حيزبهدةسةآلتدارانةيه،ئةمادة
نةبوو ثيَشوازيمان بكاتء ياداشتةكةمان
ليَوةربطريَت ،جيَطرةكةي كة لة سةفارةتهء
عةرةب بوو ثيَشوازيي كردين!
دواتر ئيَمة تا ضلةي سةردةشت ،زؤربةي
َ
هؤلةندييةكانمان ئاطاداركردةوه
ناوةنده
ل��ة ريَكخراوةكاني رؤذن��ام��ةن��ووس��انء
ريَكخراوةكاني مافي مرؤظ ،لة رؤذي يادةكةدا،
َ
كؤمةلةو ريَكخراوي رؤذنامةنووسي
()6
َ
هؤلةندي هاوخةمي ئيَمةبوونء مؤميان بؤ
مةرطء رؤحي سةردةشت داطيرساندو لةسةر
بوارةجياجياكاني ئازادييء ميدياو نرخي
ئازادييء ميدياي ئازاد ثانيَأل طفتوطؤيان كردء
ئةم تاوانه قيَزةونةيان مةحكوم كرد ،وةك
ئاطادارين لة ريَطةي خؤيانةوة دةسةآلتداراني
كوردستانيان لةم تاوانة ئاطاداركردووةتةوةو
هؤشدارييان ثيَداون ،لةم يادةدا كةسايةتي

كورديش بةشداريي بةشيَكي تري ثانيَألء
يادةكة بوون ،دواتر هةر لةو يادةدا كؤمةك
بؤ مؤنوميَنتي ئازاديي كؤكرايةوةو طةيةنرا
بة خيَزاني سةردةشت عوسمان ،الم وابيَت
بةثيَي ثيَويستء تواناي خؤمان كاري باشمان
كردووةو َ
خةلكيش هاوكاريي باشيان كردو بة
راستي هةموو وةك كةسوكاري سةردةشت،
َ
دلبةخةمء بةرثرسانة ئامادةبوون.

رؤذنامة :ئايا هةست دةكةن هةَلمةت َيكى
بةرفراوان بؤ ث َيش َيلكردنى ئازاديى رادةربإينء
بةرتةسككردنةوةى رادةربإين لة هةرَيمى
كوردستان لة ئاراداية ،ئ َيوة وةك جالييةى
كوردى لة ئةوروثا ضي دةكةن لةم بارةيةوة؟
* بيَطومان نةك تةنيا َ
هةلمةت لة ئاراداية،
ميَذووي ئةم هيَزة دةسةآلتدارانة تيَكةأل
بةكوتةككارييء هةإةشةء تيرؤري ئازاديي
بووة ،كة طؤشةيةك لةوانة ئازاديي رادةربإينة،

رؤذان��ة بة ثيَضةوانةي َ
قةلةم كيَشكردنء
جوانكردني دةسةآلتي ئةم حيزبانة ،ئيَمة
شايةدي َ
قةلدإيء هةإةشةو ثيَشيَلكردني
ئازادييء حورمةتي مرؤظء مافةكانيانين ،ئيَمة
َ
كؤمةلطةي
هيض رؤذيَك بةشيَكي جيانةبووين لة
خؤمان ،بةتايبةت لةو بةشء كاتانةدا كة
َ
هةستدةكةين َ
كؤمةلطةي
خةلكي كوردستانء
ئيَمة ثيَويستي ثيَمانه ،ئةو دةستكةوتانةي كة
ساآلنيَك خويَنمان بؤ رشتووةو طةنجيَتي
خؤمان خستووةتة ثيَناوي ،ئيَستا بة ناوي
ك��ورداي��ةت��يء ف���ةوزاي رؤذن��ام��ةك��ان��ةوة
دةكةويَته بةر هةإةشة ،ئيَمة وةك ئةوةي
َ
دةولةتاني داطيركةرو سةركوتطةري
دذي
َ
خةلكي كوردستان كار دةكةينء ليَيان بيَدةنط
نين ،لة هةموو تاوانةكاني دةسةآلتي كورديش
بيَدةنط نةبووينء نابين!
ئيَمة لة كؤميتةي سةدةشت بؤ ئازاديي
لة هةفتةي راب��ردوو كؤبوونةوةمان كرد،
ويَإاي َ
هةلسةنطاندني بارودؤخةكة بة طشتيي
نةخشةكاريَكمان بؤ خؤمان دياريكرد ،كة لة
ضةند َ
خالدا ضإ بووةوة ،كة بةسةركردنةوةي
هةموو ناوةندة َ
هؤلةندييةكانة لةسةر دؤزي
سةردةشتء بارودؤخي ئازاديي رادةربإين
لة كوردستاندا ،ذمارةيةك سةرداني مةيداني
َ
َودةولةتيي ،لةوانةش:
بؤ زؤر ناوةندي ني
ئةمنستيء ثةرلةماني ئةوروثاو ليذنةي مافي
مرؤظي ثةرلةماني ئةوروثا ،سازداني كؤإء
كؤبوونةوةي جةماوةريي لةم بارةيةوة
جالييةي ك��وردء ئاطاداركردنةوةيان لةم
بارودؤخةو هةنطاوناني جديي بؤ بةرثيَطرتني،
لة بةرنامةي ئيَمةدانء هةر ئيَستا كاريان
لةسةر دةكةين .

رؤذنامة :ئ َيستا لة هةرَيمى كوردستان
كؤدةنطييةكى ئ��ازادي��خ��وازان هةية بؤ
بةرطريكردن لة ئازاديى رادةربإين ،لةم
ث َيناوةشدا ضةندين كةمثينء هةوَلى جديى
هةية ،داواش لة جاليةى كوردى كراوة لة دةرةوة
ثشتيوانيى لة ئازاديى رادةربإين بكةن لة
ناوخؤى هةرَيمى كوردستان ،ئ َيوة لةمبارةيةوة
ض هةنطاوَيك دةن َين؟

* ئيَمةش راستةوخؤ بةشيَكين لةو
كةمثةينةو بيَدةنط ن��ةب��ووي��نء نابين،
خوازيارين بكوذاني ئازاديي هةركةسيَكنء لة
هةر ثلةيةكدان دةبيَت سزابدريَنء دؤزةكةيان
بؤ َ
خةلك ئاشكرا بكريَت ،بةآلم تيَبينييةك كة
هةبيَت ئةوةية ،كةمثيني ئازاديي دةبيَت بة
لقء ثؤثةكانييةوة بيَت ،بة باسي شةهيدة
رؤذنامةنووسةكانييةوة بيَت ،ئةوانةي
ثةنجةي تؤمةتيان بؤ رادةكيَشريَت كة
هاوإي رؤذنامةنووسةكاني ئيَـمةيان
تيرؤري
َ
كردووة بيَشةرمانة خةريكي سيناريؤسازين،
ضؤن دةبيَت ئيَمة باسي ئازيزو هاوإيَكانمان
نةكةينء داواي مافيان نةكةين.
َ
خاليَكى تر ئةوةية ،ئازاديي رادةربإين
ث��اوان��ي دةس��ت��ةب��ذيَ��ريَ��ك ل��ة خ� َ
�ةل��كء
سةرنووسةري رؤذنامةي ئةهليي نييه تا
هةميشة ضاو لةدةستء قسةي ئةوان بين،
ئةوان ويَإاي ئةوثةإي دةستخؤشي ،بةآلم
هيَشتا زؤرجار خؤشيان لة هيََلهسوورةكاني
ئازاديي دةدةن ،الني كةم لة بآلوكردنةوةو
جياوازيي نيَوان دؤس��تء ئةغياردا ،بة
كورتي ثانتايي ئازاديي رادةرب��إي��ن زؤر
فراوانةو دةبيَت بةو ثانتاييةش َ
خةلك تيايدا
بةشداربيَتء ببيَتة كارو خةمي رؤذانةي،
ثيَضةوانةكةي كةمثةينيَكي بيَهيَزي ئيمزاكردن
دةبيَتء لة باشترين بارودؤخيشدا ثةرلةمان،
يان حكومةت ليذنةيةكي بؤ دادةنيَت وةك
ئةو سةدان ليذنانةي تري ساآلني رابردوو،
لة ليذنةي فايلدارةكانةوه هةتا ليذنةي
تاوانباراني ناوخؤو بيَسةرشويَنةكاني شةإي
ناوخؤ ،كة ئيَستاش هةر ليذنةنء َ
بالؤنيَك
بي هيَزكراو لة
ثي َ
بوون ناإةزايةتييةكانيان َ
ثي
ناإةزايةتييةكانيان
تةوقيتء كاتي خؤيدا
َ
لةباربران.
ب��ةآلم لة هةموو َ
حالةتةكاندا ئيَمة لة
دةرةوةي وآلت لةطةأل كؤميتةكاني وآلتاني
ت��ردا لة ثةيوةنديداينء هاوكاريي يةكتر
دةكةين ،بيَطومان لةطةأل كةمثةينةكاني
كوردستانيش ثةيوةنديي دةطرينء ثيَشتريش
طرتوومانةو هاوكار دةبين.
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بةإَيوةبةرى ثرؤذةى مافةكانى مرؤظى كورد لة بةريتانيا:

ضارةسةرى كيَشةى ثةكةكة ثةيوةندييةكى زؤري بة هةوليَرةوة هةية
بةآلم ثيَموانيية كة يةكيَتيى ئةوروثا فشار
بخاتة سةر توركيا بؤ بةخشينى ئؤتؤنؤميى
بة كوردةكان .ئةوان ،داوا لة توركيا دةكةن
كة مافى سياسيى زياتر ببةخشريَت لةو
هةريَمة ،بةآلم لةو طفتوطؤيانةدا بةشدارى
ناكةن كة ثةيوةندييان بة ئؤتؤنؤمييةوة
هةية.

رؤذن���ام���ة :دةرب������ارةى ه��ةولَ��ة
ديبلؤماسييةكانى ئةم دواييةى ئةنكةرة كة
ضةند سةردان َيكى دةرةوةى وآلتى لةخؤطرت،
ث َيتواية ،ئةنكةرة زياتر ث َيويستيى بة دةرةوة
هةية ،ياخود ناو خودى وآلتةكةى خؤى بؤ
ضارةسةركردنى ك َيشةى كورد؟

سازدانى :رؤذنامة
كةريم يةلَدز ،بةإ َيوةبةرى ثرؤذةى
مافةكانى مرؤظى كورد ،ئاماذة
بةوةدةكات ،طؤإانة دةستوورييةكانى
توركيا ،هيض ماف َيكى واى بة كوردةكان
نةبةخشيوة ،ئةوةش بة دوور دةزان َيت
كة يةك َيتيى ئةوروثا فشار بخاتة سةر
توركيا بؤ بةخشينى مافى ئؤتؤنؤميى
بة كورد لةو وآلتة.
كةريم يةلَدز ،لة ديمانةيةكى
رؤذنامةدا ،جةخت لةسةر ئةوةدةكاتةوة
كة ك َيشةى كوردء ثةكةكة لة توركيا،
ثةيوةنديي زؤريان بة هةول َيريشةوة
هةيةو دةشَل َيت« :ث َيويستة ،ثةكةكة
بةش َيك ب َيت لة ضارةسةرى ك َيشةى كورد
لة توركيا».
رؤذن��ام��ة :ث�� َي��ت��واي��ة ،ئ َيستا هيض
مةترسييةكى دةولَةتيى قووأل لة توركيادا
نةماوةو ر َيكخراوةكان كاريطةرييةكيان

كةريم يةَلدز
لةسةر سياسةتى ئةو وآلتة ناب َيت؟

* ثيَمواية ،كيَشةكة ئيَجطار َ
ئالؤزة،
َ
دةولةتيى قووأل لة توركيا ،هيَندة
كيَشةى
ئاسان نييةو نووسينى كتيَبى دةوَي��ت بؤ
روونكردنةوةى .كيَشةى َ
دةولةتيى قووأل لة
توركيادا ثةيوةستة بة سوثاوةو دةيانةويَت
لةو ريَيةوة دةستبخةنة ناو ضارةسةرى
كيَشة سةرةكييةكانى ئةو وآلت��ةوة ،وةك
كيَشةى ك��وردو ئ��ةرم��ةنء جينؤسايدو
كيَشةى دراوسيَكان ،هةموو ئةمانةش
كيَشة بؤ حكومةتى توركيا دروست دةكةن،
َ
سالةدا،
هةربؤية لةماوةى ئةم هةشت
َ
هةوليداوة ،هيَزى ئةم ريَكخراوانة
حكومةت
كةمبكاتةوة.

رؤذنامة :ث َيتواية ،مافى كوردةكان
لة دةستوورى نو َيدا ج َيطير دةكر َيت بة
ماف ،مةبةستمان لة مافى بةدةسته َينانى
ئؤتؤنؤميى ديموكراسيية؟
* ه��ةم��وارى دةس��ت��وورى توركيا،

َ
كؤمةليَك مافى بة كةمينةكان بةخشيوة،
بةآلم دةمةويَتَ ،بليَم كة تا ئيَستا طؤإانة
دةستوورييةكان ،هيض مافيَكى لةوجؤرةيان
بة ك��وردةك��ان نةبةخشيوةء ثيَمواية،
دةستوورى ئامادةكراويش مافى لةوشيَوةية
لةخؤناطريَت ،ب��ةآلم كةشيَكى لةبار بؤ
َ
دةخولقيَنيَت بؤ طفتوطؤكردن
ئةو جؤرة
دةربارةى ئةو مافانة ،بةآلم هيَشتا ثيَموانيية
كة ئةو مافانة بة كوردةكان ببةخشريَن.

رؤذنامة :بةرثرسيار َيتيى ر َيكخراوى
يةك َيتيى ئةوروثا بةرامبةر كوردةكانء
كةمينةكان نيية ،بةتايبةت كة توركيا بةنيازة
بب َيتة ئةندام َيكى يةك َيتيى ئةوروثا؟
* بةشيَوةيةكى طشتيى قسةبكةين،
دادطاى يةكيَتيى ئةوروثا بةرثرسياريَتييةكى
ميَذوويى بةرامبةر بة كيَشةى كوردةكان
هةيةء ئةمةش كوردةكانى توركياو بةشةكانى
ديكةش دةطريَتةوة ،ضونكة ئةوان لةإووى
ميَذووييةوة بةرثرسيارن لةم كيَشةية،

َ
هةوليَكى ديبلؤماسيى
* لةم دواييانةدا،
زؤر دراوة لةاليةن توركياوة ،هةروةك
سةردانى بةرثرسانى ئةنكةرة بؤ واشنتؤنء
هةوليَر ،كيَشةكةش ثيَويستى بة هةموانة بؤ
ضارةسةركردن ،ثيَويستى هةم بة واشنتؤن،
هةم بة هةوليَر ،هةم بة ئامةد هةية ،بةآلم
َ
خالى هةرة سةرةكى كيَشةى نيَوان ثةكةكةو
َ
دةولةتى توركيا ئةوةية كة دةبيَت توركيا دان
بة ثةكةكةدا بنيَت وةك بةشيَك لة ضارةسةرء
دةبيَت دان بةوةشدا بنيَن كة ملمالنيَيةكى
َ
دةولةتء بةشيَك
سةربازيى هةية لةنيَوان
لة هاوآلتييانداء دواى ئةوةى دانثيَدانان
روويداو ئيدى ثرسيار دةبيَتة ئةوةى ضؤن
كيَشةكة ضارةسةر بكريَت .ثيَمواية ،ئةوة
دروستة كة توركيا بضيَتة واشنتؤن ،بضيَتة
بروسلس بؤ ضارةسةركردنى كيَشةكة،
بةآلم دةبيَت ئةوةش بزانين كة كيَشةكة
ثةيوةندييةكى زؤريشى بة هةوليَرةوة هةية،
بؤية ثيَمواية ،ضارةسةرةكة ئيَجطار َ
ئالؤز
دةبيَت ،بةآلم ئيَستا هةنطاوةكان ريَإةويَكى
راستيان وةرطرتووةء دةبيَت واشنتؤنء
بروسلسء ئةنكةرةو هةوليَرو ئامةديش
بةيةكةوةء بةشيَوةيةكى بةرهةمهيَنةرانة
َ
هةولى ضارةسةركردنى كيَشةكة بدةن،
َ
هةولى خراثتركردنى بدةن.
نةك

رؤذنامة :مةبةستت ئةوةية كة دةب َيت
ثةكةكةء ئؤجاالنيش ،راستةوخؤ بةش َيك
بن لةو ضارةسةريية؟
* ثيَويستة ثةكةكة بةشيَك بيَت لة
ضارةسةر ،لةبةرئةوةى ثةكةكة بةشيَكة لة

كيَشةى ئةو وآلتةو ضةكيان َ
هةلطرتووةو
شةإدةكةن بؤ ئةو كةيسة ،بؤية ئةوة
سرووشتييةو مةنتيقيية روو لة ثةكةكة
بكريَت .ثيَمواية ،دةكريَت بةدةثة بتوانيَت
كيَشة مةدةنييةكان ضارةسةر بكات ،بةآلم
ناتوانريَت بةبآ ثةكةكة ،كيَشةى ئةمنيى لة
توركيادا ضارةسةربكريَت .بةلآَ م ،ثةكةكة
دةبيَت بةشيَك بيَت لة ضارةسةر ،ضونكة
بةشيَكة لة ملمالنيَكة.

رؤذنامة :ك َيشةى ب��ةردةم دةولَةتى
توركيا ضيية بؤ قبوولَكردنى ثةكةكة
وةك اليةن َيكى فةرميى ضارةسةر بؤ ئةو
ك َيشةية ،لةكات َيكدا دةزانن كة ك َيشةكة
بةبآ ثةكةكة ضارةسةرى قورسة؟
َ
نؤرمالة
* ثيَمواية ،ئةمة بؤ توركيا تةواو

يةك َيتيى ئةوروثا

بةرثرسيار َيتييةكى

م َيذوويى بةرامبةر بة

ك َيشةى كوردةكان هةيةء
ئةمةش كوردةكانى
توركياو بةشةكانى

ديكةش دةطر َيتةوة
كة نةيةويَت ريَطة بة ثةكةكة بدات ببيَتة
بةشيَك لة ضارةسةر ،ضونكة بةشيَوةيةكى
ئاشكرا ضةكى لة دذى َ
هةلطرتووة ،ئةمةش
قابيلى تيَطةيشتنة ،بةآلم توركياش دةبيَت
لةوة تيَبطاتء بةشيَوةيةكى راستةوخؤ،
يان ناإاستةوخؤ ،ثةكةكة بةشداريى
ثيَبكات.

مايكأل سينط:

عيَراق دةبيَتة مؤديَليَكى ثؤزةتيظ ،يان نيَطةتيظ بؤ ناوضةكة

ئا :شاآلو فةتاح
لةم ضاوث َيكةوتنةى رؤذنامةدا،
مايكأل سينط ،بةإ َيوةبةرى ث َيشووى
كاروبارى خؤرهةآلتى ناوةإاست
لة ئةنجومةنى ئاسايشى نةتةوةيى
ئةمريكاء ثرؤفيسؤرى ياريدةدةر لة
خو َيندنطةى (جةى.ئ َيف)ى كةنةدى لة
زانكؤى هارظارد ،باس لة بارودؤخى
هةنووكةيى ع َيراقء ث َيشهاتةكانء
دواجار ضارةسةري ك َيشة هةرة
بنةإةتييةكانى ع َيراق دةكات.
ئةو لة ئيمةيلة شةخسييةكةى خؤيةوة لة
ئةمريكا ئامادةبوو وةآلمى ثرسيارةكانمان
ب��دات��ةوة دةرب���ارةى ئ��ةو سآ ت��ةوةرةى
دياريمان كردبوو.

مايكأل سينط
س��ةرةت��ا ويستمان بؤضوونى ئةو
سةبارةت بة ئاستى ديموكراسىء كيَشةو
بةربةستةكانى ب��ةردةم ئ��ةو ثرؤسةية
بزانينء بةطشتيى دؤخى هةنووكةيى عيَراق
َ
هةلبسةنطيَنين ،سينط ثيَيواية« :عيَراق
هةنطاوى باشى ناوة لةم ساآلنةى دواييدا»،
بةآلم ئةوةى نةشاردةوة كة بؤ دامةزراندنى
ديموكراسى ،هيَشتا «كاتي زؤرى ثيَويستة»ء
ماوةيةكى دريَذترى دةويَ��ت بؤ ئةوةى
ديموكراسييةكى ماوةدريَذو طةشةكردوو لة
عيَراق ببينين.
بؤ بةربةستةكان سينط هيَشتا تايفةطةريى
بة طةورةترين بةربةست دةزانيَتء ثيَشيواية:
«ئاشتبوونةوةى نيشتمانيى» بنةإةتيترين

ئةركى عيَراقييةكانة بؤ سةركةوتنيان ،وةك
وتى« :بةوجؤرة تايفةطةريى ريَطر نابيَت
لة ثيَكهيَنانى ديموكراسييةكى حةقيقىء
ثيَكهيَنانى ئةو دامودةزطايانةى دةتوانريَت
ثشتيان ثيَببةستريَت».
مايكأل سينط ،ب��اس ل��ة كشانةوةى
هيَزةكانى ئةمريكا لة عيَراقء كاريطةريى
كشانةوةى ئةو هيَزانة دةكات ،بة بإواى ئةو،
كشانةوةى هيَزة شةإكةرةكانى ئةمريكا لة
عيَراق دةبيَتة هؤى «دةستثيَكى قؤناغيَكى
نوآ» لة ثةيوةندييةكانى نيَوان ئةو دوو وآلتة،
واتة ئةمريكاو عيَراق ،سينط طةشبينة بةم
ثةيوةنديية نويَيةى نيَوان عيَراقء ئةمريكاو
ثيَيواية :ئةم ثةيوةنديية لة دوو رووةوة
دةكريَت« ،بةرهةمهيَنةر»بيَت .يةكةميان
ثةيوةنديية نويَيةكة دةبيَتة هؤى «بنيادنانى
ديموكراسييةكى بةردةوام» لة عيَراق ،هةر
ئةوةى كة ئةمريكا بانطةشةى بؤ دةكرد
لة سةرةتاى دةستثيَكى جةنطدا ،ئةمة جطة
لةوةى دةبيَتة هؤى بنيادنانى ثةيوةندييء
«هاوكاريى هةريَميى» نوآ لةنيَوان هةردوو
وآلتداو باآلنسى ديبلؤماسى هيَز دةطؤإيَت،
بةآلم ثيَيواية :ئةمة هةر وا رووناداتء بؤ
روودانى ثيَويستة ئةمريكا هةميشة سةرنجى
لةسةر عيَراق بيَتء «تةركيز بخاتة سةر
عيَراق»ء ضاوى لةسةر طرنطييةكانى عيَراق
النةدات ،ئةو طرنطييةى كة دةيكاتة مؤديَليَك
لة داهاتووى ناوضةكةداو وآلتانى ديكةى
خؤرهةآلتى ناوةإاست ضاوى ليَدةكةن.
لة دوايةمين تةوةرماندا باسمان لة
ديموكراسييةتى عيَراقء ئةطةرى «بوون
بة مؤديَل»ى ئةو وآلتة كرد ،ثرسيارمان
دةربارةى ئةوة كرد ،كة ئايا هيَشتا ئةطةرى

ئةوة هةية عيَراق ببيَتة ئةو مؤديَلةى كة
ئةمريكا بانطةشةى بؤ دةكرد لة وآلتيَكى
ديموكراسى ،كة دةتوانريَت طشت وآلتانى
ناوضةى خؤرهةآلتى ناوةإاست ضاوى
ليَبكةن ،سينط لة بةرامبةردا َ
دلنيا نيية
لةوةى كاريطةريى عيَراق «ثؤزةتيظ دةبيَت
يان نيَطةتيظ» ،بةآلم ئةو َ
دلنياية لةوةى كة
«بةهؤى طرنطيى عيَراقةوة دةبيَتة مؤديَليَك بؤ
ناوضةكة» ،هةربؤية سينط واى دةبينيَت كة
ئةوة لةسةر َ
خةلكى عيَراقء شةريكةكانيةتى
كة بإياربدةن ض جؤرة مؤديَليَك بؤ ناوضةكة
دروستبكةن ،وةك سينط ئ��ام��اذةى بؤ
دةك���ات؛ لةنيَوان دؤستةكانى عيَراقدا
بةتايبةت ئةمريكا رؤأل دةبينيَت لةوةى كة
ئةو مؤديَلةى عيَراق بؤ ناوضةكة «ثؤزةتيظ»
بيَتء وانةكات كة مؤديَليَكى نيَطةتيظى ديكة
لة ناوضةكةدا دروستبيَت.

ع َيراق هةنطاوى باشى

ناوة لةم ساآلنةى دواييدا،
بةآلم دامةزراندنى
ديموكراسى،

ه َيشتا كاتي زؤرى
ث َيويستة

ثرؤفايل
 مايكأل سينط ،بةإ َيوةبةرى ث َيشووىك��اروب��ارى خؤرهةآلتى ن��اوةإاس��ت
لة ئةنجومةنى ئاسايشى نيشتمانيى
«ئةمنيى قةوميى» ئةمريكا.
 ياريدةدةرى ثرؤفيسؤر لة خو َيندنطةى(ج��ةى.ئ�� َي��ف)ى كةنةدى لة زانكؤى
بةناوبانطى هارظارد.
 سآ ساأل بةإ َيوةبةرى ئةنجومةنىئاسايشى نيشتمانيى بووة لة واشنتؤنء
بةرثرس ب��ووة لة ضةندين كةيسى
هةستيارى وةك ئيسرائيل-فةلةستينء
ر َيطرتن لة ئ َيران َيكى ئةتؤميى.
 ث َيشتر راو َيذكارى تايبةتى هةريةكة لةكؤندؤليزا رايسء كؤَلن ثاوَلى وةزيرانى
دةرةوةى ث َيشووترى ئةمريكا بووة.
 هةشت س��األ خزمةتى لة بةشىسياسةتى دةرةوةى حكومةتى ئةمريكادا
كردووةء لةساَلى ()2008دا وازى لة كارى
حكوميى ه َيناوة.
 نووسينء بابةتةكانى لة طؤظارىئيكؤنؤميستء رؤذنامة بةناوبانطةكانى
جيهاندا دةردةك��ةونء زياتر لةسةر
ك َيشةى ئةتؤميى ئ�� َي��رانء ئاشتيى
«حكومةتى
ئيسرائيل-فةلةستينء
س َيبةر» دةنووس َيت.
 راو َيذكارى نافةرميى ثةيمانطةىواشنتؤن بؤ خؤرهةآلتى ناوينةو رانان
بؤ بابةتء ل َيكؤَلينةوةكانيان دةكات.
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ئةمساأل بةغدا ( )387كارمةندى حكوميى ثةيوةنديى نيَوان مادةى ()140ء

لةسةر طةندةلَيى دادطايى كردووة

سةرذميَريى دةبريَتة دادطاى فيدرالَيى
هةستيار قادر

رؤذنامة
راثؤرتيَكى
بةثيَى
دةس���ت���ةى ن��ةزاه��ةى
عيَراقى لة ماوةى هةشت
م��ان��ط��دا ( )387كةس
ل��ة ثلة جياوازةكانى
دام���ودةزط���اك���ان���ى
حكومةتى ع��يَ��راق بة
ت��ؤم��ةت��ى ط��ةن� َ
�دةل��ي��ى
دادط���اي���ى ك����راونء
هةريةك لة وةزارةتةكانى
بةرطريىء بازرطانيىء
ناوخؤء كارةباو دارايى
ثاريَزطاكانى نةينةواء
بةغداو واستء كةركوك
ثشكى ش �َي��ري��ان لةو
َ
طةندةلييانةدا هةية.
بةثيَى راثؤرتيَك كة
دةستةى نةزاهةى عيَراقى
لة َ
مالثةإى تايبةتى خؤيدا
ب�ل�آوى ك��ردووةت��ةوة
لةنيَوان  2010/1/1بؤ
()387
2010/8/31دا
كةس لة عيَراق دادطايى
ك���راون ،كة لة ثؤستة
خشتةى دادطايي كراوان بةث َيي ثار َيزطاكانى ع َيراق
ج��ي��اوازةك��ان��ى وةزي���رء
بةإيَوةبةرى طشتيى بةرةو
َ
س��ةرةوةو َ
هةلبذاردنء كةرتى ل��ة ري��زب��ةن��دي��ى يةكةمى دادطاييكردنى
ثاليَوراوى
َ
َ
طةدةلكارانةوةية بة هةردوو بةشةكةى كةرخء
طةندةلييةكانيش
تايبةت دةطريَتةوةء جؤرى
بريتين لة؛ بةرتيل وةرطرتن ،تاوانى دارايى ،رةس��اف��ةوة ( )206كارمةند لة دامودةزطا
زيانطةياندن بة سامانى طشتيىَ ،
هةلةى طةورةو جؤراوجؤرةكانيدا دادطايى كراونء بةدوايدا
زيادةإةويكردن لة سنوورى كارةكةيانداو ثاريَزطاى نةينةوا ديَت ،كة (َ )45
حالةتةو دواى
ساختةكردن ،بةثيَى ئةو ئامارة ،وةزارةت��ى ثاريَزطاى واستيش ثاريَزطاى كةركوك ديَت،
َ
حالةتء بازرطانيى ()21و كة (َ )27
َ
طةندةلكارانى تيا
حالةتى دادطاييكردنى
بةرطريى ()66
ناوخؤ (َ )19
حالةتء هةريةك لة وةزارةتةكانى تؤماركراوة ،ئةمة جطة لةوةى خودى دةستةى
كارةباو داراييش (َ )17
حالةتى دادطاييكردنى نةزاهةش ثشكيَكى لةء دادطاييكردنة هةيةو
َ
َ
طةندةليى
طةندةلكارانيان تيادا تؤماركراوة هاوكات ( )8كةس لةو دةستةيةش بة تؤمةتى
ثاريَزطاى بةغداش لةسةر ئاستى ثاريَزطاكان دادطايى كراون.

حكومةتى عيَراق كيَشةى ثةيوةنديى
نيَوان م��ادةى ()140ء سةرذميَريى
طشتيى دانيشتووانى عيَراق دةباتة
َ
فيدراليىء وةزيريَكى
بةردةم دادطاى
كوردى ئةو حكومةتةش ئاماذة بةوة
دةك��ات؛ كة ثةيوةنديى لةنيَوان ئةو
دوواليةنةدا نييةو بةستنةوةيان كاريَكى
بيَماناية.
عةلى دةب��اغ ،وتةبيَذى حكومةتى
عيَراقى لة ليَدوانيَكى رؤذنامةوانيدا
ئاشكرايكرد؛ كة ئةنجومةنى وةزيرانى
َ
فيدراليى عيَراق
عيَراق ثرس بة دادطاى
دةكات سةبارةت بةوةى ئايا سةرذميَريى
طشتيى دانيشتووانى داهاتووى عيَراق بؤ
مادةى ()140ى دةستوورى هةميشةيى
عيَراق بةكاردةهيَنريَت ،يان نا.
ئةم هةنطاوةى حكومةتى عيَراقى
لة كاتيَكداية كة لةنيَو مادةى ()140دا
ثرؤسةى سةرذميَريى لةدواى قؤناغى
طةإاندنةوةى قةزاو ناحيةكان بؤ سةر
ثاريَزطا كيَشةدارةكان باسى ليَوةكراوة.
ل��ةوب��ارةي��ةوة د.ع��ةل��ى محةمةد،
َ
دةول��ةت��ى عيَراقى ويَ��إاى
وةزي���رى
ثشتإاستكردنةوةى ه� َ
�ةوال��ةك��ة بؤ

رؤذنامةى روونكردةوة ،كة اليةنةكانى
ت���رى غ��ةي��رة ك���ورد ل��ة ع���ةرةبء
توركمانةكان تيَبنييان هةية لةسةر
ئةوةى ،كة ئايا ثةيوةنديى هةية لة نيَوان
سةرذميَريى طشتيى دانيشتووانء
م���ادةى ()140؟ ب���ةآلم وةزارةت���ى
ثالندانان جةختي لةوة كردووةتةوة،
كة ئةو دوو اليةنة ثةيوةندييان ثيَكةوة
نييةء سةرذميَريى طشتيي دانيشتووان
زياتر رةهةندى بووذاندنةوةى هةية
تا لةسةر بنةماى ئةو سةرذميَريية
بودجةى بووذاندنةوةى ثاريَزطاكانى
عيَراق دياريي بكريَتء ثةيوةنديى بة
مةسةلةى سياسييةوة نيية ،وتيشى:
«ثةيوةستكردنى سةرذميَريى طشتيىء
م��ادةى ( )140بةيةكةوة بيَمانايةو
ئةوانةى ئةو تيَإوانينةيان هةية ،بيَئاطان
لة مادةى ( ،)140ضونكة ئةو مادةية
سةربةخؤيةو دةستوورييةن بإيارى
لةسةر دراوة».
راطةياندنى ن��اردن��ى راويَذيَكى
َ
فيدراليى سةبارةت
لةوجؤرة بؤ دادطاى
بــــة ثـــةيــوةنديى نيَوان مادةى
()140ء سةرذميَريى طشتيى دانيشتووان
ل��ةالي��ةن حكومةتى عيَراقييةوة لة
كاتيَكداية ،كة تائيَستا بة رةسميى ئةو

داواية نةطةيشتووةتة دادطاى ناوبراو.
ل���ةوب���ارةي���ةش���ةوة م��ح��ةم��ةد
َ
فيدراليى
نةقشبةندى ،ئةندامى دادطاى
عيَراق بة رؤذنامةى راطةياند« :تائيَستا
ئ��ةو داواي���ةى حكومةتى عيَراقيمان
بة رسميى ثيَنةطةيشتووة ،ب��ةآلم لة
ريَطةى راطةياندنةكانةوة هةنطاوى لةو
جؤرةمان بيستووة».
ن��اردن��ى ئ��ةو ثرسة ب��ؤ دادط��اى
َ
فيدراليىء ئةطةرى يةكالييكردنةوةى
دذ ب��ة ب��ةرذةوةن��دي��ى ك��ورد هةية،
بةوثيَيةى بـــــةثـــيَى مــــادةى
()94ى دةستوورى هةميشةيى عيَراق
بإيارةكانى داطاى ناوبراو مولزةمن
لةسةر هةموو اليةنةكانى حكومةتء
َبةجي بكريَتء
ثةرلةمانء دةبيَت جي َ
ه��اوك��ات ثيَكهاتةى دادط��اك��ةش ،كة
بةشيَوةى تةوافوقى تائيفىء نةتةوةيى
دابةشكراوة ،هةإةشةية بؤ سةر ئةو
ثرسة ،بةوثيَيةى لة كؤى ( )9ئةندامى
َ
فيدراليى ،سيانيان كوردنء
دادط��اى
ضواريان شيعةنء دووانةكةى تريش
عةرةبى سوننةو توركماننء كورد
تةنيا سيَيةكى ثيَكهاتةى ئةو دادطاية
ثيَكدةهيَنيَت ،كة تيايدا كيَشةكان بة
دةنطدان يةكاليى دةكريَنةوة.

ئةنجومةنى وةزيراني ع َيراق

		
سةرؤكى ليذنةى باآلى سةرذمَيريى دانيشتووانى عَيراق بؤ

:

()%17ةكةى هةريَم ،بة ريَككةوتنى سياسيى دانراوةو سةرذميَريى يةكاليى دةكاتةوة

راثؤرتى :كاروان عومةر
د .مةهدى عةالق ،سةرؤكى ليذنةى باآلى
سةرذم َيريى طشتيى دانيشتووانى ع َيراق،
ئاشكراي دةكات كة ث َيشتر بةرثرسانى
هةر َيميان لة دواخستنى سةرذم َيريى
دانيشتووان ئاطاداركردووةتةوةء دان
بةوةشدا دةن َيت كة هةند َيك اليةن
داواى دواخستنيان كردووة.
د .مةهدى عةالق ،جةخت لةسةر ئةوةش
دةكاتةوة كة ر َيذةى ()%17ى هةر َيم،
بةث َيى ر َيككةوتن َيكى سياسيى دانراوةء
دةرةنجامى سةرذم َيريى ،يةكاليى
دةكاتةوة.
ب��إي��ارى دواخستنى سةرذميَريى
طشتيى دانيشتووانى عيَراق لـــــــة
()2010/10/24ةوة بؤ ()12/5ى ئةمساأل،
طومانى لةسةر ئةو بإيارة دروستكرد،
بةتايبةت كة ئاماذةكان بؤ ئةوة بوون ،ئةو
دواخستنة ،هيَندةى سياسيى بووة ،تةكنيكى
نةبووةء لةو بارةيةوة د .مةهدى عةالق،

د .مةهدي عةالق
سةرؤكى ليذنةى باآلى سةرذميَريى لة
عيَراقدا كة هاوكات سةرؤكى دةزطاى
نيشتماني سةرذميَرييةكانة لة وةزارةتى
ثالندانانى عيَراق ،ئةوةي رةتكردةوة ،كة
بإياري دواخستني وادةي سةرذميَريي،
ل��ةذَي��ر ف��ش��اردا دراب �َي��تء ئةنجومةني
وةزيراني عيَراق بةشيَوةيةكي شةفافانة
ئةو ثرسةي تاوتوآ كردووةء ئةو بإيارة،
بإياريَكي حكوميي ب��ووة بة مةبةستي
ضارةسةركردني هةنديَك كيَشة ،بةآلم بة
رؤذنامةى راطةياند« :هؤكاري ئةو بإيارة
بؤ ئةوة دةطةإيَتةوة ،هةنديك اليةن داواي
دواخستني سةرذميَرييان ك��ردووةء
حكومةتي عيَراقء دةزطاكةمان وةكو
َ
هةولدةدات سةرجةم
اليةنيَكي هونةريي،
ثيَكهاتةكانيء ناوضةكاني عيَراق بةشداربن
لة ثرؤسةي سةرذميَرييدا ،بيَئةوةي هيض
اليةنء ثيَكهاتةو ثاريَزطايةك ،يان ضةند
ثاريَزطايةك ،بايكؤتي بكةن ،تا ئامانجي
ئةنجامداني ئةو سةرذميَريية بثيَكيَتء
كةموكورتى نةبيَت».

يةكةم اليةنى نيطةران لة بإيارى
دواخ��س��ت��ن��ى س��ةرذم��يَ��ري��ى طشتيى
كوردستانة،
هةريَمى
دانيشتووان،
بةوثيَيةى بةرثرسة ئيدارييةكانى موسألء
هةنديَك اليةنى ع��ةرةب��ىء توركمانى
ك��ةرك��وك ،لةطةأل ئ���ةوةدا ب��وون ،ئةو
سةرذميَريية دوا بخريَت تا ئةو كاتةى
ب��ة تيَإوانينى ئ���ةوان ،طؤإانكاريية
َ
سالى( )2003لة
ديمؤطرافييةكانى دواى
ناوضة دابإاوةكان ضارةسةر دةكريَن،
ب��ةآلم د .مةهدى ع��ةالق ،ئاماذة بةوة
دةك��ات :ثيَشتر حكومةتى هةريَميان لة
بإيارى دواخستنى سةرذميَريى ئاطادار
كردووةتةوةو وتى« :ثيَش ضةند رؤذيَك
لة كؤبوونةوةي ئةنجومةني وةزيراني
عيَراق ،وةزارةت��ي ثالنداناني حكومةتي
هةريَممان ئاطاداركردةوة كة نيازيَك هةية
بؤ دواخستني سةرذميَريي ،كؤبوونةوةم
لةطةأل وةزيري ثالنداناني هةريَم سازداو
لةو خاآلنةم ئاطاداركردةوة كة لة مياني
كؤبوونةوةكةي ئةنجومةني وةزيراندا

ت��اوت��وآ دةك��رَي��ن ،س���ةرةإاي ئ��ةوةي
وةزي��رى ثالندانانى هةريَم ،نيطةرانيي
خؤي نيشانداوة ل��ةوب��ارةي��ةوة ،بةآلم
ئاماذةي بؤ ئةوة كرد ،كة ئةطةر حكومةتي
ناوةندي بإياري دواخستني سةرذميَريي
بدات ،ئةوا ئةوان ريزي ليَدةطرن».
دواخستنى ن��ؤي��ةم سةرذميَريى
طشتيى دانيشتووان لة عيَراقدا كة لة ثاش
سةرذميَريى َ
سالى()1957ةوة ،ضاوةإاون
دةكريَت كة شةرعيرتين سةرذميَريى
بيَت ،طومانى لة دووب��ارة دواخستن،
يان هةر ئةنجام نةدانى دةكريَت ،بةآلم
د .مةهدى ع��ةالق ،خؤى لةو ئةطةرانة
الدةداتء َ
دةليَت« :ئيَمة اليةنى حكوميى
ناوةندي
حكومةتي
جيَبةجيَكارينء
بإياري ئةنجامداني سةرذميَريي دةداتء
ثابةندن بة بإيارةكاني حكومةتء ئةطةر
حكومةتي ناوةندي بإياري دووب��ارة
دواخستني دا ،ئةوا ئةوان ثيَوةى ثابةند
دةبن».
م�������ادةى()140و ه��ةن��ط��اوةك��ان��ى
جيَبةجيَكردنى ،دةب��ةس��ت��رَي��ن��ةوة بة
بإيارى دواخستنى سةرذميَريى طشتيى
دانيشتووانةوة ،بةوثيَيةى ئةنجامدانى
سةرذميَريى ريَ��ذةى نةتةوةكان لةو
ثاريَزطايانةدا دياريدةكات كة كيَشةيان

بةرثرسانى هةر َيممان
لة دواخستنى
سةرذم َيريى،

ئاطاداركردةوة

ل��ةس��ةرة ،س��ةرؤك��ى ليذنةى ب��اآلى
دانيشتووانى
طشتيى
سةرذميَريى
ع��يَ��راق ،ب��وون��ى ثةيوةندييةكى لةو
ج��ؤرة رةت��دةك��ات��ةوة ،ب��ةآلم ئاماذة
ب��ةوةدةك��ات :هةنديَك لة وةزي��رةك��ان
داواى يةكالييكردنةوةى ئةو ثرسةيان
َ
َ
دةليَت:
فيدرالى ك��ردووةء
لة دادط��اى
«سةرذميَريي دانيشتووان كة يةكيَكة لة
قؤناغةكاني جيَبةجيَكردني ئةو مادةية،
هيض ثةيوةندييةكي نيية بة ثرؤسةي
سةرذميَريي دانيشتوواني عيَراق ،ضونكة
هةريةك لة دوو ثرؤسةية بة ميكانزميَكي
جياواز ئةنجامدةدريَن ،بةآلم سةرةإاي
ئةوةش هةنديَك لة وةزيرةكاني حكومةتى
عيَراقى ،ثيَشنيازيَكيان بةرزكردةوة كة
َ
فيدرالي ،ئةو ثرسة يةكاليي
دادط��اي
بكاتةوة».
ريَــــــذةى
ضــاوةإواندةكريَت
()%17ى هةريَمى كوردستان لة بودجةدا،
بةثيَى دةرئةنجامى سةرذميَريى طشتيى
دانيشتووان طؤإانكاريى بةسةردا بيَت ،لة
رووى كةمبوونةوة ،يان زيادكردنييةوةو
لةوبارةيةشةوة د .مةهدى عةالق ،ئاشكراي
ك��رد« :ريَ��ذةي ( )%17كة بؤ هةريَمي
كوردستان دانراوة ،بةثيَي ريَككةوتنيَكي
سياسيي ئةنجامدرابوو ،تةنيا ئةنجامةكاني
سةرذميَريي ئةوة يةكاليي دةكةنةوة كة
ذمارةي دانيشتوواني هةريَمي كوردستان،
لةو ريَذةية زياترة ،يان كةمترة».
ناوهيَنانى هةنديَك لة كةمايةتييةكانيش،
بةتايبةت ئيَزدييةكان وةك نةتةوةيةكى جيا
لة كورد لة فؤرمى سةرذميَرييدا ،كيَشةى
ليَكةوتةوةء سةبارةت بةو كيَشةيةش،
ع��ةالق رايطةياند« :ئةو ثرسة يةكيَك
بووة لة كيَشةكانء ئةنجومةني وةزيران
بإياريداوة كة ليذنةيةكي نيشتمانيي
ثيَكبهيَنريَت بة مةبةستي يةكالييكردنةوةي
دةستنيشانكردني نةتةوةكان».
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وةبيرهينانةوة
تةنيا بؤ
َ

حكومةت دؤسيةى نةوت ديزة بةدةرخؤنة دةكات
راثؤرتى :هيوا جةمال

تائ َيستا حكومةتى هةرَيمى كوردستان
بةَل َينةكانى سةبارةت بة نةوت نةه َيناوةتة
دىء بةردةوامة لة سةرث َيضيى بةَل َينء
بإيارةكانىء ياساى نةوتء طازى هةرَيمى
كوردستانيش ث َيش َيلدةكاتء بةردةوام
لةإَيى تانكةرةوة نةوت رةوانةى دةرةوة
دةكات.

شكاندنى بةَل َينةكان

سةرؤكى حكومةتى هةرَيمى كوردستان،
رؤذى  2010/8/7ل��ة كؤنفرانسَيكى
َ
بةلَيني دا
رؤذنامةوانييدا لة سلَيمانى
دواى كؤتاييهاتنى ثشووى ثةرلةمان «بة
دات��ا» شةفافييةت لة نةوتدا لة ثةرلةمان
رابطةيةنن ،هةروةك وتى« :پاش كؤتاييهاتنى
َ
كؤمةلَيك باسء خواس
پشووى ثةرلةمان،
لةوبارەيةوة ورووژَينراون ،دەبَيت بة ورديى
قسةو طفتوطؤيان لةسةر بكةين بة داتاء ئامار،
وةآلمى ثرسيارةكان دةدةينةوة» .وتيشى:
هةندَيك لةو ثرسيارانةش جدييء بةجَين،
هةرضةندة هةندَيكيان بؤ شَيواندنى ناوى
هةرَيمى كوردستانة».
بةلَينةى د.بةرهةم ئةحمةد َ
ئةم َ
سالح ،لة
كاتَيكداية كة ثشووى ثةرلةمانى كوردستان
لة  2010/9/1ت��ةواو ب��ووةء جطة لة دوو
كؤبوونةوة لةطةأل سةرؤكى فراكسيؤنةكان،
هيض دات��اء وردةك��اري��ي��ةك لة ثةرلةمان
نةخراوةتة روو.
لة كؤبوونةوةى سةرؤكى فراكسيؤنةكانء
ئةنجومةنى وةزي��ران جارَيكء وةزي��رى
سامانة سروشتييةكان جارى دووةم ،طفتوطؤ
لةبارةى نةوتةوة كرابوون ،طفتوطؤكان زياتر
بةجي نةكردنى بإطةء مادةكانى
باسى جَي َ
ياساى نةوتء طاز بوون ،جطة لة باسى ئةو
ثاآلوتطانةى كة بة ناإةسميى لة هةرَيمي
كوردستان دامةزراون.
بةثَيى زانيارييةكان زياتر لة ()80
بى َ
مؤلةت لة هةرَيمى كوردستاندا
ثاآلوتطةى َ
كار دةكةن ،بةآلم ئاشتى هةورامى ،وةزيرى
سامانة سروشتييةكان لة كؤنفرانسَيكى
رؤذنامةوانييدا رايطةياند )40( :ثاآلوتطةى
بضووك لة هةرَيمى كوردستاندا كار دةكةن.
له بإيارَيكدا به ژم��ار ه ( )8127له
ی ههرَيم
ی حكومهت 
 ،2010/7/19سهرؤك 
بإياري دا خاوهن (ثاآلوتط ة بچووكهكان) بؤيان
ی
ی وهزارهت 
ههي ه به ههماههنگيیو هاوكاري 
(بارزگانیو پيشهسازيی) ثاآلوتطةكان بگؤإن
ی پيشهسازيی،
ی تر 
ی لهكهرتَيك 
بؤ بهكارهَينان 
ی ههرَيم ،يان ب ه
يان بيگوازنهو ه بؤ دهرهو ه 
ی الدهبرَين.
تهواوي 
وه
ی لهو ه كردووهته 
نووسراوهك ه جهخت 
ی ئهو داواكارييان ه
جي نهكردن 
لهكات 
ی جَيبه َ
ی
لهاليهن خاوهن ثاآلوتطةكانهو ه تا كؤتاي 
ی
ی ياساي 
ی ناوخؤ ئيجرائات 
ئهمساأل ،وهزارهت 
ی گشت ثاآلوتطةكان.
وهردهگرَيت بؤ البردن 
ئةوةى تَيبينيى دةكرَيت ،ئةوة نزيكةى
( )75رؤذ بةسةر ئةو بإيارةدا تَيثةإيوة،
بةآلم تائَيستا هيضكام لةو ثاآلوتطة ناياساييانة
دانةخراونء ئةوانةى كة َ
مؤلةتيشيان هةية
كاريان بة بإيارةكة ن��ةك��ردووة ،ئ��ةوة لة
كاتَيكداية بة وتةى د.ئاشتى هةورامى ،ثاآلوتطة
هةية كة رؤذانة تةنيا تواناى ثاآلوتنى ()10
بةرميل نةوتى هةية.
بوونى ثاآلوتطةى نةوتيى ،كة رؤذانة ()10
بةرميل نةوت َ
بثالَيوَيت ثَيضةوانةى ياساكةيةء
َ
ساليى ( )3600بةرميل نةوت دةكات ،بةآلم
بةثَيى مادةى يةك ،بإطةى بيستء شةشى
ياساي نةوتء طازي هةرَيم ،بةرهةمهَينانى
بازرطانى :بةرهةمهَينانى رؤذانةية كة لة
( )5000بةرميل كةمتر نةبَيت لة ماوةى ()12
مانطدا ،ئايا ئةمة ثاآلوتطةش دةطرَيتةوة؟ ئةى
هيض ياسايةك هةية بؤ ثاآلوتطةكان؟
هةر لة كؤبوونةوةى حكومةتء سةرؤكى
فراكسيؤنةكان ،حكومهتء پهرلهمانيش دانيان
نا ب �هوهی ك ه كهموكوإيی هةي ة لهإووی
كردنهوهی ثاآلوتطةكان ،ك ه هيچ َ
مؤلهتَيكی
ياساييان نييه ،ياخود ل ه شوَينی ديك ه
َ
مؤلهتيان وهرگرتووه ،ل ه كاتَيكدا ك ه بهپَيی
مادةى ( )22لة ياسای نهوتء طاز دهبَيت
َ
مؤلهتی ثاآلوتطةكان ل ه وهزارهت��ی سامان ه
سروشتييهكان وهربگيرَيت.
لة بإيارَيكى تردا كة ئةنجومةنى وةزيران
بةژمار ه ( )8128ل ه  2010/7/19دةريكردووة،

ی تايبهت
ی ناوخؤ هَيزَيك 
بإياردراو ه وهزارهت 
ی نهوتو گازو
ی دامهزراوهكان 
بؤ پاراستن 
ی نهوت لهههرَيم دروست بكات.
چاالكييهكان 
ی خستووهتهإوو؛ ك ه
بإيارهك ه ئهوهش 
ی
ی 2010/10/1هو ه كؤمپانياكان 
له رؤذ 
ی تايبهت بؤيان نيي ه
ی كهرت 
ی ئاسايش 
پاراستن 
ی
بهردهوامبن له كاركردن لهگهأل كؤمپانياكان 
نهوت.
سةبارةت بةم بإيارةش ج��ةالل شَيخ
كةريم ،بريكاريى وةزارةتى ناوخؤى حكومةتى
هةرَيم بة رؤذنامةى راطةياند :ئةو هَيزانة
دروست بوونء دةستبةكار بوون ،ئـَيـسـتا
نزيكةى ()%80ى شوَينةكانيان وةرطرتووةء
ئةوانى ديكةش وةردةطرن.

بةجي نةكردنى ياسا
ج َي َ

ياساى نةوتء طازى هةرَيمى كوردستان-
عَيراق ،بة ذمارة ()22ى َ
سالى ( )2007لة
خولى دووةم��ى ثةرلةماندا دةنطى لةسةر
دراوة ،ئةطةرضى لةبارةى ئةم ياسايةوة
حكومةتي بةغدا طرفتى لةطةأل هةولَير هةية،
بةآلم حكومةتي هةرَيميش ئةو ياسايةى
بةجي نةكردووة.
جَي َ
لة ياساكةدا ئاماذة دةكات ،بة دامةزراندنى
ه��ةري��ةك لة كؤمثانياكانى (كؤمثانياى
كوردستان بؤ دؤزينةوةء وةبةرهَينانى نةوت
( ،)KEPCOكؤمثانياى كوردستانى نيشتمانى
ن��ةوت ( ،)KNOCكؤمثانياى كوردستان
بؤ هةناردنى نةوت ( ،)KOMOكؤمثانياى
ك��وردس��ت��ان ب��ؤ ثرؤسةكانى ث��اآلوت��نء
ثاشكؤكانى  )KODOلةطةأل (سندووقى
كوردستان بؤ داهاتة نةوتييةكان .)KOTO
بةثَيى وتةى شارةزايان بة دامةزراندنى
ئةو كؤمثانيايانة ثرؤسةى نةوتء طاز لة
هةرَيمى كوردستان دةضَيتة قؤناغَيكى نوَيوة.
َ
عةبدولآل مةال نورى ،ئةندامى ليذنةى
پيشهسازيىء وزهء سهرچاو ه سروشتييهكان
لة ثةرلةمانى كوردستان ،بة رؤذنامةى
وت« :ل��ةإووى ئابوورييةوة ئةو كؤمثانيا
َ
خؤمالييانة بةشَيك لةو داهاتانة دةطَيإنةوة
بؤ هةرَيمى كوردستان كة كؤمثانيا بيانييةكان
لة ب��وارةك��ان��ى وةبةرهَينانء ثاآلوتنء
هاوردةكردنى نةوتى هةرَيم تائَيستا بؤ
خؤيانى دةبةن ،ضونكة بةثَيى ياساكة ئةو
كؤمثانيايانة دةتوانن ببنة شةريك لةطةأل
كؤمثانيا بيانييةكان».
ياساكة ئةركى رَيكخستنى ئةو ضوار
كؤمثانيايةى خستووةتة سةر وةزارةت��ى
سامانة سروشتييةكانء دام��ةزران��دن��ى
سةرؤكء ئةنجومةنى كارطَيإى سةرجةم ئةو
دةزطايةنةشى خستووةتة سةر ئةنجومةنى
وةزي��ران ،بة مةرجَيك زؤرينةى رةهاى
ئةندامانى ثةرلةمان ثةسةندى بكةن.
بايةخَيكى ترى طرنطى دامةزراندنى
ئةم كؤمثانيايانة ئةوةية ،كة كارةكانيان
لةذَير ضاودَيريى ثةرلةماندا دةبَيت ،ئةمةش
شةفافيةت لة كةرتى نةوتدا دةستةبةر
دةكات.
َ
فيدإالى
ئاريان محةمةد ،ثسثؤإى ياساى
بةثَيويستي دةزانَيت؛ كةرتى نةوتء ثرؤسةى
ن��ةوت لة هةرَيم بخرَيتة ذَي��ر ضاودَيريى
ثةرلةمانةوةء هاوآلتييانيش ئاطادارى
وردةكاريى داه��اتء شَيوازى دةرهَينانء
فرؤشتنى نةوتى هةرَيمى كوردستان بن.
ضاودَيران لةو بإوايةدان ،كة هؤكارى
كؤمثانيايانةء
دانةمةزراندنى ئ���ةو
داهاتةكان بؤ ئةوةية:
س���ن���دووق���ى

«حكومةتى هةرَيم نايةوَيت ثإؤسةى نةوت
لة ضوارضَيوةيةكى ياساييدا بةإَيوةبضَيت»،
ه���ةروةك ع��ةب� َ
�دول�لآ م��ةال ن���ورى ،وت��ى:
«هةستدةكةين كة ئيرادةيةك هةية كار لةسةر
ئ��ةوة دةك��ات هةموو كارةكانى ثرؤسةى
نةوت لة دةسةآلتةكانى وةزي��رى سامانة
سروشتييةكاندا حةسر بكرَيت».
هةر بةثَيى ياساى نةوتء طاز ،مادةى
( )15پَيويست ه پرسی داهات ملكهچ بَيت بؤ
بهدواداچوونی پهرلهمان ،ب��ةآلم تائَيستا
جي نهكراوه ،هةرضةند
ئهم مادهي ه جَيبه َ
حكومةت لةوبارةيةوة ضةند جارَيك بإيارى
دةركردووة.
بةثَيى مادةى ()15ي ياساكة سندووقى
كوردستان بؤ داهاتة نةوتييةكان دادةنرَيت
(كة وةك باسكرا دان��ةن��راوة) كةسايةتى
مةعنةوييء سةربةخؤى لة بوارى كارطَيإيىء
داراييدا هةية.
بةثَيى بإطةى سَيي مادةكة ثَيويستة
وةزارةت ه��ةم��وو زان��ي��اري��ي��ة داراي��ي��ة
َ
مؤلةتةكانء
ثَيويستةكانى ثةيوةست بة
طرَيبةستة نةوتييةكان بة سندووقى ()koto
بدات.
بةثَيى بإطةى ثَينجةمى هةمان مادة،
سندووقةكة دةكةوَيتة ذَي��ر ضاودَيريى
ثةرلةمانةوة ،لةبإطةيةكى تردا ثَيويستى
دةكات هاوآلتيانيش ئاطادرى بن.
هةروةها بةثَيى مادةى ( )17كارةكانى
سندووقى كوردستان بؤ داهاتة نةوتييةكان
لةذَير ضاودَيريى ثةرلةماندا دةبَيت.
لة ضةند شويَينَيكدا لة ياساى نةوتء طاز
جةخت لةسةر ئةوة كراوةتةوة ،كة ثَيويستة
ثةرلةمان ضاودَيريى داهاتةكانى نةوتء طاز
بةجى نةكراوة.
بكات ،بةآلم تائَيستا ئةوة جَي َ

نةوتةكة هةر دةإوات

تائَيستا لة رَيى تانكةرةكانى نةوت لة
مةرزةكانى هةرَيمى كوردستانةوة نةوت
ئاوديو دةكرَيت ،ئةوة لةكاتَيكداية ياساى
نةوتء طازى هةرَيمى كوردستان بة روونى
باسى «نةوت»ء «نةوتى خاو»ى كردووة.
م��ادةى يةكةمى ياساكة بةم شَيوةية
ثَيناسةى نةوتء نةوتى خاوى كردووة :بإطةى
يازدةيةم ،نةوت :هةر هيدرؤكاربؤناتَيكى
سروشتيى ،يان هيدرؤكاربؤناتَيكى تَيكةآلوى
سروشتيى ض لة دؤخى طازيى ،يان شليى
بَيت ئةوانةش دةطرَيتةوة كة دةتوانرَيت
بطةإَيندرَيتةوة بؤ حةشارطةكة.
دوازدةي������ةم ،ن��ةوت��ى خ���او :هةموو
ه��ي��درؤك��ارب��ؤن��ات��ةك��ان��ى ش��ل ل��ة دؤخ��ة
سروشتييةكةى ،يان لة طازى سروشتييةوة
بةهؤى خةستكردنةوة ،يان هةر هؤكارَيكى
ثوختكردنى ديكة بةرهةمهَينرابن.
بؤ يةكةمجار ،مةسعود بارزانى ،سةرؤكى
هةرَيمى كوردستان لة كؤبوونةوةى لةطةأل
ئةنجومةنى وةزيران لة رؤذى 2010/7/15
رَينوَينی ب ه ئهنجومهنی وهزيران دا ،ك ه «ب ه
ت پاشماوهی بهرههم ه
هيچ شَيوهيهك نابَي 
َ
پالَيوراوهكانی نهوت ب ه شَيوهيهكی ناياسايی
ل ه ههرَيمی كوردستان دهربچن و داواشی
لَيكردن ك ه ب ه توندترين شَيو ه ههَلسوكهوت
لهگهأل ئهو مهسهلهيهدا بكرَيت».
ی ژم���ار ه ( )8129ل ه
بةثَيى ب��إي��ا ر 
ی
ی حكومهت 
ی سهرؤك 
 ،2010/7/19كة واژؤ 
ی لهسهره ،جهخت لهو ه دهكاتهوه؛
ههرَيم 
ی
ك ه «ب��ه هيچ شَيوهيهك نهوت 
خ��او ب��ه تانكهر دهرن �هچ �َي��ت ل ه
َ
ی
سنوورييهكان 
خال ه

ههرَيمهوه» ،ههروهها ئاماژ ه بهوه دراوه؛
ی
ی ههرَيم 
ی خاو له كَيَلگهكان 
ك ه دهبَيت نهوت 
ی
ی گواستنهو ه 
ی بؤر 
كوردستان تهنيا لهرَيگ ه 
(كهركوك-جةيهان) بَيت.
ی ن��ووس��راوهك��هدا،
ی ت��ر 
ل��ه بهشَيك 
ی
هاتووه« :به هيچ شَيوهيهك نابَيت بهرههم 
ی ههرَيم دةرچ�َي��ت ل ه َ
خال ه
ثاآلوتطةكان 
ی
بي رهزامهندي 
ی ههرَيم ،به َ
سنوورييهكان 
ی سامان ه سروشتييهكانو ب ه
وهزارهت��� 
ی رَيگة ياساييهكان».
رهچاوكردن 
د.ئاشتى هةورامى ،وةزي��رى سامانة
سروشتييةكاني حكومةتى ه��ةرَي��م لة
كؤنطرةيةكى رؤذنامةوانيدا لة هةولَير
ی ههرَيم
ی نهوت 
سهبارهت ب ه بهقاچاخبردن 
ی
ی خاومان رهوان ه 
بؤ دهرهوه ،وتی« :نهوت 
ی ك ه
ی ههرَيم ن �هك��ردووه ،ئ �هو ه 
دهرهو ه 
ی
دهنَيردرَيت ه دهرهوه ،به تهنيا پاشماو ه 
ی سوود وهرگرتن
ی نهوته ،ك ه دوا 
پَيكهاتهكان 
ی موزايهد ه
ی كؤمپانياكانء دوا 
لَيی ،ل ه رَيگ ه 
ی
دةنَيردرَيت ه ئ �َي��رانء ل �هوَي��و ه رهوان��� ه 
ی جيهان دهكرَيت».
بازاإهكان 
وهزيری سامان ه سروشتييهكان ئهوهشی
ی
ی بؤ پ��ار ه 
روون��ك��ردهوه ،ك ه داهاتهك ه 
ی خاو ل ه بيرهكانهو ه بؤ
ی نهوت 
گواستنهو ه 
ی كرَيكاران دهبَيـت،
ثاآلوتطةكانء ئهرك 
ی ئَيم ه ههر تهنَيك لهم
ی مهزهند ه 
وتيشی« :بهپَي 
ی
ی ك ه دهنَيردرَيتـ ه دهرهو ه ب ه نرخ 
پاشماوهي ه 
( )400دؤالر دهبَيـت ،ئهگهر بهم شَيوهيهش
ی
ی ( )20مليؤن دؤالر قازانج 
بَيت مانگان ه بإ 
ی تهنَيك ب ه ()300
دهبَيت ،بةآلم ئهگهر نرخ 
دؤالر بَيت ،ئهوا هيچ قازانجَيك نامَينَيتهوه».
وهزيری سامان ه سروشتييهكانی حكومهتی
ههرَيمی كوردستان رايگهياند :نهوتی خاوی
ههرَيمی كوردستان ب ه هيچ شَيوهيهك ناإوات ه
دهرهوهی ههرَيم ،ئهوهی رهوانهی دهرهوهی
ههرَيم دهكرَيت ،تهنيا بهرههمی نهوتهء
بهشَيوهيهكی رهسميیء ب ه َ
مؤلهتی ئَيم ه
رهوانهی دهرهوهی وآلت دهكرَيت.
بةآلم بةثَيى ياساى نةوتء طاز نةوتى خاو
هةموو هيدرؤكاربؤناتةكانى شل لة دؤخة
سروشتييةكةى ،يان لة طازى سروشتييةوة
بةهؤى خةستكردنةوة ،يان هةر هؤكارَيكى
ثوختكردنى ديكة بةرهةمهَينرابن ،ئةى ئةوة
ثَيى ناوترَيت نةوتى خاو؟
ثَيشتر د .ئاشتى هةورامى واى بآلوكردةوة
كة بؤ دةستكةوتنى طازوايل نةوت َ
دةثالَيون بؤ
بةرهةمهَينانى وزةى كارةبا ،بةآلم خؤ ئَيستا
طازى سروشتى بؤ ئةو مةبةستة بةكاردَيت،
لة ناوخؤشدا قةيرانى سووتةمةنى هةر
بةردةوامة ،ئةى ئَيستا بؤضى نةوتة خاوةكة
َ
دةثالَيون؟

رةخنة لة بةغدا،
هيض الى خؤمان

حكومةتى ه��ةرَي��م��ى ك��وردس��ت��ان
ب��ةردةوام رةخنة لة بةغدا دةطرن بةوةى
كة سياسةتَيكى شكستخواردووى لة بوارى
نةوتدا هةية ،لة كؤنطرة رؤذنامةوانييةكةدا
د.ئاشتى هةورامى ،دووب��ارةى كردةوةء
ی
ی عَيراق سياسهتَيك 
ی نهوت 
وتى :سياسهت 
شكستخواردووبووه ،بؤي ه حكومهتی ههرَيم
ی ههرَيميش
ی نهوت 
نهيانويستوو ه سياسهت 
ی نهوتهكهيان
ی راگرتن 
فاشيل بَيتء بإيار 
لة
داوه،

مةرزى ن َيودةوَلةتى باشماخ ،رؤذى  ،2010/10/5تانكةرةكان بةردةوامن لة بردنةدةرةوةى نةوت لة هةر َيم

دوايين لَيدوانيشيدا بؤ طؤظارى ()TIME
ى ئةمريكى د.بةرهةم ،سةرؤكى حكومةت،
سياسةتى نةوتى بةغدا بة «شكستخواردوو»
قةلةمداء َ
لة َ
دةلَيت« :عَيراق داهاتَيكى طةورةى
زؤر ثَيويست بةفيإؤ دةدات».
كةضى هةر بةثَيي وت��ةى ههورامی،
ی
ی كوردستان تهنيا بؤ ماو ه 
تائَيستا ههرَيم 
ی ناردووهت ه دهرهوه،
ی خاو 
چوار مانگ نهوت 
ی
ی ياسا 
ی پهسهندكردن 
ئهويش ل ه دوا 
نهوتءطاز بوو ه ل ه َ
ی .2008
سال 
ئةوة لةكاتَيكداية كة بةثَيى وتةى فةالح
عامريى ،سةرؤكى خستنة بازاإى نةوتى
عَيراق ،ناسراو بة (سؤمؤ) ،لةماوةى مانطى
ئةيلولى راب��ردوودا هةناردةكردنى نةوتى
خاو لة عَيراقةوة طةيشتووةتة ( )2مليؤنء
( )21هةزار بةرميل لة رؤذَيكدا.
لةاليةكى ديكةشةوة حسَين شةهرستانى،
لة نوَيترين ضاوثَيكةوتنيدا لةطةأل تةلةفزيؤنى
ئةلعَيراقيية ،رايطةياند :طرفتى طةورة لةنَيوان
بةغداء هةولَيردا سةبارةت بة نةوت هةية،
وتيشى :حكومةتى هةرَيم بؤى نيية بة
هيض شَيوةيةك نةوت بفرؤشَيتء هةموو
َ
مامةلةكانى لةوبارةيةوة ناياسايين.
س��ى س� َ
�ال��ى راب����ردوودا
��اوةى
�
م
�ة
ل�
َ
ثرسى نةوت لة ميدياى ئةهليىء ئازاد لة
هةرَيمى كوردستان قسةو باسى زؤرى
لةبارةوة كراوة ،بةآلم دواى راثؤرتةكةى
رؤژنامةی (نيويؤرك تايمز)ى ئةمريكايی،
كة لة ژم��ارەى رؤژى ()8ى تةممووزى
َ
ئةمسالدا بآلويكردةوةء تايبةت بوو بة
بردنةدةرةوةى نةوت لة رَيطةى تانكةرةوةء
بى ئاطاداريى حكومةتى ناوةندي ،ثرسةكة
َ
زياتر ورووذَينراء ناإةزايى جةماوةريى
لَيكةوتةوة.
نةبوونى شةفافييةتء ونبوونى داهاتى
نةوت لة هةرَيمى كوردستانداء رَينةدان
بة ثةرلةمانء رؤذنامةنووسان لةاليةن
حكومةتةوة بؤ لَي َ
كؤلَينةوة لةوبارةيةوة،
لةكاتَيكداية كة ئَيستا لة هةرَيمى كوردستاندا
( )32كؤمثانياى بيانيى ب��ةدواى نةوتدا
دةطةإَين.
د.عةلى حةسةن بةلو ،راوَي��ذك��ار لة
وةزارةتى سامانة سروشتييةكانى هةرَيمى
كوردستان لةوبارةيةوة رايطةياند :لة ئَيستادا
( )32كؤمثانياى جيهانيى ،كة لة ( )17وآلتةوة
هاتوون طرَيبةستيان لةطةأل حكومةتى هةرَيم
ئيمزا كردووة تا بةدواى نةوتدا بطةإَين.
لةاليةكى ديكةشةوة ،كؤمثانياى (دى
ئَين ئؤ)ى يةكَيك لةو كؤمثانيايانةى كة لة
هةرَيمى كوردستان وةبةرهَينانى لة نةوتدا
ئةنجامداوة ،بة بإى ( )75مليؤن دؤالر
غةرامة ك��راوة ،ئةوةش لةبةر ئةوةى كة
اليةنى سَييةمى لة ئةنجامدانى ثرؤذةى
وةبةرهَينانى لة هةرَيم بةشدار كردووة ،كة
حكومةتى هةرَيمة.
بةثَيى لَيدوانة رةسمييةكان هةرَيمى
كوردستان شوَينَيكى طرنطة لة جيهاندا لة
بوارى نةوتء طازداء ثَيشبينيى دةكرَيت،
نزيكةى ( )45مليار بةرميل نةوتى يةدةطء
لةنَيوان ( 100تا )200تريليؤن ثآ سَيجا،
ط��ازي ي��ةدةط ،لة هةرَيمي كوردستاندا
هةبَيت.

فؤتؤ :هيوا جةمال
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راظةى بودجة
حيزب لة مووضةى فةرمانبةردا
ب��ة ض��ةن��دي��ن رَي��ط��ةى ج���ي���اواز ،حيزب
ثةليهاويشتووةتة ناو بودجةوةو زؤرترين ثارةى
ميللةتى خستووةتة بةرذةوةنديى خؤيةوة ،بةدةر
لةو بودجةيةى كة ل��ةدةرةوةى ياسا مانطانة
دةدرَيتة حيزبةكان ،مانطانة بة ناوى مووضةى
خانةنشينء فةرمانبةرانةوة بة سةدان مليؤن
دينار دةضَيتة خزمةتى حيزبةوة.
سى رَيطةوة مووضةى فةرمانبةرانء
حيزب لة َ
خانةنشينةكانى ب��ؤ ب��ةرذةوةن��دي��ى خؤى
بةكارهَيناوة ،ضؤن؟
عةلى حةمةسالَح
يةكةم :ذمارةيةك زؤر كاديرى حيزبى
خانةنشينكراونء مانطانة لةناو بارةطا حيزبييةكانةوة لةسةر بودجةى
طشتيى مووضةى خانةنشينى وةردةطرن ،بؤ نموونة َ
سالى رابردوو
( )726مليارء ( )962مليؤن دينار بؤ مووضةو موكافةئةى خانةشينان
تةرخانكراوة ،لةو ثارةية ( )43هةزار كةس كة لة رَيطةى َ
مةلبةندةكانى
يةكَيتييةوة خانةنشينكراون ( )12مليارء ( )900مليؤن ديناريان
وةرطرتووة ،ئةمانة تةنيا رؤذَيكيش خزمةتيان نةبووة ،وةك كارمةندى
حكومةت.
دووةم :سةرجةمى كاديرة حيزبييةكانى يةكَيتىء ثارتىء ثاش ئةوانيش
َ
كؤمةلى ئيسالميى ،فةرمانبةرى
بة ذمارةيةكى زؤر كةمتر طؤإانء
بةبى ئةوةى تةنيا رؤذَيكيش وةك فةرمانبةر دةواميان
وةزارةتى دارايين َ
كردبَيت ،ئةم كاديرة حيزبييانة مانطانة لة بةإَيوةبةرَيتى رَيكخراوةكانةوة
مووضةيان دةدرَيتى لة بارةطا حيزبييةكان ،ئةو كاديرة حيزبييانةش كة
بةبى دةوامكردن مووضةخؤرى حكومةتنء مووضةكةشيان مووضةيةكى
َ
شياوة ،بؤ نموونة ئةندام َ
مةلبةند فةرمانبةرة بة ثلةى بةإَيوةبةرى
تةنفيزى ،كارطَيإ َ
مةلبةندء ئةندام مةكتةب هةية بة ثلةى راوَيذكار
مووضة وةردةطرَيتء لة تةنيشت ئةو مووضةيةشدا وةريدةطرَيت واذؤى
راوَيذكار دةكات ،نةك كارطَيإ َ
مةلبةند ،ئةمةش بووةتة هؤى ئةوةى
ساآلنة مووضةيةكى زؤر بؤ وةزارةتى دارايى بَيت ،ضؤن؟
ئةمساأل وةزارةتى دارايى ( )37هةزارء ( )788مووضةخؤرى هةية،
وةك وتم؛ بةشَيكى زؤريان كاديرى حيزبين ،لة َ
سالَيكدا ( )559مليار
دينار مووضةيانة ،كة ( )469مليؤن دؤالر دةكات ،ئةطةر رَيذةيةكى
طشتيش وةربطرين هةر فةمانبةرَيكى سةر بةم وةزارةتة لة َ
سالَيكدا ()12
هةزارء ( )429دؤالر وةردةطرَيت ،لةكاتَيكدا ئةطةر رَيذةيةكى طشتيى بؤ
فةرمانبةرانى وةزارةتى ثةروةردة وةربطرين ( )6هةزارء ( )421دؤالرة،
ضونكة ( )143هةزارء ( )314فةرمانبةرى هةيةو مووضةى َ
سالَيكى
هةمووشيان ترليؤنَيكء ( )141مليار دينارة ،بةثَيى ئةم شيكردنةوةيةى
سةرةوةش مووضةى هةر فةرمانبةرَيكى وةزارةتى دارايى دوو ئةوةندةى
مووضةى فةرمانبةرَيكى وةزارةت��ى ثةرةوةردةية ،ئةطةر مووضةى
فةرمانبةرانى وةزارةتى دارايى بةراورد بكةين بة مووضةى كارمةندو
سى ئةوةندة دةكات ،بؤ؟
ثَيشمةرطةكانى سةر بة وةزارةتى ثَيشمةرطةَ ،
حكومةت بؤ ئةمساأل ( )596مليار دينارى تةرخانكردووة بؤ ()122
هةزارو ( )471مووضةخؤرى وةزارةتى ثَيشمةرطة ،ئةطةر رَيذةيةكى
طشتيى وةربطرين ،ساآلنةى هةر مووضةخؤرَيك ( )4هةزارء ()65
دؤالرة ،لةكاتَيكدا رَيذةى تَيكإايى بؤ مووضةخؤرَيكى وةزارةتى دارايى
( )12هةزارء ( )429دؤالرة.
بؤضى مووضةى كارمةندانى وةزارةت��ى دارايى دوو ئةوةندةى
سى ئةوةندةى ثَيشمةرطة دةبَيت؟
كارمةندانى وةزارةتى ثةرةوةردةو َ
ضونكة بةشَيكى زؤر ئةو مووضةخؤرانة كاديرى حيزبينء
ئَيستا دةيان كةس كة بإوانامةيان نييةو كاديرى حيزبين ،مووضةى
راوَيذكار وةردةطرن ،بة سةدان كاديرى حيزبيش مووضةى بةإَيوةبةر
وةردةطرن.
سَييةم :ئةمساأل ( )4ترليؤنء ( )999مليار دينار ،بؤ مووضةى
َ
دةرمالة
فةرمانبةرانء خانةنشينء كاديرى حيزبيىء موكافةئةو
تةرخانكراوة ،كة ( )%43بودجةى طشتيى دةكات ،بةشى هةرة زؤرى
ئةم مووضةيةش بةشَيوةيةكى ناإاستةوخؤ ضووةتة خزمةتى حيزبةوة،
ضؤن؟
ئةميش لة رَيطةى ضةندين دةزطاو وةزارةتى جياوازةوة كة تاوةكو
ئَيستا لةذَير هةيمةنةى حيزبداية ،تاوةكو ئَيستا دوو دةزطاى ئاسايش
هةيةو ه��ةردوو دةزط��اى زانياريىء ثاراستنيش وةك كارمةندى
ئاسايشى طشتيى هةولَيرء سلَيمانى ئةذمار كراون،
ذمارةى فةرمانبةرانى ئاسايشى طشتيى سلَيمانى ( )17هةزارء
( )678فةرمانبةرةو مووضةى َ
سالَيكى هةموويان ( )125مليار دينارةو
ذمارةى فةرمانبةرانى ئاسايشى هةولَيريش ( )18هةزارء ( )819كةسةو
مووضةى َ
سالَيكى هةموويان ( )140مليار دينارة.
هةرضةندة وةزارةتى ناوخؤ ئَيستا يةكيطرتووةتةوة ،بةآلم زؤر
ئةستةمة لة ناوضةى دةسةآلتى يةكَيتيدا ئَيستا كةسَيك وةك كارمةندى
ئةم وةزارةتة دابمةزرَيتء يةكَيتى نةبَيت ،ضؤن هةمان شت لة ناوضةى
دةسةآلتى ثارتيشدا ئةستةمة ،ذم��ارةى فةرمانبةرانى وةزارةت��ى
ناوخؤش ( )95هةزارء ( )983كةسةو مووضةى َ
سالَيكيان ( )705مليار
دينارة.
وةك وةزارةتةكانى ديكة ،تاوةكو ئَيستا وةزارةتى ثَيشمةرطةش
لةذَير هةيمةنةى حيزبداية ،ذم��ارةى مووضةخؤرانى وةزارةت��ى
ثَيشمةرطةش ( )122هةزارء ( )471كةسةو مووضةى َ
سالَيكيشيان
( )566مليار دينارة.
حكومةتى هةرَيم ،ئةمساأل ( )625هةزارو ( )849مووضةخؤرى
هةية ،بةشَيكى هةرة زؤريان ئةوانةنن كة لةذَير دةسةآلتى حيزبدان،
بة ئاسايشء دةزطاى زانياريىء ثاراستنء وةزارةتى ثَيشمةرطةو
ناوخؤو داراييةوة ( )292هةزارء ( )731مووضةخؤرييان هةية ،لةو
مووضةيةش كة بؤ فةرمانبةران تةرخانكراوة ،بةشَيكى هةرة زؤرى بؤ
ئةم دةزطايانةية لة ( )4ترليؤنء ( )999مليار دينار )2( ،ترليؤنء()125
بؤ ئةو وةزارةتء دةزطايانةية ،كة ئاماذةم ثَيدا ،بةم ثَييةش ()%42.5
مووضةى فةرمانبةرانى كوردستان بةشَيوةى راستةوخؤو ناإاستةوخؤ
دةضَيتة خزمةتى حيزبةوة لة رَيطةى ئةم دةزطاو وةزارةتانةوة.
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سةدان مليار دينار
لة بودجةي ()2010ـى هةريَم بةطةأ نةخراوة
رؤذنامة
حكومةتى هةريَم نةيتوانيوة لة
َ
ئةمسالدا
( )10مانطى راب��ردووى
تةواوى ئةو بودجةية بةطةإ بخات،
كة لة َ
سالى ()2010دا ثةرلةمانى
كوردستان ثةسةندى ك��رد ،كة
بإةكةى ( )11ترليؤنء ( )436مليار
دينار بوو ،بةم هؤيةشةوة بة سةدان
مليار دينار لة بودجةى ئةمساأل
دةميَنيَتةوة بؤ َ
سالى داهاتوو.
ئةطةرضي وادةي خةرجكردنء
َ
سالي
بةكارهيَناني ب��ودج��ةي
( )2010لة كؤتايي نزيك دةبينةوة،
ي سندووقي
بةآلم تائيَستا بودجة 
َ
سالي ()2010
نيشتةجيَبووني
خ���ةرج ن��ةك��راوة ،ك��ة ب��إةك��ةي
( )200مليار دي��ن��ارة ،سةرؤكي
دةستةي وةبةرهيَناني هةريَمي
كوردستانيش ئاشكراي دةك��ات،
«ئ��ةوان ناتوانن كاتيَك دياريي
ي ثرؤذةكاني
بكةن بؤ دةستثيَكردن 
سندووقي نيشتةجيَبوون».
هيَرش م��وح��ةإةم ،سةرؤكي
دةستةي وةبةرهيَناني هةريَمي
كوردستان لةم بارةيةوة بة سايتى
سبةي راطةياند« :بإيَك لة بودجةي
سندووقي نيشتةجيَبوون ضووةتة
ي جيَبةجيَكردنةوة ،كة ئةويش
بوار 

ئيسماعيل طةآلَلةيى

( )35مليؤن دؤالرةو تةرخانكراوة
بؤ طوندنشينةكان».
ل��ةب��ارةي ب��ةش��ةك��ةي ت��ري
ي دةستةي وةبةرهيَنانةوة،
بودجة 
هيَرش موحةإةم ،ئاماذةي بؤ ئةوة
ي وةبةرهيَنان لةسةر
كرد :دةستة 
ي سندووقي
ريَنمايي قؤناغي يةكةم 
نيشتةجيَبوون نزيكةي ( )25هةزار
يةكةي نيشتةجيَبووني خستة
بواري جيَبةجيَكردنةوة ،كة ئةوةش
كاريَكي ط��ةورة ب��وو ،كاتيَكيش
ي ئةو
دةستةي وةبةرهيَنان داوا 
بودجةيةي كردووة مةرج نيية ئةو
بودجةية لة َ
ساليَكدا خةرجبكريَتء
خةرجيش ناكريَتَ ،
بةلكو ئيلتيزامي

ه َيرش عةبدولرةحمان

َ
ساليَكدا،
ئةو ثارةية دةكةين لة
هاوكات ئيَمة نزيكين ل��ةوةي كة
بإياري ثابةندبوونةكة بدةين بة
شيَوازيَك كة ئةمجارة جياوازبيَت لة
قؤناغي ثيَشوو.
ي بودجةي
سةبارةت بة دواكةوتن 
نيشتةجيَبوونيشةوة،
سندووقي
م��وح��ةإةم ،روون��ي��ك��ردةوة :ئةو
بودجةية ئةطةر لة مانطي كانوونى
َ
ئةمساليشةوة خةرج
دووةم���ي
بكرايةء دةستمان بكرداية بة
ثرؤذةكان ،لة كاتيَكدا كة بودجة لة
مانطي (نيسان)دا ثةسةندكراوةء لة
مانطي (ئايارو حوزةيران) دةستمان
ك����ردووة ب��ة ك��ارك��ردن ،ب��ةآلم

بودجةكة هةر خةرج نةدةكرا ،ضونكة
بةرنامةي خةرجكردني بودجةكة
بةو شيَوةيةية ،كة لة قؤناغي كؤتايي
ثرؤذةكةدا خةرجدةكريَت ،بةثَيي
ياساي بودجةش ئيَمة ئيلتيزامي
ثارةكة دةكةين ،لة هةمانكاتدا ئةو
ثارةية وةك ث��ارةي ئةو ثرؤذة
بةردةوامانة سةير دةكريَت ،كة
َ
سالي
ثارةكةي دةطةإيَتةوة بؤ
داهاتوو.
ل��ةالي��ةك��ى دي��ك��ةوة ،ه��ةر لة
بودجةى َ
سالى ()2010ى هةريَمى
كوردستاندا سةدان مليار دينار لة
بودجةي بةكارخستنء وةبةرهيَنان
ب��ةط��ةإن��ةخ��راوةء نزيكةي ()30
مليار دينارى دياريكراوة بؤ بانكي
ثيشةسازييء دةستي ليَنةدراوة.
َ
طةآللةيي ،ئةندامي
ئيسماعيل
ليذنةي داراييء كاروباري ئابووري
لة ثةرلةماني كوردستان رايطةياند:
«ضةندين ثرؤذة هةية لة ناوضةي
ي سليَمانيش
بادينانء لة ش��ار 
كة تائيَستا دةستي بؤ نةبراوةء
بودجةشي بؤ تةرخانكراوة ،بؤية لة
ئيَستادا ئيَمة بةدواداضوون بؤ ئةو
ثرؤذانة دةكةين».
لةوميانةدا ئةوةي ئاشكرا كرد:
نزيكةي ( )30مليار دينار دياريكراوة
بؤ بانكي ثيشةسازيي ،بةآلم دةستي
لي نةدراوة.
َ

ثيشوازيى لة رؤَلى كورد دةكات لة نابوكؤدا
ئةمريكا َ

هةورامى :دةتوانين ببينة تاكة سةرضاوةى نابوكؤ
ئا :شاآلو فةتاح

ئاشتى ه��ةورام��ى ،وةزي��رى
س��ام��ان��ة س��روش��ت��ي��ي��ةك��ان لة
ئةستةنبوأل رايطةياند« :كيََلطة
طازييةكانى باكوورى عيَراق ()6-3
مليار مةتر سيَجا طازي تيَداية،
ئةمةش لة بةكارهيَنانى ناوخؤء
ناوخؤى توركياش زياترةو تةواوى
ثيَداويستييةكانى هيََلى نابوكؤش
ثإدةكاتةوة».
ث���رؤذةى ط��ازى نابوكؤ ،كة
ل��ةالي��ةن ئةمريكاو ئ��ةوروث��اوة
ثشتطيريى دةك��ريَ��ت ،ه��ةر لة
س���ةرةت���اوة ب��ةدةس��ت كةميى
َ
دةناليَنيَت.
سةرضاوة طازييةكانةوة
دوايةمين دؤزينةوة طازييةكانى
هةريَمى كوردستان سةرنجى طشت
ريَكخةرانى ث��رؤذةك��ةى بؤ ئةم
هةريَمة راكيَشا ،لة سةرةتاوة عيَراق
بة طشتيى وةك اليةنيَكى ثشكدارى
َ
خةمليَنرابوو ،بةوةى
ثرؤذةكة
سةرضاوة طازييةكانى ئةم وآلتة
دةتوانن بةشيَكى ثيَداويستييةكانى
ئةوروثا بؤ طاز ثإ بكةنةوة ،بةآلم
لة ئيَستادا هةريَمى كوردستان لة
زارى باآلترين بةرثرسانى وزةوة
بانطةشةى ئةوة دةكات ،كة دةتوانن
تةواوى ثيَداويستييةكانى ثرؤذةكة
ثإبكةنةوة.
ئاشتى ه��ةورام��ى ،وةزي��رى
سامانة سروشتييةكانى هةريَمى
كوردستان ل��ةدواى مونتةدا سآ
رؤذي��ي��ةك��ةى وزةو ئابووريى
دةري���اى رةش ل��ة ئةستةنبوأل
بة رؤذنامةنووسانى راطةياند:
َ
دةخةمليَنن كة كيََلطة
ئةوان واي
طازييةكانى ب��اك��وورى عيَراق
( )200-100مليار ث��آ سيَجا
طازى تيَدابيَت ،كة دةكاتة (سآ-
شةش) مليار مةتر سيَجا ،ئةمةش
دةتوانيَت ثيَداويستييةكانى ناوخؤ
بؤ طاز ثإ بكاتةوةء بطرة زياتريش،
وةك َ
دةليَت« :ئةمة لة بةكارهيَنانى

د .ئاشتى هةورامى ،وةزيرى سةرضاوة سروشتييةكانى هةر َيمى كوردستان
ن��اوخ��ؤء ن��اوخ��ؤى توركياش
زياترةو تةواوى ثيَداويستييةكانى
هيََلى نابوكؤش ثإ دةكاتةوة».
َ
سالى ثار نورى ماليكى ،سةرؤك
وةزيرانى عيَراق دووثاتى كردةوة؛
كة عيَراق ئامادةى بةشداريكردنى
ثرؤذةى نابوكؤية ،بةآلم كيَشةكانى
نيَوان هةوليَرو بةغدا بوونة ريَطرى
ب��ةردةم ه��ةر هةناردةكردنيَكى
نةوت لة هةريَمةوة.
هةورامى ،لة مونتةداى وزةو
ئ��اب��ووري��ى دةري����اى رةش لة
ئةستةنبوأل ،طةشبينيى خؤى بة
ضارةسةربوونى كيَشةكانى نيَوان
هةوليَرو بةغدا ثيشانداء طلةيى
ئ��ةوةش��ى ك��رد ،ك��ة هةرضةندة
دةستوورى عيَراق ثرةنسيثةكانى
دابةشكردنى سامانء دةسةآلتى
دياريكردووة ،بةآلم هةنديَك لة
بةغدا دان بةو دؤخةدا نانيَنء هيَشتا

خةون بة هيَشتنةوةى دةسةآلت لة
دةستى يةك كةسدا دةبينن.
ل����ةو م���ون���ت���ةداي���ةدا كة
ش��ارةزاي��انء سياسةتمةدارانء
وةبةرهيَنانى ئةمريكى ،ئةوروثى،
توركى ،قةزوينىء عيَراقى لةخؤ
طرتبوو ،ه��ةورام��ى ،داواى لة
بةشداربووان كرد ،كة« :ئاطايان
بيَتء
نيطةرانييةكانمان»
ل��ة
داواى ليَكردن ،هةنطاوبنيَن بؤ
طرةنتيكردنى مافةكانى كورد ،كة
لة دةستووردا هاتووة.
ه��ةرض��ةن��دة ن���اوى حسيَن
شةهرستانى ،وةزيرى نةوتى عيَراق
لة ليستى بةشدارانى مونتةداكةدا
بوو ،بةآلم بةشدار نةبوو.
ل��ةالي��ةك��ى دي��ك��ةوة ،ريضار
مؤرنينطستارى نويَنةرى تايبةتى
هيالرى كلنتؤنى وةزيرى دةرةوةى
ئةمريكا بؤ ئؤراسيا لة كؤتايى هةمان

مونتةدادا بة رؤذنامةنووسانى وت:
«ئةطةر بتوانين طازى كوردةكان
وةدةستبيَنين ،ئةوة شتيَكى زؤر
ثؤزةتيظ دةبيَت».
مؤرنينطستار ،ثيَيوابوو؛ كة
ئةوانء توركياش بةاليانةوة طرنطة
طازى كوردستان بطوازريَتةوة،
بةآلم دواتر مؤرنينطستار ،باسى
ل��ةوة ك��رد؛ كة بةبآ رازيبوونى
بةغدا قورسة بتوانريَت هةريَمى
كوردستان بكريَتة ثرؤذةكةوة،
«ئ �َي��م��ة دان ب����ةوةدا دةن�َي��ي��ن
بةشداريكردن ل��ةو ث��رؤذةي��ةدا
ن��اب��يَ��تء ب��اش��ي��ش نيية بةبآ
ريَككةوتنيَك لةنيَوان هةوليَرو
بةغدادا».

سوود لة ث َيطة ئةلكترؤنييةكانى
(تودةيس زةمانء ئاسيا تايمز
ئؤنالين) وةرطيراوة.
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ثَيويستة داواكارى طشتيى لةو مةسةالنةدا بَيتة دةنط

«دةربازبوونى قاسم ئاغا ،بيَأيَزيية بة خويَنى
شةهيدانء دادطاكانى كوردستان»

		
قاسم ئاغا لةكاتى كوشتنى كورددا ر َيبةرايةتى حيزبى بةعس دةكات
راثؤرتى :رؤذنامة
دادوةرانء مافناسان ثَييانواية؛ لة مةسةلةى
دةستطيرنةكردنى قاسم ئاغاى كؤيةوة َ
خةلكى
كوردستان زياتر متمانةيان بة دادطاكانى
َ
كالبووةتةوةو بؤ طَيإانةوةى
كوردستان
رَي��زي دادطاكان دةتوانن لة رَي��ى ثؤليسى
َ
ودةولةتييةوة ئةو تاوانبارة دةستطير بكةن.
نَي
دواى ئةوةى كة كةسوكارى شةهيدانء
ئةنفالكراوانى كؤية َ
دلنيابوونةوة لةوةى كة
قاسم ئاغاى كؤية ،كة تاوانبارة بة شةهيدكردنى
( )19ثَيشمةرطةو ئةنفالكردنى ( )539هاوآلتى
طوندةكانى دةوروبةرى كؤية ،لة كوردستانة،
ذمارةيةكى زؤر سكاآلى ياساييان لة دذى
ئةو كؤنة جاشانةى رذَيمى بةعس تؤمار كرد،
بؤ ئةو مةبةستةش كةمثةينَيكيان ثَيكهَيناو
بةردةوام دةبن تا دةطةنة ئةنجامى سةرةكيى
خؤيان.
هةرضةندة بةثَيى ئةو زانيارييانةى لة
بةردةستى رؤذنامةداية ،قاسم ئاغا ،لةسةر
( )18كةيسى جياوازى كوشتن ،فةرمانى طرتنى
لةاليةن دادطاى كؤيةوة بؤ دةرض��ووةو ئةو
( )18سكاآلكارة لة نامةيةكياندا بؤ هةريةك
لة سةرؤكى هةرَيمء وةزيرى دادى حكومةتى
هةرَيم داواى دةستطيركردنء دادطاييكردنى
ئةو تاوانبارةيان كردووة ،بةآلم بةثَيى وتةى
نةوزاد هادى ،ثارَيزطارى هةولَير كة دوَينآ لة
كؤنطرةيةكي رؤذنامةوانيدا رايطةياند؛ قاسم
ئاغا لة هةولَير دةركراوة بةبآ ئةوةي دةستطير
بكرَيت.
لةوبارةيةوة هيوا جةمال ،ئةندامى كةمثةينى
دادطاييكردني قاسم ئاغا ،بة رؤذنامةى وت:
«ياداشتمان ئاراستةى سةرؤكى هةرَيم
كردووةء داوامان كردووة ،كة ئةو تاوانبارة
بدرَيتة دادطا ،ضونكة مافى طشتيى لةسةرة ،ئَيمة
وةكو كةسوكارى شةهيدان زؤر َ
دلطرانين بة
ئاطاداركردنةوةى ئةو تاوانبارة بؤ بةجَيهَيشتنى
كوردستان ،دةشثرسين؛ ئايا هيض كةسَيك هةية
لة كوردستاندا نةزانَيت كة قاسم ئاغا ،تاوانبارة؟
ئةى ضؤن دادطاو دةسةآلتداران ئةمة نازانن؟
ئايا ض دةسةآلتَيك لة دنيادا رَيطة بة هةآلتنى
تاوانبارَيك دةدات؟».
هةر سةبارةت بةو مةسةلةية ،ناوةندى
ضاك دذ بة ئةنفالكردنء جينؤسايدى طةلى
كورد لة راطةيةنراوَيكيدا ئاماذة بةوة دةكات؛ كة
هيچ پاساوَيك ناتوانَيت شةرعيةت بة َ
دالدەدانو
شاردنةوەی ئةو كةسانة بدات ،كة دةستيان به
خوَينی دهيان الوی شارەكانو پَيشمهرگهی
ناو سةنگةرةكان س��وورةو تؤمةتبارن بة
بَيسةرو شوَينكردنی ه��ةزاران ئهنفالکراو،
نووسيويشيانة «ئَيمه وهک کؤميتهکانی
ئهوروپاو ئةمريکاو ئوستراليای ناوهندی
چ��اک ،پشتيوانيی كةسوكاری شةهيدانو
ئةنفالكراوانی دەشتی كؤية دەكةينو جةخت
َ
هةلةبجة
لة پشتگيريی کؤميتهی ناوهندی
چاک له کوردستان دةكةينةوە ،هةماهةنگلةگةأل رَيکخراوه مهدهنييهکانء کهسوکاری
ئهنفالکاراوانء کيميابارانکراوانی ناوچة
َ
قؤليان لة
جياجياكانی كوردستانين ،كة
َ
كؤمةلكوژی
رسواکردنی تاوانبارانی ئةنفالو
هةل َ
َ
ماليوە ،كة بةداخةوە دەسةآلتی كوردستان
بةبي حسابكردن
دادگاييكردنيان
لةبری
َ
بؤ م��افو هةستی كةسوكاری شةهيدان
كَيبةركَييانة لةسةر شاردنهوهو دهربازكردنيان
لهدهستی ياسا.
س��ةب��ارةت ب��ة الي��ةن��ة ياساييةكةى،
ثارَيزطاريكردنء دةربازكردنى تاوانبارَيكى
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وةك��و قاسم ئاغا لةاليةن دةسةآلتدارانى
كوردستانةوة ،دادوةر د.لةتيف مستةفا ئاماذة
بةوة دةكات بةثَيى ياساى سزادانى عَيراقى لة
مادةكانى ()272 ،271 ،270دا هةركةسَيك كة
َ
دالدةى تؤمةتبارَيك بدات كة سكاآلى ياسايى
لةسةربَيت لةاليةن هةر دادطايةكةوة ،ياخود
ئاسانكاريى بؤ بكات بة راكردن ،ئةو كةسةش
تاوانبارةو سزاكةى بةندكردنة ،وتيشى« :ئةمة
جطةلةوةى كة ئةم مةسةلةية تةجاوزكردنء
ثشتطوَيخستنى راى طشتيية».
ئةو دادوةرة ثَييواية :كة دةبوو داواكارى
طشتيى سكاآلى لة دذى ئةو كةسانة بجوآلنداية
كة ئاسانكارييان بؤ قاسم ئاغا ك��ردووة تا
كوردستان جَيبهَيَلَيت ،بةآلم بة وتةى ئةو
لةم بارةدا داواك��ارى طشتيى بة كارى خؤى
َ
هةلنةستاوة ،وتيشى« :كةسوكارى شةهيدانء
ئةنفالكراوانيش دةتوانن بضن سكاآل لة دذى
ئةو اليةنانة تؤمار بكةن كة ئاسانكارييان بؤ
راكردنى ئةو تاوانبارة كردووة».
لة كؤنطرة رؤذنامةوانييةكةدا ثارَيزطارى
هةولَير راشيطةياند لةوانةية كةسي ديكةي
وةك قاسم ئاغا لة كوردستان هةبن كة دةكرَيت
لةإَيطةى وةزارةتى شةهيدانء ئةنفالكراوانةوة
داوايان لةسةر تؤماربكرَيت تا لةإَيي دادطاى
َ
فيدراليء هةرَيمي كوردستانء ثؤليسي
َ
ودةولةتييةوة سزاى ياسايي بدرَين.
نَي
فوئاد عوسمان ،وتةبَيذى وةزارةت���ى
ك���اروب���ارى ش��ةه��ي��دانء ئ��ةن��ف��ال��ك��راوان
لةوبارةيةوة بة رؤذنامةى راطةياند :ئَيمة لة
رَيطةى خؤثيشاندانى كةسوكارى شةهيدانء
ئةنفالكراوانى كؤيةوة ئاطادارى مةسةلةكة
بووينء بة رةسميى هيض داواكارييةكمان
ل��ةوب��ارةي��ةوة ثَيشكةش ن��ةك��راوة ،ئَيمةش
سكاآلى ياساييمان لةسةر ئةو تاوانبارة تؤمار
نةكردووة ،بةآلم َ
دلطرانين بةوةى كة كةسَيك
دةستى بة خوَينى طةلةكةى س��وور بَيتء
ئَيستا بة ئازاديى ذيان بةسةربةرَيت ،بؤية لةو
مةسةلةيةدا ثارَيزةرى كةسوكارى شةهيدء
ئةنفالكراوان دةبين.
دةستةى ناساندنء بوذاندنةوةى طؤثتةثةى
شةهيديش لة بةياننامةيةكدا ط��ةإان��ةوةء
دالدةدانى قاسم ئاغا ،ئيدانة دةكاتء َ
َ
دةلَيت:
«ئةطةر هاتنةوةى قاسم ئاغا ،بؤ هةموو َ
خةلكى
كوردستان مايةى نيطةرانيىء ناخؤشيى
بَيت ،ئ��ةوا بؤ ئَيمةى ناوضةى قةآلسَيوكة
بةتايبةتيش بؤ هةردوو طوندةكانى طؤثتةثةو
عةسكةرو قةسرؤكء طلنجاخء حةيدةربةطء
سةرلةنوي
كانى هةنجيرو ج��ةل��ةم��ؤرد،
َ
برينمان دةكولَينَيتةوة كة ئةنفالضييةكى ئاوا
بي ئةوةى بةردةمى
بةثَيشضاومانةوة بَيتةوةَ ،
دادطا ببينَيتء لَيثرسينةوةى لةطةأل بكرَيت ،كة
ئةمةش جطة لة بةسووك تةماشاكردنى خوَينى
بي بةهاكردنى ياسا لة هةرَيمى
شةهيدانء َ
كوردستاندا ،هيض واتايةكى ترى نيية».
هاوإي تؤفيق ،ئةوة بؤ رؤذنامة
مافناس
َ
رووندةكاتةوة؛ كة قاسم ئاغا ،تؤمةتبارة بة
دوو جؤر ت��اوان ،يةكةم :بة تاوانى كةسى،
واتة ئةو كةسانةى كة خاوةنى قوربانييةكانن
مافى كةسَيتييان بةسةر ئةم ثياوةوة هةية ،كة
تاوانى دةرهةق بة كةسة نزيكةكانيان كردووة
لة كوشتن ،دةستطيركردنء تةسليم كردنيان بة
مالى َ
مولكء َ
رذَيمى بةعس ،تاآلنكردنى َ
خةلكء
دةستطرتن بةسةر ك��ةلء ثةلياندا ،تاوانى
دووةميش :كة مافى طشتيى لةسةرة ئةوةية ،كة
بةشداربووة لة جينؤسايدكردنى طةلى كورددا،
كة ئةمةيان خيانةتى نيشتمانيية.
بةثَيى زانيارييةكانى ئةو مافناسة قاسم

فؤتؤ :ئينتةرن َيت
ئاغا ،يةكَيكة لةو كةسانةى كة لة َ
سالى ()2003
دا ناوى لة ليستى ئةو كةسانةبووة كة دادطاى
باآلى تاوانةكانى عَيراق داوايكرد ،ليستةكةش
بؤ ئةو جاشء خؤفرؤشانةبوو كة بةشدارييان
كردووة لة تاوانى لةناوبردنى طةلى كورد وةك
بةشَيك لة ثرؤسةى جينؤسايد.
ه��اوإي تؤفيق ،ب��اس ل��ةوة دةك��ات؛ كة
َ
مةسةلةى هةآلتنى قاسم ئاغا ،بؤ دةرةوةى
كوردستان لة بنةإةتدا دووبابةتة ،بابةتَيكى
سياسيية ،بابةتة سياسييةكةى ئةوةية ،كة
وةختى خؤى بةرةى كوردستانى لَيبووردنَيكى
طشتيى دةرك����ردووة بؤ بةعسء جاشء
خؤفرؤشةكان ،كة بةشَيكيان ئَيستا دةيانةوَيت
سوودمةندبن لةو لَيبووردنةء ثَييانواية؛ كة
حيزبةكانى بةرةى ئةو كاتةى وآلت كة ئَيستا
حاكمن لة كوردستاندا دةبَيت وةفادارييان
هةبَيت بةرامبةر بةو لَيبووردنة طشتييةى
كة داويانة ،بةآلم ب��ةرةى كوردستانى ئةو
كاتة دةزطايةكى نيشتمانيى متمانةثَيكراوى
َ
هةلبذَيراو نةبووة.
بابةتَيكى تريش ياسايىء دادوةريية ،كة
دةب��وو دادطاكانى كوردستانء داواك��ارى
طشتيى ئةو تاوانبارة راثَيضى دادطا بكةنء
سزاى بدةن ،وتيشى« :ئةوةى بةسةر دادطاكاندا
تَيثةإى كارةساتَيكى طةورةبوو بةرامبةر بة
دادطاو سةروةريى ياسا لة كوردستاندا ،بةآلم
ئَيستاش كات نةضووة بضَيت ،دةتوانن ئَيستاش
َ
ودةولةتييةوة داواى بكةنء
لة رَيى ثؤليسى نَي
بيطَيإنةوة ،حكومةتيش دةتوانَيت لة رَيى
نووسينطةكانى دةرةوةى خؤى لةو وآلتانة
ثارَيزةر بطرَيتء ئةم جاشةو هةموو ئةوانةى
وةك ئةم تاوانبارن بةرامبةر بة ميللةتةكةيان،
بطةإَيننةوةو بياندةن بة دادطا».
هاوإي،
بإواى
لةدواى ئةم مةسةلةيةوة بة
َ
دادطاكانى كوردستان دووض��ارى مةترسي
لةدةستدانى متمانة بوونةتةوة بة تايبةت
كة دادطاكانء تا ئامادةكردنى ئةم راثؤرتة
داواكارى طشتيى لةئاست ئةو تاوانةدا دةنطيان
لَيوةنةهاتووةء هيض دةزطايةكى رةسميى
دادوةرى سكاآليةكى لةسةر تؤمار نةكرد،
«ئةمةش وا لة َ
خةلك دةكات كة متمانةيان بة
دادطاكانى كوردستان لةق بَيت ،ئةمةش ئةوة
دةطةيةنَيت ،كة دادطاكانمان بةهَيزء سةربةخؤو
بوَير نين».
لةاليةكى ديكةوة ضاودَيرى كوردؤسايد-
ض��اك ،لة نامةيةكيدا بؤ ثةرلةمانتارانى
كوردستان داوا دةك��ةن ،كة لَي َ
كؤلينةوةو
لَيثَيضينةوة لةطةأل وةزيرى ناوخؤو ثارَيزطارى
هةولَيرو بةإَيوةبةرى ثؤليسى هةولَير بكةن،
ئةمة جطة لة لَيثَيضينةوةى زياتر لةطةأل ئةو
كةسانةى كة دةستيان بة خوَينى هاوآلتييانى
كوردستان سوورةو ئَيستاش لة كوردستان
َ
دالدةدراونء هيض كةس لَييان ناثرسَيتةوة.
هاوإي تؤفيق ،ثةرلةمانى
بارةشدا،
لةم
َ
كوردستان بة كةمتةرخةم دةزانَيت ،ضونكة
ئةوان نوَينةرى طةلن ،بةآلم كةسَيك كة تاوانبارة
بةخيانةتَيكى نيشتمانيى ،هاوكاريى دةكرَيتء
رةوان��ةى دةرةوةى كوردستان دةكرَيت،
ئةوان بَيدةنطن« ،دةبوو ثةرلةمانى كوردستان
ئةوةيان بة فرسةت بزانيايةو بيانكرداية بة
بإيارَيك بؤ هةموو ئةو كةسانةى كة جاش
بوونء خيانةتيان كردووة ،دواتريش هاوكاريى
كراون لةوةى كة كوردستان بةجَيبهَيَلن ،وةك
لةثَيشتردا هةبووة ،ثةرلةمان بةرثرسةء ئيشى
ئةوةية كة داكؤكيى لة مافى طةل بكات ،بةآلم
ئةوان خائينَيكى طةورة لة تةنيشتيانةوة تَيثةإى
قسةيةكيان لةسةر نةكرد».

سآ ويَنةي تةلَخ لة ثايتةختي هةريَمي كوردستان
ئازاد ضاالك

-وَينةي يةكةم-

شكاتة ناياساييةكةي سكرتَيري مةكتةبي سياسيي ثارتي كة تيايدا داواي
قةدةغةكردني سةفةري لة خاوةن ئيمتيازو سةرنووسةرو بةإَيوةبةري
نووسيني رؤذنامةي رؤذنامة كردبوو ،هةر زوو لةاليةن دادوةرةوة
رةتكرايةوة.
دوان لةو سيانة)50( ،ساأل لةتةمةنيان بةإآ كردووة كة بةشي هةرة
زؤري لة سياسةتء كوردايةتيء ثَيشمةرطايةتي بةسةربردووة ،نة رؤذَيك
جاشايةتىء خيانةتيان لة ميللةتةكةيان كردووةو نة خاوةني فايلء ثةيوةنديي
موخابةراتي بوون ،كةضي لةسةر راثؤرتَيك كة باس لة بةقاضاخبردني
نةوتء بةهةدةرداني سةروةتء ساماني طشتيي دةكات ،كاك فازأل ميراني
زؤري ال رةوا دةبآ ،داوا لة دادوةر بكات كة رَيطةي بازطة سنوورةييةكانء
فإؤكةخانةكانمان لـآ بطرن ،نةوةك ئَيمةي تاوانبار ،فرسةت بهَينينء بؤي
بقوضَينينء سزاي تاوانء خيانةتةكاني خؤمان وةرنةطرين!
َ
كةنالةكاني راطةياندنء رؤذنامة ئازادةكان ،ضةند رؤذَيكة قسةو باسيان
لة شكاتةكاني سكرتَيري ثارتي ديموكراني كوردستان لةميدياي ئازاد
طواستووةتةوة بؤ ضؤنَيتي هاتنةوةي قاسم ئاغاء مانةوةي لةناوضةي مةال
هؤمةرء دواتريش سةفةركردني لة هةرَيمي كوردستانةوة بؤ دةرةوةي
وآلت.
قاسم ئاغاي موستةشار ،كة تؤمةتبارة بة كوشتني نزيكةي ( )600كةس
لة ئةنفالكراو و ثَيشمةرطةي اليةنة سياسييةكاني كوردستانء هاوآلتييانء
لةدادطاي كؤية زياد لة ( )18سكاآلي ياسايي لةسةرة ،لةاليةن خودي ئةو
دةسةآلتةوة ،رَيطاي بؤ ئاسان دةكرَيتء ئاطادار دةكرَيتةوة ،كة هةرضي زووة
هةرَيم بةجَيبهَيَلَيتء لةبري ئةوةي دةروازة سنوورييةكانء فإؤكةخانةكاني
لـآ ئاطادار بكةنةوةء دةستطيري بكةن ،كةضي بةرثرسان عوزرَيكي بؤ
دةدؤزنةوة كة سةد جاري قةباعةتةكة خراثترة.

-وَينةي دووةم-

ئةو سكاآليانةي كة دذي قاسم ئاغا تؤماركراونء ئةو َ
خةلكةي كة
شةهيدء ئةنفالكراون لةو ناوضانة بوون كةثَيشتر زؤرينةيان اليةنطرو دؤستي
يةكَيتيي نيشتمانيي كوردستان بوون ،ئةو ثَيشمةرطانةش كة بةدةستي ئةو
شةهيدكراون ،زؤربةي هةرةزؤريان ثَيشمةرطةي َ
دلسؤزو ئازاي يةكَيتي
بوون ،جطة لةوانيش ثَيشمةرطةي َ
كؤلنةدةرى حيزبي شيوعيء سؤسياليستء
زةحمةتكَيشاني تَيدابوو بةوةش تاوانبار دةكرَيت كة لة رؤذاني راثةإيندا)37( ،
هاوآلتييء ثَيشمةرطةي شةهيد كردووة.
ئةو مَيذووة رةشة كة دةطةإَيتةوة بؤ َ
سالـي ( ،)1979الي بةرثرساني
كوردو ثارَيزطاي هةولَير شاراوة نييةو ئاطاداري وردو درشتي ئةم تاوانانةن،
َ
مامةلةي لةطةأل دةكاء جطة لةوةش
بةآلم دةسةآلتي كوردي بةو شَيوةية
َ
كارئاسانييء نةسيحةت دةكرَيت كة هةرضي زووة هةرَيم بةجَيبهَيلَيت!
هاوثةيمانةكةي ثارتي كة يةكَيتيي نيشتمانيي كوردستانةو خاوةني نيوةي
َ
بةركةمالة ،بةرثرساني،
ئةو دةسةآلتء ئاسايشةية كة ئةمإؤ لةكوردستان
بَيئاطايي خؤيان لةو مةسةلةية دةردةبإن (وةك لة زؤربةي رؤذنامةكان
ئاماذةي ثَيدراوة)ء هةروةكو ئةو خوَينة خوَيني جةستةي ئةو نةبَيتء
ئةو مَيذووةش بةاليةوة طرنط نةبَيت ،نة كاردانةوةيةكء نة دةستلةكار
كَيشانةوةيةكء نة تةنيا ناإةزايةتييةكيشمان بةر طوآ كةوت!
نازانين هاوثةيمانَيتيي ستراتيذيي بؤ دةبَيت خوَيني ثَيشمةرطةو
ئةنفالكراوةكان نةطرَيتةوةو بؤ دةبَيت هةر بواري بةشبةشَينةو ثؤست
بطرَيتةوة؟!
نازانم تؤ َبلَيي ،ئةطةر ئةو َ
حالةتة لةناوضةيةكي ديكةو دذ بة ثارتَيكي ديكة
ئةنجام بداريةَ ،
هةلوَيستةكان هةر بةم شَيوةيةي ئَيستا دةبوون؟
َ
ثةرلةماني كوردستان لة مةسةلةيةكي ئاوا طرنطدا ،ض رؤلَيكي بيني
َ
هةولَيكي ئؤثؤزسيؤن)؟ ئةي كوان زؤرينة كة نوَينةري
(جطة لةضةند
ئةنفالء ثَيشمةرطةو هةموو هاوآلتيياننء ثارَيزةري جَيبةجَيكردني ياساء
دادثةروةرين؟ ئةي بؤضي لةسةر ئةمةشيان نةهاتنة جواب! خؤ ئةمةيان
خوَينء خةباتي باوكء براي خؤيانةء تةنيا هي ئؤثؤزسيؤنء اليةنَيك نيية؟!
هةموو ضاوةإوانين ،سةرؤكي هةرَيم لةم رووةوة بَيتة دةنطء َ
هةلوَيست
وةربطرَيت ،ضونكة ئةو لةثَيش هةمووانةوة دَيتة قسة كاتَيك بة وشةيةك
ثيرؤزيي خةباتء خوَيني ثَيشمةرطةو ئةنفالكراوةكان لةكةدار دةكرَيت ،ضؤن
دةبَيت بة بةرضاوي هةمووانةوة ياساء بةها ثيرؤزةكاني كوردايةتي هةر
َ
َ
لةطةلدا بكرَيتء بةكاربهَينرَيت؟!
مامةلةي
جارةو بةشَيوةيةك

-وَينةي س َييةم-

كة باس لة ئاسايشي هةولَير دةكرَيت ،بةرثرساني هةرَيم زؤر نيطةران
دةبنء بةهيض شَيوةيةك رازيي نابن كةس توخني ئةو مةسةلةية بكةوَيتء
ئةو ئاسايشة لةكةدار بكات ،يان خوا نةخواستة طومان بخاتة سةر رؤألء
كارةكاني ،بةآلم هةر بؤ نموونة با بطةإَيينةوة بؤ سةر دوو مةسةلةي طرنط
كة قسةو طرذيىء سكاآلي لةسةر تؤمار كرا:
يةكةميان :ضؤنَيتيي شةهيدكردني رؤذنامةنووس ،سةردةشت عوسمان
بوو كة راثؤرتي ليذنة تايبةتةكة ئاشكرايكردو شةهيدي جوانةمةرطى كردة
تيرؤريست ،بَيئةوةي درك بةوة بكات كة ئةو ئةنجامة داننانة بةوةي كة
ئةنسارءلئيسالم دةتوانن بة رؤذي نيوةإؤ لةثايتةختداو لةبةردةم زانكؤكةي
خؤىء بة بةرضاوي ثؤليسء ئاسايشةوة ،قوتابييةك َ
قؤلبةستء ضاوبةست
بكةنء دواتر وةك ثايتةخت لةوان مةسئول بَيت ،بةهةموو ئةو بازطانةي حيزبء
حكومةت دةربازي بكةنء دواتريش شةهيدي بكةن ،وةك ئةوةي حيزبء
حكومةتء ئاسايشةكان هةر هةموويان ئيجازةي خةويان وةرطرتبَيت.
دووةميان :مةسةلةي سةفةري تاوانبارَيكي وةك قاسم ئاغاية بؤ هةرَيمء
مانةوةي لةناوضةي مةال هؤمةري نَيوان هةولَيرو مةسيفء كؤبوونةوةي لةطةأل
كؤنة موستةشارء هةندَيك كةسايةتي عةشايةريء دةعوةتء دةعوةتكاريي،
حالةتة ضةندين هةفتةي خاياندووةو كة ناإةزايي َ
كة ديسان ئةم َ
خةلكيش
بةديمةني بكوذةكانيان بةرزدةبَيتةوةو تةشةنة دةكاتء داواي كةمثةينء
خؤثيشاندان دةكرَيت ،ئا لةوكاتةدا ضةند بةرثرسَيك لةم حيزبء لةو حيزب
بَيئاطايي خؤيان لةهاتني قاسم ئاغا رادةطةيةننء بةهةمان شَيوةش لةسةفةري
ضوونة دةرةوةي لة هةرَيم.
(هةندَيكيان َ
دةلَين ،لةاليةن بةرثرساني هةولَيرةوة ئاطادار كراوةتةوة
َ
كة دةبَيت هةر بؤ ئةو شةوة هةولَير بةجَيبهَيلَيت ،هةندَيكي ديكةش ئةوة
َ
ودةولةتيي هةولَيرةوة سةفةري كردبَيتء
رةتدةكةنةوة كة لة فإؤكةخانةي نَي
َ
بَيئاطايي خؤيان لة ضؤنَيتي هاتنء رؤيشتني دةردةبإن)ء هةشة دةلَيت ،كآ
َ
دةلَيت ،سةفةري كردووة ،لةوانةية هَيشتا لةهةرَيم بَيت!
ديسانةوة بؤ ثينةكردني كارَيكي شةرمئامَيزي لةو جؤرة ،بةرثرسان
كةوتنةوة هةمان َ
هةلةي سةردةشتةوة.
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داوا دةكريَت ،خويَندكارانى ناوضةدابأيَنراوةكان
لة زانكؤكانى هةريَم وةربطيريَن

ش َيرزاد حافز ،ئةندامى ثةرلةمانى كوردستان

راثؤرتى :هاوإآ عةبدوَلآل
ئةندامَيكى ثةرلةمانى كوردستان لة
فراكسيؤنى طؤإان ،داوا دةكات كة خوَيندكارة
كوردةكانى كةركوكء ناوضةدابإَينراوةكان،
لة زانكؤء ثةيمانطاكانى هةرَيمى كوردستان
وةربطيرَين.
ي پهرلهماني
ش�َي��رزاد حافز ،ئهندام 
كوردستان لة فراكسيؤني گ��ؤإان ،ئةوة

ئاشكرا دةكات ،خوَيندكاره كوردهكاني شار 
ي
كهركوكء ناوضةجَيناكؤكةكان ،لهدواي
تهواوكردني قؤناغي شةشةمى ئامادةيى،
بهشَيكي كهميان له زانكؤء پهيمانگةكاني
كهركوكء ناوضةكانيان وهردهگيرَينء
زؤرينهيان رهوانهي زانكؤكاني شارهكاني
ناوهإاستء باشووري عَيراق دهكرَين ،بةآلم
ي كوردستان هيچكام لهو
زانكؤكاني ههرَيم 

رانية ثيَويستى
بة ( )420مامؤستاو
( )45بيناي قوتابخانةية
هؤشةنط هةرتةلى
َ
ئ��ةم��س��ال��ى خ��وَي��ن��دن
ب���ؤ
ث���ةروةردةي رانية ثَيوستى بة
( )45بيناى قوتابخانةو ()421
مامؤستاى قؤناغى بنةإةتىء
ئامادةيى هةية.
برايم حةوَيز ،بةإَيوةبةرى
ث����ةروةردةى ق���ةزاى ران��ي��ة بة
َ
ئةمسالى
رؤذنامةى راطةياند :بؤ
خوَيندن كَيشةى كةميى مامؤستا لة
سنوورى بةإَيوةبةرَيتييةكةماندا
هةيةو لة ئَيستاشةوة ثَيويستمان
بة ( )421مامؤستاى ه��ةردوو
قؤناغى ب��ن��ةإةت��ىء ئامادةيى
هةية ،كة وةزارةت��ى ث��ةروةردة
بةتايبةتى
دايانبمةزرَينَيت،
مامؤستاى بةشى زانستيى لة

وانةكانى( :بيركارى ،كيميا ،فيزيا).
ئةوةشي خستةإوو :تائَيستا
لة سنوورى رانية كَيشةى دوو
سي دةواميي ماوة ،بؤ
دةواميىء َ
ضارةسةرى ئةو كَيشةيةش بؤ
َ
ئةمسالى خوَيندن ثَيويستمان بة
( )45بيناى خوَيندنى سةرجةم
قؤناغةكان هةية.
كَيشةى كةميى مامؤستاو
ن��ةب��وون��ى بيناى خ��وَي��ن��دن لة
س��ن��وورةك��ةدا لةكاتَيكداية ،كة
( )300م��ام��ؤس��ت��اى زان��ك��ؤو
ث��ةي��م��ان��ط��ةك��ان��ى س��ن��وورى
بةإَيوةبةرَيتى ثةروةردةى رانية
داواى دام���ةزران���دن دةك��ةنء
لةدواى ضةندان خؤثيشاندانيان،
تائَيستاش ل��ةالي��ةن حكومةتى
هةرَيمةوة وةآلميان نةدراوةتةوة.

خوَيندكارانه وهرناگرنء ئهوه بووهته هؤ 
ي
دروستبووني كَيشه بؤ ئهو خوَيندكارة
كوردانه ،بهتايبهتي بؤ خوَيندكاره كچهكان
كه لهترسي ناسهقامگيريي باري ئهمنييء
ههروهها بههؤي دووريي رَيگاء هاتوچؤوه،
ي عَيراق بؤ
ناتوانن بچنه شارهكاني تر 
خوَيندن ،ئهمهش بووةتة هؤى ئةوةى كة
چهندين خوَيندكار ل �هدواي تهواوكردني

قؤناغيشةشةمى ئامادةيى ،واز لهخوَيندن
بهَينن.
وتيشى« :رؤژي ( )9/27نووسراوَيكم
ثةرلةمانى
سةرؤكايةتيى
ئاراستةى
كوردستان ك��ردء بؤ تاوتوَيكردنى ئةو
كَيشةيةء دواتر سةرؤكايةتيى ثةرلةمان
ن��ووس��راوةك��ةى ثَيشكةش بة ليذنةى
ثةروةردةء فَيركردن كردووة لة ثةرلةمان».
بةآلم ،بة وتةى جوان جةالل ،بةإَيوةبةرى
ناوةندى وةرطرتنى قوتابييان لة وةزارةتى
خوَيندنى ب��اآلء توَيذينةوةى زانستيى
هةرَيمى كوردستان ،هيض بإيارَيك نيية بؤ
وةرطرتنى خوَيندكارانى ناوضةجَيناكؤكةكان
لة زانكؤء ثةيمانطاكانى هةرَيم كوردستان،
بةآلم تةنيا طواستنةوة هةية.
بةثَيى لَيدوانى بةرثرسانى وةزارةتى
خوَيندنى باآلء توَيذينةوةى زانستيى هةرَيمى
كوردستان ،ئةمساأل ( )42هةزارء ()514
خوَيندكار قؤناغى ئامادةييان تةواوكردووةء
زان��ك��ؤء ثةيمانطاكانى ه��ةرَي��م تواناى
وةرطرتنى ()22هةزار خوَيندكاريان هةية،
بةو ثَييةش نزيكةى ()20هةزار خوَيندكار
لة زانكؤء ثةيمانطاكان وةرناطيرَينء ئةو
كَيشةيةش ساآلنة دووبارةدةبَيتةوة.
شَيرزاد حافز ،ئاماذة ب��ةوة دةك��ات:
بةرثرسانى ه��ةرَي��م ،هةميشة داواى

طةإانةوةى ناوضةجَيناكؤكةكان دةكةن
بؤ سةر خاكى هةرَيمى كوردستان ،بةآلم
كَيشةكانيان بؤ ضارةسةر ناكةن ،لةكاتَيكدا
ثَيويستة حكومةتى هةرَيم ضارةسةر بؤ ئةو
كَيشةية بدؤزَيتةوة.
ن��اوب��راو ب��ةردةوام��ب��وون��ى كَيشةى
وةرط��رت��ن��ى خ��وَي��ن��دك��اران ل��ة زان��ك��ؤء
ثةيمانطاكان ،بؤ بَيثالنىء بَيبةرنامةيى
حكومةتى هةرَيم دةطةإَينَيتةوة ،وتيشى:
«ئةطةر حكومةتى هةرَيم ثالنى هةبواية ،ئةو
كَيشانة دروست نةدةبوون».
ب��ة ث��َي��ى ض��ةن��د زان��ي��اري��ي��ةك ،لة
كؤبوونةوةيةكى نَيوان عةبدوإلةحمان
مستةفا ،ثارَيزطارى كةركوكء د.دالوةر
ع��ةالدي��ن ،وةزي����رى خ��وَي��ن��دن��ى ب��اآلء
توَيذينةوةى زانستيى هةرَيمى كوردستاندا
كة مانطى رابردوو لة شارى كةركوك ئةنجام
درا ،وةزيرى خوَيندنى باآلى هةرَيمَ ،
بةلَينى
داوة كة لة ساآلنى داهاتوودا لة زانكؤكانى
هةرَيم ،كورسي خوَيندن بؤ خوَيندكارانى
ك��ةرك��وك ت��ةرخ��ان دةك��رَي��ت ،ه��ةروةك
وةزيرى خوَيندنى باآل رةزامةنديى دةربإى
لةسةر داوايةكى ثارَيزطارى كةركوك،
كة تايبةتة بة ط��ةإان��دن��ةوةى مامؤستا
كةركوكييةكانى زانكؤء ثةيمانطاكانى هةرَيم
بؤ شارى كةركوك.

وادةى ئاشكراكردنى ناوى وةرطيراوانى زانكؤء
ثةيمانطةكان دياريي نةكراوة
رؤذنامة

زانكؤي سل َيمانى

فؤتؤ ئةرشيف

ن��اوهن��دى وهرگ��رت��ن��ى ق��وت��اب��ي��ان لة
َ
مؤلهتى دوو
وةزارةت���ى خوَيندنى ب��اآل،
ههفتهى به وهزارهت��ى پ �هروهرده دابوو تا
فؤرمى وهرگرتنى خوَيندكاران له زانكؤو
پهيمانگةكان بگةإَينَيتهوه ناوهندى ناوبراو،
بةآلم تائَيستا فؤإمهكان نهگهإَينراونةتةوةء
هيض وادةيةكيش بؤ ئاشكراكردنى ناوى
وةرطيراوانى زانكؤء ثةيمانطةكان دياريي
نةكراوة.
ناوهندى وهرگرتنى قوتابيان لة وةزارةتى
خوَيندنى باآلء توَيذينةوةى زانستى هةرَيمى
كوردستان له ( )9/19فؤإمى وةرطرتنى
دةرض��ووان��ى ( )12ئامادةيى لة زانكؤء
ثةيمانطةكانى بؤ وهزارهت���ى پ��هروهرده
ن���اردووهء رؤذى ()10/7ى وةك��و دوا
وادة دةستنيشانكردووة بؤ طةإاندنةوةى
فؤإمةكان.
ج��وان ج��ةالل ،بةإَيوةبةرى ناوةندى
وةرطرتنى قوتابيان لة وةزارةتى خوَيندنى

ب��اآلء توَيذينةوةى زانستيى هةرَيمى
كوردستان ئةوةى بؤ رؤذنامة خستةإوو،
بةشَيكى زؤرى ف��ؤرم��ةك��ان��ى هةولَير
طةإَينراونةتةوة ،بةآلم تائَيستا فؤإمةكانى
سلَيمانىء دهؤك نةطةإَينراونةتةوة ،ئةوةش
بووةتة هؤى دواخستنى هاتنةوةى ناوى
خوَيندكاران لة زانكؤء ثةيمانطةكان.
وتيشى« :تائَيستا وادةى ئاشكراكردنى
ن��اوى ئةو خوَيندكارانةى كة لة زانكؤء
ثةيمانطةكان وةردةطيرَين ،دياريي نةكراوة.
بةآلم ئيسماعيل بةرزنجى ،بةإَيوةبةرى
راط��ةي��ان��دن��ى وةزارةت����ى ث����ةروةردةى
هةرَيمى كوردستان ،هؤكارى دواكةوتنى
طةإاندنةوةى فؤإمةكان بؤ طؤإانكاريى
لة فؤإمةكاندا دةطةإَينَيتةوة« ،فؤإمةكةى
ئةمساأل جياوازيى هةبوو لةطةأل فؤإمى
ساآلنى رابردوو لةالى خوَيندكاران شتَيكى
نوي بوو ،ثَيويستى بة وردةكاريى هةية ،بؤية
َ
دواكةوتووة ،بةآلم ثَيويستة ثةروةردةكان
فؤإمةكان بطةإَيننةوة بؤ وةزارةتى خوَيندنى
باآل.

دةستى سةنديكاى رؤذنامةنووسان لة ثةيمانطةكان دووردةخريَتةوة
راثؤرتى :زمناكؤ ئيسماعيل
وةزارةت��ى خوَيندنى ب��اآلى حكومةتى
هةرَيم جةخت لةثَيدانى ( )10كورسى بؤ
ئارةزوومةندان دةكاتةوة ،كة ثَيشتر دةدرا
بة ئةندامانى سةنديكاى ِرؤذنامةنووسان،
بةآلم سةرؤكى بةشى راطةياندنى ثةيمانطةى
تةكنيكى سلَيمانى ئاماذة بةوةدةكات ،لةمةودوا
بةبى
وةرطرتن بؤ هةموو ئارةزوومةندَيكة
َ
جياوازيى.
لةثاش ئ��ةوةى بةشى رؤذنامةوانيى
ثةيمانطةى تةكنيكى سلَيمانى بةرَينمايى
ن��وآ ت��اق��ي��ك��ردن��ةوةى خوَيندكارانيان
بةئةنجامطةياند ،ئةوةيان راطةياند كة شَيوازى
ئةو تاقيكردنةوانةيان بةدأل بووةء ئةوان
لةسةر ئةو بنةماية كارةكانيان بةإَيدةكةنء
َ
سالى نوَيى خوَيندن لة
خوَيندكاران بؤ
بةشى رؤذنامةوانيى وةردةط��رن ،ئةمةش
لةكاتَيكداية كة ئارةزوءمةندانى بةشداربوو
لة تاقيكردنةوةكانى ئةو بةشة بؤ خوَيندنى
َ
سالى نوآ ئةوةيان راطةياند« :سةنديكاى

رؤذنامةنوءسان دةيانةوَيت تةنطذة لةبةردةم
دروس���ت
تاقيكردنةوانةدا
ئ��ةو
ل�������ة
بكةنء نايةوَيت جياواز
ئةندامانى سةنديكا هيض
رؤذنامةنوءسَيكى ديكة
لةو بةشةدا وةربطيرَيت،
ب��ؤ ئ���ةوةش نايانةوَيت
تاقيكردنةوةكانى ئةو بةشة
كة ك��را بةئةنجامى ت��ةواوى
خؤى بطات».
ئ��ةو ئارةزءومةندانة كة لة
زؤربةى رؤذنامةنوءسانى خاوةن
َ
كةنالةكانى
ئةزموءنى زؤرَي��ك لة
راطةياندن بةشداريى تاقيكردنةوةكانى
ب��ةش��ى رؤذن��ام��ةوان��ي��ي��ان ك���ردووة،
سةنديكاى رؤذنامةنوءسان بة كؤسث
دادةنَين لةبةردةميانداء ئةوةيان خستةإوء:
«سةنديكا دةيةوَيت ئةنجامى تاقيكردنةكان
َ
هةلبوةشَيتةوةء بة تةنيا ئةندام لةسةر
رَينمايى سةنديكا وةربطيرَيت».
حةكيم عوسمان ،س��ةرؤك��ى بةشى

راطةياندنى ثةيمانطةى تةكنيكى سلَيمانى،
لةبةرامبةردا وتى« :ثَيشتر بؤ وةرطرتن مةرجى
كة
س��ةرةك��ي��م��ان ئ��ةوةب��وو
ئةو كةسةى

وةردةطيرَيت
دةبَيت ئةندامى سةنديكا بَيت ،بةآلم هةندَيك
شت روءي��دا لةو نَيوةندة ،ئةوةش واى لة

ئَيمة كرد كة جارَيكى ديكة بير لةو ثإؤذةية
بكةينةوة ،كة ثإؤذةيةك بوو ثَيشنيازى
س��ةرءوى خؤمان كرد لة رَيطاى راطرى
ثةيمانطةء سةرؤكى دةستةوة بؤ قبوءأل
مةركةزيى ،ثاشان ئةوان رةزامةندييان
دةربإى كة بةوشَيوةية كاربكرَيت لةطةأل
خوَيندكارانء ئارةزءومةندان ،ثشكيش بؤ
رؤذنامةنوءس دابينبكرَيت ،نةك ئةندامى
سةنديكا يان ئةندامى حيزبء رَيكخراوَيكى
دياريكراو».
لةئَيستادا وةرطرتن بؤ
ئارةزوومةندان تةنيا ثَيويستى
َ
بةبةلطةء دؤكيؤمَينتى تةواو
هةية كة بيسةلمَينَيت ئةو
ئارةزوومةندة ماوةى دوو َ
سالى
تةواو لةبوارى رؤذنامةنوءسيداء
ل��ة دةزط��اي��ةك��ى راط��ةي��ان��دن��دا
كاريكردووة ،ثاشان تاقيكردنةوةيان
ثَيدةكرَيتء بةثَيى ئةو نمرةيةى بةدةستيان
هَيناوة ،وةردةطيرَين.
سةنديكاى رؤذنامةنوءسانى كوردستان،

سآ ساأل لةمةوبةر داواي��ان لة وةزارةت��ى
خوَيندنى باآل كرد ،كة ساآلنة ضةند كورسييةك
دابين بكات بؤ رؤذنامةنوءسان لة بةشى
راطةياندنى ثةيمانطةء كؤلَيذةكان ،وةزارةتى
خوَيندنى باآلش ضةند كورسييةكيان بؤ دابين
كردن )6( ،كورسي بؤ ثةيمانطةء ( )4كورسي
بؤ كؤلَيذ.
مستةفا َ
سالح كةريم ،ئةندامى ئةنجومةنى
سةنديكاى رؤذنامةنوءسانى كوردستان
ِرةتيناكاتةوة ،كة ئةو ثإؤذةيةى سةنديكا
كَيشةى تَيكةوتبَيت َ
دةلَيت :ئةو كارة ساآلنة
كؤسثى ت�َي��دةك��ةوتء رؤذنامةنوءسان
تيايدا زةرةرمةند دةب��وونَ ،
سالى ثاريش
داوامانكرد ئةوانةى كة دةرضوءى ثيشةيين،
بَيبةش نةكرَين لةو بةشةء داواى زيادكردنى
كورسيمان كرد ،ئةمساأل ئةوةيان بؤ كردين،
ب��ةآلم دي��ارة ثار خروقات روءي��داب��وو لة
هةولَيرء الى هةندَيك اليةنةوة ،كة سةنديكا
لة دةرةوةى ئةندامانى سةنديكا بة ناوى
رؤذنامةنوءسييةوة َ
خةلكيان بةسةر بةشى
راطةياندندا سةثاندبوو.

19

بةدواداضوون

ذمــارة ( )603س َيشةممة 2010/10/12

nawxo.rozhnama@yahoo.com

لة هةريَمى كوردستاندا ،نةخؤش مافي نيية
بةدواداضووني :رؤذنامة

َ
كؤمةلَيك مافى خؤي هةية
نيشتةجَيبوون،
كة ئةم مافانة يةكساننء لة نةخؤشَيكةوة
بؤ نةخؤشَيكى تر ناطؤإدرَين ،تةنيا لة دوو
باري جياوازدا نةبَيت ،ئةوانيش ،منداأل،
واتة ئةو كةسانةى كة لةخوار تةمةنى ()18
َ
سالييةوةنء ئةو كةسانةش كة نةخؤشيي
دةروونييان هةية ،ئةم دووبارة مافةكانيان
جياوازةو تايبةتمةندييةكى تريان هةية.
لة مافى نةخؤشدا دوو ئامانجى سةرةكى
هةية :يةكةم :هةموو نةخؤشَيك وةكو
تيمَيكى تةندروستىء وةك خَيزانَيك هةموو
ثَيداويستييةكانى بؤ ئامادة بكرَيت .دووةم:
بتوانرَيت ذينطةيةكى ئارامء لةباري بؤ دابين
بكرَيت ،بؤئةوةى ئةو نةخؤشة بةدوور بَيت
َ
مامةلةكردن.
لة هةموو شَيوازَيكى خراثي

لةم وآلتة فريية (بَيبةرامبةرة) لةهةموو
شارَيك ذمارةيةكى تةلةفؤن هةية كة
تايبةتة بةم َ
حالةتانة ،هاوآلتى ثةيوةنديى
بةو ذمارة تةلةفؤنةوة دةكاتء َ
حالةتةكةى
ب��ةو سةنتةرة َ
دةل �َي��ت ،ئةوانيش داواى
روونكردنةوةى َ
حالةتةكةى لَيدةكةن ،ئةطةر
كةسةكةء َ
حالةتةكةى توانى خؤى سةردانى
ئةو شوَينانة بكات ،رَينمايى دةكةن بضَيت
بؤ دةزطايةكى تةندروستى تايبةت بة
َ
حالةتةكةى ئةو هاوآلتيية ،لةهةمانكاتدا
ئةو دةزطايةش ئاطاداردةكرَيتةوةء كة
هاوآلتييةكة سةردانى ئةو بةشةى كرد،
كارى ثَيويستى بؤ دةكرَيت ،بةآلم سةبارةت
َ
بةحالةتة توندة ئيمرجينسييةكان ،وةك
َ
حالةتةكانى بةركةوتةء رووداوةك���انء
شَيوازى كتوثإى لةو شَيوةية ،ثزيشكة
دانيماركييةكة َ
دةلَيت :ئةطةر ثَيويستى بة
ئؤتؤمبَيلى فرياكةوتن هةبَيت ،راستةوخؤ
ئؤتؤمبَيلى بؤ رةوان��ة دةك��ةن ،يان تةنيا
ثَيويستى بةوة بوو ،ثزيشكى بؤ بنَيرن ،ئةوة
ثزيشكى ئيشكطر هةية بؤ ئةو َ
حالةتانةء
راستةوخؤ بؤى دةنَيرن ،ئةطةر ثَيويستى بة
خزمةتطوزاريى تريش هةبوو ،راستةوخؤ
بؤى دةنَيرن ،وةك :ثؤليسء ئاطر كوذَينةوة،
ضونكة ئةو ذمارة تةلةفؤنة ،تةلةفؤنَيكى
طشتيية بؤ هةموو َ
حالةتةكانى ئيمرجينسى،
ناونيشانى ل �َي��وةردةط��ي��رَي��تء بةيانى
َ
حالةتةكةى لَيوةردةطيرَيت ،ئةو سةنتةرةى
وةآلمدانةوةى هاوآلتييان ،ئةطةر ثَيويستى
بةوة هةبوو ،راوَيذكارى بةسةنتةرةكانى
ت��ر دةك���ات ت��ا ب��ةت��ةواوةت��ى َ
حالةتةكة
َ
هةلدةسةنطَينَيت ،ئةطةر نةخؤشَيكى بة
تةمةن بوو ،ئةوا ثزيشكى بؤ دةنَيرَيتء
بةو شَيوةية ئةو كةسةى
ثةيوةنديى دةكات لة
ش��وي��ن��ى خ��ؤى

بةثَيى بنةما طشتييةكانى تةندروستى،
نةخؤش وةك هةموو كةسَيكى تر ،مافى
تايبةتى خؤي هةيةء ئةمةش لةبةر بارى
تايبةتى نةخؤشء ئةركى تايبةتى نةخؤشة،
بؤية دةبَيت مافى تايبةتى هةبَيت لةكاتى
سةردانى بؤ دامودةزطا تةندروستييةكان.
مافي تةندروستي ،بة شَيويةكي روون
لة جاإنامةي طةردوونيي مافي مرؤظي
َ
سالي()1948و لة ماددةي ()25دا جةخت
لة سةر مافي تةندروستي دةكاتء َ
دةلَيت:
«ه��ةم��وو كةسَيك مافي ذياني لةسةر
ستانداردَيكي ئةوتؤ هةية كة طةرةنتي
تةندروستيي خ���ؤيء خ��ان��ةوادةك��ةي
بكات» .هةروةها رَيكخراوي تةندروستيي جياكردنةوةى مافى نةخؤش،
جيهانيي لة دةستوورةكةي خؤيدا َ
دةلَيت :لة مافةكانى ديكة
ثَيويستة مافى نةخؤش جيابكرَيتةوة لة
تةندروستي ،يةكَيكة لة مافة سةرةتاييةكاني
هةموو مرؤظَيكء دةبَيت هةموو مرؤظَيك مافةكانى ديكةي هاوآلتى ،ضونكة نةخؤش
بة وةرطرتني «بةرزترين ستانداردي بؤ الى هةموو ك��ةس ن���اإواتء داواى
تةندروستي كة قابيلي وةرطرتن بَيت» هةية .ضارةسةر بكاتَ ،
بةلكو ب��ؤالى كةسَيك
ثَيويستة نةخؤش لةكاتى سةردانيدا بؤ دةإوات كة باوةإثَيكراوبَيت ،ياخود خاوةن
دامودةزطا تةندروستييةكان ،بةشَيوةيةكى بإوانامةيةكى دياريكراو بَيت لةو بوارةدا،
َ
َ
لةطةلدا بكرَيتء رَيزى كة تواناى ئةوةى هةبَيت ضارةسةرى ئةو
مامةلةى
هَيمن
تايبةتمةندييةكانى بطيرَيتء وةآلم��ى نةخؤشة بكات.
دةبَيت ثزيشكةكان ثابةندبن بةهةموو
داواكارييةكانى
بةثةلةى
راستةخؤء
ئةو مةرجانةوة كة وا بكات مافةكانى ئةو
بدرَيتةوة.
ثَيويستة نةخؤش ،زانياريي هةبَيت لةسةر نةخؤشة دابين بكات ،هةر نةخؤشَيكيش
ئةو خزمةتطوزارييانةى كة ثَيشكةشى كة روودةك��ات��ة بنكةيةكى تةندروستى،
دةكرَينء ئاطادارى ئةو ياساو بنةمايانة بَيت لةثرسطةكةوة هةتاوةكو ئةو
كة لة نةخؤشخانةكاندا كاريان ثَيدةكرَيت .لة ثزيشكةى ضارةسةرى
وآلتة ثَيشكةوتووةكانى جيهاندا ،نةخؤش دةك��ات ،هةموويان
يةكةى تايبةتى هةية بؤ ئةوةى سكاآلى تَيدا ب���ةرث���رس���ن لة
تؤماربكات دذى ئةو كةمتةرخةمييانةى كة داب��ي��ن��ك��ردن��ى
بةرامبةري دةكرَينء لةو يةكانةشدا ضةندةها م���اف���ةك���ان���ى
ثزيشك َ
ثالثشتى نةخؤشةكان دةكةن ،بة نةخؤش.
كاتَيك ئَيمة
ثَيضةوانةوة لة هةرَيمى كوردستاندا ،تا
ئةمإؤ ياسايةكى تايبةت نيية بة دابينكردنى
مافةكانى نةخؤش .نةخؤش ،لة هةرَيمى
كوردستان ،ئةطةر سكاآليةكى هةبَيت،
دةبَيت وةك هةر هاوآلتييةكى ئاسايى ثةنا
بباتة بةر اليةنة ثةيوةنديدارة طشتييةكان،
وةك دادطاكان.
د .ش��وان ق���ادر ،ثزيشكى ثسثؤإء
راوَيذكارى تةندروستى لة وآلتى دانيمارك،
سةبارةت بة مافى نةخؤش لةو وآلتةَ ،
دةلَيت:
سةرةتا هةموو كةسَيك مافةكانى نةخؤش
َ
لةمندالييةوة
دةزانَيت ،لةبةرئةوةى هةر
بةو شَيوةية ثةروةردةيان دةكةن كة طشت
مافةكانى ذيانيان بزانن ،وةك مرؤظَيك لةكاتى
لةشساغىء لةكاتى نةخؤشيدا ض مافيكيان
هةية ،لةكاتى سةردانى دامودةزطاكاندا ئةو
مافانة خراونةتة ضوارضَيوةى ياساوة.
د .ش�����وان ،وت��ي��ش��ى :ل��ةه��ةم��وو
نةخؤشخانةيةك ،شوَينَيك هةية تايبةتة
بة بةإَيوةبةرَيتيى نةخؤش ،نةخؤش هةر
طيروطرفتَيكى هةبَيت سةردانى ئةو بةشة
دةك��ات ،دواى ئ��ةوةش ذوورَي��ك دان��راوة
بؤ ثةيوةنديى نةخؤش بة نةخؤشةوة،
نةخؤشةكان خؤيان ئةو ذوورة بةإَيوة
دةبةنء هةموو نةخؤشييةك ،نةخؤشةكانى
ريكخراوَيكى خؤيان هةية ،ضةند دكتؤرَيك
كة دةيانةوَيت بةشداريى لةو رَيكخراوانة
بكةنء اليةنى مرؤظدؤستى تياياندا َ
زالة،
		
دةبنة ئةندامى فةخرى لةو رَيكخراوانة ،نةخؤشةكان زياتر ث َيويستيان بة ضاودَيريىء ماف هةية
هاوكارييان دةكةن بؤ كارةكانيان ،هةروةها
َ
َ
ناجولَيت تا بة هاناوةى دةضن ،ئةم هةموو
هةلدةستين بة جياكردنةوةى نةخؤش
لةناو هةموو نةخؤشخانةيةكدا ،بةشيك
هةية بؤ رَينمايكردنى ن��ةخ��ؤش ،هةر لة كةسَيكى ئاسايي ،هؤكةى ئةوةية كة خزمةتطوزارييانةش كة ئةو سةنتةرانة
طلةيىء ثرسياريك ،يان نةخؤش بيةوَيت نةخؤش لة بارَيكى تةندروستىء دةروونيى ثَيشكةشيدةكةن ،بؤ هةموو هاوآلتييةك بة
ثزيشكةكةى بطؤإَيت ،ثرسيار لةو بةشة ناتةواودايةء ثَيويستى بة يارمةتى كةسانَيكى خؤإايية بةبآ جياوازيى.
بةآلم سةبارةت بة هةرَيمى كوردستان،
ثسثؤإ هةية ،ثَيويستة ضةند ساأل جارَيك
دةكات.
َ
هةلمةتَيك بكرَيت بؤ هؤشياركردنةوةى تا ئَيستا ئةو خاآلنة نةبوونةتة بإيارء ياساو
َ
خةلكى سةبارةت بةو مافانةى كة هةيانة بةشَيوةى خزمةتطوزاريىء بةشَيوازى
ئامانج لة مافى نةخؤش ضيية؟
حالةتَيكى لةكاتى نةخؤشيداء ساآلنة ئةم َ
بةهؤكارى ئةوةى نةخؤش َ
هةلمةتة جياجيا ثَيشكةش دةكرَين .د.سامان شَيخ
تايبةتى هةيةء لة رووى سايكؤلؤجىء ثةيإةو دةكرَيت لة وآلتة ثَيشكةوتووةكاندا .ئةنوةر ،وت��ى« :تا ئَيستا لةكوردستاندا
شَيوازَيكى يةكطرتوومان نيية بؤ دابينكردنى
جةستةييةوة طيروطرفتى هةية ،هةر بؤية
مافةكانى نةخؤش ،وةكو بإيارَيكى رةسميش،
دةبَيت نةخؤش باشتر لة كاتى ئاسايى دةستةبةركردنى
هيض بإيارَيك نيية لة ثةرلةمانةوة ،ياخود
خزمةتى بكرَيت ،واتة مافى نةخؤش لةسةر ث َيداويستييةكانى نةخؤش
نابَيت نةخؤش ب��ةدواى ضارةسةرء لةسةنديكاوة بؤ دابينكردنء جَيبةجَيكردنى
بنةماى بارة تايبةتةكةى بنيات دةنرَيت.
َ
هةلبذاردنى ضارةسةرء شوَينى ضارةسةر مافةكانى نةخؤش ،بةآلم خؤشبةختانة ضةند
د.س��ام��ان شَيخ ئ��ةن��وةر ،ثسثؤإى
نةخؤشيية دةروون��ي��ي��ةك��ان ،سةبارةت بطةإَيتَ ،
بةلكو دةزطا خزمةتطوزارييةكان ثرؤذةيةك بةإَيوةن بؤ جَيبةجَيكردنى
بة ئامانجةكانى مافى نةخؤشَ ،
دةلَيت :بةرثرسن لة دابينكردنى ثَيداويستيية مافةكانى نةخؤش ،لةطةأل ئةمةشدا ضةند
َ
خالَيكى سةرةتايى هةن كة هةموو يةكةيةكى
ه��ةر كةسَيك بة مةبةستى ضارةسةر ثزيشكييةكانء نةخؤشخانةكان لةسةرجةم
تةندروستى جَيبةجَييان دةكات ،بَيئةوةى
سةردانى يةكةيةكى تةندروستى بكات ،ثَيى طةإةكء ناوضةكاندا.
ثزيشكة دانيماركييةكة ،سةبارةت بةم كرابَيت بة بإيارَيكيش.
دةوترَيت نةخؤش ،هةموو نةخؤشَيكيش
دةلَيتَ :
بةبآ جياوازيى تةمةنء رةطةزء شوَينى ثَيداويستييانة َ
لةو ثإؤذةيةدا كة د .سامانء ضةند
حالةتى ئيمرجينسى

كةسَيكى تر ئامادةيان كردووة ،بؤ ئةوةى
ببَيتة بنةماى مافةكانى نةخؤش ،تيايدا
هاتووة :دةبَيت نةخؤش ،بةضاوى رَيزةوة
تةماشا بكرَيتء كةرامةتى بثارَيزرَيت،
مةبةست لةمةش ئةوةية كة ئةو نةخؤشة
دووربَيت لة تووإةبوونء دةنطبةرزكردنةوة
بةسةريداء دووربَيت لةتانةء تةشةرى
ناشرينء جنَيو ،ئةطةر هاتوو ئةمانةش
رووي��ان دا ،ئةوا نةخؤش مافى خؤيةتى
ئةم بابةتة بةرزبكاتةوة بؤ دادطاء اليةنى
ثةيوةنديدار.
د.سامانَ ،
دةلَيت :دةبَيت نةخؤش ،دووربَيت
َ
مامةلةكردنء ئيستغاللكردن،
لة خراث
خؤشبةختانة تا ئَيستا لةكوردستان َ
حالةتى
لةو جؤرة تومارنةكراوةء بةثَيضةوانةوة
لة هةندَيك وآلت رووي��داوة كة َ
هةلساون
بة دةرهَينانى طورضيلةى نةخؤش بةبآ
ئاطاداريي نةخؤش.
ئةو ثسثؤإةى نةخؤشيية دةروونييةكان،
ئ��ام��اذة ب��ةوة دةك���ات ك��ة دابينكردنى
ذينطةيةكى ئارامء شوَينَيكى ثاك ،مافَيكى
ترى نةخؤشةء ثَيشيواية :خؤشبةختانة،
ئَيستا ب��اري نةخؤشخانةكانى هةرَيمى
كوردستانمان زؤر باشة بة ب��ةراورد
بةساآلنى ثَيشوو.

مافي وةرطرتني زانياريي

َ
عةبدولآل ،ماستةر لة سياسةتي
د.طؤران
تةندروستي ثَييواية :هةم��وو نةخؤشَيك
مافي ئةوةي هةية كة زانياريي دروست
لةسةر نةخؤشييةكةي بة شَيوةيةكي سادة،
كة بؤ تَيطةيشتن ئاسان بَيت ،لة ثزيشك يان
تةندروستي يان دةزطا
كارمةندي

سةالمةتيي ن��ةخ��ؤشء كةمكردنةوةي
ئةطةرةكاني طواستنةوةي نةخؤشيي
بؤي لة نةخؤشَيكي ت��رةوه .بؤ نموونة
نةخؤش ،مافي ئةوةي هةية كة بزانَيت ئايا
ثزيشكةكةي ،ثَيش ئ��ةوةي ثشكنيني بؤ
بكات ،دةستةكاني كة ثَيش ئةو ثشكنيني بؤ
نةخؤشَيكي تر كردبَيت ،شتووة يان نا.

هةر َيمى كوردستانء
مافى نةخؤش

تا ئَيستا لة كوردستان طرنطييةكى ئةوتؤ
بةمافى نةخؤش ن��ةدراوة ،بةثَيضةوانةوة
لةهةندَيك كاتيشدا نةخؤش ئيستغاللكراوةء
ناضاركراوة كة لة دةرمانخانةيةك دةرمان
بكإَيت ،كة بةجؤرَيك لةجؤرةكان لة
ثزيشكةكةيةوة نزيكبووة.
ه��ةر ب��ةم ه��ؤي��ةوة ،مانطى راب��ردوو
َ
كؤمةلَيك رؤشنبيرء زياتر لة ()50رَيكخراوى
َ
كؤمةلطةى مةدةنى ،كةمثةينَيكيان لة
هةرَيمى كوردستان دذى زيادكردنى نرخى
عيادةكان راطةياند ،جطة لةوةى داوايانكرد
كة ضيتر ثزيشكةكان دوو نةخؤش بةيةكةوة
َ
هؤلى ضاوةإوانى طونجاو بؤ
نةبيننء
نةخؤشةكان دابينبكرَيتء نةخؤش ناضار
نةكرَيت دةرم��ان لة دةرمانخانةيةكى
دياريكراو بكإَيت ،هةروةها ئةسانسؤر بؤ
ئةو عيادانة دابنرَيت كة بيناكانيان بةرزةء
بؤ هاتوضؤى نةخؤش طونجاو نيية.
دواى راطةياندنى ئ��ةم كةمثينةء
كؤكردنةوةى زياتر لة ()16هةزار ئيمزاء
تةسليمكردنى بة ثةرلةمانى كوردستانء
سةنديكاى ثزيشكان ،هةنطاوَيكى ئيجابى
لةاليةن سةنديكاى ثزيشكانةوة نراء
ليذنةيةكى هاوبةش بةمةبةستي باشتر
ثَيشكة شكر د ني
خز مة تطو ز ا ر يية
تةندروستييةكان
ل���ة ن��ؤري��ن��ط��ة

فؤتؤ :رؤذنامة
تةندروستييةكانةوة وةرطرَيت.
د .ط��ؤران ،زياتر روون��ي دةكاتةوةء
َ
دةلَيت :نةخؤش ،بةتةنيا مافي ئةوةي
نيية كة زانياريي لةسةر نةخؤشييةكةي
خؤي لة رووي دةستنيشانكردنء هؤكارو
ضارةسةرو طريمانةكاني ضاكبوونةوة ،يان
بةرةو خراث إؤيشتن وةرطرَيتَ ،
بةلكو
هةموو مافَيكي هةية بؤ وةرطرتني زانياريي
لةسةر هةموو ئةو ثزيشكء كارمةندء
نةخؤشخانانةي تَييدا خزمةت وةردةطرَيت.
واتة ،ثَيويستة نةخؤش ئاطاداريي ئةوة
بَيت كة ناو ء ئاستي زانستييء ماوةي
كاركردنء ئةزموونء كاريطةريي ئةو
ثزيشكء كارمةندانة بزانَيت كة ضارةسةري
دةكةن ،هةروةها نةخؤش هةموو مافَيكي
هةية بؤ زانيني ناو ء ئاستي زانستييء
ئةزمووني ئةو دةزطا تةندروستييانةي
كة تَييدا ضارةسةر دةكرَيتء ئةو رَيطاء
جَيطايانةي كة دةزط��ا تةندروستييةكة
دةيانطرَيتة بةر بؤ طةرةنتيكردني ثاراستني

تايبةتييةكاني شاري سلَيماني لة ثارَيزطاي
سلَيمانيء ش��ارةوان��يء سةنديكاي
ثزيشكاني كوردستان بؤ ثشكنيني كلينكة
تايبةتةكان ثَيكهَينرا.
سةنديكاى ثزيشكانى كوردستان،
بةثَيى فةرمانى ذم��ارة ()741ك���ة لة
2010/9/18دا دةريكردووة ،طشت كلينكة
تايبةتةكان ئاطادار دةكاتةوة ،لة ماوةي
()15رؤذدا ئةم خاآلنة جَيبةجآ بكةن:
دةبَيت كلينيك ثانتايي طونجاوي هةبَيتء
َ
هؤلي ضاوةإَيكردني نةخؤش لةباربَيت،
ث��اك��وخ��اوَي��ن��يء س��اردي��يء طةرميي
بةثَيي وةرزةكة شياو بَيت ،رووناكييء
ه��ةواط��ؤإك�َي��ي كلينيكةكة ل��ة ئاستي
ثَيويستدابَيت ،نةخؤش بةتةنيا ببينرَيت
لة ذووري ثزيشكدا ،تا نهَينييةكاني
ثارَيزراوبن ،نةخؤش كاتي ثَيويستي
بدرَيتآء ثابةندبن بةو نرخانةي كة لة
سةنديكاي ثزيشكانةوة بؤيان دانراوة
بةثَيي نازناوي ثسثؤإييةكةي.

18

بةدواداضوون

ذمــارة ( )603س َيشةممة 2010/10/12

nawxo.rozhnama@yahoo.com

ر َيكخراوةكاني كةالر داواي طؤإانكاريي دةكةن

20

بةأيَوةبةري ظيَتيَرنةريي سليَماني :ناتوانين طرةنتي ئةوة بدةين

ئةو طؤشتةي لةبازاأةكانداية ،تةندروستةء بةكةلَكي بةكارهيَنان ديَت
بةدواداضووني :ئاريان حةسةن

ب��ازاإةك��ان��ي ك��وردس��ت��ان ث��إب��وون لة
طؤشتء خؤراكي جؤراوجؤري هاوردةكراوو
بةإَيوةبةري ظَيتَيرنةريي سلَيمانيش َ
دةلَيت:
«ناتوانين طرةنتي ئةوة بدةين كة ئةو طوشتةي
َ
بةكةلكي
لة بازاإةكاني هةرَيمداية ،تةندروستةو
بةكارهَينان دَيت».
هةرَيمي كوردستان بووةتة بازاإَيكي طةورة
بؤ ساغكردنةوةي بةرهةمي هاوردةكراوي
وآلتاني دراوسآء هةرضةندة دةزطاي كوالَيتي
كؤنترؤأل هةية لةهةموو َ
خالة سنوورييةكاني
هةرَيمي كوردستان ،ب��ةآلم بة بةردةوامي
هَيزةكاني ثاراستني ئاسايشي خ��ؤرك لة
كوردستان ،دةست بةسةر ضةندين تةن طؤشتي
قةدةغةكراو ء بةسةرضوودا دةطرن.
ئارام قادر ،ئةندامي ثةرلةماني كوردستان،
ئاماذة بةوة دةك��ات :بؤ ثاراستني ئاسايشي
خؤراكي هاوآلتييان ،داوايانكردووة ،بةشَيوةيةكي
توند سزاي ئةو كةسانة بدرَيت كة خؤراكء
طؤشتي بةسةرضوو دةهَينن بؤ كوردستان،
بةداخةوة بةشَيوةيةكي رةها طؤشتء خؤراك
دَيتة كوردستانةوة بةبآ ئةوةي هيض ياسايةكيان
بةسةردا جَيبةجآ بكرَيت ،بةتايبةت ئةو طؤشتء
خؤراكانةي كة بةسةرضوون ،تةنيا سزاي غرامة
دان��راوة ،ئةم سزايةش زؤر الوازةو رَيطريي
ناكات لة هَيناني طؤشتء خؤراكي بةسةرضوو.
ئةو ثةرلةمانتارة ،بةثَيويستي دةزانَيت
«ياسايةكي وا دابنرَيت ،سزاداني ئةو كةسانةي
طؤشتي خراثء بةسةرضوو دةهَيننة بازاإةكاني
كوردستانةوة ،لةطةأل ئةو زيانة طةورةيةدا
يةكسان بَيت كة بةر هاوآلتييان دةكةوَيت».
نةبةز محةمةد ،خاوةني يةكَيك لةكَيَلطةكاني
بةخَيوكردني ثةلةوةرة لة سلَيماني ،ئاماذةي
بةوةكرد :هَيناني طؤشت ل��ةدةرةوةي هةرَيم،
بةتايبةت لة وآلتاني بةرازيلء توركياو هةندَيك
وآلت��ي ت���رةوة ،واي��ك��ردووة كة نةتوانرَيت
كَيبإكَيي طؤشتة هاوردةكراوةكان بكرَيتء
وتي« :بةرهةمة دةرةكييةكان ،بةإَيذةيةكي
ئةوةندة زؤرن ،بةرهةمي كَيَلطة ثةلةوةرييةكاني

		
جؤرةها طؤشت هاتوةتة هةرَيمى كوردستانةوة بؤ ئةوةى ضاودَيريى ورد بكرَيت
كوردستانيان سستكردووةء زؤربةي كَيَلطة
ثةلةوةرييةكانيان تووشي ئيفالس ثَيكردنء
داخستن كردووةتةوة».
نةبةز ،ثَييواية« :ئ��ةو طؤشتة سثييةي
كة ل��ةدةرةوةي هةرَيمةوة ه��اوردة دةكرَيت،
كةس نازانَيت ضؤن بةخَيودةكرَيتء ض جؤرة
خؤراكَيكي ثَيدراوة ،لة رووي سةربإينيشةوة،
هيض شةرعيي نيية بؤ خواردن ،ضونكة بةثَيي
شةريعةتي ئيسالم سةرنابإدرَين».
ئةو خ��اوةن كَيَلطة ثةلةوةريية ،رةخنةي
ئةوةشي لة حكومةت طرت ،كة هاوكارييان ناكات
تا بتوانن كَيبإكَيي بةرهةمة دةرةكييةكان بكةنء
ثَيداويستيي هاوآلتييان ثإبكةنةوة.
سةرةإاي بووني ئةو هةموو طومانة لةسةر
بةرهةمة هاوردةكراوةكان ،بةشَيكي زؤري
هاوآلتييانء ضَيشتخانةكانيش ،ثشت بةو

طؤشتانة دةبةستن.
ئةردةآلن كةمال ،خاوةني ضَيشتخانةيةكة لة
سلَيماني ،سةبارةت بةو خؤراكء طؤشتانةي
َ
دةلَيت:
كة دَينة هةرَيمي كوردستانةوة،
«هةرَيمي كوردستان ،تواناي ثإكردنةوةي
ثَيداويستييةكاني ناوخؤي نيية ،بةتايبةت لة
خواردةمةنيء طؤشتداء ئَيمةش لة دروستكردني
خواردنةكانماندا ثةنادةبةينة بةر بةرهةمة
خؤراكييةكاني دةرةوةي وآلت ،ئةو طؤشتء
خؤراكانةش كة ئَيمة لَيياندةنَيين ،لةاليةن
وةزارةتي تةندروستييةوة رَيطةيان ثَيدراوةء
َ
كؤنتإؤلةوة
لةذَير ياساكاني دةزطاي كوالَيتي
دَينة ناوةوة».
َ
()26خالي سنووري هةن لةهةموو
لةئَيستادا
َ
()6خاليان لةسةر سنووري هةرَيمي
عَيراقداء
كوردستاننء تا ئَيستا بةتةواوةتي نةتوانراوة

فؤتؤ :ئينتةرن َيت
َ
كؤنتإؤلي دياردةي هاتني طؤشتي خراث بكرَيت.
سةبارةت بة َ
دلنيابووني هاوآلتييان لة
بةكارهَيناني طؤشتي هاوردةكراو ،د.عةباس
عةلي ،بةإَيوةبةري ظَيتَيرنةريي سلَيماني ،ئةوةي
بؤ رؤذنامة ئاشكراكرد« :ناتوانين ،طرةنتي
ت��ةواوةت��ي بدةين بة هاوآلتييان كة هةموو
ئةو طؤشتةي كة لةناو بازاإةكاني هةرَيمي
كوردستاندان ،تةندروستنء دةشَين بؤ خواردن،
ئةويش بةهؤي نةبووني دةزطاي ضاودَيريي
خ��ؤراكء كوالَيتي كؤنتإؤأل لةهةموو َ
خالة
َ
لةخالة سنوورييةكاني
سنوورييةكاندا ،راستة
وآلت��ان��ي دراوس �َي��م��ان��دا دةزط���اي كوالَيتي
كؤنتإؤأل هةيةو َ
رؤلي كاريطةريان بينيوة لة
رَيطرتن لةهَينانةناوةوةي طؤشتي خراث بؤناو
بازاإةكان ،بةآلم لةسنووري َ
دةولةتي عَيراقةوة
كة هةرَيمي كوردستانيش بةشَيكة لةو َ
دةولةتة،

هيض دةزطايةكي كوالَيتي كؤنتإؤأل نيية تا ئةو
خؤراكانة بثشكنَيت ،ئةو طؤشتة خراثانةي كة
دَينة هةرَيمي كوردستانةوة لةو سنوورانةوة
دَين ،بةهؤي كةمتواناييء الوازيي قةدةغةكردنء
دةربازبووني طؤشتي خراث بؤناو عَيراق».
بةإَيوةبةري ظَيتَيرنةريي سلَيماني ،كؤنترؤأل
نةكردني شارةكانء نابةرثرسيارَيتيي هةندَيك
بازرطان ،بةهؤكاري زؤربووني ئةو طؤشتة
خراثانة دةزانَيت ،لةطةأل ئةوةشدا ثَييواية:
«بازاإةكاني هةرَيمي كوردستان بةطشتييء
سلَيماني بةتايبةتي ،زؤر باشة لة رووي
ئاسايشي خؤراكيء بةتايبةتي طؤشت ،بةهؤي
ئةو لَيثرسينةوة توندةي كة دةكرَيت لة سنووري
شاري سلَيمانيدا».
هةموو ج��ؤرة طؤشتَيكي هيندي بةهؤي
َ
ودةولةتيي ()NRP
نةبووني بإوانامةي نَي
و طؤشتي طوَيرةكةي ئؤرؤطواي كة بةهؤي
ثيريي طؤشتةكةوة لةثشكنين دةرنةضووة،
طؤشتي نيوزلةندي كة بةهؤي زؤري مادةي
ثارَيزطاريكردن لةبةسةرنةضووني كة ماوةي
دوو َ
سالةء مادةكة زيانبةخشة بؤ مرؤظ ،ئَيستا
لةبازاإةكاني هةرَيمدا قةدةغةن.
لةاليةكي ت��رةوة ،بةثَيي راطةيةنراوَيكي
بةإَيوةبةرَيتيي ظَيتَيرنةريي سلَيمانيء ئاسايشي
َ
ئةمسالةوة تا سةرةتاي
خؤراك ،لةسةرةتاي
مانطي (ئ���اب) ،زياتر لة ()13ت���ةن طؤشتي
بةسةرضوو و خراث دةستيان بةسةردا طيراوةو
خاوةنةكانيان غةرامةكراون.
ئةو طؤشتانةش ثَيكهاتبوون لة ()6780كيلؤ
طؤشتي هيندي)2800( ،كيلؤ قيمةو طؤشتي مؤر
نةكراو كة بةقاضاخ هاتووةء سةرضاوةكةي
نازانرَيت)3500( ،كيلؤ سةروثآء بةزي مةإ كة
لة قةسابخانةي سلَيمانييةوة هاتووة)2175( ،كيلؤ
طؤشتي مريشكي بةرازيليء توركيء حةواسأل،
هةروةها زياتر لة ()500كيلؤ طؤشتي ماسي
بةسةرضوو ،ئةمة جطة لةو طؤشتة خراثانةي
كة ئَيستا لة بازاإو سةر سفرةو خوانةكانماندا
َ
كؤنترؤلي
هةن كة ضاوي هيضكام لة دةزطاكاني
ب��ةس��ةرةوة نييةو زةرةرم���ةن���دي يةكةم،
هاوآلتييانن.

بةشةخؤراكي مانطانة ،بوونء نةبوءني وةكيةك واية
بةدواضوءني :الظة بةشارةت
وةزارةتي بارزطانيي عَيراق بةشةخؤراكي
هاوآلتيياني لة ( )10جؤرةوة كةمكردةوة بؤ ()5
جؤر ،سةرةإاي ئةوةي كوالَيتي خؤراكةكان
زؤر نزمةء مانطانة لةكاتي خؤيدا ناطات.
لةئَيستادا تةنيا
ث��َي��ن��ج

مادةي خؤراكى (ئ��ارد ،برنج ،شةكر ،رؤن،
شيري منداأل) لةإَيي كؤبوءني خؤراكةوة
دةدرَيتةوة هاوآلتييانء مادةكاني ثاقلةمةنيء
ضاء تايتء شيري طةورة نةهَيَلراوة ،لةطةأل
ئةوةشدا ماوةي زياتر لة نؤ مانط شةكرو
ضوار مانط برنجء سآ مانط رؤني زةيت بة
هاوآلتييان نةدراوة.
سةعد ف��ارس ،بةإَيوةبةري كؤمثانياي
خ��ؤراك��ي س���ةر ب��ة وةزارةت����ي
بازرطانيي عَيراق ،بة سايتي
مةوتينى نيمضة رةسميي
حكوميي راطةياند:
«دواخ��س��ت��ن��ي
طة يشتني

		
دةوترَيت بةشةخؤراكى مانطانة لة خراثترين جؤرةكانى خواردنن

بةشةخؤراكي هاوآلتييان ثةيوةنديي بةو
كؤمثانيايانةوةية كة طرَيبةستي طةياندني
ب��ةش��ةخ��ؤراك��ةك��ةي��ان ئ��ي��م��زاك��ردووةء
ن لة بةرامبةر وةزارةتدا
ثابةندَيتييةكاني خؤيا 
جَيبةجَينةكردووة».
سةعد ف��ارس وت��ي« :وةزارةت ئةو
كؤمثانيايانةي خستووةتة ليستي رةشةوة،
طرَيبةستةكانياني كَيشاوةتةوةء لةطةأل
كؤمثانياي ديكةدا طرَيبةستي نوَيي ئةنجامداوةو
ثابةنديان دةك��ات بة كاركردن بةطوَيرةي
رَيوشوَينةكاني كؤمثانياكة».
َ
لةسالي ()1996ةوة زؤربةي هاوآلتيياني
عَيراق ثشتدةبةستن بة بةشة خؤراكي مانطانة،
كة ثَيشتر لة ضوارضَيوةي بةرنامةي نةوت
بةرامبةر خؤراكدا لةإَيي كؤبوءن (فؤرمي
بايةعي)ةوة بؤ هاوآلتييان دابيندةكراو
تائَيستاش ئةو سيستمة لةاليةن
وةزارةتي بازرطانييةوة
كاري ثَيدةكرَيت.

ئيبراهيم قادر ،كة لة بريكارَيك خؤراكي
مانطانةي وةردةطرت بؤ رؤذنامة وتى« :ئةو
بإة خؤراكةى كة لة ئَيستادا وةريدةطرين،
ذةمةكانى خؤراكمان دابين ناكات ،ضونكة
زؤربةى خؤراكة سةرةكييةكانى تَيدا نيية،
ئةوةشى كة وةريدةطرين زؤرب��ةى كات بة
َ
كةلكى خواردن نايةتء جؤرةكةى خراثة».
سةرةإاي خراثيي جؤرةكةي ،هاوآلتييان
طلةيي لة دواكةوتني خؤراكي مانطانةش
دةك��ةن ،بة وتةي ئيبراهيم عةلي ،ئةوةش
وادةك��ات ثةنا بؤ بازاإةكان ببةنء بةهؤي
خراثيي باري ئابوءريي هةندَيكيانةوة ناتوانن
ثَيويستييةكانيان دابين بكةن.
تاريق عةلى ،هاوآلتييةكى ديكةيةو ئةوةي
بؤ رؤذنامة رءونكردةوة :ئةو خؤراكانةى
وةري���دةط���رن زؤرب����ةى ك��ات م��اوةك��ةى
بةسةرضووةو َ
كةلكى خواردنيان نةماوةو
ماوةيةكى زؤريشى ثَيدةضَيت تا وةريدةطرن،
ئةمةش وادةكات كة بارى سةرشانى فةقيرو
هةذاران قورس بكاتء ناضارن ثةنا بؤ ئةو
خؤراكة هةرزانانة ببةن كة لة بازاإدانء هيض
مةرجَيكى تةندروستييان تَيدا نيية.
دابةشكردني
بريكارةكاني
خؤراكيش ئاماذة بةوة دةكةن:
ب��ةش �َي��وةي��ةك��ي رَيكوثَيك
بةشة خؤراكي هاوآلتييان
ناطاتة دةستيانء جؤري
هةندَيكيشيان خراثةو بة
َ
كةلكي بةكارهَينان نايةن.
دانا رةشيد ،بريكارى
خؤراك لة سلَيماني،
ب��ة رؤذن���ام���ةى
راطةياند :ماوةى نؤ
مانط دةبَيت شةكر
وةرن��ةط��ي��راوةو
ض�������������وار
فؤتؤ :رؤذنامة مانطيشة برنج

وةرنةطيراوة ،بةطشتيى جؤرى خواردنةكانيش
خراثنء مانطَيك جؤرةكةى باشةو دوو
مانط خراثةء كاتى هاتنى خؤراكةكانيش دوا
لي
دةكةوَيت ،ئةمةش ناإةزايى هاوآلتييانى َ
كةوتووةتةوة».
َ
فةيزولآل ،بريكاري
ه��ةروةك محةمةد
دابةشكردني خ��ؤراك ،لة كاتي بةإَيكردني
ئةو هاوآلتييانةي كة سةردانيان دةكرد
بؤ وةرطرتني بةشةخؤراكي مانطانةيان
ئةوةي بؤ رؤذنامة رءونكردةوة :بإي ئةو
خؤراكةي ثَييان دةدرَي��ت بؤ دابةشكردني
بةسةر هاوآلتيياندا ،زؤر كةمةو هيض مانطَيك
نةتوانراوة خؤراكةكان بة تةواوةتى بدرَيت،
ئةو خؤراكةى كة لة ئَيستادا دابةشدةكرَيت هي
مانطى (ئاب)ة ،كة تةنيا برنجء زةيتء شيرو
نيسك دراوة تائَيستا.
لة كؤبوءني خؤراكدا كة هةردوو َ
سالي
( )2011-2010ثَيكةوة دابةشكراوة بةسةر
هاوآلتيياندا )10( ،جؤر خؤراك دان��راوة كة
دةبَيت مانطانة بة هاو َالتييان بدرَيت ،لة مانطى
(كانوونى يةكةم)ي َ
سالي ث��ارةوة شةكر
دابةشنةكراوة ،ماوةي (َ )3
ساليشة ضا نةدراوة،
بة مةرجَيك لة خؤراكة سةرةكييةكانيشدا
دانراوة.
عةباس ع��ارف ف��ةت��اح ،ب��ةإَي��وةب��ةرى
كؤمثانياى خؤراكى سلَيمانى ،ئاماذةي
ب��ةوةك��رد :ئةو خؤراكةي دابةشدةكرَيت،
لة وةزارةت��ي بازرطانييةوة دياريدةكرَيتء
دةط��ات ،ئ��ةوان ثةيوةندييان بة جؤرو بإو
كاتي طةيشتنييةوة نيية ،ئةوةشي بؤ رؤذنامة
راطةياند« :ئةو خؤراكةي دةطاتة دةستمان
دواى ثشكنينيان دابةشدةكرَينء ئةطةر
ئةو خؤراكانة نةثشكنرَيت ،دابةشناكرَيت
بةسةر هاو َالتييانداء ثَيويستة هةموو مانطَيك
بةتةواوةتى ئةو بإة خؤراكانةي دياريكراون
بطاتة دةستى هاوآلتييان ،نةهاتنيشى ثةيوةنديى
بة وةزارةتى بازرطانيى عَيراقةوة هةية».

بـؤضــــوون

ذمــارة ( )603س َيشةممة 2010/10/12

nawxo.rozhnama@yahoo.com

لةبارةى كةمينةو زؤرينةوة

ضؤن دةنط لةسةر دةزطا نيشتمانييةكان بدريَت؟

ثةرلةمانى كوردستان دةزطايةكى
َ
هةلبذادن لةاليةن
نيشتمانييةء بةثَيى
َ
خةلكةوة شةرعييةتى ث��َي��دراوة ،لة
َ
هةلبذاردنَيكةوة ،كة 2009/7/25
رَيى
ئةنجامدرا لة هةرَيمى كوردستانداَ ،
خةلك
بؤ جارى سَييةم نوَينةرى خؤيان ناردة
ئةو دةزطا نيشتمانيية.
راستة ثةرلةمانى كوردستان شوَينَيكى
َ
هةلبذاردنةوة
شةرعييةء لة رَيطةى
دام��ةزراوة ،بةآلم ناكرَيت هةموو ئةو
بابةتانةش كة ثةيوةندييان بة مةسةلة
نيشتمانيىء نةتةوةييةكانةوة هةية لة
ثةرلةماندا ،ضارةسةر بكرَينء دةنطيان
بؤ بدرَيت ،ضونكة هةموو مةسةلةكان
هةر ياساء بإيارةكان نين ،كة ثَيويست
بةو ثرؤسة َ
ئالؤزةى دةنطدان نةكاتء
نوَينةرةكانى َ
خةلك دةنطى لةسةر بدةن.
س��ةرؤك��ى هةرَيمى كوردستان،
ضونكة لةو بإوايةدابوو كة سةرؤكايةتى
هةرَيم مةسةلةيةكى طرنطة داواى لة
ثةرلةمان (خولى دووةم) كرد ،دةنطدان
بؤ سةرؤكى هةرَيم لة رَيطةى َ
خةلكةوة
بَيت ،نةك ثةرلةمان (ئةطةرضى ئةمة بؤ
خؤى كَيشةى تَيداية ،بةآلم مةسةلةيةكى
ترة) ،ئَيستاش هةندَيك دةزطاء مةسةلةى
تر هةية ثَيويستة دةنطدانى طشتيى بؤ
بكرَيت.
دةستوورى هةرَيم ،كة مةسةلةيةكى
ذيانيية ،جطة لةوةى ثةرلةمان تةسديقى
دةكات ،ثَيويستة ()3/2ى َ
خةلك دةنطى بؤ
بدات ،هاوكات دةستةى َ
هةلبذاردنةكانى

ه��ةرَي��م��ي��ش هيضى ل��ة دةس��ت��وورء
سةرؤكايةتى ه��ةرَي��مء ثةرلةمانء
زؤرينةى دةزطا نيشتمانييةكان كةمتر
نييةَ ،
بةلكو لةوانيش طرنطترة لة رووى
ئةوةى كة سةرثةرشتى شةرعيبوونء
ناشةرعيبوونى ئةوان دةكاتء ثَيويستة
لة رَيطةى دةنطدانى طشتييةوة بة دةنطى
خةلك َ
()3/2ى َ
هةلبذَيردرَيت.
لة ثةرلةمانى كوردستاندا ئَيستا كَيشةى
زؤرينةو كةمينة هةية ،ئؤثؤزسيؤن كة
بةرَيذةى دةنطدان كةمينةن لة ثةرلةماندا،
طلةيى ئةوة دةكةن هةر ياساء ثرؤذةيةك
ليستى دةسةآلت ثَيى باشبوو تَيثةإى
دةك���ةن ،ب��ؤي��ة مةترسيى دةس��ت��ةى
َ
هةلبذاردنةكانى هةرَيم يةكَيكة لةوانةى
كة ئؤثؤزسيؤنى خستووةتة طومانةوة،
بةآلم ئايا زؤرينةى ثةرلةمان ()1+50
زؤرينةى َ
خةلكى كوردستانيشة؟

زؤرينةى ثةرلةمانء
زؤرينةى خةلَك

ئَيستا ثةرلةمانى كوردستان نوَينةرى
سى شارى هةرَيمى كوردستانة ،واتة
َ
ناوضة داب��إَي��ن��راوةك��انء كوردةكانى
دةرةوة ،مافى دةنطدانيان نةبوو ،ئةو
ثةرلةمانة نوَينةرايةتى ئ��ةوان ناكات،
جطة ل��ةوةش لة هةرَيمى كوردستاندا
هةموو َ
خةلكى كوردستان ( )%100دةنطى
نةداوة.
بةثَيى دوو َ
هةلبذاردنى يةك لةدواى
يةك لة هةرَيمى كوردستانء عَيراقدا ضةند

هيوا جةمال

راستييةك دةردةك��ةون ،كة ثشتطيريى
ئةو بؤضوونةى سةرةوةمان دةكةن بؤ
دةنطدانى طشتيى لةبارةى كؤمسيؤنى
َ
هةلبذاردنةكان هةرَيم.
لة َ
هةلبذاردنى -2009/7/25دا ،كة
زياتر ( )2500000دوو مليؤنء ثَينجسةد
هةزار كةس مافى بةشدارييان هةبووة
لة دةنطدان ،بةآلم لةو ذمارةية بةثَيى
راطةياندنى كؤمسيؤن كة لة سايتى
ثةرلةمانى كوردستانيش بآلوبووتةوة،
( )1854341يةك مليؤنء هةشتسةدء
ثةنجاء ضوار هةزارء سَيسةدء ضلء
يةك كةس دةنطيان داوة ،كة بة نزيكةيى
()%75ى َ
خةلك دةكات ،واتة ئَيستا لة
ثةرلةمانى كوردستاندا نوَينةرى ()%75ى
َ
خةلك هةية ،ئةوانى تر نوَينةرى خؤيان
نةناردووةتة ثةرلةمان.
َ
هةلبذاردنى ()7/25دا ليستى
لة
كوردستانيى ،كة لة يةكَيتىء ثارتىء
( )10حيزبي تر ثَيكاهاتبوو ()1076370
سى
يةك مليؤنء حةفتاء شةش هةزارء َ
سةدء حةفتا دةنطيان بةدةست هَيناوة،
كة نزيكةى ()%58ى ثةرلةمان دةكاتء
نزيكةى ()%43ى هةموو ئةوانة دةكات،
كة مافى دةنطدانيان هةبووة لة هةرَيمى
كوردستاندا.
ئةو رَيذةيةى س��ةرةوة نيشانمان
دةدات ،كة نوَينةرةكانى دوو حيزبة
دةسةآلتدارةكة لة نيوة كةمترن ،ئةى
ضؤن دةكرَيت دةنط لةسةر ضارةنووسى
َ
خةلكى كوردستان
لة نيوةزياترى

بدةن؟!
بةثَيى َ
هةلبذاردنى ()3/7ى ثةرلةمانى
عَيراقيش ثارتى ( )671965دةنطء يةكَيتى
( )397974دةنطى بةدةست هَيناوة ،كة بة
هةردووكيان ( )1069939يةك مليؤنء
شةستء نؤ هةزار نؤسةدء سىء نؤى
دةنطةكانى هةرَيمى كوردستان ،كة لة
َ
هةلبذاردنى ( )7/25كةمترة ،واتة ئةوان
ئةطةر َبلَين؛ ئَيمة لة َ
هةلــبــذاردنــى
()3/7دا زؤرترمان هَيناوة ،ئةوة وانيية،
بؤية ناكرَيت كةمينة حوكمى زؤرينة
بكاتء دةنط لةبارةى كؤمسيؤنَيكى وا
طرنط ،كة دةزطايةكى نيشتمانيية ،بدات.
بؤية ئةوةى كة ئؤثؤزسيؤن باسى
دةكات ،راستة كة ئةوان دةيانةوَيت بة
دةنطى خؤيان هةر ياساء ثرؤذةيةك
َ
بةدليان بووة لة ثةرلةمان بة زؤرينةى
( )1+50تَيى ثةإَينن ،ئةوةش َ
زولمَيكة
لة ئؤثؤزسيؤنء َ
خةلك دةكرَيت ،ضونكة
ئةطةر ب���ةراوردى دةنطةكان بكةين،
هةريةك لة يةكَيتىء ثارتى ،ئةوةندة
حيزبَيكى جةماوةريىء ط��ةورة نين
هةرضييان ويست بؤيان بضَيتة سةر،
ئةوةش لة دةنطدانةكةدا دةركةوتووة،
ثارتى بة نزيكةى ( )246172دةنط لة
ثَيش طؤإانةوةيةء يةكَيتيش بة نزيكةى
( )27819دةنط ل��ةدواى طؤإانةوةية،
َ
قبوولى بكةين ،ئةم دوو حيزبة
دةكرَيت
بةو شَيوةية دةست بةسةر هةموو بإيارة
ستراتيذيىء نةتةوةييةكانى هةرَيمدا
بطرن؟

طةإانةوة بؤ ماناكانى راثةإين
رةزا جةبار

بؤ خاوةن (بؤضوون)ةكان

هاورى ئازيزانة دةكات كة بة
بةشى (بؤضوون)ى رؤذنامة داواى ل َيبوردن لةو
َ
(بؤضوون)ةكانيان رؤذنامةيان بةسةر كردووةتةوةء هاوكارى ئ َيمةيان كردووة،
بةآلم (بؤضوون)ةكانيان بآلو نةبووتةوة ،ديارة سةرةكيترين هؤكاريش نةبوونى
ج َيطاية لةبةرئةوةى كة (بؤضوون)َيكى زؤرمان بؤ دَيتء هةرئةوةندة مةجال
سى الثةرةى ث َيبدةين كة هةندَيك جار كردومانة بة ضوار الثةرة.
هةية كة َ
داوا لة خاوةن (بؤضوون)ةكان دةكةين ئةوانةى دةيانةوَيت هاوكاريمان
بكةن رةضاوى ئةوة بكةن كة هةولَبدةن (بؤضوون)ةكانيان لة  500وشة زياتر
نةب َيت.
بؤ ثةيوةندى بة بةشى (بؤضوون) سود لةم ناونيشانانة وةربطرن:
Nawxo.rozhnama@yahoo.com
Hiwa.jamal@yahoo.com

دةبَيت بثرسين ،راثةإين لةثَيناوى ضيدا
كرا؟ ئايا ئَيمة كَيشةمان لةطةأل دةموضاوى
س���ةدامء ن��اوى حيزبةكةيدا ه��ةب��وو ،يان
َ
مامةلةى
كَيشةمان ل��ةط��ةأل ثراكتيكء
َ
دةسةآلتدارانةى بةعسدا هةبوو؟ خةلكى
ك��وردس��ت��ان ،بؤضى دذى بةعس ب��وون؟
وةآلمى ئةم ثرسيارانة زؤر روونء ئاشكران،
َ
خةلكى كوردستان راثةإينيان بؤئةوة نةبوو،
َ
روالةتييانة دةسةآلتى بةعس لةكوردستان
وةدةرنَينَ ،
بةلكو لةجةوهةردا طرنطى راثةإين
بؤ ئةوة بوو كة كلتوورى بةعس لةناوبباتء
َ
عةقلييةتة ستةمكاريية بكوذَيت كة
ئ��ةو
كوشتنء ضةوساندنةوةى مرؤظى كردبووة
ثيشةَ .
خةلكى كوردستان ،بؤ ئةوة راثةإينيان
نةكرد ،بةتةنيا بةعس بطؤإن بؤ دةسةآلتَيكى
ديكة ،بةبَيئةوى ضاوةإوانى واقيعَيكى تةواو
ثَيضةوانةيان لَينةكردبَيت .ضاوةإوانيى بؤ
واقيعَيكى سياسيى كة لةجةوهةرو ثراكتيكى
دةس��ةآلت��داران��ةدا ،جياوازييةكةى لةطةأل
بةعسدا لةوَيدا دةركةوَيت ،لةبرى ثةيإةوى
لة سيستمَيكى ديكتاتؤريى ،ديموكراسى بكاتة
سيستمى حوكمإانييةكةى ،نةك ضاوةإوانييةك
لةسةر بنةماى طؤإينء البردنى بةعس بؤ
َ
قبوولكردنى هَيزَيكى ديكة بةبآ بيركردنةوة
لةو شَيوةو جؤرى سيستمى حوكمإانييةى كة
دروست دةبَيت!
بةمانايةكى ديكةَ ،
خةلكى كوردستان بةتةنيا
كَيشةيان لةطةأل دةسةآلتى بةعسدا نةبوو،
لةبةرئةوةى نةتةوةيةكى ديكة حوكمى دةكات،
َ
بةلكو زؤر بةسادةيىء بةر لةهةرشتَيك،
َ
كَيشةى خةلكى كوردستان ،لةبةرئةوة بوو
كة بةعس ديكتاتؤر بوو ،ديموكراسى نةبوو،
ئةوةى بإواى ثَيى نةبووبَيت مافةكانى مرؤظ
َ
بةخةياليدا نةهاتبَيت،
بوو ،هةروةها ئةوةى
تَيإوانينى مرؤييانة بوو بؤ ئازاديية طشتيىء
تايبةتييةكانى مرؤظ .بةبإواى من ،ئا لةو
ضةوساندنةوة مرؤييةوة ،دةتوانين قسة
لةسةر دروستبوونى ئةو هةستة بكةين كة
ضةوساندنةوةى نةتةوةيى قبووأل ناكات لة
بةعس ،واتة هةستَيكى نةتةوةيى دروستدةبَيت
كة يةكسانة بةهةستى مرؤظدؤستىء رَيزطرتن
لةبةها مرؤييةكان .ئةطةرنا ،تؤ َبلَيى ئةندامانى
َ
قبوولى دروستبوونى
كام نةتةوةى ذَيردةست،
دةسةآلت ،يان َ
دةولةتَيكى نةتةوةيى بكةن كة
ئةو دةسةآلتة رَيضكةى هةمان دةسةآلتى
ن��ةت��ةوةى س��ةردةس��ت بطرَيتة ب��ةر ،يان
دروستبوونى ئةو ضوارضَيوة نةتةوةيية

ببَيتة زيندانء جوطرافياى ثَيشَيلكردنى مافة
ئينسانييةكان؟
بؤية ،دةكرَيت كة َبلَيين ،رةفزكردنى
بةعس لةثَيناو لةناوبردنى ديكتاتؤرييةتدا
َ
قبوولكردنى ديكتاتؤرَيكى ديكة
بوو ،نةك
بةهةر ناوَيكةوة بَيتء هةر هَيزَيك رابةرايةتى
بكات ،ضونكة راث��ةإي��ن بةسادةيى ،واتة
ئازاديى ،بةبآ قسةكردن لةسةر ئازاديى ،هةر
خوَيندنةوةيةك بؤ راثةإين تا ئةو ئةندازةية
بَيماناية ،ئةنجام نةدانى راثةإين زياتر جَيطةى
رَيزة .لةهةمانكاتدا دةكرَيت بثرسين ،ئازاديى
ضييةو كام ئازاديى ثةيوةستة بة راثةإينةوة؟
بَيطومان ئةو ئازادييةى راثةإينى بؤ دةكرَيت،
بةو ماناية كة ئازاديى لةبرى ئةوةى وةك
خَيرو سةدةقةى ئةم سةركردةو ئةو حيزب
ببةخشرَيت ،دةبَيت وةك ماف لَيى بإوانرَيت،
ب��ةآلم لةواقيعى سياسيى ك��وردي��دا ،ئةمة
كَيشة طةورةكةى بةركةوتنء خوَيندنةوةية
بؤ ماناكانى راثةإين لةاليةكء ئازاديىء
ديموكراسى لةاليةكى ترةوة.
لةئَيستادا قسةكردن لة بوونى مافة
مرؤييةكان لة زؤربةى وآلتانى ثَيشكةوتوودا،
جَيطةى تَيإامانة ،ضونكة لة ديدى ئةوانةوة
شةرمة قسة لةسةر مرؤظبوون بكرَيت،
بةبَيئةوةى مافةمرؤييةكان دةستيان بةسةردا
َ
هةولةكان
طيرابَيت ،هةربؤية ئَيستا طفتوطؤو
بؤئةوةن ،ضؤن مافةكانى ئ��اذةأل جَيبةجآ
بكةن ،كةضى لةدواى نزيكةى بيست ساأل لة
ئةنجامدانى راثةإينء دروستبوونى دةسةآلتى
كوردىء رزطاربوون لة بةعس ،ئةم دةسةآلتة
ئازاديى وةك خَيرو سةدةقة دةبينَيت! دواى
ئةو هةموو َ
سالة لة راثةإين ،ئَيستا كةمثةين
دةكرَيت بؤ بةرطريى لة ئازاديى رادةربإين!.
هةربؤية لةم واقيعةوة ،دةتوانين دةستنيشانى
هؤكارى كَيشةكانمان لةطةأل دةسةآلتدا بؤ
بةرطريكردن لة ئازاديى رادةربإين بؤئةوة
بطةإَينينةوة ،كة ئةم دةسةآلتة تا ئَيستا
كلتوورى بةعسى تَينةثةإاندووة ،ئةطةر حيزبى
كوردىء دةسةآلتةكةى ،لةماوةى نزيكةى
بيست َ
سالى رابردوودا ،كاريان بؤ سإينةوةى
كلتوورى بةعس بكرداية ،دةب��و ئَيستا
كةمثةينَيك نةبواية بةناوى بةرطريى لة ئازاديى
َ
هةلبذاردنى
رادةربإينةوة ،دةبوو ئازاديى
هَيزى سياسيى باجى ذيانء مةرطى بةدواوة
نةبواية ،دةبوو ئَيستا قسةكردنمان لةسةر
بةعس لةناو رابردوودا بَيت ،نةك قسةكردن
لةسةر بةعس وةك ترسَيك لةبةردةمماندا...

21
ئازاديي ،ناسنامةي
مافي هاوآلتيبوونة
دووإوويي ،بة شَيوةيةکي
ش�����اراوة ،ب��ووةت��ة ک��ؤدي
ن��اوةإؤک��ي کلتوري ب��او له
م��ام� َ
�ةل��ةو ژي��ان��ي رؤژان���ةي
هةرَيمي ک��وردس��ت��ان��دا ،کة
بةهؤي جَيلةقي پرةنسيپة
ئةخالقييةکانةوة ،نةخؤشيي
گ��ةورةي َ
خةلک لة زؤرب��ةي
ک��ردةک��ان��ي��ان��دا ب��ةش�َي��وازي
سةرةکيي بةرچاو دةکةوَيت .عوسمان عةسکةري
خ��ؤپ��ةرس��ت��يء ه��ؤش��ي��اري
بةچةمکي دووإووي���يء لةإَيگةيةوة گةيشتن
بةئامانجة زاتييةکان ،هؤکارَيکي حةتمي پارادؤکسي
سياسيي دةسةآلتي کورديية کة جياوازييةکي
زؤري لة ژينگةي سياسييء ناسنامةي کؤمةآليةتيي
کوردستاندا دروستکردووة ،بةوهؤيةوة بةشَيکي زؤر
لة چاالکڤاني سياسيء کؤمةآليةتيء...هتد ،لةپشت
دةرگا داخراوةکانةوة گةمارؤي ئابووريي ،ئازادييء
کؤمةآليةتي...هتد ،دةدرَين بؤ ئةوةي نةتوانن کار بؤ
مافء ئامانجةکانيان بکةن.
لةسةردةمي شاخدا ،چةکي سةرةکي دةستي
هةر يةک لة (پدکء ينک) ،بانگةشةي ديموکراتيء
دابينکردني مافةکاني مرؤڤ بوو لةدژي َ
زولمء ستةمي
رژَيمي بةعس ،بةآلم دواي گةيشتن بة دةسةآلت،
خودي (پدکء ينک) ،درَيژةيان بة َ
زولمء ستةم داو
جياوازييان لة ناو جةماوةري کوردستاندا دروستکرد.
َ
هةولدان بؤ چاکسازيي سياسيء بةرةنگاربوونةوةي
ئةو رةفتارانةي کة دةسةآلتي هةردوو حيزب لة دژي
بيري سياسيي سةردةمء عةدالةتي کؤمةآليةتيء
خزمةتکردني گةل پيادةي دةکةن ،مشتومإَيکي ئةوتؤ
توندي لَيکةوتةوة ،گؤشةگيريي سياسيء دةرووني
الي زؤربةي جةماوةري هةرَيم دروستکرد.
فةلسةفةو م� َ
�ورال��ي سياسيي (پ��دکء ينک)،
ه��اوش�َي��وةي حوکمي وآلت��ة تةقليدييةکانة ،کة
ئةزموونَيکي زؤريان هةية لة چؤنَيتيي سةرکوتکردني
گةلء تاآلنکردني ساماني وآلت ،ئةوةش پَيچةوانةي
َ
کؤمةلگة شارستانييةکاني دونياية کة ئاستي يةکساني
م��رؤڤء مافء ئازاديي پَيشبإکَيي کؤمةآليةتي
بةجؤرَيک دابينکردووه ،کؤي پردةکاني گةإانةوةيان
بؤ دواوة رووخاندووة.
َ
کؤمةلگة شارستانييةکاني جيهان ،ئةوة دةسةلمَينن
کة ديموکراتي پَيشکةوتنَيکي مَيژوويي کؤمةآليةتييةو
فةلسةفةي سياسيي سةردةمء دةستووري وآلتاني
شارستاني ،گةل وةک بةرزترين دةسةآلت پَيناسة
َ
دةول��ةت بةدةست
دةک��ةن ،بؤية پَيويستة حوکمي
َ
دةولةتيش حوکمي کؤي کارمةندو
گةلةوة بَيت،
دةزگاکاني گةل دةکات ،بةآلم لةکوردستان (پدکء
ينک) حوکم بةسةر دةزگاکاني تةشريعي ،تةنفيزييء
َ
کؤنترؤلي تةواوي
قةزاييدا دةکةنء لةإَيگةيانةوة
دةزگاکاني وآلت دةکةن ،ئةوةش مؤدَيلَيکي نوَيي
ديکتاتؤريي کورديية کة جياوازي دروستکردووة
لة نَيوان ناسنامةي سةرجةم تاکةکاني جةماوةردا،
(يةکَيک لة هؤکاري ئةو شَيوازي حوکمة ،فشارو
پاراستني ب��ةرژةوةن��دي��ي دةرةکييةو پَيدةچَيت
ئاراستةيةک هةبَيت ،بةپَيي ئةجَينداي دةرةکي کار بؤ
تَيکشکاندني کةسايةتيي تاکي کورد بکات ،بةمةبةستي
دوورخستنةوةيان لة سياسةت).
لة سيستمي جيهانگيرييء قةيراني ئابووريدا،
َ
کؤمةلگةي ديموکراتي،
ئةرکي کؤشکي سياسيي
لةاليةکةوه داإشتني نةخشةية بؤ ئةنجامداني
چاکسازيي سياسيء ت��وان��اي وةبةرهَينانء
پيشةسازيي ،لةاليةکي ديکةوة دابينکردني دةرفةتي
َ
مورالي
کارو بةشداريپَيکردني سياسيء چاالكکردني
َ
کؤمةلگةو گةشةکردني فکرو چاکسازيية لة
تاکي
َ
مورالي سياسيء کؤمةآليةتي کة کار دةکاتة سةر
سياسةتي وةبةرهَينانء ئينسان هاندةدات لة ناخةوة
هَيزي کارو تواناي داهَينان بةرهةم بهَينَيت ،بةآلم
بةهؤي شةپؤلي تةزويري ديموکراتيء کوشتني
ئازادييء قةيراني سياسيء کؤمةآليةتييةوة ،تاکي
کورد کةسايةتيي شکاوةو ناسنامةي لةدةستداوة،
بؤية نةک وزةي داهَينانَ ،
بةلکو تواناي کاري
رؤتينيشي نةماوة ،لةبةر ئةوة گةنج لة ف��ةوزادا
دةخولَيتةوةو ناتوانَيت ناسنامةي خؤي بدؤزَيتةوة.
ئينسان ئةگةر بة تةنيا بَيت ،گ��رووپ ياخود
نةتةوةيةک بَيت ،ئةوکاتةي ناسنامةي نامَينَيت،
لَيثرسراوَيتيش لة ئةستؤ ناگرَيت ،چونکة لةبةرامبةر
لَيثرسراوَيتيدا ماف هةيه ،پَيناسةي ماف ،ئازاديي
ناسنامةو مافي هاوآلتيبوونه ،بؤية ئةگةر مرؤڤ
لي زةوت بکرَيتء مافي نةبَيت ،پَيويستي بة
ئازاديي َ
لَيثرسراوَيتيش نيية ،ئةوةش هَيماي سلوکي دةسةآلتي
سياسيي کورديية كة ئازادييء مافي هاوآلتي داگيرو
خةونةکاني گةنج مايةپووچ دةکات.
eskerei@yahoo.se
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رؤذنامةضات

nawxo.rozhnama@yahoo.com

ت َيإامان َيك لة ئازاديي بيرو را دةربإين

ئَيمة زؤرجار باس لةوة دةكةين ،كة
رةخنة لة دةسةآلت بطرينء َ
هةلةكانيان
راست بكةينةوة ،ثَيم خؤشة من لَيرةوة
باسي كةموكورتي خؤمان بكةين ،ئَيمة
ثؤلة ئةفسةرَيكين ماوةي زياتر لة ()15
مانطة لةسةر كارةكانمان دةركراوينء
تائَيستا هةندَيك لة سةركردةكاني طؤإان
بة ض��اوي طومانةوة تةماشاي ئَيمة
دةكةنء لة خؤمان دةثرسن ،ئايا راستة
كَيشةكةي ئَيوة لةسةر طؤإانة ،ئةمة
دةاللةتة بؤ كةمتةرخةميي لة ئاست مافي
هاوإآء هاوبيرةكانيانء بيرنةكردنةوةية
لة ذياني خؤيانء خانةوادةكانيان.
ئَيمة تةنيا يةك ناكؤكيمان هةبوو لةطةأل
دةسةآلتي سياسيي وةك ئةوان بيرمان
نةكردووةتةوةو خؤمان بة ئةندامي هَيزي
(ئةشهةدو ماباللة) نةزانيوة ،من دةثرسم

ئةفسةرَيكي نانبإاو

لةوبارةيةوة رؤذنامة ثةيوةنديكرد
بة ثةيام ئةحمةد ،رَيكخةرى نَيوان
فراكسيؤنى ط���ؤإانء حكومةت بؤ
مةسةلةى نانبإاوةكان بةم شَيوةية
وةآلمى دايةوة:
ئةم برا بةإَيزانة ئةو ئةفسةرانةن كة
هةلمةتى َ
لةكاتى َ
هةلبذاردنى ثةرلةمانى

سوثاسنامةيةك لة بنةمالَةي
كؤضكردوو ثيَشمةرطةو
هونةرمةند حةمة جةزا-وة
بة رَيزَيكي يةكجار زؤرةوة
بة ثَيويستمان زاني ،كة سوثاسي
َ
خةلكي بة
بـآ ثايان بةهةموو
ئةمةكي كوردستان بطةيةنين ،كة
ب��ةث��ةرؤش��ةوة بةشداريي غةمء
ثةذارةي كؤضي دوايي ثَيشمةرطةو
هونةرمةند حةمة جةزا-يان كردين،
كة ئةطةر جوامَيريىء بةوةفايي ئَيوة
نةبواية ئةسةري داخء كؤستةكةي
الم����ان زؤر ط����ةورة دةب����وو،
َ
بةدلـي ئَيمةدا،
ئ��ةوةي تةسةالي
بةئةمةكيىء َ
دلسؤزانةي ئَيوة بوو
هةر لة سةرةتاي ئاشكرابووني
نةخؤشييةكةي هةتا تةواوبووني
ثرسةي خوالَيخؤشبوو ،كة هةر
واشمان لة ئَيوةي بةإَيز ضاوةإآ
دةكرد ،بؤية ئةطةرضي لة خةباتي
بةشداربووبينء
طةلةكةشماندا
قوربانيشمان داب��ـ��َي��ت ،ئ��ةوا
وةفاداريتان ثَيمان َ
دةلَيت رةنجتان
ب��ةزاي��ة ن��ةض��ووةَ ،
ب��ةل��ك��و ئةم
َ
هةلوَيستةتان سوورترمان دةكات
لةسةر خزمةتكاريي طةلةكةمان لة
هةر كاتء ساتَيكدا كة ثَيويستي بة
ئَيمة بَيت....
سوثاسء رَيزمان بؤ هةموو
ئ��ةوان��ةي سةردانيان كردين لة
سلَيمانىء دانيماركء ئةمريكا،
ئ��ةوان��ةي ب��ة ت��ةل��ةف��ؤنء نامةو
ئيمةيلء بروسكةو هةتا ئةوانةش
كة بة دأل بةشدارييان كردين،
ئةوانةي بةشداربوون لة مةراسيمي
بةخاكسثاردن ،ئةوانةي بةشداريي
ثرسةي دوو رؤذةي سلَيمانىء
سَييةم رؤذي ش��اري هةولَيري
خؤشةويستيان كردين ،ئةوانةي
ل��ة ث��رس��ةي وآلتء شارةكاني
ديكةدا لةناوةوةو دةرةوةي وآلت
بةشداربوون ،بؤ ئةوانةي كة دواي
ثرسةش هاودةمء هاوغةممانن.
س��وث��اس ب��ؤ ه��ةم��وو ثارتة
سياسييةكاني كوردستانء عَيراقء
ئَيران ،كة بة طشتيي لة سةركردايةتيي
ت��ا ئ��ةن��دام��ان��ي��ان ب��ةش��داري��ي��ان
ك��ردي��ن ،بؤ حكومةتي هةرَيمي
ك��وردس��ت��انء دام��ودةزط��اك��ان��ي،
بةتايبةت ثؤليسء ثؤليسي هاتوضؤ،
هةموو هونةرمةندانء رَيكخراوة
هونةرييةكان لة هةموو ثارضةكاني
كوردستان ،رَيكخراوة ثيشةييء
ج��ةم��اوةري��ي��ةك��ان ،رَي��ك��خ��راوة
حكوميىء ناحكومييةكان ،هةموو
َ
كةنالةكاني
هؤكارةكاني راطةياندن،
تةلةفزيؤن ،رادي��ؤك��ان ،طؤظارو
رؤذنامةنووسان،
رؤذنامةكان،
سايتة ئةلكترؤنييةكان ،هؤكارةكاني
ديكةي راطةياندن.
بةشداريتان بةو ذمارة زؤرةو
بـآ شومارة لة بةخاكسثاردنء

ثرسةكةماندا نيشانةي َ
دلسؤزيىء
وةف��اداري��ت��ان��ة ب��ؤ شؤإشطَيإء
هونةرمةندَيك ،كة تةواوي ذياني
خؤيء خَيزانةكةي بؤ خزمةتكردني
طةلء نيشتمانةكةي تةرخانكردو
َ
سةبووريي بة َ
بنةمالةي
دلـي ئَيمةي
ئةو ثَيشمةرطةيةش دا.
ب��ةإَي��زان :ضاكتر واي��ة بـآ
ناوهَينان سوثاسي هةمووتان بكةين
دةنا دةبـآ هةزاران ناو ريز بكةين
لةو جوامَيرانةي شايةني سوثاسي
زؤرن ،بؤية لةبري جارَيك هةزاران
سوثاس بؤ ه��ةم��ووت��انء ثَيتان
َ
دةلَيين؛ منةتبارء قةرزارتان كردين
كة هةرطيز بؤمان جوبران ناكرَيتةوة،
مةطةر تةنيا خوا بة طةورةيي خؤي
ئةجرو ثياوةتيتان بداتةوة ،ضةنديش
َ
هةولبدةين ناتوانين وةك خؤي
ط��وزارش��ت لة خؤشةويستيمان
بؤ ئ��َي��وةي ب��ةإَي��ز بكةين ،تةنيا
بيرخستنةوةيةكيش ئاسوودةترمان
دةكات ،كة ئةويش طوزارشتةكاني
خؤتان كة ثَيمان َ
دةلَين حةمة جةزا
َ
تةنيا َ
بنةمالةيةي ئَيوة
مولكي ئةو
َ
نةبووةَ ،
مولكي نةتةوةي
بةلكو
ك��وردة ،كوإي هةموومان بووةء
بؤ هةموومان ذياء بؤ هةمووشمان
م��رد ،ك��ةوات��ة بؤ ئ��ةوةي رؤحي
ئةويش ئاسوودة بكةينء رؤحيانةتي
هةست بةوة بكات كة قسووري لة
خزمةتكردني ئَيوةدا نةكردووة،
ئةوا طةردني ئازا بكةنء بة ضاوي
رَي��زةوة لة هونةرةكةىء خةباتي
ناو زيندانةكاني ثَيشمةرطايةتي
بإوانن ،لة كؤتاييدا تةنيا رَيطةمان
ثَيبدةن كة وةك نموونةي وةفاداريي
سوثاسي:
 سةرؤك كؤمار جةنابـي مامجةالل ،كة ئةركي تَيضووني تةواوي
خةستةخانةي ئةمريكاي لةئةستؤ
ط��رتء بروسكةي ماتةميني بؤ
ناردينء نوَينةري لة ثرسةكةدا
بةشداريي كردينء ضةثكة َ
طولـي
خؤي بة نوَينةريدا بؤ سةر مةزاري
خوالَيخؤشبوو بؤ ناردين.
 س��ةرؤك��ي ه��ةرَي��م ،ك��ة بةبروسكةي ماتةميني بةشداريي
كردين ،نوَينةري تايبةتي خؤي
كاك سيداد بارزاني براي ناردة الي
ئَيمة لةبري خؤي بؤ سةرةخؤشيء
داناني ضةثكة طوأل لةسةر مةزاري
حةمة جةزا.
ج��ارَي��ك��ي دي��ك��ة س��وث��اس بؤ
ئةو طةلةي رَي��زي لة تَيكؤشةرو
هونةرمةندةكاني طرت.

بنةمالَةي ث َيشمةرطةو هونةرمةند
حةمة جةزاي حاجي عةلي بةط
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ريَكخراوةكاني كةالر داواي طؤأانكاريي دةكةن

طةأانةوة بؤ حةقيقةت
كةس هةية واز لة مووضةو كارو ئيمتيازات
بهَينـآء بة دةسةآلت َبلـآ؛ نةخَير ،طةر
خاوةني بيروإاي جياواز نةبَيتء رةشء
سثـي لة يةك نةكردبَيتةوة ،ثَيمواية ئَيمةي
دةنطي ئازادو سةربةخؤ تووشي هةمان
ناكؤكيي دةبينةوة لةطةأل ئَيوةى بـآ باكء
خانةنشين بة وةزي��رو ئَيمة ئةفسةري
دةركراوي طيرفان بةتاأل.

ذمــارة ( )603س َيشةممة 2010/10/12

عَيراقدا لة تةلةفزيؤنةوة رايانطةياند؛
كة دةنطيان بؤ طؤإان داوةء بةداخةوة
وةك سزايةك لة كارةكانيان دةركرانء
دراونةتة ئةنجومةنى لَي َ
كؤلينةوةء دادطايى
دةكرَين ،بة َالم ئَيمة ئةو مةسةلةيةمان
َ
هةولدةدةين
ثشتطوآ نةخستووة ،ئَيستا
بيانطةإَينينةوة سةر كارةكانيان .بؤ ئةو
مةبةستةش داواكاريى طةإاندنةوةيانء
يةكاليى ك��ردن��ةوةى كَيشةكةيانمان
طةياندووةتة سةرؤكايةتى هةرَيمء
سةرؤكايةتى ئةنجومةنى وةزي��رانء
سةرؤكى ثةرلةمان تا كَيشةكةيان يةكاليى
بكرَيتةوةء بطةإَينةوة سةر كارةكانيان.
ئةم ئةفسةرانة لةو ( )19ئةفسةرة
بوون ،كة ثَيشتر بةهؤى بيروإاوة لةسةر
كارةكانيان دةركرانء سزاى سةربازييان
بؤ دةرضوو ،ئةوانى ديكة طةإاونةتةوة.

هؤشةنط هةرتةلى
َ
كؤمةلطةى مةدةنى ثإؤذةيةك بؤ
( )5رَيكخراوى
ضاكسازيي لة تاثؤي كةالردا ئامادة دةكةنء داواي
طؤإيني بةإَيوةبةرو بةشَيك لة ستافي فةرمانطةكة
دةكةن.
ع��ةدن��ان ق��ورب��ان��ى ،س��ةرؤك��ى دةس��ت��ةى
رَيكخراوةكانء ئةندامى دةستةى بةطذاضوونةوةى
َ
طةندةليى لة طةرميان ،لة لَيدوانَيكدا بة رؤذنامةى
راطةياند :لة ثرؤذةكةدا داواى طؤإينى بةإَيوةبةري
تَيبينةرايةتيء طؤإانكاريى لة ستافةكةيدا دةكرَيتء
ثَيشنيازكراوة تَيبينةرايةتييةكةش كة لة قةزايةكى
طةورةى وةكو كةالرداية ،بكرَيتة بةإَيوةبةرَيتييةكى
س��ةرب��ةخ��ؤو راس��ت��ةوخ��ؤش ب��ك��ةوَي��ت��ة سةر
بةإَيوةبةرَيتى طشتى تؤماركردنى خانووبةرةى
هةرَيمى كوردستان.
وتيشى :ثإؤذةكةش لةسةر بنةماي ناإةزايةتىء

طلةيي هاوآلتييانة لة شارةكةدا ئامادةكراوة.
ئاماذةى بةوةشكرد ،لة ثإؤذةكةشماندا ئاماذةمان
ب��ةوةك��ردووة كة ئةطةر بَيتء حكومةتى هةرَيم
ئةو داخوازييةى َ
خةلكى كةالر لةبةرضاو نةطرَيت،
َ
هةولدةدةين ضاالكى مةدةنييانةى ديكة ئةنجامبدةين.
لةوبارةيةوة ئةكرةم عوسمان ،بةإَيوةبةرى
تَيبينةرايةتى خانووبةرةى كةالر بة رؤذنامةى
جارى بؤم نيية هيض لَيدوانَيك
راطةياند :هةرضةند من
َ
ب��دةم ،ب��ةآلم بؤئةم مةسةلةية ئَيستا ليذنةيةك
ثَيكهاتووةو ئَيمةش ضاوةإوانى يةكالييكردنةوةى
كَيشةكانينء ئامادةشم ياسا هةر بإيارَيك لةبارةى
منةوة دةربكات جَيبةجَيى بكةم.
َ
كؤمةلةى
رَيكخراوةكان ثَيكهاتوون لة (رَيكخراوى
ثةيامى طةرميان ،طرووثى بةطذداضوونةوةى
َ
طةندةليى لةطةرميان ،طرووثى طةنجانى بوَير
لةطةرميان ،يةكَيتى ديموكراتى الوانى كوردستان،
َ
كؤمةلةى ئافرةتانى كوردستان).

وةآلميَك بؤ (وةآلميَك بؤ ليَثرسراوى ثيَشووى راطةياندنى
فةرمانطةى تةندروستيى سليَمانى)
ب َيستون فةتاح
لةذمارة ()602ى هةفتةنامةى رؤذنامةدا،
لة رَيكةوتى ()2010/10/5دا كةسَيك بةناوى
د.هَيمن دلَير محةمةدةوة ،وةآلمى ضاوثَيكةوتنَيكى
رؤذنامةى داوةت��ةوة كة خاتوو ضاوان لةطةأل
بةندةدا ئامادةى ك��ردووة ،سةبارةت بة سآ
ب��إي��ارى ي��ةك ل��ة دواى يةكى فةرمانطةى
تةندروستيى سلَيمانى لةماوةى نزيكةى مانطَيكدا،
لةسةر طؤإينى ضةند بةشَيكء لَيثرسراوَيتييانء
ثةشيمانبوونةوة لةو بإيارانة ،ئةوةى جَيطاى
سةرنجةء ثَيويستة بيخةمةإوو ،بةكورتى خؤى
لةم ضةند َ
خالةدا دةبينَيتةوة:
يةكةم :ضاوثَيكةوتنةكة رةخنة لة فةرمانطةى
تةندروستيى دةطرَيت سةبارةت بة دةركردنى ئةو
بإيارانة لةو ماوة كورتةدا ،بةآلم كةسَيك بَيتء
بةناوى خؤيةوة بةبآ ئةوةى ئاماذة بؤ ثؤستَيكى
مةعنةويى بكاتء وةآلمَيكى دوور لة شَيوازى
نووسينء ئةتةكَيتى رؤذنامةوانى بداتةوةء هَيرش
بكاتة سةر ثةيامنَيرى ئامادةكارء ئةو كةسةى
َ
لةطةلدا كراوة ،زيادةإؤيية
ضاوثَيكةوتنةكةى
لةسنوورى خؤىء ثَيشَيلكردنى مافى بةرامبةرة.
دووةم :لةسةرةتاى نووسينةكةيدا ،بة ضةند
بإطةيةكى سواو ء نا زمانةوانيىء نووسين
دةستثَيدةكاتء َ
دةلَيت (لةإَيى ضاوثَيكةوتنَيكى
دروس��ت��ك��راو ء ك��ارت��ؤن��ي��ي��ةوة ،دةي��ةوَي��ت
راستييةكان بشوَينَيت) ،نازانم ضاوثَيكةوتن هةر
ضاوثيكةوتنة ،دواتر كارتؤنىء دروستكراو ماناى
ضيية؟بةمةرجَيك لة ضاوثَيكةوتنةكةدا وَينةى
هةرسآ َ
بةلطةنامةكةى بإيارةكان وةك خؤى
خراونةتةإوو ،ناوى ئامادةكارء ئةوكةسةى
ضاوثَيكةوتنيان َ
لةطةلدا كردووة ،ناوى راستةقينةء
خوازراو نين ،دواتر لةبابةتةكةى ئةو بةإَيزةدا،
تةشهيرء وشةى ناشرين بةكارهاتووةء ثةالمارى
كةسايةتى دراوة ،بةمةرجَيك لةدوورء نزيكةوة
خوانةخواستة بة خراثى باسى هيض بةإَيزَيك
نةكراوة لة ضاوثَيكةوتنةكةدا ،ئةو هَيرشء
ثةالماردانة ،هيض بيانوويةكء ثاساوَيكى نيية.
سَييةم :ئةم بةإَيزة وةك ناوى خؤى نووسيوة،
ثيشةى دكتؤرة ،لةبوارى تةندروستيدا ،بةآلم
بةداخةوة لةماوةى ()23ساأل خزمةتم لة بوارى
تةندروستيدا ،هيض برايةك ،يان خوشكَيكى دكتؤرم
نةبينيوة ،ئةم َ
هةلسوكةوتةى ئةم بةرَيزةيان

نواندبَيتَ ،
بةلكو بةثَيضةوانةوة دكتؤرةكان ئةوةندة
رَيز لةبةرامبةر دةطرن ،هةربؤية كةسايةتييةكى
َ
كؤمةلدا كة ناتوانم
وا بةرزيان بؤ دروستبووة لة
لةم نووسينة كورتة تةعبيرى لَيبكةم ،بةآلم ئةم
بةإيزة بةبآ ئةوةى يةك وشةى ثَيوترابَيت،
ثةالمارَيكى ئاستنزمى نامرؤظانة دةكاتة سةر
رؤذن��ام��ةن��ووس��َي��كء هاوثيشةيةكى خؤى،
هةرئةوةندةى ثَي َ
دةلَيم ،ئةطةر لةطةأل ئَيمةدا بةبآ
بيانوو ثةالمارمان بدات ،ئةى ئةطةر نةخؤشَيك
بضَيتة الىء بارى دةروونىء جةستةيى تايبةت
بَيت ،ض رةفتارَيك دةكات ،داواكارم لة سةنديكاى
ثزيشكانى بةإَيز ،لةم اليةنة َ
بكؤلنةوة.
ض��وارةم :ئةم بةإَيزة ،لةبرى فةرمانطةى
تةندروستى ،ثاكانةى دةركردنى ئةو بإيارانة
دةكاتء َ
دةلَيت( :بإياردرا بة هَيشتنةوةى ئةو يةكانة
َ
دةرمالةى ثايةكان
بة هؤبة ،بؤ ئةوةى ()%15ى
نةبإدرَيت ،ئةمة بوو هؤكارى َ
هةلوةشانةوةى
ئةو فةرمانة) ،ئةم بةإَيزة ،يان خؤى َ
هةلةية،
َ
بةهةلةدا
يان دةيةوَيت فةرمانطةى تةندروستى
بةرَيت ،يان مةبةستَيكى ترة كة لة هيض ياسايةكى
َ
دةرمالةى
حكومةتى هةرَيمدا نةبووة لةبةر خاترى
لَيثرسراوى بةشَيك ،يان ضةند بةشَيك بإيارى
ئالوطؤإى بةشةكان َ
َ
هةلبوةشَينرَيتةوة ،بةمةرجَيك
لةو ضاوثَيكةوتنةى لةسةر ئةم مةسةلةية كراوة،
خودى بةإَيز ،بةإَيوةبةرى طشتيى فةرمانطةى
تةندروستيى سليمانى ،هؤكارى دةركردنى ئةو
بإيارانة بؤ كارى ضاكسازيى دةطةإَينَيتةوة ،ئايا
ضاكسازيى بة خاترانة دةكرَيت؟ ،ئةى ئةو بةإَيزة
ضى وةآلمى ضاودَيريى دارايى دةداتةوة؟ء ضؤن
توانيى وتةكانى بةإَيوةبةرى طشتيى بة ناإاست
دابنَيت.
لةاليةكى تر َ
دةلَيت( :بإيارى سَييةم دةركرا،
ئةويش لةثاش سثاردنى من بةكارى ديكة وةكو
ضاككردنى ئامارى تةندروستى) ،ديسان بةو
بةإَيزة َ
دةلَيم ،لة ض بنةمايةكى ئيداريدا هةية سآ
شوَين بطؤإدرَين لةبةر سثاردنى ئةركَيك بة
فةرمانبةرَيك كة ديسانةوة لة ضاوثَيكةوتنةكةدا،
ب��ةإَي��ز ،ب��ةإَي��وةب��ةرى طشتيى فةرمانطةى
تةندروستيى سلَيمانى باسى ئةم اليةنةشى
نةكردووة.
لَيرةدا ،ناضارم ئةم زانيارييانة بخةمة بةردةم
راى طشتيىء لَيثرسراوانى ئيداريى شارى
سلَيمانى ،بةثَيى ئامارى فةرمانطةى تةندروستيى

َ
س��ال��ى( )2008ذم��ارةى ()164
سلَيمانى بؤ
َ
مةلبةندء بنكةى تةندروستيى دكتؤريان نييةء
كارمةندى تةندروستى ئةو َ
رؤلة دةطَيإَيت ،بةآلم
لةناوةندى شارى سلَيمانى ئةوةندة دكتؤر زؤرة،
ئةوةتا نةك دكتؤرَيكَ ،
بةلكو بةثلةى ثسثؤإيش
رؤذَيك دةكرَيتة بةرثرسى راطةياندنء رؤذَيكى
تر بة بةرثرسى ئامار ،بةمةرجَيك لةشكرَيك لة
ثسثؤإى راطةياندنء ئامار ضاوةإَيى دامةزراندن،
يان دام��ةزراونء بةرثرسيارَيتييان نادرَيتآ،
ئايا طوناحى ئةو هةزارةها هاوآلتييةى ئةو
ناوضانة ضيية كة دكتؤريان نييةء لةبةر خاترى
خاتران ،دكتؤرة ثسثؤإةكان دةكرَينة بةرثرسى
راطةياندنء ئامارء ذمَيرياريى .سةير لةوةداية،
هةمان بةإَيز كة لةكاتى دةوامى حكوميدا ،كارى
دكتؤريى ناكات ،بةآلم ئَيواران لة كةرتى تايبةت
كارى دكتؤريى دةكات ،كة ئةمةش ثَيضةوانةى
ياساى حكومةتء سةنديكاية.
ثَينجةم :ئةم بةإَيزة ،بة فةرمانطةى تةندروستيى
َ
زمانحالى
سلَيمانيشةوة ،ناوةستَيتء خؤى دةكاتة
وةزارةتى تةندروستىء سةبارةت بةوةى كة دكتؤر
كارى راطةياندن دةكاتَ ،
دةلَيت( :كاكى خؤم ،كاكة
بَيستون ،لة هةولَيرء دهؤكء كةركوكء بةخودى
وةزارةتيشةوة ،ئةو ثؤستة ثزيشك بةإَيوةى
دةب��ات) ،ب��ةآلم ذم��ارةى ئةو بنكةو َ
مةلبةندة
َ
()519مةلبةندء
تةندروستييانةى دكتؤريان نيية
بنكةن ،كةواتة ثالنى وةزارةتى تةندروستى ،بة ض
مةبةستَيك ئةو دكتؤرانةى لةكارى ثيشةيى خؤيان
البردووة بؤ كارى راطةياندن ،كة دةبواية لةيةكَيك
لةو شوَينانة هاوآلتييانيان ضارةسةر بكرداية،
بؤية ثَيويستة ليذنةى تةندروستيى ثةرلةمان ،لةم
اليةنة َ
بكؤلَيتةوة.
ش��ةش��ةم :ل��ةب��وارى نووسيندا ،داإشتن
ئاسانترة لةكارى رةخنةطرتن ،ئةم بةإَيزةش كة
ثَيشينةى نووسينى ،دةبواية لةكارى نووسيندا
بةثَيى ثسثؤإييةكةى لة كَيشة كؤمةآليةتييةكان
بابةتى بنووسياية ،وةك كَيشةى كؤضى ئةو
خَيزانء طةنجانةى هةرَيم بؤ هةندةران ،وةك
كَيشةى داب��إان��ى ئ��ةو خ��َي��زانء هاوسةرانة
لةيةكترء كاريطةريى ئةم دياردةية لةسةر ئةو
باوكء دايكانةى بؤ ماوةى دوور يةكتر نابينن
كة ثسثؤإيى ئةم بةإَيزة زؤر نزيكة لةو كَيشانة
َ
كؤمةلى هةية ،لةوةى
كة ثسثؤإى تةندروستىء
نةزانانة هَيرش بكاتة سةر َ
خةلكى تر.

خويَندنء ديسان هاتنةوةي كيَشةكان
طؤظة ئةحمةد دوإةداو َيي
مافي هةموو هاوآلتييةكة كة بخوَينآء خؤى لة
كوَيريي ذيان رزطار بكات .لةم كوردستانةي ئَيمةدا،
خوَيندكاران بوونة نَيضيري وةزارةتي ثةروةردةء
تاقيكردنةوةي نيشتمانيء بإياري سةير لَيرةداية
كة ئةم تاقيكردنةوةي نيشتمانيية ئةنجام دةدرَيت.
بةهةرحاأل ،بؤ ئةم تاقيكردنةوةية ،زؤر َ
دلنيابن كة
خوَيندكار زةرةرمةند دةبَيت ،خوَيندكارانمان خةمي
خؤيانة ،ضونكة دةزانن كة كةس نيية خةميان بخوات،
جطة لةوةي مافةكانيان ثشتطوآ دةخرَين ،يان هةر
طوآ لةداواكارييةكانيشيان ناطيرَيتء بةداخةوة،
رةنطة بَيطانةيةك َ
دلسؤزتر بَيتء سةيرة المان،

وةها بإيارَيك ئيجازةي تيا نيية ،بؤضى؟ وا ئةطةر
ئةو خوَيندكارة كَيشةيةكي هةبوو ،يان نةخؤش بوو،
يان بمرَيت ،ئةوا ئيجازةي ئةو دنياشي بؤ ناكةن!
بةلطةي رةسمي ثَيتان َ
بة َ
دةلَيم ،ئةوة رةواية لة
خوَيندنطةيةكي ئةم سلَيمانييةدا ،هةر تةنيا لةبةرئةوةي
تاقيكردنةوةي نيشتماني ئةنجام نةدراوة ،ئةوا لةهةر
وانةيةكي وةرزي دووةم ،دة نمرةو دوانزة نمرةيان
لـآ شكاوةء لة كؤكردنةوةي نمرة شكاوةكان ،ضلء
سـآ نمرة دةكات بة كوردي ،ضلء سـآ نمرةي لـآ
شكاوة ،بةخؤتان َ
دةلَيم ،ئةوة ماف ثَيشَيلكردن نيية،
ئةمة ض خزمةتَيكة بةئَيمةي دةكةن ،لةهةمانكاتيشدا
خؤتان َ
دلسؤز ثيشان دةدةنء لة راستيدا واش

نيية ،تةنانةت هةندَيك لة بةإَيوةبةرو مامؤستاكان،
وايان ثَيباشة كة ئةم تاقيكردنةوةية هةر ئةنجام
نةدرَيت ،لةطةأل ئةوةشدا كة خوَيندكاران ناإةزاييان
هةيةو ئيمزاشيان كؤكردةوة ،كةضي كةسَيك نةبوو،
لى بكات ،جا ضجاي طوَيطرتن.
ماندوونةبوونَيكيان َ
ئَيوةي لَيثرسراواني ثةروةردة ،بير لة كارَيكي باشتر
بكةنةوة بؤ خزمةتي خوَيندكاران ،هةر بإيارَيكي
َ
هةلةي ئَيوة ،ضةندان هةزار خوَيندكار زةرةرمةندة
دةبن لَيى .داواكارين ثياضوونةوةيةك بةم بإيارةدا
بكةن ،ئةطةر نا دَيينة سةر شةقامء تا ئةم بإيارة
نةشكَيت لةكاري خؤمان ناوةستين ،با بةآلمةكانمان
ببن بة وةآلم...

بؤضــــوون
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(كليل)يَك بؤ ئازاديي
كآ َ
دةليَت ،ئيَمة ئازاد نين؟! ئةوة نيية
سةرؤك َ
دةليَت :ئةو ئازادييةي ئةمإؤ؟
لةهةريَمدا؟ هةية ،لة كةم شويَني دونيادا
هةية ،كةواتة هةموو ئازادين ،ئازادين
لةوةي (ئةو) بةناوي هةموومانةوة قسة
بكات ..سةرؤك ئازادة :كةواتة هةموو
ئ��ازادي��ن ..س��ةرؤك توإةية لــــــة
(ئـــازاد)بوونمان ،كةواتة هةموو توإةين..
س��ةرؤك بةربووةتة سةروثؤتةآلكي
ئازاديي ،كةواتة هةموومان بةربووينةتة
سةروثؤتةآلكي ئازاديي..
لةهةريَمةكةي موقةدةرات ،بةالي
سةركردايةتييةكةيةوة،
س���ةرؤكء
ئ��ازادي��ي ،بةتايبةتي ئ��ازادي��ي قسةو
بؤضوونء رادةربإين ،ئاوساوة ،زياد
لة ثيَويست لة قةوارةي (ريَطةثيَدراو)
ي دةرض��ووة ،ئيَمة لةجياتي قسةكردن
(ضةنة) لـآ دةدةين ،لةجياتي بؤضوون،
(غ��ةزةب) دةردةب��إي��ن ،ئيَمة لةجياتي
رادةربإين ،سةرؤكء سةركردايةتيمان!
دةخةينة ب��ةردةم ثرسيارةوة ..ديارة،
ئيَمة لة ئازاديي تيَناطةين ،بؤية (ئةو)
دةيةويَت بة داري (ثيَشمكةوة بؤ دادطا)
َ
ئةسلييةكةي
ئازاديي بضيَتةوة قاوغة
خؤي ،ئةو قاوغةي (ئ��ةو) ديزايني بؤ

ثشكؤ ناكام

داناوةو لةكارطةي حيزبةكةي ئةوةوة
بةمةعدةنيَكي زةرد دروست كراوة ..ئيَمة
ثيَش ئةوةي ئازاد بين لةبيركردنةوةو
دوات��ر ل��ةدةرب��إي��ن ،دةب��يَ��ت ضاومان
بخةينةطةإ بؤ بينيني (خةتة سوورةكان)
ء بؤ زياتر ئاشنابوون بة (ليَكدانةوة
حةرامةكان)ء تيَطةيشتن لة سنوورةكاني
ئازاديي لةهةريَم ،كة دركمان بةو سيانة
كرد ،ئيتر زمانمان خؤي دةزانيَت ضـى
َبليَتء ضى َ
نةليَت ،كةواتة بيركردنةوةمان
بةستراوةتةوة بةبينيني ئةو (تابلؤ)يانةي
دةسةآلت بؤي داناوين ،ئةي كة ضاومان
كزبوو ،ضي بكةين!! رؤذيَك بـآ تواناي
(بينين)مان نةما ،دةبيَت لةخؤمانةوة
(بيرنةكةينةوة)ء هيض َ
نةليَين ،ضونكة
تابلؤي (م��ح��رم��ات)ةك��ةي دةس��ةآلت
نابينين.
سةردةماني راب���ردوو ،بؤ ئةوةي
بيسةلميَنين (ئ��يَ��م��ةش) ب��ة ئ��ازادي��ي
لةدايكبووينء بةرطريي لةو ئازادييية،
َ
هةلدةبذارد ،ئةي
ريَطةي بةرطريمان
ئيَستا كة ئةويسترآ ،هةست بة ئازاديي
ثيَشء دواي لةدايكبوونمان نةكةين ،جطة
لة وشةو داإشتنء بةرطريكردن لةإيَي
بيركردنةوةي ئازادانة ،ضي ديكة شك

نابةين ،كة ئةم مافةشمان لـآ زةوت
بكريَت ،ريَطةي ديكةمان لةبةردةمة،
ئةويش ملكةض نةكردنة بؤ (ئةمري واقيع)،
ريَطةنةدانة بةسةروثؤتةآلك كوتاني
ئازاديي ،ضونكة سةروثؤتةآلكي ئيَمة
لةثيَش هةموو كةسةوة بةردةكةويَت..
رةنطة (ئ��ةو)ء دةس��ةآلت وا بزانن
ئةو ئازادييةي هةية ،خيَرو بةرةكةتي
ئةوانةو لةتورةكةي ئةوقافي ئةوانةوة
بةر ئيَمة كةوتووة ،نازانن ئازاديي كةس
وةك كةسء ئازاديي بيركردنةوة وةك
(ئةقأل) ،لةطةأل ثةيدابووني يةكةم كةسي
ئةم دونيايةدا هاتووةتة كايةوة ،هةرضي
شةإء جةنطء كوشتء كوشتاري ميَذوو
هةية ،نةيانتوانيوة ئةو ئازاديية بنبإ بكةن،
تؤ َبليَيت ،دةسةآلتةكةي لةمةإ خؤمان،
بتوانيَت بضيَت بةطذ هةموو ميَذووداو
ثيَناسةيةكي تازة بؤ ئةقألء بيركردنةوةو
دةربإين دابإيَذيَت؟!!
ه���ةر دةس��ةآلت��يَ��ك ك��ة (خ���ؤي)
ناسي ،هيض باكي نيية لةناوءناتؤرة،
ضونكة (خؤناسين) زؤرج��ار باشترين
(بةرطريكردنة لةخؤ) ،بةآلم دةسةآلتيَك
خؤي ق��ةوارة بؤ خؤي دانيَت ،خؤي
سةروسيماي خؤي ئارايشت بكات،

ثارتي دةيةويَت بة تيريَك،
ضةند نيشان بشكيَنيَت؟
ماوةيةكة ثارتي ديموكراتي كوردستان،
ضةند سكاآليةكي لةسةر رؤذنامةكاني هاوآلتيء
ئاويَنةء رؤذنامةي رؤذنامةو طؤظارةكاني
لظينء فشارء ريَطامةطةزينء ضةندين نووسةرو
رؤذنامةنووس تؤمار كردووة ،هاوكات بيَئةوةي
ئةنجامي سكاآلكان يةكاليى بيَتةوة غرامةكةشي
بؤ دياري كردوون ،ئةطةرضي سكاآلي تيَداية
بةثيَي ياسا ماوةكةي بةسةرضووة ،ثرسيار ليَرةدا
ئةوةية؛ ئايا هةر ثارتي بابةتي لةسةر نووسراوة؟!
بيَطومان نووسيني زؤر هةية لةسةر حيزبةكانء
دةسةآلتدارة سياسييء حكومييةكاني تر بؤ
ئةوان سكاآلي ياساييان تؤمار نةكردووة؟ بؤية
دةتوانيين َبليَين؛ ثارتي ديموكراتي كوردستان،
لةثاأل سكاآلكان ئةم ئامانجانةي هةية-:
 -1بيَدةنطكردني ئازاديخوازانء بإوا نةبوون
بة ديموكراتييةت ،لةكاتيَكدا ئازاديي رادةربإين
طرنطترين مافي تاكةكانة ،تاك ئ��ازاد نةبيَت
طةليش ئازاد نيية ،ناكريَت حيزبء تاقميَك بة هةر
بيانوويةك بيَت ئازاديي سنووردار بكةنء زةوتي
بكةن( ،تؤماس هؤبز) َ
دةليَت( :مرؤظ ناتوانيَت
دةستبةرداري مافي بةرةنطاريكردن بيَت ،كاتيَك
لي
بةهيَز رووبةإووي دةبنةوة بؤ ئةوةي ذياني َ
بسيَنن).
تاك كاتيَك ملكةضي هيَزيَك دةبيَت ،ئةو
بي جياوازيي بؤ هةمووان
هيَزةش ياسايةك بيَت َ
بيَتء مافةكاني تيَدا ثاريَزراوبيَت.
كوردستان كاتيَك ئازادبوو ،طةل زؤر َ
دلخؤش
بوو ،ضونكة لةو بإوايةدا بوو جاريَكي تر تووشي
كوشتنء بإينء زيندانيي نابيَتء مافةكاني بؤ
طةإاوةتةوة ،بةآلم كاتيَك دةسةآلتي كوردي
دروست بوو ،مافة طشتييةكانء ئةخالقييةكان
لي بكةن،
درا بة ئةوان بؤ ئةوةي ثاريَزطاريي َ
زؤر بةداخةوة لةثيَناو ملمالنيَي دةسةآلتء
ضاوبإينة سةروةتء ساماني كوردستان شةإي
براكوذييان بةسةر طةلةكةمان هيَناو هةزاران
ك��وذراوو َ
كي
لي كةوتةوة ،ئةي َ
مالويَرانيي َ
سكاآل لة دذي ئةوان تؤمار بكات؟ دةيانةويَت
بة داواي ليَبووردنيَك جةماوةر سكاآلي نةبيَت،
بةوةشةوة نةوةستان دةست بةسةر سةروةتء
كي سزابدريَتء
ساماني طةلدا طيراوة لةمةشدا َ
كي بكريَت؟ بؤ ئةوةي نهيَنيية
داواي هةقي طةل لة َ
شاراوةكان قسةي لةسةر نةكريَتء دةيانةويَت
ئازاديي قسةكردن بة ضةك وةآلم بدريَتةوة،
بيَدةنطبوون لةسةر مافة ئازادييةكان توندإةويي
بةرهةم ديَنيَت ،دواتر ثةل دةكيَشيَت بؤ كوشتنء

كؤمثانياى وشة

سةرنووسةر:

ئازاد ضاالك

تيرؤركردنء سإينةوةي بةرامبةر ،ليَرةدا
ديموكراسي بووني ناميَنيَتء ئازادييةك بة خويَن
بةرهةم هاتبيَت ،بة تيرؤرو ترساندن نافةوتيَت.
 -2ترساندني رؤشنبيرانء رؤذنامةنووسانء
خويَنةراني:
يةكيَك لة ئامانجةكاني تري ثارتي دةيةويَت،
نووكي َ
قةلةمةكان بشكيَنيَت ،ضونكة ليَدانء
كوشتنء طرتن زياتر وةزعةكان دةشيَويَنيَت،
بؤية دةيانةويَت لة ريَطةي ياسايةكي كؤنةوة
باري دارايي سةر رؤذنامةكان قورس بكةنء
زةنطيَك بيَت بؤ رؤذنامةكاني ترو نووسةراني
ديكة.
 -3ئامانجيَكي تر َ
هةولدانة بؤ ئةوةي ياساكان
بةتايبةتي ياساي رؤذنامةطةريي طؤإانكاريي تيَدا
بكريَت ،بؤ ئةوةي لةطةأل بةرذةوةنديي خؤيان
بطونجيَت حساب نةكردن بؤ ياساي رؤذنامةواني
ذم��ارة ()35ي َ
سالي ()2007ء طةإانةوة بؤ
ياساي سزاداني عيَراقي ذمارة ()111ي َ
سالي
( )1969ئةمة كارةساتة هةق واية ياساناسان
َ
هةلويَستيان هةبيَت هاوكات ئةو ياساية لةاليةن
نويَنةراني طةلةوة ،كة ثةرلـةماني كوردسـتانة
دان��راوة حساب نةكردنة بؤ ئةوانء سةرؤكي
هةريَميش ثيَويستة ريَز لة واذؤي خؤي بطريَت،
َ
كؤمةليَكي سياسيي
بؤية ناكريَت قبووأل بكريَت
َ
كؤمةلطة لة بازنةيةكي بضووكدا كؤبكةنةوةء
بة ئارةزووي خؤيان كام ياسا لة بةرذةوةنديي
ثي بكةن،
خؤيان بيَت كاري َ
َ
هةولدان بؤ طةإانةوةي ثيَطةي جةماوةريي:
َ
هةلبذاردنةكاني ثةرلةماني
ئةطةر لة
كوردستانء ثةرلةماني عيَراق ثارتي ريَذةي
كورسييةكاني زياترة ،بةآلم ئةطةر بةراوردي
دةنطةكان بكريَت لة ضةند شويَنيَك دةنطي
كةمي هيَناوة بةتايبةتي لة شاري كةركوكء
سليَمانيء ضةند قةزاو ناحيةيةك لةطةأل ئةوةي
َ
هةلبذاردنةكان كةموكورتي زؤري تيَدابوو.
 -5ثارتي لة مانطي 2010/11دا كؤنطرةي
( )13دةبةستيَت ،ئامانجي لةمةدا زةنطيَكة بؤ
كاديرةكاني خؤيء ثي َ
َياندةليَت؛ ثارتي هةموو
ئيجرائاتيَك دةكات هةوأل بدةن بؤ طؤإانكاريي،
دةبيَت بةثيَي ئةو بةرنامةو ياسايةي دانراوة
بةوشيَوةية دةنط بدةن ،هاوكات مةبةستيَكي
تر لة كؤنطرة طلةيي كةساني تر توندإةو ببإن،
كة ثارتي بيَدةنط نابيَت لة ئاست ئةو كةسانةي
دذي ثارتي قسة دةكةن ،بؤية ثارتي دةيةويَت بة
تيريَك ضةندين نيشانة بشكيَنيَت.

serwan_rm@yahoo.com

هيوا جةمال
07701576906

ه َيمن مامةند

مةسعود بارزانى ،سةرؤكى هةريَمى كوردستان ناوة ناوة سةفةرى
وآلتان دةكات ،بةآلم مةطةر لة ميديا بيانييةكان ئةطينا كةس نازانيَـت بؤضىء
بى ئةوةى ثرسة
كةى سةفةر دةكات ،ئةو هةموو جار سةفةر دةكات َ
خةسوانةيةك بة ثةرلةمانء طةلةكةى بكات ،تةنيا لة دوايين سةفةرى نةبيَـت
كة بؤ وآلتى توركيا ئةنجاميدا هاتة ثةرلةمانء بة ثةرلةمانى وت؛ سةفةر
وةلى ئةفسوس ئةمجارةشى كة هاتة ثةرلةمان جيَطةى
بؤ توركيا دةكةم،
َ
َ
دلخؤشى ئؤثؤزسيؤنء رؤذنامةنووسان نةبوو ،ضونكة تا تةواوبوونى
دانيشتنةكة ئيَمةيان لة بةردةم دةرطاى ثةرلةمان راطرتء نةيانهيَشت بضينة
ذوورةوة تا تةواوبوونى دانيشتنةكة ،ئينجا وتيان؛ سةرؤك رؤيشتء وةك
َبليَي َ
طالتةيان بة ئيَمة كردبيَت ،جطة لةمةش فراكسيؤنة ئؤثؤزسيؤنةكانى
ناو ثةرلةمان بةتايبةتى فراكسيؤنى طؤإان بةياننامةيان دةركردو وتةكانى
سةرؤكيان بة هةإةشة لة خؤيانيان زانى.
با لةمة طةإيَينء بيَينة سةر دوايين سةردانى سةرؤكى هةريَم ،كة دواى
ئةوةى طةيشتة رؤماى ثايتةخت ئينجا زانيمان كة سةرؤك بة مةبةستى
بةشداريكردن لة كؤنفراسى ديموكراسى سةردانى رؤماى ثايتةختى وآلتى
َ
ئيتالياى كردووة ،لة هةمووشى سةيرتر وتارةكةى سةرؤك بوو كة لة
كؤنطرةى ديموكراسيخوازان لة رؤماى ثايتةختى َ
ئيتاليا ثيَشكةشى كرد،
لة وتةكةيدا سةرؤك وتى« :ثةنديَكى ديَرين هةية َ
دةليَت :كةسيَك ناتوانيَت
هةست بة ئاراميى بكات ،ئةطةر كةسيَكى ديكة مةترسيى لةسةر بيَت)،
كةواتة دةبيَت ئاسايشء ئؤقرةيى بؤ هةمووان دةستةبةر بكةين ،ئاسايشء
بةبى بوونى توانست بؤ
بةبى بوونى ئازاديىء ديموكراسييةتَ ،
ئؤقرةيش َ
َ
هةلبذاردنى سةركردةكانمانء ليَثيَيضينةوة ليَيان ،هيض واتايةكى ناميَنيَت».
ئةمانةى سةرةوة وتةى سةرؤك بوون ،لةذيَر رؤشنايى ئةو وتانةى
سةرؤك ،من دةثرسم؛ بةإيَز سةرؤكى هةريَم ئةى ضؤن دةكريَت لة سايةى
حوكمإانيى ئيَوة رؤذنامةنووسان مةترسييان لةسةر بيَتء بة نويَذى
نيوةإؤ تيرؤر بكريَنء دواتريش بوختانيان بؤ دروست بكريَت ،تؤ وتت؛
بةبى بوونى توانست بؤ َ
هةلبذاردنى
بةبى بوونى ئازاديىء ديموكراسييةتَ ،
َ
سةركردةكانمانء ليَثيَيضينةوة ليَيان ،ئازاديى هيض واتايةكى ناميَنيَت ،بةآلم
ئةى بؤ نةتوت لة هةريَمةكةى ئيَمة لةثيَناو ئازاديى رادةربإين ،حيزبةكةم
بة دةيان سكاآلى تؤمار كردووةو دةمانةويَت ميديا ئةهلييةكان ئيفالس
بكةينء دايان بخةين.
سةرؤك ،ديموكراسى واتة حكومى طةل ،بةآلم ئةو دةمانةى كة تؤ ليَرة
نةبوويت بةرثرسانى هةريَمةكةت طةورةترين تؤمةتبارى ئةو هةريَمةيان
طوى لة طةل بطرن،
بى ئةوةى بطةإيَنةوة بؤ حكومى طةلء َ
رزطار كردَ ،
هيوادارم كة طةإايتةوة لةو بةرثرسانة بثيَضيتةوة ،كة بؤضى هيَشتيان قاسم
ئاغاى كؤية را بكاتء ضؤن رزطارى بوو؟!
بة هةرحاأل سةرؤكى بةإيَز هيوادارم ئةمجارة كة لة كؤنفراسى
ديموكراسي طةإايتةوة باوةشيَك ديموكراسيمان بؤبيَنيتةوة كة هاتييةوة
َ
خةيالييةكان طةإيَن،
سكاآلكانى حيزبةكةت بكيَشيتةوةو لة داواى غةرامة
هيوادارم كة طةإايتةوة بة سةرؤكى ثةرلةمان َبليَيت؛ با رؤذنامةنووسان
َ
بة ئازاديى بيَنة ناو َ
روومالى دانيشتنةكانى ثةرلةمان
هؤلى ثةرلةمانء
َ
طةندةلةكان بثيَضنةوة بة ئازادانة بانطهيَشتى
بكةن ،ثيَشى َبل َى با لة بةرثرسة
ثةرلةمانيان بكةن ،هيوادارم ئةمجارة كة طةإايتةوة تؤش ثشتطيريى لة
كةمثةينى ئازاديى رادةربإين بكةيتء ضيتر ريَطة نةدريَت لةسةر وشة
رؤذنامةنووسةكان تيرؤر بكريَن.

بةإَيوةبةرى نووسين

سيروان رةشيد
07501522528

خؤي دوور لةياسا بسةثيَنيَت ،خؤي
(نمرة) بؤ خؤي دانيَت ،ترسي لةهةموو
بيركردنةوةيةكي (غةيرة) خؤي دةبيَت،
هيَرشكردنةسةر ئةو (ضةنةبازانةي)
ل��ةو (غةيرة)ية كؤبوونةتةوة ،جطة
َ
قوولبوونةوةي بيركردنةوةي ئازادانة،
بةرهةميَكي ديكة نابيَت ،وةك ضؤن
َ
ئةقلمان داناخةن،
(خةتة سوورةكان)
(ض���اوس���وورك���ردن���ةوة)ش ث��ةإةي
نووسينةوةي بيركردنةوةكانمان ثـآ
نادإيَنيَت..
لةوانةية دةسةآلت بتوانيَت ،زؤربةمان
بةتؤمةتي (ضةنةبازي) زيندان بكات ،ئةي
ض دةرطايةك بؤ بيركردنةوةمان دادةنيَتء
بةكام (كليل) ئةو دةرطاية دابخات؟ ئةطةر
دةس��ةآلتء ئةوانةي بؤ تيَطةيشتن لة
ئازاديي وتةو نووسين ،هيَشتا لة (محو
االمية)ن ،بؤيان بكراية ضؤن لةهةريَم
كارةبا هةية ،ئ��اواش (ئازاديي ئةقألء
بيركردنةوة) هةبووايةو رؤذي لةضةند
سةعاتيَك ب��ةوالوة زياتر (ئ��ازادي��ي)
نةبواية ،كة ئ��ةوةش س��ةري نةطرت،
بةيةكجاريي كارةباكة بكوذيَننةوة ،بةآلم
ثيَش (ئاديسؤن)يش بيركردنةوةي ئازادء
ئازاديي نووسين هةر هةبووة...

سةرؤك بة باوةشيَك
ديموكراسى بيَرةوة

هادي ئةكرةم

خاوةنى ئيمتياز:
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hiwa.jamal@yahoo.com

َليثرسراوى هونةرى

شــاخـةوان ئةنوةر

كارطيإيء ريكالمء ئاطاداري
َ

07701203949 - 07480121144

info. rozhnama@gmail.com
07701361826
riklam. rozhnama@gmail.com shakhawan.shdn@gmail.com

لة ثةرلةمانةوة

كاردؤ محةمةد

لؤذيكى زؤرينة
هةلومةرجى سياسيى هةرَيم بة دؤخَيكى
هةستياردا دةطوزةرآ .لةبةردةم ملةى دوو
رةوتداية بؤ دياريكردنء داإشتنى ئايندةى
سياسيى هةرَيمء ضؤنَيتى سيستمةكةى،
كة ئايا سيستمَيكى كراوةو ديموكراسيية،
دةتوانآ زامنى ثَيكةوةذيان بكات يان
َ
عةقلييةتَيك،
هةنطاونانة بةرةو سةثاندنى
َ
كؤنترؤلكردنى سةرجةم
بة ئاراستةى
دامةزراوةكانى هةرَيم.
ئةوةى ئةمإؤ لة ثةرلةمان طفتوطؤى
لةسةر دةكرَيت ثَيكهَينانى دةستةى باآلى
َ
هةلبذاردنة .رةوتَيك كار بة لؤذيكى زؤرينة
دةكات ،وةك ميكانيزمَيك لةناو ثةرلةماندا
بؤ تَيثةإاندنى هةموو ئةو ثرؤذةياساو
بإيارانةى كة ويستى سياسيى زؤرينة
دةيضةسثَينآ .ئةمةش بةخؤبةستنةوة
بة ثَيناسة تةقليدييةكةى ديموكراسييةت
بة واتاى حوكمى زؤرينة ،كة لة راستيدا
ناساندنَيكى نيوةناضألء ناتةواوة لةمةإ
ديموكراسييةت .ضونكة ئةمة تةنيا بينينى
ديوَيكى ديموكراسييةتة ،ديوةكةى ترى
ديموكراسييةت ،واتة دةستةبةركردنء
ثاراستنى مافى كةمينة .ئةطةر سةيرى عَيراق
بكةينء ئةو لؤذيكة بخةينةكار ،ثَيطةى كورد
وةكو نةتةوةى دووةم ثارَيزراو نابَيت،
هةميشة لةبةرامبةر زؤرينةدا مافةكانى
ثَيشَيل دةكرَيت .ئةم لؤذيكة بؤ ئاينزاو
ثَيكهاتةكانى تريش هةرواية ،لةكاتَيكدا بة
دةستوورء ياساش مافيان ثارَيزراوة.
لة هةرَيمى كوردستانيشدا بؤ كةمينةى
سياسيى هةر ياساو بإيارَيك ئامانجى
وةالنانى كةمينة بَيت لة سيستمى سياسيى،
لى بكرَيتء نةطةإَيينةوة
ثَيويستة رَيطرى َ
ثي
ناوخؤى
شةإى
كة
بؤ ئةو لؤذيكةى،
َ
ئةنجامدرا ،ئةطةر وابآ بة بةردةواميى
دةتوانى ( )49لة هاوكَيشةكة
زؤرينةى ()51
َ
بكاتة دةرةوة ،ئةندَيشمةندى طةورة ئاالن
تؤرين باس لةوة دةكات ضةند مةترسيدارة
ديموكراسييةت كورت بكةينةوة بؤ حوكمى
زؤرينة .ستةمى زؤرينة هيضى كةمتر نيية
لة كةمينة ،بؤ نموونة ئةطةر يةك كةس
( )99كةس بضةوسَينَيتةوة ،يان ( )99كةس
( )1كةس بضةوسَينَيتةوة .ستةمى كاميان
جوامَيريى تَيداية.
بؤية طةوهةرى ديموكراسييةت خؤى
لة رَيزدانان بؤ مافى كةمينة دةبينَيتةوة.
ثَيداطيريى ئؤثؤزسيؤن لة شَيوازى دانانى
دةستةى َ
هةلبذاردن كاركردنة بةم لؤذيكة،
ن��ةك حوكمى زؤري��ن��ة ،دةستةيةك كة
بايةخَيكى طةورةى دةبَيت لة رَيكخستنى
ثةيوةنديى نَيوان هَيزةكانء طرةنتىء
َ
دلنيايى دةبةخشَيتة ئؤثؤزسيؤن بؤ
مانةوةو ثَيكةوةذيانء كاركردنى نَيوان
ثَيكهاتة جياوازةكان ،بة ثَيوةرى كاركردن
َ
َ
هةولدان بة
عةقلى زؤرينة ،سةرةإاى
بة
ئاراستةى ثةراوَيزخستنى ئؤثؤزسيؤن،
َ
بة
ناديموكراسييانةشة
هةولدانَيكى
َ
رؤلى
ئاراستةى سستكردنى بةشدارييء
ئؤثؤزسيؤن لة ثرؤسةى سياسيى وآلتدا،
ب��ةم شَيوةية ئةمة تةنيا كةمينة نيية
زةرةرمةند دةبَيتَ ،
بةلكو تَيكإاى ثرؤسةى
سياسيى وآلتء بةرذةوةنديى طشتيى
هاوآلتييانيش دةكةوَيتة بةردةم هةإةشةى
ثَيوةرى زؤرينةو كةمينةوة .هةرضةندة لة
كوردستاندا كةمينة سةنطء كاريطةرييةكى
ط���ةورةى هةيةء بة بةشدارينةكردنى
السةنطى دةخاتة هةر دام��ةزراوَي��ك كة
َ
هةولَيكى
دروستدةكرَيت .لةم ثَيناوةدا
جديى هةية بؤ ثةسندنةكردنى ئةم ياساية بة
َ
عةقلمةندان
لؤذيكى حوكمى زؤرينة ،ضونكة
لي دةكاو
كى
دةزانن نةتةوةكةمان ض زةرةرَي
َ
ضؤن ثرؤسةى ديموكراسيش دةخاتة ذَير
ثرسيارةوة.

دابةشكردن:

كؤمثانياي ثةيثةر

07504483631
07708649210

ئؤفيسى سةرةكيي:
سليماني  -زةرطةتة  -طردي زةرطةتة  -كؤمثانياي وشة
َ
ئؤفيسى هةوليَر:
طةإةكي زانكؤ  -ضوارإيَياني حةمرين  -تةنيشت بةإيَوةبةريَتى ذينطة

07501177524
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بؤضــــوون

ذمــارة ( )603س َيشةممة 2010/10/12

nawxo.rozhnama@yahoo.com
نةبةز طؤران دةينووس َيت

دانيشتن لةطةأل كيَدا؟
رةنطة لةناو طؤإاندا بيركردنةوة دروست ببيَت
بؤ دانيشتن لةطةأل هيَزة سياسييةكان .دانيشتن،
بةو مانايةى ليَكنزيكبوونةوةو تيَطةيشتن لة
ثرؤذةكان ،بيانطةيةنيَتة ئاستيَك كة بؤ طؤإانيش
رةواي��ة بير لةشتيَكى لةوجؤرة بكاتةوة .خؤ
ناكريَت خؤى بخاتة ناو بازنةيةكى بضووكةوةو
هةميشة لةسةر فشار بووةستيَتء دوو هيَزى
طةورةش ثيَضةوانةى فشارةكانى ئةو ،بةردةوام
�ى طرنطة طؤإان
بن لةكارةكانى خؤيان ،وةل� َ
هةرضييةك بكات ،ئةو مانايةى ئيَستا هةيةتى
لةدةستى نةدات ،هةر دانيشتنيَكيش بكات لةطةأل
َ
لةوخالةوة دةستثيَبكات كة ثرؤذةى
هةر هيَزيَك،
طؤإينى هةية ،ضونكة بإيَك لة دةنطةكان ،هةموو
دانيشتنيَك لةطةأل ثارتىء يةكيَتى ،بة شةراكةت
دةزانن لةو خراثةكارييانةى ئةوان دةيكةنء
بإيَكيش ثيَيان واية ،نزيكبوونةوة لة يةكيك لةو
هيَزانة ،دةرطاكان فراوانتردةكات ،تا ئؤثؤزسيؤن
َ
بالةكانى خؤى بكاتةوة ،بةآلم ئةطةر طؤإان
دانيشتنيشى نةكرد ،دةبيَت بير لةوة بكاتةوة كة
لؤبييةكى بةهيَز لةناو يةكيَك لةو دوو حيزبةدا
بؤخؤى دروست بكاتء بيكاتة َ
ثالثشتيَك بؤ
جيَبةجيَكردنى ثرؤذةى ضاككردنى ئةم هةريَمة.
ئةطةر بير لة دانيشتن كرايةوة ،دةبيَت طؤإان
لةطةأل كآ دابنيشيَت؟ كام هيَزة ،طؤإان دةتوانيَت
ليَيةوة بضيَتة ن��او ئ��ةو جيهانةى بةتةماية
بيخولقيَنيَت؟ ثارتى ،يان يةكيَتى؟ هةر دانيشتنيَك
لةطةأل ثارتى ،طورزيَكة بؤسةر طؤإانء ئازاديى،
نابيَت بير لةوة بكريَتةوة كة يةكيَتى لة ئاستيَكى
َ
لةطةلى دابنيشيتء
الوازدايةو ثيَويست ناكات
َ
هةليسيَنيتةوة ،ضونكة مةترسيى لةسةر هةموو
ثنتةكانى ذيان ،يةكيَتى نيية ،ثارتييةء ثارتيش
بةسروشتى خؤى لةطةأل هةر هيَزيَكى دةرةوةى
خؤى ريَككةوتنى كردبيَت ،خنكاندوويةتى،
ئةطةر بة نموونة حيزبة كوردييةكانى خؤمان
وةرطرين ،لةوة َ
حالى دةبين كة ثارتى ئةو
هيَزةية لةإيَطةى ريَككةوتنةوة طةشة دةكاتء
َ
بالى خؤى بةسةر هاوثةيمانةكةيدا دةكيَشيَت،
ئةمةش لةحيكمةتةوة نييةَ ،
بةلكو ئةو ثايانةى
كة ثارتى لةسةرى دةذي ،لة بنةإةتدا دذى
ئةو ثايانةن كة حيزبة هاوثةيمانةكانى لةسةرى
وةستاون ،ثايةكانى ئةو ،ضونكة رةطءإيشةيان
َ
كؤمةلطةيةكى بةجيَماو ،تواناى
هةية لةناو
فراوانترة بؤ خؤخزاندنة ناو درزةكانةوةء ئةو
حيزبة ،هيَزيَكيشة لةإيَطةى ترسء خانةكانى
َ
كؤمةلطةو بةناوكردنى شتةكان بؤخؤى،
ديَتةناوةوة ،ئاستى تيَطةيشتنيش لةو باآليةدا نيية،
َ
خةلكةكة ديوة خراثء باشةكان ليَكجيابكاتةوة،
هةرئةمةشة بووةتة هؤى وةشاندنى طورزةكانى
لةو حيزبانةى كة ليَيةوة نزيكن .دةكريَت َبليَين،
لةكاتى دانوستاندن لةطةأل ئةو حيزبة ،دةبيَت بير
لةوةبكريَتةوة كة حيزبيَكة وةك ئاطر واية ،تا ليَى
نزيك بيت ،زياتر دةتسووتيَنيَت ،لةم كاتةشدا
نزيكبوونةوة لةئةو حيزبة ،ماناى لةدةستدانى
زؤربةى ئةو ئيمانةية كة طؤإان َ
هةليطرتووة،
نابيَت وا بير بكريَتةوة ،ئةطةر نزيكبوونةوة لةو
حيزبة روويدا ،دةتوانى بضيتة ناوضةكانى ئةو
حيزبة ،نةخيَر ،ئةو حيزبة هةرطيز دؤستايةتى
راستةقينة ن��اك��اتَ ،
بةلكو ب��ةرذةوةن��دي��ى
راستةقينةى خؤى لةكوآ بيَت ،لةويَداية.
ئةو تةفسيرةى كة بؤ ثارتى هةية لةسةر
ريَككةوتن ،ئةو تةفسيرة بؤ يةكيَتى نيية.
يةكيَتى ،هيَزكى مةترسيدار نيية لةسةر ئازاديية
طشتييةكان .يةكيَتى هيَزيَكة تووشى شةلةل
بووة ،بؤية بإيَكجار بؤ َ
هةلسانةوةى خؤى،
َ
ضةمؤلةيةك دةوةشيَنيَتء مةبدةئييةن ئةم حيزبة
لةطةأل «جياوازييةكانى ناو خؤشى» ناكؤك نيية
لةسةر ثرؤذةى ئازاديىء ضاككردنى سيستم،
َ
لةحاليَكى وا خراثدا دةيطوزةريَنيَتء
بةآلم
كةوتووةتة ناو هةمان دؤخى ثارتييةوة ،بؤية
دةكريَت ،يةكيَتى دةرط��اى يةكةم بيَت ،بةآلم
ناليَين ،لةم َ
دةرطاى دووةم نيية .ئيَمة َ
حالةتةدا
طؤإان بير لة ريَككةوتن بكاتةوة ،بةآلم َ
دةليَين،
بؤ ط��ؤإان طرنطة لةإيَطةى كارةكتةرةكانى
خؤيةوة لؤبييةك لةناو يةكيَتى دروست بكات
بؤ ثشتطيريكردنء ضاككردنى دؤخى هةريَم،
ئةويش ئةطةر َ
تالةبانى بهيََليَتء لةبةر خؤىء
حالةتة كة َ
ثارتى ،ريَطر نةبيَت لةم َ
دلنياين ريَطرة
ئةطةر شتيَكى لةو ج��ؤرة رووب��دات ،مةطةر
لةبةغدا نةميَنيَت ،تا ئةم ريَطرييةى َ
تالةبانى،
كؤتايى بيَت.

تيَأامانيَک له ئازاديي بيرء را دةربأين
ب��ي��رء را چ��ي��ي��ه؟ رةن��گ��ه م��ان��اي
رووکةشي ئةم دوو زاراوةي��ه ،لة يةکةم
بةرکةوتةدا روونء ئاشکرابيَت ،بةآلم
َ
هةولدةدةين ،بإؤينه پشت
ئيَمه ليَرةدا
ئةم رووکةشيةتةوه ،بؤئةوةي ئةم دوو
زاراوةيه بارگاويکةين بة ماناي تر ،نةک
بةلکو تؤخترء َ
جودا له ماناي خؤيَ ،
قوولتر.
ئةم کردةيه له زماني کورديدا دةگمةنه،
چونکه بيرکردنةوةي کوردي له نيَو زماني
کورديدا رووناداتَ ،
بةلکو تةنها له ريَگاي
زماني کوردييةوه دةردةبإدريَت .جياوازيي
گةورة هةيه له نيَوان ئةم دوانةدا ،بؤيه ليَرةدا
دةستثيَکردنمان له ماناي وشةکةوه ،يان
َ
هةولدانمان بؤ
دوو وشةکةوه ،لةميانةي
داإشتني بنةمايةک ،تا له ئةنجامدا بتوانين
وةک دوو چةمک کاريان له سةربکةينء
لة ريَگاي ئةم بةچةمکكردنةوةوة ،ئيَمه
دةتوانين جؤريَک له پؤليَنکردنء ريَکخستن
بدةينه ئةو پشيَوييةي که له بوارةکةدا
هةيه ،ئةمة ديديَکي دؤلؤزييانةية بؤ چةمک
داإشتن.
با له وشةي بيرةوه دةست پيَبکةين ،من
له جيَگايةکي تردا به کورتي کارم لةسةر
ئةم زاراوةيه کردووه ،له داهاتوودا زياتر
پةرةي پيَدةدةم ،ليَرةدا بؤ مةبةستي ئةم
وت��اره ،بةکورتي لةسةري دةوةستين.
بير ،کردةيةکي تاکانةي مرؤڤه که لةريَگا
ئةنديَشةء خةياألء زمانةوه ،خود لةگةأل
خودا ئةنجامي دةدات ،وشةي بير هةروةها
َ
بير-هةلکةندن ديَت که پرؤسةيةکه
بةماناي
هةل َ
پشکنينء گةإانء َ
کؤليني تيادايه بؤ
گةيشتن بةئاو ،يان ئةنجام ،بةآلم پرؤسةي
بيرکردنةوه َ
هةولدانه بؤ تيَگةيشن له خود،
له دةوروبةر ،له ئةواني تر ،لةپةيوةنديي
ئةمانه به يةکترةوه ،له جيَگاء شويَني
خود ،له هةمانکاتدا له ميانةي ئةمانةدا،
َ
هةولدانه بؤ داإشتنء پالندانان بؤ مانةوةء
دةستةبةرکردني ژيان .کةواته ،بير ،يان
َ
هةولدانه تيورييانةيه که
بيرکردنةوه ،ئةو
تاکيَک پيَي َ
هةلدةستآ به مةيسةرکردني
ژياني ،بةآلم ئةمه چ پةيوةندييةکي به راء
بؤچوونةوه هةيه .راء بؤچوون بريتين
لةو پرؤسةيه که بير ،بيري تاک ،تيايا
خؤي دةخاته نيَو پرؤسةي زمانةوه .به
شيَوازيَکي تر ،راء بؤچوون بريتييه له
پرؤسةي به زمان-بووني بيرء ئةم گؤإينه
له بيرةوه بؤ زمان ،کردةيةکي ئاسان نييه
(بة تايبةت بؤ تاکي کورد) .له بةر چةند
هؤيةک .يةک :زمان هةميشه تةليسماوييء
ئ� َ
�ال��ؤزه ،بؤ بإيَکي زؤر له تاکةکاني
َ
کؤمةلگاء به ئاساني دةستةبةرء دةستةمؤ
ناکريَت .زؤر کةمن ئةوانةي که بةباشي
دةتوانن بيرء راي خؤيان له نيَو زماندا

پاراوانه دةربإنء ئةم هةژارييةي زمان له
َ
َ
کؤمةليَک هؤکاري زؤري
کؤمةلگاي ئيَمةدا
هةيه .لةوانه :نةخويَندنةوةي تاکةکان،
َ
هةولدان بؤ بيَدةنگکردنء چةپاندنيان
َ
کؤمةلگاوه ،وةک
لةاليةن دةزگا زؤرةکاني
خيَزان ،مزگةوت ،بةداخةوه قوتابخانه،
َ
کؤمةلگاء لة سةرووي هةموويةوه
ئينجا
شيَوازي دةسةآلت.
َ
کؤمةلگاي ئيَمةدا،
دوو :ت��اک ل��ه
دةترسيَت لةوةي كة راي خؤي هةبيَت.
دةترسيَت ،چونکه ئةو وةها گةورةبووه که
هةميشه لةگةأل ئةواني تردابيَت ،دةربإيني
بيرء را رةنگه تاک بکاته کةسيَکي تةرا.
تةرا ،زاراوةيةکه له مةإداريدا بةکارديَت
بؤ ئةو مةإةي که لةواني تر بإاوه ،يان
دوور کةوتووةتةوه .هةروةها ئةم زاراوه
کوردييه ،وةها بةکارديَت که ماناي ونبوون
َ
کؤمةلگادا
بدات ،بؤيه له ئاگايي گشتيي
جيابوونةوة لةواني تر ،هةبووني راي
جياواز ،وةک جؤريَک له ونبوون ،يان
تةنهابوون دةبينريَت.
هؤکاري سيَيةم که دريَ��ژه پيَداني
هؤکاري دووةمه ،نةبووني سةربةخؤيي
تاکه ،ئةوةي که ميانةي پرؤسةي مؤديَرنةي
رؤژئاوادا هاتووةته کايةوه .ئةم تاکبوونه
هةميشه باش نييه ،بةآلم سةربةخؤييةک
به تاکةکان دةبةخشيَت که وةهايان ليَبکات،
داکؤکي له بيرء راي خؤيان بکةنء سأل
نةکةنةوه ،ئةوه ئةنجامدةن که کانت داوايان
ليَدةکات له ميانةي وةآلم��ي بؤ چييةتي
رؤشنگةريي ،که کرداري بويَري-يه.
ئةمانه هةموويان پيَکةوه مرؤڤةکان
َ
وةها َ
دةخةلةتيَنن که کةسيَکي بيَدةنگء
هةل
ژيرء هةميشه لةگةأل ئةواني تردابيَت.
ئةگةر ئةمه رووي نةدا ،ئةوا توندوتيژيي
لي بةرهةم ديَ��ت ،ئةم توندءتيژييه له
َ
ئةنجامي نةبووني توانايه بؤ دةربإين ،بؤ
پةيوةنديکردن ،بؤ بةکاربردني زمان.
کةواته ،بيرء را پيَکةوه بريتين له بيري
َ
هةولدان بؤ دةربإيني لةگةأل ئةوي
خودء
َ
کؤمةلگادا ،له بوارى گشتيدا،
تردا ،له نيَو
ي��ان به کورتي پؤلس له زماني کؤني
يؤنانيدا ،بؤيه بةکاربردني زمان ،هةر له
ئةرستؤوه وةک کردةيةکي سياسييء
ب��ه کؤمةآليةتيبوون ل�َي��ک��دراوةت��ةوه.
ک��ةوات��ه ،هةبووني بيرء را ،هةبووني
تواناي دةربإيني بيرء را دةبيَته هؤي به
سياسيبووني مرؤڤ .ئايا به سياسيبوون،
ياني چي؟ له کؤندا سياسةت کردةيةک
بوو له تةنيشت کردارةکاني ترةوه .کةواته،
مرؤڤ ئازاديي هةبوو لةوةي که سياسيي
بيَت يان ناسياسيي ،بةآلم وةک فؤکؤ له
کتيَبي ميَژووي سيَکچواليني بةرگي يةکةمدا

پيَمان َ
دةليَت ،چي دي واقيعةکه وةها نييه.
َ
کؤمةلگاي
سياسيبوون ،ژيان خؤيةتي .له
ئةمإؤدا گرنگ نييه ،چؤن دةتةويَت بژيت،
ناتواني له دةرةوةي سياسةت بيت ،بةآلم
َ
مامةله لةطةأل ئةم
ئيَمه دةبيَت به ئاگاييةوه
سياسيبوونةدا بکةين .جوداييةکي گةوره
هةيه له نيَوان ژيانيَک که سياسيکرابيَتء
ژيانيَک که ل��ةالي��ةن ت��اک��ةوه خ��ؤي به
سياسيکرابيَت .کاتيَک تاک خؤي ژياني خؤي
به سياسيي دةکات بةپيَي سياسةتي خؤي،
کةواته دةکةويَته جؤريَک له بةرگرييةوه
بةرامبةر ئةو سياسيکردنة که لةاليةن
َ
دةولةتةوه بةإيَوةدةبريَت.
دةسةآلت ،يان
کةواته ،کاتيَک كةسيَک دةخوازيَت ژيانيَک
بژي که لةاليةن خؤيةوه ناسياسييه ،ئةوا
له ئةنجامدا دةبيَته قوربانيي ،يان ئامرازي
ژيانه به سياسيکراوةکه ،بةآلم کاتيَک
كةسيَک که خؤي دةيةويَت ژياني سياسيي
بکات ،ئةوا بةرگريي دةکات له ژياني به
سياسيکراوي لةاليةن دةسةآلتةوه .ژياني
بةسياسيکراو لةاليةن دةسةآلتةوه ،ژيانيَکه
له سةر چةمکي وةک خؤشيي ،چيَژ ،توانا،
عيشق ،بيَدةنگي بونياد دةنريَت ،بةآلم ژياني
به سياسيکراوه لةاليةن خودةوه ،ژيانيَکه
که له سةر زم��انء ئاگاييء دةربإينء
پةيوةنديي بيرکردنةوهء سةربةخؤيي

بيرء را ،بريتييه

له بةرگريي تاک
لةبةرامبةر به

سياسيبووني ژياندا.
له ميانةي ئةم

بةرگرييةدا تاک

سةربةخؤيي خؤي،

مافي خؤي ،ژياني خؤي
دةپار َيز َيت

بـانـيَـکـةو دوو هـةوا
زؤرج����ار ل��ة راگ��ةي��ان��دن��ةک��ان��ي
دةسةآلتء سيَبةرةوةء لة کةسايةتي لة
ئاستي بةرپرسياريَتييء باآلوة ،گويَمان
لة دةستةواژةي سةروةريي ياسا دةبيَت،
بةشيَوةيةک ئةگةر خؤمان نةمانناسيناية،
رةنگة ب��اوةإم��ان پيَبکردنايه ،بةآلم
هةرزوو لة ئةنجامي رةفتارء بإياريَکي
بة هةموو پيَوانةيةک دوور لة هةموو
ياسايةک ،رووي راستةقينةي خؤيان لة
تاريکي مةبةستةکانيانةوة دةخةنة بةر
تيشکي رووناکي دإندؤگييةکةي ئيَمه.
دإؤندؤگيي ئيَمة وةک سروشيَک لة
ئاسمانةوة بؤمان نةهاتووةتة خوارةوة،
َ
بةلکو زادةي رةفتارء بيرکردنةوةي
ئةوانة ،دةرئةنجامي ئةزمووني بيست
َ
سالةي دةسةآلتيانه.
کة َ
دةليَم ئيَمة ،دةکريَت بپرسين ،ئيَمه
کيَين؟ ئيَمة ،مةبةست لةو سوپا رؤشنيرء
جةماوةرة بةرفراوانةيه کة چيتر بة
َ
َ
هةلةکاني
چةپلة ،سياسةتء برياإة
دةس��ةآلت��ي ب��ةس��ةردا تيَناپةإيَت ،لة
ريَگةي ئاشکراکردنء رؤشنکردنةوةي
تاريکستاني مةرامةکانيانء بة رةخنةي
دروس��ت��ک��ةر دةي��ةويَ��ت ل��ة گؤإيني

سيستمي حوکمدا جآ پةنجةي دياربيَت.
م��اوةي��ةک��ة ،ل��ةالي��ةن کةسانيَکي
َ
(ياسا
دروشــمــي
هةلــــگري
س������ةروةر)ةوة ،نةريتيَکي سةير
پةيدابووةء دووبارةبوونةوةي لة ماوةي
کورتدا ،خةريکة دةيکاتة دياردةيةکي
ترسناکء ئةزمووني ديموکراتي دةخاتة
ژيَر پرسيارةوة ،كة ئةويش تؤمارکردني
سکاآلو داواکردني قةرةبووة لة بإي
َ
خةياليدا ،بةشيَوةيةک کة کةسانيَک هةن
كة پلةي خؤيانء ليَپرسراويَتييةکةيان
ليَگؤإاوةء بوونةتة عةريزةنووسي
بةردةمي دادگاکانء رؤژانة چاوديَريي
ميدياي ئازادء َ
قةلةمي بويَر دةکةن ،تا
بزانن ئيمإؤ عةريزةکةيان لةسةر کآ
بنووسن.
ئةمانة ،لةبةرئةوةي کةساني ئاکاديمي
نين لة بواري بةإيَوةبردني وآلتء ئةو
پايةي کة هةيانة ،يان بةميرات ،يان
بةإيَکةوتء يان دةستکةوتي وةک خؤيان
َ
دةلين ،خةباتي شاخييانه ،لةبةرئةوة
َ
رؤل��ي ميدياو بيري ئ��ازاد
لةگرنگي
تيَناگةن ،وا دةزانن بؤچوونيَک لةگةأل
ئةوانء لة بةرژةوةنديي ئةواندا نةبيَت،

سةردار عةزيز
خود بونيادنراوهء دياره ئةمه پيَويستي
به ليَکدانةوةي زياتره ،چؤن چةمکيَکي
وةک عةشق ،يان خؤشةويستي له دونيا
سياسةتدا ،دةبيَته هؤي بةرهةمهيَناني
دإندةيي.
ئةوةي من دةمةويَت به کورتي ئاماژةي
پيَبدةم ،له ميانةي قسةکردن لةسةر ئةم
َ
کؤنترؤلکردني
دوو چةمکه ،شيواني
تاکةکانه لةاليةن دةسةآلتةوه .ليَرةدا دوو
چةمک دةکةينه ئامانج ،يةکةم ،ترس ،ئةوي
تريان بيرو را .الي ماکياڤيللي ترس وةک
يةکيَک له شيَوازه گرنگةکاني رامکردني
َ
خةلک بينراوه .بةآلم لةدونياي ئةمإؤدا ،ئةم
چةمکه هةرچةنده به کارديَت ،بةآلم به تةنها
بةس نييه ،بؤيه ئةم پرسيارةي ،ئايا چؤن
َ
خةلکي ملکةچ دةبن بؤ دةسةآلت ،هةميشه
َ
مةتةليَک ماوةتةوه.
وةک
دةقيَک که زيَده گرنگهء به دونياي ئيَمه
ئاشنا نييه ،پةرتوکيَکه له اليةن بيريارو
فةيلةسوفي فةإةنسي س��ةدةي شازده
(ئيتنآ دي ال بؤاسآ)وه نووسراوه كة
ليَرةدا ئةم فةيلةسوفه گرنگي دةخاته سةر
چةمکي راوبؤچوون .له پاشاندا فةيلةسوفي
ئينگليزي هيوم َ
دةليَت ،دةسةآلت ،تةنها له
َ
کؤنترؤلکردني بيرء راوه ،دةتوانيَت
ريَگاي
خؤي بچةسپيَنيَت.
بةآلم بيَگومان له دونيا ئيَمه ترس لةگةأل
بيرء رادا پيَکةوه گريَدراون ،بةآلم بؤ ئةم
مةبةستةي ئيَمه ،ئةوةي گرنگه که بيرء راء
َ
کؤنترؤلکردني بةالي دةسةآلتةوه ،هةميشه
جيَي بايةخه .ليَرةوه دةتوانين ،قسة له سةر
چةمکي ئازديي بکةين .چةمکي ئازاد -دوو
ديدي هةيه ،ئةشعيا بةلرين باسي ليَوة
دةکات .يةكيَکيان ،نةبووني هيچ ريَگريَکه
لةبةردةم بةئةنجام گةيشتني کاريَکدا.
له کؤتاييدا دةتوانين َبليَين ،بيرء
را ،بريتييه له بةرگريي تاک لةبةرامبةر
به سياسيبووني ژياندا .له ميانةي ئةم
بةرگرييةدا تاک سةربةخؤيي خؤي ،مافي
خؤي ،ژياني خؤي دةپاريَزيَت ،ئةگيان دةبيَته
سووتةمةنيي ژياني بةسياسيکراو لةاليةن
دةسةآلتةوه .تةنها له بواريَکي ئ��ازاددا
بير گةشه دةکات ،دةبيَته راوبؤچوونء
ئامرازي پةيوةنديکردن (دةمانتواني قسة
له سةر پرؤژةکةي هابرماز بکةين ،بةآلم
لةبةر کورتي ئةم باسه بؤمان نةکرا).
کةواته ،له دونياي ئةمإؤدا ئةگةر کةسيَک
خاوةن بير نةبيَت ،تواناي دةربإيني نةبيَت،
ئازاديي له ئارادانةبيَت بؤ دةربإيني ،ئةوا
دةبيَته ئةو بوونةوةرةي که ژيانيَک دةژي
که ژياني خؤي نييه ،ناتوانيَت ئةزمووني
کاتء له ئةنجامدا مرؤڤبووني دةکةويَته
ژيَر پرسيارةوه.

بورهان ساَلح
ئيتر ناياساييةو هةرزوو دةکريَت بة
مةترسيي لةسةر ئاسايشي نةتةوايةتي،
وةک چؤن زؤرجار ئةم بنيَشتة کؤنةي
دةمي رژيَمة داگيرکةرةکان دةجوونةوة.
کاتي خؤي ،هةموو بزووتنةوةيةکي
رزگاريخوازانةي گةلي کورد لةاليةن
ع��يَ��راقء ئيَستاش ل��ةالي��ةن رژيَمة
داگيرکةرةکاني پارچةکاني تريشةوة،
بة مةترسيي بؤسةر س��ةروةري��يء
ئاسايشي نيشتمانيء نةتةوايةتي
ئ��ةژم��ار دةک��ريَ��ت .ئ��يَ��وةشء پلةء
پايةکانتان ئةنجامي سوودوةرگرتن لةو
دؤخة بووةء ئيَستا بة ناوي خةباتةوة
ب��ةرةک��ةي دةخ���ؤنء مافي ئازاديي
بةخؤتان دةدةنء لة هةموو کةسيَکي
تري زةوت دةکةن.
ليَرةدا بةراورديَکي خنجيالنة بؤ
مةسةلةي سةروةريي ياساء مةترسي
َ
عةقلي
ئاسايشي نةتةوايةتي بةپيَي
داماوي دةسةآلت دةکةم .بيري ئازاد،
گةياندني دةنگي ج��ةم��اوةري دژ بة
َ
گةندةلييء دةرخستني راستييةکان،
شاياني سکاآل لةسةر تؤمار کردنن،
يان َ
دال���دةدانء پيرؤزکردني جاشء

ک��وردک��وژةک��ان��ي کؤنة بةعسي ،بؤ
لةسةر کةسيَکي وةک��و قاسم ئاغاي
کؤية کة دةستي لة شةهيدکردني دةيان
پيَسمةرگةء هاوآلتي بيَچةکدا هةية،
کاکي عةريزةنووس شکاتيَک بةناوي
قوربانييانةوة تؤمار ناکات ،يان ئةگةر
ياساکةيان س��ةروةرة ،هيج نةبيَت بؤ
گوآ لة سکاآلي خاوةني قوربانييةکان
ناگريَت.
م��ن چ��اوةإوان��ي ئ��ةوة ل��ة ياسا
دةکةم كة پيَناسيَکي نوآ بؤ قاسم ئاغا
َ
بنةمالةيةکي
دةربهيَنيَت ،ببيَت بة کوإي
ن���اوداري کوردستان ،ب��ةآلم هيَشتا
ناتوانم پيَشبيني بکةم ،ئةم دةبيَت بة
َ
بنةمالةيةک.
کوإي چ
َ
دالدةدانء پاريَزگاريکردني جاشء
َ
عةقلي
خ��ؤف��رؤش��ةک��ان ،زةم��ي��ن��ةي
جاشايةتي بة بةپيتي دةهيَ
َليَتةوةء
گةراي مةترسييةکاني سةر ئاسايشي
نةتةوايةتي بة زيندوويي رادةگريَت .ئايا
ئةمة مةترسيية ،يان ئازاديي بيري نوآء
ئازاديي نةوةي نوآ؟ رةنگة وةآلمي ئةم
پرسيارة لة پةندةکوردييةکةدا بيَت کة
سةرديَإي وتارةکةية.

ثةيمان
طةى كوردى
هةَلبذاردن
بؤ

پاشکؤيةکی مانگانةية پةيمانگةی کوردی بؤ َ
هةلبژاردن ()KIE
بآلودةكريتةوة.
دا
بةهاوکاری َريکخراوی ()NEDو لةطةأل
َ

بطةرَيتةوة
دةستوورى هةرَيم ِ
ثةرلةمان؟

ل2

ئةندامَيكى ئةنجومةنى ثاريَزطاى هةولَير:

«ئةطةر دةسةآلت متمانةى بة ئةنجومةنى
ثاريَزطاكان نيية با بةياسايةك حةليان بكات»
ئا :راي طشتى
َ
هةلبذاردنةكانى
دواخستنى
ئةنجومةنةكانى هةرَيمى كوردستان
ميسداقيةتى هةرَيم دةخاتة ذَير
ثرسيارةوةء ئةندامَيكى ئةنجومةنى
بروايواية
ثارَيزطاى هةولَيريش
ِ
دواخستنى ئةو َ
َ
لةطةل
هةلبذاردنة
بانطةشةكانى دةسةآلتدارانى هةرَيم
يةكناطرَيتةوة بؤ بوونى طةشةى
ديموكراسى لة هةرَيمداء َ
دةلَيت «ئةطةر
دةسةآلت متمانةى بة ئةنجومةنةكان
نيية با بةياسايةك ئةنجومةنةكان حةل
بكات»
ف��ةره��اد م��ةال س� َ
�ال��ح ئةندامى
ئةنجومةنى ثارَيزطاى هةولَير لةسةر
ليستى يةكطرتووى ئيسالمى ئاماذة
ب��ةوةدةك��ات كة مةرامى سياسيي
ه��ةي��ة ل��ةالي��ةن ه����ةردوو هَيزى
دةسةآلتدارى هةرَيمةوة بؤ دواخستنى
َ
ئةنجومةنةكانى
هةلبذاردنةكانى
هةرَيمء وتى «هةرجارةو بيانوويةك
هَينراوةتةوة سةرةتا وتيان فةرمانى
بريمةر بؤ ئَيمة شمول ناكات ،دواتر
ياسايةكيان دةركرد لةثةرلةمان بةآلم
برطةيةكيان لةياساكةدا ضةسثاند كة
ِ
بؤ ئةم خولةى ئَيستا نييةء تا ئَيستاش
َ
هةلبذاردنةكة دوادةخرَيت».
ئ��ةو ئ��ةن��دام��ةى ئةنجومةنى
ثارَيزطاى هةولَير نيطةرانة لةو دؤخةى
ئَيستا ئةنجومةنى ثارَيزطاكانى ثَيدا
ثةردةبَيتء وت��ى «دواخستنى
تَي ِ
َ
هةلبذاردنةكة جطة لةمةرامى سياسيي
هةردوو هَيزى دةسةآلتدارى هةرَيم
هيض ثاساوَيكى ياساييء دةستورى
نيية».
َ
ئةنجومةنى
ه��ةل��ب��ذاردن��ى

َ
سيشةممة 2010/10/12
سييةم ذمــارة (َ )9
سالى َ

سياسةتى
ياسادانان

لةثةرلةمانى

كوردستاندا ل 4

زهڕهبین
ياساى ثَيشكةوتوو لة كارى هاوبةشداية
ئارام جةمال *

دانيشتن َيكى ئةنجومةنى ثار َيزطاى هةول َير
ثارَيزطاكانى هةرَيم كةدةبوواية
َ
َ
لةطةل
سالى 2009دا
لةسةرةتاى
َ
ئةنجومةنةكانى
هةلبذاردنةكانى
ن���اوةراس���تء ب��اش��ورى ع �َي��راق
ِ
بةبريارَيك
ئةنجامبدراية ،دوات��ر
ِ
َ
هةلبذاردنةكة دواخ��را بؤ كؤتايي
َ
برطةى 3ى
لة
ثاشان
2009ء
ى
سال
ِ
م���اددةى 31ى ياساى ذم��ارة 4ى
َ
هةلبذاردنى ئةنجومةنى ثارَيزطاكان
ك��ة خ��ول��ى دووةم����ى ثةرلةمانى
كوردستان ثةسةندى كرد ،هاتووة
كة «ئةنجومةنةكان ب��ةردةوام دةبن
لةكارةكانياندا تاوةكو َ
هةلبذاردنَيكى
نوَييان بؤ ئةنجامدةدرَيت».
برطة ياسايية فةرهاد
سةبارةت بةم ِ
سالح َ
مةال َ
برطةية زيادةيةء
ئةم
دةلَيت «
ِ
نةدةبوو ئاماذة بةبةردةوامبوونى ئةم
ئةنجومةنانة بكراية ضونكة ئةنجومةنى
ثارَيزطاكان تةمةنى نوحى بؤ نةهاتووة
َ
ماوةى شةرعى خؤى َ 4
كةسالَيك
سالة

ماوةكةى درَيذكرايةوة نةدةبوو زياتر
دوابخرَيـت».
ف��ةره��اد م��ةال س� َ
�ال��ح وتيشى «
دواخستنى َ
هةلبذاردنةكان ميسداقيةتى
هةرَيم دةخاتة ذَي��ر ثرسيارةوةو
بةرفراوانكردنى بةشدارى هاوآلتيان
فةرمانرةوايي لةبنةماكانى
لةسيستمى
ِ
ديموكراتيةتةء يةكَيكيش لة سيماكانى
بوونى ديموكراتى ئةوةية كة دةسةآلتى
َ
لؤكالى هةبَيت لة شارو شارؤضكةكاندا
كةضى ئَيمة ئةنجومةنمان هةيةو
فةرامؤشدةكرَيت ،ياسا هةيةء كارى
ثَيناكرَيت كةوابوو ئةمانة هةموو
ئةنجومةنةكانء
فةرامؤشكردنى
َ
هةلبذاردنء طةشةى ديموكراسيةتة لة
هةرَيمدا».
هةروةها سةبارةت بة كارانةبوونى
ئةنجومةنةكانى ثارَيزطاكانى هةرَيم
بةتايبةتى ئةنجومةنةكانى هةولَيرء
ده��ؤك ،ئةندامةكةى ئةنجومةنى

ثارَيزطاى هةولَير ئاماذةى بةوةدا كة
دةطةرَيتةوة بؤ ئةو َ
حالةتة
هؤكارةكةى
ِ
نا ئاساييةى كة ئَيستا ئةنجومةنةكان
لةهةرَيمى كوردستان تَييدانء وتى
«ئَيستا رةوشى ئةنجومةنى ثارَيزطاى
سلَيمانى خراثترة لة هي هةولَيرء
ده��ؤك بةهؤى ئيعتراف نةكردن
لة نَيوان ثارَيزطارء ئةنجومةنى
ثارَيزطادا»
ه��ةروةه��ا ف��ةره��اد م��ةال َ
سالح
ب��رواي��واي��ة ه��ةم��وو كَيشةكانى
ِ
ئةنجومةنى ثارَيزطاكان هؤكارةكةى
دةطةرَيتةوة بؤئةوةى كة رةوشى
ِ
دوو ئيدارةيي لةهةرَيمى كوردستاندا
رةن���ط���ي���داوةت���ةوةء ن��ات��وان��رَي��ت
بثةرَينرَيتء وتى
فةرامؤشبكرَيتء تَي ِ
«كارانةبوونى ئةنجومةنةكان شتَيكى
باوةريان بة
ناشيرينةو دةبوواية كة
ِ
ئةنجومةنةكان نيية بةياسا حةليان
بكرداية».

كؤنفرانسيَك بؤ ياساي ريَكخراوة ناحكومييةكان بة ِريَوةضوو
ئا :راي طشتى

2010/9/25-23
رؤذان�����ي
لةثايتةختي ه��ةرَي��م بةبةشداري
 50ك��ةس��اي��ةت��ي ن��اوخ��ؤو بياني
كؤنفرانسَيكي تايبةت بةثرؤذةياساي
بةرَيوةضوو
رَيكخراوة ناحكومييةكان ِ
بةمةبةستي تاووتوَيكردني كؤي
ئ��ةو ث��رؤذةي��اس��اي��ةي رَيكخراوة
ناحكومييةكان كة لةاليةن ثةرلةماني
كوردستانةوة خوَيندنةوةي يةكةمي
بؤ كرا .لةم كؤنفرانسةدا سةرجةم
َ
كؤمةلي
ئةنداماني ليذنةي كاروباري
م��ةدةن��ي ثةرلةماني كوردستانو
هةريةك لة نوَينةري سةرؤكي هةرَيمو
راوَي��ذك��اري س��ةرؤك��ي حكومةتي
ه��ةرَي��مو ن��وَي��ن��ةران��ي وةزارةت���ي
ناوخؤو رؤشنبيرييو ذمارةيةك
لةنوَينةراني رَيكخراوة ناحكومييةكانو
ضةندين
نةتةوةيةكطرتووةكانو
َ
ودةولةتيو
ش��ارةزاو ثسثؤري نَي
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ن��اوخ��ؤو نوَينةراني فةرمانطةي
َ
كؤمةلطةي مةدةني
رَيكخراوةكاني
لةبةغدادو ياساناسانو دادوةران
بةشدارييانتَيداكردودوايطفتوطؤيةكي
سي رؤذة بةثَيشكةشكردني ضةندين
َ
ثَيشنيارو راسثاردةي طرنط كؤتايي
بةكارةكاني كؤنفرانس هات .طرنطي
ئةم كؤنفرانسة لةوةدا بوو كة لةماوةى
رابوردودا بؤ يةكةمجارة لةهةرَيمي
ك��وردس��ت��ان��دا ثرسي رَي��ك��خ��راوة

سي
ناحكومييةكان نوَينةراني هةر َ
َ
لةطةل نوَينةراني
دةسةآلتةكةي هةرَيم
ناحكوميدا
رَيكخراوَيكي
ضةند
روبةروو طفتوطؤ
ئةوةي
بؤ
كؤبكاتةوة
ِ
بيرورايان سةبارةت بةياساي
بكةنو
ِ
بطؤرنةوة.
ناحكومييةكان
كخراوة
رَي
ِ
ئةم كؤنفرانسة لةاليةن نوسينطةى
نةتةوةيةكطرتوةكان بؤ ثرؤذةكانى
خزمةتطوزاريى ()UNOPSو بنكةى
َ
ودةولةتى بؤ ياساى رَيكخراوطةلى
نَي

()ICNLةوة
ق��ازان��ج��ن��ةوي��س��ت
رَيكخراوةو لةاليةن نووسينطةى
ديموكراسىء مافى مرؤظى وةزارةتي
دةرةوةي ئةمريكاو يةكَيتي ئةوروثاو
َ
ثالثشتي
حكومةتي فةنلةندييةوة
مادديي بؤ دابينكراوةو لةسةر ئةم
َ
هةولةشيان ب���ةردةوام دةب��ن هةتا
ياسايةكي ه��اوض��ةرخو مؤدَيرنو
شايستة بةرَيكخراوة ناحكومييةكاني
هةرَيمي كوردستان دةردةضَيت.

يةكَيك لةو ثرؤذةياسايانةى رَيكخراوة ناحكومييةكان لةماوةى
رابوردودا ثَيشكةش بةثةرلةمانيان كردووة «ثرؤذةياساى رَيكخستنى
خؤثيشاندان»ة لةهةرَيمى كوردستاندا كةرؤذى  2009/11/17لةاليةن
دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمانةوة خوَيندنةوةى يةكةمى بؤ كراوةو
َ
ئةمسالى بةرنامةى كارى ثةرلةمانى
وابريارة لةخولى دووةم��ى
ِ
تةروو بةئامانجى طفتوطؤكردنء ثةسةندكردنى
كوردستاندا بخرَي ِ
كؤتايى.
ديارة ئةم بةرةوثَيشضوونة لةدوو رووةوة هةنطاوى ئيجابين:
َ
طةآللةكردنى ئةو
لةدارشتنء
يةكةميان ئةوةية رَيكخراوةكان بةشدارن
ِ
ثرؤذةياسايانةى ثةيوةنديان بةمافء ئازادييةكانى هاوآلتيانةوة هةيةو
قسةى خؤيان لةوبارةيةوة هةية ،دووةميشيان ئةو بةدةنطةوةهاتنةى
ثةرلةمانة بؤ ئةو ثرؤذةياسايانةى لةاليةن رَيكخراوة ناحكومييةكانةوة
ثَيشكةشيان دةكرَيت .ديارة ئةمة دوو دةركةوتةى تازةى نَيو ذيانى
َ
خؤشحالين ،بةآلم ئةوةى درَيذة بةم
مةدةنىء ياساداناننء جَيطةى
َ
خؤشحالييةى ئَيمة دةدات ،وةك رَيكخراوة ناحكومييةكان ،ئةوةية
كة ليذنة هةميشةيية تايبةتمةندو ثةيوةنديدارةكانى ثةرلةمان لةكاتى
َ
دارشتنةوةى ثرؤذةياساكةدا رةضاوى
طةآللةكردنى راثؤرتةكانيانء ِ
َ
َ
هةولبدةن
ودةولةتييةكانى تايبةت بةخؤثيشاندان بكةنء
ثرةنسيثة نَي
راثؤرتةكانيان بؤ فراوانكردنى رووب��ةرى م��افء ئازادييةكانى
هاوآلتيانء رَيكخستنى ذيانى سياسى نَيوان هاوآلتيانء حكومةت بَيت
نةك سنوورداركردنى ئةو مافء ئازاديانةى كةمافَيكى سروشتىء
دانةبراوة لةكةينونةى ئينسانيانء
دةستووريى هاوآلتيانةو بةشَيكى
ِ
ناكرَيت ياساى خؤثيشاندانء هةرياسايةكى تر ئةو مافء ئازاديانةيان
بةرتةسكبكاتةوة.
لةئَيستاداو لةثَيناو ئةوةى ئةم َ
حالةتة نةخوازراوة روونةدا باشترين
رَيطة بةالى ئَيمةى رَيكخراوة ناحكومييةكانةوة ئةوةية نوَينةرانى
رَيكخراوة ناحكومييةكانء ئةندامانى ليذنة هةميشةيىء تايبةتمةندةكانى
ثةرلةمان كؤببينةوة بؤ ئةوةى ثَيكةوة تاووتوَيى ئةو ثرؤذةياساية
كةبةرَيزيان بةنيازن بينووسن ياخود
بكةين لةروانطةى ئةو راثؤرتةى
ِ
نووسيويانة .بةمةش لَيكتَيطةيشتنَيكى هاوبةش لةنَيوان هةردووالماندا
َ
لةطةلدا
دروستدةبَيتء بةمةش رَيكخراوةكان ئةو بةرثرسيارَيتييةيان
بةشدةكةن كةدةكةوَيتة سةرشانى ئةو ليذنانة .باشترين نموونةشمان
لةم بوارةدا ئةو دةستثَيشخةريية ئيجابييةى ضةند هةفتةى رابوردوى
َ
َ
لةطةل نوَينةرانى بةشَيك
كؤمةلى مةدةني ثةرلةمانة
ليذنةى كاروبارى
َ
كؤمةلى مةدةنى لةشارةكانى هةولَيرو سلَيمانى
لةرَيكخراوةكانى
وثر ،نزيكبوونةوةيةكى بةرضاوى لةنَيوان
ضر
طفتوطؤيةكى
كةدواى
ِ ِ
َ
دةولةمةندكردنى ياساكة
هةردووالدا دروستكرد كةدواجار بةخزمةتى
دةشكَيتةوة.
بؤية لَيرةوة داوادةكةم ئةم جؤرة كؤبوونةوانةى نَيوان رَيكخراوةكانء
ليذنةكانى ثةرلةمان درَيذةيان هةبَيت بةمةبةستي َ
وطؤركردني
ئال ِ
بيرورا لةبارةي ئةو بنةماو ثرةنسيثة طشتيانةي كة رَيكخراوةكان
ِ
ثرؤذةياساكةيان لةسةر بيناكردووة بةئامانجى دةرضوونى ياسايةكي
طةشةسةندوى مؤدَيرن بؤ رَيكخستني خؤثيشاندان بؤئةوةى روويةكي
طةشء ديموكراسيانةى ئةزموني هةرَيمي كوردستان نيشانبدات
لةجارنامةى
ضونكة خؤثيشاندان وةك مافَيكى سروشتى مرؤظ
ِ
َ
ودةولةتييةكاندا جةختى
جيهاني مافى مرؤظء زؤرَيك لةثةيماننامة نَي
لةسةركراوةتةوةو جياواز لةمافة ئابووريىء كؤمةآليةتييةكان
ثابةندبوونى حكومةتةكان بةمجؤرة مافانةوة هيض خةرجييةكي مادديى
بةلكو زياترو زياتر دةرخةرى ئةو راستييةية كة َ
ناوَيت َ
دةولةت لةرووى
ياساييةوة دذايةتى ئةم ثرةنسيثء مافانة ناكاتء رَيطة بةهاوآلتيان
دةدات بةشَيوةيةكى ئازادانة لةشوَينة طشتييةكاندا مومارةسةء
ثةراوةى ئةو مافانةى خؤيان بكةنء ئةم هةنطاوةش دواجار روونترين
بروابوونى هةر دةسةآلتَيكى سياسى بةثرةنسيثة
ثَيوةرة بؤ ئاستى ِ
ديموكراسييةكانء بةديهَينانى مافء ئازادييةكان ،ئةطةر نا ،ئةوا
سروشتى ديموكراسيانةى ئةو جؤرة سيستمة سياسيانة دةكةوَيتة ذَير
ثرسيارةوة هةرضةندة بانطةشةى ديموكراسيش بكات.
* بةإ َيوةبةرى ثةيمانطةى كوردى بؤ هةلَبذاردنKIE -
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ثَيشنيارنامةى «ثةيمانطةى كوردى بؤ هةلَبذاردن »KIE -

سةبارةت بة «ثرؤذةياساى دةستةى باآلى سةربةخؤى هةلَبذاردنةكانء
راثرسي لةهةريَمى كوردستان -عيَراق»دا
ئةم َثيشنيارنامةية لةاليةن ليذنةى ضاودَيريى ياسايى ثةيمانطةى كوردى بؤ
َ
َ
سليمانى
هةلبذاردنةوة
طةآللةكراوةو رؤذى  2010/9/19لةرَيطةى نووسينطةى َ
ثةرلةمانى كوردستانةوة َثيشكةش بةدةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان
كراوة بةئامانجى بةشداريكردنى ثةيمانطة لةم ثرؤذةياسايةدا.
ثَيشةكى:
بةو ثَييةى رَيكخراوةكةمان « ثةيمانطةى
ك��وردى بؤ َ
هةلبذاردن  »KIEلةبوارى
َ
هةلبذاردندا كاردةكات ،بةثَيويستمانزانى
لةدارشتنى ئةو
بضووكمان
بةشدارييةكى
ِ
ثرؤذةياسايةدا هةبَيت كةدةستةيةكى
َ
هةلبذاردنةكان
تايبةت بةكاروبارى
لةهةرَيمى كوردستاندا ثَيكدةهَينَيت.
لةئَيستادا كةخوَيندنةوةى يةكةم بؤ ئةو
ثرؤذةياساية كراوة ،خوازيارى ئةوةين
بتوانين لةرَيطةى ئةم ثَيشنيارنامةيةوة
بؤضوونء تَيطةيشتنةكانمان بطةيةنينة
دةس��ت��ةى س��ةرؤك��اي��ةت��ى ثةرلةمانى
بةرَيزيانةوة
كوردستان بؤ ئةوةى لةرَيطةى ِ
بطاتةدةست ئةندامانى هةريةك لةليذنةى
تايبةتمةندو ليذنةى ياسايى ثةرلةمان.
َ
خ���ال���َي���ك ك��ةئ��َي��م��ة ج��ةخ��ت��ى
لةسةردةكةينةوة ئةوةية كةثَيويستة
َ
مامةلة
زؤر بةهَيمنىء هةستيارييةوة
َ
لةطةل ئةم ثرؤذةياسايةدا بكرَيت ضونكة
بةتَيطةيشتنى ئَيمة تةنها ئةوةندة طرنط
نيية ئةم دةستةية ثَيكبهَينرَيت َ
بةلكو لةوة
طرنطتر ئةوةية ثَيكهَينانى ئةم دةستةية
َ
بةقوولكردنةوةى
بةشَيوةيةك بَيت خزمةت
ثرؤسةى ديموكراسى بطةيةنَيت لةهةرَيمى
كوردستاندا؟!
لةكؤتاييدا سوثاسء ثَيزانينمان بؤ
هةريةك لة:
 دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمانىكوردستان.
 ئةندام ثةرلةمانةكانى بةشدار لةليذنةى تايبةتمةندو ليذنةى ياسايى
ثةرلةمان.
 ئةندام ثةرلةمانةكانى نووسينطةىسلَيمانى كة بةدةنط داواكةمانةوة هاتنء
ئةركى طةياندنى ئةم ثَيشنيارنامةيةيان
ثةرلةمان
سةرؤكايةتى
بةدةستةى
طرتةئةستؤ.
ثَيشنيارةكان
ئَيمة وةك «ثةيمانطةى ك��وردى بؤ
ه� َ
�ةل��ب��ذاردن» تَي ِروانينمان سةبارةت
ب��ةث��رؤذةي��اس��اى دةس��ت��ةى ب��اآلى
َ
هةلبذاردنةكانء راثرسي
سةربةخؤى
لةهةرَيمى كوردستان -عَيراقدا لةدوو
ئاستء رةهةنددا كؤدةبَيتةوة:
ي���ةك���ةم -م����افء زةرورةت������ى
بوونى دةس��ت��ةى ب��اآلى سةربةخؤى
َ
هةلبذاردنةكانء راثرسي لةهةرَيمى
كوردستان -عَيراقدا.
لةرووى ياسايىء دةستوورييةوة:
ِ .1
 بةثَيي دةستورى هةميشةيى عَيراق ،2005هةرَيمى كوردستان مافى ئةوةى
هةية لةدةرةوةى دةسةآلتء تايبةتمةنديية
حةسرييةكانى حكومةتى ف�َي��درال ،كة
بةمادةى ()110ى دةستور دياريكراون،
خاوةنى كؤمسيؤنَيكى لةوجؤرة بَيت بؤ
بةرَيوةبردنء سةرثةرشتيكردنى هةموو
ِ
َ
هةلبذاردنء راثرسييةك لةهةرَيمداو ئةمة
مافَيكى دةستوريى هةرَيمة.
 ي��اس��اى ذم������ارة()11ى س� َ�ال��ى
2007ى كؤمسيؤنى باآلى سةربةخؤى
َ
هةلبذاردنةكانى عَيراقيش هيض رَيطرييةكى
لةبةردةم دروستكردنى ئةم كؤمسيؤنةى
هةرَيمدا دروستنةكردووةو هؤكارةكةشى
ئةوةية كةئةم ياساية لةبةر رؤشنايى
خودى دةستورى عَيراقدا دةرضوَينراوة.
 ن���اوو ثَيناسةى ئ��ةم دةس��ت��ةىَ
َ
سالى
هةلبذاردنة لةياساى ذمارة 4ى
َ
هةلبذاردنى ئةنجومةنةكانى
2009ى
ثارَيزطاو ق��ةزاو ناحيةكانى هةرَيمى
كوردستاندا هاتووة (بؤ ئةم مةبةستة
سةيرى َ
خالى دووةم لةماددةى يةكةمء

ماددةى دووةمى ئةم ياساية بكة) ،ديارة
ئةمةش شةرعيةتَيكى ياسايى ثَيبةخشيوة.
 .2لةسةر ئةرزى واقيع:
ئ��ةل��ف :ئ��ةط��ةر ه� َ
�ةل��ب��ذاردن��ةك��ان��ى
هةرَيمى كوردستان بةهؤى ثَيكهَينانى
َ
هةلبذاردنةى هةرَيمةوة
ئةو دةستةى
نةكةونة خانةى نةفةقاتى سيادييةوة
برى تَيضوونى داراي��ى هةموو
ئةوكاتة ِ
َ
هةلبذاردنانةى ئ��ةم دةستةيةى
ئ��ةو
هةرَيم سةرثةرشتييان دةكات دةكةوَيتة
ئةستؤى بودجةى هةرَيمى كوردستانء
ئةمةش بارطرانييةكة ضونكة كؤمسيؤن
لةهةر َ
هةلبذاردنَيكى ثَيشووى هةرَيمدا،
بؤ جَيبةجَيكردنى كارو ئةركة لؤجستىء
َ
هةلبذاردن،
كارطَي ِرييء ئيجراييةكانى
ثَيويستى بةنزيكةى ( )39000كارمةندى
كاتى هةبووة جطة لةدابينكردنى مووضةى
ئةندامةكاني ئةنجومةنى دةستةكة بةثلةى
وةكيل وةزيرء كارمةندة هةميشةييةكانى
ترى ناو بةشةكانى ئيدارةى َ
هةلبذاردن
لةئؤفيسةكانى ثارَيزطاكاندا.
بآ :تاوةكو بازنةى ئةو كؤمسيؤنةى
َ
هةلبذاردنةكان دةكات
سةرثةرشتى
فراوانترو طةورةتربَيتء سروشتَيكى
َ
نالؤكالى هةبَيت ئةطةرى بةرزبوونةوةى
َ
ه��ةل��ب��ذاردنء
ئ��اس��ت��ى ن��ةزاه��ةت��ى
شةرعيةتةكةى زياتردةبَيت جطةلةوةى
َ
كؤنترؤلكردني لةاليةن دةسةآلتى
ئاستى
َ
لؤكالييةوة كةمتر دةبَيت.
�اوةرؤك��ى ثرؤذةياساى
�
ن
دووةم-
ِ
ناوبراو.
 /1ئةم ثرؤذةياساية بةطشتى ئةوةى
ثَيوةديارة كة:
 س��وودَي��ك��ى زؤرى لةثَيكهاتةوميكانيزمةو رةطةزةكانى ياساى ذمارة
َ
سالى 2007ى كؤمسيؤنى باآلى
11ى
َ
هةلبذاردنةكانى عَيراق
سةربةخؤى
برطةو
وةرطرتووةو تةنانةت هةندَيك ِ
م��اددةي كتءمت بةبآ دةستكاريكردن
لةوةوة وةرطرتووة.
 خةمساردييء خَيراييةكى زؤربةدارشتنى ثرؤذةياساكةوة دي��ارة ،بؤ
ِ
نموونة أ) ل��ةم��اددةى يةكةمدا لةبرى
«الهيئة العليا» نوسراوة «الهيئة العامة»،
ب) هةشت بةشةكةى ثرؤذةياساكة
لةبةشى ضوارةميةوة دةستثَيدةكات ،ج)
هؤكارة ثَيويستةكانى (االسباب الموجبة)
دةرضوونى ئةو ياسايةى تَيدا نيية
د) تةرخاننةكردنى م��اددةي��ةك بؤ
ثَيناسةكردنء ناساندنى هةندَيك لةو
زاراوانةى لةثرؤذةياساكةدا هاتوون.
 خَيرايى لةثَيشكةشكردنى ئةمثرؤذةياساية وايكردووة ،وةك ياساى
ذمارة 11ى 2007ى كؤمسيؤنى فيدرال،
هةر بةزمانى عةرةبى ثرؤذةياساكة
سةرؤكايةتى
بةدةستةى
ثَيشكةش
ثةرلةمانى كوردستان بكرَيت لةكاتَيكدا
دةب��وواي��ة ئةم ثرؤذةياساية بةزمانى
ك���وردى ثَيشكةش ب��ك��راي��ة ضونكة
وةزيفةى سةرةكى ثشت ثرؤذةياساكة
بؤ بةهةرَيمكردنى كؤمسيؤنى باآلى
َ
هةلبذاردنةكانى عَيراقة
سةربةخؤى
لةئاستة فيدرالييةكةيةوة بؤ ئاستى هةرَيمى
كوردستان.
 /2ناوى ثرؤذةياساكة:
ناونيشانى دةستةكة دوورو درَيذةو
باشترواية كورتبكرَيتةوة بؤ «كؤمسيؤنى
َ
هةلبذاردنةكان لةهةرَيمى كوردستان»،
ئةويش لةبةر ئةم هؤكارانةى خوارةوة:
 +زاراوةى راثرسي الببرَيت ضونكة:
 ض ه� َ��ةل���ب���ذاردنء ض راث��رس��ي
جؤرَيكن لة ثرؤسةى دةنطدان ،راثرسي
بؤ ئيختياركردنى دةقَيكى ياسايى،

دةستووريي يان دؤخَيكى سياسيية بة
ثةسةندكردن يان رةفزكردنةوة ،لةكاتَيكدا
َ
هةلبذاردن بؤ ئيختياركردنى كانديدَيك يان
قةوارةيةكى سياسيية.
 ئةوةى لةهةرَيمى كوردستاندا هةيةسيستمى نوَينةرايةتيية (ديموكراسى
�اراس��ت��ةوخ��ؤ)ء زؤرب���ةى ك��ات ئةوة
ن� ِ
َ
نوَينةرانى َ
خةلكة لةبرى
هةلبذَيردراوى
هاوآلتيان لةثةرلةماندا دةن��ط لةسةر
ث��رؤذةى دةستور ،ثرؤذةياسايةك يان
هةمواركردنى ياسايةك دةدةن.
 ط��رن��ط ئ��ةوةي��ة ي��اس��اك��ة مافىبةرَيوةبردنى راثرسي بدات بةدةستةكة
ِ
َ
لةطةل
ئيتر لةو كاتةدا ناوهَينانى راثرسي
ناوةكةيدا ثَيويست ناكات.
 وش��ةى «ب��اآل» زي��ادةي��ةو لةناوىك��ؤم��س��ي��ؤن��ى ب����اآلى س��ةرب��ةخ��ؤى
َ
هةلبذاردنةكانى عَيراقةوة وةرطيراوة،
كؤمسيؤنةكةى ف�َي��درال
لةكاتَيكدا
لةبةرئةوة نازناوى «باآل»ى لةخؤيناوة،
بؤئةوةى كاتَيك كؤمسيؤنى هةرَيمةكان
دروستبوون بة وشةى «باآل» لةوانةى
هةرَيمةكان جيابكرَينةوة.
 /3لةماددةى ()1ى ثرؤذةياساكةدا
وش��ةى «االت��ح��ادي��ة» الببرَيت ضونكة
راس��ت��ت��رواي��ة ئ��ةم دةس��ت��ةي��ة تةنها
َ
هةلبذاردنة خؤجَييةكانى
سةرثةرشتى
هةرَيمى كوردستان بكات وةك َ
هةلبذاردنى
َ
هةلبذاردنى
كوردستان،
ثةرلةمانى
ئةنجومةنى ثارَيزطاكانَ ،
هةلبذاردنةكانى
َ
كؤمةلةو يةكَيتييةكان .بةآلم
سةنديكاو
َ
هةلبذاردنى ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراق
بؤ كؤمسيؤنى باآلى فيدرالى بةجَيبهَيَلرَيت
ضونكة ناكرَيت ذماردنء جياكردنةوةى
دةنطةكان لةاليةن دةستةى َ
هةلبذاردنى
ه��ةرَي��م��ةوة ثةسةندبكرَيت (سةيرى
برطةى شةش لةماددةى ثَينج بكة) بةآلم
ِ
َ
هةلبذاردنةكان
راطةياندنى ئةنجامى
لةاليةن كؤمسيؤنى ب��اآلى فيدرالةوة
(برطةى حةوت لةماددةى
ئةنجامبدرَيت ِ
ثَينج).
برطةى دوو
بؤ
«المحلية»
وشةى
/4
ِ
لةماددةى ( )3زيادبكرَيتء بةم شَيوةيةى
لَيبكرَيت «االشراف على جميع االنتخابات
واالستفتاءات المحلية في االقليم».
 /5باشترواية ئةم دةستةواذةية بؤ
برطةى سَيى ماددةى  3زيادبكرَيت
كؤتايى ِ
ئامارى
بةتازةترين
«بةثشتبةستن
دانيشتووانى هةرَيم».
لةبرطةى هةشت م���اددةى ()3
/6
ِ
دا هاتووة .....« :وعبر التنسيق مع اللجان
االس��ت��ش��اري��ة ل�لاح��زاب» .ب��ةآلم لَيرةدا
باشترة َ
رؤلى «رَيكخراوة ناحكومييةكانء
ميدياى ئةهلىء قةوارة سياسييةكان»يش
لةبةرضاوبطرَيت.
 /7ئةو ماددةيةى لةم ثرؤذةياسايةدا
زؤر طرنطء جةوهةرييةو سروشتى كؤى
َ
رةنطرَيذدةكات
هةلبذاردنةكة
دةستةى
ِ
��رط���ةى ي��ةك��ى م����اددة ()4ى ئ��ةم
ب� ِ
َ
كةدةلَيت «مجلس الهيئة:
ثرؤذةياسايةية
ِ
تتألف من سبعة اعضاء اثنان منهم على االقل
من القانونيين يختارهم برلمان كوردستان
باالغلبية المطلقة العضائه بعد ترشيحهم من
قبل هيئة رئاسة البرلمان مع مراعاة تمثيل
النساء وتكون مدة والية الهيئة خمس سنوات
تقويمية».
 وةك لةماددةكةدا ديارة ثرؤسةىكانديدكردنى حةوت ئةندامةكةى دةستةى
َ
هةلبذاردنى هةرَيم خراوةتة ب��ةردةم
دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان لةكاتَيكدا
سي ئةندامةكةى دةستةى سةرؤكايةتي
هةر َ
ثةرلةمان لةيةك فراكسيؤن «فراكسيؤنى
كوردستاني» ثَيكهاتووةو ئةمةش بةهيض
شَيوةيةك ناتوانَيت ئةو قةناعةتة طشتيية
دروستبكات كة ثرؤسةى كانديدكردنةكة
دادث��ةروةران��ةي��ة .هةربؤية باشترءاية
َ
قبولكردنى ثاآلوتنى كانديدةكان لةاليةن
ليذنةيةكى تايبةتمةندي ثةرلةمانيةوة بَيت
كةنوَينةرى سةرجةم فراكسيؤنةكانى ناو
ثةرلةمانى تَيدابَيت .كانديدكردنى ئةندامانى
ئةنجومةنى كؤمسيارانى كؤمسيؤنى

باآلى فيدرال خراوةتة دةست ليذنةيةكى
تايبةتمةندي سةر بةئةنجومةنى نوَينةرانى
(برطةى ( )2لةماددة ()3ى ياساى
عَيراق ِ
ذمارة()11ى كؤمسيؤنى باآلى سةربةخؤى
َ
هةلبذاردنى عَيراق).
 لةاليةكى تريشةوةمةرجى زؤرينةى رةهاى
ئةندامانى ثةرلةمان بؤ
ه� َ
�ةل��ب��ذاردن��ى كانديدةكان
ءةك ب��ةرب��ةس��ت �َي��ك واي��ة
لةبةردةم ثَيكهَينانى دةستةكةء
باشترواية مةرجى بوونة ئةندام
لةئةنجومةنى دةستةكةدا يان
بةزؤرينةى دوو لةسةر سَيى
ئةندامانى ئامادةبووى ثةرلةمان
بَيت.
َ
هةلبذاردنى
 ميكانيزمةىئةندامانى ئةنجومةنى دةستةكة
لةاليةن ثةرلةمانى كوردستانةوة
دي��ار نيية ك��ة ب��ة ض شَيوةيةكة،
بةدةنطدانى ئاشكراية يان نهَينى؟ تاك
َ
بةكؤمةلة؟
تاكة يان
 ضاكترواية رَي��ذة يان ذمارةىئافرةتان لةكؤى ئةو حةوت ئةندامةى
ئةنجومةنةكةدا بةورديى دياريبكرَيت ،بؤ
سي
نموونة يةك ئافرةت يان دوو يان َ
ئافرةت...هتد ،ضونكة دةستةواذةى «مع
مراعاة تمثيل النساء» زؤر الستيكيية.
 /8لة َ
برطةى دووى ماددة
خالى يةكى ِ
ثرؤذةياسايةدا هاتووة كة ئةو
()4ى ئةم ِ
كةسةى خؤى بؤ ئةنجومةنى دةستةكة
َ
دةثالَيوَيت «ان يكون من مواطني االقليم
ل��ةرووى
دائمية».
اقامة
فيه
ومقيما
ِ
دةستوورييةوة راسترواية بطوترَيت
(مقيمي االقليم) ن��ةك (مواطني االقليم)
َ
لةدةولةتى فيدراليدا تةنها يةك
ضونكة
ناسنامةى (هاوآلتيبوون  -المواطنة) هةية
ئةويش لةسةر ئاستى فيدرالة نةك هةرَيم.
بةمجؤرة ئةم َ
خالة وايلَيدَيت « من مقيمي
االقليم و ان يكون فيه اقامة دائمية».
 /9لة َ
برطةى دووى ماددة ()4
خالى سَيى ِ
ثرؤذةياسايةدا هاتووة( :اليقل عمره
ى ئةم ِ
عن « »35خمسة وثالثين سنة» .ضاكترواية
ئةم تةمةنة بكرَيتة َ 30
سال.
 /10لة َ
برطةى دووى
خالى حةوتى ِ
ثرؤذةياسايةدا هاتووة «أن
ماددة ()4ى ئةم ِ
يكون مستقال من الناحية السياسية» .ئةم َ
خالة
زؤر نارؤشنء ناواقيعية ،لةبرى ئةوة ئةمة
دابنرَيت« :ان اليكون منتميا الى أي حزب
سياسي قبل فترة التقل عن ثمانية سنوات».
لةبرطةى يةكةمى م��اددة 7ى
/11
ِ
ثرؤذةياساكةدا هاتووة كة»ثةرلةمان
ِ
بةزؤرينةي رةه��اي ئةندامةكاني مافى
َ
لةطةل يةكة
ثرسينةوةى (مساءلة) هةية
بةيةكةو ك��ؤى ئةنداماني ئةنجومةنى
دةس��ت��ةك��ةدا ئةطةر بَيتء سةرثَيضي
لةياساكاندا بكةن».
سةرنجء ثَيشنيارةكانمان لةسةر ئةم
ماددةية ئةمانةن:
يةكةم :ضاكترواية ثرسينةوةكة هةرتةنها
ئةنداماني ئةنجومةنى دةستةكة نةطرَيتةوة
َ
َ
هةلبذاردنء
بةلكو سةرؤكى ئيدارةى
َ
هةلبذاردنى
سةرؤكى نووسينطةكانى
ثارَيزطاكانيش بطرَيتةوة.
دووةم :دةبوواية زؤرينةي رةهاى
ث��ةرل��ةم��ان��ت��اران��ى ئ��ام��ادةب��وو مافى
ثرسينةوةيان هةبوواية نةك زؤرينةى
رةهاى ئةندامةكانى ثةرلةمان.
س��َي��ه��ةم :ج����ؤري س��ةرث �َي��ض��يء
ئ���ةو ي��اس��اي��ةش��ى دي��اري��ن��ةك��ردووة
كةسةرثَيضيكردنةكة دووضارى ثرسينةوة
دةكات.
بةم ثَيية ماددةكة بةم شَيوةيةى لَيدَيت:
«لبرلمان كوردستان مساءلة مجلس الهيئة
ورئيس االدارة االنتخابية و روؤساء المكاتب
االنتخابية في محافظات االقليم مجتمعين
او منفردين باالغلبية المطلقة العضائه
الحاضرين عند مخالفتهم لهذا القانون وفق
االج���راءات المنصوص عليها في قانون
البرلمان ونظامه الداخلي».
لةبرطةى دووى م��اددةى 8ى
/12
ِ

ثرؤذةياساكةدا هاتووة كة
«ئةندامانى ئةنجومةنى دةستة ثلةى
تايبةتيان دةبَيت بؤ ماوةى (َ )5
سالء قابيلى
نارؤشنةو
برطةية ِ
نوَيكردنةوةشة» .ئةم ِ
برطةى
بةدوو
لةثرؤذةياساكةدا
دةكرَيت
ِ
جياواز ضارةسةربكرَيت ضونكة ثلةو
ثايةى فةرمى ئةندامَيتى لةئةنجومةنى ئةو
دةستةيةدا لةطةأل وةرطرتنى ئةندامَيتى تَييدا
يان خؤكانديدكردنةوة بؤى زياتر لةجارَيك
دوو شتى لَيكجيان.
لةاليةكى تريشةوة هةرضى ثلةى تايبةتى
ئةندامانى ئةو دةستةيةية ديارينةكراوة
كةئاخؤ بةثلةى وةزي��رة يان بريكارى
بةرَيوةبةرى طشتى ضونكة
وةزير ياخود ِ
ئةمانة لةثلةبةنديى رَيكخستنى وةزيفيدا
هةموويان بةثلةى تايبةت دادةنرَين.
لةبرطةى سَيى هةمان ئةم ماددةيةدا
ِ /13
سةبارةت بة خانةنشينكردنيشيان بة
رَي���ذةى لة  %80زؤر زؤرةء باشترة
ثرؤذةياساكة ئةم ثرسة بةو شَيوةية
بطةرَينةوة سةر كارو
ضارةسةر بكات كة
ِ
وةزيفةى ثَيشوويانء تةنها بؤ يةكجار
دواى تةواوبوونى ئةركةكانيان لة%10ى
كؤى مووضةكةيان لةماوةى كاركردنياندا
تى.
وةك ثاداشت بدرَي َ
لةبرطةى ضوارى م��اددةى ()9دا
/14
ِ
هاتووة كة «تشكل في محكمة تمييز اقليم
كوردستان هيئة قضائية مكونة من ثالث
 .»....وشةى «لالنتخابات» بؤ «هيئة قضائية»
زيادبكرَيت ،وات��ة ببَيتة «هيئة قضائية
لالنتخابات».
لةبرطةى شةشى م��اددةى ()9
/15
ِ
ثرؤذةياساكةدا هاتووة كة»على الهيئة
ى ِ
القضائية حسم الطعون المقدمة اليها .« ...بةآلم
لة ياساى ذمارة  14ي َ
سالي 2008ى ياساي
ئةنجومةني شوراي هةرَيمى كوردستانداو
لةبرطةى (دوو)ى م��اددةى (سيازدة)ى
ِ
ئةو ياسايةدا باس لةتايبةتمةندييةكانى
دادط��اى كارطَي ِريى دةك��اتء تَييدا ئةو
تايبةتمةندييةى داوةت��ةدةس��ت دادط��اى
ن��اوب��راو كةتواناى «يةكالكردنةوةى
َ
بةهةلبذاردنى دةستة
تانووتة تايبةتيةكان
خؤجَييةكان»ى هةبَيت .ديارة َ
هةلبذاردنة
َ
لةهةلبذاردنى
خؤجَييةكانيش هةريةك
ثةرلةمانء ئةنجومةنى ثارَيزطاو قةزاو
َ
ناحيةكانء َ
كؤمةلةو
هةلبذاردنى سةنديكاو
يةكَيتييةكانء...هتد دةطرَيتةوة .بةتايبةتيش
كة ل��ةم��اددةي س��يء دووةم���ى ياساى
ئةنجومةنى شورادا هاتووة كة «كار بةهيض
ناكري ئةطةر
بريارَيك
َ
دةقَيكى ياسايى يان ِ
َ
لةطةل حوكمةكانى ئةم ياسايةدا ناكؤك
بي».
َ

ليذنةى ضاود َيريى ياسايى
ثةيمانطةى كوردى بؤ هةلَبذاردنKIE -
2010/9/13
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Ray Gishti

«ثَيويستة هاوآلتيان بةهةندةوة بإواننة ثرسى دةستوور

بؤئةوةى مافةكانيان لةنَيو كاية سياسيء ياساييةكانيدا ثاريَزراوء مسؤطةربَيت»

بؤ دةبيَت رةشنووسى دةستوورى هةريَم بطةأيَتةوة ثةرلةمان؟
سيروان ذاذلَةيى

ئايا هيض كاتَيك لةنَيو دارستانَيكى
ض��ردا ثياسةتان ك���ردووةو ب��ةدواى
ِ
ط����ةراون؟ ئ��ةط��ةر ئةو
رَي��ط��ةي��ةك��دا
ِ
كارةتان كردبَيت ئةوا لةمةبةستةكةم
تَيدةطةن»..مؤنتيسكؤ ،رؤحى ياساكان»
دةث��رس��ي��ن ب��ؤض��ى دةس��ت��وور بؤ
هةرَيمى كوردستان ثَيويستء طرنطة؟
َ
خةلكى كوردستان خوازيارى ض
ئايا
جؤرة دةستورَيكن؟ ناكرَيت هةرَيمَيك
ل��ةدواى  19س� َ
لةحوكمرانى خؤى
�ال
ِ
ضوارضَيوةيةكى دةستورى نةبَيتء
دياريكراو
سيستمةكةى
شوناسى
نةبَيت!
دةستوور لة بنضينةدا ضوارضَيوةيةكى
كومةآليةتييةو كؤى ثةيوةنديية
ياسايى َ
سياسىء ئابوورىء كؤمةآلتييةكانى
َ
دةول��ةت يان هةرَيم
نَيوان تاكةكانء
دي��اري��دةك��ات ،وات��ة ضوارضَيوةيةكى
فةرمانرةوايية
نوسراوى دياريكراوى
ِ
بةشَيوةيةكى سيستماتيزةكراو ،دةستوور
رةنطدانةوةى بةهاكانء ئ��ارةزوو ء
كو َ
مةلطايةكى ديموكراسيية،
بنةماكانى َ
م��افء ئ��ازادي��ى ت��اك دةث��ارَي��زَي��ت،
هةروةها ثَيكهاتةء شوناسى حكومةت
دياريدةكات ،واتة بةشَيوةيةكى طشتى
دةستوور طةرةنتى يةكسانى هةموو
هاوآلتييةك دةكات بةرامبةر بةياسا.
ياساش بَيجياوازى ئاستى ضينايةتىء
سياسىء ئاينيىء كؤمةآليةتى مافء
سزا بؤ تاكةكانى دياريدةكات بةجؤرَيك
هيض كةسَيكء دةزطايةك دةسةآلتى
هةرةمةكى وآلت
ئةوةى نيية حوكمى
ِ
بكاتَ ،
مالء سامانى زةوت بكات ياخود
مافء ئازادييةكان سنوردار بكات .
بَيطومان دةستوور دةبَيتة بنضينةيةكى
ثَيويست بؤكاملكردنى سيستمى سياسىء
ياسايى لةكوردستانداو هاوآلتيان باشتر
َ
بةدلنيايىء لةهةمانكاتيشدا
هةست
هةست بةبةرثرسيارَيتى دةكةن .خواستى
َ
كؤمةلطة ئةوةية كةهةموو ثَيكهاتةء
طروثةكان لةدةستووردا مافة سياسىء
ياسايىء مةدةنيةكانيان جَيطيربكرَيت.

سى دةسةآلتةكة
دةستوورء سةربةخؤيى َ

طةرةنتي ثاراستني هةر سيستمَيكي
ديموكراسي بة دةستوورَيكي مؤدَيرن
دابيندةكرَيت .لةو سؤنطةيةوة دةستوور
سي دةسةآلتةكة
دةسةآلتء سةربةخؤيى بؤ َ
دياريدةكات ضونكة دةستوور سةرضاوةى
دياريكردنى دةسةآلتةكانة ،دةستوور
َ
دةولةت لةدوو توَيدا
تةواوى كاروبارةكاني
كؤدةكاتةوة ،ئةو ديكؤمَينتةى هةموو مافء
دةسةآلتي طةل دةستةبةر دةك��ات ،ضةند
دةسةآلتَيك بة حكومةت رادةسثَيرَيت.
خولى دووةمى ثةرلةمان رةشنووسى
َ
طةآللةكرد بؤئةوةى بخرَيتة
دةستوورَيكيان
ريفراندؤمةوة ،بةآلم بةثَيى َ
هةلسةنطاندنى
شارةزايانى بوارى دةستوور ،رةشنووسةكة
َ
لةطةل بةشَيك لةبنةما ديموكراسييةكاندا
ناكؤكة! ناكرَيت ميللةت ناضار بكرَيت
دةنطبدات بةدةستوورَيك ثَيضةوانةى
ثرةنسيثةكانى ديموكراسىء خواستةكانى
ئةو بَيت.
راستييةكي سةلمَينراوة كة بةدةستووري
مةدةنى دةتوانرَيت دةسةآلتةكان سةربةخؤ
بنء ببَيتة ثارَيزةرى ياساكانء هةموو
اليةك بةرثرسيار بكات لةبةرامبةر هةر
ثَيشَيلكارييةك كةثَيضةوانةى بةهاو بنةماكانى
ديموكراسيء ياسا بَيت.

دةسةآلتةكانى سةرؤكى هةر َيم

رؤشنبيرانء زؤرينةى شةقامء بةشَيك
َ
كؤمةلطةى مةدةنى
لةحيزبء رَيكخراوةكانى

اليةنطرى ئةوةن هةرَيم سيستمى ثةرلةمانى
بَيت نةك سيستمى سةرؤكايةتى ،ضونكة
َ
دلنيان لةوةى لةسيستمى سةرؤكايةتيدا
دةس��ةآلت��ةك��ان تةنها ل��ةس��ةرؤك يان
دام��ةزراوةي��ةك��دا كؤدةبَيتةوة ،ئةمةش
َ
سةرهةلدانى سيستمى
تارادةيةك مةترسى
ِ
تاكرةوىء تؤتاليتارى لَيدةكرَيت ،بةآلم
ِ
لةسيستمى ثةرلةمانيدا كةمتر مةترسى
َ
خةلكى
تاكرةوى لَيدةكرَيتء
سيستمى
ِ
هةست َ
بةدلنيايى دةكةن .ئةركى ثةرلةمان
ح��ك��وم��ةتء ح��ي��زبء رَي��ك��خ��راوةك��ان��ة
رةشنوسى دةس��ت��وورى هةرَيم لةسةر
دابرَيذن
سيستمى ديموكراسىء ثةرلةمانى ِ
َ
سةنترالى سةرؤكايةتى.
نةك
خولى سَييةمى ثةرلةمان جياوازترة
لةخولى دووةم ضونكة خولى سَييةم
َ
لةطةل
ئؤثؤزسيؤن هةية ،ديدوبؤضوونيان
فراكسيؤنى دةس��ةآلت جياوازة ،دةكرَيت
بةئاراستةى بةرذةوةندى
فراكسيؤنةكان
ِ
�راوةك��انء ئةم
�
داب
ناوضة
ميللةتء
طشتى
ِ
قؤناغة سياسيةى ئَيستاى كوردستان
دةستكارى بكرَيت.

هاوآلتيبوون لةدةستووردا

هاوآلتي ئةو كةسةية مافي ت��ةواوى
ئةندامَيتي وآلتَيكي هةية ،بَيجياوازى
لةرَيي لةدايكبوونيةوة
لةوةي ئةو مافانةى ِ
وةريطرتووة يان وةرطرتني ئةو مافانة لةهيض
رَيطةيةكي ترةوة.
عةبدولئيال بلقزيز َ
دةلَيت :هاوآلتيبوون
بريتية لةشوناسي سياسيء تاكي كؤمةآليةتي
لةسايةى ئةو سيستمة سياسيية كراوةدا
بةدةستيدةهَينَيت كةدان بةهةموو مافةكانيدا
َ
كؤمةلي
دةنَيت ل��ةب��ةردةم قةوارةيةكي
َ
(دةول���ةت)ء ثابةندَيتي ماديية
سياسيدا
راستةوخؤكاني بةسةرييدا دةسةثَينَيت.
واتة دةبَيت لةدةستووردا هةموو جؤرة
جياكارييةكي ن��ةت��ةوةي��يء رةط��ةزي��يء
ئايينيء ضينايةتي هةآلوَيرد بكرَيت ،تةنها
ثرةنسيثةكاني هاوآلتيبوون ثَيوةر بن بؤ
َ
كؤمةلطة .طرنطة تاكةكان طشت
دةسةآلتء
مافة سياسيء مةدةنيةكانيان بؤ دةستةبةر
بكرَيت .لةهةمانكاتدا هاوآلتي لةبةرامبةر
ياسادا هةست بةهيض جؤرة هةآلوَيردَيكء
َ
لةطةل دةستةآلتدارانء
نايةكسانييةك
سةرمايةداراندا نةكات .ثَيويستة هاوآلتيان

برواننة ثرسى دةستوور
ب��ةه��ةن��دةوة ِ
بؤئةوةى مافةكانيان لةنَيو كاية سياسيء
ياساييةكانيدا ثارَيزراوء مسؤطةربَيت.
كو َ
مةلَيك
ئةطةر بؤ دةستوورى عَيراق َ
هوكار بووبَيتنة لةمثةر لةبةردةم
فاكتةرو َ
دابينكردنى دةستورَيكى تةواو ديموكراسىء
مةدةنيدا ئةوا بؤ كوردستان ئةو بيانوء
فاكتةرانة بوونيان نييةء نابَيت ببنة رَيطر.
لةو روانطةيةشةوة تايبةتمةنديى هةرَيمةكة
بةجورَيك هةموو اليةنة
رةضاوبكرَيت،
َ
ديموكراسيخوازء رَيكخراوة مةدةنييةكانء

دةرةخسَينَيت بؤ ثيادةكردنى مافء
باشتر ِ
ئازادييةكان .بؤية بةشدارى بةرفراوانى َ
خةلك
لةثرؤسةى َ
هةلبذاردنةكاندا ئاماذةية بةوةى
خواستَيكى طشتى بؤ ديموكراسى هةية،
بَيطومان ئةوةش بةوة دةكرَيت دامةزراوة
كومةآليةتييةكان
سياسىء ئ��اب��وورىء َ
بةفو ِرمى
كوردستاندا
لةدةستوورى هةرَيمى
َ
ديموكراسي دياريبكرَيتء ببَيتة بنضينةء
بنةمايةكى سةرةكى بؤ ديموكراتيزةكردنى
كو َ
مةلطة .ديارة باشترين
سيستمى سياسىء َ
رَيطةش ئةوةية بؤ جارَيكى ديكة ثرؤذةى

كومةلََيك
ئةطةر بؤ دةستوورى عَيراق َ
هوكار بووبَيتنة لةمثةر
فاكتةرو َ
لةبةردةم دابينكردنى دةستوريَكى
تةواو ديموكراسىء مةدةنيدا ئةوا بؤ
كوردستان ئةو بيانوء فاكتةرانة بوونيان
نييةء نابَيت ببنة ريَطر
ثسثؤرانى بيرى ديموكراسىء
كةسايةتيء
ِ
�روظ هةماهةنط بن لةسةر
�
م
مافةكانى
َ
ضونَيتى ثَيداضوونةوةى اليةنة
كةوتنى
رَي
َ
سلبييةكانى رةشنووسةكة.
ئةطةر ل��ةب��ارى سؤسيؤلؤذييةوة
لةكو َ
بروانين خوازيارى
َ
مةلطةى كوردى ِ
�ورة سيستمَيكى ديموكراسى ك��راوةن.
ج� َ
َ
لةفةرمانرةوايى،
سال
()19
ئةزمونى
بةحكومى
ِ
بروايةى
كةتارادةيةكى باش طةيشتونةتة ئةو ِ
ِ
َ
سنترالةكان
ديكتاتورء
كةضون لةسيستمة
َ
َ
دةضةوسانةوةو مافةكان ثَيشَيلدةكرا ،بةآلم
سيستمة ثةرلةمانى ديموكراسيةكان دةرفةتى

												
دانيشتن َيكى ثةرلةمانى كوردستان

فؤتؤ :ئةرشيف

بطةرَينرَيتةوة ثةرلةمان
دةستوورةكة
ِ
بؤئةوةى سةرلةنوآ تاوتوَيبكرَيتء َ
خالة
َ
خةلكى
الوازةك���ان كةمبكرَينةوة تاكو
ريفراندومى دةستوردا
كوردستان لةكاتى
َ
َ
دوودلى ثشتيوانى لةدةستورةكة بكةن،
بى
َ
ئةويش بةوةى دةبَيت النيكةم رةضاوى ئةم
خواستانةى تَيدا بكرَيت:
 ضةسثاندنى مافء ئازادييةكان بؤبيروباوةرى
تاكةكان بَيجياوازى نةتةوةيى،
ِ
ئاينيى ،سياسىء هةر جياوازييةكى تر.
 يةكسانى نَيوان ثياوء ذن لة هةمووبوارء كايةكاندا بةتايبةت لةبوارى ئابوورىء
سياسيدا.
 جَيطيركردنى فرةيىء فرة حزبى. جَيطيركردنء ثاراستنى ئ��ازادىبيروباوةرى سياسىء
رادةربرينء ئازادى
ِ
ِ
خوثيشاندانء مانطرتنء
ئاينيىء ئازاديى َ
�وء ب��ازرط��ان��ىء
ك��وب��ون��ةوةء ه��ات��ووض� َ
َ
خاوةندارَيتى.
سى دةسةآلتةكة (
 جياكردنةوةىَ
ياسادانان_ جَيبةجَيكردن_ دادوةري��ى)
َ
�ران��ى
ك��ؤل��ةك��ةي��ةك��ى ث��ت��ةوى ح��وك��م� ِ
ديموكراسيية
 دياريكردنى ئازادى كارى رؤذنامةطةرىبةجؤرَيك لةطةأل ستانداردى ئازاديى ميدياى
َ
ودةولةتيدا بَيتةوة.
نَي
 س��ةل��م��ان��دنء ثشتطيريكردنىكو َ
مةدةنىء
مةلطةى
رَيكخراوةكانى
َ
دابينكردنى ئازادى دامةزراندنى رَيكخراوى
راوجور بةثَيى
جو
َ
ديموكراسىء سةنديكاى َ
بةرذةوةنديية جياوازةكان.
بيروباوةرَيكى توندءتيذ
 البردنى هةمووِ
كو َ
مةلطةدا.
دةسةآلتء
لةنَيو كايةكانى
َ
بةجارى
�وور
�
�ت
�
دةس
ثابةندكردنى
ِ
طةردوونى مافةكانى مرؤظةوة ،ضونكة ئةطةر
بمانةوَيت ثرؤسةى ديموكراسي بضَيتة
بوارى ثراكتيكةوة ناكرَيت مافى مرؤظى
بى ثاراستنى
لَيجيابكرَيتةوة يان ناتوانين َ
مافى مرؤظ باس لةبوونى ديموكراسى
بكةين.
دواج��ار طرنطة لةثَيناو سيستمَيكى
نوَينةرايةتى ثةرلةمانيدا رةشنووسى
بطةرَينرَيتةوة ثةرلةمانء
دةستوورةكة
ِ
برطانة بكرَيت كةناكؤكن
بةندو
ئةو
دةستكارى
ِ
ل��ةط� َ
�ةل خواستى ط��ةلء ثرةنسيثةكانى
ديموكراسىء سيستمى ثةرلةمانيدا.
serwanserwano@yahoo.com
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سياسةتى ياسادانان لةثةرلةمانى كوردستاندا
دةروون عبدالكريم
ثةرلةمان وةك يةكَيك لةدامةزراوة
طشتييةكانى َ
دةولةتئةركىياسادانانى
َ
لةثال ئةركةكانى ديكةى وةك
هةية
كاروبارةكانى
ضاودَيرَيكردنى
دةس���ةآلت���ى ج �َي��ب��ةج �َي��ك��ردنء
نوَينةرايةتيكردنى طةل .ئةم ئةركى
ياسادانانة طرنطترين كارى ثةرلةمانة
بةشَيوةيةك كةدةسةآلتى ياسادانانى
ثَيدةناسرَيتةوةوشتَيكىئاساييةكةهةر
َ
دةولةتَيك ياخود قةوارةيةكى سياسى
كةخاوةنى دةسةآلتة طشتييةكان
بةهةرسي ثَيكهَينةرةكةيةوة
بَيت
َ
راثةراندنء دادوةريى)
(ياسادانانء
ِ
ثةيرةوبكات
سياسةتى طشتى
ِ
كةرةنطدانةوةى ب��ارودؤخ��ى ئةو
قةوارةيةية لةسةرجةم بوارةكاندا.
يةكَيك لةهؤكارةكانى ثيادةكردنى ئةو
سياسةتة طشتيية بريتية لةياسا كة
لةرَيطةى ياسادانةرةوة دادةنرَيتء
ئ��ةم ي��اس��ادان��ةرةش لةسيستمى
ثةرلةمانيدا خودى ثةرلةمان خؤيةتى.
ئةوةى جَيطةى باسء طرنطيثَيدانى
ئَيمةية ئةوةية كاتَيك ثةرلةمان َ
رؤلى
ياسادانان دةطَي ِرَيت ضؤن دةتوانَيت
َ
لةثةيرةوكردنى سياسةت
رؤل بطَي ِرَيت
ِ
طشتى وآلتدا لةرَيطةى سياسةتَيكى
ياسادانانى تايبةت بةو ثةرلةمانة
ياخود ئايا بوونى سياسةتَيكى
ياسادانان لةوآلتدا تا ضةند كاريطةريى
دةبَيت لةسةر ثَيشخستنء رَيكخستنى
بوارة جياجياكانى وآلت؟.
سياسةتى ياسادانان بةئامرازى
ناوةرؤكى
كؤكردنةوةى ئامانجء
ِ
س��ةرج��ةم ي��اس��اك��ان دادةن��رَي��ت
ك��ة ل��ةث��ةرل��ةم��ان��ةوة دةردةض���نء
زةمانةتى ثاراستنى ئةو ياسايانة
دةكات لةدذيةكى (تعارض) لةنَيوان
خ��ؤي��ان��دا ،ه��ةروةه��ا هؤكارَيكى
�ةرو ج��ووآلن��دن��ى
ب��ؤ خ��س��ت��ن��ةط� ِ
هةريةك لةو ياسايانة بةشَيوةى
سيستمَيكى ياسايى تةواو «متكامل»
كة شانيةشانى ثَيداويستييةكانى
َ
كؤمةلطة بضَيتةثَيشةوة .ناكرَيت هيض
َ
دةولةتَيك بَيئةوةى سياسةتَيكى
ياسادانانى تؤكمةو روونء ئاشكراى
هةبَيت بتوانَيت هيض بةرنامةيةكى
ضاكسازيىء طةشةكردن ثيادةبكات،
جا كورتخايةن بَيت يان درَيذخايةن،
ضونكة ياساكان رةنطدانةوةى ئةو
سياسةتة دةبن لةبوارى سياسىء
ئابوورىء كؤمةآليةتىء سةرجةم
بوارةكانى تر .بؤ نموونة ئةطةر
سياسةتى ياسادانان لةوآلتَيكدا بةرةو
ضةسثاندنى بنةماكانى ديموكراسى

�روات ئةوا ئةم ئامانجة لةهةموو
ب� ِ
ئةو ياسايانةدا رةنطدةداتةوة كة
لةثةرلةمانةوة دةردةض���ن ياخود
ئةطةر سياسةتى ياسادانان بةرةو
ب��روات كةئايين لةسياسةت
ئ��ةوة ِ
جيابكاتةوة بةهةمانشَيوة سةرجةم
ياساكان كة لةبوارة جياجياكاندا
دةردةضن ئةم ئامانجةيان بةروونى
تَيدا دةردةك��ةوَي��ت .ئةطةر بثرسين
ئ��ةم سياسةتى ياسادانانة ضؤن
دادةرَي��ذرَي��تء ضؤن دروستدةبَيت
ِ
َ
بةدلنياييةوة ئةم سياسةتة
ئ��ةوة
لةئةنجامى خوَيندنةوةى واقيعى
َ
كؤمةلطةو ثَيداويستييةكانى هاوآلتيان
لةاليةكء فةلسةفةو ئايديؤلؤذياى
دةستةى دةسةآلتدار لةاليةكى ترةوة
دارشتنى سياسةتى
دادةرَي��ذرَي��تِ .
ِ
ياسادانان ثَيويستى بةئةنجامدانى
ضةندين كارى لَي َ
كؤلينةوةو وةرطرتنى
ثسثؤرانء شارةزايان
بيروثؤضووى
ِ
هةية لةسةرجةم بوارةكاندا.
ئةطةر سةيرى هةريةك لةوآلتة
ديموكراسيية هةرة ثَيشكةوتووةكانى
جيهان بكةين ضةندين دام��ةزراوةو
دةزط���اى لَي َ
كؤلينةوةى تايبةت
بةدارشتنى سياسةتى ياسادانان
ِ
هةية كة بةثَيى ياسا زانستييةكان
دارشتنى ئةو سياسةتة
كار لةسةر ِ
دةكةن.
لةهةرَيمى كوردستاندا ثاش
تةمةنى  18س� َ
�ال��ى ث��ةرل��ةم��انء
ئةزموونى ئةو ضةند َ
سالة لةكارى
سي خولى ثةرلةماندا
ثةرلةمانىء َ
شتَيك نيية ب��ةن��اوى سياسةتى
ياسادانان لةم هةرَيمةدا ،بةواتايةكى
تر روون نيية ئةم ثةرلةمانةى ئَيمة
ئاراستةيةك
دةيةوَيت ضي بكاتء بة ض ِ
�ةر .ئةمةش
ياساكانى ب��خ��ات��ةط� ِ
لةئةنجامدا ضةندين شوَينةوارى
خراثء ئاماذةى نادروست لةسةر
دةسةآلتى ياسادانان دورستدةكات،
تةنانةت ب��وونء زةرورةت���ى ئةم

دةزطايةش دةخةنة ذَير ثرسيارةوة.
ب��ؤ ن��م��وون��ة ،ن��ازان��رَي��ت كةئايا
لةثةرلةمانى كوردستاندا ئةولةويةت
بؤ دةرضوواندنى كام ياسايانةيةء
ئةم ثةلةمانة ض جؤرة سياسةتَيكى
ياسادانان ثيادةدةكات؟ ئايا ثةرلةمانى
كوردستان لةرَيطةى ياسادانانةوة
دةيةوَيت هةرَيمى كوردستان زياتر
لةناوةند دووربخاتةوة ياخود ئةوانةى
كة لةبةغدامان نزيكبكاتةوة ضونكة
كاتَيك ثةرلةمانى كوردستان ياساى
ن��ةوتء غاز دةردةك���ات بؤئةوةى
ياسايةكى سةربةخؤى لةم بوارةدا
هةبَيت لةهةمانكاتدا ياسايةك بؤ ثَيدانى
ئيمتيازات بةئةندام ثةرلةمانةكانى
دةردةكات بةهاوشَيوةى ثةرلةمانى
فيدرالىء ئةوة نازانرَيت كة ثةرلةمانى
كوردستان دةيةوَيت ياساكانى بةرةو
ضةسثاندنى بنةماكانى ديموكراسى
هةنطاوبنَيت ب���ةوةى كة ياساى
رؤذنامةطةريى دةردةك���ات بةآلم
دواى ئ��ةوة دةن��ط بةرةشنووسى
دةستوورَيك دةدات كة لةهةندَيك
لةبرطةكانيدا جياوازييةكى ئةوتؤى
ِ
نيية ل��ةط� َ
�ةل دةس��ت��ورى وآلتانى
سورياو ميسرو يةمةن .ئةمانةو
ضةندين نموونةى تر لةدذيةكى نَيوان
ياساكان.
دةتوانين َبلَيين بوونى ثةرلةمان
بؤ ئةوة نيية كةسياسةتى ياسادانان
ثيادةبكات ياخود كارة سةرةكييةكانى
َ
بةلكو وةك
خ��ؤى ئةنجامبدات
شتَيك ه��ةردةب�َي��ت هةبَيت .واتة
ضوارضَيوةيةكى ونء سستة .ئةطةر نا
َ
لةسالَيك لةخولى سَيهةمى
ثاش زياتر
ثةرلةمانى ك��وردس��ت��ان لةضةند
ياسايةكى الوةكى نةبَيت هيضى ديكةى
ثةسةندنةكردووة كةئةوانيش ياساى
وةزارةتةكانء دةستة سةربةخؤكانن.
ئَيمة دةثرسين لةهةرَيمى كوردستاندا
كة دةوترَيت ئةو هةموو ثَيشكةوتنةى
بةخؤوة ديوة لةماوةى ئةم َ
سالةدا
ثَيويستى ب��ةي��اس��اي��ةك نةبوو
كةراستةوخؤ ثةيوةندى بةذيانء
واقيعى ئةم هةرَيمةوة هةبَيت ،ئايا
نةدةبوو ثةرلةمانى كوردستان لةم
كاتةدا سياسةتَيكى روونء ئاشكرا
بطرَيتةبةر بؤ بةرةنطاربوونةوةى
َ
طةندةلىء لَيثرسينةوةى كةسانى
َ
طةندةلى؟
تَيوةطالو بةتؤمةتةكانى
ب��ةب��رواى ئَيمةش ل��ةم قؤناغةدا
ِ
ثةرلةمان تةنها وةك ئامرازَيك
بةكاردةهَينرَيت لةاليةن دةسةآلتى
سياسييةوة بؤ بةديهَينانى ضةند
ئامانجَيك ،بةواتايةكى ديكة ئةطةر
سةيرى هةندَيك لةو ياسايانة بكةين كة
ثةرلةمان دةريكردووة يان بةشَيك لةو

ثرؤذةياسايانةى كةثَيشكةشكراون
تةنها يةك مانا دةخوَينينةوة ئةويش
بريتيية لةشةرعيةتدان بةويستى
دةس���ةآلت لةرَيطةى ي��اس��اوة ،بؤ
نموونة ياساى سةرؤكايةتى هةرَيمء
ياساى بةرةنطاربوونةوةى تيرؤرء
ث��رؤذةي��اس��اى دةس��ت��ةى ب��اآلى
سةربةخؤى َ
هةلبذاردنةكانءراثرسي،
رةشنووسى دةستوورى هةرَيكى
كوردستان َ
بةلطةى ئةم قسانةى
َ
لةثال بةكارهَينانى ثةرلةمان
ئَيمةن
وةك هؤكارَيك بؤ طونجاندنى دوو
ئيدارةيى .
لةكؤى ئةم خاآلنةوة ئةوةمان بؤ
دةردةكةوَيت لةهةرَيمى كوردستاندا
سياسةتى ياسادانان بوونى نيية َ
بةلكو
ياسادانانى سياسى بةديدةكرَيت
ضونكة تةنها سةرؤكايةتى ثةرلةمان
دةزان��َي��ت ض ج��ؤرة ث��رؤذةي��ةكء
كام ثرؤذةياسا دةخاتة بةرنامةى
كارى ثةرلةمانةوةو هةر خؤشيان
دةزان���ن ئ��ةو ث �َي��وةران��ة كامانةن
كةثشتى ثَيدةبةستن ،ئةطةر هةبن ،بؤ
ثَيشخستنء دواخستنى ثرؤذةكان.
هةربؤيةدةبينينثةرلةمانىكوردستان
طورو
لةهةندَيك ثرؤذةدا زؤر طةرمء ِ
خَيرايةو لةهةندَيكى تردا سستء
َ
كيسةليية.جاري وا هةية لةدانيشتنَيكي
نائاساييدا ياسايةك ثةسةندكراوة،
�و نمونة ياساي ن��ةوتء غازي
ب� َ
زور طرنطة كةئةنداماني
ية
بو
م.
ي
هةر
َ
َ َ
ثةرلةمان ئاطاداري ئةو راستيية بن
بةبي داناني سياسةتَيكي ياسادانان
كة َ
زور تةسكدا
لةمةودايةكي
ئةوان
روَلي
َ
َ
دةمَينَيتةوةء دةكةونة ذَير كاريطةري
ث��ر َوذةي��اس��او ئةجندايانةي
ئ��ةو ِ
كةبةسةر ثةرلةماندا فةرز دةكرَيت
هةروةها كارةكاني ثةرلةمان لةكاري
ئاراستةكراوةو دةبَيتة
بةبةرنامةو ِ
كاري عةشوائي كةهيض كةلةبةرَيك
ثر
لة
كةموكورييةكاني ئةم هةرَيمة ِ
ِ
ناكةنةوة .دةبَيت لةوة ئاطادار بين كة
كاري ثةرلةمانء ياسادانةر نابَيت
بكةوَيتة ذَي��ر كاريطةري ميزاجي
شةخسيء بةرذةوةندي تاكةكانةوة
كة رةنطة هةندَيكجار لةبةرذةوةندي
كراي
دةستةيةك يان تاكةكةسَيكدا تَي ِ
ثةرلةمان بخرَيتةكارو ياسايةك
ثةسةند بكات .
ب��وي��ة ثَيويستة ه��ةم��ووم��ان
َ
دارشتني
خةمخوري
كاربكةينء
َ
ِ
توكمةو
سياسةتَيكي ياساداناني َ
ثتةوو روونء سةردةميانة بينء
هةولبدةين ثةرلةمان َ
َ
رؤلى سةرةكيء
بدةيني لةثَيناو بة
ي
خو
راستةقينةى
َ
َ
سيستمكردني دةسةآلتي ياسادانان
لةهةرَيمي كوردستاندا.

ليذنةي كؤمةلَي مةدةني ثةرلةمانى كوردستان
لةطة َ
ل ضةند ريَكخراويَكى ناحكوميدا كؤدةبنةوة

ئا :راي طشتى

بةمةبةستي وةرطرتني راوبؤضوونء
َ
دةولةمةندكردني
ثَيشنيازةكانيان بؤ
ه��ةردوو ث��رؤذة ياساي «رَيكخستني
خ��ؤث��َي��ش��ان��دان» و «رَيكخستني
خؤثَيشاندانو كؤبوونةوة طشتييةكان،
َ
كؤمةلي مةدةني ثةرلةمانى
لَيذنةي
كوردستان بة ئامادةبووني سةرؤك و
جَيطر و برياردةر و ئةندامةكاني سةعات
5ي ثاشنيوةرؤي رؤذي 2010/10/2
َ
لةطةل نوَينةراني بةشَيك لة رَيكخراوة
ناحكومييةكاني سنووري ثارَيزطاي
سلَيماني كؤبوونةوة.
َ
لةهؤلي
سةرةتاي كؤبونةوةكة كة
«ثةيمانطةي ك��وردي بؤ َ
هةلبذاردن-
 KIEلةسلَيماني بةرَيوةضوو د.دان��ا
َ
كؤمةلي
سةعيد سؤفي سةرؤكي لَيذنةي
مةدةني ئامانجي كؤبوونةوةكةي بؤ
ئامادةبووان روونكردةوة بةمةبةستى
وةرط��رت��ن��ي راو س��ةرن��ج��ي ضينء
َ
كؤمةلطة لةسةر ياسايةك
توَيذةكاني
كة بةرادةيةكي زؤر ثةيوةندي بةكارو
ضاالكيية مةدةنييةكانى ئةوانةوة هةيةء
ئةمةشي بؤ دةركردني هةر ياسايةك
بة طرنط وةسفكرد .لةاليةن خؤشيانةوة

َ
كؤمةلَيك
نوَينةراني رَيكخراوةكان
راو سةرنجيان ثَيشكةش بة لَيذنةي
َ
كؤمةلي مةدةني كردو هيوايانخواست
كة بتوانرَيت لةياساى خؤثيشانداندا
رةنطبداتةوة.
جَيطةى وةبيرهَينانةوةية كة»ثرؤذةي
ياساي رَيكخستنى خؤثَيشاندان» لةاليةن
ثَينج رَيكخراوى ناحكومييةوة (KIE,
)WADI, DHRD, CSI, WOLA

َ
طةآللةكراوةو رؤذى 2009/10/15
وة
ثَيشكةش بةنوسينطةى سلَيمانى
ثةرلةمانى كوردستان ك��راوةو دواتر
لةاليةن  23ئةندام ثةرلةمانةوة ثشتطيريى
َ
لةطةل
لَيكراوةو لةرؤذى  2009/11/17دا
«ثرؤذةياساى رَيكخستنى خؤثَيشاندانء
كؤبوونةوة طشتييةكان»دا لةاليةن
دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمانةوة
خوَيندنةوةى يةكةميان بؤ كراوةو هاوكات

ئاراستةى هةريةك لة ليذنةى
بةجيا ِ
كاروبارى ياسايى ،ليذنةى ناوخؤو
ئاسايشى ئةنجومةنة خؤجَييةكان ،ليذنةى
َ
كؤمةلى
مافى مرؤظء ليذنةى كاروبارى
مةدةنى كراوةو لةئَيستاشدا يةكَيكة لةو
بريارة لةبةستنى
 16ثرؤذةياسايةى ِ
َ
ئةمسالى ثةرلةماندا
خولى دووةم��ى
تةروو بةمةبةستى طفتوطؤكردنء
بخرَي ِ
ثةسةندكردنى.

Ray Gishti

فەرهەنگۆك
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ئامارو هةلَبذاردن

زؤرجار طوَيمان لةوةدةبَيت كة ثرؤسةى َ
هةلبذاردن
لوتكةى ديموكراسيةتةو طرنطترين ضاالكى بةشدارى
سياسيانةى هاوآلتيانة ك��ة زؤرت��ري��ن ذم��ارةي��ان
بريارَيكى سياسيانةى
ثَيكةوة بةشدارى تيادادةكةنء ِ
يةكالكةرةوةو خاوةن كاريطةرى لةسةر ئايندةى خؤيانء
وآلتةكةيانى تَيدا دةدةن.
بةردةواميش باس لةثَيوةرةكانى َ
هةلبذاردنَيكى ئازادو
ديموكراتيانة دةكةين كةضةندين خاأل دةطرَيتةوة ،لةوانة:
رادةربرينء
نهَينيبوونى دةنطدانء بوونى كةشى ئازادى
ِ
فرةيى سياسىء هةبوونى دامةزراوةيةكى سةربةخؤ بؤ
َ
هةلبذاردنء
رَيكخستنء سةرثةرشتيكردنى ثرؤسةى
ضةندين خاألء بنةماى طرنطى ديكة.
ئةمرؤش لَيرةدا باس لةخاألء بنةمايةكى ديكةى طرنطى
ِ
بةرَيوةضوونى َ
هةلبذاردنَيكى ثاكء بَيطةرد دةكةين،
زامنى ِ
كةئةويش هةبوونى ئامارَيكى وردى دانيشتوانى وآلتة،
كة لةرَييةوة دةتوانرَيت ذمارةى دةنطدةرانء ناوضةكانى
دابةشبوونيانء ئاستى خوَيندةواريان بزانرَيت .هةموو
ئةم زانيارانةش سوودى زؤريان هةية بؤ رَيكخستنء
بةرَيوةضوونى ثرؤسةى َ
هةلبذاردنء رَيطرتن لةئةطةرى
ِ
ساختةكاريكردن لةثرؤسةكةدا ،تةنانةت كاريطةريشيان
هةية لةسةر سيستمى َ
هةلبذاردنء ذم��ارةى كورسى
نوَينةرايةتىء دياريكردنى ذمارةو سنورى بازنةكانى
ه� َ
�ةل��ب��ذاردنء ضةندين بابةتى ديكةى ثةيوةنديدار
َ
بةثرؤسةى هةلبذاردن.
كةباس لةطرنطى ئامارى دانيشتوانى وآلت دةكةين،
مةبةستمان ئامارَيكى راستء دروستة ،كةساختةكارىء
لةرَيى ئةنجامدانى
ناراستى تَيدانةبَيت ،كةئةمةش
ِ
ِ
بي
راس��تء
طةرى
ي
ب
سةرذمَيرييةكى طشتى ث��اكء
َ
َ
ساختةكارييةوة دةبَيت.
سوودةكانى ئامارء كاريطةرييةكانى بؤ ثرؤسةى
هةلبذاردن دةتوانرَيت ضةندين َ
َ
خالى زؤرى بؤ بذمَيردَيت،
َ
َ
كة ئَيمة هةولدةدةين ذمارةيةكيان لةضةند خالَيكدا
كؤبكةينةوة ،لةوانة:
 .1رَيطرتن ل��ةروودان��ى ساختةكاريى لةثرؤسةى
َ
هةلبذاردندا ،بةتايبةت لةليستى ناوى دةنطدةراندا ،لةروى
دووبارةبوونةوةى ناوى دةنطدةرانء هةبوونى ناوى
كةسانى مردوو ياخود هةركةسَيك مافى دةنطدانى نةبَيت.
َ
هةلبذاردنء
 .2هاوكاريكردنى لةدانانى ياساى
دياريكردنى باشترين سيستمى َ
هةلبذاردنى طونجاو بؤ
وآلت.
 .3ئاسانكاريكردن ب��ؤ دي��اري��ك��ردن��ى ذم��ارةى
كورسييةكانى نوَينةرايةتيكردن ،ئةطةر لةياساكةدا
ذمارةى كورسييةكان بةثَيى رَيذةيةكى دانيشتوان بؤ هةر
كورسييةك دياريكرابوو ،كةبةثَيى زيادكردنى ذمارةى
دانيشتوانء جَيطيرى رَيذةى ثَيويست بؤ هةر كورسيةك،
ذمارةى كورسييةكانى نوَينةرايةتيكردنيش زياددةكرَيت.
وةك نمونة ،لةعَيراق هةر ( )100هةزار هاوآلتيةك يةك
كورسى نوَينةرايةتيان دةبَيت.
 .4هاوكاريكردنى دابةشكردنى كورسييةكانى
نوَينةرايةتيكردن بةسةر بازنةكانى َ
هةلبذاردندا ،ئةطةر
َ
وآلت دابةشكرابوو بةسةر ضةند ناوضةيةكى هةلبذاردنداء
ناوضةكانيش لةروى ذمارةى دانيشتوانةوة جياوازيان
هةبوو ،لةطةأل دياريكردنى هةر كورسييةكى نوَينةرايةتى
بؤ ذمارةيةكى دياريكراوى دانيشتوان ،كة ذمارةى
كورسييةكانى نوَينةرايةتى ناوضةكانيش بةثَيى ذمارةى
دةطؤرَيت.
دانيشتوانةكةى
ِ
 .5هاوكاريكردن لةزانينى ذمارةء رَيذةى هاوآلتيانى
نةخوَيندةوار ،كةئةمةش كارئاسانى دةكات بؤ دانانى
ميكانيزمى طونجاو بؤ دةنطدةرانى نةخوَيندةوار تا زامنى
روودانى كةمترين َ
هةلة بكةين لةثرؤسةى دةنطداندا.
 .6ه��اوك��اري��ك��ردن ل��ةزان��ي��ن��ى ذم����ارةو رَي���ذةى
ضاوةروانكراوى ئةو هاوآلتيانةى كة بؤ خولى داهاتووى
ِ
َ
هةلبذاردن مافى دةنطدانيان دةبَيت ،ماهيةتى ئةو
دةنطدةرانةو ثَيداويستيةكانيان ،تا هةر لةئَيستاوة كار
بةرَيوةضوونى
بؤ دانانى ثالنى طونجاو بكرَيت بؤ باش ِ
ثرؤسةى َ
هةلبذاردنى داهاتوو.
لةبةر ئ��ةم هؤكارانة ثَيويستمان بة ئةنجامدانى
سةرذمَيرييةكى راستء دروستء ثاك دةبَيت ،ضونكة
َ
هةلةء ساختةكارييةك لةثرؤسةى سةرذمَيرى
هةر
َ
دانيشتوانى وآلتدا واتة ئةطةرى بوونى هةلةء ساختةكارى
لةئامارى دانيشتوانء ئةطةرى رودانى ساختةكارىء َ
هةلة
لةثرؤسةى َ
هةلبذاردندا كةئةمةش دةرةنجامى زؤر خراثى
لَيدةكةوَيتةوة ،كة كةس ئارةزووى رودانء بينينى ناكات.
هةرلةبةر ئةم هؤكارانةية ،واتة سوودى ئامارَيكى
راستء مةترسييةكانى هةبوونى َ
هةلة لةزانيارييةكانى
ئامارى دانيشتوانداية ،كة هةبوونى ئامارَيكى راستء
دروست ،بة يةكَيك لةبنةماو َ
كؤلةكة طرنطةكانى ئةنجامدانى
ثرؤسةيةكى َ
هةلبذاردنى ثاكء بَيطةرد دادةنرَيت.

بةر َيوةبردنى
* ئةندامى دةستةى ِ
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