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بارودؤخى هةرَيم روو لة قةيرانى سياسيية

سةرؤكايةتى هةرَيم، مووضةى 
راوَيذكارةكانء سَى سكرتَيرى 

كؤسرةت رةسوأل، رادةطرَيت

تةنيا )3( مليار لة )127( مليارةكةى ئةمساَلى كةركوك خةرجكراوة   

بةرهةم خاليد

دةسةآلتةوة  ليستى  ثرؤذةيةكى  بةهؤى 
بارودؤخى هةرَيم تووشى ئاَلؤزيى سياسيى 
دةكةن  ئةوة  بؤ  ئاماذة  ضاودَيرانيش  بووةو 
سياسيى  قةيرانَيكى  بةرةو  دؤخةكة  رةنطة 

طةورة بإوات.
قةيرانة،  ئةو  دروستبوونى  هؤكارى 
باآلى  دةستةى  ياساى  هَينانةثَيشةوةى 
لةاليةن  هةَلبذاردنةكانة  س��ةرب��ةخ��ؤى 
كة  ئ��ةوةى  هؤى  بووةتة  كة  دةسةآلتةوة، 
تةواوبوونى  ل��ةدواى  دوومانطة  نزيكةى 
هيض  تائَيستا،   )9/1( لة  ثةرلةمانةوة  ثشووى 

ثرؤذةياسايةك لةثةرلةمان ثةسةند نةكراوةو 
ثةكيكةوتووة،  ثةرلةمان  هةفتةية  س��َى 
هةإةشةى  ئؤثؤزسيؤن  اليةنى  جطةلةوةى 
ئاستى  لة  هةَلوَيستى  كؤمةَلَيك  بةكارهَينانى 

بةغداو هةرَيم كردووة.
لةوبارةيةوة  سياسةتمةدار  عةزيز،  قادر 
ئةطةر  لةئاراداية  ئَيستا  قةيرانةى  »ئةو  وتى: 
بةشَيوةيةكى راستء دروست ضارةسةريان 
لة  بةدَلنياييةوة  ئ��ةوا  ن��ةدؤزرَي��ت��ةوة،  بؤ 
تر  ئاراستةى  ناوةستَيء  ئَيستايدا  شوَينى 

وةردةطرَيت، كة لةناوياندا توندوتيذيية«.
فراكسيؤنى  سةرؤكى  حاجي،  شؤإش 
»ئةطةر  وتى:  عَيراق  ثةرلةمانى  لة  طؤإان 

دةسةآلت سووربَيت لةسةر ئةو هةَلوَيستةى، 
لة  رامانطةياندبوو  ثَيشتريش  وةك  ئَيمة 
كوردستانييةكان  فراكسيؤنة  ئيئتيالفي 
لة  كورد  يةكإيزيى  بةوةش  دةكشَيينةوة، 
بةغدا لةق دةبَيتء دواتر هةرَيم رووبةإووى 
بةو  ثَيويستمان  ئَيستا  كة  دةكاتةوة،  قةيران 
قةيرانة نيية ئةوةش دةسةآلتى سياسيي لَيي 
ثَيويستة  بؤية  ئَيمة،  نةك  دةبَيت،  بةرثرس 
ليستى زؤرينة طوَي لة ئؤثؤزسيؤن بطرَيتء 

تاكاليةنانة بإيار نةدات«.
وتةبَيذى  جونديانى،  ئازاد  لةبةرامبةردا، 
نيشتمانيى  يةكَيتيى  سياسيي  مةكتةبي 
كوردستان بة دووريزانى هةرسَي اليةنةكةى 

بة  بكشَينةوةو  ئيئتيالفةكة  لة  ئؤثؤزسيؤن 
دروستبوونى  بة  هةر  راطةياند:  رؤذنامةى 
ثةرلةمان  بؤ  ضوونيان  ئؤثؤزسيؤنء 
تايبةت  بة  دروستبووة،  هةرَيم  لة  قةيران 
لةناو  ط��ؤإان  فراكسيؤنى  ثةرلةمان،  لة 
ثإؤذةكانى  لة  زؤرَيك  دذايةتى  ثةرلةمان 
»ئَيمة  وتي:  كردووةء  كوردستانييان  ليستى 
كةمينة  زؤرينةو  فراكسيؤنى  ئةوةين  لةطةأل 
ثَيكةوة هاوكاربن لة بةإَيوةبردنى كارةكانى 
وابوو  هيوامان  حكومةتيش،  ثةرلةمانء 
ثَيكةوة كاربكةينء ثَيكةوةبوون قووَلبكةينةوة 

نةك جياوازبوون«.
بؤ ل )2، 4، 7(

دلَير عةبدولخالق

هةرَيمى  س��ةرؤك��اي��ةت��ى  دي��وان��ى 
مووضةى  طرَيبةستء  ك��وردس��ت��ان، 
تايبةتء  سكرتَيرى  دوو  راوَي��ذك��ارء 
ضةند  رؤذن��ام��ةوان��ي��ىء  سكرتَيرى 
كؤسرةت  نووسينطةى  كارمةندَيكى 
هةرَيمى  سةرؤكى  جَيطرى  رةس��وأل، 

كوردستان، رادةطرَيت.
ب��ةث��َي��ى زان��ي��اري��ي��ةك��ان ك��ة لة 
رؤذنامة  بة  ئاطادارةوة  سةرضاوةيةكى 
مووضةى  مانطة  سَى  ماوةى  طةيشتووة، 
بةشَيك لة راوَيذكارةكانء ضةند سكرتَيرء 
جَيطرى  نووسينطةى  كارمةندَيكى 
لة  يةكَيك  ن��ةدراوةء  هةرَيم  سةرؤكى 
ثشتإاست  هةواَلة  ئةو  راوَيذكارةكانيش 

دةكاتةوة.
هاوإَي سةنطاو، راوَيذكارى ثَيشووى 
سةرؤكى  جَيطرى  رةس��وأل،  كوسرةت 
)15ى  »لة  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  هةرَيم 
ئابى2010(ةوة، طرَيبةستى راوَيذكارةكانى 
جَيطرى سةرؤكى هةرَيم هةَلوةشاوةتةوة، 
يةكةم،  اليةنى  ئ��ةوةى  دواي  ئةمةش 
ئةم  هةرَيمة،  سةرؤكايةتى  ديوانى  كة 
ثؤستانةى بة ثَيويست نةزانيوة، بؤية مافى 

هةَلوةشاندنةوةى طرَيبةستةكانى هةية«.
رؤذنامة لة ضةندين كةناَلى جياوازةوة 
ديوانى  بؤضوونى  وةرطرتنى  هةوَلى  لة 
بوو،  كوردستان  هةرَيمى  سةرؤكايةتى 
بةآلم كؤى هةوَلةكان سةبارةت بةو ثرسة 

بَيئاكام بوون.
بؤ... ل2

رؤذنامة

ئيدارةى  داراي��ي  راثؤرتى  دوايين  بةثَيى 
ئةمساَلى  بودجةى  لة  كةركوك،  ثارَيزطاى 
مليار   )127( بإةكةى  كة  كةركوك  ثارَيزطاى 
ئةندامَيكى  خةرجكراوةء  مليار   )3( تةنيا  دينارة، 
ئةنجومةنى ثارَيزطاش، هؤكارةكةى بؤ طةندةَليىء 

كةمتةرخةميى ئيداريى دةطةإَينَيتةوة.
بةناونيشانى  دارايي  راثؤرتى  دوايين  بةثَيى 
)م��ةوق��ي��ف��ى ج��َي��ب��ةج��َي��ك��ردن��ى ث��رؤذةك��ان 
ثةرةثَيدانى هةرَيمةكان  لةضوارضَيوةى بودجةى 
كةركوك  ثإؤذةكانى  لةسةر   )2010 ساَلى  بؤ 
كة ئيمزاى عةبدوإلةحمان مستةفاى ثارَيزطارى 
بوجةى  لة   )2010/9/31( تا  لةسةرة،  كةركوكى 
دينارو  مليار   )127( بإةكةى  كة  ساَلى)2010(، 
بإةكةى  كة  ساَلى)2009(  بودجةى  ثاشماوةى 
دينار  مليار   )43( تةنيا  دينارة،  مليار   )40(
ئةمساأل،  لةبودجةى  بةوثَييةش  خةرجكراوة، 

تةنيا )3(مليار خةرجى بودجة هةبووة.
ثارَيزطاى  ئيدارةى  راثؤرتةكةى  بةثَيى 
كةركوك كة وَينةيةكى دةست رؤذنامة كةوتووة، 

لة  ث��رؤذة  دينار  )134(مليار  لة  زياتر  بةبإى 
جياوازةكان  فةرمانطة  بؤ  جياوازةكانداو  بوارة 
بوارى  ضوونةتة  زؤرينةشيان  راطةيةنراوةو 
خةرجكردنى  رَي��ذةى  بةآلم  جَيبةجَيكردنةوة، 
بودجةكة بةو شَيوةية بووةو فةرمانطةش هةية، 
بؤى  كة  بودجةيةى  ئةو  خةرجكردنى  ئاستى 

دياريكراوة، سفرة.
عةسكةرى،  ئةحمةد  ئةندازيار  لةوبارةيةوة، 
ئةنجومةنى  لة  ث��رؤذةك��ان  ليذنةى  ئةندامى 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  كةركوك،  ثارَيزطاى 
نزيك  ساأل  لةكؤتايي  وا  نيطةرانيية  »جَيطاى 
دةبينةوة، بةآلم ئاستى خةرجكردنى بودجة، بةو 
شَيوة كةمةية، هةرضةندة بةبإى زياتر لة )134( 
مليار ثرؤذة لةضوارضَيوةى بودجةدا راطةيةنراوة، 

هؤكارةكةى بؤ ئةوة دةطةإَيتةوة كة طةندةَليىء 
كةمتةرخةميىء ناشةفافيى لةخةرجكردندا هةيةو 
جَيبةجَيكار،  اليةنى  لةطةأل  نيية  لَيثرسينةوة  هيض 
تا  ضونكة  فةرمانطةكان،  بةإَيوةبةرى  بةتايبةتى 
ئَيستاش بةهةمان شَيوازى سةردةمى دةسةآلتى 

رذَيمى بةعس كارةكانيان رايي دةكةن«.
راب��ردوو،  »ساآلنى  وتيشى:  عةسكةرى، 
كة  هةبوو  بةغداوة  بة  ثةيوةنديى  هةندَيكجار 
بةآلم  ن��ةدةن��ارد،  بودجةكةى  خؤيدا  لةكاتى 
طةيشتووة،  بودجة  يةكةوة  لةمانطى  ئةمساأل 
كؤمثانياكانى  ت��اوان��ى  خةرجنةكردنيشى 
ئيدارةية  ئةركى  ئةوة  ضونكة  نيية،  جَيبةجَيكار 
بة  بكات  وابةستةيان  دابنَيتء  بؤ  مةرجيان 

وادةيةكى دياريكراوةوة«.

»دةسةآلت جياوازيى 
لةنَيوان خؤىء وآلتدا ناكات«

ل...8



بةهؤى  مانطَيكة،  ن��زي��ك��ةى 
دةس���ةآلتء  ن��َي��وان  ملمالنَيى 
ئؤثؤزسيؤنةوة، هةرَيمى كوردستان 
سياسيى  تةنطذةيةكى  رووبةإووى 
اليةنى  ئ��ةط��ةر  ك��ة  ب���ووةت���ةوة 
بةرذةوةنديية  لةثَيناوى  دةسةآلت 
تَيكنةضوونى  نيشتمانييةكانء 
دةست  سياسييةكةدا،  بارودؤخة 
حيزبييةكانى  لةبةرذةوةنديية 

قةيرانَيكى  خولقاندنى  مةترسيى  هةَلنةطرَيت، 
دةهَينَيت،  خؤيدا  بةدواى  سياسيى  طةورةى 

ضونكة ئَيستا: 
1-ثةرلةمان، نزيكةى مانطَيكة بةهؤى ياساى 
لةكاركةوتووة،  هةَلبذاردنةكانةوة  دةستةى 
ديكة هةن كة  ثرؤذةياساى  لةكاتَيكدا ضةندين 

وةالخراونء ثةسةند ناكرَين.
رؤذن��ام��ةوان��ى  ل��ةل��َي��دوان��ى  وةك   -2
اليةنى  ب��اَلوك��راي��ةوة  ثةرلةمانتارَيكةوة 
ضاالكيى  »ط��ؤإان«،  ئؤثؤزسيؤن  سةرةكيى 
فراكسيؤنة كورستانييةكان  ئيئتيالفى  لة  خؤى 

لةبةغدا، هةَلثةساردووة.
سوورن  ئؤثؤزسيؤن،  هَيزةكةى  سآ   -2
لةسةر ئةنجامدانى كؤمةَلَيك هةَلوَيست، ئةطةر 
دةسةآلت مل بؤ داواكاريية »نيشتمانييةكانيان« 
ياساى  تَيثةإاندنى  لةكاتى  بةتايبةت  ن��ةدا، 

دةستةى سةربةخؤى هةَلبذاردنةكانى هةرَيم.
قةيرانة  ئ��ةو  دروستبوونى  ه��ؤك��ارى 
دروستبووة،  هةرَيم  لة  ئَيستا  سياسييةى 
ثَيشةوةى  بةهَينانة  ئةويش  دةسةآلتة،  اليةنى 
دةستةيةكى  دروس��ت��ك��ردن��ى  م��ةس��ةل��ةى 
ضاودَيريى  وةختَيك  كة  لةهةرَيم  هةَلبذاردن 
رةوشى ناكؤكى نَيوان دةسةآلتء ئؤثؤزسيؤن 
بؤ  ئةوةمان  بةإوونى  لةمإووةوة،  دةكةين 
دةردةكةوَيت كة اليةنى دةسةآلت ئامادة نيية، 
لةثَيناوى بةرذةوةنديية، نيشتمانىء ثاراستنى 
مانطَيكة  ضةند  سياسييةى  مرونةتة  ئ��ةو 
ئيئتيالفة  فراكسيؤنى  دروستبوونى  لةدواى 
تةنازول  كايةوة،  هاتووةتة  كوردستانييةكان 
لة بةرذةوةنديية حيزبييةكانى بكاتء طوآ لة 

داواكارييةكانى ئؤثؤزسيؤن بطرَيت.
دةرب��ازب��وون  ب��ؤ  ض��ارةس��ةر  كليلى   
لةوقةيرانةى ئَيستا، ئةوةية كة ثَيكهَينانى ياساى 
كار  بوةستَينرَيتء  هةرَيم  هةَلبذاردنةكانى 
كؤمةَلَيك  ئةنجامدانى  ثةسةندكردنء  لةسةر 
دوومانط  كة  بكرَيت  سياسيى  ضاكسازيى 
ئيئتيالفى  كؤبوونةوةيةكى  لة  ئَيستا  لة  بةر 
فراكسيؤنة كوردستانييةكان، بةإَيز، سةرؤكى 
هةرَيمى كوردستان ليذنةيةكى بؤ ضاكسازيى 
سياسييةكان  اليةنة  لة  هةرَيم  لة  سياسيي 
لةم  طؤإانيش  بزووتنةوةى  دروستكردو 
سياسيى  بؤضاكسازيى  ثرؤذةيةكى  رووةوة 

لة هةرَيم ثَيشكةشكردووة.
دةبَيت ئةو راستيية بزانين كة تا اليةنةكان 
كؤمةَلَيك  ئةنجامدانى  لةسةر  رَيكنةكةون 
وةك  طرنط  ئيداريى  سياسيىء  ضاكسازيى 
ناكةوَيتة  هةرَيم  سياسيى  دؤخى  ثاكيجَيك، 
ديارة  كة  خؤى،  تةندروستى  سكةى  سةر 
ثةيوةندييان  هةن  طرنط  ثرسى  كؤمةَلَيك 
خةَلكى  نيشتمانيى  ب��ةض��ارةن��ووس��ى 
بة كؤدةنطيى،  ثَيويستى  كوردستانةوة هةيةء 
نيشتمانيى  تةوافوقى  كةمةوة  بةاليةنى  يان 
ن��ةوتء  سياسةتى  ث��رس��ى؛  وةك  هةية 
هةرَيم،  دةستوورى  ثرؤذةى  هةرَيم،  غازى 
بةشَيوةيةكى  جيزبةكان  بودجةى  دابينكردنى 
حيزبيىء  رَيكخستنى  قةدةعةكردنى  عاديالنة، 
نيشتمانيى  ئةمنيى  هَيزَيكى  دروستكردنى 

لةكوردستان. 
دةستةى  ثَيكهَينانى  ئةطةر  لةراستيدا، 
هةَلبذاردنةكانى هةرَيم بةوشَيوةيةى دةسةآلت 
داواى دةكات، لة ثةرلةمان تَيبثةرَينرَيت، دةبَيتة 
خةتةرَيك بؤسةر ذيانى سياسيىء ئيحتيكارى 

دةسةآلت لةاليةن ثارتىء يةكَيتييةوة.
بؤ  كؤمسيؤنَيك  ل��ةع��َي��راق��دا  ئَيستا، 
بةإَيوةبردنء سةرثةرشتيكردنى هةَلبذاردنء 
هةموو  سةرثةرشتى  هةيةء  راثرسييةكان 
هةَلبذاردنةكان دةكات بة هةَلبذاردنة طشتيىء 
هةرَيمى  لة  بؤية  هةرَيميشةوة،  لؤكاَلييةكانى 
كوردستان، ثةكمان لةسةر دروستكردنى ئةم 
دةكرَيت  نةكةوتووةء  هةَلبذاردنة  دةستةى 
لةثَيناوى بةرذةوةنديية باآلكانى وآلتةكةماندا، 
دةستوور،  لةسةر  راثرسى  دواخستنى  وةك 
بخةين،  دواى  تر  بؤكاتَيكى  مةسةلةيةش  ئةم 
تةوافوقَيكى  يان  كؤدةنطييةك،  ئةوكاتةى  تا 

نيشتمانيى بؤ دروست دةبَيت.

رؤذنامة

زمانحاَلى  )خةبات(ى  رؤذنامةى 
لة  كوردستان،  ديموكراتى  ثارتى 
سةروتارى ذمارة )3602(ى دوَينَييدا 
شةبةكةي  وةآلم��ى  تونديى  بة  زؤر 
ك��ؤم��اري  تةلةفزيؤني  خ��ةب��ةري 
سةبارةت  دةداتةوة،  ئَيران  ئيسالميي 
ئيسرائيل  ثةيوةنديي  باسكردنى  بة 
بارزانىو شؤإشى  مةال مستةفاى  بة 

كوردةوة.
روونكردنةوةيةدا  لةو  خةبات، 
»وادةردةكةوَيت  دةكات؛  بةوة  ئاماذة 
بةرنامةكةي  ثَيشكةشكاراني  كة 
)خةبةر( هيضيان بةدةستةوة نيية، تةنيا 
ورووذَينةرى  ثإوثاطةندةي  ضؤنَيتي 
وةك ثةيوةنديي ئيسرائيل بة بارزانيء 

شؤإشي كوردةوة نةبَيت«.
رؤذنامةى خةبات لةو سةروتارةدا 
شةبةكةي  مةبةستي  ئايا  دةثرسَيت: 

ئَيرانة  خةبةر راي طشتيي خةَلكي ناو 
خؤ  جياوازةوة؟  ئاييني  نةتةوةء  بة 
ض  لة  ئَيران  خةَلكي  دي��ارة  ئ��ةوةش 
كة رووبةإووي  تايبةتي  بة  حاَلَيكدان 
ئابووريي  ناهةمواري  باري  طرانييء 
بوونةتةوة، خةَلكي ئَيران لة ئَيمة باشتر 
كؤماري  دامودةزطاكاني  كة  دةزانن 
بة  دةربإين  ئازاديي  ئَيران  ئيسالميي 

كةس رةوا نابينن، بةَلكو هةر هةواألء 
مةبةستَيكي  بؤ  ثإوثاطةندةيةك 
ئاراستة  حكومةت  سياسيي  تايبةتي 

دةكرَيت.
ثارتى  زمانحاَلى  رووةوة  ل��ةم 
زياتر  ك��وردس��ت��ان،  دي��م��وك��رات��ى 
»كةواتة  دةَلَيت:  روونيدةكاتةوةء 
شةبةكةي خةبةر بةم جؤرة بةرنامانة 

خؤيان  خةَلكي  بيروإاي  تةنيا  تةنياء 
دةكات،  ضةواشة  ديكة  شتي  بةرةو 
خةبةرء  شةبةكةي  دةبَيت  كاتَيكدا  لة 
تةنط  بة  ئَيران  رؤذنامةكاني  ميدياء 
باري شثرزةيي خةَلكي خؤيانةوة بضنء 
بن،  ناوخؤوة  طرفتي  دةيان  تةنطي  بة 
ثإوثاطةندة  نةك خةريكي جوينةوةي 
بن بؤ الوازكردني بزووتنةوةي طةلي 

كوردستاني عَيراق«.
لة  كوردستان  ديموكراتى  ثارتى 
لةوة  باس  زمانحاَلةكةيةوة  رَيطةى 
دةكات؛ »راي طشتيي جيهان دةزانَيت 
كة حكومةتي كؤماري ئيسالميي ئَيران 
جَيطةي  نييةء  باشي  دةنطي  و  ناو 
متمانةء بإواي كةس نيية، بةَلكو لةسةر 
ئاستي نَيودةوَلةتيدا طؤشةطير كراوةء 
هةميشة  دراوةء  ئابووريي  طةمارؤي 
ثَيشَيلكردني  لةبةر  لَيدةطرن  رةخنةي 
لة  بةر  ئازادييةكان،  مرؤظء  مافي 

هةموويان ئازاديي رادةربإين«.

رؤذنامة

ئةندامَيكى ليژنه ى دارايىء كاروبارى 
ئابووريى ثةرلةمانى كوردستان ئاشكراى 
جَيبةجَيكردن  دةسةآلتى  كة  دةك��ات؛ 
لة ثةرلةمانتاران كاتَيك  رَيطريى دةكات 
دةيانةوَيت  ثرؤذةكانء  دةضنة سةر  كة 
ضاودَيريى جَيبةجَيكردنى بودجةى ساَلى 

)2010( بكةن.
فراكسيؤنى طؤإان لة سةرةتاى ئةم 
مانطةوة هةَلمةتَيكيان بؤ ضاودَيريكردنى 
 )2010( بودجةى  جَيبةجَيكردنى  وردى 
ئةو  بةثَيى  ب��ةآلم  دةستثَيكردووة، 
رَيطرييانةى ثَيى طةيشتوون، دةسةآلتى 
بة  لَيدةكات،  رَيطرييان  جَيبةجَيكردن 

تايبةت لةو ثرؤذانةدا كة ثةرلةمانتارانى 
ئةم فراكسيؤنة بة وةهميى دةزانن.

باس  طةآلَلةيى،  سةعيد  ئيسماعيل 
لة  تر  يةكَيكى  خؤىء  كة  دةكات  لةوة 
سةردانى  فراكسيؤنةكةى  ئةندامانى 
)دأل(ي���ان  نةخؤشخانةى  ث���رؤذةى 
لةاليةن  بةآلم  قةآلضواالن،  لة  كردووة 
كة  نةخؤشخانةكةوة  ثاسةوانةكانى 
نةبووة،  ت��ةواو  بينايةء  ه��ةر  هَيشتا 

رَيطرييان لَيكراوة ثرؤذةكة ببينن.
داراي��ىء  ليژنه ى  ئةندامةى  ئ��ةو 
لةوة  جةخت  ئابووريى  ك��اروب��ارى 
نةخؤشخانةى  ثرؤذةى  كة  دةكاتةوة، 
هةيكةلى  تةنيا  ق��ةآلض��واالن  لة  دأل 
بيناكة دروستكراوةء ل�����ة س���اَل��ى 

بودجةى  )2010(ش��دا  ساَلى  )2009(ء 
بؤ تةرخانكراوة، وتيشى: »ئَيمة هةواَلى 
ئةوةمان ثَيطةيشتووة كة ئةو ثإؤذةية 

وةهميية«.
دوو  ئ���ةو  طةيشتنى  ل��ةك��ات��ى 
ث��ةرل��ةم��ان��ت��ارةدا ب��ؤ ئ��ةو ث��رؤذةي��ة 
ثرؤذةكةوة،  ثاسةوانةكانى  لةاليةن 
ببينن،  ثرؤذةكة  لَيدةطيرَيت  رَيطةيان 
وتةيةكى  لةطةأل  ثَيضةوانةية  ئةمةش 
لة  كة  هةرَيمدا  حكومةتى  سةرؤكى 
دوا لَيدوانيدا لةطةأل رؤذنامةى رووداو 
خواستووة  هيواى  دووشةممة؛  دوَينَى 
لة  بطَيإَيت  خ��ؤى  رؤَل��ى  ثةرلةمان 

بةدواداضوونى ثرؤذةكانى )2010(دا.
ئيسماعيل طةآلَلةيى، هةر سةبارةت 

)2010(ى  بودجةى  ضاودَيريكردنى  بة 
هةرَيمى كوردستان، باس لةوة دةكات؛ 
دروستكردنى  ثرؤذةى  سةردانى  كة 
كردووةء  طريانةيان  سازان-  رَيطةى 
لةطةأل خةَلكى ناوضةكة قسةيانكردووة، 
ثرؤذةية  ئةو  كة  دةركةوتووة  بةآلم 
لةكاتَيكدا  وةهميية،  نييةء  بوونى  هةر 
لة ساَلى )2009ء 2010(دا بودجةى بؤ 

تةرخانكراوة.
طةآلَلةيى، وتيشى: »ئةطةر حكومةت 
ثرؤذةى  ضةندين  نةكات،  رَيطريمان 
)2010(دا  ثرؤذةكانى  لةناو  وةهميى 
ثرؤذةى  بةشَيكيان  كة  دةردةهَينين، 
راوى  ضةواشةكاريينء  وةهميىء 

دؤالريان ثَيدةكرَيت«.

سةنطةر كوردة

بةهؤى قةيرانى داراييةوة، دواي )13( 
ساأل كاركردن، ثةخشى تةلةفزيؤنى خاك 
كةناَلةكة  كارمةندي  دةيان  رادةطيرَيتء 

ضارةنووسيان ناديار دةبَيت. 
خاك،  تةلةفزيؤنى  ثةخشى  راطرتنى 
لةاليةن  بودجةكةيان  كة  دَيت  ئةوة  دواى 
ئةوةش  ب��إدراو  هةرَيمةوة  حكومةتى 
سؤما  خ��اكء  طؤظارى  ثَيشتر  وايكرد 
ناوةندى  ديكةى  بآلوكراوةى  دوو  )كة 

بوون(  خاك  راطةياندنى  ضاثةمةنىء 
راطيران.

طشتيى  بةإَيوةبةرى  ئاكؤغةريب، 
راطةياندنى  ضاثةمةنيىء  ن��اوةن��دى 
وتى:  رؤذنامة  بؤ  لةوبارةيةوة  خ��اك، 
ماوةيةكى  بؤ  خاك  تةلةفزيؤنى  »ثةخشى 
دةزطاكةمان  بةآلم  رادةطيرَيت،  ناديار 
سيخورمةو  ط��ؤظ��ارى  دانةخستووةء 
هؤكارى  دةبن«،  بةردةوام  خاك  راديؤى 
نةمانى  ب��ؤ  ثةخشةكةشى  راط��رت��ن��ى 
»ثَيمان  وتى:  طةإاندةوةو  بودجةكةيان 

ناديار  ماوةيةكى  تا  بؤية  نابرَيت،  بةإَيوة 
رادةطيرَيت، بزانين دةطةينة ض ئةنجامَيك«.

دةيان  ئةو  ضارةنووسى  ب��ارةى  لة 
كارمةندةى لة تةلةفزيؤنةكة كاريان كردووة، 
بووينء  ئةهليى  دةزطايةكى  »ئَيمة  وتى: 
لةطةأل  كاريان  طرَيبةست  بة  كاديرانة  ئةو 
طرَيبةستةكانمان  ئَيستا  كردووةء  ئَيمةدا 
كةس  نامانةوَيت  نةكردووةتةوة،  تازة 
نانبإاو بكةين، بةآلم ئةوةش لة دةسةآلتى 
ضارةنووسمان  هةمووشمان  نييةو  ئَيمةدا 
ضارةنووسى  نازانين  بؤية  يةكة،  وةك 

لة  دَي��ت«،  بةسةر  ضى  كارمةندةكانمان 
قةيرانةكةش  بةردةوامبوونى  ئةطةرى 
وتى: »هيوادارم ئةو قةيرانة دارايية نةطاتة 
دةزطاكة  تةلةفزيؤنةكةء  كة  ئاستةى  ئةو 

دابخةين«.

هةنطاوهاشم- هةولَير

تا ئَيستا )114( نانبإاوى الي ثارتي 
نةطةإاونةتةوة بؤ شوَينةكانى خؤيان، 
هةولَير  لة  طؤإانيش  هةَلسوإاوَيكي 
كةسانة  ئةو  دةك��ات؛  ب��ةوة  ئاماذة 

ثَيشتر لةناو هَيزةكاني ثارتيدا بوون.
هةَلسوإاوى  بانيمارانى،  عوسمان 
رؤذنامةى  بة  هةولَير،  لة  ط��ؤإان 
راطةياند: سةرؤكى ثةرلةمان دووجار 
كة  كردووةتةوة  ئاطادار  حيزبةكةى 
بكرَيت،  ضارةسةر  نانبإاوان  كَيشةى 
تَينةطةيشتن  لَيك  بةداخةوة  ب��ةآلم 
خؤدزينةوةيةك  بارةوة،  لةم  هةبووة 

لة راستيى بابةتةكة هةبووة.
ثارَيزطاى  سنوورى  لة  وتيشي: 
نانبإاوكراون  كةس   )114( هةولَير 
هةرضةندة  ث��ارت��ى،  هَيزةكانى  لة 

طةإانةوةى  بؤ  هاتبوو  نووسراوَيك 
نانبإاوانة، وةزيرى ثَيشمةرطةش  ئةو 
رةزامةنديى نيشانداوة بة طةإانةوةيان، 
بةسةر  زاَل��ة  حيزبيي  اليةنى  ب��ةآلم 

وةزارةتى ثَيشمةرطةدا.
ئ��ةو ه��ةَل��س��وإاوةى ط��ؤإان لة 
هةولَير ئاماذةى بةوةشدا؛ ئةطةر بَيتء 
نانبإاوانة  ئةم  كَيشةى  ضارةسةرى 
بؤ  خؤثيشاندان  ناضارن  نةكرَيت، 
بةردةم ثةرلةمانى كوردستان ئةنجام 

بدةن.
لة  يةكَيكة  يونس،  نيزام  هةروةك 
ماوةى  دةكات  لةوة  باس  نانبإاوان، 
ريزةكانى  لة  مانطة  حةوت  ساَليكء 
جياواز  ب��ي��روإاى  بةهؤى  ثارتى 
نانبإاو كراومء تائَيستا هيض بإيارَيك 
ئَيمةى  ئ��ةوةى  بؤ  بؤمان  نةهاتووة 

ثَيبطةإَيينةوة سةر كارةكانمان.

رؤذنامة

دزي��ي  راب����ردوو  هةيني  ش���ةوي 
)فةيسةأل  رؤذن��ام��ةن��ووس  ماَلي  لة 
ثارة،  بإَيك  لة  جطة  دةكرَيت،  محةمةد( 
ماَلةكةي  لة  الثتؤثيش  كؤمثيوتةرَيكي 
وَينةي  بابةتء  ضةندين  كة  دةبرَيت، 

رؤذنامةنووسيي بآلونةكراوةي تَيداية.
محةمةد(  )فةيسةأل  لةوبارةيةوة 
هةينى  »ش��ةوى  وت:  رؤذن��ام��ةي  بة 
ماَلةكةمانةوةء  ضووةتة  دز   )10/15(
 DEEL جؤرى  الثتؤثى  كؤمثيوتةرَيكى 
هةزارديناريان   )500( مليؤنء   )6( ء 
زؤرو  ك��ةل��وث��ةل��َي��ك��ى  ب������ردووةء 
ماَلةكةدا  لةناو  وَينةيان  ئةلبومى 

بآلوكردووةتةوة.
مندا  ماَلةكةى  »لة  ئاشكراشيكرد: 
كة  ب��راوة،  ثيشةيى  شةخسيىء  شتى 

بابةتى  لة  ث��إة  كؤمثيوتةرةكةمةء 
وَينةء  رؤذنامةوانيىء  بآلونةكراوةى 
رؤذنامةوانيى،  مةلةفى  تايبةتء  بابةتى 
هةبووةء  ماَلةكةدا  لة  ئاَلتون  كاتَيكدا  لة 
نةبراوة، لة رووي ياساييةوة لَيكؤَلينةوة 
تائَيستا  بةآلم  دةكرَيت،  رووداوةكة  لة 

هيض سةرةداوَيك نةدؤزراوةتةوة«. 
نيطةرانةو  رؤذنامةنووسة  ئ��ةو 
هةميشة  ئةوةى  بةوةشكرد؛  ئاماذةي 
دةسةآلتى كوردى شانازيى ثَيوة دةكرد 
ئاسايش  ئةمنيىء  اليةنى  توندوتؤَليى 
بوو لة كوردستان بة طشتيىء لة شارى 
ئةو  ئَيستا  كة  تايبةت،  بة  سلَيمانى 
دياردةى  نةماوةء  ئةمنييةتة  ئاراميىء 
دزيكردن بة رؤذى نيوةإؤ لة ناو شاردا 
لةم  ئةمنييةء  اليةنى  الوازيى  بةَلطةى 
ثشكى  رؤذنامةنووسان  رووةش��ةوة 

شَيريان بةركةوتووة.

كؤماري ئيسالميي ئَيران، ثارتى تووأة دةكات

حكومةت رَيطة نادات ضاودَيريى ثرؤذةكان بكرَيت
ثةرلةمانتارَيك: ثرؤذةى وةهميى هةية راوى دؤالرى ثَيدةكرَيت

سـآ كـةنـالَـي دةزطـاى خـاك راطـيـران

ثارتى هيض نانبأاوَيكى 
نةطةأاندووةتةوة

دزيى لة ماَلى 
رؤذنامةنووسَيك دةكرَيت

هـةواأل و راثؤرت
hewal.rozhnama@gmail.com

3ذمــارة )604( سَيشةممة 2010/10/19
بؤضى ثَيويستة، ياساى

دةستةى هةلَبذاردنةكان 
دوابخرَيت؟

سيروان رةشيد



رؤذنامة

يةكَيك  هيض  سلَيماني  ث��ارَي��زط��اري 
كة  ن��ةك��ردووة،  جَيبةجَي  ثرؤذانةي  لةو 
 )2010( ساَلي  بؤ  ثارَيزطا  ئةنجومةني 
ثرؤذةكاني  لَيثرسراوي  كردووة،  ثةسةندي 
رايطةياند:  سلَيمانيش  ثارَيزطاي  ئةنجومةني 
بودجةية  ئةو  دةبَيت  ياساييةوة  رووي  لة 

بطةإَيتةوة خةزَينةي بةغدا.
ثارَيزطاري  دةستبةكاربووني  دواي 
ئةمساَلةوةو  سةرةتاي  لة  سلَيماني  نوَيي 
ئةنجومةني  لةطةأل  ناكؤكيي  بووني  بةهؤي 
سةرجةم  بإيارَيك  بة  سلَيمانيدا،  ثارَيزطاي 
راطرتء  ثارَيزطاي  ئةنجومةني  ثرؤذةكاني 

ثرؤذةكاني  لة  يةكَيك  هيض  بةوهؤيةشةوة 
بواري  نةخراونةتة  ثارَيزطا  ئةنجومةني 
)2010( ساَلي  بودجةي  جَيبةجَيكردنةوةء 

ثةرةثَيداني  ضوارضَيوةي  لة  سلَيماني  ي 
هةرَيمةكاندا وةكخؤي ماوةتةوة، كة بإةكةي 

)49( مليار دينارة.
دانا عةبدولكةريم، لَيثرسراوي ثرؤذةكاني 
ئةنجومةني ثارَيزطاي سلَيماني بة رؤذنامةي 
ساَلي  ثإؤذةيةكي  هيض  »تائَيستا  راطةياند: 
لة  هةرَيمةكان  ثةرةثَيداني  )2010(ي 
سلَيماني نةخراوةتة بواري جَيبةجَيكردنةوة، 
لةبةرئةوةي ئةو بودجةية بؤ ثرؤذةي يةك 
ياسا  بةثَيي  نةكرَين،  جَيبةجَي  ئةطةر  ساَلة، 

دةبَيت بطةإَيتةوة بؤ خةزَينةي بةغدا«.

 )2008( ساَلي  »تا  بةوةشكرد؛  ئاماذةي 
لةاليةن  راستةوخؤ  ثةرةثَيدان  بودجةي 
بةغداوة خةرج دةكرا، بةآلم ماوةي دووساَلة 
بودجةي هةرسَي ثارَيزطاكة دةضَيتة خةزَينةي 
وةزارةتي دارايي هةرَيمةوةء نازانرَيت ئةوان 
ضؤن مامةَلةى لةطةَلدا دةكةن، دةيطةإَيننةوة 

بؤ بةغدا، يان ضارةسةري دةكةن«.
سلَيماني  ثارَيزطاي  ئةمساَلي  بودجةي 
رَيذةيةكي  بة  رابردوو،  بة ساآلني  بةراورد 
هيض  ئةوةش  كةميكردووةو سةرةإاي  زؤر 
تةنانةت  نةكراوةو  ثَي جَيبةجَي  ثرؤذةيةكي 
ئةطةر  بؤية  تةندةرينةوة،  بواري  نةخراوةتة 

زؤرة بطةإَيتةوة خةزَينةي ناوةندي.
ث��رؤذةك��ان؛  لَيثرسراوي  وت��ةي  ب��ة 

زيانَيكي  بودجةية  ئةو  »خةرجنةكردني 
طةورةيةو غةدركردنة لة ثارَيزطاي سلَيماني«، 
وتيشي: »ساآلني ثَيشوو بايي نزيكةي )200( 
زؤرينةي  دةك��ردو  داوا  ثرؤذةمان  مليار 
ئةطةر  جَيبةجَيكردنةوة،  بواري  دةخراية 
بؤ  هةبواية  بودجةيش  كورتهَينانَيكي  هةر 
ساَلي داهاتوو ثارةي بؤ تةرخاندةكراو بةو 
ثةرةثَيداني  بودجةي  ثارةي  كؤي  هؤيةوة 
هةرَيمةكان دةخرانة بواري جَيبةجَيكردنةوة، 
ثرؤذةكاني  تةواوكردني  بيانووشيان  ئةطةر 
نيية،  راست  ئةوة  بَيت،  راب��ردووش  ساَلي 
 )30( لة  زياتر  بايي  دةكرا  النيكةم  ضونكة 

ملياريان بخستايةتة ثرؤذةوة«.
ثارَيزطاي  لة  هةريةكة  لةكاتَيكداية  ئةمة 

 )44( كة  )2010(ي  ساَلي  بودجةي  هةولَير 
بة  بووةو  دينار  مليار   )28( دهؤك  مليارو 
كؤي  ثارَيزطايانة  ئةو  بةرثرساني  وتةي 
هيض  ث���رؤذةوةو  خراوةتة  بودجةكةيان 
رَيذةيةكيان لَينةماوةتةوة، سةرةإاي ئةوةش 
لة بودجةي تايبةتي هةرَيميش رَيذةيةكي زؤر 

لة بودجة بؤ ئةو ثارَيزطايانة تةرخانكراوة.
دةربارةي ئةو ثرؤذانةي ئَيستا ثارَيزطاي 
دةخرَيتة  دةكاتء  بؤ  بانطةوازي  سلَيماني 
»ئةو  وتي:  عةبدولكةريم،  دانا  تةندةرينةوة، 
ثةرةثَيداني  بودجةي  بة  ثةيوةنديي  ثرؤذانة 
هةرَيمةكانةوة نييةو بودجةي وةبةرهَينانةو 
لةإَيي  هةرَيم  حكومةتي  وةزارةتةكاني 

ثارَيزطاكانةوة جَيبةجَيي دةكةن«.

سةنطةر جةمال

د.م����ح����ةم����ةد ب���ازي���ان���ى، 
لة  خ��ؤى  دةستلةكاركَيشانةوةى 
كوردستان  ئيسالميي  بزووتنةوةي 
دوو  لة  زياتر  دواى  ئةوةش  راطةياند، 
مةكتةبى  ئةندامى  وةك  كاركردن  ساأل 

سياسيى ئةو حيزبة.
دةس��ت��ل��ةك��ارك��َي��ش��ان��ةوةى 
زن��ج��ي��رةي��ةك  دواى  د.م��ح��ةم��ةد، 
لة  بةشَيك  دةستلةكاركَيشانةوةى 
سةركردةكانى ناو رةوتة ئيسالمييةكانى 

كوردستان دَيت.
د.بازياني، لة لَيدوانَيكيدا بؤ رؤذنامة، 
كؤنطرةى  لة  ميوان  وةكو  »من  وتى: 
بةشداربوومء  ئيسالميى  بزووتنةوةى 
نةمتوانى  داوايانكرد خؤم كانديد بكةم، 
لةو كاتةدا رةتى بكةمةوة، بةآلم بةَلَينم 
خزمةتياندا  لة  ساأل  دوو  بؤماوةى  دا، 
بوو،  تةواو  وادةية  ئةو   )7( مانطى  بمء 

بمَينمةوة،  تر  ماوةيةكى  داوايانكرد، 
ئةوةبوو دواى سآ مانطى تر مامةوةء 

ئَيستا دةستم لةكاركَيشايةوة«.
م���اوةي���ةك���ة، دةن���ط���ؤى ئ���ةوة 
ئيسالميى  ثارتَيكى  كة  دروستبووة 
طةشةثَيدانى  دادو  ثارتى  شَيوةى  لة 
سةركردة  هةندَيك  لةاليةن  توركيا 
دانيشتووة ئيسالمييةكانء رؤشنبيرانى 
لةوبارةيةوة،  ثَيكبَيتء  حيزبانةوة  ئةو 
دةداتة  هؤشداريى  بازياني،  د.محةمةد 
دةَلَيت:  سياسييةكانء  ئيسالميية  ثارتة 
ئيسالمييةى  اليةنة  سآ  ئةو  »ئةطةر 
لةناو  من  دوَينآ  تا  كة  كوردستان 
نةضنةوة،  بةخؤياندا  بووم،  يةكَيكياندا 
رةوتَيك  خؤياندا  لةناو  هةية  ئةطةر 
ريفؤرم  بانطةشةى  كة  ببَيت  دروست 
روويدا،  يةكَيتيدا  لة  ضؤن  وةك  بكات 
ئةوةش بةدوور نازانم، كةسانَيك لةناو 
هةوَلى  لة  كة  هةبن  اليةندا  هةرسآ 
ئةوةدابن، بةآلم بؤ ئَيستا نا، بؤ ئايندة«.

رؤذنامة

رَيطا  طؤظارى  دذى  تر  سكاآليةكي  ثارتى 
مةطةزين تؤمار دةكاتء هةر خؤشي دادطاييةكة  

لةهةولَيرةوة بؤ سلَيمانى دةطوازَيتةوة.
سةرنووسةري  عومةر،  س��ؤران  دوَينَي 
مليؤن   )1( كةفالةتى  بة  مةطةزين  رَيطا  طؤظارى 
ثارتى  ئ��ةوةى  ثاش  ئ��ةوةش  كرا،  ئ��ازاد  دينار 
بنكةى  لة  سكاآليةكي  كوردستان  ديموكراتى 
لةسةر  هةولَير  ش��ارى  بةختيارى  ثؤليسي 

طؤظارةكة تؤمار كردءوة.
مةطةزين  رَيطا  طؤظاري  سةرنووسةرى 
سكاآلكة  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  لةوبارةيةوة 
رؤذى 2010/8/25 تؤماركراوة لةسةر وتارَيكء 
دوو راثؤرت، كة لة ذمارة )17(ى طؤظارةكةدا لة 
ئةوةى  بةبَي  بآلوبووةتةوة،   2010/6/1 رؤذى 
هيض تةبليغَيكيان بة دةست بطاتء هةر خؤشيان 
ثؤليسي  كةرتى  بؤ  طواستووةتةوة  دادطاكةيان 

سةرا لة سلَيمانى.
كة  خستةإوو؛  ئةوةشى  عومةر،  س��ؤران 
يةكَيتييةء  سَيي  كؤنطرةى  دةربارةى  وتارةكة 
رةئوف  تيرؤركردنى  لةسةر  راثؤرتَيكيان 
ئاكرةيية، لة دهؤك كة ساَلى )1993( تيرؤركراوةو 
وتارةكةى  لةسةر  دووةم  راثؤرتى  هةروةها 
بؤ وآلتى  ثَيش سةفةرى  كة  هةرَيمة،  سةرؤكى 
سةر  كردة  هَيرشي  كردو  ثَيشكةشي  فةرةنسا 
لةوبارةيةوة  ئازادء  ميدياى  رؤذنامةنووسانء 
دةَلَيت: »ئايا ثارتى بؤضىء بة ض مافَيك لة برى 
سةرؤكى هةرَيمء يةكَيتيى نيشتمانيى كوردستان 
كاتَيكدا  لة  دةك��ات،  تؤمار  ئَيمة  دذى  لة  داوا 
ئةوان سكاآل  دةكرا  هةيةو  سةرؤكايةتى هةرَيم 

تؤمار بكةن«.

رؤذنامة

بة تؤمةتى ديارنةمانى زياتر لة )20( مليؤن 
ئيدارةى  ذمَيرياريىء  لَيثرسراوى  دينار، 
دةكرَينء  دةستطير  دوك��ان  ث���ةروةردةى 
وآلت  دةرةوةى  بؤ  سَييةميش  تؤمةتبارى 

هةَلدَيت.
راثؤرتَيكى )77( الثةإةيى ديوانى ضاودَيرى 
دارايى، كة لة )2010/8/28(دةرض��ووة، ئاماذة 
ث��إؤذةى  لة  دةك��ات  داراي��ى  ئيختالسى  بة 
نؤذةنكردنةوةى ئاوء ئاوةإؤى خوَيندنطةكانى 
ليذنةيةكى  كة  دوكان،  ثةروةردةى  سنوورى 
سَى كةسيى سةرثةرشتى كردووةء بإى )45( 
مليؤن دينارى بؤ دابينكراوة،  بةثَيى راثؤرتةكة 
مليؤن   )20( لة  زياتر  ثارةية  بإة  ئةو  كؤى  لة 
دينار لةاليةن ليذنةكةوة بة سوودى شةخسى 

بةكارهَينراوة.
راثؤرتةكةى  بآلوكردنةوةى  بةدواى  دوا 
ثؤليسى  بنكةى  دادطاء  لة  دارايى،  ضاودَيرى 
لة  ك��راوةء  لَيكؤَلينةوة  بة  دةس��ت  دوك��ان 
لة  ثَيكهاتوون  كة  تؤمةتبار  دوو   )2010/9/1(
ذمَيرياريى  ئيدارةء  بةشةكانى  لَيثرسراوى 

سةرؤكى  دةستطيركراون،  ث��ةروةردةك��ة، 
ليذنةكةش هةرَيمى كوردستانى جَيهَيشتووةء 

هةالتووة.
لةوبارةيةشةوة رؤذنامة ثةيوةنديى كرد بة 
ثةروةردةى  بةإَيوةبةرى  عوسمان،  مةريوان 
لَيدوان  نةبوو  ئامادة  ناوبراو   بةآلم  دوكان، 
ثةروةردةكةيان،  ليذنةيةى  ئةو  لةسةر  بدات 
كة تؤمةتبار كراون بة بردنى ثارةى بودجةى 

وشكةساَليى ئةنجومةنى ثارَيزطاى سلَيمانى.
 ه��اوك��ات س��ةرض��اوةي��ةك��ى ب��ةرث��رس 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  دوك��ان  ق��ةزاى  لة 
ضاودَيريىء  دةزطاى  لَيكؤَلينةوةكانى  »بةثَيى 
ئةو  دةركةوتووة،  وةسَلةكان  بةراوردكردنى 
دوكان،  ث��ةروةردةى  كةسييةى  سَى  ليذنة 
حةوت  هةشتاو  سةدء  سَى  مليؤنء  )بيست 

هةزار( ديناريان بردووة«.
ئةو سةرضاوةية ئاماذةى بةوة كرد؛ لة كاتى 
لَيكؤَلينةوةء وةرطرتنى بؤضوونى بةإَيوةبةرى 
ثةروةردةء ضةند خوَيندنطةيةك دةركةوتووة، 
)120( هةزار  بة  )12( هةزاريى كراوة  وةسَلى 

دينار.
رَيإةوء  لةسةر  زايناريى  وةرطرتنى  بؤ 

»رؤذن��ام��ة«  لَيكؤَلينةوةكان  ئةنجامى 
ثةيوةنديكرد بة دادوةرى لَيكؤَلينةوةى دوكان، 
ئةمانةتى  ثاراستنى  ثاساوى  بة  ناوبراو  بةآلم 
بة  ثةيوةستبوونى  لَيكؤَلينةوةكانء  زانياريى 
نووسراوى ئةنجومةنى داوةريى بؤ حاكمةكان 

بة ثَينةدانى زانياريى، هيضى نةدركاند.
دةستطيركراون،  تؤمةتبارةى  دوو  ئةو 
لة  حيزبيية  بةرثرسَيكى  خزمى  يةكَيكيان 
دوكان، جارَيك لة طرتووخانةى بنكةى ثؤليسى 
طرتووخانةى  بؤ  طواستراونةتةوة  دوكانةوة 
سلَيمانىء ئَيستاش لةسةر زيمةى بةإَيوةبةرى 
ثؤليسى  بؤ   طوازراونةتةوة  دوكان،  ثؤليسى 
لَيكؤَلينةوةكةيان  مةلةفى  لةكاتَيكدا  سورداش، 

لة ثؤليسى دوكانة. 
س���ةرض���اوة  زؤرب�����ةى  ض���ؤن  وةك 
نايانةوَيت  راثؤرتة،  ئةم  ثةيوةنديدارةكانى 
ناويان ئاشكرا بكرَيت! بنكةى ثؤليسى دوكانيش 
دةدةنء  لَيدوان  رؤذنامة  بؤ  سةرضاوة  وةك 
تايبةتة  كة   ،)319( مادةى  »بةثَيى  رايانطةياند: 
سزادانى  ياساى  لة  دةوَل��ةت  ماَلى  بردنى  بة 
دةستطيركردووةء  كةسمان  دوو  عَيراقى، 

يةكَيكيان هةآلتووة«.

ضاوان عةلى 

دوومانط  نزيكةى  تَيثةإينى  دواى 
هاوينةى  ثشووى  تةواوبوونى  بةسةر 
كوردستان  ثةرلةمانى   ،)9/1( ثةرلةمان 
بإيارَيك  ثرؤذةياساو  هيض  نةيتوانيوة 

ثةسةند بكات.
ثةيوةنديى  ثةرلةمان،  لةكاركةوتنى 
دةسةآلتء  ليستى  نَيوان  ملمالنَيى  بة 
ئ��ؤث��ؤزس��ي��ؤن��ةوة ه��ةي��ة ل��ةس��ةر 
ثرؤذةياساى دةستةى باآلى سةربةخؤى 
هةَلبذاردنةكانى هةرَيم، كة دوو هةفتةية 
ثةرلةمان كؤنةبووةتةوةو ئةم هةفتةيةش 

هيض دانيشتنَيك ئةنجام نادات.
ليذنةي  ئةندامي  عةبدوَلآل،  نةريمان 
ياساء  ن��ةك��ردن��ي  ثةسةند  ن��اوخ��ؤ، 
طةورة  كةموكووإييةكي  بة  بإيارةكاني 
كراوةتة  ثرؤذةياسا  »يةك  وتي:  زانيء 

طرفتء ثةرلةمان ثَيوةى طيرؤدة بووة«.
ليذنةى  ئةندامى  نورةدينى،  عومةر 
ياسايى لة ثةرلةماني كوردستان، جةختى 
كردةوة كة ضةندين ثرؤذة ياسا لة ليذنةى 
راثؤرتةكانيان  تاوتوَيكراونء  ياسايى 
تةنيا  دةبينرَيت،  ئةوةى  بةآلم  ئامادةية، 
لةبارةوة  طفتوطؤى  ثرؤذةياسا  يةك 
دةنطدان  بة  واب��وو،  »باشتر  دةكرَيت 
ثةرلةمان  هؤَلى  لة  ثرؤذةياساية  ئةو 
بةطفتوطؤكردنى  دةست  بوةستَينرايةء 
ثرؤذةياساكانى ديكة بكراية، تا دةطةينة 

بؤ  دةرطايةك  لةبارةيةوةو  رَيككةوتنَيك 
ئةو  دةدؤزرَي��ت��ةوة،  يةكالييكردنةوةى 

كات طفتوطؤكانى تةواو بكرَيت«.
لةو )16(ثرؤذةياسايةى سةرؤكايةتى  
ثةرلةمان، وةك ئةولةويةت دةستنيشانى 
كردبوون، ضةندين ثرؤذةياساى طرنطى 
ديكةى تَيداية كة شايةنى طفتوطؤ لةسةر 
ثرؤذةية  ئةم  ثَيش  دةكرا  بوونء  كردن 

بخراناية. 
بةوةكرد:  ئاماذةى  تؤفيق،  ناسك 
دواى  لة  ثرؤذةياساية،  ئةم  ريزبةنديى 
ضةند ثرؤذة ياسايةكى ديكةوة بوو، بةآلم 
سةرؤكايةتى  دةس��ةآلتء  لةالى  ديارة 
ثةرلةمان، بة طرنطتر لة ثرؤذة ياساكانى 
يةكةم  كراوةتة  بؤية  زان��راوة،  ديكة، 
ثةرلةمان  دوومانطة  نزيكةى   ثرؤذةء 
بة دوو سآ مادةى ئةو ثرؤذةياسايةوة 

طيريخواردووة.
ثةرلةمانتار،  ن��ورةدي��ن،  عومةر 
كة  واية  باشتر  وابوو،  ثَيى  هةرضةندة 
دةكرَيت،  ثرؤذةياسايةك  بة  دةس��ت 
ثرؤذةيةكى  ئةوجا  ثةسةندبكرَيت 
بةآلم  بكرَيت،  لةبارةوة  طفتوطؤى  ديكة 
ئَيستا  ب��ارةى  لةم  زان��ى،  ثَيويستى  بة 
لةم  ئةطةر  تَيداية،  ثرؤذةياساكةى 
ئةوا  كؤدةنطييةك،  نةطةينة  هةفتةيةدا 
ثرؤذةياساية  ئةم  ثةرلةمان  باشة،  ثَيم 
ثرؤذةياساكانى  بة  دةست  رابطرَيتء 

ديكة بكاتةوة.

)49( مليار ديناري ئةنجومةنى ثارَيزطاى سلَيماني دةطةأيَتةوة بؤ بةغدا

ئةطةر هةية، رةوتَيكى نوَيى 
ئيسالميى دروست ببَيت

ثارتى سكاآليةكى 
ديكة لةسةر سؤران 

عومةر تؤماردةكات 

دوو بةرثرس بة تؤمةتى »ئيختيالس«ى دارايي 
لة دوكان دةستطيردةكرَين

ثةرلةمان لةكار كةوتووة

هـةواأل و راثؤرت
hewal.rozhnama@gmail.com
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ثاشماوةى... مووضةى 
راوَيذكارةكانء... 

بؤ وةرطرتنى زانياريى لة نووسينطةى 
كامةران  رةس��وأل،  كؤسرةت  تايبةتى 
عةلى حةسةن، بةإَيوةبةرى نووسينطةى 
لة  كة  هةرَيم  سةرؤكى  جَيطرى  تايبةتى 

بةوة  ئاماذةى  ماوةتةوة  ثؤستةكةيدا 
رؤذنامةوانيى  سكرتَيرى  تةنيا  كرد؛ 
لَيدوان  دةتوانَيت  مةسعود،  مةريوان 
لة  ئةوةى  ثاساوى  بة  مةريوانيش  بدات، 
هيض  نةبوو  ئامادة  نةماوة،  ثؤستةكةيدا 

لَيدوانَيك بدات.

لةدواى  لةكاتَيكداية،  زانيارييانة  ئةم 
ثرسى  )2009/7/25(ةوة  هةَلبذاردنى 
جَيطرى سةرؤكى هةرَيم، كة بةرثرسانى 
مافى  بة  كوردستان  نيشتمانيى  يةكَيتيى 
هةَلثةسَيردراويى  بة  دةزان��ن،  خؤيانى 
ماوةتةوة،  يةكَيتى  ثارتىء  لةنَيوان 

 )100( ئةو  هةية  ئةوة  دةنطى  هاوكاتيش 
بة  مينحة  وةك  مانطانة  دؤالرةى  هةزار 
ئةويش  دراوة،  هةرَيم  جَيطرى سةرؤكى 
سةرضاوةيةكى  هيض  ب��ةآلم  بإابَيت، 
ثشتإاست  زانيارييةى  ئةو  بةرثرس 

نةكردةوة.

فؤتؤ: ئةياد عةبدوَلآل سآ هةفتةية ثةرلةمان بؤ لةكاركةوتووة؟ 



سازدانى: هؤشيار عةبدوَلآل 

نةوشيروان مستةفا، رايطةياند 
كة ثشتيوانيي موحاسةسةى 

حيزبيي ناكةن لة دةستةي باآلي 
هةَلبذادنةكانء ثشتطيريي ئةوة 
دةكةن كة ياساكة ثيشةييبوونء 

دةستثاكييء سةربةخؤييء 
لَيوةشاوةيي ئةنداماني  بَياليةنييء 

دةستةكة مؤسةطةربكاتء دةستةكة 
لة ئاستي متمانةي خةَلكدابَيت.

ل��ة ل��َي��دوان��َي��ك��ي��دا س���ةب���ارةت بة 
باآلي  دةستةي  ياساي  مشتومإةكاني 
كوردستاني  هةرَيمي  لة  هةَلبذاردنةكان 
رايطةياند:  مستةفا،  نةوشيروان  عَيراق، 
ضارةنووسساز،  مةسةلةيةكي  كاتَيك 
ئاسايشي  بة  ثةيوةنديي  كة  طرنط  يان 
نةتةوةيية  بةرذةوةنديي  يان  نةتةوةيي، 
لةسةر  ج��ي��اوازي  بؤضووني  هةبَيت، 
بؤ  هةية  رَي��ط��ا  دوو  ببَيت،  دروس���ت 
سةثاندن،  رَيطاي  يان  يةكالييكردنةوةي، 
)تةوافوق(ة. سةثاندن،  رَيطاي سازان  يان 
هَيزي  بةكارهَيناني  رَيطةي  بة  لةوانةية 
ضةكدار، يان رَيطاي تر بَيت وةكو شةإي 
بة  يان  سياسيي،  طوشاري  ئابوورييء 
ثةرلةمانيء  زؤرينةي  سةثاندني  رَيطةي 
لة سةثاندني  هةريةكةيان جؤرَيكة  ئةمانة 

زؤردارةكي. 
سازانيش،  رَي��ط��ةي  ب��ة  س��ةب��ارةت 
اليةنة  ل��ةوةي  بريتيية  كة  رونيكردةوة 
ج��ي��اوازةك��ان ث��َي��ك��ةوة ه��ةوَل��دةدةن، 
هاوبةش  بإياري  هاوبةشء  تَيطةيشتني 
بدؤزنةوةء وتي: »لة سازاندا، هيض اليةنَيك 
خواستةكاني  بؤضوونء  هةموو  ناتوانَيت 
دابين بكات، بةَلكو هةريةكةيان بةشَيك لة 
دةكرَيت،  دابين  خواستةكاني  بؤضوونء 
بةآلم  يةكدةطرن،  رَيطاكةدا  ناوةإاستي  لة 
نيشتماني،  يا  نةتةوةيى،  ئاستي  لةسةر 
جؤرَيك  سياسيي  ئاستي  لةسةر  يان 
دَيتةدي  لةومةسةلةيةدا  كؤدةنطي  لة 
ئاراميي  نةتةوةييء  بةرذةوةنديي  كة 
كؤمةآليةتي  ئاشتيي  طشتييء  راي 
بةآلم موحاسةسة، شتَيكي  لَيدةكةوَيتةوة، 

ترة، جياوازة لة سازان«.
موحاسةسة  سيستمي  دةرب���ارةي 
دةوترَيت،  ثَيي  وةك��و  يان  )ثشكَيني(، 
ئ��ةوةي  »ثَيش  وت��ي:  كؤتا،  سيسيتمي 
نةتةوةيي  يان  نيشتماني،  بةرذةوةنديي 
ل��ةب��ةرض��او ب��ط��رَي��ت، ب��ةرذةوةن��دي��ي 
بة  حيزبيي،  بةرذةوةنديي  شةخسي، 
واتايةكي تر بةرذةوةنديي طرووثء اليةن 
موحاسةسة  نيزامي  دةطرَيت،  لةبةرضاو 
مادييء  دةستكةوتي  دابةشكردني  واتة 
سياسيي، واتة دابةشكردني ثلةو ثايةكاني 
لةنَيوان  حكومةتييةكان،  دةوَلةتيء  دةزطا 
ضةند كةسَيك، يان لةنَيوان ضةند طرووثء 

اليةنَيكدا«.
باآلي  دةستةي  ياساي  بة  سةبارةت 
مستةفا،  نةوشيروان  هةَلبذاردنةكانيش، 
ئَيستاو  لة  كة  دةستةية  »ئةو  ثَييواية: 
سةرجةم  لة  دةبَيت  بةرثرس  ثاشةإؤذدا 
كوردستاني  لة  ديموكراتي  ثرؤسةي 
موحاسةسةي  لة  ثشتيواني  عَيراقدا، 
حيزبيي ناكةين، واتة ئَيمة ثشتيواني ناكةين 
باآل  دةستةي  ئةنداماني  دابةشكردني  لة 
بةسةر حيزبةكاندا، ثشتيواني لةوة ناكةين، 

حيزبةكاني  بةر  ضةند  طؤإانء  بةر  ضةند 
لة  ثشتيواني  ئَيمة  بةَلكو  دةكةوَيت،  تر 
ثيشةييبوون،  كة  دةكةين  قانوونَيك 
بَياليةنيي،  سةربةخؤيي،  دةستثاكيي، 
ئةندامي هةيئةتةكة مسؤطةر  لَيوةشاوةيي 
دةستةيةكي  كة  بَيت  قانوونَيك  بكات، 
خةَلكي  متمانةي  ئاستي  لة  دابنَيت،  باآل 

كوردستاندا بَيت«.    
لة ضاوثَيكةوتنَيكيدا  ديكةوةو  لةاليةكي 
كةناَلي  رووب��ةإووي  بةرنامةي  لةطةأل 
ئاسماني )KNN(دا، سةرؤكي بزووتنةوةي 
رَيكخستنةوةي  بة  سةبارةت  ط��ؤإان، 
ط����ؤإانء ض��ؤن��َي��ت��ي��ي ق��ي��ادةك��ردن��ي 
جياواز  بؤضووني  بووني  بزووتنةوةكة، 

بة ئاسايي دةزانَيتء دةَلَيت: »له ناو ئَيمه دا 
ئه مه   پَيموايه ،  هه يهء  جياواز  بؤچووني 
بؤچوونه كاني  به آلم  ته بيعييه ،  شتَيكي 
شتي  له سه ر  جياوازييه كانمان  ئَيمه و 
فيكريي و سياسييء ئايدؤلؤذيي نين، ئَيمه  
بؤچووندا  له   هه بَيت  جياوازيشمان  ئه طه ر 
تةكنينكيية ،  هونةرييء  شتي  له سه ر 
ناو  چ��ؤن  نموونه ،  بؤ  ئه وه يه   له سه ر 
شاري سلَيماني، يان هةولَير يان كةركوك 

رَيكبخه ين، بةالشمةوة زؤر زؤر ئاسايية، 
كة سةرةتاي  قؤناغَيكداين  لة  ئَيمة  ضونكة 
سياسييةء  جوآلنةوةيةكي  دةستثَيكردني 
دروست  تازة  رَيكخراوَيكي  دةمانةوَيت، 
بكةين بة هةيكةلَيكي تازة، ئةطةر ناكؤكيء 
نةبَيت،  ئةوة  لةسةر  سياسيي  بؤضووني 

ئةوة شتَيكي زؤر ئاسايية«.
كة  وش��ة،  كؤمثانياي  بة  سةبارةت 
يان  طؤإانة،  بزووتنةوةي  زمانحاَلي  ئايا 
ماوةيةكي  بة  وشه ،  »كؤمپانياي  وتي:  نا، 
زؤر پَيش بزووتنه وه ي طؤإان دامه زراوه،  
راطه ياندن  بؤ  وشه   كؤمپانياي  كه   كاتَيك 
طؤإانء  بزووتنه وه ي  هَيشتا  دام��ه زرا، 
بزووتنه وه ي  دامه زراندني  بيرؤكه ي 
بزووتنه وه ي  ده ستپَيكردني  ط��ؤإانء 
هَيشتا  چونكه   نه بوو،  لةكايه دا  ط��ؤإان 
ك��ه   ئ���ه وان���ه ي  زؤري  ذم��اره ي��ه ك��ي 
به وه   زؤري��ان  ئومَيدَيكي  هه َلسوإاون، 
حيزبه  كاني   داخ��َل��ي  له ناو  كه   هه بوو 
بكرَيت،  ئاَلوطؤإ  هه ندَيك  كوردستاندا 
ده ركه وت،  هه َلبذاردن  پَيش  ئه وه ي  پاش 
په نامان  له به رئه وه   ناكرَيت،  كارَيكه   ئه وه  
برد بؤ دامه زراندني  بزووتنه وه ي  طؤإان، 
ئه ندازه يه كي  تا  بَلَييت،  ده توانيت  ئَيستا 
له  دوو  توانيويه تي  وشه   كؤمپانياي  زؤر 
له   طه رم  زؤر  پشتيوانييه كي  هه َلبذاردندا، 
ماناي  به آلم  بكات،  طؤإان  بزووتنه وه ي 
جار  طه لَيك  زمانحاَله ،  كه   نييه   ئ��ه وه  
وشه دا،  كؤمپانياي  داموده زطاكاني  له ناو 
له   رؤذنامه كه ي،  له   سايته كه ي،  له   چ 
كه سانَيك  راديؤكه ي،  له   ته له فزيؤنه كه ي، 
خؤيان  بيروبؤچووني  ده ك���ه ن،  قسه  
ده رده بإن، طه لَيك جار دذي بزووتنه وه ي 
لَيده طرنء  ره خنه ي   ده كه ن،  قسه   طؤإان 
ئه و  بآلوده كه نه وه ،  جياواز  بيروباوه إي 
ده زطاكاني  له ناو  كه   ئازادييه ي  په راوَيزي 
ناو  له   پَيموانييه   هة يه ،  وشةدا  كؤمپانياي 

ده زطا حيزبييه كاني تردا هه بَيت«.
ثؤستي  لة  وازهَيناني  بة  سةبارةت 
بةإَيوةبةري رَيثَيدراوي كؤمثانياء داناني 
نةوشيروان  خؤي،  لةجَيي  تر  كةسَيكي 
سياسيي  ئيشكالَيكي  »ئه وه   وتي:  مستةفا، 
ئه وه يه كة   ئيشكاله  كه   پَيشه وه ،  هَيناوه ته  
له  سه ره تاوه  من دامه زرَينه ري كؤمپانياي 
كؤمپانياي  خ��اوه ن��ي  ب���وومء  وش��ه  
له   يه كَيكم  له هه مانكاتدا  ب��ووم،  وش��ه  
طؤإان،  بزووتنه وه ي  دامه زرَينه ره كاني 
ئه مه  جؤرَيك له  تَيكه آلويي دروستكردووه  
بزووتنه وه ي  وشه  و  كؤمپانياي  له نَيوان 
ده إؤي��ن،  ئاراستةية  به و  ئَيمه   ط��ؤإان، 
پَيم  كة  كه سانه ي  له و  يه كَيكم  خؤم  من 
راطه ياندني  ته جروبه ي  ئَيمه   نييه   باش 
وايه   ئومَيدم  بكه ينه وه ،  دووباره   حيزبيي 
له ناو  هاوكاره كانيشم  هاوإَيكانمء  كة 
وشه ،  كؤمپانياي  طؤإانء  بزووتنه وه ي 
پَيكه وه  بتوانين بطه ينه  بؤچوونَيكي هاوبه ش 
له سه ر ئه وه ي كه  چؤن ئه م دوو ده زطايه  
وشه   كؤمپانياي  بكه ينه وه ،  جيا  له يه كتري 
له   جياواز  راطه ياندني   ده زطايه كي  وه كو 
ئه ركه كاني  بتوانَيت  طؤإان،  بزووتنه وه ي 

خؤي جَيبه جآ بكات«.
 وت��ي��ش��ي: »ئ���ةط���ةر ه�����اوإآء 
كؤمثانياي  بدةن،  يارةمةتيم  هاوكارةكانم 

لةيةكتر  ط��ؤإان  بزووتنةوةي  وش��ةو 
جيادةكةمةوة«.

سةبارةت  ثرسيارَيكدا  ل��ةوةآلم��ي 
لة  كَيشه كانيان  ئ��ه ط��ه ر  ك��ة  ب���ةوةي 
ده يبه نه   نه كرَين،  چاره سه ر  كوردستان 
به غدا، ئه طه ر لَيره  ميكانزمَيك بدؤزنه وه  بؤ 
نةوشيروان  نييه،  باشتر  چاره سه ركردني 
مستةفا،  وتي: »من زؤرم پَيباشه،  هه رچي 
له ناو  رووبدات،  هه ولَير  له ناو  كَيشه يه ك 
دهؤك  له ناو  بكرَيت،  چاره سه ر  هه ولَيردا 
رووبدات، له ناو دهؤكدا چاره سه ر بكرَيت، 
له ناو سلَيمانيدا رووبدات، له ناو سلَيمانيدا 
چاره سه ر بكرَيت، كه  ده َلَيم كَيشه  مه به ستم 
شوَينانه   له م  ئه طه ر  سياسييه ،  كَيشه ي 
نه بوو، كَيشه كه  ببرَيته  به رده م په رله ماني 
كوردستان  په رله ماني  به آلم  كوردستان، 
كه  زؤرينه ي سياسيي بيه وَيت جؤرَيك له  
ده سه آلتي زؤردارانه  به كاربهَينَيت، ئه وه ي 
فيعله ن  هه يه ،  مافَيكي  ده وترَيت  پَيي  كه  
به كارهَيناني  به   ته عه سوب  زؤرايه تييه  
بؤ  به رم  په نا  ناضارم  من  بكات،  مافه وه  
چاوي  به   ئه وان  بؤ  ئه وه   دواي  به غدا، 
دوذمن ته ماشاي  به غدا بكه ن؟، له  كاتَيكدا 
سه رؤك  ئ��ه وه ي  له سه ر  ده ك��ه ن  شه إ 
سه رؤك  جَيطري  بَيت،  خؤيان  له   كؤمار 
وه زي��ري  دةرةوة،  وه زي��ري  وه زي��ران، 

سوثا،  ئةركاني  سةرؤكي  نه وت،  دارايي، 
سةرؤكي دةزطاي هةواَلطريي عةسكةري، 
ده وَله ته   ئه م  باشه   ئه ي  بَيت،  لةخؤيان 
مقاته عه ي  وه رن  ئَيمه يه،   دوذمني  ئه طه ر 
ده كه ين،  موقاته عه ي  هه موومان  بكه ن، 
خؤشت  شه ريكينء  ئَيمه   خؤ  ئه طه ر 
منيش  دةزانيت،  سةرةكي  بةشةريكَيكي 
مافي خؤمة كة شكات بكةم اليء ثةناي بؤ 
ببةم كة يارمةتيم بدات لة ضارةسةركردني 
لةضارةسةري  تؤ  لةكاتَيكدا  كَيشةكاندا، 

كَيشةكاندا يارمةتيم نادةيت«.
نةوتيش  سياسةتي  بة  س��ةب��ارةت 
بةوةكرد  ئاماذةي  مستةفا،  نةوشيروان 
كة طرنطة ساماني سروشتيي كوردستان، 
لةذَير دةسةآلتي كوردستاندا خؤيدا بَيت: 
غاز و  نه وتء  طرنطه،   به المانه وه   »زؤر 
كه   سروشتي  ساماني  مه عده نء  هه موو 
له سه ر ئه رزء ذَير ئه رزي كوردستاندايه ، 
حكومه تي  قانوونيي  ده سه آلتي  له ذَير 
ئَيمه   به آلم  بَيت،  كوردستاندا  هه رَيمي 
اليه نطري ئه وه ين كة ئاشكرابَيت، كه سَيك 
له   نه وت  طرَيبةستي  مه سه له ن  نازانَيت، 
چييه ،  مه رجه كاني  چؤنهء  كوردستاندا 
له طه أل  ئَيمه   ده چَيت،  كوآ  بؤ  داهاتي 
مه سه له ن  ئ��ه وان��ه ي��ن،  ئاشكراكردني 
به   په يوه نديي  نه وت  طرَيبةستي  ده َلَين، 
ئه مه   به َلَي،  باشه   ئه مني قه ومييه وه  هه يه ، 
هه يه ،  قه ومييه وه   ئه مني  به   په يوه نديي 
وه ره  له به رده مي په رله ماندا كه  به  حساب 
هه َلبذَيردراوي خه َلكن، له وآ باسي بكةو 
موناقه شه ي بكة، كه  ئه طه ر باوه إ ناكه يت 
به وان، بإؤ له  ئه نجومه ني وه زيران باسي 
وه زيران  ئه نجومه ني  له الي  ئه طه ر  بكه ، 
له   ذمارةيةك   الي  بإؤ  ناكه يت،  باسي 
بكه ،  باسي  حيزبه كان   سه ركردايه تي 
نه بَيت  هيچ  ناكه يت،  باسي  ئه وان  له طه أل 
په رله مان،  له ناو  تايبةت  ليذنه يه كي 
جَيطاي  كه   بدؤزه ره وه   حيزبه كان  له ناو 
بكه ،  باسي  ئه وانه   ل��ه الي  متمانةبَيت، 
تووشي  ئَيمه   پاشه إؤذدا  له   بؤئه وه ي 
نةوةي  له طه أل  نه بين  قانووني  كَيشةي 
باپيري  باوكء  بَلَين،  پَيمان  داهاتووداء 
نه زانيدا  له   ه��ةَل��ةي��ان��ك��ردووه ء  ئَيمه  
ئَيمه   كه   وايانكردووه   كاري  رؤيشتوون 
وه كو  ناكرَيت،  ضارةسةر  پَيمان  ئَيستا 
كه   به جَيهَيشتووي  بؤي   شكاو  ده ستَيكي 

به  طؤجي ده مَينَيته وه  هه تا هه تايه«.
له   به شَيك  بة  » كه ركوك،  راشيطةياند: 
كوردستان ده زانينء هه رچيمان له توانادا 
كه ركوك  ئ��ه وه ي  بؤ  دةيكةين  بَيت، 
كوردستان،  هه رَيمي  سه ر  بؤ  بطه إَيته وه  
جؤره   هيچ  كة  نين  ئه وه   اليه نطري  ئَيمه  
كه ركوك  كوردستانيبووني  له   سازشَيك 

بكرَيت«.
ل��ةالي��ةك��ي دي���ك���ةوةو س��ةب��ارةت 
»وةك  وتي:  كوردستان،  بةسةربةخؤيي 
بةدروستكردني  ب��اوةإم��ان  ستراتيذ، 

دةوَلةتي سةربةخؤ هةية«.
لةطةأل  ثةيوةندييةكانيان  دةرب��ارةي 
وتي:  مسته فا،  نه وشيروان  يةكَيتي، 
نيشتمانيي  يه كَيتيي  له طه أل  ئَيستا  »تا 
په يوه ندييه كي  جؤره   هيچ  كوردستان، 
نهَينيء ره سميمان نيية، ته نيا له  په رله ماندا 
يه كتري  ئ��ه وان  ئَيمه ء  نوَينه ره كاني 
په يوه ندييه ك  جؤره   هيچ  ئه طينا  ده بينن، 
خؤشه   پَيمان  ئَيمه   هه رچه نده   نه بووه ، 
بَيت،  ئاسايي  له طه َلياندا  په يوه نديمان 
پَيمان خؤشه  ئه وان وه فد دروست بكه ن، 
دانيشين،  بكه ينء  دروس��ت  وه فد  ئَيمه  
هةبَيت  هاوبةشمان  ئاشكراء  ئه جَينداي 
له   هيچ  ئَيستا  تا  به آلم  طفتوطؤكردن،  بؤ 

نييه«. به ينماندا 
ثارتي  سيانزةيةمي  كؤنطرةي  بؤ 
بةم  بإيارة  كة  كوردستانيش  ديموكراتي 
مستةفا،  نةوشيروان  ببةسترَيت،  نزيكانة 
سةرؤكي بزووتنةوةي طؤإان، ثيرؤزبايي 
هيواي  لَيكردنء  كؤنطرةكةي  بةستني 

سةركةوتني بؤخواستن.

ضاوثَيكـــةوتن
hewal.rozhnama@gmail.com
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وةك ستراتيذ، 
باوةإمان بة 
دروستكردني 

دةوَلةتي 
سةربةخؤ هةية

»بة هيض جؤرَيك  سازش لة كوردستانيبووني كه ركوك ناكةين«

زؤر به المانه وه  طرنطه ، نه وتء غاز و هه موو مه عده نء ساماني 
سروشتي كه  له سه ر ئه رزء ذَير ئه رزي كوردستاندايه ، له ذَير 

ده سه آلتي قانوونيي حكومه تي هه رَيمي كوردستاندا بَيت

هيواى سةركةوتن 
بؤكؤنطرةى ثارتى 

دةخوازين

كؤمثانياى 
وشة زمانحاَلى 
بزووتنةوةى 

طؤإان نيية



راثؤرتي: بةرهةم خاليد

رَيطةى  لة  دةيةوَيت  سياسيي،  دةسةآلتي 
تَيثةإَينَيت  ياسايةك  زؤرينةى ثةرلةمانييةوة، 
كة ئايندةى ديموكراسي لة هةرَيم دةخاتة ذَير 
ذياني  بةوهؤيةشةوة،  رةنطة  ثرسيارةوةء 

سياسيي لة كوردستان تووشي قةيران بَيت.
راب��ردووى  هةفتةى  ضةند  طفتوطؤكانى 
ياساى  ثإؤذة  لةسةر  كوردستان  ثةرلةمانى 
ده سته ي هه َلبژاردنه كاني هه رَيمي كوردستان، 
فراكسيؤنةكانى  ن��َي��وان  ناكؤكييةكانى 
بةو  كردء  توندتر  دةسةآلتى  ئؤثؤزسيؤنء 
هةرَيم،  لة  سياسيي  ثرؤسةى  هؤيةشةوة، 

تووشي جؤرَيك قةيرانء ضةقبةستن بووة. 
كرؤكى ناكؤكييةكانى نَيوان ئؤثؤزسيؤنء 
ل��ةوةوة  ياساكة،  دةرب����ارةى  دةس���ةآلت 
كوردستانيى  ليستى  كة  طرت  سةرضاوةيان 
ثَيداطرييان  ثةرلةمانن،  زؤرينةى  خاوةنى  كة 
بة  ثإؤذةياساكة  كة  دةك��رد  ئ��ةوة  لةسةر 
لة  تَيثةإَيتء   )1+50( دةن��ط  زؤري��ن��ةى 
زؤرينةى  داواى  ئؤثؤزسيؤن  بةرامبةردا 
ثَيكهاتةى  سةرةإاى  ئةوة  دةكرد،  )3/2(يان 
هةَلبذاردنةكان  سةربةخؤى  باآلي  دةستةى 
كة خاَلَيكى ديكةى جياوازي بؤضوونةكانى ئةو 
دوو جةمسةرةى ثةرلةمان بوون، كة دواجار 
طةيشتة ئةو ئاستةى كة هةرسآ فراكسيؤنى 
كة  كؤمةأل(  يةكطرتوو،  )طؤإان،  ئؤثؤزسيؤن 
خاوةنى )35(كورسين، هةإةشةى كشانةوةيان 
كرد لة ئيئتيالفي فراكسيؤنة كوردستانييةكان 
ضةند  ثةرلةمان  هؤيةشةوة،  بةو  لةبةغداء 
لةسةر  طفتوطؤكردنى  دانيشتنةكانء  جارَيك 

ئةو ياساية دواخست.
سادق،  محةمةد  يوسف  بؤضوونى  بة 
زانكؤ،  مامؤستاى  سياسييء  شيكةرةوةى 
سياسييةوة  دةسةآلتى  لةاليةن  ثةرلةمان 
ئاراستة دةكرَيتء بة شَيوةيةكى سيستماتيك 
كارةكانى ئةنجام نادات، وةك لة ثةيإةوةكةيدا 
ئةو  دةك��رَي��ت،  تَيبينى  ب��ؤي��ة  ه��ات��ووة، 
ثإؤذةياسايانةى كة لة ثةرلةمانةوة دةردةضن، 
دةيةوَيت  سياسيي  دةسةآلتى  كة  ئةوانةن 
تيثةإن، نةك ئةوانةى كة بة شَيوةى قانوونى 

ثَيشكةش كراون.
ئةو شيكةرةوة سياسيية وتيشي: »لةسةر 
بطةنة  ثَيويستة،  سياسييةكانيش  هَيزة 
رَيطةضارةيةكي طونجاوو سيغةيةكي تةوافوقي 
بؤ ئةو كَيشةيةء ثإؤذة طرنطةكانى تريش كة 
ناكرَيت ثشت بة زؤرينةو كةمينة ببةسترَيت، 
نةيتوانى  كوردستان  ثةرلةمانى  ئةوةى  ثاش 
ضارةسةر  فراكسيؤنةكان  نَيوان  كَيشةكانى 
بكاتء بطاتة ئةنجامَيك، اليةنة سياسييةكان لة 
دةرةوةى هؤَلى ثةرلةمان، هةوَلي ضارةسةرى 
ثإؤذةياساى  طفتوطؤى  كة  دا  دؤخةيان  ئةو 
دةستةى هةَلبذاردنةكان بةدواي خؤيدا هَيناى.

هةفتةى رابردوو، نَيچيرڤان بارزاني، جَيطري 
سةرؤكي ثارتي ديموكراتي كوردستان، لةطةأل 
كؤبووةوةء  ئؤثؤزسيؤن  فراكسيؤنةكانى 
كؤبوونةوةيةكدا،  لة  طؤإانيش  بزووتنةوةى 
هةنطاوانةى  ئةو  لةسةر  خؤى  مةترسيي 
دةسةآلت دةربإى كة دةيةوَيت ياساكةى ثآ 

تَيثةإَينَيت.
مستةفا،  ن��ةوش��ي��روان  ل��ةوب��ارةي��ةوة، 
سةرؤكى بزووتنةوةى طؤإان، رايطةياند: »بؤيه  
ده سته ي  قانووني  داناني  مه سه له ي  له   ئَيمه  
پاشةإؤژدا  ئَيستاء  له   كه   هه َلبژاردندا  باآلي 
پرؤسه ي  س��ه رج��ه م  له   ده ب��َي��ت  ب��ه رپ��رس 
پشتيواني  عَيراقدا،  كوردستاني  له   ديموكراتي 
پشتيواني  ناكه ينء  حيزبيي  موحاسه سه ي  له  
له  دابه شكردني ئه نداماني ده سته ي باآل به سه ر 
له   پشتيواني  ئَيمه   بةَلكو  ناكه ين،  حيزبه كاندا 
قانوونَيك ده كه ين كه  پيشه ييبوون، ده ستپاكيي، 
سه ربه خؤيي، بَياليه نيي، لَيوه شاوه يي ئه ندامي 
كة  بَيت  قانوونَيك  بكات،  مسؤگه ر  هه يئه ته كه  
متمانه ي  ئاستي  له   دابنَيت  باآل  ده سته يه كي 

خه َلكي كوردستاندا بَيت«.
ياساي  ثسثؤإى  حةسةن،  ش��ؤإش  د. 
ثَييواية:   سياسيي،  ضاودَيرى  دةستووريىء 
نةيتوانيوة،  كوردستان  ثةرلةماني  ئَيستا  تا 
نوَينةرايةتيى راستةقينةى ميللةت بكاتء لةبري 
ئةوةى ئةو كَيشانةى دَينة ثَيشةوة بة ئاقارى 
قووَلتريان  بةرَيت،  ميللةتدا  بةرذةوةنديي 
دةكاتةوة، ثةرلةمان زياتر لة بةرذةوةنديي تاكة 
يان اليةنَيكي سياسيي دةخولَيتةوة،  حيزبَيك، 
دةَلَيت:  ضاودَيرة  ئةو  هةروةك  خةَلك،  نةك 
لةمةودا  ثَيويستة،  ئؤثؤزسيؤنيش  »لةسةر 
ئةو مةسةلة  لةسةر  هةَلوَيستى جديي هةبَيت 
طرنطانةو لةطةأل ثةرلةمانَيك بةردةوام  نةبَيت 
ئؤثؤزسيؤن  نةبَيت،  تَيدا  ئةوةي  بوارى  كة  
رَيطة لة قانوونَيك بطرَيت كة لة بةرذةوةنديي 
ميللةت نةبَيت، بؤية ئةطةر طةيشتة ئةو ئاستة، 
بنوَينَيتء  خؤي  هةَلوَيستى  ئةوةية  هةقي 
بكشَيتةوة لةو ثةرلةمانةء هةَلوَيستى خؤي بؤ 
ميللةت ئاشكرا بكات، كة ثةرلةمان رَيطة نادات 

ياساكان لة بةرذةوةنديي ميللةت دةربضن«.
ثَيويستى  بة  دةستووريية  ثسثؤإة  ئةو 
ئةم  دووثاتبوونةوةى  لة  رَيطة  دةزان��َي��ت، 

بوونى  بة  ئةويش  بطيرَيت،  قةيرانانة  جؤرة 
ضيتر  ئ��ةوةى  لةثَيناو  باش  دةستوورَيكى 
دياريكراو  اليةنَيكى  ميزاجي  بة  قانوونةكان 

نةإواتء سنووريان بؤ دابنرَيت.
ثاش ئةوةى فراكسيؤنةكانى ئؤثؤزسيؤن، 
هةرَيمى  لة  سياسييان  ضاكسازيي  ثإؤذةى 
هةرَيم  سةرؤكى  ثَيشكةشى  كوردستان 
بارزانى،  ئابى رابردوو، مةسعود  كرد، مانطى 
سةرؤكى هةرَيم، بإيارى لةسةر داء سةرؤكى 
كارة  ئ��ةو  جَيبةجَيكردنى  بؤ  حكومةتى 
ئؤثؤزسيؤنء  نوَينةرى اليةنةكانى  راسثاردء 
تةنيا  ئَيستا  تا  بةآلم  بةشدارن،  تيا  دةسةآلتى 
ثرسى  باسكردنى  بؤ  كؤبوونةوةيةيان  يةك 
ضاكسازيى لة هةرَيم طرَيداوةء ثإؤذةكة وةك 
ثَيويست ثَيشوازي لَينةكراوة، كة بة بؤضوونى 
ئةو  روودانى  لة  بَيت  رَيطر  دةكرا  ضاودَيران، 
جؤرة قةيرانة سياسييةى ئَيستا هةرَيمى ثَيدا 

تَيدةثةإَيت.
ل��ةوب��ارةي��ةوة  ح��ةس��ةن،  ش���ؤإش  د. 
ضاكسازيي  ثإؤذةى  »ثَيشةشكردنى  دةَلَيت: 
ديموكراسي  ثرؤسةى  بة  خزمةت  سياسيي، 
ثإؤذةيةش،  ئةو  فةرامؤشكردنى  دةك��اتء 
كارى  دةكرَيت  ديموكراسي،  بة  طوَينةدانة 
كار  بةرنامةى  بكرَيتة  بكرَيتء  لةسةر  باشى 
طيروطرفتةكانى  كَيشةو  ضارةسةركردنى  بؤ 

هةرَيم«.
د. جةعفةر عةلى ثةرلةمانتارى فراكسيؤنى 

سةرؤكايةتيى  ئةطةر  ثَييواية:  طؤإانيش، 
بكاتةوة  ثإؤذةية شؤإ  ئةو  بيتوانياية  هةرَيم 
بَيطومان  حكومةت،  دامودةزطاكانى  ناو  بؤ 
وةك  باش  كارى  وةرةقةيةكي  ببَيتة  دةكرا 
بنةمايةك تا لة رَيطةيةوة كةموكورتييةكانى ثآ 
وتيشي:  عةلي،  د. جةعفةر  بكرَيت،  ضارةسةر 
»ناكرَيت دةسةآلت كة كةمَيك زياتر لة نيوةى 
ناوى  بة  هةية،  ثةرلةمانيان  كورسييةكاني 
حوكمى  بة  بكةنء  قسة  خةَلكةوة  سةرجةم 
ثإؤذة  ضارةنووسسازء  ياساي  زؤرينة، 

نيشتمانييةكان تَيثةإَينن«.
هةروةها طؤران ئازاد، ثةرلةمانتارى ليستى 
كوردستانيى، هاوإاية لةطةأل ئةو بؤضوونانةو 
بؤ  ئؤثؤزسيؤن  ث��إؤذةي��ةى  ئةو  ثَييواية: 
هةرَيميان  سةرؤكى  ثَيشكةشى  ضاكسازيي 
كرد، طةر هةنطاوى عةمةلي بؤ بنراية، هةرَيم 
رووبةإووى ئةم ضةقبةستنة نةدةبووةوة، »ئةو 
بؤضوونةكانء حيزبء  كة  وادةكات  ثإؤذةية 
لة  تايبةت  بة  بن،  نزيك  يةكترى  لة  ليستةكان 
بةرذةوةنديية طشتييء هاوبةشةكانء بَيطومان 
نةدةطةيشتء  ئاقارة  بةم  دؤخة  ئةم  ئةمإؤ 

خزمةتى طفتوطؤكانى ئةم ثإؤذةيةى دةكرد«.
محةمةد،  يوسف  م.  خ��ؤي��ةوة،  ل��ةالى 
لة  سياسيي  ذيانى  دةزانَيت،  ثَيويستى  بة 
طفتوطؤء  بكرَيتةوةء  ئاسايي  كوردستان 
اليةنةكاندا  نَيوان  لة  وتووَيذ  لَيكتَيطةيشتنء 
هةبَيت، بؤ ئةوةى زؤرَيك لةو بةدطومانييانةى 

ئَيستا هةن، هةوَلى رةواندنةوةيان بدرَيتء بؤ 
ئةوةش دةكرَيت ثإؤذةى ضاكسازيي سياسيي 
كة لةاليةن ئؤثؤزسيؤنةوة ثَيشكةشى سةرؤكى 
هةرَيم كراوة، كارى لةسةر بكرَيت كة خزمةت 

بة ئاساييكردنةوةى ئةو دؤخة دةكات.
د.جةعفةر عةلي، ثةرلةمانتارى فراكسيؤنى 
طفتوطؤكانى  دةك��ات:  بةوة  ئاماذة  ط��ؤإان، 
ثإؤذةياساي دةستةى هةَلبذاردنةكانى هةرَيم، 
كوردستان  ثةرلةمانى  كة  سةلماند  ئةوةى 
ناوخؤييةكانى  كَيشة  بتوانَيت  بَيتواناترة  لةوة 
هَيزة  فراكسيؤنةكانء  نَيوان  ناكؤكيي  خؤىء 
سياسييةكان ضارةسةربكات، كة نوَينةريان لة 
ناو ثةرلةماندا هةيةء كَيشةكانى ناردة دةرةوةي 
سياسييةكانى  هَيزة  ئاراستةى  ثةرلةمانء 
هَيزة  حيزبء  »ئَيستا  وت:  ئةوةشى  كردء 
فراكسيؤنةكانى  جياتى  لة  سياسييةكان 
كة  دةدةن،  بإيار  دةكةنء  طفتوطؤ  ثةرلةمان 
ئةوةش لة دةرةوةى شةرعييةتى ثةرلةمانييةو 
بَينرخكردنى كارى ثةرلةمانةء دةبَيت دواجار 

فراكسيؤنةكان بإيار بدةن«.
زؤرب��ةى  ئَيستا  داخ��ةوة،  »بة  وتيشي: 
كارةكانى ثةرلةمان ثةكيان كةوتووةء ضاوةإَيى 
ئةوةن كة ئايا هَيزة سياسييةكان لة دةرةوةى 
ثةرلةمانى كوردستان، دةطةنة ئةنجام، يان نا، 
لةكاتَيكدا، دةكرا ئةو ثإؤذةياساية دوابخراية بؤ 
كاتَيكى ديكةو طفتوطؤ لةسةر ثإؤذةياساكانى 

ديكة بكرَيت«.
لةالى خؤيةوة، طؤران ئازاد، ثةرلةمانتارى 
قةيرانةكة  هؤكارى  كوردستانيى،  فراكسيؤنى 
خوَيندنةوةى  كة  دةطةإَينَيتةوة  ئ��ةوة  بؤ 
وةك  ثإؤذةكة  بؤ  ثةرلةمان  سةرؤكايةتيى 
بةزوويي  ثَييانوابووة،  نةبووةء  ثَيويست 
بينيمان،  وةك  »ب��ةآلم  دةك��رَي��ت،  ثةسةند 
بة  كة  ب��وون  طةورةتر  ل��ةوة  ناكؤكييةكان 
ثةرلةمان  هؤَلى  لةناو  كةم  طفتوطؤيةكي 
كؤتاييان بَيت،  ئةوةش حساب نةكردنى ورد 
بؤ  ثةرلةمانةوة  سةرؤكايةتيى  لةاليةن  بوو 
ئةو  طفتوطؤكردنى  لة  كة  جياوازييانةى  ئةو 

ثإؤذةياساية دةكةوَيتةوة«. 
كة  دةزانَيت  ثةرلةماني  ئةركى  بة  طؤران، 
ثَيشيواية:  بكاتء  رزطار  قةيرانة  لةو  خؤى 
دةكرَيت سةرؤكى هةرَيم، بةو ثَييةى سةرؤكى 
سةرثةرشتيارى  سياسييء  ئةنجومةنى 
ئةو  كوردستانة،  سياسييةكانى  رووداوة 
سةرجةم  لَيكنزيككردنةوةى  بؤ  ببينَيت  رؤَلة 
»ئةطةر  ثإؤذةياساكةء  دةربارةى  اليةنةكان 
لَيكنزيكبوونةوةية  ئةو  نةتوانرا  ئَيستاشدا  لة 
ثةرلةمان  سةرؤكايةتيى  دةكرَيت  بكرَيت، 
كاتَيكى  بؤ  دوابخات  ثإؤذةكة  دةنط  بةكؤى 

تر«.

راثؤرتى: سةنطةر جةمال

نادرَيت،  رَيطة  مانطَيكة  ضةند  هةرضةندة 
فإؤكةخانةكانى هةولَيرو سلَيماني ثَيشوازيى 
لة ناردنةوةى بةزؤرى ثةنابةرانى كورد بكةن، 
فإؤكةخانةى  رَيى  لة  ثةنابةرانة  ئةو  ئَيستا 
كة  بةشَيوةيةك  دةنَيردرَينةوة،  بةغداوة 
بةزؤر  ثةنابةر  دةي��ان  راب���ردوو،  مانطى 
ل��ةوة،  رَيطريش  بؤ  ن��َي��ردراوةن��ةت��ةوةء 
فيدراسيؤنى سةرانسةرى ثةنابةرانى عَيراق، 

ياداشتَيك دةداتة ثةرلةمانى كوردستان.
باسى  ثةنابةران  رَيكخراوةكانى  وةك 
دةكةن، لة ضةندساَلى رابردووداء تا ئَيستا، 
بةزؤر  كورد  ثةنابةرى  )5(هةزار  لة  زياتر 
ئةوةش  كراونةتةوة،  كوردستان  رةوانةى 
دروستكردووةو  لةسةريان  كاريطةريى 
رووبةإووى ضةندين كَيشةى تةندروستىء 
ب��َي��ك��اري��ى ك���ردوون���ةت���ةوة، ئ���ةوةى 
ئةوةية  زي��ادك��ردووة،  نيطةرانييةكانيشى 
ثةنابةرانة  ئةو  بةرامبةر  توندوتيذيى  كة 
فإؤكةخانةى  رَي��ى  لة  ئَيستا  دةك��رَي��تء 

كة  ئةوةى  دواى  دةنَيردرَينةوة،  بةغداوة 
اليةنة  حكومةتء  وايانكرد،  فشارةكان 
كة  ب��ةوةى  نةبن  قايل  ثةيوةنديدارةكان 
ئةو  بؤ  سلَيمانى  هةولَيرو  فإؤكةخانةكانى 

مةبةستة بةكاربهَينرَين.
رَيكخراوى  سةرؤكى  جةمال،  دةشتى 
فيدراسيؤنى سةرانسةرى ثةنابةرانى عَيراق، 
نيطةرانيى خؤى لةوة رادةطةيةنَيت كة بةشَيكى 
فراوانتر  بةشَيوةيةكى  ئةوروثييةكان  وآلتة 
ثةنابةرانى كورد  ناردنةوةى  بةزؤر  هةوَلى 
وتى:  رؤذنامة،  بؤ  لَيدوانَيكيدا  لة  دةدةنء 
»ئةو هةَلمةتة دةيان ثةنابةرى طرتووةتةوة، 
طرتووخانةكان  راثَيضى  بةشَيكيان  ئَيستا 
بياننَيرنةوة  بؤئةوةى  ئامادةكراون  كراونء 

بؤ كوردستانء عَيراق«.
لةمانطى  ك��ة  ل��ةوةش��ك��رد،  ب��اس��ى 
زؤر  بة  )250(ثةنابةر  لة  زياتر  رابردوودا، 
كراونةتةوة  بةغدا  فإؤكةخانةى  رةوانةى 
»سةربارى  وتيشى:  كوردن،  زؤربةيان  كة 
مرؤظ  مافةكانى  ثَيضةوانةى  ئ��ةوةش، 
لَييان  دةكرَيتء  لةطةأل  خراثيان  مامةَلةى 

دةدرَيتء سوكايةتييان ثَيدةكرَيت«.
لةوةي كة هةَلمةتةكة  نيطةران بوو  ئةو، 
عَيراقىء  حكومةتى  ئاسانكاريى  بة  ثشتى 
بةستووةو  كوردستانيش  حكومةتى 
لةخولى رابردوودا »ئاسانكارييان كردووةو 
ئةو  ناردنةوةى  بؤ  هةية  رَيككةوتننامةيان 

ثةنابةرانة«.
الى خؤيةوة، ساالر مةحمود، سةرؤكى 
ثةرلةمانى  ل��ة  م���رؤظ  م��اف��ى  ليذنةى 
ناردنةوةى  بةزؤر  لة  رةخنةى  كوردستان، 
»ئَيمة  وتى:  رؤذنامة،  بؤ  طرتء  ثةنابةران 
مافى  بنةماكانى  دذى  ئةوانة  كة  واية  المان 
مرؤظنء لةطةأل ثرؤسةى بةزؤر ناردنةوةى 
لةوةوةية  ئَيمة  نيطةرانيي  نين،  ثةنابةراندا 
زؤر  بة  بةغداوة  فإؤكةخانةى  رَيى  لة  كة 
سوكايةتييان  ثؤليس  دةن��َي��ردرَي��ن��ةوةو 
نييةو  قبووأل  قابيلى  ئ��ةوة  كة  ثَيدةكات، 
نيطةرانييةكانى خؤمان داوةتة راى طشتيى«.

ليذنةي مافي مرؤظ، وتيشي:  سةرؤكي 
»هيوادارين كة بةرنامةيةكى سياسيى نةبَيت بؤ 
ئةم مةسةلةية، هةوَلةكانمان ضإكردووةتةوة 

لةوة  هةبَيتء  رةنطدانةوةى  توانيويةتى  كة 
هةولَيرء  فإؤكةخانةكانى  رَيى  لة  بةدواوة 
ئةوة  نانَيردرَينةوة،  ثةنابةران  سلَيمانييةوة 
لة  حكومةت  كة  باشة  دةستثَيشخةرييةكى 

هةرَيمى كوردستان، رَيطة بةوة نادات«.
بةرثرسانى  ك��ة  ب���ةوةي  س��ةب��ارةت 
هةبَيت  رَيككةوتن  رةتيدةكةنةوة،  هةرَيم 
ثةنابةرانة،  ئةو  ب��ةزؤرى  ناردنةوةي  بؤ 
دةشتى جةمال، وتى: »حكومةت بة زارةكى 
هةنطاوَيكى  هيض  بةآلم  رةتيكردووةتةوة، 
بؤ  ن��ةط��رت��ووةت��ةب��ةر  جديى  ع��ةم��ةل��ىء 
بَيدةنطة  ناردنةوانةو  بةزؤر  لةو  رَيطرتن 
مرؤظانةيةى  نا  مامةَلة  سووكايةتىء  لةو 
بةرامبةر هاوآلتييةكانى دةكرَيت لة وآلتانى 
رَيككةوتن  ئةطةر  لةوةش،  جطة  ئةوروثادا، 
ئةو  دةردةب���إىء  ناإةزاييان  نةبوواية، 
دةرطاى  وةرنةدةطرتةوةو  ثةنابةرانةيان 
ن��ةدةك��ردن��ةوة«،  بؤ  فإؤكةخانةكانيان 
هيض  لة  كة  لَينةبووة  »ئاطامان  هةروةها 
شوَينَيكدا حكومةتى هةرَيم، سةركؤنةى ئةو 
هاوآلتييانى  بة  كة  بكات  مامةآلنة  هةوألء 

دةكرَيت«.
ساالر مةحمود، ئةوة دةخاتةإوو: ئةطةر 
ئةو  عَيراقء  نَيوان  لة  هةبَيت  رَيككةوتنَيك 
تةنيا  ئيتيحادييةو  ثرسَيكى  ئةوة  وآلتانةدا، 
هةرَيمى  هةيةء  لةسةآلحيةتياندا  ناوةند 
رَيككةوتنانةء  لةو  نيية  بةشَيك  كوردستان 
ئةطةر لة رابردوودا جؤرَيك لة كارئاسانيى 
رةويوةتةوةو  ثرسة  ئةو  ئَيستا  هةبووبَيت، 
ثرؤسةى  لةو  رَيطرتن  بؤ  هةية  كؤدةنطيى 

بةزؤر ناردنةوانة.
ل���ةب���ارةى ه���ةَل���وةش���ان���دن���ةوةى 
ساالر  هةبَيت،  ئةطةر  رَيككةوتنَيكةوة 
مةحمود، دةَلَيت: »ئةوة بةالي ئَيمةوة طرنطةو 
هةوَلدةدةين،  دةكةينء  بؤ  بةدواداضوونى 
لة ضارةسةرى ئةو طرفتة، بةآلم  بةشَيكبين 
رَيككةوتنى  هةَلوةشاندنةوةى  رَيطرتنء 
عَيراق ئةطةر هةبَيت، ئةوة ثرسَيكة دةبَيت لة 
طفتوطؤ  بة  ثةيوةنديدارةكانةوة  كةناَلة  رَيى 
ئةوة  لةسةر  قسة  بكرَيتء  لةسةر  كاري 
دةكةين كة ئةو ثرؤسةية بةو جؤرة خزمةت 

بة هيض اليةنَيك ناكات«.

راثــــؤرت
hewal.rozhnama@gmail.com

6 يةكَيتيء ثارتى، بة ئاشكرا ياساي حيزبةكان ثَيشَيل دةكةن
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د. شؤإش حةسةن: ثرؤذةى ضاكسازيى سياسيى، ضارةسةرى قةيرانةكة دةكات
طؤران ئازاد: سةرؤكى هةرَيم دةتوانَيت قةيرانةكة تَيثةإَينَيت

دةسةآلتي سياسيي، هةرَيمي تووشي قةيران كردووة

فأؤكةخانةى بةغدا، بؤ بةزؤر ناردنةوةى ثةنابةرانى كورد بةكاردةهيَنرَيت



ضـاوثـَيكـــةوتن
hewal.rozhnama@gmail.com

7ذمــارة )604( سَيشةممة 2010/10/19

سازدانى: ئةلةند مةحوى

سةرؤكى قةوارةى حيزبى 
زةحمةتكَيشانى سةربةخؤ ثَييواية؛ 

هةرَيمى كوردستان ثةكى لةسةر 
دروستكردنى دةستةى باآلى 

هةَلبذاردنةكانى هةرَيم نةكةوتووةء 
مةترسيى ئةوةشى هةية دروستكردنى 

ئةم دةستةية كَيشةى لَيبكةوَيتةوة.
قادر عةزيز، سةرؤكى قةوارةى حيزبى 
زةحمةتكَيشانى سةربةخؤ لةم ديدارةى 

رؤذنامةدا باس لةوة دةكات؛ كة هيض 
ئيرادةيةك بؤ ئةنجامدانى ضاكسازيى 

لة بارودؤخى كوردستاندا نابينَيتء 
دةَلَيت: هيض ميكانيزمَيكى جديى بؤ 
ئةنجامدانى ضاكسازيىء نةهَيشتنى 

طةندةَليى لة ئارادا نيية.

كَيشةى  دادطا  ئةوةى  دواى  رؤذنامة: 
بة  زةحمةتكَيشانى  حيزبى  خاوةندارَيتى 
يةكاليى  سياسيى  مةكتةبى  باَلى  قازانجى 
كردةوة، دةكرَيت بزانين لة ئَيستا بةدواوة 
بةإَيزتان دةتانةوَيت بة ض بةرنامةيةكةوة 

ضاالكيى سياسيى ئةنجامبدةن ؟
ئةو  لَيكردووة  باسمان  ثَيشتر  وةك   *
ضاوةإوانكراو  ئَيمة  بؤ  دادط��ا  ب��إي��ارةى 
ئةم  ئةوةى  بؤ  ئةمةشدا  لةطةأل  بةآلم  بوو، 

ناضاريى  بة  ببإَيتةوة  يةكجاريى  بة  كَيشةية 
بإيارةكةى  دواى  كرد،  ثةسةند  بإيارةكةمان 
سياسيي  قةوارةى  بةناوى  ئَيمة  ئَيستا  دادطا 
كار  سةربةخؤ«  زةحمةتكَيشانى  »حيزبي 
دةكةين، ئةم قةوارة سياسيية مؤَلةت ثَيدراوة، 
مؤَلةت  داواى  بةإةسميى  رؤذَيكيشة  ضةند 
ناوخؤ  وةزارةتى  لة  كاركردنمان  وةرطرتنى 
زةحمةتكَيشانى  »حيزبي  بةناوى  ك��ردووة 
وةك  ئَيستا  بؤية  كوردستان«،  سةربةخؤى 
قةوارةيةك كارى خؤمان دةكةينء ضاوةإَيي 

مؤَلةتثَيدانى حيزبيش دةكةين.
ــت  ــرَي ـــةوة دةك رؤذنـــامـــة: بــاس ل
حيزبى  كاديرةكانى  لة  بةشَيك  بةإَيزتء 
ئةوةى  بؤ  بانطهَيشتكراون  زةحمةتكَيشان 
بضنةوة  سياسيى  مةكتةبى  ئةندامى  وةك 

ناو يةكَيتى، ئايا قبووَلتان كردووة؟
بؤ  ث��رس��ي��ارةك��ةت  باشة  س��ةرةت��ا   *
منء  هةر  زةحمةتكَيشان  راستبكةمةوة، 
لةدواى  ئَيمة  بةَلكو  نين،  كادير  ذمارةيةك 
زؤرينةى  هةر  باَلةش  ئةو  جيابوونةوةى 
لة  داوام��ان  جاريش  ضةند  بووين،  حيزبةكة 
لة  تةنانةت  هةرَيمء  سةرؤكى  لة  حكومةتء 
سةرؤك كؤماريش كرد، كة وةزارةتى ناوخؤ، 
لة حيزبةكان  ليذنةيةك  يان هةر  دارايي،  يان 
بةآلم  راستيية،  ئةم  دةرخستنى  بؤ  بَيت  ثَيك 
ئامادة نةبوون ليذنة ثَيكبهَينن، لةكاتَيكدا دَلنيام 
ئةطةر ئَيمة كةمينةبواين، ئةوا هةر زوو ضةند 
ليذنةيةكيان بؤ دروست دةكردين، هةرضةندة 
لَيرةدا كةمينةو زؤرينة طرنط نيية، بةَلكو زياتر 
هةَلوَيستى سياسييء سةربةخؤييء حيزبيية، 
لةطةأل  ئَيمةش  يةكطرتنةوةى  بة  سةبارةت 
يةكَيتى نيشتمانى كوردستاندا، ديارة ئةوان لة 
وايان وةرطرتووة،  بإيارَيكى  )3(دا  كؤنطرةى 
بةتايبةتيش لةطةأل ئةو اليةنانةى كة خةباتء 
مَيذووى هاوبةشيان لةطةأل يةكَيتيدا هةيةو لة 
هاوهةَلوَيستء  جياوازةكاندا  قؤناغة  لة  زؤر 
بؤ  تائَيستا  بةآلم  بوون،  يةكَيتى  هاوثةيمانى 
طفتوطؤيةك  هيض  رةسميى  بة  يةكطرتنةوة 

لةنَيوانماندا نيية.
بةشدارَيكى  ضاودَيرء  وةك  رؤذنامة: 
هةرَيمى  ناكةيت  هةست  سياسيى، 

كوردستان بة قةيرانَيكى سياسيى ئاَلؤزدا 
توندوتيذيى  مةترسيى  كة  تَيدةثةإَيت، 
ثَيكهَينانى  بةهؤى  ئةمةش  لَيبكةوَيتةوة، 
دةستةى باآلى هةَلبذاردنةكانى هةرَيم، كة 
ئؤثؤزسيؤنء دةسةآلتى رووبةإووى يةكتر 

كردووةتةوة؟
هةموو  لة  هةيةو  قةيران  بَيطومان   *
شتَيكى  ئ��ةم��ةش  ه��ةي��ة،  ب��وارةك��ان��ي��ش��دا 
ضاوةإوانكراوة، ضونكة تا لة كوردستان ياسا 
بة كردةوة سةروةر نةبَيتء تا حوكمإانيى لة 
ياساييةوة  دامةزراوةيي  ياساو  ضوارضَيوةى 
ئيداريىء  ل���ةإووى  كوردستان  نةبَيت، 
حيزبايةتىء  ذيانى  ئابووريىء  سياسييء 
رَيكخراوةييةوة لة قةيران دةربازى نابَيت، ديارة 
راستء  بةشَيوةيةكى  قةيرانةش  ئةم  ئةطةر 
ضوارضَيوةى  لة  تةندروستء  دروس��تء 
ئةوا  نةدؤزرَيتةوة،  بؤ  ضارةسةريان  ياسادا 
ناوةستَيء  ئَيستايدا  شوَينى  لة  بةدَلنياييةوة 
لةناوياندا  كة  وةردةط��رَي��ت،  تر  ئاراستةى 
توندوتيذيية، سةبارةت بة مةسةلةى ثَيكهَينانى 
هةَلبذاردنةكانى  سةربةخؤى  باآلى  دةستةى 
كؤدةنطييةكى  ئةطةر  ئةويش  هةرَيميش، 
تر  قةيرانَيكى  ثَيكهَينانى  ئةوا  نةبَيت،  لةسةر 

دةخوَلقَيت.
رؤذنامة: دةمةوَيت لَيرةدا زياتر لةسةر 
ثَيكهَينانى دةستةى باآلى هةَلبذاردنةكانى 
هةرَيم طفتوطؤبكةين، ئايا ثَيكهَينانى ئةم 

طرنط  بةثَيويستء  هةرَيم  بؤ  دةستةية 
دةزانيت؟ 

* وةك دةزانن لة عَيراقدا كؤمسيؤنى باآلى 
هةَلبذاردنةكان هةية، كة تائَيستا سةرثةرشتى 
هةرَيمى  بة  دةكات  عَيراق  هةَلبذاردنةكانى 
هةرَيمى  ئَيستا  بؤية  كوردستانيشةوة، 
دروستكردنى  لةسةر  ثةكى  زؤر  كوردستان 
نةكةوتووة،  هةَلبذاردنة  دةس��ت��ةى  ئ��ةم 
ئةم  دروستكردنى  بزانين  ئةطةر  بةتايبةتيش 
دةستةية كَيشةى لَيدةكةوَيتةوة، ئةوا دةكرَيت 
وةك دةستوورةكة دواى بخةين بؤ كاتَيكى تر، 
لة هةموو حاَلةتَيكدا من ثَيموانيية؛ ئَيمة بتوانين 
سةربةخؤو  هةَلبذاردنى  باآلى  دةستةيةكى 
بَياليةن دروست بكةين، بؤية كاتَيك ناتوانين 
دامةزراندنى  ئَيستاشدا  لة  ئةطةر  بكةين  ئةمة 
دةستةكة تَيثةإَينين ئةوا بةدَلنياييةوة لة كاتى 
هةَلبذاردنةكان كَيشةمان بؤ دروست دةبَيت، 
تر  كَيشةيةكى  كة  نةضَيت  لةياد  ئةوةشمان 
هةَلبذاردنةدا  دةستةى  ئةم  دروستكردنى  لة 
التميز(ى  )محكمة  ثَيداضوونةوةى  دادط��اى 
دادطاية  ئةم  ضونكة  كوردستانة،  هةرَيمى 
تانةو  سكاآلو  لة  لَيثَيضانةوة  مةرجةعى 
هةَلبذاردنةكان  ئةنجامى  ثةسةندكردنى 
تَيبينيش زؤرة لة سةربةخؤيي  دةبَيت، ديارة 
ئةم دادطاية، بؤية ئَيمة ئةطةر لةسةر ثَيكهَينانى 
بة  ضاو  دةبَيت  هةر  رَيكبكةوين  دةستةكةش 

ثَيكهاتةى دادطاى تةميزدا بخشَينينةوة.
بة  مافة  ــةو  ئ ــزت  ــةإَي ب ــة:  ــام رؤذن
ئؤثؤزسيؤن دةدةيت لة ثَيكهَينانى دةستةى 
باآلى هةَلبذاردنةكان بترسَيت، ئايا ض جؤرة 
دةتوانَيت  هةَلبذاردنةكان  دةستةيةكى 
سةرجةم  بة  ــدات  ب متمانة  دَلنيايىء 

اليةنةكان؟
بةَلكو  ئؤثؤزسيؤن،  بَيطومان نةك هةر   *
كوردستانء  ت��رى  سياسييةكانى  اليةنة 
إةواى  مافى  كوردستان  خةَلكى  سةرجةم 
خؤيانة لة ثَيكهَينانى ئةم دةستةى هةَلبذاردنة 
كة  دةستةية  ئةم  ثَيكهَينانى  ضونكة  بترسن، 
لةئةستؤداية،  هةَلبذاردنةكانى  ضارةنووسي 
ضارةنووسسازة،  طرنطء  مةسةلةيةكى 
بةتايبةتيش كة لة هةموو هةَلبذاردنةكانى ترى 

زؤر  ساختةكارييةكى  تةزويرو  كوردستاندا 
بةرضاو كةوتووة.

لةمةوبةر  مانط  دوو  ــة:  ــام رؤذن
ضاكسازيى  بؤ  وةرةقةيةكيان  ئؤثؤزسيؤن 
هةرَيم لة بةرامبةر يةكهةَلوَيستى لة بةغدا 
لةسةر  كرد،  هةرَيم  سةرؤكى  ثَيشكةشى 
ئةو وةرةقةيةش سةرؤكى هةرَيم بإياريدا 
ليذنةيةك لة اليةنةكان ثَيكبهَينرَيتء لةطةأل 
سةرؤكى  لةطةأل  بكةن،  طفتوطؤ  حكومةت 
حيزبةكان كؤببَيتةوة، بةآلم هيضيان نةكرا، 
بة  بإوايان  ثارتى  يةكَيتىء  ثَيتواية  ئايا 

ضاكسازيى هةبَيت لة هةرَيمدا؟
* من بةش بةحاَلى خؤم هيض ئيرادةيةك 
بارودؤخى  لة  ضاكسازيى  ئةنجامدانى  بؤ 
ئةوة  ئةوةى  بةَلطةى  بة  نابينم،  كوردستاندا 
ضةندين ساَلة باس لةو ضاكسازيية دةكرَيت، 
بنبإكردنى  نةهَيشتنء  لة  باس  ساَلة  ضةند 
هيض  تائَيستا  كةضى  دةك��رَي��ت،  طةندةَليى 
هةنطاوَيكى جديى، يا هيض ميكانيزمَيكى جديى بؤ 
ئةنجامدانى ضاكسازيىء نةهَيشتنى طةندةَليى 
لةئارادا نيية، بؤية وابإوات ئةو ضاكسازييةى 
ئةنجام  داواك��راوة  كوردستان  هةرَيمى  لة 
ئَيستاش  كة  كؤدةنطييةى  ئةو  ئةوا  نةدرَيت، 
كؤدةنطييةش  ئةو  بووة،  دروست  بةغدا  بؤ 

نامَينَيت.

سازدانى: شارا عةبدوإلةحمان

ئةنوةر حسَين، ئةندامى ئةنجومةنى 
سةنديكاى رؤذنامةنووسانء 

سةرؤكى ليذنةى داكؤكيكردن 
لة رؤذنامةنووسانى كوردستان، 

لةم ديدارةى رؤذنامةدا، باس لةو 
طرفتانة دةكات كة لةناو سةنديكاى 

رؤذنامةنووساندا بوونيان هةيةو 
ئاماذة بةوةش دةكات، ثؤستى نةقيبى 

رؤذنامةنووسان، مافى يةكَيتييةو 
ثَيويستة ثارتى ئةوة بة نةزةرى 

ئيعتيبار وةربطرَيت.

لةمانطى  كة  راتانطةياند  رؤذنامة: 
سةنديكاى  كؤنطرةى  داهاتوودا،  شوباتى 
لةكاتَيكدا  دةبةستن،  رؤذنامةنووسان 
ئةمساأل  يةكةمى  كانوونى  مانطى  دةبوو 

بَيت، هؤكارى ئةو دواخستنة ضى بوو؟
ساأل  سآ  هةر  ئؤتؤماتيكى  كؤنطرة،   *
دوان��زةدا  لةمانطى  بإياربوو،  وا  جارَيك 
دوو  بؤ  كؤنطرة  دواخستنى  ئةنجامبدرَيت، 
بةثَيى  ضونكة  نيية،  دواكةوتن  دواتر،  مانط 
تا  كؤنطرة  سةنديكا،  ناوخؤى  ثةيإةوى 
ئةطةر  دوابكةوَيت،  هةية  بؤى  ساَلَيكيش 
كَيشةو طرفتى هةبَيت، طرفتةكةش ثةيوةنديى 
ئيداريى كة عادةتةن  دارايىء  ثاكتاوى  هةية 

هةذمار  كؤتا  ساَلدا  لةسةرى  ثاكتاوة  ئةو 
دووةم  دَيت،  كؤتايى   )1( مانطى  دةكرَيتء 
هؤكاريش، ثةيوةنديى هةية بةكؤنفرانسةكان 
كة رةنطة تا ئةو كاتة كؤتاييان نةيةت، ضونكة 
كؤتايى  تا  دةستثَيدةكات  )11(دا  لةمانطى 
مانطى )12(، ئينجا تةواو دةبَيتء هؤكارَيكى 
راثؤرتةكانى  بة  هةية  ثةيوةنديى  تريش. 
ليذنةى داكؤكى كة راثؤرتى شةشةم لةكؤتايى 
راثؤرتانة  ئةم  هةموو  دةبَيت،  تةواو  ساَلدا 
كؤدةكرَينةوةو دةدرَين بة ئةندامانى كؤنطرة.

كؤنطرةية  ئةم  جياوازيى  رؤذنامة: 
ض  ئايا  ضيية،  رابردوو  كؤنطرةى  دوو  لة 

طؤإانكارييةك روو دةدات؟
* ثَيمواية، ئةم كؤنطرةية لة كؤنطرةكانى 
كؤنطرةية  ئةم  باشتربَيت،  دووةم  يةكةمء 
ئةويش  ديكة،  لةكؤنطرةكانى  جياوازترة 
بةوةى كة رةنطة هَيزى ترى وةك طؤإان، يان 
ئؤثؤزسيؤنى  ثةرلةماندا  لةناو  كة  ئةوانةى 
ليستَيك  بيانةوَيت  لةكؤنطرةشدا  سياسين، 
هةندَيكيش  ض��اوةإوان��ك��راوة،  ئةمة  ب��ن، 
رؤذنامةنووسانى  سةنديكاى  واية،  ثَييان 
داخوازييةكانى  ثَيويست  وةكو  كوردستان، 
رَيى  ل��ةب��ةرئ��ةوة  ن��ةك��ردوون،  جَيبةجآ 
تَيدةضَيت لةدةرةوةى سةنديكا، سةنديكايةكى 
سةنديكاى  لةخودى  بكةن،  دروس��ت  تر 

رؤذنامةنووسانيش طرفتَيك هةية كة دةبَيت 
مةسةلةى  بكات،  ض��ارةس��ةرى  كؤنطرة 
شمولى  ياساكة  مؤَلةتثَيدانى  كة  ياساكةية 
راديؤ، تةلةفزيؤن، يان سايت ناكات، لةكاتَيكدا 
ئةو  هةموو  هى  سةنديكاكة  يان  مةفروزة، 
سةنديكاى  كةناَلةو  هةر  يان  بَيت،  كةناآلنة 
تر  لةشتةكانى  يةكَيك  هةبَيت،  تايبةتى 
قسة  لةكؤنطرةدا،  بإيارة  وا  كة  ئةوةية 
ئَيستا  بكرَيت،  ش��ةرةف  ميساقى  لةسةر 
ميساقَيكى شةرةف هةية كة ثاشكؤى ياساى 
ئةمة  واية،  ثَييان  هةندَيك  رؤذنامةطةرييةو 
ميساقى  بة  نيية  ثةيوةنديى  نَيودةوَلةتييةو 
شةرةفى كوردستانةوةء دةبَيت دةستكاريى 
باسى  لةكؤنطرةشدا  ئةطةر  بةآلم  بكرَيت، 
بكرَيتء دةستكاريى بكرَيت، رةنطة نةتوانرَيت 
وردترء  جيهانى  شةرةفى  ميساقى  هَيندةى 

ثرؤفيشناَلتر بَيت.
رؤذنامة: ئةى مةسةلةى بةئةندامبوون، 

بةطرنط نازانن؟
* بةثَيضةوانةوة، مةسةلةى بة ئةندامبوون 
زؤر طرنطة، دةبَيت قسة بكرَيت لةسةر ئةوةى 
لةمةودوا  ئةندامبوون  بة  وةرطرتنى  فؤرمى 
ضؤن دةبَيت، ئةو فؤرمء ئةو شَيوازة ضيية كة 
بؤ ثياضوونةوةى ئةندامةكان ثيادة دةكرَيت، 
ئَيستا بؤ نموونة )5000( ئةنداممان هةية، ضؤن 
بةمانةدا بضينةوة، ئايا تؤ رؤذنامةنووسى، يان 
ئةمإؤ ضوومة  من  نموونة،  بؤ  فةرمانبةرى، 
يةكَيك لة راديؤكان، هةموو فةرمانبةرةكانى 
بةثَيى  لةكاتَيكدا  كاران،  ئةندامى  ئَيمة،  الى 
بؤ  كاراى  ثَيناسى  فةرمانبةر،  نابَيت  ياسا، 

بكرَيت.
رؤذنامة: كةواتة، ئةمة ضؤن كراوة؟

* ئةمة ثرسيارَيكى جديية، ضؤن كراوة؟، 
بة،  فةرمانبةر  فةرمانبةرى،  تؤ  كة  دةبَيت 
لة  رؤذنامةنووسان،  كاراى  ئةندامى  نةك 
هةية  خةَلك  رؤذنامةنووسان  سةنديكاى 
مرورة،  ثؤليسة،  مامؤستاية،  فةرمانبةرة، 
الى  ئةندامة  ئاسايشة،  ثزيشكة،  ئةندازيارة، 
دةتوانَيت،  رؤذنامةنووسَيك  هيض  ئايا  ئَيمة، 
ببَيتة ئةندامى يةكَيتيى مامؤستايان، يةكَيتيى 
ئةو  دةَلَيم،  بؤية  ثزيشكان،  ئةندازيارانء 

ئةندامبوون  بة  بؤ  دامانناوة  ئَيمة  فؤرمةى 
)192( ئَيمة  الى  ضاكبكرَيت،  دةبَيت  هةَلةية، 

ثارضة زةوى وةرطيراوة بؤ رؤذنامةنووسان، 
ضونكة  بووبَيت،  بةناهةق  )100(ى  لةوانةية 
لةوانةية  ئةندامت هةبوو،  ثَينج هةزار  ئةطةر 
بن،  رؤذنامةنووس  بةفيعلى  )1000(كةسى 
بن،  ئةندام  )1000(كةسة  ئةو  هةر  ئةطةر 
دةدرَيت  ئيمتياز  راذةو  زةوىء  كاتة  ئةو 
ئةوانةى  بةشَيكى زؤرى  بةخةَلكى شايستة، 
بردووة  رؤذنامةنووسيان  لَيرة خزمةتى  كة 
نين،  موستةهةق  فةرمانطةكانيان،  سةر  بؤ 
ثؤليسى،  تؤ  كة  ضيية  طرنطييةكةى  تَيناطةم 
سةنديكاى  ئ��ةن��دام��ى  ئاسايشىء  ي��ان 
ئَيمة  ئةسَلةن  بيت،  رؤذنامةنووسانيش 
كَيشةمان بةس لةطةأل ثؤليسء ئاسايشة لةم 
بوونةتة  ثؤليسةكانيش  ضؤنة،  ئةمة  وآلتة، 
ئةندام الى ئَيمة، كة ئةمة ثَيويستى بة لةسةر 

راوةستان هةية لةكؤنطرةدا.
ــةدى  ب ملمالنَييةك  رؤذنـــامـــة: 
بؤ  ثارتيدا  يةكَيتىء  لةنَيوان  دةكرَيت 
بةدةستهَينانةوةى نةقيبى رؤذنامةنووسان، 
ئايا ئةمجارة ئةوة ئيستيحقاقى يةكَيتيية؟

ستراتيذيى  رَيككةوتننامةى  بةثَيى   *
رَيكخراوة  هةموو  ثارتى،  يةكَيتىء  نَيوان 
جَييان  رَيككةوتنةكة  لةناو  ثيشةييةكان 
لةطةأل  مامةَلةيان  وا  ثَيويستة  دةبَيتةوةو 
بكريت، دوو دةورةية لةدواى يةكطرتنةوةى 
كوردستان  رؤذنامةنووسانى  سةنديكاى 

رؤذنامةنووسان  نةقيبى  )2003(وة،  لة 
ثارتييةو  كة  عةونيية  فةرهاد  جةنابى  بة 
كورسى  جَيطرةكةشى  ثارتييةو  كورسى 
يةكَيتى بووة، ئةنجومةنيش بةهةمان شَيوة، 
كوردستان،  نيشتمانيى  يةكَيتيى  ئَيستا  بؤية 
هةقَيكى مةشروعى خؤيةتى كة داواى نةقيبى 
رؤذنامةنووسانى كوردستان بكاتء ثَيمواية، 
ثارتيش ئةمة بة نةزةرى ئيعتيبار وةردةطرَيت 
ئةمجارة الى  ئةوانةو  كة دوو دةورةية الى 

يةكَيتى بَيت.
 رؤذنامة: دةَلَييت، كَيشة نيية كة نةقيب 
ئةى جياوازيى  ثارتى،  يان  بَيت،  يةكَيتى 

ضيية؟
لةهةر  كةسَيك  هةر  واي��ة،  ثَيمواية،   *
شوَينَيك بَيت، بةثَيى بيركردنةوةى خؤى، ئةو 

فةزاية ئاَلوطؤإى بةسةردا دَيت.
ـــةآلم لــةكــوردســتــان  رؤذنـــامـــة: ب
كةسانة  ئةو  حيزب  كة  نةريت  بووةتة 

دةجوَلَينَيت؟
حيزب،  كة  بَلَيم  ئ��ةوة  ح��ةزدةك��ةم   *
يةكَيتىء ثارتى زؤر كةم دةست لة كاروبارى 
سةنديكاى رؤذنامةنووساندا دةكةن. راستة 
زؤر  بةآلم  بووة،  ثارتى  عةونى  فةرهاد  كة 
بإيارى داوة كة رةنطة كةسَيكى تر لة ثارتى 
لةو شوَينة بَيت، ئةوة نةكات، رةنطة يةكَيتيش 
ثَيويستى بةوة هةبَيت كة كةسَيكى وا دابنَيت 
كة بإيار لة دةستى خؤيدا بَيت، بةآلم دةبَيت 
لة  مرونةتى  زؤر  يةكَيتى  كة  بَلَيين  ئةوةش 
زؤر  نواندووة،  رؤذنامةطةريدا  مةسةلةى 
دوور نةإؤين، لة سنوورى ئةو شوَينانةى كة 
ناونراوة سنوورى سةوز، هةستى ثَيدةكرَيت 
لةنَيوان  رؤذنامةطةريى  لةنَيوان  هةبووة  كة 
ئازاديى  لةمةسةلةى  سنوورةدا  دوو  ئةو 
رادةربإيندا، هةر لةمةسةلةى ميدياى ئازادء 
لة  ئؤثؤزسيؤنيش  تةنانةت  رةخنةطرء 
شانازيية  ئةمة  كة  بووة،  سةوزدا  سنوورى 
بؤ يةكَيتىء ثَيويستة هةرواش بمَينَيتةوة، تا 
ئَيستاش مةسةلةى ثؤستى نةقيب نةضووةتة 
يةكَيتىء  لةنَيوان  جدييةوة  ديالؤطء  بوراى 
ثارتيدا، بةآلم ثَيشبينى دةكةم، دانيشتن ببَيت 

لةنَيوان يةكَيتىء ثارتيدا.

»ضاكسازيي لة هةرَيم نةكرَيت، كؤدةنطييةكةى بةغداش ناميَنَيت«

»هةقى يةكيَتيية داواى ثؤستى نةقيبى رؤذنامةنووسان بكات«

مافى هةموومانة 
ترسمان لة ثَيكهَينانى 

دةستةى هةَلبذاردنةكان 
هةبَيت

 رةنطة 
 سةنديكايةكى تر، 
بؤ رؤذنامةنووسان 

دروستبكرَيت

قادر عةزيز

ئةنوةر حسَين



راثؤرتي: بةرهةم خاليد

ثاش )17(ساأل لة دةرضووني 
ياساى حيزبةكان، تا ئَيستا 

بإطةو مادةكانى ئةو ياساية 
جَيبةجآ نةكراونء هةردوو 

حيزبي دةسةآلتداريش بة ئاشكرا 
ياساكةيان ثَيشَيلكردووة، بَيئةوةي 

لَيثَيضينةوةيان لةطةَلدا بكرَيت.

لةبةرامبةردا وةزارةتى ناوخؤش، هيض 
ثَيشَيلكارييانة  ئةو  لةسةر  سكاآليةكي 
باآلى  بةرثرسَيكى  تؤمارنةكردووةء 
وةزارةتيش، تَيكةَليى حيزبء حكومةت بة 
جَيبةجَيكردنى  لة  لَينةثرسينةوة  هؤكارى 

ياساكة دةزانَيت. 
حيزبةكانى  )17(ى  ذم��ارة  ياساى 
هةرَيمى كوردستانى عَيراق،  ساَلى)1993( 
كوردستانةوة  ثةرلةماني  ل��ةالي��ةن 
ثَيكهاتووة،  م��ادة   )23( لة  دةرك���راوةو 
بإطةو  ضةند   )2002 )1997ء  ساآلنى 
تا  بةآلم  هةمواركراوةتةوة،  مادةيةكى 
جَيبةجآ  خؤى  وةك  ياساية  ئةو  ئَيستا 
نةكراوةو زؤرَيك لة حيزبةكان، بة تايبةت 
يةكَيتيى  دةس��ةآلت��دار،  حيزبي  ه��ةردوو 
نيشتمانيى كوردستانء ثارتى ديموكراتى 
ئةو  مادةى  بإطةو  ضةندين  كوردستان، 

ياسايةيان ثَيشَيلكردووة.
د.زانا رةئوف، ئةندامي ليذنةى ياسايي 
دةكات،  لةوة  باس  كوردستان  ثةرلةمانى 
لةقةَلةم  دةستووريى  بة  ياساكة  كة 
بة  هةية  ثةيوةنديي  لةبةرئةوةى  دةدرَيت، 
رَيكخستنى فةزاى سياسيي لة نَيوان ثارتة 
سياسييةكانداء هةروةها طرنطييةكى زؤرى 
ثَيشكةوتوودا  وآلتانى  سياسيي  ذيانى  لة 
بة  ل��ةس��ةر  هةية  كاريطةريى  ه��ةي��ةء 
ديموكراتيزةكردن، بةآلم سةرةإاى بوونى 
لة  ياساكةدا،  ناوةإؤكي  لة  كةموكورتي 
كة  ئةوةية  سةرةكيى  كَيشةى  هةمانكاتدا 

ئةم ياساية وةك خؤى جَيبةجآ نةكراوة.
 لةطةأل ئةوةى ياساكة لة ضةند بإطةو 
هةروةك  نةكراوة،  جَيبةجآ  مادةيةكدا 
حيزبَيك  ئةطةر  هاتووة،  )17(دا  مادةى  لة 
سةرثَيضى  شَيوةكان،  لة  شَيوةيةك  بة 
دةبَيت  ئةوا  كرد،  ياسايةى  ئةم  بإطةكانى 
بة  ناوخؤء  وةزارةت��ى  سكاآلى  لةسةر 
بإيارى وةزارةت هةَلبوةشَيتةوة، بةآلم تا 
ئَيستا ئةوة نةكراوة، بة نموونة لة بإطةى 
دووى مادةى )12(ي ياساكةدا هاتووة؛ كة 
حيزبيي  ضاالكييةكى  هةموو  ئةنجامدانى 
وةزارةت��ى  تةشكيالتى  ثَيكهاتةو  لةناو 
ناوخؤء  ئاسايشي  هَيزةكانى  ثَيشمةرطةو 
هَيزةكانى ثؤليسدا قةدةغةية، بةآلم تا ئَيستا 
ثَيوةديارةو  حيزبييان  مؤركى  هَيزانة  ئةو 
بةثَيى ئةو بإطةية ثَيويست بوو، وةزارةتى 

حيزبانة  ئةو  تؤماربكاتء  سكاآل  ناوخؤ 
هةَلبوةشَينةوة.

دةخاتة  بةرثرسيارَيتييةكة  زان��ا،  د. 
دةَلَيت:  ناوخؤء  وةزارةت���ى  ئةستؤى 
شَيوةكان،  لة  شَيوةيةك  بة  »ئ��ةط��ةر 
كرا،  ياساية  ئةم  ناوةإؤكى  سةرثَيضى 
دةبَيت وةزارةتى ناوخؤ سكاآل لةسةر ئةو 

حيزبانة تؤمار بكات«. 
يةكةمي  ب��إط��ةى  )14(ى  م���ادةى 
لةاليةن  بإةثارةيةي  ئةو  دةَلَيت:  ياساكة 
سياسييةكان،  ثارتة  دةدرَيتة  حكومةتةوة 
ثةرلةمانى  لة  كة  بَيت  ياسايةك  بةثَيى 
كوردستانةوة دةردةضَيت، بةآلم بة وتةي 
د. زانا رةئوف: »تا ئَيستاش لة ثةرلةمانى 
كوردستانةوة، ياسايةكمان نيية كة تايبةت 
بة ثَيدانى منحة دةركرابَيت، بةآلم ئةو حيزبة 
حكومةت  لة  ثارة  طؤترة  بة  سياسييانة 
وةردةطرن، ئةوةش سةرثَيضييةكى ديكةى 
ياساكةية، ئةوة جطة لة الدان لة ثةيإةوى 
ناوخؤو نةبةستنى كؤنطرة لة كاتى خؤيدا، 
بةآلم ئةوة بةدي نةكراوةو وةزارةت هيض 

سكاآليةكي لةسةر تؤمار نةكردوون«.
قةرةداغي،  محةمةد  خؤيةوة،  لةالى 
ئاماذة  وةزيران،  ئةنجومةنى  سكرتَيرى 
ئةو  ب��ةدوداض��وون��ى  دةك���ات:  ئ��ةوة  بؤ 
ياساية ئةركي وةزارةتى ناوخؤيةو ئةطةر 
ئةو  دةبَيت  حيزبَيك،  لة  هةبَيت  طلةيي 
سةرثَيضييةى  لةو  بكاتةوة  ئاطادار  حيزبة 
ئةنجاميداوة، بةآلم تا ئَيستا ئةوة نةبووةو 
كاتَيكدا  لة  تؤمارنةكراوة،  داوايةك  هيض 
بةثَيى ياساكة دةبوو داوا تؤماربكراية دذ 
بة حيزبة كوردستانييةكان لة بةرامبةر ئةو 

ثَيشَيلكارييانةى ئةنجاميانداوة.
وةزي���ران،  ئةنجومةنى  سكرتَيرى 
ثَيشَيلكردني  »كةمتةرخةميي  وتيشي: 
لة  نةكردنى،  جَيبةجآ  حيزبةكانء  ياساي 
دةزانَيت  كة سوور  اليةنةية  ئةو  ئةستؤى 
تؤمار  سكاآل  ثَيشَيلكراوةو  ياساية  ئةو 
ئةو  ئَيمة  الى  لة  ئَيستا  تا  بةآلم  ناكات، 
حيزبَيك سةرثَيضي  ئةطةر  كة  نيية  نةريتة 
تؤمار  لةسةر  سكاآلى  كرد،  ياسايةكى 

بكرَيت«.
نؤيةمى  م��ادةى  سَييةمي  بإطةى  لة 
بارةطا  نابَيت حيزب  ياساكةدا هاتووة، كة 
لة فةرمانطة رةسمييةكانء دامودةزطاكانى 
بإطةى  لة  هةروةها  بكاتةوة،  حكومةتدا 
كة  هاتووة،  ثانزةيةمدا  مادةى  سَييةمي 
سةربازييء  دامودةزطاي  حيزب  نابَيت 
ثَيضةوانةى  ضةكي  سةربازييء  شَيوة 
ياساي هةبَيت، ئةوة لة كاتَيكداية هةريةك 
تايبةتى  ه��َي��زي  ث��ارت��ى،  يةكَيتيء  ل��ة 
ضةكي  جبةخانةو  خاوةنى  هةيةو  خؤيان 

جؤراوجؤرى خؤيانن.
ح��اك��م ت��اري��ق رةش��ي��د ط���ةردي، 
وةزارةتى  ديواني  طشتيى  بةإَيوةبةرى 
ناوخؤى حكومةتى هةرَيمي كوردستان، لة 
لَيدوانَيكدا بؤ رؤذنامة، نكؤَلي لةوة ناكات 
زؤر  لة  نةكراوة  جَيبةجآ  ياساية  ئةو  كة 
زؤربةى  ئَيستاش  تا  نموونة  »بؤ  بإطةيدا: 
بارةطاى  لة  كوردستانييةكان  حيزبة 
حكوميدانء بيناى حكومييان داطيركردووة، 
كة ئةوةش ثَيضةوانةى ياساكةيةو ثارتىء 
حاَلةتة  لةو  زؤري��ان  ثشكى  يةكَيتيش 

هةية«.

باس لةوةش دةكات، كة ئةوة ثرسيارى 
لة ياساكةدا  ئةوة دروست دةكات كة يان 
رةضاو  هةرَيم  ك��وردء  ميللةتي  واقيعى 
كردووةء  خؤمان  لة  فَيَلمان  يان  نةكراوة، 
بنةماكانى  لة  زؤر  كة  داناوة  قانوونَيكمان 
ئةو  ضونكة  ديموكراتيترة،  ديموكراتى، 
ثَيشتر  كة  دانرا  حيزبانة  ئةو  بؤ  ياساية 

دةبوو  ثَيكهَينابوو،  كوردستانييان  بةرةى 
ئةو  كة  رةضاوبكرداية  ئ��ةوةى  ياساكة 
هةبوو،  تاكاليةنةمان  فيدراَلييةكى  كاتة 
ديفاكتؤ  حكومةتيش  ثةرلةمانء  تةنانةت 
 ،)2005( »دواى  دةَلَيت:  هةروةك  بوون، 
هاتنةكايةوة  قانوونييةكانمان  دامةزراوة 
عَيراقي،  دةستوورى  ثةسةندكردنى  ثاش 
بؤية دةبَيت ياساكان بةثَيى ئةو دةستوورة 
كوردستانيش  ثةرلةمانى  دابإَيذينةوةء 
ثَيداضوونةوة بةو ياسايةدا بكاتء ئةو كاتة 
لة رَيطاى حكومةتةوة فشار دروستبكرَيتء 
ثةرلةمانتارةكان جةخت لة حكومةت بكةن، 
كة ئةو ياسايةو سةرجةم ياساكانى تريش 

جَيبةجَيبكرَينء رَيزيان لَيبطيرَيت«.
زانا  د.  ب��ةرام��ب��ةردا،  لة 

»ئةو  ثَييواية:  رةئ���وف، 
هةرَيمى  لة  كة  ثرؤسةيةى 

كوردستاندا هةية، ثرؤسةيةكة 
ب���ؤ وردوخ����اش����ك����ردنء 

ثَيشَيلكردنى ياساكان لة هةرَيمى 
لة  حيزب  ئَيستا  تا  كوردستانداء 

بة  كاردةكات،  ياساكان  دةرةوةى 
قؤناغي  كة  ثارتى  يةكَيتيء  تايبةت 

دةرضوونى  ثَيش  لة  دروستبوونيان 
ئةقَلييةتء  هةمان  بة  ياساكةوةيةء 

كة  كاردةكةن،  كاتةوة  ئةو  بيركردنةوةى 
ئةوةش بؤ قؤناغي دواى راثةإين نابَيتء 
تايبةتيان  سةربازيي  هَيزي  ئةوان  ئَيستا 
ئةوةيان  نابنء  ياسا  ثابةندي  هةيةو 
خؤيان  بؤ  ياساية  ئةو  كة  كردووة  لةبير 
بة  نةتوانراوة  ئَيستا  تا  بؤية  دةرك��راوة، 

ياسا كؤنترؤَلى ئةو دوو حيزبة بكرَيت«.
ئاماذة  رةشيد،  تاريق  حاكم  هةروةها، 
راب��ردوودا،  م��اوةى  لة  دةك��ات:  ئةوة  بؤ 
س��روش��ت��ى ث��َي��ك��ه��ات��ةى ح��ك��وم��ةتء 
ثارتى  يةكَيتيء  لة  كة  ثةرلةمانيش، 
لَيثَيضينةوة  لةوةى  بووة  رَيطر  ثَيكهاتووة، 
بؤ جَيبةجآ نةكردنى ئةو ياساية بكرَيتء 
وتي: »دةبَيت واقيعي بينء دةتوانين بَلَيين، 
ذيانى  ثراكتيزةكردنى  كة  تَيدةطةين  ئَيستا 

بؤ  ئ��ةوةش  فةزَلي  ضؤنةء  ديموكراسي 
بةرةنطاريى  كة  دةطةإَيتةوة،  ئؤثؤزسيؤن 
دةي��ةوَي��ت  ك��ة  ببينةوة  كةسَيك  ه��ةر 
سةرثَيضى ياسا بكات لة هةر ثلةو ثايةيةكي 
جَيطةى  ئةوةش  بَيت،  حيزبيدا  حكومييء 
ئؤثؤزسيؤن  ثَيمباشة  دةستخؤشييةء 
ئةو  هةموارى  بجوَلَينَيتء  مةسةلةية  ئةو 

ياساية بكرَيت كة لةطةأل واقيعي سياسيي 
ئةمإؤدا بطونجَيت«. 

بةإَيوةبةرى طشتيى ديواني وةزارةتى 
دواى  ئ��ةوةش��ى خ��س��ت��ةإوو:  ن��اوخ��ؤ، 
حيزبء  ناوخؤ،  ش��ةإى  دروستبوونى 
ب��وونء  يةكترى  تَيكةَلي  حكومةت 
ثارتى  يةكَيتىء  ثاشكؤى  حكومةتةكان 

بوون لة ناوضةكانى يةكتر، ئةوةش 
ئةو  كة  خؤشكرد  رَيطةى 

وةك  ح��ي��زب��ان��ة 
دةس��ةآلت��ى 

 ، م يةكة
َيك  ند هة

ش����ت ب��ؤ 
خؤيان قؤرغ 

بكةن لة هةموو 
رووةك��ان��ةوة، 

ب��ؤي��ة ب��ةه��ؤى 
ئ����ةو م��ل��م��الن��آ 

ئةو  سياسييةوة، 

ياساية جَيبةجآ نةكراوة.
ياساكةو  جَيبةجَيكردنى  ل��ةب��ارةى 
لةاليةن  ياساكةش  لَينةثَيضينةوةى 
وةزارةتةكةيانةوة، حاكم تاريق، رايطةياند: 
»ئَيمة وةك وةزارةتى ناوخؤ، لةذَير ضةترى 
حكومةتدا، كة ثةرلةمان دروستى كردووة، 
ضونكة  دةطرين،  ياسايةك  هةموو  رَيزى 
هاوكاريىء  ئَيمة  خةَلكةء  دةنطي  ئةوة 
طفتوطؤي هةموو فراكسيؤنةكان دةكةينء 
ئامادةى جَيبةجَيكردنى هةموو ياسايةكين 
كة ثةرلةمان دةريدةكات، ضونكة سةرجةم 
خةَلكنء  نوَينةرى  ثةرلةمان  ئةندامانى 
دةبَيت  دةريدةكةن،  ئةوان  ياسايةى  ئةو 

جَيبةجَيبكرَيت«.
ليذنةى  ئةندامةكةى  خؤيةوة،  لةالى 
رايطةياند:  كوردستان،  ثةرلةمانى  ياسايي 
فشارَيك  نةتوانَيت  ثةرلةمانَيك،  ئةطةر 
ئةو  جَيبةجَيكردنى  بؤ  بكات  دروس��ت 
ئةوا  دةري��ك��ردوون،  خؤى  ياسايانةى 
نيية،  ثَيويست  ثةرلةمانة  ئةو  بوونى 
نوآ  ياساى  ناكات  ثَيويست  هةروةها 
جوانترين  دةكرَيت  ضونكة  دةرب��ك��ات، 
جَيبةجآ  كة  ب��ةآلم  دةرب��ك��ةي��ن،  ياسا 
ئَيستادا  لة  بؤية   ضيية،  سودي  نةكرَيت، 
ياسايي  ضاكسازييةكى  بة  ثَيويستمان 

هةية، بةمةرجَيك بتوانَيت ضوارضَيوةيةكي 
دياردة  ئةو  هةموو  بؤ  دابنَيت  ياسايي 
روودةدةن،  كوردستاندا  لة  سياسييانةى 
حكومةتء  لة  حيزب  جياكردنةوةى  وةك 
حكومةت  سةر  خستنة  فشار  هةروةها 
لة  ياسايانةى  ئ��ةو  جَيبةجَيكردنى  بؤ 

ثةرلةمانةوة دةرضوون.
لة  »ئَيمة  د. زانا هةروةها، وتيشي: 
ئومَيدةوارين  ط��ؤإان،  فراكسيؤنى 
لةثَيناو  دابَينين  ثالنَيك  بتوانين  كة 
ثَيشكةشي  ياساييء  ضاكسازيي 
ث��ةرل��ةم��ان��ى ك��وردس��ت��ان��ى 
ئةوة  لةسةر  جةخت  بكةينء 
ياسايانةى  ئةو  كة  بكةين 
خؤيان  وةك  دةردةض��ن، 
هةموو  جَيبةجَيبكرَينء 
اليةك ثابةندبن ثَيوةى، 
ف��ةرم��ان��دارةك��ان 
ل��ةث��َي��ش ف��ةرم��ان 
ب������ةس������ةردا 

كراوةكان«.

hewal.rozhnama@gmail.com
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يةكيَتيء ثارتى، بة ئاشكرا ياساي حيزبةكان ثَيشَيل دةكةن
ياساكة جيَبةجآ ناكرَيتء وةزارةتى ناوخؤش ناثرسيَتةوة

ثةرلةمانتارَيكى 

ليذنةي ياسايي: 

ئةطةر  سةرثَيضى ئةم 

ياساية كرا، دةبَيت 

وةزارةتى ناوخؤ 

سكاآل لةسةر ئةو 

حيزبانة تؤمار بكات

بةإَيوةبةري طشتيي ديواني وةزارةتي ناوخؤ: 
ئَيستا تَيدةطةين كة ثراكتيزةكردنى ذيانى ديموكراسي ضؤنةء فةزَلي 

ئةوةش بؤ ئؤثؤزسيؤن دةطةإَيتةوة كة بةرةنطارى هةر كةسَيك ببينةوة 
كة دةيةوَيت سةرثَيضى ياسا بكات



سازدانى: ئارام جةمال

ئاشوور يةَلدا، كةسايةتى 
سةربةخؤى مةسيحييةكانء 

ئةندامى ليذنةى باآلى 
جَيبةجَيكردنى مادةى )140(، باس 
لة خراثيى رةوشى مةسيحييةكان 

دةكاتء نزيكي ثةيوةندييان لة 
كوردةوة بؤ ئةوة دةطةإَينَيتةوة، 

كة هيض حيزبَيكى مةسيحى لة 
هةَلبذاردنةكاندا ناتوانَيت دةنطى 
ثَيويستء كورسى بةدةستبهَينَيت 
ئةطةر لةطةأل اليةنَيكى كورديدا 

هاوثةيمانَيتى نةبةستَيت.

دؤخى  بؤ  خوَيندنةوةت  رؤذنامة: 
كةركوك  بةطشتيىء  عَيراق  سياسيى 

بةتايبةتى، ضيية لة ئَيستادا؟
سياسيى  دؤخ��ى  بةطشتيى   *
ب��ةرةو  رؤذ  ل���ةدواى  رؤذ  ع��َي��راق 
ئةو  هةمان  كة  دةض��َي��ت،  خراثيى 
هةيةو  بوونى  كةركوكيش  لة  دؤخة 
دةطةإَيتةوة  ئةوة  بؤ  هؤكارةكةش 
جياوازيى زؤر هةية لةنَيوان دروشمء 
تةنانةت  نةتةوةكان  اليةنء  ثرؤذةى 
خودى  سياسييةكانى  حيزبة  لةنَيوان 
نةتةوةيةكيش، بؤ نموونة ئةوةى ئَيستا 
لة ثَيكهَينانى حكومةت بةديدةكرَيت كة 
تةنانةت ناكؤكيية سياسييةكان لةنَيوان 
حيزبء اليةنة شيعةكان خؤياندا هةية، 
ض جاى ئةوةى بةراوردةكة بطوازيتةوة 
بؤ نَيوان نةتةوة جياوازةكان، هؤكارى 
بؤ  ناكؤكييانةش  جياوازيىء  ئ��ةم 
اليةنَيك  هيض  كة  دةطةإَيتةوة،  ئةوة 
ئامادةنيية تةنازول بؤ اليةنةكانى ديكة 
بةرنامةى  ثرؤذةو  دةيةوَيت  بكاتء 
فةرز  ديكةدا  بةسةر اليةنةكانى  خؤى 

بكات.
لة كةركوكيش ئةو كَيشانةى هةن، 
بةرةو  رؤذي��ش  بة  رؤذ  سياسينء 
خؤشبةختانة  بةآلم  دةضن،  زيادبوون 
بؤ  نةطوازراونةتةوة  كَيشانة  ئةم 
سياسةتء  ل����ةدةرةوةى  ش��ةق��امء 
كَيشةى  جياوازةكاندا  نةتةوة  لةنَيوان 

ئةوتؤ بوونى نيية.
رؤذنامة: بةوثَييةى ئةندامى ليذنةى 
باآلى مادةى )140(ى دةستووريى، ثَينج 
ساَلة نةتوانراوة ئةو مادةية جَيبةجَي 
ضارةسةري  بة  مادةية  ئةو  بكرَيت، 

كَيشةي كةركوك دةزانيت؟
هةموو  لة  لةوةداية  كَيشةكة   *

بةدوايدا  هةية  دةستوور  كة  دونيا 
عَيراقدا  لة  بةآلم  دةردةضَيت،  ياسا 
)140( مادةى  كَيشةى  ثَيضةوانةية، 

مادةيةكى  تةنيا  ك��ة  ئ��ةوةي��ة  ي��ش 
ياسا  ب���ةدواي���دا  دةس��ت��ووري��ي��ةو 
ئَيستا  تاكو  جطةلةوةش  دةرنةكراوة، 
لةسةر  هةية  زؤر  سياسيى  ناكؤكيى 
ثَييانواية؛  اليةن  هةندَيك  مادةكةو 
كارى  ديكة  هةندَيكى  بةسةرضووةو 
سياسيى  ئيرادةيةكى  واتة  دةكةن،  بؤ 
هاوبةشى لةسةر نيية بؤ جَيبةجَيكردن، 
دؤخة  بةم  بكراية  بةياساش  ئةطةر 
ضةند  مادةكة  ثاشان  نةدةطةيشت، 

قؤناغَيكةو ثَيويستى بةكات هةية.
رؤذنامة: لة عَيراقى دواى )2003(وة 
هةية  هاوبةش  بيركردنةوةى  نزيكىء 
ئةمة  مةسيحييةكان،  كوردو  لةنَيوان 

بؤضي دةطةإَيتةوة؟
هاوهةَلوَيستييانة  ئ���ةو   *
حيزبة  ن��َي��وان  هاوثةيمانَيتى  ب��ؤ 
حيزبة  ل��ةط��ةأل  مةسيحييةكان 
دةط��ةإَي��ت��ةوة،  كوردستانييةكان 
كةسايةتييةكى  م��ن  ه��ةرض��ةن��دة 
ئةوة  بؤ  هؤكارةكةشى  سةربةخؤم، 
حيزبانة  ئةو  ئةطةر  كة  دةطةإَيتةوة، 
لة  ناتوانن  نةبةستن،  هاوثةيمانيى 
بؤ  ثَيويست  دةنطى  هةَلبذاردنةكاندا 

كورسى بةدةستبهَينن.
بإوابوونى  كةواتة  رؤذن��ام��ة: 
كوردستانييةتى  بة  مةسيحيييةكان 

لة  ث��ش��ت��ط��ي��ري��ى  ك����ةرك����وكء 
ض  لة  عَيراق  لة  ك��وردى  سياسةتى 

ضوارضَيوةيةكداية؟
* من كةسايةتييةكى سةربةخؤمء 
مةسيحييةكان  هةموو  لةبرى  ناتوانم 
ئَيمة  بةطشتيى  بةآلم  بدةمةوة،  وةآلم 
نزيكيى  ياساداين،  دةستوورو  لةطةأل 
ثَيكةوةذيانى  بؤ  كوردةوة،  لة  ئَيمةش 
لةطةأل  ئَيمة  دةطةإَيتةوة،  مَيذوويي 
عةرةبء توركمانيش دةذينء بإوامان 

بة ثَيكةوةذيانة.
راب��ردوودا  ساآلنى  لة  رؤذنامة: 
هاوآلتييانى مةسيحى دووضارى هَيرشء 
زؤريش  خَيزانَيكى  بوونةوة،  ثةالمار 
كةركوكيان  موسألء  ثارَيزطاكانى 
هةرماون  مةترسييانة  ئةو  جَيهَيشت، 

لةسةرتان؟
* لةدواي )2003(وة مةسيحييةكان 
ك�����ردةوةى  زؤر  دووض�������ارى 
بوونةتةوةو  هةإةشة  توندوتيذيىء 
توندإةوةكانةوة،  رَيكخراوة  لةاليةن 
زؤربةى  زؤر،  قوربانيى  س��ةرةإاى 
هةرَيمى  بةرةو  مةسيحييةكان  خَيزانة 
دةرةوة  وآلت��ان��ى  ك��وردس��ت��انء 
لة  ترس  لة  جطة  ك��ردووة،  كؤضيان 
ديكةى  هؤكارَيكى  ئةمنييةكة،  دؤخة 
خزمةتطوزاريى  بَي  بَيكاريىء  بؤ 
دةطةإَيتةوة، ئةو كؤضة تاكو ئَيستاش 
هةنطاوَيكى  هيض  ضونكة  بةردةوامة، 
نييةو  ئ��ارادا  لة  دَلخؤشكةر  جديىء 

تادَيت  دؤخ��ة  ئ��ةم  واي��ة  ب��إواش��م 
بَيطومان  ئَيمةش  دةبَيتء  نالةبارتر 
عَيراق  ديكةى  هةركةمينةيةكى  وةك 
ناكؤكيية  ئايندةو  نادياريى  بةهؤى 
ئايندة  لة  ترسمان  سياسييةكانةوة 

هةية.
كؤتايي  لة  بإياربوو  رؤذنامة: 
دانيشتووان  سةرذمَيريى  مانطةدا  ئةم 
 )12( مانطى  بؤ  بةآلم  بدراية،  ئةنجام 
ئةم  دواخستنى  تؤ  راى  بة  دواخ��را، 

ثرؤسة طرنطانة بة زيان ناشكَيتةوة؟
دةشكَيتةوة،  زيان  بة  بَيطومان   *
ثرؤسةيةكى  سةرذمَيريى  ثرؤسةى 
حكومةتة  ثالندانانى  بناغةى  طرنطةو 
لةكاتى  دةبوو  بوارةكان،  هةموو  بؤ 
خؤيدا ئةنجامبدراية، بةآلم ئةمجارةش 
رةتكردنةوةى  كاريطةريى  لةذَير 
دواخ��راو  ثرؤسةكة  اليةندا  هةنَيك 
راى  بة  دةكرَيت،  كةى  نيية  دياريش 
من ئةمةش جارَيكى ديكة بؤ ناكؤكيى 
ثَيكهَينانى  وةك  دةطةإَيتةوة  سياسيى 
مانط  شةش  لة  زياتر  كة  حكومةت 
تَيثةإيوة، بةآلم حكومةت ثَيكنةهاتووة 
دونياو  الى  نييةو  مانايةكى  هيض  كة 
كةوتووينةتة  نَيودةوَلةتييةكان  اليةنة 
ذَير ثرسيارةوةو ئةطةر ئةم ثرؤسانة 
ئةنجام نةدرَين، اليةنة نَيودةوَلةتييةكان 
دان بة عَيراقدا نانَين، ثاشان ثةكخستنى 
بؤ  طةإانةوةية  ثرؤسانة  ئةم  هةموو 

خاَلى سفر.
تاكو  ت��ؤ  راى  ب��ة  رؤذن���ام���ة: 
بؤ  هةبووة  جديى  هةنطاوى  ئَيستا 
كةركوك،  كَيشةى  ضارةسةركردنى 
ثَيكهاتةكاندا،  لةنَيوان  بةتايبةت 
جؤرة  ض  بة  ثَيويستى  كَيشةكة  ئايا 

ضارةسةرَيك هةية؟
بة  ثَيويستى  كةركوك  كَيشةى   *
راستةوخؤو  طفتوطؤى  دةستثَيكردنى 
يةكتركردن  بؤ  تةنازول  تةوافوقء 
هةية، نةك هةراليةنةو بيةوَيت ئةوةى 
رابردوودا  لة  بيكات،  بةدَليةتى  خؤى 
بةآلم  ه��ةب��ووة،  ض��ارةس��ةر  هةوَلى 
بَيئاكام بوونء ثَيويستمان بة هةنطاوى 
اليةنى  كةى  تا  بةسة،  هةية،  جديى 
بؤ  ضارةسةرمان  بيةوَيت  دةرةكيى 
سةثاندنى  هةوَلى  ياخود  بدؤزَيتةوة، 
اليةنةكانى  بةسةر  خؤى  داخوازيى 
نيية  دياريش  بسةثَينَيت،  ديكةدا 
سبةى ضى روودةدات، بةآلم بةهيوام 
ئيرادةيةكى سياسيى بةهَيز بَيتة ئاراوة 
بؤ ضارةسةركردنى كَيشةى كةركوك.

ئاشوور يةَلدا، ئةندامى ليذنةى باآلى مادةى )140(:

مةسيحييةكان ترسيان لة ئايندةيان هةية

hewal.rozhnama@gmail.com
9ذم��ارة )604( سَيشةممة 2010/10/19 كةركوكء ناوضةدابِراوةكان

شاآلو محةمةد- كةركوك 

ئةنجومةني  ليذنةي  ثَينج  ئَيستا  تا 
بةهؤي  سةرؤكنء  بآ  كةركوك،  ثارَيزطاي 
كة  ثَيدةضَيت  الوازيشةوة،  كةمتةرخةمييء 
ئةنجومةنةكة  ليذنةي  ذمارةيةك  سةرؤكي 

بطؤإدرَين.
بةسةر  ساأل  ثَينج  تَيثةإبوونى  دواى 
هةَلبذاردنء ثَيكهَيناني ئةنجومةنى ثارَيزطاى 
ليذنةكانى )نةوتء غاز،  ئَيستا  تا  كةركوكدا، 
ئةمنيىء ئاسايش، ثرؤذةكان، ذنان، نةزاهة(، 
ئةوةش،  ضارةسةري  بؤ  سةرؤكنء  بةبآ 
ئةنجومةنى  ناو  ثَيكهاتةكانى  لة  ليذنةيةك 
ثارَيزطاى كةركوك، ثَيكهَينراوة بؤ دياريكردنء 
ض��اوةإوان  ليذنةكانء  بة  ثَيداضوونةوة 
كةمتةرخةميى  الوازيىء  بةهؤى  دةكرَيت، 
ثؤستى  لة  طؤإانكاريى  ليذنةيةكةوة،  ضةند 

سةرؤكء ئةنداماني ليذنةكاندا بكرَيت.
سةرؤكى  جَيطرى  تاَلةبانى،  رَيبوار 
ئةنجومةنى ثارَيزطاى كةركوك، بة رؤذنامةى 
راطةياند: داواكاريى هةية كة ثَيداضوونةوة بة 
ليذنةيةك  ضةند  ضونكة  بكرَيت،  ليذنةكاندا 
كارةكانى  هةية  ئةندام  يان  سةرؤكن،  بةبآ 
ليذنةكان،  لةناو  هةية  جياوازيى  نييةء  ديار 
سةرى  زؤر  ليذنةكان  لةناو  ئةندام  هةندَيك 
هةندَيك  ليذنةيةكةو  ضةند  ئةندامي  قاَلةو 

ئةنداميش، ئةندامي هيض ليذنةيةك نيية.

تاَلةبانى، ئاماذة بةوةش دةكات: »بةهؤى 
كار  نةكردني  دابةش  ثةيوةنديىء  نةبوونى 
ليذنة  هةروةها سةرؤك  ليذنةكاندا،  لةنَيوان 
ناكات،  ليذنةيةكدا  هيض  لة  بةشداريى  هةية 

بؤية ثَيويستمان بة ثَيداضوونةوة هةية«.

هةروةكو ئةندامانى ئةنجومةنى ثارَيزطاى 
كةركوكيش بةثَيويستي دةزانن، بةهؤى ئةو 
ئازار  مانطى  هةَلبذاردنى  كة دواى  طؤإانةى 
روويداو ضةند ئةندامَيكى ئةنجومةنى ثارَيزطا 
بوونةتة ئةندامي ثةرلةمانى عَيراقء الوازيى 

بةكاري  ثَيداضوونةوة  ليذنةيةك،  ضةند 
ليذنةكاندا بكرَيت.

ئةحمةد عةسكةرى، ئةندامى ئةنجومةنى 
وت:  رؤذنامةى  بة  كةركوك،  ثارَيزطاى 
سةرؤكي  لةسةرةتاوة  ليذنةيةك،  »ضةند 

دةوريي  بةشَيوةى  نةبووةء  هةميشةييان 
بووة، ضةند مانط جارَيك ئةندامَيك سةرؤكي 
ليذنة بووة، وا بإيارة ثَيداضوونةوة بة هةموو 
ليذنة  هةندَيك  ضونكة  بكرَيت،  ليذنةكاندا 
هةية ئةندامةكانيان الوازنء  كاريان كةمةء 
لة  ضاالكن  ليذنةيةك  ضةند  ثَيضةوانةى  بة 

كارةكانياندا«. 
ئةندامَيكي  ضةند  ئ���ةوةي  ب��ةه��ؤي 
ئةندامي  بة  كةركوك،  ثارَيزطاي  ئةنجومةني 
لةبري  هةَلبذَيردراونء  عَيراق  ثةرلةماني 
ئةندامي  بوونةتة  ن��وآ  كةساني  ئ��ةوان 
رَيكخستنةوةي  ثَيداضوونةوةو  ئةنجومةن، 

ليذنةكان بةثَيويست دةزانرَيت.
هاوآلتييانى  راب����ردوودا  م��اوةى  لة 
ك��اراك��ردن��ى  داواى  ك��ةرك��وك،  ش���ارى 
كة  كرد،  كةركوكيان  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى 
شارةكةء  تةشريعى  دةسةآلتَيكى  وةك��و 
داواكاريى  ئاستى  لة  تا  خؤإَيكخستنةوةي 

هاوآلتييانء خةَلكى شارةكةدا بَيت. 
سةرؤكى  جَيطرى  تاَلةبانى،  رَيبوار 
هاوإاية  كةركوك،  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى 
لةطةأل بؤضوونى هاوآلتييانى شارةكةو وتى: 
»ئةو ليذنانةى تا ئَيستا بةبآ سةرؤكن، كاريان 
ثارَيزطا،  ئةنجومةنى  ئةداى  سةر  كردووةتة 
هةية،  ئةنجومةن  ئةندامي  لةوةى  ئةمة جطة 
شةكةتء  بةتةواويى  ليذنةيةكةء  لةضةند 
لة كاتَيكدا ئةندامي ئةنجومةن  ماندوو بووة، 

هةية، لة بَيكاريدا بَيزاربووة«.

طؤأانكاريي لة ئةنجومةني ثارَيزطاي كةركوكدا دةكرَيت

سةربةرز طةرمياني

هةَلوةشاندنةوةي  عَيراق(ء  رزطاريي  )ثرؤسةي  ل��ةدواي 
وةكو  كةركوك  ثارَيزطاي  لة  ثؤليس  دةزط��اي  ثَيكهاتةي  فيعليي 
سةرجةم ثارَيزطاكاني ديكةي ذَير دةسةآلتي رذَيمي ثَيشوو، حيزبة 
كوردستانييةكان دةستيان طرت بةسةر ئةم دةزطايةدا وةكو سةرجةم 
فةرمانطةو دةزطا رةسمييةكاني ديكة. لةم قؤناغة نوَييةدا، بةهاوكاريي 
فةرماني  ئةركء  هةيكةلييةتء  )ئةمريكييةكان(،  هاوثةيمانان  هَيزي 
ئةم دةزطا بةرثرسة لة ئاسايشء ئاراميىء هَيمنيي ناوخؤ سةرلةنوآ 
بةر  فةرماندةيةوة  بة  سةرةكييةكاني  ثؤستة  زؤربةي  داإَيذرايةوة، 
لةدوا  هةروةكو  كةوت،  هاوثةيمانةكاني  كوردييةكانء  ثارتة  ليستي 
هةَلبذاردني  لة  بةشدارييان  برايةتي(  )ليستي  بةناوي  هةَلبذاردن 

ئةنجومةني ثارَيزطادا كرد.
لةدواي تَيثةإبووني ئةم ضةند ساَلة، ئةطةر بةضاوَيكي وردبينانةي 
نَيو ئةم  ثَيكهاتةو ئاستي ضاالكييء ديسثلين�ي  رةخنةطرانة بإوانينة 
دةزطاية، زؤر بةإووني واقيعَيكي تاَلمان بؤ دةردةكةوَيت لةم بوارةدا، 
ثؤليس لة هةر وآلتَيكدا بَيت: هَيماو سيمبول�ي ياسا، رَيساء رَيزلَيطرتنء 
ئةم  تاضةند  لة كةركوكدا هةية،  لةم دةزطايةي  ئايا  جَيبةجَيكردنَيتي، 

راستيية بةرجةستة دةبَيت؟ ئةطةر نا، هؤو هؤكارةكاني ضين؟
هةروةكو زانراوة، دامةزراندن لة هةر فةرمانطةيةك بَيت، دةبَيت 
دوابإيارء  بإوات،  ثةيوةنديدارةكانيدا  دةزطا  حيزبء  فيلتةري  بة 
ئةو  بنةماية:  ئةم  لةسةر  هةر  ئةمانداية،  دةسةآلتي  لة  رةزامةنديي 
دةزطايةدا  لةم  عَيراق(  رزطاريي  )ثرؤسةي  لةدواي  كةسانةي  تاكء 
هةَلبذاردةي  ثارَيزطاكة،  ثَيكهاتةكاني  سةرجةم  لة  دام��ةزراون 
طياني  لةبةرئةوةي  تايبةتييةكانيانن،  دةزطا  حيزبييانةو  اليةنة  ئةم 
بةسةر  زاَلة  دةستةطةريي  مةحسوبييةتء  شةخسيىء  ئيعتيباراتي 
بؤية  بإياري طشت حيزبة سياسييةكانمان،  كارو ضةق�ي  بةرنامةي 
سياسييء  ثَيشينةي  ناوبانطء  ثيشةييء  مةرجي  بةهةندوةرطرتن 
وايكردووة  ئةمةش  مةبةستة،  ئةم  بؤ  نةماوة  لةئارادا  كؤمةآليةتي 
مةحكومكراو  تاوانبارو  بةضةندان  دةزطايةدا،  ئةم  ريزةكاني  لةنَيو 
بةتاواني ئابإوبةر لةسةردةمي رذَيمي ثَيشوو، كةساني سةر بةدةزطا 
سةركوتكةرةكاني رذَيمي ثَيشوو كة دةستيان هةبووة لة ئازارداني 
لة دواجاردا وَينةو سيماي ئةم دةزطاية  ببَيتةوة،  هاوآلتييان، جَييان 
ثَيكهاتة  لةالي  ناوةندةكانء  لة سةرجةم  كةركوكداو  لةناو شةقامي 
جياجياكاني، ناشيرينء قَيزةون بَيت، تةنانةت ئةو تاوانانةي رؤذانة 
طةورةكاني  تاوانة  لة  هةر  دةدةن،  روو  لةناو شارو شارؤضكةكاندا 
كوشتن، دزيي، رفاندن، تا دةطاتة سووكة تاوان لةاليةن ئةم تاكانةي 
ثؤليسةوة ئةنجام بدرَين، يان ثشتطيريي بكرَين، ديارة بة ئاطاداريي 
هاوكات  دةزطاكة،  ناو  دةستإؤيشتووةكاني  كاربةدةستة  ئةفسةرو 
لةطةأل سةرهةَلداني دياردةي طةندةَلي�ي زؤر بة بةرفراواني لةاليةن 
ئةم كاربةدةستء ئةفسةرانةوة، كة هةر هةمووي لةإووي ياساييةوة 
طشتيي  ماَل�ي  موَلكء  بةهةدةرداني  طةندةَلي�يء  خانةي  دةضَيتة 
ئةركء  بةجَيطةياندني  لة  كةمتةرخةمي  بةرتيلخواردنء  )دةوَلةت(ء 

فةرمانةكان.
حيزبة  شاني  لةسةر  ثَيويستة  ئةركَيكي  ساتانةدا  لةم  ئةوةي 
كوردستانييةكان، ئةوةية كة ضاوثياخشادنةوةيةكي جدييء دَلسؤزانة 
لةسةر  دةرس��ةد  سةد  كة  دةزطاية،  ئةم  ضاالكيي  ئةداو  بة  بكةن 
)ليستي برايةتي( ئةذمار كراوة، ئاَلوطؤإي شياوء لةجَيخؤدا بكةن بؤ 
طةشكردنةوةي رووي ئةم دةزطاية، لة هةمانكاتدا البردنء راثَيضكردني 
ئةو ئةفسةرو تاكانةي ثؤليس كة تاوانيان بةسةردا دةسةلمَيت، بةرةو 

دادطاو دةستي ياساء لَيثرسينةوة.
ئايا ئةم داواو خواستء ئاواتانة، دَينة دي؟! ضاوةإوانين...

تَيإوانينَيك بؤ رؤَلى
دةزطاي ثؤليس لة كةركوكدا



سازدانى: رؤذنامة

مةولود باوةمراد كارطَيرى مةكتةبى 
سياسى يةكطرتووى ئيسالميى 

كوردستان، دةربارةى دؤخى سياسيى 
ئَيستاى هةرَيمء ثةيوةنديى حيزبةكةى 
لةطةَل ثارتىء اليةنة سياسييةكاندا بؤ 

رؤذنامة دةدوَيت.

سياسيى  ملمالنَيى  بةهؤى  رؤذنامة: 
بارودؤخى  ئؤثؤزسيؤنةوة،  دةس��ةآلتء 
ب��ةرةو  خةريكة  ه��ةرَي��م  سياسيى 
ئةمةش  بإوات،  مةترسيدار  قةيرانَيكى 
دواى ثَيداطريى دةسةآلت بؤ تَيثةإاندنى 
ياساى دةستةى هةَلبذاردنى هةرَيم، ئَيوة 
ض خوَيندنةوةيةكتان بؤ ئةم دؤخة هةية؟

لةو  وةآلمةكةم  دةبينم  بةثَيويستى   *
بةشء  هةر  كة  دةسثَيبكةم،  راستييةوة 
نيية  داب��إاو  سياسيى  ثرؤسةى  كةرتَيكى 
ضؤنيةتى  شَيوازء  ئةو  طشتيى  كؤى  لة 
سياسيى  نوخبةى  كة  سياسةتكردنةى 
دةس��ةآلتء  بؤ  هةرَيمة  ئةم  حكومإانيى 
ساَلى  ضةند  لة  هةرَيمى  طشتيى  ئيدارةى 
طوَيرةى  بة  بةرهةمهَيناوة  راب���ردوودا 
بؤضوونء تَيطةيشتنةكانيان لة دروستكردنى 
دةشنيشانكردنى  سياسيىء  ب��إي��ارى 
ديدء  ئةو  لةكاتَيكدا  طشتييدا،  بةرذةوةنديى 
ئةم  دةسةآلتى  ساَلة  ضةند  كة  بؤضوونةى 
هةرَيمةى ثى بةإَيوة دةضَيت ناتوانيت لة هيض 
جَيطةء طؤشةيةكى دنيادا وَينةء هاو شَيوةى 
ببينى نة لة رووى تيؤرييةوةء نة لة رووى 
بؤ  ثَيوةرَيك  بؤية  عةمةلييةوة،  ثراكتيكىء 
لَيكدانةوةى  بؤ  ئامرازَيك  هةَلسةنطاندنء 
هةَلوَيستء بإيارةكانى ئةم فؤإمة دةسةآلتة 
دةستناكةوَيت، لةبةر ئةوة ناضار دةبَيت هةر 
لة  سياسيى  كردةيةكى  ثَيشهاتء  رووداءء 
ديدء تَيطةيشتنى نوخبةى حوكمإانةوة سةير 
سياسيىء  بإيارى  بؤ  بخوَينينةوة  بكرَيتء 
كاتء  ساتء  لةو  طشتيى  بةرذةوةنديى 

جَيطةيةدا كة روودةدةن.
زادةى  ناوخؤيى  سياسيى  قةيرانى 
كة  كؤمةآليةتييةية،  سياسيىء  ذينطة  ئةو 
ساَلة  ضةند  هةرَيم  حومكإانيى  دةسةآلتء 
سياسيى  واقيعَيكى  كةلتوورء  كردوويةتية 
كاية  سياسيىء  دؤخى  بةسةر  سةثَينراوء 
سياسييةكةى هةرَيمدا زاَلبووة، بؤية دةبينى 
سياسيى  هةَلآليةكى  كَيشةء  نانةوةى  بةبآ 
بةسةر  ناتوانن  ئؤثؤزسيؤن  دةس��ةآلتء 
بضووكترين كَيشةى جياوازيى ديدء بؤضوونى 
جياى نَيوانيان لة ثرسَيكدا بطةنة ئةنجامَيك، 
بةيةكطةيشتنةوةى  خاَلى  لة  طوزارشت  كة 

تَيطةشتنة جياوازةكان بكات بؤ بةرذةوةنديى 
لة  كة  ئاسايى  دةرئةنجامَيكى  وةك  طشتيى 
ديدء  راء  بةرةى  بَينةء  طفتوطؤء مشتومإء 
خةَلكى  نوَينةرانى  جياوازةكانى  بؤضوونة 
ثةرلةمان  بةمةش  دةكةوَيتةوة،  كوردستان 
نةتةوةيىء  كؤدةنطيى  ضوارضَيوةى  بكاتة 

نيشتمانيى. 
من نامةوَيت باسى ئةو كَيشةيةى ئَيستا 
لة طفتوطؤكردنى ياساكةدا لةسةر  بكةم، كة 
رَيذةى دةنطدان بة ئةندامانى دةستةى باآلى 
بووة،  دروست  هةَلبذاردنةكان  كؤمسيؤنى 
ضونكة لةطةأل طرنطيى زؤرى كؤمسيؤنةكةء 
لة  سادةية  هَيندة  مادةية  ئةو  ياساكةيدا 
شةكليةكانى  رَيسا  بة  قانوونييةوة  رووى 
دةب��رَي��ت،  ن��او  ئؤرطانةكة  رَيكخستنى 
هةروةها ثةيوةنديى راستةوخؤى بة ذيانء 
لةوةش  نيية،  هاوآلتييانةوة  بةرذةوةنديى 
ئؤثؤزسيؤن  اليةنى  رَيذةيةى  بةو  زياتر 
دةنط  سَيى  لةسةر  دوو  دةك��ات  داواى 
مسؤطةر  ئَيستادا  لة  دةس��ةآلت  ليستى  بؤ 
دةبَيت، ئيتر ثاساوَيكى مةعقول لةثشت ئةم 
دةسةآلت  نيية  سياسييةوة  هةَلآل  كَيشةء 
ئةم  ئةوةية  بةَلكو راستتر  دةكات،  دروستى 
يان  طةورة،  ترى  كَيشةيةكى  هةر  كَيشةيةء 
بضووك دةرهاويشتةى سروشتى طرفتزايى 

طرفتى  ثَيكرد-  ئاماذةم  وةك  دةسةآلتة 
طشتيى-  بةرذةوةنديى  سياسيىء  بإيارى 
كؤبوونةوةى  ضوارضَيوةى  ثةرلةمان  ئيتر 
طومانء  بة  ئؤثؤزسيؤنة  هَيزة  ك��ةسء 
لةطةأل  راكانياندا  بؤضوونء  لة  نادَلنياكانة 
ببَيتة  ثرسَيك  هةر  ئاسايية  دةسةآلتداء 

سةرضاوةى كَيشةء نائارامييةك. 
هةر  هةإةشةى  ئَيوة  بةإاى  رؤذنامة: 
هةرَيم  ئؤثؤزسيؤنةكةى  اليةنة  سَى 
دةسةآلت  لة  طؤإان(  كؤمةأل،  )يةكطرتوو، 
فراكسيؤنة  ئيئتيالفى  لة  بؤ كشانةوةيان 
بةشدارينةكردن  كوردستانييةكانء 
ضةند  تا  ثارَيزطاكان،  هةَلبذاردنى  لة 
ث��ؤزةت��ي��ظء  سياسيى  ط��وش��ارَي��ك��ى 
دوواليةنةكةى  لة  ثراطماتيكييانةية 

دةسةآلت؟
كارتى  بةكارهَينانى  حاَلَيكدا  هةر  لة   *
كارء  ئامرازةكانى  لة  يةكَيكة  سياسيى 
جوَلةى هَيزَيكى سياسيي لة ملمالنَيى نَيوان 
بردنة  مةبةستى  بة  سياسييةكاندا  هَيزة 
ئامانجة  هَينانةدى  ثَيشةوةى خواستةكانىء 
ستراتيذييةكانيش،  تةنانةت  تةكتيكيىء 
ئاماذة  طشتيى  رَيسايةكى  وةك  ثَيويستة 
سياسيى  كارتى  بةكارهَينانى  بكةم  بةوة 
هةندآ  ق��ورسء  هةستيارء  بإيارَيكى 
جاريش ضارةنووسسازة، هةر هَيزَيكى نابآ 
لةذَير  وردكردنةوة،  وةستانء  لةسةر  بآ 
تَيثةإدا  دؤخَيكى  هةلومةرجء  طوشارى 

دةستى بؤ ببات. 
رؤذنامة: تائَيستا دةسةآلت مامةَلةيةكى 
واقيعبينانةى كردووة لةطةأل ئؤثؤزسيؤن 
ثرؤسةى  لةناو  طرنط  بةشَيكى  وةك 
ئةم  روون��ة  كة  ه��ةرَي��م��دا،  سياسيى 
ئؤثؤزسيؤنة ئؤثؤزسيؤنى وآلت نيية، بةَلكو 

ئؤثؤزسيؤنى دةسةآلتى جَيبةجَيكردنة؟

* با لة كؤتايى ثرسيارةكةوة دةستثَيبكةم، 
حيزبء  تَيكةآلوبوونى  دةسةآلت  مةطةر  بؤ 
دةسةآلتى وةك كَيشة سةيركردووةء بووةتة 
ئَيستة  يان  بيركردنةوةى،  جَيطةى ثرسيارء 
ثاش ئةو هةموو شَيوانء كارةساتة ئيداريىء 
كةوتووةتةوة  كَيشةية  لةم  طةندةَلييةى 
وةزير  وةكيل  وةزي��رء  رؤذط��ارى  لة  هةر 
رةخنةء  ئةمإؤى  تا  سةآلحيةتةوة  يةك  بة 
ئؤثؤزسيؤن  هاوآلتييانء  طازندةى  طلةيىء 
هةنطاوى ستراتيذيىء بإيارى ثَيويستى بؤ 
جياوازيى  تا  وةرطرتووة،  جياكردنةوةيان 
جطة  ئةمة  بكات،  وآلت  دةسةآلتء  لةنَيوان 
شتَيكى  ئؤثؤزسيؤن  ئةدةبياتى  طوتارء  لة 
لةو ضةمكة  يةكَيكة  لة خؤيدا  بةآلم  نيية،  تر 
قسة  بة  ثَيويستى  سياسييانةى  طرنطة 
لة  النيكةم  تا  هةية،  زؤرتر  لةسةركردنى 
هؤشياريى كؤمةَلطةء تاكى هاوآلتييدا كؤتايى 
هَيزء كةسء  ئةو  بةخائينكردنى  تؤمةتى  بة 
اليةنة سياسييانة بَينآ، كة بؤضوونء ديديان 
سياسةتطوزاريىء  لةطةأل  جياوازة  ناكؤكء 
بإيارةكانى دةسةآلتداء هاوآلتى لةوة بطات 
حكومةتء  بإيارةكانى  سياسةتء  دذايةتى 
نيشتمان  ن��ةت��ةوةء  دذاي��ةت��ى  دةس���ةآلت 
لة  زاَلة  كةلتوورَيكى  ئةمة  بةداخةوة  نيية، 

دةسةآلتةكانى خؤرهةآلتدا.

لةطةأل  ئَيوة  ثةيوةنديى  رؤذنامة: 
ئاستَيكداية،  ض  لة  طؤإان  بزووتنةوةى 
بة  هةست  ميدياكانةوة  لة  لةكاتَيكدا 

لةيةكترى نزيكييةكى ثَيويست ناكرَيت؟
ئَيمةء  نَيوان  ثةيوةنديى  واب��زان��م   *
بزووتنةوةى طؤإان جَيطةى ثرسيار نيية، كة 
ثةرلةماندا  لة  كوتلةكانمان  باشةء  ئاسايىء 
طفتوطؤكردنء  ث��َي��ك��ةوة  ه��اوك��اري��ىء 
بابةتةكانى  ل��ةس��ةر  ب��ي��روإاط��ؤإي��ن��ةوة 
ثةرلةمان لةنَيوانياندا بةردةوام هةية، ئةوةى 
زؤر  ثةيوةندييةكانمان  وَينةى  وايكردووة 
نةبوونى  بةهؤى  رةنطة  نةبَيت،  رووةوة  بة 
طؤإانةوة  بزووتنةوى  بةرثرسى  بارةطاو 

بَيت لة شارء ناوضة جياكانى كوردستاندا. 
رؤذنامة: ئَيوةن ناتانةوَيت زؤر نزيك 

ببنةوة، يان طؤإانة؟ 
بثرسين  ثَيضةوانةكةشى  دةكرَيت   *
بَيتةوة؟  نزيك  ئَيمة  لة  نايةوَيت زؤر  طؤإان 
يان هةلومةرجء ثَيويستييةكانى زؤرتر لَيك 
نزيكبوونةوة لةاليةن هةردووالوة نةبووةتة 
بؤ  دةستثَيشخةرى  اليةكيان  تا  ثَيويستى 

بكات. 
اليةنة  سَى  تائَيستا  بؤضى  رؤذنامة: 
بةشَيوةيةكى  هةرَيم  ئؤثؤزسيؤنةكةى 
رَيكخراو خاوةنى ثرؤذةو كارى هاوبةش 
وةكء  كة  ضين  هؤكارانة  ئةو  نين؟ 

ثَيويست ئةو دؤخةى نةخولقاندووة؟
ئةزموونى  تازةيى  هؤ  يةكةم  رةنطة   +
ئؤثؤزسيؤنبوونى ثةرلةمانى بَيت لة هةرَيمى 
ضوارضَيوةيةكى  ضونكة  كوردستاندا، 
ئةزموونكردنء  يةكتر  هاوبةش  رَيكخراوى 
دووةم  دةوَيت،  زياترى  يةكترى  بة  متمانة 
ئةم  نَيوان  هاوسةنطيى  جياوازيى  دةشَيت 
بَيت، ضونكة  ثةرلةماندا هؤكارَيك  لة  هَيزانة 
نين،  لَيكنزيك  زؤر  كورسييةكان  ذمارةى 

كة  فراكسيؤن  طةورةترين  خاوةنى  رةنطة 
بيرؤكةى  طؤإانة  بزووتنةوةى  فراسيؤنى 
وةهاى ال طةآلَلة نةبووبَىء دةستثَيشخةرى 
بةهؤى جياوازيى  رةنطة  نةكردبَيت،  وةهاى 
بيرء ئايديؤلؤذياء ديدى جياوازييانةوة بَيت 
بؤ شتةكان كة سةرةنجام رةفتارى سياسيىء 
جؤرى مامةَلةيان لة تةك ثرسةكاندا جياواز 
دةبَيتء بير لة دروستكردنى ضوارضَيوةيةكى 
هاوبةش بؤ ضاالكيية ئؤثؤزسيؤنييةكةشيان 
جياوازييانة،  ئ��ةو  ث��ةراوَي��زى  كةوتبَيتة 
نيية  رَيطةيةك  ئؤثؤزسيؤن  تر  هؤكارَيكى 
بؤ دةسكةوتةكانى دةسةآلتء حوكمإانيىء 
دةس��ةآلت،  لة  ثَيطة  ثؤستء  وةرطرتنى 
بةَلكو دابةشكردنى بآ بةشبوونة بة هيواى 
دةنطى  راى شةقامء  زياترى  بةدةستهَينانى 
بؤ  طوإخواردنةوة  مةبةستى  بة  جةماوةر 
بيةوَيت  داهاتوو، رةنطة هةراليةكيان  خولى 
بة جيا دةسكةوتى ثةرلةمانى بؤخؤى تؤمار 
خؤىء  دةنطدةرةكةى  رازيكردنى  بؤ  بكات 

بةدةسهَينانى راى شةقاميش.
رةنطة بة رَيذةى جياواز هةموويان بَيت، 
بةآلم ئةوةندةى من ئاطاداربم ئَيستا ئةطةرضى 
يان  رَيكخراو،  كوتلةيةكى  ضوارضَيوةى  لة 
نين،  ئؤثؤزسيؤندا  رَيكخراوى  بةرةيةكى 
بةآلم هاوكاريىء ثرسء راو طفتوطؤى باش 

لةنَيوانياندا هةية. 
ضاودَيران  لة  هةندَيك  رؤذن��ام��ة: 
ثَييانواية؛ ئَيوة وةك يةكطرتوو كة ئَيستا 
هةندَيكجار  ئؤثؤزسيؤنن،  اليةنَيكى 
بةرامبةر  لة  سياسييةكانتان  هةَلوَيستة 
سياسييةكان  ثَيشهاتة  نةرمةء  دةسةآلتدا 
دةخ��وازَى،  ئَيوة  لة  توندتر  هةَلوَيستى 
بةوثَييةى ئؤثؤزسيؤنن، رات لةوبارةيةوة 

ضؤنة؟
ئيسآلحيىء  سياسيى  حيزبَيكى  ئَيمة   *  
ئ��ةم��ةش  م��ي��ان��ةإةوي��ن،  ئيسالميى 
سياسيية  سيفةتة  خ��ةس��َل��ةتء  ك��ؤى 
دةكاتء  دةسنيشان  ئَيمة  جوَيكةرةوةكانى 
سياسييةكانى  رَيكخستنة  حيزبء  لة 
نةرميىء  كةواتة  دةك��ات��ةوة،  جيامان  تر 
كَيشة  ثرسء  لةطةأل  تةعامول  لة  مروونةت 
لةطةأل  رووداوةك��ان  لةطةأل  سياسييةكان، 

كؤمةَلطة  لةطةأل  تر  بوونةكانى  ق��ةوارةء 
لةطةأل  كؤمةَلطة  كؤمةَلةكانى  تاكء  لةطةأل 
قةيرانَيك،  كَيشةء  ئينحيرافء  جؤرة  هةر 
رةفتارى  لة  بنةإةتيية  سروشتى  بةشَيكى 
سياسيىء ستايَلى تايبةت بة كارء مامةَلةى 
خؤمانء ثَيوةى ثابةندين، نةك وةك هةندَيك 
طواية  كة  دةكةن،  دةرهةق  ئينسافيمان  بآ 
يان  اليةن،  ئةو  يان  حيزب،  ئةم  ترسى  لة 
حكومةتء دةسةآلتى هةرَيم، يان لةبرسانء 
بؤ دةسكةوت ناضارين هةَلوَيستء مامةَلةمان 
وانيية  كةم  زؤرء  نةخَير  بَيت.  ئارام  نةرمء 
ئةو  بونياديى  خةسَلةتى  لة  بةشَيكة  ئةوة 
حيزبةء جطة لة خواء خؤمان كةس دةستى 
لة دروستكردنى بإيارء هةَلوَيستى سياسيى 

ئَيمةدا نييةء ناشبآ- إن شاء اهلل-.
 

لةطةأل  ئَيوة  ثةيوةنديى  رؤذنامة: 
ئاستَيكداية،  ض  لة  يةكَيتى  ثارتىء 
ميدياكان لةم رؤذانةدا باسى ئةوةيان كرد 
نزيككردووةتةوة،  ئَيوة  لة  خؤي  ثارتى 

ئةم مةسةالنة ضؤنن؟
ه���ةردووال  ل��ةط��ةأل  ثةيوةنديمان   *
دةسةآلتء  ئؤثؤزسيؤنى  لة  ئَيمة  ئاسايية، 
ئةركء  لة  دةسةآلت  ثَيكهَينةرى  ئةوانيش 
واتَيدةطةين  ئَيمة  تَيدةطةين،  يةكتر  رؤَلى 
ئؤثؤزسيؤن يانى بةيةكطةشتنةوة-تواصل- 
جياوازةوة  ديدى  طوتارء  جَيطةى  ثَيطةء  لة 
دةسنيشانكردنى  سياسةتطوزاريىء  بؤ 
سةنطةر  ماناى  طشتييةكان،  بةرذةوةنديية 
لة يةكتر طرتنء شيرء تير لة يةكتر سوينء 

يةكتر نةفيكردن نيية.
برادةرانى  ئَيمةء  ثةيوةنديى  بةنسبةت 
ئاسايية،  ثارتى ديموكراتى كوردستان وتم؛ 
دواييةش  ئةم  كؤبوونةوةكانى  طفتوطؤء 
كَيشةكانى  ث��اش��م��اوةى  ب��ة  ثةيونديى 
طفتوطؤء  كة  لةنَيوانماندا  بوو   2005/12/6
بؤ  لةنَيوانماندا  ناوة  ناوة  كؤبوونةوةى 
لة  نةثضإاوة  هةبووةء  ضارةسةركردنى 
ماوةى رابردوودا تا لةم ضةند رؤذةى دواييدا 
طةشتينة ضارةسةرَيكى هاوبةشء هةردووال 

ثَيى إازيبووينء سوثاسيان دةكةين. 
دروستكردنى  ه��ةواَل��ى  رؤذن��ام��ة: 
لةاليةن  ئيسالميى  سياسيى  ثارتَيكى 
لة  ئيسالمييةوة  كةسايةتى  كؤمةَلَيك 
بةإَيز  كة  بآلوبووةتةوة،  ميدياكان 
سةركردةى  سديقى،  عةبدوإلةحمان 
تَيداية،  يةكطرتووى  دةستلةكاركَيشاوةى 
لةسةر  بةإَيزتان  زياترى  زانياريى 

بآلوبوونةوةى ئةم هةواَلة ضيية؟ 
شتى  ئاطادارى  كةم  زؤرء  بةإاستى   *

وانيم.
كؤمةَلطةى  ثَيتانواية  رؤذن��ام��ة: 
كوردستان زةرووريةتى بوونى ثارتَيكى 
بخوازَيت  ئيسالميى  مةيل  ديكةى 

ناوةكةشى  ثارتة  ئةم  ئةطةر  )لةكاتَيكدا 
ئيسالميى نةبَيت(؟

ئةوة  بةندة  دةزانيت  جةنابت  وةك   *
سةركردايةتىء  لة  ساَلة   )15( لة  زياتر 
يةكطرتووى  حيزبى  سياسيى  مةكتةبى 
ئةركء  كارء  لة  كردةيى  بة  ئيسالميدامء 
لة رووى  ئاطادارمء  ثَيويستييةكانى حيزب 
شتَيك  ب��واردا  هةمان  لة  ئةكاديميشةوة 
رةنطة  بؤية  بةدةستهَيناوة،  ثسثؤإيم  لة 
دووراييةكانى  بابةتيانة  رادةيةك  تا  بتوانم 
باس  لةوةى  بةر  لَيكبدةمةوة،  بابةتة  ئةم 
بكةم  حيزبةكة  ئاراستةى  ناوةإؤكىء  لة 
وةك لة ثرسيارةكةدا ئاماذةتان ثَيكردووة، 
بكةم  لةسةر ذيانء رؤَلى حيزب  قسةيةك 
قةيرانةكانى  كتَيبى  لة  ئَيستادا، هةروةك  لة 
نةك  ئةمإؤ  ثَيكردووة،  ئاماذةم  حيزبدا 
هةموو  ئاستى  لةسةر  كوردستان  لة 
توإةيىء  بَيزاريىء  دي��اردةى  ناوضةكة 
بة  حيزب  لة  وةإسبوون  دووركةوتنةوةء 
طشتيى لةاليةن هاوآلتييانةوة بةديدةكرَيت، 
ناكارايىء  ئةمةشدا  لةطةأل  هاوجووت 
ثووكانةوةء  بضووكبوونةوةء  زياتر 
ثةراوَيزكةوتنى حيزبة بضووكةكانيش ديارء 
بةلقةزيز،  عةبدولئياله  هةروةك  بةرضاوة، 
خوَينبةربوون  تووشى  حيزب  دةَل��َي��ت: 
حيزبى  دةطمةنة  زؤر  هاتووة-نزيف-ء 
تازة دامةزراوء ثَيكهَينراو بتوانَيت طةشةى 
لة  بةشَيك  نوَينةرايةتى  ئاستى  تا  ثَيويست 
لةدةرةوةى  ئةوانةشى  بكات،  هاوآلتييان 

دةسةآلتن رؤذ بةإؤذ ثةراوَيز دةكةون.
بوونى  باشتر  من  راى  بة  دووةميان، 
ثاش  خةَلك  مووضةى  بذَيويىء  ذي��انء 
طؤإانى رذَيمى بةعس ثَيشتر حيزب يةكَيك 
بؤ  هاوآلتى  داهاتى  لة سةرضاوةكانى  بوو 

بذَيويى ناضارى ئينتما بؤ حيزب دةبوو.
بزووتنةوةى  كاريطةريى  هؤء  سَييةم، 
لة  كة  سةربةخؤكان  نووسةرة  ط��ؤإانء 
لة  جةماوةر  بوغزاندنى  ناشيرينكردنء 

حيزب رؤَلى بةرضاويان هةبوو.
ذيانى  دؤخ���ةى  ئ��ةم  ئ��ةط��ةر  ئَيستا 
ماديىء  ثَيويستيية  ثاأل  بخةينة  حيزبايةتى 
مةعنةوييةكانى دامةزراندنى حيزبء ئةويش 
سياسييةكةى  كاية  كؤمةآليةتىء  ذينطة  لة 
ئةستةم  بة  بكرَيت،  دروست  كوردستاندا 
نوآ  حيزبَيكى  كؤمةَلطة  بَلَيين؛  دةتوانين 
كؤدةبَيتةوةء  دةورى  لة  دةكاتء  تةزكيية 
كؤمةَلطة  دةبَيت  ئةوتؤى  ديناميكييةتَيكى 

ببزوَينَيت.
ئةم  بكةين،  قسة  كوردى  بة  دةمةوَيت 
نوَىء  حيزبى  دروستكردنى  دةنطوباسةى 
كوردستاندا  لة  نوآ  ثارتَيكى  زةرورةت��ى 
لةذَير دووكاريطةريداية، يةكةم: كاريطةريى 
لة   )7/25( ث��اش  ط��ؤإان  ب��زووت��ن��ةوةى 
كوردستان، دووةم: كاريطةريى سةركةوتنى 
بةآلم  توركيا،  لة  تةنميية  عةدالةء  حيزبى 
دووبارةكردنةوةى  دَلنيام  لَيى  من  ئةوةى 
هاوشَيوةكانيان  ئةزموونةء  دوو  ئةم 
دةقاودةقء بةو شَيوازةى خؤيان دووبارة 
جَيطةيةك  هةر  لة  ناطرَيت،  سةر  نةبَيتةوة 
نةوشيروانء  كاك  وةك  سةركردةيةكى 
ذمارةيةكى بةرضاو لة هةظاآلنى لة قيادةى 
يةكَيتى  وةك  دةسةآلت  طةورةى  حيزبَيكى 
جيابوونةوة، وة لة هةر شوَينَيك ذمارةيةك 
سةركردةى وةك عةبدوَلآل طولء ئةردؤغان 
س��ةرؤك  خ��اوةن  فةزيلةى  حيزبى  لة 
ئةربةكان  نةجمةدين  توركيا-  وةزيرانى 
دةبات-  ناويان  دين  لة  هةَلطةإاوة  بة  كة 
ئةزموونانةش  ئةو  ئ��ةوا  جيابوونةوة، 

دووبارة دةبنةوة.
بةنسبةت ناوةإؤكى فيكريىء ئاراستةى 
سياسييةوة وا دةزانم لة كوردستان ئةوةندة 
ئاراستة  سياسيىء  فيكريىء  دابةشبوونى 
لة  كراوةية،  ئازادء  روونء  سياسييةكان 
راثةإينةوة تائَيستةش ذمارةيةك لة حيزبء 
طرووثء كؤمةَلةى ئيسالميى لة طؤإةثانى 
دةبَيت  هةبووة،  ئامادةييان  كوردستاندا 
ئيسالميى  بَيت،  روون  سياسيى  شوناسى 
مةشرةبء ئيسالميى مةيل ثاساوى بوونى 
لَيرة ئيسالميى ئيسالمييةء عةلمانى  نابَيت، 
ترى  وَيناكردنَيكى  ديدء  ئةطةر  عةلمانيية، 
سياسةتء  دينء  ثةيوةنديى  بؤ  هةبَيت 
ثاساوى  بكرَيتة  رابطةيةنرَيت،  روونى  بة 
جيايىء جياوازيى دةشَيت شتَيكى جياوازء 
نةوعيى بَيت، ئةطينا لةو حيزبء رَيكخستنة 
ئيسالمييانةى كة هةن زياتر ناكاتء باشتر 

نابَيت.
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دروستبوونى حيزبَيكى ديكةى ئيسالميى لة هةرَيم، 
لةذَير كاريطةريى بزووتنةوةى طؤإان عةدالةء تةنمييةدا دةبَيت 

ضـاوثَيكــةوتن

مةولود باوةمراد: دةسةآلت جياوازى لةنَيوان خؤىء وآلتدا ناكات

كَيشةكةمان لةطةَل 
ثارتى طةيشتة 

ضارةسةر
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سازداني: رؤذنامة

نووسةرو لَيكؤَلةري سياسيي، جةنطيز 
ئاكتار، واي دةبينَيت كة توركيا ئَيستا 

بةرةو هةموو اليةكان كراوةتةوةء تةركيز 
دةخاتة سةر طشت شوَينَيك لة جيهاندا، 

هةروةها دةيةوَيت لة طشت شوَينَيكى 
جيهاندا ئةكتيظ بَيت.

مشتومِر لةسةر ئؤتؤنؤمى ديموكرات 
لةاليةن ثةكةكةو بةدةثةوة 

بة ثرؤثؤزةَلَيكى طرنط دةزانَيتء دةَلَيت: 
نةك تةنيا بؤ كورد، بةَلكو بيرؤكةى 

المةركةزييةت لةثشت ئؤتؤنؤمى 
ديموكراسييةوة شتَيكة كة توركيا 

بةطشتيى ثَيويستى ثَييةتى.

رؤذنامة: دةربارةى مشتومِرة ناوخؤييةكانى 
توركيا، ثَيتواية كوردةكان، ض بةدةثةو ض ئةوانى 
دةكةن،  ديموكراسى  ئؤتؤنؤمى  داواى  كة  دى 
دةتوانن ئةو مافة لة دةستوورى نوَيى توركيادا 

بةدةستبَينن؟ 
ئؤتؤنؤمى  لةسةر  مشتومِرةى  ئةو   *
ب��ةدةث��ةوة،  ثةكةكةو  لةاليةن  ديموكرات 
ثرؤثؤزةَلَيكى طرنطة. نةك تةنيا بؤ كوردةكان، 
لةثشت  كة  المةركةزييةت  بيرؤكةى  بةَلكو 
ئؤتؤنؤمى ديموكراسييةوة شتَيكة كة توركيا 
ثَيويستة  توركيا  ثَييةتى.  ثَيويستى  بةطشتيى 
ببَيتة المةركةزيى، ضونكة ضيتر ناتوانرَيت لة 
يةك مةركةزةوة طشت توركيا بةِرَيوةببرَيت كة 
ئةنكةرةية. لةبةرئةوة لة سوودى طشت وآلتة 
كة ئيدارةيةكى المةركةزيى تةبةنى بكةن. بؤية 

هةموو  بةَلكو  كوردةكان،  تةنيا  نةك  ثَيمواية 
لَيدةبينن،  س��وودى  وآلتة  ئةم  هاوآلتييانى 
بخرَيتة  دةبَيت  المةركةزييةتة  ئةم  ب��ةآلم 
بؤئةوةى  دةستوورييةوة،  ضوارضَيوةيةكى 
المةركةزيى  ئيدارةى  بيرؤكةى  بَيت.  ياسايى 
بة  ثَيويستمان  بةآلم  نيية،  مةحاأل  شتَيكى 
لة  ئةوة،  بؤ  دةبَيت  دةستووريى  هةموارى 
دةستوورى نوَيدا كة بِريارة )2011(دا بخرَيتة 
المةركةزييةت  بيرؤكةى  ثَيويستة  زؤر  روو، 
بضةسثَينرَيت، بؤئةوةى لة داهاتوودا قبووَلى 

بيرؤكةى ئؤتؤنؤمى ديموكراسى بكرَيت. 
ثسثؤِرَيك،  نــووســةرو  وةك  رؤذنــامــة: 
كورد  كَيشةى  ضــارةســةرى  بة  طةشبينيت 
نووسةرة  لة  هةندَيك  كةمدا،  ماوةيةكى  لة 
توركةكان دةَلَين؛ توركيا هةرطيز هَيندة نزيك 
تؤ  كــوردةوة،  كَيشةى  ضارةسةرى  لة  نةبووة 

لةمبارةيةوة دةَلَييت ضى؟ 
لةنَيوان  هةية  رةزامةندييةك  ئَيستا   *
سياسييةكاندا بؤ ضارةسةرى كَيشةى كورد، 
كة  بكةم  توركيايةك  ثَيشبينيى  ناتوانم  بةآلم 
سةقامطير  سياسييةوة  ئابووريىء  لةِرووى 
كورد،  كَيشةى  ضارةسةركردنى  بةبآ  بَيت 
كَيشةكانى  ضارةسةرى  كليلى  كورد  كَيشةى 
ديكةية، بةآلم دةربارةى ئةوةى كةى توركيا 
ئةمة  دةك���ات،  ض��ارةس��ةر  ك��ورد  كَيشةى 
ثرسيارَيكى ترةو رةنطة سةدان ساأل بخايةنَيت 
بؤ ضارةسةر، هيض رَيطايةكى خَيرا نيية، دةبَيت 
ديالؤط  دةزطاى  بكرَيتء  مشتومِر  ديالؤطء 
بكرَيتء هةنطاوى وةك المةركةزييةتء  بينا 
بؤئةوةى  بكرَيت،  بةكورديى  ث���ةروةردة 
كَيشةى  بكةوَيت.  ثَيش  كَيشةكة  ضارةسةرى 
ضارةسةر  عَيراق  ئ��ةوروث��او  كوردةكانى 

كةمثى  كوردةكانى  طرووثى  كَيشةى  بكرَيت. 
مةخمور ضارةسةر بكرَيت، ئةمةش ثَيويستى 
ثَيويستة  هةية.  موساَلةحة  ئاشتبوونةوةو  بة 
بكرَيتء  بةندكراوةكان  دةرب��ارةى  طفتوطؤ 
يةكَيك  بدرَيت.  دادوةريى  دابينكردنى  هةوَلى 
لة كَيشةكان ئةوةية كة ضؤن جَيى كوردةكان 
توركيادا،  ياسايى  سيستمى  لة  دةكرَيتةوة 
بةآلم  دةك��ةن،  قسة  ك��وردى  بة  كوردةكان 
بوونَيكى ئاشكراى جةماوةرييان نيية. ئةمةش 
ثَيويستة  ياسايية،  طرنطى  ه��ةرة  كَيشةى 
ضؤنء  ببةخشرَيت.  ثَي  قانوونييان  وجودى 
كةىء لة ض دؤخَيكدا كوردةكان ضةك دادةنَين، 
ئةى ثاسةوانى طوندةكان )بةشَيكة لة سوثاى 
توركيا( ضةك دادةنَين. بؤية ثَيمواية كَيشةيةكى 
ضارةسةركردنى  بةآلم  ئاَلؤزة،  درَيذخايةنء 
كَيشة هَيندة طرنطة كة ثَيويستة سياسييةكان 
هةر لةئَيستاوة دةست ثَيبكةين. ثَيويستة ثَيش 
ثَيش  ناوضةية  ئةو  ئابووريى  شتَيك  هةموو 

بخرَيت. 
ثَيتواية  دةستثَيك،  خاَلى  وةك  رؤذنامة: 
موخاتةبةى  بنَيتء  ثةكةكةدا  دان  توركيا 

بكات؟
* لة سياسةتدا طشت شتَيك مومكينة، بؤ 
نموونة طرووثى وا هةبووة تيرؤريست بوون، 
بةآلم دواتر بوونةتة موخاتةبى حكومةتةكان. 
بة  ثَيويستمان  مومكينة،  شتَيك  هةموو  بؤية 
ثَيويستمان  بةَلكو  نيية،  طفتوطؤى راستةوخؤ 
بة طفتوطؤى ناِراستةوخؤية، كة ثَيمواية ئَيستا 
سلَيمانى  هةولَيرو  لة  دةزان��م  دةدات.  روو 
طفتوطؤ دةكرَيت بؤ ضارةسةركردنى كَيشةكة، 
طفتوطؤ  شَيوةكان  لة  بةشَيوةيةك  ئةمانةش 
دةربارةى ئةوة دةكةن. بؤية ثَيموانيية دةوَلةت 

بةشَيوةيةكى راستةوخؤ قسة لةطةأل عةبدوَلآل 
ئؤجاالن بكات كة دواجار ثَيشةواى ثةكةكةية، 
طفتوطؤ  ناِراستةوخؤ  بةشَيوةيةكى  بةآلم 
ئامانجةكانى  طرنطة  ئةوةى  دواجار  دةكرَيت. 
توركياو كوردةكانة، نةك جؤرى طفتوطؤكان. 

لةطةأل  وتووَيذ  رادةيــةك  ض  تا  رؤذنامة: 
ضارةسةرى  لة  دةبَيت  يارمةتيدةر  هةولَيردا 

كَيشةكة؟ 
* ديارة ئَيجطار طرنطة، بؤ هةر ضارةسةرَيك 
دةبَيت سةرؤكة كوردييةكانى عَيراق لةبةرضاو 
طفتوطؤكردن  سةردانء  دةبَيت  بؤية  بطرَيت. 
هةبَيت. كة ئَيستا هةية. من ئةوة هةَلدةسةنطَينم. 
كورد  كَيشةى  ناتوانَيت  توركيا  لةبةرئةوةى 
بكات،  ضارةسةر  تاكتيكى  بيركردنةوةى  بة 
هةبَيت  درَيذخايةنى  ستراتيذى  دةبَيت  بةَلكو 
بةكورتى  كَيشةية.  ئةو  ضارةسةركردنى  بؤ 
ثَيشوازيى لة ميانطيريى بةِرَيز بارزانى، وةك 
باشى  مةبةستى  كة  ديكة  ميانطيرَيكى  هةر 

لةثشتةوة بَيت، دةكرَيت. 
ثَيتواية  كورتخايةندا؛  ماوةى  لة  رؤذنامة: 
بؤ  بنَيت  هةنطاوَيك  ض  ثَيويستة  توركيا 
زؤر  هةنطاوَيك  ض  كَيشةكة،  ضارةسةركردنى 

طرنطة بؤ دةوَلةت لة روانطةى تؤوة؟ 
* باسى هةنطاوى ئابووريىء كةلتووريم 
سياسييةوة  ل��ةإووي  ئةطةر  ب��ةآلم  ك��رد، 
بدوَيين، دةستطيركردنى ئةندامانى كةجةكة كة 
دةزطايةكى كورديية، بوةستَينرَيت، ضونكة زياتر 
كَيشةكان دةورووذَينَيت. ئةمةش هةنطاوَيكى 
راستةوخؤيةو دةبَيت دةستبةجآ بنرَيت. دواتر 
باس لة كَيشةكانى ديكة بكرَيت كة باسمكردن، 
ئاشتةوايى  المةركةزييةتء  خوَيندنء  وةكو 

بخرَيتة ضوارضَيوةيةكى دةستوورييةوة. 

ئا: شاآلو فةتاح

مَيذوويةكى  سودان  باشوورى  كَيشةى 
درَي���ذى ه��ةي��ةو دةط��ةِرَي��ت��ةوة ب��ؤ ثَيش 
بةدةستهَينانى سةربةخؤيى سودان. باشوورو 
باكوور  كة  جيادةكرَينةوة،  بةوةدا  باكوور 
وةكو ديين موسَلمانن، بةآلم باشوورييةكان 
مةسيحىء ضةند ئاينَيكى ديكةى ئةفريقاييان 

هةية. 
ضةوساندنةوةى باشوورييةكان بةدةست 
طوَي  ب��اك��وورو  دةس��ةآلت��دارى  نوخبةى 
درووستبوونى  هؤى  ب��ووة  لَينةطرتنيان 
درَيذترين جةنطى ناوخؤ لة تةواوى ئةفريقادا، 
كة نزيكةى ثةنجا ساَلى خاياندو بة رَيككةوتنَيك 
مافى  كة    ،)2005( ساَلى  لة  ثَيهات  كؤتايى 
باشوورييةكان  بؤ  خؤنووسينى  ض��ارةى 
دابينكردبوو. ئةم دةنطدانة بِريارة لة سةرةتاى 
هَيشتا  بةآلم  ئةنجامبدرَيت،  داهاتوو  ساَلى 
تَيكدانى  بؤ  كاردةكات  دوودَل��ةو  باكوور 

دةنطدانةكة. 

سودان
ئةفريقاية،  وآلتى  طةورةترين  س��ودان 
ضوارطؤشة  مةتر  مليؤن  يةك  رووبةرةكةي 
دةبَيتء )27( مليؤن دانيشتووانيةتى. سودان 
سنوورى دوو كةلتوورة لة ئةفريقادا، باكوورى 
ئيسالميىء باشوورى مةسيحى. لة سوداندا 
 )400( لة  زياد  هةيةو  جياواز  ئَيتنى   )597(
ثَيدةكرَيت.  قسةي  جياواز  ديالَيكتى  زمانء 
مةسيحييةت، خةَلكى  ئيسالمء  دينى  لة  جطة 
سودان ضةند دينَيكى ديكةى ئةفريقايى ثَيِرةو 
دةكةن. ثَيشترو بةريتانيا تا ضلةكانى سةدةى 
حوكمى  بةِرَيوةبةرَيتى؛  دوو  وةك  بيستةم 
ئةفريقى  زياتر  كة  باشوور  دةكرد،  سودانى 
بةآلم  بوو،  عةرةبى  زياتر  كة  باكوور  بوو، 
لة ساَلى )1946( بةريتانيا رَيطةى بة باكوور 
بؤ  باشوور  دا كة فشارى زياتر بخاتة سةر 
عومةر  بةشةكة.  ه��ةردوو  يةكخستنةوةى 
حةسةن ئةلبةشير، كة لةاليةن دادطاى دادى 
هةموو  داواكراوة، سةرؤكى  نَيودةوَلةتييةوة 
سودان؛  طشت  باكوورء  ثايتةختى  سودانة، 
خةرتوومةو حكومةتى ناوةندى لَيية، ثايتةختى 
باشووريش جوبايةء باشوور لةاليةن سالظا 

كييرةوة سةرؤكايةتى دةكرَيت. 

مَيذووى كَيشةكة
ضلةكانى  لة  سودان  باشوورى  كَيشةى 
رابوونى  كرد.  طةشةي  بيستةمةوة  سةدةى 
بزووتنةوةى نةتةوةيى لة باكوورى سودانء 

وايكرد  بةشة،  ئةو  طةورةكةى  ثارتة  دوو 
بِريار  نةتوانن  س��ودان  باشوورى  خةَلكى 
هةردوو  بدةن.  خؤيان  ضارةنووسى  لةسةر 
حيزبةكة لةنَيوان دةسةآلتى ميسرو بةريتانيادا 
)مةهدييةكان(  ئوممة  ثارتى  دةكرد.  يارييان 
داواى جيابوونةوةيان لة ميسر دةكردو ثارتى 
داواى  )ميرغةنييةكان(  نةتةوةيى  يةكَيتى 
يةكَيتى ميسرو سودانيان دةكرد، بةآلم هيض 
ئامادةى دابةشكردنى  ثارتة  لةم دوو  يةكَيك 
دةس����ةآلت ن��ةب��وون ل��ةط��ةأل ب��اش��وورة 

ئةفريقاييةكةى ئةو وآلتة. 
شةِرى ناوخؤ لةنَيوان باكوورو باشووردا 
ئةوةى  دواى  هةَلطيرسا،   )1955( ساَلى  لة 
ساَلَيكيش كة سودان سةربةخؤيى وةرطرت، 
طلةيى  باشوور  خةَلكى  بوو.  بةردةوام  هةر 
ئةو  كة حكومةتى خةرتووم  دةكرد  ئةوةيان 
بةَلَينةى كة بة بةريتانياييةكانى داوة لة ثَيدانى 

فيدراَلى بة باشوور، جَيبةجَيى نةكردووة.
يةكَيكى ديكة لة فاكتةرةكانى جةنط، بوونى 
سةرضاوةى سرووشتى زؤر بوو لة باشوورى 
هاوردةى  دةسهاتى  )70%(ى  نةوت  سودان. 
سودان ثَيكدةهَينَيتء سةرضاوةكةى باشوورة. 
ئةمة جطة لةوةى ضةند سةرضاوةيةكى ئاوى 
طرنط لة باشووردان. لةكاتَيكدا باكوور لةسةر 
سنوورى بيابانى سةحارةية. ئةمة وايكردووة 
كؤنترؤأل  باشوور  بيانةوَيت  باكوورييةكان 
دةيانةوَيت  باشوورييةكان  لةكاتَيكدا  بكةن، 

خؤيان كؤنترؤَلى ئةو سةرضاوانة بكةن. 
س��ودان  باكوورييةكانى  حكومةتة   
تا  بكةن  كؤنترؤأل  جةنطة  ئةو  نةيانتوانى 
ثةيماننامةيةكى  ئةوكاتةى   ،)1972( ساَلى 
ساَلى  بةسترا.  ئ��اش��ت���ى  ئاطربةستء 
)1983(ء بؤ دووةمين جار شةِرى ناوخؤ لةو 
وآلتة دةستيثَيكردةوةء كاتَيك ئةو جةنطة لة 
ساَلى )2005( كؤتايى هات، كة بة درَيذترين 
دةدرَيت،  لةقةَلةم  ئةفريقا  ناوخؤى  جةنطى 
مليؤنانيش  كوذرابوونء  كةس   )2500000(
ئاوارةبوون. دواى ئةوةى سةرؤكى سودان، 
واتة نةيمرى حوكمى شةريعةى لة هةموو وآلتدا 
راطةياندو ويستى خؤى بؤ بة ئيسالميكردنى 
ضةند  هةشتاكاندا  لة  دةرخست.  س��ودان 
كودةتايةك روويان دا، ل�ةن�َي�وياندا كودةتاى 
بةشيرو  عومةر  ذةن��ةراأل  )1989(ى  ساَلى 
تورابى  حةسةن  كاريزميى  س��ةرك��ردةى 
زةمةنَيكى  بؤ  طواستةوة  وآلتيان  كة  بوو، 
ناوخؤى  جةنطى  ئيسالمى.  ديكتاتؤرييةتى 
ناعةرةبييةكةى  دانيشتووانة  لةنَيوان  سودان 

سودانء حكومةتى ناوةنديية.

ئاشتىء ريفراندؤم
ساَلى )2005(و دواى ثةنجا ساأل لة جةنط، 
طفتوطؤى  بة  دةستيان  باشوور  باكوورو 
جةنط  بة  كؤتايى  كة  كرد،  ضِروثِر  ئاشتيى 
هَينا. هةردووال دةستيان كرد بة طفتوطؤ بؤ 

سودان،  لة  فيدراَليى  سيستمَيكى  ثَيكهَينانى 
ريفراندؤميش  مافى  توانى  باشوور  بةآلم 

بباتةوة. 
سوودان  باشوورى  ئايندة  ساَلى  1/9ي 
ضارةنووسى  لةسةر  هةية  دةنطداني  مافى 
ثَيدةضَيت  باكوور.  لة  جيابوونةوة  بؤ  خؤى 
زؤرينةى باشوورييةكان دةنط بة جيابوونةوة 
بدةن، ئةمةش دةبَيتة دروستبوونى نوَيترين 
وآلت لة ئةفريقادا. ثارتى سةرةكى باشوورى 
ئةو  كيير،  سالظا  سةرؤكايةتى  بة  سودان 
سةدة  نيو  لة  زياتر  ئةنجامى  بة  راثرسيية 
خةرتووم  ئيسالمى  حكومةتى  دذى  خةبات 

دةبينَيت. 
باشوورى  ثايتةختى  جوباى  شارى  لة 
بؤ  ئامادةكراوة  شتَيك  هةموو  س��ودان، 
سةرؤكايةتى  بيناى  تةنانةت  سةربةخؤيى، 
نوَيش، بةآلم هَيشتا ناديارة كة ئايا خةرتووم 
ئامادةية ريفراندؤمةكة بةِرَيوةبضَيت وةك ثالنى 
ئةنجامةكان  دةستكاريى  ياخود  دانراوة،  بؤ 
نا. هةرضةندة سةرؤك عومةر  يان  دةكرَيت 
كة  دووث��ات��ك��ردووةت��ةوة،  ئ��ةوةى  بةشير 
ئةطةر  ناكات  باشوور  لة  رَيطريى  باكوور 
باكوور  خةَلكى  بةآلم  جياببنةوة،  ويستيان 
ناتوانن باوةِر بةوة بكةن وآلتةكةيان دابةش 
ببَيتء دوور نيية جةنطَيكى نوآ دروستبَيت. 
باكوور  سودانييةكانى  سياسيية  لةِراستيدا 
بةهيض جؤرَيك بة بيرؤكةى ريفراندؤم رازى 

خؤرئاوا  زؤرى  فشارَيكى  طةر  نةدةبوون، 
نةبوواية.

كَيشةكانى بةردةم ريفراندؤم
ضوونةدةرةوة،  بؤ  باكوور  هةوَلةكانى 
ديارو  ريفراندؤم،  دواخستنى  تَيكدانء 
بؤ  كؤميتةيةك  كة  نابَيت  هَيندة  ئاشكران. 
كة  دام��ةزراوة،  هةَلبذاردن  ضاودَيريكردنى 
رَيكخستنى  بؤ  لةبةردةمداية  مانطى  ضوار 
بة  طةر  تةنانةت  دةنطدان،  بؤ  شتَيك  هةموو 
خَيراترين شَيوةش كاربكةن ناتوانن )1/9(ي 
ساَلى داهاتوو هةموو شتَيك رَيكبخةن. طةر 
دةكةن  هةست  باشوورييةكان  دوابخرَيت، 
دووبارة لة مافى دةنطدان بَيبةشكراونء دوور 
نيية مافى سةربةخؤيى يةكاليةنة رانةطةيةنن، 
ئةوان،  بؤ  قيامةت  رؤذى  دةبَيتة  ئةمةش 
درووستبوونى  هؤى  دةبَيتة  ئيختيارة  ئةم 
وآلتة  بةو  دان  بةشيريش  ديكةء  جةنطَيكى 
نوَييةدا نانَيتء زؤر وآلتى ديكةش، بةتايبةت 

لة ئةفريقا كة اليةنى ئةو دةطرن. 
بريتيية  ئيختيارةكان؛  لة  ديكة  يةكَيكى 
تَيكدانى  ميسداقييةتء  كةمكردنةوةى  لة 
ضةند  بةكارهَينانى  بة  ريفراندؤمةكة، 
ضةند  باكوور  كة  ئؤثؤزسيؤن،  طرووثَيكى 
ساَلَيكة بةكاريان دةهَينَيتء وةك ميليشيا لة 

دذى باشوور كاريان ثَيدةكات. 
سياسييةكانى  دي��ك��ةوة،  ل��ةالي��ةك��ى 
باشوور  دةستى  دةخةنة  كارتةكان  باشوور 
الوازك��ردن��ى  و  نةشياو  حوكمكردنى  بة 
بيانييةكان  لة  زؤرَيك  خؤيان.  هةرَيمةكةى 
باشوور  بةرثرسانى  لة  طلةيى  رةخنةء 
نةضوونى  بةرةوثَيش  هؤيةكى  كة  دةكةن، 
تةنانةت  خؤيانن،  ئاشتيى،  طفتوطؤكانى 
طةورةى  ثارتى  بةوةفاكانى  كاديرة  لةنَيوان 
بَيئومَيديى  رةخنةء  س��ودان،  باشوورى 
لة  يةكطرتووةكان  نةتةوة  ثةرةيسةندووة. 
دةرب��ارةى  ئامادةكردووة  ئامارزانييةكى 
ئةو  بارودؤخى  خراثى  كة  باشوور،  دؤخى 
)85%(ى  تائَيستاش  دةردةخ��ات.  هةرَيمة 
ثَيطةيشتووان ناتوانن بخوَيننةوةو بةرزترين 
ئاستى مردنى منداألء دايكى هةية لة جيهاندا. 
طةندةَلييش بووةتة كَيشةيةكى ديكةو زؤرَيك 
ضارةنووسى  لة  ثرسيار  هاوآلتييانى  لة 
يارمةتى  ثارة دةرةكييةكان دةكةن كة وةك 
كة  ئةوةية  وةآلميش  باشوور،  بة  دةدرَيت 
هةية  ئةوة  ترسى  خةرجكراوة.  سوثا«  »بؤ 
جيابووةوة،  س��ودان  ب��اش��وورى  كاتَيك 
زياتر  ناسةقامطيرييةكى  شؤِرشطَيِرةكان 

بخوَلقَينن بةهؤى ديموكراتينةبوونيانةوة.

جةنطيز ئاكتار: ئؤتؤنؤمى ديموكراتى نةك تةنيا بؤ كورد، بؤ توركياش طرنطة

لة 1/9ي ساَلى ئايندة، مافى ضارةنووسى خؤيان دياريى دةكةن

باشوورى سودان؛ درووستبوونى نويَترين دةولَةتى جيهان

ثرؤفايل

خاوةنى  ئاكتار،  جةنطيز  ثرؤفيسؤر 
زانكؤى  لة  دكتؤراية  بإوانامةى 

سؤربؤنى فةإةنسى. 
توركياو  لةسةر  كتَيبى  ضةندين 

يةكَيتيى ئةوروثا نووسيوة. 
كــاركــردنــى  زؤرى  ئةزموونَيكى 
نَيودةوَلةتيدا  سياسةتى  سلكى  لة 

هةية.
ثةيوةنديية  ـــةى  وان ــةك  ــاوةي م
زانكؤى  لة  نَيودةوَلةتييةكانى 

طاالتاساراى توركيا وتووةتةوة.
ئَيستا طؤشةنووسى رؤذنامةى زةمانء 

ضةند رؤذنامةيةكى ديكةية.



راثؤرتى: ثشتيوان سةعدوَلآل

 وةآلمى داوا )19(خاَلييةكةى كورد، 
لةاليةن نوري ماليكى، سةرؤكى 

دةوَلةتى ياساوة، كورد لة كارتى 
خستى حكومةتى نوَيى بةغدا بَيبةش 
دةكاتء هاوكات، ئةندامانى ثةرلةمان 

رةتكردنةوةى ئةو مةرجة بة مةترسى 
وةسفدةكةنء بة ثَيويستى دةزانن، 

بةبآ كارتى فشار، كورد بةشداريى 
حكومةت نةكات.

راب��ردوودا،  ئابى  مانطى  سةرةتاى  لة 
فراكسيؤنة  ئيئتيالفى  دانوستكارى  شاندى 
)19(خاَلييان  ليستَيكى  كوردستانييةكان، 
لة  هةريةك  بة  ثَيشكةش  دواك��اري��ى  لة 
عادل  ع��ةالوىء  ئةياد  ماليكىء  ن��ورى 
وةك  جةعفةرى،  ئيبراهيم  عةبدلومةهدىء 
وةزي��ران  س��ةرؤك  ثؤستى  ثاَلَيوراوانى 
طفتوطؤكان،  بةردةواميى  سةرةإاى  كرد، 
بةآلم تا ئَيستا ئةنجومةنى باآل بةسةرجةم 
خاَلةكانء دةوَلةتى ياساش، بة )18( خاَليان 

رازى بووة.
)19( لةنَيو  كة  خاآلنةى  لةو  يةكَيك 

بؤ  طرةنتييةك  وةكو  باسكراوةء  خاَلةكةدا 
كورد دادةنرَيت، تايبةتة بة هةَلوةشاندنةوةى 
حكومةتى عَيراق لةكاتى كشانةوةى اليةنى 
كوردستانيى لة ئةنجامى جَيبةجآ نةكردنى 
لةسةرى  ه���ةردووال  بةرنامةيةى  ئ��ةو 
ثَيشَيلكاريى  بةديكردنى  يان  رَيكدةكةون، 

دةستووريى لةاليةن ئةو حكومةتةوة. 
وةفدى  راب��ردوودا،  هةفتةى  ضةند  لة 
بة  ياسا  دةوَلةتى  ليستى  لةطةأل  كورديى 
ناوبراو  كة  ماليكى  نورى  سةرؤكايةتى 
س��ةرؤك  وةرط��رت��ن��ى  شانسى  ئَيستا 
طفتوطؤيان  زياترة،  عَيراقى  وةزيرانى 
كة  مةرجةى  ئةو  ماليكى  نورى  كردووةء 
حكومةت،  هةَلوةشاندنةوةى  بة  تايبةتة 

رةتكردووةتةوة.
زانا رؤستايى، ئةندامى وةفدى دانسوتكار 
كوردستانييةكان،  فراكسيؤنة  ئيئتيالفى  لة 
خاَلة  ئةو  ئةطةر  راطةياند:  رؤذنامةى  بة 
بةدةست  كارتَيكى فشار  دةبَيتة  بضةسثَيت، 
كوردةوةء كورد دةتوانَيت بةكارى بهَينَيت 

لة دذى حكومةتةكةى ماليكىء هةإةشةى 
بةآلم  بكات،  حكومةت  هةَلوةشاندنةوةى 
ئةو خاَلة جَيى طفتوطؤكردنةء رةنطة بتوانين 
كة  دابإَيذينةوة  خاَلة  ئةو  تر  بةشَيوةيةكى 
هةم ثَيضةوانةى دةستوور نةبَيت، هةم ئةو 
رةتكردنةوةيشى  بَيتةدى،  كورد  ئامانجةى 
كارتةى  ئ��ةو  ك��ورد  مةترسييةء  جَيى 
بةدةستةوة نامَينَيت، لةبةرئةوة ئةو كاتةش 
رووخاندنى  بؤ  هةإةشةيةكى  هيض  ماليكى 
ثَيدةضَيت  نابَيتء  لةسةر  حكومةتةكةى 

خواستةكانى كورد جَيبةجآ نةكات.
كورد،  بؤ  طرةنتيية  خاَلة،  »ئةم  وتيشى: 
بةآلم هَيَلى سوور نيية، ئةطةر رةتبكرَيتةوة، 
داواى  كوردستانيى  اليةنى  ثَيويستة 
زةمانةتى تر بكات، بؤئةوةى حكومةتةكةى 
بة  كة  بَيت  بةَلَينانة  ئةو  ثابةندى  ماليكى 

كورديان دةدات«.
باس  عَيراقدا،  دةستوورى  لة  هةرضةند 
نةكراوة  حكومةت  هةَلوةشاندنةوةى  لة 
بةآلم  ليستَيكَيدا،  هةر  كشانةوةى  كاتى  لة 
رَيككةوتنة  ياساناسان،  بؤضوونى  بة 
يةكاليي  ب��اب��ةت��ة  ئ��ةو  سياسييةكان 

دةكةنةوة.
 ئةمة لة كاتَيكداية كة لة بإطةى حةوتةمى 
كة  عَيراقدا  دةستوورى  )61(ى  م��ادةى 
ئةنجومةنى  دةسةآلتةكانى  بة  تايبةتة 
ناوبراو،  ئةنجومةنى  كة  هاتووة  نوَينةران، 
ثَينجيةكى  داواى  ل��ةس��ةر  دةت��وان��َي��ت 
وةزيران  سةرؤك  لة  متمانة  ئةنجامةكانى، 
وةرطرتنةوةى  مةرجَيك  بة  وةربطرَيتةوة، 
ئةو متمانةيةش بة دةنطى زؤرينةى رةهاى 

تَيكإاى ذمارةى ثةرلةمانتاران بَيت. 
)163(دةن���ط  ثَيويستة  بةوثَييةش،   
حكومةتى  لةكارخستنى  بؤ  كؤبكرَيتةوة 
هةموو  بة  ك��ورد  ئَيستادا  لة  كة  ن��وآ 
هةية،  )59(كورسى  فراكسيؤنةكانييةوة 
بة كؤكردنةوةى )104( ثَيويستى  ئةو كات 

هةَلوةشاندنةوةى  بؤ  دةبَيت  تر  كورسى 
رووى  لة  ئةمةش  كة  ن��وآ،  حكومةتى 
عةمةلييةوة بة كارَيكى ئةستةم دادةنرَيت. 

ب��ةك��ر ح��ةم��ةس��دي��ق، ي��اس��ان��اسء 
بة  عَيراق،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  ئةندامى 
كورد،  داواكارييةكى  راطةياند:  رؤذنامةى 
داواكارييةكى سياسييةء دةستووريى نيية، 

ضونكة لة دةستووردا دةقَيك نيية باس لةو 
بابةتة بكات، بةَلكو ئةو خاَلة ثةيوةنديى بة 
دةستوور  هةيةء  سياسييةوة  رَيككةوتنى 
سياسيى  رَيككةوتنَيكى  هةموو  بة  رَيطةى 
ئةطةر  ثةرلةمانء  دةرةوةى  لة  داوة 
دةستوور  بكرَيت،  لةسةر  رَيككةوتنى 

رَيطريى لَي ناكات.
لةسةر  »ئةطةر  دةخاتةإوو:  ئةوةش   
ثابةندة  ماليكى  رَيكبكةوين،  خاَلة  ئةو 
ئةطةر  ب��ةآلم  جَيبةجَيكردنييةوة،  ب��ة 
ثابةندبوونَيكى  هيض  ماليكى  رَيكنةكةوين، 
فشارى  كارتى  بةبآ  ك��ورد  بؤية  نيية، 
بضَيتة  هةبَيت،  كاريطةريى  كة  نووسراو 
هةر دانوستانَيكةوة، تووشى هةَلة دةبَيتء 
جَيبةجَيكردنى  بؤ  طرةنتى  ثَيويستة 
داواكارييةكانى كورد هةبَيتء ضارةسةرى 

بةديلى هةبَيت«.
طوشارى  كارتى  نةبوونى  مةترسيى 
ك��ورد،  بؤ  حكومةت  هةَلوشاندنةوةى 
لةوةداية كة ئةزموونى ضوار ساَلى رابردوو 
سةرةإاى  كة  لةوةى  ببَيتةوة،  دووب��ارة 
لةطةأل  كَيشةى  ضةندين  كورد  كة  ئةوةى 
تريش  كوتلةكانى  هةبوو،  حكومةتةدا  ئةو 
نةيويست  يان  نةيتوانى،  تَيكردء  ثشتيان 

حكومةتةكةى ماليكى بإووخَينَيت. 
ئةنجومةنى  ئةندامى  شوانى،  خاليد 
وةف��دى  ئةندامى  ع��َي��راقء  نوَينةرانى 
فراكسيؤنة  ئيئتالفى  ل��ة  دانوستكار 
تا  كة  دةكات،  ئاشكراي  كوردستانييةكان، 
ئَيستا سوورن لةسةر ئةو خاَلة، بةآلم هَيشتا 
لة طفتوطؤكردندانء ثَيدةضَيت شَيوازَيكى تر 
لةسةر  رَيككةوتنى  هةردووال  بدؤزَيتةوةو 
»ليستى  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  بكةنء 
هةَلوةشاندنةوةى  مةرجى  ياسا،  دةوَلةتى 
لة  ك��ورد  كشانةوةى  لةكاتى  حكومةت 
بةديلى  نازاننء  ثَيويست  بة  حكومةت، 
داوة،  بةَلَينيان  كردووةو  ثَيشكةش  تريان 
سةر  تا  ك��ورددا  لةطةأل  هاوثةيمانَيتييان 
كورد  مافةكانى  هةموو  ئامادةن  بَيتء 
بةَلَينء  ثَيشتريش  بةآلم  بكةن،  جَيبةجآ 
بةَلَينمان  هةبووةء  نووسراو  رَيككةوتنى 
جَيبةجآ  كورد  داواكارييةكانى  ثَيدراوةء 
وةكو  مةرجةمان  ئةو  ئَيمة  بؤية  نةكراون، 

طرةنتيي داناوة«.
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»زؤرترين ملمالنَي لةسةر نةوتء دارايية«

وةزارةتة ئةمنييةكان دةدريَنة كةسانى سةربةخؤ

 هةستيار قادر، كاروان عومةر

حكومةتى  ئةمنييةكانى  وةزارةت���ة 
كةسانى  دةدرَي���ن���ة  ع��َي��راق  ن��وَي��ى 
داواى  سةدرييةكانيش  س��ةرب��ةخ��ؤء 
دةكةنء  خزمةتطوزارييةكان  وةزارةت��ة 
ياساش  ئيئتيالفى دةوَلةتى  سةركردةيةكى 
ملمالنَيكان  زؤرب��ةى  دةك��ات  ثَيشبينيى 

لةسةر وةزارةتةكانى نةوتء دارايى بَيت.
لةسةر  كَيشة  هَيشتا  ئ��ةوةى  لةطةأل 
ئةو  عَيراقء  نوَيى  حكومةتى  ثَيكهَينانى 
بؤ  كةسَيكى  ب��إي��ارة  كة  هةية،  اليةنة 
بكات،  دياريي  وةزيران  سةرؤك  ثؤستى 
دياريكردنى  بؤ  اليةنةكان  نهَينيى  كَيبإكَيى 
ثَيكردووةو  دةستى  وةزارت��ةك��ان��ي��ان 
دةوَلةتى  ئيئتيالفى  ضوارضَيوةيةدا  لةو 
نيشتمانى،  ئيئتيالفى  لة  بةشَيك  ياساء 
ضةند  )سةدريةكان(ء  ئةحرار  رةوتى  كة 
ئةنجومةنى  لة  جطة  بضووكى  اليةنَيكى 
فةزيلة  حيزبى  ئيسالميىء  ب���اآلى 
لة  بةرايى  بةشَيوةكى  دةط��رَي��ت  لةخؤ 

وةزارييةكان  ثؤستة  سةردابةشكردنى 
رةوتى  ضواضَيوةيةشدا  لةو  رَيككةوتوون، 
ماليكيدا  ثَيشووى  حكومةتى  لة  كة  سةدر 
وةزارةتة  بةدةستهَينانى  بؤ  كار  كشانةوة، 
خزمةتطوزارييةكان دةكةن، لةوبارةيةشةوة 
بةها ئةعةرةجي سةركردةي رةوتي سةدر 
ئاماذةي بؤ ئةوة كرد، كة ئةوان جةخت لة 
خزمةتطوزارييةكان  وةزارةتة  وةرطرتني 
بة  هةية  ثةيوةندييان  كة  دةك��ةن��ةوة، 
ب��ةآلم  ه��اوآلت��ي��ي��ان��ةوة،  خزمةتكردني 
ثؤستة  وةرطرتنى  بؤ  ليستةكةشى  ويستى 
رؤذنامةى  بة  نةشاردةوةء  سيادييةكان 
ئةوة  داواك��اري��ي��ةم��ان  »ئ��ةو  راطةياند: 
وةزارةت��ة  دةستبةرداري  كة  ناطةيةنَيت 
ضاومان  زياتر  بةآلم  دةبين،  سيادييةكان 

بإيوةتة وةزارةتة خزمةتطوزارييةكان«.
ياسا  دةوَلةتى  ئيئتيالفى  بةرامبةردا  لة 
وةرطرتنى  لة  باس  ليستانة  ئةو  ثَييواية؛ 
وةرطرتنى  بؤ  كار  كة  دةك��ةن  وةزارةت 

ثؤستى سةرؤك وةزيران ناكةن. 
دةوَلةتي  سةكردةي  ئةسةدي،  خالد 

كات  هَيشتا  كة  دةكات؛  بةوة  ئاماذة  ياسا 
دابةشكردنى  ثرسى  باسكردنى  بؤ  زووة 
ناوبراو  وتةى  بة  بةوثَييةى  وةزارةتةكان، 
دةكةنةوة  جةخت  ليستةكان  سةرجةم 
س��ةرؤك  ثؤستي  وةرط��رت��ن��ي  ل��ةس��ةر 
بة  تايبةت  وةزيرةكانء  نةك  وةزي��ران، 
ليستانة  ئةو  »تةنيا  راطةياند:  رؤذنامةى 
وةزارةتانة  ئةو  ناوي  باسي  ئَيستاوة  لة 
كة  وةريبطرن،  دةخ��وازن  كة  دةهَينن، 
س��ةرؤك  ثؤستي  وةرطرتني  ضانسي 

وةزيرانيان نيية«.
هَيشتا  كة  عَيراقيية،  ليستى  هاوكات 
سةرؤك  ثؤستى  وةرطرتنى  بة  ئومَيدى 
باآلى  ئةنجومةنى  لةطةأل  ماوةو  وةزيران 
بؤ  ك��ارى  فةزيلةدا  حيزبى  ئيسالميىء 
كة  دةكاتةوة  ئةوة  لةسةر  جةخت  دةكةن، 
ثَيويستة بة هَيندةى قةبارةى خؤى ثؤست 

وةربطرَيت.
ليستي  س��ةرك��ردةي  ش��َي��خ،  ف��ةت��اح 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  تايبةت  عَيراقيية 
كة  دةب��ي��ن  ب��ةش��دار  حكومةتَيكدا  »ل��ة 

ثَيكبهَينرَيتء  هاوبةشي  بنةماي  لةسةر 
بةشدارَيكي راستةقينةيان هةبَيتء رؤَلَيكي 
نةك  حكومةتةدا،  لةو  هةبَيت  كاريطةرييان 
رؤَلييان  ئةوةي  بَي  بكةن  بةشداريي  تةنيا 

هةبَيت«.
ليستةكةيان  ك���رد؛  ئ��اش��ك��راش��ي 
وةكو  خؤي  قةبارةي  بةثَيي  دةخوازَيت 
طةورةيان  ثشكَيكي  ليست،  طةورةترين 
سيادييةكانء  وةزارةت����ة  ل��ة  هةبَيت 

خزمةتطوزارييةكان.
عَيراقيية  ئيئتيالفى  سةركردةيةى  ئةو 
وةزارةتة  كردةوة  ئةوة  لةسةر  جةختى 
سيادييةكان دةدرَيتة كةسانى سةربةخؤو 
كَيبإكَي  زؤرترين  كة  ثَيشبينيشيكرد، 
داراي��ى  ن��ةوتء  وةزارةتةكانى  لةسةر 
بَيت، وتيشى: »رَيككةوتووين كة وةزارةتة 
بيطرنة  سةربةخؤ  كةسانَيكى  ئةمنييةكان 
ثرسَيكي  ئةمني  ثرسي  ضونكة  دةس��ت، 
نيشتمانييةء نابَيت كةسي حيزبيي بيطرَيتة 
وةزارةتي  تةنيا  شَيوةيةش  بةم  دةستء 
ه��ةردووك��ي��ان  ك��ة  دةرةوة،  ن���ةوتء 

كَيبإكَيي  جَيطةي  سياديين،  وةزارةت��ي 
اليةنةكان دةبَيت«.

ليستة  ثَييانواية؛  تريش  هةندَيكى 
بضووكيان  وةزاريى  ثؤستى  بضووكةكان 
كة  نةبَيت،  بارَيكدا  لة  تةنيا  بةردةكةوَيت، 
يةكاليى  حكومةت  ثَيكهَينانى  هاوكَيشةى 
ثؤستى  وةرطرتنى  ضانسى  كة  بكةنةوة، 

باآليان دةبَيت. 
د.رةشيد عةزاوي، سةركردةى حيزبى 
ئيسالميى عَيراقى، كة ثَيكهَينةرى سةرةكيى 
بةرةى تةوافوقةو خاوةنى )6( كورسيية، بة 
رؤذنامةى راطةياند: »بةشَيوةيةكي طشتيي 
وةرطرتني  ئةطةري  بضووكةكان  ليستة 
بةراورد  بة  باآليان كةمترة  ثؤستى زؤرء 
ئاماذةى  بةآلم  طةورةكان«،  ليستة  لةطةأل 
عَيراق  سياسيي  بارودؤخي  كة  ب��ةوةدا؛ 
ئةوة دةستنيشان دةكات كة ليستةكان كام 
ليستَيكي  هةية  ئةطةر  وةردةطرنء  ثؤست 
حكومةت  ثَيكهَيناني  ثرسي  كة  بضووك 
ثؤستي  بةرامبةردا  لة  بكاتةوةء  يةكاليي 

باآل وةربطرَيت«.

ماليكى كارتى لةكارخستى لةدةست كورد دةرهَينا

»كورد، بةبآ كارتى فشار بضيَتة هةر مفاوةزاتَيكةوة، تووشى هةلَة دةبَيت«
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مةرزى حاجى ئؤمةران 
كَيشةى لةطةَل ئَيران هةية

ئةحمةدباَلةكى- حاجي ئؤمةران

حكومةتي ئَيران ثابةندي رَيككةوتنةكاني نابَيت كة لةبواري 
ئاَلوطؤِري بازرطانيء مامةَلةكردن لة مةرزي نَيودةوَلةتي حاجي 

ئؤمةران، لةطةَل حكومةتي هةرَيمدا ئيمزاي كردووة.
بةِرؤذنامةى  ضؤمان  قةزاى  قايمقامى  طوانى،  عةبدولواحيد 
بؤ  كردووة  كؤبوونةوةمان  ئَيرانى  اليةنى  لةطةَل  راطةياند: 
مةبةستى جَيبةجَيكردنى ئةو ثِرؤتؤكؤآلنةى كة لةنَيوانماندا هةية، 

بةاَلم تا ئَيستا ئةوان ئةو مةرجانةيان جَيبةجآ نةكردووة.
ضؤمان  قةزاي  قايمقامي  راب��ردوودا  ساَل  ضةند  لةماوةي 
ذمارةيةك رَيككةوتننامةي لةطةَل قايمقامى ثيرانشارو ئوستانى 
ئازرباينجانى غةربى مؤركردووة بؤ رَيكخستنى سنوورةكانء 
ضارةسةركردني كؤسثء تةطةرةكاني بةردةم بزاوتي بازرطاني، 
كَيشانة  ئةو  نةتوانراوة  »تائَيستا  قايمقامة  ئةو  وتةي  بة  بةآلم 

ضارةسةر بكرَين«.
بؤ  ئةو خاآلنةى جَيبةجَينةكراون  رابردوودا  لةضةند رؤذي 
شاندَيكى بازرطانى ئَيرانى بةسةرؤكايةتى )بةرقةعى مةنصورى( 
جَيطرى وةزيرى دةرةوةى ئَيران، خراونةتة روو،  وةك قايمقامى 
كة كؤمةَلَيك  راطةياندوون  ثَيمان  »بةِراشكاويى  دةَلَيت:  ضؤمان 
هؤى  بووةتة  كة  دروستدةكرَيت،  ئَيرانةوة  لةاليةن  هةن  كَيشة 

ئةوةى كة بزاوتى بازرطانى وةستان بةخؤيةوة ببينَيت«.
ثابةند  ثَيوةي  ئَيران  تائَيستا حكومةتي  لةو خاآلنةي  يةكَيك 
نةبووة، وةرطرتني ثارةية لةو طةشتيارانةي كة دَينة هةرَيم يان 
لةهةرَيمةوة دةضنة ئَيران، لةكاتَيكدا لةاليةن حكومةتي هةرَيمةوة 

لة هيض اليةكةوة ثارة وةرناطيرَيت.
دؤالرةوة   )45( لة  فيزاي  نرخي  ئَيران  حكومةتي  هةروةك 
بةرزكردووةتةوة بؤ )92(دؤالر، لةكاتي بة رةسمي كردنةوةي 
ثةيِرةوكردني  لةسةر  رَيككةوتوون  ه��ةردووال  مةرزةكةش 
هةر  ئَيران  حكومةتي  تائَيستا  بةآلم  جيهانييةكان،  ستانداردة 

سيستمة كؤنةكة ثةيِرةو دةكات.
ئةفسةرَيكى  ئَيستا   : بةوةشكرد  ئاماذةي  ضؤمان  قايمقامي 
ئَيمة  هةرضةندة  دابخات،  سنوور  دةتوانَيت  راستةوخؤ  ئَيرانى 
بةآلم  كراوةبَيت،  بةبةردةوامي  دةروازةكة  كة  داوامانكردووة 
سنوور  خؤيان  ئارةزووى  بة  هةبَيت  ئاسايي  بؤنةيةكي  ئَيستا 
هةردووالمان  بازرطانى  كةرتى  بة  زيان  بةمةش  دادةخ��ةن، 

دةكةوَيت، تووشى سستيى دةبَيت.

راثؤرتى: رؤذنامة

)40(مليؤن دينارى كرَيكارانى سلَيمانى كة 
لة يةكى ئايارى ئةمساَلةوة، بإيارى لَيدرابوو تا 
وةك رَيزلَينان ثَييان بدرَيت، تا ئَيستا نةدراوة، 
ئةمة لةكاتَيكدا هةردواى بإيارةكة، كرَيكارانى 
ديناريان  )60(مليؤن  بإى  دهؤك،  هةولَيرو 

وةك رَيزلَينان ثَيدراوة.
لةيادى  ئةمساَلداو  ئايارى  يةكى  لةرؤذى 
كاروبارى  كرَيكارانى كوردستاندا، وةزارةتى 
كؤمةآليةتى، بإيارى دا بة ثَيدانى )100(مليؤن 
دينار وةك رَيزلَينان بةو كرَيكارانةى كة زةمان 
دةستةبةرى  كارو  بةإَيوةبةرَيتي  لة  كراون 
بإة  لةو  ثارةكةش  بإياربوو  كؤمةآليةتى 
مانطانة  خؤيان  كرَيكاران  كة  بَيت  مانطانةية 
تايبةتة  بةإَيوةبةرَيتيية  لةو  دَلنيايى  وةك 
كرَيكارانى  بإيارةكةش  دواى  هةر  دايدةنَين، 
ديناريان  )60(مليؤن  بإى  دهؤك،  هةولَيرو 
ثَيدرا، بةآلم تا ئَيستا كرَيكارانى سلَيمانى لةو 

رَيزلَينانة بَيبةش بوون.
يةكَيتيى  س��ةرؤك��ى  ع��ةزي��ز،  ياسين 
بة  كوردستان،  كرَيكارانى  سةنديكاكانى 
رؤذنامةى راطةياند: »تا ئَيستا ئةو بإةثارةية 
ئةو  بؤ  سلَيمانيء  كرَيكارانى  بة  ن��ةدراوة 
كاروبارى  وةزارةتى  سةردانى  مةبةستةش، 
ضووينةتة  ك����ردووةو  كؤمةآليةتيمان 
كارةكةش  سلَيمانى،  دارايي  بةإَيوةبةرَيتيى 
لةنَيوان ئةو دوو اليةنةدا ماوةو ثارةكة خةرج 

نةكراوة«.
بإيارى  رؤذنامة،  زانيارييةكانى  بةثَيى 
كةموكووإيى  بإةثارةية  ئةو  خةرجكردنى 
نوَيى  بإيارى  ثَيويستة  تَيدابووةو  ئيداريى 
دةربضَيت.  بؤ  وةزي��ران��ةوة  لةئةنجومةنى 
تةنيا  بةوةشكرد:  ئاماذةى  عةزيز،  ياسين 
تيابووةو  كَيشةى  سلَيمانى  خةرجكردنةكةى 
وةزارةتى  كة  بووة  لةبةرئةوة  »هؤكارةكةش 
دارايى دوو وةزارةت بووةو تَيكةَلكراوةتةوة، 
ب��ةت��ةواوةت��ى  ياساكان  رَينمايىء  بؤية 

يةكنةخراوةتةوة«.
سةرؤكى يةكَيتيى سةنديكاكانى كرَيكارانى 
كوردستان، بة »عةيبة«ى زانى كة تا ئَيستا ئةو 
بإةثارةية خةرج نةكراوة، »ضونكة وا خةريكة 
ئةمة جطة  دَيتةوة،  كرَيكاران  نوَيى  جةذنَيكى 
حكومةت  ث��ارةى  ثارةية،  ئةو  كة  ل��ةوةى 

نييةء ثارةى كرَيكاران خؤيانةء رَيزلَينانة بؤ 
ذمارةيةك كرَيكارى كةمدةرامةتء نموونةيى 
دةستةبةرى  ك��ارو  بةإَيوةبةرَيتيى  كة 
هاوكاريى  بة  ثارَيزطاكان  كؤمةآليةتى 
ئةو  دةستنيشانى  كرَيكاران  سةنديكاكانى 
كرَيكارةكة  ثَيويستة  دةك��ةنء  كرَيكارانة 
بة  كة  بإةش  بةو  سةبارةت  زةمانكراوبَيت«، 
»ثَيشنيازمان  وتى:  دةدرَيت،  كرَيكارَيك  هةر 

كردووة كة لة )100(هةزار كةمتر نةبَيت«.
ئةو  ثَيدانى  دواكةوتنى  بة  سةبارةت 
نةزمى  كوردستان،  كرَيكارانى  بة  رَيزلَينانة 
طشتيى  بةإَيوةبةرى  ي��اري��دةدةرى  موسا، 
كاروبارى  وةزارةتى  لة  كرَيكاران  كاروبارى 
بإيارى  كرد:  بةوة  ئاماذةى  كؤمةآليةتى، 
ئةنجومةنى  فةرمانى  بة  ثَيويستيى  ثَيدانةكة، 
وةزيرانة، تا رةزامةنديى لةسةرى دةرببإَيت، 
»هةركاتَيك ئةو كاروبارانة جَيبةجَيكران، ئةوا 

بإة ثارةكةيان بؤ خةرج دةكرَيت«.
ك��اروب��ارى  ليذنةى  ثةرمانتارَيكى 
كَيشةى  ئاطادارى  نزيكةوة  لة  كؤمةآليةتيش، 
كرَيكارانى  بة  بإةثارةيةية  ئةو  ثَينةدانى 
سلَيمانىء ثَيى واية: ئةوان، شايةنى زؤر لةوة 

زياترن.
سةردار رةشيد، ئةندامى ليذنةى كاروبارى 
لةو  كوردستان،  ثةرلةمانى  لة  كؤمةآليةتى 
ئاطادارى  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  بارةيةوة 
ئةوةم كة تا ئَيستا ئةو ثارةية نةدراوة، هةربؤية 
هةفتةى ثَيشوو، سةردانى وةزارةتى كاروبارى 
كرَيكارانيش  لةسةنديكاى  كردء  كؤمةآليةتيم 
وةآلمَيكى  ئَيستا  تا  بةآلم  كردووة،  ثرسيارم 
روونم لةوبارةيةوة دةستنةكةوتووة، لةكاتَيكدا 

كرَيكاران شايةنى زؤر لةوة زياترن«.
لة  كرَيكاران  ضينى  كة  ئ��ةوةى  لةطةأل 
زؤربةى ضينةكانى ترى كؤمةَلطة ماندووترنء 

ئاوةدانكردنةوةى  شؤإةسوارى  هاوكات، 
زياترو  بة خزمةتى  ثَيويستيان  كوردستاننء 
كاركردنء  طونجاوى  ذينطةى  دابينكردنى 
طوزةرانى باشترن بؤ خؤيانء خَيزانةكانيان، 
لةو  تايبةت  ياساى  بةبوونى  تةنيا  ئةمةش 

بوارةدا دَيتةدى.
ث��ةرل��ةم��ان��ت��ارةك��ةى ك��وردس��ت��ان، 
نابينَيت،  باش  بة  كرَيكاران  باروطوزةرانى 
تا  نيية  كار  ياسايةكى  ئَيستا  تا  »ضونكة 
بتوانَيت مافةكانى كرَيكاران دةستةبةر بكات، 
ياسايةك  ثرؤذة  ئَيستا  مةبةستةش،  بؤئةو 
سةنديكاى  هاوكاريى  بة  كة  بةدةستةوةية 
بةرهةمء  هاتووةتة  وةزارةت  كرَيكارانء 
دَلنيايى  خانةنشينىء  ياساى  بإياريشة 
رةنطة  كة  ثةرلةمان،  بنَيردرَيتة  كرَيكارانيش 
طوزةرانى  بارو  بتوانين  ياساية  دوو  بةو 

كرَيكاران ضاكبكةين«.

رؤذنامة

لة  ن��ي��ط��ةران��ن  ش���ؤف���َي���ران، 
بةنزين  نرخى  ب��ةرزب��وون��ةوةى 
بازرطانييةكانداء  بةنرينخانة  لة 
ب���ةإَي���وةب���ةرى داب��ةش��ك��ردن��ى 
سلَيمانيش،  نةوتييةكانى  بةرهةمة 
بةنزينخانانة  »ئةو  رايدةطةيةنَيت: 
بةنزين  نرخَيك  ض  ب��ة  ئ����ازادن، 

دةفرؤشن«.
ل��ةط��ةأل زي��ادب��وون��ى ذم��ارةى 
ئاستى  بةرزبوونةوةى  ئؤتومبَيلء 
ئةو  بةتايبةت  بةنزيندا،  بةكارهَينانى 
جؤرةى لةإووى كوالَيتييةوة باشةء 
بازرطانييةكاندا  بةنزينخانة  لة  زياتر 
هيض  ب���ةآلم  دةس���ت���دةك���ةوَي���ت، 
لة  لَيثَيضينةوة  نيية  دامةزراوةيةك 
لةو  بةنزين  نرخى  بةرزبوونةوةى 
ئةم  لةكاتَيكدا  بكات،  بةنرينخانانةدا 
)100( ليترَيك  هةر  نرخى  هةفتةية، 

دينارى ضووةتة سةرء بة )950(، يان 
بة )975( دينار فرؤشراوة. 

ئاسؤ حةميد، )26(ساأل، شؤفَيرى 
ئوتؤمبَيلى هؤنداى، ئاماذةى بةوةكرد، 
ناضارن كة رؤذانة ثةنا بؤ بةنزينخانة 
ئةوانيش  ب��ةرن،  بازرطانييةكان 
دادةنَين،  نرخ  خؤيان  بةئارةزووى 

بَيئةوةى كةس لَييان بثرسَيتةوة.

وتيشى: »راستة ئةو بةنزينخانانة 
نين،  حكومةت  بة  سةر  بازرطانينء 
خؤيان،  قازانجى  بؤ  ناكرَيت  بةآلم 
بةنزين  بةنرخَيك  رؤذة  ه��ةر 
لةمافى  نةبَيت  كةسَيك  بفرؤشنء 

خةَلك بثرسَيتةوة«.
شؤفَيرة،  ئ��ةو  قسانةى  ئ��ةو 
لةكاتَيكدان كة خاوةنى بةنزينخانةى 
طرانبوونى  سلَيمانى،  لة  ه��ةوار 
بة  دةبةستَيتةوة  بةنزين  نرخى 
ب��ةرزب��وون��ةوةى ل��ة ب��ؤرس��ةى 

جيهانيدا.
»ئَيمة  دةَلَيت:  جةالل،  عةبدوَلآل 
كؤمثانيايانةى  ب��ةو  ثةيوةستين 
لَيدةكإين،  سووتةمةنييان  رؤذانة 
جيهانيى  بؤرسةى  لة  ئةوان  ئةطةر 
بةنرخى بةرزتر سووتةمةنى بكإن، 
دةفرؤشنء  بةئَيمةى  طرانتر  ئةوا 
ئَيمةش ناضارين، لةسةر خةَلكى زياد 

بكةين«.
بةنزينى  هةفتةيةدا  ل��ةم  ئ��ةو، 
سوثةرى بة )950(دينار فرؤشتووة، 
هةر  بؤ  دةهَينَيتةوة  ئةوة  نمونةى 
قةيوانى  لةكؤمثايناى  كة  ليترَيك 
ك��إي��وة، )935(دي���ن���ارى ث��َي��داوة، 
خةَلكى  بة  )950(دي��ن��ار  بة  بؤية 

فرؤشتووةتةوة.
ه���ةرض���ى ب���ةإَي���وةب���ةرى 

نةوتييةكانى  بةرهةمة  دابةشكردنى 
كة  دةك��ات  ئاشكراى  سلَيمانيشة، 
دةسةآلتيان  ن��رخ��ةوة،  ل���ةإووى 
بازرطانييةكاندا  بةنزينخانة  بةسةر 
نييةء ئةو نرخة ثةيوةستة بة بازاإى 

ئازادةوة.
وتى:  ئةحمةد،  عةلى  جةمال 
موَلكيمان  حكوميىء  »بةنزينخانةى 
بةشة،  دوو  موَلكييةكةش  هةية، 
ئةوةى ئَيمة مامةَلةى لةطةأل دةكةين، 
ئةوانةن كة خؤمان لةسةرضاوةكانى 
سووتةمةنييان  بَيجى  كةركوءكء 
 )500( بة  دةبَيت  دةكةينء  دابين  بؤ 
بازرطان،  بةآلم  بيفرؤشن،  دينار 
نادةينآء  سووتةمةنييان  ئَيمة 
دةك��ات،  دي��اري��ى  ب��ازاإ  نرخيش 
بةشَيوةيةك ئةطةر بإكةى زؤربَيت، 
بَيت  نرخةكةى دادةبةزَيتء كةميش 

بةرزدةبَيتةوة«.
دابةشكردنى  ب��ةإَي��وةب��ةرى 
سلَيماني،  نةوتييةكانى  بةرهةمة 
راش��ي��ط��ةي��ان��د: »ب��ةن��زي��ن��خ��ان��ة 
بةرثرسن  خؤيان  بازرطانييةكان، 
لةجؤرى ئةو بةنزينةى دةيهَينن، واتة 
يان  بَيت،  خراث  كوالَيتييان  ئةطةر 
بة  هةبَيتء  عةدادةكانيان  لة  كَيشة 
بةَلطةوة ئةوة بسةلمَيت، ضاو لةكةس 

ناثؤشينء غةرامةيان دةكةين«.

حكومةت، )40(مليؤن دينارةكةى كرَيكارانى سلَيمانى نادات

بةنزينخانةكان، ياريى بة نرخ دةكةن

AFP :فؤتؤ كرَيكاران داواى مافةكانيان دةكةن 

بةرنامةى حكومةت 
بؤ مؤَلةتدان 

بة سؤثةرماركَيتء 
كؤمثانياكان

 دروستكردنء 
ك�����ردن�����ةوةى 
ث��إؤس��ةى  بيناو 
ت��ةالرس��ازي��ىء 
ه�����ؤت�����َي�����لء 
كَيتى  ر ما ر ثة سؤ
ج�����ؤراوج�����ؤر 
ل����ة ه���ةرَي���م���ى 
ك���وردس���ت���ان، 
لة  رَي�����ذةي�����ان 
زي��ادب��وون��داي��ةء 

ئ����ةوةى ج��َي��ط��ةى س��ةرن��ج��ة، ئ��ةو 
شارةكاندا  لة  تةنيا  سؤثةرماركَيتانة 
جَيطيردةبنء دروستدةكرَينء دةكرَينةوةو 
خزمةتطوزاريىء كةلوثةلء خواردةمةنىء 
ش��ارةك��ان��دا  ل��ة  شمةكةكانيان  ك��اآلو 
دةكةنء  هاوآلتييان  ثَيشكةشى  عةرزو 
لةبوونء  ناحييةكان  قةزاو  دةفرؤشرَين، 
ماركَيتء  ئ��ةو  خزمةتطوزارييةكانى 
ريكالمى  لة  تةنيا  بَيبةشنء  كؤمثانيايانة 
كةرةستةء  تيظييةكانةوة  ش��اش��ةى 
كة  دةبينرَيت  بؤية  دةبينن،  ك��اآلك��ان 
تةماشاكردنء  بؤ  هاوآلتييان  زؤرب��ةى 
ثَيداويستييةكانى  كةلوثةلء  كإينى  بؤ 
ثَيداوستييةكانى  كارةبايى،  بيناسازيى، 
نَيو ماأل ..هتد، لة قةزاو ناحييةكانةوة روو 
هؤى  بووةتة  ئةمةش  شارةكان،  دةكةنة 
ناوضانةء  ئةو  بازاإةكانى  الوازكردنى 
هَيشتنةوةى  طةشةكردنء  لة  دووربوون 
لةطةأل  دواكةوتوويى،  ضةقبةستوويىء  بة 
بةرامبةر  لة  بةرنامةى حكومةت  ئةوةشدا 
دابينكردنى  مؤَلةتدانء  كارو  ضؤنَيتيى 
كؤمثانيا  سؤثةرماركَيتء  ئةو  بؤ  زةوى 
بيانييانة، الوازةو سوودو كةَلك بةطشتيى 
مةرجء  حكومةت  ثَيويستة  كة  ناطةيةنَيت 
بةرنامةو ضؤنَيتيى مؤَلةتدان بةو كؤمثانياو 
سؤثةرماركَيتانة بطؤإَيت، ضونكة مؤَلةتدان 
بةو ضةشنة، وادةكات كة بازاإى شارةكان 
زيندووبنء بازاإى شارؤضكةو ناحييةكان 

مردوو.
هةر  ثَيشكةوتووةكاندا،  وآلت��ة  لة 
ثَيداويستيى  جلوبةرط،  ماركَيتَيكى 
نَيوماأل، كارةبايى، بيناسازيى، جوانكاريى، 
لة  ثاكوخاوَينى...هتد،  خواردةمةنىء 
تةنانةت  شارؤضكةء  ش��ارو  سةرجةم 
طوندةكانيش  لة  ماركَيتةكان  لة  هةندَيك 
ئةوة  ئةمةش  هةية،  بنكةيان  ب��ةشء 
مةرجى  وآلت��ان��ة  ل��ةو  كة  دةطةيةنَيت 
كؤمثانياو  بةو  كاركردن  مؤَلةتء  ثَيدانى 
تؤإى  دةبَيت  ئةوةية،  سؤثةرماركَيتانة 
بنكةء ماركَيتةكانيان فراوان بَيتء سةرجةم 
ناوضةكان بطرَيتةوة، لةطةأل ئةوةشدا هةر 
يةكَيك لةو ماركَيتانة، ضةندان طةنج لة كوإو 
سوودى  بةطشتى  كاردةكةنء  تيايدا  كض 

ثةيإةوكردنى ئةم بةرنامةية، ئةوةية:
ضاالكبوونء  ه��ؤى  دةبَيتة  يةكةم: 
سةنتةرى  بووذاندنةوةى  جوانبوونء 
ناحيةكان،  شارؤضكةو  ق��ةزاو  ب��ازاإى 
بيناكان  قةبارةى  بةرزيىء  نيية  مةرجيش 

هاوشَيوةى شارةكان بن.
لة  هاوآلتييان  قوتاربوونى  دووةم: 
مةسرةفء ئةزيةتء بوونى ئاسانكاريىء 

بةرجةستةبوونى ثَيداويستييةكان.
جَيطيربوونى  كؤنتإؤَلكردنء  سَييةم: 
طرانبوونى  بؤ  بوار  نةهَيشتنةوةى  نرخء 

نرخى كاآلو شمةكةكان. 
لة  زؤر  ساآلنة  كة  دةبينين  ض��وارةم: 
طةنجان لة زانكؤء ثةيمانطاكاندا ثإؤسةى 
بةآلم  دةردةضن،  دةكةنء  تةواو  خؤَيندن 
بةبآ  دابمةزرَينء  لَيى  نيية  شوَينَيك  هيض 
شؤستةو  سةر  لة  دةمَيننةوةو  ئيشءكار 
شةقامةكان دةسووإَينةوة، بؤية حكومةت 
دةتوانَيت لة رَيى جَيبةجَيكردنء ثيادةكردنى 
ئةو  بؤ  زةوى  تةرخانكردنى  ثالنةو  ئةم 
هةنووكة  كؤمثانيايانةى  سؤثةرماركَيتء 
بؤ  بينا  دروستكردنى  بؤ  لةشارةكاندان، 
فرؤشتنى  جَيطيربوونء  طواستنةوةو 
بةم  ناحيةكان،  ق��ةزاو  لة  كاآلكانيان 
بؤ  كار  دةرفةتى  دةتوانرَيت  شَيوةيةش 
ثةيمانطاكان  زانكؤء  دةرضووانةى  ئةو 
لةناوضةكة  بَيكاريى  رَيذةى  بإةخسَيتء 

كةمببَيتةوة.

هاشم غةمطين
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كارةساتَيكى طةورة
 لة هةرَيمَيكى بضووك

شةش سالَة )2004( شوقة لة كةسنةزان،
بة تةواونةكراويى ماونةتةوة

حكومةت، بودجةى 
خةمَلَينراوى )2011(ى 
نةناردووةتة ثةرلةمان

ميوةي ثشدةر، 
)20%( كةميكردووة

بةهؤى  نيية  ئةوة  مةبةستم 
كةس  سةدان  تةقينةوةيةكةوة 
طيانى  ئَيمةدا  مةملةكةتةى  لةم 
بةتةنيا  ضونكة  داوة،  لةدةست 
كارةسات  هاوآلتييان  مردنى 
هةرَيمَيكى  لة  دةكرَيت  ئايا  نيية، 
مليؤن   )876( شارييدا  س��َى 
دؤالر درابَيتة حيزبء نةزانرَيت 
ثارةية  ئةو  شوَينَيكةوة  لةضى 
كارةساتةكة  خ��ةرج��ك��راوة؟! 
ل��ةوَي��دا ط��ةورةت��ر دةب��َي��ت كة 
بةآلم  بزانَيت،  يان  نةزانَيت  حكومةتيش  سةرؤكى 
لة  دؤالرة  مليؤن   )876( ئةم  بكات،  لَي  ضاوثؤشيى 
بَلَيين  واية  دروستتر  يان  بودجةدا خةرجكراوة،  كوَيى 

سةرؤكى حكومةت بَلَيت ثارة نةدراوةتة حيزب؟
ساَلى رابردوو، هةريةك لة ثارتىء يةكَيتى مانطانة 
هةردووال  بة  واتة  وةردةطرت،  دؤالريان  مليؤن   )35(
حيزبةكانى  سةرجةم  بودجةى  بة  دؤالر،  مليؤن   )70(
كة  دؤالر،  مليؤن   )73( نزيكةى  دةطةيشتة  ديكةشةوة 

ساآلنة دةكاتة )876( مليؤن دؤالر.
كةسَيك  هيض  رةنطة  س��ةرةوة  ذم��اران��ةى  ئ��ةم 
ئةمة  ضونكة  ن��ةك��ات،  س��وِرم��ان  س��ةر  دووض���ارى 
حيزبيش  بةرثرسانى  تةنانةت  نييةو  نوَى  زانيارييةكى 
نوَييةو  ئةوةى  كةواتة  كردووة،  لَيوة  باسيان  خؤيان 

كارةساتة، ضيية؟
راب��ردوو  ساَلى  كة  ث��اران��ةى  ئ��ةو  سةرجةمى 
بَلَيين  واية  دروستتر  يان  كردووة،  خةرجي  حكومةت 
دَلنيانين،  لَيى  ئَيمة  خةرجمكردووةو  دةَلَيت  خؤى 
ضةندين جارء بةشَيوةيةكى زؤر ورد خوَيندوومةتةوة 
خوَيندنةوةيةكيش كة بؤ لَيكؤَلينةوة بَيت، تةنانةت يةك 
خةرجكراوة،  حيزب  بؤ  ئةمة  نةنووسراوة  ديناريش 

بةثَيى ضى؟
بةثَيى نووسراوى ذمارة 8229/4/5 لة 2010/5/26دا، 
كة واذووى وةزيرى دارايى لةسةرةو بؤ سةرؤكايةتى 
نَيردراوة،  هةرَيم  حكومةتى  وةزيرانى  ئةنجومةنى 
رابردوو  ساَلى  كة  خراوةتةِروو  ثارانة  ئةو  بةورديى 
ترليؤنء   )9( ثارةى خةرجكراو  بِرى  كة  خةرجكراوة، 
)952( مليار دينارو )122( مليؤن دينارة، زؤر بة ورديى 
خراوةتةإوو،  ثارانة  ئةم  سةرجةمى  خةرجكردنى 
زياتر لة )300( خانة هةية كة ثارةى تَيدا خةرجكراوة، 
بة كؤكردنةوةى سةرجةمى ئةم )300( خانةية ئةو )9( 
ترليؤن دينارة خةرجكراوة، بةآلم تةنيا لة يةك خانةشدا 

ئاماذة بةوة نةدراوة ثارة درابَيتة حيزب.
ئةطةر بَلَين؛ ئةو ثارةيةى دةدرَيتة حيزب لة خانةى 

بةخشين)منحة(دا جَيطاى كراوةتةوة، راست نيية، بؤ؟
بةخشين  بؤ  ثارةى  ئةو  راب��ردوو  ساَلى  ضونكة 
 )367( دةكاتة  كة  ديناربوو،  مليار   )434( تةرخانكرا 
هةزارء   87( دؤالر  مليؤن   )876( بةآلم  دؤالر،  مليؤن 
 )509( واتة  حيزبةكان،  دراوةتة  دؤالر(  دةفتةر   600
مليؤن دؤالرى زياترة لةو ثارةيةى دراوةتة بةخشين، 
ئةمة جطة لةوةى كة زانياريى ورد هةية لةسةر ئةوةى 
خةرجكراوةو  ديكة  شتى  بؤ  بةخشين  ث��ارةى  كة 
ثةيوةنديى نيية بةو ثارةيةوة كة دراوةتة حيزب. ئةى 
دراوةتة  كوَيوة  لة  دؤالرة  مليؤن   )876( ئةم  كةواتة 

حيزبةكان؟
بةدَلنيايةوة ئةو ثارةيةى دراوةتة يةكَيتىء ثارتىء 
بةآلم  بووة،  طشتيى  بودجةى  لة  ديكةش،  حيزبةكانى 
ثَينةكراوة، ئةمة جَيطاى  بؤ لة خةرجييةكاندا ئاماذةى 
لةسةر وةستانةو ثَيش هةموو كةس كارى ئؤثؤزسيؤنة 
بةدواداضوونى بؤ بكات، ئايا لة هيض شوَينَيكى دونيادا 
ببةخشَيتة  دؤالر  مليؤن   )976( حكومةتَيك  دةكرَيت 
حيزب، بةآلم ديار نةبَيت لة كوَي ئةم ثارةيةى داوة؟! 
ئةطةر دادطا لةم مةملةكةتةى ئَيمةدا بوونى هةبَيت، من 
بةردةستى  بخةمة  بةَلطةنامانة  ئةو  سةرجةم  ئامادةم 
دةسةلمَينَيت،  سةرةوة  نووسينةى  ئةم  راستيى  كة 
هةقى  دةنط،  نةيةتة  وا  ثرسَيكى  لة  دادطاش  ئةطةر 
خؤمان نيية بَلَيين ئةو )35( مليار دينارةى كة بودجةى 
بةكاربردنى دةسةآلتى دادوةريية بؤ ئةمساَل، دةضَيتة 

خانةى بةهةدةردانى ثارةوة.
لةسةر  كؤكين  هةموومان  كة  دؤالر  مليار   )876(
ثَييان  كوَيوة  لة  نازانين  و  حيزبةكان  دراوةتة  ئةوةى 
دةكرَيت  ضى  زؤرة؟  ثارةيةكى  ئةمة  ئايا  دراوة، 
خانوو   )600( هةزارء   )30( ثارةية  بةم  ثارةية؟  بةم 
بؤ  هةرَيم  حكومةتى  كة  بةوثَييةى  دةكرَيت،  دروست 
دروستكردنى )600( خانووى كةسوكارى شةهيدانء 
تةرخانكردووة،  دينارى  مليار   )21( ئةنفالكراوةكان 
 )200( نةخؤشخانةى   )79( دؤالرة  مليؤن   )876( بةم 
قةرةوَيَلةيى دروست دةكرَيت، بةوثَييةى كة حكومةت 
قةرةوَيَلةيى   )200( نةخؤشخانةى  دروستكردنى  بؤ 
دةكرَيت  ئايا  تةرخانكردووة،  دينارى  مليار   )13.5(
نةخؤشخانةى   )79( دروستكردنى  ثارةى  نةزانرَيت 

)200( قةرةوَيَلةيى لة كوَيوة خةرجكراوة؟

هةنطاو هاشم- هةولَير

طرفتةكانى  لة  يةكَيك  ئةوةى  لةطةأل 
كَيشةى  ه��اوآلت��ي��ي��ان،  ب�����ةردةم 
ثإؤذةكانى  ب��ةآلم  نيشتةجَيبوونة، 
كةمتةرخةمييان  نيشتةجَيبوون 
خؤياندا  ل��ةم��اوةى  دةك��رَي��تء  تَيدا 
ضوارضَيوةيةشدا،  لةو  تةواوناكرَينء 
)2004( ساَلة،  شةش  نزيكةى  ماوةى 

لةشارى هةولَير  نيشتةجَيبوون  يةكةى 
ت��ةواو  ك��ةس��ن��ةزان،  رَي��ط��اى  لةسةر 

نةكراون. 
هَيرش موحةإةم، سةرؤكى دةستةى 
وةبةرهَينانى هةرَيم، بؤ رؤذنامة، وتى: 
تةواوكردنى  توركى،  كؤمثانيايةكى 
طرتبووة  يةكةنيشتةجَيبوونانةى  ئةم 
بةآلم  بةَلَيندةرايةتى،  بةشَيوةى  ئةستؤ 
دواتر ئةم كؤمثانياية، ثإؤذةكةى تةواو 

نةكردووةء جَيي هَيشتووة.
ئةم  تةواوكردنى  »كارى  وتيشى: 
فراوانكراء  يةكةنيشتةجَيبوونانة 
بةشَيوةى  تايبةت  كةرتى  بة  دةيدةين 
ئةم  دةك��اتء  ت��ةواوى  وةبةرهَينان 
خةرجى  تَييدا  حكومةت  كة  ثارةيةى 
حكومةتء   بة  دةدرَي��ت��ةوة  ك��ردووة، 
تةواوكردنى  ث��إؤذةى  وةبةرهَينةر 
ش��وق��ةك��ان ل��ةئ��ةس��ت��ؤ دةط��رَي��تء 
خةريكى  لةئَيستاشدا  دةيفرؤشَيتةوة، 

طفتوطؤكردنين لةسةر ئةم بابةتة«.
لةسةرةتاوةء  خستةإوو:  ئةوةشي 
وةزارةت��ى  لةمةوبةر،  ساَلَيك  ضةند 
ئةم  طرَيبةستى  ئ��اوةدان��ك��ردن��ةوة، 
كردبوو،  كؤمثانياكة  لةطةأل  ثإؤذةيةى 
ثإؤذةكةش  تةواونةكردنى  هؤكارى 

نازانين.

وةبةرهَينان،  دةستةى  سةرؤكى 
ئاماذةى بةوةشدا: ذمارةى شوقةكانى 
كة  شوقةية   )2004( ثإؤذةية،  ئةم 
ت��ةواو  زؤري��ان  بةشَيكى  ئَيستا  تا 
خةريكى  ئَيستاشدا  لة  ن��ةك��راون، 
بكةين،  ثإؤذةكة  جةردى  كة  ئةوةين 
ضةندى  حكومةت  بزانين،  ئةوةى  بؤ 
ت��َي��دا خ��ةرج��ك��ردووة، ب��ؤئ��ةوةى 
بةسةر  بةماأل  بكرَيت  ثارةية  ئ��ةم 
وةبةرهَينةرة  ئةم  وةبةرهَينةرةكةوة، 
دواتر  دةدات��ةوة،  حكومةت  ثارةكةى 

شوقةكان دةفرؤشَيتةوة.
وةبةرهَينانى  دةستةى  ئَيستادا  لة 
كةى  نازانَيت  كوردستان،  هةرَيمى 

ثَيشيان  دةب��َي��تء  ت��ةواو  ث��إؤذةك��ة 
دةستى  لةسةرةتاوة  ثإؤذةيةك  واية: 
ضةند  كة  لةوةى  ئاسانترة  ثَيبكرَيت، 

ساَلَيك بةجَيهَيَلرابَيت.
عةبدوإلةحمان،  ماجيد  ئةندازيار 
ب��ةإَي��وب��ةرى ئ��اوةدان��ك��ردن��ةوةو 
نيشتةجَيكردنى هةولَير، روونيكردةوة: 
شوقةكانى  دروستكردنى  ث��إؤذةى 
رَي��ط��اى ك��ةس��ن��ةزان، ل��ةس��ةرةت��ادا 
ئةركى  ت��ورك��ي،  كؤمثانيايةكى 
ئةم  ئةستؤء  طرتة  دروستكردنى 
كؤمثانياية هةرةسي هَينا، بةم هؤيةوة 
دروستكردنى  ثإؤذةى  ساَلَيك  ضةند 

ئةم شوقانة راطيرا.

وتيشى: »لةسةرةتادا، دروستكردنى 
وةزارةت��ى  ئةستؤى  لة  شوقانة  ئةم 
نيشتةجَيكردنى  ئاوةدانكردنةوةء 
بوو،  كوردستان  هةرَيمى  حكومةتى 
ئةنجومةنى  بإيارَيكى  بةثَيى  دوات��ر 
طوازرايةوة  ثإؤذةية  ئةم  وةزي��ران، 
بؤ  وةبةرهَينان  دةستةى  س��ةر  بؤ 

تةواوكردن«.
لةساَلى  لةوةشكرد:  باسي  ناوبراو 
دروستكردنى  طرَيبةستى  )2004(ةوة 
ئةم شوقانة ئةنجامدراوةو دةستكراوة 
بة دروستكردنيان، لةئَيستاشدا سةرجةم 
داوة  ثإؤذةيةمان  ئةم  ئةولةوياتةكانى 

بة دةستةى وةبةرهَينان.

ثشتيوان سةعدوَلآل

ئةطةرضى هةفتةى رابردوو سةرؤكى ثةرلةمان ئةوةى راطةياند، 
 2011 ساَلى  خةمَلَينراوى  بودجةى  كردووة  حكومةت  لة  داواي��ان 
بنَيرنة ثةرلةمان، بةآلم تائَيستا نةطةيشتووةتة ثةرلةمانء فراكسيؤنى 

طؤإانيش داوا دةكات حكومةت لةو بارةيةوة ئاطاداربكرَيتةوة.
كوردستان،  ثةرلةمانى  ناوخؤى  ثةيإةوى  )79(ى  مادةى  بةثَيى 

دةبَيت لة سةرةتاى تشرينى يةكةمدا، بودجةى ساأل بطاتة ثةرلةمان.
رؤذى )10/9( له كؤنگره يه كي رؤژنامةوانيدا  لة تةالرى ثةرلةمان، 
»داواي  وتى:  كوردستان،  په رله مانى  سه رؤكي  كةركوكى،  د.كةمال 
كاته ي  ئه و  تا  كردووه ،  هه رَيم  له  حكومةتي  ته خمينيمان  بودجه ي 

بودجه ي حه قيقي ئاماده  ده بَيت«.
حكومه تى  ئابووريى  داراييء  وه زيرى  تاَله بانى،  بايز  هاوكات، 
هه رَيمي كوردستان، لة لَيدوانَيكيدا كة لة ماَلثةإى فةرميى حكومةتى 
كاتى  له   بتوانين  ئه وه ى  بؤ  رايگه ياندووة:  بآلوكراوةتةوة،  هةرَيم 
له سه ر  گفتوگؤى  زووتر  بكةينء  ثةرلةمان  رةوانةى  بودجة  خؤيدا 
به   فه رمانگه كانى سه ر  له  سه رجه م  داوامان  مانگَيكه   ماوه ى  بكرَيت، 
وه زاره ته كانى حكومه تى هه رَيم كردووه ، به په له  بودجه ى ساَلي)2011(

ساَلى  بودجه ى  وه زاره ت  دوو  يه ك  ئَيستا  تا  بةآلم  بنَيرن،  بؤ  مان 
داهاتوويان ناردووه.

ئةوة لة كاتَيكداية بة وتةى بايز تاَلةبانى: »پَيويسته  هه ر وه زاره تَيك، 
به جيا له  دواى مانگى حوزه يرانه وه بودجه ى خه مَلَينراوى وه زاره ته كةى 
دارايى  دواتر وةزارةتى  دارايىء  بؤ وه زاره تى  بينَيرَيت  ئاماده بكا تء 
بودجه ى خه مآلندنى ساَلى داهاتوو ده نَيرَيت بؤ ئه نجومه نى وه زيران«.

لة ياداشتَيكيدا كة رؤذى )10/17( ئاراستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمانى 
سةرؤكايةتى  داوادةك��ات،  ط��ؤِران  فراكسيؤنى  كرد،  كوردستانى 
ئةنجومةنى وةزيرانى هةرَيم لة دواكةوتنى ناردنى بودجة بؤ ثةرلةمان 

ئاطاداربكرَيتةوةء حكومةتيش هؤكارى دواكةوتنةكةى روونبكاتةوة.
فراكسيؤنى  لة  كوردستان  ثةرلةمانى  ئةندامى  محةمةد،  كاردؤ 
طؤِران بة رؤذنامةى راطةياند: تائَيستا حكومةت بودجةى بؤ ثةرلةمان 
ئةطةر  لةكاتَيكدا  نةداوة،  لةسةر  نةناردووةو هيض روونكردنةوةيةكى 
يةك رؤذ ناردنى بودجة دوابكةوَيت، ثَيويستة حكومةت روونكردنةوة 

بداتء هؤكارى دواكةوتنةكةى ئاشكرابكات. 
بةثَيى خةمآلندنى وةزارةتى دارايى عَيراق، بودجةى ساَلى )2011(

ضوارضَيوةيةشدا  لةو  دةبَيت،  دينار  ترليؤن   )102( زياتر  عَيراق  ى 
بودجةى هةرَيمي كوردستان )12( ترليؤنء )484( مليار دينار دةبَيت.

هؤشةنط سةروضاوةيى 

بةتايبةتي  جوتياران،  ئةمساَلى  بةرهةمى 
بة  راب��ردوودا،  ساآلنى  لةضاو  هةنار  طوَيزو 
رَيذةيةكى بةرضاو كةميكردووةء بةإَيوةبةرى 
كةمتةرخةميى  بؤ  هؤكارةكةى  كشتوكاَليش، 

جوتياران دةطةإَينَيتةوة.
دؤَلى  جوتيارَيكى  كةريم،  قادر  حاجى 
باليسانةو بة رؤذنامةى راطةياند: هةرضةندة 
ئةمساأل بارانَيكى زؤر بارىء كاريطةرييةكانى 
نةهَيشت،  لةناوضةكةماندا  وشكةساَليى 
ساَلى  ضةند  لةضاو  ميوةمان  بةرهةمى  بةآلم 
بةتايبةتى  كةميكردووة،  زؤر  راب��ردوودا، 
لَييداوةو  كرم  زؤرب��ةى  كة  طوَيز  هةنارو 
خؤى  لةشوَينى  ثووضييةكةيةوة  بةهؤى 
نايةتء  خ��واردن  بةكةَلكى  هةَلدةوةرَيتء 

ضةندجارَيكيش  نييةو  ديار  هؤكارةكةشى 
لةناوبردني  دةرمانى  بةهاردا  ل��ةوةرزى 

مَيروومان بةكارهَيناوة.
لةبةرامبةردا، محةمةد حاجى، بةإَيوةبةرى 
ئةمساأل  وت:  رؤذنامةي  بة  رانية،  كشتوكاَلى 
لةكاتى طوَلكردنى هةريةك لة دارةكانى طوَيزو 
زؤرب��ارىء  بارانَيكى  ناوضةكةدا،  هةنارى 
طوَلةكانيانى هةَلوةراند، هةروةك ئةمساأل ثلةى 
لة  بةشَيك  بةمةش  بةرزبووة،  زؤر  طةرمى 

ميوةكانيانى سووتاندو كاري كردة سةريان.
دوو  ئةو  بةرهةمي  ئاشكراكرد:  ئةوةشي 
جؤرة ميوةيةي جوتياراني بيتوَينء ثشدةر، بة 
هةردوو  ضونكة  كةميكردووة،   )%20( رَيذةي 
كةشوهةواى  زؤرئارةزووى  دارةكة،  جؤرى 
زؤردا  طةرماى  وةرزى  لة  دةك��ةنء  سارد 

بةرطة ناطرن.

عةلى حةمةساَلح

راظةى بودجة

فؤتؤ: هؤشةنط باخَيكى هةنار لة دؤَلى باليسان 

فؤتؤ: هةنطاو شوقةكانى كةسنةزان 
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ثَيشتر  كة  ثَيشمةرطانةى  لةو  بةشَيك 
ئَيستا  دران،  سزا  طؤإانبوونيان  هؤى  بة 
ثَيبكرَيتء  ثرسيان  ئ��ةوةى  بَى  مانطانة 
ئابوونةى  بَيت،  لةسةر  رةزامةندييان 

حيزبييان لَيدةبإدرَيت.
له  بنکه ي مه شقي به رگرييء فرياکه وتني 
باينجان )شارؤضكةيةكة نزيكةى 25 كم لة 
ئه فسه رو  ژماره يه ک  دورة(  سلَيمانييةوة 
ده ره جه داري سزادراو له سه ر گؤإان، ده وام 
ده که ن، مانگانه  له سه ر فؤإمي مووچه کانيان، 
به بَي پرس و ره زامه نديي خؤيان، ئابوونه ي 

حيزبييان لَي ده بإدرَيت.
دينارو  هه زار   )6( ئه فسه رَيك  هةر  بؤ 
لة  دينار  هه زار   )3( يه کي  خوارتر  پله کاني 
ئابوونةوة  بةناوى  دةبإدرَيت  موضةكانيان 

بؤ حيزب.
بزووتنه وه ي گؤإان له  سه ره تاي کاري 
کوردستاندا،  پةرله ماني  سَييه مي  خولي 
پَيشکه شي  پ��رؤژه ي��اس��اي  ژم��اره ي��ه ک 
هه ندَيکيان  کرد.  ثةرلةمان  سه رؤکايه تي 
بؤ جارَيک خوَيندرانه وه و دوايي فه رامؤش 
به  يه کجاريي  هه ر  تريان  هه ندَيکي  کران. 

فه رامؤش کراون.
ثةسةندكردنى  که   پرؤژانه،   له و  يه کَيک 
»بَي سنوور« قازانج به  هه رَيمي کوردستانء 
سيستمي  هَينانه دي  دانيشتووانه که يء 
پرؤژه ياساي  ده گه يه نَيت،  ديموکراسي 
قه ده غه کردني کاري حيزبايه تييه  له ناو هَيزه  
چه کداره کاني هه رَيمدا )پَيشمه رگه ، پؤليس، 
پؤليسي  و  سنوور  پاسه واني  ئاسايش، 

دارستان(.
الفي  زارةكى  به  هه رَيم  ده سه آلتداراني 
هَيزه   نيشتمانيبووني  سه ربه خؤبوونء 
تائَيستاش  به آلم  ده ده ن،  لَي  چه کداره کان 
له  هه رَيم  چه کداره کاني  هَيزه   تَيکإاي 
دابه شکراون.  يه کَيتي-دا  پارتيء  نَيوان 
هَيزانه   »ئه م  دةلَين  شارةزايان  وةك  بؤية 
لَي  نيشتمانيبوونيان  ئ��اره زووي  تواناو 
سه نراوه ته وه ، ئه گه ر وه الئي  100% يان بؤ 
و  عه زَيت  تووشي  نه بَيت،  حيزبه   دوو  ئه م 

لَيپرسينه وه  دَين«.
ئةفسةرء  ل��ةو  ئابوونة  لَيسةندنى 
له  كة  دَي��ت  ئ��ةوة  دواى  ثَيشمةرطانة 
سه روه ختي هه َلبژاردني گشتيي ثةرلةماني 
هه ردوو  دواتردا  مانگه کاني  کوردستانء 
نيشتمانى  يه کَيتي  تايبه تي  به   حيزب، 
كوردستان، له  سنووري خؤي، که وته  وَيزه ي 
ده ره جه دارانه ي  پؤليسء  سه ربازو  ئه و 
)گؤإان( گوماني  چه کداره کاندا  هَيزه   له ناو 

بووني لَي ده کردن.
س������ه ره إاي ئ�����ةوةى س��ه رؤک��ي 
ذم��ارة  ب��إي��ارى  ب��ة  ه��ةرَي��م  حکومه تى 
سةرجةم  برياريدا   2010/4/19 2977ى  
شوَينةكانى  بطةإَينرَينةوة  سزادراوةكان 
خؤيان، بةآلم هَيشتا دؤسَيي سزادراوه کان 
به ته واويي يه کاليي نه بووةته وه . ئه وانه شي 
وه زاره ته کاني  يان  شوَين،  گه إاونه ته وه  

پَيشوويان، به جؤرَيکي تر سزا ده درَين.
ده خه ينه   نموونه   يه ک  ته نيا  لَيره دا   
به رده ستي وه زيري ناوخؤي هه رَيم، بزانين 

ئاخؤ ئاگاي له م هه واَله  هه يه.
مووچه ،  له   حيزبيي  ئابوونه ي  بإيني 

دةدرَيت،  قةَلةم  لة  خه تا  بة  الوه   چه ند  له  
هَيزه   حيزباندني  »نيشانه ي  ل��ةوان��ةش 
چه کداره کاني کوردستانه«، هةروةك، دژي 
جاإنامه ي  )20(ي  ماده ي  بإگه ي  هه ردوو 

جيهانيي مافي مرؤڤه .
به   داوه   ئ��ازادي��ي  )1(دا  بإگه ي  ل��ة  
هه رکه سَيک خؤي حيزبء کؤمه َله  بؤ خؤي 
قه ده غه ي  )2(ش  بإگه ي  بکات.  دياريي 
به زؤر  بکرَيت  ناچار  هةرکه سَيك  کردووه  
ببَيت به  ئه ندامي حيزبَيك، يان کؤمه َله يه کي 

دياريکراو.
ئه شکه نجه ي  له   جؤرَيکه   ه��ةروةه��ا، 
له اليه ن  هه موويان  ناوانه   ئه و  ده روونيي. 
ج��ؤراوج��ؤر  ش��َي��وازي  به   يه کَيتييه وه  
لَي  گومانيان  ئه وه ي  له سه ر  سزادرابوون 
کردبوون گؤإان بن، يان ده نگيان به  گؤإان 
پرسيان  ئه وه ي  به بَي  ئَيستا   که چي  دابَيت، 
پَي بکه ن، پارووي ده مي منداَليان ده به ن بؤ 

حيزب.
وه زير  جه نابي  ئةوةية،  ثرسيارةكة 
ده چَيت؟  کوَي  بؤ  ئابوونه   پاره ي  ده زانَيت 
چؤن سه رف ده کرَيتء کَي که َلکي لَي وه ر 

ده گرَيت؟
چاوه إَيي  كراوة  لَيرةدا  رةفتارةى  ئةم 
حکومه تي  ناوخؤو  وه زيري  کاردانه وه ي 
قه ده غه کردني  بؤ  دةكرَيت،  لَى  هه رَيمي 
کؤکردنه وه ي ئابوونه  له سه ر فؤإمي مووچه 
داموده زگاکاني  و  وه زاره ت  ت��ه واوي  له  

هه رَيمدا .

ئه م ليسته ي ئةوبةر  ناوو پله ي ژماره يه ک 
له و ئه فسه رو ده ره جه دارانه ن:
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كة  ئاشكرابوو  لةمةوبةر  رؤذ  سَي 
تائَيستا  بةآلم  كوردستانة،  لة  ئاغا  قاسم 
نة هَيزة ئةمنييةكانى كوردستان  نة دادطاو 
دةستطيركردنى  بؤ  رَيوشوَينَيكيان  هيض 

نةطرتووةتةبةر.
دواى ئةوةى لة بآلوبوونةوةى لَيدوانَيكى 
تةلةفؤنى خؤيدا، ئاشكرابوو كة قاسم ئاغاى 
لة  هاوآلتى  سةدان  كوشتنى  بة  تؤمةتبار 
يةكَيتىء  راطةياندنى  مةكتةبى  كوردستانة، 
شةهيدانى  بنةماَلةى  هةولَيرو  ثارَيزطارى 
راطةيةنراوى  جيا  بة  هةريةكةو  كؤية 
ئةنجومةنى  وتةبَيذى  بآلوكردةوة،  خؤى 
دادوةريش ئاماذة بةوة دةكات؛ كة فةرمانى 
دةستطيركردن بؤ ئةو تؤمةتبارة دةرضووةو 
بريكارى وةزارةتى ناوخؤش دةَلَيت: »هةر 
ثؤليس  دةرض��وو  بؤ  دادط��اى  فةرمانى  كة 
ئةوة  ئيتر  دةك��ات،  دةستطيرى  دةضَيت 

ثةيوةنديى بة ئَيمةوة نيية«.
راب���ردووداو  هةفتةى  لة  هةرضةندة 
هادى،  ن��ةوزاد  كؤنفرانسَيكدا،  ثرَيس  لة 
ثارَيزطارى هةولَير رايطةياند: قاسم ئاغايان 
لة كوردستان دةركردووةو ثَييان وابووة، كة 
ئةو كةسَيكى مةرغوب نيية تا لة كوردستان 
نيشتةجَي بَيت، بةآلم قاسم ئاغاء خَيزانةكةى 
بة  تةلةفؤنييةوة  ثةيوةندييةكى  رَيطةى  لة 
راطةياند:  ناوخؤييان  ميدياى  ذمارةيةك 
جؤرَيك  هيض  بة  كوردستاننء  لة  تائَيستا 
دووب��ارة  دوَينَي  هةربؤية  دةرن��ةك��راون، 
ترى  راطةيةنراوَيكى  هةولَير  ثارَيزطارى 
قاسم،  »ئَيمة  هاتووة:  كةتَييدا  بآلوكردةوة، 
ئاغامان لة هةولَير دةركردووةء بة كةسَيكى 
رَيطةشمان  دان��اوةو  نةكراومان  قبووأل 
هةولَيردا  فإؤكةخانةى  رَيطةى  بة  نةداوة 
نةوزاد  نوَييةى  ئةم روونكردنةوة  بإوات«، 
هاديش زياتر ئةو راستيية دةسةلمَينَيت، كة 

تؤمةتبار تائَيستاش لة كوردستانة.
راطةياندنى  مةكتةبى  ترةوة،  لةاليةكى 
سةبارةت  كة  راطةيةنراوَيكدا  لة  يةكَيتى 
بةوةى كة طواية كةسَيك كة لةناو ريزةكانى 
يةكَيتيداية لة سةردةمى ئةنفالدا ذمارةيةك 
شيوعى  حيزبى  ثَيشمةرطةكانى  ل��ة 
بةسةر  هَينراوة  دوات��ر  شةهيدكردووةو 

قاسم ئاغادا، بآلوكردووةتةوة.

لة راطةيةنراوةكةشدا هاتووة: »ثَيمانواية 
قاسم ئاغا، سةرةإاى ئةوةى وةك جاشَيكى 
تؤمةتبارَيكى  هةر  وةك  ناسراوة،  تاوانبار 
ب��ةردةم  لة  كة  هةية  ئ��ةوةى  مافى  ديكة 
دادطادا بةرطريى لةخؤى بكات، مادام وةك 
خؤيان دةَلَين لة هةولَيرة، يان دةبَيت بةثَيى 
خؤى بضَيتة بةردةمى دادطا، ياخود ثؤليس 

بيطرَيتء بيباتة بةردةم دادطا«.
قاسم  بةدةستطيركردنى  سةبارةت 
بريكارى  ك��ةري��م  ش��َي��خ  ج���ةالل  ئ��اغ��ا، 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  ناوخؤ  وةزارةتى 
دادطاوة  لة  تؤمةتبارة  ئةو  دةستطيركردنى 
دةضَيت  ثؤليس  دةردةضَيتء  بؤ  فةرمانى 
جَيبةجَيى دةكات، ئةوة ثةيوةنديى بة ئَيمةوة 
بَيت،  هةرَيم  ناوةوةى  لة  ئةطةر  ئةمة  نيية، 
ئةوا  بَيت،  هةرَيميش  دةرةوةى  لة  ئةطةر 
وةزارةتى  دةكاتةوةو  ئاطادار  ئَيمة  دادطا 
ناوخؤ ثؤليس دةنَيرَيت لة هةركوَييةك بَيت 
دةستطيرى دةكات، بةآلم مادةم لة هةرَيمى 
كوردستانة ئةوا دادطا بإيارةكة دةنَيرَيت بؤ 

بنكةى ثؤليسء ئةوانيش دةضن دةيطرن«. 
دادوةريى  ئةنجومةنى  وتةبَيذى  بةآلم 
جةخت لةوة دةكاتةوة؛ كة قاسم ئاغا بإيارى 
دةستطيركردنى بؤ دةرضووة، عةبدولباست 
سايتى  بة  لَيدوانَيكيدا  لة  ف��ةره��ادى، 
فه رمانی   ئاغا  »قاسم  راطةياندووة:  سبةى 
له   ئه گه ر  ده رچ��ووه و  بؤ  ده ستگيركردنی  

هه رَيمی  كوردستان مابَيت، پَيويسته  له اليه ن 
بكرَيت،  ده ستگير  ناوخؤوه   هَيزه كانی 
له   دادگاييکردنه  كه ی   ئه ركی   دواتريش 
پَيويسته   ئَيستادا  لة  بؤية  ئَيمةيه ،  ئه ستؤی  
كه سوكاری  قوربانيانی  ده ستی  قاسم ئاغا، 
پؤليسء ده زگاكانی  ئاسايش ئاگادار بكه نه وه  

له  بوونی  ناوبراو له  هه رَيمی  كوردستاندا.
بنةماَلةى  بةياننامةيةكيشياندا  لة 
ئاماذةيان  كؤية،  ئةنفالكراوانى  شةهيدانء 
تاوانةكانى  طةورةيى  كة  ب��ةوةك��ردووة، 
دوورو  مَيذووة  ئاغا(و  )قاسم  تاوانبار 
درَيذةكةى زياتر لة )30( ساأل لة خزمةتكردنى 
خؤى  نةزانرَيتء  ناكرَيت  بةعس،  رذَيمى 
»دةبواية  نووسيويشيانة:  البدرَيت،  لَي 
دةسةآلت بةرثرسيارَيتى خؤى نيشانبدايةو 
نةك  بكرداية،  دادطا  رادةستى  تاوانبارى 
ثاساو هَينانةوةى نادروستء بةهانةى بَي 
طةورةيةى  غةدرة  ئةو  داثؤشينى  بؤ  بنةما 
كرديان دةرهةق بة كةسوكارى شةهيدانء 

ثَيشَيلكردنى سةروةريى ياسا«.
بةردةستى  لة  زانيارييانةى  ئةو  بةثَيى 
فه رمانی   ئ��اغ��ا،  قاسم  رؤذن��ام��ةداي��ة 
ده ستگيركردنی  بؤ ده رچووه و )42( داوای  
داواك��ان  تؤماركراوه و  له سه ر  ياسايی  
و  عَيراق  تاوانه كانی   دادگ��ای   چوونه ته  
عَيراق  تاوانه كانی   دادگای   بوو   پَيويست 
ئ��ه وه ی   بؤ  بكاته وه   ئاگادار  بازگه كان 

ده ستگير  مابَيت  عَيراق  له   ناوبراو  ئه گه ر 
رَيوشوَينانة  ئةم  تائَيستا  بةآلم  بكرَيت، 

نةطيراونةتةبةر.
لةاليةكى ترةوةو هةر ثَيش ئاشكرابوونى 
ماوة،  لة كوردستان  ئاغا  قاسم  كة  ئةوةى 
داكؤكيكارةكان  رَيكخراوة  ثةرلةمانتارانء 
بة  ئةنفالكراوان  لة كةسوكارى شةهيدانء 
ضووبَيتة  ئاغا،  قاسم  لةوةى  بوون  طومان 
بةوة  ئاماذةيان  كوردستانء  دةرةوةى 
لةبةردةستدا  بةَلطةيةك  هيض  كة  دةكرد، 
وةك ضؤن  ئاغا،  قاسم  دةركردنى  بؤ  نيية 

ثارَيزطارى هةولَير ئاماذةى ثَيكردبوو.
نوَينةرى  عوسمان،  سيوةيل  هةروةك، 
كؤية لة ثةرلةمانى كوردستان لة لَيدوانَيكيدا 
تاوانبار  »دةك��را  راطةياند:  رؤذنامةى  بة 
دةرضوونى  م��ةوداى  بكرايةو  دةستطير 
)2003(ةوة  ساَلى  لة  ضونكة  نةدراباية، 
فةرمانى دةستطيركردنى لةاليةن دادطاوة بؤ 
دةرضووة، لة ئَيستاشدا هيض بةَلطةيةكمان لة 
بةردةستدا نيية، كة بيسةلمَينَيت قاسم ئاغا 

لة هةرَيم نةماوة«.
داكؤكيكارَيكى  ب��إواى  بة  هاوكات 
كةسوكارى شةهيدانء ئةنفالكراوان ئاماذة 
كة  قسانةى  ئةو  رةنطة  كة  دةك��ات،  بةوة 
تاوانبارةوة  ئةو  ئَيستاى  شوَينى  لةبارةى 
بَيتء  ونكردنى  شوَين  بؤ  هةر  دةكرَيت، 

هيضى تر.
عومةر محةمةد، بةرثرسى لقى سلَيمانى 
لة  »جطة  وتى:  رؤذنامة  بؤ  ضاك  ناوةندى 
قسةكانى ثارَيزطارى هةولَير، هيض شتَيكى وا 
لةبةردةستدا نيية، كة قاسم ئاغا بؤ دةرةوةى 
كؤكردنةوةى  رؤيشتبَيت،  كوردستان 
ئةو  ئَيستاى  شوَينى  لةسةر  زانيارييش 
تاوانبارة، ثَيويستى بة رَيوشوَينى زؤر ورد 
كة  قسانةى  ئةو  ثَيمانواية؛  هةربؤية  هةية، 
لةبارةى شوَينى ئَيستايةوة دةكرَيت رةنطة 

هةر بؤ شوَين ونكردنى بَيتء هيضى تر«.
هةرَيم  حكومةتى  عومةر،  ب��إواى  بة 
تؤمةتبارَيكى  كة  كرد  ياسايى  هةَلةيةكى 
ضونكة  دادطا،  بة  نةدا  ئاغاى  قاسم  وةك 
بة سزاطةياندنى ئةو تاوانبارة بؤ متمانةى 
طرنط  ياسا  س��ةروةري��ى  حكومةتء 
مافى  لة  كةمَيك  ل��ةوةى  جطة  ئةمة  بوو، 
بؤ  دةطَيإايةوةو  قوربانييانى  كةسوكارى 

بارى سايكؤلؤذييان باش بوو«.

nawxo.rozhnama@yahoo.com
بةدواداضوون

بنکه ي مه شقي به رگرييء فرياکه وتن له  باينجان وةك نموونة
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نامةيةك بؤ...؟

ه��ةرض��ةن��دم ك��رد، 
بؤم ساغ نةبووة كة ئةم 
بنَيرم،  كآ  بؤ  نامةية 
سةرؤكةكانى  لة  كام 
)حكوميى، يان حيزبيى( 
ثةرلةمان، يان وةزارةتى 
سامانة سروشتييةكان، 
بةإَيوةبةرَيتييةكى  يان 
هةرضةندة  هاتوضؤ. 
نيم،  دَل��ن��ي��اش  زؤر 

نامانة  جؤرة  ئةم  س��ةرةوة  اليةنانةى  ئةو 
نا،  يان  وةريدةطرن،  بةهةند  دةخوَيننةوةو 
كة  هانيدام  لةناخةوة  ئازارَيك  بةآلم خةمَيك، 
رةشبين نةبم، ئةطةر اليةنة ثةيوةنديدرارةكان 
ئاطاداربن  بزاننء  نةكةن،  ضارةسةريشى 

باشترة. 

سةفةرَيكى  هةركةسَيك،  ب��ةإَي��زان، 
بةتايبةت  بكات،  سنوورييةكان  ناوضة 
بارهةَلطرة  تانكةرة  كة  ناوضانةى  ئ��ةو 
قافَلةكانى  طوزةردةكةن،  لَيوةى  نةوتييةكان 
ببوورنء  دةبينَيت.  نةوتهةَلطرةكان  تانكةرة 
مةوةستةو  لَيرةدا  نامةكةم،  لة  تووإةمةبن 
بةردةوام بة لة خوَيندنةوة، ناإةحةت مةبةء 
دةكةم  دَلنيات  نةوتة،  باسى  ديسان  مةَلَي، 
وةك  داراييةكةيةوة،  سياسيىء  ل��ةإووة 
ضؤن  نةوتة،  كة  نةتةوةييمان  سامانَيكى 
ثارةكةى  شَيوةيةو  بةم  بؤ  دةفرؤشرَيتء 
ديكة  ثرسيارى  دةي��ان  لَيدةكرَيتء  ضى 
نادوَيم،  خةَلكة،  رؤذان��ةى  ثرسيارى  كة 
كَيشةكانى  باسبكرَيت،  مةبةستة  كة  ئةوةى 
تانكةرة  قافَلةكانى  بةهؤى  كة  رَيطةوبانة 
هةر  روودةدةن،  هةَلطرةكانةوة  ن��ةوت 
س�نووريى  ناوضةيةكى  سةردانى  كةسَيك 
كة  رووندةبَيتةوة  بؤ  راستييةى  ئةو  بكات، 
خةَلكى ناوضةسنوورييةكانء ئةوشؤفَيرانةى 
لةم  ك��اردةك��ةن،  سنوورانة  ل��ةو  رؤذان��ة 
بؤ  خَيراية  ناوضةى  بةحساب  كة  جادانةدا 
نيية،  خَيرا  ناوضةى  نةك  بةآلم  شؤفَيران، 
بةَلكو مةترسيداريشة، لةئيستادا، هةفتة نيية 
رووداوَيكى  بة  ئازارَيك  خةمء  لةوآ  لَيرةو 
تانكةرة  قافَلةى  هؤكارةكةى  كة  هاتوضؤ 
نةبيسترَيت،  نةبينرَيتء  نةوتهةَلطرةكانة، 
ضةندين  هؤكارى  زانينى  ئاطاداربوونء 
رووداوى هاتوضؤ كة ديمةنى ترسناك )هةر 
يان  برينداربوون،  يان  كةمئةندامبوون،  لة 
يان زةرةرو زيانَيكى ماديى  طيانلةدةستدان، 
زؤر( نةبَيتة خةمء ناسؤرى ماَلَيك.  بةنموونة، 
خةتى سلَيمانى ثَينضوَين،  لةسةيد سادقةوة تا 
ثَينضوَين، لةطةأل ئةوةى جادةكة يةك سايدة، 
بةهؤى  كة  بكة  جادةكة  ديمةنى  سةيرى 
تَيكضووة،  ضؤن  بارهةَلطرةكانةوة  ئؤتؤمبَيلة 
هةندَيك شوَينى شةقامةكة دةَلَيى بة كؤمةأل 
نزميية،  بةرزيىء  هةر  دان��راوة،  قيرةكةى 
شؤفَيرةكان  بةناضاريى  شوَينيش  هةندَيك 
لةقير الدةدةنء دةضنة قةراغى جادةكة، واتة 
لةسةر خؤَلةكة رَيدةكةنء شوفَيرةكان هةر 
ئةمبةرو ئةوبةريانةء لةبةر خراثيى رَيطاكة، 
دةطةيةنَيتء  ئؤتؤمبَيلةكان  بة  زؤر  زيانى 
هةريةكةو  لةبةرخؤيانةوة  شؤفَيرةكان 
بةئسلوبَيك ناإةزايى دةردةبإَيتء ئؤتؤمبَيلة 
تا  نيية  )ئؤتؤمبَيل،  قةمةرة  واتة  نزمةكان، 
دةيانجار  سةردانةكةى،  مةبةستى  شوَينى 
دروستبووةكان(ء  تاسة  لة  نةدات  ذَيرى 
خؤزطة بةإَيزيشتان بؤ راستى ئةم وتةية، بة 
تا ئةو ديمةنة  قةمةرة سةفةرَيكتان بكرداية، 

بةضاوى خؤتان ببينن. 
بطةيتة  ئةوةى  ثَيش  كيلؤمةترَيك  ضةند 
ثَينجوَين، لة ئةمبةرو ئةوبةرى شةقامةكةوة، 
دَلنيام  وةستاونء  بارهةَلطرةكان  تانكةرة 
ناكرَين،  ئةذمار  رَيبوار  بةخةَلكى  ئاطادارن، 
ئةمة ديمةنى دةروازةى هةر شارؤضكةيةكى 
يةك  شةقامة  ل��ةم  رَي��ك��ردن  سنووريية. 
لَيرة  كارةساتيش  مةترسيدارة،  زؤر  سايدة، 
دوعابكةين  هةموومان  هةقيشة  زؤرت��رة، 
تانكةرة  ئؤتؤمبَيلةوة،  كارةساتى  بةهؤى  كة 
هةم  ئةوكات  ضونكة  نةتةقنةوة،  نةوتةكان 
وآلتانيش  هةم  دةبَيت،  زؤر  زيانى  زةرةرو 
ثَيمان دةزانن كة لة ماَلةكانماندا نةوت نييةو 
لة  دةسووتَيتء  نةوت  لةرَيطةوبانةكانيش 
وانةية بإواشمان ثَينةكةن كة رووداو بَيتء 
دؤزيوةتةوة.  نوَيمان  بيرةنةوتى  كة  وابزانن 
وةك لةسةرةتاوة بةَلَينم ثَيدان، تةنيا لة رووى 
ضونكة  بدوَيين،  رَيطةوبانةوة  مةترسيى 
نةوت هةردةإواتء رؤذَيك وةآلمى )كةىء 
رووندةبَيتةوة،  هةر  كآ(  بؤضىء  ضؤنء 
بيرَيك  دةزانين،  بةثَيويستى  ئَيستا  بؤ  بةآلم 
لة خةَلكى بكةنةوة تا دوور بن لة كارةساتى 

تانكةرةكان.

ئةحمةد حةمةساَلح



الثةإةى ثةروةردةو خوَيندن

بة مةبةستى بةدواداضوون بؤ كَيشه   په روه رده ييةكان، 
ثةروةردة،  وةزارةتى  لة  طشتيى  بةإَيوةبةرَيكى  ضةند 
پ��ه ره وه رده و  ليژنه ي   لةطةأل  ثةرلةمانء  بانطكرانة 
په رله مان  له   زانستي   توَيژينه وه ي   باآلو  فَيركردني  
كؤبوونةوة، هاوكات ئةندامَيكى ليذنةكة ئةوة دةخاتةإوو، 
دةوامى  دةستثَيكردنةوةى  لة  مانطَيك  لة  زياتر  دواى 
ضارةسةر  ثةروةردةييةكان  كَيشة  ئَيستا  تا  خوَيندن، 

نةكراون.
هةفتةى رابردوو، لةسةر داواى ليذنةى ثةروةردة لة 
ثةرلةمانى كوردستان، به إَيوه به رانى طشتيى )پالنسازيى، 
وةزارةتى  لة  ژمَيرياريي (  نه خوَينده واريي ،   نه هَيشتني  

ثةروةردةى هةرَيمى كوردسان، ضوونة ثةرلةمان.
پ��ه روه رده ء  ليژنه ي   ئه ندامي   نه جمه دين،  عه زيمه  
فَيركردني  باآلو توَيژينه وه ي  زانستي،  ئةوةى خستةإوو، 
قوتابخانةكان،  دةرطاى  كردنةوةى  لة  مانطَيك  دواى 
تاقيطة،  )كتَيب،  قوتابخانة  ثَيداويستييةكانى  ئَيستا  تا 
كَيشة  ن��ةك��راونء  دابين  بينا(   ن��ؤذةن��ك��ردن��ةوةى 

ثةروةردةييةكان ضارةسةر نةكراون.
لة يةكةم رؤذى دةستثَيكردنةوةى دةوامى خوَيندنى 
وةزي��رى  دزةي��ى،  سةفين  )2010-2011(دا،  ساَلى 
كة  ئاشراكرد،  ئةوةى  كوردستان،  هةرَيمى  ثةروةردةى 
ئةمساَلى خوَيندن، ساَلى بنياتانى قوتابخانةء خوَيندنطةى 
دةبَيت،  ث��ةروةردة  ثرؤسةى  بةرةوثَيشبردنى  نوآء 
ثةروةردة،   بوارى  كَيشة سةرةكييةكانى  ئَيستا  تا  بةآلم 
نةكراوة،  ضارةسةر  قوتابخانة  بيناى  كةميى  بةتايبةتى 
هةرضةند حكومةت بودجةيةكى )100(مليؤن دؤالريى بؤ 

تةرخانكردووة.
بؤ  بودجةى  نةجمةدين، وتيشى: »حكومةت،  عةزيمة 
دروستكردنى بيناى قوتابخانة تةرخان كردووة، بةآلم تا 
ئَيستا نةضووةتة بوارى جَيبةجَيكردنةوة، لةكاتَيكدا دةبوو 
بكرانايةء  جَيبةجآ  ثرؤذانة  ئةو  رابردوودا،  هاوينى  لة 
وةزارةتى ثةروةردة، سستء كةمتةرخةمة لة هةوَلةكان 

بؤ ضارةسةركردنى كَيشة ثةروةردةييةكان«.

هؤشةنط هةرتةلى- خةليفان 

بةهؤى نةبوونى قوتابخانةكانى دواقؤناغي بنةإةتىء 
خوَيندكارى  دةي��ان  سنوورةكةياندا،  لة  ئامادةيي 
لة  ناحيةى خةليفان  مةلةكانى سةربة  دؤَلى  طوندةكانى 

خوَيندن بَيبةش دةبن.
بايز تةها، باوكى يةكَيك لة خوَيندكارانى ناوضةكةيةو 
بة )رؤذنامة(ى راطةياند: دؤَلى مةلةكان )9( طوند لةخؤى 
دةطرَيت، بةآلم تائَيستا قوتابخانةى قؤناغةكانى بنةإةتى 
)9،8،7(ء ئامادةيى تَيدانييةو هةركاتَيك كة منداَلةكانمان 
طةيشتنة ئةو قؤناغانة بةناضاريى لة خوَيندن دادةبإَينء 

دةطةإَينةوة ماَلةوة.
ساَلى  ضةند  وةك  ئةمساَليش  لةوةشكرد،  باسى   

بوونء  بَيبةش  لة خوَيندن  قوتابيمان  بةدةيان  رابردوو 
ضارةسةركردني  هةوَلي  ثةيوةنديدار  اليةنى  تائَيستاش 

كَيشةكةيان نةداوة.
قؤناغةكانى  خوَيندنى  بيناى  نةبوونى  بة  سةبارةت 
بةإَيوةبةرى  خاليد،  جةنطاوةر  ئامادةيي  بنةإةتيء 
ناحيةى خةليفان بة رؤذنامةى راطةياند: دؤَلى مةلةكان 
تةندروستىء  رووى  لة  دووئيدارةييةوة  بةهؤى 
ثةروةردةوة كةوتبوونة سةر ثارَيزطاى سلَيمانىء تا ئةم 
كاتةش هةروةك خؤى مابووةوة، بةآلم ئَيستا ئةم دؤَلة 

كةوتوونةتةوة سةر ميالكى ثةروةردةى سؤران.
وتيشى: »ئَيستا بةإَيوةبةرى ثةروةردةى سؤران لة 
هةوَلى ئةوةداية سةردانى ناوضةكة بكاتء شوَينَيك بؤ 

بيناي قوتابخانةيةكي دواناوةنديي دةستنيشان بكات«.

بةإَيوةبةرى ناحيةى خةليفان، ئاماذةى بةوةشكرد؛ 
ميالكى  كَيشةي  قوتابخانة،  نةبووني  كَيشةي  لة  جطة 
مامؤستاشيان هةيةء مامؤستايانى ناوضةكة دانيشتووى 
سنوورى كؤيةن، ئامادةنين لة سنوورى قةزاى سؤران 

دةوام بكةن.
)طؤإةشَير،  طوندةكاني  لة  هةريةكة  مةلةكان  دؤَلى 
بلةى  س��ةروو،  بلةى  مةلةكان،  ب��اإان،  سةروضاوةى 
كةندؤر،  خواروو،  تاَلينانى  سةروو،  تاَلينانى  خواروو، 
طوندة  نؤ  لةو  ماأل  دةطرَيتء سةدان  لةخؤ  بةرد(  كانى 
نيشتةجَين، بةآلم بةهؤى نةبوونى بيناي قوتابخانة، دةيان 
خوَيندكار لة خوَيندن بَيبةش بوونء دواى تَيثةإبووني 
مانطَيك لة دةستثَيكردنةوةى خوَيندنى ئةمساأل، هةوَلى 

دروستكردنى بيناى خوَيندنيان بؤ دةدرَيت.

خاليد مةحمود- ثَينجوَين

كرَيي وانةبَيذيي دوو ساَلي رابردووي مامؤستايانى 
سنوورى ثةروةردةى ثَينجوَين نةدراوةو مامؤستايانيش 
وانةيةكى  هيض  ئةمساأل  دةك��ةن  ئ��ةوة  ه��ةإةش��ةي 

»موحازةرات« نةَلَينةوة.
وةزارةتى  ديوانى  دارايى  كارطَيإيىء  بةإَيوةبةرى 
ثةروةردةش بة طرفتى ثةروةردةى سلَيمانى دةزانَيتء 
وانةبَيذيي  ساَلَيك  كرَيي  مامؤستايةك  »ئةطةر  دةَلَيت: 

وةرنةطرت، با ساَلى دواتر ئةو وانانة نةَلَيتةوة«.
مامؤستاي  ساأل،   )26( تةمةن  ئةحمةد،  س��ؤران 
راب��ردووي  ساَلي  وانةبَيذيي  كرَيي  كؤمةآليةتي، 
موحازةرةى  »ثارةى  وت:  رؤذنامةي  بة  وةرنةطرتووة 
ضوار  هةفتةى  كة  وةرنةطرتووة،  ثَيرارم  مانطى  ضوار 
ثؤلى  فةلسةفةى  بابةتى  م��وح��ازةرةى  بةشةوانةى 
ثَينجةمى وَيذةيى بوو لة ئامادةيى ثَينجوَين، بةإَيوةبةرى 
كرَيي  كة  ئاطاداركردةوة،  ثَينجوَينمان  ث��ةروةردةى 

ساَلى  دوو  ئةوة  بةآلم  وةرنةطرتووة،  وانةبَيذيمان 
بةسةردا تَيثةإبوو، هيض وةآلميان نةداينةوة، لةكاتَيكدا كة 
بةإَيوةبةرى ثةروةردة خؤى وتى: ئةطةر لةسةر ئةركى 

خؤم بووة نايةَلم مافتان بفةوتَيت«.
طشتيى  بةإَيوةبةرى  سديق،  لوتفى  بةرامبةردا  لة 
كارطَيإيىء دارايى لة وةزارةتى ثةروةردة لة لَيدوانَيكى 
هيض  »بإواناكةم  راطةياند:  رؤذنامةي  بة  تايبةتدا 
بةشةوانة   )24( ك���وردس��ت�ان  ل����ة  مامؤستايةك 
)حصة(ى هةبَيت لة هةفتةيةكدا، كة زياتر لةو بةشة ئينجا 
بة موحازةرة حسابة، ئةطةر حاَلةتَيكي لةوشَيوةية هةية، 

با بة ياداشت ئاطادارمان بكةنةوة«.
سةبارةت بةوةى كة بإياربوو كرَيي وانةبَيذيي زياد 
بكرَيت، لوتفى سديق، وتى: »زؤر هةوَلمانداو سةردانى 
وةزيرانمان  ئةنجومةنى  سةرؤكى  داراييء  وةزارةتى 
كرد، ضونكة وةزارةتى ثةروةردة ئةو بودجةيةي نييةو 
تواناي زيادكردني نيية، بؤ ئةوةش بإياري ئةنجومةني 

وةزيراني دةوَيت«.

لة  مامؤستاية  س��األ،   )25( عوسمان،  ثشتيوان 
لةو  ت��رة  يةكَيكى  بنةإةتيء  شلَيرى  قوتابخانةى 
بؤ  وةرنةطرتووة  وانةبَيذيي  كرَيي  كة  مامؤستايانةى 
رؤذنامة وتى: »من موحازةرةى ثَينج مانطى ساَلى ثارو 
 )36( كة  وةرنةطرتووة،  ثَيراريشم  ساَلى  مانطى  سَى 
فيزياى  وانةى   )12( هةفتةى  هةبووة،  بةشةوانةمان 

قؤناغى هةشتء نؤم وتووةتةوة«.
كرَيي  رايدةطةيةنَيت؛  كارطَيإيش  سةرثةرشتيارَيكي 
وانةبَيذيي ضةند مانط، الي بةإَيوةبةري قوتابخانةكانة، 

بةآلم هي ساآلني رابردوو فةوتاوة«.
بارام محةمةد، سةرثةرشتيارى كارطَيإيى لة ئامادةيى 
مامؤستايةك  »ئةطةر  وت:  رؤذنامةي  بة  ثَينجوَين 
تا  يةك  مانطى  لة  هةبَيت،  ثارى  موحازةرةى  ثارةى 
ثَينج، ئةوا الى بةإَيوةبةرى قوتابخانةكةيانةء هؤكاري 
مامؤستايةك  هةر  بةآلم  بثرسن،  لةوان  ثَينةدانةكةي 
ئةوة  وةرنةطرتووة،  ثَيرارى  ساَلى  موحازةرةى  ثارةى 

فةوتاوة، باشترة باسي نةكات«.

راثؤرتى: ثشتيوان سةعدوَلآل

لة  داوا  مامؤستايان،  ليستى   )8(
كَيشةكانى  دةكةن،  كوردستان  ثةرلةمانى 
مامؤستايانى  يةكَيتيى  رَي��ك��خ��راوى 
ضاودَيريى  ضارةسةربكاتء  كوردستان 
بكات،  رَيكخراوةكة  هةَلبذاردنى  ثرؤسةى 
دةزانَيت،  ثَيويستى  بة  ثةرلةمانتارَيكيش 

ثةرلةمان سةرثةرشتى هةَلبذاردن بكات.
لة  بإيارة  دواخستن،  دووج��ار  دواى 
رَيكخراوى  هةَلبذاردنى  )2010/12/2(دا 
ك��وردس��ت��ان  مامؤستايانى  يةكَيتيى 
بةإَيوةبضَيتء لةسةر بنةماء ميكانيزمةكانى 
لةنَيوان  توند  ناكؤكييةكى  ثرؤسةكة 
ليستةكانى مامؤستايانى يةكَيتىء ثارتىء )8(

ليستى دةرةوةى يةكَيتىء ثارتى دروستبووة. 
ئةو  راب���ردوودا،  مانطى  ضةند  م��اوةى  لة 
ئاراستةى  ياداشتيان  دوو  ليستةكة   )8(
مامؤستايانيش  يةكَيتيى  كردء  )ى.م.ك( 

داواكارييةكانيانى رةتكردووةتةوة.
شارى  لة  راب��ردوو  شةممةى  رؤذى 
كة  مامؤستايان  ليستى   )8( سلَيمانى، 
مامؤستايان،  )رَيكخراوى  لة  ثَيكهاتوون 
كؤمةأل،  ثيشةيى،  يةكطرتوو،  مامؤستايانى 
مامؤستايان،  مافى  لة  داكؤكى  دةستةى 
ثارَيزطاران(،  زةحمةتكَيشان،  س��ةردةم، 

ئةوةيان  رؤذنامةوانيدا  كؤنطرةيةكى  لة 
كَيشةكانى  ضارةسةركردنى  بؤ  ئاشكراكرد، 
ث��ةن��ادةب��ةن��ة بةر  ن��َي��و رَي��ك��خ��راوةك��ة، 
مةبةستةش  ئةو  بؤ  كوردستان،  ثةرلةمانى 
ثةرلةمانى  ئاراستةى  ياداشتنامةيةكيان 

كوردستان كرد.
رؤذنامة  بؤ  وَينةيةكى  ياداشتةكة   
»دروستكردنى  داوادةك���ةن  ن��َي��ردراوةو 
ليذنةكانى  ئ��ةن��دام��ان��ى  ل��ة  ليذنةيةك 
ضاودَيريكردنء  بؤ  كوردستان  ثةرلةمانى 
بة  ه��ةَل��ب��ذاردنء  سةرثةرشتيكردنى 
ئامادةبوونى نوَينةرى ليستة بةشداربووةكانى 
لة  هةَلبذاردن  باآلى  ليذنةى  هةَلبذاردنء 
هةروةها  ثَيكبهَينرَيت،  ليستةكان  سةرجةم 
ذم��ارة  ي�اس�اى  ب��ة  ك�ارك�ردن  راطرتنى 
)4(ى ساَلى )2002(ى ثةرلةمانى كوردستان، 
جطةلةوة ثةرلةمان داوا لة حكومةتى هةرَيم 

بكات، بودجةى هةَلبذاردن دابين بكات«.
ئةوةش خراوةتةإوو »داوا لة ثةرلةمانى 
كوردستان دةكةين، ضارةسةرى كَيشةكانى 
بة  ئَيمة  ياداشتةى  ئةم  و  بكةن  )ى.م.ك( 
يةكإيزيى  هؤكارى  ببنة  وةربطرنء  هةند 
رؤلى  ض��اوةإوان��ى  مامؤستايانء  لةناو 

بةإَيزتانين«.

سكرتَيرى  ك��ةرك��وك��ى،  ئةحمةد  م. 
رايطةياند:  ئيسالميى،  كؤمةَلى  مامؤستايانى 
ياداشتمان  ضةندجارَيك  ئ��ةوةى  »دواى 
كردء  مامؤستايان  يةكَيتيى  بة  ثَيشكةش 
ئةوان وةآلميان نةداينةوة، هانا بؤ ثةرلةمانى 
كَيشةكانى  بؤئةوةى  دةبةين  كوردستان 
نَيوان ئَيمةء يةكَيتىء ثارتى ضارةسةربكات، 
دةم  بة  كوردستان  ثةرلةمانى  هيواداراين 
دةمانةوَيت  ئَيمة  بَيت،  داواكارييةكانمانةوة 
هةَلبذاردن  بةشداريى  اليةنةكان  هةموو 

بكةنء مافى كةس نةفةوتَيت«.
ليذنةى  ئةندامَيكى  عةلى،  جةعفةر  د. 
ثةرلةمانى  لة  باآل  فَيركردنى  ث��ةروةردةو 
ليستة  ل��ةط��ةَل  ه��اوإاي��ة  ك��وردس��ت��ان، 
كة  لةوةى  مامؤستايان  ئؤثؤزسيؤنةكانى 
هةَلبذاردنى  ميكانيزمةكانى  ثارتى  يةكَيتىء 
خؤياندا  بةرذةوةنديى  لة  رَيكخراوةكةيان 
دةيانةوَيت،  ثارتى  »يةكَيتىء  دان���اوةء 
بَيتء  خ��ؤي��ان  سَيبةرى  رَي��ك��خ��راوةك��ة 
بةرذةوةنديية  سةرجةم  وةآلم���دةرةوةى 
نةك  ب��َي��ت،  سياسييةكانيان  حيزبييء 
ثيشةييةكانى  بةرذةوةنديية  وةآلمدةرةوةى 
بؤ  هةإةشةية  ئةوةش  بَيت،  مامؤستايان 

سةر بنةماكانى ديموكراسى«.

سةبارةت بة تةداخولى ثةرلةمان، ناوبراو 
رايطةياند: هةر كاتَيك ثَيويست بكات، دةبَيت 
سةرثةرشتى  هةم  دةنطء  بَيتة  ثةرلةمان 
جؤرَيك  بكاتء  رَيكخراوةكة  هةَلبذاردنى 
كة  دابإَيذَيت،  ثرؤسةكة  بؤ  ميكانيزم  لة 
بثارَيزرَيت،  ج��ي��اوازةك��ان  ليستة  مافى 
ئةويش بؤ ثاراستنى مافى مامؤستايانء بة 

ثيشةييكردنى رَيكخراوةكة.
لة نَيو رَيكخراوى يةكَيتيى مامؤستاياندا، 
)40( كؤى  لة  زؤرينةنء  ثارتى  يةكَيتىء 
)30( نزيكةى  تةنفيزى،  ئةنجومةنى  ئةندامى 

ئةنداميان سةر بةو دوو ثارتةنء بة بإواى 
ليستة ئؤثؤزسيؤنةكانى مامؤستايان، بنةماء 
ميكانيزمةكانى هةَلبذاردنى لة بةرذةوةنديى 
يةكَيتىء ثارتيدا دانراوةو بةو هؤيةشةوة لة 
لَي  رةخنةيان  زؤرترين  رابردوودا  ماوةى 
 )160( لة  )زياتر  دياريترينيان  كة  طرتووة، 
ئةندام كؤنطرة بةبآ هةَلبذاردن سةردةكةون 
لة  زؤرينةيان  كة  كؤنطرة،  ئةندامَيتيى  بؤ 
لةطةأل  ئ��ةوةش  كة  دياريكراوة،  ليستَيكى 
بنةماكانى ديموكراتى ناطونجَيت، ثَيشَيلكردنى 
خاَلَيكى تر لة ياساى ذمارة )4(، كة باس لةوة 
دةكات؛ ثَيويستة سةرؤكى يةكَيتىء ئةندامانى 
خؤيان  لقةكان  سةرؤكى  سكرتارييةتء 

بةآلم  ى.م.ك(،   ( كارى  بؤ  بكةن  تةرخان 
وةزارةتى  لة  هةية  تريان  كارى  هةموويان 
بة  سةر  بةإَيوةبةرَيتييةكانى  ث��ةروةردةء 
ساَلَيكة  لة  زياتر  تريان  هةندَيكى  وةزارةت، 
خانةنشينن، وةك سكرتَيرى ثَيشوو و جَيطرى 
سكرتَيرو ذمارةيةك لة ئةنجومةنى تةنفيزى، 
ياساكةية،  ترى  خاَلَيكى  ثَيشَيلى  ئةمةش  كة 
ثةيإةوةكانء  شوَينَيكى  هيض  لة  هةروةك 
نةكراوة  دياريى  خزمةت  ساَلى  ياساكةشدا 
بةآلم  كؤنطرة،  بؤ  هةَلبذاردن  كانديدى  بؤ  
ساَلى   )5( بيانوويةك،  هيض  بةبآ  ى.م.ك(   (

دياريكردووةء دواتر كردى بة )3(ساأل. 
ئةو ليستانة داوادةكةن »هةَلوةشاندنةوةى 
ئامادةكاريى  بؤ  ياسايانةى  بنةماو  ئةو 
لةنوآ  سةر  ئ��ام��ادةك��راونء  هةَلبذاردن 
ئامادة  هةَلبذاردن  بؤ  ئامادةكارييةكان 
لة  ت��ةواف��وق  شَيوةيةكى  بة  بكرَينةوة 
ضوارضَيوةى ياسادا، كة رةزامةنديى هةموو 

ليستةكانى لةسةر بَيت«.
مامؤستايانى  يةكَيتيى  رَي��ك��خ��راوى 
دامةزراوةو   )1962( ساَلى  لة  كوردستان، 
)11( تةمةنيدا  ساَلى   )48( م��اوةى  لة 

هةَلبذاردنى   )2( تةنيا  بةستووةو  كؤنطرةى 
ئةنجامداوة.

ثةروةردةء خويَندن
nawxo.rozhnama@yahoo.com

18 سةرؤكي شارةوانيي سلَيماني: سلَيماني، كَيشةي رَيكخستني هاتوضؤي هةية، زياتر لةوةي كة ئةندةرثاسي بوَيت

ثةرلةمانتارَيك: يةكَيتىء ثارتى دةيانةوَيت رَيكخراوةكة بؤ بةرذةوةنديية حيزبييةكانيان بةكاربهَينن

مامؤستايان هانا بؤ ثةرلةمان دةبةن

وةزارةتى ثةروةردة، 
سست دةبَيت

خويَندكاراني مةلةكان لة خويَندن بيَبةش دةبن

كرَيي وانةبَيذيي دوو ساَلي
مامؤستاياني ثيَنجوَين خةرج ناكرَيت

ذمــارة )604( سَيشةممة 2010/10/19 16



ث��اش ب��آوك��ردن��ةوةي ن��اإةزاي��ي 
ئةفسةرَيكي نانبإاو لة رؤذنامةي رؤذنامة 
 )2010/10/12( بةرواري  لة   )20( الثةإة 
بَيباكي  كةمتةرخةميء  ل��ة  ب��اس  ك��ة 
سةركردةكاني بزووتنةوةي طؤإان دةكات 
ئةفسةرةي  ثؤلة  ئةو  مافةكاني  لةئاست 
لةسةرة  ج��ي��اواز  ب��ي��روإاي  لةسةر  كة 
ب��ةدادط��اي  دران  الب���رانء  كارةكانيان 
سةربازيىء فةرماني طرتنيان هةية لةاليةن 

دةسةآلتةوة.
ئةفسةرةو  ثؤلة  ل��ةو  يةكَيكم  م��ن 
خوَينةراني  ب��ؤ  دةزان���م  بةثَيويستي 
ضؤنةو  )حةقيقةت(  كة  روونبكةمةوة 

لةكوَيوة سةري هةَلداوة.
هةَلبذاردنةكاني  دواب����ةدواي  ه��ةر 
كوردستان  ثةرلةماني  )2009/7/25(ي 
بزووتنةوةي طؤإان لة رَيطةي )فراكسيؤني 
بؤ  دا  ج��ددي  زؤر  هةوَل�ي  ط���ؤإان(ةوة 

ضارةسةري كَيشةي سزادراوة سياسييةكان 
بطَيإَيتةوة  سزادراوةكان  زؤرينةي  توانيي 
خؤيان،  فةرميي  دةوام��ي  مووضةو  بؤ 
)بزووتنةوةي  بةردةوام  ئَيمةش  دةربارةي 
طؤإان(ء سةركردةكاني هاوكاري مادديء 
ت��اإادةي��ةك  ك��ردووي��نء  مةعنةوييان 
لةطيرفاني خؤشيان هاوكارييان كردووينء 
هةرَيم(  )حكومةتي  لةطةأل  تائَيستاش 

لةطفتوطؤدان بؤ ضارةسةري كَيشةكةمان.

هةميشة بةإَيز سةرؤكي )بزووتنةوةي 
طؤإان(ء ئةو سةركردة بةإَيزانةي كة ئةو 
ئةفسةرة بةإَيزة بة بَيباكء كةمتةرخةميان 
ثشتيوانمان  هاوكارو  بةإَيزةوة  دةزانَيت 
بوون، بؤية من دةثرسم، ئايا ئةوة بَيباكىء 

كةمتةرخةميء طومانة يان )حةقيقةت(؟

رائيد عةلي
ئةفسةرَيكي سزادراوي سياسيي

مصطفى صالح كريم *
زمناكؤ  رؤذن��ام��ةن��ووس  ئازيز  ب��راي 
603ى  ذم��ارة  لة  راثؤرتَيكي  ئيسماعيل 
بةناونيشاني  باَلوكردؤتةوة  )إؤذنامة(دا 
لة  رؤذنامةنووسان  سةنديكاى  )دةستى 

ثةيمانطاكان دوور دةخرَيتةوة(.
* خوَينةر واتَيدةطا كة رووداوَيكي طرنط 
رووى داوةو تَييدا سةنديكا كةتنَيكي كردووة 
وانيية  ئةمة  كة  دوورخراوةتةوة  لةبةرئةوة 
ياداشت  و  هةوَلدان  بة  ساَلَيكة  ضةند  ئَيمة 
نووسينء تةقةالى بةردةوام توانيمان سااَلنة 
لة  رؤذنامةنووسان  بؤ  كورسييةك  ضةند 
ثار  بكةين،  دابين  كؤلَيذةكان  ثةيمانطاو 
ثيشةييش  دةرض��ووان��ي  كة  كرد  داوام��ان 
بطرَيتةوةو مةرجي تةمةنء نمرةشيان لةسةر 
الببرَي، ثار ثيشةييةكانى طرتةوةو ئةمساَليش 

كارئاساني تر كرا لةمةرجةكاندا.
ذمارةيان  كردبوو  داوام��ان  هةروةها 

زيادبكرَي ئةمساَل ئةوةش كرا.
خوَيندنى  لة  رَينماييمان  كة  كاتَيك   *
رؤذنامةكانةوة  رَيطاى  لة  دةهات  بؤ  بااَلوة 
ئةوانةي  ئاطاداردةكرد،  رؤذنامةنووسانمان 
بةشي  لة  هةية  خوَيندنيان  ئ���ارةزووي 
رؤذنامةنووسي با سةرداني سةنديكا بكةنء 
ئةوةي  دواى  بكةن،  ثَيشكةش  داخوازيي 
بة  وةردةطرت  داخوازييةكانمان  هةموو  كة 
ليستَيك دةماننارد بؤ زانكؤو ثةيمانطا، ئةوان 
لَيكؤَلينةوة  تاقيكردنةوةو  دواى  خؤيان  الى 
هةَلياندةبذاردنء  وةرطرتن  مةرجةكانى  لة 

قبووَل دةكران.
بووين،  طةياندن  هؤى  تةنها  ئَيمة  واتة 
هةَلنةبذاردوونء  لَيمان  كاتَيك  هيض  ضونكة 
داواى  كةس  ضةند  نةكردوونةتةوة،  جيامان 
يةك  وةك  هةموويانمان  دؤسيةى  كردبَي، 
ناردووة بَي جياوازيي، تةنانةت هةبوو لةنَيو 
ئةنجوومةن  ئةندامي  خوَيندكارانةدا  ئةو 
ئةوى  ت��ةرازووى  تاى  سةنديكا  بةاَلم  بوو، 
قورس نةكردووة لةسةر حسابي ئةواني تر 

لةئةنجاميشدا ئةوان وةرطيراونء ئةندامةكةى 
ئةنجومةن وةرنةطيراوة.

»سةنديكاى  كة  بنةماية  بَي  وتةية  ئةو   *
تةنطذة  دةي��ان��ةوَي��ت  رؤذن��ام��ةن��ووس��ان 
تاقيكردنةوانةدا دروستبكةنء  لةبةردةم ئةو 
سةنديكا  ئةنداماني  لة  جياواز  نايانةوَيت 
بةشةدا  لةو  ديكة  رؤذنامةنووسَيكى  هيض 
نايانةوَيت  ئ���ةوةش  ب��ؤ  وةرب��ط��ي��رَي��ت، 
تاقيكردنةوةكانى ئةو بةشةكة كرا بةئةنجامي 
توهمةتة  ئةم  ئَيمة  بطات«  خؤي  ت��ةواوى 
ثةيمانطاكانء  لة  دةتوانن  دةكةينةوة،  رةت 
جؤرَيك  بةهيض  ئاخؤ  بثرسن،  زانكؤكان  لة 
لةو  ب��ةخ��اوةن  ك���ردووة  خ��ؤى  سةنديكا 
مةسةلةيةدا، ئةطةر بةَلطةيةك بؤ ئةوة هةية با 
بيزانين، يان كَيية ئةو كةسةى بةناوي 
لة  جطة  ويستويةتي  سةنديكاوة 

تر  كةسى  ئةندامي سةنديكا 

وةرنةطيرَيت 
با بيزانين.

بةنيسبةت   *
كاتى  سةنديكاوة 

خ��ؤى ل��ة ث���إؤذةى 
قبووَل  ئةوةى  ياساكةيدا 

نةكرد كة هةموو رؤذنامةنووسَيك 
لةو  ضوونكة  لةسةنديكا،  بَي  ئةندام  دةبَي 
بَيء  ئازاد  دةبَي رؤذنامةنووس  باوةإةداين 
بة ئارةزووى خؤى دةبَيتة ئةندامى سةنديكا 

يان نابَي.
بةوةرطرتني  خؤشحاَلين  سةنديكا  وةك 
بؤ  رؤذنامةنووسان  ذم��ارةى  زؤرترين 

لةسةنديكا  بن  ئةندام  خوَيندن،  تةواوكردنى 
رؤذنامةنووسي  ئةوةية  طرنط  نةبن  يان 

كارابن.
* ئةمساَل وةزارةتي خوَيندني بااَل رَينمايي 
نةداوة بة سةنديكا بؤ ثااَلوتنى خوَيندكاراني 
بؤ  راس��ت��ةوخ��ؤ  بةَلكو  رؤذن��ام��ةن��ووس 
البةال  ناردوة،  كؤلَيذةكانيان  ثةيمانطاكانء 
ثَييان وتين كة تةنيا ثَيناسةى سةنديكايان ثَي 

بَي، ئيتر بةَلطةى ترى ناوَي.
لة  نةمزانيوة كة  بة حاَلي خؤم  من بةش 
تائَيستا  نةويستوة  ثَيناسةيةشي  ئةو  دواييدا 
لةم رؤذنامةيةدا خوَيندمةوة، كة بةالى منةوة 
شتَيكى ئاسايية، بؤ هةموو رؤذنامةنووسَيك 
ناإةزاييمان  هةرطيز  بإةخسَيء  بوارة  ئةو 

دةرنةبإيوة.
قسةكانى  بة  ثةيوةندي  ئةوةندةشي   *
منةوة هةية واديارة 
لةطواستنةوةيدا 
كاغةز  سةر  بؤ 
هةندَي شَيواندني 

تَيدا ثةيدابووة.
وتوومة  م��ن  ئ���ةوةي 
لةوَيوة دةست ثَي دةكات كة 
بووة بةنووسيني راثؤرتةكة 

»س��ةن��دي��ك��اى 

ني  سا و نو مة نا ذ ؤ ر
لةمةوبةر  س��اَل  سَي  كوردستان 

داوايان لة.........تا د«.
ساَلح  »مستةفا  ن��وس��راوة:  ئةمجا   -
سةنديكاى  ئةنجومةني  ئةندامي  كةريم 
رةتيناكاتةوة،  كوردستان  رؤذنامةنووساني 
كة ئةو ثرؤذةيةى سةنديكا كَيشةى تَيكةوتبَيت 

دةَلَيت ئةو كارة سااَلنة كؤسثي تَيدةكةوَيتء 
رؤذنامةنووسان تيايدا زةرةرمةند دةبوون«.

كة  روونكردؤتةوة  كَيشةيةم  ئةو  بةندة 
سااَلنة  وتم:  نةكراوة  باسي  لةإاثؤرتةكةدا 
رؤذنامةنووسانة  ئ��ةو  درةن��ط  ئ��ةوةن��دة 
دةضوو،  لةكيس  ساَلةكةيان  وةردةطيران 
دوايي،  ساَلي  بؤ  دوادةخ��را  خوَيندنةكةيان 
كة  كردبوو  وةزارةت  لة  داوامان  لةبةرئةوة 
لةكاتى خؤيدا ئةو كارة بةئةنجام بطةيةنرَي 

بؤ ئةوةى زةرةرمةند نةبن.
نوسراوة  منةوة  ل���ةزارى  ه��ةروةه��ا 
لة  دابوو  رووى  خروقات  ثار  ديارة  »بةاَلم 
كة سةنديكا  اليةنةوة  هةندَيك  هةولَيرو الى 
بةناوى  سةنديكا  ئةندامانى  دةرةوةي  لة 
بةشى  بةسةر  خةَلكيان  رؤذنامةنووسيةوة 

راطةياندنا سةثاندبوو«.
نالةبارانة  رستة  ئةو  بَي  راستي  ئةوى 
هي من نين، سةنديكا لةدةرةوةي سةنديكا ض 
مانايةكي هةية؟، بةَلكو من وتم »ثار لةهةولَير 
سةنديكا  ل���ةدةرةوةي  كرابوو،  خروقات 
اليةن  هةندَي  رؤذنامةنووسييةوة  بةناوى 
راطةياندندا  بةشي  بةسةر  خوَيندكاريان 
بةوة  بةرامبةر  سةنديكاش  سةثاندبوو، 
دةربإيء  خؤي  ناإةزايي  لةبةياننامةيةكدا 

بَيئاطايي خؤى لةو وةرطرتنة ثيشاندا«.
خؤى  ن��اإةزاي��ي  سةنديكا  ك��ة  ج��ا   *
زانيبَي  خروقات  بة  كارةى  ئةو  ثيشاندابَيء 
ضؤن دةوترَي )سةنديكا لةدةرةوةي ئةندامانى 

سةنديكا( خةَلك دةسةثَينَي.
كارَيكى  سةنديكا  وةك  ئَيمة  لةكؤتاييدا 
خراثمان نةكردووة كة توانيومانة سااَلنة ضةند 
رؤذنامةنووسان  بؤ  خوَيندن  كورسييةكي 
كة  بةختةوةرين  ئَيستاش  بكةين  دابين 
خواستي  ئةوة  كة  دةكرَي،  زياتر  ذمارةيان 
ئَيمة بوو، هةروةها جَيى خؤشحاَليشة كة ئةو 
كورسييانة وااَلية بؤ هةموو رؤذنامةنووسان 

بَي جياوازي.
لةطةَل رَيزو خؤشةويستيمدا. 

* جَيطري نةقيبي رؤذنامةنووسان

هؤشةنط هةرتةلى

ناحيةي  وةرَي��ي  طوندي  دانيشتووانى 
بَيتواتة، سةرةإاي بَيبةشبوونيان لة ثرؤذةي 
خانوو  مؤنؤمَينتء  داواي  خزمةتطوزاريي، 

بؤ كةسوكاري شةهيدان دةكةن.
ئةنجومةنى  عوزَير،  حاجى  محةمةد 
ط��ون��دةك��ة، ب��ة رؤذن��ام��ةى راط��ةي��ان��د: 
خزمةتطوزاريية  لةزؤربةى  طوندةكةمان 
نةخؤشخانةو  وةك��و  سةرةتاييةكاني 
جؤطاكانى  خ��واردن��ةوةو  ئ��اوى  ث��إؤذةى 
كةس  بَيبةشةو  تر  ضةندانى  ئاودَيريىء 

خؤى بةخاوةني نازانَيت.
وتيشى: »بةهؤى نةبوونى نةخؤشخانةوة، 
بؤ  نةخؤشةكانمان  بةناضارى  دةب��َي��ت 
طوندى  شكارتةو  كؤمةَلطاى  ناوضةكانى 
ضةندان  بةوهؤيةشةوة  ببةينء  مَيرطةسةر 

كيلؤمةتر بة ئؤتؤمبَيل ببإين«.
وشكةساَلييةوة،  كاريطةريي  بةهؤي 
ئاوى  سةرضاوةكانى  دووس��اَل��ة  م��اوةي 
كانيء كارَيزةكانى وشكبوونء دانيشتوواني 
ضةند  كة  بةوةدةكةن  ئاماذة  طوندةكةش، 
ناحيةكةيان  بةإَيوةبةرى  سةردانى  جارَيك 
ضارةسةركردنى  مةبةستى  بة  ك��ردووة 
كَيشةى كةمئاوييةكةيان، وَيإاى بةَلَيندان، تا 
بةهؤيةوة  نةكراوةو  بؤ  ثرؤذةكةيان  ئَيستا 
بةراوةكانيان  زةويية  زؤري  بةشَيكي 

وشكبوونةتةوة.
ل��ةب��ةرام��ب��ةردا، ق���ادر ئ��ةب��وب��ةك��ر، 
بةإَيوةبةرى ناحيةى بَيتواتة، بة رؤذنامةى 
ساَلى  بؤ  كة  لةبةرنامةمانداية  راطةياند: 
داهاتوو، تةواوى ثإؤذةكانى ئاوخواردنةوةو 
جؤطاكانى  نةخؤشخانةو  دروستكردنى 

ئاودَيرييان بؤ بكةين.
وتةبَيذي  عوسمان،  فوئاد  ه��ةروةك 
وةزارةت�����ي ك���اروب���اري ش��ةه��ي��دانء 
راطةياند:  رؤذنامةي  بة  ئةنفالكراوةكان، 
ل��ةب��ةرن��ام��ةي وةزارةت��ةك��ةي��ان��داي��ة كة 
دروست  لةوناوضانة  بضووك  مؤنؤمَينتي 
دروستكردني  قوربانييانداوةو  كة  بكةن 
خانوو بؤ كةسوكاري شةهيدانيش، يةكَيكي 

ترة لة ثرؤذةكاني وةزارةتي شةهيدان.
طوندى وةرآ، سةر بة ناحيةى بَيتواتةى 
)1988/5/18(دا  رؤذي  رانيةيةو  ق��ةزاى 
بةعسةوة  جةنطييةكانى  فإؤكة  لةاليةن 
سةرء  كراية  هَيرشى  كيمياويى  بةضةكى 
)15(بريندارى  شةهيدو   )36( بةوهؤيةوة، 
رووخاويش،  بةعسي  حكومةتي  لَيكةوتةوة، 
رَيطةي نةدا شةهيدةكان لةطؤإستانةكانيشدا 
دةوترَيت  ثَيى  كة  لةناوضةيةك  بنَيذرَينء 
لةخوارووي  كيلؤمةترَيك  ضةند  )قةشان(ء 
لةاليةن  شةهيدةكان  ط��ون��دةك��ةوةي��ة، 
ئَيستاش  تا  نَيذرانء  ناوضةكةوة  خةَلكى 

طؤإستانةكةيان بةبآ شورا ماوةتةوة.

ئةحمةد باَلةكي- سؤران

نوَيكردنةوةي  لة  هةفتةيةك  دواي 
خؤي  وةك  بةط،  عةلي  طةلي  رَيطاي 
ناوضةكةش  بةرثرساني  لَيدَيتةوة، 
ضارةسةر  بة  رَيطاكة  رَيإةوي  طؤإيني 

دةزانن، نةك نوَيكردنةوةي.
سةرةإاي  بةط  عةلي  طةلي  رَيطاى 
طةشتياريي  ن��اوض��ةي��ةك��ي  ئ���ةوةي 
نَيوان  سةرةكي  رَيطاي  بةسةرةوةية، 
فشاري  بةهؤي  هةولَيرة،  س��ؤرانء 
زؤري سةر رَيطاكةوة، دواي هةفتةيةك 
لة نوَيكردنةوةي دووبارة تَيكدةضَيتةوة.

ئؤتؤمبَيلي  شؤفَيري  عةلى،  بةشدار 
راطةياند:  رؤذن��ام��ةى  بة  بارهةَلطر، 
وةكو  هةولَير  تادةطاتة  رَيطاية  ئةو 
ثَيوست نييةو دةبَيت بكرَيتة دوو سايد، 
ضونكة  هامَلتؤن،  رَيطاي  بةتايبةتي 
ئؤتؤمبَيل  هةزار   )10( لة  زياتر  رؤذانة 
لة  النيكةم  يان  لَيوةدةكةن،  هاتوضؤي 
بؤ  طونجاوي  ضارةسةرَيكي  ئَيستادا 

بدؤزرَيتةوة.
عَيزةت،  كرمانج  خؤشيةوة  الى 
قايمقامى سؤران، ئاماذةي بةوةكرد: ئةو 
رَيطاية سةرةتا تةنيا بؤ كاري سةربازيي 
رَي��إةوي  دةبَيت  بؤية  دروستكراوة، 
ثَيشتر  ضونكة  بطؤإدرَيت،  رَيطاكة 

بةسةرةوة  قةرةباَلغييةي  هةموو  ئةو 
نةبووة.

رَي��ط��اك��ةوة  تَيكضووني  ب��ةه��ؤي 
ئةنجامدرا،  تَيدا  نوَيكردنةوةي  كاري 
كاري  دواي  كةم  بةماوةيةكي  ب��ةآلم 
رَيطاكة  دووب���ارة  ن��وَي��ك��ردن��ةوةك��ة 

تَيكضوءةوة.
ئ���ةن���دازي���ار ئ��ةي��وب س��ةع��ي��د، 
سؤران  ضوارى  كةرتى  بةإَيوةبةرى 
لة  هةولَير،  رَيطاوبانى  بةإَيوةبةرَيتى  لة 
رؤذنامةى  بة  تةلةفؤنيدا  ثةيوةندييةكى 
كاري  لةمةوبةر  ماوةيةك  راطةياند: 
عةلي  طةلي  رَيطاي  ض��اك�كردنةوةي 
بةط-مان ئةنجامدا، بةشَيوةيةكي كاتيء 
سةركةوتوو  بة  ضارةسةرةمان  ئةم 
دانةنا، ضونكة دةبَيت يان رَيطاكة كؤنكرَيت 
بطؤإدرَيت  رَيإةوةكةي  يان  بكرَيت، 

بةهؤي زؤريي فشار لةسةري.
ديكةي  هؤكارَيكي  ئةندازيارة  ئةو 
طةإاندةوة  رَيطاوبانةكاني  خراثبووني 
بؤئةوةي ضةندين ئؤتؤمبَيلي بارهةَلطرو 
زياتر  خؤيان  لة  ب��اري  طةشتياريي 
باردةكةنء بة رَيطاكةدا هاتوضؤ دةكةن، 
»لةم ماوةيةدا كاري رنيني  راشيطةياند: 
هيوادارين  ئةنجامدةدةينةوةء  رَيطاكة 
ثَيضانة  ئ��ةو  كَيشةي  ب��ةوش��َي��وةي��ة 

ضارةسةربكةين«.

19ذمــارة )604( سَيشةممة 2010/10/19
nawxo.rozhnama@yahoo.com

رؤذنامةضات

كام حةقيقةت!! وةآلمَيك بؤ )ئةفسةرَيكي نانبأاو(

سةنديكاى رؤذنامةنووسان رآ خؤشكارة بؤ رؤذنامةنووسان نةك تةنطذةكار

»وةرآ« داواى مؤنؤميَنتء
خانوو دةكات

ثَيضةكانى طةلى عةلى بةط 
وةك خؤى لَيديَتةوة

ضؤَلبوونى
طوندةكانى هةورامان،

بة ئةستؤى كآ؟
لَيرةو  زؤرجار 
بةرثرسانى  لةوآ، 
ح���ك���وم���ةتء 
دةس��ةآلت��داران��ى 
ه����ةرَي����م����ى 
قسةو  كوردستان، 
دةكةن  لةوة  باس 
دةدةن  طرنطى  كة 
طوندنشينانء  بة 
ئاوةدانكردنةوةى 
كة  طوندانةى  ئةو 

تا ئَيستا بة ضؤَليى ماونةتةوة.
خةَلكى  طوندنشينانء  هةميشة 
حكومةتى  لة  ئةوةمان  طلةيى  هةورامان، 
لة  ئ��اوإَي��ك��ى  هيض  ك��ة  هةية  ه��ةرَي��م 
ئاوإى  هَيندةى  نةداوةتةوة،  ناوضةكةمان 
كة  داوةت��ةوة  هةورامان  شوَينانةى  لةو 
لَيدةكةن،  ناوضةكانى ديكة رووى  خةَلكى 
ئةمةش ئةو هةستةمان الدروست دةكات 
كة حكومةت هيض ئاوإَيكى لة هةورامييةكان 
نةداوةتةوة، سةرةإاى ئةوةى كة ضةندين 
ثَيشووى  فاشى  حكومةتى  لةاليةن  جار 
راط��وَي��زراوةء  خةَلكةكةى  عَيراقةوة، 

خانووةكانمان خاثووركراون.
تةنانةت  ئَيستا  تا  كة  ئةوةى  لةطةأل 
ئةو  قةرةبووكردنةوةى  بؤ  خانوو  يةك 
هةموو  ئةو  كة  زيانلَيكةوتووة،  خةَلكة 
نةكراوة.  لَيكةوتووة،  زيانةيان  زةرةرو 
شاخدا  لةسةردةمى  ناوضةكةمان  خةَلكى 
يةك  شؤإشة  زؤرب��اش��ى  ثاَلثشتَيكى 
لةدواى يةكةكانى ميللةتةكةمان بووة، نةك 
طوندةكانمان  لة  ئاوإَيك  هيض  كة  ئةوةى 
بةبةرضاوى  ئَيستا  ئةوةتا  نةدراوةتةوة، 
طوندةكانمان  حكومةتةكةمانةوة، 
يةكجاريى  ضؤَلبوونى  بةرةو  وردةوردة 
بةعسدا،  حكومةتى  لةسةردةمى  دةإؤن. 
بةزؤرة ملى طوندةكانمان ثآ ضؤَلكراوةء 
ئَيستاش لةسةردةمى حكومةتى كورديدا، 
لةبةر نةبوونى خزمةتطوزاريى ثَيويستء 
خةريكة  خةَلكةكةى  ئاوإلَينةدانةوةمان، 
يةكجاريى  بة  دَينة خوارةوةو  طوند  طوند 

ضؤأل دةبن.
حكومةت  دةستثَيكى  يةكةم  ويستى 
بةخةَلكى  خزمةتطوزاريى  طةياندنى  لة 
نةبوو  ثرسينةوة  هةورامان،  ناوضةى 
خؤشكردنء  بةَلكو  لةخةَلكةكةى، 
ئةويش  بوو،  سةيرانطاكانى  رازاندنةوةى 
طوندء  هةندَيك  بؤ  نيية،  ثَيويست  وةك 
دوو  ئةو  بةرثرسى  كةسَيكى  كة  شوَين 
حيزبة فةرمانإةوايةى لَيية، بةدةيان خانوو 
ثَيشكةش  خزمةتطوزاريى  مامؤستاء  ء 
دةكرَيت، كةضى بؤ زؤرَيك لة طوندةكانى 
م��اف،  لةسةرةتاييترين  ه��ةورام��ان، 
هاوآلتييةكانى بَيبةش دةكرَين. بةرثرسَيك 
ئةواندا،  طوندةكةى  لة  كة  طَيإامةوة  بؤى 
خزمةتى  خةَلكةكةى  كة  لةبةرئةوةى 
لةقوتابخانةكةياندا  كردووة،  شؤإشيان 
نزيكة )10(قوتابييان هةبوو، وتى زياتر لة 
)30(كارطوزارمان بؤ دامةزرَينراوةء لةطةأل 
ذمارةيةكى تر لة بؤ مزطةوتةكةيان، كةضى 
هةورامان ئةو هةموو خزمةتةى ثَيشكةش 
شؤإشةكاندا،  لةكاتى  كردووة  كورد  بة 
بَيبةشة،  خزمةتطوزارييانة  هةموو  لةو 
لةبةرئةوةى كةس دَلسؤزيان نييةء كةس 

بةدةنط داواكانيانةوة نايةت.
مةبةستمة  زؤر  ل��َي��رةدا  ئ���ةوةى 
ضةند  ئَيستا  تا  كة  ئةوةية  بيخةمةإوو، 
طوندَيك، لةبةرئةوةى كة ذيانى خةَلكةكةى 
لةشارةكان  رووي��ان  ناطوزةرَيت،  تيادا 
ئةو  ناخوات،  خةميان  كةس  ك��ردووةء 
وتى،  كرد،  باسم  لةسةرةوة  بةرثرسةى 
ئَيمة بؤ قوتابخانةو مزطةوتى طوندةكةمان، 
خزمةتطوزارمان  زؤر  ذم��ارةي��ةك��ى 
طوندةكةمان  لةبةرئةوةي  دامةزراندووة، 
بةو  شتة  ئةم  ئَيمة  الى  بَيت.  ئ��اوةدان 
هاوآلتيياني  ناكرَيتء  ب��ةدى  شَيوةية 
ئةوةية  يان  ناإوات،  ذيانيان  طوندنشين 
بؤ  ناتوانَيت  يان  لةشارداية،  دامةزراوةو 
نةخؤشييةكةى  سةرةتايى  ضارةسةرَيكى 
روو لة شار بكات، ئةوة ئةمساَليش هةردوو 
هةورامان  نارنجَلةى  ياآلنثآء  طوندى 
قوتابخانةكانيشيان  كة  ئانوساتدان  لة 
دابخرَين، لةبةر نةبوونى ذيانء طوزةران 

تَيياندا وةك ثَيويست.

شاخةوان عةلى



سازدانى : شاآلو محةمةد

عةميد ساالر ئةحمةد فةقآ، 
بةإَيوةبةرى هاتوضؤى ثارَيزطاى 

كةركوك، لةضاوثَيكةوتنَيكى رؤذنامةدا، 
بإواى واية كة كةركوك، كراوةتة 

ضوارضَيوةى رةش بةهؤى ئةوةى 
حكومةتى هةرَيمى كوردستانء 

حكومةتى ناوةند  هاوكارييان ناكةنء 
رايدةطةيةنَيت كة لة ئايندةيةكى 
نزيكدا، ثَيدانى مؤَلةتى شؤفَيريى 

لة كةركوك دةكرَيتةوة. 

دواى  ك��ة  ضيية  ه��ؤك��ار  رؤذن��ام��ة: 
تَيثةإبوونى حةوت ساأل بةسةر ئازادكردنى 
كةركوكدا، تا ئَيستا ثَيدانى مؤَلةتى شؤفَيريى 

بة هاوآلتييان نةكراوةتةوة؟ 
كة  كوردستان  هةرَيمى  لة  جطة   *
هةية،  خؤى  وةزارةتى  تايبةتىء  سيستمى 
عَيراقدا  هةموو  لة  شؤفَيرى  مؤَلةتى  ثَيدانى 
طةورة  ثإؤذةيةكى  ئَيستادا  لة  راطيراوة، 
شؤفَيريىء  مؤَلةتى  ثَيدانى  بؤ  كراوةتةوة 
دةتوانين  بؤية  ئؤتؤمبَيل،  تؤماركردني 
بةمزووانة  شؤفَيريى  مؤَلةتى  ثَيدانى  بَلَيين، 
دةكرَيتةوة، بةآلم ناتوانين كاتةكةي دياريى 
بكةين، ضونكة بإيارة ليذنةيةك لة بةغدادةوة 
ثَينج  ئَيمة  هةروةها   ثإؤذةية،  ئةو  بؤ  بَيت 
راهَينانء  خولى  بؤ  ن���اردووة  كةسمان 
دةبنة  ئةوانيش  تةواكردووةو  خولةكةيان 
مامؤستاى  )20(كاديرى ترء لةماوةي )10(

رؤذدا خولةكان تةواو دةكةينء دواتر بةغدا 

ئاطادار دةكةينةوة لةوةي ئَيمة ئامادةين بؤ 
كاركردن.

رؤذنامة: ض ئامادةكارييةكتان كردووة بؤ 
تاقيكردنةوةى شؤفَيران، لة كاتى كردنةوةى 

مؤَلةتى شؤفَيريدا؟ 
ثالنى  سيستمى  كة  نازانين  ج��ارآ   *
ئةو  لةطةأل  ئةوة  ضؤنة،  شؤفَيرى  مؤَلةتى 
بوو،  ت��ةواو  كة  باسمكرد  كة  ثإؤذةيةى 
كة  دةردةضَيت  عَيراق  هةموو  بؤ  رَينمايي 
بكةن،  تاقيكردنةوة  شَيوةيةك  ض  لةسةر 
ترايى  يان  لةطةأل شؤفَيران،  دةرضوونة  ئايا 
شار،  ل��ةدةرةوةى  يان  دةبَيت،  شار  لةناو 
يان تاقيكردنةوةى هَيماكانى هاتوضؤ، ضؤن 
دةبَيت؟ لةئَيستادا هيض زانيارييةكمان النيية.

رؤذنامة: ماوةيةكة رووداوةكانى هاتوضؤ 
زياديان  كةركوك،  ثارَيزطاى  سنوورى  لة 

كردووة، هؤكاري ئةو رووداوانة ضين؟ 
رَيذةى  كةمترين  كةركوك،  شارى   *
كة  تؤماركراوة  تَيدا  هاتوضؤى  رووداوى 
بةآلم  روويدابَيت،  تَيدا  دَلتةزَينى  كارةساتى 
سةر  دةكةوَيتة  رووداوان��ة،  ئةو  هؤكارى 
كاتَيكدا شةقامةكانى كةركوك  لة  شؤفَيران، 
ئؤتؤمبَيلة  ئةو  بةرطةى  تةسكنء  وَيرانء 

زؤرة ناطرن. 
لَيوةكرد،  رؤذنامة: ئةوةى بةإَيزت باست 
ئاستى  لة  بوو  شؤفَيران  كةمتةرخةميى 
ثَيمان  دةكرَيت  هاتوضؤدا،  رووداوةكانى 
هاتوضؤى  بةإَيوةبةرَيتيى  وةكو  ئَيوة  بَلَين، 
كةمتةرخةمييةكتان  ض  ثشكى  كةركوك، 

بةردةكةوَيت؟
هاتوضؤمان  ثؤليسى  ب��ةداخ��ةوة،   *
نةكراوة،  بؤ  هيضمان  ئَيستا  تا  كةمة،  زؤر 
)3( ناكات،  زياد  دةبَيتةوة،  كةم  ثؤليسمان 

بإيارى  ناوخؤ  وةزيرى  ئَيستا،  ثَيش  ساأل 
بؤ  هاتوضؤى  ثؤليسى   )280( دامةزراندنى 
دةركردين، دواى ئةوةى لةطةأل ئةنجومةنى 
نارد،  ناوةكانمان  نةتةوة  بةثَيى  ثارَيزطا 
سزاو  بؤ  نةكردووين،  بؤ  هيضيان  ئَيستا  تا 
ئيشى  بؤ  بةآلم  دةك��ةن،  بؤ  شتمان  شةإ، 

خَير، هيضمان بؤ ناكةن.
رووداوةكانى  ئامارى  دةكرَيت  رؤذنامة: 
هاتوضؤ لةماوةى شةش مانطى رابردوودا، بؤ 

رؤذنامة بخةيتةإوو؟
رؤذى  تا   )2010/1/1( رؤذى  لة   *
رووداوةك��ان��ى  ئ��ام��ارى   )2010/6/31(
شَيوةية  بةم  كةركوك  ثارَيزطاى  هاتوضؤى 
ئؤتؤمبَيل  دوو  نَيوان  ثَيكدادانى  ب��ووة: 
هؤيةوة  بةو  بووة  )73(رووداو  »ئيستيدام« 
)61( لةدةستداوةء  طيانيان  )23(هاوآلتى 

خَيرا  دةرضوونى  بوون،  بريندار  هاوآلتيش 
)22( تؤماركراوة،  )31(رووداو  »ده��س« 

)12(هاوآلتى  لةدةستداوة  طيانيان  هاوآلتى 
بريندار بوون، رووداوى وةرطةإانى ئؤتؤمبَيل 
»ئينقالب« )16(رووداو، )11(هاوآلتى طيانيان 
لةدةستداوة، ئةمة جطة لةوةى )52(هاوآلتى 
بريندار بوون، سةرةإاى تؤماركردنى )18(
حاَلةتى دزينى ئؤتؤمبَيل كة لةماوةى ئةم )6(

مانطة روويداوة.
شارى  ن��او  سةيرى  ئةطةر  رؤذن��ام��ة: 
هَيمايةكى  جؤرة  هيض  بكةيت،  كةركوك 
ض  نابينرَيت،  هاتوضؤ  ئاطاداركردنةوةى 

هةنطاوَيكتان ناوة بؤ ضارةسةركردنى؟
هَيماى  خؤمان  ئيمكانييةتى  بةثَيى   *
نةسرييةكى  دابينكردووة،  هاتوضؤمان 
دائيرة  ناو  ثارةى  لة  هةيةء  كةممان  زؤر 
هةَلدةطرين بؤ هَيماى هاتوضؤ، يةك هَيماى 

هاتوضؤمان لة هيض شوَينَيكةوة بؤ نةهاتووة، 
ثؤليسى  دامةزراندنى  لةسةرةتاى  جطة 
هَيمامان  هةندَيك  كة  كةركوك  هاتوضؤى 
ثؤليسى  )سلَي�م�ان�ى(و  ناوخؤ  وةزيرى  لة 

هاتوضؤى سلَيمانى بؤ هات.
سةر  كة  هاتوضؤ  ئةندازيارى  لةطةأل 
بؤ  هةوَلمانداوة  كةركوكة،  شارةوانيى  بة 
ثَيمواية،  من  هاتوضؤ.  هَيماكانى  زيادكردنى 
ضونكة  بةغداوةية،  لة  كةمتةرخةمييةكة 
كةركوك كراوةتة ضوارضَيوةيةكى رةشةوة، 
بؤية هيضمان بؤ نةكراوةء ئةو هاوكارييةى 
ئَيستا  دةيكردين،  هةرَيميش  حكومةتى  كة 

ئةوانيش هاوكاريمان ناكةن.
رؤذنامة،  زانيارييةكانى  بةثَيى  رؤذنامة: 
ضةندين  راب��ردوودا،  مانطى  دوو  لةماوةى 
بؤ  ط��وازراون��ةت��ةوة  ع��ةرةب  ئةفسةرى 
بةإَيوةبةرَيتيى هاتوضؤى ثارَيزطاى كةركوك، 

لةو بارةيةوة كآ بةرثرسة؟
دادةمةزرَينَيتء  ئةفسةرانة  ئةو  بةغدا   *
دواتر بة طواستنةوة )نةقأل( بؤمان دةنَيرَيت، 
داوامان لة ئةنجومةنى ثارَيزطاو ثارَيزطارى 
ئةوانم  رازيبوونى  ك��ردووةو  كةركوك 
كةركوكين،  ئةوانة  دوات��ر  وةرط��رت��ووة، 
ئةوةى كة ناياسايية رَيذةى برا عةرةبةكان 
ئَيستا  بؤية  كورد،  رَيذةى  لة  دةبَيت  زياتر 
كةركوك،  هاتوضؤى  بةإَيوةبةرَيتيى  لة 
راستة  زياترة،  كورد  لة  ع��ةرةب  رَي��ذةى 
ئةطةر  داهاتوودا  لة  بةآلم  دةكةين،  زةرةر 
نَيوان  لة  بةإَيذة  كرايةوة،  دام��ةزران��دن 
دامةزراندن  توركمان  ع��ةرةبء  ك��وردو 
هاتوضؤى  )30(ثؤليسى  ئةطةر  دةكةين، 
عةرةب زياتر بَيت، ئةو كاتة )30(كورد زياتر 

دادةمةزرَينين.

سازداني: زمناكؤ ئيسماعيل

خةسرةو كةمال، سةرؤكى شارةوانيى 
سلَيمانى، ئاشكراي دةكات لةئَيستادا 
شارى سلَيمانى، كَيشةى رَيكخستني 

هاتوضؤى هةية، زياتر لةوةى 
ئةندةرثاسى بوَيتء بةثَيويستي 
دةزانَيت، قةرةباَلغي شار ببرَيتة 

دةرةوةي شةستيء ناوشار ثيادةإةو 
بكرَيت.

ئةوةش ناشارَيتة كة ماستةرثالني 
سلَيماني، كةموكووإيي هةيةو دةَلَيت: 
ئةو كةموكووإييانة ئةوةندة كاريطةر 

نين، ضونكة ماستةرثالن، شتَيكى 
زيندووةء نوَيدةكرَيتةوةء زانيارييةكانى 

طؤإانكارييان تيادا دةكرَيت.

رؤذنامة: دةتوانيت، بإى ئةو بودجةيةمان 
شارةواني  بؤ  ئةمساأل  كة  روونبكةيتةوة  بؤ 

تةرخانكرابوو؟
* بودجةكة زؤرة، بودجةى وةبةرهَينان 
نزيك بة )12(مليار ديناربوو، بةآلم  ثإؤذةى 
ضةندين  لةدوايشدا  بوو،  زؤر  بةردةواممان 
خراية  ثةسةندكراء  بؤ  ديكةمان  ثإؤذةى 
ئةو  ب��ةردةوام  جَيبةجَيكردنةوة،  ب��وارى 
داواي  ثَيويستن،  زؤر  بزانين  كة  ثإؤذانةى 
ئةنجومةنى  سةرؤكايةتيى  لة  دةكةين 
وةزيران، ئةوان بودجةمان بؤ دابين دةكةن.

كَيشةى  راب����ردوودا،  ل��ة  رؤذن��ام��ة: 
ئ���ي���ف���رازك���ردنء داب���ةش���ك���ردنء 
ئةوةش  بؤ  هةبووة،  قةرةبووكردنةوةتان 
كَيشةيةدا  ئةو  لةنَيو  هونةريتان  بةشى 
ئَيوة  قوتاربَيت،  لَييى  ناتوانَيت  ضةقيوةء 
دةتوانن بة ض ثَيوةرَيك ئةو كَيشةية ضارةسةر 

بكةن؟
بةتةنيا  كَيشةية  ئةو  ضارةسةركردنى   *
سيستمى  لة  بةطؤإانكاريى  نيية  ثةيوةنديى 
ضارةسةركردنى  لةستافدا،  يان  شارةوانى، 
ضةند  بةطؤإينى  ثةيوةستة  كَيشةية  ئةو 
هةماهةنطيكردني  بة  ثةيوةستة  ياسايةكء 
ئيفرازاتء  حكوميى،  دةزطايةكى  ضةند 
ضةند  بةثَيى  ئةوانة  قةرةبووكردنةوةوة، 
ياسايةك دةبَيت كة ثةيوةستن بة وةزارةتى 

سآ  كة  دادةوة،  كشتوكاَلء  شارةوانىء 
دةزطاى سةرةكى لةخؤ دةطرَيت، )شارةوانيى 
سلَيمانيية، بةإَيوةبةرَيتيى طشتيى كشتوكاَلة، 
تؤماركردنى خانووبةرةية(،  بةإَيوةبةرَيتيى 
لةطةَل وةزارةتى داراييش لةهةندآ حاَلةتدا، 
وةزارةتى  بة  سةر  موَلكةكان  بَيتء  ئةطةر 
ياسايية،  ثإؤسةيةكى  ئةمة  بن،  داراي��ى 
دانراوة  كة  ياسايانةى  ئةو  بةهؤى  هةميشة 
خؤى  رَيإةوى  سيستمة  ئةم  كة  ئةوةى  بؤ 
هةنطاوي  هةندَيك  دةبَيت  وةربطرَيت، 
تةواو  ك��ارة  ئةم  تا  بطيرَيتةبةر  ياسايى 
كَيشةيةدا،  ئةو  لةضارةسةركردنى  دةبَيت، 
بكرَيت  طؤإانكارييةك  ضةند  دةب��َي��ت 
هةوَلمانداوة  ئةوةشدا  لةطةَل  لةياساكاندا، 
وةزيران  ئةنجومةنى  سةرؤكايةتيى  لةطةأل 
ئَيستا  بكةين،  كَيشةية  ئةو  ضارةسةرى  كة 
بةكوذاندنةوةى  تايبةت  باآلى  ليذنةيةكى 
هةبوو  ئةوة  كَيشةي  ثَيكهاتووة،  زةويوزار 
لةنَيوان  دوادةك��ةوت��ن  رَيوشوَينةكان  كة 
باسمانكردن،  كة  بةإَيوةبةرَيتييانةى  ئةو 
تايبةت  كة  دان��راوة  ليذنةية  ئةو  ئَيستا 
كَيشانة،  ئ��ةو  بةضاككردنةوةى  دةبَيت 
هةموو ئيجرائاتةكان لةاليةن ئةو ليذنةيةوة 
كة  دةسةآلتةى  ئةو  بةثَيى  بةإَيوةدةضن، 

دةياندرَيتآ.
موَلك،  طؤإيني  مةسةلةى  رؤذن��ام��ة: 
بازرطانء  لةنَيوان  هةَلدةسةنطَينن  ضؤن 
وةبةرهَيندا، ثَيتان وا نيية، ئةو مةسةلةيةش 
دةستإؤيشتنى  سياسيىء  هؤكارى  زؤرجار 

بةرثرسانى دةكةوَيتة ثشت؟
بةخةمآلندن  موَلك،  ئيستبدالكردنى   *
سيستمةى  ئةو  دادطاوة،  لةإَيطاى  دةكرَيت 

موَلكَيكى  يةكَيك  كة  بةكاردَيت،  ئَيستا  كة 
دةكةوَيت  لةثإؤذةكان  يةكَيك  بةر  دةبَيتء 
كة دةبَيت قةرةبوو بكرَيتةوة، يان ئيستبدالى 
قةرةبووكردنةوةمان  ليذنةى  بكرَيت،  بؤ 
خؤمان  سةرةتايى  خةمآلندنى  هةية، 
نيية،  كؤتايي  بإيارى  خةمآلندنة  ئةو  هةية، 
لةإووى  دةكرَيت  موَلكةكة  بؤ  خةمآلندنَيكة 
بةردةم  دةخرَيتة  ئةمة  نرخةوة،  شوَينء 
دةبَيتء  ئةو  الي  كؤتايى  بإيارى  كة  دادطا 
ليذنةى ئةوان خةمآلندنى بؤ دةكات، ئةطةر 
نةبووين  رازى  ئَيمة  يان  زةوييةكة،  خاوةن 
بطرين  ئيعتراز  هةية  بؤمان  بةو خةمآلندنة، 
ياساييةء  رَيطاى  ئةمة  جارَيك،  ضةند  بؤ 

لةوَيوة بإيارى لَيدةدرَيت.
دةكرَيت  لةوة  باس  ماوةيةكة،  رؤذنامة: 
كة ماستةرثالنى سلَيمانى كةموكورتى هةية، 
ئةمةش لةكاتَيكداية كة ضوار مليؤن دؤالرى 
رَيطايةك  ض  ضيية،  ئةوة  هؤكارى  تَيضووة، 
ئةطةر هةن،  ئةو هةآلنة،  بؤ ضاككردنةوةى 

دةطرنةبةر؟
ثإؤذةيةكى  سلَيمانى،  ماستةرثالنى   *
كة  نيية  نةخشةيةك  بةتةنيا  ط��ةورةي��ة، 
سلَيمانى،  ش��ارى  ب��ؤ  دروستكرابَيت 
ئةو  هةَلسةنطاندنى  داتاية،  كؤكردنةوةى 
هةَلسةنطَينراوة  هةمووى  كة  راثؤرتانةية 
ضةند  دةوَل��ةت��ةوة،  دةزطاكاني  لةاليةن 
جارَيك طؤإانكاريى تياداكراوة ثَيش ئةوةى 
بةردةوام  ماستةرثالنة،  ئةم  ثةسةندبكرَيت، 

كارى ثَيكراوة.
)شارةوانيى  دةوترَيت  وةك  رؤذنامة: 
لة  نيية  بةهَيزى  ثالنَيكى  سلَيمانى، 
بةإَيوةبردنى كارةكانى(دا، بةَلطةش بؤ ئةمة، 

شةقامَيك  شارةوانى  كة  دةبينين  زؤرجار 
لةثاش  ديكةء  جارَيكى  بةآلم  دةكات،  ضاك 
هؤكارى  هةَليدةوةشَينَيتةوة،  مانطَيك  ضةند 

ئةمة ضيية؟
* جَيبةجَيكردني ثرؤذة لةطةإةكة كؤنء 
هةية،  زةوييةوة  بةذَير  ثةيوةنديى  نوَيكاندا، 
جَيبةجَيدةكةين،  ثإؤذةيةك  ئَيمة  كاتَيك 
ضةند  بةإَيوةبةرَيتييةك  ضةند  ثَيويستة 
هَيَلى  راكَيشانى  لةوانة  بكةن،  ديكة  كارَيكي 
كاتَيك  ئةمانة  تةلةفؤن،  هَيَلى  كارةبا،  ئاو، 
وا  جارى  جَيبةجَيدةكرَيت،  ثإؤذةكة  كة 
نةخشةكةيان  يان  نيية،  بودجةيان  هةية 
داواك��اري��ى  ثَيويستيء  ن��ةب��ووة،  ت��ةواو 
لةشارةوانى  وا  ب��ةردةوام  هاوآلتييانيش 
جَيبةجآ  كةخزمةتطوزارييةكانى  دةكات 
جَيبةجَيكردنى  لةسةر  رانةوةستَيت  بكاتء 
قيرتاو  شةقامَيك  بةناضاريي  ثإؤذانة،  ئةو 
ئةوةى  بؤ  تازةكان،  طةإةكة  بؤ  دةكةين 
رزطاريان  زةحمةت  لةهاتوضؤى  خةَلك 
بَيت، بةآلم لةهةندَيك شوَيندا ناضارين رَيطة 
كة شةقامةكة  ئاو  بةإَيوةبةرَيتيى  بة  بدةين 
بؤرييةكان  ئ��ةوةى  بؤ  هةَلبكةنَيتةوة، 
ئةوة  لةبةر  بةشةقامةكةدا،  تَيثةإَينَيت 
دةكرَيت،  دروست  شةقام  زؤرجار  دةبينين 
ثاش ضةند مانطَيك، يان ساَلَيك فةرمانطةي 
ئاو دَيت بة ثانيى شةقامةكة دةبإَيت، بةآلم 
لةضاو  بوونةتةوة  كةم  حاَلةتانة  ئةو  ئَيستا 
هةمئاهةنطيى  بةردةوام  ضونكة  رابردوودا، 
ئةطةر  بةإَيوةبةرَيتييةكاندا،  لةنَيوان  هةية 
ئَيمة  نةبَيت،  لةبةردةستدا  بودجةيان 
خؤمانء  شانى  سةر  دةخةينة  بودجةيان 

دةيخةينة سةر ثإؤذةكانى خؤمان.
رؤذن��ام��ة: ض��ةن��دج��ارَي��ك دةن��ط��ؤى 
بازاإ  ناو  ثيشةوةرةكانى  طواستنةوةى 
بآلودةبَيتةوة، ثالني نوَيتان بؤ ئةمة ضيية؟

* بإيارة بةشَيكي زؤري ثيشةوةرةكان 
ثيشةسازيي،  ناوضةى  بؤ  بطوازرَينةوة 
خزمةتطوزاريى  نةبووني  لةبةر  ب��ةآلم 
قيرى  و  ئاو  تؤإي  ضونكة  نةيانطواستةوة، 
نةبوو، ئةوةش نزيكةي دوو مانط لةمةوبةر 
قيرتاوو  كارى  تةخانكراوة،  بؤ  بودجةكةى 
كة  تَيدادةكرَيت  ئاوى  ضاكردنى  ثإؤذةى 
هةموويان  دةبَيت  تةوابوون،  ثرؤذةكان 
نامَينَيت،  بيانوويان  ئيتر  بيطوازنةوةء 

دارةك��ةم��ان  مةيدانى  ش��َي��وة  بةهةمان 
هةبوو  داواك��اري��ي��ان  ئةوانيش  ه��ةب��وو، 
خزمةتطوزارييةكانى  شوَينء  لةدابينكردنى 
قيرتاوكردنء  تَيكةَلةإَيذكردنء  و  ئاو 
ت��ةواوك��ردوونء  بؤ  هةموويمان  كارةبا، 
طواستنةوةن،  خةريكى  ئةوانيش  ئَيستا 
هيوادارين  ثَيكردووة،  دةستى  بةرنامةكة 
هةموو  ئ��ةو  دواي��ي��دا  مانطةى  دوو  ل��ةم 
ثيشةسازيى  ناوضةى  خزمةتطوزارييانةى 
دةستدةكةين  ئةوسا  تةواوبكرَين،  دوو 
ئةوةش  شانبةشانى  بةطواستةنةوةيان، 
ثإؤذةى ديكةمان هةية بؤ دةستنيشانكردنى 

شوَينى نوآ بؤ ثيشةوةران.
رؤذنامة: وا بإياربوو، ضةند ئةندةرثاس، 
يان ئةندةر ضةينج لة شةقامةكانى سلَيمانيدا 
بةضى  ث��رؤذةي��ة  ئ��ةو  بكرَين،  دروس��ت 

طةيشت؟
* ئ��ةو ث��الن��ة ل��ةالي��ةن ث��ارَي��زط��اى 
سلَيمانييةوة دانرابوو، ئَيمة بؤضوونى خؤمان 
لةوبارةيةوة لةسةرداوة، كة شارى سلَيمانى 
هاتوضؤى  رَيكخستني  كَيشةى  لةئَيستادا 
بوَيت،  ئةندةرثاسى  كة  لةوةى  زياتر  هةية، 
وابووة  شارةوانى  ثالنى  لةسةرةتاوة  هةر 
شةستى  شةقامى  لةسةر  ثردانة  ئةو  كة 
دروست بكرَين، بؤ ئةوةى خةَلك بضَيتةوة بؤ 
نةهَينرَيتةوة  قةرةباَلغى  شةستىء  شةقامى 
هاتوضؤ  رَيكخستنى  دةبَيت  شارء  ناو  بؤ 

لةدةرةوة بكرَيتء شار قفأل بكرَيت.
دروستكردنى  بة  سةبارةت  رؤذنامة: 
شؤستة بؤ شةقامةكانى بازاإ، ئةو ثالنةتان 
بةبآ  هةروا  شار  نَيوةندى  طةيشت،  بةضى 

شؤستة دةبَيت؟
* دةبَيت لةهةموو اليةكةوة ثالن ديراسة 
ئةوة  لةسةر  بإيار  دةبَيت  جارَيك  بكرَيت، 
بدرَيت كة ناوشار ضى لَيدةكةين، ئاية بةثَيى 
لةماستةرثالندا،  دامانناوة  سيستمةى  ئةو 
بؤ  نةك  بَيت،  داخراو  ثيادةإةوى  ناوشار 
لةسةر  كؤتايى  بإيارى  ئةطةر  ئؤتؤمبَيل، 
ئةوةدرا، بةثَيى ماستةرثالنى شارى سلَيمانى 
ضاالكييةكانى  شارء  سةنتةرى  كة   كاركرا 
بؤ  بطوازرَينةوة  بةإَيوةبةرييةتييةكان 
مامةَلة  ئَيمة  دةبَيت  ئةوسا  شار،  دةرةوةى 
ثالنة  ئةو  بةثَيى  بكةينء  ئ��ةوةدا  لةطةأل 

ضاكسازيى بكةين.
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سةرؤكي شارةوانيي سلَيماني: سلَيماني كَيشةي رَيكخستني هاتوضؤي هةية، 

زياتر لةوةي كة ئةندةرثاسي بوَيت



لة  قورسترة  ل��ةوة  وت��ارة،  ئةم  خةمي 
جَيطةي  رؤذنامةييدا  ستوونَيكي  رووثةإي 
دةبَيتة  طؤإان  لةوةي  قسةكردن  لَي  بَيتةوة، 
مَيذوو، يان مَيذوويةكي نوآ دةنووسَيتةوة، 
ئةطةر تةنيا بة دؤزينةوةي سةرة كآلفةكانيش 

بَيت، خراث نيية.
ئةو هَيزانةي طؤإانيان دروستكرد، بريتين 
كؤمةَلطةء  تووإةبووي  جوَلةي  هَيزء  لة 
ئازادةكانء  بيركةرةوة  قةَلةمةئازاكانء 
كؤمةَلَيك لةو نوخبةء ضينة خوَيندةوارةي لة 
لةطةأل  بوون،  بَيزار  ضةقبةستوويي سياسيي 
حيزبييانةي  كاديرء  ئةو  طةورةي  بةشَيكي 
سياسةتكردن  تري  دةرفةتَيكي  ئاسؤء  بؤ 
دةطةإان، هةَلبةتة بَيبةشيش نةبوو لةو كةسء 
طرووثانةي مةبةستيانبوو، ئيستَيك لة كرداري 
طؤإان  بكةنء  ثَيشوويان  خراثي  سياسيي 
بكةنة دةرفةتَيك بؤ بةردوام نةبوون لة هةَلة، 
هةموو ئةوانة جوَلةيةكيان كرد كة لة بارَيكيدا 
دةسةآلتةكةيء  لة  ناوضةيةكة  تووإةبووني 
لة بارَيكيدا زةنطي ثاشةكشةيةكي بةرضاوي 
نيية  بَيبةشيش  بَيطومان  سياسييةء  هَيزَيكي 
كة هةستي  غةفَلةتَيكي سياسيي  دةرفةتي  لة 
بة قةبةييء تووإةييء جيابوونةوةي خةَلك 

نةدةكرد لة خؤي. 
هَيزةكاني طؤإان زؤرنء لة هةمانكاتيشدا 
ئةو  ضَونَيتيي  بؤ  بؤضوونيان  تَيطةيشتنء 
طؤإانة جياوازةء جياوازييةكانيش ئاراستةي 
جيا جيان، هةَلبةتة بة بووني ئةو تةحةدييةي 
طؤإان  سةركةوتني  مةرجي  دةَل��َي��ت،  كة 
فآلنء  ثارتيء  يةكَيتيء  ئةزمووني  ئةوةية، 
ئةوة  ثرسياري  نةكاتةوة،  دووبارة  فيسار 
دَيتة ثَيش طؤإان، ئايا نوآ دةبَيت لة فؤرمء 
كؤي  دةبَيتء  رضةشكَين  يان  رووك��اردا..؟، 
مؤدَيلة سياسييةكة دةطؤإَيت؟! نوَيبوون، بؤ 

ئةوةي تةنيا جياوازيي دروست بكات؟!، يان 
رضةشكاندن بؤ ئةوةي بيطؤإَيت؟!

وةرطرتني  م��ؤَل��ةتء  دواي  ط���ؤإان، 
زؤر  بةشَيكي  تةواوبووني  دواي  سولفةء 
خ��وارةوة  لة  ناوضةكان  رَيكخستني  لة 
طرَيي  ل��ةب��ةردةم  ئَيستا  س���ةرةوة،  ب��ؤ 
سةركردايةتيداية، ضةند جارَيك نةوشيروان 
مستةفا، وتوويةتي: طؤإان، كاديري حيزبيي 
بَيطومان،  ناكات.  دروس��ت  هةتاهةتايي 
دةبَيت ئةمة بؤ سةركردايةتييةكةش وا بَيت. 
لةوةي  هةية  جياوازييةك  دةوترَيت،  ئَيستا 
ثارَيزطاكانء  ئةنجومةني  لة  سةركردايةتي 
يةكَيتيء  كؤنةكاني  قيادية  لة  بةشَيك 
دروست  ط��ؤإان  جياجياكاني  دام��ةزراوة 
ببَيت؟، يان قيادةيةكي كاتي لةسةرةوة خؤي 
قيادي  ثَيشتر  ئةوانةي  باشة،  رابطةيةنَيت؟! 
بوون، ئايا مةرجة هةموويان ببنةوة قيادي؟! 
ئايا ئةمة سةرةتاي لَيداني ئةو مةيلة نيية كة 
دةَلَيت: نابَيت ثؤستء شوَينةكان تاثؤي كةس 
ئةوانةي  هةموو  ئايا  ترةوة،  اليةكي  لة  بن؟! 
دادةنرَين،  لةسةرةوة  يان  س��ةرةوة،  دَينة 
يةكسانن وةك))دانةكاني شانة((، يان ديسان 
سةروخوارَيك هةية لةوةي )كآ( ثَيشتر ضي 
بةضي؟  دةبَيت  تازة  ئَيستاء  )كآ(ش  بووةء 
هةموان  كة  ئارا  دَيتة  عةدالةتة  دؤخي  ئةم 
لةبيرضوونةوة  خؤ  ناغافألء  زةمةني  بَينة 
بؤ  حيساب  بووة؟  )ضي(  ثَيشتر  كة  بةوةي 
ئةوة نةكات، ضي لةدةستداوةء وازي لة ضي 
هَيناوة؟ كة كرؤكي عةدالةتي نَيوان هةمووانة 
بؤ ئةوةي وةك يةك وابن، يان مةيلء قةدء 
هةر  مةسئوليةت  رؤحي  ثاسةوانء  قيافةء 
وَينة  دواتر  كة  طرَييةية  ئةو  ئةمة  دةمَينَيت؟! 
دةكرَيت  كة  طرَييةك  ط��ؤإان،  دةبةخشَيتة 
ماناي  بة  ط��ؤإان  نوَيبووني  بكرَيتةوةء 

لةطةأل  بكات،  دروست  جياوازيي  سةرةتاي 
بة  طرآ  هةمان  دةشكرَيت  تر،  ثارتةكاني 
ئاراستةي دووةمدا بكرَيتةوة كة رضةشكَين 
بَيتء طؤإان بَيت لة تَيكراي بارةكاندا، نةك 

نوَيبوونةوة تةنيا بؤ جياوازيي.
بكرَيت،  رضةشكَيني  بتوانرَيت  ئةوةي  بؤ 
تَيثةإَينرَين،  ئَيستاش  ء  رابردوو  ثَيويستة 
طؤإان  كةشتي  ئةوانةي  ئةوةية،  ثرسيار 
طؤإان،  بؤ  خةونياندا  لة  دةك��ةن،  ئاراستة 
ت��َي��ث��ةإان��دووة؟!  ئَيستايان  ء  راب���ردوو 
نةبَيت  بارطاويي  كة  مؤدَيلَيك  دروستكردني 
بة نةخؤشييةكاني رابردوو، بة كآ دةكرَيت؟! 
بةوانةي كة ثَيشتر بةشَيك بوون لَييء باش 
ئةوانةي  يان  لَيي؟،  ئةزموونن  بة  دةيناسنء 
لة بةرامبةر فةشةلي  لة رابردوو ء  بَيبةرين 
يان  بطؤإن؟!  ئايندة  دةيانةوَيت  راب��ردوو 
طريمانةي  لةسةر  ئةطةر  هةردووكيان؟!  بة 
لةض  ثَيويستة  بمَينينةوة،  هةردووكيان 
تيايدا  كة  دؤخَيك  بسازَيت؟  ئةمة  دؤخَيكدا 
يةكتريةوة  لةاليةن  تواناكان  ئةزموونةكانء 
سفر دةكرَين، يان دؤخَيك تيايدا ئةزموونةكان 
دةكةن؟  تةواو  يةكتري  ئاَلوطؤإدةكرَينء 
دؤخَيك، ئةوةي تةمةني هةبوو بة ثيرء عةقأل 
ضةقبةستوو بزانرَيتء ئةوةي طةنجيش بوو 
هةَلةشةء بَيحيكمةتة؟!، يان عةقألء كرانةوةي 
فيكر، تةمةن ناناسَيتء بؤ حيكمةتء حينكةي 

سياسيش هةروا...
بتوانَيت  ثَيشوو  قيادةي  ئ��ةوةي  بؤ 
بَيتة  ثَيويستة  كاروانةكة،  لة  بةشَيك  ببَيتة 
خوارةوةء لةسةرةوة تةماشاي خوار خؤي 
كاتي  لة  تةنيا  دةَلَيت:  ماركيز  وةك  نةكات، 
ئةوةدا نةبَيت كة بيةوَيت يارمةتي يةكَيك بدات 
هةستَيتةوة، ئةطةرنا، قةت نابَيت لة سةرةوة 
بؤ خوارةوة بإوانَيت، هةَلبةتة ئةطةر نةوةي 

طؤإان  دةتوانَيت  بةتةنيا  وابَيت،  ثَيي  نوَيش 
ئاراستة بكات، لة خؤشخةياَليدا دةذي.

ئ��ةوةي  ب��ؤ  هةبَيت  مةيلَيك  ئ��ةط��ةر 
نموونة  هةمان  دوَينآ،  دةموضاوةكاني 
باآلكاني ئةمإؤش بنء بة كةمَيك دةموضاوي 
رووكةش  مةيلةكة  واتا  بكرَيت،  ماكياذ  نوآ 
دةبَيتة  زوويي  بة  طؤإان  كرؤك،  نةك  بَيت، 
ثَيضةوانةشةوة،  بة  مَيذوو،  لة  بةشَيك 
دؤخي  لة  بَيت  هةمووان  هي  طؤإان  ئةطةر 
تاثؤي  يةك  وةك  هةمووان  كة  عةدالةتَيكدا 
طؤإانيان لةسةرة، طؤإان دةتوانَيت مَيذووي 
دوو  لةو  بطؤإَيت،  خؤي  سةردةمةكةي 
نَيوانةشدا ئاماذةي زؤر هةن بؤ رةشبينيء 
روونييةكيش  ئاسؤ  ش��َي��وة  ب��ةه��ةم��ان 
دةبينرَيتء زؤريشن ئةوانةي كة ضاوةإواني 
بة  نوَيية  سياسيية  هَيزة  ئةم  بزانن  ئةوةن، 
كَين  دةنَيتء  هةنطاو  كامياندا  ئاراستةي 
ئةوانةي دةبنة سةركردةكاني، بة تايبةت كة 
لةطةأل  ئَيمة كَيشةء طرَيي زؤري  كؤمةَلطةي 
هةبووة،  رابردوو  بةرثرسء سةركردةكاني 
ضونكة خةميان بووة لة سةرةوة بن تا خوار 
خؤيان بضووك ببينن، نةك لة سةرةوة بن، تا 
قورسايي )ساثيتة(* كة زياتر لةسةر شاني 

ئةوان بَيت.
طابريل طارسيا ماركيز، دةَلَيت: هةمووان 
نازانن  بذين،  شاخ  لوتكةي  لة  دةكةن،  حةز 
بةرزييةكةيدا  لة  بةختةوةريي  نهَينيي  كة 
سةريدا،  بة  سةركةوتنداية  لة  بةَلكو  نيية، 
بن،  لوتكة  لة  مةبةستيانة  ئةوانةي  ئايا 
هيالكيء  لة  لةزةت  سةردةكةونء  خؤيان 
سةركةوتن،  ب��ؤ  دةبينن  م��ان��دووب��وون 
لوتكة  لة  بةردةبنةوةء  ئاسمانةوة  لة  يان 

دةطيرسَينةوة.
* ساثيتة: سةقف

طرنطةكاني  هةرة  خاسيةتة  لة   يةكَيك 
اليةنة  هةموو  ذياني  ثَيكةوة  ديموكراسي، 
هةم  ئةمة  كة  ئاشتييانة،  بة  سياسييةكانة 
اليةنة  ه��ةم  دةس��ةآلت��دارةك��انء  الي��ةن��ة 
هةرطيز  دةطرَيتةوة.  ئؤثؤزسيؤنةكانيش 
ناكرَيت، بوترَيت كة ديموكراسي بةرقةرارة، 
بةبيانووي  دةسةآلتدارةكان،  اليةنة  ئةطةر 
ئةوةي زؤرينةي كورسي ثةرلةمانييان هةية، 
بةَلَي،  دةنطدان.  بيخةنة  بوَيت  شتَيكيان  هةر 
زؤر شت هةية كة دةكرَيت بدرَيتة دةنطدان، 
كة زؤر  بين  ئةوةش  ئاطاداري  دةبَيت  بةآلم 
دةنطدان،  بدرَينة  ناكرَيت  هةن،  تريش  شتي 
بةو واتايةي كة هةر لة بنةإةتدا، نةك اليةني 
بةَلكو هةر خودي ثةرلةمانيش  دةسةآلتدار، 

دةسةآلتي ئةوةي نيية دةستكارييان بكات.

ئازاديي بيروإا، يةكَيكة لةو ثرةنسيثانةي 
لَي  رَيطةي  ناكرَيت،  هةرطيزاوهةرطيز  كة 
بطيرَيت، ئةطينا نابَيت قسة لةسةر ديموكراسي 
سيستمة  نَيوان  بنةإةتي  جياوازيي  بكةين. 
ديكتاتؤرييةكان،  سيستمة  ديموكراسيء 

بريتيية لة بوونء نةبووني ئازاديي بيروإا.
هةرَيمي  ل��ة  داخ��ة  جَيطةي  ئ���ةوةي 
كوردستاندا، هةميشة ئةوة دووثات دةكرَيتة 
طةشي  نموونةيةكي  كوردستان  هةرَيمي  كة 
ديموكراسيية بؤ سةرجةم عَيراقء بطرة بؤ 
وا  دةبينين  لةهةمانكاتدا  ناوضةكةش، كةضي 
خةريكة لة ضةندين طؤشةوة ئةو ديموكراسيية 
دواييةدا  لةم  بةتايبةتي  دةكرَيت،  لةكةدار 
بة  تةنط  خةريكة  بةرضاو  تاإادةيةكي  كة 
جؤرةها  بة  هةَلدةضنرَيت  بيروإا  ئازاديي 

ئةوانةي  ئايا  ئةوةية،  ثرسيار  لَيرةدا  بيانوو. 
بيروإادان،  ئازاديي  خنكاندني  لةهةوَلي 
ئةم  كراو  بؤ  ئةوةيان  ئةطةر  كة  واية  ثَييان 
ئاواتةيان بؤ هاتةدي، ئيتر دةتوانن بة دنياي 
رابطةيةنن ديموكراسي لة كوردستان بووني 
ماوة؟ ئايا ئةطةر ئازاديي بيروإاتان خنكاند، 
ئةو كات خةَلكي كوردستان ضؤن طوزارشت 

لة ويستء خواستء ئازارةكاني بكات؟ 
ثَيويستة هةموومان ئةم راستيية بزانين 
نايةتةدي  بةوة  تةنيا  هةر  ديموكراسي  كة 
بةَلكو  هةبَيت،  حكومةت  ثةرلةمانء  كة 
ئازادانة  بة  بتوانن  جةماوةر  ثَيويستيشة 

بيروإاي خؤيان دةرببإن.
دةب��َي��ت الي��ةن��ة دةس��ةآلت��دارةك��ان��ي 
لةبةرضاو  راستييةيان  ئةو  كوردستان، 

ثضإاندني  ماناي  بيروإا،  خنكاندني  كة  بَيت 
لةطةأل  ثةيوةندييةكة  ج���ؤرة  ه��ةم��وو 
ئازاديي  ضونكة  كوردستان،  جةماوةري 
لة  تا  ئةوان  بؤ  طةرةنتييةكة  تاكة  بيروإا 
بةضةند  بطةن.  جةماوةر  راستةقينةي  باري 
بيةوَيت  دةسةآلتدار  ئةطةر  تر:  وشةيةكي 
ناوَيت،  بزانَيت، جةماوةر ضي دةوَيتء ضي 
مسؤطةرترين  خَيراترينء  راستترينء  ئةوا 
رَيطة بؤ ئةمة، ئةوةية كة رَيطةيان ثَيبدرَيت 
لة  طوزارشت  ئازاديي  ثلةي  ئةوثةإي  تا 
بيروإاي خؤيان بكةن، نةك ثشت ببةسترَيت 
كة  راثؤرتةكان،  حيزبييةكانء  كةناَلة  بة 
ناطةيةننة  راستةقينة  باري  هةرطيز  ئةمانة 
لة  ب��إي��ار  سةنتةري  س��ةرك��رادي��ةت��يء 
ئةم  لةإاستيدا  ئةمةشة  هةر  حيزبةكانء 
كةلَينةي نَيوان جةماوةرو دةسةآلتداراني لة 

كوردستان درووستكردووة.
هةوَلدان بؤ خنكاندني ئازاديي بيروإا، لة 
كلتوورَيكي زؤر ترسناكةوة سةرهةَلدةدات، 
بةسةر  خؤسةثاندنة  كلتووري  ئةويش 
تري  سياسييةكاني  اليةنة  ج��ةم��اوةرو 
وآلتدا. ئةو دةسةآلتدارةي ئةم جؤرة هةوَلة 
دةدات، ثَييواية كة خؤي لةسةرووي هةموو 
شَيوازةكةي  طلةييةو  رةخنةو  جؤرَيكي 
شَيوازةو  باشترين  فةرمانإةوايي  بؤ  ئةو 
خةَلكء طةلء وآلت هةر هةموو لة كامةراني 
دةذيتء هيض كةسَيك نابَيت رةخنةي هةبَيت، 
كة ديارة ئةمة خؤي لةخؤيدا تَينةطةيشتنة لة 
ديموكراسيء سرووشتي مرؤظء كؤمةَلطا.

ئةم  كة  بَلَيم  بةإووني  زؤر  دةمةوَيت 
ئازاديي  خنكاندني  بؤ  ئارادان  لة  هةوآلنةي 
ثإؤسةي  كوردستان، سةرتاثاي  لة  بيروإا 
ذَير  دةخاتة  كوردستان  لة  ديموكراسي 
ئةوةشمان  دةبَيت  هةروةها  ثرسيارةوة. 
لةبةرضاو بَيت كة ئةم هةوآلنة لة دواجاردا 
ئةمإؤ  ئَيمة  كة  نابَيت  بةرهةمَيكيان  هيض 
سةدةي  دةذي��ن،  بيستءيةك  لةسةدةي 
بير  كة  ئةوةية  باشتر  زانياريي.  شؤإشي 
ثةرةي  بيروإا  ئازاديي  بكرَيتةوة،  لةوة 
ثَيبدرَيت، ضونكة بةهؤي ئةمةوة كوردستانء 
دةكةونء  ثَيش  ديموكراسييةكةي  ثإؤسة 
لة  دةبن  ئاشنا  هةميشة  دةسةآلتدارانيش 

خواستء ويستي جةماوةر.
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nawxo.rozhnama@yahoo.com

بةرثرسء 
مامةَلةكردن 
لةطةأل كادير

س����ةرةت����ا،  
كاديري  دةب��َي��ت 
حيزبيي، رؤشنبير 
ب��َي��ت، ب��ة وات��اي 
ئةوةي كة متمانةي 
هةبَيتء  خؤي  بة 
ب��وَي��ر ب��َي��تء لة 
وتني راستييةكان، 
ي����اخ����ود ئ���ةو 
ئةو  بابةتانةي 
سأل  راستة،  ثَيي 

كاية  لة  بَيت  شارةزا  هاوكات  نةكاتةوة، 
حيزبةكةىء  سياسييةكاني  فيكرىء 
بةمةرجَيك  بَيت،  فةرهةنطي  كةسَيكي 
لةسةر  كاريطةريي  فةرهةنطيبوونة،  ئةم 
كاركردنة ميحوةرييةكةي وةكو كاديرَيكي 

حيزبيى نةبَيت.
حيزبيي،  بةرثرسي  لةبةرامبةردا 
بة  ثشت  ئةركةكانيدا  لةكارو  دةبَيت 
ئةو  بةثَيي  ببةستَيت،  حيزبيي  كاديري 
ثَيناسةيةي لةسةرةوة ئاماذةمان ثَيكرد، 
بإواي تةواوي بةوة هةبَيت كة سةرةإاي 
هَيشتا  راستطؤيي،  دَلسؤزييء  خةباتء 
ئ��ةزم��وون��ةوة،  مةعريفىء  ل���ةإووي 
تواناكاني ناكامألء رَيذةييء دياريكراون، 
طةيشتني بةرثرسي حيزبيى بةم بإواية، 
لة  طوآ  لَيدةكات،  واي  قةناعةتة،  بةم 
كاديرةكاني دةوروبةري بطرَيتء لةبارةي 
طفتوطؤيان  بيروإاكانييةوة،  ثَيشنيازو 
لةطةأل بكاتء لةئاكامدا دةطةنة بيروإاي 
حةقيقةت،  واقيعء  لة  نزيك  هاوبةشي 
مةوداكاني  طشت  بة  طةيشتن  لةكاتَيكدا 

واقيعء حةقيقةت، كارَيكي ئاسان نيية.
بةثَيضةوانةوة، ئةطةر بةرثرس خؤي بة 
زاناي هةموو زانستةكانء بة داناي هةموو 
ئةمةش  كة  زاني،  زانستييةكان  تيؤريية 
شتَيكي مةحاَلة، ئةم بةدحاَليبوونةي واي 
لةطةأل  بسازَيت  نةتوانَيت  كة  لَيدةكات 
دةوروب��ةرىء  ثراكتيكييةكاني  كاديرة 
دواجار  بكات،  لةطةَلياندا  هةماهةنطيي 
ئةم حاَلةتة، ناكؤكييء دووركةوتنةوةي 
دَلسؤزو  ك��ادي��رة  ب��ةرث��رسء  ن��َي��وان 
ئةم  لَيدةكةوَيتةوةء  حيزبى  ضاالكةكاني 
بةدحاَليبوونة لةنَيوان بةرثرسء كاديرة 
سةرإاستء بوَيرةكان، لةاليةن كةساني 
سوودي  ماستاوضييةوة  هةلثةرستء 
لَيوةردةطيرَيت، ئةوانةي هيض ثاشخانَيكي 
قةرةبووي  نيية،  رؤشنبيريىء خةباتيان 
بةماستاوكردنء  كةموكووإيية،  ئةم 
دةكةنةوةء  بةرثرسةكان  ثياهةَلداني 
بةرثرسةكان  كة  دةدةن  ئةوة  هةوَلي 
كةسانَيكي  بَلَين:  بكةنء  ض��ةواش��ة 
رَيكثؤشء لةكاتي قسةكردندا رةوانبَيذء 
دانايةكن كة بةرامبةريان  نييةو دادوةرَيكن 
ناخؤشيدا  كَيشةو  لةكاتي  هةمووان  كة 
ثةنايان بؤ دةبةن، هةروةها لةالوازترين 
تَيياندا  نةرجس�ي  ئةنطَيزةيةكي  باردا، 
طياني  ب��اردا،  لةبةهَيزترين  دةضَيننء 

تؤتاليتاري لةناخياندا دةإوَينن.
خةَلكاني  لَيَلةدا،  ثانتايية  لةم  ئيدي 
رام��ك��راوو  دووإوو،  ماستاوضىء 
ماستاو  دةبنء  خؤشةويست  طوَيإايةأل 
ساردكردنةوةكةيانء دووإووييةكانيان، 
بة  كاَلفامةكانةوة  بةرثرسة  لةاليةن 
قةَلةم  لة  زانين  ديثلؤماسي  زيرةكىء 
راشكاوو  كاديرة  لةهةمانكاتدا  دةدرَيت، 
سةربةطؤبةن  بةئاذاوةضىء  بوَيرةكان، 
ضارةنووسيان  دةدرَي���نء  قةَلةم  لة 
ثةراوَيزخستن  دوورك��ةوت��ن��ةوةو 
بكات،  تةشةنة  دياردةيةش  ئةم  دةبَيتء 
لةنَيوان ئةو حيزبةو  بؤشاييةكي طةورة 
روودةداتء  زةحمةتكَيش  جةماوةري 
دةبَيت،  نوضدان  تووشي  حيزبةكةش 
كة  بكرَيت  ئ��ةوة  بؤ  كار  دةبَيت  بؤية 
لةنَيوان  ثةيوةندييةكي راستء دروست 
بةرثرسء كاديري راستةقينةدا ضَيبكرَيت 
بةرامبةرو  رَيزطرتني  بنةماي  لةسةر 
ديموكراتي  ميتؤدي  جَيطيركردني 

لةثَيناوي بةرذةوةنديي طشتيدا.

* ئةندامى ثَيشووي ثةرلةمانى عَيراق
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طؤإان، لة دووإياني بةمَيذووبوونء نووسينةوةي مَيذوودا

خنكاندني ئازاديي بيروأا، خنكاندني ديموكراسيية

هؤشيار عةبدوَلآل

د. كامةران ساَلةيى

ثشتيوان ئةحمةد*



بةدواداضوون
nawxo.rozhnama@yahoo.com
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لة هةولَيرء سلَيمانى، غةدر لة ذمارةيةك مامؤستاى زانكؤ دةكرَيت

نهيَنييةكانى دابةشكردنى خانووةكانى )هةوارى زانكؤ(
بةدواداضوونى: ضاوان عةلى 

 زةوى لة زانكؤى سلَيمانى وةرطرتووة، 
خانوويةكى  زةوييةكة،  فرؤشتنى  دواى 
بة  دةيدات  دةكإَيتء  شار  لةناو  طةورة 
)ه��ةوارى  خانووةكانى  دةضَيتة  ك��رآء 
زانكؤ(، بة بيانووى ئةوةى لةوآ هاوسَيى 

مامؤستايانى زانكؤ دةبَيت.
ئةمة ضيرؤكى مامؤستايةكى زانكؤية بة 
ثلةى دكتؤرا كة نزيكةى )35(خاَلى هةيةء  
سوودمةند  زةوى  وةرطرتنى  بة  ثَيشتر 
وةرطرتنى  بة  ئَيستاش  زانكؤء  لة  بووة 

خانوو.
ثَيوةرةكانى  باآل،  خوَيندنى  وةزارةتى 
حكومةت  لة  خانوو  زةوىء  وةرطرتنى 
لةبرى  ياسايى،  ثاساوى  بة  دةشَيوَينَيتء 
لة  ذمارةيةك  ضةندجارَيك  ج��ار،  يةك 
لة  ه��ةرَي��م،  زانكؤكانى  مامؤستايانى 

حكومةت سوودمةند دةبن.
لة  )140(خ��ان��ووى  سلَيمانى  زانكؤى 
بةسةر  كة  بَلند  )شوَينَيكى  زانكؤ  هةوارى 
بةسةر  دةإوان��َي��ت(  سلَيمانيدا  ش��ارى 
كرآ  بةشَيوةى  زانكؤدا  مامؤستايانى 
مامؤستايان  لة  بةشَيك  بةآلم  دابةشكرد، 
طلةييان لةو دابةشكردنة هةيةء ثَييان واية 
سةرؤكى  كراوةو  تَيدا  نادادثةروةريى  كة 

زانكؤ بة بةرثرس دةزانن.

فةرمانى دةستثَيكردن
ياسايى  فةرمانطةى  ئ��ةوةى  دواى 
سةرؤكايةتيى ديوانى ئةنجومةنى وةزيران 
فةتاح،  ئيمزاى عومةر  بة   )2008/6/24( لة 
حكومةتى  سةرؤكى  ئةوكاتةى  جَيطرى 
خانووةكانى  فرؤشتنى  بة  بإيار  هةرَيم، 
زانكؤ بة مامؤستايانى زانكؤ دراو جةخت 
خؤىء  نة  نابَيت،  كرايةوة  ئةوة  لةسةر 
حكومةت  لة  ثَيشتر  هاوسةرةكةى  نة 

سوودمةند بووبن.
دواتر، سةرؤكايةتيى زانكؤى سلَيمانى/ 
زانكؤ،  سةرؤكى  ياريدةدةرى  فةرمانطةى 
كة   )1411/29/7( ذمارة  نووسراوى  بة 
بة  ئاماذة  دةرضووة،  دا   )2008/8/20( لة 
فةرمانى زانكؤيى ذمارة )994/3/7( كراوة 
ثَيكهَينانى  بة  تايبةت   )2008/8/4( لة  كة 
لةو  يةكة   )135( فرؤشتنى  بؤ   ليذنةيةك 
زانكؤى  مامؤستايانى  بؤ  خانووانةى 
دروستكراون،  زانكؤ  هةوارى  لة  سلَيمانى 

ثَيكهاتووة. 
مةرجء  فةرمانةدا،  ئةو  لةطةأل  هةر   
ثإكردنةوةى  بؤ  طشتييةكان  رَينمايية 
كؤلَيجةكاندا  طشت  ب��ةس��ةر  ف���ؤرم 
هاتووة:  ثَينجةميدا  لةخاَلى  كة  طشتَينرا، 
زةوييان  ثارضة  مامؤستايانةى  »ئ��ةو 
وةرطرتووةء تةسةروفيان ثَيوة نةكردووة، 

ئةو  ثَيويستة 
ث��ارض��ة 

ش��ارةوان��ى  ب��ؤ  بطةإَيننةوة  زةوي��ي��ة 
ثَيوة  تةسةروفيان  ئةطةر  ثةيوةنديدارء 
راستةقينةى  نرخى  فرؤشتن،  بة  كردبوو 
بؤ  بطةإَيننةوة  فرؤشراوةكة  زةويية 
سلَيمانى«،  طةنجينةى  بةإَيوةبةرَيتيى 
لةدواى طشتاندنى ئةم فةرمانة، فؤرمَيكيان 
بةسةر مامؤستاياندا دابةشكردء لة مةرجة 
خانووة  دابةشكردنى  فؤإمى  طشتييةكانى 
تازةكانى زانكؤى سلَيمانى) هةوارى زانكؤ(

كة  لةوةكراوةتةوة  جةخت  ضةندينجار  دا، 
»ئةو مامؤستا بةإَيزانةى خاوةنى خانووى 
ثإكردنةوةى  مافى  خؤيانن،  تايبةتى 
مامؤستايانةى  ئ��ةو  نييةء  فؤرميان 
خَيزاندارنء خَيزانةكانيان لةطةَلياندا ناذين، 
مافى ثإكردنةوةى فؤرميان نيية، هةروةك 
تيايدا هاتووة كة هةر مامؤستايةك يةكَيك 
لة خانووةكانى هةوارى زانكؤى دةدرَيتآ، 
الى  ثإبكاتةوة  ثةيوةستنامةيةك  دةبَيت 
)5(ساأل  تَيثةإبوونى  دواى  كة  دادنووس 
لةكاتى  هةروةها  بكات،  ضؤأل  خانووةكة 
خزمةتكردنى  لة  مامؤستاية  ئةو  دابإانى 

زانكؤى سلَيمانى«.
مةرجةكاندا  لة  ئ��ةوة  بةإوونيش، 
مامؤستا،  »ئ��ةط��ةر  ثَيكراوة  ئ��ام��اذةى 
لةكاتى  ب���دات،  ن��اإاس��ت  زان��ي��اري��ى 
زانيارييانة،  ئةو  نادروستى  ئاشكرابوونى 
وةرطرتنى  ل��ة  بَيبةشدةكرَيت  ئ��ةوا 

خانووةكان لة هةرقؤناغَيكدا بَيت«.
وا  ط��ؤإاوةء   بإيارةكة  لَيرةدا  واتة، 
بؤ  كرآ  بة  خانووةكان  كة  بإياربووة 
مامؤستايانى  بة  بدرَيت  )5(ساأل  ماوةى 
زان��ك��ؤ، ك��ة دوات���ر ط��ؤإان��ى ب��ةس��ةردا 
فاروق  د.  لةمبارةيةوة،   هاتووةتةوة،   
دابةشكردنى  ليذنةى  سةرؤكى  عةبدوَلآل، 
كة  رةتنةكردةوة  ئ��ةوةى  خانووةكان، 
بوون،  فرؤشتن  بؤ   خانووةكان  سةرةتا 
بة  كرايةوة  دواتر  كرآء  بة  كرا  دوايى 
بةآلم  بةكرآ،  كرايةوة  دواتر  فرؤشتنء 
كة  نةكردووة  رَينماييةكانيان  دةستكاريى 

لةسةرى ذمارى خاَلةكانى بنياد دةنرَيت.

هؤكارةكانى طؤإين
د.فاروق هؤكارى ئةو طؤإانكارييانةشى 
ئةنجومةنى  لة  ئ��ةوةى  بؤ  ط��ةإان��دةوة 

كراوة،  ثَيشنياز  ن زانكؤ  كا ة و نو خا
ل������������ة 

زؤرترين  تا  كرآ،  بكرَينة  فرؤشتنةوة 
خانووانة  لةو  سوود  زانكؤ  مامؤستاى 
تةنيا  ب��ف��رؤش��رَي��نء  ن��ةك  وةرب��ط��رن، 

ذمارةيةك مامؤستا لَيى سوودمةند بن.
لة  بةشَيك  ل��ةالي��ةن  بؤضوونة  ئ��ةم 
نيية،  قبووأل  زان��ك��ؤوة  مامؤستايانى 
كة  سلَيمانى  زان��ك��ؤى  مامؤستايةكى 
بؤ  ئ��ةوةى  بهَينرَيت،  ن��اوي  نةيويست 
ئةو  كة  ك��ردةوة  لةوة  جةختى  رؤذنامة 
ئةو  بةرذةوةنديى  بؤ  تةنيا،  طؤإانكارييانة 
مامؤستاء دكتؤرانةى زانكؤ ئةنجامدراون 
ئةوان  هةر  ثَيشتريش  زؤرةء  خاَليان  كة 
زةوىء  وةرطرتنى  بة  بوون  سوودمةند 
بة  خانووةكانيش  نةدةكرا  لةبةرئةوةى 
زانكؤ  ئةنجومةنى  بةوان،  بدرَيت  فرؤشتن 
بؤ  طؤإيوة  فرؤشتنةوة  لة  بإيارةكةيان 

كرآ.
 

ثاَلَيوراوان ليستى 
ثاَلَيوراوان  ليستى  ريزبةنديى  يةكةم   
زانكؤ،  ه��ةوارى  خانووةكانى  كإينى  بؤ 
لة   )420/29/7( ذم��ارة  ن��ووس��راوى  بة 
ليستةكةش  ء  دةرض��وو  )2009/3/3(دا 
زانكؤ  مامؤستايانى  )202(ن����اوى  ل��ة 
دةستى  )132(خاَلةوة  لة  كة  ثَيكهاتبوو، 
بؤ  )10(رؤذ  بةآلم  )9(خاأل،  تا  ثَيكردبوو 
ليستى  بة  ثَيداضوونةوة  دانراء  تانةلَيدان 
لةسةر  ناإةزايى  ضونكة  كرا،  يةكةمدا 
هةبوو، دةيان مامؤستاى زانكؤ كة ناويان 
هاتبووةوة بؤ وةرطرتنى خانووةكان، ثَيش 
حكومةتء  لة  بوون  سوودمةند  وةخت 
مةبةستةش  ئةم  بؤ  وةرطرتووة،  زةوييان 
ليستى  ئةنجامدا  لة  ثَيكهَينراء  ليذنةيةك 
نووسراوى  بة  )2010/4/7(دا  لة  دووةم 
ناوى  كة  راطةيةنرا،   )694/29/7( ذمارة 
لةخؤطرتبوو،  زانكؤى  )194(مامؤستاى 
ليستى يةكةمدا  لة  ذمارةيةك مامؤستا كة 
ناويان هةبوو، البرابوون، ئةمةش طؤإانى 
ليستى  ريزبةنديى  دوا  هاتء  بةسةردا 
خانووةكانى  بةكرَيطرتنى  بؤ  ثاَلَيوراوان 
ليستى  ئةمجارة  دةرضوو،  زانكؤ  هةوارى 
كؤتايى بوو ء  )161(كةس بوون بؤ )140(

خانوو.
طازندانةى  طلةييء  ب��ةو  س��ةب��ارةت 

لة  مامؤستايانى زانكؤش كة ب���ةش���َي���ك 

بة  خانووةكان  دابةشكردنى  ثرؤسةى 
فاروق  د.  دةكةن،  وةسف  نادادثةروةرانة 
تةنيا  سلَيمانى،  زانكؤى  لة  »ئَيمة  وتى: 
سةرةوة  رَينمايى  كردووة،  كرَيكاريمان 

بووةء جَيبةجَيمان كردووة«.
زانكؤى  لة  سةرضاوةيةك  وتةى  بة 
)36(مامؤستايان  نزيكةى  تةنيا  سلَيمانى، 
كرآ  بة  خانووةكانيان  خؤيان  مافى  بة 
لة  ثَيشتر  ئ��ةوان  ضونكة  وةرط��رت��ووة، 
وةزارةتى خوَيندنى باآل سوودمةند بوون، 
يان هةندَيكيان زانيارييةكانيان بة راستء 

دروستى نةداوة بة ليذنةكة.
كردةوة  لةوة  فاروق جةختى  د.  بةآلم، 
ياساء  هيض  رةسميى،  بةشَيوةيةكى  كة 
بَلَيت،  كة  ثَينةطةيشتووة  رَينماييةكيان 
خانوو  وةرط���رت���ووة،  زةوى  ئ���ةوةى 
لةطةأل  زةوى  وةرطرتنى  وةرنةطرَيتء 
ضونكة  ج��ي��اوازة،  خانوو،  بةكرَيدانى 
زةوى  راستة  كة  هةية  مامؤستا  زؤر 
بة  بيكات  نيية  ثارةى  بةآلم  وةرطرتووة، 

خانوو.
زانكؤى  سةرؤكايةتيى  بيانووةى  ئةم 
ليذنةى  ئةندامَيكى  لةاليةن  سلَيمانى، 
توَيذينةوةى  باآلء  فَيركردنى  ثةروةردةء 
ضونكة  طومانة،  جَيطاى  زانستييةوة 
بة  خةَلكةوة  اليةن  لة  هةية  بَيمتمانةييةك 
دةسةآلت. د. جةعفةر عةلى، ثةرلةمانتارء 
فَيركردنى  ث��ةروةردةء  ليذنةى  ئةندامى 
ئاماذةى  زانستي،  توَيذينةوةى  ب��اآلء 
لة  هةن  ثرةنسيث  كؤمةَلَيك  بةوةكرد:  
مةرج  دةبوو  خانووةكاندا،  دابةشكردنى 
نةبووبيت،  سوودمةند  ثَيشتر  تؤ  كة  بَيت 
ئةو  كةء  بَيت  ئاسايى  رةنطة  ه��ةروةك  
كَيشةكة  ب��ةآلم  بَيت،  قبووأل  بيانووة 
زؤرك��ات  مةسةلةية  ئةو  كة  ل��ةوةداي��ة 
وةك  سةرةتا  كة  ب��ووةت��ةوة  دووب��ارة 
ثاش  كرآء  دةيكةنة  قانوونى  حيلةيةكى 
هةوَلى  تاثؤدةكةنء  لةسةريان  ماوةيةك 
زانكؤى  قةريةى  ئةوةى  وةك  بؤدةدرَيت 
لة  ديكة  نموونةى  ضةندين  هةولَيرء 

وةزارةتةكانى دادء تةندروستىء ...هتد.

طوندى زانكؤى هةولَيريش، هةروا...
لةاليةكى ديكةوة، خانووةكانى طوندى 
زانكؤى هةولَيريش بةشَيكة لة كَيشةكانى 
ل��ة  كة  باآل  خوَيندنى  وةزارةت��ى 

بارزانى  نَيضيرظان  )2007(ةوة،  هاوينى 
هةرَيم  حكومةتى  سةرؤكى  ئةوكات  كة 
خانووةكانى  تاثؤكردنى  بة  بإياريدا  بوو 
طوندى زانكؤ لة هةولَير كة نزيكةى )200(

لةسةر  طونجاو«  »نرخَيكى  بة  خانووةء 
ثَيش  كرآ  بة  كة  مامؤستايانةى  ئةو 
ضةندين ساأل وةريانطرتووة، تاثؤبكرَيت.

مامؤستاى  شكور،  ئيسماعيل  د. 
زانكؤى سةآلحةدين كة ئَيستا دانيشتووى 
زانكؤية(،  )قريةى  خانووةكانى  لة  يةكَيك 
لة لَيدوانَيكدا روونى كردةوة، كة سةرؤكى 
تاثؤكردنى  بإيارى  حكومةت،  ثَيشووى 
لةبةرئةوةى  بؤيان،  داوة  خانووةكانى 
خانووانةنء  ئةو  نيشتةجَيى  ساآلنَيكة 
بةآلم  ك���ردووة،  زانكؤيان  خزمةتى 
زؤر  ناإةزاييةكى  ئةوبإيارةوة  بةهؤى 
كةوتةوة، بؤ ئةمةش وةزارةتى خوَيندنى 
)1000( دروستكردنى  بة  بإياريدا  باآل 

خانوو بؤ ئةو مامؤستايانةى سوودمةند 
بةآلم  خانوو،  وةرطرتنى  بة  نةبوون 
بة  حكومةتء  زةوى  لةسةر  خانووةكان 

قيستى مانطانة دروست دةكرَين.
زانكؤى  لة  سةرضاوةيةك  هاوكات، 
ئةو  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  سةآلحةدين 
بة  ثَيشتر  زانكؤ،  قةريةى  مامؤستايانةى 
وةرطرتنى زةوى لة حكومةت سوودمةند 
لةسةر  خانووةكانيان  ئَيستاش  بوونء 
بة  بيانووى  ثَيشتر  كة  تاثؤدةكرَيت 
هةبوو  خانووانةيان  ئ��ةو  كرَيبوونى 
ت��ا زةوي��ي��ان ب��دةن��آ، ه���ةروةك ئةو 
مامؤستايانةشى كة )1000(خانووةكةيان 
دروستدةكرَيت،  بؤ  خؤيان  ث��ارةى  بة 
حكومةت  ل��ة  زؤرب��ةي��ان  ئ��ةوان��ي��ش 
زةوىء  وةرطرتنى  بة  بوون  سوودمةند 
حكومةت،  زةوى  لةسةر  هةر  ئَيستاش 

خانوويان بؤ دروست دةكرَيتةوة.
ث���ةروةردةء  ليذنةى  ئةندامةكةى 
زانستيى  توَيذينةوةى  باآلء  فَيركردنى 
ثةرلةمان، دةَلَيت: »ئةو نادادثةروةرييةى 
كة هةية، تةنيا ثةيوةنديى بة مامؤستايانى 
ضينء  طشت  بةَلكو  نيية،  زان��ك��ؤوة 
كة  طرتووةتةوة  كؤمةَلى  توَيذةكانى 
لة  زؤر  ن��ادادث��ةروةري��ى  ب��ةداخ��ةوة، 
دابةشكردنى ئيمتيازاتةكاندا هةية، ضونكة 
شارةوانيش،  رَينماييةكانى  ياساء  بةثَيى 
هةركةس جارَيك لة حكومةت سوودمةند 

بووبَيت، ناتوانَيت سوودمةند ببَيتةوة«.
كرَييان  ن��اوى  كة  خانووانةش  ئةو 
وتةى  بة  حكومةتن،  موَلكى  لَيدةنرَيتء 
كاتَيك  طشتينء  موَلكى  جةعفةر،  د. 
دةدات  بإيار  حكومةت  ماوةيةك  ثاش 
ثَيشَيلكردنَيكى  ئةوا  بكات،  تاثؤ  لةسةرت 
بةسةر  بازدانيشة  ياسايةء  ئاشكراى 
مامؤستا،  ئةو  كة  هاوآلتيياندا  مافى 
ئيمتياز  دوو  كة  ديكة  كةسةى  ي��ان 
ئةوة  ويذدانى  ثَيويستة  وةردةط��رَي��ت، 
قبووأل نةكات، ضونكة مافى مامؤستايةكى 

ديكة دةخوات.

ئةو نادادثةروةرييةى كة هةية، تةنيا ثةيوةنديى بة مامؤستايانى 
زانكؤوة نيية، بةَلكو طشت ضينء توَيذةكانى كؤمةَلى طرتووةتةوة

فؤتؤ: رؤذنامة خانووةكانى هةوارى زانكؤ لة دةروازةى شاري سلَيمانى 



هةرَيمى  دةسةآلتى  ناو  حيزبةكانى 
ثارتى(  يةكَيتىء  )بةتايبةت  كوردستان 
كة  بدةن  خةَلك  نيشانى  وا  دةيانةوَيت، 
جودانء  هةولَير،  بةغداء  مةسةلةكانى 
يةكتر  تَيكةآلوى  دؤسييانة  ئةو  ناكرَيت 

بكرَين.
كة  ئةوةية  حيزبانة،  ئةو  بيانووةكةى 
كورد لة بةغدا بةرامبةر بة عةرةب شةإى 
مافةكانيان  بةديهَينانى  ديموكراسىء 
ثَيكةوة  لةوآ هةمووان  ثَيويستة  دةكةنء 
بإيار بدةنء لة مةسةلةكاندا هاوبؤضوون 

بن.
بؤئةوةش بيانوويةكيان هةية كة دةَلَين، 
هةست  وا  بةرامبةرةكانمان  ئةوةية  بؤ 
نةكةن، درز كةوتووةتة  ثةيوةندييةكانمانء 

كورد يةكدةنطء يةكهةَلوَيستة.
ئةطةر بة رووكةش لةو طوتارة بإوانين، 
ئةوا راستييةكى تَيداية، بةآلم ئايا ئةم دوو 
مامةَلةيان  شَيوةية  بةو  خؤيان  حيزبة، 
كردووة، ئةوان دؤسييةكانى كوردستانيان 

بة بةغداوة نةبةستووةتةوة؟
ئؤثؤزسيؤنء  تريشةوة،  لةاليةكى 
دةَلَيت،  ط��ؤإان،  بزووتنةوةى  بةتايبةت 
بةغدا  ل��ة  ك���ورد  ثَيويستة  راس��ت��ة، 
يةكهةَلوَيست بَيتء بإوامان ثَييةتى، بةآلم 

لة هةموو مةسةلةكاندا، نا.

ب���اوةإةى  ئ��ةو  ب��ؤ  بةَلطة  ط���ؤإان، 
دةهَينَيتةوةء دةَلَيت، بؤئةوةى بيسةلمَينين 
ثَيش  لة  كورد  طةلى  بةرذةوةنديى  كة 
بةشداريمان  حيزبييةوةية،  بةرذةوةنديى 
ئيئتيالفى فراكسيؤنة كوردستانييةكاندا  لة 
ئيمزا  )19(خاَليمان  ثرؤذةيةكى  كردووةء 
كردووةء وازمان لة هةندَيك بةرذةوةنديى 

بزووتنةوةكةمان هَيناوة.
طؤإان، بإواى واية كة ئةوان نةضوونة 
طؤإانة  ئةوة  بةَلكو  فراكسيؤنَيكةوة،  ناو 
ميللةتى  لة  بةرطريكردن  ئاآلى  هةَلطرى 
دى،  بهَينَيتة  مافةكانى  دةيةوَيت  كوردةء 
ئاآلهةَلطرى  وةك  خ��ؤى  ط��ؤإان  بؤية 
لةقةَلةم  ميللةتةكةى  مافى  بةديهَينانى 
بيةوَيت  كةسَيك  هةر  واية،  ثَيى  دةداتء 
ئةو مافانة بهَينَيتة دى، شةرم ناكةن لةوةى 

هاوكاريى بكةن.
لَيدوانَيكى  بؤنةء  ضةند  لة  ط��ؤإان، 
بة  داوة  ئ��ةوةى  نارةسميدا،  رةسميىء 
ئةطةر  ثارتيدا كة  يةكَيتىء  طوَيى سةرانى 
رادةرب��إي��نء  ئ��ازادي��ى  كوردستان  لة 
مافى  ديموكراسيء  كارى  مومارةسةى 
لة  حيزب  جياكردنةوةى  هاوآلتييانء  
هَيزى  بَياليةنيى  حكومةتء  كاروبارى 
طرنطى  مةسةلةيةكى  ضةند  ثَيشمةرطةء 
سةرةتاييةكانى  مافة  بة  ثةيوةند  ديكةى 

مةسةلةى  ئةوا  نةكرَين،  باش  خةَلكةوة، 
كوردستان وةك دؤسيةيةك دةبةستنةوة 

بة مةسةلةى بةغداوة.
بة واتايةكى ديكة، طؤإان دةَلَيت، ئةطةر 
لة هةرَيم ئةو دوو حيزبة نةتوانن كةشء 
هةوايةكى لةبار بؤ هاوآلتييان بطونجَينن، 

ئةوا لة بةغدا بَيدةنط نابين.
ثارتى(،  )يةكَيتىء  حيزبةكة  هةردوو 
كؤدةكةنةوة  ئةوة  ل��ةدةورى  دةنطؤكان 
كة مةسةلةى بةغدا جياوازةء كاركردنىء 
كاريطةريى  كة  هةربارَيكدا  بة  هةراليةك 
ئةوا  هةبَيت،  كورد  يةكدةنطيى  لةسةر 
خيانةت، يان دةستبةرداربوونة لة ئامانجة 

نةتةوايةتييةكان.
ه��ةردوو  سةرنجة،  جَيطةى  ئ��ةوةى 
بةرمةبناى  كاركردنيان  كؤى  حيزبةكة 
وابةستةيي هةولَيرء بةغدا، لة نَيوان يةكدا 
دابةشكردووةء هةر طؤإانَيك لة بةغدا كار 

لة هةولَير دةكاتء بةثَيضةوانةشةوة.
هةرَيمء  سةرؤكى  لَيرة  بؤنموونة، 
ثؤستَيكى  ضةند  ثةرلةمانء  سةرؤكى 
بةغدا،  لة  بةرامبةردا  لة  ثارتينء  بؤ  تر 
س��ةرؤك  جَيطرى  ك��ؤم��ارء  س��ةرؤك��ى 
بؤ  ثؤستَيك  ضةند  عَيراقء  وةزيرانى 
كؤماريى  س��ةرؤك  ئةطةر  جا  يةكَيتى، 
نةدرايةوة بة كوردء بةر يةكَيتى نةكةوت، 

طؤإانكارييان  ثؤستةكان  هةولَير  لة  ئةوا 
بةثَيى  ئةمةشيان  هةَلبةتة  دَيت،  بةسةردا 
ستراتيذيى،  ناوة  ناويان  كة  رَيككةوتنَيك 

لةنَيوان خؤياندا دةستنيشانكردووة.
كة  بَيت  حةآلأل  بؤيان  ئةوان  دةكرَيت 
طرآ  ثَيكةوة  بةغدا  هةولَيرء  دؤسيةى 
ئةو  بَيت  حةرام  تر  اليةنةكانى  بؤ  بدةن، 

دوو دؤسيةية ثَيكةوة ببةستنةوة؟
لةطةأل  رَيككةوتن  ئةطةر  دةك��رَي��ت 
خؤياندا بوو، ئةوا عَيراق عَيراقَيكى فيدراَلةو 
ئةو  ضةترى  لةذَير  هةرَيم  وةك  ئَيمةش 
براماننء  عةرةبةكان  فيدراَلييةداينء 
وآلتدا  لةيةك  هةموومان  هاونيشتمانينء 
دةخؤين،  نةوت  يةك  ثارةى  لة  دةذينء 
ئةواندا  لةطةأل  رَيككةوتن  ئةطةر  بةآلم 
هةيةء  جيامان  خاكى  ئَيمة  ئةوا  نةبوو، 
عةرةب هةر دوذمنةء دةبَيت جياببينةوة؟

حيزب  ه��ةردوو  لةمةودوا،  ثَيويستة 
ضيدى  روونبكةنةوةء  هةَلوَيستةكانيان 
نةدةنء  بإيار  ك��وردةوة  طةلى  ناوى  بة 
نيشتمانثةروةرء  بة  خؤيان  نابَيت  ضيتر 
تَيكدةر،  بة  بزاننء خةَلكيش  كوردثةروةر 
بةشَيك  نوَينةرايةتيى  ئةوان  ئَيستا  بةَلكو 
لة خةَلكى كوردستان دةكةنء اليةنةكانى 
تريش، بةشةكةى ترىء هةمووان ثَيكةوة 

بإيار دةدةن.

رؤذان  لة  رؤذَي���ك  توركمانةكان، 
كلتووري  نييةء  بووني  كورد  نةيانوتووة، 
كة  نةبووة  واشيان  ترسَيكي  هيض  نييةء 
دةسةآلتَيكي  ك��ورد،  رؤذان  لة  رؤذَي��ك 
توركمانةكان  بَينَيتء  ب��ةدةس��ت  وا 
بضةوسَينَيتةوة، بةرامبةر بةمةش، كورد، هيض 
كاتَيك نكؤَلي لة بووني توركمان نةكردووة، 
ضؤن كوردو عةرةبء ئاشووريء طةالني 
وةدةستهَيناني  بؤ  كردووة  خةباتيان  تر 
ئةوان  وةك  توركمانيش  رةواكانيان،  مافة 
خةباتي طَيإاوةو شةهيدي داوةء دةربةدةر 
بووةء ماَلي وَيران بووة، جا هةر ميللةتَيك 
بؤ  نةخشةي  وَينةو  خؤي  تَيإوانيني  بة 
ساَلي  لةسةرةتاي  كَيشاوة،  خةباتةكةي 
شانبةشاني  توركمانةكان  نةوةدةكانةوة، 
بة  ئاشوورييةكان،  عةرةبء  كوردء  برا 
ناوضةي  لة  ئاشكرا  روونء  شَيوةيةكي 
ئازاد خةباتيانطَيإاوة، بةآلم تا ئَيستا نزيكةي 
بيست ساَلة لة قوتابخانة توركمانييةكانماندا، 
زماني  بة  خؤمان  م��َي��ذووي  ناتوانين 
الفيتةي  نيية  بؤمان  بخوَينينء  خؤمان 
توركماني  زم��ان��ي  ب��ة  دوكانةكانمان 
دانَيينء  بؤ  توركماني  ناوي  بنووسينء 
لَيرةدا  كة  شَيوةية  لةو  ترى  شتي  زؤر 
تةنيا  ئةمانةشم  بكةم،  باسيان  نامةوَيت 
لة  نكؤَليش  هةروةها  باسكرد،  نموونة  بؤ 
بووني ضةند حيزبء بزووتنةوةء سةنتةرو 
توركماني  هتد  الي��ةن...  يانةء  كؤمةَلةو 
طؤظارء  رؤذن��ام��ةو  زؤريشيان  هةيةء 
باسيش  كة  هةية  تةلةفزيؤنيان  رادي��ؤو 
لة  باس  دةكةين،  توركمانييانة  حيزبة  لةو 
ضاالكييةكانيان ناكةينء باس لة كارابووني 
لة  كة  ناكةين  راطةياندنةكانيان  هؤيةكاني 
هةر  ئةمانة  بةآلم  شكستيدان،  ئةوثةإي 
هةموويان بةَلطةيةكي زيندوو نين بؤ بووني 
توركمان، بةآلم بةداخةوة، طرووثَيك لةناو 
ضيني  بة  خؤيان  كة  ك��وردي  كؤمةَلطاي 
سةد  حاشاو  ب��ةآلم  دةزان���ن،  رؤشنبير 
لة نةك هةر لةضيني  حاشا ئةمانة دوورن 
زؤرشتى  لة  دووريشن  بةَلكو  رؤشنبير، 
شَيوةيةك  بةهيض  كة  مرؤظايةتي  وةك 
ميللةتَيك  نادات،  بةكةس  رَيطا  مرؤظايةتي 

رؤذانةى  لةم  بسإَيتةوة.  نةخشة  لةسةر 
دةَلَيت:  طؤظارَيكدا  لة   بابةتَيك  ثَيشوودا، 
)توركمان نة نةتةوةيةء نة خاوةن خاكنء 
نة خاوةن كلتوورن( بة طوَيرةي ئةم وتةية، 
دةبَيت ئَيمة ثةنابةربين لةم وآلتة، ئةطةر نا، 
كوآ؟  بؤ  بةآلم  بإؤين،  باركةينء  دةبَيت 
دةبَيت بإؤين بؤ توركيا، ضونكة هةرخؤي 
دةَلَيت: )توركمانةكان بةرماوةي كلتووري 
دةَلَيت:  ثاشان  هةر  توركيان(ء  مَيذووي 
)توركيا، بَيمَيذووترينء بَيشارستانيترينء 
جيهانن(،  مرؤظي  كؤمةَلةي  بَيكلتوورترين 
واتة دةبَيت ئَيمة خةَلكي طؤي زةوي نةبينء 
ئةم  خةَلكينة،  توخودا  مةريخ،  بؤ  باركةين 
بةتايبةتي  ماوة؟  باويان  بؤضوونانة  جؤرة 
عةولةمة  ضةرخي  بة  كة  ضةرخَيك  لة 
بةسةر  بؤضوونانة  ئةم  من،  ناودةبرَيت. 
لةو  ناسةثَينم، ضونكة  ميللةتي كورد  كؤي 
ساأل  ضةندين  ميللةتَيك  كة  نيم  بإوايةدا 
ضةوسانةوةدا  زؤردارييء  زوَلمء  ذَير  لة 
نيمضة  خ��اوةن  ب��ووة  كة  هةر  ذيابَيتء 
دةسةآلتَيك، نكؤَلي لة بووني طةلَيكي وةك 

توركمان بكاتء ناسنامةكةي بسإَيتةوة، بة 
بؤضووني ئةم كة دةَلَيت: )زؤربةي زؤري 
توركمانةكان، بة رةطةز كوردن(، ئةم زؤر 
راست دةكات، ئةطةر ئةمء هاوشَيوةي ئةم 
كة دةَلَين، هةموو ثَيغةمبةرةكان كوردبنء 
سثارتاكؤسيش كوردبَيت، ئةوا بؤ توركمان 
كورد نةبَيت؟ لَيرةدا نامةوَيت باس لة بوونء 
توركمان  ضونكة  بكةم،  توركمان  نةبووني 
باسي  دَيإ  دوو  بة  بةرزترة،  لةمة  زؤر 
مَيذووييةكانء  ثةرتووكة  ضونكة  بكةم، 
زانايانء  كة  ئاسةوارييةكان  دؤكيؤمَينتة 
تَيروتةسةلي  بة  دَي��ري��ن،  نووسةراني 
ئةطةر  بةآلم  بةَلطةوة،  بة  كردووة  باسيان 
هةبَيت،  تريان  ئامانجي  هةبن،  خةَلكانَيك 
ئةمة كَيشةي توركمان نييةء نابَيت لةسةر 
بووني  لة  نكؤَلي  بَيتء  توركمان  حيسابي 
ناسنامةي  سإينةوةي  هةوَلي  بكرَيتء 
بدرَيت، هةرضةندة ئةميان مةحاَلة، ضونكة 
زؤر هةن ءيستيان ئةم كارة ئةنجام بدةن، 
بةآلم هةوَلةكانيان ثوضةأل بوونةوة، لَيرةدا 
باشة،  دةَلَيت:  سةرهةَلدةداو  ثرسيارَيك 
بؤضى بؤ ئَيوة ثةيوةنديبةستن بة هةر وآلتء 
اليةنَيك كة هاوكاريتان بكةنء بةشداريي لة 
شؤإشةكانتان بكةنء نةخشةي سياسةتتان 
بؤ  بَيتء  ح��ةآلل  ئاساييء  داإَي��ذن،  بؤ 
توركمان  ئةطةر  بَيت؟  ح��ةرام  ئَيمةش 
هاو  هاودينء  توركياي  لةطةأل  ثةيوةنديي 
دةقةومَيتء  قيامةت  ئةوا  هةبَيت،  زماني 
بةهةر  دةدرَيين.  قةَلةم  لة  ميت  خاينء  بة 
ناكةم،  كةسانة  جؤرة  لة  طلةيي  من  حاأل، 
)12(حيزبء  لة  زياتر  دةبيني  كة  ضونكة 
اليةنء كةسايةتي سياسيء كومةآليةتيء 
جؤرةها  ه��ةنء  توركمان  كلتووري 
سةرةإاي  هةية،  راطةياندنيان  هؤيةكاني 
لة  توركمانيشمان  ئةندامي  ثَينج  ئةمانةش، 
كةضي  كراوة،  دةستنيشان  بؤ  ثةرلةمان 
بؤ داكؤكيكردن لة ناسنامةكةيان، نوزةيان 
ثايةو  ثلةو  قاَلي  سةر  هةر  نايةت،  لَي 
دروستكردنن،  خانوو  ثارةكؤكردنةوةو 
درَيغيش لة هَيرشبردنة سةر توركمانةكاني 
ئةم  سايةي  لة  كة  توركماني،  بةرةي  ترء 
ثياوةء  ج��ؤرة  ئةم  بوونةتة  ب��ةرةي��ةوة 

لةسةر  قسةيان  كةس  نيية  طرنط  الشيان 
ئةوةي  طرنطة،  ال  ئةوةيان  نا،  يان  بكات، 
نةبَيت،  توركمان  دةكات،  لةسةر  قسةيان 
لة  ئيمتيازةكانيان  ثؤست  ثلةو  هةروةها 
كيس نةضَيت، جا طةلي توركمان ضاوةإواني 
ضي لةوانة بكات كة تواناي داكؤكيكردنيان 
لة ناسنامةكةيان نةبَيتء تواناي دةركردني 
بةياننامةيةكي هاوبةشيان دذي ئةم جؤرة 
بؤضوونانة نةبَيت، كة دةبَيت بؤ حاَلةتَيكي 
هاوبةش  بةياننامةيةكي  كؤببنةوةء  ئاوا 
سكاآلي  كرد،  ثَيويستي  ئةطةر  دةربكةنء 
ئةم  مةحاَلة  بةآلم  تؤماربكةن،  ياسايي 
هؤيةكاني  نابَيت  هةروةها  رووبدات،  شتة 
دورةثةرَيز  توركمانيش،  راطةياندني  بةناو 
بوةستنء هةر يةكةو بةقةدةر خؤي ئةركَيكي 
كة  راطةياندنانة  هؤي  لةم  دةكةوَيت  بةر 
بريتين، لة: )راديؤو تةلةفزيؤنى توركمانئيلي 
داطيركراو- رؤذنامةي توركمان كة لةاليةن 
راطةياندني ثارتي توركمانئيلي دةردةضوو، 
ساَلي  لة  بووم  نووسةري  سةر  خؤم  كة 
دؤغ��رو-رؤذن��ام��ةي  طؤظاري   –  1997
قارداشلق  – طؤظاري باريش – رؤذنامةي 
ئةو  سةراي(ء  رؤذنامةي  توركمانء  راي 
ناوم  كة  توركمان  راطةياندنانةي  هؤية 
لةم  نين، هةر هةندَيك  بيرم  لة  نةهَيناونء 
رؤذنامانة ثةكيان كةوتووة، ضونكة هيضيان 
ناشيانةوَيت  بكةنةوةء  ب��آوي  تا  نيية 
بئَيشَيننء  خؤيان  سةري  بنووسنء  هيض 
بةشي  كةمةء  بودجةشيان  ه��ةروةه��ا 
دةركردن  رؤذنامة  بؤ  جا  ناكات،  خؤيان 
دةكرَيت من  ئايا  كؤتاييدا،  لة  بَينن.  لةكوآ 
ضاالكوانَيكء  وةك  كةسَيكء  تاكة  وةكو 
هةموو  ئةم  ئةركي  رؤذنامةنووسَيك، 
اليةنانة بخةمة ئةستؤمء ئةوانيش بَيدةنطء 
دةستةوئةذنؤ بوةستن؟ هةرضةندة ئةمة بة 
كارَيكي ثيرؤزى خؤم دةزانمء هيض كاتَيك 
ناكةمء منةتيش لةسةر  لةم كارةم  درَيغي 
ثايةيةكيش  ثلةو  هيض  داواي  ناكةم،  كةس 
ناكةم، تةنيا ئةطةر مافيشم هةبَيتء داواي 
نةك  هاوآلتييةك،  مافى  وةك  ئةوا  بكةم، 
تكاية  توركمان،  مافي  حيسابي  لةسةر 

بةهةَلةدا نةضن...

بؤضــــوون
nawxo.rozhnama@yahoo.com

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

riklam. rozhnama@gmail.com

دابةشكردن:
كؤمثانياي ثةيثةر

 07504483631   
07708649210 

خاوةنى ئيمتياز:

كؤمثانياى وشة
سةرنووسةر:

ئازاد ضاالك

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

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

07501177524

لَيثرسراوى هونةرى
شــاخـةوان ئةنوةر

07701361826
shakhawan.shdn@gmail.com

بةإَيوةبةرى نووسين
   هيوا جةمال
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hiwa.jamal@yahoo.com

سيروان رةشيد
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ئايا دةتوانرَيت، بوونى نةتةوةكان بسإدرَيتةوة

لةنَيوان نةتةوةى توركمانء نةتةوةى كورددا؟

هيوا جةمال

نازم سائيغ

ثَيطةى ثةرلةمان، 
لة ضاكسازيى وآلتدا

ئاقارى  بة  بنَيين  هةنطاو  ب��إي��ارة،  ئةطةر 
هةرَيمةكةماندا،  سياسيى  سيستمى  لة  ضاكسازيى 
كوردستان  ثةرلةمانى  بةرايى،  هةنطاوى  دةبَيت 

بَيت.
بنةإةتى  دام��ةزراوةي��ةك��ى  وةك  ثةرلةمان، 
هةر  رؤش��ن��ة،  ك��ارى  ب��وارى  لةسيستمةكةدا، 
ياساو  داإشتنى  حكومةتء  بة  متمانةدان  لة 
ثةسةندكردنى بودجة، تا بإياردان لة ثرؤذة ياسا 
اليةن  لة  يان  ثةرلةمان،  ئةندامانى  ذم��ارةى  بة 
ترى  اليةكى  دةكرَينء  ثَيشكةشى  حكومةتةوة 

بوارةكةى، ضاودَيريية لةسةر حكومةت.
راستةقينةى  طةوهةرى  لة  ثةرلةمان،  ناسينى   
خؤى، بؤمان دةردةخات كة وةك يةكَيك لة دةسةآلتة 
سةرةكييةكانى سيستمةكة، كارابوونى، ض رؤَلَيكى 
بنةإةتى لة طؤإانكاريية سياسييةكانء ضاكسازيى 
دامةزراوةييدا دةبينَيتء ئةطةر ئيرادةى ضاكسازيى 
هةبَيت، دةبَيت سةرةتا لة ماَلى خؤيةوة دةستثَيبكات 
لة رَيى طؤإينى سيستمى كاركردنييةوة كة ئةمةش 
دةبَيت  مةحاَلةء  ثةيإةوةكةى  طؤإينى  بةبآ 
طؤإينةكة رةنطدانةوةى كارى دامةزراوةيةك بَيت 
كة هاوشانى شكؤء ثَيطةكةى بَيت كة سةرضاوةى 

دةسةآلتةكةى )طةل(ة.
بة ديقةتَيكى ورد بؤ ئةزموونى ئةم ضةند ساَلة، 
ثرةنسيثى  بوونى  س��ةرةإاى  كة  دةبَيتةوة  ساغ 
جياكردنةوةى دةسةآلتةكان لة دةستووردا، كةضى 
دةسةآلتةكةو  هةرسآ  ثةيوةنديى  ضؤنَيتيى  لة 
ف��راوان  بؤشاييةكى  بة  هةست  كاركردنياندا، 
سيستماتيكىء  كارى  كة  شَيوةيةك  بة  دةكرَيت، 

رايةَلةى ياسايى الواز دةبينرَيت.
ثرةنسيثى  بة  ب��إواب��وون  س��ةرض��اوةى  لة   
راطرتنى  دةسةآلتةكةو  سآ  هةر  جياكردنةوةى 
سيستمة  ثاراستنى  ئامانجى  بة  هاوسةنطيى 
دةسةآلتى  كة  ئةركة  ديموكراتييةكةى،  سياسيىء 
سيستمَيكدا  لة  بةتايبةت  بَيت،  ثارَيزراو  ثةرلةمان 
كة ثيادةى سيستمى ثةرلةمانى دةكاتء ضاودَيرة 

بةسةر حكومةتةوة.
نةيتوانيوة،  ثةرلةمان  ئةم خولةيدا،  ماوةى  لة   
يان نةيويستووة، يةك وةزير بانطهَيشتى ثةرلةمان 
بكات، ئةطةر قسة لةسةر هاتنى يةك وةزير بكرَيت، 
ئةمة  هاتووة،  خؤى  خواستى  سةر  لة  ئةويش 
حكومةت  كة  ياسا  ضةندين  دةركردنى  سةرةإاى 
ثشتى  لةسةر  هةنطاوةكانيشى  ناكات،  جَيبةجَييان 
ئةو  هةموو  يةكخستنى  بؤ  رَي��دةك��ةن  كيسةأل 
دامةزراوانةى كة مؤركى دوو ئيدارةييان ثَيوة ديارة، 
ئةمة جطة لة خةواندنى ضةندين ثرؤذةى طرنط كة 
رؤَلى كاريطةر دةبينن لة رَيطاطرتن لة بة هةدةردانى 
سامانى وآلتء دوورخستنةوةى هةذموونى حيزبى 
خةمسارديى  نيشتمانييةكاندا.  دامةزراوة  سةر  بة 
حكومةتء  بةرنامةى  بةدواداضوونى  لة  ثةرلةمان 
ياسايىء  بةرثرسيارَيتيى  ب��ارى  خستنةذَير 
لَيثَيضينةوة، طةيشتووةتة ئاستَيك، ئةوةندةى بايةخء 
طرنطى بة راسثاردةو ثرؤذةى حكومةت دةدرَيت، 
رةسثاردةكانى  بإيارو  بة  طرنطى  كةمتر  زؤر 
ئةندامانى دةداتء هةميشة ئةفزةَلييةت بؤ ثرؤذةى 
زؤر  بةرامبةردا  لة  بؤضوونةكانيةتىء  حكومةتء 
ئاسايية، حكومةت وةآلمى ثرسيارةكانيش نةداتةوة 

كة ئاراستةى دةكرَين. 
ئةم  ثإكردنةوةى  بؤ  كة  نةهاتووة  ئةوة  كاتى 
ثةرلةمانء  ثَيطةى  ثاراستنى  هةروةها  بؤشاييةء 
ثرؤذة  طؤإانكارييةكاندا،  ضاكسازيى  لة  رؤَلى 
ياسايةك ثَيشكةش بكةين كة ثةيوةنديى حكومةتء 
رَيكبخات؟،  تايبةت  ياسايةكى  بة  ثةرلةمان 
بؤ  هةية  ثةرلةمان  ناوخؤى  ثةيإةوى  ئةطةرضى 
هَيزى  نةيتوانيوة  ئَيستا  تا  بةآلم  رَيكخستنة،  ئةم 

ثةرلةمان لة ضاودَيريكردنى حكومةتدا دةربخات.
لة  ثةرلةمان  بةرثرسيارَيتيى بةشداريى كاراى 
ضاكسازيى وآلتداء ثاراستنى ثَيطةكةى لة ئةستؤى 
سةرجةم ئةندامانء سةرؤكايةتييةكةيةتىء لة هيض 
ثارَيزةرء  ثةرلةمانتار  نيية،  ديموكراتيدا  وآلتَيكى 
ناشةفافيةتى  طةندةَليىء  ناعةدالةتيىء  ثةرذينى 

دةسةآلتى جَيبةجَيكردن بَيت.

كاردؤ محةمةدلة ثةرلةمانةوة
ئةندامى ثةرلةمانى كوردستان

ناتوانين مَيذووي 
خؤمان بة زماني خؤمان 
بخوَينينء بؤمان نيية 
الفيتةي دوكانةكانمان 
بة زماني توركماني 

بنووسينء ناوي 
توركماني بؤ دانَيين



ن����اإةواو  رووداوى  ل�����ةدواى 
مرؤظهةذَينء شةقامجوَلَينى تيرؤركردنى 
سةردةشت  رؤذنامةنووس،  خوَيندكارى 
وةك  ض  ئازاديى  ثرسى  عوسمانةوة، 
ضةمك، ض لةرووى ثراكتيكييةوةو رَيذةى 
كوردستاندا  لةهةرَيمى  ئازاديى  بوونى 
بووة باسى طةرمى رؤذ، لةنَيوان بةرةى 
داكؤكيكارى رةوشى باوى فةرمانإةوايى 
ئازادو  ميدياى  خةَلكء  بةرةى  ئَيستاو 
شايستةن  ذيانَيكى  بةهيواى  ئةوانةى 
بةهةموو  هةرَيمة  ئةم  هاوآلتييانى  بؤ 
ب��ةرزك��ردن��ةوةى  ثَيكهاتةكانييةوة. 
دروشمى )ئازاديى( دةمارى زؤر بةإَيزى 
بةرةى  رؤذنامةنووسانى  ط��رذك��رد،  
دةسةآلتداران،  لة  بةشَيك  دةس��ةآلتء 
فةلةكء  كةشكةالنى  طةيشتة  هاواريان 
بةدةست  بَيداد  لةدادو  ثإكرد  ئاسمانيان 
طوايا  ئةهلييةوة،  رؤذنامةنووسانى 
بةكارهَيناوةو سووديان  ئازادييان خراث 
ياساى  نَيو  ئازاديى  مةوداى  فراوانيى  لة 
رؤذنامةطةريى وةرطرتووةو ئةوة ئةوانن 
سوكايةتى  خراثةو  هةموو  هؤكارى 
بةدةسةآلتء كاربةدةستانى ئةم هةرَيمة. 
لة  دةستإؤيشتووى  كاربةدةستَيكى 
حيزبةكة،  دوو  لة  يةكَيك  سويدذياوى 
ه����ةردوو ي��اس��اي رؤذن��ام��ةط��ةري��ى 
لةء  يةكَيك  لة  كوردستانى  سويدء 
خةَلكى  بةثارةى  حيزبييانةى  كةناَلة 
رةش���وإووت���ى ئ��ةم وآلت���ة ب��ةإَي��وة 
ثيرؤزكردنى  تةنيا  ك��ارى  دةض��َي��تء 
بةدةستةوة  سةركردةكانييةتى،  حيزبء 
ياساى  هةمواركردنى  داواى  طرتبوو، 
كوردستانى  دةك��ردء  رؤذنامةطةريى 
ضةندين ثلة ثَيشى سويد خستبوو لةإووى 
هيوادارم  رؤذنامةطةرييةوة!  ئازاديى 
لة  بكَيشَيتء  ئةرك  بةرثرسة،  ئةوكاكة 
نَيوان  لة  جياوازيى  بةرنامةدا  هةمان 
كوردستانةكةى ئَيمةو سويدةكةى خؤيدا 
بكات لة جياوازيى )كارةبا، ئاو، رَيطاوبان، 
فإؤكةخانة(دةيبةخشينء  ئاسنينء  هَيَلى 
)دادء دادى كؤمةآليةتي(  تةنيا جياوازيى 
بكات، ئةوكات ئةو بةإَيزة خؤى داوةريى 

كوَيمان  هاوآلتى  ئَيمةى  بزانَيت  بكاتء 
ئاوازَيك  ض  لة  ئ��ةوان  هةيةو  ئ��ازارى 
دةخوَينن! كؤنة ثارَيزةرانى حيزب! دةرطاى 
طرتووةو  ئةهلى  ميدياى  لة  دادطاكانيان 
وةك  دةك��ةن،  خةياَلي  ث��ارةى  داواى 
ئةوةى ئةو ميديايانة خاوةنى سةرمايةيى 
هَيندة  هةَلةكةشيان  قةبةبنء  ط��ةورةو 
هةَلةكان  باجى  بإةثارانة  بةو  طةورةبَيت 
كة  ناوزإاندنة  ثَيتانواية،  ئةطةر  بدةن. 
ئةم  ث��ارةى  كة  دز  بوترَيت  بةكةسَيك 
بةيةكَيكى  بباتء  رةشورووتة  ميللةتة 
دى بوترَيت خائين كة خيانةت لةم خاكة 
طشتيى  ماَلى  طةنةخؤرَيكى  بة  بكاتء 
شارةزايانى  ئ��ةوا  ط��ةن��دةأل!  بوترَيت، 
زمانء رَينووسى كوردى بَينن بؤ ئةوةى 

بنَينء  ثيشانة  لةو  خؤش  جوانء  ناوى 
بيكةنة  زؤرينة  بةدةنطى  ثةرلةمانيش  لة 
نايةنة  سةرئَيشانة  ئةم  ئةوكات  ياسا! 
خاوةن  ئةو  رؤذنامةنووسانء  رَيطاى 
نازإَينرَيت!  ناويان  ضيدى  ثيشانةش 
ئةطةر واى دابنَيين لة هةرَيمى كوردستاندا 
ميديا، دةسةآلتى ضوارةمة! هةرضةندة تا 
دةسةآلتدارانةوة  لةاليةن  ئةوةى  ئَيستا 
بةهةند  نيوةإؤكةكةى  لَينةطيرَيتء  طوَيى 
ثةيامةكةيةتى،  ميدياء  وةرنةطيرَيت، 
ئةو  طريمان دةسةآلتى ضوارةمةو  بةآلم 
ئازادييةش دةسةآلتداران وةك دةسةنةو 
خَيرى خؤيان بة ميديان بةخشيوة، بةبآ 
كةموكووإيية! ئةو هةَلةو ناوزإاندنانةش 
مايةى دادطايىء سزاداننء مايةى ئةوةن 
ضيدى  دابنرَيتء  بؤ  سنووريان  كة 
بةناوى ئازاديىء لةسايةى ئةم دةسةآلتة 
تةندروستةى كوردستاندا! رَيطة نةدرَيت 
كة  بكرَيت،  كةسانَيك  بة  سوكايةتى 
بةرهةمهَينةرى ئةم رؤذةو ئازادييةكةين! 
لةوةداية،  ئَيمة  هةرَيمةى  ئةم  سةمةرةى 
شتَيك  هةموو  بؤ  دةسةآلتدارةكانمان 
نايانةوَيت  لغاودةكةنء  ثاشةوة  لة 
كارَيك  هيض  س��ةرةت��اي  ب��ؤ  دةس��ت 
ئةطةر  كةن.  ضاكى  ريشةوة  لة  بةرنء 
دةسةآلتى  بة  سةر  رؤذنامةنووسانى 
ضوارةمى ئةم هةرَيمة! ياسايةكيان خراث 
باش  ئازادييان  ضةمكى  بةكاربردبَيتء 
هةموو  ئةو  مايةى  نةكردبَيت،  شرؤظة 
لَيطرتنةبن  ثةَلث  دةرطاثَيطرتنء  رةخنةو 
دةرطاوانةكانيانةوة!  دةسةآلتء  لةاليةن 
سةرنجَيك  ضةند  بةكورتى  ئةوةية  كاتى 
كؤى  بةكارهَينانى  خ��راث  ل��ةب��ارةى 
بَلَيينء  هةرَيمةدا  لةم  ذيان  كايةكانى 
فةرمانإةوا  دةستةيةك  ئةطةر  بثرسين، 
ئةوةى  سياسييان،  ميذووى  بةدرَيذايى 
ميللةتةكةيانء  لَينةخواردبَيت  خةميان 
كورد  شؤإشى  خؤيانء  ناوبانطى  ناوو 
دةيان  شاخَيك  لوتكةى  لةسةر  بووبَيت! 
قوربانىء  كردبَيتة  كورديان  طةنجى 
نةتةوة،  نيشتمانء  ئازادكردنى  ثَيش 
سةرى  تاك  سةرداريىء  خةميان  تاكة 

خؤيان بووة لةم ثارضةيةى كوردستانى 
ئةطةر  ث��ارض��ةث��ارض��ةك��راودا!  ضةند 
ث��ةإة  شاختان  ش��ؤإش��ى  ثةرتوكى 
هةموو  لةتةنيشتى  هةَلبدةينةوة،  ثةإة 
رةش  الثةإةيةكى  سووردا،  الثةإةيةكى 
راثةإينيشتان،  دواى  مَيذووى  هةية! 
ميللةتَيكى  فةرمانإةواو  هيض  لةمَيذووى 
ئةم سةرزةويية ناضَيت. تاك تاك هاوآلتى 
ذيانكردن  ضةوت  فَيرى  هةرَيمةتان  ئةم 
لَي  بضووكتان  مرؤظى  عةشاماتَيك  كرد، 
دةيان  سةرى  كردينء  ط��ةورة  ط��ةورة 
ئةوةى  كرد!  نةوى  نةوى  شَيرةكوردتان 
لةهيض  سَلتان  كردتانء  ويستتان  خؤتان 
)ياسادانان(تان  دةسةآلتى  نةكردةوة. 
كردة بةرطدرووى خؤتانء ئةو ياسايةى 
ثَيتان  بوو،  باش  خؤتان  ثةزةكانى  بؤ 
دةسةآلتى  بة  ياسايانةتان  ئةو  دوورى! 
)جَيبةجَيكردن( جَيبةجَيكرد كة ئاوى بؤ ناو 
دةسةآلتى  دةبردةوة!  خؤتان  ئاشةكانى 
)دادوةريي(تان كردة كةثرى ناو بَيستانى 
هةموو كةموكورتييةكانتان! ئَيستة بازَيكى 
دادطاييكردنى  لةبرى  داوةو  بةرزتان 
)ياسادانان، جَيبةجَيكردن،  دةسةآلتةكانى 
ضوارمتان  دةسةآلتى  يةخةى  دادوةريى( 
ئَيوةمانان  كة  ك��ارةى  ئ��ةو  ط��رت��ووةء 
شةإى  بذنينة(ء  كا  لة  )ثوش  دةيكةن 
دةفرؤشن،  ئازاديى  ميدياى  بة  بارةترَيية 
نالؤذيكىء  نةشياوو  كارة  ئةم  لةبرى 
مَيذووتانء  بؤ خؤتانء  ئازادييةتان  دذة 
لة  بوو  باشتر  طةلَيك  سةركردةكانتان، 
داواتان  لةبةغدا،  دةستووريى(  )دادطاى 
لة  كة  تؤماربكرداية  ئ��ةوان��ة  لةسةر 
)140(ى  مادةى  راب��ردوودا  ضوارساَلى 

دةستوريان جَيبةجآ نةكرد! 
رؤذَي��ك  هةموو  ب��وون،  لةشاخ  كة 
بةخوَين  ئازاديى  )دارى  س��روودى  بة 
ميللةتتان  بةرناطرَيت(  قةت  ئاونةدرَيت، 
دارى  بةخوَين  ميللةت،  دةدا!  ج��ؤش 
ئَيوة بؤ نةوتء كورسى،  ئازاديى ئاوداء 

لةدادطا وشكى مةكةن...!!!

Pshko82@hotmail.co.uk

دةوَلةتى  بنةماكانى  هةموو  كورد، 
كلتوور،  زم���انء  خ��اكء  ل��ة  هةية 
كيانَيكى  خ��اوةن��ى  هَيشتا  ب���ةآلم 
مةسةلةيةشدا  لةو  نيية،  سةربةخؤ 
كة  نين  دةرةكييةكان  هؤكارة  تةنيا 
كيانى  بوونى  لةبةردةم  رَيطربوون 
لةثاأل  بةَلكو  ك��ورد،  س��ةرب��ةخ��ؤى 
هؤكارى  دةرةكييةكاندا،  ه��ؤك��ارة 
كة  هةبوون  ج��ؤراوج��ؤر  ناوخؤيى 
كيانة كوردييةكانيان بةرةو ثووكانةوة 
بة  ك��ورد  نةيانهَيشتووة  ب���ردووةء 

سةربةخؤيى بطات.
ئ��ةم  ل��ةس��ةر  مةترسيية  ئ���ةم 
ئةزموونةى ئَيستاش، بة ضةندين جؤر 
نةبوونى  جؤرى  لة  م��اوة،  ئ��ارادا  لة 
قبووَلكردنى  راستةقينةء  يةكإيزيى 
قبووَلكردنى  تايبةتى  بة  يةكترى، 
نوَييان  يان  جياواز،  رايةكى  ئةوانةى 
هةية لة مةيدانةكةدا، خاوةنى ئةو جؤرة 
ناو  رووب��ةإووى  هةميشة  رايانةش، 
دةكرَينةوةء  جياجيا  تؤمةتى  ناتؤرةء 
بيركردنةوةء  خراث  خانةى  دةخرَينة 
نيية  دوور  تَيكدةريىء  كارى  تةنانةت 

بة خيانةتيش لَيكبدرَيتةوة.
قبووأل  يةكتر  ئ��ةم  ب��ةداخ��ةوة، 
بة  ناخؤشى  زؤر  حاَلةتى  نةكردنة، 
ثةالماردانء  لة  هَيناوة  خؤيدا  دواى 
تا  خستنةإآ  بةربةست  بؤ  هةوَلدان 
جةستةيى،  تةسفيةى  طةيشتة  كار 
ئةزموونةى  ئةم  رووى  ئةمةش  كة 
دةكات  ناشرين  كوردستان  هةرَيمى 
رةخساوة  ب��ةه��ارى)1991(ةوة  لة  كة 
بوونى  سةربةخؤييةكء  نيمضة  وةك 
فةزايةكى ئازادء سةرنجى زؤر هَيزى 

خؤيدا  بةالى  نزيكى  دوورء  دةرةكى 
جوان  نموونةيةكى  وةك  راكَيشاوةء 
لةم  بةداخةوة،  بةآلم  دةكرَيت،  باس 
ساآلنةى دواييدا، كاَلبوونةوةيةك بةدى 
ديموكراسىء  ثيادةكردنى  لة  دةكرَيت 
هيوايةى  بةو  ئازاديى،  لة  رَيزطرتن 
لة  بن  كاتيى  كاردانةوةيةكى  ئةمانة 
كوردستانداء بةردةوام رةوشةكة بةم 
دووبارةكردنةوةى  نةبَيتء  شَيوةية 
لة  بةشَيك  كة  نةبَيت  مَيذوويةك 

الثةإةكانى ثإن لة شةرمةزاريى.
كاتَيك دةست بضَيتة خوَينى تاكَيكى 
ميللةت لةسةر ئةوةى جياواز لة تؤ بير 
دةكاتةوة، ثرسيارَيك دَيتة ثَيشةوة كة 
ضارةسةرة،  رَيطاية  ئةم  ئايا  ئةمةية، 
جياواز  بيروإاى  وانيية  باشتر  يان 
بيروإا  بة  كار  بطيرَيتء  لَى  طوَيى 
ئةوانى  بكرَيتء  باشةكانى  ثةسةندء 
لة رَيطةى طفتوطؤء ديالؤطةوة  تريشى 
بدرَيتء  لةسةر  روون��ك��ردن��ةوةى 
روون  مةترسييةكانى  خراثيىء 

بكرَيتةوة؟
رووداوان���ةى  ئةم  هيوايةى  بةو 
ئ���ةم دواي���ي���ةء ه���ةوَل���ةك���ان بؤ 
ديموكراسىء  رووى  كاَلكردنةوةى 
ب��ةرت��ةس��ك��ك��ردن��ةوةى ئ��ازادي��ى، 
كاتيى  ثةرضةكردارى  هةَلضوونء 
بؤ  ثَينةدرَيت،  بةردةوامييان  بنء 
ناشرينكردنى  مايةى  نةبنة  ئ��ةوةى 
ئةزموونى هةرَيمى كوردستانء طيانى 
بةرامبةر،  قبووَلكردنى  لَيبووردةيىء 
جَيطةى  هةرَيمةداء  لةم  مؤدَيل  ببَيتة 
دوايية  ئةم  رةفتارانةى  ج��ؤرة  ئةو 

بطرَيتةوة.

دةس���ت���ةواذةي���ةي  دوو  ئ���ةو 
س���ةرةوة، ه��ةري��ةك��ةو ط��وزارش��ت 
لة  دةك���ةن،  ب��ي��روإا  ج��ؤر  دوو  ل��ة 
ثةيإةوكردني  بةإَيوةبردنء  شَيوةي 
وات��ة  يةكةميان:  حوكمإانييةوة، 
ثَيي  عةرةبييةكةي  بة  كة  ياسا  هَيزي 
ئةمةيان  كة  القانون(،  )قوة  دةَلَين؛ 
شارستانىء  كؤمةَلطةيةكي  ل��ة 
دةكرَيتء  ثَي  كاري  ثَيشكةوتوودا، 
رَيذةكةشي  ط��ةرض��ي  دةب��ي��ن��رَي��ت، 
بؤ  وآلتَيكةوة  لة  دةبَيت  جياوازيي 
وآلتَيكي ديكة، بةآلم طرنط ئةوةية كةم 
تا زؤر لَيرةو لةوآ ثيادة دةكرَيت، لةم 
بةرقةرارةو  ياسا  هَيزي  كة  وآلتانةي 
ك��اري ث��َي��دةك��رَي��ت، ت��ا رادةي��ةك��ي 
داناوة،  ئاستَيكي  دَلخؤشكةر  باشء 
كةسء  اليةنء  بؤ  داناوة  سنوورَيكي 
دةستإؤيشتوو،  باآلدةستء  خَيَلي 
بةرامبةر  بكةن  ستةم  تةجاوزاتء  كة 
الوازترو  خؤيان  لة  كة  ديكة  كةساني 
جؤرة  لةم  ئا  بؤية  هةر  هَيزترن...  بآ 
تا  وآلتانة  جؤرة  ئةم  كؤمةَلطةيانةو 
تاكةكانء  كةسةكان،  باش  رادةيةكي 
ئاسوودةترء  ئارامترو  هاوآلتييةكان 

دَلنياترن لة ئَيستايانء ئايندةيان...
دةتوانَيت  هةيةو  هَيزَيك  ضونكة 
بةهَيزةكانةوة  هَيزي  س��ةروو  لة 
لَيشاوي  ب��ةو  ب��ةرب��ط��رَي��ت  ب��َي��تء 
مافي  ثَيشَيلكردني  دزيىء  طةندةَليىء 

هاوآلتييان...
ثَيضةوانةي  بة  ديسان  هةر  بةآلم 
ياسا  هَيزي  كة  وآلتانةي  لةو  ئةمةوة 
وجودي نييةو لة جَيطةي ئةودا ياساي 
كة  لَيرةداية  ئا  هةية...  وجودي  هَيز 

دةست  كةساني  بةهَيزو  كةساني 
زؤر ضاالكنء  باآلدةست  و  رؤيشتوو 
باآلدةستن لةوةي ضيان بوَيت بيكةنء 
ب�آ ئةوةي هَيزَيك هةبَيت لة بةرامبةر 
سزايان  كةمترين  رةفتارانةيان  ئةم 
لةطةَلدا  لَيثَيضينةوةيان  يان  ب��دات، 
مرؤظةكاني  لَيرةدا  بؤية  هةر  بكات...!! 
ب�آ  بةهَيزييانء  بةثَيي  وآلت��ة  ئةو 
دةبينرَين..  دةكرَينء  ثؤلَين  هَيزييان 
ضارةنووسء  بة  ي��اري  بةهَيزةكان 
موقةدةراتء سةروةتء سامانء هةتا 
ناموسي ب�آ هَيزةكانيش دةكةن، ضونكة 
ناإةوايانةيانء  كارة  ئةم  شةرعيةتي 
رةفتارة دذة مرؤييانةيان وةرطرتووة 
ياساي  دةَلَين؛  ثَيي  كة  ياسايةك  لة 
ثَيضةوانةي  بة  القوة(  )قانون  هَيز 
هَيزي ياسا )قوة القانون(.. ثرسيارةكة 
بينيومانة،  ئَيمة  ئةوةي  ئايا  لَيرةداية؛ 
يان بيستوومانة لة وآلتةكةمان كة ثَيي 
حكومةتي  ئةزموونةكةمانء  دةَلَين؛ 
هةرَيم، ئايا هاوآلتيي بةإَيز، خوَينةري 
)20( ساَل�ى  ئةم  لة ماوةي  ئَيوة  هَيذا، 
بَلَيم  راستتر  يان  كورد،  حوكمإانيي 
دوو  بةتايبةت  حيزبةكان،  حوكمإانيي 
حيزبة دةسةآلتدارةكة، تا ضةند هَيزي 
ياساييان ثيادة كردووةو ضةسثاندووة 
هاوآلتييانيان  خؤيانء  بة  بةرامبةر 
جياوازييء...  ب�ى  يةكسانيىء  بة 
)قانون  هَيزيان  ياساي  ضةنديش  تا 
ديسان  ك��ردووة؟،  ثيادة  القوة(يان 
ئَيوةي  بؤ  بةجَيدةهَيَلم  وةآلمةش  ئةم 
وةآلمي  خؤتان  هاوآلتيي،  خوَينةرو 
لة  بزانن  ئةوسا  ب��دةن��ةوةو  خؤتان 
وآلتدا ضي دةطوزةرَيت... طةلى براينة.

بؤضــــوون
nawxo.rozhnama@yahoo.com

سآ هةلَة
لةطةأل  ئؤثؤزسيؤن،  ط��ؤإانء  فراكسيؤنى 
لة  يةكَيكة  ئةمة  دانيشتن،  بارزانى  نَيضيرظان 
دةبوا  كة  طؤإان  فراكسيؤنى  طةورةكانى  هةَلة 
بة ض سيفةتَيك  كة  تَيبطات  لةوة  فراكسيؤنة  ئةو 
كارةكتةرَيكى  لةطةأل  ثةرلةمانى  فراكسيؤنَيكى 
ياسايةك  لةسةر  قسة  دادةنيشَيتء  حيزبيى 
هةية،  ثةرلةمانةوة  بة  ثةيوةنديى  كة  دةك��ات 
كار  خ��ؤى  ط��ؤإان  حيزبيى.  كةسَيكى  ن��ةك 
كة حيزب دةست وةرنةداتة  ئةوةدةكات  لةسةر 
هةرخؤشى،  كةضى  حكومةتةوة،  كاروبارى 
ئةو  لةسةر  وةستان  بةبآ  فراكسيؤنةكةى 
كةسَيكى  لةطةأل  تيادةبَيت  ئامادةيى  دانيشتنة، 
تةداخولى  ثَيبدات  هةقى  دابنيشَيتء  حيزبى 
كة  نَيضيرظان  بة  مانادان  بكات.  حكوميى  كارى 
لةطةأل سآ  بَيت  نييةء  هيض سيفةتَيكى حكوميى 
فراكسيؤن دابنيشَيتء باس لة تَيثةإينى ياسايةك 
ناو  بؤ  حيزبة  دةستطرتنى  ثةرلةمان،  لة  بكات 
طؤإان  فراكسيؤنى  نةدةبوو  حكومةت.  طيانى 
ئةو هةَلةية بةسةريدا بطوزةرَيت، ضونكة سبةى 
حيزبيى،  كاروبارى  بؤ  تاَلةبانيش  جَيطرةكةى 
دةتوانَيت بؤ ياسايةك بانطايان بكاتء دةشبَيت 
بضنة الى، ضونكة هةرضؤن ضوونة الى جَيطرى 
ديش  بؤحيزبةكةى  دةبَيت  حيزبَيك،  سةرؤكى 
وا بَيت. ئيشى فراكسيؤنى طؤإان نةبوو، لة تةك 
فراكسيؤنة  ئيشى  دابنيشَيت،  حيزبيى  كةسَيكى 
بكةن،  كارة  ئةو  يةكَيتيية  ثارتىء  حيزبييةكانى 
لةبرى  با  ئؤثؤزسيؤنةكان،  فراكسيؤنة  نةك 
فراكسيؤن، ضةند هةَلسوإاوَيكى فراكسيؤن بضن، 

نةك كوتلةيةكى ثةرلةمانى.
طؤإاندا  رؤشنبيرةكانى  لةناو  دووةم  هةَلةى 
كة  ئةوةية  كَيشة  طةورةترين  دةستثَيدةكات، 
بضَيتة  خةونةى  ئةو  ببَيتة  رؤشنبير،  خةونى 
خةونةكةى  رؤشنبيرَيك  هةر  دةسةآلت،  سةر 
كارةسات  وةرط��رَي��ت،  دةس��ةآلت  ئ��ةوةب��وو، 
بةشوَين خؤيدا دةهَينَيت، ئةوةى تَيبينم كردووة، 
طؤإانء  ناو  دَيرينةكانى  سياسيية  هةميشة 
بَيغروورترن  سادةترنء  دَيرينةكان،  ثَيشمةرطة 
بؤ من  بَيت  ئازار  ئةمة  لة رؤشنبيرةكان، رةنطة 
كة نزيكترم لة كتَيبةوة لةوةى نزيكتربم لة شتى 
سةرسام  ط��ؤإان،  سةركردانةى  ئةو  ت��رةوة، 
هةَلطرت  دةستيان  بؤية  مةسولييةت،  بة  نين 
لة رؤشنبير  بإَيك  وةلى  بوو،  هةيان  كة  لةوةى 
لة  هةر  بؤية  مةسولييةت،  بة  سةرسامن  هةن، 
ئَيستاوة شوشةى سةيارةكانيان رةش كردووة 
دروست  خةَلكدا  خؤيانء  لةنَيوان  ديوارَيك  تا 
بكةن بة ضةشنى ديوارى بةرثرسةكانى يةكَيتىء 
ثارتى. هةر ئةو رؤشنبيرانةى كة جاران دةيانوت، 
بةرثرسةكان بؤئةوةى خةَلك نةيانبينَيت، تةنانةت 
شوشةى سةيارةكانيشيان تاريك دةكةن، ئَيستا 
بةرثرسةكانى  عادةتى  رؤشنبيرانةن  ئةو  هةر 
دى دووبارةدةكةنةوة، هةركام لةوانةى خةريكى 
ماشَينةكانيانن،  شوشةى  رةش��ك��ردن��ةوةى 
هةَلسوكةوتيانداء  لة  دةكرَيت  بةدى  غرورَيك 
يان  من،  بؤ  رؤشنبيريى  فةنتازيايةكى  ناتوانن 
كارةيان  بةو  مانايةك  بهَيننةوةء  تر  كةسَيكى 
بدات، ضونكة سةركردةى بزووتنةوةكة كة عةقَلى 
ئيدى  ناكات،  ئةوكارة  خؤى  بزووتنةوةكةشة، 
بةضةند  بزووتنةوةية  ئةو  نازانم رؤشنبيرةكانى 
كارةدةكةن؟  ئةم  بؤ  مانطَيك وةرطرتنى ثؤست، 
ثلةيةكيان  كة  بةخؤيان  بن  بةرلةوةى سةرسام 
ثَيشووتر  كة  بكةن  كارَيك  باشترة  وةرطرتووة، 

خؤيان رةخنةيان لَى نةطرتبَيت. 
بؤ  ه���ةوَل���دان  ن��ةرم��ي��ن��وان��دنء  مةيلى 
مةيلى  كة  يةكَيتى  ثارتىء  لة  نزيكبوونةوة 
كةسانَيكة،  ضوزانم  رؤشنبيرةكانء  لة  بإَيك 
هةَلةيةكى ترة لةو هةآلنةى كةسانَيك دةيانةوَيت 
بة  دةنطى  بؤية  خةَلك  بكةن،  ئؤثؤزسيؤنى  بة 
ثارتىء  دةستدرَيذييةى  ئةو  داوة،  ئؤثؤزسيؤن 
يةكَيتى بوةستَينَيت، ئةطةر ئةو مةيلة هةبَيت كة 
ئيدى  كةواتة  بَيتةوة،  نزيك  لةوان  ئؤثؤزسيؤن 
بَيت  نزيكبوونةوة  مةسةلةكة  كرد؟  ضي  خةَلك 
لة ثارتىء يةكَيتى، ثَيويست ناكات ئؤثؤزسيؤن 
عةزييةت بكَيشَيت، دةنطى خةَلك نزيك بكاتةوة 
دةتوانَيت  خؤى  خةَلك  ضونكة  حيزبة،  دوو  لةو 
سياسةت  دةتوانَيت  ئؤثؤزسيؤن،  بكات.  ئةوة 
بكاتء لةبةرةى خةَلكيشدا بيكات، بةآلم ناتوانَيت 
لة ثارتىء  لةبةر خةَلك  ئَيمة بكات،  بة  قةناعةت 
لةو  بإَيك  لؤذيكةى  بةو  بَيتةوة،  نزيك  يةكَيتى 
مةيالنة دةيانةوَيت، بةآلم بةلؤذيكى بةرطريكردن 
نةبَيتة  بةس  هةبَيت،  دانيشتن  با  خةَلك،  لة 

بةرذةوةنديى سياسيى.
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لةبارةى خراث بةكارهيَنانى ئازادييةوة...!!!

با قبوولَكردنى يةكترى،
هَيزي ياسا، يان ياساي هَيز بكةينة مؤدَيل

ثشكؤ حةمةفةرةج

جةالل ديموكراتئارَيز ئةنوةر

نةبةز طؤران دةينووسَيت

عةشاماتَيك 
مرؤظى بضووكتان 
لَي طةورة طةورة 
كردينء سةرى 

دةيان شَيرة 
كوردتان نةوى 

نةوى كرد



ضاث: ضاثخانةى زةرطةتة  07480412369 - 07480412368 - 3190519

ئازاديي رادةربأين 
ساَل  سةدان  دةيانء  ذَيردةست  نةتةوةيةكي  تَيإامانة،  جَيي 
تلَيكي  ط��ةردوون  دواييانة  بةم  ببينَيتء  ئازادييةوة  بة  خةون 
بَيت  بةرقةرار  تَييدا  دةسةآلتَيك  بةآلم  دابَيت،  ئةو  قازانجي  لة 
دةستةبةركردني  بؤ  دةروازةيةك  بكاتة  تلدانة  ئةو  نةخوازَيت 
دةيانء  بة  هةوَلدابَيت،  لة  بةثَيضةوانةوة  بةَلكو  ئازادييةكان، 
سةدان بيانووةوة ئةو تلة، لة رةوتي مَيذوو داماَلَيتء بة تلَيكي تر 

بيخاتةوة دؤخي جاراني.
لةمإؤي كؤمةَلطةدا ئازاديي رادةربإين بة 4 هؤكاري طرنط ثَيويستييةكي ذياريية، 

كة دةكرَيت لَيرةدا ئاماذةيان ثَي بدةين:
1-  دةرخستني راستييةكان

مَيذوو سةلماندوويةتي بإَيكي زؤر لةو بؤضوونانةي وةك راستييةكي رةهاو ثةتي 
وةرطيراون هةَلة يان درؤ بوون. ضةندين سةدة وادةزانرا زةوي تةختة، يان خوداوةند 
هةَلةو  سةروبإ  تَيإوانينانة  ئةو  دةرضوو  بةآلم  دروستكردووة،  جيهاني  رؤذدا   7 لة 
دةركةوتني  بؤ  رَيطايةك  تةنيا  بكرَيت،  قةدةغة  درؤ  ناكرَيت  هؤيةوةي  بةو  ناإاستن. 
راستييةكان ئةوةية هةموو دةربإينَيك ئازاد بَيت، جا ئةو دةربإينانة بيري لَيكرابَيتةوة 
يان نا، ئةندَيشة بَيت يان بيرؤكةيةكي بةرجةستةو سةلمَيندراو، هةَلة بَيت يان دروست.

2- ئازاديي تاك
قسةكردنةوة  ئازاديي  بة  مافي  رَيطةي  لة  مرؤظدا،  كؤمةَلطاي  لة  تاك  خولقاندني 
ئازاديي رادةربإين، دروستكردني رَيطرَيكة  تَيكشكاندنَيكي سنووري  دَيتة دي. هةموو 
تةنانةت  بةهرةكانيان.  تواناو  تاقيكردنةوةي  بة  طةيشتن  بؤ  تاكةكاندا  لةبةردةم 
كؤمةَلطاش وةك طشت، بؤي نيية ئةو مافة لة تاك بسةنَيتةوة. طةر هةرتاكَيك لة رَيطةي 
دةربإينةكانييةوة ئازاري بة تاكَيكي تر طةياند، ئةوا كؤمةَلطا دةتوانَيت دواتر لة رَيطةي 
ياساو دادطاكانييةوة مافي ئةو تاكة زيانلَيكةوتووة بطةإَينَيتةوة، بةآلم نابَيت ئازاديي لة 

تاكَيك بسةنرَيتةوة بةو بيانووةي رةنطة تاكَيكي تر زياني ثَي بطات.
3- ثَيكهاتةي كؤمةآليةتي

توَيذو  لةنَيوان  هةية  هارمؤنييةت  لة  جؤرَيك  بة  ثَيويستي  كؤمةَلطايةك  هةموو 
كَيشة  بؤ  زةمينةيةك  لَيكترازانء  نةبَيتة  ناضوونييةكي  بؤئةوةي  ضينةكانيدا، 
كؤمةآليةتييةكانء دةرةنجام كؤمةَلطا بةرةو سيستمَيكي مافياييء شيرازةثضإاو بةرَيت، 
دةبَيت هةميشة رايةَلي طفتوطؤكان بة كراوةيي بهَيَلرَيتةوة. زامني مانةوةي ئةو رايةآلنة 
كة رَيطة لة هةَلوةشانء داإزاني كؤمةَلطايةك دةطرَيت، تةنياو تةنيا بووني طفتوطؤية كة 

ئازادانة تاكء رَيكخراو و حيزبء توَيذو ضينةكان بةطشتيي تَييدا بةشداربن. 
4- طةمةي ديموكراسي

ئةو ذينطةيةي ديموكراسي هةناسةي تَيدا دةداتء طةشةي تَيدا دةكات، ئةو فةزايةية  
كة لةثَيشيانةوة ميدياي ئازاد تَييدا دةبَيتة طؤإةثانَيك بؤ ملمالنَيي بيروإا جياوازةكانء 
هةر بيرو بؤضوونَيك لة هةوَلي كؤكردنةوةي زؤرترين اليةنطرداية بؤخؤي تا دواتر لة 
سندووقةكاني هةَلبذاردندا دةنطَيكي زياتر بةدةست بهَينَيتء لةو رَيطةيةوة كاريطةريي 
خؤي لةسةر كؤمةَلطا بنةخشَينَيت. طةر لةم هاوكَيشةيةدا هةندَيك بيروبؤضوون قةدةغة 
بكرَيت، ئةوة لةإاستيدا خودي ديموكراسيية كة دةخرَيتة ذَير ثرسيارةوة. هةرئةمةشة 
وادةكات كة تةنانةت دةنطة نةشازو دذ بة ديموكراسييةكانيش دةبَيت بةناضاريي لةو 
نابَيت  ئاواش  بكرَيت،  قةدةغة  ناكرَيت درؤ  بكرَيتةوة. وةك ضؤن  ثرؤسةيةدا جَيطةيان 
هيض بؤضوونَيك قةدةغة بكرَيت. هةركاتَيك كةسانَيك يان رَيكخراوةيةك بَيدةنط بكرَين، 
لة  بؤضوونانة  و  رَيكخراو  ئةو كةسء  بَلَيي دةسةآلتداران،  طومانةكان سةرهةَلدةدةن! 

بةرذةوةندي مانةوةو درَيذةثَيدان بةدةسةآلتةكةياندا بَيدةنط نةكةن؟

خاليدي حاجي ئةحمةد

ريـــكـــالم
info.rozhnama@gmail.com
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شةِرة قسة

كتيَبَيكى ناوازةى 
تايبةت بة راطةياندن 

ضاثدةكرَيت 
مةم  ــووس  ــةن ــام رؤذن ــةرء  ــووس ن
كة  كتَيبى  يانزةيةمين  قانع،  بورهان 
ناوى  بة  سياسةتء  ميدياء  بة  تايبةتة 
خؤى  ئةركى  لةسةر  قسة«وةية،  »شةإة 
ضاثدةكاتء ثَيشكةشى كتَيبخانةى كوردى 

دةكات.
لَيكؤَلينةوةيةكة  قسة«،  ــةإة  »ش
لة  سياسةت  ميدياء  بــة  ــارةت  ــةب س
 2008 ساَلى  كؤتايى  عةرةبيداء  جيهانى 
نووسينى  لة  ضاثكراوةء  لوبنان  لةوآلتى 
»د.مةئمون فةندى«يةء مةم بورهان قانع 
كوردىء  بة  كردوويةتى  عةرةبييةوة  لة 
 350 دووتوَيى  لة  نووسيوةء  بؤ  ثَيشةكى 
الثةإةى قةبارة طةورةء بة تيراذى هةزار 

دانة ئَيستا لةذَير ضاثداية.
زانستى  سةرضاوةيةكى  كتَيبة،  ئةم 
بايةخ  ئةوانةى  هةموو  بؤ  بةكةَلكة 
لةم  دةدةنء  سياسةت  راطةياندنء  بة 
سياسةت  خراثى  ثةيوةنديى  كتَيبةدا، 
روونكراوةتةوةء  راطةياندنةوة  بةسةر 
نةبوونى  سةر  خراوةتة  رؤشناييش 
عةرةبيدا،  ميدياى  لةنَيو  ثرؤفَيشناَلبوون 
ئاسمانييةكانى  كةناَلة  لة  بةتايبةتى 
»الحرة«...ء  »العربية«،  »الجزيرة«،  وةك 
ئاسمانييةكانى  كةناَلة  زؤرى  بةشَيكى 
عةرةبى  جيهانى  لوبنانيىء  ميسريىء 
كةناَلى  ئــةوةى  لةبرى  كة  بةطشتيى، 

ميديايى ثرؤفَيشناَل بن، زياتر ميدياى سياسيكراون، ئةمةيش وايكردووة نةتوانن ئةركة ميدياييةكانيان راثةإَينن. 
ئةم لَيكؤَلينةوةية، لة دووتوَيى شةش فةسَلدايةء لةبةشى يةكةميدا باس لة »ميدياى ميسريى؛ وةك دةروازةيةك بؤ تَيطةيشتن لة ميدياى 
فةسَليشدا  سَييةمين  لة  سعودييةء  قةتةرء  ئاسمانييةكانى  كةناَلة  تاووتوَيكردنى جةنطى  بؤ  تةرخانكراوة  دووةميش  بةشى  كراوةء  عةرةبى« 
رؤشنايى خراوةتة سةر ميدياى عةرةبىء ملمالنَيى ناو تاكة دةوَلةتَيكء ضوارةمين فةسَليش باس لة رؤذنامةنووسانى عةرةب لةنَيوان ثيشةء 
سياسةتدا دةكات. ثَينجةمين فةسَليش، تايبةتة بة هةَلسةنطاندنى ئةو كةناآلنةى خؤرئاوا كة ئاإاستةى عةرةب كراون، لةوانة »الحرة«ء »راديؤى 

سةوا« بةنموونةو دوايين فةسَليش كة فةسَلى شةشةمة، باس لةوة دةكات تاضةندة ميديا دةتوانَيت واقيعى سياسيى بطؤإَيت.
ئةم كتَيبة، بةيةكَيك لةكتَيبة ناوازةكانى كتَيبخانةى عةرةبى لة بوارى ميديادا دادةنرَيتء خوَيندنةوةيشى لةاليةن رؤذنامةنووسانى كوردء 
خوَيندكارانى بوارى راطةياندنء رؤذنامةنووسيى زانكؤء ثةيمانطةكانى كوردستان، روانينيان سةبارةت بةكارى ميديايىء ثةيوةنديى نَيوان ميدياء 

سياسةت فراواندةكاتء سةرضاوةيةكى زانستيى بةكةَلكيشة بؤ تؤذينةوةى زانستيى لة بوارى ميدياء سياسةتدا.
»شةإة قسة«، ئَيستا لةذَير ضاثدايةء لةضةند رؤذى داهاتوودا لة كتَيبخانةكاندا دةفرؤشرَيت.


