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رايطةياند:  طؤِران  ثةرلةمانتارَيكى 
دةسةآلت  ليستى  لة  ثاشكؤيةتيمان 
ئيئتيالفى  ل��ة  بؤية  قبووَلنةكرد، 
كوردستانييةكان  فراكسيؤنة 
طؤِرانيش  بزووتنةوةى  كشاينةوةء 
ئاشكرايكرد، بةردةوامبووني دةسةآلت 
جَيبةجَينةكردنى  كاتء  بةفيإؤداني  لة 
لة  سياسيي  ضاكسازيي  بؤ  بةَلَينةكان 
كردين،  كشانةوةى  بة  ناچار  هةرَيم، 
هاوكات وتةبَيذى بزووتنةوةكة دةَلَيت: 

بإيارى كشانةوةكةمان قةتعيى نيية.
 دواى ضةندين جار ئاطاداركردنةوةى 
بؤ  ه��ةوَل��دان  دةس���ةآلتء  ليستى 
دواجار  طرفتةكان،  ضارةسةركردنى 
بزووتنةوةى   )2010/10/29( رؤذى 
بة رةسميى  راطةيةنراوَيكدا  لة  طؤإان 
لة  فراكسيؤنةكةيان  كشانةوةى 
ئيئتيالفى فراكسيؤنة كوردستانييةكان 

راطةياند. 
مستةفا،  ش��َي��خ  لةتيف  ح��اك��م 
عَيراق  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  ئةندامى 
لةوبارةيةوة  طؤإان،  فراكسيؤنى  لة 

لةثَيناو  راطةياند:   رؤذن��ام��ةى  بة 
ك��ورددا،  ميللةتى  يةكهةَلوَيستيى 
ئيئتيالفي  ثَيكهَينانى  لة  بةشداريمان 
كرد،  كوردستانييةكاندا  فراكسيؤنة 
لة  دةرك��ةوت  ماوةيةك  ثاش  ب��ةآلم 
ليستى  ب��ةغ��داش  ن��اوخ��ؤء  ئاستى 
نايةتء  بةثيرمانةوة  دةس���ةآلت 
نييةء  جددييان  عةمةليء  هةنطاوي 
ثاشكؤيةكي  وةك  ئَيمة  دةيانةوَيت 
ثاشكؤيةتيمان  ئَيمةش  وابين،  ئةوان 

قبووأل نةكرد.
كؤبوونةوةيان  طفتوطؤء  لةبارةى 
فراكسيؤنة  ئ��ةن��دام��ان��ى  ل��ةط��ةَل 
تؤفيق،  محةمةد  كوردستانييةكان، 
وت��ةب��َي��ذى ب��زووت��ن��ةوةى ط��ؤإان 
»بإياري  راطةياند:  رؤذن��ام��ةى  بة 
فراكسيؤنة  ئيئتيالفى  لة  كشانةوةمان 
هةَلوَيستَيكي  بة  كوردستانييةكان 
خؤى  كاتى  دةزان��ي��نء  نيشتمانيي 
ئةو  ن��او  ضووينةتة  بةمةرجَيك 
قةتعيى  بإيارةكة  بةآلم  ئيئتيالفةوة، 
بةمةرجَيك  طفتوطؤين،  ئامادةى  نييةو 

ضاكسازيى بكرَيت.
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ثَيشنيازي  هةريةكةو  كوردستان،  ثةرلةماني  فراكسيؤنةكاني 
بإة ثارةيةك دةكةن كة بدرَيتة حيزبةكان، كة بإيارة لةسةر بنةماي 

رَيذةي كورسي دياريي بكرَيت.
بةثَيى زانيارييةكانى رؤذنامة، ثَيشنيازكراوة بإةكانى )12، 50، 
100( مليؤن دينار بؤ هةر كورسييةك دابنرَيت، بةآلم بة زؤرينةى 
دةنط ثَيشنيازى )25-50( مليؤن دينار بؤ هةر كورسييةك كراوة، 
لةطةأل ئةوةى ماوةى )9( رؤذة ليذنةى ياسايىء ناوخؤ راثؤرتَيكى 
هاوبةشيان ئامادة كردووة، بةآلم تائَيستا ثَيشكةشى سةرؤكايةتى 

ثةرلةمانيان نةكردووة.
ئةندامانى  دةنطى  زؤرينةى  بة  دارايشدا  ليذنةي  راثؤرتي  لة 
ليذنةكة بإى )25-50( تةرخان دةكرَيت بؤ كورسييةكى ثةرلةمانيىء 
هةروةك ئةو حيزبانةى كة رَيذةى دةنطةكانيان طةيشتووةتة نيوةى 
 )10( بإى  لةوة  ثَيدةدرَيت، جطة  كورسى  نيو  ثارةى  كورسييةك، 

مليؤن دينار بةو حيزبانة دةدرَيت، كة مؤَلةتيان هةية.
ئةو  واية  بؤضوونيان  ئؤثؤزسيؤن  ثةرلةمانتارانى  لة  هةندَيك 
نييةء طومانَيكى طةورة  واقيعى  دينارة،  مليؤن   )50-25( واتة  بإة، 
ئةو بإة بةشيان  ثارتى كة  يةكَيتىء  تايبةتى بؤ  بة  دروستدةكات، 
بةتايبةتى يةكَيتىء  ناكات، بؤية طومانى ئةوة دةكرَيت، حيزبةكان 

ثارتى، داهاتى تريان هةبَيتء لة شوَينى ترةوة ثارة وةربطرن.
كردووة  »ثَيشنيازمان  وتي:  يةكطرتووش  ثةرلةمانتارَيكي 
ثةرلةمانتارَيكي  دابنرَيت،  كورسييةك  هةر  بؤ  دينار  مليؤن   )100(
بةَلكو  ثَيوةربَيت،  تةنيا رَيذةى كورسي  بة  »نابَيت  كؤمةَليش وتي: 
ثارةيان  رَيذةيةك  هةية  مؤَلةتيان  حيزبانةى  ئةو  فراوانتربكرَيتء 

ثَي بدرَيتء بإى ثارةى كورسييةكانيش جياواز بَيت«.
بؤ ل 3

رؤذنامة

ئةندامى  كةريم،  د.نةجمةدين 
يةكَيتيى  سياسيى  م��ةك��ت��ةب��ى 
نيشتمانيى كوردستان دةَلَيت: »بوونى 
دةتوانَيت  طرنطةء  ئؤثؤزسيؤن 
ثَيشخستنى  بؤ  ببينَيت  باش  رؤَلَيكى 
هةرَيم، دةبَيت بوونى ئؤثؤزسيؤنمان 
لة  ئؤثؤزسيؤنةى  ئةو  ثَيخؤشبَيت، 
ئؤثؤزسيؤنَيكى  هةية،  كوردستاندا 
هؤى  ب��ووةت��ة  س��وودب��ةخ��ش��ةء 
لة  ديموكراسى  ذيانى  ثةرةثَيدانى 
كةسانة  لةو  واش  كوردستانداء 
هةرَيم  حكومةتى  ئةمإؤ  كة  دةكات، 

هةندَيك  لة  بير  ب��ةإَي��وةدةب��ةن، 
بيريان  ثَيشتر  كة  بكةنةوة  مةسةلة 

لَي نةكردووةتةوة.

بة  سةبارةت  كةريم،  نةجمةدين 
داخوازييةكانى  ضةسثاندنى  طرةنتى 
داه��ات��ووى  حكومةتى  ل��ة  ك���ورد 
طرةنتييةك  »هيض  وت��ى:  ع��َي��راق، 
جَيبةجآ  رَيككةوتنةكانمان  كة  نيية 
لةطةَليدا  اليةنةى  ئةو  رةنطة  بكرَين، 
ثةشيمان  سبةينآ  رَيكدةكةوين 
جَيبةجَيكردنى  بؤ  كؤسث  ببَيتةوةو 
خواستةكانمان دروستبكات، زةمانةتى 
كورد،  داخوازييةكانى  جَيبةجَيكردنى 
كوردستانء  بةهَيزكردنى  لة  بريتيية 
ديموكراسييةتء  ضةسثاندنى 
لة  دام���ةزران���دن���ى دام���ودةزط���ا 

كوردستان«. 

هةروةها وتيشى: »ئةو كةسانةى كة 
لة بةغدا ثؤستى حكوميى وةردةطرن، 
شياوبنء  بةتواناء  كةسانَيكى  دةبَيت 
نوَينةرايةتى  كة  ب��ن،  خةَلكانَيك 
راستةقينةى خةَلكى كوردستان بكةن، 
نوَينةرانى  سةرجةم  كة  لةوة  جطة 
كورد لة ثةرلةمانء حكومةتى عَيراقي، 
كؤبوونةوةى  يةكتربنء  ئاطادارى 
بةردةواميان هةبَيتء لة هةمانكاتيشدا 
ثَيويستة ثةيوةندييةكى بةهَيز لةنَيوان 
هةرَيمدا  بةغداء  لة  كورد  نوَينةرانى 

هةبَيت«. 
لةوبارةيةوة ضاوثَيكةوتنَيك لة 
ل7 بخوَينةرةوة.
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بارودؤخى ئاسايشى كةركوك، جطة 
ئةنجامدانى  ئةمنيىو  لةإووى  لةوةى 
تيرؤريستييةوة،  كردةوةى  تةقينةوةو 
ك��ردةوةى  ماوةيةكة  ناسةقامطيرة، 
هاوآلتييان  سامانى  دزينى  رفاندنء 

ثةرةي سةندووة.  
رابردوو  هةفتةى  ميانةدا  لةو  هةر 
زَيإةنطةران  ب��ازاإى  بإينى  لة  جطة 
بيناى  لة  )200(م��ةت��ر  لة  كةمتر  كة 
كةركوكةوة  ثؤليسى  بةإَيوةبةرَيتيى 
كاكةييش  ك��وردى  كضة  دوو  دوورة، 

تيرؤريستييةوة  طرووثَيكى  لةاليةن 
رفَيندران لة دواتردا بة ثَينج ئةندامى ذنى 

طرووثى ئةنسارولئيسالم طؤإدرانةوة.
ث��َي��رَي��ش ل��ة ك��ؤب��وون��ةوةي��ةك��ى 
بةرثرسانى  كة  ثارَيزطادا  ئةنجومةنى 
ئامادةبوون،  تَييدا  شارةكة  ئةمنيى 
تؤمةتباركردنَيكى زؤر لةنَيوان دامودةزطا 
كة  رووي��دا،  ثارَيزطادا  ئةمنييةكانء 
لةنَيوان  نوَيى  كَيشةيةكى  سةرةنجام 
خستةوةو  توركماندا  عةرةبء  كوردو 
ليستى عةرةبء توركمانةكان  هةردوو 

كؤبوونةوةكةيان بةجَيهَيشت.
زانياريى زياتر لة ل...8

بودجةي حيزبةكان ناكؤكيى 
زياتر دروست دةكات

د.نةجمةدين كةريم، ئةندامى )م.س( يةكيَتى:
ئؤثؤزسيؤن رووى كوردستانى جوانتر كردووة

بارودؤخى 
كةركوك مةترسيدارة

دوو كضى رفَيندراو بة ثَينج 

تيرؤريست طؤإدرانةوة

دةسةآلتء ئؤثؤزسيؤن لةسةر خؤثيشاندان ناكؤكن



رؤذنامة

بةغدا  هةَلبذاردنةكانى  كؤمسيؤنى 
دةستةكةى خؤى لة هةرَيم كارا دةكاتء 
ثةرلةمانى  ثاساوةكانى  بة  ب��اوةإي 
ثَيكهَينانى  بؤ  نيية  كوردستانيش 

دةستةى هةَلبذاردنةكانى هةرَيم.
لة بةياننامةيةكدا، كة لة )27(ى مانطى 
كؤمسيؤنى  دةري��ك��ردووة،  راب��ردوو 
هةَلبذاردنةكان  سةربةخؤى  ب��اآلى 
كؤمسيؤنى  ك��ة  ئ��اش��ك��راي��ك��ردووة؛ 
)22(ى  ذمارة  س��ي��س�تمى  ناوبراو 
ساَلى )2010(ى دةركردووة، كة تايبةتة 
نووسينطةى  رَيوشوَينةكانى  بنةماو  بة 
كة  كوردستان،  هةرَيمى  لة  كؤمسيؤن 
تيايدا ئةركء بةرثرسيارَيتىء شَيوازى 
ثةيوةنديى نَيوان نووسينطةكةى هةرَيمء 

كؤمسيؤنى بةغدا دياريي دةكات.
لةوبارةيةوة سةرضاوةيةكى ئاطادار 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  بةغداوة  لة 
ئةوةية  بؤ  سيستمة  ئةو  دةركردنى 
دةستبةردارى  كوردستان  هةرَيمى 

تايبةتى  دةستةى  ثَيكهَينانى  بيرؤكةى 
هةَلبذاردنةكانى هةرَيم بَيت.

لةبةر  سيستمة  ئ��ةو  دةرك��ردن��ى 
رؤشنايى ياساى ذمارةى )11(ى ساَلى 
)2007(ى كؤمسيؤنى باآلى سةربةخؤى 
ئةو  بةثَيى  كة  هةَلبذاردنةكانةوةية، 
بة  تايبةت  سيستمى  دةبَيت  ياساية 
نووسينطةى هةرَيمى كؤمسيؤنى باآلى 
سةربةخؤى هةَلبذاردنةكان دةربكرايةء 
بة  لة وةآلمى كؤمسيؤنيشدا سةبارةت 
ثرؤذةياساى دةستةى هةَلبذاردنةكانء 
كوردستاندا  هةرَيمى  لة  راث��رس��ى 
ه��ةوَل��ى  كؤمسيؤن  ك��ة  ه��ات��ووة: 
دةدات  خؤى  نووسينطةى  كاراكردنى 
لة هةرَيمء وةك سةرضاوةكة ئاماذةى 
لةبةر  سيستمة  ئةو  دةركردنى  ثَيدا؛ 
دواكةوتووة،  تايبةت  هؤكارَيكى  ضةند 

كة دةبوو زووتر دةربكراية.
بةغدا  كؤمسيؤنى  هةنطاوةى  ئةم 
كوردستان  ثةرلةمانى  كة  لةكاتَيكداية، 
نووسراوَيكى  بة  )2010/9/26(دا  لة 
تَيبينييةكانى  وةآلم���ى  رةس��م��ي��ى 
ك��ؤم��س��ي��ؤن��ى ب���ةغ���داى داي����ةوةء 
شةرعييةتى  لةسةر  جةخت  تيايدا 
باآلى  دةستةى  ياساى  ثةسةندكردنى 
ثَيكهَينانى  هةرَيمء  هةَلبذاردنةكانى 
وةك  ب��ةآلم  دةك��ات��ةوة،  دةستةكة 
بةغدا  كؤمسيؤنى  لة  سةرضاوةيةك 
»ئةنجومةنى  راطةياند:  رؤذنامةى  بة 
لةسةر  ك��ؤب��وون��ةوةى  كؤمسيؤن 
كوردستان  ثةرلةمانى  وةآلم��ةى  ئةو 
ثاساوةكانى  بةوثَييةى  ن��ةك��ردووة، 
ثَيكهَينانى  بؤ  دةزانَيت  ناموقنيع  بة 

دةستةكةى هةرَيم«.
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ئاسايشء  ناوخؤء  ليذنةي   ئةندامَيكي  
ثةرلةماني   خؤجَيييةكاني   ئةنجومةنة 
وةزارةتي   دةكات:  ئاشكراي   كوردستان، 
بإيوة  ديناري  هةزار   )110( بإي   دارايي 
لة دةرماَلةي خؤراكي هَيزةكاني  ثؤليسء 
ئاسايشء ثَيشمةرطة، ئةطةرضي ثَيشتر لة 
ثةرلةماندا لةطةَلياندا رَيككةوتبووين بإي 

)210( هةزار ديناريان بؤ خةرج بكةن لةم 
مانطةدا.

كاروان ساَلح، ئةندامي  ليذنةي  ناوخؤء 
خؤجَيييةكاني   ئةنجومةنة  ئاسايشء 
)سبةي (  بة  كوردستان،  ثةرلةماني  
راطةياند: ثاش ئةوةي  ليذنةكةمان لةطةأل 
ناوخؤء  داراي��يء  وةزي��ران��ي   هةرسَي 
ثَيداني   دةربارةي   كؤبووةوة  ثَيشمةرطة 
ثؤليسء  هَيزةكاني   خؤراكي   دةرماَلةي  

مةبةستة  ئةم  بؤ  ثَيشمةرطة،  ئاسايشء 
بإياردرا لة بةرواري  )9/1(وة بإي )210( 
خةرج  خؤراك  دةرماَلةي   دينار  هةزار 
ئاسايشء  ثؤليسء  هَيزةكاني   بؤ  بكرَيت 
تةنيا  دارايي  بةآلم وةزارةتي   ثَيشمةرطة، 

)100( هةزار ديناري خةرجكردووة.
ياداشتي   ن��ووس��راو  ب��ة  وتيشي : 
وةب��ي��ره��َي��ن��ان��ةوةم��ان ئ��اراس��ت��ةي  
كوردستان  ثةرلةماني   سةرؤكايةتي  

كردووة، بؤ ئةوةي  حكومةتء وةزارةتي  
 )210( بإي  كة  بكاتةوة،  ئاطادار  دارايي 
هةزار   )100( نةك  بكرَيت،  خةرج  هةزار 

دينار.
ئاماذةي  بةوةش دا؛ ئةو بإيارةمان لة 
ضوارضَيوةي  هةوَلدان بؤ هَيزةكاني  ناوخؤ 
دابوو، هةروةها بإيارة لة بودجةي  ساَلي  
بكرَيت  جَيطير  دةرماَلةية  ئةم  )2011(دا 

لةسةر مووضةي ئةو هَيزانة.
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ئ��ةن��دام��َي��ك��ي ل��ي��ذن��ةي س��ةرض��اوة 
تائَيستا  ئاشكرايدةكات؛  سروشتييةكان 
سامانة  وةزارةت����ي  ه��ةرَي��مء  حكومةتي 
رةسميي  بةَلطةنامةيةكي  هيض  سروشتييةكان 

تايبةت بة نةوتيان نةداوةتة ثةرلةمان.
ليذنةي  ئةندامي  نورى،  مةال  عةبدوَلآلى 
ثيشةسازييء وزةو سةرضاوة سروشتييةكان 
ئاشكرايدةكات؛  كوردستان،  ثةرلةماني  لة 
مانط  دوو  لة  زياتر  تَيثةإبووني  دواي 
ثةرلةمانء  هاوبةشي  كؤبوونةوةي  بةسةر 
سروشتييةكانء  سامانة  وةزيري  حكومةتء 
بةَلَيني وةزير بؤ خستنةإووي بةَلطةنامةكاني 
تايبةت بة نةوت »تةنيا ثةإةيةك بة ئةندامانى 
ثةرلةمانء ليذنةى ثَيشةسازيى وزةو سامانة 
س��ةرةإاى  نةطةيشتووة،  سروشتييةكان 
ئةندامانى  وةكو  ض  ليذنةو  وةكو  ض  ئةوةى 
ثةرلةمان، لة ضوارضَيوةى ثةيإةوى ناوخؤدا 
حكومةتء  ئاراستةى  ن��ووس��راو  دةي��ان 
بة  كراوة،  سروشتييةكان  سامانة  وةزارةتى 
وةآلم  بَى  زانياريىء  داواكردنى  مةبةستى 

ماونةتةوة«.
وةزيرى  »لةكاتَيكدا  ئاشكراشيدةكات: 
بة  هةَلسوكةوت  سروشتييةكان  سامانة 
دةك��ات،  طرنطةوة  هةستيارو  كاآليةكى 
نةتةوةيى  سامانَيكى  غ��ازةو  ن��ةوتء  كة 
ثالنء  هيض  تائَيستا  كةضى  ضارةنووسسازن، 
كرابَيتة  ناكرَيت  بةدى  رؤشن  ستراتيذَيكى 

بنةما بؤ كارى ئةو وةزارةتة«.

راثؤرتى: ثشتيوان سةعدوَلآل

ثةرلةمانى  ئابووريى  دارايىء  ليذنةى 
ب��ارةى  ل��ة  راث��ؤرت��ى  دوا  ك��وردس��ت��ان 
ثَيشكةش  حزبةكان  بودجةى  ثرؤذةياساى 
هةردوو  كردء  ثةرلةمان  سةرؤكايةتى  بة 
راثؤرتةكةيان  ناوخؤ  ياسايىء  ليذنةى 
ثَيشكةشيان  تائَيستا  ئ��ام��ادةك��ردووةو 
ثَيشنيازى  بةثَيى  ئةوةى  لةطةَل  نةكردووة، 
هةر سَي ليذنة )25-50( مليؤن دينار بؤ هةر 
»ثةرلةمان  بةآلم  تةرخانكراوة،  كورسييةك 

ناتوانَيت بإةكة دياريبكات«.
داراي���ى  ثشتطيريى  ث��رؤذةي��اس��اى 
دانيشتنى  لة  سياسييةكان،  قةوارة  ثارتء 
بؤ  يةكةمى  خوَيندنةوةى  2009/11/17دا 
كراوةء 2009/11/19 ثةرلةمانى كوردستان 
ك��ردءوةو  هةرَيمى  حكومةتى  رةوان��ةى 
رةزامةنديى  حكومةت  ئابدا  مانطى  لة 
بَي  ثرؤذةكةى  نيشانداو  ثرؤذةكة  لةسةر 
كردةوة،  ثةرلةمان  رةوان��ةى  دةستكاريى 
رةشنووسى ثرؤذةكة لة لَيكدانى ناوةإؤكى 
ذم��ارةى  لةاليةن  كة  ت��رة،  ث��رؤذةى  دوو 
ثَيشكةشكراوةو  ثةرلةمانتارانةوة  ياسايى 
دياريكراو  ثارةيةكى  ثرؤذةياساكة؛  بةثَيى 
دةدرَيتة سةرجةم حيزبةكان، سةرؤكايةتى 
ليذنةكانى  ئاراستةى  ثرؤذةكةى  ثةرلةمان 
ناوخؤ، دارايى(ى كردووةء دواى  )ياسايى، 
راثؤرتةكانيان  ليذنةكان  مانطَيك  ضةند 

ئامادةكردووة.
ليذنةى  ه����ةردوو   10/24 رؤذى 
كوردستان  ثةرلةمانى  لة  ناوخؤ  ياسايىء 
لةوبارةيةوة   راثؤرتَيك   ئامادةكردنى  بؤ 

بنةماى  لةسةر  ب��إي��اردرا  كؤبوونةوةو 
حيزبةكان  بة  بودجة  ثةرلةمان  كورسى 
راى  ناكؤكيىء  كة  ئةوةى  بةآلم  بدرَيت، 
ثارةى  بإى  دياريكردنى  لةسةرة،  جياوازى 
هاوكات  كورسييةك،  هةر  بؤ  تةرخانكراوة 
بةثَيى زانيارييةكانى رؤذنامة ثَيشنيازكراوة 
بإةكانى )12، 50، 100( مليؤن دينار بؤ هةر 
زؤرينةى  بة  بةآلم  دابنرَيت،  كورسييةك 
دينار  مليؤن   )50-25( ثَيشنيازى  دةنط 
ئةوةى  لةطةَل  كراوة،  كورسييةك  هةر  بؤ 
ناوخؤ  ياسايىء  ليذنةى  رؤذة   )9( ماوةى 
ئامادةكردووة،  هاوبةشيان  راثؤرتَيكى 
سةرؤكايةتى  ثَيشكةشى  ئَيستا  تا  بةآلم 

ثةرلةمانيان نةكردووة.
كاردؤ محةمةد، ئةندامى ليذنةى ياسايى 
رؤذنامةى  بة  كوردستان  ثةرلةمانى  لة 
راطةياند: »تائَيستا لةسةر ئةوة رَيككةوتووين 
بؤ  كورسى  رَيذةى  ثَيوةربَيت،  كورسى  كة 
كؤتاش دياريكرا، بةآلم لةسةر بإى ثارةكة 

راى جياواز هةبووة«.
ليذنةى  راب���ردووى  كؤبوونةوةى  لة 
ياسايىء ناوخؤدا ثَيشنيازى ئةوة كرا، جطة 
لة كورسى ثةرلةمانيى، لةسةر بنةماى بوونى 
مؤَلةتى حيزبيى بإى )25( مليؤن دينار وةك 
مؤَلةتيان  كة  بدرَيت،  حيزبانة  بةو  بودجة 
ئةو  ثةرلةمان،  نةطةيشتوونةتة  هةيةء 
دروستكردو  زؤرى  طفتوطؤيةكى  ثَيشنيازة 
بةهؤى راى جياوازةوة ثَيشنيازةكة يةكاليي 

نةكرايةوة.
هةروةك، عةبدوَلآل عةلى، ئةندامى ليذنةى 
ناوخؤء ئاسايشء ئةنجومةنة خؤجَيييةكان 
لة ثةرلةمانى كوردستان، وتى: دواى ضةند 

كؤبوونةوةيةك جارَيكى تر هةردوو ليذنةى 
ياسايىء ناوخؤ تاوتوَيى ثرؤذةكةيان كردء 
كؤمةَلَيك تَيبينيىء ثَيشنيازى جياواز هةبوو 
هةندَيكيان  ثارةكة،  رَيذةى  دياريكردنى  بؤ 
دةكردء  زؤريان  زؤر  ثارةيةكى  ثَيشنيازى 
هةندَيكى تر ثارةيةكى كةم، بةآلم زؤرينةى 
ئةو  لةنَيوان  رَيذةكة  باشبوو  ثَيى  دةنط 
هةروةها  مليؤن،   )50-25( بَيت  بإةدا  دوو 
هةر  بؤ  ثارة  رَي��ذةى  كة  كرا،  ئةوة  باسى 
كورسييةك دياريي بكرَيت، يان بة كراوةيى 

بؤ كؤبوونةوةى ثةرلةمان بهَيَلرَيتةوة. 
)2010(ى  ساَلى  بودجةى  ياساى  بةثَيى 
دينار  مليار   )90( بإى  كوردستان  هةرَيمى 
رَيكخراوةكان  حيزبء  بؤ  )مينحة(  وةكو 
تةرخانكراوة، تا دةرضوونى ياساى بودجةى 
لةطةأل ئةوةى دةبوو  ثارتء رَيكخراوةكان، 
ثةسةند  ثرؤذةياساكة  رابردوودا  خولى  لة 
بكرايةء بضووايةتة بوارى جَيبةجَيكردنةوة، 
بةآلم تائَيستا ئةو هةنطاوة نةنراوة، هاوكات 
ئامادةكردنى  دواكةوتنى  محةمةد،  كاردؤ 
ياساكة  دةرضوواندنى  ليذنةكانء  راثؤرتى 

بؤ لةمثةإى سياسيى دةطةإَينَيتةوة.
ث��ةرل��ةم��ان��ت��ار، ع��ةب��دوَل��آل ع��ةل��ى لة 
ثَيويستى  بة  كوردستانيي،  فراكسيؤنى 
دةزانَيت، بة زوويى ثةرلةمان طفتوطؤ لةسةر 
بكات،  ثةسةندى  بكاتء  ثرؤذةياساكة 
وتيشى: »ئومَيدم هةية بةمزووانة مةسةلةكة 
هةموو  بةرذةوةنديى  بكرَيتةوةو  يةكاليي 

حيزبةكانى تَيدا رةضاو بكرَيت«.
ليذنةى  رابردوو  ضوارشةمةى  رؤذى 
دارايى ثةرلةمانى كوردستان راثؤرتى خؤى 
كردء  ثةرلةمان  سةرؤكايةتى  بة  ثَيشكةش 

بة زؤرينةى دةنطى ئةندامانى ليذنةكة، بإى 
كورسييةكى  بؤ  تةرخاندةكرَيت   )50�25(
كة  حيزبانةى  ئةو  ه��ةروةك  ثةرلةمانى، 
نيوةى  طةيشتووةتة  دةنطةكانيان  رَيذةى 
كورسييةك، ثارةى نيو كورسى ثَي دةدرَيت، 
جطةلةوة بإى )10( مليؤن دينار بةو حيزبانة 
ئةندامَيكى  هةية،  مؤَلةتيان  كة  دةدرَي��ت 

ليذنةكة ئةو بإة بة نامةنتقى وةسفدةكات.
ثةرلةمانتاران،  لة  بةشَيك  ب��إواى  بة 
ئةو  ناتوانَيت  كوردستان  ثةرلةمانى 
مةسةلةية يةكاليي بكاتةوة، بةَلكو ثَيويستى 

بة رَيككةوتنى نَيوان اليةنةكان هةية.
ناوخؤ  ليذنةى  ئةندامى  سةليم،  سةمير 
»ثَيموانيية  وتى:  كوردستان،  ثةرلةمانى  لة 
يةكاليي  مةسةلةية  ئةو  بتوانَيت  ثةرلةمان 
دانيشتنَيكى  لة  دةبَيت  بةَلكو  بكاتةوة، 
ثارتة  لةطةأل  ثةرلةمان  سةرؤكايةتى 
لةبارةوة  سياسيى  بإيارى  سياسييةكان 

بدرَيت«.
بة  سةر  كة  عةبدوَلآل،  عةلى  هاوكات، 
ثَيمباشة  رايطةياند:  كوردستانيية،  ليستى 
نييةتَيكى  برايانةء  طيانَيكى  بة  حيزبةكان 
دياريي  رَيذةيةك  دابنيشنء  ثَيكةوة  ثاكةوة 

بكةن.
ئةندامى  تؤفيق،  ناسك  ترةوة،  لةاليةكى 
فراكسيؤنى  لة  كوردستان  ثةرلةمانى 
ئةوان  كة  خستةإوو،  ئةوةى  يةكطرتوو، 
ئةو  ثَييانواية  يةكطرتوو  فراكسيؤنى  وةك 
بة  بةوثَييةى  ناكات،  بةشيان  كةمةء  بإة 
وتةى ناوبراو يةكطرتوو حيزبَيكى طةورةيةء 
هيض داهاتَيكى تريان نييةء  بة مافى خؤيانى  
دةزانن داواى زيادكردنى بإةثارةكة بكةنء 

فراكسيؤنيش  »لة  راطةياند:  رؤذنامةى  بة 
ثَيشنيازمان كردووة )100( مليؤن دينار بؤ 
هةر كورسييةك دابنرَيت، ثَيويستة عةدالةت 
ضةندين  ثارتى  يةكَيتىء  ثةيإةوبكرَيت، 
ساَلة بودجةيةكى زؤريان هةيةء ثارةيةكى 
ضةند  لة  ب���ردووةء  خؤيان  بؤ  زؤري��ان 
بإى  بؤية  هةية،  داهاتيان  ترةوة  شوَينَيكى 
)25-50( مليؤن بؤ ئةو دوو ثارتة ئاسايية«.

»ثَيويستة  تؤفيق  ناسك  بؤضوونى  بة 
ضونكة  جياوازبَيت،  كورسييةكان  نرخى 

دةنطى كورسييةكان جياوازن«.
ئةندامى  سَلَيمان،  بيالل  ه��اوك��ات، 
فراكسيؤنى  لة  كوردستان  ثةرلةمانى 
خودى  لةسةر  كة  ئاشكرايكرد؛  كؤمةأل 
بة  نابَيت  كة  هةية  تَيبينييان  ثرؤذةياساكة 
بةَلكو  ثَيوةربَيت،  كورسى  رَي��ذةى  تةنيا 
مؤَلةتيان  حيزبانةى  ئةو  بكرَيتء  فراوانتر 
ئةو  بدرَيت،  ثَي  ثارةيان  رَيذةيةك  هةية 
حيزبانةش كة ذمارةى دةنطةكانى لة نيوةى 
كورسييةكيان  ثارةى  زياترة،  كورسييةك 
كورسييان  كة  حيزبانةى  ئةو  بدرَيت،  ثَي 
كورسييةكان  ثارةى  بإى  بةدةستهَيناوة 
جياوازبَيت و بؤ رؤذنامة وتى: »بةمشَيوةية 
)كورسى يةكةمء دووةم رَيذةيةك، كورسى 
)3 ،4 ،5( رَيذةيةكى كةمتر، كورسى )10-6( 
كؤتايى   تا  دةيةم  كورسى  تر،  رَيذةيةكى 

رَيذةيةكى كةمترى بؤ دياريى بكرَيت«.
ثَيش  ك���ردووة  »داوام����ان  وتيشى: 
سةرؤكى  لةطةَل  ثةرلةمان  كؤبوونةوةى 
دانيشتنَيك  ثةرلةماندا  فراكسيؤنةكانى 
ئةنجام بدةينء لةو دانيشتنةدا ئةو ثَيشنيازة 

دةخةينةإوو«.

رؤذنامة دوا بؤضوونء ناكؤكيى فراكسيؤنةكان 
سةبارةت بة ياساى بودجةى حيزبةكان بآلودةكاتةوة

كؤمسيؤن بة ريَنماييةك 
رآ لة ثَيكهيَناني دةستةي هةلَبذاردنةكاني هةرَيم دةطرَيت

حكومةت 110 هةزار كةمتر دةداتة ثؤليسء ئاسايشء ثَيشمةرطة

تائَيستا حكومةت يةك 
دؤكيؤميَنتي نةوتي 
نةداوةتة ثةرلةمان 

هـةواأل و راثؤرت
hewal.rozhnama@gmail.com
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بةرةي  ئؤثؤزسيؤنء  بةرةي  بَلَيين  طةر  ناَلَيين  تازة  شتَيكي 
دةسةآلت دوو بةرةي جياوازنء زؤربةي كات لة دوو ديدو دوو 
بؤضوونء دوو بةرنامةي جياوة ضاالكي سياسيي خؤيان ئةنجام 

دةدةن.
بةرةدا  دوو  بةسةر  بةردةوام  جياوازييانة  ئةو  نيية  مةرج 
بةَلكو  بكاتةوة،  جيايان  دايانبإَيتء  لةيةكتر  بكاتء  دابةشيان 
خؤشمان  الي  ديموكراتء  نيمضة  ديموكراتء  وآلتاني  لة 
لةهةندَيك بةرنامةو هةَلوَيستدا دةضنة  ئؤثؤزسيؤنء دةسةآلت 

يةك بةرةوةو ثَيكةوة كار بؤ ئامانجَيكي دياريكراو  دةكةن.
بزووتنةوةي طؤإان سةرةإاي هةموو ئةو طلةييةي كة هةيبوو 
ئةو ناهةقييةي كة لةهةَلبذاردنةكاندا بةرامبةري ثةيإةوكرا، داني 
بةخؤيدا طرتء بةرذةوةنديي طشتيىء هةستياريي حوكمإانيي 
حيزبـي  لةبةرذةوةنديي  كردو  رةضاو  ئةزمونةكةي  هةرَيمء 
خؤي خؤشبوو بؤ بةرذةوةنديي طشتيىء بة رةسميي ئةنجامي 
هةَلبذاردنةكاني هةرَيمي كوردستانء ناوضةكاني ديكةي قبووأل 

كرد.
ئاشكرا  خؤي  بةرنامةي  كارو  دةسةآلت  بةرامبةر  طؤإان 
نةبوو  رازيي  هةَلبذاردء  خؤي  بؤ  ئؤثؤزسيؤني  رؤَلـي  كردو 
ثإة  كة  بكات،  هةرَيم  دةسةآلتدارَيتي  سيستمي  لة  بةشداريي 
لةكاري ناياساييء طةندةَليىء بـآ دادي، بوو بة ئؤثؤزسيؤنَيكي 
لةو  زؤر  سةر  بخاتة  رووناكي  تواني  مؤمَيك  بةتةنيا  كة  كارا 
كاروباري  بةإَيوةبردني  لة  بودجةو  لة  كة  كةموكورتييانةي 

هاوآلتييانء سيستمي حوكمإاني هةرَيمدا لة ثةرةسةندندا بوو. 
جطة لةوة طؤإان تواني لةطةأل اليةنةكاني ديكةي ئؤثؤزسيؤن 
ببنة ذمارةيةكي دياري ناو ثةرلةمانء وةك هَيزَيك خؤيان بنوَينن 
كة ئيتر هةوَلـي بـى بايةخ كردنيانء بةالوةنانيان وةك ر ابردوو 

كارَيكي ئاسان نةبَيت.
ئةنجومةني  هةَلبذاردنةكاني  ئةنجامةكاني  راطةياندني  ثاش 
نوَينةراني عَيراقء )تصديق(كردني لةاليةن دادطاي ئيتيحاديةوة، 
طؤإانء اليةنةكاني ديكةي ئؤثؤزسيؤن لةطةأل ئةوةي ناإةزاييء 
ئةو  بةدةم  بوو،  لةئارادا  بايكؤتكردني دةسةآلت  بيروبؤضووني 
ئيئتيالفي  ثَيكهَيناني  بؤ  ضوون  هةرَيمةوة  سةرؤكي  داوايةي 
ليستة كوردستانييةكانء ديسانةوة مةسةلةي يةكإيزيي كوردو 
نةتةوايةتييةكاني  داخوازيية  بةديهَيناني  بؤ  هةَلوَيستيمان  يةك 
لةطةأل  كورد  ثَيطةي  بةرذةوةندييء  ثاراستني  لةبةغداو  كورد 
اليةنةكاني دي بووة ضةتري يةكدةنطيىء يةكإيزيي هةموو اليةنة 

سياسييةكاني كورد بةدةسةآلتء بة ئؤثؤزسيؤنيشةوة.
لةبةغدا شاندي كوردي ثَيكةوة لةيةك جَيطةو لةسةر يةك مَيز 
كؤدةبوونةوة نةخشةي كاري داهاتوو و بيروإاو ئةطةرةكانيان 
دةخستة بةرضاو ء بة رؤحيةتي يةك تيم هةَلسوكةوتيان دةكرد.

لةهةرَيم حاأل بةو شَيوةية نةبوو، هةتا ئةمإؤشي لةطةأل بَيت 
نةطةإاونةتةوة  سياسيي  سزاي  نانبإاوةكانء  لة  كةس  سةدان 
بة  دةنطدان  لةسةر  خَيزان   )500( لة  زياد  خؤيانء  كاري  سةر 
طؤإان برسىء بـآ دةرامةت كراونء لةخَيرو بَيري وآلتةكةيانء 
بة  لَيبكا،  ثارَيزطاري  دةبَيت  لةبةغدا  كورد  كة  بودجةيةي  لةو 
ناإوونيء بـآ هةستكردن بة بةرثرسيارَيتي تةخشانء ثةخشان 

دةكرَيت!.
هةر لةوكاتةي كة شاندي كوردي لةبةغدا خةريكي طفتوطؤو 
دةستةي  ياساي  داإَيـــذراو  بةنةخشةيةكي  بوو  دانوستان 
طةر  ثةرلةمانةوةو  كاري  بةرنامةي  خراية  لةهةرَيم  هةَلبذاردن 
هةَلوَيستي ئؤثؤزسيؤن نةبواية، ئَيستا ئةو ياساء ئةو دةستةيةش 
لةهةرَيم دادةمةزراء مةسةلةي هةَلبذاردنء ديموكراسيء دةنطي 
ديكةش  جارَيكي  نةدةماء  طرنطييةكي  بايةخء  هيض  هاوآلتييان 
برا  بؤ  زؤرَيك  حيزبدا  دوو  بةسةر  دةكران  دابةش  ناوضةكان 

طةورةو شتَيك كةمتر بؤ برا بضووك.
سةيري  ــن  دوذم وةك  هَيشتا  كوردستان  لةهةرَيمي 
دةكرَيتةوة،  رةت  ثإؤذةياساكانيان  دةكرَيت،  ئؤثؤزسيؤن 
سياسةتي بةإَيكردني كاتء ئةمري واقيعء زؤرينةو كةمينةيان 
لةطةَلدا بةكاردةهَينرَيت، تةنيا بةبةَلَينء قسةي زارةكي دةيانةوَيت 

رازيي ء بَيدةنطيان بكةن.
دةسةآلت وا سةيري اليةنةكاني ديكة دةكات كة لة دوو حاَلةت 
بةدةرنةبن، يان ئةوةتا دوذمنء نةيارن، يان ئةوةتا برا بضووكء 
ثاشكؤن، ئةبراهام لينكؤلن دةَلَيت: )وةك ضؤن نامةوَيت ببمة ئاغا، 

ئاواش نامةوَيت ببمة نؤكةر(.
كوردستانييةكان  ليستة  ئيئتيالفي  لة  بةكشانةوةي  طؤإان 
رووني كردووةتةوة بؤضي بةشداربووة لةو ئيئتيالفةو بؤضيش 
دةكشَيتةوة، بةآلم ئةم كشانةوةية ماناي دذايةتيكردني هيض كةسء 
اليةنَيك نيية، دةرطا داخستن نيية بة رووي رَيككةوتنء هةوَلةكان 
داخوازييةكاني  ثشتكردنة  طةيشتن،  لةيةك  ضاكسازيىء  بؤ 
بةديهَيناني  بؤ  نيية  طةلء هةوألء كؤششي اليةنة سياسييةكان 
ئةوةية  بؤ  كشانةوةية  ئةم  بةَلكو  كورد،  طةلـي  داخوازييةكاني 
بؤ  ئؤثؤزسيؤن  لةطةأل  رةفتارة  شَيوة  ئةم  مةترسييةكاني  كة 
هةموواليةك ئاشكرا بكةين، وةفاداربين بةرامبةر بةَلَينةكانمانء 

بؤ ئةو جةماوةرةي كة متمانةي ثـآ بةخشين.
طؤإان ثَيـي واية سةنطةري بةغدا لةسةنطةري هةرَيم جودا 
نييةو ثَيكةوة طرَيدراوة، ثَيي واية ضةند لةهةرَيم رَيكء تةبا بين، 
ضةند ديموكراتخوازو دادثةروةر بين، ئةوةندة ثَيطةمان لةبةغدا 

بةهَيزو ثتةوتر دةبَيت.

ثةيامنَيري ضةمضةماأل

رةسمييدا  دةوامـــي  كــاتــي  ــة  ل
ضةمضةماَلي  مةَلبةندي  بةرثرسي 
يةكَيتي كؤبوونةوةي بة بةإَيوةبةرَيتي 
كردووةو  ضةمضةماأل  تةندروستي 
بةرثرسي  دةبَيت  رايطةياندووة؛ 
هةموو بةشةكان ئةندامي يةكَيتي بن، 

نةك اليةنةكاني ديكة.
ـــة بـــةشـــدارانـــي  يــةكــَيــك ل
مةَلبةند  بةرثرسي  كؤبوونةوةكةي 
ثَيشتر  راطــةيــانــد:  ــةي  ــام رؤذن بة 
ئاطاداري  تةندروستي  بةإَيوةبةري 
مةَلبةند  بةرثرسي  كة  كردينةوة 
كاتي  ــة  ل دةكــــاتء  ــان  ــم ــةردان س

كؤبوونةوةكةشدا بةرثرسي مةَلبةندي 
دةبَيت  كة  رايطةياندووة:  ضةمضةماأل 
يةكَيتي،  بةشةكان  هةموو  بةرثرسي 
لة  جَيطة  ترو  حيزبةكاني  لة  نةك  بن 
لة  مةَلبةند  بةرثرسي  بطرنء  ئَيمة 
نَيوةإؤ  12(ي  بؤ   11:30( كاتذمَير 
تةندروستي  بةإَيوةبةرَيتي  سةرداني 

كردووةو كؤبوونةوةي ثَيكردوون.
سةبارةت بة سةردانةكةي وةستا 
)12( مةَلبةندي  بةرثرسي  رةسوأل، 

يةكَيتي  ضةمضةماَلي  رَيكخستني  ي 
لةسةر  راطــةيــانــد:  ــةي  ــام رؤذن بة 
تةندروستي  بةإَيوةبةري  داواي 
طوَيطرتن  بؤ  كــردوون  سةردانمان 
بةآلم  كةموكوإييةكانيان،  طرفتء  لة 

باسي البردني بةرثرسي بةشةكانمان 
ــي  ــة وةآلم ـــةكـــردووة، بــةَلــكــو ل ن
وتوومانة؛  ئامادةبوواندا  ثرسياري 
كة ئَيمة بةرثرسين لة باشء خراثيي 
ئةطةر كةمتةرخةميان  بةرثرسةكانء 
ئَيمة  ضونكة  دةبةين،  اليان  هةبَيت 
حكومةت  كــارةكــانــي  ضــاودَيــريــي 

دةكةين لة سنوورةكةدا.
كؤبوونةوةكةو  بة  ســةبــارةت 
بةشةكان  بةرثرسي  البردني  هةواَلي 
د.هةندرَين  بة  ثةيوةنديكرد  رؤذنامة 
تةندروستي  بةإَيوةبةري  رةشيد، 
هيض  نةبوو  ئامادة  بةآلم  ضةمضةماأل، 

لَيدوانَيك لةو بارةيةوة بدات.
بةإَيوةبةري  ديكةوة  لةاليةكي 

تةندروستييةكانى  بنكة  لة  يةكَيك 
ضةمضةماأل  بةإَيوةبةرَيتي  سنووري 
كة  ئاشكراكرد؛  رؤذنامة  بؤ  ئةوةي 
بةإَيوةبةري تةندروستي ضةمضةماأل 
فشاري  لــةذَيــر  ثَييإاطةياندووة، 
كارةكةي  لةسةر  تا  مةَلبةنداية 
ئةندامي  ئـــةوةي  لــةبــةر  اليببات 
خؤي  لَيكردووة  داواي  نييةو  يةكَيتي 
الببرَيت  نةك  دةستلةكاربكَيشَيتةوة، 
بةإَيوةبةري  »هةَلوَيستي  وتيشي: 
لةطةَلمدا،  بووة  ئيجابي  تةندروستي 
داواي  مةَلبةندا  فشاري  لةذَير  بةآلم 
لَيكردوومء  دةستلةكاركَيشانةوةي 
بؤ  البردنم  فةرماني  خؤي  نايةوَيت 

دةربكات«.

رؤذنامة

ئاسايشي هةولَير كةسَيكي خؤكوذي 
زؤر  بإَيكي  دةيويست  كة  كوشت 
مادةي تةقةمةنييء تيئَينتي دزةثَيبكاتة 
ئةنجامداني  بةمةبةستي  هةولَيرةوة 

كارى تةقينةوة لةشارةكةدا.
سةرةكي  رَيطاي  لةسةر  دوَينَي 
كةركوك- هةولَير، كةسَيكي خؤكوذ بة 
ئؤتؤمبَيلَيكي بؤمبرَيذكراوو ثإلةمادةي 
بؤسةيةكي  كةوتة  تةقةمةنييةوة 
لةئةنجامدا  هةولَيرةوةو  ئاسايشي 
ئؤتؤمبَيلةكةو  ــوذراو  ك خؤكوذةكة 

تةقةمةنييةكانيش ثووضةَلكرانةوة.
ئاذانسي  راطةيةنراوَيكي  بةثَيي 
بةثَيي  هةرَيم:  ئاسايشي  ثاراستني 
سةرةتاييةكان  زانياريية  لَيكؤَلينةوةو 
كةسة  ــة  ب كــة  ناسنامةيةي  ــةو  ئ
خؤكوذةكة بووة ناوي )محةمةد حسَين 
 ،1985 ساَلي  لةدايكبووي  عةلوان( 
طرووثي  لةاليةن  كة  ئؤتؤمبَيلةي  ئةو 
ئيسالمي  بةناو  دةوَلةتي  تيرؤريستي 

تيرؤريستييةكة  ثةالمارة  بؤ  عَيراقةوة 
ئامادةكرابوو، جؤري )كيا(ي دووتةني 
فةحس   )8940( ذمــارةكــةي  ــووة،  ب

سةآلحةدين بووة.
تةقةمةنييانة  بةم  ئؤتؤمبَيلةكةش 
كيلؤطرام   40« بؤمبرَيذكرابوو: 
تةقةمةني جؤري C4، دوو طوللةتؤثي 

ئاربيجي  طوللة   4 نــةمــســاويــي، 
رومــانــةي  دوو  تيئَينتيرَيذكراو، 
دةستي، 8 كةثسول، دوو بوتَل غازي 
ئؤكسجينء  بوتَل  دوو  سوتَينةر، 
ئؤتؤمبَيلةكةء  تةقاندنةوةي  سويضي 
جَيبةجَيكردني كردةوة تيرؤريستييةكة 
خؤكوذةكةوة  ضةثي  دةستة  لةالي 

ئامادةكرابوو«.
بةبير  ئةوةش  ثاراستن  ئاذانسي 
رايانطةياندبوو  ثَيشتر  كة  دةهَينَيتةوة 
تيرؤريستييةكان  رَيكخراوة  طرووثء 
ئةنجامداني  بؤ  لةخؤإَيكخستنةوةدان 
تةقاندنةوة  تيرؤريستيء  ــاري  ك

لةهةرَيمي كوردستاندا

رؤذنامة

بإياريدا  كوردستان  ثةرلةمانى 
جةذنى سةرى ساَلى ئَيزدييان، كة دةكاتة 
نيسان،  مانطي  ضوارشةممةى  يةكةم 

بكاتة ثشووى رةسميى لة هةرَيم.
په رله ماني كوردستان پرؤژه  بإياري 
به  ئَيزدييه كان  جه ژني  به  داناني  تايبه ت 
ثةسةندكرد،  له  هه رَيم  فه رميي   پشووي 
ليژنه ي  هــه ردوو  ئةوةى  ثاش  ئةوةش 
ئايينيي  كاروباري  ئه وقافء  ياساييء 
ناوه إؤكي  باره ي  له   خؤيان  راپؤرتي 
كه  خسته  روو،  بــإيــاره كــه   ـــرؤژه   پ
له گه أل  به  هه ماهه نگيي  ياسايي   ليژنه ي 
له  ئَيزدي  كــاروبــاري  بــه إَيــوه بــه ري 
ئايينيي  كاروباري  ئه وقافء   وه زاره تي 

بؤ  داإشتنه وه ي  سه رله نوَي  هه رَيم 
پرؤژه كه  كردبوو.

پشووي  داواي  پرؤژه يه   ئه و  به پَيي 
ئَيزدي  براياني  جه ژنه كاني  بؤ  فه رميي 
»جه ماييء  كه  جه ژنه كاني:  ده كرَيت، 
ئَيزدييانء جه ژني  جه ژني سه ري ساَلي 
له خؤ  به إؤژووبوون«  جه ژني  هاوينه و 

ده گرَيت.
پرؤژه كه ش  گفتوگؤكردني  كاتي  له  
پَيشنيازكرا  په رله مانتارانه وه   له اليه ن 
كه  ئَيزدييان  ساَلي  ــه ري  س جه ژني 
نيساني  چوارشه ممه ي  يه كه م   ده كه وَيته  
هه موو ساَلَيك به  ته قويمي شه رقي، ببَيته  
هه رَيمء  سه رتاسه ريي  فه رميي  پشووي 
په سةند  ده نگ  به  كؤي  پَيشنيازه ش  ئه و 

كرا.

ثةرلةمانتارى  محةمةد،  كــاردؤ 
طــؤإان  فراكسيؤنى  لــة  كــوردســتــان 
ئَيمة  ــةدا  ــرؤذةك ث لةناو  رايطةياند؛ 
ثَيشنيازمانكرد، كة جةذنى سةرى ساَلى 
رةسميى  ثشووى  بكرَيتة  ئَيزدييةكان 
لَيكراو  ثشتيوانيى  دواتريش  هةرَيمء  لة 

ثةسةند كرا.
لة  ثَيشنيازةمان  ــةو  »ئ وتيشي: 
طيانى  بــؤ  خةمخؤريمان  ــطــةى  روان
لة  رَيزطرتن  ثَيكةوةذيانء  لَيبووردةييء 
هةروةها  كوردستان،  لة  ترة  ئايينةكانى 
رووى  لة  ئَيزدييةكان  لةبةرئةوةى 
زؤريان  ستةمي  نةتةوةييةوة  ئايينيىء 

لَيكراوة«.

سةنطةر كوردة

توركيا،  هةَلبذاردنةكانى  كاتى  تا 
دةخايةنَيت،  مانط   )6( لة  زياتر  كة 
ــاطــربــةســتــي خــؤي  ــة ئ ــةك ــةك ث

درَيذكردةوة.
ــاوةي  م كؤتاييهاتني  دواي 
 )10/31( لة رؤذي  ئاطربةستةكةيان 
كؤنسةى سةرؤكايةتى كؤما جظاكَين 
جارَيكي  بؤ  )ثةكةكة(،  كوردستان 
ديكة ئاطربةستي تاك اليةنةي خؤي 
تا  درَيــذكــردةوة،  توركيادا  لةطةَل 
كاتى هةَلبذاردنى ثةرلةمانى توركيا 
مانطى حوزةيرانى ساَلى  بإيارة  كة 

داهاتوو ئةنجامبدرَيت. 
بةرثرسى  ــز،  ــي دةن ئةحمةد 

ثةكةكة   دةرةوةى  ثةيوةندييةكانى 
 )6( مانطى  راطةياند:  رؤذنامةي  بة 
هةَلبذاردن لة توركيا هةيةو ئَيمةش 
ئاَلؤزيى  كاتة  ئةو  تا  دةخــوازيــن 
ضارةسةرى  ئايندةشدا  لة  نةبَيتء 
ديالؤط  بة  توركيا  لة  كَيشةى كورد 
ئةو  تا  بنةمايةش  ئةو  لةسةر  ببَيت، 
كاتة هَيزةكانى ئَيمة هيض ضاالكييةكى 

سةربازيى ئةنجام نادةن«.
ـــةر حــاَلــةتــَيــكــى  ــى ه ــات ــةك ل
نةخوازراويشدا وتى: »ئةطةر دةوَلةتى 
توركيا هَيرش بكاتء ئؤثةراسيؤنى 
كات  ئةو  بدات،  ئةنجام  سةربازيى 
بكةينء  طفتوطؤ  خؤمانة  مافى 
بضينةوةء  بإيارةدا  بةو  ــارة  دووب

هةَلوَيستَيكى تر وةربطرين«.

رؤذنامة

بةوة  ئاماذة  عوسمان،  نةرمين 
ثؤستى  وةرطــرتــنــى  لــة  ـــات؛  دةك
جاميعةى  لــة  ــان  ذن ئةميندارى 
دروست  لةسةر  مقؤمقؤى  عةرةبى، 
كة  لَيدراوة  ئــةوةى  تانةى  بــووةو 
نوَينةرى  بةهَيزترين  دةبَيت  ضؤن 

ذنانى عةرةبىء جيهاني كورد بَيت.
مانطى  كؤتايى  ــةوةى  ئ دواى 
رابردوو، نةرمين عوسمان، وةزيرى 
دةنط  كــؤى  بة  عــَيــراق  ذينطةى 

لة  عةرةب  ذنانى  ئةميندارى  كراية 
جاميعةى عةرةبى، بإيارة بةمزووانة 

لة ثؤستةكةيدا دةستبةكاربَيت.
رؤذنامةى  بة  عوسمان،  نةرمين 
لة  يةكَيكة  ذنان  ليذنةى  راطةياند: 
ليذنة طةورةكانى جاميعةى عةرةبىء 
ئةميندارَيتى  بؤ  هةَلبذاردندا  لة 
عَيراق  ثاَلَيوراوى  من  ليذنةية  ئةو 
ذنى  دوو  ركابةرةكانيشم  بوومء 
كؤى  بة  بوو،  لوبنانى  بةحرةينىء 
لة  دةنط من كرامة ئةميندارى ذنان 

جاميعةى عةرةبيدا.

ئةو  وةرطرتنى  بة  ســةبــارةت 
ثؤستةو سوودى بؤ ذنانى عَيراقء 
هةموو  ــؤ  »ب ــى:  وت كــوردســتــان، 
لةو  تَيدايةو  سوودى  عَيراقى  ذنانى 

ضوارضَيوةيةشدا بؤ ذنانى كورد«.
ثَيشتر  عــوســمــان،  نــةرمــيــن 
بووةء  عَيراق  ذينطةى  ــرى  وةزي
دواتــريــش جــَيــطــرى ســةرؤكــى 
ئَيستاش  بووة،  مادةى 140  ليذنةى 
رَيكخراوةى  مةكتةبى  بةرثرسى 
نيشتمانيي  يةكَيتى  ديموكراتييةكانى 

كوردستانة.

مةلَبةندي يةكيَتى لة ضةمضةماَل 
فشار دةخاتة سةر كارمةندانى حكومةت 

ئاسايشي هةولَير خؤكوذَيكي كوشت

جةذنَيكى ئَيزدييةكان 
دةكريَتة ثشووى رةسميي

ثةكةكة ئاطربةستةكةى 
درَيذدةكاتةوة

نةرمين عوسمان: مقؤمقؤى زؤرم لةسةرة

هـةواأل و راثؤرت
hewal.rozhnama@gmail.com

4 بؤضى طؤإان لة ئيئتيالفةكة كشايةوة؟
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بةهَيزيي ثَيطةمان 
لة بةغدا، لة هةرَيمةوة 

سةرضاوة دةطرآ



رؤذنامة

وتةبَيذي  رةح��ي��م،  تؤفيق  محةمةد 
سةبارةت  طؤإان،  بزووتنةوةي  رةسميي 
فراكسيؤنة  ئيئتيالفي  لة  كشانةوةيان  بة 
راطةياند:  رؤذنامةي  بة  كوردستانييةكان، 
سياسيمان  وةرةقةيةكي  مانط،  سآ  »ثَيش 
ضاكسازيي  بة  س��ةب��ارةت  ثَيشكةشكرد 
ك��وردس��ت��انء  ه��ةرَي��م��ي  ل��ة  سياسيي 
كوتلة  ئيئتيالفي  لةناو  ئةندامَيتيي خؤمانمان 
قبووَلكردني  بة  طرَيدابوو  كوردستانييةكان 
ئةطةر  رامانطةياندبوو،  وةرةقةيةوةء  ئةو 
بين،  ب��ةردةوام  ناتوانين  نةكرَيت،  قبووأل 
دةبين  ب��ةردةوام  بكرَيت،  قبووَليش  ئةطةر 
هيض  مانط  سآ  ث��اش  ئيئتيالفةكةدا،  لة 
بإياري  بؤية  نةكةوت،  دةست  وةآلمَيكمان 
خؤيشمان  هةَلوَيستةكةي  داء  كشانةوةمان 

بة نيشتمانيي دةزانين«.
سةبارةت بةوةي لة كؤبوونةوةي رؤذي 
شةممةي رابردووي كوتلة كوردستانييةكان، 
ثَيشتر  رايطةياندبوو،  هةرَيم  سةرؤكي 
هةبوو،  شتَيكيان  هةر  وتووة،  طؤإاني  بة 
راستةوخؤ لةطةأل خؤي باسي بكةن، محةمةد 
سةرؤكي  موبادةرةي  »ثَيشتر  وتي:  تؤفيق 
ئيجابيمان  وةآلمَيكي  كردووةو  هةرَيممان 
دةست  رةسميمان  هةَلوَيستى  وةرنةطرتء 
ئاماذةي  ئةو بإيارةمان دا«،  نةكةوت، بؤية 
ريزي  هةَلوَيستةمان  ب��ةو  بةوةشكرد، 
بةو  ك��ورد  ري��زي  تَيكنةداوةء  كوردمان 
سياسةتانة تَيكدةضَيت كة لةهةرَيمدا لةاليةن 

دةسةآلتةوة ثةيإةو دةكرَين.

بة  ثابةندن  تاضةند  كة  بةوةي  سةبارةت 
يان  كوردستانييةكانةوة،  كوتلة  خاَلةكاني 
ئةجَيندايةكي تريان دةبَيت بؤ بةغدا، وتي: »لةو 
)19(خاَلةي داخوازيي كوتلة كوردستانييةكان 
كراوةء  عَيراقييةكان  اليةنة  بة  ثَيشكةش  كة 
كراوةتة بناغةي طفتوطؤ لةطةَلياندا، زؤربةي 
بووة،  طؤإان  فراكسيؤني  ثَيشنيازي  زؤري 
خاآلنةو  بةو  دةبين  ثابةند  ئَيمة  لةبةرئةوة 
ئةوةشدا  لةطةأل  خاَلةكانةوة،  زؤرينةي 
طفتوطؤ،  بؤ  هةية  خؤمان  تايبةتي  ئةجَينداي 
جةخت  ئَيمةش،  كارةكاني  زؤربةي  بةآلم 
وةرةق��ة  لة  كة  خ��اآلن��ةي  ل��ةو  دةبَيتةوة 
زؤرتر  ئَيمةوة  بةالي  هةيةء  تةفاوزييةكةدا 

طرنطي بةوة دةدرَيت كة بةرنامةي حكومةتي 
ثؤستء  مةسةلةي  نةك  ضيية؟  داهاتوو 
فراكسيؤني  وةفدَيكي  ئَيستاش  ثلةكانء 
ض��اوةإوان��ي  ب��ةغ��داو  ضوونةتة  ط��ؤإان 
كاردانةوةي اليةنة كوردستانييةكان ناكةين، 

تا دواتر بضينة بةغدا«.
دةربارةي كاردانةوةي كشانةوةكةشيان، 
وتي:  ط���ؤإان،  ب��زووت��ن��ةوةي  وتةبَيذي 
وايكردووة  ئةمة  هةية،  باش  »تةفاهومَيكي 
كوردستانييةكان  فراكسيؤنة  ئيئتيالفي  كة 
طفتوطؤبن  ئامادةي  بضنةوةو  بةخؤياندا 
تا  ئَيمةو  ضاكسازييةكةي  وةرةقة  لةسةر 
رةسميي  م��وب��ادةرةي  هةندَيك  ئَيستاش 

هةية«.
موبادةرةيةكمان  هةموو  »ئَيمة  وتيشي: 
قبووَلة بؤ هةر اليةنَيك كة بيةوَيت دانيشتنمان 
لةسةر  طفتوطؤكردن  بؤ  بكات  لةطةَلدا 
بارودؤخةكة«، دةربارةي طةإانةوةشيان بؤ 
طفتوطؤ  كة  »ئامادةين  وتي:  ئيئتيالفةكة،  ناو 

بكةينء كشانةوةكةمان قةتعيي نيية«.
كوتلة  ئيئتيالفي  ل��ةدواك��ؤب��وون��ةوةي 
بارزاني،  مةسعود  لةطةأل  كوردستانييةكان 
تاَلةباني، سةرؤك  سةرؤكي هةرَيمء جةالل 
بة  ليذنةيةك  كة  بإياردرا  عَيراق،  كؤماري 
جَيطري  بارزاني،  نَيضيرظان  سةرؤكايةتيي 
كوردستان  ديموكراتي  ثارتي  سةرؤكي 

لةطةأل  دانيشتن  طفتوطؤو  بؤ  ثَيكبهَينرَيت 
محةمةد  لةوبارةيةوة  طؤإان،  فراكسيؤني 
تؤفيق، وتي: »دواي ئةو بإيارة، ضاوثَيكةوتن 

لةنَيوانماندا هةبووة«.
فراكسيؤني طؤإان، رؤذي)2010/10/29(، 
لة  خؤي  كشانةوةي  راطةيةنراوَيكدا  لة 
كوردستانييةكان  فراكسيؤنة  ئيئتيالفي 
راطةياندء  عَيراق  نوَينةراني  لةئةنجومةني 
سةربةخؤ  فراكسيؤنَيكي  وةك  بإياريدا، 
ئةو  دواب��ةدواي  عَيراقء  ثةرلةماني  بضَيتة 
فراكسيؤنةكانى  لة  هةريةكة  راطةياندنة، 
ئؤثؤزسيؤني  ي��ةك��ط��رت��ووي  ك��ؤم��ةألء 
لةو  رةخنةيان  كوردستان،  ثةرلةماني 
نيشاندا  خؤيان  بَيئاطايي  طرتء  هةَلوَيستة 
لةوةي ثَيشتر كة راوَيذو ثرسيان ثَيبكرابَيت 
ثَيشتر  كة  طؤإانةوة،  فراكسيؤني  لةاليةن 
لة  )2010/10/9(ء  لة  اليةنيان  هةرسآ 
خؤيان  هةَلوَيستي  رةسميدا  ياداشتَيكي 
بؤ  دةس��ةآلت  هةوَلي  بةرامبةر  راطةياند 
تَيثةإاندني ياساي دةستةي هةَلبذاردنةكاني 
هةرَيمء هةإةشةي هةَلوَيستوةرطرتنيان كرد 
تا ئاستي »كشانةوة لة ئيئتيالفي فراكسيؤنة 

كوردستانييةكان«.
ثرسةو  بةو  سةبارةت  تؤفيق،  محةمةد 
ئةوةي  يةكطرتوو،  كؤمةألء  راي  وةرطرتني 
بؤ رؤذنامة ئاشكراكرد: »ئةوان ئاطاداربوون 
لة هةَلوَيستي ئَيمةء ثَيشتريش هةموو اليةك 
زانيويانةء ئَيمة بة ئاشكرا باسمانكردووة كة 
ثةيوةستة  ئيئتيالفة،  لةو  بةردةوامبوونمان 
ثَيشكةشمان  كة  ضاكسازييةي  وةرةقة  بةو 

كردووة«.

راثؤرتي: رؤذنامة

هؤي  بة  رايطةياند؛  ئاسك  رَيكخراوي 
ثارتييةوة  يةكَيتىء  ستراتيذيي  رَيككةوتني 
نةيانتوانيوة  ثةرلةمانتاران  زؤري��ن��ةي 

لَيثرسينةوة لة دةسةآلتي جَيبةجَيكردن بكةن.
لة   ،)ASK( كورد  بؤ  ئةمريكى  كؤمةَلةى 
بة  تايبةتة  كة  خؤيدا  سَييةمى  راطةياندنى 
ضاودَيريكردنى ثةرلةمانى كوردستان، ضةندين 
دامةزراوة  ئةو  كاروبارةكانى  لة  كةموكورتى 

نيشتمانييةدا خستووةتة روو.
لة  كؤمةَلةيةو  ئةو  راطةيانراوةكةى  بةثَيى 
تايبةتة  كة  بةدواداضوونةكة  يةكةمى  بةشى 
دوای  كة  هاتووة:  ياساكان،  داإشتنى  بة 
له  نه زاهه (  )ده سته ی  پرؤژه ياسای  ئه وه ی 
 )2009( دووةم��ى  كانوونى  مانگی   كؤتايی 
له اليه ن سه رؤكايه تی  ئه نجومه نی  وه زيرانه وه  

مانگی  كؤتايی  له   بةآلم  په رله مان،  بؤ  نَيردرا 
بؤ  يه كه م  خوَيندنه وه ی   )2010( حوزةيرانى 
پرؤژه ياسايه ك كرا، كه  به  فه رميی نه هاتبووه  
په رله مان له  چوارچَيوه ی ياساييدا، جياواز له و 
پرؤژه ياسايه ی له اليه ن حكومه ته وه  به  فه رميی 
شه ش  له  م��اوه ی  نَيردرابوو،  په رله مان  بؤ 
مانگدا سه رؤكايه تی په رله مان وةآلمی )ليژنه ی 
نه زاهه (ی به  ونبوونی پرؤژه ياساكه  داوه ته وه .

هاوكات لة بةشى ثةسةندكردنى بودجةدا، 
رَيكخراوةكة خاَلَيكى خستووةتة سةر ئةوةى 
پرؤژه ياسای  ناردنی  بؤ  ياسايی  ماوه ی  كة 
بودجه ی خه مَلَينراوی ساَلی )2011( تَيپه إيوه و 
له اليه ن حكومه تةوة نه نَيردراوه  بؤ په رله مان، 
دواكه وتنی  هؤی  داراي��ی  وه زاره ت��ی  ب��ةآلم 
ساَلی  خه مَلَينراوی  بودجه ی  پرؤژه ياسای 
)2011( ده گه إَينَيته وه  بؤ نه گه يشتنی بودجه ی 
په رله مانء  سه رؤكايه تی  خه مَلَينراوی 

كة  لةكاتَيكدا  ئةمة  هه رَيم،  سه رؤكايه تی 
په رله مانء  خه مَلَينراوی  بودجه ی  ثَيويستة 
دارايی  وه زاره تی  بگاته   هه رَيم  سه رؤكايه تی 
 )2011( ساَلی  خه مَلَينراوی  بودجه ی  ئه وكاته  

به  ته واوی ره وانه ی په رله مان بكرَيت.
لةاليةكى ديكةوةو لة بةشى بةدواداضوونء 
جَيبةجَيكردندا،  دةسةآلتى  ضاودَيريكردنى 
كوردستان  »په رله مانی  نووسيويةتى:   )ASK(
حكومه ت  چاودَيريكردنی  به دواداچوونء  له  
له   ژماره يه ك  نه بووه ،  پَيويستدا  ئاستی  له  
پَييانوايه؛  به هؤی بوونی رَيككه وتنی  ئه ندامان 
ستراتيژيی نَيوان هه ردوو حيزبی ده سه آلتدار 
ناتوانن وه ك پَيويست لَيپرسينه وه  له  ده سه آلتی 
جَيبه جَيكردن بكه ن، چونكه  له ناو په رله مانيش 

زؤرترين كورسييان به ده ستهَيناوه« .
ئةو  راطةيةنراوةكةى  بإطةيةى  لةو  هةر 
كؤمةَلةيةدا هاتووة: »ثَيويستة لةكاتى ثَيكهَينانى 

بةرنامةى  حكومةت  سةرؤكى  حكومةتدا، 
)له  له  په رله مان  بخوَينَيته وه   حكومه ت  كارى 
كوردستان(،  په رله مانی   فه رميی    دانيشتنی  
بةآلم سه رؤكی حكومه ت له  وتاری راگه ياندنی 
حكومه تدا به َلَيني دا له  ماوه يه كی دياريكراودا 
به رنامه ى كار ئاماده  بكةنء به  فه رميی بينَيرن 

بؤ په رله مانی كوردستان. 
دوای تَيپةإبوونی نزيكه ی ساَلَيك به سه ر 
پَيكهَينانی حكومه ت، به رنامه ي كاری ده سةآلتی 
په رله مان،  بؤ  نه نَيردراوه   جَيبه جَيكردن 
به  كوردستان  په رله مانی  ئة وه شدا  له گةأل 
جَيبه جَيكردنی  ده سةآلتی  ئاگاداری   فه رميی 
به رنامةى  ن��اردن��ی  ب��ؤ  ن��ه ك��ردووةت��ه وه  
به دواداچوونَيكيش  هيچ  حكومه تء   كاری 
ئه ندامانی  په رله مانء  سه رؤكايه تی  له اليةن 

په رله مانه وه  نه كراوه .
هاوكات بؤ زياتر ئاطاداربوون لة كاروبارى 

بإيارةكانى  جَيبةجَيكردنى  حكومةتء 
دوای  پَيويسته   جَيبه جَيكردن،  ده سةآلتی 
كؤبوونه وه كانی  له   بإيارَيك  هه ر  ده ركردنی 
په رله مان  فه رميی  به   وه زيران،  ئه نجومه نی 
ئاگادار بكرَيته وه ء بإياره كان بؤ سه رؤكايه تی 
په رله مان بنَيردرَيتء سه رؤكايه تی په رله مان 
به  مه به ستی  بكات  ليژنه كانی  ئاراسته ی 
بإياره كانی  چاودَيريكردنی   به دواداچوونء 
په يإه و  سيستمه   ئ��ه م  ب��ةآلم  حكومه ت، 
له نَيوان  نييه   روون  ميكانيزمَيكی  نه كراوه ء 
له   ئاگاداربوون  بؤ  په رله مان  حكومه تء 
ئه نجومه نی  كؤبوونه وه كانی  بإياره كانی 
الوازيی  سه ر  كارده كاته   ئه مه ش  وه زي��ران، 
ئاستی به دواداچوونی په رله مان بؤ بإياره كانی 

ده سةآلتی جَيبه جَيكردن.
كؤمةَلةى  راطةيةنراوةكةى  بةثَيى  هةر 
ناوخؤی  پ��ه ي��إه وی  ك��ورد،  بؤ  ئةمريكى 
پَيويستی به  هه مواركردنه وه  هه يه،  په رله مان 
ئَيستای  له گه أل  له  ماده كانی  هه ندَيك  چونكه  
لة  هةروةك  ناگونجَيت،  په رله ماندا  واقيعی 
په رله مان  ناوخؤی  په يإه وی   )71( م��اده ی 
رؤژ   )10( ماوه ی  به   پابه نده كات  ليژنه كان 
به   سه باره ت  راپؤرتيان  ئاماده كردنی  بؤ 
يه كه م،  خوَيندنه وه ی  له دوای  پرؤژه ياساكان 
ته نيا  پرؤژه ياسا،  بإيارو   )46( له  كؤی  بةآلم 
ليژنه كان  راپؤرتی  پرؤژه ياسا  بإيارو   )11(
ئاماده كراوه ء )34( بإيارء پرؤژه ياسا ماوه ی 
ليژنه كان  راپؤرتی  ئاماده كردنی  بؤ  ياسايي 

تَيپه إيوه  .
)ASK( ئاماذةى بةوة داوة؛ كة ثةرلةمانى 
راب��ردوو  خولى  دوو  لةماوةى  كوردستان 
سَييةميشى  خولى  م��اوةى  لة  ه��ةروةه��ا 
ياساكان  وةرطَيإانى  كَيشةى  نةيتوانيوة 
بكات،  ضارةسةر  ك��وردى  زمانى  سةر  بؤ 
هةرَيمى  لة  ياساكان  طرنطة  ئةوةى  لةطةأل 
لةناو  دةربضنء  دايك  زمانى  بة  كوردستان 
هؤَلى ثةرلةمانى كوردستاندا ثرؤذةياساكانء 

ياساكان بة زمانى كوردى بن.
 ،)ASK( ك��ورد  بؤ  ئه مريكی  كؤمةَله ی 
نَيوده وَله تييه،   كوردی   ئه مريكی   رَيكخراوَيكی  
كار  له  كوردستان  )1999(وه   له  ساَلی   كة 
ده كاتء له  ئَيستادا )2( پرؤژه ی  چاودَيريی  له 
ئةوانيش  به إَيوه  ده بات،   هه رَيمی  كوردستان 
كوردستانء  په رله مانی   چاودَيريكردنی  
ه��ه رَي��م��ی   حكومه تی   چ��اودَي��ري��ك��ردن��ی  

كوردستانة.

راثــــؤرت
hewal.rozhnama@gmail.com
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بإياري 
كشانةوةمان 

قةتعيي نييةء 
ئامادةي طفتوطؤين

ساَلَيكة د.بةرهةم بةرنامةى كاري نةناردووةتة ثةرلةمان

وتةبَيذى طؤإان سةبارةت بةكشانةوةيان لة ئيئتيالفى فراكسيؤنة كوردستانييةكان

كـى نـيـشـتمانيي دةزانين كـشـانـةوةكـةمـان بـة هـةلَـويَـسـتـيـَ

رَيكخراوَيكى ئةمريكى: رَيككةوتني ستراتيذيي يةكيَتىء ثارتى
رَيطرة لة ضاودَيريكردني حكومةت لةاليةن ثةرلةمانةوة



راثؤرتى: بةرهةم خاليد

طفتوطؤ،  ك��ارك��ردنء  م��اوةي��ةك  ث��اش 
بزووتنةوةى طؤإان بإيارى كشانةوةى خؤى 
كوردستانييةكان  فراكسيؤنة  ئيئتيالفي  لة 
طةإاندووةتةوة  هؤكارةكةشيان  راطةياندء 
بؤ جَيبةجآ نةكردني  كارنامةي چاكسازيي و 
دةستكةوتي  مةبةست و  بؤ  بةكارهَيناني 

حيزبيي.
بزووتنةوةي گؤإان، لة راطةيةندراوةكةيدا 
كة رؤذى )2010/10/19( بآلويكردووةتةوة، 
كاريگةري  بةشدارييةكي  »گؤإان  دةَلَيت: 
فراكسيؤنة  ئيئتيالفي  لةپَيكهَيناني 
كوردستانييةكاندا كرد، لةسةر ئةو بنةمايةي 
هةمةاليةنة  چاكسازيي  لةكوردستاندا  كة 
ئةنجام بدرَيت، كة بة پَيشمةرجي يةكإيزيي و 

يةكدةنگيي كورد دادةنرَيت لةبةغدا«.
راطةيةنراوةكةدا،  ديكةى  بةشَيكى  لة 
هةنگاوي  چاوةإَيي  »لةكاتَيكدا  هاتووة: 
جَيبةجَيكردني  بؤ  بووين  دةسةآلت  جديي 
بةدَلنياييةوة  كة  چاكسازيية،  بةرنامة  ئةو 
يةكدةنگيي  و يةكإيزيي نوَينةرايةتيي كوردي 
بةردةوامبووني  بةآلم  دةپاراست ،  لةبةغدا 
جَيبةجآ  كات و  بةفيإؤداني  لة  دةس��ةآلت 
ن��ةك��ردن��ي  ك��ارن��ام��ةي چ��اك��س��ازي��ي و 
هَيزة  لةنَيوان  بَيمتمانةيي  قووَلكردنةوةي 
بةكارهَيناني  كوردستانداو  سياسييةكاني 
بؤ  كوردستانييةكان  فراكسيؤنة  ئيئتيالفي 
مةبةست و دةستكةوتي حيزبيي  خؤيان، ئَيمة 

ناچاردةكات لةو ئيئتيالفة بكشَيينةوة«.
هةرَيميش  ئؤثؤزسيؤني  اليةنى  هةرسآ 
ضةند  بة  كؤمةأل(  يةكطرتوو،  )ط���ؤإان، 
كرد،  ئيتيالفةكةدا  لة  بةشدارييان  مةرجَيك 
لةوانة )هةوَلدان بؤ ضاكسازيى سياسيي لة 
جياكردنةوةى  شةفافييةتء  كوردستانء 
سزاى  نةهَيشتنى  حكومةتء  لة  حيزب 
ئةو  بؤ  دةس��ةآلت��ةوة(،  لةاليةن  سياسيي 
كارنامةى  ل��ة  خاَلَيكيان  مةبةستةش 
لة  اليةن  سآ  ئةطةر  كة  دانا،  ئيئتيالفةكةدا 

ئيئتيالفةكة كشانةوة، ئةوا هةَلدةوشَيتةوة.
گؤإان  بزووتنةوةي  ميانةشدا،  لةو 
بؤ  پ��إؤژةي��ةك��ي  )2010/8/16(دا  ل��ة 
خستة  كوردستان  لة  سياسيي  چاكسازيي 
سةرؤكي  ه��ةرَي��م و  سةرؤكي  ب��ةردةم��ي 
ئةنجومةني وةزيرانء داواي هةمواركردني 
پةرلةمان و  كاراكردني  ناوخؤو  پةيإةوي 
چةكدارةكاني  هَيزة  بةدامةزراوةكردني 
كوردستان، كة لة چةكداري سةر بةحيزبةوة 
بكرَينة هَيزي نيشتيماني و هةروةها رَيگرتن 
لة  دام��ةزراوةي��ةو  لةو  حيزبيي  ك��اري  لة 
دامودةزگاكاني  لة  حيزب  دةستتَيوةرداني 
حيزبةكان  بودجةي   رَيكخستني   حكومةت و 
بةپَيي  ياساو زامنكردني ئازاديي رادةربإين  
رايطةياند:  ط��ؤإان  وةك  ب��ةآلم  دةك��ات، 
ثإؤذةيةى  ئةو  وةآلمَيكى  هيض  دةسةآلت 
كؤبوونةوةى  دوايين  لة  ن��ةداوةت��ةوةو 
هةرَيميشدا،  سةرؤكى  سياسييةكانء  ثارتة 
بيرى  داوايانةيان  ئةو  طؤإان  نوَينةرانى 
بةَلَيني  ئةويش  هَينايةوةء  هةرَيم  سةرؤكى 

جَيبةجَيكردني دان.
 )2010/10/25( رؤذى  ه��ةروةه��ا 
داية  ياداشتَيكى  ط���ؤإان،  فراكسيؤنى 
سةرؤكايةتيى ثةرلةمانء داواى دواخستنى 
طفتوطؤكردن لةسةر ثرؤذةياساى دةستةى 
ضةند  ثَيشةوةى  هَينانة  هةَلبذاردنةكانء 
دةرضوون  لةثَيناو  كرد  ديكةى  ثرؤذةيةكى 
لةو ضةقبةستنة سياسييةى دؤخى سياسييء 

ثةرلةمانى تَيكةوتووة.
ثاش ئةو هةوآلنةش، بزووتنةوةى طؤإان 
ئؤثؤزسيؤن  سةرةكيي  نوَينةرايةتيى  كة 
دةكات، بإياري دا كة بكشَيتةوة لة ئيئتيالفي 
لةثةرلةماني  كوردستانييةكان  فركسيؤنة 
سةربةخؤء  كوتلةيةكي  وةك  ع��َي��راقء 
لةثَيناو بةرذةوةندييةكاني طةلي كوردستاندا 

كاربكات.
ئةندامى  مستةفا،  شَيخ  لةتيف  حاكم 
لةسةر  عَيراق  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
فراكسيؤنى طؤإان، لةوبارةيةوة بة رؤذنامةى 
ميللةتى  يةكهةَلوَيستيى  لةثَيناو   : راطةياند 
كورددا، ضووين  بةدةم دةستثَيشخةرييةكةى 
ئيئتيالفي  ثَيكهَينانى  بؤ  سةرؤكى هةرَيمةوة 
بةو  بةآلم  كوردستانييةكان،  فراكسيؤنة 
ضاكسازيي  هةرَيم  ناوخؤى  لة  مةرجةي 
طوتارى  بةغداش  لة  بكرَيتء  سياسيي 
بؤ  بطؤإين  حيزبيي  كاركردنى  حيزبييء 
ثاش  بةآلم  نةتةوةيي،  طوتارى  كاركردنء 
هةردوو  لة  كة  هةستمانكرد  ماوةية،  ئةو 
بةثيرمانةوة  دةسةآلت  ليستى  ئاستةكةدا، 
نييةو  جدييان  عةمةليء  هةنطاوي  نايةتء 
دةيانةوَيت،  تةنيا  تةنياو  ثَيشةوةو  نايةنة 
وابينء  ئ��ةوان  ثاشكؤيةكي  وةك  ئَيمة 
ئَيمةش  جَيبةجَيبكةن،  خؤيان  مةبةستةكانى 
ثاشكؤيةتيمان قبووأل نةكردء ضةند جارَيك 
بوو،  بَيسوود  بةآلم  كردنةوة،  ئاطادارمان 

بؤية ئةو بإيارةمان دا.
وتيشي: »لة بةغدا، دةبينة بةرطريكارَيكى 
مافةكانى خةَلكي كوردستانء  سةرسةختى 
ئةوةى  بؤ  ضاودَيريش  دةبينة  هةروةها 
لةسةر  س��ازش  نةتوانَيت  اليةنَيك  هيض 
مافةكانى خةَلك بكات لةثَيناو بةرذةوةنديي 
مافةكانى  لة  بةرطريى  شةخسيي  حيزبييء 
يةكَيتيء  هةركاتَيكيش  دةكةينء  ك��ورد 
لة هةر مةسةلةيةكي  ثارتىء اليةنةكانى تر 
ثَيكردينء  ثرسيان  ض��ارةن��ووس��س��ازدا 
ثَيويستى بة طفتوطؤ كرد لةثَيناو طةيشتن بة 
لةثَيناو  دانيشتن  بؤ  ئامادةين  كؤدةنطييةك، 
يةكهةَلوَيستيى لةو مةسةالنةى ثةيوةندييان 
كوردستانةوة  خةَلكي  ضارةنووسى  بة 

هةية«.
عوسمان،  ت��وان��ا  خ��ؤش��ي��ةوة  ل��ةالى 
سياسيي،  ض��اودَي��رى  رؤذن��ام��ةن��ووسء 
ئيئتيالفةكة،  لة  طؤإان  كشانةوةى  ثَييواية: 
لةو  هةبَيت  ئيجابيي  رةنطدانةوةى  دةكرَيت 
سياسييةى  ضةقبةستنة  ئةو  كة  رووةوةى 
دةرطا  دةيشَلةقَينَيتء  هةية،  كوردستاندا  لة 
لةسةر ئةوة دةكاتةوة كة  ضاوثَيداخشانةء 
ذيانى  بة  بكرَيتةوة  زياتر  ثَيداضوونةوةي 
»ضووني  دةَلَيت:  كوردستانداء  لة  سياسيي 
طؤإان بؤ ناو ئيئتيالفةكة، تا ئةو ساتة هةَلة 
تاقيكردنةوةى  لة  بووة  جؤرَيك  نةبووةء 
ئةطةرة سياسييةكان، بةآلم كاتَيك دةزانَيت 

سياسيدا  ستراتيذى  ط��وت��ارء  ل��ةط��ةأل  
هةنطاوَيكى  كشانةوة  يةكناطرَيتةوة، 

طونجاوة«.
كة  دةكات  لةوةش  باس  ضاودَيرة،  ئةو   
طؤإان خاوةنى تَيإوانينى سياسيي خؤيةتى 
وةك:  ستراتيذييةكانى  مةسةلة  لةسةر 
بةغداو  نَيوان هةرَيمء  كَيشةكانى  كةركوك، 
هةربؤية  نيشتمانيى،  سامانى  مةسةلةى 
كشانةوةشى نيشانةى ئةوةية كة طؤإان بةو 
نةخشة رَيطاو ئاليةتانة رازي نيية كة ليستى 
بؤضوونَيكي  ئةوةش  هةيةتى،  هاوثةيمانيى 
دروشمةكانى  بؤ  وةفايية  بة  ثةسةندةء 
بوو  بةَلَينيدا  كة  دةنطدةرانى،  هةَلبذاردنء 
بةغداء  دةضَيتة  جياوازتر  رَيطايةكى  بة 
سياسيي  طوتارى  هةيةو  تايبةتى  تَيإوانيني 
سةلمَينةرى  كشانةوةشي  بؤية  هةية،  نوَيي 
ئةوةيةو هةنطاوَيكى طرنطة لة بة وةفابوون 

بؤ ئةو دروشمانة«.
ئةو  كاريطةرييةكاني  بة  س��ةب��ارةت 
بإيارةي طؤإانيش، توانا، وتي: »ئةو هةنطاوة 
هيض كاريطةريى لةسةر ثَيطةى كورد نابَيت 
لة بةغدا، ضونكة ثَيشتر شيعةكان يةك ليست 
كة  ئَيستا  هةبووةو  دةستكةوتيان  بوونء 
ضةند ليستَيكن دةستكةوتى باشتريان هةيةو 
بؤ  جيا  بة  طؤإان  ضوونى  بؤية  بةهَيزترن، 
جياوازييء  ك��وردةء  قازانجي  بة  بةغدا، 
زؤريي ليستةكان ماناى كةمبوونةوةى ثَيطة 
زؤر  جياوازييةكى  ئَيستا  لةبةرئةوةى  نيية، 
لة هةَلوَيستى سياسيي لة ئارادا نيية لة نَيوان 

طؤإانء هاوثةيمانيدا«.
ثاش بإيارى كشانةوةى طؤإان، بةشَيك 
لة ميدياكانى سةر بة حيزبةكانى دةسةآلت، 
ثَيطةء  كة  لَيكدايةوة  بةوة  هةنطاوةيان  ئةو 

يةكإيزيي كورد لة بةغدا الواز دةكات.
ئةو  لةتيف،  شَيخ  حاكم  لةبةرامبةردا 
ئاماذة  رةتدةكاتةوةو  تونديى  بة  تؤمةتانة 
بةغدا،  لة  كورد  يةكإيزيي  دةكات:  ئةوة  بؤ 
دةسةآلت  ضاكةيةكء  بكرَيتة  نيية  شتَيك 
جيا  بة  ئةطةر  بؤية  بفرؤشَيتةوة،  بةوانى 
ئةسأل  نييةء  تؤمةت  ئةوة  بةغدا،  بؤ  بضن 
ئةوةية بة جيا بضينة بةغدا، هةروةك دةَلَيت: 
هةر  كة  مينبةرةية  ئةو  عَيراق،  »ثةرلةماني 
طوشارى  بكرَيتء  مافي  ثَيشَيلي  اليةنَيك 
بؤ  هةية  ب��ؤي  بكرَيت،  دروس��ت  لةسةر 
بةكاريبهَينَيت،  مافةكانيان  لة  بةرطريكردن 
نةبووةو  تايبةتمان  داخوازييةكى  هيض  ئَيمة 
سياسييء  ضاكسازيي  داواى  تةنيا 

شةفافييةت لة بودجةء نةهَيشتنى طةندةَلييء 
ثَيشمةرطةمان  هَيزى  يةكخستنةوةى 
بةرذةوةنديي  لة  داوايانة  ئةو  ئايا  كردووة، 
دوو  ئةو  تةنانةت  كوردء  كَيشةى  خةَلكء 
تةمةنى  بيانةوَيت  ئةطةر  نين  حيزبةشدا 
ئةوانن  بؤية  درَيذبكةن،  خؤيان  سياسيي 
مةنزألء  بطةنة  دوايانة  ئةو  ناهَيَلن  كة 
دةيانةوَيت ئَيمة مؤر بؤ ئةجَيندا حيزبييةكةى 
ئَيمةوة  رَيطةى  لة  بةغداء  لة  بكةين  ئةوان 

شةرعييةت بة كارةكانى خؤيان بدةن«.
ئةو  »ط���ؤإان،  بةوةشكرد:  ئ��ام��اذةي 
هةنطاوةي ناوةء ئةوانيش دةتوانن هةنطاوي 
جديي بؤ ضاكسازييء كاراكردنى ثةرلةمان 
حيزبةوة  دةستى  لة  بإيارةكان  بنَينء 
هةنطاوةش،  بةو  حكومةت،  بؤ  بطةإَينةوة 
طؤإان،  ساحةى  دةخةنةوة  تؤثةكة  ئةوان 
طؤإان  ئةوةتا  بَلَين،  هةية  بؤيان  كاتة  ئةو 

ناطةإَيتةوة ناو ئيئتيالفةكة«.

راثــــؤرت
hewal.rozhnama@gmail.com

6 سةرؤكى حكومةتء وةزيرةكان وةآلمي ثةرلةمانتاران نادةنةوة

ذمــارة )606( سَيشةممة 2010/11/2 4

ضووني طؤإان بؤ ناو ئيئتيالفةكة، تا ئةو ساتة هةَلة نةبووةء جؤرَيك بووة 
لة تاقيكردنةوةى ئةطةرة سياسييةكان، بةآلم كاتَيك دةزانَيت لةطةأل  طوتارء 

ستراتيذى سياسيدا يةكناطرَيتةوة، كشانةوة هةنطاوَيكى طونجاوة

بؤضى طؤأان لة ئيئتيالفةكة كشايةوة؟

پةيامي سةرةكيي بزووتنةوةي گؤإان لة هةَلمةتي هةَلبژاردني پةرلةماني عَيراقدا، 
گؤإيني نوَينةرايةتيي حيزبيي بوو بة نوَينةرايةتيي نةتةوةيي.

لةاليةن  پَيشَيلكارييةي  ناحةقي و  هةموو  ئةو  سةرباري  روانگةيةوة،  لةو  هةر 
بةشدارييةكي  گؤإان  كرا،  لةهةَلبژاردنةكاندا  گؤإان  بزووتنةوةي  بة  دژ  دةسةآلتةوة 
ئةو  لةسةر  كرد،  كوردستانييةكاندا  فراكسيؤنة  ئيئتيالفي  لةپَيكهَيناني  كاريگةري 
پَيشمةرجي  بة  كة  ئةنجامبدرَيت،  هةمةاليةنة  چاكسازيي  لةكوردستاندا  كة  بنةمايةي 

يةكإيزيي و يةكدةنگيي كورد دادةنرَيت لةبةغدا.
چاكسازيي  بؤ  پإؤژةيةكي  )2010/8/16(دا،  لة  گؤإان  بزووتنةوةي  لَيرةشةوة، 
ئةنجومةني  سةرؤكي  هةرَيم و  سةرؤكي  بةردةمي  خستة  كوردستان  لة  سياسيي 
وةزيران، كة خؤي لة داخوازيية سةرةكييةكاني خةَلكي كوردستان و برةودان بةپرؤسةي 
ديموكراسي لة هةرَيمي كوردستاندا دةبينَيتةوة، كة گرنترينيان سآ ياساي  سةرةكين 
كة دةبنة كؤَلةكةي  دامةزراندني  سيستمَيكي  ديموكراتي ، وةك هةمواركردني پةيإةوي 
ناوخؤو كاراكردني پةرلةمان و بةدامةزراوةكردني هَيزة چةكدارةكاني كوردستان كة 
كاري  لة  رَيگرتن  هةروةها  نيشتمانيي و  هَيزي  بكرَينة  بةحيزبةوة  سةر  چةكداري  لة 
حكومةت و  دامودةزگاكاني  لة  حيزب  دةستتَيوةرداني  لة  دامةزراوةيةو  لةو  حيزبيي 
رادةربإين و زؤري  ئازاديي  زامنكردني  ياساو  بةپَيي   حيزبةكان  بودجةي   رَيكخستني  
ديكةش، كة بؤ هةر يةكَيكيان فراكسيؤني گؤإان لة پةرلةماني كوردستان، پرؤژةياساي 

تايبةتي پَيشكةش كردووة.
ئةو  جَيبةجَيكردني  بؤ  بووين  دةسةآلت  جديي  هةنگاوي  چاوةإَيي  لةكاتَيكدا  ئَيمة 
كوردي  نوَينةرايةتيي  يةكإيزيي  يةكدةنگيي  و  بةدَلنياييةوة  كة  چاكسازيية  بةرنامة 
بةرةوپَيش  كوردستان  هةرَيمي  لة  ديموكراسيشي  ئةزمووني  دةپاراست و  لةبةغدا 
دةبردو ژياني هاوآلتييانيشي لةهةموو بوارةكاندا بةرةو ئاستَيكي باشتر دةبرد، بةآلم 
دةسةآلت  گؤإان،  بزووتنةوةي  پةرؤشييةكي  هةوأل  و  هةموو  سةرباري  بةداخةوة، 
نةك هةر ئةو بةرنامة چاكسازييةي جَيبةجآ  نةكرد، بةَلكو تةگةرةي زياتري لةبةردةم 
يةكإيزيي و تةبايي اليةنة سياسييةكاني كوردستاندا دروستكرد، كة ديارترينيان هةوَلي 
ئةمة  لةكوردستاندا،  راپرسيية  هةَلبژاردنء  باآلي  دةستةي  پرؤژةياساي  سةپاندني 
لةكاتَيكدا كة چةندين پرؤژةياساي گرنگ لةبةردةم پةرلةمان بوون بؤ گفتوگؤكردن و 
دةسةآلت و  هةتاهةتايي  قؤرخكردني  بؤ  هةوَلة  ئةم  پَيمانواية،  ئَيمة  پةسةندكردنيانء 

زةوتكردني ئيرادةو مافي هاوآلتييانة لةدةستنيشانكردني نوَينةرةكانيان.
كارنامةي  نةكردني   جَيبةجآ  كات و  بةفيإؤداني  لة  دةسةآلت  بةردةوامبووني 
كوردستانداو  سياسييةكاني  هَيزة  لةنَيوان  بَيمتمانةيي  قووَلكردنةوةي  چاكسازيي و 
بةكارهَيناني ئيئتيالفي فراكسيؤنة كوردستانييةكان بؤ مةبةست و دةستكةوتي حيزبيي  
بةردةوام  لةهةمان كاتيشدا  ئيئتيالفة بكشَيينةوة، بةآلم  لةو  ناچاردةكات  ئَيمة  خؤيان، 
دةبين لة هةوَلةكانمان بؤ داكؤكيكردن لة ماف و داخوازييةكاني گةلةكةمان و چةسپاندني 

ديموكراسي و پرةنسيبي شةراكةتي كورد لة حوكمإانيي عَيراقدا.

بزووتنةوةي گؤإان
2010/10/29

راطةياندني بزووتنةوةي طؤإان
سةبارةت بة كشانةوةي لة ئيئتيالفي 

فراكسيؤنة كوردستانييةكان

فؤتؤ: ناسيح عةلى خةيات طؤإان بانطةشةى ئةوةى كرد كة بؤ ميللةت كؤشش دةكات نةك ثلةوثاية 



سازدانى: ثشتيوان سةعدوَلآل

د. نةجمةدين كةريم، ئةندامى 
مةكتةبى سياسيى يةكَيتيى نيشتمانى 

كوردستانء يةكَيك 
لة نوَينةرانى ثارَيزطاى كةركوك 
لة ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراق، 

ثَييواية، زةمانةتى جَيبةجَيكردنى 
داخوازييةكانى كورد بريتيية 

لة بةهَيزكردنى ناوخؤى كوردستانء 
ضةسثاندنى ديموكراسييةت 

لة هةرَيم.
د. نةجمةدين كة لة هةمانكاتدا 

بةرثرسى ثةيوةندييةكانى يةكَيتيية، 
دَلخؤشة بةوةي طرذييةكانى نَيوان 

يةكَيتىء طؤإان زؤر كةمبوونةتةوةء 
ضاوةإواني باشتربووني ثةيوةندييةكان 

دةكات.

ئةمريكاوة  لة  ساَلَيكة  نزيكةى  رؤذنامة: 
طةإاونةتةوة، بارودؤخى ئَيستاى كوردستان 

ضؤن هةَلدةسةنطَينيت؟
كةموكووإيىء  كوردستان  هةرَيمى   *
طشتيى  بةشَيوةيةكى  بةآلم  هةية،  كَيشةى 
ئةو  لةطةأل  دةإواتء  ثَيشةوة  ب��ةرةو 
ئةمإؤ  هةن،  كوردستاندا  لة  كة  كَيشانةى 
كة  كوردستاندا  لة  دروستبووةء  واقعَيك 
ئؤثؤزسيؤن  ئَيستا  نييةء  حيزب  دوو  تةنيا 
ئؤثؤزسيؤنة  ئ��ةم  ه��ةرض��ةن��د  ه��ةي��ة، 
بوونى  بةآلم  ناكرَيت،  بؤ  شتَيكى  هةموو 
ئؤثؤزسيؤن طرنطةء دةتوانَيت رؤَلَيكى باش 
ببينَيت بؤ ثَيشخستنى هةرَيم، دةبَيت بوونى 

ئؤثؤزسيؤنمان ثَيخؤشبَيت.
سياسى  ذيانى  قؤناغةى  لةم  رؤذنامة: 
زةروورةتى  كوآ  تا  ضاكسازيى  هةرَيمدا، 

هةية؟
ضاكسازيى  قؤناغَيكدا  هةموو  لة   *
ئازاديىء  بة  طرنطى  دةبَيت  ثَيويستةء 
س���ةروةرب���وون���ى ي��اس��ا ب���دةي���ن، لة 
سةرةتاى  كة  هةَلبذاردنى)2009/7/25(دا 
خةَلكَيك  بوو،  ئؤثؤزسيؤن  دروستبوونى 
لة ناو يةكَيتىء ثارتى بةشَيوةيةكى جياواز 
ئؤثؤزسيؤنة  ئةو  لةطةأل  هةَلسوكةوتيان 
لة  كة  هَيزةى  ئةو  نةياندةويست  دةكردء 
ثةرلةمانء حكومةت هةيانة لَيى كةمببَيتةوة، 
ئؤثؤزسيؤن،  دةركةوتنى  دةبينين  بةآلم 
نةك مةترسيية بؤسةر كوردستان، بةَلكو لة 
ناوخؤء دةرةوة رووى كوردستانى جوانتر 
طوَيمان  فَيرببين  دةبَيت  بؤية  ك��ردووة، 
دةبَيت  بَيت،  رةخنة  جياوازء  قسةى  لة 
بةو  ئؤثؤزسيؤن  ثَيشنيازى  بؤضوونء 
بة خةَلكى  شَيوةية وةربطيرَيت كة خزمةت 
مةدةنييانة  ثَيويستة  دةكاتء  كوردستان 

مامةَلة لةطةأل ئؤثؤزسيؤن بكرَيت.
ئؤثؤزسيؤن  ئ��ةداى  رؤَلء  رؤذن��ام��ة: 
لةهةمبةر ثرسة نيشتمانيىء حوكمإانييةكةدا 

باش دةبينيت؟
هةبووة،  كةموكووإيى  ئؤثؤزسيؤن   *
كوردستاندا  لة  ئؤثؤزسيؤنةى  ئةو  بةآلم 
سوودبةخشةء  ئؤثؤزسيؤنَيكى  هةية، 
بووةتةهؤى ثةرةثَيدانى ذيانى ديموكراسى 
دةكات  كةسانة  لةو  واش  كوردستانداء  لة 
بةإَيوةدةبةن،  هةرَيم  حكومةتى  ئةمإؤ  كة 
ثَيشتر  بكةنةوة كة  لة هةندَيك مةسةلة  بير 

بيرى لَي نةكراوةتةوة.
رؤذنامة: )2(ساأل ثَيش ئَيستا، مام جةالل 
لة  حيزب  جياكردنةوةى  بؤ  ثرؤذةيةكى 
ئَيستا  تا  ب��ةآلم  ثَيشكةشكرد،  حكومةت 
بؤضى  هؤكارةكةى  ن��ةك��راوة،  جَيبةجآ 

دةطةإَينيتةوة؟
بةإَيز  ثرؤذةيةى  ئةو  ب��ةداخ��ةوة،   *
لةكاتَيكدا  نةكرا،  جَيبةجآ  ج��ةالل،  مام 
هؤكارى  طرنطة،  باشء  زؤر  ثرؤذةيةكى 
دووئ��ي��دارةي��ى  ب��ؤ  نةكردنى  جَيبةجآ 
دةطةإَيتةوة، لة ئَيستادا بةناو يةك ئيدارةين، 
ئةو  ئةطةر  ئيدارةين،  دوو  واقيعدا  لة  بةآلم 
بةرذةوةنديى  لة  جَيبةجَيبكرَيت،  ثرؤذةية 
خةَلكانة  ئةو  بؤية  دةدرَي��ت،  خةَلكانَيك 
يةكةم  ثلةى  بة  دروستدةكةن،  بؤ  كؤسثى 
لةسةر  جةخت  يةكَيتيية  سةرشانى  ئةركى 
بكاتةوة، هةرضةند  ثرؤذةكة  جَيبةجَيكردنى 
دةزانين جَيبةجَيكردنى زؤرى دةوَيت، بةآلم 
بنرَيت، خةَلك  بؤ  هةنطاوى جديى  ثَيويستة 
بؤ ئةوة دةنطى بة يةكَيتى داوة تا خزمةتى 

لةبةر  كة  ناكرَيت،  بةوة  خزمةتيش  بكات، 
خاترى شةخسء طرووثَيك كارة باشةكان 
جَيبةجآ نةكرَينء بارودؤخةكة وةكو خؤى 

بهَيَلرَيتةوة.
بةرثرسى  ب��ةوث��َي��ي��ةى  رؤذن���ام���ة: 
ثةيوةندييةكانى يةكَيتيشن، ئاساييكردنةوةى 
يةكَيتى  ط��ؤِرانء  نَيوان  ثةيوةندييةكانى 

طةيشتووةتة ض ئاستَيك؟
سكةوة  يةك  لة  يةكَيتى،  ط��ؤإانء   *
هاتوونةتة دةرةوة، يةكَيتىء طؤإان خوَينيان 
من  نزيكة،  لةيةكةوة  برايةتييان  تَيكةَلةء 
دَلخؤشم بةوةى كة ئَيستا طرذييةكان زؤر 
تؤمةتانةى  هَيرشء  ئةو  كةمبوونةتةوةء 
ئَيستا  يةكتر،  ثاأل  دةدران��ة  ثَيشووتر  كة 
ثةيوةندييةكان  نةماونء ضاوةإان دةكرَيت 

باشتر بن.
قةيرانة  ئةو  سةر  بابَيينة  رؤذنامة: 
سياسييةى لةعَيراق هةية، بة راى ئَيوة كورد 
باشة  دروستبكات  حكومةت  ماليكى  لةطةَل 

يان لةطةَل عةالوى؟
* لة دواى هةَلبذاردنةوة، ئَيمة لة شاندى 
وةرةقةيةكمان  ك��وردى،  دانوستانكارى 
كردووةء  عَيراقييةكان  اليةنة  بة  ثَيشكةش 
لةطةأل  ك��ؤب��وون��ةوةم��ان   )30( نزيكةى 
ك��ردووةء  عَيراقييةكاندا  اليةنةسياسيية 
نزيكةى )50( كؤبوونةوةمان لةنَيو خؤماندا 
ليستى  لةطةأل  توانيومانة  ئَيستا  تا  كردووة، 
دةوَلةتى ياسا لةسةر داخوازييةكانى كورد 
ليستى  نةبَيت،  خاأل  يةك  تةنيا  رَيكبكةوين، 

عَيراقييةكاندا  خاَلة  لة  هةرضةند  عَيراقيية 
ئامادةييان  ئَيستا  تا  بةآلم  ئَيمةداية،  لةطةأل 
داخوازيية  جَيبةجَيكردنى  بؤ  نةداوة  ثيشان 
سةرةكييةكانى ئَيمةء رَيكنةكةوتووين، بؤية 
ليستى  لة  نزيكترة  ياسا  دةوَلةتى  لة  كورد 
عَيراقيية. ئَيمة رَيز لة ئةياد عةالوى دةطرينء 
ليستةكةى  خؤىء  بةآلم  خؤشماندةوَيت، 
)140(ء  م��ادةى  جَيبةجَيكردنى  لةطةأل 
داخوازيية سةرةكييةكانى كورددا نين، بؤية 
ضةند الى ئَيمة خؤشةويست بَيت، ئةوان لة 
طرنطة،  ئَيمةوة  بةالى  ئةوةى  دوورن،  ئَيمة 
نةك  كوردة،  داخوازييةكانى  جَيبةجَيكردنى 

شةخسء كةسايةتى.
ثَيطةى  دةكرَيت،  ئةوة  باسى  رؤذنامة: 
ثَيتواية  الوازتربووة،  قؤناغةدا  لةم  كورد 
عَيراقدا،  سياسيى  ث��رؤس��ةى  لة  ك��ورد 

كاريطةرييةكى بةرضاوى هةبَيت؟
* ث��َي��ط��ةى ك���ورد، ن��ة ب��ة ذم���ارةى 
بة  نة  عَيراقة،  ثةرلةمانى  كورسييةكانى 
عَيراقدا  لة  كة  ثؤستانةية  ئةو  ذم��ارةى 
كة  لةوةداية  كورد  ثَيطةى  وةرياندةطرَيت، 
كوردستان  عَيراقداء  لة  دووةمة  نةتةوةى 
دةستوورى  لة  كة  فيدراَليية  هةرَيمَيكى 
ليستى  نة  ئةمإؤ  ثَيدانراوة،  دانى  عَيراقدا 
هاوثةيمانيى  ليستى  ن��ة  عَيراقييةء 
رَيكبكةون،  ثَيكةوةش  ئةطةر  نيشتمانيى، 
ثَيكبهَيننء  حكومةت  ناتوانن  كورد  بةبآ 
كورد  ثشتيوانيى  بة  تةواويان  ثَيويستى 
داهاتوو،  حكومةتى  ثَيكهَينانى  بؤ  هةية 
نابينم،  الواز  بة  ك��ورد  ثَيطةى  من  بؤية 
شَيوازى  بة  داهاتوو  رووداوةكانى  بةآلم 
كاركردنى خؤمانةوة بةندة، ئةطةر بةشوَين 
داخوازييةكامانةوة نةضين، رَيكةوتنةكانمان 
ساَلى  ثَينج  دةمَيننةوة،  كاغةز  لةسةر  تةنيا 
ثَيشتريش  سةلماندووةء  ئةوةى  رابردوو 
بةآلم  ه��ةب��ووة،  ن��ووس��راو  رَيككةوتنى 
نةكراوةو راستة حكومةت سست  جَيبةجآ 

بووة، بةآلم خؤيشمان سست بووين.
جَيبةجَيكردنى  طرةنتى  رؤذن��ام��ة: 

داخوازييةكانى كورد لة ضيداية؟
كة  ن��ي��ي��ة  ط��رةن��ت��ي��ي��ةك  ه��ي��ض   *
رةنطة  بكرَين،  جَيبةجآ  رَيككةوتنةكانمان 
رَيكدةكةوين سبةينآ  لةطةَليدا  اليةنةى  ئةو 
ثةشيمان ببَيتةوةو كؤسث بؤ جَيبةجَيكردنى 
زةمانةتى  دروستبكات،  خواستةكانمان 
جَيبةجَيكردنى داخوازييةكانى كورد، بريتيية 
ضةسثاندنى  كوردستانء  بةهَيزكردنى  لة 
ديموكراسييةتء دامةزراندنى دامودةزطا لة 
لة  كة  كةسانةى  ئةو  هةروةها  كوردستان، 
دةبَيت  وةردةطرن،  حكوميى  ثؤستى  بةغدا 
خةَلكانَيك  شياوبنء  تواناء  بة  كةسانَيكى 
خةَلكى  راستةقينةى  نوَينةرايةتى  كة  بن 
سةرجةم  كة  جطةلةوة  بكةن،  كوردستان 
حكومةتى  ثةرلةمانء  لة  كورد  نوَينةرانى 
كؤبوونةوةى  يةكتربنء  ئاطادارى  عَيراقي، 
هةمانكاتيشدا  لة  هةبَيتء  بةردةواميان 
نَيوان  لة  بةهَيز  ثةيوةندييةكى  ثَيويستة 

نوَينةرانى كورد لة بةغداء هةرَيمدا هةبَيت.
كةركوكء  مةسةلةى  ثَيويستة  رؤذنامة: 
ناوضةدابإَينراوةكان لة كوَيى دانوستانةكانء 

داخوازييةكانى كورددا بَيت؟
راب���ردوودا،  ساَلى  ض��وار  لة  ئَيمة   *
مةسةلةى  بة  بةرامبةر  كةمتةرخةميمان 
هةبووةو  ناوضةدابإَينراوةكان  كةركوكء 
لة ساَلى)2006( كاتَيكدا  لة  نةبووين،  جديى 

ماليكى  حكومةتةكةى  دةمانتوانى  دا 
فشارمان  كاتةدا  لةو  ئةطةر  بإووخَينين، 
لة  م��ادةى)140(  ئَيستا  بكرداية،  ماليكى  لة 
قؤناغَيكى تردا بوو، قؤناغى رابردوو هةلَيك 
بوو كة كورد نةيقؤستةوة، لةطةأل ئةوةشدا 
لةدةستدا  هةلةمان  ئ��ةو  قؤناغةدا  ل��ةم 
مادةى)140(  كة  وابكةين  دةتوانين  ماوةو 
دةبَيت،  ب��ةوة  ئةويش  بكرَيت،  جَيبةجآ 
ئةولةوياتى  لة  هةمووكات  مةسةلةية  ئةو 
كارةكانمان بَيتء بةردةوام بيرى حكومةتى 
لة  كشانةوة  فشارى  كارتى  بهَينينةوةو 
دةبَيت  هةروةها  بةكاربهَينين،  حكومةت 
ئَيمة لة كةركوكء ناوضةدابإَينراوةكانى تر، 
توركمان  بةتايبةتى  ترء  اليةنةكانى  بإواى 
ثاساوَيكمان  هيض  نزيكبكةينةوة،  خؤمان  لة 
دذايةتى  توركمان  ئةمإؤ  كة  بةوةى  نيية 
ئةوة  دةكات،  م��ادةى)140(  جَيبةجَيكردنى 
هةَلةو كةموكووإيى خؤمان بووة، مةبةستم 
لةطةَلمان  توركمان  هةموو  كة  نيية  ئةوة 
دةتوانين  خزمةتطوزاريى  بة  بةآلم  بَيت، 
هةَلوَيستي بةشَيكى زؤرى خةَلكى توركمان 
كاركردنى  شَيوةى  ثَيويستة  بطؤإين، 
خؤمان بطؤإينء دؤستى كورد ثةيدابكةين، 
باشتربكةين،  شارةكة  ئيدارةى  ئةطةر 
خةَلكى شارةكة بة سةرجةم ثَيكهاتةكانيةوة 

لةطةَلماندا دةبنء ئةوكاتةش جَيبةجَيكردنى 
مادةى)140( ئاسانتر دةبَيت.

رؤذنامة: كةواتة، ثَيتواية كة ئيدارةكردنى 
كوردةوة،  لةاليةن  ناوضانة  ئةو  كةركوكء 
ضارةسةرنةكردنى  بؤ  ب��ووة  هؤكارَيك 

كَيشةكان؟
* بمانةوَيتء نةمانةوَيت، خةَلك، ئيدارةى 
كةركوك بة ئيدارةى كورد دادةنَيتء لةسةر 
رابردوو،  ساَلى  حةوت  لة  حسابة،  كورد 
كةركوك  ئ��ي��دارةى  ب��ؤ  كؤسثى  ب��ةغ��دا 
بووة،  كؤسث  حيزبايةتيش  دوستكردووةء 
خؤيشى  ك��ةرك��وك  ئ��ي��دارةى  ه��ةروةه��ا 
كؤسثى بؤ خؤى دروستكردووة، ثةيوةنديى 
نَيوان ثارَيزطاء ئةنجومةنى ثارَيزطا خراثة، 
ئيداريى  بةرثرسانى  ثارَيزطاء  ئةنجومةنى 

وةكو ثَيويست بة كارى خؤيان هةَلنةساون، 
وايكردووة كة دذايةتيى مادةى)140(  ئةمة 
)12(مليار  مانطة  نموونة حةوت  بؤ  بكرَيت، 
دينار بؤ ثاككردنةوةى كةركوك دةرضووة، 
لة كاتَيكدا  تا ئَيستا تةرخان نةكراوة،  بةآلم 
كةركوك بووة بة زبَلخانةء كةموكووإييةكى 
زؤر هةية، خةَلكةكةى بة كوردء توركمانء 
خةَلكيش  بَيئومَيدبوون،  بَيزارء  عةرةبةوة 
ضونكة  ب��َي��زارب��وون،  كة  خؤيانة  مافى 

بةرثرسة كوردةكان دوورن لة خةَلكةوة.
رؤذنامة: نالةباريى بارودؤخى كةركوكء 

ناوضةدابإَينراوةكان لةضيدا دةبينيتةوة؟ 
ناوضةدابإَينراوةكان،  كةركوكء  لة   *
ئَيستا  دروستبووة،  نالةبار  بارودؤخَيكى 
ئةو  هةموو  دروستبووة،  ثَيضةوانة  كؤضى 
رذَيمى  رووخاندنى  دواى  كة  كوردانةى 
موسألء  كةركوكء  بؤ  ضوونةتةوة  بةعس 
جةلةوالء سةعديةء قةرةتةثةء خورماتوو، 
ئَيستا بؤ كوردستان كؤض دةكةن، هةروةها 
لة ماوةى رابردوودا، خةَلكَيكى زؤرى غةيرة 
كةركوكى لة كةركوك دامةزراون، جطة لةوة 
لة ماوةى ضةند ساَلى  زانيارييةكان،  بةثَيى 
عةرةب  خَيزانى  7(هةزار   -  5( راب��ردوودا 
هاتوونةتة كةركوكء ناوضةكانى سنوورى 
بارودؤخيان  هةمان  ديالةش  ثارَيزطاى 

سةر  بؤ  مةترسى  بارودؤخة  ئةم  هةية، 
دروستكردووةء  ناوضانة  ئةو  ئايندةى 
ئةنجومةنى  ثارَيزطارء  بةزوويى  ثَيويستة 
ثارَيزطاى كةركوك ئةو بارودؤخة رابطرنء 

ضارةسةرى بكةن.
ثارتى  يةكَيتىء  دةوترَيت،  رؤذنامة: 
كوردةكانى  بةرثرسة  طؤإينى  بةنيازى 

شارةكةن، ئةمة تاضةند راستة؟
خةَلكى  ثَيويستةء  طؤإانكاريى   *
كةركوكيش طؤإانكارييان دةوَيت، من لَيتى 
كوردةكان  بةرثرسة  طؤإينى  ناشارمةوة، 
ئةوةى  باسكراوة،  كؤبوونةوةكانماندا  لة 
هةر  ئَيستادا  لة  كة  ئةوةية  طرنطة،  كة 
ثَيويستة  دةك��رَي��ت،  كة  طؤإانكارييةك 
ئةو  دةبَيت  ديراسةبكرَيتء  ب��ةوردي��ى 
يةكتردا  لةطةأل  دادةنرَين،  كة  كةسانةى 
بكرَيتء  لَي  تةواويان  ثشتيوانيى  تةبابنء 
لةطةأل ئةوةشدا ثَيويستة حيزب دةستنةخاتة 
ضؤن  كة  بزانرَيت  دةبَيت  كارةكانيانةوة، 
شوَينيان  لة  كآ  دةكرَيتء  طؤإانكاريى 
لةو  بؤ دةرب��ازب��وون  ب��ةآلم  دادةن��رَي��ت، 
ئةنجامدانى  ميكانيزم،  باشترين  بارودؤخة، 
ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  ه��ةَل��ب��ذاردن��ى 

كةركوكة.

ضـاوثـَيكـــةوتن
hewal.rozhnama@gmail.com

7ذم��ارة )606( سَيشةممة 2010/11/2
د. نةجمةدين كةريم، ئةندامى )م.س(ى يةكَيتى:

ئؤثؤزسيؤن سوودبةخشةو رووى كوردستانى جوانتر كردووة

لة ئَيستادا بةناو 

يةك ئيدارةين، 

بةآلم لة واقيعدا 

دوو ئيدارةين

ثةيوةنديى نَيوان 

ثارَيزطارء سةرؤكى 

ئةنجومةنى ثارَيزطاى 

كةركوك، خراثة

كورد لة دةوَلةتى 
ياسا نزيكترة 
تا لة ليستى 

عَيراقيية

زةمانةتى جَيبةجَيكردنى 
داخوازييةكانى كورد

بةهَيزكردنى 
كوردستانء ضةسثاندنى 

ديموكراسييةتء 
دامةزراندنى 

دامودةزطاية لة هةرَيم

كةركوك بووة بة زبَلخانة

د. نةجمةدين كةريم، لة ساَلى )1949(
لة كةركوك لةدايكبووة.

لة  كوردة  ئيستيتؤى  دامةزرَينةرى 
ئةمريكا

دامةزرَينةرانى كؤنطرةى  لة   يةكَيكة 
نيشتمانيى كورد لة ئةمريكا



راثؤرتى: سةنطةر جةمال

ناكؤكييةكانى فراكسيؤنةكانى ئؤثؤزسيؤنء 
خؤثيشاندان  ثرؤذةياساى  لةسةر  دةسةآلت 
ثةرلةمانى  كؤبوونةوةى  كوردستاندا،  لة 
طفتوطؤكانيش  كؤبوونةوةو  دواى  دواخست، 
ئةندامانى  لة  زؤرَيك  ثَييانواية؛  ئؤثؤزسيؤن 
فراكسيؤنى دةسةآلت كار بؤ سنوورداركردنى 
بةو  ئ��ةوةش  دةك��ةن،  ديموكراسى  ئازادييء 
»كؤتءبةند«ةى لةبةردةم ياساى خؤثيشانداندا 

ثَيشنيازيان كردووة.
بؤ  بإيار  ثرؤذة  دوو  رابردوودا  ماوةى  لة 
رَيكخستنى خؤثيشاندان لة هةرَيمى كوردستان 
ئاراستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان كرا، يةكَيكيان 
كؤمةَلطةى  رَيكخراوى  ضوار  هاوكاريى  بة 
ط��ؤإان��ةوة  فراكسيؤنى  ل��ةالي��ةن  م��ةدةن��ى 
ليستى  لةاليةن  تريش  ئ��ةوةى  ثَيشكةشكرا، 
هةرضةندة  ك��را،  ثَيشكةش  كوردستانييةوة 
ثةرلةمانى  كؤبوونةوةى  لة  رابردوو  هةفتةى 
خراية  خؤثيشاندان  ثرؤذةياساى  كوردستاندا 
ضوار  هةر  ناكؤكييةوة  بةهؤى  ب��ةآلم  روو، 
م��رؤظء  مافى  ناوخؤو  ياساييء  ليذنةى 
ماوةى  لة  كة  راسثَيردران،  كؤمةَلطةى مةدةنى 
هةفتةيةكدا كؤبوونةوة بكةنء راثؤرتى هاوبةش 
هةروةك  بكةن،  ئامادة  ثرؤذةكةوة  بارةى  لة 
ليذنةكاندا  لةنَيوان  كؤبوونةوانةى  زنجيرة  ئةو 
فراكسيؤنةكانى  نوَينةرانى  كة  ئةنجامدران 
نةطةيشتنة  تَيداية،  ئؤثؤزسيؤنيان  دةسةآلتء 
بة  جةوهةريى  خاَلَيكى  ضةند  رَيككةوتنَيكء 
ثةرلةمانتاران  وةك  مانةوة،  هةَلواسراويى 
دياريكردنى  لةسةر  دةبَيت  كاريطةريى  دةَلَين؛ 

سيستمى ديموكراسى.
ثةرلةماندا  ك��ؤب��وون��ةوةى  لة  دوَينَيش 
يةكةم  مادةى  تةنيا  خوَيندرايةوةو  راثؤرتةكة 
ثَيكهاتووةء  برطة   )6( لة  كة  تاووتوَيكرا 
طفتوطؤكانء ثةسةندكردنةكةى بؤ دانيشتنةكانى 

ديكة درَيذة دةكَيشَيت.

خاَلة ناكؤكةكان 
هةندَيك  راسثَيردراوةكان  ليذنة  هةرضةندة 
خاَلة  بةآلم  كرد،  ضارةسةر  ناكؤكييةكانيان  لة 
مانةوة،  بة ضارةسةرنةكراويى  جةوهةرييةكان 
وةرنةطرتنى  يان  وةرطرتن،  طرنطترينيان  كة 
روودانى  كاتى  لة  رَيكخةران  سزاى  مؤَلةتء 

بارطرذيىء ثاراستنى ئةمنيى خؤثيشاندانةكان.
نةريمان عةبدوَلآل، ثةلةمانتارى فراكسيؤنى 
ئةنجومةنة  ن��اوخ��ؤء  ليذنةى  ل��ة  ط���ؤإان 
ئؤثؤزسيؤن  دةكات؛  لةوة  باس  خؤجَيييةكان، 
ثةرلةمانتارى  هةندَيك  لةطةأل  طشتيى  بة 
ئةنجامدانى  رايانطةياند؛  دةس��ةآلت  ليستى 
مؤَلةت  وةرطرتنى  بة  ثَيويست  خؤثيشاندان 
ناكات، بةَلكو تةنيا ئةو ليذنةيةى سةرثةرشتى 
خؤثيشاندانةكة دةكات حكومةت ئاطادار بكاتةوة 
»بةآلم  دةدرَي��ت،  ئةنجام  خؤثيشاندان  لةوةى 
بةشَيكى ليستى دةسةآلت ثَيداطريى لةوة دةكةن 

مؤَلةتى حكومةتى هةبَيت، ئَيمة ثَيمانواية رةنطة 
هةبَيتء  كاريطةريى  شةخسى  ئيجتيهادى 
رَيطريى بكات، ئةوةش رَيطرييةكى طةورة دةبَيت 
ئاماذةى  كوردستاندا«،  لة  ئازاديى  لةبةردةم 
رةزامةنديى  ب��ووةوة  ساخ  ئةطةر  بةوةشدا؛ 
هةبَيت، دةبَيت خؤثيشاندانى لةناكاو بةدةربَيت 

لة مؤَلةت وةرطرتن.
سةليم،  سةمير  دي��ك��ةوة،  ل��ةالي��ةك��ى 
ثَيويستى دةزانَيت  بة  ثةرلةمانتارى يةكطرتوو، 

كؤتوبةندةكان هةَلبطيرَيتء بؤ رؤذنامة دةَلَيت؛ 
بةوة  ثَيويست  ثَييواية  ئؤثؤزسيؤن  »ئاراستةي 
بة  مؤَلةتدان  لة  ببينَيت  رؤأل  دةسةآلت  نةكات 
بةو  دةسةآلت  ئاراستةى  بةآلم  خؤثيشاندان، 
بإواش  نابَيت«،  مؤَلةت  بةبآ  كة  شَيوةيةية 
رةتكردنةوةى  دةسةآلتةكانى  دةبَيت  واي��ة 
خؤثيشاندان دياريبكرَيت، بؤ ئةوةى ئيحتيكارى 
حيزبييةكان  ثَيوةرة  ميزاجطةرايىء  سياسيىء 
رؤأل نةبينَيت لة سنوورداركردنء مؤَلةت نةدانى 
جموجؤَلة سياسييةكاندا، هةروةها »دةستنيشانى 

حاَلةتةكانى رةتكردنةوة بكرَيت«.
رؤذى  كة  لةكاتَيكداية  نارةزاييانة  ئةو 
 )25( لة  زياتر  راب���ردووش  يةكشةممةى 
رَيكخراوى كؤمةَلطةى مةدةنى، ياداشتَيكيان داية 
كوردستان  ثةرلةمانى  سلَيمانى  نووسينطةى 
دةربضَيت  شَيوةيةك  بة  ياساكة  ئ��ةوةى  بؤ 
ئاستةنط  نةكاتةوةو  بةرتةسك  ديموكراسى 

خؤثيشاندةران،  ب��ةردةم  نةخاتة 
بة  ئةوةش 

كؤتوبةندنةكردنى  م��ؤَل��ةتء  وةرنةطرتنى 
رَيكخةرانى خؤثيشاندانةكان.

كؤتوبةندكردنى رَيكخةرانى 
خؤثيشاندان

ثرؤذةكةية،  ناوى  ناكؤك  ديكةى  خاَلَيكى 
ئةوةش لةنَيوان ئةوةى ياساكة تةنيا خؤثيشاندان 
يا كؤبوونةوةشى لةطةأل دابَيت، هةروةك  بَيت، 
ك��ردووة  قووَلتر  ناكؤكييةكانى  ئ���ةوةى 

رَيكخةرانى  ئةستؤى  خستنة  لَيثرسراوَيتى 
رووداوَي��ك��ى  ه��ةر  لةكاتى  خؤثيشاندانةكة 

نةخوازراو و بارطرذيدا.
لةو رووةوة نةريمان وتى: »بةشَيكى ليستى 
دةسةآلت ثَييانواية؛ دةبَيت ياساى خؤثيشاندانء 
كؤبوونةوةى طشتيى بَيت، بةآلم ئَيمة ثَيداطريمان 
لةوة كرد كة دةبَيت تةنيا رَيكخستنى خؤثيشاندان 
بقؤزرَيتةوة،  ئ��ةوةش  دةكرَيت  ضونكة  بَيت، 
دةسةآلت هةر كاتَيك بيةوَيت لَيثَيضينةوة بكةنء 

نةهَيَلن كؤبوونةوة بكرَيت«.
رَيكخةرى  ئةوةين  دذى  »ئَيمة  وتيشى: 
سزادانى  لة  بكرَيت  بةرثرسيار  خؤثيشاندان 
تاوانء  ضونكة  رووداودا،  كةوتنةوةى  لةكاتى 
سةرثَيضى شةخسييةو سزاش دةبَيت شةخسيى 
ليذنةكة  تؤ  ئاذاوةطَيإبَيت  كةسَيك  نةك  بَيت، 
بة  يا  نيية،  دةستَيك  ئةوة  دةَلَيت  كآ  بطريت، 
مةبةست نايةنة ناوةوة، رَيكخةران بؤ باجةكةى 

بدةن«.

مةحمود،  ئيسماعيل  ديكةوة،  لةاليةكى 
سةرؤكى  كوردستانيىء  ليستى  ثةرلةمانتارى 
خؤجَييةكان،  ئةنجومةنة  ناوخؤو  ليذنةى 
رامواية  »من  وتى:  رؤذنامة  بؤ  بارةيةوة  لةو 
بة  لَيثرسراوبن  وةردةط��رن  مؤَلةت  ئةوانةى 
زةرةرو زيانةكان كة بة ئادابء نةريتى طشتيى 
دةطةن، بةآلم ئةوانةى زيان بة خةَلك دةطةيةنن 
كةسةكانى ناو خؤثيشاندان خؤيان سزا بدرَين، 
نةك ئةوانةى داواى خؤثيشاندانةكةيان كردووة، 
مؤَلةتى  ناوخؤ  وةزي��رى  دةبَيت  ثَيشمواية؛ 
خؤثيشاندانى سةرانسةريى بدات، بةآلم بؤ قةزاو 
بؤيان  ئيدارييةكان  يةكة  ثارَيزطاكان،  ناحيةو 
هةبَيت مؤَلةت بدةن بة راوَيذ لةطةأل ئةنجومةنى 
بةإَيوةبةرى  رةنطة  ضونكة  ثارَيزطاكان، 

ناحيةيةك يا قايمقامَيك رَيطريى بكات«. 
بةآلم سةمير سةليم، بة ثَيضةوانةوة ثَييواية؛ 
لة  ناسروشتى  رووداوى  لَيثرسراوى  »ناكرَيت 
كاتى خؤثيشاندان بخرَيتة ئةستؤى رَيكخةرانى 
خؤثيشاندانةكة، ضونكة ئةطةر دةستَيك كارَيك 
بطؤإَيت،  خؤثيشاندان  ئاراستةى  بكاتء 
رَيكخةرانى  نةك  بدرَين،  سزا  ئةوانة  دةبَيت 

خؤثيشاندان«.

ناكؤكييةكانى دةسةآلتء 
ئؤثؤزسيؤن

خؤثيشاندان  ياساى  لةسةر  ناكؤكييةكان 
بة  دةس��ةآلت  ثةرلةمانتارانى  بةشَيوةيةكة 
ثَيويستى دةزانن، كة »بةثَيى ياسا رَيكبخرَيت«، 
بةآلم ثةرلةمانتارانى ئؤثؤزسيؤن لةو بإوايةدان 
»رَيطريية،  ك��راوة  لةسةر  طفتوطؤى  ئ��ةوةى 
ئةطةر  بإوايةشدان  لةو  رَيكخستن«،  نةك 
دةخاتة  ديموكراسى  تَيثةإَينرَيت،  بةوشَيوةية 

ذَير ثرسيارةوة.
دةَلَيت:  رووةوة  لةو  مةحمود،  ئيسماعيل 
»لةسةر هةندَيك ناكؤكيى رَيككةوتينء هةندَيكيان 
وةكخؤى ماونةتةوةو لة هؤَلى ثةرلةمان يةكاليى 
دةكرَينةوة«، وتيشى: »بةثَيى دةستوور هاتووة، 
بةآلم  ئ��ازادة،  شتَيكى  خؤثيشاندان  كة 
ناكرَيت  ضونكة  رَيكبخرَيت،  ياسا  بة 
لة  بكرَيتء  شَيوةية  بةو 
ا  ند ا ند ثيشا خؤ

طشتييةكان  شوَينة  دام��ودةزط��او  ثةالمارى 
طشتيى  نةريتى  ئ��ادابء  بة  زي��ان  ب��درَي��تء 
وا  شةرتى  قةيدء  نابَيت  ب��ةوةش  بطةيةنَيت، 
خةَلك  بكةيتء  ئازاديى  ثَيشَيلى  كة  دابنَييت، 
دةبَيت  بؤية  بكات،  خؤثيشاندان  نةتوانَيت 
بكرَيتء  لةسةر  طفتوطؤى  ه���ةردووالوة  لة 
سيغةيةكى وا بدؤزرَيتةوة، كة هةم رَي لة خةَلك 
نة طيرَيت، كة نةتوانَيت داخوازييةكانى ثَيشكةش 
بكات، هةم حكومةت بتوانرَيت خؤثيشاندانةكان 

رَيكبخات«.
بإوايةداية؛  لةو  عةبدوَلآل،  نةريمان  بةآلم 
ليستى  ثةرلةمانتارانى  رايانةى  ئةو  ئةطةر 
خؤثيشاندانء  رؤحى  بسةثَينرَيت  دةسةآلت 
سةردةبإَيت،  كوردستان  لة  ديموكراتييةت 
هةر  بؤ  لَيثرسراوى  نيية  ئامادة  كةس  »ضونكة 
هيض  ئ��ةوةش  بطرَيت،  ئةستؤ  لة  ئاذاوةيةك 
جؤرة  لةو  شتى  دنيادا  لة  نييةو  تَيدا  مةنتقَيكى 
نيية، ضونكة ئةطةر بةو شَيوةية بَيت، هةق نيية 
ناوى بنرَيت ياساى رَيكخستنى خؤثيشان، بةَلكو 

دةبَيتة ياساى رَيطريى خؤثيشاندان«.
هةروةك سةمير سةليم، دةَلَيت: »ئةو ياساية 
لة  ديموكراسى  ذيانى  ياسايانةى  لةو  يةكَيكة 
دةكاتء  جَيطير  دي��ارو  كوردستان  هةرَيمى 
رووبةرةكانى فراوان دةكات، دوو ئاراستةش لة 
ثةرلةمان لةناو ليذنةكاندا كاردةكات، يةكَيكيان 
دةك��ات  ئ��ةوة  لةسةر  ك��ار  دةس��ةآلت��ةء  هى 
لة  كؤتوبةندكردن  زياتر  كؤنترؤَلكردنء  بةرةو 
جموجوَلى ديموكراسىء هاوآلتييان، لة دةربإينء 
ثَيداويستييةكانيان،  دابينكردنى  بؤ  هةوَلدان 
رَيكخستنى  ناوى  لةذَير  كؤتوبةندكردنة  زياتر 
ئاراستةى  ثَيشيواية؛  ديموكراسى«.  جموجوَلى 
دووةم كة ئاراستةى ئؤثؤزسيؤنة، كةمكردنةوةى 
كؤتوبةندء ياساو رَيساكانة بؤ زياتر ئاسانكاريى 
هةرَيمى  لة  ديموكراسى  ئازاديىء  م��ةوداى 

كوردستاندا.

راثؤرتى: رؤذنامة

بة  سةبارةت  ط��ؤإان  ثةرلةمانتارَيكي 
دابةشكردنى  لة  حيزب  دةستَيوةردانى 
ئاراستةى  ثرسيار  خانةشينيدا  مووضةى 
ثَيشتر  كاتَيكدا  لة  دةكات،  دارايى  وةزيرى 
سةرؤكايةتى  ئاراستةى  ثرسياري  ضةندين 
حكومةتء وةزيرة ثةيوةنديدارةكان كردووة، 

بةآلم بَي وةآلم بووة.
فراكسيؤنى  ئةندامى  محةمةد،  كوَيستان 
بة  ك��وردس��ت��ان  ثةرلةمانى  ل��ة  ط���ؤإان 
 2010/9/28 رؤذى  لة  راطةياند:  رؤذنامةى 
ثرسيارَيكم ئاراستةى بةإَيز وةزيرى دارايى 
لة  حيزب  دةستَيوةردانى  بة  سةبارةت  كرد 
بةإَيزيان  هاوآلتييان،  خانةنشينى  مووضةى 
 )601( ذمارة  نووسراوى  بة  )10/4(دا  لة 
تَيبينييةكم  ضةند  بةآلم  دام��ةوة،  وةآلميان 
داواى  بؤية  ه��ةب��وو،  وةآلم��ةك��ة  لةسةر 
ئَيستا  لَيكردووةو  زياترم  روونكردنةوةى 

ضاوةإَيى وةآلمم«.
ئاماذة  ط��ؤإان  ثةرلةمانتارةى  ئ��ةو 
مووضةى  بةو  سةبارةت  كة  دةك��ات؛  بةوة 

دينارة،  ه��ةزار   )37( كة  خانةنشينييةى 
حيزبةوة  لةاليةن  مووضةكة  ئاَلوطؤإى 
ئةو  مانطى  ش��ةش  مووضةى  دةك��رَي��تء 
لة  ئةمساَلدا  ئابى  مانطى  لة  خانةشينانة 
زؤربةى قةزاو ناحيةكان لة بارةطاى مةَلبةندو 
سلَيمانيدا  سنوورى  لة  يةكَيتى  كؤميتةكانى 
لة  »ثرسيارةكانم  هةربؤية  دابةشكراوة، 
وةزيرى دارايى ئةوةبووة؛ كة ئايا ئةو ثارةية 
طشتيية  بودجةى  ئةطةر  طشتيية،  بودجةى 
بؤضى حيزب تةداخولى تيادةكات؟ ئةو وةآلمى 
بودجةى  ئةوة  بةَلَي،  دةَلَيت:  داومةتةوة، 
طشتييةو ئاَلوطؤإةكان حيزب نايكات، بةَلكو 
مووضةكةش  دةيكات،  ثَيشمةرطة  وةزارةتى 

لة بنكةى خانةنشينةكان دابةشدةكرَيت«.
داواى  ديكة  جارَيكى  محةمةد،  كوَيستان 
دةَلَيت:  دةك��اتء  وةزي��ر  لة  روونكردنةوة 
»بةَلطةى تةواوم لة بةردةستداية بؤ ئةوانةى 
بارةوة كردوون،  لة  ثرسيارم  ثَيشتريش  كة 
ئةمجارةى  وةآلم��ةى  ئةو  هيوادارم  بؤية 
لة  كةمَيك  كة  ئ��ةوةى  هؤى  ببَيتة  وةزي��ر 

ثَيشَيلكارييةكان راست بكاتةوة«.
لة  ثةرلةمانتار  هةمان  ترةوة،  لةاليةكى 

ضةندين  ثةرلةماندا  سَييةمى  خولى  ماوةى 
ثرسيارى ئاراستةى سةرؤكايةتى حكومةتء 
وةزيرة ثةيوةنديدارةكان كردووة، بةآلم جطة 
هَيشتا  كة  داراي��ى  وةزي��رى  وةآلم��ةى  لةو 
لة  هيضكام  روونكردنةوةية،  بة  ثَيويستى 

ثرسيارةكانى وةآلم نةدراونةتةوة.
دانيشتنةكانى  دةستثَيكردنةوةى  لةدواى 
ئةو  هاوينة،  ثشووى  دواى  ثةرلةمان 
ئاراستةى  ثرسيارى  سَي  ثةرلةمانتارة 
لةسةر  ك����ردووة،  حكومةت  س��ةرؤك��ى 
يةكنةطرتنةوةى ديوانى ضاودَيريىء دةزطاى 
وتى:  ه��ةروةك  مين،  دةزط��اى  ئاسايشء 
»ديوانى ضاودَيريى لة )9/20( دةنطمان بؤ داو 
تائَيستا  بةآلم  دياريكرد،  بؤ  ترمان  كةسَيكى 
سوَيندى  نة  دةرض��ووةو  بؤ  نووسراوى  نة 
خواردووةو نة ديوانةكةش يةكيطرتووةتةوة، 
شَيوة،  هةمان  بة  ئاسايشيش  دةزط���اى 
دةزطاى مينيش لة ساَلى )2007(ةوة ياساى 
بؤ دةرضووة، لة بودجةشدا لة )4/13( تيايدا 
هاتووة: كة دةبَيت بودجةكةيان يةكبخرَيتةوة، 
بةآلم يةكى نةطرتووةتةوة، هةر بؤية لة )9/1( 
حكومةت  سةرؤكى  ئاراستةى  ثرسيارم 

ك���ردووةء وةآلم��ى ن��ةداوم��ةت��ةوة، دوات��ر 
ئاراستةى  ثرسيارم  دووب��ارة   )10/7( لة 
نةداومةتةوة،  كردووةتةوة دووبارة وةآلمى 
ثةرلةمان  سةرؤكايةتى  داوامكردووة  بؤية 
وةآلمى  ئةوةى  بؤ  ثةرلةمان  بكاتة  بانطى 
ثرسيارةكان لة بةردةمى ثةرلةمان بداتةوة. 

ضةند  ثةرلةمانتارةكة  لةوةى  جطة  ئةمة 
ئاراستةى سةرؤكى حكومةتء  ثرسيارَيكى 
وةزيرى ثالندانان كردووة، لةسةر بودجةى 
تياية، كة  هةرَيم كة كؤمةَلَيك مادةو بإطةى 
تائَيستا جَيبةجَي نةكراون، هَيشتا وةآلمى ئةو 

ثرسيارانةشى وةرنةطرتووة.
لة هةوَلَيكى تريشيدا ثرسيارى ئاراستةى 
سةرؤكى حكومةت كردووة، كة دةَلَيت: ثَينج 
ياساى  يةكيطرتووةتةوةء  حكومةت  ساَلة 
تائَيستا  بةآلم  دةرضووة،  دارايى  وةزارةتى 
دوو وةزارةتى دارايي لة كوردستاندا بوونى 

هةية، تائَيستاش وةآلمى وةرنةطرتووةتةوة.
ثةرلةماني  ناوخؤي  ثةيإةوي  بةثَيي 
ئ��اراس��ت��ةك��ردن��ي  دواي  ك��وردس��ت��ان، 
ثرسيارةكاني ثةرلةمانتاران، دةبَيت حكومةت 
ئةطةر  وةآلمبداتةوة،  رؤذدا   )15( ماوةي  لة 

يان  نةبوون،  قةناعةتثَيهَينةر  وةآلمةكان 
دةبَيت  ن��ةدران��ةوة،  ثرسيارةكان  وةآلم��ي 
ئاراستةكراوة  ثرسيارةكةي  اليةنةي  ئةو 
بانطهَيشتي بةردةم ثةرلةمان بكرَيت، هةروةك 
سةرؤكايةتى  لة  داواى  محةمةد،  كوَيستان 
ثةرلةمان كردووة كة بانطهَيشتى ثةرلةمانيان 
ثرسيارةكانيان  راستةوخؤ  ئةوةى  بؤ  بكةن 

ئاراستة بكةن.
خولى  دةستثَيكردنةوةى  وت��ارى  لة 
)9/1(ى  لة  ثةرلةمان  سَييةمى  طرَيدانى 
ئاماذةى  ثةرلةمانيش  سةرؤكى  ئةمساَلدا، 
بةوة كرد؛ كة زياتر لةاليةن ثةرلةمانتارانء 
ليذنةكانةوة )68( ثرسيار ئاراستةى سةرؤكى 
حكومةتء وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان كراون، 
كة زؤرينةيان وةآلم نةدراونةتةوة، بؤية كة 
خولى داهاتوو هاتةوة، داواى روونكردنةوة 
كة  دةكةين  ثةيوةنديدارةكان  وةزارةت��ة  لة 
بإواى  بة  هةربؤية  وةآلمنادةنةوة؟،  بؤضى 
ئةو ثةرلةمانتارة، سةرؤكايةتى ثةرلةمانيش 
ئةنجومةنى  سةرؤكايةتى  كة  ناإازيية  لةوة 
كةميى  بة  زؤر  وةزارةت��ةك��ان  وةزي��رانء 

وةآلمى ثرسيارةكان دةدةنةوة.
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ياساى رَيكخستنى خؤثيشاندان 
ناكؤكيى لةنَيوان دةسةاَلت و ئؤثؤزسيؤندا دروست دةكات 

سةرؤكى حكومةتء وةزيرةكان وةآلمي ثةرلةمانتاران نادةنةوة

ئؤثؤزسيؤن: ئةنجامدانى خؤثيشاندان 
ثَيويست بة وةرطرتني مؤَلةت ناكات
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راثؤرتى: هاوإآ عةبدوَلآل

هةردوو حكومةتي هةرَيمء 
بةغدا رَيكةوتن لةسةر ضؤنيةتي 
دابةشكردنى هَيزة ئةمنييةكانى 
حةوزى حةمرينء بةجَيهَيشتني 

ناوضةكةش لةاليةن خَيزانة 
كوردةكانةوة بةردةوامة.

رابردوودا  مانطى  ضةند  ماوةى  لة 
ناوضةكانى )جةلةوال، سةعدية، قةرةتةثة، 
نالةبارء  ئةمنيي  دؤخَيكى  بة  جةبارة( 
رووب��ةإووى  تَيثةإيوةء  مةترسيدا 
بةثَيى  ب��ووةت��ةوة،  ثَيضةوانة  كؤضى 
نزيكةى  ناوضةكة  بةرثرسانى  لَيدوانى 
هاتوونةتة  عةرةب  خَيزانى  هةزار   )4(
كورديش  خَيزانى   )600( ناوضةكةء 

ناوضةكانيان جَيهَيشتووة.
رةوش��ة  ئ��ةو  تةشةنةسةندنى   
سةركردايةتى  بَيهةَلوَيستيى  نائارامةء 
كورد  نوَينةرانى  كوردستانء  سياسيى 
زؤرى  نيطةرانييةكى  ناوضانة  ل��ةو 
لَيكةوتووةتةوةو  كوردستانى  خةَلكى 
بةرثرسانى  لة  داوا  هؤيةشةوة  بةو 
هةرَيم دةكرَيت هةوَلى بة ثةلة بدات بؤ 

ئاساييكردنةوةى ئةو بارودؤخة.
گؤإان  فراكسيؤني   ياداشتَيكدا  لة 
ئاماذة  كوردستان،  په رله ماني   له  
كؤچكردنء  »ماوه يه كه   ك��راوة؛  بةوة 
هاوآلتيياني   زؤره ملَيي   كؤچپَيكردني  
به   ناوچه دابإَينراوه كاندا  له   ك��ورد 
ده ستيپَيكردووه و  به ربآلو  شَيوه يه كي  
رؤژان����ه  ده ي����ان خ��َي��زان��ي  ك��ورد 
رووبه إووي  توندوتيژيي  

بؤداإَيژراوه   به رنامه   ئةوةش  ده بنه وه ، 
بة  مه به ستي  په كخستني  ماده ي  )140(.

سَي   هه ر  له   داوا  طؤإان  هةروةك 
نوَينه راني   هه رَيمء  سه رؤكايه تييه كه ي  
كورد له  به غدا ده كات، كؤبوونه وه يه كي  
ميكانيزمي   تاوتوَيكردني   بؤ  به  په له  
پالنه   ئ��ه و  رووب���ه إووب���وون���ه وه ي  

سازبكه ن.
له  په يامَيكدا يه كَيتيى په رله مانتارانى 
ئاراسته ى    )10/24( كه  كوردستان، 
هه رَيم  سه رؤكايةتييةكةى  هه رسَي 
هه ندَى  كة  ده دات  كراوه،  »هؤشياريى 
خه ريكى  عَيراقى  شؤڤينيى  اليه نى 
داإشتنى پيالنء لَيدانه وه ى ئه و ئاوازه ن، 
گؤإبه گؤإ  ديكتاتؤرى  رژَيمى  كه  
ده ينواند  كوردستان  گه لى  به   ده رهه ق 
ده كه نء  په سةند  سياسه ته   ئه و  هه ر 
ده ده ن  زه ن��گ  زه ب��رو  تيرؤرو  هانى 
كوردستان،  ناوچه دابإَينراوه كانى  له  
برسيكردنء  ته نگاوكردنء  به   ئةويش 
ناوچانه ،  ئه م  سڤيلى  خه َلكى  تؤقاندنى 
هه موو  له   بوون   به ش  بَى  له اليه ك  كه  
عَيراقء  حكومه تى  خزمه تگوزارييه كى 
باشيش  شَيوه يه كى  ب��ه   ه��ه روه ه��ا 
ئاوإي  كوردستان  هه رَيمى  حكومه تى 
لَى نه داونه تةوه ، ثَيويستة سنوورَيك بؤ 
ئه م هه َلسوكه وته  نامرؤڤانه يه  دابنرَيت«. 
هاوكات بة مةبةستى تاووتوَيكردنى 
ضوارشةممةى  رؤذى  مةسةلةية  ئةو 
چه ند  سلَيمانى  ش��ارى  لة  راب���ردوو 
مه ده ني  كؤمه َلگةي   رَيكخراوَيكي  
كؤنگره يه كي  رؤژنامه وانييان سازكرد و 
تَييدا ضةند ئامارَيكيان دةربارةى كؤضى  
ناوچه جَيناكؤكه كان  كورده كاني   خَيزانه  

بؤ گه رميان خسته  روو.
عه تا محه مه د، به رپرسي  رَيكخراوي  
 )CDO( مه ده نييه ت  گه شه پَيداني  
ئاشكراي  كرد، به هؤي  تؤقاندن و تيرؤر 
له و ناوچانه دا، نزيكه ي  )هه زار( خَيزانى 
كورد له  ناوچه كانى )جه له وال ، ته له عفه ر ، 
قه ره ته په  ، دووز( روويان له  ناوچه كاني  
گه رميان كردووه ، ئه وه شي  به  مه ترسيي  
كورد  خَيزاني   كه مبوونه وه ي   بؤ  زاني  
هه موواليه ك  »ده بَيت  ناوچانه دا  له و 
راگرتني   له سه ر  بين  هاوهه َلوَيست 
رَيكخراوه كاني   ئَيمة وةك  حاَله ته ء  ئه و 
له و  ده نگ و  دَيينه   مه ده ني   كؤمه َلگةي  

رووه وه  بَيده نگ نابين«.
ئةمنييةكانى  هَيزة   )10/28( رؤذى 
ئةمنيى  بةرثرسانى  ك��وردس��ت��انء 
ئةمنيى  بةرثرسَيكى  ضةند  ديالةء 
عَيراقىء نوَينةرى كوردةكانى ناوضةكة 
كؤبوونةوةيةدا  ل��ةو  ك��ؤب��وون��ةوةء 
جارَيكى  كة  ئةوةى  لةسةر  رَيككةوتن 
بة  ناوضةكة  ئةمنييةكانى  هَيزة  تر 
فرياكةوتني  ثؤليسي  )فةوجى  تايبةتى 
ثةنجا  بة  ثةنجا  شَيوةى  بة  جةلةوال( 
لةنَيوان كوردء عةرةبدا دابةش بكرَيتء 
فةرماندةى  جَيطرى  ثؤستى  هاوكات 
كورد،  بدرَيتة  تةوارى جةلةوال  فةوجى 
هَيزةكانى  فةرماندةى  وت��ةى  بةثَيى 
ديالة؛ ثَيدةضَيت لة ماوةى دوو هةفتةى 
جَيبةجَي  رَيككةوتنةكة  داه��ات��وودا 

بكرَيت. 
ب��ةإَي��وةب��ةرى  حسَين،  ئ��ةن��وةر 
بة  رَيككةوتنةي  ئةو  جةلةوال  ناحيةى 
ئةمنييةكانى  هَيزة  ئةوةي  بؤ  باشزاني، 

هةرَيمء عَيراق بطةنة ئةنجامَيك 

لة  ئاسايش  ئةمنء  طةإاندنةوةى  بؤ 
ناوضةكةء ضارةسةركردنى كَيشةكانء 
قؤناغةدا  »ل��ةم  وت:  رؤذن��ام��ةي  بة 
دةنطى  بة  ثَيويستى  عَيراق  حكومةتى 
كورد هةيةء هةلَيك بؤ كورد رةخساوةء 
هةلة  ئةو  كورد  نوَينةرانى  ثَيويستة 
لةدةست نةدةنء بطةنة رَيطة ضارةيةك 
بؤ نةهَيشتنى ئةو زوَلمء زؤرةى كة لة 
دةكرَيت،  حةمرين  حةوزى  كوردةكانى 
حكومةت  ثَيكهَينانى  ثَيش  دةب��َي��ت 
رَيككةوتن بكرَيت لةسةر طةإاندنةوةى 
بؤ  كوردستان  ئةمنييةكانى  هَيزة 
ناوضةكةو كَيشةى ناوضةدابإَينراوةكان 
كارى سةرةكيى ليستة كوردستانييةكان 
ئةو  بخرَيت،  ثشتطوَي  ئةطةر  بَيت، 

ناوضانةمان لةدةست دةضن.
2009/9/31ى  هةَلبذاردنى  لة 
عَيراقدا،  ثارَيزطاكانى  ئةنجومةنى 
 )6( كوردستان  هاوثةيمانيى  ليستى 
بةدةستهَينا،  ديالةى  ثارَيزطاى  كورسى 
هةَلوَيستيكيان  هيض  تائَيستا  ب��ةآلم 
كة  مةترسييانةى  ئةو  لةسةر  نةبووة 
خَيزانة  رووب��ةإووى  دوواييةدا  لةم 

كوردةكان بوونةتةوة. 
جةليل ئيبراهيم، ئةندامى ئةنجومةنى 
ثارَيزطاى ديالة بة رؤذنامةى راطةياند: 
كوردةكانى ناوضةكة بة تايبةتى جةلةوال، 
خانووةكانيان  كؤضدةكةنء  خؤيان 
دةفرؤشن، راستة ئاطادارى ئةو رةوشة 
نالةبارةين، بةآلم تائَيستا كةس سكاآلى 
هيض  ئَيمةش  ن��ةك��ردووةو  ئَيمة  الى 
هةنطاوَيكمان بؤ ئةو مةسةلةية نةناوة«.

بةرهةم خاليد

ثَيكهَينانى حكومةتى عَيراق، لة كؤتايي 
سةرضاوةيةكيش  ضةند  نزيكدةبَيتةوةو 
ئةمريكا  كة  دةك��ةن  ئ��ةوة  بؤ  ئاماذة 
طرةنتى  دةك��اتء  ع��ةالوي  ثشتطيريى 
داوةتة كورد بؤ هاوثةيمانَيتيكردن لةطةأل 

عةالويدا.
رؤذنامةى شةرقولئةوسةتى ضاثي 
لةندةن، بآلويكردةوة كة ئةمريكا ترسي 
لة ثرؤذةى ئَيران هةية لة عَيراق، بةتايبةت 
كة لةذَير طوشارى ئةو وآلتةدا، هةردوو 
سةدرييةكان  ياساء  دةوَلةتى  ليستى 
يةكيانطرت بؤ ثَيكهَينانى حكومةت، بؤية 
ليستى  ثشتطيريى  كورد  كة  باشة  ثَيي 
ئةلعَيراقيية بكاتء لةبةرامبةردا طرةنتى 

دةداتة كورد.
لة ضةند رؤذى رابردوودا، هةريةكة 
لة باراك ئؤباماو جؤزَيف بايدن، ثةيامى 
بارزانى،  مةسعود  ئاراستةى  دةنطييان 
مةبةستى  بة  كرد  هةرَيم  سةرؤكى 
ئةياد  هةروةها  حكومةتء  ثَيكهَينانى 

عةالويش سةردانى هةرَيمي كردء لةطةأل 
ئاماذةى  ئةوةش  كؤبووةوة  بارزانى 
ليستةية،  دوو  ئ��ةو  نزيكبوونةوةى 
ليستةكان  سةرؤك  كؤبوونةوةى  ثَيش 
داهاتوودا  رؤذى  ضةند  لة  بإيارة  كة 
ثَيكهَينانى  مةبةستى  بة  سازبكرَيت، 

حكومةتى نوَيي عَيراق.
د. مةحمود عوسمان، ثةرلةمانتارى 
هاوثةيمانيى  ليستى  لةسةر  عَيراق 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  كوردستان، 
بؤ  هةية  ئ��ةط��ةر  دوو  ئَيستادا  ل��ة 
كة  ئةوةية  يان  حكومةت،  ثَيكهَينانى 
هةموواليةك بةيةكةوة بتوانن حكومةت 
ئَيستادا  لة  كة  بةتايبةت  ثَيكبهَينن، 
هةرَيم،  دةستثَيشخةرييةكةى سةرؤكى 
ضةند  دةك��رَي��تء  لةسةر  طفتوطؤى 
ئةطةر  ئةنجامدراوةو  كؤبوونةوةيةك 
زؤرينة  حكومةتى  دةبَيت  نةشتوانن، 
ثةرلةمان،  كوتلةى  بةثَيى  ثَيكبَيت 
بةثَيى  دةركةوتووةو  تائَيستاش  ئةوةى 
لة  داخوازييةكانى، كورد  وةآلمدانةوةى 
ليستةكةى ماليكييةوة نزيكترن وةك لة 
ثَيويستى  ئةوةش  هةرضةندة  عةالوي، 

ضاوةإوان  هةيةء  زياتر  طفتوطؤى  بة 
تا كؤتايي ئةم هةفتةية روون  دةكرَيت، 
شَيوازَيك  ض  بة  حكومةتةكة  كة  بَيتةوة 
اليةنَيك  ض  لةطةأل  كورد  ثَيكدةهَينرَيتء 
هاوثةيمانى دةبةستَيتء ثشتطيريى كآ 

دةكات. 
ئ��ةو ث��ةرل��ةم��ان��ت��ارة، ئ��ةوةش��ى 
ئؤباماو  شةفةويي  نامةى  راطةياند: 
هةرَيمء  سةرؤكى  طةيشتووةتة  بايدن 
ثَيكبَيت  حكومةتَيك  كة  رايانواية  ئةوان 
بة بةشداريى ماليكيء عةالويء كوردء 
سةدرييةكان  رةوتى  لةسةر  تَيبينييان 
حكومةت  بةشداريى  حةزناكةن  هةيةو 
لة  ترسي  ئةمريكا  »لةبةرئةوةى  بكةن: 
حكومةتي  كؤنترؤَلى  كة  هةية  ئَيران 
ماليكيء  ئةطةر  ضونكة  بكات،  عَيراق 
ئةطةرضى  ثَيكبهَينن،  حكومةت  سةدر 
كورديشيان لةطةأل بَيت، ئةوا رؤَلى ئَيران 
فراوان دةبَيت، بؤية ثَييان باشة هةموو 
اليةنةكان بةشداريى ثَيكهَينانى حكومةت 

بكةن«.
ئَيستادا، مةسةلةى دابةشكردنى  لة 
سةرؤك  وةك  سيادييةكانى،  ثؤستة 

كَيشةى  كؤمار،  س��ةرؤك  وةزي��رانء 
براوةكانى  ليستة  نَيوان  سةرةكيى 
هةَلبذاردنى ئازارى رابردووى عَيراقةو 
بةو هؤيةوة ماوةى )7(مانطة نةتوانراوة 
حكومةت ثَيكبهَينرَيت، هةريةكة لة ليستى 
عَيراقييةو دةوَلةتى ياسا، ملمالنآ لةسةر 
دةك��ةنء  وةزي��ران  س��ةرؤك  ثؤستى 
كورديش داواى ثؤستى سةرؤك كؤمار 

دةكات.
لةوبارةيةوة  عوسمان،  مةحمود  د. 
سةرؤك  ثؤستى  »ثَيدانةوةى  دةَلَيت: 
سةر  دةوةستَيتة  ك��ورد،  بة  كؤمار 
ئةطةر  حكومةتةكة،  ثَيكهَينانى  جؤرى 
ئةو  ئةوا  ثَيكبَيت،  اليةنةكان  هةموو  لة 
كورد،  بدرَيتة  كة  نيية  زةمان  ثؤستة 
عَيراقيية  ليستى  ئةطةر  كة  لةبةرئةوةى 
بة سةرؤكايةتى ماليكي قايل بن، ئةطةر 
ثؤستى  لة  ضاويان  بةرامبةردا  لة  هةية 
ئةطةر  ب��ةآلم  بَيت،  كؤمار  س��ةرؤك 
ماليكي  كة  بَيت  شَيوةية  بةو  حكومةت 
حكومةت ثَيكبهَينَيت بة هاوكاريى كورد، 
بؤ  ثؤستة  ئةو  باش،  رادةيةكي  تا  ئةوا 

كورد مسؤطةر دةبَيت«.

دؤخى جةلةوالو سةعديةو قةرةتةثة مةترسيدارة

ئةمريكا، فشار لةسةر كورد دروستدةكات

سةربةرز طةرمياني

زياترة  مانط  دوو  م��اوةي  كوردستان  ثةرلةماني 
هةَلبذاردنةكان  باآلي  )كؤمسيؤني  دامةزراندني  ثرؤذةي 
طفتوطؤ  باسء  بةر  هَيناوةتة  كوردستان(ي  هةرَيمي  لة 
ثرؤذةياساي  ضةندان  بة  لةكاتَيكدا  ئةمة  كردن،  لةسةر 
ذياني  بة  راستةوخؤي  ثةيوةنديي  كة  هةستيار  طرنطء 
ثشتطوآ  رووةك��ان��ةوة  طشت  لة  هةية  هاوآلتييانةوة 
دؤآلب�ي  رةفةي  لةسةر  مَيزو  لةناو ضةكمةجةي  خراوةو 
لةبيرضوونةوةو  تؤزي  ثةرلةماندا  بيناي  ذوورةكاني  ناو 
جا  بةسةريانةوة!!!.  ك��ردووة  قةتماغةي  طوَيثَينةدان 
ئةم ثرؤذةية  هَينانة طؤإَيي  لة  بَيت  دةبَيت مةبةست ضي 
هةردوو  سةركردايةتي  مكوإبووني  طةرموطوإيية،  بةم 
بةم  كؤمسيؤنة  ئةم  دامةزراندني  لة  دةسةآلتدار  حيزب�ي 
نَيوانيانء  بةشبةشَينةكةي  بنةماي  لةسةر  ثإؤزَيية  ثةلة 
كةسايةتي  ئؤثؤزسيؤنةكانء  اليةنة  كردني  بَيبةريي 
دواجار  تيايدا،  نوَينةرايةتي  لة  ش��ارةزا  ثرؤفشناألء 
ترسناكيي هةنطاوَيكي لةم جؤرة لةم بارودؤخة سياسييةي 
بة  ناوضةجَيناكؤكةكان  طشتيىء  بة  كوردستان  هةرَيمي 
سلبيء  دةرئةنجامة  ئةو  ئاخؤ  تَيدةثةإَيت،  ثَييدا  تايبةتي 
نةخوازراوانة ضي بن كة لةثشت ثةردةوة خؤيان مةآلس 

داوة؟؟!!
رَينمايي  لةسةر  كة  ثةرلةمان  سةرؤكايةتي  ديارة 
ئةجَينداي  دةسةآلتدارةكة  حيزبة  هةردوو  بإياري  ضةقي 
كاري دةخاتة بواري جَيبةجَيكردنةوة، ناتوانين لة باشترين 
حاَلةتدا لة رووكةشَيكي )واجهة( دةمامككراوي ضةقةكاني 
بإياري ئةم دوو حيزبة زياتر بيشووبهَينين، لةكاتَيكدا ئةم 
سةرؤكايةتيية هةنطاوَيكي وا ضارةنووسساز دةطرَيتةبةر 
وةكو لوتكةي هةرةمي دةسةآلتي ئةم دةزطا ياسادانةرة، 
لوتكةي  بةرزترين  بإياري  سياسييةكةيدا  ديوة  بة  ديارة 
ورووذان���دنء  بؤية  حيزبةية،  دوو  ئ��ةم  دةس��ةآلت��ي 
كرؤكء  ناوةإؤكدا  لة  ثرؤذةياساية  ئةم  خستنةإووي 
مةغزايةكي سياسيي لةثشتةوةيةء بة رَينمايي راستةوخؤي 

سةركردايةتي سياسيي كورد كراوة.
ئةم  سياسيي  هةَلوَيستي  ئ��ةداو  لة  ئاوإَيك  طةر 
سةركردايةتيية بدةينةوة سةبارةت بة ناوضةدابإاوةكاني 
يةكةم  كةركوك،  ثَيشيانةوة  لة  كوردستانء  هةرَيمي 
دووثاتكردنةوة  مؤركردنء  سازشكارانةيان  هةَلوَيستي 
بوو،  )ناوضةجَيناكؤكةكان(  بة  ناولَيناني  لةسةر 
ئاوارةو  بيركردني كةيس�ي  لة  لةثاشاندا ثشتطوَيخستنء 
جؤراوجؤرةكانء  خزمةتطوزاريية  ثَيشكةشكردني 
بايةخدان بة بواري ثةروةردةو فَيركردن بة زماني دايكء...

ئةمنيي  بارودؤخَيكي  كةشء  سةرهةَلداني  هاوكات  هتد 
شَيواو و بطرة ترسناك لةو ناوضانةو كاري تيرؤريستىء 
سةرباري  شَيوازةكانييةوة،  شَيوةو  هةموو  بة  تؤقاندن 
قورس�ييء طرانيي باري بذَيوييء نةبووني هةل�ي كارو...

ئاوارة  ثَيضةوانةي  كؤضي  هةر  نةك  سةرةنجام  كة  هتد 
بةَلكو دانيشتووانة كوردةكةي  طةإاوةكاني بةدوادا هات، 
عَيراق(  رزطاريي  )ثرؤسةي  ئةنجامداني  ساتي  تاكو  كة 
لة  ناضاركرد  مابوونةوة،  خؤيان  مةَلبةندي  زَي��دو  لة 
ئاوارةييء  رَيي  مل�ي  دةرثةإَينرَينء  بنةإةتييان  زَيدي 
بةرفراوانة  كؤضة  شةثؤل�ي  ئةم  بطرنةبةر،  دةربةدةريي 
طةإانةوةي  دياردةي  لةطةأل  هاوكاتة  حازردا  حاَل�ي  لة 
ديكة،  عةرةبي  زؤري  ذمارةيةكي  هاوردةكانء  عةرةبة 
كة لة ناوضةكاني ناوةإاستء باشووري وآلت بةرةو ئةم 

ناوضانة دَينء تَييدا نيشتةجآ دةبن.
هةَلوَيستء  هةقيقةتي  ئةمة  سةركردايةتييةك  ديارة 
سياسةتي بَيت سةبارةت بةم ناوضانة، تةوذمي شؤظَينيستي 
توندإةو  مةزهةب�يي  ئايينييء  توركمانىء  عةرةب�ىء 
شةويان نابَيتة دةم رؤذةوة لة ثيالنطَيإان دذي طةإانةوةي 
ئةم ناوضةدابإاوانة بؤ سةر سنووري خؤرسكي هةرَيمي 
لةم  هةروةكو  ثالنيان  لةدوا  كة  كوردستان،  باشووري 
عةلي  عَيراقي  ثالنداناني  وةزيري  زاري  لةسةر  رؤذانة 
فؤرمي  لة  نةتةوة(  )خانةي  كة  بآلوكرايةوة؛  ئةوة  بابان، 
سةرذمَيريي طشتيي دانيشتووان بإياري البردني دراوة، 
ئةمة خؤي لة خؤيدا دةتوانين بَلَيين، دوا بازنةي ثيالنةكةية 
دذ بةو ناوضانة، ضونكة هةر مةبدةئييانة تَيهةَلكَيشكردني 
ئةم ثرؤسة شارستانيية واهاتووة )متبع( بة جَيبةجَيكردني 
الإَيدابردني  بة  هةميشةيي  دةستووري  )140(ي  مادةي 
ثرؤسةكةية بة ئاقارَيكي سياسييء ملمالنَيي نةتةوايةتي، 
ثرسي  بة  سياسيية  زةرةرط��ةي��ان��دن��ي  لَي�ي  ئامانج 
تَيثةإبووني  دواي  ضونكة  ناوضانة،  ئةم  ضارةنووسي 
لة ساَلي )1997( )13( ساأل بةسةر دوا سةرذمَيريي، كة 

تةعريبكردنء  سةردةمي  لة  ئةنجامدراوة  زايينيدا  ي 
ناوضانة،  ئةو  دانيشتووة كوردة رةسةنةكةي  راطواستني 
ذمارةو  زانيني  بؤ  ديقةت  بة  وردوو  سةرذمَيرييةكي 
رادةبةدةري  لة  ثَيويستييةكي  ناوضانة  لةو  كورد  رَيذةي 

ئةمإؤية لة ثَيناوي يةكالييكردنةوةي ئةم ثرسة.
ثةرلةمان  سةرؤكايةتي  هةوَلةكاني  دواجاريشدا  لة 
لةسةر  هةَلبذاردنةكان(  باآلي  )كؤمسيؤني  ثَيكهَيناني  بؤ 
ئةم  ثَينادةن،  ئاماذةيةكمان  دةالل��ةتء  هةرَيم،  ئاستي 
رَيككةوتنَيكي  سازشء  سةرةنجامي  دوايي  هةنطاوةي 
ئةم سةركردايةتيية سياسييةمان بَيت لةطةأل ناوةندةكاني 
دةستهةَلطرتنء  بة  ئيقليمي،  نَيودةوَلةتييء  بإياري 
دةستبةردان لة ثرسي ناوضةدابإاوةكانء )تةسليمكردني 

قةآلكة بةب�آ تةقة(.

ناوضة جَيناكؤكةكانء 

كؤمسيؤني هةَلبذاردنى هةرَيم



رؤذنامة- كةركوك

بارودؤخى ئةمنيى ثارَيزطاى كةركوك، 
رؤيشتووةو  مةترسيدار  دؤخَيكى  بةرةو 
كَيشةيةكى  ثارَيزطاشدا،  ئةنجومةنى  لة 
توركماندا  عةرةبء  كوردو  لةنَيوان  نوَيى 

خستووةتةوة.
ثارَيزطاى  ئةمنيى  رةوش��ى  دَي��ت  تا 
دةإواتء  خراثبوون  ب��ةرةو  كةركوك 
سةر  هَيرشكردنة  رووداوى  دواي��ي��ن 
عةسريى  ب��ازاإى  فرؤشةكانى  ئاَلتوون 
كةمتر  دوورى  لة  كة  كةركوكيش،  شارى 
بةإَيوةبةرَيتيى  لةبيناى  )200(م��ةت��ر  لة 
رؤَلى  ئةنجامدرا،  كةركوكةوة  ثؤليسى 
بةرقةراركردنى  لة  ثؤليسى  هَيزةكانى 
خستووةتة  شارةكةدا،  ئاسايشى  ئةمنء 
ئيدارةى  ئةنجومةنء  ثرسيارةوةو  ذَير 
نائاسايي  لةكؤبوونةوةيةكى  كةركوكيش 
داخراودا، لَيثرسينةوةيان لةطةأل بةرثرسانى 

ئةمنيى شارةكةدا كرد، 

هَيرشكردنة سةر بازاإى 
عةسريىء رفاندنى دوو كضى 

كاكةيي
رؤذي  ئ���َي���وارةى  )6(ى  س��ةع��ات 
سَيشةممةى رابردوو، ذمارةيةك ضةكدارى 
بة  بوو،  ثَي  ئؤتؤمبيليان   )3( كة  نةناسراو 
كردة  هَيرشيان  س��وك،  ق��ورسء  ضةكى 
سةر ئاَلتوون فرؤشةكانى بازاإى عةسريى 
شارى كةركوكء دواى رووبةإووبوونةوة 
)20( نزيكةى  بؤماوةى  ثؤليسدا  لةطةأل 

بازاإةكةيان  دوكانى  ذمارةيةك  دةقيقة، 
كوشتء  هاوآلتييان  )9(ثؤليسء  بإىء 
لةو  ك���رد،  ب��ري��ن��دار  دي��ك��ةي��ان  )12(ى 
يةك  تةنيا  رووب��ةإووب��وون��ةوةي��ةش��دا 
بة  ديكةشيان  كةسَيكى  ك��وذراو  ضةكدار 
برينداريى لةاليةن ثؤليسى قةزاو ناحيةكانى 
دواتر  رؤذى  بؤ  دةستطيركرا،  كةركوكةوة 
كةركوك،  ش��ارى  واستى  ط��ةإةك��ى  لة 
ئؤتؤمبَيلى  دوو  بة  ضةكدار  ذمارةيةك 
سةر  هةَليانكوتاية   )BMWو )ئؤثأل  جؤرى 
بةناوى  كاكةيي  كوردى  هاوآلتييةكى  ماَلى 
دووكضى  كةلةثضةكراوى،  بة  وةل��ي��دو 
ناوبراويان فإاند كة تةمةنيان لةنَيوان )15-

20(ساَلدا بوو. 

لَيكؤَلينةوةكانء دةستطيركردنى 
هَيرشبةران

لةاليةن  كةسَيك  رووداوةكةدا،  لةكاتى 
ناحيةكانةوة  قةزاو  ثؤليسى  بةإَيوةبةرى 
دةستطيركرا،  برينداركراو  )عامر(  ناوى  بة 
دواى لَيكؤَلينةوة كة ثؤليسى قةزاو ناحيةكان 
ديكةى  )6(كةسى  ئةنجاميانداوة،  لةطةَليدا، 
خةَلكى  سيانيان  كة  دةستطيركران  باندةكة 
ديالةو سيانيان خةَلكى ضةمضةماأل بوون، كة 
بة وتةى بةرثرسة ئةمنييةكان،  هةندَيكيان 

هةندَيكى  بوونء  ئةنسارولسوننة  ئةندامى 
تريشيان كارمةندى ئاسايشى يةكَيتى بوون 
لةضةمضةماألء دواى ئةنجامدانى كردةوةكة 
ط��ةإاون��ةت��ةوة  ئؤتؤمبَيلةكةيانةوة  بة 
عةميد  لَيدوانى  بةثَيى  ضةمضةماأل،  بؤ 
سةرحةد قادر، بةإَيوةبةرى ثؤليسى قةزاو 
لة )10(ضةكدار بةشداريى  ناحيةكان، زياتر 
هَيشتا  هةندَيكيان  كردووةو  كردةوةكةيان 

دةستطيرنةكراون.

ملمالنَيى بةرثرسانى 
ئةمنيى لةسةر دةرئةنجامى 

لَيكؤَلينةوةكان
رؤذنامةى  بة  قادر،  سةرحةد  عةميد 
دةستطيركردووةو  )عامر(مان  »ئَيمة  وت: 
بةر لةهةموو كةسيش، خؤمء ثاسةوانةكانم 
رووداوةك�����ةو  س��ةر  طةيشتووينةتة 
ئةنجامداوة،  لةطةَلدا  لَيكؤَلينةوةمان 
ئةطةريش من نةبووماية، وةك رووداوةكانى 
ديكة بةنادياريى دةمايةوة«. دوو رؤذ دواى 
رؤذنامةوانيدا،  لةكؤنطرةيةكى  رووداوةكة، 
ثؤليسى  بةإَيوةبةرى  تاهير،  جةمال  ليوا 
جَيطرىء  تؤرهانى  ليوا  لةطةأل  كةركوك 
عةميد  رؤَلى  بة  الوةكى  بةئاماذةدانَيكى 
كردء  رووداوةك���ة  لة  باسيان  سةرحةد 
رؤذنامةى  بة  ئاطاداريش  سةرضاوةيةكى 
ليوا  بةهؤى رووداو و هةَلوَيستةكانى  وت: 
سارديى  رووداوةك��ة،  دواى  لة  جةمالةوة 

كةوتووةتة نَيوان ناوبراو ء عةميد سةرحةد 
قادرةوة، ضونكة  وةك سةرضاوةكة ئاماذةى 
رؤذنامةوانييةكةدا،  لةكؤنطرة  دةبوو  ثَيدا، 
لَيكؤَلينةوةكانى  ئةنجامى  سةرحةد  عةميد 
ئةنجامةكانى  ئةو  ضونكة  بآلوبكردايةتةوة، 
سةرضاوةية  ئةو  هةمان  بةدةستهَينابوو، 
ث��ةالم��ارةك��ةدا،  »لةكاتى  وت:  ئةوةشى 
ب��ةرث��رس��ان��ى ن���او ب��ةإَي��وةب��ةرَي��ت��ي��ى 
ناو  لةثاسةوانةكانى  داواي���ان  ثؤليس، 
تةنيا  كة  كردووة،  ثؤليس  بةإَيوةبةرَيتيى 
ناو  نةيةنة  كة  بطرن،  لة ضةكدارةكان  رَيطة 
هَيرشى  لة  تةداخول  بةإَيوةبةرَيتييةكةوةو 
سةرضاوةية  ئةو  نةكةن«،  بازاإةكة  سةر 
ئةوةشى ئاشكرا كرد: »كة هَيزى بةشداريى 
ثؤليسء  بةإَيوةبةرَيتيى  لةناو  هةية  خَيرا 
ذم���ارةي���ان )60(ك���ةس���ةء ب��ةش��داري��ى 
بةثيادة  تةنيا  رووداوةكةيان نةكردووة، كة 
كةمتر لةدوو  خولةك لةشوَينى رووداوةكة 
جؤرة  ئ��ةو  لةكاتى  لةكاتَيكدا  دوورن، 
خَيرا  كة  ئةوانة  ئةركى  ئةوة  رووداوان��ةدا 

بةشداريى بكةن«.
سةرضاوةى  لة  لةكاتَيكداية،  ئةمة 
هَيزةكانى  لةناو  كة  تايبةتةوة  زانياريى 
ماوةيةكى  زانيويةتى،  رؤذنامة  ثؤليسدا، 
لةم  لة رووداوَيكى  بازاإى عةسريى  زؤرة 
هةإةشةيان  كراونةتةوةو  ئاطادار  جؤرة 
هةإةشة  ئاطادارى  ثؤليس  كة  لَيكراوة 
ثَيشوةختةكانةو ضةند مانطَيك بةر لةئَيستا، 
ثاسةوانى  ثؤليس  هَيزَيكى  كة  بإياردراوة 
كارى  بإيارةكة  بةآلم  بكات،  ب��ازاإة  ئةو 

ثَينةكراوةو ثشتطوَيخراوة. 

هةَلوَيستى ئةنجومةنء
ئيدارةى كةركوك

ئةنجومةنء   )2010/10/31( رؤذى 
ئيدارةى ثارَيزطاى كةركوك، كؤبوونةوةيةكى 
نائاساييان ئةنجامداو بانطهَيشتى فةرماندةى 
ثؤليسى كةركوكء جَيطرةكةىء ذمارةيةك 
دوور  )4(س��ةع��ات  ك��ردء  ئةفسةريان 
كؤبوونةوةكة  ميدياكان،  كامَيراو  لةضاوى 
سةرضاوةيةك  بةإَيوةضوو،  بةداخراويى 
لةناو كؤبوونةوةكة بة رؤذنامةى راطةياند: 
ئةنجومةن  ئةندامانى  »لةكؤبوونةوةكةدا، 
بةتوندى لَيثرسينةوةيان لةطةأل بةرثرسانى 
بةسةر  ذمارةيةكيان  ك��ردووةو  ئةمنيى 
مَيزيانداداوةو داواى دةستلةكاركَيشانةوةى 
ئةويش  كردووة،  ثؤليسيان  بةإَيوةبةرى 
بيةوَيت،  ئةنجومةن  ئةطةر  وت��وون،  ثَيى 
خ��ؤم  م��ةرج��ةع��ى  ك��ة  ئ����ةوةى  دواى 
لةكار  دةست  ئامادةم  ئاطاداردةكةمةوة، 
سةرضاوةية،  ئةو  هةمان  بكَيشمةوة«، 
وت��ي��ش��ى: »ع��ةم��ي��د خ��ةت��اب ع��وم��ةرى 
كةركوك،  ئامادةى  ثؤليسى  بةإَيوةبةرى 
ئةنجومةنى  ئةندامانى  وةآلمى  بةتونديى 

داوةتةوةو بةوهؤيةوة كوتلةكانى عةرةبء 
توركمان، كؤبوونةوةكةيان جَيهَيشتووة«.

كؤبوونةوةكة،  بةجَيهَيشتنى  دواى 
لةكؤنطرةيةكى رؤذنامةوانيى هاوبةشدا كة 
عةرةبء توركمانةكان بةيانَيكى هاوبةشيان 
»لةكاتَيكدا  هاتووة:  تيايدا  خوَيندةوةو 
تاوتوَيكردنى  بؤ  كؤبووةتةوة  ئةنجومةن 
رةوشى خراثى ئةمنيى، بةإَيوةبةرى ثؤليسى 
ئامادةى كةركوك هَيرشى كردووةتة سةر 
ئةندامانى ئةنجومةنء بةداخةوة، سةرؤكى 
ئةنجومةن بَيدةنط بووة لة ثارَيزطاريكردن 
خؤى،  ثيشةكةى  ئةنجومةنء  لةئةندامانى 
جَيهَيشتووةو  كؤبوونةوةكةمان  بؤية 
تةنيا  ئةمنيىء  دؤخى  لة  بةرثرسيارنين 
ليستَيكى دياريكراوى ناو ئةنجومةن ئؤباَلى 

رةوشى ئةمنيى لة ئةستؤية«.
توركمانى  عةرةبىء  كوتلةى  هةردوو 
دةستلةكاركَيشانةوةى  »داواى  رايانطةياند: 
كةركوكء  ئامادةى  ثؤليسى  بةإَيوةبةرى 
دةكةينء  ئةمنيدا  هةيكةلى  بة  ثياضوونةوة 
ئةمنييةكانةوة،  هَيزة  شكستى  بةهؤى 
داواى هَينانةناوةوةى سوثاى فيرقةى )12(

كؤبوونةوةكةوة،  هةرلةبارةى  دةكةين«، 
بة  برايةتيى  ليستى  ئةندامى  عةلى ساَلةيي، 
اليةنةكان،  »هةموو  راطةياند:  رؤذنامةى 
بةبوونى  درك  ئةمنيشةوة  بةرثرسانى  بة 
دةكةينء  ئةمنيدا  لةسلكى  كةموكووإيى 
لةكؤبوونةوةكةدا هةراليةنةو قسةى خؤيان 
كةموكووإيية  دةستنيشانى  ك��ردووةو 
كة  بإياريشدراوة  كردووة،  ئةمنييةكانيان 
خةلةلةكان  لة  لَيكؤَلينةوة  بؤ  ليذنةيةك 
بطةينة  بةزوويي  هيوادارين  ثَيكبهَينرَيتء 

ئةنجام«.

طؤإينةوةى دوو كضة 
رفَينراوةكة بة ثَينج تيرؤريست

لة  كاكةيي  كضى  دوو  رفاندنى  دواى 
طةإةكى  لة  مانطةدا  ئةم  )28(ى  رؤذى 
لة  دووان  برينداركردنى  كوشتنء  واست، 
كضةكانةوة،  باوكى  لةاليةن  رفَينةرةكان 
هةمان رفَينةرانى ئةو دوو كضة، لة رَيطاى 
ثؤليسى  لةطةأل  ثةيوةندييان  تةلةفؤنةوة 
كةركوك بةستووةو لةبةرامبةر ئازادكردنى 
)5( ئازادكردنى  داواى  كضةكةدا،  دوو 

ئةنسارولئيسالميان  ئةندامى ذنى طرووثى 
كرد كة مانطَيك بةر لةئَيستا لةاليةن ثؤليسى 
بةَلطةنامةى  تةقةمةنيىء  بة  كةركوكةوة 
دةستطيركرابوون،  رَي��ك��خ��راوةك��ةوة 
ثؤليسى  لة  ئاطاداريش  سةرضاوةيةكى 
كةركوك بة رؤذنامةى وت: »ئةو ثَينج ذنة 
تاوانةكانيان  دةستطيركراون،  تيرؤريستة 
)4(ى  بةمادةى  ساغبووةوةو  بةسةردا 
تيرؤر مةحكوم بوون، بةآلم بةبآ وةرطرتنى 
كةفيل، رؤذى )29(ى مانط لةطةأل دووكضة 

ثَيكراوةو  ئاَلوطؤإيان  رفَينراوةكة،  كاكةيية 
ئازادكراون«.

هاوآلتييان،
متمانةيان بة ثؤليس نةماوة 

دواى رووداوى هَيرشة ضةكدارييةكةى 
سةر ئاَلتوونفرؤشةكانى بازاإى عةسريى، 
هاوآلتييان  ل��ةالى  نيطةرانيى  ت��رسء 
بة  متمانةيان  هاوآلتييان  دروستبووةو 
ثؤليس نةماوة، هاوآلتيى يوسف عيزةدين، 
طةإةكى  دانيشتووى  كة  )43(ساأل  تةمةن 
رؤذنامةى  بة  كةركوكة،  رةحيماواى 
متمانةمان  رووداوة،  ئةو  »دواى  راطةياند: 
كردةوةية  ئةو  ضونكة  نةماوة،  ثؤليس  بة 
لةنزيك بةإَيوةبةرَيتيى ثؤليس ئةنجامدراو 
لةطةأل  شةإيان  تيرؤريستان  ماوةيةك 
رَيطرييان  نةتوانرا  بةآلم  كرد،  ثؤليسدا 
خةَلكى  كاسبكارانء  بةوهؤيةوة  لَيبكةنء 
كةركوك ذيانء ماَليان لةمةترسيدايةو هيض 

طرةنتييةكى ئةمنيى نيية بؤ هاوآلتييان«.
كة  )38(ساَليش،  تةمةن  رةفيق،  كةمال 
طةإةكى  دانيشتووى  ترى  هاوآلتييةكى 
بةوة  ئاماذة  كةركوكة،  بةغداى  رَيطاى 
رووداوَيكى  وآلتَيكدا،  هةر  لة  كة  دةكات؛ 
لةكار  دةست  وةزير  رووبدات،  لةوجؤرة 
ئةمنيى  بةرثرسانى  نةك  دةكَيشَيتةوة، 
وآلت��ةى  ل��ةم  »ب��ةآلم  وت��ى:  ناوخؤييء 
لةكاتى  تةنانةت  نييةو  باكيان  هةر  ئَيمةدا 
هاوآلتييانةوة  هاناى  بة  رووداوةكانيشدا 

ناضن«.

باطراوندى ئةم رووداوانة 
وَي���إاى  سياسيى،  ض��اودَي��رَي��ك��ى 
باس  ثؤليس،  بَيتواناييء  لة  جةختكردنةوة 
طرَيدراوى  رووداوة  ئةم  كة  دةكات،  لةوة 
ئيدارييةكانى  سياسىء  كَيشة  دؤخء 
عةسكةر،  دانا  لةوبارةيةوة  ثَيشووترة، 
رؤذنامةى  بة  ضاودَير،  رؤذنامةنووسء 
رووداوانة،  ئةم  سةرةكيى  »هؤكارى  وت: 
هَيزةكانى  ئةزموونى  نةبوونى  بَيتواناييء 
دووري��ىء  بةرثرسانيةتىء  ثؤليسء 
هاوآلتيش،  ثؤليسء  نَيوان  بَيمتمانةيي 
لةم  رووداوَي��ك��ى  ديكةيةو  هؤكارَيكى 
ج����ؤرةش، م��اي��ةى ش��ةرم��ةزاري��ي��ة«، 
كَيشة  طرَيدراوى  ثةالمارة  »ئةم  وتيشى: 
شَيواندنى  بؤ  هةوَلَيكة  سياسييةكانةو 
ناضار  كورد  تا  كةركوك،  ئةمنيى  دؤخى 
بكرَيت كة شارةكة بةجَيبهَيَلَيت، لةكاتَيكداية 
كة بة بةرنامة كار بؤ كةمكردنةوةى كورد 
رؤذانة  دةكرَيتء  دابإَينراوةكاندا  لةناوضة 
ئةمنيى  دؤخ��ى  باشبوونى  بةبيانووى 
ديكةى  ثارَيزطاكانى  لةضاو  كةركوك، 
كةركوك  رةوانةى  خَيزانى عةرةب  عَيراق، 

دةكرَين«.

hewal.rozhnama@gmail.com
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ضةند مانطَيك بةر 
لة ئَيستا، بإياردراوة 

كة هَيزَيكى 
ثؤليس ثاسةوانى 
ئةو بازاإة بكات، 
بةآلم بإيارةكة 

كارى ثَينةكراوةو 
ثشتطوَيخراوة

راثؤرت

خراثبوونى ئاسايشى كةركوك، ثةليكَيشاوة بؤ رفاندنء دزينى سامانى هاوآلتييان

»دووكضى رفيَنراو، بة ثيَنج تيرؤريست طؤأدرانةوة«



 راثؤرتى: رؤذنامة 

بة  ئاماذة  ئةمريكا  سوثاى  بةَلطةنامةيةكى 
ثَيشمةرطةو  نَيوان  شةإى  سةرهةَلدانى  مةترسيى 
سةربازيش  ثسثؤإَيكى  دةكاتء  عيراق  سوثاى 
هؤكارَيك  ضةند  لةبةر  ه��ةردووال  كة  ثَييواية؛ 

نايةنةوَيت شةإى يةكترى بكةن.
سوثاى  بةَلطةنامانةى  ئ��ةو  درَي���ذةى  لة   
رؤذن��ام��ةى  ويكيليكس،  سايتى  ل��ة  ئةمريكا 
بارةى  لة  راثؤرتَيكى  ئةمريكى  تايمزى  نيويؤرك 
كة  ئامادةكردووة،  بةَلطةنامةكانةوة  لة  يةكَيك 
لة  دةكات  ئةمريكا  سوثاى  مةترسيى  بة  ئاماذة 
هَيزةكانى  لةنَيوان  ثَيكدادان  شةإو  دروستبوونى 
سوثاى عَيراقء هَيزى ثَيشمةرطةى كوردستان لة 
دواى  تايبةت  بة  نَيوانيان،  سنوورييةكانى  ناوضة 

كشاندنةوةى هَيزةكانى ئةمريكا لة ساَلى )2011(.
)28( ب��ةروارى  كة  بةَلطةنامةية،  ئةو  بةثَيى 

بةوة  ئاماذة  لةسةرة،  )2008(ى  ساَلى  ئةيلولى  ى 
ركةبةرييةكان  ملمالنَيء  زؤرة  ئةطةر  كة  كراوة؛ 
بة  عةرةبدا  كوردء  تةماسى  هَيَلى  ناوضةكانى  لة 
شَيوةيةكى خَيرا روو لة توندوتيذيى بكات لةثاش 

كشانةوةى هَيزةكانى ئةمريكا.
تايمز،  ن��ي��وي��ؤرك  راث��ؤرت��ةك��ةى  ب��ةث��َي��ى 
ناوضةى  لة  عةرةب  كوردء  نَيوان  ثةيوةندييةكانى 
تةماسى نَيوانيان ئاَلؤز بووة تا ئةو هَيندةى ذةنةراأل 
هَيزةكانى  بةرثرسى  كات  ئةو  كة  ئؤدَيرنؤ،  راى 
ثَيكدادانة  لةو  رَيطرتن  بؤ  عَيراق  لة  بووة  ئةمريكا 
زنجيرةيةك  عَيراقدا،  سوثاى  ثَيشمةرطةو  لةنَيوان 
ثَيشمةرطةو  كة  دام��ةزران��دووة،  ثشكنينى  خاَلى 
بؤ  بووة  بةشدار  تيا  ئةمريكاى  عَيراقء  سوثاى 
ثالن،  بَي  ثَيكدادانى  ئةطةرى  رووبةإووبوونةوةى 

يان بةرنامة بؤ داإَيذراو لةنَيوان ئةو دوو هَيزةدا.
كة  بةرزنجى،  س��ةروةر  ليوا  بةرامبةردا  لة 
ثَيكدادانى  فةريق  ثلةى  بة  سةربازيية  ثسثؤإَيكى 
بةدوور  عَيراق  سوثاى  ثَيشمةرطةو  هَيزى  نَيوان 
ثَيكدادانانةش  ئةو  روونةدانى  طرةنتى  دةزانَيتء 
دةستوورةوةو  بة  ثابةندبوون  بة  دةبةستَيتةوة 
بؤ رؤذنامة وتى: »لة دةستووردا ثَيشمةرطة دانى 
نَيوان  لَيكتَيطةيشتنى  دواييةش  بةم  ثَيدانراوةو 
سوثاى عَيراقء ثَيشمةرطة بةرةو ضارةسةركردن 
سياسيش  رَيككةوتنى  لةوةى  جطة  رؤيشتووة، 
بةدى  عَيراقييةكاندا  اليةنة  ك��وردء  لةنيوان 

دةكرَيت«.
بةوةشدا؛  ئاماذةى  سةربازيية  ثسثؤإة  ئةو   
وا  زؤرن  ئةوةندة  عَيراق  كَيشةكانى  اليةك  لة  كة 

سةر  نةكاتة  هَيرش  دةكات  ناوةندي  حكومةتى  لة 
لة بةرامبةريشدا هَيزى ثَيشمةرطة كة  ثَيشمةرطةو 
ئةو  ثَيشمةرطةية  بودجةى  دابينكردنى  هةوَلى  لة 

كارة ئةنجام نادات.
كة  ئةمريكادا،  ترى سوثاى  بةَلطةنامةيةكى  لة   
2008(ى  ئ���ةيلولى  م��ان��ط���ى  )27ى  بةروارى 
لةسةرةء رؤذنامة ئةمريكييةكة ئاماذةى ثَيدةكات؛ 
باس لة ضيرؤكى كَيشةيةكى نَيوان ثؤليسى عَيراقىء 
خانةقين،  ق��ةزاى  لة  دةك��ات  كوردييةكان  هَيزة 
دةزطا  ئةندامَيكى  دةستطيركردنى  بةهؤى  كة 
هةواَلطرييةكانى كوردةوة بووة، كاتَيك بةرثرسَيكى 
ئازادى  ثؤليس  بنكةيةكى  لة  خانةقين  محةليى 
كردووة دواى دةمةقاَلَى، ثَيكدادان لةنَيوان هةردوو 
الدا دروست بووة، بة هؤيةوة ضةند ثَيشمةرطةيةك 
بوونةتة قوربانيى، يةكَيك لة ضيرؤكةكانى ترى ئةو 
ئةسيل  سةردانى  ئةمريكا  سوثاى  بةَلطةنامانةى 
نجَيفى ثارَيزطارى موسَلة بؤ ناحيةى بةعشيقة، كة 
وةك رؤذنامةى نيويؤرك تايمز ئاماذةى ثَيدةكات؛ 
كوردةكان بة هى خؤيانى دةزانن، ثَيشتر هيزةكانى 
ئاطادار  كارةساتَيك  روودانى  ئةطةرى  لة  ئةمريكا 
كراونةتةوة، ئةطةر نجَيفى سةردانى بةعشيقة بكات، 
سةرةإاى ئاطاداركردنةوةى، نجَيفى ئةو سةردانةى 
ئةنجامداوةء لة ميانةى ثشكنينى ئةو رَيطةيةى كة 
هَيزةكانى  دةبَيت،  تَيثةإ  ثيا  موسَلى  ثارَيزطارى 
ئةمريكا بؤيان دةركةوتووة كة ثَيشمةرطةو سوثاى 
خاَلةكانى  لة  هةماهةنط  هَيزى  دوو  وةك  ئةمريكا 
بة  دذ  هَيزى  دوو  وةك  بةَلكو  نةبوون،  ثشكنيندا 
بؤ  ئامادةباشيدان  لة  كة  كردووة،  مامةَلةيان  يةك 

يةكترى. 
ثَيشووى  مةسيحى  ثةرلةمانتارَيكى  هاوكات 
مةسيحييةكانى  بة  توندى  ثةيوةنديى  كة  عَيراق، 
موسَلةوة هةية ئاماذة بة بوونى كَيشةو ملمالنَيى 
مةسيحييةكانى  ناوضة  ثَيشمةرطةو  هَيزى  نَيوان 

دةوروبةرى موسأل دةدات.
لةسةر  ثَيشتر  كة  ساوا،  ئةفرايم  ئةبلةحةد   
ثةرلةمانتارى  كوردستان  هاوثةيمانيى  ليستى 
لة  كة  روونكردةوة؛  رؤذنامةى  بؤ  بوو  عَيراق 
لةنَيوان  كَيشة  راب��ردوودا  ساَلى  ضةند  م��اوةى 
ضونكة  ب��ووة،  دروس��ت  سوثادا  ثَيشمةرطةو 
عَيراق  سوثاى  ك��ردووةء  ملمالنَييان  ه��ةردووال 
ثَيشمةرطةى بة دةركردنى مةسيحييةكان تؤمةتبار 
وتيشى:  دةكردةوة،  رةتى  ثَيشمةرطةش  دةكردء 
هَيزةكانى  كشانةوةى  لةدواى  دةكرَيت  »ثَيشبينيى 
ئةمريكا بارودؤخةكة خراث بَيت، بةهؤى ملمالنَي 

لةسةر دةسةآلت«.

راثؤرتى: هةستيار قادر 

عَيراق  دةوَلةتى  ثلةباآلكان  مووضةى 
ليستى  دةكاتء  دارايى  قةيرانى  تووشى 
كةمكردنةوةى  بؤ  ثرؤذةيةك  عَيراقييةش 
ثةرلةمان  بة  ثَيشكةش  مووضةية  ئةو 

دةكات.
ئةندامانى  ذم���ارةى  زي��ادب��وون��ى 
ئةنجومةنى نوَيى نوَينةرانى عَيراق لة )275( 
ضاوةإوان  ئةندام،   )325( بؤ  ئةندامةوة 
دهاتوودا  ساَلى  ضةند  ماوةى  لة  دةكرَيت 
قورساييةكى دارايى طةورة لةسةر عَيراق 
دروست بكاتء كاريطةريى زؤرى هةبَيت 
كة  كورتهَينانةى،  رَي��ذةى  ئةو  لةسةر 
ساآلنة لة بودجةى عَيراقدا دروست دةبَيت، 
بةوثَييةى هةر ثةرلةمانتارَيك مانطانة بإى 
وةردةطرَيت،  عَيراقى  دينارى  مليؤن   )32(
كة )12( مليؤنء )500( هةزارى مووضةى 
بةسةر  تريشى  ب��إةك��ةى  بنةإةتييةو 
ثاسةوانء  نيشتةجَيبوونء  دةرماَلةى 
دةبَيت،  دابةش  تردا  دةرماَلةيةكى  ضةند 
مووضةو  بودجةى  تَيكإاى  ساآلنة  كة 
دةرماَلةى ئةندامانى ئةنجومةنى نوَينةرانى 
دةطاتة  ئَيستايةوة  ذمارةيةى  بةم  عَيراق 
ساآلنة  دينارء  مليؤن   )400( مليارء   )10(
 )384( عَيراق  ثةرلةمانَيكى  ئةندام  هةر 
لَيبإينى  بةبَي  بةآلم  وةردةطرَيت،  مليؤن 
كاتَيكداية  لة  ئةمة  خانةنشينيى،  رَيذةى 
 )200( بةريتانيا ساآلنة  لة  هاوتاكانيان  كة 
مليؤن دينارى عَيراقى )170( هةزار دؤالرء 

هاوتا ئةمريكييةكانيان )190( مليؤن دينار 
)165( هةزار دؤالر وةردةطرن.

ئةندامى  تاهير،  خ��زةي��ر  ع��ةب��دول 
ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراق لةسةر ليستى 
كة  جياوازييةى  ئةو  ثَييواية؛  عَيراقيية، 

ثةرلةمانتارء  دةرماَلةى  مووضةو  لةنَيوان 
عَيراقيدا  دةوَلةتى  باآلكانى  ثلة  ثؤستء 
هةية لةطةأل مووضةى فةرمانبةرى ئاسايى 
عَيراق  بودجةى  داه��ات��وودا  لة  زؤرةو 
تووشى هةرةسهَينانء ثووكانةوة دةكاتء 

»كارَيكى  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  تايبةت 
حكومةت  ئاسايى  كارمةندَيكى  نيية  شياو 
لةكاتَيكدا  وةربطرَيت،  دينار  هةزار   )150(
باآلكان  ثؤستة  ئ��ةوان  حيسابى  لةسةر 

مووضةو دةرماَلةى زؤر وةردةطرن«.
كؤتاييهاتنى  لةدواى  لةكاتَيكداية  ئةمة 
هةر  ثةرلةمانييةوة  خولَيكى  هةموو 
 )500( مليؤنء   )8( بإى  ثةرلةمانتارَيك 
خانةنشينى  م��ووض��ةى  وةك  ه���ةزار 
وةردةطرَيت، كة لةم خولةوة بؤ خولةكانى 
داهاتووى ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراقيش 
بؤ هةر خولَيك مانطانة )2( مليارء )762( 
بودجةى  لةسةر  هةزار   )500( مليؤنء 
لة  ل��ةوة  جطة  ئةمة  دةك��ةوَي��ت،  عَيراق 
كؤمةَلةى نيشتمانيى كاتيدا )100( ئةندامء 
ئةويشدا  دواى  نيشتمانيى  كؤمةَلةى  لة 
بوو  ساَلَيك  لة  كةمتر  م��اوةى  بؤ  كة 
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  لة  ئةندامء   )275(
خانةنشين  تر  ئةندامى   )275( ثَيشووشدا 
لةو  هةندَيك  ئ��ةوةى  لةطةأل  ك���راون، 
ئةندام  بة  بوونةتةوة  دووبارة  ئةندامانة 
دوو  بةآلم  تردا،  خولةكانى  لة  ثةرلةمان 

مووضة وةرناطرن.
ئاآل سةعدون، سةرؤكى ليذنةى دارايى 
عَيراق،  ثَيشووى  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
هةر  كَيشةيةدا  لةو  دةزانَيت  طرنطى  بة 
ناوبراو  وةك  نةكرَيت،  ثةرلةمانتار  باسى 
هةمان  وةزيرةكانيش  ثَيدةكات؛  ئاماذةى 
كةسيش  هةيةء  زي��ادةوة  بة  مووضةيان 
خؤى  ئارةزووى  بة  ناتوانَيت  عَيراقدا  لة 

مووضةى خؤى دياريي بكاتء ئةو رَيذةى 
دةستنيشانكراوة،  ياسا  بة  مووضانة 
ثَيشووى  دارايى  ليذنةى  سةرؤكى  بةآلم 
كة  نا،  بةوةدا  دانى  نوَينةران  ئةنجومةنى 
كَيشة  داهاتوودا  لة  زؤرة  مووضة  ئةو 
بؤ  زان��ى  طرنطى  بة  دةك��اتء  دروس��ت 
ضارةسةركردنى، ثارةى ثاسةوانء ضةند 

دةرماَلةيةكى ترى لَي كةمبكرَيتةوة.
عَيراقيية  ليستى  ت��رةوة،  لةاليةكى 
دةستثَيكردنةوةى  ل��ةط��ةأل  ب��ةن��ي��ازة 
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  دانيشتنةكانى 
عَيراقدا، ثرؤذةياسايةك بؤ كةمكردنةوةى 
ثلةباآلكانى  ثةرلةمانتارء  مووضةى 
بكات،  ثَيشكةش  عَيراقى  دةوَل��ةت��ى 
لة  تاهير،  عةبدولخزر  ل��ةوب��ارةي��ةوة 
بةنيازن  كة  ئاشكرايكرد؛  عَيراقيية  ليستى 
دانيشتنةكانى  دةستثَيكردنةوةى  لةدواى 
زؤرى  كَيشةى  نوَينةران،  ئةنجومةنى 
ب��ورووذَي��ن��نء  ثلةباآلكان  م��ووض��ةى 
ثَيشكةش  كةمكردنةوةى  بؤ  ثرؤذةيةك 
ضاو  دووب��ارة  »دةبَيت  وتيشى:  بكةن، 
م��ووض��ةدا  ري��زب��ةن��دي��ى  خشتةو  ب��ة 
ع��َي��راق  داه��ات��ى  ت��ا  بخشَينرَيتةوة، 
هاوآلتيياندا  ب��ةس��ةر  دادث���ةروةران���ة 
دابةشبكرَيت، ئةو ثةرلةمانتارةى عَيراقيية 
ئاماذةى بة كَيشةيةكى تريش دا سةبارةت 
بةوةى هةندَيك لة ثؤستة باآلكانى دةوَلةت 
مووضةكةيان  رَي��ذةى  ياسا  بة  تائَيستا 
وةردةط��رن،  مووضةش  ديارينةكراوةء 

وةك دةستةى سةرؤكايةتى كؤمار«.

hewal.rozhnama@gmail.com
عــَيراقـى 11ذمــارة )606( سَيشةممة 2010/11/2

بةثَيي ضةند بةلَطةنامةيةكى سوثاى ئةمريكا، 
مةترسيى ثَيكدادانى ثَيشمةرطةو سوثاى عَيراق هةية

مووضةى ثلةباآلكان، عَيراق تووشى قةيرانى دارايى دةكات 

مووضةى هةر ثةرلةمانتارَيكى عَيراقى، لة هاوتا ئةمريكىء بةريتانييةكةى زياترة



راثؤرتى: كاروان عومةر

فرؤشتنى  ط��رَي��ب��ةس��ت��ى  ب��ةه��ؤى 
نَيوان  دةكةوَيتة  كَيشة  ن��ةوتءط��ازةوة، 
نةوتةوة،  وةزارةت��ى  ئةنبارء  ثارَيزطاى 
ئةو  دذى  ئةنبار  ثارَيزطاى  كة  لةكاتَيكدا 
طرَيبةستانة دةوةستَيتء وةزارةتى نةوتيش، 
جةخت لةسةر ئةوة دةكاتةوة كة تاكة اليةنى 

خاوةن بإيارن.
 لة ثاش ئةوةى كة دوو هةفتة لةمةوبةر، 
طرَيبةستى  دوو  عَيراق،  نةوتى  وةزارةت��ى 
طازى  ن��ةوتء  وةبةرهَينانى  ل��ةب��وارى 
دوو  لةطةأل  ئةنبار  ثارَيزطاى  لة  سروشتى 
كؤمثانياى كازاغستانىء كؤرياى باشووريدا 
ئيمزا كرد، ئةو هةنطاوة ناإةزايى لَيكةوتةوةو 
جَيبةجَيكردنى  ثارَيزطاية،  ئةو  ئةنجومةنى 
بة  بةوثَييةى  رةتكردةوة  بإيارةيان  ئةو 
ئةو  ئيمزاكردنى  دةبَيت  ئةوان،  تَيإوانينى 
وةبةرهَينانى  ثرؤسةى  طرَيبةستانةء 
نَيوان  هةماهةنطيى  بة  سامانةكةيان 
ثارَيزطاى  ئيدارةى  ناوةندىء  حكومةتى 
ئةنبار بَيتء دةستبةجآ لة ثاش راطةياندنى 
شةهرستانى،  حوسَين  هةَلوَيستةش،  ئةو 
ئةو  جَيبةجَيكردنى  عَيراق،  نةوتى  وةزيرى 
رةتكردةوةء  ئةنبارى  ثارَيزطاى  داوايةى 
رايطةياند: »وةبةرهَينانء دةرهَينانى نةوتء 
طازى سروشتى لة سةرجةم عَيراقدا، مافى 
رَيى  كةس  ناهَيَلن  فيدراَلييةو  حكومةتى 
لَيبطرَيت«، ئةمة لة كاتَيكداية كة بةثَيى بإطة 
دةستوورى  )112(ى  مادةى  دووى  يةكء 
لةطةأل  ناوةندى  حكومةتى  دةبَيت  عَيراق، 
ثارَيزطا  هةرَيمء  خؤجَيييةكانى  حكومةتى 
ئيدارةى  طازدا،  نةوتء  بةرهةمهَينةرةكانى 
ثَيكيشةوة  بكاتء  دةرهَينراوانة  ئةوسامانة 
بؤ  وَي��ن��ادةك��ةن  ستراتيذيى  سياسةتى 
لة هةرَيمء  ثةرةثَيدانى سامانى نةوتء طاز 

ثارَيزطاكاندا.
ثارَيزطاى  هةَلوَيستةكةى  بة  سةبارةت 
راوَيذكاري  زوبَير،  موئةيد  د.  ئةنباريش، 
راطةياندني سةرؤكي ئةنجومةني ثارَيزطاي 
بإطةي  بةثَيي  كة  بةوةدا،  ئاماذةى  ئةنبار، 
عَيراق،  دةستووري  )112(ى  مادةي  دووي 
سامانة  ب��واري  لة  وةبةرهَينان  دةبَيت 
لةطةأل  هةماهةنطيي  بة  سروشتييةكان، 
بة  تايبةت  ئةنجامبدرَيتء  ثارَيزطاكان 
لة حكومةتي  »داوامان  راطةياند:  رؤذنامةى 
بة  طرَيبةستانة  ئةو  كة  كردووة  ناوةندي 

ثارَيزطاي  ئةنجومةني  لةطةأل  هةماهةنطيي 
ئةنبار ئةنجامبدرَين، بةآلم وةزارةتي نةوتي 
عَيراق ئةو بؤندانةي داوة بة دوو كؤمثانياي 
ثارَيزطاي  بة  راوَيذ  ئةوةي  بةبآ  بيانيي، 

ئةنبار بكرَيت«.
سةرؤكي  راطةياندني  راوَي��ذك��اري 
ئاشكراشي  ئةنبار،  ثارَيزطاي  ئةنجومةني 
جيؤلؤجييةكان،  رووثَيوة  بةثَيي  كة  كرد؛ 
طةورة  سروشتيي  غازي  نةوتء  كَيَلطةي 
لة ثارَيزطاى ئةنباردا هةية، بةآلم سةرجةم 
ثَيدةكةن،  ئاماذةي  كة  يةدةطانة  بإة  ئةو 
ثارَيزطاي  نينء  راستةقينة  خةمَلَينراونء 
ئةنبار طةورةترين ثارَيزطاى عَيراقة لة رووى 
)138(ه��ةزار  رووب��ةري  كة  طةورةييةوة، 
دانيشتوواني،  كيلؤمةتر دووجايةء ذمارةي 

ثَيكدَيت  كةسةء  هةزار   )430( مليؤنء  يةك 
قةزاكانى:  ئةوانيش  كة  ق��ةزا،  هةشت  لة 
هيت،  عانة،  رومادي،  فةلوجة،  ئةبوغرَيب، 

حةديسة، قائيمء رووتبةن.
هاوكات، وةزارةتى نةوتى عَيراق، جةخت 
تاكة بإياردةرى  لةسةر ئةوة دةكاتةوة، كة 
لة  سروشتيية  سامانى  وةبةرهَينانى 
ئاماذة  كاتيشدا  هةمان  لة  بةآلم  عَيراقدا، 
دةكات  ئةنبار  ثارَيزطاى  سوودبينينى  بة 
طازى  ن��ةوتء  وةبةرهَينانى  ب��وارى  لة 

سروشتيدا. 

وةزارةت���ي  وتةبَيذي  جيهاد،  عاسم 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  عَيراق،  نةوتي 
»وةزارةتي نةوت، تاكة اليةنة بؤ ئةنجامداني 
وةبةرهَينان لةبواري نةوتداء تاكة اليةنة كة 
لةعَيراقدا  نةوتي  ستراتيذي  داإشتني  مافي 
»وةزارةتةكةى  كرد:  ئاشكراشي  هةية«ء 
بةرذةوةنديي ئةو ثارَيزطايانةى ثاراستووة 
لة ئيمزاكردنى ئةو طرَيبةستانةدا، بةوثَييةى 
مةرجي ئةوةيان داناوة كة )85%(كارمةنداني 
ئةوكَيَلطانة، كرَيكارى عَيراقي بن، جطةلةوةي 
لة  دةبن  سوودمةند  ثارَيزطايانة  ئةو  كة 
سيستمي ثترؤ دؤالر كة ثشكَيك لة داهاتي 
تةرخان  ثارَيزطايانة  ئةو  بؤ  كَيَلطانة  ئةو 

دةكرَيت«.
ئاستى  كَيشانةدا،  ئةو  لةطةأل  هاوكات، 
ن��ةوتء  ثرسى  ل��ةس��ةر  ن��اإةزاي��ي��ةك��ان 
ناوةنديدا  حكومةتى  ئةنبارء  نَيوان  طازى 
ئةحمةد  كة  هَيندةى  ئةو  تا  بةرزتربووةوة 
ئةبوإيشةى سةرؤكى ئةنجومةنى سةحوةى 
ئةنبار، لة لَيدوانَيكدا، هةإةشةى ئةوةي كرد، 
نةوتى  طواستنةوةى  هَيَلى  نادةن  رَيطة  كة 
عَيراق- سوريا بة ثارَيزطاى ئةنباردا تَيثةإَيت، 
كة بةم دوايية لة ميانةى سةردانةكةى نورى 
ماليكى، سةرؤك وةزيرانى عَيراق بؤ سوريا 
ديمةشقء  حكومةتى  ه��ةردوو  لةنَيوان 
بةغدادا رَيككةوتنى لةبارةوة كراء لةاليةكى 
ئاماذة  دةستووريى،  ثسثؤإَيكى  تريشةوة، 
بةوة دةكات، كة ثارَيزطاكان ناتوانن رَيطربن 
سروشتى،  طازى  نةوتء  وةبةرهَينانى  لة 
هةماهةنطيي  بة  ثرؤسةكة  دةشبَيت  بةآلم 

نَيوان هةردووال ئةنجام بدرَيت. 
ت��اري��ق ح���ةرب، ث��س��ث��ؤإي ب��واري 
كردةوة  ئةوة  لةسةر  جةختى  دةستووريى، 
ئةوةي  مافي  عَيراقي  ثارَيزطايةكي  هيض  كة 
هةر  ئةنجامداني  لة  بكات  رَيطريي  كة  نيية 
سامانة  بواري  لة  وةبةرهَينان  ثرؤذةيةكي 
سروشتييةكاندا، ضونكة بةثَيي دةستووريي 
طشتييةء  سامانَيكي  سامانة  ئةو  عَيراق، 
تايبةت بة رؤذنامةى راطةياند: »دةستووري 
وةبةرهَيناني  مافي  يةكةم  ثلةي  بة  عَيراق، 
بة  تةنيا  سروشتييةكاندا،  سامانة  بواري  لة 
ئةو  رووى  لة  داوةء  ناوةندي  حكومةتي 
ثلةي  بة  هةرَيمةكان  حكومةتي  مافةشةوة 
حكومةتي  لة  هةريةك  ضونكة  دَين،  دووةم 
خاوةن  هةرَيمةكان،  حكومةتي  ناوةنديء 
ياسادانانء  جَيبةجَيكردنء  دةسةآلتي 
كة  ثارَيزطاكانةوة  بةثَيضةوانةى  دادوةرين، 

ئةو مافةيان نيية«.
ب��ةوةش��دا:  ئ��ام��اذةى  ح��ةرب،  تاريق 
بؤ  ئاماذةي  تةنيا  عَيراق،  »دةس��ت��ووري 
لة  هةبَيت  هةماهةنطيي  كة  ك��ردووة  ئةوة 
ثارَيزطاكاندا  ناوةنديء  حكومةتي  نَيوان 
لةوبارةيةوة، نةك ئةو ثارَيزطايانة بةشداربن 

لة ئةنجامداني وةبةرهَينان لة بواري سامانة 
سروشتييةكان، وةك ئةوةى كة ثارَيزطاكاني 
داواى  بةسرة  واس��تء  ديالةء  ئةنبارء 
هةرَيمي  ثارَيزطايانة  ئةو  بةوثَييةى  دةكةن، 
تا ئةو كارة ئةنجام  ثَيكنةهَيناوة،  فيدراَلييان 

بدةن«.

راثؤرتى: رؤذنامة

بؤ  ليذنةيةك  ع��َي��راق��ى،  حكومةتى 
سايتى  بةَلطةنامةكانى  لة  لَيكؤَلينةوة 
ثَيكدةهَينَيتء  عَيراق  بة  تايبةت  ويكيليكسى 
عَيراقييةش داواى دانيشتنى  بةثةلة دةكاتء 
هاوكات، سةركردةيةكى ئيئتيالفى  دةوَلةتى 
بؤ ضوونة  ماليكى  نورى  ئامادةيى  ياساش، 

بةردةم دادطا دةردةبإَيت.
راب��ردوو،  هةفتةى  كة  ئ��ةوةى  لةثاش 
سايتى ويكيليكسى سويدى، نزيكةى  ضوار 
ئةمريكاى  سوثاى  بةَلطةنامةى  ه��ةزار 
دواى  لة  عَيراق  رةوش��ى  بة  س��ةب��ارةت 
ئاماذةى  تيايدا  بآلوكردةوةو  ساَلى)2003( 
نهَينييةكى  ضةند  مرؤظء  مافى  رةوشى  بة 
ئةمنيىء  ناوةندى  لة  دابوو  ثَيشَيلكردنى 
داواك��اري��ى  ع��َي��راق��دا،  سةربازييةكانى 
بؤ  عَيراقيية  بةتايبةت  عَيراقييةكان  اليةنة 
لةو  زياديكردء  لةوبارةيةوة  لَيكؤَلينةوة 
ئةياد  كة  عَيراقيية  ليستى  ضوارضَيوةيةشدا 
داوايةكى  دةكات،  سةركردايةتى  عةالوى 
ئاراستةى  ثةرلةمانتارةوة   )55( ئيمزاى  بة 
كاتيى  س��ةرؤك��ى  م��ةع��س��وم،  ف��وئ��اد  د. 
تا  كردووة،  عَيراق  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
ئةنجومةنة  ئةو  بةثةلةى  كؤبوونةوةيةكى 
ويكيليكس  بةَلطةنامةكانى  بة  سةبارةت 
هةماهةنط  ليذنةيةكى  تا  س��ازب��درَي��ت، 
دادوةري���ى  ب��اآلى  ئةنجومةنى  ل��ةط��ةأل 

بؤ  ثَيكبهَينن  نةتةوةيةكطرتووةكان  عَيراقء 
سةرؤك  ماليكى،  نورى  لةطةأل  ليكؤَلينةوة 
طشتيى  فةرماندةى  وةك  عَيراقدا  وةزيرانى 

هَيزةضةكدارةكان لة عَيراق.  
سةبارةت بةو داوايةش، تةآلل زةوبةعي، 
عَيراق  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  ئةندامى 
ب��ةدواداض��وون  عَيراقيية،  ليستي  لةسةر 
ويكيليكس  سايتي  لة  كة  بةَلطانةي  ئةو  بؤ 
نيشتمانيى  ئةركَيكي  بة  بآلوكراونةتةوة، 

سةرجةم  كة  دةزانَيت  بةطرنطى  دةزانَيتء 
بدةنء  ئةنجام  لَيكؤَلينةوانة  ئةو  اليةنةكان 
كةرامةتي  مافء  ثاراستني  بؤ  كاربكةن 

هاوآلتييانى عَيراقى.
لة  تةالل زةوبةعى، كة سةرؤكي يةكَيك 
ئةنباريشة،  ثارَيزطاي  بةناوبانطةكاني  هؤزة 
تايبةت بة رؤذنامةى راطةياند: »بةدَلنييايةوة، 
ئةو ثرسة لة ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراقدا 

دةورووذَينين«.

ئةم داوايةى ليستى عَيراقيية كة هةندَيك 
بؤ  ماليكى  ضانسى  لَيدانى  بؤ  ثَييانواية، 
بوون بة سةرؤك وةزيرانة، هاوكاتة لةطةأل 
ثَيكهَينانى  بؤ  عَيراقى  حكومةتى  بإيارَيكى 
بةَلطةنامةكانى  لة  لَيكؤَلينةوة  ليذنةيةكى 
دارا  سةرؤكايةتي  بة  ويكيليكس  سايتى 

نورةدينى وةزيرى داد، كة كوردة.
ئاطادار  لةوبارةيةشةوة، سةرضاوةيةكى 
لة وةزارةتي دادي عَيراق كة نةيوست ناوى 

خؤى ئاشكرا بكات، بة رؤذنامةى راطةياند: 
»تا ئَيستا، ئةو ليذنة تايبةتةى وةزارةتةكةى 
كة حكومةتي عَيراقي بإيارى ثَيكهَينانى داوة، 
بة مةبةستي بةدواداضوون بؤ بةَلطةنامةكانى 
سايتى ويكيليكس سةبارةت بة رةوشى مافى 
ئةمنيى  دةستوةردانى  عَيراقء  لة  مرؤظ 
كاروبارى  لة  ئَيران  ئيسالميى  كؤمارى 
نةكراونء  دةستنيشان  ئةندامةكاني  عَيراق، 

بةرنامةي كاريشيان بؤ دانةنراوة«.
كة  ياسا  دةوَلةتى  ئيئتيالفى  هاوكات، 
نورى ماليكى سةرؤكايةتى دةكات،  وَيإاى 
لة  ئيئتيالفةكةى  طومانى  بة  ئ��ام��اذةدان 
سايتى  بةَلطةنامةكانى  دروستيى  راستيىء 
بؤ  ماليكى  ن��ورى  ئامادةيى  ويكيليكس، 
ثرسة  ئةو  لةسةر  دادط��ا  ب��ةردةم  ضوونة 
عةدنان  رووةوة،  ل��ةو  دةداتء  نيشان 
دةوَلةتي  ئيئتيالفى  سةركردةي  س��ةراج، 
ئَيستا  تا  كة  كرد،  ئةوة  بؤ  ئاماذةي  ياسا، 
كة  زانيارييانةى  ئةو  بؤ  ب��ةدواداض��وون 
هاتوون،  ويكيليكسدا  بةَلطةنامةكانى  لة 
نةكراوة، بؤية تا ئَيستا راستء دروستييان 

نةسةلمَينراوة.
رؤذنامةى  بة  تايبةت  سةراج،  عةدنان 
راطةياند: »نوري ماليكي، سةرؤك وةزيرانى 
دادطا،  بةردةم  بضَيتة  كة  ئامادةية  عَيراق، 
لَيكؤَلينةوة  ليذنةيةكي  هةر  لةبةردةم   يان 
ئامادةبَيت لةسةر بةَلطةنامةكانى ويكيليكس، 
ئةطةر داواي ئةوةي لَيبكرَيتء ماليكى خؤي 

بة ملكةضي ياسا دادةنَيت«.
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ذمــارة )606( سَيشةممة 2010/11/2عــَيراقـى 10

دةستووري عَيراق، 
بة ثلةي يةكةم مافي 

وةبةرهَيناني لة بواري 
سامانة سروشتييةكاندا، 

تةنيا بة حكومةتي 
ناوةندي داوةء لة رووى 
ئةو مافةشةوة حكومةتي 

هةرَيمةكان بة ثلةي 
دووةم دَين

ئةنباريش سامانةكةى نافرؤشَيت

دةولَةتى ياسا: ماليكى ئامادةية، بضيَتة بةردةم دادطا
ليذنةيةك بؤ لَيكؤلَينةوة لة بةلَطةنامةكانى ويكيليكس، ثَيكدَيت

تةآلل زةوبةعى           عةدنان سةراج

كَيَلطةيةكي نةوت

10 رؤذنامةنووسانى هةرَيم رووبةإووى هةإةشةى دةسةآلت بوونةتةوة



راثؤرتى: هيوا جةمال

سياسيىء  ئةكاديمىء  رؤشنبيرء  دةيان 
ثةرلةمانتار جةختيان لةسةر ئةوة كردةوة، كة 
هةرَيمى كوردستان ثَيويستى بة طؤإانكاريى 
بةردةوام هةيةء ثَيويستة كار لةسةر هةموو 
جومطةكانى ذيان بكرَيت، تا »كؤمةَلطةى ئازاد« 

بةرهةم بهَينرَيت.
شةممةء  رؤذانى  كة  كؤنفرانسَيكدا،  لة 
ئةنجامدرا،  هةولَير  لة  رابردوو  يةكشةممةى 
خانةى حيكمةت بؤ لَيكؤَلينةوةى فةلسةفى بة 
ALT(ى  ليبراأل،  فيكرى  )كؤمةَلةى  هاوكاريى 
توركى طفتوطؤ لةبارةى ضؤنييةتى هاتنة ئاراى 

كؤمةَلطةى ئازاد كرا.
خانةى  بةإَيوةبةرى  رةفيق،  ف��اروق 
بةعس  رووخانى  ل��ةدواى  وت��ى:  حيكمةت 
خةوبينينَيك بة ئازاديىء بنياتنانى كؤمةَلطةى 
ئازاد هةية، بةآلم لة ئاستى فيكريى رةهةندةكانى 
كؤمةَلطةى ئازاد لة رووى تيؤرييء فكرييةوة 

تائَيستا باسى لَيوة نةكراوة.
دامةزراوةء  ساَلة  ثَينج  حيكمةت  خانةى 
دةدات،  ئةنجامى  كؤنفرانسة  ئةمة ضوارةمين 
بةآلم بةإَيوةبةرى خانةى حيكمةت لة وتارى 
كردنةوةى كؤنفرانسةكةدا باسى ئةوةى كرد، 
ضونكة  بَيت،  كؤنفرانس  دوايين  ثَيدةضَيت 
حكومةتةوة  لةاليةن  مانطة   )3( »م��اوةى 
مينحةكةمان بإاوةء ئةطةر بةوشَيوةية بإوات 
ناتوانين بةردةوام بين«، لةطةأل ئةوةى فاروق 
ساَلى   )12( بؤ  كة  بةوةشدا؛  ئاماذةى  رةفيق 

داهاتوو بةرنامةى كاركردنيان ئامادةية.
فاروق رةفيق، وتيشى: هيوادارين لة رَيطةى 
ئةم كؤنفرانسةوة، بتوانين تيشك بخةينة سةر 

رةهةندةكانى كؤمةَلطةى مةدةنى.
توَيذةرةكانى  لة   )10( كؤنفرانسةدا  لةو 

)ALT(، توَيذينةوةكانى خؤيان ثَيشكةشكرد.
لة   ،)ALT( ليبراأل،  فيكرى  كؤمةَلةى 
ساَلى )1992( لة توركيا دامةزراوةء ضةندين 
دةرةكيى  ناوخؤيىء  سيمينارى  كؤنفرانسء 
خوَيندكارانى  بؤ  كؤرسى  ئةنجامداوةء 
 )200( لة  زياتر  ك��ردووةت��ةوةء  وآلتة  ئةو 

ضاثكراويان هةية.
د.بيجان شاهين، بةإَيوةبةرى كؤمةَلةكة، 
زةرورةت��ى  باسى  دةستثَيكردندا  وتةى  لة 
لة  وتى:  كردء  كؤمةَلةكةيانى  دامةزراندنى 
لة  نوَى  قؤناغَيكى  راب��ردوودا  نةوةدةكانى 
توركيا دةستى ثَيكرد، لة ساَلى )1993( توركؤت 
طرتةدةستء  حوكمى  هةَلبذاردن  بة  ئؤزال، 
تايبةت  بة  ئةنجامدا،  طؤإانكاريى  كؤمةَلَيك 
طؤإانكارييةكانى  بةآلم  ئابووريدا،  بوارى  لة 
هةبوو،  فيكريى  ثاَلثشتى  بة  ثَيويستى  ئؤزال، 
بؤية ئَيمة وةك كؤمةَلَيك طةنج دةستمان بةم 

كارة كرد.

سيمينار   )10( كؤنفرانسةكةدا  ل��ة 
ئازاديان  كؤمةَلطةى  كؤَلةكةكانى  ئةنجامدراء 

شيكردةوةء بيروإاى جياواز خراية روو.
د.موستةفا ئاضار، لة سيمينارى »ئابووريى 
ئازاد«،  بازرطانى  فةزيلةتى  ئازادء  بازاإى 
باسى ئةوةى كرد، كة دةتوانرَيت لةم رووةوة 
رَي بؤ بةديهاتنى كؤمةَلطةى ئازاد خؤشبكرَيت، 
روونيشيكردةوة، دةسةآلت دةتوانَيت بازاإى 
ئازاد دروست بكات، هةروةك بازاإى ئازادى 
بةرةو  ضوون  رَيضكةكانى  لة  يةكَيك  وةك 
دةرئةنجامى  باسكرد،  ئ��ازاد  كؤمةَلطةى 
رَيطة  دوو  كة  شيكردةوة،  ئةوةى  باسةكةى 
كة  ئاشتى،  ي��ان  هَيز  ك��ارك��ردن،  بؤ  هةية 
سةرةكيى  رَيطةى  وةك  ئاشتى  د.موستةفا، 

كاركردن بؤ خةَلكء حكومةت هةَلبذارد.
جةخت  زانستييةكان  بيروإا  زؤرينةى 
لةوة دةكةنةوة، ئةطةر ثالن نةبَيت، ناتوانرَيت 
بؤية  بةرهةمبهَينرَيت،  سةركةوتوو  كارى 
دووةمى  سيمينارى  لة  كؤركؤت،  د.ليظينت 
ناونيشانى  بة  باسةكةى  يةكةمدا  رؤذى 
»ثالندانانى ستراتيذيى بؤ كؤمةَلطةى مةدةنى« 

ثَيشكةشكرد.
كؤمةَلطةى  بنةماكانى  لة  ديكة  يةكَيكى 
شاهين  د.بيجان  بؤية  ديموكراسيية،  ئازاد، 
ثَيشكةشكردء  سيمينارَيكى  لةوبارةيةوة 
رووةكَيكى  »ديموكراسى  دةَلَين:  وةك  وتى: 
بؤ  مةترسيش  طةورةترين  دةطمةنة«،  ناسكى 
ئةم رووةكة ضإبوونةوةى دةسةآلتة، كاتَيك 
لةاليةن  سياسيى  هَيزى  ئابووريىء  هَيزى 
دةسةآلتةوة كؤنترؤَلكرا ، ئةو كاتة ضإبوونةوة 

روودةدات.
لةوة  جةخت  ب��ةردةوام  ياساناسةكان 

دةكةنةوة، كة ناكرَيت كؤمةَلطةيةكى مةدةنىء 
ئازادت هةبَيت بَى ئةوةى ياسا تَييدا سةروةر 
بَيت، لةوبارةيةوة سيمينارى »مافةكانى تاكء 
ثَيويستيى كؤنفرانسةكة  ياسا« وةك  حوكمى 
لة  طوزارشتى  د.بيالل ضانةتان،  ثَيشنيازكراو 

بؤضوونةكانى خؤى كرد لةوبارةيةوة.

بنةماكانى  باسى  ضانةتان،  د.ب��ي��الل 
تيإوانينى  ياساء  حوكمى  قؤناغةكانى  ياساء 
ليبراَلى كرد، هةروةك لةم بارةيةوة رةخنةى 
مادةى  لة  وتى:  طرتء  خؤى  وآلتةكةى  لة 
دوومى دةستوورى توركيادا دةَلَيت: »دةوَلةت 
دةوَلةتَيكى كؤمةآليةتيية، بةآلم حوكمى ياسا 
حوكمى دةكات«، بةآلم لةراستيدا ئةوةى كة لة 
واقيعدا روودةدات، بريتيية لة سنووردانان بؤ 

حكومةت. 
كارطَيإيى  بةإَيوةبةرى  كاطلةر،  ئؤزلةم 
)ALT( لة سيمينارةكةى خؤيدا بة شَيوةيةكى 

طشتيى باسى كؤمةَلطةى مةدةنىء ثةيوةنديى 
هةروةها  كرد،  ئاشتييةوة  ديموكراسىء  بة 
تَيطةيشتن  ضؤنييةتى  كردء  فرةيى  باسى 
كؤنسَيثتَيك  وةك  مةدةنى  كؤمةَلطةى  لة 
شيكردةوة، دواتر سيستمى ديموكراتي لةسةر 
بنةماى كؤمةَلطةى مةدةنى بةراورد كرد، لةطةأل 
كاريطةريى  مرؤظء  سروشتى  ئةمانةشدا 

لةسةر كؤمةَلطةى مةدةنى شيكردةوة.
طرنطى  بةشَيكى  ئايينةكان  جيهاندا  لة 
كؤمةَلطة ثَيكدَينن، زؤربةى رَيضكة فكرييةكانيش 
فرةيى ئايين لة كؤمةَلطةى مةدةنى دةرناكةنء 
هةندَيكيش وةك حةقيقةت لة قةَلةمى دةدةن، 
لةم روانطةيةوة، »تيؤرى ليبراأل لةمةإ ئازاديى 
د.بيالل  سيمينارةكةى  ناونيشانى  ئايينييةوة« 

سةمبور بوو. 
ضةمكة  ئةو  باسى  سةمبور،  د.بيالل 
)بة  ئايين  لةنَيوان  كة  ك��رد،  هاوبةشانةى 
تايبةت ئيسالم( لةطةأل فيكرى ليبراَلدا هةيةتى، 
هَينايةوة،  )ئيجماع(  )شورا(ء  بة  نموونةشى 
وتيشى: دةكرَيت لةم دووانة سوود وةربطيرَيت 

بؤ بةديهَينانى كؤمةَلطةى مةدةنى ئازاد.
بيالل لةسةر ثرسيارةكانى )ئَيمة كَيين؟ لة 
كوَيوة هاتووين؟ بؤ كوَى دةضين؟(، وةستاء، 
مرؤظةكان  هةموو  مَيذوو  درَيذايى  بة  وتى: 
ويستوويانة وةآلمى ئةم ثرسيارانة بدةنةوة، 

ئايينيش بؤ وةآلمةكانى دةطةإَيت.
بَيطومان كؤمةَلطةى ئازاد بَي ريسككردنء 
رضةشكَينى نايةتة دى، لةم بارةيةوة ثإؤفيسؤر 
بةهاتين كةراديمير، سيمينارى »رضةشكَينى لة 

كؤمةَلطةى ئازاد دا«ى ثَيشكةشكرد.
هةرَيمى  ب��ارةى  لة  سَيرضي  بةهاتين، 
ك��وردس��ت��ان��ةوة ك�����ردووةء وت��ارَي��ك��ي 

ك��ردووة؛  ئ��ةوةى  باسى  كة  خوَيندوةتةوة 
ثرسيارى  بةآلم   ، دوبةى«  دةبَيتة  »هةولَير 
كةرادمير ئةوة بوو، كة كَى ئةو طؤإانكاريية 
دةستثَيشخةريية  ئةو  دةتوانَيت  كَى  دةكات؟، 
بكات؟، حكومةت يان كؤمثانياكان، يان ثرؤذة 
بضووكةكانى بارزطانى؟، هةر خؤشى دةَلَيت: 
»من ثَيمواية خاوةن كارة بضووكةكان دةتوانن 

ئةو دةستثَيشخةريىء رضةشكَينيية بكةن«.
دنيادا  ثَيشكةوتووةكانى  كؤمةَلطة  لة 
زانكؤكان مةَلبةندى بةرهةمهَينانى مةعريفةنء 
مةدةنيكردنى  بة  بةرةو  لة  شَيريان  ثشكى 
لةو  باسَيكى  ئةوةش  لةبةر  هةية،  كؤمةَلطةدا 
كة  نةبَيت  كؤنفرانسَيكدا  لة  ناكرَيت  شَيوةية 
كؤمةَلطةى  دةربارةى  »ديالؤطَيك  ناونيشانى 
شَيوةيةى  لةم  باسَيكى  هةَلطرتبَيت،  ئازاد« 
تَيدا نةبَيت. د.بةكر ثيرات ئؤزثيك، باسةكةى 
بؤ ئةم مةبةستة تةرخانكردبوو ناوى »ماناء 

طرنطيى ئازاديى ئةكاديمى« لَينابوو.
كة  شيكردةوة،  ئ��ةوةى  ثيرات،  د.بةكر 
بةرهةمهَينةرى  وةك  زانكؤكان  ثَيويستة 
زانكؤ  دةبَيت  وتيشى:  بكةن،  كار  مةعريفة 
ثَيويست  بثارَيزَيت،  خؤى  سةربةخؤيى 
زانكؤ  كاروبارى  لة  دةست  حكومةت  ناكات 

وةربدات.
لَيكؤَلينةوةكانى  زانى،  طرنطى  بة  ثيرات، 
دارايى  ثاَلثشتى  حكومةتةوة  لةاليةن  زانكؤ 
كاروبارى  لة  دةست  حكومةت  نةك  بكرَين، 

زانكؤ وةربدات.

رؤذنامة  داه��ات��وودا  ذم��ارةك��ان��ى  لة 
ئازاد«  »كؤمةَلطةى  ب��ارةى  لة  دؤسييةيةك 

بآلودةكاتةوة.
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فؤتؤ: رؤذنامة يةكَيك لة سيمينارةكانى كؤنفرانسةكة 

باراك ئؤباما، سةرؤكي وياليةتة يةكطرتووةكانى ئةمريكا

شاآلو فةتاح

لة  نيوةيى  هةَلبذاردنى  سَيشةممة  ئةمإؤ 
ساأل  دوو  هةَلبذاردنة  ئةم  دةكرَيت.  ئةمريكا 
ئةمريكا  لة  سةرؤكايةتى  هةَلبذاردنى  دواى 
ضوارساأل  هةموو  وات��ة  دةدرَي���ت،  ئةنجام 
ئةمريكا  ئ��ةوةى  دواى  ساأل  دوو  جارَيكء 
سةرؤكء جَيطرةكةى هةَلدةبذَيرَيت، دووبارة 
لةسةر  بإيار  دةنطدان  سندووقى  لةسةر 
ثيرانء  بة  كؤنطرَيس  ئةندامانى  ضارةنووسى 
سةرؤكى  لة  جطة  ئةمة  دةدرَي��ت،  نوَينةران 
هةَلبذاردنةدا  لةم  وياليةتةكان،  زؤرينةى 
 )435( ت��ةواوى  دياريكردنى  لةسةر  بإيار 
كورسييةكةى نوَينةرانء )33-34( كورسى لة 
ثيران، جطة لةوةى )34( وياليةت لة كؤى )50( 

وياليةتةكة بةإَيوةبةر هةَلدةبذَيردرَين. 
ساَلى  ضةند  لة  ئةمريكا  ديموكراتةكانى 
بةرضاويان  سةركةوتنى  ضةندين  رابردوودا 
هةَلبذاردنةكانى  نموونة  بؤ  بةدةستهَيناوة، 
ب��ردووةت��ةوة.  نيوةيشيان  سةرؤكايةتىء 
هاوكَيشةكان  ثَيدةضَيت  هةَلبذاردنة  ئةم  بةآلم 
كَيبإكَيى  تةقليديى  بةشَيوةيةكى  بطؤإَيت. 
ليبراألء  لةنَيوان  ئةمريكا  هةَلبذاردنةكانى 
ديموكراتء  وات��ة  كؤنزةرظاتيظةكانداية، 
ساَلى  نيوةيى  هةَلبذاردنى  لة  كؤمارييةكان، 
)2006(و س������ةرؤك��اي����ةت������ى )2008(

دؤإان،  سةختيى  بة  زؤر  كؤمارييةكان  دا، 
لة  بة سوودوةرطرتن  توانييان  ديموكراتةكان 
ئةمريكا،  دةرةوةى  سياسةتى  لة  رةخنةطرتن 

بةرامبةر  ئةمريكا  جةنطى  سياسةتى  واتة 
عَيراقء ئةفغانستانء بَيتوانايى ئيدارةى جؤرج 
ئابووريى وآلت  ئاستى  طةشةثَيدانى  لة  بؤش 
ئابووريى  كَيشةى  تائَيستاش  بةآلم  وةرطرن، 
ضارةسةر نةكراوة، لة هةَلبذاردنى ئةمساَلداو 
ئابووريى  كَيشةى  ب��ةردةوام��ي��ى  بةهؤى 
ديموكراتةكان  ئةمجارة  ثَيدةضَيت  ئةمريكاوة، 
كؤمارييةكانى  جؤرى  لة  دؤإانَيكى  تووشى 

ضوارساأل لةمةوثَيش ببنةوة.
سياسةتى  لة  ئةمريكا  لةوةى  جطة  ئةمة 
سةركةوتوو  ئةفغانستان  لة  خؤيدا  جةنطى 
بة  جةنطةكة  ضاودَيران  لة  زؤرَيك  نةبووةو 

»شكست« ناودةبةن بؤ ئةمريكا. 
كؤماريىء  حيزبى  ه��ةردوو  كةمثةينى 
ديموكرات بةشَيوةيةكى بةرضاو ثةرةيسةندو 
هةريةكةيان دةيانةوَيت دةنطى ئةوانة ببةنةوة، 
كة هَيشتا خؤيان يةكاليى نةكردووةتةوة، لةطةأل 
ئؤثؤزسيؤنى  لةاليةن  ديموكراتةكان  ئةوةى 
رووب��ةإووى  جةماوةريشةوة  كؤماريىء 
رةخنةى زؤر بوونةتةوة، بةآلم باراك ئؤباماى 
ئةمريكا  وياليةتةيةكطرتووةكانى  سةرؤكى 
تاقيكردنةوةى  وةك  هةَلبذاردنة  ئةم  كة 
دةبينَيت  خؤى  سةرؤكايةتى  بؤ  دةنطدةران 
بؤ  ضإوثإ  بانطةشةيةكى  بة  دةستيكردووة 
درووستكردنةوةى  طةنجةكانء  راكَيشانى 
لةمةوبةر  ساأل  دوو  طةرموطوإييةى  ئةو 
بةرامبةردا  لة  كردى،  خؤى  هةَلبذاردنى  بؤ 
لة  رةخنةطرتن  س���ةرةإاى  كؤمارييةكان 
سةرؤكايةتى ئؤباما، هةوَلدةدةن بة كانديدكردنى 

رابكَيشن،  دةنطدةران  سةرنجى  ذن  ضةند 
بانطةشةيةى  ئةو  ثَييانواية؛  كؤمارييةكان 
ئؤباما بؤ »طؤإان« دةيكرد، طؤإانَيكى ئةوتؤى 
شكستيان  ديموكراتةكان  بطرة  نةهَيناوة، 
كَيشةى  ضةندين  ضارةسةركردنى  لة  هَيناوة 

بنةإةتى لة ئةمريكا. 
وةك  هةَلبذاردنة  ئ��ةم  ضاودَيرانيش 
ئؤباما  سةرؤكايةتى  بؤ  تاقيكردنةوةيةك 
دةبيننء ثَييانواية؛ ئةمإؤ سَيشةممة دةنطدةران 
بإيار لةسةر جؤري ئيدارةى ئةم سةرؤكةى 
سةركةوتنَيكى  بة  كة  دةدةن،  ئةمريكا 
شرايظى  ئَيريك  حوكم،  سةر  هاتة  مَيذوويى 
ثإؤفيسؤرى زانستة سياسييةكان لة زانكؤى 
جؤرج مةيسن لة لَيدوانَيكيدا بؤ دةنطى ئةمريكا 
تاقيكردنةوةيةكة  هةَلبذاردنةكة  ثَييواية؛ 
ئؤباماء  ب��اراك  سةرؤكايةتى  رَيبازى  بؤ 
ئةو  م��اوةى  دةنطةكانيان  بة  دةن��ط��دةران 
لة  زؤرَيك  بةآلم  هةَلدةسةنطَينن،  ساَلة  دوو 
ئةمريكى  شةقامى  كة  ثَييانواية؛  ضاودَيران 
ئةم  هةَلبذاردنةشدا  لةم  ئؤباماو  لة  توإةية 
توإةيية دةردةبإَيت، بؤ نموونة جانَيت ديالى، 
بةريتانى  تةلةطرافى  رؤذنامةى  وتارنووسى 
تةنانةت  ثَيدةضَيت  هةَلبذاردنة  ئةم  ثَييواية؛ 
بطؤإَيت،  ئةمريكا«  سياسةتى  »سروشتى 
هيوايان  ديموكراتةكان  تائَيستاش  هةرضةندة 
بة بردنةوةى هةَلبذاردنةكة ماوة، بةآلم بةثَيى 
داتاو راثرسييةكان لةم هةَلبذاردنةدا بةختء 
زؤر،  ساآلنَيكى  لةثاش  جةماوةر  دةنطى 

دووبارة رووى لة كؤمارييةكانة.

رؤشنبيرانى توركيا »كؤمةلَطةى ئازاد«يان هيَناية هةولَير

ئةمأؤ ئؤباما دةكةويَتةبةر نةشتةرى هةلَبذاردن

ديموكراسي رووةكَيكي 
ناسكي دةطمةنة، 

طةورةترين مةترسيش 
بؤ سةر ئةم رووةكة 

ضإبوونةوةي دةسةآلتة
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ئا: شاآلو فةتاح 

مرؤظى  مافى  ضاودَيريى  رَيكخراوى 
بةوة  ئاماذة  وؤض  رايتس  هيومان  جيهانى 
ئةو  دواييدا،  مانطةى  ضةند  لةم  كة  دةكات؛ 
كوردستانى  هةرَيمى  لة  رؤذنامةنووسانةى 
ع��َي��راق، رةخ��ن��ة ل��ة دةس���ةآلت دةط��رن، 
توندوتيذيىء  ه��ةإةش��ةو  رووب���ةإووى 
هةندَيكيشيان  بوونةتةوةء  دادطاييكردن 

وآلتيان جَيهَيشتووة.
رَيكخراوي هيومان رايتس وؤض، ثَييواية: 
كوردستان،  هةرَيمى  حكومةتى  ثَيويستة 
زامنى لَيكؤَلينةوةيةكى سةربةخؤو شةفاف لة 
كةيسى كوشتنى رؤذنامةنووس، )سةردةشت 
عوسمان( بكات، بةجؤرَيك كة بطاتة ئاكامى 
ئةوانةى  طشت  حوكمدانى  ناسينةوةو 
بةرثرسيارن لةو كوشتنةء لَيكؤَلينةوة لةاليةن 
مةسعود  كة  نةناسراوةوة،  كؤميتةيةكى 
دروستيكردووة،  هةرَيم  سةرؤكى  بارزانى 

ناتوانَيت ئةنجامةكان بسةلمَينَيت. 
بةإَيوةبةرى  جَيطرى  ستؤرك،  جؤى 
دةَلَيت:   )HRW( ناوةإاستى  خؤرهةآلتى 
كوشتنى  كةيسى  نهَينييةى  لَيكؤَلينةوة  ئةم 
سةردةشت عوسمان، بةتةواويى ثَيضةوانةى 
ثَيويستة  بكرَيتء  ثَيويستة  كة  ئةوةية 
توَيذينةوةيةكى  بة  كوردستان،  حكومةتى 
سةربةخؤو كراوة، بطاتة ئاكامى كوشتنةكة، 
توَيذينةوةى  لَيكؤَلينةوةكة  كة  بةجؤرَيك 
حكومةتى  بةشداريى  تؤمةتى  دةرب��ارةى 

تَيدابَيت. 
لَيكؤَلينةوةيةكى ناديار، ئاكامى ئةوةبوو 
دواى  تةنانةت  نةسةلماند،  ئةنجامةكةى  كة 
يةكَيك  دانثَيدانانى  بة  ئاماذةكردنيش 
شووناسى  دان��راون،  بةتاوانبار  لةوانةى 
طرووثَيكى  ماوةتةوةو  بةنادياريى  ليذنةكة 
ئيسالميى ضةكدار، واتة ئةنسارولئيسالم بة 
رفاندنء كوشتنى سةردةشت  بةرثرسيارى 
عوسمان لةقةَلةمدراوة، ئةمةش دواى ئةوةى 

كة ضةند وتارَيكى نووسيوةو تَييدا رةخنةى 
لة بةرثرسانى حكوميى طرتووة بة سةرؤكى 

هةرَيمى كوردستانيشةوة.
ليذنةى  )430(وشةييةكةى  لَيدوانة 
هيض  ليذنةكة  م��اوةت��ةوةو  لَيكؤَلينةوةكة 
نزيكةكانى  خ��َي��زانء  لةطةأل  دي��دارَي��ك��ى 

سةردةشتدا ئةنجام نةداوة. 
ليذنةى  لَيدوانى  بآلوكردنةوةى  لةدواى 
خَيزانى  ئةيلولدا،  )15(ى  لة  لَيكؤَلينةوةوة 
هَيزة  لةاليةن  دةَلَين:  عوسمان  سةردةشت 
حكوميىء ئةندامانى حيزبة سياسييةكانةوة، 
قسةكردن  لةبةر  لَيدةكرَيت  هةإةشةيان 

لةدذى ئةنجامى لَيكؤَلينةوةكة. 

كوشتنى سةردةشتء
هةإةشة ثةيوةنديدارةكان

هَيرشبةر  كؤمةَلَيك  )2010/5/5(دا،  لة 
هةولَير،  لة  خؤى  كؤلَيجةكةى  لةبةردةم 
رؤذنامةنووسء  كة  رفاند  سةردةشتيان 
خوَيندكارَيكى تةمةن )23(ساأل بوو ء دواى 
موسأل  بة  نزيك  رَيطةيةكى  لة  رؤذَي��ك، 
الشةى دؤزرايةوة كة نيشانةى ئةشكةنجةى 
بةسةريةوة  طوللةش  دوو  ث��َي��وةب��وو، 
ثَييانواية:  هاوإَيكانى  خَيزانء  نرابوو. 
سةردةشت، لةبةر رةخنةطرتن لة دوو ثارتة 
سةرؤكةكانيانء  هةرَيمء  دةسةآلتدارةكةى 

لة  يةكَيك  ك��وذراوةء  حوكميان،  سيستمى 
الشةى  كة  سةردةشت  خَيزانى  ئةندامانى 
بينيبوو، وتى فيشةكَيك بةدةميةوة نراوة، كة 
بة  هةرَيميش  رؤذنامةنووسةكانى  خؤىء 

ئاماذةي »بَيدةنطبن«يان لَيكدايةوة. 
عوسمان،  سةردةشت  براى  بةشدار، 
وتى: سةردةشت، دواى نووسينَيكى ساتيرى 
هةرَيم،  س��ةرؤك��ى  خ��ان��ةوادةى  لةسةر 
بووةتةوة  هةإةشة  ضةندين  رووب��ةإووى 
هةربؤية  دةدات،  نووسينة  ئةو  »باج«ى  كة 
كة  ثَييوابوو  »ئ��ةو  دةَلَيت:  بةشدار  وةك 
بَيدةنط  تفةنطَيكى  بة  بَيت،  ساتَيكدا  لةهةر 
باس  وتارييشيدا،  لةدوايةمين  دةكوذرَيت«ء 

لةوة دةكات كة ضاوةإوانى مردن دةكات. 
نزيكى  هاوإَيى  كة  بةختيار،  خَيآلن 
سةردةشت بووةو زؤركات وتاريان بةيةكةوة 
هةإةشةى  جارَيك  ضةند  دةَلَيت:  نووسيوة، 
لة  نةوةستَيت  ئةطةر  لَيكراوة،  توندوتيذيى 
دةَلَيت:  خَيآلن،  »بَيإَيزانة«.  وتارى  نووسينى 
لةاليةن  هةإةشةكان  ثَييوابوو،  سةردةشت 
حكومييةكانةوةن.  موخابةراتيية  دةزط��ا 
بارزانىء  لةسةر  »نووسين  وتيشي:  خَيآلن 
خَيزانةكةى، تَيثةإاندنى هَيَلى سوورة، ئةطةر 
ئةوة  دةستطيرنةكرَييت،  لَينةكرَيتء  شكاتت 

دةكرَيت شتى خراثتر رووبدات«. 
ناتالى،  دَينيس  كتَيبيدا،  لةدوايةمين 
لة سلَيمانى  ئةمريكى  زانكؤى  ئةكاديمييةكى 
بة  رؤذنامةنووسان  كة  نووسيويةتى، 
لة  »رةخنةطرتن  »هَيَلى سوور«ء  تَيثةإاندنى 
راثؤرتدان  يان  تاَلةبانى«،  بارزانىء  خَيزانى 
حكومةتء  داراييةكانى  مامةَلة  لةسةر 

بةرثرسان، خؤيان دةخةنة مةترسييةوة. 
كة  كوردى«  »نيمضة-دةوَلةتى  كتَيبى  لة 
ناتالى  بآلوبووةوة،  )2010(دا  تةمموزى  لة 
رؤذنامةنووس  »هةندَيك  نووسيويةتى: 
كوذراون  يان  دةستطيركراون،  ديارنةماون، 

لةسةر تَيثةإاندنى هَيَلى سوور«. 
ضةند  بةختيار  خَيآلن  كة  ئةوةى  دواى 
ثرؤتَيستَيك رَيكدةخات بؤ كةيسى كوشتنى 

ئاسايشةوة  لةاليةن  عوسمان،  سةردةشت 
كردمء  بانطى  »ئاسايش  دةكرَيتةوة،  ئاطادار 
ثَييانوتم، يارييةكى ترسناك دةكةيت، ئةطةر 
بةرثرسيارَيتى  ئةوة  بكوذَيت،  تؤ  كةسَيك 
لةسةر ئَيمة نيية، ئَيمة ئاطادارمان كرديتةوة«. 
ئةمساَلدا،  ئةيلولى  سةرةتاى  لة  خَيآلن، 
هةآلت بؤ ئةوروثاء داواى مافى ثةنابةرَيتيى 

سياسيى دةكات. 

لَيكؤَلينةوةيةكى
نهَينىء تةواونةكراو

لة )15(ى ئةيلولدا، ليذنةيةكى ناديار كة 
بازرانييةوة  لةاليةن  لةوةوثَيش  مانط  ضوار 
كةيسة،  ل��ةو  لَيكؤَلينةوة  بؤ  ثَيكهاتبوو 
لةاليةن  عوسمان،  سةردةشت  كة  رايطةياند 
بةناوى  ضةكدار  ئيسالميى  طرووثَيكى 
لةسةر  ك���وذراوة  ئةنسارولئيسالمةوة 
دابوو  ثةيمانى  كة  كارَيك  نةدانى  ئةنجام 
بؤيان جَيبةجَيبكات. لَيدوانى ليذنةكة، دةَلَيت: 
كة  ناوة  تاوانةكةدا  بة  دانى  طومانلَيكراو، 
ضاوبةستراويى  دةستء  بة  سةردةشتيان 
موسأل  لة  ئةنسارولئيسالم  كةسانى  بؤ 

طواستووةتةوة.
ئ��ةن��س��ارول��ئ��ي��س��الم، ن��ك��وَل��ي��ى لة 
لة  دةك��اتء  كوشتنةكة  بةرثرسيارَيتى 
بآلوكرايةوة،  ئةيلول  )21(ى  كة  لَيدوانَيكدا 
يان  بكوذين،  يةكَيك  »ئةطةر  وتوويانة: 
رايدةطةيةنين،  خؤمان  بكةين،  دةستطيرى 
بةدةمةوة  درؤمان  كةسَيك  هيض  نامانةوَيت 

بكات«. 
نووسينَيك  دةرب��ارةى  ستؤرك،  جؤى 
ثارتى  زمانحاَلى  خةباتى  رؤذنامةى  لة  كة 
ديموكراتى كوردستان بآلوبووةتةوةو باس 
لة »تؤَلةكردنةوة«دذى ئةوانةى رةخنةدةطرن، 
دةَلَيت: »بؤ يةكَيك لة حيزبة سةرةكييةكانى 
توندوتيذيى  بؤ  بانطةوازة  ئةو  كوردستان، 
فةرمييةوة،  رؤذنامةيةكى  لة  بآلوبكاتةوة 
رؤذنامةنووسان  قبووَلنةكراوةو  بةتةواوى 

دةخاتة مةترسيى راستةوخؤوة«.

سازدانى: شاآلو فةتاح

مايكأل يؤن، نووسةرو فؤتؤطرافةرَيكى 
ئةمريكيية، لة سةرةتاى هةشتاكانةوة 

بووة بة سةربازو دواتر بوو 
بة رؤذنامةونووسء لةدواى داطيركردنى 

عَيراقةوة، تةركيزى خستووةتة سةر 
نووسينى سةربازيى. يؤن، ضةندينجار 

وةك راثؤرتنووسى سةربازيى كارى 
كردووة، بةتايبةت لة جةنطى عَيراقداء 
راثؤرتةكانى بوونة هؤى مشتومإى زؤر 

لةطةأل فةرماندةكانى سوثادا.
لة ساَلى  )2008(يشدا، رؤذنامةى نيويؤرك 
تايمز، دةربارةى يؤن دةنووسَيت، لة هةر 

رؤذنامةنووسَيك زياتر لةطةأل سوثادا 
ماوةتةوة لة عَيراق. لة ساَلى 

)2008(دا، يؤن دووةمين كتَيبى خؤى 
بة ناوى »ساتى راستى لة عَيراق« 

نووسىء هةر بؤ دووةم رؤذ ضووة ليستى 
ثإفرؤشترين كتَيبةكانى ئةمازؤنةوة كة 

باس لة واقيعى جةنطى عَيراق دةكات. لةم 
ضاوثَيكةوتنةدا، يؤن، بةشَيوةيةكى طشتى 

باس لة جةنطى عَيراقء تَيإوانينةكانى 
خؤى لةسةر ئةو جةنطة دةكات. 

رؤذنامة: با بةوة دةستثَيبكةين، تَيإوانينت 
لةسةر جةنطى عَيراق ضى بوو، ئايا جياوازبوو 
لة جةنطةكانى تر، يان بةوجؤرة دةستيثَيكرد 
تايبةت،  شتَيكى  هيض  دةكرد،  كة ضاوةإوانت 

يان بَيهاوتاى هةبوو؟ 
جؤرة  هةر  واية،  ئاذةأل  وةك  جةنط،   *
خؤى  جياوازيى  تايبةتمةنديىء  ئاذةَلَيك 
تةواو  رؤذَيكى  دةتوانَيت  ظَيتَيرنةرَيك،  هةية. 
لَيكضوونةكانى  باسكردنى  بة  بةرَيت  بةسةر 
دووةميش  رؤذى  فيل،  ئةسثء  ن��َي��وان 
بةروونكردنةوةى جياوازييةكانيان. نةمدةزانى 
بكةم،  عَيراق  جةنطى  لة  ضى  ضاوةإوانى 
واديارة ئةوانةى ضاوةإوانى ئةنجامَيك بوون، 

نةهَينا. جةنط، وةك وةحشييةك  بةدةستيان 
تؤ  تَيدةثةإَينَيت،   ضاوةإوانييةكان  كة  واية 

سةيرى ظَيتنام بكة. 
ـــارةى  دةرب ديــدطــات  ئايا  ــة:  ــام رؤذن
ثَيويستبوونى ئةو جةنطة دواى بينينى واقيعى 
راستةقينةى جةنطةكة طؤإا، يان بةجؤرَيكى 
ديكة بيَلَيين، ئايا ئامادةيت بَييتةوة بؤ عَيراق، 

ئةطةر سةدامَيكى ديكة دروستبَيت؟ 
ئايا  فرةماناية.  ضةمكَيكى  »ثَيويستى«   *
جةنطةكة بةإاست »ثَيويست« بوو؟ ئاسانة لة 
رووى فةلسةفييةوة باس لةوة بكةين كة هيض 
رَيطةى  واقيع  بةآلم  نيية،  ثَيويست  جةنطَيك 
خؤى بؤ داخستنى ئةو دةروازة ئارامانة هةية. 
بؤ هةر هؤيةكى ئاَلؤز بَيت، ئةوة بإياردرابوو 
لة  بطرينء  ئةستؤ  ل��ة  جةنط  ئَيمة  ك��ة 
ئةستؤشمان طرتء ئةطةر سةدامَيكى ديكةش 
لة جيلى داهاتوو، يان داهاتووتردا دروستبَيت، 
لةوانةية عَيراقييةكان خؤيان ناضاربن بةتةنيا 
كة  واية  هيوام  بةآلم  بكةن،  لةطةَلدا  مامةَلةى 
بتوانين يارمةتى عَيراق بدةين لة ئَيستادا كة بة 

كاتَيكى تاَلدا تَيثةإدةبَيت.  
واى  ضى  سةربازَيك،  وةك  رؤذنــامــة: 

عَيراق  جةنطى  لةسةر  كتَيبَيك  كة  لَيكرديت 
لة  راستى  »ساتى  نا  نــاوت  بؤ  بنووسيتء 

عَيراق«؟
* من، ثَينج ساأل وةك سةرباز خزمةتم 
نةبووم،  سةرباز  عَيراق  لة  بةآلم  ك��ردووة، 
ئةطةر  بوومء  لةوآ  نووسةر  وةكو  بةَلكو 
لة  ميديا  قسةبكةين،  طشتيى  بةشَيوةيةكى 
خراث  خةياآلويىء  بةشَيوةيةكى  عَيراق 
ئاراستةكرابوو، زؤرَيك لة ميديا، دةيانويست 
لَيدوانء هةَلوَيستَيكى سياسيى دروستبكةن، 
هةندَيك جار بةشَيوةيةكى ئاشكراو هةندَيك 
جاريش بةديقةتةوة، لةبرى ئةوةى رووماَلى 
فشارَيكى  بةدَلنياييةوة،  بكةن.  عَيراق  واقيعى 
بؤ  هةبوو  خةَلكةوة  لةاليةن  زؤر  ئَيجطار 
تايبةت  بةجؤرَيكى  ستؤرييةكان  ئ��ةوةى 
دةيانويست  خةَلك  هةندَيك  بنووسرَينةوةء 
جؤرج  شةإانطَيزيى  لة  باس  ستؤرييةكان 
باس  دةيانويست  دى  ئةوانى  بكةن،  بؤش 
يان شتَيكى  بكةن،  قارةمان  بؤشى  لة جؤرج 
دى. من، هةوَلى زؤرمدا بؤ ئةوةى حةقيقةت 
دروست  مَيذووش  ثَيمواية،  ب��دؤزم��ةوةو 
لةو  واقيع  دؤزينةوةى  من،  دةدات.  حوكمم 

بارودؤخةدا لة راثؤرت لة سةردانى طرانتربوو. 
من، لةسةر سنوورى مةرطء ذيان بوومء ئةو 
زنجيرانةم تَيكشكاند، كة زؤر نووسةر »لةناو 
سنوور« دةبةستنةوة. ناوهَينانم بة »لة سنوور 
ستايشَيكى  دةيَلَين،  هةندَيك  وةك  دةرضوو« 
ماناى  سنوور«  »لةناو  طةورةية.  ئَيجطار 
لَيدرانء تةميبوونةء درؤ خةرجييةو راستى 
وةبةرهَينانة. ئةو نووسةرانةى كة دووربينييان 
لة  واز  دةبَيت،  خؤيان  ثيشةكةى  دةربارةى 
هةوَلبدةن  بهَيننء  شةقام  هةنووكةى  راى 
راستييةكان بدؤزنةوة، خةَلك هَيواش هَيواش 
ئةوانيش  دةردةكةوَيتء  بؤ  راستييةكانيان 

ثشكيان زياتر دةبَيت.
واية،  وةبةرهَينان  بانكى  وةك  نووسين، 
تووشى  يان  واقيعةوة،  بة  ثةيوةستبة  يان 
بةمدواييانة  دةبيت.  طؤشةطيرى  تَيكشكانء 
دوان  ثَيويستة  كة  نووسي  ئ��ةوةم  لةسةر 
لة  دةربكرَين  جةماوةرييةكان  ذةنةراَلة  لة 
دى  ئةوى  كةنةدىء  يةكَيكيان  ئةفغانستان، 
ئةمريكى بوو، هةردووكيان ثَينج  ئةستَيرةيان 
دابةزى،  ثشكةكةم  لةثإ  بوو،  شان  لةسةر 
بةآلم كاتَيك ذةنةراَلةكان دةركران، ثشكةكةم 
كةس  تةنيا  من  لةبةرئةوةى  بةرزبووةوة، 
ذةنةراآلنة  ئةو  بةرامبةر  بتوانم  كة  بووم 
بوون.  بةتوانا  زؤر  ركابةري  كة  بوةستم 
كاتَيك ثشتطيرى ذةنةراأل ثةترايؤس دةكةم، 
لةبةر ئةوة نيية كة هاوإَيمة، بةَلكو ثياوَيكى 
ئةوةش  ب��ةآلم  سةركةوتووة،  ئةخالقىء 
مةترسيدارة كة دذى جةماوةر بيت. ئةطةر بة 
هةَلة ناوزةد بكرَييت، بةتةنيايتء تاوانباريتء 
ناتوانيت خؤت لة جةماوةر بشاريتةوةء بَلَيت، 

»كآ دةيزانى وادةبَيت؟«.
عَيراقييةكان  دةربارةى  ديدت  رؤذنامة:   
ضيية بةشَيوةيةكى طشتيى، يان بةشَيوةيةكى 
باشتر بَلَيين، ديدطاى ئةمريكييةك دةربارةى 
عَيراقييةك ضؤنة ثَيش ئةوةى بَيتة عَيراقء 
لةطةَلدا  مامةَلةيان  لةنزيكةوة  ئةوةى  دواى 

دةكات؟ 
نةتةوةيةكن  ئةمريكا،  وةك  عَيراقيش   *

هةستم  هةندَيكجار  بؤية  لةجةنطدان،  كة 
نة  ع��َي��راق��ىء  ن��ة  دةك���ردء  ملمالنآ  ب��ة 
ئةوة  بانطةشةى  ناتوانن  ئةمريكييةكانيش 
بكةن كة قوربانيى بةردةوامى »ئةوانى دى« 
شةإانطَيزن، بةآلم دةمتوانى كؤمةَلطةيةكيش 
خؤشبةخت  دةيانةوَيت  كة  ببينم  عَيراق  لة 
كوإو  خةريكبن،  خؤيانةوة  بةذيانى  بنء 
بكةنة  سبةينآ  مةكتةبء  بنَيرنة  كضةكانيان 
كة  دةرك��ةوت  بؤ  ئةوةم  شياوتر.  رؤذَيكى 
عَيراقىء ئةمريكييةكان زؤر لةيةكدةضن، نةك 
جياوازبن. بؤ هةر هؤيةكيش كة وامان لَيبكات 
ئةوةى  بؤ  هةية  هؤكار  ثَينج  بكةين،  شةإ 

ثَيكةوة بذين.  
جةنطةكة  كة  هةستدةكةيت  رؤذنامة: 

عاديالنة بوو؟ 
زؤر  ق��ورسء  ثرسيارَيكى  ئةمة   *
نيية.  سادةش  دةضَيتء  سادة  لة  باشيشة، 
ئةو  بؤ  بوو  »عاديالنة«  جةنطةكة  بةإوونى، 
كوردانةى كة بة طازى ذةهراويى كوذرانء 
بةإوونى،  ضَيشت.  تؤقاندنيان  كة  ئةوانةى 
نوَييان  حكومةتَيكى  شيعةكان  لة  زؤرَي��ك 
كوةيتيانةى  ئةو  بؤ  بةإوونى،  دةويست. 
ثَيشووى  حكومةتى  بةدةست  زؤري��ان  كة 
بوو،  عاديالنة  جةنطةكة  ضَيشت،  عَيراقةوة 
لة  بنكة  دا  رَيطةيان  كوةيتييةكان  دواج��ار 
ئةوانةى  دَلنياييةوة،  بة  دابنَيين.  وآلتةكةياندا 
تكاية  بوو،  عاديالنة  نا  ناياسايىء  كة  دةَلَين 
ئَيران  ئةطةر  لَيبكةم:  ثرسيارَيكت  با  رَيمبدة 
دروستبكاتء  طوَيزراوة  ئةتؤمى  بؤمبى 
عَيراق  لة  مةبةستيةتى  كة  رابطةيةنَيت  ئةوة 
بدات، ثَيتواية جةنط عاديالنة دةبَيت؟ سةدام 
لة  جيهانى  مةبةستدارانة  بةشَيوةيةكى 
بةرنامةى ضةكسازيى خؤى هةَلخةَلةتاندبوو، 
هةَلةيةكى  سَيثتةمبةريش،  يانزةى  دواى 
ستراتيذيى كرد كة لة كؤتاييدا نرخةكةى دا. 
يةك  لة  زياتر  مةرطى  بةرثرسيارى  سةدام، 
مليؤن كةس بوو، تةنانةت ثَيش دةستثَيكردنى 
ثَييانواية  ئايا ئةوانةى مردن،  دوايين جةنط. 

كة جةنطةكة عاديالنة بوو؟

هيومان رايتس وؤض: لَيدوانَيكى )430(وشةيى، ئةنجامى لَيكؤَلينةوةكة ناسةلمَينَيت

رؤذنامةنووسانى هةرَيم رووبةأووى هةأةشةى دةسةآلت بوونةتةوة

مايكأل يؤن بؤ        : بؤ كوردو شيعة، جةنطى عَيراق عاديالنة بوو
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راثؤرتي:  ضاوان عةلى

تةواوكاريى  ب��ودج��ةي  دةرخستةى 
دةنَيردرَيتة   ،)2010( ساَلى  بؤ  ثارَيزطاكان 
ليذنةي دارايي ثةرلةمان، كة بإةكةي )237(

ثةرلةمانتارَيكيش،  )269(مليؤنةو  مليارو 
دةَلَيت: ثرؤذةكان كةموكووإييان تَيداية.

ئةنجومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان، 
دةرخستةي بودجةي تةواوكاريي ثةرةثَيداني 
دةكاتء  ثةرلةمان  ئاراستةي  ثارَيزطاكان 
بةثَيى دةرخستةكة، ثارَيزطاى هةولَير )106(

)300(مليؤن  )53(مليارو  بإى  بة  ث��رؤذة 
بة  )85(ث��رؤذة  سلَيمانى  ثارَيزطاى  دينار، 
بإى )75(مليارو )949(مليؤن دينار، طةرميان 
)39(ثرؤذة بة بإى )21(مليارو )332( مليؤن 
دينارء ثارَيزطاى دهؤك )65(ثرؤذة بة )86(

مليارو )688(مليؤن ديناريان بؤ دانراوة.
كاردؤ محةمةد، ئةندامى ليذنةى دارايى لة 
ثةرلةماني كوردستان، رةخنةى لة شَيوازى 
ئةنجومةني  نووسراوةكةى  رةوانةكردنى 
بةنووسراوَيكي  ثشتبةستن  بة  وةزي��ران، 
وةزارةتى ثالندانان هةبوو، كة ناوى ثرؤذة 
ثةسةندكراوةكانى لة ثرؤذةكان ناوةو دةبوو 
بنَيت،  لَي  ثَيشنيازكراويان  ثرؤذةى  ناوى 
ضونكة بة وتةي ئةو: »تا ثةرلةمان ثةسةنديان 
بة  جَيبةجَيكردنةوةو  بوارى  ناضنة  نةكات، 

ثةسةندكراو دانانرَين«. 
ئةنفال،  دروستكردنى خانوو بؤ خاوةن 
ثةرةثَيدانى  تةواوكاريى  دةرخستةى  بةثَيى 
ثارَيزطاكان بؤ ساَلى )2010(، بإى )59(مليارو 
لة  ثَيشنيازكراوة،  بؤ  دينارى  )250(مليؤن 
بةرامبةردا لة ليستى بودجةى ثةسةندكراوى 
)2010(، كة تايبةتة بة وةزارةتى شةهيدانء 
لة  يةك  هةر  )1200(خانووةء  بإى  ئةنفال، 
سلَيمانى،  دهؤكء  هةولَيرو  ثارَيزطاكانى 
كراوةو  دةستنيشان  بؤ  )600(خانوويان 
طوذمةى )64( مليارو )8(مليؤن بؤ هةر سآ 

ثارَيزطاكة تةرخانكراوة. 

بة بإواى كاردؤ محةمةد، ئةم تَيكةَليية، 
ثةسةندكردنى  ب��ةس��ةر  ك��اري��ط��ةري��ى 
بودجةكةوة دةبَيت، ضونكة لةطةأل ثرؤذةى 
ثةسةندكراوى بودجةى )2010(دا ناكؤكةو 
دروستكردووة،  تَيكةآلوييةكى  ج��ؤرة 
ئةوةش كةموكووإيي وةزارةتي ثالندانانةء 
)2010(ء  بودجةي  لة  ث��رؤذة  هةندَيك 
ثارَيزطاكانيش،  تةواوكاريي  لةبودجةي 

ثارةيان بؤ تةرخانكراوة.
ل���ةو ك��ةم��وك��ووإي��ي��ان��ةى ك��ة لة 
ضوارضَيوةى  لة  هاتووة،  دةرخستةكةدا 
ثرؤذةكانى ثارَيزطاى هةولَيردا، بإى )350(

مليؤن دينار تةرخانكراوة بؤ )20(ثرؤذةى 
جؤراوجؤر كة نازانرَيت ئةو ثرؤذانة ضينء 
ثرؤذةكانى  لة  دةكرَين؟  لةكوآ  ك��ةىء 
كةلوثةلى  كإينى  لة  ب��اس  سلَيمانيدا 
خوَيندنطاكانى سلَيمانى كراوة، كة )2(مليارو 
تةرخانكراوة،  بؤ  ديناريان  )400(مليؤن 

دياريى  خوَيندنطاكانيش  كةلوثةلء  جؤري 
نةكراون.

ضةمضةماَلدا،  ق��ةزاى  ثرؤذةكانى  لة 
ث��ةروةردةى  كؤلَيذى  ثَيداويستييةكانى 
بؤ  )389(مليؤنى  كة  ضةمضةماأل  بنةإةتى 
دابينكراوةء نازانرَيت ثَيداويستييةكان ضين، 
هةروةك )3(جار باس لة راكَيشانى تؤإى 
)142(مليؤنء  بإى  يةكةمجار  كراوة،  ئاو 
)54( سَييةمجار  )65(مليؤنء  دووةمجار 

مليؤنى بؤ تةرخانكراوة.
ج���ط���ةل���ةوةي ك���ة ل���ة ب��ودج��ةي 
تةواكارييةكةدا، ضةندين ثرؤذةي تَيداية بؤ 
طؤيذة  لةوانة  تايبةت،  كةرتي  ثرؤذةكاني 
لة  طؤيذة  شاري  سيتيء  لوبنان  سيتيء 

سلَيماني.
باس  دهؤكدا،  ثارَيزطاى  ثرؤذةكانى  لة 
زاويتة  لة  دووسايد  رَيطةى  ضاككردنى  لة 
كة  دان��راوة،  بؤ  )3(مليارى  بإى  ك��راوةء 

بإى  دروستكراوة،  تةواوبووةو  رَيطاكة 
بؤ  دان��راوة  دينار  )892(مليؤن  )1(مليارو 
ثَيداويستى بةشى رؤشنبيريىء راطةياندن 
بؤ ماوةى يةك ساألء دابينكردنى كةلوثةلى 
قوتابخانةكان بإى )1(مليار و )450(مليؤن 
دياريى  ئةمةش  كة  دان��اوة،  بؤ  ديناريان 

نةكراوة، ضؤن سةرف دةكرَيت.
جطة لةوةي كة هةست بة نادادثةروةريي 
دةكرَيت لة دةرخستةي بودجةي تةواوكاريى 
ثةرةثَيدانى ثارَيزطاكانيشدا بؤ ئةمساأل، بة 
نموونة، ذمارةى ثرؤذةكانى هةولَير )106(

ثرؤذةن، بةآلم طوندة ئاوةدانةكانى سنوورى 
ئةو ثارَيزطاية، كة )196(طوندنء بةسةر )9(

ثرؤذةيان   )19( تةنيا  دابةشبوون،  قةزادا 
لةطةأل  يةكناطرَيتةوة  ئةوةش  دةكرَيت،  بؤ 
بووذاندنةوةو ئاوةدانكردنةوةي طوندةكاندا 
كة حكومةت بةبةرنامة لة ثَيشةكاني خؤي 

داناوة.

راثؤرتى: هةنطاو هاشم

سروشتييةكان  سامانة  وةزارةت��ى 
كارطةى   )100( لة  زياتر  بإيارَيك  بة 
دادةخاتء  )غسالة(  لم  و  ضةو  هاإينى 
لةبةر  دةَلَيت:  هةولَيريش  ثارَيزطاري 

نةبووني مؤَلةت ئةو بإيارةيان داوة.
تاوةكو  ش��ي��وةإةش  سنوورى  لة 
ثارَيزطاى  بة  سةر  طوَيإى  ناحيةى 
هاإينى  كارطةى   )120( نزيكةى  هةولَير 
لم )غسالة( هةية، وةك خاوةنى  ضةو و 
ئةم  دةك��ةن؛  بؤ  ئاماذةى  كارطةكان 
ضةندين  رؤذان��ةى  بذَيويى  كارطانة 
كارطةيةدا  لةو  كة  دةكرد،  دابين  كةسى 

كاريان دةكرد، كة ئَيستا داخراون.
كارطةكانى  ل��ة  يةكَيك  خ��اوةن��ى 
رؤذن��ام��ةى  ب��ة  ل��م  و  ض��ةو  هاإينى 
راطةياند: بة بإيارَيك بة بيانووى ئةوةى 
كة  زةوييانةى  ئةم  نيية،  مؤَلةتيان  كة 
كشتوكاَلين،  زةوى  لةسةرة  كارطةكانى 
لة ئَيستادا كارطةكان داخراوةء نزيكةى 
)120( كارطة )غسالة( لة كار وةستاونء 

كرَيكارةكاني بَيكار ماونةتةوة.
مؤَلةتمان  داواى  وت:  ئ��ةوةش��ي 
ثَينادرَيت،  مؤَلةتمان  بةآلم  لَيكراوة، 
زةوييانة  ئ��ةم  ئ��ةوةى  بيانووى  بة 
س��ةردان��ى  ه��ةروةه��ا  كشتوكاَلين، 
ك��ردووةء  هةولَيرمان  ث��ارَي��زط��ارى 
سامانة  وةزارةت����ى  وت��ووي��ن،  ثَيي 
ئةم  راطةياندوون  ثَيي  سروشتييةكان 
كارطانة بَي مؤَلةتنء تةجاوزن، ثَيويستة 

مؤَلةت دةربهَينن.
طةالوَيذ  بإيارةكة  بة  س��ةب��ارةت 
لة  طشتيى  ب��ةإَي��وةب��ةرى  محَيدين، 
بة رؤذنامةي وت:  وةزارةتى كشتوكاأل 
»ئةو كارطانةى كة داخراون، ثةيوةنديى 

بةآلم  هةية،  هةولَيرةوة  ثارَيزطاى  بة 
بةهؤى  لةسةرة  سكاآليان  كارطانة  ئةم 
ئةوةى زةوى كشتوكاَلييان بةكارهَيناوة، 
نيية،  مؤَلةتيان  تةجاوزنء  كارطانة  ئةم 
بةكاريان  زةوييانةى  ئةو  بنةإةتدا  لة 
ك��إي��وةو  جوتيارانيان  ل��ة  ه��َي��ن��اوة 
زةوييةكان كشتوكاَلين، بؤية داخستنيان 

سروشتيية«.
عةبدوَلآل،  تاهير  لةوبارةيةوة  هةر 
ج��َي��ط��رى ث��ارَي��زط��ارى ه��ةول��َي��ر بة 
رؤذنامةى راطةياند: بةهؤى ئةوةى ئةو 
هاإينى ضةوو  بة  تايبةتن  كة  كارطانةى 
ناوضةكانى  سنوورى  دةكةونة  كة  لم 

بؤية  نةبووة،  مؤَلةتيان  طوَير،  خةباتء 
بةرو  بطرينة  شوَين  رَيء  ناضاربووين 
ئةم  داخستنى  دابخةين،  كارطةكان 
وةزارةت��ى  داواى  لةسةر  كارطانةش 
كة  ب���ووة،  سروشتييةكان  سامانة 
وةزيران  ئةنجومةنى  بؤ  نووسراويان 
ئةم  كة  داوة  بةوة  ئاماذةيان  كردبوو، 

زةوييانة بَي مؤَلةت كار دةكةن.
كاريطةريى  كارطانة  ئةم  وتيشي: 
بةآلم  رووةوة،  زؤر  لة  هةبوو  خراثيان 
لة ئَيستادا ليذنةمان ثَيكهَيناوة بؤ ئةوةى 
لة  كارطانة،  بةو  بدةين  مؤَلةت  بتوانين 
نوَينةرى  قايمقاميةتَيكء  هةر  سنوورى 

وةزارةتى كشتوكاأل لة ليذنةكةدا هةنء 
بإيارمانداوة شوَينى تر بؤ ئةم كارطانة 
زَيدةإؤيي  مةرجَيك  بة  بكةين،  دابين 

نةكةن.
لةم  بةشَيك  روو:  خستة  ئةوةشي 
بةآلم  ه��ةب��وو،  مؤَلةتيان  غةساالنة 
لة  بؤية  نةبوو،  مؤَلةتيان  بةشَيكيان 
مؤَلةتيان  كة  كارطانةى  ئةو  ئَيستادا 
سروشتييةكان  سامانة  وةزارةتى  نيية، 
ثَيدانى  بؤ  دةكات،  دابين  بؤ  شوَينيان 
بة  هةولَير  ثارَيزطاى  كة  مؤَلةتيش 
كارطةكانى دةدات، رسومات لة خاوةنى 

كارطةكان وةردةطرين.

ئةنجومةنى وةزيران بودجةى تةواوكاريى ثةرةثَيدانى 
ثارَيزطاكان بة كةموكووأييةوة دةنَيريَتة ثةرلةمان

لة هةولَير
)100( كارطةى هاأينى ضةو و لم دادةخرَين

ئاو، زةنطَيك بؤ ئايندة!

سامانة  ئ��ةو  ئ���او، 
طرنطةي  خ��ؤإس��كء 
سةر زةوى كة )3(بةشى 
دةورةداوةء  جيهانى 
هؤكارانةية  ل��ةو  ي��ةك 
زؤرى  كاريطةريى  كة 
ثَيشكةوتنى  ل��ةس��ةر 
هةيةء  دةوَلةتَيك  هةر 
هؤكارى  لةطرنطترين 
مانةوةى ذيانيشة لةسةر 
طؤى زةوى كة ئةمإؤ وةك 

يةكَيك لة طرفتةكانى جيهان دةركةوتووة. ئةطةر 
نةوت وةك وزة، جَيطرةوةى هةبَيت، ئةوا ئاو كة 
زيندةوةرانء  ثَيكهاتةى  لة  طرنطة  ثَيكهاتةيةكى 
سةرضاوةكانى  نيية.  جَيطرةوةيةكيشى  هيض 
دةرياضةكان  دةري��او  )ئؤقيانووسةكانء  ئاو 
نايةن،  بةكةَلكى خواردنةوة  لةبةر سوَيريى  كة 
ئاوى  جةمسةرييةكانء  ناوضة  سةهؤَلى 
ذَيرزةوىء ئاوى رووبارةكان كة شيريننء بؤ 
خواردنةوة دةشَين(. ئةم سامانة بةنرخة كة بؤ 
هةروةها  بةكاردةهَينرَيت،  رؤذانة  ثَيداويستيى 
لةبوارة  هةية  طرنطى  و  بةرضاو  رؤَلَيكى 
جياجياكاندا وةك )بةرةوثَيشبردنى بةروبوومى 
كشتوكاَليىء لةبوارى ثيشةسازيشدا لة ضةندين 
سةرةكييةكانة،  كةرةستة  لة  يةك  بةرهةمدا 
وآلتانى  لةهةندَيك  ئةمإؤش  تا  لةدَيرزةمانةوة 
جيهاندا، ئاو سةرضاوةى سةرةكيى دابينكردنى 
بؤ  رووبارةكانيش  ئاوى  بووة،  كارةبا  وزةى 
كةشتيوانىء طواستنةوة بةكارهَينراون، هةروةها 
سةرضاوةى سامانى ماسييةء بة طةشةسةندنى 
ضةندةها  دادةنرَيتء  طةشتوطوزاريش  كةرتى 
س���وودى ت��ري��ش(. وآلت��ان��ى دراوس��َي��م��ان، 
ئاو،  بؤ  طرنطييان  بايةخء  لةبةر  ساَلة  دةمَيك 
ئاو،  طلدانةوةى  بة ثرؤذةكانى  دةستيانكردووة 
)19( ء  )22(بةنداو  دروستكردنى  بة  توركيا 

كةهرؤمائى،  وزةى  بةرهةمهَينانى  وَيستطةى 
ئَيرانيش  هةروةها  ئةنجامداوة،  كاثى  ثرؤذةى 
رَيإةوى  طؤإينى  ء  بةنداو  دروستكردنى  بة 
ئةنجامدانى  لة  بةردةوامة  رووبارةكان  ضةمء 
لة  ثرؤذانة  ئةم  هةرضةندة  ئاو،  ثرؤذةكانى 
ئامانجى  كوردستان،  خؤرهةآلتى  باكوورو 
سياسيشيان لةثشتةوة بووة، بةآلم سووديشى 
بؤ ناوضةكة هةبوو، وةك: بةرهةمهَينانى وزةى 
كشتوكاَلىء  كةرتةكانى  ثَيشخستنى  كارةباء 

ثيشةسازيىء طةشتوطوزاريي لة ناوضةكةدا. 
بَيبةش  ئةوةى  لةطةأل  كوردستان،  هةرَيمى 
ئاوى  بةتايبةت  خؤإسكة،  سامانة  لةو  نيية 
بة وآلتانى دراوسَيش  شيرينء سازطار، ثشت 
ئاو  رَي��إةوى  ضةندين  كة  بةوةى  دةبةستين 
لةوديو سنوورةكانةوة دَينة هةرَيمى كوردستان، 
زَيى  ضؤمان،  ضةمى  ديجلة،  )رووبارى  وةك: 
سيروان، ضةمى ئةَلوةن، هةردوو زَيى طةورةو 
بضووكء زَيى خاثوور( كة سةرضاوةى طرنطى 
دةرياضةكانى )دوكان، دةربةنديخان، حةمرينء 
ئةمإؤى  سنوورى  لة  دوانيان  كة  موسأل(ن، 

حكومةتى هةرَيمدان. 
كة  هةبَيت  ئ��ةوةم��ان  مةترسيى  دةبَيت 
سياسةتى  بيانةوَيت،  هةركات  دراوسَيكانمان 
دذمان  لة  مةترسيدار  كارتَيكى  وةك  ئ��او، 
بةكاربهَينن، هةروةك ضؤن ماوةيةكة رووبارى 
ئةو  ئةمة  ك��راوة،  وشك  خانةقين  لة  ئةَلوةن 
حكومةتى  دةبَيت  كة  مةترسيدارةية  زةنطة 
بؤ  بنَيت  هةنطاو  بةخةبةربهَينَيتء  هةرَيم 
لةسةر  ئاو  طلدانةوةى  ثرؤذةى  دروستكردنى 
سةرضاوةكانيان  كة  رووبارانةى  ضةمء  ئةو 
وةرزيش  هةندَيكى  )ئةطةر  ل��ةه���ةرَيمدان 
لة سنوورةكانةوة  بن(ء ئةو سةرضاوانةش كة 
دةإذَينة هةرَيم، بة بةرنامةو ثالنَيكى تؤكمةوة 
بكاتة  ئاو   طلدانةوةى  بؤ  نيشتمانى  ثرؤذةى 
ثَيشينةى كارةكانى كة دةبوو حكومةتى هةرَيم، 
ثرؤذانةى  لةو جؤرة  كارى  بواية  دةمَيك ساأل 
بكردايةء دركى بة مةترسييةكانى وشكةساَليىء 
بؤ  طوشارَيك  وةك  ئاو  كارتى  بةكارهَينانى 
كردار  بة  خوَيندنةوةى  بكرداية.  هةرَيم  سةر 
درَيذخايةنى  سوودى  ثرؤذانة،  جؤرة  ئةم  بؤ 
وةك:  هةية،  هةرَيمةكةمان  ئايندةى  ئَيستاو  بؤ 
بووذاندنةوةى كشتوكاألء ئاوةدانيى طوندةكانء 
سامانى  زؤربوونى  ثيشةسازيىء  بة  برةودان 
طةشتوطوزاريىء  كةرتى  ثَيشخستنى  ماسىء 
ئَيستاش  تا  كة  كارةبا،  كَيشةى  ضارةسةرى 
تر  سوودى  دةيان  دةناَلَينينء  بةدةستيةوة 
زؤربوونى  هؤى  دةبوونة  سةرجةميان  كة 
بَيكاريىء  دي��اردةى  ضارةسةرى  كارء  هةلى 
هؤشياريى  ئابووريىء  بارى  بةرزبوونةوةى 
دةبوو،  تؤكمةتر  هاوآلتيبوونء هاونيشتمانيش 
)كوردستانى  زةوى  سةر  بةهةشتةكةى  كة 
ثإبايةخء  رازاوةت��رء  ئاوةدانترو  ئازيزمان( 

ثإبةرهةم دةبوو.

ئةحمةد حةمة ساَلح



رؤذنامة

لة بةدواداضووني ثةرلةمانتارَيكى 
ناوضةى  بؤ  ط��ؤإان��دا  فراكسيؤنى 
ضةندين  كة   دةردةكةوَيت  ثشدةر، 
ثرؤذة، سةرةإاى ئةوةى كة بودجةيان 
نةكةوتوونةتة   تةرخانكراوة،  بؤ 
ثرؤذةى  جَيبةجَيكردنةوةو  بوارى 

وةهميى بوونيان هةية.
ئةندامى  عةبدوإلةحيم،  ظيان 
ثةرلةمانى كوردستان، رايطةياند: دواى 
ثشدةر  ثرؤذةكاني  بؤ  بةدواداضوون 
لة بودجةي )2010(دا، دةركةوت كة تا 
جَيبةجآ  ثرؤذانة  لةو  هةندَيك  ئَيستا 

نةكراون، يان بوونيان نيية.
وتي:  ثرؤذةكانيش  بة  سةبارةت 
»ضاككردنةوةء جَيةجَيكردنى ثرؤذةى 
ئةو  سةنطةسةر،  دلينء  ئاودَيريى 
دياريكراوة  بؤ  م��اوةى  ث��رؤذةي��ة 
ساَلدا  ي��ةك  م��اوةى  لة  دةبَيت  كة 
)1( ثرؤذةكة  طوذمةى  بَيتء  تةواو 

بةآلم  دينارة،  )500(مليؤن  مليارو 
ثآ  دةستى  ثرؤذةية  ئةو  ئَيستا  تا 
ثرؤذةكاني  لة  هةروةها  نةكردووة. 
وةزارةتى كشتوكاألء سةرضاوةكانى 
هؤبةى  بيناى  دروستكردنى  ئ��او، 
تةواوكردنى  رانية،   – سةنطةسةر 
ئاودَيريى  بةإَيوةبةرَيتى   بيناى 
سلَيمانى كة طوذمةى )2(مليار دينارى 
بؤ دانراوة، بةآلم دواى بةدواداضوون 
ب��ؤ ئ��ةو ث��رؤذان��ة، ب��ةإَي��وةب��ةرى 
كة  رايطةياند؛  سةنطةسةر  ناحيةى 
هيض  نةوتراوةء  ثآ  وايان  ثرؤذةى 
ثرؤذةية  ئةو  لةسةر  زانيارييةكيان 
نيية كة لة سةنطةسةر جَيبةجَيبكرَيت.

فراكسيؤنى  ثةرلةمانتارةكةى 
طؤإان، باسى لة ثرؤذةكانى وةزارةتى 
نيشتةجَيكردن  ئاوةدانكردنةوةو 
نةكةوتوونةتة  ئَيستا  تا  كة  ك��رد 
رايطةياند:  جَيبةجَيكردنةوة،   بوارى 
طةإؤك  ت��ةرازووى  »دامةزراندنى 
سةرؤكى  قايمقامء  كَيلى–ثشدةر،  لة 
شارةوانيى قةآلدزآ، ثَييانإاطةياندم كة 

ئيداريى  بةرثرسانى  كؤبوونةوةى  لة 
شارةوانىء  سةرؤكى  ق��ةآلدزآء 
ثالندانانء  وةزارةت���ى  نوَينةرانى 
داوايانكردووة  وةزيران،  ئةنجومةنى 
كة  بكرَيتةوة،  رةت  ثرؤذةية  ئةو  كة 
بإى )138(مليؤن دينارى بؤ دانراوة، 
نةتوانراوة  رةتكردنةوةيةش،  دواى 
لةو  طوذمةية وةربطيرَيت بؤ  سوود 
هةروةها   ناوضةكةدا،  لة  تر  ثرؤذةى 
وَيستطةى  دروستكردنى  ث��رؤذةى 
بة   )k.v  33( سةنطةسةر  كارةباي 
 ،)2010( بودجةى  لة  )20(ميطاوات 
بودجةى بؤ تةرخان كراوة, بةآلم  تا 

ئَيستا دةستى ثآ نةكردووة«.
لة  باسى  ثةرلةمانتارة،  ئ��ةو 
كردء  بةردةوامةكانيش  ث��رؤذة 
رايطةياند: لة بةدواداضوون بؤ ثرؤذة 
كارةبا  وةزارةت��ى  بةردةوامةكان، 
بؤ  ك��ارةب��اي  طةياندنى  ث���رؤذةى 

دووضومان-  )سيدةالن-  طوندةكانى 
)232(مليؤن  طوذمةى  كة  توتمة( 
دةبواية  كة  تةرخانكراوة،  بؤ  دينارى 
دةستي   )2010/7/1( ب��ةروارى  لة 
نةكراوة،  ئَيستا  تا  بةآلم  ثَيبكراية، 

لةكاتَيكدا ئةوة كَيشةيةكي طةورةية.
سةبارةت بة ثرؤذةكاني وةزارةتى 
نيشتةجَيكردنيش،  ئاوةدانكردنةوةو 
طوندى  ئ���اوةإؤى  ئ��اوء  ث��رؤذةى 
)شَينآ(ية بةدوو طوذمةى جيا، )812( 
مليؤن دينارى  بؤ دانراوة، سةرؤكى 
لةسةر  زانيارى  تةنيا  ش��ارةوان��ى 
)812( كة  هةبوو  طوذمةية  بإة   ئةو 

مليؤنة.
راشيطةياند:  ثةرلةمانتارة  ئةو 
ديكةشدا،  بةردةوامةكاني  ثرؤذة  »لة 
دينارى   )667(مليؤن  طوذمةى  بة 
لة  كة  تةرخانكراوةتةوة  بؤ  دووبارة 
ثرؤذةية،  ئةو  بؤ  بةدواداضوونةكةدا 

سةرؤكى شارةوانى ثَييإاطةياندم، ئةو 
بإة ثارةية زيادةية كة بؤى دانراوةء 

تةنيا لة طوذمةى يةكةم ئاطادارين«.
ثشدةر  كة  ب��ةوةى  س��ةب��ارةت 
ئاودَيريى  كشتوكاَلىء  ناوضةيةكى 
طرنطة، تا ضةند ثرؤذةى لةوبارةيةوة 
بؤ تةرخانكراوة، ظيان  عةبدوإلةحيم، 
ئ��ام��اذةى ب���ةوةدا: »ث��رؤذةي��ةك��ى 
لةسةنطةسةر  ئاودَيريى  كشتوكاَلىء 
لةسةر  ثرؤذةية  دووةمين  كة  هةية 
ثرؤذةشة  يةكةمين  عَيراقء  ئاستى 
لة  ك��وردس��ت��ان،  ئاستى  ل��ةس��ةر 
كشتوكاألء  وةزارةت��ى  كة  كاتَيكدا 
سةرضاوةكانى ئاو، جطة لة بودجةى 
ثالنى  جَيبةجَيكردنى  ب��ؤ  خ��ؤى، 
ستراتيذى )4(ساَلةى، بإى )60( مليؤن 
دؤالرى بؤ دانراوة، بؤ ساَلى)2009- 
ثالنةكةى،  بؤجَيبةجَيكردنى   )2010
ئةويش  كة  )بلك(  سةدى  هةروةها 
كشتوكاَليية  ئاودَيريىء  ثرؤذةيةكى 
قةآلدزآ  ذاراوةو  زةوييةكانى  كة 
بةراو دةكات، ئةمة جطة لة دابينكردنى 
تا  كة  ناوضانة،  ئةو  بؤ  كارةبا  ء  ئاو 
ئةو  كَيشةى  ط��ةورةت��ري��ن  ئَيستا 
ناوضةيةء دةبوو لة ناوضةى ثشدةر، 
جطة لة بوارى كشتوكاَلى، طرنطييةكى 
قيرتاو،  بوارةكانى  بة  بدراية  زؤر 
باخضة،  دروستكردنى  رَيطاوبان، 
كة  كارةبا  ياريطا،  الوان،  سةنتةرى 

ثَيداويستيي طرنطي ناوضةكةن«.
ظيان  لَيدوانةكةيدا،  كؤتايى  لة 
لة  ثةرلةمانتار  ع��ةب��دوإلةح��ي��م،  
بةوةدا:  ئاماذةى  طؤإان،  فراكسيؤنى 
)ثشدةرة_  طوندةكانى  لة  »ئَيستاش 
ئاوى  سةرضاوةى  بة  ثشت  رةق��ة( 
خواردنةوة،  بؤ  دةبةستن  سروشتى 
ئةمة جطة لة نةبوونى قوتابخانةء  بة 
)7(طونديش يةك بنكةى تةندروستييان 
رَيطاى  بة  ن��ةدان  طرنطى  هةيةء 
سنووريى  خاَلَيكى  كة  كَيلَى  مةرزى 
بازرطانيى  دةتوانرا سوودى  طرنطةء 
لَيوةربطيرَيت، بةآلم تا ئَيستا سوودى 
قيرتاو  رَيطاكةشى  نةبينراوةو   لَي 

نيية«.

رؤذنامة 

بةثَيى دوايين راثؤرتى رَيكخراوى 
نَيودةوَلةتى،  بودجةى  هاوبةشى 
بةهؤى ئاشكرا نةكردنى راثؤرتى ثَيش 
شةش  مانطانةو  راثؤرتى  بودجةو 
بودجةى  ساَلةوة،  كؤتايى  مانطى 

عَيراق، ناشةفافترينة لة جيهاندا.
بةثَيي دوايين راثؤرتى رَيكخراوى 
بؤ  نَيودةوَلةتى  بودجةى  هاوبةشى 
عَيراقء  لة  هةريةك  ساَلى)2010(، 
ضينء عةرةبستانى سعودىء غينياو 
سينيطال لة كؤتا ثلةكانى شةفافبوونى 
راثؤرتةش،  ئةو  بةثَيى  بودجةوةنء 
بودجةى  ناشةفافبوونى  هؤكارةكانى 
هةية،  هؤكارَيكى  ضةند  ع��َي��راق، 
راثؤتى  ئاشكرانةكردنى  ل��ةوان��ة، 
ستراتيذييةتى  بة  كة  بودجة  ثَيش 
ئامانجى  كة  ن��اودةب��رَي��ت  بودجة 
باجى  ئ��اب��ووري��ىء  س��ي��اس��ةت��ى 
درَيذخايةنء  ماوةى  بؤ  حكومةت 
كورتخايةن لة خؤدةطرَيتء ثَيشبينى 
كورتهَينانء  خ��ةرج��ىء  داه���اتء 
كة  تياية،  ق��ةرزةك��ان��ى  زي���ادةو 
لة  ب��ةر  راث��ؤرت��ة  ئ��ةو  ثَيويستة 
بودجة  ثَيشكةشكردنى  لة  مانطَيك 

ئاشكرابكرَيت.
ترى  هؤكارةكانى  ل��ة  يةكَيك 
عَيراق،  بودجةى  ناشةفافبوونى  
ئ��اش��ك��را ن��ةك��ردن��ى  راث��ؤرت��ى 
مانطانةية، كة تيايدا باس لة ضؤنَيتيى 
رَي��ذةى  ب��ودج��ةء  جَيبةجَيكردنى 
ثَيويستة  خةرجييةكانء  داه��اتء 

ساآلنةى  ثَيشبينى  بة  رَيذةيةش  ئةو 
ب���ةراورد  خةرجييةكان  داه���اتء 
لة  راثؤرتةش  ئةم  دةبَيت  بكرَيتء 
ماوةى سآ مانطدا بةر لة تةواوبوونى 
مانطةكة، ئاشكرا بكرَيت كة حكومةتى 

عَيراق نايكات.
بودجةى  هاوبةشى  رَيكخراوى 
كة  راثؤرتةكةيدا  لة  نَيودةوَلةتى، 
ذمارةيةك  لةاليةن  جارَيك  دووساأل 
دةكرَيت،  ئامادة  بَياليةنةوة  ثسثؤإى 
راثؤرتى  ئامادةنةكردنى  لة  رةخنةى 
شةش مانطى بوجةى عَيراق طرتووة، 
كة بة ثَيويستى دةزانَيت ئةو راثؤرتة 
بيرؤكةيةكى  تيايدا  بكرَيتء  ئامادة 
لةو  بودجة  ئ��ةداى  لةسةر  طشتطير 
ساَلةداو دووساَلى داهاتووى تيابَيتء 
دةبَيت شةش مانط بةر لة كؤتاييهاتنى 

شةش مانطى يةكةم، ئامادةبكرَيت.
رَي��ك��خ��راوةك��ة، رةخ��ن��ةى لة 
ساآلنةى  راث��ؤرت��ى  رانةطةياندنى 
بة  كة  طرتووة  عَيراقيش  بودجةى 
لَيثرسينةوةء  طرنطى  بةَلطةنامةيةكى 
لةقةَلةم  حكومةت  وردبينيكردنى 
دةدرَيت لةاليةن  باآلترين دامةزراوةوة 
ماوةى  لة  ذمَيريارييةوة  رووى  لة 
شةش مانط بةر لة كؤتايى ساأل لةو 
بة  ثةيوةستبوون  ئاستى  راثؤرتةدا 
داهاتء خةرجييةكان ئاشكرا دةكرَيت 
لة بودجةكة، كة لةاليةن ثةرلةمانةوة  
بإيارى لةسةر دراوة، هةروةها دةبَيت 
ئةداى  بةَلطةنامةكانى  راثؤرتة  ئةو 
جَيبةجَيكراوةكانى  ئامانجة  نادارايىء 

تَيدا بَيت.

nawxo.rozhnama@yahoo.com
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داهَينان
لة بةهةدةردانى ثارةدا

لة ثشدةر... ضةندين ثرؤذة نةضووةتة بوارى 
جيَبةجَيكردنةوةو ثرؤذةى وةهميش هةية

بودجةى عَيراق، ناشةفافترينة لة جيهاندا

هةموو  ثَيضةوانةى  ك��وردى،  دةسةآلتى 
ثَيضةوانةى  دونيا،  ثَيشكةوتووةكانى  دةسةآلتة 
كة خؤشطوزةرانييان  ئةو دةسةآلتانةى  هةموو 
بؤ ميللةتةكانيان بةدى هَينا، داهَينانةكانى لةشتى 
»خراثدا«نء داهَينان دةكات لة شتطةلَيكدا كة لة 

برى سوود، زيانيان هةية بؤ ميللةت.
كة  ئ��ةوةى  لةسةر  كؤكين  هةموو  ئَيمة   
دةستةى  دارايىء  ضاودَيريى  ديوانى  ثَيويستة 

نةزاهة هةبن، بةآلم كام ديوانى ضاودَيريى؟
هةبَيت،  داراي��ى  ضاودَيريى  ديوانى  ئةطةر 
ثَيويستة  هةبَيتء  فةرمانبةرى  بيناو  ثَيويستة 
بودجةى ساآلنةى بؤ تةرخان بكرَيتء ثَيويستة كارمةندةكانى مووضةى 
شياويان هةبَيتء سةرجةمى ثَيداويستييةكانيان بؤ دابينبكرَيت، بةآلم ئةم 
ثَيداويستييانةو ئةم بودجةية كة بؤيان دابيندةكرَيت، دةبَيت ببنة هةوَينى 
ئةطةر  طةندةَليىء  بنبإكردنى  نةهَيشتنء  يان  طةندةَليى،  كةمكردنةوةى 
لة ساَلَيكدا )10(مليار دينار بؤ ديوانى ضاودَيريى دارايى تةرخان بكرَيت، 
دةبَيت بةالى كةمةوة ئةم ثارةية، هةوَينى طةإاندنةوةى )100(مليار دينارى 

هاوآلتييان بَيت كة بةهؤى طةندةَلييةوة بةهةدةردراوة.
ديوانى ضاودَيريى دارايى كة تا ئَيستا دوو ديوانى دوو ئيدارةى زةردو 
سةوزة، لة ضةند ساَلى، ضةنديان وةرطرتووةو لةبةرامبةر ئةم ثارةيةدا 

ضةند ثارةى بةهةدةردراويان طةإاندووةتةوة؟
تا ئَيستا روون نيية كة ديوانى ضاودَيريى دارايى هةولَير، كارةكانى 
ضؤنة، تةنانةت ضةندين ثةرلةمانتارى ئةم خولة نوَييةو خولى ثَيشووتريش، 
كَيية،  دارايى  ضاودَيريى  ديوانى  سةرؤكى  دةيانزانى  نة  دةزان��نء  نة 
تةنانةت ثةرلةمانتار هةية كة نازانَيت بيناى ضاودَيريى داريى هةولَير لة 
كوَيية، هةرضةندة من نامةوَيت لة روانطةى كارو ضاالكبوونةوةى ديوانى 
ضاودَيريى دارايى سلَيمانىء هةولَير ثَيكةوة ثؤلَين بكةم، بةوثَييةى ديوانى 
ئامادةكردووة  )2700(راثؤرتى  لة  زياتر  سلَيمانى،  دارايى  ضاودَيريى 
ضاودَيريى  ديوانى  هةية،  دؤالر  مليؤنان  بةهةدةردانى  ناوياندا  لة  كة 
دارايى سلَيمانى، خةرمانَيك كارء ضاالكييان هةية كة لةناوياندا ضةندين 
طةندةَليى هةية، كة بةهؤيةوة دةكرا ضةندين بةرثرس كة ئَيستا لةوثةإى 
بةهؤى  كةسيش  ضةندين  بووناية،  بةنديخانةدا  لة  خؤشطوزةرانيدا، 
راثؤرتةكانى ئةم ديوانةوة دراونةتة دادطا، بةآلم بةهؤى ئةوةى دةسةآلتى 
سياسيى كوردستان، نةيويستووة داواكارى طشتيى كار بة راثؤرتةكانى 
ئةم ديوانى ضاودَيريى دارايية بكات، ئةو راثؤرتانة هةرضةندة راثؤرتى زؤر 
طرنط بوون، من دَلنيام ئةطةر كاريان ثَيبكراية، دةبوونة هةوَينى ئةوةى 
بةرثرسيش  بؤ خةزَينةو ضةندين  بطةإَيتةوة  مليؤن دؤالر  دةيان  بة  كة 
بةآلم  ئايندة،  بؤ  طةندةَليش  مايةى كةمكردنةوةى  ببوايةتة  بدرَينء  سزا 
لةبةر ئةوةى وةك ثَيويست كار بةم راثؤرتانة نةكراو ئةوةش بةرثرسة، 
دةسةآلتى يةكةمة لةم هةرَيمةدا، نةك ديوانى ضاودَيريى دارايى سلَيمانى، 
بؤية ئةطةر دةسةآلتى سياسيى بيةوَيت دوو دةزطاى هاوشَيوة هةرضةندة 
يةكيان ئةكتيظء ئةويديكة ثاسيظ بَيت، ئةنجاميان وةك يةك لَيدةكاتةوة.

ل��ةم��اوةى هةرسآ  داراي����ى ه��ةول��َي��ر،  دي��وان��ى ض��اودَي��ري��ى 
ساَلى)2008ء2009ء 2010(دا )13(مليارء )970(مليؤن دينار بؤ خةرجى 
بةكاربردنى تةرخانكراوة، ئةم ديوانة كة )201(فةرمانبةرى فةرمى هةية، 
بةم )13(مليارو )970(مليؤن دينارةى كة خةرجى كردووة، ضةند ثارةى 
بةهةدةردراو و دزراوى طةإاندووةتةوة بؤ خةزَينةى حكومةت؟ بةهؤى 
راثؤرتةكانى ئةم ديوانةوة، ضةند بةرثرس براونةتة بةردةم دادطا؟ وةآلمى 

ئةمة بؤ هةموو خةَلكى كوردستان روونة.
ديوانى ضاودَيريى دارايى سلَيمانيش، لة هةمان )3(ساَلدا، )11(مليارو 
)95(مليؤن دينارى بؤ تةرخانكراوة، ئةم ديوانةش كة )246(فةرمانبةرى 
هةية، هةرضةندة وةك ديوانَيكى ضاودَيريى دارايى ضاالك دةركةوتووة، 
ديوانة  ئةم  ضاالكبوونى  لة  ئةوتؤ  سوودَيكى  هيض  نةتوانراوة  بةآلم 

ببينرَيت.
دارايى هةولَيرء سلَيمانى،  ديوانى ضاودَيريى  بة سآ ساأل، هةردوو 
ئةم  تةرخانكردنى  لة  مةبةست  ئايا  تةرخانكرا،  بؤ  ديناريان  )25(مليار 
ثارةية بؤ ئةم دوو ديوانة، بؤ ئةوة بووة كة بة راثؤرتةكانيان حكومةت، 
طةندةَلكاران بدةنة دادطا؟ ئةطةر وابوو، بؤ بةرثرسَيك نابينين لة زينداندا! 
كارى  دةبَيت  نةبووبَيت،  طةندةَليى  رووبةإووبوونةوةى  بؤ  ئةطةر  ئةى 

ديوانى ضاودَيريى دارايى ضى بووبَيت؟
هةرضةندة من جةخت لةوة دةكةمةوة كة ديوانى ضاودَيريى دارايى، 
ثَيويستةو دةبَيت بودجةى شياويشى بؤ تةرخان بكرَيت، بةآلم ديوانَيك 
كار بة راثؤرتةكانى بكرَيت، نةك وةك ئةوةى ئَيستا، بة تةرخانكردنى )25(

مليار دينار لة سآ ساَلدا بؤ دوو ديوانى ضاودَيريى دارايى، كة نةتوانرا 
دوو  ئةم  راثؤرتةكاني  بةهؤى  يةكَيك  طةندةَلدا،  بةرثرسى  دةيان  لةناو 
ديوانةوة، بدرَيتة دادطاو دادطاييةكة ئةنجامى هةبَيت، دةسةآلتى كوردى 

داهَينانى كرد لة بةهةدةردانى ثارةدا.
كورد  دةسةآلتى  داهَينانةى  ئةم  سةرسوإمانةو  جَيطاى  ئةوةى 
كة  ثةرلةمانة  ياسايى  ليذنةى  ثةرلةمانء  سةرؤكايةتيى  دةنةخشَينَيت، 
جةخت لة »ناياسايى«بوونى ئةم دوو ديوانى ضاودَيريى دارايية دةكةنةوةو 
بةهؤى ئةم »ناياسايى«بوونةوة، حيساباتى كؤتايى خةرجييةكاى حكومةت 
لَيبكات.  لَيكؤَلينةوةى  كة  دارايى  ضاودَيريى  ديوانى  بةردةست  نةخراوة 
سةرؤكايةتيى ثةرلةمان، بة بيانووى »ناياسايى«بوونييةوة، راثؤرتةكانى 
نةزاهةى  ليذنةى  بةردةست  ناخاتة  سلَيمانى  دارايى  ضاودَيريى  ديوانى 

ثةرلةمان.
 ئةمة تراذيدياية، يان كؤميديا؟ ئةو ثةرلةمانةى كة بةم دوو ديوانى 
ناكاتء  راثؤرتةكانيان  بة  كار  »ناياسايى«ء  دةَلَيت،  دارايية  ضاودَيريى 
ديوانة  ئةم دوو  بؤ  ثارة  تةرخانكردنى  بودجةى طشتيدا،  لة  هةرخؤشى 
ثةسةند دةكات. بة راستى لة هيض كوَيى دونيادا بووة، ثةرلةمان بودجة 
بؤ دةزطايةكى »ناشةرعيى« تةرخان بكات؟، كةواتة بةثَيى ئةم مةنتيقةى 

ثةرلةمان، )25(مليار دينار دراوةتة دوو دةزطاى ناشةرعيى.

عةلى حةمةساَلح

راظةى بودجة

ظيان عةبدوإلةحيم



راثؤرتى: ئاكام ئةبوبةكر

بإيارَيك  بة  تةندروستي  وةزارةتي 
ثزيشكييةكان  ي��اري��دةدةرة  لة  رَيطة 
دةطرَيت كاري فرؤشتني دةرمان بكةنء 
كارمةنداني  سةنديكاي  سكرتَيري 
ت��ةن��دروس��ت��ي��ش دةَل���َي���ت: »ئ��ةط��ةر 
لةبةرضاو  هاوآلتييان  بةرذةوةنديي 

نةطيرَيت، دذي دةوةستينةوة«.
وةزارةت���ي  ب��إي��ارةك��ةي  بةثَيي 
تةندروستي جطة لةو كةسانةي هةَلطري 
دةرمانسازيدا،  ب��واري  لة  بإوانامةن 
تةندروستي  ديكةي  كارمةندَيكي  هيض 
بكاتء  دةرمانسازيي  كاري  نيية  بؤي 
ثَيشتر  كة  ثزيشكييةكانيش  ياريدةدةرة 
تةنيا  ثَيدراوة،  كارةيان  ئةو  مؤَلةتي 
بؤيان هةية كاري تةداوييء برينثَيضيء 

دةرزى لَيدان بكةن.
هاوآلتييةكي تةمةن )30( ساأل، كة الي 
ضارةسةري  ثزيشكييةكان  ياريدةدةرة 
ئةو  ثشتيوانيي  دةكات،  نةخؤشييةكان 
»ريذةى  مةرجَيك:  بة  كرد  بإيارةي 
ثَيويست  وةك  تةندروستى  بنكةكانى 
كةمبكرَيتةوةو  عيادةكان  نرخى  بَيتء 

اليةنى ماديى هاوآلتييان باش بكرَيت«.
سةبارةت بة خراثيي دةرمانةكانيش 
دةرمانى  »خؤم  وتي:  هاوآلتيية،  ئةو 
تةندروستى  بنكةيةكى  لة  بةسةرضووم 
وةرط���رت���ووة، ب��اش��ة ك��ام��ةي��ان لة 
دةرمانة  با  وةزارةت؟،  بيكات  ثَيشترة 
بةسةرضووةكان ضارةسةر بكةن، نةك 
ياريدةدةري  لة  دةرمان  ثَيداني  كاري 
بإيارة  ئةم  بكةن،  قةدةغة  ثزيشكي 
ه��ةذارةك��ان م��اَل��وي��ران دةك���ات بة 
شارؤضكةكان،  الدَيكانء  لة  تايبةتي 
لة  دوورة  نييةء  لَي  ثزيشكى  زؤريان 
مارَيك  ثَيوةدانى  رةنطة  شارةكانةوة، 

ببَيتة هؤي مردن«.
وةزارةت��ي  رَينماييةكاني  بةثَيي 
ناوخؤي  ث��ةي��إةوي  تةندروستيء 
تةندروستي،  كارمةنداني  سةنديكاي 
ي���اري���دةدةرة  ب��ة  دراوة  م��ؤَل��ةت 
ثزيشكييةكان، كة دواي دةوامي فةرميي 
كار  خؤياندا  بوارةكةي  لة  خؤيانء 

بكةن.

ياريدةدةرَيكى ثزيشكى لة دةرةوةى 
بضووكي  دةرمانخانةيةكي  كة  شار 
هةيةو ناوي خؤي بؤ رؤذنامة ئاشكرا 
جؤرة  ئةو  »كردنةوةي  وتي:  نةكرد، 
دووكانانة اليةني خراثيشي هةية، هةندَي 
بؤ  كة  هاوآلتييان  بة  دةدرَيت  دةرمان 
اليةني خراث بةكاردَيت، بؤية دةبَيت ئةم 
بَيت،  ثزيشكدا  ضاودَيريي  لةذَير  كارة 
بإوانامةي  هةن  كةس  هةندَيك  ضونكة 
كاري  نييةو  تةندروستيشيان  ثيشةيي 

دةرمانفرؤشيي دةكةن«.
 ئ��ام��اذةي ب��ةوةش��ك��رد؛ ك��اري 
ياريدةدةرة ثزيشكييةكان اليةني باشيشي 
تةندروستى  كَيشةى  »كؤمةَلَيك  هةية: 
الي  ثضيتة  ناكات،  ثَيويست  كة  هةية 
هاوآلتييان  بؤ  دوور  رَيطةى  دكتؤرء 
هاوآلتييان  زؤربةى  دةكاتةوة،  نزيك 
تواناى ماديان نيية، يان هةندَيك كةس لة 
ماَلةوة لة جَيدا كةوتوونء ئَيمة دةضينة 
ماَلةوة بؤ اليانء ضارةسةريان دةكةين، 
كة  ترة  هؤكارَيكى  تةندروستى  بنكةى 
الى  روودةكةنة  هاوآلتييان  لة  زؤرَيك 
بؤ  سةرةتاييء  كارى  كؤمةَلَيك  ئَيمةء 
دةكةين،  سنووردار  نةخؤشى  هةندَيك 
دةرزيى  دوورينةوة،  )تةداويى،  وةك: 
لَيدانء ثَيدانى دةرمانة ئازارشكَينةكانء 

ئيلتيهابات(«.
ثَييواية؛  ثزيشكيية  ياريدةدةرة  ئةو 
كَيشة  بضووكانة  عيادة  ئةو  داخستني 
ناحيةو شوَينة دوورة  قةزاو  بؤ طوندو 
لةبةر  دروس��ت��دةك��ات،  دةس��ت��ةك��ان 
لةو  ثزيشك  كةميي  ي��ان  ن��ةب��وون، 
ياريدةدةرَيكى  هةر  ضونكة  ناوضانةدا، 
دوورةدةستةكان  شوَينة  لة  ثزيشكي 
دةسةآلتى  تةندروستييةكان  بنكة  لة 
باشيان  بؤشاييةكي  هةيةو  ثزيشكَيكى 
كة  ئ��ةوةي  »لةبةر  ث��إك��ردووةت��ةوة: 
مامةَلة  نةخؤش  لةطةأل  راستةوخؤ 
دةكةين، زؤرَيك لة ثزيشكة تازةكان بؤ 
زؤرَيك دةرمانء كاري ثزيشكيي ثرس 

بة ئَيمة دةكةن«.
لة بةرامبةردا، جةبار حةمة رةحيم، 
كارمةندانى  سةنديكاى  سكرتيرى 
رؤذنامةي  بة  كوردستان  تةندروستى 
راطةياند: »ثاش دوو ساأل لة هةوأل لةطةأل 

وةزارةت، توانيمان لةسةر رَينماييةكانى 
جيهانى  تةندروستى  رَي��ك��خ��راوى 
)w.h.o( مؤَلةت بة هةَلطرانى بإوانامةى 
دواى  كة  بدةين،  كؤلَيذةكان  ثةيمانطةو 
بكةنء  ثيشةكةيان  دةوام مومارةسةى 
دياريكراودا  بواري   )18( لة  دةتوانن 
د.زريان  ئيمزاي  بة  ئةويش  كاربكةن، 
وةزيري ثَيشووي تةندروستي هةرَيم«.

باس  هةمان  راب���ردووش  ساَلي 
سةريهةَلدايةوةو سةنديكاي ثزيشكانء 
دةرمانسازان كاري بؤ ئةوة كرد رَيطةي 
هةندَيك كاري ثزيشكيء دةرمانفرؤشي 
قةدةغة  ثزيشكييةكان  ياريدةدةرة  لة 
بكرَيتء دواتر بة رَينماييةكاني وةزارةتي 
تةندروستي ئةو كَيشةية ضارةسةر كرا، 
ثةرلةماني  نَيردرانة  رَينماييةكان  دواتر 
كوردستان تا وةك ياسا، يان بإيارَيكي 

رةسميي مامةَلةي لةطةَلدا بكات.
جةبار حةمة رةحيم، وتيشي: »لةطةأل 
بيستنى ئةو بابةتة، قسةم لةطةأل وةزيرى 
تةندروستى هةرَيم د.تايةر هةورامي، كرد 
وتى: ئَيمة وتوومانة بة هاوكاريي لةطةأل 
هَينانة  لة  رَيبطرين  ناوخؤ  وةزارةت��ى 
هةروةها  قاضاخ،  بة  دةرمان  ناوةوةى 
ريكخراوى )w.h.o( ئةو مافةي داوة بة 
هةَلطري بإوانامةكاني ثةيمانطةو كؤلَيذ 
لة شوَينة دوورة دةستةكان كة مامةَلة 
ياسايةكي  ئةطةر  بكاتء  بوار   )18( بة 
تةندروستي  وةزارةت��ي  لة  لةوجؤرة 
راوَيذي  بةثرسء  ثَيويستة  دةربضَيت 
تةندروستي  كارمةنداني  سةنديكاي 
بَيتء بةرذةوةنديي طشتيى هاوآلتييان 
لةبةرضاو بطيرَيت، ئةطةرنا كارمةندانى 

تةندروستى دذى دةوةستنةوة«.
بةثَيى ياسايى عَيراقى ساَلى )1962( 
دةرمانسازيى،  دةرضووانى  لة  بَيجطة 
دةرمانةوة  بة  مامةَلة  ناتوانَيت  كةس 
بكات بة وتةي جةبار حةمة رةحيم: »ئةو 
كاتة كارمةندانى تةندروستى دةرضووي 
بؤ  بإيارة  ئةو  ب��ووة،  ئامادةييةكان 
ياسا  سةرجةم  ثَيويستة  نابَيتء  ئَيستا 
بكرَيتةوةء  هةموار  تةندروستييةكان 
كؤنطرةي   2011/2/1 رؤذي  بإياريشة 
كوردستان  هةرَيمي  لة  تةندروستي 
ئةو  ضارةسةركردني  بةإَيوةبضَيتء 

طرفتانةو كةموكوإييةكاني تر دةبَيت لة 
ئةولةويةتي ئةو كؤنطرةيةدا بَيت. 

س���ةب���ارةت ب��ة ب��إي��ارةك��ةش 
وةزارةت��ى  وتةبَيذى  ق��ادر،  د.خاَلس 
بة  كوردستان  هةرَيمي  تةندروستى 
رَينمايىء  »بةثَيي  راطةياند:  رؤذنامةى 
سةنديكاي  تةندروستيء  ياساكاني 
دةرمانسازان، كةس مافى مامةَلةكردنء 
نيية،  دةرم���ان���ةوة  ب��ة  ك��ارك��ردن��ي 
ياريدةدةرى  دةرمانسازو  لة  بَيجطة 
دةرمانساز، هةر كةس ئةو كارة بكات، 
ليذنةيةك  ئَيستادا  لة  سةرثَيضييةء 
سةنديكاي  لةاليةن  ب��ووة  دروس��ت 
ئةو  بةدواداضووني  بؤ  دةرمانسازان 
ئةوشوَينانةى  ضاودَيريكردني  بابةتةو 
ئةو  دراوة  بإياريش  لَييةو  دةرمانى 
لة  نابَيت  نةبَيت،  دةرمانساز  كةسةى 

دةرمانخانةكان كار بكات«.
دوورة  ش��وَي��ن��ة  ب��ة  س��ةب��ارةت 
»تةنيا  وتي:  د.خاَلس،  دةستةكانيش 
نةبَيت  دوورةدةس��ت��ةك��ان  شوَينة  لة 
ك��ة دةرم��ان��س��ازو ي���اري���دةدةرى 
ثإكردنةوةى  بؤ  نيية  لَي  دةرمانسازي 
وا  بإيارَيكى  بوونى  كةموكووإييةكان، 
ضونكة  هاوآلتييانة،  بةرذةوةنديى  لة 
طرفت  تووشى  ه��اوآلت��ي  كؤمةَلَيك 
بوون هؤكارةكةى خراثيى بةكارهَينانى 
كارمةندانى  لةاليةن  ب��ووة  دةرم��ان 
تةندروستييةوة، بؤية ئةو كارمةندانةي 
كة مؤَلةتيان وةرطرتووة، تةنيا دةتوانن 
بكةن،  كار  ثيشةكةيان  لة ضوارضَيوةي 

نةك دةرمان بفرؤشن«. 
بة  سةبارةت  ديكةوةو  لةاليةكي 
ي��اري��دةدةرة  ك��اري  لة  رَيطريكردن 
نيطةرانيي  هاوآلتييةك  ثزيشكييةكان، 
خؤي لةو بإيارة دةربإيء بة رؤذنامةي 
وت: »من كرَيكارمء خاوةنى )5( منداَلم، 
نةمَينَيت،  كؤآلنةكان  عيادةى  ئةطةر 
دةبَيت بمرين، ضونكة من ناتوانم بضمة 
عيادةي ثزيشكةكانء جاري )50( هةزار 
بة  هةذار  خةَلكي  ضارةسةر،  بة  بدةم 
 )3( دةتوانى  ماون،  كؤآلن  عيادةكانى 
هةزار دينار بدةيتء ضارةسةري خؤت 
لةم  ذيانمان  مافي  بإوات  وا  بكةيت، 

وآلتة لَيدةسةنرَيتةوة«.

راثؤرتى: الظة بةشارةت

منداَلي  سووتاندني  لة  رةخنة  ئاينيي،  مامؤستايةكي 
بة  ئ��ةوة  نةخؤشخانةكانداء  لة  دةط��رَي��ت  لةبارضوو 

سوكايةتيكردن بة كةرامةتي مرؤظ دةزانَيت.
سلَيمانيش،  منداَلبووني  نةخؤشخانةي  بةإَيوةبةري 
رايدةطةيةنَيت: ئةو منداآلنةي كةمتر لة )12( هةفتة بةسةر 
لةوماوةية  دةسووتَينرَينء  تَيثةإبووبَيت،  دروستبوونياندا 
تا  كةسوكاريان  بة  دةدرَي��ن��ةوة  تَيثةإبَيت،  زياتريش 

بنَيذرَين.
نةخؤشخانةى  بةإَيوةبةرى  غةريب،  فايةق  شلَير  د. 
ئةو  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  لةسلَيمانى،  منداَلبوون 
)12(هةفتةبن،  لة  كةمتر  ئةطةر  لةباردةضن،  كة  منداآلنةى 
بةكارنايةن،  كة  ثزيشكييانةى  كةلوثةلة  ئةو  لةطةأل  ئةوا 
دةبرَين ب����ؤ )محرقة(و لةوآ دةسووتَينرَين، بةآلم ئةطةر 
كةسوكاريانء  بة  دةدرَينةوة  بن،  زياتر  )12(هةفتة  لة 
)12( لة  كة  منداآلنةى  ئةو  كاتيش  هةندَيك  دةياننَيذن، 

بياندةينةوة  كة  دةكةن  داوا  كةسوكاريان  كةمترن،  هةفتة 
بؤ ئةوةى بياننَيذن.

لةنَيوان  زؤر  جياوازييةكى  بةوةشكرد:  ئاماذةي 
هةية،  حكوميدا  ئةهليىء  منداَلبوونى  نةخؤشخانةى 
لةنةخؤشخانة  كة  ثزيشكييةوة،   كةلوثةلي  رووي  لة 
بةكاردَيتء  ثَيشكةوتوو  زؤر  كةلوثةلى  حكومييةكةدا، 
هيض  حكومييةكةدا،  نةخؤشخانة  لة  نرخيشةوة  رووى  لة 

ثارةيةك لة نةخؤش وةرناطيرَيت.
لة  منداَلبوون  نةخؤشخانةي  ئامارَيكي  بةطوَيرةي 

سلَيماني، لة ساَلي )2009(دا، )14145( منداأل لةدايكبوون.
يةكَيتيي  لةبارضووش،  سةبارةت بة سووتاندني منداَلي 
ورووذان��دن��ي  دواي  هةيةو  جياوازيان  راي  زان��اي��ان، 
بةدواداضووني  بةَلَيني  رؤذنامةوة،  لةاليةن  بابةتةكةش 
ليذنةي  بةردةستي  دةيخةنة  لةوبارةيةشةوة  دةدةنء 

فتواي كوردستان.
ئاينيي  زانايانى  يةكَيتيى  وتةبَيذى  طوانى،  جةعفةر 
منداَلى  »فإَيدانى  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  كوردستان، 
مرؤظة،  كةرامةتى  شكاندنى  سووتاندنى،  يان  لةبارضوو، 
بة  لةدةستدةدات  قاضَيكى  يان  دةستَيكى،  مرؤظَيك  كاتيك 
منداَلَيكيش  ئينجا  بنَيذرَيت،  دةبَيت  رووداوَيكةوة،  هؤى 
دروستبووة،  ثارضةيةكى  ضةند  يان  بوو،  دروس��ت  كة 
ناشايستةيةو  زؤر  كارَيكى  شةرع  بةثَيى  بسووتَينرَيت، 

دةبَيت لةذَير خاكدا بنَيذرَيت«.
باسكردني  بؤ  كرد  رؤذنامةش  لة  دةستخؤشيي  ئةو، 
لةسةر  قسةر  »يةكةمجارة  وتي:  لةوجؤرةو  بابةتَيكي 
منداأل،  سووتاندني  ثَيمواية  كة  دةكرَيت،  مةسةلةية  ئةو 
كة  هةوَلدةدةين  ئَيمةش  بؤية  مرؤظ،  مافى  لة  رَيزنةطرتنة 
بكةينء  لةسةر  كارى  كوردستان،  زانايانى  يةكَيتيى  وةكو 
ئةو بابةتة ئاراستةي ليذنةى فتوا دةكةينء قسةي لةسةر 
طفتوطؤ  تةندروستيش  وةزارةت��ي  ثَيويستيشة  دةكةينء 

لةسةر ئةو بابةتة بكات«.
لةبارضووني  لةكاتي  رؤذنامة،  زانيارييةكاني  بةثَيي 
هَيشتا  كة  ئةوانةي  منداَلبوون،  نةخؤشخانةكاني  لة  منداَلدا 
نةطةيشووةتة  دايكياندا،  سكي  لة  دروستبوونيان  تةمةني 
تَيكةَلدةكرَينء  ثزيشكييةكان  كةرةستة  لةطةأل  )12(هةفتة، 
لةنةخؤشخانةي  هةر  )محرقة(  تايبةتدا  كوورةي  لة  دواتر 
دايكانء  لة  بةشَيك  لةطةَلئةوةي  دةسووتَينرَين،  منداَلبوون 
هةر  وةك  وةرطرنةوةو  منداآلنة  ئةو  باشة  ثَييان  باوكان، 

مرؤظَيكي كؤضكردووي ئاسايي، بياننَيذن.

رؤذنامة

كةسايةتىء  و  رَيكخراو  ذم��ارةي��ةك 
ثزيشك لة هةوَلى ثَيكهَينانى كةمثةينَيكدان لة 
دذى راوةستانى كارةكان لة نةخؤشخانةى 
فشار  سلَيمانىء  لة  قةرةوَيَلةيى  ضوارسةد 
دروستكردن لةسةر وةزارةتي تةندروستي.

قةرةوَيَلةيى  ضوارسةد  نةخؤشخانةى 
بإيارى  ساَلة   )13( م��اوةى  بؤ  سلَيمانى 

زؤرى  بةشَيكى  دةرضووةو  جَيبةجيكردنى 
بةآلم  تةواوبووة،  تَيدا  بيناسازيى  كارى 
نةخؤشخانةيةدا  ل��ةو  ك��ارك��ردن  ئَيستا 
بؤية  هَيَلراوةتةوة،  ناتةواويى  بة  وةستاوةو 
كؤمةَلطةى  رَيكخراوةكانى  لة  ذمارةيةك 
ثزيشك  كةسايةتىء  كؤمةَلةو  مةدةنىء 
ثَيكهَينانى  كؤكردنةوةو  واذؤ  سةرقاَلى 
كاركردن  بة  دةستكردنةوة  بؤ  كةمثةينَيكن 

لةو نةخؤشخانةيةدا.

داوا  ياداشتَيكدا  لة  مةبةستةش  ئةو  بؤ 
ثزيشكانء  رَيكخراوةكانء  سةرجةم  لة 
دةكةن،  سلَيمانى  شارى  كةسايةتييةكانى 
مةسةلةيةدا  لةو  بكةن  ثشتطيرييان  كة 
دةستكردنةوة  بؤ  فشار  هَيزَيكى  ببنة  تا 
هةروةك  نةخؤشخانةكةدا،  لة  بةكاركردن 
»تةواونةكردنى  هاتووة:  ياداشتةكةشدا  لة 
ئةو ثرؤذة تةندروستيية طرنطة لة كاتَيكداية، 
خةَلكى  تةندروستييةكانى  ثَيداويستيية  كة 

طشتيى  بة  ناوضةكة  تايبةتىء  بة  سلَيمانى 
رؤذ لةدواى رؤذ لة هةَلكشاندايةو لةهةمان 
كاتدا قةرةباَلغييةكء فشارَيكى زؤر لةسةر 
تر  تةندروستييةكانى  بنكة  نةخؤشخانةو 
دواخشتنى  تةواونةكردنء  دةكرَيت،  بةدى 
زيانَيكى  نةخؤشخانةكة،  بةكارخستنى 
خةَلك  تةندروستى  بة  تةنيا  نةك  طةورةى 
تةرخانكردنى  بةهؤى  بةَلكو  طةياندووة، 
ئابووريى  بة  زي��ان  زي��ات��رةوة  بودجةى 

هةرَيميش دةطةيةنَيت.
د.طؤران عةبدوَلآل، يةكَيك لةو ثزيشكانة، 
واذؤكاندا  كؤكردنةوةى  لة  بةشداريى  كة 
نيازين  بة  راطةياند:  بةرؤذنامةى  دةكات، 
لةم  ثزيشكان  رَيكخراوةكانء  زؤرينةى 
دواتريش  ثَيبكةينء  بةشداريى  مةسةلةيةدا 
داواكارييةكةمان  رادةطةيةنينء  كةمثةينَيك 
تةندروستىء  ب��ةوةزارةت��ى  دةطةيةنين 

سةرجةم اليةنة ثةيوةنديدارةكان«.

nawxo.rozhnama@yahoo.com
بةدواداضوون

دةرمانفرؤشتن
لة ياريدةدةرة ثزيشكييةكان قةدةغة دةكرَيت

يةكَيتيي زانايان: 

سووتاندني منداَلى 
مردوو، شكاندني 
كةرامةتي مرؤظة

كةمثةينَيك دذى تةواونةكردنى 
نةخؤشخانةى 400 قةرةويََلةيي ثَيكدةهيَنرَيت
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رؤذنامة

ب��اآلء  خوَيندنى  وةزارةت����ى 
هةرَيمى  زانستيى  توَيذينةوةى 
دةك��ات،  ئاشكراي  ك��وردس��ت��ان 
ناوى  هةفتةيةدا  ئةم  كؤتايى  لة 
سةرجةم خوَيندكارة وةرطيراوةكانى 
زانكؤء ثةيمانطاكانى هةرَيم ئاشكرا 

دةكرَيت.
 )11/1( بإياربوو  هةرضةند 
بةآلم  بكراناية،  ئاشكرا  ئةنجامةكان 
بةهؤى سةفةرى وةزيرى خوَيندنى 

باآلوة راطةياندنةكة دواخرا.
بةشى  ل��ة  س���ةرض���اوةي���ةك 

خوَيندنى  وةزارةت��ى  راطةياندنى 
زانستيى  ت��وَي��ذي��ن��ةوةى  ب���اآلء 
رؤذنامةى  بة  كوردستان  هةرَيمى 
هةفتةيةدا  ئةم  كؤتايى  لة  راطةياند: 
لة كؤنطرةيةكى رؤذنامةوانيدا ناوى 
سةرجةم خوَيندكارة وةرطيراوةكانى 
هةرَيم  ثةيمانطاكانى  زان��ك��ؤء 

رادةطةيةنرَيت.
وةزارةت��ى  بةرثرسانى  ثَيشتر 
ئةوةيان  هةرَيم  ب��اآلى  خوَيندنى 
ئةمساَلى  بؤ  كة  ئاشكراكردووة، 
ه��ةزار   )31( نزيكةى  خوَيندن 
ثةيمانطاكان  زانكؤء  لة  خوَيندكار 

وةردةطيرَين.

هؤشةنط سةروضاوةيى

ثَيداويستييةكاني  دابينكردني  ب��ؤ 
ئامادةيي  خوَيندنطايةكي  لة  ثارة  تاقيطة، 
خوَيندنطاكةو  بةإَيوةبةري  كؤدةكرَيتةوةو 
بَيئاطايي  رانيةش،  ثةروةردةي  بةإَيوةبةري 

خؤيان نيشاندةدةن.
لة قوتابخانةى ئامادةيى بيتوَينى تَيكةآلوى 
ناحيةى ضواقوإنة، لةاليةن مامؤستاى وانةى 
كورسىء  كةلوثةلةكانى  كإينى  بؤ  كيمياوةو 
لةخوَيندكارانى  )2500(دينار  بإى  تاقيطة، 
ثؤلةكانى ضوارء ثَينجي ئامادةيى قوتابخانةكة 

وةردةطيرَيت.
دوو كةس لة خوَيندكارانى ثؤلى ثَينجةمى 

وت:  رؤذنامةيان  بة  خوَيندنطاكة،  ئامادةيى 
كورسىء  تاقيطةكةماندا  هؤَلى  لة  ئَيستا  تا 
كإيني  بؤ  نييةء  كيميامان  تاقيطةي  مَيزء 
هةرخوَيندكارَيكي  ثَيداويستييانةش،  ئةو 
)2500( بإى  ئامادةيى،  ثَينجى  ضوارو  ثؤلى 

لَيوةرطيراوة، كة بةهةردوو ثؤلةكة  ديناريان 
زياتر لة )260(خوَيندكار دةبن.

محةمةد كةريم، بةإَيوةبةرى خوَيندنطاكة، 
بيانووى  ب��ة  نيشانداو  خ��ؤى  بَيئاطايى 
وةرنةطرتنى مؤَلةتمان لةاليةن بةإَيوةبةرَيتى 
هيض  نةبوو  ئامادة  رانيةوة،  ث��ةروةردةى 

زانيارييةكى زياتر بة رؤذنامة بدات.
بةإَيوةبةرى  حةوَيز،  برايم  ه��ةروةك 
خؤى  بَيئاطايى  ران��ي��ةش،  ث����ةروةردةى 

»كؤكردنةوةى  وت:  رؤذنامةي  بة  نيشانداو 
شَيوةيةكء  بةهةموو  خوَيندكاران،  لة  ثارة 
بة بإيارى وةزارةتي ثةروةردة، قةدةغةيةو 
لةوجؤرة  ك��ارى  مامؤستايةكيش  ه��ةر 
ئةنجامبدات، لَيثَيضينةوةى لةطةَلدا دةكرَيت«.

ث���ةروةردةى  وةزارةت���ى  ب��إي��ارى  بة 
حكومةتى هةرَيمى كوردستان، كؤكردنةوةى 
بةآلم  قةدةغةية،  خوَيندكاران  لة  ث��ارة 
نةكردنى  دابين  كةموكووإييةكانء  بةهؤى 
خوَيندكاران  بؤ  خوَيندن  ثَيداويستييةكانى 
ل��ةالي��ةن وةزارةت�����ى ث������ةرةوةردةوة، 
ثإكردنةوةي  بؤ  مامؤستاكان  زؤرج��ار 
خوَيندكاران  لة  ث��ارة  ثَيداويستييةكان، 

كؤدةكةنةوة.

الظة بةشارةت، ئاريان حةسةن

تةكنيكيى  ثةيمانطاى  خوَيندكارانى 
سلَيمانيى ئَيواران، دذي بإيارَيكي وةزارةتي 
دةوةستنةوة،  هةرَيم  حكومةتى  داراي��ى 
ساآلنةيان  خوَيندني  كرَيى  زيادكردني  بة 
)300(هةزار  بؤ  دينارةوة  )200(ه��ةزار  لة 

دينار.
خوَيندكاراني  راب����ردوو،  هةفتةي 
خؤثيشاندانَيكيان  ئ��َي��واران،  خوَيندني 
تةكنيكيي  ثةيمانطاي  بيناي  ل��ةب��ةردةم 
دذ  ناإةزاييةك  وةك  ئةنجامدا  سلَيماني 
خوَيندني  كرَيي  زيادكردني  بإياري  بة 
حكومةتى  دارايى  وةزارةت��ى  كة  ئَيواران، 
ذمارة  نووسراوى  بة  كوردستان،  هةرَيمى 
خوَيندن  ساآلنةى  ثارةى  بإى  تَييدا   )663(
)200(ه���ةزار  لة  هةرخوَيندكارَيك،  بؤ 
)300(هةزار  بؤ  دةكاتةوة  بةرز  دينارةوة 

لة  هةرخوَيندكارَيك  كة  كاتَيكدا  لة  دينار، 
ياسايى  طرَيبةستَيكى  يةكةمدا،  قؤناغى 
كة  واذؤكردووة  ثةيمانطا  ئيدارةى  لةطةأل 
بؤ هةرساَلَيك لة دوو ساَلى خوَيندنى بإى 

)200(هةزار دينار دةدات.
ثةيمانطاى  خوَيندكارانى  ياداشتَيكى  لة   
وَينةيةكى  كة  ئَيواراندا  سلَيمانيى  تةكنيكيى 
ئاراستةى  كةوتووةء  رؤذنامة  دةس��ت 
سةرؤكايةتيى ئةنجومةنى وةزيرانء اليةنة 
ثةيوةنديدارةكان كراوة، ئةوة خراوةتةإوو: 
شَيوةية  ل��ةم  بإيارَيكى  »دةرك��ردن��ى 
بَيإَيزيىء ثَيشَيلكاريية بةرامبةر بةو ياساو 
رَيسايانةى لة نَيوان خوَيندكارانء ئيدارةى 
اليةنة  هةموو  لة  داوا  هةية،  ثةيمانطادا 
رةضاوكردنى  بة  دةكةينةوة  ناوبراوةكان 
بارودؤخى خوَيندكارانء ثابةندبوونمان بة 
ياسا، ثَيداضوونةوةيةكى خَيرا بةو بإيارةدا 
خؤثيشاندانء  ثَيضةوانةوة  بة  بكرَيت، 

دةوام  راطرتنى  خوَيندنء  لة  مانطرتنمان 
هةَلوةشاندنةوةى  تا  دةبَيت،  ب��ةردةوام 

بإيارةكة«.
ثَيشةوا محةمةد، خوَيندكارى ثةيمانطاى 
تةكنيكيى سلَيمانى، بة رؤذنامةى راطةياند: 
ثآ  بةَلَيننامةيةكيان  راب���ردوو،  »ساَلى 
)200(هةزار  بإى  ساآلنة  كة  واذؤكردين 
بؤية  خوَيندنمان،  كرَيى  بؤ  بدةين  دينار 
ثابةندى  ضؤن  ئَيمة  كة  لَيدةكةين  داوايان 
هةمان  بة  ئةوانيش  خؤمانين،  بةَلَينةكةى 
شَيوة ثابةندى بةَلَينةكةى خؤيان بن، ضونكة 
دةرةوةى  لة  كة  هةية  خوَيندكار  هةندَيك 
بةزؤر  خانوويان  كرَيي  هاتوونء  شارةوة 
ثَيداويستييةكانى  ناتوانن  ثَيدةدرَيتء 

رؤذانة دابين بكةن«.
دوو ساَلة، خوَيندني ئَيواران لةثةيمانطاي 
ئةو  بؤ  ك��راوةت��ةوة  سلَيماني  تةكنيكيي 
خوَيندكارانةي كة نمرةيان كةمة، يان ناتوانن 

خوَيندن  ساَلَيكي  بؤهةر  بخوَيننء  بةيانيان 
لَيوةردةطيرَيت،  ديناريان  )200(هةزار  بإي 
سةرةإاي ئةوةي كة ناتوانن سوودمةندبن 
كة  خوَيندن  دةرماَلةي  ناوخؤييء  لةبةشي 
لةاليةن وةزارةتي خوَيندني باآلوة دةدرَيتة 
زانكؤو  لة  بةيانيان  خوَيندني  خوَيندكاراني 

ثةيمانطاكان.
س����ؤزان م��ح��ةم��ةد، خ��وَي��ن��دك��اري 
ئاماذةي  تةكنيكى،  ثةيمانطاى  لة  ئَيواران 
ئ��ارةزووى  بة  زؤرب��ةي��ان  كة  ب��ةوةك��رد، 
هةموو  لة  بَيبةشن  وةرنةطيراونء  خؤيان 
دةرةوةي  خوَيندكاري  »من  دةرماَلةيةك: 
دابين  بؤ  ثَيداويستييةكانمان  ش��ارمء 
كرَييةكى  بة  طرتووة  خانوومان  نةكراوةء 
بؤية  ثةيمانطاكةمانةوة،  لة  دوور  طرانء 
بإيارةكةيان  لة  دةكةين،  وةزارةت  لة  داوا 
سةرشانمان  ئةركي  ببنةوةو  ثةشيمان 

زياتر نةكةن«.

خوَيندكاران،  داواكاريي  بة  سةبارةت 
دةستةى  س��ةرؤك��ى  ع��ي��زةت،  رؤس��ت��ةم 
خوَيندنى تةكنيكيى سلَيمانى، بة رؤذنامةي 
راطةياند: »ئةو خوَيندكارانةى كة لة ئَيواران 
بَيبةش  كة  بوو  ئةوة  بؤ  تةنيا  وةرطيراون، 
لَييان  ثارةيةى  بإة  ئةو  خوَيندنء  لة  نةبن 
كة  مامؤستايانةية  ئةو  بؤ  وةردةطيرَيت 
وةزارةت��ى  بؤية  دةَلَينةوة،   موحازةرة 
ثَييان  باآل،  خوَيندنى  وةزارةت��ى  داراي��ىء 
كرَيى  بؤ  دينار  )100(ه��ةزار  كة  باشبوو 
خوَيندنى  ساآلنة بدات، هةرضةندة  ئَيمةش 
لةسةر  ثارةية  ئ��ةو  نيية  خ��ؤش  ثَيمان 

خوَيندكاران زيادبكرَيت«.
كة  خوَيندكارانةى  ب��ةو  س��ةب��ارةت 
وتي:  ه��ات��وون،  ش���ارةوة  دةرةوةى  لة 
»وةزارةتى دارايى، زانيارييان بؤ ناردووين 
كة بة هيض شَيوةيةك بةشى ناوخؤييان بؤ 

دابين ناكرَيت«.

راثؤرتى: ثشتيوان سةعدوَلآل

خوَيندنى كورديى لة كةركوك رووبةإووى 
بووةتةوةو  كةموكووإيى  كَيشةء  ضةندين 
بةرثرسانى بةشةكة داوا لة حكومةتى هةرَيم 

دةكةن كَيشةكانيان ضارةسةر بكرَيت.
به شي  خوَيندني  كورديي  له  بةإَيوه به رَيتي  
ل��ه دواي   ك��ه رك��وك  پ����ه روه رده ي   گشتيي  
له  عَيراقه وه   ثَيشووى   رذَيمى  رووخاندنى 
 شاري  كه ركوك كراوه ته وه  و لة ئَيستادا )427( 
خوَيندنگة له خؤ ده گرَيت و زياتر لة )95( هةزار 
خوَيندكارى قؤناغةكانى سةرةتايىء ئامادةيى 
هةية، هةروةك زياتر لة )6( هةزار مامؤستا لة 

قؤناغة جياوازةكاندا وانة دةَلَينةوة.
كَيشةوة  ضةندين  بةدةست  بةشة  ئةم   
وةزارةت��ى  بة  سةر  اليةك  لة  دةناَلَينَيتء 
ثةروةردةى عَيراقة، بةآلم لة رووى داراييء 
وةزارةت��ى  بة  سةر  خوَيندنةوة  سيستمى 
ئةم  كَيشةى  ديارترين  هةرَيمن،  ثةروةردةى 
بةشة )كةميىء نةبوونى بينا، كةميى مامؤستا، 
خوَيندن،  سيستمى  كَيشةى  كتَيب،  كةميى 

تاقيكردنةوةكان(.
كوردى  زمانى  كؤليذى  زانكؤء  نةبوونى 
يةكَيكى ترة لة كَيشة هةرة سةرةكييةكان بة 
ئايندةيةكى  كورديى  خوَيندنى  كة  رادةيةك، 
خَيزانة  ه��ؤي��ةوة  ب��ةو  هةيةء  ناإؤشنى 
بَيبةشبوون  ترسى  لة  شارةكة  كوردةكانى 
خوَيندنطة  نانَيرنة  منداَلةكانيان  خوَيندن،  لة 

كوردييةكان.
ليذنةى  ئةندامى ثيشووى  لةيال حةسةن، 
ثةروةردة لة ئةنجومةنى ثارَيزطاى كةركوك 
كوردى  نوَينةرانى  لة  يةكَيكة  ئَيستا  كة 
عَيراق  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  لة  كةركوك 
بنةماَلة  لة  هةندَيك  راطةياند:  رؤذنامةى  بة 
كوردةكانى كةركوك بَيزاربوونء حةزدةكةن 
عةرةبييةكان  قوتابخانة  بنَيرنة  منداَلةكانيان 
لةدواى  خوَيندن  لة  بَيبةشبوونيان  ترسى  لة 
ضونكة  ئامادةيى،  قؤناغى  تةواوكردنى 

خوَيندكارى كورد كة قؤناغى )12(ى ئامادةيى 
تةواو دةكات لة زانكؤء ثةيمانطةكانى هةرَيم 
وةرناطيرَينء لة كةركوكيشدا زانكؤء كؤليذى 
كوردي نيية، بؤية يان واز لة خوَيندن دةهَينن، 
ئاستى  ئةوةش  عَيراقء  زانكؤكانى  دةضنة 

زانستييان دادةبةزَيت.
وتيشى: »ئَيمة لة ساَلى )2003(، كة هاتينة 
هةوَلماندا  شتَيك  هةموو  ثَيش  كةركوك 
ويستمان  ثَيشبخرَيتء  كورديى  خوَيندنى 
بناغةيةكى باش بؤ خوَيندنى كورديى دابنَيينء 
كورديى  خوَيندنى  خوَيندنطةى   )359( توانرا 
مةسةلةية  بةو  ثةرة  زياتر  دةبوو  بكرَيتةوة، 
هةوَلدراوة،  تاإادةيةك  هةرضةند  بدرايةء 
بةآلم ئةوةى كة كراوة وةكو ثَيويست نةبووة، 
ثَيويستة طرنطيى زياتر بة خوَيندنى كورديى 

لة كةركوكء ناوضةدابإَينراوةكان بدرَيت.
بؤ  زيانى  دياردةية  »ئةو  ئةو؛  بإواى  بة 
خوَيندنى كورديى لة كةركوك هةيةء دةبَيتة 

هؤكارَيك بؤ الوازبوونى خوَيندنى كورديى«.
ل��ة ب��ةرام��ب��ةردا م.ش���َي���رزاد ع��ادل، 

كورديى  خوَيندنى  بةشى  ب��ةإَي��وةب��ةرى 
كةركوك  ث���ةروةردةى  بةإَيوةبةرَيتى  لة 
كةركوك  لة  كورديى  خوَيندنى  ئاشكرايكرد؛ 
كَيشةى زؤرة، لةوانة: )كةميىء نةبوونى بيناء 
هةروةها  خوَيندن،  ثَيداويستييةكانى  كتَيبء 
كَيشةى سيستمى خوَيندنء تاقيكردنةوةكان( 

ثَيويستيان بة ضارةسةركردن هةية.
بةرثرسانء  ئَيستادا،  ء  راب���ردوو  لة 
لة  دانيشتووانة كوردةكةى كةركوك داوايان 
خوَيندكارانى  كة  كردووة،  هةرَيم  حكومةتى 
هةرَيم  ثةيمانطةكانى  زانكؤء  لة  ك��ورد 
وةربطيرَينء هاوكات زانكؤء كؤليذى كوردى 

لة شارةكة بكرَيتةوة.
ثَييواية؛  ئ��ةوةى  لةطةأل  حةسةن،  لةيال 
وةزارةت���ى  ع��َي��راقء  حكومةتى  ئ��ةرك��ى 
كَيشةى  ضارةسةرى  عَيراقة  ث��ةروةردةى 
كةركوك  لة  ك��وردى  خوَيندنى  ث��ةروةردة 
حكومةتى  ثَيويستة  هةمانكاتدا  »لة  بكات، 
هةرَيم دةرطاى زانكؤء ثةيمانطةكان بة رووى 
بكاتةوةء  كةركوكدا  كوردى  خوَيندكارانى 

هةوَلى كردنةوةى زانكؤى كوردى بدات«.
»ئَيمة  دةَلَيت:  عادل،  شَيرزاد  ه��ةروةك 
خوَيندنى  ثةروةردةو  وةزارةتى  ضةندينجار 
باآلمان ئاطادار كردووةتةوة، كة رَيذةيةك لة 
خوَيندكارانى كةركوك لة زانكؤء ثةيمانطةكانى 
هةرَيم وةربطيرَين، هةروةها داواى كردنةوةى 
تائَيستا  بةآلم  ك��ردووة،  بنياتمان  كؤليذى 
رابردووشدا  ماوةى  لة  نةكراوة،  هيض شتَيك 
وةزيرة  هةرَيمء  حكومةتى  سةرؤكى  لةطةأل 
داواى  كؤبووينةوةو  ثةيوةنديدارةكان 

ضارةسةركردنى ئةو كَيشانةمان كرد«.
ب��ةردةم  ئاستةنطةكانى  لة  تر  يةكَيكى 
ثشتطوَيخستنء  ك��وردي��ى  خ��وَي��ن��دن��ى 
بةرثرسانى  لةاليةن  لةمثةرة  دروستكردنى 
ثةروةردةى عَيراقء كةركوكةوة، بة تايبةتى 
بةإَيوةبةرى  جَيطرى  ب��ةإَي��وةب��ةرء  كة 
توركماننء  عةرةبء  كةركوك  ثةروةردةى 
كوردييان  خوَيندنى  دذاي��ةت��ى  ه���ةردةم 

كردووة.
م.شَيرزاد، وتيشى: »وةزارةتى ثةروةردةى 

جطة  خستووةو  ثشتطوَي  ئَيمةى  عَيراق 
لةوةش بةإَيوةبةرَيتى ثةروةردةى كةركوك 
كورديى  خوَيندنى  بؤ  كؤسث  لةمثةرء 
لةنَيوان  تةواو  دابإانَيكى  دروستدةكاتء 
بةإَيوةبةرَيتى ثةروةردةى كةركوكء بةشى 
بؤ  زيانى  ئةوةش  هةيةء  كورديدا  خوَيندنى 

ثرؤسةى خوَيندن هةية.
مةبةستى  بة  )11/10(دا  لة  ب��إي��ارة 
خوَيندنى  كَيشةكانى  ضارةسةركردنى 
ناوضةدابإَينراوةكان  كةركوكء  لة  كورديى 
لة شارى هةولَير كؤنفرانسَيكى ثةروةردةيى 

ببةسترَيت.
كورديى  خوَيندنى  بةشى  بةإَيوةبةرى 
ل��ة م��اوةى  ل��ةوة ك��رد؛  ك��ةرك��وك باسى 
حكومةتى  بةرثرسانى  لةطةأل  راب���ردوو 
هةرَيم كؤبووينةوةو داواى ضارةسةركردنى 
لةسةر  بؤية  ك���ردن،  ل��َي  كَيشةكانمان 
داواكاريى ئَيمة لةم مانطةدا لة شارى هةولَير 
خوَيندنى  رةوش��ى  لةسةر  كؤنفرانسَيك 
ناوضةدابإَينراوةكان  كةركوكء  لة  كورديى 

ساز دةكرَيت.
وةزي��رى  دزةي���ى،  سةفين  ه���ةروةك 
كوردستان  هةرَيمى  حكومةتى  ثةروةردةى 
كةركوكء  سياسيى  بارودؤخى  بةهؤى 
كورديى  خوَيندنى  ناوضةدابِرَينراوةكانةوة، 
هةيةء  زؤرى  طرفتى  كَيشةى  ناوضانة  لةو 
هةرضةندة سةر بة حكومةتى عَيراقة، بةآلم بة 
هاوكارى حكومةتى هةرَيم خوَيندنى كورديى 
لةو ناوضانة بةإَيوةدةضَيتء بة ثَيضةوانةوة 

بةغدا ئاستةنطى بؤ دروستكردوون.
كَيشة  ئ���اط���ادارى  »ئ��َي��م��ة  وت��ي��ش��ى: 
بِريارة  ناوضانةينء  ئةو  ثةروةردةييةكانى 
كؤبوونةوةيةكى ضةند رؤذيي فراوان ئةنجام 
كةموكووإييةكانيان  كَيشةو  لة  بدرَيتء 
ب��ك��ؤَل��ي��ن��ةوةو ن��ةخ��ش��ةإَي��ط��اي��ةك بؤ 
ضارةسةركردنى كَيشةكان دابنَيين، بؤئةوةى 
سارد  كورديى  خوَيندنى  لة  كةسَيك  هيض 

نةبَيتةوة«.

ثةروةردةء خويَندن
nawxo.rozhnama@yahoo.com
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راثؤرتي: ئاكام ئةبوبةكر
لة نؤذةنكردنةوةي شةقامي سةرةكيي 
شوَينَيك  هيض  سلَيماني   - تاسَلوجة  نَيوان 
)يوتَيرن(  ئؤتؤمبَيل  ط��ةإان��ةوةي  بؤ 
هاتوضؤي  بؤ  طرفتي  نةهَيَلراوةتةوةو 
ئَيستاشدا  لة  دروستكردووة،  هاوآلتييان 
بةشَيكى  ديكة  جارَيكى  ب��ةوه��ؤي��ةوة 

شةقامةكة تَيكدراوةتةوة.
روذنامةى  بة  تاكسى  شؤفَيرَيكى 
قةرةباَلغء  يوتَيرن  نةمانى  راطةياند: 
زؤري  هاتوضؤى  طرفتَيكي  ف���ةوزاو 
دةرناكةين  لةوة  سةر  دروستكردووة، 
رَيطاية  ئ��ةم  س��اَل��َي��ك  ه��ةم��وو  بؤضي 
هةر  ضاكدةكرَيتةوةء  ت��َي��ك��دةدرَي��تء 
وَيراندةكةنء  شؤفَيرَيك  ماَلي  سةعاتةوة 
ئةطةر  نةهَيشتووةتةوة،  رَيطةيان  يةك 
نةفةر بؤ ئاوارةكاني راثةإين ببةين دةبَيت 
بضينةوة بؤ تاسَلوجة، لة حكومةت دةثرسم 
نةكردووة،  تةواو  ساَلى  هَيشتا  قيرةكةى 
ئؤتؤمبَيل  رؤض���ووة،  شوَين  هةندَيك 
وا  ئةطةر  سةريدا،  بة  بإوات  ناتوانرَيت 

ضاكي دةكةنةوة، نةكرَيت زؤر باشترة«. 
شةقامة  ئ��ةو  هةَلكةندني  ب��ةه��ؤي 
دةكةوَيتة  ئؤتؤمبَيل  رؤذانة  سةرةكييةوة 
دروستكراوة،  رَيطةكةدا  لة  ضاآلنةي  ئةو 
سةرةإاي ئةوةي كة قةرةباَلغييةكي زؤري 

دروستكردووة. 
هاوآلتييةك كة كارى كإينء فرؤشتنى 
ئؤتؤمبَيل دةكات لة ثيشانطةكانى كةنةكةوة 
ئينجا  تاسَلوجةو  بضينة  »دةبَيت  وت��ي: 
ئؤتؤمبَيلء  ثَيشانطةكاني  بؤ  بطةإَيينةوة 
تا  بكةين  ضاوةإَي  خولةك   )10( لة  زياتر 
بطةإَيينةوةء نةبوونى هَيماي هةَلشتني لم 

هاتوضؤي  رووداوي  شةقامةكان،  لةسةر 
بؤ  دَين  هاوآلتييان  كاتَيك  زيادكردووة، 
ثَيبكةن،  ترايى  ناتوانن  كإين،  ئؤتؤمبَيل 
ضاَلةوة  ناو  كةوتووةتة  ئؤتؤمبَيلم  خؤم 
لةبري ئةوةي ئؤتؤمبَيلةكةم بفرؤشم بردم 

بؤ الى فيتةر«.
ضاككردنةوةو نوَيكردنةوةي ناوةإاستي 
سلَيماني،  تاسَلوجة-  سةرةكيي  شةقامي 
نوَيكردنةوةي  كاري  راب��ردوو  ساَلي  كة 

تَيدا ئةنجامدرابوو، بإي )15( مليارو )642( 
تةرخانكراوةو  بؤ  ديكةي  ديناري  مليؤن 
تَييدا  كاركردن   2010/4/24 رؤذي  لة 
لة  ثَيكهاتووة  ثرؤذةكة  دةستيثَيكردووةو 
ئاو،  تؤإي  ئاو،  )خةزاني  دروستكردني 
بإيارة  رووناككردنةوة(  ئينارةي  كارةباو 

لة ماوةي )10( مانطدا تةواو بكرَيت.
لة  يوتَيرن  نةبووني  بة  س��ةب��ارةت 
مةجيد،  عةبدوَلآل  هوشيار  شةقامةكة 

سةرؤكى بؤردى سةرثةرشتارى ثإؤذةكة 
بة رؤذنامةي وت: »دوو يوتَيرنى كاتيى بؤ 
هاوآلتييان دةكةينةوة بؤ ضارةسةرى ئةم 

كَيشةية«.
عةبدوَلآل،  ج��ةالل  سديق  ه��ةروةك 
ئةندازيارى بةشدار لة ثرؤذةكة، كة لةاليةن 
دةكرَيت،  جَيبةجَي  سوبحيةوة  كؤمثانياي 
هاتوضؤي  بؤ  طرفت  كة  نةيشاردةوة 
هاوآلتييان دروستبووةء بة رؤذنامةي وت: 

ستاندارد  بوو  ناتةواو  زؤر  »يوتَيرنةكان 
بؤية  بوو،  تَيدا  زؤريان  جياوازيي  نةبوو، 
يةكترن،  ت��ةواوك��ةري  ئَيمة  كارةكاني 
ناتوانين دةستكاريي شوَيني طةإانةوةكان 
نةكةين، ضونكة ماوةمان كةم لةبةردةستدا 
دوو  داوامانكردووة  هةرضةندة  م��اوة، 
مانطي ديكة بؤ ثرؤذةكة زياد بكرَيت، كاتى 
دةمانةوَيت  مانطةء   )10( كة  تةواوبوونى 
ثَيش بارانبارين كارةكانمان تةواو بكةين«.

راثؤرتى: شاآلو محةمةد
بةثَيى ئامارَيكى بةإَيوةبةرَيتى هاتوضؤى 
مانطى   )9( ماوةى  لة  كةركوك،  ثارَيزطاى 
هاوآلتى   )238( )2010(دا،  ساَلى  يةكةمى 
هاتوضؤش  بةرثرسانى  قوربانيى،  بوونةتة 
كةركوك  لة  سةرثَيضيى  لةوةى  نيطةرانن 

خةريكة دةبَيتة دياردة.
شارى  هاوآلتييةكى  كة  عةلى،  حةسةن 
تةكسيية  شؤفَيرى  ساَلة   )12( كةركوكةء 
بة رؤذنامةى راطةياند: »لة شارى كةركوك 
وَيرانكارييةكى سةير دةبينرَيت، ئةطةر ئةمإؤ 
نابات  ماوةيةك  نؤذةنبكرَيتةوة،  شةقامَيك 
بووةتة  ئةمةش  تَيكدةضَيتةوة،  شةقامة  ئةو 
هؤى ئةوةى كة بةردةوام رووداوى هاتوضؤ 
زيادبكات، ضونكة زؤر كات بةهؤى ناإَيكيى 
رَيطاكةيةوة بة ناياسايى بة شةقامَيكى تردا 

لَيدةخوإين«. 
كة  لةوةشكرد؛  باسى  شؤفَيرة  ئ��ةو 
هَيماى  نةبوونى  شةقامةكانء  تةسكي 
رووداوان��ةء  ئةو  بؤ  ترة  هؤيةكى  هاتوضؤ 
ثايتةختى  ب��ة  ك��ة  »ك���ةرك���وك  وت���ى: 
واقيعدا  لة  بةآلم  دادةنرَيت،  رؤشنبيريى 
بؤ  نابينرَيت  هاتوضؤ  هَيمايةكى  هيض جؤرة 
ئاطاداركردنةوةى شؤفَيران، بؤية  كة لة ماأل 
دةزانم  شةقام  موَلكى  بة  خؤم  دةردةض��م، 

هةتا دَيمةوة«.
بةإَيوةبةرَيتى  ئامارَيكى  بةثَيى 
هاتوضؤى ثارَيزطاى كةركوك لة 2010/1/1 

 )713( كةركوك  شارى  لة   2010/9/30 تا 
بةو  رووي���ان���داوة،  هاتوضؤ  رووداوى 
هؤيةشةوة )63(  هاوآلتى بةهؤى رووداوى 
لة دةستداوةء  طيانيان  ئؤتؤمبَيل  هاتوضؤى 

)175( هاوآلتيش بريندار بوون.
بةإَيوةبةرى  ئةحمةد،  شَيرزاد  عةقيد 
كةركوك  ثارَيزطاى  هاتوضؤى  راطةياندنى 
بة رؤذنامةى راطةياند: »لة شارى كةركوك 
ئاستى  لة  خزمةتطوزاريى  ئةوةى  بةهؤى 
ئةوةى  هؤكارى  بووةتة  نيية،  ثَيويستدا 
لة  يةك،  ببَيتة  شةقامةكانمان  شؤستةء  كة 
كاتَيكدا ئؤتؤمبَيلَيكى بَيشوومار لة كةركوك 

زياديكردووة«.
روو:  خستة  ئةوةشى  شَيرزاد،  عةقيد 
دةبَيتة  خةريكة  كةركوك  لة  سةرثَيضيى 
دياردةيةكى باو، بة تايبةت كوإء شوفَيرانى 
لة  رَي��ز  هيض  كة  ك��ةرك��وك،  بةرثرسانى 
شَيوةية  بةو  ناطرن  هاتوضؤ  ياساكانى 
ئؤتؤمبَيل لَيدةخوإن كة خؤيان دةيانةوَيت، 

نةوةكو شةقام ضى ثَيويستة«.
ه��اوآلت��ي��ي��ان��ي��ش ث��َي��ي��ان��واي��ة؛ 
كةركوك  شةقامةكانى  نؤذةننةكردنةوةى 
زيادبوونى  ب��ةردةم  سةرةكيى  هؤكارى 
طةندةَليىء  هاتوضؤية،  رووداوةك��ان��ى 
شارةكةى  نؤذةنكردنةوةى  رؤتيناتيش 

دواخستووة.
ب����ة ه���ؤك���ارى س����ةب����ارةت 

هةوَلدانى  شةقامةكانء  نؤذةننةكردنةوةى 
فراوانكردنى  بؤ  ثةيوةنديدار  اليةنى 
لة  سةرضاوةيةك  كةركوك،  رَيطةوبانى 
كة  كةركوك،  رَيطةوبانى  بةإَيوةبةرَيتى 
نةيويست ناوى ئاشكرا بكرَيت بة رؤذنامةى 
راطةياند: »كاتَيك نؤذةنكردنةوةى شةقامَيك 
ناكرَيت  ضاودَيريى  بةَلَيندةرَيك  بة  دةدرَيت 
دةهَينرَيت،  كة  قيرةى  ئةو  كوالَيتى  لةسةر 
كة ثَيمواية ئةمة طةندةَليية لة بةإَيوةبةرَيتى 
رَيطةوبانى  كةركوك،  بؤية هيض شةقامَيك 
لةدواى  نؤذةنكرابَيتةوة  كة  كةركوك،  لة 
نةطةيشتووةتة  عَيراق،  ئازاديى  ثرؤسةى 
تَيكضووةتةوة،  شةقامة  ئةو  قيرى  ساَلَيك، 
بَياليةن  ضاودَيرَيكى  بة  ثَيويستيمان  بؤية 

هةية بؤ بةدواداضوونى ثرؤذةكان«. 
كرد؛  ئاشكرا  ئةوةشى  ئةو سةرضاوةية 
ترة  يةكَيكى  ئاوةإؤ  طرفتى  ئَيستادا  لة  كة 
رَيطةوبانى  بةإَيوةبةرَيتى  طرفتةكانى  لة 
ه��ةوَل��دراوة   ج��ار  »ضةندين  ك��ةرك��وك  
كاتَيك  بةآلم  نؤذةنبكرَيتةوة،  رَيطةيةك 
بينراوة ئةو شوَينة ئاوةإؤى نيية، كارةكةيان 
بودجةى  نةتوانراوة  بؤية  دواخستووة،  
دياريكراوى بةإَيوةبةرَيتي رَيطةوبان لةكاتى 
نؤذةنكردنةوة،  لة  سةرفبكرَيتء  خؤى 
شةقامةكان  ف��راوان��ك��ردن��ةوةى  ي���ان  

بةكاربهَينرَيت«.
دةس��ت  زان��ي��اري��ي��ان��ةى  ئ��ةو  بةثَيى 
مانطى   )9( ماوةى  لة  كةوتوون،  رؤذنامة 

ا  ي���ةك���ةم���ى  َلد مسا ئة

بةإَيوةبةرَيتى رَيطةوبانى كةركوك لة كؤى 
)25( مليار دينارء )632(  مليؤنء )452( هةزار 
دينار، تةنيا )8( مليار دينارء )488( مليؤنء 
ئةمة  سةرفكردووة،   دينارى  هةزار   )846(
شةقامةكانى  نؤذةننةكردنةوةى  كاتَيكدا  لة 
كةركوك هاوآلتييانى شارةكةى بة تةواويى 

بَيزار كردووة. 
شارى  هاوآلتييانى  ديكةوة،  لةاليةكى 
هاتوضؤ  ثؤليسى  دةك��ةن  داوا  كةركوك 
رَيطرتن  بؤ  شةقامةكان  لةسةر  زيادبكرَيت 
لة سةرثَيضى، تاوةكو سةرثَيضيكاران بةثَيى 

ياسا غةرامة بكرَين.
رؤذنامةى  بة  ئةحمةد،  شَيرزاد  عةقيد 
داواكاريى  خؤيانة  مافى  »هاوآلتييان  وت: 
لة  يةكَيك  بةآلم  بكةن،  ثؤليس  زيادبوونى 
كةميى  كةركوك  هاتوضؤى  طرفتةكانى 
كارمةندة لة بةإَيوةبةرَيتييةكةمان، بةوثَييةى 
كاتَيكدا  لة  هةية،  كارمةندمان   )320( تةنيا 
هةية،  كارمةندى   )600( قةزايةكة  تةلةعفةر 
كة ئةمة بووةتة ئيفليجبوونى بةإَيوةبةرَيتى 

هاتوضؤى شارةكة«.
وا  رؤذن��ام��ة  زانيارييةكانى  بةثَيى 
بة شَيوةيةكى  نزيكدا  ئايندةيةكى  لة  بإيارة 
شؤفَيريى  مؤَلةتى  ثَيدانى  بةرنامةداإَيذراو 
بة شؤفَيران  لة شارى كةركوك بكرَيتةوة، 
هاتوضؤى  ئةفسةرانى  وت��ةى  بةثَيى  كة 
كةمبوونةوةى  بؤ  هؤكار  دةبَيتة  كةركوك 

رووداوةكانى هاتوضؤ لة شارى كةركوك.
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بةدواداضوون

هاوآلتيان بَيزاربوون لة تَيكدانء نوَيكردنةوةى شةقامى تاسَلوجة- سلَيمانى

شةقامي سةرةكيي تاسَلوجة- سلَيماني، جارَيكى ديكة تَيكدةدرَيت

هؤشةنط سةروضاوةيى
بَيتواتة،  ش��ارةوان��ي��ى  ب��إي��ارى  ب��ة 
دةرةوةى  بؤ  سةروضاوة،  ئاذةَلدارةكاني 
هيض  ئَيستا  تا  طوازرانةوةء  شارؤضكةكةى 

خزمةتطوزارييةكيان بؤ دابين نةكراوة.
لة  يةكَيكة  كة  حةسةن،  خدر  حةسةن 
رؤذنامةي  بة  ناوضةكة،  ئاذةَلةكانى  خاوةن 
بؤ  ئَيمةيان  كة  دةبَيت  »دووساأل  راطةياند: 
بةآلم  طواستووةتةوة،  شارؤضكة  دةرةوةى 
تا ئَيستا هيض خزمةتطوزارييةكى وةكو ئاوو 
نةكردووينء  دابين  بؤ  رَيطاوبانيان  كارةباو 
رؤذانة بةهؤى نةبوونى ئاوةوة لةو شوَينةى 
كة بؤيان راطواستووين، دةبَيت بةتانكةر ئاو 

بكإين بؤ ئاذةَلةكانمان«.
بةضةندين  ئاماذة  ئ��اذةَل��داران��ة،  ئ��ةو 
لةوانة: نةبووني  كةموكووإيي ديكة دةكةن، 
كارةباي نيشتمانيي، خراثيي رَيطاوبانةكانء 

كَيشةي هاتوضؤ.
داواش����ي ل��ة ب��ةرث��رس��ان ك���رد كة 
بكةن،  دابين  بؤ  خزمةتطوزارييةكانيان 
بؤئةوةى بتوانن زياتر بةكارى ئاذةَلدارييةوة 
باشيان  ب��ةره��ةم��َي��ك��ى  ب���نء  خ��ةري��ك 

دةستبكةوَيت.
مستةفا،  م��ح��ةم��ةد  ل��ةب��ةرام��ب��ةردا، 
بة  سةروضاوة،  شارةوانيى  بةإَيوةبةرى 
رؤذنامةى راطةياند: ناتوانين ثإؤذةى ئاويان 
بؤ رابكَيشين، دةبَيت خاوةن ئاذةَلةكان خؤيان 
لةناوضةكةدا  بؤخؤيان  بيرَيك  هةوَلبدةن، 

لَيبدةن.
وتيشى: بؤ ضةوإَيذكردنى رَيطاكةشيان، 
ئيستا هيض بودجةيةكمان لةبةردةستدا نييةو 
بكةين،  بؤيان  هةوَلدةدةين  لةمةودواش 
هةروةها بؤ طةياندنى كارةباى ناوضةكةش، 
دةمَيكة نووسراومان بؤ فةرمانطةى كارةباى 
هةوَلى  بةرزكردووةتةوةو  بَيتواتة  ناحيةى 

طةياندنى كارةباكةشيان بؤدةدرَيت.
شارؤضكةى سةروضاوة، سةر بةناحيةى 
بَيتواتةي قةزاى رانيةيةء لةئَيستادا زياتر لة 
خاوةنى  نيشتةجَييةو  لَي  ماَلى  هةزار  دوو 
سازطارةء  ئاوَيكى  زؤرء  دةشتاييةكى 
تَيدا  زؤري  ئاذةَلدارييةكى  بةوهؤيةشةوة، 

دةكرَيت.

مةيدانى ئاذةَلداريى

سةروضاوة، 

ثشتطوآ دةخرَيت

لة كةركوك، كار بة ياساى هاتوضؤ ناكرَيت

ثايتةختى رؤشنبيريى عَيراق، هَيماى هاتوضؤى تَيدا نيية



رؤذنامةى  (ى   604( ذمـــارة  لـــة 
)2010/10/19( رؤذى  لة  ــة(دا  ــام )رؤذن

سَيشةممة، لة الثةإة)3(ى تايبةت بة )راثؤرتء 
لةذَير  بآلوكراوةتةوة  بابةتَيك  ــةواأل(دا،  ه
ناونيشانى )حكومةت، رَيطة نادات ضاودَيريى 
ثرؤذةى  ثةرلةمانتارَيك،  بكرَيت_  ثرؤذةكان 
ثَيدةكرَيت(،  دؤالرى  راوى  هةيةء  وةهميى 
بةإَيوةبةرَيتي طشتيى  بؤية وةك راطةياندنى 
نيشتةجَيكردن،  ئاوةدانكردنةوةو  رَيطاوبانء 
روونكردنةوةية  ئةم  كة  زانى  ثَيويستمان  بة 

خوَينةرانى  طشتيىء  راى  بــةردةم  بخةينة 
كة  بإطةيةى  بةو  سةبارةت  رؤذنامةكةتان، 
تايبةتة بة باسكردنى ثرؤذةى دروستكردنى 

رَيطاى سازان _ طريانة:
ناوى  باسكراوة،  كة  ثرؤذةيةى  ئةو   -1
ثرؤذةى  دوو  بةَلكو  نيية،  طريانة(  )سازان- 
ســازان-  )هةَلةبجة-  يةكةميان  جياوازن، 
هةزار   )310  ,525( بإى  كة  (ية  كؤساوة 
دؤالرى بؤ تةرخانكراوة، دووةميان ثرؤذةى 
)هةَلةبجة- هاوار- طريانة(ية بةدرَيذى )26كم( 

بؤ  دؤالرى  ــةزار  ه  )739  ,745( بــإى  كة 
تةرخانكراوة.

لةاليةن  ثَيشتر  ثرؤذةية،  دوو  ئةو   -2
رَيكخراوى هابيتاتةوة جَيبةجآ دةكران، بةآلم 
ثاش تةواوبوونى كارةكانى ئةو رَيكخراوة لة 
بةإَيوةبةرَيتى  بة  تةسليم  ثرؤذةكة  هةرَيم، 
ئاوةدانكردنةوةى سلَيمانى كراو دواتر لةاليةن 
هةَلةبجةوة  ئاوةدانكردنةوةى  بةإَيوةبةرَيتى 

تةواوكراوة. 
بة   )2008( ساَلى  ثرؤذةكة،  كارى   -3

ئةو  خةَلكى  )100%(تــةواوبــووةء  ــذةى  رَي
ناوضةية، شايةتحاَلن كة ئةو ثرؤذةية بوونى 

هةية، يان نا!
ثرؤذةكة  )5%(ى سلفةى  لةبةرئةوةى   -4
بودجةدا  لة  ساآلنة  بؤية  وةرنــةطــيــراوة، 
دووبارة دةبَيتةوةء بة هةَلواسراويى )معلق(ى 
ماوةتةوة تا سلفةى كؤتايى بؤ وةردةطيرَيت، 

كة لةمساَلدا ئةويش كؤتايى ثَيدَيت.

ل. راطةياندن: فوئاد ئةحمةد

ثارَيزطا  ــيــى  ــامــةوان رؤذن سكرتَيرى 
)سةرف  بابةتى  لةسةر  روونكردنةوةيةكى 
نةكردنى بوجةى )2010(ى ثارَيزطاى سلَيمانى( 
بآلوكردووةتةوة، لةبةر ئةوةى روونكردنةوةكة 
بة  ضاكمانزانى  بة  تَيداية  زةقى  زؤر  هةَلةى 
شَيوةيةكى كورت وةآلميان بدةينةوة بةم ضةند 

خاَلةى خوارةوة:
روونكردنةوةكةياندا  لة سةرةتاى  يةكةم:- 
بودجةى  كــؤى  كة  داوة،  ــةوة  ب ئاماذةيان 
)2007ء  ساآلنى  بؤ  هةرَيمةكان  ثةرةثَيدانى 
دينار،  مليار   )690( لة  بريتيية   )2009 2008ء 
بؤ  سةرفكراو  و  كراو  جَيبةجَى  كؤى  بةآلم 
ئةم  بةثَيى  دينارة،  مليار   )694( ثرؤذةكان 
هةر  بؤ  سلَيمانى  ثارَيزطاى  روونكردنةوةية 
دينار  مليار   )4( ثَيشووتر  ساَلةكةى  سَى 
ثرؤذةيان  تةرخانكراوةوة  بودجةى  لةسةروو 
دواى  دَيإَيك  هةرضةند  بةآلم  داوة،  ئةنجام 
دةَلَين:  روونكردنةوةكةدا  لة  تر  جارَيكى  ئةوة 
ساآلنى  ثرؤذةكانى  بؤ  ترمان  مليارى   )25(
 )2010( مليارةكةى   )49( بوجةى  لة  رابردوو 
تةرخانكردووة، كةواتة ئةم رستةية ثَيضةوانةى 
سةرةتاى روونكردنةوةكةى خؤيانة، كة دةَلَين: 
)4( مليار تةجاوز هةية، بةآلم لَيرةدا دةَلَين: )25( 
مليار تةجاوز هةية، ئينجا نازانين كاميان راستة 
الى ئةوان، لةمانة هةمووى سةيرتر ئةوةية كة 
لة الثةإة )3(ى روونكردنةوةكةياندا دةَلَين: لة 
بودجةى )2009(دا )40( مليار دينار ماوةتةوةو 
سةرفيان نةكردووة، باشة ئةطةر ئَيمة ساآلنى 
دينار  مليار   )25( يان  مليار،   )4( ثَيشووتر 
تةجاوزمان كردبَيت، ضؤن دةكرَيت )40( مليار 
ناكرَيت  ضونكة  نةكردبَيت،  سةرف  دينارمان 
)25( مليار دينار زياتر بكةين بة ثرؤذة لةوةى 
كة بؤمان تةرخانكراوةو لة هةمان كاتيشدا )40( 

مليار دينار مابَيتةوة سةرف نةكرابَيت.
سةرةإاى ئةمانةش لةو خاآلنةى كة ديارييان 

)2007و2008(،  ساآلنى  بودجةى  بؤ  كردووة 
تةجاوز  دينار  مليار   )22( ساَلةو  هةر  دةَلَين: 
راستى  بة  دينار  مليار   )44( دةكاتة  كة  هةية، 
يان  ثةيوةنديدار،  يان  ذمَيريار،  كةسَيكى  هةر 
بخوَينَيتةوة  روونكردنةوةية  ئةم  ئةندازيار 
راستةوخؤ تَيدةطات، كة ئةمة لةاليةن كةسانى 

نةشارةزاوة ئامادةكراوة. 
روونكردنةوةكةياندا  لة  هةر  دووةم:- 
ثارَيزطا  ئةنجومةنى  كة  داوة؛  بةوة  ئاماذةيان 
ساَلى  ثـرؤذةكانى  ثــالنــى   2010/8/15 لة 
ئةمةش  جَيبةجَيكردن،  بؤ  ناردووة  )2010(ى 
ل.ثرؤذةكان  بةإَيز  ضونكة  ناإاستة،  زؤر 
بةروارى  لة  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  بةرنامةى 
هةردوو  بؤ  ناردووة  بة)ئيمةيأل(   2010/1/24
وةزارةتــى  بريكارى  تاهير  رةشيد  بةإَيزان 
دارايىء هةروةها بةإَيز ب.ط. وةزارةتى ثالن 
رؤذنامةنووسان  مةبةستةش  ئةم  بؤ  دانان، 
دةتوانن سةردانى هةردوو وةزارةت بكةن بؤ 

راستيى ئةو خاَلة.
سلَيمانى  ثارَيزكاى  ئةنجومةنى  سَييةم:- 
هةرَيمةكان  ثةرةثَيدانى  بودجةى  سةرةإاى 
بةسوثاسةوة لة اليةن هةردوو بةإَيزان )كاك 
وة  ئةحمةد(ة،  عيماد  كاك  فةتاحء  عومةر 

وةبةرهَينان  بودجةى  لة  كراوةو  ثشتطيريى 
بؤ  تريان  ديــنــارى  مليار   )250( نزيكةى 
بةثَيى  ئةوةى  بؤ  تةرخانكردووة،  ئةنجومةن 
بوارى  بضَيتة  ثارَيزطا  ئةنجومةنى  بةرنامةى 
جَيبةجَيكردنةوة، بةم بودجةش دةيان ثرؤذةى 
خزمةتطوزاريى ثَى ئةنجام دراوة بؤ هاوآلتييانى 

سنوورى ثارَيزطاى سلَيمانىء طةرميان.
روونكردنةوةكةيان  كؤتايى  لة  ضوارةم:- 
بةتةمان  كة  نووسيوة،  ثرؤذةيان   )11( ناوى 
ضونكة   ،)2010( ساَلى  بؤ  بكةن  جَيبةجَيى 
ئيحالةو  ــرؤســةى  ث لــة  كــة  نووسيويانة 
تةندةرينداية، واتة ئةو )11( ثرؤذةيةش تائَيستا 
بإواش  جَيبةجَيكردنةوة،  بوارى  نةضووةتة 
ناكةين تازة بةم دوو مانطة بتوانن ئةوة جَيبةجَى 
بكةن، واتة تائَيستا يةك فلسى )2010( سةرف 

نةكراوة.
مليارى   )49( شيكردنةوةى  لة  ثَينجةم:- 
تةنيا  كة  ـــردووة،  ك ئــامــاذةيــان  )2010(دا 
ثرؤذة  بؤ  تةرخانكردووة  ملياريان   )25(
بةردةوامةكانى ساَلى رابردوو و )17( ملياريش 
ضؤن  نازانين  ئَيمة  ثرؤذةكان،  كارطَيإيى  بؤ 
تةرخان  مليار   )17( ثرؤذةى  مليار،   )25( بؤ 
ثرؤذةكانى  ضونكة  كارطَيإيى،  بؤ  دةكرَيت 

)2006و2007و2008و2009(  ســاآلنــى 
بودجةى  لةطةأل  كارطَيإييةكانيان  خةرجى 
ئَيمة  ئيتر  ــت،  ــرَي دةك ئــةذمــار  ســاَلــةكــةدا 
هةموو  خةرجى  خؤيان  بةحسابى  نازانين 
ــــان  )2006و2007و2008و2009(ي ساَلةكانى 
سةرف   )2010( ئةوةى  بؤ  كؤكردووةتةوة، 
بكةن؟!!! ،ضؤن شتى وا دةبَيت؟!! ضونكة ئةطةر 
ئةندازيارَيك لة )2006( دةرماَلةى ئةندازياريى بؤ 
كرابَيت، يان كرَيى سةيارةى سةرثةرشتيكردن 
لة  ئــَيــسـتا  بَيت،  كرا  سةرف  ساَلةدا  لةو 
ئةى  وانيية،  ئةطةر  بكةيت؟!،  )2010(دا سةرف 
ضؤن بؤ )25( مليار ثرؤذةى )17( مليار دينار 
ضى  بة  نازانين  دةكرَيت؟!!  تةرخان  كارطَيإيى 

ياسايةك ئةمةيان دياريى كردووة؟!!! 
شةشةم:- لة كؤتايدا تةنيا يةك بةراوردى 
ساآلنى  ــى  ــان ــرؤذةك ث ــوان  ــَي ــةن ل بــضــووك 
)2007و2008و2009(، كة خؤيان دةَلَين: )1256( 
 )2006( ساَلى  هةروةها  جَيبةجَيكراوة،  ثَى 
نزيكةى )85( ثرؤذة جَيبةجَى كراوة، سةرةإاى 
لةسةر  ثارَيزطا  ثرؤذةكانى  كة  ثرؤذانةى  ئةو 
بودجةى وةبةرهَينان جَيبةجَيكردن، كة زياتر لة 

)150( ثرؤذة دةبن. 
ساآلنى  ثرؤذةكانى  هةموو  كؤى  واتــة 
 )1500( نزيكةى  )2006و2007و2008و2009( 
ثرؤذة دةبن، كة ئةنجومةنى ثارَيزطاى سلَيمانى 
بةرنامةإَيذى بؤ كردووةو لة رَيى ثرؤذةكانى 
ذمارةية  ئةم  ئةطةر  جَيبةجَيكراون،  ثارَيزطاوة 
بةراورد بكةين لةطةأل ئةو )11( ثرؤذةيةى كة 
ئاماذةيان  روونكردنةوةكةياندا  لة  بةإَيزيان 
ساآلنى  كة  ــت،  ــةوَي دةردةك بؤمان  ــردووة  ك
ثَيشووتر ض خزمةتَيك ثَيشكةش بة هاوآلتييانى 
ض  ئةمساَليش  ــراوةو  ك سلَيمانى  ثارَيزطاى 
سلَيمانى  ثارَيزطاى  هاوآلتييانى  بة  خزمةتَيك 

كراوة.  لةطةأل رَيزدا
وتةبَيذى ئةنجومةنى ثارَيزطاى سلَيمانى
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روونكردنةوة بؤ رؤذنامةى رؤذنامة

راستكردنةوةيةك بؤ روونكردنةوةكةى ثارَيزطاى سلَيمانى
بة ض حةقَيك 

رةواية؟

هَيمن ئيبراهيم *

بووين  منداأل  كة  كاتَيك  بيرمة 
لة ثؤلى يةكء دووى سةرةتاييدا 
قوتابيانء  ذمارةى  زؤريى  لةبةر 
لة  طونجاو  شوَينى  نةبوونى 
زةوى  لةسةر  مةكتةبةكانماندا 
ئَيمة  كات  ئةو  بةآلم  دادةنيشتين، 
بة  ناضاربووين  بووين،  منداأل 
خؤشيىء  بة  هةذاريى  نةداريىء 
بووين  ــــةردةوام  ب ناحؤشيى 
لة  تا  ماندووبوون  ــةوألء  ه لة 
قؤناغةكانى  بة  بطةين  كؤتاييدا 
بنَيين  هةنطاو  زانكؤوة  لة  زانكؤء 
بةرةو ئاواتةكانى خؤمانء بطةين 
بة بةرهةمى رةنجى خؤمانء بةو 
نوَى  نةوةى  خزمةتى  بةرهةمة 

بكةين.
وةكو  ديسان  دةبينم  كةضى 
دةبَيت  زانكؤش  لة  منداَلى  كاتى 
لة  دابنيشين!  زةوى  لــةســةر 
رةنطة  مــحــازةرةدا،  هؤَلةكانى 
كة  بَيت،  سةير  بةالوة  ئةوةتان 
لةسةر  بيتء  زانكؤ  خوَيندكارى 
لة  ضونكة  دابنيشيت!  زةوى 
بناغةى  ــةردى  ب دنيادا  هةموو 
لة  رؤشنبيريى  ثَيشكةوتنء 
زانكؤ  سةرهةَلدةدات،  زانكؤوة 
شوَينَيكة كة ئومَيد واية خوَيندكار 
تيايدا ببَيت بة ثسثؤإ لة بوارَيكدا، 
سلَيمانى  زانكؤى  كة  ئاشكراية 
زَيإينةء  دَيــريــنء  زانكؤيةكى 
لةمَيذة خزمةتى زانستى كردووة، 
جار  هةندَى  دةَلَين:  وةك  بةآلم 
خؤى  دةستى  بة  خؤى  مــرؤظ 

ضاأل بؤ خؤى هةَلدةكةنَيت!
جوغرافيا/  بةشى  بؤنموونة، 
ساَلى  بــؤ  سلَيمانى  ــكــؤى  زان
نزيكةى   )2009-2008( خوَيندنى 
سةد خوَيندكارى وةرطرتووة، كة 
بؤخؤى  خؤى  زؤرة  ذمارة  ئةم 
هؤَلى  كةميى  لة  هةر  كَيشةية، 
جةنجاَليىء  دةطاتة  تا  خوَيندنةوة 
تَيطةيشتنء... ئاستى  قةرةباَلغىء 

هتد.
بةدبةختيتر  هةمووى  لة  بةآلم 
بةش  سةرؤكايةتى  كة  ئةوةية، 
لة  زياتر  وةرطرتنى  بة  هةستاوة 
نةقَلةوة  بةهؤى  خوَيندكار   )35(
نمرةى  كة  تــر،  زانكؤكانى  لة 
كة  نيية!  زياتر   )70( لة  زؤربةيان 
بة راستى ئةوةندةى تر كَيشةكةى 
كة  شَيوةيةك  بة  كردووة،  ئاَلؤز 
سةعيكردنى  تاقةتى  خوَيندكار 
كاتى  ــة  ل زؤرجــــار  ــاوةو  ــةم ن
دةبَيت  يان  محازةرةدا خوَيندكار، 
يان  دابنيشَيت،  زةوى  لةسةر 
ئاخر  بوةستَيت!!  ثَيوة  بة  دةبَيت 
توخوا بة ض حةقَيك رةواية )135( 
محازةرة  هؤَلَيكدا  لة  خوَيندكار 
بخوَينن؟ ئايا جةنابى وةزير ئاطات 
ئةم خوَيندكارانة  ئايا كاتَيك  لَيية؟ 
ــن بة  ــةى دةب ــب ســبــةىء دووس
مامؤستا دةبَيت ئاستى زانستيىء 
ئاخؤ  بَيت؟  ضةند  تَيطةيشتنيان 
ضةندة  خوَيندكار  مَيشكى  دةبَيت 
هةبَيت  وانةى  وةرطرتنى  تواناى 

لةو ئةزمةيةدا؟
ئةو  خوَيندكارَيكى  وةكو  من 
ناحةقييةكى  بة  راستى  بة  بةشة 
تاوانةكةشى  دةزانــمء  طــةورةى 
سةرؤكايةتى  ئةستؤى  دةخةمة 
لة  رةخنةشم  جوغرافيا،  بةشى 
هيض  كة  هةية  بةش  مامؤستايانى 
هةَلوَيستَيكيان لةو بارةوة نةبووة، 
دةبواية طةر لةبةر خؤشيان بواية 
رَيطةيان لة وةرطرتنى ئةو هةموو 

بطرتاية. خوَيندكارة 

* خوَيندكارى

 

بةشى جوغرافيا

بةفيإؤدانى ئاو لة يةكَيك لة ثرؤذةكانى حكومةت لة طةإةكى بةختيارى - سلَيمانى                                فؤتؤ: ئاكام ئةبوبةكر

        كؤى هةموو ثرؤذةكانى ساآلنى )2006و2007و2008و2009( نزيكةى )1500( 
ثرؤذة دةبن، كة ئةنجومةنى ثارَيزطاى سلَيمانى بةرنامةإَيذى بؤ كردووةو لة 
رَيى ثرؤذةكانى ثارَيزطاوة جَيبةجَيكراون، ئةطةر ئةم ذمارةية بةراورد بكةين 

لةطةأل ئةو )11( ثرؤذةيةى كة بةإَيزيان لة روونكردنةوةكةياندا ئاماذةيان 
كردووة بؤمان دةردةكةوَيت، كة ساآلنى ثَيشووتر ض خزمةتَيك ثَيشكةش بة 

هاوآلتييانى ثارَيزطاى سلَيمانى كراوة

لة الثةإة )1(ي ذمارة )605(ي )رؤذنامة(دا هةواَلَيك بآلوكرايةوة سةبارةت بة ناعةدالةتي لة دابةشكردني خانوو و زةوي بةسةر مامؤستاياني زانكؤي سلَيمانيء كؤكردنةوةي 
ئيمزا لةوبارةيةوة، دواي ئةو هةواَلة، فشار لةسةر مامؤستاياني زانكؤ دروستبووةء لَيكؤَلينةوة لةطةأل هةندَيكياندا كراوة، لة ثةيوةندييةكيشدا مامؤستا فاتيح عةبدوَلآل بؤ رؤذنامة 

وتى: »لَيدوانةكاني ئةو هةواَلةي كة بآلوكراوةتةوة بؤضووني تايبةتي خؤمةو ثةيوةندي بة ناوةرؤكي ياداشتء كةمثةيني ئةو )370( مامؤستايةى زانكؤي سلَيمانييةوة نيية«.
بةرضاورووني



رؤذي  ط����ؤإان  ب��زووت��ن��ةوةي 
كشانةوةي  بةياننامةي   2010/10/29
ل���ةن���او ئ��ي��ئ��ت��ي��اف��ي ف��راك��س��ي��ؤن��ة 
بَيطومان  راطةياند،  كوردستانييةكان 
وةك  ط��ةورةي  هَيزَيكي  كشانةوةي 
هاوبةندييةدا  لةو  طؤإان  بزووتنةوةي 
قورسايي  سةنطء  سةر  دةكاتة  كار 
لة  كوردستان  هاوثةيمانيي  ليستي 
طؤإان  بزووتنةوةي  كشانةوةي  بةغدا، 
ئةداي  كارو  كاردانةوةي  ئيئتيافة  لةو 
ليستي هاوثةيمانيي كوردستانة لة ضةند 

مانطي رابردوو.
ل��َي��دوان��ةك��ان ب��ؤ دام��ةزران��دن��ي 
طةيشتووةتة  عَيراقدا  لة  نوَي  حكومةتي 
راي  خةَلكء  جةماوةري  كة  ئاستَيك، 
بيركردنةوةيةك،  طةياندووةتة  شةقامي 
ثايةي  ثلةو  دامةزراندني حكومةتء  كة 
تةنيا  عَيراقدا  لة  نوَي  حكومةتي  ناو 
لةناو  خةَلك  بؤ  ن��ةوةك  حيزبة،  بؤ 
ملكةضء  كة  كةسانَيكة  بؤ  حيزبيشدا 
س��ةرؤكء  نزيكي  كةسي  وةف���ادارء 
كةسانَيك  بؤ  نةوةك  حيزبة،  سكرتَيري 
ئاست  لة  لَيوةشاوةبن  تةكنؤكراتء  كة 
دةسثَيردرَيت،  ثَيي  ئةركةي  كارو  ئةو 
تةنيا  خوَيندنةوةيةش  بؤضوونء  ئةم 
كوردستان  لة  نيية  ثارتي  يةكَيتيء  بؤ 
سياسيية  اليةنة  ثَيناسةوة  هةمان  بة 
عةرةبييةكاني ناو عَيراقيش دةطرَيتةوة، 
عَيراق  لة  خةَلك  بةرذةوةندييةكاني 
ئةجَينداي  ث��ةراوَي��زي  ك��ةوت��ووةت��ة 
سياسييةوة، شيعةي سياسيي لة عَيراق 
شيني حةسةنء حسَين بؤ دةستكةوتي 
سياسييء كورسي دةسةآلت، سياسيية 
خزمةتكارو  وةك  خؤيان  سوننةكان 
ثاراستني  خةمي  بؤ  ون  س��ةرب��ازي 
دةكةن،  نمايش  عروبة  دةستكةوتةكاني 
عَيراقدا  لة  سياسةت  راستيدا  لة  بةآلم 
وآلتاني  كاريطةريي  ذَير  كةوتووةتة 
خؤيء  دةرةوةي  جيهاني  ئيقليميء 
دةرةكييةكان  ئةجَينداو  بةرذةوةندييء 
كاريطةريي راستةوخؤي لة دامةزراندني 
حكومةتء كارنامةي سياسيي حكومةت 
دةكاتء ئيدي با رؤذانة دةيانء سةدان 
لة خةَلكي سظيلء بَي طوناهي ئةم وآلتة 
لةسةر شةقامةكاني بةغدا ببنة قوربانيي 
شةإي  سياسييةكاني  تةقينةوةكان، 
وةستاني  نةك  دةك��ةن،  كورسييةكان 

جؤطةلة خوَينينةكان.
ثَيكهَيناني  سياسيي  طةمةي  لة 
حكومةتي عَيراقدا ئةجَينداو دةستَيوةردانة 
دةرةك��ي��ي��ةك��ان  ف��ش��ارة  سياسييء 

بؤ  ثاشةكشةي  ثَيكدادانء  زؤرترين 
مافاكاني خةَلكي كوردستان لة هةطبةدا 
ك��ؤدةن��ط�ييء  كةواتة  هةَلطرتووة، 
تةوافوق )سازان(ي سياسيي هَيزو اليةنة 
سياسييةكاني ناو طؤإةثاني كوردستان 
تا  رَيطةضارةية  ئ��ام��رازو  باشترين 
فشارة  بةرةنطارييء  بةرامبةر  لة 
كة  ث���ةردةوة،  ثشتي  دةرةكييةكاني 
كاري  سياسيي  موئامةرةي  لة  بةشَيكة 
لةسةر بكةين، ئةمة ئةو كؤدةنطيية ية كة 
بزووتنةوةي طؤإان هةرزوو بة خَيرايي 
هةستي ثَيكردوو لةدواي هةَلبذاردنةكاني 
هةبووني  س��ةرةإاي  )2010/3/7(وة 
راطةياندني  هةَلمةتي  توندوتيذييء 
لةسةر  الي��ةن��ةك��ان  نَيطةتيظانةي 
بزووتنةوةي  ط��ؤإان،  بزووتنةوةي 
ثشتيوانيكردنء  ث��اي  هاتة  ط��ؤإان 
حيزبة  فراكسيؤني  لة  بةشَيك  ب��ووة 
كوردستانييةكان بؤ بةهَيزكردني بلؤكي 

كوردي لة ثةرلةماني عَيراق.
لةم قؤناغةي ئةمإؤدا بةرذةوةنديية 
خةَلكي  ديموكراسييةكاني  نةتةوةييء 
كوردستان بؤ دةربازبوون لة تةَلزمةو 
فشارة ئيقليمييةكان دةكرَيت زؤر لةوة 
بدرَيتء  بؤ  سياسيي  قوربانيي  زياتر 
لةطةأل  س��ازان  ئامادةباشييء  كاري 
بةآلم  بكرَيت،  بؤ  سياسييةكان  اليةنة 
لةسةر  كؤدةنطيي  رَيككةوتنء  كاتَيك 
كة  ض��ارةن��ووس��س��ازةك��ان  مةسةلة 
تايبةت بة ذيانء طوزةرانء ئةمنييةتء 
ئابووريي هةموو خةَلكي كوردستانةوة 
ميديادا  لةناو  هةواأل  وةك  تةنيا  هةية، 
طوَينةطرتن  بكرَيتء  لَيوة  باسي 
اليةنَيكي  ثرؤذةكاني  رَينوَينيء  لة 
كاري  ئيدي  ط��ؤإان  وةك  سياسيي 
دةبَيتة  هاوفراكسيؤني  هاوئاهةنطييء 
كةواتة  سياسيي،  سازشي  لة  بةشَيك 
متمانةي  ئاست  لة  دةكرَيت  ط��ؤإان 
دةنطدةرانء ثاتفؤرمي سياسيي خؤيدا 
هةَلنةبذَيردرَيت،  سياسيي  سازشي 
سياسيي،  )سازان(ي  تةوافوق  لةثَيناو 
زياتر لة ضةند مانطَيكة ئيئتيافي حيزبة 
طفتوطؤء  لة  بةغدا  لة  كوردستانييةكان 
قازانجي  بة  تا  سياسييدان  دانيشتني 
ثَيكهَيناني  لةسةر  كوردستان  خةَلكي 
هةبَيت،  قسةيان  عَيراقدا  لة  حكومةت 
ئيئتيافة  ئ��ةم  جارَيكيش  بؤ  ب��ةآلم 
دانيشتنَيكي  طفتوطؤء  كوردستانيية 
ك��وردس��ت��ان  خ��ةك��ي  ب��ؤ  سياسيي 
ن��ةط��واس��ت��ووةت��ةوة ت��ا ج��ةم��اوةري 
ئاست  لة  ك��وردي  شةقامي  خةَلكء 

لة  عةرةبي  اليةني  متمانةي  م��ةرامء 
عَيراق قسةي خؤي بكات، طةرضي ئةم 
رةخنةيةش بةرؤكي فراكسيؤني طؤإان 
ضيية  هؤكارةكةي  ب��ةآلم  دةط��رَي��ت، 

نازانين؟!
ئاست  لة  دةكرَيت شةقامي كوردي 
ط��ؤإانء  بزووتنةوةي  كشانةوةي 
ثَيداطيريي ئةم بزووتنةوةية لةسةر مافة 
خةَلكي  ديموكراسييةكاني  نةتةوةييء 
روونبن،  بةرضاو  زياتر  كوردستان 
كة  كؤكين  ئ��ةوة  لةسةر  هةموومان 
بةغدا  لة  كوردستان  خةَلكي  مافةكاني 
تةنيا  دايةء  سياسيي  ملمانَيي  لةناو 
سياسييء  موجامةالي  لة  وازهَينان  بة 
اليةني  لةطةأل  نةكردنةوة  بضووك  خؤ 
خؤهةَلنةواسين  بةغداء  لة  عةرةبي 
زياتر  ناوضةيي  وآلتاني  كارنامةي  بة 
نوَينةري  وةك  كة  دةكات،  بةهَيز  ئَيمة 
بكرَيت،  لةتةكدا  مامةَلةمان  نةتةوةيةك 
نوَينةرة  سةرانء  ئةمإؤ  نابَيت  ضيدي 
باَليؤزَيكي  لةطةأل  كورد  سياسييةكاني 
دأل  كوتَيء  دَل��ة  بة  توركيا  ئ��َي��رانء 
حكومةتي  ثَيكهَيناني  باسي  لةرزينةوة 

عَيراق بكات. 
دةكرَيت  طؤإان  بزووتنةوي  ئةمإؤ 
حيزبي  نوَينةرايةتي  كشانةوةية  بةم 
نةتةوةيي  نوَينةرايةتي  بؤ  بطؤإَيت 
ئةطةري  ل��ة  ك��وردس��ت��ان،  خةَلكي 
وةرطرتني ئةم هةَلوَيستةي بزووتنةوةي 
طؤإان بةدَلفراوانييةوة لةاليةن سةراني 
سةرةكيي  هَيزي  ه��ةردوو  ك��وردء 
يةكَيتيي نيشتمانييء ثارتي ديموكراتي 
وةك  نةخوَيندنةوةي  كوردستانةوةء 
باوةإو  نَيطةتيظانة، هاتنة سةر  كارَيكي 
كارنامهء  تَيزو  لة  نزيككةوتنةوة 
ترء  دةسثَيكَيكي  طؤإان،  ثرؤذةكاني 
دةستكةوتَيكي ترة له ملمانَيكاني نَيوان 
ئؤثؤزسيؤني  سياسييء  دةسةآلتي 

راستةقينة لة كوردستان. 
ل��ةوةش  الي��ةك  هةموو  دةك��رَي��ت 
ثرؤذةكاني  رَيطةضارةو  كة  دَلنيابين، 
داواي  تموحء  ط��ؤإان  بزووتنةوةي 
ئةجَيندايةكي  نةك  كورديية،  شةقامي 
داكوتاني  خؤي  بؤ  ئةمةش  دةرةكيي، 
هةر  لة  هةرَيمة  حكومةتي  ثايةكاني 
دةستَيوةردانء هةإةشةيةكي ئيقليميي، 
كة هةردوو هَيزي سةرةكييء سةراني 
لةم  هةية  ئةوةيان  دَلنيايي  كورديش 
بزووتنةوةيةكي  كة  بزووتنةوةية 
كوردستانةء  خةَلكي  جةماوةريي 

دوورة لة دةستَيوةرداني دةرةكيي. 

وةك  ئةوةي  بؤ  طؤإان  بةردةم  تةحةدييةكاني 
زوويي  بة  دةربكةوَيتء  جديي  ئؤثؤزسيؤنَيكي 
دَيت  تا  بةآلم  نةبوون،  ئاسان  نةكرَيت  دةستةمؤ 
هةنطاوةكاني طؤإان ئةو راستيية باشتر بةرجةستة 
ئيرادةيةكي  دةكةن، كة ئةو هَيزة مةبةستييةتي بة 
خؤي  جيهانبيني  جياوازييء  سةربةخؤ  سياسيي 
حيزبة  لة  كام  هيض  كة  رؤَلَيك  بكات،  مانيفَيست 
نزيكبنةوةء  لَيي  نةيانتوانيوة  ثَيشتر  بضووكةكان 

هةندَيكيان لة نييةتيشياندا نةبووة..
هَيزطةلي  لةدايكبووني  ط��ةورةي  ئيشكالي 
كة  ب��ووة،  ئ��ةوة  كوردستان  هةرَيمي  جياجياي 
نةيانتوانيوة جياواز بن لة يةك، ضونكة بة شَيوةيةك 
مؤدَيلي  لةسةر  ئيساميي  حيزبي  كة  كؤميديية 
هاوشَيوةي يةكَيتيء ثارتي لة فؤرمة بةلشةفيةكةيدا 
بةرهةمهَيناوة، ئةوة جياواز لةو لَيكضوونة ناوةكييةي 
زؤر هَيزي كردووة بة دووإووي دراوَيك، جياواز 
ثَييةكيان لة حكومةتدا  لةوةي ئةو هَيزانة هةميشة 
ئةطةر  ك��ردووة،  دةسةآلتيان  بةشداريي  بووةء 
)وةك  بووبَيت  جةبريش  بةشداريكردنة  ئةو 
دواي  سةثا  ئيساميدا  حيزبَيكي  بةسةر  ئةوةي 
هاتني  تا  بَلَيم؛  مةبةستمة   ،)1996 رووداوةكاني 
هةرطيز  كوردستاندا  لة  ئؤثؤزسيؤنبوون  طؤإان 
هةبووة  ئةوةي  نةبووةء  راستةقينةي  مانايةكي 

جطة لة بؤَلةيةكي شةرمن ئةوالتر نةإؤيشتووة...
طؤإان  بؤ  ئيرادةية  ئةو  يةكةمي  وَيستطةي 
جيادا،  ليستَيكي  جاإداني  لة  يةكةميةتي  تةحةداي 
ثانَيكي  تةكنيكيء  زةمينةسازييةكي  ئةوةي  بَي 
خةونء  راستةخؤش  هةبووبَيتء  بؤ  لةمَيذينةي 
بَي  بزووتنةوةيةك  جاإدابَيت،  طؤإاني  وشةي 
بووني قاعيدةيةكي رَيكخراو بَي بارةطاء بَي ثارة، 
بةآلم ئةو ئيرادةية رؤذَيكي مَيذوويي دروستكرد، 
روويداء  طؤإانة  ئةو  دةرئةنجام  بوو،   )7/25( كة 
سياسيي  سيستمَيكي  خاوةن  بووة  كوردستان 
سةرؤكي  شايةتي  )بة  كاراوة  ئؤثؤزسيؤنَيكي  بة 
كابينةي شةشةمي ئةنجومةني وةزيراني هةرَيمي 

كوردستان(...
هةستياردا  تري  وَيستطةي  ضةندين  لة  طؤإان 
لة  ئيرادة  خ��اوةن  جديي  دةنطي  تاكة  بووةتة 
بَيدةنطيي بةرهةم  بةرامبةر ئةو مةيلةي دةيةوَيت 
بَينَيت، زؤربوون ثَييانوابوو؛ طؤإان تةنيا شةثؤلي 
روون  زياتر  دَيت  تا  لَي  كوَلة،  كةفء  ناإةزاييء 
دةبَيتةوة كة ئةو بزووتنةوةية خاوةني ئيرادةيةكي 
طةورةي طؤإينةء جورئةتَيكي سياسيي واي هةية، 
كة بة دةنطي بةرز بؤضوونةكاني خؤي دةطةيةنَيتء 
بة  خؤي  ئةوةية  طرنطتر  ئةوانةش  هةموو  لة 
ثاشكؤي هيض هَيزَيكي تر نازانَيتء خاوةن تَيإوانيني 
سةردةمة  ئةو  روونتر  مانايةكي  بة  سةربةخؤية، 
رؤيشت كة يةكَيتيء ثارتي خؤيان وةك تاكة هَيز، 
وةك تاكة بؤضوون، وةك تاكة خةمخؤر، وةك تاكة 
بكةن،  مانيفَيست  حةقيقةت  تاكة  نيشتمانثةروةرء 
ئَيستا هَيزَيكي سياسيي جديي دةبينين كة زوو زوو 

ثَييان دةَلَيت: بةسة...يان بووةستن...
لة  هَيزي  باآلنسي  بةشَيوةيةك  طؤإان  ئَيستا 
جةمسةرةكان  ئاشكرا  بة  كة  طؤإيوة  كوردستان 
هَيزة  ط���ؤإانء  يةكَيكيان  ج��ي��اب��وون��ةت��ةوة، 
بؤ  دةنطَيكن  دةكةنء  نوَينةرايةتي  مةدةنييةكان 
راطرتني ئةو سياسةتةي كة لة ماوةي رابردوودا 
هةَلةي كوشندةي بةرهةمهَيناوةء بة تونديي بةطذ 
ديدي  وايكردووة  كة  دةضَيتةوة،  سياسةتةدا  ئةو 
كؤمةَلَيك هَيز ديدَيكي ثاوانخوازيي ئةوتؤ بَيت، كة 
هةموو كايةكان قؤرغ بكاتء فاتيحة بؤ ديموكراسي 
بخوَينَيت... جةمسةرَيكيش هةموو هةوَلَيكي ئةوةية 
وةك ضؤن لة رابردوودا سةثاندني هَيزي هةبووةء 
سةثاندني  ئَيستاش  زانيوة  ضاوسووركردنةوةي 
راي زؤرينةي هةبَيت بَي ئةوةي رَيطة بدات كةمينة 
راي خؤي بَلَيتء خةَلك رةشء سثي جيابكاتةوة، 
كة  تؤتاليتارييةي  مةيلة  ئةو  واوةت��ر  ل��ةوةش 
مةبةستيةتي بة ياسا، ئةو ياسايةي هةرطيز يةكسان 
بةسةر  بطرَيت  دةست  دادثةروةريي،  بة  نابَيت 
هةموو جومطةكاني ذياني سياسييء كؤمةآليةتيء 

ئابووريدا.
ئيرادةء  ئاستي  ه��ةردوو  لة  ط��ؤإان  ئةركي 
جياوازبووندا سةختة، سةختة، ضونكة تةنيا خؤي 
لة طؤإةثاني )نا( وتن داية، سةختة، ضونكة دةمَيكة 
مةيلء موراهةنةي لة طؤإناني ئةو )نا(ية هةية، كة 

دةسةآلت بؤي هةزم ناكرَيت...
هَوشيارترة  لةوة  ئَيستا  كوردي  كؤمةَلطةي 
موزايةدةكان  لة  نيشتمانثةروةرييةوة  ناوي  بة 
كؤمةَلَيك  هةركات  دةزانَيت  كؤمةَلطة  تَينةطات، 
ثيرؤزي  سؤزي  نيشتمانثةروةرييء  باسي  هَيز 
كوردايةتيان كرد، كَيشةيةك، يان بةآلء ئافاتَيك بؤ 
بووةتة  رابردوودا  ماوةي  لة  بةإَيوةية،  نيشتمان 
ذوورة  لة  سياسيي  دةسةآلتي  هةركات  مؤدَيل 
سةركةوتوو  سياسيي  مقاوةالتي  لة  تاريكةكانء 
طوَيي  هَيناوةء  خةَلك  جادةء  بؤ  ثةناي  نةبووبَيت 
ئَيستا  ئاخنيوة،  تيمساحي  دروشمي  بة  ئةواني 
ئةوانةي  كَين  تَينةطات،  لةوةي  هؤشيارترة  خةَلك 
تؤمةتبار  ئةوانةي  كَين  دةكةنء  كوردايةتي  باسي 
دةدةن؟!،  تَيك  كورد  يةكإيزيي  بةوةي  دةكرَين 
ضونكة وةك مانطي ضواردة ديارة كة خةمي ئةوان 
خةمَيكي حيزبييةء ئةوة طؤإانة دةيةوَيت ئةو خةمة 
مةبةستيانة وةك  ئةوان  نةتةوةيي،  بكاتة خةمَيكي 
كورد  مةبةستيةتي  طؤإانة  بنء  بةغدا  لة  حيزب 
وةك سةنطي نةتةوةيةك لة بةغدا بَيت، ئةوة حيزبة 
وةك  بضنَيتةوة،  بؤ خؤي  ثؤستةكان  مةبةستيةتي 
برا بةشيان بكاتء طؤإانة ئةوةي بةاليةوة طرنط 

نةبَيت ثؤستة جطة لة مافةكاني كورد.
تازةيةء  سياسيي  بزووتنةوةيةكي  كة  طؤإان 
باري  لة  خؤيةتي  بونياتناني  سةرقاَلي  هَيشتا 
دةنطي  تاكة  دةرةوةدا  ديوي  بة  بةآلم  ناوخؤيدا، 
جدييء ئازاشة كة بة هةموو دوعايةكي دةسةآلت 

ناَلَيت ئامين.

لة  گ����ؤإان  ليستي  ک��ش��ان��ةوةي 
فراكسيؤنة  ئيئتيافى  لة   )2010/10/29(
بةغدا،  پةرلةماني  لة  کوردستانييةكان 
پاشکةوتنء  بة  کؤتاييهَينانة  سةرةتاي 
پارتيء  يةکَيتيء  لة   ليستةکةيان  پاشگريي 
بةو  کؤتاييهَينانة  بةرژةوةندييةکانيانء 
لةناو  گؤإان  ليستي  هةَلةيةي  دةستپَيکة 
ئيئتيافى فراكسيؤنة کوردستانييةكان بةرةو 

پةراوَيزبوونَيکي کاوةخؤيي ملى دةنا.
گؤإان  ليستي  بؤ  نيية  نةنگييةک  هيچ 
پةرلةماني  لة  بةشداريي  تةنيا  بة  کة 
نةنگي  تاکإةويية  ئةم  ئةگةر  بکاتء  عَيراق 
رابردوو،  رةبةقي  ساَلي  چوار  خؤ  بواية، 
لة  تاكوترا  بة  ئيسامي  يةکگرتووي  ليستي 
بةو  بگرة  نةدةکرد،  بةشداري  پةرلةماندا 
پؤزةتيظيشي  هةَلوَيستي  زؤر  تاکليستيية 
پَيگةي  کارنامةء  کارو  ديارة  ئيتر  هةبوو. 
تووشي  هةندَيکي  وا  سةنگينة،  فرة  گؤإان 
ماخؤالن کردووةء ئةم هةَلويستةي گؤإان 
دؤزي  بةرژةوةندييةکاني  لة  کشانةوة  بة 
کورد دادةنَين، ئةي ئةگةر وانيية، بؤ جاران 

هةمان زوإنا بؤ يةکگرتوو نةدةژةنرا؟
ساَلي  چوار  کوردستانيي   هاوپةيمانيي 
کوردء  دؤزي  بؤ  کردووة  چييان  پَيشتر، 

لةم  تا  ناوچةدابإَينراوةکان،  کةرکوکء 
بکةن؟  زي��ادي  پةرلةماندا  نوَييةي  خولة 
دةرةوة،  وةزيري  کؤمار،  سةرؤک  پَيشتر 
جَيگري سةرةک وةزيران، هةموويان کورد 
بوونء )دةشَيت ئةمساأل وانةبَيت( ژمارةي 
ئةو  بوون،  زياتر  کورديش  کورسييةکاني 
پَيشتر  کة  يةکَيتي  پارتيء  پايةبةرزانةي 
ئَيستاش  بوون،  پةرلةمان  ئةندام  بةغدا  لة 
کام  ک��ةوات��ة  ئ��ةي  رووخ��س��ارن،  هةمان 
سةر  بيخةنة  ساَلة  چوار  ئةم  تا  ماوة  بةرد 

بةردةکاني دي؟
هاوپةيمانيي  رابردوودا،  ساَلي  چوار  لة 
لةسةر  ه��ةراي  ئةوةندةي  کوردستانيي 
مووضة  نةوتء  ناردني  بودجةء  کَيشةي 
پةنهاني  بة  هةموويشي  )کة  دةن��اي��ةوة، 
کَيشة  ب��ة  ق��ةد  ل��وش��درا(،  ميللةتةوة 
ک��وردةوة  نةتةوةي  چارةنووسييةکاني 
گؤإان  ليستي  ئيتر  نةدةهات،  لَيوة  نوزةيان 
تا  دةگرن  کَيو   کام  نا،  يا  بَيت،  لةگةَلياندا 
بةفري تَيکةن؟، ئةگةر هةمان تاسء هةمان 

حةمام دووبارة بَيتةوة.
خةَلک، دةنگي نةداوة بة گؤإان تا رؤَلي 
دةسةآلت  دةستةمؤکاني  بچووکة  پارتة 
دووبارةيان  بکاتةوة،  الساييء  يان  ببينَيت، 

چاوةإَيي  ئةگةر  کورد،  مرؤڤي  نيومليؤن 
دةنگيان  بکرداية،  دةس��ةآلت  لة  باشييان 
جوانانة  هةموو  ئةو  ن��ةدةداء  گ��ؤإان  بة 
ناشيرينييان  ئةگةر  نةدةإژانة سةر شةقام، 
لة دةسةآلت نةبينياية. کةم گؤإانخواز ماوة، 
ناسنامةدإينء  ناوسإين،  نانبإين،  تووشي 
ياساو  دةس��ت  بة  نةبووبَيت  شوَينفإين 
رَيساي شَيرةکاني هاوپةيماني کوردستانيي، 
ئيدي چ مةنجةَلَيک دةتوانَيت لة مانة پَيکةوة، 

ئاشَيکي خؤشتام دروست بکات؟
پةرلةماني  ل��ة  گ���ؤإان  لةکاتَيکدا 
ئاکتيڤةء  ئؤپؤزسيؤن  وةک  کوردستان 
ئاشکران،  روونء  کاريگةرييةکانيشي 
بةغدا  لة  ميتؤد  بة هةمان  ناتوانَيت  بؤ  ئةي 
رةواي  دؤزي  بؤ  هةبَيت  کاريگةريي 

نةتةوةيي کورد؟
لة  گؤإان  بزووتنةوةي  دةکرَيت،  ئايا 
عَيراق  لة  بَيتء  ئؤپؤزسيؤن  کوردستان، 
لةکاتَيکدا  بَيت؟،  هاوبةش  دةسةآلتدا  لة 
چاککردني  بؤ  بوون  کوردستانيان  ئةوة 
نةک  داوة،  گؤإان  بة  دةنگيان  گوزةرانيان، 
کة  من  باشوور.  زؤنطاوةکاني  عةرةبي 
گازندةم لة دةسةآلتي کوردي هةبوو، کةواتة 

رةخنة شم لة حکومةتي عَيراقي هةية.

داني  کوردستانيي،  هاوپةيماني  ليستي     
حکومةتي  دةسةآلتي  بةرزةکاني  پَيگة  بؤ 
ئةو  هةموو  ج��ي��إک��ردووةت��ةوةء  بةغدا 
جاران  وةک  هةر  دةوَيت  دةستکةوتانةشي 
بؤ خؤي )يةکَيتيء پارتي(ء ئةگةر گؤإانيش 
کةواتة  بَيت،  سياسةتةدا  ئ��ةو  لةگةأل 
دةسةآلتةکةي  لةگةأل  بةشدارييکردنة 
عَيراقدا،  حکومةتي  لة  بةآلم  کوردستان ، 
بةرژةوةندييةکاني  ريتمي  بة  بَيگومان 

يةکَيتيء پارتي.
وةک  هةر  دةتوانَيت  گ��ؤإان،  ليستي 
ليستَيکي  بةغداش  لة  کوردستان،  ئةوةي 
ئةگةر  بَيت،  ئؤپؤزسيؤن  سةربةخؤي 
دةهَينَيتة  نوآ  کلتوورَيکي  بکات،  ئةمةش 
ئازاترينء  عَيراقيشةوةء  سياسيي  مةيداني 
جةربةزةترين ليست دةبَيت لة سةرتاسةري 
عَيراقدا، هةرچةندة هيچ حيزبَيک لة عَيراقدا 
هةموو  ئؤپؤزسيؤن،  ببَيتة  نايةوَيت 
دةيانةوَيت بةشَيک لةو  کَيکةيان بةرکةوَيت. 
لة  ئةوةي  لةبةر  ديکةدا،  دؤخةکي  لة 
پةيإةو  سازان  سيستمي  عَيراق  پةرلةماني 
حکومةتدا  لة  دةيانةوَيت  هةموو  دةکرَيت، 
گؤإانَيش  ليستي  ک��ةوات��ة  ب��ةش��دارب��ن، 
دةس��ةآلت  لة  خ��ؤي  بةشي  دةت��وان��َي��ت، 

خزمةتي  باشةوة  توانايةکي  بة  وةرگرَيتء 
بسةلمَينَيت  عَيراقيشي  هةموو  بؤ  پَيبکاتء 

کة ئةمان جودان. 
وةک  خؤي  باشدا  کاتَيکي  لة  گ��ؤإان، 
ج��ةن��گ��اوةرَي��ک رووب���ةإووک���ردةوةء 
بةرةو  عَيراق  ئاَلؤزي  دؤخَيکي  بةرامبةر 
هَيزو  بةو  پشتبةستن  بة  کةوتةإآ،  بةغدا 
ميدياي  ک���ورديء  شةقامي  ت��وان��اي��ةي 
پةرلةمانتارةکاني،  ئازاديخوازانء  ئازادء 
ل���ة رووب����ةإووب����وون����ةوةي����ةک����ي 
کشانةوة .  لة  نةک  سةرنويشتسازدان، 
گؤإان خؤي دةتوانَيت دةنگ بدات بة شتة 
باشةکاني ليستي هاوپةيمانيي، ئةگةر خَيري 
بؤ کورد تَيدا بوو، پَيچةوانةکةشي بة هةمان 
کوردستانيي  هاوپةيماني  بؤ  ئيدي  شَيوة، 
گؤإان  ليستي  پَيشتر  خؤ  دةبن؟  دَلتةنگ 
هةموو  ئةو  نةبوو،  عَيراق  پةرلةماني  لة 
کورد  گةلي  بؤ  گةورانةيان  دةستکةوتة 
با ئةم جارةش بةبآ ليستي  فةراهةم کرد!، 
بؤ  ماويانة  کة  شتةي  ت��ؤزة  ئةو  گ��ؤإان 

کوردي داماو، بيکةن، با تةواوي بکةن.
ئةزموونَيکي  گؤإانيش  ليستي  ب��ا 
ديموکراسي  دنياي  خؤ  بخولقَينَيت،  نوآ 

ناإووخَيت بةسةر يةکدا.

بـؤضــــوون
nawxo.rozhnama@yahoo.com

21ذمــارة )606( سَيشةممة 2010/11/2
طؤأانء ئيرادةكشانةوةي طؤأان

گؤأان، لة کشانةوة، يان رووبةأووبوونةوة؟

هؤشيار عةبدوَلآلفةرةيدون حةمةإةشيد

دانا هةَلةبجةيي



بةدواداضوون
nawxo.rozhnama@yahoo.com
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كــوردســتــان لــة  طــةنــدةلَــيــي  
مةحمود كةريم ئةحمةد

كؤن و  جيهانيي   دياردةيةكي   طةندةَليي ، 
كؤمةَلطايةك،  بة  نيية  تايبةت  بةردةوامةء 
بةهؤيةوة  مَيذووييةوةء  قؤناغَيكي   يان 
ضةندين رذَيم لةناوضوون و ضةندين شؤإش 
هةشتاكاني   دووةمي   لةنيوةي   هةَلطيرساوة. 
جيهاندا  لة  طةندةَليي   راب���ردوودا،  س��ةدةي  
خراثةكاني   ئةنجامة  كة  وا  ئاستَيكي   طةيشتة 
كؤمةآليةتي،   ئابووري  و  ثةرةثَيداني   لةسةر 
يان  ضةقبةستن،  لة  راستةقينةي   هةإةشةي  
طةورةكان  كؤمةَلطا  لة  هةندَيك   رووخاني  
لةسةرةتاي   بةرةنطاربوونةوةي،   بؤ  دةكردء 

نةوةدةكاندا ضةندين بيروإا ثةرةيان سةند. 
ئةمإؤ بةهؤي  جيهانطيريي  و بانطةشةكردن 
كَيبإكَيي   ئابووري ،  كرانةوةي   سياسةتي   بؤ 
ئازاديي   جيهاندا،  بازاإةكاني   لة  بةرهةمةكان 
تاواني   زؤري��ي   دراو،  شتنةوةي   جوَلةو 
هةموو  هتد،  بةرفراوان و...  كؤضي   رَيكخراو، 
جياواز  رَي��ذةي   بة  طةندةَليي   جؤرةكاني  
سيستمة  هةموو  لة  ئاستَيكء  لةهةموو 
بةتايبةتي   هةية،  بوونيان  ئابوورييةكاندا 
عةسكةرتارييء  ديكتاتؤريي  ،  وآلت��ة  لة 

شمولييةكاندا، رةطي داكوتيوة. 
زانستييةكاني   توَيذينةوة  بةطوَيرةي  
لة زؤربةي  وآلتة  ثةرةثَيداني  مرؤيي ،  بواري  
عةرةبييةكاندا، ثإؤذةكاني  بواري  ثةرةثَيداني  
هَيناوة،  فةشةليان  كؤمةآليةتي   ئابووريي  و 
دةسةآلتي   خةَلك،  )5%(ي   تةنيا  بة  ضونكة 
زؤربةي  سامانةكانيان  ئابووري  و  سياسيي  و 
داهاتيان  )35%(ي���ان  دةس��ت��داي��ةء  ل��ةذَي��ر 
سنوردارةو بةتةواوي  بةشي  ثَيداويستييةكاني  
هَيَلي   لةذَير  )60%(ي���ش  ناكات،  ذيانيان 

هةذارييةوةن. 
نةزاهةي   دةستةي   راثؤرتةكاني   بةثَيي  
دوو  ماوةي   لة  بةفيإؤدراو  ثارةي   عَيراق، 
نزيكةي   وةزارةتةكاندا  لة  راب��ردوودا  ساَلي  
لة  )4(م��ل��ي��اري   ب��ووة،  دؤالر  )7.5(م��ل��ي��ار 
)%33  .53( دةكاتة  كة  بةرطريداية،  وةزارةتي  

ء لة وةزارةتي  كارةباش )1(مليار دؤالر ك���ة 
دةكاتة  )13.33%(ي  ئةو بإه  ثارةية. 

ثيشان  واي   راثؤرتةكان  لةهةمانكاتدا، 
دةدةن كة عَيراق سَييةم وآلتة لة ريزي  )180(

)سؤماأل  و  تةنيا  طةندةَلييدا،  لة  جيهاندا  وآلتي  
)7( كة  لةوةي   جطة  ثَيشييةوةن،  لة  مانيمار( 

هةذارييةوةن و  هَيَلي   لةذَير  عَيراقي   مليؤن 
ثلةي  ناوةندي  رَيذةكةي  بؤ هةموو ثارَيزطاكان 
ناوةإاست و  لة  زؤربةيان  زياترةو   )%26(

باشووري  عَيراقدان.  
سايت و  لة  كة  راثؤرتانةش  ئةو  بةثَيي  
جؤرو  هةموو  بآلودةكرَينةوة،  ميداكانةوة 
لة  طةندةَليي   ئةنجامداني   شَيوازةكاني  

كوردستانيشدا لة ئاستَيكي  مةترسيداردان . 
روانطةي   لة  ثسثؤإان   خةمخؤران و 
جياجياوة سةيري  دياردةي طةندةَليي دةكةن: 
زؤردارو  بةستةمكارو  طةندةَلكاران  ئاين، 
لةخوا ياخي  و رسواي هةردوو دنيا ناو دةبات.   
دةوَلةتي   شكستهَيناني   بة  ئابووريناسان، 
دةزانن لة ثةرةثَيداني  ئابووري  و كؤمةآليةتيدا 
بةهؤي  الوازيي  دامودةزطا طشتييةكان و نزميي  
ئاستي  وةبةرهَينانةوة.   ياساناسان، بة الدان 
حوكمي   رووخَينةري   ياساييةكان و  بنةما  لة 
دةسةآلتي   ئةطةر  بةتايبةتي   دادةنَين،  ياساي  
دادوةري  بطرَيتةوة.  سياسةتمةداران، ثَيداطري  
دةزطاكاني   الوازيي  حوكم و  ناشةرعييةتي   لة 
سياسييةكان  هَيزة  م��ةدةن��ي  و  كؤمةَلي  
بنةما  بةزاندني   بة  كؤمةَلناسان،  دةكةنةوة.  
ناودةبةن.     مرؤييةكاني   ويذداني  و  رةوشتي  و 
واية،  ثَييان  كارطَيإييش،  بواري   ثسثؤإاني  
هةَلسوكةوتَيكي  نافةرميية كة جَيطةي  فةرميي  
طؤإانكاريية  ئةو  ئةنجامي   لة  طرتووةتةوة 
كؤمةَلطا  كة  كؤمةآليةتييانةي   ئابووري  و 

ثياياندا تَيدةثةإَيت. 
توَيذةرو  هَيشتا  طةندةَليي،   بة   سةبارةت 
نين  كؤدةنط  سياسةتمةداران،  ئةكاديمي  و 
هةموو  كة  طشتطير  ثَيناسةيةكي   لةسةر 
ئةو  بةآلم  بطرَيتةوة،  طةندةَليي   رووةكاني  
زياتر  زانستييةوة  رووي   لة  كة  ثَيناسةيةي  
ثسثؤإانةي   ئةو  روانطةي   لة  هةية،  رةواجي  
كة لةبواري  ثةرةثَيداندا ئيش دةكةن، ثَيناسةي  
ثَييواية:  كة  جيهانيية  رَيكخراوي  شةفافييةتي  
وةزيفةي   بةكارهَيناني   خراث  »طةندةَليي ، 

طشتيية بؤ بةرذةوةنديي  تايبةتي ». 
ثَيناسةكاني   ماناو  زؤري��ي   بةطشتيي ، 
ط��ةن��دةَل��ي��ي،  ئ����ةوة ن��اط��ةي��ةن��َي��ت كة 
نيية،   ئ��اس��ان  رووب��ةإووب��وون��ةوةي��ان 

قوأل  و  زانستيي   توَيذينةوةي   بةثَيضةوانةوة 
ئةو  لةنَيوان  جياوازيكردن  بةرنامةو  بة 
ثاَلثَيوةنةري   ئةنجامي   لة  كة  طةندةَلييانةي  
ئةوانةي   لةطةأل   مرؤظةوةن  ناخي   شاراوةي  
روودةدةن،  ذينطةوة  طؤإانكاريي   بةهؤي  
دةزطاكاني   سياسييةكان و  رذَيمة  يارمةتي  
بواري   ثسثؤإاني   دادوةري��ي  و  ضاودَيريي  و 
مةبةستيان  ئةوانةي   ئابووري  و  كارطَيإيي  و 
ضاكسازيية، دةدةن كة ستراتيذيةتي  زانستي  و 
قةآلضؤكردني   خؤثاراستن و  بؤ  طشتطير 
طةندةَليي  دابإَيذن، ثَيش ئةوةي  بطاتة ئاستي  

بةكارهَيناني  دةزطا ئةمني  و دادوةرييةكان. 
بوترَيت ،  ك��ة  دةت��وان��رَي��ت   بةطشتيي  
دواكةوتني   سةرةكيي   هؤكاري   طةندةَليي  
بوارةكاني   لةهةموو  سَيية  جيهاني   وآلتاني  
ئابوري  و  دزَيوي   دياردةي   ضةندين  ذياندا .  
دةبَيتة  بةدواوةية و  ترسناكي   كؤمةآليةتيي  
هؤي  كةمكردنةوةي  خؤشةويستيي  خةَلك بؤ 
طةل و نيشتمانةكةيان و الوازبووني  متمانةيان 
سياسي  و  نائاراميي   دوات��ر  حوكمةت و  بة 

كؤمةآليةتي. . . هتد.    
لة وآلتة دواكةوتووةكاني  جيهاندا، واقيع و 
ثةنجةخستنة  دوورنء  لةيةكةوة  ئيديعاكان 
دةوَيتء  بوَيريي   ئازارةكان،  شوَيني   سةر 
ضاكسازي  و  داواي   نيية  بةرثرسَيك  هيض 
بةآلم  ن��ةك��ات،  طةندةَليي   قةآلضؤكردني  
بةشَيوةيةكي  ترو لة رَيطةي  ترةوة دةيهَيننةوة، 
بدةن  دةسةآلت  ئامادةن  رواَل��ةت  قسةو  بة 
بةخوارووي  خؤيان بؤ لةناوبردني طةندةَليي، 
ئيجرائات  بةإاستي  كة  رَيطه  بدةن  بَيئةوةي  
دذي طةندةَلكاران بكرَيت، كةواتة ئةو ئيديعايانة 

دةضنة خانةي  الف و طزافةوة. 

طةندةَلييء جؤرةكانيء ضارةسةريان:
ي���ةك���ةم: ج��ؤرةك��ان��ي  ط��ةن��دةَل��ي��ي  و 

نيشانةكانيان:
1-1 طةندةَليي  سياسي : بريتيية لة الدان لة 
ئامانج و ثرةنسيثة سياسييةكان و ثَيإةوكردني 
حوكمي  شمولي  و هةستكردن بة ئةزةلييةت و 
ثيرؤزكردني  ثَيشإةوزانء  ثارتي   بة  خؤ 
حيزب، يان فرؤشتني  ثرةنسيثةكان بة دةوَلةتة 
جيهاني  و ناوضةييةكان بةهؤي  )فشار، بَيئاطايي ، 
ملمالنَيي   لةطةأل   هتد(.   .  . خيانةت.  تَيوةطالن، 
ئابووريي   دةس��ةآلت و  بةسةر  دةستطرتن 
ئاستي   لةبةرزترين  بةكارهَينانيان  وآلتدا و 
رادةي   تا  تايبةتي   بةرذةوةنديي   بؤ  دةوَلةتدا 
)طةندةَليي   بة  كة  نَيوةدةوَلةتي   بازرطانيي  

رةش( ناسراوة. 
لة  بريتيية  ئيداريي :  طةندةَلييي    2-1
ياساكاني  خزمةتي  شارستاني  و  ثَيشَيلكردني  
ثرةنسيثة  رَينمايي  و  ثشتطوَيخستني 

كارطَيإييةكان .  طرنطترين نيشانةكاني :
1-2-1  باوةشكردن بة كورسيي حوكمدا. 
بةكارهَينانيان   تاكإةوي  و  توندإةوي  و  لةطةأل  

بؤ بةرذةوةنديي  تةسك و تايبةت. 
بةهؤي   ئيداريي   هةَلئاوساني    2-2-1
ناثَيويست و  دام��ودةزط��اي   دروستكردني  
بَيبةرهةم بة مةبةستي  دؤزينةوةي  شوَين بؤ 

كةس. 
بَيكاريي  وةزيفي ء  هةَلئاوساني    3-2-1
رووثؤشكراو، بةهؤي  بَيثالني  لة دامةزراندني  

فةرمانبةراندا.  
1-2-4  نةبووني  كةساني  شياو لةشوَيني  
هةَلسةنطاندني   دان��ان و  بةهؤي   ش��ي��اودا، 
ناياسايي  و  بنةماي   لةسةر  فةرمانبةران 
بةهؤكاري  )شةخسي ،  نابابةتي   نائاسايي  و 
ن��ةف��س��ي ، ك��ؤم��ةآلي��ةت��ي ، دةس��ت��ةط��ةري ، 
ناوضةطةري ، خزمايةتي ،  حيزبايةتي ، سَيكس. 

. . هتد(. 
1-2-5  زَيدةإؤيي  لة جَيبةجَيكردني  ياساو 
بَيثشتء  كةساني  لةبةرامبةر  رَينماييةكاندا 

ثةنادا. 
ثارة  تواناو  كات و  بةفيإؤداني    6-2-1
ئاَلؤزو  درَي���ذو  دوورو  رؤتيني   بةهؤي  
نةشارةزايي  و بَيتوانايي  و تَينةطةيشتن لة ياساو 
ثاَلثَيوةنةري   لة  جطة  ئيدارييةكان،  ثرةنسيثة 

شةخسي ، نةفسي ، غةريزيي  مرؤظ. 
كؤنيي  دامودةزطاكان ،  كؤنيي    7-2-1
سيستمي بةإَيوةبردنء نةبووني  هةماهةنطيي  
بةحيزبيكردن و  لة  لةنَيوانياندا، جطة  ثَيويست 

دةستوةردان لة  ئيش و كاري  يةكت. 
تازةكاني   بةرهةمة  كةميي    8-2-1
زانست و تةكنؤلؤجيا لةبواري  كارطَيإييدا، يان 

نةشارةزايي  لة بةكارهَينانياندا. 
هةَلسوكةوتي   ئاستي   نزميي    9-2-1
ثيشةيي  )السلوك المهني( ء بووني دياردةكاني  

لةيةكطرتن  ثاشقول  دووزماني ،  دووإوويي  و 
لةناو فةرمانبةراندا. 

كةم ،  ك��رداري   زؤرو  قسةى     10-2-1
زؤروتن و كةمبيستني لَيثرسراوان. 

ثابةندنةبوون  كةمتةرخةميي ،   11-2-1
شوَيني   بةجَيهَيشتني   دةوام،  فةرميي   بةكاتي  
رؤذنامة  بةقسةو  كات  بةفيإؤداني   ك��ار، 
بؤ  دةوام  راطرتني  ضاخواردن،  خوَيندنةوةو 
حكوميي  حيزبيء  كةساني  لة  ثَيشوازيكردن 
بة نفوز، ثَيشوازيكردن و بةإَيكردني  ميوان  لة 
شوَيني كاركردن، خؤبةزلزانين،  نزميي  ئاستي  

هةستكردن بة لَيثرسينةوة. 
نووسراوي   ثرسطةو  زؤري��ي    12-2-1
لة  فةرمانطة  كارو  نهَينيي   باسكردني   نهَيني  و 

دةرةوةو ماَلةوة. 
1-2-13 ناهاوسةنطي  لةنَيوان ثةيوةنديية 
لةنَيوان  جياوازيكردن  مرؤييةكاندا،  فةرميي  و 
فةرمانبةراندا ، بَيداديي  لة دابةشكردني  ئةرك و 

مافدا. 
راشكاوي   روون��ي  و  نةبووني    14-2-1
دةستنيشانكردني   بيروإاو  دةربإيني   لة 
لة ترسي  سزادان و طواستنةوةو  راستييةكان 

نانبإين و البردن و سزاي  جؤراوجؤري  تر. 
1-2-15 زؤريي  دياردةكاني  دواكةوتن، واز 
لةكارهَينان، سةرثَيضي  )دوران العمل( بةهؤي  

هةستكردن بة زوَلم و غوبن و مةغدوري. 
هاندان و  رَيكخستن و  لة  بَيثالني   16-2-1
دادطاي   الوازيي   لَيثرسينةوةداو  ضاودَيري  و 
ديسثليني   ليذنةكاني   ئةنجومةن و  ئيداريي  و 

فةرمانبةراني  دةوَلةت . 
بريتيية  ئابووري :  دارايي  و  طةندةَليي    3-1
لةالدان لة ياساو رَينمايية داراييةكان و الوازيي  

لة جَيبةجَيكردنياندا، وةك:
دةعوةت،  دياريي ،  بةرتيل،  دزيي ،   1-3-1
تةزويرو  ئيختيالس،  بةخشيش،  شيريني ، 
طومرط،  ب��اج و  لة  راك��ردن  ساختةكاريي ، 
بؤ  ثارة  فإاندني   دةوَل��ةت ،  ماَلي   ضاوبإينة 
رةشء  ثارةي  شتنةوةي   وآلت ،  دةرةوةي  

قاضاخضَيتيي  طةورةو بضووك. 
ئابووري  و  سياسةتي   الوازي��ي    2-3-1
دارايي  و نةقدي  و ناإؤشني  لة داهات و خةرج و 

حساباتي  كؤتايي  و بودجةي  طشتييدا. 
1-3-3 نةبووني  مووضةو كرَيي  يةكسان 
وردبيني  و  لة  دور  يان  يةكسان،  كاري   بؤ 

هةقبيني . 
ل��ةب��واري   ث��ارة  خةرجكردني    4-3-1
مؤدَيل  ئوتومبَيلي   كإيني   وةك  ناثَيويستدا، 
ك��اري  ذووري  رازان���دن���ةوةي  ب���ةرزو 
ثَيش  فرؤشتنيان  يان  فإَيدان،  بةرثرسانء 
بةهؤي   دياريكراويان  تةمةني   كؤتايي  

كؤنبووني مؤدَيلةكانيانةوة!
1-3-5 وردبيني نةكردن لة )ادخال و اخراج 
مخزني(ء نةبووني  جةردي  ساآلنةي  كةلوثةل 

بةشَيوةيةكي  زانستي  و راست و دروست. 
دةرةوة  بؤ  فةرمانبةران  ناردني    6-3-1
بؤ  هةوَلدان  ثسثؤإي  ،  بواري   طوَيدانة  بةبآ 
تةرخانكراو  ساآلنةي   بودجةي   تةواوكردني  

لةكؤتايي  ساَلي  داراييدا، بةبآ ثالن. 
سياسةتي   بة  نةبوون  ثابةند   7-3-1
ثةرةسةندني  خةرجييةكان و  كةمكردنةوةي  

خووي ثارة بةفيإؤدان. 
زؤري  ث���ارةي  دي��ارن��ةم��ان��ي   8-3-1
لة  زؤر  ث��ارةي   ديارنةماني  ث��رؤذةك��ان، 
هاوردةو هةناردةكردندا، لةكاتي  شةإو كإيني  
كةمكردنةوةكان و  لةكاتي  تةقةمةنيدا،  ضةك و 
ضاككردنةوةي  بيناو دروستكردني  رَيطاوبان و 

بةَلَيندةرايةتييةكاندا. 
ئةو  بؤ  زؤر  ثارةي   بةفيإؤداني   9-3-1
ميدياو دامودةزطايانةي  كة ئةركيان ثاسكردن و 

ثاراستني  دةسةآلتة. 
ئابووريي   سياسةتي   نةبووني    10-3-1
دياردةكاني   ضارةسةركردني   بؤ  طونجاو 
نزميي   ئابووري  و  ثووكانةوةي   هةَلئاوسان و 
ثرؤذة  ثةكخستني   وةبةرهَينان و  ئاستي  

بضووكةكان و بةربآلوي  بَيكاريي  و هةذاريي. 
لة  بريتيية  كؤمةآليةتي :  طةندةَليي    4-1
رةوشتي   ويذداني  و  ئاستي   نزمبوونةوةي  
مرؤيي  و بةزاندني  بةها ثيرؤزةكاني  كؤمةأل كة 
دةبنة هؤي  )رووخاني  مرؤظ،  كةمتةرخةمي ،  
تاوان،   توندإةوي ،   دةمارطيري ،   ناكؤكي ،  
طوَينةدانة  ثيشةيي ،   ئاستي   نزميي   بَيداديي ،  
بة زوَلمي كةمينة  مافي  طشتيي ،  هةستكردن 
كينة،  رق و  بآلوبوونةوةي   زؤرينة،  لةسةر 
تَيكضووني   ضينايةتيي ،   جياوازيي  هةذاريي ، 
دادي   نةبووني  كؤمةآليةتي ،   ثةيوةنديي  
كؤمةآليةتي ...هتد(.   بةهةموويان  هَيزي  كؤمةأل 

ثةك دةخةن . 
1-5 طةندةَليي  دادوةري  و ياسايي : بريتيية 
لة دووفاقي  )بانَيك و دووهةوا( لة شيكردنةوةو 
بةهؤي  ياساييةكاندا،  دةقة  جَيبةجَيكردني  
ناسةربةخؤيي دادطاكانةوة، جطة لة ثيادةكردني  
رؤتيني  دورو درَيذ و ئاَلؤز لةاليةن هةندَيك  لة 
بةهَيزةكان  بةرذةوةنديي   لة  ياساوة  ثياواني  

لةدذي  الوازةكان. 

ئةنجامداني   رَيطاكاني   دووةم: 
طةندةَليي :

2-1 بةرتيلي  بضوك و طةورةو نَيودةوَلةتي : 
لةاليةن  بةرتيلة  وةرطرتني   بضوك،  طةندةَليي  
ك��اري   ئةنجامداني   بؤ  فةرمانبةرَيكةوة 
هاوآلتييان.  طةندةَليي  طةورة، بريتيية لة ثَيداني  
بةرتيل بة طةورة بةرثرساني  ئةو وآلتانةي  كة 
ثَيداويستي   كةلوثةل و  بازرطاني   دةيانةوَيت 
زؤر لةطةأل  بازاإي  ناوخؤدا بكةن، يان هةندَيك  
ثرؤذة دةخةنة روو بؤ جَيبةجَيكردن لةاليةن 
كةرتي  تايبةتةوة لة رَيطةي  كةمكردنةوةوة، بؤ 
ئةم مةبةستةش كةرتي  تايبةت بةرتيل دةدات 
كةمكردنةوةكةيان  ئةوةي   بؤ  لَيثرسراوان  بة 
طرانيي   ه��ؤي   دةبَيتة  ك��ة  وةرب��ط��رن  ب��ؤ 
كةلوثةلي  هاوردةو بةرزبوونةوةي تَيضووني  
بةرتيلي   بةآلم  ئابوورييةكان،  ثرؤذة  طشتيي  
نَيودةوَلةتي  خؤي  لة )بازرطاني  و بةَلَيندةرايةتي  
وةكالةتي   وةرطرتني   كإيني  ضةك،   طةورة،  
رةطةزةكان،  فرة  نَيودةوَلةتي و  كؤمثانيا 
زةبةالحةكان،  نَيودةوَلةتيية  كةمكردنةوة 
بةدواي  نةوت و طازو  بؤ طةإان  ئيمتياز  داني  
كانزاكان،  كإيني  فإؤكة،   كةمكردنةوةكاني  
دةبينَيتةوة،  ثةيوةندييةكان و...هتد(دا  كةرتي  
بيرؤكراتي   سياسي  و  ئاستي   لةسةر  ئةمةش 
بةطشتيي،   دةدةن.  روو  بةجيا  يان  بةيةكةوة، 
ثَيكةوة  داراي��ي   سياسي  و  طةندةَليي   كاتَيك 
بةرزةكان  بيرؤكراتيية  وةزيفة  دةبةسترَين، 
دةوَلةمةندبووني   زياتر  ئ��ام��رازي   دةبنة 

كةسةكان.
طشتيي :  ثؤستي   بةكارهَيناني    2-2
ثايةكانيان  ثلةو  خاوةن ثؤستة بةرزةكان كة 
بةكاردةهَينن،  م��ادي��ي   دةستكةوتي   ب��ؤ 
رَيوشوَيني   كارء  خاوةن  بازرطان و  دةبنة 
طةورةكردني   بؤ  دةطرنةبةر  جؤراوجؤر 
قةبارةي  سامانةكانيانء لةجياتي  بايةخدان بة 
ثةرةثَيداني  وآلت و دابينكردني  خؤشطوزةراني ء 
بةدةستهَيناني رةزامةنديي  طةلةكةيان، خةوو 
ثارةو  زؤرتركردني  لةالي  هةر  خةياَليان 

موَلكء ماَلة. 
ئةو  بةرثرسان،  ث��ارة:  رفاندني    3-2
دةستيان  ناياسايي   رَيطاي   بة  ث��ارةي��ةي  
دةكةوَيت، دةينَيرنة بانك و بازاإةكاني  دراوي  
وآلتة بيانييةكان بؤ كإيني  زةوي،  يان ثشكي  
لة  بةرز  يان سوودي  ساآلنةي   كؤمثانياكان، 

بانكةكاندا. 
2-4 راكردن لةباج و طومرط: داني  بةرتيل 
بة  كارةكانةوة  خ��اوةن  بازرطان و  لةاليةن 
يان  كةمكردنةوة،  بؤ  حكومةت  لَيثرسراواني  
يان  درَيذ،  دوورو  ماوةي   بؤ  لةباج  بةخشين 
رَيطاي   لة  طومرط  لةثَيداني   جياوازيكردنيان 
جؤري   طؤإيني   يان  ياساكان،  بة  ياريكردن 
بؤ  ثسوَلةكان،  لةسةر  ه��اوردة  كةلوثةلي  

كةمكردنةوةي  طومرط. 
لةو  زؤر  بةشَيكي   تؤماركردني    5-2
دةرةكييانةي   قةرزة  هاوكاريي  و  كؤمةك و 
وةردةطيرَين،  ئابووري   ثةرةثَيداني   بؤ  كة 
كةسوكاري   بةناوي   دةرةوة،  بانكةكاني   لة 
ناو   بؤ  هَيناني  لةجياتي   دةسةآلتدارانةوة 

وآلت. 
2-6 ياريكردن بة نرخي  ئةو كةلوثةالنةي  
يان  دةيانكإن،  حكومييةكان  دام��ةزراوة  كة 

دةيانفرؤشن. 

سَييةم: هؤكارةكاني  طةندةَليي :
3-1 نةبووني ديموكراتيء نا ناوةندَيتيء 

بَيفةإيي سيستمي بةإَيوةبردن. 
هةستيارةكان  ثؤستة  قؤرخكردني    2-3  
بةسةر  زاَلبوونيان  سياسييةكانةوةو  لةاليةن 
دةستطرتن  ضارةنووسسازةكان و  بإيارة 

بةسةر ضاالكيية ئابوورييةكاندا. 
نيشتماني ،  ساماني  بةفيإواداني   3-3
لة  ناعةدالةتي   دةوَل���ةت .   ماَلي   ضاوبإينة 
داه��ات��ي   وآلت و  ساماني   داب��ةش��ك��ردن��ي  

تاكةكةسدا. 
ياسايي  و  دةوَل��ةت��ي  ن��ةب��وون��ي    4-3
دةستوري  و دامةزراوةيي  كة هاندةري  خةَلك 
بَيت بؤ دذايةتيكردني  طةندةَليي  بةبآ  ترس لة 

فإاندن و كوشتن و البردن و ثةراوَيزخستن. 
ويذداني ،  ئاستي   نزمبوونةوةي     5-3
مرؤيي ، رةوشت ، ثيشةيي ، شةرةفي  وةزيفي  و 

بةزاندني  بةها كؤمةآليةتيية جوانةكان. 
لةشوَيني   شياو  كةسي   نةبووني    6-3  

شياوداو كرَيي  يةكسان بؤ كاري  يةكسان. 
  3-7 ناإووني  ياساكان و جَيبةجَيكردنيان 
بةثَيي  خواست و بةرذةوةنديي  دةسةآلتداران 
بةهؤي  ناسةربةخؤيي  دةزطاكاني  ضاودَيريي  و 

دادوةرييةوة. 
ئازاد و  ميدياي   بيروإاو  خنكاندني     8-3
سةركوتكردنيان  رَي��ط��ري  و  بؤ  ه��ةوَل��دان 
تةرخانكردني   ج��ؤراوج��ؤرو  بةشَيوازي  

بودجةي  زةبةالح بؤ ئةم مةبةستة. 

ضوارةم: ضارةسةرةكاني  طةندةَليي :
سياسيي   ئ���ي���رادةي   ب��وون��ي    1-4
ديموكراتيزةكردن و  بؤ  راستةقينة  بةهَيزو 

بةياساييكردني  هةموو بوارةكاني  ذيان. 
دذايةتيكردني  بؤ  ياسا  دان��ان��ي   2-4
بةبآ  طةندةَلكاران،  سزاداني  طةندةَلييء 

رةضاوكردني جياوازي لة ثلةو ثايةدا. 
هةميشةيي  و  ئاراميي   دابينكردني    3-4
لة  بؤ هةموان و دووركةوتنةوة  دَلنيايي  ذيان 
هةموو جؤرةكاني  ضةوساندنةوةي  )نةتةوةيي ، 
رامياريي ، ئاينيي ، مةزهةبيي ، رةطةزيي ... هتد(. 
 4-4 زامنكردني ئازاديي بيروإاو ميدياي  
بؤ  هةوَلةكانيان  نرخاندني   ياساو  بة  ئازاد 

بنةبإكردني  طةندةَليي . 
رَيطةي   لة  ئيداريي   ضاكسازيي    5-4
نةهَيشتني   دامودةزطاكان و  نوَيكرنةوةي  
هةَلئاوساني  ئيداريي  و وةزيفي  بةثَيي  )تخطيط 
مشورخؤر  خةَلكي   داناني   العاملة(ء  القوي  
وتوصيف  )تحليل  بةثَيي   مشةخؤر  لةجَيي  

الوظائف واالعمال(. 
 4-6 ريشةكَيشكردني  هةذاريي  و بَيكاريي  و 
دارايي  و  ئابووري  و  ثالني   رَيطةي   لة  طرانيي  
داهاتةكان  كؤكردنةوةي   طونجاوو  نةختيي  
كةناليزةكردني   ثاكيي  و  ضاكيي  و  بةإووني ء 
خةرجييةكان و ئامادةكردني  بودجةي  ساآلنةو 
دادثةروةريي   بةشَيوةيةك  كؤتايي   حساباتي  

ئابووري  و كؤمةآليةتي  دةستةبةر بكات. 
مادييء  زةمينةي  خؤشكردني   7-4  
ئابووريي كةرتي  بؤ ثةرةسةندني  مةعنةويي 

تايبةتء ثاراستني ئازاديي بازاإ بة ياسا. 
بازاإء  مؤنؤثؤَلي  قةدةغةكردني   8-4  

قةدةغةكردني كاسثيكردني حيزب بة ياسا. 
 4-9 هةوَلدان بؤ بةرزركردنةوةي  ئاستي  
سةبارةت  خةَلك  رؤشنبيريي   هؤشياريي  و 
رةوشتبةرزيي  و  دةستثاكيي  و  ئةمانةت و  بة 
رَي��ط��ةي   ل��ة  طشتيي   م��اَل��ي   ث��اراس��ت��ن��ي  
زانكؤو  خوَيندنطاو  قوتابخانةو  ماسميدياو 

مزطةوتةكانةوة. 
دةسةآلتةكاني   جياكردنةوةي    10-4
دادوةري  و  جَيبةجَيكردن و  ياسادانان و 
فراوانكردني   لةطةأل   سةربةخؤييان  ثاراستني  
شةفافييةت و  ض��اودَي��ري��ي  و  ب��ازن��ةي  
ضاودَيريي  و  سةالمةتي   دةستةبةركردني  
دادطايكردن  لَيكؤَلينةوةو  دادث��ةروةري��ي  و 
بةشَيوةيةك كة هةموو جومطةكاني  دةوَلةت و 

فةرمانبةران بطرَيتةوه بةبآ  جياوازي . 
ئةو  بةخشيشكردني   ه��ان��دان و   11-4

كةسانةي  طةندةَلييةكان ئاشكرا دةكةن. 
 4-12 كاراكردني  رؤَلي  دةستةي  نةزاهةو 
ديواني  ضاودَيريي  ئيداريي  و دارايي  و مةخزةني  
سةرؤكايةتيي   بة  بةستنيان  ناوخؤيي  و 
دياريكردني   لةطةأل  وةزيرانةوة  ئةنجومةني  
يةكخستني   دةس��ةآلت��ةك��ان��ي��ان و  ئ���ةرك و 

هةوَلةكانيان. 
طونجاو  ستراتيذيةتي   داناني    13-4
ئابووريي  و  كةرتة  هةموو  ثةرةثَيداني   بؤ 
خزمةتطوزارييةكان و هةوَلدان بؤ بنةبإكردني  
هةموو جؤرةكاني  طةندةَلي  بضووك و طةورةو 
نَيودةوَلةتي،  بةتايبةتي  سثيكردنةوةي  ثارة بة 

ياسا. 
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سيستمي  طشتيي،  بةشَيوةيةكي 
راطةياندن بؤ دوو شَيوة ثؤلَين دةكرَيت، 
زادةي  كة  ليبراأل،  راطةياندني  سيستمي 
خؤرئاوايةء  ثَيشكةوتني  كلتووري 
ئةمريكاي  راطةياندني  قوتابخانةي  زياتر 
دةكات،  نوَينةرايةتي  سةرمايةداريي 
سوَلتةوي،  راطةياندني  سيستمي  لةطةأل 
زياتر  خؤرهةآلتةو  كلتووري  زادةي  كة 
نوَينةرايةتي  ثَيشوو  سؤظَيتي  يةكَيتيي 
بنةماي  بوونة  ئةم دوو شَيوازة،  دةكرد، 
سيستمي راطةياندن، هةرضي راطةياندني 
وآلتاني  ئةمريكاو  لة  ليبراَلة  سيستمي 
ضاودَيريكردني  ئةركي  ثَيشكةوتوو، 
رووي  خستنة  ئيدارييء  ك��اروب��اري 
ئةركي  بةرامبةردا  لة  طةندةَلييةكانة، 
راطةياندني  سيستمي  لة  راطةياندن 
دةرخستني  ثياهةَلدانء  سوَلتةويدا، 
دياردة ثؤزةتيظةكاني حكومةتة، كة ئامانج 
طةندةَلييء  دي��اردة  ش��اردن��ةوةي  لَيي 
ثةيداكردن  رةواج  ثَيناو  لة  نَيطةتيظةكانة 

بؤ حوكمإان.
ليبراَلدا،  سيستمي  لة  راطةياندن 
زيانء  ئةندازةي  طةندةَلييء  قةبارةي 
لةمةإ  دةردةخ���ات  كاريطةرييةكان 
ثيشكةوتني  طةشةثَيدانء  دواكةوتني 
سيستمي  ل��ة  راط��ةي��ان��دن  ك��ؤم��ةَل��دا، 
راطةياندني سوَلتةويدا، قةبارةي طةورةيي 
تَيضوونء  ب��إي  ئيجابييةكانء  شتة 

سوودةكان دةخاتة روو.
لَيرةدا راطةياندن لة سيستمي ليبراَلدا، 
مةعنةويي  بوَيرو  كةسايةتي  تواناي 
رؤذن��ام��ةن��ووس دةردةخ����اتء وةك 
كؤمةآليةتي  سياسييء  ضاودَيرَيكي 
دةيناسَينَيت، بةآلم راطةياندن لة سيستمي 
وةك  رؤذن��ام��ةن��ووس  س��وَل��ت��ةوي��ي 
كةسَيكي هةذارو خواردةستي حوكمإان 
ثؤلينكردنة  ئةم  طةرضي  دةردةخ���ات، 
بةآلم  س��اردة،  جةنطي  سةردةمي  هي 
لة  بةديدةكرَيت  سيماكاني  تائَيستاش 
سيستمي  سةيري  طةر  ثةيإةوكردنيدا، 
بكةين،  كوردستان  هةرَيمي  راطةياندني 
سيماي راطةياندنةكةي لة هي سةردةمي 
رادةيةكي  تا  نزيكةو  ج��اران  سؤظَيتي 
زؤر لة سيستمي راطةياندني سوَلتةويي 
دةضَيت، نموونةي ئةم سيستمةش لةوةدا 
حوكمإانيي  ساَلَيك  دواي  دةردةكةوَيت، 
خودي  نة  كة  ساَلح،  بةرهةم  كابينةكةي 
بةرهةم ساَلح، لة ماوةي تةنيا ساَلَيك لة 
دروست  كاريطةريي  كةمترين  توانايداية 
طةندةَليية  هةموو  ئةم  لةسةر  بكات 
كةَلةكةبووة جؤراوجؤرانة، نة كابينةكةشي 
ستراتيذَيكي واي بةرةو رووي ضاكسازيي 
راطةياندنء  ب��ةآلم  ئاراستةكردووة، 
حوكمإان،  لة  نزيك  رؤذنامةنووسي 
سةناي  مةدحء  ثياهةَلدانء  كةوتوونةتة 
خةرمانَيكي  لة  ئيجابيي  كارَيكي  مشتة 

شتي  ضؤإَيك  باسي  ئةوان  طةندةَلييدا، 
لةم ساَلةي  كاتَيكدا  لة  دةكةن،  ثؤزةتيظ 
حوكمإاني كابينةي نوَي ضةندين هةَلةي 
ستراتيذيي روويداوة، ئاخؤ ضةند هةزار 
لةاليةن  بة مةحسوبيء مةنسوبي  كةس 
كرا  ضي  دامةزران؟  ثارتييةوة  يةكَيتيء 
ضةندين  دؤسييةي  لة  لَيكؤَلينةوة  بؤ 
لةبةردةم  رَيطريي  بؤ  كرا  ضي  ت��اوان؟ 
جؤراوجؤرء  عةشوائياتي  زَيدةإؤييء 
زةوي  ب��ؤ س��ةر  دةس��ت��درَي��ذي��ك��ردن 
كشتوكاَلييء شوَينة ستراتيذييةكاني تر؟ 
هةَلوةشاندنةوةي  بؤ  نرا  هةنطاوَيك  ض 
لة  دوور  شةخسيي  ضةكداري  فةوجي 
هةموو ثرةنسيثء ديسثلينَيكي زانستيي 
سةربازيي؟ ضي كراوة بؤ ذينطةثارَيزيي؟ 
كابينةي  لة  ساَلةدا  ئةم  لةماوةي  ئةرَي 
سةرؤكي  ئاطاي  بةبَي  د.بةرهةم،  نوَى 
سةرداني  سيادي  وةزي��ري  حكومةت 
خوا  كة  نةكرد؟  دراوسَييان  وآلتاني 
البةال  ثرؤتؤكؤَلَيكي  ض  بؤ  دةزان��َي��ت 
حورمةتي  بؤ  حساب  دةكةنء  سةردان 
كابينةكة ناكةن؟ كام هةنطاوي بوَيرانةي 
دوور لة مووجامةالت نرا بؤ سإينةوةي 

ئاسةواري دوو ئيدارةيي؟
راط��ةي��ان��دنء  ئاسايية  ل��َي��رةدا 
حوكمإان  لة  نزيك  رؤذنامةنووسي 
بة  دةست  زياتر  سةناو  مةدحء  بكةونة 
سوَلتةويي  راطةياندني  سيستمي  باَلي 

ئةتمؤسفيري  واقيعء  ضونكة  بطرن، 
هةرَيمي كوردستان ئةم سيستمةي لَيوة 
نيية  ئاسايي  ئةوةي  بةآلم  ثاشكةوت، 
لة  كة  د.بةرهةم،  وةك  كةسَيكي  ئةوةية، 
ذينطةيةكي سياسيي ثَيشكةوتوء ليبراَلدا 
ثةرةي بة كةسايةتي سياسيي خؤيداوة، 
سيستمي راطةياندن بة ئاقاري سيستمي 
رؤذنامةنووسء  بةرَيتء  سوَلتةويي 
حوكمإان  بة  وابةستة  راطةياندني 
ساَلح،  بةرهةم  طةر  بكات،  ث��ةروةردة 
ثةيإةو  ئيسالحيي  سياسةتَيكي  بيةوَيت 
رؤذنامةنووسء  بة  ثشت  دةبَيت  بكات، 
بؤ  ببةستَيت  ليبراأل  راط��ةي��ان��دن��ي 
هانداني  طةندةَلييء  دةستنيشانكردني 
راطةياندنَيكي  ضاكسازيي،  بؤ  حكومةت 
بابةتييانة لة يةك كاتدا كاريطةريي لةسةر 
ميللي  جةماوةري  نوخبةو  جةماوةري 
بكات بؤ فشار خستة سةر دةسةآلت، تا 
حكومةت بة ئاراستةي دةركردني بإياري 
ئَيستا  بةرَيت،  ضاكسازيدا  سياسيي 
ئةركي  دةروازةي  بةردةم  لة  حكومةت 
سياسييء  جؤراوجؤري  ثةرةثَيداني 
بونيادنانةوةي  ئابوورييء  كؤمةآليةتيء 
دةبَيت  بؤية  هةية،  مةودا  دوور  زياترء 
ببةستيت،  ليبراأل  راطةياندنَيكي  بة  ثشت 
دةسةآلت،  بة  وابةستة  راطةياندني  نةك 
كة لة رَيطةي دَيراوَيك لة بابةتي ثؤزةتيظ 
كَيَلطةيةك دياردةي نَيطةتيظ بشارَيتةوة.

خؤي  دةستى  بة  مابَيت  طةلَيك  كاتةى  ئةو  تا 
ئةوا  نةكردبَيت،  دياريي  خ��ؤي  ضارةنووسي 
ئازاديدا،  بةرامبةر  لة  دةبَيت  كةلَين  ثإ  مرؤظايةتى 
ئازادييء  كة  سةلماندووة  ئةوةى  طةالن  مَيذووى 
نةتةوةكان  سةربةخؤيي بةرهةمى هةوألء خةباتى 
خؤيانن، بؤ ئةوةى هةوألء خةباتيش بطاتة ئامانج، 
تاكء  هوشياريي  بةهَيزء  ئيرادةى  بة  ثَيويستيى 
حيزبي  ء سةركردةى خؤنةويستء  ثتةو  باوةإى 
دَلسؤزء يةكإيزيي طةل هةية، تا ئةمانة دةستةبةر 
كةواتة  مةحاأل،  دةبنة  ئازادييء سةربةخؤيي  نةبن 
ئةوا  بَيت،  »مةحاأل«  ناوى  هةبَيت  شتَيك  ئةطةر 
لةالي  ل��ةدةرةوة  نةك  دةستثَيدةكات،  لةناوةوة 

ركابةرانى ئازادييء داطيركةرانى طةالن. 
لة  ك��ورد  طةلي  كة  دروشمانةى  لةو  يةكَيك 
كردووةء  بؤ  بانطةشةى  خؤيدا  خةباتي  مَيذووى 
»ض��ارةى  دروشمى  داوة،  ثَيناودا  لة  قوربانيى 
خؤنووسين« بؤ طةلةكةمان بوو، سةدةى رابردوو 
طةلى  بؤ  بوو  نسكؤ  خةباتء  شؤإشء  سةدةى 
لة دوا  )بَيجطة  لةو سةدةيةدا  ئةم هةرَيمة،  كوردي 
نةبوو،  بستَيك زةوى  فةرمانإةوايي  دةيةى( كورد 
دروشمى »ضارةى خؤنووسين« هاتة سةر طؤإةثاني 
سياسيي، لةم سةدةيةدا كة بستة زةوييةكةي سةدةي 
ثَيشوو بؤ كورد دةبَيت بة )40( هةزار كم دووجا، 
بة )51( بلؤك نةوتى ذَير زةمينةوة، سةركردةيةك 
لة بير دةضَيتةوةء  دَيتء خةباتى خؤيء طةلةكةى 
بة  بؤ هةَلدةكةوَيت  بَيطانةكانى  لَيدوانَيكى الي  هةر 
كةسايةتى  شكاندنى  دةكةوَيتة  ضةثدا  بة  راستء 
هيواكانى،  ضاَلنانى  لة  ثيرؤزةكانىء  بةها  كوردو 
كورد دةكات بة كؤتري ناو قةفةزى داطيركةرانىء 
شةرعيةت دةدات بة داطيركةران، كة بؤ هةتا هةتاية 
دةست لةو قةفةزة بةرنةدةن، بيانووى جؤراوجؤر 
دةَلَيت:  ثَييان  دةستيانء  دةيداتة  دةدؤزَيتةوةو 
ئةوة  بخنكَينن،  ئَيمة  نةتانتواني  جؤرة  بةم  ئةطةر 

رَيطةى تر هةيةو بةم جؤرةى تر.
بة راست ئةو سةركردةية بؤ وا دةكات؟ وةآلمى 

ئةم ثرسيارةء ضةند طريمانةيةك:
طريمانةي يةكةم: رةنطة كة قسة بؤ ئةوان دةكاتء 
خؤي خؤشةويست دةكات لة اليان، نةزانَيت ئَيمةى 
كورد دةيبيستينةوة، هةروةك جارَيك لة كةسَيكيان 

هاوسةرةكةت؟  يان  دةوَيت،  خؤش  دايكت  ثرسي، 
وايزانى  دايكم،  وتى:  هَيواشي  بة  زؤر  وةآلمدا  لة 
وةآلمةكةى  ئيتر  لَينةبَيت  طوَيي  هاوسةرةكةى  كة 

راست دةبَيتء كَيشةشي بؤ دروست نابَيت.
شيرينء  قسةى  رةنطة  دووةم:  طريمانةى 
كاريطةريي  ئةوةندة  دةوروبةرةكةى  ثياهةَلدانى 
لةسةر دروست كردبَيت، طةيشتووةتة ئةو بإوايةى 
بير  ضواردةورةكةى  وةك  حيزبةكةى  هةموو  كة 
حيزبةكةى  وةك  كورديش  هةموو  دةكةنةوةء 
تةنيا  بؤضي  نيية  واش  ئةطةر  خؤ  دةكةنةوة،  بير 
نانَيرَيتء  وازهَينان  نامةى  حيزبةكةي  كاديرَيكى 
ميللةت  بؤ  يان  ناكةوَيت،  وةديار  دذ  هةَلوَيستَيكي 
نيية  ناإةزاييةك  هيض  هةَلدةبذَيرَيتء  بَيدةنطيى 
مانطةشةو  »بة  وتةنى  خؤي  كة  لةوانةى  بَيجطة 

دةحةثن«. 
طريمانةى سَييةم: رةنطة بةم جؤرة لَيدوانانة بة 
ميللةتء بة نةوةى داهاتوويش بَلَيت؛ ئةوةى ئَيستا 
هةية بةرهةمي خةباتى منةء لةوة زياتر بةدينايةتء 
ساردةء  ئاسنى  كوتينى  زياتر  لةوة  هةوَلَيك  هةر 
هاوةَلةكانمنء  منء  ق��ةرزاري  هةمووتان  ئَيوة 
بة  يةكسانة  هةمة  من  دةسةآلتةى  كورسيء  ئةو 
هةموو مافةكانء كةس بؤي نيية مةترسيي لةسةر 

دروست بكات لة هيض ثَيناوَيكدا.
كام مةحاأل؟

دةكةن  قؤرغ  سةربةخؤيي  ئازادييء  ئةوانةى 
هةرطيز ئامادة نابن دةستبةرداري ديلكردنى طةالن 
ببن، ئةطةر ناضار نةكرَين، خؤ ئةطةر سةركردةكانى 
كورد تواناي ميللةتةكةيان لة شةإي براكاندا خةرج 
نةكرداية، خؤ ئةطةر داهاتى ميللةتيان بة ثالنء بة 
خاوةنى  كورد  ئةوا  بكرداية،  خةرج  دادثةروةريى 
دةبوون  ناضار  ركابةرةكانى  كة  دةبوو  توانايةك 
بةم شَيوةية نةبنة طابةردى سةر رَيطةى دةوَلةتء 
مةحاَلَيك  ئةطةر  دةَلَيين؛  بؤية  سةربةخؤيي، 
بوونى  كوردي،  دةوَلةتى  دروستبوونى  بؤ  هةبَيت 
خؤسةثاندنء  بة  كة  رابةرانةية  سةركردةو  ئةو 
دةبنةوة  جارَيك  هةموو  تةزوير  هةَلبذاردنى  بة 
ئيرادةمان  ج��ارَي��ك  هةموو  ف��ةرم��ان��إةواء  بة 
فَير  بظةمان  وانةيةكدا  هةموو  لة  تَيكدةشكَيننء 

دةكةن. 

بة  بةرامبةر  خةَلك  ئةركى  بزانين،  با 
دةبينَيت؟  رؤَل��َي��ك  ض  ضييةء  ئؤثؤزسيؤن 
خةَلك  لةسةر  مافَيكى  ئةركء  ض  ئؤثؤزسيؤن، 
ثَيشبكةوَيت،  كارابَيتء  ئ��ةوةى  بؤ  هةية، 
لةثَيناو  )بةئةسأل(  ئؤثؤزسيؤن  لةبةرئةوةى 
خةَلك  لة  بةرطريى  دةبَيت،  دروس��ت  خةَلكدا 
دةكات، اليةنطيريى خةَلك دةكاتء لةسةر خةَلك 
رووب��ةإووى  دةكاتء  دةسةآلت  بةرهةَلستى 
بة  بةرامبةر  خةَلكيش  ثَيويستة،  دةبَيتةوة، 

ئؤثؤزسيؤن، ئةم كارو ئةركانة جَيبةجآ بكةن.
بةهةق  خةَلك  ثَيويستة،  بةطوَيكردنى:   -1
هةق  لةسةر  هةبَيتء  ئؤثؤزسيؤن  بة  بإواى 
هانايةوة  بة  بكاتء  بةطوَيى  بكةوَيتء  بةدواى 

بضَيت.
بةهةموو  ثَيويستة،  هاوكاريكردنى:   -2
بةرذةوةنديى  مافةكانىء  لةثَيناو  شَيوةيةك 
طشتيى خةَلكدا، هاوكاريىء ثاَلثشتى ئؤثؤزسيؤن 
بةرامبةر  ل��ة  بكات  ل��َى  ب��ةرط��ري��ى  ب��ك��اتء 

دةسةآلت.
لة  خةَلك  ثَيويستة،  هةبوون:  جورئةت   -3
ئؤثؤزسيؤندا،  ثاَلثشتيكردنى  لة  هاوكاريىء 
جةسورو دلَير بَيت، لةطةَليدا هاوهةَلوَيست بَيت.

4- بإوانةكردن بة دةسةآلت: ثَيويستة، خةَلك 
لة  نةبَيتء  دةسةآلت  اليةنطيريى  خراثة،  لةسةر 
دةهؤَلى  بة  نةكاتء  ثآ  بإواى  خراثةكاندا  شتة 

دةسةآلت هةَلنةثةإَيت.
نةكات،  قبووأل  ستةم  خةَلك  ثَيويستة،   -5
بكات،  خؤى  لة  بةرطريى  نةبَيت،  خؤشباوةإ 
خؤى  لةإاى  طوزارشت  بَيت،  هةَلوَيست  خاوةن 
موتابةعةى  بَيت،  تَيطةيشتوو  عاقألء  بكات، 
بداتة  نهَينييةكان  بكات،  دةسةآلت  كاروبارةكانى 
ئؤثؤزسيؤن، شت لة دذى دةسةآلت بنووسَيتء 
بآلوبكاتةوة، رَيكخراوى دذةكار دروست بكاتء 

سكاآل ثَيشكةش بة دادطا بكاتء...هتد. 

* ئةندامى سةركردايةتى كؤمةأل 

بؤضــــوون
nawxo.rozhnama@yahoo.com
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ئؤفيسى سةرةكيي:
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07501177524

لَيثرسراوى هونةرى
شــاخـةوان ئةنوةر
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shakhawan.shdn@gmail.com
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سالََيكي كابينةى شةشةم، لة ديدي ميدياي وابةستةدا 

»مافي ضارةى خؤنووسين«ى 
كورد، دةولَةتى تَيدا نيية!

خةَلك بةرامبةر 
 بة ئؤثؤزسيؤن           

هَيزى ضةكدارء 
مافء ئيمتيازاتيان

ثؤليسء  ئاسايشء  دامودةزطاكانى  ضةكدارء  هَيزى 
دةبن  كاتَيك  دةبينن،  كاربإ  طرنطء  رؤَلَيكى  ثَيشمةرطة 
دابينكردنى  قةوارةو  لة  بةرطريى  نيشتمانيىء  هَيزى  بة 
ئاسايشى هاوآلتييان دةكةن، بة ثَيضةوانةوة، دابةشبوونء 
لؤكاَلييةكان،  بضووكء  قةوارة  هةموو  بؤ  ئينتيمابوونيان 
ئايندةى  نيشتمانء  بؤ  دةبَيت  ط��ةورة  مةترسييةكى 
ضةكدارةكان  هَيزة  زؤرى  بةشَيكى  بَيطومان  وآلتةكةمان، 
قوربانيدانء  خؤبةخشينء  لة  ن��ةك��ردووة  درَيغييان 

لةخؤبووردةيى.
بإيارى  ضةندين  س��ةرةإاى  كوردستاندا  هةرَيمى  لة 
كةضى  ضةكدار،  هَيزى  رَيكخستنى  بؤ  ياسايى  سياسيىء 
نةبوونةتة فاكتةرى يةكخستنى هَيزةكة، وةك دامةزراوةيةكى 
بة  بإوابوونمان  سؤنطةى  لة  نيشتمانيى،  و  يةكطرتوو 
ئاراستةى ضاكسازيىء طؤإان بؤ ئةم دامةزراوة نيشتمانيية، 
ثةرلةمانى كوردستان  بة  ثَيشكةش  ثرؤذةياسايةك  ضةند 
هَيزى  لةناو  حيزبيى  كارى  قةدةغةكردنى  لة  )هةر  كرا، 
ضةكدارء دابينكردنى مافء ثَيداويستيية لؤجيستييةكان، تا 
ببنة هَيزَيكى شارستانىء خاوةن مافء ئيمتياز، كة جياواز 

نةبَيت لة هَيزى ضةكدار لة عَيراقدا.
ضاكردنى  بإيارى  ث��رؤذة  مةبةست  هةمان  بؤ  هةر 
مووضةى ثؤليسء ئاسايشء هَيزى ثَيشمةرطة لة هةرَيمى 
 2010/6/29  )1( ذمارة  ئاسايى  دانيشتنى  لة  كوردستان، 
ناوخؤء  ليذنةى  رةوانةى  كرا،  بؤ  يةكةمى  خوَيندنةوةى 
ئاسايشء ليذنةى ياسايى كرا، دواى طفتوطؤكردن لةسةر 
رووب��ةإووى  ياسايى  ليذنةى  لة  تر  جارَيكى  ثرؤذةكة 
ليذنةى  رةتكردنةوة بآ ثاساوى ياسايى بووينةوة، بةآلم 
را  ثرسء  بؤ  بإيارةكة  ثرؤذة  تاوتوَيكردنى  بؤ  ناوخؤ 
ناوخؤء  وةزي��رى  بانطهَيشتى  ثةيوةنديدار،  اليةنى  بة 
ثَيشمةرطةى كرد، دواى طفتوطؤ ئاَلوطؤإى بيروإا، ئةوان 
لةمساَلدا  ماوة  مانطى  ضوار  دةتوانن،  وابوو  بؤضوونيان 
)بدل  خ��واردن  جياتى  لة  هةزار  دة  سةدء  دوو   )2010(
ارزاق( خةرج بكرَيت. ئةمة ثَيش ئةوةى ثرؤذةكة بَيتةوة ناو 
ثةرلةمان بؤ ثةسةند بكرَيت، كةضى )100000( سةد هةزار 
هَيزةكانى  نةك  ثؤليس،  بةشَيكى  بؤ  خةرجكراوة،  دينار 
ناوخؤ، لةوانة: ئاسايشء بةرطريىء فرياكةوتنء زَيرةظانىء 

حةراسةت، كة بإيار وابوو بؤ هةمووان بَيت.
لة كاتَيكدا لة مانطى )10( ميالكى نشينطةى ثةساثؤرتء 
 )210( فيدراأل  حكومةتى  سةر  بؤ  طوازراوةتةوة  سةفةر 
دوو سةدو دة هةزارةكةى سةرجةم ساَلةكةيان بؤ خةرج 
كردوون، مافى خؤمانة بثرسين، ئايا رَيكخستنء ثةرؤشيى 
يا  بة قسةء هاتءهاوار دةبَيت،  بؤ هَيزى ثَيشمةرطة هةر 
بة ثاراستنى مافيان رَيكخستنيان لة سيستمَيكى شارستانى 
دا؟ لةكاتَيكدا لة ياساى بودجةى هةرَيمى كوردستان ذ)11( 
ساَلى )2010( لة هةرسآ بإطةى مادةى )24( جَيبةجَيكراوة 
لةنَيوان  يةكسانيى  وةديهَينانى  هاتووة:  )3(دا  بإطةى  لة 
لةطةأل  هةرَيم  لة  ثؤليسء  ئاسايشء  هَيزةكانى  مووضةى 
لة  هةروةها  فيدراَلدا،  حكومةتى  لة  هاوتاكانيان  مووضةى 
)38(ى ساَلى  ياساى  )46(ى  لة مادةى  دةقَيكى راشكاوانة 
)ثاسةوانى  ثَيشمةرطةو  خانةنشينى  )ياساى  )2007(دا 
هةرَيم(دا، هاتووة: ئةو ثَيشمةرطانةى )ثاسةوانى هةرَيم( كة 
حوكمةكانى ئةم ياساية دةيانطرَيتةوة، سوودمةند دةبن، لة 
هةموو مافء ئيمتيازاتى هاوتاكانيان لة لةشكرى عَيراقدا، 
كة ياساى خزمةتء خانةنشينى فيدراأل، يان هةر ياسايةكى 
ترى فيدراأل دةيانطرَيتةوة، لةطةأل بوونى هةموو ئةو دةقة 
راشكاوانةو ثَيويستى ثابةندبوون حكومةت بةم ياسايانةوة، 
ليذنةى  لة  ثةيونديدارةكان  وةزيرة  رةزامةنديى  هةروةها 
لة  كةضى  ثارةية،  بإة  ئةم  خةرجكردنى  لةسةر  ناوخؤدا 
ليذنةى ياساييدا بة ثاساوى زيادبوونى ئيلتيزاماتى دارايى 
ثرؤذةكة  دواخستنى  ثَيشنيازى  حكومةت  شانى  لةسةر 
رةوانةى  ثرؤذةياساكة  وةربطرَيت،  راى حكومةت  تا  كرا، 
حكومةت دةكاتةوة، ئةم روانينة بؤ هَيزى ضةكدارو ثاراستنى 
مافةكانيان مومكين نيية بتوانَيت سةر لةنوآ هَيزى ضةكدار 
ئامادةو ثؤشتة بكاتةوة، وة مافةكانيان بثارَيزَيتء لةثَيناوى 
بةرطريكردن لة خاكء نةتةوةو كؤمةَلطةيةكى شارستانىء 
رووى  لة خستنة  هةية  دةرفةت  هَيشتا  بةآلم  ديموكراتى، 
ئةم  ثةرلةمان  لةناو  ثةسةندكردنى  بؤ  بإيارةكة  ثرؤذة 

بؤضوونة رةت بكرَيتةوةو ثرؤذةكة ثةسةند بكرَيت.
لة  هةندَيك  ه��ةَل��ةى  بة  خ��وازي��ارم  كؤتاييشدا  لة 
هَيزة  مافى  زةوتكردنى  مايةى  نةبينة  ثةرلةمانتاران 
ضةكدارةكان، تا نةطةينة ئةو رؤذةى ئةوان خوازيارى ئةوة 

بن مووضةكانيان لة بةغدا وةربطرن. 

كاردؤ محةمةدلة ثةرلةمانةوة
ئةندامى ثةرلةمانى كوردستان

بةهرؤز عةلي 

بةختيار شَيخ عوسمان
شـوان رابـةر*



په يوه نديي جه ماوه رء په رله مانتاره كاني ئؤثؤزسيؤن...!

كشانةوةي طؤأان، سةرةتاء ئةزمونَيكي نوَي 

هه َلسه نگاندني مَيژووي مرؤڤايةتى له  
چوارضَيوه ي قؤناغه كاني طؤإاني كؤمةألء 
ئه ركه  هه ره   له   يةكَيك  ئابووريدا،  بيرى  
رؤشنبيرانء  بيرمه ندانء  گرنگه كاني 
خه بات  كه   ميله تَيكه   هه ر  سياسييةكاني 
نه ته وةيىء  رزگاريي  له ثَيناوي  ده كات 
چه وسانه وه ي چينايه تيدا، ئه ركي هه موو 
تاكَيكي كورده  كه  ثَيش چوونه  ناو دونياي 
زانستيء  به شَيوه يةكي  سياسه ته وه ، 
كوردستانء  م��َي��ژووي  هؤشيارانه  
دؤستء  هةَلسه نطَينآء  ده وروب���ه ري 
دوژمني حؤي بناسآ، كه  ئه مه  سه ره تايةكي 
بواري  بضَيته   كه   كه سَيك  بؤ   ساده ية  
ئامانجَيكي  ثَيناوي  له   سياسييه وه   كاري 
دياريكراودا. هه موو داستانء كاره ساتء 
نه خشه   ده بنه   گه لَيك،  رووداوه كاني هه ر 
رَيگاء كليلي چاره سه ري كَيشه  ئاَلؤزةكان، 
بؤ  واقيعييانه ي  هةَلسه نگاندني  ئه گه ر 
له   بكرَيت، شؤإشء راثةإينةكاني كورد 
لة  كوردستاني گه وره دا، بةثَيى مَيذووى 
سه ريانهةَلداوة،  ده رةبه گايةتيدا  قؤناغي 
جوتيارانء  توَيذى  سه رده مانه دا  له و 
كه سه كان  زه ره رمه ندترين  ره نجده ران 
ده ره به گه كانه وه   ئاغاء  له اليةن  كه   بوون 
ئه مانه   هه مانكاتيشدا  له   ده چه وسانه وه ، 
زةخيره ية كي مرؤيى مه زن بوون له كاتي 
لةنَيوان  كه   تاآلنكردنيدا  داطيركردنء 

ناوچه كاندا ئه نجام ده درا. 
راث���ة إي���ن���ي)١٩٩١(ةوة،  دواي  ل��ه  
كوردستان  ث��ارَي��زگ��اك��ه ي  س��آ  ه��ةر 
كه وته   ده���ؤك،  ه��ه ول��َي��ر،  سلَيماني، 
له   كه   كورده كان  شؤإشطَيإة  ده ستي 
شاخه وه  به ره و شار هاتن، به  هاوكاريي 
دؤسته كاني كورد لة خؤرئاواو ئه وروپا، 
ئه م ثارَيزگايانه  بةشَيوه ية ك له  شَيوه كان 

عَيراقدا  حكومه تي  كؤنتإؤَلى  لةذَير 
ماوه ية كي  به   توانيي  كورد  ده رچوونء 
خؤماَلى  حكومه تي  په رله مانء  ك��ه م، 
لةطةأل  ئابووريي  پةيوه نديي  دامةزرَينآو 
دةوَلة تة دراوسَيكاندا پته و بكات، كه  ئه مه  
ئيدامةثَيداني  بؤ  بوو  گرنگ  هةنطاوَيكي 
هةوَلدان  كوردستانء  بةإَيوه بردني 
ثَيشكه شكردني  ئاوه دانكردنه وهء   بؤ 
خزمه تگوزاري به  جه ماوه ري كوردستان 
رذَيمي  رووخاندني  پاش  عَيراقدا،  لة 
حكومه تي  هاتنه سه ركاري  به عسء 
نيشتيماني لة عَيراقدا، جارَيكي تر نه خشه ي 
به سه ردا  طؤإاني  ناوچه كه   سياسيي 
هاتء كه ركوك وه كو شارَيكي كوردي له  
سنووري كوردستان دابإَينراء خراية سةر  
عليها( ،  املتنازع  چوارضَيوه ي)املناطق 
هه رچه نده  ده بوايه  لة كؤتايى ساَلى)٢٠٠٧(

دا ئةم كَيشةيةى  كؤتايي ثآ بهاتايه،  بةآلم 
تا  تريش،  ناوچه كاني  كه ركوكء  دؤزى 

ئَيستا به بآ چاره سه ر ماونه ته وه .
ث��ه رل��ه م��ان��ي ك��وردس��ت��ان ك��ه  
ب��ةه��ةَل��ب��ژاردنء ده ن��گ��ي ج��ه م��اوه ري 
ته شريعي  ده زگايةكي  وه كو  كوردستان، 
س��اَل��ى)٢٠٠٩(  هه تا  ب��وو،  دروس���ت 
سه ره كييةكه ء  حيزبه   ه��ه ردوو  ته نها 
بإيار  سه رچاوه ي  هاوپه يمانه كانيان 
بوون تَييدا، به آلم له  دواي )٢٠٠٩/٧/٢٥(

وه ، په رله ماني كوردستان بؤ يه كه مينجار 
كؤمةَلَيك  بيني،  به خؤيه وه   ئؤثؤزسيؤني 
به رده ستي  خرانة   به سوود  ث��رؤژه ي 
مه سه له ي  يةكةمينجار  بؤ  په رله مانء 
بودجةو فرؤشتني نه وت خرايه  به ر ديدي 
ئه گه ر  ئاساين  هه مووي  ئه مانه   خةَلك، 
خؤمان بة وآلتَيكى ديموكراتي بزانين، يان 
باوةإمان به  سيستمي ديموكراتي هةبَيت، 

ئاسته نگ  كؤمةَلَيك  ئه مانه شدا  لةطةأل 
دةخرَيتة ثَيش چاالكييه كاني ئؤثؤزسيؤن 
لةناو  دةنگةكان  زؤرينة ي  بيانوي  بة 
ثرؤژيةكى  هةر   ئةگةر  واتة  پةرله ماندا، 
بةده نگي)50+1(كؤتايى هات، ئة وة دةبَيتة 
بإيارى پةرله مانء پاشان دةدرَيته  حكومه  
زيانَيكى  كه  ئة مه ش  جَيبةجَيكردني  بؤ 
ميلله ته كه مان  گرنگي  بةشَيكي  بة  زؤر 
ئؤپؤزيسَيون  بة  ده نگيان  كة  ده گةيةنَيت 

داوه  له  كه شوهه وايه كي ديموكراتييانه دا.
ئَيمهيجهماوهرچيبكهين؟

)مطلق(  شَيوه ي  به   ناتوانَيت  كه س 
دان به وه دا بنَيت كه  هه موو تاكَيكي كورد، 
ئاستي هؤشياريي سياسي له  قؤناغَيكدايه  
به   ده نگ  خؤي  ئيراده ي  به   بتوانَيت  كه  
تا  بدات،  حيزبَيكي سياسي  يان  اليه نَيك، 
ببَيته  نوَينه ريان له  په رله ماني كوردستاندا، 
بةآلم زؤربه ي خه َلكي كوردستان، درك 
كؤمةآليه تيء  ناعه داله تي  گه نده َليء  به  
بؤيه   ده كه ن،  بودجه   به كارهَيناني  خراپ 
چه ند  ده بنه   ج��ه م��اوه ر  حاَله ته دا  ل��ه م 
به شَيكه وه ء ده نگه كانيش په رته وازه  ده بن، 
ئه گه رچي بزووتنه وه ي گؤإان هه ر دواي 
توانييان  هاتنه مه يدانء  ئاشكرابووني 
كوردستاندا  په رله ماني  له   )٢٥(كورسي 
توانييان  ه��ه روه ه��ا  به ده ستبهَينن، 
به   پَيشكه ش  به سوود  پرؤژه ي  چه ندين 
سه رؤكايه تيي په رله مان بكه نء مؤديلَيكي 
نوَييان له  خه باتي په رله ماني نمايشكردء 
پَييانوايه   سياسيش  چاودَيراني  زؤربه ي 
هه نگاوانه ي  ه��ه َل��وَي��س��تء  ئ��ه م  ك��ة 
گشتي  به   ئؤپؤزسَيون،  په رله مانتاراني 
جه ماوه ري  پشتگيريي  به   پَيويستيان 
كارلَيك  رؤژان��ه   راسته وخؤء  كه   هه يه  
ميدياء  له   بكه ن،  رووداوه ك��ان��دا  له گه أل 

بنياتنه ر  ره خنه ي  ته له فزَيونه كانه وه  
ئاراسته ي په رله مانتاره كاني ئؤپؤزسَيون 
سه ر  بخه نه   به سوود  پَيشنيازي  بكةنء 
له   يه كَيكه   خ��ؤي  ئه مه   مَيزه كانيان، 
له پَيناوي  جه ماوه ري  خه باتي  شَيوه كاني 
ئاوه دانكردنه وه ي  خؤشگوزه رانيء 

وآلته كه مان.
ده ست  كوردستان  جه ماوه ري  نابَيت 
ژيان  بَيت،  چاوه إوانييدا  له   ئه ژنؤ  له  
زؤر  ماندووبوونه ء  هه وألء  به   پَيويستي 
گرنگه  له م سه رده مه دا، بتوانيت به  شَيوه ي 
خه بات  توندءتيژي  له   دوور  ئاشتييانهء  

بكه يت له پَيناوي نانء ئازاديدا.
غانديي بچووكي ئهزموونَيكي

مهزن
هيند،   روحيي  سه ركرده ي  غاندي، 
خوارووي  له   بوو  ئ��اواره   پارَيزه رَيكي 
سه رقاَلي  هيند  خه َلكي  كاتَيك  ئه فريقيا، 
خه باتي مه ده نييانه  بوون دژي هه ژاريء 
ساَلي)١٩١٥( له   يه كه مينجار  بؤ  بَيكاري، 

گه وره ي  راپه إينَيكي  سه ركردايه تي  دا 
دژي  كرد  هيندي  هه ژاراني  جوتيارانء 
به   ناهه ق  به   كه   سه رانه يه ي  باجء  ئه و 
ب��اوه إي  غاندي  سه پابوو،  سه رياندا 
واته   هه بوو،  ئاشتييانه   ياخيبووني  به  
له پَيناوي  توندوتيژي  له   دور  ياخيبوون 
راكَيشاني كاربه ده سته كاني هيند بؤ سه ر 
چه ند  مه زنه ،  پياوه   ئه م  گفتوگؤء  مَيزي 
مه رجَيكي ده ستنيشانكردووه  كه  پَيويسته  
هه بن له پَيناوي سه رخستني ياخيبوونه كه  
كه  ئه مانيش هه ندَيك بانكگراوندي ئاينيء 
ئابووريء سياسييان تَيدا به دي ده كرَيت، 
دژه توندءتيژيي،  راستي،  ئازايه تي،  وه كو 
ئه مانه  وةكو پره نسيپَيك كة ئه گه ر پياده  

بكرَيت، گه ل به  ئامانجه كاني ده گات.

نةتةوةكةمان  مَيذووي  درَيذايي  بة 
هزري  لة  بةردةوام  كورد  دةسةآلتداراني 
زاتي  ضةمكَيكي  طيرؤدةي  نةتةوةيياندا 
شمولي موتَلةق بوونء دةرةنجام زةرةر 
بة  طةيشتووةء  نةتةوةييةكة  ثرسة  بة 
هزرةكةي  خؤيانء  توانيويانة  دةطمةن 

لَيبثارَيزن.
لة  ط��ؤإان  فراكسيؤني  كشانةوةي 
كوردستانييةكان  فراكسيؤنة  هاوبةنديي 
لَيكةوتةوة،  جياوازيي  رةنطدانةوةي 
طومانيش نيية كة بؤضوونء هةَلسةنطاندني 
الي��ةن��ةك��ان��ي ت��ر ب��ة رةض��اوك��ردن��ي 
بةرذةوةندييةكاني خؤشيانةوة داإَيذراون، 
لة  ثَيطةكةي  هَيزي  بةثَيي  ه��ةري��ةك 

كوردستانء عَيراق. 
ضؤن  سةرثشكن،  اليةنانة  هَيزء  ئةو 
ئ��ةو ب��إي��ارةي ط��ؤإانء دؤخ��ة تازةكة 
سةرثشكيية  ئةم  وةلَي  هةَلدةسةنطَينن، 
ماناي ئةوة نيية كة راست و دروست بن لة 
دةستةوةستان  طؤإانيش  حوكمةكانياندا، 
ئةوان  حوكمي  ضاوةإواني  نةوةستاوة 
سةماي  ئ��ةوان  ميلؤدياي  بة  بكاتء 
يةكريزييء نةتةوةيي جؤشبدات. ثَيوةري 
هةنطاوةي  ئةم  هةَلسةنطاندني  سةرةكيي 
طؤإان لة ئايندةداء بة كردار دةردةكةوَيت، 
لة  نيية  طونجاو  سياسيي  كارَيكي  بؤية 

ئَيستادا حوكم لة ئاكامةكاني بدرَيت. 
مةسعود  ب���ةإَي���ز  ه��ةَل��وَي��س��ت��ي 
بة  ثَيويستي  هةرَيم  سةرؤكي  بارزاني، 
بةإَيزي  ضونكة  هةية،  هةَلوةستةكردن 
دةستثَيشخةريي  بة  هةرَيمةء  سةرؤكي 
و  دروستبوو  هاوبةنديية  ئةو  ئةويش 
هةوألء ماندوبوونَيكي زؤري لةو بوارةدا 
رةتدانةوةي سةرؤكي  لة  طةإ،  خستبووة 
عةقآلنييةتء  ضةمكي  اليةك  لة  هةرَيم 
لة  دةك��رَي��نء  ب��ةدي  نةتةوةيي  ه��زري 
تَيطةيشتنة  بؤ  طةإاوةتةوة  ترةوة  اليةكي 
كالسيكييةكةي يةكريزيي نةتةوةييء بةو 
لةو  طؤإاني  ناإاستةوخؤ  بؤضوونةش 
بإيارةكةي  ثةراوَيزكردووةء  ثرؤسةية 
طؤإانيش لة اليةن سةرؤكايةتي هةرَيمةوة 

بة هةَلة وةسفدةكرَيت. 
هودء  رؤبن  نة  طؤإان  بزووتنةوةي 

وا  خؤشي  نةتةوةييةء  فريادإةسي  نة 
نمايش نةكردووة، لة ثرؤسةي هةَلبذاردندا 
كوردستاني  خةَلكي  زؤري  متمانةيةكي 
كار  سةرضاوةيةوة  لةو  بةدةستهَيناوةء 
دةكات،  نةتةوةيي  بةرنامةي  ئةركء  بؤ 
خَيرو  زادةي  نوَينةرةكاني  ط��ؤإانء 
بةرةكةتي هيض اليةنء كةسء تاقمَيك نينء 
خةباتء  بة  نين  نامؤ  بةرثرسةكانيشي 
رةحمةتء  سايةي  لة  كوردايةتيء  بزاظي 
شةفاعةتي هيض سةركردةء كةسَيكدا ئةو 
ئاستة بةرزةي بةرثرسارييةتيان بة دةست 
ئةمة زةمينة  نةماونةتةوة،  تَيدا  نةهَيناوةء 
طؤإانء  نةلةرزةكةي  تؤكمةء  بةهَيزء 

سةركردةكانيةتي. 
هاوبةنديي  لة  ط��ؤإان  بةشداريي 
ثابةندبوو  كوردستانييةكان  فراكسيؤنة 
رَيطةيةوة  لةو  هةلَيك  كة  ئومَيدَيك،  بة 
هاودةنطيي  بؤضوونء  بة  تا  بإةخسَيت 
نوَيي  داإشتنةوةيةكي  الك��ان  هةموو 
نةتةوةيي بؤ ضةمكي شةراكةت لة حكومةتي 
يةكةم  لة  ئومَيدة  ئةم  بكرَيت،  ساز  بةغدا 
ئةزموني  بة  ضةكةرةكردنيدا  ساتةكاني 
تاَلي شةراكةتي حيزبايةتيء بةدةستهَيناني 
ثايةء ثلة لة ساآلني رابردوو لة ئةزموني 
بةغدا  لة  كورد  دةسةآلتداراني  بةشداريي 
نيية  تةنرابوو، طؤإان دوكانَيكي سياسيي 
تا بةثَيي كةشء هةواي رؤذطار كاآلكاني 
خؤي عةرز بكاتء ضةمكة سةرةكييةكاني 

كاركردني لة ساتء ئاندا بطؤإَيت.
نوَينةراني  ساآلنةدا  ئةو  م��اوةي  لة 
لة  نةبوون  سةركةوتوو  بةغدا  لة  كورد 
ضارةنووسسازي  مةسةلةي  ضةندين 
هؤكارةكاني  لة  شَير  ثشكي  نةتةوةييدا، 
ئةم شكستة بؤ نوَينةرةكان دةطةإَيتةوةء 
بة تايبةت ئةوانةي كة بَي يةكء دوو وةك 
كردووة،  كاريان  حيزبةكانيان  نوَينةري 
هزري  ضاوةإوانييةكان  ثَيضةوانةي  بة 
لةطةأل  شةراكةت  ثرؤسةي  لة  نةتةوةيي 
ثاشةكشةشي  سوننةدا  شيعةء  عةرةبي 
كردووة، بؤ نموونة ناوضةدابإَينراوةكاني 
تةعريبء  رووب����ةإووي  كوردستان 
بوونةتةوة،  نةتةوةيي  جياوازيكرني 
دةسةآلتي  لوتكةي  كةمةوة  اليةني  بة 

حكومةتي بةغدا سيستماتيك ئةم سياسةتة 
نوَينةراني كورد كة  بةإَيوةدةبات، كةضي 
ئةم  بةرامبةر  لة  حكومةتة  لةو  بةشَيكن 
ئاسايةدا  بةعس  رةفتاركردنة  سياسةتء 
نةياتوانيوة بة اليةني كةمةوة ئةو ثرؤسةية 
لة  روو  رؤذانة  ثَيضةوانةوة  بة  رابطرنء 

هةَلكشاندنة. 
هاوبةنديية  لةو  ط��ؤإان  كشانةوةي 
نةتةوةييةكة،  ثرؤسة  لة  نيية  كشانةوة 
نةتةوةيي  دةروازةيةكي  واآلكردني  بةَلكو 
بؤ  نوَيية  دةرفةتَيكي  رةخساندني  ترةء 
طةورةترين  بؤضووني  ديدء  طونجاندني 
لةطةأل  كوردستان  لة  ئؤثؤزسيؤن  هَيزي 
هَيزة  لةطةأل  تايبةت  بة  تردا،  اليةنةكاني 
خاَلة  كوردستان،  دةس��ةآلت��دارةك��ان��ي 
اليةنةكاني  طؤإانء  هاوبةشةكاني  زؤرة 
هاوبةندييةكةدا  كاري  بةرنامةي  لة  تر 
دياريكراونء بة نييةتي ثاكء هةماهةنطييء 
هاريكاريي نَيوان هةموو اليةنة كوردييةكان 
دةتوانن  عَيراق  نوَينةراني  ئةنجومةني  لة 
كاريطةريي  رؤَل���ي  ث��رؤس��ةي��ةدا  ل��ةو 
طةورةترين  بضإاندني  بؤ  ببينن  خؤيان 
وتةني:  كورد  داواكارييانة،  ئةو  بةشي 
كةَلةشَيريش نةخوينَي رؤذ هةر دةبَيتةوة، 
نةتةوةيي  ثَيطةي  تاقانة  هاوبةندييةكةش 
بة  يةكإيزيي  نةتةوةييء  مؤري  تا  نيية 
ثَيكهاتةكاني كوردايةتي ببةخشَيت، دةكرا 
لة  ثَيبدرايةء  طةشةي  ضوارضَيوةية  ئةو 
طةمةي سياسييء قؤرخكردن بثارَيزرايةء 
بكراية  اليةنةكان  هةموو  كؤي طشتيي  بة 
شةرعيية  نةتةوةيية  ثالتفؤرمة  ب��ةو 
بةهَيزةي لة بةرذةوةنديي خاكء نةتةوةدا 

بوواية.
عةرةبةكاني عَيراق بة ضةندين قةوارةء 
حيزبء بزووتنةوة لة بةغدا بةشدارن، ئةو 
شتةي كة كؤيان ناكاتةوة هزري نةتةوةييةء 
كؤيكردوونةتةوة  بةغدا  لة  كة  ئةوةشي 
ضةمكةكاني تايفيء مةزهةبيء دوذمنايةتي 
ثؤديؤمي  ل��ةس��ةر  بؤية  م��َي��ذووي��ي��ة، 
كوشتنء  خةريكي  ديموكراسي  بةناو 
كورد  خؤشبةختانة  يةكترن.  سإينةوةي 
هةمةجيية  رةفتاركردنة  سياسةتء  لةم 
خؤي ثاراستووة، ئةم ساتةشي لةطةَلدابَيت 

طرَيداوةء  بةيةكةوة  هةمووماني  نةتةوة 
هةر اليةنَيك بةثَيي ديدو بؤضووني خؤيء 
خاَلةكاني هاوبةشيشمان زؤرترن لةوانةي 

لة يةكمان دووردةخةنةوة. 
كؤمةَلطةء  دنيادا،  سةردةمةي  لةم 
تةنانةت  بزووتنةوةء  سياسييء  هَيزة 
يةكةء  لة  روو  فيكرييةكانيش  رةوت��ة 
رَيكخستنء  بضووكةكاني  ضوارضَيوة 
كالسيكييةكةي  شَيوة  دةكةن،  كاركردن 
سةردةماني كوَلؤنياَليزم ء شةإي سارد بؤ 
كؤكردنةوةء رَيكخستني ثَيكهاتةكاني بزاظة 
نيشتمانييء نةتةوةييء رزطاريخوازةكان 
دي��ارة،  ثَيوة  ت���ةواوي  كاَلبوونةوةي 
يةكإيزييء  لة  تَيطةيشتن  تةنانةت 
كَي  هةَلوَيستييء  يةك  ثَيناسةكردنيء 
لَيكدانةوةء  دؤستء دوذمنيشة، جؤرةها 
ضةمكي جياواز لة خؤ دةطرن، يةكإيزيي 
كورد تةنيا بة حونجةكردني ضةند خاألء 
وةلَي  نايةتةدي،  داواكارييةك  رستةء 
ثاراستني  نةتةوةييء  رةسةني  كرؤكي 
بةرذةوةنديية باآلكاني تةنيا كؤَلةكةية كة 
دَلسؤزء  ئاراستة  رةوتء  هَيزء  هةموو 
كؤدةكاتةوة،  خؤي  ل��ةدةوري  جياكان 
شَيوازء  بة  كؤكردنةوةيه  ئةم  دةكرَيت 
رَيطةي جيا ئةنجام بدرَيتء طرنط نييةتء 
سةر  ناخاتة  طومان  كةس  لَيرةدا  ئاكامة،  
بة  اليةنَيك  هيض  ثةرؤشيي  دَلسؤزييء 
هةَلسةنطاندني  لَيكدانةوةء  ئةوةي  قةدةر 
كة  جومطانةي  ئةو  ببنة  دةبَيت  جياواز 
كؤي طشتيي لَييان بنيات دةنرَيت، جا ئةو 
بةرةي  لة  يا  بن،  دةسةآلتدا  لة  اليةنانة 
هاوبةندييةكة  مةخابن  ئؤثؤزسيؤن. 
شَيوازَيكي  بة  جومطانة  ئةو  نةيتواني 
دروستء رةواء طونجاو بة يةكةوة طرَي 

بدات. 
يا  سإينةوة،  هةر  روانطةيةوة  لةم 
يا ثةراوَيزكردني قورسايي  كةمكردنةوة، 
هةر اليةنَيك لة كوردستانء لةسةر ئاستي 
جةستةي  شةرعيةتي  ت��ةواوي  عَيراق 
نةتةوةيي لة سةرجةم ثرؤسةكان دةخاتة 
طومانةوةء تةنيا بة كؤي طشتيي قورسايي 
شةرعييةتة  ئ��ةو  الي��ةن��ةك��ان  ه��ةم��وو 

بةرجةستة دةكرَيتء بةردةوام دةبَيت.

بؤضــــوون
nawxo.rozhnama@yahoo.com

كورد لةبةردةم هَيزة 

ضاوكراوةكاني بةغدا دا
تائَيستا  هةرضةندة 
عَيراق  نوَيي  حكومةتي 
ث��َي��ك��ن��ةه��ات��ووة، ب��ةآلم 
بؤ  ئاماذةكان  سةرجةم 
ئةوة دةضن كة حكومةتي 
ئةو  عَيراقء  داهاتووي 
ه��َي��زو الي��ةن��ان��ةي كة 
مةيدان  هاتوونةتة  ئةمإؤ 
بةرامبةر  دةبن  ضاوتيذتر 
بة ثرسةكاني كوردو كَيشة 
ني  كا ة و ا ر د سَير َلثة هة
بةغدا،  هةولَيرو  نَيوان 
هَيزي  كورد  رابردوودا  لة  ئةطةر  ثَيودانطةي  بةو 
ئَيستادا  لة  بووبَيت،  عَيراق  ثةرلةماني  ناو  دووةمي 
كورد بووةتة هَيزي ضوارةمء هةر بإيارو ثرسَيك 
تَيدةثةإَيت،  بثةإَينن  تَيي  بيانةوَيت  هَيزانة  ئةو 
تةوافوقي  دةستوورو  كورديش  زةمانةتي  تةنيا 
هَيزانةدا  ئةو  لةبةردةم  هةردووكيان  كة  سياسيية 
هَيزة  ئةو  سةرجةمي  ثَيودانطةي  بةو  لةرزؤكن، 
زؤرةوة  تينَيكي  ط��وإو  بة  ئَيستا  كة  نوَييانةي 
كةمتر  هَيزَيكي  بة  راب��ردوودا  لة  دةرك��ةوت��وون 
ئةطةر  رةتدةكردةوة،  دةستووريان  ئَيستايان  لة 
كورد ثؤستة سيادييةكان بة زةمانةت بزانَيت، ئةوا 
ئةو  بةدةستهَينانةوةي  ئةطةري  ئةوةي  سةرةإاي 
ثؤستة كاريطةرانة بؤ كورد ئةستةمةى )هةرضةندة 
لةسةر  نةبوو  كاريطةرييةكيان  هيض  ثؤستانة  ئةو 
بةدةستهَيناني  كَيشةكانء  كردنةوةي  يةكاليى 
مافةكاني كورد(، بةآلم لة داهاتوودا ئةو ثؤستانةي 
تواناي  هَيزانةدا  ئةو  هةذمووني  لةبةردةم  كورد 
ثالنء  ئةو  رةتكردنةوةي  بإيارةكانء  ظيتؤكردني 
هةوآلنةيان نابَيت كة ضاوةإوان كراون، سةرجةمي 
بة  هَيزانة  ئةو  كة  دةضن،  ئةوة  بؤ  ئاماذةكانيش 
لة  ضونكة  مةيدان،  دَينةوة  نوَيوة  بةرنامةي  ثالنء 
رابردوودا بة كةمترين كورسيء هَيزةوة ثالنةكانيان 
دذ بة كورد جَيبةجَي دةكرد ئاخؤ لةمإؤدا كة هيض لة 
تَيإوانينةكانيان بةرامبةر بة كورد طؤإاني بةسةردا 
نةهاتووة بة دَلنياييشةوة ثَيطةي بةهَيزيان دةبَيت لة 
حكومةتء ثرؤسةي سياسيي نوَيدا، ديارة كة ثالنء 

ستراتيذيي تؤكمةيان دةبَيت بةرامبةر بة كورد.
لة  كورد  كارتي  ئايا  ئةوةية  طرنط  ثرسياري 
كورد  بةبَي  ئةوان  لةكاتَيكدا  دةبَيت  داهاتوودا ضي 
بةإَيوةبردني  بإيارةكانء  تَيثةإاندني  تواناي 
لةو  رَيطريي  دةتوانَيت  كورد  ئايا  هةية..  وآلتيان 
بإيارو ثالنانة بكات، كة دذ بة خواستةكاني كورد 
توانيويةتي  كورد  راب��ردوودا  لة  ئايا  دةدرَي��ن؟، 
دؤستي راستةقينة بؤ خؤي ثةيدا بكاتء لة رؤذة 
بكات؟... كورد  مافةكاني  لة  بةرطريي  سةختةكاندا 

دؤستايةتيان  س��ةري  بةرذةوةندييةكان  ي��ان 
خواردووةو نوَينةراني كورد لة بةغدا نةيانتوانيوة 
زةمينةيةكي لةبارو طونجاو بإةخسَيننء ثَيطةيةكي 
رابردوودا  لة  ئةوةي  داكوتن.  عَيراقدا  لة  بةهَيز 
نيية  ئةوةي  تواناي  كردوويةتي  بةغدا  لة  كورد 
بكات،  مسؤطةر  كورد  بؤ  راستةقينة  زةمانةتَيكي 
كورد  قةيرانةكاندا  هةموو  لة  ثَيودانطةي  بةو 
سفرةوة  خاَلي  لة  اليةنةكاندا  هَيزوو  لةطةأل 
سازشكةرة،  كورد  بةردةواميش  دةستثَيدةكاتء 
مةرجي  حكومةتةكاندا  هةموو  ثَيكهَيناني  لة  كورد 
دووب��ارةي  داواكاريي  ليستَيك  جَيبةجَيكردني 
قةيرانةكان  لة  دةرض��وون  تا  ئةوانيش  هةيةو 
سةرجةم ئةو مةرجء داواكارييانةيان قبووَلة دواتر 
كورديش  دةخ��ةنء  ثشتطوَيي  بيانوو  دةي��ان  بة 
ئةو جؤرة  دةوري  بة  دةبَيت، سووإانةوة  بَيدةنط 
ئومَيد  بَي  ديبلؤماسييةتةي كورد شةقامي كوردي 
بتوانَيت  ك��ورد  سةركردايةتي  ب��ةوةي  دةك��ات 
بكات،  مسؤطةر  كورد  بؤ  راستةقينة  زةمانةتَيكي 
بةغدايةكدا  بونيادناني  لة  بةشداربَيت  تؤ  ناكرَيت 
بؤسةدا  لة  بةردةوام  كةسايةتي  هَيزوو  دنيايةك 
بنء دذايةتي بةرذةوةندييةكاني كورد بكةن.. بةآلم 
هَيزانةي  ئةو  كَي  ئةوةية  طرنط  ثرسياري  لَيرةدا 
ئةجَينداي دةرةوة،  بة كورد  بةرامبةر  بوغزاندووة 
ياخود مامةَلةي وشكء هةميشة بة ضاوي دوذمن 
ثرؤسةي  لةدواي  ئايا  هَيزانة،  ئةو  تةماشاكردني 
ديالؤطء  جؤرة  هيض  كورد  عَيراقةوة  ئازاديي 
سةرنجي  راكَيشاني  بؤ  كردووة  زةمينةسازييةكي 
لة  كورد  حيزبيانةي  مامةَلةي  ئايا  هَيزانة؟،  ئةو 
بةغدا هؤكارَيك نةبووة بؤ بوغزاندني ئةو هَيزانة؟

بؤ  دوذمن  ناحةزو  درووستكردني  بةردةوام 
نيية..  هَيزانة  ئةو  درووستكردني  هؤكاري  كورد 
عَيراقي  لة  كورد  كاركردني  ستراتيذي  لَيرةشةوة 
ثالنانة  هَيزو  ئةو  رووبةإووي  ضييةء ضؤن  نوَيدا 
ئةنجومةني  سياسييء  ثرؤسةي  لة  دةبَيتةوة 
هَيزانةي  لةو  ذمارةيةك  كة  عَيراقدا،  نوَينةراني 
ياريكةري  دةزان��َي��ت  خ��ؤي  دوذمني  بة  ك��ورد 
ثرؤسةي  نوَينةرانء  ئةنجومةني  ناو  سةرةكيي 

سياسيي عَيراقن؟!!.

محةمةدرةئوف
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دَلشادحافز

ضياعةباس



ضاث: ضاثخانةى زةرطةتة  07480412369 - 07480412368 - 3190519

كشانةوةكةى بزووتنةوةي طؤأان
نةريتي  لةسةر  كوردستاندا  هةرَيمي  لة  فةرمانإةوا  حيزبي  هةردوو  لةبةرئةوةي 
ديموكراسيء رَيزطرتني بةرامبةر دانةمةزراون، لةبةر ئةوةي مَيذووي شةإو شؤإء 
لة مَيذووي هةنطاونانيان بةرةو ديموكراسيء كرانةوةء  ثَيكدادانةكانيان زؤر زياترة 
رَيزطرتني ئةواني دي... بؤية ئاسايية كة طوَي بة داواكاريي هيض اليةنَيك نةدةن، ئاسايية 
لة هةرَيمدا  ئةمان  هَيزي زؤرينةء كةمينة خؤيان بسةثَينن، طةورةيي  بنةماي  لةسةر 
شتَيكةء لةسةر ئاستي عَيراقيش شتَيكي تر، لةسةر ئاستي هةرَيم دةبَيت هةموو هَيزةكان 
طوَيإايةألء راييكةري بةرذةوةندييةكاني ئةوان بن، دةبَيت هةموو ئةو شتانةي سوودء 

بةرذةوةنديي ئةواني تَيداية جَيبةجَي بكرَيت، نابَيت بير لة ضاكسازييةكي سياسييء ئيدارييء ياسايي بكرَيتةوة، 
كة بشَيت باآلنسي هَيزي نَيوان يةكَيتيء ثارتي بطؤإَيت، يان ببَيتة بنةمايةك بؤ فةرمانإةوايةتي مةدةنيء 

ديموكراسي.
طةورةيي ئةم دوو هَيزة يةكسان نيية بة طةورةيي بنكة جةماوةرييةكةيان، تواناي ئةم دوو هَيزة يةكسان 
نيية بةو دةنطانةي بةدةستيان هَيناوة، جةختكردنيان لةسةر بةرذةوةنديية باآلكاني نةتةوة يةكسان نيية بة 
سياسةتي ئاشكراء ذَيربةذَيريان، ئةم دوو هَيزة لة هةموو شوَينَيكي دونياء عَيراق باسي ديموكراسيء تةوافوق 
دةكةن تةنيا لة كوردستان نةبَيت، لة هةموو شوَينَيك ثَييان باشة رَيزء حساب بؤ كةمينة بكرَيت، تةنيا لة 
كوردستان نةبَيت، ئةم دوو هَيزة ثَيكةوة بة ئةندازةيةك بةرذةوةندييةكانيان تَيكآلوبووة، كة لة يةك حيزب 
دةضن، ئةطةرضي جياوازييةكانيان لة ئاستي نةبووداية، بةآلم ستراتيذي بةرذةوةندييةكاني هةريةكةيان بةجيا، 
لة رووي دةسةآلتء سامانء كؤنترؤَلكردني ئيدارةي كوردستانةوة، ئَيجطار ناكؤك دَيتةوة لةطةأل يةكتردا، 
بة ضةشنَيك هةر هةنطاوَيك لةاليةن هةر هَيزَيكيانةوة بنرَيت، وةك طومانء هةوَلدان بؤ تَيكداني رَيككةوتنة 

ستراتيذييةكةي نَيوانيان تةماشا دةكرَيت.
يةكَيتيء ثارتي ئةو هَيزانةيان دةوَيت كة طوَيإايةَلن، ئةو هاوثةيمانةيان دةوَيت، كة بةردةوام بَلَيت، بةَلَي، 
ئةم  لؤذيكي  بكات،  دابين  ئةوان  طشتيي  سياسةتي  بةرذةوةندييء  ثؤستء  ئةوةبَيت  كاري  هاوثةيمانَيك 

طوَيإايةَليء ثاراستني بةرذةوةنديية الي ئةم دوو هَيزة بريتيية لة بنةماي هاوثةيمانيي بةستن.
دوايةمين هاوثةيمانيي كة لةنَيوان هَيزة كوردييةكاندا بةسترا بة ناوي ئيئتيالفي فراكسيؤنة كوردستانييةكان، 
وا دةردةكةوت هاوثةيمانيةتَيك بوو لةسةر بنةماي بةرذةوةنديي باآلي كورد لة بةغدا دامةزرابَيت، ماَلي كورد 
لة بةغدا ماَلَيك بوو، لة كوردستانيش ماَلَيكي تر، لة بةغدا دةبوو ئةنداماني ناو فراكسيؤنةكة تةباء يةكإيزء 
بَي كَيشةبنء كار بكةن بؤ بةدةستهَيناني كؤمةَلَيك دةستكةوت، بةآلم لة كوردستان هةرضي دةروازة هةبوو 
بة رووي ئؤثؤزسيؤندا داخرابوو، دذايةتيكردني ئؤثؤزسيؤن طةيشتبووة ئاستَيك، ئةستةم دةهاتة بةرضاو 
ئةم هَيزانة بتوانن ثَيكةوة هةَلبكةن، ئؤثؤزسيؤن ئةطةرضي هَيزَيكي كاراء فيطةرَيكي طةورةية لةسةر ئاستي 
كوردستانء لةنَيو هؤَلي ثةرلةماندا، بةآلم ضي كار بؤ ئةوة دةكرَيت لة رَيطةي ياساء دةستوورةوة ئةم دوو 
هَيزة بؤ هةتا هةتاية بة شةراكةت فةرمانإةوايةتي كوردستان بكةن، لة بةغدا داواي برايةتيء لة كوردستان 
دذايةتي، لة بةغدا ثَيكةوة هةوَلدان بؤ دابينكردني ثؤست بؤ بةرثرسة حيزبييةكاني ئةم دوو ثارتة، لة كوردستان 
لة  كةمينة،  رَيزطرتني  تةوافوقء  داواكردني  بةغدا  لة  ثؤستةكانيان،  لة  ئؤثؤزسيؤن  اليةنطراني  دةركردني 
كوردستان سةثاندني زؤرينة، لة بةغدا ثابةندبوون بة دةستوورء رَيساكان، لة كوردستان كاركردن بة هَيزء 
دوور لة ياساء دةستوور... ئةوةي لةم هاوكَيشة نا هاوسةنطةي نَيوان بةغداء هةولَير دةبيندرَيت، ئةوةية كة 
دوو هَيزة فةرمانإةواكةي كوردستان بة ديدَيكي زؤر ساويلكانة سياسةت دةكةن، ديدَيك ثَييواية؛ هةموو شتَيك 
وةك لقء مةَلبةندةكانيان دةتوانرَيت كؤنترؤأل بكرَيت، ديدَيك باوةإي واية هةموو كارء بإيارَيك دةكرَيت لة 

رَيطةي هَيزء سياسةتي زؤرينةء كةمينةوة ئةنجامبدرَيت.
لةم روانطةيةوة كشانةوةكةى بزووتنةوةي طؤإان بإيارَيكي سياسييء ئةخالقيء ئةقآلنيية، بإيارَيكة لةو 
هَيزة ئؤثؤزسيؤنانةوة سةرضاوة دةطرَيت، كة كؤي جومطة سةرةكييةكاني سياسةت ثَيكةوة دةبةستَيتةوة، 
بإيارَيكة لةسةر بنةماي رَيزطرتنء وةكيةكي نَيوان هَيزةكان، طةر بزووتنةوةي طؤإان ئةو بإيارةي نةداية، رةنطة 
بكةوتايةتة نَيو جةبري بةرذةوةنديية نةخوازراوةكان، واتة دةبووة بزووتنةوةيةك كة ئامانجء خواستةكاني 

بريتيي دةبوو لة ثاراستني بةرذةوةنديي بزووتنةوةكةء خؤهةَلواسين بة هَيزة دةسةآلتدارةكاندا.
ئةوةي طؤإان ئةنجاميدا بريتيية لة طةإاندنةوةي حورمةت بؤ بإيارء بةشداريي سياسييء شةراكةتء 

رَيزطرتني بةرامبةر، بةم كشانةوةية بزووتنةوةي طؤإان دةيان هةنطاو بةرةو ثَيشةوة هةنطاوي نا.
* سةرنووسةري طؤظاري رؤشنطةري

مةريوان عةلي*

ريـــكـــالم
info.rozhnama@gmail.com
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ِراطةياندنى ثرؤذة
ئاطادارييةك بؤطشت وةبةرهَينةران و سةرمايةطوزارانى خؤماَلى و بيانى

لة درَيذةى هةوَل و ضاالكييةكانى حكومةتى هةرَيمى كوردستان و لة ذَير ضاودَيرى بةِرَيوبةرايةتى 
طشتى وةبةرهَينانى سلَيمانى كار كراوة بؤ ساغكردنةوة و تةرخانكردنى ضةندين ثارضة زةوى لة 
قةزاى دوكان بةمةبةستى ئامادةكردنيان بؤ ثرؤذةى طةشتيارى بة جؤرَيك كة ئةو ثرؤذانة ببنة 

زياتر ئاوةدانى و طةشةثَيدانى ناوضةكة و ِراكَيشانى طةشتياران لة ناوةوة و دةرةوةى هةرَيمى 
كوردستان .

لة ئَيستادا بةِرَيوبةرايةتى طشتى وةبةرهَينانى سلَيمانى ضةندين ثارضة زةوى لة شارؤضكةى دوكان 
ئامادةية بةمةبةستى ئةنجامدانى ثرؤذةى طةشتيارى لة ناوضةكةدا ئةو زةوييانةش دابةش بوون 

بةسةر طشت ناوضةكانى شارؤضكةكةدا . 
هةر وةبةرهَينةر و سةرمايةطوزارَيكى بةِرَيز دةيةوَيت بةشدارى بكات لة ئةنجامدانى ثرؤذةى 
طةشتيارى لة شارؤضكةى دوكان ، لةماوةى )15( ِرؤذ لة بةروارى باَلوكردنةوةى ئةم ئاطاداريية 

داواكارى خؤى بة نامةيةكى ِرةسمى ثَيشكةش بكات بة بةِرَيوبةرايةتى طشتى وةبةرهَينانى سلَيمانى  
ثاش طةيشتنى نامةكان و ووردبوونةوة لَييان، داواتان لَيدةكرَيت كة ثرؤثؤزةَلى ثرؤذةكة ثَيشكةش 

بكةن .
بؤ زانيارى ئةو بةِرَيزانةى كة دةيانةوَيت بةشدارى لةم ثرؤذةيةدا بكةن فةرمانطةكةمان ِرةضاوى 

ئةم ثَيوةرانةى خوارةوة دةكات لة وةرطرتنى ثرؤذةكاندا:
1. ثرؤفايلى كؤمثانياكة .

2. كارةكانى ثَيشترى لة بوارى طةشتياريدا.
3. هَينانى براندى كؤمثانياى جيهانى لة بوارى طةشتياريدا .

4. تواناى دارايى ثَيشكةشكارى ثرؤذة .
بؤ هةر ثرسيار و روونكردنةوةيةك لةسةر وردةكارى ئةم ثرؤذةية ثةيوةندى بكرَيت بة 

بةإَيوةبةرى طشتى وةبةرهَينانى سلَيمانى لةسةر ئةم ئةدرةسة:

فةرمان غريب سعيد
بةِرَيوةبةرى طشتى وةبةرهَينانى سلَيمانى )بةوةكالةت(

ذمارةى مؤبايل : 009647701570577
farman200511@yahoo.com: ئيمةيل

ى نوآ
اوة

وكر
بآل


