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لة دوو نامةدا زيندانييةكانى هةولَيرء سلَيمانى 
داوادةكةن ئةشكةنجةدان رابطيرَيت

تايبةت بة رؤذنامة

بةنديخانةى  زيندانييةكانى 
بةنديخانةى  هةولَيرء  محةتةى 
لة  سلَيمانى  سةالمى  مةعةسكةر 
راطرتنى  داواى  نامةى جياوازدا  دوو 
ئةشكةنجةدانى دةروونيىء جةستةيى 
دةكةنء رووداوةكانى خؤ خنكاندنى 

ضةند زيندانييةك ئاشكرا دةكةن.
زيندانييةك   2010/11/3 شةوى 
ئيسماعيل،  سلَيمان  مةروان  ناوى  بة 
لة  ثَيشتر  كة  س��األ،   )23( تةمةن 
بووة،  ئاسايش  هةولَير  بازطةكانى 
هةولَير  محةتةى  بةنديخانةى  لةناو 
خنكاند،  خؤي  ب��ةرى  جلةكانى  بة 
ئةم  هةولَيريش  محةتةى  زيندانييانى 
ديكةى  رووداوَيكى  ضةند  رووداوةء 
راى  بؤ  نامةيةكدا  لة  جؤرةش  لةم 
مرؤظ  مافى  داكؤكيكارانى  طشتيىء 

ئاشكرا دةكةن.
دةست  كؤثييةكى  كة  نامةكةدا  لة 
رؤذنامة كةوتووة، باس لةوة كراوة؛ 
»ثاش ئةوةى مةروان، لةطةأل كةسَيكى 

ديكةى ناو بةنديخانةدا شةإ دةكات، 
تاكةكةسيي  ذوورى  لة  هؤيةوة  بةم 
زؤر  ئازارَيكى  دةك��رَي��تء  زيندان 
بة  لَيدةكات  واى  ئةمةش  دةدرَي��ت، 

كراسةكةى بةرى، خؤى بخنكَينَيت«.
لة ئَيستاشدا وةزارةتى كاروبارى 
بؤ  ثَيكهَيناوة  ليذنةيةكى  كؤمةآليةتى 
خؤكوشتنى  دةرب��ارةى  لَيكؤَلينةوة 

مةروان.
ب��ةإَي��وةب��ةرى  خ��در،  ئةحمةد 
هةولَيرء  كؤمةآليةتى  ضاكسازيى 
وتى:  رؤذنامة  بؤ  ليذنةكة  سةرؤكى 
خؤكوشتنى  دةربارةى  ليذنةيةكمان 
بةنديخانةى  ب��ةن��دك��راوةى  ئ��ةم 
هةولَير  ط��ةوران��ى  ض��اك��س��ازي��ى 
دةربارةى  لَيكؤَلينةوة  بؤ  ثَيكهَيناوة، 
ضةند  ليذنةكةش  خؤكوشتنةكةى، 
بةشدارن،  تَييدا  ياسايي  كةسَيكى 
ئةو  بانطى  لَيكؤَلينةوة  بؤ  هةروةها 
لةطةَليدا  كة  ك��ردووة،  كةسانةمان 
دةركةوتنى  بة  بةنديخانة،  لة  ذياون 
هةر ئةنجامَيكيش بآلوي دةكةينةوة«.
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هةستيار قادر 

لة دوايين هةَلوَيستياندا فراكسيؤنة كوردستانييةكان نةرمييان لة 
ئةو  بؤ  ئةمريكاش  لَيثرسراوانى  نواندووةء  داوادا  بةرامبةر هةندَيك 

مةبةستة فشاريان كردووة.
سياسيية  اليةنة  حيزبء  يةكشةممةى  رؤذى  كؤبوونةوةى  لة 
كوردستانييةكاندا لة هةولَير، كة طفتوطؤ لة بارةى ثَيكهَينانى حكومةتى 
عَيراق كرا، مةسعود بارزانى، سةرؤكى هةرَيمى كوردستان وتوويةتى؛ 
ثؤستى سةرؤك كؤمار بؤ كورد هَيَلى سوور نيية، ئةمة لةكاتَيكداية 
كة ثَيشتر لةاليةن يةكَيتىء ثارتييةوة زؤر جةخت لةسةر ئةو ثؤستة 

كراوةتةوة.  
رؤذنامةى  بة  عَيراقيية،  ليستى  ئةندامى  جةربو،  نةبيل  هاوكات، 
هةبَيتء  رَيككةوتن  ثَيكهَينانى حكومةت،  لةسةر  »ثَيويستة  راطةياند: 
ليستى  بةر  كؤمار  سةرؤك  ثؤستى  رَيككةوتنانةدا  لةو  ثَيدةضَيت 

عَيراقيية بكةوَيت«.
لة ماوةى ضةند رؤذى رابردوودا لَيثرسراوة باآلكانى ئةمريكا بة 
كردووةء  كوردستانةوة  هةرَيمى  سةرؤكى  بة  ثةيوةندييان  جياجيا 
مةحمود عوسمان، ئةندامى ثةرلةمانى عَيراق رايطةياندووة؛ ئةمريكا 
فشارى خستووةتة سةر كورد بؤ نةرميى نواندن لة دانوستانةكاندا، 
هاوكات ثَيرَيش وةزيرى دةرةوةى توركيا، هاتة هةرَيمى كوردستانء 

رايطةياند: بؤ ثرسى ثَيكهَينانى حكومةتى عَيراق هاتووة.
  لة لَيدوانَيكيدا بؤ ذمارةى دوَينَيى رؤذنامةى شةرقولئةوسةت، 
كة  كرد؛  ئاشكراي  عَيراقيية،  ئيئتيالفى  سةركردةى  موتَلةطى،  ساَلح 
كوردةكان، نةرمن بةرامبةر بة ثؤستى سةرؤك كؤمارء ئةوة بة هةند 
وةردةطرن، كة عَيراقيية )91( كورسى هةيةو شياوى ئةوةية كة ثؤستى 
سةرؤك كؤمار وةربطرَيت، وتيشى: »هةوَلى هةرَيميىء نَيودةوَلةتيى 
هةية بؤ قةناعةتثَيكردنى كورد بؤ دةستبةردابوون لة ثؤستى سةرؤك 

كؤمارء بةوةش سةرؤكى ثةرلةمان بؤ كورد دةبَيت«.

دلَير عةبدولخالق

ط��ؤإان  ك��ش��ان��ةوةى  دواى 
ل���ة ئ��ي��ئ��ت��ي��الف��ى ف��راك��س��ي��ؤن��ة 
دوو  لة  ثاشان  كوردستانييةكان، 
دةسةآلتء  نَيوان  كؤبوونةوةي 
ط�����ؤإان، ه�����ةردووال ل��ةس��ةر 
هةَلبذاردنةكانى  كؤمسيؤنى 
ضاكسازيى  ث���رؤذةى  ه��ةرَي��مء 
هاوبةش،  رَيككةوتنَيكى  طةيشتنة 
ئيمزانةكراويي  بة  تائَيستا  بةآلم 

ماوةتةوة.
هاوبةشةكةى  راطةياندراوة 
كؤمةَلى  ء  يةكطرتوو  ط��ؤإانء 
ئيسالميى لة )9ى تشرينى يةكةمى 
2010( لة بةرامبةر ثةراوَيزخستنى 

ثةرلةمانى  ل��ة  ئ��ؤث��ؤزس��ي��ؤن 
يةكةمجار  بؤ  كة  بوو،  كوردستان 
ئيئتيالفى  لة  كشانةوة  »هةإةشةى 
فراكسيؤنة كوردستانييةكان« كردو 
نةكردنى  جَيبةجَي  بةهؤى  دواتر 
كة  هةرَيم،  ضاكسازيى  ث��رؤذةى 
بزووتنةوةي  مانطة  سَي  ماوةي 
طؤإان ثَيشكةشي كردووة، رؤذي 
طؤإان  بزووتنةوةى   2010/10/29

لة ئيئتيالفةكة كشايةوة.
ناو  بؤ  طؤإان  طةإانةوةى  بؤ 
راب��ردوو  هةفتةى  ئيئتيالفةكة، 
ئاستى  لةسةر  كؤبوونةوة  دوو 
طؤإان  دةس��ةآلتء  لةنَيوان  باآل 
ه��ةردووال  تَييدا  ب��ةإَي��وةض��ووة، 
هاوبةش  ئةنجامى  طةيشتوونةتة 

ث���رؤذةى  جَيبةجَيكردنى  ب��ؤ 
دواخستنى  هةرَيمء  ضاكسازيى 
ياساى دةستةى باآلى كؤمسيؤنى 
دواى  بؤ  هةرَيم  هةَلبذاردنةكانى 

ثارَيزطاكان. هةَلبذاردنى 
لة  ب���اآل  س��ةرض��اوةي��ةك��ى 
بزووتنةوةى طؤإان بة رؤذنامةى 
»لة دوو كؤبوونةوةكةى  راطةياند: 
لةنَيوان  ئيجابيى  اليةنى  ثَيشتر، 
تايبةت  بة  هةبووة،  ال  ه��ةردوو 
ئَيمة  ك��ؤب��وون��ةوةك��ان  دواى 
ئاراستةكردن  وةرةقةيةكمان 
كة  هاتوون  خاآلنة  ئةو  تَييدا  كة 
ئةوانيش  رَيككةوتووينء  لةسةرى 
وةرةقةكةيان  بةدةستكارييةوة 
كاتَيك  هةر  ناردووةتةوة.  ئَيمة  بؤ 

ئةوا  م��ؤرك��را،  رَيككةوتنة  ئ��ةو 
ئاشكرادةكرَيتء  طشتى  راي  بؤ 

بآلودةكرَيتةوة«.
دواكةوتنى  هؤكارى  بارةى  لة 
س��ةرض��اوةك��ة  رَيككةوتنةكة، 
ضاوةإَيى  ك��رد؛  ب��ةوة  ئاماذةى 
وةآلمى اليةنى دةسةآلتن. وتيشى: 
»ئَيمة لةناو فراكسيؤن بين، يان لة 
دةرةوةى، بؤ ثرسة نةتةوةييةكان 
نةطؤِرى  ئيجابيىء  هةَلوَيستى 
رووةوة  ل��ةو  ه��ةي��ةء  خ��ؤم��ان 
دةبينء  ترةوة  اليةنةكانى  لةثَيش 
ئيئتيالفة  ل��ةو  ك��ش��ان��ةوةم��ان 
سةر  ناكاتة  سلبيى  كاريطةريى 

نةتةوةييةكانمان«. هةَلوَيستة 
بؤ...ل2

رؤذنامة

حاكم  )دووش��ةم��م��ة(  دوَي��ن��َي 
ثةرلةمانتاري  ئةمين  محةمةد  رزطار 
نامةي  كوردستانيي  فراكسيؤني 
بة  ثَيشكةش  دةستلةكاركَيشانةوةي 
كوردستان  ثةرلةماني  سةرؤكايةتي 

كرد.
لة لَيدوانَيكيدا بؤ رؤذنامة، حاكم رزطار 
محةمةد هةواَلةكةي ثشتِراستكردةوةو 
»دةستلةكاركَيشانةوةكةم  وت��ي: 
ئامادةنةبوو  بةآلم  ثَيشكةشكردووة«، 
هيض زانيارييةك سةبارةت بةهؤكارةكاني 

دةستلةكاركَيشانةوةكةي ئاشكرابكات.
يةكةم  ئةمين،  محةمةد  رزط��ار 
تاوانةكاني  باآلي  دادط��اي  دادوةري 

عَيراق بوو كة لةدواي ساَلي 2003وة بؤ 
بةعسي  رذَيمي  دادطاييكردني سةراني 
كاريشي  يةكةم  ثَيكهَينرا،  لةناوضوو 
دادطاييكردني سةدام حسَينء سةراني 
تاواني  لةسةر  ب��وو  بةعس  ديكةي 

دوجةيل.
دةستلةكاركَيشانةوةي  دواي 
ل��ة دادط�����اي ب���اآلي ت��اوان��ةك��ان،  
)2009/7/25(دا  لةهةَلبذاردنةكةي 
كوردستانيي  ليستي  لةضوارضَيوةي 
كوردستانء  ثةرلةماني  بؤ  كانديدكرا 
وةك  ه��ةَل��ب��ذاردن��ي��ش��ي  دواي 
لَيدوانة  لة  ضةندجارَيك  ثةرلةمانتار 
بة  ئ��ام��اذةي  رؤذنامةوانييةكانيدا 
ئةطةر  كردبوو،  دةستلةكاركَيشانةوةي 

كارةكان بةويستي خؤي بةإَيوةنةضن.

فراكسيؤنة كوردستانييةكان 
تةنازول دةكةن

رَيككةوتنى دةسةآلتء طؤأان بَي ئيمزاكردن دةميَنيَتةوة

حاكم رزطار دةستي لةكاركَيشايةوة

هةموو شتَيك

 لة بارةى ثَينجوَينةوة

دؤسيةيةك لةبارةى )كؤمةَلطةى ئازاد(

رؤذنامة رؤذَيك ثَيشدةكةوَيت
بةبؤنةي هاتني جةذنى قورباني ثيرؤزةوة 

ذمارةى داهاتووى رؤذنامة 
رؤذي )دووشةممة( بآلودةبَيتةوة.



راثؤرتي: كوردة جةمال

ت���ا ئ��َي��س��ت��ا، )489(ن����ان����ب����إاو 
كارةكانيانء  سةر  نةطةإَينراونةتةوة 
قةرةبووى  طةإَينراونةتةوة،  كة  ئةوانةش 
مووضةى ئةو ماوةيةيان بؤ خةرج نةكراوة 

كة دةركراون.
هةَلبذاردنةكان  بةإَيوةضووني  لةثَيش 
لة )2009/7/25(، زياتر لة )2(هةزار كةس 
لة ئةندامء اليةنطرانى فراكسيؤنى طؤإان، 
»طؤإان«  بة  دةنطيان  ئةوةى  ثاساوى  بة 
حكومييةكانيان  ك��ارة  ل��ةس��ةر  داوة، 
دةركرانء نانبإاوكران، سةرؤكى هةرَيمء 
سةرؤكى حكومةت ئاماذةيان بة نةهَيشتنى 
طةإانةوةو  بةَلَينى  كردو  سياسيى  سزاى 
كةسانةيان  ئ��ةو  ق��ةرةب��ووك��ردن��ةوةى 
وةك  بإيارة  ئةو  ئَيستا  تا  بةآلم  دةركرد، 
ئةو  بةشَيكى  نةكراوةو  جَيبةجآ  خؤى 

ئةوانةى  نةطةإَينراونةتةوةو  كةسانة 
تريش قةرةبوو نةكراونةتةوة.

نَيوان  رَيكخةرى  ئةحمةد،  ثةيام 
هةرَيم  حكومةتى  ط��ؤإانء  فراكسيؤنى 
لةوة  ب��اس  نانبإاوةكان،  كَيشةى  بؤ 
سآ  هةر  داوةت��ة  راثؤرتيان  كة  دةك��ات، 
بؤئةوةى  هةرَيم،  سةرؤكايةتييةكةى 
دواى  بكرَيتةوة  نانبإاوانة  ئةو  قةرةبووى 
ثةرلةمانى  هةروةها  طةإاندنةوةيان، 
ئةنجومةنى  بؤ  نووسراوى  كوردستان 
وةزيران كردووة بؤ طةإاندنةوةى ئةوانةى 
قةرةبووكردنةوةى  نةطةإَينراونةتةوةو 

ئةوكةسانةش كة طةإَينراونةتةوة.
ئاشكراكرد:  رؤذنامة  بؤ  ئةوةشي 
ديوانى  داوةت��ة  راثؤرتَيكمان  »دواج��ار 
ئةنجومةنى  ه��ةرَي��مء  سةرؤكايةتيى 
وةزيرانء بة خاأل باسمان كردووة كة لةو 
)489( كراون،  نانبإاو  كةسةى  )2(هةزار 

ئةوانيش  كة  نةطةإَينراوةتةوة،  كةسيان 
وةزارةتى  كارمةندانى  راوَيذكارةكانء 
ن��ةوتء  دارس��ت��انء  ثؤليسى  ن��اوخ��ؤو 
ثارتين،  )114(كةسةكةى الى  ثَيشمةرطةء 
كةسيان  كة  وةرطرتووة  تةواومان  بةَلَينى 
بطةإَينرَينةوةو  هةموويان  نةمَينَيتةوةو 

قةرةبووش بكرَينةوة«.

لةبارةى هؤكارى قةرةبوونةكردنةوةى 
بإيارةكة  دواى  كة  نانبإاوانةى  ئ��ةو 
ثةيوةندييان بة كارةكانيانةوة كردووةتةوة، 
دانيشتنمان  »يةكةم  وتى:  ئةحمةد،  ثةيام 
باسى  ح��ك��وم��ةت،  س��ةرؤك��ى  ل��ةط��ةأل 
كرد،  قةرةبووكردنةوةمان  طةإاندنةوةو 
بطةإَينةوة  هةموويان  خرايةإوو،  ئةوة 
كَيشةكة  رةنطة  بكرَينةوة،  قةرةبوو  ئينجا 
بكرَيت  ئةوةبَيتء ضاوةإوان  لةسةر  هةر 
هةموويان بطةإَينرَينةوة سةر كارةكانيان 
ئينجا  دةربكةوَيت،  رَيذةكة  بؤئةوةى 
هيض  جطةلةوةش  بكرَينةوة،  قةرةبوو 
قةرةبوونةكردنةوةيان،  بؤ  نيية  هؤكارَيك 
ضونكة ئةوة دامةزراندن نييةء طةإانةوةية، 
واتة مووضةكانيان ماوةو نةفةوتاوة، بؤية 

دةبَيت قةرةبوو بكرَينةوة«.
نانبإاوةكانة،  نيطةرانيى  جَيى  ئةوةى 
لةسةر  بوو  دةركردنيان  بإيارى  خَيرايى 

كارةكانيان، بةآلم بإيارى طةإاندنةوةيان 
بؤ  كَيشةى  جَيبةجَيدةكرَيتء  خاويى  بة 

دروستدةكرَيت.
رَيكخةرةكةى  ل��ةوب��ارةي��ةش��ةوة   
وتى:  حكومةت،  ط��ؤإانء  فراكسيؤنى 
»مانةوةى دوو ئيدارةيى كاريطةريى هةية 
ئةو  نةطةإاندنةوةى  دواكةوتنء  لةسةر 
كةسانة، بةتايبةت لة وةزارةتى ناوخؤ، جطة 
لةوةش ثةيوةست نةبوونى بةرثرسةكانى 
س��ةرةوة،  بإيارةكانى  بة  خ��وارةوةي��ة 
ضونكة سةرؤكى هةرَيم فةرمانى كردووة 
هةروةها  نانبإاوةكانء  طةإاندنةوةى  بة 
نووسراوى رةسميى بة ئيمزاى سةرؤكى 
دةرض��ووة،  ناوخؤ  وةزي��رى  حكومةتء 
ئةو  بةشَيكى  كة  لةوةداية  كَيشةكة  بةآلم 
بة  نين  ثةيوةست  خوارةوة  بةرثرسانةى 
بةثَيى  خؤيانةوةو  سةروو  بإيارةكانى 

ميزاجى خؤيان كارةكان دةكةن«.

بةدواداضووني: ئاكام ئةبوبةكر

تَيبينيي  خانةي  ضةكدار  ذمارةيةك 
دةكةن  كؤنترؤأل  سلَيماني  نةوجةواناني 
بة مةبةستي بردنة دةرةوةي راطيراوَيكء 
تائَيستا هيض كام لةو ضةكدارانة لةاليةن 

ثؤليسةوة دةستطير نةكراون.
ضةكدار،  ذمارةيةك   )11/5( شةوي 
ك��ة س��ةر ب��ة ب��ن��ةم��اَل��ةي��ةك ب��وونء 
بة  بووة  زياتر  كةس   )30( لة  ذمارةيان 
مةبةستي دةركردني راطيراوَيكي تةمةن 
سةرخانةي  هةَلدةكوتنة  ساَلة،   )16(
ضةككردني  دواي  نةوجةوانانء  تَيبينيي 
خانةكةو  كؤنترؤَلكردني  ثاسةوانةكانء 
راط��ي��راوةك��انء  س��ةرج��ةم  ثشكنيني 
مةبةستيان  ك��ةس��ي  ئ���ةوةي  دواي 
دةس��ت��ن��ةك��ةوت��ووة، خ��ان��ةك��ةي��ان 
ضةكء  ذم��ارةي��ةك  بةجَيهَيشتووةو 
بةشةكةشيان  ثاسةواناني  مؤبايلي 

لةطةأل خؤياندا بردووة.
لة خانةكة  راطيراوَيك، كة ئةو شةوة 
»نزيكةي  وت:  رؤذن��ام��ةى  بة  ب��ووة، 
دةنطَي  دةنطة  نيوةشةو  يةكي  سةعات 
دروست بوو، دواتر )10( كةسي ضةكدار 
هةستاندء  ئَيمةيان  ذوورةوةو  هاتنة 
كرد  ترس  بة  هةستمان  زؤر  رؤيشتن، 
لةوةي مةبةستيان بردني ئَيمةبَيتء ئةو 

شةوة تا بةياني نةخةوتين«.
هةَليانكوتابووة  كة  ضةكدارانةي  ئةو 
كة  رايانطةياندبوو؛  سةرخانةكة، 
ت��ي��رؤري��س��ت ن��ي��نء ه��ي��ض ك��ارَي��ك��ي 
مةبةستيان  تةنيا  ناكةن،  ئاذاوةطَيإيي 
كَيشةيةكي  ك��ة  ك��ةس��َي��ك��ة  ب��ردن��ي 
كةسَيكي  هةيةو  لةطةَليدا  كؤمةآليةتييان 

بنةماَلةكةي ئةواني كوشتووة.

هَيمن  رووداوةك��ةش،  بة  سةبارةت 
خانةى  لَيثرسراوى  مةحمود،  عوسمان 
رؤذنامةى  بة  نةوجةوانان  تَيبينيى 
راطةياند: »هؤكاري كَيشةكة، كؤمةآليةتي 
خ��ان��ةوادةى  ئ���ةوةى  دواى  ب���ووةو 
بكوذةيةكةيان  وايانزانيوة  كوذاوةكة 
ض��ةك��دار   )35( ن��زي��ك��ةي  ل��َي��رةي��ة، 
بة  بةشةكةمان،  سةر  هةَليانكووتاوةتة 
ئةو  هاتوونء  تؤَلةكردنةوة  مةبةستى 
شةوةش بة سوودوةرطرتن لة نةبووني 
لة  بةشةكةشمان  ه��ةروةه��ا  سياجء 
ياريطةية،  تةنيشتمان  ناوماَلةكاندايةو 
ثشتةوةى  ثاسةوانى  ئ��ةوةي  ث��اش 

بيناكةيان ضةككردووة، دواتر ثاسةوانى 
دوات��ر  ض��ةك��ك��ردوةو  ثرسطةشيان 
ضةككردووةء  ئَيشكطريشيان  ئةفسةرى 
ضوونةتة  بةشةكةوةء  ناو  هاتوونةتة 
هؤَلَيكيان  دةرطاي  راطيراوةكانء  هؤَلى 

ئةوةى  دواى  ئ��������ةو شكاندووة، 
مةبةستيان  بووة، الي راط��ي��راوةي 
رؤيشتوون  نةبووة،  و ئَيمة  و د (
ك����آش����ي����ن����ك����ؤفء 
دةمانضةيةكء دوو مؤبايل( 

يان بردووة. 
بؤ  ئةوةشي 

رؤذنامة ئاشكرا كرد: »دوو ساأل دةبَيت 
وةزارةت  بةإَيوةبةرَيتىء  لة  داوامان 
كردوون  بؤ  نووسراويشمان  كردووة، 
بةشةكةمان،  بؤ  سياج  دروستكرني  بؤ 

بةآلم نةكراوة«.
دواي  نةوجةوانان،  تَيبينيي  خانةي 
رووداوةكة سكاآليان لة بنكةي ثؤليسي 
تؤمار  ضةكدارانة  ئةو  لةسةر  بةختياري 
سةرخانةكةيانء  ضوونةتة  كة  كردووة، 
بة  نةكراوة،  دةستطير  كةس  تائَيستا 

خانةكةش:  بةرثرسي  وتةي 

شَيوةية  لةو  كَيشةى  تووشى  »زؤرجار 
دةبين، بةآلم نةطةيشتووةتة ئةو رادةية، 
زؤريك لة راطيراوةكان قةتَليان كردووة، 
نيية،  باش  ئةمنييةوة  رووي  لة  بةآلم 
تةنانةت ماَلةكاني دةوروبةريشمان بَيزار 

كردووة«.

رؤذنامة

)70%(ي بةشداراني راثرسييةك، دادطاي 
رَيذةيةش  ئةو  نزيكةي  ناناسنء  كارطَيإيي 
ثَييانواية، ئةو دادطاية بؤ ئةوة دانةمةزراوة 

كة دادطايةكي سةربةخؤ بَيت لةبإيارداندا.
رَي��ك��خ��راوي  راثرسييةكي  بةثَيي 
رؤشنبيرييء ثةرةثَيداني ضاالكي ياسايي كة 
سلَيمانيء  هةولَيرو  )4300(كةسي  لةنَيوان 
ئةنجاميداوة  )15(رؤذدا  لةماوةي  كؤيةداء 
زؤرينةي  كارطَيإيي،  دادطاي  بة  سةبارةت 
ئةو كةسانة، زانيارييان سةبارةت بة دادطاي 

كارطيإيي نيية.
سةبارةت بةو ثرسيارةى كة ئايا دادطاي 
بة   )%71( ناسراوة،  تؤوة،  بةالي  كارطَيإيي 
نازانم،  بة   )%10( بةَلَيء  بة   )%19( نةخَيرو 

بةشدارانيش  )68%(ي  داوةتةوةء  وةآلميان 
ثَييانواية، ئةو دادطاية بؤ ئةوة دانةمةزراوة 
كة دادطايةكي سةربةخؤ بَيت لةبإيارةكانيداء 
)54%(ي بةشدارانيش وةزارةتي دادو )%39( 
خودي  )7%(ي��ش  ياساناسانء  دادوةرو 
دادطاكة بةهؤكاري ئةكتيظ نةبووني دادطاي 

كارطَيإيي دةزانن لة كوردستاندا.
دادط��اي  كة  زي��ات��رة  ساَلَيك  م��اوةي 
دانراوة  كوردستان  هةرَيمي  لة  كارطَيإيي 
كارطَيإييةكانء  طرفتة  ضارةسةركردني  بؤ 
فةرمانبةران  كَيشةي  يةكالييكردنةوةي 
بةثَيضةوانةوة،  فةرمانطةكانيانء  لةطةأل 
لةطةأل  هاوآلتييان  كَيشةي  ه��ةروةه��ا 
فةرمانطةو دامةزراوة حكومييةكانداء بةثَيي 
زانياريي  كةس  كةمترين  راثرسييةكةش، 

لةسةر ئةو دادطايةو كاروبارةكاني هةية.

هةنطاو هاشم- هةولَير

مينحةى  ه���ةرَي���م  ح��ك��وم��ةت��ى 
ناوضةدابإَينراوةكان  سةنتةرةكاني 
مينحةش  وةرطرتنةوةي  بؤ  دةبإَيتء 
بةغدا  لة  م��ؤَل��ةت  رَيكخراوانة  ئ��ةو 

وةردةطرن.
بةرثرسي  فاتح،  رةش��اد  زان��ي��ار 
طةنجان  تواناي  طةشةثَيدانى  كؤمةَلةى 
ل��ة دوزخ��ورم��ات��و ب��ة رؤذن��ام��ةى 
مينحةمان  مانطة  دوو  ماوةى  راطةياند: 
ئةوةى  لةطةأل  بإا،  لَيمان  دواتر  ثَيدرا 
ناوخؤى  وةزارةتى  لة  هةية  مؤَلةتمان 
بةثَيي  كوردستان،  هةرَيمى  حكومةتى 
سةنتةرةكانيش  و  رَيكخراو  ياساى 
ثَيويستة مينحةمان هةبَيت، بؤ كاركردن 

لة ناوضةدابإَينراوةكان.
مةرجةكانى  »س��ةرج��ةم  وتيشى: 
ثَيدانى  هةية،  كؤمةَلةكامان  لة  ياسايي 
كةسيي  ئ��ارةزووي  لةسةر  مينحةش 
بؤ  مليؤنى   )10( هةية  رَيكخراو  بووة، 
دانراوة، بةآلم كارى رَيكخراوَيك ناكات، 

كة مليؤنَيكى بؤ تةرخانكراوة«.
ئ��َي��س��ت��ادا  ل���ة  وت:  ئ���ةوةش���ي 
رَيكخراوةكانى  سةنتةرء  زؤرب��ةى 
سةر  خةريكن  ناوضةدابإَينراوةكان 

لةنوَي مؤَلةت لة بةغدا دةربهَيننةوة.
سيامةند،  ساالر  ديكةوة،  اليةكى  لة 
سةنتةرى  كارطَيإيى  دةستةى  ئةندامى 
هؤكارى  وتى:  قةرةضوغ،  رؤشنبيريى 
نازانين،  سةنتةرةكةمان  مينحةى  بإينى 
سةردانى  ويستوومانة  ئةوةى  لةطةأل 

رؤشنبيريى  وةزارةت���ى  بةرثرسانى 
بكةين، بةآلم رَيطةمان ثَي نةدراوة.

سةنتةرَيكى  سةنتةرةكةمان  وتيشى: 
ماوةى  لة  بؤية  قةرةضوغ،  لة  اليةنة  بَي 
رابردووشدا كَيشةمان بؤ دروستكراوة، 
مينحةى  مانط   )8( ماوةى  ثَيشتريش 
بَي  بيانووى  بة  بإدرا،  سةنتةرةكةمان 
مينحةمان  جارة  دووةم  ئةمة  بنةما، 

دةبإَيت.
لةاليةن خؤشيةوة، شةماأل حةوَيزى، 
رؤشنبيريىء  طشتيى  بةإَيوةبةرى 
سةنتةرء  ئةم  مينحةى  وتى:  هونةر، 
رَيكخراوانة وةزارةتى دارايي حكومةتى 
هةماهةنطييةكى  بإيويةتى،  هةرَيم 
رؤشنبيريىء  وةزارةتى  هةردوو  نَيوان 

دارايية.

خةَلك، ئاطايان لة دادطاي 
كارطَيأيي نيية

حكومةت مينحةى سةنتةرة 
رؤشنبيرييةكانى ناوضةدابأيَنراوةكان دةبأَيت

)489( نانبإاو نةطةإاونةتةوة

قةرةبووى مووضةى هيض نانبأاوَيك نةكراوةتةوة

كةس لةسةر ثةالمارةكةى خانةي نةوجةواناني سلَيماني دةستطير نةكراوة

هـةواأل و راثؤرت
hewal.rozhnama@gmail.com

3ذمــارة )607( سَيشةممة 2010/11/9

فؤتؤ: ئاكام خانةى تَيبيني نةوجةوانان لة سلَيمانى دواى رووداوةكة 



ئؤثؤزسيؤن  طؤإانء  متمانةيي  بآ  طومانء 
ثةرلةمانى  لة  نيةتى دةسةآلتء زؤرينةكةي  لة 
كوردستان لة خؤإاو بآ بناغةو بؤ بيانووطرتن 

بة دةسةآلت لة هةرَيمي كوردستان نةبووة.
بؤ  سةلماندو  راستييةي  ئةم  كة  ئ��ةوةي 
هةموواليةكي ئاشكراكرد، ئةو ياسا نوَيية بوو كة 
ديسان زؤرينة بؤ رَيطرتنء بةرتةسككردنةوةي 
لة  كوردستان  هاوآلتيياني  ئازادييةكانى  مافء 

ثةرلةمان دةنطيان بؤ داو ثةسةنديان كرد.
ثةإاندو  تَيي  زؤرينة  نوَييةي  ياسا  ئةم 
هةرَيمي  لة  خؤثيشاندان  رَيكخستني  لَينا  ناوى 
كوردستان، رَيك ثَيضةوانةى هةموو ئةو طفتء 
بةَلَينء ئةو داخوازييانة بوو كة سةركردةكانى 
دةكردو  بؤ  بانطةشةيان  كاديرانيان  دوَينآء 
خؤيانيان ثآ جيادةكردةوة لة رذَيمة تؤتاليتارو 

دونيا. ناديموكراتةكانى 
هةَلبذَيردراوى  ثةرلةمانى  داخ��ة  جَيي 
فراوانكردني  هةوَلي  ئةوةي  لةبري  كوردستان 
زياتر  مافى  بداو  ديموكراسييةكان  ئازاديية 
بة  دذ  ياساي  بكات،  دةستةبةر  هاوآلتييان  بؤ 
دةردةك��اتء  مرؤظ  مافةكانى  ئازادييةكانء 
دةض��َي��ت��ة س��ةن��ط��ةري ب��ةط��ذاض��وون��ةوةي 
داخوازييةكانى هاوآلتيياني هةرَيمء هةوأل دةدا 
بكاتء  داخوازييةكانيان  لة  رَيطري  ياسا  بة 
ياسايةي  ئةو  بةثَيي  هاوآلتييانيش  ئةطةر 
سزاى  تووشي  ئةوا  نةجوَلَينةوة،  دةس��ةآلت 
دةكرَينء  ناوزةد  تَيكدةر  بة  دةبنةوةو  ياسايي 
كة  بكرَيت  تةفسير  وا  سزاية  ئةو  دةشكرَيت 
ِرَيذيشيان  فرمَيسك  ط��ازى  طرتنء  لَيدانء 

بةكاربهَينرَيت. بةرامبةر 
كاتَيك بزووتنةوةي طؤإانء فراكسيؤنةكةي 
لة هَينانء سةثاندني  نيةتى دةسةآلت  لة  باسي 
ياساي دةستةي هةَلبذاردن دةكردو بةدطومانيى 
زؤر  دةدا،  ثيشان  بةَلَينةكان  قسةو  لة  خؤي 
كة  الضةسثيبوو  راستييةي  ئ��ةو  ب��ةوردي��ي 
ثيالنء نةخشةي داإَيذراو هةية بؤ لة قاَلبدانى 
زؤرينةوةو  ياساكانى  لةإَيي  ئؤثؤزسيؤن 
ئةم  تةمةنى  زوو،  يان  بَيت  درةنط  دةيزانى 
لة  تاريك  قؤناغَيكي  دةبَيتة  ئَيستا  ثةرلةمانةى 
دةسةآلتء  قؤرغكردني  ديموكراسيء  ذياني 
هةرَيمي  ل��ة  طةندةَليي  بةياساييكردني 

كوردستان.
ئةمإؤ بَيت يان سبةي، هةموواليةك دةطةنة 
ئةو باوةإةي كة هةنطاوةكاني دةسةآلت لةسةر 
رووخسارو  لة  جياوازن  زؤر  واقيع  ئةرزي 
ثاشقول  بؤ  بكرَيت  بؤ  هةرضييان  طفتةكانيانء 
طرتن لة ئؤثؤزسيؤنء لة قاَلبدانى ديموكراسيء 
دةيطرنةبةر،  ئازادييةكان،  بةرتةسككردنةوةي 
هاوآلتييانء  هؤشياري  روانطةيةوة  لةم  بؤية 
مةترسييانةي  بةو  درككردنيان  ئؤثؤزسيؤنء 
زؤرينةي  ياساكانى  لةضوارضَيوةي  خؤي  كة 
فرةطرنطء  مةسةلةيةكي  دةبينَيتةوة،  ثةرلةمان 
اليةنانة  ئةم  دةبَيت  سامناكةو  هةستيارو 
بكةنء  بؤ  قووَلي  شيكردنةوةي  هةَلوةستةو 

سةرثَييانة مامةَلةي لةطةأل نةكةن.
ئةطةر  هةبَيت،  ل��ةوةدا  طومانى  هةية  كآ 
لة  بةإَيكرا  ه��ةَل��ب��ذاردن  دةس��ت��ةي  ياساي 
شَيوةيةك  ض  بة  ض��ؤنء  زؤرينة  ثةرلةمان 
ثةسةندي دةكاتء دةنطي بؤ دةدات؟ كآ هةية 
لة  رؤذنامةطةريي  ياساي  ئةطةر  نةزانَيت، 
ضؤنء  كرايةوة  هةموار  كوردستان  هةرَيمي 
هةموار  كآ  قازانجي  لة  شَيوةيةكء  ض  بة 

دةكرَيتةوة؟
ياسايانةي  ئ��ةو  هةموو  ياسايانةو  ئ��ةم 
دةسةآلت كاريان بؤ دةكاتء دةيةوَيت زؤرينة 
تَيي ثةإَينَيت دواجار دةضَيتة بةردةمي سةرؤكي 
طةإاندنةوةي  ياخود  ثةسةندكردني  بؤ  هةرَيم 

بؤ ثةرلةمان. 
مَيذوو،  كوردستانء  خةَلكي  هةموو  ئَيمةو 
هةنطاوانة  ئةو  هةموو  ضاودَيري  زَيرةظانء 
طةلء  خواستةكانى  بة  دذ  هةرَيم  لة  كة  دةبين 
رةوإةوةي مَيذوو دةنرَينء بؤ راستكردنةوةي 
ياسايانةش  سياسةتء  ئ��ةم  ط��الوي  ب��ارى 
نابينء  كؤشش  هةوألء  بآ  دةستةوةستانء 
ب��ي��روإاو  شارستانييانة  ب��ةش��َي��وةي��ةك��ي 
دواهةَلوَيستمان  خ��ؤم��انء  سةرنجةكانى 
هةوَلي  دةكةينء  ئاشكرا  هةموواليةك  بؤ 

كؤدةنطييء ثشتيوانى بؤ دةدةين.

سةرنووسةر

هاوإآ عةبدوَلآل

حكومةتى  نَيوان  رَيككةوتنى  بةثَيى 
بإيار  كوردستان  ثةرلةمانى  هةرَيمء 
بدرَيت  دةرماَلة  دينار  هةزار   )210( بوو 
بةآلم  هةرَيم،  هَيزةضةكدارةكانى  بة 
دينارى  ه��ةزار   )100( تةنيا  حكومةت 
ناوخؤش  ليذنةى  س��ةرف��ك��ردووةو 
تةواوةتى  سةرفكردنى  لةسةر  سوورة 

دةرماَلةكة.
نَيوان  رَيككةوتنَيكى  طوَيرةى  بة 
ليذنةى ناوخؤء ئةنجومةنة خؤجَيييةكانى 
سَي  ه��ةر  ك��وردس��ت��انء  ثةرلةمانى 
ناوخؤ(،  ثَيشمةرطة،  )داراي��ى،  وةزيرى 
دينار وةكو  )210( هةزار  بإى  بإياربوو 
دةرماَلةى خواردن بة هَيزةضةكدارةكانى 
هةرَيم بدرَيت، بإيارةكةش لة مانطةكانى 

جَيبةجَي  ئةمساَلةوة  )10،11،12/9(ى 
دةكرَيت. 

كاروان ساَلح، ئةندامى ليذنةى ناوخؤء 

ثةرلةمانى  لة  خؤجَيييةكان  ئةنجومةنة 
ئَيمة  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  كوردستان 
لة ليذنةى ناوخؤ لةطةأل هةرسَي وةزيرة 

بإى  رَيككةوتووين  ثةيوةنديدارةكة 
)210( هةزار دينار بؤ هَيزة ضةكدارةكانى 
لة  بإيارةكةش  سةرفبكرَيتء  هةرَيم 
مانطى ئةيلولةوة جَيبةجَي دةكرَيت، بةآلم 
حكومةت )100( هةزار دينارى سةرفكردء 
هَيزةكانى زَيرةظانىء ثؤليسى بةرطريىء 
لة  ئَيمة  نةطرتووةتةوة،  فرياكةوتنى 
ليذنةى ناوخؤ لة رَيطةى نووسراوَيكةوة 
ثةرلةمان  سةرؤكايةتى  لة  داوام���ان 
ئاطاداربكاتةوة  حكومةت  تا  ك��ردووة، 

لةوةى ثابةندبَيت بةو بإيارةوة.
فراكسيؤنى  ل��ة  »ئَيمة  وتيشى: 
بةردةواميى  بة  ناوخؤ  ليذنةى  طؤإانء 
بةدواداضوون بؤ ئةو مةسةلةية دةكةينء 
نووسراوةكةين،  وةآلم��ى  ضاوةإوانى 
سووريش دةبين لةسةر سةرفكردنى ئةو 

بإة دةرماَلةيةء ثَيداطيريى دةكةين«.

رؤذنامة

ئ��ةن��ج��وم��ةن��ي ث���ارَي���زط���اي 
هيض  كة  رايدةطةيةنَيت  سلَيماني، 
كورسيية  ل��ة  ن���وآ  ئ��ةن��دام��َي��ك��ي 
دةستبةكارنةبوونء  بةتاَلةكاندا 
ياسادا  لةبؤشايي  ئةنجومةنةكةشيان 

كاردةكات.
دةستبةكاربوونء  بة  سةبارةت 
ئةندامانى  دةستلةكاركَيشانةوةى 
دوو  بوونى  ثارَيزطاكانء  ئةنجومةنى 
ئةنجومةنى  لة  ئةندامَيتى  كورسي 

رايطةياندووة:  سلَيمانى،  ثارَيزطاى 
نيية  الري��ى  ثارَيزطا،  »ئةنجومةنى 
ثشكى  كورسيية  دوو  ئةو  كة  لةوةى 
ليستى )109(ى ئةنجومةنى ثارَيزطاية، 
ئةو  ثإكردنةوةى  بؤ  ثَيويستة  بةآلم 
ياداشتَيك  ليستة  ئةو  دووكورسيية، 
ئةنجومةنى  سةرؤكايةتى  ئاراستةى 
كؤبوونةوة  داواى  بكاتء  ثارَيزطا 
ثرؤسةية  ئةو  ئَيستا  تا  بةآلم  بكات، 
هةر  ئةطةر  بؤية  ن��ةدراوة،  ئةنجام 
لةسةر  ل��َي��دوان  الي��ةن��َي��ك  ك��ةسء 
نوَيى  ئةندامى  دوو  دةستبةكاربوونى 

دوورو  ب��دات،  ثارَيزطا  ئةنجومةنى 
لَيى  ث��ارَي��زط��ا  ئةنجومةنى  نزيك 

بةرثرسيار نةبووة«.
دةرب������ارةي ل��َي��دوان��ي خ��در 
ك��ةري��م م��ح��ةم��ةد، س��ةب��ارةت بة 
ئةندامى  وةك  دةستبةكاربوونى 
سلَيماني،  ثارَيزطاي  ئةنجومةني 
ب��ةدوور  لَيدوانة  ئ��ةو  وتةبَيذةكة 
ل��ة راس��ت��ي دادةن���َي���تء دةَل��َي��ت: 
ئةندامَيتيى  مافى  ئَيستا  تا  »بةإَيزيان 
نةهَيناوةء  ب��ةدةس��ت  ئةنجومةنى 
تةنيا  هةَلبذاردنةكانيش  كؤمسيؤنى 

هةر  فةرميى  بة  ئاطاداربوون،  وةك 
ئاَلوطؤإَيك هةبَيت، ئاطادار دةكرَيتةوة, 
ن���ةك م��ةرج��ةع��ى ئ��ةن��ج��وم��ةن��ى 

ثارَيزطاكان بَيت«.
دووثاتكردووةتةوة،  ئةوةشيان 
ماوةى  ثارَيزطاكان  ئةنجومةنى  كة 
ت��ةواوك��ردووةو  خؤيانيان  ياسايى 
درَي��ذك��ردن��ةوةى  وادةى  لة  ئَيستا 
ثارَيزطا  ئةنجومةني  كارةكانياندان، 
كؤبوونةوةى  مانطَيكة  ضةند  ماوةى 
هيض  ئَيستادا  لة  ن���ةداوةو  ئةنجام 

بإيارَيك لة ئارادا نيية.

دلَير عةبدولخالق

ضاوةإوانيى،  لة  ساأل   )5( دواى 
بإيارة هةفتةى داهاتوو )231( ثارضةى 
زةوى، كة ثَيشتر شوَينى خانووةكانيان 
زيادكردنى  رَيطةى  لة  دوكان،  لة  بووة 

ئاشكراوة بدرَيتةوة بة خاوةنةكانيان.
قةزاي  قايمقامى  ئةحمةد،  بةرهةم 
دوك���ان ب��ة رؤذن��ام��ةى راط��ةي��ان��د: 
بة  دةدةي��ن  مذدة  ئَيوةوة  »لةإَيطةى 
شؤإش،  طةإةكى  زةوييةكانى  خاوةن 
دواى تةواوكردنى ئيشوكارة ياسايىء 
ليذنةيةك  هةفتةيةدا  لةم  ئيدارييةكانى، 
دوكانء  شارةوانيى  قايمقاميةتء  لة 
هةفتةى  ثَيكدةهَيننء  خةَلك  نوَينةرى 
بة  دةدرَي��ت��ةوة  زةوييةكان  داهاتوو 

خاوةنةكانيان«.
طةإةكى  دةكةونة  زةوييانة  ئةو 

شارؤضكةى  بةرزاييةكانى  لة  شؤإش 
لةاليةن   )1989( ساَلى  كة  دوك��ان، 
خانووةكانيان  بةعسةوة  رذَي��م��ى 
دانيشتووانةكةيان  رووخ��َي��ن��راوةو 
ثيرةمةطروون،  بؤ  طواستراوةتةوة 
خةَلكةكةى  راثةإينيشةوة  ل��ةدواى 
داواى طةإانةوةى زةوييةكانيان دةكةن، 
خانووة  هةيكةلى  تائَيستا  بةشَيكى  كة 
زةوييةكان  لةسةر  رووخاوةكانيان 

جَيماوة.
ط��ةإان��ةوةى  ضؤنَيتى  ل��ةب��ارةى 
بؤ  حكومةتةوة  لةاليةن  زةوييةكان 
خةَلك، بةرهةم ئةحمةد، وتى: »هةرضةندة 
بةآلم  مافى خاوةنةكانيانن،  زةوييةكان 
بةثَيى  ئاشكراء  زيادكردنى  بة  بإيارة 
 )1986( ساَلى  )32(ى  ذمارة  ياساى 
بطةإَينةوة  بخةمَلَيندرَينء  زةوييةكان 

بؤ خاوةكانيان«.

هاوإآ عةبدوَلآل

رؤذشنبيرانى  رؤذنامةنووسانء 
ضةمضةماأل داواى طةإاندنةوةى ئيدارةى 
بؤ  طةرميانةوة  لة  دةكةن  قةزاكةيان 
سلَيمانى، بؤ ئةو مةبةستةش ياداشتَيك 
وةزي��ران��ى  ئةنجومةنى  ئاراستةى 

هةرَيمى كوردستان دةكةن.
ب��ة م��ةب��ةس��ت��ى ط��ةإان��دن��ةوةى 
ئيدارةى  لة  قةزاى ضةمضةماأل  ئيدارةى 
ط��ةرم��ي��ان��ةوة ب��ؤ س��ةر ث��ارَي��زط��اى 
»دياريكردنى  ناونيشانى:  بة  سلَيمانىء 
رؤذَيكة  ضةند  ضةمضةماأل«  ناسنامةى 
رَيكخراوةكانى  رؤذنامةنووسانء 
ضةمضةماأل  شارى  مةدةنى  كؤمةَلطةى 
كؤكردنةوةيان  واذؤ  كةمثةينَيكى 
دةس���ت���ث���َي���ك���ردووةو ب���ة وت���ةى 
لةثَيناو  كةمثةينةكة  سةرثةرشتيارى 
هةموو  داواكارييةكةيان،  جَيبةجَيكردنى 

رَيطةيةكى مةدةنى دةطرنةبةر. 
سةرثةرشتيارى  شوانى،  ئاسؤ 

راطةياند:  رؤذنامةى  بة  كةمثةينةكة 
ناسنامةيةء  بَي  ضةمضةماأل  ق��ةزاى 
بإيارَيكى  بة  ساَلَيكة  ضةند  م��اوةى 
ئ��ي��دارةى  س��ةر  خ��راوةت��ة  سياسيى 
طةرميان، لة كاتَيكدا شارى كةالر )600( 
لة  دوورةو  ضةمضةماَلةوة  لة  كيلؤمةتر 
ماوةى رابردووشدا خةَلكى ضةمضةماأل 
زيانى طيانيىء ماديى زؤرى لةو رَيطةية 

بةركةوتووة.
وتيشى: »بؤ دةربازبوونى ضةمضةماأل 
طةإاندنةوةى  ئيدارييةء  قةيرانة  لةو 
ثارَيزطاى  سةر  بؤ  قةزاكة  ئيدارةى 
رَيكخستووةو  كةمثةينَيكمان  سلَيمانى، 
بةنيازين )12( هةزار واذؤ كؤبكةينةوةو 
هةرَيمء  سةرؤكايةتى  ئاراستةى  دواتر 
كوردستانى  ثةرلةمانى  حكومةتء 

بكةين.
»ئَيمة  خ��س��ت��ةإوو؛  ئ��ةوةش��ى 
جَيبةجَيكردنى  لةسةر  سووردةبين 
هةموو  نا،  ئةطةر  داواكارييةكةمانء 

رَيوشوَينَيكى مةدةنى دةطرينةبةر«.

طؤِران لة )110( هةزارةكةى هَيزة ضةكدارةكان خؤشنابَيت

دوو كورسيية بةتالَةكةي ئةنجومةني ثارَيزطاي سلَيماني، ثأنةكراونةتةوة

لة دوكان )231( ثارضة زةوى 
دةطةأيَتةوة بؤ خةَلك 

ضةمضةماأل، سلَيمانى دةوَيت

هـةواأل و راثؤرت
hewal.rozhnama@gmail.com
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ياساكانى زؤرينة دذ 
بة مافةكانى مرؤظء 

ديموكراسين

ثاشماوةى... 
زيندانييةكانى هةولَيرء سلَيمانى...

محةتةى  زيندانييانى  نامةكةى  لة 
رةوشي  خراثيى  بة  ئاماذة  هةولَيردا 
بةنديخانةيةو  لةم  كراوة  زيندانييانيش 
ئازارو  هؤى  بة  كردووة؛  لةوة  باسيان 
مافى مرؤظ،  ثَيشَيلكردنى  ئةشكةنجةو 
لة ماوةى رابردوودا ضةندين بةندكراو 
خنكاندووةء  ك��وش��ت��ووةو  خ��ؤي��ان 
نةخؤشي  تووشي  تريش  ضةندينى 

هاتوون.
لة  زيندانييةك  ديكةوة  لةاليةكى 
طةوراني  ضاكسازيي  بةنديخانةى 
لة  س��ةالم(  )مةعةسكةر  سلَيماني 
رؤذن��ام��ةى  رَي��ط��ةى  ل��ة  نامةيةكدا 
داكؤكيكارانى  بؤ  هانا  رؤذن��ام��ةوة 
»هةر  دةَلَيت:  دةب��اتء  م��رؤظ  مافى 
شوَينة،  ئةم  ناو  دَيتة  كة  سزادراوَيك 
هةَلسوكةوتى وةهاى لةطةأل دةكرَيت كة 
جارى  سةدان  دةروونييةوة  اليةنى  لة 

تر تَيكدةشكَيت«.
بةنديخانةى ضاكسازيى كؤمةآليةتى 
حةوتسةد  نزيكةى  سلَيمانى  طةورانى 
لةسَيدارةدان،  )حوكمى  س��زادراوى 

حوكمى  دوو،  يةكء  قورسى  حوكمى 
سووك( لة خؤى دةطرَيت، ئةو سزادراوة 
لة نامةكةيدا ئاماذة بةوة دةكات؛ كة لةم 
تةنيايى  ذوورةكانى  لة  بةنديخانةيةداء 
ذوورةوة،  كراوةتة  كة  )محجر(دا، 
ئاسنء  دةرطايةكى  )2x2م(  ذوورَيكى 
هيض  بة  تيايةو  ثةنجةرةيةكى  تةنيا 
شَيوةيةك ئةو ثةنجةرةيةش ناكةنةوةو 
راخةرَيكى  هاوين  زستانء  لة  تةنانةت 
تيا نيية »بةثَيى ميزاجى ئةو ثاسةوانانةى 
بة  دةكرَيت  هةَلسوكةوت  لةوَين،  كة 

لَيدانء ئةشكةنجةو كةلةثضةكردن«.
ئةندامى  حةسةن،  رةزا  سةرطوأل 
ثةرلةمانى  لة  م��رؤڤ  مافى  ليژنه ى 
خراثيى  ل��ة  ج��ةخ��ت  ك��وردس��ت��ان 
مامةَلةكردن لةطةأل بةشَيك لة زيندانييان 
دةك��ات��ةوةء ب��اس ل��ةوة دةك���ات؛ كة 
زؤربةى كارى ليذنةكةيان تةرخانكراوة 
بؤ رةوشى زيندانةكانء بةم نزيكانةش 
راثؤرتَيك لةسةر رةوشى زيندانييةكانى 

هةرَيم ئامادة دةكةن.
ئ��ةو ث��ةرل��ةم��ان��ت��ارة ب��اس ل��ةوة 
بؤ  كاتى سةردانةكانيان  لة  كة  دةكات؛ 
سلَيمانىء  هةولَيرء  بةنديخانةكانى 

زيندانييةكان  نزيكةوة  لة  هةولَير، 
كاتى  لة  كة  ك��ردووة؛  ل��ةوة  باسيان 
ئةشكةنجة  رووبةإووى  لَيكؤَلينةوةدا 

بوونةتةوة.
دي��اران��ةى  رةخ��ن��ة  ل��ةو  يةكَيك 
ناوخؤيىء  رَي��ك��خ��راوة  ب����ةردةوام 
هةرَيمى  حكومةتى  لة  بيانييةكان 
بة  مرؤظة،  مافى  ثَيشَيلكردنى  دةطرن، 
هةروةها  بةنديخانةكان،  لة  تايبةت 
طومانى ئةوةيان هةية هةردوو حيزبى 

باآلدةست زيندانى نهَينييان نةبَيت.
»ثَيويستة  وتيشى:  رةزا،  سةرطوأل 
بؤ  بةدواداضوون  مافى مرؤظ  ليذنةى 
)بة  زيندانييان  خؤخنكاندنى  رووداوى 
تايبةت مةروان( بكات، بؤئةوةى نةبَيتة 

دياردة لة بةنديخانةكاندا«.
مرؤڤ  مافى  ليژنه ى  ئةندامةكةى 
مامةَلةكردن  خراث  لة  جطة  ثَييوابوو؛ 
لَيكؤَلينةوة،  كاتى  لة  زيندانييان  لةطةأل 
هةرَيم  بةنديخانةكانى  ترى  كَيشةيةكى 
بةثَيى  س���زادراوةك���ان  ك��ة  ئ��ةوةي��ة 
جيا  ء  تَيكةآلو  تاوانةكانيان  جؤرى 

نةكراونةتةوةء تَيكةآلوكراون.
دةقي نامةكان لة ل)17(دان.

رَيككةوتنى دةسةآلتء طؤأان 
بَي ئيمزاكردن دةميَنيَتةوة

كؤبوونةوةى  دوايين  لة  ئةطةرضى 
ئيئتيالفة  ل��ةط��ةأل  ه��ةرَي��م  س��ةرؤك��ى 
مانطة  ئةم  )7(ى  كة  كوردستانييةكة، 
نةكرد،  بةشداريى  طؤإان  بةإَيوةضوو، 
بةآلم لة كؤبوونةوة فراوانةكةى فراكسيؤنة 
عَيراق،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  براوةكانى 
كة دوَينى لة هةولَير بةإَيوةضوو، ئاطادار 
بزووتنةوةى  الى  ئةمةش  نةكرابوونةوة، 
سياسةتى  هةمان  درَيذكردنةوةى  طؤإان 
بَيمتمانةيية  بةردةوامبوونى  ناديدةطرتنء 

لةنَيوان اليةنة كوردستانييةكان.
ه��اوث��ةي��وةن��د، س��ةرض��اوةك��ةى 
بزووتنةوةى طؤإان وتى: »ئامادةبوونمان 
نازانين، ضونكة  طرنط  بة  كؤبوونةوة  لةو 
طرنطيى  بإيارى  ضاوةإَيى  قسة  لة  زياتر 
لَي ناكرَيت، بةآلم ئاطادارنةكردنةوةمان لة 
كؤبوونةوة فراوانةكةى اليةنة عَيراقييةكان 
دةزانين،  خراث  كارَيكى  بة  هةولَير،  لة 
ئيئتيالفة  لة  ئَيمة  كشانةوةى  ضونكة 
كوردستانييةكة، ماناى ئةوةنيية كة طؤإان 
براوةكانى  فراكسيؤنة  لة  نيية  يةكَيك 
هةَلبذاردنى ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراق«.



سازدانى: رؤذنامة

ئاشتى عةزيز، ثةرلةمانتاري طؤإانء 
ئةندامى ليذنةى كاروبارى كؤمةَلطةى 

مةدةنى لة ثةرلةمانى كوردستان 
ثَييواية؛ ثرؤذةياساى خؤثيشاندان، نةك 
نةيتوانى ببَيتة ياسايةكى بوَيرانة، كة 
كؤمةَلطة بةرةو ئازاديىء ديموكراسي 
وةربضةرخَينَيت، بةَلكو هةَلةى ياسايى 
تَيدايةو ثَيضةوانةشة لةطةأل بإطةكانى 

دةستوورى عَيراقى.

بة  دةنطنةدانتان  هؤكارى  رؤذنامة: 
ثرؤذةياساى خؤثيشاندان ضى بوو؟

كارى  ئاستى  لةسةر  ثرؤذةية  ئةم   *
ثرؤذةياسا  لة  بوو  يةكَيك  ثةرلةمانى، 
طرنطةكان، كة دةكرا كؤمةَلطةى كوردى لةم 
هةرَيمةدا بةرةو خاَليكى وةرضةخانى طرنط 
بةرَيت، بة ثَيضةوانةشةوة ئةطةرى ئةوةى 
بةرَيت،  دواوة  بةرةو  ديموكراسى  هةية 
رووي��دا،  ئةمة  ئَيستادا  لة  بةداخةوة  كة 
تَيثةإاندنى  ضونكة  داخة،  جَيطةى  ئةمةش 
لةسةر  ئَيستاو  شَيوةيةى  بةم  ياساية  ئةم 
بنةماى دةنطى زؤرينة، جارَيكى تر هةرَيمى 
كوردستان  ثةرلةمانى  ك��وردس��ت��انء 
ئاستى  لةسةر  ثرسيار  ذَي��ر  دةخاتةوة 
خوَيندنةوةى  نَيودةوَلةتيش،  ناوخؤييء 
روانطةيةكى  ط��ؤإان  فراكسيؤنى  منء 
لةاليةك،  هةية  دةستووريى  ياساييء 
ياسادانانةء  ثةرلةمان  ئةركى  بةوثَيية 
بنةمايةكى  كة  دابنَيت،  ياسايةك  ناكرَيت 
خودى  هةر  هاوكات  هةية،  دةستووريى 
دةستووريي  بنةماى  ثَيضةوانةى  ياساكة 
بَيت، ئةمة جطة لةوةى ثرؤذةيةك ئازاديى 
بخاتةوة ذَير ثرسيارء مافَيك ثَيشَيلبكرَيت 
روونى  بة  رَيكخرابَيتء  دةستوور  بة  كة 
لةوةى  جطة  ئةمة  ثَيكرابَيت،  ئاماذةى 
مرؤيي  ضاالكييةكى  وةك  خؤثيشاندان 
مرؤظ،  ترى  ضاالكييةكانى  لة  نيية  كةمتر 
كة وةك مافَيكى سروشتى ثَيناسة كراوةء 

لة دةستوورى عَيراقيدا رَيطةى ثَيدراوة. 
لةو  ياسايةكى  ثَيتانواية  رؤذنامة: 
لةبةردةم  تةطةرةيةك  كؤسثء  ض  جؤرة 

ثرؤسةى ديموكراسيدا دروست دةكات؟
* ئةم ثرؤذةياساية، نةك نةيتوانى ببَيتة 
ثرؤذةياسايةكى بوَيرانة كة كؤمةَلطة بةرةو 
وةربضةرخَينَيت،  ديموكراسي  ئازاديىء 
ثرؤذةياسايةكى  ببَيتة  نةشيتوانى  بةَلكو 
لةطةأل  نةبَيت  ثَيضةوانة  كة  سةركةوتوو، 
عَيراقى  هةميشةيي  دةستوورى  بإطةكانى 

فيدراأل. 
ئومَيدةوة  بة  كوردستان  خةَلكى 
كة  كوردستان،  ثةرلةمانى  دةيإوانيية 
باشتر  دةستوورييةكان  مافة  بتوانَيت 
بخاتة بوارى جَيبةجَيكردنةوةء ئةزموونى 
طةشة  باشتر  هةرَيمدا  لة  ديموكراسي 
سروشتى  مافَيكى  بةداخةوة  بةآلم  بكات، 
كة  رَيكدةخرَيت،  مؤَلةت  بة  هةرَيمدا  لة 
سةر  بؤ  ط���ةورةي  مةترسيي  ئةمةش 
بنةماى  ديموكراسي هةيةو سَي  ثرؤسةى 

مرؤظ  مافى  ديموكراسيء  سةرةكيى 
)مافى  ئةوانيش  كة  دةك��ات،  سنووردار 
مافى  خؤثيشاندانء  مافى  طوزارشتكردن، 
هيض  هةروةها  ناإةزايي(ية،  دةربإينى 
خؤثيشاندانء  بؤ  نةهَيَلدرايةوة  دةرفةتَيك 
زؤرج��ار  كة  ناكاو،  لة  ط��ردب��وون��ةوةى 
دةك��اتء  دروستى  واقيع  حاَلةتة  ئ��ةم 
ياخوود  بإيارَيك،  بؤ  كاردانةوةيةكة 
هةَلوَيستء بإيارَيكى سياسيي نةطونجاوء 

لةناكاو. 
دةَلَيين  ئَيمة  كة  لَيرةداية  كَيشةكة 
ليستى  بَيت،  مؤَلةت  بة  نابَيت  خؤثيشاندا 
دةدةين،  فةوزا  هانى  ئَيمة  ثَييواية:  زؤرينة 
لةطةأل  ثَيضةوانةية  تةواو  ئةمة  كاتَيكدا  لة 
ديدى ئَيمةو بنةماكانى ديموكراسي، دةكرا 
خؤثيشاندان  رَيكخستنى  بؤ  ثرؤذةكة 
بة  ئاطاداركردنةوة  بنةماى  لةسةر  بَيت 
واتة  خؤثيشاندان،  رَيكخستنى  مةبةستى 
ئاطاداربَيتء  خؤيةتى  مافى  دةس��ةآلت 
بطرَيتةبةر،  طونجاو  ئةمنيى  شوَينى  رَيو 
خؤثيشاندان  لة  رَيطة  نيية  بؤى  ب��ةآلم 
دةسةآلت  ضونكة  بكاتةوة،  رةتى  بطرَيتء 
بإيار  ميللةت  ئ��ي��رادةى  لةبرى  نابَيت 
بكاتء  زةوت  هاوآلتييان  ئازاديي  بداتء 
ضى  بإياربدات  بيربكاتةوةء  ئةوان  لةبرى 
طونجاوةو ضى نةطونجاوة، هةروةها ئةطةر 
طوزارشت  مافى  نةكرَيتء  خؤثيشاندان 
دةثرسين؛  ئَيمة  ثَيشَيلبكرَيت،  لةخؤكردن 
بةرن؟  رَيطةيةك  ض  بؤ  ثةنا  هاوآلتييان 

ثَيضةوانةى  ياساية  ئةم  بةَلَى،  دةَلَيم؛  بؤية 
بنةماكانى ديموكراسييةو هةَلةى ياساييء 
دةستووريشى تَيداية، بةوثَييةى ثَيضةوانةى 
ياساكانى هةرَيمى كوردستانء دةستوورى 
لةناو  راستييانةش  ئةم  هةموو  كة  عَيراقة، 
روونكرانةوة،  بةورديى  ثةرلةماندا  هؤَلى 
دةنطى  بة  سةرةنجام  بةداخةوة  ب��ةآلم 

زؤرينة تَيثةإَيندرا. 
رؤذن������ام������ة: ب����ةوردي����ى 
خؤثيشاندان  مافى  بةرتةسككردنةوةى 
بةدى  ياساكةدا  لة  ئاستَيك  ض  تا 

دةكرَيت؟
ثرؤذةياساكةدا  شوَينَيكى  ضةند  لة   *
كة  دةك��رَي��ت،  ب��ةدى  ترسناك  ئاماذةى 
رَيطرتن  ل��ةس��ةر  ك���راوة  جديى  ك��ارى 
ئةو  ئ���ةوةى  وات���ة،  خؤثيشاندان،  ل��ة 
كة  هةستدةكات  بخوَينَيتةوة  ثرؤذةية 
لةمةإ  هةبووة  ماندووبوون  ئةوةندةى 
رَيطرتنء  بؤ  ياسايي  رَيكارى  دؤزينةوةى 
خؤثيشاندان،  ئازاديى  بضووككردنةوةى 
ثَيناكرَيت،  هةست  ماندووبوون  ئةوةندة 
رَيكخستنى  ئامانجى  بة  كرابَيت  كار  كة 
لة مادةى دووةم  نموونة  بؤ  خؤثيشاندان، 
تَييدا )خؤثيشاندان  بإطةى يةكةمء دووةم 
وةرطرتنء  مؤَلةت  مةرجى  بة  دةلكينَيت 
دةسةآلتى  دةخاتة  مؤَلةتيش  دةسةآلتى 
كارطيإيى(،  يةكةى  سةرؤكى  وةزي��رء 
هةروةها لة مادةى ضوارةم بإطةى يةكةم، 
ثارتَيكى  هةموو  بؤ  دادةنَيت  بةند  كؤتء 
كؤمةَلطةى  رَيكخراوةكانى  سياسييء 
مةدةنىء سةنديكاء كؤمةَلةء يةكَيتييةكان، 
هةبووة  مؤَلةتيشيان  ثَيشتر  كة  ئةوانةش 

وةربطرنةوة،  مؤَلةت  سةرلةنوَى  ثَيويستة 
ئةمةش  كة  خؤثيشاندان،  مةبةستى  بة 
بةوثَييةى  ترة  ياسايي  ثَيشَيلكارييةكى 
 )1993( ساَلى  )17(ى  ذم��ارة  ياساى  لة 
ياساي  سياسييةكانء  ثارتة  رَيكخستنى 
ذمارة )18( ثَيكهَينانى كؤمةَلةكاندا، هاتووة: 
كؤبوونةوةء  خؤثيشاندانء  )مافى  كة 

مانطرتنيان هةية(!
هةروةها لة مادةى يازدةيةم، خاَلى يةكدا 
هاتووة: )ئةوةى بة ثَيضةوانةى ئةم ياساية 
ياسا  ثَيشَيلكاريى  بة  ئةوا  بكات،  مامةَلة 
دادةنرَيتء ئةحكامة سزاييةكانى بةسةردا 
ضواردةيةمدا  م��ادةى  لة  دةضةسثَيت، 
راستةوخؤتر ئاماذة بةوة دةكات؛ نابَيت هيض 
ثَيضةوانةى  كة  رَيكبخرَيت،  خؤثيشاندانَيك 
ئةحكامة ياساييةكان بَيت(، ئايا هةموو ئةم 
بةندَيكى  ثَيضةوانةى  طومإايية  هةإةشةو 
ئايا  نيية؟  دةستوور  روون��ى  ئاشكراء 
ثَيضةوانةى رَيككةوتننامة نَيودةوَلةتييةكان 
ئايا  نيية سةبارةت بة مافء ئازادييةكان؟ 
ئةحكامة سزاييةكانى ئةم ثرؤذةية لةكوَيدا 

كؤدةبَيتةوة لةطةأل ديموكراسييةتدا؟ 
بةَلَيء   )56( بة  ياساكة  رؤذنامة: 
دذايةتي )42( دةنط تَيثةإَينرا، كةواتة 
ثةرلةمانتارانى  ئؤثؤزسيؤن  لة  جطة 
ثَي  دةنطيان  كة  هةبوون،  دةسةآلتيش 

نةدا؟
كةسةكان  ئ��ةوةى  واية  ب��إوام  من   *
طةورةى  بةشى  دةكاتةوة،  جيا  يةكتر  لة 
ثةيوةستة بة هةَلوَيستةوة، ئةوانةى دةنطيان 
دةنطيان  كة  نيية،  طرنط  ياساكة،  بة  نةدا 
لةطةأل ئؤثؤزسيؤن داوة، بةَلكو طرنطييةكةى 

ثرؤذةيةك  لةسةر  دةنطيان  كة  لةوةداية 
نةدا، كة ثَيضةوانةى بنةماكانى مافى مرؤظ 
ثَيضةوانةى  بَيت، ثرؤذةيةك كة دةيويست 
مافى  بنةإةتييةكانى  ثرةنسيثة  هةموو 
ثةرلةمانتارانةى  ئةو  بكات،  مرؤظ رةفتار 
توانييان  نةدا،  دةنطيان  كة  زؤرينة  ليستى 
سةروةرييةك تؤمار بكةن بؤ داكؤكيكردن 
من  بإواى  بة  مرؤظ،  مافى  ئازاديىء  لة 
ئةوان بةرثرسيارييةتيان لة ثةرلةمانتارانى 
هةَلوَيستيان  بوو،  قورستر  ئؤثؤزسيؤن 
يةك  لة  ئ��ةوان  ضونكة  تربوو،  بوَيرانة 
ثرؤذةيةكى  تيثةإاندنى  دذايةتى  كاتدا 
لةهةمان  كردء  نةطونجاويان  نةشياوء 
كاتدا دذايةتى عةقَلى ضةقبةستوويان كرد، 
كة دةيانةوَيت ئازادييةكان هةميشة بةرةوة 
دواوة وةربضةرخَيت، نةك بةرةو ثَيشةوة، 
كارى  ب��وارى  لة  نوَيية  كارَيكى  ئةمةش 

نوَينةرايةتيكردنى خةَلكدا. 
ثرؤذةكة  كة  ئَيستادا  لة  رؤذنامة: 
ثةسةندكراوة، ئَيوة داواكاريتان ضيية؟

رَيكخراوةكانء  رؤَل��ى  كة  طرنطة   *
خواستى  بؤ  كوردستان  ج��ةم��اوةرى 
 )42( ئيرادةى  ديموكراسيء  ئازاديىء 
نةكرَيتء سةرؤكى  ثةرلةمانتار فةرامؤش 
بؤية  نةكات،  واذؤ  ياساية  ئةم  هةرَيم 
ثةرلةمان  بؤ  بيطةإينَيتةوة  داواكارين 
ثَيضةوانةى  بإطانةى  ئةو  سةرلةنوَى  تا 
ديموكراسييةتة  مرؤظء  مافى  دةستوورو 
نةكرَيت  ئةمةش  ئةطةر  بكرَيتةوة،  ضاك 
دادطاى  بةر  ببرَيتة  ثةنا  دةبَيت  ثَيمواية؛ 
بؤ  ضارةسةركردنى،  بؤ  دةستووريى 

ئةوةى نةضَيتة بوارى جَيبةجَيكردنةوة.

سةنطةر جةمال

كارمةندانى  لة  فشار  طرووثَيكى 
بؤ فشارخستنةسةر  ثَيكدَيت  تةندروستى 
تةندروستىء  كارمةندانى  سةنديكاى 

»داواى ياساييان لةسةر تؤماردةكةن«.
كارمةندانى  سةنديكاى  ه���ةردوو 
لة  لةمةوبةر  )10(س��األ  تةندروستى، 
دواى  دام���ةزرانء  سلَيمانى  هةولَيرو 
ئةو  بودجةى  بإينى  هةإةشةى  فشارء 
نةطرتووةتةوة،  يةكيان  رَيكخراوانةى 
سةنديكاكة،  هةردوو  )2008(دا  ساَلى  لة 
سياسيى  رَيككةوتنى  ت��ةواف��وقء  بة 
يةكيانطرتةوة، بةآلم تا ئَيستاء دواى )10(

نةبةستووة،  كؤنطرةيةكيان  هيض  ساأل، 
و  ثةيإةو  بةثَيى  كة  لةكاتَيكداية  ئةوة 
دةبَيت  سةنديكاكة،  هةردوو  ثرؤطرامى 

لةماوةى سآ ساَلدا، كؤنطرة ببةستن.
ليذنةى  ئةندامى  فةتاح،  بَيستون 
بؤ  لَيدوانَيكيدا  ل��ة  ف��ش��ار،  ط��رووث��ى 

رَيككةوتنةكة،  »بةثَيى  وتى:  رؤذنامة، 
كؤنطرةيةكى  )6(مانطدا  لةماوةى  دةبوو 
ببةسترَيت،  هةرَيم  لة  سةرتاسةريى 

ناضار  نةكراوة،  ئ��ةوة  ئَيستا  تا  ب��ةآلم 
كؤبوونةوةو  كارمةند  كؤمةَلَيك  ئةمساأل 
بإياردرا كة طرووثَيكى فشار دروستبَيت، 

لة  سةرتاسةريى  كؤنطرةيةكى  بؤئةوةى 
كوردستان بكرَيت«.

تةندروستى،  كارمةندانى  سةنديكاى 
هةية،  ئةندامي  )15(ه���ةزار  نزيكةى 
باسى  طرووثةكةش  ئةندامانى  وةك 
كة  ئةوةية  طرووثةكة  ئامانجى  دةكةن، 
سةنديكا  ئةوةى  بؤ  بَيت  فشار  هَيزَيكى 
كارمةندانى  خزمةتى  ببةستَيتء  كؤنطرة 
ت��ةن��دروس��ت��ى ب��ك��ات، ط��رووث��ةك��ةش 
ياداشتَيكى لة رَيى ئةنجومةنء ثارَيزطارى 
ئةنجومةنى  ئاراستةى  سلَيمانييةوة 
سةنديكا  بؤئةوةى  ك��ردووة،  وةزي��ران 
لَي  متمانةيان  يان  ببةستَيت،  كؤنطرة 
بسةننةوة، بَيستون دةَلَيت: »شةرعييةتيان 
تةمةنيان  بةسةر  )10(س���األ  ن��ةم��اوة، 
بؤ  نةبةستووة،  كؤنطرةيان  رؤيشتووةء 
نووسينطةى  سةردانى  مةبةستةش،  ئةو 
طةيشتنة  ئةوانيش  كردو  ثةرلةمانمان 
رَي��ك��خ��راوةك��ان  ليذنةى  ك��ة  ئ���ةوةى 
بكةن،  سةرؤكايةتيى  بؤ  ن��ووس��راو 

كؤنطرة  نةبةستنى  هؤكارى  لة  بؤئةوةى 
بكؤَلَيتةوة«، راشيطةياند، كة بإياريانداوة، 
لة دادطا داواى ياسايى لةسةر سةنديكاى 
بكةن،  تؤمار  تةندروستى  كارمةندانى 
ثةيإةو  بةثَيى  بةرثرس،  اليةنى  ضونكة 

كاريان نةكردووة.
دةطرَيت،  ئ��ةوة  رةخنةى  ه��ةروةك 
تةندروستى،  كارمةندانى  سةنديكاى  كة 
سةرةكييةكانى  ئ��ةرك��ة  نةيتوانيوة 
ثَيويست  وةك  ثَيبداتء  برةو  سةنديكا 
كارمةندانى  لة  داكؤكيى  ثشتطيريىء 
بؤ دةستةبةر  مافيان  بكاتء  تةندروستى 
كار  هةنطاو  بة  »هةنطاو  وتيشى:  بكات، 
بةرثرسء  اليةنة  كة  بؤئةوةى  دةكةين 
ئاطادار  دؤخ��ة  لةو  ثةيوةنديدارةكان 
ياساوة  رَيى  لة  ئةوة  دواى  بكةينةوة، 
ئةوا  نةكرا،  ئةوةش  ئةطةر  دةكةين،  كار 
كارمةندان  طشتيى  راى  دةبين  ناضار 
هانبدةين، كة ئةو سةنديكاية ثَيويستى بة 

طؤإانكاريية«.

راثــــؤرت
hewal.rozhnama@gmail.com
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»ئةو ثةرلةمانتارانةى ليستى زؤرينة، كة دةنطيان بة ثرؤذةكة نةدا، سةروةرييان بؤ خؤيان تؤمار كرد«

ئاشتى عةزيز: ثرؤذةياساى خؤثيشاندان هةلَةى ياساييء دةستووريي تَيداية

داواى هةلَوةشاندنةوةى سةنديكاى كارمةندانى تةندروستى دةكرَيت

ئاشتى عةزيز

ضةند كارمةندَيكي تةندروستى



راثؤرتى: بةرهةم خاليد

ناردني  وادةي  بةسةر  )40(رؤذ  زياترلة 
ثةرلةمان  بؤ  هةرَيم  خةمَلَينراوي  بودجةي 
دارايي  ليذنةى  بإياردةري  تَيدةثةِرَيتء 
هةَلوَيستوةرطرتن  داواي  ثةرلةمانيش، 

لةحكومةت دةكات.
لة  وةك  ياساييةكانء  رَيوشوَينة  بةثَيي 
په يإه وي  ناوخؤي  په رله ماني  كوردستانيشدا 
كؤتاييهاتنى  ثَيش  ساآلنهء  پَيويسته   هاتووة: 
له   بودجه   پ��رؤژه ي��اس��اي   داراي���ي،   ساَلى 
بگاته   يه كه مدا  تشريني   مانگي   سه ره تاي  
هةرَيم   حكومه تي  ئَيستا  تا  به آلم  په رله مان، 
په رله مان  ئاراسته ي   خةمَلَينراوي  بودجه ي  

نةكردووة .
دلَير مةحمود، بإياردةرى ليذنةى داراييء 
كاروبارى ئابووريى لة ثةرلةمانى كوردستان،  
لةوبارةيةوة ئاماذة بؤ ئةوة دةكات: وةزيرى 
كة  راطةياندوون،  ثَييان  ثالندانان  داراي��يء 
)2011(ت��ةواو  ساَلى  خةمَلَينراوى  بودجةى 
بووةو تةنيا بودجةى سةرؤكايةتيى هةرَيمء 
حكومةتء ثةرلةمان ماوة بؤ ئةوةى بودجةكة 
بنَيردرَيتة  لةاليةن حكومةتةوة تةواوبكرَيتء 
طفتوطؤكردنء  مةبةستى  بة  ثةرلةمان 

ثةسةندكردن.
دواكةوتنى  ك��اردان��ةوةى  دةرب���ارةى 
»ئَيمة  وت��ي:  مةحمود،  دلَير  بودجةكةش، 
زياتر  بودجةكة  ئةطةر  ليذنةيةكينء  تةنيا 
هةَلوَيستى  ثةرلةمان  دةبَيت  دوابكةوَيت، 
ئةو  لةسةر  حكومةت  بةرامبةر  هةبَيت 
دواكةوتنةء ئَيمةش راثؤرتى خؤمان دةبَيتء 
وةزيرى  ه��ةردوو  لة  روونكردنةوة  داواى 

داراييء ثالندانان دةكةين«.
هاوينةى  پشووي   كؤتاييهاتنى   ث��اش 
په رله مان، سه رؤكايه تيي  په رله ماني  كوردستان 
بةإه سميي  داواي  له  سه رؤكايه تيي  حكومه ت 
بودجه ي   خؤيدا  ياسايي   كاتي   له   كه   كرد، 
خه مَلَينراوي  ساَلي  داهاتوو بنَيرَيتة  په رله مان، 
فراكسيؤني  گؤإان  رابردوو  مانگي   هةروةها 
نووسراوَيكيان  كوردستان  په رله ماني   له  
كردء  په رله مان  سه رؤكايه تيي   ئاراسته ي  

دةرب��ارةى   كرد  روونكردنةوةيان  داواى 
دواكه وتني  بودجةكة، بةآلم بَيوةآلم بووة.

ئيسماعيل گه آلَله يي، ئه ندامي  ليژنه ي  دارايي  
دةكات:  لةوة  باس  کوردستان،  له   په رله ماني 
ده زگايه ك  هه رَيمدا  له   پَيشتر  له به رئه وه ي   
له سه ر  بكات  ب��ه دواداچ��وون  كة  نه بووه  
ئاماده كردني  بودجه   هؤكاره كاني  دواكه وتني  
دواكه وتنه ي   ئه م  بؤيه   حكومه ته وه ،  له اليه ن 
درَيژخايه نء  نه خؤشييه كي   بووةته   بودجه  

ئةو  بنةبإكردنى  هةرَيمداء  له   ب��ه رده وام 
نةخؤشييةش هةوَلي زؤرى دةوَيت. 

عَيراقء  سياسيي  قةيراني  س��ةرةإاى 
بةآلم  حكومةت،  ثَيكهَينانى  دواكةوتنى 
وه زاره ت����ي  داراي����ي  ع��َي��راق ب��ودج��ه ي  
به   عَيراقي   داهاتووي   ساَلي   خه مَلَينراوي  
ثشكى   خه مآلندووه و  دينار  )102(ترليؤن 
رَيذةى  ثَيي  بة  بودجه يه  له و  هه رَيميشي  
)17%( ثاش لَيدةركردنى بودجةي سيادييء 

بودجةي حاكيمة، دةكاتة  )12(ترليؤنء )484(
مليار دينار.

طةورةبةرثرسانى  لَيدوانى  بةثَيي 
وةزارةتى دارايي عَيراقيش، ثةسةندنةكردنى 
نيية  رَيطر  ع��َي��راق  حكومةتى  ب��ودج��ةى 
ساَلي   بودجه ي   هه رَيم   حكومه تي   لةوةى  
بة  بةآلم  بكات،  ثةسةند  خؤي   )2011(ي  
دواكةوتنى  ئابووريى،  ثسثؤإانى  بإواى 
خراثي  كاريطةريى  بودجة،  ثةسةندكردنى 

لةسةر ئابووريى وآلت دةبَيت.
د.محةمةد رةئوف، ثسثؤإى ئابووريىء 
بؤ  ئاماذة  سلَيماني،  زانكؤي  مامؤستاى 
بودجةى  ناردنى  دواكةوتنى  دةكات:  ئةوة 
ئةوةية  ماناى  ثةرلةمان،  بؤ  خةمَلَينراو 
ثةرلةمان  سةرؤكايةتيى  هةرَيمء  حكومةتى 
هةَلناسن، ضونكة  ياساييةكان  رَيوشوَينة  بة 
دةبَيت بودجة ثَيش  كؤتاييهاتنى ساَلي دارايي 
هةَلسوكةوتة  ئةوةى  بؤ  بكرَيت،  ثةسةند 
ضوارضَيوةيةكي  حكومةت،  داراييةكانى 
تةواويى  بة  هةبَيتء  ياساييان  داراي��يء 

كارةكانى خؤى ئةنجام بدات.
دواكةوتنى  كاريطةرييةكانى  دةربارةى 
وتي:  ئابووريية،  ثسثؤإة  ئةو  بودجةش، 
مووضة  لةسةر  كاريطةريى  هيض  »ئةطةرضى 
لةسةر  زؤرى  كاريطةريى  ب��ةآلم  نابَيت، 
دةبَيت،  ثرؤذةكان  وةبةرهَينانء   بودجةى 
لةبةرئةوةى هيض ثرؤذةيةك تةخسيساتى بؤ 
ناكرَيت ئةطةر لة بودجةدا ثارةى بؤ تةرخان 
ثةكيان  ثرؤذانة  ئةو  هةربؤية  نةكرَيت، 
دةكةوَيت، ئةوةش كاريطةريى خراثي لةسةر 
كارةكاني حكومةتء بارى ئابووريى هةرَيم 

دةبَيت«.

راثؤرتى: توانا قادر

هةرَيم  حيزبيي  بةرثرساني  ثةيوةنديي 
لةطةأل حكومةتةكاني دةرةوةدا بةثَيضةوانةي 
ه��ةرَي��م،  س��ةرؤك��ي  ثَيشووي  وت��ارَي��ك��ي 
جةخت  سياسيش  ثسثؤإَيكي  بةردةوامةء 
لةسةر ئةوة دةكاتةوة؛ كة ثةيوةنديي بةستني 

حيزب لةطةأل حكومةتةكاندا رَيطةثَينةدراوة 
نَيضيرظان   )10/25( رابردوو  دووشممةي 
بارزاني، جَيطري سةرؤكي ثارتي ديموكراتي 
لةطةأل  كوردستان، سةرداني توركياي كردء 
رةجةب تةيب ئؤردؤغان، سةرؤك وةزيرانء 
دةرةوةي  وةزيري  ئؤغلوي،  داود  ئةحمةد 
مانطي  لة  ثَيشتريش  كؤبووةوة،  وآلتة  ئةو 
يةكَيتي  نوَينةرايةتي  راب��ردوودا  شوباتي 
داوايةكي  رةسميي  وةآلم��ي  بةريتانيا  لة 
ب��راون،  ط��ؤردن  لةاليةن  كة  ب��آلوك��ردةوة، 
بةريتانياي  ثَيشووي  وةزيراني  س��ةرؤك 
راطةياند: كة سةبارةت بة كَيشةي ثةنابةراني 
كورد لةو وآلتة ئاراستةي كردبوو، لةكاتَيكدا، 
كة نوَينةرايةتي رةسميي حكومةتي هةرَيم لة 
بةريتانيا هةيةو بةيان دزةيي، لةسةر ليستي 

ثارتي بةرثرسيةتي.
دَيت،  ئ��ةوة  دواي  نموونةية  دوو  ئةم 
2009/5/5ي  دانيشتني  لة  وتارَيكيدا  لة  كة 
بارزاني،  مةسعود  كوردستاندا  ثةرلةماني 
لة  رةخنةي  كوردستان،  هةرَيمي  سةرؤكي 
دبلؤماسي  رةسمييء  ثةيوةنديي  بةستني 
ثارتة سياسييةكان طرت لةطةأل حكومةتةكاني 
رةسمييء  »ثةيوةنديي  وت��ي:  دةرةوةء 
ديبلؤماسي ثَيويستة هةرَيم بيكات، بةآلم بؤ 
حيزبي  لةطةأل  ثةيوةنديي  هةبووني  نموونة 
ثارَيزطاراني  يان  نةمسا،  سؤسياليستي 
ئيسالميي،  حيزبَيكي  هةر  يان  بةريتاني، 
ثةيوةنديي  بةآلم  ئ��ازادن،  لَيي  حيزبةكان 
حكومةت  دةبَيت  دةوَلةتان  لةطةأل  رةسميي 
داواش  دةربضَيتء  ثَي  ياساشي  بيكاتء 
دةكةم هةموو اليةك لةوبارةيةوة هاوكاربنء 
يةكةمين جاريش يةكَيتيء ثارتي بطرَيتةوةو 

كةس هةآلوَير ناكرَيت«.
ئةندامي  سَلَيمان،  بيالل  لةوبارةوية 
رؤشنبيريي  ثةيوةندييةكانء  ليذنةي 
ثةرلةماني  شوَينةوارةكاني  راطةياندنء 
دةبَيت  كة  ب��ةوةدا؛  ئاماذةي  كوردستان 

جَيبةجَي  كارة  ئةو  حكومةتدا  لة  تر  خةَلكي 
بكةنء بة رؤذنامةي راطةياند: »لةطةأل رَيزمدا 
سةردةمي  لة  كة  بارزاني،  نَيضيرظان  بؤ 
بطَيإَيت  باش  رؤَلي  تواني  حكومةتةكةيدا 
لةطةأل  ثةيوةندييةكاني  ئاساييكردنةوةي  لة 
ثؤستي  بةإَيزيان  ئَيستا  ب��ةآلم  توركيا، 
حكومييان لة بةردةستدا نييةء دةبَيت خةَلكَيكي 
تر ئةو كارة جَيبةجَي بكةنء بسثَيردرَيت بة 
جَيطري  كة  نَيضيرظان،  كاك  نةك  حكومةت، 
ثَيضةوانةي  ئ��ةوةش  ثارتيية،  سةرؤكي 

وتارةكةي ثَيشتري سةرؤكي هةرَيمة«.
جَيطري  تاهير،  جةمال  كاروان  هاوكات   
ثةيوةنديية  فةرمانطةي  ب��ةإَي��وةب��ةري 
دةرةكييةكاني حكومةتي هةرَيمي كوردستان 
دةبَيت  كة  دةكاتةوة؛  ئةوة  لةسةر  جةخت 
لةطةأل حكومةتةكاني دةرةوة  ثةيوةندييةكان 
رةتيشي  بَيتء  حكومةتةوة  رَيطةي  لة 
دةكاتةوة، كة رووداوي لةو جؤرة روويدابَيت 
و بة رؤذنامةي راطةياند: »بؤ حاَلةتي يةكةم 
كاك نَيضيرظان، وةك جَيطري سةرؤكي ثارتي 
لة توركيا ثَيشوازيي لَيكراوةو كةسايةتييةكي 
ئةو  وآلتان  لة  جاريش  هةندَيك  سياسييةو 

وةرطرتووة،  ثؤستيان  ثَيشتر  كةسانةي 
ثَيشوازييان لَيدةكرَيتء بؤ حاَلةتي دووةميش 
لةو كاتةدا كَيشةي ثةنابةراني كورد هةبووة، 
ئةو  بةريتانيا  لة  يةكَيتي  نوَينةرايةتي  بؤية 

هةنطاوةي ناوة«.
هاوكات بيالل سَلَيمان، كة لةسةر ليستي 
ثةرلةماني  ئةندامي  ئيسالميي  كؤمةَلي 
كردةوة؛  ئةوة  لةسةر  جةختي  كوردستانة، 
كَيدا  لةطةأل  ثةيوةنديي  ئ��ازادة  مرؤظ  »كة 
ثَيويستي  هةنطاوةش  ئ��ةو  دةبةستَيتء 
وتارةكةي  لة  وةك  نيية«،  ياسا  داناني  بة 
وتي:  ب��ةآلم  هاتبوو،  هةرَيمدا  سةرؤكي 
ئاسايشي  بة  زيان  ثةيوةندييانة  ئةو  »نابَيت 

نةتةوةييء سياسةتي هةرَيم بطةيةنَيت«.
شةرعيةت،  بة  سةبارةت  تَيإوانينانة  ئةو 
حيزبةكاني  ثةيوةنديي  ناشةرعيبووني  يان 
لةكاتَيكداية،  دةرةوة  وآلتاني  بة  هةرَيم 
دةسةآلتدارء  ثارتة  نوَينةراني  ضةندينجار 
دةرةوة سةرداني  وآلتاني  ئؤثؤزسيؤنةكاني 
بةرثرساني  لةطةأل  ك��ردووةو  هةرَيميان 
حكوميي كؤبوونةوة، بةبَى ئةوةي حكومةتي 
سازداني  لة  لَيبطرَيت  رَييان  وآلتةكانيان 

ديدارء بةستني ثةيوةندييةكانياندا.
سياسيي  ثسثؤإي  كةريم،  رَيبوار  بةآلم 
جؤرة  لةو  هةنطاوي  تَيبينيكردني  بة  ئاماذة 
بةرثرساني  نَيوان  كؤبوونةوةي  لة  دةكات 
حكومةتي  بةرثرساني  هةرَيمء  حيزبييء 
راطةياند:  رؤذنامةي  بة  دةرةوةو  وآلتاني 
كؤبوونةوانة  جؤرة  ئةو  سازداني  »طرنط 
ضي  كؤبوونةوانةدا  لةو  ئةوةية  طرنط  نيية، 
ناوي  بة  حيزبيية  بةرثرسة  ئةو  باسكراوةو 
نا؟و  يان  ك��ردووة،  رةفتاري  حكومةتةوة 
كؤبوونةوةي  س��ةردانء  من  تَيإوانيني  بة 
دةرةوة  بؤ  هةرَيميش  حيزبيي  بةرثرساني 

زياتر رةهةندي ئابووريي هةبووة«.
لةسةر  جةخت  سياسيية  ثسثؤإة  ئةو   
نيية  حيزبةكان  مافي  كة  دةكاتةوة؛  ئةوة 
لةطةأل  ثةيوةنديي  خؤيان  ئ��ارةزووي  بة 
حكومةتةكاني دةرةوة ببةستن، بةوثَييةي لة 
هةرَيمدا حكومةتء دةزطاو دامةزراوة هةية، 
رَيطةي  لة  ثةيوةندييانة  جؤرة  ئةو  دةبَيت 
حكومةتةوة بَيت، ئاسايية لةو كؤبوونةوانةدا 
بةآلم  هةرَيم،  بَينة  بدرَيت  بازرطانان  هاني 

ناتوانن طرَيبةست ئيمزا بكةن.

راثــــؤرت
hewal.rozhnama@gmail.com
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ثسثؤإَيكي سياسيي: كؤبوونةوةكان طرنط نين، طرفت ئةوةية ضي تَيدا باسدةكرَيت

ثةيوةنديية حيزبييةكاني هةرَيم بة حكومةتةكاني دةرةوة، بةردةوامة
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ضةندين اليةن داوا دةكةن؛ سةرؤكى هةرَيم ياساى خؤثيشــــــــاندان بطةأيَنيَتةوة ثةرلةمان

يـاسايـةكى ديكة بؤ بةرتــــــةسككردنةوةى ئازادى

سةركةوت حةمة حسَين: زؤرينةى ثةرلةمان داواكانى رَيكخراوةكانى كؤمـــــــةلَطةى مةدةنى لةبةرضاونةطرت
دةقى ياداشتى فراكسيؤنى طؤِران لة ثةرلةمانى كوردستان

بابةت/ ياساى رَيكخستن يا رَيطرى لة خؤثيشاندان 
لة  )جطة  ئةندامانى  دةنطى  زؤرينةى  بة  كوردستان  ثةرلةمانى   2010/11/3 ضوارشةممة  رؤذى 
فراكسيؤنةكانى ئؤثؤزسيؤن و ضةند ئةندامَيكى بةِرَيزى فراكسيؤنةكانى تر( ثرؤذة ياساى خؤثيشاندانيان 

لة كوردستاندا ثةسةند كرد. 
و  ديموكراسى  ثَيشةوةى  ضوونة  سياسيىء  ثرؤسةى  لة  دةبَيت  طةورةى  رؤَلَيكى  طرنطة  ياسا  ئةم 
داننان بة مافة سةرةتايى و ئاساييةكانى هاوآلتيانى كوردستاندا. هةَلوَيست لةم ياساية هةَلوَيستة لة 

ديموكراسى و كؤمةَلطاى مةدةنى و ئازادية سياسي و سروشتيةكانى خةَلكى كوردستان.
بةداخةوة زؤرينةى نَيو ثةرلةمان ثرؤذة ياسايةكى ثةسةندكرد، كة دَلنياين دةبَيتة هؤكارَيكى طةورة 
لةبةردةم ضوونة ثَيشةوةى ثرؤسةى ديموكراسى لة هةرَيمداو بةرتةسككردنةوةى ئازاديى هاوآلتييان 
كة لة دةستوورو هةموو بةَلطةنامة نَيودةوَلةتييةكانى مافى مرؤظدا هاتووة. لةو ياسايةدا بة روونى 
ياسايةدا  لةو  رَيطرى.  ئاستى  هَيناوةتة  خؤثيشاندانى  ئةنجامدانى  كراوةو  ثَيشَيل  مافانة  ئةو  هةموو 
سةنديكاو  و  حيزب  بؤ  )تةنانةت  طشتى  كؤبوونةوةيةكى  و  مانطرتن  و  خؤثيشاندان  جؤرة  هةموو 
بةرثرسة  نووسراوى  رةزامةنديى  بة  ثَيويستى  مؤَلةتدراويش(  مةدةنى  كؤمةَلطةى  رَيكخراوةكانى 
ئيدارييةكانى ناوضةكان هةية، كة ئةمةش لة زؤربةى حاَلةتةكاندا يةكسانة بة نةدانى ئةو مؤَلةتة، ضونكة 
لةم  خؤىء  ئةستؤى  بخاتة  خؤثيشاندانةكان  بةرثرسيارَيتى  نابَيت  ئامادة  ئيدارى  بةرثرسَيكى  هيض 

حاَلةتةدا بيانووةكانى رازى نةبوون زاَلتر دةبَيت.
ئةو اليةنانةى كة دذ بةو ياساية وةستاينةوة ثَيمانواية بة وةرطرتنى هةموو رَيوشوَينَيكى ياسايىو ئسوَلى 
دةبَيت مافى خؤثيشاندان ثارَيزراو بَيت و ثَيويست بة رةزامةنديى نووسراو ناكات بؤ ئةنجامدانى. بةَلكو 
تةنيا بة ئاطاداركردنةوةو ئامادةسازيى ثَيشوةخت )النيكةم 48 سةعات ثَيش ئةنجامدانى خؤثيشاندان(. 

هةروةها خؤثيشاندانى لة ناكاو ثَيويستة بةدةر بَيت لة كوتء بةند.
لة ثةرلةمانى كوردستان ثةسةندكردنى ئةم ياساية بة وةرضةرخانَيكى ترسناك  فراكسيؤنى طؤِران 
دةزانَيت لة ئاست ئازاديةكانى هاوآلتيانى هةرَيمدا و ثَيشَيلكردنى مافَيكى دةستورى هاوآلتيانة.  ثَيمان 
واية ئةمة ياساى قةدةغةى خؤثيشاندانة بة مانا راستةقينةكةى نةك رَيكخستنى خؤثيشاندان. بؤية لَيرةدا 
داوا لة بةِرَيز سةرؤكى هةرَيمى كوردستان دةكةين، ئةو ياساية بطةِرَينَيتةوة بؤ ثةرلةمان بؤ طؤإينى 
هةموو ئةو ماددةو بِرطانةى ئازاديةكان قةتيسء كؤت دةكات. هاوكات داوا لة هةموو ئازاديخوازانى 
حيزبء  رؤذنامةنووسان،  رؤشنبيران،  سةنديكاكان،  مةدةنى،  كؤمةَلى  رَيكخراوةكانى  كوردستانء 
رَيكخراوةكان، كةسايةتية سياسيةكان دةكةين، بة توندى دذ بةم ياساية بوةستنةوة و كةمثةينَيكى طةورة 

بةإَيبخةن و فشارى خؤيان بةكاربهَينن بؤئةوةى ئةم ياساية بةم شَيوةيةى ئَيستاى ثةسةندنةكرَيت.

فراكسيؤنى طؤِران/ 2010/11/7

ناوةإؤكى  نةبوو،  ئةنجامى  بةداخةوة 
لة  ثةرلةمان  لة  تَيثةإاندنى  ياسايةو  ئةم 
لة  دةسةآلتةوة،  زؤرينةى  ليستى  اليةن 
سةرضاوةى  خةَلكةوة  بةرذةوةندييةكانى 
ئاراستانةوة  ئةو  لة  هَيندةى  نةطرت، 

سةرضاوةى طرت كة لة مةكتةبى سياسيى 
هةست  كرا،  ئاراستة  حيزبةكانييانةوة 
سياسيى  دةسةآلتى  وردة  وردة  دةكةين 
لة كوردستان دةيةوَيت بة سوودوةرطرتن 
لة زؤرينةو كةمينة لة ثةرلةمان، سيستمى 

سياسيى لة كوردستان بةرةو سيستمَيكى 
ستةمكاريى ببات«.

حةمة  حةمةسةعيد  خؤشيةوة،  الى 
كة خؤثيشاندان  دةكات؛  لةوة  باس  عةلى، 
بةثَيى  مافَيكة  ئادةميزادء  سروشتى 
طةردوونيىء  جاإنامةى  دةس��ت��وورو 
نَيودةوَلةتيى،  ثةيماننامةى  مرؤظء  مافى 
»ئؤثؤزسيؤن  كة  روو؛  دةخاتة  ئةوةش 
ئةكاديمىء  زانستىء  داواى  ضةندين 
كرد،  ديموكراتييان  ياسايىء  مةنتيقىء 
ياساكةء  ن��او  ض��ووة  كةمترينى  ب��ةآلم 
بإطةكانى  مادةو  لةسةر  زؤرمان  تَيبينيى 
بوو  ثَيويست  بؤية  ه��ةب��ووة،  ياساكة 
بَيتء  سةردةميانة  شارستانىء  ياساكة 
كرانةوةو  ديموكراسىء  رؤحى  لةطةأل 
بة  بَيت  ياسايةك  نةك  بطونجَيت،  ئازاديدا 
بةثَيى  دةس��ةآلتء  حيزبيىء  نةفةسَيكى 
تؤتاليتارييةكان  دةوَلةتة  رذَيمء  ويستى 
ساأل   )30( بةكةَلكى  كة  نووسرابَيت، 
واى  دةستةواذةى  بَيت، ضونكة  لةمةوبةر 
تَيداية، كة باوى نةماوة«، وتيشى: »ياساكة 
لة بةرذةوةنديى هاوآلتييانء خةَلك نييةء 
تةدةخولء  دةسةآلتء  زؤرينةى  ليستى 
بةرذةوةنديى سياسيىء حيزبيى هؤكارى 
تَيثةإَيت،  ياساكة  بةوشَيوةية  بوون  ئةوة 
كة بة شَيوةيةكة ثَيضةوانةى ديموكراسىء 
ك���ران���ةوةء ب��ةرت��ةس��ك��ك��ردن��ةوةى 
بةرذةوةنديى  لة  زياتر  ئازادييةكانةو 

دةسةآلتء حكومةت دانراوة«. 

ناإةزاييةكان
ياساكة  ث��ةس��ةن��دك��ردن��ى  دواى 
فراكسيؤنةكانى ئؤثؤزسيؤن لة ثةرلةمانى 
كوردستانء بةشَيكى زؤرى رَيكخراوةكانى 
ناإةزاييان  ياداشتَيكى  مةدةنى،  كؤمةَلى 

لةسةر ياساكة بآلوكردةوة.
فراكسيؤنى  ناإةزاييدا  ياداشتَيكى  لة 
طؤإان لة ثةرلةمانى كوردستان رايطةياند: 
رؤذى ضوارشةممة 2010/11/3 ثةرلةمانى 
ئةندامانى  دةنطى  بة زؤرينةى  كوردستان 
ئؤثؤزسيؤنء  فراكسيؤنةكانى  لة  )جطة 
فراكسيؤنةكانى  بةإَيزى  ئةندامَيكى  ضةند 
لة  خؤثيشاندانيان  ثرؤذةياساى  ت��ر( 
داخ��ةوة  بة  ك��رد،  ثةسةند  كوردستاندا 
ثرؤذةياسايةكى  ثةرلةمان  نَيو  زؤرينةى 
ثةسةند كرد، كة دَلنياين دةبَيتة هؤكارَيكى 

ثَيشةوةى  ضوونة  ل��ةب��ةردةم  ط��ةورة 
هةرَيمداء  لة  ديموكراسى  ث��رؤس��ةى 
هاوآلتييان  ئازاديى  بةرتةسككردنةوةى 
بةَلطةنامة  هةموو  دةس��ت��وورء  لة  كة 

نَيودةوَلةتييةكانى مافى مرؤظدا هاتووة.
دواى  رؤذَي���ك  دي��ك��ةوة،  لةاليةكى 
فيدراسيؤنى  ياساكة  ثةسةندكردنى 
لة  مةدةنى  كؤمةَلطةى  رَيكخراوةكانى 
سةرؤكى  ئاراستةى  كة  ياداشتنامةيةكدا 
داوا  ك���ردووة  كوردستانى  هةرَيمى 
واذؤ  ياساكة  هةرَيم  سةرؤكى  دةك��ةن، 
»لة  هاتووة:  ياداشتةكةشدا  لة  نةكات، 
كؤسثء  ضةندين  ثةرلةماندا  ياساكةى 
ناضاركردنى  لةوانة:  دةبينرَيت،  رَيطريى 
خؤثيشاندةران بة مؤَلةت وةرطرتن لةبرى 
بةرثرسةكان، جَيطير  ئاطاداركردنى اليةنة 
نةكردنى خؤثيشاندانى لةناكاء، نا روونيى 
لة ضؤنَيتى مامةَلةكردنى هَيزةكانى ناوخؤ 
تَيكةَلكردنى  خؤثَيشاندةراندا،  لةطةأل 
مةدةنى،  ثرؤذةيةكى  بة  سزايى  بةندَيكى 
دةرضوونى  ياساكة،  تونديى  بؤ  ئاماذةية 
لة  ماف  بإطةيةكيدا  لة ضةند  كة  ياسايةك 
ثَيشَيلكردنى  دةكات،  زةوت  هاوآلتييان 
نَيودةوَلةتييةكانء  ثرةنسيثة  هةموو 
ئةمةش  مرؤظة،  مافى  جيهانيى  جاإنامةى 
لةكةدار  كوردستان  هةرَيمى  ئةزموونى 

دةكات«.
ضاوةإوانى  »ئَيمة  هاتووة:  هةروةك 
كوردستان  ثةرلةمانى  دةكرد،  ئةوةمان 
ي��اس��اي��ةك��ى ت�����ةواء م��ةدةن��ي��ان��ةء 
ئةم  بةآلم  بكات،  ثةسةند  ديموكراسييانة 
شؤككرد،  تووشى  هةموومانى  هةَلوَيستة 
نوَينةرايةتى  ثةرلةمان  ئ��ةوةى  لةبةر 
بةدةست  زؤرى  ثَيشتر  كة  دةكات  طةلَيك 

ستةمكاريىء بَيدةنطييةوة ضةشتووة«.
مافء  لة  بةرطريى  تؤإى  ه��ةروةك 
رةخنة  ياداشتَيكدا  لة  خةَلك  ئازادييةكانى 
بةو  دةطرَيت  ياساكة  ثةسةندكردنى  لة 
هاتووة:  ياداشتةكةياندا  لة  شَيوةيةو 
ثإؤذةياساية  ئ��ةو  بإطةكانى  »بةثَيى 
س��ةرةت��اي��ت��ري��ن م��اف��ى خ��ةَل��ك بؤ 
بةدةستهَيناني داواكارييةكانيانء دةربإيني 
خؤثيشاندانء  بة  ناإةزايةتييةكانيان 
لة  ئةمة  دةك��رَي��ت،  زةوت  كؤبوونةوة 
كاتَيكداية دةسةآلتدارانى كوردستان رؤذانة 
ديموكراسىء  فةراهةمكردنى  بانطةشةى 

ئازاديى دةكةن بؤ دانيشتووانى هةرَيمةكة، 
ثرؤذةياساي لةو جؤرة راستةوخؤ ئازاديي 
زيندةبةضاأل  كؤبوونةوة  خؤثيشاندانء 
دةكات«، لة ياداشتةكةشدا بانطةوازى ثارتة 
سياسييةكانء رَيكخراوو سةنديكاو ضينء 
توَيذةكان كراوة، كة دذ بة دةرضوونى ئةو 

ياساية خؤثيشاندان ئةنجام بدةن.

سةرؤكى هةرَيم
ل��ةو ن��اإةزاي��ىء ي��اداش��ت��ان��ةدا، كة 
ف��راك��س��ي��ؤن��ةك��ان��ى ئ��ؤث��ؤزس��ي��ؤن لة 
رَيكخراوةكانى  كوردستانء  ثةرلةمانى 
تَيثةإاندنى  دواى  مةدةنى  كؤمةَلطةى 
سةرؤكى  لة  داوا  رايانطةياند،  ياساكة 
واذؤى  كة  دةكةن؛  كوردستان  هةرَيمى 
نةكاتء  ياساكة  لةسةر  ثةسةندكردن 
ئ��ةوةى  بؤ  ثةرلةمان  بيطةإَينَيتةوة 
طفتوطؤى ديكةى لةسةر بكرَيت، بةوثَييةى 
»ئازاديى  ئَيستا  شَيوةيةى  بةو  ياساكة 
بؤ  زؤر  رَيطريى  دةكاتةوةء  بةرتةسك 

خؤثيشاندةران دروست دةكات«.
حةمةسةعيد حةمة عةلى، لةو رووةوة 
دةَلَيت: »داوامان لة بةإَيز سةرؤكى هةرَيم 
نةكاتء  ياساكة  لةسةر  واذؤ  ك��ردووة 
ئ��ةوةى  بؤ  ثةرلةمان،  بيطةإَينَيتةوة 
طفتوطؤى زياترى لةسةر بكرَيتء كةسانى 
زانكؤء  مامؤستايانى  شارةزاو  ثسثؤإو 
قسةو  مةدةنى  كؤمةَلطةى  رَيكخراوةكانى 
هةروةها  بكةن،  بارةوة  لة  خؤيانى  راى 
راثرسيى ضينء توَيذةكان بكرَيتء ياسايةك 
بَيت بطونجَيت لةطةأل ديموكراسىء ذيانى 
كةموكوإييانةى  لةمثةرء  ئةو  سةردةمء 

تَييداية، ضارةسةر بكرَيت«.
مةالنورى،  عةبدوَلآل  خؤشيةوة،  الى 
وتى: »بة رةسميى داوا لة سةرؤكى هةرَيم 
ضونكة  نةكات،  ثةسةند  ياساكة  دةكةين 
مرؤظء  مافى  بنةماكانى  لةطةأل  ناكؤكة 
خةَلكى  مافَيكى  بؤ سةندنةوةى  ئامرازَيكة 
»تَيثةإبوونى  وتيشى:  ك��وردس��ت��ان«، 
بة  رةشة  ثةَلةيةكى  شَيوةية  بةو  ياساكة 
ثةرلةمانةوةء  سَييةمى  خولى  ناوضةوانى 
سةر  ل��ة  م��َي��ذووي��ى  مةسئولييةتَيكى 
سةرؤكى هةرَيم دروستدةكات، ضونكة لة 
سةردةمَيكدا دةردةضَيت، كة ئةو سةرؤكى 
هةرَيمةء ئةويش مافى ئةوةى هةية رةتى 

بكاتةوة«.

ضةند رَيطةيةكى مةدةنييانة دياريي بكرَيتء 
دةركردنى  بؤ  نةهَيَلرَيت  بةجَي  ثرسة  ئةو 

رَينمايى لةاليةن وةزارةتى ناوخؤوة.
رَيطة  دةسةآلت  تَيدةضَيت  رَيى  رؤذنامة: 
بة خؤثيشاندانَيك بدات كة دذى خؤيةتى، 
بَيتء  قايمقام  الى  مؤَلةت  نموونة  بة 
بووبَيت،  دروست  قايمقام  دذى  ناإةزايى 
ئايا ئةو مؤَلةت بةو خؤثيشاندانة دةدات؟

خاآلنةى  لةو  بوو  يةكَيك  ئةمةش   -
تانةلَيدانة،  مايةى  نيطةرانييةو  مايةى  كة 
داوامانكردبوو هةموو ئاطاداركردنةوةكان 
يةكة  هةَلبذَيردراوةكانى  دةسةآلتة  لةالى 
يةكة  سةرؤكى  نةك  بَيت،  كارطَيإييةكان 
يةكة  سةرؤكى  ضونكة  كارطَيإييةكان، 
كارطَيإييةكان دادةمةزرَينء تاكة كةسَيكةو 
تواناى رةتكردنةوةى هةية، بةآلم ئَيمة كة 
داوا دةكةين ئةنجومةنة هةَلبذَيردراوةكان 
لةبةر  بسثَيردرَيت،  ثَي  ئةركةيان  ئةو 
نوَينةرى  ئةنجومةنانة  ئةو  كة  ئةوةية 
ئةمةش  تَيداية،  جياوازةكانى  ق��ةوارة 
رةتكردنةوةو  م���ةوداى  كة  وادةك���ات 
كةمبَيتةوة،  تاكةكةسى  مةزاجىء  بإيارى 
تاكةكةسَيك  الى  مؤَلةت  ئةطةر  بةآلم 
ثارَيزطار خؤثيشاندان،  يان  قايمقام،  بَيت، 
ئةطةر  تةنانةت  بَيت  ئةو  دذى  لة  نةك 
رَيطةى  ئةوا  لةو،  بَيت  رةخنةطرتنيش 

ثَينادات.

خؤثيشاندانى  ياساكة  بةثَيى  رؤذنامة: 
دةكرَيتء  هةذمار  تاوان  بة  مؤَلةت  بَي 

سزاى بؤ دياريكراوة؟
- لة ياساكةدا نةوتراوة كة خؤثيشاندانى 
بة  شتَيك  هةر  بةآلم  تاوانة،  مؤَلةت  بَي 
ياسا رَيكخراو ياسا رَيإةوَيكى بة روونى 
لَيى دةسةآلت  بؤ دياريكرد، كةواتة الدان 
بة  ئةطةر  بيذمَيرَيت،  تاوان  بة  هةية  بؤى 
بة سةرثَيضيى  نةكرَيت،  هةذمار  تاوانيش 
لةسةر  لَيثَيضينةوةى  دةكرَيتء  هةذمار 
خؤثيشاندانيشدا  ياساى  لة  دةكرَيت، 
سةرثَيضيكةر  كةسى  بؤ  زيندانيى  سزاى 
ياساي  لة  ثَيويستة  لةكاتَيكدا  دان��راوة، 
مةدةنى  لَيثرسينةوةكان  سزاو  مةدةنيدا 

بنء وةك تاوان سةير نةكرَين.
ئَيوة  هةوَلةكاني  ئَيستادا  لة  رؤذنامة: 
ناو  كةموكوإييةكاني  ضاككردنةوةي  بؤ 

ياساكة لة ض ئاستَيكداية؟
رَيكخراوة  فيدراسيؤنى  ئَيستادا  لة   -
ياداشتَيكمان  سلَيمانى،  لة  ناحكومييةكان 
ئةو  كة  كرد،  هةرَيم  سةرؤكى  ئاراستةى 
ثرؤذةياساية ئيمزا نةكاتء بيطةإَينَيتةوة 
بؤ ثةرلةمان بة مةبةستى ضاكسازيكردن 
ياساكة،  خاَلَيكى  ضةند  تايبةتى  بة  تيايدا، 
رَيطةثَيدان،  بؤ  مؤَلةت  طؤإينى  لةوانةش؛ 
دةستطيركردن،  س��زاى  نةهَيشتنى 
دةسةآلتة  دةس��ت  لة  رَيطةثَيدانةكة 

سةرؤكى  نةك  بَيت،  هةَلبذَيردراوةكان 
يةكة كارطَيإييةكان، ضؤنَيتى مامةَلةكردنى 
خؤثيشاندةران  لةطةأل  ناوخؤ  هَيزةكانى 
النى  روونبكرَيتةوة،  بآلوةثَيكردنيان  بؤ 
)لةناكاو(  خؤثيشاندانى  دةمانةوَيت  كةم 
جَيطير بكرَيت، ضونكة نةهَيشتنى زيان بة 
ئازادييةكانى تاكةكانى هةرَيم دةطةيةنَيت.

فؤتؤ: رؤذنامة »ئةرشيف« ثةرلةمانى كوردستان بة ياسايةكى تر مافَيكى مةدةنييانةى هاوآلتييانى كؤتء بةند كرد 

سةركةوت حةمة حسَين



راثؤرتى: سةنطةر جةمال

بة  خؤثيشاندان  ياساى  ثةسةندكردنى 
دةنطى زؤرينةى ثةرلةمانتارانى كوردستان 
ئؤثؤزسيؤنء  لَيدةكةوَيتةوة،  ناإةزايى 
بةشَيكى زؤرى ضاودَيرانء رَيكخراوةكانى 
ثةسةندكردنةكة  مةدةنيش  كؤمةَلطةى 
بةرتةسككردنةوةى  بة  بةوشَيوةية، 
دةزانن  ثَيويستى  بة  دةزاننء  ئازادييةكان 
مادةكانيدا  بإطةو  بةشَيكى  لة  طؤإانكاريى 
بكرَيت، بؤ ئةو مةبةستةش داوا لة سةرؤكى 
هةرَيم دةكةن واذؤى نةكاتء بؤ طفتوطؤى 

زياتر رةوانةى ثةرلةمانى بكاتةوة.
خؤثيشاندانةكان  رَيكخستنى  ياساي 
مادة   )18( لة  كوردستان  هةرَيمي  لة 
لةاليةن   )2010/11/3( رؤذي  ثَيكهاتووةو 
زؤرينةي  بة  كوردستانةوة  ثةرلةمانى 

دةنطي )42-56( ثةسةندكرا.

ناكؤكييةكان
لةسةر ناوةإؤكى ياساكة

ث��رؤذة  دوو  راب���ردوودا  م��اوةى  لة 
هةرَيمى  لة  خؤثيشاندان  رَيكخستنى  بؤ 
سةرؤكايةتى  ئاراستةى  كوردستان 
ثةرلةمان كرا، يةكَيكيان بة هاوكاريى )40(

ضل رَيكخراوى كؤمةَلطةى مةدةنى لةاليةن 
فراكسيؤنى طؤإانةوة ثَيشكةشكرا، ئةوةى 
كوردستانييةوة  ليستى  لةاليةن  تريش 
لة  لةمةوبةر  هةفتة  دوو  ثَيشكةشكرا، 
كوردستاندا  ثةرلةمانى  كؤبوونةوةى 
روو،  خراية  خؤثيشاندان  ثرؤذةياساى 
بةآلم بة هؤى ناكؤكييةوة هةر ضوار ليذنةى 
ياساييء ناوخؤو مافى مرؤظء كؤمةَلطةى 
م��اوةى  لة  كة  راس��ث��َي��ردران،  م��ةدةن��ى 
راثؤرتى  بكةنء  كؤبوونةوة  هةفتةيةكدا 
ئامادة  ثرؤذةكةوة  ب��ارةى  لة  هاوبةش 
لةنَيوان  بكةن، ئةو زنجيرة كؤبوونةوانةى 
نوَينةرانى  كة  ئةنجامدران،  ليذنةكاندا 
فراكسيؤنةكانى دةسةآلتء ئؤثؤزسيؤنيان 
ضةند  رَيككةوتنَيكء  نةطةيشتنة  تَيداية، 
هةَلواسراويى  بة  جةوهةريى  خاَلَيكى 
مانةوةء تا دواجار لة هؤَلى ثةرلةماندا بة 
دةنطى زؤرينةى ليستى دةسةآلت ياساكة 

ثةسةند كرا.
ن��او  ن��اك��ؤك��ي��ي��ةك��ان��ى  طرنطترين 
لةسةر  ثةرلةمان  هؤَلى  كؤبوونةوةكانء 

وةرطرتن، يان وةرنةطرتنى مؤَلةتء سزاى 
بارطرذيىء  روودانى  كاتى  لة  رَيكخةران 
ثاراستنى ئةمنيى خؤثيشاندانةكانء بوونى 
بوو،  »الستيكى«  دةستةواذةيةكى  ضةند 
ثَييانواية؛  ئؤثؤزسيؤن  ثةرلةمانتارانى  كة 

دةتوانرَيت بةثَيى ميزاج بةكاربهَينرَين.
حةمةسةعيد حةمة عةلى، ثةرلةمانتارى 
ثةرلةمانى  لة  يةكطرتوو  فراكسيؤنى 
بة  خؤثيشاندان  ثرؤذةياساى  كوردستان، 
طرنطء يةكَيك لة ثَيوةرو بنةماكانى بوونى 
ثرؤسةى ديموكراسىء سيستمى سياسيى 
كامأل دةزانَيت، بةآلم ثَييواية؛ ثةسةندكردنى 
نةكردنى  بةو شَيوةيةو ضارةسةر  ياساكة 
لةبةردةم  طرفت  بإطةكانى  دةستةواذةو 

ئازاديى دروستدةكات.
كة  رووندةكاتةوة  داواكارييةكان  ئةو 
ثَيشكةشيان كردووة، بؤ ئةوةى لة ياساكةدا 
جَيى بكرَيتةوة، بةوثَييةى كاريطةريى دةبَيت 
ثَيدانى  ديموكراسىء  بة  خزمةتكردن  لة 
مافء ئازاديى كؤمةَلطة، بةآلم وةك دةَلَيت 
»رةتكراوةتةوة«، لة لَيدوانَيكيدا بؤ رؤذنامة 
مؤَلةت  بة  خؤثيشاندان  »داوامانكرد  وتى: 
اليةنة  ئاطاداركردنةوةى  تةنيا  نةبَيت، 
ثةيوةنديدارةكان بَيت، جطة لةوةى حيزبء 
مةدةنيىء  كؤمةَلطةى  رَيكخراوةكانى 
بة  كة  جةماوةرييةكان  ثيشةيىء  سةنديكا 
ياسا مؤَلةتيان ثَيدراوةو بةثَيى ياساكةيان 
بةم  بةآلم  بكةن،  هةية خؤثيشاندان  بؤيان 

ثَييةبَيت دةبَيت مؤَلةت وةربطرن«.
لةو  ئؤثؤزسيؤن  ثةرلةمانتارانى 
مؤَلةتء  وةرطرتنى  مةرجى  بإوايةدان؛ 
دةسةآلتى رةتكردنةوةى داواى خؤثيشاندان 
يةكة  ل��َي��ث��رس��راوى  وةزي���رو  ل��ةالي��ةن 
لةبةرضاونةطرتنى  خؤجَيييةكانء  ئيداريية 
خؤثيشاندانى لةناكاو )كة دةكرَيت لةاليةن 
يا شارؤضكةو  لة شارَيك،  توَيذَيك  ضينء 
طوندَيك سازى بكةن( لةمثةرو فلتةر لَيدانة 

لةبةردةم ئازاديى خةَلك.
ث��ةرل��ةم��ان��ت��ارةك��ةى ي��ةك��ط��رت��وو، 
خؤثيشاندان  وادةك��ات  »ئةوانة  دةَلَيت: 
بؤ  تَيداية  لةمثةرى  هةروةها  نةكرَيت، 
باس  ئ��ازادي��ى«،  بةرتةسككردنةوةى 
ناكؤك  ترى  خاَلَيكى  كة  دةكات؛  لةوةش 
حيزبء  هةموو  كة  طشتيية،  كؤبوونةوةى 
كؤبوونةوةى  هةية  بؤى  رَيكخراوَيك 
لة  بَيت  بةوثَيية  ب��ةآلم  بكات،  طشتيى 

داهاتوودا دةبَيت مؤَلةت وةربطرن.
سةربارى ئةو ناكؤكييانة ثةرلةمانتارانى 
ضةندين  ب��إواي��ةدان  ل��ةو  ئؤثؤزسيؤن 
دةستةواذةو زاراوة لة ياساكةدا هةية، كة 
دةسةآلتى  دةكات  وا  طشتينء  مةتاتيىء 
لَيوةربطرنء  سوودى  بتوانن  جَيبةجَيكار 
خؤيان  ميزاجى  كةسيى  بةرذةوةنديى 
عةبدوَلآل  لةسةرى،  هةبَيت  كاريطةريى 
فراكسيؤنى  ثةرلةمانتارى  م��ةالن��ورى، 
ئةم  »ثَيمانواية؛  وتى:  رؤذنامة  بؤ  طؤإان، 
ياساية ناكؤكة بة بنةما سةرةتاييةكانى مافى 
مرؤظ، كاتَيك دَيينة سةر ئةركى ثةرلةمان 
خاأل  دوو  لة  خؤثيشاندان  مافى  ئاستى  لة 
خؤى دةبينَيتةوة، دةبَيت ياسايةك دياريى 
دةستةبةركردنى  يةكَيكيان  كة  بكةين، 
ماف بَيت بؤ هاوآلتييان، رةطةزى دووةم، 
هاوآلتييان،  بؤ  بَيت  ماف  رَيكخستنى 
مافةت  ئةو  ثَيدانى  كة  بةداخةوة  بةآلم 
لةذَير  جَيبةجَيكردن  دةسةآلتى  بةخشيية 
كؤمةَلَيك  دانانى  هةروةها  مؤَلةتدا،  ناوى 
ياساكةدا  لة  الستيكيى  دةس��ت��ةواذةى 
طومانى تَيدانيية، كة لة داهاتوودا ئةوانة بة 
دةسةآلتى  لةاليةن  بةكاردةهَينرَين،  خراث 
بؤ  لَيدةبينرَيت  سوودى  جَيبةجَيكردنةوة 
لة  سروشتيية  مافة  ئةو  بةرتةسككردنى 

هاوآلتييانى هةرَيمى كوردستان«.
نامةنتيقى  هةرة  »خاَلى  ثَييواية؛  ئةو 
يةكةيةكى  بةرثرسى  كة  ئةوةية،  ياساكة 
ئ��ي��داري��ى دةت��وان��َي��ت م��ؤَل��ةت ن��ةدات��ة 
لة  رةنطة  لةكاتَيكدا  خؤثيشاندانَيك، 
ئةو  طةندةَلييةكانى  دذى  ناوضةيةكدا 

خؤثيشاندان بكرَيت«.
دةَلَيت:  يةكطرتووش  ثةرلةمانتارةكةى 
تَيداية،  مادةى  بإطةو  ضةندين  »ياساكة 
تةفسير هةَلدةطرن، ئةوةش وادةكات بةثَيى 
ئارةزوو تةفسيرى بؤ بكرَيت، بؤية دةبَيت 

ئةو شتانة ضارةسةر بكرَين لة ياساكةدا«.

تَيثةإاندنى ياساكة
طفتوطؤكانى  ك��ؤب��ووةن��ةوةو  دواى 
ج��ي��اوازةك��ان  ليستة  ثةرلةمانتارانى 
ث��رؤذةي��اس��اك��ة ب��ة ن��اإةزاي��ي��ةك��ان��ى 
ئ��ؤث��ؤزس��ي��ؤن��ةوة ب��ة دةن��ط��ى زؤري��ن��ة 
ئ��ةوةش  »ت��َي��ث��ةإَي��ن��را«،  ثةسةندكراء 
زيادكردء  ئؤثؤزسيؤنى  نيطةرانييةكانى 
دةطرنء  ثةسةندكراوةكة  ياسا  لة  رةخنة 

ثَييانواية؛ لةطةأل رؤحى ديموكراسىء بنةما 
نايةتةوةء  مرؤظدا  مافى  نَيودةوَلةتييةكانى 
ئازادييةكانى  ل��ةب��ةردةم  دةبَيت  رَيطر 

خةَلكدا.
رووةوة  لةو  ن��ورى،  مةال  عةبدوَلآل 

ئةندامَيكى  ضةند  »ئؤثؤزسيؤنء  دةَلَيت: 
ليستى دةسةآلت هةموو هةوَلَيكمان دا بؤ 
ئةوةى ياساكة بةو شَيوةية تَيثةإآ لةطةأل 
رَيككةوتننامة  مرؤظء  مافى  بنةماكانى 
بةآلم  يةكبطرَيتةوة،  نَيودةوَلةتييةكان 

سازداني: رؤذنامة

سةركةوت حةمة حسَين، ئةندامى 
دةستةى بةإَيوةبردنى ثةيمانطةى 

كوردى بؤ هةَلبذاردن )KIE( رايطةياند: 
رَيكخراوةكاني كؤمةَلطةي مةدةني 

لة هةرَيمي كوردستان لة ياداشتَيكدا 
داوايان لة سةرؤكى هةرَيم كردووة، كة 

ياساي رَيكخستني خؤثيشاندانةكان ئيمزا 
نةكاتء بيطةإَينَيتةوة بؤ ثةرلةمان، 
بة مةبةستى ضاكسازيكردن تيايدا، 
بة تايبةتى ضةند خاَلَيكى ياساكة، 

لةوانة: طؤإينى مؤَلةت بؤ رَيطةثَيدان، 
نةهَيشتنى سزاى دةستطيركردنء 

ضؤنَيتى مامةَلةكردنى هَيزةكانى ناوخؤ 
لةطةأل خؤثيشاندةران بؤ بآلوةثَيكردنيان 

روونبكرَيتةوةء خؤثيشاندانى لةناكاو 
لةياساكةدا جَيطير بكرَيت.

رَيكخراوةكانى  نيطةرانييةكانى  رؤذنامة: 
كؤمةَلطةى مةدةنى لةسةر ياساى خؤثيشاندان، 

لة ضيدا خؤى دةبينَيتةوة؟ 
لة  دةزانين  رَيطريى  بة  ياساية  ئةو   -
رادةربإينء  ئازاديى  فراوانكردنى  بةردةم 
ثَيمانواية؛  سياسييداو  ب��ةش��داري��ى 
ئةو  ضوارضَيوةدانى  لة  بؤ  ثةسةندكردنى، 

ئازاديىء  ئةو  ديموكراسييةيةء  ئازادييء 
رادةيةك  تا  هةية،  ئَيستا  كة  رادةربإينةى 
ثَيوةرة  هةموو  بةثَيى  دةكاتةوة،  بةرتةسك 
دةستوورى  تانةنات  نَيودةوَلةتييةكانء 
ئازاديى  لة  بةشَيكة  خؤثيشاندان  عَيراقيش 
سةرةكيية  مافة  لة  يةكَيكة  رادةرب��إي��نء 
ثَيدانراوة،  دانى  كة  سياسييةكان  مةدةنىء 
بؤ  هةية  ياسا  ب��ة  ثَيويستمان  راس��ت��ة 
بةآلم  مافانة،  ئةو  ثيادةكردنى  رَيكخستنى 
ئاسانكاربن،  رَيكخةربنء  ياساكان  دةبَيت 

نةك مةرجء بةربةستيان بؤ زياد بكرَيت.
رَيطريى  بة  ئَيمة  زةق��ةو  زؤر  ئ��ةوةى   
مؤَلةتة،  وةرطرتنى  ياساكةدا،  لة  دةزانين 
رَيكخستنى،  مؤَلةت  لة  مةبةست  ئةطةر 
بؤ  بَيت  ياسايي  ضوارضَيوةى  زانينى  يان 
ضوارضَيوةية  ئةو  زانينى  يان  خؤثيشاندان، 
بؤ  رَي��ك��خ��راوة  ياساكة  بةثَيى  كة  بَيت 
اليةنى  دياربوونى  لة  هةر  خؤثيشاندان، 
ئامانجى  خؤثيشاندانةكةو  رَيكخةرى 
تايبةت  شتَيكى  هةموو  خؤثيشاندانةكةء 
بنرَيت  ناو  دةكرَيت  خؤثيشاندانةكة،  بة 
ئةوةى  بةآلم  مؤَلةتثَيدان،  نةك  رَيثَيدان، 
مؤَلةت لة رَيثَيدان جيادةكاتةوة، ئةوةية، كة 
لة وةرطرتنى مؤَلةتدا ئيمتيازء مافَيكى زياتر 
دةستكراوةيى  ئةو  دةسةآلتء  بة  دةدرَيت 
لة  ئةنجامدانء  لة  رَيطريى  كة  زياترة 
ئَيمة  بكات،  خؤثيشاندان  مافى  ثيادةكردنى 

ثَيمان باشة رَيثَيدان بَيت، ضونكة لة رَيثَيداندا 
حكومةت  دام��ودةزط��اك��ان��ى  دةس��ةآلت��ى 
لة خؤثيشاندانء  رَيطرتن  لة  كةمدةكرَيتةوة 
خؤثيشاندانء  ضاودَيريكردنى  مافى  تةنيا 
مافى  هةية،  خؤثيشاندانى  ئاسانكاريكردنى 
لةكاتى  بكات  لَيثرسينةوة  كة  هةية  ئةوةى 
لةياسادةرضوونى خؤثيشاندةر، بةآلم مافى 

رَيطريكردنى لة خؤثيشاندان نابَيت.
خؤتان  تَيبينيانةي  ئةو  ثَيشتر  رؤذنامة: 

بة ثةرلةمانتاران راطةياندووة؟
2009/10/20دا  ل��ة  ئَيمة  ب��ةَل��َي،   -
ثَيشكةشى  ثرؤذةياسايةكمان  رةشنووسى 
ئَيستا  كة  ئ��ةوةش  ك���ردووة،  ثةرلةمان 
ثةرلةمان ثةسةندى كردووة تَيكةَلةيةك بوو 
لة ثرؤذةياساكةى ئَيمةء ئةو ثرؤذةيةى كة 
كردبوو،  ثَيشكةشى  كوردستانيى  ليستى 
ياساكةدا  لة  كة  خاآلنةى  ئةو  زؤرب��ةى 
ليستى  ثرؤذةكةى  خاَلةكانى  ضةسثَينراوة، 
ث��رؤذةك��ةى  خاَلةكانى  كوردستانيية، 
لة  مةدةنيى  كؤمةَلطةى  رَيكخراوةكانى 
تريش  جارَيكى  بؤ  ئَيمة  نةطيراوة،  بةرضاو 
بؤ طرنطيى ثرؤذةياساكة لة 2010/10/31دا 
كؤمةَلَيك ثَيشنيازء ثرةنسيثى تر كة ثَيويست 
بوو لة ياساى خؤثيشانداندا جَيطير بكرَيت، 

دامانةوة بة ثةرلةمان.
ئةو  ئ��اط��اداري��ى  وات���ة  رؤذن���ام���ة: 
كةموكوإييانة بوون، كة لة ثرؤذةكةدا هةية 

ثَيش ثةسةندكردني؟
- بةَلَي، بَيطومان، لة دانيشتنى ثةرلةماندا، 
بةسترا،  ياساكة  لةسةر   2010/9/27 كة 
تَيطةيشتين كة ئةطةر هةية ئةو ثرؤذةياساية 
بةثةلة  بؤية  ب���إوات،  ئاقارَيكدا  ض  ب��ة 
ئةندامانى  بة  كرد  ثةيوةنديمان  تر  جارَيكى 
ثةرلةمانةوة لة سةرجةم فراكسيؤنةكان كة 
بة  بكةن،  هاوكاريمان  ثرؤذةياساية  ئةو  بؤ 
لة خزمةتى  بإواتء  ئاقارَيكى ديموكراسيدا 

ديموكراسيدا بَيت لة هةرَيمدا.
رؤذنامة: ئةو رآء شوَينانةي كة ئَيوة لة 
ضي  كردبوو،  دياريتان  خؤتاندا  ثرؤذةكةي 

بوون؟
- لة ثرؤذةياساكةى ئَيمةدا دةسنيشانمان 
كردبوو كة خؤثيشاندانة ئاساييةكان ئةوانة 
بؤ  مؤَلةتى  ثَيشوةخت  دةتوانرَيت  كة  بن، 
هةية  تر  بةآلم خؤثيشاندانَيكى  وةربطيرَيت، 
كة ثَيى دةوترَيت )لةناكاو(، كة كاردانةوةيةكى 
بة رووداوَيك،  بةرامبةر  خَيراى هاوآلتييانة 
يان بإيارَيك هةر شتَيكى تر كة هاوآلتييان، 
يان رَيكخراوةكان بة ثَيويستى دةزانن، ئةو 
تةعبير  هاتنة سةرشةقام  بة  هةَلوَيستانةش 
لة  بةداخةوة  حاَلةتة  ئةم  بةآلم  دةكةن،  لَي 
بةآلم  نةهَينا،  بةدةست  دةنطى  ثةرلةماندا 
خؤثيشاندانى  ثَيدرا  دةنطي  كة  ياساكةي  لة 
)لةناكاو( نةهَيَلراوةو دةبَيت بؤ هةموو جؤرة 
ض��اوةإَي  كاتذمَير   )48( خؤثيشاندانَيك 

بكرَيت، واتة )48( كاتذمَير ثَيش ئةنجامدنى 
دةبَيت داواى مؤَلةتى بؤ بكرَيت، نةهَيشتنى 
وامانلَيدةكات  لةناكاويش  خؤثيشاندانى 
ثرسة  بة  بةرامبةر  هةَلوَيستوةرطرتن  بؤ 
هةنووكةيين،  شتى  كة  نةتةوايةتييةكان، 
ئةطةر  كة  شةقام،  سةر  بَيينة  نةتوانين 
خؤثيشاندانةكة بخرَيتة دواى )48( كاتذمَير، 
دةبَيتةوةء  سارد  هةَلوَيستوةرطرتنة  ئةو 
رَيذةى بةشداربووان كةمدةبَيتةوة، دووريش 
دةربكرَيت،  نةتةوة  دذة  بإيارَيكى  نيية 
بةتايبةت لةو ثرسانةى ثةيوةنديى بة مافى 

كوردةوة هةية لة عَيراقدا. 
تَيثةإَينرا  كة  ياسايةي  ئةو  رؤذنامة: 
خؤثيشاندانةكانء  بةرتةسكردنةوةي  بة 

لةباربردني نازانن؟
سةدا  لة  بةآلم  لةباربردن،  بؤ  ناَلَيين   -
ئةو  كاريطةريى  كةمكردنةوةى  بؤ  سةد 
نايةوَيت،  حكومةت  كة  خؤثيشاندانانةية، 
ئَيمة  نةرَينييةكان كة  لة شتة  يةكَيك  ضونكة 
لة ياساكةدا تَيبينيمان لةسةرى هةية، ئةوةية 
كة ضةند شتَيكى بة الستيكيىء بة ناإوونى 
مامةَلةكردنى  ئةويش  بةجَيهَيشتووة، 
خؤثيشاندةرانء  لةطةأل  ناوخؤية  هَيزةكانى 
ضؤنَيتى بآلوةثَيكردنيان، ضونكة لة ياساكةدا 
هاتووة، كة هَيزةكانى ناوخؤ بؤى هةية بآلوة 
بة خؤثيشاندةران بكات، ئةمة ضؤن؟ دياريى 
ياساكةدا  لة  باشة  ثَيمان  ئَيمة  كة  نةكراوة، 
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سازدانى: ئارام جةمال

مازن عةبدولجةبار، سةرؤكى ليستى 
عَيراقيية لة كةركوكء بةرثرسى لقى 

كةركوكى حيزبى ويفاقى نيشتمانيى، لةم 
ضاوثَيكةوتنةى رؤذنامةدا بؤضوونةكانى 
لةسةر كَيشة هةنووكةييةكانى كةركوك 

دةخاتة روو.

زارى  لــة  لةئَيستادا،  ــة:  ــام رؤذن
هةندَيك  ياخود  كــوردةوة،  بةرثرسانى 
هاوبةشى  عَيراقييةوة،  ســةركــردةى 
شيعةكاندا  ليستة  كوردو  لةنَيوان  زياتر 
ليستى  كوردو  لة  وةك  رادةطةيةنرَيت، 

عَيراقيية، ئةمة ضؤن دةبينيت؟
لة  ليست  نزيكترين  بةثَيضةوانةوة،   *
ليستة كوردستانييةكانة،  عَيراقييةوة،  ليستى 
ك��ورد  داواك��اري��ي��ان��ةى  ئ��ةو  بؤنموونة 
ثَيشكةشى  دانوستاندا  خاَلى  لةضوارضَيوةى 
هةمان  زؤرب��ةي��ان  ك���ردووة،  اليةنةكانى 
خاَلى  عَيراقييةن،  ليستى  داواكارييةكانى 
ئةطةر  هةية،  لةنَيوانماندا  زؤر  هاوبةشى 
م��ادةى)140(و  وةك  مةسةلةى  هةندَيك  لة 
هةبَيت،  جياوازيمان  غازدا  نةوتء  ياساى 
حكومةتى  اليةنء  كام  دةثرسم  من  بةآلم 
داوايانة  ئةو  جَيبةجَيكردنى  طرةنتى  شيعى 
دةكات، هةموو ئةو ناوضانةى لةطةأل نفوسى 
كورددا تَيكةَلى هةية، عَيراقيية نوَينةرايةتييان 
دةوَلةتى  ليستى  ئةطةر  دةَلَيم،  من  دةكات، 
داواكارييةكانى  )100%(ى  بةَلَينى  ياسا 
ئ��ةوةى   ،)%70( عَيراقيية  ب��داتء  ك��ورد 
ضونكة  كوردة،  بةرذةوةنديى  لة  عَيراقيية 
نزيكة.  لةواقيعةوة  جَيبةجَيكردنةو  قابيلى 
دةثرسم، بةدرَيذايي ساآلنى رابردوو، كورد 

ثشتطيريى  هاوثةيمانيىء  لة  سوودَيكى  ض 
شيعةكان وةرطرت، سةرؤك وةزيران دةضوو 
دةطةإايةوة  دةوتء  شتَيكى  كوردستان،  بؤ 
بةغدا شتَيكى ديكة، من ثَيمواية طرةنتى كورد 
لة هاوثةيمانيى لةطةأل عَيراقيية دكتؤر ئةياد 
عةالويية، ضونكة كةسايةتييةكى نيشتمانىء 
راستطؤية، ئةو شتانةشى لةبارةى كةركوكء 
م��ادةى )140(ةوة دةوترَين لةاليةن هةندَيك 
بؤضوونى  تةنيا  ليستةكةوة،  ئةندامى 
ليستى  لةسياسةتى  طوزارشت  شةخسينء 
لة  كةركوك  نوَينةرةكانى  ناكةن،  عَيراقيية 
ثَيداطريى  هةميشة  لةبةغدا،  عَيراقيية  ليستى 
لةنزيكبوونةوة لةطةأل برايانى كورد دةكةن بؤ 
بةشَيوازَيكى  كةركوك  كَيشةى  ضارةسةرى 

تةوافوقى.
نــابــيــنــيــت،  واى  ــــامــــة:  رؤذن
لة  هــةن  ــة  ك مةترسييانةى  ئــةو 
هاوثةيمانيبةستنى كورد لةطةأل عَيراقيية، 

لة  هةندَيك  كة  دةطةإَينةوة  ئةوة  بؤ 
بة  دذ  لَيدوانى  ليستة،  ئةو  ئةندامانى 

داواكارييةكانى كورد دةدةن؟
هةندَيك  كؤتاييدا،  ماوةيةى  لةم   *
هةندَيك شتيان  توركمان،  لةعةرةبء  كةس 
وتبوو، ئةوة زؤر دوورة لةواقيعةوةو ئةوان 
شتى  عَيراقييةوة  ليستى  بةناوى  ناتوانن 
ديموكراسيدا  لةكؤمةَلطاى  بةآلم  وابَلَين، 
بيروإاى  ضؤن  خةَلك  كة  ئاسايية  شتَيكى 
خؤى بآلودةكاتةوة، تةنيا ليستى عَيراقييةية 
توركمان  عةرةبء  زؤرينةى  نوَينةرايةتى 
اليةنةكان  سةرجةم  دةك��ات،  كةركوك  لة 
ك��وردى،  كوتلةى  لةطةأل  لةدانوستاندان 
دةربإيوة  رةزامةندييان  اليةن  هةندَيك 
لةسةر تةواوى داواكارييةكانى كورد، بةآلم 
ليستى عَيراقيية بةثَيى واقيع مامةَلة دةكات، 
دةستوورينء  كورد  داواكاريى  هةندَيك 
بةآلم  لةسةريان،  رةزام��ةن��دة  عَيراقيية 

غازو  ن��ةوتء  وةك  ديكةيان  هةندَيكى 
نادةستوورينء مافى  ئاوييةكان،  سةرضاوة 
بةَلكو  نيية، بإياريان لةسةر بدات،  عَيراقيية 
مةسةالنة  ئةو  عَيراقة  ثةرلةمانى  مافى 
ليستى  تةنيا  بؤنموونة  بكاتةوة،  يةكاليي 
كؤمار  سةرؤك  ثؤستى  ناتوانَيت  عَيراقيية 
ثَيويستى  بةَلكو  تاَلةبانى،  بة جةالل  بداتةوة 
ئَيمة  بةطشتى  نيشتمانيية،  كؤدةنطى  بة 
نةكردووةتةوةو  رةت  كوردمان  داواكانى 
لةطةأل  مامةَلةمان  ئيجابى  بةشَيوةيةكى 
زؤريان  هاوبةشى  خاَلى  ضونكة  كردووة، 
تَيدا بةدي دةكةين، بةبإواى ئَيمة، داوايةكى 
ئةو  م��ادةى)140(ة،  جَيبةجَيكردنى  كورد 

مادةية دةستووريية.
كةركوك  كَيشةي  دَيت،  تا  رؤذنامة: 
بة  ناطات  ياخود  دةبَيتةوة،  قووَلتر 
ضارةسةر، ثرؤذةى ليستى عَيراقيية ضيية 

بؤ ضارةسةرى ئةم كَيشةية؟
كةركوك  كَيشةى  من،  ب��إواى  بة   *
ضارةسةر  تا  مةحاَلة  نة  موعجيزةيةو  نة 
بإواى  عَيراقيية  هةية.  ضارةسةر  نةكرَيت، 
واقيعء  ئةمرى  نة  )140(و  مادةى  نة  واية، 
لةسةردةمى  وةك  راطواستن  سياسةتى  نة 
دةسةآلتى ثَيشوودا ضارةسةرن، ضارةسةر 
نيشتمانيى  سياسيى  تةوافوقى  بة  دةبَيت 
سياسيية  كوتلة  سةرجةم  لةنَيوان  عَيراقى 
عَيراقييةكاندا، خةَلكانى ناو كةركوك ناتوانن 
ئةم كَيشةية ضارةسةر بكةن، خةَلكى شؤظَينى 
كردووةو  ئاَلؤزتر  كَيشةكةيان  لةناوةوة 
كردووةو  طةورةتريان  خؤي  قةبارةى  لة 
ئةجَينداى  لةبةرذةوةنديى  هةَلوَيستةكانيان 
دابةشكردنى  بة  واية،  بإوامان  دةرةكيية، 
دةسةآلتةكان لةنَيوان ثَيكهاتةكانداو لةنَيوان 
طةإانةوةى  هةرَيمداو  بةغداو  حكومةتى 

كةركوك،  ثَيكهاتةكانى  بؤ  متمانة  ثردى 
كَيشةكة ضارةسةر دةكرَيت، نةك هةر اليةنةو 
خؤى  بةرذةوةنديى  تةنيا  كة  دروشمَيك 
لةناوخؤدا  بكات، ضارةسةريش  تَيدا رةضاو 
نابَيت بةهؤى موزايةداتء نةبوونى متمانةو 
باآلى  ب��ةرذةوةن��دي��ى  رةض��اون��ةك��ردن��ى 
نيشتمانييةوة. كَيشةى كةركوك، ئَيستا ئةوة 
نيية سةر بة هةرَيمى كوردستان نيية، بةَلكو 
كَيشةى هةموو عَيراق، نةبوونى حكومةتَيكى 
ذَيرخانى  داتةثينى  دام���ةزراوةي���يء 
ئابووريىء خزمةتطوزاريية، كة ثَيمواية ئةم 
طرفتانة ضارةسةر بكرَين، كَيشةى كةركوك 

ضارةسةرى طران نيية.
كوردستان  هةرَيمى  دؤخى  رؤذنامة: 
ثرؤسةى  لة  لةكاتَيكدا  دةبينيت،  ضؤن 
روويداوةو  طةورة  طؤإانكاريى  سياسييدا 
هةية،  ئؤثؤزسيؤن  لةثةرلةماندا  ئَيستا 
لةعَيراقدا  هةرَيمة  ئةم  ئايندةى  ياخود 

ضؤن دةبَيت؟
لةثَيش  اليةنةوة  لةدوو  كوردستان،   *
وةبةرهَيناندا  لةمةسةلةى  عَيراقةوةية، 
بينيوة،  بةخؤوة  بةرضاوى  ثَيشكةوتنَيكى 
هةروةها سةرةإاى نةبوونى ياساى نةوتء 
بةديهاتووة،  باش  ثَيشكةوتنى  بةآلم  غاز، 
بووني  بةبآ  ديموكراسى  دووةم،  اليةنى 
كوردستان  كة  ناكةوَيت  ثَيش  ئؤثؤزسيؤن 
ئةو  ناوةو  باشى  هةنطاوى  بوارةشدا  لةو 
بةتايبةت  هةية،  كة  ئؤثؤزسيؤنةى  هَيزة 
بةئيجابىء  رؤَليان  طؤإان،  بزووتنةوةى 
ثَيويستى  حكومةتيش  دةزان��مء  ثَيويست 
بةرةو  كارةكانى  ئةداى  تا  ئؤثؤزسيؤنة  بة 
كردوويانة،  ئَيستا  تا  ئةوةى  بةرَيت،  باشتر 
دةسةآلت  ثَيويستة  زؤرباشةو  ئةدايةكى 

طوَييان لَيبطرَيتء رَيزيان لَيبطرَيت.

ئارام جةمال- كةركوك

نزيكةى )50(هةزار ضةكدارى ثَيشمةرطةو 
سوثاو ثؤليسء ئاسايشء ئةمريكى لةكةركوك 
ئةمنيى شارةكة  رةوشى  دَيت  تا  بةآلم  هةن، 

بةرةو خراثتر دةإوات.
ب��ةرث��رس��ان��ى ث��ؤل��ي��س خ��ؤي��ان بة 
هةواَلطريى  اليةنى  نازاننء  كةمتةرخةم 
ئةمنيى  رةوشى  خراثبوونى  الوازى  بةخاَلى 
توركمانةكان  عةرةبء  لةكاتَيكيشدا  دةزانن، 
بةردةوام دذايةتى بوونى هَيزةكانى ئاسايش 
رووداوةك��ان��ي  دواي  لةكةركوكء  دةك��ةن 
زياتر  هَيزي  ئاسايش  راب��ردووش،  هةفتةي 

لةناوكةركوكدا بآلودةكاتةوة.

ثَيكهاتةى ئةمنيى كةركوك
بةثَيى ئةو زانيارييانةى لةالى رؤذنامةنء 
وةرطيراون،  تايبةتةوة  ئةمنيى  لةسةرضاوةى 
لةئَيستادا ذمارةى هَيزةكانى ثؤليسى كةركوك، 
نزيكةى )11(هةزار، سوثا )20(هةزار، هةردوو 
ئاسايشى يةكَيتيء ثارتى )7(هةزار، ثَيشمةرطة 
ثاراستن،  زانيارى،  دةزطاكانى  )5(ه��ةزار، 
دذةتيرؤر، ئةمنيى نيشتمانيى عَيراق، هةواَلطرى 
عَيراق، هَيزةكانى ئةمريكاو هَيزةكانى سةحوة 
لةباشورى كةركوك ذمارةكة دةطةيةننة زياتر 

لة )50(هةزار.
دابةشبوونى ئةم هَيزانةش بةمشَيوةيةن: 
ناوضةكانى  لة  ش��ار  دةرةوةى  لة  سوثا 
دةرةوةى  لة  ثَيشمةرطة  خؤرئاوا،  باشوورو 
خؤرهةآلت،  باكوورو  ناوضةكانى  لة  شار 
هَيزةكانى ئةمريكا لة فإؤكةخانةى كةركوكء 
لةناو  ديكة  دةزطاكانى  ئاسايشء  ثؤليسء 
دةروازةك��ةى  هةرضوار  كةركوك،  شارى 
هاوبةشى  هَيزى  دةستى  لةذَير  كةركوكيش 
)ثَيشمةرطة، سوثا، ثؤليس، ئةمريكييةكانداية(، 
زؤرةى  ذم��ارة  ئةم  بوونى   لةطةأل  ب��ةآلم 
هَيزى ضةكداردا، رةوشى ئةمنيى رؤذبةإؤذ 

لةخراثبوونداية.

رووداوةكانى ئةمدوايية
دوايين رووداوةكانى ئةمدواييةى شارى 
هَيرشكردنة  لة  بريتيبوون  كة  كةركوك 
تةقاندنةوةى  زَيإةنطةرةكانء  بازاإى  سةر 
طةإةكة  لة  بؤمبإَيذكراو  ئؤتؤمبَيلى  سآ 
كوردنشينةكان، لةكاتَيكدا ئةو شةوة هَيزةكانى 
هةروةها  ئةنجامدا،  ئةمنييان  مانؤإى  ثؤليس 

دةركةوتنةوةى تيرؤرى تاكةكةسء رفاندنء 
ئةو  هةموو  لةئةنجامى  ت��ةرم،  فإَيدانى 
رووداوانةش زياتر لة )50(كوذراو و بريندارى 

لَيكةوتةوة.
بةإَيوةبةرى  ق��ادر،  سةرحةد  عةميد 
بة  ك��ةرك��وك،  قةزاوناحيةكانى  ثؤليسى 
رؤذنامةى راطةياند: »رَيكخراوةكانى قاعيدةو 
ئةنسارولسوننةو  ئيسالميىء  دةوَل��ةت��ى 
شؤإشى  كةتيبةكانى  نةقشبةندىء  طرووثى 
بةعسى  حيزبى  ثاشماوةكانى  بيستء 
هةَلوةشاوة، لة سنوورى ثارَيزطاى كةركوكدا 
بةرةيةكيان  خؤإَيكخستنةوةنء  خةريكى 
لةدذى هَيزة ئةمنييةكان ثَيكهَيناوةو لةهةوَلى 

تَيكدانى رةوشةكةدان«.
دواييدا،  رووداوانةى  ئةو  هةموو  لةطةأل 
كةمتةرخةم  بة  خؤيان  ثؤليس  هَيزةكانى 
بةالواز  هةواَلطريى  دةزطاي  اليةنى  نازاننء 

وةسفدةكةن.
ثؤليسى  فةرماندةى  تاهير،  جةمال  ليوا 
»هةموو  وت:  رؤذن��ام��ةى  بة  ك��ةرك��وك، 
دؤخى  طرَيدراوى  ئةمدوايية،  رووداوةكانى 
ئةوةى  عَيراقنء  تةواوى  ئةمنيى  سياسيىء 
ضونكة  كردوويةتى،  بووة  ثؤليس  لةسةر 
سةر  ضوونة  جَيبةجَيكردنء  ثؤليس  كارى 
هةواَلطرييةكانة  دةزطا  كارى  ئةوة  رووداوة، 
كة ثَيشوةخت ئةو ثالنانة ثووضةأل بكةنةوة كة 

هةوَلى ئةنجامدانيان دةدرَيت«.
لةبوارى  »ثؤليس  نةشاردةوة:  ئةوةشي 
الوازةو  ثَيشوةختدا،  زانياريى  وةرطرتنى 

ناكرَيت،  مةعنةويى  ماديىء  هاوكاريى 
ئةوةشى كة هةية بة بَيبةرامبةر هاوآلتييانء 
دةدةن،  بةثؤليسى  ئاسايش  دةزطاكانى 
ثاراستني  بؤ  نين  زانيارييانة بةس  ئةو  بةآلم 

كةركوك«.
قةزاوناحيةكانى  ثؤليسى  بةإَيوةبةرى 
كةركوكيش، ئاماذة بؤ ئةوة دةكات: »ئةو اليةنة 
هةواَلطرييانةى لةكةركوكدا كار دةكةن، وةك 
ثَيويست نينء ثَيويستة طرنطى بة كؤكردنةوةى 
بدرَيتء  طرووثانة  ئةو  لةسةر  ورد  زانياريى 
خةَلكى  هةوَلبدةن،  هةواَلطرييةكان  دةزط��ا 
خؤيان بخزَيننة ناو ئةو طرووثة توندإةوانةوة، 
تا ئاطادارى طةورةبوونء كردةوةكانيان بن«.

ئاسايش، رؤَلى خؤى دةطؤإَيت
لةدواى رووداوةكانى ئةم ضةند رؤذةى 
دواييدا، بةتايبةت تةقاندنةوةى سآ ئؤتؤمبَيل 
كوردةكاندا،  بةرثرسة  ماَلى  ب��ةردةم  لة 
لةناو  ثارتى  يةكَيتىء  ئاسايشى  هَيزةكانى 
كوردنشينةكان  ناوضة  بةتايبةت  ش��اردا، 
هَيزانةش  ئةو  بةرثرسانى  بآلوبوونةتةوةو 
بة  ط��وآ  ضيتر  دةك���ةن،  ئ��ةوة  بؤ  ئ��ام��اذة 
توركمانةكان  عةرةبء  دذايةتيى  نيطةرانىء 

نادةن.
بةإَيوةبةرى  عةبدوَلآل،  هةَلكةوت  عةميد 
رؤذنامةى  بة  يةكَيتى،  كةركوكى  ئاسايشى 
ثؤليسء  بةإَيوةبةرى  »لةطةأل  راطةياند: 
ئةمريكييةكان  توركمانةو  كة  جَيطرةكةى 
ضيتر  كة  ثَيمانإاطةياندوون  كؤبووينةتةوةو 

بةشداريى  ناوةستينء  دةستةوةستان 
ثاراستنى ئاسايشى كةركوك دةكةين، ئةوان 
رازى بوونء لةدواى تةقينةوةكانةوة، هَيزمان 
لةناوشار، بةتايبةت لةناوضة كوردنشينةكان، 

بآلوةثَيكردووة«.
هاوكات، عةميد هةَلؤ نةجات، بةإَيوةبةرى 
رؤذنامةى  بة  لةكةركوك،  ثارتى  ئاسايشى 
بةآلم  بينيوة،  رؤَلى خؤمان  »ثَيشتريش  وت: 
لةدواى رووداوةكانى ئةمدواييةوة، بةتةنسيق 
بةئاطاداريى  يةكَيتىء  ئاسايشى  لةطةأل 
لة  كارةكانمان  ئةمريكييةكان  ثؤليسء 
هةَلمةتى طةإانء ثشكنينء ضاوخستنة سةر 
ثاشماوةكانى  تيرؤريستييةكانء  طرووثة 
بةعس، طةشة ثَيدةدينء طوآ لةو نيطةرانىء 
هةندَيك  ئَيستا  تا  كة  ناطرين  دذايةتييانة 
بآلوى  لةدذمان  توركمان  عةرةبء  اليةنى 

دةكةنةوة«.
لةبةرامبةر فراوانكردنى رؤَلى دةزطاكانى 
لةتيف  ضاودَير،  رؤذنامةنووسء  ئاسايشدا، 
فاتيح فةرةج بة رؤذنامةى وت: »هةنطاوَيكى 
باشة كة هَيزةكانى ئاسايش بةئةركى ثاراستنى 
نةك  بةآلم  هةستن،  هاوآلتييان  ماَلى  سةرو 
بةوجؤرةى ئَيستاو بةكاركردنى جياواز وةك 
بةَلكو  ثارتى،  ئاسايشى  يةكَيتىء  ئاسايشى 
يةكبخرَين،  دووهَيزة  ئةو  لةكةركوك  دةبَيت 
دابمةزرَيتةوة  بةشَيوةيةك  ئاسايش  ياخود 
كة رةنطدانةوةى تةواوى اليةنء ثَيكهاتةكانى 
خةَلكى لةخؤبطرَيت، ضونكة ئةطةر وا نةبَيت، 
بةر  دةكةونة  ديكة  جارَيكى  هَيزانة  ئةو 

داطيركةر  دوذمنء  بة  نةيارةكانء  رةخنةى 
ناويان دةبةن«.

مةرامى سياسييان لةثشتةوةية
هاتنة ئاراى ئةم دؤخةى ئَيستا لةكاتَيكدا 
كة دواى زياتر لة حةوت مانط لة هةَلبذاردنى 
ثَيكنةهَينراوةو  حكومةت  عَيراق،  ثةرلةمانى 

ئةنجامدانى سةرذمَيريى لةئاراداية.
ليستى  ئةندامى  ئةمين،  محةمةد  ئاوات   
كةركوك،  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  لة  برايةتى 
ثةيوةنديى  دؤخة،  »ئةم  وت:  رؤذنامةى  بة 
ثَيدةضَيت،  هةيةو  سياسييةكةوة  دؤخة  بة 
كةسانَيك لةثشت شَيواندنى ئةمنييةوة بن بة 
ثرؤسةى  سةرذمَيريىء  كة  ئةوةى  ئامانجى 
سياسيى عَيراق بةقازانجى خؤيان بشكَيتةوة«. 
لةبارةى كاراتركردنى كارى ئاسايشةوة، 
»ثَيشتر  دةَلَيت:  برايةتى  ليستى  ئةندامةكةى 
ئةو هَيزانة رؤَليان سنوورداربووةء ئَيستاش 
سنوورى  لة  بكةن،  ف��راوان  رؤَليان  ئةطةر 
دؤخة  ئةم  دةرناضَيتء  كوردييةكان  ناوضة 
بةَلكو  نيية،  كورد  دذى  لة  تةنيا  ئةمنييةش 
رووب��ةإووى  مةسيحييةكانيش  توركمانء 
توندوتيذيىء تيرؤر دةبنةوةو رةنطة لةحاَلةتى 
ئاسايشدا،  هَيزةكانى  ئةركى  فراوانكردنى 
عةرةبء توركمانةكانيش داواى هَيزى تايبةت 
بةخؤيان بكةن، بؤية باشترين شت ئةوةية كة 
ثؤليسء  لةطةأل  هةماهةنطيى  بة  هَيزانة  ئةو 
تةواوى  ثاراستنى  لةهةوَلى  ئةمريكييةكان 

رةوشى ئةمنيى شارةكةدا بن«.

سةرؤكي ليستي عَيراقيية لة كةركوك:

ناتوانين بةتةنيا ثؤستى سةرؤك كؤمار بدةينةوة بة تالَةبانى

بة )50( هةزار ضةكدار، ئةمنييةتي كةركوك كؤنترؤأل ناكرَيت

مازن عةبدولجةبار

دؤخي ئةمنيي كةركوك ناجَيطيرة
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دواى دووساأل لة دةرضوونى ياساكةى، 
رَيذةى ياسايى ئةنجومةنى شوراى 
هةرَيم ثَيكنةهاتووة، حكومةتيش 
باز بةسةر رَيوشوَينة ياساييةكانى 

ئةنجومةنةكة دةداتء ثرؤذةياساكانى 
راستةوخؤ ئاراستةى ثةرلةمان دةكات.

)14(ى  ذم��ارة  ياساى  لةطةَلئةوةى 
شوراى  ئةنجومةنى  ثَيكهَينانى  بة  تايبةت 
هةرَيم لة )2008(ةوة لة ثةرمانى كوردستان 
ئةركةكانى  طرنطترين  كة  دةرض���ووة، 
بيروإا  ياساكاريى،  ل��ة:  دةب��ن  بريتيى 
دادوةرى  ياسايى،  راوَيذكارى  دةربإينء 
خةمسارديى  بةهؤى  بةآلم  كارطَيإيى، 
ثَيكنةهَينانى  بة  جَيبةجَيكردن  دةسةآلتى 
رَيذةى  تةواونةكردنى  دامةزراوةكانىء 
ياسايى دةستةى طشتيى، رؤألء ئةركى ئةو 
ئةنجومةنة وةك بةشَيكى طرنطى دةسةآلتى 

دادوةريى لة هةرَيم هةَلثةسَيردراوة.
سةرؤكى  محَيدين،  ش��وان  دادوةر 
ئةنجومةنى شوراى هةرَيم باسى لةوة كرد؛ 
ئيداريىء  هةيكةلى  لة  بةشَيك  هةرضةندة 
نةكراوة،  ت��ةواو  ئةنجومةنةكة  ياسايى 
جَيطرى  س��ةرؤكء  وةك  ئ��ةوان  كةضى 
)2009(ةوة  حوزةيرانى  لة  ئةنجومةنةكة 

دةستبةكاربوون.

ثرسيارةكان بؤ حكومةت
فراكسيؤنى  ثةرلةمانتارى  ثَيشتريش 
طؤإان، بورهان رةشيد، ضةند ثرسيارَيكى 
وةزيرى  حكومةتء  سةرؤكى  ئاراستةى 
حكومةت  بؤضى  لةوانة:  ك��ردووة،  داد 
كة  ناكات،  ياساكة  )7(ى  م��ادةى  بة  كار 
بة  دةك��ات  ثةيوةست  حكومةت  تَييدا 
ئةو  فلتةرى  بة  ثرؤذةياساكاني  ناردنى 
ئةنجومةنةدا؟ كَى هؤكارى جَيبةجَينةكردنى 
بؤ  ضيية  بةرنامةى  حكومةت  ياساكةية؟ 
ئةنجومةنة  ئةو  بؤضى  جَيبةجَيكردنى؟ 

نةيتوانيوة ئةركةكانى جَيبةجَي بكات؟
بةثَيى مادةى )4(ي ياساكة، ئةنجومةنى 
شوراى هةرَيم ثَيكدَيت لة دةستةى طشتيى، 
كة تائَيستا راوَيذكارةكانى دانةمةزرَيندراوة، 
بةرزةفتكارةى  سةرؤكايةتى،  دةستةى 
كَيشة  بة  )تايبةت  هةرَيم  فةرمانبةرانى 

ئيدارييةكانى فةرمانبةران(.
سةرؤكى  محَيدين،  ش��وان  دادوةر 
ئةنجومةنةكة بؤ »رؤذنامة«ى روونكردةوة، 
ثَيويستى  شورا  ئةنجومةنى  دامةزراندنى 
دةستةى  ياسايى  رَيذةى  تةواوكردنى  بة 
جَيطر  س��ةرؤكء  لة  جطة  واتة  طشتيية، 
هةية،  راوَيذكار  ذمارةيةك  بة  ثَيويستى 
زياتر  )9(ش  لة  نةبنء  كةمتر   )5( لة  كة 
ماوةيةكى  راوَيذكارةكانيش  بؤ  نةبن، 
وةزيرى  رَيطةى  لة  ن�����اوةك���ان  زؤرة 
ئةنجومةنى  بؤ  بةرزكراوةتةوة  داد-ةوة 
سةرؤكايةتى  بؤ  ئةوانيش  وةزي���رانء 

ثَيدةضَيت  كة  بةرزكردووةتةوة،  هةرَيميان 
لة ماوةيةكى تر ئةوانةى دةستنيشانكراون 

فةرمانيان بؤ دةربضَيت.
ل��ةب��ارةى ه��ؤك��ارى دواك��ةوت��ن��ى 
دامةزراندنى راوَيذكارةكان، شوان محَيدين، 
وتى: »راوَيذكار وةك كارمةندَيكى ئاسايى 
ئيداريىء  ئيجرائاتى  بة  ثَيويستى  نيية، 
ثاشخانى  تواناء  لة  لَيكؤَلينةوة  ياسايىء 
كةسةكان هةية، بؤية ماوةيةك دواكةوت«.

لة  ي��اس��اي��ى  ل��ي��ذن��ةى  ئةندامَيكى 
ثةرلةمانى كوردستان دواكةوتنى ثَيكهَينانى 
ئةنجومةنى شوراى هةرَيم بة خةمسارديى 
دةكات،  بةوة  ئاماذة  دةزانَيتء  حكومةت 
لةاليةن  ياساكة  ئةوةى  دواي  ثَيويستبوو 
رَيوشوَينة  كرا،  واذؤ  هةرَيمةوة  سةرؤكى 

ئيدارييةكانى تةواو بكراية.
وتيشى:  ع��ةب��دوإلةح��م��ان،  عومةر 
دةزط��ا  لة  يةكَيكة  ش��ورا  »ئةنجومةنى 
دةسةآلتى  ثَيكهاتةكانى  هةستيارةكانى 
دواى  ثَيويستبوو  هةرَيمء  دادوةري���ى 
دامودةزطاكةى  ياساكةى،  دةرضوونى 
تةواو بكرايةء دادوةرةكانى بؤ دابمةزراية، 
لةكاتَيكدا  كةمتةرخةميية،  نةكراوة،  كة 
طرتووةتة  طرنطى  ئ��ةرك��ى  طةلَيك 
لة  هةية  خةمسارديى  ب��ةآلم  خ��ؤى، 
دروستبوونى، ثَيويستة لةو حاَلةتةش 

بثرسرَيتةوة؟«.

ئةو بإطة ياساييةى
جَيبةجَي نةكراوة

ثةرلةمانتارانى  ئةوةى 
بازدانى  نيطةرانكردووة، 

مادة  بإطةء  بةسةر  حكومةتة 
بؤ  ش��ورا،  ئةنجومةنى  ياساكانى 

نموونةية،  ديارترين   )7( مادةى  ئةمةش 
حكومةت  لةسةر  دةك��ات  ثَيويستى  كة 

ثةرلةمان  بؤ  ثرؤذةياساكانى  ثَيشئةوةى 
فلتةرة  بة  ئةنجومةنةء  ئةو  بطاتة  بنيرَيت، 
كاتَيكدا زؤربةى  لة  تَيثةإَيت،  ياساييةكانى 
راستةوخؤ  حكومةت  ثرؤذةياساكانى 

ئاراستةى ثةرلةمان كراوة.
ئةنجومةنى  سةرؤكى  لةوبارةيةوة، 
شوراى هةرَيم وتى: »بة بؤضوونى ياسايى 
ثةرلةمان  لة  ياسايةك  هيض  نابَيت  خؤم، 
طفتوطؤى لةسةر بكرَيت، ئةطةر بة فلتةرى 
ئةنجومةنى شورادا نةإوات، ضونكة بةثَيى 
ياساكة دةبَيت لَيرة ثَيداضوونةى بؤ بكرَيتء 

بؤ  لةوَيشةوة  حكومةتء  بؤ  بإوات  ئينجا 
ثةرلةمان، بةآلم تائَيستا ثةيوةست نةبوون 

بةو ياساية!«.
ليذنةى  ئةندامةكةى  خؤشيةوة،  الى 
بة  ناشارَيتةوة؛  ئةوة  ثةرلةمان،  ياساى 
حكومةت  ثرؤذةياساكانى  ئةوةى  هؤى 
ثةرلةمان،  بؤ  دةنَيردرَيت  راستةوخؤ 
دةإؤنء  نةنطييةوة  بة  ياساكان  زؤرجار 
وتى: »يةكَيك لة ئيشةكانى ئةو ئةنجومةنة 
ثَيداضوونةوةء رَيكخستنى ثرؤذةياساكانى 
خؤيان  ئ��ةزم��وون��ى  ب��ة  ك��ة  حكومةتة، 
ثرؤذةياساكان  بؤ  دروست  سازاندنَيكى 
ياساييش  ليذنةى  ئةركى  بةمةش  دةكةن، 

سووكتر دةكةن«.
وةزيرانيش  ئةنجومةنى  سكرتَيرى 
ثرؤذةياساكان  نةطةإانةوةى  هؤكارى 
بؤ  دةطةإَينَيتةوة  شورا،  ئةنجومةنى  بؤ 

ثَيكنةهاتنى رَيذةيى ياساى ئةنجومةنةكة.
رؤذنامةى  بة  ق��ةرةداغ��ى،  محةمةد 
ثرؤذةياسامان   )40( لة  »زياتر  راطةياند: 
بؤيان  خ��ؤي��ان  ب���ةآلم  ن����اردوون،  ب��ؤ 
ثَيكهاتةى  ضونكة  طةإاندووينةتةوة، 
بة  ئَيمةش  نةبووة،  تةواو  دةستةكةيان 
ئةنجومةنى  ياسايى  ليذنةى  لة  ناضاريى 
رَيكخستوءةء  ياساكانمان  وةزي���ران 

ناردوومانة بؤ ثةرلةمان«.
ئاماذة  لَيدوانانةى  ئ��ةو  ب��ارةى  لة 
لة  دةك��ةن،  حكومةت  خةمسارديى  بة 
سكرتَيرى  ئةنجومةنةدا،  ئةو  ثَيكنةهَينانى 
داد  »وةزيرى  وتى:  وةزيران  ئةنجومةنى 
راسثَيردراوة، بؤ هةرضى زووة ثَيكهَينانى 
بؤ  فةرمان  حكومةت  بةآلم  ئةنجومةنةكة، 
كةسةكان دةرناكات، بةَلكو ئةوة دةسةآلتى 
كة  هةرَيمة  سةرؤكايةتى 

ئةنجومةنةكة  راوَيذكارء دةستةى طشتيى 
دابمةزرَينن«.

 دادطاى كارطَيإيىء
ثةنايةك بؤ فةرمانبةران

جطة لة راوَيذكارى ياسايى، ئةنجومةنى 
طرنطى  دام��ةزراوةى  دوو  هةرَيم  شوراى 
رَيوشَيوينة  ياسايىء  كَيشة  بة  تايبةت  تر 
كة  لةخؤدةطرَيت،  هةرَيم  ئيدارييةكانى 
يةكَيكيان، بوونى دادطاى كارطَيإييةء ئةوى 
تريش بةرزةفتكارةى فةرمانبةرانى هةرَيم 

)دةستةى قةزايى فةرمانبةران(ة.
شوان محَيدين، سةرؤكى ئةنجومةنةكة 
دادط��اى  ئيداريي  »هةيكةلةى  دةَل��َي��ت: 
هةرضى  تةواوبووة،  هةولَير  كارطَيإيى 
هةية،  دهؤكةوة  سلَيمانىء  بة  ثةيوةنديى 
لةبةر كةميى دؤسييةكانء سكاآلكان بإيار 
بكرَيتةوة،  ثارَيزطاية  دوو  لةو  ن��ةدراوة 
داهاتوودا  لة  كرد  ثَيويستيشى  ئةطةر 

دةكرَينةوة«.
عومةر  ك��ة  ك��ات��َي��ك��داي��ة،  ل��ة  ئ���ةوة 
ياسايى  ليذنةى  ئةندامى  عةبدوإلةحمان، 
ياساكة  بةثَيى  روونيدةكاتةوة؛  ثةرلةمان 
هةرسَى  لة  ئيداريى  دادط��اى  ثَيويستة 
ضارةسةركردنى  بؤ  هةرَيم  ثارَيزطاكةى 

طرفتة ئيدارييةكان ثَيكبهَيندرَيت.
قةزايى  دةستةى  رؤَل��ى  ب��ارةى  لة   
سةرؤكى  ئةنجومةنةكةدا،  لة  فةرمانبةران 
خستة  ئةوةى  هةرَيم  شوراى  ئةنجومةنى 
كَيشةى  هةرَيم  فةرمانبةرَيكى  هةر  روو؛ 
زيانمةند  بة  يان خؤى  خزمةت،  لة  هةبَيت 
دةرماَلةى  بةرزكردنةوةء  ثلة  لة  بزانَيت 
وةزيفيى، يان تانةدان لة سزادانى، يان هةر 
كَيشةيةك، كة لةطةأل فةرمانطةكةى هةيةتى، 

دةتوانَيت ثةنا بةرَيت بؤ ئةو دادطاية.
دام���ةزراوة  ئ��ةو  هةبوونى  لةطةأل 
فةرمانبةران،  خزمةتى  بؤ  طرنطة 
ثَيكنةهاتنى  بةآلم ديسانةوة بةهؤى 
ئةنجومةن،  طشتيى  دةس��ت��ةى 
تةواو  بةرزةفتكارةش  دةستةى 
دةستةى  حوكمةى  بةو  نةكراوة، 
دووةم  دةس���ت���ةى  طشتيى 

دةستنيشان دةكات.
ه��������ةروةك ع���وم���ةر 
ئةندامى  ع��ةب��دوإلةح��م��ان، 
لة  كوردستان  ثةرلةمانى 
كوردستانيى  فراكسيؤنى 
دةَل����َي����ت: »ي��اس��اك��ان 
ب���ة ش��ةون��خ��وون��ي��ىء 
م���ان���دووب���وون دَي��ن��ة 
كاتَيك  بةآلم  بةرهةم، 
ناكرَيتء  بؤ  حسابى 
ثَيناكرَيت،  ئيشى 
مةرةكةبى  دةبنة 
س���ةر ك��اغ��ةز، 
وشةكانى  ئةطةر 
ب���ة ئ��اَل��ت��وون��ي��ش 
بنووسرَيتةوة، رؤَلى نابَيتء ثرسيار 
لة دةسةآلتى ثةرلةمانيش دروستدةكات!«.

hewal.rozhnama@gmail.com
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ذمــارة )607( سَيشةممة 2010/11/9 راثؤرت8

)400(مامؤستاى  نزيكةى  وةكو  ئَيمة 
سلَيمانى،  زانكؤى  جياجياكانى  كؤلَيجة 
سةرؤكايةتيى  بة  ثَيشكةش  ياداشتَيكمان 
سةرجةم  وةزيرانء  ئةنجومةنى  زانكؤو 
كوردستانء  ثةرلةمانى  فراكسيؤنةكانى 
دواتريش دةزطاكانى راطةياندن كرد بةبآ 
راطةياندن  اليةنةكانى  هةموو  جياوازيى، 
ياداشتةكةيان  ناوةإؤكى  سوثاسةوة  بة 
وةكو خؤى طةياندة خوَينةرانء بينةرانء 
تَيبينيمان  هةندَيك  ب��ةآلم   بيسةران، 
بابةتةكةو  ناونيشانى  دابةزاندنى  لةسةر 
زارى  لةسةر  كة  هةية،  زانيارييانة  ئةو 
لةسةر  زانكؤوة  بةإَيزى  مامؤستايةكى 
ي��اداش��ت��ةك��ةم��ان ل��ة ي��ةك��ةم الث��ةإةى 
ذمارة)605( لة )26.10.2010( رؤذنامةى 
بؤية  ث��َي��دراوة،  ئ��ام��اذةي  رؤذن��ام��ةدا 
روونكردنةوةية  ئةم  زانى،  بةثَيويستمان 

بآلوبكةينةوة:
ياداشتنامةكةمان  ناونيشانى  يةكةم: 
زانكؤ  مامؤستاى   400« لة  نيية  بريتى 
بةَلكو  ماندةطرن«،  )ناعةدالةتيى(  لةبةر 
كةواتة  داواكارى«،  »ياداشتء  لة  بريتيية 
بابةتى ياداشتنامةكة ناإةزايى نيية، بةَلكو 

داواكاريية.
ياداشتنامةيةدا  لةو  ئَيمة  هةرضةندة 
نايةكسانيى  ناإوونيىء  بة  ئاماذةمان 
خ��ان��ووى  زةوىء  داب��ةش��ك��ردن��ى  ل��ة 
وةكو  كردووة  زانكؤدا  لة  نيشتةجَيبوون 
بةشَيك، يان كايةيةك لة كايةكانى كؤمةَلطا، 
ناعةدالةتيىء  دةزانين  اليةك  هةموو  كة 
بة  نادامةزراوةييبوونيان  ناإوونيىء 
ئةوةشدا  لةطةأل  بةآلم  ثَيوةديارة،  ئاشكرا 
لة ياداشتنامةكةدا بةإوونيى ثيرؤزباييمان 
مافى  بة  كة  ك��ردووة  مامؤستايانة  لةو 

بةشَيك  بة  وةرطرتء  خانوويان  خؤيان 
نيشتةجَيبوونى  كَيشةى  ضارةسةرى  لة 
وَيإاى  زانيوة،  زانكؤمان  مامؤستايانى 
ئةوةى كة مامؤستاى وايشى تَيداية، ضةند 
خانووشى  سوودمةندبووةو  جارَيك 
ضاوةإَيى  لةمالوة  ئَيمةش  وةرطرتووةو 

قةدةرَيكى ناديارين.
بة طرنطى دةزانين  لَيرةدا، ضةند  ئَيمة 
روونكردنةوةيةماندا  ياداشتء  لةم  كة 
بة  هَيندةش  بخةينةإوو،  نادادثةروةريى 
وَينةيةكى  هةوَلبدةين  كة  دةزانين  طرنطى 

جوانى زانكؤ بؤ كؤمةَلطا نيشانبدةين.
بةإَيز  ئَيستا،  تا  راستيدا  لة  دووةم: 
فةرميى  بةشَيوةيةكى  سةرؤكى حكومةت 
بةآلم  رةتنةكردووةتةوة،  داواكةمانى 
بةإَيزيان،  وةآلم��دان��ةوةى  دواكةوتنى 
ئاوابَيت،  ئةطةر  نيطةرانيمانةو  جَيطةى 

خةباتى  ت��رى  قؤناغَيكى  دةمانباتة 
مةدةنييانةى رةواوة.

وش��ةى  ياداشتنامةكة  س��َي��ي��ةم: 
نووسراوة:  بةَلكو  نيية،  تَيدا  مانطرتنى 
رَيوشوَينة  دةزانين،  خؤمانى  »بةمافى 
بَيطومان  كة  بطرينةبةر«،  مةدةنييةكان 
يةكَيك لةو مافانة، مانطرتنى مةدةنييانةية، 
داواكارييةكانمان  هيوادارين،  ئَيمة  بةآلم 
ئيجابيى  وةآلم��ى  قؤناغةو  ئةو  نةطاتة 

وةربطرين.
باسي  ياداشتنامةكةدا،  لة  ض��وارةم: 
ئةو  دابةشكردنى  هةَلوةشاندنةوةى 

خانووانة نةكراوة.
لة كؤتاييشدا لةسةر ئةو ناونيشانةى 
دةَل��َي��ي��ن،  ئ��ةوةن��دة  تةنيا  رؤذن��ام��ة، 
لةسةر  زانكؤ،  )400(مامؤستاى  خؤزطة 
يان  مةدةنى،  مافى  يان  ناعةدالةتيى، 

نةزاهة،  نةبوونى  سنوورةكان،  تؤثبارانى 
ثَيضةوانةى  كؤضى  ب��ي��روإا،  ئ��ازادي��ى 
تةعريبكردنةوةى  دووب���ارة  ك��وردو 
زانكؤ  ئةوسا  مانيانبطرتاية،  كوردستان، 
مةدةنيبوون  ئازاديىء  ثَيشةنطى  دةبووة 
ئةم  بابةتى  بةآلم  كوردى،  كؤمةَلطةى  بؤ 
دابينكردنى  بة  تايبةتة  ياداشتنامةيةمان 

نيشتةجَيبوون.  شوَينى 

داواكاريى  بةدواداضوونى  ليذنةى 
مامؤستايانى  نيشتةجَيبوونى  شوَينى 

زانكؤى سلَيمانى:
1. م. ئارام عةلى فةرةج.

2. م. سرود عومةر رةشيد.
3. م. رَيبين مةحمود ساَلح.

4. م. ئيدريس كةريم محةمةد.
5. م. ئةحمةد محةمةد ساَلح.

ثةرلةمان لة ياساكانى خؤي ناثرسَيتةوة

ئةنجومةنى )شورا(ى هةرَيم هةلَثةسَيردراوة

روونكردنةوةيةك سةبارةت بة ياداشتنامةكةى مامؤستايانى زانكؤى سلَيمانى



ئا: شاآلو فةتاح

ثةيامنَيرانى  نَيودةوَلةتيى  رَيكخراوى 
لةسةر  تةحقيقى  راثؤرتَيكى  بَيسنوور، 
عَيراق  كوردستانى  لة  ميدياى  دؤخ��ى 
ضةندين  ل��ة  راث��ؤرت��ةك��ة  ب���آوك���ردةوة. 
لَيكؤَلينةوةو  ميتؤدى  ثَيكهاتووةو  بةش 
ئةنجامَيكى  دةستخستنى  بؤ  ضاوثَيكةوتنى 
لة دوابةشيشدا ضةند  طشتطير بةكارهَيناوةو 
ثَيشنيازَيكى بؤ هةر يةكة لة رؤذنامةنووسانء 

دةسةآلت كردووة.
دؤخ���ى ئ��ازادي��ى رؤذن��ام��ةوان��ى لة 
هةرَيمةكانى  لة  باشترة  عَيراق،  كوردستانى 
)850(بآوكراوةى  بوونى  بةهؤى  دراوسَيى، 
رؤذنامةنووسةوة،  )5(ه��ةزار  ميديايىء 
رابردوودا،  دةيةى  لة  رؤذنامةوانى  دؤخى 
ب��ةش��َي��وةي��ةك��ى ب��اش ط��ةش��ةي��ك��ردووة، 
ب���ةآلم ذم�����ارةى ه��َي��رش��ك��ردن��ة س��ةر 
رؤذنامةنووسانيش لةم دوو ساَلةى دواييدا، 
زيادي كردووةء بةرثرسيارى سةرةكيى ئةم 
ثؤليسن  ئاسايشء  هَيزةكانى  زيادبوونةش، 
دةسةآلتدارةكةن:  ثارتة  دوو  وابةستةى  كة 
مةسعود  كوردستانى  ديموكراتى  ثارتى 
كوردستانى  نيشتمانيى  يةكَيتيى  بارزانىء 

جةالل تاَلةبانى. 
دوو  ئَيستا،  تا  )2008(ةوة  ساَلى  لة 
كارةكانيانةوة  بةهؤى  رؤذن��ام��ةن��ووس 
سةردةشت  كةيسى  دوايةمين  ك��وذراون، 
بووةتة  )2010(دا،  ئايارى  لة  عوسمانيش 
ترسى  زيادبوونى  ب��آوب��وون��ةوةو  ه��ؤى 
ثيشةوةرانى ئةم ثيشةية، ئةمة جطة لة بوونى 
دةسةآلتء  لةنَيوان  زؤر  لَيكتَينةطةيشتنَيكى 
ثيشةوةرانى ميديادا، وةك ئةوةى هيض يةكَيك 
نةبَيت.  قبووأل  ثآ  ديكةيانى  ئةوى  كارى 
ئازاديىء  »لةنَيوان  نوَييةيدا،  راثؤرتة  لةم 
لة  ميديا  ئيزديواجيةتى  بةكارهَينانيدا:  خراث 
بَيسنوور،  ثةيامنَيرانى  عَيراق«،  كوردستانى 
لة  سياسيى  مَيذوويىء  دؤخى  بؤ  رانانَيك 
لة  ئةوةى  بؤ  دةكات  كوردستان  هةرَيمى 
كوردستان  هةرَيمى  لة  ميديا  طةشةكردنى 
تَيبطاتء راثؤرتةكة ثَيشنيازى بؤ هةريةكة لة 

دةسةآلتء رؤذنامةنووسانيش تَيداية. 

ميدياو ثارتة سياسييةكان: 
ثةيوةندييةكى درَيذخايةن

عَيراق،  كوردستانى  ميدياى  مَيذووى 
بةرهةمى مَيذووى سياسيى هةرَيمةكةيةء تا 
لة  ميدياييةكان  بآوكراوة  )1991(يش  ساَلى 
ثروثاطةندةى  رَينمايىء  عَيراق،  كوردستانى 
بزووتنةوة  ل��ةالي��ةن  ب���وونء  سياسيى 
بةرهةَلستكاريىء ثَيكدادانة سةربازييةكانةوة 
ناوخؤى  لةسةر  رؤَليان  بةكاردةهَينرانء 
يةك  بآوكراوانة  ئةم  دةبوو،  رَيكخراوةكة 
ثةيامةكانى  دذايةتيكردنى  هةبوو،  ثةياميان 
رذَيمى سةدام، نموونةى ئةمةش بآوكراوةى 
ساَلى)1988(.  لة  بوو  كوردستانى  بةرةى 
ثارتة  هةموو  )1991(ةوة،  ساَلى  ل��ةدواى 
سياسييةكانى هةرَيم، بةردةوامبوون لةوةى 
بة  هةبَيت،  خؤيان  ميديايى  رَيكخراوى 

تةلةفزيؤنى ناوخؤييشةوة. 
رؤذنامةوانى  ياسايةكى  )1992(دا،  لة 
ئ��اي��ار،  ه��ةَل��ب��ذاردن��ى  دواى  دةرك����راء 
ميدياى  لة  واقيعَيك  بووة  جةمسةرطرتن 
هةرَيمداء لةهةمان ساَلدا يةكَيتيى نيشتمانيى 
كوردستان، رؤذنامةى رؤذانةى كوردستانى 
تةلةفزيؤنيشى  دةزطايةكى  دةرك��رد،  نوَيى 
بةناوى طةلى كوردستانةوة دامةزراندء ثارتى 
بة  دةستيكردةوة  كوردستانيش،  ديموكراتى 
تشرينى  لة  برايةتىء  رؤذنامةى  دةركردنى 
ديكةى وةك  ئةوساَلةدا رؤذنامةى  دووةمى 
رؤشنبيرة  لة  هةندَيك  دةركةوتنء  )هةرَيم( 
مةريوان  عةلى،  بةختيار  وةك  كوردةكانى 
حةمةئةمين،  ئيسماعيل  فةتاح،  ئاراس  قانيع، 
طؤظارى )ئازادي(يان دةركرد بؤ رةخنةطرتن 
لة دةوَلةت. شةإى ناوخؤى ثارتىء يةكَيتى 
لة ساَلى )1994(ةوة بووة هؤى دروستكردنى 
دوو هةرَيمى سةربةخؤ، يةكَيكيان سةنتةرى 
بةإَيوةدةبرا،  ثارتييةوة  لةاليةن  هةولَيرو  لة 
ئةوي ديكة ثايتةختى لة سلَيمانى بوو لةاليةن 
ئَيمة  ئَيستاش  بةإَيوةدةبرا.  يةكَيتييةوة 
دووجةمسةرى  بةهَيزكردنةوةى  تَيبينيى 
جطة  ئةمة  كوردستاندا،  لة  دةكةين  ميديا 
باكوورو  لةنَيوان  ميديا  دابةشبوونى  لة 

باشووردا )هةولَيرو سلَيمانى(. 

سةردةمى ثؤست-سةدام:
رَيضكةيةكى كراوة بةرةو ئؤتؤنؤمى

)2003(دا،  لة  سةدام  رذَيمى  رووخاندنى 
خاَلى وةرضةرخان بوو بؤ مَيذووى سياسةتى 
فةرهاد  ميدياش.  كوردستانء  هةرَيمى 
رؤذنامةنووسانى  سةنديكاى  نةقيبى  عةونى، 
لة  كة  سانسؤرةى  »ئةو  وتى:  كوردستان، 
نةما،  دةسةند،  طةشةى  سةدامدا  سةردةمى 
ئةمةش رَيطةى خؤشكرد بؤ ضاخى ئازاديىء 

دةركةوتنى ميدياى بَيشومار«.
رؤشنبيرَيكى  ضةند  )1994(دا  ساَلى  لة 
دةرك��رد  هةفتانةيان  رؤذنامةيةكى  ض��ةث، 
دادةنرا، بةآلم  بَياليةن  بة  )ئةمإؤ( كة  بةناوى 
رؤذنامةكةيان  سةرو  خراية  فشاريان  زوو 
»زؤر  بة  رؤذنامةكةيان  تَيإوانينى  ثَيداخراء 
بوو  دؤخةشدا  لةم  حوكمدرابوو،  رةخنةطر« 
كة تاريق فاتيح لة ساَلى )2000(دا رؤذنامةى 
نووسةرَيكى  ضةند  كة  دامةزراند،  هاوآلتى 
ئةوةى  كؤبووبوونةوة.  دةورى  لة  سةربةخؤ 
رؤذنامةنووسانى  سةرنجإاكَيشة، سةنديكاى 
كوردستانيش بةرهةمى سياسةتةء بؤ ماوةى 
ضةندين ساأل، دوو سةنديكاى رؤذنامةنووسان 
لةساَلى  تةنيا  هةولَيرء  سلَيمانىء  هةبوون، 

)2003(وة يةكيانطرت. 

دروستبوونى طؤإان:
بإين، يان بةردةواميى؟

ثةرلةمانيى  ئؤثؤزسيؤنى  دروستبوونى 
بةناوى بزووتنةوةى طؤإانةوة، كاريطةرييةكى 
لة  ميديا  دؤخ��ى  ل��ةس��ةر  ه��ةب��وو  زؤرى 
هةموو  ثَيش  كاريطةرييةش  ئةو  كوردستانء 
طؤإان  دروستبوونى  بوو.  سياسيى  شتَيك، 
ثةرلةمانى  لة  كؤمةأل  يةكطرتوو،  لةطةأل 
كوردستاندا، بووة هؤى تةحةداكردنى مؤنؤثؤَلى 
ثارتىء يةكَيتى، ئةمةش بووة هؤى زيادبوونى 
رؤَلَيكى  بؤ  رَيطةى  ثةرلةمانىء  مشتومإى 
ثةرلةمانيى  طرووثى  خؤشكرد.  ميديا  نوَيى 
ئؤثؤزسيؤن، دوودأل نةبوون لة طفتوطؤكردن 
دروستبوونى  رؤذنامةنووسانداء  لةطةأل 
كاريطةرييةكى كؤمةآليةتيشى هةبوو،  طؤإان 
بؤيةكةمجار )بؤشايى نَيوان نةوةكان( لةنَيوان 
نةوةى الوو نةوةى ثير دةركةوتء نةوةى الو 
سياسيية  ثارتة  لةسةر  ضيديكة  نةيدةويست 

تةقليدييةكان حساب بكرَيت. 

ميدياى كوردستان، لة ساَلى )2010(: 
سةربةخؤييةكى رَيذةيى

ئازاديى  دؤخ��ى  دواييدا،  ساآلنةى  لةم 
طةشةى  زؤر  كوردستان  لة  رؤذنامةنووسى 
كوردستان  رؤذنامةنووسانى  ك��ردووةء 
ئيشكردنى  دؤخى  لة  سوود  سةالمةتترنء 
وآلتانى  رؤذنامةنووسانى  لة  طونجاوتر 
دراوسآ وةردةطرنء ئَيستا )850(بآوكراوةى 
رؤذنامةو  )415(يان  كة  دةردةضن،  ميديايى 
طؤظارنء )5000(رؤذنامةنووس بةشَيوةيةكى 
فةرميى ناويان لة سةنديكاى رؤذنامةنووسانى 
تةقينةوةية  ئةم  تؤماركراوةء  كوردستان 
دةركردنى  ئاسانيى  بةهؤى  بآوكراوة  لة 
ميدياى  بةتايبةت  ميدياييةوةية،  بآوكراوةى 

نووسراو. 
كورديدا  ميدياى  لة  دووكةرتبوون  ئةمإؤ 
ئةم  هةولَير،  سلَيمانىء  دةك��رَي��ت،  ب��ةدي 
دابةشبوونى  ئاكامى  جوطرافيية  دابةشبوونة 
درَيذخايةنى سياسييةء هةر لةكؤنةوة هةولَير 
كؤنزةرظاتيظتر بووةو ثةيوةنديى لةطةأل عَيراق 
باشتربووة لة سلَيمانى، كة بة شارَيكى ياخىء 
ئازاديى  زؤرترين  كة  دادةنرَيت،  كلتووريى 

لَييةء زؤربةى طرووثة ميديايية سةربةخؤكان 
ئَيستا لة سلَيمانين. 

»ميدياى حيزبيى« بةهؤى ثاَلثشتى مادييان 
بة  ناودةبرَين،  بةوشَيوةية  حيزبةوة  لةاليةن 
ثةخشدةكات.  هةواأل  اليةنطرانةوة  تَيإوانينى 
ئاذانسى  بةإَيوةبةرى  ئةلجةزئيرى،  زوهَير 
ميدياى  ثَييواية،  ئةلعَيراق،  ئةسوات  هةواَلى 
ئةوة  بؤ  سَيبةر«  »ميدياى  سةربةخؤ،  نيمضة 
اليةندار  ميدياى  بؤشايى  كة  دروستكراون 
ثإبكةنةوة، لةبةرئةوةى هيض كةس باوةإى بة 
ميدياى اليةندار نييةء ئةوانةشى ثَييان دةوترا، 
بَياليةن  هةوَلدةدةن  »سةربةخؤ«،  ميدياى 

بمَيننةوة. 
دةركةوتةى  لةبةرئةوةى  كوردى،  ميدياى 
نهَينييةكانة،  بةرطريكارييء  بزووتنةوة 
سياسةتدا  لة  طرنط  رؤَلَيكى  دةيةوَيت  بؤية 
رؤَلى  ميديايى  طرووثى  هةندَيك  بطَيإَيتء 
ئؤثؤزسيؤن دةبيننء لةطةأل سياسةتدا تَيكةآلو 
دةبن، ئةمةش جياكردنةوةى ميدياو طرووثى 
ئةركى  هةرضةندة  دةكات،  قوورس  سياسيى 
تةحةداى  كة  ئةوةية  ديموكراسيةتدا  لة  ميديا 
ضوارةم«  »دةسةآلتى  وةك  بكاتء  دةسةآلت 

كاربكات. 

ميدياى دةسةآلت، سَيبةر،
ئؤثؤزسيؤن و سةربةخؤ

سياسييةكانء  رؤذن��ام��ةن��ووس��ان، 
يةك  ناحكومييةكان،  رَيكخراوة  بةرثرسانى 
هةرَيمةء  ئةم  ميدياى  لةسةر  نيية  ديديان 
ثاش ضل ضاوثَيكةوتن، ثةيامنَيرانى بَيسنوور، 
ميديا  بؤ  ج��ي��اوازى  دي��دى  ثَينج  نزيكةى 
راثؤرتة،  ئةم  مةبةستى  بؤ  بةرضاوكةوت. 
بَيسنوور، رَيكخراوة ميدياييةكان  ثةيامنَيرانى 

بؤ ضوار طرووث دابةش دةكات: 
حيزبة  اليةنطرى  ميدياى  يةك:  طرووثى 
ثارتىء  بؤ نموونة، خةباتى  دةسةآلتدارةكان، 

كةناَلى طةلى كوردستانى يةكَيتى. 
طرووثى دووةم: ئةو ميديايةى بةشَيوةيةكى 
ناإاستةوخؤ اليةنطرى حيزبة دةسةآلتدارةكانة، 
كة بة ميدياى سَيبةر ناسراوة. وةك، رؤذنامةى 
رووداو، طؤظارى سظيل كة لةاليةن ثارتييةوة 
لةاليةن  ئاسؤ  رؤذن��ام��ةى  دةك��رَي��نء  فةند 

يةكَيتييةوة فةند دةكرَيت. 
طرووثى سَييةم: ئةو ميديايةى راستةوخؤ 
ك���ةناَلى  وةك  ئؤثؤزسيؤنة،  اليةنطرى 
)KNN( ى ي����ةك���ط���رت�وو، كةناَلى)سثَيدة(

كؤمةَلى  )كؤمةَل(ى  رؤذنامةى  طؤإانء  ى 
ئيسالميى. 

طرووثى ضوارةم: ئةو ميديايةى بانطةشةى 
سةربةخؤبوون دةكات، وةك هاوآلتىء ئاوَينةو 
لظين، ئةمة جطة لة بآوكراوةى بضووكتر وةك 

ستانداردو ضةتر ثرَيس. 

مةترسييةكانى بةردةم
رؤذنامةنووسيى كوردستان

)35(ى  رؤذن��ام��ةن��ووس��ي��ى  ي��اس��اى 
بةرضاو  بةثَيشكةوتنَيكى  س��اَل��ى)2007( 
دادةنرَيت لة ميدياى كورديدا، بةآلم ئةم ياساية 
تةنيا طرنطى بة ميدياى نووسراو دةدات، نةك 
كارى  ئَيستا  ديكة  ثرؤذةيةكى  دىء  ئةوانى 
لةسةر دةكرَيت، هةرضةندة ئةم ياساية هَيشتا 

هةندَيك شوَينى طومانلَيكراوو ئاَلؤزى تَيداية. 
ياساية،  ئةم  كَيشةكانى  لة  ديكة  يةكَيكى 
ئةوةية كة جَيبةجَيكردنى لةاليةنى دادوةرييةوة 
دادطاكانيشةوة،  سةربةخؤيى  كةميى  بةهؤى 
دةكرَيتء  جَيبةجَيكردنى  دروستى  لة  طومان 
هةرضةندة  ه��ةردى،  ئاسؤس  وتةى  بةثَيى 

ئةواني  بةآلم  سةربةخؤن،  دادوةر  هةندَيك 
ديكة سةربةخؤ نين. 

نيطةرانيى  جَيطةى  ن��وآ  ياسايةكى 
كوردستانةء  سةربةخؤكانى  رؤذنامةنووسة 
لةوة  ترسيان  رؤذنامةنووسان  لة  هةندَيك 
سياسييةوة،  رَيككةوتنَيكى  بةهؤى  كة  هةية 
سةربةخؤكان  رؤذنامةنووسة  دذى  ثالنَيك 
رَيكبخرَيت. فةرهاد عةونى، سةرؤكى سةنديكاى 
هيض  كة  لةوةكرد  نكؤَلى  رؤذنامةنووسان، 
هةوَلَيكى لةوشَيوةية لةئارادا بَيت، بةآلم كاوة 
مةحمود، وتةبَيذى حكومةتى هةرَيم، باسى لة 
هةمواركردنى ياساى طشتيى زانياريى كرد كة 
ميدياش دةطرَيتةوةء بةرهةم ساَلح، سةرؤك 
كة  وتى:  كوردستانيش  ئَيستاى  وةزيرانى 
بةآلم  دةوَي��ت،  ميديا  بؤ  سةربةخؤيى  ئةو 
)ئاذاوة(  ئانارشى  بةرةو  ئَيستا  دؤخةى  ئةو 
هةنطاو دةنَيتء ثَيويستة ياسايةك رَيكيبخات. 
ثَييانواية،  ثةرلةمانتارانيش  لة  زؤرَيك  بةآلم 
نيية،  تةواو  رؤذنامةوانى  ياساى  هةرضةندة 

بةآلم ثَيويستة نةطؤإدرَيت. 

»هَيَلة سوورةكان«
ه��ةرض��ةن��دة ه��ةرَي��م��ى ك��وردس��ت��ان 
بةآلم  بينيوة،  بةخؤوة  باشى  ثَيشكةوتنَيكى 
ثةيامنَيرانى  تابؤنء  بابةت  زؤر  هَيشتاش 
كة  دةكات  تابوؤيانة  ئةو  ئيدانةى  بَيسنوور 
بةهةر  سةثاون،  دةربإيندا  ئازاديى  بةسةر 
ئةم  سياسيى.  ي��ان  مَيذوويى  ثاساوَيكى 
لة  بةَلكو  زؤرنين،  تةنيا  سوور«انة  »هَيَلة 
ديكة  بآوكراوةيةكى  بؤ  بآوكراوةيةكةوة 
دةطؤإَينء لة شوَينَيكةوة بؤ شوَينَيكى ديكةش 
تَيإوانينى  بة  )هةولَير-سلَيمانى(.  دةطؤإَين 
كةمال رةئوف، سةرنووسةرى هاوآلتى، ضةند 
بابةتَيكى وةك طةندةَلىء ثَيشمةرطة ثَيش ساَلى 
ئةمإؤ  بةآلم  باسبكرَين،  نةدةتوانرا   )2003(
ئةوة طؤإاوةء بةطوَيرةى وتةى ئاسؤ حاميد، 
بةإَيوةبةرى بةشى هةواَلى كةناَلى سثَيدةش، 
لة  رةنطة  رَيطةثَيدراوة،  سلَيمانى  لة  »ئةوةى 

هةولَير وانةبَيت، سنوورَيكى ئاشكرا نيية«. 
هةميشةيين:  س��وور«  »هَيَلى  هةندَيك 
خَيَلةكييةكانء  سةركردة  سَيكس،  دين،  وةك 
مةسعود  وةك  سياسييةكانى  كةسايةتيية 
بارزانىء جةالل تاَلةبانىء يةكَيكى ديكةش لة 
طؤظارى  لةاليةن  بوو  راثؤرتَيك  كةيسةكان، 
ثاَلةوانَيتى  دةخستة سةر  طومانى  كة  لظينةوة 
مةال مستةفاى بارزانىء كة ثارتى كةمثةينَيكى 
رؤذنامةى  رَيكخستء  لظين  طؤظارى  لةدذى 
خةباتى زمانحاَلى فةرميى ثارتيش، هةإةشةى 
طرووثة  كردء  لظين  رؤذنامةنووسةكانى  لة 
ضةند  شَيوة،  بةهةمان  ثارتيش  طةنجةكانى 
ثةإةيةك بآوكرايةوة كة داواى دةكرد ئةحمةد 
ميرة، سةرنووسةرى لظين بة رةسميى ثؤزش 
بهَينَيتةوةء يةكَيكى ديكة لة تابؤكان لَيكؤَلينةوةية 
لة طةندةَلى، ئةمة جطة لة دراوسَيكانى عَيراق، 
كةركوكيش  دؤخى  كَيشةى  ئَيرانء  بةتايبةت 
سةرنجإاكَيش  راستييةكى  ترةء  تابؤيةكى 
ئةم  ئؤثؤزسيؤنيش  ميدياكانى  كة  ئةوةية 
»هَيَلة سوور«انة بةسةر خؤياندا دةسةثَينن بؤ 

ثاراستنى بةرذةوةنديى سياسيى. 

بةربةستةكانى
بةردةم ئازاديى رؤذنامةوانى

ثةيامنَيرانى بَيسنوور، تَيبينيى بَيمتمانةييةكى 
لةاليةن  بةدطومانيش(  )تةنانةت  حةقيقى 
سياسييةكانةوة بةرامبةر ميدياء بةثَيضةوانةوة 
سياسيية  لةنَيو  بَيمتمانةييةش  ئةم  ك��ردء 
دةطةإَيتةوة  هةرَيمدا  حكومةتى  كؤنةكانى 

ئةمةش  شؤإش(،  )زةمةنى  نهَينى  ضاخى  بؤ 
تةنيا  سياسييةكان  ئةوةى  بؤ  دةطةإَيتةوة 
بةمدواييانة لةسةريان ثَيويست بووة بةرطريى 
لة  ثرؤفيشناَلى  نةبوونى  بكةنء  لةخؤيان 
كَيشةكةى  ميدياييشدا،  بآوكراوةى  هةندَيك 

طةورةتر كردووة.
هةنووكةى  بآوكراوةكانى  بة  رانانَيك 
هةندَيك  كة  دةردةخ���ات  ئ��ةوة  هةرَيمدا، 
بيروإاو  نَيوان  جياوازيى  رؤذنامةنووس، 
زانياريى نازاننء زؤرَيك لة رؤذنامةنووسةكان 
لة ثلة حيزبييةكانةوة هاتوون، هةربؤية راهَينانى 
سياسييةكانيش،  نةبووةء  رؤذنامةنووسييان 
طواستنةوةى  بةهةَلة  لة  ترسيان  لةبةرئةوةى 
بؤ  دان  لَيدوان  لة  دوودَلن  هةية،  قسةكانيان 
ميدياء لةمةش زياتر زؤرَيك لة سياسييةكان 
بؤ  ثرسيارةكانيان  دةك��ةن،  ئ��ةوة  داواى 
ئةم  وةآلمبدةنةوةء  نووسين  بة  بنَيردرَيتء 
ئازاديى  سةر  بؤ  كاريطةريى  بَيمتمانةييةش 

ميديا هةية.
ه��ةم��وو ئ���ةو رؤذن��ام��ةن��ووس��ان��ةى 
باسيان  ك��ردن،  لةطةَلدا  ضاوثَيكةوتنمان 
زانياريى  بة  دةستإاطةيشتن  قورسيى  لة 
بة  دةستإاطةيشتن  مافى  هةرضةندة  كرد، 
ثرةنسيثَيكى  كة  وردبينيكردنى  زانياريىء 
ياساى  لة  رؤذنامةنووسيية،  بنةإةتى  هةرة 
ئةم  باسكراوةء  كوردستاندا  رؤذنامةوانى 
كة  رؤذنامةنووسانةى  ئةو  بؤ  كَيشةيةش 
قورسترةء  زؤر  سةربةخؤ،  ثَيياندةوترَيت 
كة  دةكةن،  لةوة  باس  رؤذنامةنووسانة  ئةم 
ضؤن ئةوان مامةَلةيان لةطةَلدا دةكرَيتء ضؤن 
مامةَلةيان  حيزبييةكانيش  رؤذنامةنووسة 
»بؤ  دةَلَيت:  حاميد  ئاسؤ  دةكرَيت.  لةطةَلدا 
نموونة، كاتَيك مةسعود بارزانى لة سةفةرى 
خؤى لة فةإةنساو توركيا طةإايةوة، تةنيا ئةو 
رؤذنامةنووسانة داوةتى ثرَيس كؤنفرانسةكة 

كران كة لة ثارتييةوة نزيك بوون«. 

هةإةشةو هَيرشكردنة سةر 
رؤذنامةنووسان

حةزناكةن  كوردستان،  سياسييةكانى 
ذمارةيةكى  لةبةرئةوة  لَيبطيرَيت،  رةخنةيان 
رؤذن��ام��ةن��ووس��ان  ل��ةس��ةر  س��ك��اآل  زؤر 
تؤماركراوة، لة كوردستانى عَيراق ذمارةيةكى 
زؤر كةيسى ياسايى لة دذى رؤذنامةنووسان 
بنةإةتى  ثرةنسيثى  دذى  كة  تؤماركراوة 
حوكمى ياساية، بؤ نموونة، نؤ سكاآلى ياسايى 
دذى  لة   )15-10( ئاوَينةو  رؤذنامةى  دذى 
طؤظارى لظين لة ساَلى )2009(دا تؤماركراونء 
ميدياى اليةنطرى حيزبى، زؤر بةكةمى حوكم 
دةدرَين. ئاسؤ حاميد، دانى بةوةدا نا كة هيض 
سكاآليةك دذى ميدياى ئةوان تؤمارنةكراوةء 
كةناَلةكةيان  كة  وت:  ئةوةى  روونى  بة  ئةو 
بآويان  كة  نادات  ئةو شتانةدا  هةموو  نرخى 
ئاستى  لة  كَيشة  هةندَيك  بةَلكو  دةكاتةوة، 
سياسييدا ضارةسةر دةكرَين، ئةمة بؤ كؤمةَلى 

ئيسالمييش هةرواية. 
ثةيامنَيرانى  بة  رؤذن��ام��ةن��ووس  زؤر 
هةإةشةى  ئةوان  كة  راطةياند:  بَيسنووريان 
مةسجى  بة  ئةمةش  ثَيطةيشتووة،  كوشتنيان 
زؤرينةى  تادء  فاكسء  ئيمةيألء  مؤبايلء 
ميدياى  بؤ  يان  رؤذنامةنووسانةش،  ئةم 
ئؤثؤزسيؤنء  بؤ  يان  كاردةكةن،  سةربةخؤ 
بةناديارى  هةإةشةكان  كاتيشدا  زؤربةى  لة 
 )KNN( لة  عةبدوَلآ  هؤشيار  دةنَيردرَين. 
وتى: تةنانةت هةإةشة بة دةرطاى ماَلةوةيان 
هةَلواسراوةء ئةحمةد ميرةى سةرنووسةرى 
هةإةشانةى  ئةو  ليستى  دةفتةرَيكدا  لة  لظين 
دواى  )2008(ةوةو  ساَلى  لة  كة  ثيشانداين 
ميرة  لَييكراون،  مامةحةمة  سؤرانى  كوذرانى 
رؤذو ساألء خولةكى هةإةشةكان، ئةمة جطة 

لة ناوةإؤكيان دةثارَيزَيت. 
زؤرَيكى ديكة لة رؤذنامةنووسان، باس لة 
لةاليةن  بةتايبةت  دةكةن،  جةستةيى  هَيرشى 
تةنانةت  ئاسايشةوة،  ثؤليسء  كارمةندانى 
لةاليةن هَيزة ئةمنييةكانى ثارتىء يةكَيتيشةوة، 
ياساييان  دانثَيدانانَيكى  هيض  كة  هَيزانةى  ئةو 
نييةو بة ميليشيا دادةنرَينء تةنانةت هةندَيك 
تيرؤركردن  هةوَلى  لة  باس  رؤذنامةنووس 
دراوة  زؤر  هةوَلى  نَيوانةشدا  لةم  دةك��ةنء 
سةر  هَيرشكردنة  دي��اردةى  نةهَيشتنى  بؤ 

رؤذنامةنووسان.

لة  ئينطليزي  تةواوي راثؤرتةكة بة زمانى 
سايتي )www.rsf.com( بخوَينةوة.

hewal.rozhnama@gmail.com
نَيودةولَةتى 11ذمــارة )607( سَيشةممة 2010/11/9

ميديا لة كوردستانى عَيراق
لةنَيوان ئازاديىء خراث بةكارهيَناندا
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ركابةرةكةى تالَةبانى خؤي راطةياند

هةستيار قادر، كاروان عومةر

مةدةنيى  كؤمةَلطةى  رَيكخراوةكانى 
طةإاندنةوةى  بؤ  هةوَلةكانيان  عَيراقى، 
راب���ردووى  مانطى  ثَينج  م��ووض��ةى 
مةاليةكى  ضإدةكةنةوةء  ثةرلةمانتاران، 
ئةو  حةآلَليى  بة  ئاماذة  ثةرلةمانتاريش، 
ياساييش  ثسثؤإَيكى  دةكاتء  مووضةية 
دةَلَيت: »دةبَيت ثةرلةمانتارةكان، دووبارة 
سةرجةم  بخؤنةوةء  ياسايي  سوَيندي 

مووضةكانيان لَيوةربطيرَيتةوة«.

دةستثَيكى هةوَلى رَيكخراوةكان
مانط  هةشت  تَيثةإبوونى  ث��اش 
هةَلبذاردنى  ثرؤسةى  ئةنجامدانى  بةسةر 
ثَينج مانط  عَيراقء  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
بةسةر يةكةم دانيشتنى )20(خولةكيى ئةو 
كؤمةَلطةى  رَيكخراوةكانى  ئةنجومةنةدا، 
بةو  بةرامبةر  بةغدا،  لة  عَيراقى  مةدةنيى 
هاتنةدةنط،  دةستوورييانة  ثَيشَيلكاريية 
دروست  حكومةتةوة  ثَيكنةهَينانى  لة  كة 
نةداوة،  ساز  دانيشتنى  ثةرلةمان  بوونء 
دواى ئةوةى كة داوايةكى ياساييان بردةوة 
بةكراوةيى  نادةستووريى  بة  سةبارةت 
ئةنجومةنى  دانيشتنةكانى  هَيشتنةوةى 
كاتيى  ل��ةالي��ةن  س��ةرؤك��ى  ن��وَي��ن��ةران 
دةستثَيشخةريى  طرووثى  ئةنجومةنةوةء 
مةدةنى بؤ ثاراستنى دةستوور، داوايةكى 
دةكات  دادط��ا  بة  ثَيشكةش  تر  ياسايى 
مانطى  ثَينج  مووضةى  طةإاندنةوى  بؤ 
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  نوَيى  ئةندامانى 
مووضةى  لة  جطة  مانطانة  كة  عَيراق، 
ثاسةوانةكانيانء دةرماَلةى نيشتةجَيبوون 
ثةرلةمانتارَيك  هةر  )2600(دؤالرة،   كة 
)11(هةزار دؤالر وةردةطرَيت، كة تَيكإاى 
مووضةء دةرماَلةى  ئةو ثَينج مانطةى هةر 
)40( دةكاتة  )325(ثةرلةمانتارة،  لةو  يةك 

هةزار دؤالر. 
نيشتمانيى  دةستثَيشخةريي  طرووثى 
نزيكةى  عَيراق،  دةستووري  ثاراستني  بؤ 
)800( رَيكخراو بةشدارييان تيادا كردووة 
طرووثى  رَيكخراوةكانى  طرنطترينيان،  كة 
ذنان  مافى  دارولسةالم،  ناوةندى  هيوا، 

بؤ  تةمموز  رَيكخراوى  ئاشتى،  لةثَيناو 
ثةروةردةى عَيراقى، تؤإى ئايندةء سةدان 

رَيكخراوى تر. 
سةبارةت بةو هةنطاوة، هةنا ئةدوةر، 
طرووثى  هةماهةنطيى  دةستةي  ئةندامي 
دةستثَيشخةريي نيشتمانيى بؤ ثاراستني 
دةستووري عَيراق، تايبةت بة رؤذنامةى 
تؤمار  ياساييمان  »داوايةكي  راطةياند: 
كردووةء تيايدا داواي ئةوةمان كردووة 
كة سةرجةم  ئةو مووضةو ئيمتيازاتانةي 
لَييان  ثةلةمانتارةكان،  بة  دراوة  كة 
لةماوةي  ئةوةي  بةهؤي  بسةنرَيتةوة 
ضةند مانطي رابردوودا، تةنيا )20(خولةك 
لةكاتَيكدا  ب��وون،  ثةرلةمان  ئامادةي 

مووضةيةكى زؤريان وةرطرتووة«.

مووضةكة حةالَلة، يان حةرام؟
ئاينى  ئيسالم،  ئاينى  بةوثَييةى 
نابَيت  دةس��ت��وورداو   لة  سةرةكيية 
بة  دذ  دةس��ت��وورةش  ئ��ةو  مادةكانى 
بن،  ئيسالم  شةرعييةتى  بنةماكانى 
مووضةى  حةرامبوونى  يان  حةآلَلبوون، 
ئةندامانى  راب���ردووى   مانطى  ضةند 
وةك  عَيراقيش  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
دةكةوَيتة  دةستووريى،  دامةزراوةيةكى 

بةر شرؤظةكانى ئاينى ئيسالمء يةكَيك لة 
ديارترين فةرموودةكانى ثَيغةمبةريش كة 
ئةو مووضةية دةكةوَيتة ضوارضَيوةيةوة، 
قبل  أجره  أجير  »أعطوا  دةَلَيت  كة  ئةوةية 
أن يجفه عرقه«، واتة ثارةى كرَيكار، يان 
بةكرَيطيراو بدةن، بةرلةوةى عارةقةكةى 

وشك بَيتةوة. 
مامؤستايةكى  كة  حافز،  عوزَير  مةال 
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  ئةندامى  ئاينييةو 
ئةو  ستايشكردنى  وَيإاى  عَيراقة،  نوَيى 
كؤمةَلطةى  رَيكخراوةكانى  هةنطاوةى 
بؤ  لةطةَليان،  هاوإابوونى  مةدةنىء 
دةبَيت  كة  روون��ك��ردةوة،  رؤذن��ام��ةى 
رَيكخراوةكان زياتر لةو ثرسةدا بضنة بنجء 
سازنةدانى  هؤكارى  كَيشةكةء  بناوانى 
نوَينةرانء  ئةنجومةنى  دانيشتنةكانى 
لة  واية، كةمتةرخةمييةكة  ثَيم  »من  وتى: 
نيية،  نوَينةرانةوة  ئةنجومةنى  ئةندامانى 
سةرؤكى  لة  كةمتةرخةمييةكة  بةَلكو 
ثَيكنايةتء  حكومةت  كة  ليستةكانةوةية 

ئةنجومةنى نوَينةران دانيشتن ناكات«.
ئةوة  لةسةر  جةخت  عوزَير،  مةال 
دةكاتةوة كة بةوثَييةى كةمتةرخةمييةكة 
لة ثةرلةمانتارةكانةوة نةبووة، وةرطرتنى 
شةرعييةوة  رووى  لة  مووضانة  ئةو 
وت��ى:  ب��ةآلم  ح��ةآلَل��ة،  نييةء  ح���ةرام 
ثارةيةك  كة  دةبَيت  موعةزةب  »مرؤظ 
وةربطرَيتء لةبةرامبةردا ئةركَيكى بةجآ 

نةهَينابَيت«.

ياسا ضى دةَلَيت؟ 
ياسايى داواكةى طرووثى  ثشتيوانيى 
دةستثَيشخةريى نيشتمانيى بؤ ثاراستنى 
مووضةى  طةإاندنةوةى  بؤ  دةستوور 
وةك  ثةرلةمانتارةكان،  مانطى  ثَينج 
ثَيشكةشكارانى باسى لَيوة دةكةن، ضةند 

مادةيةكى دةستوورة.
ئةندامي  ئةدوةر،  هةنا  لةوبارةيةوة، 
طرووثة  ئ��ةو  هةماهةنطيى  دةستةي 
)50(ل��ة  م���ادةى  ك��ة  ك��رد،  ئاشكراي 
دةستووري عَيراق، ئاماذة بؤ ئةوة دةكات 
بكةن  كار  ثةرلةمانتارةكان  دةبَيت  كة 
خزمةت  طشتيء  بةرذةوةنديي  لةثَيناو 

بة هاوآلتييانى عَيراق بكةنء مادةي )27(
يش ئاماذة بةوة دةكات، دةبَيت سةرجةم 
هاوآلتييان ماألو موَلكي طشتي بثارَيزن، 
وتيشى: »بة ثشتبةستن بةو دوو مادةية، 

ئةو داوايةمان بةرزكردووةتةوة«. 
ياساييش،   ثسثؤإَيكى  ه��اوك��ات، 
هةنطاوةى  ئ��ةو  ياسايى  ثاَلثشتى 
رَيكخراوةكان دووثات دةكاتةوةو ئاماذة 
بة هةنطاوى دووبارة سوَيندخواردنةوةى 

ثةرلةمانتارةكانيش دةكات. 
تاريق حةرب، ثسثؤإي بواري ياسايي 
»لَيسةندنةوةي  راطةياند:  رؤذنامةى  بة 
ثَيويست  ثةرلةمانتارةكان،  مووضةي 
داواك���اري���يء  ثَيشكةشكردني  ب��ة 
ياسايي  داواي  ب���ةرزك���ردن���ةوةي 
نةك  فيدراَلي،  دادط��اي  ضونكة  ناكات، 
هَيناوة،  ثةرلةمان  دانيشتني  بة  كؤتايي 
ئةنجامدرا،  كة  دانيشتنةي  ئةو  بةَلكو 
ئةو  واتة سةرجةم  ثووضةَلكردووةتةوة، 
ئةنجامدراون،  دانيشتنة  لةو  كة  كارانةي 
دةبَيت  بؤية  ث��ووض��ةَل��ك��راون��ةت��ةوة، 
سوَيندي  دووب��ارة  ثةرلةمانتارةكان، 
ئةو  س��ةرج��ةم  ب��خ��ؤن��ةوةء  ياسايي 
لَييان  وةريانطرتووة،    كة  مووضانةي 

بسةنرَيتةوة«.

راثؤرتى: كاروان عومةر

جةالل  ركابةرى  موسةويى،  حسَين 
تاَلةبانى بؤ ثؤستى سةرؤك كؤمار، ئاماذة 
بة ثشتطيريى نهَينيى ضةند اليةنَيك دةكات 
بؤ وةرطرتنى ئةو ثؤستةو رةخنة لة ئةداى 
بة  ثَيشووش دةطرَيتء  سةرؤك كؤمارى 

»سةرؤك كؤمارى كورد« ناوى دةبات.
خؤثاآلوتنى  هؤكارةكانى  موسةويى، 
دةَلَيت:  رووندةكاتةوةء  ثؤستة  ئةو  بؤ 
ثرؤسةى  لة  ضاكسازيى  »دةم��ةوَي��ت 

سياسيدا بكةم«.
ثَيشكةشكردنى  لة  دووج��ار  دواى   
كاتيى  سةرؤكى  بؤ  خؤثاآلوتنى  بإيارى 
حسَين  عَيراق،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
كؤنطرةيةكى  لة  بةإةسميى  موسةويى، 
بؤ  خؤثاآلوتنى  بةغدا،  لة  رؤذنامةوانيدا 
ثؤستى سةرؤك كؤمار راطةياند،  بةمةش 
بووة  دووةم ثاَلَيوراوى ئةو ثؤستة دواى 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  تاَلةبانىء  جةالل 
خؤكانديدكردنم  داواكاريي  10/7دا  »لة 
ثَيشكةش بة د. فوئاد مةعسوم، سةرؤكى 
كاتيى ئةنجومةنى نوَينةران كردووة، بةآلم 
ناوبراو رةتيكردةوة كة هيض داوكارييةكي 
دووبارة  بؤية  ثَيطةيشتبَيت،  لةوبارةيةوة 
بةإَيوةبةري  رادةستي  داواكارييةم  ئةو 
ئةنجومةني  كاتيي  سةرؤكي  نووسينطةي 
اليةنةكان  سةرجةم  كردةوةء  نوَينةران 

بةئاطان لة وردةكاريي ئةو داواكارييةم«.
لة  دادوةريشة  كة   موسةويي  حسَين 
عَيراق،  تاوانى  تَيهةَلضوونةوةى  دادطاى 
ثؤستي  بؤ  خؤكانديكردني  ه��ؤك��اري 
هةوَلةكانى  بة  دةبةستَيتةوة  س��ةرؤك، 
ثرؤسةي  لة  ضاكسازيي  ئةنجامداني  بؤ 
س��ي��اس��يء رزط��ارك��ردن��ي ع��َي��راق لة 
رةتكردنةوةي  تايفيء   موحاسةسةي 
تايفي  ئاينيء  نةتةوةييء  ئيستيحقاقي 

بةو ثَييةى بة وتةى ناوبراو، ئةو دياردانة 
سياسي  ث��رؤس��ةي  ديموكراسييةتء 

لةعَيراقدا دةشَيوَينن.
 موسةويى رايطةياند: »بةثَيي دةستوور، 
هةموو هاوآلتييةك مافي خؤكانديدكردني 
هةية بةبآ رةضاوكردني اليةني سياسيء 

نةتةوةء ئايينء مةزهةبي«. 
يةكَيكة  دةستووريش،  ثَيشَيلكردنى 
حسَين  خؤثاآلوتنى  ترى  هؤكارةكانى  لة 
دةزان��َي��ت  بةطرنطى  ك��ة  م��وس��ةوي��ى، 
بضنة  دةس��ت��وور  مادةكاني  س��ةرج��ةم 
ئةوةى  لةبرى  جَيبةجَيكردنةوةء  بواري 
بمَيننةوة،  دروش���م  سيمبولء  وةك 
بةرثرسيارَيتييةكانى  »طرنطترين  وتيشى: 
سةرؤك كؤمار، ثاراستنء جَيبةجَيكردني 

دةستووري  لةئَيستادا  بةآلم  دةستوورة، 
ثَيشَيل  زةق  بةشَيوةيةكي  ع��َي��راق 

دةكرَيت«. 
عَيراق،  دةستووري  )68(ى  مادةى   
سةرؤك  ثؤستى  وةرطرتنى  مةرجةكانى 
كؤمارى داناوة كة طرنطترينيان، تةمةني لة 
ضل ساأل  زياتر بَيتء باوكء دايكي عَيراقي 
ئةمة  بَيت،  باش  ناوبانطَيكي  خاوةن  بنء 
ثةرلةمانتاربوونى  مةرجى  كة  لةكاتَيكداية 

تيا نيية كة موسةويى دةطرَيتةوة. 
ح��س��َي��ن م��وس��ةوي��ى، رةخ��ن��ة لة 
ركابةرةكةى دةطرَيت كة جةالل تاَلةبانيية  
سةرؤك  ثؤستى  بةإَيوةبردنى  كاتى  لة 
دةَلَيت:  راب��ردووداو   ماوةى  لة  كؤماردا 
كوردي  سةرؤكَيكي  وةك  »تاَلةبانى، 
وةك��و  ن��ةك  ك���ردووة،  هةَلسوكةوتي 
ئةوةي  بةَلطةي  بة  عَيراقي،  سةرؤكَيكي 
شارَيكي  هيض  س��ةردان��ي  ن��اوب��راو،  كة 
هةَلوَيستَيكي  هيض  نةكردووةء  عَيراقي 
نةبووة دةربارةي كَيشةو تةنطذةكاني كة 
بوونةتةوة،  عَيراقييةكان  دووضاري شارة 
جطة لةوةي كة بةَلَيني ئةوةي داوة كة واذؤ 
لةسةر سزاي لةسَيدارةدان نةكات، بةمةش 
سةرؤك  دةستوورييةكاني  دةسةآلتة 
دةستووري  ضونكة  ثةكدةخات،  كؤمار 
كة  ك��ردووة  ئ��ةوة  بؤ  ئاماذةي  عَيراق 
ثةسةندكردني سزاي لةسَيدارةدان لةاليةن 
ثَيشى  دةب��َي��ت«ء  ك��ؤم��ارةوة  س��ةرؤك 
لةسةر  سووربَيت  تاَلةباني  »ئةطةر  واية: 
ئةو  ثؤستةء  ئةو  بؤ  خؤكانديدكردنةوة 
ثؤستةى ثَيدرا، دةبَيت ثاشطةز ببَيتةوة لة 
نَيودةوَلةتييةكان  بةَلَينةكاني بؤ رَيكخراوة 

كة سزاي لةسَيدارةدان واذؤ ناكات«.  
تةوافوقى  بنةماى  لةسةر  ئةطةرضى 
عَيراقدا  لة  سياسييةكان  ثؤستة  سياسيى، 
دابةش دةكرَينء تا ئَيستا سةرؤك كؤمار 
شيعةو  بؤ  وةزيران  سةرؤك  كوردء  بؤ 

بووةء  سوننة  بؤ  ثةرلةمان  سةرؤكى 
رَيككةوتنانةشدا  ئةم  كَيشمةكَيشمى  لة 
موسةويى  حسَين  واقيعييةوة،  رووى  لة 
هةية،  ركابةرةكةى  لة  كةمترى  هيوايةكى 
ئايندةى  تيؤرييةوة،  رووى  لة  ب��ةآلم 
وةرطرتنى ئةو ثؤستة طةشبينانة دةبينَيت 
بةوثَييةى وةك خؤى دةَلَيت: »لةثةرلةماندا، 

ثشتطيرييم لَيدةكةن«.
بةوة  ئ��ام��اذة  موسةويى،  حسَين   
سياسييء  ليستي  ذمارةيةك  كة  دةكات 
ثةرلةمانتار، بةنهَينيى ثشتطيرييان كردووة 
كؤمار،  سةرؤك  ثؤستى  وةرطرتنى  بؤ 
بةآلم بة وتةى ناوبراو، سةرجةم ليستةكان 
ئيلتزاماتيان هةية بةرامبةر بةيةكتري، بؤية 
بةو  دان  راشكاوانة  بة  ئَيستادا  لة  ناتوانن 
ثشتطيريكردنةدا بنَين، بةآلم وتى: »لةكاتي 
كانديدةكان،  لةسةر  دةنطدان  خؤثاآلوتنء 
ئةوا سةرجةم اليةنةكان هةَلوَيستي خؤيان 

ئاشكرا دةكةن«.
خةَلكى  شيعةيةكى  كة  موسةويى   
كةسة  لةسةرجةم   داواش��ي  عةمارةية، 
يان  سةربةخؤبن،  كة  كرد  بةتواناكان 
خؤيان  بن،  سياسييةكان  ثارتة  بة  سةر 
كانديد بكةن بؤ ثؤستى سةرؤك كؤمار بة 
مةبةستي كاراكردني ثرؤسةي ديموكراسي 
لة عَيراقداء رَيطرتن لة دةستبةسةرداطرتنى 
دانوستاندنةكانةوة  رَيطاي  لة  ثؤستةكان 

كة لة ذوورة تاريكةكاندا ئةنجامدةدرَين.
تاَلةبانى،  رك��اب��ةرةك��ةى  ب���ةآلم    
كوردء  لةطةأل  دانوستاندنى  بةإةسميى 
وةرطرتنى  بؤ  نةكردووة  تردا  اليةنةكانى 
كرد  ئاشكراي  كؤمارو  سةرؤك  ثؤستى 
ليستَيكي  هيض  كوردييةكانء  ليستة  كة 
هةنطاوى  لة  نةكردووةتةوة  ئاطادار  تري 
»خؤكانديدكردنم  وت��ى:  خؤثاوآلتنىء 
بةهيض  نيية  ثةيوةنديي  ثؤستة،  ئةو  بؤ 

اليةنَيكةوة«.
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مووضةى ثةرلةمانتارةكانى عَيراق، حةرامة، يان حةآلأل؟

حسَين موسةوي

مةال عوزَير حافزتارق حةرب

12 كــؤمـةَلـطــةى ئــازاد

هةلَنةبذاردن
بةهادين يوسف

دةوَلةتي  ليستي  كانديدي  تاكة  ماليكي،  نوري 
سةرؤك  ثؤستي  بؤ  هاوثةيمانةكانَيتي  ياساء 

وةزيراني عَيراق، بذاردةي دووةم نيية.
تةفاوزيية  وةرةقة  لة  كوردستانيش  ئيئتيالفي 
)19(خاَلييةكةيدا، ثؤستي سةرؤك كؤمار بة مافَيكي 
تاكة  تاَلةبانيش  جةالل  دةزانَيتء  خؤي  نةتةوةيي 
كانديدةو هةَلبذاردةي دووةم نييةء ضةندجارَيكيش 
سةرؤكي هةرَيم ئةوةي دووثاتكردووةتةوة، ليستي 
شيعةي  سةرؤكَيكي  بة  سوننة  زؤرينة  عَيراقييةي 
راديكاَلةوة، راسثَيردراوة كة كانديدَيك دةستنيشان 
بَيطومان،  ثةرلةمان،  سةرؤكي  ثؤستي  بؤ  بكات 
بةهةمانشَيوة  سةرؤكةش،  سآ  ئةو  جَيطرةكاني 

لةنَيوان ئةو سآ ثَيكهاتةيةدا دابةشدةكرَين.
)80(ساَلي  لة  زياتر  دواي  عَيراق،  شيعةكاني 
داطيركردني  لةدواي  سوننةكان،  رةهاي  دةسةآلتي 
حكومةت  سةرؤكايةتيي  )2003(ةوة،  لة  عَيراق 
شَيوةيةك  بةهيض  كة  نين  ئ��ام��ادةش  دةك���ةنء 
هةَلبذاردنةكةي  لة  هةرضةندة  بن،  دةستبةرداري 
كورسييةكاني  زؤرينةي  عَيراقيية  ليستي  )3/7(دا، 
دةبوو  دةستووريش،  بةثَيي  بردةوةو  ثةرلةماني 
ثَيكهَيناني  بؤ  راسثَيرَيت  كانديديان  كؤمار  سةرؤك 
ليستي  هةردوو  هةرزوو،  بةآلم  وزاريي،  كابينةي 
هاوثةيمانيي  ياساء  دةوَلةتي  هاوثةيمانيي  شيعة، 
نيشتماني، هةموو ناكؤكييةكانيان خستةالوةو بوونة 
يةك كوتلة بؤ لة دةست دةرهَيناني ثؤستي سةرؤكي 

حكومةت لة دةست كوتلةي براوةي هةَلبذاردن.
دواهةَلبذاردنة  هةَلثانةي  هةَلوَيستء  ئةم 
تووشي  عَيراقييةكان  عَيراق،  ثةرلةمانييةكةي 
نائومَيديي دةكات، بةوثَييةي ئةوان هةر بذاردةيةكي 
 )2003( دواي  سيناريؤكاني  دواجار  بووَيت،  تريان 
)6(س��اَل��ي  س��ةرؤك��ي  نمايشء  بؤ  ب��ةردةوام��ن 
هةمان  دةوَي��ت،  ديكةي  ساَلي  ضوار  رابردوويان، 
سةرؤك وةزيراني )4(ساَلي رابردووي، ميراتيي )4(

ساألء رةنطة ضةند ضوار ساَلَيكي ديكةي بووَيت.
كةواتة، عَيراقييةكان بةشداريي هةَلبذاردن ناكةن 
بؤئةوةي ثةيإةوي سةرةتاييترين مافي خؤيان بكةن 
كة دةنطدانء ئاَلوطؤإي ديموكراسييانةي دةسةآلتة، 
بةَلكو سةراني سياسيي وآلتةكةيان، تةنها دةيانةوَيت 
بةإَيوةببةنء  ثَينةبةستوو  ثشت  رؤتيناتَيكي 
هةمان  ميراتطري  ئَيمةش  بَلَين،  بكةنء  بةرجةستة 
دةسةآلتةكاني ثَيش )2003( نين، بةآلم دةمانةوَيت تا 

سةر هةر خؤمان بإياردةرو بإيارلَيدراوبين.
كابينةكةي  ض��وارس��اَل��ةي  ل��ةم��اوةي  ك��ورد 
دؤسييةكاني  ئاَلؤزترو  كَيشةكاني  ماليكيدا، 
لةطةَلئةوةشدا  بوون،  هةَلثةسَيردراوتر  نَيوانيان 
بةهةندَيك  هةبَيتء  ديكةيان  بةديلَيكي  نايةوَيت 
طرةنتييةوة كة تائَيستا نةنووسراوةتةوةو بةشَيكيان 
ناو  دةضَيتةوة  )2005(ن  طرةنتييةكاني  هةمان 

هاوثةيمانَيتييةكةوة لةطةأل ماليكيدا.
سةرؤك  ثؤستي  دةستبةرداري  كة  كورديش 
نةتةوةي  وةك  خؤيةتي  مافي  كة  نابَيت-  كؤمار 
دووةمء ثَيكهَينةري سةرةكيي دةوَلةتي فيدراَلي عَيراق 
ئةو ثؤستة وةربطرَيت، جةالل تاَلةبانيش كة لةماوةي 
باوكَيكي  )6(ساَلي رابردوودا، سةرؤكَيكي عَيراقيء 
عَيراق-  ديكةي  نةتةوةكاني  هةموو  بؤ  بووة  باش 
دةكرَيت جةخت لةسةر وةرطرتنةوةي ئةو ثؤستةي 
بؤ بكرَيتةوة، هةرضةندة ثَيشتر ئةوة نةشارراوةتةوة 
كة ئةوة يةكَيكة لة بإطةكاني رَيككةوتني ستراتيذيي 
نَيوان دوو حيزبي دةسةآلتداري كوردستان، بةآلم 
خؤ دةكرَيت كورد هةَلبذاردنى تري هةبَيتء هةوَلي 
زياتر بداتء النيكةم، داواي ثؤستي سةرؤك وةزيران 
راب��ردوودا،  )7(ساَلي  لةماوةي   بةوثَييةي  بكات، 
النيكةم شةريكَيكي راستةقينةي دةسةآلت نةبووة، 
هةروةك رَيطةشي ثَيبدرَيت دَلسؤزي خؤي بؤ عَيراق 
دانوستاندنَيك  ديالؤطء  هيض  ثَيش  بسةلمَينَيتء 
داواكاني  نةكردايةو سةقفي  دةستي خؤي كةشف 

خؤي بةرزبكردايةتةوة.
عَيراقي  هاوآلتييةكي  وةك  م��ن  ك��ةوات��ة، 
ثةرلةماني  هةَلبذاردني  سآ  بةشداريي  كة 
لة  جطة  هةَلنةبذاردووة  هيضم  كردووة،  عَيراقمان 
بؤية  دةسةآلتدارييةكان،  ماوةي  درَيذكردنةوةي 
دةكرَيت وةك مافَيكي دةستووريي خؤم، داوابكةم 
تةنها  نةكرَيتء  هةَلبذاردنَيك  هيض  لةمةودوا  كة 
دةسةآلتي  درَيذكردنةوةي  بؤ  بكرَيت  راثرسييةك 
يةك  تةنها  كة  راثرسييةكدا  لة  دةس��ةآلت��داران 
هةَلبذاردةم هةبَيتء بؤ هةَلبذاردةكةش، يةك وةآلم 
كورد  وةزي��رانء  سةرؤك  شيعة  هةر  با  ئةويش، 
ثةرلةمان  سةرؤكي  سوننةش  كؤمارو  سةرؤك 
خةرجيية  هةموو  ئ��ةو  ناكات  ثَيويست  بَيتء 
ئَيمةومانانيش  ئةوةندة  بكرَيتء  لةهةَلبذاردنةكاندا 
كارةوة  بةرنامةي  خوَيندنةوةي  هةَلبذاردنء  بة 

سةرقاأل مةكةن.
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كؤمةَلطةى  ش��ارةزاي��ان��ى  ب���إواى  ب��ة 
مةدةنى، ثَيويستة طرنطى بدرَيت بة رَيكخراوة 
ناحكومييةكان، بؤئةوةى لة رَيطايةوة تاكةكان 
وآلتداء  لة  بكةن  حكومإانيى  لة  بةشداريى 

لةوَيشةوة كؤمةَلطةى مةدةنى ثَيكبهَينرَيت. 
تاكة  حكومةت  ئ��ازاددا،  كؤمةَلطةى  لة 
ئةكتؤر نيية، بةَلكو ئةكتؤرةكانى تريش هةن كة 
ئةويش  دةكةن،  دروستكردنيدا  لة  بةشداريى 
رَيكخراوةكانى كؤمةَلطةى مةدةنىء تاكةكانن.

د. ليظينت كؤركؤت، درَيذة بةو بؤضوونةى 
سةرةوة دةداتء دةَلَيت: دةبَيت ئةم ئةكتؤرانة 
بةشداريى لة كاروبارى سياسىء كؤمةآليةتيدا 
بكةنء ثَيويستة رَيكخراوى زؤر لة كؤمةَلطةدا 
هةبن، كة بتوانن طوزارشت لة بيروإاى خةَلك 

بكةن.
ياسايىء  هؤكارة  بةبآ  ئازاد،  كؤمةَلطةى 
تيايدا  كة  نابَيت،  دروست  دةستوورييةكانى 
حوكمى ياساء مافةكانى مرؤظى بةرقةرار بَيت، 
بةآلم بة بإواى د. ليظينت كؤركؤت، مامؤستا 
زانكؤى  سياسييةكانى  زانستة  بةشى  لة 
حةجةتةثة لة توركيا، تةنيا بةدروست بوونى 
مةدةنى  كؤمةَلطةى  ياسا،  يان  دةستوور، 
دروست نابَيت، دةستوورى باش كة مافةكانى 
تياثارَيزراو بَيت، بةتةنيا بةس نيية بؤ ثَيكهَينانى 

كؤمةَلطةيةكى مةدةنى.
رؤذَيكدا،  ش��ةوء  لةماوةى  ناتوانرَيت 
تةندروست  ئازاديى  مةدةنىء  كؤمةَلطةى 
دروست بكرَيت، بةَلكو ثَيكهاتةيةكى كلتورىء 
مَيذووييةء هةموو كؤمةَلطةكان بة كؤمةَلطةى 
لة  تاريكمان  رابردوويةكى  كورديشةوة، 
كؤمةَلطةى  هةيةء  جةنطةوة  بة  تَيوةطالن 
دةسةآلتى  سَيبةرى  بةتازة  تازة  كورديى 
وةك  بؤية  الض��ووة،  لةسةر  ديكتاتؤريى 
د.ليظينت دةَلَيت: ثَيويستمان بة طةشةسةندنى 
بةثةلة هةية، وةك ئةوةى ئَيستا لةكوردستان 

دةيبينين.

هاوكَيشةى ديموكراتى
بإيارةكانى  بةتةنيا  حكومةت  بؤئةوةى 
كة  هةية  هاوكَيشةيةك  بة  ثَيويستمان  نةدات، 
لةاليةكء  مةدةنى  كؤمةَلطةى  رَيكخراوةكانى 
لة  بةشداريى  ت��رةوة  لةاليةكى  تاكةكانيش 

بإيارةكاندا بكةن. 
ئةطةر  دةَل��َي��ت:  ك��ؤرك��ؤت،  ليظينت  د. 
بة  رَيطة  ديموكراتيشدا،  دةوَلةتَيكى  لة 
بإيار  خؤيان  تةنيا  بدرَيت،  دةسةآلتدارةكان 
بدةن، ئةوا هةر بةقازانجى خؤيان بإيار دةدةن، 
بؤية تةنيا هةَلبذاردن بةس نييةء ثَيويستمان بة 
بةشداريى نوَينةرانى تاك هةية لة كؤمةَلطةى 
سيستمَيكى  بمانةوَيت،  ئةطةر  بؤية  مةدةنيدا، 
بة  ثَيويستمان  بكةين،  دروست  ديموكراسى 

كؤمةَلطةيةكى مةدةنى هةية.

دروستبوونى  طرفتةكانى  لة  يةكَيك 
كؤمةَلطةى مةدةنىء ئةكتيظبوونى رَيكخراوةكان، 
دةستةبةركردنى  شةفافييةتء  نةبوونى 
هةبوو  تةواو  زانياريى  ئةطةر  بؤية  زانياريية، 
اليةنةكانى  زؤربةى  كَيشةكانةوةء  لةبارةى 
كؤمةَلطة ثشتطيرييان كرد بؤ ضارةسةركردنى 
كؤمةَلطةى  رَيكخراوةكانى  ئةوان،  كَيشةكان، 

مةدةنى، رؤَلى طرنطيان لةوبارةيةوة دةبَيت.
كؤمةَلطةى  بؤ  زؤر  ثَيناسةى  هةرضةند 
مةدةنى كراوة، بةآلم دةوترَيت، ئةو كؤمةَلطة 
لةذَير  ياسا  حوكمى  بةثَيى  كة  سياسييةية 
ثَيناسةى  بةثَيى  بةآلم  دةوَلةتدان،  دةسةآلتى 
طرووثة  ئةو   ،)1797-1729( بَيرك  ئةدمؤند 
بؤية  جيان،  دةوَل���ةت  لة  كة  بضووكانةن 
تايبةتيية  دام��ةزراوة  لة  مةدةنى  كؤمةَلطةى 
سةربةخؤكاندا كؤدةبنةوةء لةاليةن تاكةكانةوة 
مةبةستى  بةرذةوةنديىء  بةإَيوةدةبرَينء 

دياريكراويان هةية.
زانكؤى  مامؤستاكةى  وت��ةى  بةثَيى 
بةحوكمى  كؤمةَلطايانةى  ئةو  حةجةتةثة: 
نةيانتوانيوة  تَيثةإبوون،  ديكتاتؤريدا 
ستراكضةرى كؤمةَلطةى مةدةنى طةشةثَيبدةن، 
طةشةثَيدان  لة  بير  بةثةلة  ثَيويستة  بؤية 

بكرَيتةوة.
كؤمةَلطةى  رَيكخراوةكانى  ثَيويستة 
مةدةنى، كاريطةرييان هةبَيتء طؤإان دروست 
بكةن، بةآلم ئايا ضؤن دةتوانن طؤإان دروست 

بكةن؟
لة  ماستةر  خ��اوةن��ى  ق���ادر،  ن��اس��ك 
»سؤسؤلؤذيا« لة زانكؤى كارَلتؤن لة كةنةداء 
بإواى  كؤمةآليةتيدا،  توَيذينةوةى  لة  ثسثؤإ 
بازنةيية،  ثرؤسةيةكى  طؤإان  ثرؤسةى  واية، 
طرنطى  بؤ  هؤشياريى  لة  ساتةوة  لةيةكةم 
دةستثَيدةكات،  راستييةكان  رووى  لة  طؤإان 
واتة  دةوَيت،  هةَلوَيستوةرطرتنى  ئةوة  دواى 
هةَلويست  ضؤن  هةية،  كَيشانةمان  ئةم  ئَيمة 
رَيطةى  لة  ئةويش  وةربطرين،  بةرامبةريان 
دواى  دةبَيت.  وةزعيةتةكانةوة  تةحليلكردنى 
ئةو  طؤإينى  بؤ  هةية  ئيرادةيةى  ئةو  ئةوة، 
لة  هةنطاوة  طرنطترين  هةية،  كة  بارودؤخةى 

ثرؤسةى طؤإيندا.
خةَلكَيكى  طؤإين،  قادر،  ناسك  بإواى  بة 
ضاالكى دةوَيت، ثاشان بيركردنةوة لةوةى بة 
ثالندانانمان  دواتر  بيطؤإين،  ئاراستةيةك  ض 

هةيةء ثَيويستة دواى ئةوة بإيار بدةين.
لة كوردستاندا، دةسةآلتةكان بةشَيوةيةكى 
قادر  ناسك  بؤية  ب��وون،  دروس��ت  شاقوَلى 
لة  طؤإين  »ث��رؤس��ةى  كة  لةوبإوايةداية 

كوردستاندا، كارَيكى طرنطء قورسة«.

مؤمى داطيرساو
بةشداريكردنى تاكةكان لة رَيكخراوةكانى 
كؤمةَلطةى مةدةنيدا، طرةنتى ئةوةمان دةداتآ 
كة ثرؤسةى بةرةو كؤمةَلطةى ئازاد زياتر خَيرا 
داطيرساو،  مؤمى  وةك  ئةوان  ضونكة  بكةين، 

دةتوانن ناوضة تاريكةكان رووناك بكةنةوة.
لة  كةس  )7(مليؤن  توركيا،  لة  ئَيستا 
)10%(ى  كة  ك��اردةك��ةن  رَيكخراوةكاندا 
دانيشتووانةكةيةتى، بةآلم لة نةرويج )15(مليؤن 
ضوارئةوةندةى  كة  رَيكخراوةكانن  ئةندامى 
هةرتاكَيك  واتة  دانيشتووانةكةيةتى،  رَيذةى 
كاريطةريى  ئةمةش  )4(رَيكخراوة،  ئةندامى 

لةسةر بةديموكراتيبوونى وآلتةكان هةية.
لة سةدةى)19(دا، نيشانةكانى طةشةكردن 
ج��ادةك��انء  دروستكردنى  لة  بريتبوون 
بةرهةمهَينان، بةآلم لةم سةدةيةدا، كؤمةَلطةى 

مةدةنى نيشانةى ثَيشكةوتنة.
ئَيستا لة ئةمريكا، زؤر لة شارةوانييةكان 
بةإَيوةدةضن،  لةاليةن كؤمةَلطةى مةدةنييةوة 

لة  هةَلبذَيردراون  ئةوانةى  لةاليةن  نةك 
هةَلبذاردنةكاندا.

كؤمةَلطةى  ئَيستا  واية،  بإواى  ليظينت،  د. 
ثَيكهَينانى  س��ةرةت��اى  ل��ة  ك��وردس��ت��ان 
ثَيويستة  بؤية  مةدةنيداية،  كؤمةَلطةيةكى 
كؤمةَلطةى  رَيكخراوةكانى  لة  بةشداريى 

مةدةنيدا بكرَيت.
عَيراقدا،  لة  ئَيستا  بؤضوونَيك،  بةثَيى 
كؤمةَلطةى  بةناوى  )3500(رَيكخراو  نزيكةى 
ئةوةية،  ثرسيارةكة  ب��ةآلم  ه��ةن،  مةدةنى 
لةسةر  كاريطةرييةكيان  ض  رَيكخراوانة  ئةم 

ثَيشكةوتنى كؤمةَلطة هةبووة. 

ئينتةرنَيت لة كؤمةَلطةدا
تايبةتى  طرنطيى  ئينتةرنَيت،  جيهانى 
بؤ  ئةمةش  ثةيوةنديكردندا،  بوارى  لة  هةية 
خاَلَيكى  مةدةنى،  كؤمةَلطةى  رَيكخراوةكانى 

طرنطة بؤ ثَيشكةوتنى خَيراتر. 
د. ليظينت، دةَلَيت: لةضةند ساَلى رابردوودا 
هَيَلى  لةبةرئةوةى  ب��ووم،   سيراليؤن  لة 
الدَيكانةوة  لة  خةَلكيان  نةبوو،  ئينتةرنَيتيان 
تةنانةت  ثةيوةنديكردن،  بؤ  شار  بؤ  دةنارد 
ئاطادارى  كة  هةية  خةَلك  هةندَيك  ئَيستاش 

بةكارهَينانى ئينتةرنَيت نين.
بؤ  ئ��ةن��دازةي��ةك  ت��ا  نموونةية  ئ��ةم 
كوردستانيش دروستة، ضونكة لة كوردستان 
ناوضةى  كةمترين  ش��ارةك��انء  ل��ة  جطة 
لة  ئينتةرنَيت  ش��ارةك��ان،  دةوروب����ةرى 
بآلوكراوة  لةوةى  جطة  ئةوة  نيية،  الدَيكاندا 
بؤ  باش  بةشَيوةيةكى  كاغةزييةكانيشيان 
الدَيكاندا،  لة  هةندَيك  لة  تةنانةت  ناضَيت، 

تؤإةكانى موبايليشى تَيدا نيية.

ثَيويستييةكان
م��ةدةن��ى  كؤمةَلطةيةكى  ب��ؤئ��ةوةى 
كاريطةريمان هةبَيت، ثَيويستمان بة ئةكتؤرة، 
كةسة  سةرمايةدارانء  لة  بريتين  ئةوانةش 
هةَلسوإاوانى  ك��ارك��ردن،  ئةكتيظةكانى 

كؤمةَلطةى مةدةنى.
رَيكخراوةكانى  بؤ  ثاَلثشت  طرنطترين 
مادةية  بةخشينى  م��ةدةن��ى،  كؤمةَلطةى 
)بةتايبةت ثارة(، بؤ بةردةوامبوونء كاركردن. 
كؤمثانياكان، ضونكة بةدواى قازانجدا دةطةإَين، 
كاتَيك  كة  هةبَيت  ئةوةيان  هؤشياريى  دةبَيت 
مةدةنى  كؤمةَلطةى  رَيكخراوةكانى  بؤ  ثارة 

خةرج دةكةن، ناراستةوخؤ قازانج دةكةن. 
تا ئَيستا لةكؤمةَلطةى ئَيمةدا، كؤكردنةوةى 
كؤمةك زةحمةتة، لةبةرئةوةى هؤشيارييةكى 

كة  ئةوةية  ضارةسةر  بؤية  نيية،  بةرفراوان 
ماديى  ثاَلثشتى  ت��رةوة  سةرضاوةكانى  لة 
ئةمةش  بخةين،  دةس��ت  رَيكخراوةكان  بؤ 

ضارةسةرَيكى كاتيية.

هؤشياريى رَيكخراوةيى
هةر طرووثَيك لة رَيكخراوةكان، ثَيويستة 
لة  بةشداريكردن  بؤ  هةبَيت  خؤى  ئامانجى 
ئةطةر  بؤنموونة  كؤمةَلطةدا،  ثَيشخستنى 
كةمئةنداميى  رَيكخراوَيكى  رَيكخراوةكة، 
ضارةسةركردنى  لة  بةشداريى  ثَيويستة  بَيت، 

كَيشةى كةمئةنداماندا بكات.
هؤشياريى  طرووثةكان  هاتوو،  ئةطةر 
هؤشياريى  تاكةكانى  يان  نةبوو،  تةواويان 
تةواويان نةبوو، ئةوا ئةم طرووثة بةشداريى لة 

طةشةثَيدانى كؤمةَلطةى مةدةنى نابَيت.
م��ةدةن��ىء  ك��ؤم��ةَل��ط��ةى  ب��ة  طةيشتن 
نابَيت،  موجازةفة،  بةبآ  ديموكراتييةت 
روونى  داهاتووى  ديموكراتى،  سيستمَيكى 
ضونكة  هةية،  ئةدَينتيتى  بة  ثَيويستى  نييةء 
بة  دةبَيت  موجازةفة،  بةبآ  ديموكراسييةت 

سيستمَيكى ديكتاتؤريى.
بؤ كةمكردنةوةى ئةم ريسكانة، ثَيويستمان 
بوارةكاندا  لةهةموو  هةية  تاك  بةشداريى  بة 
ئةمةش  مةدةنى،  كؤمةَلطةيةكى  ثَيكهَينانى  بؤ 
ثَيضةوانةى حكومةتَيكى ديكتاتؤرة كة نايةوَيت 

تاك بةشداريى بكات لة كاروبارى سياسيدا.

ثالنى تةندروست
ئةطةر بمانةوَيت رَيكخراوَيكى تةندروست 
ئةو كةسانةى بةشداريى  ثَيويستة  ثَيكبهَينين، 
بةرامبةر  هةبَيت  روونيان  بينينَيكى  دةكةن، 
ل��ةالي��ةن  ثَيويستة  ئ��ةم��ةش  ك���ارةك���ان، 

دامةزرَينةرانةوة بإيارى لَيبدرَيت.
بؤ  هةبَيت  ظيذنَيك  )ديدطايةك(  دةبَيت 
كاركردن لة رَيكخراوةكاندا، بؤ نموونة، ئةطةر 
رَيكخراوَيكى ذنان كاربكات بؤئةوةى رَيذةى 
ذنان بطاتة )50%( لةثةرلةماندا، ئةوا ثَيويستة 

ديدطاى بؤ دابنرَيت.
ضيية  رَيكخراوة  ئةو  )ميشن(  ئةركى 

بؤئةوةى بطات بة ظيذنةكةى؟
بة بإواى د. ليظينت، ثَيويستة )4(ئاراستة 
دياريي بكرَين بؤ ئةوةى بطةين بة ئةنجامةكانى 
موهيمة،  ديدطا،  ئةوانيش،  رَيكخراوَيك،  هةر 

ثالن، ستراتيذ.
ئةم  بؤ  تريش  بؤضوونَيكى  قادر،  ناسك 
ضوار ثَيويستيية زياد دةكاتء دةَلَيت، شتَيكى 
رَيكخراوةكاندا،  لة  ونة  بةراستى  كة  طرنط 

ئةو  ئايا  دوات��ر  كؤنترؤَلكردن،  لة  بريتيية 
كؤنترؤَلةى كة كردوومانة دةمانطةيةنَيتةوة بة 

ثةيامةكةمان.
بة بإواى د. ليظينت: يةكَيك لة تةكنيكييةكانى 
سوات  زؤرطرنطة،  كة  )SWOT(ة  كاركردن 
دياريكراوى  مانايةكى  ثيتَيك  هةر  كة  ئةوةية 
)S(ماناى  ئينطليزيدا،  لة  بؤنموونة،  هةية، 
)O(بؤ  الوازيى،  )W(ماناى  هةية،  ترسناكى 

هةل، )T(بؤ مةترسى.

بةهَيزيىء الوازيى حاَلةتى 
ناوخؤيى

بةهَيزيىء الوازيى، هةر لة بوونى مادةء 
تاكةكانء  بة  دةطات  تا  دةستثَيدةكات  بيناوة 
هةية،  بةمانةوة  ثةيوةنديى  ضاالكييةكانء 
حةجةتةثة  زانكؤى  مامؤستاكةى  هةروةك 
لة توركيا دةَلَيت: بؤ نموونة، ئةطةر لة رووى 
مادييةوة بةهَيز نةبيت، الوازيية. ئةطةر ذمارةى 

ئةندامةكان زؤربوون، ئةوا بةهَيزيية.
ناسك قادر، ثسثؤإى كؤمةَلناسيى، دةَلَيت: 
سياسييةكان،  رَيكخراوة  ئَيمة  الى  بةداخةوة، 
دةكةن،  ئيجابييةكان  اليةنة  باسى  ئةوةندةى 
ئةوةندة باسى سلبياتةكان ناكةن، بؤ نموونة لة 
تةندروستيدا، خاَلى بةهَيز ئةوةية كة زؤرترين 
ئةمة  لةكاتَيكدا  ببينرَيت،  رؤذَيكدا  لة  نةخؤش 

الوازيية، نةك بةهَيزى.
مةبةستمانة  ئةوةندةى  ئَيمة  دةَلَيت:  بؤية 
ئيجابييةكان باس بكةين، ئةوةندة مةبةستمان 

نيية كة الوازييةكان باس بكةن.
س���ةب���ارةت ب���ة ه��ةَل��س��ةن��ط��ان��دن��ى 
دةبَيت  دةَلَيت:   قادر  ناسك  رَيكخراوةكانيش، 
)ماكرؤ(  باآل  ذينطةيى  ئاستى  لةسةر  ئَيمة 
بؤ  هةَلسةنطاندن  بؤئةوةى  بكةين،  ئيش 

رَيكخراوةكان دياريى بكةين.
ئَيمة  ناكرَيت  دةَلَيت:  كؤركؤت،  ليظينت  د. 
اليةنة  لةسةر  جةخت  رَيكخراوةكان،  وةك 
بطرين،  رةخنة  تةنيا  بكةينء  دةرةكييةكان 
لةخؤمان  رةخنةمان  خؤشمان  ئةطةر  ضونكة 
دةس��ةآلت،  لةسةر  رةخنةكانمان  نةبَيت، 

كاريطةرييان نابَيت.
بؤئةوةى  لةوبإوايةداية،  ليظينت،  د. 
رَيكخراوةكان بةردةوامبن لة كاركردن، دةبَيت 
ضاكسازيى  بؤ  30%ى  هةيانة،  داهاتةى  ئةو 
بيناكردنى  بؤ  رَيكخراوةكاندا  خودى  لةناو 

خؤيان دابنرَيت.
ئةطةر  دةَلَيت،  هةية،  زَيإين  ياسايةكى 
ئةوا  بطؤإيت،  رَيكخراوَيك  )20%(ى  توانيت 

توانايةكى باشة بؤ طؤإانكاريى.

رَيكخراوةكان، هةويَنى كؤمةلَطةى ئازاد

كــؤمـةلَـطــةى ئــازاد
دةيان رؤشنبير، ئةكاديمى، سياسيىء ثةرلةمانتار، جةختيان لةسةر ئةوة كردةوة كة هةرَيمى كوردستان، ثَيويستي بة طؤإانكاريى بةردةوام هةيةء ثَيويستة كار لةسةر هةموو جومطةكانى ذيان بكرَيت، تا »كؤمةَلطةى ئازاد« بةرهةم بهَينرَيت. لةو كؤنفرانسةدا كة رؤذانى )30ء2010/10/31(، خانةى حيكمةت بؤ لَيكؤَلينةوةى فةلسةفى، 
بة هاوكاريى )كؤمةَلةى فيكرى ليبراَل، ALT( توركى ئةنجامي دا،  طفتوطؤ لةبارةى كؤمةَلطةى ئازادةوة كراء لةبةر طرنطيى باسةكةء ثَيويستيى هةنووكةيى بؤ كؤمةَلطةى كورديى، رؤذنامةى رؤذنامة بة ثَيويستى زانى كة دؤسيةيةك لةوبارةيةوة بكاتةوةء سيمينارو طفتوطؤاكانى ئةو كؤنفرانسة بكاتة بنةمايةك بؤ دؤسيةكة. لةم 
دؤسيةيةدا، بنةماكانى كؤمةَلطةى مةدةنى دةخرَينةإوو، كة ئةوانيش لةم بابةتانةدا خؤيان دةبيننةوة: بازاإى ئازادء ئابووريى بازاإى ئازاد، ثالندانانى ستراتيذيى بؤ كؤمةَلطةى مةدةنى، ئازاديى ئابووريى، ديموكراسي ليبراألء ئيسالم، مافةكانى تاكء حوكمى ياسا، ديموكراسىء ئاشتى، رؤذنامةطةريى ئازاد، تيؤرى ليبراأل، رضةشكَينى 

ئامادةكردنى: هيوا جةمال لة كؤمةَلطةى ئازاددا، هةروةها ماناو طرنطيى ئازاديى ئةكاديمى.                            

د. ليظينت كؤركؤت

ئةدمؤند بَيرك
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لةو  ئ��اض��ار،  مستةفا  د.  ثرؤفيسؤر 
ئةو  حكومةت،  باشترين  ب��إواي��ةداي��ة، 
هةبَيت  دةستَيوةردانى  كةمترين  حكومةتةية 
دةَلَيت:  ه��ةروةك  ئابووريدا،  بإيارى  لة 
ضاودَيريى  كة  هةية  ئةوةى  مافى  حكومةت، 
بكات،  تةداخول  نيية،  مافى  بةآلم  بكات، 
ثاراستنى  ئةركى  حكومةت  لةبةرئةوةى 
نيشتمانىء  ئاسايشى  س��ن��وورةك��انء 

جَيبةجَيكردنى ياساية.
ل��ةوةوة  مستةفا،  د.  بؤضوونةى  ئةم 
ثَيويستى  كؤمةَلطة  كة  طرتووة  سةرضاوةى 
طةشةسةندنى  بؤ  هةيةء  ئازاد  بازاإى  بة 
ئابووريى  سيستمى  كة  طرنطة  ئازادييش 

ليبإاأل ثةيإةو بكرَيت.

ئابووريى بازاإى ئازاد
لةسةر  ليبإاَلة  ئابووريى  سيستمَيكى 
نيية،  بؤى  اليةنَيك  هيض  كة  بيروإايةية،  ئةو 
دةست لة كاروبارى بازاإء كإينء فرؤشتن 
بةثَيى  مةطةر  بةتايبةت حكومةت،  وةربدات، 
ثَيويستييةكى كةم بَيت. هةروةك رَيطة دةدات 
بة هةموو تاكةكان كة بة ئازاديى بازاإ بكةن، 

بةثَيى ياساكى دةوَلةت. 
ئ��اض��ار،  مستةفا  د.  ث��رؤف��ي��س��ؤر، 
كلكلةر  زانكؤى  لة  بزنس  كؤلَيجى  راطرى 
لةمإؤدا  واي��ة،  ب��إواى  ئةستةنبوأل،  لة 
كاركردن  بؤ  هةن  سيستم  دوو  بةطشتى، 
)سيستمى  ئةوانيش  ئابووريدا،  بوارى  لة 

سةرمايةداريىء سيستمى سؤشياليزم(ن.
ئةو، سيستمةكانى ديكة لة ذَير ضةترى 
جآ  »طشتطيرةدا«  سيستمة  دوو  ئ��ةم 

دةكاتةوة.
كة  هةية  بةوة  ثَيويستيان  مرؤظةكان، 
بةرهةمهَينان  يةكتردا سةرضاوةكانى  لةطةأل 
ئةم  ض��ؤن  ئايا  ب��ةآلم  ب��ك��ةن،  ئ��اَل��وط��ؤإ 

سةرضاوانة ئاَلوطؤإ دةكرَين؟
ه��ةروةك  دةَلَيت:  ئاضار،  مستةفا  د. 
ثَيويستة كة هةموو حكومةتَيك وةآلمى ضةند 
ثرسيارَيك بداتةوة، ضى بةرهةم دةهَينرَيت، 
بؤضى، بؤكآ، ضةند بةرهةم دةهَينرَيت؟ بة ض 

رَيطايةك؟ هَيز، يان ئاشتى؟

وةآلمى سؤشياليزم 
وةآلمى ئةم ثرسيارانة لةاليةن سيستمى 

س��ؤش��ي��ال��ي��زم��ةوة، 
ئ�����ةوةي�����ة ك��ة 

دةس�������ةآلت 
خ���اوةن���ى 

ه���ةم���وو 

دةرب��ارةى  بإيارةكان  هةموو  شتةكانةء 
كةسى  كؤمةَلَيك  ل��ةالي��ةن  ئ��اب��ووري��ى، 
دةدرَي��ت،  بإياربةدةستةوة  دةسةآلتدارء 
لة تاكةكان خاوةنى  لةهةمانكاتدا هيض كةس 
بةَلكو  نين،  بةرهةمهَينان  فاكتةرةكانى 
دةطةإَيتةوة،  حكومةت  بؤ  خاوةندارَيتى 
س�ؤشياليزم،  بؤ  بةديل  باشترين  بؤية 
كة  )سةرمايةدارى(ة،  ك���اث��ي��ت�اليزم 
ئةويش دوو شَيوازى هةية، يةكةميان: ئةوةية 
دةسةآلتةوةية،  لةاليةن  قؤرخكردن  كة 

دووةميان: لةاليةن بازاإى ئازادةوة.

بازاإى ئازاد
ميكانيزمى  ئ�����ازاددا،  ب����ازاإى  ل��ة 
بةثَيى  كة  هةية  ن��رخ  دةستنيشانكردنى 
بؤ  تايبةت  خاوةنَيتيى  دابينكردنة،  ثَييوستى 
هؤكارةكانى وةبةرهَينان هةية، ثَيشبإكآ لة 

ثَيشكةشكردنى باشترين جؤردا هةية.
سةرةكييةكانى  بنةما  ل��ة  يةكَيك 
كؤمةَلطةى ئازاد، ئازاديى بازرطانيية، ضونكة 
بة بإواى مستةفا ئاضار، دةتوانين بة باشترين 
لةهةمانكاتدا  بكةين،  بةرهةمهَينان  شَيوة، 
بةباشترين شَيوة، كاتء وزةء سةرضاوةكان 
ئابووريىء  توانا  ه��ةروةك  بةكاربهَينين، 
بةكاردةهَينرَين،  كلتوورييةكان  سياسىء 
تواناى  نوَيكاريىء  داهَينانء  هةروةها 
هةروةها  دةك��ات،  زياد  كؤمةَلطة  طةشةى 

سةرماية بةطةإ دةخات.

كؤَلةكةكانى بازرطانيى ئازاد
ليبإاَلدا،  ب��ازاإى  لة  ئ��ازاد  بازرطانيى 
كؤمةَلَيك تايبةتمةنديى هةية كة مامؤستاكةى 
لةم  ئةستةنبوأل،  ل��ة  كلكلةر  زان��ك��ؤى 
تايبةتمةندييانةدا كؤيان دةكاتةوة، ئةوانيش: 
خاوةندارَيتيى تايبةت، ئازاديى لة كاركردندا، 
حكومةتَيكى  ثَيشبإكآ،  تايبةت،  قازانجى 

سنووردار.

قازانجى تاك
ثَيويستة لَيرةدا سوود لة كتَيبى )سامانى 
نةتةوة(ى ئادةم سمس، فةيلةسوفء يةكَيك 
لة طةورة بيرمةندةكانى ئابووريى سياسيى، 
ئاسايية  شتَيكى  واية،  ثَيى  كة  وةربطيرَيت  
بطةإَيت،  تايبةتدا  قازانجى  ب��ةدواى  تاك 
كؤمةَلطة  قازانجى  تاكء  قازانجى  ضونكة  
ناوةستنةوة،  يةك  دذى  نينء  ملمالنَيدا  لة 
دةبَيت،  تايبةت  قازانجى  كاتَيك  ضونكة 

كؤمةَلطةش قازانج دةكات.
بإوايةداية  لةو  ئاضار  ثرؤفيسؤر 
هةرة  لة  يةكَيكة  تايبةت،  سامانى  كة 
ئابووريى  بؤ  مةرجةكان  سةرةكيترين 
ئازاد،  ضونكة مافى خاوةندارَيتى دةبَيتء 
بةكاريبهَينَيت،  ئازاديى  بة  دةتوانَيت 
مومتةلةكاتة  هؤيةوة  بةو  ه��ةروةك 
وادةكات  دةثارَيزَيتء  تايبةتييةكانى 

كة بؤ ماوةيةكى زؤرتر بمَينَيتةوة.
بإوايةداية  لةو  لةبةرامبةريشدا 
طرنطي  كةس  طشتيى،  سامانى  كة 
هيض  ن��اداتء  مومتةلةكاتةكانى  بة 
نازانَيت،  خاوةنى  بة  خؤى  كةسَيك 
هةندَيك  لةاليةن  زؤرج��ار  بؤية 
قازانجى  لةثَيناوى  ك��ةس��ةوةء 

خؤياندا بةكاردةهَينرَيت.

ئازاديى هةَلبذاردن 
لة كاردا

دةَل���َي���ت،  م��س��ت��ةف��ا،  د. 
هةبَيت  ئازاديى  تاك  ثَيويستة 
بةمةش  ك��اردا،  هةَلبذاردنى  لة 

بةكارهَينةر سةربةست دةبَيت لةوةى كة ضى 
ئازادة  بةكاريبهَينَيتء  ضؤن  بةكاربهَينَيتء 

لةوةى ضؤن دةست بة كارَيك دةكات.
كاردا  لة  هةَلبذاردن  ئازاديى  كاتَيك 
دةبَيت، بةكارهَينةر طرنطترين اليةنة، هةموو 
دةبَيت،  بةكارهَينةردا  لةثَيناوى  شتَيك 
دةبَيتء  دروست  نرخدا  لة  ثَيشبإكآ  بؤية 
نرخةكان دياريدةكرَين، ئةمةش ثَييدةوترَيت، 

ميكانيزمى بازاإ.

حكومةتى سنووردار
دةَلَيت:  ئاضار،  مستةفا  ثرؤفيسؤر 
كة  حكومةتةية  ئةو  حكومةت،  باشترين 
حكومةت  هةبَيت،  دةستَيوةردانى  كةمترين 
مافى ئةوةى هةية كة ضاودَيريى بكات، بةآلم 
لةبةرئةوةى  بكات،  تةداخول  كة  نيية  مافى 
سنوورةكانء  ثاراستنى  ئةركى  حكومةت 
ئاسايشى نيشتمانيىء جَيبةجَيكردنى ياساية، 
بةآلم نابَيت دةست لة كاروبارى بارزطانيى 

وةربدات.

بازرطانيى ئازادء 
ثارَيزطاريكردن

بةدرَيذايى ساآلنى رابإدوو، باسى ئةم 
دوو بةشة كراوةء هةر كؤمةَلَيك اليةنطريى 

بةشَيك لةم دوو ضةمكة دةكةن.
 ثارَيزطاريكةرةكان )ثرؤتَيكشنستةكان(، 
ساوامان  ثيشةسازيى  لةبةرئةوةى  دةَلَين، 
طةشة  بَيتء  لَييان  ئاطامان  ثَيويستة  هةية، 
لة  دةَل��َي��ت:  ئاضار  مستةفا  ب��ةآلم  بكةن، 
نابن،  ط��ةورة  هةرطيز  ئةمانة  هةقيقةتدا، 
نةيخةيتة  تا  كة  وان  منداَلَيك  وةك  ضونكة 
بؤية  نابَيت،  مةلةكردن  فَيرى  ئاوةوة،  ناو 
ثَيويستمان  هةبَيتء  ثَيشبإكآ  ثَيويشتة 
لة  ثارَيزطاريى  كة  نيية  بةدةسةآلتيش 

ثيشةسازيى ساوا بكات.
باآلنسكردن  كة  واية  بإواشى  مستةفا، 
ثرؤتَيكشنةوة  رَيطةى  لة  م��ووض��ةدا  لة 
دروس���ت ن��اب��َي��ت، ب��ةَل��ك��و ل��ة رَي��ط��ةى 
هةروةها  دةبَيت،  دروست  ناردنةدةرةوةوة 
ثرؤتَيكشن،  ترى  دةرئةنجامَيكى  دةَلَيت: 
لة  بةشداريى  تؤ  كة  تؤَلةسةندنةوةية 
ئةويش  ناكةيت،  وآلتَيك  وةبةرهَينانى 
كاآل  وآلتَيك  كاتَيك  ناكات،  بةشداريت 
ببَيتة هؤى ئةوةى  لةوانةية  ناكات،  هةناردة 
بةرهةمةكانء  ببإنة  ضاو  ديكة  وآلتانى  كة 

سةرباز بنرَين بؤ بةدةستهَينانى.

فةزيلةتى بازرطانيى ئازاد
هةية،  فةزيلةتى خؤى  ئازاد،  بازرطانيى 
واي��ة،  ب��إواى  ئاضار  مستةفا  د.  ضونكة 
لةجياتى جيهانى نةطؤإ، جيهانَيكى دايناميك 
تَيضوونء  دةشتَيت  كة  دروس��ت��دةك��ات 
بة  ب��دات  ئ��ازادي��ى  كةمبكرَينةوةء  ك��ات، 
هةروةها  بةكاربهَينن،  ضى  كة  بةكارهَينةر 

بةرهةمهَينةريش، ضى بةرهةم بهَينَيت.
هةروةها دةَلَيت: بازرطانيى ئازاد، دةبَيتة 
هؤى دروست بوونى ثَيشبإكَيى دابينكردنى 
خزمةتطوزاريى، خؤشطوزةرانيى بةكارهَينةر 
كوالَيتيى  نرخء  كةمكردنةوةى  رَيطةى  لة 
بةرزء بؤ وةربةرهَينةرانيش، دةستيان واآل 
باشترء  زياترء  بةرهةمهَينانى  لة  دةكات 
بازرطانيىء  بؤ  دةكات  واآل  سنوورةكان 

رَيطة لة بةرتيل وةرطرتن دةطرَيت.

ئازاديىء بةرهةمهَينان
ئازاديىء  نَيوان  لة  هةية  ثةيوةندييةك 
ئةويش  بةرهةمهَيناندا،  لة  سةركةوتن 
بة  ثةيوةنديى  ئازاديى،  طةشةى  كة  ئةوةية 

سةركةوتنةوة هةية لةبةرهةمهَيناندا.
مافى  كة  ئةوةية  ئابووريى،  ئازاديى 
ئابووريى  ضاالكييةكى  هةموو  ئةنجامدانى 
تاك  خواستى  بةثَيى  ت��اك،  ب��ة  دةدات 
بةكارهَينةر  مافى  دةبةسترَين،  بةَلَيننامةكان 
طةرموطوإ  ئ��اَل��وط��ؤإى  دةث��ارَي��زَي��تء 

روودةدات.

ثَيويستييةكانى ئابووريى ئازاد
كة  بإوايةداية  لةو  ئاضار،  مستةفا  د. 
بةرهةمهَينان،  ثاَلثشى  كةسيى،  هةَلبذاردنى 
بةشداريى دةرضوون لةكاردا بةثَيى خواستى 
بةشداربووان، ثاراستنى مومتةلةكاتةكانيان 
ئةركى  دةرةك��ي��دا،  هَيرشى  بةرامبةر  لة 
ثَيويستييةكانى  لة  يةكَيكة  حكومةتةء 

ئابووريى ئازاد.
هةروةك ثَيويستة ياساى ثارَيزطاريكردن 
لة مافةكانى تاك، بوونى نرخى شتومةك لة 
ئاَلوطؤإكردنى كةلوثةل،  ئازاديى  بازاإ،  ناو 

لةاليةن حكومةتةوة دابينبكرَين.
د. مستةفا ئاضار، دةَلَيت: ثةيوةندييةكى 
بازرطانيىء  ئازاديى  لةنَيوان  ثؤزةتيظ 
رَي��ذةى  ه��ةروةك  هةية،  داهاتدا  بوونى 
وةبةرهَينان زياد دةكاتء رَيذةى بَيكارييش 
تةمةن  ثَيشبينيكردنى  ك��ةم��دةك��ات��ةوة، 
لةثَيشترةء مردن بة منداَليى كةمتر دةكاتةوة، 

هةروةك ذينطةيةكى ثاكى هةية.

حكومةت مافى ضاودَيريى هةية، نةك دةستوةردان

كــؤمـةلَـطــةى ئــازاد
دةيان رؤشنبير، ئةكاديمى، سياسيىء ثةرلةمانتار، جةختيان لةسةر ئةوة كردةوة كة هةرَيمى كوردستان، ثَيويستي بة طؤإانكاريى بةردةوام هةيةء ثَيويستة كار لةسةر هةموو جومطةكانى ذيان بكرَيت، تا »كؤمةَلطةى ئازاد« بةرهةم بهَينرَيت. لةو كؤنفرانسةدا كة رؤذانى )30ء2010/10/31(، خانةى حيكمةت بؤ لَيكؤَلينةوةى فةلسةفى، 
بة هاوكاريى )كؤمةَلةى فيكرى ليبراَل، ALT( توركى ئةنجامي دا،  طفتوطؤ لةبارةى كؤمةَلطةى ئازادةوة كراء لةبةر طرنطيى باسةكةء ثَيويستيى هةنووكةيى بؤ كؤمةَلطةى كورديى، رؤذنامةى رؤذنامة بة ثَيويستى زانى كة دؤسيةيةك لةوبارةيةوة بكاتةوةء سيمينارو طفتوطؤاكانى ئةو كؤنفرانسة بكاتة بنةمايةك بؤ دؤسيةكة. لةم 
دؤسيةيةدا، بنةماكانى كؤمةَلطةى مةدةنى دةخرَينةإوو، كة ئةوانيش لةم بابةتانةدا خؤيان دةبيننةوة: بازاإى ئازادء ئابووريى بازاإى ئازاد، ثالندانانى ستراتيذيى بؤ كؤمةَلطةى مةدةنى، ئازاديى ئابووريى، ديموكراسي ليبراألء ئيسالم، مافةكانى تاكء حوكمى ياسا، ديموكراسىء ئاشتى، رؤذنامةطةريى ئازاد، تيؤرى ليبراأل، رضةشكَينى 

ئامادةكردنى: هيوا جةمال لة كؤمةَلطةى ئازاددا، هةروةها ماناو طرنطيى ئازاديى ئةكاديمى.                            

طرنطترين ئارطؤمَينتةكانى 
بيانووطرتن بؤ بازرطانيى ثارَيزطاريى:

1. ئاسايشى نيشتمانيى.
2. ثيشةسازيى ساوا.

3. كةمكردنةوةى بَيكاريى.
4. بازرطانيى رةوان، واتة يةكسانيى.

5. باآلنسكردنى مووضة.
دةزط��ا  ب��ؤ  نيشتمانيى  ب����ازاإى   .6

ناوخؤييةكان.
7. كارى ماألء كةميى كرآ.

8. ذينطة.

هةندَيك ئارطؤمَينت
دذى بازرطانيى ثارَيزطاريى:

1. ئازارى بةكارهَينةران دةدات كة نرخى 
زياترء كوالَيتيى كةمترة.

بةرهةمهَينةران  بة  دةدات  طرنطى   .2
لةجياتى بةركارهَينةران.

3. دةبَيتة هؤى طةإان بةدواى كرَيدا.
4. بةفيإؤدانى سةرضاوةكانى ئابووريى.

5. زيان لة بةرهةمهَينةران دةدات، ضونكة 
ثاَلثشتَيك  هيض  هةيةء  كةمتر  ثَيشبإكآ، 

نيية بؤ داهَينانى تازة. ئادةم سمس

د. مستةفا ئاضار



بةردةم جَيبةجَيكردني مادةكاني دةستوورو 
نَيوان  ثةيوةنديي  رَيكخستني  ياساكاني 

هةرَيمء ناوةند.
سةرةكييةكاني  مافة  كوردي  دةسةآلتي 
قورباني  بة  ك���ردووة  ك��وردي  ميللةتي 
هةردوو  سةركردايةتي  بةرذةوةندييةكاني 
الوةكيي  مةسةلةي  دةي���ان  ب��ة  ح��ي��زب، 
جؤراوجؤرةوة،  بيانووي  بة  خوَلقاندووة 
ئةوةندة  بازاإةكة  كة  كردووة،  واي  كارَيكي 
دةرن��ةك��ات،  ل��َي  س��ةري  ك��ةس  ئاَلؤزبَيت 
لة  ئاطاي  كةس  كوردستان  لة  وايلَيهاتووة 

مةلةفة هةستيارةكان نةماوة.
 ئَيستا اليةنة عَيراقييةكانيش بة طومانء 
جؤرة  ئ��ةو  دةإوان��ن��ة  سةرسوإمانةوة 
هؤيةشةوة  بةو  هةر  كورد،  داخوازييانةى 
مةركةزييةكاني  كَيشة  ناوةند،  حكومةتي 
نموونة  بؤ  ثشتطوَيخستووة،  ك��وردي 
بودجة،  ثَيشمةرطة،  ن��ةوت،  مةسةلةي 
هةموو  ئةمانة  بةغدا،  ثايةكاني  ثلةو  شةإي 
وايانكردووة، كة حكومةتي بةغدا ئةو كَيشانة 
بكاتةوة،  ط��ةورة  خؤي  ق��ةوارةي  لة  زي��اد 
زياد لة ثانتايي خؤي حيساباتيان بؤ بكاتء 
سةركردايةتي كوردي ثَيوة خةريك بكات، تا 
نةيثةرذَيتة سةر كَيشة ضارةنووسسازةكان، 
ئةطينا مةسةلةي بودجةو ثَيشمةرطةو نةوت 
دةستووردا  لة  ناوةندا،  هةرَيمء  لةنَيوان 

جَيطَيركراوة. 
كوردستانء  سةرتاسةري  لة  ئةمإؤ 
تاآلنفرؤشتني  بة  باسي  باس  عَيراقيشدا  لة 
لةسةر  ثةردة  كة  كاتَيك  نةوتي كوردستانة، 
بة قاضاخفرؤشتني نةوت الدرا، ئيتر بةرثرسة 
سةرسوإمان  تووشي  دةسةآلت  باآلكاني 
راطةياندني  لة  ئاطاي  هيضكاميان  ب��وون، 
ئةوي  ثَيضةوانةي  بة  يةك  نةبوو،  ئةويدي 
دةداي��ةوة،  رؤذنامةنووساني  وةآلمي  دي 
هةمان  بة  الوة  لةو  سَيبةريش  راطةياندني 
بةإَيزانة  ئةو  وةآلمي  لة  ثشتطيريي  شَيوة 

دةكرد.
شتي  دةيانوت:  بةرثرسان  لة  هةندَيك 
هةندَيكيان  لَيدةكرد...،  حاشايان  وانييةء 
دةيانطوت؛ بةس ثاشةإؤء خَلتةكةي ئاوديو 
خَلتةو  رَي��ذةي  ئةطةر  )باشة  دةك��رَي��ت... 
تؤ  زؤربَيت،  ئةوةندة  نةوتدا  لة  ثاشةإؤ 

ئةوةندة  جيهان  ثيشةسازيي  وآلتاني  بَلَييت 
)٨٠( دؤالر  بة  نةوت  بةرميلَيك  بن  ئةقَل  بي 
بكإنء بيطوَيزنةوة بؤ ئةوروثاء لةوَي نيوةي 
فإَيدةن، ئاخر ض ئةقألء ض مةنتيقَيك ئةم قسانة 
قبووأل دةكات!... كةواتة ئةو وآلتانة لة جياتي 
نةوتةكة نيوةي قيرو قوإ دةكإن(، هةندَيكيان 
بةناو  تةنيا  بةغدايةء  نةوتي  ئةوة  دةيانوت: 
هةرَيمدا دةإواتء ثةيوةنديي بة ئَيمةوة نيية...، 
هةندَيكيان دةيانوت: بةَلَي نةوتة، بة رةسميي 
لة رَيطةي مقاولةكانةوة دةينَيرنة دةرةوة بة 
هةندَيكيان  بةغدا...،  حكومةتي  رةزامةنديي 
دةيانوت: ئاخر ذينطة ثيس دةكات، ئةي ضي 
ئاطامان  ئَيمة  دةيانوت:  هةندَيكيان  لَيبكةين!، 
لة ثارةكةي نيية... هةندَيكيان دةيانوت: كؤي 
ثارةكة )٢٠٠( مليؤن دؤالرة، كةس دةستي لَي 
نةداوة...، دوا وتةيان ئةوةبوو وتيان: ئةو كارة 
هةَلدةستَيت  خةَلك  بةَلكو  نايكات،  حكومةت 
كة  ئةوةي  وةك  نةوتةكة،  ئاوديوكردني  بة 

خةَلكي وآلتَيكي تر ئاوديوي بكات!! ...هتد.
لةو  وةآلميش  يةك  تةنيا  بَيتء  ئةطةر 
هَيشتا  ئةوا  راستبَيت،  سةرةوة  وةآلمانةي 
نةوت  هةإاجكردني  قاضاخفرؤشتنء  بة 

ئةوة  لةبةر  سةلمَينراوة...،  مةسةلةيةكي 
)هةردوو حيزب(،  دةبَيت دةسةآلتي كوردي 
)داتاي( تةواو ء خشتةي تايبةت بة دةرهَينانء 
هةناردةكردني  فرؤشتنء  بةرهةمهَينانء 
نةوت لةسةر ئاستي ستاندارد جيهانييةكان، 
ثةرلةمانء  بةردةست  بخةنة  شةفافي  بة 
ميدياي بَياليةن: ليستَيك بة ذمارةي هةموو 
كَيلطةكاني نةوت لة كوردستان، بة مةرجَيك 
هةر  بؤ  ثَيويستةكان  زانياريية  هةموو 

كيَلطةيةك بة روونيء ورديي لةخؤ بطرَيت:
بؤ  كَيَلطةكان  نيشانةكردني  يةكةم/ 

دةرهَيناني نةوتء غاز.
١- دةبَيت بة وردييء بة روونيي ئاماذة 
بكرَيت بؤ شوَيني سةرجةم كَيَلطة نةوتييةكان، 
ئةندازيارييةكان  ثَيوةرة  بة  بيرانة  ئةو 
نيشانة بكرَيت، بؤ جَيطيركردني هةَلكةوتةي 
ئةو  نةخشةكاندا،  لة  كَيَلطانة  ئةو  جوغرافي 
ناوضةو-  ثارَيزطاو-  ض  كةوتوونةتة  بيرانة 

قةزاو- ناحيةو- طوندَيكةوة. 
٢- تاثؤء خاوةندارَيتي ئةو زةوييانة، بة 
ناوي كَيء ض اليةنَيكةوة تؤمار كراون، وةك: 
بةرطريي،  كشتوكاأل،  دارايي،  وةزارةتةكاني 

جوتيارةكانء هاوآلتيياني ناوضةكة...هتد. 
٣- ثانتايي ئةو كَيَلطانة بة دؤنم ضةندة؟ 

 ٤- سنووري دياريكراوي كَيَلطةكة، لة هةر 
ورديي-  بة  جوغرافييةكةوة  ئاراستة  ضوار 

باكوور، باشوور، رؤذئاوا، رؤذهةآلت.

٥- ناو و رةطةزي كؤمثانياي دةرهَينةر 
بة هةموو وردةكارييةكانيةوة.

ناو،  طرَيبةست،  ذم��ارةي  ب��ةروارء   -٦
ناونيشاني اليةني بةرثرس لة مؤركردني ئةو 

طرَيبةستة.
رؤذي  ي���ةك���ةم  -ب��������ةرواري   ٧

دةستبةكاربووني كؤمثانياكة لةو كَيَلطةية دا.
كاري  بة  كؤتاييهاتن  رؤذي  دوا   -٨

كَيَلطةكة لة اليةن ئةو كؤمثانيايةوة.

مؤركراو  طةرةنتي  بةَلطةنامةء   -٩  
كة  ب��اآلوة،  ليذنةيةكي  كؤمثانياء  لةنَيوان 
نةوت،  دارايي،  ثَيكهاتبَيت:  وةزارةتانة  لةم 
كشتوكاألء  بازرطانيي،  ثيشةسازيي، 
كَيَلطةية،  ئةو  وةرطرتني  بؤ  ئاودَيريي، 
ئامادةيي  تواناو  بؤ  ثشتطيريي  مؤركردني 
بةثَيي ستانداردة  بةرهةمهَينان،  بؤ  كَيَلطةكة 

جيهانييةكان لة اليةن هةردووالوة.
بة  كَيَلطةكة  بةرهةمهَيناني  تواناي   -١٠

لة  بةرميل  )ضةند  رؤذَيك  هةر  بؤ  بةرميل 
رؤذَيكدا وةبةردةهَينَيت(.

لةاليةن  كَيَلطةكة  وةرطرتني  دواي   -١١
لؤك  بيرةكة  دةبَيت  تايبةتةوة،  ليذنةي 
بكرَيتء ضاودَيريي بكرَيت، هةتا ئةو رؤذةي 
كة تةسليم بة كؤمثانياي هةناردةكةر دةكرَيت 
بةثَيي ئةو طرَيبةستةي كة بة ئاشكراو فةرميي 

لة طةَليدا مؤركراوة.
ف��رؤش��ت��نء  ث���رؤس���ةي  دووةم/ 

ضاودَيريكردن.
فرؤشتني  بؤ  ليذنةيةك  ثَيكهَيناني   -١
ب��ةرزو  ئاستَيكي  ل��ةس��ةر  غ��از  ن���ةوتء 

بَيالييةن.
ناو،  سةرةوة  ليذنةيةي  ئةو  دةبَيت   -٢
ئاشكرابكات،  كؤمثانيايانة  ئةو  رةط��ةزي 
لة  غاز  نةوتء  كإيني  بؤ  داخوازييان  كة 

كوردستان ثَيشكةشكردووة. 
٣- ئاشكراكردني ناو، رةطةز، ناونيشاني 
ئةو كؤمثانياي كة تةندةرةكةي بؤ دةرضووةء 

طرَيبةستةكةي لةطةَلدا مؤر دةكرَيت. 
شَيوةي  راطةياندني  دياريكردنء   -٤
بؤرييةكاني  رَيطةي  لة  ض  هةناردةكردن، 
نةوتةوة بَيت، رَيطةي كةنداوةكانةوة، ياخود 

لة خاَلة سنوورييةكانةوة بة كاميؤن.
ناوي  راطةياندني  نيشانةكردنء   -٥  
لَيوة  نةوتةكةي  كة  خاَلة سنوورييانةي  ئةو 

هةناردة دةكرَيت.
رؤذانة  كة  نةوتةي  بإة  ئةو  دةبَيت   -٦
دياريكراوء  بإَيكي  دةك��رَي��ت،  ه��ةن��اردة 
بواري  مانط  بؤ سَي  نةطؤإبَيت، الي كةمي 
لة  )تةنيا  نةبَيت  زيادكردني  كةمكردنةوةء 
كاتي راوةستاني ئامَيرةكاندا، بةهؤي هؤكاري 

تةكنيكييةوة، ياخود بإيارَيكي ليذنةكة(.
وةرطرتني  شَيوازي  بؤ  ئاماذةكردن 
ثارةكة ، جؤري دراو، ناوي بانكةكان، ضؤنَيتي 
بةردةوام  وآلت،  بؤ  ثارةية  ئةو  طةإانةوةي 

لةذَير ضاودَيريدا بَيت.
 ٧- قةرةبووكردنةوةي خاوةن زةوييةكان 

بة شَيوةيةكي شايستةء ياسايى.
کؤمثيوتةريی  بةرنامةيةکی  دانانی   -٨
ثَيشکةوتوو بؤ کؤنترؤَلکردنی بةرهةمهَينان،  
تةنسيق،  ه��ةن��اردە،  فرؤشتنء  پاآلوتن، 

کؤنترؤَلی مةرکةزی لةگةأل وەزارەتدا.

nawxo.rozhnama@yahoo.com
ئــابــووري 15ذمــارة )607( سَيشةممة 2010/11/9

                                           نةوتي كـوردسـتـــــــان بةرةو كـوَي ؟!!

رؤذى  )٦٠٥(ى  ذم���ارة  ل�ة 
رؤذن��ام��ةى  )٢٠١٠/١٠/٢٦(ى 
خوَيندةوة  بابةتَيكم  رؤذنامةدا، 
)كارمةندانى  كة  ئ��ةوةى  لةسةر 
زي��ادةى  سلَيمانى،  نشينطةى 
تيايدا  كة  نادرَيتآ(،  مووضةيان 
ساالر  عةقيد  لةطةأل  ضاوثَيكةوتن 
»نةخَير،  دةَل��َي��ت:  تَييدا  ك��راوةو 
سنوورييةكانى  بنكة  كارمةندانى 
هةولَير مووضةيان وةرنةطرتووة«. 
زانى  بةثَيويستم  مةبةستة،  ئةم  بؤ 

كة ئةم راستيية بخةمةإوو.
بنكةى  ه��ةردوو  كارمةندانى 
حاجى  خةليلء  ئيبراهيم  نشينطةى 
بةئيدارةى  س��ةر  ك��ة  ئ��ؤم��ةران 
ئَيستا  تا  ه��ةول��َي��رن،  ثَيشووى 
خؤيان،  مووضةكانى  ل��ة  جطة 
خواردنيشان  دةرماَلةى  مانطانة 
ب���إى)١٥٠( بة  س��ةرف��ك��راوة  بؤ 

بنكةكانى  ب��ةآلم  دي��ن��ار،  ه��ةزار 
ثَيشوو،  سلَيمانى  بةئيدارةى  سةر 
ب���إى)٧٥( مانطانة،  ئَيستا  ت��ا 

وةرط��رت��ووة،  ديناريان  ه��ةزار 
سةرفكردنى  زيادكردنء  لةطةأل 
لةاليةن  دينار  ه��ةزار  ب��إى)٢١٠( 
)٩(مانطى  بؤ  عَيراقةوة  حكومةتى 
طشتيى  بةإَيوةبةرَيتى  بؤ  ثَيشوو، 
هةموو  نشينطةء  ث��اس��ث��ؤرتء  
بنكة سنورييةكانى  فةرمانطةكانىء 

ه��ةول��َي��ر، ئ��ةو زي��ادةي��ةي��ان بة 
يةك  بَيئةوةى  وةرطرت،  تةواوةتى 
ديناريشيان لَى كةمكرابَيتةوة، تةنيا 
ئةو  سلَيمانى،  سنوورييةكانى  بنكة 
ثَيويست  بإدراوةء  لَى  ثارةيةيان 
نشينطةى  ب��ةإَي��وةب��ةرى  ب��وو، 
زيادةكةى  ث��ارة  بإى  سلَيمانى، 
وةرنةطرتاية  بةإَيوةبةرَيتييةكةى 
ض��ارةس��ةر  خ��ؤى  بنكةكانى  ت��ا 
بةثَيضةوانةوة،  بةآلم  نةكرداية، 
رؤذانى هةينىء شةممانء هةموو 
بةإَيوةبةرَيتى،  رةسمييةكانى  بؤنة 
تَيكإاى  كة  حسابكراوة  دةوام  بة 
)١٨(رؤذ  لة  دةوامةكةيان  مانطانة، 
بةآلم   ،)٢( سةعات  تا  تَيثةإناكات 
)١٥( مانطانة  سنوورييةكانى،  بنكة 

رؤذ بة بةردةواميىء شةوو رؤذ، 
دةوام دةكةن. 

كة  دةَلَيم  ئةوةندة  كؤتاييدا،  لة 
سنوورييةكان  بنكة  بوو،  ثَيويست 
لةثَيش  رووي��ةك��ةوة،  هةموو  لة 
نشينطةى  ب��ةإَي��وةب��ةرَي��ت��ي��ى 
ئةطةر  ضونكة  بن،  سلَيمانييةوة 
بةإَيوةبةرَيتى  نةبن،  بنكةكان 
ئيشى ضيية، نةك ثشتطوَيخستنيان 

وةك ئَيستا.        

                                                                     
كارمةندَيك

وةآلمَيكى راستتةواونةبوونى ثرؤذةكانى كابينةى ثيَنجةم، هؤكارة لة دواكــــــــةوتنى )7000(يةكةى نيشتةجيَبوون لةمسالَدا
بؤ بةأَيوةبةرى نشينطةى 

سلَيمانى

ئةم كابينة ثرؤذةكان دةداتة دةست ئةو كابينة

نەخشەی ژمارە٢/ نمونەی بەرهەمهێنانی پااڵوتگەکان

نەخشەی ژمارە٣/  نمونەی هەناردەو  فرۆشتن

كةمتةرخةميى  كة  دةركةوت  لَيكؤَلينةوة 
ياسايىء  لَيثَيضينةوةى  دةبَيت  ئةوا  هةية، 

كارطَيإيى بكرَيت«.
سةبارةت بة وتةكانى جَيطرةكةشى كة 
ناتوانَيت  وةبةرهَينان  دةزطاى  لةمساَلدا 
بكات، حةمةسةعيد  ثارةية خةرج  بإة  ئةو 

وتى: »ئةوة ثاساو هَينانةوةية بؤ دةزطاكة، 
خةرج  ثارةية  ئةو  ناتوانَيت  بؤ  نا،  ئةطةر 

بكات، ضؤن ناتوانَيت؟«.
ئاوةدانكردنةوةو  ليذنةى  سةرؤكى 
ثَيضةوانةى  بة  ثةرلةمان،  نيشتةجَيكردنى 
وتةى جَيطرةكةشيةوة، ئاماذة بةوة دةكات: 

كةمكردنةوةى ئةو )١٠٠(مليار دينارةى كة 
لة كاتى ثةسةندكردنى بودجةدا، لة بودجةى 
هيض  كةمكراوةتةوة،  وةبةرهَينان  دةزطاى 
دواكةوتنى  لةسةر  نةبووة  كاريطةريى 
ئيجابيش  ثَيضةوانةوة  بة  ث��رؤذةك��ان، 
)٢٠٠(مليار  لة  ئةوان  ئةطةر  ضونكة  بوو، 
لة  بكةن،  خةرج  هةمووى  نةيانتوانيبَيت 
نةياندةتوانى  هةر  ديناريش  )٣٠٠(مليار 
خةرجى بكةن، وتيشى: »ئةو )١٠٠(مليارة، 
سندووقى  ثشتطيريى  بؤ  بردمان  ئَيمة 
تواناسازيىء  كشتوكاَليىء  ثَيشينةى 

ثَيشينةى خانووبةرة«.
س��ةب��ارةت  ك��ة  لةكاتَيكدان  ئةمانة 
)٧٠٠٠( ئةو  دروستكردنى  بةدواكةوتنى 

موحةإةم،  هَيرش  نيشتةجَيبوونة،  يةكةى 
س��ةرؤك��ى دةس��ت��ةى وةب��ةره��َي��ن��ان، لة 
ئةيلولى  لةمانطى  ثَيشتريداو  لَيدوانَيكى 
راط��ةي��ان��د:  رؤذن��ام��ةى  ب��ة  ئةمساَلدا 
ملمالنَييةكى  رَيى  لة  تا  داناوة،  »ثالنَيكمان 
بدةينة  يةكةكان  دروستكردنى  شةفافةوة 
ذمارةيةكى  لةبةرئةوةى  وةبةرهَينةران، 
دروستكردنى  داواى  وةبةرهَينةر  زؤرى 
ئةو يةكانةى لَيكردووين، بةآلم ئَيمة بنةماى 
كة  بةستووةتةوة  بةوةوة  ملمالنَيكةمان 
زؤرترين  دةتوانَيت  وةبةرهَينةرَيك  ض 
هاوآلتييان  ثَيشكةشى  خزمةتطوزاريى 

بكات«.
وةبةرهَينان،  دةس��ت��ةى  س��ةرؤك��ى 
هةوَليانداوة  ك��رد:   ب��ةوةش  ئ��ام��اذةى 
راب��ردووي��ان  هةَلةكانى  ل��ة  وان��ة  ك��ة 
دروستكردنى  لة  ئةطةر  كة  وةربطرن، 
لةإَيى  ئةويش  روويدابَيت،  يةكةكاندا 
بة  راوَيذكاريى  تايبةتء  سةرثةرشتيارى 
»هاوآلتييان  وتيشى:  ثسثؤإةوة،  خةَلكى 
ئةو  دروستكردنى  كة  دةكةينةوة  دَلنيا 
ناكةوَيتة  نيشتةجَيبوونة،  )٧٠٠٠(يةكةى 

كؤتايى ساَلةوة«.



ئةندازيار: ئةمين جاف

يةكَيك لة هؤ 
طرنطةكاني 

قةيراني 
سياسيي 
ئةمإؤي 

كوردستان، 
مةسةلةي 

نةوتة، لة سةرةتاي راثةإينةوة هةتا 
بةهاري )٢٠٠٣(، كة كؤتايي رذَيمي 

بةعس بوو، هةموو كؤمةآلني 
خةَلكي كوردستان بة هةموو 

ضينء توَيذةكانةوة، بة هةموو 
اليةنة سياسييةكانةوة، لةدةرةوةو 

لة ناوةوةي وآلت، بة دواطةإانء 
دةرهَيناني نةوتيان بة كارَيكي 

ثيرؤز دةزاني، ئةوثةإي ثشتطيرييء 
رَيزي خؤيان بؤ هةموو ئةو هةوآلنة 

دةردةبإي..

سةرؤكي  ضاوثَيكةوتنَيكي  لة 
 )KNN( كةناَلي بؤ  حكومةتي هةرَيمدا 
كة  نةوتييةكان  كؤمثانيا   ( دةَل��َي��ت: 
بلؤكَيكي   هةريةكةيان  ه��ات��وون، 
ستانداردَيكء  بةثَيي   وةرط��رت��ووة، 
ياساي   لة  كة  ئةوةي   ثرؤذةي   بةثَيي  
كوردستاندا  هةرَيمي   طازي   نةوتء 
تَيكستة  ئ��ةم  ك���راوة(،  دةستنيشان 
تةعليقء  روونكردنةوةء  بة  ثَيويست 
نةوتي  كةواتة  ناكات،  شيكردنةوة 
وةك  فرؤشراوة،  كوردستان  هةموو 
كرد  بؤ  ئاماذةي  حكومةت  سةرؤكي 
وةرطرتووة(،  بلؤكَيكي  )هةريةكةيان 

ئةمة تةئكيدة بؤ رابردوو.
نةوتي  فرؤشتني  لة  ثةلةكردن 
دواي  راس��ت��ةوخ��ؤ  ك��وردوس��ت��ان 
راستيي  دوو  رذَي���م،  رووخ��ان��دن��ي 
يةكَيك  دةورووذينَيت،  طرنط  زؤر 
كةسانَيك،  كة  ئةوةية:  راستييانة  لةو 
ثةرؤشي  بة  زؤر  حيزبَيك،  اليةنَيك، 
بارودؤخة  ئ��ةو  كة  ب��وون  ئ���ةوةوة 
لةو  سوود  بقؤزنةوة،  عَيراق  ئاَلؤزةي 

رووخاندني  دواي  جةنجاَلةى  بازاإة 
خؤيان  هةوَلةكاني  وةربطرن،  رذَيم 
ياساييكردني  ب��ة  ب��ؤ  ض��إك��ردةوة 
مةسةلةي دةرهَينانء فرؤشتني نةوت، 
كوردستانة،  ئابووريي  شادةماري  كة 
سامانة  ئةو  قؤرخكردني  ثَيناوي  لة 
دَلنيابوون  ضونكة  حيزب،  هةردوو  بؤ 
عَيراقييةكانيش  ئةمريكاو  كة  لةوةي 
لةو  ثشتطيريي  ي��ان  ضاوثؤشيي، 
دةنطي  كثكردنةوةي  بؤ  دةكةن  كارة 
ضارةنووسسازةكاني  داخوازيية 

ميللةتي كورد. 

راستيي دووةميش ئةوةية، كة هيض 
دةرهَينانء  كة  نةماوة  لةوةدا  طومان 
هةرَيمةوة  اليةن  لة  نةوت  فروشتني 
هؤي سةرةكيي ثشتطوَيخستني مادةي 
لة  ئَيستا  كة  مادةية  ئةو  بووة،   )١٤٠(
اليةن زؤر لة شؤظَينيية عةرةبةكانةوة 
بة مادةيةكي مردوو لة قةَلةم دةدرَيت. 
لة  ب��اس  )٢٠٠٨(دا  س��اَل��ي  ل��ة 
طرنط  هةستيارء  زؤر  مةسةلةيةكي 
)طرووثي  لة  باس  لةوَي  لَيرةو  دةكرا، 
نَيودةوَلةتييةكان/  ضارةسةري قةيرانة 
ثرؤذةي نةوت بةرامبةر بة خاك( دةكرا، 
تةواوي  زانياريي  كةس  كةم  هَيشتا 
دةربارةي ئةم طرووثة هةبوو، تةنانةت 
مةسةلة ش  بةو  طرنطيي  زؤرك��ةس 
نةدةدا، هةر وةك كاري هةموو دةزطاو 
رَيكخراوة نَيودةوَلةتييةكان، يوئَين، بَي 

ئةهةمييةت تَيي دةإوانرا.

بةرذةوةنديي زلثارتةكاني ئةوروثاء 
بةردةوامبووني  لة  هةميشة  ئةمريكا 
قةيرانة نَيودةوَلةتييةكانداية، بة تايبةت 
كَيشةكاني وآلتاني دةوَلةمةندء خاوةن 
نةوت، ئةويش بة هؤي بووني- ثشكي- 
ثارتانةء  ئةو  ئةنداماني  لة  هةندَيك 
لة  وآلتانة  ئ��ةو  ب��اآلي  بةرثرساني 

كؤمثانيا زةبةالحةكاني جيهاندا.
باسي  ل��ةوَي،  لَيرةو  لةمَيذةوة 
ئةنداماني  لة  هةندَيك  تَيوةطالني 
كاري  بة  يوئَين،  رَيكخراوةكاني 
طةندةَلييةوة دةكرَيت، تَيوةطالني كوإي 

يةكَيك لة بةرثرساني ثَيشووي يوئَين، 
يةكَيك بوو لةو باسانة، طومانكردن لة 
لةطةأل  دةستَيكةآلوكردن  تَيوةطالنء 
هةندَيك  لةاليةن  بيانييةكاندا  كؤمثانيا 
لة  زياد  كوردستانةوة،  بةرثرساني  لة 
نيشانةيةكي ثرسيارى دروستكردووة، 
ئاستَيكي  هةر  لةسةر  كةسانة  ئةو  جا 
حكوميي  يا  حيزبيي،  بةرثرسيارَيتي 
مةسةلةية  ئةو  ثَيدةضَيت  بؤية  بن، 
جؤرةكان  لة  جؤرَيك  بة  لةمةودوا، 

بضَيتة ضوارضَيوةي طةندةَلييةوة.
كة  دةك��را،  لةوةش  باس  جاروبار 
ضارةسةري  )ط��رووث��ي  ثَيشنيازي 
قةيرانة نَيودةوَلةتييةكان(، لة سةرةتاوة 
ئةوة  كرابَيت،  بؤ  ذَيري  بة  ذَير  كاري 
ئةو  دواي��ي��دا رووداوةك����ان  لة  ب��وو 
راستييةيان سةلماند، كة ئةو مةسةلةية 
داإشتنء  درَيذة،  دوورو  ثرؤذةيةكي 

ك��راوة،  بؤ  ت��ةواوي  بةإنامةإَيذيي 
لةذَير ناوي )نةوت بةرامبةر بة خاك(، 
فةرميي  بة  هةرضةند  ثرؤذةية  ئةو 
ئاماذةء راطةياندني بؤ نةكرا، بةآلم بة 
باري  كةوتة  ناإاستةوخؤ  شَيوةيةكي 
ئةو  بؤ  نموونةش  جَيبةجَيكردنةوة، 
جَيبةجَيكردني  دواخستني  راستيية، 
بة  تايبةت   ،)١٤٠  ،٥٨  ،٥٣( مادةكاني 
كةركوك بؤ ماوةي شةش ساأل، ئةمة 
خؤي لة خؤيدا ئاماذةية بؤ ئةوةي كة 
نافةرمييء  شَيوةيةكي  بة  ثرؤذة كة 

ناإاستةوخؤ كاري بؤ كرابوو.

بؤ  حيكمةت  ب��َي  ك��ارك��ردن��ي   
لة  نةوت  بةرهةمهَيناني  دةرهَينانء 
كوردستان زياني نةك هةر لة ئابووريي 
لةسةر  طورزَيكي  بةَلكو  كوردستاندا، 
نةتةوةيي،  ئاسايشي  ئاستي  هةردوو 
مةركةزييةكةي  كَيشة  بة  نيشتمانيش، 
يان  نةفاميي!...  )بةهؤي  طةياند  كورد 
خؤطَيلكردنى بة مةبةست!، بؤ دةرهَينانء 

فرؤشتني ئةو سامانة طرنطة(.
س��ام��ان��ي ن���ةوت ل��ة وآلت��ان��ي 
بةرةكةت،  خَيرء  بة  بووة  دةوَلةمةنددا 
هاوآلتييان،  خؤشطوزةرانيي  مايةي 
ثَيضةوانةوة  بة  ئَيمةدا  لة وآلتي  كةضي 
ثاشاطةردانيي،  قةيران،  هؤي  بووةتة 
قاضاخفرؤشتن،  ب��ة  ط��ةن��دةَل��ي��ي، 
هةرَيمء  ثةيوةندييةكاني  طرذبووني 
بيينيمان ضؤن  ناوةند، وةك  حكومةتي 
دةخاتة  تةطةرة  ناوةند  حكومةتي 

nawxo.rozhnama@yahoo.com
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لةبارةى ذَيرخانى 
خوَيندنى باآلوة

                                           نةوتي كـوردسـتـــــــان بةرةو كـوَي ؟!!

ل��ة رؤذان���ى ئ��اي��ن��دةدا، ب��ةس��ةدان 
لةمةإ  دةربإين  ناإةزايى  بؤ  خوَيندكار 
وةرنةطرتنيان لة هيض زانكؤو ثةيمانطايةكى 
حكومةتى هةرَيمى كوردستان، دَينة سةر 
شةقام و شةقامةكان دةطرن، بةرثرسانى 
باآلى حكومةتى هةرَيميش، وةك ساآلنى 
هةرَيم  حكومةتى  دةَلَين،  ثَييان  رابردوو 
ئةوةى لةتوانايدا بَيت، كردوويةتى، بةآلم 
دةسةآلتمان نييةو بودجةى ثَيويست نيية 
بؤ ضارةسةركردنى ئةم طرفتةو لةهةموو 
هةموو  نيية  م��ةرج  كة  واي��ة  دون��ي��ادا 

خوَيندكارَيكى دةرضووى ئامادةيى، لة زانكؤ وةربطيرَيت.
بة راستى حكومةتى هةرَيمى كوردستان، هةموو هةوَلَيكى 

داوةو نةيتوانيوة ئةم طرفتة ضارةسةر بكات؟
سةرجةم  نةتوانَيت  كة  ئ��ةوةى  هؤى  دةبنة  هؤكار  دوو 
وةربطيرَين،  كوردستان،  زانكؤكانى  لة  ئامادةيى  دةرضووانى 
كَيشةى  ثَيويستء  خوَيندنى  هؤَلى  )نةبوونى  ئةوانيش 
وانةبَيذة(، بةآلم ئةوةى كة ئَيمة ئاطادارين، لة زارى بةرثرسانى 
هؤَلى  نةبوونى  سةرةكيى،  كَيشةى  طوتراوة،  حكومةتيشةوة 

خوَيندنى ثَيويستة.
كاتَيك ئةم طرفتة لة ساَلى )٢٠٠٨(دا زؤر بة زةقى دةركةوتء 
بةرباس،  كةوتة  قوتابى  )١٠(ه��ةزار  وةرنةطرتنى  كَيشةى 
ثةرلةمانء  هاتنة  باآل  ثةرةوةردةو خوَيندنى  هةردوو وةزيرى 
ئةو كات من وةك رؤذنامةنووسَيك لةو دانيشتنةدا ئامادةبووم 
كة هؤكارى سةرةكيى دروستبوونى ئةم طرفتةيان بؤ نةبوونى 
هؤَلى خوَيندن طةإاندةوة، لةو كاتةدا ثَيموابوو بؤ ساَلى)٢٠٠9(، 
ئةوةندة هؤَلى خوَيندن دروست دةكرَين، كة تا )١٠(ساَلى ديكة 

ئةم طرفتة ضارةسةر بكات، ئةى حكومةت ضى كرد؟
بةثَيى بةَلطةنامةيةكى فةرميى، حكومةتى هةرَيمى كوردستان 
لة ساَلى)٢٠٠9(دا، تةنيا )٤7(مليار دينارى بؤ سةرجةم ثرؤذةكانى 
راطرايةتىء  بةبيناى  خةرجكردووة،  باآل  خوَيندنى  وةزارةتى 
هؤَلى خوَيندنء بةشةناوخؤيى هةموو ئةو ثرؤذانةى ديكةوة كة 
لة ضوارضَيوةى بودجةى وةبةرهَيناندان بؤ ئةم وةزارةتة، ئةم 
ثارةيةى  ئةو  )٠.٥%(بودجةى طشتيى كوردستانة،  تةنيا  ثارةية 
كة بؤ هةموو ثرؤذةكانى وةزارةتى خوَيندنى باآل تةرخانكراوة، 
لة  بووة  دةسةآلتدار  حيزبَيكى  مانطى  يةك  بودجةى  نزيكةى 
ثرؤذةكانى  بؤ  كة  ثارةيةى  ئةو  ئةوةندةى  سَي  كوردستانداء 
وةزارةتى خوَيندنى باآل تةرخانكراوة، دراوة بة رَيكخراوةكان، 
سَيبةرى  ثاشكؤء  زؤريان  هةرة  بةشى  كة  رَيكخراوانةى  ئةو 
حيزبن. بة راست، ثارةدان بةو رَيكخراوة حيزبييانة، ثَيويستة كة 
جطة لة بَي ئيشى، هيض كارَيكي ديكةيان نيية، يان دروستكردنى 

هؤَلى خوَيندن بؤ قوتابييان؟
خوَيندكارانةدا  ئةو  بةسةر  نازَيك  ض  دةبَيت  دةسةآلت،  ئايا 
بكات كة بةماندووبوونء هةذاريى، ئامادةييان تةواوكرد، بةآلم 
لةنَيو بودجةى طشتيى كوردستانداية،  بةو ثارةيةى خؤيان كة 
ثةخشان  تةخشانء  ناكرَيتء  دروست  بؤ  خوَيندنيان  هؤَلى 
حيزبيدا  رَيكخراوى  بةسةر  دةك��رَي��تء  ثارةكةيانةوة  بة 

دةبارَينرَيت.
باآل،  خوَيندنى  ذَيرخانى  ثةرةثَيدانى  لة  طرنط  بةشَيكى 
دروستكردنى بيناى هاوضةرخة، ئةى حكومةت لة ئةمساَلدا ضى 

كرد بؤ ضارةسةركردنى ئةم طرفتة؟
باسى  ساَلةوة  سةرةتاى  لة  هةر  كة  ثرؤذانةى  لةو  يةكَيك 
دةكراو وةك ئةوةى خَير بة هاوآلتييانى كوردستان كرابَيت، 
بةضاوياندا دةدرايةوة، لة )٣/٥(بةردى بناغةى زانكؤى رانيية 
دانرا، لة )٣/١6(بةردى بناغةى زانكؤى هةَلةبجة دانرا، لة )٤/١٤(

بةردى بناغةى زانكؤى طةرميان دانرا، لة بودجةى طشتيى بؤ 
تا  لةم زانكؤيانة، )١٢(مليار دينار تةرخانكرا، بةآلم  هةريةك 
ئَيستا ئةم زانكؤيانة، تةنيا )١٠%(يان تةواو نةكراوةو دةتوانين 
بَلَيين، هةر بةردى بناغةن، يةكَيكى ديكة لةو زانكؤيانةى كة 
ئةمساأل لة بودجةدا ثارةى بؤ تةرخانكرا، زانكؤى زاخؤ بوو، 

بةآلم تا ئَيستا بةردى بناغةشى نيية.
هةرَيم،  حكومةتى  كة  ئةوةية،  سةرنجة  جَيطاى  ئةوةى 
سآ  هةر  بيناى  دروستكردنى  بؤ  كة  ثارةيةى  ئةو  بةقةد 
كردووةو  تةرخانى  رانية،  هةَلةبجةو  طةرميانء  زانكؤى 
ثارةى  دينارة،  )٣6(مليار  كة  نةكردووة،  خةرجى  ئَيستا  تا 
بيناى  دروستكردنى  بؤ  كؤمثانيايةك  داوةت��ة  دياريى  بة 
تايبةتةو  كةرتى  هى  كة  دهؤك،  لة  شوةيفات  قوتابخانةى 
ثرؤذةيةكى وةبةرهَينانةء هيض ياسايةك بة ياساى دةستةى 
رَيطا  كوردستانةوة،  هةرَيمى  )٢٠٠6(ى  ساَلى  وةبةرهَينانى 
وةبةرهَينان  ث��رؤذةى  بة  شَيوة  بةو  ثارة  كة  نادات  بةمة 
بدرَيت، دةبَيت ئةوة ض بيركردنةوةيةك بَيت كة بةقةد ثارةى 
تَييدا  لة )٥(هةزار قوتابى  دروستكردنى سآ زانكؤ كة زياتر 
تايبةت  دةخوَينن، بدات بة قوتابخانةيةكى سةرةتايى كةرتى 
كة كةمتر لة )٣٠٠(قوتابى دةوَلةمةند لَيى سوودمةند دةبنء 
بؤ هةر ساَلَيكى خوَيندنيش، هةر قوتابييةك )٤(هةزار دؤالر 

دةداتة قوتابخانةكة.
بة ذمارة، ئةو ثارةيةى تةرخانكرابوو بؤ ضارةسةركردنى 
س��ةرةوة،  ذمارانةى  ئةم  خوَيندنةوةى  ثاش  طرفتة،  ئةم 
سةركةوتووى  ثالنَيكى  هيض  حكومةت  كة  لةوةى  تَيدةطةين 
نيية بؤ ضارةسةركردنى كَيشةى نةبوونى بيناى ثَيويست بؤ 

زانكؤكانى كوردستان. 

عةلى حةمةساَلح

راظةى بودجة

راثؤرتى: تارا رةحمان

دةزط�����اى وةب��ةره��َي��ن��ان، 
)7٠٠٠(يةكةى  لةمساَلدا  ناتوانَيت 
بكاتء  دروس��ت  نيشتةجَيبوون 
ثةرلةمانتارَيكى ليستى دةسةآلتيش 
ئةو  بةهؤى  دةكات:  بةوة  ئاماذة 
ثَينجةمى  كابينةى  لة  كة  يةكانةى 
حكومةتدا دروستكراون، ناتوانرَيت 
جَيبةجآ  نوآ  يةكةي  لةمساَلدا 

بكرَيت.
ه��ةرض��ةن��دة ل��ة ب��ودج��ةى 
ساَلى  ث�����ةس���ةندكراوى 
دينار  )٢٠٠(مليار  بإى  )٢٠١٠(دا، 
)7٠٠٠(يةكةى  دروستكردنى  بؤ 
تةرخانكرابوو،  نيشتةجَيبوون 
ث��رؤذةي��ة  ئ��ةو  ئَيستا  ت��ا  ب��ةآلم 
نةضووةتة بوارى جَيبةجَيكردنةوةو 
ئايندةدا،  ساَلى  بودجةى  لة  بإيارة 
بكرَيت،  جَيبةجآ  ثرؤذةية  ئةو 
بؤ  نيشتةجَيبوون  كَيشةى  ئةمةش 
دروست  كوردستان  هاوآلتييانى 

دةكات.
جَيطرى  م��ح��ةم��ةد،  ش��ل��َي��ر 
ليذنةى ئاوةدانكردنةوةو  سةرؤكى 
ثةرلةمانى  ل��ة  نيشتةجَيكردن 
كرد:  بةوة  ئاماذةى  كوردستان، 
بوو  دروس��ت  ل���ةوةوة  كَيشةكة 
نيشتةجَيبوون،  سندووقى  ك��ة 
كابينةى  لة  كة  هةية  بإةثارةيةكى 
ثَينجةمةوة دةستى بة خةرجكردنى 
ئةو  لةاليةن  ئَيستا  تا  ك��ردووةو 
بؤ  يةكةكانيان  ك��ة  كةسانةش 
دروستكراوة، ثارةكة نةطةإاوةتةوة 
ب��ؤ س��ن��دووق��ةك��ة، ه���ةروةك بؤ 
لةوةى  جطة  »ئةمة  وتى:  رؤذنامة 

بة  دةدرَيت  كة  ثَيشينةيةى  ئةو  كة 
الدَيكانيش، كاريطةريى زؤر هةبووة 
ئةو  نةكردنى  جَيبةجآ  لةسةر 
ئةطةر  ضونكة  لةمساَلدا،  ثرؤذةية 
نةيانتوانيبَيت  ئَيستا  تا  لةمساَلدا 
دوو  ئةم  كةواتة  بكةن،  جَيبةجَيى 

مانطةش ناتوانن هيض بكةن«. 
لة كاتى ثةسةندكردنى بودجةدا، 
دةزطاى  بؤ  دينار  )٣٠٠(مليار  بإى 
تةرخانكرابوو  وةب��ةره��َي��ن��ان 
يةكةى  دروستكردنى  بةمةبةستى 
كاتى  لة  ب��ةآلم  نيشتةجَيبوون، 
ثارةية  ئ��ةو  ب��إى  طفتوطؤكاندا، 
دينار،  )٢٠٠(مليار  بؤ  كةمكرايةوة 
ئةمة لةكاتَيكدا دةزطاى وةبةرهَينان 
)٣٠٠(مليار  لةسةر  خؤى  خةرجيى 

دينارةكة بنيات نابوو.
بارةيةوة  لةو  محةمةد،  شلَير 
بؤ  كةمكرايةوة  ثارةكة  »كة  وتى: 
بة كارةكة  ئةوة زيانى  )٢٠٠(مليار، 
طوندنشينيش  ثَيشينةى  كة  طةياند 
دةزط���اى  ئيتر  ك��اي��ةوة،  ه��ات��ة 
وةك  ثارةكة  نةيتوانى  وةبةرهَينان 
داناوة  بؤ  بةرنامةى  خؤى  ئةوةى 
لةوةى  جطة  ئةمة  بكات،  خ��ةرج 
كة  يةكانةى  ئةو  ثارةى  دةبوو  كة 
دروستى  ثَينجةمدا  كابينةى  لة 
ئةمانة  وةربطرَيتةوةء  ك��ردوون، 

هةمووى هؤكاربوون«.
ب���ةآلم س���ةرؤك���ى ل��ي��ذن��ةى 
نيشتةجَيكردن  ئاوةدانكردنةوةو 
ثاساو  بة  ئةوانة  ثةرلةمان،  لة 

دةزانَيت.
حةمةعةلى،  حةمةسةعيد 
ب��ة رؤذن���ام���ةى راط��ةي��ان��د: لة 
بةرثرسانى  لةطةأل  كؤبوونةوةماندا 
دةزطاى وةبةرهَينان، كة هاتينة سةر 

بإطةى ئةو )٢٠٠(مليارة، ئايا ضؤن 
وةآلمةكةيان  ئةوان  خةرجكراوة، 
وابوو كة بإَيك لةو ثارةيةيان داوة 
كة  راب��ردوو  ساآلنى  عةجزى  بة 
نيشتةجَيوبوون،  يةكةى  بة  كراوة 
بإَيكيشيان خستووةتة بةرنامةوةو 

ئَيستا خةريكى ئيجرائاتى ياسايىء 
ماوةتةوة  ثارة  بإَيكيش  كارطَيإين، 
مؤَلةت  فريابكةون  ثَيدةضَيت،  كة 
ثَيشدةضَيت  وةبةرهَينةرانء  بدةنة 
بمَينَيتةوة  بإةكة  نةكةونء  فريا  كة 
دواى  ئةطةر  داهاتوو،  ساَلى  بؤ 

تةواونةبوونى ثرؤذةكانى كابينةى ثيَنجةم، هؤكارة لة دواكــــــــةوتنى )7000(يةكةى نيشتةجيَبوون لةمسالَدا

نةخشةي ذمارة 1/ نموونةي شوَينء بةرهةمي كَيَلطةكان

ئةم كابينة ثرؤذةكان دةداتة دةست ئةو كابينة



زيندانييةكي بَيناو

»هةر سزادراوَيك كة دَيتة ناو ئةم 
شوَينة، هةَلسوكةوتى وةهاى لةطةأل 
دةكرَيت كة لةاليةنى دةروونييةوة 

سةدان جارى تر تَيكدةشكَيت«.

لة  بةشَيك  دَي���إة  ب��ةو  دةم���ةوَي���ت، 
بطَيإمةوة،  بؤ  زيندانتان  ناو  ضيرؤكةكاني 
بةرزةكانةوة  ديوارة  لةدةرةوةي  ئَيوة  كة 
ضي  لةناوةوة  نازانن  دةبيننء  زيندانةكان 

دةطوزةرَيت.
من زيندانييةكم لة ضاكسازيي طةوراني 
ماوةيةك  س��ام(ء  )معسكر  سلَيماني 
بةندكراومء لةرَيي ئةم نامةيةمةوة كة لة 
رؤذنامة  لة  نووسيومةو   )2010/10/10(
هةندَيك  دةمةوَيت  دةكةمةوة،  بآلوي 
راستيي ئةو ديوي ديوارة بةرزو تةلبةندو 

ذوورة ئينفرادييةكانتان بؤ بطَيإمةوة.
بَيدةنطيى  دةمةوَيت،  لةمَيذة  زؤر 
تةواوكردنى  بة  درَي��ذة  هةَلبذَيرمء 
بةآلم رؤذانة شةإى  بدةم،  حوكمةكةم 
دةطرن،  بةرؤكم  راستييةكان  ويذدانء 
راستييةكان  كة  دةزانم  بةتاوانبار  خؤم 
وتةى  دةن��ووس��م،  بؤية  نةدركَينم، 

دةمَيكة  طةورةيةء  شكستييةكى  ذَيرثةردة 
هةَلماَلمء  ثةردة  دةبا  دةناَلَينم،  بةدةستييةوة 

دةسرازةى وتةكانم بكةمةوة. 
ضاكسازيى، يان ضاكسازيى كؤمةآليةتيى 
طةوران/ سلَيمانى كة ثَيكهاتووة لة ذينطةيةكى 
دروستكراو، كة نزيكةى حةوتسةد سزادراوى 
)حوكمى  بةشَيك  لةضةند  ثَيكهاتووة  تَيدايةو 
دوو،  يةكء  قورسى  لة سَيدارةدان، حوكمى 
حوكمى سووك، بةشى ثَيشوازيى-استقبال-، 
تةنيايى- بةشى  -و  وداع  ماَلئاوايي–  بةشى 

محجرةكان-( كة ئةطةر بضينة ناو ناوةإؤكى 
بةتايبةت  كاربةدةستان،  سزادراوانء  ذيانى 
بةإَيوةبةر، كؤمةَلَيك شتى سةيرو سةمةرةى 
ياساو  ج��ؤرة  هيض  ك��ة  دةبينيت،  وةه��ا 
رَيسايةكى تَيدا بةدي ناكةيت، كة بةإَيوةبةر 

لةو شوَينانةدا، ئاوَينةى حيزبةكةيةتى. 
ناوة  لةو  با  دةستثَيبكةم،  لةكوَيوة  نازانم 
طةورةيةى كة ناوى ضاكسازيى كؤمةآليةتيية، 

قسة بكةم.
بةوشَيوةية  كؤمةآليةتى،  ضاكسازيى 
ئةى  تَيكبضَيت؟  خَيزان  شيرازةى  كة  دةبَيت 
قسة  دةروونيى  زانستى  لةسةر  ئةوانةى 
دةكةن، بةس بة ئَيوة دةَلَيم، مرؤظَيك كة هيض 
مافَيكى تَيكةَلبوونى نةبَيت لةطةأل خَيزانةكةى، 
رَيطرييش  بةَلكو  نةبَيت،  مافةى  ئةو  نةك 
خَيزانة  ئةو  شيرازةى  ضؤن  دةبَيت  هةبَيت، 

تَيكنةضَيت.
ساأل   )20-10-5( كة  مرؤظَيك  نازانم 
ئةبةديي  ئيعدامء  حوكمي  يان  حوكمدرابَيت، 
بؤ  شياو  لةشوَينى  جطة  تةنانةت  درابَيت، 
دروستدةكةن  بؤ  كَيشةيان  خَيزانةكانيان، 
لةكاتى سةردانى كةسوكارو خَيزانيان، ئةمة 
اليةنَيك، با ئةو بةرثرسانة بزانن كة دةتوانن 

خَيزانةكانيان  بةبآ  مانطَيك  تةنيا 
بذينء ئةركى خَيزانيى جَيبةجآ نةكةن؟

)محجر( تةنيايى  ذوورةك���انى  ل�����ة 
)2x2م(  ذوورَيكى  ذوورةوة،  كرايتة  كة  دا 
دةرطايةكى ئاسنء تةنيا ثةنجةرةيةكى تيايةو 
بةهيض شَيوةيةك ئةو ثةنجةرةيةش ناكةنةوةو 
تةنانةت لة زستانء هاوين راخةرَيكى تيا نيية، 
لةوَين،  كة  ثاسةوانانةى  ئةو  ميزاجى  بةثَيى 
هةَلسوكةوت دةكرَيت بة لَيدانء ئةشكةنجةو 
السايى  ئَيمة  تاكةى  )نازانم  كةلةثضةكردن 

دوذمنانمان دةكةينةوة(.
هةر مرؤظَيك كة حوكم دةدرَيت، ثَيويستة 
هةبَيتء  خؤى  رَيطاى  جَيطاو  ماوةيةك  بؤ 
قةرةوَيَلةى خؤى هةبَيت، بةآلم لةم شوَينةدا 
كة  هؤَلةكاندان،  لة  )60(س��زادراو  نزيكةى 
لةهؤَلةكان )17(قةرةوَيَلةى تَيداية بؤ )2(كةس 
بؤ  هؤَلةى  هةر  واتة  خوارةوة(،  )سةرةوةو 
)34( سزادراو، كةضى دةبينيت زياترلة )20-

30( سزادراو لةسةر زةوى دةخةونء نازانم 
ئةو خةَلكة بةضى دةزانن؟

خؤى  حوكمى  رؤذةكانى  مرؤظ  ضؤن 
)لةكاتَيكدا  دةب��ات  بةسةر  زةوى  لةسةر 
زيندان،  ل���ة  نابينى  بةرثرسَيك  ك��وإى 
ه����ةذارانن(ء  ك�������وإى  ه����ةم���ووى 
نازانم ئةم كاربةدةستانة، تاكةى خؤيان طَيل 
شؤإشةكةيان  كة  بيريانضووةتةوة  دةكةن؟، 
وآلت  هةذارانى  رةشءإووتء  بةهَيزى 

طةيشتة ئةم رؤذة.
 wc)3( هؤَلةكان  بة  س��ةب��ارةت  ه��ةر 
ئةمةش  كة  )60(ك���ةس،  بؤ  )1(ح��ةم��ام  و 
ئَيستا  ثَيضةوانةية،  مرؤظدا  مافةكانى  لةطةأل 
تووشى  سووك  حوكمى  لة  هةية  سزادراو 
نةخؤشيى جؤرَيك لة ئايدز بووة، كة ثَيشتر 

لةإؤذنامةكاندا باسكرابوو، بةآلم 
نة  سةالم،  مةعةسكةر  ئيدارةى 
كوإو  باران، خؤ  نة  ديوة،  بايان 
كةسوكارى خؤيان لة زيندان نين 

تا تووشى ئةو نةخؤشيية ببن.
بةداخةوة، دةنووسم ئةم ئيدارة 
مةعةسكةر  حوكمى  كة  تازةية 
بةبؤضوونى خؤى،  دةكات،  سةالم 
هةموو هةوَلَيكى خستووةتةطةإ بؤ 
بةآلم  حةب،  دياردةى  بنبإكردنى 
تةنيا شتَيك كة توانيبَيتى سةبارةت 
بةم دياردةيةش كردبَيتى، هةر ئةوة 
تةنيا  م��اوةو  هةر  حةب  كة  ب��ووة 
زيندانييان  كةسوكارى  بووةو  طران 
ئةشكةنجة  ئازارو  جاران  لة  زياتر 
دةبينن لةكاتى سةردانةكانيان بؤالى 
طةيشتووةتة  كار  زيندانييةكانيانء 
كةسوكارى  زؤرب���ةى  كة  ئ��ةوةى 
سةردان  لة  واز  خةريكن  زيندانييان، 
ياساكانى  دذى  ئةمةش  كة  دةهَينن، 

ثاراستنى مافى مرؤظة.
ئ��َي��م��ةى س������زادراوان، راس��ت��ة 
هةموومان بة تاوانَيك دةستطيركراوين، 
بةآلم خؤ خةَلكى ئةندةنوسياو ئةفريقاو 
تاكَيكين  هةريةكَيكمان  نين،  ئةفغانستان 
زؤرى  زؤرب��ةى  كؤمةَلطا،  تاكةكانى  لة 
رؤذان  لة  رؤذَيك  خؤمان،  سةركردةكانى 
دةدةن  رَيطا  بؤضى  ن��ةب��وون،  زيندانيى 
دووبارة  ثَيشوو  رذَيمى  هةَلسوكةوتةكانى 
تيا  مرؤظى  مافى  دَلؤثَيك  تاكة  كة  بكرَينةوة، 
حكومةتى  سةر  ناخةنة  فشار  بؤضى  نةبوو، 
طشتيى  لَيبووردنَيكى  دةركردنى  بؤ  هةرَيم، 
طرنط  نيية،  طرنط  تَيدابَيت(  نسبةشي  )با 
زيندانييان  بؤ  طشتطيربَيت  ئاوإدانةوةيةكى 
بطةإَينَيتةوة  خؤشيى  ثَيكةنينء  خةندةو  كة 

ناو باوةشى كةسوكاريان.
ئةوةى زياتر سةرنجى راكَيشاوم، ئةوةية، 
كة بةإَيوةبةرى ئةم فةرمانطةية، هيض جؤرة 
ضةند  تةنيا  ناكات،  زيندانييان  بؤ  حساباتَيك 
كةسانَيك كة بةثةنجةى دةست دةذمَيردرَين، 
بَلَين،  بةإَيوةبةر  بة  ضى  بَيويذدانانة  كة 
بةقسةى  خةَلك  رؤذانة  ئةوانة،  قسةى  هةر 
كة  لةوةش  جطة  دةكرَيتء  )محجر(  ئةوان 
مافى  )كة  دةبَيت  )محجر(  لة  رؤذ  ضةندين 
بةإَيكردنى  مافى  لة  سفر(،  تيايدا=  مرؤظ 
حساب  دةكرَيتء  بَيبةش  هؤَلةكان  لة  ذيان 
ناكرَيت كة ضةندين ساَلة زيندانيية،  ئةوة  بؤ 

قةرةوَيَلةى لَى دةسَيننةوة.
)معسكر  لة  ئَيستاش  ثَيش  مانطَيك  ضةند 
شةوَيكدا  لة  ئةويش  كة  رووي��داوة،  سام( 
قورس  هؤَلةكانى  لة  ثشكنين  مةبةستى  بة 
دةبَيتء  دروست  كَيشة  مؤبايل،  طرتنى  بؤ 
زيندانييةكانء  س��ةر  دةك��رَي��ت��ة  ه��َي��رش 
بةإةشةكوذيى زياتر لة )4(زيندانيى بريندار 
)طواية  ثاسةوانةكان،  فيشةكى  بة  دةكرَين 
ئةم  بؤ  بوون(،  دذةتيرؤر  هَيزةكانى  دةَلَين، 
ثةرلةمان  مرؤظى  مافى  ليذنةى  كارةساتة 

هاتة زيندانةكةو لَيكؤَلينةوة كراوة.

كؤمةألء  لة  ئ��ةوةن��دة  كاربةدةستان، 
ئاستةى  ئةو  طةيشتوونةتة  دابإاون،  خةَلك 
بدةنةوة،  خةَلك  وةآلمى  تفةنط  زةبرى  بة 
جا نازانم ئةم مةوزوعى تةقةكردنةش وةكو 
زؤربةى شتةكانى تر ديزة بةدةرخؤنة كراوة، 
بةإاستييةكان  طةيشتن  هةوَلى  بةجديى  يان 
دراوةو تاوانباران موحاسةبة كراون، يان بة 

بةرذةوةنديى ئةوان شكاوةتةوة.
لةناو )معسكر سام(، بةحساب توَيذةرى 
نةيانتوانيوة  ئَيستا  تا  كة  هةية  كؤمةآليةتى 
بطؤإن،  زيندانييةك  تةنانةت  هةَلسوكةوتى 
كؤإو  يان  سيمينارَيك،  رؤذان  لة  رؤذَيك 
نةكردووة  بةزيندانيى  كؤبوونةوةيةكيان 
نةخؤشيية  كؤمةآليةتىء  ضاكسازيى  لةسةر 
هؤشبةر  مادةى  زيندانء  دةروونييةكانى 
)محجر(  )20(رؤذ  كاريان  تةنيا  )ح��ةب(، 
لةسةر  )15(رؤذ  تر  يةكَيكى  حةب،  لةسةر 

)7( ت��ر  يةكَيكى  مؤبايل، 
ش��ةإك��ردن،  لةسةر  رؤذ 
تةنانةت  طةإانةوةت،  دواى 
مرؤظايةتى  لةمرؤظء  قَيز 
دةك��ةي��ت��ةوة، ئ��اف��ةري��ن 
كؤمةآليةتى/  ضاكسازيى 

طةوران. 
طرتووخانةكةدا،  لةناو 
هةبوو  قوتابخانةيةك 
ئاسؤى  )بنكةى  بةناوى 
سةردةمى  لة  كة  طؤران( 
ئ��ةم ئ��ي��دارة ت��ازةي��ةدا 
بؤ  ن���اوةك���ةى ط���ؤإا 
)ب���ن���ك���ةى ئ��اس��ؤى 
قسةى  بةثَيى  طةوران(، 
رؤذانة  خوَيندكارةكان، 
دةيانثشكنن  ئةوةندة 
وازيان  زؤرَيكيان  كة 
هَيناوة،  خوَيندن  لة 
خوَيندن  ثرؤسةى  جا 
بة  مانطةء  ضةندين 
ئةطةر  م��ن،  ب���إواى 
بإوات،  شَيوةية  بةو 
نةهَيشتنى  بنكةى  ئةو 

نامَينَيت،  نةخوَيندةواريية 
ويذدانى  خوَيندن  ئيدارةى  ئةطةر  نازانم  جا 
درَيذة  بدةن،  لةدةست  خؤيان  مامؤستايى 
تةنيا  )700(س��زادراودا  لة  خوَيندن  بة  بدةن 
زؤريان  كة  هةبَيت،  )20-30(خوَيندكاريان 
ضةند  بؤ  بةشةكانء  ناو  بَيزاريى  لةبةر 
بةشةكان،  دةرةوةى  بضنة  كاتذمَيرَيك 

ضوونةتة ئةو خوَيندنطاية.
اليةنَيكى تر كة مةسةلةى هةَلبذاردن بوو 
كؤمسيؤنى  ياساى  بةثَيى  كة  حيزبةكان  بؤ 
بؤيان  ئةو سزادراوانة  تةنيا  هةَلبذاردنةكان، 
هةبوو دةنط بدةن كة حوكميان لة )5( ساأل 
كةمتربووة، واتة بؤ حوكمى سزاى سووك، 
لة  ئةطةر  خؤ  ق��ورس،  حوكمى  بؤ  ن��ةك 
هةَلبذاردنةكاندا فَيألء ساختةكاريى نةبوواية، 
دةبوون  ثةرلةمان  لة  ئَيستا كؤمةآلنَيك  ئةوا 

ضاوى  لةئَيستا  زياتر  كة 

كؤمةآلنى خةَلكيان دةكردةوة، بؤئةوةى دذى 
بةموقةدةساتى  ياريى  كة  بوةستنةوة  ئةوانة 
ئةم طةلة دةكةن، زيندانييان )80%( زياتريان 
ئاسؤى  دةزانن  كة  داوة  اليةنة  بةو  دةنطيان 

هيواى خؤيانة.
كة  مرؤظ  مافى  سةر  دَيمةوة  ديسانةوة 
تاكةكانى  بيروإاى  )ئازاديى  بةندةكانيدا  لة 
ئةم  الى  كةضى  دةك��ات(،  فةراهةم  كؤمةأل 
كاربةدةستانة، ئةم تاوانة ضؤن دةبَيت، مادام 
كار بؤ سةرخستنى ئةم بزووتنةوة بَيكؤتايية 
دةكرَيت، بة ذَيربةذَيرو بةنهَينىء بةضةندين 
دةك��رَي��ت،  تاوانبار  ن��اوزإان��دن  تؤمةتى 
بةدواى  دةطةإَين  س��ام(ةدا  )معسكر  لةم 
توندترين  بؤئةوةى  هةَلةدا  بضووكترين 

تؤَلةت لَى بكةنةوة.
زيندانء  لة  كاربةدةستةكان،  ئةى  باشة، 
بوو  دوَينآ  تا  هةن،  شوَينَيك  هةرضى  لة 
ئَيمةتان فَيرى مةترياليزمى ديالةكتيكء 

مَيذوويى  مةترياليزمى 
لة  كؤمةَلة  ط��ؤإان��ى  خ��ؤى  ك��ة  دةك���رد، 
ئَيستا  بؤضى  تر،  قؤناغَيكى  بؤ  قؤناغَيكةوة 
دذى  دةطرنةبةرء  دووالي��ةن��ة  سياسةتى 
لة  دوَينآ  تا  خؤتانن،  بيروبؤضوونةكانى 
خةباتتان  شَيوةى  بةرزترين  سةنطةرةكان 
ويستء  بة  طوآ  ئَيستا  بؤضى  دةطرتةبةر، 
دةنووسم،  بؤية  نادةن،  طةلةكةتان  ئيرادةى 
رةوإةوةى  طؤإاندايةو  لة  جيهان  هةموو 
خؤيان  طةالن  نيية،  ئَيمة  لةدةست  طؤإان 

داواى دةكةن.
بؤ دةرخستني ضةندين راستيي شاراوة، 
رؤذنامةكان  ثةإاوى  خستةسةر  بةشَيكيانم 
بؤ طشت اليةكء بةثَيى بارو زروفى زيندان 
راستييانة  ئةم  بَيناو  زيندانييةكى  وةك 

دةنووسم.

حكومدراوان لة هةولَير

كة  هةولَير  حوكمدراوانى  ئَيمةى 
ثَييدةوترَيت ضاكسازيى طةورانى هةولَير، 
كةس  كة  )500(حوكمدراوين  نزيكةى 
م��رؤظء  مافى  ك��وا  نيية،  ئاطادارمان 
ئةشكةنجةو  لةذَير  لةكوَين؟  ضاكسازيى، 
ئاطادارمان  كةس  دةذينء  زؤر  ئازارَيكى 

نيية.
لة بةروارى )2005/6/7( بؤ يةكةمجار 
هةولَير،  محةتةى  لة  ئينفيراديى  لة 
بةناوى  ك��رد  ئيعدام  خ��ؤى  نةفةرَيك 
مامؤستا) نةبةز(، ضونكة ئازارى زؤريان 
ئينفيراديى  لة  خةفةتا  لة  ئةويش  بؤية  دا، 

خؤى ئيعدام كرد.
رؤذى   ،)2008/1/15( ب��ةروارى  لة 
بةناوى  ب��ةن��دك��راوَي��ك  دووش��ةم��م��ة، 
ئةويش  مةجيد(  ئةحمةد  )عةبدوإلةحمان 
هةر لة محةتةى هةولَير، لةخةفةتا تووشى 

نةخؤشييةكى كتوثإ هاتء مرد.
شةوى  ب�����ةروارى)2009/12/4(  لة 
)عومةر  بةناوى  بةندكراوَيك  بوو،  هةينى 
بةنةخوَينةكةى،  بة  حةمام  لة  جةميل( 
خؤى ئيعدام كرد لة خةفةتى ضاودَيرةكانى 
ئةو  كة  دةكرد،  ضاودَيرييان  كة  دةرةوة، 

ضاودَيرانة خؤشيان بةندكراوبوون.
بوو   )2010/11/3-2( ب��ةروارى  لة 
لةدايكبووى  ديسان )مةروان سلَيمان( كة 
)1987(و دانيشتووى خةباتة، لة محةتةى 

هةولَير لة قاوشى )11(بوو لة ضاكسازيى 
ماوةى  بؤ  حوكمدراوة  هةولَير،  طةورانى 
نيو  ساألء  يةك  )مةروان(تةنيا  )7(ساألء 
بةروارةشدا  لةم  سجنء  لة  دانيشتووة 
لةناو قاوشى )11( لةطةأل هاوإَييةكى خؤى 
)مةروان(  بةشةإدَينء  سوعبةت  لةسةر 
دةدات،  سادق(  )رؤذط��ار  لة  مست  يةك 
ئينفيراديىء  دةباتة  )مةروان(  ضاودَيريش 
)رؤذطار(يش  دةدةنء  ئازارى  زؤر  زؤر 
بؤية  ناَلَين،  ثآ  هيضى  دةكرَيتء  عةفوو 
)مةروان( لةو بةروارة لة ئينفيراديى خؤى 
كراس  بة  ئةوةبوو  دةزان��ى،  بةمةغدور 
خؤى ئيعدام دةكاتء خؤى لةناو دةباتء 
هؤكارةكةشى ئةوةية كة هةموو خةفةتء 
فةرقء  هةولَير  محةتةى  لة  كة  مةراقيانة 

جياوازى دةكةن.
لةسةر  هةمووجار 
سةرؤكى  تةلةفيزيؤن 
نابَيت  دةَلَيت،  هةرَيم 
هةبَيت.  ئةشكةنجة 
داواكارى بةندكراوانى 
هةولَيرة  ضاكسازيى 
بَيت،  ب��ةس  ب��ا  ك��ة 
كوردستان  خةَلكى 
ب���ة ه��ان��ام��ان��ةوة 
ك��ةى  ت���ا  وةرن، 
ئةشكةنجةية  ئ��ةم 

بمَينَيت.

nawxo.rozhnama@yahoo.com
بةدواداضوون

نهيَنييةكاني ناو زيندانتان بؤ دةطَيأمةوة
راستيي ناو ضوارديواري بةنديخانةكان، لة زماني بةندكراوَيكي مةعةسكةر سةالمةوة

نامةى زيندانييانى )زيندانى محةتةى( هةولَير
كاكى حكومةتء سةرؤكى هةرَيمى كوردستان، لةكوَين؟
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دواالثةإةى نامةكة

الثةإةى يةكةمى نامةكة

وَينةيةكى نامةكةى زيندانييانى محةتة
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نزيكةى )9( هةزار خوَيندكاري 
دةرضووي قؤناغي )12(ي ئامادةيي 

لة هيض زانكؤء ثةيمانطةيةكي 
هةرَيم وةرناطيرَينء شارةزاياني 

بوارةكةش داواي دؤزينةوةي بةديلي 
تر دةكةن بؤ ضارةسةري كَيشةكة.

ه��ةزار   )46( ل��ة  زي��ات��ر  ك��ؤى  ل��ة 
ساَلى  س��َي  دةرض���ووى  خوَيندكارى 
ئامادةيى،  )12(ى  قؤناغى  راب��ردووى 
رؤذى  زؤر،  فشارَيكى  هةوألء  دواى 
وةزي��رى  عةالدين،  د.دالوةر   )11/4(
زانستيى  توَيذينةوةى  باآلء  خوَيندنى 
هةرَيم ئةنجامى وةرطرتنى خوَيندكارانى 
لة زانكؤء ثةيمانطة حكوميىء  ئامادةيى 

ئةهلييةكان ئاشكرا كرد.
هه زارو   )37( ضوارضَيوةيةشدا  لةو   
ثةيمانطةى  زانكؤء  لة  خوَيندكار   )479(
وةردةطيرَين،  ئةهلييةكاندا  حكوميىء 
خوَيندكار   )33293( ذمارةيةش  لةو 
 )4( حكوميىء  ثةيمانطةى  زانكؤء  لة 
زانكؤ  له   خوَيندكار   )186( ه��ه زارء 
بةوثَييةش  وه ردةطيرَين،  ئه هلييه كان 
تايبةتى  بة  دةرضوو   )8500( لة  زياتر 
دةرضووانى )ثيشةيى، دةرةكيى( لة هيض 
لة  وةرناطيرَينء  ثةيمانطةيةك  زانكؤء 

خوَيندن بَيبةش دةبن. 
 لة هةرَيمى كوردستاندا )6( زانكؤى 
خوَيندني  دةس��ت��ةى   )2( حكوميىء 
تةكنيكى حكوميى هةيةء هةروةك )10( 
لَيدوانى  بةثَيى  هةية،  ئةهليى  زانكؤى 
بؤ  باآل  خوَيندنى  وةزارةتى  بةرثرسانى 
وةرطرتنى  تواناي  ئةمساأل،  خوَيندنى 
هه رَيمدا،  له   باآل  خوَيندني  ده زگاكاني 
كه متره  له  )22( هةزار خوَيندكار، بةآلم 
بة هةوألء فشارى حكومةتء وةزارةتى 
ئه هلييه كان رَيژه ي  باآل،  زانكؤ  خوَيندنى 
)80%(ي كورسييه كانيان بؤ ده رچوواني 
تةرخانكردووةو  ئةمساأل  ئاماده يي 
ده سته   زان��ك��ؤو  ل��ة  زانستى  بةشى 
وَيذةيى  بةشى  )20%(ء  حكومييةكانيش 
لةدةرةوةى  وةرطرتنيان  رَيذةى   )%40(

ثالنى خؤيان زياد كردووة.
تةنيا زانكؤى سةآلحةدين )5( هةزار 
ه��ةروةك  وةرط��رت��ووة،  خوَيندكارى 
زانكؤكان  له   وه رگرتن  نمره ي   كه مترين 
)70%(يه ء كه مترين نمره  بؤ په يمانگه كان 
نمره ي  که مترين  بةوثَييةش  )60%(ه ، 
بريتيية  زانستي  بةشى  له   وه رگيراو 
لة بةشى وَيژه يي )%64.57(،   ،)%56.42(
هةروةها که مترين نمره ي وه رگيراو لةو  

تَيدايه   چاوپَيکه وتني  که   به شانةي 
طةيشتووةتة )%60(.

ه�����ةروةك ب��ةه��ؤى 
ه��ةَل��ةى وةزارةت����ى 

خ��وَي��ن��دن��ى ب��اآلء 
ة  و نة ا ر كا َيند خو

ناوى )4( هةزار 
لة  خوَيندكار 
زانكؤو  هيض 

كة  ن��ةه��ات��ووةت��ةوة،  ثةيمانطةيةك 
ئةوةش  كؤيةن،  زانكؤى  لة  زؤربةيان 
خوَيندكارانى  توندى  ك��اردان��ةوةى 

لَيكةوتةوة.
 ،)11/7( ي��ةك��ش��ةم��م��ة  رؤذى 
كة  خوَيندكارانةى  لةو  زؤر  ذمارةيةكى 
نةهاتووةتةوة، خؤثيشاندانَيكيان  ناويان 
باآلء  خوَيندنى  وةزارةت��ى  بةردةم  بؤ 
سازكردو  هةرَيم  زانستى  توَيذينةوةى 
ضارةسةركردنى  زووي��ى  بة  داواى 

كَيشةكانيان كرد.
وةزارةت��ى  وتةبَيذى  عةلى،  فوئاد 
زانستى  توَيذينةوةى  باآلء  خوَيندنى 
رؤذنامةى  بة  كوردستان،  هةرَيمى 
خوَيندكار  هةزار   )4( نزيكةى  راطةياند: 
لة  لةبةرئةوةى  نةهاتووةتةوة،  ناويان 
خؤيان  يان  هةية،  هةَلة  فؤرمةكانياندا 
ثإكردووةتةوة،  فؤرمةكانيان  خراث 
بة  سةرقاَلة  وةزارةت  ئَيستادا  لة 

ضارةسةركردنى ئةو كَيشةية.
لة  كة  دةرضووانةى  بةو  سةبارةت 
فوئاد  ثةيمانطةكان وةرناطيرَين،  زانكؤء 
عةلى، بة ثَيويستيزاني ضارةسةرى ديكة 

بؤ ئةو كَيشةية بدؤزرَيتةوة.

سةبارةت بة خوَيندكارانى ثيشةيىء 
به إَيوه به ري  سابير،  محه مه د  دةرةكيى 
له  وه زاره ت���ي  پالندانان  خوَيندنء 
زانستيي  توَيژينه وه ي  باآلو  خوَيندني 
قوتابييانه ي  »ئه و  ئاشكراي كرد؛  هه رَيم 
)30( ساَله وه يه و  له  سه رووي  ته مه نيان 
ده ره كييه وه   تاقيكردنه وه ي  رَيگه ي  له  
پيشه ييه كانيش  ده رچوواني  ده رچوونء 
په يمانگةكان  زانكؤو  له   ئَيستا  تاكو 

وه رنه گيراون، له  قؤناغي دووه مدا به پَيي 
تواناو پَيويستي وه رده گيرَين«.

خوَيندنى  وةزارةتى  ئةوةى  لةطةأل   
دةرضووانى  لة  زؤر  ذمارةيةكى  باآل 
)12(ى ئامادةيى لة زانكؤء ثةيمانطةكان 
ضاودَيرانء  بإواى  بة  بةآلم  وةرطرت، 
هةمان  بةرثرسانى  تةنانةت 
وةزارةت، ئةو هةنطاوة ضةند 
دواى  بة  تر  كَيشةيةكى 
دةهَينَيتء  خؤيدا 
ل���ة ئ���اي���ن���دةدا 
زؤر  بارطرانيى 
حكومةت  بؤ 

دروستدةكات.
راوَيذكارى سةرؤكى  قادر،  د.جةبار 
بؤ  كوردستان  هةرَيمى  حكومةتى 
كاروبارى خوَيندنى باآل، ثَييواية؛ كَيشةى 
تةواوةتى  بة  خوَيندكارانى  وةرطرتنى 
ضارةسةر نةكراوةء ضارةسةركردنيشى 
دةوَيت،  دوورخايةنى  ستراتيذييةكى 
وةرطرتنى ذمارةيةك زؤرى خوَيندكاران 
لة  جؤرَيكة  ثةيمانطةكان،  زانكؤء  لة 

ضةند  ماوةى  بؤ  كَيشةكان  دواخستنى 
ساَلَيكء لة داهاتوودا ئةنجامى نابَيت.

سيستمَيكى  هيض  تواناى  »لة  وتيشى: 
زانكؤء  كورسييةكانى  نيية  خوَيندندا 
دةرضوويةكى  هةموو  بة  ثةيمانطة 
ذمارة  ئةم  بكات،  تةرخان  ئامادةيى 
وةردةط��ي��رَي��ن،  ئَيستا  ك��ة  زؤرةى 
ثَيويستيان  ت��ر  س��اَل��ى  ض��وار  دواى 
ئةوةش  هةية،  كار  دام��ةزران��دنء  بة 
كَيشةكة سةرهةَلدةداتةوة، لةبةر ئةوةى 
شَيوةيةكى  بة  ثةيمانطةكان  زانكؤء 
لة  تا  ناكةن  ئامادة  خوَيندكاران  ئةوتؤ 
جَيطةيان  تايبةتدا  كةرتى  كارء  بازاإى 
دةكةن  ئةوة  ضاوةإوانى  بؤية  ببَيتةوة، 
دابمةزرَين،  حكومةتدا  فةرمانطةكانى  لة 
حكومةت  فةرمانطةكانى  كاتَيكدا  لة 
زؤر  هةآلوسانَيكى  رووب����ةإووى 

بوونةتةوة«.
مامؤستا  جةعفةر،  سَلَيمان  هةروةك 
لة  ش��ارةزا  سةآلحةدينء  زانكؤى  لة 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  باآل  خوَيندنى 
ثَيويستيان  ثةيمانطةكانى هةرَيم  زانكؤء 
نييةء  خوَيندكار  لة  زؤرة  ذمارة  بةو 
تايبةتى  بة  نيية،  ئ��ةوةي��ان  ت��وان��اي 
مامؤستا،  تاقيطةء  هؤألء  بيناء  كةميى 
خوَيندكارانيش  وةرطرتنى  كَيشةى 
زانكؤء  لة  كة  ناكرَيت،  ضارةسةر  بةوة 
ثةيمانطةكةى وةربطيرَين، بةَلكو ضةندين 
ئةوةش  دروستدةكاتء  تر  كَيشةى 
ثَيويستة  بؤية  بةرثرسة،  لَيى  حكومةت 
بؤ  درَي��ذ  دوورو  ثالنَيكى  حكومةت 

ضارةسةركردنى ئةو كَيشةية دابنَيت.
ب��إي��اردةرى  بةرزنجى،  د.س��ةب��اح 
لة  باآل  فَيركردنى  ث��ةروةردةء  ليذنةى 
فشارخستنة  كوردستانيش،  ثةرلةمانى 

وةرطرتنى  بؤ  ثةيمانطةكان  زانكؤء 
كَيشة  ضارةسةركردنى  خوَيندكارانء 
بة كَيشة بؤ بَي ثيالنى حكومةتي هةرَيم 
كة  زؤرةى  ذمارة  ئةو  دةطةإَينَيتةوةء 
ثَيويستىء  س��ةرووى  لة  وةرطيراون 
ثةيمانطةكانةوةيةء  زانكؤء  تواناى 
بؤ  دةبَيت  خراثى  كاريطةريى  كَيشةء 
كَيشةى  ه��ةروةه��ا  زانستى،  ئاستى 
ئايندةدا  لة  بةإَيوةبردنء  ئيداريىء 
كَيشةكة طةورةتر دةبَيت، لةطةأل ئةوةى 
كاتيية،  ضارةسةرَيكى  هةنطاوة  ئةو 
درَيذخايةن  كَيشةيةكى  ضةند  ب��ةآلم 

دروستدةكات. 
جطة  رؤذنامة  زانيارييةكاني  بةثَيى 
باآل،  خوَيندنى  وةزارةت��ى  بودجةى  لة 
بؤ  دؤالرى  مليؤن   )6( بإى  حكومةت 
تةكنيكييةكان  دةستة  زانكؤء  ثشتطيريى 
باآل  ليژنه يه كي  هاوكات  تةرخانكردووة، 
وه زيري  باآلء  خوَيندني  وه زي��ري  لة 
پالندانانء وه زيري په روه رده و وه زيري 
كاروكاروباري كؤمه آليه تي ثَيكهَينراوةء 
به  پَيشكه ش  پَيشنيازَيكى  چه ند  ليذنةكة 

 حكومه تي هه رَيم كردووه.
بةشَيك  وةرطرتنى  لةطةأل  هاوكات 
زانكؤء  لة  ئامادةيى  دةرض��ووان��ى  لة 
دةزانرَيت  ثَيويست  بة  ثةيمانطةكان 
لة  ئ��اوإ  جديى  بة  هةرَيم  حكومةتى 
فوئاد  هةورةك  بداتةوة،  تايبةت  كةرتى 
وةزارةتى  داواى  »لةسةر  وتى:  عةلى، 
خوَيندنى باآل حكومةتى هةرَيم بإياريدا 
مةبةستة  ئةو  بؤ  دؤالر  مليؤن   )6( بإى 
تةرخان بكرَيت، بؤية ثَيويستة حكومةت 

ضارةسةرى تريش بدؤزَيتةوة«.
سةرؤكى  راوَي��ذك��ارى  ه���ةروةك 
باآل  خوَيندنى  كاروبارى  بؤ  حكومةت 
وةزارةتى كاروكاروبارى كؤمةآليةتىء 
وةزارةت��ى  باآلء  خوَيندنى  وةزارةت��ى 

ثةروةردة لة هةوَلدان بؤ ضارةسةركردنى 
لة  كة  خوَيندكارانةى  ئ��ةو  كَيشةى 
زانكؤكان وةرناطيرَينء خولي ثيشةييان 
ماديى  يارمةتي  هةروةها  بكرَيتةوة،  بؤ 
دةيانةوَيت  كة  خوَيندكارانةى  ب��ةو 
ثَيشيازةكان  بكةن،  جَيبةجَي  ثرؤذةيةك 
تاوتوَيكراوةو  وةزيران  ئةنجومةنى  لة 

لة ثرؤسةى بإياردانداية.
لةطةأل ئةوةى مافى  ثَييواية؛  د.جةبار 
خوَيندن بؤ هةموو كةسَيك رةواية، بةآلم 
بة بؤضوونى من، ثَيويستة لة داهاتوودا 
حكومةت ئةو بإيارة بدات، كة زانكؤ بؤ 
خوَيندكارانةى  ئةو  بؤ  بَيت،  نوخبةيةك 
بوارى  لة  دةتوانن  بةهرةمةندنء  كة 

زانستيدا خزمةت بة وآلتةكة دةكةن.
ه����ةروةك ب��ة ب���إواى د.س��ةب��اح 
هةموو  لَيشاو  بة  »نابَيت  بةرزنجى: 
ثةيمانطةكان  زانكؤء  لة  خوَيندكارَيك 
كةرتى  ثَيويستة  بةَلكو  وةربطيرَين، 
دابنرَيت  ساَلَيك  ثَيشبخرَيتء  ك��ار 
خوَيندكارانةى  ئةو  فيلتةردانى  لة  بؤ 
لة  ئَيمة  ثةيمانطةكانء  زانكؤء  دةضنة 
ثالنَيكى  باشة  ثَيمان  ثةروةردة  ليذنةى 
بؤية  ب��اآل،  خوَيندنى  بؤ  دابنرَيت  تر 
ياسايانةى  ئةو  دةزانين  ثَييوستى  بة 
هةية،  خوَيندنةوة  بة  ثةيوةندييان  كة 
»وةزارةتى  وتيشى:  هةمواربكرَينةوة، 
كة  ثَيشنيازيكردووة؛  ث����ةروةردة 
بؤ  نيية  ب��ةس  ئامادةيى  بإوانامةى 
ضوونة زانكؤ، بةَلكو دواى بةدةستهَينانى 
بإوانامةى ئامادةيى دةبَيت خوَيندكاران 
ت��اق��ي��ك��ردن��ةوةي��ةك ئ��ةن��ج��ام ب��دةن 
لةو  زان��ك��ؤك��ان،  لة  وةرطرتنيان  بؤ 
توانا  بة  خوَيندكارى  رَيطةيةشةوة 

دةضَيتة زانكؤ«.

ثةروةردةء خويَندن
nawxo.rozhnama@yahoo.com
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بووة لة هؤبةكاني نةشتةرطةريدا«.
لةء  يةكَيك  بةإَيوةبةري  بةرامبةردا  لة 
ناوي  نةيويست  كة  ئةهلييانة،  نةخؤشخانة 
»راستة  وت:  رؤذنامةي  بة  بآلوبكرَيتةوة 
هةبووة  كةموكوإيي  من  نةخؤشخانةكةي 
زؤر  هةية  نةخؤشخانة  بةآلم  داخراوة،  كة 
لةوانةي كة داخراون حاَليان خراثترة، كةضي 
نةكردوونةتةوة،  ئاطاداريشيان  تةنانةت 
نةخؤشخانةية  ئ��ةو  كة  ئ��ةوةي  بةهؤي 
وةزارةت���ي  ل��ة  بةهَيز  كةسايةتييةكي 

تةندروستييةوة ثشتطيريي لَيدةكات«.
داخستني  كة  ثَييواية؛  بةإَيوةبةرة  ئةو 
بؤ  ئ��ةط��ةر  ئةهلييةكان  نةخؤشخانة 
هؤي  دةبَيتة  بَيت،  كاتيش  ماوةيةكي 
ضارةسةركردني  هاوآلتييانء  بؤ  طرفت 

نةخؤشييةكانيان.
ليذنةيةكى  رَيطةى  لة  ئ��ةوةى  دواي 
ضةند  تةندروستي  وةزارةت��ي  تايبةتةوة 
نةخؤشخانة  دي��اري��ك��ردو  مةرجَيكيان 
بإياري  بةسةركردةوة،  ئةهلييةكانيان 
دا،  نةخؤشخانةيان  س��َي  داخستنى 
زانستييء  م��ةرج��ة  ئ����ةوةى  ل��ةب��ةر 
لةوانة:  نةبووة،  تَيدا  تةندروستييةكانيان 
بيناو  نةطونجاويي  تةعقيمء  )ش��َي��وازي 
ديكةو  مةرجَيكي  ضةند  دةرمانء  خراثيي 
هةتا ئةو مةرجانةش جَيبةجَي نةكةن، رَيطة 

نادرَيت ئةو نةخؤشخانانة بكرَينةوة(.
كة  ئةهليي،  سلَيماني  نةخؤشخانةي 
بوو  يةكَيك  دامةزراوة،  ساَلة   )20( ماوةي 
ئَيستادا  لة  داخراو  كة  نةخؤشخانانةي  لةو 
نوَيكردنةوةي  رَيكخستنةوةو  خةريكي 

نةخؤشخانةو كارةكانيانن.
ب��ةإَي��وةب��ةرى  حسَين،  د.م��اردي��ن 
نةخؤشخانةى سلَيمانى ئةهليى بة رؤذنامةى 
نةخؤشخانةكةمان  »يةكةمينجارة  راطةياند: 
نةخؤشخانةيةك  ه��ةم��وو  داب��خ��رَي��ت، 
ثَيخؤشة  زؤريشمان  دةبَيتء  كةموكوإيى 
نةدةبوو  ب��ةآلم  لَيطرتووين،  رةخنةيان 
دابخستاية،  نةخؤشخانةكةيان  راستةوخؤ 
دةبوو ثَيشتر ئاطاداريان بكردينايةتةوة، بؤ 
ضاك  كةموكوإييةكانمان  ئَيمةش  ئةوةي 

بكرداية«.
طرانيي  لةسةر  رةت��ك��ردةوة،  ئ��ةوةي 
وتي:  داخرابَيتء  نةخؤشخانةكةيان  نرخ 
ثةيوةنديى  نةخؤشخانةكةمان  »داخستنى 
بة بةرزونزميى نرخةوة نيية، بةَلكو لةسةر 
ناو  كةموكوإيى  ثاكوخاوَينىء  نةبوونى 
ئَيستاشدا  لة  هؤَلى نةشتةرطةرييةءة بووة، 
كةموكوإيانةينء  ئةو  ضاككردنى  خةريكى 
لة ضةند رؤذى داهاتوودا نةخؤشخانةكةمان 

دةكرَيتةوة«. 
هةروةك بةإَيوةبةرى نةخؤشخانةكانى 
ئ��ةو  داخ��س��ت��ن��ى  ه��ؤك��ارى  سلَيمانى 
نةبوونى  بؤ  طةإاندةوة  نةخؤشخانانةي 
كوالَيتيى  خراثيى  تةندروستىء  مةرجى 
دةرمانةكانء نةبوونى ئامَيرى ثَيشكةوتوء، 
بؤ ضاككردنء  بؤ  داناون  بؤ  »كاتمان  وتي: 
نةشتةرطةرييةكانيانء  هؤَلى  باشكردنى 

ئةطةر  كةموكوإييةكان،  نةهَيشتنى 
كةموكوإييةكان بةردةوام بن، رَيء شوَيني 

ياسايي ديكة دةطيرَيتة بةر«.
ره شيد،  محه مه د  د.رَيكه وت  ثَيشتريش 

به إَيوه به ري طشتى فه رمانگه ي ته ندروستي 
سلَيماني له  لَيدوانَيكدا بة رؤذنامةى راطةياند: 
ثارَيزطاء  هاوبةشى  ليذنةيةكى  رَيطةى  »لة 
كوردستانةوة،  ثزيشكانى  سةنديكاى 

عيادةكاني سلَيمانييان بةسةر كردووةتةوةو 
وةزارةت��ي  هاوكاريى  بة  هةَلمةتة  ئ��ةو 
ثزيشكانء  سةنديكاى  تةندروستىء 

ثارَيزطاى سلَيمانى كار دةكات«.

ثَيناكرَيت.
باسى  ثَينجوَين  طةياندنى  بةإَيوةبةرى 
هَيَلى  زؤر  هةوَلى  دواى  ك��رد؛  ل��ةوةش 
)زانيارنَيت(مان هَيناية ئةم شارة بؤ ماوةى 
لَيى  زؤر  بةآلم  كاريكرد،  نيو  ساألء  سَى 
طلةيى  دواى  بةناضاريى  نةبووين،  رازى 
خؤمانء هاوآلتييان لة هَيَلةكة وةستاندمان، 
ئةوة نزيكةى ساَلَيكة ضاوةإوانين كة فايبةر 

بكرَيتةوة«. ئؤثتيكةكةى 
كةمال محةمةد، طلةيى ئةوة دةكات؛ كة 
ئينتةرنَيت  خزمةتطوزاريى  كؤمثانياكانى 
زياتر  شوَينَيك  دانيشتووانى  ضإيى  تا 
بؤية  دةب��ةن،  شوَينانة  ئةو  بؤ  هَيأل  بَيت، 
يان  بَيت،  قازانج  وةك  كةسَيك  دةخوازَيت 
بة  هةستَيت  شارةكة،  هاوكاريى  وةك 

دابينكردنى ئينتةرنَيت بؤ ثَينجوَين.

عةلوةء سايلؤى نيية
بةروبوومةكانى  ثَينجوَين  ق��ةزاى  لة 
طةنمء  برايماوا،  شووتى  تةماتةو  وةك؛ 
برنجى  تايبةت  بة  برنج،  طةنمةشامى،  جؤ، 
مةإو  لةطةأل  سياطوَيز  طوَيزى  ضةوتانء 

ماآلتء هةنط هةية.
)2004(ى  ساَلى  ئامارَيكى  بةثَيى 
هةنطةوانء   )801( كشتوكاأل،  فةرمانطةى 
تازة  )1350(ى  ك��ؤنء  ك��ورةى   )4912(
هةنطوينيشى  س��ن��وورةدا،  لةو  هةبووة 

باشترينة لة كوالَيتيدا.
بةإَيوةبةرى  سةعيد،  كةريم  ئةندازيار 
كشتوكاَلى ثَينجوَين بة رؤذنامةى راطةياند: 

لة  بةآلم  نيية،  عةلوة  سايلؤو  ثَينجوَين  »لة 
بةرنامةدا هةية كة لة شارةزوور سايلؤيةك 

بكرَيتةوة«.
 )20-15( لة  »ساآلنة  وتيشى:  ناوبراو، 
تةن تةماتة لة ثَينجوَين بةرهةم دَيت، بةآلم 
زؤرجار تةماتة لة سةرةتاى ثَيطةيشتنيداية 
دةداتء  لَيى   )10( مانطى  لة  سةرمايةك 
ئةو  ضارةسةرى  بؤ  بةآلم  دةبات،  لةناوى 
هَينا  ثالستيكيمان  خانووى  سَى  طرفتة 
بزانين طةر سةركةوتوو بوو لةو ناوضةية، 
تةماتةء  ج��ؤرة  ب��ةو  ج��ووت��ي��اران  ئ��ةوا 
خؤشبةختانة  بهَينن،  بةرهةم  بةروبووم 

سةركةوتووبووين«.
ثَينجوَين  كشتوكاَلى  بةإَيوةبةرَيتى 
هؤبةى  هةردوو  بة  هةية،  كارمةندى   )78(
ناحيةى  طةرمكء  ناحيةى  كشتوكاَلي 

ناَلثارَيزةوة، بةآلم كارطوزاريان كةمة.
ثَينجوَين  كشتوكاَلى  بةإَيوةبةرى 
بؤ  دةرمانيان  كة  ك��رد؛  ل��ةوةش  باسى 
نةخؤشيى  كاتى  بؤ  هَيناوة  هةنطةوانةكان 
سندووقء  بةرامبةر  بَى  هةنطةكانيانء 
هةنطةوانيشيان  بةدلةى  فَلضةو  سلكء 

داوة بة هةنطةوانةكان.

ثَيويستى بة قيرء ئاوةإؤ هةية
شارةوانيى  سةرؤكى  عةبدوَلآل،  ئازاد 
بة رؤذنامةى راطةياند: »كَيشةى  ثَينجوَين 
لة  ثرؤذةيةك  ئَيستا  هةيةء  ئاوةإؤمان 
مليارَيكء  بإى  بة  بوارى جَيبةجَيكردنداية 
لةاليةن  دي��ن��ار،  مليؤن  حةفتا  س��ةدو 

كؤمثانياى نيطاوة جَيبةجَي دةكرَيت«.
ن���اوب���راو دةرب������ارةى ق��ي��رت��اوى 
طةإةكانةى  »ئةو  وتى:  طةإةكةكانيش، 
ساَلى  بةرنامةى  م�����اوة،  قيرتاوى  كة 
هةركات  ثَيشكةشكردووة،  مان   )2011(
بودجة تةسديق بوو، ئةو شوَينانةى ماوة 

بؤيان دةكرَيت«.

زانكؤء ثةيمانطةى نيية
لة سنوورى بةإَيوةبةرَيتى ثةروةردةى 
باخضةى  دوو  خوَيندنطةء   )100( ثَينجوَين 
هةية،  طةورة  فَيركردنى   )12( ساوايانء 
 )24( ئامادةيىء  ثَينج  ناويشياندا  لة 
بةكؤى  هةية،  )9(ى  ثؤلى  تا  قوتابخانةى 
قوتابىء  ه��ةزار   )10( نزيكةى  طشتيش 
زؤرينةيان  كة  هةية،  مامؤستا   )1058(

خةَلكى دةرةوةى ثَينجوَينن.

بةإَيوةبةرى  عةبدوَلآل،  ئيسماعيل 
ثةروةردةى ثَينجوَين بؤ رؤذنامة وتى: »تا 
وثةيمانطةمان  زانكؤو  ثَينجوَين  لة  ئَيستا 
بة  ثةيوةستة  زانكؤش  كردنةوةى  نيية، 
هةوَلى  كة  ب��اآلوة  خوَيندنى  وةزارةت��ى 
طرفتى  ه��ةروةه��ا  ب��دات،  ض��ارةس��ةرى 

بيناشمان هةية«.

ثؤليسى دارستان لة كابينةدان
 بنكةى ثؤليسى دارستان لةم قةزايةدا 
سةر  ئةوةى  لةبةر  ئةمةش  زؤرة،  ئةركى 
سنوورةء لة هةمانكاتيشدا لةو ناوضةيةدا 
راوى ماسىء ئاذةَلى كَيويى زؤر دةكرَيت، 
خؤى  بة  تايبةت  بيناى  بنكةية  ئةم  بةآلم 
نييةء لةناو كابينةدا دةوام دةكةنء سياجء 

ديواريان نيية.
بةإَيوةبةرى  ئةحمةد،  عةباس  رائيد 
ثَينجوَين  لة  دارستان  ثؤليسى  بةشى 
ثَيكهاتووة  كة  روو؛  خستة  ئةركةكانيانى 
لة رَيطرتن لة راوكردنى ئاذةألء راوكردنى 
كارةباو  ناياسايى وةك  بة شَيوةى  ماسى 
كة  ب��ؤ6/15(،   4/15( لة  يان  تةقةمةنيى، 
هةروةها  طةرادانانة،  زاوزَىء  وةرزى 
رَيطرتن لة بإينى دارى تةإو خةَلوزكردن 
بة  هةَلدةستن  لةوةش  جطة  تةإ،  دارى  بة 
بنكةى  هاوكاريى  بة  ئاطر  كوذاندنةوةى 

ثَينجوَين. ئاطركوذَينةوةى 
دارستان  ثؤليسى  بةشى  بةإَيوةبةرى 

وت��ى:  ك��ردء  طرفتةكانيان  ل��ة  باسى 
»سةرووى خؤمانء قايمقاميشمان ئاطادار 
فةرمانطةكةمان  كة  ل��ةوةى،  ك��ردووة 
نيية،  سياجى  خراثةو  زؤر  شوَينةكةى 
هةية،  ئةفسةرمان  سَى  كارمةندء   )62(
بة  هةية  ئؤتؤمبَيلمان  يةك  تةنيا  بةآلم 
هَينانى  بؤ  كة  ناحية،  دوو  ق��ةزاي��ةكء 
ئةفسةرى بةشء  هاتوضؤكردنى  مووضةو 
ترمان  ئؤتؤمبَيلى  بةإَيوةبةرَيتى  كارى 
بيناى  كةمةء  زؤر  كارمةندمان  ثَيويستة، 
لةوةش  جطة  ثَيويستة،  زؤر  تايبةتمان 
ثَيوة  سةربازيى  كارى  ئَيمة  جلوبةرطى 
دةكوذَينينةوة،  ئاطر  بةوةوة  هةر  دةكةين، 
كة خراث بوو، نيية بيكإينةوة، يان لة بازاإ 

دروستى بكةين«.
كةرةستةيةكى  »هيض  وتيشى:  ناوبراو، 
بوونى  لة  جطة  نيية  كوذاندنةوةمان  ئاطر 
تةوراسَيك، ئةو دارةى كة بة خةَلك دةَلَيين 
ئاطرى  خؤمان  قةدةغةية  مةيبإنةوة، 
كةرةستةى  ضونكة  دةكوذَينينةوة،  ثَي 

نيية«. ياساييمان 

بَيهؤشكاريىء  ثزيشكى 
نةشتةرطةريى لَى نيية

لة  زؤر  ئاستَيكى  تا  ثَينجوَين  قةزاى 
دوورة،  سلَيمانييةوة  شارى  سةنتةرى 
ثَيويستة  تةندروستييةوة  رووى  لة  بؤية 
دابين  بؤ  ثَيداويستييةكانيان  سةرجةم 
هاوآلتييان  تةندروستى  ت��ا  بكرَيت، 

سةالمةت بَيت.
ب��ةإَي��وةب��ةرى  ع��ةب��دوَل��آل،  د.خاليد 
بؤ  ثَينجوَين  طشتيى  نةخؤشخانةى 
دكتؤرى  بة  ثَيويستمان  دةَلَيت:  رؤذنامة 
خؤم  من  ضونكة  هةية،  نةشتةرطةريى 
ن��ةش��ت��ةرط��ةري��ى دةك���ةم ج��ط��ةل��ةوةى 
كة  زؤرجاريش  دةك��ةم،  بةإَيوةبةريش 
ثَيويستى  كة  خةَلك  نةبم،  ل��ةوَى  من 
نيية  لَي  كةسى  بَيت،  نةشتةرطةريى  بة 
دةكرَيت،  سلَيمانى  رةوانةى  بكاتء  بؤى 
ثزيشكَيكى  بة  زؤرم��ان  ثَيويستى  بؤية 

نةشتةرطةريى تر هةية.
ثَينجوَين  طشتيى  نةخؤشخانةى 
بؤ  هةية  جَيطرَيكيش  ب��ة  ثَيويستى 
وةك  ل��ةوةى  جطة  ب��ةإَي��وةب��ةرةك��ةى، 
بةإَيوةبةرةكةى باسى دةكات؛ ثَيويستيان 
ئَيستا  تا  هةيةء  بَيهؤشكاريى  ثزيشكى  بة 

نيانة.

19ذمــارة )607( سَيشةممة 2010/11/9
nawxo.rozhnama@yahoo.com

بةدواداضوون

ثيَنجويَنةوة هـةموو شـتَيك لةبــــــــارةى 

نةبووني مةرجي تةنـــــــدروستي، نةخؤشخانة ئةهلييةكان بة داخستن دةدات
نةخؤشخانة هةية زؤر لةوانة خراثترن كة داخراون، كةضي ئاطاداريش نةكراونةتةوة

فؤتؤ: رؤذنامة ديمةنَيك لة شارؤضكةي ثَينجوَين 

نةبووني مةرجي تةندروستى لة نةخؤشخانة ئةهليةكاندا زيان بة كؤمةَلطة دةطةيةنَيت

لة سنوورى بةإَيوةبةرَيتى 
ثةروةردةى ثَينجوَين )100( 
خوَيندنطةء دوو باخضةى 
ساوايانء )12( فَيركردنى 

طةورة هةية



راثؤرتى: خاليد مةحمود

خؤرهةآلتى  دةكةوَيتة  ثَينجوَين  قةزاى 
شارى سلَيمانى، بة دووريى )96( كيلؤمةترو 
ناوضةيةكى  دةطرَيت،  لة خؤى  طوند   )110(
هةوايةكى  ئاوء  سةرنجإاكَيشةو  دَلفَينء 
ثَينجوَين  دروستبوونى  هةية،  خاوَينى 
دةطةإَيتةوة بؤ سةدةى شانزةيةمء لة ساَلى 
)1959(وة كراوةتة قةزا، بةآلم طةورةترين 

كَيشةى ئةم قةزاية ئةوةية تاثؤى نيية.
ئيشء كارى سةرةكيى خةَلكى ثَينجوَين 
لة:  ثَيكهاتووة،  سةرةكيى  شَيوةيةكى  بة 
ئاَلوطؤإى  فرؤشتنء  كإينء  بازرطانيىء 
بةو  ئةمةش  ئَيراندا،  عَيراقء  لةنَيوان  كاآل 
دوو  ئةم  نَيوان  دةكةوَيتة  ثَينجوَين  هؤيةى 
يةكيانةوة  بة  مةرزَيك  ضةند  وآلت��ةوةء 

دةبةستَيتةوة.

فةرمانطةكان بينايان نيية
عةبدولكةريم ئيبراهيم فةرةج، بةرثرسى 
دارايى ثَينجوَين باس لةوة دةكات: كة تةنيا 
رادةثةإَينَيتء  داراي��ى  كارةكانى  خؤى 
ناحيةى  ه���ةردوو  بةرثرسيارييةتى 
طرتووة،  ئةستؤ  لة  طةرمكيشى  ناَلثارَيزو 
بيناى  فةرمانطةكةيان  كة  ل��ةوةى  جطة 
ذوورَيكى  لة  تةنيا  نييةء  بةخؤى  تايبةت 
بضووكدا كارةكانيان بةإَى دةكةن، ئةويش 

قايمقاميةت بؤى دابينكردوون.

داواى  ساَلة  »ضةند  وتيشى:  ناوبراو، 
لة  جطة  بةآلم  ك��ردووة،  كارمةندم  ضوار 

ضاوةإوانيى هيضيان بؤ نة ناردووم«.
مةحمود  رزط��ار  تريشةوة،  لةاليةكى 
ثَينجوَين  كارةباى  لَيثرسراوى  مستةفا، 
بينا  نةبوونى  كة  دةك��ات؛  ب��ةوة  ئاماذة 
يةكَيكة لة طرفتةكانى فةرمانطةكةيان، بةآلم 
باسى لةوةش كرد؛ كة لة بودجةى ئةمساَلدا 
شارةوانيش  دياريكراوةء  بؤ  ثارةيان 
دابينكردوون،  ب��ؤ  زةوى  ث��ارض��ةي��ةك 
جَيبةجَيكار  كؤمثانيايةكى  ماوة  ئةوةندة 

وةريبطرَيت.

باج لة بَى تاثؤكانيش 
وةردةطيرَيت

نةبوونى  ثَينجوَين  سةرةكيى  طرفتى 
بةناضاريى  خانوءبةرةية،  بانكى  تاثؤء 
هةَلةبجةى  سةردانى  ثَينجوَين  هاوآلتييانى 
ئيبراهيم،  عةبدولكةريم  دةك��ةن،  شةهيد 
بؤ  زؤريان  طرفتى  كة  كرد؛  لةوةش  باسى 
دروستدةبَيت، لةوةى كة زؤرَيك لة دوكانء 
خانووى ثَينجوَين تاثؤى نييةو ئةمانيش باج 
»ئَيمة  وتيشى:  وةردةط��رن،  هاوآلتييان  لة 
باج لة خةَلك وةردةطرين، لةكاتَيكدا خةَلكى 

ثَينجوَين هةذارنء تاثؤشيان نيية«.

كارةبا، كارمةندى نيية
لَيثرسراوى  مستةفا،  مةحمود  رزطار 
دةكات؛  بةوة  ئاماذة  ثَينجوَين  كارةباى 
نةبوونى  سةرةكييان  طرفتى  طةورةترين 
وزةو  فرؤشتنى  بةشةكانى  لة  كارمةندة 
فةرمانطةو  بة  ضونكة  صيانة،  خةدةماتء 
 )36( تةنيا  شؤفَيريشةوة،  ك��ارط��وزارو 

كارمةنديان هةية.
لة  بَلَيم؛  »دةت��وان��م  وت��ى:  ن��اوب��راو 
)مةبةستى  كوردستاندا  هةرَيمى  سنوورى 
ترة(،  كارةباى شارةكانى  فةرمانطةكانى  لة 
كارمةندمان  كةمترين  فةرمانطةين  تةنيا 
ترةوة  فةرمانطةى  لة  زؤري��ان  كة  هةية، 
رَيذةيةكى  ئةطةرنا  ه��ات��وون،  ب��ؤم��ان 
كة  ل��ةوةى  جطة  هةبوو،  كةمتريشمان 
ثَيويست  وةك  ناتوانين  ثيربوونء  زؤريان 

سووديان لَي وةربطرين«.
رزط����ار، ب��اس��ى ل���ةوةش ك���رد؛ كة 
وزةو  فرؤشتنى  لةوانة:  زؤرة،  طرفتيان 
كارى  ئيشء  سندووقء  ئةمينى  ع��ةدادء 
هاوآلتييان، وتيشى: »تةنيا يةك ئةندازيارو 

دةرضووى  كة  هةية،  هونةريمان  تَيبينةرى 
لة  )صناعة(  ثيشةسازيى  بؤ  ثةيمانطةية، 
ناضاريدا كرَيكارمان كردووة بة لَيثرسراوى 
راستةوخؤ  وةجبةكةش  قورسايى  وةجبةء 

دةطةإَيتةوة بؤ خؤمان«.
بؤ  دَيت  ئَيرانةوة  لة  ثَينجوَين  كارةباى 
بة  هاتووة  كارةبايةى  بإة  ئةو  قةزاية،  ئةو 
نيزامى )63( كةيظى بة هَيَلَيك هاتووةتة ناو 
لة  ثاشان  ثَينجوَين،  كارةباى  وَيستطةى 
بة  دةكرَيت  مَيطا   )27( طؤإةرَيكى  رَيطةى 
محةويلةوة  رَيطةى  لة  دواتر  كةيظىء   )33(

دةكرَيت بة )11( كةيظى.
دةَلَيت:  ثَينجوَين،  كارةباى  لَيثرسراوى 
بينيوة،  لةو كارةباية  بة جؤرَيك سوودمان 
كة )100%(ى هاوآلتييانى قةزاى ثَينجوَينء 
هةردوو ناحيةكة كارةباى دراوةتَى، جطة لة 
بةثَيى  كة  ثَينجوَين،  طوندى سنوورى   )20(

ثَيوةر كارةبامان داونةتآ«.

)1000( هَيَلى تةلةفؤنات راطيراوة
ثؤستةو  هةشتاكانةوة  ساَلى  لةثَيش 
طةياندن لة ثَينجوَين هةبووة، بةآلم لةدواى 
 1999/6/1 لة  ثَينجوَين  ئاوةدانكردنةوةى 
طةياندن  ثؤستةء  فةرمانطةى  فةرميى  بة 

كرايةوة.
بةإَيوةبةرى  حسَين،  محةمةد  كةمال 
فةرمانطةكة  دةَلَيت:  ثَينجوَين،  طةياندنى 
سادةى  زؤر  بةدالةيةكى  بة  سةرةتادا  لة 
اليةن  لة  دوات��ر  ثَيكرد،  دةستمان  فيشة 
شةبةكةيةكى  ئَيرانييةوة  كؤمثانيايةكى 
تازةترين  بة  كردووة  هَيَليمان  )10(هةزار 
هَيَليى  )2(هةزار  بةدالةيةكى  ئَيستا  سيستم، 
ديجيتاَلمان هةية، هةموو خزمةتطوزارييةك 
ئَيستا  دابنرَيت،  رَيطةيةوة  لة  دةتوانرَيت 
)1520( هَيَلمان لة كارداية، لة ماألء دوكانى 

ئةم شارة ئيشدةكةن«.
باسى  ثَينجوَين،  طةياندنى  بةإَيوةبةرى 
لة  طرفتيان  ئيستادا  لة  كة  كرد؛  ل��ةوةش 
»لة  وتى:  دروستبووة،  بؤ  هَيَلةكانياندا 
كؤمثانياى  ث��ارةوة  ساَلى  )9(ى  مانطى 
داخستووين،  ذم��ارةى   )1000( ئاسيا 
بة  بكةنء  ئاسياوة  بة  ثةيوةنديى  ناتوانن 
لة  نايةت  بؤ  ثةيوةندييان  ثَيضةوانةشةوة 
لة  ديكةمان  هةزارةى  ئةو  بةآلم  ئاسياوة، 

سفرةوة تا )999( طرفتى نيية«.
هؤى  بة  كرد؛  لةوةش  باسى  ناوبراو 
ئَيمة دةكردء  لة  ئةو طرفتةوة خةَلك طلةيى 

دواى ضةندين  ئَيمةية،  خةتاى  دةزانى  واى 
بةدواداضوونء نووسراو و ئاطاداركردنةوة 
هةندَيك  كَيشةى  كة  ئةوةية،  ئاسيا  وةآلمى 
داخل  بة  )خارجيية(  دةرةوةية  تةلةفؤناتى 
»طرفتى  وتيشى:  دةردةكةوَيت،  ئَيمة  الى 
ثَينجوَينء  بؤ  كة  كوردتَيلة،  ئاسياو  نَيوان 

ضةند قةزايةكى تريان دروستكردووة«.
سةبارةت بةوةى ناحيةكانء طوندةكان 
تةلةفؤنى  هَيَلى  لة  بن  سودمةند  ناتوانن 
»تواناى  وتيشى:  محةمةد،  كةمال  نؤرماأل، 
ثةيدابوونى  بةهؤى  كةمبووة  نؤرماأل 
مؤبايلةوة، ئةطةرضى لة رووى تةندروستىء 
بةآلم  دةبات،  كةمتر  نؤرماأل  تَيضوونةوة 
كة  ل��ةوةى  ب��ووة  كةمتةرخةم  حكومةت 
هةية،  وايةرلَيس  تازةى  سيستمى  ئَيستا 

دةتوانرَيت ئةوة دابين بكات، بة تايبةت ئةو 
طوندانةى كة هيض شةبةكةيةكى مؤبايليشى 

نييةء تووشى طرفت دةبنةوة«.

هَيَلى ئينتةرنَيت راطيرا
شارؤضكةى  طرفتةكانى  لة  تر  يةكَيكى 
تايبةت  سةنتةرَيكى  نةبوونى  ثَينجوَين، 
طشتيىء  بة  هاوآلتييان  كة  ئينتةرنَيتة،  بة 
رؤذن��ام��ةن��ووسء  ن��ووس��ةرو  خةَلكانى 
ثَيويستييان  بتوانن  تايبةت  بة  بازرطانان 
لةو رَيطةوة جَيبةجَي بكةن، بؤية لة رَيطةى 
هَيَلى كؤإةك تيليكؤمةوة كارةكانيان ئةنجام 
دةدةن، كة بةناضاريى دةزانن، ضونكة وةك 
باسى  بةكاريانهَيناوة  كة  هاوآلتييانةى  ئةو 
كارى  زؤر  هَيواشةو  و  خاو  زؤر  دةكةن، 

هادى عةلي- هةولَير

 هةر كة وةزيري خوَيندنى باآلء توَيذينةوةى 
زاستى، يان دارودةستةكةى ئةم بابةتة دةخوَيننةوة، 
بوختانى  تةشهيرو  دةَلَين،  يةكسةر  بَيطومان 
ثَيكردووينء كةسانى وةك ئةم )مةبةستيان منة( 

راطةياندنى كورديان شَيواندووة.
نيشتمانيى  يةكَيتيى  ب��ووم،  خؤشحاأل  زؤر 
وةكو  ئةوروثاديدةى  خوَيندةواري  كةسَيكى 
دكتؤر دالوةرى هَينايةوةء كردى بة وةزير، ئةم 
مانايةى  بةو  قسةبوو،  تةنيا  من،  خؤشحاَلييةى 
من، يةك كارى دكتؤرم نةديبوو، تةنيا بةناو ثَيي 
ئةوروثا  لة  هةر  شةَلآل  بةآلم  ئومَيدةواربووم، 
نةهاتبايةو سةرؤك عةشيرةتَيكى نةخوَيندةوارى 
نةبواية  هيض  هةر  بواية،  وةزي��ر  خؤمان  الي 

ميواندؤستء خاوةن دةرك دةبوو.
ماتماتيك  زمانى  بة  دةمةوَيت  بابةتةدا،  لةم 
لَيكدانةوةى فيكريىء طريمانةيي  لة  بدوَيمء خؤم 

بةدوور بطرم.
بةبآ  دكتؤر،  وةزارةتةكةى  كة  وامدةزانى 
سكرتَيرةيةو  بةبآ  ثاسةوانء  بةبآ  ثرسطةو 
ئةوروثا ئاسا بة ضاوتروكانَيك دةطةمة الي جةنابي 
وةزير، كةضي مةخابن، جةنابي وةزير سيستمَيكى 
خستووةتة  )بةرلين(ى  ديوارَيكى  كة  داهَيناوة 
تةنانةت  )بةرثرسان(،  )ه��اوآلتييان(ء  نَيوان 
)هاوآلتييان(ء  يان  )بةرثرسان(،  )فةرمانبةران(ء 

)فةرمانبةران(يش.
نابينى،  وةزير  جةنابي  خودى  كة  هيض  ئةوة 

بةَلكو رؤيشتن بة بةر دةرطاكةشيدا )قةدةغةية(.
)ئةوةى كة بةضاوى خؤم ديومة، دةيطَيإمةوة(، 
هةر كة دةضيتة وةزارةتى خوَيندنى باآلوة، بةالى 
دةستةضةثدا )ثرسطةية(، )4( كارمةند لةم ثرسطةية 

لَيثرسينةوة،  وةرطرتنء  موبايل  بؤ  وةستاون 
بؤكوآ دةضيت؟ بؤ الى كآ دةضيت؟ ئيشت ضيية؟ 
دواى وةآلمدانةوة، ئةمر بة كاكى )ثؤليس( دةكةن، 
دةستة  الى  رةوانةى  دواتر  بكةن،  بؤ  ثشكنينت 
بةحساب  لَيية،  )11(كارمةندى  كة  راستت دةكةن 
نوَينةرى بةشةكانن، كة هيضيان دةسةآلتيان نييةء 
زانيارييان لةسةر بةشةكةى خؤشيان نييةء دادةو 
كاغةزَيكت  ثرسء جوو،  دواى  نوَينةريش،  كاكى 
دةدةنآ بؤ الى كاك )كةمال( ناوَيك كة هةر لةو 
هؤَلةداية، دةبَيت بةإَيزيان واذو لةسةر كاغةزةكة 
ذوورةوة،  بضيتة  ثَيدراوة  رَيطةت  ئينجا  بكات، 
ئةوا دوو دةرطةى  ثَيداى،  رَيطةى  ناوبراو  ئةطةر 
دانةيةكيان  ذوورةوة،  بؤضوونة  هةية  سةرةكى 
بؤالى هؤَلي)موديرعام(ء دانةيةكيان بؤالى بيناى 
)ذوورةكةى وةزير(ء لةبةردةم هةر دةرطةيةكياندا، 
دةثرسَيت،  لَيت  هةيةو  دةرطاوانَيك  ديسانةوة 
كة  ضيية؟  ئيشت  كآء  بؤالى  دةضيتء  بؤكوآ 
لةمانة بوويتةوة، ئةوسا دةضيتة ئةو ذوورةى كة 
ئيشةكةتى لَيية، هةر بةإَيوةبةرَيكيش، ذوورَيكى 
لةبةردةم ذوورةكةى قووت كردووةتةوةو ضةند 
كارمةنديكى لَيداناوة، بةناوى سكرتَيرء سكرتَيرة، 
ئةوانيش هةمان ثرسيارت لَيدةكةنةوة، دواتر ثَيت 
رةنطة  ضاوةإَيكردنة  ئةم  بكةء  ضاوةإآ  دةَلَين، 
يان رةنطة  يان ضةند رؤذَيك،  ضةند كاتذمَيرَيك، 
بيناى  دةرطاكةى  لةبةردةم  نةبَيت.  تةواو  هةر 
وةزير، ديسانةوة ثرسطة هةية، كة لةويش دةرباز 
ئةلةمنيؤمةكةوة،  جامخانة  ضوويتة  بوويتء 
هات  بةبيرمدا  وا  هةية،  تر  ثرسطةى  ديسانةوة 

ئةوآ )ثرس_طا( بَيت، نةك وةزارةت.
رؤذانى )ضوارشةممةء ثَينجشةممة( رَيم كةوتة 
عام(  )مودير  جةنابي  بةتايبةتى  وةزارةت��ة،  ئةم 
جةنابيان تا بةر لةنَيوةإؤ نةدةهات، كة دةشهات، 

كؤبوونةوةى  جةنابيان  دةيوت:  سكرتَيرةكةى 
هةية، ضاوةإآ بكةن. لةكاتذمَير )9:30(بةيانييةوة 
)2:20(ى  كاتذمَير  باشبوو  ب��ووم،  ض��اوةإآ  
بينيم،  بةثَيوة  خؤيدا  راإةوةكةى  لة  دوانيوةإؤ، 
خولةكَيكى  ئةو،  منء  نَيوان  ديالؤطةكةى  هةموو 
رةوانةى  تر  كةسةكانى  باقى  وةكو  نةخةياندو 
الى )ئاشنا(خانَيكى كردين كة ناوبراو فةرمانبةرة، 
بةآلم لة هؤَلةكةى تةنيشت جةنابي وةزيرةوةية. 
تا  )9:30(بةيانى  كاتذمَير  ضوارشةممة،  رؤذي 
ضاوةإَيي  دةبَيت،  تةواو  دةوام  كة  كاتذمَير)2( 
ئاشناخان، بةآلم  بؤ الى  ضوونة ذوورةوة بووم 
كاك كةمال دةستووريان فةرموو كة بة فةرمانى 
جةنابي وةزير، ضوونة ذوورةوة بؤ الى ئاشناخان 

قةدةغةيةء نةيانهَيشت بيبينين.
زةماالتى  بؤ  ناوم  كة  من  وةزي��ر،  جةنابي 
تَيداية،  ه��ةَل��ةى  ب��ةآلم  دةرض���ووة،  خوَيندن 
ثرسيارَيكةوة  بة  بةندبوو  خوَيندنم  ضارةنووسي 
كة دةبا ئاشناخان، وةآلم بداتةوة، كةضي بَيوةآلم 

مايةوة.
وةزارةتَيكت  جةنابتةوة،  سةرى  لةسايةى 
ثإكردووة لة لةشكرَيك فةرمانبةرى بَيدةسةآلت 
كة هيض زانيارييان ال نييةو بةبآ ئةمري جةنابتان 
 )19( ثرسطةدا،  لةهؤَلى  تةنيا  نايةت،  لَيوة  نقةيان 
وَيإاى  ئةمة  دةبينرَين،  بةإَيزتان  مووضةخؤرى 
ثرسطة،  لةضاوةكةى  عةينةك  كوإة  كة  ئةوةى 
بةطاَلتةجاإيىء مينطةمينطةوة وةآلمى هاوآلتييان 
دةداتةوةو هَيشتا خؤزطة بة كلتوورء زةبروزةنطى 
كورد  واية،  ثَيي  دةخوازَيتء  بةعس  سةردةمى 

هةر ئةوةى شايةنة.
لة  وةزي��رةك��ةى  دك��ت��ؤرء  جةنابي  ب��ةَل��َى، 
سيستمء  خؤتء  وةزعى  ئةمة  طةإاوة،  ئةوروثا 

وةزارةتةكةتة؟!

بةدواداضووني:
ئاريان حةسةن
الظة بةشارةت

ف��ةرم��ان��ط��ةي ت��ةن��دروس��ت��ي 
نةخؤشخانةو  ذمارةيةك  سلَيماني 
ع���ي���ادةي ئ��ةه��ل��ي��ي داخ��س��تء 
بةإَيوةبةري يةكَيك لة نةخؤشخانة 
دةكات:  ئاشكراي  ئةهلييةكانيش، 
»نةخؤشخانة هةبووة هيض مةرجَيكي 
بةآلم  نةبووة،  تَيدا  تةندروستي 
بةرثرسانةوة  ثشتطيريي  هؤي  بة 

دانةخراوة.
ماوةي دوو هةفتةية فةرمانطةي 
رَيي  لة  سلَيماني  تةندروستي 
كاري  ضاودَيريي  ليذنةيةكةوة 
ئةهلييةكان  عيادة  نةخؤشخانةو 
دةك�����اتء ب��ةه��ؤي ن��ةب��وون��ي 
نةخؤشخانةي   )3( مةرجةكانةوة، 
 )30( لة  زياتر  داخ��رانء  ئةهليي 
بؤ  داخستنيان  بإياري  عيادةش 

دةرضووة.
لة ئَيستادا لة هةرَيمي كوردستان 
ثةيإةو  ج��ي��اواز  ش��َي��وازي  دوو 
تةندروستيدا؛  كةرتي  لة  دةكرَيت 
حكومةت  كة  طشتيي(،  )كةرتي 
ديكةشيان  ئةوي  دةبات،  بةإَيوةي 
ئَيستادا  ل��ة  ت��اي��ب��ةت��ة،  ك��ةرت��ي 
كَيشةو  ضةندين  كةرتةكة  هةردوو 

كةموكوإييان هةية.

تايبةتي  بة  ناإازين  هاوآلتييان 
لة كةرتي طشتيي، كة زؤر طرنطيي 
بةوثَييةي  ن��ادرَي��ت،  نةخؤش  بة 
طشتييةكان  نةخؤشخانة  ل��ة 
دياريكراوةو  دكتؤرةكان  مووضةي 
بينيني  نةشتةرطةرييء  نرخي 
بووةتة  ئةمةش  كةمة،  نةخؤش 
طوَينةدان  بؤ  سةرةكيي  هؤكارَيكي 
نةخؤشخانة  لة  نةخؤشةكان  بة 
نةخؤشخانة  هاوكات  طشتييةكان، 
ئةهلييةكانيش ثإن لة كَيشةو طرفت، 
نةبووني  ن��رخء  طرانيي  ل��ةوان��ة: 
مةرجي تةندروستيء نةبووني ئةو 
ثَيداويستيية ثَيشكةوتووانةي كة لة 
نةشتةرطةرييةكاندا بةكاردةهَينرَيت، 
بارطرانييةكي  وايكردووة  ئةمةش 

زؤر بخاتة سةر شاني خةَلكي.
وةزارةت������ي ت��ةن��دروس��ت��ي 
ث��َي��ك��ه��َي��ن��اوة بؤ  ل��ي��ذن��ةي��ةك��ي 
نةخؤشخانة  ض��اودَي��ري��ك��ردن��ي 
دةستنيشانكردني  ئةهلييةكانء 
ئةمةش  كة  كةموكوإييةكاني، 
هةندَيك  داخستني  ه��ؤي  ب��ووة 
ئةهلييةكانء  نةخؤشخانة  ل��ة 

ئاطاداركردنةوةي هةندَيكي تريان.
د.رَي���ك���ةوت ح��ةم��ةإةش��ي��د، 
فةرمانطةى  طشتى  بةإَيوةبةري 
بة  ت��ةن��دروس��ت��ى س��ل��َي��م��ان��ي 
ئةو  داخستني  راطةياند:  رؤذنامةي 
نةبووني  بةهؤي  نةخؤشخانانة 
مةرجي ثاكوخاوَينييء كةموكوإيي 
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ثيَنجويَنةوة هـةموو شـتَيك لةبــــــــارةى 

نةبووني مةرجي تةنـــــــدروستي، نةخؤشخانة ئةهلييةكان بة داخستن دةداتلة وةزارةتةكةى دكتؤر دالوةر ض باسة

فؤتؤ: رؤذنامة ديمةنَيك لة شارؤضكةي ثَينجوَين 

طرفتى سةرةكيى 
ثَينجوَين نةبوونى تاثؤء 

بانكى خانوءبةرةية



ئيدارييةوة،  رووى  لة  ئَيستا  تا 
هةرَيمى  لة  دةس���ةآلت  بةرزترين 
كاتء  نةخراوةء  رَيك  كوردستان، 
دةسةآلتة  نييةء  دةوامكردنى  شوَينى 

حيزبيىء هةرَيمييةكانى تَيكةآلون.
سةرؤكايةتيي هةرَيمي كوردستان، 
ئيدارييء  سياسيي،  ثَيكهاتةيةكي 
ل���ة  يةكةم  مادةي  بةثَيي  ياساييةء 
ساَلي  )1(ي  ذم����ارة  ي���اس���اي 
)2005(ي هةمواركراو بة ياساي ذمارة 
هةرَيم  سةرؤكي  ساَلي)2006(،  )2(ي 
جَيبةجَيكردنة  دةسةآلتي  بةرزترين 
بةدةنطداني  كوردستانداء  لةهةرَيمي 
بؤماوةي  راستةوخؤ،  نهَينيي  طشتيي 
دةشَيت  هةَلدةبذَيردرَيتء  ضوار ساأل 
هةَلبذَيردرَيتةوةء  دووةم  جاري  بؤ 
ي��اس��اك��ة ل��ة خ��ول��ى راب����ردووى 
س��ةرؤك��اي��ةت��ي��ى ه��ةرَي��م ل��ةالي��ةن 
ئةم  بؤ  ثةسةندكراء  ثةرلةمانةوة 
كارى  هةرَيم  سةرؤكايةتيى  خولةى 

ثَيكرا.
لةدواى راثةإينةوة، بةرَيز مةسعود 
)ئيدارةى  هةرَيم،  سةرؤكى  بارزانى، 
يةكطرتنةوةش  دواى  بووةء  هةولَير( 
جطة  ماوةتةوةء  سةرؤك  هةروةك 
لةم ضوار ساَلة، دةتوانَيت بؤ )4(ساَلى 

ديكةش خؤى كانديد بكاتةوة.
ياساكة  سةر  لة  طرنط  تَيبينيى 
هةية، يةكَيك لةوانة ئةوةية كة ثَيشتر 
سةرؤكى هةرَيم لةاليةن ثةرلةمانةوة 
ثةرلةمانيش  هةر  هةَلدةبذَيردراء 
لَيى  بكاتء  ضاودَيريى  دةيتوانى 
بخات،  سةرؤكايةتيى  لة  بثرسَيتةوةء 
خةَلكةوة  لةاليةن  ضونكة  ئَيستا  بةآلم 
ضاودَيريى  ئةم  ئيدى  هةَلبذَيردراوة، 
هيض  بؤخؤى  دةك��اتء  ثةرلةمانيش 
نييةء  لةسةر  ياسايى  ضاودَيرَيكى 
دواى  مةطةر  ناثرسَيتةوة،  لَيى  كةس 
)4(س��اَل��ةك��ةى خ��ةَل��ك دةن��ط��ى ثآ 

نةدةنةوة.
كوردستان،  هةرَيمي  سةرؤكي 
دةرةوة،  ن��اوخ��ؤو  ئاستي  لةسةر 
كوردستان  هاوآلتيياني  نوَينةرايةتيي 

دةكاتء سةرثةرشتي ثةيوةندييةكاني 
فيدراأل  دةسةآلتى  هةرَيمء  نَيوان 
هةرَيمى  نوَينةرايةتيي خةَلكى  دةكات، 
ئةنجومةني  لة  دةك��ات  كوردستان 
لة  ناوةندي سياسيي عَيراق كة  باآلي 
)سةرؤك كؤمار _ سةرؤكي وةزيران 
نوَينةران(  ئةنجومةني  سةرؤكي   _

ثَيكهاتووة. 
كوردستان،  هةرَيمي  سةرؤكي 
مافةكاني  ضةسثاندني  مةبةستي  بة 
هاوآلتييانى كوردستان لة دةستووري 
خةَلكي  بةناوي  عَيراقدا،  هةميشةيي 
لةطةأل  طفتوطؤ  راوَيذو  كوردستانةوة 
دةك��ات،  ع��َي��راق  ت��ري  اليةنةكاني 
دةسةآلتة  لةنَيوان  هةماهةنطيي 
هةرَيم  دةسةآلتةكاني  فيدراَلييةكانء 

رَيكدةخات. 
ك��وردس��ت��ان،  ئاستي  ل��ةس��ةر 
سةرؤكايةتيي  نَيوان  ثةيوةنديي 
سةرؤكايةتيي  كوردستانء  هةرَيمي 
ئ��ةن��ج��وم��ةن��ي وةزي�����ران ل��ةس��ةر 
ثَيية  بةو  رَيكخراوة،  ياسايي  بنةماي 
وةزيران،  ئةنجومةني  سةرؤكايةتيي 
داواكاريي دامةزراندن بة ثلةي تايبةت، 
بةرزكردنةوةي ثلة، بؤ سةرؤكايةتيي 
دواي  ب���ةرزدةك���ات���ةوةء  ه��ةرَي��م 
بةدةرضووني  سةرؤك،  رةزامةنديي 
سةرؤكايةتيي  بؤ  هةرَيمي(  )فةرماني 

ئةنجومةني وةزيران دةطةإَيتةوة. 
نَيوان  ثةيوةنديي  ئاستي  لةسةر 
كوردستانء  هةرَيمي  سةرؤكايةتيي 
كوردستان،  ثةرلةمانى  سةرؤكايةتيي 
يةك  بإطةي  بةثَيي  هةرَيم  سةرؤكي 
لة مادةي )10( لة ياساي ذمارة )1(ي 
ساَلي )2005( دةسةآلتي ثةسةندكردن 
يان رةتكردنةوةي ئةو ياسايانةي هةية 
كة ثةرلةمانى كوردستان دةرياندةكات 
ب��ةرواري  لة  رؤذ   )10( م��اوةي  لة 
سةرؤكايةتيي  ديواني  لة  وةرطرتني 
هةرَيمء هةروةها لةم ماوةيةشدا بؤي 
هةية تانه لةكؤي، يان به شَيكي بداتء 
رةوانةي ثةرلةمانى بكاتةوه، تا ضاوي 
ثةرلةمان  بإياري  بخشَينَيتةوهء  ثَيدا 

لةم بارةيةوة، بنبإة.
جطة  ب����ارزان����ى،  م��ةس��ع��ود 
ل�����ةوةى س���ةرؤك���ى ه��ةرَي��م��ى 
ثارتى  س��ةرؤك��ى  ك��وردس��ت��ان��ة، 
كة  كوردستانيشة،  ديموكراتى 
لة  بةرضاوى  رَيذةيةكى  حيزبةكةى 
عَيراقيش  هةرَيمء  هةَلبذاردنةكانى 

بةدةستهَيناوة.
س��������ةرةإاى ئ����ةم ه��ةم��وو 
هةموو  ئ��ةم  بةرثرسيارَيتييانةء 
دةسةآلتةى كة ثَيى دراوة، بة بؤضوونى 
وةك  بارزانى،  مةسعود  ئَيستا  تا  من 
كوردستان،  هةرَيمى  س��ةرؤك��ى 
دادث���ةروةران���ة ك��اروب��ارةك��ان��ى 
ران����ةث����ةإان����دووةء ك��ارةك��ان��ى 
سةرؤكايةتيى هةرَيمء سةرؤكايةتيى 

حيزبةكةى تَيكةَلكردووة.
ه��ةرَي��م،  س��ةرؤك��ى  ئَيستا  ت��ا 
تةالرى  لة  رؤذي��ش  يةك  تةنانةت 
كوردستان  هةرَيمى  سةرؤكايةتيى 
تا  لةبةرئةوةى  نةكردووة،  دةوامى 
ئَيستا تةالرَيكى رةسميىء ئاشكرا نيية 
هةرَيمةوةء  سةرؤكايةتيى  بةناوى 
دةوام��ى  ض��ؤن  نازانَيت  كةسيش 
رةسميى دةكاتء ضةند لةكاتةكانى بؤ 
سةرؤكايةتيى هةرَيم تةرخانكردووة.

كاتدا  يةك  لة  بارزانى،  مةسعود 
وةك  ه��ةرَي��مء  س��ةرؤك��ى  وةك 
نيشان  خ��ؤى  ثارتيش  س��ةرؤك��ى 
ثَيشوازييةكان،  كؤبوونةوة،  دةداتء 
ب���إي���ارةك���ان، ث��ي��رؤزب��اي��ىء 
دةداتء  ئةنجام  سةرةخؤشييةكانى 
وةك  ثَيشوازيكردن  هؤَلى  يةك  لة 
سةرؤكى هةرَيم ثَيشوازيى لة ميوانة 
كات  هةمان  دةك��اتء  رةسمييةكان 
وةك سةرؤكى ثارتيش ثَيشوازيى لة 

ميوانة حيزبييةكان دةكات.
لة هةموو ثَيشوازييةكانيدا، ض وةك 
سةرؤكى  وةك  ض  هةرَيمء  سةرؤكى 
سايتى  لة  ضاالكييةكانى  ث��ارت��ى، 
www.krp.( هةرَيمدا  سةرؤكايةتيى 

كة  وتارةكانى  بآلودةكرَينةوةء   )org
بؤ بؤنة حيزبييةكانء بؤنة نيشتمانى 

هةر  دةيخوَينَيتةوة،  نةتةوةييةكان 
هةرَيم  سةرؤكايةتيى  سايتى  لة 

بآلودةكرَينةوة.
هةرَيمىء  ضاالكيية  ه��ةم��وو 
هاوينةهةوارى  لة  حيزبييةكانى 
سةالحةديننء بارةطا شةخسييةكةشى 
سوودى  ثؤستةكةى  هةردوو  بؤ  كة 

لَيدةبينَيت، هةر لةوَيية.
ثةرلةمانتارء  رةسميى  مووضةى 
ثةرلةمانء  سةرؤكى  وةزيرةكانء 
كارمةندانى  سةرجةم  وةزي���رانء 
راطةيةندراوة،  دياريكراوةء  حكومةت 
تةنيا مووضةى سةرؤكى هةرَيم نةبَيت 
ضؤنةء  ضةندةء  نازانَيت  كةس  كة 
ضؤنَيتيى  لة  ثةرلةمان  ئَيستاش  تا 
خةرجكردنى ميزانييةى سةرؤكايةتيى 

هةرَيمى نةثرسيوةتةوة.
كوردستان  هةرَيمى  سةرؤكى 
مةدةنييانةى  ثرؤسةيةكى  بة  كة 
هةَلدةبذَيردرَيت،  دةإواتء  رةسيمدا 
بةشَيوةيةكى  ئةوةش  دواى  ثَيويستة 
كاروبارةكانى  عةلةنى  بة  رةسميىء 
ضؤنَيتيى  بةروونى  بكرَينء  دياريي 
سةرؤكايةتيى  بؤ  خؤتةرخانكردنى 
بكرَيتء  دياريي  كوردستان  هةرَيمى 
وردةكاريي  لة  ئاطاى  كةس  ناكرَيت 
سةرؤكايةتيى  بودجةى  خةرجكردنى 
بودجةكةى  لةكاتَيكدا  نةبَيت،  هةرَيم 
هةرَيمى  خةَلكى  طشتيى  بودجةى  لة 

كوردستان دةدرَيت.
هةرَيميش  سةرؤكايةتيى  دةبَيت 
هةموو  بكرَيتء  دام��ةزراوي��ى  بة 
ثةرلةمان  بؤ  بن  ملكةض  دامودةزطاكة 
طةل  نوَينةرانى  باآلدةستترين  وةك 
ضاودَيريكردنء  لَيثرسينةوةء  بؤ 
بارةيةوة  لةم  ثةرلةمانيش  ثَيويستة 
ئَيستا  ضونكة  ببينَيت،  خؤى  رؤَل��ى 
ك��ةس ن��ازان��َي��ت ك��آ ض��اودَي��ري��ى 
كوردستان  هةرَيمى  سةرؤكايةتيى 
دةكاتء كارةكان ضؤن بةإَيوةدةضن، 
باشى  بة  ضاكيانكردووة،  ئةطةر  تا 
خراثيان  ئةطةر  بكرَيتء  باسيان 

كردووة، لَييان بثرسرَيتةوة؟

ه����ةف����ت����ةي راب����������ردوو، 
سعودية  پاشاي  دةستپَيشخةرييةکةي 
اليةنء  نوَينةري  ميوانداريکردني  بؤ 
ريازي  لة  عَيراق  سياسييةکاني  کوتلة 
مةبةستي  بة  وآلتةکةي  پايتةختي 
پَيکهَيناني  قةيراني  چارةسةرکردني 
گةورةي  هةآليةکي  عَيراق،  حکومةتي 
لةناوخؤي عَيراقدا نايةوةء کاردانةوهء 
اليةنة  الي  ج��ي��اوازي  ب��ؤچ��وون��ي 
هةرزوو  کة  دروستکرد،  سياسييةکان 
فراکسيؤنة  نيشتيمانييء  هاوپةيماني 
پارتيء  )يةکَيتيء  کوردستانييةکان 
کؤنگرةيةکي  لة  يةکگرتوو(  کؤمةألء 
حةسةن  ل��ةالي��ةن  رؤژن��ام��ةوان��ي��دا، 
ياساوة  دةوَلةتي  سةرکردةي  سنَيدي 
رةتکردةوةء  دةستپَيشخةرييةيان  ئةو 
عةالويش،  ئةياد  عَيراقييةي  ليستي 
لَيرةدا  ئةوةي  بةآلم  لَيکرد،  پَيشوازيي 
اليةني  لةکاتَيکدا  سةرنجة،  جَيگاي 
سةرؤکايةتيي  بةتايبةتيش  ک��وردي 
ديموکراتي کوردستان  پارتي  هةرَيمء 
دةس��ت��پ��َي��ش��خ��ةري��ي��ة  ئ���ةو  دژي 
وةس��ت��ان��ةوةء ئ��ام��اژةي��ان ب��ةوةدا، 
ناوخؤيي  پرسَيکي  ئةوپرسة  کة 
بة  حاَلةتيشدا  لةهةندَيك  عَيراقييهء 
مةسعود  دةسپَيشخةرييةکةي  دژي 
پَيشتر  کة  لةقةَلةمياندا،  ب��ارزان��ي 
بةرهةم  کةچي  کردبوو،  پَيشکةشي 
هةرَيم،  حکومةتي  سةرؤکي  ساَلح، 
سةرةتاي ئةم مانگهء لة کؤنگرةيةکي 
پايتةختي  قاهيرةي  لة  رؤژنامةوانيدا 
ميسر، پاش کؤبوونةوةي لةگةأل عةمر 
جاميعةي  گشتيي  ئةمينداري  موساي 

هةَلوَيستي  پَيچةو انةي  ع��ةرةب��ي، 
لةو  پَيشوازيي  ک���وردي،  الي��ةن��ي 
سعودية  پاشاي  دةستپَيشخةرييةي 
دةستپَيشخةريية،  ئةو  وت��ي:  ک��ردو 
بؤ  پةرؤشيية  خؤشةويستيء  پةيامي 

عَيراقء ئايندةي عَيراق.
هةرَيمي  راپ��ةإي��ن��ةوة  ل���ةدواي 
تايبةتيدا  دؤخَيکي  لة  کوردستان، 
نةبووني  بةدةست  هاوکات،  ب��ووةء 

دةناَلَينَيتء  نةتةوةييةوة  ستراتيژي 
سةرکردايةتييةکة شي  الوازيي  خاَلي 
ئابوورييء  سياسييء  مةسةلة  لة 
گرنگةکاندا،  پ��رس��ة  ن��ةت��ةوةي��يء 
ئةوةبووة كة بيرکردنةوهء بةرنامةيان 
بؤ مةودايةکي کورت بووهء تا ئَيستاش 
بةو پَيوةرة کارةکانيان دةبةن بةإَيوة.

ئ���ةم ک��ةم��ت��ةرخ��ةم��ي��ي��ةش کة 
ه��ؤک��ارةک��ةي دةگ���ةإَي���ت���ةوة بؤ 
ک��ورد  سياسيي  س��ةرک��رداي��ةت��ي��ي 
هةرَيمةکةيان،  ساَلة  چةندين  كة 
حيزبييانةء  هةرَيمَيکي  ک��ردووةت��ة 
بةردةوامن،  سياسةتةش  ئةو  لةسةر 
کةمترين  کوردستان  خةَلکي  لةکاتَيکدا 
گرنگء  پ��رس��ة  ل��ة  ک��اري��گ��ةري��ي��ان 
تَييدا  هةيهء  چارةنووسسازةکاندا 

بوونةتة قوربانيي.
)20(ساَلةي  ئةم  لةماوةي  ئةوةي 
دواييدا لةم هةرَيمةدا بةرچاو دةکةوَيت، 
نةبووني يةکهةَلوَيستييء يةکگوتاريىء 
پرسة  بةرامبةر  نةتةوةيية،  ستراتيژي 
گرنگء چارةنووسسازةکانء نةبووني 
بةرامبةر  سياسيية  گوتاري  ي��ةک 
پاراستني  دةرةک��ي��ي��ةک��انء  ه��َي��زة 
ئةم  هاوآلتيياني  بةرژةوةندييةکاني 

هةرَيمةية.
گومانيش لةوةدا نيية کة کارةکتةرة 
هَيندةي  هةرَيمة،  ئةم  سياسييةکاني 
هةوَلي خؤدةرخستني خؤيان دةدةنء 
پلةو  وةرگرتني  لة  چَيژ  ئةوةندةي 
هَيندةي  وةردةگرن،  دةسةآلت  پايةو 
ئةوة وةک سياسييةک بير لة پؤستء 
داإشتني  لة  بير  وةزيفييةکةيانء  پلة 

ستراتيژَيکي  نةتةوةييء  ستراتيژَيکي 
دوورمةودا ناکةنةوة، ئا لَيرةشةوة ئةو 
بةإووني  فراوانة  جياوازيية  مةوداو 
دي���ارة ک��ة ل��ة ن��َي��وان دةس���ةآلتء 
لة  هةية  هةرَيمةدا  ئةم  هاوآلتيياني 
داهاتي  چينةکانء  جياوازيي  رووي 
تاکةکاندا، کة ئةوان )دةسةآلتداران( لة 
هاوآلتيياني  دةژينء  وةزعييةتَيکدا  چ 

ئاساييش لة چ ژيانَيکدان.
نَيوان  ناکؤكييةي  رکابةرييء  ئةو 
هةرَيم  دةسةآلتداري  حيزبي  هةردوو 
درَيژکراوةي  کة  پارتي(  )يةکَيتيء 
ديکةي  هؤکارَيکي  ناوخؤية،  شةإي 
گوتاري  ي��ةک  ستراتيژء  نةبووني 
ئ��ةوان  ه��ةرَي��م��ةدا.  ل��ةم  سياسيية 
دةسةآلتيان  هاوپةيماننء  هةرچةندة 
بةدةستة، بةآلم هةر اليةنةء بةجيا لةو 
رووةوة کارةکاني خؤي رادةپةإَينَيتء 
يةک  زوو  وا  بتوانرَيت  ئةستةميشة 
دوورم��ةوداوي  پرؤژةيةکي  گوتارء 

ستراتيژي کورد ببينين.
بؤ  ئةوةمان  تر  جارَيکي  ئالَيرةوة 
روون دةبَيتةوة کة لة پرسة گرنگةکاندا، 
فرةهةَلوَيستيدايةء  لةوپةإي  کورد 
ه��ةَل��وَي��س��تء ب��ؤچ��وون��ي ج��ي��اواز 
دةردةبإن،  گرنگةکان  پرسة  لةبارةي 
مةسةلةي  لة  كة  ل��ةوةي  جگة  ئةمة 
پَيکهَيناني حکومةتي عَيراقيشدا، هةمان 
ئَيستا  تا  پةيإةوکراوةء  سياسةت 
ستراتيژي کارکردني کورد ناإؤشنهء 
سيستمي   لةچوارچَيوةي  ستراتيژيان 
ب��ةرژةوةن��دي��ي��ة  بةحيزبيکردنء 

تايبةتييةکانياندا دةخولَيتةوة.

بـؤضــــوون

کارةکتةرة سياسييةکاني 
ئةم هةرَيمة، هَيندةي 
هةوَلي خؤدةرخستني 

خؤيان دةدةنء ئةوةندةي 
چَيژ لة وةرگرتني 
پلةو پايةو دةسةآلت 
وةردةگرن، هَيندةي 

ئةوة وةک سياسييةک 
بير لة پؤستء پلة 

وةزيفييةکةيانء بير لة 
داإشتني ستراتيژَيکي 

نةتةوةيي ناکةنةوة

nawxo.rozhnama@yahoo.com

رَيكخستن يان 
كؤتكردنى خؤثيشاندان

رؤذى ضوارشةممة )2010/11/3(، بة 
زؤرينةى دةنطى ئةندامانى فراكسيؤنى 
هاوثةيمانةكانى،  كوردستانيىء 
خؤثيشاندان  رَيكخستنى  ثرؤذةياساى 

لة هةرَيمى كوردستاندا ثةسةند كرا. 
ئةطةر بة كورتى سةرنجةكانى خؤم 
ئيشكاليةتى  بَلَيم،  دةبَيت  بخةمةإوو، 
ثرؤذةكةية،  ناوى  تةنيا  لَيرةدا،  يةكةم 
ثرؤذةياساى  ناوةكةى  ئةطةر  ضونكة 
بواية،  خؤثيشاندان  قةدةغةكردنى 
ناوةإؤكةكةى  لةطةأل  ثإاوثإ  ئةوكات 

نةدةكردء  رةخنةية  هةموو  بةم  ثَيويستى  ء  دةبوو  يةكانطير 
ناوةإؤكى  دةرب��إى  بةَلكو  نيية،  توانج  ئةمة  لةراستيشدا 
راستةقينةى ثرؤذةكةية ثَيش ثةسةندكردنىء تةنانةت خودى 
طفتوطؤكانى نَيو هؤَلى ثةرلةمانيشةء دواى ثةسةندكردنيشى، لة 
ضةند بإطةيةكى كةمدا نةبَيت، هيض جياوازييةكى لةطةأل ئةسَلى 
ثرؤذةكةى حكومةتدا نيية، تةنانةت تةنيا دواى تيشكخستنةسةر 
هةندَيك اليةنى ترى ثرؤذةكة لةاليةن ئةندامانى ئؤثؤزسيؤنء 
سزاى  لةسةر  تايبةت  بة  ثةرلةمانةوة،  ترى  ئةندامَيكى  ضةند 
شةخسيى لة كاتى توندوتيذيدا، ئةو كات هةست بة بوونى ئةو 

مادةترسناكء شةرمهَينةرة كراو خَيرا البرا!
ئَيستا با بةكورتى قسةيةك لةسةر اليةنة سلبييةكانى ئةم 
لة  ئؤثؤزسيؤن  داواكردنى  هؤكارى  بؤئةوةى  بكةين،  ياساية 
ثةرلةمان  بؤ  ناردنةوةى  نةكردنء  ئيمزا  بؤ  هةرَيم  سةرؤكى 

روونتر ببَيتةوة:
يةكةم: لة بناغةدا دوو ثرؤذة هاتبوونة ثةرلةمان، ثرؤذةيةكى 
لةاليةن حكومةتةوة كة ناوةإؤكةكةى كؤتءبةند خستنةسةر 
ئةنجامدانى خؤثيشاندانةء ثرؤذةى رَيكخراوةكانى كؤمةَلطةى 
مةدةنى كة بة شَيوةيةكى سةردةمييانةو بة روحى رَيزطرتن 
لة مافة سةرةتايىء دةستوورييةكانى هاوآلتييان ئامادةكرابوو. 
ئاراستةى  ثةرلةمان  ياسايى  ليذنةى  لةسةرةتاوة،  هةر 
طفتوطؤكانى بةالى ثرؤذةى يةكةمدا وةرضةرخاندء لة هةموو 
نَيو  بإيارةكانى  دوا  لة  بنةماء  بة  كرد  ئةوةى  راثؤرتةكانيدا 
هؤَلى ثةرلةمانيشدا، هةر ئةو ثرؤذةى يةكةمة بة ثةسةندكردن 

دةطةيةنراء بة تةواوةتى ثرؤذةى دووةم فةرامؤش كرا.
دووةم: خاَلى سةرةكيى جياوازيى ثرؤذةى يةكةمء ثرؤذةى 
خؤثيشاندان.  بة  بوو  مؤَلةتدان  لةسةر  ئةوان،  ئَيمةو  دووةم، 
لةسةر  هةبوون  تر  سةرنجى  تَيبينىء  هةندَيك  دي��ارة 
مةبةستيش  بوو،  طرَيكوَيرةكة  خاَلة  ئةمة  بةآلم  تر،  مادةكانى 
وةالخستنى  بؤ  تةنيا  دووةم،  ث��رؤذةى  فةرامؤشكردنى  لة 
ئَيمة  حكومةت.  يةكةمى  ثرؤذةى  قازانجى  بة  بوو  خاَلة  ئةم 
لةبةرضاوطرتنى  بة  خؤثيشاندان  ئةنجامدانى  دةمانةوَيت 
هةموو رَيوشوَينَيكى ياسايى كة لة ياساكةدا هاتووة، تةنيا بة 
ئاطاداركردنةوةى بةرثرسانى هةرَيم بَيتء ئةوانيش ثَييانواية، 
خؤثيشاندانَيك  جؤرة  هيض  نابَيت  ثَيشوةخت،  مؤَلةتى  بةبآ 
بكرَيت )تةنانةت كؤبوونةوةى طشتيىء مانطرتنء...تاد، ئةطةر 

مؤركى خؤثيشاندانى ثَيوة دياربَيت(.
ئيداريىء  واقيعى  طوَيرةى  بة  ثَيمانواية،  ئَيمة  سَييةم: 
بةإَيوةبةرة  سةرجةم  كة  كوردستان  ئَيستاى  سياسيى 
ئيدارييةكان لةاليةن حيزبةوة دانراون بةبآ هيض هةَلبذاردنَيك، 
مةرجى مؤَلةتى ثَيشوةخت يةكسان دةبَيت لةطةأل رَيطةطرتن لة 

ئةنجامدانى خؤثيشاندان لةبةر ئةم هؤكارانةى خوارةوة:
بإيارى  كة  وةزي��ر  ئاستى  تا  ئيدارييةكان  بةرثرسة   -
لة  مؤَلةتدان لة دةستى ئةوانة، بَياليةن نينء خؤيان بةشَيكن 
سياسييانة  مامةَلةيةكى  هةميشة  بؤية  سياسيى،  دةسةآلتى 

لةطةأل هةر داوايةكى خؤثيشانداندا دةكةن. 
ناتةواويىء  لةسةر  خؤثيشاندانةكان  زؤرب���ةى   -
يةكةى  بةرثرسى  ئةستةمة  زؤر  بؤية  كةموكورتييةكانن، 
زؤرتر  كة  خؤثيشاندانَيك  ئةنجامدانى  بة  بواربدات  ئيداريى 

بَيدةسةآلتىء كةمتةرخةمييةكانى خؤى بخاتةإوو.
- واقيعى دةسةآلتى مةركةزى لة كوردستاندا وا دةخوازَيت 
رةزامةنديى  ثرسء  بةبآ  ناوضةيى  بةرثرسَيكى  هيض  كة 
حاَلةتةشدا  لةم  نةبَيتء  بإياردانى  تواناى  خؤي،  سةرووى 

ثَيدانى مؤَلةت دةكةوَيتة نَيو رؤتينياتَيكى ئاَلؤزء ئةستةمةوة.
- ئةطةرى روودانى توندءتيذيى، يةكَيكى ترة لةمةترسييةكانى 
رَيطرتن  بةالى  قةناعةتيان  ئيدارييةكان كة هةميشة  بةرثرسة 
ئيداريىء  لة خؤثيشاندان بةهؤى ئةو بةرثرسيارَيتيية  دةبَيت 

كؤمةآليةتىء سياسييةوة، كة لةوانةية رووبةإووى ببَيتةوة.
مةسةلةى  لةسةر  خؤثيشاندانانة  لةو  هةندَيك  لةوانةية   -
سياسيى بن، يان ثةيوةندييان بة وآلتانى دراوسَيوة هةبَيت، بؤية 
رةزامةنديكردن لةسةرى لة اليةن بةرثرسة ناوضةييةكانةوة، 
دةطاتة  تا  دةكات  تر  س��ةرةوةى  رةزامةنديى  بة  ثَيويستى 
كة  خؤثيشاندانةكة  روحى  بةمةش  باآلكانء  بةرثرسة  اليةنة 
توإةبوونَيكى  ئةنجامى  لة  نائاسايىء  حاَلةتَيكى  بؤ  زؤرجار 

دةستةجةمعييةوة دَيت، خامؤش دةبَيت.
بةَلطةنامة  هةموو  دةستوورء  طوَيرةى  بة  كورتى:  بة 
ئاسايى  مافَيكى سروشتىء  مافى خؤثيشاندان،  جيهانييةكان، 
هاوآلتييانةء شَيوةى مامةَلةكردن لةطةأل ئةم مافةدا، نيشاندةرى 
ئةطةر  باآلدةستةء  سياسيى  عةقَليةتى  حوكمإانىء  شَيوازى 
تر  جارَيكى  ثةرلةماندا  لة  نةكاتء  ئيمزاى  هةرَيم  سةرؤكى 
بةر  بة  هيوايةك  ئةوا  داإَيذرَيتةوة،  مافانة  ئةو  طوَيرةى  بة 
نا،  ئةطةريش  دَيتةوة،  ضاكسازييدا  ئيرادةى  ثرؤسةو  روحى 
ئاستَيكى  دةإؤنة  ئةوان،  ئَيمةو  جياوازيى  سنوورةكانى  ئةوا 

مةترسيدارةوة.
* سةرؤكى فراكسيؤنى طؤإان
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كؤية، تا ئَيستا قوربانيي دوو ئيدارةيية
رؤذنامة

دوو  سيماي  ئَيستا  تا  كؤية،  ق��ةزاي 
ئ��ي��دارةي��ي ث��َي��وةدي��ارةو ث��رؤذةك��ان��ي 
)%50( نينء  ثَيويستدا  لةئاستي  رَيطاوباني 

كَيشةي  قيرتاونةكراونء  شةقامةكاني  ي 
خ��واردن��ةوةو  ئ��اوي  خزمةتطوزارييء 

ثةروةردةيان هةية.
كة  كةموكووإييانةي  لةو  بةشَيكة  ئةمة 
ثةرلةمانتاري  سآ  مةيدانيدا،  لةراثؤرتَيكي 
فراكسيؤني طؤإان ئاراستةي سةرؤكايةتيي 
رَيي  لة  دةكةن،  داوا  ثةرلةمانيان كردووةو 
بؤ  بةدواضوون  ثةيوةنديدارةكانةوة،  ليذنة 

ئةو كَيشانةبكرَيتء ضارةسةربكرَين.
ثةرلةمانتاري  سآ  كة  راثؤرتةدا  لةو 
عةلى  )د.جةعفةر  ط��ؤإان  فراكسيؤني 
رةسوأل، سيوةيل عوسمان، د. شاهؤ سةعيد( 
لةسةردانَيكي مةيدانيياندا ئامادةيانكردووة، 

ضةندين طرفتي ديكةي قةزاكة دةخنةإوو.
هةرسآ   ،)2010/10/24( رؤذى 
مةبةستى  بة  ط��ؤإان،  ثةرلةمانتارةكةى 
هاوآلتييان  ك��اروب��ارى  لة  ئاطاداربوون 
طوَيطرتن  كةنارييةكانء  ناوضة  قةزاء  لة 
ثَيشنيازةكانيان،  رةخنةء  داواكاريىء  لة 
لة  ك��ردء  »كؤية«يان  ش��ارى  س��ةردان��ى 
سةرنجء  رةخنةء  لة  طوَييان  نزيكةوة 

داواكارييةكانيان طرت.
 لة ئاكامى سةردانةكةيانداء ثاش ئةوةى 
ضةند ثةيوةندييةكيان بؤ ئةو مةبةستة لةطةأل 
ضةند اليةنَيكى بةرثرس ئةنجام دا، كؤمةَلَيك 
طةآلَلة  ال  ثَيشنيازيان  بيرؤكةء  سةرنجء 
دةكةينةوة.  ثووختى  خاآلنةدا  لةم  كة  بوو 

هيوادارين لة رَيطةى ليذنة ثةيوةنديدارةكانى 
وةزارةتء  ئاطاداركردنةوةى  ثةرلةمانء 
ثةيوةنديدارةكانةوة،  حكوميية  دامودةزطا 

كار بؤ ضارةسةركردنيان بكرَيت:
كة  دةرةكيى  رَيطةءبانى  ثرؤذةكانى   .1
شارى كؤية دةبةستَيتةوة بة دةوروبةرىء 
كؤنكرَيتكردنى  قيرتاوكردنء  ث��رؤذةى 
شارة،  ئةو  ناوخؤى  كؤآلنةكانى  شةقامء 
بةشَيك  بةإيوةدةضن،  بةشَيوةيةكى سست 
دةطةإَيتةوة  سستيية  ئةو  هؤكارى  لة 
ئةو  بؤ  تةرخانكراو  بودجةى  كةميى  بؤ 

مةبةستة:
كة  زانيمان  كؤية  شارةوانيى  لة   -
ئةو  كؤآلنةكانى  شةقامء   )%50( نزيكةى 

شارة قيرتاوء كؤنكرَيت نةكراون.
- ثرؤذةى دوو سايدى كؤية- هةولَير، 
تا ئَيستا نةضووةتة دؤخى جَيبةجَيكردنةوة.

هةيبةتسوَلتانء  رَيطةى  كَيشةى   -
ئَيستا بة ضارةسةرنةكراويى  تا  حةمامؤك، 

ماوةتةوة.
لةو  يةكَيكة  كارةبا،  ء  ئاو  قةيرانى   .2
كَيشانةى كة طرفتى زؤرى بؤ دانيشتووانى 

ئةو شارة دروستكردووة:
- تؤإةكانى طةياندنى ئاوى خواردنةوة 
بة طةإةكء ناوضة جياوازةكان، لةو ئاستةدا 
ئاوى  لة  دانيشتووان  ثَيداويستيى  كة  نين 

ثاك دابين بكةن.
لة  كؤية(  )بؤطد-  ئ��اوى  ث��رؤذةى   -
دةكرَيت،  تَيدا  كارى  )2006(ةوة  سةرةتاى 
بة  )70%(ى   نزيكةى  ئَيستا  تا  ب��ةآلم 

تةواونةكراويى ماوةتةوة.
- فةرمانطةى ئاوى 

ئةندازيارء  بة  زؤرى  ثَيويستييةكى  كؤية، 
كاديرى ثيشةوةر هةية بؤ بةئةنجامطةياندنى 

كارء ثرؤذةكانى.
بة  تَيكةأل  ك��ة  )26(ب��ي��ر  ك��ؤى  ل��ة   -
شةبةكةى ئاوى كؤية كراون، ئَيستا نزيكةى 
كاريطةرييةكى  كة  بوون  )15(بيريان وشك 
لةو  ئاو  خزمةتطوزاريى  لةسةر  خراثى 

شارةدا بةجَيهَيشتووة.
ناوضةى كةنار  - ضارةنووسى هةندَيك 
ناوشارء  خزمةتطوزاريى  لةنَيوان  كؤية 
يةكاليى  ط��ون��دةك��ان  خزمةتطوزاريى 
كاريطةرييةكى  ئ��ةوةش  ن��ةب��ووةت��ةوة، 
»عةوداآلن«  طوندى  دروستكردووة.  سلبى 
نموونةى يةكَيكة لةو ناوضانة كة دووضارى 
نةبوونى  لة  بووةتةوة  سةخت  كَيشةيةكى 

ئاو ء كارةبادا.
كؤية،  شارى  ثيشةسازيى  ناوضةى   .3
نةبوونى  هةية:  سةرةكيى  كَيشةى  سآ 
بنكةى  نةبوونى  تةندروستى،  بنكةى 
نابووتيى  بةرتةسكيىء  ئاطركوذَينةوة، 
رَيطاوبان كة كَيشةى زؤرى بؤ هاوآلتييانء 

ثيشةوةرانى ناوضةكة دروستكردووة.
4. قةزاى كؤية، يةكَيكة لة قوربانييةكانى 
دي��اردةى  ن��اوخ��ؤء  ش��ةإى  ثاشماوةى 
تا  ئيدارةيى  دوو  سيماى  ئيدارةيى.  دوو 
ئةوةش  كة  م��اوة،  ق��ةزاي��ةوة  بةو  ئَيستا 
كارطَيإيى  كؤمةآليةتىء  كاريطةرييةكى 
خراثى بةجَيهَيشتووة، بة تايبةتى لة بوارى 

ثةروةردةدا:
لة  مةلةكان،  دؤَلى  باليسانء  دؤَلى   -
رووى ئيدارييةوة سةر بة شةقآلوةء قةزاى 

قوتابخانةى   )36( نزيكةى  بةآلم  سؤرانن، 
بة  سةر  عةمةليى  بة  ناوضةية  دوو  ئةو 

ثةروةردةى كؤيةن.
- ناوضةى دَيطةَلة، لة رووى ئيدارييةوة 
سةر بة قةزاى كؤيةية، بةآلم قوتابخانةكانى 

سةر بة ثةروةردةى دةشتى هةولَيرن.
ئابى  مانطى  لة  ثَيشتر  هةرضةندة   -
ثةروةردةكانى  بةإَيوةبةرى  ئةمساَلدا، 
دةش��ت��ى ه��ةول��َي��ر، س���ؤران، ش��ةق��آلوة 
كَيشةية  ئةو  ضارةسةركردنى  بةمةبةستى 
ث��ةروةردة  وةزارةت��ى  بةرثرسانى  لةطةأل 
كَيشةية  ئةو  ئَيستا  تا  بةآلم  كؤبوونةتةوة، 
هةَلثةسَيردراوى  ضارةسةرنةكراويىء  بة 

ماوةتةوة.
ث���ةروةردةى  نَيوان  هةماهةنطيى   -
وةزارةت��ى  هةولَيرء  ث��ةروةردى  كؤيةء 
ثةروةردة لة ئاستَيكدا نيية كة دامةزراندنى 
نوَيى مامؤستايان بة طوَيرةى ثَيداويستىء 
لةسةر  كَيشةية  ئ��ةو  بَيت.  ثسثؤإيى 
قوتابخانةكانيش،  تاقيطةى  ك��اروب��ارى 
نةبوونى  دووض��ارى  كة  رةنطيداوةتةوة 
بؤ  ثَيويست  دةرماَلةى  نةبوونى  شوَين، 
سةرثةرشتيارى  تاقيطةكانء  مامؤستايانى 

ئيداريى تاقيطةكان بوونةتةوة.
ئيدارةيىء  دوو  سيماى  سةربارى   .5
كؤية  قةزاى  ناوخؤ،  ئاسةوارةكانى شةإى 
كة  دةناَلَينَيت  ترةوة  كَيشةيةكى  بةدةست 
نَيوان  ئيدارةيى  دوو  سيماى  بة  ثةيوةنديى 
هةية،  دابإَينراوةكانةوة  ناوضة  كؤيةء 
شوان.  ناوضةى  كةركوكء  تايبةتى  بة 

)16(قوتابخانة  نموونة  بؤ 

كةركوك  بة  سةر  ئيدارييةوة  ل��ةإووى 
بةآلم  ضةمضةماَلن،  ش��وان(ء  )ناحيةى 
لةإووى خوَيندنء ئةركى وةزيفييةوة سةر 
بة كؤيةنء نزيكةى )122( مامؤستاى كؤية 
كاتَيكدا  لة  دةكةن،  دةوام  قوتابخانةية  لةو 
ئةو  ث���ةروةردةى  بةرثرسانى  لة  وةك 
شارةوة بيستمان، لة ثاى ئةم خزمةتكاريىء 
ثارة  نوَيى  طوذمَيكى  هيض  خؤنةويستيية، 
ث��ةروةردةى  نةسرييةى  سةر  نةضووةتة 
كؤيةء هيض ثشتطيرييةكيش بؤ دامةزراندنى 
مامؤستاى نوآ، بة بةراورد لةطةأل قةزاكانى 

تر، لة ئارادا نيية.
تةقتةق،  كؤية،  خةَلكى  لة  بةشَيك   .6
كؤية،  خؤرئاواى  طوندةكانى  شيواشؤكء 
كردين  ئاراستة  رةواي���ان  ثرسيارَيكى 
بإيارة  ئةو  ضارةنووسى  بة  سةبارةت 
نةوتى  داهاتى  )1%(ى  كة  فيدراَلييةى 
دةكرَيتةوة  تةرخان  ثارَيزطايةك  هةر 
ئةو  ئاوةدانكردنةوةى  ثرؤذةكانى  بؤ 
دَيت.  بةرهةم  تَيدا  نةوتى  كة  ثارَيزطايةى 
ئاشكراية بةشى هةرة زؤرى بةرهةمهَينانى 
دةكةوَيتة  هةولَير،  ثارَيزطاى  طازى  نةوتء 
شَيرى  بةشى  بةوثَييةش  كؤيةء  ق��ةزاى 
مةترسييةكانى ئالودةبوونى ذينطة بةر ئةو 
ناوضانة دةكةوَيت، بؤية دانيشتووانى ناوضة 
مافى  قةزايةدا،  لةو  نةوت  بةرهةمهَينةكانى 
طونجاوى  بةشَيكى  بكةن،  داوا  كة  خؤيانة 
ئاوةدانكردنةوةء  بؤ  طلدراوةية  ثارة  ئةو 
تةرخان  ناوضةكةيان  قةرةبووكردنةوةى 

بكرَيتةوة.

بةدواداضوونى: شاآلو محةمةد

ئاشكراي  كةركوك  ئاوى  بةإَيوةبةرى 
دةكات؛ كة تا ساَلي )2030( كَيشةي كةمئاويي 
كاتَيكدا  لة  ناكرَيت،  ضارةسةر  شارةكة  لة 
طةورةي  طرفتَيكي  شارة  ئةو  دانيشتوواني 

كةمئاوييان هةية.
كَيشةي كةمئاويي لة شارةكة لة كاتَيكداية 
ماوةي ضوار ساَلة فةرمانطةي ئاوي كةركوك 
ثرؤذةيةكي ئاراستةي وةزارةتي سةرضاوة 
ئاوييةكاني عَيراق كردووةو تائَيستا جَيبةجَي 
نةكراوة، هةروةك فةرمانطةكةش لة ماوةي 
بودجةكةي  )11%(ي  ئةمساَلدا  مانطي  نؤ 
وةكخؤي  ديكةي  ئةوةي  خةرجكردووةو 
خةزَينةي  بطةإَيتةوة  ثَيدةضَيت  ماوةتةوةو 

حكومةتي ناوةندي.
شارى  هاوآلتييانى  زؤرى  بةشَيكى 
خزمةتطوزاريية  نةبوونى  لة  كةركوك 
سةرةتاييةكانى وةكو ئاوو كارةباو رَيطةوبان 
لة  كةركوك  ش��ارى  ثَييانواية؛  ن��اإازي��ن، 
هةموو روويةكةوة فةرامؤشكراوة، ضةندين 
طةإةكى كوردنشينى شارةكةش، كة لةدواى 
ثرؤسةى ئازادكردنى عَيراقةوة دروستكراون 
عةلى،  ثةنجا  )دةروازة،  طةإةكةكانى  وةكو 
زيادةإؤن  ئةوةي  بيانووي  بة  باروتخانة( 
بؤ  خواردنةوةيان  ئاوي  ثرؤذةيةكي  هيض 

ئةنجام نةدراوة.
دةرةوان محةمةد، ئاوارةيةكى طةإاوةى 
ئازادكردنى  ل��ةدواى  كةركوكةو  ش��ارى 
عَيراق لة يةكَيك لة طةإةكة كوردنشينةكانى 
وت:  رؤذنامةى  بة  نيشتةجَيبوون  شارةكة 
بَيزاريى  ت��ةواوى  بة  كةمئاويى  »كَيشةى 
كردووين بة دوو رؤذ جارَيك دوو سةعات، 
جارَيك  ضةند  ثَيدةدةن،  ئاومان  كةمتر  يان 
ضارةسةر  كَيشةكةمان  داوام��ان��ك��ردووة 
تةجاوزن  طةإةكَيكى  ثَييانوتووين؛  بكرَيت، 
بؤ  ئاوتان  تر  طةإةكةكانى  وةكو  ناتوانين 

دابين بكةين«.
هيض  رابردوو  ساَلى  حةوت  ماوةى  لة 
ضةند  لَيدانى  لة  جطة  ئ��او،  ثرؤذةيةكى 

طةإةكة  بؤ  كةركوك  لة  ئيرتيوازى  بيرَيكى 
كوردنشينةكانى شارةكة، جَيبةجَي نةكراوةو 
بةردةوامبوونى  بؤ  بووة  هؤكار  ئ��ةوةش 

قةيرانى كةمئاويى.
بؤ  رؤذن��ام��ةدا  بةدواداضوونَيكى  لة 
باروتخانةو  عةلىء  )ثةنجا  طةإةكةكانى 
شارةكة  نوَييةكاني  طةإةكة  دةروازة(، 
ئ��اوارة  دانيشتووانةكةي  زؤرب���ةي  كة 
بة  ئاماذةيان  سةرجةميان  طةإاوةكانن، 
كَيشةى كةمئاويى دةكردو بَيزارييان نيشاندا 
لة ئاستى بةَلَينة زؤرةكانى يةكة ئيدارييةكانى 
كةركوكء نةبوونى هةنطاوي راستةقينة بؤ 

ضارةسةركردنى كَيشةكانيان.
كَيشةى  رؤذنامة  زانيارييةكاني  بةثَيي 
كةركوكى  س��ةران��س��ةرى  ك��ةم��ئ��اوي��ى 
س��ةرووى  طةإةكةكانى  ط��رت��ووةت��ةوةء 
ئاويان  ج��ارَي��ك  رؤذ  دوو  بة  ك��ةرك��وك 
ئيمام  رةحيماواو  زَيوآء  وةكو  ثَيدةدرَيت، 

قاسمء ئازاديى.
عةلىء  ثةنجا  دةروازةو  طةإةكةكانى 
جياوازترةء  ئاويان  ثَيدانى  باروتخانة، 
طةإةكى دةروازةء باروتخانة لة رَيى ثرؤذةى 
ئاوى ضيمةنء ناوشارى كةركوك ئاويان بؤ 
ئيرتيوازييةوة،  بيري   )8( رَيي  لة  دةإوات 
هةروةها طةإةكى ثةنجا عةلى لة تةرجيلةوة 
بيرةوة،   )11( رَيي  لة  راكَيشراوة  بؤ  ئاويان 
جارَيك ضةند سةعاتَيك  رؤذ  دوو  ئةوانيش 

ئاويان ثَيدةدةرَيت.
بةإَيوةبةرى  محةمةد،  عةبدولقادر 
ئاوى كةركوك، سةبارةت بة كَيشةي كةميي 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  خواردنةوة  ئاوي 
ئاوى  ث��رؤذةى  تةنيا  كةركوك  شارى  »لة 
دووةمى  قؤناغى  بإيارة  وا  هةيةء  كةيوان 
مليار   )92( بإى  ئَيستادا  لة  كة  ثرؤذةكة، 
بؤ  بووة  ئيحالة  تةرخانكراوةو  بؤ  ديناري 
كؤمثانياى فاوء بإيارة لة ماوةى دوو ساألء 
)6( مانطدا تةواو بكرَيت، كة تواناي هةية لة 
ئاو  مةتر سَيجا  )12( هةزار  كاتذمَيردا  يةك 

دابين بكات«.
دةس��ت  زان��ي��اري��ي��ان��ةى  ئ��ةو  بةثَيى 

)2006(ةوة  ساَلى  لة  كةوتوون،  رؤذنامة 
ثرؤذةيةكى  كةركوك  ئاوى  بةإَيوةبةرَيتي 
تؤمار  كةركوك  بؤ  ثردآ  قةزاى  لة  ئاوى 
 )2008( ساَلى  لة  ئ��ةوةى  دواى  ك��ردووة، 
حكومةتى  ئاوييةكانى  سةرضاوة  وةزارةتى 
عَيراق، بةإَيوةبةرَيتى ئاوى كةركوك ئاطادار 
ديزاينى  زةوىء  ئامادةكردنى  بة  كرايةوة 
شوَينةكة، بةآلم تائَيستا ئةو ثرؤذةية لةاليةن 
عَيراقةوة  ئاوييةكانى  سةرضاوة  وةزارةتى 

نةضووةتة بوارى جَيبةجَيكردنةوة.
بة  ئاماذة  كةركوك  ئاوى  بةإَيوةبةرى 
جَيبةجَيكردنى دوو ثرؤذةى ئاوى كةركوك 
بودجةى  لة  دراوة  »بإيار  دةَلَيت:  دةكاتء 
جَيبةجَي  ثردآ  ئاوى  ثرؤذةى  دؤالر،  ثتإؤ 
ئَيمة ضوار ساَلة زةوىء  بكرَيت، هةرضةندة 
هةروةها  ئامادةكردووة،  ديزاينةكةيمان 
لةم  كةيوانيش  ثرؤذةي  دووةمى  قؤناغى 
دادةنَيين،  بناغةكةى  ب��ةردى  رؤذان���ةدا 
بوارى  بضَيتة  ثرؤذةيةش  دوو  ئةو  ئةطةر 
 )2030( ساَلى  لة  جَيبةجَيكردنةوة 
كَيشةى كةمئاويى لة كةركوك 

ضارةسةر دةكرَيت« 
دةس��ت  دؤكيؤمَينتةى  ئ��ةو  بةثَيى 
مانطي   )9( ماوةى  لة  كةوتووة،  رؤذنامة 
ئاوى  بةإَيوةبةرَيتى  ئةمساَلدا  يةكةمى 
كةركوك لة كؤى )5( مليارو )899( مليؤنء 
دياريكراوى  بودجةى  دينارى  هةزار   )775(
مليارو   )1( تةنيا  هةرَيمةكان،  ثةرةثَيدانى 
دينارى  ه��ةزار   )720( مليؤنء   )525(
خةرجكردووة، بةوثَييةش رَيذةى )%11،58( 
بة  سةرفكردووة،  دياريكراوى  بودجةى 
نؤيةم فةرمانطة دَيت لة ئاستى جَيبةجَيكردنى 
لة  فةرمانطةكان  دياريكراوى  بودجةى 
لة  عَيراق  حكومةتى  فةرمانطةى   )14( كؤى 

ثارَيزطاى كةركوك.
ئابووريى  بوارى  ثسثؤإانى  بإواى  بة 
دةكرا بة بودجةى دياريكراوى بةإَيوةبةرَيتى 
ئاوى كةركوك، ضةندين بيرى ئيرتيوازيى لة 
كةركوك دروستبكرايةء بةشَيك لة كَيشةي 

كةمئاويي لة شارةكة ضارةسةر بكرداية.
ئامانج زةنطةنة، 

ثسثؤإى بوارى ئابووريى ثَييواية: »بودجةى 
كةركوك  ئاوى  بةإيَِوةبةرَيتى  دياريكراوى 
كَيشةى  رادةي��ةك  تا  كة  باشة،  رَيذةيةكى 
ئةوةى  نةوةكو  بكات،  ضارةسةر  كةمئاويى 
بةإَيوةبةرَيتيية  ئةو  ساآلنةى  ثارةى  كة 
لة  بةفيإؤدان  كات  بةغدا،  بؤ  بطةإَيتةوة 
ئاستى جَيبةجَيكردنى بودجة يةكَيكة لة طرفتة 
ئيدارةيةكى  تا  ثارَيزطاكةو  سةرةكييةكانى 
كارا لة شَيوازو ضؤنَيتى سةرفكردنى بودجة 
نةخاتةطةإ، هةميشة لة قةيراندا دةمَينَيتةوة، 

بة تايبةت كَيشةى كةمئاويى«.
عَيراق  ئاوييةكانى  وةزارةتى سةرضاوة 
ثرؤذةى  بةَلَينى دروستكردنى  ضةندين جار 
طرنطى ئاوى بؤ شارةكة داوة، بةآلم تائَيستا 
تةنيا يةك ثرؤذةى ئاو ئةنجامدراوة، ئةويش 
لة قةزاى حةويجةية بة بودجةى )23( مليار 
ثروذةى  دوو  ئةمساَلدا  لة  وابإيارة  دينارء 
دروس��ت  ك��ةرك��وك  لة  ئ��او  خةزنكردنى 
بكرَيت، هةرضةندة تائَيستا لة ئيحالةكردن 
نةضووةتة  م��اون��ةت��ةوةو 
بوارى جَيبةجَيكردنةوة.

تا ساَلي )2030( كَيشةي كةمئاويي لة كةركوك ضارةسةرناكرَيت

فؤتؤ: رؤذنامة يةكَيك لة خؤثيشاندانةكانى خةَلكي كةركوك بؤ نةبووني خزمةتطوزاريي 



مَيذووى  لة  خَيرا  ئاوإدانةوةيةكى 
لة  رَي��ك��خ��راوةي��ي  سياسىء  ك��ارى 
ك��وردس��ت��انء ع��َي��راق��دا، ئ��ةوةم��ان 
ئةو  هةموو  كة  بةرضاو  دةخ��ات��ةوة 
راب��ردوودا  لة  رَيكخراوانةى  حيزبء 
كاريان  بوونء  دروست  وآلتةدا  لةم 
ئةوة  بؤ  كاريان  كات  هيض  ك��ردووة، 
كة  نةداوة  رَيطةيان  ياخود  نةكردووة، 
وآلتة،  ئةم  ثيشةكارانى  ثيشةوةرء 
سةنديكاء  ي��ان  كؤمةَلة،  خ��اوةن��ى 
سةربةخؤى  ثيشةيى  رَي��ك��خ��راوى 
تواناكانيان  ه��َي��زء  ب��نء  خ��ؤي��ان 
لةثَيناو  كة  بةكاربهَينن  بةجؤرَيك 
ثيشةييةكانياندا  خواستة  هاتنةدى 
ئةم  سياسييةكانى  هَيزة  بةَلكو  بَيت، 
رَيكخراوَيكى  ضوارضَيوةي  لة  وآلتة، 
بة  داتاشراوى  خؤيان  مةبةستى  بؤ 
رواَلةت ثيشةيى، تواناى ثيشةكارانيان 
ه��ةرةزؤرى  بةشى  بؤية  لةقاَلبداوة، 
دةيانبينين،  ثيشةييانةى  رَيكخراوة  ئةم 
زؤرجار  بةَلكو  نين،  سةربةخؤ  نةك 
زياتر  سياسيش  حيزبَيكى  ثاشكؤى  لة 
سياسيى  ئؤرطانَيكى  وةك  دةبينرَينء 

حيزبةكة دةردةكةون.
ببمةوةء  ئةوة  روب��ةإووى  رةنطة 
ئةوروثايى  حيزبى  زؤر  خؤ  بَلَين، 
ه��ةن ك��ة ه��َي��زء ت��وان��اى خ��ؤي��ان لة 
لةسةر  يان  وةرطرتووة،  سةنديكاكان 
بناغةى سةنديكايةكى ثيشةيى خانووى 
دروس��ت��ك��ردووة،  حيزببوونيان  بة 
يان  ديموكراتةكان،  )سؤسيال  لةوانة 
ئةمة  بةريتانيا(،  كرَيكارانى  ثارتى 
كاتَيك  ب��ةآلم  بةجَيية،  راستةء  زؤر 
رَيخكراوَيكى ثيشةيى هةست دةكات كة 
زؤرينةى  كة  ضينَيك  مينبةرى  بووةتة 
ثَيكدةهَينَيتء  وآلتةكةى  دانيشتووانى 
هةست دةكات كة ئةطةر وةك حيزبَيكى 
دةتوانَيت  رابطةيةنَيت،  خؤى  سياسيى 
دةورى ئيجابيتر ببينَيت، يان بة ئاشكرا 

خؤى  سياسيى  رَيكخستنى  شَيوةى 
لةسةر ئةساسى سةنديكا ثيشةييةكانى 
وآلتةكةى دادةمةزرَينَيتء لة بةرنامةى 
بةم  تايبةت  بةشى  خؤيدا  سياسيى 
لة  هةر  واتة  دةبةخشَيت،  سةنديكايانة 
سةرةتاوة هَيزء تواناى خؤى لة سةنديكا 
جياوازة  وةردةط��رَي��تء  ثيشةييةكان 
لةوةى هةستَيت بة دروستكردنى دةيان 
رَيكخراوء سةنديكاى بةناو ثيشةيي بؤ 
ئَيستا  ئةوةى  ديماطؤطيانة، وةك  كارى 
لة كوردستانى خؤمان دةيبينين كة زياتر 
لة )1100( بةناو دامةزراوةء رَيكخراوء 
سةنديكاى كؤمةَلطاى مةدةنى هةن، كة 
ثةنجةى  لة  سةربةخؤكانيان  ذمارةى 

دةست تَيثةإناكةن. 
رَيكخراوى  دةيان  حيزبَيك  هةموو 
ب��ةن��اوى ث��ي��ش��ةي��ىء ج��ةم��اوةرى 
دروستكردووةء لة زؤربةى حيزبةكان، 
م��ةك��ت��ةبء دةزط����اى ت��اي��ب��ةت بة 
سةرثةرشتيكردنيان هةية، كة ئةندامَيكى 
لَيثرسراوَيتى  حيزبة  ئةو  بَلندى  ثاية 
بوارة  بةو  تايبةت  بودجةى  دةك��اتء 
حيزبين  ئةوةندة  ئةمانة  تةرخانكراوة، 
كة توَيذةكةيان، يان ضينةكةيان تووشى 
ببَيت،  كَيشةكيشمَيك  كارةساتء  هةر 
حيزبةكةيان  ئةطةر  لَينايةت  متةقيان 
ئاإاستةيان نةكات، ئةمة جطة لةوةى كة 
بوونةتة هؤى ثارضةثاضةبوونى تواناى 
توَيذةكانيان لةذَير ناوى جياجادا. ئةطةر 
ذنان بةنموونة بهَينينةوة )يةكَيتيى ذنان، 
ئافرةتان، خوشكانى موسوَلمان هتد...(.

بزووتنةوةى  كة  سةروبةندةدا  لةم 
دةبَيت  خؤإَيكخستنة،  خةريكى  طؤإان 
بةجؤرَيك خؤى رَيكبخات كة هةم ثَيطةى 
بةهَيز  جياوازةكاندا  ثيشة  لةناو  خؤى 
بكاتء هةم كارَيك بكات )ثيشةييةكان( 
خاوةنى رَيكخراوء سةنديكاى ثيشةيى 
سةربةخؤى خؤيان بن، بةجؤرَيك نةبَيتة 
ثَيش  سياسييةكانى  حيزبة  فوتؤكؤثى 

خؤى، هةرضةندة تا ئَيستا ضةند جارَيك 
بزووتنةوةكةوة  سةرؤكى  لةاليةن 
ئةوان  كة  كراوةتةوة  دووث��ات  ئةوة 
ناكةن،  دروست  ثيشةيى  رَيكخراوى 
كة  ثيشةييةكان(  )رايةَلة  بوونى  بةآلم 
دةكات،  سةرؤكايةتى   )……( بةإَيز 
بمَينَيتةوة،  ئَيستا  شَيوةيةى  بةم  ئةطةر 
)مةكتةبى  لةطةأل  نيية  جياوازيى  هيض 
باَلى  كة  ديموكراتييةكان(  رَيكخراوة 
لة  يةكَيك  يةكَيتى  ن��او  ريفؤرمى 
ئةو  هةَلوةشاندنةوةى  ثَيشنيازةكانيان 
مةكتةبة بوو لةكاتى خؤيدا، بؤ هَينانةدى 
دةبَيت  سةرةوة،  مةبةستةى  دوو  ئةم 

طؤإان ئةم هةنطاوانة بنَيت:
دياريكردنى  ب��ؤ  ك��ارك��ردن   .1
يارمةتيدانى  بة  تايبةت  بوجةيةكى 
ثيشةيية  س��ةن��دي��ك��ا  رَي��ك��خ��راوء 
ثةرلةمانى  لةاليةن  سةربةخؤكان 
رووى  لة  بؤئةوةى  كوردستانةوة، 
ثارةوة ضاو لةدةستء لة ذَير طوشارى 

هيض اليةنَيكى سياسيدا نةبن.
ضينء  ثشتيوانيكردنى  هاندانء   .2
لة  جياوازةكان  ثيشة  خاوةن  توَيذء 
دروستكردنى  بؤ  روويةكةوة،  هةموو 
رَيكخراوى تايبةت بةخؤيان بةبآ ئةوةى 
اليةنطريكردنى  داواى  بةرامبةردا  لة 

طؤإانيان لَيبكرَيت .
راي��ةَل��ة  ه��ةَل��وةش��ان��دن��ةوةى   .3
ثيشةييةكانى طؤإان، يان داإشتنةوةى 
بآلوكردنةوةى  كارى  كة  فؤرمَيكدا،  لة 
ضةمكء  ل��ةس��ةر  بَيت  هوشياريى 
رَيكخراوةكانى  كاركردنى  شيوازةكانى 
بؤ  هاندانيان  م��ةدةن��ىء  كؤمةَلطاى 

طةشةكردنى زياتر.
ليستَيك  هيض  نةكردنى  دروست   .4
بةناوى  ثيشةييةكان  هةَلبذادنة  بؤ 
كار  ئةوة  جياتى  لة  طؤإانةوةء  ليستى 
بة  ليستى سةربةخؤ  بوونى  بؤ  بكرَيت 
هاوكاريى اليةنةكانى ترى ئؤثؤزسيؤن، 

وةك ئةوةى لة هةَلبذاردنى ثارَيزةراندا 
كرا.

5. داإشتنةوةى بةرنامةى سياسيى 
هةموو  كة  بةجؤرَيك  لةئايندةدا  طؤإان 
رَيكخراوة ثيشةييةكان وا هةست بكةن، 
بة سةركةوتنى طؤإانء جَيبةجَيكردنى 
داواكاريية  خواستء  بةرنامةكةى، 

ثيشةييةكانى ئةوانيش دَيتةدى.
لةناو  ط���ؤإان،  ب��زووت��ن��ةوةى   .6
رَيكخستنى  وةك  ثيشةكاندا،  هةموو 
ئاشكرا  بة  رَيكبخات  خةَلك  سياسيى 
ناوء  لةذَير  ئامانجى سياسيى، نةك  بؤ 

ثةردةى تردا.
لةو  ط��ؤإان  رايةَلة،  جياتى  لة   .7
ثيشةييةكانى  كةسة  ضإى  شوَينانةى 
لَيية، بازنةء طرووثى ثشتيوانيى طؤإان 
ط��ةإةكء  بةشَيوةى  دروستبكات، 
زانكؤء  لة  نموونة  بؤ  كؤآلنةكان، 
رَيكخستنى  ب��ازن��ةى  ثةيمانطاكان، 
م��ام��ؤس��ت��اي��ان، ي��ان خ��وَي��ن��دك��اران 
حيزبء  هةموو  مافى  ئةمة  كة  هةبَيت، 
رَيكخراوَيكى سياسيية، بة مةرجَيك ئةم 
ئؤرطانانة بةهيض جؤرَيك دةست نةخةنة 

كاروبارى ئةو شوَينانةوة.
كةسة  ضإيى  شوَينانةى  لةو   .8
بؤنموونة  ك��ةم��ت��رة،  ثيشةييةكان 
طرووثى  بنةإةتييةكان،  ناوةنديىء 
خوَيندكاران  مامؤستايانء  ثشتيوانيى 
بازنةكانى  بة  ببةسترَينةوة  هةبَيتء 
خؤيان،  س��ن��وورةك��ةى  ل��ة  ط���ؤإان 
رايةَلةكان  رَيكخةرى  ناوى  بؤئةوةش 
رَيكخةرى  بؤ  بطؤإدرَيت  بازنةكان  لة 

طرووثة ثشتيوانة ثيشةييةكان.
نووسينةم  ئةم  كة  هيوايةى  بةو 
بناغةى ثإؤذةيةك بَيت بؤ خزمةتكردنى 
بةهَيزبوونى  ثيشةييةكانء  رَيكخراوة 
طةيشتنى  ديموكراسىء  ثَيطةكانى 
لةهَينانةدى  سةركةوتن  بة  طةلةكةمان 

طؤإاندا.

ضةند  س��اَل��ة  بيست  ن��زي��ك��ةي 
طرَييةك هةر بة كوَيريىء وةك خؤى 
نةكراونةتةوة،  هةر  نةك  ماوةتةوة، 
لةم  ب���وون،  ئ��اَل��ؤزت��ري��ش  ب��ةَل��ك��و 
م��اوةي��ةش��دا ض��ةن��د ط��رَي��ك��وَي��رةى 
نةمان  ك��ران��ةوةو  ب���ةرةو  ت��ري��ش 
دَلخؤشيي  جَيطةي  ئةمةش  ض��وون، 
ئةم  طةلةكةمانة،  دؤستي  طةلةكةمانء 
نَيوان  طرَيكوَيرةي  طرَيكوَيرةيةش، 
لة  ه���ةردووك  توركمانيء  ب��ةرةي 
بؤ  نةبووة  كةسيش  يةكَيتيية،  ثارتيء 
ئةم كَيشانة ضارةسةرَيكي ناوخؤيي بؤ 
بدؤزَيتةوةء دوور لة خؤباييبوونء خؤ 
بةزلزانين، كةواتة ئةطةر توانيمان ئةم 
كَيشانة بخةينة ناو بازنةيةكي تةسكء 
هؤكارةكانيمان دةستنيشان كرد، ئةوا 
زؤر بة ئاسانيي دةتوانين ضارةسةرى 
وا  بةآلم  دابنَيين،  بؤ  سةروبةري  بة 
ديارة هيض دةستء ثةنجةيةكي ثيرؤز 
نةبووة بؤ كردنةوةي ئةم طرَيكوَيرانة، 
رَيبةرايةتي  ئَيستا  ئةوانةي  وادي��ارة 
دةك��ةن،  ب��وارة  لةم  بةرثرسيارَيتي 
مانةوةى  لة  تاكةكةسييان  قازانجي 
راويذكارو  نموونة  بؤ  كَيشانةية،  ئةم 
سةركردايةتي  ئةنداماني  ياريدةدةرو 
رؤذان  ل��ة  رؤذَي���ك  اليةنانة  ئ��ةم 
لةم  ثرؤذةيةك  ئازايانة  نةيتوانيوة 
بارةيةوة دابإَيذَينء بيخةنة بةردةستى 
بَلَين؛  بكةنء  داوا  سةرؤكةكانيانء 
ث��رؤذةي��ة  ئ��ةم  س���ةرؤك  جةنابي 
دةطةيةنَيتء  كَيشةكةمان  بة  خزمةت 

داوات  دةكات،  طرفتةكان  ضارةسةرى 
تَيروتةسةلي  لَى دةكةين ديراسةيةكي 
كؤبوونةوةكانمان  لة  بكةيتء  بؤ 
كؤتايي  تا  بكةين،  لةسةر  طفتوطؤي 
بةم كَيشانة بهَينينء ضيايةك لة طرفت 
جَينةهَيَلين،  دواإؤذمان  نةوةكاني  بؤ 
لة  مةبةستمان  س��ةرؤك  دةَليين  كة 
لةم  جا  اليةنةكانة،  طشت  سةرؤكي 
داواية  ئةو  سةرؤكيش  بإوايةدانيم 
لَييان زويربَيتء دةريان  رةتبكاتةوةء 
براينة،  هةبَيت،  بإواتان  بةآلم  بكات، 
ئَيمةء لَيثرسراوةكان خؤمان ديكتاتؤر 
لةجياتي  دةكةين،  دروست  بؤ خؤمان 
الي  دةضنة  ك��رد،  باسم  ئةمانةي 
خراث  قسةي  هةتا  سةرؤكةكةيان 
تةنيا  ناكةنء  باش  قسةي  هةبَيت، 
دةَلَين؛  ثسثؤإنء  كإنووشبردن  لة 
هةر  ت��ؤيء  ه��ةر  س��ةرؤك  جةنابي 
شةوكةتي  ش��انء  لة  سةرؤكايةتي 
جةنابت دَيت، جطة لة تؤ كةس قابيلي 
براينة  توخودا  جا  نيية،  شوَينة  ئةم 
جةنابي  طةلء  بة  خزمةت  كامةيان 
لةم  ثرؤذةيةكي  دةك��ات،  س��ةرؤك 
ياخود  كرد،  باسمان  كة  شَيوةيةي 
ئَيمةش  با  وات��ة  قسانة،  ج��ؤرة  ئةم 
نةبين بة ماستاوضيء بضينة ناوةخني 
ساآلني  لة  بةر  ئَيمة  بابةتةكةمان، 
نةوةدةكان هيض كَيشةيةكمان نةبووة، 
توركمانء كورد هةردوو المان  وةك 
بووين،  ضةوسانةوةدا  زوَلمء  لةذَير 
رووب��ةإووي  ئَيمةتان  ضيية  ماناي 

دوذمني  ناَلَيم  كردةوة؟!  دووبةرةكيي 
طةلي  طةلةء  دوو  ئةم  ضونكة  يةكتر؟ 
مَيذوويين  هاودؤستى  ئاشووريش، 
لةسةر ئةم خاكةدا، بةر لة هاتني ئَيوة بة 
يةكةوة ذياون، هاوخؤشييء هاوخةمي 
يةكتريان كردووة، ئَيمة داواكارين ئةو 
دةستانة، ببإَين كة هةوَلي درَيذةثَيداني 
ئةم كَيشانة دةدةن، ئَيمةش دةمانةوَيت 
وةرطرين،  بةرامبةر  هةَلويستيان 
داواي  من  بَلَيت،  يةك  ناكرَيت  ضونكة 
بةآلم  دةكةم،  ئاشتبوونةوة  ئاشتييء 
بة  ئةويتريش  نايةوَيتء  تر  ئةوةي 
ثَيضةوانةي ئةم قسة بكات، من لَيرةدا 
هاوآلتييةكي  ضاالكوانَيكء  وةك 
اليةنانة  لةم  دةك��ةم  داوا  توركمان 
دةرةكييء  دةستي  لة  دوور  ك��ةوا 
دوور لة خؤباييبوونء خؤبةزلزانينء 
نةتةوايةتي،  هةستي  ثةيإةوكردني 
ئَيوة  دذى  ئَيمة  بَلَين؛  لةوةي  دوور 
ئَيوة  داوةء  ئَيوةمان  مافةكاني  نينء 
هيض  مةبةستي  بة  نين،  طةل  نوَينةري 
لة  دَينم،  نموونة  وةك  ئةمة  شتَيك 
دةرضووني  لةطةأل   )1974( ساَلي 
رذَيمي  لةاليةن  ئ��ازار  بةياننامةي 
بةعس دوو ثارتي كوردي دةستكردي 
ميللةت  نوَينةري  بة  ئةواني  دان��او 
ئةواني  بؤ  حسابَيكي  هيض  ناسيء 
بإيارةكة  ضونكة  ب��ةآلم  نةكرد،  تر 
سةري  زاَل��م��ان��ةب��وو،  نامرؤظانةو 
ئةوانةي  هةَلوةشايةوة،  نةطرتء 
لةسةر  شةترةنج  ب��ةردي  وةك  كة 

بوون  دةكرد  وازييان  طؤإةثانةكةش 
بة ثةندي زةمانة، با ئَيمةش سوود لةم 
وةربطرينء  رذَيم  مَيذووييةي  هةَلة 
بة  دةمةوَيت  نةكةينةوة،  دووب��ارةي 
ئايا  بكةم،  ثرسيارة  ئةم  راشكاوانةش 
سوودي  ضةند  كورد  سةركردايةتي 
دةستكردانة  توركمانة  اليةنة  لةو 
ثَيشخستني  ب��ؤ  وةرط����رت����ووة 
ئايا  كورد؟  طةلي  كَيشةي  رةوإةوةي 
توركمان ضةند سوودي لةم ئةزموونة 
بَلَيين؛  وةرطرتووة؟ بآ شك دةتوانين 
هيض اليةك سوودمةند نةبوون، بةَلكو 
كَيشةكاني  ضونكة  زةرةرمةندبوون، 
ك��ورد  ت��ورك��م��انء  طةلي  ه���ةردوو 
تةنيا ضةند  ماوةتةوة،  هةروةك خؤى 
لة  سوودمةندن  نةبَيت  كةسَيك  تاكة 
دةمةوَيت  لَيرةدا  طةل،  موَلكي  ماألء 
كؤتايي بة بابةتةكةم بهَينمء دةمةوَيت 
بؤ  بَيت  كةرةستةيةك  بابةتةم  ئةم 
دانوستان  بة  ثرؤذةيةكء  داإشتني 
خاَلة  ل��ةس��ةر  ث��َي��ب��ك��اتء  دةس���ت 
دانيشتنء  مةرج  بةبَى  هاوبةشةكان 
بؤ  دةزطايةك  دامةزراندني  هةوَلي 
)ورشة  واتة  كارةكان،  تاوتوَيكردني 
خ��اوك��ردن��ةوةي  ب��ؤ  ب��درَي��ت  عمل( 
بؤ  خ��ؤئ��ام��ادةك��ردن  طرذييةكانء 
بنبإكردني  بؤ  كؤنطرةيةك  سازداني 
كَيشةكانء هيض طرفتَيك بؤ نةوةكانمان 
بؤ  نموونة  بة  ببين  نةهَيَلينء  جى 
طةالني تر، ئةو دةستء ثةنجة ثيرؤزو 

زَيإينانةش هةر نةإزن.

بؤضــــوون
nawxo.rozhnama@yahoo.com

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

riklam. rozhnama@gmail.com
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07708649210 
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كؤمثانياى وشة
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ئازاد ضاالك

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

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

07501177524

لَيثرسراوى هونةرى
شــاخـةوان ئةنوةر

07701361826
shakhawan.shdn@gmail.com

بةإَيوةبةرى نووسين
   هيوا جةمال
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hiwa.jamal@yahoo.com
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طؤأانء رَيكخراوة ثيشةييةكان

دةستء ثةنجةيةكي ثيرؤز بؤ طرَيكوَيرةكان

دةرفةتَيك 
بؤ رةتكردنةوةى 
ياساى خؤثيشاندان

ثرؤذةياساى  ثةرلةمان،  هؤَلى  لة  )11/3(دا  رؤذى  لة 
بة  كوردستان،  هةرَيمى  لة  خؤثيشاندان  رَيكخستنى 
ناكؤك  دةقدا  بإطةو  لة زؤر  كرا,  ثةسةند  دةنط  زؤرينةى 
بووين لةطةأل ئةوةى لة هةندَيكياندا كؤك بووين، سةرةإاى 
ناكؤكيية زؤرةكانء كؤكيية كةمةكان, ثَيشكةوتنى شَيوازى  
دةزانمء  ئيجابيى  خاَلَيكى  بة  ثةرلةمان  ناو  طفتوطؤكانى 
خاَلى بنةإةتيى ناكؤكييةكانمان كليلى ثرؤذةكةبوو, كاميان 

)مؤَلةتدان، يان ئاطاداركردنةوة(؟
دةستووريية،  سروشتىء  مافَيكى  كة  خؤثيشاندان   
ئازاديىء  مرؤظء  مافى  ثَيوةرةكانى  ثَيضةوانةى  نابَيت 

ديموكراتىء ثةيماننامة نَيودةوَلةتييةكان بَيت.
بةإَيز سةرؤكى  هةرضةندة هَيشتا دةرفةتَيك ماوة كة 
لةبةرئةوةى  رةتبكاتةوة،  ثرؤذةياسايةكة  دةقى  هةرَيم 
مةترسييةكانمان  نيطةرانيىء  ياساية،  ئةم  دةركردنى 
لةسةر ئازاديىء مافةمةدةنييةكان زياد دةكاتء ئةزموونى 

هةرَيمةكةمان دةخات ذَيرثرسيارةوة. 
ئةطةر ئاماذةيةكى كورت بة طرفتةكانى مؤَلةتدان بدةين، 

خؤى لةم ضةند خاَلةى خوارةوةدا دةبينَيتةوة:
1. ثَيضةوانةى مافة دةستووريىء مةدةنييةكانة.

طشتى  ئادابى  سيستمء  دةستةواذةى  بةكارهَينانى   .2
ميزاجى  كة  زةقة  تةطةرَيكى  الستيكى,  ضةمكَيكى  وةك 

كةسيى رؤأل دةبينَيت لة زةوتكردنى ئةم مافةدا.
رةواى  داواك��اري��ي��ةك��ى  كاتى  ل��ة  هاوآلتييان   .3
خزمةتطوزاريى ذيانى رؤذانةياندا، بيانةوَيت لة ضاالكييةكى 
مةدةنيىء شارستانيدا، كةمتةرخةميى  سةرؤكى يةكةيةكى 
ئيداريى شار، يان شارؤضكةكةيان بخةنةإوو، ئةم سةرؤكة 

هةتا ثَيى بكرَيت، مؤَلةتيان ناداتآ. 
4. لة ثَيناسةى خؤثيشانداندا، زؤر باسى)خؤثيشاندانى 
لةناكاو( كرا، وةك شَيوازَيك لة خؤثيشاندان، نةك بوارى 
نيية،  ئاطاداركردنةوةش  بوارى  بةَلكو  وةرطرتن،  مؤَلةت 
بةرامبةر  لة  خؤبةخؤية  خَيراء  ثةرضةكردارَيكى  ضونكة 
كةضى  دةدات،  روو  كارطَيإيى  يان  سياسيى،  بإيارَيكدا، 
ياسايةدا  لةم  نةدرا  دةرفةت  ياساييةكةدا  رَيكخستنة  لة 
خؤمان  دةستى  بة  روودةداتء  رؤذان��ة  رَيكبخرَيت,  

هاوآلتييانى خؤمان دةخةينة دؤخَيكى ناياسايى.
هاتووة،  كوردستاندا  هةرَيمى  ئةحزابى  ياساى  لة   .5
هةموو ئةو حيزبء رَيكخراوانةى كة خاوةن مؤَلةتن، دةتوانن 
كةضى  بدةن،  ئةنجام  خؤثيشاندان  طشتيىء  كؤبوونةوةى 
ثاش )18(ساأل ثَيشكةوتنى ئةزموونى هةرَيمى كوردستان، 

ثاشطةز دةبينةوةء داوادةكرَيت مؤَلةت وةربطرن.
6. هةَلكةوتى ئةزموونةكةمان، جَيطيربوونى دابإاو نيية 
لة كَيشةيةكى سياسيى نةتةوةيى كة ثةيوةنديدارة بة مافى 
ضارةنووس بؤ نةتةوةكةمانء هةر هةَلوَيستَيكى نةتةوةيى 
هةر  لةبةرامبةر  طشتى  راي  دروستكردنى  ثَيويستء 
بَيمافييةك كة دةرهةق بة ميللةتةكةمان دةكرَيت، وةرطرتنى 
شوَينةوارء  طةلَيك  حكومةتةوة،  لةاليةن  مؤَلةت  ثَيدانى 
لة  بؤية  لَيدةكةوَيتةوة،  سياسيى  ئابووريىء  طوشارى 
فةرمييةكان  اليةنة  كة  طةلةكةمانداية  باآلى  بةرذةوةنديى 

بيانوويان نةبَيت بؤ ئةوةى رَيطريى بكةن.
7. هةر سةرثَيضييةك، يان كارَيكى ئاذاوةطَيإء تاوانئامَيز، 
ياساى سزادانى بةركار بةسةردا جَيبةجَيدةكرَيت، بةآلم لةم 
دانراوة بؤ هةر كةسَيك كة  )مانطَيك( وةك سزا  ياسايةدا 

سةرثَيضيى ئةم ياساية بكات. 
دواى تَيثةإاندنى ياساكة لة ثةرلةمانى كوردستان، راي 
طشتيىء شةقام، ياساكة بة كؤتء بةند دةزانن لةبةرامبةر 
ضاالكييةكى  وةكو   خؤثيشاندانيش  رادةربإينء  ئازاديى 
كردةيى، شارستانىء مةدةنيى ئازاديى رادةربإين، دةكةوَيتة 
ئةم ضوارضَيوةيةوةء هةر لةم روانطةيةوة، بةإاستيى دةزانم 
كة سةرؤكى هةرَيم لةطةأل داخوازيىء خواستى كؤمةَلطاى 

مةدةنىء راي طشتى بَيت بؤ رةتكردنةوةى ياساكة. 

كاردؤ محةمةدلة ثةرلةمانةوة
ئةندامى ثةرلةمانى كوردستان

شاآلو مةحمود

نازم سائيغ

بةرزانى  )شَيخ  ياساناس  جوانةمةرطى  بنةماَلةى  بةناوى 
سؤَلة( وة سوثاسى يةك بة يةكى ئةو كةسء اليةنانة دةكةين، 
كة هةر لة مةراسيمى بة خاكسثاردنييةوة تا ضةند رؤذ دواى 
كةم  ئازاريان  خةمء  كردووين،  لةطةأل  بةشدارييان  ثرسةكةى 
لة هةمان كاتدا داوا دةكةين هيض كةسء اليةنَيكى  كردينةوةو 

بةإَيز جوانةمةرط نةكاتة مولكء اليةنطرى خؤى.
لةطةأل رَيزدا...

لة جياتى بنةماَلة
شَيخ جةبار شَيخ محةمةد سؤَلةيى



 )Demonstration چ��االک��ي 
مانگرتن(   Protest( يان  خؤپيشاندان(، 
س��ةدةي  سةرةتاکاني  لة  هةرچةندة 
بة  ئ��ةوروپ��ا،  ئةمريکاو  لة  بيستةوة 
ناإيکخراوةيي  خؤإسکييء  شَيوةيةکي 
سةريهةَلدا، بةآلم لة دواي جةنگي جيهانيي 
دووةمةوة، ياساو رَيساي تايبةت بة خؤي 
بؤ دروستکراء لة ساَلةکاني شةستةوة تا 
هةشتاکانيش، زؤر برةوي هةبوو، ئيدي لة 
رؤيشت  کزبووةنةوة  بةرةو  نةوةدةکاندا 
ساَلي  ل��ةدواي  )2000(ء  ساَلي  ت�����ا 
فراوانتر  ديکةي  ميتؤدَيکي  )2000(ةوة، 
بزووتنةوةي  ئةويش  کة  وةدةرک��ةوت، 
دادپةروةريي گةردووني بوو کة زياتر بؤ 
پرسة نَيونةتةوةييةکاني دنيا، ژمارةيةکي 
زؤرتر بةشدارييان تَيدا دةکرد، وةک ئةوةي 
ئةمريکاوة...   لةاليةن  عَيراق  لَيداني  دژي 

.Global justice movement
خؤپيشاندان، يان مانگرتن، ميتؤدَيکي 
پيشانداني  هؤکارَيکي  وات��اي  ئاکشنة، 
پةيامَيکة لة زؤرترين کةسةوة بؤ زؤرترين 

کةس.
مانگرتن،  يان  خؤپيشاندان،  مافي 
شوَينَيک  هةر  لة  ديموکراسييةء  مافَيکي 
وةک  ئةميش  ه��ةب��وو،  ديموکراسي 
پرؤسةيةکي ديموکراسي مامةَلةي لةگةَلدا 
دژة  ئاژاوةگَيإييء  وةک  نةک  دةکرَيت، 

دةسةآلت.
خؤپيشاندان، يان مانگرتن، مانيفَيستَيکي 
پَيية  تايبةتي  پةيامَيکي  کة  رَيکخراوةيية 
دةزگايةکي  ياخود  گشتيي،  راي  بؤ 
تايبةتء بؤي هةية بة نووسيني بةياننامة، 
بةرزکردنةوة،  دروش��م  هوتافکَيشان، 

تةنانةت بة بَيدةنگبوون بةإَيوةبچَيت.
بآ،  خاَلي  بؤ  ئةلف  خاَلي  لة  رَيپَيوان 
دياريکراوي  شوَينَيکي  لة  کؤبوونةوة 
س��ةرا،  ب���ةردةرک���ي  )وةک  گشتيدا 
ديکةي  شَيوازَيکي  پةرلةمان(،  ب��ةردةم 

خؤپيشاندانة.
نين،  ديموکراسي  کة  وآلتانةي  لةو 
خةَلک  دةس��ةآلت��ةوة  لةاليةن  لة  تةنيا 
نيشانداني  بؤ  شةقام  سةر  دةهَينرَيتة 
دروَينةي  دادپةروةريي  خؤيانء   هَيزي 
ترساندنء  خةَلک  بؤ  هةم  پةيامةکةيان، 
شَيوة  ئةو  گومإاکردن،  دوژمن  بؤ  هةم 
ئةگةر  بةکاردةهَينرَينء  خؤپيشاندانة 
خؤپيشاندان  ميللةت  ي��ان  گرووپَيک، 
بکات، بة ناچاريي بَيمؤَلةت دةإژَينة سةر 
ئاسن  ئاگرء  بة  دةسةآلتَيش  شةقامء 
خامؤشيان دةکات، وةک خؤپيشاندانةکاني 
-1981-1979( ساَلةکاني  کوردستاني 

1984( لة هةَلةبجةء قةآلدزآء سلَيمانيء 
عةرةبيء  بة  خوَيندن  دژي  هةولَير، 
کة چؤن  بةرپاکرا،  گوندةکان  راگواستني 
بةرپةرچدرايةوة لة اليةن رژَيمي ئةوساي 

بةعسةوة. 
کةواتة، هاوآلتي مافي خؤيةتي داواي 

دةسةآلتيش  بکاتء  مؤَلةتي خؤپيشاندان 
هاوآلتي،  مافةکاني  لة  پاريزگارَيک  وةک 
بةإَيوةبردني  بؤ  هةية  خؤي  ياساي 

خؤپيشاندان، يان مانگرتن.

ياساي خؤپيشاندان:
بةإَيوةبةري  شارةواني،  سةرؤکي 
پارَيزگار،  قايمقام،  شارةدآ،  شارؤچکة، 
بةإَيوةبةرَيتيي  يةکةي  بةرپرسي  يان 
بة  دةدات  م��ؤَل��ةت  ش��وَي��ن��گ��ةي��ةک، 
خؤپيشاندانء ئةو، بؤي نيية لةبةر ئامانجي 
خؤپيشاندانةکة، يان ناوةإؤکي پةيامةکةي 
بةَلکو  خؤپيشاندانةکة،  بة  نةدات  مؤَلةت 
بؤي هةية رةوتي رَيپَيوانةکة، يان شوَيني 
مافي  ب��ةآلم  بگؤإَيت،  خؤپيشاندانةکة 
نةداني مؤَلةتيشي هةية بة پَيي ياسا، بةآلم 
زؤربةي  کة  ياسايانةي  ئةو  ياسا؟  کام 
مرؤڤ  مافي  بؤ  ديموکراسييةکان  وآلتة 

چةسپاندوويانن.

چؤن داواي مؤَلةت دةکرَيت:
مؤَلةتي  تا  دةوَيت  )4(رؤژي  ماوةي 
پرسي  بؤ  ب��ةآلم  بدرَيت،  خؤپيشاندان 
کتوپإ، بة )24(کاتژمَير مؤَلةت وةرگيرَيت، 
ئامادة  خؤپيشاندان  ميتؤدةکاني  ئةگةر 
ئيمةيألء  يان  نامة،  رَيگةي  بة  بکرَيتء 
دةگةيةنرَيتة  داواک��اري��ي��ةک��ة  فاکس 
يان  شارةکة،  گشيي  پؤليسي  سةرؤکي 
يان  کةسَيکةوة،  بةناوي  شارةدَيکةء 
ريکخراوَيکةوه نامةکة واژو دةکرَيتء لة 
دةکرَيت،  پَيشکةش  ناوچةکةوة  پؤليسي 
يةکةي  بةإَيوةبةري  بة  دةيدات  ئةوَيش 
تَيدا  خاآلنةي  ئةم  بةإَيوةبةرَيتييةکةء 

روون دةکرَينةوة:
داواکاري  تةلةفؤني  ناويشانء  ناو،   -

مؤَلةتي خؤپيشاندان. 
خؤپيشاندان  پةيامي  يان  ئامانجي،   -

بةکورتي ) بؤ نموونة دژي بةرزبوونةوي 
کرَيي خانوء، کارةباء نةوت، يا فآلن ياساي 
پةرلةمان(، ئيتر پَيويست ناکات بةياننامةکة 
داوابکرَيت، يان ببينرَيت لة اليةن پؤليسةوة 

کة ئامانجةکانء داواکارييةکان چين.
لة  بةکارهَينان  ه��ؤک��ارةک��ان��ي   -
بَلندگؤ،  دروشم،  )ئاآل،  خؤپيشاندانةکةدا 

موزيک، ئؤتؤمبَيلي کةرنةڤاَلي... تاد(.
کؤتايي  دةستپَيکردنء  کاتي   -

خؤپَيشاندانةکة.
گشتييةکةو  کؤبوونةوة  شوَيني   -
رَيپَيوانةکة،  کؤتايي  دةستپَيکردنء  خاَلي 

نةخشةء رةوتي رَيگاوبانةکان.
- ژمارةي بةشداربووان )بؤ نموونة لة 

50 تا 100 کةس(.
بة  رَيپَيوانةکة،  رَيکردني  شَيوازي   -

پيادة، بة ئؤتؤمبَيل، بة پايسکيل، ... تاد.
- ئ���ةو ه���ؤک���اران���ةي ک��ة خ��ؤت 
باش  رَيکخستنء  بؤ  بةکاريدةهَيني 
خؤپيشاندانةکة،  رةوتي  بةإَيوةچووني 
وةک چاودَير، رَيکخةر بة پؤشاکء هَيماي 

تايبةتي... تاد.

ئةرکء خؤبةستنةوةي ياسايي 
لةکاتي خؤپيشانداندا:

يان  گرووپ،  خؤت،  خؤبةستنةوةي 
خؤپيشانداندا،  لةکاتي  مانيفَيستةکان 

پةيوةستة بةم خاآلنةي خوارةوة:
رَي��گ��اي ه��ات��وچ��ؤء م��ةي��دانء   -
کاتي  لة  نةبةسترَينء  چوارإَيگاکان 

رؤيشتندا رَيگاي ئؤتؤمبَيل نةگيرَيت.
- شوَينء رَيإةوي خؤپيشاندانةکة بة 
پاکوخاوَينى لة پاش خؤى بةجآ بهَيَلرَيت.

ئةوةندة  بَلندگؤکان  دةنگي  نابَيت   -
بةرزبن کة خةَلک بَيزاربکةن.

- نابَيت ياريي ئاگرينء تةقةي درؤينة 
بةکاربهَينرَين.

رَيکخستنء  بةرپرسي  )10%(ي  لة   -
ئاگادارييء باش بةإَيوةچووني دةکةوَيتة 
خؤپيشاندانةکةء  رَيکخةري  ئةستؤي 
ئةنجامي  پؤليس  پاسةوانء  تري  ئةوي 

دةدات.
- بةکارهَيناني ئةلکهولء جنَيوء قسةى 

بريندارکةر قةدةغةية.
- بةکارهَيناني داروبةردء زيانگةياندن 

بة موَلکي تاکةکةسيء گشتيي قةدةغةية.
دروشمي  نووسينء  بةکارهَيناني   -
جياوازء  نةتةوةي  رةگةزء  ئاينء  دژي 

بيروباوةإةکان قةدةغةن.
هةندَيك  پَيويستدا،  شوَيني  کاتء  لة 
بؤ  دةکرَيت  دةستنيشان  تايبةت  شوَيني 
ئةوةي رةوتي خؤپيشاندانةکان، بة چاکي 
جَيي  بگاتة  ئامانجةکةشيان  بةإَيوةبچنء 

مةبةست.
گرنگترين ياسا ئةوةية كة هةرکةسَيکي 
خؤي  خؤپيشاندانة،  لةو  بةشداربوو 
بةرپرسة لة هةَلسوکةوتء کرداري خؤي، 
بؤ نموونة يةکَيک شووشةي ئؤتؤمبَيلَيک 
دةشکَينَيت، خؤي بةرپرسيارة کة ياساي 
مافي گشتيي چؤن سزاي دةداء قةرةبووي 
رَيکخةري  ن��ةک  لَيدةسَينَيت،  داراي��ي 
خؤي  کةس  هةر  چونکة  خؤپيشاندانةکة، 
باجي رةفتارة نةشياوةکاني خؤي دةدات 
اليةن  لة  خاَلة  ئةم  پَيويستة  لهء  کاتةداء 
لة  هةر  خؤپيشاندانةکةوة  رَيکخةري 
سةرةتاي دةستپَيکردني چاالکييةکةيان بة 

هةموو ئةندامةکان رابگةيةنرَيت.
ئةمة رَيساي شاري الهاي هؤَلةنداية، 
بکرَيت  ئةوةي  پَيش  کوردستانيش  ئيتر 
بة دوبةي!، با سوودَيک لة الهاي، شاري 
ئاشتيء دادپةروةريي جيهان وةربگرَيت. 

خؤپيشاندان  وةرزي  ئةوروپان  لة 
بةسةرچوو، الي خؤشمان هةم نؤبةرةء 

هةم دانسقة.

كورد، لة بيَثالنيدا،
بةهَيزترين كارتى فشارى لة دةست دا

خؤپيشاندانء مافةکاني

لة  راب����ردووداء  ساَلى  ش��ةش  لة 
سةردةمى هةرسآ كابينةكةى عةالوىء 
لة  يةكَيك  هيض  ماليكيدا،  جةعفةرىء 
مةسةلة ضارةنووسسازو طةوهةرييةكانى 
ضارةسةرنةكران،  هةرَيم  ناوةندو  نَيوان 
ئةطةرضى لة سةرةتاى هةر كابينةيةكدا، 
يةك  هةر  هةبووةو  نةرميى  لة  جؤرَيك 
لةو سآ كةسة، وا خؤيان نمايشكردووة 
كة دةيانةوَيت داواكاريية سةرةكييةكانى 
كورد جَيبةجَي بكةن، بةآلم كات تَيثةإىء 
ناكؤكين،  مايةى  كة  خاآلى  ضةند  ئةو 
وةكو خؤيان مانةوةو زيرةكانة توانييان 

خؤيانى لَيبدزنةوة.
ئةو  ضارةسةرنةكردنى  فاكتةرى 
كَيشانةى كة كورد لة ثَيناوياندا رووبارَيك 
خوَينى بةخشيوة، هةرضييةك بَيت، ئةوا 
ئامادةسازيي  بَيبةرنامةيىء  بَيثالنىء 
ئةو طؤإانكاريية سياسييةى  بؤ  نةكردن 
ساَلى )2003(ى عَيراق، لة فاكتةرة هةرة 
دةرةك��ىء  هؤكارة  ثَيش  طرنطةكاننء 
كورد  ضونكة  دةك��ةون،  ناكوردييةكان 

مَيذووييدا  هةلة  ئةو  ئاست  لة  نةيتوانى 
بَيت كة بؤى رةخسا.

نةنطيىء الوازييةكى ئَيجطار طةورةية 
بؤ نةتةوةيةكى ضةندجار جينؤسايدكراو 
كةضى  زؤري��ن��ةوة،  نةتةوةى  لةاليةن 
ج��ؤرةدا،  لةم  بارودؤخَيكى  لة  ئةمإؤ 
بةهَيزترينء كاريطةرترين كارتى فشارى 
لة  نةبَيت  سةربةخؤيى  جيابوونةوةو 

نةتةوةى زؤرينةو سةر دةستة.
ئَيستادا  لة  كة   لةوةى  بةرثرسة  كآ 
نةضنة  عةرةبييةكان،  سياسيية  هَيزة 
سةرجةم  جَيبةجَيكردنى  ب��ارى  ذَي��ر 

داواكارييةكانى كوردةوة؟
سةركردايةتييةكى  ئةطةر  واية،  رام   
بةرنامةمان  بة  سةنطينء  سياسيى 
هةبواية، ئةوا دةبوو لة ئةمإؤدا عةرةبى 
عَيراق هةموو هةوَلَيكيان بؤ ئةوة بواية، 
وةك  كوردستان،  ثارضةيةى  ئةم  كة 
بةشَيك لة عَيراق بهَيَلنةوةو ئةوان كاريان 
بؤ رازيكردنى ئَيمة بكرداية، ئةمةش هةر 
بة قسة نةدةكرا، بةَلكو كاتَيك بة كردةوة 

واقيعَيكى سياسىء ئابوورىء كؤمةآليةتى 
لةم هةرَيمدا فةراهةم بكراية كة بَيئةوةى 
اليةنى  بكةين،  بؤ  بانطةشةى  خؤمان 
هةستيان  عَيراقة،  عةرةبى  كة  بةرامبةر 
بكرداية،  جيابوونةوةمان  مةترسى  بة 
نةك ئةوةى كة ئَيستا دةطوزةرَيت، ئَيمةى 
تا  ئةو ليست دةكةين  ئةم ليستء  كورد 
اليةنَيكى عَيراقى بدؤزينةوةء رازى بَيت 

بة داواكارييةكانمان.
دةستوورى  نووسينةوةى  كاتى  لة 
داوايةكى  جؤرة  عَيراقدا،  هةميشةيى 
مادةيةك  كة  بةوةى  هةبوو  شةرمنانة 
دواى  كورد  كة  دابنرَيت  دةستووردا  لة 
ضارةى  بإياردانى  مافى  ساَلَيك،  ضةند 
زؤر  ب���ةآلم  ه��ةب��َي��ت،  خؤنووسينى 
بةداخةوة، بة هؤى ئةوةى كة نةتوانرابوو 
ئامادةكاريى ثَيشوةختة بكةين بؤ ثَيشهاتة 
نةكردنةوةى  يةكاليى  سياسييةكانء 
كَيشة ناوخؤييةكانمان بةر لة ضةند ساَلَيك 
لة دةسةآلتخستنى بةعسييةكان، بؤية ئةم 
داواكارييةى كورد، نةك هةر رةتكرايةوة، 

بةَلكو كورد نةيتوانى ثَيداطريشى لةسةر 
بكاتء لة دةستووردا بيضةسثَينَيت، ئةطةر 
دةستووريى  مافَيكى  بواية،  رةمزيش  بؤ 
لةم جؤرةمان هةبواية، ئةوا لة قةيرانَيكى 
لة  ئَيستادا  لة  ئ��ةوةى  وةك  سياسى 
ئةو  بةهَيزو  كارتَيكى  دةبووة  ئاراداية، 
كاتةش سةنطء قورساييمان بة جؤرَيكى 

ديكة دةبوو.
جؤرة  لةو  مادةيةكى  جَيكردنةوةى 
نةدةبوو  زةح��م��ةت  دةس��ت��ووردا،  لة 
ئةطةر ئةمرى واقيع ئةوةى بخواستايةو 
طرفتة  كَيشةء  ب��ةآلم  بواية،  ثشتيوان 
سياسيية ناوخؤييةكان كة تا هةنووكةش 
بنةبإ نةكراون، ئةو هةلةيان لةباربردو تا 
ضةند نةوةيةكى ديكةش، دةبَيت باجةكةى 
ئةوة  طرةنتى  ناتوانَيت  كةس  بدةينء 
دووبارة  ديكة  جارَيكى  مَيذوو  كة  بدات 
لةو  زَيإينى  بيوَينةو  هةلَيكى  دةبَيتةوةو 

جؤرة، بؤ كورد دةإةخسَيت.

بؤضــــوون
nawxo.rozhnama@yahoo.com

دوو بةرةي دذ بةيةك، 

لة كوردستاندا
لةم  مرؤظةكان  ملمالنَيي 
دوو  لة  هةميشة  جيهانةدا، 
خؤي  جةمسةري سةرةكيدا 
جةمسةرَيك  بينيوةتةوة، 
ثابةند بة ئازاديىء دوور لةهةر 
ضةوساندنةوةو  لةكةيةكي 
دوور  ن���ادادث���ةروةري���ي، 
ستةمء  بنةمايةكي  لةهةر 
كوشتء  ت��ون��دوت��ي��ذي��يء 

كوشتار.
جةمسةري دووةم، ثابةند 
بيروإايةكي  بةهةر  دذ  تايبةتي،  بةرذةوةندييةكي  بةهةر 
خواستَيكي  لةهةر  دوور  ديموكراسييةكان،  بنةما  ئازادو 
مافةكاني  ثيادةكردني  طشتييء  بةرذةوةندييةكي  طةلء 
مرؤظايةتي،  ثيرؤزي  بةهايةكي  لةهةر  دوور  مرؤظ، 

دؤست بةهةر سةركوتكردنَيك لةناو كؤمةَلطةدا.
لةكوردستاندا،  جةمسةرة  دوو  ئةم  مَيذووي  ئَيستا 
ئازادو  بةرةي  مَيذووي  واتة  دووبارةبوونةوةداية،  لة 

ئازاديخوازء بةرةي ستةمء ضةوساندنةوة.
تازةثَيطةيشتوو،  ب��ةرةي��ةك��ي  ي��ةك��ةم،  ب���ةرةي 
تازةثَيطرتوو، تازة زمانطرتوو، بةآلم بةرةيةكي بةئيرادة، 
خةونء  بةديهَيناني  لةثَيناو  سةرسةخت  بةرةيةكي 
بةها  طَيإانةوةي  لةثَيناو  خوراوةكاندا،  مافة  خولياكاندا، 
كؤمةَلطةية  ئةم  تاكَيكي  هةر  بؤ  هاوآلتيبوون  جوانةكاني 
رادةربإين،  بةئازاديي  تينوو  بةرةيةك  جياوازيي،  بةبآ 
عاشق  ثاراستنيان،  طشتييةكانء  بةرذةوةنديية  بة  تينوو 
ضةوساندنةوةكان،  ستةمةكاني،  بةرثةرضدانةوةي  بة 
ثَيشَيلكاريية ياساييء ئيخالقييةكان، عاشق بةئايندةيةكي 

ثرشنطدارء سةربةستي دواإؤذي ئةم كؤمةَلطةية.
ثةرلةمانىء  ئؤثؤزسيؤني  بةرةيةكي  يةكةم،  بةرةي 
رَيكخراوةيي مةدةني ثابةند بة خزمةتطوزاريي شارستاني 
كؤمةآليةتي،  عةدالةتي  بة  عاشق  نيشتمان،  نةتةوةيي 
لةثَيناو  دةسةآلتدا  جومطةكاني  لةهةموو  بةإَيوةبردن 
دروستكردني دواإؤذَيكي ثإهيوا، ثإئومَيد بؤ سةرجةم 

ضينء توَيذةكاني كؤمةَلطة.
بة  ثابةند  دةسةآلتداري  بةرةيةكي  دووةم،  بةرةي 
لةهةر  دوور  حيزبييةكان،  رَيكخراوة  حيزبيىء  بإيارة 
بةرذةوةندييةكي طشتي، بَيمنةت لةهةر رةخنةو بؤضوونَيك، 

بَيمنةت بةهةر دواإؤذَيكي ئةم نةتةوةو نيشتمانة.
بةرةي  دوو  لةكوردستاندا  ئَيستا  ثَيناسةية،  دوو  ئةم 
روانطةي  لة  هةريةكةو  يةكترنء  دةستةويةخةي 

ئامانجةكاني خؤيةوة لة هةوألء تَيكؤشانداية.
سةركوتكردنء  شةإانطَيزييء  بةشَيوةي  يةكةم، 
نيشتمانيي،  نةتةوةييء  ساماني  سةروةتء  بةفيإؤداني 
طرتنء رفاندنء كوشتني رؤذنامةنووسانء رةخنةطرانء 
ناإةوا  ثةالماري  دةمبةستكردنء  ئازاد،  رووناكبيراني 
كةناَلة  طؤظارو  رؤذن��ام��ةو  ئ��ازادو  ميدياي  سةر  بؤ 
لةسةريان،  بَيبنةما  سكاآلي  تؤماركردني  ئازادةكانء 
سووتاندني خانووي بيرة ئازادةكان، سةيارةي ضاالكوانة 
مةدةنييةكانء دةستإَيذي طوللة لةماَلةكانيانء هةإةشةو 
ضاالكييةكانيان  كارو  بةردةواميي  لة  ضاوسوركردنةوة 
ئاسايشي  ئةمنء  كة  دةسةآلتَيك  ئازاديدا.  لةبةرةي 
ئازادو  ميدياي  لةدةمكوتكردني  نةتةوةيي  نيشتمانييء 
رووماَلكردني  دذايةتي  لة  دةبينَيتةوة،  ئازاددا  قةَلةمي 
دةسةآلتَيك  دةبينَيتةوة،  ثةرلةماندا  ضاالكييةكاني  كارو 
ال  شةخسييةكاني  حيزبييء  بةرذةوةنديية  ثاراستني  كة 
طرنطترو ثيرؤزترة لة بةرذةوةنديية طشتييةكاني وآلتء 
دةوَلةمةندكردني  بةرثرسانء  طيرفاني  قةبةكردني 
ثةراوَيزخستني  خؤيانء  مةحسوبةكاني  مةنسوبء 
كيميابارانء  ئةنفالكراوانء  شةهيدانء  كةسوكاري 
ئاييني  ثياواني  سياسييء  زيندانيياني  كةمئةندامانء 

نيشتمانثةروةر.
ئامادةية لةسةر )5(هةزاري ضاثي نوآ،  دةسةآلتَيك، 
شارَيكي  شارةوانيي  جَيطري  مةعنةويي  شةخسيةتي 
دادط��او  بة  ب��دات  هةَلةبجة  وةك��و  قوربانيي  خ��اوةن 
لَيكؤَلينةوةي لةطةَلدا بكةنء بيخةنة زيندانةوة، بةآلم ئامادة 
لةمليؤنان دؤالري نةوتي ئاوديوكراو  لَيكؤَلينةوة  نين كة 
لة  لَيكؤَلينةوة  دادطاو  بة  بدةن  قاضاخضييةكاني  بكةنء 

ثَيشَيلكاريية ئيدارييةكان بكرَيت لة وآلتدا.
دؤكيؤمَينتةكاني  بةَلطةو  لة  لَيكؤَلينةوة  ئامادةنين، 
بة  بةَلَيني  كة  بكةن  سروشتييةكان  سامانة  وةزي��ري 
ثةرلةماني كوردستان دا، ثوول بة ثوولء وةسأل بةوةسَلي 
بةَلَينةكةي  كةضي  بكاتةوة،  روون  ثةرلةمان  بؤ  داهات 
)سةردةشت  لَيكؤَلينةوةكةي  ليذنةي  بةدةردي  ئةميش 
عوسمان( بةجوانة مةرط بوو، ئةم رةفتارانةي دةسةآلت 
هةنطاوةكاني  ئؤثؤزسيؤن  بةرةي  كة  ك��ردووة  وايان 
طورجترو هةوَلةكاني ضإتربكاتةوة لةثَيناو بةياساييكردني 
خوَينَيكي  بةخشيني  دةسةآلتء  جومطةكاني  سةرجةم 
تازة بةطياني عةدالةتء دادثةروةريدا، بةطياني مافةكاني 
ئازاديي  بةطياني  ديموكراسيدا،  سيستمي  م��رؤظء 
رادةربإينء ميدياي ئازادو بيري ئازاددا، بةطياني تةباييء 
شةوةزةنطي  بة  دإدان  بؤ  يةكئامانجيدا،  يةكهةَلوَيستىء 
ئابَلوقةي  سةركوتكردنء  ثرؤسةي  نادادثةروةرييء 
تا  ئازادةكان،  بيرة  كؤيلةكردني  بةندو  كؤتء  ئازاديىء 
دةطةينة ئةو هةوارةي لة لوتكةي دَلنياييدايةو ضاوةإواني 

كاروانةكةمانة.

سةيفةدين مةنمي
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دوا سـةفـةر
نةهرؤ ساَلح دةلؤ

دةَلَين؛ طةر بتةوَى لةبارةى رؤشنبيريى ميللةتَى بزانى، دةبَيت لة هونةرةكةيةوة دةست ثَي بكةيت، 
ئَيمةى ميللةتى كورديش خؤمانء نيشتمانةكةمان وةك جةستةيةكى لةت لةت كراوء بآلوء ثةرتةوازة 

خؤمان بة خاوةنى هونةرو كةلتوور دةزانين، كة ساَلةهاية نةوةكانمان شانازيى ثَيوة دةكةن. 
فةلسةفةى هونةر لةوةداية، كة جوانيىء هةست تَييدا نةمرةو هونةرمةندةكانيشى تةنيا جةستةيان 
ثير دةبَيتء لةناودةضَيت، بةآلم طشت هةستةوةرةكانى، بةخششء بةرهةمةكانى بؤ هةتا هةتاية بة 

نةمريى دةمَينَيتةوة. 
بةإَيزةكانم ئةم سةرةتايةمان بة دةقاو دةق بة باآلى مةزنيىء نةمريى حةمة جةزاى ثَيشمةرطةو 
نيشتمانةماندا  ئةم  دَلى هةزارةها خةَلكانى ستةمديدةى  لة  هونةرمةند، حةمة جةزاى خؤشةويست 

دةبإَي، لةبةردةم ميحرابى ئةم مرؤظة نةمرةدا دةوةستينء ثَيى دةَلَيين:
جيهان وةرن تةماشاكةن

خةرمانى خةممان وة باكةن
ثةترؤى زامان هةَلبةنةوة

لة قووآليى برينمان ضراوطَيك هةَلكةنةوة
كؤيكةنةوة ئةم خةمانة 

ئاخؤ دةردمان ضةن طرانة؟ 
حةمة جةزا، لة شارَيكى بةرط رةشى رةنط ئةرخةوانيدا طؤرانيى بؤ طوآلَلة سوورةى ناو درزى 

ديوارة رووخاوةكانى هةَلةبجةو طوندةكانى كوردستانء منداآلنى بَى باوك دةوت. 
هؤنراوةى طؤرانييةكان وشةكان، ثيتةكان، هةموو دةستإَيذى طوللةى دةستى ثَيشمةرطة بوو بؤ 
سةرسنطى دوذمنان، ئةو كات كة هَيشتا الوَيكى خوَينطةرمى مَيردمنداأل بوو هةر خؤى بة تةنيا لةطةأل 
)بووكى  بؤ  الوانةوة  مةقامء  لة  بَلَيسةء  لة  ثإ  طإكانَيك  عود خؤيىء  ئامَيرَيكى  ذَيكانى  لةرينةوةى 
ئازاديى( دايكى شةهيد، ثَيشمةرطة، كؤتء ثَيوةنديى زيندان هةورَيك بوو ثإ بوو لة بارانء سةدايةك 
ثإ لة ضريكةو هةنسكَيك ثإ لة طريانء هاوارَيك بَى كؤتايى بةهارَيك ثإ لة طوآلَلة سوورةء ثايزَيك 
خؤشةويستى  هونةرمةندء  جةزاى  حةمة  بؤ  ناسنامة  تَيكؤشان،  لة  ثإ  تةمةنَيك  زةردو  طةآلى  لة 
ناو هةمووان هونةرمةندَيكى قسةخؤشء دةم بة ثَيكةنين بوو لةناو دةرياى طؤرانىء مةقامداء لة 
دَيإَيكى  دةبينى، هةر  لة دألء دةروونى خةَلكى هةذارو زةحمةتكَيشدا خؤى  هؤنراوةى شاعيرانء 
لة شيعرو هةر هةناسةيةك لة طؤرانى ضإينء هةر بزةيةك لةسةر لَيوانييةوة دةبووة ضةثكة طوَلى 
بةرؤكى عاشقانى طؤرانى رةسةنى كوردى، هةموو كوردَيك لة هةر شوَينَيكى ئةم دنييايية بة تاسةوة 
طوَييان بؤ دةنطة خؤشةكةى حةمة جةزا دةطرت، هةموو طؤرانييةكانى هةستء سؤزى عاشقانء 
ئةو  طوَلةباخ،  بةإةزاو  مَيخةكء  طوَلة  بةرامةى  بؤنء  كوردةواريى  كؤمةَلى  بارى  رةنطدانةوةى 

زيندووة لةناو دألء دةروونى عاشقاندا. 
بة داخَيكى زؤرةوة، لة تةمةنَيكى ثايزة وةختى خةزاندا زووبةزوو هةَلوةرىء نةخؤشى زاَلمء 
دار  بينينى  ثةرؤشى  بة  ئاواتةوة  هيواو  ئازارو  كؤمةَلَى  بة  مانطَيك  ضةند  طيانىء  بةربووة  ستةم 
ئةرخةوانى سةيوانء دار بةإووةكانء ثيرةمةطروونء كَيوةكانى قةرةداغةوة، بة كؤمةَلَيك هيواو 
ئاواتى طةورة لةناو نوَينى نةخؤشيى شَيرثةنجةدا وةك ضرايةكى ناو تاريكيىء نوتةكى شةوةزةنطى 
دَلى شارةكةى سلَيمانى وردة وردة ئاوابوو، تا بة يةكجاريى لة كاتذمَير )1:50( خولةكى بةرةبةيانى 
هاوإَييانيدا  كةسوكارو  كوإء  خَيزانء  فرمَيسكى  هةنسكء  ناو  لة  خؤيدا  ماَلةكةى  لة   2010/10/1
بؤ هةتا هةتاية ضاوة طةشةكانى لَيكناء رؤحى طةورةو ناسكى ئاسمانى طةورةو داهَينانى هونةرى 
طؤرانيى كوردييدا بؤ هةتا هةتاية لَيى ئاوا كردينء ئةو شةوةمان وةك دَلى دايك، وةك شةوَيكى بَي 
ئةمنةسوورةكةى سلَيمانىء  زيندانى  ثَيشمةرطةو شةوى  بَيدةنط، وةك شةوَيكى  ماتء  تروسكةو 
مةَلكةنديى  ضوارباخء  سابونكةرانء  جولةكانء  دةرطةزَينء  كانَيسكانء  تاريكةكانى  كؤآلنة  وةك 

تاريك تاريك بوو...

info.rozhnama@gmail.com
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