
رؤذنامة

ه��ةرَي��م��ي ك��وردس��ت��ان ن��وَي��ت��ري��ن ت��ؤإي 
ثةيوةنديكردني لة اليةن بةغداوة بؤ دابيندةكرَيت، 
بَيبةرامبةر  بةرامبةردا  لة  بةكاريبَينَيتء  بَيئةوةي 

دةدرَيتة كؤمثانيايةكي ئةهليي.
بودجةي  لةسةر  كة  تيشكيي  كَيبَلى  ت��ؤإي 
ثارَيزطاكةي  سَي  بؤ  عَيراق  طةياندني  وةزارةتي 
هةرَيم دانراوة، تواناي طواستنةوةي دةنطء رةنطء 
ناردنى داتاو زانياريىء هَيَلى ئينتةرنَيتء تةلةفؤنيش 

كؤمثانياي  حكومةت  لةبري  بةآلم  لةخؤدةطرَيت، 
بةكاريدةهَينَيت،  ثةيوةنديكردن  بؤ  )ئاى.كيو( 
لةنَيوان  رةسميي  رَيككةوتنَيكي  هيض  بَيئةوةي 

حكومةتء ئةو كؤمثانيايةدا هةبَيت.
لة  تيشكى  كَيبَلى  بةشى  سةرثةرشتيارى 
وتى:  سلَيمانى،  طةياندنى  ثؤستةو  بةإَيوةبةرَيتى 
وةرطرتووة  رةزامةندييان  )ئاى.كيو(  كؤمثانياى 
لَي  ثارةيةكمان  هيض  بةكاربهَيننء  )كؤإ(  دوو  كة 

وةرنةطرتوون. 
وردةكاريي زياتر لة ل)4(داية.

رؤذنامة
لة  ط��ؤإان،  بزووتنةوةى  وتةبَيذى 
ضاوثَيكةوتنَيكى »رؤذنامة«دا، روونكردنةوة 
فراكسيؤنةكةيان  هةَلوَيستى  لةسةر 
ثَيشهاتة سياسيةكان  بة  دةدات سةبارةت 

لةهةرَيمء عَيراقدا.
ئ���ام���اذةى ب���ةوةك���رد: م��ان��ةوةى 
كؤبوونةوةى  لة  ثةرلةمانتارةكانيان 
ئةنجومةنى نوَينةران، لةثَيناو بةرذةوةنديى 

كورددا بووة.

محةمةد تؤفيق، وتيشى: »بة ئالييةتَيكى 
حكومةتى  لة  دةكةين  بةشداريى  جياواز 

ئايندةى عَيراق«.  
طةإانةوةيان  بؤ  هةوَلةكان  لةبارةى 
فراكسيؤنة كوردستانييةكان،  ئيئتيالفى  بؤ 
»هةوَلةكان  دةَلَيت:  ط��ؤإان،  وتةبَيذى 
ض��ارةس��ةرى  بةَلَينى  ب���ةردةوام���نء 
هةرَيم  دةس��ةآلت��ى  ل��ة  كَيشةكانمان 

وةرطرتووة«. 
ضاوثَيكةوتنةكة لة ل)6(دا بآلوكراوةتةوة.

دلَير عةبدولخالق

كؤمةَلى ئيسالميى بة مافى خؤى 
دةزانَيت لةناو ئيئتيالفى فراكسيؤنة 
وةزارةتة  داواى  كوردستانييةكة 
ئةندامَيكى  بكاتء  سيادييةكة 
دةَل��َي��ت:  يةكطرتووش  ش��ان��دى 

بؤية  نابن،  رازى  يةكَيتى  »ثارتىء 
وةزارةتَيكى خزمةتطوزاريى  داواى 

دةكةين«.
دانيشتنى  تائَيستا  هةرضةندة 
اليةنةكانى ناو ئيئتيالفى فراكسيؤنة 
يةكَيتىء  ثارتىء  كوردستانييةكان؛ 
بؤ  ئيسالميى  كؤمةَلى  ء  يةكطرتوو 

حكومةتى  ثؤستةكانى  وةرطرتنى 
نورى  بإيارة  كة  عَيراق،  داهاتووى 
نيشتمانيى  هاوثةيمانى  لة  ماليكى 
بةآلم  نةكراوة،  ساز  ثَيكيبهَينَيت، 
يةكطرتوو ء كؤمةأل خواستى خؤيان 
وةزارييةكان  ثؤستة  وةرطرتنى  لة 

بؤ »رؤذنامة« ئاشكرا دةكةن. 

ئةندامى  ئةمين،  محةمةد  دارا 
ئيسالميى  ك��ؤم��ةَل��ى  ش��ان��دى 
ل���ة ئ��ي��ئ��ت��ي��الف��ى ف��راك��س��ي��ؤن��ة 
رؤذنامةى  بة  كوردستانييةكان 
خؤمانى  مافى  بة  »ئَيمة  راطةياند: 
دةزانين، وةك شةريك لة ئيئتيالفةكة 
بريكارء  وةزي��رء  ثؤستى  داواى 

بة  بكةين،  طشتيى  بةإَيوةبةرى 
سةرؤكى  ثؤستةكانى  كة  تايبةت 
كؤمارء جَيطرى سةرؤك وةزيرانء 
يةكَيتى بووة،  ثارتىء  بؤ  ثةرلةمان 
ئةو وةزارةتة سيادييةى بإيارة بؤ 

كوردبَيت، بدرَيت بة ئَيمة«.
بؤ ل...2

ضؤن ضاكسازيى 
لة ثةرلةمان بكرَيت؟
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هةفتانة كؤمثانياى وشة دةريدةكات
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فؤتؤ: سةنطةر سلَيمانى؛ هاوآلتييان ئيمزا بؤ رةتكردنةوةي ياساي رَيكخستني خؤثيشاندان دةكةن 

طةنجان بة دواى 
قةرزدا دةطةإَين

)81( مليار لة بودجةى 
وةبةرهَينانى  كةركوك 

خةرجنةكراوة 

لَيبووردنةكةى سةرؤكى 
هةرَيم رَيكخراوةكانى 

ذنان تووإة دةكات

دةسةآلتداران 
ثاشةكشَييةكى ديكةيان 

بة كورد كرد 
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هةزاران ئيمزا لة دذى ياساى خؤثيشاندان كؤكراوةتةوة

ضةندين ثةرلةمانتار ثةشيمان دةبنةوة

حكومةت ثرؤذةيةكي يةك مليؤن دؤالريي 
بيَبةرامبةر دةداتة كؤمثانيايةكي ئةهليي

وتةبَيذى بزووتنةوةى طؤأان 
هةلَوَيستةكانيان رووندةكاتةوة

ثارتى بة رةواى نازانَيت كؤمةألء يةكطرتوو وةزارةت وةربطرن

رؤذنامة

رَيكخستنى  ياساى  رةتكردنةوةى  بؤ  ئيمزا  هةزاران 
خؤثيشاندان كؤكراوةتةوةء ذمارةيةك لة ثةرلةمانتارانى 
ئةو  بؤ  دةنطيان  ل��ةوةى  ثةشيمانن  كوردستانيش 
ثةرلةمانتارَيكيش  ضةند  هاوكات،  داوة،  ثرؤذةياساية 

بةهؤى ثةرضةكردارةوة دةنطيان بةثرؤذةكة داوة.
ليستى  ثةرلةمانتارى  سؤفى،  سةعيد  دان��ا  د. 
ئةو  لةسةرةتاوة  هةر  وت:  رؤذنامةى  بة  كوردستانيى 
ياساية كؤدةنطيى لةسةر نةبوو، بةآلم بةهؤى جؤرَيك لة 

دياريكراوى  فراكسيؤنَيكى  بة  بةرامبةر  ثةرضةكردارةوة 
ثةرلةمان، هةندَيك ثةرلةمانتار بة ويستى خؤيان دةنطيان 
نةدا، بةَلكو لةسةر ئةو ثةرضةكردارة دةنطيان دا، ئةمةش 

بَيطومان لةئَيستادا ثةشيمانيى بؤ بةجَيهَيشتوون.
ليستى  ثةرلةمانتارانةى  لةو  بووة  يةكَيك  كة  دانا،  د. 
ن��ةداوة،  ثرؤذةياساكة  بة  دةنطى  كة  كوردستانيي 
رَيكخستنى  ياساى  ه��ةرَي��م،  سةرؤكى  داوادةك���ات 

خؤثيشاندان بنَيرَيتةوة بؤ ثةرلةمان.
ليستى  ئةندامى  سابير،  رةفيق  د.  بارةيةوة  لةم  هةر 
ئةندام  كؤمةَلَيك  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  كوردستانيى 

طةيشتنء  هاوآلتييان  داواكارييةكاني  لة  ثةرلةمان 
ئةوانةى دةنطيان  نةدا، بةآلم  ياساكة  دةنطيان بؤ ثرؤذة 
بؤضي  كة  بدةنةوه،  ثرسيارة  ئةم  وةآلمي  دةبَيت  داوة، 

دةنطيان بة ياساكة دا؟
كةمثةينى  ئةندامى  خةليلزاد،  ئاكؤ  ديكةوة،  لةاليةكى 
بؤ رؤذنامة وتى:  لَيدوانَيكدا  لة  ئيمزاى مةكة(،  )سةرؤك 
لة شارى سلَيمانى  )4( هةزار هاوآلتى  نزيكةى  »تائَيستا 
رةتكردنةوةو  ياداشتى  لةسةر  ك��ردووة   ئيمزايان 

واذؤنةكردنى ياساكة لةاليةن سةرؤكى هةرَيمةوة.
خؤثيشاندان  ثرؤذةياساى  هةفتةية  دوو  هةرضةندة 

لة ثةرلةمان ثةسةند كراوة، بةآلم تائَيستا نةنَيردراوة بؤ 
سةرؤكى هةرَيم، بةوثَييةى داإشتنةوةى زمانةوانيى بؤ 

نةكراوة.
روانطةيةوة  لةو  خؤثيشاندان  ياساى  رةتكردنةوةى 
لة  مةدةنيى  ياسايىء  مافى  بإطةيدا  هةندَيك  لة  كة 
شارةزايانةوة  لةاليةن  ياساكة  دةسةنَيتةوةء  هاوآلتييان 
ئازادييةكان  كؤتءبةندكردنى  بؤ  تر  ثرؤسةيةكى  بة 

لةقةَلةم دةدرَيت.

وردةكاريي لةوبارةيةوة لة الثةِرةكانى )6و7(داية.

دؤسية



راثؤرتى: سيروان رةشيد

ئةطةرضى دةستثَيشخةرييةكةى 
سةرؤكى هةرَيمى كوردستان، 

طرَيكوَيرةى قةيرانة سياسييةكةى 
عَيراقى كردةوة، بةآلم شةقامى كوردى 

بَيئومَيدة بةرامبةر ثَيطةى كورد 
لةحوكمإانيى نوَيى عَيراقدا.

ل��ةض��وارض��َي��وةى   )11/11( رؤذى 
ليستة  ب��ارزان��ي��دا،  دةستثَيشخةرييةكةى 
براوةكان رَيككةوتن كة حكومةتى )شةراكةتى 
هةموو  بةوثَييةش  ثَيكبهَيننء  نيشتمانيى( 
لةحكومةتء  دةب��ن  ه��اوب��ةش  اليةنةكان 
اليةنَيك  هيض  عَيراقداء  سياسيى  ثرؤسةى 
حكومةت  بةرهةَلستكارى  نةيارو  رواَلةت  بة 

نابَيت.
سآ  رَيككةوتنةكةدا،  لةضوارضَيوةى 
كوردو  ثَيكهاتةكانى  بةسةر  سةرؤكايةتييةكة 
بإياريشدراوة،  دابةشكراونء  سوننة  شيعةو 
لةثاأل ئةو سآ ثؤستة طرنطةدا، ئةنجومةنَيكيش 
سياسةتة  بؤ  نيشتمانيى  )ئةنجومةنى  بةناوى 
ئةياد  سةرؤكايةتيى  بة  باآلكان(،  ستراتيذيية 
مانطَيكدا  لةماوةى  ثَيكبهَينرَيتء  ع��ةالوى 
لةثةرلةمان ياسايةكى بؤ دةربكرَيت كة بةثَيى 
)20(ئةندام  لة  ئةنجومةنةكة  زانيارييةكان، 
سةرؤكى  ئةنجومةنةكة،  )سةرؤكى  ثَيكدَيت: 
وةزي��رانء  س��ةرؤك  جَيطرةكانىء  كؤمارو 
جَيطرةكانىء سةرؤكى ثةرلةمانء جَيطرةكانىء 
)5(وةزيرى وةزارةتة سيادييةكانء سةرؤكى 
ق��ةزاى  دةزط��اى  س��ةرؤك��ى  ه��ةرَي��مء 
عَيراقى(ء بإيارةكانيشى ئيلزامى دةبن بةسةر 
فةالح  لَيدوانى  بةثَيى  هةروةها  حكومةتةوة. 
نةقيب ثةرلةمانتارى ليستى عَيراقيية، عةالوى 
دةسةاَلتى دامةزراندنى )110( راوَيذكارى لةو 

ئةنجومةنةدا دةبَيت. 
كة  دةك��ةن  بؤئةوة  ئاماذة  ض��اودَي��ران، 
ئةنجومةنةكة )حكومةتى بضووككراوة( دةبَيتء 
ماليكىء  لةتاكإةويى  بةرطرتنة  لَيى  مةبةست 

كةمكردنةوةى دةسةآلتةكانيةتى.

كورد، ثاشةكشةى كرد
هةرضةندة هَيشتا نازانرَيت كة رَيككةوتنى 
تاَلةبانىء بارزانى لةطةأل اليةنة عَيراقييةكان بؤ 
ناوةإؤكى  ضييةو  لةعَيراقدا  تازة  حوكمإانيى 
بةآلم  رانةطةيةنراوة،  بةخةَلك  رَيككةوتنةكة 
رووخسارى ئةو رَيككةوتنة وا دةخوَينرَيتةوة 
دةس��ةآلت��ى  ب���وارى  ل��ة  ك��ورد  ثَيطةى  ك��ة 
لةثاشةكشةدايةو  جَيبةجَيكردندا  تةشريعىء 
لةم  ثؤستدا  بةدةستهَينانى  لةثَيناوى  كورد 

روانةوة ثاشةكشةى كردووة.

* لة رووى دةسةآلتى 
تةشريعى: 

دةزطاى  عَيراق،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
لةم خولةيدا  لةعَيراقداء  ياسادانانء تةشريعة 
كورد، جطة لةوةى قورسايى لةإووى رَيذةوة 
 )%17-%21( ثَيشوو  بةخولى  ب��ةراورد  بة 
دةستةى  هةيةء  )57(ك��ورس��ى  داب��ةزي��وةو 
ثةرلةمانيش،  خولةى  ئةم  بةرَيوةبةراني 
كةسانَيكن كة هاوسؤزنين لةطةأل بةرذةوةنديية 

دذ  بةخةَلكانى  ك��وردو  نةتةوةييةكانى 
بةخواستةكانى كورد لةقةَلةم دراون.

ثةرلةمان،  سةرؤكى  نوجةيفى،  ئوسامة   
دذ  شؤظَينييةكانى  لةعةرةبة  بةيةكَيك 
دةدرَي��تء  لةقةَلةم  ك��ورد  بةخواستةكانى 
هاوثةيمانيى  ليستى  ئَيستا،  لة  بةر  دووساأل 
كوردستانى داواى لَيسةندنةوةى متمانةى كرد 
لة كارى ثةرلةمانتاريى. لةئَيستاشدا ليستةكةى 

نوجةيفى خاوةنى )93(ثةرلةمانتارة.
خولى  ثةرلةمانتارى  ئةحمةد،  ثشتيوان   
ماوةى  كة  نوَينةران  ئةنجومةنى  ثَيشووى 
لةطةَل  كاركردنى  ئةزموونى  ض��وارس��اَل 
نوجةيفيدا هةبووة،  وتى: »بةبوونى نوجةيفى 
طةإانةوةى  ثةرلةماندا،  سةرؤكايةتيى  لة 

كةركوك بؤسةر هةرَيم خةونة«.
مةزهةب(،  )شيعة  سوهةيل  قوسةى    
ئةنجومةنى  س��ةرؤك��ى  يةكةمى  جَيطرى 
سةدريية،  تةيارى  طرووثى  لة  كة  نوَينةرانة 
تةمووزى  )22(ى  تةجةموعى  لة  طرووثةكةى 
)2008(، لةطةأل كؤمةَلَيك ثةرلةمانتارى ديكةى 
ياساى  هةموارى  يةكيانطرتةوةو  سوننة 
دواخستنى  ك��وردو  لةزيانى  هةَلبذاردنيان 
كةركوك  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى 

تَيثةراند. 
ثؤستة  لةو  كةسايةتييانة  ئةو  دانانى 
كورد  نوَينةرانى  دةنطثَيدانى  هةستيارانةداء 
ثَييان، بةبآ ئةوةى هيض ظيتؤو تةحةفوزَيكيان 
لةسةريان هةبَيت، بةالى زؤرَيك لةضاودَيرانء 
جَيطاى  ك���وردةوة،  سياسيي  رةخنةطرانى 

سةرسوإمانة!

* لة رووى دةسةآلتى 
جَيبةجَيكردنةوة:

بةراورد  بة  بوارةشدا  لةم  كورد  ثَيطةى 
لةثاشةكشةية،  روو  راب��ردوو،  ب��ةدةورةى 
لةإووى  كؤمار  سةرؤك  ثؤستى  ئةطةرضى 
دَلخؤشيية،  جَيطةى  كورد  بؤ  سايكؤلؤذيةوة 
بةآلم  بَيت،  عَيراق  سةرؤكى  كوردَيك  كة 
لةإووى سوودطةياندنى ئةوثؤستة بة كوردو 
هيض  هةرَيم،  سياسييةكانى  بةرذةوةنديية 
رةمزييةو  ثؤستَيكى  تةنيا  نييةو  سوودَيكى 
نيية،  تةنفيزيى  دةسةآلتى  كؤمار  س��ةرؤك 
سةرؤكايةتيى  دةستةى  ئةمجارة  بةوثَييةى 
دابإَينراوة  سةرؤك  ثؤستى  نامَينَيتء  كؤمار 
ضاوثَيكةوتنَيكى  لة  تاَلةبانى  لةدةسةآلت، 
مانطة  ئةم  سةرةتاى  كة  )ط��وآلن(دا  طؤظارى 
دةسةآلتى  »ئةمجارة،  وت��ى:  بآلوكرايةوة، 

ظيتؤكردنى ياساكانى ثةرلةمانم نامَينَيت«.
لةخولى  حكومةتيشدا،  كابينةى  لةناو 
ثَيشوودا كورد ثؤستى جَيطرى يةكةمى سةرؤك 
وةزيران، وةزارةتةكانى دةرةوة، ثيشةسازيى، 
داد،  ذينطة،  ئاو،  سةرضاوةكانى  شارةوانى، 
بريكارى  )11(ثؤستى  دةوَل��ةتء  وةزيرَيكى 
سةرؤكى  سوثا،  ئةركانى  سةرؤكى  وةزير، 
ئةندامى  س��ةرؤكء  موخابةرات،  جيهازى 
بااَلى لة ضةندين هةيئةى سةربةخؤو باَليؤزى 
هةبوو، بةآلم بةوثَييةى كة ئةمجارة، حكومةتى 
هةموو  ثَيكدةهَينرَيتء  نيشتمانى(  )هاوبةشى 
اليةنةكان بةشدارييان ثَيدةكرَيت، ثؤستةكانى 
وةرطرتنةوةى  دةدةنء  لةكورتى  ك��ورد 
وةزيرانء  جَيطرى سةرؤك  ثؤستى  هةردوو 

ئاسان  بؤكورد  ثَيكةوة  سياديى  وةزارةتَيكى 
سوثاو  ئةركانى  سةرؤكى  ثؤستى  نييةء 
جيهازى موخابةراتيش لةكورد دةسةنرَيتةوة. 
حوكمإانيية  لةو  زةرةرمةند  تاكة  بةوثَييةش 
شيعةكان  ضونكة  ك��وردة،  عَيراق،  تازةيةى 
مسؤطةركردووةتةوةو  تةنفيزييان  دةسةآلتى 
ئ��ةوةى  س��ةرب��ارى  عَيراقييةش  ليستى 
بةدةستةوةية، بةشَيك  دةسةآلتى تةشريعيان 
كة  وةرطرتووة  تةنفيزيشيان  دةسةآلتى  لة 
بؤ سياسةتة  نيشتمانى  )ئةنجومةنى  لة  خؤى 

ستراتيذيية باآلكان( دةبينَيتةوة.
بة  سوننة،  شيعةو  براوةكانى  ليستة 
بارزانى،  دةستثَيشخةرييةكةى  ثاَلثشتيكردنى 
دةستبةردارى  تا  رووطيركرد  ك��وردي��ان 
كة  بَيت  )19(خاَلييةكةى  كارنامة  م��ةرجء 
ثَيشتر وةك كارنامةو مةرجى كورد لةبارةى 
نانى حكومةت خستبووية بةردةم اليةنة  ثَيكهيََ
عَيراقييةكانء لةخاَلى كؤتايى ئةوكارنامة )19(

كورد  »ئةطةر  ئةوةكراوة،  باسى  خاَلييةشدا، 
حكومةت  كشايةوة،  تةنفيزيى  لةدةسةآلتى 

بةهةَلوةشاوة حساب بكرَيت«.

ئايا سةركردايةتيى  كة  نازانرَيت  ئَيستا  تا 
اليةنة  ئةجَيندايةكى  هيض  بة  درك��ى  ك��ورد 
لةثاأل  دةيةويست  كة  كردووة،  عَيراقييةكان 
كارنامة  بارزانيدا،  بةموبادةرةكةى  بايةخدان 

)19(خاَلييةكةى ثشتطوَيبخرَيت!
بةرامبةر  هيواية  بَي  ك��وردى،  شةقامى 
عَيراقداء  تازةى  لةحوكمإانيى  كورد  ثَيطةى 
نوَينةرانى  ثَييانواية،  لةهاوآلتييان  هةندَيك 

كورد، هيض زةمانةتَيكيان مسؤطةرنةكردووة. 
رؤذنامةنووس  حةمةكةريم،  سامان 
»دةس��ةآلت��داران،  وت��ى:  سلَيمانى،  لةشارى 
باجيان  ثؤستدا،  بةدةستهَينانى  لةثَيناوى 
بةمافةكانى كوردداء هيض زةمانةتَيك مسؤطةر 

نةكراوة«.

ميكانيزمى دابةشكردنى 
ثؤستةكان

بةثَيى زانيارييةكان، دابةشكردنى ثؤستةكان 
)3( هةرليستَيك  دةبَيتء  خاأل  بنةماى  لةسةر 

خاأل  يةك  وةك  هةبَيت  ثةرلةمانى  كورسى 

ريئاسييةكانى  ثؤستة  دةكرَيتء  بؤ  حسابى 
ثةرلةمانء  وةزيرانء  كؤمارو  سةرؤكايةتيى 
)5(خاأل  بة  ثَيويستيان  سياسى  ئةنجومةنى 
كؤمارو  سةرؤكى  جَيطرانى  ثؤستى  هةيةء 
وةزارةت��ى  )4(خ��األء  ثةرلةمان  وةزي��رانء 
خزمةتطوزاريى  وةزارةتى  )3(خاألء  سياديى 

ثَيويستى بة )2(خاأل هةية.
ئايا سآ  نيية كة  هةرضةندة هَيشتا روون 
حكومةت  ثَيكهَينةرى  سةرةكييةكةى  ليستة 
)دةوَلةتى ياساو عَيراقييةو ئيئتيالفى فراكسيؤنة 
)ثؤستة  دابةشكردنى  كوردستانييةكان( 
سيستمى  لةضوارضَيوةى  ريئاسييةكانيان( 
دابةشكارى خاأل حسابكردووة، يان لةدةرةوةى 
ئةو بنةمايةية كة ئةطةر خستبَيتيانة دةرةوةى 
ئةو بنةماية، لةزةرةرى ئةو ليستة بضووكانةية 
ثةرلةمانين،  كورسي  كةمترين  خاوةنى  كة 

بةوثَييةش كةمتر ثؤستيان بةردةكةوَيت.
يةكَيتييةوة،  بةنيسبةت  ثَيدةضَيت،  بةآلم 
مةسةلةى ثؤستى سةرؤك كؤمار لةدةرةوةى 
)14( ه��ةَل��ب��ذاردنء  ئيستيحقاقى  بنةماي 

حسابى  نيوةكةى(  خ��األء  )سآ  كورسىء 
كؤمار  سةرؤك  ثؤستى  بةوثَييةى  بؤبكات، 
بةثَيى  كة  هةرَيمة،  ثؤستى سةرؤكى  هاوتاى 
دياريكراوة.  وا  ستراتيذيى  رَيككةوتنى 
بةوثَييةش ئةطةر ثارتيش رازى بوو، ثؤستى 
جيا  مةسةلةيةكى  وةك  كؤمار  س��ةرؤك 
مافى  يةكَيتيش  ئةوكاتة  بؤبكرَيت،  حسابى 
ئةطةر  دةبَيتء  وةزارةت��ى  دوو  وةرطرتنى 
مافى  يةكَيتى  ئةوا  بوو،  بةثَيضةوانةشةوة 
ثارتيش  هةردةبَيتء  وةزارةتَيكى  وةرطرتنى 
سةرؤكى  )جَيطرى  سياديى  ثؤستى  دوو 
ئةنجومةنى  سةرؤكى  جَيطرى  ثةرلةمانء 
وةزيران دةبات( كة ثَيويستيان بة)8(خاَلة، واتة 
)31( ثارتى  ئَيستا  كة  ثةرلةمانة  )32(كورسي 

كورسى هةية.

شةإى يةكطرتوو ء كؤمةأل
يةكطرتووء كؤمةَلى ئيسالميى، سةربارى 
هةوَلى  ك���وردى  ليستَيكى  وةك  ئ���ةوةى 
وةرطرتنى ثؤست دةدةن لة ليستى ثَيكهَينةرى 
شةإى  دةبَيت  دوواليةنة  ئةم  حكومةتداء 
ثارتىء يةكَيتيش بكةن بؤ وةرطرتنى ثؤست، 
هةردووكيان  كورسييةكةى  شةش  بة  كة 
تةنيا دووخاَليان هةيةء هيض اليةكيان ثؤستى 
وةزارةتيان ناكةوَيت، بةآلم بةيةكةوة دةتوانن 

ثؤستَيكى وةزيرى دةوَلةت مسؤطةربكةن.

طؤإان، بةشدار نةبَيت، 
يان بةهَيزةوة بةشداربَيت؟

كة  رايانطةياند،  ط��ؤإان،  بةرثرسانى 
دةكةنء  ماليكيدا  لةحكومةتةكةى  بةشداريى 
طؤإاندا  لةناو  هةرضةندة  ئؤثؤزسيؤن،  نابنة 
ناتوانَيت  طؤإان  ثَييواية:  كة  هةية  ديدَيكيش 
ئةو  بةشداريى  باشةوة  بةقورساييةكى 
نةكةوَيتة  باشترة  وا  بؤية  بَيت،  حكومةتة 
دةسةآلتء  موراعاتكردنى  كاريطةريى  ذَير 
ضاوثؤشيكردن لة طةندةَلىء سياسةتى هةَلةى 
رَيطاى  يةكَيتيةوةو  ثارتىء  دةسةآلتدارانى 
دةتوانَيت  بةوثَييةى  هةَلبذَيرَيت،  ئؤثؤزسيؤن 
حكومةتء  ئ��ةداى  بةسةر  ضاودَير  ببَيتة 
لةذَير  ئةوةى  لةبةغداو  كوردةوة  نوَينةرانى 

بةآلم  بةإة،  سةر  بيهَينَيتة  دةطوزةرَيت،  بةإة 
ئةو  لةحكومةتدا،  بةشداريكردن  لةحاَلةتى 
بؤناضَيتة  شَيوةية  بةو  دةستكراوةبوونةى 

سةر.
طرنطي  نابآ  ط��ؤإان  الى  بؤضوونة  ئةم 
بَيت  بةشدار  اليةنَيك  هةر  طةر  بدرَيتء  ثآ 
كة  نابةخشَيت  ئ��ةوة  ماناى  حكومةت  لة 
طةندةَلييةكان  ناياساييء  كارة  لة  ضاوثؤشيي 
بكاتء ناشبَيت ئةزمووني دةسةآلتى هةرَيم لة 

بةغدا دووبارةبكاتةوةو بَيدةنطي هةَلبذَيرَيت.
لة  ط���ؤإان،  ب��زووت��ن��ةوةى  قورسايى 
الواز  عَيراقدا  حكومةتى  لة  بةشداريكردنى 
نييةو بةثَيى سيستمى خاأل كة وةك بنةما بؤ 
طؤإان  دياريكراوة،  ثؤستةكان  دابةشكردنى 
بةئاسانى ثؤستى وةزارةتَيكى )خزمةتطوزارى( 
وةزيرو  بريكارى  وةك  ثؤستى  ضةند  لةطةأل 
بةإَيوةبةرى طشتيىء باَليؤزو ئةندام لةدةستة 

سةربةخؤكان ثَيدةدرَيت.
وةزاريى  ثؤستَيكى  وةرطرتنى  هةرضةندة 
سةرؤكى  جَيطرى  ثؤستى  ياخود  سياديى، 
ثةرلةمان  سةرؤكى  جَيطرى  يان  وةزي��ران، 
بؤ طؤإان زؤر طرنط بوو، بةوثَييةى دةبووة 
ئاطاى  سياسييةكةو  ئةنجومةنة  ئةندامى 
سياسىء  دؤخة  كَيشةو  درشتى  وردء  لة 
دةبَيت،  وآلت  ئةمنييةكانى  ئ��اب��ووري��ىء 
مةسةالنة  ئةو  بؤ  ئةنجومةنةكة  بةوثَييةى 
دروستبووة، بةآلم لةبارى واقيعدا، طؤإان ئةو 
اليةنَيكى سياسيي  مةطةر  ناكةوَيت،  ثؤستةى 
ثشتطيري لَي بكات، جطة لةوةي طؤإان ثَينجةم 
ثةرلةمانييةكةي  هةَلبذاردنة  براوةي  ليستي 
بؤ  باشة  يارمةتيدةرَيكي  ئةوةش  بوو،  عَيراق 
وةرطرتني ثؤستَيكي سيادييء باآل لة حكومةتي 

داهاتووي مالكيدا.

شارا عةبدوإلةحمان

ثةرلةمانتار  دوو  بإيارَيكةوة  ثرؤذة  رَيطةى  لة 
اليةن  لة  حكومييانةى  بينا  ئةو  كة  دةك��ةن  داوا 
حيزبء رَيكخراوةكانةوة دةستيان بةسةردا طيراوة، 

بطةإَينرَيتةوة بؤ حكومةتي هةرَيم.
هةردوو ثةرلةمانتار د.سةروةر عةبدوإلةحمانء 
ض��ؤَل��ك��ردنء  ب��إي��ارى  ث���رؤذة  دارا،  ط��ةش��ة 
هةرَيمي  لة  حكومييةكانيان  بينا  تةسليمكردنةوةى 
 )10( ئيمزاي  بة  ئ��ام��ادةك��ردووةو  كوردستان 
ئاراستةي  فراكسيؤنةكةيانةوة  ثةرلةمانتارى 
سةرؤكايةتي ثةرلةمانيان كردووةو دواي ئةنجامداني 
بخرَيتة  ضاوةإواندةكرَيت  يةكةم،  خوَيندنةوةي 

بةرنامةي كاري ثةرلةمانةوةو ثةسةند بكرَيت.
لةو  بإيارَيكى  بوونى  ثَيويستى  بة  سةبارةت 
رؤذنامةي  بة  عةبدولِرةحمان،  د.س��ةروةر  جؤرة 
بيناى  لة  زؤر  ذمارةيةكى  كوردستان  »لة  وت: 
حكوميى وةك قوتابخانةء خوَيندنطةء بيناى زانكؤو 

راثةإين�ي  لةدواى  فةرمانطةكان،  ثةيمانطةكانء 
ب���ةه���اري )1991(ةوة دةستيان بةسةردا طيراوة، 
لة اليةن حيزبء رَيكخراوةكانةوة وةكو بارةطا  جا 
بة  كرابَيت  خةَلكةوة  لةاليةن  يان  بةكارهَينرابن، 
شوَينى نيشتةجَيبوون، لةكاتَيكدا ئةو بينايانة هةمووى 
موَلكى حكومةتنء ثَيويستة تةسليم بكرَينةوة تاوةكو 

بؤ مةبةستى راستةقينةى خؤيان بةكاربهَينرَين«.
ئةو دوو ثةرلةمانتارة لة ئةنجامى طةإانء ئيشء 
كارى رؤذانةدا دركيان بة زؤريى ئةو بينا حكومييانة 
رَيكخراوةكانةوة  حيزبء  اليةن  لة  كة  ك��ردووة، 
ثرؤذة  ئةو  بوونى  هةربؤية  بةكاردةهَينرَينء 
وتيشى:  د.س��ةروةر،  دةزان��ن،  ثَيويست  بة  بإيارة 
قوتابخانة  بيناى  كةميى  كَيشةى  كوردستان  »لة 
كَيشةيةكي طةورةية، ئةمة جطة لةوةى كة ذمارةيةك 
لة فةرمانطةكان لة خانووى كرَيدان، هةربؤية ئَيستا 
بارةيةوة،  لةو  ئامارَيكين  ئامادةكردنى  سةرقاَلى 
رَيطةى  لة  بتوانين  بضينء  بابةتةكة  بؤ  تاكو وردتر 

ثةرلةمانةوة ئةو كَيشةية ضارةسةر بكةين«.

دةسةآلتداران ثاشةكشةيةكى ديكةيان بةثَيطةى كورد كرد
طؤإان قازانج دةكات بةشداريي حكومةت بكات، يان زيان؟

ثةرلةمان بينا حكومييةكان لة حيزب دةسةنيَتةوة

هـةواأل و راثؤرت
hewal.rozhnama@gmail.com

3ذمــارة )609( سَيشةممة 2010/11/23

فؤتؤ: رؤذنامة بيناى كؤنى خانةى مامؤستاياني كضان لة سلَيمانى كة ئَيستا مةكتةبي سياسي )ي.ن.ك(ى تَيداية 

ئةو ثؤستانةى ليستة 
كورديةكان ثشكيان تَييدا 

دةبَيت:
* سةرؤكايةتييةكان: )كؤمار، حكومةت، 

ثةرلةمان، ئةنجومةنى سياسى(.
* جَيطرى سةرؤكايةتييةكانى: )كؤمار، 

حكومةت، ثةرلةمان(
*  وةزيرى وةزارةتةكان
* بريكارى وةزارةتةكان

*بةإَيوةبةرى طشتيى وةزارةتةكان
* باَليؤزخانةكان لةدةرةوةى وآلت.

*لةبوارى سةربازيدا: سةرؤكى ئةركانى 
فيرقةكانء  ســةركــردةى  جةيشء 

موخابةراتء ئةمن.
)كؤمسيؤني   سةربةخؤكان:  دةستة   *
دةستووريى،  ــاى  دادط هةَلبژاردن، 
باآلي   كؤمسيؤني   نه زاهه ،  ده سته ي  
مافه كاني  مرؤڤ، ده سته ي  راگه ياندن و 
چاودَيريي   ديواني   په يوه ندييه كان، 
عَيراق،  نــاوه نــدي   بانكي   دارايـــي ، 
ئه نجومه ني   ئه وقاف،  ديوانه كاني  

گشتيي  خزمه تي  فيدراَليي ...هتد(. 

ثَيدةضَيت يةكَيتيي، 
مةسةلةى ثؤستى سةرؤك 
كؤمار لةدةرةوةى بنةماي 
ئيستيحقاقى هةَلبذاردنء 
)14(كورسىء )سآ خاألء 

نيوةكةى( حسابى بؤبكات، 
بةوثَييةى ثؤستى سةرؤك 

كؤمار هاوتاى ثؤستى 
سةرؤكى هةرَيمة



زمناكؤ ئيسماعيل

ناوةإاستء  لة  مةسيحى  خَيزانى  ضةندين 
هةرَيمى  لة  رووي���ان  عَيراقةوة  ب��اش��وورى 
كوردستان كردووة، بةرثرسانيش وةكو ثَيويست 

هاوكارييان نةكردوون. 
لةدواى ئةو هَيرشةى لة ضةند رؤذى رابردوودا 
كراية سةر كةنيسةى نةجات لة شارى بةغدا، كة 
تَييدا )114( كةس كوذرانء برينداربوون، ضةندين 
دووبارةبوونةوةى  ترسى  لة  مةسيحى  هاوآلتى 
شارةكانى  كردووةتة  روويان  رووداو،  هةمان 

هةرَيمى كوردستان.
كةنيسةى  لة  ئ��اط��ادار  سةرضاوةيةكى   
لةبةر  كة  سلَيمانى  ش��ارى  لة  ماريوسفةوة 
ئاشكرا  خؤى  ن��اوى  نةيويست  ئةمنيى  ب��ارى 
خَيزانة  ئةو  »ذمارةي  وت:  رؤذنامةي  بة  بكات، 
مةسيحييانةي لة بةغداو ناوةإاستء باشووري 
كةنيسةي  ك��ردووةت��ة   رووي���ان  ع��َي��راق��ةوة 
سةرجةم  خَيزانء   )58( دةطاتة  ماريوسف، 
منداألء  ضةندين  كةسةو   )280( ذمارةيان  كة 

ئافرةتء ثيرء ثةككةوتةى تَيداية«. 
ئ��ةو س��ةرض��اوةي��ة، وت��ي��ش��ى: »ل��ةالي��ةن 
بةرثرسانةوة كؤمةكيان ثَيطةيشتووة، بةآلم ئةو 
كؤمةكييانة وةكو ثَيويست نةبووةء لةبةر بارى 

نايانةوَيت  كوردستان  مةسيحييةكانى  ئةمنيى 
كؤنطرةى  بدوَينء  راطةياندن  كةناَلةكانى  بؤ 
بة هؤى  نايانةوَيت  بطرن، ضونكة  رؤذنامةوانيى 
ناساندنى ئةو خَيزانة مةسيحييانة خَيزانى زياتر 
هةرَيمى  بةرةء  عَيراق  ناوةإاستى  باشوورء  لة 

كوردستان هةَلبَين«. 

ب��ؤ ب��ةدواض��وون��ي ه��ةواَل��ةك��ة رؤذن��ام��ة 
ماريوسف  كةنيسةى  قةشةى  بة  ثةيوةنديكرد 
بارى  »لةبةر  وتى:  ئةيمةن،  قةشة  سلَيمانى،  لة 
راطةياندنَيك  هيض  وةآلم��ى  ناتوانم  ئةمنيى 
بدةمةوة، بة تةنيا سوثاس بؤ ئةو كةسانةى كة 

بإَيك هاوكارييان بؤ ناردووين«.

بةرهةم خاليد

عَيراق  ثةرلةمانى  لة  ئةنداميى   )19( ليذنةيةكى 
ثةرلةمانء  ناوخؤى  ثةيإةوى  هةمواركردنى  بؤ 
هةميشةييةكان  ليذنة  ثَيكهَينانى  تاوتوَيكردنى 
تةوافوقي  بة  ليذنةكان  سةرؤكايةتى  ثَيكدةهَينرَيتء 
دادةنرَيتء  ليستةكان  ثَيطةى  ثَيى  بة  سياسييء 

ضواريةكى ليذنةكان بةر ذنان دةكةون.
لة دانيشتني دوَينَيى ئةنجومةني نوَينةرانى عَيراقدا 
بة مةبةستى پَيكهَيناني  ليژنه  هه ميشه ييه كان، كة )24( 
ليذنةى هةميشةييء دوو ليذنةى كاتيى دةبَيت، ئةوةش 

لةسةر بنةماى رَيككه وتني  قه واره سياسييه كان دةبَيتء 
بإيارده ر و سه رؤكي  ليژنه  هه ميشه ييه كان  ئه ندامان و 
دوَينَيش  هةر  هه َلده بژَيرَيتء  ده نگدان  به  شَيوه ي  
ليژنه يه كي تايبه تي له  )19( ئه ندام ثَيكهات بؤ هةموارى 

 په يإه وي  ناوخؤي ثةرلةمان.
حاكم لةتيف مستةفا، ئةندامى ئةنجومةنى نوَينةراني 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  طؤإان  فراكسيؤنى  لة  عَيراق 
بؤ  نووسيوة  ئةندامةكةيان  هةر هةشت  ناوى  »ئةوان 
ئةو ليذنانةى كة بة طرنطيان زانيوة لة ئايندةدا كارى 
سةرؤكايةتى  طؤإان  »ثَيدةضَيت  وتيشي:  بكةن،  تَيدا 
يةكَيك لة ليذنة هةميشةييةكان وةربطرَيت، كة بة ثَيى 

تائَيستا  بةآلم  دةكرَيت،  دابةش  كوتلةكان  تةوافوقى 
نازانرَيت ض ليذنةيةك وةردةطرين«.

هةروةها، ئاآل تاَلةبانى، ئةندامى ئةنجومةنى نوَينةران 
لة فراكسيؤنى هاوثةيمانيى باسي لةوةكرد؛ كة كورد 
ليذنةى  بةدةستهَينانى  هةوَلي  طةورةيةو  كوتلةيةكى 
»لةسةر  وتيشي:  قةبارةى خؤى،  بةثَيي  دةدات  طرنط 
ئةوة رَيككةوتوون كة سةرؤكى )25%(ى ليذنةكان ذن 
بنء هةروةها ناشبَيت سةرؤكى ليذنةكانء وةزارةتة 
بن،  سياسيي  كوتلةى  هةمان  لة  ثةيوةنديدارةكةى 
ئةوةش بؤ ئةوةى ليذنةكان دةستكراوةبن لة كاركردنء 

ضاودَيريكردنى ئةو وةزارةتة«.

شارا عةبدوإلةحمان

كة  دةك��ات؛  بةوة  ئاماذة  كةشناسيى  بوارى  ثسثؤإَيكى 
مةترسييةكى زؤرى وشكةساَليى دةكرَيتء ئةمةش كاريطةريى 
لة  تايبةت  بة  دروستكردووة،  ضاندن  وةرزى  لةسةر  زؤرى 

ناوضةى طةرميان.
بةشى  لة  كةشناسيى  مامؤستاى  ئةمين،  حةمة  س��ؤران 
جوطرافياى زانكؤى سلَيمانى ئةوةى بؤ رؤذنامة روونكردةوة؛ 
كة هةرَيمى كوردستان بة طشتيى بارانةكةى دةكةوَيتة سةرةتاى 
ثايز تا ناوةإاستى بةهار، كة تَييدا نزيكةى حةوت بؤ هةشت مانط 
باران دةبارَيت، بةآلم بؤ ئةمساَلى )2010-2011(، كة دةبوو لة 
مانطى تشرينى يةكةمدا بإى )20( ميليمةترء لة مانطى تشرينى 
دووةمدا بإى )80( ميليمةتر باران ببارَيت، تائَيستا يةك ميليميش 
نةباريوة، هةر بؤية وتى: »بةثَيى ئةو ثَيشبينييةى كة هةية ضاوةإَي 
ناكرَيت تا هةفتةى يةكةمى مانطى كانوونى يةكةم باران ببارَيت، 
كةواتة دوو مانطى بارانبارين لة كوردستان رؤيشت، هةر بؤية 

دةتوانين بَلَيين؛ مةترسييةكى زؤرى وشكةساَليى دةكرَيت«.
بةثَيى وتةى ئةو ثسثؤإةى بوارى كةشناسيى، دواكةوتنى 
دةطةيةنَيتء  ضاندن  وةرزى  بة  زؤر  زيانَيكى  لةمساَلدا  باران 
بة  دةطات،  كشتوكاأل  دانةوَيَلةو  بةروبوومي  بة  زيان  بةمةش 

تايبةت لة ناوضةى طةرميان.

ئاكام ئةبوبكر - هؤشةنط هةرتةلى

سلَيمانى  ج��ل��وب��ةرط��ى  ك��ارط��ةى 
دادةخ���رَي���تء دةك��رَي��ت��ة ك��ارط��ةي 
ت��راك��ت��ؤرس��ازي��ي، ي���ان ك��ارط��ةي 
دةرم��ان��س��ازي��ي، ل��ةط��ةأل ئ���ةوةي بؤ 
دراوةت��ة  ك��رَي  بة  س��األ   )20( م��اوةي 

كؤمثانيايةك.
ئاراس رةئووف، بةإَيوةبةرى طشتيى 
ثيشةسازيىء  وةزارةتى  لة  بازرطانيى 
بة  كورستان  هةرَيمى  بازرطانيى 
دةستةي  »ل��ة  راط��ةي��ان��د:  رؤذن��ام��ةى 
كورستانةوة  هةرَيمى  وةبةرهَينانى 
جلوبةرطى  كارطةى  كة  دراوة،  بإيار 
لة  وةبةرهَينان،  بؤ  بطؤإدرَيت  سلَيمانى 
لة  بةرثرس  سةرضاوةيةكي  هةمانكاتدا 
سلَيمانى  ثيشةسازيى  بةإَيوةبةرَيتى 

بَيئاطايي خؤيان لةو بإيارة نيشاندا«.
بةإَيوةبةرَيتي  لة  سةرضاوةيةك 
رايطةياند:  سلَيماني  ثيشةسازيي  طشتيي 
كؤمثانياي  لةطةأل  »طريبةستَيكمان 

)شَينآ( هةية بة رةزامةنديي ئةنجومةنى 
بة  دراوة  جلوبةرط  طارطةى  وةزيران، 
)2006/12/21(ةوة  ب��ةروارى  لة  كرَى 
بؤ ماوةى )20( ساألء كارى كؤمثانياكة 

بازرطانيى طشتيية«. بةَلَيندةرايةتىء 
داخستني  ب��إي��اري  بة  س��ةب��ارةت 
وتي:  رةئ���ووف،  ئ��اراس  كارطةكةش 
وآلتةكانى  كَيبإكَيى  كارطةية  ئةو  »ئَيستا 
كاري  كة  دراوة  بإيار  بؤية  ناكرَيت،  ثَي 
س��وودى  ب��ط��ؤردرَي��تء  كارطةية  ئ��ةو 

زياترى بؤ كورستان هةبَيت«.
بإيارة  كارطةكةش  داخستني  دواي 
كرَيكارةكاني  فةرمانبةرو  سةرجةم 
ميالكي  سةر  بؤ  بطوازرَينةوة  كارطةكة 

فةرمانطةكاني تري حكومةت.
بؤ  رةووف  ئاراس  ديكةوة،  لةاليةكي 
رؤذنامةي ئاشكرا كرد: »دوو ثرؤذة بؤ 
ثَيشكةشكراوة،  كارطةية  ئةو  طؤإينى 
ئةويش بكرَيت بة كارطةى )تراكتؤر(، يان 
)دةرمانسازيى(ء طؤإينةكةش ماوةيةكي 

زؤري دةوَيت«.

مةسيحييةكانى هةرَيم ناوَيرن دةنطهةلَبأن سياسةتى لَيرةو لةوآ

ضواريةكى ليذنةكان دةدريَتة ذنان

ثسثؤأَيك: مةترسيى 
وشكةسالَيى زؤرة

كارطةي جلوبةرطي سلَيماني 
دادةخرَيت

هـةواأل و راثؤرت
hewal.rozhnama@gmail.com
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كَلَيسةي ماريوسف لة سلَيمانى

ثاشماوةى... ثارتى بة رةواى نازانَيت 
كؤمةألء يةكطرتوو ...

يةكطرتوو  شاندى  ئةندامَيكى  خؤشيانةوة،  الى 
ئةوة دةخاتة روو؛ كة ثارتةكةيان داواى وةزارةتَيكى 
حوكمى  بة  ضونكة  دةك���ةن،  خزمةتطوزاريى 
ثَيدانى  بة  نابن  رازى  يةكَيتى  ثارتىء  دةنطةكانيان 
دةرةوةى  اليةنةكانى  بة  سياديى  وةزارةتَيكى 

خؤيان.
داواى  »ئَيمة  وتيشى:  دؤسكى،  نةجمان  ديندار 
يةك  ضونكة  دةكةين،  خزمةتطوزاريى  وةزارةتَيكى 
زؤرينةية،  مافى  ئةويش  هةية،  سياديى  وةزارةتى 
تةنانةت ئةطةر داواشى بكةين ثارتىء يةكَيتى رازى 

نابن«.
هاوثةيمانيى  نَيوان  ثةيوةندييةكانى  لةبارةى 

لةناو  كوردستانء يةكطرتوو ء كؤمةَلى ئيسالميى 
ئيئتيالفة كوردستانييةكة سةرضاوةيةك بؤ »رؤذنامة« 
باسى لةوة كرد؛ ثَيشترء بة هؤى دانانةوةى عارف 
عَيراقء  ثةرلةمانى  سةرؤكى  جَيطرى  بة  تةيفور، 
راوَيذنةكردن بة دوو ثارتة ئيسالمييةكة، ثةيوةنديى 

نَيوانيان بةرةو طرذيى ضووة.
بةدةنطةوةهاتنى  بارةى  لة  ضوارضَيوةيةء  لةو 
كؤمةأل  ئةندامةكةى  داواكةيان،  بؤ  يةكَيتى  ثارتىء 
بةخؤياندا  بيريانكردووةتةوةء  زياتر  »ئةوان  وتى: 
شةراكةتى  بة  حةز  ئةطةر  تايبةت  بة  ضوونةتةوة، 
ئَيمة بكةن، ئةوا بة شَيوةيةكى ئيجابى بةرةوثيرى 
دانانةوةى  ضؤنَيتى  لةبارةى  دَين،  ئَيمة  داواكةى 
ئةو  داوة  بةَلَينيان  ثةرلةمانيش  سةرؤكى  جَيطرى 

ئةزموونة دووبارة نةبَيتةوة«.

كؤمةَلى  ء  يةكطرتوو  داواكاريي  بةرامبةر  لة 
ئيسالميى، بةإَيوةبةرى دةزطاى هةَلبذاردنى ثارتى 
ديموكراتى كوردستان داواى وةرطرتنى وةزارةتى 
سياديى بؤ كؤمةأل بة »ناإةوا« دةبينَيتء وةك خؤى 
كؤمارى  سةرؤكايةتى  ثؤستى  »يةكَيتى  دةَلَيت: 
وةرطرتووة، بةآلم ثارتى كة ذمارةى كورسييةكانى 
سياديى  ثؤستَيكى  هيض  زياترة،  هةموويان  لة 

بةدةست نةهَيناوة«.
»ثَيويستبوو  ئيمنكى، وتيشى:  ئيبراهيم  جةعفةر 
ئةو داواكاريية لة طفتوطؤى ئيئتيالفةكة باسبكراية، 
بةثَيى  ثؤستةكانيش  راطةياندنةكان،  بؤ  نةك 
داواكارييةكةى  بؤ  دةبَيت،  هةَلبذاردن  ئيستحقاقى 
زياترةء  كورسيان  كة  هةية،  تر  اليةنى  كؤمةَليش 

داواكة بؤ ئةوان رةواترة«.

سةرنووسةر

بة  شانازيى  خؤيانة  مافى  هةرَيم  دةسةآلتدارانى  رادةي��ةك  تا 
سةقامطيربوونى ئةمنء ئاسايشى هةرَيم بكةن، كاتَيك ئةم ثرسة بةراورد 
دةهةذَينآ.  بةغدا  رؤذانة  تةقينةوانةى  كوشتارء  ئةو  لةطةأل  دةكرَيت 
بةركةماَلبوونى ئةمنء ئاسايش لة هةر وآلتَيك دةبَيتة هؤى وةطةإنانى 
هؤى  دةبَيتة  بازرطانيىء  ئابووريىء  كةرتى  بووذاندنةوةى  سةرمايةء 
ئاسايى  ذيانى  رةوإةوةى  طةإانى  ديموكراسىء  ثرؤسةى  بة  برةودان 
هاوآلتييانى  تَيثةإاند،  ساَلى   )20( كوردى  خؤماَلى  حوكمى  هاوآلتييان، 
ئةمنييةكانى  دةزطا  هاوكاري  ثةناء  ثشتء  ماوةيةدا  لةو  كوردستان 
طرووثة  داَل��ن��ةدةرى  بةرهةَلستكارء  خؤشيان  هةر  ب��وونء  هةرَيم 
تيرؤريستييةكان بوون، هةر لة سةرةتاشةوة دذى توندوتيذيىء شةإى 
بةردةوام  بوونء  هةَلطرتنيش  ضةك  دياردةى  دذى  تةنانةت  ناوخؤء 
دوورخستنةوةى  حكومييةكانء  دامودةزطا  بةموئةسةساتكردنى  داواى 
دةستى حيزب لة كاروبارى فةرميى بةإَيوةبردنى وآلتء دادثةروةريىء 

فةراهةمكردنى ئازاديية ديموكراسييةكان بوون.
ئاسايشى  خؤشة  ثَيى  بةردةوام  كوردى  دةسةآلتى  ضؤن  هةروةك 
هةرَيمء بةغدا بخاتة رستةوةو شانازيى ثَيوة بكات، هةر بةو شَيوةيةو بطرة 
زؤر زياتر لة بوارةكانى تردا ئةو هاوكَيشةية لة خزمةتى دةسةآلتدارانى 
رووى  لة  عَيراق  ترى  بةشةكةى  كة  بَلَيين:  دةتوانين  نييةو  هةرَيمدا 
فراوانكردنى  بةرةو  هةنطاونانء  رووى  لة  ياساييةوةء  دةستووريىء 
ناجَيطيرة(  ئاسايشي  بارى  كة  ئةوةى  )لةطةأل  ديموكراسييةكان  ئازاديية 
لة  زؤرينة  دةسةآلتدارء  حيزبى  هةردوو  ئةمإؤ  كةوتووة،  هةرَيم  ثَيش 
ثةرلةمانى كوردستان لة رَيى دةزطا تةشريعىء تةنفيزييةكةيةوة لة هةوَلى 

لةقاَلبدانء بةرةو دواوةبردنى دةستكةوتة ميللييةكاندان.
ياساى  دذى  ثةرلةمان  لة  زؤرينةكةى  دةس��ةآلتء  هةنطاوةكانى 
فراوانكردنى دةسةآلتى داواكارى طشتيى وةستانةوة، لةكاتَيكدا دةسةآلتى 
وةك:  طةندةَليى  بةطذداضوونةوةي  تايبةتمةندةكانى  دةزطا  دادوةريىء 
)نةزاهة(و )ديوانى ضاودَيرى دارايى(ء )موفةتيشة طشتييةكان( لة عَيراق، 
رؤذانة رؤَلى خؤيان ضاالكتر دةكةنء بةردةوام بةرثرسء طةندةَلكاران 
دةدةنة دادطاء دةيانء بطرة سةدان راثؤرتى جؤراوجؤر ئامادةدةكةنء 

هيض سةرؤكايةتييةكى عَيراقيشى لَي فةرامؤش ناكةن.
كةضى لة هةرَيمى كوردستان تائَيستا يةك راثؤرتى ديوانى ضاودَيريى 
هةولَير، نةك بةرضاوى رؤذنامةنووسانء هاوآلتييان نةكةوتووة، بةَلكو 
ثةرلةمانى كوردستانء ليذنة تايبةتةكةىء حكومةتة خؤماَلييةكةش ئةو 
بةرثرسى  يةك  تائَيستاش  نةكراوةو  ثآ  كاريشى  نةديوةء  راثؤرتانةى 
طةورة، يان بضووك لةسةر طةندةَليى لة كارةكةى دوور نةخراوةتةوةو 
سزا نةدراوةو جطة لة ضةند حاَلةتَيك كة ئةويش ثةيوةنديى بة راثؤرتةكانى 

ديوانى ضاودَيريى هةولَيرةوة نيية.
دراوةت��ة  ف��راوان  دةسةآلتَيكى  عَيراق  ترى  بةشةكةى  بةغداو  لة 
ئةنجومةنى ثارَيزطاكان، كةضى لة هةرَيم ئةو مةسةلةية ثَيضةوانةية، كورد 
بةردةوام داواى المةركةزيى لة بةغدا دةكات، كةضى كة دَيتة سةر سيستمى 
حكومإانيى لة هةرَيم، دةيةوآ بةهةموو شَيوةيةك مةركةزييةت بؤ خؤى 
زياتر بكاتء دوايين هةوَلى بؤ قؤرخكردنى هةتا هةتايى دةسةآلت، هَيناني 
ياساى دةستةى باآلى هةَلبذاردنةكانى هةرَيم بوو، بؤئةوةي بةزؤرينةى 
دةنط ئةو ياسايةش تَيثةإَينن، ئةم سياسةتى )بانَيكةو دوو هةوا( لةنَيوان 
بة  هةرَيميش  سةرؤكايةتى  دةسةآلتى  ئاستى  لةسةر  بةغدا  هةرَيمء 
وةستايةوة،  ماليكى  دذى  بةتوونديى  زؤر  هةرَيم  بوء،  شَيوة  هةمان 
بةغدا  لة  بيني.  بؤ خؤى  رةوا  بة  هةرَيمي  لةو جؤرةى  داوايةكى  كاتَيك 
دةَلَين دةبَيت بة تةوافوق بَيتء ثَيشتر لةسةر مةسةلةكان رَيكبكةوين، لة 

هةرَيميش دةَلَين ماناى ديموكراسيي زؤرينةو كةمينةية.
لة هةرَيم زؤربةى هةرة زؤرى سةنديكاكان، ئةطةر هةر هةمووى نةبآ 
لة اليةن حيزبةكانةوة ثَيكهَينراونء بودجةيان بؤ تةرخان دةكرآء بوونةتة 
داردةستء ثاشكؤى سياسةتةكانى حيزب، بةآلم لة بةغدا جموجؤَلةكانى 
رَيكخراوةكانى كؤمةَلطةى مةدةنىء سةنديكاكان رؤذ لةدواى رؤذ لةذَير 
هةيمةنةو دةسةآلتى حكومةتء حيزبةكان دوور دةكةونةوة، هةوَلى بآ 
لةم  بةشبةشَينة  حيزبةكانء  دةستى  دوورخستنةوةى  بؤ  هةية  وضان 

رَيكخراو و سةنديكايانة.
لة بةشةكةى ترى عَيراق بودجة بة روونى دَيتة ثةرلةمانء زؤر بة 
ثةيوةنديدارةكان  وةزيرة  دةكرآء  بإطةى  بة  بإطة  تاووتوَيى  طةرميى 
ليذنةكان بؤ وةآلمدانةوةى ثرسيارةكان، لةو بودجةية ثارة خةرج  دَينة 
ناكرآ بؤ حيزبة دةسةآلتدارةكانء دةزطاء رَيكخراوةكانى سةر بة حيزب، 
وةك  ناكرَيت،  تةرخان  حيزبةكان  بؤ  بودجةية  لةو  بةشَيك  هةروةها 
ثرؤذةي وةهمييء وةك )35( مليؤن دؤالرة مانطانةكةى ثارتىء يةكَيتى، 
لة بةغدا طرَيبةستة نةوتييةكان لةاليةن وةزارةتى نةوتةوة راشكاوانةو بآ 
ثَيضء ثةنا ئاشكرا دةكرَينء طرَيبةستةكان ذَير خاكء سةر خاكى وآلت 
نيشتمانبى سةيرى  وةك سامانَيكى  و  بيانييةكان  كؤمثانيا  بة  نافرؤشن 
نةوت دةكرآ، بةآلم لة هةرَيم ئةو سياسةتةى كة ثةيإةو دةكرآ ئةوةندة 
ناشةفافء طوماناويىء ثإ نهَينيية كة بةشى هةرة زؤرى بةرثرسة باآلكانى 
حيزبيش بآ خةبةرن لَيى، ض جاى وةزيرء ئةندام ثةرلةمانء هاوآلتييانى 

بةشخوراوى كوردستان.
جياوازييةكة ئَيجطار طةورةية لةنَيوان ئةوةى، كة سامانى نيشتمانةكةت 
بكرآ هةرضى زووة هةإاجء  تا بؤت  بزانيء  بة هى خؤتء حيزبةكةت 
سةير  ئةمانةتَيك  وةك  سامانة  ئةم  ئةوةى  لةطةأل  بكةيت،  تاآلنفرؤشى 
هةموو  بة  بزانىء  داهاتووى  نةوةكانى  هاوآلتييانء  هى  بة  بكةيتء 

شَيوةيةك بيثارَيزىء بة باشترين شَيوةش سوودى لَى وةربطريت.
لة هةرَيمى كوردستان تا دآ ئازادييةكان بةرتةسك دةكرَينةوةو فشارى 
ئةوةدان  هةوَلى  لة  ئازادةكانء  قةَلةمة  رؤذنامةء  سةر  دةخرَيتة  زياتر 

ياساى رؤذنامةنووسيش هةموار بكةنةوة بة قازانجى دةسةآلت.
ليستى زؤرينة هةر بؤ بةرتةسككردنةوةى مافةكانى مرؤظء ئازاديية 
ديموكراسييةكان ياسايةكى ناديموكراسييانةى بؤ رَيكخستنى خؤثيشاندان 
رذَيمة  بةكةَلكى  تةنيا  كة  كرد،  هةرَيم  سةرؤكى  رةوان��ةى  هةرَيم  لة 
ديكتاتؤرييةكان دَيت. ئةطةر ئةمانةى سةرةوة مشتَيك بن لة خةروارآ، 
دةكرآ شانازيى بة بيست ساَلى تةمةنى حكومإانيى خؤماَليى كوردييةوة 
بكةينء تةنيا و تةنياش الف و طةزاف بةسةقامطيريى ئةمنء ئاسايشى 

هةرَيم لَي بدةين؟! 



راثؤرتى: هيوا جةمال

ضاودَيرانى سياسيى، لةطةأل 
بةشداريكردنى طؤإانن لة 

دةسةآلتى بةغدادا »بةمةرجَيك« 
زيان 

بة ئيستيحقاقى نةتةوةيى 
نةطةيةنَيتء بة ثَيويستيشى 

دةزانن، داواى دةستكةوتى زؤر 
بكاتء بة كةم رازى نةبَيت.

طؤإان  فراكسيؤنى  ئ��ةوةى  دواى 
ئيئتيالفى  ل��ة   2010/10/29 ل��ة 
لة  كوردستان كشايةوة،  فراكسيؤنةكانى 
كوتلةيةكى  وةك  رايطةياندووة،  ئَيستادا 

سةربةخؤ لة بةغدا دانوستان دةكات.
شؤإش حاجى، سةرؤكى فراكسيؤنى 
بةثَيي  ئَيمة  رايطةياند:  بةغدا،  لة  طؤإان 
لة  بةشداريي  هةَلبذاردن،  ئيستيحقاقي 

حكومةتي داهاتووي عَيراقدا دةكةين.
اليةنى  سآ  نةتةوةء  دوو  عَيراقدا  لة 
سةرةكى كوردء عةرةب )شيعةء سوننة((

وةرطرتنى  بؤ  ملمالنَيدان  دانوستانء  لة 
لة  طرنةطةكانة  ثلة  ثؤستء  هةرضى 
حكومةتدا،  داه��ات��ووى  ساَلى  ض��وار 
بؤئةوةية،  هةموواليةك  خواستى  بةآلم 
طشت  ثَيكبَيتء  بنكةفراوان  حكومةتَيكى 

اليةنةكان بةشداريى بكةن.
سياسيى،  ض��اودَي��رى  عةلى،  ئاسؤ 
هةر  بةشداريكردنى  ثَيويستة  دةَلَيت: 
وةك  سياسيدا،  ثرؤسةى  لة  هَيزيك  
بةدةست  بإيار  س��ةرةك��ىء  هَيزَيكى 
نا، ئةوا ضةكَيكى طةورةترى  بَيت، ئةطةر 
شةفافييةتةء  ضةكى  كة  بةدةستةوةية 
بةخةَلكى  دةن��َي��ت  هةنطاوَيك  ه��ةر 
دةرفةتى  دواتر  بؤئةوةى  رابطةيةنَيت، 

ضاكترى لةاليةن خةَلكةوة ثَيبدرَيت.
ثسثؤإى  حةمةغةريب،  كةنعان  د. 
واي��ة،  ب���إواى  سياسيى،  زان��س��ت��ى 
طؤإانيش وةك هةموو اليةك بةشداريي 
اليةنَيكى  هةر  ضونكة  باشترة،  بكات، 
ئ��ؤث��ؤزس��ي��ؤن، ك��ات��َي��ك ئ��ةزم��وون��ى 
حوكمكردنى هةبَيت، دوايى لة بإيارداندا، 

كامَلتر دةتوانَيت بإيار بدات.
رابردوودا،  ساَلى   )4( ئةزموونى  لة 
اليةنة كوردستانييةكان وةك ئيستيحقاقى 
نةتةوةيى بةشدارييان لة حكومةتى بةغدا 
كردووةء بةثَيى  تةوافوق ثلةو ثؤستيان 
ئةدائيانء  لة  طلةيى  بةآلم  بةركةوتووة، 
ثؤستةكانيان  بةكارهَينانى  ضؤنَيتيى 

هةبووة.
ئ��اس��ؤ ع��ةل��ى، دةَل���َي���ت: ئ��ةط��ةر 
اليةنةكانى  وةك  طؤإان،  بةشداريكردنى 
دي��ك��ةى ك��وردس��ت��ان ب��َي��ت، ئ��ةوا 

ئةطةر  بةآلم  باشترة،  نةكات  بةشداريى 
جياواز  بةشَيوازَيكى  بةشداريكردنةكة 
بَيتء خةَلكى ئةكتيظ بخاتة شوَين خؤىء 
هَينانةدى  خاترى  لةبةر  بةشدارييةكةى 
بة  بَيتء  كوردستان  طةلى  ئامانجةكانى 
بةشداريى  ئةوا  بكات،  خزمةت  فيعلى 

بكات، باشترة.
طؤإان  ئةطةر  دةَلَيت:  كةنعان،  د. 
هةَلوَيستى  نةتةوةييةكاندا  كَيشة  لة 
تردا  مةسةلةكانى  لة  هةبَيتء  هاوبةشى 
لةوبإوايةدا  كاربكات،  سةربةخؤيانة 
نيم، زيان بة مةسةلةى كورد بطةيةنَيتء 

بةشداريى لة حكومةتدا بكات، باشترة.
نةتةوةى  راب��ردوودا،  ساَلى   )90( لة 
يةكلةدواى  حكومةتة  لةاليةن  ك��ورد 
ضةوساوةتةوةء  عَيراقةوة،  يةكةكانى 
هةندَيك  ئةوةى  لةطةأل  كراوة،  دةربةدةر 
لة حكومةتةكان وةك ديكؤر ثلةو ثايةيان 
كورد  بنضينةدا  لة  بةآلم  داوة،  كورد  بة 

هةر ئؤثؤزسيؤن بووة.
ئاسؤ عةلى، لةوبارةيةوة بإواى واية: 
هةرضةندة كورد بةشداريى لة حكومةتدا 
ئةو  ئؤثؤزسيؤنةء  ه��ةر  ئ��ةوا  بكات، 
كورد  دةَلَين،  كة  نين  راست  بانطةشانة 
طؤإانيش  بؤية  حكومةتدا،  لة  شةريكة 
ئؤثؤزسيؤن، هةرضةندة  دةبَيتة  بةغدا  لة 

بةشداريى لة حكومةتيشدا بكات.
كة  نيية  ب��ةوة  ب���إواى  ئةطةرضى 
ت��ةواوك��ةرةك��ةى  نيوة  ئؤثؤزسيؤن 
لة  كة  لةوبإوايةداية  بَيتء  دةس��ةآلت 
ئؤثؤزسيؤن،  ناوةإاستدا  خؤرهةآلتى 
عةلى،  ئاسؤ  بةآلم  كةنارخراوة،  هَيزيكى 
ئؤثؤزسيؤن،  كة  قازانجة  وا  دةَلَيت:  
بَيتء جَيدةستى  بةشدار  ئؤثؤزسيؤنَيكى 
بة  بؤية  لة ثرؤسة سياسييةكةدا،  هةبَيت 
لة حكومةتدا، كارةكان باشتر  بةشداريى 
دةطةنة جآ وةك لةوةى بة ئؤثؤزسيؤنيى 

بمَينيتةوة.
هاوثةيمانى  رابردوودا،  ساَلى   )4( لة 
ئيسالميى،  يةكطرتووى  كوردستانيىء 
وةك  كردء  بةشدارييان  بةغدا  لة  بةجيا 
ئةو  ئةندازةيةك  تا  دةَلَين،  ضاودَيران 
نةتةوةييةكان  ثرسة  بة  زيانى  جيايية 
قؤناغى  لة  ئَيستاء  ب��ةآلم  نةطةياند، 
بة  كة  رايطةياندووة  ط��ؤإان  ن��وَي��دا، 
دةك��اتء  ب��ةش��داري��ى  ب��ةغ��دا  ل��ة  جيا 
ثرسة  لة  كة  نةشاردووةتةوة  ئةوةشى 
نةتةوةييةكاندا هاوهةَلويستى فراكسيؤنة 

دةبَيت. كوردستانييةكان 
سةرؤكى  حةمةغةريب،  كةنعان  د. 
كؤليذى  لة  سياسيى  زانستى  بةشى 
كؤمةآليةتييةكانى  سياسيىء  زانستة 
هَيزة  ئةطةر  لةوبإوايةداية:  ضةمضةماأل، 
كوردستانييةكان لة كؤمةَلَيك هةَلويستى  

س��ت��رات��ي��ذي��ىء ئ��ةو ب��اب��ةت��ان��ةى كة 
ثةيوةندييان بة بةرذةوةنديى نةتةوييةوة 
كة  نيية  طرفتَيك  بن،  هاودةنط  هةية، 
بةشداريى  بكةنء  دانوستاندن  جيا  بة 
دةَلَيت:  بةطؤإانيش،  سةبارةت  بكةن، 
هةَلويستى  حاَلةتء  هةندَيك  لة  ئةطةر 
لةرزؤك  بةرذةوةندييةكان  جياوازدا  
بنء هةَلويستى كورد وةك نةتةوة الواز 

بَيت، رةنطة دياردةيةكى نَيطةتيظ بَيت.
لة  ط��ؤإان  فراكسيؤني  سةرؤكي 
عَيراقيش،  نوَينةراني  ئةنجومةني 
فراكسيؤنَيكي  وةكو  طؤإان  دةَلَيت: 

سةربةخؤ لة ئةنجومةني نوَينةراندا 
بةهةمانشَيوةش  دةمَينَيتةوةو 

اليةنةكاندا  لةطةأل  طفتوطؤكاني 

ئةنجامدةدات.
سياسيى،  ض��اودَي��رى  عةلى،  ئاسؤ 
فراكسيؤنَيكى  وةك  طؤإان،  واية:  بإواى 
وةك  ب��ك��ات،  ب��ةش��داري��ى  سةربةخؤ 
ئةطةرضى  قازانجَيتى،  بزووتنةوةكة 
نةتةوةييةوة  ئيستيحقاقى  ل��ةإووى 
ثَيكهاتة  سةرجةم  بوو،  ل��ةوةدا  قازانج 
كوردستانييةكان، ثَيكةوة بضنة ناو ثرؤسة 
سياسييةكةى عَيراقةوة، بةآلم بةداخةوة 
بةإَيوةبردنةى  شَيوازى  ئةو  لةئةنجامى 
كوردستاندا  هةرَيمى  لةدةسةآلتى  كة 

هةية، كةشَيكى ئاوا نةهاتووةتة ئاراوة.

ب���ةث���َي���ي 
نيارييةكان،  زا
ني  د شكر بة ا د
ث��ؤس��ت��ةك��ان 
خاأل  ب��ةث��َي��ي 
بةسةر  دةبَيت 
الي��ةن��ةك��ان��دا، 
بةثَيي  ئ��ةوةش 
ئةوكورسييانةي 
ئةنجومةني  ل��ة 
عَيراقدا  نوَينةراني 
 ، ة و نهَينا ستيا ة د بة
ك��ة ه���ةر خ��اَل��َي��ك 

لة  بريتيية 

)3( كورسى ثةرلةمانء هةروةها ثؤستة 
سةرؤكي  كؤمار،  )سةرؤك  سيادييةكان 
س��ةرؤك��ي  ن��وَي��ن��ةران،  ئةنجومةني 
 15( خاأل   )5( بة  وةزيران(  ئةنجومةني 
هاوكات،  ه��ةذم��ارك��راوةء  ك��ورس��ي( 
جَيطري ئةم ثؤستانةش بة )4( خاأل )12 

كورسي( هةذماركراوة.
بؤضوونى  بة  دةَلَيت:  عةلى،  ئاسؤ 
دووانةيى  ئيستيحقاقَيكى  بة  طؤإان  من، 
)نةتةوةيىء ذمارةى كورسى( بةشداريى 
ئَيستا  كة  ثؤستانةى  بةو  ضونكة  بكات، 
سةرؤكى  جَيطرى  كؤمارء  سةرؤك  لة 

سةرؤك  جَيطرى  دواتريش  ثةرلةمانء 
لةإووى  وةريطرتوون،  كورد  وةزيران 
خاَلى  كوردستان  هاوثةيمانيى  خاَلةوة 
بة  ئةطةر  دةكرَيت  بؤية  ماوة،  كةمتريان 
ئيستيحقاقى كورسى بكرَيت، طؤإان داواى 
ئَيستا  ضونكة  بكات،  كاريطةر  ثؤستى 
هيضى وةرنةطرتووة، بةآلم كوردستانيى 
بؤية  سةرفكردووة،  خاَلةكانى  زؤربةى 
ثَيداطريى  طؤإان  دانوستانكارى  دةبَيت 

لةسةر ثؤستى طةورةء كاريطةر بكات.
سةبارةت بة كاريطةريى ئةو ثؤستةى 
حكومةتى  لة  وةري��دةط��رَي��ت  ط��ؤإان 
دةَلَيت:  حةمةغةريب  د.كةنعان  بةغدا، 

شةخس رؤَلى هةية لة كارايىء ناكارايى 
ثَيشوودا،  ئةوانى  لةناو  ثؤستةكةدا، 
هةيشبووة  نةبووةء  دةنطى  هةر  هةية 
طؤإان  نيم،  بإوايةدا  لةو  بووةء  ديار 
دةتوانَيت  بةآلم  بخوَلقَينَيت،  موعجيزة 

لةوانى ثَيشوو جياواز بَيت.
هةوَلدةدةين،  دةَلَيت:  حاجي،  شؤإش 
ئ��ةو ث��ؤس��ت��ان��ةي وةري��ان��دةط��ري��ن، 
هةرَيمي  بة  ثةيوةندييان  راستةوخؤ 
بتوانين  بؤئةوةي  هةبَيت،  كوردستانةوة 
دانيشتوواني  خزمةتي  رَيطةيةوة،  لةو 

هةرَيمي كوردستان بكةين.

رؤذنامة

رَيكخراوةكانى بوارى ذنانء 
كؤمةَلطاى مةدةنىء رؤذنامةنووسان، 
نيطةرانن لة بإيارى لَيبووردنةكةى 

سةرؤكى هةرَيم، كة بة بؤنةى 
جةذنةوة بؤ زيندانييانى دةركرد، 
بةو ثَييةى بإيارةكة ساَلح موزةلى، 

تاوانبار بة كوشتنى ذناني 
طرتووةتةوة.

بؤنةى  بة  مانطةو  ئةم  )15(ى  رؤذى 
فه رمانی  به   ثيرؤزةوة،  قوربانى  جةذنى 
لة  )207(ح��وك��م��دراو  هةرَيم،  سةرؤكى 
هةرَيم  ثارَيزطاكانى  ضاكسازيي  بنكةكانى 
حسَين،  فوئاد  د.  ه��ةروةك  ئ��ازادك��ران، 
هةرَيم  سةرؤكايةتيى  ديوانى  سةرؤكى 
له به ر  حوكمدراوانه ،  »ئ��ه و  رايطةياند: 
به رژه وه نديی گشتيیء نواندنی ره وشتَيكی 
به رز له  بنكه كانی چاكسازيدا به ر لَيبووردنی 
بؤ  كه وتوون،  هه رَيم  سه رؤكی  تايبه تی 
مرؤڤَيكی  وه كو  ثَيبدرَيت  هه ليان  ئه وه ی 

ئاسايی بگه إَينه وه  ناو كؤمةَلگا«. 
لةناو ئةو كةسانةى كة بةر لَيبووردنةكةى 
ئةحمةد  ساَلح  كةوتوون،  هةرَيم  سةرؤكى 
كة  هةية،  م��وزةل��ي(  )سالة  بة  ن��اس��راو 
بةتاوانى كوشتنى دوو خوشك بة ناوةكانى 

)مهابادء جوان( حوكمدرابوو، 
ه��ةرب��ؤي��ة ئ���ةو ب��إي��ارة 
رَيكخراوةكانى  ناإةزايي 
مةدةني  كؤمةَلطاى  ذنانء 
نامةيةكي  لة  لَيكةوتةوةو 
هةرسآ  ب��ؤ  ن��اإةزاي��ي��دا 

س��ةرؤك��اي��ةت��ي��ى ه��ةرَي��مء 
بة  حكومةت،  ثةرلةمانء 
تونديي ناإةزايي خؤيان دذ 
بة ئازادكردنى ئةو كةسانة 

دةربإيوة.
ناإةزايينامةكةدا  لة 
ك������ة ج����ط����ة ل��ة 
رَي��ك��خ��راوةك��ان��ى 
ت��اي��ب��ةت ب��ة ذن��انء 
رَيكخراوَيكى  ضةند 

م��ةدةن��ي،  كؤمةَلطاى 
رؤذنامةنووسَيكيش  ضةند 

هاتووة:  ك��ردووة،  ئيمزايان 
هةر  تاوانبارةء  ئ��ةم  »ئ��ازادك��ردن��ي 

تاوانبارَيكي تر كة بةهةمان هؤ حوكمدراوةو 
ثَيضةوانةي  طرتوونيةتييةوة،  لَيبووردنةكة 
نةهَيشتنى  بؤ  كة  بةَلَينانةية  بإيارء  ئةو 
بؤية  بةخةَلك،  دراوة  ذنكوشتن  تاوانى 
كةسانة  ئةو  لَيبووردنة  ئةو  دةكةين،  داوا 
بة  بَيت،  هؤيةكةوة  بةهةر  كة  نةطرَيتةوة 

تاوانى ذنكوشتن، حوكمدراون«.

ث��ةخ��ش��ان 
ضاالك  زةنطةنة، 
ل��ة ب����وارى ذن��ان 
ك��ة ئ���ةو ن��ام��ةي��ةى 
بة  ك���ردووة،  ئيمزا 
رؤذن����ام����ةى 

 : ند يا طة ا ر
ئةو هيض كةس لةو بةندكراوانانة ناناسَيت، 
ثرةنسيثة  بنةماء  ئةو  لةسةر  ئةوان  بةآلم 
لةسةر  كؤمةَلطا  كة  ك��ردووة  ئيمزايان 
ثتةو  ديموكراسي  مةدةنييء  بنةمايةكى 
ذمارة  ياساي  لةبةرئةوةى  دابمةزرَيت، 
)14(ى ساَلى )2002(ي ثةرلةمان رَيطرة لة 
تاوانى شةرةف )غسل العار(ء هةروةها لة 

ياساي لَيبووردنى طشتيى كة ساَلى )2007(
ئةو  دةرضوو،  كوردستانةوة  ثةرلةمانى  لة 
كةسانةى نةطرتةوة كة تاوانبارى كوشتن 
لة  بةدةربوون  شةرةفء  لةسةر  بوون 
لَيبووردنةكة، وتيشي: »بؤية دةبَيت بكوذانى 
ذنء ئةو كةسانةى لة جياتى ياسا بإيارى 
دةيانكوذنء  دةردةكةنء  مرؤظ  كوشتنى 
دذى  لَيبطيرَيتء  رَيطةيان  جةلالد،  دةبنة 
ئةوةم هيض ياساء لَيبووردنَيك ئةو كةسانة 
بطرَيتةوة، بةدةر لةوةي ئةو كةسانة كَينء 
شَيوةيةك  هيض  بة  اليةنَيكنء  ض  بة  سةر 
رازي نابين بةوةو لة داهاتووشدا هةَلوَيستى 

ديكةمان دةبَيت«.
لة نامةكةدا، ئةو رَيكخراو و كةسايةتييانة 
ذن،  كوشتني  تاوانبارانى  كة  دةكةن  داوا 
هةروةك  نةيانطرَيتةوة،  لَيبووردنَيك  هيض 
مادةبَيهؤشكةرةكان  تيرؤرء  تاوانةكاني 
سوَلحكردن  بكرَيتء  لةطةأل  مامةَلةيان 
هؤى  نةبَيتة  بنةماَلةكاندا  لةنَيوان 
بكوذى ذنء  دةربازكردنى  ئازادكردنء 
هةرَيمي  لة  زيندانييانةي  ئةو  هةروةها 
جةذني  لَيبووردني  بةر  كة  كوردستان 
ثَيشتر  كةوتوون،   )2010/11/15( قورباني 
ذن،  كوشتني  بةتاواني  ح��وك��م��دراون 
دادطا  بإيارى  بةثَيى  زيندانء  بخرَينةوة 
مامةَلةيان لةطةَلدا بكرَيتء سزا بدرَين.      

لةالى خؤيةوة سةرطوأل رةزا، ئةندامى 

ثةرلةمانى  ل��ة  م��رؤظ  مافي  ليذنةى 
كوردستان، باس لةوة دةكات كة ئةو بإيارة 
هةرَيمةء  سةرؤكايةتى  سةآلحييةتى  لة 
ثرؤذةيةكيان  ثةرلةمان  وةك  ئةوانيش 
ثَيمان  طشتيىء  لَيبووردنى  بؤ  هةبوو 
ياساء  ببوايةتة  ثرؤذةية  ئةو  باشبوو، 
زيندانييانى  زؤرت����ري  ذم��ارةي��ةك��ي 

بطرتايةتةوة.
ئةوةشى  ثةرلةمان،  ئةندامةى  ئةو 
نةشاردةوة كة ناإةزايي زؤر لةبارةى ئةو 
لَيبووردنةوة هةية، بةآلم ئةوان وةك ليذنةى 
مافي مرؤظ، ئاطادارى ئةو لَيبووردنة نينء 
لة  دةستبةكاربوونةوةمان  »دواى  وتي: 
دةكةينء  بإيارة  ئةو  ديراسةى  ثةرلةمان، 
ئةو كاتة هةَلوَيستى خؤمان دةبَيت، ئةوةش 
بابةتة  ئةو  لةسةر  ئيش  كة  ئَيمةية  كارى 
بكةين، ضونكة ناإةزايي زؤرمان بةدةست 
طةيشتووةء خةَلكانَيك هةن هةمان مادةيان 
ديكةش  كةسانى  نةكراونء  ئازاد  هةيةو 

ئازادكراون«. 
»هةموو  وتيشي:  هةروةها  سةرطوأل، 
خؤي  ئيجابيياتى  سلبيياتء  لَيبووردنَيك 
ئةو  هةندَيكجار  كة  تايبةت  بة  هةية، 
تاوانبارانة بطرَيتةوة كة لةاليةن كؤمةَلطاوة 
بة ضاوي بةزةيي تةماشا ناكرَين، بة تايبةت 
بة  بَيت  تاوانبار  شَيوةية  بةو  كةسَيك  كة 

كوشتنى ذنان«.

راثــــؤرت
hewal.rozhnama@gmail.

5ذمــارة )609( سَيشةممة 2010/11/23
طؤأان، لة دةسةآلت نزيكدةبيَتةوة

ليَبووردنةكةى سةرؤكى هةرَيم، رَيكخراوةكانى ذنان تووأةدةكات 

نزيكبوونةوةي طؤإان لة دةسةآلت بة سوودي خةَلك دةشكَيتةوة؟                                                                    فؤتؤ: رؤذنامة



إاثؤرتي: 
ئاريان حةسةن، الظة بةشارةت 

هةرَيمي كوردستان، نوَيترين تؤإي 
ثةيوةنديكردني لة اليةن بةغداوة بؤ 

دابيندةكرَيت، بَيئةوةي بةكاريبَينَيتء 
لةبةرامبةردا كؤمثانيايةكي ئةهلي 

بَيبةرامبةر بةكاريدةهَينيت.

لة ئَيستادا، لة عَيراقدا هةموو ثارَيزطاكان 
ل��ةرَي��ى ت��ؤإَي��ك��ي ث��ةي��وةن��دي��ك��ردن��ةوة 
كَيبَلى  ثؤذةى  ئةويش  كة  بةإَيوةدةبرَيت، 
دةنطء  طواستنةوةي  تواناي  تيشكييةء 
هةيةو  زانياريى  دات��او  ناردنى  رةن��طء 
هةروةها هَيَلى ئينتةرنَيتء تةلةفؤنيش لةخؤ 

دةطرَيت.
لة ئَيستادا، ئةم ثرؤذةية يةكَيكة لة هةرة 
ثرؤذة ثَيشكةوتووةكان كة لةسةر بودجةي 
حكومةتي عَيراق دابينكراوة بؤ ثةيوةنديكردن 
تا  بةآلم  جيهاندا،  لة  سيستمة  نوَيترين  كة 
لة هةرَيمى كوردستاندا  ئةو ثرؤذةية  ئَيستا 
لةاليةن  بةبيانووي ئةوةي  ثَينةكراوة،  كارى 
حكومةتي ناوةندةوة سةرثةرشتي دةكرَيت.

زياترة  س��األ  دوو  م��اوةي  ث��رؤذةك��ة 
بؤ  ثَيداويستييةكاني  بووةو سةرجةم  تةواو 
دابينكراوة، بةآلم لةبري حكومةت كؤمثانياي 
)ئاى.كيو( بؤ ثةيوةنديكردن لة شارى سلَيمانى 
داوةتة  بةكرآ  بةشَيكيشي  بةكاريدةهَينَيتء 
كؤمثانيايةكي  ضةند  كوردتَيلء  كؤمثانياي 
رةسميي  رَيككةوتنَيكي  هيض  بَيئةوةي  ديكة، 
لةنَيوان حكومةتء ئةو كؤمثانيايةدا هةبَيت.

نةبيل ئيبراهيم حةسةن، سةرثةرشتيارى 
بةإَيوةبةرَيتى  لة  تيشكى  كَيبَلى  بةشى 
رؤذنامةى  بة  سلَيمانى  طةياندنى  ثؤستةو 

راطةياند: كؤمثانياى )ئاى.كيو( رةزامةندييان 
هيض  بةكاربهَيننء  كؤإ  دوو  كة  وةرطرتووة 
لةكاتَيكدا  وةرنةطرتووة،  لَييان  ثارةيةكمان 
)12(وَيستطة  كَيبَل  يةك  لةسةر  دةتوانرَيت 
هةرَيمى  لة  ئَيستا  تا  بةآلم  بةكاربهَينرَيت، 

كوردستاندا بةكارنةهاتووة، ضونكة تا ئيستا 
رَيكنةكةوتوون  ئةوة  لةسةر  هةرَيم  بةغداو 
زؤر  خزمةتَيكى  كَيبآلنة  ئةم  بةكاربَيتء  كة 
بة هاوآلتييان دةكةن، ئةطةر بكةوَيتة بواري 
)30( ضركةدا  يةك  ماوةى  لة  كاركردنةوة 

هةزار كةس لَيي سوودمةند دةبن.
لةساَلى  تيشكي،  ك��َي�ب�آلتي  ت��ؤإي 
بةغدا  لة  عَيراقء  هاتووةتة  )1999(ةوة 
 )2005( س��اَل��ي  ت��ا  ب���ةآلم  ب��ةس��ت��راوة، 
نةبةستراوةتةوة بة هةرَيمى كوردستانةوةء 

دواتر لة ساَلى )2006(دا كَيبَلى نَيوان سلَيمانىء 
كةركوك بةسترا بإى تَيضوونةكةى نزيكةي 
)يةك مليؤن دؤالر( بووةء ثرؤذةكة ماوةي 
دوو ساَلة تةواو بووةو وةزارةتي طةياندني 
ثارَيزطاكةي  سَي  جَيبةجَييكردووة،  عَيراق 
هةموو  ثرؤذةيةو  لةو  بةشَيكة  هةرَيميش 
بوارى  لة  بةيةكةوة  دةبةستَيتةوة  عَيراق 

ثةيوةنديكردندا.
تةكنيكيى  بةإَيوةبةرى  عةبدوَلآل،  كةريم 
سلَيماني،  طةياندنى  ثؤستةو  بةإَيوةبةرَيتى 
سيستمةكة  بة  نةكردن  بةكار  سةبارةت 
ئَيمة  »كَيشةى  راطةياند:  رؤذن��ام��ةي  بة 
لةطةأل  تيشكيى  كَيبَلى  كارثَينةكردنى  لة 
بةغداوة  لة  سيستمةكة  ئةوةية،  عَيراق 
دةبَيت  بةإَيوةدةبرَيتء هةرَيمى كوردستان 
وةزارةت��ى  ناتوانرَيت  لَيىء  بةشَيك  بة 
طةياندنى هةرَيم بةإَيوةى ببات، بؤية تائَيستا 

سوودى لَى وةرنةطيراوة«.
كَيشةى  »هةندَيك  بةوةشكرد:  ئاماذةي 
ديكة هةية، ئةم ثرؤذةية راستة تةواو كراوةو 
بؤ  كارثَيكردنى  ثَيداويستييةكانى  هةموو 
دابينكراوة،  ئامَيرةكاني  هةموء  دابينكراوةء 
رَيككةوتننامةيةك  هيض  ئيستا  تا  ب��ةآلم 
وةزارةتى  هةرَيمء  حكومةتى  لةنَيوان  نيية 
ثرؤذةكةو  بة  سةبارةت  عَيراق  طةياندنى 

ضؤنَيتي كارثَيكردني«.
خؤي  بَيئاطايي  تةكنيكي،  بةإَيوةبةري 
نيشاندا لةوةي كة كؤمثانياي )ئاي.كيو( بةضي 
بةكاردةهَينَيتء  سيستمةكة  طرَيبةستَيك 
ضاككردنةوةء  ث��رؤذةي��ة  »ئ��ةم  وتيشي: 
كؤمثانياي  ئةستؤى  لة  نؤذةنكردنةوةى 
ثَيوة  مامةَلةى  دةتوانَيت  بؤية  كيو(ة،  )ئاي 
بكاتء بةشداريى بة كؤمثانياى تر بكات لةم 

ثرؤذةيةدا« .

 رؤذنامة
 

تةرخانكراوى  ب��ودج��ةى  لة  بةشَيك 
حكومةت بؤ دروستكردنى )7( هةزار يةكةى 
ثرؤذةى  بؤ   )2010( ساَلى  نيشتةجَيبوونى 
سةرفكراوةء   )2009-2008( ساآلنى 
ئ��اوةدان��ك��ردن��ةوةى  ليذنةى  ئةندامَيكى 
ثةرلةمانيش دةَلَيت: »حكومةت لةمساَلدا ئةو 
يةكةى نيشتةجَيبوونانةى ثَي تةواوناكرَيت«.

ساَلى  بودجةى  لة  ئ��ةوةى  ل��ةثاش 
 )100( بإى  حكومةت  هةرَيمدا  )2010(ى 

هةزار   )7( دروستكردنى  بؤ  دينارى  مليار 
هةرَيم  شارةكةى  لة  نيشتةجَيبوون  يةكةى 
ساَلى  نزيكبوونةوةى  لةطةأل  تةرخانكرد، 
تةواو  ثرؤذةية  ئةو   )2010( نوَيى  بودجةى 
ليذنةى  مةبةستةش  ئ��ةو  بؤ  ن��ةك��راوة، 
ثةرلةمانى  نيشتةجَيكردنى  ئاوةدانكردنةوةء 
وةبةرهَينان  دةستةى  لةطةأل  كوردستان 
دةستةى  بإيارة  ك��ردووة،  كؤبوونةوةيان 
ناوبراو سةبارةت بة دواكةتنى ئةو ثرؤذةى 
ليذنةى  بؤ  راثؤرتَيك  نيشتةجَيبوونانة 

ناوبراو بةرز بكاتةوة. 

حةمةعةلى،  حةمةسةعيد  لةوبارةيةوة 
ئ��اوةدان��ك��ردن��ةوةو  ليذنةى  س��ةرؤك��ى 
لة  الدَي  هاوضةرخكردنى  نيشتةجَيكردنء 
ثةرلةمانى كوردستان بة رؤذنامةى راطةياند: 
راطةياندووين:  ثَييان  وةبةرهَينان  »دةستةى 
 )7( تةرخانكراوةى  بودجة  لةو  بةشَيك  كة 
ساَلى  نيشتةجَيبوونةكةى  يةكةى  ه��ةزار 
)2008ء  ثرؤذةكانى  ع��ةجزى   ،)2010(
2009(يان ثَي ثإكراوةتةوةء بؤ ئةو ثرؤذانة 
سةرفكراون، ضونكة لةو دوو ساَلةدا ثرؤذةى 

زياتر تةرخانكراوة«.

هاوكات كاروان ساَلح، كة ثةرلةمانتارَيكى 
رؤذنامةى  بؤ  ليذنة  هةمان  لة  طؤإانة 
تَيإوانينةكانمان  روونكردةوة؛ كة بة هةموو 
هةزار   )7( ئةو  لةمساَلدا  ناتوانَيت  حكومةت 
وتيشى:  بكات،  تةواو  نيشتةجَيبوونة  يةكةى 
دةوَلةمةندء  بؤ  هَيندةى  ثرؤذانة  »ئ��ةو 
بةرذةوةنديى بارزطانةكان بووة، ئةوةندة لة 

بةرذةوةنديى هةذاران نةبووة«.
كة  بةوةشدا،  ئاماذةى  ثةرلةمانتارة  ئةو 
لة ميانةى بةدواداضوونمان بؤ جَيبةجَيكردنى 
ثرؤذةكانى نيشتةجَيبوون، بؤمان دةركةوت، 

بة  ثرؤذةكانيان  كؤمثانيا  هةندَيك  كة 
هةندَيكيشان  بةجَيهَيشتووةء  نيوةناضَليى 
ئةو زةوييانةى بؤ ئةو مةبةستة بة نرخَيكى 
لةو  دةيفرؤشنةوةو  وةرطرتووة،  كةم  زؤر 
بارةيةشةوة حكومةت بةرثرسارَيتى طةورةى 
»كةسانَيكى  راشيطةياند:  ئةستؤ،  دةكةوَيتة 
دةس��ةآلت��دارةك��ان  حيزبة  ل��ة  ب��ةرث��رس 
بة  دةك��ةن  بازرطانيى  كة  دةرك��ةوت��وون، 
كة  بةجؤرَيك  نيشتةجَيبوونةوة،  يةكةكانى 
ناتوانرَيت لَيثَيضينةوةيان لةطةَلدا بكرَيت، يان 

كارةكانيان رابطيرَيت«.

هةنطاو هاشم- هةولَير

بةإَيوةبةرَيتييةكانى وةزارةتى وةرزشء الوان 
يةكدةخرَين، ئةوةش بةثَيى هةموارى ثرؤذةياساي 
ئةو وةزارةتةء راوَيذكارى وةزارةتى رؤشنبيريىء 
الوانيش دةَلَيت، لةكاتى ئامادةكردنى ثرؤذةياساي 

وةزارةتى رؤشنبيريى »هيض ثرسَيكم ثَينةكراوة«. 
لةدواى ثَيكهَينانى كابينةى شةشةمى حكومةتى 
وةزارةت���ى  ه���ةردوو   ك��وردس��ت��ان،   هةرَيمى 
يةك  بة  ك��ران   رؤشنبيريى  الوانء  وةرزشء 
رؤشنبيريىء  وةزارةت��ى  ئَيستادا  لة  وةزارةتء  
لة  جطة  هةية،  طشتيى  بةإَيوةبةرَيتى   )11( الوان 

بةإَيوةبةرَيتييةكيش كة سةر بة ديوانى وةزارةتة.
ياساى  ث��رؤذة  هةمواركردنةوةى  ثَيى  بة 
ثَيشكةشي  كة  الوان  رؤشنبيريىء  وةزارةت��ى 
سَي  ه��ةر  لة  ك���راوة،  كوردستان  ثةرلةمانى 
طشتيى  بةإَيوةبةرَيتييةكى  هةرَيمدا  ثارَيزطاكةى 
دةبَيت بؤ سةرجةم بةشةكانى هونةرء رؤشنبيريىء 
بة  دةبن  سةرجةميان  ثَيية  بةم  الوان،  وةرزشء 

بةشَيك سةر بةم بةإَيوةبةرَيتييانة.
بةإَيوةبةرَيتى  بةإَيوةبةرى  حةسةن،  ناسر 
سينةماو شانؤ، لة وةزارةتى رؤشنبيريى حكومةتى 

هةرَيمى كوردستان، رةخنة لةو هةنطاوة دةطرَيتء 
بةإَيوةبةرَيتى  »بوونى  راطةياند:  رؤذنامةى  بة 
ثسثؤإييء  دروستدةكاتء  تَيكةآلويى  جؤرة،  لةو 
دةسةآلتى  نامَينَيت،  شانؤ  سينةماو  دةسةآلتى 

كةمدةبَيتةوة«.
ساَلة   )2( م��اوةى  كة  ب��ةوةش��دا،  ئ��ام��اذةى 
كةمكردنةوةى  ثَيشكةوتووةو  كوردي  سينةماى 
خراثى  كاريطةريى  شانؤش  سينةماو  دةسةآلتى 
بةآلم  دةبَيت،  كوردي  سينةماى  رةوشي  لةسةر 
ثةيوةندييةكانء  ليذنةى  سةرؤكى  كةريم،  ئاسؤ 
لة  شوَينةوارةكان  راطةياندنء  رؤشنبيريىء 
»كؤكردنةوةى  وت��ى:  كوردستان  ثةرلةمانى 
وةرزشءالوان  رؤشنبيريىو  هونةرو  بةشةكانى 
لةناو يةك بةإَيوةبةرَيتيدا كاريطةريى خراثى نابَيت، 
كردووة«،  باشي  كارَيكى  رؤشنبيريى  وةزارةتى 
لة  يةكَيك  هيض  نيية  ئةطةرى  لةوةشكرد،  باسى 
وةزارةتى  بة  سةر  ئَيستاى  بةإَيوةبةرَيتييةكانى 

رؤشنبيريىوالوان بودجةكةيان كةم بكرَيتةوة.
راوَي��ذك��ارى  هاوكات   كة  حةسةن،   ناسر 
كة  ئاشكرايكرد  رؤشنبيرىوالوانة،  وةزارةت��ى 
وةزارةت��ى  ثإؤذةياساى  ئامادةكردنى  لةكاتى 

رؤشنبيريىوالوان هيض ثرسَيكى ثَينةكراوة.

سةنطةر كوردة

ئةنجومةنى  كَيشةكانى  تائَيستا 
ثارَيزطاى سلَيماني ضارةسةر نةكراونء 
ئةنجومةنى  ه��ةَل��ب��ذاردن��ى  وادةى 
ثارَيزطاكانيش بة رةسميى ديارينةكراوة، 
ثَيشتر  هةَلبذاردنةكة  ئ��ةوةي  لةطةأل 

دووجار دواخراوة.
راب���ردوو  يةكشةممةى  رؤذي 
ث��ارَي��زط��اى  ئةنجومةنى  س��ةرؤك��ى 
ناو  ليستةكانى  سةرؤكى  سلَيمانىء 
ئةنجومةنةكة لةطةأل لَيثرسراوى دةستةى 
يةكَيتى  سياسيى  مةكتةبى  كارطَيإيى 
كَيشةكانى  لةسةر  طفتوطؤ  كؤبوونةوةو 
كران،  سلَيمانى  ثارَيزطارى  ئةنجومةنء 

بةآلم كَيشةكان ضارةسةر نةكراون.
كاوة عةبدوَلآل، سةرؤكى ئةنجومةنى 
ئ��ام��ادةى  ك��ة  سلَيمانى،  ث��ارَي��زط��اى 
وتى:  رؤذنامة  بؤ  بوو،  كؤبوونةوةكة 
كَيشةى  لةسةر  زياتر  »طفتوطؤكان 
ثارَيزطا  ئةنجومةنى  ثارَيزطارو  نَيوان 
بوونء باسي ضؤنَيتي ضارةسةركردني 

هةَلبذاردني  ئَيمةش  كراوةو  كَيشةكان 
ئةولةويةتي  ب��ة  ث��ارَي��زط��اك��ان��م��ان 
لةطةأل  زان��ي��وة،  ك��وردي  دةس��ةآلت��ي 
لة  المةركةزيي  جَيطيركردنى  ثَيويستى 

كوردستان«.
هةوَلةكان  زان��ي  ثَيويستيشي  بة 
ضارةسةركردني  بؤ  بن  ب���ةردةوام 
»كؤبوونةوةكة  وتيشي:  كَيشةكان، 
ضونكة  ب���ووة،  ح��ي��زب��ةوة  ل��ةالي��ةن 
بوو،  سياسيى  كَيشةكة  سةرضاوةى 
نةك ئيداريى، ئَيمة ثَيشبينيى دةكةين لة 
ئايندةيةكى نزيكدا سةرؤكى حكومةتيش 
سلَيمانى  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  هةموو 
لةو  كؤبوونةوةيةكى  بؤ  بكات  بانط 

شَيوةية«.
ئةنجومةنى  نيطةرانيى  جَيى  ئةوةى 
ئةنجومةنى  سلَيمانىء  ث��ارَي��زط��اى 
دواكةوتنى  ديكةشة،  ثارَيزطاكانى 
ساَلَيك  دةب��وو  كة  هةَلبذاردنةكةية، 
لةمةوبةر بكرايةو دووجار دواخراء دوا 
 )2011( ساَلى  لة  كة  ئةوةية،  بإياريش 
ئةنجام بدرَيت، بةآلم تائَيستا وادةكةى بة 

رةسميى ديارينةكراوة.
عةبدوَلآل،  كاوة  بارةيةشةوة  لةو 
روونيكردةوة؛ كة ئةنجومةنةكةيان ضةند 
جارَيك داواى لة اليةنة ثةيوةنديدارةكان 
وادةى  لة  هةَلبذاردنةكة  ك���ردووة 
وتى:  بكرَيت،  كاتدا  زووترين  لة  خؤىء 
لة ساَلى  بةر طوَيمان كةوتووة  »ئةوةى 
ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى  داه��ات��وودا 
بةآلم  دةدرَي��ت،  ئةنجام  ثارَيزطاكان 
دةبَيت  ديارينةكراوةو  كاتةكةي  تائَيستا 
بكاتء  دياريى  حكومةت  سةرؤكى 
هةرَيمء  حكومةتى  كةمتةرخةمييةكانى 
لةوة  هةرَيم  سةرؤكايةتى  ثةرلةمانء 
داية، كة بةدواداضوونيان بؤ ئةو كَيشةية 
لة  وادةك��ة  دانانى  ضونكة  نةكردووة، 
دةسةآلتى ئةنجومةنى ثارَيزطاكان نيية، 
ئَيمة لةطةأل سةرؤكى ثةرلةمانء ليذنةى 
جةختمان  كؤبووينةوةو  ناوخؤ  ياساو 
حكومةتء  سةرؤكى  كة  كردةوة،  لةوة 
جَيطرةكةى بانطبكرَينء داوايان لَيبكرَيت 
هةَلبذاردنةكة  وادةى  كاتدا  زووترين  لة 

دياريي بكةن«.

راثــــؤرت
hewal.rozhnama@gmail.com
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لة ضركةيةكدا )30(هةزار كةس دةتوانَيت بةكاريبهَينَيت

تازةترين هيََلى ثةيوةنديكردن لة كوردستاندايةو كارى ثيَناكرَيت

ثةرلةمان لَيى دةكؤَلَيتةوة 
ئةمساأل حكومةت )7( هةزار يةكةى نيشتةجيَبوونةكةى ثَى تةواو ناكرَيت

يةكخستنى بةشةكانى وةزارةتى رؤشنبيريىو 
الوان رووبةأووى رةخنة دةبيَتةوة

حيزب ضارةسةري كَيشةي ئةنجومةنء 
ثارَيزطاري سلَيماني دةكات

حكومةتى هةرَيم سوود لة تةكنةلؤذياى نوَى وةرناطرَيت                                                                           فؤتؤ: ئينتةرنَيت



سازدانى: ئةلةند مةحوى

د.رةفيق سابير، سةرؤكى ليذنةى نةزاهة 
لة ثةرلةمانى كوردستان ئاماذة بةوة 

دةكات؛ كة ئَيستا طلةيي ئةوة هةية كة 
سةرؤكايةتيي ثةرلةمان هةندَيك جار 
اليةنطرانةء بةثَيي ئامانجي سياسيي 

فراكسيؤني كوردستانيي ثرؤذةقانوونةكان 
هة َلدةبذَيرَيتء دةيانخاتة ناو بةرنامةي 

كاري ثةرلةمانةوه، بؤئةوةي بةثةلة 
تَيبثةإَيندرَين.

رةفيق سابير، لةم ديدارةى رؤذنامةدا 
تيشك دةخاتة سةر كارى ليذنةكةيانء 
دةَلَيت: بةرةنطاربوونةوةي طةندةَليي لة 

كوردستاندا هَيشتا لة نيةتَيكي ثاكء 
قسةي رووت زياتر نيية. 

كة  ئايديايةي  خ��ةونء  ئةو  رؤذن��ام��ة: 
هاوآلتييان هةيانبوو سةبارةت بة دروستبووني 
ثةرلةماني  لة  ك��ارا  نةزاهةي  ليذنةيةكي 
دةكات  هةست  خةَلك  نةهاتةدي،  كوردستان 
كوردستان  ثةرلةماني  لة  نةزاهة  ليذنةي 
بؤضي  ئةمة  هؤكاري  بةإَيزتان  م��ردووة، 

دةطَيإنةوة؟
روون  ئ��ةوة  دةك��ةم  ح��ةز  ثَيشةكي   *
هةموو  وةك  نةزاهة ،  ليذنةي  كة  بكةمةوة، 
ليذنةيةكي  ثةرلةمان  ديكةي  ليذنةكاني 
بةدواداضوونء ضاودَيريكردنة، نةك ليذنةيةكي 
لَيكؤَلينةوةء لَيثرسينةوةء جَيبةجَيكردن، بؤية 
طةندةَليي  دذايةتيكردني  نةزاهة ء  مةسةلةي 
ناكرَيت ،  ثةرلةمانيي  ليذنةيةكي  بة  تةنيا  بة 
ثَيكهَيناني ئةم ليذنةية تةنيا سةرةتايةكة، يان 
يةكةمين هةنطاوةء ئةطةر بإيار بَيت ثَيش بة 
هةنطاوي  كؤمةَلَي  دةبَيت  بطيرَيت،  طةندةَليي 
ثَيويستة   هةموويانةوة  بنرَيت،  لةثَيش  ديكة 
بةرةنطاربوونةوةي  بؤ  تايبةت  قانوونَيكي 
تايبةت  دةزطايةكي  دامةزراندني  طةندةَلييء 
بة نةزاهة لة ثةرلةمان دةربضَيتء  بةثَيي ئةم 
قانوونة دةسةآلتي لَيثرسينةوةء لَيثَيضينةوهء 
لَيكؤَلينةوة لةطةأل هةر كةسء دةزطايةك، كة 

بة ثَيويست بزانرَيت، دياري بكرَيت.
لة  ثرؤذةقانوونة   ئةم  ساَلَيكة  نزيكةي 
كراوة،  بؤ  يةكةمي  خوَيندنةوةي  ثةرلةمانةء 
ثةرلةماندا  خولةي  لةم  كة  هيوادارين  ئَيمة 
كاري  بةرنامةي  بخرَيتة  ثرؤذةقانوونةكة 
دةز طاي  بدرَيتء  لةسةر  بإياري  ثةرلةمانء 
ثَيكبهَينرَيت،  كوردستان  هةرَيمي  لة  نةزاهة 
تائَيستا  نةزاهة،   ليذنةي  لة  ئَيمه  ئةمةدا  لةثاأل 
لة  باوةإثَيكراومان  زانياريي  راث���ؤرتء 
بة  ثةيوةندييان  مةسةالنةي    ئ��ةو  ب��ارةي 
بؤ  بةردةست،  نةخراوةتة  هةية ،  طةندةَلييةوه 
كةواتة  بكةين،  بؤ  بةدواداضوونيان  ئةوةي 
قانوونء  هةبووني  بةبَي  ئايا  بثرسين:  با 
زانياريي  هةبووني  بةبَي  تايبةتء  دةزطاي 
دياردةي  بة  ثَيش  دةتوانرَيت  باوةإثَيكراو 
ئةم هؤكارانةو هي  لةبةر  بطيرَيت؟  طةندةَليي 
تريش دةتوانين بَلَيين؛  كة بةرةنطاربوونةوةي 
نيةتَيكي  لة  هَيشتا  كوردستاندا  لة  طةندةَليي 

ثاكء قسةي رووت زياتر نيية!
راثؤرتةكاني  ئاشكراكردني  رؤذنامة: 
ضاودَيريي دارايي بؤ ثةرلةمانتاران، بةتايبةت 

راستة  ئايا  كوَي طةيشت؟  بة  نةزاهة،  ليذنةي 
تةنيا راثؤرتةكاني ضاودَيريي دارايي سلَيماني 
راثؤرتةكاني  ئةي  دةكرَيت،  لةسةر  طفتوطؤي 

ضاودَيري دارايي هةولَير؟ 
ديواني  راثؤرتَيكي  هيض  تائَيستا   *
بةردةستي  نةخراوةتة  داراي��ي  ضاودَيري 
راثؤرتانةي  ئةو  ليذنةكةمان،  ثةرلةمانتارانء 
من  ئ��ةوةن��دةي  ثةرلةمان،  طةيشتوونةتة 
ئاطاداربم، تةنيا راثؤرتةكاني ديواني ضاودَيري 
دارايي سلَيمانيين ، هَيشتا لة الي سةرؤكايةتيي 
ثةرلةمان هةَلطيراون، ئَيمة لة ليذنةي نةزاهة 
ضةند جارَيك داواي ئةم راثؤرتانةمان كردووة، 
بةثَيي  بكةينء  لةسةر  كاريان  ئ��ةوةي  بؤ 
بةآلم  بكةين،  بؤ  بةدواداضوونيان  ثَيويست 
راطةياندين؛  ثَيي  ثةرلةمان  سةرؤكي  بةإَيز 
ديواني  ه��ةردوو  يةكخستنةوةي  دواي  كة 
ضاودَيري داراييء دياريكردني سةرؤكَيك بؤ 
ديوان، راثؤرتةكان  دةدرَينة ليذنةكةمان، ئَيستا 
هةردوو ديوان يةكخراونةتةوة، ئَيمة ضاوةإَيي 
راثؤرتةكاني  راثؤرتانةء  ئةو  كة  ئةوةين 
بخرينة  هةولَيريش  دارايي  ضاودَيري  ديواني 
كاري  ئ��ةوةي  بؤ  ليذنةكةمان،  بةردةستي 

ثَيويستيان بؤ ئةنجام بدرَيت.
باش  تؤ  بطؤإين،  ئاراستةكة  با  رؤذنامة: 
خةَلكنء  نوَينةري  ثةرلةمانتاران  كة  دةزانيت 
دةركردنة،  ياسا  ئةركةكانيشيان  لة  يةكَيك 
ثةرلةمان  دةكرَيت  هةست  ماوةيةكة  بةآلم 
ئةو  دةربكات،  ياسا  نةك  تَيدةثةإَينَيت،  ياسا 
ياسايانةش كة تَيثةإَيندراون بة دَلي بةشَيكي 
نين،  مةدةنييةكان  رَيكخراوة  خةَلكء  زؤري 

ئةمة بؤضي روودةدات؟
* ثةرلةماني كوردستان لةم سَي خولةي 
دةركردووة،  طرنطي  ياساي  كؤمةَلَيك  خؤيدا 
كة هةموو فراكسيؤنةكاني ثةرلةمان دةنطيان 
بؤ داوة، لةثاأل ئةمةدا هةندَيك ثرؤذةقانووني 
كراونةتةوة،  رةت  زؤرينة  دةنطي  بة  طرنط 
لةوانة: ثرؤذةقانووني داواكاريي مافي طشتيي، 
هةندَيك قانووني تريش دةرضووَيندراون،  كة 
ثةرلةمانتاران  كةمي  زؤرايةتييةكي  بة  تةنيا 
كوردستان،  كؤمةَلي  ئةمإؤ  كراون ،    ثةسةند 
ئابووريي،  سياسيي،  اليةنة  زؤرب��ةي  لة 

ثَيويستي  كةلتوورييةكاندا  كؤمةآليةتيء 
بةوه هةية، كة به  قانووني تايبةت رَيكبخرَين، 
نيية،  ئَيرة هيض طرفتَيك  تا  يان رَيكبخرَينةوة، 
رَيكخستةنةوةية  رَيكخستنء  ئةم  ب��ةآلم 
كام  بةثَيي  ض��ؤنء  بَيتء  ب��واردا  ك��ام  لة 
بؤضوونء بيري سياسييء كؤمةآليةتي بَيت؟ 
فراكسيؤنه  دةستثَيدةكات،  لَيرةوة  طرفتةكة 
لة  خؤيان  ثرؤذةقانووني  ج��ي��اوازة ك��ان 
ثَيشكةشي  مةسةالنةوة  لةو  زؤر  ب��ارةي 
بةآلم  ك��ردووة،  ثةرلةمان  سةرؤكايةتيي 
كام  دةدات،  بإيار  ثةرلةمان  سةرؤكايةتيي 
لةو ثرؤذةقانوونانة ثَيشتر بخرَينة بةرنامةي 
كاري ثةرلةمانةوة، بة راي من ئةمة  باشترين 
دةشَيت  ضونكة  نيية،  كاركردن  شَيوازي 
بكات ،  دروست  نادادثةروةريي  اليةنطرييء 
بةثَيي  ثرؤذةقانوونةكان  باشترة   لةجياتيان 
طرنطييانء بة هةماهةنطيي نَيوان سةرؤكايةتيي 
ثةرلةمانء ليذنةكانء فراكسيؤنةكان بخرينة 
طلةيي  ئَيستا  ثةرلةمانةوة،  كاري  بةرنامةي 
ئةوة هةية كة سةرؤكايةتيي ثةرلةمان هةندَيك 
سياسيي  ئامانجي  بةثَيي  اليةنطرانةء  جار 
ثرؤذةقانوونةكان  كوردستانيي  فراكسيؤني 
هة َلدةبذَيرَيتء دةيانخاتة ناو بةرنامةي كاري 
ثةرلةمانةوه بؤ ئةوةي بة ثةلة تَيبثةإَيندرَين، 
ضاوةإواني  تر  فراكسيؤنةكاني  كاتَيكدا  لة 
ئةوةيان  لة سةرؤكايةتيي ثةرلةمان هةية، كة 
وةك يةك تةماشاي هةمووان بكات، هةندَيك 
لةو ثرؤذةقانوونانة ناإةزاييان لةناو خةَلكء 
رَيكخراوةكاني كؤمةَلطةي مةدةنيدا ناوةتةوه،  
ضونكة لة ناو دَيإي مادةء بإطةكانيدا خولياي 
عةقَلَيكي  سَيبةري  ئازادييء  تةنطةبةركردني 
دةبينرَيت،  خؤسةثَينةر  دةسةآلتثةرستء 
ثرؤسَيسي  س��ةر  بؤ  مةترسيي  ئةمةيش   
كاتَيكدا  لة  دةك��ات،  دروس��ت  ديموكراسي 
كوردستاندا  لة  ئازادييةي  ئةو  ثَيويستة 
ياساء  بة  بدرَيتء  ثَي  دةركةوتووة، طةشةي 
بكرَيت،  لَي  ثارَيزطاريي  ثَيويست  دةزط��اي 
ثرؤسَيسي  ضارةنووسي  سةرجةم  ضونكة 
بةم  كوردستاندا  هةرَيمي  لة  سياسيي 

مةسةلةيةوة بةندة.
رؤذنامة: ئَيمة ئاطادارين لة ثةسةندكردني 

ئةندام  ضةند  بةإَيزتء  ياسايةكدا  ضةند 
كوردستانيي  ليستي  ت��ري  ثةرلةمانَيكي 
ثَيضةوانةي ليستةكةتان دةنطتان داوة، ئةمةش 
باشة  نرخَيندراوة،  بةرز  خةَلكةوة  لةاليةن 
ثرؤذةياساكاندا  ثةسةندكردني  لة  مةرجة 
هةرضي حيزبةكان فةرزيانكرد ثةرلةمانتاران 
ثَيي  ئ��ةوةي  كوا  ئةي  ب��دةن،  لةسةر  دةنطي 
بةرثرسيارَيتي  هةستي  ويذدانء  دةوترَيت 
هاوآلتييانةي  بةو  بةرامبةر  ثةرلةمانتاران 
كة  هاوآلتييانةش،  بةو  داوةء  ثَيي  دةنطيان 

دةنطيان ثَيي نةداوة؟
* راستييةكةي هةر فراكسيؤنَيكي ثةرلةمان 
بةثَيي سياسةتء بإيارء رَينمايي حيزبةكةي 
ئاسايية  بةآلم  دةكات،  رةفتار  ثةرلةماندا  لة 
ئةطةر لةناو هةر فراكسيؤنَيكدا بيرء بؤضووني 
جياواز لة بارةي زؤر مةسةلةوة هةبَيت، بؤية 
بكةونة   دةشَيت  ثةرلةمانتاران  جار  هةندَيك 
دةنط  ئةوةي  بؤ  حيزبةكانيان،  فشاري  بةر 
كة  بدةن،  ثرؤذةقانوون  بإيارء  هةندَيك  بؤ 
بةآلم  ناطونجَين.  خؤياندا  بؤضووني  لةطةأل 
لةطةأل ئةمةشدا،  بة راي من، مةرج نييه ئةندام 
ثةرلةمان قبووأل بكات شتَيكي بةسةردا فةرز 
بكرَيت، كة ثَيضةوانةي باوةإء بؤضوونةكاني 
خؤي بَيت، يان لة بةرذةوةنديي خةَلكدا نةبَيت ، 
خواردووة  سوَيندي  ثةرلةمانَيك  ئةندام  هةر 
بخاتة  وآلتةكةي  نةتةوةء  بةرذةوةنديي  كة 
سةرووي هةر بةرذةوةندييةكي ديكة وه، واتا 
ثةرلةمانتار  ثَيش هةر شتَيك لةبةردةم ويذداني 

خؤيداء لةبةردةم خةَلكدا بةرثرسيارة.

 )111( بؤضي  دةثرسَيت  خةَلك  رؤذنامة: 
داواكارييةكاني  لة  ناتوانن  ثةرلةمانتار 
وةكء  ياسايةكي  تَيبطةنء  هاوآلتييان 
ج��ؤرةي  ب��ةم  خؤثيشاندان(  )رَيكخستني 
خةَلك  بإواي  بة  كة  دةكةن،  ثةسةند  ئَيستا 
»ثاشةكشةية لة ديموكراسي«، واتة بؤضي )111( 
ثةرلةمانتاران هاوآلتييان ناضار دةكةن داوا لة 
سةرؤكي هةرَيم بكةن ياساكة بطةإَينَيتةوة بؤ 

ثةرلةمان؟
لة  ئ��ةن��دام ث��ةرل��ةم��ان  * ك��ؤم��ةَل��َي��ك 
داواكارييةكاني هاوآلتييان طةيشتنء دةنطيان 
خؤثيشاندان  رَيكخستني  ثرؤذةقانووني  بؤ 

نةدا، بؤية ئةو ئةندام ثةرلةمانانةي كة دةنطيان 
ئةم  وةآلمي  دةبَيت  دا،  ثرؤذةقانوونةكة  بؤ 

ثرسيارة بدةنةوه.
دةنطيان   )7/25( لة  ئةوانةي  رؤذنامة: 
هةرَيمي  هاوآلتيياني  دا  ط��ؤإان  ليستي  بة 
كوردستانيشة  ليستي  ئةركي  كوردستاننء 
نيو  نزيكةي  كة  ئةوان  بكات،  لَي  داكؤكييان 
مليؤن كةسن، دةثرسن؛ بؤضي ليستي دةسةآلت 
ئةطةر  رةتدةكاتةوة،  ليستي طؤإان  ثرؤذةكاني 

لة خزمةتي خةَلكيشدا بَيت؟
* بة راي من ئةم مةسةلةية تا رادةيةكي 
زؤر ئةنجامي  ئةو ثةيوةنديية نا ئاساييء ثإ 
هةريةك  طؤإانء  لةنَيوان  كة  طرذييةية،  لة 
نةتوانراوة  هَيشتا  هةيةء  ثارتيدا  يةكَيتيء  لة 
زمانَيكي  متمانةيةكء  ج��ؤرة  س��ةرةت��اي 
دروست  اليةنانةدا  ئةو  لةنَيوان  هاوبةش 
ببَيتء هةر اليةنَيك هةر نةبَيت لة ثةرلةماندا 
ئةويتر بة هاوكارء تةواوكاري خؤي بزانَيت. 
لةجياتيان ثةرلةمان هةندَيك جار، بة داخةوة، 
بإياردانء  هَيزي  ثَيشانداني  شانؤي  وةك  
زةقكردنةوةي كَيشةي نَيوان ئةو اليةنانه دَيتة 
ثَيش ضاو ، ئةمةيش بة دَلنياييةوة كؤمةك بة 
كارةكاني  ثَيشخستني  ثةرلةمانء  كاراكردني 
دةرةوةي  لة  دةتوانن  حيزبةكان  ناكات. 
بكةن،  يةكتري  رقةبةرايةتيي  ثةرلةمان، 
خؤيان  كاري  خةريكي  جيا  بة  يةكةيان  هةر 
هاوكارييةكي  ج��ؤرة  هيض  تةنانةت  ب��نء 
ثةرلةماندا  لةناو  ئةمة  بةآلم  نةكةن،  يةكتري 
نوَينةرايةتيي  هةموومان  بة  ئَيمة  ناكرَيت، 
بكةين،  ثَيكةوة كار  ناضارين  خةَلك دةكةينء 
ثةرلةمانء ليذنة هةميشةييةكاني ثةرلةمان  لة 
ثَيكهاتوون،  فراكسيؤنةكان  هةموو  نوَينةري 
بةردةوامي  هاوكاريي  بةبَي  ناتوانن  ئةوان 
يةكتري  كارةكان بة سةركةوتوويي راثةإَينن، 
هاوكارييء  هةبووني  زي��ات��ر  لةمةيش 
فراكسيؤنةكاني  لةنَيوان  هةماهةنطيي 
بؤ  سةرةتايةك  ببَيتة  دةتوانَيت  ثةرلةماندا، 
اليةنة  نَيوان  هاوكاريي  متمانةء  زيادكردني 
من  ثةرلةمانيش،  ل��ةدةرةوةي  سياسييةكان 
ئاواتةخواز م كة فراكسيؤني كوردستانيي، كة 
بةرثرسيارَيتيي زؤرتري سياسييء ثةرلةماني 
لة ئةستؤية، دةستثَيشخةريي بكات بؤ ئةوةي 
لةناو  هاوبةش  كاري  بؤ  باشتر  زةمينةيةكي 

ثةرلةماندا بإةخسَينرَيت.
لة  زؤر  طلةيي  ماوةيةدا  لةم  رؤذنامة: 
لةبارةي  دةكرَيت  ثةرلةمان  سةرؤكي  ئةداي 
ثةرلةمانتارانء  لةطةأل  مامةَلةكردني  ضؤنَيتي 
ضؤنَيتي تَيثةإاندني ياساكانء بانط نةكردني 
ياداشتةكاني  نةدانةوةي  وةآلم  وةزيرةكانء 
لة  رَيطرتن  دةس���ةآلتء  ليستي  دةرةوةي 
رؤذنامةنووسان، ئايا ئَيوة لة ليستي كوردستانيي 
هةست بةم طرفتانة دةكةن، بؤضوونتان ضؤنة 

لةسةر ئةداي سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان؟
* من ناتوانم لة جياتي ليستي كوردستانيي 
بةآلم  بدةمةوة،  ثرسيارةتان  ئةم  وةآلم��ي 
ثةرلةمانتاراني  لة  هةندَيك  لةناو  جارة  جار 
فراكسيؤني كوردستانيدا باسي ئةم مةسةالنه 
 دةكرَين، وةك دةزانن  دةستةي سةرؤكايةتيي 
ثةرلةمان لة اليةن مةكتةبي سياسيي ثارتيء 
فراكسيؤني  الي��ةن  لة  ن��ةك  يةكَيتييةوه، 

كوردستانييةوة،  دياريكراون.

ضـاوثَيكــةوتن
hewal.rozhnama@gmail.com

7ذم��ارة )609( سَيشةممة 2010/11/23
سةرؤكى ليذنةى نةزاهة لةثةرلةمانى كوردستان:

طلةيي ئةوة هةية سةرؤكايةتيي ثةرلةمان هةندَيك جار بةثَيي ئامانجي 
سياسيي فراكسيؤني كوردستانيي ثرؤذةياساكان هة لَدةبذَيرَيت«

بةرةنطاربوونةوةي 
طةندةَليي 

لة نيةتَيكى ثاكء 
قسةي رووت 

زياتر نيية

د. رةفيق سابير

رؤذنامة

ثةيام ئةحمةد، رايطةياند: له اليه ن حيزبه  
كة  پَيدراوه   به َلَينمان  ده سه آلتداره كانةوة ، 
پاشماوه ي كَيشه ي نانبإاوه كان، چاره سه ر 
مووچه ي  ب��ه   سه رجه ميان  ب��ك��رَي��تء 

خؤيانه وه  بگه إَينه وه  سةر كارةكانيان.
نَيوان  په يوه ندييه كاني  رَيكخه ري 
هه رَيم  حكومه تي  گؤإانء  بزووتنه وه ي 
نانبإاوه كان،  كَيشه ي  چاره سه ركردني  بؤ 
رايگه ياند: به َلَينمان پَيدراوه،  ئه و كه سانه ي 
حيزبه كاني  ل��ه الي��ه ن  ن��ان��ب��إاوك��راون 
ده سه آلته وه،  بگه إَينرَينه وه  بؤ شوَيني كاري 
ئه و  وه ربگرنه وهء   مووضةكانيان  خؤيانء 
دوورخراونه ته وه،   له كاره كانيان  ماوه يه ي 

به  خزمه ت بؤيان ئه ژمار بكرَيت.
)2009/7/25(ء  هةَلبذاردني  لةهةردوو 

كةس  هةزار   )2( لة  زياتر  )2010/3/7(دا، 
ليستي  بة  دةنطدانيان  ثشتطيرييء  بةهؤي 
دوورخ��ران��ةوةو  لةكارةكانيان  ط��ؤإان 
سةرؤكي  بةَلَيني  سةرةإاي  نانبإاوكرانء 
حكومةت،  سةرؤكي  بإياري  ه��ةرَي��مء 
نانبإاوةكان  دؤسيةي   )489( ئَيستا  تا 
نةطةإَينراونةتةوة  ضارةسةرنةكراونء 
ئ��ةوةي  س���ةرةإاي  كارةكانيان،  س��ةر 
مووضةكانيان  خانةنشينيش  ذمارةيةك 

بإاوة.
بة وتةي ثةيام ئةحمةد، ئه و نانبإاوانه ي 
پله ي باآليان هه بووه،  وه كو راوَيژكاره كان، 
بؤ  ده گ��ه إَي��ن��رَي��ن��ه وه   شَيوه   به هه مان 
پؤست  هه ندَيك  به آلم  خؤيان،  شوَينه كاني 
كراوة،  تَيدا  گؤإانكارييان  ئَيستا  كة  هه ن  
بإياري  به پَيي  نموونه،   بؤ  نه ماون ،  يان 
ئه و  نابَيت  پ��ه روه رده ي��ي،  كؤنفرانسي 

به كالؤريؤسيان  بإوانامه ي  مامؤستايانه ي 
نييه،  ببنه  به إَيوه به ري قوتابخانه ، به و پَييه ش 
به إَيوه به رانه ي  ئه و  رَيگه نادرَيت  ئَيستا 
پَيشتر البراونء بإوانامه ي دبلؤميان هه يه،  

هه مان پؤست وه ربگرنه وه .
نووسينگه ي   )2010/4/19( رؤژي 
فه رمانَيكي  وه زي��ران،  س��ه رؤك  تايبه تي 
ساَلح(  )د.ب��ه ره��ه م  ئيمزاي  به   تايبه تي 
ده ركردء له  پَينج خاَلدا، فه رمانَيكي به سه ر 
گشت وه زاره تء شوَينه  په يوه نديداره كاندا 
ئه و  گ��ه إان��ه وه ي  بؤ  ب��آوك��ردووه ت��ه وه ، 
جياوازه وه   بيروإاي  به هؤي  که سانه ي 
ئازاد  پاشان  دراونء  سياسيي  س��زاي 
حكومةت  سه رؤكي   جَيگري   ب��ه رواري ، 
فه رماني   )1304( ژم��اره   نووسراوي   به  
جه ختكردنه وه ي ده ركرد بؤ جَيبه جَيكردني  
سياسييء   سزاي   نه هَيشتني   بإياره كه و 

وةزارةت��ةك��ان��ي��ش��ي ب��ةرث��رس��ك��رد له  
ئَيستا  تا  به آلم  بإياره كه،  جَيبه جَيكردني 
روونكردنه وه يه كي  هيچ  هه رَيم،  حكومه تي 

دواك��ه وت��نء  ه��ؤك��اري  له سه ر  ن���ه داوه  
كَيشةكةو  كؤتايي  ضارةسةرنةكردني 

طةإانةوةي سةرجةم نانبإاوةكان.

حكومةت جارَيكيتر بةلَيَني ضارةسةركردنى كَيشه ي نانبأاوان دةدات

ثةيام ئةحمةد



سازدانى: دلَير عةبدولخالق

محةمةد تؤفيق رةحيم، وتةبَيذى 
بزووتنةوةى طؤإان ئاماذة بؤ ئةوة 

دةكات؛ بةَلَينيان لة دةسةآلت وةرطرتووة، 
كة ثرؤذةى ضاكسازيىء كَيشةكانيان لة 

كوردستان ضارةسةر بكرَيت.
لةبارةى ضؤنَيتى بةشداريكردنيان 

لة حكومةتى عَيراقى دةَلَيت: »كةسةكانى 
ئَيمة لة ئةنجومةنى وةزيرانى عَيراق 

بةرذةوةنديى طشتيى دةخةنة سةر 
بةرذةوةنديى تايبةتىء ئاليةتَيكى 
جياوازمان بؤ ئيدارةكردن هةية، 

كة رَيطة بة هيض كةس نةدرَيت 
نوَينةرةكانمان تووشى فةساد بكات«. 

رؤذن��ام��ة: ب��زووت��ن��ةوةى ط���ؤإان لة 
سيادييةكان،  ثؤستة  دةستةبةربوونى 
بةتايبةت سةرؤك كؤمار، جؤرَيك لة نةرميى 
سؤنطةيةكةوة  ض  لة  مروونةتة  ئةم  نواند، 

سةرضاوة دةطرَيت؟
كؤبوونةوةكةى  كاتَيك  ي��ةك��ةم:   *
ئةنجومةنى نوَينةران لة بةغدا دةستى ثَيكرد، 
ليستى طؤإان ثَيى باش بوو لة كؤبوونةوةكة 
تايبةت  بة  تَيكنةضَيت،  ئةوةى  بؤ  بمَينَيتةوة، 
ئَيمة  ئةندامةكانى  دةرةوةى  ضوونة  بة 
تَيكدةضوو و نيسابى ياسايى  كؤبوونةوةكة 
هةندَيك  خزمةتى  دةكةوتة  ئةمةش  نةدةما، 

اليةن كة دؤستى كوردنين.
بة  باشة  ثَيى  ط��ؤإان  ليستى  دووةم: 
ثَيبكَيت،  بةغدا  لة  حكومةت  كات  زووترين 
ثرؤسةيةكى  بة  حكومةتة  ئةم  تايبةت  بة 
هةمووشمان  دروستدةبَيت،  ديموكراسى 
ناوةإاستء  لة  خةَلك  خةريكة  دةزانين 
ديموكراسى  ثرؤسةى  لة  عَيراق  خوارووى 
ثَييانواية؛  ضونكة  دةب��ن��ةوة،  ثةشيمان 
كاروبارى  بؤ  ثرؤسةية  ئةو  سياسييةكان 
بةكاردةهَينن،  خؤيان  خزمةتى  تايبةتىء 

ئةمةش رَيطةخؤشكةر دةبَيت بؤ طةإانةوةى 
جؤرَيك لة ديكتاتؤرييةت كة بة هيض جؤرَيك 
لة بةرذةوةنديى كورد نيية، بؤية فراكسيؤنى 
هةرَيم  لة  كَيشانةى  ئةو  هةموو  بة  طؤإان 
هاوثةيمانيى  ليستى  دةس��ةآلتء  لةطةأل 
نةتةوةيىء  بةرذةوةنديية  بةآلم  هةيةتى، 
مةسةالنةى  ئةو  لةسةروو  ميللييةكانى 

ترةوة دانا.
نواندن  نةرميى  ئةمة  ئةطةر  رؤذنامة: 
بَيت، ئَيوة ضاوةإَيى ض كاردانةوةيةكى ئيجابى 

دةسةآلت لة هةرَيم، يان بةغدا دةكةن؟
نةتةوةيى  مةسةلةيةكى  هيض  ئَيمة   *
ئةو  سياسيىء  هةَلوَيستى  بة  نابةستينةوة 
هةنطاوانةشمان بؤ ئةوة نيية كة اليةنةكانى 

تر كاردانةوةى ئيجابي يان سلبي بنوَينن.
لةطةأل  ئَيوة  ديارةكانى  كَيشة  رؤذنامة: 
بابةتى  لة  هةرَيم  سياسيى  دةس��ةآلت��ى 
دةستةي  ضاكسازيىء  ثإؤذةى  نانبإاوةكانء 
هاو  بؤ  كارتَيكن  هةرَيم،  هةَلبذاردنةكاني 

هةَلوَيستنةبوونى ئَيوة لةطةأل ئةوان؟
* كَيشة هةية لةنَيوان ئَيمةء هاوثةيمانيى 
ئيئتيالفى  لة  لةبةرئةوةش  كوردستان، 
هاتووينة  كوردستانييةكان  فراكسيؤنة 
ئةو  ئةطةر  ثَيمانووتن؛  ضونكة  دةرةوة، 
كَيشانة ضارةسةر نةكرَيت، ناتوانين لة بةغدا 
بة يةكةوة ئيش بكةين،  هاوهةَلوَيست بينء 
بةآلم مةسةلة نةتةوةييةكان بةو ثرسانةوة 
تريش  بابةتى  ب��ارةى  لة  نابةسترَيتةوة، 
بةرامبةرمان  لَيرة  هاوثةيمانيى  هةَلوَيستى 
راست  بة  ضى  بةغدا  لة  ئَيمةش  بَيت،  ضى 

بزانين، ئةوة دةكةين.
رؤذنامة: ئةو زنجيرة دانيشتنةى لةنَيوان 
بؤ  طةإانةوةتان  بؤ  هةية  دةسةآلت  ئَيوةء 
بة  كوردستانييةكان،  فراكسيؤنة  ئيئتيالفى 

كوَى طةيشتووة؟
* ئةوة بةردةوامةء بةَلَينمان وةرطرتووة 
ضاكسازيىء  ث���رؤذةى  دةس���ةآلت  ل��ة 

كَيشةكانى تر ضارةسةر بكةن.
رؤذنامة: ئةطةر، يان نةطةرى طةإانةوةتان 

زياترة؟
* نازانم.

رؤذن���ام���ة: ي��ةك��الي��ى ب��وون��ةوة لة 
داهاتووى  حكومةتى  لة  بةشداريكردنتان 

عَيراق؟
* بةشداريى دةكةين.

ثؤستَيكى  دياريكراويى  بة  رؤذنامة: 
تايبةت هةية داواى بكةن؟

دانوستكارى  وةفدى  دياريكراوى  بة   *

طؤإان لة بةغدا دةيزانَيت، ئةوان طفتوطؤ لة 
بارةى ئةو ثؤستةوة دةكةن.

بة  كردووة  دةستى  وةفدةكة  رؤذنامة: 
دانوستان؟

 * بةَلَى.
ضاوةإَيى  ثؤست  وةرطرتنى  بؤ  رؤذنامة: 
كوردستان  هاوثةيمانيى  هاوكارييةكى  هيض 

دةكةن؟
* مةسةلةكة هاوكاريى ئةوان نيية، بةَلكو 
دةيانةوَيت حكومةتَيكى  تةكليفكراوة  ئةوةى 
هةموو  وات��ة  دروستبكةن،  ف��راوان  بنكة 
ثَيبكةن،  بةشداريى  براوةكان  فراكسيؤنة 
هةَلبذاردن  ئيستيحقاقى  ل��ةوةش  جطة 
ليستة  ئيئتيالفى  لةإَيى  ض  ئينجا  هةية، 
ياخود  هاوثةيمانيى،  يان  كوردستانييةكان، 
وةك فراكسيؤنَيكى سةربةخؤ، طرنط ئةوةية 
بؤ  وةريدةطرَيت  ثؤستانةى  ئةو  ط��ؤإان 
بهَينَيتء  بةكارى  طشتييةكان  بةرذةوةنديية 
دةخاتة  طشتيى  بةرذةوةنديى  بيسةلمَينَيت 

ثَيش بةرذةوةنديية تايبةتييةكان.
رؤذنامة: لة ماوةى كةمثةينى هةَلبذارندا، 
كورد  نوَينةرانى  ئةداى  لة  زؤرتان  رةخنةى 
عَيراق،  ثَيشووى  حكومةتةكانى  لة  طرتووة 
بؤ  نيية  تاكتيكَيك  بةشداريكردنتان 
يان  ئيداريى،  فةسادى  رؤتينء  لة  تَيوةطالن 
ئَيوة ئاليةتَيكى نوَيتان هةية بؤ ئيدارةكردنى 
حكومةت  لة  وةزاري��ي��ان��ةى  ثؤستة  ئ��ةو 

وةريدةطرن؟
لة  ئَيمة  كةسةكانى  ه��ةوَل��دةدةي��ن   *
بةرذةوةنديى  عَيراق  وةزيرانى  ئةنجومةنى 
تايبةتى،  بةرذةوةنديى  سةر  بخةنة  طشتيى 
لة  اليةنَيك  ناتوانيت  كةسَيكيش  هيض 
خؤى  ئةطةر  بطلَينَيت،  ئيدارييةوة  رؤتينى 
ئاليةتَيكى  ئَيمة  نةبَيت،  تيا  مةبدةئةى  ئةو 
هيض  بؤية  هةية،  ئيدارةكردن  بؤ  جياوازمان 

كةس ناتوانَيت تووشى فةسادمان بكات. 
ئَيوة  هةَلسانطاندنى  بة  رؤذن��ام��ة: 
يةكَيتى(  )ثارتىء  كورد  بإياربةدةستانى 

سةودا  ئةو  نوَىء  حكومةتى  لةثَيكهَينانى 
زيانيان  يان  دةستكةوت،  روويدا،  سياسييةى 
بؤ كورد لة حوكمإانيى نوَى بةدةستهَيناوة؟

ئةو  بووةستين  دةبَيت  ديارنيية،   *
بةرنامةيةك  ض  ثَيكدَيت  حكومةتةى 
دةك��اتء  جَيبةجَي  ضى  دةط��رَي��ت��ةب��ةرء 
ثالنى  كارنامةء  لة  كورد  داخوازييةكانى 
ثَيوانةيةش  بةو  دةكاتةوة،  جَي  ضؤن  خؤى 
يان  ك��ردووة  قازانجى  ك��ورد  دةزان��رَي��ت 
ثؤست،  وةرط��رت��ن��ى  ب��ة  ن��ةك  زةرةر، 
بةرنامة  جَيبةجَيكردنى  م��اوةى  لة  وات��ة 
هةَليبسةنطَينن،  دةتوانَيت  سياسييةكةى 
نا، ئةم  ئايا كورد دةستكةوتى هةبووة، يان 
وةك  ك��ورد  دةك��ةم  باسى  دةستكةوتةى 
نةتةوة دةَلَيم، نةك شةخسء فراكسيؤنَيكى 
دياريكراو، ضونكة دةستكةوتى كورد ئةوةية 
عَيراقيدا  ئيدارةى  لة  خواستةكانى  ضةند  تا 
ئَيمةء  نَيوان  كَيشةكانى  دةكرَيتء  جَيبةجَي 

بةغدا ضارةسةر دةبَيت.
لةسةر  دةكرَيت  زؤر  ثرسيارى  رؤذنامة: 
سةرؤك  تاَلةبانى،  جةالل  بة  دةنطدانتان 
كؤمارى عَيراق، هةَلوَيستى طؤإان لةو رووةوة 
بؤ  هةبووة  ئيعازَيك  هيض  ئايا  نيية،  روون 

دةنطدان، يان دةنطنةدان بةو بةرثرسة؟
لة  ث��َي��م��ان��وت��وون؛  ت��ةن��ي��ا  ئ��َي��م��ة   *
دةرةوة،  مةيةنة  بةشداربنء  كؤبوونةوةكة 
كَى  نازانَيت  كةس  نهَينييةء  بة  دةنطدانيش 
بَلَيت،  كةسَيك  مومكينة  داوة!  بةكَى  دةنطى 
دةنطى  بةرامبةريشدا  لة  ثَيدةدةم  دةنطى 
ثَينةدا، يان بة ثَيضةوانةوة، لةبةر ئةوة ئَيمة 
ناو  نةكةوينة  هةية  ئةزموونمان  ئةوةندة 
ويذدانى  بة  ثةرلةمانتار  تةفاسيالتةوة،  ئةو 
الى  طرنطة  ئ��ةوةى  دةن��ط��دةداتء  خ��ؤى 
نةيانهَيشت  مانةوةء  نوَينةرةكانمان  ئَيمة، 
ضونكة  تَيكبضَيت،  ثةرلةمان  كؤبوونةوةى 
ئيعازى  هيض  نةبوو،  كورد  بةرذةوةنديى  لة 
خؤيانء  نةبووةء  كةس  بؤ  تايبةتيشمان 

ويذادانيان لةو ثرؤسةية بةرثرسن.

راثؤرتى: شارا عةبدوإلةحمان

كوردستان،  ثةرلةمانتارانى  لة  ذمارةيةك 
ثرؤذةياساى  بة  دةن��ط��دان  لة  ثةشيمانن 
ثةرلةمانتارَيكى  خؤثيشاندانء  رَيكخستنى 
فراكسيؤنى كوردستانيش، ئاماذة بةوة دةكات 
بةهؤى  ثةرلةمانتاران،  لة  ذمارةيةك  كة 
ناو  فراكسيؤنَيكى  بةرامبةر  ثةرضةكرداريان 

ثةرلةمان، دةنطيان بةثرؤذةكة داوة.
رَيكخستنى  ثرؤذةياساى  ئةوةى  دواى 
كوردستان  ثةرلةمانى  لة  خؤثيشاندان 
ئؤثؤزسيؤنى  لة  كؤدةنطييةك  ثةسةندكرا، 
كوردى  شةقامى  رؤشنبيرانء  كوردستانء 
ثرؤذةياساية  ئ��ةو  دذى  ل��ة  بةطشتيى 
ثرؤذةكة  كة  لةئَيستاشدا  دةستيثَيكردء 
دةكرَيت،  هةرَيم  سةرؤكايةتيى  رةوان��ةى 
ثرؤذةكة  هةرَيم  سةرؤكى  كة  داوادةكرَيت 
تا  ثةرلةمان  بؤ  بينَيرَيتةوة  نةكاتء  ئيمزا 

هةندَيك لة بإطةكانى دةستكاريى بكرَين.
فراكسيؤنى  ثةرلةمانتارَيكى  هاوكات، 
لةإَيطةى  كوردستان،  ثةرلةمانى  لة  طؤإان 
ضةند  داواكارييةوة،  بيرخةرةوةء  ياداشتَيكى 
كة  دياريكردووة  ثرؤذةكةدا  لةناو  خاَلَيكى 
هةرَيميان  سةرؤكى   سةرنجى  مةبةستيةتى 

بؤ رابكَيشَيت.
ب��وره��ان رةش��ي��د ط��وَل��ة، ئ��ةن��دام��ى 
كوردستان،  ثةرلةمانى  لة  ياسايى  ليذنةى 
ئةو  سةرجةم  )5(خاَلدا،  لة  لةياداشتةكةيداو 
بإطانةى بؤ سةرؤكى هةرَيم خستوونةتةإوو 
لةكؤتايى  بةدةستكاريكردنةء  ثَيويستيان  كة 
»داواكاريين  نووسيويةتى:  ياداشتةكةشدا، 
هةَلطرتنى  هةنطاو  لةثَيناو  ب��ةإَي��زت،  لة 
ديموكراسىء  خزمةتكردنى  بؤ  ئيجابييانة 
بة  طةيشتنةوة  لةثَيناو  رادةربإينء  ئازاديى 
ئةم  بةإَيزت  دنيا،  ثَيشكةوتووى  ميللةتانى 
ياساية دةرنةضوَينيتء موسادةقةى نةكةيتء 

بيطةإَينيتةوة بؤ ثةرلةمان«.
ثرؤذةياساكة  ن��اردن��ى  بة  س��ةب��ارةت 
جةوهةر،  تاريق  هةرَيم،  سةرؤكايةتيى  بؤ 

ثةرلةمان،  سةرؤكى  راطةياندنى  راوَيذكارى 
بة رؤذنامةى راطةياند: تا ئَيستا ثرؤذةياساكة 
ليذنة  لةاليةن  كوردستانةو  لةثةرلةمانى 
ثةيوةنديدارةكانةوة ثَيداضوونةوةى بؤ دةكرَيت، 
ضونكة ثَيويستى بة بةراوردكردنةوةى دةقى 
كوردىء عةرةبييةكة هةية بؤئةوةى لة رووى 
هاوكات  نةبَيت،  جياوازيى  زمانةوانييةوة 
لةكاتى  كة  ثَيشنيازانةش  ئةو  زيادكردنى  بؤ 
ثَيشكةشكران،  ثرؤذةكةدا  ثةسةندكردنى 
ثرؤذةكة تا ئَيستا نةنَيردراوة، هةركاتَيك ئةو 
سةرؤكايةتيى  لةاليةن  ئةوا  تةواوبوو،  كارة 
هةرَيم  بؤ سةرؤكى  دةنَيردرَيت  ثةرلةمانةوة 

بؤ واذؤكردن، يان ناردنةوةى بؤ ثةرلةمان.
فراكسيؤنى  ثةرلةمانتارَيكى  ب��ةآلم 
لة  ذم��ارةي��ةك  كة  ثَييواية  كوردستانيى، 
بة  دةنطدان  لة  ثةشيمانن  ثةرلةمانتاران، 
ياساكة، ضونكة ثَييانواية كة بة هةَلة دةنطيان 

داوة.
وتى:  رؤذنامة  بؤ  سؤفى،  سةعيد  دانا  د. 
كؤدةنطيى  ياساية  ئةو  لةسةرةتاوة  »هةر 
ثةرلةمانيش  ناو  دةنطدانةكةى  نةبوو،  لةسةر 
ثةرلةمان  لةئَيستادا  بةآلم  نيشاندا،  ئةوةى 
هةر دةبَيت بينَيرَيت بؤ سةرؤكايةتيى هةرَيم، 
يان  بة ثةسةندكردن،  ئةوداية  لةدةستى  بؤية 

ناردنةوةى بؤمان«.
بةوةكرد:  ئاماذةى  ثةرلةمانتارة،  ئةو 
دةنطى بةياساكة نةداوةو تَيبينى هةية لةسةر 
وةرطرتنى  مةسةلةى  خاَلَيكيان  دووخاَلى، 
خؤثيشاندان  كة  »ثَيمواية  وت��ى:  مؤَلةتةء 
ثَيويستى  دةستوورييةء  سروشتى  مافَيكى 
بةمؤَلةت وةرطرتن نيية، خاَلَيكى تريش ئةوةية  
)كتوثإ(  لةناكاو  خؤثيشاندانى  دياردةى  كة 
نةكراوةتةوة،  بؤ  جَيطةى  لةثرؤذةياساكةدا 
بةَلكو  لةكوردستان،  هةر  نةك  لةكاتَيكدا 
هةية،  دياردةية  ئةو  كؤمةَلطايةك  لةهةمو 
ئامارى  ل��ةخ��ودى  ك��ة  ج��ط��ةل��ةوةى  ئةمة 
وةزارةتى ناوخؤدا، )60%(ى خؤثيشاندانةكان 
لةكوردستان بةكتوثإيى كراونء تا ئَيستا هيض 

كَيشةيةكيشمان نةبووة«.

هةربؤية د. دانا داوادةكات كة »سةرؤكى 
تا  رابسثَيرَيت  خؤى  ستافةكةى  هةرَيم، 
ئةوةى  دواى  بكةنء  خاآلنة  ئةو  ديراسةى 
كةموكووإييانة  ئةو  كة  دةرك��ةوت  بؤيان 
تا  ثةرلةمان،  بؤ  بينرَينةوة  هةن،  لةياساكةدا 
وةك ئةو دةَلَيت،  بتوانن ياساكة دةوَلةمةندو 
ضاك  كةموكووإييانة  ئةو  بكةنء  باشترى 

بكةنةوة«.
هاوكات، ئةندامَيكى ترى هةمان فراكسيؤن، 
لةو  ياسايةكى  بوونى  كة  بةوةدةكات  ئاماذة 
جؤرة بؤ ئَيستاى كوردستان ثَيويستة، بةآلم 
ياساية  ئةو  رةنطة  تر،  زةمةنى  مودةتَيكى  بؤ 
لةجَيى خؤيدا نةبَيت، بؤية دةبَيت دةستكاريى 

بكرَيت.
لة  ثارتى  ثةرلةمانتارى  كةريم،  ئاسؤ 
وتى:  رؤذنامة  بؤ  كوردستانيى،  فراكسيؤنى 
كوردستان،  ئ��ةم��إؤى  هةلومةرجى  »ب��ؤ 
هةرَيمى  ضونكة  لةبارة،  ثرؤذةكة  ثَيمواية، 
كوردستان بةشَيكة لة عَيراق كة تَييدا ئةمنء 
لةحاَلتَيكى  ئَيمةش  نيية،  بةرقةرار  ئاسايش 

ئامادةباشيداين لة رووى ئةمنييةوة، بؤية بؤ 
بةمؤَلةت  ئةوةم كة  لةطةأل  باشةء  ثَيم  ئةمإؤ 

خؤثيشاندان ئةنجام بدرَيت«.
سةبارةت بةبيروبؤضوونى جياواز لةسةر 
بةوةكرد:  ئاماذةى  كةريم  ئاسؤ  ثرؤذةكة، 
جؤرَيك لة بَيمتمانةيى هةية لةنَيوان اليةنةكانى 
ئؤثؤزسيؤنء دةسةآلتدا، »دةسةآلت، ثَييواية 
خراث  ئؤثؤزسيؤن  اليةنةكانى  رةنطة  كة 
سوودببينن لةو مةسةلةيةو سبةى لةذَير ناوى 
خؤثيشاندانى لةناكاودا، هةموو خؤثيشاندانَيك 
ئةنجامبدةنء هاوكات، ئؤثؤزسيؤنيش ثَييواية 
كة دةسةآلت رَيطة لة خؤثيشاندان دةطرَيتء 
ئةم  دةك��ات��ةوةو  بةرتةسك  ئازادييةكان 
تةنطذةية  ئةو  كة  وايكردووة  بَيمتمانةييةش 

ئةمإؤ لةسةر ياساكة دروست ببَيت«.
فراكسيؤنى  ئةندامةكةى  ه��ةرب��ؤي��ة، 
ثيرؤزنين  ياساكان  ثَييواية:  كوردستانيى، 
»رةنطة  بكرَين،  دةستكاريى  نةتوانرَيت  تا 
بةآلم  بَيت،  ثَيويستى  ئَيستا  بؤ  ياساية  ئةم 
بةكةَلكى  داهاتوودا  لةماوةى  زانيمان  ئةطةر 

كوردستان نايةت، دةيطؤإين«.
بة  دةن��ط��دان  ل��ة  ثةشيمانبوونةوة 
ث��رؤذةي��اس��اك��ة ل��ةالي��ةن ذم��ارةي��ةك لة 
بةجؤرَيك  دةكرَيت،  بةدى  ثةرلةمانتارانةوة، 

كة هؤكارى ديار بؤ ئةو مةسةلةية دةبينرَيت.
هةروةك دانا سؤفى، وتى: »دوو هؤكارى 
ياساكة،  بة  دةنطدان  بؤ  هةبوون  سةرةكى 
هةبوو  لَيكتَينةطةيشتن  كة  ئةوةبوو  يةكَيكيان 
هةبَيت،  مؤَلةت  كة  ئةوةى  مةسةلةى  لةسةر 
رَيكخستنى  بؤ  ئاطاداركردنةوةبَيت  ياخود 
هةندَيك  كة  وايكرد  ئ��ةوةش  خؤثيشاندان، 
دةنطبدةنء  بةهةَلة  ثةرلةمانةكان  لةئةندام 
هؤكارَيكى  ببنةوة،  ثةشيمان  دوات��ري��ش 
لةثةرضةكردار  جؤرَيك  كة  ئةوةبوو  تريش 
دياريكراو  فراكسيؤنَيكى  بة  بةرامبةر  هةبوو 
لةثةرلةمانداء ئةوة وايكرد كة هةندَيك لةئةندام 
ثةرلةمانةكان بة ويستى خؤيان دةنط نةدةن، 
دةنطبدةن،  ثةرضةكردارة  ئةو  لةسةر  بةَلكو 
بؤ  ثةشيمانيى  ئَيستادا  لة  بَيطومان  ئةمةش 

بةجَيهَيشتوون«.
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راثؤرتى: 
هةستيار قادر - كاروان عومةر

بةثَيى رَيككةوتنى سياسيى ثَيكهَينانى 
حكومةتى نوَيى عَيراق، ضاو بة دؤسيةى 
عَيراقييةدا  ئيئتيالفى  كةسايةتى  سآ 
دةخشَينرَيتةوة، كة ياساى لَيثرسينةوةو 
طرتوونيةتييةوةو  دادث���ةروةري���ى 
بة  ب��ارودؤخ��ةك��ةش  ض��اودَي��ران��ى 
بؤ  دادط���ا  ب��إي��ارى  دةزان���ن  دوورى 

دوورخستنةوةيان ثووضةأل بكرَيتةوة. 
نَيوان  سياسيى  رَيككةوتنى  بةثَيى 
اليةنة سياسييةكانى عَيراق بؤ ثَيكهَينانى 
موتَلةطء  ساَلح  لة  هةريةك  حكومةت، 
ئيئتيالفى  لة  عةوادى،  باسم  زافرعانىء 
ليثرسينةوةى  ياساى  كة  عَيراقيية 
بةعسيبوون  تؤمةتى  بة  دادثةروةريى 
طرتنييةوة بإيارى ئةو تؤمةتةيان لةسةر 

الدةبرَيت.
ئةمة لةكاتَيكداية بةثَيى زانيارييةكانى 
رؤذنامة زافر عانى، لةسةر داواى جةالل 
داواى  لةسةر  موتلةط،  ساَلح  تاَلةبانىء 
لَيثرسينةوةو  لة دةستةى  تةيفور  عارف 

لةطةأل  لَيكؤَلينةوةيان  دادث��ةروةري��ى 
عَيراقيية  ئيئتيالفى  لة  دواتريش  كرابوو، 
نوَينةران  ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى  بؤ 

كرانة دةرةوة.
دةستةي  س��ةرؤك��ي  الم��ي،  عةلي 
جةخت  دادث��ةروةري��ى  لَيثرسينةوةء 
بإيارة  ئةو  كة  دةكاتةوة؛  ئةوة  لةسةر 
بة  نييةو  ثووضةَلكردنةوةى  تواناى 
رؤذنامةى راطةياند: »بإياري رَيطريكردن 
لة بةشداريكردن لة ثرؤسةي سياسييء 
سَي  ئةو  بةسةر  هةَلبذاردنةكان  لة 
باآلوة  دادطاي  لةاليةن  كةسايةتييةدا، 
ثووضةل  بإيارة  ئةو  ك��راوةو  ثةسةند 
ب��ةوةدا؛  ئاماذةى  ب��ةآلم  ناكرَيتةوة«، 
كةس  هةندَيك  لةسةر  بإيارة  ئةو  كة 
داواكارييةك  ئةوةي  ثاش  الدةبرَيت، 
لَيثرسينةوةو  دةس��ت��ةى  ئاراستةي 
داواكة  ئةوانيش  دةكات،  دادثةروةريى 
دةكةن،  نوَينةران  ئةنجومةني  ئاراستةي 
بإيار  ثةرلةمان  ناو  ليستةكاني  ئةطةر 
سزاية  ئ��ةو  الب��ردن��ي  ل��ةس��ةر  ب��دةن 
هةمان  بة  مانةوةي  يان  لةسةريان، 
ثةسةندي  باآل  دادط��اي  دةبَيت  شَيوة 

لةو  هةريةك  »دةبَيت  وتيشي:  بكات، 
بكات،  ثَيشكةش  بةَلَيننامةيةك  كةسانة 
كة ثابةند دةبَيت بة دةستوورء سيستمي 
بؤ  بانطةشة  عَيراقداء  لة  حوكمإانيي 

بيروباوةإي حيزبي بةعس نةكات«.
لَيثرسينةوةو  دةستةى  سةرؤكى 
ئةوةشيكرد؛  ثَيشبيني  دادث��ةروةري��ى 
ئةو  بتوانَيت  موتَلةط،  ساَلح  تةنيا  كة 
ثَيضةوانةي  بة  الببرَيت  لةسةر  سزايةى 
زافر عاني، كة بة وتةى المى، باوةإي بة 

دةستووري عَيراق نيية.
ل��ةالي��ةك��ى دي��ك��ةوة د.ع��ةب��دوَل��آ 
عالياوايى، ئةندامى ليذنةى لَيثرسينةوةو 
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  لة  دادثةروةريى 
ث��َي��ش��ووى ع��َي��راق ب��ؤ رؤذن��ام��ةى 
دةرب��ازب��وون  بؤ  كة  روون��ك��ردةوة؛ 
لَيثرسينةوةو  دةستةى  بإيارةى  لةو 
دادث����ةروةري����ى ل��ةس��ةر ئ���ةو س��َي 
دةرضةيةكى  بة  ثَيويستى  كةسايةتيية، 
ياساى  »ل��ة  وتيشى:  هةية،  ياسايى 
هاتووة:  دادث��ةروةري��دا  لَيثرسينةوةو 
طةر  دةتوانَيت  وةزيران  ئةنجومةنى  كة 
ياساية  لةو  بزانَيت،  باش  بة  كةسَيك 
بة دوورى دةزانم  بةآلم  بكاتةوة،  جياي 

سةرؤك وةزيران ئةو كارة بكات«.
ب��ةوةش��دا؛  ئ��ام��اذةى  عالياوايى، 
عانىء  موتَلةطء  بَيبةريكردنى  بؤ  كة 
لَيثرسينةوةو  ياساي  دةبَيت  عةوادى، 
ئةو  هةمواربكرَيت،  دادث��ةروةري��ى 

كارةش زةحمةتء قورسة.
هاوثةيمانى  ئةندامَيكى  هاوكات 
سةبارةت  وردتر  زانياريى  نيشتمانيى 

بةو كةيسة ئاشكرا دةكات. 
ليستي  سةرؤكي  كينانى،  ئةمير 
هاوثةيمانى  لة  )سةدرييةكان(  ئةحرار 
ئاشكراكرد؛  رؤذنامةى  بؤ  نيشتمانيى 
سةرؤكي  ثَيشنيازةكةي  بةثَيى  كة 
هةرَيمء رَيككةوتني اليةنة سياسييةكان 
لةسةر  ك��ة  ه��ةي��ة،  رَي��ك��ك��ةوت��ن��َي��ك 
دةستةي  ريوشوَينةكاني  ئاسانكردني 
واتة  دادث��ةروةري��ي  لَيثرسينةوةى 
لةسةر بنةماي تاوان لَيثرسينةوة لةطةأل 
كةسةكان دةكرَيت، نةك لةسةر بنةماي 

ئةندامبوون لة حيزبي بةعسدا.
ل��ة ب��ةرام��ب��ةردا ع��ةل��ي ئ��ةدي��ب، 
رايطةياند:  ياسا  دةوَلةتي  سةركردةي 

ثَيويستيي  رَيوشوَينانة  ئةو  ئةنجامداني 
ئةو  الي��ةن  لة  هةية  داواكارييةك  بة 
بةَلَيننامةيةك  بة  بَيت  كةسةوةء هاوثَيض 
بةعسء  حيزبي  لة  بكات  بَيبةريي  كة 
ئةو  دوات��ر  حيزبة،  ئةو  بيروباوةإي 
ئةنجومةني  ئاراستةي  داواك��اري��ي��ة 

سياسييةكان  اليةنة  دةكرَيتء  نوَينةران 
بة  دةدةن  ثرسة  ئ��ةو  لةسةر  بإيار 
إةزامةنديي، يان رةتكردنةوة، سةرةإاي 
لةو  سياسيي  رَيككةوتنَيكي  بووني 
ثةسةندي  باآل  دادطاي  دواتر  باريةوة 

دةكات.
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تائَيستا روون نةبووةتةوة كام وةزارةت 
لة حكومةتى نوَيى ماليكيدا بةر كورد دةكةوَيت، 
فراكسيؤنة  ئيئتيالفى  كة  كاتَيكيشدا  لة 
وةزارةت��َي��ك��ى  داواى  كوردستانييةكان 
جةخت  شيعةكانيش  دةك��ةنء  ئابووريى 
دةستبةردارى  كة  دةكةنةوة،  ئةوة  لةسةر 

وةزارةتى نةوتء دارايى نابن. 
فراكسيؤنة  ئيئتيالفى  ئ��ةوةى  لةطةأل 
 )19( داواك��اري��ي��ة  لة  كوردستانييةكان 
خاَلييةكةيدا جةخت لةسةر وةرطرتنى يةكَيك 
نوَيى  حكومةتى  ئابوورييةكانى  وةزارةتة  لة 
عَيراق كراوةتةوة )نةوتء درايى(ء ئاماذةكان 
بةرةو ئةوة دةضن، كة كورد كار بؤ وةطرتنى 
شيعةكانيش  ب��ك��اتء  ن��ةوت  وةزارةت����ى 
سوورن لةسةر دووبارة وةرطرتنةوةى ئةو 
لَيدوانَيكى  لة  بارةيةوة  لةو  وةزارةتة،  دوو 
ئةندامى  كينانى،  ئةمير  رؤذنامةوانيدا 
كة  ئاشكرايكرد؛  نيشتمانيى  هاوثةيمانى 
دةزانَيت  خؤى  مافى  بة  هاوثةيمانَيتييةكةى 
وةزارةت���ة  ئيئتيالف،  طةورةترين  وةك 
خؤيةوة  دةستى  بة  ئابوورييةكان  ئةمنيىء 
ديكةشدا  لَيدوانَيكى  لة  هاوكات  بهَيَلَيتةوة، 
ئيئتيالفى  ئةندامى  سامةإايى،  عةبدولكةريم 
عَيراقيية ئاشكرايكرد؛ كة ئيئتيالفةكةى هةوَلى 
ئةوة دةدات، كة هةردوو وةزارةتى ناوخؤء 
لة  خؤى  بةشى  وةك  وةربطرَيت،  داراي��ى 

وةزارةتة سيادييةكاندا.
ثؤستة  وةرطرتنى  ميكانيزمى  تائَيستا 
روون  ن��وَي  حكومةتى  وةزاري��ي��ةك��ان��ى 
دةبَيت،  خاأل  بنةماى  لةسةر  كة  نةبووةتةوة 
هةردووكيان  يان  سياسيى،  رَيككةوتنى  يان 

سةركردةي  ساعيدي،  كةمال  بةآلم  ثَيكةوة، 
دةوَلةتي ياسا تايبةت بة رؤذنامةى راطةياند: 
دوو  ئ��ةوةي  لةسةر  هةية  رَيككةوتنَيك 
هةر  بكرَيت،  حيساب  خاأل  يةك  بة  كورسي 
كؤمارء  س��ةرؤك  واتة  سيادي  ثؤستَيكي 
ئةنجومةني  سةرؤكى  وةزي��رانء  سةرؤك 
كة  خاَلة،   )15( بة  ثَيوستييان  نوَينةران، 
ئةوة  بؤ  ئاماذةشي  كورسيية،   )30( هاوتاى 
ثَيويستيان  سياديي  وةزارةتَيكي  هةر  كرد؛ 
 )20( بة  بةرامبةر  كة  هةية،  خاأل   )10( بة 
خزمةتطوزارييةكانيش  وةزارةتة  كورسييةو 

 2( لةنَيوان  دةكرينء  ثؤلَين  طرنطييان  بةثَيي 
بؤ 5( خاأل دةبَيت.

»وةرطرتني  وتيشي:  ساعدى،  كةمال 
بة  ثَيويستيان  خاأل  لة  جطة  وةزارةتانة  ئةو 
اليةنة  لةنَيوان  هةية  سياسيي  رَيككةوتنَيكي 

سياسييةكاندا.
لة ب��ةرام��ب��ةردا ع��ةدن��ان س���ةراج، كة 
دةوَلةتي  ئيئتيالفى  ديكةى  سةركردةيةكى 
كة  روون��ك��ردةوة؛  رؤذن��ام��ةى  بؤ  ياساية 
تائَيستا ناوي ئةو وةزارةتانةيان دةستنيشان 
نةكردووة، كة هةوَلي بةدةستهَيناني دةدةن، 

زؤرم��ان  وةزارةت��ي  »وةرطرتنى  وتيشى: 
سةرؤك  ثؤستي  ضونكة  نيية،  طرنط  بةالوة 
ثةرلةمانمان  سةرؤك  جَيطري  وةزي��رانء 

بةدةستهَيناوة«.
الى  تائَيستا  كورديش  اليةنى  هاوكات 
روون نةبووةتةوة، كة لة حكومةتى نوَيدا كام 

وةزارةتةى بةردةكةوَيت.
شاندى  ئةندامى  ئةحمةد،  د.محةمةد 
فراكسيؤنة  ئيئتيالفى  دان��وس��ت��ك��ارى 
كوردستانييةكان بؤ رؤذنامةى روونكردةوة؛ 
دابةشكردنى  ل��ة  باسيان  تائَيستا  ك��ة 

وةزارةت���ةك���ان ن���ةك���ردووةو روون��ي��ش 
كورد  بةر  وةزارةت  كام  كة  نةبووةتةوة، 
باس  ئةوكات  بووةوة  روون  كة  دةكةوَيت، 
لةوة دةكرَيت لةنَيو ئيئتيالفةكةدا وةزارةتةكان 
وةك  »دةبَيت  وتى:  دةكرَينء  دابةش  ضؤن 
بكرَيت،  ك��ورد  سةيرى  دووةم  نةتةوةى 
هةموو  لة  ثَيويستة  كوتلةيةك،  وةك  نةك 
وةزارةتء ثؤستة سيادييةكاندا كورد بوونى 

هةبَيت«.
ئيالفيش،  ماَلثةرى  راثؤرتَيكى  بةثَيى 
ياسا  دةوَل��ةت��ى  ب��ةرط��ري��ى  وةزارةت����ى 
وةريدةطرَيت، وةزارةتى ناوخؤ، بؤ عَيراقيية 
وةزيرانى  ثؤستى جَيطرى سةرؤك  دةبَيتء 
يةكاليى  يةكَيتيدا  ثارتىء  لةنَيوان  عَيراقيش 
هةوَلى  ه��ةردووك��ي��ان  كة  ن��ةب��ووةت��ةوة، 
يةكَيتى  شَيوةيةك  بة  دةدةن،  وةرطرتنى 
داناوةو  ثؤستة  ئةو  بؤ  مةعسومى  د.فوئاد 
لةو  ثارَيزطاريى  د.رؤذ  دةيةوَيت  ثارتيش 
ثؤستة بكات، ئةمة جطة لةوةى نورى ماليكى 
لة  شةهرستانى،  حسَين  ئةوةداية  هةوَلى  لة 
ثؤستى وةزارةتى نةوتدا بهَيَلَيتةوة، كة كورد 
باآلو  ئةنجومةنى  لة  داواى دةكات، هةريةك 
هةريةكةيان  بةدر  رةوتى  فةزيلةو  حيزبى 
هاوثةيمانى  وةردةط���رنء  وةزارةت  دوو 
ناوةنديش، كة )10( كورسي هةية وةزارةتَيكى 
دةدرَيتى،  دةوَلةتى  وةزارةتَيكى  فيعلىء 
دةدرَيتة  رؤشنبيريش  دادء  وةزارةتةكانى 
بة  مرؤظيش  مافى  وةزارةت���ى  عَيراقييةو 
مةسيحييةكان دةسثَيردرَيتةوةو وةزارةتَيكى 
ئاشتبوونةوةى  وةزارةت��ى  ناوى  بة  نوَيش 
نيشتمانيى دادةمةزرَينرَيتء ئةطةريش هةية 
كة  راب��ردوو،  حكومةتى  وةزارةتَيكى  ضةند 

)37( وةزارةت بوو، كةمبكرَينةوة.

شيعةكان دةستبةردارى نةوتء دارايى نابن 

كورد نازانَيت لة حكومةتى ماليكيدا ضى بةردةكةوَيت

بـةعـسـيـيـةكـان دةطـةأيَـنـةوة

شةقامى كوردي بة ئومَيدة نوَينةراني كورد دةستكةوتى نةتةوةييان بؤ مسؤطةر بكةن

طةإانةوةي بةعسييةكان مةترسيية بؤ سةر عَيراق

* زافر نازم سةلمان عاني 
لةدايكبووي 17ي تةمووزي 1958و سوننة مةزهةبة. 

دكتؤراي هةية لة زانستة راميارييةكانء مامؤستاي كؤلَيذي زانستة راميارييةكاني 
زانكؤي بةغدا بووة.

كة  نيشتماني  ئايندةي  طردبوونةوةي  طشتي  ئةمينداري  بة  بوو   2005 لةساَلي 
بةشَيك بووة لة بةرةي تةوافق لة هةَلبذاردني ساَلي 2010 بةشداري كردووة لة ليستي 

عَيراقيية.
تؤمةتبار كراوة بةوةي كة ئةندامَيكي باآلي حيزبي بةعس بووةو لةطةأل دةزطاي 

هةواَلطريي ثَيشووي عَيراق كاري كردووة.

* ساَلح موتَلةط
ئةنبار  ثارَيزطاي  بة  سةر  فةلوجةي  شارؤضكةي  لة   1947 ساَلي  تةمووزي  1ي  لة 

لةدايكبووةء سوننة مةزهةبة.
دةرضووي كؤليذي كشتوكاَلة دواتر دكتؤراي لة ئةندازياري ذينطة لة ساَلي 1974 

بةدةستهَينا.
دواتر بووة بة بةإَيوةبةري طشتي سةنتةري لَيكؤَلينةوةكان تايبةت بة ذينطة دواتر 
لَيكؤلينةوةي زانستي سةر بة وةزارةتي خوَيندني باآلو ئةمينداري  ئةمينداري طشتي 
طشتي يةكَيتي كؤمةَلة زانستييةكان لة عَيراقء ئةندامي كاراي حيزبي بةعس بووةو 

لةساَلي 1977 دةركرا لةو ثارتة، دواتر طةإَينرايةوة.
ثاش رووخاني رذَيمي بةعس، بوو بة ئةمينداري طشتي ثارتي وةسةتي ديموكراسيء 

بةشداري كرد لة هةَلبذاردنةكاني ساَلي 2005و 11 كورسي بةدةستهَينا.

* راسم عةوادي 
مةزهةبء  شيعة  لةدايكبووة  بابل  ثارَيزطاي  بة  سةر  طوندةكاني  لة  يةكَيك  لة 
ئةندامى  بة  بووة  بةعسء  حيزبي  ناو  ضووة  رابردوو  سةدةي  ثةنجاكاني  لةكؤتايي 
بة  تايبةت  طرووثَيكى  سةرثةرشتيكردنى  بة  بةعسء  حيزبى  كةربةالى  لقى  باآلى 
لة  كة  دةكرَيت  تؤمةتبار  دةوروبةرى  كةربةالو  لة  بةعس  نةيارانى حيزبى  كوشتنى 
جةنطي عَيراقء ئَيران كة سزاي طوللةبارانكردني بةسةر ئةو كةسانة جَيبةجَيدةكرد 

كة هةَلدةهاتن.



بةدواداضوونى: شاآلو محةمةد

ئةمساَلدا  يةكةمى  )10(مانطى  لةماوةى 
وةبةرهَينانى  بودجةى  كةركوك  ئَيستا،  تا 
كة  نةكردووة،  خةرج  )2010(ي  ساَلي  بؤ 

بإةكةي زياتر لة )81(مليار دينارة.
ئةمساَلى  بؤ  وةبةرهَينان  بودجةى 
 )191( )81(مليارو  كةركوك،  ثارَيزطاى 
تا  ب��ةآلم  دي��ن��ارة،  )195(ه���ةزار  مليؤنء 
نةكراوةء  س��ةرف  بودجةية  ئةو  ئَيستا 
نوَيي  قؤناغَيكى  دةخاتة  كةركوك  ئةمةش 

وَيرانكارييةوة.
وةزارةت���ى  رَينماييةكانى  بةثَيى 
ثالندانانء وةزارةتى دارايى عَيراق، بودجةى 
دانيشتووان  رَي��ذةى  بةثَيي  وةبةرهَينان 
ثارَيزطاى  ثَييةى  بةو  دةكرَيت،  دياريى 
كةركوك لةإووى رَيذةى دانيشتووانةوة بة 
ئةذماردةكرَيت،  عَيراق  ثارَيزطاي  هةشتةم 
وةبةرهَيناندا  بودجةى  دانانى  لةكاتى  بةآلم 
عَيراق  ثارَيزطاى  نزمترين  بة  كةركوك 
بةثَيي  ئ��ةوةي  س���ةرةإاي  دي��اري��ك��راوة، 
زانيارييةكانى رؤذنامة، لةكاتى دياريكردنى 
ثإؤذةيةكى  ضةند  وةبةرهَيناندا،  بودجةى 
خراوةتة  )تكريت(  سةآلحةدين  ثارَيزطاى 

بودجةى وةبةرهَينانى كةركوكةوة.
ساأل  ثَينج  بؤ  وةبةرهَينان  بودجةى 
عَيراق(  ساَلةى  ثَينج  )نةخشةي  بةناوى 
دياركراوةء وةزارةتةكانى عَيراق لة رَيطاى 
ثارَيزطايةوة، ثإؤذةكان  ئةو  فةرمانطةكانى 
بوارى  دةضنة  ثاشان  دةكرَينء  دياريى 

جَيبةجَيكردنةوة.
دةست  دؤكيؤمَينتةى  ئ��ةو  بةثَيي 
دياريكردنى  بة  ئاماذة  كةوتووة،  رؤذنامة 
)839(مليارو  بإى  بة  وةبةرهَينان  بودجةى 
دةكات  دينار  )975(ه��ةزار  و  )119(مليؤن 
ثارَيزطاكانى  ساَلييةى  ثَينج  نةخشةى  لة 
رَيذةى  كةركوكء  ثارَيزطاى  بؤ  عَيراق 
ئاستى  لة  ثارَيزطاى كةركوك  دانيشتووانى 
)286( )1(مليؤنء  عَيراق،  )15(ثارَيزطاكةى 

ثارَيزطاى  ثَيية  بةو  كةسة   )545( هةزارو 
دانيشتووانةوة،  رَيذةى  لة رووى  كةركوك 
بة  دَيتةئةذمار، بةآلم  ثارَيزطار  بة هةشتةم 
لةإووي  كراوة  ئةذمار  ثارَيزطار  نزمترين 
ب��ودج��ةي وةب��ةره��َي��ن��ان��ةوة، س��ةرةإاى 
ساَلى)2010(  بؤ  بودجةيةى  ئةو  ئةوةى 
لة  كة  عَيراق  ساَلييةى  ثَينج  نةخشةى  لة 

وةبةرهَينانةء  ب����ؤ بودجةى 
ك��ةرك��وك دي��اري��ك��راوة، 
ن���ةض���ووةت���ة ب����وارى 
بإى  كة  جَيبةجَيكردنةوة، 
)81(مليارء )191( مليؤنء 

)195(هةزار دينارة.
عةسكةرى،  ئةحمةد 
ئةنجومةنى  ئةندامى 
لة  كةركوك  ثارَيزطاى 
ليذنةى خزمةتطوزاريىء 
ث������إؤذةك������ان، ب��ة 
راطةياند:  رؤذن��ام��ةى 
لة  »وةزارةت����ةك����ان، 
جَيبةجَيكردنى  ئاستى 

زؤر  وةبةرهَينان  بودجةى  لة  ثإؤذةكان 
كةمتةرخةمبوونء هةموو ساَلَيك بإَيكى كةم 
لةو بودجةية خةرجدةكرَيت كة هؤكارةكةى 
بؤ  ث��إؤذةي��ةك  ئ��ةوةى  بؤ  دةطةإَيتةوة 
وةزارةتةكانء  بةآلم  دياريكراوة،  شوَينَيك 
بةدواداضووني  جَيبةجَيكردن  دةسةآلتي 
بارودؤخى  بةهؤى  لةطةَلئةوةي  ناكةن،  بؤ 
ئةمنييةوة، كؤمثانياى بيانى هةية كة ئامادة 

نيية بَيتة عَيراقةوة«.
لة   )2010( ساَلى  بؤ  ثإؤذانةى  ئةو 
هيضيان  دياريكراون،  وةبةرهَينان  بودجةى 
جَيبةجَيكردنةوةء  ب��وارى  نةضوونةتة 
كة  ماونةتةوة،  رَيطاكةدا  نةخشة  لة  هةر 
دةبواية ثارَيزطارى كةركوكء بةإَيوةبةرى 
فةرمانطةكان بةدواداضوونيان بؤ بكردناية.

ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  ئةندامةى  ئةو 
جَيبةجَيكار  دةسةآلتى  ثَييواية:  كةركوك، 
لةكةركوك، دةيتوانى سةرجةم بةإَيوةبةرى 
بزانَيت  ت��ا  كؤبكاتةوة  فةرمانطةكان 
ئةو  هةيةء  ثإؤذةيةكيان  ض  وةزارةتةكان 
بوارى  ناضنة  بؤضى  باسكراون،  ثإؤذانةى 

جَيبةجَيكردنةوة.
ئةذماركردنى  بةهؤكارى  سةبارةت 
عَيراق  ثارَيزطاى  نزمترين  بة  كةركوك 
ئةحمةد  وةبةرهَينانةوة،  بودجةي  لةإووي 

ن��اش��ارةزاي��ى  ل��ة  طومانى  ع��ةس��ك��ةرى 
ثَيشووي  لةخولي  كورد  ثةرلةمانتاراني 
كةركوك  نوَينةرانى  عَيراقء  ثةرلةماني 
لةئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراق هةبوو: »بةو 
لة  هةية  نوَينةرى  كوتلةيةك  هةموو  ثَييةى 
عَيراق،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  ليذنةكانى 
لةو  كة  كوردانةى  ئةندامة  ئةو  ئةطةر  بؤية 
ليذنانةى ثةيوةستن بة بودجةى ثإؤذةكان، 
هةَلةوة،  دةكةونة  نةبن،  ش��ارةزا  ئةطةر 
هةبووة  ثةرلةمان  ئةندام  جطةلةوةى 
ليستى  لة  ب��ووة،  كةركوك  نوَينةرى  كة 
وتووة،  وةزارةتةكانى  بة  تر  نةتةوةكانى 
بة ثإؤذةى ستراتيذيى  ثَيويستى  كةركوك 

نيية«.

ضةند ثإؤذةيةكى تكريت،
خراونةتة بودجةى كةركوكةوة 

دةست  دؤكيؤمَينتانةى  ئةو  بةثَيى 
دياريكردنى  كاتى  لة  كةوتوون،  رؤذنامة 
ثإؤذةيةكى  ضةند  وةبةرهَيناندا،  بودجةى 
خراونةتة  )تكريت(  سةآلحةدين  ثارَيزطاى 
كة  كةركوكةوة،  وةبةرهَينانى  بودجةى 
نَيوان  رَيطاى  )نؤذةنكردنةوةى  لة  بريتيين 
)21( درَيذايى  بة  دوزخورماتوو-بةغدا 

تر  مة كيلؤ

بةجيا  دي��ن��ار،  مليار   )27( ب��إى  بة 
دوزخوورماتوو  رَيطاى  نؤذةنكردنةوةى 
)8(مليار  بة بإى  بة درَيذايى )10(كيلؤمةتر 
كركوك  )رى  بةناوى  ثإؤذة  دوو  دينار، 
 )23 مقاولة  كركوك  )رى  و   )24 مقاولة 
ثارَيزطاى  ستراتيذيى  ثإؤذةى  ناوهَينراوة 
 )300( )27(مليارو  بإى  بة  سةآلحةدينة، 

مليؤن دينار(.
ئابووريىء  ليذنةى  ئةندامةكةى 
كةركوك،  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  لة  دارايى 
لة  بإيارة  »وا  راطةياند:  رؤذن��ام��ةى  بة 
ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  كؤبوونةوةيةكى 
بودجةى  بة  دةبَيت  تايبةت  كة  كةركوك 
بكرَيت،  فةزيحةية  ئةو  باسى  وةبةرهَينان، 
وَيرانكاريى  زؤرترين  كةركوك  لةكاتَيكدا 
تَيداية، بةآلم ثإؤذةى ثارَيزطاى تر دةخرَيتة 

ناو بودجةى وةبةرهَينانى كةركوكةوة«. 

ثإؤذة ستراتيذييةكانى كةركوك،
جَيبةجآ ناكرَين 

ساآلنى  لة  ع��َي��راق  وةزارةت��ةك��ان��ى 
كةركوك  بة  بةَلَينيان  ضةندين  راب��ردوودا، 
ثإؤذةى  جَيبةجَيكردنى  ئاستى  لة  داوة 
بةَلَينةكانى  بةآلم  شارةكة،  بؤ  ستراتيذيى 

سةوز  لَيوة  هيضيان  وةزارةت��َي��ك  ضةند 
نةبووة.

دؤكيؤمَينتانةى  ئ��ةو  بةثَيي  ه��ةر 
لة  ذمارةيةك  كةوتووة،  رؤذنامة  دةست 
)5(ساَلى  لةماوةى  عَيراق  وةزارةتةكانى 
كةركوك  بؤ  بودجةى سةرفيان  داهاتوودا، 

سفرة.
زارةكيى  بةَلَينى  بةهؤى  ئَيستا  لة 
وةزارةت��ةك��ان��ى ع��َي��راق��ةوة، ث��إؤذةى 
ثاآلوطةيةكى  كةركوكء  فإؤكةخانةى 
نةوتء نةخؤشخانةيةكى )400(قةرةوَيَلةيى 
لة نةخشة  لةوةى  هَينا، ئةمة جطة  شكستى 
كؤنةكانى ساآلنى رابردوودا، دروستكردنى 
لة  بةآلم  هةبووة،  كةركوك  ئاوى  ثإؤذةى 

ئَيستادا لة ليستي ثرؤذةكاندا البراوة.
عةسكةرى،  ئةحمةد  ب��ارةي��ةوة،  لةو 
كةركوك،  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  ئةندامى 
وتى: »بةَلَينيان بؤ ضةندين ثإؤذة ثَيداوين، 
ث��إؤذةى  نموونة،  بؤ  ن��ةك��راون،  ب��ةآلم 
ثاآلوطةيةكى  كةركوكء  فإؤكةخانةى 
نةوتء نةخؤشخانةيةكى )400(قةرةوَيَلةيى، 
بودجةى  نةخشةى  لة  دةبينرَيت  ب��ةآلم 
ئاوى  ث��إؤذةى  يان  نيية،  وةبةرهَيناندا 
كةركوك لة بةرنامةى كؤنة، تياى بوو، بةآلم 
لة نةخشةى ئةم وةزارةتةدا كوذَينراوةتةوة 
بؤ  ثإؤذةكة  طؤإينى  بيانووى  بة 

ئاوى كةيوان«.
بةرزنجى،  د.كةمال  هةروةك 
ثسثؤإى بوارى ئابووريى ثَييواية: 
بةهؤى  عَيراق،  ثةرلةمانتارةكانى 
كارى  ثلةو  بةثَيي  حيزب  ئ��ةوةى 
حيزبيى ديارييان دةكات، نةك بةثَيى 
ثَيويستى بؤ ثةرلةمانى عَيراق، بؤية 
هةميشة ئةو ثارَيزطايةى نوَينةرةكةى 
حيزبيى بَيت، لة قةيراندا بووة، ضونكة 
ئةطةر ناشارةزايى نيية ضؤن دةهَيَلن 
فةزيحةيةكى بةو شَيوةية بةسةرياندا 
بة  ثَيويستى  كةركوك  كة  تَيثةإَيت 
بودجةى زياترة، نةك هةَلثإووكاندنى 

بودجةكةى«.
ئةركى  ب��ة  ب��ةرزن��ج��ى،  د.ك��ةم��ال 
بةإَيوةبةرى فةرمانطةكانى كةركوكي زاني 
بكةن  وةزارةتةكانيان  لة  بةدواداضوون  كة 
كة بؤضى ئةم وةزارةتة ئةركةكةى لةئاستى 

كةركوكدا بةو شَيوة ناإَيكة بووة.
وتي:  عةسكةري،  ئةحمةد  ه��ةروةك 
هةبَيت،  فةرمانطة  يةك  كة  »بإواناكةم 
لة وةزارةتةكةى  جورئةتى ئةوةى كردبَيت 
بَيتةوةو ثَيوتبَيت ئةو ثإؤذةيةى بؤ  ثرسى 
جَيبةجَيتان  بؤ  دياريكراوة،  من  شارةكةى 
نةكردووة، لة كاتَيكدا ثإؤذةى وةبةرهَينان 
يان  ناكرَيت،  جَيبةجآ  يان  كةركوك،  لة 
جَيبةجآ  ناإَيكى  بة  دةكرَيت  جَيبةجآ  كة 

دةكرَيت«.
بودجةي  نةكردني  بة خةرج  سةبارةت 
مستةفا،  عةبدوإلةحمان  وةبةرهَينان، 
كة  رةتيكردةوة  كةركوك،  ثارَيزطارى 
ثرؤذةكان نةضووبنة بواري جَيبةجَيكردنةوة، 
بة  وةزارةتةكاني  زؤربةي  ئةوةي  لةطةأل 
كةركوكء  بةرامبةر  زان��ي  كةمتةرخةم 

جَيبةجآ نةكردني بةَلَينةكانيان.
هةوَلدانَيكى  »دواى  كرد:  ئاشكراشي 

شارةوانييةكان،  وةزارةت��ى  لةطةأل  زؤر 
جَيبةجآ  طرنط  ثإؤذةيةكى  ضةند  ئةمساأل 
كةيوانة  ئاوى  ث��إؤذةى  لةوانة،  دةكرَين 
بؤ  كراوة  ئيحالة  دينار  )92(مليار  بإى  بة 
كؤمثانياى فاو، كة دةبَيت دةستبةكار بَيتء 
هةوَلدانى  دواى  ئةويش  بكات،  تَيدا  كاري 
بةرهةم،  هاتة  ثإؤذةية  ئةو  ساأل  ضوار 
ئةندةرثاس  دوو  دروستكردنى  هةروةها 
ثإؤذة  لة  يةكَيكة  كة  تسعين،  طةإةكى  لة 
بودجةى  لةسةر  ئةويش  كة  طةورةكان، 
ضةند  لة  جطة  شارةوانييةكانة،  وةزارةتى 
بإيارة،  وا  هةروةها  بضوكء  ثإؤذةيةكى 

نةخؤشخانةيةكى  تةندروستيى  وةزارةتى 
)460(قةرةوَيَلةيى دروست بكاتء لة ئَيستادا 
بةَلَيندةرَيك،  بؤ  ئيحالةكردنة  قؤناغى  لة 
كاركردن  ساألءنيو  دوو  دواى  ئةويش 
داراييمان  وةزارةت���ى  رةزام��ةن��دي��ى  تا 
خوَيندنى  وةزارةت��ى  هاوكات  وةرط��رتء 
باآلش لةم كؤتاييةدا، كةوتنةخؤيانء ئَيستا 
بكةنء  ت��ةواو  زانكؤ  شارى  خةريكن  وا 
ضةندين جار هةوَلمانداوة لةطةأل وةزارةتى 
نةوت بؤ دروستكردنى ثاآلوطةيةكى نةوت 
دروست  بإيارة  وا  ئَيستا  كةركوكداء  لة 

بكرَيت«.

hewal.rozhnama@gmail.com

10 حيزبةكانى عَيراق دذايةتى بةهةرَيمكردني بةسرة دةكةن

ذمــارة )609( سَيشةممة 2010/11/23 كةركوكء ناوضة دابِراوةكان8

)81(مليار دينارى بودجةى وةبةرهيَناني كةركوك خةرجنةكراوة

رَيزو سآلوَيكي طةرم 
لة لَيدوانَيكتاندا بؤ رؤذنامةي سةراي، باس لة دةستثَيشخةرييةكتان كردووة، طواية 
بةنيازن كؤبوونةوةيةك لةنَيوان سةرؤكي هةرَيمء اليةنء كةسايةتيي توركمان رَيكبخةن، 
ئَيمةش وةك رؤذنامةنوسء ضاالك لة بواري داكؤكيكردن لة مافةكاني توركمانء هةروةها 
وةك هاوآلتييةكى توركماني ئةم شارة، دةستخؤشي لة دةستثَيشخةرييةكةتان دةكةينء 
بة  كارانةي خزمةت  ئةو  تايبةتيي  بة  كارةكاني جةنابتانء  بؤ هةموو  داواي سةركةوتن 
هةردوو طةلي كوردو توركماني براو هاودؤست دةكةن، بؤية ئةو مافةم بةخؤمداوة ضةند 
تَيبينييةك دةربارةي دةستثَيشخةرييةكةتان بخةمةإوو، كة بريتين لة ضةند ثرسيارَيكء 
لةوجؤرة  ئَيستا ضةند كؤبوونةوةيةكي  لة  بةر  ثَيشنيازَيك: هةموومان دةزانين كة  ضةند 
بة بؤنةو بةبآ بؤنة سازدراوة، ئايا لةم كؤبوونةوانة هيض ئةنجامَيكي باشي لَيكةوتةوة كة 
خزمةت بة هةردوو طةل بكات؟ ئايا ئةم اليةنء كةساتييانة، كة ئامادةي كؤبوونةوةكان بوون 
توانييان وةكو ثَيويست دةسثَيشخةرَيكي هاوشَيوة ثَيشكةش بة جةنابي سةرؤك بكةن؟ ئَيمة 
وةك هاوآلتييةكي توركمانى طوَيبيستي هيض ئةنجامَيكي باش كة لة خزمةتي مَيذووي نَيوان 
هةردوو طةلدا بَيت، نةبووين، ئةوةي دةزانينء دةيبينين ضةند كةسانَيك بةناوي توركمانء  
كةسايةتيي توركمان ثلةو ثؤستيان وةرطرتووة، ثارةيةكي زؤريش لة موَلكي طةليان بؤ 
بؤ  بكةن، بةآلم  لة بووني طةلي توركمانيش  داكؤكيي  ئامادةنين  تةنيا  خةرجدةكرَيت، كة 
ناوزإاندني يةكترو ئابإووبردني يةكتر هيض درَيغي ناكةن، هةربؤية دةمةوآ بة مامؤستاي 
زؤر رَيزدارم بَلَيم، ئةطةر كؤبوونةوةكة لةطةأل هةمان كةسايةتييء اليةنة سياسييةكانةء 
بةهةمان شَيوةش بةإَيوةبضَيت، ئةوا ئةنجامةكةي لة ئةنجامةكاني ثَيشوو باشتر نابَيتء 
تةنيا كات بة فيإؤدانة، وةك كؤرثةكي مردوو بةر لة دايكبوون، دةمةوآ ئةوةش بَلَيم كة لة 
ذمارة 607ي رؤذنامةي رؤذنامة لة بةرواري 2010/11/9 لة الثةإة 23 دا بابةتَيكم لةذَير 
ناونيشاني، )دةستءثةنجةيةكي ثيرؤز بؤ طرَيكوَيرةكان( بآلوكردووةتةوة، ئاماذةم بةمجؤرة 
دةستثَيشخةريية كردووة، نازانم فةرمانبةري راطةياندني ديوان بة جةنابتاني طةياندووة 
يان نا؟ لَيرةشدا ماف بةخؤم نادةم بؤ دةستنيشاكردني ئةم حيزبء اليةنء كةسايةتييانةي 
كة بةثَيويستي دةزانم بؤ ريشةكَيشكردني كَيشةكان كؤبوونةوةو طفتوطؤيان لةطةأل بكرَيت، 
ضونكة بَيشك جةنابتان  زؤرباش دةزاننء لة هةوَلي بةرفراوانكردني بةشداريي توركمان لة 
حكومةتي هةرَيم دةدةن، ئةمةش بةإَيطةي ئةم جؤرة دةستثَيشخةرييةي جةنابتان دةبَيت، 
لةطةَل اليةني ثةيوةنديدار بة كَيشةي توركمانء بؤ بةشداريكردنيان لة كاري سياسييء 
حكومةت كة ئةمةيان بةإاستيي سوود بة بةرذةوةنديى مَيذوويي هةردوو طةل دةبةخشَيت، 
هيض  بةآلم  مافة شةخسييةكاني خؤي خؤشبَيت،  لة  دةتوانَيت  راستةقينة  مرؤظي  ضونكة 
ئامادة نيية لة مافي طةلةكةي خؤشبَيت، هةربؤيةش جةنابي دكتؤر فوئاد، دةبَيت رةضاوي 
ئةم هؤكارانة بكرَيت بؤ بةدةستهَيناني ئةنجامي باش لة هةر دةستثَيشخةرييةك، ضونكة  
كاري سياسييء مافي طةالن تةنيا بة دةست لةسةر سينة دانانء دووبارة كردنةوةي قسةي 
بآبنةما بةإَيوةناضَيتء بةدةست نايةت، دةبَيت كارَيكي وا بكرَيت بؤ بنبإكردني كَيشةي 
تةواوى  مافي  توركمان  بَلَيين  نايةت  كؤتايي  بةمةش  طةلة،  ئةم دوو  نَيوان  ضةند ساَلةي 
وةرطرتووةء هيض كَيشةيةكي نيية، ئةم كَيشةيةش بة كةساني لَيهاتووي وةك جةنابتان كة 
ثإؤذةي لةم بارةوة ثَيشكةش بةسةرؤك بكةنء  ئةوكات بةرةوثَيش دةضَيتء ئةنجامَيكي 
بؤ  كَيشةية  ئةم  بيانةوَيت  ثارتي  هةرَيمء  حكومةتي  ئةطةر  بةآلم  بةدةستدَيت،  باشيش 
ضةندةها ساَلةي داهاتوو بمَينَيت، ضيايةك لة كَيشة بؤ نةوةكاني داهاتوومان بةجَيبهَيَلين، 
ئةوا هةر بةئومَيدى ئةم اليةنة سياسيىء كةسايةتيية توركمانانة دةبَيت، هةرضةندة لةو 
بإوايةدا نيم كةوا حكومةتي هةرَيمء ثارتي ئةمةيان بوَيت، هةر بؤية من  زؤر طةشبينم بةم 
دةستثَيشخةرييةي جةنابتان، ئيتر هةر سةركةوتووبنء هةر وةك لة كؤتايي بابةتةكةم كة 
لة رؤذنامةي رؤذنامة بآلوبووةتةوة دةَلَيمء لَيرةش دةيَلَيمةوة، ئةم دةستءثةنجة ثيرؤزو 

زَيإينانة نةإزن.
نازم سائيغ، رؤذنامةنووسء ضاالكوان لة بواري داكؤكيكردن لة مافةكاني توركمان

نامةيةكي كراوة بؤ بةإَيز سةرؤكي ديواني سةرؤكايةتي هةرَيم

فؤتؤ: رؤذنامة كاركردن لة يةكَيك لة ثرؤذةكانى كةركوك  



شاآلو فةتاح

ي��اري��دةدةرى  عةلى،  ئةحمةد 
واشنتؤن  ثةيمانطاى  لة  لَيكؤَلةر 
نزيك،  خؤرهةآلتى  سياسةتى  بؤ 
بةدوورى دةزانَيت كة كورد لة كَيشة 
ثةيوةنديدارةكان بة مادةى)140(ةوة لة 
بكشَيتةوةء  عَيراق  نوَيى  حكومةتى 
ناوضةجَيناكؤكةكان  »كَيشةى  دةَلَيت: 
لة ماوةى ضوار ساَلى داهاتووشدا، بة 

تةواويى ضارةسةر ناكرَين«.
ثَيشتر  ك��ة  ع��ةل��ى  ئ��ةح��م��ةد 
ناسوودمةندى  رَيكخراوى  راوَيذكارى 
ثةروةردة بووة بؤ ئاشتى لة واشنتؤن، 
لة ديمانةيةكى رؤذنامةدا، ثَييواية: تا 
ئَيستاش كَيشةى نةوتء طاز، ئةطةرى 
ئةوةى لَيدةكرَيت كة ملمالنآ لةنَيوان 

هةولَيرو بةغدادا دروستبكات.

رؤذنامة: رؤَلى سوننةكان ضى دةبَيت لة 
حكومةتى نوَيدا، ثَيتواية، بةشداريى دةكةن، 

يان دةكشَينةوة؟ 
* سوننةكانى عَيراق، بةشداريى دةكةن، 

بة  نوجَيفى  ئوسامة  هةَلبذاردنى  وةك 
وَيناى  نوَينةران  ئةنجومةنى  سةرؤكى 
رؤَلَيكى  بينينى  ثَيشبينى  ئ��ةوان،  دةك��ات. 
سةرةكى دةكةن لة حكومةتدا، بةشَيوةيةك 
ئةنجامى  رةن���ط���دان���ةوةى  ح��ك��وم��ةت 

هةَلبذاردنةكان بَيت. 
رؤَلى كوردةكان  دةربارةى  ئةى  رؤذنامة: 
لة  روودةدات  كشانةوة  ثَيتواية،  عَيراق،  لة 
)140(ء  مادةى  جَيبةجَينةكردنى  حاَلةتى 
كةركوك؟  ستاتووى  نةكردنةوةى  يةكاليي 
ناوضةجَيناكؤكةكان،  ئةى دةربارةى كَيشةى 
دةبَيت  ضارةسةر  كَيشةية  ئةو  ثَيتواية، 

بةتايبةت لة ضوار ساَلى داهاتوودا، يان نا؟
* ئةوة ثشت دةبةستَيت بة سرووشتى 
ثرؤسةى  سةرةتاى  لة  رَيككةوتنةى  ئةو 
ثَيكهَينانى حكومةتدا ئيمزاكراوة. ضاوةإوان 
هيض  لة  عَيراقييةكان  ك��وردة  كة  ناكرَيت 
كَيشةيةكى ثةيوةنديدار بة مادةى )140(ةوة 

لة حكومةت بكشَينةوة. 
ئ���ةو ك��َي��ش��ان��ة )ك��َي��ش��ةى ن��اوض��ة 
ساَلى  ض��وار  م��اوةى  لة  جَيناكؤكةكان( 

نابنء  ضارةسةر  بةتةواويى  داهاتوودا، 
بؤ  جديى  طفتوطؤى  س��ةرةت��اى  رةنطة 
كَيشةكان  دوورم����ةوداى  ض��ارةس��ةرى 
ئةو ضارةسةرانةش  ببينينء جَيبةجَيكردنى 
كليلى ضارةسةرى تةواوةتى كَيشةكة دةبن. 
طازء  نةوتء  كَيشةى  دةربارةى  رؤذنامة: 
لةنَيوياندا ثرؤذةى نابوكؤ، ثَيتواية، حكومةتى 
ئاسانى  بة  دةتوانَيت  كوردستان  هةرَيمى 
ثرؤذةى  بكات،  ثرؤذةيةدا  لةو  بةشداريى 
لةوجؤرة، ضؤن ثةيوةنديية دوو قؤَلييةكانى 

نَيوان هةولَيرو بةغدا رَيكدةخات؟
ملمالنآء  ط��از،  ن���ةوتء  كَيشةى   *
بةغدا  ه��ةول��َي��رو  ل��ةن��َي��وان  ثَيكنةهاتن 
حكومةتى  بةدَلنياييةوة،  دروستدةكات. 
بةشداريى  دةتوانَيت  كوردستان  هةرَيمى 
بةغدا  ئةطةر  بةآلم  بكات،  ثرؤذانةدا  لةو 
نةبَيت،  نابوكؤدا  جؤرى  ثرؤذةى  لة  رؤَلى 

ئةوا ناكؤكى روودةدات. 
ئةمريكا،  يان  ئَيران  ثَيتواية،  رؤذنامة: 
براوةى سةرةكى بوو لة ثرؤسةى ثَيكهَينانى 
لة  دةبَيت  ضى  عَيراق  ثَيطةى  حكومةت، 

كشانةوةى  دواى  ئةمريكادا  ئةجَينداى 
هَيزةكان؟ 

ضونكة  دانانرَين،  براوة  بة  هيضيان   *
لة  كة  كرد  ئةوةيان  عَيراقييةكان  حيزبة 
بةرذةوةنديى خؤياندا بوو بةبآ لَيكدانةوةى 
)دةرب��ارةى  ديكة.  ئةوانى  بةرذةوةنديى 
ئةمريكادا(،  ستراتيذى  لة  عَيراقيش  ثَيطةى 
نابَيت،  ئةمريكادا  ئةولةويةتى  لة  عَيراق 
لةبةرئةوةى لةئَيستادا ئةفغانستان زؤرترين 
وياليةتة  ل��ةالي��ةن  ل��ةس��ةرة  تةركيزى 

يةكطرتووةكانى ئةمريكاوة. 
رؤذنامة: ئةى دةربارةى رؤَلى دراوسَيكان، 
رؤَلى  ئةوان  ثَيتواية،  توركيا،  ئَيرانء  وةك 
لةسةر  دةبَيت  نَيطةتيظيان  يان  ثؤزةتيظ، 

سياسةتى عَيراق؟ 
ب��ةرذةوةن��دي��ي��ان  وآلت  ه���ةردوو   *
بؤ  بةوشَيوةيةش  هةيةو  عَيراقدا  لة 
دروستكردنى هاوثةيمان لة ناوخؤى عَيراقدا 
كاريان كردووة. ئةطةر حيزبة عَيراقييةكان 
يةكتردا، رؤَلى  بةرامبةر  لة  نةنوَينن  نةرمى 

وآلتة بيانييةكان زياد دةكات.

يةكَيك لةو شتانةي  سياسةتي  دةرةوةي  
ناوةإاستدا  خؤرهةآلتي   لة  ئةمريكاي  
رذَيمة  لة  ثشتيوانيكردنَيتي   شَيواندووة، 
سةركوتكةرةكان، زؤر جار هةموو ماوةيةكي  
كورتي  سةقامطيريي  بووةتة كارتي  طؤإيني  
ضاكسازييةكان،  لة  درَيذخايةن  ثشتيوانيي  
حوكمإانيي   ضاكسازييانةي   ئةو  بةتايبةتي  
ثرؤسةية  ئةم  دةك��ات.  بةهَيز  ديموكراتي  
جارَيكي  تر لة كوردستاني  عَيراق روودةدات، 
دةبَيتة  دَي��ت  تا  ك��ورد  سةركردايةتي   كة 
خؤشبةختي   بؤ  ديكتاتؤريي ،  سةركوتكةرء 
طؤإان،  فؤرمي   لة  هةية  ثاك  شنةبايةكي  
بارةي  هاوبةشيكردني   لة  لة قسةكردن  بةر 
بة  ثَيويستمان  ط��ؤإان  ديموكراسييانةي  
تيايدا  هةلومةرجةي   لةو  هةية  تَيطةيشتن 

دامةزرا.
ثَيويستة  بةهَيز،  هاوثةيمانَيكي   وةكو 
هَيشتنةوةي   لة  بَيت  ب��ةردةوام  ئةمريكا 
ك��وردةك��ان و  لةطةأل  نزيكي   ثةيوةنديي  
كة  ك��وردس��ت��ان،  ه��ةرَي��م��ي   حكومةتي  
دةكات،  عَيراق  كوردستاني   حوكمإانيي  
نوخبة  لةم  ثشتيوانيكردني   بة  هةروةها 
لة  طوزارشت  كة  كورد  ئَيستاي   سياسييةي  
ناكةن،  خةَلك  سةرجةم  بةرذةوةندييةكاني  
كوشندة  هةَلةيةكي   ئةمريكا  تر  جارَيكي  
دةكات، بازرطاني  دةكات بة سةقامطيرييةكي  
ناسةقامطيرييةكي   لةسةر حسابي   كورتةوة 
لةطةأل   ن��اس��راوة،  ثَيي  كة  درَي��ذخ��اي��ةن، 
سةركوتكردن و نوخبةيةكي  ناجةماوةريي  كة 
لة كةمبوونةوةداية بة  ئاستي  جةماوةرييان 
هؤي  طةندةَليي  و مةحسوبيةت و حوكمإانيي  

سةركوتكةرانة.
لة  ثشتيوانيكردن  دراوس��َي ،  ئَيراني   لة 
بَي   ستةمكار و  ثةهلةوي   رةزا  محةمةد  شا 
هؤي   بووة  بةرزدا  ئاستَيكي   لة  جةماوةر 
-1978( ئيسالميي   شؤإشي   دةركةوتني  

1979(و ئةو رذَيمة كارةسات ئاوةرةي  كة تا 
ئةمإؤش ئةمريكاو خؤرهةآلتي  راودةنَيت.

كؤنترؤَلي   سياسييةي   حيزبة  دوو  ئةو 
دةك��ةن،  كوردستان  هةرَيمي   حكومةتي  
)ث.د.ك( و  كوردستان  ديموكراتي   ثارتي  
)ي .ن.ك(،  كوردسان  نيشتمانيي   يةكَيتيي  
عَيراق  كوردةكاني   دةكةن  ئةوة  ئيديعاي  
لةذَير  هةية  ديموكراتييةكانيان  ئازاديية 
هةرَيمةكة  لةوةتةي   ئةواندا،  حوكمإانيي  
جةنطي   ل���ةدواي   وةرط��رت��ووة  فيدراَلي  
 ،)1991( دووةمي   كانووني   مانطي   كةنداوي  
ديموكراسي   بةرةوثَيشضووني   هةندَيك 
»دذة  ناوضةي   ئةمريكا  كاتَيك  هةبوو، 
جةنطةكةوة  كؤتاييهاتني   ل��ةدواي   فإيني « 
حكومةتي   ب��ة  ب���واري   ك��ة  سةثاندبوو، 
هةرَيمي  كوردستان دا لة باشووري  عةرةب 
ي .ن.ك(  )ث.د.ك  و  هةروةها  جياببَيتةوة، 
دةستيانطرتووة بةسةر سيستمي  سياسيي  و 
دادوةريي  و سةربازيي  و كةرتة هةواَلطريي و 

بؤ  خؤشكردووة  رَيي   كة  ئابوورييةكاندا 
لةكاتَيكدا  سيستماتيكي ،  بةكارهَيناني   خراث 
حكومةتي   ل��ة  دام���ةزران���دن  زؤرت��ري��ن 
دةتوانن  ي .ن.ك(  )ث.د.ك  و  هةرَيمداية، 
بكةن  كوردةكان  فةسَلكردني   هةإةشةي  
كاريطةريي   كارتَيكي   وةكو  كارةكانيان،  لة 

كؤنترؤَلكردني  كؤمةآليةتي .
ئةوةية، كة حكومةتي  هةرَيمي   هةقيقةت 
سةركوتكار.  دةبَيتة  تادَيت  كوردستان 
هةإةشةكان بؤ سةر رؤذنامة ناحيزبييةكان 
زياديان كردووة، ئةو رؤذنامةو طؤظارانةي  
حكومةت  طةندةَليي   لة  رةخنة  دةوَيرن  كة 
توند  ياسايي   داواي   رووب��ةإووي   بطرن 
دةبنةوة و غةرامةيةكي  زؤر دةسةثَينرَيت بة 
سةرياندا، النيكةم دوو رؤذنامةنووسي  الو، 
عوسمان،  زةردةشت  حةمةء  مامة  سؤران 
سةركردايةتي   لة  رةخنةطرتن  هؤي   بة 

حكومةتي  هةرَيمي  كوردستان كوذراون.
ضةند  كوردستان  هةرَيمي   حكومةتي  
دامةزراندووة،  ثَيكةَلي   تَيكةألء  دادطايةكي  
دادوةرانةي   بةو  ثإكراونةتةوة  هةموويان 
هاوسؤزن لةطةأل  دوو حيزبة سةرةكييةكةدا، 
دادوةرانة  حوكمَيكي   مةحاَلة  شَيوةية  بةم 
بةدةستبهَينرَيت كاتَيك ثةيوةنديي  بة مةسةلة 
دادطاكان  لة  هةندَيك  بَيت،  سياسييةكانةوة 
لةدةرةوةي  سيستمي  دادوةرييةوةن، لةبةر 
ي .ن.ك(ةوة  يان  )ث.د.ك  اليةن  لة  ئةوةي  
دامةزراون و هيض سيفةتَيكي  ياساييان نيية، لة 
هةندَيك حاَلةتدا ياساكاني  تاواني  سةردةمي  

دادطاييكردني   بؤ  بةكاردةهَينرَيت  بةعس 
ئةوانةي  رةخنة لة حكومةتي  هةرَيم دةطرن، 
كة   ،)1969( عَيراقي   سزاداني   ياساي   وةكو 
رؤذنامةنووسان و  زيندانيكردني   بة  رَيطة 
دةدات  بآلوكردنةوة  خانةكاني   نووسةران و 

بة تاواني  ناوزإاندن و تاوانةكاني  تر.
ل���ةم ه��ةل��وم��ةرج��ةي  ط��ةن��دةَل��ي��ي  و 
سةركوتكارييةدا  مةحسوبيةتء  حوكمإانة 
ديمةني   لة  سياسيي   نوَيي   بزووتنةوةيةكي  
سياسيي  كورديدا دةركةوتووة. بزووتنةوةي  
ل��ةالي��ةن   )2009( ب��ةه��اري   ل��ة  ط���ؤإان 
طرووثَيكي  ريفؤرمخوازيي  )ي .ن.ك(ةوة، كة 
لةاليةن ئةندامَيكي  دامةزرَينةري  حيزبةكةوة 
)نةوشيروان مستةفا( سةركردايةتي  دةكرا، 
طةشةي   خَيرايي   بة  زؤر  طؤإان  ثَيكهَينرا، 
كةسانةي   ئةو  ثةيوةنديي   دواي   كردووة، 
بة  جَيهَيشت  )ي .ن.ك(ي��ان  جيابوونةوة و 
ثشتيوانييةكي   كة  مستةفاوة،  نةوشيروان 
بةرفراواني  لَيدةكرَيت لة كوردستاني  عَيراق 
لة اليةن رووناكبيران و كةساني  ثرؤفيشناأل  و 
خ��وَي��ن��دةوارةوة،  مامناوةنديي   ت��وَي��ذي  
ئاستَيكي   لةنَيو  دةبَيت  زياتر  تادَيت  بةآلم 
بة  دةناَلَينن  كة  ك��ورد  خةَلكي   ف��راوان��ي  
خوَيندن و  هةلي   نةبووني   بَيكاريي  و  دةست 
ت��رةوة،  طشتييةكاني   خزمةتطوزاريية 
لَيكراوة  بةهَيزي   ثشتيوانييةكي   هةروةها 
لة  كوردي   رَيكخراوي   كؤمةَلة و  اليةن  لة 

ئةوروثا و وياليةتةيةكطرتووةكانةوة.
طؤإان زؤرترين سةركةوتني  بةدةستهَينا 

هةرَيمي   ثةرلةمانييةكةي   هةَلبذاردنة  لة 
لة   )2009( تةمموزي   مانطي   لة  كوردستان 
 11 )لةثاأل   هةَلبذاردنةكة  كورسي    )100(
حكومةتي   لةاليةن  تةرخانكراو  كورسي  
ئةو  كةمينةكان و  بؤ  كوردستانةوة  هةرَيمي  
اليةن سةرؤكايةتي  حكومةتي   لة  كةسانةي  
دةستنيشانكرابوون(،  كوردستان  هةرَيمي  
 )13( لةطةأل   بردةوة،  كورسي    )25( طؤإان 
كورسي  كة لة اليةن ليستي  خزمةتطوزاريي  و 
ئيسالمييةكان و  هاوثةيمانَيتي   ضاكسازيي ، 
كورسي    )35( سؤشياليستةكان،  ثارتة 
ثةرلةمان لة )110( ئةندامي  ثةرلةمان ئَيستا 

ثشكي  ئؤثؤزسيؤنن.
سةركردايةتي   ئ���ةوةي   س����ةرةإاي  
ئامادةنيية  كوردستان  هةرَيمي   حكومةتي  
وةآلمي  ئةو ثرسيارانة بداتةوة، كة لة اليةن 
ئؤثؤزسيؤنةوة  تري   ئةنداماني   ط��ؤإان و 
خراونةتةإوو لة بارةي  بةكارهَيناني  ثارةي  
 )2009( تةمموزي   هةَلبذاردنةكةي   طشتيي ، 
هاني  زؤر كوردي  داوة بؤ ئةوةي  بثرسَيت؛ 
كوردستان  هةرَيمي   حكومةتي   ض��ؤن 
كوردةكان  لة  زؤر  زؤر و  بةإَيوةدةبرَيت، 
بدةن،  طؤإان  بة  دةنط  نيازبن  بة  ثَيدةضَيت 
ثَيشتر  كة  سلَيماني   ناوضةي   لة  تايبةتي   بة 
بووة،  )ي .ن.ك(  دةنطداني   بةهَيزي   ثَيطةي  
تةنانةت لةطةأل  ئةوةشدا كة هَيزي  سةرةتايي  
)ي .ن.ك(ةوة  ناو  جيابووةكاني   لة  طؤإان 
ثارتة  ئةم  ثشتيوانيكردني   ئَيستا  هاتبوو، 
بآلوبووةتةوة بؤ هةولَير و كةركوكء  شار و 

ناوضةكاني  تر كة زؤرينةيان كوردن.
زياتري   ثشتيوانيي   ط��ؤإان  لةكاتَيكدا 
الواز  )ث.د.ك-ي .ن.ك(ي   لَيدةكرَيت، 
هةوَلةكانيان خَيراكردووة بؤ سةركوتكردني  
ث��ارت��ةك��ة، ل��ة م����اوةي  ه��ةَل��ب��ذاردن��ة 
 ،)2010( ئ��اداري   مانطي   ثةرلةمانييةكةي  
ثَيشمةرطة –ضةكداري  حكومةتي   ئةنداماني  
ئةفسةرة  ثؤليس و  كوردستان- و  هةرَيمي  
كة  ئاطاداركراونةتةوة،  هةواَلطرييةكان 
بة  دةنطيان  كة  لَيبكرَيت  طومانيان  ئةطةر 
طؤإان داوة، دةبَيت سوَيند بة قورئان بخؤن 
درؤ  دةركةوت  ئةطةر  نةكردووة،  وايان  كة 
دةكةن، ذنةكانيان ناضار دةكرَين بؤ ئةوةي  
لَييان جياببنةوة لةبةر ناثاكييانن سةرةإاي  
دةن��ط��دةران،  تؤقاندني   ه��ةوآلن��ةي   ئ��ةم 
ثةرلةمان  لة  كورسي    )8( تواني   ط��ؤإان 

بةدةستبهَينَيت.
ض  بة  طؤإان  ديارنيية  هَيشتا  لةكاتَيكدا 
ئاراستةيةكدا دةإوات، بة ئاشكرا قسة دةكات 
طةورةكاني   طرووثة  ناإازيبووني   بارةي   لة 
لةكاتَيكدا  عَيراق،  لة  ك��وردي   كؤمةَلطةي  
طؤإان داواي  طةآلَلةكردني  ياساكان دةكات 
دادوةري��ي   سيستمي   ميديا،  ثاراستني   بؤ 
زؤرو  داهاتي   ضاودَيريكردني   سةربةخؤ، 
بةرهةمهَيناني   لة  كة  حكومةت  زةوةن��دي  
زؤرتر  زؤر و  دةكةوَيت،  دةستي   نةوتةوة 
ثارتةكة  تةماشاي   ضاوة  بةو  كوردةكان  لة 
بَيكاريي   لة  دةكات  رزطاريان  كة  دةك��ةن، 
كةلتوورَيكي   خوَلقاندني   مياني   لة  زؤر 
سياسيي ، كة تيايدا ئازاديي  رادةربإين ماناي  

راستةقينةي  خؤي  هةبَيت.
ئايا ئةمريكا ثشتيوانيي  لةم طوزارشتكردنة 
ديموكراسي   بؤ  كوردةكان  خواستي   لة 
سةركردايةتي   سةر  دةخاتة  فشار  دةكات و 
حكومةتي  هةرَيمي  كوردستان؟، كة هةنطاو 
هةر  تةنيا  نةك  ديموكراسي،   بةرةو  بنَيت 
ثَيضةوانةوة  بة  يان  بارةيةوة،  لة  قسة بكةن 
دةكات و لة ئاكامدا وةكو بووةتة ناسنامةي،  
جَيطيرء  رذَيمي   لة  ثشتيوانيكردنة  لةطةأل 
 سةركوتكةر؟ مةترسييةكاني  بةردةوامبووني  
زي��ادب��وون��ي   ئ��ةط��ةري   هةلومةرجةكة 
لةنَيو  كوردستان  هةرَيمي   لة  توندإةويية 
كة  لةوةي   دَلنيابوون  بؤ  ئيسالميستةكان، 
كوردةكاني  عَيراق لة وآلتَيكي  سةقامطيريي  و 
ئةمريكاء  دةذين،  راستةقينةدا  ديموكراتي  
ديموكراسي   بة  ثابةندن  نةتةوانةي   ئةو 
ثَيويستيان بةوةية، كة لة تةماشاكةرةوة ببنة 
بةديهَيناني   يارمةتيداني   لة  كارا  بةشدارَيكي  
ئةو  ك��وردةك��انء  ثيادةكردني   خواستي  
خؤرئاوا  لة  ئَيمة  لة  زؤرَي��ك  كة  مافانةي  

بإوامان ثَييةتي .
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تائَيستا ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراق بة 
دياريي  كؤمارى  سةرؤك  مووضةى  ياسا 
راوَيذكارَيكى  ثَيشنيازي  ن��ةك��ردووةء 
رَيذةى  زيادكردنى  بؤ  كؤماريش  سةرؤك 

مووضةكةى رةتكراوةتةوة. 
بةثَيى ئةو زانيارييانةى دةست رؤذنامة 
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  تائَيستا  كةوتوون، 
عَيراق بة ياسا مووضةى سةرؤك كؤمارى 
بؤ  ثرؤذةياسايةكيش  نةكردووةء  دياريي 
ئةو مةبةستة لة بةردةم ئةو ئةنجومةنةداية، 
كة لة خولى ثَيشوودا بة هؤى بوونى كَيشة 
دةنطى  بكرَيتء  ثةسةند  نةتونرا  لةسةرى 

لةسةر نةدراوة.
ئةو ثرؤذةياساية تايبةتة بة دياريكردنى 
مادة  سَي  لة  كؤمارء  سةرؤك  مووضةى 
مووضةى  يةكةم،  م��ادةى  ثَيكهاتووةو 
كة  دياريدةكات،  كؤمار  سةرؤك  بنةإةتى 
)30( مليؤن دينار بَيتء مادةى دووةميش، 
دينار  مليؤن   )25( بإى  ثَيدانى  بة  ئاماذة 
لة  ميوانداريىء  دةرماَلةى  وةك  دةكات 
لة  دةبَيت  كة  هاتووة؛  سَييةميشدا  مادةى 
كؤمار  سةرؤك  خانةنشينكردنيدا  حاَلةتى 
وةربطرَيتء  مووضةكةى  تَيكإاى  )80%(ى 
يةكةمء  خوَيندنةوةى  )2008(دا  ساَلى  لة 
بةآلم  كراوة،  ثرؤذةياساية  ئةو  بؤ  دووةم 

نةتوانرا دةنطى لةسةر بدرَيت.
سةرؤكى  جَيطرى  شوكر،  د.ئيسماعيل 
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  داراي��ى  ليذنةى 
ثَيشووى عَيراق وَيإاى ثشتإاستكردنةوةى 
ئةو زانيارييانة بؤ رؤذنامةى روونكردةوة، 
ئةنجومةنى  لة  ثرؤذةياساية  ئ��ةو  كة 
هؤى  بة  هَيَلرايةوة  كراوةيى  بة  ثَيشوودا 
دةنطدانى  س��ةرةإاى  كَيشةوة،  هةندَيك 
ثَيشوو  ثةرلةمانى  لة  دووةم��ى  يةكةمء 

ثةسةند نةكرا.
اليةن  لة  كؤمار  ثرؤذةياساى سةرؤك 
لة  ئامادةكراوةو  كؤمارةوة  سةرؤكايةتى 

ئةنجومةنى  لةاليةن  وردبينيكردنى  دواى 
)2008/4/21(ةوة  لة  دةوَلةتةوة  شوراى 
ئةنجومةنى  ياسايى  ليذنةى  رةوان��ةى 

ثَيشووى نوَينةران كراوة.
ئاطادار  سةرضاوةيةكى  لةوبارةيةوة 
عَيراقةوة  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  لة 
»ئ��ةط��ةرزؤرة  راطةياند:  رؤذن��ام��ةى  بة 
سةرؤك  مووضةى  مليؤنى   )55( رَيذةى 
كةمبكرَيتةوةو  دارايى  ليذنةى  لة  كؤمار 
جَيطرةكةشى  هةردوو  مووضةى  رَيذةى 
ثرؤذةياساى  دوو  لةطةأل  دياريبكرَيتء 
ه��ةردوو  مووضةى  بة  س��ةب��ارةت  ت��ردا 
نوَينةرانء  ئةنجومةنى  سةرؤكايةتى 
لةسةر  دةنطى  وةزي��ران��دا  ئةنجومةنى 

بدرَيت«.
ئةو سةرضاوةية بة رؤذنامةى راطةياند: 
دانيشتنةكانى  كؤتايى  دوامانطى  »ل��ة 
بة  ثَيشوودا  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
شمةرى،  ئةمير  رةسميى  نووسراوَيكى 
لة  داواى  كؤمار  س��ةرؤك  راوَي��ذك��ارى 
طؤإانكاريى  كة  كردووة،  ياسايى  ليذنةى 
كؤماردا  س��ةرؤك  مووضةى  رَي��ذةى  لة 
بكةن، بة شَيوةيةك كة مووضةكةى بكرَيتة 
مووضةكةى   )%100( دينارء  مليؤن   )15(
وةك   )%150( مةترسيىء  دةرماَلةى  وةك 
بكرَيت،  سةرف  بؤ  ميوانداريى  دةرماَلةى 

ياسايي  ليذنةى  اليةن  لة  داواية  ئةو  بةآلم 
ئةنجومةنى ثَيشووةوة رةتكراوةتةوة«.

ب��ةث��َي��ى زان��ي��اري��ي��ةك��ان��ى رؤذن��ام��ة 
ئةنجومةنى  ئةندامانى  مووضةى  تائَيستا 
ئةو  نَيوان  رَيككةوتنى  بة  سةرؤكايةتى 
ئةنجومةنةو وةزارةتى دارايىء بة ئاطاداريى 
هيض  دياريكراوةء  وةزي��ران  ئةنجومةنى 
رَيذةى  كة  نيية،  رةسميى  نووسراوَيكى 
دياريبكاتء  كؤمار  س��ةرؤك  مووضةى 
ثةرلةمانتاران  زانيارييانةى  ئةو  بةثَيى 
سةرؤك  ئَيستاى  مووضةى  دةكةن،  باسى 
كؤمار مانطانة )60( بؤ )65( مليؤن دينارة، 
رَيذةية  ئةو  شوكر،  د.ئيسماعيل  ب��ةآلم 
»مووضةء  رايطةياند:  دةزانَيتء  زؤر  بة 
 )50( دةطاتة  كؤمار  سةرؤك  دةرماَلةى 
ثةرلةماندا  ثَيشووى  خولى  لة  مليؤنء 
وةك  بنةإةتى  مووضةى  كؤمار  سةرؤك 

مووضةى ثةرلةمانتار وةرطرتووة«.
راب��ردووش��دا  ساَلى  ضةند  لةماوةى 
بودجةى  لة  كؤمار  سةرؤكايةتى  بودجةى 
كة ساآلنةى  دياريكراوة،  عَيراقدا  ساآلنةى 
كة  ب��وو،  دينار  مليار   )30( دةرماَلةيان 
لة  هةريةك  كؤمارء  سةرؤك  بؤ  )40%(ى 
دةرماَلةيةيان  ئةو  )30%(ى  جَيطرةكانيشى 
رَيذةية  لةو  كؤمار  سةرؤك  وةردةطرتء 

ساآلنة نزيكةى )12( مليارى بةركةوتووة.

رؤذنامة

دامةزراوةى  لَيكؤَلينةوةيةكى  بةثَيى 
اليةنة  رَيككةوتنى  ئةمريكى،  كارينطى 
حكومةت،  ثَيكهَينانى  بؤ  سياسييةكان 
ماليكى  دةسةآلتى  دةهَينَيتء  شكست 
لَيكؤَلينةوةية دةطاتة  بةهَيز دةكاتء ئةو 
ئةو دةرةنجامةى، كة اليةنة عَيراقييةكان 
تايفيى  رَيككةوتنةكةيان  كة  سةلمانديان، 

بوو، نةك ديموكراسى.
بةثَيى لَيكؤَلينةوةيةك كة دامةزراوةى 
كارينطى ئةمريكى بؤ ئاشتى نَيودةوَلةتيى 
ئاشكرايدةكات؛  كردووةتةوة،  بآلوى 
ئيئتيالفى  ئةندامانى  كشانةوةى  كة 
لة يةكةم دانيشتنى ئةنجومةنى  عَيراقيية 
ئةوةية،  بةَلطةى  عَيراق  نوَينةرانى 
اليةنة  لةنَيوان  رَيككةوتنةى  ئةو  كة 
حكومةت  ثَيكهَينانى  بؤ  سياسييةكاندا 
شكستهَينانى  ئةطةرى  بَيهَيزةو  كراوة، 
زؤرةء جَيبةجَيكردنى ئةو رَيككةوتنةش 
لةسةر دوو بنةما وةستاوة، كة ئةوانيش: 
نيشتمانيى  ئةنجومةنى  ثَيكهَينانى 
بة  باآلكان  ستراتيذيية  سياسةتة  بؤ 

دةسةآلتةوة، نةك راوَيذكاريى بَيت.
 دووميان: الدانى كؤتى بةشداريكردنى 
راسم  عانىء  زاف��ر  موتَلةطء  ساَلح 
وةرطرتنى  لة  عَيراقييةية  نَيو  عةوادى، 

ثؤستةكان. 
ب��ةث��َي��ى ئ���ةو ل��َي��ك��ؤَل��ي��ن��ةوةي��ةى 
رَيككةوتنى  كارينطى،  دام���ةزراوةى 
لةسةر  جةخت  سياسييةكان  اليةنة 
سيستمى  تايفى  مةزهةبيىء  سروشتى 
لةكاتَيكدا،  دةكاتةوة  عَيراق  لة  سياسيى 

عَيراق  هةميشةيى  دةس��ت��وورى  كة 
سيستمَيكى  كايةى  هَينانة  بؤ  ثالنى 
كة  كَيشاوة،  ثةرلةمانى  ديموكراسى 
نَيوان  لَيكطةيشتنى  بنةماى  لةسةر 
بةسةر  حكومييةكان  ثؤستة  اليةنةكان 
رَيذةى  بةثَيى  سةرةكييةكان  طرووثة 
بكات،  دابةش  عَيراقدا  لة  دانيشتووانيان 
نَيوان  ئَيستاى  رَيككةوتنةى  ئةو  بةآلم 
نييةو  شَيوةية  بةو  عَيراقييةكان  اليةنة 
دادثةروةرانة  شَيوةيةكى  بة  ثؤستةكان 

دابةشنةكراون.
لَيكؤَلينةوةكةى دامةزراوةى كارينطى 
جَيبةجَيكردنى  كة  راشيدةطةيةنَيت: 
بة  ياساييةوة  رووى  لة  رَيككةوتنة  ئةو 
لةسةر  جَيبةجَيكردنى  دةزانرَيتء  دوور 
نيةتثاكيى اليةنة سياسيية سةرةكييةكانى 
ئةوةى  تايبةت  بة  وةس��ت��اوة،  عَيراق 
نيشتمانيى  ئةنجومةنى  بة  ثةيوةنديى 
باآلكانةوة  ستراتيذيية  سياسةتة  بؤ 
رةسميى  نووسراوَيكى  ضونكة  هةية، 
ئةو  دةسةآلتةكانى  بة  سةبارةت  نيية 
اليةنة  رَيككةوتنى  لةنَيو  ئةنجومةنة 

سياسييةكاندا.
ماليكيش  بة  س��ةب��ارةت  كارينطى 
رَيطةى  لة  ناوبراو  كة  نووسيويةتى: 
ثؤستى  وةرط��رت��ن��ةوةى  دووب����ارة 
خؤى  دةسةآلتى  وةزيرانةوة،  سةرؤك 
شةإى  لة  توانيويةتى  ك��ردووةء  ثتةو 
سةركةوتووبَيتء  حكومةتدا  ثَيكهَينانى 
ثشتطيريى هةريةك لة ئَيرانء ئةمريكاش 
لة يةك كاتدا بةدةستبهَينَيتء دةسةآلتى 
كة  شَيوةيةك،  بة  بكات  بةهَيز  خؤى 

ئةستةمة لةذَير دةستى دةربهَينرَيت.

راثؤرتى: كاروان عومةر

ئةنجومةنى  بإياردةرى  عةباس،  وةليد 
دةكات؛  بةوة  ئاماذة  بةسرة  ثارَيزطاى 
دذايةتى  عَيراق  سياسييةكانى  حيزبة  كة 
دةك��ةنء  بةسرة  هةرَيمى  ثَيكهَينانى 
ن��ووس��راوى  ك��ة  دةك���ات،  ئاشكراشي 
رةسمييان ئاراستةى ئةنجومةنى وةزيران 
ئةنجامدانةوةى  دووب��ارة  بؤ  ك��ردووة 
بةهةرَيمكردنى  ثرسى  لةسةر  راثرسيى 

بةسرة.
بة  ئاماذةدان  وَيإاى  عةباس،  وةليد   
ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  وةك  كَيشةكانيان 
بةسرة لةطةأل حكومةتى ناوةنديدا، دةَلَيت: 
بةسرة  ثارَيزطاى  ئازادبينء  »دةمانةوَيت 
بؤ  بطةإَيينةوة  ئةوةى  بَي  بةإَيوةبةرين، 

حكومةتى ناوةندى«.
ئةنجومةنى  هةوَلَيكى  ئةوةى  لةثاش 
هةَلبذاردنى  لة  بةر  بةسرة  ثارَيزطاى 
ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراق شكستى هَينا 
لةدواى  ثارَيزطاية  ئةو  بةهةرَيمكردنى  بؤ 
هةنطاوة  ئةو  هةوَلةكانى  هةَلبذاردن، 
 )16( ئيمزاى  بة  هةَلدايةوةو  سةريان 
بةسرةوة  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  ئةندامى 
ئةنجومةنى  ئاراستةى  نووسراوَيكيان 
وةزيرانى عَيراق كرد، لةو بارةيةوة وةليد 
ثارَيزطاي  ئةنجومةني  بإيادةري  عةباس، 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  تايبةت  بةسرة 
ئةنجومةني  ل��ةم��ةوب��ةر  هةفتة  »س��َي 
ثارَيزطاي  ئةنجومةني  لة  داواي  وةزيران 
ئةو  ئةنداماني  ذمارةي  كة  كرد،  بةسرة 
داواى  ضونكة  بكات،  ئاشكرا  ئةنجومةنةي 

ثَيويستي  فيدراَليي  هةرَيمي  ثَيكهَيناني 
ئةنداماني  سَيي  لةسةر  يةك  بة 

ئ���ةو ئ���ةن���ج���وم���ةن���ي 
هةيةء  ثارَيزطاية 
ئ���ةن���ج���وم���ةن���ي 
بةسرةش  ثارَيزطاى 

وةآلم���ي ن��ووس��راوةك��ةي داوةت���ةوةء 
ذمارةي  كة  ك��ردووة،  ئةوة  بؤ  ئاماذةي 
 )35( ثارَيزطا  ئةنجومةني  ئةنداماني 
كردووة  واذؤيان  كة  ئةوانةي  ئةندامنء 
يةك  لة  زياترن  داواكاريية،  ئةو  لةسةر 

لةسةر سَيي ئةندامانى ئةو ئةنجومةنة«.
ب��ةث��َي��ى رَي��وش��وَي��ن��ة ي��اس��اي��ىء 
داواى  ناردنى  دواى  دةستوورييةكان 
بؤ  بةسرةو  ثارَيزطاى  بةهةرَيمكردنى 
ئةنجومةنى  دةبَيت  وةزيران،  ئةنجومةنى 
كؤمسيؤني  ئاراستةي  ثرسة  ئةو  ناوبراو 
باآلي سةربةرخؤي هةَلبذاردنةكان بكات، 
لةو  راثرسيي  ئةنجامداني  مةبةستي  بة 
زياتر   )%50( رَيذةي  ئةطةر  ثارَيزطايةء 
دةنط  ثارَيزطاية  ئةو  دانيشتوواني  لة 
ئةوا  هةرَيمة،  ئةو  ثَيكهَيناني  بؤ  بدةن 
عَيراق  دةستووري  بةثَيي  بةسرة  هةرَيمي 
 )15( م��اوةي  لة  دةبَيت  دروستدةبَيتء 
رؤذدا ئةنجومةني وةزيران ئةو دؤسيةية 
ئاراستةي كؤمسيؤن بكاتء كؤمسيؤن لة 
ماوةي شةست رؤذدا راثرسييةكة ئةنجام 

بدات.
بةسرة  هةرَيمى  ثَيكهَينانى  هةوَلةكانى 
دةكرَيت  ض��اوةإان  ضاودَيرانةوة  بةالى 
ببَيتةوة،  دذايةتى  جؤرةها  رووب��ةإووى 

بةوثَييةى بةهةرَيمبوونى 
دةيكاتة  ب��ةس��رة 

لة  ي��ةك��َي��ك 

بةهَيزترين هةرَيمةكان لة رووى ئابووريىء 
زؤر  رَيذةيةكى  بةوثَييةى  سياسييةوة، 
تَيدايةو  سروشتى  طازى  نةوتء  يةدةطى 
سنوورى  كة  عَيراقيشة  ثارَيزطاى  تاكة 
ئاوى كراوةى لة رَيطةى كةنداوةوة هةية، 
هةر بؤية بإيادةري ئةنجومةني ثارَيزطاي 
لة  نيشاندا  خؤشي  رةشبينيي  بةسرة 
ثَيكهَيناني ئةو هةرَيمة، بةوثَييةى بة وتةى 
ناوبراو حكومةتي عَيراقء سةرجةم ثارتة 
بةسرة  لة  دةس��ةآلت��دارةك��ان  سياسيية 
دذى  لة  دةكةنء  هةنطاوة  ئةو  دذايةتي 
 )%90( وتيشى:  بةسرةن،  بةهةرَيمكردنى 
حيزبة سياسييةكان دذايةتي ئةو بيرؤكةية 
ذمارةيةك  هاوآلتييانء  تةنيا  دةك��ةنء 
مةدةني  كؤمةَلطةي  رَيكخراوةكاني  لة 
روونيشيكردةوة،  دةكةنء  لَي  ثشتطيريي 
اليةنَيكي  هيض  لة  داواي  ئَيستا  هةتا  كة 
كوردستان  هةرَيمي  يان  نَيودةوَلةتي، 
يارمةتييان  ب��ارةي��ةوة  ل��ةو  ن��ةك��ردووة 
كة  كرد،  ئ��ةوةي  ثَيشبينيي  بةآلم  ب��دات، 
داواي  بةسرة  هةرَيمى  دامةزراندني  ثاش 
هةماهةنطيي لة هةرَيمي كوردستان بكةن.

كوردستان  هةرَيمى  نَيوان  كَيشةكانى   
وةك هةرَيمَيكى فيدراَليى لةطةأل حكومةتى 

ن����اوةن����دا 

باكوورى  ل��ةوث��ةإى 
ثارَيزطاى  لة  عَيراق 
ئةوثةإى  بةسرةى 
ب������اش������وورى 
دووبارة  عَيراقيش 
وةك  دةبَيتةوة، 
عةباس،  وةليد 
»تةنيا  دةَل��َي��ت: 
دةوَيت  ئةوةمان 
ك����ة خ�����اوةن 
دةس��������ةآلت 
بتوانين  بينء 
ب���ة ئ���ازادان���ة 
ن  ما كة طا َيز ر ثا
بةإَيوةء  ببةين 
داواك����اري����ي 
ه��اوآلت��ي��ي��ان��ي 
بكةين،  جَيبةجَي 
ب����َي ئ����ةوةي 
ب��ط��ةإَي��ي��ن��ةوة 
حكومةتي  ب��ؤ 
ن��اوةن��دي��ي«ء 
بؤ  ن��م��وون��ةى 
حاَلةتةش  ئةو 
ه��َي��ن��اي��ةوةو 
 288« وت���ى: 
مليار دينارمان 

تةرخانكردووة  دؤالر  ثترؤ  داهاتي  لة 
وَيستطةيةكي  ضةند  دروستكردني  بؤ 
تواناي  ك��ة  ك��ارةب��ا،  بةرهةمهَيناني 
كارةباي  ميطاوات   )500( بةرهةمهَيناني 
بووني  رؤت��ي��نء  بةهؤي  ب��ةآلم  هةية، 
حكومةتي  وةزارةتةكاني  لةنَيوان  كَيشة 
ناوةندي، هةتا ئَيستا ئةو ثرؤذةية ئةنجام 
فيدراَلييان  هةرَيمَيكي  ئةطةر  ن��ةدراوة، 
بؤ  بطةإَينةوة  ئةوةي  بَي  ئةوا  هةبَيت، 
حكومةتي ناوةندي، ئةو ثرؤذةيةء ثرؤذة 

هاوشَيوةكاني ئةنجام دةدران«.
هةَلبذاردنةكانء  دواى  هةرضةندة 
ثارَيزطاى  لة  زؤر  دةنطَيكى  بةدةستهَينانى 
ئيئتيالفى  دةك��را  ض��اوةإان  ب��ةس��رةوة، 
ماليكى،  ن��ورى  ك��ة  ي��اس��ا،  دةوَل��ةت��ى 
لة  ثشتطيريى  دةك���ات،  سةرؤكايةتى 
ئةو  بةآلم  بكات،  بةسرة  بةهةرَيمكردنى 
ثارَيزطاى بةسرة،  ئةنجومةنى  بةرثرسةى 
كة خؤشى سةر بة ئيئتيالفةكةى ماليكيية، 
بةهةرَيمكردنى  دذايةتيكردنى  بة  ئاماذة 
بةسرة دةكات لة اليةن دةوَلةتى ياساوةو 
ئيئتيالفي  بة  سةر  من  »راستة  دةَلَيت: 
ليستة  ئةو  نوَينةرايةتي  ياسام،  دةوَلةتي 
بةسرة،  ثارَيزطاي  ئةنجومةني  لة  دةكةم 
هةَلوَيستي  ثَيضةوانةي  هةَلوَيستم  بةآلم 
فةرميي دةوَلةتي ياساية، ضونكة دةوَلةتي 
ياسا دذايةتي بيرؤكةي ثَيكهَيناني هةرَيمي 
لةو  يةكَيكم  منيش  دةك��ةنء  بةسرة 
بؤ  بانطةشةي  كة  كةسانةي 

دةكةم«.

hewal.rozhnama@gmail.com
ذمــارة )609( سَيشةممة 2010/11/23عــَيراقـى 10

دامةزراوةى كارينطى: مووضةى سةرؤك كؤمار بة ياسايى نةكراوة
رَيككةوتنى اليةنة 

عَيراقييةكان شكست دةهيَنَيت

بإياردةرى ئةنجومةنى ثارَيزطاى بةسرة:

بةسرة دةكةنحيزبةكانى عَيراق دذايةتى بةهةرَيمكردني

12 ضؤن ضاكسازيى لة ثةرلةمانى كوردستاندا بكرَيت؟



دةستةى  ئ��ةط��ةر  رؤذن��ام��ة: 
بة  ث��ةرل��ةم��ان  سةرؤكايةتيىء 
دووساأل بإيار لةسةر هةمواركردن، 
نةدات،  ثةيإةو  داإشتنةوةى  يان 
كة  نيية  ثرسيار  نيشانةى  ئ��ةوة 
ئةوة  ئايا  خؤيةتى،  رَيطاى  نةخشة 

ئومَيد بة ثةرلةمان كةم ناكاتةوة؟
بة  ناكرَيتةوة؟،  يةكاليي  بؤضى   *
طةإانةوة  بة  ئةوة  دةبَيت  من،  راى 
ب��َي��ت ب��ؤ ئ��ةن��دام ث��ةرل��ةم��ان��ةك��ان، 
جا  بَيت،  ئ��ةوان  بؤ  بإيارةكان  نةك 
لة  دةنطدانةوة  لةرَيى  دةتوانرَيت 
لةناو  راثرسيةك  بة  يان  دانيشتنَيكدا، 
ئةنداماندا، ئيتر ئاشكرا يان نهَينى بَيت، 
دةيانةوَيت  ئةوانةى  رَيذةى  بزانرَيت 
بةرامبةر  داب��إَي��ذرَي��ت��ةوة  ث��ةي��إةو 
بكرَيتةوة.  هةموار  دةَلَين،  ئةوانةى 
بكردايةء  ئةوةيان  ئةطةر  ساَلة،  دوو 
ضارةسةر  بطرتاية،  ئَيمة  لة  طؤييان 
رووبةإووى  ئَيمةين  ضونكة  دةبوو، 
ئةوة  دةبينةوة،  طرفتانة  كَيشةو  ئةو 
بؤية  ثةرلةمانتارانة،  لةبةرخاترى 
دةبوو بة هةر رَيطايةك بواية ئةوةيان 

ببإانايةتةوة.
هَيندة  كارَيكى  ئةوة  رؤذنامة: 
قورسة كة بة دوو ساأل نةكرابَيت؟

لَيبكةنةوة،  بيرى  ئةوان  دةبَيت   *
بطرتاية،  ئَيمةش  لة  طوَييان  ئةطةر 
يةكاليى  ضؤن  دةوتن،  ثَيمان  هةَلبةت 

بكةنةوة.
دةستةى  ك��ةوات��ة  رؤذن��ام��ة: 
لةوةى  بةرثرسة  سةرؤكايةتيى 
نةكراوةو  كارة  ئةو  ئَيستا  تا  كة 

نةخراوةتة بةرنامةى كارةوة؟
* بَيطومان، ثَيشيان ناخؤش نةبَيت 

دةكةينةوة،  ئةوانى  رووب��ةإووى  كة 
بؤ  ئةوانن،  الى  دةسةآلتةكان  بةآلم 
بةرنامةى  دةخرَينة  بابةتانةى  ئةو 
كاريان  يةكةم  دةبوو  بؤية  كارةوةو 

بواية.
رؤذنامة: رةنطة دةستكاريكردنى 
ث���ةي���إةو ل��ة ب���ةرذةوةن���دي���ى 
ئَيوة  بةآلم  نةبَيت،  سةرؤكايةتيدا 
لةذَير  دةك��ةن  قبووأل  ئةوة  ضؤن 
كة  بكةن  كار  ثةيإةوَيكدا  سايةى 

)18(ساأل لةمةوبةر دانراوة؟
سةرلةنوآ  دةَلَيين،  كة  ئَيمة   *
هةرضى  ناَلَيين  داي��ب��إَي��ذي��ن��ةوة، 
ثَيويستيش  دابةزَينرَيتء  سةآلحييةتة 
ناكات ئةو ترسء دَلةإاوكَيية الى هيض 
سةآلحييةتى  بةوةى  هةبَيت  كةسَيك 
دةمانةوَيت  ئَيمة  لَيوةردةطيرَيتةوة، 
لةطةأل  كة  بَيت  مؤدَيرن  ثةيإةوَيكى 
دؤخةكة بطونجَيت، بؤئةوةش دةتوانين 
سوود لة دنيايةك ثةيإةوء ئةزموونى 

وآلتان وةربطرين.
ثةيإةوى  دةب��َي��ت  رؤذن��ام��ة: 
بَيتء  بنةمايةك  ض  لةسةر  ناوخؤ 
بَيت  بةشَيوةيةك  دةبَيت  ثَيتواية 
خؤيان  ليستةكان  س��ةرج��ةم  كة 
نةك  ببيننةوة،  بإيارةكاندا  لة 

مةبدةئى زؤرينةو كةمينة؟
* نةخَير، لة هةموو ثةرلةمانةكانى 
دةنطدانة،  بة  يةكالييكردنةوة  دنيادا، 
فراكسيؤنةكانى  راى  هاتوو  ئةطةر 
بة  بَلَين،  كة  ئةوةبَيت  ثةرلةمان 
تةوافوق كار دةكةين، ئةويش ناخرَيتة 
سةرؤكى  نَيوان  لة  ناوخؤو  ثةيإةوى 

لةسةر  ثةرلةمانتاران  فراكسيؤنةكانء 
تةوافوق  بة  كة  رَيكدةكةون  ياسايةك 

تَييبثةإَينن.
زؤرينةو  ديموكراسييةتى  خؤى 
بؤية  دةيسةثَينَيت،  هةَلبذاردن  كةمينة 
يا دةبَيت بَلَيين، لةم هةرَيمة هيض شتَيك 
بة تةوافوق نةبَيت، نايكةين، يان دةبَيت 

جَيى بهَيَلين بؤ ذمارةى دةنطةكان. 
ثَيضةوانةية،  تةواو  رام  من  بؤية 
كة  ناكات  كةس  لة  زؤر  كةس  خؤ 

ضؤنء بةضى دةنط دةدات، يان نا.
ل��ةوان��ةى  جطة  رؤذن���ام���ة: 
تا  كة  ضيية  هؤكار  باستكردن، 
ئَيستا كارى ثةرلةمان وةك ثَيويست 

نيية؟
* ئةم خولة تؤزَيك باشتر بووةو 
فراكسيؤنةكان  نَيوان  ثةيوةندييةكانى 
لة  دةستخؤشى  بوونةتةوةو  ئاسايى 
دةستثَيشخةرى كاك عةدنان عوسمان 
جياوازبين  ضةند  وت��ى،  كة  دةك��ةم 
دةرةوة  لة  ثةرلةمان،  هؤَلى  لةناو 
دةكرَيت  بَيت.  ئاسايى  ثةيوةنديمان 
نةطةينة  بةآلم  بطرين،  لةيةك  رةخنة 

ئةوةى يةكتر بريندار بكةين.
تَيثةإى  ثةرلةمان  لة  ساَلةى  ئةو 
بةو حيدةتةى لةاليةن ئؤثؤزسيؤنةوة 
دةستثَيكرا، بةوةى كة يةكسةر ئيتيهام 
طةندةَليى  نامانةوَيت  بةوةى  دةكراين 
وايكردووة  ئةوةش  بكةين،  ضارةسةر 
نةيةنة  ثَيويست  وةك  وةزي��رةك��ان 
ضؤنَيتيى  بيروبؤضوونء  ثةرلةمانء 
جَيبةجَيكردنى كارةكانيان نةخةنةإوو، 
ئةوان دَينة ليذنةكان، بةآلم نةهاتوون 

باسى ثرؤذةى ئايندةيان بكةن.
هةست  بؤ  دةشثرسى،  ئةطةر 
ت��ةرةدود  لة  ج��ؤرَي��ك  كة  دةك��ةي��ن 
حاَلةتةكان  كة  لةبةرئةوةية  هةية، 
نابَيت  كة  كَيشمةكَيش  كةوتوونةتة 

وابن.
ث��ةرل��ةم��ان سآ  رؤذن���ام���ة: 
وةزيفةى سةرةكى هةية، ئةوانيش؛ 
ياسادانان، بةدواداضوونى كارةكانى 
وةك  بةآلم  لَيثَيضينةوة،  حكومةتء 
لةمانةى  هيضكام  دةكرَيت،  تَيبينى 
ران��ةث��ةإان��دووة،  ثَيويست  وةك 

هؤكارةكةى ضيية؟ 
دياريى  شتة  ئةم  دةكةم  حةز   *
بكرَيت، يةكةم، تؤ كةى ياسا دةهَينيتة 
بَيت،  ثَيويست  كة  كاتَيك  ثةرلةمان؟ 
دةبَيت تا ضوار خولى تر ساآلنة سةد 
ياسا ثةسةند بكةين؟، ئَيستا ليذنةكان 
ياساكانةوة،  بة  سةرقاَلكراون  زؤر 
هةندَيك  كة  لةوةدان  طرفتةكان  بةآلم 
ناطةنة  ك��ؤب��وون��ةوة  دة  ب��ة  ليذنة 

ئةنجام.
رابطيرَيت،  هاوسةنطيى  دةبَيت 
ناوضةكةى  لة  رؤذ  دوو  بؤئةوةى 
رؤذ  سآ  بيت،  خةَلكدا  لةناو  خؤت 
بيت،  ليذنةكان  ثةرلةمانء  لةناو 
دابنرَيت  ياسادانان  وةرزى  هةروةها 
ئةوة  كة  ب��ةآلم  دياريكراوبَيت،  كة 
هؤَلى  لةناو  رؤذةكان  هةموو  نةبَيتء 
بؤ  دةبَيت  كاتت  كةى  بيت،  ثةرلةمان 
بةدواداضوون، لةكاتَيكدا وةزارةتةكان 

هةفتةى دوو رؤذ ثشوويان هةية.
نةماوةتةوة  ك��ات  هيض  ئَيستا 
رابطيرَيت،  هاوسةنطيى  بؤئةوةى 
بةبإواى من، ئةويش لةرَيى ثةيإةوى 
ماف  كة  ب��ةوةى  دةبَيت  ن��اوخ��ؤوة 
لة  رؤذ  دوو  ثةرلةمان،  ئةندام  بداتة 
دوو  بكات،  ضاالكى  خؤى  ناوضةكةى 
ثةرلةمانء رؤذَيك  دانيشتنى  بؤ  رؤذ 

بؤ ليذنةء بةدواداضوون.
ئةو  راستة  كةواتة،  رؤذنامة: 
شثرزةيية دروستبووةو ثةرلةمانتار 

ناتوانَيت ئةركةكانى راثةإَينيت؟
كات  زؤر  لةوةش،  جطة  بةَلَي،   *
بؤ  طرفتمان  ثةرلةمان  ك��ارى  ئَيمة 
نابَيت  كة  ب��ةوةى  دةك��ات،  دروس��ت 
تر  فةرمانطةكانى  وةك  كار  سةعاتى 
مةوعيدمان  ئَيمة  هةية  وا  جارى  بَيت، 
دةرطاى  بةآلم  هةية،  وةفدَيك  لةطةأل 
ثةرلةمان داخراوة، بؤية دةبَيت ئةوانة 
شةفت  دوو  بة  ثةرلةمان  رَيكبخرَينء 
جموجؤَلى  كارء  شةو  درةنطانى  تا 

تَيدا بَيت.

راثؤرتى: دلَير عةبدولخالق

ثةيإةوى ناوخؤى ثةرلةمان، ئاماذة 
بةوةدةكات، كة ثَيويستة هَيزَيكى 

تايبةتء راهَينراوى سةر 
بة ثةرلةمان، ئةمنييةتى بثارَيزَيت، 

بةآلم ثةرلةمانتاران ئاماذة بة 
ثةيإةوشكَينيى ثةرلةمان دةكةنء 

ثَييانواية، »هَيزَيكى حيزبيى« 
بةثَيضةوانةى ياسا، ئةو ئةركة 

جَيبةجآ دةكات.

ثةيإةوى  )91(ى  مادةى  بإطةكةى  ضوار 
ناوخؤى ثةرلةمان، بة رؤشنى رَيوشوَينى ئةو 
هَيزةى روونكردووةتةوة كة ئةركى ثاراستنء 
ثةرلةمانتارةكانيان  ثةرلةمانء  ئَيشكطرتنى 
»ثةرلةمان،  هاتووة:  تَييدا  ئةستؤو  دةكةوَيتة 
سةرؤك  فةرمانى  دةبَيتء  تايبةتى  ثاسةوانى 
هَيزةء  ئةو  قةبارةى  سةرؤك  بةإَيوةدةبةن، 
دةك��ات،  دةستنيشان  ئةندامانى  ذم��ارةى 
بَيتة  قةدةغةية  برينداركةر  ئاطردارء  ضةكى 
ئَيشكطر،  هَيزى  لة  جطة  ثةرلةمانةوةء  ناو 
نيية  ضةكدار  هَيزَيكى  ض��ةك��دارء  هيض  بؤ 
دةرطاكانى  نزيك  لة  يان،  ثةرلةمان  ناو  بَيتة 

جَيطيربَيت«. 
بةثَيى  كة  لةكاتَيكداية  ياسايية  دةقة  ئةم 
زانياريية وةدةستهاتووةكان، ئةو هَيزةى ئَيستا 
)لةشكرى  لة  بةشَيكن  دةثارَيزَيت،  ثةرلةمان 
ئةرةز(ى تايبةت بة نَيضيرظان بارزانى، جَيطرى 

سةرؤكى ثارتى ديموكراتى كوردستان.
رابردوو  مانطى  ضوارضَيوةيةشدا،  لةو 
داواى  طؤإان،  فراكسيؤنى  بيرخستنةوة،  بؤ 
كةركوكى  د.كةمال  ثةرلةمان،  سةرؤكى  لة 
ياسا  بةثَيى  هَيزة  ئةو  ثَيكهاتةى  كة  كردووة 
رَيكبخرَيتء ثاَلثشت بةمادةى )88( لة بودجةى 
هَيزة  ئ��ةو  بؤ  ثَيويست  ث��ارةى  )2011(دا 
ميكانيزمى  هةروةها  بكرَيت.  تةرخان  تايبةتة 
وةك  كة  روونكراوةتةوة  دروستكردنيشى 
بةيانَيكةوة  رَيطةى  لة  نيشتمانيى  هَيزَيكى 
ئةندامانى ئةو هَيزة ناونووس بكرَينء بؤ ئةو 
فراكسيؤنةكانى  لة  ليذنةيةك  مةبةستةش، 

ثةرلةمان دروستبكرَيت.
وةرت��ى،  ئةحمةد  د.  ب��ارةي��ةوة،  لةو 
ب��زووت��ن��ةوةى  فراكسيؤنى  س��ةرؤك��ى 

ئيسالميىء ئةندامى ليذنةى ياسايى ثةرلةمان، 
روونيكردةوة كة ثةيإةوى ناوخؤ، ميكانيزمى 
كة  روونكردووةتةوة،  هَيزةى  ئةو  هةبوونى 
ثَيويستدةكات بةهؤى سةربةخؤيى ثةرلةمان، 
ئةو هَيزة سةر بةثةرلةمان بَيت، نةك اليةنَيك 

لةدةرةوةى.
وةرتى، وتيشى: »سةرؤكايةتيى ثةرلةمان، 
ئيديعاى سةربةخؤيى ئةو هَيزة دةكةن، ئةطةر 
بكرَيت،  بؤ  ضاوخشاندةوةى  دةبَيت  وانةبَيت، 
ثَيكدَيت،  لةهةموو اليةنةكان  ضونكة ثةرلةمان 
اليةنَيكى  هَيزى  ناكرَيت  واتة  اليةنَيك،  نةك 

دياريكراو ثاسةوانيى ثةرلةمان بكات«.
كؤمةَلى  ثةرلةمانتارى  بةرزنجى،  سةباح 
بةإَيوةضوونى  لة  بةنيطةرانييةوة  ئيسالميى، 
ياسا  ل����ةدةرةوةى  ثةرلةمان  ئيشةكانى 
دةإوانَيتء دةَلَيت: »دةمانةوَيت ياسا جَيبةجآ 
هَيزانة  ئةو  نابَيت  ياساش  بةثَيى  بكرَيت، 
بةدواداضوونمان  كة  ئَيستاش  تا  بن،  حيزبيى 

بؤ نةكردووة، لةبةرئةوةبوو كة كَيشةى 
لةوةمان  ط��ةورةت��ر 

هةبووة، هةرضةندة 
لةوة  ضاوثؤشيش 

ناكةين«.
م��اي�سى  ل���ة  باسة،  بةم  ثةيوةنديدار 
بة  سوكايةتيكردن  ب��ةه��ؤى  )2010(دا 
عةدنان  ط��ؤإان،  فراكسيؤنى  ثةرلةمانتارى 
ئةندامانى  لة  بةرضاو  ذمارةيةكى  عوسمان، 

فراكسيؤنة جياوازةكانى ثةرلةمان، ياداشتَيكيان 
داواى  بةرزكردةوةء  ثةرلةمان  سةرؤكى  بؤ 
ئيجرائاتيان كرد بةرامبةر بةرثرسى ئاسايشى 
كةركوكى  كةمال  ئةوةى  لةطةأل  ثةرلةمان، 
بةَلَينى دا، بةآلم بةثَيى لَيدوانى ئةندامَيكى ئةو 

فراكسيؤنة، هيض كاردانةوةيةك نةبوو. 
ليذنةى  ئةندامى  عةبدوَلآل،  نةريمان 
ئ��ةوةى  »ل��ةط��ةأل  وت��ى:  ئاسايش  ن��اوخ��ؤء 
بؤ  بنةماية  ياساكانةء  سةرضاوةى  ثةرلةمان 
بةآلم  دةوَلةت،  دامةزراوةكانى  جَيبةجَيكردنى 

خؤى ثةيإةو دةشكَينَيت«.ب���ةداخ���ةوة، 
ث���ةرل���ةم���ان���ت���ارة، ئ���������ةو 
ى  كة ستة بة روونتر دةكاتةوةو ئةوة مة
ثاراستنى دةخ��ات��ةإوو،  ه��َي��زى 
ث��َي��وي��س��ت��ة ث��ةرل��ةم��ان، 
بة ب��ةف��ي��ع��ل��ى  س���ةر 
بَيت،  ثةرلةمان 
لةإَيى مووضةو 
ئ����اط����ادارى 
رَي��وش��وَي��ن��ة 
نء  ييةكا ر ا ئيد
ل���ةالي���ةن 

ثةرلةمانيشةوة 
بكرَيت.  ئاراستة 

وتيشى: »ئةم هَيزةى 
هةموويان  ئَيستا، 
بةحيزبَيكنء  سةر 
ئةندامانى  لة  خاَلين 

الي��ةن��ةك��ان��ى ت��ر، 
ج��ط��ة ل���ة م��ةس��ةل��ة 
ثَيويستة  ئيدارييةكان، 
راهَينراو  هَيزَيكى 
ل��ة ض��وارض��َي��وةى 

ثةرلةمانيىء  ك��ارى 
ث��رؤت��ؤك��ؤالتء 
ئ��ةت��ةك��ي��ةت��ى 

هةَلسوكةوتء  ث��ةرل��ةم��انء  ئيشوكارى 
ثَيشوازيكردن لةميوانةكانى بَيت«.

بؤضوونى ئةم ثةرلةمانتارانة لةكاتَيكداية، 
كوردستانيى،  فراكسيؤنى  سةرؤكى  جَيطرى 
كة  ئةوةبكرَيت  لةسةر  قسة  ثَيويستة  ثَييواية: 
تاضةند ئةو هَيزة توانيويةتى ئةركةكانى خؤى 
كة  لةوةبكرَيت  ثرسيار  نةك  بكات،  جَيبةجآ 

سةر بة ض اليةنَيكى سياسيين.
دَلشاد شةهاب، رايدةطةيةنَيت: »ئةركى ئةو 
سيستمى  نيزامء  ئةمنييةتء  ثاراستنى  هَيزة، 
جلوبةرطيان  روونةء  ئةركةكانى  ثةرلةمانة، 
هيض  ديارة،  هةَلسوكةوتيان  وةستانء  ديارةء 
ثةيوةندييةكى تايبةتيان لةطةأل هيض ئةندامَيكى 
هةموو  ضاو سةيرى  يةك  بة  نييةء  ثةرلةمان 
ئةركى  هاوكاتيش  دةك��ةن،  ثةرلةمانتاران 
ثةرلةمان،  دةرةوةى  ل��ةن��اوةوةء  خؤيان 
ئةمةش  راث��ةإان��دووة،  بةسةركةوتوويى 

ئامانجى ئةو هَيزةية، نةك شتَيكى تر«. 
ئاماذةى  ثارتى،  ثةرلةمانتارةى  ئةو 
سةر  هَيزة  ئةو  دةوترَيت  ئةطةر  بةوةشكرد: 
لةناو  ثارتيم  يةكةمى  كةسى  من  بةثارتيية، 
لَييان  جياوازم  مامةَلةيةكى  هيض  ثةرلةمان، 
كة  ئةوةية  لةسةر  قسةش  ئةطةر  نةبينيوة، 
ئةركةكانى  ناتوانَيت  اليةنداربَيت  هةرضى 
ناكرَيت  بؤية  نيية،  راست  ئةوةش  راثةإَينَيت، 
ئيتر  نةبَيت،  تؤ  اليةنةكةى  بة  سةر  هةرضى 
ثَيشمةرطةى  ضونكة  نةكةيت،  ثآ  متمانةى 
نةك  كوردستانن،  هى  اليةنةكان،  هةموو 

اليةنَيكى دياريكراو.
لةبارةى ئةو ثرسيارةى كة ئايا ثةيإةوى 
ناوخؤى ثةرلةمان ثَيشَيلكراوة، يان نا، دَلشاد 
ياساء  دةق��ى  »لةياسادا،  وتيشى:  شةهاب 
جَيبةجآ  دةقةكةش  ئةطةر  هةية،  ياسا  روحى 
كة  ياسا  روحى  جةوهةرء  ئةوا  نةكرابَيت، 
هَيزة،  ئةو  بَيتةرةفى  لة  دةبينَيتةوة  خؤى 

جَيبةجآ بووة«.
ب��ؤض��وون��ى ئ���ةو ث��ةرل��ةم��ان��ت��ارةى 
ثةرلةمانتارةكةى  لةكاتَيكداية،  كوردستانيى 
طؤإان، نةريمان عةبدوَلآل، طومان لةوةدةكات 
لةسةر  ضاودَيريى  اليةنَيك  بؤ  هَيزة  ئةو  كة 
نةكةن،  ئةندامانى  ئيشوكارةكانى  ثةرلةمانء 
ثةرلةمانتار  »هةندَيكجار،  وت��ى:  ه��ةروةك 
ثاسةوانةكانى،  لة  دةزانَيت  بةدابإاو  خؤى 
ثَيشتريش ضةند حاَلةتَيكى نةخوازراو لةاليةن 
ثةرلةمان  ئةندامانى  بةرامبةر  هَيزةوة  ئةو 
هيض  سةرؤكايةتيش  كراوةء 

ئيجرائاتى نةكردووة«.

hewal.rozhnama@gmail.com
دؤسية ذم��ارة )609( سَيشةممة 2010/11/23

ضؤن ضاكسازيى لة ثةرلةمانى كوردستاندا بكرَيت؟

دةبَيت مافةكانى 
ئؤثؤزسيؤنء ئةو ليستةى 

حكومةتى ثَيكهَيناوة 
بةثَيى ثةيإةوى ناوخؤ 

رَيكبخرَيت

»ناكرَيت هَيزى 

اليةنَيكى دياريكراو 

ثاسةوانيى ثةرلةمان 

بكات«

حيزب ئةمنييةتى ثةرلةمان دةثارَيزَيت



ئَيوة،  بؤضوونى  ب��ة  رؤذن��ام��ة: 
كوردستان،  ثةرلةمانى  دام���ةزراوةى 

ثَيويستى بة ضاكسازيى هةية؟
كارَيكى  هةموو  ثَيش  ثرؤسة  يةكةم   *
ثةيإةوى  هةمواركردنى  دةبوو  ثةرلةمان، 
لةبةرئةوةى  بواية،  ثةرلةمان  ناوخؤى 
رَيطايةية  نةخشة  ئةو  ناوخؤ  ثةيإةوى 
خؤت  كارةكانى  رَييةوة  لة  دةتوانيت  كة 

رَيكبخةيت.
ئةو  بؤ  هةية  زؤرم  ثَيزانينى  م��ن، 
دانانى  لة  هةبووة  دةستيان  خةَلكانةى 
ئةو  بةآلم  ثةرلةماندا،  ناوخؤى  ثةيإةوى 
دانراوة،  تَيدا  ثةيإةوةى  ئةو  بارودؤخةى 
جياواز بووة لةطةأل ئةم بارودؤخةى ئَيستا 

هةية.
50(بوو،  بة   50( كارةكة  لةسةرةتادا 
ثةرلةمانء  لة  ض  حيزبةكان  هةموو  دواتر 
بوون،  بةشدار  ثَيكةوة  حكومةت،  لة  ض 
هاتووةتة  تازة  بارودؤخَيكى  ئَيستا  بةآلم 
ئاراوة  بة هاتنةناوةوةى ئؤثؤزسيؤن، بؤية 
دةبَيت مافةكانى ئؤثؤزسيؤنء ئةو ليستةى 
حكومةتى ثَيكهَيناوة بةثَيى ثةيإةوى ناوخؤ، 

رَيكبخرَيت.
لة  دةسةآلتةكان  ناوخؤدا  ثةيإةوى  لة 
ضإكراونةتةوةو  ثةرلةماندا  سةرؤكايةتيى 
فراكسيؤنةكان  سةرؤكى  دةسةآلتةكانى 
ديارى  ناوخؤيةدا  ثةيإةوى  ئةو  لةناو 
كوتلة  ثَيناسةى  ل��ةوةى  جطة  نةكراون، 
يةك  هةية  حيزب  بؤنموونة،  ن��ةك��راوة، 
مامةَلةى  ضؤن  ئايا  ئةوة  هةية،  كورسى 
كةس  يةك  دةكرَيت  ئايا  دةكةيت،  لةطةأل 
كوتلة ثَيكبهَينَيت، يان ضةند كةسَيك، ئةوانة 
دةبَيت  هةروةها  كةموكووإيين،  هةموو 
تةكنؤلؤذيا  بةخَيرايى  كارةكان  ئَيستادا  لة 
ثَيشبكةون، بؤنموونة، لة شوَينَيك كَيشةيةك 
هةية، بةآلم تؤ دةبَيت ثَيش دوو رؤذ ثَيش 
باسكردنى لة ثةرلةمان، بة نامةو نووسراو 
دواتر  بكةيتء  سةرؤكايةتيى  ثَيشكةشى 
ئةوان بإيار بدةن ئايا باس بكرَيت، يان باس 
نائاسايى  دانيشتنى  مةسةلةى  يان  نةكرَيت، 
ثةرلةمان كة ضؤن رَيكبخرَيت، بؤية ثَيويست 
لةم  حكومةت  بة  متمانةدان  دواى  ب��وو، 
خولةدا، يةكةم كار هةمواركردنى ثةيإةوى 

ناوخؤبواية بة مةبةستى ضاكسازيكردن.
ثَيويستة  لةثةيإةو،  جطة  رؤذنامة: 
ب���واردا  ل��ةك��ام  ئةوضاكسازييانة 

بدرَيتآ؟ ئةولةوياتيان 

كارةكانى  دةبَيت  دام��ةزراوة،  وةك   *
بةشَيوةيةك  ك��وردس��ت��ان  ثةرلةمانى 
ضارةسةر بكرَين، كة ثةيإةوةكةى جؤرَيك 
لة المةركةزييةتء دابةشكردنى دةسةآلتء 

تَيدابَيت. كةمكردنةوةى بيرؤكراسيةتى 
راث��ؤرت  كة  ليذنة،  وةك  بؤنموونة 
حكومةت  لة  ثرسيارَيكت  دةنووسيتء 

حكومةت،  دةطاتة  تا  ثرسيارةكة  هةبَيت، 
حكومةتيش  دةخ��اي��ةن��َي��تء  هةفتةيةك 

دراوسَيمانة.
ئةو  ثَيويستة  دامودةزطاكةش،  وةكو 
دوو  ثةرلةمان  نةهَيَلرَيت،  بيروكراتييةتة 
دانيشتنء  ثةرلةمانء  يةكَيكيان  بةشة، 
بةرنامةى كارء رَيكخستنى بةرنامةى كارو 
دابةشكردنى سةآلحييةت، بةشةكةى تريشى، 
دابةشكردنى  دام��ةزراوةو  وةك  ثةرلةمان 
ثةرلةمانةوة  سةرؤكايةتيى  لةاليةن  كار 
بةإَيوةبةرَيتيى  سكرتَيرو  جَيطرو  بؤ 
ليذنةكانء  لةنَيوان  مامةَلةكردن  ديوانء 
بة  ثَيويستى  ئ��ةوةش  دام��ةزراوةي��ة،  ئةو 

ضاكسازييةكى باش هةية.
لةسةر  جةخت  جةنابت  رؤذنامة: 
ثةيإةودا،  لةناو  دةكةيتةوة  ضاكسازيى 
وةك دياريشة ثةيإةوى ناوخؤى ثةرلةمان 
بةردةم  لة  ئاستةنطى  طرفتء  زؤرترين 
دروستكردووة،  ئةندامانيدا  ثةرلةمانء 

تؤ ئةوانة ضؤن دةبينيت؟
* بةثَيى ثةيإةو، دةسةآلتةكان هةموويان 
الى دةستةى سةرؤكايةتيى ضإكراونةتةوة، 
دنيادا،  ثةرلةمانةكانى  زؤر  لة  بؤنموونة، 
هةية  ثةرلةمان  لة  فةرميى  بة  ليذنةيةك 
قةت  تَيدانء  فراكسيؤنةكانى  سةرؤك  كة 
لةطةأل  سةرؤكايةتيى ثةرلةمان بةبآ راوَيذ 
الى  بةآلم  دانانَيت،  كار  بةرنامةى  ئةوان، 
دةدات،  بإيار  سةرؤكايةتيى  تةنيا  ئَيمة 
راثؤرتانةى  ئةو  بنةماى  لةسةر  ئةويش 
ياساكان  لةسةر  ليذنةكانةوة  لةاليةن 
كةموكووإيى  بة  ئةوة  من  ئامادةكراون، 
سةرؤكايةتيى  دةستةى  تةنيا  كة  دةبينم 
مافى ئةوةى هةبَيت، بةرنامةى كار دابنَيت، 
كة  ليذنةية  ئةو  دانانى  بة  ثَيمواية،  بؤية 
بةراوَيذ لةطةأل سةرؤكايةتيى بةرنامةى كار 
دابنَينء دواتريش دةزانرَيت ض ليذنةيةك لة 
بؤية  دةكةوَيت،  دوا  راثؤرت  ئامادةكردنى 
هةموو  ئةو  نابَيت  كةموكووإييةء  ئةوة 
ثةرلةمان  سةرؤكايةتيى  لة  دةس��ةآلت��ة 
ضإبَيتةوة، ضونكة هؤَلى ثةرلةمان لة دةستةى 
فراكسيؤنةكانء  سةرؤكى  سةرؤكايةتيىء 
ئةندام ثةرلةمانةكان ثَيكدَيت، بؤية ئةو لينكة 
درَيذببَيتةوة  بؤئةوةى  دروستبَيت  دةبَيت 

بؤالى ثةرلةمانتارةكان.
كة  راستة  ئةوة  كةواتة  رؤذنامة: 
دةسةآلت  خاوةن  ثةرلةمانتار  دةوترَيت، 
ه��ةزاران  نوَينةرى  لةكاتَيكدا  نيية، 

هاوآلتيية؟
ث��ةرل��ةم��ان��ت��ار  ل��ة  ئ���ةوة  * م��اف��ى 
خؤى  راى  خ��اوةن  كة  نةسةنراوةتةوة 
ديكةى  ئةركى  ثةرلةمان  سةرؤكى  بَيت، 
لةسةرشانة كة رَيكخستنى كؤبوونةوةكانة، 
بهَينيتة  بابةتَيك  بتةوَيت  ئةطةر  ب��ةآلم 
ثةيإةوى  ناو  نةخرابَيتة  كة  ثةرلةمانةوة 

ناوخؤوة، ناتوانيت قسةى لةسةر بكةيت.
ثَيتواية  ك��ةوات��ة،  رؤذن���ام���ة: 
خاوةنى  ثَيويست  لة  زياد  سةرؤكايةتيى 

دةسةآلتة؟
ئةو  ث��ةي��إةوة،  ئ��ةو  بةثَيى  ئ��ةوة،   *

سةآلحييةتةى دراوةتآ.
تاضةند  ئ��ةوة  ب��ةآلم  رؤذن��ام��ة: 
دةسةآلتةكانى  لةكاتَيكدا  تةندروستة، 
لة  سةرؤكايةتيى  دةستةى  س��ةرؤكء 
لة  زي��ات��رن  كوردستان،  ثةرلةمانى 
دةستةى  س���ةرؤكء  دةس��ةآلت��ةك��ان��ى 
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  سةرؤكايةتيى 

عَيراق؟
تازةيى  كؤنىء  بة  ثةيوةنديى  ئةوة   *
تةمةنةوة،  لة رووى  ئةو ثةيإةوانةوة هةية 
م��اوةي��ةدا  ل��ةو  طؤإانكارييانةى  ئ��ةو 
لةسةر  دةبَيت  كاريطةرييان  روويانداوة، 
ئةوةى بيروبؤضوونةكان ضؤن دةبن لةكاتى 
دةكرَيت  بؤية  ناوخؤدا،  ثةيإةوى  داإشتنى 
بَلَيين، كةموكووإيى زؤرى تَيدايةء دةكرَيت 
ضارةسةر  طرفتانةش  ئةو  بكرَيتء  هةموار 
لةوةدا،  نيية  تةقسيريش  ثَيمواية،  بكرَينء 
بؤئةوة  هةوَليان  ثةرلةمانتاران  ضونكة 
كؤمةَلَيك  ئاى(  دى  )ئَين  رَيكخراوى  داوةو 

سيمينارو وؤركشؤثيان كردووة.
كة  راستة  ثآ  ئةوةت  ئايا  رؤذنامة: 
دةستةى سةرؤكايةتيى بةهؤى الستيكيى 
هةندَيك  ناوخؤوة،  ثةيإةوى  مادةكانى 
كات خراث بةكاريدةهَينن، يان زياتر لة 

دةسةآلتى خؤيان بةكاردةهَينن؟ 
ناطؤإَيت،  جارَيك  هةموو  ثةيإةو،   *
م��ادةى  بإطةو  هةندَيك  دةك��رَي��ت  ب��ةآلم 
بؤية  دةس��ةآلت��ة  ئ��ةو  ب��ك��رَي��ت.  ض��اك 
رَيكخستنى  بؤ  سةرؤكايةتيى  دراوةت��ة 
كؤبوونةوةكانةء لةدواى ئةوة، ئةو كةسةى 
دةضَيتة سةرؤكايةتيى، ئةو دةسةآلتة ضؤن 

بةكاردةهَينَيت؟، ئةوةش هةية.
ئةو  ضؤنَيتيى  ئَيستا  رؤذن��ام��ة: 
كوردستان،  ثةرلةمانى  لة  بةكارهَينانة 

ضؤنة؟
* من ناَلَيم سةد لةسةد زؤر باشةء ناشَلَيم 
لة  زؤر زؤر خراثة، بةآلم ئةطةر ضاككردن 
كرانةوةيةكى  بكرَيت،  ناوخؤدا  ثةيإةوى 
لةنَيوان  مامةَلةكردن  لة  دةبينم  زياتر 
ثةرلةمانتارانء  سةرؤكايةتيىء  دةستةى 
كاتى  بؤية كةموكورتى هةيةو  ليذنةكانيش، 
لة  ئَيمة  بكةين،  ضارةسةرى  هاتووة،  ئةوة 
خولى ثَيشووشدا، داواى ئةوةمان كردبوو.

رؤذن���ام���ة: ث��َي��ت��واي��ة، س��ةرؤك 
ئةوةى  وةك  هةية  موتَلةقى  دةسةآلتى 

دةيَلَيت؟  ثةرلةمانتارَيك 
نيية،  رةهاى  دةسةآلتى  بةو شَيوةية   *
ناوخؤكة،  ثةيإةوى  بةثَيى  ئةوةية  بةآلم 
ئةستؤى  خ��راون��ةت��ة  شتةكان  ل��ة  زؤر 
ئةو  بكات  حةز  كةسيش  بإواناكةم  ئةو، 
ئَيستا  بَيت،  شانى  لةسةر  ئةركة  هةموو 
كارةكان  دةإؤن،  ئةوة  بةرةو  سيستمةكان 
خؤى  ئيشةكةى  هةركةسة  دابةشبكرَينء 
بكاتء لة هةركوَيش طرفت هةبوو، بزانرَيت 
لةهةموو  بةآلم  دةكرَيت،  دةستنيشان  ضؤن 
ثةرلةمانى دنياشدا دانيشتنء بةإَيوةبردنى 

لةسةر شانى سةرؤكى ثةرلةمانة.
ثَيويستة  تؤ،  بؤضوونى  بة  رؤذنامة: 
ئةو ئةركء دةسةآلتة ضؤن دابةش بكرَيت 
ثةرلةمانتاردا،  سةرؤكايةتيىء  لةنَيوان 
لةوةدا  رَيكخستنةوة  ضاكسازيىء  ضؤن 

بكرَيت؟
ثةيإةودا،  لة  دةبَيت   *

سةرؤكى  سةآلحياتى 
ث����ةرل����ةم����انء 

دياريى  جَيطرةكةى 
سكرتَير  بكرَيتء 
ك��ارَي��ك  ض  ب��ة 
 ، ستَيت ة َلد هة
بةخاأل  ئةوانة 
روونبكرَينةوة، 
ثَيناسةى  ئينجا 
ك����وت����ل����ةو 
س�����ةرؤك�����ى 

ء  ن كسيؤ ا فر

دةس��ةآلت��ةك��ان  هةبَيتء  ثةرلةمانتار 
كةسَيك  هةموو  بؤئةوةى  دياريبكرَين، 
ضةندة،  سةالحييةتى  مافء  ئةركء  بزانَيت 
ثةرلةمانتارَيك  بمانةوَيت  ئةطةر  ب��ةآلم 
سةآلحييةتى  ثةرلةمان  سةرؤكى  هَيندةى 

هةبَيت، لة دنيادا شتى وا نيية.
نةبوونى  كة  هةية  تر  كَيشةيةكى 
ئةوةية  ئةركى  ثةرلةمانتارةء  ياريدةدةرى 
كة  دةكات  ثةرلةمانتار  ئيشةكانى  زؤرى 
ئةوانة  نييةء  ث��ةي��إةودا  لة  وام��ان  شتى 
ثةيإةوةكة  دةبَيت  بؤية  كةموكورتين، 
ثةرلةمانتار  كة  ضاكبكرَيت  بةشَيوةيةك 
نييةء  بةستراو  دةستى  بكات،  بةوة  هةست 
ثَيويستييةك،  داواكاريىء  بؤ  كات  هةموو 

بطةإَيتةوة بؤ دةستةى سةرؤكايةتيى.
رؤذنامة: دانانى ئةو ليذنةيةى باست 
يان  بكرَيت،  ئَيستادا  لة  دةكرَيت  كرد، 

دةبَيت لة ثةيإةودا جَيى بكرَيتةوة؟
* دةك��رَي��تء داواش��م��ان ك��ردووة لة 
سةرؤكى ثةرلةمان، كؤبوونةوةيةك لةنَيوان 
سةرؤكايةتيى  فراكسيؤنةكانء  سةرؤك 

بكةين.
ل��ةن��او  ث��َي��ش��ن��ي��ازَي��ك  وةك  ئ���ةوة 
خولةدا  لةم  كة  فراكسيؤنةكان  سةرؤكى 
ك��ؤب��وون��ةوةي��ةك��م��ان ك��رد ب��ؤئ��ةوةى 
بيروبؤضوونةكان يةك بخةينء دةستنيشانى 
داوايةكمان  يان  بكةين،  كةموكورتييةكان 
بةآلم  بكةينةوة،  بةرزى  ثَيكةوة  هةبَيتء 
ئةو  بةهؤى  نةكَيشا  درَي��ذةى  بةداخةوة 

تةنطةذانةى هاتنة ثَيشةوة.
ئازادييةكانى  ثةيإةو،  رؤذنامة: 

بةرتةسك كردووةتةوة؟

* ئازاديى، بةرتةسك نةكردووةتةوة، 
كة  دي���اري���ك���ردووة،  ض��ون��ك��ة 
بكةيت  ض��ى  دةت��وان��ي��ت  ت��ؤ 
بةآلم  ثةرلةمانتار،  وةك 
نوَينةرى  كة  ثةرلةمانتار 
لةويادا  ناوضةيةكة، 
ك���ةم���وك���ووإي���ى 
ضونكة  دةب��ي��ن��م، 
ثةرلةمان  دةب��َي��ت 
ئ���ؤف���ي���س���ى ب��ؤ 
بؤئةوةى  بكاتةوة 
لةطةأل  هةماهةنطيى 
ئينجا  هةبَيت،  خةَلك 
داواي��ةك��ى  كة 
خةَلكت بؤ دَيت 
ئاراستةى 

ئةويش  دةكةيتء  ثةرلةمانى  سةرؤكى 
بينَيرَيتة ليذنةى ثةيوةنديدارء دواتر دةبَيت 
لَيرةدا كارةكة بزر  وةآلمةكة وةربطريتةوة، 
زؤر  ثةرلةمانتاران  ئَيستا  بةآلم   نابَيت، 
ماندونء بةدواداضوون دةكةن، بةآلم لةناو 
ئةو رؤتيناتةدا، ئيشةكةيان ون دةبَيت، بؤية 

دةبَيت ئةوةش ضاكبكرَيت.
ه��ةوَل��ى  س��اَل��ة  دوو  رؤذن���ام���ة: 
ثةرلةمان  ناوخؤى  ثةيإةوى  طؤإينى 
ثرؤذةياسا  دوو  ئةمساَليش  دةدرَيتء 
ثةرلةمانء  ثَيشكةش  ئةومةبةستة  بؤ 
ياساييش  ليذنةى  كرانء  سةرؤكايةتيى 
ثَيشنيازكراوى  ثرؤذةياساى  راثؤرتء 
نةخراوةتة  بةآلم  ثَيشكةشكردووة، 

بةرنامةى كارةوة، هؤكارةكةى ضيية؟
راث��ؤرت  ثَيشووشدا،  خولى  لة   *
هةبووة بؤ طؤإينى ثةيإةو، دةبوو ئةمساأل 

ئةوة يةكةم كارى ثةرلةمان بواية.
هةية  را  دوو  كة  ئةوةية  طرفتةكةى 
سةرؤكايةتيدا،  دةستةى  لةناو  بةتايبةت 
دةبَيت  ثَييانواية،  ياسايى  ليذنةى  رايةك 
سةرلةنوآ ثةيإةوَيكى نوآ دابإَيذرَيتةوة، 
ثَييواية،  ثةرلةمان  سكرتَيرى  ب��ةآلم 
بكةين  دةستنيشان  خاآلنة  ئةو  دةبَيت 
ئةوانة  هةمواركردنةو  بة  ثَيويستيان  كة 
ساَلة  دوو  رايانة  ئةو  بكرَين،  هةموار 

يةكاليي نةبوونةتةوة.
ئةطةر لة من بثرسى، دةبَيت سةرلةنوآ 
هةموو  ثَيويستة  ضونكة  دايبإَيذيتةوة، 
ليذنةيةك ثةيإةوَيكى ناوخؤى هةبَيت، يان 
ئةوة  كة  بكرَين،  دياريى  كارةكانى  بةخاأل 

لة ئَيستادا نيية.
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ضؤن ضاكسازيى لة ثةرلةمانى كوردستاندا بكرَيت؟

سؤزان خاَلة شيهاب، سةرؤكى فراكسيؤنى كوردستانيى:

دةبوو يةكةم كارى ثةرلةمان، طؤأينى ثةيأةو بواية

 نابَيت ئةو هةموو دةسةآلتة لة سةرؤكايةتيى ثةرلةماندا 
ضإبَيتةوة، ضونكة هؤَلى ثةرلةمان 

لة دةستةى سةرؤكايةتيىء سةرؤكى فراكسيؤنةكانء 
ئةندام ثةرلةمانةكان ثَيكدَيت

hewal.rozhnama@gmail.com

ثةرلةمانى كوردستان يةكةمين دامةزراوةى ياسايىء تةشريعى هةرَيمى كوردستانة. 
ئةم دامةزراوةية كة ئَيستا تةمةنى )18( ساَلةء سَى خولى هةَلبذاردنى تَيدا ئةنجامدراوة، بة راى شارةزايانء ضاودَيران ثَيويستى بة ضاكسازيىء طؤإانكاريية. 

)رؤذنامة( بؤ ئةو مةبةستة دؤسيةيةكى لةم بارةيةوة كردووةتةوةء ضاوةإوانى بؤضوونى جديىء رةخنةطرانةى كةسانى شارةزاو ضاودَيرانء ثةرلةمانتارانة، كة بة تَيإوانينةكانيان دؤسيةكة دةوَلةمةند بكةن.
 دؤسيةكة تيشك دةخاتة سةر ئةم بوارانةى كارى دامةزراوةى ثةرلةمان:
1- سيستمى بةإَيوةبردنى كارةكانى ثةرلةمان )ثةيإةوة ناوخؤييةكةى(.

2- كةسايةتى ئةندام ثةرلةمان.
3- بودجةى ساآلنةى ثةرلةمانء مووضةى ثةرلةمانتارانء خانةنشينكردنى سةدان ثةرلةمانتار.

4- ثَيكهَينانى هَيزَيكى بَياليةن بؤ ثاسةوانيكردنى دامةزراوةى ثةرلةمان. 
ئامادةكردنى دؤسية: سةنطةر جةمال



بةدواداضوونى: شارا عةبدوإلةحمان

بةرةنطاربوونةوةى  ث��رؤذةي��اس��اى 
لة  ساَلَيكة  ماوةى  خَيزانيى،  توندوتيذيى 
كراوة،  بؤ  يةكةمى  خوَيندنةوةى  ثةرلةمان 
بةرنامةى  نةخراوةتة  ئَيستا  تا  ب��ةآلم 
بوارى  ضاالكوانَيكى  ثةرلةمانةوةء  كارى 
ثَييواية:  ذنانيش،  مافةكانى  لة  داكؤكيكردن 
ثرؤذةياسايةوة  بةو  موماتةَلة  ثةرلةمان 

دةكات.
مافى  لة  بةرطريى  ليذنةى  ه��ةردوو 
لة  كؤمةآليةتيى  ك��اروب��ارى  ئ��اف��رةتء 
كوردستاندا،  ثةرلةمانى  سَييةمى  خولى 
ث��رؤذةي��اس��اى ب��ةرةن��ط��ارب��وون��ةوةى 
توندوتيذيى خَيزانييان ئامادةكردء ثَيشكةشى 
ثةرلةمانيان كرد، بةآلم ماوةى ساَلَيكة ئةو 
كراوة،  بؤ  يةكةمى  خوَيندنةوةى  ثرؤذةية 
بةآلم تا ئَيستا نةخراوةتة بةرنامةى كارةوة 
بؤ طفتوطؤكردن لةسةرى، ئةمة لةكاتَيكداية 
كة بإياربوو لة مانطى ئةيلولى ئةمساَلدا، لة 

ثةرلةمان طفتوطؤى لةبارةوة بكراية.
ليذنةى  س��ةرؤك��ى  دارا،  ط��ةش��ة   
ب��ةرط��ري��ك��ردن ل��ة م��اف��ى ئ��اف��رةت��ان لة 
بة  بارةيةوة  لةو  كوردستان،  ثةرلةمانى 
رابردوودا،  لةماوةى  راطةياند:  رؤذنامةى 
لةسةر  طفتوطؤكردن  بؤ  وؤركشؤثَيكمان 
ليذنةيةكمان  ئةنجامداء  ث��رؤذةي��ة  ئ��ةو 
رةشنووسى  دوايةمين  ئامادةكردنى  بؤ 
ئةو  تةواوبوونى  دواى  ثَيكهَيناء  ثرؤذةكة 
كارانة، راثؤرتى كؤتايى دةدةينة ثةرلةمان، 

تا بيخاتة بةرنامةى كارةوة.
ئةمة جطة لةوةى كة سةرؤكى ئةو ليذنة 
ثةرلةمانيية، ئاماذةى بةوةشكرد كة بةنيازن 
ثَيش ئاراستةكردنى ثرؤذةكة بؤ ثةرلةمان، 
كؤنطرةيةكى طشتيى هةموو ذنانى ثةرلةمان 
ساز بكةن، تا ثرؤذةيةكى زؤر طشتطير لةو 
بارةيةوة ئامادةبكرَيت، بةآلم طةشة ئةوةى 
بةذنان،  تايبةت  ثرؤذةكانى  كة  نةشاردةوة 
ثرؤذةكانى  لةضاو  دوادةك��ةون  ب��ةردةوام 
»لةكؤبوونةوةى  وت��ى:  ه��ةروةك  ت��رداء 

ئةو رةخنةيةم  ليذنةكانيشدا،  سةرؤكايةتيى 
ط��رت��ووة ك��ة ه��ةر ث��رؤذةي��اس��اي��ةك كة 
كاتى  زياتر  هةبَيت،  ذنةوة  بة  ثةيوةنديى 

دةوَيت تا ئيستيعاب دةكرَيت«.
لةو  يةكَيك  دارا،  طةشة  وت��ةى  ب��ة 
طرنطيدان  بؤ  هؤكار  بووةتة  كة  خاآلنةى 
درَيذةثَيكَيشانى  تةنانةت  ثرؤذةكةو  بة 
مَيينةية  ثرؤذةكة، مةسةلةى خةتةنةكردنى 
كة وةك مادةيةك لةثرؤذةياساكةدا جَيطةى 

دذايةتيكردني  »رةنطة  وتيشى:  كراوةتةوة، 
ئةو مادةيةى ياساكة لةناو ثةرلةماندا هةبَيت 
يان اليةنَيكى سياسيى،  لة رووى كةسَيتى، 
داكؤكيكةرى  ليذنةكةمان،  وةك  ئَيمة  بةآلم 
قةدةغةكردنى  ل��ةس��ةر  سةرسةخيتن 

خةتةنةكردنى مَيينة«.
مافةكانى  ب��وارى  ضاالكوانَيكى  بةآلم 
ئةو  دواخستنى  لةثشت  تر  هؤكارى  ذنان، 
بةثَيويستى  دةبينَيتةوةو  ثرؤذةياسايةوة 

روونكردنةوةى  ثةرلةمان  كة  دةزانَيت 
دواخستنة  ئ���ةو  ل��ةس��ةر  ث��َي��وي��س��ت 

رابطةيةنَيت.
رَيكخراوى  بةرثرسى  رةحيم،  خانم 
رؤذنامة،  بؤ  ذنان،  داَلدةدانى  بؤ  ئاسوودة 
لةمامةَلةكردن  دةبينم  دذيةكى  »من  وتى: 
لةكاتَيكدا  ثرؤذةياسايةدا،  ئةم  لةطةأل 
بؤنةكاندا  لةهةموو  دةسةآلت  حكومةتء 
دةَلَين، ئةم مةسةلةية زؤر طرنطةو ثَيويستة 

بةآلم  دابنَيت،  بؤ  سنوورى  حكومةت 
خؤياندايةء  لةبةردةستى  ضارةسةرةكة 
ثَيموا نيية كة تَيثةإاندنى ئةم ياساية، كَيشة 
بكات،  دروست  ثةرلةمان  حكومةتء  بؤ 
ئةمة جطةلةوةى كة تَيثةإاندنى ئةو ياساية، 
كؤمةآليةتييةكان  مةسةلة  بة  خزمةت 
لةكؤأل  ب��اس��ةش  قسةو  ئ��ةو  دةك���اتء 
نادات  حكومةت دةكاتةوة كة طواية طرنطى 
ذنانء  دذى  توندوتيذيى  مةسةلةى  بة 

كةمبوونةوةى حاَلةتةكان«.
بةرثرسى ئةو رَيكخراوة، جةخت لةوةش 
لةئَيستاشدا،  ء  لةرابردوو  كة  دةكاتةوة 
ياسايةوة  بةو  مومامةتةَلة  لة  جؤرَيك 
ثَيويستة  »ئةطةرنا  لةثةرلةماندا،  دةكرَيت 
بة  سةبارةت  روونكردنةوةيةك  ثةرلةمان، 
راى  بؤ  ياساكة  دةرضوواندنى  دواكةوتنى 

طشتيى بدات«.
هةرضةندة بةثَيى وتةى سةرؤكى ليذنةى 
بةرطريى لة مافى ئافرةتان، لة وؤركشؤثى 
ئةو ليذنة ثةرلةمانييةدا كة بؤ ثرؤذةياساكة 
ذنان  بة  تايبةت  رَيكخراوةكانى  سازكرا، 
بانطهَيشتكرابوونء بيروبؤضوونى ئةوانيش 
لةوبارةيةوة تايبةت بة ياساكة وةرطيراوة، 
كة  بةوةدةكات،  ئاماذة  رةحيم،  بةآلم خانم 
داوةتيش كراون  نة  ئاطاداركراونةتةوةو  نة 
»نةك هةربؤ ئةم مةسةلةية، بةَلكو لة زؤربةى 
كارةكانى ترى ليذنةكةشدا، رَيكخراوةكةمان 
بَيبةش دةكرَيت لة هاوبةشيكردن، لةكاتَيكدا 
تؤإى  هاوبةشى  بة  ئاسوودة  رَيكخراوى 
رَيكخراوةكانى ذنان، يةكَيك بووين ل�����ةو 
ل��ةساَلى  ك�����ة  رَي�ك�خ�راوان����ةى 
)2007(دا ثرؤذةياسايى بةرةنطاربوونةوةى 
كة  ئامادةكردووة،  خَيزانيمان  توندوتيذيى 
ئَيستا  ثرؤذةيةى  ئةم  خاَلةكانى  زؤربةى 
هةر ئةو ثرؤذةيةى ئَيمةية، بؤية من ثَيمواية 
كة تا ئَيستا لةكوردستاندا، ئيشى حكومةتء 
نةطةيشتووةتة  دام��ةزراوةك��ان  زؤرب��ةى 
لةكاتى  كة  وا  ثرؤفيشناَلى  ئاستَيكى 
تايبةتمةندو  خةَلكانَيكى  كؤبوونةوةكاندا، 

شارةزا لةمةسةلةكاندا بانط بكرَين«.

 بةدواداضوونى:
طةرميانى حةمةى ثوور

سةرجةم سةرضاوة ئاوييةكانى خانةقين 
نايةن،  خواردنةوة  كةَلكي  بة  بوونء  ثيس 
ماوةي  بؤ  ئَيرانيش  ساآلنة  ئةوةي  لةطةأل 
ئةَلوةن وشك  ئاوي  سَي مانط سةرضاوةي 

دةكات.
خ��واردن��ةوةي  ئ��اوي  سةرضاوةكاني   
رووب��ارى  لة  بريتين  كة  خانةقين،  ق��ةزاي 
لة  كة  ذَي��رزةوى،  ئاوى  باَلةجؤو  ئةَلوةنء 
دةردةهَينرَيت،  ئيرتيوازييةوة  بيرى  رَيطةى 
ثيس بوونء سةرؤكى ئةنجومةنى قةزاكةش 
خواردنةوة  بؤ  هاوآلتييان  كة  دةكات،  داوا 
شارةزايةكى  بةكاربهَينن،  كانزايي  ئاوى 

كة  دةكاتةوة؛  لةوة  جةخت  كيمياش  بوارى 
مادةى  دةيان  ذَيرزةوى  ئاوى  بةكارهَينانى 
بؤ خواردنةوة دةست  تَيدايةو  مةترسيدارى 

نادات.
شارى  هاوآلتييةكى  عةزيز،  خةليل 
»كَيشةى  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  خانةقين 
بةرؤكى شارى  ساَلة  ضوار  ماوةى  بَيئاويى 
خانةقينى بةرنةداوةو بةرثرسانى شارةكةش 

هيض طوَي بة طرفتى هاوآلتييان نادةن«.
ئةو هاوآلتيية كة لة بةرثرسانى شارةكةى 
تووِرةبوو، وتى: »ئةم شارة لةدواى سةعات 
ماوةى  نامَينَيت،  تَيدا  حكومةتى  )2(ةوةوة 
ضوار ساَلة، حكومةتى ئَيران ئاوى رووبارى 
لة  باَلةجؤش  ئاوى  دةكاتء  وشك  ئةَلوةن 
اليةن بةرثرسانةوة بؤ باخةكانيان الدةدرَيتء 
تا ئةو كَيشانةش ضارةسةر نةكرَيت، طرفتى 
لة  ئاو  كةميى 

خانةقين ضارةسةر ناكرَيت«.
كؤمارى  قةزاكةش؛  قايمقامى  وتةى  بة 
 6/1( لة  ساآلنة  ئَيران  ئ��ي��س��الم��ي�ى 
رووبارى  ئاوى  ساَلَيك  هةموو  9/1(ى  تا 

ئةَلوةن وشك دةكات.
محةمةدى مةال حةسةن، قايمقامى قةزاى 
خانةقين دانى بةوةدا نا، كة خاوةن باخةكان 
ئاوى  ناكةنء  بةرثرسياريى  بة  هةست 

ثرؤذةى باَلة دةطرنةوة.
هةروةك سةمير محةمةد نوور، سةرؤكى 
رؤذنامةى  بة  خانةقين  قةزاى  ئةنجومةنى 
ئاوييةكانى  سةرضاوة  ت��ةواوى  راطةياند: 
كةَلكى  بة  ب��وونء  ثيس  خانةقين  ق��ةزاى 

خواردنةوة نايةن.
كة  ك��ردةوة؛  جةختى  محةمةد  سةمير 
كؤمارى  الي��ةن  لة  وشككردنى  بةهؤى 
ناتوانرَيت  ئَيرانةوة،  ئيسالميى 

س���وود ل��ة ئ���اوى ررووب����ارى ئ��ةَل��وةن 
رووبارة  ئةو  ئاوى  ئَيستاش  وةربطرَيتء 
خواردنةوة  كةَلكى  بة  ثيسةو  تةواويى  بة 

نايةت.
س��ةرض��اوةى ئ��اوى ب��اَل��ةج��ؤش، كة 
شارةكة  ب��ة  س��ي��روان��ةوة  رووب���ارى  ل��ة 
كةَلكى  ناتوانرَيت  ثيسةو  دةطةيةنرَيت، 
لة  كة  زةوي��ش  ذَير  ئاوى  لَيوةربطيرَيت، 
هاوآلتييان  بة  ئيرتيوازييةوة  بيرى  رَيطةى 

دةدرَيت، شياو نيية بؤ بةكارهَينان.
شارةزايةكى بوارى كيمياش ئاشكرايكرد؛ 
خانةقين  سنوورى  لة  ذَي���رزةوى  ئ��اوى 
كبريتء  وةك  كيميايي  م��ادةى  ضةندين 
فؤسفاتء ضةند طيراوةيةكى ترى تَيداية، كة 

بؤ تةندروستى هاوآلتييان مةترسيدارن.
كيميا  بوارى  لة  شارةزا  عةلى،  عةباس 
ذَي��رزةوى  ئاوى  »خ��واردن��ةوةى  وتيشي: 
دةبَيتة  خانةقين  ل��ة 

نةخؤشيى  ضةندين  بآلوبوونةوةى  هؤى 
مةترسيدارو بَي ضارةسةر، كة بة شَيوةيةكى 
نيشانةكانى  ك��اري��ط��ةر  خ��ؤو  ل��ةس��ةر 

دةردةكةون«.
ب��ؤ ض���ارةس���ةري ك��َي��ش��ةي ئ��اوي 
خواردنةوةش، سةرؤكى ئةنجومةنى قةزاى 
خانةقين ئاماذةى بةوة كرد؛ كة بةشَيكى زؤر 
ئَيستادا  لة  خانةقين  قةزاى  هاوآلتييانى  لة 
بةآلم هةندَيك  دةهَينن،  بةكار  كانزايي  ئاوى 
كةس تواناى داراييان سنووردارةو ناضارن 
كة ئةو ئاوةى ثَييان دةدرَيت بةكارى بهَينن، 
بةكارهَينانى  بَيت  شَيوةيةك  هةر  بة  بةآلم 
ثاراستنى  بؤ  ئَيستا  لة  كانزايي  ئ��اوى 
تةندروستى هاوآلتييانى قةزاى خانةقين زؤر 

ثَيويستة.
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بةرثرسى رَيكخراوى ئاسوودة بؤ داَلدةدانى ذنان، داواى روونكردنةوة لة ثةرلةمان دةكات
ثةرلةمان طوَى بة توندوتيذيى خَيزانيى نادات

ضـةند سةرضـاوةيةكى ئـاوى خواردنـةوةى هةيـة

خـانـةقـيـن ئـاوى »ثيــس« دةخـواتــةوة

فؤتؤ: ئينتةرنَيت ثَيويستة ناتوندوتيذيي بكرَيت بة كلتور 

فؤتؤ: ئينتةرنَيت شارى خانةقين ثَيويستى بة خزمةتطوزاريية 



راثؤرتى: شارا عةبدوإلةحمان

ثرؤذةى  كوردستاندا  لة  تائَيستا 
كارى  طةنجان  بؤ  بضووك  ق��ةرزى 
لة  زؤرَي��ك  داواكاريى  كة  ثَينةكراوة، 
مةدةنيية،  كؤمةَلطةى  رَيكخراوةكانى 
لةو  كوردستان  هةرَيمى  ه��اوك��ات 
ثرؤذةيةى حكومةتى ناوةنديش بَيبةشة 
ثَي  ك��ارى  )2007(ةوة  ساَلى  لة  كة 

دةكرَيت.
وةزارةت�����ي ك���ارء ك��اروب��اري 
زياتر  ناوةندي  حكومةتى  كؤمةآليةتي 
خةَلكي  بة  داوة  قةرزي   )90,000( لة 
بةرنامةيةكي  لة  بةشَيك  وةك  بَيكار، 
ساَلي )2007( بؤ نةهَيشتني بَيكاريي، كة 
بةرنامةكة لة اليةن خةزَينةي دةوَلةتةوة 
تائَيستا  دابين دةكرَيتء  بؤ  بودجةكةى 
زياتر لة )642( مليؤن دؤالري بة قةرز 
ثارَيزطاكاني  هةموو  لة  بَيكاران  داوةتة 
هةرَيمى  ثارَيزطاكانى  لة  جطة  عَيراق، 
وتةى  بةثَيى  قةرزةكةش  كوردستان، 
لة  ث��ان��دان��ان  بةشي  ب��ةإَي��وةب��ةري 
بةإَيوةبةرَيتي مةشقي ثيشةيي سةر بة 
وةزارةتى كاروبارى كؤمةآليةتى بةغدا، 
بَيكارن  هةموويان خةَلكي  ئةو خةَلكانة 
لةطةأل  كةمئةندام،  ئ��اوارةء  ثؤلَيني  لة 
دةرضوو ي زانكؤ كة ثرؤذةي بضووكيان 
بؤ  ك��ردووة  وةزارةت  بة  ثَيشكةش 

يارمةتي دارايي.
عةباس ئةكرةم، وتةبَيذى وةزارةتى 
كاروبارى كؤمةآليةتى حكومةتى  كارو 
هةرَيم جةختى لةوة كردةوة؛ كة تائَيستا 
لة كوردستاندا قةرزى بضووك نةدراوة 
بؤ  بَيكار  طةنجانى  يان  بَيكاران،  بة 
ئةنجامدانى ثرؤذةيةك، بةآلم سةبارةت 
هاوشَيوةى  ثرؤذةيةكى  بوونى  بة 
ث��رؤذةك��ةى ب��ةغ��دا، ب��ة رؤذن��ام��ةى 
لة  ئَيستا  »وةزارةتةكةمان  راطةياند: 

ثاَلثشتى  سندووقى  كة  بةرنامةيداية 
ئةوة  ئَيستا  كة  دابمةزرَينَيت،  طةنجان 
ثرؤذةيةكةو لة وةزارةت كاري لةسةر 
دةنَيردرَيتة  تةواوبوون  دواى  دةكرَيت، 
بإيارى  ئ��ةوةى  بؤ  حكومةت،  الى 
لةسةر بدرَيت، كة بإوام واية ئةوة ببَيتة 
هاوكارو ثاَلثشتَيكى جديى بؤ طةنجان، تا 
بتوانن ثرؤذةى بضووكى ثَي بة ئةنجام 

بطةيةنن.
راب��ردوودا  مانطى  دوو  لة  هاوكات 
لة ئةنجومةنى وةزيران  ثرؤذةيةكى تر 
بة ناوى )كار بؤ هةمووان( ثةسةند كرا، 
كة حكومةت لةو رَيطةيةوة قةرز دةداتة 

ئةو كةسانةى كة تواناى مادييان نييةو 
دةيانةوَيت بة ثاَلثشتى ماديى حكومةت 
ثرؤذةيةك بة ئةنجام بطةيةنن، مةرجى 
ئةوةية،  ثرؤذةيةشدا  لةو  بةشداربوون 
هيض  بة  بَيكاربَيتء  طةنجء  كةسةكة 
نةبَيت،  حكومةت  فةرمانبةرى  جؤرَيك 
بوارى  نةضووةتة  هَيشتا  ئةويش  بةآلم 
ئَيستادا  لة  هةربؤية  جَيبةجَيكردنةوة، 
كوردستاندا  لة  بَيكاريى  بؤشاييةكى 
دروست بووةو هةَلسوإاوانى ئةو بوارة، 
بارةكة بة مةترسيى دةزانن بؤ ئايندةى 

طةنجانى ئةم وآلتة.
سةرؤكى  جَيطرى  ك��اوة،  س��وارة 

خاوةنكارانى  يةكَيتيى  سلَيمانى  لقى 
رؤذنامة  بؤ  لَيدوانَيكيدا  لة  كوردستان 
داوام��ان  جارَيك  ضةند  »ئَيمة  وت��ى: 
بة  قةرز  ثَيدانى  ثرؤذةى  كة  كردووة، 
بَيكاران ثةلةى لَيبكرَيت، ضونكة ئاشكراية 
كة بَيكارييةكى زؤر لة كوردستاندا ثةيدا 
بووة، هؤكارى ئةوةش دةطةإَيتةوة بؤ 
ناوةندء  كارى  ناوةندو  ضينى  نةمانى 
ئَيستا ئةو كةسانةى كة لة ئاستى بذَيويى 
زؤر بةرزدان، كارى باشيان هةية، بةآلم 
ئةوانةى كة لة ئاستى مامناوةند، يان ذَير 

ئةو ئاستةن، بَيكارن.
لة هةر سَي ناوضة ثيشةسازييةكةى 
كارطةى   )6000( نزيكةى  سلَيمانى، 
تةنيا  بةآلم  هةية،  بوونيان  جؤراوجؤر 
دةك��اتء  كار  كارطة   )200( نزيكةى 
تر،  كارى  بؤ  بةكرَي  دراون  تر  ئةوانى 
بَيبةشبوونى  هؤى  بووةتة  ئةمةش 
ذمارةيةكى زؤرى طةنجان لة كاركردن 

لةو كارطانةدا.
سةرؤكى  جَيطرى  هؤيةشةوة  بةو 
لقى سلَيمانى يةكَيتيى خاوةنكاران، ئاماذة 
بةوة دةكات؛ كة حكومةتى هةرَيم هيض 
هاوكاريى  مةسةلةى  بؤ  ثشتطيرييةكى 
بازرطانيىء  ثيشةسازيىء  بوارى  لة 
زؤر  كاتَيكدا  »لة  نيية،  كشتوكاَليدا 
ثَيويستة حكومةت لة ضةند رَيطةيةكةوة 
هةوَلى ضارةسةركردنى بَيكاريى بدات«.

لة ضةند رؤذى رابردوودا وةزارةتى 
لة  زياتر  رايطةياند:  ب��اآل  خوَيندنى 
هيض  لة  ئامادةيى  دةرضووى   )10000(
وةرنةطيراون،  ثةيمانطةيةك  زانكؤء 
بةمةش رَيذةى بَيكاران تةنيا لةو ضينةى 
ثَيويستة  زؤرةو  ذمارةيةكى  طةنجان 
بطرَيتة  طونجاو  رَيطةضارةى  حكومةت 
لةوةي ضةندين طةنجي ديكة  بةر، جطة 
يان  خوَيندن،  نةكردني  تةواو  هؤي  بة 

نةبووني هةلي كارةوة، بَيكارن.
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بـودجـةى
ثــرؤذةكــــان

»تائَيستا لة كوردستاندا قةرزى بضووك نةدراوة« 
طـةنـجـان بـةدواى قـةرزدا دةطـةأيَـن

زيانى سةرةكيى كة بة هؤى دواكةوتنى 
دةكةوَيتةوة،  بودجةوة  ثةسةندكردنى 
ثارةيةية كة حكومةت  خةرجنةكردنى ئةو 
بؤ  وةبةرهَيناندا  بودجةى  لة ضوارضَيوةى 

ثرؤذةكانى تةرخاني دةكات.
بة  راب���ردووداو  ساآلنى  م��اوةى  لة 
مانطَيكى  لة  ثتر  هَيشتا  كة  ئةمساَليشةوة 
هةرَيمى  حكومةتى  تةواوبوون،  بؤ  ماوة 
بة  وةبةرهَينانى  بودجةى  كوردستان 
هةرطيز  واتة  نةكردووة،  خةرج  تةواوى 
ثرؤذةكان  بؤ  ثارةيةى  ئةو  حكومةت 
خةرج نةكردووة كة ثةرلةمان لة ياسايى بودجةدا بإيارى لَيداوةو 

ثةسةندى كردووة.
بؤ ئةوةى بة بةَلطةوة ئةم طوتانةى سةرةوة ثشتإاست بكةمةوة، 
بودجةى ثرؤذةكان لة يةك ساَلدا وةردةطرينء شرؤظةى دةكةين.

ساَلى رابردوو، لةنَيو ياساى بودجةدا )2 ترليؤنء 303 مليار( 
ئةو  بؤ  ثةرلةمانةوة  اليةن  لة  وةبةرهَينان  بودجةى  وةك  دينار 
ساَلة ثةسةند كراو سةرؤكايةتى هةرَيميش كاتَيك ياساى بودجةى 
ثةسةند كرد لة مادةى يةكةمى ئةم ياسايدا ئةم ذمارةى وةك خؤى 
ثةسةند كردء لة دانيشتنى ذمارة )19(ى ثةرلةمانى كوردستان لة 
2009/6/16 لةسةر داواى ئةنجومةنى وةزيرانى كوردستان ياساى 
بودجةى دةرضوواندو ئةم )2 ترليؤن 303 مليار( دينارةى كة تايبةتة 
بة خةرجيى ثرؤذةكان ثةسةند كرا، ئةى حكومةت ذمارةى ثةسند 

كراوى ثةرلةمانء سةرؤكايةتى هةرَيمى خةرجكرد؟
بةثَيى ئةو بةَلطةنامانةى لة بةردةستى منةو تايبةتة بة خةرجي 
لة  رابردوودا، حكومةتى هةرَيمى كوردستان  لة ساَلى  ثرؤذةكان 
مليار(   599 )ترليؤنَيكء   2009/12/31 تاوةكو  )2009/1/1(ةوة 
مليؤن(   586( كة  دينار،  مليار(   704( واتة  خةرجكردووة،  دينارى 

دينار دةكات خةرجى نةكردووة.
خةرج نةكردنى ئةم ثارةية لة اليةن ئةنجومةنى وةزيرانةوة، ضةند 
اليةنَيكى ياسايىء ئابوورى هةية، حكومةت بة خةرج نةكردنى ئةو 
ثارةية ياساي ذمارة )8( ساَلى )2009(ى ثَيشَيلكردووة، كة ياساى 
بودجةى هةرَيمى كوردستانة بؤ ئةو ساَلة، بة خةرج نةكردنى ئةم 
ثارةية دةيان ثرؤذةى خزمةتطوزاريى نةكراوة كة دةبوو لة ساَلى 

رابردوودا بكرَيتء ثةرلةمان ثارةى بؤ تةرخان كردبوو.
ئايا )586 مليؤن( دؤالر كة دةبوو لة ثرؤذةكانى دروستكردنى 
قوتابخانةو نةخؤشخانةو رَيطةوباندا خةرجكرابايةو خةرج نةكرا؟، 
ئاسانيى  بة  بَيدةنطبينء  لَيى  كة  كةمة  ئةوةندة  ثارةيةكى  بإة 
تَيثةإبَيت وةك زؤر شتى ديكة؟، دةكرَيت لة حكومةت نةثرسين 
تاوةكو  نةكراو  خةرج  كة  ثارةية  بةم  نةكرا؟  خةرج  بؤ  ثارة  ئةم 

ئَيستا نازانين ضى بةسةرهاتء دةكرا ضى شتَيك بكرَيت؟
ئةم ثارة كَيشةى ئاوإؤى قورسى هةموو هةولَير بة شَيوةيةكى 
ثؤلى   )18( قوتابخانةى   )440( دةكرد،  ضارةسةر  درَيذخايةن 
ثَي  طةورةى  ياريطةى   )351( دروستدةكرا،  ثَيى  سةردةمانةى 
 )200( طشتيى  نةخؤشخانةى   )52( ثارة  بةم  هةر  دروستدةكرا، 

قةرةوَيَلةيى ثَي دروستدةكرا.
 )200( نةخؤشخانةى   )52( ثارةى  نةزانين  ئَيمة  دةكرَيت  ئايا 
ثرسيار  دةكرَيت  خةرجكراوة؟  مةبةستَيك  بؤضى  قةرةوَيَلةيى 
دروستكردنى  ثارةى  كة  نةكرَيت  حكومةت  بةرثرسَيكى  هيض  لة 
)440( قوتابخانةى )18( ثؤلى ضى بةسةرهاتء بؤ كَى، يان ضى 
لة  دَلنياييةوة  بة  رووي��داوة  راب��ردوو  ساَلى  ئةوةى  خةرجكرا؟ 
ساآلنى ثَيشووتريشدا هةيةو ئةم ساَليش ئاماذةيةكى روون هةية 
نةكات، كة  ثارانة خةرج  ئةو  ئةوةى كة حكومةت سةرجةمى  بؤ 
بؤ ثرؤذةكان تةرخان كراوة، خةرج نةكردنى بودجةى ثرؤذةكان 
بة  خزمةتطوزاريى  ثَيشكةشكردنى  بة  دةدات  ط��ةورة  زيانى 

هاوآلتييانء ثَيشكةوتنى اليةنة ذيارييةكان لة كوردستاندا.
ئةوةى  بؤ  نيية  روون  وةآلمَيكى  بةَلطةو  هيض  هةرضةندة 
كوَى  بؤ  نةكراوة  خ��ةرج  كة  ثرؤذةكان  ث��ارةى  بيسةلمَينين 
بؤ  دواداضوونم  بة  ناطةيةنَيت  ئةوةش  ئةمة  بةآلم  طوازراوةتةوة، 
نةكردبَيت، دوو ئةطةرى زؤر بةهَيز هةية كة ثارةى ثرؤذةكان بؤ 
دوو شتى ديكة خةرج كرابَيت، يان ئةوةتا ئةم ثارةية بة حيزبةكان 
رابردوودا  ساَلى  خةرجييةكانى  ضوارضَيوةى  لة  ضونكة  درابَيت، 
ئاماذة بة هيض ثارةيةك نةدراوة كة درابَيتة حيزبةكان، ئةى كةواتة 
لة كوَيوة ئةو بودجة طةورةية بؤ حيزبةكان تةرخان كرا؟ ياخود 
شَيوةى  بة  بةكاربردنء  خةرجى  بؤ  طوزراوةتةوة  ثارةية  ئةم 
لة  زؤر  زيادةإةوييةكى  ضونكة  خةرجكراوة،  لةوَى  زيادةإةويى 
خةرجى بةكاربردندا كراوةو لة )ئايندةدا قةسةى لةسةر دةكةين(، 
مليار(   586( نووسينةية  ئةم  مةبةستى  طرنطةو  ئةوةى  بةآلم 
دينارى ثرؤذةكانى ساَلى رابردوو خةرج نةكراوة، بؤ هةرشتَيكى 
وةزارةتةكان  بة  تايبةت  وةبةرهَينانى  ثرؤذةى  لةدةرةوةى  ديكة 
خزمةتكردنة  ل��ةدةرةوةى  ناياساييةو  كارَيكى  خةرجكرابَيت 
ئابوورىء  ذَيرخانى  ئاوةدانكردنةوةى  ب��ووذان��دن��ةوةو  بة 
ثَيويستة  كوردستانداو  لة  خزمةتطوزاريى  كةرتى  ثَيشكةوتنى 
دارايى  بةرثرسانى  لة سةرؤكى حكومةتء  داواى روونكردنةوة 
ثرسى  لة  هيضى  ثرسة  ئةم  ضونكة  بكرَيت،  كوردستان  هةرَيمى 
كةمتر  نةوتييةكان  طرَيبةستة  نةوتء شيرينى  دةرهَينانى  داهاتى 
دَلنيا  لة ذمارةكةيان  بة نةوت  تايبةتة  ئةو داهاتانةى  ئةطةر  نيية، 
نةبين، ئةوا لةم ذمارةية دَلنياين كة لة بودجةدا ثةسةندكراوةو لة 
حكومةتى ناوةندةوة لة ضوارضَيوةى ثشكى هةرَيمى كوردستاندا 
بؤ  كةواتة  ئةى  هاتووة،  بةسةر  ضى  نةزانراوة  بةآلم  هاتووة، 

بَيدةنطبين لة ئاستى.

فؤتؤ: ئةرشيف دواى دةرضوون، طةنجان وَيأل دةبن 

عةلى حةمةساَلح

راظةى بودجة

بةدواداضووني: خاليد مةحمود

تائَيستا ثَينجوَين هيض ميوانخانةيةكي 
لةطةأل  هاوسنووريي  بةهؤي  نييةو  لَي 
ئوتَيلي  ميوانخانةو  بووني  ئَيراندا، 
طرنطي  ثَيويستييةكي  بة  طةشتياريي 

قةزاكة دةزانرَيت.
ب��ةه��ؤى ث��َي��ط��ةي ج��وط��راف��ي��ي 
ناوضةكةوة، رؤذانة ميوانء رَيبوارَيكى 
بةآلم  دةكةن،  ثَينجوَين  سةرداني  زؤر 
تَيدا  ميوانخانةيةكى  هيض  تائَيستا 
زؤرى  طرفتى  ئةوةش  دروستنةكراوة، 
بازرطاناني  رَيبوارانء  طةشتيارانء  بؤ 

ناوضةكة دروستكردووة.
بةإَيوةبةرى طشتيى طةشتوطوزاريش 
ئوتَيلى  لة  جطة  كة  دةكات؛  لةوة  باس 
تَيدانييةء  )بلكيان(ي طةشتياريي ئوتَيلى 
لةبةر دووريىء نةشياويي شوَينةكةى، 
ناكاتء  ئوتَيلةش  لةو  روو  طةشتيار 

كةس ئامادةنيية وةريبطرَيت.
عةلى عةبدوإلةحمان سةعيدى، )35( 
لةبةردةم  شةو  )8(ى  كاتذمَير  ساأل، 
طةراجى )باشماخ-ثَينجوَين( ضاوةإوانى 
ئ��وت��ؤم��ب��َي��ل ب���وو، تا 

لةوَيشةوة  م��ةرزء  سةر  بؤ  بضَيتةوة 
»بةهؤي  وت��ى:  ئَيران  بؤ  بطةإَيتةوة 
قةزاكة  لة  مانةوة  شوَيني  نةبووني 
بطةإَينةوة  ناضارن  بازرطانان  رَيبوارو 
لة  يان  ئَيران،  بؤ  يان  سلَيمانى،  بؤ 
مزطةوت، يان لةناو ئؤتؤمبَيلدا بمَيننةوة، 

ضونكة »موسافيرخانةي« لَي نيية«.
ئيدريس ئةحمةد، تةمةن )23( ساأل، 
خؤرهةآلتي  هةوراماني  دانيشتووى 
كاشى  وةستاى  وةك  كوردستانةو 
كاركردنء  بؤ  كوردستان  هاتووةتة 
هاوسةفةرى عةلى بوو، وتى: »نةبوونى 
ناضار  كة  سةرةكيمانة،  طرفتى  ئوتَيل 
بطةإَيينةوة  بَيت  شةويش  دةبين 
بَيينة  ئَيرانةوة  لة  طةر  يان  ئَيران،  بؤ 
ثَينجوَين شةويش بَيت ئؤتؤمبَيل بطرين، 
كةس  دةزان��ن  كة  زؤرج��ار شؤفَير  كة 
لَييان ناثرسَيتةوةو ئَيمةش ناضارين بؤ 
سلَيمانى بإؤين، بة ويستى خؤيان نرخ 
نةشإؤين  طةر  دةبةن،  نةفةر  دادةنَينء 

نازانين لة كوَى بمَينينةوة«.
قةزايةدا  لةو  ميوانخانة  نةبوونى 
نيطةران  قةزاكةيشى  دانيشتووانى 

ك������������ردووة، 

روو  زؤر  رَيبوارَيكي  ئةوةي  بةهؤي 
لة  بةشَيك  دةك��اتء  ناوضةكةيان  لة 
ثَييانواية؛  فرؤشيارانيش  دووكاندارو 
قةزاكةيانء  بؤ  ثَيويستة  ميوانخانة 
دةشبَيتة هؤى زيادبوونى ئيشء كار لة 

ناوضةكةياندا.
ئةو كةسانةى كة سةردانى ثَينجوَين 
تيايدا،  دةبن  مانةوة  بة  ناضار  دةكةن، 
بة  كة  كةسانةى  ئةو  جؤرَيكن؛  ضةند 
يان  دةضن،  بازرطانيى  كارى  مةبةستى 
يان  دةطةإَينةوة،  وآلتةوة  لةدةرةوةى 
بؤ ئَيران دةإؤنء بةو ناوضةيةدا تَيثةإ 
مةبةستى  بؤ  كةسانةي  ئةو  يان  دةبن، 

طةشتياريى دَينة هةرَيمي كوردستان.
ئازاد عةبدوَلآل، سةرؤكى شارةوانيى 
ثَينجوَين ئةوةي بؤ رؤذنامة ئاشكرا كرد؛ 
مةبةستي  بة  كةس  دوو  تةنيا  تائَيستا 
دروستكردني ئوتَيل سةردانيان كردوون، 
كارَيك  بيةوَيت  كةسَيك  »هةر  وتيشي: 
سيماى  جوانكردنى  مةبةستى  بة  بكات 
كةلَينَيك،  هةر  ثإكردنةوةى  شارةكةو 
ئامادةين  ئوتَيل،  دروستكردنى  وةك 
دابينكردني  لة  بكةين  هاوكارييان 

زةويدا«.

تةنيا  ثَينجوَين  قةزاي  سنووري  لة 
ناوي  بة  هةية  طةشتياريي  ئوتَيلي  يةك 
)بليكان(، بةآلم بة هؤي دوورييء ضؤَلي 
ناوضةكةي كةس ئامادة نيية وةريبطرَيت، 

يان لَيي بمَينَيتةوة.
بةإَيوةبةرى  سةعيد،  فةقَى  ياسين 
بة  سلَيماني  طةشتوطوزاري  طشتيى 
رؤذنامةي وت: »تةنيا ئوتَيلَيك هةية، كة 
هى طةشتوطوزارة ضةند جار ئيعانمان 
دووري��ى  لةبةر  ب��ةآلم  ك���ردووة،  بؤ 
شوَينةكةى كةس وةريناطرَيت«، بووني 
طرنطي  ثَيويستييةكي  بة  ميوانخانةي 
مةرزو  بووني  بةهؤي  زان��ي،  قةزاكة 

هاوسنووريي ناوضةكةوة.
وتيشى: »ئةوةندةى من بزانم كةس 
دروستنةكردووةو  ميوانخانةي  ئوتَيلء 
لة بةرنامةى ئَيمةشدا نيية، كة دروستى 
بؤ  تا ماستةرثانى  نزيكانة  بةم  بكةين، 
نةكةين، تاكة ئوتَيليش بليكانة، بةآلم بة 
هؤي دوورييء ثَيضاوثَيضي رَيطةكةيء 
نيية  ئامادة  كةس  دةوروبةري،  ضؤَليي 

وةريبطرَيت«.

شارةكة داواى ئوتَيلء مؤتَيل دةكات

رانـاطـرَيت مـيـوان  ثـيَنـجـويَـن 

فؤتؤ: خاليد قةزاى ثَينجوَين بآ ميوانخانة 



هاشم غةمطين

ئةو سيستمي تةندروستييةى هةنووكة لة 
هةرَيمي كوردستاندا ثيادة دةكرَيت، ناإَيكء 
نيية،  ئةكتيظ  ثَيوةديارةء  بيسةروبةرةيى 
نيطةرانن،  ناإازييء  لَيي  زؤر  هاوآلتييان 
قورساييء كاريطةريي خراثي لةسةر بذَيويي 
وةزارةت��ي  دروستكردووة،  خةَلك  ذياني 
تةندروستيء ثسثؤإاني بواري تةندروستيش 
ئةم  دواكةتوويي  خراثييء  بؤ  طةواهي 
بير  باسء  ئَيستادا  لة  بؤية  دةدةن،  سيستمة 

لة ضاالككردني دةكرَيتةوة.
 

ضؤن سيستمي تةندروستي رَيكبخرَيت؟
يةكةم هةنطاو كة طرنطة، سةرةتا وةزارةتي 
ضاالككردني  رَيكخستنء  بؤ  تةندروستي 
بة عةمةليي هةنطاوي  تةندروستي  سيستمي 

بؤ بهاوَيت، ئةوةية:
 يةكةم: ثَيويستة هةر تاكَيك لةم هةرَيمةدا 
نةخؤشخانةي  لة  تةندروستي  دؤسيةي 
ثزيشكي  ل��ةالي  نيشتةجَيبوونء  شوَيني 
لة  دروستي  بة  هةبَيتء  خ��ؤي  تايبةتي 
تةندروستييةكاندا  دامةزراوة  كؤمثيوتةري 

تؤمار كرابَيت.
ئةم  ئةنجامداني  رَيكخستنء  دي��ارة 
كارةش بة دةستثَيكردني جةولةي مةيدانييء 
شَيوةيةك  بة  دةبَيت،  راطةياندن  هةَلمةتي 
تاكَيك فؤإمي زانياريي تةندروستي بؤ  هةر 
ثإ بكرَيتةوةو تيايدا ناو و ئةدرةسء كَيشء 
نةخؤشييةكاني  ثيشةو  بذَيوييء  باري  باآلء 

تؤمار بكرَيت.
هاوكار  كارة  ئةم  تريشةوة،  لةاليةكي 
دةبَيت بؤ ثةيإةوكردني دَلنيايي تةندروستييء 

بة ئاطابوون لة نةخؤشييةكاني هاوآلتييان.
طةإةكَيك  ه��ةر  بؤ  ثَيويستة  دووةم: 
هةبَيت،  بضووك  تةندروستي  بنكةيةكي 
لة  راهَينراو  ش��ارةزاو  ثزيشكَيكي  تيايدا 
رَينماييء  ثَيداني  بؤ  نةخؤشييةكان  جؤرَيتي 
بؤ  تةندروستي  كارمةندَيكي  ضارةسةرء 
نةخؤشء  كارةكاني  رَيكخستني  راييكردنء 
بواري ثشكنينء  بؤ  ديكةش  كارمةندي  دوو 

تاقيطة هةبَيت.
ئةم  ثةيإةوكردني  س��وودي  بةطشتيي 
بؤ  دةبَيت  يارمةتيدةر  كة  ئةوةية؛  ك��ارة 
كةمكردنةوةي طوشارو قةرةباَلغي هاوآلتييان 
ضونكة  طشتييةكان،  نةخؤشخانة  لةسةر 

دةبينرَيت زؤرجار هاوآلتيي بؤ نةخؤشييةكي 
ئاسايي روو دةكاتة نةخؤشخانة طشتييةكان، 
هاوآلتييانةي  ئ��ةو  دةك���ات  وا  ئ��ةم��ةش 
لة  كةَلك  هةية،  طرانيان  قورسء  نةخؤشيي 

بينينء رَينمايي ثزيشك وةرنةطرن.
سَييةم: سوودَيكي تري ئةم كارة ئةوةية، 
هةر طةإةكَيك ثزيشكي تايبةتي خؤيي دةبَيت، 
سةركةوتوو  كاتَيكدا  لة  كارةش  ئةم  ديارة 
بتوانن  ثزيشكانة  ئةو  بَيتء  ئةطةر  دةبَيت، 
كاتذمَير  هةشت  طةإةكةكاندا  لة  رؤذان��ة 
ضاالكانةء بة طةرميي ثَيشوازيي لة نةخؤش 
راهَينراويش  ثزيشكاني  ئةوةي  بؤ  بكةن، جا 
قايلبنء  ثابةندء  كاركردنة  شَيوازي  بةو 
ثَيويستة  بَيت،  باش  طوزةرانيان  بذَيوييء 
دةرماَلةيان  مووضةء  تةندروستي  وةزارةتي 
طيرفانء  لةسةر  نةك  بكات،  زياد  باشء  بؤ 

ئةركي خةَلكي بَيت.

نةخؤشخانة طشتييةكان 
لة نةخؤشخانة طشتييةكاندا وةكو ثَيويست 
نادرَيت،  نةخؤش  خزمةتكردني  بة  طرنطيي 
نةخؤش  ثزيشكء  كاروباري  هةمانكاتدا  لة 
سةروبةريي  بَي  نةخراوةء  رَيك  ياسايي  بة 
دةبينرَيتء تةماشاي هةر ذوورَيك دةكةيت 
لةشكرَيك خةَلك لة بةردةمي راوةستاون، بؤ 

ضارةسةركردني ئةم طرفتةش: 
راوَيذكارن،  ثسثؤإو  ثزيشكانةي  ئةو   *
كارو وةزيفةيان لة نةخؤشخانة طشتييةكاندا 
جَيطير بَيتء وةزارةتي تةندروستي مووضةء 
لة  بير  بكات  زياد  شَيوةيةك  بة  دةرماَلةيان 

كاركردن لة شوَيني ديكة نةكةنةوة.
لة  ثسثؤإيي  بةثَيي  ثزيشكَيك  هةر   *
بة  تايبةت  ذووري  نةخؤشييةكان،  جؤري 
ذووري  تاقيطةء  ثشكنينء  ذووري  خؤيء 
ح��ةوان��ةوةي  ث��ش��وودانء  بؤ  ثَيشوازيي 
راييكردنء  بؤ  كارمةند  دوو  نةخؤشء 
ثزيشك  نةخؤشء  كارةكاني  رَيكحستني 

هةبَيت.
ضوونة  نؤرةي  كاتي  نةخؤشَيك  هةر   *
ذوورةوةي دَيت، ثَيويستة ثزيشك خؤي بَيتة 
نةخؤش  لة  ثَيشوازيي  بةإَيزةوة  ثرسطةء 

بكات. 
ثزيشك  الي  دةضَيتة  نةخؤش  كاتَيك   *
بَيتء  لةبةردةستيدا  دؤسيةكةي  دةبَيت 
س��ةردانء  رؤذي  كاتء  ئاطاداربوون  بؤ 
بؤي  ضارةسةرانةي  ئةو  نةخؤشييةكانء 

دةبإدرَيتةوة، لة دؤسيةكةيدا تؤماري بكات.
كاروباري  ئةنجامداني  باشتر  بؤ   *
تةنسيق  هةماهةنطييء  ثَيويستة  نةخؤش، 
طةإةكةكانء  تةندروستي  بنكةي  لةنَيوان 
نةخؤشخانة طشتييةكاندا بة هَيزو ثتةو بَيت. 

ناسنامةي  هاوآلتييةك  هةر  ثَيويستة   *
تيايدا  هةبَيتء  طشتيي  نةخؤشخانةي 
دروستيي  بة  ناونيشان  ت��ةم��ةنء  ن��اوو 

تؤماربكرَيت.
طشتييةكان  نةخؤشخانة  ثَيويستة   *
بؤ  بَيت  تَيدا  داخراوي  ذووري  ضَيشتخانةو 

جطةرةكَيشان.
* بؤ ئةوةي قةرةباَلغيي ئؤتؤمبيل لةثَيشي 
ثَيوَيستة  نةبَيت،  دروست  نةخؤشخانةكاندا 
ئؤتؤمبَيلي  وةستاني  ثاركي  نةخؤشخانةكان 
تَيدابَيتء هاتنةذوورةوةي ئؤتؤمبَيل بة كاتء 
نةمَيننةوةو  زؤر  ميوان  بؤئةوةي  بَيت،  ثارة 

قةرةباَلغيي دروست نةبَيت.
 

ثاراستني نهَينيي نةخؤش
لة وآلتة ثَيشكةوتووةكاندا زؤر بايةخ بة 
ثاراستني نهَينيي نةخؤشيي مرؤظ دةدرَيت، 
واذووي  رةزامةندييء  بةبَي  جؤرَيك  بة 
ناتوانَيت  ثزيشك  نةبَيت،  خؤي  هاوآلتيي 
اليةنَيك  كةسء  هيض  بة  نةخؤشيي  زانياريي 
بدات، بةآلم دةبينرَيت الي ئَيمة بة تايبةتي لة 
نةخؤشخانة طشتييةكاندا، دة كةس لة ذووري 
بةيةكيان  يةك  دةبَيت  دانيشتوون،  ثزيشك 
نةخؤشييةكاني  ديكة  ئةواني  لةبةرضاوي 
لة  خ��ؤم  بؤ  من  بطَيإَيتةوة،  ثزيشك  بؤ 
لة  يةكَيك  لة  ثار  ساَلي  رةمةزاني  مانطي 
نةخؤشخانةكاندا دووضاري ئةم دؤخة بووم، 
ئةو خةَلكانةم دةبيني دانيشتبوون نةمدةزاني 
ضؤن نةخؤشييةكةم بؤ ثزيشك بةيان بكةم، 
ئةمةش كارَيكي ناياساييةء ثَيشَيلكردني مافي 

نةخؤشةء ثَيويستة ضارةسةر بكرَيت.
 

دَلنيايي تةندروستي 
دَلنيايي  سيستمي  ث��ةي��إةوك��ردن��ي 
ثيادةكردني  سةركةوتني  تةندروستي، 
هوشيارييء  بة  راستةخؤي  ثةيوةنديي 
هةية،  خةَلكةوة  ثابةندبووني  ئامادةطييء 
بؤ  هةبَيت،  زانياريم  بارةيةوة  لةو  ئةوةي 
دَلنيايي  سوودةكاني  ثةيإةوكردنء  ضؤنَيتي 

تةندروستي بةو شَيوةية.
هةموو  نامَينَيتء  ضينايةتي  جياوازيي   -

نةخؤشَيك بة يةك ضاو تةماشا دةكرَيت .
- سةرجةم ئةو كارو خزمةتطوزارييانةي 
بةرامبةر  بَي  بة نةخؤش دةكرَيت،  ثَيشكةش 

دةبَيت. 
دَلنيايي  ثَيداني  بؤ  مانطانة  بإةي  ئةو   -
هةر  دةبَيت  دةكرَيت،  دياريي  تةندروستي 
تاكَيكي ئةم وآلتة وةك يةك بةبَي جياوازيي 

بة ثَيداني ثابةند بن.
تةندروستي  دَلنيايي  ثةيإةوكردني   -
ذمَيريارييء  ذم��ارةي  تاكَيك  هةر  دةبَيت 
ئةو  ئةوةي  بؤ  بانكيي خؤيي هةبَيت،  كارتي 
هةَلدةستَيت  دةكرَيتء  دياريي  كؤمثانيايةي 
بة كؤكردنةوةي ثارةكان، بتوانن بة ئاسانيي 
مانطانة بة شَيوةيةكي راستةوخؤ لة حسابي 

بانكييةكانيان بإي ثارةي دياريكراو ببإن.
ئةوانةي  ثَيشكةوتووةكان  وآلتة  لة   -
دةزطايةكي  هيض  لة  ماَلةوةن،  لة  بَيكارنء 
ئةهليي  كارطةيةكي  يان كؤمثانياو  حكوميي، 
بيمةي  سؤشيالء  حكومةت  ناكةن،  كار 
الي  هةقة  بؤية  دةدات،  بؤ  تةندروستييان 
مةبةستة  ئ��ةو  بؤ  دةزط��اي��ةك  خؤشمان 

هةبَيت.
طرةنتي  ناسنامةي  هاوآلتييةك  هةر   -

تةندروستي خؤيي دةبَيت .

نةخؤشخانةي قةزاكان
دانيشتوواني  رَي���ذةي  ئَيستادا  ل��ة 
هةَلكشاندايةء  فروانبوونء  لة  قةزاكان 
ناحيةكان  قةزاء  لة  زؤر  سةرنجة،  جَيطةي 
ف���راوانء  ط���ةورةو  نةخؤشخانةي  ل��ة 
بَيبةشنء  تةندروستي  خزمةتطوزارييةكاني 
ئامَيرو  كةرةستةء  تةندروستيء  سيستمي 
ثزيشكي  لة  الوازةو  تيايدا  ثَيداويستييةكان 
دةبينينء  بؤية  بَيبةشن،  راوَيذكار  ثسثؤإو 
ناضاريي  بة  هاوآلتييان  لة  زؤَيك  دةبيستين 
بؤ ضارةسةركردني نةخؤشييء ئةنجامداني 
تايبةتي  ديدةنطةي  لة  روو  نةشتةرطةريي 
ش��ارةك��ان  نةخؤشخانةي  ثزيشكانء 
ئةزيةتء  مايةي  دةبَيتة  ئةمةش  دةك��ةن، 
هاوآلتييانء  شاني  ل��ةس��ةر  م��ةس��رةف 
قةرةباَلغي  دروستبووني  هةمانكاتدا  لة 
بؤية  ش��ارةك��ان،  نةخؤشخانةي  لةسةر 
بة  بايةخ  تةندروستي  وةزارةت��ي  ثَيويستة 
نةخؤشخانةكاني  ضاالككردني  فراوانكردنء 
ئامَيرو  ثزيشكء  بداتء  ناحيةكان  قةزاو 

كةرةستةي ثَيويستيان بؤ دابين بكات. 

دةرمانخانةكان

سةبارةت بة دةرمانخانةكان ضةند تَيبينييةك 
دةخةينة روو 

ي��ةك��ةم: ب��ةث��َي��ي ي��اس��ا ن��اب��َي��ت هيض 
ثسووَلةي  ثشكنينء  بةبَي  دةرمانخانةيةك 
لة  بةآلم  نةخؤش،  بة  بدات  عيالج  ثزيشك 
دةرمانخانةكان رؤَلي  دةبينرَيت  زؤر شوَين 
ثزيشك دةبينن لة طوَيطرتن لة نةخؤشء لة 
كةوابوو  ئةي  ضارةسةر،  رَينماييء  ثَيداني 
دةرمانسازانء  سةنديكاي  رؤَل��ي  ك��ارو 
كارة  لةم  بؤ  ضيية،  وآلت��ةدا  لةم  ثزيشكان 

ناياساييانة ناثَيضنةوة؟! 
هاورَييةكم  رؤذان����ةدا  ل��ةم  دووةم: 
نةخؤشخانة  بؤ  دةإؤيت  هةركاتَيك  ثَييوتم: 
ثارضة  ثَيداني  بة  ثزيشك  طشتييةكان، 
حةبَيك بةإَيت دةكات، بةآلم كاتَيك دةضيتة 
دةرزيء  حةبء  عةالطة  يةك  نؤرينطةكةي 
نهَينييةك  ض  دةبَيت  دةبإَيتةوة،  بؤ  دةرمانت 

لةم كارةدا هةبَيت؟ من تَيناطةم.
نرخ  جياوازيي  بة  سةبارةت  سَييةم: 
دةرمانخانةيةكي  بؤ  دةرمانخانةيةك  لة 
زؤرةو  طازندةيان  طلةييء  هاوآلتييان  تر، 
وآلتة  لة  دةكرَيت،  لَي  فيَيَليان  ثَييانواية؛ 
هةر  دةرمانخانةكان  لة  ثَيشكةوتووةكان 
لَيدراوة  سةنديكاي  لةزطةي  دةرمانَيك 
لةسةرَيتي،  دياريكراوةو  دةرمانةكان  نرخي 
بةآلم لة كوردستان هةر دةرمانخانةيةك بة 
فرؤشتني  بؤ  نرخ  خؤي  ئ��ارةزووي  حةزو 
دةرمانةكان دياريي دةكات، بَيئةوةي كةسَيك 

هةبَيت لَييان بثَيضَيتةوةو بثرسَيت ئةمة بؤ؟!
ض������وارةم: دةب��ي��ن��رَي��ت زؤرب����ةي 
ب��ازاإدا  سةنتةري  لة  دةرمانخانةكان 
دةبوو  ناياسايية،  ئةمةش  جَيطيركراون، 
بةسةر  دان��ي��ش��ت��ووان  ئاستي  ب��ةث��َي��ي 
نةك  دابةشبووناية،  طةإةكةكاندا  ناوضةو 
كؤببنةوة،  ضةقببةستنء  شوَينَيكدا  لة 
قةبارةو  بيناو  رووي  لة  ئةوةشدا  لةطةأل 
ثيشةي  تايبةتمةندييةكاني  ثَيداويستييء 
زؤرةو  كةموكوإييان  دةرمانسازيي،  كاري 
دةك��ةن،  ك��ار  ناياسايي  شَيوةيةكي  بة 
تةندروستيء  وةزارةت��ي  ثَيويستة  بؤية 
بؤ  ثزيشكي  رَيكخراوةكاني  سةنديكاكانء 
بؤ  بكةن  هيممةت  هاوآلتييان  خزمةتكردني 
جَيطيركردني نرخي دةرمانء ريكخستنةوةو 

بة ياساييكردني كاروباري دةرمانخانةكان.

nawxo.rozhnama@yahoo.com
بةدواداضوون

لة بارةي ضؤنَيتي رَيكخستنء ضاالككردني سيستمي تةندروستي

تةندروستى طؤأانى دةوَيت

17ذمــارة )609( سَيشةممة 2010/11/23

فؤتؤ: بةهادين يوسف كةرتى تةندروستى لة هةموو كةرتةكانى تر زياتر ثَيويستى بة ضاكسازيية 



سازادنى: ئةكرةم تؤفيق

م.سةنطةر فايةق، وتةبَيذى ليستى 
مامؤستايانى سةردةم ثَييواية: كة 

ليستةكةيان دةتوانَيت يةكَيتيى 
مامؤستايان لة رَيكخراوَيكى 

حيزبييةوة بكات بة رَيكخراوَيكى 
ثيشةيىء لةم ديدارةى رؤذنامةدا 
دةَلَيت: ئةم ليستة سةرضاوةكةى 
ئةو دةنطة ناإةزاييانة بوو، كة 

لة ساآلنى )2005 بؤ 2008( داواى 
مافةكانى مامؤستايانيان دةكرد.

دروستبوونى  بيرؤكةى  رؤذنامة: 
لة  س��ةردةم  مامؤستايانى  ليستى 

ضييةوة سةريهةَلدا؟
بطةإَيينةوة  ئةطةر  بةدَلنييايةوة،   *
سياسيي  ثرؤسةى  راب���ردووى  بؤ 
كوردستان،  مامؤستايانى  ل��ةن��او 
)2000( ساَلى  لةدواي  دةبينين  ئَيمة 

)2003(وة  لةدواي  تايبةتى  بة  ةوةو 
هةية  مامؤستايان  جووآلنةوةيةكى 
مامؤستايانى  ب��ارودؤخ��ةي  بةو  دذ 
)2003(وة  لةدواى  هةروةها  تَيداية، 
جووآلنةوةيةكى رؤشنبيريىء ثيشةيي 
لة الى مامؤستايان دروستبووة هةر لة 
)2005 تا 2008( ضةندين خؤثيشاندانى 
سلَيمانى  سنوورى  لة  مامؤستايان 
مافةإةواكانى  داواكردنى  بؤ  كراوة 
هةموويان  ئةمانة  مامؤستايان، 
بيركردنةوة  بؤ  ب��وون  سةرةتايةك 
يةكَيتيى  ثَيويستة  ك��ة  ل����ةوةى 
تيابكرَيت،  طؤإانكاريى  مامؤستايان 
مامؤستايانةى  يةكَيتيى  ئةم  ضونكة 
كة  رَي��ك��خ��راوَي��ك  ب��ة  ب��ووة  ئَيستا 
حيزبى  دةسةآلتى  حيزبة،  ثاشكؤى 
لقَيك،  بووةتة  فةرزكراوةء  سةريدا  بة 
دةزطا  بة  سةر  كؤميتةيةك،  ياخود 
حيزبييةكان، بؤية بير لةوة كراوةتةوة 

ئةم رَيكخراوة بطؤإَيت.
ضةندين  ب����ةدواوة   )2008( ل��ة 

خؤثيشاندان  بؤ  ك��راوة  داواك��اري��ي 
وابكرَيت  كة  كؤكردنةوة،  ئيمزا  بؤ 
تيَيدا  هةَلبذاردنى  مامؤستايان  يةكَيتى 
ناو  بضنة  ب��اش  ستافَيكى  بكرَيتء 
بَيت  بةدةر  يةكَيتى مامؤستايانةوة، كة 
يةكَيتى  بةآلم  حيزب،  دةسةآلتى  لة 
خواستء  لة  طوَييان  مامؤستايان 
نةطرت،  مامؤستايان  داواكارييةكانى 
زةرووري��ي��ةت��ة  هةموو  ئ��ةم  دي��ارة 
لةوةى  بكرَيتةوة  بير  كة  كرد  واى 
لةسةر  بكرَيت  زي��ات��ر  زةخ��ت��ةك��ان 
لة  ئ��ةوةب��وو  مامؤستايان،  يةكَيتى 
سنوورى  لة  خؤثيشاندانَيك   )2008(
لة  بووين  ئَيمة ستافَيك  كراء  سلَيمانى 
مامؤستايان كة سةرثةرشتيمان دةكرد 
لةناو بازيان، سلَيمانى، دووكان، رانية، 
طةرميان،  ضةمضةماألء  ش��ارةزوور، 
طرتء  مانمان  قوتابخانةكان  زؤربةى 
ئاراستةى  داواكارييةكمان  ضةند 

مامؤستايان  يةكَيتى  ث���ةروةردةو 
كة  ئةوةبوو  خاآلنة  لةو  يةكَيك  كرد، 
مامؤستايان  يةكَيتى  لةناو  هةَلبذاردن 
ئَيستا  خؤشبةختانة  ب��ةآلم  بكرَيت، 
ئَيمةش  دراوةء  هةَلبذاردن  بإيارى 
هةَلبذاردن  بةشداريى  بإيارمانداوة 
مامؤستايانى  ليستى  وةك  بكةين، 
سةرضاوةكةى  ليستة  ئةم  س��ةردةم، 
لة  كة  ب��وو،  ناإةزاييانة  دةنطة  ئةو 
داواى   )2008 بؤ   2005( ساآلنى 

مافةكانى مامؤستايانيان دةكرد.
رؤذنامة: ئامانج لة دروستبوونى 
ليستى مامؤستايانى سةردةم ضيية؟

* كار لةسةر ئامانجَيكى سةرةكيى 
كةسايةتىء  دةمانةوَيت  ئَيمة  دةكةين، 
بطةإَيتةوة،  مامؤستايان  بؤ  ئيرادة 
بكةين  مامؤستايان  يةكَيتى  هةروةها 
بة رَيكخراوَيكى سةربةخؤى ثيشةيىء 
بكات،  مامؤستايان  خزمةتى  تةنيا  بة 
بَيت، هةروةها  نةك رَيكخراوى حيزب 
مامؤستا  ذيانى  بذَيويى  دةمانةوَيت 
هيض  ش��َي��وةي��ةك  ب��ة  بكةين،  ب��اش 
نةبَيت  بةوة  ثَيويستى  مامؤستايةك 
مامؤستايةتييةكةى  دةوامى  لةدواى 
باشكردنى  هةروةها  بكات،  تر  كارى 
لة  ترة  يةكَيكى  ث��ةروةردة  سيستمى 
مامؤستايانى  ليستى  ئامانجةكانى 
ئَيمة  ل��ةم��ةش  ج��ط��ة  س�����ةردةم، 

دةمانةوَيت.
رؤذن����ام����ة: دةت����وان����ن ض 
لة  هةبَيت  كاريطةرييةكتان 
يةكَيتى  س��ةرب��ةخ��ؤك��ردن��ى 

مامؤستايان؟
بؤ  ك��ار  ئَيمة  دَلنياييةوة،  بة   *
مامؤستايان  يةكَيتى  سةربةخؤكردنى 
مامؤستايان  ئ��ةط��ةر  دةك���ةي���ن، 
مامؤستايان  ثيشةيى  رَيكخراوَيكى 
دةبَيت  رَيكخراوَيك  ئةوكاتة  هةبَيت، 
مافةكانى  لة  بَيت  داكؤكيكار  كة 
مامؤستايان، ئةو كاتة مامؤستايان بة 
نةتةوة  ئايينء  دةنطء  رةنطء  هةموو 

جياوازةكانيانةوة ثشتيوانيى لَيدةكةنء 
دةكات،  خزمةتيان  رَيكخراوةش  ئةو 
ئَيمةش ئةطةر متمانةى مامؤستايانمان 
ئةو  بؤ  ك��اردةك��ةي��ن  بةدةستهَينا، 
بةرنامةى كة دامانناوةء لةو رَيطةيةوة 
ئيرادةء دةنطى ئازادانة بؤ مامؤستايان 
لة  مامؤستايان  دةطةإَينينةوةو 
حيزبء  بؤ  ملكةضكردن  كؤيلةيةتىء 
ئةوةى  بؤ  دةكةين،  رزطار  دةسةآلت 

تةنيا خزمةتى ثةروةردة بكةن.
سةردةم  مامؤستايانى  رؤذنامة: 
ئامانجء  خواستء  لة  ضةند  تا 

موعاناتى مامؤستايانةوة نزيكن؟
مامؤستايانء  لة  بةشَيكين  ئَيمة   *
ت��َي��ك��ةَل��ى م��وع��ان��اتء ط��وزةران��ى 
لةناو  هةموومان  ئَيمة  مامؤستايانين، 
مامؤستايانداينء  ذيانى  واقيعى 
ئ��ازارء  دةس��ت  بة  رؤذان��ة  خؤمان 
ئةو  هةموو  دةناَلَينين،  كَيشةوة 
مامؤستايان  رووب��ةإووى  كَيشانةى 
تَييداء  بةشَيكبووين  ئَيمة  بوونةتةوة، 
كةض  حيزب  بؤ  ملمان  ئ��ةوةى  لةبةر 
داوة،  قوربانيمان  هةميشة  نةكردووة، 
تةنانةت بةشَيك لة كانديدةكانمان لةو 
كَيشةو  زؤرترين  كة  مامؤستايانةن 
رووب��ةإووب��ووةت��ةوة،  موعاناتيان 
موعاناتَيكى  هةموو  نوَينةرايةتى  ئَيمة 

مامؤستايان دةكةين.
ض  هةَلبذاردنة  ئةم  رؤذنامة: 
خؤيدا  ب��ةدواى  طؤإانكارييةك 

دةهَينَيت؟
* ئةطةر مامؤستايان بة ثةرؤشةوة 
بةرةو سندووقةكانى دةنطدان بضنء بة 
كة  بدةن،  ليستة  بةو  دةنط  ويذدانةوة 
بة  ئةوا  بكات،  دةيانةوَيت طؤإانكاريى 
دَلنياييةوة، ئةم هةَلبذاردنة طؤإانكاريى 
تر  جارَيكى  دةهَينَيتء  خؤيدا  بةدواى 
دروستدةبَيتةوة،  مامؤستايان  يةكَيتى 
زؤر  رَيكخراوة  ئةو  كة  شَيوةيةك  بة 
مامؤستايانى  يةكَيتى  لة  بَيت  جياواز 

ئَيستاء ببَيتة رَيكخراوَيكى ثيشةيى.

ئا: الثةإةى ثةروةردةء خوَيندن

دواي )18( ساأل لة ئةنجام نةداني 
هةَلبذاردن، بإيارة سةرةتاي 
مانطي داهاتوو هةَلبذاردني 

نوَينةراني كؤنطرةي يةكَيتيي 
مامؤستايان لة هةرَيمي كوردستان 

بةإَيوةبضَيت.

هةزار   )115( زياتر  بةشداريى  بة 
داهاتوو  مانطى  س��ةرةت��اى  مامؤستا، 
كؤنطرةي  نوَينةرانى  ه����ةَلب�ذاردن�ى 
كوردستان  مامؤستايانى  يةكَيتيى  )12(ي 
بةإَيودةضَيتء )12( ليست كَيبإكآ دةكةن 
بؤ بةدةستهَينانى )392( كورسى كؤنكرةطة، 
يةكَيتى  راطةياندنى  بةإَيوةبةرى  هاوكات 
رَيطة  روو؛  دةخاتة  ئةوة  مامؤستايان، 
بكرَينة  خوَيندن  ناوةندةكانى  نادرَيت 

شوَينى بانطةشةى هةَلبذاردن.
بة   2010/12/2 رؤذى  هةَلبذاردنةكة 
ليستى داخراو ئةنجام دةدرَيتء بانطةشةى 
 11/30�  11/20 رؤذان��ي  لة  هةَلبذاردن 
بةردةوام دةبَيتء ئةنجومةنى وةزيرانيش 
بةإَيوةبردنى  بؤ  ديناري  مليؤن   )100(

ثرؤسةى هةَلبذاردن تةرخانكردووة.
بة  كؤنطرة  نوَينةراني  هةَلبذاردني 
سيستمي فرةبازنةييةء ناوضةكان كراون بة 
)6( بازنة، كة ئةوانيش بازنةكانى )هةولَير، 
طةرميان،  ئيدارةى  ده��ؤك،  سلَيمانى، 
كةركوك، موسأل(، لةو )6( بازنةيةدا )174( 
ليست   )12( دةكرَينةوةء  دةنطدان  بنكةى 
 )392( بةدةستهَينانى  بؤ  كَيبإكَيدان  لة 

كورسى كؤنطرة، هةروةها نزيكةى )100( 
مامؤستا بة بَي هةَلبذاردن دةبنة ئةندامى 

كؤنطرة.
هةَلبذاردن  رَينماييةكانى  بةثَيى 
بؤ  خوَيندن  ناوةندةكانى  بةكارهَينانى 
بانطةشةى هةَلبذاردن قةدةغةية، هةروةك 
بةإَيوةبةرى  محةمةد،  م.عةبدولواحيد 
مامؤستايانى  يةكَيتيى  راطةياندنى 
ك��وردس��ت��ان ئ��اش��ك��راي ك��رد؛ ل��ة دوا 
كؤبوونةوةى ئةنجومةنى تةنفيزيدا بإيادرا 
بة هيض جؤرَيك رَيطة نادرَيت ناوةندةكانى 
بانطةشةى  شوَينى  بكرَينة  خوَيندن 
دروشم  ثؤستةرء  نابَيت  هةَلبذاردنء 
خوَيندنطةكانةوة  قوتابخانةء  ديوارى  بة 
دةمانةوَيت  »ئَيمة  وتي:  هةَلبواسرَين، 
ن��اوةن��دةك��ان��ى خ��وَي��ن��دن دوورب���ن لة 
بانطةشةكردن بؤ ليستةكان، بةآلم نوَينةرى 
ليستةكانى مامؤستايان دةتوانن لة رَيطةى 
بةإَيوةبةرى قوتابخانةء خوَيندنطةكانةوة 
ليستةكةيان  ثةيامى  قوتابخانةكانء  بضنة 

بطةيةننة دةست مامؤستايان.
سةرثةرشتيكردنى  بة  س��ةب��ارةت 
م.عةبدولواحيد  هةَلبذاردن  ثرؤسةى 
»بةثَيى  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  محةمةد، 
رَينماييةكانى هةَلبذاردن لة هةر بنكةيةكدا 
لة بةإَيوةبةرء مامؤستايان  )5( مامؤستا 
دان��راون،  تيروثشك  بة  كة  دادةن��رَي��ن، 
بؤ  دادةورَيكى  بنكةيةك  هةر  لةوة  جطة 
ثرؤسةكة  سةرثةرشتى  كة  دادةنرَيت، 

دةكات لة بنكةكةدا.
مامؤستايان  يةكَيتيى  رَيكخراوى 
نةداوةو  ئةنجام  هةَلبذاردنى  ساَلة   )18(

ئةوةش لة ماوةى رابردوودا ناإةزاييةكى 
زؤرى مامؤستايانى لَيكةوتووةتةوةء ئةم 
بؤ  بة طرنط وةسفدةكرَيت  هةَلبذاردنةش 

نوَيبوونةوةى رَيكخراوةكة.
يةكَيتيى  راطةياندنى  بةإَيوةبةرى 
دةكات:  ئةوةش  بؤ  ئاماذة  مامؤستايان 
مامؤستايان  يةكَيتيى  »هةَلبذاردنى 
طرنطةء  زؤر  ط���ةورةء  ثرؤسةيةكى 
ثرؤسةى نمرة سَيية، لة دواى هةَلبذاردنى 
ثارَيزطاكان  ئةنجومةنى  ثةرلةمانء 
رووى  لة  هةم  هةَلبذاردنة  طةورةترين 
قةبارةو هةم لة رووى طرنطيي ثرؤسةكةوة، 
ليستةكان  لة  ذمارةيةك  بةشداريكردنى 
ئةوةش سةلمَينةرى طرنطيى ثرؤسةكةية، 
خاوةنى  ليستةكان  سةرجةمى  ضونكة 
خؤياننء  بة  تايبةت  ثرؤذةى  بةرنامةء 
خانةى  دةضَيتة  ثرؤذةكانيان  دواج��ار 
مامؤستايانةوةو  يةكَيتيى  جوانتركردنى 
دةتوانرَيت  دةكات،  كاراتر  رَيكخراوةكة 
نوآء  شَيوةيةكى  بة  ثرؤسةيةدا  لةم 
مؤدَيرن يةكَيتيى مامؤستايان بةرجةستة 

بكرَيتةوة.
ثرؤسةكة  ناإوونى  بة  سةبارةت 
مامؤستاينء  »ئَيمة  وت��ى:  ن��اوب��راو 
بَيتء  ثشوودرَيذ  مامؤستاش  ثَيويستة 
نابَيت  بةجَيبهَينَيتء  مامؤستايان  ئةركى 
بة  بكاتةوة،  تةزويرات  لة  بير  مامؤستا 
ناكةينء  قبووأل  تةزوير  شَيوةيةك  هيض 
بينء  شةفاف  رادةيةك  تا  هةوَلدةدةين 
بنكةكانى  سةرجةم  لة  ل��ةوةش  ب��ةدةر 
هةيةء  ضاودَيريان  ليستةكان  دةنطداندا 
بكةنء  ثرؤسةكة  ضاودَيريى  دةتوانن 

دواتريش مافى تانةلَيدانيان هةية.
يةكَيتيى  رَيكخراوى  مامؤستايان 
حيزبة  ث��اش��ك��ؤى  ب��ة  مامؤستايان 
قةَلةمدةدةن،  لة  هةرَيم  دةسةآلتدارةكانى 
بةآلم م.عةبدولواحيد بة ثَيضةوانةوة باس 
ناكةينء  حيزبايةتى  »ئَيمة  دةكات:  لةوة 
ئةو تؤمةتانةى دةدرَينة ثاأل رَيكخراوةكة، 
شتَيكى خراثةء ئةوةش كةشَيكى ناخؤش 
ليستةكانى  داخةوة  بة  دةكات،  دروست 
ليستةكانيان  ناوى حيزبةكانيانةوة  بة  تر 
ناوى  بة  ثَيويستبوو  ثَيشكةشكردووة، 
ترةوة ليستيان ثَيشكةش بكرداية، ئةوانةى 
خؤيان  ئَيمة،  ثاأل  دةدةنة  تؤمةتانة  ئةو 

حيزبايةتى دةكةن«. 
ليستة  ب��ؤ  ذم���ارة  ئ���ةوةى  دواى 
لة  دان��را،  هةَلبذاردن  بةشداربووةكانى 
كؤبوونةوةيةكى مةكتةبى تةنفيزيزيدا ئةو 
بإيارة هةَلوةشَينرايةوةء ئةو هةنطاوةش 

نيطةرانيى لَيكةوتةوة.
يةكَيتيى مامؤستايان  ئةو بةرثرسةى 
ليستةء  بة  »دةنطدان  راطةياند:  ئةوةشى 
لةثاأل  كة  هةبوو،  ثَيشنيازَيك  ثَيشتر 
ليستةكان  بؤ  ذم��ارة  ليستةكاندا  ناوى 
دابنرَيت، هةرضةند تيروثشك بؤ ذمارةى 
لة  مةسةلةية  ئةو  دةبوو  كراء  ليستةكان 
اليةن مةكتةبى تةنفزييةوة بإيارى لةسةر 
ئةندامانى  زؤرينةى  دةنطى  بة  بدراية، 
مةكتةبى تةنفيزيى ذمارة ليستةكان البرا، 
ثةيوةنديى  ليستةكان  ذمارةى  البردنى 
 )96( دةرضوونى ذمارة  كة  نيية،  بةوةوة 
البردنى  هؤكارى  دياريكراو  ليستَيكى  بؤ 

ذمارة ليستةكان بووبَيت«.

م.داهين هاشم

كؤمةَلطاى  طرنطةكانى  دي��ارء  هةرة  بنةما  لة 
رَيكخراوةكاني  ضاالكيى  جؤرء  فرةيى  مةدةنيى، 
ثيشةييء  ب���ةرذةوةن���دي���خ���وازء  ط���رووث���ة 
كؤمةآليةتييةكانة، كة فاكتةرى طةشةثَيدانى ضاالكيية 
مرؤييةكاننء دواتر وةك )سةرمايةى كؤمةآليةتيى( 

لة سيستمى وآلتدا ثَيناسة دةكرَين.
ثَيوةرى دياريكردنى جؤرى كؤمةَلطاو سيستمى 
سياسيي، لةإووى طةشةكردنء دواكةوتنةوة بةندة 
بةشدارى  رَيكخراوةيى،  ذيانى  ئةكتيظبوونى  بة 
هةَلبذاردنةكاندا،  ثرؤسةى  لة  ت��اك،  سياسيى 
زةمينةى طةشةكردنى كؤمةَلى مةدةنيش ثةيوةستة 
ديموكراسىء  سيستمى  ب��ةرق��ةرارب��وون��ى  بة 
ثابةندبوون بة بنةماكانى، كة بَيطومان دوو ضةمكى 
لؤذيكى  ثةيوةندييةكى  بةستراونء  بةيةكةوة 

لةنَيوانياندا هةية.
مةدةنيدا،  كؤمةَلطاى  بونيادنانى  هاوكَيشةى  لة 
بةثَيى  دةس��ةآلت  خةَلكء  جةمسةرى  ه��ةردوو 
هؤشيارى  حكومإانيىء  سيستمى  جياوازيى 
سيستمة  لة  دةبَيت،  بةهايان  ثإ  رؤَل��ى  سياسيى 
ديموكراسييةكاندا طرووثةكانى فشار )رَيكخراوةكانى 
ياسا  دةنطء خواستةكانيان وةك  كؤمةَلى مةدةنى( 
نوَينةرايةتى  ضاالكانةتر  دةتوانن  دةسةلمَيننء 
لة  ثَيضةوانةوة  بة  بكةن،  رَيكخراوةكانيان  ناو  تاكى 
ئةم  رؤَلى  طوَيدانة  بةبآ  ناديموكراسيدا  كؤمةَلطاى 
طرووثانة دةسةآلتى سياسيى ياساكان دةسةثَينَيت، 
بةومانايةي  لة سيستمى ديموكراسيدا رَيكخراوةكانى 
بةآلم  دةنَين،  بونياد  نوآ  دةوَلةتى  مةدةنى  كؤمةَلى 
دةيةوَيت  دةسةآلت  ناديموكراسيدا،  حكومإانى   لة 
مةدةنى  كؤمةَلطاى  خؤى  دَلخوازى  ياسايى  بة 
بونياد بنَيت، ئةطةر هاوكَيشةيةكى لةم جؤرة لةطةأل 
رؤَلى  رَيكخراوةيىء  ذيانى  كوردىء  حكومإانى 
كوردةواريدا  كؤمةَلى  لة  ثيشةيى  سةنديكاكانى 
لة  دةرئةنجامةى  ئةو  دةطةينة  بكةين،  ب��ةراورد 
رَيكخراوةكانى  خؤماَليدا،  دةس��ةآلت��ى  م��اوةى 
سياسيي،  هةلومةرجي  بةهؤى  مةدةنى  كؤمةَلطاى 
هتد  دةرةكييةكان....  مةترسيية  ناوخؤ،  شةإى 
بوارى ئازاديى هةَلسوإانيان، سةربةخؤيى بإياريان 
)تاى(  هَيشتا  زؤري��ان  هةرة  بةشى  نةإةخساوة، 
طرووثى  ماوة  بةسةريانةوة  كاريطةريى  حزبيبوون 
دةسةآلتدارةكان  حزبة  ملكةضى  بضووكى  زؤر 
رَيكخراوانةن  جؤرة  ئةم  طةورةيى  سودمةندى 
بَيباوةإ  )تاكى(  رَيكخراودا  هةندآ  لة  جارء  هةندآ 
تاكة سوودمةندى رَيكخراوةكةيةتى، بةشى زؤريان 
بةديموكراسى  بإوابوونيان  بةرنامةكانياندا  لة 
بضووكترين  ساَلة   18 كةضى  دةكةنةوة،  جةخت 
سةنديكا  طرووثء  ئةم  نةكردووة،  هةَلبذاردنيان 
نةك  )شمولين(  حزبى  سةردةمى  كةهى  تةقليدييانة 
بةَلكو  نين  توَيذةكانيان  ضينء  مافى  ثارَيزةرى 
لة   دةكةن،  )باو(  دةسةآلتى  وةفاى  بة  ثاسةوانى 
بةمجؤرة  رَيكخراوةكان  حاَلى  ئةطةر  بةرامبةردا 
ئةم  خؤى  ياسايى  دةسةآلتى  بوو  ثَيويست  بَيت، 
كارى  ياساى  كةم  اليةنى  ئةستؤ،  بطرَيتة  ئةركة 
ضاودَيرى  رَيكخراوةكان،  بودجةى  رَيكخراوةيى، 
بةآلم  بكات،  ضاودَيريي  داراييان  بوارى  ضاالكىء 
خؤى  هَيشتا  دةسةآلتة  ئةم  ئايا  ئةوةية  ثرسيار 
ئومَيدَيك  بؤية  داماَليوة؟  كؤنةكارى  بةرطى  لة 
رَيكخراوةيىء  ذيانى  زيندووكردنةوةى  بؤ  ئَيستا 
بيستنى  هةبَيت،  مةدةنى  كؤمةَلطاى  طةشةثَيدانى 
دةنطى ناإازيبوونء هاتنةئاراي ملمالنَيكانة لة بيناء 
بؤ  طواستنةوةى  سةنديكاكانداء  رؤَلى  ثَيشخستنى 
قؤناغى نوآ، كة قؤناغى سةربةستى لة هةَلبذاردنء 
رَيزطرتنة لة ئيرادةى تاك، ئازاديى لة دةربإين بةبآ 
خةَلكى  سةر  خستنة  فشار  دانان  تةطةرة  نانبإينء 

بةهؤى بةكارهَينانى دةسةآلتة ئيدارييةكان.
وةك  كوردستان  مامؤستايانى  رؤذان��ةدا،  لةم 
جار  يةكةم  بؤ  كؤمةآليةتى  توَيذى  كاريطةرترين 
بةردةم  دةضنة   ك��ورددا،  مامؤستايى  لةمَيذووى 
هةَلبذاردنى نوَينةرةكانيان، بؤ ئةوةى سةنديكايةكى 
بؤ  هةَلبذَيرن،  مافةكانيان  لة  ثارَيزةر  كاريطةرء 
مةَلبةندةوة  لقء  رؤَلى  لة  سةنديكا  رؤَلى  ئةوةى 
جياوازيكردنى  بةبآ  سةنديكايةك  بؤ  بطؤإن 
ئاكارء  بة  ثابةندبوون  سياسيى،  بيروباوةإى 
ملمالنَيى  لَيبووردةيىء  مةدةنى،  ذيانى  بةهاكانى 
مامؤستاياندا  ت��ةواوى  لةطةأل  مامةَلة  ئاشتييانة، 

بكات.
لةناو  بإوام واية طؤإانكاريىء هَينانةدى فرةيى 
رَيكخراوى مامؤستاياندا، سةرةتاى وةرضةرخانَيكى 
طةورة دةبَيت لة رَيطايةكى باشتر بةرةو بونيادنانى 
وةك  ئةوان  كة  بةوهؤيةوه  مةدةنى.  كؤمةَلطاى 
طةإانةوةي  بؤ  نوَييان  بؤنيةكي  نوَيخوازي  رابةري 

ذيانَيكي باشتر بؤ رةخساوة.

ثةروةردةء خويَندن
nawxo.rozhnama@yahoo.com

18 »ئةو ثإؤذانةي جَيبةجَيكراون وشكةكةَلةكن، نةك ئاوةدانكردنةوة«

م.سةنطةر فايةق: 
ليستى سةردةم يةكيَتيى مامؤستايان دةطؤأَيت 

»رَيطة نادرَيت ناوةندةكانى خويَندن 
بكريَنة شويَنى بانطةشةى هةلَبذاردن«
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بةبؤنةى هةَلبذاردنى 
مامؤستايانةوة

م. سةنطةر فايةق
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ثةرلةمانى  دانيشتنى  ي��ةك��ةم  ل��ة 
طؤإان  ثةرلةمانتارانى  هةولَيرةوة، 
نَيطةتيظى  هةَلوَيستى  ب��ةرةن��ط��ارى 
بوونةوة،  دةس��ةآلت  ثةرلةمانتارانى 
سةرؤكى  توندةكانى  بإيارة  بةتايبةتى 
ث��ةرل��ةم��ان، زؤري��ن��ةى ئ��ةو ث��رؤذة 
ثَيشكةشى  ط���ؤإان  ك��ة  ياسايانةى 
ميللةتء  سوودى  هةرضةندة  دةكردن، 
تةنيا  بةآلم  تَيدابووبَيت،  هةرَيميشيان 
بوون،  طؤإان  ثرؤذةى  كة  لةبةرئةوةى 
خراونةتة  ي��ان  ثشتطوَيخراون،  ي��ان 
ثووضى  زؤرينة  ثرةنسيثى  دةنطدانء 
رةضاوكردنى  بةبآ  ك��ردوون��ةت��ةوة، 
ناوةإؤكى ثرؤذةكانء لةهةمان باريشدا 
ثرؤذةكانى  هةموو  بؤ  )موافج(  دةستى 
دةسةآلت بةرزكراوةتةوةء تَيثةإَينراونء 
)مةشهةدة(كةش  ه��ةردوو  نموونةى 
زؤرةء دؤخةكةش هةروا دةمَينَيتةوة، تا 
كؤتايى ئةم خولة ثةرلةمانيةء دواتريش 

ئةطةر طؤإان ضارةسةرى ثَينةبَيت.
ئؤثؤزسيؤنى  دةس��ةآلت  ئاشكراية، 
دةوَيت  ئؤثؤزسيؤنَيكى  ناوَيت،  السارى 
رذَي��م��ة  ئؤثؤزسيؤنى  ضةشنى  ل��ة 
ثةرلةماندا  هؤَلى  لة  كة  تؤتاليتارةكان، 
عاقأل  عاقأل  بةستراويىء  دةستءدةم  بة 
دانيشَيتء سةرى لةناو سةراندا دةركةوَيت 
ديموكراسييةكةى  ئارايشكردنى  بؤ 
بة  لةثَيناو طةيشتن  دةسةآلت، طؤإانيش 
ئامانجة ديموكراسييةكانىء ئةوانةش كة 
با  )نانبإاوكراون،  وةك  طؤإان،  لةسةر 
ثَيناوى  لة  ئومَيدبإاويش نةكرَين(ء تةنيا 

بةرذةوةنديى جةماوةردا بَيت.
زانستييانةى  ستراتيذيى  هَيَلى   )1
ك��ارك��ردن��ى خ��ؤى دي��اري��ب��ك��ات، بؤ 
دابينكردنى زؤرينةء قايمتركردنى ثَيطةى 
خؤى لة ثةرلةمانى داهاتوودا، لة رَيطةى 
كؤمةآليةتيية  توَيذة  بة  خؤى  جؤشدانى 
بة  ئاشناكردنيان  بةشخوراوةكانةوةء 
ضؤنَيتى  بؤ  رَينماييكردنيان  مافةكانيانء 
داواكردنء بةكردةوةش بيسةلمَينَيت، كة 
رةشة  راستةقينةى  نوَينةرى  ثشتيوانء 
)نوخبةى(  نوَينةرى  نةك  خةَلكةكةية، 
سةنتةرةكانى  ئوروستؤكراسىء  توَيذة 
ثشتطيرى  بةوة  تراديسيؤنةكان،  هَيزة 
لةسةر  دةك���ات  ب��ارم��ت��ة  ج��ةم��اوةر 
)شةقام،  لة  طشتيى(  )راى  دروستكردنى 
زانكؤ، خوَيندنطة، سةنديكا، شارء الدآ...(

طوَيدانة  بةبآ  كَيشةكان  ضارةى  بؤ  دا، 
سنوورى جيوطرافيى كاركردن لة هةرَيمء 

عَيراقء بطرة لة هةموو كوردستانيشدا.
لة كةسانى  2( ضاالكةكانى رةوتةكة، 
متمانةى  خؤشةويستىء  جَيطةى  ديارء 
خةَلكء خاوةن رابوردوى ثاكبن، بةَلَينَيك 
نةدةن، كة نةتوانن بةجَيى بَيننء ببَيت بة 
ماأل بةسةر بزووتنةوةكةوة، خةَلك طوآ 
بؤ قسةناطرَيت، سةيرى كردةوة دةكات، 
ورسوله  عملكم  اهلل  فسريى  اعملوا  )وقل 
خؤت  ناكات  ثَيويست  ئيتر  واملؤمنون( 

هيض بَلَييت.
)نةك  رووناكبيريى،  بةرنامةى   )3
)نةك  سيمينار،  بةستنى  ورووذان��دن(، 
رؤشنبيرة  بؤ  سازبكات  خؤدةرخستن( 

خةَلك  الى  تا  سةربةخؤكان،  بوَيرء 
دةوَي��تء  ضيى  ط��ؤإان  كة  بَيت  روون 
ضيى ناوَيتء دَلنيايى هةبَيت، كة خيتابء 
كردارى ئةم رةوتة تةواوكارى يةكترنء 
لةثَيناوى ثاراستنى ثرةنسيثى ثيشةييدا، 
تاوتوآ  طرنطةكان  راثؤرتة  هةواألء  با 

بكرَين، لةثَيش بآلوكردنةوةدا.
كةسانى  ب��ة  ن��ةدرَي��ت  رَي��ط��ة   )4
نوَينةرانى  لةكةدارء  رابردووى  خاوةن 
مرؤظ  كؤنةثةرستء  توَيذة  ضينء 
خؤرةكان، كة ثَيطة دروست بكةن لةناو 
ضةند  ئةوانة  ضونكة  بزووتنةوةكةدا، 
ئةوةندة  طؤإاندا،  لة  هةبَيت  ثَيطةيان 
كةم  ط��ؤإان  شةعبييةتى  متمانةء  لة 
دةكةوَيتة  ضارةنووسيشى  دةبَيتةوةء 
بةر مةترسى، ئةوانة هةر بةرذةوةنديى 
داخ��راوء  ئايديؤلؤذياى  ضينايةتيىء 
بةخؤإايى  دةبينن،  خؤيان  بنةماَلةيى 
وةآلمى سةالمى كةس نادةنةوة، مةبةست 
دوورةثةرَيزخستنى  ئاماذةية  ل��ةم 
دوورخستنةوةى  بةَلكو  نيية،  ط��ؤإان 
سةر  هةتا  كة  توَيذانةية،  كةسء  ئةو 
بة  رَيطةبدات  نابَيت  نابن،  كةس  لةطةأل 
سازش  ثاشةكشآء  ثرؤسةى  راإايىء 
لة بةرامبةر ناإةواييدا، دةبَيت بَيدةنطييش 
خ��ؤىء  ه��ةَل��ةى  ل��ة  هةَلنةبذَيرَيت، 
شيكارء  دةخوازَيت  بةرامبةرةكانيداء 
بكات،  ثَيشكةش  واقعييانة  ئةلتةرناتيظى 
بة  وآلت  ذيانى  دؤخةكانى  هةموو  بؤ 
كاتَيك  هةموو  ثؤزةتيظيةوة،  نَيطةتيظء 
لة هاوكَيشةى  بَيت،  ورياى هاوسةنطيى 

وتارء كرداردا.
هةبَيت  ك����اراى  ض��االك��ي��ى   )5
نةتةوةيية  نيشتمانىء  ك���ارة  ل��ة 
ضارةنووسسازةكاندا، ئةطةر لةو بوارانةدا 
ثَيويست  وةك  دةس��ةآلت  هةَلوَيستى 
خؤيانء  وةك  راستييةكان  ئةم  نةبوو، 
رابطةيةنَيت،  خةَلك  بة  شاردنةوة  بةبآ 
ضونكة شاردنةوةى راستييةكان جؤرَيكة 

لة بإيارى ناو )ذوورة تاريكةكان(.
بةبآ سةر  الشة  هةروةكو ضؤن   )5
)ضاودَيرء  بةبآ  بزاوتَيكيش  هيض  ناذى، 
ثَيناوى  لة  بؤية  نابَيت،  بةردةوام  رَيبةر( 
ئامادةكردنى ميللةتدا بؤ كارى نيشتمانىء 
بةرةنطاربوونةوةى ناإةوايى، طؤإانيش 
كارا  ثَيشةنطى  سةركردةء  بة  ثَيويستى 
ئاسؤيى،  هَيَلَيكى  لةسةر  بةآلم  هةية، 
كاريزمى،  هةرةمى  ستوونىء  ن��ةك 
بةشى  خةَلك  دواييةدا  لةم  هةرضةند 
ثَيويستى  كة  هوشياركراوةتةوة،  ئةوة 
سياسيى  ئايدؤلؤذى  رَيكخستنى  بة 
وةلَى  نةماوة،  ثَيشإةو  ثارتى  داخراوء 
جةمسةرى  ئةبَيت  هةر  ئةوةشدا  لةطةأل 
بزواندنء ئاإاستةكارى هةبَيت، ئةمةش 
ديدء  يةكالييكردنةوةى  بة  ثَيويستى 
ملمالنَيى  بة  سةبارةت  هةية  بؤضوون 
سيؤكراسىء  دةسةآلتى  ضينايةتىء 
خَيَلةكيةكانء  ت��ؤإة  ثاوانخوازيىء 
تَيكإاى  بة  ثةيوةنديى،  رَيكخستنى 
ك��وردء  نةتةوايةتى  ب��زووت��ن��ةوةى 
خوازةكانى  ديموكراسى  رَيكخراوة 

جيهاندا.

دوو  ل��ةم  كوردستان،  ثةرلةماني 
دةيةيةي تةمةني رابردووي خؤيدا، تةنآ  
دةركردني  داتاشينء  خانةي  بووةتة 
دامةزراوة  لةطةأل  بةراورد  بة  ياني  ياسا، 
هاوشَيوةكاني لةسةر ئاستي دونيا، رةنطة 
بؤية  تَيثةإاندبَيت !،  ثَيوانةيي  تؤماري 
طةلييةي  دامةزراوةية  ئةم  ئَيرة  تا  ئةطةر 
كورد نةخرابَيتة كتَيبي )طينس(ةوة، وةك 
غةدري  بةدَلنياييةوة  تر،  سةدانجاري 

لَيكراوة!
بةبآ   كة  ئاشكراية  ح��األ،  بةهةمة 
بووني دةستوور، بوونء نةبووني ياسا، 
شتَيكي بةمانا لةخؤشبةختيء بةدبةختي 
بطرة  نةطؤإَيت،  كؤمةَلطةيةك  هيض 
دةسةآلتي  جيانةكراوةكاني  دةسةآلتة 
لةكؤنترؤَلكردني  )حكومةت(  جَيبةجَيكار 
لةسنوورداركردني  كؤمةَلطةدا،  زياتري 
ئازادييء  جياكاني  رةهةندة  بَيثةرواي 
بةمةيش  دةك��اتء  رةهاتر  ذيانكردندا، 
ئاريشةكاني وآلتء  كَيشةو  كة  مةعلومة 
هاوآلتي زياد دةكةنء خودي دامةزراوة 
بةجَيطةياندني  لةجَيي  دادوةرييةكانيش 
ياساييةوة  بةراظةكاري  رؤذانة،  ئةركي 
سةرقاأل دةكات، لَيرةيشةوة رؤتين وةك 
سات  لةدواي  سات  كوشندة،  دةردَيكي 

بةربيني خةَلك دةطرَيت .
ئيشي  بابةتييةوة،  لةباري  دي��ارة 
ثةرلةمان، تةنآ  هةر دةركردني ياسا نيية، 
بةقةد ئةوةي كة دةبَيت  ئةو دامةزراوةيةكي 
بكات،  ب��ةدواداض��وون  بَيت ء  ضاودَير 
ئةندامَيكي  لةهةر  لةئَيستادا  رةنطة  لَي  
ثةرلةماني كوردستان بثرسي، دةركردني 
بةدواداضووني  ضاودَيرييء  يان  ياسا، 
وآلتةكةت  كارطَيإيي  دامةزراوةيةكي 
بةجَيت  وةآلمَيكي  ئاساييترة،  ب��ةالوة 
باركردني  خؤ  ئاخر  نةكةوَيت،  دةست 
دووهةوا،  بانَيكء  خاوةن  حكومةتَيكي 
يان هةر حكومةتَيكي تر بةهةموو شتَيك ، 
هةروا سادة نيية، ئايا تؤ هيض حكومةتَيكي 
كاركردندا  لةئةداي  دوولةتء  لةهةناودا 
فرة ميزاج، شك دةبةيت كة هةموو شتَيكي 
بةرثرسء  شتَيك  لةهةموو  تا  ثَيبكرَيت، 
كة  وةها  حكومةتَيكي  ئايا  بكرَيت؟  بار 
يةكنةخرابَيتء  بةياسا  ثآ   خؤي  هَيشتا 
لةهةموو  شياوة  رةواو  رَيكنةخرابَيت، 
ثةرلةمانةكةي  نوَييدا،  دانيشتنَيكي 

ئاخر  بدات؟!..  بةملدا  نوَيي  ياساطةلَيكي 
دانيشتنَيك  هيض  كوردستان  ثةرلةماني 
نيية حكومةتةكةي ياساإَيذ نةكات، باشة 
تؤ بَلَيي ئةم ثةرلةمانة دواجار بيةوَيت  ملي 
هةموو  ئةم  باري  لةذَير  حكومةتةكةي 
دةركَيشَيت ،  بَيشومارةوة  بَيشة  كَيشةو 
يان ملشكاوي بكات؟! ئايا كؤنكرَيتكردني 
بة  كؤمةآليةتي  سياسييء  كَيَلطةي 
دوور  بَيباكانةو  وةها  ياساإَيذكردنَيكي 
كرانةوةو  بةرةو  كؤمةَلطة  لةلؤذيكَيك، 
ثاشةكشآ  داخرانء  بةرةو  يان  طةشة، 

ثَيدةكات؟!
بن،  هةرضييةك  وةآلمةكان  بَيطومان، 
ياساش لةوةها دؤخَيكي بَيزةماندا، يةكسانة 
فةزَلَيكيش  وةها  دةسةآلت،  ئةوثةإي  بة 
هَيماية  ئةوةندةي  دةستووردا،  لةغيابي 
بةرةو سةركوتكاري، هةَلةية ضاوةإواني 
كرانةوةو طةشةي كؤمةآليةتيء سياسي 
لَيبكةيتء تةماي بونيادناني كؤمةَلطةيةكي 
ئارامء ذيانكردنَيكي مةدةنييانةي لةسةر 
هةَلبضني، ئاخر حكومةتَيك هةموو رؤذَيك 
بةياسا ئاوسبكرَيت ، حةتمةن وةضةيةكي 
ناجَيطرو نائاسايي دةخاتةوة، ياني ئةماني 
سياسيء كؤمةآليةتي، ذيانكردنَيكي تةذي 
هاوآلتي  بؤية  لَيناكةوَيتةوة،  ذياني  لة 
هةموو  دؤخَيكدا  لةوةها  خؤيةتي  مافي 
ذَير ثرسيارةوةو هةموو  بخاتة  شتةكان 
شتَيكيش وةخةتاي حكومةت ببينَيت ، ئةي 
ثةرلةمانيش حكومةتي  نيية خودي  ئةوة 
كردووة  لَيوإَيذ  دونيابينييةك  لةوةها 
دةمةوَيت  ب��ةوالوة،  لةوةيش  لةياسا، 
لةياساإَيذكردني  تَيكةَلكاريية  ئةم  بَلَيم، 
حكومةت، مةبةستء بَيمةبةست، دواجار 
ت��ةواو  حكومةتة  ئ��ةم  بةتَيكشكاندني 
ترسناكء  ثةيامَيكي  ئةمةيش  دةبَيتء 
زةمينة  ئةوةية  بؤ  دةردةخ��اتء  ئاَلؤز 
سةَلتةنةتي  ئيمثراتؤرو  طَيإانةوةي  بؤ 
بةثَيضةوانةوة  خؤشبكرَيت ،  تاكإةهةند 
لةجَيي  ئةطينا  نيية،  تري  مانايةكي  هيض 
حكومةتء  باوكارييةي  بةندو  ئ��ةم 
بؤ  ئيش  ثةرلةمان  دةبواية  كؤمةَلطة، 
خؤي  ئ��ي��رادةي  هةيمةنثَيكردنةوةي 
جَيبةجيكردني  بؤ  لةضاودَيريكردن 
كةَلةكةكردني  ن��ةك  بكات،  ياساكان 
بةسةر  ضاودَيريثَينةكراو  ياساطةلَيكي 
هةموومان  جَيبةجَيكارداء  دام��ةزراوةي 

ئةوةية  ئاكتيظ  ثةرلةماني  كة  دةزانين 
ئةوةية  بكات،  ضاودَيريى  زؤرترين  كة 
ضاودَيريي حكومةت بكاتء لةنزيكيشةوة 
خةَلكي  ضاوةإوانييةكاني  لةخواستء 
بكات،  بؤ  بةدواداضوونيان  بكؤَلَيتةوةو 
ذَيرخانء  لةسةر  بةجورئةتةوة  ئةوةية 
م��افء  ل��ةس��ةر  وآلت،  س��ةرخ��ان��ي 
ثَيشَيلكارييء  بؤ  جياكان،  ئازاديية 
بكاتء  بةدواداضوون  نابةرابةرييةكان، 
لَييان بكؤَلَيتةوةء ثَيويستة وةك مافي تاك 
لةدابينكردني  خؤي،  ئةندامةكاني  تاكةي 
بةرزكردنةوةي  شاهانةو  ئؤتؤمبَيلي 
باَلةخانةو  بةئاسمانابردني  مووضةو 
رازاندنةوةي ظيلالكانيان، ئاوايش بةشوَين 
طَيإانةوةي مافي تاك تاكةي هاوآلتييانةوة 
لةخوَيني  زياتر  ل��ةوة  ثَيويستة  بَيت ، 
كضة  كوإو  هةموو  ئةم  رذاوي  بةناهةق 
شةهيدكرانء  بةناهةق  دوَيني  دلَيرانةي 
ئةتكيان ثَيكرا، خةمساردو بَيدةنط نةبَيت، 
ثَيويستة لةوة زياتر لةئاستي تاوانباراني 
جةنطء طةندةكاران خؤثارَيزو شةرمنانة 
دةرنةكةوَيت ، شةرمة ثةرلةمانت هةبَيت ء 
لةوآلتةكةتدا  تةراتَين  ئةنفالضييةكانيش 
هةبَيت ء  ثةرلةمانت  شةرمة  بكةن، 
كؤمةَلطةي  دونياو  هةموو  بةبةرضاوي 
ئازاديي  لةسةر  خةَلك  نَيودةوَلةتيشةوة، 
بيروإا بكوذرَيتء بإفَينرَيت ، داري برايةتي 
بةزؤر سةثَينراو هيضي بؤ كورد لَي  سةوز 
درَيذكراوةي  ثةرلةمان  شةرمة  نةبوو، 
)18(ساَلة  بَيت.  سياسةتة  ئةو  هةمان 
خاوةني ثةرلةمانين، لةو ماوةيةدا سَي جار 
هةلي زَيإين بووة بةثَيشهات، كةضي ئةم 
دامةزراوةية يةك جاريش نةيوَيرا باسي 
سةربةخؤيي بكات، تا ئاوايش خةمساردو 
دووب��ارةب��وون��ةوةي  ب��ن،  شةرمنيش 
ئةزمووني شَيخ سةعيدي ثيران لةثَيشة، 
كورديان  مافي  داواي  كاتَيك  ئةمانيش 
لة  دوَينَييان  هاوثةيمانةكاني  ك��رد، 
وةك  عوسماني،  دةوَلةتي  رووخاندني 
سةثَينراوةكاني  ب��ةزؤر  عةرةبة  ب��را 
دوَيني هاوخةباتء ئةمإؤي ئَيمة، خؤيان 

ببوونةوة ئيمثراتؤر.
ل���َي ، ل��ةج��َي��ي ه��ةم��وو ئ��ةم��ان��ة، 
لَيَلكردوون،  بينايي  فراكسيؤنبازيي، 
بؤ  رووت��ة،  هةذموونة  ئةم  كاريطةريي 
طةرمكردنء  يةكتريء  دةمكوتكردني 

سياسيء  ب��ازاإي  بةإمَينكردنةوةي 
بنَيشتجوينيش  بؤ  وايلَيكردوون  حيزبي، 
طةمةيةكي  ض  ببينة  تؤ  دةربكةن!..  ياسا 
خؤي  ثةرلةمانَيك  دةطوزةرَيت ،  سةير 
سةر  خةَلكي  طةلةو  هةَلبذَيردراوي 
سةر  هاتنة  رَيي  بةياسا  كةضي  شةقامة، 
ثةرلةمانَيك  دةط��رَي��ت !،  ل��ةوان  شةقام 
كة  ناكرَيت   جَيبةجآ  ثآ  ياسايةي  ئةو 
ياساش  خؤي،  بةثاسةوانيكردني  تايبةت 
حكومةت  لةخةَلكء  ثارَيزطاريكردن  بؤ 
دونيا  هةموو  ثةرلةماني  دةردةك���ات!، 
حكومةتةكةيةوة،  بةسةر  ض��اودَي��رة 
ياسايةكي  رؤذَيك  هةموو  ئَيمة  ئةوةي 
دةردةك��اتء  بؤ  جَيبةجَيكردن  بؤ  نوَيي 
بؤيشي دةثؤشيء تا دوَينآ  دانيشتنةكاني 
دام����ةزراوة  ب��اق��ي  وةك  ث��ةرل��ةم��ان 
بوون،  كراوة  لةدونيادا،  هاوشَيوةكانيان 
خةَلكي  لةبينايي  ئةمةيشيان  ئةمإؤ 
مةيلي  هَيشتا  ئَيمة  ثةرلةماني  سةندةوة، 
بةرينةداوةو  رةط��ةزي  بةكؤيلةكردني 
ئةم  بةدةركردني  ئةندامن!.  تيايدا  ذنيش 
ئَيمة  بَلَين،  ثَيمان  رةنطة  ياساية،  هةموو 
لةطةأل ئةوةداين كة هةموو شتَيك بةياسا 
رَيكبخرَيك، ئةمة وةك مةيل شتَيكي جوانة، 
ذن  ياسايانةوة  ئةو  بةذَير  ئةوةتا  بةآلم 
نيية لةم وآلتةدا بةبآ  واذوي بةخَيوكار! 
بتوانَيت  سةفةرَيكي دةرةوةي وآلت بكات، 
دةركردنة  ياسا  هةموو  ئةم  دةَلَين،  يان 
لةسفرةوة  دةبَيت  ئةوةية،  هؤكارةكةي 
ئَيمة  ياني  لةسفريشةوة  دةستثَيبكةين، 
داخ  هةندَيك   نين،  هيض  خاوةني  هَيشتا 
ناكات  بةوة  ب��اوةإ  كةس  نةبَيت،  لةدأل 
ثَيويستي  جةنطَلستانةو  كوردستان  كة 

بةياساإَيذكردنة!..
دةمانطةيةنَيتة  ب��اس،  ثوختةي 
كوردستان  ثةرلةماني  ب��اوةإةي،  ئةو 
لةجةوهةردا كةَلكةَلةي رامكردني مرؤظي 
دةيةوَيت   دواجار  لةسةريايةتيء  كورد 
بؤ  ضةقَيك  لةناو  ك��ورد،  تاكَيكي  هةر 
جةمعي  دةستة  كاروباري  راثةإاندني 
بيركردنةوةو  مانايةي  بةو  بكاتةوة،  كؤ 
روانطةي كةمينةي دةسةآلتدار، بسةثَينَيتة 
سةر بيركردنةوةو روانطةبيني زؤرينةي 
ئةو  دروس��ت  ئةمةيش  ب��ازاإ،  خةَلكء 
دةرئةنجامةية، كة )19(ساَلة سياسييةكاني 

وآلتي ئَيمة خةوني ثَيوة دةبينن.

بـؤضــــوون

دةرفةتة 
لةكيسضووةكانى طؤإان

جةماوةريى  ب��زووت��ن��ةوةى 
ضةند  ساَلَيكء  لةماوةى  طؤإان، 
مانطى تةمةنى ئؤثؤزسيؤنبوونيدا، 
هةَلوَيستى  مةسةلةيةكدا  لة ضةند 
نواندووة، ئةطةرضى كةموكووإيى 
هةبوون،  هةَلوَيستةكاندا  لة 
طشتيىء  بةشَيوةيةكى  ب��ةآلم 
ل��ةض��او ك��ةم��ي��ى ئ��ةزم��وون��ى 
ئؤثؤزسيؤنبوونيدا لة كوردستان، 

هةرئةوةندة ضاوةإوان دةكرا.
هةَلبذاردنةكانى  ل���ةدواى 

كة  بإوايةدام  لةو  عَيراقةوة،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
طؤإان كةوتووةتة هةَلةيةكى ستراتيذييةوة لةمةسةلةى 
ئيدارةدانى فراكسيؤنةكةى لةبةغدا، ضونكة لةم ماوةيةى 
دواييدا، ضةند جووَلةيةكى كردووة كة دةبوو باشتر بيرى 

لَيبكردايةتةوة.
ئيئتيالفى  ثَيكهَينانى  لة  كرد  بةشداريى  ط��ؤإان، 
فراكسيؤنة كوردستانييةكةدا، بةآلم ثَيش ئةوةى دةست 
بةكاركردنء دانوستاندن بكات لةبةغدا، داواكارييةكانى 
سةبارةت بة ضؤنَيتيى بةشداريكردنى بة زارةكى طةياندة 
دةسةآلتدارةكانى كوردستان، دواى ماوةيةك لة كاركردن 
لة ئيئتيالفةكةداءثَيشى وابوو كة دةبَى طةرةنتييةك هةبَيت 
بؤ جَيبةجَيكردنى بةلَينةكانى يةكَيتىء ثارتى، ئيتر لةبةر 
ئيئتيالفي   وةفدي   كؤبوونةوةي )2010/8/4(ى  رؤشنايي  
هةرَيمي   سةرؤكي   لةطةأل  كوردستانييةكان  فراكسيؤنة 
)12( وةرةقةيةكى  رؤذي )2010/8/16(  لة  كوردستان، 

خاَليى  لة كؤبوونةوةيةكي  نوَينةراني  اليةنة سياسييةكان 
كوردستان  هةرَيمي   وةزيراني   ئةنجومةني   ديواني   لة 
بة سةرؤكي  حكومةتي  هةرَيمي  كوردستانء  ثَيشكةش 

جَيطرةكةي ء نوَينةراني  اليةنةكان  كرد.
ئةو  ناوةإؤكى  جَيبةجَيكردنى  من،  بؤضوونى  بة 
وةرةقةيةى طؤإان لةو ماوة كةمةدا )ماوةى رَيككةوتنى 
اليةنة عَيراقييةكان بؤ ثَيكهَينانى حكومةت( ئةستةم بوو، 
ماوةى  بة  ثَيويستى  خاَلةكانى  لة  زؤر  بةشَيكى  ضونكة 
لةوة زياتر هةية، ئةوة جطة لةوةى كة ئيرادةى سياسيشى 
ئيرادةيةيان  ثارتى، ئةو  لةئَيستادا يةكَيتىء  ثَيويستة كة 
نيية، بؤية باشتر وابوو، ضةند بإطةو خاَلَيكى تَيدا بواية كة 

جَيبةجَيكردنى لةو كاتةدا ئاسانء متمانة بةخش بَيت.
طؤإان، لةدواى ئةوةى كة زانى وةرةقةكةى جَيبةجآ 
كؤبوونةوةشى  يةك  حكومةت  تةنانةت  ناكرَيتء 
نةكردووة لةطةأل ئةو ليذنةيةى كة بإياربووة وةرةقةى 
ضاكسازيى لة هةرَيم كارا بكةن، بؤية ماوةيةكى زؤرى 
ئيئتيالفة  لة  كشانةوةى  هةإةشةى  بة  كوشت  كاتةكةى 
يةكالييكةرةوة  بإيارى  نةيتوانى  كوردستانييةكةء 
 )2010/10/29( لة  داء  بإيارةى  ئةو  كاتَيك  بةآلم  بدات، 
بؤية  نةبوو،  كشانةوةكة  قازانجى  لة  كات  كشايةوة، 
كارتةكة تاإادةيةك كارتَيكى درةنط وةختء الواز بوو، 
بووكةشووشة(  )رذَيمى  مامةَلةى  كة  ئةمريكا  ضونكة 
دةب��ووةوة  نزيك  بوو  خةريك  دةك��ات،  عَيراق  لةطةأل 
بارزانى،  مةسعود  بةناوى  كة  دةستثَيشخةرييةى  لةو 

سةرؤكى هةرَيمةوة ئةنجامى دا.
كةس نكؤَلى لةوة ناكات كة دةنطةكانى بزووتنةوةى 
دةنطانة  ئةو  راب��ردوودا،  هةَلبذاردنى  دوو  لة  طؤإان 
بوون كة ويستوويانة ئةو سيستمة بطؤإنء كاراكتةرة 
نوآ  كاراكتةرى  البدةنء  سيستمةكة  سةرةكييةكانى 
بَيتة ثَيشةوة، ئةو دةنطانة بوون كة بة كوردىء كورتى، 
ناإازى بوون لة دةسةآلتى ئةم دوو ثارتةى كة ئَيستاش 
دةسةآلتيان بةدةستةوةية، بؤية دةبَيت هةميشة هةردوو 
نةضَيتء  لةبير  ئةوةيان  هةولَير  بةغداء  فراكسيؤنةكةى 
بدةن،  لةدةست  متمانةية  ئةو  كة  نةكةن  ريسكَيك 
اليةنةء  دوو  بةو  دةسةآلت  ثَيدانةوةى  ئةطةر  ضونكة 
سةركردةكانيان بَيت، ئةوا خةَلك خؤى دةنطى بؤ دةدان.

دةب��وو  ئيئتيالفةكة،  لة  كشانةوة  ئ��ةوةى  دواى 
ب��ةردةوام  مةنهةجة  ئةو  لةسةر  ط��ؤإان  فراكسيؤنى 
بواية كة لَيرةوة كارى لةسةر كرا، مادام لة كؤبوونةوة 
دةبوو  ثَينةكرا،  بةشدارييان  هةولَير  فراوانةكةى 
لة  نةكردايةء  عَيراق  ثةرلةمانى  لةدانيشتنى  بةشداريى 
كؤنفرانسَيكى رؤذنامةوانيدا هةر ئةو شةوة هةَلوَيستى 

خؤيان رابطةيانداية.
دةب��وو  ك��رد،  دانيشتنةكةشيان  بةشداريى  كة 
سةرؤك  ثؤستى  مةإ  لة  طؤإانيان  بؤضوونةكانى 
سةرؤك  دةستوورييانةى  سةرثَيضيية  ئةو  كؤمارء 
دواتريش  بكردايةء  ئاشكرا  بؤ هةموو اليةك  كؤماريان 
هةر  كورديش  يةكإيزيى  بةرذةوةنديى  بؤ  ئةطةر 
هةَلوَيستء بإيارَيكيان وةربطرتاية، راشكاوانةء بَى هيض 

سَلةمينةوةيةك ئاشكرايان بكرداية. 
فراكسيؤنى طؤإان، دةيانتوانى ئةو هةلة بقؤزنةوةء 
لةطةأل  ئيمزابكةن،  داوكانيان  بة  سةبارةت  وةرقةيةك 
تاَلةبانىء بارزانى، ضونكة وةك خؤيان دةَلَين، دةيانتوانى 
بضنة دةرةوة لة هؤَلى ثةرلةمانى بةغداء نيسابى ياسايى 
ناتةواو بكةن، خؤ ئةطةر ثاساو بؤئةمة ئةوة بَيت كة ضؤن 
دةبوو  دةكرَيت،  حازر  وةرةقةيةك  بردة  دةستء  بةو 
فراكسيؤنةكة هةموو ئةطةرَيكيان لةبةرضاو بطرتايةء بؤ 
ئةو كاتانةش قسةيان ثَيبَيت، ضونكة وةك سياسييةكان 

دةَلَين، لة سياسةتدا هةموو ئةطةرَيك ضاوةإوانكراوة.

يةكتربأينى هةلَوَيستى طؤأانء دةسةآلت
دةبَيت طؤأان خؤى ضارةسةرى بكات

 ثةرلةماني كوردستانء
كةلَكةلَةي رامكردني مرؤظي كورد!

ئاراسى شَيخ ياسين

ئةرسةالن مةحمود

هيوا جةمال



سازداني:سبةي

ئةندازيارئةمينجاف،لةوبإوايةداية
كةئةطةركاربؤئاودانكردنةوةيةكي

زانستي،هاوستاندارديجيهانيي
نةكرَيت،ئةوابةدَلنياييةوةدةَلَيم،
لةداهاتووداداتةثينَيكيئابووريي

طةورةضاوةإوانيئةمهةرَيمة
دةكات،سةبارةتبةئاوةدانكردنةوةى
كوردستانيشدةَلَيت:زؤربةداخةوة،

ئةوةيهةتائَيستاءلةمةوبةرلة
كوردستانداكراوة)وشكةكةَلةكة،نةك

ئاوةدانكردنةوة(.

ئاوةدانكردنةوةء ثإؤسةي سبةي:
هةرَيم، ئابووريي ذَيرخاني بونيادناني

ضؤندةبينيت؟
راوَيذكارييء  بازنةكاني  بةداخةوة،   *
م��ةل��ةف��ة ط��رن��طء ه��ةس��ت��ي��ارةك��ان��ي 
هةرَيمدا،  لة حكومةتي  بةإَيوةبردني وآلت 
نزيكبوونةوةي  تةسككراونةتةوة،  ئةوةندة 
كارَيكي  بةئةزموون  بَياليةنء  كةساني 
لة  ئاوةدانكردنةوة  سَيكتةري  مةحاَلة، 
كوردستاندا بةرةو لةبيرضوونةوة دةضَيت، 
ئةطةر كار بؤ ئاودانكردنةوةيةكي زانستي، 
بة  ئةوا  نةكرَيت،  جيهانيي  هاوستانداردي 
داتةثينَيكي  داهاتوودا  لة  دةَلَيم،  دَلنياييةوة 
هةرَيمة  ئةم  ضاوةإواني  طةورة  ئابووريي 
دةكات، ضونكة ثشتبةستن تةنيا بة داهاتي 
طةورةية،  ستراتيذيي  هةَلةيةكي  نةوت، 
هيض وآلتَيكي خاوةن نةوتيش ئةو هةَلةيةي 

نةكردووة. 
سبةي:بةبؤضوونيئَيوة،رؤَليكةرتي
كة كاريطةرة ئةوةندة ئاوةدانكردنةوة،
بؤ تر، كةرتةكاني لة دوور تةنهاء بة
ئةوةيببَيتبةهؤيبونياتنانيبنةمايةكي

ئابوورييثتةولةكوردستاندا؟
ئاوةدانكردنةوة  لة  باس  كة  زؤرجار   *
بيناسازيمان  كةرتةكاني  يةكسةر  دةكةين، 
راستيدا  ل��ة  ب��ةآلم  ب��ي��ردةك��ةوَي��ت��ةوة، 
ئاوةدانكردنةوة زؤر لةوة فراوانترة، كاتَيك 
ثتةو،  ئابووريي  بنةمايةكي  دةَليين  كة 
مةبةستمان لةو سَيكتةرانةية كة ئةو بنةما 
ئابووريي  وةزعي  ثَيكدةهَينن،  ئابووريية 
ئَيستادا  لة  زؤر خراثة، ضونكة  كوردستان 
راب��ردووي  ئابووريي  بنةمايةكي  هيض 
بنةماكاني  ثةرةثَيداني  لةبةرئةوة  نيية، 
كشتوكاَلي، ئاودَيريي، ثشةسازيي، زانستيء 
ئةو  طواستنةوة،  طةياندنء  تةكنؤلؤجي، 
ثَيكدةهَينن،  ثتةوة  ئابووريية  بونياتة 
بةرنامةيةكي  رَيطاي  لة  تةنيا  ئةويش 
ثالنةكاني  هةرسآ  داناني  بؤ  زانستييةوة 
درَيذخايةن،  مامناوةندي،  كورتخايةن، 

خؤي  ثالنة  سآ  ئةو  جَيبةجَيكردني  بؤية 
ئاودانكردنةوةي  بةرنامةيةكي  لةخؤيدا 

بنةإةتيء سةرتاسةريية. 
ئاوةدانكردنةوة، نَيو سبةي:ثرؤذةكاني
وةكئاماذةتبؤكرد،لةكوردستانداضؤن

هةَلدةسةنطَينيت؟
ئَيستاء  تا  ئةوةي  بةداخةوة،  زؤر   *
)وشكة  كراوة  كوردستاندا  لة  مةوبةر  لة 
بةإاستي  ئاوةدانكردنةوة(،  نةك  كةَلةكة، 
شَيواندني  لة  جؤرَيكة  دةكرَيت  كة  ئةوةي 
شَيوازي  بةم  تؤ  ضونكة  وآلت،  ذَيرخاني 
ك��اولء  وآلتَيكي  ذَيرخاني  كاركردنة 

ئةو  دةزانن  دادةإوخَينيت ،  تر  ئةوةندةي 
جيهانيي  يةكةمى  جةنطي  دواي  ثرؤذانةي 
كة لة ئةَلمانيادا جَيبةجَيكراون، ض رَيطاوبان، 
هةمان  لةسةر  ئةمإؤش  تا  ئاودَيريي،  ض 
خةَلكي  بة  خزمةت  سةردةمة  ئةو  ئاستي 
ئةو وآلتة ثَيشكةش دةكةن، ئَيمة دةثرسين: 
بةبآ  كوردستان،  لةوانةي  ثإؤذةيةك  ض 
ضوونةتة  خؤيدا،  كاتي  لة  كةموكورتي 
بواري خزمةتكردن؟، ئةطةر لة كاتي خؤيدا 
ضةند  دواي  هةر  ئ��ةوا  بووبَيت،  ت��ةواو 

مانطَيك يا ساَلَيك، تَيكضووة. 
كوالَيتيي نزميي ه��ؤك��اري سبةي:

ثإؤذةكانيوآلتيئَيمةضيية؟
وآلتاني  لة  كة  كؤمثانيايانةي  ئةو   *
ئَيرانيء  طشتيي  بة  هاتوون،  دراوسَيوة 
وآلت��ة  ل��ة  هةندَيكيشيان  توركيينء 
عةرةبييةكانةوة هاتوون، باشة حكومةتَيك 
ملياريية  زبةالحة  بودجة  ئةو  خاوةني  كة 
بَيت )جطة لة ثارةي طومرط( بؤ شةريكاتي 
طومانةكة  لَيرةدا  ناهَينَيت؟  ئةوروثيي 
لةوةداية كة يان ئةو كؤمثانيا ئةوروثييانة 
رازي  ئَيمة  بةرثرسةكاني  مةرجةكاني  بة 
وةرطرتني  بَينةوبةرةي  كاتيء  لة  نابن 
كؤمثانيايانةي  ئ��ةو  ي��ان  ث��إؤذةك��ان��دا، 
لة  ئيمكانييةتن  ب��َي  ئ��ةوةن��دة  دراوس��آ 
وآلتةكةي خؤيان كاريان دةست ناكةوَيت، 
جؤرة  ب��ةو  ك��ار  ديكةش  وآلتَيكي  هيض 
سَييةميش  ئةطةري  نادات،  كؤمثانيايانة 
ئةو  دةسإؤيشتوو  اليةنَيكي  كة  ئةوةية 
بانطهَيشت  تايبةت  بة  كؤمثانيايانة  جؤرة 
ئةو  ئةطةر  جا  دةدةن��آ،  كاريان  دةكاتء 
كؤمثانيايانة خؤيان لة خؤياندا ئيمكانياتيان 
كوردستانيش  ناو  ثشتئةستووري  نةبَيت، 
لة  دةبَيت!،  باش  ضون  كوالَيتي  ئيتر  بن، 
لة كؤمثانياي دةستي  باس  اليةكيتريشةوة 
كؤمثانياو  ئةو  ديارة  دةكرَيت،  سآ  دوءء 
دةبن  خؤيان  دةسإؤيشتووانة  اليةنة 
لة  زؤر  بةشَيكي  كةواتة  يةك،  بةدةستي 
دةكةوَيت،  بةرئةوان  ثإؤذةكة  بودجةي 
بكرَيت،  جَيبةجآ  بةضي  ث��إؤذة  ئيتر 
ء  دوو  دةستي  كؤمثانياكاني  ئةوة  لةبةر 
بة  خؤيان  قازانجي  بؤ  مةجبوورن  سآ 
با  بكةن،  جَيبةجآ  كارةكانيان  ثينةوثةإؤ 
تةماشاي نموونةي ئةو ثإؤذانة بكةين كة 
ئةو كؤمثانيايانةوة جَيبةجَيكراون،  لةاليةن 
ثردي خةسرةو خاأل، تونَيلةكةي  ئةزمإ  لة 
وآلتَيكي  نموونةي  هةريةكة  كة  سلَيماني  

دراوسَين. 
زؤر  شتَيكي  وي��ذدان  لةدةستداني 
لة  ئةمإؤ  مةخابن  رؤحة،  ويذدان  خراثة، 
فرسةتي  لة  هةن  خةَلكانَيك  كوردستاندا 
بؤ  تازة  ثارةي  ئةوةي  بؤ  دةطةإَين،  ئةوة 
خؤي  ئةمة  تةرخانبكرَيتةوة!،  ثإؤذةكان 
طةندةَلييء  لوتكةي  نموونةي  خؤيدا  لة 
بؤئةم  نموونةش  ئينتيهازييةتة،  ئةوثةإي 

برادةراني  خؤي  كاتي  زؤرة،  ثرؤذانة 
لةو  هةندَيك  بؤ  ئاماذةيان  ثةرلةمان 
ب��وون، كةضي  ت��ةواو  كة  ك��رد  ث��إؤذان��ة 
بودجةيان  داهاتوودا  ساآلني  لة  بةردةوام 

بؤ تةرخانكراوةتةوة. 
سبةي:ضيبكرَيتباشة،يانضؤنرَيطا
مةرجةكاني دةطيرَيت، كارانة جؤرة لةو
وةزارةتي ضيين، بةَلَيندةرايةتيي كاري
كاري جَيبةجَيكردني شَيوازي ثالندانان

رَيكنةخستووة؟ بةَلَيندةرايةتيي
ئةنجومةنَيك  عَيراق،  لة  جاران  بةَلَي،   *
ثالندانان،  ئةنجومةني  بةناوي  هةبوو 
كاري  لة  بو  بةرثرس  ئةنجومةنة  ئةم 
ع��َي��راق��دا،  لةطشت  ب��ةَل��َي��ن��دةراي��ةت��ي��ي 
)مةرجةكاني  ناوي  لةذَير  موجةلةدَيك 
بؤ  هةبوو  بةَلَينداريةتي(  كاري  طشتيي 
وةزارةتةكان  بةَلَيندةرايةتيي،  مةرجةكاني 
مافء  ب��وون،  رَينماييانة  ئةو  ملكةضي 
كرابوو،  دياريى  تَييدا  بةَلَيندةر  ئةركةكاني 
هةر  جَيبةجَيكردني  بؤ  ئَيستا  خؤ  بةآلم 
كارَيك، دةبَيت هيض نةبَيت، وةزارةتي ذينطة 
رَيطانةدات هيض ثإؤذةيةكي زةرةرمةند بة 
بةهةند  مةرجةكاني  جَيبةجَيبكرَيت،  ذينطة 
ئةو  ضؤنَيتي  دةبَيت  خؤ  وةربطيرَيت، 
ثإؤذانة لةسةر ئاستي ثَيويستييةكان بَيت، 
دابمةزرَيت،  شياودا  لةشوَيني  دةبَيت  خؤ 
تواناي  رةض��اوي  تَيبينيء  دةبَيت  خؤ 
دادط��اي  جَيطاي  بكرَيت،  كؤمثانياكان 
شوَينة  بةو  هةية  كةس  ت��ازة،  سلَيماني 
فةرمانطةي  ثيرؤزتريين  بؤ  رازيبَيت، 
حكوميي، لةناوضةي ثيشةسازييدا، لة نزيك 
ثاآلوتطةدا، لة نزيك بةنزينخانةدا، لة نزيك 
لة  بؤ  ئةي  ئؤتؤمبَيلدا،  شةقامي  ئاَلؤزترين 
جَيطاي فيرقةي كؤن، بةرامبةر شارةوانيي 

ئَيستا نةكرا!
حكومةت، ئامارةكاني راثؤرتء سبةي:
وةبةرهَينانء لة دؤالر مليارةها بؤ ئاماذة
ئةي دةك��ةن، ثرؤذةكان جَيبةجَيكردني
بوذاندنةوةي ضوارضَيوةي ناضَيتة ئةمة

ذَيرخانيئابوورييءئاوةدانكردنةوةوة؟
يةكَيتيي   راثؤرتَيك،  طوَيرةي  بة   *
 )2000( نزيكةي   كوردستان  بةَلَيندةراني  
ئةندامي  هةية، كة )400( لة دهؤكء )735( 
لة هةولَيرن، هةروةها  لة سلَيمانيء )863( 
)634( ديكة  راثؤرتَيكي  ب��ةط��وَي��رةي  

كؤمثانياي بياني لة كوردستان كاردةكةن، 
قةبانة  ئامارة  ئةو هةموو  تةماشاي  كاتَيك 
ئَيستا  كوردستانة  ئةم  دةبواية  دةكةيت، 
دونيا،  رازاوةكاني  باخضة  لة  بواية  يةكَيك 
باشة دةبا حكومةت لةو راثؤرتانةدا ئاماذة 
ئةنجومةني  ثإؤطرامةكاني  ث��النء  بؤ 
ثالندانانيش بكات كة تا ئَيستا لة كوردستان 
قةوارةي خةرجكردني  بة  نيية، خؤ  بووني 
طوندي  يةك  ئَيستا  دةب��وو  ثارةبواية، 
نةبواية،  كوردستاندا  لة  ئاوةداننةكراوة 
ئابووريي  طةندةَليي  لة  باس  كة  كاتَيك 
ئةو  ضارةنووسي  بؤ  ئاماذةية  دةكرَيت، 
باسيان  جةنابت  كة  دؤالران��ةي  مليارةها 

دةكةيت. 
كوردستان،  سةرةكيي  كَيشةي  ئةمإؤ   
قةيرانة سياسيية ناوخؤيةكةيةتي، لة هةموو 
قةيرانة  زؤربةي  سةرةكيي  هؤي  دونيادا 
ئَيستا  ئابوورييةكانن،  كَيشة  سياسييةكان، 
بة  زؤر  كوردستان  ئابوورييةكاني  كَيشة 
زةقي باَليانكَيشاوة بةسةر بارودؤخةكةداء 
بوونة بةهؤي ئاَلؤزيي بارودؤخي سياسيي 
لة هةرَيمدا، وةك مةسةلةي نةوت، بودجة، 
بنةمايةكي  بووني  بؤية  هتد،  طةندةَليي... 
ئاوةدانكردنةوة،  بةبآ  ثتةو،  ئابووريي 

موستةحيلة.  شتَيكي 
لة زؤر رةخنةى كاتَيكدا لة سبةي:
خؤي، وةختي كة دةطريت ث��إؤذةك��ان
دووس��اي��دي ث���إؤذةي سةرثةرشتياري
وةآلمت ئَيستا بوويت، سلَيماني كةركوك-
رووبةإووي كة رةخنانةي ئةو بؤ ضيية

ئةورَيطايةدةبنةوة؟
* بؤ ئةوةي هةندَيك راستيي بؤ خةَلكي 
روون  سلَيماني  كةركوكء  ناوضةكاني 
بةشداريي  بةبآ  ثإؤذةية  ئةو  بكةينةوة، 
كاتي  لة  جَيبةجَيكرا،  بةَلَيندةرَيك  هيض 
ئةوكاتة  بوو،  كةنداودا  جةنطي  هةردوو 
بةكةَلكي مةجهود  كة  ئامَيرَيكي كؤن  ضةند 

ثإؤذةيةدا  لةو  كاريان  نةدةهاتن،  حةربي 
دةكرد، سةبارت بة ثرسيارةكةي جةنابت، 
من ئَيستاو هةتا )30(ساَلي ديكةش ئامادةي 
لةو  كةموكوإييةكم  هةر  بةرثرسيارَيتي 
كةسيش  المواية  رووب��دات،  ثإؤذةيةدا 
كةركوك  بةشةي  لةو  رةخنةي  ئَيستا  تا 
ئةو  دةزان��ي  نيية.  ضةمضةماأل-تةكيية 
دووسايدة لة كاتي كؤإةوةكةدا ضةند فرياي 
ثيشمةرطة  هَيزةكاني  ناوضةكةء  خةَلكي 
كة  ئةوةية  طرنطتر  هةموو  لةوانة  كةوت، 
راثةإيندا  سةرةتاي  لةطةأل  رَيطاية  ئةو 
دةزاني  بوو،  تةواو  )١٩٩١(دا  بةهاري  لة 
ئاطرطرتني  بة  بوواية،  سايد  يةك  ئةطةر 
دةبووة  دادةخراو  رَيطاكة  ئؤتؤمبَيل  يةك 

هؤي كارةسات. 
ثرؤسةي ب��ة طرنطي زؤر س��ب��ةي:
رةخنة هةميشة دةدةيت، ئاوةدانكردنةوة
هةرَيم حكومةتي ضاالكييةكاني كارء لة
لة بةسةرنةكةوتوو ثإؤذةكان دةطريتء
هةندَيك باسي دةتوانيت دةدةيت، قةَلةم

لةوكةموكووإييانةمانبؤبكةيت؟
ئةو  ئةندازيارَيكي  وةك  لةوةي  جطة   *
بوارة، رةخنة لةو ثإؤذانة دةطرم، هةميشة 
ئةو  دةإوانمة  ئاسايي  هاوآلتييةكي  وةك 
ئةو  كَيشةي  كة  واية  ثَيتان  ئَيوة  ثإؤذانة، 
ثإؤذانة تةنيا لة بواري كوالَيتيداية؟، نةخَير 
هاوآلتيياني  لة  ثرسيار  بضن  ئَيوة  نيية!  وا 
ئاسايي بكةن، بَلَين، رةخنةتان ضيية لة فآلن 
بؤ  كةموكورتييةكانت  يةكسةر  ث��إؤذة؟، 
دةذمَيرن، بةبآ ئةوةي هيض ئةزموونَيكيان 
ض  هةآلنة  ئةو  جا  هةبَيت،  ب��وارةدا  لةو 
جَيبةجَيكردندا  شوَيني  هةَلبذاردني  لة 
لة  ض  كؤمثانياكاندا،  بَيتوانايي  لة  ض  بَيت، 
تيادا  كة  كةرةستانةدابَيت  ئةو  خراثيي 
جَيبةجَيكردني  بواري  لة  ض  بةكارهاتوون، 
ثةيوةنديي  هةموو  هةآلنة  ئةو  )كوالَيتيدا(، 
بة ئيدارةي وآلتةوة هةية، كة تؤ ثالنت بؤ 
كرد،  كارت  بةرنامة  بةبآ  نةبوء،  كارَيك 
ضؤن سةركةوتن بةدةست دةهَينيت؟ ضؤن 
زةمانةتي ضؤنايةتيء ضةندايةتي دةكةيت؟
لةو بؤهةندَيك ئاماذة سبةي:دةكرَيت

ثرؤذانةبكةيت؟
بازيان،  نةوتي  ثااَلوتطةي  ثرؤذةي   *
هةموو دةزانين كة ناوضةي بازيان هةر بة 
ناوضةيةكي كشتوكاَلي ناسراوة، لة اليةكي 
تريشةوة بازيان سةرضاوةي ئاوي ضةمي 
باسةإةية، دةبوو ضياكاني ئةمبةرةوبةري، 
طةشتوطوزارييء  شوَينَيكي  بة  بكراناية 
لة جياتي كارطةي  ئَيستا  تةلةفريك، كةضي 
ثاآلوتطةي  هةنجير،  تةماتةو  بةقوتوكردني 
بةواتاي  ثاآلوتطة  دامةزراند،  تيدا  نةوتمان 
تر  ثيسييةكاني  قيرء  قوإء  جياكردنةوةي 

لة نةوتةكة. 

سبةي:باسلةوةدةكرَيتكةدةرهَيناني
نةوتءثاآلوتني،مةترسييذينطةيينيية،
خَلتةء ئةو دةَلين، حكوميي بةرثرساني
بؤئةوةي دةرةوة، دةنَيردرَيتة ثيسيية

ذينطةيناوضةكةبثارَيزين؟
ال  زؤرم  بوو،  لَيدوانة  لةو  طوَيم  كة   *
سةير بوو، باشة هيض وآلتَيكي ئةم دونياية 
وآلتةكةتي  ثيسي  خَلتةء  دةك��ات  قبوأل 
بكةيت،  هةناردة  بؤ  فةرميي  بةشَيوةيةكي 
هةموو  ئ��ةو  تؤ  ويذدانَيك  ض  بة  باشة 
عَيراقةوة  ناوةإاستي  لة  ثيسيية  قوإء 
ئاوةكاني  دةيكةيتة سةرضاوةي  دةهَينَيتء 

دةبَيت  رَيطريش  كة  لةوةي  جطة  خؤتةوة، 
لة  ئَيستا  زةوييانة،  ئةو  بةكارهَيناني  لة 
جؤرَيك  هيض  بة  ئةمإؤدا،  دونياي  وآلتاني 
نادرَيتء  زةوي  ضةوركردني  بة  ب��وار 
ئةوة خةتي سوورة، بؤية خاوةن ثإؤذةء 
كراون  ملكةضك  ياسا  بةثَيي  كارطةكان 
ضةنديش  جؤرانة  لةو  كارَيك  هةر  بؤ  كة 
)نايلؤن(  موشةما  دةبَيت  طةورةبَيت، 
راخرَيت لةو ثانتاييةدا كة ثإؤذةكةي تيادا 
كة  ثيساييانة  ئةو  ئَيستا  جَيبةجَيدةكرَيت، 
دةإذَينة ناو ئاوي باسةإةوة، دادةبةزنة بن 
رةطي دارةكانةوة، ناو سنطي ماسييةكانةوة، 
نَيوان تةآلشي بةردةكانةوة، دادةبةزنة ناو 

كرؤكي خاكةكةوة. 
ثإؤذة ئةو دةبَيت خؤ بةآلم سبةي:
ضونكة دابمةزرَيت، شوَينَيكدا لة طرنطة
زؤر ك��وردس��ت��ان ب��ؤ ب��ةره��ةم��ةك��ان��ي

ثَيويستن؟
ئةوةندة  ثاآلوطةية  ئةو  دةزانيت   *
فرؤشتني  قاضاخ  بة  لةكاتي  بضووكة 
هةر  لَيدةكرد،  باسيان  وةك  نةوتةكةدا 
ئةو  با  ناَلَيت  كةس  خؤ  واية،  نةبَيت  وةك 
ناوضةي  لة  بؤ  ئةي  نةكرَين،  ثإؤذانة 
لَيرةدا  نةنا!،  دايان  تةكية  لة  يان  شوان 
دةمةوَيت شتَيكي طرنط باس بكةم، ئةويش 
ثااَلوتطة  ئةو  كة  دةزان��ن  ئَيوة  ئةوةية، 
هةوارة  شوَينى  لة  دوورة  كيلؤمةتر  يةك 
من  )ضةرمؤ(وة،  بةناوبانطةكةي  مَيذوويية 
لة مةتحةفي لؤظةر لة ثاريس، ئةو دانةوَيَلة 
بة بةردبووانةم بيني كة لةو شوَين هةوارة 
كارةباي  وَيستطةي  باشة  دؤزراونةتةوة، 
نةطونجاو  شوَينَيكي  ل��ة  ضةمضةماأل 
بودجةكةي  ثرؤذةيةك  جَيبةجَيكراوة، 
)700(ملَيون دؤالر بَيت، دةبَيت شوَينةكةي 
ث��إؤذة  ئ��ةو  ب��َي��ت،  ستراتيذيي  زؤر 
ناودةبرَيت،  عيمالق  بة  كةهرؤغازييةء 
سَيكوضكةي  لةنَيوان  ثإؤذةية  ئةو  دةبوو 
بواية،  دةربةنديخان  كةالر/  ضةمضةمال/ 
سةنتةري ئةو سَيكوضكةيةش قادركةرةمة 
تَيضووى  باشة  غازةكةية،  سةرضاوةي  كة 
ضةمضةماأل  بؤ  غازة  ئةو  طواستنةوةي 
)حيماية(ء  ثاراستن  تَيضووى  ضةندة؟ 
طواستنةوةية،  بؤري  ئةو  ئيدامةي  سيانةء 
ئَيستا  زةوييانةي  ئةو  ضةندة؟،  ساآلنة 
زةويية  ئةو  ئةي  ثَيشةسازيي،  كراونةتة 
ب��ؤري  ب��ةه��ؤي  ك��ة  كشتوكاَلييانةي 
زةرةرمةندن،  غازةكةءة  طواستنةوةي 
ب��اش��ة خ��ؤ ئ��ةط��ةر ئ��ةو ث��إؤذةي��ة لة 
نيوئةوةندةي  بكراية،  جَيبةجآ  قادركةرةم 
كارةباي  ثارةية  بةو  ياخود  تَينةدةضوو، 
سةنطاوت  ضةمضةماألء  طةرميانء  طشت 
دابين دةكرد، لةوانةية كةسانَيك بةبيانووي 
لة  ث��إؤذةي��ة  ئ��ةو  بَلَين،  سياسييةوة 
ئةمريكييةكان  ضونكة  نةدةكرا،  قادركةرةم 
بةَلطة  نيية،  راست  ئةوة  بةآلم  رَيطربوون، 
بؤ ئةو بيانووة ضيية؟ نةخَير، ئةو ثرؤذةية 
دةكرا  طرَيدةدا،  ثَيكةوة  ناوضةكاني  هةموو 
ببإنء  ئةمريكييةكانيش  بيانووةي  ئةو 
كة  بكراية  جَيبةجآ  طونددا  نزيكترين  لة 
لة  بواية  هةرَيم  فةرمي  سنووري  لةسةر 
نزيك قادركةرةم وةك قةيتول، يان طةإاو. 
وَي����ذدان...  ئ��اس��وودةي��ي  ب��ؤ  تةنيا 
دامودةزطاكاني  هةموو  لة  لةدونياداء 
فةرمانطةي  لة  فةرمانطةيةك  ض  حكومةتدا، 
داد ثيرؤزترة؟ تةماشاي شوَيني ئةو بيناية 
نزيك  لة  ثيشةسازيدا،  ناوضةي  لة  بكةن، 
عةمباري  بةنزينخانةء  ثاأل  لة  ثاآلوتطةدا 
بةنزينء نةوتدا، لةناو جةنجاَليي هاتوضؤي 
سةيارة،  هؤإيني  دةنطي  ئؤتؤمبَيلدا، 
ثارَيزطا  تازةي  بيناي  جَيطاي  تةماشاي 

بكةن، بةهةمان شَيوةي سةرةوة. 
بؤ  بيناية  دوو  ئ��ةو  ن��ةدةك��را  باشة 
بةرامبةر  لة  سلَيماني  خةَلكي  خزمةتي 
مةساحةيةي  ئةو  بووناية،  ئاشتي  ئوتَيل 
ئامادةيى  ث��اآلسء  سلَيماني   لةنَيوان 
ضونكة  بكراية،  تةرخان  بؤ  ثيشةسازيى 
كارطةي جطةرةكة لةكاركةوتووة، دةتوانرا 
بكراناية  ئيستمالك  خانووانة  لةو  هةندَيك 

بؤ ئةو مةبةستة. 

درَيذةىئةمضاوثَيكةوتنة
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ئةندازيارئةمينجاف



زانكؤى  مـــامـــؤســتــايــةكـــــى 
لة  بإوايةداية:  لةو  كؤريا،  )سةلجوم(ى 
هةرَيمى كوردستاندا، ئازاديى رؤذنامةطةريى 
لةثَيشة لةضاو ناوضةكانى ترى عَيراق، بةآلم 
مامؤستايةكى زانكؤى سلَيمانى، دةَلَيت: بةَلَي، 
ئازاديى رؤذنامةطةريى هةية، بةآلم ئةوانةى 

بة ئازاديى دةنووسن، كةمن. 
وةك  ئــازاد  رؤذنــامــةطــةريــى  ئَيستا 
جيهانيى   )Phenomenon( دياردةيةكى 
قبوأل كراوةء لة هةموو وآلتَيكدا هةية، بةآلم 
بةَلكو  نيية،  نةبوونى  يان  بوون،  لة  ثرسيار 
ثرسيار ئةوةية، كة ضةند زياتر بووني هةية؟ 
لة  ثرؤفيسؤر  ئةكيسليمن،  نةزير  د. 
زانكؤى  لة  نَيودةوَلةتييةكان  ثةيوةنديية 
ئــازاديــى  ــت:  ــَي دةَل ــا،  كــؤري لــة  سةلجوم 
واية  ــك  ــارَي رووب وةك  رؤذنامةطةريى، 
ئةو  دةإذَينة  تر  ئازادييةكانى  هةموو  كة 
رؤذنامةطةريى  ــى  ــازادي ئ ــــارةوة،  رووب
رادةربــإيــنــةوة  ــازاديــى  ئ بة  ثةيوةنديى 
جيهاندا  لة  رادةربإينيش  ئازاديى  هةية، 
باوةإثَيكراوةء ثَيويستة هةبَيت، لةبةرئةوةية 
كة ئازاديى رؤذنامةطةريى طرنطيى زؤرى بؤ 
سيستمى ديموكراسى هةية لة هةر وآلتَيكدا.

بةثَيى مادةى )19(لة جاإنامةى جيهانيى 
مافى  كــةس  هــةمــوو  مـــرؤظ،  مافةكانى 
زانياريدا  دواى  بة  هةية  طةإانى  دةربإينء 

بةبآ هيض ثَيشينةيةك.
لَيرةوة دةتوانين بَلَيين، ثةيوةنديى نَيوان 
رادةربإين،  ئازاديى  ئازادء  رؤذنامةطةريى 
نكؤَليى لَينكارَيتء لة ديكؤمَينتة مَيذووييةكاندا 

ئةوةيان سةلماندووة.
مامؤستاى  ئــةبــوبــةكــر،  هــةظــاأل  د. 
راطةياندن لة زانكؤى سلَيمانى، دةَلَيت: مافى 
لة سيستمى  رؤذنامةطةريى  ئازاديى  زانينء 
واتة  رَيكدةخرَين،  ياسا  بة  ديموكراسيدا، 

ــتــةوةء  دةدؤزرَي بؤ  ياساييان  ثشتيوانيى 
دةبَيت بة سيستم.

لة  بةلجيؤم  لة  مؤدَيرن  رؤذنامةطةريى 
بة  سويد  بةآلم  دةستيثَيكر،   )1605( ساَلى 
ئازاديى  باسى  كة  دادةنرَيت  وآلت  يةكةم 

رؤذنامةطةريى كردووة لة دةستووردا. 
سآ  ئةكيسليمن،  نةزير  د.  بــإواى  بة 
رؤذنامةطةريى  بةردةم  دَيتة  رَيطريى  جؤر 
ئابووريي،  )ياسايى،  ئـــةوانــيـــش  ئازاد، 
سياسيى(ن، ياساكان ئةو رَيطرييانة دةطرنةوة 
ئةو  لةطةأل  دانــراون  رؤذنامةطةريى  بؤ  كة 
سياسيى  فشارى  تيرؤرن،  دذى  ياسايانةى 
تاضةند  كة  هةية،  حكومةتةوة  بة  ثةيوةنديى 
ئازادء  رؤذنامةطةريى  سةر  دةخاتة  فشار 
ئابورييش، ثةيوةنديي بة خاوةنى دةزطاكانى 

رؤذنامةطةرييةوة هةية.
ديموكراسى  بؤ  )500(ثَيناسة  لة  زياتر 
ثَيويستة  مؤدَيرن  ديموكراسى  بةآلم  هةية، 
ثَيى  ئةمةش  كة  هةبَيت،  خاسيةتَيكى  ضةند 
دةوترَيت شيكاريى )ثانَيل( طشتيى، ئةو ثانَيلة 
لةمانةثَيكدَيت )بةشداريكردن، بةرثرسيارَيتى، 

ثةيوةنديى، لةطةأل مافةكانى مرؤظ(.
 باوةإواية كة ثةيوةندييةكى زؤر هةية لة 
نَيوان ديموكراسىء ئازاديى رؤذنامةطةرييدا، 
بؤ بةشداريى  ثَيويستة  ئازاد  رؤذنامةطةريى 
لة سيستمى ديموكراسى، بؤ ئةوةى كؤمةَلطة 
دةكةنء  ضى  لَيثرسراوان  كة  ئاطاداربَيت 
ــةوةى  ئ بؤ  بــنء  كارةكانيان  ــادارى  ــاط ئ

ثَيويستة  حوكمإانيدا،  لة  بكةن  بةشداريى 
زانيارييان بدرَيتآ. 

د. نةزير ئةكيسليمن كة ضاالكة لة بوارى 
دةَلَيت:   ديموكراسيدا،  مــرؤظء  مافةكانى 
ئينتةرنَيتيشةوة،   بة  ئازاد  رؤذنامةطةريى 
ئؤكسجينن بؤ ديموكراسىء بةثَيضةوانةشةوة 
رؤذنامةطةريى  بؤ  ذينطةيةك  ديموكراسى 
بوونى  لةبةرئةوة  دةكــات،  تةرخان  ئــازاد 
دةوَلةتَيكى  لــة  طرنطة  زؤر  زانــيــاريــى 

ديموكراسىء بؤ طؤإينى رذَيمةكانيش.
بارةيةوة  لةم  جياوازيش  بؤضوونَيكى 
هةية، ئةويش د. هةظاأل ئةبوبةكر، طوزارشتى 
رؤذنامةطةريى،  ئازاديى  دةَلَيت:  لَيدةكاتء 
بةَلكو  نيية،  ديموكراسى  ئؤكسجينى 
ئؤكسجين دةبةخشَيت بة ديموكراسى، ئةطةر 
دواتر  هةَلدةمذرَيتء  ثاكى  بة  ئةوا  وابَيت، 
وةك دووانة ئؤكسيدى كاربؤن دةدرَيتة، ئةو 
كوردستاندا  لة  كة  دةبَيت  دروست  حاَلةتة 

هةيةء ميدياى سَيبةرى دروستكردووة.
ئؤكسجينة  ــةم  ئ ــت:  ــَي دةَل ــا  ــةروةه ه
نوخبة  كة  هةية  سةوزايى  بة  ثـَيـويستى 
)ئيليت(ة، جا رؤشنبيريى، سياسيى، ناوةندى 
ناحكومييةكان،  رَيكخراوة  ئةكاديمى،  زانكؤء 
ئةمان  بــَيــت،  تــر  نوخبةيةكى  ــةر  ه ــان  ي
بة  ــدةن  دةي بةرهةمدةهَيننء  ئؤكسجين 
رؤذنامةطةريى ئازادء ئةويش لةو رَيطةيةوة 
سيستم  دةثارَيزَيت،  خراثبوون  لة  سيستم 
طازى  بــةردةوام  كة  واية  مةكينةيةك  وةك 

ثَيويستى  دةكــاتء  دروســت  ذةهراويى 
ــةردةوام  ب بؤئةوةى  هةية  ئؤكسجين  بة 
هةناسةى تازةى بدةيتآء ئةطةر نةتداية، ئةوا 
ئيختيناقى  تووشى  دةبَيتء  سوار  هةناسةى 

سياسيى دةبَيت.

ئ��ازادي��ي رؤذن��ام��ةط��ةري��ى، 
ديموكراسي

لة  »سؤشياليزم  دةَلَيت:  كاسترؤ،  فيدأل 
شكستى  ناوةإاست  خؤرهةآلتى  ئةوروثاء 
زياترى  زانياريى  خةَلك  لةبةرئةوةى  هَينا، 
لة حكومةت لةالبوو«، بؤية د. نةزير, دةَلَيت:  
ديموكراسييةت  لة  شَيوةية  بةم  كاسترؤ 
زانيارييةكان  نةيدةهَيشت  طةيشتووةء 

بالوببنةوة، بؤية ئةو هةموو ساَلة مايةوة. 
هةموو  دايكى  رؤذنامةطةريى  ئازاديى 
فؤرتى  رؤزؤَلــت  لةبةرئةوة  ئازادييةكانة، 
هةية   وتةيةكى  ئةمريكا،  ثَيشووى  سةرؤكى 
ويذدانء  »ئازاديى  دةَلَيت:  لةوبارةيةوةء 
ثةروةردةء دةربإينء دامةزراندن، ئازاديية 
دةبنةوة  سفر  ئةمانة  بةآلم  سةرةكييةكانن، 
رَيطريى  رؤذنامةطةريى  ئازاديى  ئةطةر 

بخرَيتةبةر«. 
دةكــات  ثةيوةنديى  كؤكى  ــةر  ــت وؤَل
رؤذنامةطةريى  ديموكراسىء  لةنَيوان 
خؤى  وةك  ديموكراسى  دةوَلةتى  ئــازاددا، 
لة  بةشداريى  لة  خةَلك  ئةطةر  نامَينَيتةوة 
حوكمإانيدا وةستان، بؤئةوةى بةشَيوةيةكى 
كة  بزانن  دةبَيت  بكةن،  بةشداريى  باش 
كردووةء  دةكاتء ضى  حكومةتةكةيان ضى 
نةك  رؤذنامةطةريى  ئازاديى  ضيية،  ثالنى 
هةر تةنيا طرنطة بؤ ديموكراسى، بةَلكو خؤى 

ديموكراسيية.
د. نةزير، دةَلَيت: زانياريى وةك ئاو واية، 
بؤ  دةدؤزَيتةوة  رَيطةيةك  كاتَيك  هةموو 
ئةوةى دةربضَيت، هاوإَيكانى رؤذنامةطةريى 
لةبةرئةوة  جيهاندا،  لة  كةمن  زؤر  ئــازاد 
دوذمنى  بةهَيزترين  ئازاد  رؤذنامةطةريى 
بةهَيز  ئازادء  كؤمةَلطةيةكى  ديكتاتؤريية، 
لَيك  بةهَيز  ئازادء  رؤذنامةطةريى  لةطةأل 

جيانةكراونةتةوة.
كةسَيك  هةر  دةَلَيت:  فرانكلين،  بنجامين 
دةيةوَيت ئازاديى طةلَيك نةهَيَلَيت، دةبَيت لة 

ثَيشدا ئازاديى رؤذنامةطةريى نةهَيَلَيت.
لةخةَلك  واز  دةَلَيت:  لينكؤَلن،  ئةبراهام 
بهَينن، با زانيارييةكان بزاننء وآلت ئاسايشى 

تيادا بةرقةرار دةبَيت.
ــة،  واي بــإواى  ئةبوبةكر،  هةظال  د. 

تى،  ية ا ز سيستمى ئا
سى  ا كر يمو دروست دةكاتء ئةويش د

ئازاديى دروست دةكات، ئازاديى جؤرَيك لة 
كة  دواسيستميش  هةَلدةبذَيرَيت،  سيستم 
ديموكراسيية،  تاقيدةكةينةوة،  ئَيمة  ئَيستا 

بةآلم مةرج نيية ئةويش دواسيستم بَيت.
ئةوة  بؤ  سيستم  ــت:  ــَي دةَل هــةروةهــا 
ئَيمة  بؤ  ئازادييةكان  كة  نةبووة  دروست 
دياريى بكاتء دواتر ثَيمان ببةخشَيت، ئةوة 
دةكاتء  ئازاديى  لة  بةرطريى  كة  سيستمة 
خؤمانة  ئازايةتى  ئةوة  ضونكة  دةيثارَيزَيت، 
كة سيستمى ديموكراسيمان دروستكردووة.

ئازاديى لة هةرَيم
قؤناغى  لة  كوردستان  هةرَيمى  ئَيستا 
بةرةو  ديكتاتؤرييةوة  لة  ثةإينةوةداية 
ئازاد  رؤذنامةطةريى  لَيرةوة  ديموكراسى، 
مةوداكانى  دةتوانَيت  دةكاتء  ئةمة  ثَيوانةى 

طةيشتن بة ديموكراسى كةمبكاتةوة. 
بانطةشةى  دنيا  وآلتةكانى  هةموو 
بوونى ئازاديى رؤذنامةطةريى دةكةن، بةآلم 
جةمال  وةك  هةية،  ئــازاد  رؤذنامةى  ئايا 
ئازاديى  بةيروت  لة  دةَلَيت:  عةبدولناسر 
رؤذنامةطةريى هةية، بةآلم رؤذنامةى ئازاد 

نيية.
رؤذنــامــةطــةريــى  ــى  ــازادي ئ كــة  ئايا 
بةرهةم  ئازاد  رؤذنامةى  هةبوو،  لةوآلتَيكدا 
ئةمةدا  وةآلمــى  لة  هةظاَل   د.  دةهَينَيت؟ 
ئازاديى  زةمينةى  كوردستاندا  لة  دةَلَيت: 
ئةوانةى  كةمن  بةآلم  هةية،  رؤذنامةطةريى 

بة ئازاديى مامةَلة دةكةن.
قؤناغى  لة  كة  دةبين  دَلنيا  بةوة  ئَيمة 
ديموكراسى،  بؤ  دةمانبةن  ديكتاتؤرييةوة 
كة رَيطةى بةشداري ثَيكردنمان بدةن، ئةوة 
بةها دةبةخشَيتةوة بة تاك، هةموو ئةوانةى 
لةإَيطةى  دةكةن،  طؤإانةدا  لةو  بةشداريى 

رؤذنامةطةريى ئازادةوة بةشداريى دةكةن.
سةبارةت بة بإوابوون بة ميديا لةاليةن 
ئَيمة،  الى  دةَلَيت:  هةظاَل  د.  جةماوةرةوة، 
ئةمةش  بةكارهَيناوة،  ميدياى حيزبى  حيزب 
كــردووة،  فراوانتر  قوَلترء  بؤشاييةكانى 

ضونكة تةنيا جوانييةكانى ثَيشانداوة.
د. هةظاأل، بإواى واية كة جياوازيى ئَيمة 
ئةوروثا  خةَلكى  ئةوةية،  ئةوروثا  لةطةأل 
هةرضى لة ميدياوة بوترَيت، بإواى ثَيدةكةن، 
دةيَلَين،  دةســةآلتــدارةكــان  ــةوةى  ئ بــةآلم 
خةَلك بإواى ثآ ناكةن تا لة ميدياوة باسى 
كاسترؤ  ميتؤدى  بة  حيزب  بةآلم  نةكرَيت، 
ئيش دةكات، ضونكة ثَيى واية، ئةطةر خةَلك 
زانى، ئةوا تةمةنى ئةو كةم دةبَيتةوة، ئةوةش 
دةسةآلتدا  ليبراَلةكانء  لةنَيوان  كَيشةى 
دروستكردووة، بؤية دةيةوَيت دواى ئةوةى 

كارَيك دةكرَيت، خةَلك ثَيى بزانَيت.
د. هةظاأل، دةَلَيت: تا دةسةآلت ثَيى وابَيت 
زانياريية  ئةو  ئةوا  عاقَلترة،  لةخةَلك  ئةو  كة 
كة  ئةوةى  نةك  دةيةوَيت،  خؤى  كة  دةدات 

خةَلك دةيةوَيت.
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رؤذنامةطةريى ئازاد، ئؤكسجينى ديموكراسى

كؤمــــةلَـطـةى ئـازاد

ئةركة سةرةكييةكانى رؤذنامةطةريى 
ضيين؟

1. ئاطاداركردنةوةى كؤمةَلطة
سياسييةكانى  كــارة  ــريــى  ضــاودَي  .2
قةزايى  تةشريعىء  تةنفيزيىء  دةسةآلتى 

دةكات.
3. فشار دةخاتة سةر دةوَلةت كة لَيثرسراو 

بَيت.
ناو  لة  دةكــاتــةوة  ديبةيت  مةجالى   .4

كؤمةَلطةدا.

خاسييةتة سةرةكييةكانى ئازاديى 
رؤذنامةطةريى

هيض  بَيتء  ئازاد  بآلوكردنةوة  دةبَيت   .1
سانسؤرَيكى لةسةر نةبَيت.

 2. هةموو كةس مافى بآلوكردنةوةى هةية 
بةبآ وةرطرتنى هيض مؤَلةتَيك.

3. ثَيويستة رؤذنامةكان ئازاد بن.
لة  ــةك  ــي ــَي ــل زؤرةم هيض  نــابــَيــت    .4

بآلوكردنةوةى هيض بابةتَيكدا هةبَيت.
ثارَيزراون  هةَلةكان  بآلوكردنةوةى   .5

وةك بآلوكردنةوةى بيروإا.
سةر  بخرَيتة  رَيطرييةك  هيض  نابَيت   .6

كؤكردنةوةى زانياريى.
هَينانء  بؤ  هةبَيت  رَيطريية  هيض  نابَيت   .7

بردنةدةرةوةى زانياريى.
8. دةبَيت رؤذنامةنووسان سةربةخؤييان 

هةبَيت لة كارةكانياندا.

د. هةظاأل ئةبوبةكر د. نةزير ئةكيسليمن

راثؤرتى رؤذنامةوانانى بَيسنور لةبارةى ئازادى رؤذنامةوانى بؤ ساَلي 2011



بإواى  كةرادمير،  بةهاتين  ثرؤفيسؤر 
بكرَيت  هةولَير  دةتوانرَيت  كـــة  وايــة 
بةمةرجَيك،  داهاتوو  )دوبـــــةى(ى  بـــة 
حكومةت ئازاديى ئابووريى فةراهةم بكاتء 

رَيطرييةكان بؤ ثرؤذةى بضووك الببات.
لة بوارى بزنسء  ليكؤَلةرة  بةهاتين كة 
كة  ئةوةى  ترى  بةشَيكى  دةَلَيت:  ئيدارةدا، 
كوردستان  بة  سةبارةت  طةشمان  بإواى 
طةنجةكانى  لة  كاتَيك  ئةوةية  ثَيدةبةخشَيت، 
بثرسين، دةتانةوَيت لة داهاتوودا ببن بةضى، 
ببنة  دةيانةوَيت  كة  بَيت  ئةوة  وةآلمةكةيان 

خاوةنكارى خؤيان.
بونياتنانى  لةسةر  جةخت  كةرادمير 
لةو  دةكاتةوةء  بضووك  ــرؤذةى  ث كارى 
بإوايةداية كة ثشكى سةرةكى لة ثَيشخستنى 
وآلتدا هةية، بةآلم جةخت لةوةش دةكاتةوة 
ئازاديى«  »بةبآ  ئابووريى  ثَيشكةوتنى  كة 

نايةتة دى.
بة  )دوبــةي(ى  بؤية  ثرؤفيسؤرة،  ئةو 
وتى:  ضونكة  هَينايةوة،  هةولَير  بؤ  نموونة 
تواناى  هةولَير  كة  بينيم  نووسينَيكدا  لة 
داهاتوو،  )دوبةى(ى  بة  ببَيت  هةية  ئةوةى 
بؤية  بيرمكردةوة، كآ ئةو طؤإانة دروست 
دةكات، حكومةت ئةوة دةكات، يان كؤمثانيا 
كؤمثانيا  يــان  ــان،  ــةورةك ط بازرطانيية 
بضووكةكان؟ بؤية من وا هةست دةكةم كة 
ئةو كةسانة، خاوةنكارة بضووكةكانن كة ئةم 

طؤإانكاريية دةكةن.

دةستثَيشخةريى كار ضيية؟
كــؤلــَيــذى  ــة  ل ــة  ك ــا  كــةن ــق  ــاري ت د. 
دةربــارةى  لَيكؤَلينةوة  توركيا،  لة  بزنس 
دةستثَيشخةريى ثرؤذةى بضووك دةكاتء 
)20( ئةطةر  دةَلَيت:  هيندستانة،  شارةزاى 

ثرسيارت  هيندستان،  لة  لةمةوثَيش  ساأل 
ببيت بةضى؟  بكرداية، دةتةوَيت  لة طةنجَيك 
لَيثرسراوَيكى  بة  ببم  دةمةوَيت  دةيــوت، 
لَيثرسراوَيكى  ئةطةر  لةبةرئةوةى  حكوميى، 
حكوميى بيت، ذيانت خؤشت دةبَيتء ثارةى 
ثرسيار  ئةطةر  ئَيستا  بةآلم  دةبَيت،  زؤرت 
دةَلَيت،  كة  ئةوةية  وةآلمــةكــةى  بكةيت، 
بةإَيوةبةرى كؤمثانيايةك  بة  ببم  دةمةوَيت 
هةبَيت،  كؤمثيوتةرةوة  بة  ثةيوةنديى  كة 
بؤية ئةوة وامان لَيدةكات كة طةشبين بين بة 

داهاتووى هيندستان.
وا  دةَلَيت:  كةرادمير  بةهاتين  د.  بؤية 
دةبَيت  بةهةمانشَيوة  ئةمة  دةكةم،  هةست 
لة هةولَير، ئةطةر ثرسيارمان لة طةنجةكانى 
دةماونةوَيت  وتيان،  كردء  شةقام  سةر 

خاوةنى كارى خؤمان بين لة داهاتوودا.
بة  ثَيويستيان  كار،  دةستثَيشخةرانى 
هةية  ثَيويست  تواناى  كاتء  تةرخانكردنى 
بؤئةوةش  بةرهةمى نوآ،  بؤ دروستكردنى 
ريسكة  بؤ  بكةين،  خةمآلندن  ثَيويستة 
بةآلم  داراييةكان،  سياسيىء  كؤمةآليةتىء 
ماديىء  ثاداشتى  كؤتاييدا  لة  كة  ريسكَيك 
دةست  رةزامةنديى كةسىء سةربةخؤييان 

دةكةوَيت.
ذن  دةكرَيت  دةستثَيشخةرانة،  ئةم 
كةم  داهاتَيكى  كة  كةسَيك  بن،  ثياو  يان 

زانياريى  كة  كةسَيك  هةبَيت،  زؤرى  يان 
نييةتى،  يان  تةكنؤلؤذيا،  دةربــارةى  هةية 
دةكرَيت دةرضووى كؤلَيذ، يان كةسَيك بَيت 
نةكردبَيت،  تةواو  سةرةتايى  خوَيندنى  كة 
دةكرَيت،  ثــرؤذةكــان  دةستثَيشخةريى 
فرؤشيار  ئةندازيارء  بةإَيوةبةر،  داهَينةر، 
بة  ببَيت  دةتوانَيت  كةس  هةموو  واتة  بن... 

دةستثَيشخةر، يان )رضةشكَين(.

خاسييةتى ئةم خةَلكانة ضيين؟
هةلى  قؤستنةوةى  ئــارةزووى  ئةمانة 
ثةسةندترة  بةالوة  ريسكيان  هةية،  تازةيان 

نوآ  شتى  دةكةن  حةز  طةرةنتى،  لة  وةك 
تةموحن،  كةسانى  لةهةمانكاتدا  فَيرببن، 
طوَيدةطرن بؤ ئةو هةستانةى لةناخةوة ثَييان 
دةَلَيت، ضى بكةن، بةدَلنيايش لة هةَلةكانيانةوة 
لة كارى  ئةم دةستثَيشخةرانةش  فَيردةبنء 
كارة  ئةم  ثَيدةكةن،  دةســت  بضووكةوة 

بضووكانة سةربةخؤييانة بةإَيوةدةضن.
ــةك  رادةي تا  دةستثَيشخةرانة،  ئــةم 
نين  بةهَيزترين  كةمة،  ساآلنةيان  فرؤشتنى 
لة ناوضةكةياندا، كةمتر لة )50(كارمةندنيان 
ئابووريدا،  لة  هةية  طرنطيان  رؤَلى  هةية، 
نوآ  بةرهةمى  دةكــةن،  دابين  نوآ  كارى 
طةورةتر  كؤمثانياى  خزمةتى  دةناسَينن، 
بةرهةم  تايبةتمةنديى  لة  بةشداريى  دةكةن، 
دةكةنء ئةو بةرهةمانة دروست دةكةن كة 
دروستكردنيان  تواناى  طةورةكان  كؤمثانيا 

نيية.
بةثَيى زانيارييةكان،  لة ئةمريكا  ثرؤذة 
دابين  بةرهةمةكان  )51%(ى  بضووكةكان 
بضووك  ثــرؤذةى  بةهةمانشَيوة  دةكــةن، 
ئيشى نوآ دابين دةكات، )65-75%( رَيذةى 
ئةو كارانةية كة لة كارى بضووكةوة دةست 

دةكةوَيت.
بة بإواى د. كةرادمير، ئةطةر بمانةوَيت 
بكةين،  ضارةسةر  كار  نةبوونى  كَيشةى 
دةبَيت طرنطى بدةين بة ثرؤذة بضووكةكان.

خةَلك وا دةزانَيت كة كؤمثانيا طةورةكان، 
كارى  هةية،  زؤريان  ثارةى  لةبةرئةوةى 
زؤر بةرهةم دةهَينن، بةآلم بةثَيضةوانةوةية، 
بضووك  كارى  بؤنموونة، سةرفى ساآلنةى 
)2.6( طةورةكان  كارة  بةآلم  )2.2(ترليؤنة، 

ترليؤنة لة ساَلَيكدا.
بؤية ثرؤفيسؤر بةهاتين، دةَلَيت: كاتَيك 
تَيدةطةين  دةكةين،  رَيذانة  ئةم  سةيرى 
دةربــارةى  بين  طةشبين  دةبَيت  بؤضى  كة 

هةولَير.
كارى  هةلى  دةستثَيشخةرانةى  ئةو 
نوَيىء  بةرهةمى  ــةنء  دةك ثةيدا  زياتر 
سامانيش زياد دةكةن، طرنطترين كؤنسَيثت 
لة  بريتيية  ــرؤذةدا،  ث دةستثَيشخةريى  لة 
جارَيك  هةموو  داهَينان،  لَيرةدا  داهَينان، 
رةنطة  نيية،  بةرهةم  داهَينانى  لة  مةبةست 
داهَينان لة بةرهةم، ماركَيتين، يان لة داراييدا 
دةكرَيت  دةستثَيشخةران  لةبةرئةوة  بَيت، 

لةهةموو اليةنةكاندا داهَينان بكةن.
دةستثَيشخةريى  بؤ  نموونةيةك  لَيرةدا 
ئةويش   دةهَينينةوة،  بضووك  ــرؤذةى  ث
لةدواى   ،)ALDI( ئةَلمانيا  لة  كؤمثانيايةكة 
ــةزراوة،  دام جيهانييةوة  دووةمــى  جةنطى 
تةسويقى  لة  هةية  جــيــاوازى  شــَيــوازى 
خواردندا، شوَينى بضووكى خواردنيان هةية، 
كارمةندى كةمترء ثارةى زؤر سةرف ناكةن 
ناخةنة  بةرهةمةكانيشيان  ريكالمكردندا،  لة 
سندووقدا  لة  هةر  بةَلكو  قوتووةوة،  ناو 
دةمَينَيتةوة، بؤية تَيضوونةكة كةمدةكةنةوةء  
ئةو مؤدَيلةش لة ئةَلمانيا سةركةوتوو بووة.

دةَلَين:   بران،  دوو  ئاَلدى  دامةزرَينةرى 
ثارةمان  كارة،  بةم  كرد  دةستمان  كاتَيك 
شوَينى  دا  بإيارمان  لةبةرئةوة  نةبوو، 
بضووك بطرينء كارمةندى كةممان هةبَيت، 
دةركةوت  بؤمان  كةمدا  لةماوةيةكى  بةآلم 
ثةيدا  مونافيسةكانمان  هَيندةى  دةتوانين  كة 

بكةين، بة تَيضوونى كةمتر، ئَيستا ئةم دووانة 
بوون بة دةوَلةمةندترين كةسةكانى ئةَلمانيا. 
كؤمثانياى  دوو  توركيا،  لة  هةروةها 
خؤراك هةن، يةكَيكيان )1954(، ئةوى تريان 
)ميطرؤس(  يةكةميان  ـــةزراوة،  )1994(دام
دووةميان  بةآلم  كاردةكات،  تةقليديى  بة 
ئةَلمانيا  لة  ئاَلدى  مؤدَيلى   )BIM( ناوى  بة 

وةرطرتووة.
 ميطرؤس كة لة ساَلى )1954(دامةزراوة، 
بيم  ــةآلم  ب ليرةية،  )4(بليؤن  نرخةكةى 
نرخةكةى )3.6(بليؤنة، بؤية وةك د. بةهاتين 
كةرادمير، دةَلَيت: داهَينان، سامان لة كؤمةَلدا 
دروست دةكات، بةآلم ئةوة ماناى ئةوة نيية 
زؤربةى  دةبن،  سةركةوتوو  هةمووان  كة 
لة  نابن،  سةركةوتوو  بضووكةكان  كارة 
دةستثَيشخةريى  )2(مليؤن  ساآلنة  ئةمريكا 
ثرؤذة دةستثَيدةكةن، )70%(يان سةركةوتوو 
نابن، هةندَيكجار بةإَيوةبردن، يان ئةزموون، 
بؤية  نيية،  باشى  ثالنى  يان  ــى،  داراي يان 

ئامانجةكان بةدى ناهَينرَين.

دةستثَيشخةريى  بة  ثةرة  ضؤن 
ثرؤذةى بضووك بدةين؟

بةشَيوةيةكى  حكومةت  ثَيويستة  ئايا 
هةرزان مادةى خام دابين بكات، يان رةسيدى 
هةرزانتر لةإَيطةى بانكةكانةوة دياريى بكات، 
لة بازاإ  ئايا ثَيويستة حكومةت ثارَيزطاريى 
هاوردة  باجةوة،  لةإَيطةر سةثاندنى  بكاتء 

كةمبكاتةوة؟ 
د. بةهاتين، دةَلَيت: نةخَير، ضونكة  ئةطةر 
ئةو  بكات،  دابةش  سةرضاوةكان  حكومةت 
حكومةتةوة،  لة  نزيكن  دةستثَيشخةرانةى 
دةست  سةرضاوةكانيان  زؤرترين  دةتوانن 
تةنيا  كة  تر  كةسانةى  ئةو  بةآلم  بكةوَيت، 
دةست  سةرضاوةكانيان  ناتوانن  داهَينةرن، 
داهَينان  ناتوانن  شَيوةيةش  بةم  بكةوَيت، 

بكةن.
كة  ــة،  ــةوةي ئ تر  ثرسيارَيكى  ــةآلم  ب
داهَينانيان  تواناى  كةسانةى  ئةو  ضؤن 
دةست  كاركردنيان  سةرضاوةكانى  هةية، 
بكةن؟  دةستثَيشخةريى  بؤئةوةى  بكةوَيت، 
كةرادمير،  بةهاتين  ثرؤفيسؤر  لةوبارةيةوة، 
زياتر  ئازاديى  حكومةت  ثَيويستة  دةَلَيت: 
ئازاديى  هةروةها  بــازاإدا،  لة  بكات  دابين 
دةستوةردانى  قةبارةى  دةبَيت  بازرطانيىء 
حكومةت كةمتر بكرَيتء ئازاديى وةبةرهَينان 

زياتر بكرَيتء دةبَيت طةندةَليي نةبَيت.
ئةوةى كة طرنطة بؤ دةسثَيشخةرةكان، 
مافى كؤثيإايتء خاوةندارَيتيية، بؤية ئةطةر 
نابيت   سةركةوتوو  ئةوا  نةبَيت،  مافةت  ئةو 

لة كارةكاندا.
ئةطةر بتةوَيت ثةرة بة دةستثَيشخةريى 
ثرؤذة بدةيت، وةك كةرادمير دةَلَيت: دةبَيت 
ئازاديى  بكرَيت،  زياتر  ئابووريي  ئازاديى 
هةية  راستةوخؤى  ثةيوةنديى  ئابووريش 
كؤمةآليةتييةوةء  سياسيىء  ئازاديى  بة 
ئةطةر ئةوان نةبن، ئةوا كؤمةَلَيكى دياريكراو 
داهَينةران  لة  رةنطة  كة  دةبَيت،  ثرؤذةيان 
نةبن، بؤية دةبَيت هةموو ئازادييةكان ثَيكةوة 

هةبن.
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هةموو ئازادييةكان ثَيكةوة
ضؤن هةولَير دةكةين بة دوبةى؟
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ئةو ثرؤذة بضووكةي كة ئَيستا خاوةنةكانى لة دةوَلةمةندترين كةساني ئةَلمانيان



گه شه بکات  كؤمه َلطة  ئ��ه وه ی  بؤ 
پَيشکه وتوو  سيستمَيکی  به   پَيويستی  
به آلم  هه يه،   ک��ارا  سه رکرده يةکی  و 
پَيشکه وتنء  ک��ه   س��ه رک��رده ي��ه ک 
شارستانيی وآلت ئامانجی بَيت، زووبَيت 
کؤمه َلگه ية کدا  له هه ر  دره ن��گ  ي��ان 
جيهانی  له   به تايبه ت،  ده رده ک��ه وَي��ت، 
بؤ  ده رف��ه ت  هه َلبژاردن  ديموکراتيدا 
كؤمةَلطة دةإةخسَينَيت که سَيکی لَيهاتوو 
چونکه   وآلته که ی،  سه رکرده ی  بکاته  
ئاسايشء  دابينکردنی  ثَيشکه وتنء 
سه رکرده کانی  له   زؤر  وآلت،  ئاراميی 
سه رکرداية تيی  ت��ه ن��ان��ه ت  جيهان 
لة  بده ن،  ئه نجامی  ده توانن  کورديش 
سه رکرده ی  مه زن،  وه ها  داستانَيکی 
بيری  دَلسؤز،  خؤنه ويستء  ک��اراو 

مه زنء که سی دوربينی ده وَيت.      
زؤر  هةَلبژاردندا،  له    ئه گه رچی 
کانديدى ركابةر شه ره فی نوَينةرايةتيى 
ئه وه   لَي   دَينن،  به ده ست  جه ماوه ر 
بةَلَينء  بةَلکو  نين،   که سه کان  خودی 
که   هةَلبژاردنه     رکابه ری  به رنامه کانى 
بؤية   نزيکه،   جه ماوه ره وه   له خواستی 
خةَلک متمانةيان ده دةنآو چاره نووسى 

خؤيانء  وآلته که يان ثآ ده سثَيرن.
 لةپرؤسة ی هةَلبژاردنی کوردستاندا، 
هةرَيم، سةرؤکی حکومه تء  سةرؤکی 
ليستی  ثةرله مانی  کانديده کانی 
به  جه ماوه ردا،  بةَلَينيان  هاوپةيمانيی 
يةكإيزيى گه ل بپارَيزن، جه نگ له  دژی 
له   چاکسازيی  رابطةيةنن،  گه ندةَليی 
سيستمی کوردستاندا بکه نء ئازاديیء 
کورد  تاکی  بؤ  هاوآلتييبوون  مافی 
زؤربه ی  ده رکه وت  بةآلم  بکه ن،  دابين 
هةَلبژاردن  وته ی  ته نيا  بةَلَينه کانيان 
ئه و سآ  نه ک جَيبةجَيکردن، داخؤ  بوو 
ئه وه ی  بؤ  م��اوه   لة بيريان   سه رؤکه 
سه رکه ون،  رکابه رةکانييان  ل��ه دژی 
بةَلَينييان  چةند  هةَلبژاردندا  له کاتی 
لَيره دا  دا.  کوردستان  جه ماوه ری  به  
ناخوازم باس له ضؤنَيتى هةَلبژاردنه کةء  

ئةو دؤخة  نائارامه  بکه م، وةلَى  ئه وکات 
ئه گه ر  گه ورةية  شه رةفَيکی  گوتييان، 
گه لی  خزمه تی  بداتآء  ده نگمان  خةَلک 
خؤمانه  مافی  ئَيستا  بکةين،  ک��ورد 
پرسياره وةء   ذَي��ر  بکةينة   ش��ه ره ف 
لةضيدايه ،  شه رةف  گه ورةيى  بزانين 
ئازاديی  کوردستان  له  ناوخؤی  ئه گه ر 
جياوازه وة   راى  بةهؤی  ثَيشَيلبکرَيت، 
بکرَين،  ياسا  نانبإاو  کورد   منداآلنى 
رَيطة  له  خؤثيشاندانء كؤده نگی خةَلک 
خزم  گه ندةَلیء  ناعه داله تیء  بگرآ، 
داطيربکات،  وآلت  سه رتاپای  خزمَينه  
له به رامبه ردا بةهؤی چه ند ده ستکه وتَيکی 
دةستثَيشخةريية كةى   وةک  مةعنه ويی 
بارزانیء ثؤسته  كؤماريية که ی تاَلة بانی، 
بکة ن  نه ته وةييه کان  پرسة   جةوهةری 
ئيمزاکردنى  بةبآ  سووته مه نیء  بة 
گةرةنتيه ک  هيچ  ثرؤتؤكؤألء  هيض 
بکه ن  عيراقى  حکومه تی  دامه زراندنى 

ناوماَلى   بؤ رَيکخستنی  ئامانجء کار  به  
داطيرکه ران دةکه ن، لَى گه لی کورد به ش 
بؤية  بکرَيت،  کاول  ماَلة کةشی  به شء 
جَيى خؤية تی بپرسين، داخؤ بةَلَينه کانی 
به  بةهايةك  چ  ک��ورد  سةرؤکه کانی 
چين  بةهايانه   ئةو  يان  دةبةخشن    گه ل 
بؤ  شةإيان  دةخوازن  سةرؤكة کانمان 

بکه ن...     
بؤ ئه وة ی گه لی کورد بگات به  ئامانج 
ثَيويستی  زياتر  کات  لةهه موو  ئةمإؤ 
هةية ،  بةخؤرَيکخستنء  يةكإيزيى 
طةلَيكى   هيض  مَيذووى  له  داخؤ  بةآلم 
داگ��ي��رک��راودا،  وآلتَيكى  بندةستء  
روويداوة سةرؤک بَيجگه  له  ئابووريیء  
نَيودةوَلةتييه کان،  كؤمپانياو پةيوه نديية 
کةلتوور، سياسه تء دواإؤذ،  له   بيری 
گه له که ی  ية کگرتنی  ئينسانييه تء 

نه کردبَيته وه !!  
لةثَيناو  ئه رکی خؤيانه   سةرؤکه کان 
ئابووريی  بنه ماکانی  بةهَيزکردنی 
بة  پةيوه ندييه کانء  گه شه   هةرَيم 
پشتيوانيی  من  که   بده ن،  كؤمپانياکان 
له   ط��ؤإان  خوازيارم  ب��ه وه ی  ده ک��ه م 
هةرَيمه که مان  سيستمی  له   خؤيانء 
بةإَيوه بردنی  بةآلم  بکه ن،  دروس��ت 
داإشتنی  گه شه کردنء  دةوَل���ة تء 
ته نيا  گ��ه ل،  سه رکه وتنی  نه خشه ی 
بريتی نييه  له  پةيوه نديی نَيودةوَلةتيىء 
ثَيويسته   بةَلکو  بازرگانيی،  پةيوه نديی 
سياسه تء  ل��ه   ج��دي��ی  ئ��اوإَي��ك��ى 
کوردستانء   ج��ه م��اوه ری  م��ؤإاَل��ی 
بدرَيته وةء  نيشتمان  گه لء  يةكإيزيى 
شيبکرَينه وه ،  كؤمةَلگه   پرسه کانی 
بكرَيتء  دابين  كؤمةآليةتيى  عه داله تی 
له   ديموکراتيی  راستةقينةو  ئازاديى 
ئه وانه   چونکه   دابمه زرَيت،  کوردستان 
نه ته وه ييمان  يةكَيتيى  يةكإيزيىء 
بةثَيچه وانه وه ،  ل��َى  ده ک��ه ن.  بةهَيز 
ده ستثَيشخه ريی،  ناوی  له ذَير  ئه وان 
ئاشتی  دابينکردنی  به مه به ستی 
عَيراقء  براوه کانی  ليسته   لةنَيوان 

هةولَير  له   حکومه ته که ی،  ثَيكهَينانى  
كؤبوونه وه يه کی فراوان به  ئاماده بوونی 
ليسته   كؤی  نوَينه رانی  که سايه تيیء 
براوه کانی عَيراق سازده که ن، که  به شَيك  
له و ليستء که سايةتييانه  که متر له  )5( 
بةهؤى  لَى  به ده ستهَيناوه ،  کورسييان 
شکستی سياسيی بارزانیء تاَلة بانييه وه   
کوردستان  له   ية كإيزيى  که  نةيانتوانی  
بةهَيز  کورد  ثَيگه ی  بکه نء  دروست 
بزووتنه وه ی  کورسييه که ی    )8( بکه ن، 
طؤإان له  دةستثَيشخه ريية که ی بارزانی 

پةراوَيزى ده خه ن.   
پاساويان  سةرؤکه کان  دة کرَيت 
هةبَيتء  داوابکه ن جه ماوه ر تَيگةيشتنی 
سياسييه ی  شکسته    ئه م  بؤ  هةبَيت 
به سه ر گه لی کوردا هاتووه ، لَى  ئَيمه ش 
ئه ی  بپرسين،  هةيه   مافه مان  ئ��ه و 
سةرؤکه کان ضؤن له م  قةيرانه  مؤإاَلييه  
تَيی  کوردستان  هةرَيمی  که   تَيده گه ن 
ک��ه وت��ووه ،  ب��آ  دوودَل��ي��ی، هؤکاری 
ئه وان  نه کردنی  هه ست  تاكإةويىء 
بإيار  سه پاندنی  مة سئولييه تء  به  
له ناودانی  بووةته   ي��اس��ادا،  به سه ر 
ئينسانييمان،  نيشتمانیء  م��وراَل��ی 
دروستبوونی  وته نيی ،  تاَلة بانی  بؤية  
لة  خةياَله،  خه ونء  کورديی  دةوَله تی 
مه حسوبييه تء  تاكإةويىء  رة وشی 
خؤبةزلء  گة ندةَليیء  خزمَينةء   خزم 
به   کورد  گه لی  گ��ه وره و  به   داگيرکه ر 
ئازاديی  داگيرکردنی  زانيندا،  بچووک 
ج��ه م��اوه ری  پارچه کردنی  خ��ةَل��كء 
سه ره کيی  اليه نی  دةبَيته   کوردستان 
شکستخواردوو،  دة سةآلتی  ئاکاری 
مايه پووچء  گه ل  خه ونه کانی  ئه وه ش 
ده کات، چونکه   داگيرکه ران  به   خزمه ت 
ئينسانييه ت  به های  خةَلکء  موراَلی 
له ناوده بات، له به رئه وه ی پةيوه ندييه کی 
مؤإاَلدا  ديموکراتیء  لةنَيوان  به هَيز 
هه يه ، ديموکراتيی بةبآ  مؤإاأل دروست 
بةبآ  مؤإاَليش  ضؤن  هه روه ک  نابَيت، 

ديموکراتيی جَيگير نابَيت.

نوَينةراني  ئةنجومةني  دانيشتنةکةي 
)8( لة  زياتر  تَيپةإبووني  دواي  عَيراق 

)7(ي  هةَلبژاردنةکةي  بةسةر  مانگ 
دةستپَيکَيکي  ئ��ةوةي  وَي��إاي  ئ��اداردا، 
اليةنة  رَيکكةوتني  ب��ؤ  ب��وو  گرنگ 
سياسييةکان بةرةو پَيکهَيناني حکومةتي 
دانيشتنة  ئةو  لةهةمانکاتدا  عَيراق،  نوَيي 
چاوةإوان  گرنگء  رووداوَيکي  چةند 
کاردانةوةو  بينيء  بةخؤوة  نةکراوي 
اليةنة  الي  ج��ي��اوازي  ب��ؤچ��وون��ي 
هةروةها  دروستکرد،  سياسييةکان 
گفتوگؤو  لةسةرکردنء  قسة  مايةي 

لَيکدانةوةي زياترة.
هةَلبژاردني  پاش  دانيشتنةدا،  لةو 
پةرلةمانء  سةرؤکايةتيي  دةستةي 
کؤماردا،  سةرؤک  هةَلبژاردني  لةمياني 
ليستي  )60(پةرلةمانتاري  نزيکةي 
بةجَيهَيشتء  دانيشتنةکةيان  ئةلعَيراقيية 
لة  تاَلةباني   ب��ةوةش  چ��وون��ةدةرةوة، 
هةَلبژاردنةکةدا،  يةكةمي  جةولةي  
سَيي   لةسةر  دوو  رَي��ژةي   نةيتواني 
دةنگةكاني  پةرلةماني  بةدةستبهَينَيت، بؤية 
دةنگدان  دووةمي   كة جةولةي   بإياردرا 
تاَلةباني  ج��ارةدا  لةم  دةستپَيبكاتء 
بةدةستهَيناو  سةرکةوتني  رکابةر  بةبآ 
ب��ؤ دوةم��ج��ار ب���ووةوة ب��ة س��ةرؤک 
جَيگةي  لَيرةدا  ئ��ةوةي  بةآلم  کؤمار، 
هةَلوَيستي  لةسةرکردنة،  هةَلوةستة 
ماوةيةک  پَيش  کة  گؤإانة،  فراکسيؤني 

سياسةتة کاني  بةهؤي  دانيشتنة  لةو 
يةکَيتيء پارتييةوة له  هةرَيم، کشانةوةي 
فراکسيؤنة  ئيئتيالفي  ل��ة  خ��ؤي��ان 
کوردستانييةکان راگةياندبوو، هةروةها 
بوون  تاَلةباني  کانديدکردنةوةي  دژي 
فراکسيؤني  ئةگةر  کؤمار،  سةرؤک  بؤ 
)8(کورسيي  خاوةني  کة  گؤإانيش 
پةرلةمانة دانيشتنةکةيان بةجَيبهَيشتاية، 
تةواو  قانوني  نيسابي  لةوکاتةدا  ئةوا 
نةدةبوء، سةرؤک کؤمار هةَلنةدةبژَيرراو 
ئاَلؤزي تَيدةکةوت، بةآلم گؤإان ئةوةي 
م��اي��ةوةو  لةدانيشتنةکةدا  ن��ةک��ردء 
هةَلبژاردنةوةي  بؤ  يارمةتيدان  لةگةأل 
پاَلپشتييةکي  هاوکات  کؤمار،  سةرؤک 
سةرکةوتني  ب��ؤ  ب��وو  ب��ةه��َي��زي��ش 
هةرَيم  سةرؤکي  دةستپَيشخةرييةکةي 
عَيراق  حکومةتي  پَيکهَيناني  بؤ  کة 
پَيشکةشي کردبوو، بة واتاي ئةوةي كة 
بة مانةوةي گؤإان لةو دانيشتنةدا، دوو 
يةکَيتيء  بة  بةخشييةوة  گرنگي  هةلي 
پارتيء هةم بؤ مسؤگةرکردني پؤستي 
سةرکةوتني  بؤ  هةم  کؤمارو  سةرؤک 
دةستپَيشخةرييةکةي مةسعود بارزاني.

ئةو  هةموو  گ��ؤإان  لَيرةشةوة  ئا 
هةَلوَيستانةي  ل��َي��دوانء  ب��ؤچ��وونء 
دةنگي  پَييانوابوو،  کة  ئاوةژوکردةوة 
بةغدا،  پ��ةرل��ةم��ان��ةک��ةي  ل��ة  گ���ؤإان 
تاَلةباني  ج��ةالل  نابَيتء  کاريگةريي 
س��ةرؤک  پؤستي  وةرگ��رت��ن��ةوةي  بؤ 

نيية،  گؤإان  دةنگي  بة  پَيويستي  کؤمار 
بؤ  کاريگةريي  هةبووني  نةک  ب��ةآلم 
کؤمار،  سةرؤک  پؤستي  بةدةستهَيناني 
بؤ  بوو  گ��ةورةش  پاَلپشتَيکي  بةَلکو 

دةستپَيشخةرييةکةي سةرؤکي هةرَيم.
بؤية لَيرة بةدواوة، پَيويستة يةکَيتيء 
سياسةتةي  ئةو  هةَلةي  بة  دان  پارتي 
گ��ؤإانء  بةرامبةر  کة  بنَين  خؤياندا 
گرتوويانةتةبةرء  هةرَيم  لة  اليةنگراني 
بةو  بکةن  چاوخشاندنةوة  هةروةها 
دةکرَين،  هةرَيمدا  لة  ناعةدالةتييانةي 
ئةو  پراکتيکي  ب��ة  ل��ةه��ةم��ان��ک��ات��دا 
داواکارييانةي کة گؤإان وةک چاکسازيي 
کة  هةرَيم خستونيةتيةإوو  لة  سياسيي 
خؤيان لة داواکاري گشتيي هاوآلتيياني 
هةرَيمي کوردستاندا دةبيننةوة، جَيبةجآ 

بکةن.
لةگةأل  گؤإانيش  كة  خؤيةتي  جَيي 
هةَلوَيستء  راشكاوانة  دةبوو  ئةوةي 
دانيشتنةي  ئ��ةو  دةرئةنجامةکاني 
هاوآلتيياني   بؤ  تاَلةباني  بة  دةنگدانيان 
روونبكردايةتةوهء  کوردستان  هةرَيمي 
زياني  ق��ازان��ج ء  ب��ؤ  ش��ي��ك��ردن��ةوةي  
ئةم  سياسييانةي   ئاَلوگؤإة  لةم  كورد  
ئاشکرابکردايةء  بؤ هاوآلتييان  دواييةي  
هةَلوَيستي  لة  بير  دةبَيت  ه��اوک��ات، 
دوو  ئ��ةو  بةرامبةر  بکاتةوة  خ��ؤي 
لة  بةرامبةري  سياسةتةکانيان  پارتةء 
هةندَيک  لةئَيستاشدا  ئةگةر  داهاتوودا، 

گ��ؤإان  اليةنگراني  الي  ن��اإةزاي��ي 
لةو  فراکسيؤنةکةي  هةَلوَيستي  لةسةر 
بة هةموو  پةرلةماندا هةبَيت  دانيشتنةي 
دةبَيت  ئةوا  خراپييةکانييةوة،  باشيء 
گؤإان ئةمة بکاتة دوايين هةلي خؤي بؤ 
يةکَيتيء پارتيء چيتر بة لَيدوانء بةَلَيني  
دةستةوةسان  نةبَيتء  رووگير  زارةکي 
ناهةقييانةي  ئ��ةو  بةرامبةر  نةبَيت 
بةرامبةر هاوآلتيياني هةرَيمء اليةنگراني 

دةکرَين.
)گ����ؤإان( دةب��َي��ت ئ��ةم��ج��ارة له 
خؤي  هةوَلةکاني  بةغداوة   پةرلةماني 
بخاتةگةإ بؤ کؤتاييهَينان بة ناعةدالةتيء 
هةرَيمء  لة  سياسي  سزاداني  ناهةقيء 
کة  دةسةآلت  بيانووي  بة  کؤتاييهَينان 
بيانوي  لةوشَيوةية  پرسَيکي  بؤ  هةر 
دةهَيننة  نةتةوةيي  اليةني  کوردبوونء 
لة  لةمةودوا  گؤإان  دةبَيت  پَيشةوةء 
بةغداوة فشارةکاني بخاتة سةر ئةو دوو 
گةإانةوةي  بةدةستهَينانء  بؤ  حيزبهء 
پَيويستة  هةرَيمء  هاوآلتيياني  مافي 
لةبةرچاو  بةرپرسيارَيتيية  ئةو  گؤإان 
بةرامبةر  شانيةتي  لةسةر  کة  بگرَيت 
دةنگدةراني  دةنگي  هاوآلتيياني هةرَيمء 
تةسليم  بةرپرسيارَيتيي  ئةويش  کة 
يةکَيتيء  سياسي  ئيرادةي  بة  نةبوونة 
ميکانيزمانةي  مؤدَيلء  بةو  پارتيء 
راپةإينةوة  دواي  لة  کة  دةسةآلتدارَيتي 

سةروةريان کردووة.

بؤضــــوون
nawxo.rozhnama@yahoo.com

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

riklam. rozhnama@gmail.com

دابةشكردن:
كؤمثانياي ثةيثةر

 07504483631   
07708649210 

خاوةنى ئيمتياز:

كؤمثانياى وشة
سةرنووسةر:

ئازاد ضاالك

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

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

07501177524

لَيثرسراوى هونةرى
شــاخـةوان ئةنوةر

07701361826
shakhawan.shdn@gmail.com

بةإَيوةبةرى نووسين
   هيوا جةمال
07701576906

hiwa.jamal@yahoo.com

سيروان رةشيد
07501522528

serwan_rm@yahoo.com

23ذمــارة )609( سَيشةممة 2010/11/23
ديموکراتی به بَي مؤأاأل دروست نابَيت

هةلَيكي ديكة بؤ يةكيَتيء ثارتي 

قةرةبووكردنةوةى 
راطيراوانء بةندكراوانى 

بآ ثاساوى ياسايى 

 )2009/12/29( رؤذي  ذ)13(ى  دانيشتني  لة 
ث��ةرل��ةم��ان��ي ك��وردس��ت��ان��دا، ث��رؤذةي��اس��اى 
ثاساوي  بآ  راطيراواني  )ق��ةرةب��ووك��ردن��ةوةى 
ئةنداماني  ياسايي  ذم��ارةى  لةاليةن  كة  ياسايي( 
ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كرابوو، خوَيندنةوةي يةكةمى 
ثاراستني  بنةماى  لةسةر  ثإؤذةكة  ثَيناوى  بؤكرا. 
ثارَيزراوة،  بةدةستوور  كة  شكؤي  مرؤظء  مافى 
دةستةبةري  ياسايةك  هةبوونى  ثَيشكةشكرابوو، 
ثَيشَيلكردني  لةكاتي  بكاتء  مافةكاني  ئ��ازاديء 
زي��ادةإؤي��ي  ي��ان  هةَلة،  لةئةنجامي  مافةكانيدا 
راطيراوانء  مةعنةويى  ماديىء  قةرةبووي  ثَيويستة 
بإيارةكة  ئةطةر  هةتا  بكاتةوة،  بَيتاوان  بةندكراواني 

لةالية دةسةآلتى دادوةرييش بَيت.
هةبووةء  كوردستاندا  هةرَيمى  لة  دياردةكة 
سياسي  ملمالنَيى  جياوازىء  هؤكارةكةى  جا  هةية، 
طفتوطؤو  بَيت.  عةدالةت  قوربانى  يان  بووبَيت، 
دروستكرد،  راي  جيايي  ثرؤذةكة  تاوتوَيكردنى 
رايةك ثشتطيريى ثإؤذةكةى دةكرد لةسةر بنةماي 
بوونى هؤكارى ثَيويستى بؤ دةرضوواندني ياسايةك 
كة ضارةسةرى ثرسَيكي طرنط لةكؤمةَلي كوردستان 
ياسا  ئةوةى  ثاساوى  بة  ثَيضةوانة  راى  دةكاتء 
قةرةبوو،  داواكردنى  لة  رَيطرنين  كارثَيكراوةكان 
بؤ  ياسايى  داواي  زيانلَيكةوتوو  هاوآلتى  ئةطةر 
ياساي  لة  ضونكة  تؤماربكات،  قةرةبووكردنةوة 
قةرةبووكردنةوة  بؤ  طشتي  ئاماذةيةكى  شارستانى 
ئاطاى  نةبوونى  بةهؤى  خةَلك  كةضى  ك��راوة، 
داوا  دواي  شوَينةوارةكانى  لة  ترس  ياسايىء 
لةم  سوود  بةرثرس،  اليةنى  سةر  لة  تؤماركردن 
هةروةها  وةرناطرن.  قةرةبووكردنةوة  بؤ  دةقانة 
جةخت كرايةوة لة مادةي )14(ى ياساى ذمارة )3(

هاتووة،  بةإوونى  كة  تيرؤر  بةرةنطاربوونةوةي  ي 
ئةطةر ئةو كةسةي بةتاواني تيرؤركاريى تاوانبارة، 
قةرةبووي  داواي  هةية،  بؤي  دةرض��وو،  بَيتاوان 
كة  بكاتةوة  ناجةستةييانة  جةستةيىء  زيانة  ئةو 
ضؤنَيتيي  بؤ  ميكانيزمَيكى  )ضونكة  لَييكةوتووة 
دةقةكة  دانةناوة(ء  قةرةبووةكة  وةرطرتنةوةى 
بة  سوودَيكى  هيض  ثراكتيكةوةء  بواري  نةضووةتة 

هاوآلتييان نةطةياندووة. 
بؤضوونة،  ئةم  ثاساوةكانى  سةرجةم  ثَيمواية، 
ئةطةر شتَيك راستيشي تَيدابَيت كة طواية دةق هةية، 
حاَلةتةكانى  هةموو  ناتوانَيت  طشتطيرةو  زؤر  بةآلم 
زةروورةت��ى  بؤية  ضارةسةربكات،  دياردةية  ئةم 
دةسةثَينَيت.  خؤى  تايبةت  ياسايةكى  هةبووني 
ثشتطيرو  لة  ج��ي��اوازةك��ان  جةمسةرة  بووني 
رةتكردنةوة، يان هؤكاري رَيكخستنى بؤضوونةكان 
بة  دةقةكان  كة  ثإؤذةيةك  داإشتنةوةى  لة  بوون 
بةشَيوازَيك  ثَيشكةشكرابوو،  كة  لةوةى  جياواز 
دابإَيذَيتةوة كة بتوانَيت مافي هاوآلتى زيانلَيكةوتوو  
بَيثاساوى  لة ئةنجامى راطيرانى، يان بةندكردني  كة 

ياسايى ثَيشَيلكراوة، قةرةبوو بكاتةوة.
رَيكخستنى ياساكة بةم شَيوازةى ئَيستا، هةنطاوَيكى 
سةلماند  بؤضوونةى  ئةم  دروستى  راستيء  طرنطةء 
كة دةركردني ياساكة هؤكاري ثَيويستى خؤي هةية،  
هاوآلتييانةي  ئةو  مافى  دياريكردني  لة  بةتايبةت 
كة  بةرثرس  اليةنى  هةروةها  لَيكةوتووةء  زيانيان 
زيانلَيكةوتووان،  قةرةبووكردنةوةى  لة  حكومةتة 
ئينجا طةإانةوةى حكومةت بؤ سةر كةسى بةرثرسء 
ئةنجامدانى رَيكارة ياساييةكان لةبةرامبةريدا، ئةمةش 
بةربةستَيكي ياسايى  كاريطةرة لةحاَلةتَيكدا كة زؤرجار 
طومانء  جيا،  بيروإاى  سياسيء  ملمالنَيي  هؤكارى 
ثتر  هَيشتنةوةي  يان  دةستطيركردن،  فَيآلويى،  داواى 
ئازاد  دةردةضَيتء  بَيتاوان  دوايي  ياسايي  لةماوةي 
دةبَيت، دةبَيتة هؤكارى ثَيشَيلكردني مافةكانى مرؤظء 
لةمادةي  بكرَيتةوة. هةروةك  قةرةبوو  بةياسا  دةبَيت 
)89( لة ثإؤذةي دةستوورى هةرَيم ئاماذةى ثَيكراوة، 
هةركةسَيك زيانى ثَيبطات لة ئةنجامي هةَلسوكةوتي 
دامودةزطاى  كارمةنداني  لة  خةمسارديى  يان  هةَلة، 
لةكاتى كاركردندا، مافى داواكردنى  حكومةتى هةرَيم 

قةرةبووكردنةوةيان هةية لةاليةني ثةيوةنديدار.

كاردؤ محةمةدلة ثةرلةمانةوة
ئةندامى ثةرلةمانى كوردستان

ئَيمه ش ئه و مافه مان 
هةيه  بپرسين، ئه ی 
سةرؤکه کان ضؤن 

له م  قةيرانه  مؤراَلييه  
تَيده گه ن که  هةرَيمی 

کوردستان تَيی 
که وتووه؟

عوسمان عةسكةريى

دةشتي ساالر



ديفاعى،  ميكانيزمى  دروستبوونى 
كارةكتةرى فيزيكيى تةواوى زيندةوةرانةء  
لةوانة مرؤظيش بةرامبةر هةر هةإةشةيةك 
لة ذيان،  كة مةترسى هةبَيت بؤ مانةوةى 
بةشَيوةيةكى طشتى، دوو جؤر ميكانيزمى 
)فطرية(  يةكَيكيان سروشت  ديفاعى هةية، 
كة هةر لة سةرةتاى ذيانةوة بوونى هةية، 
ئةميش وةك كاردانةوةى فيزيكى لة فؤرمى  
ئةم  دةكرَيت،  بةرجةستة  فسيؤلؤجيدا 
هاوبةشة،  طيانلةبةراندا  هةموو  لة  جؤرة 
ديفاعيية  ميكانيزمى  تريان  جؤرةكةى 
فَيربوونء  مةعريفةء  بنةماى  لةسةر 
ميكانيزمة  ئةم  دةبَيتء  دروست  عةقَلةوة 
رَيطةيةوة  لة  كة  بووة  عةقَليية  ديفاعيية 
مرؤظ توانيويةتى بةرطريى لةخؤى بكات 
سروشتييةكانء  كارةساتة  دي��اردةء  لة 
مةترسى  كة  هةإةشانةى  ئةو  هةموو 
سياسىء  قةوارةى  ذيانء  لةسةر  بوون 

فةرهةنطىء ئابووريى.
دوو  كؤمةَلَيكيشدا،  طةلء  هةر  لةناو 
يةكَيكيان  هةن،  ديفاعى  ميكانيزمى  جؤر 
لةسةر ئاستى فةرد) تاك( كة هةر كةسَيك 
تواناء  بةطوَيرةى  كؤمةَلدا  لة  تاكَيك  يان 
ثَيطةى خؤى ميكانيزمَيكى ديفاعى  تموحء 
ئةو شتانةى  بةرةنطاربوونةوةى  بؤ  هةية 
كةسَيتى  ثَيطةى  لةسةر  هةإةشةن  كة 
ئةو كةسة لةناو كؤمةَلدا، بؤ نموونة، هةر 
هؤشياريى  سةرةتاى  لة  هةر  كةسَيك 
دةكات  ب��ةوة  هةست  كؤمةآليةتييةوة، 
خوَيندن،  وةكو  كاردا  لة  بووة  فاشل  كة 
شوَينى  ثَيطةء  كة  تر  كارَيكى  هةر  ياخود 
بؤ  مةترسيية  دةكاتء  دياريى  كؤمةَلدا  لة 
ذيانء داهاتوء و ثَيطةى كؤمةآليةتى، بؤية 
بة ثاَلنةرى عةقألء مةعريفةى خؤى كةَلك 
كة  وةردةطرَيت  هةالنة  هةلومةرجء  لةو 
دةتوانَيت بةكاريانبهَينَيت وةكو ميكانيزمَيكى 
ثَيطةو  هيواو  نةدانى  لةدةست  بؤ  ديفاعيى 
ميكانيزمى  كؤمةَلدا.  لةناو  كةسَيتيى 
ديفاعيى تر لةسةر ئاستى كؤمةأل يان كؤ، 
دةطرَيتةوة  تايبةت  توَيذَيكى  ضينء  هةم 
ثَيطةى  بةهؤى  دةشَيت  كة  كؤمةَلدا،  لةناو 
دياريكراو  كؤمةَلَيكى  يان  ضينايةتييةوة، 
بؤ  بَيت،  لةسةر  هةإةشةى  كؤمةَلدا  لةناو 
نموونة، دةشَيت ضينى كرَيكار هةإةشةى 
هةإةشة  بة  هةست  ي��ان  بَيت،  لةسةر 
بؤرذوا  ضينى  )اصطالح(  بة  لةاليةن  بكات 
ضينَيكى  هةر  يان  كالسيكييةكةى،  مانا  بة 
بة جؤرَيك كة ذيانء  ترى دةسةآلتدارةو 
بَيبةشى  بكاتء  تةنط  ئابووريى  ئازاديى 
بكات لة ذيانَيكى ئاسايى، كة ذيانى سةردةم 
بةرةنطاربوونةوةى  بؤ  بؤية  دةيخوازَيت، 
مرومكردن  ضةوسانةوةو  هةإةشةى 
ميكانيزمَيكى  وةكو  ئاسايى  ذيانَيكى  لة 
رَي��ك��خ��راوى  سةنديكاء  ل��ة  ديفاعيى 
رَيكدةخةنء  خؤيان  خؤيان،  بة  تايبةت 
يان  مافةكانيان،  لةسةر  هؤشياردةكةنةوة 
دةكةن  مانطرتن  خؤثيشاندانء  بة  دةست 

لةشوَينء كاتى دياريكراودا.
بؤ  تريش  ضينةكانى  جؤر  بةهةمان 
رؤذنامةنووسان،  ئافرةتان،  نموونة 
فةرمانبةران.... هتد لةسةنديكاو رَيكخراوى 
تايبةتيدا خؤيان رَيكدةخةن وةك شوَينَيكى 
ثارَيزطارى  ئةوةى  بؤ  لةخؤيان،  ديفاعيى 
ثَيطةى  ئابووريىء  ب��ةرذةوةن��دي��ى  لة 
كؤمةآليةتى خؤيان بكةنء لة زؤر شوَيندا 
دنياى  لة  بةتايبةتى  دةبينرَيت،  بينراوةو 
كؤمةَلَيكى  كة  ئةمإؤمان  جيهانطيريى 
يان  كؤمةَلَيكدا،  هةر  لةناو  دياريكراو 
خؤيان  ثارَيزطاريكردنى  بؤ  ميللةتَيكدا 
ئابووريىء  هةتا  فةرهةنطيىء  ل��ةإووى 
ذيانى  جؤرَيك  شوَينةوة  كؤمةآليةتيء 
بوونى  دةكةنء  دياريى  بؤخؤيان  تايبةت 
جولةكة وةك كؤمةَلَيكى نةتةوةيىء ئاينى 
مَيذوويةكى  لة  دنيا  وآلتانى  لة  كةمينة 
ميكانيزمَيكى  وةكو  ئَيستاش  تا  كؤنةوة 
ديفاعيى بؤ ثارَيزطارى لة ئاينء فةرهةنطى 
يةهودى ذينطةء فؤرمَيكى تايبةت بةذيانى 
خؤيان دروستكردووة، هةروةها كةمينةى 
بةهةمان  ئيسالميى  وآلتى  لة  مةسيحى 
لة  جؤرء ئةمإؤش كةمينةى موسوَلمانان 
بةتايبةتى  ئيسالميى،  وآلتانى  دةرةوةى  
بة  تايبةت  ذينطةيةكى  ذيانء  خؤرئاوا  لة 
خؤيان دروستكردووة، وةك ميكانيزمَيكى 
ديفاعيى بؤ ثارَيزطارى لة فةرهةنطء دابء 

سوننةتى ئيسالميى.
ب��ةش��َي��وةي��ةك��ى س��روش��ت��ى، ل��ةو 

وآلتانةى كة زياتر لةيةك نةتةوة دةذينء 
نةتةوةيةك زاَلة بةسةر نةتةوةيةكى تردا، 
ئابوورىء  سياسىء  دةس��ةآلت��ى  وات��ة 
الى  بةدةستةوةية،  ياسايى  سةربازىء 
ميللةتى ذَيردةست ميكانيزمى ديفاعى هةم 
لةسةر ئاستى تاكء كؤمةأل دروست دةبَيت، 
بةتايبةت لةبوارى فةرهةنطىء ناسنامةوة، 
ئيجباركردنى  زيندووش،  نزيكء  نمونةى 
كوردة كة لةم وآلتانةدا بذى كة ئةمإؤ لة 
جوطرافياى سياسيدا بوونيان هةية، وةكو 

ئَيمةى كورد لة عَيراقى عةرةبيدا.
جةنطى  دواى  بووبَيت،  هؤيةك  بةهةر 
ئارةزوو  ئيرادةو  بةبآ  جيهانى،  يةكةمى 
كورد  طةلى  كوردستانء  كورد،  ويستى 
عَيراق  تازةى  دةوَلةتى  ثاأل  خراية  بةزؤر 
لةكاتَيكدا  ثَيدرا،  عةرةبى  ناسنامةى  كة 
لةنَيوان  هاوبةش  بةرذةوةندييةكى  هيض 
ببنة  تا  نيية  نةبووةء  عةرةبدا  ك��وردء 
هاوسةرنةويشت، ضونكة عةرةبى عَيراقى 
ء  مَيذوو  فةرهةنطء  ئابووريىء  لةإووى 
دنياي،  تةكاملى  جوطرافياوة،  هةتا  ئاينء 
عةرةبى  ئيمتيدادى  عةرةبةو  جيهانى  يان 
كوردستانى  لة  بؤخؤى  كورديش  هةيةء 
عَيراق ئيمتيدادى كوردستانى هةية لةإووى 
ئابوورىء  زم��انء  مَيذووء  جوطرافياء 
جيهانى  ج��ؤرةش  ب��ةم  فةرهةنطةوة، 
كوردستان لة هةموو روويةكةوة جياوازة 
لة جيهانى عةرةبى، هةر لةبةر جياوازيىء 
لةطةأل  هاوبةش  سةرنةويشتى  نةبوونى 
جيهانى عةرةبء هةر لةطةأل دروستبوونى 
دةوَلةتى عَيراقى عةرةبى بة دةستى ئينطليز، 
تاك ميكانيزمى  ميللةت وةكو  كورد وةكو 
ديفاعى بؤ دروست بوو لةهةموو بوارةكانى 
ذياندا، تا ناسنامةى كوردبوون بثارَيزَيت لة 
كاريطةرييةكانى نةتةوةى عةرةبى عَيراقى 
ئَيستاش  تا  بوارةكانداء  هةموو  لة  كة 
شؤإشة  بوون،  دةسةآلتدار  باآلدةستء 
يةك لةدوايةكةكانى كوردى دذى دةوَلةتى 
بةزؤر سةثَينراوى عةرةبى عَيراقى بةسةر 
ديفاعين  ميكانيزمى  نموونةى  ك��ورددا، 
بةرامبةر  جؤرةكاندا  ئاستء  هةموو  لة 
هةإةشةى ناسيؤناليزمى شؤظَينى عةرةبى 
كة تا رؤذى ئةمإؤش لة هةموو بوارةكاندا 
رووخ���انء  دواى  ه��ةي��ةء  ح���زوورى 
عَيراقى  عةرةبى  دةوَلةتى  لةناوضوونى 
بةدةستى ئةمريكاو هاوثةيمانانى لة)9/ 4/ 
هةلة  لةم  كةَلك  نةيتوانى  كورد  2004(دا، 
مَيذوويية وةربطرَيتء قةدرى هةلى نةزانى، 
تا رؤذ طةيشتة ئةم رؤذء حاَلةى دةيبينين 
كة زياتر)50%(ى خاكى كوردستان نةتوانرا 
لةمةش  كوردستان،  سةر  بطةإَيتةوة 
تيرؤريستى دذى كورد  خراثتر جةنطَيكى 
دةستيثَيكردووة،  ناوضةدابإَينراوةكان  لة 
لةذَير  كورد  خَيزانى  دةي��ان  رؤذان��ة  كة 
دةكةن،  ناضار  تؤقاندندا  تيرؤرء  فشارى 
ماألء ذيانء ئةرزء ئاوى خؤيان جَيبهَيَلن 
دابإاوةكانى كوردستان، كة  ناوضة  بةرةو 
ئةمةش هةإةشةيةكة بؤ بوارى ئاسايشء 
ئابووريىء كؤمةآليةتى هةتا سياسيى، كة 
عةرةبى  ناسيؤناليزمى  ئامانجى  بَيطومان 
ئةمةية كة ئةطةر نةتوانن بارى ئاسايشء 

كوردستان  ثارَيزطاكةى  سآ  سياسيى 
كوردةكانى  دةيانةوَيت  ئةوا  بشَيوَينن، 
ناوضةدابإَينراوةكان بةزؤريى تيرؤر بةرةو 

سآ ثارَيزطاكةى هةريَِم كؤض بكةن.
ئامانجى  بةَلطةنةويستة،  كة  ئ��ةوةى 
بؤ  كة  ئةوةية  خةباتَيك  شؤإشء  هةموو 
هةتا هةتاية هةإةشة نةمَينَيت، بةتايبةت لة 
خةباتى رزطاريخوازى نةتةوةييدا كة بة مافى 
دياريكردنى سةرنةويشتء دروستكردنى 
فةرهةنطى  ئابوورىء  سياسىء  قةوارةى 
رؤذةى  ئةو  تا  كورد  ئَيمةى  دَيتةدىء 
نةتوانين مافى دياريكردنى سةرنةويشتمان 
هةبَيتء نةبينة خاوةن قةوارةء ناسنامةى 
ميللى، بَيطومان هةموو هةإةشةكان لةسةر 
نةوة  بةردةوام  كورد  طةلى  كوردء  تاكى 
دواى نةوة حزوورى هةميشةيمان دةبَيتء 
ناضار دةبين كة بةدرَيذايى مَيذوو لةجياتى 
ئابوورىء  فةرهةنطء  ذيانء  بؤ  خةبات 
خؤمان  وزةى  ه��ةم��وو  ثَيشكةوتن، 
ميكانيزمى  كاراكردنى  بؤ  بةكاربهَينين 
كورد  وةك��و  ئ��ةوةى  بؤ  تةنيا  ديفاعيى 
بمَينينةوة، ئةوةى بةر لة )90(ساأل يان بةر 
لة ضةند )نةوة(ى طةلى كورد لة كوردستانى 
لةسةر  بووة  هةإةشة  )عَيراق(  باشوور 
تاكى كوردء طةلى كوردستان، تا ئَيستاش 
هةإةشةى  تةنها  ن��ةك  كة  م��اون  ه��ةر 
طةشةنةكردنى  هةذاركردنء  ئابوورىء 
بةَلكو  كؤمةآليةتى،  فةرهةنطء  ب��وارى 
لةسةر  طيانى  ه��ةإةش��ةى  هةميشةش 
كة  كؤمةَلكوذيى،  ئاستى  تا  بووة  كورد 
كوردستان  كيميابارانى  ئةنفالء  لَيرةدا 
كة لة هةَلةبجةدا طةيشتة لوتكةى تاوانء 
ئَيستاش لة عَيراقى نوَيى عةرةبيدا هةموو 
ئةو زةمينانة هةن كة هةمان تاوان بةَلكو 
خراثتريش دذى تاكى كوردء طةلى كورد 
هةموو  بؤ  ئاماذة  بة  ببَيتةوةء  دووبارة 
ئةوة  ئةمإؤمان  بؤ  س��ةرةوة،  ئةوانةى 
بةجديىء  دةبَيت  كة  دةك��ات  ثَيويست 
دَلسؤزانة هةموو ئةو ميكانيزمة ديفاعييانة 
بخةينةكار بؤ ئةوةى تا ئةبةد هةموو ئةو 
تاكى  لةسةر  ئَيستا  تا  كة  هةإةشانةى 
كوردو طةلى كورد هةبوون، بنةبإ بكرَين 
بةتايبةت ئَيستاش تا بوار ماوة كةَلك لةم 

هةلومةرجانةى ماون وةربطرين.
كاراترين  شياوترينء  طونجاوترين، 
تا  ئَيستا،  ب��ؤ  ديفاعيى  ميكانيزمى 
هةإةشةكان لةسةر كوردء كوردستان بؤ 
لةكوردستانى  بكرَينةوة  ثوضةأل  ئةبةدى 
نةوةكانى  بتوانرَيت  (و  )عَيإاق  باشوور 
خؤشطوزةرانيدا  ئاشتىء  لة  داهاتوو 
جوآلنةوةيةكى  دروستبوونى  بذين، 
ف��راوان��ى  ج��ةم��اوةري��ى  ي��ان  ميللى، 
دياريكردنى  لةسةر  )مصمم(،  بإياردةرة 
ضارةنووسى طةلى كوردستان لة عَيراقى 
كة  ريفراندؤمةوة،  رَيطةى  لة  عةرةبيدا 
موسألء  كوردستان،  هةرَيمى  لة  جطة 
ضونكة  بطرَيتةوة،  ديالةش  تكريتء 
موسأل،  ديالةء  ناوضةكانى  زؤرى  بةشى 
تا ئَيستا لةإووى مَيذووييةوة ئيمتيدادى 
ئةم  دةبَيت  لةهةمانكاتدا  كوردستاننء 
جوآلنةوة جةماوةريية، بةجديى كاربكات 

وياليةتى  ثرؤذةى  زيندووكردنةوةى  بؤ 
بؤ  بةَلطةدار  ثاَلثشتَيكى  وةكو  موسأل 
دذى  عةرةبى  اليةنَيكى  هةر  ريفراندؤمء 
ثرؤسةى ريفراندؤمء مافى ضارةنووسى 
طةلى كورد بَيتء دةبَيت لةاليةن كةسانى 
ياسايى لة ناوةندة نَيودةوَلةتييةكان، داواى 
وةكو  بكرَيت  تؤمار  لةسةر  ياساييان 
بةهةمان  كؤمةَلكوذ،  جةنطء  تاوانبارى 
غةيرة  عةرةبىء  دةوَلةتَيكى  هةر  جؤر 
سةرنةويشتى  ئيرادةو  دذى  عةرةبيش 
بنوَينَيت،  نابةجآ  هةَلوَيستى  كورد  طةلى 
ثَيويستة وةكو دةوَلةتى مامةَلةى ياسايى 
تاوانى  قةرةبووى  داواى  بكرَيتء  لةطةأل 
لةسةر  كوردستانى  كيميابارانى  ئةنفالء 
رَيطايةك  بةهةموو  بكرَيتء  تؤمار 
بؤ  ق��ةرةب��وو  ثَيدانى  بة  ناضاربكرَيت 

كوردستان.
ريفراندؤمء  بؤ  ميلليى  )جووآلنةوةى 

دياريكردنى سةرنةويشت( 
بَيطومان، خاَلَيكى وةرضةرخانى مةزن 
نةتةوةييداء  خةباتى  مَيذووى  لة  دةبَيت 
شؤإشء  هةموو  ثةيامى  كؤى  هةروةها 
)100(ساَلى  لة  كوردة  طةلى  خةباتةكانى 
ئاشتى  ئةوةى  بؤ  ئَيستا،  تا  رابردووةوة 
هاوسآ  طةالنى  كوردء  طةلى  بؤ  ئةبةدى 
نةكرَيت،  ئةمة  ئةطةر  بكاتء  فةراهةم 
هةمان  دةب��َي��ت  بَيطومان  ديسانةوة 
تةجرووبةى تاَلى )100(ساَلى رابردوو تا 
)100(ساَلى داهاتووش دووبارة بكةينةوةء 
بة دَلنياييةوة، هيض كةس ئارةزووى ئةمةى 
هةمان  داهاتوومان  نةوةكانى  كة  نيية 
ببينن،  ئَيمة  تراذيدى  تاألء  ئةزموونى 
ريفراندؤم،  بؤ  ميلليى  جوآلنةوةى  بؤية 
تاكة  سةرنةويشت  دياريكردنى  مافى 
دَلسؤزيىء  ئةمةش  رزطارييةء  رَيطةى 
ئامادةيى  ئازاديىء  لةخؤبوردوويىء 
لة  داوادةكرَيت  بؤية  طةرةكة،  هةمووانى 
رَيكخراوةكانى  طرووثء حيزبء  هةموو 
رؤذى  بكرَيتة   )2011/1/1( كوردستان 
دياريكردنى  مافى  ريفراندؤمء  بؤ  ميلليى 
هةموو  ئةمة  ل��ةدواى  سةرنةويشتء 
كةناَلةكانى راطةياندن بةشى زؤرى كاتى 
مةبةستة،  ئةم  بؤ  بكةن  تةرخان  خؤيان 
بؤ  بنكة  ه���ةزاران  ك��ردن��ةوةى  لةطةَل 

هؤشياركردنةوة.
)جةماوةريية(  ميلليية  ئةم جووآلنةوة 
لة ئةمإؤدا تةنيا ميكانيزمى ديفاعيمانة كة 
بتوانين ئاراستةى مَيذوو بطؤإينء ئةطةر 
طةلَيكى  دةبينة  ئةوا  بةكارنةهَينين،  ئةمة 
هيواو  هيض  كة  بَيئيرادة  بَيدةسةآلتء 
ضاوةإَيى  نةبَيتء  طةورةى  ئامانجَيكى 
مردن بكات، ضونكة هةر كةسء ميللةتَيك 
كة هيواى نةما، هيضى نامَينَيت تا خةباتى 
مردنء  ضاوةإَيكردنى  لة  جطة  بكات  بؤ 
ناإةواو  هَيزَيكى  هةر  بة  تةسليمبوون 

ساختة.
كوردء  كة  هيوامان  ئ��ارةزوو  لةطةأل 
تاكى كورد، هةرطيز تةسليمى هيض هَيزَيكى 
ناإةواو ساختة نةبَيتء بةهيواوة بؤ ذيان 

بذى.
* مامؤستا لة زانكؤى سلَيمانى

بؤضــــوون
nawxo.rozhnama@yahoo.com

كورد لة هاوكَيشة 
سياسييةكاندا

هاشم ساَلح

قةيرانى  سةختترين  لة  ئةمإؤ  عَيراق 
خوَيندنةوةى  بؤ  دةسةآلتداية،  سياسيىء 
شتَيك  هةموو  ثَيش  ثَيويستة  قةيرانةش،  ئةم 
دواتريش  بكرَينء  دةستنيشان  هؤكارةكانى 
سةرةكيترين  بكةين،  لَيوة  باسي  قسةو 
بةثَيى  بووة،  تايفةطةريى  هؤكارى  هؤكاريش، 
ئةو ملمالنَييةى كة ئةمإؤ طؤإةثانى سياسيى 
كردووة،  قةيرانى  وتووشى  تةنيوة  عَيراقى 
بة  شيعة  شيعةء  )سوننةء  نَيوان  ملمالنَى 
شيعةء كوردء عةرةبى عَيراق(ة، دةرئةنجامى 
دةوَلةتانى  دةستَيوةردانى  ملمالنَييةش،  ئةم 
لَيكةوتووةتةوةء  دةرةك��ي��ى  ئيقليميىء 
ئ��ةم دةس��ت��وةردان��ان��ةش، س��ةرض��اوةى لة 
ثاراستنييةوة  خؤيانء  بةرذةوةندييةكانى 
لةو  داكؤكيكردنيش  دةطرَيتء  سةرضاوة 
بة  سةرةكييانةء  ك��ارى  ب��ةرذةوةن��دي��ي��ة، 

ئاسانيش دةستبةردارى نابن.
دةمةوَيت  طرنطةء  منةوة  بةالى  ئ��ةوةى 
كوردة  رؤَلى  بكةم،  لَيوة  باسى  قسةو  لَيرةدا 
ناديارةى  ئاَلوزء  سياسييء  هاوكَيشة  لةم 
لة سةرةتاى ثرؤسةى  ئةمإؤدا.. كورد ئةطةر 
بابةتيانةء  شَيوةيةكى  بة  عَيراقةوة  ئازاديى 
نةتةوةييةوة  طشتيي  بةرذةوةنديى  رووى  لة 
مامةَلةى بكرداية، دةبوو يةكةم كاريان بريتي 
بواية لةو ثرسيارة، كة ضؤنء بة ضى شَيوازَيك 
رَيكبخستايةتةوة؟  خؤيان  ك��ردارى  ك��ارء 
مامةَلةى  هةستيارةكاندا  ساتة  كاتء  لة  بؤ 
ثَيشهاتةكاندا؟  لةطةأل  نةكردووة،  بابةتيانةى 
دةبَيت ئَيستا ضى بكةن؟ ئةم ثرسيارانةء طةلَيك 
ثرسيارى ديكة دَينة ئاراوة، دةكرَيت هةريةكة 
بابةتيء  شَيوةيةكى  بة  ثرسيارانةش  لةم 
خوَيندنةوةى  بدرَينةوةء  وةآلم  مةنتقييانة 
زياتر  داهاتوودا  لة  تا  بكرَيت،  بؤ  زانستييان 

بةرذةوةندييةكان بةر مةترسيى نةكةون.
بةرضاوى  رؤَلى  سةنطء  هةميشة  كورد 
هةبووة لة مَيذووى سياسيى عَيراقء هاوكَيشة 
رؤألء  ئةم  بةآلم  ناوضةكةدا،  سياسييةكاني 
بةرذةوةنديى  لة  كاريطةرَيتييةى  سةنطء 
بةكار  نةتةوةييدا  داهاتووى  خؤىء  خودى 
طشتيشى  بةرذةوةنديى  هاوكات  نةهَيناوة، 
ثَيناوةدا  ل��ةو  ك��ارى  ف��ةرام��ؤش��ك��ردووةء 
بؤضوونى  بة  ئةوانةش  هؤكارى  نةكردووة، 

من لة دوو خاَلدا خؤى دةبينَيتةوة...
س��ادةو  بيركردنةوةييةكى  يةكةميان: 
نةتةوةيىء  حيسابى  لةسةر  خؤدةرخستن 
كة  شَيوازةى  بةو  خؤناساندن  بؤ  كاركردن 
تةنيا  بيركردنةوةيةش  ئةم  خؤيان دةيخوازن، 
ئَيمةدا  وآلتى  سياسييانةى  زاتة  ئةم  بيرى  لة 
نةبَيت لة هيض جَيطةء مةنتيقى سياسيى دنيادا 
بةخشينء  سياسةتدا  لة  نابَيتةوة،  جَيطةى 
لة  تَينةطةيشتن  طَيالنةء  كارَيكى  خؤدةرخستن 

سياسةتء كارى سياسيى.
ثاراستنى  ب��ؤ  ك��ارك��ردن  دووةم��ي��ان: 
نفوزى  فراوانكردنى  تايبةتىء  بةرذةوةنديى 
سياسييةكانى  نةتةوة!  حيسابى  لةسةر  خؤ 
تةسكى  ب��ةرذةون��دي��ى  هةميشة  ك���ورد 
بةرذةوةنديى  س��ةرووى  لة  حيزبايةتييان 
طرنطترء  بةالشيانةوة  دان��اوةء  نةتةوةيي 
ثةسندتر بووة لة بيرى نةتةوةييء كاريشيان 
بؤ ثَيشخستنى فراوانكردنى بيرى نةتةوايةتىء 
نةتةوة  وآلتء  ذَي��رخ��ان��ى  بةهَيزكردنى 
الى  بيريان  ئةوةى  قةد  بة  نةكردووةتةوة، 
دارودةستةكانى  خؤيانء  بةرذةوةندييةكانى 
بة  برةودان  دةسةآلتء  فراوانكردنى  خؤيان! 
طةلى  طشتيى  بةرذةوةنديى  لة  داكؤكيكردن 
كوردء سودوةرطرتن لة دةرفةتة سياسييةكان 
سياسيياندا  ك��ارى  ئةجَينداى  لة  ثَيمواية؛ 
نةماوة... هةركاتَيكيش هةستيان بة بضووكترين 
بةرذةوةنديى  سةر  بؤ  كردبَيت  مةترسيى 
هةموو  بةر  ب��ردووةت��ة  ثةنايان  حيزبييان 
جؤرة كارَيك، تا كارى سازشكردنيش لة مافة 
»طةإانةوةى  وةك:  طشتييةكان  نةتةوةيىء 
هَيزى  ن��اوض��ةداب��إاوةك��انء  ك��ةرك��وكء 
...هتد«  نةتةوةييةكانء  داهاتة  ثَيشمةرطةء 
كوتابَيت  لَييان  دةرطايةى  ئةم  هةر كةسَيكيش 
لةسةر  ئةوةندةيان  وتووة،  لةسةر  ئةوةنديان 
نةيارةكانيان نةووتوة! ئةم كارةشيان تةنيا بؤ 
خزمةتكردنى سياسةتي خؤيانء حيزبةكانيان 
بؤية  نةهاتووة،  بةدى  لَي  ترى  هيضى  بووةء 
لَييان  ج��ؤرة  لةم  مامةَلةى  ناكرَيت  ضيتر 
دةسكةوتى  بيركردنةوةى  تةنيا  قبووَلبكرَيتء 
دةبَيت هةموو  بةَلكو  بَيت،  ئامانج  تاكة  حيزبى 
ثَيناو  لة  دةسةكةوتةكانيش  بيركردنةوةكانء 

بةرذةوةنديى طشتيى نةتةوةيي بَيت.
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د. محةمةد ئةمين طةناوى*



ضاث: ضاثخانةى زةرطةتة  07480412369 - 07480412368 - 3190519

info.rozhnama@gmail.com
ذمــارة )609( سَيشةممة 2010/11/23 24

ريكالم

ريكالم


