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18ى ئةم مانطة لة بةغدا »رؤذى يةكالييكةرةوةية«
* فرياد رةواندزى: ئيستيحقاقى نةتةوةيى لةبةغدا كاري ثَيناكرَيت  * ثارتى و يةكَيتى وةزيرةكانيان ناطؤإن

رؤذنامة

دانوستاني  شاندي  ئةندامَيكى 
ئيئتيالفى فراكسيؤنة كوردستانييةكان 
يةكالييكةرةوة«  »رؤذى  ئاشكرايكرد 
بؤ دابةشكردنى وةزارةتةكان لةبةغدا 
18ى ئةم مانطةيةو نةخشةى ثَيكهَينانى 

حكومةتى نوَي ئاشكرادةكرَيت.
هاوكات  كة  رةوان���دزى  فرياد 
ئةندامى سةركردايةتى يةكَيتيية، وتى: 
»رؤذى )18(ى مانط كؤبوونةوةيةكى 
تايبةت هةية بؤ اليةنة سياسييةكان كة 
لة حكومةتداو سةرؤك  دةبن  بةشدار 
دةنَيرَيت  نامة  تةكليفكراو  وةزيرانى 
بؤ اليةنةكان بؤئةوةى بةشداربن لةو 
ثَيكةوة  هةموواليةك  كؤبوونةوةيةو 
وةزارةتةكة  فؤرمؤلةى  سيغةو  دوا 
ئيعالن بكةن، يان لةسةرى رَيكبكةون«. 
رَيذة  سيستمى  »ثَيدةضَيت  وتيشى: 
دابةشكردنى  ب��ؤ  بةكاربهَينرَيت 

وةزارةتةكان نةك خاأل«.
رةواندزى ئاماذةى بؤ ئةوةشكرد، 
ك��ة الي��ةن��ى ك����وردى ب��ةه��ةم��وو 
وةزارةت��ى   )6-5( ثَيكهاتةكانييةوة 

ثَيدةدرَيت.
لة  زانيارييانةى  ئةو  بةطوَيرةى 
سةرضاوةيةكى ئاطادارةوة بة رؤذنامة 
زؤربةى  ثارتى  يةكَيتىء  طةيشتووة، 
يةكَيتيش  ناطؤإنء  وةزيرةكانيان 
وةرطرتنى  بؤ  كةريم  د.نةجمةدين 

ثؤستى وةزاريى دياريكردووة. 
فرياد رةواندزى لةوبارةيةوة وتى: 
»تائَيستا لة )100%( كةس بة تةواويى 
كة  ئةوةى  بةآلم  نةدراوة،  لَى  بإيارى 
ئاطادارين، زؤربةى وةزيرةكانى كورد 
شاوةيس،  ن��ورى  رؤذ  دةمَيننةوة، 
ف��ةوزى  رةنطة  زَي��ب��ارىء  هؤشيار 
هاتوو  ئةطةر  بمَينَيتةوة،  هةريريش 
يةكَيتى )2( وةزارةت وةربطرَيت، ئةوا 
بة  دةمَينَيتةوةء  رةشيديش  د.لةتيف 
كةريميشةوة،  د.نةجمةدين  نيسبةت 
بَيطومان  هةيةو  وا  بؤضوونَيكى 
لةناو  تازةية  كةسَيكى  د.نةجمةدين 
شياوة  حوكمإانيداء  سياسيي  كايةى 

بؤ وةرطرتنى وةزارةت«.

لةوبارةيةوة لة ل)6(دا دةقى 
ضاوثَيكةوتنَيك بآلوكراوةتةوة.

مةلةفى شةإى ناوخؤ 
نةدراوةتة دةست ئَيمة

وةزيرى كاروبارى شةهيدانء ئةنفالكراوان:
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شاآلو فةتاح
باس  وؤض(،  رايتس  )هيومان  مرؤظ  مافى  ضاودَيريى  رَيكخراوى 
لةوة دةكات، كة حكومةتى هةرَيمى كوردستان لةثَيناوى بةدةستهَينانى 
بانطةشةى  بؤ  جَيناكؤكةكان  ناوضة  دينييةكانى  كةمينة  ثشتطيريى 
خاوةندارَيتيى ئةو ناوضانة، ضةند رَيطةيةكى توندوتيذيى طرتووةتةبةر. 
خؤي  رةسميي  ماَلثةِري  لةسةر   )12/1( رؤذي  كة  راثؤرتةدا  لةو 
هاتووة:  بآلويكردووةتةوة،  ئةمريكي  ثؤستي  هةفينطتؤن  رؤذنامةي 
كة كةمينةكانى ئةم ناوضةية لةاليةن هةريةكة لة كوردةكانء عةرةبة 
سوننةكانةوة سزا دةدرَين بؤ ئةوةى دذايةتيى بانطةشةى ئةوان نةكةن 

لة خاوةندارَيتيياندا بؤ ئةو ناوضانة.
كَيشةيةكى  جَيناكؤكةكان  ناوضة  كَيشةى  نووسيويةتي  راثؤرتةكة 
عَيراق  خاكى  هةموو  يةكى  دة  ناوضانة  ئةم  ضونكة  نيية،  الوةكيى 
ثَيكدةهَيننء ئةطةر ضارةسةر نةكرَين، دةبنة هؤى دروستبوونى جةنطء 
لةنَيوان  تةنيا  باكوور،  جَيناكؤكةكانى  ناوضة  كؤنترؤَلكردنى  شةإى 
كةمينة  طةيشتووةتة  شةإة  ئةم  ئَيستا  بةَلكو  نيية،  عةرةبدا  كوردو 
كلدوئاشوورى، مةسيحييةكان  ئَيزدى، شةبةك،  عَيراقيش.  دينييةكانى 

بانطةشةى خاوةندارَيتيى دةشتى نةينةوا دةكةن. 
حكومةتى  هةَلوَيستى  لة  باس  راثؤرتةكةدا،  بةشةكانى  دوايين  لة 
كَيشةكةء  سةرةكيى  اليةنَيكى  وةك  دةكات  كوردستان  هةرَيمى 
كةمينة  سةر  خستووةتة  فشارى  هةرَيم،  حكومةتى  دةنووسَيت: 
دينييةكان بة دةستطيركردنى هةإةمةكىء ضةوساندنةوةو توندوتيذيى 
بؤ ئةوةى ثشتطيريى بانطةشةى خاوةندارَيتيي هةرَيم بؤ ئةو ناوضةيةي 
بةسةردا بسةثَينَيت. عةرةبة سوننيية ثةإطيرةكانيش، ضةند هةَلمةتَيكى 
بة)زةنديق(ء  بةرثاكردووةء  دينييةكان  كةمينة  لةدذى  كؤكوذييان 

)خاضثةرست(يان لةقةَلةمداون.
لة  نيية  دوور  كة  دةدات،  بةوة  ئاماذة  وؤض،  رايتس  هيومان 
هؤى  ببَيتة  جَيناكؤكةكان  ناوضة  كَيشةى  نزيكدا  داهاتوويةكى 
هةَلطيرسانةوةى خولَيكى ديكةى جةنطء خوَينإَيذيى لةنَيوان ثَيكهاتة 

جياوازةكانى عَيراقدا.

رؤذنامة

لةهةولَير،  فيدراَلي  بانكي  لة  دينار  مليار  دوو 
ديارنامَينَيتء ثةرلةمانتارَيكيش داواي وةآلم لة وةزيري 

دارايي دةكات.
سةبارةت بة ديارنةمانى دوو مليار دينار لة بانكى 
ثرسيار  ثةرلةمانتارَيك  هةولَير،  شارى  لة  فيدراَلي 
ئابووريى  كاروبارى  داراي��ىء  وةزي��رى  ئاراستةى 
رووداوةك��ة  راستى  ورديىء  لة  داوادةك��ات  دةكاتء 

ئاطاداريان بكاتةوة.
كاروان ساَلح، ثةرلةمانتارى فراكسيؤنى طؤإان لة 
ثةرلةمانى كوردستان بة رؤذنامةى طةياند: بةثَيي ئةو 
لةبانكى  كردوومانة  بةدواداضوونانةى  ئةو  زانيارييء 
ئةم  بؤ  ونبووة،  دينار  مليار  دوو  هةولَير،  لة  فيدراَلي 
دارايى  وةزي��رى  ئاراستةى  ثرسيارم  مةبةستةش 
كردووة تا لة راستيىء دروستى ديارنةمانى دوومليار 
دينار لة بانكى فيدراَلي ئاطادارم بكةنةوةو كَيش لةثشت 
ئةم كارةوةيةو اليةنة كةمتةرخةمةكان كَين«. داواشيكرد 

لةماوةى ياسايى كة دوو هةفتةية وةآلمبدرَيتةوة.
بةثَيى زانيارييةكانى رؤذنامةش لة دواى ئةوةى ئةو 
ثةرلةمانتارةى طؤإان  لةسةر ديارنةمانى ئةو بإة ثارةية 
ثرسيارى ئاراستةى وةزيرى دارايى كردووة لَيكؤَلينةوة 
بانكى  بةرثرسانى  لةطةأل  داراييةوة  لةاليةن وةزارةتى 

فيدراَلى لة هةولَير دةستى ثَيكردووة.
بانكي  بةإَيوةبةري  لة  لَيدوان  هةوَليدا  رؤذنامة 
جَيبةجآ  بؤي  بةآلم  وةربطرَيت،  هةولَير  لة  فيدراَلي 

نةبوو.

رؤذنامة

ضةندين  ناياسايي  بة  سلَيماني  ثارَيزطاري 
دةسةآلتي  لة  كة  سكرتَيرةكةي،  دةداتة  دةسةآلت 
بةإَيوةبةري طشتيش زياترة، ئةندامَيكي ئةنجومةنيش 
ئةو  ئةنجومةن  ئةندامةكةي   )41( هةر  »بة  دةَلَيت: 

دسةآلتانةيان نيية«.
 ،2010/12/5 لة   )16934( ذمارة  نووسراوي  بة 
سلَيماني  ثارَيزطاري  ساَلح،  محةمةد  بةهرؤز 
)ك��ارزان  دةدات��ة  دةس��ةآلت  ضةندين  وةكالةت،  بة 
نووسينطةي  بةإَيوةبةري  محةمةد(  جيهانبةخش 
كارمةنداني  ئيفادكردني  لةوانة:  خ��ؤي،  تايبةتي 

نووسينطةي تايبةت بؤ ناوةوةي هةرَيم، سةرثةرشتيء 
ليذنةي  ميواندارييء  ميوانخانةو  كاري  رَيكخستني 
نهَينييء  ن��ووس��راوي  ئيمزاكردني  ميوانداريي، 
نووسراوي نووسينطةي تايبةتء ضةندين دةسةآلتى 

تر«.
لةوبارةيةوة راثؤرتَيك لة ل)5(دا بخوَينةرةوة 

رؤذنامة

ئةندامانى  راب����ردوو  هةفتةى 
ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراق بِرى )66(

)58(مليؤنء  كة  وةرط��رت،  مليؤنيان 
)500(هةزار بؤ كإينى ئؤتؤمبَيلء )7(

)ئيعاناتى  بؤ  )500(هةزاريش  مليؤنء 
ئيجتماعى(. 

د.لةتيف شَيخ مستةفا، ثةرلةمانتار 
ئةنجومةنى  لة  طؤإان  فراكسيؤنى  لة 
نوَينةران بؤ رؤذنامة وتى: »مووضةء 
ئيمتيازاتةكان زؤرن، ئةمة وايكردووة 
ئةوةى  لةبرى  خةَلك  نوَينةرى  كة 
هاوآلتييان خؤشى بوَيين، رقيان لَيمان 

دةبَيتةوة، خةَلك هةست دةكات، بةشى 
ئةو دةخؤينء خوَينمذين«. 

وتيشي: »بةإاستى ئةطةر بمانةوَيت 
سنوورَيك  دةبَيت  بين،  طةل  نوَينةرى 
بؤ ئةو حاَلةتة دابنَيينء بَيدةنطبوونمان 
ئيمتيازاتةكانمان،  مووضةء  زؤريى  لة 

مانةوةمانة وةك مشةخؤر«.
لةبارةى وةرطرتني )58(مليؤنةكةش 
بؤ كإيني ئؤتؤمبَيل، ئاماذةى بةوةكرد؛ 
فراكسيؤنى  ثةرلةمانتارانى  »خؤمء 
وةرمانطرتووة  ب��إةى  ئ��ةو  ط��ؤإان 

بةخشيومانةتة بزووتنةوةى طؤإان«.

لةوبارةيةوة راثؤرتَيك لة ل)4(داية

هيومان رايتس وؤض، حكومةتى 
هةرَيم، بةضةوساندنةوةى 

دوو مليار دينار لة بانكى فيدراَلي هةولَير ديارناميَنَيتكةمينةكان تؤمةتبار دةكات

ثةرلةمانتاران 66 مليؤنيان وةرطرت

ثارَيزطاري سلَيماني، دةسةآلتى ناياسايي دةداتة بةأَيوةبةري نووسينطةكةي

سةردةشت لةبيركرا

حيزب هةَلبذاردنى سةنديكاى 
كارمةندانى تةندروستى دوا خست
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رؤذنامة

رَيطامةطةزين،  طؤظارى  لةسةر  ثارتى  سكاآلكةى 
لة دةرةوةى ياساى رؤذنامةطةريى، )35( مليؤن دينار 
سةرنووسةرى  سةثاند،  طؤظارةكةدا  بةسةر  سزاى 
طؤظارةكةش دةَلَيت: »شارةزايةكى ثارتى لةناو دادطا 

حوكمةكةى بة قازانجى حيزبةكةى داوة«.
ضةند  سكاآليةى  زنجيرة  ئةو  ضوارضَيوةى  لة 
ثاساوى  بة  ديموكرات  ثارتى  راب���ردوو،  مانطى 
سووكايةتيكردن لةسةر ذمارةيةك رؤذنامةء طؤظارة 
ئةهلييةكان لة دادطاكانى هةولَير تؤمارى كرد، ذمارة 
)16(ى طؤظارى رَيطامةطةزين لةسةر روماَلى بابةتى 
عوسمانء  سةردةشت  رؤذنامةنووس  تيرؤركردنى 
»سةرؤك  ناوى  لةذَير  سةرنووسةرةكةى  وتارَيكى 
دةستلةكاربكَيشةوة«، لة دادطاى )4(ى بةرايى هةولَير 

سزاى )35( مليؤن دينارى بةسةردا سةثا.
رَيطا  طؤظارى  سةرنووسةرى  عومةر؛  سؤران 
»كةيسةكةى  راطةياند:  رؤذن��ام��ةى  بة  مةطةزين 
يةكةم  تَيثةإَيندرا،  ثارتى  قازانجى  بة  ثةلةء  بة  ئَيمة 

دان��ي��ش��ت��ن ل����ة )9/23(و دواينيشيان لة )12/12( 
ياساى  طوَيبداتة  دادطا  ئةوةى  بآ  دةركرا،  حوكمةى 

ذمارةى )35(ى رؤذنامةطةريىء ثاساوةكانى ئَيمة«.
بإيارَيكى  بة  بإيارةكة  طؤظارةكة  سةرنووسةرى 
كاريطةريى  ل��ةذَي��ر  ثَييواية  نازانَيتء  ياسايى 
لةوة  باس  ئةمةش  بؤ  دراوة،  حيزبيى  تةداخوالتى 
تا  دان��اوة  ش��ارةزاي  يةك  تةنيا  دادط��ا  كة  دةك��ات 
بة  ئايا سوكايةتى  بزانَيت  هةَلبسةنطَينَيتء  بابةتةكان 
ثارتى كراوة يان نا، ئةو شارةزايةش سةر بة ثارتييةء 
سةنديكاى  هةَلبذاردنى  بؤ  خؤى  ليستة،  ئةو  لةسةر 
ثارَيزةران كانديد كردووة، كةواتة ئةمة ض حوكمَيكى 
دادطاية، كةسَيكى ثارتى حوكم لةسةر بابةتَيك بدات 

كة لةسةر ثارتى نووسرابَيت!
بإيارةكةى  لة  »تانةمان  وتيشى:  عومةر  سؤران 
دادطاى  داوادةكةين  داوةء  هةولَير  بةرايى  دادطاى 
تةميز ثَيداضوونةوة بؤ ئةو بإيارة بكات، كة بإيارى 
بةثَيى  كاتَيكدا  لة  داوة،  ديناريان  مليؤن   )35( سزاى 
ياساى رؤذنامةطةريى ئةطةر تاوانى بآلوكردنةوةش 

روويدابَيت، سزاكةى لة )20( مليؤن زياتر نيية«.

ثةيوةنديدار بة حوكمى ئةم كةيسة، بإيارة ئةمإؤ 
سةنتةرى ميترؤ، بؤ داكؤكى لة مافى رؤذنامةنووسان 
دادطا  بإيارةكةى  لة  رةخنة  راطةياندراوَيكدا  لة 

بطرَيت.
بة  سةنتةرةكة  رَيكخةرى  غةريب؛  رةحمان 
دادطاء سزاى  بةثةلةى  بإيارة  »ئةو  وت:  رؤذنامةى 
رَيطا مةطةزين،  بةرامبةر طؤظارى  لة  ثارة زؤرة  ئةو 
بةرتةسككردنةوةى  بؤ  فشارى سياسيى  لة  جؤرَيكة 
هةرَيمى  لة  رؤذنامةطةريى  رادةربإينء  ئازاديى 

كوردستان«.
سةنتةرةكةيان  خستةإوو:  ئةوةشى  رةحمان، 
حاَلةتةكانى  هةموو  بؤ  بةدواداضوون  ضاودَيريىء 
سكاآلى  ثارتى  كة  دةك��ات  طؤظارةكان  رؤذنامةء 
هةَلوَيستى  خؤشيدا  كاتى  لة  تؤماركردوونء  لةسةر 

خؤيان دةردةبإن.
ثارتى،  )13(ى  كؤنطرةى  بةستنى  »دواى  وتيشى: 
ئيتر هةقة ئةو ثارتة موراجةعةى خؤى بكات بةرامبةر 
ئةو سكاآليانةى لةسةر ضةند رؤذنامةء طؤظارَيكى تر 

تؤماري كردووة«.

سةنطةر جةمال

ب��آلوب��وون��ةوةى  ب��ؤ  مةترسييةكان 
دةبنء  زياد  كوردستان  لة  ئايدز  نةخؤشيى 
حاَلةتانةش،  ئةو  رووبةإووبوونةوةى  بؤ 
دادةنَيتء  نوآ  ثالنى  تةندروستى  وةزارةتى 

ثشكنينى هاوآلتييانيش زياد دةكرَيت.
نةخؤشيية  بةإَيوةبةرى  قادر،  خاَلس  د. 
وةزارةت���ى  وتةبَيذى  ط��واس��ت��راوةك��انء 
زيادبوونء  ئةطةرى  بة  ئاماذة  تةندروستى، 
ئايدز  نةخؤشيى  بآلوبوونةوةى  خَيرايى 

مةترسيدارى  )نةخؤشييةكى  دةك���ات 
روونيدةكاتةوة  طوازراوةية(ء  درَيذخايةنى 
بةإووى  كوردستان  هةرَيمى  كرانةوةي  كة 
بؤ  زيادكردووةو  مةترسييةكانى  دةرةوةدا، 

ئةو مةبةستةش ثالنى نوآ دادةنَين.
بةثَيى ئامارةكانى اليةنة ثةيوةنديدارةكان 
لة  دةرك��ةوت��وون،  ثشكنينةكاندا  لة  كة 
ظايرؤسى  هةَلطرى  )12(حاَلةتى  كوردستاندا 
كوردستاننء  خةَلكى  كة  تؤماركراون  ئايدز 
لةو ذمارةيةش سيانيان طيانيان لةدةستداوة 
طيانى  لةمةوبةر  هةفتة  دوو  يةكَيكيان  كة 

ل��ةدةس��ت��دا، ه��ةروةه��ا )69(ح��اَل��ةت��ى تر 
بيانيى  كرَيكارء كةسانى  بةآلم  تؤماركراون، 

بوونء رةوانةى وآلتةكانيان كراونةتةوة.
هؤشياريىء  كةميى  ثَييواية  خاَلس،  د. 
ك��رَي��ك��ارو  زؤرى  ذم��ارةي��ةك��ى  هاتنى 
دياردةى  زيادبوونى  بيانييةكانء  كؤمثانيا 
هؤكارةكانى  )لةشفرؤشى(  بةثةنا  سَيكسى 
روونيشى  ظايرؤسةكةن،  طواستنةوةى 
دةكاتةوة، كة بؤ خؤثاراستن لة نةخؤشييةكة، 
رووبةإووبوونةوةى  نيشتمانى  ثالنى  بة 
نةخؤشيى ئايدز كارى لةسةر دةكةن، ئةوةش 

بة زيادكردنى ثشكنينء باشتركردنى تواناى 
ثزيشكةكانء  تةندروستىء  كارمةندانى 

هؤشياركردنةوةى خةَلك.
ساَلى  بؤ  راطةياند:  رؤذنامةشى  بة 
لةبةردةستداية  تايبةتيان  ثالنَيكى  داهاتوو، 
بةوةى كة ضةند ئةنجومةنَيك لة سةر ئاستى 
شارو قةزاكان ثَيكدَيت، كة جطة لة وةزارةتى 
ثةيوةنديدارةكانى  وةزارةت��ة  تةندروستى، 
كؤمةَلى  رَيكخراوةكانى  نوَينةرانى  ديكةو 
مةدةنى تَييدا بةشدار دةبن بؤ بةهَيزتربوونى 
لة  نةخؤشييةكة  ب��ةرةن��ط��ارب��وون��ةوةى 

كوردستان.
وتيشى: »رَيوشوَينى تر دادةنرَيت بؤئةوةى 
ثشكنينى زياتر بكرَيت بؤ هاوآلتييان، ئةمساأل 
ذمارةى ثشكنين بةراورد بة ساَلى رابردوو 
زؤر زيادى كردووةء لةم دواييةشدا ئةوانةى 
نةشتةرطةريى  هاوسةرطيريىء  ذيانى 
طةورةيان بؤ دةكرَيت، ثشكنينى ظايرؤسةكةيان 
هاوآلتى  زؤرترين  بؤئةوةى  دةكرَيت،  بؤ 
بكةونة بةر ثشكنينةكان، ئةوةش لةبةرئةوةية 
كة تا ئَيستا بةشَيوةى خؤبةخش هاوآلتييان 

خؤيان ثشكنين ناكةن«.

ئارام جةمال- كةركوك 

عةرةبء توركمانةكانى كةركوك، 
بةردةوامن لة دذايةتى ئةنجامدانى 

ثرؤسةى سةرذمَيريى طشتيىء 
يةكةمين كؤبوونةوةى ليذنةى 

راسثَيردراو بة دواى كَيشةكانى 
كةركوكيان بايكؤتكرد.

سةرؤكايةتييةكانى  دواكؤبوونةوةى  لة 
بإيارى  راب����ردوو  لةهةفتةى  ع��َي��راق 
لة  درا  ب��اآل  ليذنةيةكى  دروستكردنى 
بؤ  ناوضةجَيناكؤكةكان،  ك��ةرك��وكء 
لةبةردةم  كؤسثانةى  ل��ةو  لَيكؤَلينةوة 
ئةنجامدانى  ث��رؤس��ةى  ئةنجامدانى 
بؤنةهَيشتنى  ك��ارك��ردن  سةرذمَيريىء 

ئاستةنطةكانى بةردةمى.
رؤذى 2010/12/12 لة شارى كةركوك 
ليذنةى باآل بة ئامادةبوونى )3( ثةرلةمانتارى 
ناوخؤى  وةزارةت���ى  نوَينةرى  ك��وردو 
سةرذمَيريى  دةزط��اى  سةرؤكى  عَيراقء 
سةرؤكى  ثارَيزطارو  كوردستانء  هةرَيمى 
ئةنجومةنى ثارَيزطاى كةركوكء وةزارةتى 
ثَيشمةرطةو نوَينةرى ئةمريكا لة كةركوكء 

اليةنة ثةيوةنديدارةكان كؤبوونةوة.
د.نةجمةدين كةريم، ئةندامى فراكسيؤنى 
كوتلة كوردستانييةكان لة ثةرلةمانى عَيراقء 
ثَيكهَينراوةكةى سةرذمَيريى  ليذنة  ئةندامى 
ك��ؤب��وون��ةوةك��ة،  ئ��ةن��ج��ام��دان��ى  دواى 
هونةريىء  اليةنة  »سةرجةم  رايطةياند: 
ئةو  بووةو  تةواو  ثرؤسةكة  ئةمنييةكانى 
كؤبوونةوةكة  ئامادةى  كة  اليةنانةشى 
هؤكارى  دةبن،  زةرةرمةند  نةبوون خؤيان 
الوازة،  بيانوويةكى  بةشدارينةكردنيشيان 
بإيارَيك  هيض  كؤبوونةوةكةدا  لة  ضونكة 

وةرناطيرَيت«.
بةوةشكرد؛  ئاماذةى  كةريم،  نةجمةدين 
عَيراقييةو  ثرؤسةيةكى  سةرذمَيريى 
ئةوان  تاكو  نةبووة،  كورد  داواى  لةسةر 
ثرؤسةكة  واي��ة؛  بإواشم  رةتيبكةنةوة، 
ن��اوةإؤك��ى  ل��ةس��ةر  دةدرَي����ت،  ئةنجام 

نوَينةرى  ئامادةنةبوونى  كؤبوونةوةكةو 
عةرةبء توركمانةكانيش راثؤرتَيك لةاليةن 
دةكرَيتء  ئامادة  كةركوكةوة  ثارَيزطارى 
عَيراق  ثالندانانى  وةزارةت���ى  رةوان��ةى 

دةكرَيت.
ئَيوارةى ثَيش ئةنجامدانى كؤبوونةوةكة 
شارى  لة  توركمانى  ب��ةرةى  بارةطاى  لة 
نوَينةرانى  ثةرلةمانتارانى  ك��ةرك��وك، 
كوتلةى  ه��ةردوو  توركمانء  ع��ةرةبء 
توركمانء عةرةب لة ئةنجومةنى ثارَيزطاى 
سياسيية  حيزبة  سةرؤكى  ك��ةرك��وكء 
لة  كؤبوونةوةو  توركمانةكان  عةرةبىء 
بةياننامةيةكدا بةشدارينةكردنى خؤيان لةو 

كؤبوونةوة بإيارلَيدراوة راطةياند.
كة  بةياننامةكة،  ن��اوةإؤك��ى  بةثَيى 
كةوتووة،  رؤذن��ام��ة  دةس��ت  وَينةيةكى 

ليذنةكة  »دروستكردنى  هاتووة:  تيايدا 
ثةرلةمانتارى  سَي  ضونكة  ناهاوسةنطة، 
ثةرلةمانتارى  دوو  بةرامبةر  لة  ك��ورد 
توركمان  ثةرلةمانتارى  يةك  ع��ةرةبء 
نوَينةرى  بوونى  هةروةها  تيايداو  ئةندامن 
سةرذمَيريى  دةزطاى  هةرَيمء  ثاسةوانى 
ليذنةكة  ثَيكهاتةى  دةبَيت  ناياساييةو 

ضاكبكرَيتةوة«.
لة بارةى هةَلوَيستى توركمان بةرامبةر 
حةسةن  نوَييةكان،  ثَيشهاتة  سةرذمَيريىء 
لة  توركمان  كوتلةى  ئةندامى  ت��ؤران، 
بة  ك��ةرك��وك  ث��ارَي��زط��اى  ئةنجومةنى 
دذى  ل��ة  »ئَيمة  راط��ةي��ان��د:  رؤذن��ام��ةى 
ئةنجامدانى سةرذمَيريى نين، بةَلكو لة دذى 
ئةنجامدانين لة كةركوك لةم كاتةى ئَيستادا، 
ضونكة طؤإانكاريى لة ديمؤطرافياو ذمارةى 

دانيشتووان كراوة لة كةركوك، دةبَيت ئةو 
تةوافوقَيكى  ضاكبكرَينةوةو  دةستكارييانة 
دروستببَيت،  ثرؤسةكة  لةسةر  نيشتمانيى 
ئةوكات سةرذمَيريى ئةنجام بدرَيت، ئةطةرنا 

رَيطة نادةين ثرؤسةكة ئةنجام بدرَيت«.
خةليل  محةمةد  تريشةوة،  لةاليةكى 
لة  ع��ةرةب  كوتلةى  ئةندامى  ج��ب��ورى، 
رؤذن��ام��ةى  ب��ة  ك��ةرك��وك  ئةنجومةنى 
ئةوةى  لةسةر  سوورين  »ئَيمة  راطةياند: 
لةبار  سةرذمَيريى  زةمينةى  ئَيستادا  لة 
دؤخ��ى  ئاساييكردنةوةى  تاكو  نيية، 
ضونكة  ناوضةجَيناكؤكةكان،  كةركوكء 
هةَلبذاردنى  راب��ردوودا  ساَلى  لة  كاتَيك 
بةهؤى  ئةنجامدرا  ثارَيزطاكان  ئةنجومةنى 
تؤمارى  ديمؤطرافياو  لة  طؤإانكارييةكان 
نفوسء دةنطدةران، هةَلبذاردن لة كةركوك 

ئةو  هةمان  ئَيستاش  ن���ةدراو  ئةنجام 
هةآلنة  ئةو  دةبَيت  هةيةو  بوونيان  كَيشانة 
ضاكبكرَينةوة، ئةو كات هةنطاو بنَيين بةرةو 

سةرذمَيريى«.
كةركوكى،  حاجى  ب��ةرام��ب��ةردا،  ل��ة 
هَيزة  ئةو دوو  ثَييواية؛  ضاودَيرى سياسيى 
لة كةركوك بة هةموو توانايةكيانةوة كار بؤ 
رؤذنامةى  بة  دةكةنء  دةرةكيى  ئةجَينداى 
راب��ردووةوةو  ساَلى  ضةند  »لة  راطةياند: 
ياساى  دةرك��ردن��ى  كاتى  لة  تايبةت  بة 
عةرةبء  كوتلةى  هةردوو  هةَلبذاردنةكان، 
ئةجَينداى  بؤ  كار  كةركوك  لة  توركمان 
دذايةتيشيان  دةك��ةن،  ئيقليمى  وآلتَيكى 
ويستَيكى  هةر  سةرذمَيريىء  بةرامبةر 
بؤ  كاركردنيان  لة  كةمة  بةشَيكى  كورد، 

ئةجَينداى دةرةكيى«.

هةنطاو هاشم- هةولَير

)2011(ى  ساَلى  بودجةى  هةرَيم  حكومةتى  تائَيستا 
نةناردووةتة ثةرلةمان، كة ثَيويست بوو لة )10/15(وة بودجةى 

ئاراستةى ثةرلةمان بكرداية.
كاردؤ محةمةد، ئةندامى ليذنةى داراييء ئابووريى ثةرلةمانى 
كوردستان ئاماذةى بةوةدا؛ »كة ساآلنة ناردنى بودجة لةاليةن 
حكومةتةوة لة وادةى خؤي دوادةكةوَيت، ئةمةش بةهؤى بَي 

ثالنىء هةَلنةسانى حكومةتة بة ئةركى خؤى«.
بؤ  بودجة  هاتنى  رؤذة   )45( »ماوةى  وتيشى:  هةروةها 
طوزةرانى  بة  ثةيوةنديى  ئةمةش  كة  دواكةوتووة،  ثةرلةمان 
خةَلكةوة هةيةو كاريطةريى نةرَينيى دةبَيت لةسةر ثرؤذةكان، 
بة  بطات   )10/15( لة  بودجة  ساآلنة  ثَيويستة  كة  كاتَيكدا  لة 

ثةرلةمان، بؤ ئةوةى طفتوطؤى لةسةر بكرَيت«.
هيض  كة  دةكاتةوة؛  ئةوة  لةسةر  جةخت  محةمةد،  كاردؤ 
ثاساوَيك نيية بؤ دواخستنى بودجة بة ثةرلةمانى كوردستان، 
بؤ  نيية  كَيشةيةكى  هيض  بودجةكة خةمَلَيندراوةء  بإى  ضونكة 
طةيشتنى بة ثةرلةمان، وتيشى: »سةرؤكايةتى ثةرلةمان ئاطادار 
بكاتةوة،  ئاطادار  وةزيران  ئةنجومةنى  ئةوةى  بؤ  كراوةتةوة 

لةوةى بودجة رةوانةى ثةرلةمانى كوردستان بكات«.

لةسةر دةعواكةى ثارتى

دادطا سزاى )35( مليؤنى بةسةر سةرنووسةرى )رَيطا مةطةزين(دا سةثاند

وةزارةتى تةندروستى هةرَيم مةترسيى تةشةنةسةندنى ئايدز دةكات

لةسةر ئةنجامدانى سةرذمَيريى لةكةركوك
ناكؤكييةكانى نَيوان كورد لةطةأل عةرةب و توركمان قوولَتر دةبيَتةوة

حكومةت )2( مانط 
بودجةى دواخستووة 

هـةواأل و راثؤرت
hewal.rozhnama@gmail.com

3ذمــارة )612( سَيشةممة 2010/12/14

كةركوك لة ضاوةإوانى سةرذمَيريدا



راثؤرتى: ضاوان عةلى 

زياتر لة )40( ثرؤذةياسا ضاوةإوانى 
دةستثَيكردنةوةى خولى نوَيى 

ثةرلةمان بوون، تا خوَيندنةوةى 
دووةميان بؤ بكرَيتء ثةسةند بكرَين، 
بةآلم لة سةرةتاى ساَلى نوَيوة جارَيكى 
تر ثشوو وردةطرنةوةء ثةرلةمانتاران 

خؤشيان ثَييانواية؛ كة ئةم خولةى 
ثةرلةمان زؤر بة سستى بةإَيدةكرَيت.

خةريكة وةرزَيكى ديكةى كارى ثةرلةمانى 
ثةرلةمان  بةاَلم  بةسةردةضَيت،  كوردستان 
لةم وةرزةشدا  هيض ثرؤذةياسايةكى طرنطى 

ثةسةند نةكرد.
 بةر لة دةستثَيكردنةوةى خولى ئَيستاى 
سةرؤكايةتى  2010/9/7دا،  لة  ثةرلةمان 
ثَيشكةشى  ثرؤذةياساى   )16( ثةرلةمان 
تةنيا  تائَيستا  كة  ك��ردووة،  ياسايى  ليذنةى 
ئةمةش  كراوة،  ثةسةند  ثرؤذةياسايان   )4(
لة كاتَيكداية، كة ثشووى زستانةى ثةرلةمان 
تا  دةستثَيدةكاتةوة،  2011/1/1-ةوة  لة 
لة سةرؤكايةتى  ثرسيارة  ئةو  لَيرةشدا   ،3/1
دةكرَيت؛ كة ثةرلةمانتاران بة )4( مانط ضةند 
مانط  دوو  تا  دةرك��ردووة،  ثرؤذةياسايان 

ثشوو وةربطرن؟
نَيو  ث��رؤذةي��اس��اك��ان��ى  ه��ةرض��ةن��دة 
ثةسةند  سةرؤكايةتيش  ريزبةندييةكةى 
لة  بةشَيك  ب��ةآلم  خ��ول��ةدا،  ل��ةم  ن��ةك��راون 
زؤر  كة  ب��إواي��ةدان،  ل��ةو  ثةرلةمانتاران 
لةو  ه��ةن  ديكةش  طرنطى  ث��رؤذةي��اس��اى 
وتةى  بة  ئةمةش  نةبوون،  ريزبةندييةدا 
ثرؤذةياسايانةن،  ئةو  سياسيى  ضاودَيرانى 
ثةرلةماندا  لة  نايةوَيت  سةرؤكايةتى  كة 

طفتوطؤيان لة بارةوة بكرَيتء بورووذَينرَين،
ليذنةى  ئ��ةن��دام��ى  م��ح��ةم��ةد،  ك���اردؤ 
كة  ك���ردةوة؛  جةختى  ثةرلةمان  ياسايى 
هةن  هةستيار  طرنطء  ثرؤذةياساى  زؤر 
لةو  كارةوةء  بةرنامةى  نةخراونةتة  تائَيستا 
سةرؤكايةتى  كة  نةبوون  ريزبةندييةشدا 
ل��ةوةى  جطة  ئةمة  داي��ن��اوة،  ث��ةرل��ةم��ان 
وةك  ريزبةندييةكةش  نَيو  ثرؤذةياساكانى 
ثَيويست لةم خولةدا قسةيان لةسةر نةكراوةء 

سستى  ثةرلةمانةء  كةموكوإيى  ئةمةش 
بةإَيوةضوونى كارةكانى ئةم خولةية.

دةسةآلتيش  ليستى  ثةرلةمانتارانى 
بةشارةتى  فازل  هةية،  جياوازيان  بؤضوونى 
كوردستانيى  فراكسيؤنى  ثةرلةمانتارى 
ئةوةى رةتكردةوة، كة ثةرلةمان لةم خولةدا 
بة سستيى كارى كردبَيتء جةختى كردةوة 
ثةرلةمانى  طشت  لة  ئَيستا  ثةرلةمانى  كة 
وةك  ب��ووةء  ضاالكتر  ثَيشوو  خولةكانى 
ثرؤذةياساكانء  لةسةر  طفتوطؤ  ثَيويستيش 

ضاودَيريى كارى حكومةت كراوة.
لة بةرامبةردا رَيكخراوة تايبةتمةندةكان بة 
بؤضوونة  ئةو  ثةرلةمانيش  كارى  ضاودَيريى 
دووثات دةكةنةوة، كة ئةم خولةى ثةرلةمان 
لةسةر  طفتوطؤ  ثَيويست  وةك  نةيتوانيوة 

ثرؤذةياساكان بكات.
ثرؤذةى  بةإَيوةبةرى  زةنطةنة،  هودا 
ضاودَيريكردنى ثةرلةمان لة رَيكخراوى ئاسك، 
لةطةأل ئةوةى ثَييوابوو؛ كة هةر ياسايةك كة 
دةردةضَيت طرنطةء بايةخى هةيةء كةم تا زؤر 
لةطةأل  دةكات،  خةَلكان  لة  بةشَيك  خزمةتى 
ئةوةشدا دةَلَيت: »دةكرا ئةو ثرؤذةياسايانةى 
ثةيوةنديدارن بة زؤرينةى خةَلك، مةسةلةى 
دةكةن،  ضارةسةر  كؤمةآليةتى  سياسيىء 

بخرَينة سةرةتاى كارى ثةرلةمانةوة.
سةرؤكايةتى  بة  دراوة  دةسةآلتةى  ئةو 
ث��ةرل��ةم��ان ب��ؤ دان��ان��ى ب��ةرن��ام��ةى ك��ارء 

دياريكردنى طرنطيى ثرؤذةياساكان، بةشَيك 
حةمة  كردووةء  نيطةران  ثةرلةمانتارانى  لة 
سةعيد حةمة عةلى، ثةرلةمانتارى فراكسيؤنى 
اليةن  لة  »ثرؤذةياساكان  دةَلَيت:  يةكطرتوو، 
سةرؤكايةتييةوة دادةنرَينء دوادةخرَين، بؤية 
ثَيشكةشكردنى  كاتى  سةرؤكايةتى  ثَيويستة 
ثرؤذةياساكانء طرنطييةكانيان ثةيإةو بكاتء 
ئةم  خةريكة  كةوا  بطرن،  لةبةرضاو  ئةوة 
زستانةى  ثشووى  و  بةرَيدةكةين  وةرزةش 

ثةرلةمان دةستثَيدةكات
»ئ��ةوان  ثةرلةمانتارة؛  ئ��ةو  وت��ةى  بة 
سةرؤكى  كة  راستييةى  ئةو  طةيشتوونةتة 
ثَيشء دوادةخات،  ثةرلةمان، ثرؤذةياساكان 

بؤ ئةمةش ئامانجى تايبةتى خؤى هةية«. 
نةخراونةتة  ثرؤذةياسايانةى  ئةو  زؤرن 
وةك  طرنطيشن،  ك����ارةوةء  ب��ةرن��ام��ةى 
حيزبةكانء  ب��ودج��ةى  ث��رؤذةي��اس��اى 
كوردستانء  لة  هَيزى ضةكدار  بَياليةنكردنى 
ثةيوةنديى  رَيكخستنى  طشتيىء  داواكاريى 
ئؤثؤزسيؤنء دةسةآلت، كة ئةم ثرؤذةياسايانة 
بة الى ئؤثؤزسيؤنيشةوة طرنط بوون، بةآلم 

لة ريزبةندييةكةى سةرؤكايةتيدا دانةنراون. 
 ئةمةش جطة لةوةى ئةو ثرؤذة طرنطانةى 
ريزبةندييةكةى  ك��ارء  بةرنامةى  لة  كة 
ئيشيان  ثَيويست  وةك  بوون،  سةرؤكايةتيدا 
ثرؤذةياساى  ل��ةوان��ة:  ن��ةك��راوة،  لةسةر 
هةَلبذاردنى  دةستةى  ب��اآلى  كؤمسيؤنى 

ك��وردس��ت��انء دةس��ت��ةى ن���ةزاه���ة،... كة 
دواخراون.

ضاودَيريكردنى  ث��رؤذةى  بةإَيوةبةرى 
ثةرلةمان لة ريكخراوى ئاسك، روونيكردةوة؛ 
ئةم  ك��ارةك��ان��ى  ضاودَيريكردنى  ل��ة  ك��ة 
ئةو  دةركةوتووة،  بؤيان  ثةرلةماندا  خولةى 
راثؤرتةكانيان  هةنء  كة  ثرؤذةياسايانةى 
رَيكخراو  شَيوةيةكى  بة  ب��ووة،  ت��ةواو 
»ثَيشء  ك��ارةوةء  بةرنامةى  نةخراونةتة 
ثاشخستن«َيك لة ثرؤذةياساكاندا كراوة، كة 
سةرؤكايةتى ريزبةندييةكةى داناوة، ئةمةش 
ثةرلةمانتارانةء  ئَيمةء  ثرسيارى  جَيطةى 

هؤكارةكةشى ئاشكرا نيية«.
ئ��ةو دةس��ةآلت��ة رةه��اي��ةى ث��ةي��إةوى 
ثةرلةمان،  سةرؤكايةتى  بة  داويةتى  ناوخؤ 
بؤ  هؤكارة  ثةرلةمانتاران  بؤضوونى  بة 
دواكةوتنى  ث��ةرل��ةم��انء  ك��ارى  سستيى 
زةنطةنة،  هودا  بةآلم  طرنطةكان،  ثرؤذةياسا 
نيية،  قبووأل  ثةرلةمانتارانى  ثاساوةى  ئةو 
كة ئةوة دةسةآلتى سةرؤكايةتى ثةرلةمانةء 
ثَيبةخشيوة، ضونكة  ئةو دةسةآلتةى  ثةيإةو 
ئؤثؤزسيؤن،  تايبةت  بة  ثةرلةمانتارانء 
ثةرلةمان،  لة  ب��ةرض��اون  ذمارةيةكى  كة 
ثةرلةمان دروست  لة هؤَلى  دةتوانن طوشار 
لةسةر  طوشار  ل��ةوةى  بةر  ضونكة  بكةن، 
بكات،  دروس��ت  ثةرلةمان  سةرؤكايةتى 
ثَيويستة طوشار لةسةر ثةرلةمانةكةى خؤيان 

دروست بكةن. ضونكة مافيان هةية كة ثرسيار 
بكةن؛ بؤ ثرؤذةياساكان ثَيشء دوا دةخرَين؟ 
بؤ ثرؤذةى طرنط هةن وةك ثَيويست قسةيان 

لةسةر نةكراوة؟.
لة  ثةرلةمانتار  عةبدوإلةحمان،  عومةر 
فراكسيؤنى كوردستانيى ئةوةى رةتكردةوة؛ 
ث��ةي��إةوى  ل��ة  ث��ةرل��ةم��ان  ئةندامانى  ك��ة 
بة  دراوة  دةسةآلتةى  ئةو  البدةنء  ناوخؤ 
ضونكة  بسةندرَيتةوة،  لَيى  سةرؤكايةتى، 
هةركات ثةيإةو طؤإا، ئةوكات دةتوانرَيت ئةم 

كارانة بكرَيت، نةك ئَيستا.
ثةرلةمانتارةكةى  ب��ةرام��ب��ةردا،  ل��ة 
لةوةكردةوة،  جةختى  يةكطرتوو  فراكسيؤنى 
ضةندين  زارةكيى  بة  ياداشتء  بة  ئةوان  كة 
سةرؤكايةتى  طةياندووةتة  ناإةزاييان  جار 
زؤر  كة  ك���ردووة،  داواي���ان  ث��ةرل��ةم��انء 
كارةوة،  بةرنامةى  بخرَينة  هةن  ثرؤذةياسا 
وتيشى: »لةطةأل ئةوةى بةَلَينيشمان ثَيدراوة، 

بةآلم جَيبةجَي نةكراوة«. 
سةرؤكايةتى  دةسةآلتةكانى  ئةطةر 
خولةى  ئةم  ك��ارى  سستيى  بؤ  هؤكاربن 
ثةرلةمان  سةرؤكى  هاوكات  كة  ثةرلةمان، 
ضاالكبوونى  بةَلَينى  خولةكةدا  دةستثَيكى  لة 
 )4( م��اوةى  لة  ب��ةآلم  داب��وو،  خولةى  ئةم 
رَيكخستنى  ياساى  تةنيا  راب��ردوودا  مانطى 
قةرةبووكردنةوةى  ياساى  خؤثيشاندانء 
ياساي  ياسايىء  ثاساوى  بَي  راطيراوانى 
وةزارةتى  ياساي  رؤشنبيريىء  وةزارةت��ى 

شارةوانى ثةسةند كردووة.
كاردؤ محةمةد، ثةرلةمانتارى فراكسيؤنى 
ضةند  هةرضةندة  كة  ثَييوابوو؛  ط��ؤإان 
ياسايةكى كةم لةم خولةدا دةركراون، بةآلم 
كة  هةبوو  ئومَيد  نةبوونء  ثَيويست  وةك 
رادةربإين  ئازاديى  ياساكان  دةرضوونى  بة 
لة  زؤرَيك  بةداخةوة  بةآلم  بكرَيت،  فةراهةم 

ياساكان ثَيشتر باشتر بووة لة ئَيستا.
طؤإان،  فراكسيؤنى  ثةرلةمانتارةى  ئةو 
نموونة  بة  خؤثيشاندان  رَيكخستنى  ياساى 
طرنطة،  ياسايةكى  هةرضةندة  كة  دَينَيتةوة، 
ك��وردء  ثَيشكةوتنى  ئاستى  ل��ة  ب��ةآلم 
كة  يةكناطرَيتةوة،  ديموكراسيدا  سيستمى 
وةرطرتنى  دةبينرَيتء  تَيدا  ثاشةكشَيكردنى 

مؤَلةتى زؤر تَيدا زةقكراوةتةوة.

هةنطاو هاشم- هةولَير

وةزارةت���ى  راب����ردوودا،  هةفتةى  ل��ة 
هةرَيمى  حكومةتى  سروشتييةكانى  سامانة 
)300(مليؤن  حساباتى  بإي  كوردستان، 
دؤالرى ناردووة بؤ ثةرلةمانى كوردستانء 
وزةو  ثيشةسازيىء  ليذنةى  ئةندامَيكى 
ثةرلةمانى  سروشتييةكانى  سامانة 
داهاتى  بةوةدةكات،  ئاماذة  كوردستانيش، 
وةزارةتى سامانة سروشتييةكان، زؤر لةوة 

زياترة كة ناردوويةتى.
ليذنةى  ئ��ةن��دام��ى  ت��ؤف��ي��ق،  ن��اس��ك 

ثيشةسازيىء وزةو سامانة سروشتييةكانى 
وتى:  رؤذنامة  بؤ  كوردستان،  ثةرلةمانى 
ئةو  دةربارةى  هةية  ثرسيارمان  كؤمةَلَيك 
سامانة  وةزارةت��ى  دؤالرةى  )300(مليؤن 
ن��اردووة،  ثةرلةمانى  بؤ  سروشتييةكان 
هاتووةتة  كة  بإةثارةيةى  ئةو  هةروةها 
ثةرلةمان، يةكسان نيية بة داهاتى وةزارةتى 

سامانة سروشتييةكان.
لةطفتوطؤى  وتيشى:  تؤفيق،  ناسك 
سامانة  وةزي���رى  ئةمساَلدا،  ب��ودج��ةى 
ئاراستةى  نووسراوَيكى  سروشتييةكان 
سةرؤكى ثةرلةمان كرد، لةجياتى )3(مادةى 

ناو ثإؤذة ياساكة، لة داهاتى وةزارةتةكةى 
ئةو بدرَيت، كة حيسابمان كرد، نزيكةى  )490(

مليؤن دؤالرى دةكرد، بةآلم دواتر سةرؤكى 
ئةوةى  بةبيانووى  نةكرد  قبووَلى  حكومةت 
كة دةبوو سةرةتا ئةم ثَيشنيازة بؤ حكومةت 
بهاتايةء لةئةنجامدا ئةو )490(مليؤن دؤالرة 
ئةو  بؤية  لةالي خودى وةزارةتةكة،  مايةوة 
لة  كةمترة  زؤر  هاتووة،  كة  بإةثارةيةى 

داهاتى وةزارةتى سامانة سروشتييةكان.
سامانة  ل��ي��ذن��ةى  ئ��ةن��دام��ةى  ئ���ةو 
ئ��ام��اذةى  ث��ةرل��ةم��ان،  سروشتييةكانى 
نازانين  هاتووة،  داهاتةى  ئةو  بةوةشدا: 

داهاتى  تةنيا  هةروةها  مانطة،  ضةند  داهاتى 
طازؤيليش  ضونكة  نا،  ياخود  رةشة،  نةوتى 
وةزارةتى  خودى  وتةى  بةثَيي  دةفرؤشرا 

سامانة سروشتييةكان.
نورى،  مةال  عةبدوَلآلى  ترةوة،  لةاليةكى 
ئةندامى ليذنةى ثيشةسازيىء وزةو سامانة 
كوردستان،  ثةرلةمانى  سروشتييةكانى 
لة  كة  بإةثارةيةى  ئةو  ب��ةوةدا:  ئاماذةى 
وةرطيراوة،  ن��ةوت  دةرهَينانى  ثإؤسةى 
زؤر زياترة لةوةى كة هاتووة بؤ ثةرلةمانى 
طازى  نةوتى  ياساى  بةثَيي  كوردستانء 
هةرَيمى كوردستانيش، داهاتى نةوت بةضةند 

جؤرَيكى جياجيا دةست دةكةوَيت. 
هاوكات  كة  ن��ورى،  م��ةال  عةبدوَلآلى 
رايطةياند:  طؤإانيشة،  فراكسيؤنى  ئةندامى 
كردووة  داوامان  طؤإان،  فراكسيؤنى  وةكو 
سروشتييةكانء  سامانة  وةزي���رى  كة 
حكومةتى  ثالندانانى  داراي��يء  وةزي��رى 
هةرَيمى كوردستان ئامادةى ثةرلةمان بن بؤ 

وةآلمدانةوةى ثرسيارةكانى ثةرلةمانتاران.
ئةوةشي خستةإوو: ئةو بإةثارةيةى كة 
بة  بدات  شةرعييةت  كة  ئةوةية  بؤ  هاتووة، 
ثإؤسةيةكى ناشةرعيى كة فرؤشتنى نةوتى 

هةرَيمى كوردستانة.

ئاكام ئةبوبةكر

خوَينى  بانكى  تاالسيماو  كؤمةَلةى 
)2010/12/14(رؤذى  رؤذي  لة  سلَيمانى، 
هاوآلتييان  لة  داوا  خوَينبةخشين،  جيهانى 
بةو  خوَين  بةخشيني  لة  بةشداربن  دةكةن 
بةردةواميان  ثَيويستييةكي  كةسانةي 

ثَييةتي.
بةإَيوةبةرى  خدر؛  رةس��ول  كةلسوم 
رؤذنامةى  بة  سلَيمانى  خوَينى  بانكى 
راطةياند: »)12/14( رؤذيكى جيهانيية، بةآلم 
بةهؤى زؤريى رووداو  مَيذوويية،  ئَيمة  بؤ 
و زيادبوونى رَيذةى تاالسيماو شَيرثةنجة، 
رؤذانة ثَيوستيمان بة زياتر لة )180( بوتأل 

خوَينة«.
)2000( ل��ة  زي��ات��ر  كوردستاندا  ل��ة 

لةو  هةيةو  تاالسيمايان  نةخؤشيي  كةس 
ثارَيزطاي  لة  )550(كةسيان  ذمارةيةش 
بة  ثَيويستيان  بةردةواميي  بة  سلَيمانينء 

وةرطرتني خوَينة.
بةإَيوةبةرى  جَيطرى  ئةحمةد  مستةفا 
لة  ك��وردس��ت��ان  تاالسيماي  ك��ؤم��ةَل��ةى 
سلَيمانى بة رؤذنامةى راطةياند: »بةردةوام 
ثَيويستيمان بة خوَينة، ذيانى نةخؤشةكانمان 
لة  زياتر  سلَيمانى  لة  بةندة،  خوَينةوة  بة 
مانطانة  ثَيويستة  هةية.  نةخؤشمان   )550(

دووجار خوَينيان ثَيبدرَيت.
بةإَيوةبةري بانكي خوَين لة سلَيمانيش 
كة  ك��رد،  هاوآلتييان  لةهةموو  داواي 
خوَينء  بةخشيني  لة  بكةن  هاوكارييان 
تاالسيماش  رَيكخراوي  هةروةك سةرؤكي 
وتي: »رؤذانة )25( بتأل خوَينمان ثَيويستة«.

ئاريان حةسن- سلَيماني 

ئيسالميي،  ب��زووت��ن��ةوةي  ك��ؤم��ةألء 
ض��ارةن��ووس��ي  دي��اري��ك��ردن��ي  داواي 
دةك��ةنء  بَيسةروشوَينكراوةكانيان 
دةزطاكانى  دةك��ات  داوا  بزووتنةوةش 
ئاشكرا  بة  دذةتيرؤر  زانياريىء  ثاراستنء 

بةرثرسيارَيتييان دياريى بكرَيت.
ئيسالميي،  مافي مرؤظي كؤمةَلي  بةشي 
دذي  كةمثةينَيكي   2010/12/10 رؤذي  لة 
راطةياند،  كؤمةأل  ئةندامي  دوو  رفاندني 
هَيزة  اليةن  لة  شوَينن  بَيسةرء  تائَيستا  كة 
بة  ئةندامةكان  لة  يةكَيك  ئةمنييةكانةوة، كة 
ناوي )هيدايةت عةزيز ئةحمةد( دانيشتووي 
لة  خ��َي��زان��دارةء  ضةمضةماَلةو  ش��اري 
هَيزَيكي  الي��ةن  لة   2007/2/10 رؤذي 

بَيسةرو  تائَيستا  رفَيندراوةو  ئةمنييةوة 
ناوي  بة  ديكةيان  ئةندامةكةي  شوَينةو 
شاري  دانيشتووي  ئةمين(ة  حسَين  )واحيد 
كةركوكةو خاوةني ضوار منداَلةو ثاسةواني 
ل���ة  بووة،  كةركوك  ئاوي  بةإَيوةبةرَيتي 
سَي  لةاليةن  2006/6/28-ةوة  رؤذي 
ثؤشيبوو  مةدةنييان  جلوبةرطى  كة  كةس 
تائَيستا  رفَيندراوةء  كةركوك  شاري  لة 

بَيسةرءشوَينة.
ه��اوك��ات دةزط����اى م��اف��ى م��رؤظ��ى 
راطةيةنراوَيكدا  لة  ئيسالميى   بزووتنةوةى 
ئةندامى  س��َى  كة  ئاشكراشيانكردووة؛ 
)عةبدولجةبار  ناوةكاني  بة  حيزبةكةيان 
عومةر  ف��ةرةج  زمناكؤ  ح��ةس��ةن،  ق��ادر 
لةاليةن  عةلى(  حةسةن  عابد  باباشَيخ، 
ئاسايشى سلَيمانىء دةزطاى دذةتَيرؤرةوة، 

تائَيستا  دةستطيركراونء  ساَلة   )9( ماوةى 
ضارةنووسيان ناديارةو ئازاد نةكراون. 

دةكات؛  داوا  ئيسالميش  بزووتنةوةي 
دةزطا  بيانوويةك  هيض  بة  نةدرَيت  رَيطة 
بزر  شوَين  خةَلك  حيزبييةكان  ئةمنيىء 
ساأل  ضةندين  ب��ؤ  خ��ؤي��ان  الى  ب��ك��ةنء 
ثرؤذةياساى  لة  ضاكسازيى  بيانهَيَلنةوةء 
بكرَيت،  ياساييدا  ثاساوى  بَى  راطيراوانى 
هةرَيمء  ئاسايشى  يةكطرتنةوةى  لةطةأل 
ئةنجومةنى  بةرثرسيارَيتى  ذَير  خستنة 
دةسةآلتى  لة  جياكردنةوةى  وةزي��رانء 
زانياريىء  )ثاراستنء  دةزطاكانى  حيزبيي. 
بةرثرسيارَيتييان  ئاشكرا  بة  دذةتيرؤر( 
ياسايى  هَيزى  ئةوان  يان  بكرَيت،  دياريى 
يان  دةكةن،  كار  ياسا  بةثَيى  حكومةتنء 

ميليشياى حيزبةكانن.

ثةرلةمانتاران بؤ )4( ياسا )2( مانط ثشوو وةردةطرن

ثشووى ثةرلةمان نزيكبووةتةوةو هيض ياسايةكى »طرنطيش« ثةسةند نةكرا

وةزارةتى سامانة سروشتييةكان، )300(مليؤن دؤالر دةنَيريَتة ثةرلةمان

بزووتنةوةو كؤمةأل بَيسةروشويَنكراوةكانيان دةوَيت)2000(كةس نةخؤشيى تاالسيمايانة

هـةواأل و راثؤرت
hewal.rozhnama@gmail.com
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راثؤرتى: بةهادين يوسف

لة ماوةي دةستبةركاربووني ثارَيزطاري 
هيض  ثارَيزطا  ئةنجومةني  سلَيمانييةوة، 
بة  ئةوةش  نةكردووة،  جَيبةجَي  كارَيكي 
لةنَيوان  ثارَيزطا  ئةنجومةني  هاإيني  هؤي 
ذمارة  ياساي  بريمةرو  ياساي  ه��ةردوو 

)159(ي )مجلس قيادة سةورة(دا.
ناوةندي  سَييةمي  راث��ؤرت��ي  بةثَيي 
هةردوو  ماوةي  لة  بةدليسي،  رؤشنبيريي 
ثارَيزطاي  ئةنجومةني   )11 )10ء  مانطي 
سلَيماني هيض كارَيكي جَيبةجَي نةكردووةء 
رَيكخراوةكةش،  دووةمي  راثؤرتي  بةثَيي 
هةمانشَيوة  بة  ثَيشووش  مانطةكاني 

بَيكاربوون.
كارةكانيان  نةكردني  جَيبةجَي  هؤكاري 
هاتني  ل��ةدواي  ئةوة،  بؤ  طةإاندووةتةوة 
قةشاني(  )بةهرؤز  ت��ازةوة  ثارَيزطاري 
ثارَيزطا  ئةنجومةني  دةستي  لة  ثرؤذةكان 
جَيبةجَي  ثارَيزطارةوة  اليةن  لة  نةماونء 
ك��اري  ب��ة  نابةستن  ثشت  دةك��رَي��نء 
ئةنجومةني ثارَيزطاكان، كة بؤ ساَلي )2010( 
ئاليةتي  خؤيان سيستمء  بةَلكو  داإَيذراوة، 
ئةنجومةني  هةروةك  هةية،  خؤيان  كاري 
بةرداشي  دوو  بةر  سلَيماني  ثارَيزطاي 
ياسايي كةوتووة، كة بةثَيي ياساي ذمارةي 
دةسةآلتي  هةَلبذَيردراوةو  بريمةر  )71(ي 
لةدواي  بةآلم  دةك��ات،  كار  وةرطرتووةو 
ياساي  بة  كار  نوَيوة  ثارَيزطاري  هاتني 
)مجلس  )1969(ي  ساَلي  )159(ي  ذمارة 
كار  عَيراق  ثارَيزطاكاني  سةورة(ي  قيادة 
ئةنجومةني  ياسايةش  ئةو  بةثَيي  دةكاتء 

ثارَيزطاكان بوونيان نيية.
بةثَيي راثؤرتي ثَيشووتري رَيكخراوةكة 
دةسةآلتي  كوردستانء  هةرَيمي  حكومةتي 
هؤي  بة  خراون  ثةراوَيز  هةرَيم  سياسيي 
المةركةزيي،  سيستمي  بة  باوةإنةبوونيان 
ثَيكهَيناني  س��ةرض��اوةي  بنةماء  ك��ة 
هةروةها  بووة،  ثارَيزطاكان  ئةنجومةني 
ثارَيزطاكان،  ثةرةثَيداني  بودجةي  ثَينةداني 
ئةنجومةني  بة  نةطةيشتني  )2010(ء  ساَلي 
ثارَيزطار  داناني  سلَيمانيء  ثارَيزطاي 
طةإانةوة  بَي  وةكالةت  بة  ناياساييء  بة 
نةكردنةوةي  دووب��ارة  ئةنجومةنء  بؤ 

ثارَيزطاكانء  ئةنجومةني  هةَلبذاردني 
بؤ  ن��ةداوة  هةوَلي  خ��ؤي  ئةنجومةنيش 

سازداني كؤبوونةوةكان. 
ضاودَيريكردني  سَييةمي  راث��ؤرت��ي 
ناوةندي بةدليسي، تايبةت بة ضاودَيريكردني 
سلَيماني  ثارَيزطاي  ئةنجومةني  ئ��ةداي 
كارةكاني  ئاستي  لةسةر  ئاشكرايكردووة؛ 
ئةنجومةن بة طشتييء لة ماوةي كاركردنيدا 
بة هةر ضوار ليستةكة لة كؤي )155( بةَلَيني 
ئةنجومةن  ن��او  ليستةكةي  ض��وار  ه��ةر 
تةنيا  كؤمةأل(،  يةكطرتوو،  ثارتي،  )يةكَيتي، 
 )114( جَيبةجَيكردووةو  بةَلَينيان   )41(

بةَلَينيان جَيبةجَي نةكراوة.
ئةنجومةنةكةش  ئةنداماني  زؤرب��ةي 
بةَلَينةكانيان  نةكردني  جَيبةجَي  هؤكاري 
هةَلنةبذاردنةوةي  بؤ  ط��ةإان��دووةت��ةوة 
ئةنجومةنةكان بةثَيي ياساي دةسةآلتي كاتيي 
كردووة:  بةوةش  ئاماذةي  هاوثةيمانانء 
ثارَيزطاكاني  لةطةأل  كورد  »سةركردايةتي 
تةنيا  بةآلم  ئةنجامداوة،  هةَلبذاردني  تردا 
ئةو دةورةية بووةو دواي ئةوة دةسةآلتي 
دابةشكردني  لة  ثاشطةزبووةتةوة  كوردي 
كارطَيإييةكانء  جومطة  بةسةر  دةسةآلت 
المةركةزييء  سيستمي  بة  نةبووني  بإوا 
مةركةزييء  سيستمي  ب��ؤ  ط��ةإان��ةوة 
ئةنجومةني  جَيبةجَيكردنء  دةسةآلتي 
لة  لة دةستداوة  ثارَيزطاكان طرنطي خؤيان 
رَينمايي  بإيارو  داناني  ضاودَيرييء  رووي 

بودجةي  رَيي  لة  تةنيا  ثارَيزطاكانء  بؤ 
ثةرةثَيداني هةرَيمةكانةوة توانيويةتي ضةند 
سلَيماني  لة  خزمةتطوزاريي  ضاالكييةكي 
ئةنجامبدات لة ساآلني )2006، 2007، 2008، 
بةَلَينةكاني  لة  هةندَيك  توانيويةتي  2009(ء 

جَيبةجَي بكات«.
جَيبةجَي  وردةك��اري��ي  بة  س��ةب��ارةت 
ن��ةك��ردن��ي ب��ةَل��َي��ن��ةك��ان، راث��ؤرت��ةك��ة 
يةكَيتيي  ليستي  كة  ئاشكرايكردووة؛ 
بةَلَيني هةَلبذاردن  لة كؤي )29(  نيشتمانيي 
)11(ي جَيبةجَيكردووةو )18( يان جَيبةجَي 
نةكراونء بةَلَينة جَيبةجَي نةكراوةكانيش لة 
كَيشةي  ضارةسةركردني  كارةباو  بواري 
خوَيندنطةكانء  كَيشةي  نيشتةجَيبوونء 
بةرةو  ث���ةروةردةو  ب��واري  ثةرةثَيداني 
حكومةتء  دةزطاكاني  ئاستي  ثَيشبردني 
هةرزانكردني نرخي كاآلكان، البردني باجي 
خةَلوةتطةي  دروستكردني  عةلوةكانء 
تايبةتي  سيستمي  دامةرزاندني  ثيريي، 
يارمةتيدانء  ئينتةرنَيت،  كؤمثيوتةرو 
نووسةرانء  هونةرمةندانء  هاوكاريي 
تةندروستيء  خزمةتطوزاريي  ئةديبان، 
قؤرخكردنء  دي���اردةي  دذايةتيكردني 
بواري  بة  تايبةت  ديكةي  بةَلَيني  ضةندين 
ئ��اذةَل��داري��يء  باخدارييء  كشتوكاألء 

ثيشةسازييء ئاسايشي هاوآلتييان.
ديموكراتي  ثارتي  ليستي  هةرضي 
بةَلَيني   )89( ك��ؤي  لة  كوردستانيشة، 

جَيبةجَيكردووةو  )20(ياني  هةَلبذاردن 
زؤرب��ةي  جَيبةجَينةكردووةء  )69(ياني 
بة  تايبةتة  جَيبةجَينةكراوةكانيشي  بةَلَينة 
ضارةسةري  طوندةكانء  خزمةتكردني 
ساوايان،  باخضةي  خوَيندنطةكانء  كَيشةي 
ضاككردنء  طةنجان،  طيروطرفتةكاني 
ش��ةق��امء  قيرتاوكردني  رَيكخستنء 
سيستمي  مؤدَيرن،  ياريطةي  كؤآلنةكانء 
دابينكردني  نةخؤشخانةكانء  تةندروستي 
ياساو  بوارةكاني  شةهيدان،  بؤ  خانوو 
راطرتني  بةرز  دادطاكانء  سةربةخؤيي 
ئيدارييء  بوارةكاني  مرؤظء  مافي  ياساو 
طةندةَلييء  بنةبإكردني  نةهَيشتنء 
ضارةسةركردني  ئابووريي،  بوارةكاني 
خوَيندنء  ب��وارةك��ان��ي  ن��رخء  ب���ةرزي 
بةَلَيني  ضةندين  رؤشنبيرييء  ثةروةردةو 
سيمبولي  عَيراق  ئاآلي  تا  ناوياندا  لة  ديكة 

كوردي تَيدا نةبَيت، هةَلنةكرَيت.
يةكطرتووي  ليستي  ب��ة  س��ةب��ارةت 
بةَلَيني   )16( ك��ؤي  ل��ة  ئيسالميش، 
جَيبةجَيكردووةو  )6(ي  تةنيا  هةَلبذاردن، 
جَيبةجَينةكراوةكانيش  ماونةتةوة،  )10(يان 
نَيوان  هاوكاريي  كارطَيإييء  رووي  لة 
فةرمانطةكانء نةهَيشتني رؤتينء ثاراستني 
بةإَيوةبةرو  طؤإيني  ئاسايشء  ب��اري 
هانداني  ناضاالكةكانء  بةشة  س��ةرؤك 
كَيشةي  ضارةسةري  كشتوكاألء  بواري 

زةويء زار.

كؤي  لة  ئيسالميش،  كؤمةَلي  ليستي 
جَيبةجَيكردووةو  )4(ي  تةنيا  بةَلَين،   )21(
لة  ئةوانيش:  نةكردووة،  جَيبةجَي  )17(ي 
فيدراَليي  مةبدةئي  بة  رازيبوون  بوارةكاني 
هةَلبذاردنةوةي  عَيراقء  دةستووري  لة 
م��اوةي  بؤ  سةرؤكايةتي  ث��ةرل��ةم��انء 
ضوارساأل، دروستكردني سوثاي نيشتمانيي، 
جياكردنةوةي دةسةآلتةكان، دذايةتيكردني 
بآلوكردنةوةي  طةندةَلييء  بيرؤكراتيةتء 
ثشكنين  بنكةكاني  نةهَيشتني  رؤشنبيريي، 
ئاسايشي  بةهَيزكردني  شارةكان،  لةنَيوان 
طشتيي،  لَيبووردني  دةركردني  ناوخؤ، 
جةستة،  بيرو  تيرؤري  دذي  وةستانةوة 
نيشتةجَيبوون،  كَيشةي  ضارةسةركردني 
بةرجةستةكردني ئازاديي تاك، زيادكردني 
م��ووض��ةي ف��ةرم��ان��ب��ةران، ط��ؤإي��نء 

بةرةوثَيشبردني ثرؤطرامي خوَيندن.
بةَلَينة  طشتيي  ش��َي��وةي��ةك��ي  ب��ة 
ج��َي��ب��ةج��َي��ن��ةك��راوةك��ان��ي ه���ةر ض��وار 
بوارةكاني  لة  دةبيننةوة  خؤيان  ليستةكة 
نيشتةجَيبوونء  كَيشةي  ضارةسةركردني 
ك���ارةب���او ف���رة س��ةرض��اوةي��ي ئ���او و 
خوَيندكارانء  كَيشةي  ضارةسةركردني 
بةإَيوةبردني  ئاستي  بةرةوثَيشبردني 
هةرزارنكردني  حكومةتء  دةزطاكاني 
كاآلكانء طرنطيدان بة ئاسايشي هاوآلتييانء 
زياتر  ك��ش��ت��وك��األء  الي��ةن��ي  ه��ان��دان��ي 

بةدةمةوةضووني كَيشةي زةويءزار.

راثــــؤرت
hewal.rozhnama@gmail.com

5ذمــارة )612( سَيشةممة 2010/12/14

راثؤرتي: رؤذنامة 

ناياسايي  بة  سلَيماني  ث��ارَي��زط��اري 
سكرتَيرةكةي،  دةداتة  دةسةآلت  ضةندين 
طشتيش  بةإَيوةبةري  دةسةآلتي  لة  كة 
دةَلَيت:  ئةنجومةنيش  ئةندامَيكي  زياترة، 
ئةو  ئةنجومةن  ئةندامةكةي   )41( هةر  »بة 

دسةآلتانةيان نيية«.
لة   )16934( ذم��ارة  ن��ووس��راوي  بة 
ساَلح،  محةمةد  بةهرؤز   ،2010/12/5
ضةندين  وةكالةت،  بة  سلَيماني  ثارَيزطاري 
جيهانبةخش  )ك��ارزان  دةدات��ة  دةس��ةآلت 
محةمةد( بةإَيوةبةري نووسينطةي تايبةتي 
ب��ةإَي��وةب��ةري  رؤذي��ش  هةمان  خ��ؤيء 
ئاراستةي  نامةيةك  تايبةت  نووسينطةي 
بةإَيوةبةري طشتيي كارطَيإيي دةكاتء ثَيي 
رادةطةيةنَيت، كة: »هيض دةسةآلتَيكي دارايي 

جَيبةجَي ناكةمء كاري ثَي ناكةم«.
كارطَيإييةكةي  ف��ةرم��ان��ة  ب��ةث��َي��ي 
دةسةآلت  ضةندين  بإياريداوة  ثارَيزطار، 
جطة  جيهانبةخش(،  )ك��ارزان  ببةخشَيتة 
ئةوانيش:  ثَيشووي  دةسةآلتةكاني  لة 
نووسينطةي  كارمةنداني  »ئيفادكردني 
هةرَيم، سةرثةرشتيء  ناوةوةي  بؤ  تايبةت 
ميواندارييء  ميوانخانةو  كاري  رَيكخستني 
ليذنةي ميوانداريي، ئيمزاكردني نووسراوي 
تايبةت،  نووسينطةي  نووسراوي  نهَينييء 
ئؤتؤمبَيلةكاني  جوآلندني  سةرثةرشتي 
ثارَيزطا، خةرجكردني نةسريةي بةردةستي 
هاوآلتييانء  بة  ثارة  بةخشيني  ثارَيزطار، 
هةموو  هامشكردني  فةرمانطةكانء 
لة  كةلوثةل  داواك��ردن��ي  ن��ووس��راوَي��ك، 
دةسةآلتةكاني  دةستي  طرتنة  طةنجينةو 

كارطَيإيي طشتيي لة كاتي ئامادةنةبووني«.
ش��ارةزاي��ةك��ي ك��اروب��اري داراي���يء 

بهَينرَيتء  ناوي  نةيويست  كة  كارطَيإيي، 
هةيةو  كاركردني  ساأل   )30( ئةزمووني 
سةبارةت  طشتيية،  بةإَيوةبةري  ثلةي 
بةإَيوةبةري  دراوةت��ة  دةسةآلتانةي  بةو 
رؤذن��ام��ةي  بة  ث��ارَي��زط��ار  نووسينطةي 
هيض  بة  ناياسايية،  بإيارَيكي  »ئةوة  وت: 
نادرَي�تة  خةرجي  دةسةآلتي  شَيوةيةك 

كةساني خوارةوة لة حاَلةتَيكدا نةبَيت، وةزير 
دةيداتة بريكارو ئةوان دةيدةنة بةإَيوةبةرة 
دةي��دات��ة  ث��ارَي��زط��اري��ش  طشتييةكانء 
شَيوةيةك  هيض  بة  طشتييةكان  بةإَيوةبةرة 
ضونكة  نووسينطة،  بةإَيوةبةري  نادرَيتة 
بَي  فةرمانبةرَيكي  نووسينطة  بةإَيوةبةرى 
طشتيش  بةإَيوةبةري  جَيطري  ئةزموونة، 

دةسةآلتي سةرفكردني ثارةي نيية«.
كة  »ئةوةي  واية:  بإواي  شارةزاية  ئةو 
دةسةآلتة  ئةو  ئيدارييةء  ف��ةوزاي  ك��راوة 
ضونكة  طشتييةكانة،  بةإَيوةبةرة  الي  تةنيا 
نيوةي دةسةآلتي خةرجي دةدرَيتة كةسَيك 
بة مةرجَيك ثلةكةي لة جَيطري بةإَيوةبةري 
لة  فةرمانبةرَيك  يان  نةبَيت،  كةمتر  طشتيي 
ثلة تايبةتدا نةبَيت، بة تايبةتي ئيفادو خةرج 

تةنيا لة دةسةآلتي ثلة تايبةتةكاندا دةبَيت«.
بةإَيوةبةري  نووسراوي  بة  سةبارةت 
نووسينطةي تايبةت بؤ بةإَيوةبةري طشتيي 
»ئةوة  وت��ي:  ش��ارةزاي��ة  ئةو  كارطَيإيي، 
ضاودَيري  بدرَيتة  ئةوة  ياساية،  ثَيضةوانةي 
ياسايي  كَيشةي  تووشي  هةموويان  دارايي 
توانا  ئيدارةي  كلتوورَيكي  هيض  دةبنةوة، 
بةإَيوةبةري  قبووَلناكات،  ئةوة  مرؤييةكان 
فةرمانبةرةو  تايبةتيش  نووسينطةي 
كارطَيإيي  بةإَيوةبةري  بةردةستي  لة 
بةإَيوةبةري  طشتيي  كارطَيإيي  طشتيداية، 
فةرمانبةرةكانَيتي،  هةموو  فةرمانطةكةو 
ئيداريي  يةكةي  بةإَيوةبةري  ثارَيزطار 

شارةكةية«.
ضةندين  ثَيداني  بة  س��ةب��ارةت  ه��ةر 
نووسينطةي  بةإَيوةبةري  بة  دةس��ةآلت 
ئةحمةدي  ثارَيزطارةوة،  لةاليةن  تايبةت 
ئةنجومةني  ئةندامي  رةش��ي��د،  حاجي 
»بة  وت:  رؤذنامةي  بة  سلَيماني  ثارَيزطاي 
سلَيمانييةوة،  ثارَيزطاي  ئةنجومةني  هةموو 

كة )41( ئةندامة ئةو دةسةآلتةمان نيية«. 

ب���ةث���َي���ي ئ���ةو 
دةست  بةَلطةنامانةي 
كةوتوون،  رؤذن��ام��ة 
بة  ثارَيزطار  ثَيشتر 
نووسراوَيك، داواي لة 
وةزيران  ئةنجومةني 
ثلةي  ك��ة  ك���ردووة، 
لة  فةرمانبةرة  ئ��ةو 
بكرَيتة  )6(ةوة  ثلة 
دواتريش  )1(ء  ثلة 
وةزيران  ئةنجومةني 
ذمارة  بةنووسراوي 
بةرواري  لة   )7818(
لة  داوا   2010/7/12
ناوخؤ  وةزارةت���ي 
دةكات ثلةي )كارزان 
لة  جيهانبةخش( 
بكاتة  )6(ةوة  ثلةى 
ث��ل��ةي  ك���ة   ،)1(
ب���ةإَي���وةب���ةري 
بة  جَيبةجَيكارة 
 )948( م��ووض��ةي 
هةزار دينار، بةآلم 

بة  بإيارة  ئةو  ناوخؤ  وةزارةت��ي 
ناياسايي دةزانَيت.

بة نووسراوي ذمارة )19311( وةزارةتي 
وةزي��ران  ئةنجومةني  وةآلم��ي  ن��اوخ��ؤ، 
ناونيشاني  طؤإيني  ب��ةوةي  دةدات���ةوة، 
رَينمايية  ياساو  لةطةأل  فةرمانبةرة  ئةو 
ه��ةروةك  يةكناطرَيتةوة،  داراييةكاندا 
-3714( نووسراوي  بة  داراييش  وةزارةتي 

لة 2010/8/1( وةآلمي ئةنجومةني وةزيراني 
فةرمانةي  ئةو  جَيبةجَيكردني  داوةت��ةوة 
»ثَيويست  نووسيويةتي:  رةتكردووةتةوة 
خزمةتي  ساآلني  بإوانامةو  رةضاوي  بوو 

ناوبراو بكةن«.

كارطَيإييةكان،  رَيوشوَينة  بةثَيي 
ثلة  لة  فةرمانبةرَيك  ثلةي  بةرزكردنةوةي 
لة )15( ساأل  بة زياتر  ثَيويستي   )1( بؤ   )6(
اليةني  ثلةيةك  بإينى  يان  هةية،  خزمةت 
كةم ثَيويستي بة )5( ساأل خزمةتي بَيمؤَلةت 
مةدةنيش  خزمةتي  ياساي  بةثَيي  هةيةو 
وةزي��رَي��ك دةس��ةآلت��ي ب��ةرزك��ردن��ةوةي 
بؤ   )6( ثلة  يةك  تةنيا  هةية  فةرمانبةري 
بَيتء  لَيهاتوو  دَلسؤزو  مةرجَيك  بة   ،)5(
ثَيضةوانةي  لةوةبَيت،  جيا  بإيارَيكيش  هةر 
ياساي  داراي��يء  وةزارةت��ي  رَينماييةكاني 

خزمةتي مةدةنيية.

ثارَيزطاري سلَيماني

 

دةيان دةسةآلت بة ناياسايي دةداتة بةأَيوةبةري نووسينطةكةي

ئةنجومةني ثارَيزطاي سلَيماني بة سووأي سستبووندا دةأوات

بةهرؤز محةمةد، ثارَيزطارى سلَيمانى

بةَلَينة جَيبةجَينةكراوةكان

* ليستي يةكَيتيي لة كؤي )29( بةَلَيني هةَلبذاردن 
)18(ي جَيبةجَي نةكردووة.

* ليستي ثارتي لة كؤي )89( بةَلَيني هةَلبذاردن
)69(ي جَيبةجَي نةكردووة.

 )16( كؤي  لة  ئيسالميي،  يةكطرتووي  ليستي   *
بةَلَين )10(ي جَيبةجَي نةكردووة.

* ليستي كؤمةَلي ئيسالمي، لة كؤي )21( بةَلَين
)17(ي جَيبةجَي نةكردووة.

فؤتؤ: رؤذنامة كؤبوونةوةيةكى ئةنجومةنى ثارَيزطاى سلَيمانى 



راثؤرتى: رؤذنامة

بَيسةروشوَينةكانى شةإى  كةسوكارى  
ناوخؤ، داوا دةكةن كة بة ياسا كَيشةكانيان 
ضارةنووسيان  ضارةسةربكرَيتء  بؤ 
بةَلَيني  طؤإانيش  فراكسيؤنى  بدؤزرَيتةوةو 

سؤراغكردنيان دةدات.
كةسوكارى بَيسةروشوَينان، لة ياداشتَيكدا 
داوا لة ثةرلةمانى كوردستان دةكةن، بة ياسا 
ضارةنووسيان ديارى بكرَيتء ئةو اليةنانةى 
ناوخؤ،  شةإى  لةشوَينبزرانى  بةرثرسن 

قةرةبوويان بكةنةوة. 
لة  يةكَيك  خوشكى  ع��وم��ةر،  ك��وردة 
ناوخؤ،  ش��ةإي  بَيسةروشوَينكراواني 
ضاوةإوانى  لة  )13(ساَلة  ماوةى  رايطةياند: 
كةسوكارمانداينء تا ئَيستا نازانين ماون، يان 
كوذراون، بؤية ئةمإؤ سةردانى فراكسيؤنى 
ئةوةى ثشتطيرييمان  بؤ  طؤإانمان كردووة، 

بكةنء بة ياسا مافةكانمان بؤ بطةإَيننةوة.
ئ��ام��اذةي ب���ةوةش ك���رد: زؤرج���ار 
بةشةهيد  كةسوكارمان  كة  داوامانلَيكراوة 
نةبووين،  رازى  ئَيمة  بةآلم  بكرَين،  هةذمار 
ضييان  نةزانين  كةسمان  دةكرَيت  ضؤن 
بة  نةبينينء  تةرمةكانيان  لَيهاتووةو 

شةهيديش هةذمار بكرَين.
عةبدوَلآل،  نةريمان  ل��ةب��ةرام��ب��ةردا، 
ثةرلةمانتارى فراكسيؤنى طؤإان، ثشتطيريى 
بَيسةروشوَينانى شةإى  كةسوكارى  داواى 
»س��ؤراغ��ى  رايطةياند:  ك��ردو  ن��اوخ��ؤي 

ياسا  بة  ثَيويستة  دةكةينء  بَيسةروشوَينان 
لة  كةسوكاريان  ضيتر  بكرَيتء  كارة  ئةم 

ضاوةإوانيدا نةبن«.
ل���ة ي���اداش���ت���ةك���ةي ك��ةس��وك��ارى 
فراكسيؤنى  ئاراستةي  كة  بَيسةروشوَيناندا 
لة ثةرلةمانى كوردستانيان كردبوو،  طؤإان 
بؤ  بدرَيت  جديى  هةوَلى  كة  دةك��ةن  داوا 
دؤزينةوةى كةسوكاريان كة لةماوةى شةإى 
ماديىء  مافة  بوونء  بَيسةروشوَين  ناوخؤ 

مةعنةوييةكانيان بة ياسا بؤ بطَيإدرَيتةوة.
)ثَينجشةممة(ي  دوات��ري��ش  رؤذي 
بَيسةروشوَيناني  كةسوكاري  راب��ردوو، 
بةردةم  بؤ  رَيثَيوانَيكيان  ناوخؤ،  شةإي 
لةهةولَير  نةتةوةيةكطرتووةكان  رَيكخراوي 
لة  ئاراستةكردنء  ياداشتَيكيان  رَيكخستء 
ثةرلةمانتارَيكي  خؤثيشاندةراندا،  ثَيشوازيي 
لة  بةشَيك  كة  ك��رد،  ئاشكراي  ط��ؤإان 
طرتووخانةكاني  لة  تائَيستا  طيراوةكان 

يةكَيتيء ثارتيدان.
بورهان رةشيد طوَلة، بة خؤثيشاندةرانى 
راط��ةي��ان��د: »ف��ؤرم��َي��ك��ى ت��ةواوم��ان بؤ 
وةكو  دروستكردووة،  بَيسةروشوَينان 
ثَيناسيانء  وَينةو  دةرب��ارةى  راثؤرتَيك 
كة  دواه��ةواأل  دةستطيركردنيانء  رؤذى 
كة  لَيكردن  داواشمان  هةبَيتء  زانيارييان 
بكةن،  )خاضي سوور(  رَيكخراوى  سةردانى 
ضونكة هةندَيك زانياريى الى ئةوان هةية كة 
شتَيكى  بكةوَيت،  بةردةستيان  هاتء  ئةطةر 

باش دةبَيت«.

ئةو  »بةثَيي  ثةرلةمانتارة:  ئةو  وتةي  بة 
الى  كةوتوون  بةردةستيان  زانيارييانةي 
)خاضي سوور(، ضاوى ثَيكةوتوونء دواى ئةو 
بةروارةش دةستطيركراوةكان ديارنةماونء 
لةبةردةستداية  زانياريشمان  هةروةها 
دةستطيركراوةكان،  لة  كةس   )4  -3( كة 
ثارتى  لةطرتووخانةكانى  زيندوونء  ئَيستا 

ديموكراتى كوردستاندا بوونيان هةية«.

نَيوان  ناوخؤي  شةإي  لةسةروبةرندي 
-1994( ساآلني  لةنَيوان  ثارتيدا  يةكَيتيء 

ضةكدارو  لة  زؤر  ذمارةيةكي  1998(دا، 
لةشةإةكانداو  ه���ةردووال  اليةنطراني 
دةستطيركراونء  برينداريي  بة  بةشَيكيان 

ضارةنووسيان ناديارة.
بورهان رةشيد، ئاشكراشي كرد: »بةشَيك 
لة دةستطيركراوةكان لةذياندا ماونء ئَيستا 

دةستةآلتداردا  حيزبى  طرتووخانةكانى  لة 
بةندكراون، بةآلم لةاليةن يةكَيتىء ثارتييةوة 
بة كةسوكاريان راطةياندراوة، بضن شةهيدانة 
بؤ كةسة ونبووةكانيان بكةن، بؤية ئةطةرى 
ئةوةى هةية كة هةندَيك لةو دةستطيركراوانة، 
بةهؤى  يان  بإابَيت،  طوَييان  لوتء  ثةنجةو 
لةدةستدابَيتء  ئةقَليان  ئةشكةنجةدانيانةوة 

نةيانةوَيت بَينة دةرةوة«.

راثــــؤرت
hewal.rozhnama@gmail.com
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راثؤرتى: دلَير عةبدولخالق

ثلة  كاربةدةستة  ئيمتيازاتى  مووضةء 
زةإب��ةى  عَيراقى،  دةوَل��ةت��ى  بةرزةكانى 
دةدةن،  ساآلنة  لةبودجةى  كةمةرشكَين 
بؤ ثةرلةمانتاران  تةنيا  بةشَيوةيةك مانطانةء 
مليارء  يانزة  لة  زياتر  وةزيرةكان،  لة  جطة 
شةشسةد مليؤن ديناريان بؤ دةضَيتء هةفتةى 
ضاودَيريى  ئؤتؤمبَيلء  كإينى  بؤ  رابردووش 
ثَينج  ضلء  سةدء  مليارء  دوو  كؤمةآليةتى، 

مليؤنى تر دراوة بة ثةرلةمانتاران.
سآ  ئيمتيازاتى  مووضةء  هةرضةندة 
كاربةدةستة  ئةندامانء  سةرؤكايةتييةكةء 
ياسا  بةثَيى  عَيراقى،  دةوَلةتى  ثلةبةرزةكانى 
نوَينةراندا  ئةنجومةنى  ثَيشووى  لةخولى 
بؤ  ئاماذة  »ذمارةكان«  بةآلم  دياريكراوة، 
داراييةكانى  نيعمةتة  ن��ازء  خةياَليبوونى 
نوَينةرايةتىء  ئةوانة دةكةن، كة بإياريانداوة 

بةرثرسيارَيتيى خةَلك لةئةستؤ بطرن. 
)600(مةتر  ثَيدانى  ئيمتيازاتةكانى  لة  جطة 
خؤىء  بؤ  ديبلؤماسى  ثاسثؤرتى  زةوى، 
بؤ  ه��ةزار   )500( )58(مليؤن  خَيزانةكةى، 
)500(ه��ةزار  )7(مليؤنء  ئؤتؤمبَيل،  كإينى 
ئيمتيازَيكى  ضةند  كؤمةآليةتىء  ضاودَيريى 
تر، هةر ثةرلةمانتارَيكى عَيراقى، مانطانة بإى 
وةردةطرَيت،  دينار  )700(هةزار  )35(مليؤنء 

ئةويش بةم شَيوةيةى خوارةوة:
مووضةى  )200(ه���ةزارى  )7(مليؤنء   
تايبةت،  دةرماَلةى  وةك  )3(مليؤن  بنةإةتى، 
شوَينى  دةرم��اَل��ةى  وةك  تر  )3(مليؤنى 
ثاسةوانى   )30( مووضةى  نيشتةجَيبوون، 
)720(ه����ةزارةء  كةمترينيان  كة  تايبةت 
زؤرترينى )750(هةزارة، بةوةش )22(مليؤنء 
)500(هةزارى تر دةضَيتة سةر سيانزة مليؤنء 

دووسةد هةزارةكةى تر.
خؤيان  ويستى  كوردةكان،  ثةرلةمانتارة 
ثلة  ئيمتيازاتى  مووضةء  كةمكردنةوةى  بؤ 
بةرزةكان ناشارنةوة، ضونكة بةشَيكيان دةَلَين: 
دةكات«،  سةريريان  مشةخؤر  وةك  »خةَلك 
بةآلم ئةمة بؤضوونى ضةند نوَينةرَيكة لةكؤى 
ذمارةيةكى طةورة كة بريتى دةبَيت لة )325(

ثةرلةمانتارى ئةنجومةنى نوَينةران.
راثؤرتة،  ئةم  سةرةكيى  تةوةرةيةكى 
خولةى  ئ��ةم  ئ��ي��رادةى  لةسةر  قسةكردنة 
ئةنجومةنى نوَينةران كة روونتر وةآلمى يةك 
»ثآ  دةتوانن  ئةندامان  ئايا  ئةويش  ثرسيارة، 
ياسا  بةثَيى  دانَين!«ء  خؤيان  جةرطى  لةسةر 
مووضةى خؤيانء ثلةبةرزةكان كةمبكةنةوة؟!

محةمةد ئةبوبةكر، بةإَيوةبةرى راطةياندنى 
لةطةأل  ع��َي��راق،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
بةدةستهاتووةكان،  ذمارة  لة  جةختكردنةوة 
مافى  ثةرلةمانتاران،  ب��ةوةدةك��ات:  ئاماذة 
ئةطةر  هةيةء  ياسايان  هةموارى  ياسادانانء 
ثلة  ئيمتيازاتى  مووضةء  دةتوانن  بيانةوَيت، 

بةرزةكان سنووردار بكةن.
لةبارةى ميكانيزمى ثَيدانى مووضةى )30(

شوَينى  دةرماَلةى  )3(مليؤنى  ثاسةوانةكةء 
وتى:  ئةبوبةكر  محةمةد  نيشتجَيبوونةوة، 
»بإيارة وةك خولةكانى ثَيشتر نةبَيت، بةَلكو 
طرَيبةستةكةيان  راستةوخؤ  ثاسةوانةكان 
مؤربكةن،  نوَينةران  ئةنجومةنى  لةطةأل 
بةهةمانشَيوة،  نيشتةجَيبوونيش  دةرماَلةى 
ئةنجومةن  لة  خانووةكة،  خاوةنى  مانطانة 

وةريبطرَيت«. 
هةفتةى رابردوو، بؤ كإينى ئوتومبَيل، هةر 
)500(هةزاريان  )58(مليؤنء  ثةرلةمانتارَيك 
بؤ  )500(ه��ةزار  )7(مليؤن  لةطةأل  وةرط��رت 
كةمدةرامةت  هةذارء  خةَلكى  هاوكاريكردنى 

لةاليةن ثةرلةمانتارةوة. 
شَيخ فاتيح داراغايى، ئةندامى ئةنجومةنى 
كؤمةَلى  ليستى  لةسةر  عَيراق  نوَينةرانى 
ئيسالميى، رايطةياند: »ئةو ثارةيةى تايبةتة بة 
هاوكاريى  بةئامةنةتةوة  ئَيمة  هةذار،  خةَلكى 
خةَلكى كةمدةرامةتمان ثَيكردووةء ئيمزاء ناوء 
دةطَيإينةوة  بارى شارستانيى  ثَيناسى  كؤثى 
بزانن  بكةنء  ضاودَيريى  تا  ئةنجومةن،  بؤ 

طةيشتووةتة دةستى خةَلك«. 
ئةو ثةرلةمانتارةى كؤمةَلى ئيسالميى، بؤ 
رؤذنامةى ئاشكراكرد: بةثَيى ئةو سيستمةى 
بؤ مووضةى بةرثرسانى حيزبةكةى دانراوة، 
مووضةيةى  ئةو  لةكؤى  ئةندامةكةيان  دوو 
وةريدةطرن، تةنيا )3(مليؤن بؤ خؤيانةء ئةوى 

تر هةمووى بؤ حيزبة.
وتيشى: »بةهؤى تةمةنكورتيى ئةم خولةوة، 
كةمكردنةوةى  بؤ  نيية  بيرؤكةيةك  هيض 
مووضةء  ب��ةآلم  ب��ةرزةك��ان،  ثلة  مووضةى 
زؤرةء  ثةرلةمانتار  وةزي��رء  ئيمتيازاتى 

ثَيويستة سنوورَيكى بؤ دابنرَيت«.
طؤإان،  ثةرلةمانتارانى  ترةوة،  لةاليةكى 
ثارةى  ت��ةواوى  مووضةكانيانء  )20%(ى 
بزووتنةوةكةيان  بؤ  ئوتومبَيلةكانيان 
طَيإاوةتةوةء لةوبارةيةوة، ئةندامَيكيان ثَييواية، 
بةئامانجى  ثةرلةمان،  بؤ  زؤرة  مووضة  ئةو 
ئةركى  ثةرلةمانتارء رؤَلنةبينى  بَيدةنطكردنى 

ضاودَيريى ئةنجومةنة.
وتى:  رؤذنامة  بؤ  مستةفا،  شَيخ  لةتيف 

ئةمة  زؤرنء  ئيمتيازاتةكان  »م��ووض��ةء 
وايكردووة كة نوَينةرى خةَلك، لةبرى ئةوةى 
دةبَيتةوة،  لَيمان  رقيان  بوَين،  خؤشى  خةَلك 
دةخؤينء  ئةو  بةشى  دةكات،  هةست  خةَلك 
خوَينمذين، بةإاستى ئةطةر بمانةوَيت نوَينةرى 
حاَلةتة  ئةو  بؤ  سنوورَيك  دةبَيت  بين،  طةل 
مووضةء  زؤريى  لة  بَيدةنطبوونمان  دابنَيينء 
ئيمتيازاتةكانمان، مانةوةمانة وةك مشةخؤر«.

زؤريى  ثَييواية:  طؤإان،  نوَينةرةى  ئةو 
ئيمتيازاتء مووضةى ثةرلةمانتار، هةوَلَيكة بؤ 
ضاوثؤشين  خةَلكء  نوَينةرانى  طةندةَلكردنى 
لةوبارةيةوة  ضاودَيريكردنيانء  لةئةركى 
وتى: »ثَيويستة ئَيمة بؤ ئةو ماوةية نةذين كة 
تَييداين، بةَلكو بؤ ئةوة كاربكةين كة دواى ضوار 
ساَلةكة، خةَلك ضؤن سةيرمان دةكات، ئةطةر 
مووضةء ئيمتيازاتةكان كةمبكةينةوة، دةتوانين 
بطؤإين، ضونكة  عَيراق  مَيذووى  لةم خولةدا 
دةسةآلتى  موحاسةبةى  دةتوانين  ئةوكات 
بثرسينةءةء  لَيي  بكةينء  جَيبةجَيكردن 

طةندةَلييةكانى دةربخةين«.
ئيسالميش،  يةكطرتووى  ثةرلةمانتارَيكى 
م��ووض��ةء ئ��ي��م��ت��ي��ازات��ةك��ان��ى وةزي���رء 
ثةرلةمانتارةكان بةئاسايى نازانَيتء ثشتيوانيى 

لة هةوَلى كةمكردنةوةيان دةكات.
لة  »ثشتيوانيى  وتى:  حةمةسديق،  بةكر 
مووضةكان  ضونكة  دةك��ةم،  كةمكردنةوةى 
إةوا  ثَيمان  خةَلكةوة  لةاليةن  نينء  ئاسايى 
بارتةقاى  كة  دةزانن  بةو حوكمةى  نابينرَيت، 
مووضةكانمان ئيش ناكةينء ئةركمان لةسةر 
نيية، لةاليةكى تريش ئةم مووضةء ئيمتيازاتة 
بؤ  هةَلثةكردن  شةإكردنء  هؤى  دةبَيتة 

ثؤست«.
ثارتةكةى  هاوكاريكردنى  ل��ةب��ارةى 
حةمةسديق،  بةكر  مووضةكانيانةوة،  لةإَيى 
لةطةأل  رَيككةوتنيان  »بةثَيى  روونيكردةوة: 
)30%(ى  مووضةكانمان،  )57%(ى  حيزب، 
ثارةى ئوتومبَيل، )50%( ئيمتيازاتةكانى تر بؤ 

حيزب دةطَيإنةوة«.
ثةرلةمانتاران  زؤرب��ةى  ئ��ةوةى  لةطةأل 
ثَيويستيى كةمكرنةوةى مووضةى  لة  جةخت 
ئةندامَيكى  بةآلم  دةكةنةوة،  بةرزةكان  ثلة 
بة  ئةوة  كوردستان،  هاوثةيمانيى  ليستى 

كارَيكى قورس دةزانَيت.
ئةحمةد حةسةن فةيزوَلآل، ئةندامى ثارتى 
ئاماذةى  كوردستان،  هاوثةيمانيى  ليستى  لة 
بةوةكرد: »كةمكردنةوةى مووضةء ئيمتيازاتى 
سآ سةرؤكايةتييةكةء ئةندامانى ئةنجومةنى 
نوَينةرانء وةزيران، ثَيويستيى بة رَيككةوتنى 

زؤربةى ليستةكان هةية، ئةمة لةكاتَيكداية كة 
ثَيش ئَيمة، سآ سةرؤكايةتييةكة رازى نابن بة 

ياسايةكى لةو شَيوةية«.
لةطةأل  »من  وتيشى:  حةسةن،  ئةحمةد 
ترم  هاوإَيكانى  ئايا  بةآلم  كةمكردنةوةيم، 
ئ��ةوةن،  لةطةأل  ليستةكان،  لةحيزبةكةمء 
بةهؤى  جطةلةوةى  نا،  هةموويان  بَيطومان 
ئةنجومةنى  كؤمارء  س��ةرؤك  كاريطةريى 
سةرؤكى  هةرطيز  نوَينةرانةوة،  وةزي��رانء 
كوتلةكان رَيطة خؤش ناكةن بؤ كةمكردنةوةى 

مووضةء ئيمتيازاتى ثلة بةرزةكان«.
ئةوةى جَيى سةرنجة، جطة لة مووضةكةيان، 
ثاسثؤرتى  مافى  ثةرلةمانتارَيك  هةموو 
لةخؤيةوة  مافةش  ئةو  هةيةء  ديبلؤماسى 
دةطوازرَيتةوة بؤ هةموو ئةندامى خَيزانةكةى، 
لةكاتَيكدا هةَلطرى ئةو مافة راستةخؤ تةمسيلى 
دةكاتء  وآلت  ئيداريى  ياسايىء  سياسيىء 
بؤ دةرةوة، وةك كةسَيكى  هةموو طةشتَيكى 

فةرميى مامةَلةى لةطةأل دةكرَيت.
ئةبوبةكر،  محةمةد  ث��رس��ة،  ئ��ةم  ب��ؤ 
بةإَيوةبةرى راطةياندنى ئةنجومةنى نوَينةرانى 

رةسمييدا  لةسةردانى  »تةنيا  وتى:  عَيراق، 
ئةويش  دةكرَيت،  ثةرلةمانتاران  لة  ثَيشوازى 
بةثَيى فةرمانى ئيداريى كة وةزارةتى دةرةوة 
ثةيوةنديدارى  وآلتى  سةفارةتى  ئاراستةى 
لةوَيش سةفارةتء سةفير ئةركيانة  دةكاتء 
ثَيشوازيى بكةن تا بؤ شوَينى حةوانةء شوَينى 
كار هاوكاريى بكةن، بةآلم ئةطةر بؤ سةردانى 
بَيت،  يان نةخؤشيىء طةشتى خؤى  تايبةتى، 
سةفارةتى  ئةستؤى  ناكةوَيتة  ئةركة  ئةو 

عَيراقى«.
مستةفا،  شَيخ  لةتيف  لَيدوانى  بةثَيى 
لةياساى بودجةى ئةمساَلدا، بإطةيةك هةية بؤ 
ئيمتيازاتء  )20%(ى مووضةء  كةمكردنةوةى 
دةرماَلةى سةرؤكايةتيي كؤمارء ئةنجومةنى 
وةزي��رء  )10%(ى  ن��وَي��ن��ةران،  وةزي���رانء 

ئةندامةكانى ثةرلةمان.
ئةوةى  ترسى  طؤإان،  ثةرلةمانتارةكةى 
هةر  عَيراق  بودجةى  لةداهاتوودا،  كة  هةية 
خانةنشينى  ئيمتيازاتء  مووضةء  بةشى 
طشتيىء  بةإَيوةبةرى  ثةرلةمانتارء  وةزيرء 

راوَيذكارةكان بكات.

هةفتةى رابردوو )66( مليؤنيان بؤ ئؤتؤمبَيل و ثَيداويستى ديكة وةرطرت

ثةرلةمانتارانى عَيراقى، مانطانة )36(مليؤن ديناريان ثَيدةدرَيت

فراكسيؤنى طؤأان، سؤراغى بَيسةروشويَنانى شةأي ناوخؤ دةكات

كةسوكارى بَيسةروشوَينان لة ضاوةإوانيدان

شَيخ فاتيح داراغايي: 
هيض بيرؤكةيةك نيية 

بؤ كةمكردنةوةى 
مووضةى ثلة 

بةرزةكان

لةتيف شَيخ مستةفا: 
ئةطةر مووضةء 
ئيمتيازاتةكان 
كةمبكةينةوة، 

دةتوانين لةم خولةدا 
مَيذووى عَيراق بطؤإين



راثؤرتى: ضاوان عةلى

بة بإواى شارةزايانى بوارى 
ئابووريء دارايي، هيض ياساء 

رَيسايةك رَيطة 
بة خانةنشينكردنى كاديرانى 

حيزبى نادات بة ثلةى وةزير لة 
اليةن حكومةتةوة، سةرةإاي ئةوة 

حيزبة دةسةآلتدارةكاني كوردستان 
بة ضةندين رَيطةي جياواز 

بودجةي طشتيي بؤ خؤيان دةبةن.

كاديري   بةرپرسء  زؤر  ژمارةيةكي  
ئةنداماني   لة  پارتي،   يةكَيتيء  حيزبيي  
سةركردايةتييةوة تا كاديراني خوارةوةي 
پلةي  وةزير خانةنشينكراون،  بة  حيزبيي، 
كة تةنيا لة ساَلي  رابردوودا )726( مليارء 
)962( مليؤن دينار بؤ مووچةء موكافةئةي  
بودجة  لةو  تةرخانكراوةء  خانةنشينان 
كة  كةس  ه��ةزار   )43( تةرخانكراوةش 
يةكَيتييةوة  مةَلبةندةكاني   رَيگةي   لة 
خانةنشينكراونء لة ماوةي يةكساَلدا )12( 

مليار )900( مليؤن ديناريان وةرگرتووة.
ثسثؤإى  قةرداغى،  محةمةد  د.كاوة 
رؤذنامة  بؤ  ئةوةى  كارطَيإيي  سيستمى 
ئةو  نيية  ياسايةك  هيض  كة  روو؛  خستة 
كة  كةسانَيك  حكومةت.  بداتة  دةسةآلتة 
هيض ثؤستَيكى حكوميي باآليان نةبووبَيت 

بة ثلةى وةزير خانةنشين بكرَيت.

لة  »تةنيا  ب��ةوةش��ك��رد:  ئ��ام��اذةي 
نائيب  كة  هةبوو،  سةدامدا  سةردةمى 
ثلةيةش  بةو  مارشاألء  دةكردة  عةريفى 
ياساى  دةكرد، ضونكة خؤى  خانةنشينى 
دادةنا، ئةمةى ئَيستاش لة هةرَيم دةبينرَيت 

الساييكردنةوةى ئةو سةردةمةية«.
ئيداريي  سيستمى  شارةزايةى  ئةو 
سيستمى  ب��اس��ك��ردن��ى  ث��َي��ي��واب��وو؛ 
حكومةت  مامةآلنةى  ئةو  ديموكراسىء 
يةكناطرَيتةوة: »ضونكة تةنيا لة حكومةتى 
كة  ئاسايية،  حيزبدا  ثؤستى  لة  حيزبداو 
نةخوَينةوارة،  جا  وةزير  دةكاتة  كةسَيك 
زانكؤية،  ب��إوان��ام��ةى  خ���اوةن  ي��ان 
هةرضييةكة، بةآلم ئةطةر ئَيمة دةوَلةتَيكى 
ثَيويستة  ئةوا  بكةين،  داوا  تةكنؤكرات 
تا  بووبَيتةوة  بةرز  وةزيفييةكاندا  ثلة  بة 
ثلةى وةزير، مةرجيش نيية بة هةمان ئةو 
بكرَيت،  خانةنشين  ئيمتيازاتانة  ثلةيةء 
ضونكة زيان بة دارايى وآلت دةطةيةنَيتء 
بؤ  كةمدةكاتةوة  خةَلك  داه��ات��ى  لة 

حيزب«.
ب��ةش��َي��ك ل��ة ث��ةرل��ةم��ان��ت��اران��ى 
خانةشينكردني  دذى  كوردستانيش 
حكومةتةوة  اليةن  لة  حيزب  كاديراني 
طةورةي«  »كارةساتي  بة  دةوةستنةوةء 

دةزانن.
ع��ةدن��ان ع��وس��م��ان، س��ةرؤك��ى 
ثةرلةماني  ل��ة  ط���ؤإان  فراكسيؤنى 
راطةياند:  رؤذن��ام��ةي  بة  كوردستان 
دامودةزطا  بضووككردنةوةى  كارة  »ئةو 
حيزبييةكانةو بَينرخكردنى ماندووبوونى 
ساآلنَيك  كة  حكوميية،  كارمةندانى 
مووضةيةكى  بة  دواتر  دةكةنء  خزمةت 

كةم خانةنشين دةكرَين«.
ليذنةي  ئةندامي  ئةو ثةرلةمانتارة كة 
دذى  »ئَيمة  وتي:  نةزاهةشة،  داراي��يء 
رَيزلَينان لة كاديرانى حيزبيى نين، بةَلكو 
ئةوانة شايةنى رَيزن، بةآلم لةسةر حسابى 
حكومةتء  حسابى  لةسةر  نةك  حيزب، 
خةَلكء وةك كاديرَيكى حكوميى، ضونكة 

ئةمة »فَيَلكردنة لة حكومةتء خةَلك«.
بة  قةرةداغي،  د.كاوة  بةرامبةردا  لة 
ثَيويستي دةزانَيت ثةرلةمانى كوردستان 
ئةطةر  »ب���ةآلم  هةبَيت:  هةَلوَيستى 
ثةرلةمانى راستةقينة بَيت، ضونكة ئةوكات 
دةتوانَيت متمانةء دةسةآلت لةو كةسانة 
هةَلسوكةوتانة  ئةمجؤرة  كة  بسةنَيتةوة، 

بة سامانى ميللةتةوة دةكةن«.
ئةوةى  عوسمان،  عةدنان  هةروةك 
هةبَيت  بوونى  ثةرلةمان  كة  رةتكردةوة؛ 
بثَيضَيتةوة:  حكومةت  لة  بتوانَيت  تا 
كوردستان  ثةرلةمانى  بة  »ثشتبةستن 
خؤ هةَلخةَلةتاندنء خةَلك هةَلخةَلةتاندنة، 
بَي  دةزط��اي��ةك��ى  ث��ةرل��ةم��ان  ضونكة 
دةسةآلتى بَي ئيرادةى بضووكةو بةشَيكة 
ض��اوةإوان��ى  حيزبيىء  دةس��ةآلت��ى  لة 
وةستانةوة  بؤ  ناكرَيت  هةنطاوَيك  هيض 
بةرامبةر هةموو ئةو خرووقاتة ئيداريىء 

كوردستان  لة  نائسوَلييةى  ناياسايىء 
دةكرَيت«.

ل��ة الي��ةك��ى دي���ك���ةوة، ج��ط��ة لة 
ثلةى  بة  كاديرةكانيان  خانةنشينكردنى 
شارةزايةكى  حكوميى،  تايبةتى  باآلى 
بواري  بودجة ثَييواية؛ كة يةكَيتيء پارتي ، 
بؤ  گشتيي   بودجةي   ديكة  رَيگةى   )5( بة 

سوودي  خؤيان بةكاردةهَينن.
رؤژنامةنووسء  حةمةساَلح،  عةلي  
شارةزا لة بودجة وتى: »يةكَيتيء پارتي،  
ساآلنة بة شَيوةي  ناياسايي  )120( مليؤن 
لة  بؤنموونة  دةب��ةن،  خؤيان  بؤ  دؤالر 
كة  كاتَيكدا  لة  رَيكخراوةكانةوة،  رَيگةي  
بةشي  هةرة زؤري  رَيكخراوةكان كار بؤ 
حيزب دةكةنء لة سايةي  حيزبدانء تةنيا 
دينار  مليار   )157( راب��ردوودا  ساَلي   لة 

دراوةتة رَيكخراوةكان«. 
وت��ي��ش��ي : »س��ةرج��ةم��ي  ك��ادي��رة 
حيزبييةكاني  يةكَيتيء پارتي ، فةرمانبةري  
تةنيا  ئةوةي   بةبآ   دارايين،  وةزارةت��ي  
دةواميان  فةرمانبةر  وةك  رؤژَيكيش 
مانگانة  حيزبييانة  كاديرة  ئةم  كردبَيت، 
رَيكخراوةكانةوة  بةإَيوةبةرَيتي   لة 
م��ووچ��ةي��ان دةدرَي���ت���آ  ل��ة ب��ارةگ��ا 

حيزبييةكان«.
ئةو  پسپؤإة،  ئ��ةو  وت��ةي   بةپَيي  
بةرپرسة  دةدرَي��ت��ة  كة  مووچةيةي  
حيزبييةكان وةك فةرمانبةر، مووچةيةكي  
ئةمساأل  كة  دةكات؛  بةوة  ئاماژة  زؤرةء 
 )788( هةزارء   )37( دارايي   وةزارةت��ي  
زؤريان  بةشي   كة  هةية،  مووچةخؤري  
 )559( ساَلَيكدا  لة  حيزبين،  كاديري  
 )469( كة  مووچةيانة،  دينار  مليار 
رَيژةيةكي   ئةگةر  دةكات،  دؤالر  مليؤن 
فةرمانبةرَيكي   هةر  وةربگرين،  گشتيش 
 )12( ساَلَيكدا،  لة  وةزارةت��ة  بةم  سةر 
لة  وةردةگرَيت،  دؤالر   )429( ه��ةزارء 
بؤ  گشتيي   رَيژةيةكي   ئةگةر  كاتَيكدا 

پ��ةروةردة  وةزارةت���ي   فةرمانبةراني  
دؤالرة،   )421( هةزارء   )6( وةربگرين، 
چونكة )143( هةزارء )314( فةرمانبةري  
هةمووشيان  ساَلَيكي   مووچةي   هةيةء 

ترليؤنَيكء )141( مليار دينارة«.
عةلي  حةمةساَلح، وتيشي : »حكومةت 
دي��ن��اري   مليار   )596( ئةمساأل  ب��ؤ 
 )471( هةزارء   )122( بؤ  تةرخانكردووة 
پَيشمةرگة،  وةزارةت��ي   مووچةخؤري  
وةربگرين،  گشتيي   رَيژةيةكي   ئةگةر 
س��اآلن��ةي  ه��ةر م��ووچ��ةخ��ؤرَي��ك )4( 
رَيژةي   كاتَيكدا  لة  دؤالرة،   )65( هةزارء 
وةزارةتي   مووچةخؤرَيكي   بؤ  تَيكإايي  
دؤالرة،   )429( ه��ةزارء   )12( داراي��ي  
وةزارةتي   كارمةنداني   مووچةي   بؤچي  
كارمةنداني   ئ��ةوةن��دةي   دوو  داراي��ي  
ئةوةندةي   سَي  پ��ةروةردةء  وةزارةت��ي  
زؤر  بةشَيكي   چونكة  دةبَيت،  پَيشمةرگة 
حيزبينء  كاديري   مووچةخؤرانة  ئةو 
ئَيستا دةيان كةس كة بإوانامةيان نييةء 
راوَيژكار  مووچةي   حيزبين،  كاديري  
حيزبيش  كاديري   بة سةدان  وةردةگرن، 

مووچةي  بةإَيوةبةر وةردةگرن«. 
دوايةمين خاأل، كة ئةو رؤژنامةنووسة 
كة  بوو  وةزارةتانة  ئةو  پَيدا؛  ئاماژةي  
تائَيستا لة سايةي  حيزبدان »ئةمساأل )4( 
ترليؤنء )999( مليار دينار، بؤ مووچةي  
)%43( كة  تةرخانكراوة،  فةرمانبةران 

هةردوو  بة  دةكات،  گشتيي   بودجةي   ي  
وةزارةتي   سلَيمانيء  هةولَيرء  ئاسايشي  
بة  كة  داراي���ي،   پَيشمةرگةء  ناوخؤء 
مووچةيان   حيزبيي   كاديري   ه��ةزاران 
 )731( ه��ةزارء   )292( ل��َي��وةردةگ��رن، 
 )2( ساَلَيكدا  لة  هةيةء  مووچةخؤريان 
ئةو  بؤ  دينار  مليار   )125( ترليؤنء 
بإةش  ئةم  دةزگايانةيةء  وةزارةتء 
فةرمانبةراني   م��ووچ��ةي   )42.5%(ي  

كوردستانة«.

راثـــــؤرت
hewal.rozhnama@gmail.com

7ذمــارة )612( سَيشةممة 2010/12/14
يةكَيتىء ثارتى بة ثَينج رَيطة بودجةى طشتى بؤ سوودى خؤيان بةكاردةهَينن

د.كاوة، ثسثؤأي سيستمى كارطَيأيي: تةنيا لة سةردةمى 
بةعسدا كاديرى حيزبيى بة ثلةى تايبةت خانةنشين دةكرا

عةدنان عوسمان: 
ئةو كارة بضووككردنةوةى دامودةزطا 

حيزبييةكانةو بَينرخكردنى 
ماندووبوونى كارمةندانى حكوميية، 

كة ساآلنَيك خزمةت دةكةنء دواتر بة 
مووضةيةكى كةم خانةنشين دةكرَين

تةنيا لة ساَلي  
رابردوودا 

)726( مليارء 
)962( مليؤن 

دينار 
بؤ مووچةء 
موكافةئةي  
خانةنشينان 
تةرخانكراوة

ل��ة دواذم�������ارةى خ��ؤي��دا 
رؤذنامةى هاوآلتى، فةزيحةيةكى 
ترى حوكمإانيى كوردى كردووةتة 
»بةرهةم  نووسيويةتى:  مانشَيتء 
ساَلح 16 ئةندامى سةركردايةتيى 
يةكَيتى بة ثلةى وةزير خانةنشين 
دةكات«ء لة درَيذةى هةواَلةكةيدا، 
»بةثَيى  نووسيويةتى:  هاوآلتى، 
وةزارةتى  نهَينى،  نووسراوَيكى 
حكومةتى  ئابووريى  داراي���ىء 
لة 11- بة ذمارة 689  كة  هةرَيم 

تايبةتى  نووسينطةى  داواى  لةسةر  11-2010ء 
بإياردراوة،  تيايدا  دةرضووة،  وةزيران  سةرؤك 
19 كةسايةتى بةثلةى وةزير خانةنشين بكرَين«، 
ئَيستا 960  تا  ئةوةش هاتووة: »ثارتىء يةكَيتى، 
وةزير  ثلةى  بة  خؤيان  سةركردةى  كاديرء 
كردووة،  خانةنشين  حكومةت  ميالكى  لةسةر 
مووضةى  ثَيدانى  بارطرانيى  دةيانةوَيت  ضونكة 
طشتيى  ميزانييةى  بخةنةسةر  كةسانة  ئةو 

–هاوآلتى- ذمارة )686(«.
»ك��ردار  بريقةدارى  دروشمى  حكومةتى 
سةرؤكايةتيى  بةناو  ساَلح  بةرهةم  كة  شةرتة« 
دووئيدارةيى  سيستمى  درَيذةثَيدةرى  دةكاتء 
بؤ  بوو  ضانسَيك  هةرضؤن  ثارتيية،  يةكَيتىء 
ثَيطةى خؤى  كة  كوردستان  نيشتمانيى  يةكَيتيى 
كردارانةى  جؤرة  ئةم  ئاواش  بةهَيزكاتةوة،  ثآ 
حوكمإانيى  ئةزموونى  بة  تر  لةكةيةكى  دةبنة 

كوردييةوة.
كارنامةى ئةم كابينةية دروشمى قةبةى زؤر 
ناكرَيت  جَيبةجَيكران،  هةمووى  ديارة  تَيدابوو، 
لةسةإَيذى  بؤية  بَيت،  دةستةوةستان  حكومةت 
خزمةتكردنى طةلدا، هةستاوة بة خانةنشينكردنى 
ئةو سةركردة ماندووانةى كة دةستيان هةبووة 
دامةزراوةكردنى  بة  طةندةَليىء  بنةبإكردنى  لة 
حوكمإانيى هةرَيمء ...، ناكرَيت يان راستر بَلَيين، 
وةها  كردةيةكى  لة  رةخنة  رَيطةنادات  ويذدان 
ياسايىء ديموكراسييانة بطرين كة ئةو سةركردانة 
خانةنشين بكرَين، ضونكة سةركردةكان خاوةنى 
دةيان ثإؤذةى ضاكسازيى بوونء ئةم ئةزموونة 
طةشء  ئاوا  ئ��ةوان،  ماندوبوونى  ئارةقةى  بة 
سةوزة... يان كورتتر بَلَيين، ئةو ناوبانطة جوانةى 
كة لة راثؤرتةكانى رَيكخراوة جيهانييةكاندا كاآل 
بةرى  دةبإدرَيت،  ئةزموونةكةمان  باآلى  بةقةد 

رةنجى سةركردةكانة.
دواى ئةوةى ضةند هةزار دينارَيكى عَيراقى بؤ 
مووضةى كةسوكارى شةهيدانء ئةنفالكراوةكان 
زيادكرا، كاسيان كردين، حكومةتء راطةياندنى 
قيذاند،  ئةوةندةيان  حكومييةكان،  حيزبيية 
ئَيمةش  مووضةكان،  خ��اوةن  بةتةنيا  ن��ةك 
كة  دةكردةوة  لةوة  شةرممان  منةتباربووينء 
حكومةت ئةو ثارانةى بة هةوألء ماندووبوونَيكى 
حيزبةكان  سةركردايةتيى  هزرى  بيرء  زؤرى 
وةبةرى هَينابوو، ئاوا بة دةستكراوةيىء دَلسافى 

بةسةر طةلدا دابةشى دةكات.
بؤ  ك��ة  ه��ةآلي��ةى  ل��ةو  نيية  رةخ��ن��ةم��ان 
دةيكةن،  شةقام  مةتر  س��ةد  قيرتاوكردنى 
منةتباران  خةَلك  حكومةت  نةنطيية  هةرضةند 
كةمينء  ئةزموونَيكى  خاوةنى  ئَيمة  قةينا  بكات، 
بؤضى  بثرسين،  هةقى خؤمانة  بةآلم  قبووَلمانة، 
ئةطةر بضووكترين كار بؤ خةَلك بكةن، ئةوةندة 
لة  بؤية  بؤتان،  شانازيية  ديارة  دةكةن؟  باسى 
خانةنشينى  باسى  بؤ  ئةى  نابن،  تَير  باسكردنى 
سةركردايةتىء كاديرةكانى حيزبةكانتان ناكةن، 
يان بؤ ذَيربةذَيرء بةنووسراوى نهَينى ئةم كارانة 
حةزدةكةين  شانازيية،  ياساييةء  ئةطةر  دةكةن، 
بين،  طوَيبيستي  خؤتان  ناوازةكةى  ئاوازة  بة 
بثرسين،  هةقمانة  ناياساييشة،  شةرمء  ئةطةر 

لةثَيناو ضيدا وا دةكةن؟
ئةهليىء  راط��ةي��ان��دن��ة  ل��ة  زؤرج�����ار 
كَيشةكانى  بةربةستء  سةربةخؤكانةوة، 
لةناو  ش��ةرت��ة  ك���ردار  كابينةى  س��ةرؤك��ى 
خؤيةتى  هةقى  دةخوَينينةوة،  حيزبةكةيدا 
خؤى  ثَيطةى  نفوسء  بةهَيزكردنى  بؤ  كاربكات 
ماَلى  سامانء  لةسةر  بةآلم  حيزبةكةيدا،  لةناو 
شياو  حيزبةكةشى  بؤ  هاوكات،  نا...ء  طشتيى 
نوَينةرايةتى  كة سةركردةيةكى  بدات  رَيطة  نيية 
كارَيك  وةها  دةسةآلتدا  ترؤثكى  لة  دةكات  ئةو 
زَيدةقازانجى  لة  حيزب  هةقة  ب��دات،  ئةنجام 
خانةنشين  سةركردةكانى  خؤى  كؤمثانياكانى 
بكات، نةك لةسةر قوتى خةَلكى، هةرضؤن ئَيستا 
دةبن،  مةيسةر  ئةوان  بؤ  عةنتيكانة  كردارة  ئةم 
دَيت،  لةوةى كة رؤذَيك  دَلنيابين  دةبَيت  ئاواش 

ئةم جؤرة كردارانة لَيثرسينةوةيان لةسةرة!
وآلتَيكي  هةر  لة  دةثرسين:  كؤتاييدا  لة 
حكومةتدا  لة  وا  فةزيحةى  ديموكراسيدا، 
كابينةى  حكومةتء  س��ةرؤك��ى  رووب���دات، 
وزارييةكةى ضييان لَى بةسةردَيتء هةَلوَيستيان 

ضى دةبَيت؟...

كردار شةرتة؟!
وآلت بوو بة وةزيرستان

نةذاد جةالل

فؤتؤ: PUK ميديا كؤبوونةوةيةكى ئةنجومةنى وةزيران 



سازدانى: رؤذنامة

فرياد رةواندزى، ئةندامى 
سةركردايةتيى يةكَيتىء ئةندامى 

شاندى دانوستانكارى كوردة لةبةغداء 
بةئاطاية لةثَيشهاتة سياسييةكانى بةغدا.

رؤذنامة، سةبارةت بةدوايين 
طؤإانكارييةكانى ثةيوةست 

بة ثَيكهَينانى حكومةتى تازةى عَيراق، 
ئةم ضاوثَيكةوتنةى لةطةأل سازداوة. 

طفتوطؤى  دواإَيككةوتنء  رؤذن��ام��ة: 
اليةنةكان سةبارةت بة ثَيكهَينانى  حكومةتء 
طةيشتووةتة  وةزارةتةكان،  دابةشكردنى 

كوآ؟ 
ئةم  )18(ى  رةنطة رؤذى  راستيدا،  لة   *
هةية  تايبةت  كؤبوونةوةيةكى  كة  مانطة 
دةبن  بةشدار  كة  سياسييةكان،  اليةنة  بؤ 
ثَيكهَينانى  نةخشةى  زياتر  حكومةتدا،  لة 
حكومةت دةربكةوَيت، بةآلم ئَيستا زؤربةى 
كؤنكرَيتى  قسةى  دةكرَين،  كة  قسانةى  ئةو 
كة  ئةوةية  رَيككةوتنةكة  ئيعالمين،  نينء 
حكومةت  لة  بةشداريى  اليةنةكان  هةموو 

بكةنء وةزارةتةكانيش بةثَيى رَيذةييبوونى 
دابةش  عَيراقدا،  ثةرلةمانى  لةناو  كوتلةكان 
كة  رَيككةوتوون  وا  ئَيستا  تا  دةك��رَي��ن، 
هاوثةيمانيى  سةرةكييةكةى  اليةنة  سآ 
كوردى  اليةنى  عَيراقييةو  نيشتمانيىء 
لةطةأل  دابةشبكرَيت  بةسةردا  وةزارةتيان 
كةمةنةتةوةيىء  بؤ  وةزارةتَيكيش  ضةند 

ئاينييةكان دابنَين.
رؤذنامة: رؤذى)18(ى مانط، لةنَيوان هةرسآ 
كؤبوونةوةية  ئةو  سةرةكييةكةدا  كوتلة 
دةكرَيت، يان ليستة بضووكوكانيش بةشداريى 

دةكةن؟
نامة  تةكليفكراو،  وةزيرانى  سةرؤك   *
دةنَيرَيت بؤ اليةنةكان بؤ ئةوةى بةشداربن 
ثَيكةوة  اليةك  هةموو  كؤبوونةوةيةداو  لةو 
ئيعالن  وةزارةتةكة  فؤرمؤلةى  سيغةو  دوا 
بؤية  رَيكبكةون،  ل��ةس��ةرى  ي��ان  بكةن، 
ماليكى  بةإَيز  سةر  كةوتووةتة  مةسةلةكة 
كة ئايا كؤبوونةوةكة ضؤن دةبَيت؟ هةروةها 
كؤبوونةوةكة،  لة  دةبن  بةشدار  ئةوانةى 
سةركردةى  يان  دَين،  نوَينةرةكانيان  ئايا 

كوتلةكان لة ئةنجوومةنى نوَينةران.
رؤذنامة: كةواتة رؤذى )18(ى مانط، رؤذى 

يةكالييكةرةوةية؟
نةخشةى  دياريكردنى  رؤذى  بةَلَي،   *
هةروةها  دةبَيت،  عَيراق  حكومةتى  طشتيى 
ئةو  بؤ  تايبةتى هةبَيت  ماليكى ثالنى  رةنطة 
هةية،  ئةوة  قسةى  كة  بةتايبةتى  مةسةلةية 
كة لة ليستى عَيراقيية، يان هةندَيك كوتلةى 
لة  بن  بةشدار  نايانةوَيت  عَيراقيية،  ناو 
ئةنجومةنى  ثرؤذةياساى  تا  حكومةتةكةدا 
يةكاليي  باآلكان  ستراتيذة  بؤ  سياسيي 

نةبَيتةوة.
بنةماى  لةسةر  ثؤستةكان  ئايا  رؤذنامة: 
باسيش  دابةشدةكرَين،  خ��األ  سيستمى 
ثؤستة  بؤ  خاأل  سيستمى  كة  لةوةدةكرَيت 

سةروةرييةكان ببوَيردرَيت؟
* وا ثَيدةضَيت سيستمى رَيذة بةكاربَيت، 

نةك سيستمى خاأل.
دةتوانيت  ض��ؤن  رَي���ذة،  رؤذن��ام��ة: 

روونكردنةوةى لةسةر بدةيت؟
نيشتمانى  هاوثةيمانيى  نموونة،  بؤ   *
كورسييةكانى  ذم���ارةى  بؤ  رَي��ذةك��ةى 
ضةند  ثَيية  بةء  ضةندةو  سةدى  ثةرلةمان 
بةثَيى  رةنطة  دةكةوَيت،  بةر  وةزارةت��ى 
ذمارةى ئةو وةزارةتانةى كة ثَيشنيازكراون 
)50%(ى وةزارةتةكانى بةربكةوَيت، هةروةها 
بة نيسبةت اليةنى ديكةش، بة هةمان شَيوة 

دابةشدةكرَيت.

اليةنى  ئَيوة،  بؤضوونى  بة  رؤذنامة: 
كورديى ضةند وةزارةتى بةردةكةوَيت؟

* ثَيمواية )5 - 6(وةزارةت بَيت.
ثَيكهاتةى  هةموو  لة  مةبةستت  رؤذنامة: 

كوردة بة فراكسيؤنى طؤإانيشةوة؟
بةَلَي،  دةكةم،  كورد  بوونى  باسى  من   *

هةموو اليةك.
وةزارةتى  وةرطرتنى  مةسةلةى  رؤذنامة: 
بؤ  ئَيوة،  بةإاى  طةيشتووة،  بةكوآ  سياديى 
وةزارةتى  لةسةر  ثآ  تةنيا  باشة  وا  كورد 
دةرةوة دابطرَيت كة وةك ثَيشتر باسكرا، ئةو 

وةزارةتة زؤر لة قازانجى كورد نةبووة؟
وةزارةت��ى  هةرسآ  هاتوو  ئةطةر   *
ئاسايشى  بةرطريى،  ناوخؤ،  )ئةمنيى: 
بةسةر  بكرَين  داب���ةش  نيشتمانيى(، 
بَياليةنةكان، ئةوا ثَيويستة يةكَيك لةوانة بؤ 
يةكةم،  ئةمة  بَيت،  كورد  بَياليةنى  كةسَيكى 
بةآلم ئةطةر هاتوو دابةشكرا بةسةر اليةنة 
هةوَلى  ك��ورد  دةبَيت  سياسييةكانيشدا، 
وةزارةت��ةش  سآ  لةو  يةكَيك  وةرطرتنى 

بداتء جةختى لَى بكاتةوة.
دةستنيشانكردنى  بة  سةبارةت  رؤذنامة: 
دياريكردنى  ل��ة  جطة  ك��ان��دي��دةك��ان، 
د.نةجمةدين كةريم، كَيى تر لةناو يةكَيتىء 

ثارتى دةستنيشانكراوة؟
تةواوى  بة  كةس   ،)%100( ئَيستا  تا   *
كة  ئ��ةوةى  ب��ةآلم  ن���ةدراوة،  ل��َى  بإيارى 
كورد  وةزيرةكانى  زؤرب��ةى  ئاطادارين، 
هؤشيار  شاوةيس،  نورى  رؤذ  دةمَيننةوة، 
زَيبارىء رةنطة فةوزى هةريريش بمَينَيتةوة، 
ئةطةر هاتوو يةكَيتى)2( وةزارةت وةربطرَيت، 
بة  دةمَينَيتةوةء  رةشيديش  لةتيف  د.  ئةوا 
قسة  كةريميشةوة،  نةجمةدين  د.  نيسبةت 
هةية، بةآلم دةبَيت لة كؤبوونةوةى ئيئتيالفة 

كوردستانييةكان يةكاليى بكةينةوة.
كة  نيية  ثَيويست  تؤ،  راى  بة  رؤذنامة: 
لة  طؤإانكاريى  لة  جؤرَيك  يةكَيتى،  ثارتىء 

دةموضاوةكاندا  بكةن بؤ ثَيدانى وةزارةت؟ 
باس  هاتوو  ئةطةر  خؤم،  بةشبةحاَلى   *
بة  لةتيف  د.  بكةم،  رةشيد  لةتيف  د.  لة 
يةكَيكة  دةزان��مء  سةركةوتوو  وةزيرَيكى 
رَيكوثَيكى  بة  زؤر  كة  وةزارةت��ان��ةى  لةو 
بةإَيوةضوو، بؤية من لةو باوةإةدام، ئةطةر 
كةسَيكة  كورد،  بة  بدةينةوة  وةزارةتة  ئةم 
شايانى ئةوةية كة دابنرَيتةوةء ئةطةر هاتوو 
بَيطومان  وةزير،  بة  ببَيت  د.نةجمةدينيش 
كايةى  لةناو  تازةية   كةسَيكى  د.نةجمةدين 
سياسيي حوكمإانيداء سةبارةت بة كانديدى 
ئةوان قسة  لةجياتى  ناتوانم  تر،  حيزبةكانى 

بكةم.

رؤذنامة: بؤضوونَيك هةية كة طواية لةو 
ئيئتيالفى  بة   دةدرَي��ن  وةزارةت��ةى  ثَينج 
تةنيا  ثارتى  طؤإان،  لة  جطة  كوردستانيى، 

يةك وةزارةت دةدات بة يةكَيتى؟
دابةشكردنى  بؤ  رَيككةوتن  ئَيستا  تا   *
اليةنةكانى  لةنَيوان  وةزارييةكان  ثؤستة 
كةى  ن��ةك��راوة،  كوردستانيى  ئيئتيالفى 
حكومةت  ثَيكهَينانى  كؤتايى  نةخشةى 
دةركةوت، ئةو كاتة بةثَيى ئيستيحقاق قسة 

لةو مةسةلةية دةكةين.
بةراورد  بة  كورد  سةنطى  ئايا  رؤذنامة: 
ثؤستدا،  مافء  وةرطرتنى  لة  ثَيشوو  بة 

هةَلكشاوة، يان دابةزيوة؟
ثةرتةوازة  كورد  ماَلى  لةبةرئةوةى   *
بووة، رةنطة قورسايى كورد كةمبووبَيتةوة، 
بةثَيى  ث��ؤس��ت،  وةرط��رت��ن��ى  ب��ؤ  ب��ةآلم 
بةثَيى  نابَيتء  ق��ةوم��ى  ئيستيحقاقى 

كة  دةب��َي��ت  ه��ةَل��ب��ذاردن  ئيستيحقاقى 
بةغدا،  ثةرلةمانى  لة  ضةندة  قورسايى 
كارى  بةغدا  لة  قةومى  ئيستيحقاقى  ضونكة 
طؤإان  هاتوو  ئةطةر  هةروةها  ثَيناكرَيت، 
لةسةر ئةم هةَلوَيستةى ئَيستاى بمَينَيتةوةء 
بَيت،  كوردستانيى  ئيئتيالفى  دةرةوةى  لة 
هةبَيت  خراثى  كاريطةريى  ئةمة  رةنطة 

لةسةر يةكإيزيى ماَلى كورد.
كة  ناكات  ثَيويست  ئايا  رؤذن��ام��ة: 
لةثَيناوى  ه��ةرَي��م  دةس��ةآلت��داران��ى 
كوردستاندا،  خةَلكى  بةرذةوةندييةكانى 
طوآ بة داواكاريى طؤإان بدةن بؤ ضاكسازى 
كاتَيكدا  لة  كوردستان،  هةرَيمى  لة  سياسى 
لةو  دانةخستووة  دةرطامان  دةَلَيت،  طؤإان 

رووةوة؟
* بةَلَى، لةطةأل ئةوةدام كة ثَيوستة ماَلى 

كورد يةكبخرَيتةوة.

رؤذنامة

ثةرلةماني   ناوخؤي   ثةيإةوي   بةثَيي  
دانيشتني   لةدووةم  ثَيويستة  كوردستان، 
سةرؤكايةتييةوة  لةاليةن  ثةرلةماندا 
بؤ  ثَيكبهَينرَيت  ثةرلةماني   ليذنةيةكي  
ئةندامَيتي   بةمةرجي   ضاوخشاندنةوة 
ليذنةية  ئةو  تائَيستا  بةآلم  ثةرلةمانتاراندا، 

ثَيكنةهَينراوة.
)24(ي  م��ادةي   دووةم���ي   بإطةي   لة 
كوردستاندا  ثةرلةماني   ناوخؤي   ثةيإةوي  
ثةرلةماندا  دانيشتني   دووةم  لة  هاتووة: 
ضاوطَيإان  )ليذنةي   كاتيي   ليذنةيةكي  
ذمارةيةك  لة  ئةندامَيتي (  دروستي   بة 
ثةرلةمانتاران ثَيكدةهَينرَيت، بة مةرجَيك لة 

نَيوانياندا ثةرلةمانتاري  تانةلَيدراو نةبَيت.
هةروةها لة بإطةي  )6(ي  هةمان مادةدا 
سةلمَينرا،  تانة  راستيي   ئةطةر  هاتووة: 
سةرؤكي  ثةرلةمان ئةنجامةكةي  ثَيشكةشي  
لة  ئةوةي   بؤ  دةكات،  ليست  اليةني  خاوةن 
ماوةي  )6( رؤذدا ثاَلَيوراوَيكي  تر لة هةمان 

ليست دابنرَيت.
ثةرلةماني   ئةندامي   سلَيمان،  بيالل 
كوردستان لة فراكسيؤني  كؤمةَلي  ئيسالميي    
ثةيإةوء  مادةية ي   ئةو  كة  روونيكردةوة؛ 

ثرؤطرامي  ناوخؤي  ثةرلةمان، وةك ضةندين 
جَيبةجَي  ثَيشَيلكراوهء  تائَيستا  تر  مادةي  
مادةية  ئةو  ثَيويستة  وتيشي :  نةكراوة، 
لة  واية  بكرَيتء وةك عورفَيكيش  جَيبةجَي 
زؤرَيك لة وآلتاني جيهاندا ثةيإةو دةكرَيت.

بةوةشدا؛  ئ��ام��اذةي   سلَيمان،  بيالل 
ناوخؤي   ثرؤطرامي   ء  ثةيإةو  هةرضةندة 
زؤري   كةموكوإيي   كوردستان  ثةرلةماني  
بإطةي   مادةو  »هةندَيك  هةروةها  تَيداية، 
باشةكاني   م��ادة  ب��ةآلم  تَيداية،  باشيشي  

جَيبةجَي ناكرَيت«.
ئةندامي   رةش��ي��د،  ب��وره��ان  ه��اوك��ات 
ثةرلةماني  ل��ة  ط���ؤإان  فراكسيؤني 
ليذنةية  ئةو  تائَيستا  رايطةياند:  كوردستان 
ثَيكنةهَينراوة، كة ثَيويست بوو هةر لة دواي  

ثةرلةمانةوة  ئةنداماني   سوَيندخواردني  
ليذنةي  ناوبراو ثَيكبهَينراية.

ناوبراو ئةوةشي وت: »لةو بإوايةدا نيم 
ثةيإةوي   ضونكة  ثَيكبهَينرَيت،  ليذنةية  ئةو 

ناوخؤي  ثةرلةمان جَيبةجَي ناكرَيت«.
لة اليةكي  ترةوة، عومةر عةبدوإلةحمان، 
ئ��ةن��دام��ي  ث��ةرل��ةم��ان��ي  ك��وردس��ت��ان لة 
فراكسيؤني  كوردستانيي  ثَييوابوو؛ هؤكاري  
ثةيوةنديي   ليذنةية  ئةو  نةكردني   دروست 
كوردستانةوة  ثةرلةماني   سةرؤكايةتي   بة 
سوَيندخواردني   دواي   ه��ةر  كة  هةيه،  
ليذنةية  ئ��ةو  ثَيويستة  ثةرلةمانتاران 

ثَيكبهَينَيت.
سةنطء  كةمكردنةوةي   ب��ارةي   لة 
بة  كوردستان،  ثةرلةماني   قورسايي  
تانةلَيدراو ،  ثةرلةمانتاري   بووني   هؤي  
ئةندامةكةي  فراكسيؤني  كؤمةَلي  ئيسالميي  
تانةلَيدراو  ثةرلةمانتارَيكي   ئةطةر  وتي : 
لة  بَيطومان  ئةوا  تؤمةتَيك،  هةر  بة  هةبَيت 
كةمدةكاتةوة،  ثةرلةمان  طرنطيي   هةيبةتء 
ئةندامانييةوة  »ضونكة ثةرلةمان بة هةموو 
ثةرلةمانهء  وةك يةك جةستة واية، ئةطةر 
هةبوو،  كةموكوإيي   ثةرلةمان  لة  بةشَيك 
ثةرلةمان  بةر  كةموكوإييةكة  هةموو  ئةوا 

دةكةوَيت«.
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فرياد رةواندزى: ئيستيحقاقى نةتةوةيى 
لةبةغدا، كاري ثيَناكرَيت

تائَيستا ليذنةي  ضاوخشاندنةوة 
بؤ مةرجى ئةنداميَتى ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان ثَيكنةهاتووة

ئةوةى كة ئاطادارين، 
زؤربةى وةزيرةكانى كورد دةمَيننةوة

ثَيدةضَيت 
سيستمى رَيذة 

بةكاربَيت، 
نةك سيستمى 

خاأل

فرياد رةواندزي

فؤتؤ: ئةرشيف دانيشتنَيكى ثةرلةمانى كوردستان 



 : عةباس بةياتى بؤ           

خالََيكمان لة )19( خالَةكةى كورد سأيوةتةوة
سازدانى عةلي ناجي- بةغدا

عةباس بةياتى، سةركردةى 
ئيئتيالفى دةوَلةتى ياسا، 

جةخت لةسةر ئةوة دةكاتةوة كة 
ئيئتيالفةكةى بةثَيى دةستوور مامةَلة 

لةطةأل داواكاريية )19(خاَلييةكةى 
كورددا دةكاتء بإطةى تايبةتيش 
بة هةَلوةشاندنةوةى حكومةتى لَي 

البراوة. 
لة ديمانةيةكى رؤذنامةدا، بةياتى 

ئاماذة بة ضارةسةركردنى نوَيى 
كَيشةكانى نةوتء ثَيشمةرطة دةكات 
لة نَيوان بةغداو هةوَليرداء ئاماذة 

بةوةش دةكات كة وةريزى كورد 
هةبووة لة حكومةتى رابردوودا، 

بَيهَيز بووةو هاوثةيمانيى سياسيي 
نَيوان كوردء توركمانيش، كارَيكى 

طران نيية.

ئيئتيالفى  وةك  ئَيوة  رؤذن��ام��ة: 
)19( لةسةر  بوون  قايل  ياسا،  دةوَلةتى 

ثَيكهَينانى  بة  بةرامبةر  كورد  خاَلةكةى 
داواكارييةكان  سةرجةم  ئايا  حكومةت، 
نورى  لةاليةن  جَيبةجَيكردنن  قابيلى 
لة  رؤأل  هةية  تر  اليةنى  يان  ماليكييةوة، 
هاوكَيشةى جَيبةجَيكردن، يان نةكردنيدا 

بطَيإَيت؟
* ئةو داواكارييانةى كورد، ثَيشكةش 
بة سةرجةم كوتلةكان كراوةء هةندَيكيان 
ثةيوةندييان بة دةسةآلتى جَيبةجَيكردنةوة 
دةسةآلتى  بة  هةندَيكيشيان  هةيةو 
تريشيان  هةندَيكى  ي��اس��ادان��ان��ةوةء 
هةَلثةسَيردراوةكانى  كَيشة  بة  تايبةتن 
هةرَيمى  فيدراَلىء  حكومةتى  نَيوان 
كوتلةكانيش  هةموو  كوردستانةوة، 
كورديان  داواكارييانةى  ئ��ةو  بةجيا 
تاوتوَيكردووةء دواى تاوتوَيكردنى لةطةأل 
لةسةر  ك��وردي  دانوستكارى  وةف��دى 
هةندَيك لة بإطةكانى لةاليةن هاوثةيمانيى 
كوتلةكانى  عَيراقييةو  نيشتمانييء 
جَيبةجَيكردنى  قبوَلكراون،  تريشةوة 
فراكسيؤنة  ئيئتيالفى  داواكارييانةى  ئةو 
ثَيويستيان  هةندَيكيان  كوردستانييةكان، 
بة طةآلَلةكردنى ياسا هةية لة ئةنجومةنى 
تريشيان  هةندَيكى  عَيراقء  نوَينةرانى 
حكومةتدا  كارنامةى  ضوارضَيوةى  لة 
جَيبةجَيدةكرَين، كة بإيارى نورى ماليكى 
لةطةأل  مامةَلةكردن  بكاتء  ثَيشكةشى 
بةثَيى  كورد،  )19(خاَلييةى  كارنامة  ئةو 
دةستوور دةبَيت ئةو داواكارييانة قابيلى 

ضارةسةر، دانوستاندن، جَيبةجَيكردنة.
خاَلةكانى  لة  يةكَيك  رؤذن��ام��ة: 
ئيئتيالفى  دانوستانةى  وةرةق��ةى  ئةو 
ئةطةرى  كوردستانييةكان،  فراكسيؤنة 
ثاشةكشَيكردنى وةزيرة كوردةكان بوو كة 
بةهؤيةوة دةبَيت حكومةت هةَلبوةشَيتةوة، 

ئةو خاَلة ضى بةسةر هات؟
* ثَيشتر تَيبينى لةسةر ئةو وةرةقةى 
لةخؤ  )19(خاَلى  كة  هةبوو  دانوستانة 
دووقؤَليى  دانوستانى  لةميانةى  دةطرت 
نَيوان هاوثةيمانيى نيشتمانيىء ئيئتيالفى 
ئةو  كوردستانييةكاندا،  فراكسيؤنة 
ئةو  ك��ران��ةوةء  يةكاليى  تَيبينييانةى 
لةبارةيةوة  ثرسيارت  كة  بإطةيةى 
بوو  لةسةر  كَيشةى  زؤرت��ري��ن  ك��رد، 
بإطةية  ئةو  كة  كرد  ب��ةوة  دركمان  ء 
ناطونجَيت،  نايةتةوةو  دةستووردا  لةطةأل 
ب��ةوة  ئ��ام��اذة  دةس��ت��وور  بةوثَييةى 
لة  دةبَيت  بةردةوام  حكومةت  كة  دةكات 
ئةطةر  دةمَينَيت  شةرعييةتى  كارةكانىء 
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  )163(ئةندامى 
ئةو  بةوثَييةش  بطرن،  ثشتى  عَيراق 
فراكسيؤنة  ئيئتيالفى  داواك��ارى  خاَلةى 
سإدرايةوةء  نةماو  كوردستانييةكان 

البرا.
هةَلثةسَيردراوى  كَيشةى  رؤذنامة: 
هةولَيردا،  بةغداو  لةنَيوان  هةو  زؤر 
ثَيشمةرطة  طاز،  نةوتء  )ياساى  لةوانة 
ضةندينجار  كة  ئةوةى  لةطةأل  هتد...(ء 
ليذنة ثَيكهَينرا بؤ ضارةسةركردنيان، ئةو 
ضارةسةر  مانةوةء  خؤيان  وةك  كَيشانة 
نةكران، ئايا ليذنة دةتوانَيت ئةو كَيشانة 
دانوستاندنى  ي��ان  بكات،  ض��ارةس��ةر 

راستةخؤ، يان بةديلى تر؟
ئةو  ضارةسةركردنى  بؤ  ليذنة   *
كَيشانة ثَيكهَينراوةء ئةوةى ثةيوةنديى بة 
نةوتةوة هةبَيت، لةإَيطةى دوو هةنطاوةوة 
ثَيكهَينانى  يةكةم:  ض��ارةس��ةرك��راوة، 
وةزارةتى  لةطةأل  رَيكةوتن  بة  ليذنةيةك 
طرَيبةستة  فيدراَلىء  حكومةتى  نةوتى 
ضاوى  طونجَينراوةء  هةرَيم  نةوتييةكانى 
هةَلسةنطَينراوةء  خشَينراوةتةوةء  ثَيدا 
كَيشةى  هَينراوةء  ك��ارة  بةو  كؤتايى 
هةنطاويش  دووةم  نةماوة،  ب��ارةوة  لة 
طاز،  ن��ةوتء  ياساي  بة  ثةيوةستة  كة 
رَيككةوتوون لةسةر ئةوةى كة بطةإَينةوة 
شوباتى  مانطى  يةكةمى  رةشنووسى  بؤ 
وةك  ثشتثَيبةستنى  )2007(ء  ساَلى 
لةو طؤإانطارييةى  بةر  بنةماى سةرةكى 
كة ئةنجومةنى شوراى دةوَلةت لةسةرى 
تةوافوق  بةشَيوةى  دواتر  زيادكراوةو 
نوَينةران  ئةنجومةنى  بة  ثَيشكةش 
دةكرَيت، جطةلةوة طفتوطؤء ديدار هةبووة 
لةنَيوان وةزارةتى نةوتى بةغداو هةرَيمء 
ضارةسةرى  بة  طةيشتن  لة  بينى  رؤَلى 
كة  لةنَيوانياندا،  نةوت  كَيشةى  بؤ  نوآ 
خَيرانء  ضارةسةرى  قابيلى  هةندَيكيان 

هةندَيكيشيان ثَيويستيان بة كات هةية.
بودجةيةكى  هةموو  لة  رؤذنامة: 
بةوة  ئاماذة  عَيراقدا،  رابردووى  ساآلنى 
ثَيشمةرطة  بودجةى  مينحةو  كة  دةكرا 
وةزيرانى  سةرؤك  رَيككةوتنى  بةثَيى 
كوردستان  هةرَيمى  سةرؤكى  عَيراقء 
ساَلَيك  هيض  بةآلم  هةرَيم،  بة  دةدرَي��ت 
نةكرا،  س��ةرف  ثارةكة  رَيكنةكةوتنء 
كَيشةكة لة ضيدابوو، لة ذمارةى ثَيشمةرطة، 

يان رَيذةى بودجةكة؟
ثاسةوانى  هَيزةكانى  بودجةى   *
هةرَيم، لةسةر دوو بنةما مامةَلةى لةطةَلدا 
مامةَلةكردنَيتى وةك  يةكةميان:  دةكرَيت، 
لة  عَيراق  بةرطريى  سيستمى  لة  بةشَيك 
دووةميشيان:  سنوورةكانداء  ثاراستنى 
بةشَيكيان  ئيستيعابكردنى  وةرطرتنء 
ئةطةرى  هَيزانةى  ئةو  ضوارضَيوةى  لة 
لةسةرشانة،  هةرَيميان  ثاراستنى 
وةك  ثَيشمةرطة  بودجةى  بةوثَييةى 
بةَلكو  نةماوة،  هةَلثةسَيردراو  ثرسَيكى 
حكومةتى  هةردوو  ضارةسةرةء  قابيلى 
لةسةر  تةوافوقيان  بةغدا  ه��ةرَي��مء 

كردووةء هةردووالش لَيى رازين.
رؤذنامة: ئيئتيالفى دةوَلةتى ياسا، لة 

ئةداى وةزيرة كوردةكان رازيية؟
طشتيى  بةشَيوةيةكى  ئ��ةط��ةر   *
ثَيشووى  كابينةى  وةزارةت��ةك��ان��ى  لة 
قؤناغة  دةب��َي��ت  ب��إوان��ي��ن،  حكومةت 
لةبةرضاو  كاتةش  ئةو  زةمةنييةكةى 
ئةمنيىء  سياسيىء  رووى  لة  بطرين 
ئابوورييةوة، من ثَيمواية، بؤ ئةو قؤناغة 

لةسةريان  ئةوةى  وةزيرةكان  هةموو 
س��ةرةإاى  جَيبةجَييانكردووة،  ب��ووة، 
رووى  لة  كورد  بَيهَيزى  وةزيرى  بوونى 
ئةداوة، وةزيرى بَيهزيش لة ئيئتيالفةكانى 
بَلَيين، فآلن طرووث  ناتوانين  تر هةبووة، 
ئةداى  لة  بووة  بةهَيزتر  طرووث  فآلن  لة 

حكومةتدا.
لة  ط��ؤإان،  فراكسيؤنى  رؤذن��ام��ة: 
كوردستانييةكان  فراكسيؤنة  ئيئتيالفى 
لةطةَلدا  مامةَلةيان  كرد، ضؤن  ثاشةكشَيى 

دةكةن؟
ثَيكهَينانى  دانوستاندنى  لةكاتى   *
حكومةتدا، طؤإان بةشَيك بوو لة ئيئتيالفة 
طؤإانيش  ثاشةكشَيكردنى  كوردييةكةو  
دانوستاندن  ليذنةكانى  بؤ  لةئَيستادا، 
كؤتاييمان  هةَلوَيستى  بةجَيهَيَلراوةء 

بةرامبةريان نييةء ئَيمة وةك هاوثةيمانيى 
ثَيمان باشة، وةك يةك كوتلة  نيشتمانيى 
دةستيش  بكةينء  كورد  لةطةأل  مامةَلة 
كوردييةكان  اليةنة  نَيوان  كَيشةى  لة 
جياوازيش  تَيإوانينى  ئةطةر  وةرنادةين، 
دةستى  هةبَيت،  كوردستان  هةرَيمى  لة 

تَيوةرنادةينء رَيزى لَيدةطرين.
كةسَيتييةكى  وةك  تؤ،  رؤذن��ام��ة: 
توركمانى شيعة، كوتلةيةكى توركمانيتان 
دروستكردووة لة ئةنجومةنى نوَينةرانداو 
ضةند  كؤمارء  س��ةرؤك  جَيطرى  داواى 
داواكارييانة،  ئةو  دةك��ةن،  وةزارةتَيك 

ضييان بةسةر هات؟
توركمانيمان  ط��رووث��َي��ك��ى   *

ثةرلةمانىء  كوتلةى  نةك  دروستكرد، 
داواكارييةكانى  مافء  لةسةر  تةركيز 
توركمانةكان دةكةين لةثَيش هةموويةوة، 
هةَلبذاردنى  نةتةوةيىء  ئيستيحقاقى 
داواى  روانطةيةشةوة  لةو  توركمانء 
كؤمارمان  س��ةرؤك  جَيطرى  ثؤستى 
ثشتطيريى  كورديش  اليةنى  ك��ردووةء 
نيشتمانيش  هاوثةيمانيى  كردووينء 
قايل  عَيراقييةش  وةرطرتووةء  بةهةندى 
وةك  هةية  باشمان  كةسايةتيى  بووةء 
ثاَليوراو بؤ ئةو ثؤستةء وةك ئيستيحقاقى 
دةتوانن  توركمانةكان  هةَلبذاردنيش 
عَيراقييةو  ئيئتيالفى  هةردوو  لةإَيطةى 
هاوثةيمانيى نيشتمانييةوة، دوو وةزارةت 
)9(ثةرلةمانتارى  ئَيستا  وةرب��ط��رنء 
عَيراقييةو  لة  )6(يان  كة  هةية،  توركمان 
بةآلم  نيشتمانين،  هاوثةيمانيى  لة  )3(يان 
كَيشةكة لةوةداية، ئةطةر ئةو داواكارييانة 
ئةطةر  حسابكرَين،  خاأل  ميكانيزمى  بة 
جَيطرى  ثؤستى  توركمانةكان  هةية 

سةرؤك كؤماريان ثَينةدرَيت.
ناوضة  توركمانى  زؤربةى  رؤذنامة: 
جةعفةرين،  يان  شيعة،  كَيشةلةسةرةكان 
ه��ةَل��دةدةن،  سةر  دووثرسيار  لَيرةوة 
بة  بةرامبةر  هةَلوَيستتان  يةكةممان: 
ئةو  طةإاندنةوةى  بؤ  كورد  داواكاريى 
كوردستان  هةرَيمى  سةر  بؤ  ناوضانةى 
ضيية؟ دووةم: ئَيوةو كورد زؤرترين زيانتان 
لةسةردةستى حيزبى بةعس ثَيطةيشتووة، 
بةآلم دةبينين كة دووركةوتنةوة لة نَيوان 
ئَيوةو كورددا هةية لةسةر ئاستى سياسيى، 

كآ ئةو بؤشاييةى دروستكرد؟
لةسةر  كَيشةلةسةرةكان،  ناوضة   *
نيشتماندا  ف��ةزاى  تةوافوقى  بنةماى 
مامةَلةيان لةطةأل دةكرَيت، بةوثَييةى ئةو 
ناوضانة ثَيكداضووة لة رووى مةزهةبىء 
دةبَيت  بؤية  ئاينييةوة،  نةتةوةيىء 
دةستوورء تةوافوقى نيشتمانيىء ديالؤطى 
نيشتمانيى رؤأل ببينن لة ضارةسةركردنى 
رذيَمى  لةسةردةمى  كَيشةيةدا،  ئةو 
مةزهةبء  نةتةوةء  زؤرب��ةى  بةعسدا 
رذَيمى  بةدةستى  زيانيان  كةمايةتييةكان 
هةرَيمى  لة  كورد  ثَيطةيشتووة،  بةعسي 
ناوضةكانى  لة  توركمانيش  كوردستان، 
كوردء  تةلةعفةر،  دووزء  كةركوكء 
ستةملَيكراوييان  هاوبةشى  توركمان 
توركمانةكان  بةداخةوة،  بةآلم  هةبوو، 
نوَيى  سيستمى  كة  دةكةن  بةوة  هةست 
بةرامبةريانء  ن��ةب��ووة  ث��اك  ع��َي��راق 
هاوثةيمانيى  ئةطةرةكانى  بة  سةبارةت 
نَيوان كوردء توركمانيش، كارَيكى قورس 
هاوثةيمانَيتى  نةتةوةية  دوو  ئةو  كة  نيية 
ببةستن لةسةر بنةماى هاوبةشييةكانيانء 
بةرذةوةنديى نيشتمانيى، بةآلم نامانةوَيت 
بةرة لة خةَلكى تر بطرينء اليةنى تر توإة 

بكةين.
دروشمةكانى  لة  يةكَيك  رؤذنامة: 
هةَلبذاردندا،  لةكاتى  ياسا  دةوَلةتى 
دةرةكى،  دةستَيوةردانى  لة  بووة  ريطرتن 
دةستَيوةردانى  بؤ  بؤضوونتان  هةمان 

توركياء ئَيرانيش هةية؟
* ئَيمة لةطةأل مةبدةئى دةستوةرنةدانى 
سةرجةم وآلتانين لة كاروبارى ناوخؤى 
يان  طةورةكان،  دةوَلةتة  ئةطةر  عَيراق، 
دراوسَيى ناوضةكة بَيتء دةمانةوَيت ئةو 
ديموكراسيمان  سيستمى  لة  رَيز  وآلتانة 
بطرن، بةآلم كوتلة سياسييةكان نةيانتوانى 
دراوسآ  وآلتانى  دةستوةردانى  لة  رَيطة 
لة  دةستوةردانيش  سوكترين  بطرنء 
كاروبارى عَيراق تا ئَيستا، دةستوةردانى 

سياسيى بووة. 
كة  دةك��ةن  ثَيشبينيى   : رؤذن��ام��ة 
هاوثةيمانيى  بؤ  بطةإَينةوة  جارَيكيتر 
ضوارقؤَليى نَيوان دوو حيزبة كوردييةكةو 

دةعوةو ئةنجومةنى باآل؟
ضوارقؤَليية،  هاوثةيمانيية  ئةو   *
دياريكراو  سياسيى  قؤناغَيكى  توانيى 
كةشء  ثَيموانيية،  ب��ةآلم  بثارَيزَيت، 
ئةو  ثَيكهَينانةوةى  بؤ  ئَيستا  بارودؤخى 
هاوثةيمانَيتييانة باش بَيتء ثَيمواية، كةشى 
)ع�َي�راق�ي�ي�ة،  سَيقؤَليى  هاوثةيمانَيتيى 
ئَيمة  نيشتمانيي(ةء  هاوثةيمانيى  كورد، 
ثَيويستيمان بة هاوثةيمانَيتييةكى جياوازة 

لةوانةى ثَيشوو.
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ناوضة 
كَيشةلةسةرةكان، 
لةسةر بنةماى 

تةوافوقى فةزاى 
نيشتماندا 

مامةَلةيان لةطةأل 
دةكرَيت

عـيَـراقـيـي

عةباس بةياتي

سةرؤكايةتييةكانء 
سيستمى كؤتا

د. طيان كاميل بةسير

ه���ةم���ي���ش���ة 
نووسةرة  شاعيرء 
ب��ةإَي��زةك��ان��م��ان 
سروود بة بولبولةوة 
جوانترين  دةَل��َي��نء 
شيعرييان  ئةزموونى 
ل���ة ض��ري��ك��ةك��ةي 
ب����ول����ب����ول����ةوة 
وةك  وةرط���رت���ووة 
سيمبولَيك ذانةكانيان 

ثَي رشتووة. 
خوَينةران  زؤري��ن��ةى  وةك  ئَيمةش 
خاَلَيك  باَلندةية  ئةم  جوانيى  مةزنىء  لةبةر 
بولبول  بؤ  كة  ئةوةية  ئةويش  رايطرتين، 
خؤشى،  يان  خةمة،  لةبةر  ئايا  دةخوَينَيت؟ 
لة  هةَلؤ  كة وةك  دةكات  ئةوة  طازندةى  يان 

بةرزيدا نيية.
دةبَيت  كةَلةكة  فيكرةكانمان  تَيإوانينء 
داواك��اري��ى  لةنَيوان  ب��ةراوردك��ردن  بؤ 
ثرس  هةندَيك  بؤ  بانطةشة  كة  هةندَيكدا، 
دوايين  واقيعةوةء  لة  دوورة  كة  دةك��ةن 
ئةوة  داواى  ئةوةى  طةيشتة  داواكاريشيان 
يةكَيك  سةركردايةتى  ثؤستى  ذنَيك  بكةن، 
لة سَي سةرؤكايةتييةكة وةربطرَيت، ئةمةش 
جَيبةجَيكردندا،  لة  قورسة  ئةستةمء  كارَيكى 
النيكةم لةكاتى ئَيستادا لةبةر زؤرَيك هؤكار 
ذنة  لة  هةندَيك  كة  ئةوةية،  طرنطترينيان 
طةيشتوونةتة  كة  بةإَيزةكان  ثةرلةمانتارة 
بناغةى  قاعيدةو  كة  لةوانةن،  ثةرلةمان 
ئةمةش  نييةء  جةماوةرييان  سياسييء 
ذنة  لة  ب��ووة  رةخنة  جَيطةى  هةميشة 
بةوثَييةى  ثَيشوو،  خولى  ثةرلةمانتارةكانى 
كؤتا خؤى  داخراوو  ليستى  ضوارضَيوةى  لة 
خؤى  كراوة  ليستى  بة  هةربؤية  ثاآلوتووة، 
جةماوةريى  داوايةكى  دةبَيتة  دةكاتء  فةرز 
كَيشانةى  ئةو  سةرجةم  رَيطةيةوة  لةو  تا 
كة  بكات،  ضارةسةر  سياسيى  ثرؤسةى 

لةاليةن ذنانةوة، يان ثياوانةوة بووبَيت.
كة ئةم داواكارييانةش داواكاريى ذنان بَيت، 
لة  بكةين كة  لة هةندَيكيان  بؤية دةبَيت باس 
رَيطةى ليستى كراوةوة دةرضووة، بةآلم ئةمة 
ئةوة ناطةيةنَيت كة ئةو ذنة ثةرلةمانتارانة بة 
بةَلكو  هاتبن،  طةل  راستةقينةى  نوَينةرايةتى 
لة رَيطةى دةنطى ليستةكةىء بازدان بةسةر 
لة  ثياوةكةيدا  هاوإَي  ئيستيحقاقى  بةشء 
كؤتا  هةربؤية  دةرض��ووةو  ليست  هةمان 
ذنة  لةو  هةندَيك  هةبووةء  طةورةى  رؤَلى 
نةبووة  سياسييان  ثَيشينةى  ثةرلةمانتارانة 
كة ثَيويستة بؤ سةركردايةتييةكى قورس كة 

ثياوان نةيانتوانى بؤيانى ئامادة بكةن. 
ناوةندى  ذن  نين  ئةوة  دذى  لَيرةدا  ئَيمة 
وةربطرَيت،  عَيراقيدا  دةوَلةتى  لة  دةسةآلت 
طؤإانكاريية  ئ��ةو  دةزان��ي��ن  هةموومان 
روويانداو  )2003(وة  ساَلى  لة  سياسييانةى 
لةسةر  جةختيان  ياساكان  سةرجةم  تيايدا 
مافى ذنان كردةوة بؤ دةنطدانء خؤثاآلوتنء 
بةشداريكردن لة ثرؤسةى سياسيداء رَيذةى 
نوَينةراندا  ئةنجومةنى  لة  ذنيشى  كؤتاى 
عَيراقيى  ذنى  دياريكردء   )%25( النيكةم  بة 
بةشداريى  بؤ  نا  سةرةتاييةكانى  هةنطاوة 

كاراو كاريطةر.
ب��ؤ ي��ةك��ةم��ي��ن ج��اري��ش دةس��ت��ى بة 
ئيدارةكردنى حوكمإانى كردء لة ئةنجومةنى 
براكةيدا  لةطةأل  بةشانى  ش��ان  حوكمدا 
كؤبوونةوةى  يةكةم  لة  كردء  بةشداريى 
ثَيكهَينانى  لةدواى  حوكميشدا  ئةنجومةنى 
 )2003( ساَلى  تةمموزى  مانطى  )13(ى  لة 
حوكمدا  ئةنجومةنى  ئةندامةكةى   )25( لةنَيو 
سَي ذنى تيابوو، بةوةش ئةو بةشداريكردنة 
لة  خؤى  كة  بونيادنرا،  نوَيدا  قؤناغى  لة 
دةبينيةوة  كارا  بةهَيزء  بةشداريكردنَيكى 
بناغةء  كة  هةَلبذاردنةوة،  ياساى  رَيطةى  لة 
بونيادى ذنانى لة هةر ئةنجومةنَيكى ياساييدا 
طؤإانكارييةش  طواستنةوةى  ئ��ةو  دان��ا 
سياسيى  ثرؤسةى  بؤ  زؤرى  طرنطييةكى 
بوو  ب��ةردةوام  ئةمإؤش  تا  هةية،  عَيراق 
ليذنةى  ضةندين  سةرؤكايةتى  ذن��ان  و 
هةستيارى  ثؤستى  وةزارةتء  ثةرلةمانىء 
هةموو  ئةو  لةدواى  بةآلم  وةرطرت،  تريان 
ثَيدا  عَيراقى  قورسةى  سياسيية  ئةزموونة 
كة  بين  ئةوة  ئاطادارى  ثَيويستة  تَيثةإى، 
ذنى  نييةو  شايستةمان  )ترانيم(َيك  هةموو 
سةركردة ثَيويستة لة سفرةوة دةستثَيبكات، 

نةك لة كورسى كؤتاوة.



ئارام جةمال- كةركوك 

زؤرترين  راب���ردوودا،  ساَلى  لةحةوت 
كؤسث لةبةغداوة لةبةردةم ئاساييكردنةوةى 
بةآلم  دروستكراوة،  كةركوك  شارى  دؤخى 
حكومةتى  نوَيى  كابينةى  ضاوةإواندةكرَيت 
رؤَلى  راب���ردووةوة  بةثَيضةوانةى  عَيراق، 

زياتربدات بة كةركوكييةكان.
ثَيكهَينانى  دواى  )2003(وةو  لةساَلى 
كاتىء  حكومةتى  ح��وك��مء  ئةنجومةنى 
هةميشة  عَيراق،  هةَلبذَيردراوى  حكومةتى 
هةرَيمى  نَيوان  ناكؤكيى  خاَلى  كةركوك 
كوردستانء بةغدا بووة، كة بةهؤى دووريى 
كةركوكييةكان لةناوةندةكانى بإيارو مانةوةى 
كَيشةيةكى  بة  بوو  خ��ؤى،  وةك  كَيشةكة 

تةنانةت نَيودةوَلةتيىء ئيقليميش.
هيض  راب����ردوودا،  س��اَل��ةى  ضةند  ل��ةو 
كةركوكييةك وةك نوَينةرى شارةكةى لةبةغدا 
حيزبء  نوَينةرى  بةثَيضةوانةوة  نةبووة، 
اليةنَيكى دياريكراوى كردووة، بةآلم لةدوايين 
عَيراقدا،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى 
شارةكانى  نوَينةرايةتيى  بةسةر  طؤإانكاريى 

عَيراقدا هات بةهؤى ليستى كراوةوة.
عَيراق  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  ئةندامَيكى 
ثَيى  كوردستان،  هاوثةيمانيى  ليستى  لةسةر 
واية: لةم خولةى ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراقدا، 
كةركوكييةكاندايةو  لةدةستى  زياتر  هةلى 

لةناوةندى بإيارو دانوستاندان.
بة  تاَلةبانى  تةحسين  ئاآل  لةوبارةيةوة، 
رؤذنامةى راطةياند: »ذمارةيةك ئةندامى باشى 
كةركوكى لة ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراقدان، 
طرنطةكانى  بةشة  ليذنةو  بةسةر  دواتر  كة 
ثةرلةماندا دابةش دةبنء دةتوانن رؤَلى باش 
ببينن كة لةماوةى رابردووشدا رؤَلى باشيان 
كوتلة  دانوستانكارى  وةفدى  لةناو  هةبووة 

كوردستانييةكاندا«.
كةركوكييةكان  بةشداريكردنى  لةبارةى 
ئاآل  دةسةآلتدا،  حكومةتء  ثَيكهاتةى  لةناو 
ئةو  ئَيمة  »هةرضةندة  رايطةياند:  تاَلةبانى 
كةركوكء  لةنَيوان  نةكردووة  جياوازييةمان 
كوردستانداء  هةرَيمى  ديكةى  شارةكانى 
وةك  كوردةكان،  ثةرلةمانة  ئةندام  هةموو 

شارى خؤيان داكؤكييان لة كةركوك كردووة، 
بةآلم لةئَيستادا ئةو ثؤستة وةزارييةى دةدرَيت 
كوردستانييةكاندا،  ليستة  لةناو  يةكَيتى  بة 
نوَينةرايةتى  كة  كةريم  نةجمةدين  دكتؤر 
هةروةها  وةريدةطرَيتء  دةك��ات،  كةركوك 
سةرؤك كؤماريش خةَلكى شارى كةركوكة«.

ئةندامَيكى ليستى برايةتيى لة ئةنجومةنى 
ثؤست  هةندَيك  ثَييواية:  كةركوك،  ثارَيزطاى 
هةن كة ثَيشتر لةدذى كةركوك بةكارهَينراون، 
بدةن،  بةدةستهَينانى  هةوَلى  كةركوكييةكان 
ثةيوةندييان  ثؤستانةى  ئ��ةو  بةتايبةت 

بةئاساييكردنةوةى كةركوكةوة هةية.
ئ���اوات م��ح��ةم��ةد، ل��ةوب��ارةي��ةوة بة 
رؤذن��ام��ةى راط��ةي��ان��د: »ب��ةش��دارب��وون��ى 
ثؤستة  بإيارو  لةناوةندى  كةركوكييةكان 
بةتايبةت هةندَيك  طرنطةكانى بةغدادا طرنطة، 
ياخود  بةداهاتوو،  ثةيوةندييان  كة  ثؤست 
ئاساييكردنةوةى دؤخى كةركوكةوة هةية، كة 
هةندَيكيان لةرابردوودا وةك كؤسث لةبةردةم 

ئاساييكردنةوةى دؤخى كةركوكدا 

لة  لةثةرلةمان  بؤنموونة  بةكارهَينراون، 
ليذنةكانى هةرَيمةكانء كاروبارى ثارَيزطاكان 
لة  حكومةتيشدا  لةناو  زةرورةء  بوونيان 
وةزارةتةكانى ثالندانانء بازرطانىء ناوخؤدا 
كة لة رابردوودا بةرثرسيارانى ئةم وةزارةتانة 

كؤسثى طةورةبوون بؤ كةركوك«.
»لةئَيستادا،  وتيشى:  محةمةد،  ئ��اوات 
كوتلةى  بةسةر  دابةشبوون  هةرضةندة 
كوتلةيةكى  توركمانةكان  بةآلم  جياوازدا، 
بؤ  ئةمة  هةرضةندة  ثَيكهَيناوة،  نةتةوةييان 
بةآلم  نابَيت،  كةركوكييةكان  ثةرلةمانتارة 
بؤ  بكةن  باش  ك��ارى  داكؤكيىء  دةكرَيت 

كةركوك«.
س��ةرض��اوةى  ض��ؤن  وةك  ك��ةرك��وك، 
سةرةكيى كَيشةكانى عَيراقة لةإووى ئاَلؤزيى 

بة  لةهةمانكاتدا  ضارةسةركردنييةوة، 
كليلى جَيبةجَيكردنى   ،)140( مادةى 

ثَيكةوةذيانى سةرجةم نةتةوةكانى عَيراقة.
سياسيى،  ض��اودَي��رى  كاميل،  هَيمن 
هَيندةى  راب��ردوودا،  »لةخولةكانى  ثَييواية: 
كةركوكييةكان  كةركوك،  كَيشةى  قةبارةى 
بوونيان  لةبةغدا  بإيار  لةناوةندةكانى 
راستةقينةى  نوَينةرايةتييةكى  ياخود  نةبووة، 
كةركوكييانةش نةبووة لة ثةرلةمانى عَيراقداء 
كةسانَيك  كة  بووة  ئةوة  ئةوةش،  هؤكارى 
نوَينةرايةتيى  داخ���راوةوة  ليستى  بةهؤى 
كةركوكيان ثَيكراوة، با كةركوكيش بن، بةآلم 
دوور بوون لةواقيعى كةركوكء لةدةرةوةى 

كةركوك ذياون، بؤية 
كَيشةو  نةيانتوانيوة 
نى  كا تيية مة ها نة
وةك  ك���ةرك���وك 
هةية،  كة  ئ��ةوةى 
بةغداو  بطةيةننة 
لةسةر  ثَيداطريى 

دؤزينةوةى رَيطة ضارةيةك بكةن«.
ئ��ةوةش  سياسيية،  ض��اودَي��رة  ئ��ةو 
دةخاتةإوو كة لةم خولةى ئَيستادا، بةتايبةت 
ليستى كراوة بوو،  كة هةَلبذاردن بةشَيوازى 
س��ةرةإاى  س��ةرك��ةوت��وون،  كةسانَيكيش 
بوونى تَيبينيشمان لةسةريان، بةآلم كةسانى 
ضاوةإوانى  هةموومان  تَيدايةو  بةتوانايان 
نوَينةرايةتييةكى  كة  لَيدةكةين  ئةوةيان 
باشترى خةَلكى كةركوك بكةنء بتوانن بطةنة 
كةركوكء  بة  خزمةت  بإيارو  ناوةندةكانى 

تةواوى عَيراق بطةيةنن.

راثؤرتى: رؤذنامة

بة بإيارَيكى وةزيرى ناوخؤى هةرَيمى 
لة  ثؤليس  كارمةندي  س��َي  كوردستان، 
بآ  كةركوك  هاتوضؤى  بةإَيوةبةرَيتى 
ضاودَيريكردنى  سةربازييء  خولى  بينينى 

بإوانامةكانيان، دةكرَينة موالزمى يةكةم.
بةإَيوةبةرَيتى  ن��ووس��راوَي��ك��ى  ل��ة 
ه��ات��وض��ؤى ث��ارَي��زط��اى ك��ةرك��وك بة 
 2010/5/25 رؤذى  لة  كة   ،)465( ذم��ارة 
رؤذنامة  دةست  كؤثييةكى  ئاراستةكراوةو 
ثلةى  جَيطيركردنى  بة  ئاماذة  كةوتووة، 
هاتوضؤى  بةإَيوةبةرَيتى  ئةفسةرى   )46(
ئةو  دةرضوونى  رؤذى  لة  دةكات  كةركوك 

نووسراوةوة.
دةست  بةَلطةنامةيةى  ئ��ةو  بةثَيي 
رؤذنامة كةوتووة، ريزبةندى )24ء25و26(

ثارتى  بة  سةر  كة  ئةفسةرانةن،  ئةو  ي 
دي��م��وك��رات��ى ك��وردس��ت��ان��ن ل��ة ش��اري 
سنجارى،  كةريم  بإيارةكةى  كة  كةركوك، 
كوردستان  هةرَيمى  ناوخؤى  وةزي��رى 

طرتوونَيتييةوة.
رؤذنامة  زانيارييةكانى  طوَيرةى  بة 
سةربازيى  ثلةى  جَيطيركردنى  دوابةدواى 
ناوخؤى  وةزارةت��ى  كوردةكان،  ئةفسةرة 
عَيراق داواى كؤتا مووضةى ثلةى سةربازيى 
هةرَيمى  ناوخؤى  وةزارةتى  لة  لَيكردبوون 
كوردستان، كة ئاماذة بة ثلةى سةربازييان 
لة ميالكى وةزارةتى ناوخؤى هةرَيم بكات، 
بةآلم بة هؤى ئةوةى ضةند ثؤليسَيكى ثارتى 
لة  هةبوو  )رَيثدراويان(  ثلةى  كةركوك  لة 
يةكةميان  ثلةى موالزمى  بةآلم  كوردستان، 
داواى  ناوخؤ  وةزارةتى  بةغدا،  بؤ  ناردبوو 
مةلةفى ثلةى ئةفسةرى لَيكردوون، كة كؤتا 

مووضةيان دةيسةلمَينَيت.
سنجارى،  كةريم  بإيارَيكى  بة  دواتر 
وةزيرى ناوخؤى هةرَيمى كوردستان ضةند 
ثارتى  ئةندامي  كة  هاتوضؤ  كارمةندَيكي 
كةركوك  لة  بوون،  كوردستان  ديموكراتى 
يةك  م��اوةى  بة  رَي��ث��دراوةوة  ثلةى  لة 

ثلةى  تا  يةكةم،  موالزمى  دةكاتة  مانط 
ناوخؤى  وةزارةت��ى  لة  جَيطيركردنيان 

يةكَيتيش  ئةفسةرَيكى  بيانطرَيتةوة،  عَيراق 
»مانةوةي  بؤ  دةطةإَينَيتةوة  هؤكارةكةى 

دوو ئيدارةيى لة كوردستان«.
بةإَيوةبةرَيتى  نووسراوَيكى  بةثَيي 
ذمارة  بة  كوردستان  هاتوضؤى  طشتيى 
)6804( لة رؤذى 2010/6/22، كة واذووى 
بةإَيوةبةرى  عةزيز،  عةلى  رزط��ار  ليوا 
لةسةرةو  هةرَيمي  هاتوضؤى  طشتيى 
ك��ةوت��ووة،  رؤذن��ام��ة  دةس��ت  كؤثييةكى 
لة  كة  دةكات؛  كارمةندَيك  ضةند  بة  ئاماذة 
بةإَيوةبةرَيتى هاتوضؤى طشتيى كوردستان، 
وةردةط��رن  رَيثدراوى  ثلةى  مووضةو  كة 
وةزارةت���ى  ب��ؤ  ئ��اراس��ت��ةك��ردن��ى  دواى 
وةزيرى  سنجارى،  كةريم  هةرَيم،  ناوخؤى 
 )17977( ذم��ارة  ن��ووس��راوى  بة  ناوخؤ 
مانطدا  يةك  م��اوةي  لة   ،2010\7\25 لة 
ثلةكةيان لة رَيثَيدراوةوة بةرز دةكاتةوة بؤ 

موالزمى يةكةم.
لة  يةكَيتى  ثلةباآلى  ئةفسةرَيكى 
هةستياريي  لةبةر  كةركوك  هاتوضؤي 
بة  بهَينرَيت،  ن��اوى  نةيويست  ثلةكةي 
رؤذنامةى راطةياند: »ثؤليسَيكى ئاسايى بآ 
بكرَيتة  سةربازيى  خولى  بإوانامةو  بوونى 
لةبةرى  يةكةم، سةر  يان موالزمى  موالزم، 
ناوخؤى  وةزيرى  جةنابى  بةآلم  ناياسايية، 
هةرَيم واذؤ لةسةر ئةو نووسراوة دةكات، 

ثَيمواية؛ 
ئةمة تةنيا 

ثةيوةنديى 
دوو  ب����ة 

ئ���ي���دارةي���ى 
ح��ك��وم��ةت��ى 

هةرَيمةوةية«.
ئةفسةرة،  ئةو 

وتيشى: »ئةطةر بإيار 
واية ذَير بةذَير وةزيرى 

ناوخؤى هةرَيم سةرجةم 
ئ��ي��دارةى  عةريفةكانى 

لة  كة  هةولَير،  سلَيمانىء 
بكاتة  جَيطيربوون،  م��والزم، با كةركوك 

تَينةكةوَيت،  حيزبايةتى  بَيتء  جياوازيى  بآ 
بةآلم  ناياسايية،  كارَيكى  هةرضةندة 
ناياساييتر ئةوةية، كة كةسَيك جيابكرَيتةوةو 
موالزمى  بكرَيتة  رَيطةثَيدراوةوة  ثلةى  لة 
ئةفسةريى  هةيمةنةى  لة  ئةمة  كة  يةكةم، 

كةمدةكاتةوة«. 
نةريمان  لةوبارةيةوة  هةر 

ناوخؤو  ليذنةى  ئةندامى  عةبدوَلآل، 
لة  خؤجَيييةكان  ئةنجومةنة  ئاسايشء 

ثةرلةمانى كوردستان بة رؤذنامةى راطةياند: 
»بةرزكردنةوةى ثلة لة سيستمي سةربازيي 
ئةو  ئةطةر  جارَيكة،  ساأل  ضوار  بة  عَيراقيدا 
هةروةها  ب��وو،  ئةفسةر  خؤى  بؤ  كةسة 
ثَيدانى ثلة بة مةرسومى كؤماريى دةكرَيت، 
بؤ هيض كةسَيك نيية ثلة بدات بة كةسَيك، كة 

ش��اي��س��ت��ة 
نةبَيت، ضونكة ثَيدانى 
ثلة دةبَيت رةضاوى بإوانامةو 

تواناو تةمةن بكرَيت.
كاروباري  شارةزايةي  ئةو  وتةي  بة 
دةبَيتة  كةسةي  »ئةو  ناوخؤ:  هَيزةكاني 
ناياسايى  بة  ئةطةر  هَيزَيك،  لة  ئةفسةر 
ببَيتة  ئ��ةوةى  لةبرى  ثَيدرابَيت،  ثلةي 
بؤ  هؤكار  دةبَيتة  سةركةوتنى،  ه��ؤى 

شكستهَينان«.

hewal.rozhnama@gmail.com

10 بةغدا هـةإةشة لة ئـازادييةكان دةكات
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وةزيرى ناوخؤى هةرَيم ضةند ئةندامَيكى ثارتى 
بةبآ بينينى )خولى سةربازيي(، لة كةركوك دةكاتة ئةفسةر

كةركوكييةكان داوادةكةن رؤلَيان لة بةغدا ثيَبدرَيت

فؤتؤ: ئةرشيف ثَيويستة كةركوكييةكان ضارةنووسي كةركوك دياريي بكةن 
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بةرهةمةكاني  نةتوانَيت  بةغداش  ئةطةر 
بكات  زي��اد  سةركةوتوو  شَيوةيةكي  بة 
تواناي  دةكرَيت،  ثَيشبينيي  ئةوةي  وةك 
دةبَيت،  هةر  نةوتي  كةرتي  كؤنترؤَلكردني 
بَيت.  لةطةَلدا  كوردستانيشي  بازاإةكاني 
لة  قازانج  دةدةن  هةوأل  ناوضةكة  وآلتاني 
نةوتي عَيراق وةربطرن، بة تايبةتي توركيا، 
وة هةوَلةكانيان بة ئاراستةي بةغداية وةكو 
نةوةك  داهاتةكة  سةرةكي  سةرضاوةي 
هةولَير، وةزيري وزةي توركيا لةو ماوةيةدا 
بيانييةكان  كؤمثانيا  كة  نا  ب��ةوةدا  دان��ي 
دةوَيت  ناوةندييان  حكومةتي  رازيبووني 
بواري  لة  رَيككةوتنةكان  ئيمزاكردني  بؤ 
نةوتء غازدا،  شتَيكي ضاوةإوانكراو بوو، 
نَيوان  ثةيوةندييةكاني  ئةوةشدا  لةطةأل 
بةخؤوة  طةشةسةندنيان  هةولَير  ئةنكةرة- 
رَيككةوتني  نزيكانةدا  لةم  توركيا  بينيوة، 
درَي��ذ  بةغدا  لةطةأل  نةوتييةكاني  هَيَلة 
كردةوة. ئةوةش بةشَيوةيةكي ناإاستةوخؤ 
كوردستان  هةرَيمي  ثشتطوَيخستني 

دةردةخات.
ثَيدةضَيت  ئؤباما،  بةإَيوةبةرَيتييةكةي 
وةكو  عَيراق  تازةي  شةراكةتي  حكومةتي 
رووداوَيكي طرنطي مَيذوويي ببينَيت، بةرةو 
حكومةتَيكي يةكطرتوو لة بةغدا، بةآلم بإياري 
دَيت  لةكاتَيكدا  عَيراق  سياسيي  كاريطةريي 
ثَيشكةش  ثةرلةماندا  لة  طرنطةكان  ياسا  كة 
كران، دوو لة هةستيارترين دؤزةكان لةسةر 
مةسةلةي  بةغدا  هةولَير-  نَيوان  ثةيوةنديي 
بإياردان  دةطرَيتةوة،  نةوت  وة  ناوضةيي 
تَيثةإاندني  جَيناكؤكةكانء  سنوورة  لةسةر 
كوردةكان  هةرضةندة  غاز،  نةوتء  ياساي 
شَيوازي  دةبَيت  كه  راطةياندووة  ئةوةيان 
بةإَيوةبردني ثارَيزطاي بة نةوت دةوَلةمةندي 
هةموو  نزيكةي  بكرَيت،  دياريي  كةركوك 
شيعةكان  سوننةو  عةرةبييةكان  طرووثة 
زؤر بة توندي دذي ئةم ثَيشنيازةن، بةثَيي 
عَيراقء  لة  دوايية  ئةم  طةشةسةندنةكاني 

هاوثةيماني  كوردستاندا،  هةرَيمي  لة 
بؤ  دةدات  ت��ةواوي  هةوَلي  كوردستانيي 
توندةكةيء  نةتةوايةتيية   كارنامة  طؤإيني 
ئاراستة طؤإيني جةختكردنةوةكاني لةسةر 
رازيكردني  بؤ  خاك  سةختةكاني  بانطةشة 

بةغدا لةسةر طرَيبةستةكاني ثةترؤل.
طرَيبةستة  ئاشكراكردني  بيرؤكةي 
نهَينييةتي  سروشتي  ثَيدةضَيت  نةوتييةكان 
سروشتييةكاني  س��ةرض��اوة  وةزارةت���ي 
حكومةتي هةرَيمي كوردستان رووبةإووي 
يةك  يارييةكي  بكاتةوة،  بةرةنطاريي 
هةورامييةوة  ئاشتي  لةاليةن  كة  كةسي 
ضارةسةرَيكي  ثَيدةضَيت  بةإَيوةدةبرَيت، 
بةردةوامي  سياسيي  متمانةي  بَي  بضووكي 
ميراتة  يان  بكات،  بةغدا  هةولَيرو  نَيوان 
ناسنامةي  كة  كةركوك  مَيذووييةكاني 
خاكةوة  بة  كة  دادةإي��ذَي��ت،  كوردستان 
بةستراوة، دةركةوتني رؤَلَيكي تازةي نةوت 
لة ئاراستةكردني بةرةوثَيشضووني هةرَيمي 
طرووثة  ثشتطيريي  نةبووني  كوردستانء 
لة  سوننة  شيعةء  بةهَيزةكاني  عةرةبيية 
كوردةوة،  لةاليةن  كةركوك  كؤنترؤَلكردني 
ضانسَيكي  كوردستان  هةرَيمي  حكومةتي 
هةستي  بةكارهَيناني  لة  جطة  نيية،  تري 
نةتةوايةتيي بؤ سياسةتي جَيبةجَيكردن، ئةم 
هةَلبذاردةيةش ثَيدةضَيت باشترين هةنطاوي 
طونجاو بَيت لة هَينانةدي هةر دةستكةوتَيكي 
ضةند  لة  بَيت  ئابووريي  يان  سياسيي، 
كوردةكان  تائَيستاش  داه��ات��وودا،  ساَلي 
بؤ  هةبَيت  باشتريان  ضانسَيكي  ثَيدةضيت 
نةوتء  ياساي  لةبارةي  دانوستانكردن 
لة  كةركوك،  دؤزي  ضارةسةركردني  غازو 
لةبارةي  نراوة  بضووك  هةنطاوي  راستيدا، 
كاتَيك  بةتايبةت  نةوتةوة،  قورسي  كَيشةي 
لة »مافي دؤزينةوة«  جةختكردنةوةكة طؤإا 
بؤ »رونييةتي لة طرَيبةستةكاندا«. لةسةرداني 
كوردستاني  ثةرلةماني  بؤ  دواييةيدا  ئةم 
رايطةياند؛  شةهرستاني  حسَين  عَيراق، 
نةوتييةكاندا  طرَيبةستة  بة  دان  بةغدا  كة 
دةنَيت، تةنيا ئةطةر بة رووني خرانة بةردةم 

ثةسةندكردن،  بؤ  كوردستان  ثةرلةماني 
حكومةتي ناوةندي لة  رةشنووسي بودجةي 
نةوتي  هةناردةكاني  لة  بةشَيك  )2011(دا، 
هةرَيمي كوردستانى ثَيكهَيناوة،  هةرضةندة 
شةفافيةتيي  بؤ  داواك��ردن  كةمة،  برَيكي 
هةروةها بووة بؤ كَيشة لةاليةن بزووتنةوةي 
لة  لةمةوبةر  م��اوةي��ةك  كة  ط��ؤإان��ةوة، 
هاوثةيمانيي كوردستان كشايةوة، هةروةها 
طرَيبةستة  ت��ةواوي  ئاشكراكردني  داواي 

نةوتييةكاني هةرَيمي كوردستان دةكات.
ثَيوستي  كوردستان  هةريمي  حكومةتي 
لةبةر  دةبَيت،  سياسيي  سازشكردني  بة 
عَيراقدا  لة  دةسةآلت  دابةشكردني  ئةوةي 
دةسةآلتي  كوردةكان  رووكةشيية،  شتَيكي 
لة وةرطرتني  نيية  دياريكردني كةسةكانيان 
بةشداربوويةكي  لةمة،  جطة  دةسةآلتدا 
يةكسانيش )هاوتا( نين، بةآلم بة شَيوةيةكي 
دةنط  طؤإيني  لةسةر  كاريطةرن  سياسيي 
دوَلةتي  عَيراق؛  سياسيي  طرووثي  دوو  بؤ 
سياسيي ماليكيء عَيراقييةي ئةياد عةالوي، 
سةرؤك  ثايةي  تاَلةباني  جةالل  هةرضةندة 
توانيويةتي  بةدةستهَينايةوةو  كوماري 
كةسايةتيية كاريزماييةكةي بةكاربهَينَيت بؤ 
ئةوةي رؤَليكي طرنطتر بطَيرَيت، هاوثةيمانيي 
طرنط  وةزارةتَيكي  لةوانةية  كوردستانيي 
تواناي  هةرضةندة  بةغدا،  لة  بةدةستبهَينَيت 
دةسةآلتي  طةوهةريي  خاَلي  ئاراستةكردني 
سةرؤكايةتي،  وةك��و  نابَيت،  سياسيي 

هَيزةكاني ئاسايش، يان وةزارةتي داد.

سازشكردنةكاني كورد لة بةغدا
ئاستي  لةسةر  ه��ةروةه��ا  ك��وردةك��ان 
نةتةوةيي رووبةإووي بةرهةَلستييةكي تازة 
بوونةوة، نزيكةي هةموو ئةو نةتةوانةي كة 
كورد نين لة سةرانسةري عَيراقدا، نيطةرانن، 
ئةطةر نةيار نةبن، دذي زيادبووني مافةكاني 
عةرةبةكاندا  لةطةأل  جياوازيكردن  كوردو 
ك��اردان��ةوة  ك��وردس��ت��ان��دا،  هةرَيمي  ل��ة 
يةكطرتووةكانيان بؤ ئةوةية دَلنياي بكةنةوة 
عَيراقء  لة  دانةبإاوة  بةشَيكي  كةركوك  كة 

لة  بةشَيك  نابَيتة  بةإَيوةبردنةوة  رووي  لة 
هةرَيمي كوردستان، هةر لةبةر ئةم هؤيةشة، 
هةية  كاريطةرييان  كوردةكان  هةرضةندة 
راستةقينة  بةرةوثَيشضوونَيكي  بةغدا،  لة 
طرنطةكاني  نةتةوةيية  دؤزة  لة  نابينرَيت 
سةرذمَيريي  )2005(ةوة  ساَلي  لة  كورددا، 
لةكارخراوةو   )140( مادةي  دوادةخرَيت، 
رووب��ةإووي  ثَيويستة  كوردةكان  ئَيستا 
ثَيداضوونةوةي  كؤميتةي  بإيارةكاني 
دةستوري عَيراق ببنةوة، كة هةوَلدةدات بةو 
مادانةدا بضَيتةوة كة دةسةآلتي هةرَيم الواز 

دةكةن.
نةوتييةكان  كؤمثانيا  ئةنجامدا،  لة 
خاوةكةيان  نةوتة  ناتوانن  تائَيستاش 
بكةنء  نَيودةَلةتييةكان  بازاإة  هةناردةي 
نةدراوة،  ثَي  بةرهةمهَينانيان  تةواوي  كرَيي 
بةم  كة  ط��ةورةك��ان  كؤمثانيا  س��ةرةإاي 
ناو كوردستان، هةرَيمي  نزيكانة هاتوونةتة 
كوردستان ثَيدةضَيت رووبةإووي ثَيشبإكآ 
بة  ع��َي��راق،  ب��اش��ووري  لةطةأل  ببَيتةوة 
هةوَلي  ناوةنديي  حكومةتي  كاتَيك  تايبةتي 

ضاالككردنةوةي رؤَلي دةدات لة ئؤثَيكدا.
فراوانةكاني  كَيَلطة  بةرةوثَيشبردني 
ب��ةس��رةو ن��ؤذةن��ك��ردن��ةوةي دام���ةزراوة 
زي��ادك��ردن��ي  ب��ةه��ي��واي  نةوتييةكاني، 
لة  زياتر  بؤ  مليؤن   )2.6( لة  بةرهةمةكاني 
حةوت  م��اوةي  لة  بةرميل  مليؤن   )12.5(

ساَلدا.
رووب��ةإووي  كوردةكان  راستيدا،  لة 
بةربةستي طرنط دةبنةوة لة كةرتي نةوتدا، 
لةطةأل ئةوةشدا حكومةتي هةرَيمي كوردستان 
ئيمزاكردووة  نةوتيي  طرَيبةستي  ضةندان 
ثرؤذةي  نَيودةوَلةتييةكانء  كؤمثانيا  لةطةأل 
مليؤن(  )يةك  بةرهةمهَيناني  تواناي  كة  تر، 
بةرميليان هةية بؤ ماوةي ثَينج ساأل، بةآلم 
طرَيبةستانةدا  بةو  دان  ناوةنديي  حكومةتي 

نانَيت.
هيض  ك��وردس��ت��ان  ه��اوث��ةي��م��ان��ي��ي 
بةغدا،  لة  نيية  راستةقينةي  هاوثةيمانييةكي 
داوا  بؤ  خؤي  ثشتطيريي  ثَيدةضَيت  ماليكي 

ماوةي  لة  دةربإيبَيت  كورد  نةتةوييةكاني 
ئةوةشدا  لةطةأل  دةسةآلتدا،  طواستنةوةي 
ثَيدةضَيت لة بةَلَينةكاني خؤي ثاشطةز ببَيتةوة 
هةروةكو  دةست،  طرتة  دةسةآلتي  كاتَيك 
ثَيشوو  عَيراقييةكاني  س��ةرك��ردة  ض��ؤن 
طؤإانيان  رذيمةكان  كاتَيك  كرد  ئةمةيان 
بةسةردا هات، هةروةها   ضاوةإواندةكرَيت 
بكات  كورد  داواكاني  لة  رَيطريي  عَيراقييه 
كة ثةيوةندييان بة خاكةوة هةية، سةرؤكي 
ثةرلةمان، ئوسامة نوجةيفي، ناوبانطي هةية 
نةتةوةييةكاني  ويستة  دذايةتيكردني  بؤ 
ضارةسةركردني  بيرؤكةي  دذي  ك��ورد، 

كَيشةي كةركوكة )مادةي 140( . 
بةإَيوةبةري سةنتةرةكاني لَيكؤَلَينةوةي 

زانكؤي ئةمريكيية لة عَيراق-سلَيماني.

ثؤليسى  فؤرَين  طؤظارى  سةرضاوة   *
ئةمريكى

وةرطَيإاني: محةمةد بابةكر

راثؤرتي: شاآلو فةتاح

كةشى سياسيى باكوورى سودان ئاماذة 
دةك��ات،  ريفراندؤمة  ئةو  دواكةوتنى  بة 
دياريدةكاتء  س��ودان  ضارةنووسي  كة 
بةإَيوةضووني  داواي  باشوورييةكانيش 

دةكةن.
بؤ  ناو  تؤماركردنى  هةفتةيةكة  نزيكةى 
دةنطدان لة ريفراندؤمة ضارةنووسسازةكةى 
لة  بإيارة  كة  دةستيثَيكردووة،  س��ودان 
)2011/1/9(دا ئةنجامبدرَيت، بةآلم باشوورى 
لةطةأل  نَيودةوَلةتى  كؤمةَلطةى  س��ودانء 
ئةو  شةرتى  قةيدو  بآ  بةإَيوةضوونى 

ريفراندؤمةدان. 
بةثَيى  ئامادةكارييةكان  هةرضةندة 
لة  ه��ةر  باشوورييةكان  نينء  ثَيويست 
خؤيان  سةربةخؤيى  ئامادةكاريى  ئَيستاوة 
درووستبوونى  كةشى  ك��ردووةو  ئامادة 
خوَلقاندووة،  جيهاندا  لة  وآلتيان  نوَيترين 
بةهيوان  تائَيستاش  باكوورييةكان  بةآلم 
وةها  لة  رآ  حكومةتةوة  سوثاو  رَيى  لة 
هةنطاوَيك بطرن، بةآلم ئيدارةى باشوور لة 
جوبا لة هةوَلياندا بةردةوامن بؤ سةركةوتنى 

ئةو دةنطدانة. 
دينيىء  ئيتنىء  ج��ي��اوازي��ى  ب��ةه��ؤى 
كلتوورييةوة، باشوورى سودان بة دؤخَيكى 
دةإوات،  خراثدا  كؤمةآليةتى  ئابووريىء 
بوونةتة  ئاوارةيىء شةإو دةستدرَيذيكردن 
باوو حكومةتى ناوةندى باكووريش بة هةر 
هؤيةك بَيت دةيةوَيت باشوورييةكان بَيدةنط 

بكات. 
ئةمريكا ثشتطيريى باشوورييةكان دةكات 
لةسةر ضارةنووسى خؤيان،  دةنطدانياندا  لة 
هيالرى كلنتؤن، وةزيرى دةرةوةى ئةمريكا، 
لة دوايين هةوَليداو لة ثةيوةندييةكى تةلةفؤنيدا 
راطةياندووة؛  خةرتوومى  بةرثرسانى  بة 
باشوور  ضارةنووسى  لةسةر  دةنطدان  كة 
ئةو  ه��ةوَل��دةدات  ئةمريكاش  »حةتميية«ء 
ثرؤسةية بة ئاشتييانة بةإَيوةبضَيت، بةآلم لة 
هةمان كاتدا طومانى خؤى دةربإى بةرامبةر 
ئةو ثرؤسةيةو ثَييوابوو؛ كَيشةى راستةقينة 
لةسةر  باشوورييةكان  دةنطدانى  دواى 

سةربةخؤيى خؤيان دةستثَيدةكات. 

هةرَيمى  هَيزَيكى  كة  ميسر،  لةوةى  جطة 
ط��ةورةى  رؤَل��ى  ثَيشتر  ناوضةيةيةء  ئةو 
كَيشةكاندا،  يةكالييكردنةوةى  لة  هةبووة 
بة  باكوورى  باشوورو  نَيوان  جيابوونةوةى 
ئةوة  بؤ  هؤكارةكةشى  قةَلةمداو  لة  حةتمى 
باشوورء  سياسييةكانى  كة  دةطةإَينَيتةوة، 
بة  نيية  مانةوة  بؤ  جدييان  هةوَلى  باكوور 

يةكطرتوويى. 

ئيدارةى  خةرتوومء  ناوةندى  حكومةتى 
باشوورى جوبا، جطة لة بوونى جياوازييةكى 
كَيشةى  ري��ف��ران��دؤم��ةك��ة،  ل��ةس��ةر  زؤر 
ئابية  هةية،  ئابيةشيان  جَيناكؤكى  ناوضةى 
هةريةكة  نةوتةو  بة  دةوَلةمةند  ناوضةيةكى 

لة باشوورييةكانء باكوورييةكان بانطةشةى 
خاوةندارَيتى دةكةن.

ناوضةية  ئةم  دةيانةوَيت  باشوورييةكان 
نوَيكةيانء  دةوَل��ةت��ة  لة  بةشَيك  ببَيتة 
بةهؤى  رةتدةكةنةوة،  ئةوة  باكوورييةكان 
لة  سودان  نةوتى  يةدةطى  زؤربةى  ئةوةى 
باشوورداية، كَيشةيةكى طةورةو توندوتيذيى 
زؤر لةنَيوان ئةم دوو بةشةدا دروستدةبَيت. 

نَيودةوَلةتىء  كؤمةَلطةى  ئَيستادا  لة 
روودانى  لة  نيطةرانن  خؤيان  سودانييةكان 
دوانةخستنى  حاَلةتى  لة  توندوتيذيى 
روودانى  سودان،  باشوورى  راثرسييةكةى 
دةستثَيكَيكى  هؤى  دةبَيتة  هةَلةيةكيش  هةر 

باشووردا،  باكوورو  لةنَيوان  شةإ  ديكةى 
لةسةر  س��وورن  باشوورييةكان  ب��ةآلم 
خؤيانء  ضارةنووسى  لةسةر  دةن��ط��دان 
باكوورييةكانيش دةيانةوَيت بة هةر جؤرَيك 
سةركردة  بؤية  هةر  بطرن،  لةوة  رآ  بَيت 
نفوزى  رَيى  لة  هةوَلدةدةن  سودانييةكان 
رووبةإووبوونةوةية  لة  رآ  جةماوةرييةوة 

بطرن. 

يةكَيك لة سةركردة سودانييةكان لة ضةند 
سةردانَيكيدا بؤ شارة جياوازةكانى باكوورو 
لة ثَيناوى هاندانى خةَلك بؤ دةنطدان، داواى 
لة جةماوةرى ئةو هةرَيمة كرد، كة هةمووان 
لةم ريفراندؤمةدا دةنط بدةن. ريك ماركارى 

جَيطرى سةرؤكى حكومةتة ئؤتؤنؤمييةكةى 
داواى  شارَيكدا  ضةند  لة  سودان  باشوورى 
دةستثَيكى  ثَيش  كة  كردووة؛  هاوآلتييان  لة 
خؤثيشاندانَيكى  ضةند  ريفراندؤمةكة 
بؤ  رَيكبخةن  بةهَيز  ط��ةورةو  جةماوةريى 

رَيطرتن لة دةستَيوةردانى سوثايى. 
)حكومةتى  بة  كة  س��ودان،  باشوورى 
باشوورى سودان(يش ناسراوة، ناوضةيةكى 
ئؤتؤنؤمييةو ثايتةختةكةى شارى جوباية، كة 
طةورةترين شارى ئةو هةرَيمةية، ئةم هةرَيمة 
بةوة جيادةكرَيتةوة كة زياتر ئةفريقيية وةك 
ئةوةى عةرةبى بَيتء لة رووى ئيتنىء دينيىء 
كةلتوورييةوة لةطةأل دراوسَيكانى باشوورى 
زؤريى  لةوةى  جطة  ئةمة  يةكدةطرَيتةوة، 
ناوضةيةدا  لةم  سرووشتييةكان  سةرضاوة 
سودان  ناوةندى  حكومةتى  واي��ك��ردووة، 
هةَلوَيستَيكى هَيرشبةرانة وةربطرَيت لة دذى 

هةوَلةكانى ئةم هةرَيمة بؤ جيابوونةوة. 
ناوخؤو  شةإى  لة  دةية  ضةندين  دواى 
دوواليةنة،  ئاشتى  ثةيمانى  ئ��ةوةى  دواى 
دوو  ئةم  لةنَيوان  سةقامطيريى  نةيتوانى 
سودان  باشوورى  بةدةستبَينَيت،  هةرَيمةدا 
توانى  نَيودةوَلةتى  كؤمةَلطةى  ثشتطيريى  بة 
ضارةنووسى  لةسةر  دةنطدان  بؤ  ريفراندؤم 

هةرَيمةكة بكاتة ئةمرى واقيع. 
هةيةو  نةوتى سودانى  )85%(ى  باشوور 
نةوت،  بةرهةمى  ئاشتى  ثةيماننامةى  بةثَيى 
لةنَيوان  يةكسان  شَيوةيةكى  بة  ثَيويستة 
بةرهةمى  دابةشبكرَيت،  باشووردا  باكوورو 
سودان  باشوورى  بودجةى  )98%(ى  نةوت 
لةنَيوان  ناوضةش  هةندَيك  ثَيكدةهَينَيتء 

باكوورو باشووردا جَيناكؤكن. 
عةرةبى  ئينطليزىء  بة  باشوورييةكان 
دةدوَين، جطة لة بوونى نزيكةى )400( ديالَيكتى 
باشوورى  رووب��ةرى  جياواز،  ناوضةيى 
سودان بة )640000( كم2 لة قةَلةم دةدرَيتء 
دانيشتووانيشى بة زياتر لة )8( مليؤن خةَلك 
ئاآلى  حكومةتء  باشوور  دةخةمَلَينرَيت، 
جياوازةو تةنيا بة ناو لةطةأل باكووردا يةك 
مايارديت،  كير  سلظادؤر  ئَيستادا  لة  وآلتن، 
دينى  باشوورييةكان  باشوورة،  سةرؤكى 
تةقليديىء ناوضةيى خؤيان هةية، بةآلم )%20(

يان مةسحييةو )10%(يشيان موسَلمانن.

hewal.rozhnama@gmail.com
نَيودةولَةتى 11ذمــارة )612( سَيشةممة 2010/12/14

باشوورييةكان دةيانةوَيت ناوضةكةيان ببَيتة بةشَيك لة دةوَلةتة نوَيكةيانء 
باكوورييةكان ئةوة رةتدةكةنةوة

سازشكردنةكانى كورد لة بةغدا

باشوورى سودان، جيابوونةوةو جةنط

باشووري سودانء تاقيكردنةوةيةكي نوآ

دنيس ناتالي



راثؤرتى: كاروان عومةر

دةنطةكانى ثَيكهَينانى هةرَيمَيكى فيدراَليى 
ثسثؤإَيكى  دةك��ةنء  زياد  سوننةكان،  بؤ 
سياسيش ئاماذة بةوةدةكات، كة ئةو هةوَلة 
لة  سوننةكان  ئةطةر  دةدرَي��تء  نهَينى  بة 
حكومةتدا كارا نةبن، بير لة بة هةرَيمكردنى 

ناوضةكانيان دةكةنةوة. 
لة  ذمارةيةك  هةفتةيةكة،  ضةند  ماوةى 
وتاربَيذاني مزطةوتء كةسايةتيء سةرؤك 
داوا  سوننة،  عةرةبي  ناوضةكانى  لة  هؤز 
بة  تايبةت   فيدراَليي  هةرَيمَيكي  كة  دةكةن 
سوننة لة ناوضةكانى ناوةإاستء خؤرئاواى 
عَيراق دابمةزرَينرَيتء لةو ضوارضَيوةيةشدا، 
لة  يةكَيكة  ئيمامى  كة  جبورى  ئةحمةد 
مزطةوتةكانى ديالة، رايطةياند: »داوا دةكةين، 
عةرةبى  بة  فيدراَليى  تايبةتى  ناوضةيةكى 
طرتنء  لة  جطة  ضونكة  هةبَيت،  سوننة 
ناوةندى  حكومةتى  لة  هيضمان  راوةدونان، 
دةست نةكةوت، با كورد لة باكوورء شيعة 
لة باشوورو ئَيمةش لة ناوةإاست، هةرَيمى 

فيدراَليمان هةبَيت«.  
موزاحمى   س���ةآلح  ل��ةوب��ارةي��ةوة، 
ديالة،  ثارَيزطاي  لة  عَيراق  ثةرلةمانتارى 
هةندَيك  »ئةطةر  راطةياند:  رؤذنامةى  بة 
هةرَيمى  ثَيكهَينانى  داواى  كةسايةتى 
ك��اردان��ةوةي  ئ��ةوا  كردبَيت،  فيدراَلييان 
ديالةى  كة  ناوةنديية  حكومةتي  هةَلويستي 
دةستطير  طةنجةكانيان  فةرامؤشكردووةء 

دةكات«.
ورد  سةرذمَيرييةكى  نةبووني  بةهؤي 
كة ئاماذة بة ذمارةي عةرةبي سوننة بكات 
ثَيكهاتةية  ئةو  رَيذةي  ئَيستا  تا  لةعَيراقدا، 
سةرذمَيرييةكاني  لة  نازانرَيتء  تةواوى  بة 
ثَيشترى عَيراقيشدا ئاماذة بة رَيذةى سوننة 
نةكراوة، بةآلم  بةشَيوةيةكي طشتيي، رَيذةي 
عةرةبي سوننة لة عَيراقدا )20%-25%(ةو لة  
ثارَيزطاكاني سةآلحةدينء ئةنبارء نةينةواء 
خؤرئاواي  بابلء  باكووري  بةغداء  ديالةء 

بةآلم  ه��ةن،  واس��ت  باكووري  كةركوكء 
سةآلحةدين  ئةنبارء  ثارَيزطاي  لة  تةنيا 
بةشَيوةيةكي بةربآلو هةنء  لةثارَيزطاكاني 
-50( رَيذةيان  ديالة  نةينةواء  وةكو  ت�رى 

لة  )25-40%(ةو  رَيذةيان  بةغدا  لة  65%(ةء 
-10( رَيذةيان  واس��ت،  كةركوكء  بابلء 

)80%(ى  نزيكةي  سةآلحةدينيش  25%(ةو 
سوننةية. 

فاتن عةبدولقادر، ثةرلةمانتارى سوننةى 
»تَيبيني  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  عَيراقيية، 
ئةوة دةكرَيت كة بانطةشة بؤ دروستكردني 
سوننةكان،  بؤ  بكرَيت  فيدراَليي  هةرَيمَيكي 
بةآلم بةهؤي نةبووني سةنتةرَيكي راثرسي 
تايبةت لةعَيراقدا، تا ئَيستا نةزانراوة ذمارةي 
ئةو  ثَيكهَيناني  لة  ثشتطيريي  كة  ئةوانةي 

ئةوانةي  رَيذةي  ضةندةو  دةكةن،  هةرَيمة  
تريش كة رةتى دةكةنةوة، ضةندة«.

هةرَيمَيكى  ثَيكهَينانى  هةوَلى  دةنطؤى 
ثرؤذةى  دووبارة  سوننةكان،  بؤ  فيدراَليى 
ئةمريكا  سةرؤكى  جَيطرى  بايدنى  جؤ 
دةسةآلتى  لةسةردةمى  كة  دَينَيتةوةكاية 
ثَيكهَينانى  بؤ  كرد  ثَيشكةشى  بؤشدا  جؤرج 
لة  سوننة(  شيعة-  )ك��ورد-  هةرَيمى  سآ 
عَيراقدا كة ئةو كات بةتوندى لةاليةن خودى 

سوننةكانةوة رةتكرايةوة.
ئةبوإيشةى  ئةحمةد  خؤشيةوة،  لةالي 
لة  سةحوة  ئةنجومةنةكاني  س��ةرؤك��ي 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  ئةنبار،  ثارَيزطاي 
عَيراق،  يةكثارضةيي  لةسةر  »سوورين 
بَيت  ب���ةردةوام  حكومةت  ئةطةر  ب��ةآلم 

تري  ثَيكهاتةكاني  ثشتطوَيخستني  لةسةر 
عَيراق، وةكو سوننة،  ثَيدةضَيت لةداهاتوودا 

بيرؤكةيةكى لةو جؤرة تاوتوآ بكةين«.
سوننةكان  زؤرب��ةى  ئ��ةوةى  لةطةأل 
بايكؤتيان كرد، بةآلم دةستوورى عَيراقيش 
هةرَيمَيكى  ثَيكهَينانى  مافى  بة  ئاماذةى 
زياتر،  يان  ثارَيزطايةك،  بؤ  داوة  فيدراَليى 
ئةنجومةنى  ئةندامانى  بة مةرجَيك سَييةكى 
دةنطدةرانى  )10%(ى  يان  ثارَيزطاية،  ئةو 
بؤ  بكةن  ثَيشكةشى  ث��ارَي��زط��اي��ة  ئ��ةو 
بؤ  ئةو ثرسة كة  لةسةر  سازدانى راثرسى 
سةرطرتنى دةبَيت بة زؤرينةى دةنطدةرانى 
بةرذةوةنديى  لة  دةن��ط   ثارَيزطاية،  ئةو 
ثَيكهَينانى ئةو هةرَيمة بدةن، بةآلم  لة ساَلى 
)2009(دا لة ثارَيزطاى بةسرة، ئةو هةنطاوة 

ئةنجامدراء سةركةوتوو نةبوو.
هاوكات، هةندَيك لة اليةنة سوننييةكان، 
سوننةمةزهةب  هةرَيمى  ثَيكهَينانى  دذى 
تةآلل  لةوبارةيةشةوة  دةوةس��ت��ن��ةوةء 
عَيراقييةء  ئيئتيالفى  سةركردةى  زةوبةعي، 
بة  ئةنبار،  زةوب��ةع��ى  ه��ؤزي  س��ةرؤك��ي 
بيرؤكةية  »ئ��ةو  راط��ةي��ان��د:  رؤذن��ام��ةى 
هةرَيمي  دروستبووني  رةتدةكةينةوةء 
هةرَيمي  لة  جطة  عَيراقدا،  لة  فيدراَليي 
دابةشبووني  مايةي  دةبَيتة  كوردستان، 

عَيراق«.
ثَيكهَينانى  ثَييانواية،  تريش  هةندَيكى 
بنةماى  ل��ةس��ةر  فيدراَليى  هةرَيمَيكى 
مةحمةد  نابَيتء  سةركةوتوو  مةزهةبيى، 
حيزبي  سياسيي  مةكتةبي  ئةندامي  ئيقبالى 
ثَيكهَيناني  كة  كرد؛  ئاشكراي  ئيسالميي، 
عَيراق  ناوةإاستي  لة  فيدراَليي  هةرَيمي 
ضونكة  هةية،  بةلَيكؤَلينةوة  ثَيويستي 
ثَيكهَيناني كارَيكى ئاسان نييةء بؤ رؤذنامة 
لةسةر  فيدراَليي  هةرَيمي  »ثَيكهَيناني  وتى: 
نابَيتء  سةركةوتوو  تايفةطةريي،  بنةماي 
ئةطةر  عَيراقء  ثةرتكردنى  مايةى  دةبَيتة 
بنةماي  لةسةر  دةبَيت  ك��را،  جَيبةجَيش 
ثارَيزطاكان جَيبةجآ بكرَيت، تا تايبةت نةبَيت 

بة نةتةوةيةك، يان مةزهةبَيك«.
هاوكات، سةعد حةديسي، لَيكؤَلةرةوةي 
ئةو  كة  بةوةدا  ئاماذةى  سوننة،  سياسيي 
هةرَيمى  ثَيكهَينانى  بؤ  سوننةكان  هةوَلةى 
بة  ب��ةآلم  دةك��رَي��ت،  بةنهَينى  فيدراَليى، 
رؤذنامةى راطةياند: »ثَيدةضَيت لةداهاتوودا، 
سوننةكاندا  لةنَيوان  داواك��اري��ي��ة  ئ��ةو 
بآلوبَيتةوة، ضونكة ئةطةري بةشداريكردنيان 
بةشَيوةيةكي  داه��ات��وودا،  لةحكومةتي 
لةماوةي  ثَيناضَيت  كةمبووةتةوةء  كارا 
بةشَيوةكي  سوننة،  عةرةبي  داه��ات��وودا 
بؤية  حكومةتدا،  لة  بةشداربن  ئةكتيظ 
هةوَلي  هةرَيمةوة  ئةو  ثَيكهَيناني  لةإَيطاي 
لة  رَيطرتن  ناوضةكانيانء   بةإَيوةبردني 

ثةراوَيزخستني ناوضةكانيان دةدةن«.

بةغدا- ثةيامنَيري رؤذنامة

شةوانى  يانةكانى  داخستنى  بإيارى 
هونةرييةكان،  وان��ة  لة  رَيطرتن  بةغداو 
عَيراقى  بةغداو  رؤشنبيرانى  ن��اإةزاي��ى 
رؤشنبيريى  وةزي��رى  لَيدةكةوَيتةوةء 
سةر  بؤ  مةترسيى  بة  عَيراق  ثَيشووى 
بةرثرسَيكى  دةداتء  قةَلةم  لة  ئازاديى 
بةغداش دةَلَيت: »ئةو يانانة كارى خراثى تيا 

ئةنجام دةدرا«.
ثاش ئةوةى هةفتةى رابردوو بة بإيارَيكى 
ئةنجومةنى ثارَيزطاى بةغدا ذمارةيةك يانةى 
شةوانةو دووكانى مةيفرؤشتن داخرانء لة 
بإيارَيك  بة  عَيراق  ئةديبانى  يانةى  نَيوياندا 
ثةيمانطةى  لة  شانؤو  وان��ةى  وتنةوةى 
لةدواى ئةم  هونةرة جوانةكان قةدةغة كرا، 
سةرى  ناإةزايى  زنجيرةيةك  بإيارةش 
زنجيرةيةك  بةغدا  رؤشنبيرانى  هةَلداء 
ج��ؤراوج��ؤرى  ض��االك��ى  خؤثيشاندانء 

ناإةزاييان دذ بةو بإيارة سازدا.
كةريم،  حةسةن  شةوقي  لةوبارةيةوة 
يةكَيتيي  جَيبةجَيكاري  دةستةي  ئةندامي 
ئةديباني عَيراق، ئاماذةى بةوة دا؛ كة ئةوان 
هةر  دذي  ب��ةآلم  نابن،  نينء  ياسا  دذي 
كةمكردنةوةي  مايةي  ببَيتة  كة  ياسايةكن 
بة  تايبةت  عَيراقداء  لة  تاك  ئازاديي  ئاستي 
رؤذنامةى راطةياند: »هةوَليك هةية لة اليةن 
شاري  لة  بةغدا  ئةوةي  بؤ  اليةن  هةندَيك 
تاريكيىء  شاري  بة  بكرَيت  رؤشنبيرييةوة 
هةر بإيارء ياسايةك كة دذي ئازاديي تاك 
دةربكرَيت، كة دةستوور ئاماذةي ثَيكردووة، 
بإيارانةي  ئةو  نيية، بؤية سةرجةم  ياسايي 
بةغداوة  ثارَيزطاي  ئةنجومةني  اليةن  لة  كة 
يانةي  داخستني  بة  ئاماذة  دةرض��وونء 
فرؤشتني  كؤمةآليةتييةكانء  رؤشنبيرييء 
مةيء رَيطريي دةكات لة وانةكاني ثةيمانطةء 

كؤليذي هونةرة جوانةكان، ياسايي نين«.

ئةنجومةني  ئةندامَيكي  بةرامبةردا  لة 
كرد؛  ئةوة  بؤ  ئاماذةي  بةغدا،  ثارَيزطاي 
جَيبةجَي  بإيارَيكي  ثارَيزطا  ئةنجومةني 
كردووة كة ثيشتر دةريكردبوو، كة سةرجةم 
قةدةغةكردبوو،  مةيفرؤشتني  دووكانةكاني 
جطة  وةرنةطرتووة،  ياساييان  مؤَلةتي  كة 
يانةي شةوانةء مةلها  لة داخستني هةندَيك 
ضونكة  بةغدا،  لة  نةواس  ئةبو  شةقامي  لة 
بؤ  شوَينَيك  »بووةتة  ناوبراو  وت��ةى  بة 

ئةنجامداني كاري خراثة«.

ئةديباني  يانةي  داخستني  بة  سةبارةت 
ئةنجومةني  ئةندامي  كازمي،  عَيراق، موعين 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  بةغدا  ثارَيزطاي 
مةيخواردنةوةي  باإي  يانةية  لةو  »بةشَيك 
دذايةتي  كة  ئةوانةي  دروستكراوةء  تيادا 
بةرذةوةنديي  ه��ؤي  دةك��ةن  داخستني 
ئةو  كردنةوةي  لة  هةبووة  خؤيان  تايبةتي 
كردووة  رَيطريي  ئةنجومةنةكةمان  باإةء 
جوانةكان،  هونةرة  وان��ةى  هةندَيك  لة 
لة  ثشتطيريي  ئ��ةوةش  ثَيضةوانةي  بة 

تيثَيكى  ضةند  دةكةينء  هونةريي  كاري 
هونةرييشمان هةية«.

بَيدةنطييةكى  كة  لةكاتَيكداية  ئةمة 
سياسييةكانى  هَيزة  لةاليةن  مةترسيدار 
بةو  بةرامبةر  دةكرَيت،  بةدى  عَيراقةوة 
ئازادييةكان  ل��ة  رَيطرتن  ب��ؤ  ه��ةوآلن��ة 
ضةقى  بةوثَييةى  ثايتةخت،  بةغداو  لة 
دادوةريى  ياسايىء  سياسيىء  دةسةآلتى 
تةنيا  ثايتةختةء  كة  شارةداية،  لةو  عَيراق 
كارةى  ئةو  ئيدانةى  عَيراق  شيوعى  حيزبى 

ئةنجومةنى ثارَيزطاى بةغداى كرد.
ثَيشووي  وةزيري  جةزائيري،  موفيد 
ئةندامَيكى  هاوكات  كة  عَيراق،  رؤشنبيريي 
باآلى حيزبى شيوعى عَيراقة بة رؤذنامةى 
راطةياند: »لةطةأل ئةوةداين كة ياسا جَيبةجَي 
دووكانانةي  يانةء  ئةو  سةرجةم  بكرَيتء 
نيية،  ياساييان  مؤَلةتي  كة  مةيفرؤشتن، 
دابخرَين، بةآلم ئةوةي روويدا كة سةرجةم 
كة  ش��ةوان��ةش  يانةكاني  دووك��ان��ةك��انء 
ئةديبانى  يانةي  بة  هةبووة،  مؤَلةتيان 

عَيراقةوة، داخران«.
كرد؛  ئاشكراشي  جةزائيرى،  موفيد 
ثشتبةستن  بة  بةغدا  ثارَيزطاي  ئةنجومةني 
بة ياسايةكي سةردةمي رذَيمي بةعس ئةو 
رةضاوي  ئةوةي  بَي  ئةنجامداوة،  كارةى 
سةرجةم  كة  بكات،  عَيراق  دةستووري 
»ئةو  وتيشي:  ثارَيزراوة،  تيايدا  مافةكاني 
ثارَيزطاي  ئةنجومةني  كة  رَيوشوَينانة 
نيية،  ن��وَي  شتَيكي  ئةنجاميداوة  بةغدا 
ثارَيزطاي  ذم��ارةي��ةك  لة  ثَيشتر  بةَلكو 
ئةنجامدراوة،  بابل  بةسرةء  وةك��و:  ترى 
بؤ  هةوَلَيكة  ضوارضَيوةي  لة  بإيارانة  ئةو 
لة  تاك  مافةكاني  بةرتةسةككردنةوةي 

عَيراقدا، بة شَيوةي قؤناغ بة قؤناغ«. 
هاوكات شةوقي حةسةن كةريم، ئةندامي 
ئةديباني  يةكَيتيي  جَيبةجَيكاري  دةستةي 
عَيراق ئاشكرايكرد؛ كة يةكَيتييةكةيان ضةند 
بإيارانةء  ئةو  دذي  ئةنجامداوة  ضاالكيي 
ئةنجامداوة،  خؤثيشاندانيان  ماوةيةك  ثَيش 
لة  توندوتيذييان  ئةمنييةكان  هَيزة  بةآلم 
مانطرتن  ئَيستادا  لة  بةكارهَيناوةء  دذيان 
ثاراسنتي  مةبةستي  بة  دةدةن  ئةنجام 
»تؤمةتبار  وتيشي:  عَيراق،  لة  ئازادييةكان 
لة  بةرطريي  ئةديبان  كة سةنديكاى  كراوين 
بةرطريى  ئَيمة  بةآلم  دةكةن،  مةيخانةكان 
لة  بةرطريي  بةَلكو  ناكةين،  مةيخانة  لة 

ئازادييةكان دةكةين«.

hewal.rozhnama@gmail.com
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فؤتؤ: ئةرشيف سوننةكان بوون بة دوو بةشةوة لة ئةطةرى بةهةرَيمكردنى ناوضةكانيان 

12 ضؤن ضاكسازيي لة ثةرلةمانى كوردستاندا بكرَيت؟

 سوننةكان بة »نهيَنى« هةوَلى هةرَيمي فيدرالَيى دةدةن

رؤشنبيران رووبةإووى دةسةآلت دةبنةوة 

بةغدا هـةأةشة لـة ئـازادييةكـــان دةكات



يان  حيزب،  ثةرلةمانتارء  نَيوان  ثةيوةنديى 
دةنطدةر  دةردةك��ةونء  سياسييةكةى  ثشتة 
لةو ئةنجامة ئاطادار دةبَيت كة ئايا ثةرلةمانتار 
تا ض ئاستَيك ثةيوةستة بة ئيرادةى دةنطدةرء 
بابةتى  سةر  كاردةكاتة  حيزب  ئاستَيك  ض  تا 

نوَينةرايةتيكردنةكة.
ثةرلةمانيى  ك��ارى  ئ��ةداى  لة  ئ��ةوةى 
ثةرلةمانتارء  ثةيوةنديى  لة  دةبينرَيت،  ئَيمة 
بة  )جامد(ة،  شَيوازى  سياسييةكةى،  ثشتة 
لةم  مةبةستمان  كة  توندإةوانة  بةرطَيكى 
ئةندام  كوَيرانةى  ثابةندييةكي  توندإةويية 
حيزبةكةيةوة  ئاراستةكردنى  بة  ثةرلةمانة 
ضةمكى  نادياريى  ترةوة،  لةاليةكى  لةاليةكء 
بةرذةوةنديى طشتيى، يان ضاكةى طشتيية لة 

ديدى ثةرلةمانةوة.
 ئةم بارة لة هةرَيمدا وا كةوتووةتةوة كة 
ثةرلةمان  لةسةر  حيزب  كاريطةريى  ئةوةندة 

ثةرلةمانء  نَيوان  ثةيوةنديى  هَيَلى  دي��ارة، 
سياسييء  رَيكخستنَيكى  بارَيكى  لة  حيزب، 
بةكارهَينانى  شَيوازى  بووةتة  ياساييةوة 
نموونة  بؤ  حيزبيي،  مةبةستى  بؤ  ثةرلةمان 
كارَيكى  ئةطةر  بةكاردَيت،  ئةوة  بؤ  ثةرلةمان 
نةكرَيت،  حيزبةكة  ب��ةخ��ودي  حيزبيى 
وةك  جَيبةجَيدةكات،  بؤى  ثةرلةمان  ئةوا 
لة  ثةيداكردنى سةرضاوةى دارايي بؤ حيزب 
بودجةى خةَلك، كار ثةيداكردن بؤ هةندَيك لة 
بةبآ رةضاوكردنى توانستء  باآلكان  كاديرة 

شياوييان.
حيزبةكان  كوشندانةى  هةَلة  لةو  يةكَيك 
رةضاويان  ثةرلةمان  ئةنداماني  ثاآلوتنى  بؤ 
ثيشةء  توَيذء  هةر  كة  بووة  ئةوة  كردووة، 
بؤ  ثةرلةمان،  لة  هةبَيت  نوَينةرى  ناوضةيةك 
نموونة بازرطان، مامؤستاى زانكؤ، ئةندازيار، 
رةطةزي  بوونى  ناوضةء  بةثَيى  هةروةها 
ئةو  دةرهاويشتةكانى  لة  بةشَيكة  ذنيش 
بيرؤكةية. لةإاستيدا ئةمة تةقليديترين شَيوازى 
دياريكردنى ثاَلَيوراوةء مةترسيداريشة، ضونكة 
لة سةر حسابي الوازكردنى هةستى نةتةوةيي، 
ثيشةطةرَيتىء  ناوضةطةرَيتىء  هةستى 
رةطةزثارَيزيى دروستدةكات. ئةم بارة لةطةأل 
لَيكدانةوة فيقهييةكانداء سروشتى ثةيوةنديى 
ئةندام ثةرلةمان بة طةلةوة ناكؤكة، كة ئةندام 
ثةرلةمان بة نوَينةرى هةموو طةل دةزانَيتء 
يان  اليةنَيك،  هةر  لةسةر  ثةرلةمان  ئةندامي 
نَير بَيت  بَيت، يان  حيزبَيكى سياسيى حساب 
يان مآ، لة دواى سوَيندخواردنييةوة نوَينةرى 
لة  نوَينةرايةتيكردنة  ئةم  خةَلكة،  ئيرادةى 
نيية،  بةشبةشكردن  شياوى  ثةرلةماندا 
بَلَيت،  ثةرلةمانتارَيك  نيية  شياو  ناكرَيتء 

يان  توَيذ  يان  حيزب،  فآلنة  نوَينةرى  من 
دةكةن  لةوة  ثَيداطريى  بيروإاكان  ناوضةم. 
ثةرلةمانتار،  شياوة  كارَيكى  هةرضةندة  كة 
سياسيي  ثشتى  ثةرلةمانيى  فراكسيؤنى  يان 
هةبَيتء راسثاردةء ثَيشنيازى لَيوةربطرَيتء 
كار بؤ جَيبةجيكردنى ئايدياكةى بكات، بةآلم 
بؤ  نوَينةرايةتيكردنى  سةر  كاربكاتة  نابَيت 
هةموو خةَلكء لةمةش زياتر هةرطيز بابةتى 
بةسةر  خةَلك  ئيرادةى  نوَينةرايةتيكردنى 
دابةشناكرَيت،  ثةرلةمانيدا  كةمينةء زؤرينةى 
نوَينةرايةتي  وةكيةك  اليةن  هةردوو  بةَلكو 
دةكةن، )كة لة بإطةى داهاتوو زياتر باس لة 

كَيشةى نوَينةرايةتى دةكةين(.
ثةرلةمانتار  ك��وَي��ران��ةى  ثةيوةستى 
ئةو  سياسييةكةى،  ثشتة  يان  حيزب،  بة 
بةبآ  كة  بةدةستةوة  دةدات  دةرئةنجامة 
وةرطرتنى حيزب لة هاوكَيشةى ثةيوةندييةكةدا 

ثةيوةنديى  بؤ  دروست  راظةيةكى  نةتوانين 
بكةينء   – –ثةرلةمانتار  نوَينةر  دةنطدةرء 
دةبات  ئةوةدا  بةالي  راظةكردنةكان  ئةمةش 
بَيت  حيزب  نوَينةرى  ثةرلةمان  ئةندام  كة 
بريكارنامةى  تيؤرى  ياخود  دةنطدةران،  نةك 
ئيلزامي، كة مةبةست لَيى ثةيوةنديى بريكارَيتى 
ثةيوةنديي  بؤ  دةطؤإَيت  ثةرلةمانتارة  طةلء 
كة  ثةرلةمانتار،  حيزبء  نَيوان  بريكارَيتى 
بةم  –العقدي-ء  طرَيبةستيية  ثةيوةندييةكى 
شَيوةيةش ثةرلةمانتار دةبَيتة بريكارى حيزب 
واقيعةش  ئةم  دروستكردنى  دةنطدةر.  نةك 
ويستى  بة  ثةيوةنديى  ضةندة  كوردستان،  لة 
ملكةضى  بة  ئةوةندةش  هةية،  حيزبةكانةوة 
ثةرلةمانتارانةوة بؤ بإيارى سةركردةكانيان، 
لة كاتَيكدا ياساى هةَلبذاردنةكان لة كوردستانء 
باآلى  كؤمسيؤنى  لةاليةن  سيستمانةى  ئةو 
عَيراق  لة  هةَلبذاردنةكانةوة  سةربةخؤى 
سةربةخؤيي  تةواوى  طةرةنتى  دةرض��وون، 

ئةندام ثةرلةماننء حيزب ناتوانَيت اليانبدات.

كَيشةى نوَينةرايةتيكردنء 
بنةماى ياسايي كارى زؤرينةء 

كةمينة
سةرةكييةكانى  ئ��ةرك��ة  ل��ة  يةكَيك 
ثةرلةمان، ئةركى نوَينةرايةتيكردنة، لةإاستيدا 
طشتيى،  بة  دةستوورييةكان  س��ةرض��اوة 
كة  دةدةن،  ثةرلةمان  ئةركى  سآ  بة  بايةخ 
متمانةدان  ياسادانانء  ئةركى  لة  بريتين 
ضاودَيريى،  جَيبةجَيكردنء  دةسةآلتى  بة 
رؤحي  كة  ئةرك  سةرةكيترين  كاتَيكدا  لة 
ئةركى  لة  بريتيية  تريشة،  ئةركةكاني  هةموو 
نوَينةرايةتيكردن،  ئةركي  نوَينةرايةتيكردن. 

لة  دةستوورييةء  ئةخالقيء  ئةركَيكى 
راثةإاندنى هةموو ئةركةكانى ترى ثةرلةماندا 
ثَيضةوانةوة،  بة  ببينرَيتء  زةقي  بة  دةبَيت 
ناكرَيت  بطوزةرَيت،  لةمة  ب��ةدةر  ئ��ةوةى 

لةسةرى بنووسرَيت بة ناوى طةلةوة.
ديموكراسَيتيى نوَينةرايةتى، واتاى ئةوةية 
كة ئةندامانى ثةرلةمان نوَينةرايةتيى ئيرادةى 
طةل دةكةن، بةمةش ثةرلةمان شوَينطةى باآلى 
هةية لة نوَينةرايةتي ئيرادةى طةلء هةرضةندة 
سةرؤكى  سةرؤكايةتيدا،  سيستمى  لة 
هةَلبذَيردراو لةاليةن طةلةوة، الفي نوَينةرايةتى 
ناطاتة  نوَينةرايةتييةى  ئةم  ئةوا  لَيبدات،  طةل 

ئاستى نوَينةرايةتى ثةرلةمان.
بنةإةتى  كَيشةيةكى  وةك  ئ���ةوةى 
رووى  لة  نوَينةرايةتيكردندا،  بابةتى  لة 
كة  لةوةى  بريتيية  دةردةكةوَيت،  فيقهييةوة، 
بنةمايةكى  بة  ثشتببةستَيت  نوَينةرايةتيكردن 
ياسايي كة لةسةرةوة ناوى سآ تيؤرمان بؤ 

ئةم ثةيوةنديية هَينا.
ئةوةية،  لَيرةدا  سةرةكيية  ثرسي  ئةوةى 
لةكاتَيكدا ئةندامانى ثةرلةمان نوَينةرايةتى طةل 
دةكةن، ئةمةش واتاى نوَينةرايةتى شكؤمةندى 
ئةم  ئايا  ب��ةآلم  الشعبية(،  )السيادة  طةلة 
نوَينةرايةتيية زؤرينة دةيكات، يان كةمينة؟ ئايا، 
ئةطةر بوترَيت، زؤرينة كة حكومةت ثَيكدةهَينَيت 
نوَينةرايةتي  ثةرلةمانيدا،  سيستمي  لة 
دةكرَيت  ئايا  دةثرسين،  ئةوا  دةك��ات،  طةل 
دابةشبكةين  طةل  ئيرادةى  شكؤمةنديىء 
ثةرلةمانء  زؤري��ن��ةى  كةمينةء  بةسةر 
كورسييةكانيان  هَيندةى  بة  هةريةكةيان 
ئايا  بةربكةوَيت؟  لةو شكؤمةندييةدا  بةشيان 
دةكات،  نوَينةرايةتيى  بةتةنيا  زؤرينة  ئةطةر 
ئةى كارى كةمينةى ثةرلةمان لة ناو ثةرلةمان 
ضيية؟ وةآلمدانةوة بة ئةرآ بؤ ئةم ثرسيارانة، 
جطة لة دةرئةنجامى دذوار كة لةطةأل بابةتى 
نايةنةوةيةك،  شكؤمةندى  نوَينةرايةتىء 
دةبَيت وةك  بؤية  بةدةستةوة،  نادات  هيضيتر 
كةمينةء  بدةين،  ب��ةوة  ئاماذة  راستييةك 
زؤرينة لة ثةرلةمان وةكيةك نوَينةرايةتى طةل 
دةكةن، ئةمةش حةقيقةتَيكة ضةندة بؤ زؤرينة 
بةرثرسيارَيتييةكى  هةمانكاتدا  لة  بَيت،  تاأل 
زؤرينة،  بةرثرسيارَيتيى  هَيندةى  طةورةش، 
رَيذةى  جياوازيى  كةمينةو  ئةستؤى  دةخاتة 
كورسييةكانيشيان هيض لةم راستيية ناطؤإَيت. 
ئةوةية  بيرؤكةية،  ئةم  ديكةى  دةرئةنجامَيكى 
ثةرلةمانة  دةك��ات،  نوَينةرايةتى  ئةوةى  كة 
وةك دةزطايةك، نةك تاك بة تاكى ئةندامانء 
بابةتى  لة  كةواتة  سياسييةكان،  فراكسيؤنة 
دةرئةنجامةى  ئ��ةم  نوَينةرايةتيكردن 
بؤ  فيقهيية  لَيكدانةوةى  راستترين  دواي��ي 
خاوةنى  ثةرلةمان  ضونكة  نوَينةرايةتيكردن، 
بإيارء  سةربةخؤيةء  ياسايي  كةسَيتيى 
ياساكانيشى بة ناوى ئةمةوة دةردةضن، نةك 

كةمينةء زؤرينة.

فراكسيؤنى ثةرلةمانيىء 
بنةماي ياسايي كاركردني

حيزبء  نَيوان  جياوازيي  س���ةرةإاى 
ثَيكهاتةء  لةإووى  ثةرلةمانيى،  فراكسيؤنى 
فراوانى  جؤرء  ئةركء  ياساييء  كةسَيتيى 
ئةوا مَيذووى فراكسيؤنى   ،..... ضاالكييةكانيان 
ثةرلةمانيى، مَيذوويةكى تَيكةَلة لةطةأل مَيذووى 
)موريس  ب��إواى  بة  كة  سياسيي  حيزبى 
ناونيشانى  بة  كتَيبيكيدا  لة  وةك  ديفرجية( 
باسيدةكات،   )7 ل   – السياسية  )االح���زاب 
فراكسيؤنى ثةرلةمانيى يةكَيكة لةسةرضاوةكانى 
دروستبوونى حيزب، بؤ ئةمةش سةرهةَلدانى 
فةرةنسا  ياسادانانى  ئةنجومةنى  لة  حيزب 

)1789( بة نموونة دةهَينَيتةوة.
لةهةر  فراكسيؤن،  طرنطيى  س��ةرةإاى 
كوردستانيش،  ثةرلةماني  لة  ثةرلةمانَيكء 
ئؤثؤزسيؤن،  فراكسيؤنى  تايبةتيش  بة 
ئَيستا كَيشةيةكى ياسايية، نةبوونى  تا  ئةوةى 
وةك  فراكسيؤنةكة  ناسينى  بؤ  ياسايةكة 
هةبوويةكى ياساييء دياريكردنى مافء ئةركة 
ثةرلةمانييةكةىء بةهةمان شَيوةيةش تا ئَيستا 
ياسايةك نيية بؤ بةياساييكردنى ئؤثؤزسيؤنى 
سياسيي لة ثةرلةمانى كوردستان. ئةم بابةتة 
هةروا كارَيكى سانا نيية، تا جَيبهَيَلرَيت، بةَلكو 
كةمينةى  زؤرينةء  بؤ  ئةرك  سةرةكيترين 
ثةرلةمان، ئةوةية كة بابةتى ئؤثؤزسيؤنبوونء 
ياساء  بة  ئةركةكانى فراكسيؤنةكانيش  مافء 
بابةتة  ئةم  ضونكة  رَيكبخرَين،  دةستوور 
هةية  دةسةآلتةوة  ديموكراسي  بة  ثةيوةنديى 
بوونى  كة  راستييةى  ئةو  بنةماى  لةسةر 
ديموكراسي  بؤ  نيشانةية  ئؤثؤزسيؤن 

دةسةآلتء دةستاودةستكردنى بة ئاشتييانة.
لةاليةن  ئَيستاش  تا  ئاشكراية  ئ��ةوةى 
ياخود  ج��ؤرة  لةم  بابةتَيكى  ثةرلةمانةوة، 
ثرؤذةيةك بؤ بةياساييكردن كارى فراكسيؤنى 
ياساى  ن��ةك��راوةء  ت��اوت��وآ  ئؤثؤزسيؤن 
لَيكدانةوةى  بؤ  بؤية  نيية،  ئؤثؤزسيؤنمان 
بنةماى كارى ياسايي ئؤثؤزسيؤنى ثةرلةمانيى، 
دةستووريى،  عورفي  بؤ  بطةإَيينةوة  دةبَيت 
لةهةمانكاتدا كَيشةكة ئةوةية، ئَيمة لةهةرَيم نة 
دةستوورمان هةيةء نة دةستوورى عَيراقيش 
ثةرلةمانيىء  فراكسيؤنى  لة  باسي   )2005(
تا  ك��ردووة  سياسيي  ئؤثؤزسيؤنى  مافي 
ئَيمة  بؤ  بنةماكانى  فيدراأل،  دةستوورى  وةك 
دةستووريىء  عورفى  يان  دةستوور،  ببَيتة 
سياسيى  ثشتى  بةياساييبوونى  لةهةمانكاتدا 
وةك  مؤَلةتثَيدانى  ئؤثؤزسيؤنء  فراكسيؤنى 
فراكسيؤنةكة  بةياساييبوونى  ماناى  حيزب، 
فراكسيؤن  ياساييةوة،  لةإووى  ضونكة  نيية، 
درَيذكراوةى حيزب نيية، بةَلكو دوو ثَيكهاتةى 

جياوازن، وةك لةسةرةوة ئاماذةمان ثَيدا.

كةسَيتيى ياسايي حيزب، بةهيض شَيوةيةك 
فراكسيؤنة  بة  نابةخشَيت  ياسايي  كةسَيتيى 
مافي  ئةمةش،  س��ةرةإاى  ثةرلةمانييةكةىء 
ثَيويستة  دةستوورييةء  مافَيكى  ئؤثؤزسيؤن، 
مادةيةكى  هةرَيم  داهاتووى  دةستوورى  لة 
تايبةت هةبَيت بؤ رةوايةتى كارى ئؤثؤزسيؤنى 
ثةرلةمانى، بؤية تا ئَيستا كارى فراكسيؤنةكانى 
لة  ئؤثؤزسيؤنةكان  فراكسيؤنة  ثةرلةمانء 

بازنةيةكى ناياساييدا دةخولَيتةوة.
فراكسيؤن  بةياساناسينى  ثَيداويستى 
لةوةوة دَيت كة فراكسيؤن وةك ثَيكهاتةيةكي 
ثرؤذةء  بةردةوام  دةردةكةوَيتء  ثةرلةمانيي 
داواكارىء هةَلوَيستى هةيةء هةروةها دةشَيت 
مافي  ئةركء  ثَيكهاتةيةك  وةك  فراكسيؤن 
باش  توانايةكى  بتوانَيت  بة شَيوةيةك  هةبَيت، 
ثةرلةمان،  ئةركةكانى  جَيبةجَيكردنى  بة  بدات 
كورسي  رَيذةى  جياوازيى  نابَيت  بؤئةمةش 
هةر فراكسيؤنَيك كاربكاتة سةر كةمكردنةوةى 
ضونكة  ثةرلةمانييةكة،  فراكسيؤنة  مافي 
دةشَيت فراكسيؤنَيك لة يةك كورسي ثَيكبَيت، 
دةكرَيت  وا  فراكسيؤن  ثَيناسةى  هةرضةندة 
بةآلم  ثةرلةمانَيك،  ئةندام  لة ضةند  بريتيية  كة 
ئةمة ئةوة ناطةيةنَيت كة كورسييةكى ثةرلةمان 
ئةم  ئةوةى  دانةنرَيت،  فراكسيؤن  بة  بةتةنيا 
بيروإايةش دةضةسثَينَيت، جطة لة ثَيداويستى 
بة  ب��واردان  ثةرلةمانيىء  ديموكراسييةتى 
فراكسيؤنةكان  يةكسانيي  بيروإاء  ئازاديي 
شياويى  كؤتاء  سيستمى  لةطةأل  مافدا،  لة 
كانديد،  يةك  لة  هةَلبذاردن  ليستَيكى  ثَيكهاتنى 
كرانء  ثةيإةو  ثةرلةماندا  هةَلبذاردنى  لة  كة 

دةرئةنجامى هةَلبذاردنةكان، دةطونجَيت.
مافء  ياساييكردنى  بة  روانطةى  لة  هةر 
كارى ئؤثؤزسيؤنةوة، خاَلَيكى تر كة بةالمانةوة 
ئؤثؤزسيؤن،  كةمينةى  كة  ئةوةية  طرنطة، 
بإواى تةواوى بة كارسازيىء رَيوشوَينةكانى 
نابَيت  نةكات،  ثَيشَيليان  هةبَيتء  ياسادانان 
لةطةأل  ياسايةك  نةطونجانى  بيانووى  بة 
سياسييةكةيان  ثشتة  يان  خؤيان،  بيروإاى 
رَيوشوَينةكانى ياسادانان بشكَينن، لةبةرئةوةى 
ئةو  ثاراستنى  ئةركى  فراكسيؤنةكان  هةموو 

رَيوشوَينانةيان لةئةستؤية.

كؤتايي:
بابةتةدا طرنطة، وةك  لةم  ئَيمة  ئةوةى بؤ 
طةلَيك، دةبَيت سةرةتايةكى ياسايي دابإَيذين 
بؤ كارى ثةرلةمانيى كة لةطةأل ثَيداويستييةكانى 
ئازاديىء ديموكراسيدا بطونجَيت. دروستبوونى 
دةبَيتة  ساَلى)1992(  لة  هةرَيمدا  لة  ثةرلةمان 
سةرةتايةكى طرنط بؤ مَيذووى ثةرلةمانى ئَيمة، 
بةآلم هةموو باشىء خراثييةكانيشى، اليةنةكانى 
وةكيةك  ثَيشَيلكردنى،  ياساء  ثةيإةوكردنى 
بةالى  الكردنةوة  مَيذووةوةء  ئةو  ناو  دةضنة 
ثةرلةمان،  كَيشةكانى  بؤ  ياسايي  ضارةسةرى 
ديموكراسيء  مَيذووى  زؤرى  خزمةتَيكى 
دةبَيتة  دةك��اتء  كوردستان  طةلى  ياسايي 
بةشَيكى طرنط لة كةلتوورى سياسييء ياسايي 
ثةرلةمان،  ملمالنَيكانى  كوردستان.  طةلى  بؤ 
جطة  ئةوا  ياسا،  بة  نةبن  ثشتبةستوو  ئةطةر 
حيزبيىء  دةستَيوةردانى  بؤ  رَيخؤشكردن  لة 
فراكسيؤنةكان،  ثةرلةمانتارء  مافي  ثَيشَيلى 
زيانَيكى زؤريش بة ديموكراسَيتى دةسةآلتء 
دةستاودةستكردنىء متمانةى نَيوان دةنطدةرء 
ثةرلةمانى  لةكاتَيكدا  دةطةيةنَيت،  نوَينةر 
بةياسايي  خؤى  كارى  نةتوانَيت  كوردستان 
لة  طةورةية  شكستَيكى  ماناى  ئةمة  بكات، 

داإشتنى بنةماكانى دةوَلةتى ياسا.

* ماستةر لة فةلسةفةي ياساو مافى مرؤظ. 
دكتؤراي فةلسةفة لة ياساي طشتى.

hewal.rozhnama@gmail.com
دؤسية ذمــارة )612( سَيشةممة 2010/12/14

ضؤن ضاكسازيى لة ثةرلةمانى كوردستاندا بكرَيت؟

ضةند لَيكدانةوةيةكى ياساناسيي بؤ ضةند اليةنَيكى كارى ثةرلةماني هةرَيمى كوردستان

هيض ثةيإةوَيكى 
ناوخؤى ثةرلةمان، 
خةسَلةتى ثابةندي 
نيية بؤ ثةرلةمانى 

دواى خؤى

تا ئَيستا كارى فراكسيؤنةكانى ثةرلةمانء فراكسيؤنة ئؤثؤزسيؤنةكان لة بازنةيةكى ناياساييدا دةخولَيتةوة



د.تةها عومةر رةشيد *

تيشك  ه��ةوَل��دةدةي��ن  نووسينةدا  ل��ةم 
ثةرلةماني  كارى  اليةنَيكى  ضةند  بخةينةسةر 
ياسايي  لَيكدانةوةيةكي  كوردستانء  هةرَيمى 
بؤ بكةين، تا بزانين بنةماى كاركردنى دةزطاى 
ثشتبةستووة  ضةندة  تا  هةرَيم  ياسادانانى 
راظةكاري  لة  ياساييةكانء  رَيوشوَينة  بة 
لةخؤي  وةسفة  كام  دا  فيقهي-  ياساناسيي- 
اليةن  ضوار  لة  باس  لَيرةدا  بؤية  دةطرَيت، 
دةكةين كة بة بإواى ئَيمة، بةشَيكن لة كَيشةى 
كاريطةريى  ثةرلةمانء  هةنووكةيي  ياسايي 
بةياساييكردنى  سةر  بؤ  هةية  نةرَيييان 
دامةزراوةكانى دةسةآلتء ثاراستنى ئازاديىء 

بةرقةراركردنى ديموكراسي.

ئازاديى بيروإاى ثةرلةمانتارء 
ثةيإةوى ناوخؤى ثةرلةمان

طرنطييةكى  ثةرلةمان  ناوخؤى  ثةيإةوى 
زؤرى هةية لة رووى ضاالككردنى ثةرلةمان 
دةستوورييةكانى،  ئةركة  جَيبةجَيكردنى  بؤ 
بؤية ثةيإةوى ناوخؤى ثةرلةمان، تةنيا وةك 
سةيرناكرَيت،  كارإايي  شَيوةيي  سيستمَيكي 
طرنطةء  ياسايي  سياسييء  بابةتَيكى  بةَلكو 
راييكردنى  لة  هةية  راستةوخؤى  ثةيوةنديى 
اليةكي  لة  لةاليةكء  ثةرلةمان  كاروبارةكانى 
تريشةوة بة ديموكراسيء شَيوازى ئاَلوطؤإى 
دةشَيت  بؤية  ئةندامان،  رادةربإينى  بيروإاء 
ببَيتة رَيخؤشكةر بؤ ديموكراسَيتى ثةرلةمانيى، 
كارى  بةديموكراسيبوونى  لة  بَيت  رَيطر  يان 
جَيطةى  بابةتة  ئةم  دةبينين  بؤية  ثةرلةمان، 

سةرنجداني قوَلى فيقهى دةستووريية.
بةر لة هةر شتَيك، ثَيويستة كةمَيك باس 
ثةرلةمان  ناوخؤى  ثةيإةوى  سروشتى  لة 
ناوخؤى  ثةيإةوى  ئايا  بثرسين،  بكةينء 
هةية،  دةستووريى  سروشتَيكى  ثةرلةمان، 
يان ياساى ئاسايي، يان خاوةنى سروشتَيكى 

تايبةت بة خؤيةتى؟ 
فيقهي  بيروإايةكةى  ضةند  رووة  لةم 
هةن، هةندَيك اليانواية كة ثةيإةوى ناوخؤى 
هةية،  دةستووريى  سروشتَيكى  ثةرلةمان، 
بابةتى  ئةركى   – دةستوور  وةك   – ضونكة 
رَيكخستنيان  طشتييةكانء  دةس��ةآلت��ة 
جَيبةجَيدةكات، بةتايبةتيش لة رووى ضؤنَيتيى 
رَيكخستنى دةسةآلتى ثةرلةمانء ثةيوةنديى 
لةطةأل دةسةآلتى جَيبةجَيكردن، ئةم سيستمة 
كاتَيكدا  لة  دةستووريية،  دةقي  درَيذكراوةى 
راى دووةم ثَيداطريى لةوة دةكات كة ثةيإةو 
تةنيا  بةَلكو  نيية،  دةستووريى  سروشتى 
تر  ياسايةكى  هةر  وةك  ئاسايية  ياسايةكى 
ثةيإةوى  ضونكة  دةريدةكات،  ثةرلةمان  كة 
ياسادانةرى  لةاليةن  ثةرلةمان  ناوخؤى 
ياسادانةرى  نةك  دةردةضَيت،  ثةرلةمانةوة 
دةستووريى، لةهةمانكاتدا بة ثرؤسةى دانانى 
دةستووردا تَيناثةإَيت – بؤ نموونة راثرسي 
دةنطدان  بة  تةنيا  بةَلكو   - ناكرَيت  لةسةر 

لةسةرى لةاليةن ثةرلةمانةوة كؤتاييدَيت.

جياوازةدا،  بؤضوونة  دوو  ئةم  لةطةأل 
ناوخؤى  ثةيإةوى  واية،  تر الي  بؤضوونَيكى 
نة  دةستوورييةء  ياسايةكى  نة  ثةرلةمان، 
ئاسايي، بةَلكو سيستم يان بإيارَيكى ناوخؤى 
تايبةت بة ثةرلةمانة كة بة بإواى ئَيمة، ئةمة 
بؤضوونَيكى راستة، ضونكة خؤدانة دةست هةر 
بؤضوونَيكي جياواز لةمة، دةرئةنجامي ناكؤك 
ئاسايي  دةستووريىء  ياساى  واتاى  لةطةأل 
ثةيإةوى  ئةطةر  نموونة  بؤ  لَيدةكةوَيتةوة، 
دةستووريى  ياسايةكى  ثةرلةمان،  ناوخؤى 
بَيت، ئةوا ضؤن دةكرَيت لةاليةن ثةرلةمانةوة 
بؤ  ضيية  ثابةندييةكةى  يان  بكرَيت؟  هةموار 

دةسةآلتى ثةرلةمانء جَيبةجَيكردن؟ 
نيية،  ئاسايش  ياسايةكى  وةك  هةروةها 
ثةرلةمانةوة  لةاليةن  هةرضةندة  ضونكة 
دةردةضَيت، بةآلم نة بة ثَيشنيازى دةسةآلتى 
جَيبةجَيكردن دادةنرَيتء نة ئةم دةسةآلتةش 
ثةسةند،  ثةرلةمان  لة  دةرض��وون��ى  دواى 
شَيوةيةك  هيض  بة  دةكاتةوة،وة  رةتى  يان 
نيية  مافي  ياسا،  جَيبةجَيكردنى  دةسةآلتى 
داواى دانانى ثةيإةو يان هةمواري لة ثةرلةمان 
ثةرلةمان  ناوخؤى  ثةيإةوى  كةواتة  بكات، 
كة  خؤيةتى  بة  تايبةت  سروشتَيكى  خاوةنى 
بريتيية لة ثةيإةوى ناوخؤى ثةرلةمانء ئةم 
ثَيدةبةخشَيت،  خةسَلةتةى  ئةو  سروشتةى 
كة بنةماى كارى ثةرلةمانيي بَيتء دةسةآلتى 
جَيبةجَيكردن  دةستووريىء  ياسادانةرى 
لةهةموو  ثةيإةوةكةء  ناو  دةستنةخةنة 
دةقي  ثَيضةوانةى  دةقةكانى  نابَيت  بارَيكيشدا 
ياساي ئاسايي، يان دةستووريى بن، ئةمةش 
ثلةبةنديىء  رووى  لة  كة  ئةوةية  ماناى 
نزمتر  دةكةوَيتة  ياساييةوة،  ستراكضةرى 
ئاساييةكانء  ياسا  دةستووريىء  دةقة  لة 
ئةوةية  بؤضوونةكةمان  بؤ  تريش  بةَلطةيةكى 
ثةرلةمان،  ناوخؤى  ثةيإةوَيكى  هيض  كة 
ثةرلةمانى  بؤ  نيية  ثابةندي  خةسَلةتى 
بة  ثةيإةوةكة  ثابةندى  بةَلكو  خؤى،  دواى 
كؤتاييدَيتء  ثةرلةمان  خولى  ماوةى  كؤتايي 
ثَيويستة هةر ثةرلةمانَيكى تازة هةَلبذَيردراو 
جَيطرةكانى،  س��ةرؤكء  هةَلبذاردنى  دواى 
دابنَيت،بة  خؤى  كارةكانى  بؤ  ثةيإةوَيك 
كة  ئاساييةكان  ياسا  دةستوورء  ثَيضةوانةى 
كؤتاييان  ثةرلةمان،  ماوةى  كؤتاييهاتنى  بة 
شيكارييةش،  ئةم  دةرئةنجامي  وةك  نايةتء 
ناوخؤييةى  ثةيإةوة  ئةو  بَلَيين،  دةتوانين 

ثةيإةوى  ك�ة  كوردستان  ثةرلةمانى  ئَيستا 
)1992(ى  س���اَل�����ى  )1(ى  ذم������ارة 
ثَيدةكات،  كاري  ثةرلةمان  هةمواركراوةء 
هيض خةسَلةتَيكى ثابةندى بؤ ئةم ثةرلةمانةى 
 39 38ء  37ء  م��ادةى  لة  )جطة  نيية.  ئَيستا 
هةميشةييةكانى  ليذنة  ثَيكهَينانى  بة  تايبةت 
ثةرلةمان(ء بَيدةنطيى ثةرلةمان سةبارةت بة 
هةَلوةشاندنةوةى ثةيإةوةكة يان كارثَيكردنى، 
واتاى ئةوة ناطةيةنَيت كة ئةم بَيدةنطيية واتاى 
رةزامةنديية، ضونكة بَيدةنطيي تةنيا بؤ هةندَيك 
هةندَيك  لة  ئيرادةييةكانء  هةَلسوكةوتة  لة 
ثَيويستة  بؤية  رةزامةنديية،  نيشانةى  باردا 
لة نزيكترين كاتدا ئةم  ثةرلةمانى كوردستان 
كَيشة ياسايية ضارةسةربكاتء يان ثةيإةوَيك 
بؤخؤى دابنَيت، يان بة بريارَيك كارثَيكردن بة 

ثةيإةوى ثةرلةمانى ثَيشوو رابطةيةنَيت.
دةمانةوَيت  فيقهيية،  لَيكدانةوة  ئةم  دواى 
ناوخؤى  ثةيإةوى  لةكاتَيكدا  بثرسين،  ئةوة 
هةية،  شَيوةيةى  بةم  سروشتَيكى  ثةرلةمان 
ئازاديى  س��ةر  بؤ  ضيية  كاريطةريى  ئايا 
لة  هةندَيك  كاتَيك  ئايا  ثةرلةمانتار،  بيروإاى 
ثةرلةمانتارانى كوردستان زؤرجار ثةيإةوى 
رادةربإينيان  ئازاديى  لة  رَيطر  بة  ناوخؤ 

دةزانن، ئةم بؤضوونةيان راستة؟ 
سروشتى  فيقهييةكان،  لَيكدانةوة  بةثَيى 
سروشتَيكى  ثةرلةمان،  ناوخؤى  ثةيإةوى 
ئاستى  ناطاتة  ء   – باسمانكرد  تايبةتة –وةك 
كةواتة  ئاسايي،  ياسايةكى  يان  دةستوور، 
هةمانكاتدا  لة  بؤيان،  بَيت  ثَيضةوانةش  نابَيت 
ئازاديى بيروإا سةرضاوةكةى دةستوور، يان 
ناوخؤى  ثةيإةوى  كةواتة  ئاسايية،  ياساى 
رةتبكاتةوة،  ئازاديية  ئةو  ناتوانَيت  ثةرلةمان 
شَيوةيةك  هيض  بة  بؤية  كةميبكاتةوة،  يان 
 – كوردستان  ثةرلةمانى  ناوخؤى  ثةيإةوى 
ئَيمة، خةسَلةتى ثابةندى  هةرضةندة بةبإواى 
 – نيية  ثةرلةمان  ئَيستاى  خولةى  ئةم  بؤ 

ناتوانَيت رَيطر بَيت لة ئازاديى بيروإا.
ميكانيزمى  دةبَيت  ناوخؤ،  ثةيإةوى 
قسةكردنء ئاَلوطؤإى بيروإاى ثةرلةمانتارانء 
دةقي  وةك  بكات،  دي��اري  فراكسيؤنةكان 
وردةكاريي ثابةند بؤ ناوخؤى ثةلةمان، نةك 

رَيطر بَيت لة رادةربإين.
لَيكدانةوةكة،  ئاستةى  ئةم  تا  هةرضةندة 
ناوخؤى  ث��ةي��إةوى  كة  دةسةلمَيت  ئ��ةوة 
ناطاتة  ياساييةوة  رووى  لة  ثةرلةمان 
بيروإاى  ئ��ازادي��ى  قؤرغي  ئاستةى  ئ��ةو 
ئاستى  دةشَيت  ب��ةآلم  بكات،  ثةرلةمانتار 
سةيربكةينء  فراواتر  فيقهييةكة  لَيكدانةوة 
مرؤظةوة،  مافةكانى  ياساي  بة  بيبةستينةوة 
ضونكة سةرضاوةكانى ئةم ياسا نَيودةوَلةتيية 
مرؤظ،  ئازادييةكانى  مافء  زؤرى  بةشَيكى 
لةخؤدةطرن.  رادةربإينيشةوة  ئازاديى  بة 
ثابةندييان  خةسَلةتى  ياساييء  ثلةبةندى  لة 
دةستوورء  سةرووى  دةكةونة  دةوَلةت،  بؤ 

بةم  ثاَلثشت  كةواتة  ئاساييةكانيشةوة،  ياسا 
سةرضاوانة، ئازاديى بيروإا نةك بة ثةيإةوى 
دةستوورء  بة  بةَلكو  ثةرلةمان،  ناوخؤى 
لةكاتَيكدا  ئةمانة  قةدةغةناكرَيتء  ياساش 
ئاسايي  سروشتى  وةك  ثةرلةمان،  خودى 
خؤى، شوَينى كؤبوونةوةء ئاَلوطؤإى بيروإا 
سياسييء  فرةيي  لةخؤطرتنى  جياوازةكانء 
ثَيويستة  بؤية  جياوازةكانة،  رؤشنبيريية 
ثةرلةمانيى  كارى  سيستمانةى  ياساء  ئةو 
سروشتى  لةطةأل  طونجاوبن  رَيكدةخةن، 

كارةكةيدا.
ثةرلةماندا،  لة  بيروإاية  ئازاديى  ئةم 
ثةيوةستة  ذيارييةء  بابةتَيكى  لةبةرئةوةى 
بؤية  تؤلَيرانسةوة،  سياسييء  فرةيي  بة 
فراوانبكرَيت،  ئاست  دوو  سةر  لة  ثَيويستة 
يةكةم: لةسةر ئاستى ئةندامانى ثةرلةمان بؤ 
دووةميش:  لةنَيوانيانداء  بيروإا  ئاَلوطؤإى 

لةسةر ئاستى فراكسيؤنةكانى ناو ثةرلةمان، 
ئؤثؤزسيؤنء  كةمينةى  نَيوان  لة  بةتايبةتى 

زؤرينةى دةسةآلتدا.

كةسَيتيي ثةرلةمانتارء ثابةندى 
بة ثشتة سياسييةكةيةوة

كتَيبَيكيدا  (ل��ة  دان��ك��ان  م��ارى  )ج��ان 
باس  السياسة(  )علم  ناونيشانى  ب��ة 
دوو  ثةرلةمانتار  كةسَيتيى  ل��ةوةدةك��ات، 
)سذج( ناودةنَيت  يةكةميان  كةسَيتيية،  شَيوة 

وةك  سياسيي  كارى  ثةرلةمانتارانةن  ئةو  ء 
سةيردةكةنء  تايبةت  دةروونى  بةرهةمَيكي 
ئايدياى  بة  بإوايان  العليا-  –مثل  وةك 
هةية،  سةركردةكانى  فةرماني  حيزبةكةيانء 
دووةميشيان ناودةنَيت هةلثةرست )االنتهازي( 
وةك  دةطرَيتةوة،  ثةرلةمانتارانة  ئةو  كة 
كارى  لة  بذَيويى  داراي��يء  سةرضاوةيةكى 

سياسيي دةإوانن.
مرؤظ  بؤ  دوو خةسَلةتة  ئةم  ئةطةرضى 
تةنيا بة بوونة ئةندامي ثةرلةمان دروستنابن، 
ضوونة  ثَيش  مَيذووى  بة  ثةيوةنديى  بةَلكو 
ثةرلةمان  دةشَيت  ياخود  هةية،  ثةرلةمانيش 
ثةرلةمانتار  بة  شَيوةية  لةم  كةسَيتييةكى 
ببةخشَيت، بةآلم كةسَيتيى ثةرلةمانتار ثَيويستة 
لةوة بةدةربَيت كة لة يةكَيك لةو دوو شَيوةيةدا 
خؤى بنوَينَيت، ضونكة بةر لةهةر شتَيك كارى 
ثةرلةمانيي، كاري نوَينةرايةتيكردنى ئيرادةى 
ئةخالقىء  بةرثرسيارَيتييةكى  خةَلكةء 

سياسييء ياساييشة.
سروشتىء  خةسَلةتة  لةهةرة  يةكَيك 
كة  ئةوةية  ثةرلةمان،  ئةندام  ئاساييةكانى 
ياخود  بَيت،  سياسيي  ئايديايةكى  هةَلطرى 

حيزبيي  كةسَيكى  دياريكراوتر  واتايةكى  بة 
بَيتء بة ئاشكرا ئةندام يان اليةنطرى حيزبَيك 
لةمةشةوة  بَيتء هةر  يان اليةنَيكى سياسيي 
سروشتىء ئاسايية داكؤكيي لة بيروبؤضوونة 
سياسييةكانى حيزب، يان ثشتة سياسييةكةى 
بكات. سياسيبوونى ثةرلةمانتار – بة مانايةكى 
فراوانتر لة كارى حيزبيي - وةك ثَيداويستييةكى 
ضونكة  سةيردةكرَيت،  ثةرلةمانيش  كارى 
دةرضوونة  واتاى  ثةرلةمانتار  سياسيبوونى 
ناوضةطةرَيتىء  خَيَلةكيىء  ثابةندبوونى  لة 
سروشتى  لةطةأل  هةموويان  كة  ثيشةطةريي 
سياسيبوون  ناكؤكن،  ثةرلةمان  ك��ارى 
فراوانترء  نوَينةرايةتييةكى  بة  ثةيوةستة 

سياسيى كة نوَينةرايةتيى طةلة.
رَيكخستنى ثةيوةنديى نَيوان ثةرلةمانتارء 
ثشتة سياسييةكةى، يان حيزبةكةى بابةتَيكى 
كاردةكاتة  راستةوخؤ  هةستيارةء  طرنطء 

بؤ  ثةرلةمانتار  نوَينةرايةتيى  ئاستى  سةر 
ثةرلةمان  لةوةى  رَيطرتن  بؤ  ئةمةش  طةل، 
يان  حيزبَيك،  بؤ  سياسيي  نَيوةندَيكى  ببَيتة 
خةسَلةتى  هاوثةيمانء  حيزبَيكى  ضةند 
واتا  لةدةستبدات،  طةل  نوَينةرايةتيكردنى 
لةوةداية  ثةيوةندييةكة  رَيكخستنى  كَيشةى 
بةسةر  حيزب  هةيمةنةى  تا  بكرَيت  ضى  كة 
وةك  ثةرلةمان  نةبينرَيتء  ثةرلةمانةوة 
جياوازيى  ئةم  كاربكات.  دةوَلةت  دةزطايةكى 
رَيكخستنة لة سيستمة سياسييةكاندا بة دوو 
شَيوة دةركةوتووة، يةكةميان ئةو شَيوازةية، 
حيزب بةتةواوى ئاراستةى ثةرلةمانتارةكانى 
بة  طوَيإايةَلَيكى  ئةوانيش  دةك��اتء  خؤى 
دةرناضن،  وتةى  لة  دةبنء  حيزب  ئةمةكى 
ثَييدةوترَيت  كة  بةريتاني  شَيوازى  وةك 
وياليةتة  لة  بةآلم  بةستو)جامد(،  شَيوازى 
يةكطرتووةكانى ئةمريكا، ثةرلةمانتار ئازاديى 
ثةرلةماندا،  لة  رادةربإين  بؤ  هةية  تةواوى 
حيزبةكةشي  بةرنامةى  ثَيضةوانةى  ئةطةر 

بَيت، كة ئةمةيان شَيوازى )نةرم- مرن(ة.
فيقهى  تيؤرى  ضةندين  لةإاستيدا، 
دةنطدةر-طةل-ء  نَيوان  لةثةيوةنديى  باس 
وةك  ثةرلةمان،  لة  دةك��ةن  نوَينةرةكانى 
بريكارنامةى  ئيلزامىء  بريكارنامةى  تيؤرى 
بةآلم  هةَلبذاردن،  تيؤرى  ثةرلةمانء  طشتيى 
ئةوتؤ  بايةخَيكى  هيض  دةستووريدا  فيقهى  لة 
بة راظةى ثةيوةنديى نَيوان ئةندام ثةرلةمانء 
ئةم  ئايا  كة  ن��ةدراوة،  سياسييةكةى  ثشتة 
سياسييةوة  ثةيوةندييةكى  لة  ثةيوةنديية 
رَيكخراو  ثةيوةندييةكى  بكرَيتة  دةكرَيت 
كة  ل��ةوةداي��ة  ئةمةش  طرنطيى  ياسا؟  بة 
بةياساييكردنى ثةيوةندييةكة هةموو هَيَلةكانى 
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ضؤن ضاكسازيى لة ثةرلةمانى كوردستاندا بكرَيت؟

ضةند لَيكدانةوةيةكى ياساناسيي بؤ ضةند اليةنَيكى كارى ثةرلةماني هةرَيمى كوردستان
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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

سياسيبوونى
ثةرلةمانتار 

واتاى دةرضوونة 
لة ثابةندبوونى 

خَيَلةكيىء 
ناوضةطةرَيتىء 

ثيشةطةريي

تا ئَيستا كارى فراكسيؤنةكانى ثةرلةمانء فراكسيؤنة ئؤثؤزسيؤنةكان لة بازنةيةكى ناياساييدا دةخولَيتةوة



راثؤرتى: شارا عةبدوإلةحمان

س��ةردةش��ت  ت��ي��رؤرك��ردن��ى  كةيسى 
»بوونى  بة  تؤمةتباركردنى  دواى  عوسمان 
ثةيوةنديى بة باندى تيرؤريستييةوة« داخرا، 
رؤذنامةنووسانء رَيكخراوةكانى كؤمةَلطةى 
مةدةنىء بنةماَلةكةشى لة ئَيستادا بَيدةنطييان 

هةَلبذاردووة.
لة  رؤذنامةنووس سةردةشت عوسمان، 
مانطى ئايارى ئةمساَلدا لة بةردةمى كؤليذةكةى 
خؤى لة هةولَيرى ثايةتةخت لة اليةن ضةند 
دوو  دواى  رفَينراو  نةناسراوةوة  كةسَيكى 
دؤزراي���ةوة،  موسأل  لة  تةرمةكةى  رؤذ 
بنةماَلةكةىء  زؤرى  نارةزايةتييةكى  دواى 
رؤذنامةنووسانء رَيكخراوةكانى كؤمةَلطةى 
حكومةتى  دةرةكى،  ناوخؤيىء  مةدةنيىء 
لة  لَيكؤَلينةوة  بؤ  نهَينى  ليذنةيةكى  هةرَيم 
دواى  ثَيكهَيناو  تيرؤركردنةكةى  كةيسى 
راطةيةنرا،  ئةنجامةكةشى  ئاشكراكردنى 
بة  هةبووة  ثةيوةنديى  »س��ةردةش��ت  كة 

ئةوةى  بةهؤى  تيرؤريستييةوةو  رَيكخراوى 
بكات،  لةطةأل  ئيشيان  ضيتر  نةبووة  ئامادة 
ماوةيةكى  بؤ  ئةمةش  كردووة«،  تيرؤريان 
هَينا،  خؤيدا  دواى  بة  نارةزايةتيى  كورت 
لةسةر  نامؤ  بَيدةنطييةكى  ئَيستادا  لة  بةآلم 
ئةو مةسةلةية هةستثَيدةكرَيت، بة جؤرَيك كة 

نيطةرانيى الى بنةماَلةكةى دروستكردووة.
بةشدار عوسمان، براى رؤذنامةنووسى 
تيرؤركراو )سةردةشت عوسمان( بؤ رؤذنامة 
وتى: »ئةو كةيسة كةيسى رؤذنامةنووسانء 
بنةماَلةكةى،  تةنيا  بة  ن��ةك  دةس��ةآلت��ة، 
رؤذنامةنووسانء  بؤضى  نازانين  ئَيمة 
رَيكخراوةكانى كؤمةَلطةى مةدةنى كةيسةكة 
ناكةن  لةسةر  قسةى  بؤضى  ناجوَلَينن، 
دواى ئةوةى تؤمةتى بؤ دروستكرا، ئيتر بة 
شَيوةيةك لة شَيوةكان ئةمة ثةيامَيك بوو بؤ 

رؤذنامةنووسان«.
هةر  ئَيستادا  لة  شةهيد،  براى  وتةى  بة 
كةيسة  ئةو  لةسةر  ئيش  بيةوَيت  كةسَيك 
هاوكاريى  دةطوشينء  دةستى  »ئَيمة  بكات 
دةكةين، بة تايبةتى لة ئَيستادا كة دةمانةوَيت 
لة شوَينى  بؤ سةردةشت  ئازاديى  ثةيكةرى 
دةسةآلتدارانى  بةآلم  دابنَيين،  رفاندنيدا 

هةولَير لَيناطةرَين ئةوة بكةين«.
داواك���ارن  س��ةردةش��ت  بنةماَلةكةى 
زيندوو  سةردةشت  كةيسى  دووب��ارة  كة 
ثَيكبهَينرَيت،  بؤ  كةمثةينى  بكرَيتةوةو 
ديزة  »بَيدةنطيىء  وتى:  بةشدار  هةروةك 
ثةيامَيكى  كةيسة  ئةو  بةدةرخؤنةكردنى 
ئازاديخوازانء  هةموو  بؤ  ترسناكة  زؤر 

رؤذنامةنووسان«.
ساَليادى  هةفتةية،  ئةم  سةرةتاى 

طةردوونى  جارنامةى  راطةياندنى 
مافةكانى مرؤظ بوو، هةر بؤية 
هةر  رؤذنامةنووسان  دةبوو 
داواى  لةو رؤذةدا  نةبَيت  هيض 
رؤذنامةنووسة  ئةو  خوَينى 
بكةنء فشار لةسةر دةسةآلت 
ثَيكهَينانى  بؤ  بكةن  دروس��ت 
دووب���ارة  ب��ؤ  ن��وآ  ليذنةى 

لَيكؤَلينةوة لة كةيسةكةيدا.
ن���ي���از ع����ةب����دوَل����آ، 
هةولَير  لة  رؤذن��ام��ةن��ووس 
خستةروو  رؤذنامة  بؤ  ئةوةى 

كوردستان  ه��ةرَي��م��ى  ل��ة  ك��ة 
كة  دؤخةى  ئةو  لةطةأل  زؤرج��ار 

هةَلضوونةوة  لة  جؤرَيك  بة  هةية 

ثَيشوةخت  بةرنامةيةكى  دةكرَيتء  مامةَلة 
»ثَيمواية  وتيشى:  مةسةلةكان،  بؤ  نيية 
سةردةشت  كةيسى  ثرسى  لة  كة  ئةمةى 
ناودةبرَيت،  بَيدةنطيى  بة  هةيةو  عوسماندا 
ثآ  ثالن  كؤمةَلَيك  بةَلكو  نيية،  بَيدةنطيى 
كؤمةَلطةى  رَيكخراوةكانى  كة  دةزان��م 
مةدةنى بة دةستيانةوةية كة ئةنجامى بدةن، 
هةرضةندة ئةمةندة بةس نيية، بةَلكو ثَيويستة 
رَيكخراوةكانى كؤمةَلطةى مةدةنىء ئةوانةى 
مافةكانى  ثرسى  بة  تايبةتة  كارةكانيان  كة 
كارةكانيان  كة  رَيكخراوانةى  ئةو  مرؤظء 
مافةكانى  لة  داكؤكيكردن  ثرسى  بة  تايبةتة 
رؤذنامةنووسان ئةركيانة كة بةردةوامبن لة 

بةدواداضوون بؤ ئةم كةيسة«.
طةردوونى  جاإنامةى  )19(ى  مادةى  لة 
نابَيت  مرؤظ  كة  هاتووة؛  مرؤظدا  مافةكانى 
رادةبرينء  ئازاديى  لة  لَيبكرَيت  رَيطريى 
تايبةت  بة  خاَلةش  ئةو  زانياريى،  وةرطرتنى 
كةيسى  رؤذنامةنوسانء  بة  ثةيوةندة 
مةسةلةية،  لةو  نيية  بةدةر  سةردةشتيش 
بوو  ثَيويست  نياز  ب��إواى  بة  هةربؤية 
راطةياندنى  ساَليادى  رَيككةوتنى  »لة  كة 
مرؤظدا  مافةكانى  طةردوونيى  جارنامةى 
دةزطا راطةياندنةكان قسةيان لةسةر ثرسى 
ئازاديى رادةربإينء دةستكةوتنى زانياريىء 
رؤذنامةنووس  تيرؤركردنى  تايبةتيش  بة 
خؤى،  بيروبؤضوونى  دةربإينى  لةسةر 

بكرداية«.
سةبارةت بة ثيادةكردنى ئةو جارنامةية 
لة كوردستاندا، ئةو رؤذنامةنووسة ئةوةى 
هةموو  بانطةشةوة  رووى  لة  كة  دركاند، 
خؤياندا  ثرؤطرامى  ء  ثةيإةو  لة  حيزبةكان 
جياوازيى  نةهَيشتنى  لةسةر  جةختيان 
كردووةتةوة،  مرؤظ  مافةكانى  رةطةزيىء 
بةآلم لة ئةرزى واقيعدا »ئةم حيزبانة خؤيان 
توندوتيذيى  كؤمةَلَيك  بةرهةمهَينةرى 
بووبَيت،  سياسيى  توندوتيذيى  جا  بوون 
يان كؤمةآليةتيى، يان ئابووريى، ئةمة جطة 
لةوةى ذمارةيةك لة بةرثرسانمان لة قؤناغى 
خةباتى شاخدا دةستيان بة خوَينى خةَلكانَيك 
جارَيكى  ئةوةى  بةبآ  ئَيستا  سووربووةو 
كؤمةآليةتييان  دةروونيىء  ضاكسازيى  تر 
ثَيشكةش بكرَيت، بةرثرسيارَيتييان ثَيدراوة، 
توندوتيذيى  كؤمةَلَيك  بة  بروايان  هةربؤية 
بة جؤرَيك  بؤ ضارةسةرى كَيشةكان،  هةية 

بة  ثابةندبن  تر  جارَيكى  ناتوانن  كة 
كؤمةَلَيك ياساو 

كة  ب��ن��ةم��ا 
ثةيوةنديدارة 
ئاسايشء  بة 
ك��ةرام��ةت��ى 

ئينسانةوة«.
ب����������ة 
ب����رواى ئ��ةو 

رؤذنامةنووسة 
)س���ةردةش���ت( 

لةبيرنةضووةتةوةو 
ه���ةرط���ي���زي���ش 

 ، ة و ضَيتة نا بير لة
كةيسة  »ئةو  وتيشى: 
ثةَلةيةكى  بة  ب��ووة 
بة  ناشرين  رةشء 
هةرَيمى  ن��اوض��اوان��ى 
ك���وردس���ت���ان���ةوة، 

رَيكخراوى  ضةندين 
ن���َي���ودةوَل���ةت���ى 

كردووة  ئةمةيان 
ب��ة ئ��ةرش��ي��ف، 

رؤذن��ام��ةن��ووس��انء  ئ��ةرك��ى  بؤية  ه��ةر 
تر  هةَلمةتى  ضةندين  رَيكخراوةكانة 
لة  بَيدةنطبوونَيك  هةر  ضونكة   رَيكبخةن، 
كةيسى سةردةشت، هَينانةدى ئامانجي ئةو 
تيرؤريست  بة  سةردةشتيان  كة  ليذنةيةية 

ناوهَينا«.
كؤمةَلطةى  رَيكخراوةكانى  بَيدةنطبوونى 
تيرؤركردنى  كةيسى  ئاست  لة  مةدةنى 
شتَيكة  بَيتء  ئةستةم  ثَيويستة  سةردةشتدا 
نابَيت  ناكرَيتء  ض��اوةإوان  هةرطيز  كة 

رووبدات.
ب��وارى  ل��ة  ض��االك  ئةمين؛  ش��ؤإش 
كةمثةينى  ئةندامى  مةدةنىء  كؤمةَلطةى 
سةردةشت عوسمان بة رؤذنامةى راطةياند: 
ضاوةإوانى  بةَلكو  نةبووين،  بَيدةنط  »ئَيمة 
ضونكة  حكومييةكةين،  ليذنة  راثؤرتى  دوا 
ئَيمة بةو ئةنجامة رازى نةبووينء ئةوانيش 
روونكردنةوةى  كة  راطةياندين  ثَييان 
جؤرَيك  ئَيستادا  لة  بؤية  دةدةنآ،  زياترمان 

لة بَيدةنطبوون بةدى دةكرَيت«.
سلَيمانى،  هةولَيرو  لة  ثَيشمةرطة  هَيزى 
هَيزى ناوخؤ لة هةولَيرو سلَيمانى، ئاسايش 
شؤإش  بإواى  بة  سلَيمانى،  هةولَيرو  لة 
حيزبدا،  دوو  بةسةر  بووة  دابةش  ئةمين 
بؤية »ئَيمة ويستمان ليذنةيةكى لَيكؤَلينةوةى 
رَيكخراوةكانء  بة  س��ةر  سةربةخؤى 
سةردةشت،  خانةوادةى  رؤذنامةنووسانء 
هةموو  بؤ  ئةنجامةكان  كة  بكةن  بةشداريى 
ئةوةى  بؤ  هاوكات  بَيت،  ئاشكرا  كةس 
بآ  البَيت،  زانيارييان  ئةطةر  كةسانَيك 
بكةن،  ليذنةيةوة  بةو  ثةيوةنديى  ترس 
لةدواى  ليذنةكة  كة  بَيدةنطييةى  لةو  بةآلم 
ئةوة  نواندوويانة،  لَيكؤَلينةوةكةوة  راثؤرتى 
هيضى  بآوكرانةوة  ئةوانةى  كة  دةطةيةنَيت 

راستيى نةبوون«.
يادى  ساآلنة  نيازن  بة  رَيكخراوةكان 
بكةنةوة،  رؤذنامةنووسة  ئةو  تيرؤركردنى 
وتيشى:  ئةمين  ضاالكيى،  لة  بن  ب��ةردةوام 
بةردةوام  كة  وآلتَيكداين  لة  ئَيمة  »ناكرَيت 
ب��ةآلم  دةك��رَي��ت،  ديموكراتيى  ب��اس��ى 
ناطرَيت،  طوآ  كة  هةية  دةسةآلتَيكمان 
وةآلم ناداتةوة، هيض ئيعتبارَيك بؤ ضاالكيي 
مةدةنىء  كؤمةَلطةى  رَيكخراوةكانى 

ناإةزاييةكان دانانَيت«.

nawxo.rozhnama@yahoo.com
بةدواداضــوون 15ذمــارة )612( سَيشةممة 2010/12/14

لـــــةبيركـرا  سـةردةشت 

بةشدار عوسمان: 
ئَيمة نازانين بؤضى 
رؤذنامةنووسانء 
رَيكخراوةكانى 

كؤمةَلطةى 
مةدةنى كةيسةكة 

ناجوَلَينن؟

رؤذنامةنووسَيك: 
ئةمةى لة كةيسى 

سةردةشت عوسماندا 
هةية بَيدةنطيى 
نيية، بةَلكو بة 
ثالنَيكى دةزانم 

كة رَيكخراوةكانى 
كؤمةَلطةى مةدةنى بة 

دةستيانةوةية 
كة ئةنجامى بدةن



راثؤرتى: ضاوان عةلى 

حكومةتى عَيراق، هةرَيم 
ثابةند دةكات بةوةى، رؤذانة 

)150( هةزار بةرميل نةوت 
هةناردة بكات، يان ئةو ثارةية 

لة رَيذةى )17%(ةكةى بودجة 
دةبإَيت، ئةمةش بة بإواى 

شارةزايانى بوارى نةوت 
كَيشةكانى نَيوان هةرَيمء 
بةغدا قووَلتر دةكاتةوة.

)2011(ى  بودجةى  ثرؤذةياساى 
هةفتةيةدا  لةم  واية  بإيار  كة  عَيراق، 
بإطةى  لة  بكرَيت،  بؤ  خوَيندنةوةى 
ثابةند  هةرَيم  يةكةميدا،  مادةى  )ب( 
ه��ةزار   )150( ن��اردن��ى  ب��ة  دةك���ات 
دةرةوةء  بؤ  رؤذان��ة  نةوت  بةرميل 
سندووقى  دةخرَيتة  داهاتةكةشى 
 ،)DFI( عَيراق  ئ��اوةدان��ك��ردن��ةوةى 
ئةو  )5%(ى  لَيشكاندنى  دواى  ئةمةش 
جةنطى  قةرةبووكردنةوةى  بؤ  ثارةية 
بؤ  ديكة  رَيذةيةكى  هةر  يان  كوةيت، 
هةر مةبةستَيكى ديكة، كة ئةنجومةنى 
لَي  بإيارى  نَيودةوَلةتيى  ئاسايشى 
روونى  بة  بإطةيةدا  لةو  هةر  بدات، 
هةرَيم  ئةطةر  كة  باسكراوة،  ئ��ةوة 
 )150( ئةو  ناردنى  بة  نةبَيت  ثابةند 
رَيذةى  لة  ئةوا  نةوتة،  بةرميل  هةزار 

)17%(ةكةى هةرَيم دةبإدرَيت.
حةسةن،  د.بايةزيد  ب��إواى  بة 
كَيشةكانى  عَيراق،  ثةرلةمانى  ئةندامى 
نَيوان هةرَيمء بةغدا قووَلتر دةكاتةوة، 
ضونكة كاتَيك حكومةتى هةرَيم لةطةأل 
ئيمزا  طرَيبةستى  بيانى  كؤمثانياى 
قازانج  بؤ  كؤمثانيايانة  ئةو  كردووة، 
بةطوَيرةى  بةآلم  هةرَيم،  هاتوونةتة 
ب��ودجةى  ث��رؤذةي���اس���اى 
دان��اوة  واى  كة  ع��َي��راق،  )2011(ى 
بة   )2011( ساَلى  لة  نةوت  بةرميلَيك 
)73( دؤالر  بَيت رؤذانةش )2( مليؤنء 
بنرَيتة  نةوت  بةرميل  ه��ةزار   )250(
بةرميلى  ه��ةزار   )150( كة  دةرةوة، 
رةوانة  هةرَيمةوة  اليةن  لة  رؤذان��ة 
كوردستانيى  اليةنى  ئةمةش  بكرَيت، 

نيطةران دةكات.
كة  عَيراق  بإطةيةى حكومةتى  ئةم 
لة ياساى بودجةكةدا دايناوة، هاوكاتة 
لةطةأل دانثَيدا نةنانى حكومةتى عَيراقى 
هةرَيمء  نةوتييةكانى  طرَيبةستة  بة 
كَيشةكانى  لة  بووة  خاَلَيكى سةرةكيي 
رةنطة  هةربؤية  بةغدا،  هةرَيمء  نَيوان 
بودجةى  ثرؤذةياساى  بإطةيةى  ئةم 
هةرَيم  بؤ  قازانجى  سوودء   )2011(
هاوكات  كة  د.بايةزيد،  وةك  هةبَيت، 
طازيشة  ن��ةوتء  ب��وارى  ش��ارةزاى 
دةَلَيت: »دةكرَيت ئةو بإطةيةى ياساى 
بودجة وا تةماشا بكرَيت، كة دانانَيكى 
بة  عَيراقيية  حكومةتى  الوةك��ي��ي 
طرَيبةستة نةوتييةكانى هةرَيم، ضونكة 
حكومةتى ناوةند كاتَيك قبووأل دةكات 
ئةو  دةبَيت  بنَيرَيت،  نةوت  هةرَيم  كة 
راستييةش دانثَيدا بنَيت، كة ئةو نةوتة 
بيانى  كؤمثانياى  لةطةأل  طرَيبةست  بة 
ئةو  بؤضوونى  بة  ضونكة  بووة،  ثةيدا 
شارةزاية بة ثَيضةوانةوة، ئاماذةيةكى 
خراثة كاتَيك حكومةتى ناوةند داهاتى 
دةكاتء  داواى  قبووَلةء  نةوتةكةى 
دانى  نةبَيتء  قبووأل  طرَيبةستةكانى 

ثَيدا نةنَيت.
لة  هةرضةندة  ديكةوة،  لةاليةكى 
عَيراقيدا  دةستوورى  )112(ى  مادةى 
ه��ات��ووة؛ ك��ة داه��ات��ى ن���ةوتء طاز 
دانيشتووان  ذم��ارةى  طوَيرةى  بة 
دةبَيت،  دابةش  عَيراقييةكاندا  بةسةر 
ئابووريش  ب���وارى  ض��اودَي��ران��ى 
بة  هةرَيم  ثابةندكردنى  كة  ثَييانواية؛ 
نةوت  بةرميل  هةزار   )150( ناردنى 
دةبَيت  ط��ران  بارَيكى  رؤذَي��ك��دا،  لة 
رةنطة  هةرَيمةوةء  حكومةتى  بةسةر 
كؤمثانيا  كشانةوةى  ه��ؤى  ببَيتة 
ئابووريى  شارةزايةكى  بيانييةكان، 
ئةوةى  كةركوك  نةوتى  كؤمثانياى  لة 

لةوةى  جطة  روو؛  خستة  رؤذنامة  بؤ 
بؤ  )1( دؤالر  نةوت  بةرميلَيك  هةر  لة 
لَي  نةوتةكةى  كة  ثارَيزطايةية،  ئةو 
داهاتَيكى  هيض سوودء  دةردةهَينرَيت، 
ديكة بؤ هةرَيم نامَينَيتةوة لة دةرهَينانء 
ضونكة  نةوتييةكان،  طرَيبةستة 
بودجةى  سةر  دةضَيتةوة  هةمووى 
كؤمثانياكان  رةنطة  بةمةش  عَيراق، 
قازانجيان  سوءدء  ضونكة  بكشَينةوة، 
نامَينَيت، لة كاتَيكدا ئاشكراية، ئةوان بؤ 
سةرفكردنى داهات نةهاتوونة هةرَيم، 

بةَلكو بؤ قازانجكردن.
بودجةى  ثرؤذةياساى  لة  هةر 
)2011(ى  داهاتى  عَيراقدا،  )2011(ى 
عَيراق بة )78( ترليؤنء )705( مليارء 
دينارى  هةزار   )500( مليؤنء   )237(
عَيراقىء خةرجيةكان بة )92( ترليؤنء 
 )970( مليؤنء   )582( مليارء   )980(
هةزار دينارة، كة )28( ترليؤنء )957( 
هةزار   )804( مليؤنء   )957( مليارء 
دينار بؤ وةبةرهَينانء )640( ترليؤنء 
 )166( مليؤنء   )251( مليارء   )226(

هةزار دينارة.
ب��ة ج��ي��اوازي��ى ن��َي��وان داه��اتء 
 ،)2011( ب��ودج��ةى  خةرجيةكانى 
ترليؤنء   )14( بودجةكة  دةردةكةوَيت 
 )470( مليؤنء   )345( مليارء   )275(
بؤ  هةية،  كورتهَينانى  دينار  ه��ةزار 
عَيراق  داراي���ى  وةزي���رى  ئ��ةم��ةش 
دةس��ةآلت��ى  ك��ة  ك���راوة،  سةرثشك 
وةرطرتنى قةرزى هةبَيت لة سندووقى 
نزيكةى  بة  نَيودةوَلةتيى  دراوى 
بانكى  لة  هةروةها  دؤالر،  مليار   )4.5(
نَيودةوَلةتيش بة بإى )2( مليار دؤالر و 
بة بةكارهَينانى مافى راكَيشانى تايبةت 
ئةويش  دؤالر،  مليار   )1.8( بإى  بة 
لةثَيناو ثإكردنةوةى ئةو كورتهَينانةى 

كة لة بودجةدا دَيتة ئاراوة.
ضارةسةرى  بؤ  قةرز  وةرطرتنى 
وتةى  بة  بودجةيةش  كورتهَينانى  ئةو 
ثسثؤإانى بوارى كاروبارى ئابووريى، 
ئةطةر  واية،  سةر  دوو  تيرَيكى  وةك 
نةزانرَيت ضؤن بةكاردةهَينرَيت، د.دلَير 
ئابووريى  ثسثؤإى  شاوةيس،  حةقى 
كة  روو؛  خستة  رؤذنامة  بؤ  ئةوةى 
هةنطاوَيكى  ق��ةرزة  ئةو  وةرطرتنى 

ئيجابيية، ئةطةر ثارةكة لة بةطةإخستنى 
كشتوكاألء  ثيشةسازيىء  ب��وارى 
طةشتوطوزار بةكاربهَينرَيتء داهاتيان 
لَي  قةرزةكةى  بتوانَيرَيت  كة  هةبَيت 
بدرَيتةوةء لة داهاتوودا سةرضاوةيةكى 
ئةطةر  بةآلم  وآلت،  بؤ  بَيت  داراي��ى 
قةرزةكة وةربطيرَيتء سةرف بكرَيت، 
دةستبكةوَيت،  لَي  داهاتى  ئةوةى  بَي 
ضونكة  دةشكَيتةوة،  خراثيى  بة  ئةوا 
جطة لة كورتهَينانى بودجةكةى، دةبَيت 
دان��ةوةى  خةمى  عَيراق  حكومةتى 

قةرزةكانيش بخوات.
داهاتى  بودجةدا،  ثرؤذةياساى  لة 
 )70( بة   )2011( بؤ  عَيراق  نةوتى 
مليؤن   )962( مليارء   )142( ترليؤنء 
)89.2%(ى  بةمةش  دان��راوة،  دؤالر 
بة  ثشت  عَيراق  ئةمساَلى  بودجةى 
دةبةستَيت،  ن��ةوت  هةناردةكردنى 
ضاودَيرانى  بؤضوونى  بة  ئةمةش  كة 
سياسيىء شارةزايانى بوارى نةوتء 
سستمى  ك��ةم��وك��وإى  ئ��اب��ووري��ى 

بودجةى حكومةت دةسةلمَينَيت.
ئةو  ش��اوةي��س،  حةقى  د.دل��َي��ر 
وتى:  ب��وو،  ك��ةم  الوة  بة  رَي��ذةي��ةى 
بَيت،  زياتر  لةوة  زؤر  رَيذةكة  »رةنطة 
ضونكة يةكَيك لة كَيشة سةرةكييةكانى 
عَيراق ئةوةية، كة داهاتي يةكاليةنةية، 
شَيواوة  ئابوورييةكى  حاَلةتةش  ئةم 
ثشتى  رةه��ةن��د  ي��ةك  ب��ة  تةنيا  ك��ة 
بةستووة، كة ئابووريى نةوتة، هةموو 
نزمبوونةوةيةكيش  بةرزبوونةوةء 
بةسةر  كاريطةريى  نةوت  نرخى  لة 
ئةو  وةك  دةبَيت«،  وآلتةوة  ئابووريى 
كرد؛  ئاشكراى  ئابووريية  ش��ارةزا 
ئةمة سروشتى ئابووريى عَيراقةو بةم 
شَيوازى  بة  نيية  ثةيوةنديى  جؤرةية، 

دانانى بودجةكةوة.
هةورةها وتى: دةبوو لة سةرةتاوة 
ئابووريى  كة  بكرَيت،  ئةوة  بؤ  كار 
تةنيا  نةك  بكرَيت،  رةهةند  فرة  وآلت 
ثشت بة سةروةتء سامانى سروشتى 
بةوة  بةرامبةر  ثَيويستة  ببةستَيت، 
طةشةكردنى  ثَيشةوةضوونء  بؤ  كار 
بازرطانىء  ثيشةسازيىء  كشتوكاألء 
كَيشةى  ئةمة  كرابَيت،  طةشتوطوزار 

وآلتانى ئؤثَيكة بة طشتيى.

كَيشةى هةرَيم
هةرَيمى  بة  سةبارةت  هاوكات، 
عَيراق  ثشتبةستنةى  ئةم  كوردستان، 
نةوت  هةناردةكردنى  داه��ات��ى  بة 
اليةك  لة  ضونكة  كَيشةية،  دووج��ار 
دةبةستين  )17%(ي��ة  بةو  ثشت  ئَيمة 
كة لة بةغداوة بؤمان دَيتء لة اليةكى 
ديكةوة ئةو بودجةية لة بنةإةتدا يةك 

رةهةندةء كَيشةية.
د.بايةزيد  بؤضوونى  بة  ئةمةش 
عَيراق،  ثةرلةمانى  ئةندامى  حةسةن، 
بَي ثالنيى حكومةتى هةرَيمة كة زياد لة 
ناوضةكانى ديكةى عَيراق ناوضةيةكى 
طونجاوة بؤ كشتوكاألء ثيشةسازيىء 
طةشتوطوزار،  بوارى  بوذاندنةوةى 
هةرَيم  حكومةتى  كةموكوإيى  بةآلم 
لةو اليةنةدا بة ئاشكرا رةنطدةداتةوة، 
بودجة  )17%(ى  بة  ثشت  تةنيا  كة 

دةبةستَيت، كة لة بةغداوة بؤى دَيت.
حكومةتى  دةك��ات؛  ثرسيار  ئةو 
مانطَيك  ئةطةر  ضيية،  ثالنى  هةرَيم 
بؤ  نةنَيرَيت  بودجة  عَيراق  حكومةتى 
نرخى  نزمبوونةوةى  ئةطةر  هةرَيم؟، 
نةوت لة بازاإةكانى جيهاندا رووبدات، 
كورتهَينانى  ئةو  ضارةسةرى  ضؤن 

بودجةية دةكات؟
لةطةأل ئةمانةدا، د.دلَيريش، جةختى 
لةوة كردةوة؛ كة ثَيويستة حكومةتى 
ئةو  ه��ةرَي��م  حكومةتى  عَيراقىء 
راستيية بزانن، كة ثشتبةستن تةنيا بة 
داهاتى نةوت لة بودجةى وآلتدا، تةنيا 
بؤ بودجة زيانى نيية، بةَلكو بَيكاريى 
بآلودةبَيتةوة،  طرانيى  دةكاتء  زياد 
دةبَيتةوة،  بةرز  نةوت  نرخى  كاتَيك 
طرانيى بآلودةبَيتةوة، بةآلم كة نرخى 
هةرزان  بازاإ  دادةبةزَيت  نةوتةكة 

نابَيتء وةك خؤى دةمَينَيتةوة.
عَيراقى  حكومةتى  لةكاتَيكدا، 
نةوتى  بةرميل  هةزار   )150( تةنيا 
كردووة،  داوا  هةرَيم  لة  رؤذَيكدا  لة 
سامانة  وةزيرى  رؤذَيك  ضةند  ثَيش 
رايطةياند؛  هةرَيم  سروشتييةكانى 
تواناى   )2011( ساَلى  لة  هةرَيم 
بةرهةمهَينانى زياتر لة )200( بةرميل 
بةمةش  رؤذَيكدا،  لة  دةبَيت  نةوتى 
كة  ثَييانوابوو؛  سياسيى  ضاودَيرانى 
سوود  رادةيةك  تا  دةتوانَيت  هةرَيم 
لة طرَيبةستة نةوتييةكانى وةربطرَيت، 
بةرميل  هةزار   )150( تةنيا  ضونكة 
بةآلم  دةدات،  عَيراق  حكومةتى  بة 
نابَيت،  سةركةوتوو  بؤضوونة  ئةم 
مادةى  ض��وارةم  بإطةى  لة  ضونكة 
بودجةى  ث��رؤذةي��اس��اى  )14(ى 
كة  ه��ات��ووة:  ع��َي��راق��دا  )2011(ى 
زيانانة  ئةو  عَيراق  نةوتى  وةزارةتى 
بة  اليةنَيك  هةر  كة  دةكات،  دياريى 
رَيطةى  لة  دةطةيةنَيت  وآلتى  نةوتى 
دةرهَينانى نةوتى خاو و بؤ مةبةستى 
ناردنة  يان  ناوخؤ،  بةرهةمهَينانى 

دةرةوةى.
بؤ  »ئةمةش  دةَلَيت:  د.بايةزيد 
ببةستنء  هةرَيم  دةستى  كة  ئةوةية 
نةوتةوة  بة  مامةَلة  ن��ةدةن  رَيطة 
بكات، ضونكة )150( هةزار بةرميلةكة 
خؤيةوة  رَي��ط��ةى  لة  رؤذَي��ك��دا  لة 
بكرَيتةوة  لةوة  بير  ئةطةر  دةإواتء 
دابينكردنى  بؤ  بكرَيت  زياد  بةرهةم 
خاَلة  بةم  ئةوا  كؤمثانياكان،  ثارةى 
حكومةتى  دةستى  عَيراقى  حكومةتى 
هةرَيمى طرتووة، رةنطة ئةطةر هةرَيم 
بفرؤشَيت،  دةربهَينَيتء  زيادة  نةوتى 
رَيذةى  لة  عَيراق  نةوتى  وةزارةت��ى 

)17%(ةكةى ببإَيت.
شارةزايانى  وتةى  بة  بة  كةواتة 
هةموو  بة  نةوت،  بوارى  ئابووريىء 
بودجةى  ثرؤذةياساى  شَيوةيةك 
هةرَيم  مامةَلةيةكى  هةموو   ،)2011(
ئةمةش  رادةط��رَي��ت،  ن��ةوت��ةوة  بة 
دةوةستَيتة سةر رؤذى طفتوطؤكردنى 
ثرؤذةياساى بودجةكة لة ثةرلةمانى 
كوردى  اليةنى  ضةند  تا  كة  عَيراق، 
طؤإينى  بؤ  بكات  طوشار  دةتوانَيت 

ئةو بإطانةى ثرؤذةياساكة.

nawxo.rozhnama@yahoo.com
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ثَيشمةرطةو حكومةتى ناوةندى
عَيراق، هةرَيم بة ثَيدانى نةوت، يان ثارة ثابةند دةكات

بودجةى )2011( كَيشةكان قوولَتر دةكاتةوة 
كة  سةرةكييانةى  طرفتة  لةو  يةكَيك 
حكومةتى  ناوةندىء  حكومةتى  لةنَيوان 
بةضارةسةر  كوردستاندا  هةرَيمى 
كة  ثَيشمةرطةية  كَيشةى  نةطةيشتووة، 
كَيشةية،  ئةم  رةهةندةكانى  لة  يةكَيك 
هةرضةندة  ثَيشمةرطةية.  خةرجييةكانى 
ثَيشمةرطة )ثاسةوانى هةرَيم( بةشَيكة لة 
بةآلم حكومةتى  عَيراقى،  بةرطريى  هَيزى 
بةرطريى  هَيزى  وةك  ئَيستا  تا  ناوةندى 
نةكردووة،  لةطةَلدا  مامةَلةى  عَيراقى 
خةرجيى  بودجةو  روانطةى  لة  بةتايبةت 

هَيزى ثَيشمةرطةوة. 
وةك ئاشكراية هةموو ساَلَيك كة بودجة ثَيشكةشي ئةنجومةني 
مةسةلةية  ئةم  لةسةر  ملمالنآ  كَيشةو  كراوة،  عَيراق  نوَينةراني 
كَيشةية  ئةم  كة  رَيككةوتوون  وا  كؤتاييدا  لة  طؤإآء  هاتووةتة 
بةدةنط  هةرَيم  بةآلم  بكرَيت،  ضارةسةر  بةغدا  هةرَيمء  لةنَيوان 
كةموكورتيةكان  نةيتوانيوة  نةهاتووةو  طرنطةوة  مةسةلة  ئةم 
ضارةسةر بكاتء بةناضاريي ئةو بودجة زؤرة لة 17%ي هةموو 
ئةَلقةكانى  بؤ  هةَلدةطرَيتء  زؤر  قسة  ئةمةش  كة  دراوة  ساَلَيك 

داهاتووى بةجآ دَيَلم.
لةنَيو  ثَيشمةرطة  هَيزى  طرفتى  ضارةسةركردنى  هةرضةندة 
ريزبةندى داخوازييةكانى كورددا هةية )19 خاَلى داواكارييةكانى 
ئةندازةى وةرطرتنى ضةند ثؤستَيك،  بة  ئَيستاو  تا  كورد(، بةآلم 
ئةم  نةكراوة.  طرفتة  ئةم  ضارةسةركردنى  لةسةر  ثَيداطريى 
ئايا  كة  ثرسةى،  ئةو  خستنةإووى  بؤ  هةوَلدانة  نووسينة 
لة  نةدةبوو  بةوة  ثَيويستى  ثَيشمةرطة  طرفتى  ضارةسةركردنى 
ريزبةندى داواكارييةكانى كورددا بَيت لة كابينةى نوَيى حكومةتى 
عَيراقى؟ ئايا ضارةسةركردنى طرفتى ثَيشمةرطة لةنَيوان حكومةتى 
ناوةندىء حكومةتى هةرَيمدا، طرنط بوو، ياخود ثؤستى سةرؤك 

كؤمارو وةرطرتنى ضةند وةزارةتَيكى ديكة؟
ئةو بإة ثارةيةى كة تةنيا لة ساَلى رابردوودا بؤ ثَيشمةرطة 
)976( كوردستانةوة،  هةرَيمى  حكومةتى  لةاليةن  خةرجكراوة 

مليارو) 666(مليؤن دينار بووة، بؤ ئةمساَليش جطة لة ثرؤذةكان، 
تةنيا بؤ خةرجيى بةكاربردنى وةزارةتى ثَيشمةرطة، )835(مليار 
ئاطاداريش  سةرضاوةيةكى  وتةى  ثَيى  بة  تةرخانكراوةء  دينار 
ماوةى  لة  ثَيشمةرطة  وةزارةت��ى  ثرؤذةكانى  »خةرجييةكانء 
ئةمساألء ساَلى رابردوودا، لة )2(ترليؤن دينار نزيك دةبَيتةوة«، 
ضارةسةركردنى  لةسةر  ثَيداطرييان  كورد  سياسييةكانى  ئةطةر 
كَيشةى ثَيشمةرطة بكرداية، بةو )2(ترليؤن دينارة بةشَيكى زؤرى 

طرفتةكانى حكومةتى هةرَيم ضارةسةر دةبوو، ضؤن؟
سةرجةم ئةو ثارانةى بؤ ثرؤذةكانى ئةمساأل تةرخانكراون، 
خةرج  هةمووى  ثارةية  ئةم  )هةرضةندة  دينارة  )986(مليار 
نةكراوةو لةنووسينى ئايندةدا قسةى لةسةر دةكةم(، ئةطةر ئةو 
تةرخانكراوة،  ثرؤذةكان  سةرجةم  بؤ  كة  دينارة  (مليار   986(
خةرجيش كرابَيت، بةقةد ئةو ثارةيةية كة لة ساَلَيكدا بؤ ثَيشمةرطة 
خةرجكراوة، ئةى كةواتة بؤ سياسييةكانى كورد، ثَيش داواكردنى 
طرفتةيان  ئةو  ضارةسةركردنى  داواى  كؤمار،  سةرؤك  ثؤستى 
ثرؤذانة  ئةو  بةئةندازةى  كؤمارى  ساَلَيكى سةرؤك  ئايا  نةكرد، 
خزمةت بة كورد دةكات كة لةهةمان ساَلدا دةكرَيت، ئايا ثؤستى 
سةرؤك كؤمار زياتر خزمةت بة ئَيمة دةكات، يان ئةو )2( ترليؤن 
دينارة كة )1100(قوتابخانةى )27(ثؤلى ثآ دروستدةكرا لة دوو 
ئَيمة  بؤ  زياترى  سوودى  كؤمار  سةرؤك  ثؤستى  ئايا  ساَلدا؟، 
نةخؤشخانةى   )148( كة  دينارةى  )2(ترليؤن  ئةو  يان  دةبَيت، 
ئةندازةى  بة  نةك  دروستدةكرا،  ثآ  )200(قةرةوَيَلةيى  طشتيى 
ثؤستى سةرؤك كؤمار، بةَلكو بة ئةندازةى وةرطرتنى وةزارةتَيكى 
كورد  سةرانى  خزمةتطوزاريى،  وةزارةتَيكى  ضةند  سياديىء 

ثَيداطرييان لةمة نةكردووة، بؤ؟ 
ئايا ئةطةر كورد ثرسى ضارةسةرنةكردنى طرفتى ثَيشمةرطة 

نةكاتة ثرسى سةرةكى، دةتوانَيت ئةم طرفتة ضارةسةر بكات؟
سةر  بطةإَيينةوة  دةبَيت  ئةمة،  لةسةر  قسةكردن  بؤ 

خةرجييةكانى هَيزى بةرطريىء ناوخؤى عَيراق. 
رؤذى  ضةند  لة  ثؤست  واشنتن  رؤذنامةي   راثؤرتَيكدا،  لة 
رابردوودا  )7(ساَلي   ماوةي   لة  كردووةتةوة،  بآلوى  رابردوودا 
تواناي   بةهَيزكردني  مةبةستي   بة  دؤالر  )24(مليار  نزيكةي  
هَيزةكاني  ئاسايشي عَيراق خةرجكراوة، بةآلم تا ئَيستا نةتوانراوة 
هيض ثَيشإةوييةكي بةرضاو لة تواناي  ئةو هَيزانةدا بكرَيت، واتة 
ناوخؤى  هَيزةكانى  تواناى  بةهَيزكردنى  بؤ  كة  ثارةيةى  ئةو 

عَيراق.
)2011( لةسةرةتاي   راثؤرت،  هةمان  ب���ةث��َي���ي   ه����ةر 

بؤ  هةية  دؤالر  )600(مليؤن  بة  ثَيويستي   عَيراق  ساآلنة  وة، 
بة  كة  هةيةتي  ثَيداويستيية سةربازييانةي   ئةو  نؤذةنكردنةوةي  
)10(مليار مةزةندة كراوة، بةآلم لةمساَلدا تةنيا )40(مليؤن دؤالر 
ناوةندى  حكومةتى  ئةطةر  ئايا  تةرخانكراوة،  مةبةستة  ئةو  بؤ 
ثَيداويستيية  نؤذةنكردنةوةى  بؤ  ثَيويست  ثارةى  نةتوانَيت 
دةبَيت  تَيدا  ئ��ةوةى  ئامادةيى  بكات،  دابين  سةربازييةكانى 
ضةندين ئةوةندةى ئةو ثارةيةى بؤ نؤذةنكردنةوةى ثَيداويستيية 

سةربازييةكانى تةرخانى دةكات، بيداتة هَيزى ثَيشمةرطة؟
ئةوةى ثَيويستة بكرَيت بؤ ضارةسةركردنى طرفتى ثَيشمةرطة 
كوردستاندا،  هةرَيمى  حكومةتى  ناوةندىء  حكومةتى  لةنَيوان 
دوورخستنةوةيةتى  ثَيشمةرطةو  هَيزى  رَيكخستنةوةى  سةرةتا 
لة حيزبء كةمكردنةوةى خةرجيية ناثَيويستييةكانييةتى، ثاشان 
بةرثرسانى  لةاليةن  ثرسةية  ئةم  بةمةرجكردنى  ثَيداطرييء 
بؤ  كة  ثَيداطرييةى  ئةو  بةئةندازةى  كةمةوة  بةالى  ك��وردةوة، 

ثؤستى سةرؤك كؤمارء ضةند وةزارةتَيك كرديان.

عةلى حةمةساَلح

راظةى بودجة



سازدانى: هةنطاو هاشم

د. مةجيد حةمةد ئةمين؛ وةزيرى 
كاروبارى شةهيدانء ئةنفالكراوان 

باس لةوة دةكات، تاوةكو ئَيستا 
مةلةفى بَيسةروشوَينانى شةإى ناوخؤ 
نةطةيشتووةتة وةزارةتةكةيان، ئةمة 

لةكاتَيكداية لة هةفتةى رابردوو 
كةسوكارى بَيسةروشوَينانى شةإى 

ناوخؤ خؤثيشاندانيان بؤ بةردةم بارةطاى 
نةتةوةيةكطرتووةكان رَيكخست، وةزيرى 

شةهيدانء ئةنفالكراوانى حكومةتى 
هةرَيمى كوردستان لة ديمانةيةكى 

لةطةأل رؤذنامةدا،ئاماذة بةوةش دةكات 
وةزارةتةكةيان لة ئةنجامى دوو دةزطاى 

حيزبيى دروست بووة.

شةهيدانةى  ئ��ةو  ذم���ارةى  رؤذن��ام��ة: 
وةزارةتةكةتانةوة  لةاليةن  تؤماركراون 

ضةندة؟
* شةهيدان الي ئَيمة دابةشكراون بةسةر 
سآ بةشدا: شةهيدانى جينؤسايدء شةهيداني 
ئةو  ه��اوآلت��ي��ى،  شةهيداني  سةنطةرء 
شةهيدبوونةكة  شَيوازي  بؤ  دابةشكردنةش 

دةطةرَيتةوة. 
سةرؤكى  رابردوودا  ماوةى  لة  رؤذنامة: 
نةوت  داهاتى  لة  بةشَيك  بإياريدا  حكومةت 
كة وةكو شيرينيى وةرطيراوة، بؤ كةسوكارى 
شةهيدانء ئةنفالكراون خةرج بكرَيت، ئةمة 

بةكوآ طةيشتووة؟
لة  ثَيداوة  ئاماذةتان  ثارةيةي  بإة  ئةو   *
رةزامةنديي  وةزيرانةوة  ئةنجومةني  اليةن 
لةسةر دراوة كة بإةكةي )50(مليؤن دؤالرةء 
ثةسةندي  ثةرلةمانيش  دةكرَيت  ضاوةرآ 
جَيبةجَيكردنةوة،  بواري  دةخرَيتة  بكاتء 
شةهيدانء  كاروباري  وةزارةت��ي  لة  ئَيمة 
ئةنفالكراوان بةرنامةرَيذيمان بؤ كردووةو لة 
سةرتاسةري كوردستان جَيبةجَيى دةكةين.

دوو  راب��ردوودا  كابينةى  لة  رؤذنامة: 
شةهيدان،  وةزارةت��ى  لة  هةبوو  كارت  جؤر 
كة زةردء سةوز بوون، كارتة زةردةكة كارى 
وةزارةتةى  لةم  ئةمة  ئايا  دةإؤيشت،  زياتر 

جةنابيشتان بةدي دةكرَيت؟
* من نةمزانيوة كارتي لةم جؤرة هةبَيت، 
تةنيا  شةهيدان  كاروباري  وةزارةت��ي  لة 
ناسنامةي شةهيد هةية لةطةأل دةستثَيكردني 
ناسنامةكان  سةرجةم  ئةلكترؤني،  سيستمي 
دةكرَيتة يةكء يةك جؤر ناسنامة بة وارسي 

شةهيد دةدرَيت.

سةنطةرو  شةهيدى  جياوازيى  رؤذنامة: 
شةهيدى تر ضيية، بؤضي جياوازيى دةكرَين، 
ئَيوة  وةزارةتةكةى  لة  هةن  كةسانَيك  ئايا 
ناويان هةبَيت بة شةهيدء شةهيديش نةبن؟

كاروباري  وةزارةتي  ئاطادارن  وةكو   *
ئةنجامي  لة  ئةنفالكراوانة،  شةهيدانء 
سلَيماني  هةولَيرء  لة  حزبيي  دةزطاي  دوو 
دروست بووة، ئةم دوو دةزطايةش بَيطومان 
طرفتء كَيشةي خؤي هةبووة، هةندَيك لةو 
شةهيدان،  وةزارةتي  ناو  هاتووةتة  كَيشانة 
خةريكي  تؤكمة  بةرنامةيةكي  بة  ئَيمة  بةآلم 
كَيشانةين  ئةو  سةرجةم  ضارةسةركردني 
بؤ  ه��ةروةه��ا  ث��َي��دةك��رَي��ت،  هةستي  ك��ة 
سةرقاَلي  طرفتانةش،  ئةو  ضارةسةركردني 
خزمةتطوزارييةكاني  ئةلكترؤنيكردني  بة 

خانةوادةي شةهيدانء ئةنفالكراوانين. 
كةيسةكانى  سةرجةم  ثَيتانواية  رؤذنامة: 
جينؤسايد  بة  تاوانةكان  دادطاى  لة  كورد 

بناسرَين، كاريطةرييان ضى دةبَيت؟
كةيسي   )3( ئَيستا  تا  ئاطادارن  وةكو   *
لة  عيراق  تاوانةكاني  دادط��اي  لة  ك��ورد 
هةرسآ  بووةء  تةواو  كورد  بةرذةوةنديي 
كةيسي ئةنفالء هةَلةبجةء كوردة فةيلييةكان 
واية  هيواشمان  ناسَينراوة،  جينؤسايد  بة 
شَيوة  هةمان  بة  بارزانييةكانيش  كةيسي 
بَيتء  تةواو  كورد  طةلي  بةرذةوةنديي  لة 
رَيضكةي  تريش  كةيسةكاني  سةرجةم 
قانوونيي خؤيان طرتووةء بةردةواميي هةية، 
وةزارةتي كاروباري شةهيدانء ئةنفالكراوان 

لة رَيطةي تيمَيكي ثارَيزةران بةدواداضووني 
ئَيمة  دةكات،  كةيسةكان  سةرجةم  بؤ  ورد 
عيراق  تاوانةكاني  باآلى  دادطاي  ئةداي  لة 

رازين.
دةربارةى  ضيية  هةَلوَيستتان  رؤذنامة: 
مستةشارَيك  كؤنة  هيض  ئَيستا  تا  ئ��ةوةى 

دةستطير نةكراوة؟
باآلي  دادط��اي  لةمةوبةر  ماوةيةك   *
دةستطيركردني  بإياري  عيراق،  تاوانةكاني 
دةركرد  مستةشاري  جاشء  )258(سةرؤك 
كاروباري  وةزارةتي  داوايةكي  ئةنجامي  لة 
شةهيدانء ئةنفالكراوان، كة زادةي سكاآلي 
كةسوكاري شةهيدان بوو، بةرزمان كردةوة 
بإيارةش  ئةم  دةرضووني  دواي  دادطا،  بؤ 
داواي  رةسميي  نووسراوي  رَيطةي  لة  ئَيمة 
دةبين  بةردةوام  كردووةء  جَيبةجَيكردنمان 
جَيبةجآ  تا  كةيسة  ئةم  بةدواداضووني  لة 
بة  سةبارةت  دةكرَين،  دةستطير  دةبَيتء 
هةَلوَيستي ئَيمةش، ئَيمة لةمةوبةر هةَلوَيستي 
خؤمان خستووةتة روو سورين لةسةر ئةو 

هةَلوَيستةمان.
حيزبي  شةهيداني  جياوازيي  رؤذنامة: 
دةسةآلت لةطةأل حيزبةكاني تر هةية، بؤضى 
نيية  ناويان  شةهيدةكانيان  اليةن  هةندَيك 

الى ئَيوة؟
سةرجةم  شةهيدي  بة  س��ةرب��ارةت   *
ئَيستا  تا  ئَيمة  كوردستان،  حيزبةكاني 
داوايان  كة  حيزبانةي  ئةو  زؤري  بةشَيكي 
بؤ  كاري  مامةَلةكانيان  ثَيشكةشكردووة، 
ك��راوةء  تؤمار  شةهيدةكانيان  ك��راوةء 
هةر  وةرط��رت��ووة،  خؤيان  ئيستيحقاقي 
بزانَيت  اليةنَيك  يان  كةسَيك،  هةر  كاتَيكيش 
ثَيشكةش  داواكاريي  ئَيمةيةء  الي  مافي 
بكات، ئةوا ئَيمة بة يةك ضاو سةيري هةموو 
وةزارةت،  ئةوةي  لةبةر  دةكةين،  اليةنةكان 
كوردستانء  خةَلكي  هةموو  وةزارةت���ي 

موَلكي اليةنَيك، يان كةسَيك نيية.
شةإى  هؤى  بة  كةس  ضةندين  رؤذنامة: 
ناوخؤوة تاوةكو ئَيستا بَيسةروشوَينن، ئَيوة تا 
ضةند بةدواداضوونتان بؤ ئةمة كردووة، ئايا 

ئةو كةسانة الي ئَيوة بة شةهيد نووسراون؟
ئَيستا  تا  نييةء  ئَيمة  الي  مةلةفة  ئةو   *

نةدراوةتةوة دةستي ئَيمة.
رؤذنامة: هؤكارى ضيية تا ئَيستا ذمارةيةكى 
هةَلنةدراونةتةوة،  طؤإةبةكؤمةَلةكان  زؤرى 

بةربةستةكانى بةردةمى ضين؟
رامانطةياندووة  لةمةوبةر  ئَيمة   *
لة  بةكؤمةأل  ط��ؤإي   )276( نزيكةي  كة 
سةرتاسةري كوردستان هةية كة زؤربةيان 
لة  بةردةواميشين  ئَيمة  ك���وردن،  ه��ي 

هةَلدانةوةء هَينانةوةي رووفاتي ئةو طؤرانة، 
هةَلداونةتةوة  لَى  ذمارةيةكمان  ئَيستا  تاكو 
لةوانة: )حةيدةرية، توبزاوا، حةزةر، صوريا، 
دةكرَيت  ئةوةي  بةآلم  دبز(،  طؤإستانةكاني 
)5(ي  ذم��ارة  ياساي  بكةين،  باسي  لَيرة 
ساَلي)2006(ة، ئةركي ثاراستنء هةَلدانةوةي 
طؤإةبةكؤمةَلةكاني داوةتة دةست وةزارةتي 
مافي  وةزارةت���ي  عيراقيي،  مرؤظي  مافي 
مرؤظي عيراقيي لةطةأل ئةوةي هةماهةنطيمان 
ثَيويست  ئ��ةن��دازةي  ب��ة  ب���ةآلم  ه��ةي��ة، 
هاوكارمان نةبوون، ئةم هاوكارينةكردنةش 
هةَلدانةوةي  ئامادةكاريي  لة  تةواوةتي  بة 
طؤرةبةكؤمةَلةكاني حةمرين بةدي دةكرَيت، 
كة ئَيمة تا ئَيستا ضةند جارَيك نووسراومان 
تا  ب��ووة،  بَي س��وود  ب��ةآلم  ك��ردوون،  بؤ 
وايلَيهات ئَيمة بإيارماندا لةو ماوةيةى دادَيت، 
لة  حةمرين  طؤإةبةكؤمةَلةكاني  يةكاليةنة 
بة  هةَلبدةينةوة،  تايبةت  ليذنةيةكي  رَيطةي 
طؤإةبةكؤمةَلةكان  هةَلدانةوةي  كورتيى، 
روفاتي  سةرجةم  تا  دةبَيت  بةردةواميي 
شاد  كوردستان  خاكي  بة  ئةنفالكراوانمان 
لة  هةوَلداين  لة  كاتدا  هةمان  لة  دةكةينةوة، 
هةمواركردني  داواي  ثرؤذةيةكةوة  رَيطةي 
بكةين،   )2006( ساَلى  )5(ى  ذمارة  ياساي 
لة  ئَيمة  كة  رابطةيةنم  ئ��ةوةش  دةمةوَيت 
داهاتوو،  ساَلي  )1(ي  مانطي  سةرةتاي 
لة  طؤإةبةكؤمةَلةكان  كؤنطرةي  سَييةمين 
ضةندين  تَييدا  دةبةستينء  هةولَير  شاري 
تؤذينةوة لةمةإ طؤرةبةكؤمةَلةكان ثَيشكةش 

دةكةين.
رؤذنامة: بةشَيكى زؤر لة وارسي شةهيدان 
بؤ  نيشتةجَييان  خانووى  ئَيستا  تاوةكو 

نةكراوة، هؤكارى ضيية؟
كة  رام��ان��ط��ةي��ان��دووة  ثَيشتريش   *
لة  كراوةء  بؤ  رةزامةنديي  خانوو   )3600(
جَيبةجَيدةكرَيت،  كوردستان  سةرتاسةري 
بةمزووانة  كراوةء  بؤ  تةندةري  زؤرينةيان 
دةست بة جَيبةجَيكردني دةكرَيتء وةزارةت 
دابينكردني شوَيني  لةسةر  دةبَيت  بةردةوام 
سةرجةم  كاتةي  ئةو  تا  نيشتةجَيكردن، 
كةسوكاري شةهيدانء ئةنفالكراوان خانووي 

نيشتةجَييان بؤ دةكرَيت.
هةَلةبجة  كيميابارانى  دةربارةى  رؤذنامة: 
تاوةكو  بؤضى  كردووة،  ضى  وةزارةتةكةتان 
كيميابارانيان  كاريطةري  هاوآلتييان  ئَيستا 

بةسةرةوةية؟
تايبةت،  ليذنةي  رَيطةي  لة  ئَيستا  تا   *
هةَلةبجة  برينداراني  ضارةسةركردني 
بةردةواميي هةيةء ئَيمة ميوانداريي ضةندان 
ثزيشكي تايبةتمةندمان كردءوة تا سةرداني 

ثزيشكيي  تيمَيكي  دوايينيان  بكةن،  هةَلةبجة 
دانيماركيي بوو لة بواري دةرووني كة ئَيستا 
خةريكي نؤرينء ضارةسةركردني بريندارانن، 
لةمةوبةر  نيشتةجَيكردنةوة؛  رووي  لة 
شةهيدان  كةسوكاري  لة  زؤر  ذمارةيةكي 
كراوة،  بةرنامةإَيذيي  كراوةء  بؤ  خانوويان 
تا خاوةن شةهيدةكاني ئةو شارة لة رَيطةي 
رووي  لة  بكةين،  بؤ  خانوويان  وةبةرهَينان 
ناردني نةخؤش بؤ دةرةوةي وآلتيش؛ ئَيمة 
بة  ثزيشكيي  تيمَيكي  رَيطةي  لة  لةمةوبةر 
هاوكاريي وةزارةتي تةندروستيي نؤرينمان 
دواي  كردووة،  هةَلةبجة  نةخؤشةكاني  بؤ 
ئةوةي بانطةوازمان بؤ كرد، بؤمان دةركةوت 
ضارةسةر  بة  ثَيويستيان  كةس   )164( كة 
نين،  طران  نةخؤشييةكانيان  بةآلم  هةية، 
تاكو ضارةسةري بةثةلةيان بؤ بكةين، )90( 
هةية،  ضارةسةر  بة  ثَيويستييان  كةسيان 
بة  ثَيويستيان  كةسيان   )49( ذمارةية  لةو 
ضارةسةري زؤر بةثةلة هةية، بؤية لة ضةند 
رةوانةي  يةكةم  وةجبةي  رابردوودا  رؤذي 
لة  وةرط��رتء  ضارةسةريان  كرانء  ئيران 
بةرنامةداية لةم نزيكانة وةجبةي دووةميش 

بةإَي بكةين.
بة  كة  بَلَيم  ئةوة  دةمةوَيت  كؤتاييدا،  لة 
كيمياباراني  كةيسي  ناساندني  جينؤسايد 
خؤي  تاوانةكان،  باآلي  دادطاي  لة  هةَلةبجة 
هةم  بوو  طةورة  سةركةوتنَيكي  خؤيدا  لة 
كوردستانء  بؤ  هةم  هةَلةبجة،  شاري  بؤ 
وةزارةتي كاروباري شةهيدانء ئةنفالكراوان 

كة رؤَلي طرنطي تَييدا بيني.

nawxo.rozhnama@yahoo.com
بةدواداضوون

وةزيرى كاروبارى شةهيدانء ئةنفالكراوان: 

مةلةفى شةأى ناوخؤ نةدراوةتةوة دةست ئَيمة 

17ذم��ارة )612( سَيشةممة 2010/12/14

د. مةجيد حةمةد ئةمين

راثؤرتى، ئارى سابير

تائَيستا  ساأل،  دوو  تَيثةإبوونى  دواى 
ئةنفالكراوةكانى  كةسوكارى  بؤ  خانوو 
ئةوةي  سةرةإاي  نةكراوة،  دروست  كؤية 
خانووةوة   )610( لة  خانووةكان  ذمارةي 

كةمكراونةتةوة بؤ )150( خانوو.
ئةنجومةني  س��اَل��ة  دوو  م���اوةي 
بإياريداوة  كوردستان  هةرَيمي  وةزيراني 
كةسوكاري  بؤ  خانوو  دروستكردني  بة 
كؤية،  قةزاي  سنووري  ئةنفالكراوةكاني 
نةضووةتة  ب��إي��ارةك��ة  تائَيستا  ب��ةآلم 
بإيارى  بةثَيى  جَيبةجَيكردنةوة،  بواري 
ئةنفالكراوةكانيش؛  شةهيدانء  وةزارةتى 
بكرَيت  دروست  بإياربوو  خانووانةى  ئةو 
خانووةوة   )610( لة  ئةنفال،  وارسى  بؤ 
ئةوةش  خانوو،   )150( بؤ  كةمكراوةتةوة 
ئةنفالةكان  كةسوكارى  الى  لة  نيطةرانيى 

دروستكردووة.
يةكَيكة  س��األ،   )22( لوقمان،  بةندى 
بة  ئةنفالة،  باوكى  كة  هاوآلتييانةى  لةو 
رؤذنامةي وت: »حكومةت هيض طرنطييةكى 
لة  ن��ةداوة  ئةنفالةكان  كةسوكارى  بة 
لةنَيوان  كردووة  زؤرى  جياوازيى  كؤية، 
ترى  شارةكانى  كؤيةو  ئةنفالى  خةَلكى 
ضةمضةماأل،  كفرىء  كةالرو  لة  كوردستان 
خانووى بؤ كةسوكارى قوربانييانى ئةنفال 
ثارضة  يةك  كؤيةش  لة  دروستكردووة، 
زةوييان ثَيداوين، ئةويش بة دة ساَلى ديكة 

خزمةتطوزاريى ثَي ناطات«.
وتيشي: »بإياربوو )610( خانوو بؤ ئَيمة 
بإيارَيك  بة  ئَيستا  بةآلم  بكرَيت،  دروست 
ئةمةش  خانوو،   )150( بؤ  كةمكراوةتةوة 
ئةنفالكراوةكانى  بؤ كةسوكارى  زؤر كةمة 
لةنَيوان  كَيشة  كؤية.  ق��ةزاى  سنوورى 
دةكات،  دروس��ت  ئةنفاليش  كةسوكارى 
كوردستان  هةرَيمى  حكومةتى  ثَيويستة 
رَيز لة كةسوكارى ئةنفالكراوةكان بطرَيتء 
قةرةبوويان بكاتةوةو ثةراوَيزيان نةخات«. 
ئةنفالى  بة  كة  كؤية،  دةشتى  ئةنفالى 
ه��ةزار  ثَينج  لة  زياتر  ن��اس��راوة،  ض��وار 
ئةنفالكراون،  كؤية  طوندةكاني  لة  هاوآلتى 
ئةندامانى  س��ةرج��ةم  زؤرب��ةي��ان  ك��ة 

كةسوكارى  بةركةوتووة،  خَيزانةكةيانى 
ئةنفالكراوانى ئةو سنوورةش زؤربةيان لة 
دادةنيشن،  كؤية  قةزاى  تةقتةقء  ناحيةى 

ذمارةيان )630( واريسة.
تاليب حةمةد، كة باوكىء )66( هاوآلتى 
ئةنفال  شاآلوى  بةر  طوندةكةيان  ديكةي 
لة  رةخنةى  كؤية،  دةشتى  لة  كةوتوون 
كة  طرت  كوردستان  هةرَيمى  حكومةتى 
كةسوكارى  هاوكاريى  ثَيويست  وةك 
وتي:  نةكردووة،  كؤيةى  ئةنفالكراوةكانى 
»ئَيمة هةموو ذيانمان لةسةر كورد داناوة، 
باوكء كةسوكارةكانمان زيندةبةضاَلكراون 
نةكةوتنةوة،  دةس��ت  تةرمةكانيشمان 
باشمان  خانوويةكى  ئَيستا  تاكو  كةضى 

نيية تيايدا بذين وةك خةَلك، ثَيويست بوو 
حكومةتى هةرَيم هةموو كارَيكى بكرداية بؤ 
كةسوكارى ئةنفال، كة وَينةى نةبَيت، لةبةر 
قةت  طةورةية  ئةوةندة  زامةكةمان  ئةوةى 

لةبير ناضَيتةوة«.
بةثَيى نووسراوى ديوانى سةرؤكايةتى 
ئةنجومةنى وةزيراني هةرَيمي كوردستان، 
ذمارة )12283(، كة لة رؤذى 2008/11/11 
ئاراستةى وةزارةتى شةهيدانء كاروبارى 
لةسةر  كراوة  داوا  كراوة،  ئةنفالكراوةكان 
لة  خانوو   )610(  ،)2009( ساَلي  بودجةى 
دروست  ئةنفال  وارسى  بؤ  كؤية  قةزاى 
بإيارة  ئةو  ئَيستا  تاكو  ب��ةآلم  بكرَيت، 

جَيبةجَى نةكراوة.

نةكردنى  جَيبةجَى  ب��ة  س��ةب��ارةت 
ذم��ارةى  كةمكردنةوةى  ب��إي��ارةو  ئ��ةو 
ئةنفالكراوةكانى  كةسوكارى  خانووةكانى 
عةبدوَلآل،  كرمانج  كؤية،  قةزاى  سنوورى 
ئةنفالكراوةكان  بةشى  لَيثرسراوى 
شةهيدانء  طشتيى  بةإَيوةبةرَيتى  لة 
رؤذنامةى  بة  كؤية  ئةنفالكراوةكانى 
ئةو  بؤ  بةدواداضوونمان  »ئَيمة  راطةياند: 
شةهيدانء  وةزارةتى  لة  كردووة  كَيشةية 
وةزارةت  ثَييانإاطةياندين؛  ئةنفالكراوةكان، 
لة توانايداية لة هةموو سنوورى ثارَيزطارى 
 )150( )600( خانوو دروستبكاتء  هةولَير 
خانووى بةر قةزاى كؤية دةكةوَيت، بإيارة 
بة  بكرَيت  دةست  نزيكدا  ئايندةيةكى  لة 

كاركردن تَييدا«.
بؤ  دان��راوة  مةرجَيك  »ضةند  وتيشى: 
وارسَيك  هةر  خانووانة.  ئةو  دابةشكردنى 
ذمارةى ئةنفالةكانى زؤربَيت، ياخود كةسى 
يةكةمى ئةنفالكراوةكة بَيت وةك؛ هاوسةرو 
دايكء باوك. هةوَلَيكى زؤريشمان داوة بؤ 

زيادكردنى ذمارةى خانووةكان«.
بةوةشكرد:  ئ��ام��اذةي  حةمة،  تاليب 
»دروستكردنى )600( خانوو بؤ كةسوكارى 
تةنيا  كؤية،  سنوورى  ئةنفالكراوةكانى 
داهاتى يةك رؤذى كَيَلطةى نةوتى تةقتةقى 
حيزب،  بؤ  خانوويةك  حكومةت  دةوَي��ت، 
دينار  مليؤن  سةدان  بة  بةرثرسان  ياخود 
خانوو   )610( نيية  ثارةى  بؤضى  دةكإَيت، 
ماندووة  ه��ةذارء  خةَلكة  هةموو  ئةو  بؤ 

دروست بكات«.

تائَيستا خانوو بؤ كةسوكارى ئةنفالكراوةكانى كؤية دروست نةكراوة

فؤتؤ: ئارى كؤية، خؤثيشاندانى كةسوكارى ئةنفالكراوان 

جةميل،  ئةمين  حةمةد  د.مةجيد 
شةهيدانء  ك��اروب��اري   وةزي��ري  

ئةنفالكراوان 
لة )1961( لة هةولَير لة دايك بووة.

ثزيشكيي ء  ل��ة  ك��ال��ؤري��ؤس  ب��ة 
لة  ماستةر  طشتيي ء  نةشتةرطةريي  

كؤمةَلطةء ئاماري  ثزيشكيي هةية.
لة نةخؤشخانةي  رزطاريي  فَيركاريي  
تةندروستيي   فةرمانطةي   هةولَيرء 
ثؤستي   كردووةء  خزمةتي   هةولَير  
كاروباري   طشتيي   بةإَيوةبةري  
ت��ةن��دروس��ت��ي��ي  ل��ة وةزارةت����ي  
تةندروستي ء تةندروستيي  هةولَيرء 
تةندروستيي   وةزارةت��ي   وةكيلي  
بووة لة ئيدارةي  سلَيماني  )1999 بؤ 

.)2002
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رَيبوار عةلى، سةرؤكى ليستى 
مامؤستايانى يةكطرتووى ئيسالميى 
كوردستان لة سلَيمانى، بة ثَيويستى 

دةزانَيت، لة كؤنطرةى داهاتووى 
يةكَيتيى مامؤستاياندا، سةرجةم 

الوازييةكانى رَيكخراوةكة بة 
جورئةتةوة بخرَينةإوو، تا 

رَيكخراوةكة لة تةقليديبوون 
رزطاربكرَيتء نوآ بكرَيتةوةء ئاماذة 
بةوةش دةكات: »يةكَيتيى مامؤستايان، 
بودجةيةكى زةبةالحى مامؤستايانى 

لةبةردةستدابووةو بة ناشةفافيى 
سةرفيكردووة، بؤية ثَيويستة 

ليذنةيةكى نةزاهة لةثةرلةمانةوة 
دروست بكرَيتء لَيكؤَلينةوة لةو 

مةسةلةية بكات«. 

رؤذنامة: لة )48(ساَلى تةمةنى رَيكخراوى 
يةكَيتيى مامؤستايانى كوردستاندا، تاضةند 
ئةو رَيكخراوة ثيشةييانةء بَياليةنانة كارى 

كردووة؟
بةثَيى  لةرابردوودا،  رَيكخراوة  ئةم   *
لةبوارى  كردووة  خؤى  كارى  قؤناغةكة 
كوردايةتىء بةرةنطاربوونةوةى دوذمنانى 
ئةم  ل��ةوةداي��ة،  كَيشةكة  ب��ةآلم  ك��وردا، 
ناضَيتة  راثةإينةوة  ل��ةدواى  رَيكخراوة 
حيزبايةتى  قاوغَيكى  نوَيوةو  قوناغيكى 
لةبةر دةكاتء دوو كارى طرنط كة كرؤكى 
بة  دةخاتء  ثشتطوَييان  ئةوة،  كارةكانى 
سستيى مامةَلةيان لةطةَلدا دةكات، ئةوانيش 

مامؤستايان,  لةمافةكانى  )داكؤكيكردن 
لةسةرةتاوة  هةر  دةبوو  رَيكخراوة  ئةم 
بةليستَيك مافء داواكارى مامؤستايانةوة 
ببوايةتةوةو  دةس��ت��ةآلت  رووب���ةإووى 
ثَيداطرييان لةسةر بكات، هةروةها لةبوارى 
نةتةوايةتييةكاندا،  ثرسى طشتيىء مةسةلة 
طةندةَليىء  بةرةنطاربوونةوةى  بةتايبةت 
دةب��وو  ل��ةك��وردس��ت��ان��دا،  ناعةدالةتيى 
بجوآلندايةء  شةقامى  رَيكخراوة  ئ��ةو 
ئةنجام  طةورةى  مانطرتنى  خؤثيشاندانء 
بداية، دةيتوانى وةك طةورةترين رَيكخراو 
فشارى مةدةنى بؤسةر دةسةآلت هةبواية(، 
ئةوانةى نةكردووةء لةو ئاستةدا نةبووةو 

بووة  دةسةآلت  داردةستى  بةثَيضةوانةوة 
بؤسةركوتكردنى مامؤستايان.

تؤمةتى  مةنتقَيك،  ض  بةثَيى  رؤذنامة: 
يةكَيتيى  ثاأل  دةدرَي��ت��ة  »ثاشكؤيةتى« 

مامؤستايان؟
دةسةآلت  ثاشكؤى  رَيكخراوة  ئةم   *
بووةو سةر بة دوو حيزبة دةسةآلتدارةكةى 
كوردستان بووةو بةبآ رةزامةنديى ئةوان، 
ئةمةش  كة  ئ��اودا،  بة  نةكردووة  دةستى 
رَيكخراوَيكى  يةكالييكةرةوةيةء هةر  خاَلى 
بة  سةر  مةدةنى  ثيشةيىء  جةماوةريىء 
دةسةآلت بَيت، ئةوا لة رَيكخراوى كؤمةَلطاى 
دةبَيتة  هةر  نةك  دةردةض��َي��ت،  مةدةنى 
بةشَيك  دةبَيتة  بةَلكو  دةسةآلت،  ثاشكؤى 
راستيية،  ئةم  بؤ  بةَلطةش  لةدةسةآلت، 
ئةو  لةسةركردايةتيى  ئةوانةى  كة  ئةوةية 
زؤري��ان  ه��ةرة  زؤرب��ةى  رَيكخراوةدان، 
لةناو  ثَييةكيان  حيزبةكةنء  دوو  نوَينةرى 
كردووةو  كؤنترؤَليان  رَيكخراوةكةدايةء 
باآليان  ثلةى  لةناو حكومةتدا  تريان  ئةوى 
هةية، كة ئةمةش نموونةيةكى بةرجةستةى 
تةنانةت  حكومةتء  حيزبء  تَيكةآلويى 

رَيكخراوى مةدةنيشة.
رؤذنامة: زؤرجار باسى سوودمةندبوونى 
مامؤستايان  يةكَيتيى  باآلكانى  بةرثرسة 
راستن،  ئةطةر  راستن،  وتانة  ئةم  دةكرَيت، 

كَين ئةو كةسانةى كة سوودمةندبوون؟
* بةَلَي، ئةو كةسانة سوودمةندى يةكةم 
سةرة  سآ  كة  رَيكخراوةكةدا،  لة  بوون 
حكومةتء  رَيكخراوةكةو  لة  سووديان 
ضاودَيريى  لةذَير  وةرط��رت��ووةو  حيزب 
بوارى  كاراى  هةَلسوإاوَيكى  دةزطاو  هيض 

مةدةنيدا نةبوون، هةَلدانةوةى الثةإةكانء 
طةإان بةدواى ئةو وردةكارييانةدا، دةبَيت 
ليذنةيةكى  راوةستَيتء  لةسةرى  كؤنطرة 

بةدواداضوون دروست بكات.
رؤذنامة: ئَيوة لة مامؤستا ناإازييةكانن، 
لة ئَيستادا زؤرترين رةخنة لة رَيكخراوةكة 
ئَيستا  شَيوةيةى  بةو  ثَيشتر  بؤضى  دةطرن، 

رةخنةتان نةطرتووة؟
لة  زةب��ةن��دم��ان  زؤرو  رةخ��ن��ةى   *
ئَيستا  بؤية  هةية،  )ى.م.ك(  رَيكخراوى 
قسةدةكةين، ضونكة كاتيةتىء لةدةروازةى 
الوازييةكان  سةرجةم  دةبَيت  كؤنطرةداين، 
بة جورئةتء بةبآ خاترانة بخةينةإوو، تاو 
رزطاربكةينء  لةتةقليديبوون  رَيكخراوةكة 
رَيكخراوَيكى  بيكةينة  بكةينةوةو  نوَيى 
مةدةنى، ئةطةر ئةو كات رةخنةمان بطرتاية، 
دةيانتوانى  ب��وون  لةدةسةآلتدا  ئةمانة 
قايم  خويان  ثَيطةى  بكةنء  دذايةتيمان 
واية،  دةسةآلت  رةفتارى  هةروةك  بكةن، 
دةرةكييان  دةستى  دةيانوت  رؤذآ  ئةوآ 
لةثشتةوةيةء ئَيستا هيض نةبووة لةخؤيانةوة 
وتوويانة،  كوردةواريى  دةط��رن،  رةخنة 

كنطرو ماسى بؤ كاتى خؤى. 
بة  مامؤستايان  لة  بةشَيك  رؤذنامة: 
ثَيويستى دةزانن، بةرثرسة باآلكانى يةكَيتيى 
لَيثرسينةوة  رووب���ةإووى  مامؤستايان 

بكرَينةوة، ئَيوة ئةمة بة رةوا دةبينن؟
* دةبَيت ليذنةيةكى نةزاهة لةثةرلةمانةوة 
سةرجةم  نوَينةرى  بة  بكرَيت  دروس��ت 
ئةزموونيان  ئةوانةى  فراكسيونةكانء 
لة  طةندةَلييةكان  خستنةإووى  لة  هةبووة 
بةدواداضوونيان  ئةوانة  دةبَيت  رابردوودا، 

بؤ بكرَيت، ضونكة ئةم رَيكخراوة ثارةيةكى 
زؤرو زةبةندى مامؤستايانى لةبةر دةستدا 
بووة، كة بة مليارةها دينارة، من بةداتايةك 
)1992(ةوة  ساَلى  لة  كة  خستوومةتةإوو 
تا  خةياَلييةوة  ثارةيةكى  بكةيت،  حسابى 
ئةم ساتةش شةفاف نةبووةو  شةفافييةت 

لة يةكَيتيى مامؤستاياندا بوونى نةبووة.
كؤنطرةى  )12/2(ء  هةَلبذاردنى  رؤذنامة: 
يةكَيتيى  بةسةر  طؤإانكارييةك  ض  داهاتوو، 

مامؤستاياندا دةهَينَيت؟
دةب���َي���ت  ك���ؤن���ط���رةي���ة  ئ����ةم   *
طةورانة  الوازيية  ئةم  يةكالييكةرةوةبَيتء 
)الب��ردن��ى  بطوإَيت  رَي��ك��خ��راوةدا  ل��ةم 
لة  بإين  بةزؤر  ثارة  ب��ةزؤر،  ئةندامَيتيى 
بوةستَينرَيت،  مامؤستايان  مووضةى 
ئةم  ث��رؤط��رام��ى  و  ث��ةي��إةو  ه��ةروةه��ا 
كؤمثانيايةكى  لةهى  ئَيستا  رَيكخراوة 
رَيكخراوَيكى  نةك  دةضَيت،  بازرطانى 
بةسةردا  طؤإانى  سةرتاثاى  ثيشةيي، 
داراييةوة,  رووى  لة  كة  جطةلةوة  بَيت، 
سةرجةم بودجةو داهاتء رةسيدى بانكى 
بةدواداضوونى  يةكبخرَيتء  رَيكخراوة  ئةم 
ورديان بو بكرَيتء لة ثرؤذةى مةعريفىء 
سةرف  خزمةتطوزاريدا  ث��ةروةردةي��ىء 
ثةيكةرى  س��ةرك��رداي��ةت��ي��ىء  بكرَيت( 
بطؤإَيتء  رَيكخراوة  ئةم  بةإَيوةبردنى 
لةبوارى  ش��ارةزا  شايستةو  كةسانى  بة 
كة  ثإبكرَينةوة،  م��ةدةن��ى  رَيكخراوى 
دةكرَيت ليستى ئؤثؤزسيؤن فشارى طةورة 
دروست بكاتء دةستى حيزبى دةسةآلت، 
طرتووة،  رَيكخراوةكةي  قوإقوإاطةى  كة 

دووربخرَيتةوة.

راثؤرتى: ثشتيوان سةعدوَلآل 
طةرميانى حةمةى ثوور

توَيذينةوةى  باآلء  خوَيندني   وة زارة تي  
دةرط��اى  كوردستان،  هة رَيمي   زانستيى  
ب��ةإووى  هة رَيم  ثةيمانطةكانى  زانكؤء 
ئامادةييدا  دوان��زةى  قؤناغى  دةرضووانى 
داخستء ئاشكرايكرد، زانكؤو پة يمانگاكان ، 
زيادكردني   ت��وان��اي   شَيوة ية ك  بة هيچ 
ئة مساأل،  بؤ  نيية   خوَيندكارانيان  كورسيي  
)13(ه��ةزار  نزيكةى  ئةمساأل  لةكاتَيكدا 

خوَيندكار وةرنةطيراون.
هاوكات، تا ئَيستا كَيشةى زياتر لة هةزار 
ئامادةيي  دوانزةيةمى  ثؤلي  دةرض��ووى 
كة  نةطةيةنراوة،  ضارةسةر  بة  خانةقين 
باآلو  خوَيندنى  وةزارةتى  كردووة  داوايان 
لةسةر  رةزامةندى  زانستى  توَيذينةوةى 
خوَيندنيان لة كؤلَيذى ئادابى خانةقين بدات.

لة كؤى زياتر لة )46(هةزار خوَيندكارى 
رؤذى  ئامادةيى،  قؤناغى)12(ى  دةرضووى 
)11/4(وةزارةتى خوَيندنى باآلء توَيذينةوةى 
ئةنجامى  كوردستان،  هةرَيمى  زانستيى 
وةرطرتنى خوَيندكارانى ئامادةيى لة زانكؤء 
ثةيمانطا حكوميىء ئةهلييةكان ئاشكراكردء 
)479( )37(ه��ه زارو  ضوارضَيوةيةشدا  لةو 

حكوميىء  ثةيمانطةى  زانكؤء  لة  خوَيندكار 
ذمارةيةش  ل��ةو  وةردةط��ي��رَي��ن،  ئةهليدا 
ثةيمانطةى  زانكؤء  لة  )33293(خوَيندكار 
له   )186(خوَيندكار  و  )4(هه زار  حكوميىء 

زانكؤ ئه هلييه كان وه ردةطيرَين.
بةثَيى ضةند زانيارييةكى رؤذنامة كة لة 
دةستكةوتوون،  ئاطادارةوة  سةرضاوةيةكى 
)13(ه��ةزار  نزيكةى  رَيذةية،  لةو  ب��ةدةر 
)ثيشةيى،  دةرضووانى  بةتايبةتى  دةرضوو 
ثةيمانطايةك  زانكؤء  هيض  لة  دةرةك��ى( 
دةكرَين.  بَيبةش  خوَيندن  لة  وةرنةطيراونء 
هةفتةى  ضةند  لة  ئ��ةوةى  دواى  ئ��ةوةش 
ئامادةيى  )12(ى  خوَيندكارانى  راب��ردوودا 
بةمةبةستى  سازدا  خؤثيشاندانَيكيان  ضةند 
هاوكات  خوَيندن،  لة  نةبوونيان  بَيبةش 
سةرةإاى ئةوةى اليةنة ثةيوةنديدارةكانيش 

ضارةسةركردنى  كةمكردنةوةو  هةوَلى  لة 
تةواوةتى  بة  ئَيستا  تا  بةآلم  كَيشةكةدان، 

ضارةسةر نةكراوة.
)6(زانكؤى  كوردستاندا  هةرَيمى  لة 
حكوميى  تةكنيكى  )2(دةستةى  حكوميىء 
هةن.  ئةهليى  )10(زانكؤى  هةروةك  هةنء 
بةثَيى لَيدوانى بةرثرسانى وةزارةتى خوَيندنى 
باآل، بؤ خوَيندنى ئةمساأل تواناي وةرطرتنى 
ده زگاكاني خوَيندني باآل له  هه رَيمدا، كه متره 
هةوألء  بة  بةآلم  خوَيندكار،  )22(هةزار   له  
خ�وَيندنى  وةزارةت��ى  حكومةتء  فشارى 
رَي���ژه ي)80%(ي  ب��اآل،  زانكؤئه هلييه كان 
ئاماده يي  ده رچوواني  بؤ  كورسييه كانيان 
زانستيى  بةشى  تةرخانكردووةو  ئةمساأل 
)20%(ء  حكومييةكانيش  ده سته   زانكؤو  لة 
بةشى وَيذةيى )40%(رَيذةى وةرطرتنيان لة 

دةرةوةى ثالنى خؤيان زيادكردووة.
وة زيرء   رابردوو،  ثَينجشةمةى  رؤذى 
باآلو  خؤَيندني   وة زارة ت���ي   ئة نجومة ني  
باآلي   ليژنة ي   زانستييء  توَيژينة وة ي  
ليذنةى  لةطةأل  قوتابييان،  وة رگرتني  
توَيذينةوةى  باآلء  فَيركردنى  ث��ةروةردةو 

ثةرلةمانى كوردستان كؤبوونةوة.

بة پَيي  راگة ية نراوَيكي  وة زارة تي  خوَيندني  
باآلى هة رَيمي  كوردستان، لة كؤبوونةوةكةى 
خوَيندنى  وةزارةت��ى  بةرثرسانى  نَيوان 
ثةرلةمانى  لة  ث���ةروةردة  ليذنةى  ب��اآلء 
ئة وة ي   »بة هؤي   بإياردراوة  كوردستان، 
زانكؤو پة يمانگاكاني  هة رَيم رَيژة ية كي  زياتر 
قوتابييانيان  وة رگرتني   پالني   سة رووي   لة  
تواناي   شَيوة ية ك  بة هيچ  بؤية   وة رگرتووة ، 
نيية   خوَيندكارانيان  كورسي   زيادكردني  
خوَيندكارانة   ئة و  هةروةها  ئة مساأل،  بؤ 
لة   كؤنمرة كانيانة وة   كة ميي   بةهؤي   كة  
ليژنة ي   وة رنة گيراون،  پة يمانگاكان  زانكؤء 
هة ماهة نگيي   بة   باآل  خوَيندني   پة روة رة دة و 
پة يوة نديدار،  تري   وة زارة تة كاني   لة گة أل 
بؤ  گونجاون  چارة سة ركردني   هة وَلي   لة  
پيشة يي ،  راهَيناني   كارو  هة لي   رة خساندني  
لة   نمرة كانيان  تَيكإاي   باشتركردني   يان 

ساآلي  داهاتووي  خوَيندندا«.
وةزارةت��ى  راطةيةنراوةكةى  لة  هةر 
»بؤ  خراوةتةإوو  ئةوة  ب��اآلدا،  خوَيندنى 
خوَيندكارانى  كَيشة ي   چارة سة ركردني  
شة بة كء  ئَيزدي ء  مة سيحي ء  ئاوارة بووي  
بة   بإياردرا  شة نگال،  خانة قينء  ناوچة ي  

وة رگرتنء  ك��اري   گونجاو  ميكانزمَيكي  
رة چ��اوي   بة   بكرَيت  بؤ  گواستنة وة يان 
كؤنمرة و قؤناغي  خوَيندن بة پَيي  كؤنمرة كة ي  

قوتابيياني  هة رَيم«.
ئةندامى  عةبدوإلةحمان،  س��ةروةر  د. 
باآلء  فَيركردنى  ث����ةروةردةو  ليذنةى 
ثةرلةمانى  لة  زانستيى  توَيذينةوةى 
راطةياند:  رؤذن��ام��ةى  بة  ك��وردس��ت��ان، 
تةنيا  بة  خوَيندكاران  سةرجةم  وةرطرتنى 
بةَلكو  نيية،  باآل  خوَيندنى  وةزارةتى  ئةركى 
هةروةها  تريشةء  وةزارةتةكانى  ئةركى 
لة  خوَيندكاران  سةرجةم  نيية  مةرجيش 
ضونكة  وةربطيرَين،  ثةيمانطاكان  زانكؤء 
كَيشةكة  ناكرَيتء  ضارةسةر  بةوة  كَيشةكة 
بةو  ئةطةر  دووب��ارةدةب��َي��ت��ةوةء  ساآلنة 
دةتوانين  نة  كاربكةين،  ئَيستا  بَيثالنييةى 
نة  ثَيبطةيةنينء  سةركةوتوو  كاديرى 
دةتوانين ئاستى زانستيى زانكؤء ثةيمانطاكان 

بةرزبكةينةوة«.
وتيشى: »تا ئَيستا هيض هةنطاوَيك بؤ ئةو 
مةبةستة نةنراوةو تةنيا باسكراوة، لةكاتَيكدا 
ئةم كَيشةية ثَيويستى بة ثالنَيكى دوورءدرَيذ 
ساآلنة  هةرَيم  حكومةتى  ثَيويستة  هةية، 

هةبَيتء  خوَيندكاران  وةرطرتنى  بؤ  ثالنى 
ئةم كَيشةية بنبإبكات«.

هاوكات، فوئاد عةلى، وتةبَيذى وةزارةتى 
خوَيندنى باآلء توَيذينةوةى زانستيى هةرَيم، 
هةرَيم  »حكومةتى  دةزانَيت  بةثَيويستى 
وةرطرتنى  كَيشةى  بؤ  تر  ض��ارةس��ةرى 

خوَيندكاران بدؤزَيتةوة«.
ذمارةى ئةو خوَيندكارانةى بؤ ئةمساَل لة 
ثؤلى 12 لة سنوورى ثةروةردةى خانةقين 
ناحيةكانى  لة  ي��ةك  ه��ةر  لة  دةرض���وون 
خانةقين،  سةنتةرى  سةعدييةو  و  جةلةوال 
 499 زانستيىء  بةشى  خوَيندكارى   513

خوَيندكارى بةشى وَيذةيية.
ثةروةردةى  بةإَيوةبةرى  ساية،  حسَين 
ئةو  راطةياند:  رؤذن��ام��ةى  بة  خانةقين 
لة جياتى خوَيندن  دةكةن  داوا  خوَيندكارانة 
عَيراق  ناوةإاستى  باشوورو  ناوضةكانى  لة 
هةرَيمى  ثةيمانطاكانى  زانكؤو  لة  بخوَينن، 

كوردستان وةربطيرَين.
وتيشي: »بؤ ئةو مةبةستة ئَيمة لة رؤذى 
حكومةتى  سةرؤكى  لةطةأل   2010/11/10
بةَلَينى  كؤبووينةوةو  كوردستاندا  هةرَيمى 
ضارةسةرى طرفتةكةى ثَيداين، بةاَلم تائَيستا 
ضارةسةركردن  ئاراستةى  بة  هةنطاوَيك 

نابينم«.
هةر لةوبارةيةوة ثةيام ئةحمةد، ئةندامى 
رؤذن��ام��ةى  بة  كوردستان  ثةرلةمانى 
ضارةسةرطةياندني  بة  بؤ  ئَيمة  راطةياند: 
خانةقين  خوَيندكارانى  وةرنةطرتنى  طرفتى 
لةطةأل  كوردستان،  هةرَيمى  زانكؤكانى  لة 
كؤبووينةتةوةو  باآل  خوَيندنى  وةزي��رى 
بةَلَينى ضارةسةرمان لة ماوةيةكى نزيكدا لَي 

وةرطرتووة.
حسَين،  د.فوئاد  تريشةوة،  لةاليةكى 
راطرى كؤلَيذى ئادابى خانةقين بة رؤذنامةى 
ئةو  ضارةسةرى  بةمةبةستى  راطةياند: 
سةردانى  ضةندجارَيك  ئَيمة  كَيشةية، 
توَيذينةوةى  ب��اآلو  خوَيندنى  وةزارةت��ى 
كردووة،  كوردستانمان  هةرَيمى  زانستيى 
لة  بؤ ئةوةى زؤرترين رَيذةى خوَيندكاران 
ئَيستا  تا  بةآلم  وةربطيرَين،  كؤلَيذةكةمان 

كَيشةكة بة بَي ضارةسةر ماوةتةوة.

ثةروةردةء خويَندن
nawxo.rozhnama@yahoo.com

18 بةإَيوةبةرَيتى نشينطةى سلَيمانى بة نوَيترين سيستم كارةكان رادةثةإَينن

سةرؤكى ليستى مامؤستايانى يةكطرتوو لة سلَيمانى:

ثَيويستة لَيكؤلَينةوة لة بودجةى يةكيَتيى مامؤستايان بكرَيت

لة خانةقين سةدان واذوو بؤ طرفتةكة كؤكراوةتةوة

وةزارةت، دةرطاى زانكؤء ثةيمانطاكان بةأووى خويَندكاراندا دادةخات
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راثؤرتى: ئاكام ئةبوبةكر 

م��َي��ردة  ذن و  دوو  ئ��ةو  ت��ةرم��ي  
رؤذى  كة  مةسيحييةي   بةساآلضووة 
لةاليةن  بةغدا  شاري   لة    2010/12/5
ك��وذران،  ضةقؤ  بة  تيرؤريستانةوة 
شاري   لة   2010/12/6 رؤذى  ئَيوارةي  

هةولَير نَيذران.
ه��ةردوو  ناشتني   مةراسيمي   لة 
كوإَيكي   ئامادةبووني   بة  تةرمةكةدا 
كَلَيساي   لة  قوربانييةكة  ه���ةردوو 
عةنكاوةي   لة شارؤضكةي   )ماريؤحةنا( 
سةر بة ثارَيزطاي  هةولَير بةإَيوةضوو، 
خ��ؤرئ��اواي   طؤإستانَيكي   لة  دوات��ر 

شارةكةدا نَيذران.
ئَيستادا  لة  كوردستان  هةرَيمى 
مةسيحييةكان،  بؤ  ناوضةية  ئارامترين 
شوَينى  ج��َي��ط��ةء  رووى  ل��ة  ب���ةآلم 
رةوشَيكى  ل��ة  نيشتةجَيبوونةوة 
نيشتةجَي  كَلَيساكاندا  لة  خراثدانء 
بةردةوامن  هةر  هَيشتا  بةآلم  بوون، 
خوارووى  ناوةإاستء  جَيهَيشتنى  لة 

عَيراق.
تةقينةوةكةى  ئةنجامدانى  دواى 
)سةيدة  كةنيسةى  راب��ردووى  مانطى 
)114(ك���ةس  كة  ب��ةغ��دا،  لة  ن��ةج��ات( 
نزيكةى  ب��ري��ن��دارب��وون،  ك���وذرانء 
مةسيحييةكانى  خ��َي��زان��ى   )600(
روويان  عَيراق  باشوورى  ناوةإاستء 
بةآلم  كردووة،  كوردستان  هةرَيمى  لة 
شوَينى  نةبوونى  بةهؤى  ئَيستادا  لة 

دةناَلَينن. نيشتةجَيبوونةوة 
 )5( كة  سةوسةن(  )ئوم  خَيزانةكةى 
كة  خَيزانة   )150( لةو  يةكَيكن  كةسن، 
شارى  لة  روويان  رؤذة   )15( ماوةى 
لة  ئَيستادا  لة  ك���ردووةء  سلَيمانى 
هةردوو كَلَيسةى )مريةم(ء )ماريوسف( 

نيشتةجَي بوون.

»ماوةيةك  وتى:  سةوسةن  دايكى 
لَيدةكرا،  ب��ةردةوام��م��ان  ه��ةإةش��ةى 
هةمان  بة  خوَيندنطةكانيش  لة  تةنانةت 
كافرن،  ئَيوة  ئةَلَين؛  ثَيمان  شَيوة، 
كراء  دذ  لة  تةقينةوةمان  دواتريش 

ذيانمان كةوتة مةترسييةوة«.
رابردووى  مانطى  تةقينةوةكةى  لة 

)سةيدة  كةنيسةى 
بةغدا  لة  نةجات( 
ك����وإى  دوو 
ئاموزاى  طةنجى 
سةوسةن(  )ئ��وم 
ك�����������وذران، 
ك���ة دك���ت���ؤرى 
ء  يى ز نسا ما ر ة د
بوون،  بايةلؤذيى 
لة  جطة  ئةمةش 
زام���ى دووري���ى 
م��اَل��ةك��ان��ي��ان، 
زام�����ى ج���ةرط 
س��ووت��ان��ي��ش��ى 

ثَيبةخشيون.
داي������ك������ى 
دةَلَيت:  سةوسةن 
دَلتةنطمء  زؤر 
لةماألء  دةستمان 
ث��ي��ش��ةك��ان��م��ان 
ه���ةَل���ط���رت���وو 
روومانكردووةتة 
ضونكة  سلَيمانى، 
ئةمنيى  الي��ةن��ى 
ن���اوض���ةك���ان���ى 
ن����اوةإاس����تء 
عيراق  خوارووى 
خ���راث���ة،  زؤر 
بؤ  ب��ةت��اي��ب��ةت 

مةسيحييةكان.
خيزانة  ئ���ةو 
ئ��������������اوارة 

لة  روويان  تةنيا  بة  كة  مةسيحييانةى 
زياتر  كردووة،  )ماريوسف(  كةنيسةى 
لة  زياتر  ذمارةيان  خَيزاننء   )91( لة 
)150(كةسةء لةناوياندا ثيرو ثةكةوتةو 

زؤريان م��ن��داأل ه��ةي��ةء  بةشَيكى 
خوَيندن  دابإاون.ل��ة 

ل�����ةب�����ارةى 
نيشتة  رَيوشوَينى 
لة  جَيبوونيانةوة 
دايكى  كَلَيسةكاندا، 
س��ةوس��ةن وت��ى: 
شوَينمان  »ل��َي��رة 
خ��راث��ةء  زؤر 
تةنطة  جَيطامان 
ل��ةب��ةر زؤري���ى 
خ���َي���زان���ةك���ان، 
دةطريم  بةردةوام 
بؤ ماَلةكةمء بيرى 

دةكةم«. 
خوَيندكارة  ئةو 
ى  نة سيحييا مة
ل��ة زان��ك��ؤك��ان��ى 
ن����اوةإاس����تء 
عَيراق  خ��وارووى 
ئَيستا  دةخوَينن، 
ن��اك��ةنء  دةوام 
ل�����ة ه����ةوَل����ى 
بؤ  طواستنةوةيانن 
زانكؤكانى هةرَيمى 
ك���وردس���ت���ان، 
فةرمانبةرةكانيش 
دةوام��ةك��ان��ي��ان 
فةرمانطةكان  لة 

وةستاوة.
ئةيمةن،  قةشة 
ل����ة ك��ةن��ي��س��ة 
)م���اري���وس���ف( 
ل�����ة ب�������ارةى 
ئَيستاى  رةوش��ى 

رؤذن��ام��ةى  ب��ة  مةسيحييةكانةوة 
راطةياند: »ئةوخيزانانةى كة لة كَلَيسةى 
ذيانيان  ب��ارى  دةذي��ن،  )ماريوسف( 
خيزانةكان  لة  زؤرَي���ك  نييةو  ب��اش 
ذمارةيةك لة كةسوكاريان لةدةستداوة، 
هةية،  ثيشةكانيان  طرفتى  زؤرَيكيان 
ثاريزطارى  ناوخؤء  وةزارةتى  لةطةأل 
ضارةسةركردنيانء  هةوَلى  لة  سلَيمانى 

دابينكردنى شوَينن بؤيان«.
شوَينيان،  جَيطةء  خراثيى  سةربارى 
بةردةوام خيزانى تازةى مةسيحييةكان 
دةكةنء  كوردستان  هةرَيمى  لة  روو 
بؤ  كؤضبةرانيش  ك��ؤضء  فةرمانطةى 
هةر خيزانَيك )500( هةزار دينار دابين 

دةكات.
د.كاوة مةحمود، وتةبَيذى حكومةتى 
رؤذنامةى  بة  كوردستان  هةرَيمى 
فةرمانطةى  سةرؤكايةتيى  بة  راطةياند: 
ليذنةيةكمان  ك��ؤض��ب��ةران  ك���ؤضء 
رَينمايى  كؤمةَلَيك  ليذنةكة  ثَيكهَيناوةء 
داناوة، لق لة هةموو شارةكان دةكاتةوة 
لة  كَيشةكةنيانء  ضارةسةركردنى  بؤ 
بؤ  دانراوة  ثاريزطاكانيش فؤإم  هةموو 
خَيزانةكان،  لةسةر  زانياريى  وةرطرتنى 
بؤ  بكرَين  ثاَلثشتى  مانطانة  ئةوةى  بؤ 

نيشتةجَيبوون.
هةرَيمى  حكومةتى  وت��ةب��َي��ذى 
بةوةشكرد،  ئ��ام��اذةى  ك��وردس��ت��ان، 
ك��ة ك��ؤم��ةَل��َي��ك ي��ارم��ةت��ى ل��ةالي��ةن 
نةتةوة  نَيودةوَلةتييةكانء  رَيكخراوة 
طةيشتووةء  ي��ةك��ط��رت��ووةك��ان��ةوة 
لة  روو  خَيزانةكانيش  ب����ةردةوام 

زيادبوون دةكةن.
س����ةب����ارةت ب���ة خ���وَي���ن���دنء 
»لةطةأل  وتى:  د.كاوة  ثيشةكانيشيان، 
وةزارةتةكان قسةكراوة بؤ ئاسانكاريى 
ثيشةكانيانء  ط��واس��ت��ن��ةوةى  ل��ة 
لة  بن  ب��ةردةوام  خوَيندكارةكانيشيان 

خوَيندن«.

هؤشةنط سةروضاوةيى

خؤثيشاندةراني  وةآلم��ي  تةقة  بة  ثؤليس  هَيزةكاني 
ث��رؤذةي  داواي  كة  داي���ةوة،  حاجياوايان  شارؤضكةي 

خزمةتطوزارييء تاثؤكردني خانووةكانيان دةكرد.
رؤذي )12/8( بة سةدان كةس لة شارؤضكةي حاجياواي 
سةر بة قةزاي رانية، رذانة سةر شةقامةكانء خؤثيشاندانَيكيان 
تاثؤى  خزمةتطوزارييةكانء  كوا  دروشمةكانى  بة  ئةنجامدا، 
سةرةكيي  رَيطاى  كاتذمَير   )3( ماوةى  بؤ  خانووةكانمان؟ 
شارؤضكةكةيان داخستء لة بةرامبةريشدا لةاليةن هَيزةكانى 
تةقةيان بةسةردا كراو بةشَيكيشيان رووبةإووى  ثؤليسةوة 

هَيرش بوونةوة.
بة  سةليم؛  جوتيار  ناوى  بة  خؤثيشاندةرةكان  لة  يةكَيك 
طةإةكى  وةرزشةوانانى  ئَيمةى  تائَيستا  راطةياند:  رؤذنامةي 

وةرزشيى  ياريطاى  لة  ء دةروازة  شين بَيبة
بؤمان  كة  ثَيداين  ب���ك���رَي���ت، بةَلَينيان 
تاثؤكةشمان ه����ةروةه����ا ن��رخ��ى 
ئ����َي����م����ة زؤرط����ران����ةو 

لة  ساَلة  كةضةندين  بكةين،  تاثؤ  خانووةكانمان  ناتوانين 
ضاوةإوانيداين.

تائَيستا  وتى:  رؤذنامة  بؤ  ترةو  طةنجَيكى  قادر؛  ئاودَير 
شارؤضكةكةمان شةقامي دوو سايدى بؤنةكراوة، كة زةمةنَيكة 
بةَلَينيان ثَيداوين لةاليةن شارةوانييةوة بكرَيت، بةآلم تائَيستا 

بؤمان نةكراوة.
ناحيةى  بةإَيوةبةرى  ئةبوبةكر،  قادر  بةرامبةريشدا  لة 
بَيتواتة بة رؤذنامةي راطةياند: داواكاريى ئةو كؤمةَلة طةنجة 
دواكةوتوونء  هةندَيكيان  كة  ثإؤذة،  كؤمةَلَيك  بة  تايبةتة 
شوَينةكانيان  بةآلم  كاركردندان،  لةكاتي  تريشيان  هةندَيكى 
داواي طؤإينيان لةسةرةو لةطةأل اليةنى ثةيوةنديدار لة هةوَلى 

ضارةسةركردنى كَيشةكانداين.
بَيتواتةى  ناحيةى  بة  سةر  سةروضاوة،  شارؤضكةى 
تائَيستا  بةآلم  دةبَيت،  ماأل   )2000( لة  زياتر  رانيةيةو  قةزاى 
بَيبةشةو  خزمةتطوزاريى  كؤمةَلَيك  لة  شارؤضكةكة 

بةهؤى  كة  خانووةكانيان،  تاثؤى  زؤري��ي بةتايبةتى 
نرخةكةيةوة، هاوآلتييان ناتوانن خانووةكانيان 

تاثؤ بكةن.

ئا: شاآلو فةتاح

باكوورى هةرَيمى كوردستانةء  لة  بلؤكة  ئةم 
لةسةر سنوورى عَيراقء توركياية، لةنَيوان بلؤكى 

تاوكَيى دهؤكء سلؤثيية لة توركيا. 
كؤمثانياى ثَيرَينكؤى فةرةنسى كار لةم بلؤكةدا 
بؤ  قازانج  100%ى  طرَيبةستةكة  بةثَيى  دةكات. 
ثَيرَينكؤية وةك ثَيشةكى. دواتر حكومةتى هةرَيم 
وةك اليةنى سَييةم 25%ى قازانج بةدةستدةهَينَيت. 
ريسكة.  بةرزة  بلؤكَيكى  ئامَيدى  سندى  بلؤكى 
دوورنيية  طةورةيةو  ريسكَيكى  مانايةى  بةو 
كؤمثانيا  طرَيبةستانةدا  جؤرة  لةم  بَيت،  بَيئةنجام 
بؤ  دةكةن  زؤر  قةرةبووى  داواى  كاركةرةكان 
لة  ناوضةكان  هةَلكةندنى  ناوضانة.  لةم  كاركردن 

سةرةتاى 2010وة دةستيثَيكردووة. 
رووبةرى بلؤكةكة 2358كم2يةو  لة سةرةتاى 
تاقيكردنةوةى خاكةكةى  بة  2008وة دةستكراوة 
بؤ دؤزينةوةى نيشانة جيؤكيمياوييةكانء ثشكنينى 
خاكةكةيدا،  لةذَير  طاز  نةوتء  بوونى  ئةطةرى 
بة  دةستبكةن  ئةمساَلدا  لةسةرةتاى  ئةوةى  بؤ 

هةَلكةندنى. 
2ى  رؤذى  ل��ة  ئامَيدى  س��ن��دى-  بلؤكى 
هةورامى  د.ئاشتى  لةاليةن  2007و  ئؤكتؤبةرى 
هةرَيمى  سرووشتييةكانى  سامانة  وةزي��رى 
ثَيرَينكؤى  كؤمثانياى  بة  بةخشرا  كوردستانةوة 
وةزيرى  لةاليةن  رؤذةداو  لةو  هةر  فةرةنسى. 
سامانة سرووشتييةكانةوة بلؤكى ميران بةخشرا 

بة كؤمثانياى هَيريتةيجى بةريتانى. 
كؤمثانياى ثَيرَينكؤ كؤمثانيايةكى نةوتء طازى 
لة  ئؤفيسى  فةرةنسييةو  ئةنطلؤ-  تايبةتى  كةرتى 
لةندةنة. لة 17 وآلتى جيهان كاردةكات لة ئةفريقاو 
ناوةإاستء  خؤرهةآلتى  التينىء  ئةمريكاى 
خاوةنى زياتر لة 4000 كارمةندة. ئةم كؤمثانياية 
ث��ؤرؤدؤى  هوبَيرت  لةاليةن  1975ء  ساَلى  لة 
فةرةنسييةوة وةك كؤمثانيايةكى خزمةتطوزارى 
لةدواى  بةآلم  دامةزرا،  لة سةنطافورة  دةرياوانى 
بازرطانى  ب��ةرةو  كؤمثانياكة  1980وة  ساَلى 
لة  ضوو.  طاز  نةوتء  دؤزينةوةى  هةَلكةندنء 
نةوت  بةرميل   275000 نزيكةى  رؤذانة  ئَيستادا 

بةرهةمدةهَينَيت. 
بةإَيوةبةرى جَيبةجَيكارى كؤمثانياى ثَيرَينكؤ، 
ضاوثَيكةوتنَيكيداء  لة  جاكولوت  ميشَيأل  جين- 
ئايا  ئةوةى  دةرب��ارةى  ثرسيارَيكدا  وةآلمى  لة 
بة  ثةيوةندى  ئامَيدى  سندى-  هةَلبذاردنى 
كاركردنيانةوة هةبووة لة بلؤكى سلؤثى توركيادا 
ئَيمة  بةَلَى،  دةَلَيت:  بلؤكةية،  ئةم  كة هاوسنوورى 
بةسوود  بة  توركيادا  بلؤكةى  لةو  كاركردنمان 
هةَلبذارد،  بلؤكةشمان  ئةو  هةربؤية  دةزانينء 
دةَلَيت:  جاكولود  دواتر  هاوسنووريةتى.  ضونكة 
بؤخؤمان  دةكةين  هاوبةش  لة  ثَيشوازى  ئَيمة 
كؤمثانياكانى  هاوبةشى  ببينة  رةنطة  بلؤكةدا  لةم 
ثَيطةمان  »دةمانةوَيت  ديكةدا،  بلؤكةكانى  لة  دى 
جاكولود  فراوانبكةين«.  عَيراقدا  كوردستانى  لة 

بةمشَيوةية كؤتايى بة ضاوثَيكةوتنةكة هَينا.

19ذمــارة )612( سَيشةممة 2010/12/14

سةروضاوة: بة تةقةكردن
وةآلمى خؤثيشاندةران دةدريَتةوة

ضى دةزانيت دةربارةى بلؤكى 
نةوتى سندى- ئامَيدى؟

فؤتؤ:دلَير عةبدولخالق كةنيسةي ماريوسف لة سلَيمانى 

فؤتؤ: هؤشةنط حاجياوا، خؤثيشاندانى هاوآلتييان 



راثؤرتى:
الظة بةشارةت- ئاريان حةسةن

نةبوونى  لة  رةخنة  رؤذنامةفرؤشان 
دةطرنء  ثيشةكةيان  بؤ  تايبةت  كؤشكى 
لةسةر  رؤذن��ام��ة  »فرؤشتنى  دةَل��َي��ن: 
نووسين«ء  لة  رَيزنةطرتنة  ج��ادةك��ان، 
بؤ  كؤشكيان  دةكةن  حكومةت  لة  داواش 

دابين بكات. 
لة هةرَيمي كوردستان، زياتر لة )200(

رؤذنامةو طؤظار هةية، ئةمةش وايكردووة 
ثيشةي رؤذنامةفرؤشيى روو لة زيادبوون 
زؤربةيان  رؤذنامةفرؤشان  بةآلم  بكات، 
ثيشةية  ئةم  شةقامةكان  شؤستةء  لةسةر 
حكومةت شوَينَيكي  ئَيستاش  هةتا  دةكةن، 
تَيدا  كارةكةياني  تا  نةكردوون  دابين  بؤ 

بكةن.
كابينةيةك  كؤشكء  ضةند  هةرضةندة 
لة شاري سلَيماني بؤ فرؤشتني رؤذنامةء 
زؤر  رَيذةيان  ب��ةآلم  ه��ةن،  طؤظارةكان 
بؤ  بكرَيت  زياد  رَيذةكةي  دةبَيت  كةمةء 
لةسةر  رؤذنامةفرؤشيي  ثيشةي  ئةوةي 

شؤستةء شةقامةكان نةمَينَيت.
رؤذنامةفرؤش  مةحمود؛  محَيدين  دارا 
بة رؤذنامةى راطةياند: ئةو كؤشكانةى كة 
ئَيمة  بؤ  هيض سوودَيكى  دةكرَيت  دروست 
نيية، ضونكة دةمانةوَيت لة طةرماو سةرما 
هيض  ثَيضةوانةوة  بة  بةاَلم  بَيت،  رزطارمان 
مةرجَيكى طةرمكةرةوةو فَينككةرةوةى تَيدا 
داوايانكردووة  كة  بةوةشدا  ئاماذةى  نيية، 
دابنرَيت،  بؤ  بازاإدا  لة  كؤشكَيكيان  ضةند 
 )2 بؤ   1( لةوانةية  دةَلَين  »ثَيمان  وتيشى: 
كؤشك بَينينة ناو بازاإ لةكاتَيكدا ئَيمة )8( 
ئةو  ثَيداين  بةَلَينيان  كة  رؤذنامةفرؤشين 

كؤشكانةمان بؤ دروست بكةن«. 
ئةو رؤذنامةفرؤشة رةخنةى لة جؤرى 

لةو  كة  ئاشكرايكرد؛  كؤشكةكانيش طرتء 
كة  دانةنراوة  بؤ  واى  شوَينَيكى  كابينانةدا 
رؤذنامةو طؤظارةكان بة بةرضاوى خةَلكةوة 
بَيتء زؤر بضووكيش دروستكراوة »جَيى 

خؤمانى تَيدا نابَيتةوة«.
ل�����ةك���ات��َي��ك���داي����ة  ئةمة 

وة   )2005( س��اَل��ى  ل��ة 
رؤذنامةفرؤشان داوايان 

بؤ  كؤشكيان  كة  كردووة 
بةَلَيننامةى  بكرَيتء  دروست 

دادطاء ثشتطيريى رؤذنامةكانيشان 
فؤإميشيان  ك��ردووةء  ثَيشكةش 
بريارى  )2007/3/7(ةوة  لة  هةيةء 
كؤشكانةيان  ئةم  دروستكردنى 
ئةو  ث��َي��دراوة،  شارةوانييةوة  لة 
ناحيةكانيش  ق��ةزاو  لة  كؤشكانة 
دروستكراوةو تةواو بووة، بةآلم لة 

سلَيمانى دروست نةكراوة. 
ل��ة  ي���ةك���َي���ك  إاي  ب����ة 
رؤذن���ام���ةف���رؤش���ةك���ان���ي���ش، 
بآلوكردنةوةي رؤذنامةء طؤظارةكان 

شةقامةكان  شؤستةء  لةسةر 
رَي��زن��ةط��رت��ن��ة ل��ة ن��ووس��ي��نء 

رؤذنامةنووسان.
يةكَيكة  رةحيم؛  ئاكام 
رؤذنامةفرؤشةكاني  لة 
ش��ةق��ام��ي م��ةول��ةوي لة 
ش����اري س��ل��َي��م��ان��ي كة 
كاري  ساَلة   )5( لة  زياتر 
دةكات  رؤذنامةفرؤشيي 
نةبووني  ب��ة  س��ةب��ارةت 
شوَينَيكي شياو بؤ فرؤشتني 
رؤذن��ام��ةء ط��ؤظ��ارةك��ان، 
ئاماذة بةوة دةكات كة داواي 
شوَينيان كردووة بؤ ئةوةي 
رؤذنامةفرؤشيي  كؤشكي 

لَيدابنَيينء ضيتر لةسةر شؤستةكان كاري 
ئَيستا  تا  بةآلم  نةكةين،  رؤذنامةفرؤشيي 

وةآلم���ي���ان 

راطةياند:  رؤذنامةى  بة  ن��ةدراوةت��ةوةو 
نةكراوة  دابين  بؤ  شوَينَيكيشمان  »هيض 
رؤذنامة  ئَيمةي  واي��ك��ردووة  ئةمةش 
كارةكةمان  شؤستةكان  لةسةر  فرؤشان 
بكةين، ئةمةش دةبَيتة هؤي دروستكردني 
هاوآلتييان  لة  رَيطرتن  قةرةباَلغيء 

لةناو شةقامةكان«.
ئ�������اك�������ام؛ 
ب���آلوك���ردن���ةوةي 
طؤظارةكان  رؤذن��ام��ةء 
بة  ل��ةس��ةر ش��ؤس��ت��ةك��ان 
بَيإَيزييكردن دةزانَيت بةرامبةر 
بة نووسينء رؤذنامةنووسان، 
حكومةت  لة  دةكات  داوا  بؤية 
بؤ  بكات  بؤدابين  شوَينيان 
رؤذن��ام��ة  كؤشكي  ئ���ةوةي 

فرؤشيي لَي دابنَين.
كة  م��ح��ةم��ةد س���اَل���ح، 
رؤذنامةفرؤشاني  لة  يةكَيكة 
ب��ةردةرك��ي  شةقامى  س��ةر 
دةَل��َي��ت:  سلَيمانى،  س��ةراى 
سةر  »رؤذن��ام��ةف��رؤش��ي��ي 
كارَيكي  شؤستةكان 
بؤ  ناخؤشة  زؤر 
ن،  مةفرؤشا رؤذنا
شوَينَيكي  ضونكة 
نييةء  جَيطيرمان 
ضاودَيراني  زؤرجار 
لة  ش���ارةوان���ي���ي 
ش��وَي��ن��ةك��ان��م��ان 
دةرم����ان دةك���ةن، 
ه�������ةروةه�������ا 
شيي  ؤ فر مة نا ذ ؤ ر
شؤستةكان  لةسةر 
زستاندا  وةرزي  لة 
بةهؤى بارانبارينةوة 

تا  نيية  شوَينَيك  دةبَيتةوةو  كةم  زؤر 
تةإبوون  لة  تيادا  طؤظارةكاني  رؤذنامةء 
رؤذانةي  لةو  وادةكات  ئةمةش  بثارَيزين، 
رؤذن��ام��ةء  دةستكةوتني  ب��اران��ة،  ك��ة 
ئةطةر  بؤية  بَيت،  ئةستةم  طؤظارةكان 
بؤ  بكات  دابين  بؤ  شارةوانيي شوَينَيكمان 
رؤذنامةفرؤشيي، ئةو كاتة نابينة كَيشة بؤ 
ئاسانيي  بة  كإيارةكانيشمان  شارةوانييء 

رؤذنامةء طؤظارةكانيان دةستدةكةوَيت«.
كؤشكَيكي  ك��ة  سابيريش،  طرنط 
طةإةكي  ل��ة  هةية  رؤذنامةفرؤشيي 
رؤذنامةفرؤشيي  ثيشةي  سةرضنارء 
داناني  كة  دةك��ات؛  بةوة  ئاماذة  دةك��ات، 
كابينةء شوَيني جَيطير بؤ رؤذنامةفرؤشيي 
طرنطييةكي زؤري هةية بؤ زؤريي كإياري 
زؤر  كارَيكي  طؤظارةكانء  رؤذن��ام��ةء 
شارستانييء جوانيشة، وتيشى: »وا هةست 
دةكةم داناني رؤذنامةو طؤظارةكان لةسةر 
رؤذنامةء  ئةو  بضووككردنةوةي  جادة، 

طؤظارانة بَيت«.
رةفيق؛  زةردةشت  تريشةوة،  لةاليةكى 
راطةياندني  بةشي  سةرثةرشتياري 
شارةوانيي شاري سلَيماني، ئاماذةي بةوة 
كرد كة حكومةت بؤ ضارةسةركردني ئةو 
كؤمثانيايةك  لةطةأل  طرَيبةستى  كَيشةية 
لَي  نموونةيةكيشي  ضةند  كردووةء  ئيمزا 
شةقامةكان  لةسةر  سلَيمانيء  بؤ  هَينراوة 
ئَيستا  تا  بةآلم  تاقيكردنةوة،  بؤ  داندراون 
جؤري  ذم��ارةء  نة  بوجةكةيء  بإي  نة 
ئةو  دابةشكردني  ضؤنَيتي  كؤشكةكانء 
كؤشكانةشي دياري نةكردووة كة بيدات بة 
كَي، هةروةها وتيشى: »لةماوةيةكي نزيكدا 
بةثَيي  دةكةينء  ضارةسةر  كَيشةية  ئةم 
رؤذنامةفرؤشييانة  كؤشكي  ئةو  ثالنَيك 
خزمةتي  لة  ئةمةش  كة  دةكةين،  دابةش 

هاوآلتييانء رؤذنامةفرؤشان دةبَيت«.

راثؤرتى: ئاكام ئةبوبةكر

كة  كؤمثيوتةرييةكةى  نوَيية  سيستمة 
دةبةستَيتةوة،  بةغدايانةوة  بة  نيتؤركَيكة 
لة  هاوآلتييانة  ئ��ةو  طلةيى  نةيتوانيوة 
بةإَيوةبةرَيتى نشينطةى سلَيمانى بنةبإ بكات، 
مامةَلةكانيان  تةواوكردنى  بؤ  لةسةرةدا  كة 

راوةستاون.
بةريتانيية،  هاوآلتييةكى  ضَيَلتن،  ئةليسن 
كوردستان  هةرَيمى  لة  رووى  سةردان  بؤ 
مامةَلةى  تةواوكردنى  سةرقاَلى  ك��ردووةء 
نشينطةى  بةإَيوةبةرَيتى  لة  بوو  مانةوةى 
كار  كة  بووم  دَلخؤش  »زؤر  وتى:  سلَيمانى 
بة سيستمى نَيتؤرك دةكرَيت، تةنيا نةبوونى 
سةرة، طرفتى بؤ دروستكردم، قةرةباَلغييةكى 
زؤر هةية، كة دةبواية ئةو ئامَيرة سادةيةش 
بهَينن كة بةثَيي راكَيشانى ذمارة مافى كةس 

نافةوتآء نؤرةبإيي ناكرَيت«.
كوردستان  هةرَيمى  كرانةوةى  بةهؤى 
بؤ  بيانيان  بة دنياى دةرةوةء سةردانكردنى 
هةرَيمى كوردستان، ئةركَيكى زؤر كةوتووةتة 
سةر بةإَيوةبةرَيتييةكانى نشينطة لة سةرجةم 
شارةكاندا، بةإَيوةبةرَيتى نشينطةى سلَيمانى 
قةرةباَلغترينء  لة  يةكَيك  بة  ئَيستادا  لة 

كاراترين فةرمانطةى سلَيمانى دادةنرَيت. 
بةإَيوةبةرى  محةمةد،  عةبدوَلآل  ساالر 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  سلَيمانى  نشينطةى 
»زياتر لة سالَيكة كار بة )نَيتؤرك( سيستمى 
كؤمثوتةريى دةكةينء هيض كَيشةيةكمان نيية 
لة بةكارهينانيدا، دواتريش بةهؤى دابينكردنى 
دادن���ووسء  ت��ةن��دروس��ت��ىء  )ستافَيكى 
بيناى  لةناو  كارثَيكردن(  بةإَيوةبةرَيتى 
بةإَيوةبةرَيتى نشينطةدا، كيشةى هاوآلتييان 
بة ماوةيةكى زؤر  بووةتةوةء دةتوانين  كةم 

كةم كارةكان رايى بكةين«.
سلَيمانى  نشينطةى  بةإَيوةبةرَيتى 
بةإَيوةبةرَيتييةكى  بة  بوو   2007/1/1 لة 
رَيكخستنى  لة:  بريتيية  كارةكانى  سةربةخؤ، 
مانةوةيانء  بة  بيانييةكان،  ك��اروب��ارى 

كوردستاندا،  هةرَيمى  لةناو  هاتوضؤكردنيان 
بة ثَيى ئامارةكانى بةإَيوةبةرَيتييةكة رؤذانة 
سةردانى  بيانيى  هاوآلتيى   )200( لة  زياتر 

دةكةن.
لة  ياسايى  كارمةندى  نورى،  داود  ئوميد 
ئاماذةى  سلَيمانى  نشينطةى  بةإَيوةبةرَيتى 
بةوة كرد، كة »ئةو كَيشة ياساييانةى رؤذانة 
تووشيان دةبَيت لةطةأل هاوآلتييان، ثَيكهاتووة 
لة )تةزوير، قاضاغ، مانةوة بةبآ بةَلطة(، بةآلم 
بؤ  زؤرى  كارئاسانيى  ياسا،  بةشى  بوونى 

هاوآلتييان كردووة.
نشينطةى  بةإَيوةبةرى  وت��ةى  بةثَيى 
لة  كاركردندا  لة  فةرمانطةية  ئةم  سلَيمانى، 
بة  طوآ  دةكةنء  دةوام  زياتر  خؤيان  كاتى 
ئيوارة  تا  جار  »زؤر  وتيشى:  ن��ادةن،  كات 

ئةنجام  بآ  كةس  ئ��ةوةى  بؤ  دةكةين،  كار 
نةإواتةوة«.

دَليان  فةرمانطةية  ئ��ةم  كارمةندانى 
لةبةرةوثَيشضوونى  ناوبانطةى  بةو  خؤشة 
لةم  هةر  دروستبووة،  بؤيان  كارةكانياندا 
رووةشةوة اليةنى ثةيوةنديدار لةسةر ئاستى 
بة  ئاماذةيان  سةردانيكردوونء  بةغداد 
سةركةوتوويى كارةكاني نشينطةى سلَيمانى 
كردووة، وا بإياريشة، بةم نزيكانة مووضةى 
كارمةندةكانيان بضَيتة سةر حكومةتى عَيراق.

وَي��إاى  ئ��ةوةي��ة؛  طرنطتر  هةمووى  لة 
بةرةوثَيشضوونى كارةكانيان، بةإَيوةبةرَيتى 
بؤ  مةشقى  بنكةيةكى  سلَيمانى  نشينطةى 
لة  ب��ةردةوام  كردووةتةوةء  كارمةندةكانى 

هةوَلى بةرزكردنةوةى تواناكانيانداية.

راهَينانى  بةإَيوةبةرى  فايةق،  محةمةد 
نشينطةى  بةرَيوةبةرَيتى  كؤضى  بنكةى 
سلَيمانى بة رؤذنامةى راطةياند: »لةسةرةتاي 
كؤضى  رَيكخراوى  هاوكارى  بة  )2010(وة 
سةنتةرة  ئ��ةم  توانيمان  نَيودةوَلةتيى، 
كارمةندانى  بؤ  راهَينان  خولى  دابنَيين، 
لة  دةكةينةوة  تر  فةرمانطةكانى  خؤمانء 
ئينطليزى،  زمانى  )كؤمثيوتةر،  بوارةكانى 
ياساكانى  ساختة،  بةَلطةنامةى  ثشكنينى 
ئةم  هؤى  بة  ناياسايى(،  كؤضى  نشينطةو 
باشترو  كارمةند  خ��والن��ةش��ةوة)150( 
ضاالكتربوونء طؤإانكارييةكى زؤر هةستى 

ثَيدةكرَيت«.
ثاراستنى  ب��ة  ث��ةي��وةن��دي��ى  ئ���ةوةى 
جؤرة  ئةم  هةية،  طشتييةوة  تةندروستيى 

فةرمانطانة لة ئةستؤى دةطرنء ثشكنين بؤ 
روو  كة  دةكةن  هاوآلتييانة  ئةو  سةرجةم 
لةهةرَيمى كوردستان دةكةن، بةآلم نشينطةى 
سلَيمانى لة هةندَيك لة ثشكنينةكاندا ثَيويستى 
بة تاقيطةكانى تر دةبَيت بؤ دةستنيشانكردنى 

نةخؤشييةكان.
لَيثرسراوى  ئةمين،  محةمةد  س��وارة 
بة  سلَيمانى  نيشنطةى  تاقيطةى  سةنتةرى 
رؤذنامةى راطةياند: »ثشكنين بؤ ئةو كةسانة 
دةكةين كة سةردانى نشينطة دةكةن، ثشكنينى 
ظايرؤسي(،  جطةرى  )ئايدز،  نةخؤشييةكانى 
ئةنجامةكة،  لة  هةبوو  طومانمان  ئةطةر 
بؤ  دةكةين  مةركةزيى  تاقيطةى  رةوان��ةى 
كار  زؤر  رووةشةوة  لةم  ثشكنين،  دووبارة 

ئاسانيى بؤ هاوآلتييان دةكةين«.
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رؤذنامةفرؤشان داواى شويَنى شياو دةكةن

لةطةأل بوونى هةندَيك طلةييء كةموكووإيي

بةأَيوةبةريَتى نشينطةى سلَيمانى بة نويَترين سيستم كارةكان رادةثةأيَنن

فؤتؤ: ئاكام نشينطةى سلَيمانى لةكاتى بةإَيوةبردنى كارةكاندا 
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ب�����وونء ن���ةب���وون���ي م��اف��ي 
دام��ةزران��دن��ي دةوَل��ةت��ي ك��وردي 
سكرتَيري  ت��اَل��ةب��ان��ي،  ل��ةن��َي��وان 
بارزاني،  مةسعود  يةكَيتيء  طشتيي 
هةموو  وةكو  ثارتي-دا،  سةرؤكي 
شتةكاني تري ئةم هةرَيمة، تووشي 

سةرةطَيذة هاتووة.
بؤنة  ب��َي  بةبؤنةو  تاَلةباني، 
كوردي  دةوَلةتي  رايدةطةيةنَيت: 

خةوني شاعيرانة.
كاتي  ه��ةن��دَي  ل��ة  ب���ارزان���ي، 
ئاماذة  نةطونجاودا  ء  دياريكراو 

دةدا، دةوَلةت دادةمةزرَينَي!
تةواوي  قسانةي  بةو  تاَلةباني، 
نةتةوةيةك لة خؤي تووإةء نائومَيد 

دةكات.
بارزاني، لة بؤش دَلي نةتةوةيةك 

خؤش دةكات.
هةردووكيان  وتارة  دوو  ئةم  لَي 

نائةقآلنين:
وت��ارةك��ةي  نائةقآلنييةتي 

تاَلةباني:
هاويني  لة  تاَلةباني،  حيزبةكةي 
كؤبوونةوةكاني  لة  )1983(وة، 
خةتَيوة دروشمي سياسيي سةرةكيي 
بؤ  )ديمؤكراسي  بؤ  طؤإي  يةكَيتي 
خؤنووسين  ضارةي  مافي  عَيراقء 
تا  كة  رادَيوكةي  ك��ورد(،  طةلي  بؤ 
شؤإشي  دةنطي  ن��اوي  ئةوكاتة 
طةلي  دةنطي  بة  كردي  بوو،  عَيراق 
سياسيي  دروشمي  كوردستان، 
ئةو  تا  دامةزراندنييةوة،  لة  يةكَيتي 
بؤ  »ديمؤكراسي  لة؛  بريتيبوو  ساَلة 
بؤ  راستةقينة  ئؤتؤنؤمي  عَيراقء 

طةلي كورد«.
نائةقآلنييةتي وتارةكةي تاَلةباني، 
نزيكةي  حيزبةكةي  كة  لةوةداية؛ 
بةرنامةي  لة  لةمةوبةر  ساأل   )30(
ض��ارةي  مافي  خ��ؤي��دا  سياسيي 
كوردستان  خةَلكي  بؤ  خؤنووسيني 
ئةوةي  لةباتي  كةضي  ضةسثاندووة، 
بكات،  خؤي  دروشمةكةي  لة  ديفاع 
ناضار  يان  ناضاربَيت،  ئةوةي  بةبَي 
بةطذ  دةضَيتةوة  زوو  زوو  كرابَيت، 
خ��ؤي��داء  حيزبةكةي  دروش��م��ي 
خةوني  كوردي  »دةوَلةتي  دةَلَيت: 

شاعيرانة«.
 دواجار كة تاَلةباني، ئةم قسةيةي 
كة  بوو  ضاوثَيكةوتنة  ئةو  كرد،  تيا 
حوسني مةحليء رؤذنامةنووسَيكي 
تورك بؤ بةشي عةرةبي تةلةفزَيوني 
)TRT( توركي لة طةَليدا كرديان، لةو 
مةحلي،  حوسني  ضاوثَيكةوتنةدا 
ذياني  ئيمكانييةتي  بة  سةبارةت 
هيمةتَي  ويستي  كوردي،  دةوَلةتي 
ثرسي:  لَيي  تاَلةباني،  بةر  بداتة 
دةوَلةتةكةي  ضوار  هةر  دةَلَي  كَي 
كوردستانيان ثَيوة لكَينراوة، دةتوانن 
دوذمنايةتيكردني  لةسةر  ثَيكةوة 
ناَلَي  كَي  رَيكةون؟  دةوَلةتي كوردي 
لة  جيا  بةرذةوةنديي  كاتةش  ئةو 
لةناوياندا  ناكاتةوةو  جيا  يةكيان 
ثةيدا  كوردي  دةوَلةتي  بؤ  دؤست 
مووبإانة  تاَلةباني،  كةضي  نابَيت؟ 
نةخَير  ئةوةي  لةسةر  بوو  سوور 
شتي وا نابَيء ئيمكان نيية رووبدات، 
راسثَيردرابَي  ئ��ةوةي  وةكو  هةر 
هيواي نةتةوةيةك بة رؤشنياييةكةي 

ئةوديوي تونَيلةكة بكوذَي.
كةواتة وتاري تاَلةباني، دوو جار 
نا ئةقآلنيية: جارَيك حيزبةكةي خؤي 
بَيهودة  تر  جارَيكي  دةكات،  ئيحراج 
نةتةوةيةك  هيواي  ه��ةوَل��دةدات، 
كوردي  دةوَلةتي  دامةزراندني  بة 
دةتوانَي،  ئةو  بةمةرجَي  بكوذَي، 
لَي  وةه��اي  ثرسياري  كاتَيك  هةر 
دةرب��از  خ��ؤي  ئاسان  زؤر  ك��را، 
خؤيةتي  مافي  كورد  بَلَي:  بكاتء 
دنيا  تري  نةتةوةكاني  هةموو  وةكو 
جارَي  لَي  هةبَيت،  خؤي  دةوَلةتي 
لةبار  بابةتي  خؤييء  هةلومةرجي 

نين، تةواو.
نا ئةقآلنييةتي وتاري بارزاني:

يةكةم: مافي ضارةي خؤنووسين، 
دامةزراندني  ناكاتة  ئؤتؤماتيكي 
ثارتيء  كةضي  ك��وردي،  دةوَلةتي 
تايبةتي  مةبةستي  بؤ  ب��ارزان��ي، 
خؤيانء ضةواشةكردني راي طشتيي، 
كوردستان،  عةوامي  بةتايبةتي 
دةيةوَي ئةو دروشمة يةكسان بكات 
كوردي،  دةوَلةتي  دامةزراندني  بة 
ضارةي  مافي  ثَيناسةي  حاَلَيكدا  لة 
ماف  لةوةي؛  بريتيية  خؤنووسين، 
بدةي بة خةَلكي هةرَيمةكة/ وآلتةكة/ 
ض  ب��دةن  بإيار  خؤيان  نةتةوةكة، 
حوكمإانييء  سيستمَيكي  ج��ؤرة 
ئةويتر،  ل��ةط��ةأل  ث��َي��ك��ةوةذي��ان 
هةَلدةبذَيرن، بةوثَيية: نا-ناوةندَيتي، 
كؤنفيدراَلييء  فيدراَليي،  ئؤتؤنؤمي، 
هةموويان  سةربةخؤش  دةوَلةتي 
ضارةي  مافي  سَيبةري  ذَير  دةضنة 
ئ��ةوةي  ك��ةوات��ة  خؤنووسينةوة، 

ثارتي دةيكات ديماطؤطيةتة.
دةوَلةتي  دامةزراندني  دووةم: 
كؤَلةكةي  دوو  بة  ثَيويستي  كوردي 
هةبووني  يةكةم:  هةية،  بنضينةيي 
ديمؤكراسي  سياسيي  سيستمَيكي 
بَي  مةجبور  دنيا  كة  ئةوةندة جوان، 
بنكةيةكي  بطرَيت، دووةم:  لَي  رَيزي 
ئابووريي ئةوةندة بةهَيز كة بةرطةي 
ئابَلوقةي ضةند مانطةو ضةند ساَلةي 
دةرو دراوسَي بطرَيت، هةتا دةتوانين 
بة خةباتي ديبلؤماسي كون دةكةينة 
دةوَلةتاني  يةكطرتووي  دي��واري 
سؤزء  كوردستانء  داطيركةري 
شةعبيء  طشتيي  راي  ثشتيوانيي 
بةتايبةت  دنيا،  وآلتاني  رةسميي 
وآلتاني خؤرئاواو روسيا، مسؤطةر 

دةكةين.
بارزاني،  وتارةكةي  نائةقآلنيي 
لةوةداية؛ كة لةبةر نةبووني ئةو دوو 
حيزبةكةي  خؤيء  كة  كؤَلةكةية، 
لة  هةية  سةرةكيان  بةرثرسيارَيتي 
باري  ئةوةي  لةباتي  نةبوونياندا، 
شاني كورد سووك بكات، قورستري 
دَلي  وةها  وت��اري  راستة  دةك��ات، 
بةآلم  دةكات،  خؤش  كورد  عةوامي 
كورد  دوذمنةكاني  ناحةزةكانء 
يةكبطرنء  باشتر  دةكاتةوة  وريا 
»خةوني  ش��ةإي  سيستماتيكتر 

شاعيرانةي كورد« بكةن.
ثياو هةندَي جار ناضار دةبَي بَلَي: 
ئةطةر سةركردةكاني كورد هةر ئاوا 
سياسةت بكةن، هةرطيز ثَيويستمان 
بة دوذمن نابَي بؤ كوشتني خةونء 

مافمان.

ث��ةرل��ةم��ان، ب���ةدواداض���وون 
دةس��ةآلت  ن��اك��ات،  كَيشةكان  ب��ؤ 
دةكات،  ئؤثؤزسيؤن  لةطةأل  ياريى 
زؤر  لة  ثةرلةمان  سةرؤكايةتيى 
خستووة،  ثةراوَيز  )طؤإان(ى  بإيار 
ياداشتةكان  وةآلم���ى  ث��ةرل��ةم��ان 
بإيار  دادوةرانة  دةسةآلت  ناداتةوة، 
ضارةنووسسازةكان  كَيشة  لةسةر 
ثةرلةمان  سةرؤكايةتيى  دةدات، 
ثةيإةو  كوشتن(  )ك��ات  تاكتيكى 
سكاآلء  دةي��ان  ئةمانةو  دةك���ات، 
لة  رؤذان��ة  كة  تر  روونكردنةوةى 
زؤربةى  الث��ةإةى  لةسةر  سايتء 
ئؤثؤزسيؤنةكان  ئةهلىء  رؤذنامة 
تاكة  بؤ  ئ��ةوةى  بةبآ  دةبينرَين، 
دةس��ةآلتء  ض  بَيت،  جاريش  يةك 
خَير  ئ���اوإى  ي��ةك  ث��ةرل��ةم��ان،  ض 
رةفتارانة  خرووقاتء  هةموو  لةو 
نيية،  تازة  دياردةيةش  ئةم  بداتةوة!! 
هةر ثَيش هاتنةكايةى ))ئؤثؤزسيؤن((

يان  راستةوخؤ،  دةس��ةآلت  ي��ش، 
ثةرلةمانةوة  لةرَيى  ناراستةوخؤ، 
هةنطاوةكانى  سياسةتء  هةموو 
بةبآ  ئةنجامطةياندووة،  بة  خؤى 
بكات،  ك��ةس  ب��ؤ  حساب  ئ���ةوةى 
تائَيستاش كة ئؤثؤزسيؤن لة ئاراداية، 
دةسةآلت لة جاران بةطوإتر ثيادةى 
سأل  دةك��اتء  خؤى  سياسةتةكانى 
ضونكة  ناكات،  بةربةستَيك  هيض  لة 
)نةك  زؤرج��ار  كة  دةزان��َي��ت  باش 
هاتووهاوارةى  ئةو  هةمووجار( 
لة  راطةياندنة  تةنيا  ئؤثؤزسيؤن 
رووى )عةمةلى(ء هَيشتا ئؤثؤزسيؤن 
دةسةآلتء  بؤ  مةترسيى  بة  نةبووة 
ملمالنَيى  تر،  مانايةكى  بة  ثَيطةكةى، 
مةدةنىء ديموكراسييانة بة سوودى 
ئةوة  طةر  تايبةتيى  بة  دةسةآلتة، 
دةس��ةآلت  ك��ة  بطرين  ل��ةب��ةرض��او 
لةنَيوان طوَيطرتنء رةفتار دوو شتى 
جياوازن، هةر كاتَيك دةسةآلت طوَيى 
طوَيطرتنةوة  ئةو  لةثشت  طرتبَيت، 

ناوةو  بة )خشكةيى(  هةنطاوى خؤى 
نةبوونى ثرؤسةيةكى ديموكراسي لة 
سيستمى دةسةآلتى سياسيى هةرَيمدا 
بة تايبةتيى )ثارتىء يةكَيتى( كارَيكى 
دامودةزطا  هةموو  ك��ردووة  واى 
هةمان  حيزبييةكانيش  حكومىء 
بيانطرَيتةوة،  دةس��ةآلت  )عورفى( 
بكة،  تر  شتَيكى  طوَيبطرةو  عورفى 
)نةرم( سياسةتة  ئةو  ئاخؤ  بةآلم 

دةكاتء  بإ  تاكةى  ئؤثؤزسيؤن  ةى 
بؤ  دةس���ةآلت  ب��ة  دةدات  ضانس 

طوَيطرتن بة كردارةوة؟!
ئةم  بين  ئ��ةوة  نيازى  بة  ط��ةر 
خؤإسكيىء  خ��ؤى  دةس��ةآلت��ة 
ئؤتؤماتيكيى دَيتة سةر رَيطةى راست، 
سكاآلء  وةرطرتنى  هةند  بة  وات��ة 

نةهَيشتنى خرووقاتةكان )بة تايبةتيى 
دووركةوتنةوة  ثةرلةمان(ء  ئةوانةى 
درَيذةثَيدان  ت��اك��ت�ي�ك��ى  ل��ة 
ئةنجام،  بَي  ضاوةإوانيى  )مماطلة(ء 
دةس��ةآلت��ى  ف��ت،  حسابمان  ئ��ةوة 
ديموكراسى  دةسةآلتَيكى  هةرَيم، 
بة  لةطةَليدا  مامةَلةكردن  بؤية  نيية، 
سوودَيكى  ديموكراسييةكان  بنةماء 
لة  دةسةآلتة  ئةو  نابَيت،  ئةوتؤى 
بودجة،  ضةكدارةكان  هَيزة  هةموو 
ثةرلةمانء  قاضاغ،  نةوتى  داهاتى 
هةرَيمء....  سةرؤكايةتيى  حكومةت، 
ك���ردووةو  مؤنؤثؤل  ه��ةم��ووي��ان 
بوَيت  ضؤنى  خؤي  ئ��ارةزووى  بة 
تةنيا  خؤيء  مةرامةكانى  بؤ  ئاوا 
خ��ودى خ��ؤى ت��ةرات��َي��ن دةك��اتء 
ئ����اي��ا  ضؤتةسةر،  بؤى  تائَيستاش 
)STOP( ن��ةه��ات��ووة  ئ��ةوة  كاتى 

بة  دابنرَيتء  دةسةآلتة  ئةم  بؤ  َيك 
طوَيضكةيدا بخوَينرَيت كة لة ملمالنَيدا 
هةندَيك  هَيمنانةو  رَيطةى  ثرؤسةء 
كة  هةية،  )توندوتيذانة(  جاريش 
بةردةم  بخاتة  دةسةآلت  )فعلى(  بة 
ديارترين  ط��ةورةو  مةترسييةكى 
دةس��ةآلت  بؤ  مةترسييانةش  ئةو 
بةردةوامبوونيدا،  لة  طومانكردنة 
طوآ  خؤى  ئارةزووى  بة  دةسةآلت 
ناطرَيت،  خةَلك  ئؤثؤزسيؤنء  بؤ 
ناضاركردنيش  بكرَيت،  ناضار  دةبَيت 
بةَلكو  نيية،  )تؤثءتةيارة(  ماناى  بة 
ثرنسيثة  ضإكردنةوةى  بةماناى 
ملمالنَيى:  ديموكراسييةكانى 
خؤثيشاندان، مانطرتن، كؤبوونةوةى 
مانطرتنى  رَيثَيوان،  جةماوةريى، 
لةالى  شكاتكردن  سةرتاسةريى، 
تةشريعييةكان،  ياسايىء  دامةزراوة 
شكاتكردن الى دةزطا دةوَلةتييةكان، 
)نةتةوةيةكطرتووةكان(،  بةتايبةتى 
فيدراَليى،  دادط��اى  الى  شكاتكردن 
هةنطاوة  هةموو  ئ��ةم  س��ةرب��ارى 
ئؤثؤزسيؤن  رَي��ط��ةث��َي��دراوان��ة، 

كوشتنء  )كات  تاكتيكى  دةتوانَيت 
ثةيإةو  دةسةآلت(  ثةراوَيزخستنى 
هةنطاوةكان  ه��ةم��وو  ل��ة  ب��ك��ات، 
ئاشكراكردنى  كة  ئةوةية  طرنطتريش 
ذوورة  دةس���ةآلتء  نهَينييةكانى 
تاريكةكانى بإيارةكانى بة شَيوةيةك 
دةسةآلت  ئةوةى  كة  بكاتةوة،  ضإ 
بة  لة دذى خةَلك  ناوى خةَلكةوة  بة 
هةموو  بطاتة  دةطةيةنَيت،  ئةنجامى 

ماألء كةسَيكى دانيشتووى هةرَيم.
طؤإان  تايبةتى  بة  ئؤثؤزسيؤن 
كوردة،  نيومليؤن  لة  زياتر  دةنطى 
هةموو  وزةيةكة  ك��ورد،  نيومليؤن 
كةوتنة  )بابزانين(ء  شةرمء  نةرمىء 
دةشكَينَيت،  دةس��ةآلت��ةوة  تةَلةى 
دةس���ةآلت  ل��ة  دةن���ط  نيومليؤن 
دا،  ط��ؤإان  بة  دةنطيان  نةترساو 
نيومليؤن  جورئةتى  طؤإان  دةبَيت 
لة  واقيع،  ئةرزى  سةر  بخاتة  دةنط 
ئةوةى  وةك  دةسةآلتَيكى  ملمالنَيى 

ئةمإؤى هةرَيم...
نة  دنيادا،  لة سةرتاسةرى  ئةمإؤ 
سياسةتى  نة  )طاندى(ء  سياسةتى 
نةماوة،  باوى  ضةطوارا(  )جيظارا- 
جؤرَيكى  بة  دةسةآلتداران  ضونكة 
ترء فؤرمَيكى تر حوكم دةكةن، ئةمإؤ 
توندوتيذ  )ضةطوارا(  وةك  ناكرَيت 
بة  )طاندى(  وةك  ناشكرَيت  بينء 
دةسةآلت بَلَيين فةرموو ئةوة سةرى 

منء ئةوةش تَيآلى جةنابت....
لة  بةرثرسيارة  ئؤثؤزسيؤن 
ضارةسةرَيك  رَيطة  دؤزي��ن��ةوةى 
رَيطة  دةس��ةآلت،  فرتوفَيَلةكانى  بؤ 
كورد  نيومليؤن  كة  ضارةسةرَيك 
كاتيشدا  هةمان  لة  نةبَيتء  ئومَيد  بَي 
بيسةلمَينَيت كة سةإاى هةموو شتَيك 
دةستبةردارى بنةما ديموكراسييةكان 
متمانةى  لةدةستنةدانى  بؤ  نابَيتء 
نيومليؤن كورد، مؤدَيلَيكى تازة دَينَيتة 
فةرهةنطى )طؤإان( لة دةسةآلتدا بآ 

ثةنابردنة بةر طاندىء طيظارا..

بزووتنةوةى طؤإان*
وةآلمَيك بؤ رَيبين هةردى

ثَيويست  نووسينَيكمان  لة  زياد  رةنطة 
طؤإان  زةرورةتى  طؤإانء  ستايشى  تا  بَيت 
بةآلم  ئَيستةماندا،  ضركةساتى  لة  بكةين 
هَيزَيك  هيض  كة  دَلنيابين  ل��ةوةش  دةبَيت 
ستايش نايثارَيزَيتء نايكاتة هَيزَيكى جوان لة 
كؤمةَلطةدا. يةكَيتىء ثارتى، تا ئةم ضركةساتة 
بةآلم  دةك��ةن،  ستايشى  قةَلةم  لةشكرَيك 
كةميان هاتن ثةنجة بخةنة سةر برينةكان تا 
بة نييةتى ضارةسةركردن كارى لةسةر بكةن، 
هةربؤية وَينةى حيزب لةبةرضاوى كؤمةآلنى 
خةَلك هَيندة ناشرين بوو، تا وايلَيهات زؤرَيك 

لة كؤمةآلنى خةَلك بةدواى بةديلى تردا دةطةإان.
راثةإينةوة  دواى  لة  بثرسن  لَيم  ئةطةر  خؤم،  بةشبةحاَلى 
خؤشترين كاتت كةى بوو؟ بَيدوودَلى دةَلَيم، بيستء ثَينجى تةمموزى 
»نا«بؤ  وتى،  بةرز  بةدةنطى  خةَلك  كة  ئةوضركةساتةى   ،2009
حيزبء قؤرخكاريى حيزب. خةَلك لةم رؤذةدا بزووتنةوةيةكى ترء 
هَيزَيكى تريان تاقيكردةوة، ئةمةش النيكةم ثةرلةمانى كاراتركردء 
سةلماندى كة كورد رؤحى بةرةنطاريىء رةتكردنةوةى هَيشتا هةر 
ماوةء حيزب نةيتوانيوة ئةم سةركَيشيية لة رؤحى كوردا بكوذَيت.

هيض  كة  ئةوةى  لةسةر  كؤكبين  رَيبينيش  كاك  منء  رةنطة 
بةَلكو  نيية،  رةخنة  دةرةوةى  لة  هةر  نةك  هَيزَيك،  بزووتنةوةء 
خؤى  هَيزَيكيش  هةر  ء  دياريكراو  ضركةساتَيكى  بؤ  وةسيلةيةكة 
لة سةروو رةخنةوة بينى، بَي شك دةبَيتة هَيزَيكى كؤنزَيرظاتيظء 
دةكةوَيتة دةرةوةى كاتء مَيذوو. طؤإان كة دروست بوو، بةدةستَيكى 
باسى سةروةرييةكانى  نة ضةك،  ثَيبوو  ثارةى  نة  هات،  سثييةوة 
رابردووشى نةكرد، بؤية ئةم بزووتنةوةية هةريةكةمان بةنووسين 
نا،  هيض  لةبةر  ئةمةش  ثشتيوانيمان كردووة،  بةدةنطدان،  يان  بَيت 
كة  بَيت  لة كؤمةَلطةى كورديدا دروست  تر  هَيزَيكى  ئةوةى  لةبةر 

جياوازيى بخوَلقَينَيت.
بزووتنةوةى  دروستبوونى  لة  ساأل  دوو  نزيكةى  دواى  بةآلم 
لة  جؤرَيك  نييةء  رؤشن  هَيزة  ئةم  بةرنامةى  ستراتيذء  طؤإان، 
مةزاجى شةخسى هةم بةكارى ثةرلةمانىء هةم بإيارى سياسيىء 
بزووتنةوةكة  لة  واى  ئةمةش  ديارة،  راطةياندنيشيةوة  تةنانةت 
طةشةسةندن  لة  دياربَيتء  ثَيوة  سستى  لة  جؤرَيك  كة  كردووة 
طؤإانة  دةنطةكانى  كةمبوونةوةى  نموونةش،  باشترين  بكةوَيت، 
هةَلبذاردنى  دواييانةش  ئةم  عَيراقء  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى  لة 

مامؤستايانء زيادبوونى دةنطى ئيسالمييةكانة.
هةست دةكةم، كاك رَيبينيش وةك من هةست بةوة دةكات كة ئةم  
هَيزة دةيةوَيت بةشَيوةيةك مةكياذ بكات كة وةك هَيزةكانى تر بَيت، 
بةآلم كاك رَيبين تةنيا موبةإيإى بؤ ئةم  بَيدةنطييةى، دةطةإَيتةوة 
بؤ ئةوةى كة هَيزةكانى دةرةوةى طؤإان زؤر لةوة ناشرينترن تا 
بكةوينة وَيزةى طؤإانء لة ئَيستاوة رةخنةى لَيبطرين. ئةطةر وابَيت، 
دةيان  خؤيدابَيت،  جَيى  لة  جارَيك  ئةطةر  بةهانةية  ئةم  دَلنيام  من 
جاريتر لةجَيى خؤيدا نيية بةوةى كة ناكرَيت بزووتنةوةيةكى نوآ 
دةبوو  بإوانين.  تَيى  فريادإةس  وةك  ببينينء  رةخنة  لةدةرةوةى 
لةم ماوةيةدا، طؤإان لة كةناَلى راطةياندنء تةنانةت مةكؤكانيشيةوة 
فةزايةكى بؤ ديالؤطء مشتومإء تةنانةت رةخنةطرتنيش بخوَلقانداية 
تا كةمَيك دَلمان خؤشبكةين بةوةى كة ئةم هَيزة نوَيية لة سةروو 
رةخنةوة نييةء نةك ئةوةى نةكرد، بةَلكو خؤى اللوت دةكات لةو 
قةَلةمانةش كة رةخنةى ئاراستة دةكةن. ئةم دؤخة بةردةوام بَيت، 
طؤإان قازانج ناكات، ئةمةش لةبةرئةوةى كة ئةم هَيزة هيضى نيية 
بة خةَلكى ببةخشَيت، جطة لة جةرائةتء نزيكبوونةوةى لة خةَلكء 

بةرزكردنةوةى ئةو دروشمانةى كة خةمى خةَلكن.  
طؤإان، ناكرَيت خؤى لة خةَلكى سةربةخؤ دوور بطرَيت، خةَلك 
دَلخؤش بوو بةوةى كة هَيزَيك هاتووةء خةمةكانى خةَلك دةطةيةنَيت، 
لة  راطةياندنةكانيدا  لةدةرطاى  قفَلى  نةكرد،  ئةمةى  طؤإان  بةآلم 
نموونةش  باشترين  دةكةنةوة،  بير  سةربةخؤ  كة  ئةوانةى  ئاست 
لة  ثشتيوانى  بةئاشكرا  طؤإان  كة  بوو  مامؤستايان  هةَلبذاردنى 
نةبوو  كةس  مامؤستايانيش،  سةربةخؤى  ليستى  كردء  ليستَيك 

دةنطيان بطةيةنَيت. 
من دةزانم، كارةكتةرةكانى طؤإان، نةطؤإاون، بةآلم بزووتنةوةكة 
فةزاى طؤإانى خوَلقاندووة، بةآلم ناشكرَيت خةَلك دةستى لةسةر 
دَلى بَيت كة تةمةنى سةرؤكى بزووتنةوةكة درَيذتر بكات، ضونكة 
موفرةدةيةكى  ثياوة  ئةم  لةدةرةوةى  كةس  ضركةساتةش،  ئةم  تا 

جياوازترى نةوتووة.
ئةطةر كاك رَيبين، بة رةواى بزانَيت كة كاديرانى طؤإانيش وةك 
حيزبةكانى تر دواى  ثؤستء ثارة بكةون، بةإاستى بةبؤضوونى 
طؤإان  سفرةكةى  دةورى  لة  بَين  ئينسانطةلَيك  كة  نيية  رةوا  من، 
كؤببنةوةء لة ثةرلةمانى عَيراقء كوردستان بة مةالين دينار بخةنة 
نةسريية  وةك  نةبَيت  ثارةى  بزووتنةوةكةش  باخةَليانء  تةنكةى 
طةر  ثَيإاثةإَينن.  ضاالكييةكانى  كارو  تا  مةكؤكانى  بة  بيبةخشَيت 
رَيبين، سياسةتى بةم جؤرة قبووَلة، ئةوا من ثَيم هةزم ناكرَيت كة 
هاوآلتييان  مافى  طؤإانء  لة  باس  طفت  بة  هةبن  كارةكتةرطةلَيك 
ئيمتياز  مةملةكةتةش،  ئةم  حيزبييةكانى  كارةكتةرة  وةك  بكةنء 

وةربطرنء خةَلكيش لةسةريان نانبإاو بكرَيت.
دواجار دةَلَيم، مادام هيض هَيزَيك لة دةرةوةى رةخنة نيية، ئةوا 
بَيتء  بَيدةنط  هَيزَيك  هةَلةكانى  لة  هةبَيت  ناكرَيت رؤشنبيرَيكيش 
طوَيى  هَيزة  ئةم  دةزانم،  من  بثؤشَيت.  كةموكووإييةكانى  لة  ضاو 
لة  هةر  بؤية  طرتووة،  مةملةكةتة  ئةم  قةَلةمةكانى  رؤشنبيرء  لة 
سةرةتاوة باش هاتة ثَيش، بةآلم من وةك كاك رَيبين بيرناكةمةوةو 
دةَلَيم، ئةطةر لة هةَلةكانى بزووتنةوةى طؤإان بَيدةنط بين، بةدةستى 

خؤمان ضاَلى مةرط بؤ ئةم هَيزة نوَيية هةَلدةكةنين.

* »بزووتنةوةى طؤإان« ناونيشانى وتارَيكى )رَيبين هةردى(ية 
كة لة رؤذنامةى ئاوَينة بآلوبووةوة.

Azizrauf2003@yahoo.com

دوو سةركردةي كورد... 
دوو وتـاري نـائـةقـآلنـيي

ضارةسةرَيك...

مةحمود رةزا ئةمين

ثشكؤ ناكام

عةزيز رةئووف

ئةمإؤ ناكرَيت وةك 
)ضةطوارا( توندوتيذ 
بينء ناشكرَيت وةك 
)طاندى( بة دةسةآلت 
بَلَيين فةرموو ئةوة 
سةرى منء ئةوةش 

تَيآلى جةنابت



بةدواداضوون
nawxo.rozhnama@yahoo.com
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ضلء هةشتةمين 
برينداري دؤَلى خؤشناوةتى طيانى لة دةستدا

روونكردنةوة

ليستةكةى يةكَيتىء ثارتيش ئاطادارى بإيارةكة نةبوون

حيزب هةلَبذاردنى سةنديكاى كارمةندانى تةندروستى دواخست

ئةحمةد باَلةكى

ضلء   )2010/12/9( رؤذي 
دؤَل��ي  برينداري  هةشتةمين 
طياني  باليسان  خؤشناوةتي 
)11(ةمين  ب��ووة  دةستداو  لة 

بنةماَلةكةي. قوربانيي 
بةرثرسي  موسَليح،  توانا 
راطةياندني كؤمةَلةى قوربانييانى 
كيميابارانء ئةنفالى خؤشناوةتى 
بة رؤذنامةي راطةياند: »مسرى 
بريندارَيكى  مةحمود،  حسَين 
كيميابارانى دؤَلى خؤشناوةتىء 
طياني  وةسانان  شَيخ  خةَلكى 

)11(ةيةمين  بووة  لةدةستداء 
شةهيد لة بنةماَلةكةي خؤي، كة 
دووكضىء  كوإو  ثَينج  مَيردو 
دوونةوةى خؤى شةهيد بوون. 
وتيشي: »دؤخي بريندارةكاني 
ضةكي كيميايي خراثةو ئَيستاش 
)4( برينداري ديكة هةن، كة بارى 
تةندورستييان بةرةو خراثبوون 
بة  ثَيويستييان  دةإواتء 
ثَيويستة  بؤية  ضارةسةركردنة، 
تةندروستى  اليةنى  حكومةتء 
ضونكة  بَين،  هانايانةوة  بة 
هةموو بريندارةكان ثَيويستييان 

بة ضارةسةري ثزيشكيية«. 
ئةطةرضى  ئاشكراشيكرد: 

كارةساتة  ئ��ةم  ي��ادى  ساآلنة 
سوود  بَى  ب��ةآلم  دةكرَيتةوة، 
بةس شةهيدةكان  ضونكة  بووة، 
ب��إة ث��ارةي��ةك��ي��ان ه��ةي��ة كة 
لة  هيض  نييةو  ثَيويست  وةك 
بريندارةكان مووضةيان نيية، كة 
ثَيبكإن،  دةرمانةكانياني  مانطانة 
ئةطةر  دةثرسم؛  »من  وتيشى: 
زيندوويى مووضةى  بة  كةسَيك 
نةبَيت، بة مردوويى بؤ ضييةتى، 
بووين  ضاوةإوان  ئَيمة  ئةوةى 
دروستكردنى  س��ن��وورة،  ل��ةم 
خانوو بوو بؤ قوربانييان، بةآلم 

تائَيستا دروست نةكراون«.
لة  ي��ةك��ةم��ي��ن ج���ار  ب���ؤ 

رؤذى  كوردستان  هةرَيمى 
بةعسي  رذَيمى   )1987/4/16(
ناوضةى  كيميابارانى  رووخاو 
وةسانانء  شَيخ  خؤشناوةتىء 
ضةندين  كة  ك��رد،  باليسانى 
لَيكةوتةوة،  بريندارى  شةهيدو 
ج��ط��ة ل��ة دةرب��ةدةرب��وون��ى 

ناوضةكة. هاوآلتييانى 
بة  كةس   )302( تائَيستاش 
هؤى ئةم كيميابارانةوة بوونةتة 
لةدةست  طيانيان  قوربانيىء 
كةسيش   )400( لة  زياتر  داوةء 
برينةكانيان  كاريطةريي  تائَيستا 
كةسيشيان   )48( ماوةو  لةسةر 

طيانيان لة دةستداوة.

بةإَيز/ رؤذنامةى رؤذنامة
بابةت/ روونكردنةوة

ل��ة خ������وارةوة دةق����ى ئ��ةو 
دةنَيرين  بؤ  روونكردنةوةيةتان 
دراس��اتء  )محاسةبة/  بةشى  كة 
بةإَيوةبةرَيتى  لة  بةدواداضوون(ى 
وةزارةت���م���ان  داراي����ى  طشتيى 
ئةنجاميداوة لةسةر ئةو بابةتةى كة 
سَيشةممة  رؤذى  ذم��ارة)610(  لة 
الث���ةإة)20(ى  لة   2010/11/30
)بؤ  ناونيشانى  بة  رؤذنامةكةتاندا 
وةزارةتى دارايىء ئابووريىء اليةنة 
طشتيى...(  راى  ثةيوةنديدارةكانء 
مةبةستى  بة  كردووةتةوة  بآلوتان 

بآلوكردنةوةى.
ياساى  لة   )12( مادةى  بةثَيى 
كةرتى  فةرمانبةرانء  مووضةى 
طشتيى ذمارة )22(ى ساَلى )2008( 

بؤ  جوطرافى  شوَينى  دةرم��اَل��ةى 
دامودةزطاكانى  فةرمانبةرانى 
ح��ك��وم��ةت دي��اري��ك��راوة ك��ة لة 
دةبَيت  ع��َي��راق��دا  س��ةران��س��ةرى 
بإطةى  بةثَيى  بكرَيت،  ثةيإةو 
ثَيكراء  ئاماذة  مادةى  لة  )سَييةم( 
بؤ  جوطرافى  شوَينى  دةرم��اَل��ةى 
لةناء  ك��ة  فةرمانبةرانةى  ئ��ةو 
بةإَيوةبةرَيتى  فةرمانطةكانى 
ضل  ب��إى)40000(  كة  ناحيةكاندا 
بةآلم  دةكرَيت،  خةرج  دينار  هةزار 
بة  كة سةر  ناطرَيتةوة  ناحيانة  ئةو 
قةزاى ثارَيزطاكانن، هةر بؤية تةنيا 
دينار  هةزار  بيست   )20000( بإى 
دةيانطرَيتةوة، سةرجةم فةرمانطةو 

دامودةزطاكان.

راطةياندنى
وةزارةتى دارايىء ئابووريى

راثؤرتى: شارا عةبدوإلةحمان

يةكَيتىء  دةس��ت��َي��وةردان��ى  ب��ةه��ؤى 
كؤنطرةى  بؤ  هةَلبذاردنةكان  ثارتييةوة، 
تةندروستى  كارمةندانى  سةنديكاى 
هؤيةشةوة  بةو  داهاتوو،  ساَلى  بؤ  دواخرا 
دةسةآلت  ليستى  دةرةوةى  ليستى  ثَينج 

ناإةزايةتى دةردةبإن.
سةنديكاى  باآلى  ليذنةى  هةرضةندة 
دابوو،  بإياري  تةندروستى  كارمةندانى 
كة هةَلبذاردنةكان بؤ كؤنطرةى سةنديكاى 
)12/20(ى  لة  تةندروستى  كارمةندانى 
ئةمساَلدا ئةنجام بدرَيتء تَييدا هةَلبذاردنةكة 
ثارَيزطاكةى  سآ  هةر  لة  بازنة  ضوار  بة 
بةآلم  بةرَيوةبضَيت،  كةركوك  هةرَيمء 
ئايندة،  ساَلى  بؤ  دواخرا  هةَلبذاردنة  ئةو 
بؤضوونةكانيش لةسةر ئةوةية كة هؤكارى 
سياسيىء ناكؤكى حيزبيى هةَلبذاردنةكانى 

دواخستووة.
سةرثةرشتيارى  حسَين،  تاهير  هشام 
سةردةم  تةندروستى  كارمةندانى  ليستى 
ئةوةى  دواى  راطةياند:  رؤذن��ام��ةى  بة 
لة  ناتوانرَيت  كة  ئ��اط��اداركراينةوة 
)12/20(دا هةَلبذاردنةكة بةإَيوةبضَيت، بؤية 
سةرجةم  لةنَيوان  طشتيي  كؤبوونةوةيةكى 
بإياردرا  تيايدا  بةإَيوةضوو، كة  ليستةكاندا 
بةرَيوةبضَيت،  )12/28(دا  لة  هةَلبذاردنةكة 
ثارَيزطاكةى  سَي  هةر  كة  شَيوةيةك  بة 
هةرَيمء كةركوك بة يةك بازنة بَيت، بةآلم 
ئاطاداركراينةوة  كؤبوونةوةكة  دواى  هةر 
)20(ى  بؤ  دواخ��راوة  هةَلبذاردنةكة  كة 
ئةمةش  ئايندة،  ساَلى  دووةمى  كانوونى 

نيطةرانى كردين.
ليستى  سةرثةرشتيارى  وت��ةى  بة 
بة  ك���ردووة  ثةيوةندييان  س����ةردةم، 
يةكَيتىء  تةندروستى  كارمةندانى  ليستى 
ئ��اط��ادارى  ئةوانيش  ب��ةآلم  ثارتييةوة، 
مةسةلةكة نةبوون، هةر بؤية وتى: »نازانين 
لةكوَيوةية،  دواخستنة  ئةو  سةرضاوةى 
دةستَيوةردانى  لة  ئةمة  واية  ثَيمان  بؤية 
ح��ي��زب��ةوة رووي��داب��َي��ت، ل��ةب��ةرئ��ةوةى 
كَيشةيان  نةكردووةو  خؤيان  ئامادةباشى 
هةية بؤ رَيكخستنى ليستء كانديدةكانيان، 
هؤكارَيكى تريش ئةوةية كة بيستوومانة كة 
كارمةندانى  لةناو  كردووة  راثرسييةكيان 
كة  دةرك��ةوت��ووة،  بؤيان  تةندروستىء 
ئةم  بؤية  ناداتآ،  دةنطيان  زؤر  خةَلكَيكى 
ماوةيةيان درَيذكردووةتةوة تا كار بكةنء 
كانديدى  سةر  بؤ  هةبَيت  كاريطةرييان 
ثاشةكشةثَيكردنيان،  بؤ  تر  اليةنةكانى 
ئةمانة جطة لةوةى كة كؤنطرةى ثارتيش لة 

دواخستنى ئةم هةَلبذاردنةدا هؤكارة«.
ليستى  ثَينج  هةر  روونكردنةوةيةكدا  لة 
كارمةندانى تةندروستى )سةردةم، كؤمةَلى 
يةكطرتوو(،  ئايندة،  سةربةخؤ،  ئيسالميى، 
ئاماذةيان  راطةياندو  خؤيان  نارةزايى 
بةوةكرد، كة ئةوان ثابةندن بة ئةنجامدانى 
كة  خؤيدا  دياريكراوى  كاتى  لة  هةَلبذاردن 
ليستى  بة  ليستةكان  )12/28(يةو سةرجةم 

دةسةآلتيشةوة ئيمزايان لةسةر كردووة.
ليستى  وت��ةب��َي��ذى  ف��ةت��اح؛  بَيستون 
لةو  س��ةردةم  تةندروستى  كارمةندانى 
بارةيةوة بؤ رؤذنامة وتى: »دواخستنى ئةو 
كة  ثَيكهاتنَيك  بؤ  دةطةإَيتةوة  هةَلبذاردنة 
لةنَيوان مةكتةبى سياسيى يةكَيتىء ثارتيدا 
كراوةء دةيانةوَيت لةو ماوةيةدا بةخؤياندا 

بضنةوة«.
بوو  بإيار  كة  مانطة  ئةم  )8(ى  رؤذى 
بؤ رؤذى دواتر بانطةشةى هةَلبذاردنةكان 
كارمةندانى  سةنديكاى  دةستثَيبكات، 
بانطهَيشتى  ك��وردس��ت��ان  تةندروستى 
تةندروستى  كارمةندانى  سةنديكاكانى 
كردء  عيراقيان  باشوورى  ناوةراستء 
لة  ئةمة  راطةياند،  هاوثةيمانَيتييةكيان 
ئةو  ل��ةم��ةوب��ةر  مانط  ح��ةوت  كاتَيكدا 
سةرتاسةريى  مانطرتنى  سةنديكايانة 
ن��اوةراس��تء  تةندروستى  كارمةندانى 
مةبةستى  بة  راطةياند  عيراقيان  باشورى 

بة  كارمةندان  دةرم��اَل��ةى  زيادكردنى 
رَيذةى )100%(، بؤ ئةو مةبةستةش داواى 
كارمةندانى  سةنديكاى  لة  هاوكارييان 
وةآلم  بةآلم  كرد،  كوردستان  تةندروستى 

نةدرانةوة.
بةناوى  »لةوكاتةدا  وت��ى:  بَيستون، 
ط��رووث��ى ف��ش��ارةوة داوام��ان��ك��رد كة 
عيراق  تةندروستى  كارمةندانى  ثشتطيريى 
كارمةندانى  سةنديكاى  ب��ةآلم  بكةين، 
ئَيمةيان  دذايةتى  كوردستان  تةندروستى 
كردء وتيان هةرَيمى كوردستان جياوازةو 
ئةو  بؤية رةدى  بكرَيت،  نابَيت ثشتطيرييان 
لة  نةيويست حكومةت  دايةوةو  مانطرتنةى 

خؤى برةنجَينَيت«.
كارمةندانى  سةنديكاى  نةقيبى  بةآلم 
تةندروستى كوردستان هؤكارى دواخستنى 
هةَلبذاردنةكة دةطةرَينَيتةوة بؤ بريارَيك كة 
دةريكردووةو  هةَلبذاردنةكة  باآلى  ليذنةى 

ئةوانيش ئاطادار نةبوون.

رؤذنامةى  بة  رةحيم  محةمةد  جةبار 
راطةياند: راستة دةبواية )20 /12( هةَلبذاردن 
دانرابوو  قورس  ئاليةتَيكى  بةآلم  بكرَيت، 
ثارَيزطايةك  لة  هةَلبذاردن  رؤذء  سآ  كة 
رؤذَيك  بة  هةَلبذاردنةكة  با  وتمان  بكرَيت، 
كارمةندانء  وزةى  لة  كار  ئةوةى  بؤ  بَيت 
هؤكارانة  ئةو  لةبةر  نةكات،  كانديدةكانيش 
ثَيشنياركرا كة بؤ ضةند رؤذَيك هةَلبذاردن 
بخرَيتة  كة  ثَيشنيازكرا  دواب��خ�رَيت، 
)12/28(ء ئيمزاى هةموو ليستةكانى لةسةر 
هةَلبذاردنةكانى  باآلى  ليذنةى  بةآلم  بووة، 
لةطةأل  كارةكانة  رَيكخةرى  كة  سةنديكا 
ئاطادارى  باآلى هةَلبذاردنةكان  كؤمسيؤنى 
خراوةتة  هةَلبذاردن  كة  لةوةى  كردينةوة 

.)1/20(
برواى  بة  دواخستنةش  ئةو  هؤكارى 
لةو  كة  ئ��ةوةى  بؤ  دةطةإَيتةوة  جةبار، 
وادةيةدا ثشووى سةرى ساَلةو كارمةندانى 
ثشوودان  بة  ثَيويستيان  تةندروستى 

كارمةندة  برا  كة  لةوةى  جطة  ئةمة  هةية، 
ئَيمةش  »بؤية  جةذنيانة،  مةسيحييةكان 

ئاطامان لة دواخستنى هةَلبذاردنةكة نيية«.
تةندروستى  ك��ارم��ةن��دان��ى  ليستى 
كوردستان )يةكَيتىء ثارتى( هةر لة ئَيستاوة 
دةستيان كردووة بة كؤمةَلَيك ثَيشَيلكاريى 
ياسايى كة ناشَيت لة هةَلبذاردندا رووبدات، 
رؤذى  لة  نموون��ةش��دا  نزيكترين  لة 
نةخؤشخانةكانى  لة  مانطةدا  ئةم  )7(ى 
كارمةندانى  لةناو  هةَلبذاردنيان  كةركوكدا 
دةرخستنى  بؤ  ئةنجامداوة،  تةندروستيدا 

اليةنطرانى خؤيان.
ئ��ةوة  ثَيش  رؤذَي���ك  ه��ةر  ه��اوك��ات 
خةآلتى  سلَيمانى  لة  يةكَيتى  مةَلبةندى 
نةخؤش(يان  تةندروستى  )كارمةندانى 
هيض  نةخؤشن  ساَلة  ضةندةها  كة  كرد 
لةوةى  جطة  ئةمة  ثَينةدراوة،  رَيزلَينانَيكيان 
لة  تةندروستى  كارمةندانى  بة  كؤبوونةوة 

مةَلبةندو كؤميتةو لقةكاندا بةردةوامة.

فؤتؤ: رؤذنامة ثَيويستة هةَلبذاردنى سةنديكاكان دوور لة دةستى حيزب بَيت 



دةستخؤشيية  دَلخؤشيىء  جَيطةى 
فراكسيؤنى  ثةرلةمانتارةكانى  كة 
كوردستان،  ثةرلةمانى  لة  ط��ؤإان 
هاوآلتييانةوةء  ناو  دةضنة  ناوةناوة 
دةظ��ةرَي��كء  س��ةردان��ى  جارَيك  ه��ةر 
لة  نزيكةوة  لة  دةك��ةنء  ناوضةيةك 

كَيشةء طرفتةكانيان دةكؤَلنةوة.
تَيبينيية،  سةرنجء  جَيطةى  ئةوةى 
ئةم فراكسيؤنة تا ئَيستا، تةنيا يةك جار 
كردووة،  بادينانيان  دةظةرى  سةردانى 
ئةويش لة كاتى هةَلبذاردنى ئةنجومةنى 

نوَينةرانى عَيراقدا بوو.
هةموو  وةك  بادينان،  دةظ���ةرى 
ناوضةكانى ديكةى هةرَيمى كوردستان، 
نيسبةت  بة  بةآلم  هةية،  خؤى  طرنطيى 
فراكسيؤنى طؤإانةوة، دةكرَيت طرنطيى 
ضةند  لةبةر  ثَيبدرَيت،  تايبةتترى 

هؤكارَيك كة باسيان دةكةين:
ل������ة هةَلبذاردن���ى )2009/7/25(

دةنطى   )14.443( ط��ؤإان  ليستى  دا 
بةدةستهَيناء لة هةَلبذاردنى )2010/3/7(

بةرزبوونةوة  دةنطةكان  رَي��ذةى  دا 
كةواتة  )24.000(دةن���ط،  لة  زياتر  بؤ 
ساَلَيكدا،  لة  كةمتر  لةماوةى  دةنطةكان 
نزيكةى )10.000(يان زيادكردووة، بؤية 
خزمةت  ثَيبدرَيتء  طرنطيى  ثَيويستة 
دةنطيان  كة  بكرَيت  ئةوانةش  بةوانء 

نةداوة.
ل��ة ه��ةرَي��م��ى ك��وردس��ت��ان��دا، تا 
روويةكى  حيزبةكان  ئ��ةن��دازةي��ةك 
ديارة،  ثَيوة  لؤكاَلييان  ناوضةطةرَيتىء 

طؤإان  بزووتنةوةى  ثَيويستة  بؤية 
ئةوة  فراكسيؤنةكةيةوة،  لةرَيطةى 

تَيثةإَينَيت.

ل��ةم��اوةى راب�����ردوودا، وةف��دى 
هةريةك  س��ةردان��ى  فراكسيؤنةكة، 
بتوَين،  ثشدةر،  كؤية،  ناوضةكانى  لة 
ضةمضةماَلى  هةَلةبجةء  شارباذَير، 
كةالريش  س��ةردان��ى  ب��إي��ارة  ك��ردء 
سةر  هةموويان  ناوضانة  ئةم  بكةن، 
ئَيستا  تا  كةواتة  سلَيمانين،  ئيدارةى  بة 
ناوضةكانى  يةكسانى  بة  نةتوانراوة 
ثَيويستة  بؤية  دابةشبكةن،  سةردانيان 
بؤ  بةرنامةيةك  نزيكدا  لةداهاتوويةكى 

دةظةرى بادينان دابنَين.

بةرنامةى دةظةرى بادينان 
ضى بَيت؟

ثَيويستة بةرنامةى دةظةرى بادينان 
ضونكة  تر،  دةظةرةكانى  لة  جياوازبَيت 
ثارتى  دةسةآلتى  زياتر  دةظ��ةرة  ئةو 
زانيارييةكانيش،  بةثَيى  زاَل��ةء  تَيدا 
بة  دةتوانن  كةمتر  دةظةرةكة،  خةَلكى 
ئؤثؤزسيؤنء  بةردةمى  بضنة  ئازادانة 

نيطةرانييةكانيان باس بكةن.
ضاوةإَيى  فراكسيؤنةكة  دةبَيت 
تر،  دةظةرةكانى  وةك  كة  نةكات  ئةوة 
خةَلك بة ثيريانةوة بضنء قةرةباَلغييان 
لةوانةية  بةثَيضةوانةوة،  بةَلكو  لَيبكةن، 
بةآلم  ثَيشوازييان،  بَينة  كةمترين كةس 
ئةوة ماناى ئةوة نيية كة نةخوازراونء 
ماناى  ئ��ةوةن��دة  خؤشناويسترَين، 
ئاشكرا  بة  نةوَيرن  رةنطة  كة  ئةوةية 
بة  ثَيويستى  بؤية  بدةن،  نيشان  خؤيان 

بةرنامةيةكى تايبةتة بؤ بينينى خةَلك.

كة  بيربكرَيتةوة  وا  ل��ةوان��ةي��ة 
دةظ��ةرى  حكومييةكانى  دام��ودةزط��ا 
سلَيمانى،  دةظ���ةرى  وةك  بادينان 
ثةرلةمانتارةكانى  ب��ةدةن��ط  نةيةن 
بيانوو   كة  لةبةرئةوةى  ط��ؤإان��ةوة، 
زياتر  حيزب  دةس��ةآلت��ى  ئ��ةوةي��ة، 
بةرثرسة  زاَل��ةء  ناوضةكةدا  بةسةر 
حكومةت  ثَيش  حيزب  حكومييةكانيش، 
فراكسيؤنى  ناكرَيت  ب��ةآلم  دةخ��ةن، 
طؤإان ئةو بؤضوونة بةهةند وةربطرنء 
سةردانةكانيان  لة  هةندَيك  واية  باشتر 
دامودةزاطا  بة  ثةيوةنديى  لةإَيطةى 
ضونكة  ئةنجامبدةن،  حكومييةكانةوة 
نييةء  حيزب  موَلكى  حكومةت  دواجار 

بؤ هةموو خةَلكة بةطشتيى.
بةَلكو  نيية،  دهؤك  تةنيا  بادينان، 
تَيدايةء  طرنطى  ناحيةى  قةزاء  ضةندين 
ثَيويستة فراكسيؤنى طؤإان، زؤرينةيان 
بكةنء  طةشتةياندا  لةو  بةشداريى 
سمَيلء  ئاكرَى،  زاخؤ،  شارؤضكةكانى 
كورديى  ناوضةى  هةندَيك  تةنانةت 
طرنطة  )شةنطال(  موسلَيش  بة  سةر 
ناوضةكةدا  لة  زياتر  بةسةربكةنةوةء 

بمَيننةوة.
نيية  بادينان، هيضيان كةمتر  خةَلكى 
هةرَيمى  ترى  ناوضةكانى  خةَلكى  لة 
كوردستان سةبارةت بة دَلسؤزييان بؤ 
ضاككردنى  بؤ  ثةرؤشييان  حكومةتء 
وآلت��داء  ل��ة  حوكمإانيى  سيستمى 
بؤية  طةندةَلى،  بةرةنطاربوونةوةى 

ثَيويستة ئةوة لةبةرضاو بطيرَيت.

رَيکخراوةييدا،  سياسيء  ژياني  لة 
بوون  بةشَيک  حيزب  کؤنگرةکاني 
نوَيکردنةوةي  زيندووکردنةوةو  لة 
هةمووکات  کةواتة  سياسي،  ژياني 
گرةوة  کؤنگرة  بةستني  زةرورةت��ي 
بؤ بردنةپَيشةوةي حيزب لةقؤناغَيکي 
کة  قؤناغَيک  بؤ  چةقبةستووةوة 
لةژياني  ئةرَيني  نةوعيء  ئاَلوگؤإي 

سياسيدا بکات. 
ئةگةر چاوَيک بةسةر هةلومةرجي 
سياسي  ک���اري  رَي��ک��خ��راوةي��يء 
بةويژدانء  بطَيإينء  لةکوردستاندا 
دوور لة هةر دةمارگيرييةکي سياسيء 
رامان  خوَيندنةوةء  ئايدؤلؤژيي، 
بکةين،  رَيکخراوةيي  حيزبء  لةکاري 
هةناوي  حيزبء  بيناي  كة  دةبينين 
کةوتووةتة  لةکوردستان  حيزبايةتي 
ب����ةردةم ل��َي��ک��ت��رازان��ي گ���ةورةي 
حيزب  کؤنترؤَلکردني  جةماوةرييء 
خَيزانةوة،  تاقمء  دةستةو  لةاليةن 
بؤخؤي  کوشندةيةش  دةردة  ئةم 
گةورةيةي  مةترسيية  لةو  بةشَيکة 
سياسيء  ک���اري  م��ةف��ه��ومء  ک��ة 
سياسيي  لةگؤإةپاني  رَيکخراوةيي 
گةياندووة،  بةئيفليج  کوردستان 
نوَيبوونةوةي  سةرلةنوآ  بؤ  کةواتة 
ليخنيء مؤرانةيةي  لةو  هةر حيزبَيک 
حيزبي کردووةتة دوکانَيکي سياسيء 
بووني حيزب بة ئامرازَيک بؤ مةرامي 
شةخسي. بةستني کؤنگرة زةرورةتي 

دةستبةجآ دةبَيت. 
پَيش  ئةمساَلداء  کؤتايي  لةماوةي 
ئةوةي پَيشوازي لةساَلي نوآ بکةين، 
هةردوو هَيزي دةسةآلتدارى يةکَيتيي 
پارتي  ک��وردس��ت��انء  نيشتمانيي 
ناو  چوونة  کوردستان،  ديموکراتي 
خؤنوَيکردنةوة  بؤ  کؤنگرةوة  هؤَلي 
پرسيارَيکي  بةآلم  حيزب،  بيناي  لة 
بةرهةق لَيرةدا بةدواي وةآلمي خؤيدا 

خؤنوَيکردنةوة  ئايا  کة  دةگةإَيت، 
کوردستان  سياسييةکاني  هَيزة  بؤ 
خولقاندويةتي  مَيژوويي  زةرورةتي 
دةبَيت  حيزب  دةرب��ازب��وون��ي  ي��ا 
رةخنةو  لة  خؤقوتارکردن  لةبةردةم 
خةَلک  ج��ةم��اوةري  تَيبينييةکاني 
بوَيريي  حيزبانة  ئ��ةم  كة  ل��ةوةي 
بَيگومان  ناکةن،  نوَيبوونةوة  بةردةم 
چاودَيران،  زؤربةي  بةخوَيندنةوةي 
حيزبةکان  کؤنگرةي  رووةو  زياتر 
بؤ  ئ��ةوةن��دةي  هةلومةرجةدا  ل��ةم 
حيزبء  ناو  کاديراني  رازيکردني 
زياتري  پَيداکوتاني  بة  شةرعييةتدانة 
ئةوةندة  حيزب،  باآلکاني  کةسة 
کؤنگرة  دواي  هاتنةدةرةوةي حيزبي 
لة  خؤداماَلين  تازةء  بةخوَيني  نيية 

هةَلةو کةموکووإييةکاني دوَينآ. 
ئةگةر رةخنةکان لةسةر ميکانيزمء 
کؤنگرةء  بةإَيوةبردني  چؤنَيتيي 
کؤنگرةکان  ئةنداماني  هةَلبژاردني 
بةجَيبهَيَلين بؤ ناو کَيشةکاني هةناوي 
حيزبء خودي ئةنداماني هةرحيزبَيک 
ئةوا  بةآلم  دةبةستَيت،  کؤنگرة  کة 
مافي خةَلکي کوردستانة  کة لةدواي 
هاتنةدةرةوةي هةرحيزبَيک لةبةستني 
بةردةم  بخاتة  ئةوحيزبة  کؤنگرة، 
زوومي چاودَيرييء لَيپچينةوة لةسةر 

راسپاردةو پةيامةکاني ناو کؤنگرة. 
ئةمإؤ لةسةردةمي تةکنيکي نوآء 
کؤنگرةکان  زؤردا،  ماَليي  تواناي 
لةإووي ئامادةسازييةوة هيچي کةمتر 
هةمةچةشنةکاني  لةکؤنگرةي  نيية 
راسپاردةکاني  کة  جيهان  وآلتاني 
ئاَلوگؤإي  کؤمةَليک  کؤنگرة  دواي 
ژياني  ب��ؤ  ئ��اب��ووري��ي  سياسييء 
کاري  دةکاتة  خؤيدا  لةگةأل  خةَلک 

رَيکخراوةيي.  دةستبةجَيي 
مةسعود بارزاني، وةک سةرؤکي 
سيانزةي  ک��ؤن��گ��رةي  ل��ة  ح��ي��زب 

لة  کوردستان  ديموکراتي  پارتي 
راسپاردةو   )2010/12/11( رؤژي 
سيانزةي  کؤنگرةي  دروشمةکاني 
پارتي لة پةيامَيکدا گةياند، کة خودي 
دةچَيتة  واقيعدا  لةئةرزي  پةيامةکة 
سةرةتايةکي  گةشبينيء  خانةي 
پارتي  لة  سياسيي  ژياني  بؤ  نؤي 

ديموکراتي کوردستان. 
مرؤڤ،  مافي  ژن��انء  مافةکاني 
لةگةأل  لؤژيکيانة  مامه َلةکردني 
ئؤپؤزسيؤن،  سياسيء  ئ��ازادي��ي 

ک��ةرک��وکء ن��اوچ��ةداب��إاوةک��ان، 
خةَلکي  جينؤسايدي  ئ��ةن��ف��الء 
ديموکراسيء  پرؤسةي  کوردستان، 
تري  لةپارچةکاني  نةتةوةيي  پرسي 
کوردستانء مافي چارةي خؤنووسين 
بارزانيي  پةيامةکةي  بةقةولي 
راسپاردةکاني  هةوَيني  س��ةرؤک، 
دةبن،  حيزب  سيانزةي  کؤنگرةي 
کةواتة با خةَلکي کوردستان شانسء 
بارزاني  پارتيء  بدةنة  تر  بةختَيکي 
سةرؤک بؤ دنيابينيي نوَيي پارتي بؤ 

سياسةت لةکوردستان. 
بيرکردنةوةيةکي  ئةگةرچي 
ئاستَيکي  تا  کة  هةية  رةخنةگرانة 
پارتي  کة  تياداية  لؤژيکي  ب��ةرز 
لةوحيزبةدا  نوَيبوونةوةي  گياني 
بةآلم  دةزان��ن،  رةها  مةحاَلَيکي  بة 
هةر  دام��اَل��ي��ن��ي  ن��وَي��ب��وون��ةوةء 
مؤرانةو  لةو  کوردستان  حيزبَيکي 
بة  تَييکةوتووة،  خؤسةپاندنةي 
هَيزة  کوردستانء  خةَلکي  قازانجي 
پَيشةوةء  دةچَيتة  ديموکراسييةکاني 
دةکرَيت پَيشوازيي گةرمي لَيبکرَيت. 

ديموکراتي  پ��ارت��ي  ک��ةوات��ة، 
ک��وردس��ت��ان دةک��ةوَي��ت��ة ب��ةردةم 
هةَلکردنء  يان  مَيژوويي،  ضانسَيکي 
نوآء  دنياي  لةگةأل  مامةَلةکردنة 
رةوتي رووداوةکان لةدنياي ئةمإؤدا، 
چوارگؤشةي  بؤ  گ��ةإان��ةوة  ي��ان 
ئايندةي  بؤخؤي  ئةمةش  کة  يةکةم، 
چارةنووسي  کؤنگرة،  دواي  نزيکي 
دووإياني  ب��ةردةم  دةخاتة  پارتي 
بةحيزبَيکي  ب��وون��ي  گ��ةإان��ةوةء 
دوورکةوتنةوةي  يان  جةماوةريي، 
کايةکاني  لة  حيزبةية  ئةو  ت��ةواوي 
ئةگةرچي  سياسةت،  دةس���ةآلتء 

لةئايندةي دووريشدا بَيت. 
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)بادينان(يشهةرَيمىكوردستانة
ثةيامَيك بؤ فراكسيؤنى طؤإان لة ثةرلةمانى كوردستان

شةفافييةتلةبودجةدا
ب��ودج��ةدا.  ثةسةندكردني  لةكاتي  ث��ار.  س��اَل��ي   
ئؤثؤزسيؤن بةئةركي ثةرلةمانيي خؤي هةستا دةربارةي 
روونكار  طشتيي  داهاتي  سامانء  وةك��و  تا  بودجة، 
ضؤنَيتيي  داهاتء  بةدةستهَيناني  لةسةرضاوةي  بَيتء 
هاتني  لةسةروبةندي  هةنووكة  بثرسَيتةوة.  خةرجكردني 
دةنطؤي  بةثَيضةوانةي  كةوتووينةتةوة،  نزيك  بودجة 
بة  ئؤثؤزسيؤن  ئيرةييبةر،  ضةواشةكارو  لة  هةندَيك 
لةسةرشةفافييةتي  ثةيطيري  زؤرت��رةوة  ئةزموونَيكي 
بةناوي  بودجةيةك  رؤذان��ةش��دا،  لةم  دةك��ات.  بودجة 
هةرَيم(  ثارَيزطاري  ثةرةثَيداني  )تةواوكاريي  بودجةي 
زياتر  بةرضاوإوونيي  بؤ  ك��را.  ثةرلةمان  رةوان��ةي 
سةبارةت بة بودجة كة لةياساي بودجةي ساَلي )2010(دا 
لةمادةي )21(دا دياريكراوة، وةزارةتي داراييء ئابووريي 
لةطةأل وةزارةتي سامانة سروشتييةكان،  بة هةماهةنطيي 
ئةو داهاتة وةردةطرَيت كة راستةوخؤ لة فرؤشتني نةوتي 
وةدي  نةوتةوة  ثيكهاتةكاني  فرؤشتني  هةرَيمء  خاوي 
دَين، ثَيش رةفتاركردن  ثةرلةماني لَي ئاطاداردةكرَيتةوة، 
ه�ةروةها ل��ة مادةي )22(دا )كؤي ثارةي بةخشينةكان- 
غازي  نةوتء  طرَيبةستةكاني  لة  كة  بةوانةشةوة  المنح( 
هةرَيمةوة بةدةستهاتوون، لة حيسابي تايبةت لة وةزارةتي 
لةاليةن  ثارةية  ئةم  دادةن��رَي��نء  ئابووريي  داراي��يء 
تةرخاندةكرَين  ثرؤذانة  ئةو  بؤ  وةزيرانةوة  ئةنجومةني 
تةرخانكراون،  غاز  نةوتء  طرَيبةستةكاني  بةطوَيرةي  كة 
هةروةها  ثرؤذةكاني ذَيرخانيش لةهةرَيم بةمةرجي ثَيش 
كوردستانةوة  ثةرلةماني  لةاليةن  ثَييةوة  رةفتاركردن 

ثةسةندكرابَيت. 
دةقي  جَيبةجَيكردني  لةثَيناوي  زؤر  هةوَلَيكى  دواي 
ئؤثؤزسيؤن،  زؤري  فشاري  ه��ةوألء  م��ادان��ةدا،  ئةم 
وةزي��رانء  ئةنجومةني  ثةرلةمانء  سةرؤكايةتيي 
لة  فراكسيؤنةكان  سةرؤكي  وةزيرةثةيوةنديدارةكانء 
ثةرلةماندا دانيشتن كراو حيسابَيكي تايبةت لة وةزارةتي 
بؤ  ث��إؤذةي  ثَيناوةشدا  لةو  هةر  ك��راي��ةوةء  داراي��ي 
خةرجكردني ئةم داهاتة بة ناوي )ثةرةثَيداني ثارَيزطاكان( 
تةمومذاويية  ناشةفافء  ثإؤذةكة  كة  ثةرلةمان،  هاتة 
بةثَيضةوانةي دةقةكاني بودجةوةء ثإؤذةكة، هيض فؤرمَيكي 
ثإؤذةي  وةكو  ثإؤذةكانيش.  لةخؤنةطرتووة.  ياسايي 
لةاليةن وةزارةتي ثالندانانء سةرؤكايةتيى  ثةسةندكراو 
ناوي  دةبا  كة  لَينراوة،  ناويان  وةزيرانةوة  ئةنجومةني 
ثةسةندكراوةكان،  نةك  لَينابا،  ثَيشنيازكراوةكاني  ثإؤذة 
دةبةخشَيتة  ناوَيك  ض  ثةرلةماندا،  لة  ثةسةندكردني  ثاش 

ئةم ثرؤذانة؟ 
طةلَيك  ثإؤذةكة،  سةرةتاييانةى  تةماشاكردنَيكي  بة 
ب��واري  ضونكة  دةردةك����ةون،  كةموكورتي  كةلَينء 
ثةرةثَيداني ثارَيزطاكان ضةند سةرضاوةيةكي هةية، وةكو 
كوردستانيش  هةرَيمي  لةحكومةتي  هةروةها  لةبةغداء 
دةكرَيتء  تةرخان  مةبةست  هةمان  بؤ  بإةثارةيةك 
بؤئةوةي تَيكةَلوثَيكةلي نةكةوَيتة ناو داهاتةكانء ضؤنَيتيي 
خةرجكردنء جَيبةجَيكردني خزمةتطوزارييةكان بةإؤشني 
نةمَينَيت،  دابةشكردن  داه��اتء  ثةرتةوازيي  دياربنء 
تةمومذو   بودجةدا  لة  طوذمة  ضةندجارةي  تةرخانكردني 
دووجار  ثإؤذةكان  كة  هةية  ضةمكة  ئةو  لةطةأل  ناودذى 
ناهاوسةنطيى  دةكرَيت. سةرةإاي  تةرخان  بؤ  طوذمةيان 
ثإؤذةكاني  ئةطةر  ثإؤذةكان،  جوطرافيي  دابةشبووني 
)53.30000( بإي  كة  وةربطرين،  هةولَير  ثارَيزطاي 

ئاوةدانةكان  طوندة  تةرخانكراوةء  بؤ  ديناري  مليؤن 
 )9( بةسةر  دةبن  دابةش  )1096(طوندة،  ذمارةيان  كة 
ئةمةش  بةركةوتووة،  ثرؤذةيان  نؤزدة  تةنيا  ق��ةزادا، 
هاوسةنط نايةتةوة لةطةأل طةشةكردني شارةكان لةسةر 
حيسابي تةواوي طوندةكانء هةندَيك لة قةزاو ناحيةكان. 
باسكران،  كة  كةموكورتييانةى  ئةم  هةموو  سةرباري 
شةفافييةتى  بة  ثةيوةنديدارة  كة  هةية  طرنط  خاَلَيكى 
لَيثَيضينةوةء  رةنطة  داهاتةكةوة،  وةديهاتني  ثرؤسةي 
زيانطةياندن  بيانووى  ببَيتة  لةميدياكاندا  وردةكاريكردن 
باسنةكردن  بةآلم  كوردستان،  خةَلكى  بةشةداهاتي  بة 
سازشمان  شَيوةيةك  بةهيض  نابَيت  دةرةوة،  لةئاستي 
وةدةستهاتني  لةثرؤسةى  روونكاريي  لةسةر  ثَيبكات 
خةرجكردني  كوردستانء  خةَلكى  ثشكى  داهاتةكةو 
با  بةشَيوةيةكي دادثةروةرانةء بؤ بإيني ئةم بيانووةش، 
طفتوطؤكان لة بازنةي بضووكء دوور لةميديا لةناو هؤَلي 
داهاتي  وردةكاريي  كوردستان،  خةَلكي  بن.  ثةرلةمان 
بةشَيوةيةك  بزاننء  نوَينةرةكانيانةوة  لةإَيطةى  طشتييان 
ذياني  بذَيويي  بةرذةوةندييء  قازانجي  بكرَيت،  خةرج 
هاوآلتيياني كوردستان بثارَيزَيتء ئةركةكةش لةئةستؤي 

ثةرلةمانتارانداية.

كاردؤ محةمةدلة ثةرلةمانةوة
ئةندامى ثةرلةمانى كوردستان

فةرةيدون حةمةإةشيد

هيوا جةمال

خةَلكى بادينان، 
هيضيان كةمتر نيية 

لة خةَلكى ناوضةكانى 
ترى هةرَيمى 

كوردستان سةبارةت 
بة دَلسؤزييان بؤ 

حكومةتء ثةرؤشييان 
بؤ ضاككردنى سيستمى 

حكومإانى لة وآلتدا

مافي خةَلکي 
کوردستانة  کة 

لةدواي هاتنةدةرةوةي 
هةرحيزبَيک 

لةبةستني کؤنگرة، 
ئةوحيزبة بخاتة 
بةردةم زوومي 

چاودَيرييء لَيپچينةوة



وابزانم هةر لة سةرةتاوة، دةبَيت دوو 
ئيشكالييةتى طرنط ثةيوةست بةم بابةتة 
ناإؤشنى  ئةوةى  بؤ  بةرضاو،  بخةينة 
بة  مةبةستةكان  نةبَيتء  قةسةكاندا  لة 

ئاراستةى تردا نةبرَين.
بة  ثةيوةستة  يةكةم  ئيشكالييةتى 
حيزبةوة. ئايا لة وآلتى ئَيمةدا، ئةو حيزبة 
جيهانييةكان  ثَيوانة  طوَيرةى  بة  كة  هةية 
لة  بةشَيك  وةك  حيزب  بناسرَيت؟ 
يان  دةك��ات،  كار  مةدةنيى  كؤمةَلطاى 
نامةدةنيشى  م��ةدةن��ىء  كؤمةَلطاى 

لغاوكردووةو بضوككردووةتةوة؟
كة باس لة حيزب لة كوردستاندا بكةين، 
وةرطرين،  ئَيستا  نموونةكانى  دةبَيت 
هةية،  ميليشيايان  كة  حيزبطةلَيك  واتة 
سةرجةم  نهَينىء  دةزط��اى  ئاسايشء 
بة  هةية.  دةس��ةآلت��ي��ان  جومطةكانى 
كورتيى، حيزبى ئَيرة لة هيض فةرهةنطَيكى 

جيهانيدا نة ثَيناسةى هةيةء نة نموونة.
مةسةلةى  دووةم��ي��ش،  كَيشةى 
خاوةنى  ئَيمة  ئايا  ث��ةرل��ةم��ان��ت��ارة. 
خاوةن  راستةقينةى  دامةزراوةيةكى 
ئةو  ياسادانانين؟  هةيبةتى  بإيارء 
هاوشَيوةى  كوردستان  ثةرلةمانةى 
ل��ة ك��وَي��ى ت��رى دون��ي��ادا ه��ةي��ة؟ ئايا 
ثةرلةمانتار، زادةى بإيارَيكى سياسيية؟ 
دياريكراو  ديدطايةكى  نوَينةرايةتيى 
دةكات؟ جَيطةء رَيطةيةكى لة نَيو حيزبدا 
هةية كة شايانى ثةرلةمانتار بَيت؟ رؤَلى 
بةرنامةو  داإشتنى  ئاراستةكردنء  لة 

ستراتيذةكانى حيزبدا هةية؟
دوو  ئةو  تَيبينيكردنى  بة  واية،  ثَيم 
لة  باسكردن  س��ةرةوة،  ئيشكالييةتةى 
حيزب،  ثةرلةمانتارء  نَيوان  ثةيوةنديى 
بةآلم  ديارة،  ثَيوة  بَيوينةى  ئاَلؤزييةكى 
فةرامؤش  طرنطة  مةسةلة  ئةم  ناكرَيت 
قسةكردنء  رةخنةطرتنء  بة  بكرَيتء 
هةوَلى بةراوردكاريى لةسةر ئةم ثرسة، 
ثةرلةمانتارى  سيماكانى  دةتوانين 
بؤ  النيكةم  بخةينةإوو،  راستةقينة 

داهاتوو.

با لة ستانداردةوة 
دةستثَيبكةين

سروشتى  ئاسايىء  ثةيوةنديى   
ثةيوةستة  حيزبدا،  ثةرلةمانتارء  لةنَيوان 
حوكمإانىء  سيستمى  ش��َي��وةى  ب��ة 
ثاشانيش سيستمى هةَلبذاردن. سيستمى 
بة  ديموكراسيدا،  وآلتانى  لة  هةَلبذاردن 
طوَيرةى ليستى حيزبيية، ئيتر حيزب بَيت، 
قةوارةيةك،  يان  سياسى،  بةرةيةكى  يا 
)دي��ارة  سياسى  رَيكخراوَيكى  ي��ان 
ئةويش  كة  هةية  سةربةخؤش  كانديدى 
دياريكراوة(،  ثةيامَيكى  هةَلطرى  ديسان 
اليةنَيكى  نوَينةرايةتيى  كانديدةكان  واتة 
دةنطى  بة  دةكةنء  دياريكراو  سياسى  
اليةنطرانى ئةو اليةنة دةإؤنة ثةرلةمان. 
تايبةت  بة  كانديدةكان  كةسايةتيى  ديارة 
لة ليستى كراوةو لة بازنة بضووكةكاندا، 
زؤربوونى  لة  دةبَيت  طةورةى  رؤَلَيكى 
دةن��ط��ةك��ان��ى ئ��ةو الي��ةن��ة، ب��ؤي��ةش 
بؤ  كةسةكان  باشترين  هةوَلدةدرَيت 
ثةرلةمان دياريبكرَين كة جَيطاى متمانةى 
يان  بةهَيزيى  دواجار  بةآلم  بن،  خةَلكى 
ئةو  هةَلوَيستةكانى  بةرنامةو  الوازيى 
دةبَيت  دوابإياردةر  سياسيية،  اليةنة 

لةسةر ئاستى نيشتماني.
فراكسيؤنى  ديموكراسيدا،  عورفى  لة 
بةرنامة،  نوَينةرايةتيى  ثةرلةمانيى 
دةكات  حيزب  بةهاكانى  بةرذةوةنديىء 
يا بلؤكى  لة ثةرلةماندا، بؤية فراكسيؤن، 
بة  بةستراوةتةوة  توندى  بة  ثةرلةمانيى 
ئةم  حيزبةوةء  سياسييةكانى  بةرنامة 
ئةخالقى  مةسةلةيةكى  تةنيا  ثابةندبوونة 
نيية كة كةسَيك بة دةنطى حيزبَيك هاتبَيت، 
ثةيوةنديى  لة  جؤرَيك  ئةركيةتى  ئيتر 
ببَيتة  يان  رابطرَيت،  حيزبةكةيدا  لةطةأل 
نةخَير،  حيزب.  هةميشةيى  طوَيإايةَلَيكى 
طرنطةء  سياسى  مةسةلةيةكى  بةَلكو 
بةرنامة  بةهاكانء  بة  ثابةندبوونة 
ئؤرطانةكانى  بة  نةوةك  سياسييةكةوة، 
ب��ةرذةوةن��دة  يا  حيزب،  رابةرايةتيى 
راستيشدا  ل��ة  ح��ي��زبء  تةسكةكانى 
سياسةتء  كة  فراكسيؤنة  خودى  ئةوة 
بة  دادةإَي��ذَي��ت  حيزب  بةرنامةكانى 
تةنيا  نةوةك  تر،  ئؤرطانةكانى  هاوكارى 

سةرةوة  فةرمانةكانى  )متلقى(  وةرطر 
ثةرلةمان  فراكسيؤنى  بؤ  ضونكة  بَيت، 
سةرةوة  ديموكراسييةكاندا،  وآلتة  لة 
فراكسيؤنةكة  خودى  بةَلكو  نامَينَيت، 

دةبَيتة بةشَيك لةو سةرةوةية!
فراكسيؤنةكة  بؤ  رَينوَينيكةر  اليةنى 
حيزبةء  ستراتيذى  سياسىء  بةرنامةى 
فراكسيؤن دةنطى حيزبة، بةآلم سَيبةرى 
نيية. ديارة لة نَيوان ئةم دوو ضةمكةشدا، 
جياوازييةكى رؤشن هةية، ضونكة سَيبةر 

بَيطيانة. بَيإوحء  جَيبةجَيكارَيكى 
كارنامةى فراكسيؤن تةنيا لة بوونيدا 
بة بةشَيك لة ئؤرطانى بإياردانى حيزب، 
ترى  طرنطى  بةشَيكى  ناكرَيتةوة.  كورت 
ثةيوةنديى  لة  بريتيية  كارنامةية  ئةو 
ثةيوةنديية  ئةو  دةنطدةراندا،  لةطةأل 
نَيو  لة  حيزبة  كاركردنى  شادةمارى 
لوتكةى  لة  مانةوةيةتى  ج��ةم��اوةرء 
وةرطرتنى  بؤ  هةوَلدانى  يا  دةسةآلتدا، 
حيزبَيكى  هةموو  ويستى  كة  دةسةآلت 
هةم  فراكسيؤن  بؤية ضاوى  هةَلبذاردنة، 
بة  هةميش  حيزبء  سياسةتةكانى  الى 
ديوى تردا الى دةنطدةرانة. لة واقيعيشدا 
دةبَيت  سياسةتانةش،  ئ��ةو  خ��ودى 
جةماوةرى  بةرذةوةندييةكانى  دةربإى 
ئ��ةوان��ةوةش  ثشتى  ل��ة  دةن��ط��دةرء 
رووى  لة  بةطشتيى.  بن  وآلت  خةَلكى 
حيزبيى  ثةرلةمانتارى  ثرةنسيثةوة، 
لة  دذ  بة  تةنانةت  دوورء  دةتوانَيت 
بنَيت،  هةنطاو  حيزبةكةى  سياسةتةكانى 
لة  حيزب  كة  لةكاتَيكدا  تةنيا  ئةويش 
بكةوَيتةوة،  دوور  سياسييةكةى  بةرنامة 
واتة ثَيويستة ثةرلةمانتار بةوةفا بَيت بؤ 
ئةو  هاتنى  هؤكارى  كة  بةرنامةيةى  ئةو 
بووة بؤ ثةرلةمان، بةآلم لةم حاَلةتةشدا 
نةبَيت،  داب��إان  بة  ئةمةش  ثَيويستة 
ناوخؤيى  طفتوطؤيةكى  ئاكامى  لة  بةَلكو 
سةرةتا  ثةرلةمانتار  بَيتء  ضإوثإدا 
لةو  حيزبييةكان  ئؤرطانة  بدات  هةوأل 
الدانة ئاطادار بكاتةوةو هةَلوَيستى خؤى 
رؤشن بكاتء ثيشانى بدات كة ئةوة ئةو 
نيية لة حيزب دوور كةوتووةتةوة، بةَلكو 
بةرنامةكةى  ئامانجء  لة  حيزبة  ئةوة 
كَيشةية  ئةم  بةآلم  ثاشطةزبووةتةوة، 
زؤر بة كةمى لة كؤمةَلطاى ديموكراسيدا 
ثةلةمانتار  خودى  ضونكة  دةدات،  روو 
جَيبةجَيكةرى  ثيادةكةرو  داإَي���ذةرء 
سةرؤكى  سياسةتةيةء  بةرنامةو  ئةو 
حاَلةتةكاندا،  زؤربةى  لة  فراكسيؤنيش 

سةرؤكايةتيى حيزبةكة دةكات. 
ثةيوةنديى  هَيَلكاريى  كورتيى،  بة 
حيزبء رَيكخراوى سياسى لة كؤمةَلطى 

ديموكراتيدا، بةم شَيوةيةية:
حيزب.  فراكسيؤن  

سةرةكى  رؤَل��ى  فراكسيؤن  وات��ة 
ئاراستةكردنى  دياريكردنء  لة  دةبَيت 
هةمانكاتيشدا  لة  حيزبء  سياسةتةكانى 
حيزبةوةو  ئؤرطانةكانى  بة  ثةيوةستة 
ثةيوةنديية ثتةوةكانى لةطةأل دةنطدةرانيدا 

دةثارَيزَيت.
ثةرلةمان  ديموكراسيدا،  وآلتى  لة 
مانايةى  بةو  دامةزراوةية،  حيزبيترين 
لة  حيزبةكان  بةرذةوةنديى  بةرنامةو 
كؤدةبنةوةء  ثةرلةماندا  تةالرى  هؤألء 
بؤ  نابات  شك  تر  شوَينَيكى  حيزب 
ثيادةكردنى بةرنامةكانى، بؤ دةرخستنى 
جَيبةجَيكردنى  بؤ  جياوازييةكانى، 
ديموكراسيدا،  وآلتى  لة  ئامانجةكانى. 
لة راإةوء  ملمالنآ سياسييةكانى  حيزب 
دةباتة  ثةرلةمان  هؤَلى  باَلةخانةو 
داخراوةكانى  ذوورة  لة  نةك  ثَيشةوة، 
واتة  سةركردايةتيدا،  سياسىء  مةكتةبى 
بةرجةستةكردنى  سةرةكى  مةيدانى 
شوَينَيكى  نةك  ثةرلةمانة،  سياسةتةكان 
سةربةخؤكانيش،  ئةندامة  تةنانةت  تر. 
نةهاتوونةتة  حيزبى  ليستى  بة  ئةوانةى 
ثابةندبوونيان  لة  جؤرَيك  ثةرلةمانةوة، 
بؤ بةرنامة سياسىء دةنطدةرانيان هةية 
هةَلةيةكى  بؤية  بازنةكاندا،  لة  تايبةت  بة 
ساتةوةختةى  ئةم  تا  النيكةم  طةورةية 
ديموكراسى،  ذيانى  طةشةسةندنى 
لة  دوور  بَيحيزبء  ثةرلةمانى  لة  باس 
لةوانةية  بكةين.  حيزبى  كارتَيكردنى 
حيزب  كة  بَيت  وآلتانةدا  لةو  تةنيا  ئةوة 
ديكؤرَيكى بَيطيانى سيستمى ديكتاتؤرىء 

تاكإةويية.

ئةى الى خؤمان؟
ثةيوةنديى  ب��ؤ  ئ��َي��رة  تَيطةيشتنى 
واقيعى  طوَيرةى  بة  حيزب،  ثةرلةمانء 

سياسيى شَيواوى كوردستان داإَيذراوة.
دةكرَيت،  ثةرلةمان  لة  باس  كة  لَيرة، 
لة  داماَلرَيت  هةوَلدةدرَيت  لةاليةكةوة 
كاركردى حيزبايةتىء وةك دامةزراوةيةكى 
بَياليةنى حيزبى سةير بكرَيتء لة اليةكةى 
تريشةوة كراوةتة ئامرازَيكى جَيبةجَيكردنى 
هةندَيك  تةسكةكانى حيزب.  بةرذةوةنديية 
بة تايبةت كةسة ناحيزبييةكانء ضاودَيرانء 
رَيكخراوةكانى كؤمةَلى مةدةنيى، ضاوةإَيى 
دوور  كة  دةك��ةن  ثةرلةمانتار  لة  ئ��ةوة 
حيزبىء  بةرتةسكى  بةرذةوةنديى  لة 
باآلكانى  ب��ةرذةوةن��دي��ي��ة  ط��وَي��رةى  بة 
بطةإَيتةوة  كةمتر  بداتء  بإيار  خةَلكى 
بة  تريش  هةندَيكى  حيزبةكةىء  ب��ؤ 
دةكةنء  داوا  حيزبييةكان،  كةسة  تايبةت 
ببَيتة  ثةرلةمانتار  دةدةن  ئةوة  هةوَلى 
زمانحاألء طوَيإايةَلى كتومتى حيزبء هةر 
لة  دووركةوتنةوة  بة  جياواز  ئيجتيهادَيكى 

ثةيامى حيزبء مةركةزييةت دةزانن.
لَيرة، كة دةبينن ثةرلةمانتاران زؤربةى 
بإيارى حيزب هةَلوَيست  بة طوَيرةى  كات 
دَلسارديى  لة  جؤرَيك  تووشى  دةنوَينن، 
جَيطاو  ثةيامء  لة  دةك��ةن،  هةست  دَينء 
رَيطاى خؤيان اليان داوة. لَيرة، ثَيمان باشة 
خؤى  ويذدانى  طوَيرةى  بة  ثةرلةمانتار 
هةمو  بكاتء  قسة  ئازادانة  بداتء  دةنط 
داماَلَيت،  خؤى  لة  حيزب  بةندَيكى  كؤتء 
ئةوةش بة ثةيامى راستةقينةى ثةرلةمانتار 
نيية،  زةحمةت  من،  راى  بة  كة  دةزانرَيت 
هؤكارى ئةمة بزانرَيت. ثَيش ئةوةى رةخنة 
واقيعى  لة  ثَيويستة  بطرين،  ديدطاية  لةم 
سياسيى تَيبطةينء رةخنةى ئاراستة بكةين. 
دةبَيت لة جَيطاو رَيطاى حيزب لة كؤمةَلطاى 
ئيشكردنى،  شَيوازى  بإوانين،  ك��وردى 
دياريكردنى  ئةندامةكانى،  ئاراستةكردنى 
دامةزراوة  لةطةأل  تَيكةَليى  ئؤرطانةكانى، 
هَيشتا  كوردى  حيزبى  هتد.  حكومييةكان، 
لة نَيو وةهمى بة كؤمةَلطةبوونى خؤيدايةء 
ئةو  كة  بكاتةوة  رؤذة  لةو  بير  ناتوانَيت 
بةشَيكة لة كؤمةَلطاو تةنيا بزوَينةرى نيية.

جارَيك ئةم ثةرلةمانةى ئَيمة، لة راستيدا 
حيزبى،  ملمالنَيى  جَيطاى  نةبووةتة  هَيشتا 
لةوَيدا  كة  ناكرَيت  ئةوة  ضاوةإَيى  بؤيةش 
حيزب لة هةوَلى ثراكتيزةكردنى روئياكانى 
لةسةر  ملمالنَيكان  بنةماى  بَيتء  خؤى 
دوورء  ساآلنَيكى  بَيت.  سياسييةكان  بةها 
خاوةن  سةركردة  لةبرى  حيزب  درَي��ذة 
خوارةوة  كاديرى  كؤمةَلَيك  بإيارةكانى، 
دةنَيرَيتة ثةرلةمانء زؤربةى حاَلةتةكانيش 
لةسةر بنةماى بةرذةوةندييةكانى نَيوخؤى 
طرووثةكانء  رازيكردنى  بؤ  حيزبء 
كةسوكارى  بؤ  وةفاداريى  بنةماَلةكانء 
سةركردةكانة.  شةهيدة  ل��ة  بةشَيك 
ساآلنةى  لةم  ثةرلةمان  ئةندامى  رؤَل��ى 
ثرؤذةياساكانى  ثةسةندكردنى  دواييدا: 
مووضةيةكى  وةرط��رت��ن��ى  حكومةتء 
واتة  خانةنشينبوونة،  ثاشانيش  ضةورء 
بةشَيك  ذيانى  رازيكردنء مسؤطةركردنى 
لةنَيو  جَيكردنةوةيان  حيزبء  كاديرانى  لة 
بؤيةش  هةر  هةرَيمدا،  دامةزراوةكانى 
ذيانى  لة  رؤَلَيكيان  هيض  ثةرلةمانتاران 
ئاراستةكردنى  حيزبةكةيانء  نَيوخؤى 
لةبرى  حاَلةتةدا  لةم  نييةء  سياسةتةكةى 
كةسى ضاالكء بإياربةدةست، لة باشترين 
وةك  بَيطيان  سَيبةرَيكى  دةبنة  حاَلةتدا 

ثيَِشتر باسمان كرد. 
ثاش  لة  هةر  كوردستاندا،  لة  حيزب 
دروشمةكانى  بةرنامةو  ئيتر  هةَلبذاردن، 
دةكات  تةجميدى  فرَيزةرء  نَيو  دةخاتة 
بؤية  هةر  داهاتوو،  هةَلبذاردنى  كاتى  تا 
بإيارة  كة  شوَينةى  ئةو  نابَيتة  ثةرلةمان 
لةسةر  بكرَيت  تَيدا  جديى  ملمالنَيى 
جَيطايةك  نابَيتة  جياوازةكانء  دروشمة 
كار  سياسةتةكانء  بردنةثَيشةوةى  بؤ 
ناكات.  سياسى  بةهايةكى  هيض  لةسةر 
زؤرتر  حيزبدا  لة  ثةرلةمانتار  جَيطاى 
وةرطرة، نةك داهَينةر، ئاراستةكراوة، نةك 
بإياردةر،  نةك  جَيبةجَيكةرة،  ئاراستةكةر، 
لة ئةَلقةى الوازى ستافى بإياردانة نةوةك 
نةكراوة  ثةيوةست  س��ةرةوة،  ستافى  لة 
راوَيذكاريىء  ئؤرطانى  كؤمةَلَيك  بة 
كةمترين  بةَلكو  ناوةندى،  ترى  ئةَلقةى 

ئةمةش  دةكرَيت،  بؤ  ثَيدةكرَيتء  راوَيذى 
حيزب  تَيطةيشتنى  بة  ثةيوةستة  هةمووى 
بؤ ثةرلةمان وةك دةزطا. لة عةقَلى حيزبدا، 
زةخرةفةى  بؤ  تةالرَيك  لة  جطة  ثةرلةمان 
بة  مووضةدان  بؤ  شوَينَيك  ديموكراسىء 
تةشريعكردنء  كاديرةكانىء  لة  بةشَيك 
رةوايةتدان بة ثرؤذةكانى حكومةت، هيضى 
كوردى،  حيزبى  الى  ثةرلةمان  نيية.  تر 
بإياربةدةستة  ضارةنووسسازء  ئةودةزطا 
باشترينء  بكات  ناضارى  كة  نيية  باآلية 
كاديرةكانء  كاريطةرترين  توانترينء  بة 
نَيو  لة  بكات،  بؤ تةرخان   رابةرانى  خؤى 
لَيهاتووترين  دواى  بة  ئةندامةكانيشيدا 
بةجَيطةياندنى  بؤ  بطةإَيت  كةسةكان 

بةَلَينء دروشمةكانى.
هةميشة  حيزب  ث��َي��ض��ةوان��ةوة،  ب��ة 
مةكتةبى  )ئةندامانى  باآلكانى  كاديرة 
فةرماندة  س��ةرك��رداي��ةت��ىء  سياسىء 
دةرةوةى  ل��ة  دةس��ت��إؤي��ش��ت��ووةك��ان( 
ثةرلةمان دةثارَيزَيت بؤئةوةى بإيارةكانى 
دياريى  ئةو  لةالى  هةميشة  ثةرلةمانتار 
حاَلةتدا،  باشترين  لة  حيزب  بكرَيت. 
رةوان��ةى  سياسى  مةكتةبى  ئةندامَيكى 
ثؤستى  وةرطرتنى  بؤ  دةكات  ثةرلةمان 
كاتَيكدا  لة  ثةرلةمان،  سةرؤكايةتيى 
كة  راستةقينةكان  بإياربةدةستة  سةرجةم 
سةرؤكى  خودى  حاَلةتةكاندا،  زؤربةى  لة 

حيزبة، لة دةرةوةى ثةرلةمانن.
ديوة  مةسةلةكةية،  ديوَيكى  ئةمة  بةآلم 
ئةويش  روون��ت��رة:  ترى  زةقةكةى  زؤر 
ثةرلةمانتارى  دةنطدةرةوة.  بة  ثةيوةنديية 
خؤى  شت  هةموو  ثَيش  ك��وردس��ت��ان، 
حيزب  باآلكةى  بةرثرسة  ق��ةرزارى  بة 
ئةو  كانديدكردنى  بؤ  كارى  كة  دةزانَيت 
ثابةند  خؤى  نة  حاَلةتةشدا  لةم  كردووةء 
دةكاتء  حيزب  بةرنامةكانى  دروشمء  بة 
ئةخالقىء  ثةيوةستبوونَيكى  هيض  نة 
دةمَينَيت،  دةنطدةرةكانييةوة  بة  سياسيشى 
ثضإانء  لة  جؤرَيك  لةواقيعدا  بةَلكو 
دةنطدةردا  ثةرلةمانتارء  نَيوان  لة  دابإان 
تةنيا  بَلَيم،  دةتوانم  لَيرةدا  بةديدةكرَيت. 
كة  بوون  طؤإان  فراكسيؤنى  ئةندامانى 
بكةنةوةو  راست  هاوكَيشةية  ئةم  توانييان 
كةم  دةنطدةرانةوة  بة  خؤيان  نزيكايةتى 
باشترء  دةكرَيت  )كة  بثارَيزن  زؤر  تا 

بكرَيت(. رَيكوثَيكتر 
ئةو  ئيشكاليةتى  ل��ة  ت��ر  بةشَيكى 
خةَلك.  ضةمكى  لة  بريتيية  ثةيوةنديية، 
عةقَلى  بة  ئَيستاشدا  لة  كة  كوردى  حيزبى 
ئيشدةكات،  ثَيشإةو  قائيدء  حيزبى 
نوَينةرى  بة  خ��ؤى  دةي��ةوَي��ت  هةميشة 
بةشَيكىء  نةك  بزانَيت،  خةَلك  سةرجةم 
بةبآ طوَيدانة ئاستى جةماوةريىء رَيذةى 
دةمإاستى  نوَينةرء  بة  خؤى  دةنطدان، 
بةناوى  هةميشة  دةزانَيتء  خةَلك  هةموو 
دةدات  ثيشان  وا  قسةدةكاتء  هةمووةوة 
بؤيةش  ئةوة،  طةل  خةمخؤرى  تةنيا  كة 
لَيرةدا خؤى ماندو ناكات بؤ ئةوةى جؤرى 
ساغ  دةنطدةرانيدا  لةطةأل  ثةيوةندييةكةى 

بكاتةوة.
ئةو  هةميشة  ثَيويسة  ثةرلةمانتار، 
بة  رابطرَيتء  زيندوويى  بة  ثةيوةنديية 
بتوانَيت  كة  ئةَلقةيةك  توانا  طوَيرةى 
دةنطدةرانى  بؤ زؤرينةى  بَيت  نموونةيةك 
طرنطةكاندا  مةسةلة  لة  بكاتء  دروست 
ثةى  كاتَيك  ثةرلةمانتار،  ثَيبكات.  راوَيذى 
دةبات،  خؤى  جَيطةكةى  هةستياريى  بة 
ئةركى سةرةكيةتى كة هةميشة بطةإَيتةوة 
طرنطةكاندا  بإيارة  لة  دةنطدةرانىء  بؤ 
بؤ  نةكات.  شؤكى  دَلسارديىء  تووشى 
حيزبةكانى  سةرجةم  كة  ئَيستادا  لة  خؤم 
تةقليديى  عةقَليةتى  هةمان  بة  كوردستان 
ثةرلةمانتارة  ئةركى  دةكةن،  كار  جاران 
ثَيش خودى حيزبةكةى بطةإَيتةوةو راوَيذ 
النيكةم  يان  بكات،  دةنطدةرانيدا  لةطةأل 
حيزبييةكان،  بإيارة  جَيبةجَيكردنى  ثَيش 
خؤىء  نَيوان  لة  ديالؤطَيك  بدات  هةوأل 
رايان  ث��رسء  بكاتء  دةنطدةرةكانيدا 

ثَيبكات.
لة  دةهَينمةوة  نموونةيةك  ل��َي��رةدا 
دةزانين،  هةموومان  وةك  طؤإان.  خودى 
هةَلوَيستى  ب��ةغ��دا،  ل��ة  نوَينةرانمان 
ك��ان��دي��دك��ردن��ةوةى  ل��ة  ثشتيوانييان 
يان  بَيت،  دةنطدان  بة  )ئيتر  نواند  تاَلةبانى 
دةرنةضوون لة هؤَلى ئةنجومةن( ديارة بؤ 
ئةمة دوو بؤضوون هةية، يةكةميان؛ كة من 

متمانةى  ئَيمة  دةَلَيت،  اليةنطريم،  خؤم  بؤ 
بة  ئةطةر  دؤإان��دء  خؤمان  دةنطدةرى 
ويستى  ط��ؤإانء  ستراتيذى  ط��وَي��رةى 
دةبواية  بكرداية،  كارمان  طؤإانخوازان 
تر  رايةكى  نةداية،  بةإَيزة  بةو  دةنطمان 
نوَينةرى  هةر  ئَيمة  خؤ  نةخَير،  دةَلَيت، 
سةرجةم  بةَلكو  نين،  خؤمان  دةنطدةرى 
هةَلوَيستَيكى  ئةمةش  كوردستانء  خةَلكى 
توانيمان  ب��وو،  نةتةوةيى  نيشتمانىء 
بكةين.  خةَلك  فراوانى  بةرةيةكى  كةسبى 
كةسبى  وةهمى  ذَير  لة  تَيطةيشتنة  ئةم 
راستةقينةكةى  دةن��ط��دةرة  ت��ر،  دةنطى 
داهاتووش  بؤ  لةدةستدةداتء ضيتر  خؤى 
دةنطدةرانى  متمانةى  جَيى  ببَيتة  ناتوانَيت 
لة  ضونكة  خؤيشى،  دةرةوةى  خ��ؤىء 
هةَلطرى  نةيتوانى  تاقيكردنةوةدا  يةكةم 
ثةرلةمانتار  لةإاستيدا،  بَيت.  ثةيامةكة 
خؤيةوة،  دةنطدةرانى  رَيطةى  لة  دةبَيت 
بكات،  بنكةكانى  فراوانتركردنى  هةوَلى 

نةوةك بة فةرامؤشكردنيان.
ثةرلةمانتارى  لة  رةخنة  كاتَيك  بؤية 
كورد دةطرين كة طواية زؤرتر طوَيإايةَلى 
لةوة  سةرةتا  دةبَيت  ميللةت،  نةك  حيزبة، 
تَيبطةين كة خودى حيزبيش جطة لة ثالنى 
ثابةندييةكى  هيض  بَيستراتيذ،  كورتمةوداء 
ئةم  نييةء  هةَلبذاردنةوة  بةرنامةى  بة 
نَيو  ليستةكانى  كة  دةكات  وا  حاَلةتةش 
كاَلبَيتء  جياكةرةوةكةيان  هَيَلة  ثةرلةمان، 
بردنةثَيشةوةى  شوَينى  نةبَيتة  ثةرلةمان 

ملمالنَيكان.
وتارَيكدا  لة  برادةرَيك  ماوةيةك،  ثَيش 
طرتبوو  طؤإان  فراكسيؤنى  لة  رةخنةى 
حيزبدا  بةرثرسةكانى  لةطةأل  دانيشتنى  كة 
تراذيدياى  ترى  ديوَيكى  ئةمةش  كردووة. 
ثةرلةمانتار  ئةركةكانى  لة  تَينةطةيشتنة 
كارى  لةوةداية،  هؤكارةكةى  دي��ارة  كة 
كلتوورو  نةبووةتة  ئَيمة  الى  ثةرلةمانيى 
هةَلطرى  شَيوةية  ب��ةم  بؤيةش  ثيشة، 
ضونكة  سةمةرةية،  سةيرو  ئيجتهاداتى 
دروستة  هةنطاوَيكى  س��ةرةت��اى  ئ��ةوة 
فراكسيؤن  وات��ة  راس��ت��دا،  رَي��ط��اى  ب��ة 
نةك  دةكات،  كاروبارةكان  سةرؤكايةتيى 
هةندَيك  بَيت.  فةرمانةكان  موتةلةقى  تةنيا 
ثةرلةمانتار  واية،  ثَيى  ئَيمة  رؤشنبيرى 
دةبَيت تةنيا لةطةأل دامةزراوة حكومييةكان 
حيزبةكانى  لةطةأل  ثةيوةنديى  بكاتء  ئيش 
حيزبييةكان،  ئؤرطانة  بؤ  بةجَيبَيَلَيت  تر 
طواية بةمةش ثةرلةمان لةدةستتَيوةردانى 
حيزب دةثارَيزين، بةآلم لة واقيعدا، كاتَيك 
ثةيوةندييةكان  قيادةى  فراكسيؤنَيك 
كؤى  خؤيدا  لةدةستى  وةردةط��رَي��تء 
راستةقينةية  تَيطةيشتنى  ئةوة  دةكاتةوة، 
لة ئةركى فراكسيؤن، ضونكة دةبَيت خودى 
ثةيوةندييةكانى  ئاراستةى  فراكسيؤن 
كؤمةَلى  لة  ضونكة  بكات،  دياريى  حيزب 
ثةيوةنديىء  ئةو  زؤرترين  مةدةنيدا، 
ثةرلةمانييةوة  فراكسيؤنى  لةاليةن  كارانة 
حيزب  ت��رى  ئؤرطانةكانى  دةك��رَي��نء 

يارمةتيدةرن، نةوةك ئاراستةكةر.
بةوةش  ئاماذة  دةبَيت  كؤتاييدا،  لة 
بؤ  طؤإانيش  تَيطةيشتنى  هَيشتا  كة  بدةم 
ئاست  لة  فراكسيؤنةكةى  رؤَلى  ئةركء 
كوردستاندايةء  تةقليدييةكانى  حيزبة 
هةندَيك  لة  راستة  ثَيشةوة.  نةضووةتة 
بواردا رؤأل بؤ ثةرلةمانتاران دياريكراوةو 
بةشدارن لة هةندَيك لة طفتوطؤكان، بةآلم 
كارانة  ئةو  كؤنترؤَلى  كة  عةقَليةتةى  ئةو 
كار  جاران  ئاراستةى  بة  هَيشتا  دةكات، 
وةك  فراكسيؤنةكة  ناتوانَيت  دةك��اتء 
بةشَيك لة خاوةن بإيار، نةك جَيبةجَيكةر، 
ئةم  رؤش��ن��ى  نموونةيةكى  ببينَيت. 
راطةياندنى  ثَيشكةشكردنء  لة  قسةيةمان، 
ط��ؤإان  بزووتنةوةى  خاَلةكةى  ضةند 
بةبآ  كة  هةرَيم  دةسةآلتدارانى  بؤ  دَيت 
زؤرينةى  ئاطاداركردنةوةى  ثرسكردنء 

ئةندامانى فراكسيؤن بوو.
ثةرلةمانتارانى طؤإان، دةبَيت هةميشة 
بير لة دوو كوضكةى بزووتنةوةكة، خةَلكى 
دةنطدةر بكةنةوة، بةآلم بةمةرجى ئةوةى 
دياريكردنى  لة  بن  بةشَيك  خؤيان  كة 
لةو  تةنها  كارء  بةرنامةى  ستراتيذةكانء 
سياسىء  بةها  هةَلطرى  دةبنة  حاَلةتةشدا 

فيكرىء كؤمةآليةتييةكانى طؤإانخوازان.

* سةرؤكى فراكسيؤنى طؤإان، 
لة ثةرلةمانى كوردستان

بؤضــــوون
nawxo.rozhnama@yahoo.com
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ياسا سةروةره؟
ء  زيندانيي  ئةوةي كة ياسا وةك داوي جالآَجالآَؤكة واية، لة ثةلء بالآَي ميآَشوله دةئالآَ
دةكات، بةلم زةردةوالآَة، بآ هيض زيانيآَك خؤي له قولآَفء طريآَكاني دةرباز دةكات، 
لة هةريآَمي كوردستاندا، راستييةكه خةلآَك دةيزانيآَت ، بؤية رستةطةليآَكي وةك »ياسا 
سةروةرة« ، يان »ياسا لة سةروو هةموومانةوةية« كة زؤر جار لة زاري ليآَثرسراواني 
ريآَزء  طرنطيء  هيض  دةيبيستين،  كوردستانةوة  هةريآَمي  حكومةتي  ط��ةورةي 
فإءفيآَأل،  ء الإيآَي  كويآَرةإيآَ دةيان  بة  نةماوة، ضونكة زؤربةي خؤيان  ئيعتيباريآَكي 
يان ئةطةر ثيآَويستي كرد، بة هةإةشه، يان بة بةرتيل، يان بة سولآَحي عةشايةريي 

سةثيآَنراو،  ناهيآَلآَن ياسا بةسةر خؤيان دةوروبةرةكةيان ثيادةبكريآَت، لة بةرامبةردا نةدارانء بيآَدةسةلتاني 
ئةم طةلة ياسا ثإاوثإ بة سةرياندا ثيادة دةكريآَت، ناضارم بؤ هةردوو حالآَةتةكة نموونة بيآَنمةوه كة مشتيآَكن 
طيآَإامةوة:  بؤي  بةرطدروويةك  روودةدةن،   كوردستان  لة  رؤذانة  تر  نموونةي  هةزاران  خةروارآ،  لة 
هةرزةكاريآَك لةكاتي دزيني)3( تؤث قوماش لة دووكانةكةي، لةاليةن ثاسةوانيآَكةوة دةطيريآَت، كاتيآَك بؤ 
ناسينةوةي تؤثة قوماشةكان بؤ ثؤليسخانة بانطي دةكةن، زؤر لةوة ناإةحةت دةبيآَت كة دةبينيآَت ضؤن 
سوكايةتيي بة هةرزةكارةكة دةكريآَتء ئازاري جةستةييش دةدريآَت، ئةميش تكايان ليآَدةكات واز لة ئازارداني 
بيآَنن، دواتر هةرزةكارةكة بة )2( ساأل زيندانيي حوكم دةدريآَت، لة مالآَثةإي سبةي دا ئةمةم خويآَندةوة: رؤذي  
)2010/11/4( ذمارةيةك ضةكداري  نةناسراو هيآَرشيان كردة سةر بةإيآَوةبةريآَتي  ضاكسازيي  كؤمةليةتيي  لة 
شاري  سليآَماني ء سةرجةم ثاسةوانةكاني  ئةو بةإيآَوةبةريآَتييةيان ضةككردء ضوونة نيآَو بةإيآَوةبةريآَتييةكةوة 
بة مةبةستي رفاندني يةكيآَك لة نةوجةوانة بةندكراوةكاني نيآَو ئةو بةإيآَوةبةريآَتييه( ، ديارة ئةو نةوجةوانة 
زيندانيية لةوآ نةببوو، دةنا دةفإيآَنراء دةكوذرا، )عةبدولستار تاهير شةريف(و )سؤراني مامة حةمة( لة 
كةركوكي ذيآَر دةسةلتي ئاسايشي كورديي، دواتر )سةردةشت عوسمان( بة رؤذي نيوةإؤ بة بةرضاوى 
، تائيآَستا ياساء ثاريآَزةراني ياسا  ثاريآَزةراني ياساوة لة زانكؤي سةلحةدين لة هةوليآَر، بة ناهةق دةكوذريآَ
نةيانتوانيوة بكوذانيانء فةرماندةركةراني ئةو كوشتنة سياسييانة بدؤزنةوةء سزاي رةواي خؤيان بدةن، 
كاتيآَك سةدان نامة كراوةكاني لة ريآَي رؤذنامه سةربةخؤكانةوة ئاراستةي لوتكةكاني دةسةلتي كورديي 
دةكريآَنء بآ وةلم دةميآَننةوة، كاتيآَك سكالكانء دادوبيآَدادةكاني بةشخوراواني ئةم ميللةتة بةر طويآَي كةإء 
دلآَي بةردء ديواري ضيمةنتؤي ميآَشكي فةرمانإةوا كوردزمانةكاني هةريآَمي كوردستان دةكةونء بآ وةلم 
زيندوء  دلآَسؤزء ويذدان  تاكه  ثإدةبيآَتء  ئاراميي خةلآَك  دانبةخؤداطرتنء  ئيدي جامي  كاتيآَك  دةميآَننةوة، 
لة مافة خوراو ء  ئازاء ئازادةكانء طرووثةكاني كؤمةلآَطةي مةدةنيي ئةم طةلة ستةمديدةية بؤ بةرطريي 
دةسةلتثاريآَزةكان  جادةكانء  دةإذيآَنة سةر  ئاشتيخوازانة  شارستانيي  شيآَوةيةكي  بة  ذيآَرثيآَنراوةكانيان 
لةذيآَر درووشمة بيآَتامء سواوةكاني وةك)ئاسايشي نةتةوةيي، يةكإيزيي كوردء ...هتد( هيآَزةكاني ثؤليسء 
ئاسايش دةورووذيآَننء بة دارء كوتةك دةياننيآَرنة سةر خؤثيشاندةران، كاتيآَك دةسةلتي ناعاديلي كورديي، 
بة تايبةتيي بالآَي ثارتي ئةم دةسةلتة زؤرايةتييةى ثةرلةمانييةكةي خراث بةكارديآَنيآَت بؤ تيآَثةإاندني ياساي 
كوردستانةدا،  لةم  ئاسايش  فةرمانبةريآَكي  مؤلآَةتي  بةبآ  ئيتر  ئةوةي   بؤ  رؤذنامةطةريي،  هةمواركراوي 
كةس نةتوانيآَت لة شويآَنة طشتييةكاندا فزة بكاتء ناإةزايي لة دذي ناإةواييء بيآَدادييةكاني ئةم دةسةلتة 
دةربإيآَت، خويآَنةري هيآَذا! كاتيآَك بكوذي )2( خوشك بة فةرماني ليآَبوردني سةرؤكي ولتةكةت لة زيندان 
ثيآَشوةخت بةرةل دةكريآَت، كاتيآَك .....، كاتيآَك....، كاتيآَك...، بة بةرضاومانةوة رؤذانة ئةو هةموو ضةوتييء 
نالةبارييء نادروستيي ناإاستييء نادلآَسؤزييء دو اكةوتوييء ناإةواييانةي حوكمي كورديي دةبينين، منء 
لة خةباتي  لةثيآَشي هةموويانةوة  بيكةين، زؤر زؤر!  هةية  بكةين؟ زؤر شت  ئاسايي ضي  تؤي هاولتيي 
رةواي طةلةكةمان رةشبين، نائوميآَدء هيوابإاو، بيآَخةمء خةمساردء ثاسيظ نةبين، ضونكة رووخاني ورةي 
ئيآَمة هيواء ئاواتء ئامانجي داطيركةراني كوردستانة ، دةبيآَت دةستكةوتةكاني خةباتي طةلةكةمان ببينينء 
تيايدا بذينء بة هةموو هةستةكانمانةوة ضيآَذي ليآَببينين، دةبيآَت ليآَرةء لةويآَي تاريكستاني دةسةلتي كورديي 
تروسكايي ئةو مؤمء ضرا  كزانة ببينين كة دلآَسؤزاني طةلةكةمان هةلآَيدةكةن، خؤشمان تاك بة تاكمان لة 
هةركويآَيةك كة هةين، لة ئاستي خؤمانةوة، نةك هةر مؤمي خؤمان هةلآَبكةين، بةلآَكو بة رةوشيآَكي ناتوندوتيذ، 
ئازاء ئازاد، بة ئاشكرا رةخنةي خؤمان لة تاريكيي بطرينء لة ناهةقييةكان بيآَدةنط نةبين! نابيآَت بة بةهانةي 

ياساشكيآَنيي طةورةكان ئيآَمةي بضووكةكان خؤشمان ياساكان ثيآَشيآَل بكةينء ببينة ياساشكيآَن.
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