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وةزيرة كوردةكان ئيمزاي كةمكردنةوةى بودجةى هةرَيميان كردووة

ئيئتيالفى كوردستانيى دةنطى بة لَيخؤشبوونى بةعسييةكان دا
رؤذنامة

ئيئتيالفى  ث��ةرل��ةم��ان��ت��اران��ى 
دةنط  كوردستانييةكان  فراكسيؤنة 
بةعسييةكان  لَيخؤشبوونى  ب��ة 
لة  كوردةكانيش  وةزي��رة  دةدةنء 
بودجةى  لةسةر  ئيمزايان  بةغدا 
)2011(ى عَيراق كردووة كة بإطةى 
ثشكى  لةسةر  هةإةشةئامَيزى 

هةرَيم تَيداية.
)12/18(ى  دان��ي��ش��ت��ن��ى  ل��ة 
عَيراقدا،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
كة  بإياردرا،  دةن��ط،  زؤرينةى  بة 
بةعس  ريشةكَيشكردنى  ياساى 
موتَلةطء  )ساَلح  لة  هةريةك  لةسةر 
كةربولى(  جةمال  ئةلعانىء  زافر 

هةَلبطيرَيت.
ش�����وان ت���ه ه���ا، ئ��ه ن��دام��ي 
ليستي  له   نوَينه ران  ئه نجومه ني 
بة  كوردستانيى،  هاوثةيمانى 
راگه ياند:  »په يامنَير«ى  ماَلثةإى 
فراكسيؤنه   ئيئتيالفي  وه كو  »ئَيمه  
دا  ده ن��گ��م��ان  كوردستانييه كان 
ريشه كَيشكردن  هه َلگرتني  له سه ر 

ليستي  سه ركردانه ي  ئه و  له سه ر 
»ئه لعَيراقييه«.

رةس���وأل،  سةعيد  ه��اوك��ات، 
ث��ةرل��ةم��ان��ت��ارى ه��اوث��ةي��م��ان��ى 
كوردستانيى بة رؤذنامةى راطةياند: 
»كة لةبةر سةركةوتنى موبادةرةكةى 
لة  رَيزطرتن  ب��ارزان��ىء  س��ةرؤك 
بؤ  دةنطمان  ئَيمة  رَيككةوتنةكة 
ناتوانم  هةرضةندة  دا،  بإيارة  ئةو 
ئةو  ئةندامةكانمان  هةموو  بَلَيم؛ 

هةَلوَيستةيان هةبوو«.
بةثَيى  دي��ك��ةوة  ل��ةالي��ةك��ى 
)2011(ى  بودجةى  ثرؤذةياساى 
عَيراق، كة كؤثييةكى الى رؤذنامةية، 
يةكةمى  م��ادةى  )ب(  بإطةى  لة 
بة  ثابةند دةكات  ثرؤذةكةدا، هةرَيم 
نةوت  بةرميل  هةزار   )150( ناردنى 
رؤذانة بؤ دةرةوةء ئةطةر ثابةنديش 
نةوتة،  بإة  ئةو  هةناردةى  بة  نةبَيت 
هةرَيم  )17%(ةكةى  رَيذةى  لة  ئةوا 

دةبإدرَيت.

وردةكاريى زياتر لةوبارةيةوة 
لة الثةإة )2(داية.

كَيشةى ناوضة جَيناكؤكةكان 
مةترسيى جةنطى لَيدةكرَيت

ئابإووبةرى »وؤتةر طَيت«

ثةندَيك بؤ سياسيىء ميدياكارء 
دادوةرةكانمان
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رؤذنامة

سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان راثؤرتةكانى ديوانى ضاودَيريى 
دارايى رةوانةى ديوانة تازةكة دةكاتةوة، ئةوة لةكاتَيكداية دواى زياتر لة 

سَى مانط سةرؤكى نوَيى ديوان دةستبةكار نةبووة.
هةرضةندة ثةرلةمانى كوردستان لة )2010/9/20(دا، هادى رةحمانى 
وةك سةرؤكى ديوانى ضاودَيريى دارايى هةرَيم دةستنيشانكرد، بةآلم 
بة وتةى سةرضاوةيةكى ئاطادار لة ديوانى ضاودَيريى دارايى، تا ئَيستا 
ئةو ديوانة يةكطرتووة دةستبةكار نةبووةء هةردوو ديوان وةك خؤيان 

كاردةكةن.
سةرضاوةكةى ديوانى ضاودَيريى دارايى هةرَيم، بؤ رؤذنامة جةختى 
لةوة كردةوة، كة تا ئَيستا سةرؤكى ديوانى ضاودَيريى هةولَيرء سلَيمانى 
لة بةإَيكردنى كارةكانى ديوان بةردةوامنء سةرؤكى نوآ، هةرضةندة 

لة ديوان دةوام دةكات، بةآلم دةستبةكار نةبووة.
هةرَيم،  دارايى  ضاودَيريى  ديوانى  سةرؤكى  دةستبةكارنةبوونى 
يةكطرتووى  ياساى  ساَلى)2008(  )2(ى  ذمارة  ياساى  بة  كارنةكردنة 

ديوانى ضاودَيريى دارايى هةرَيمى كوردستان.
يةكطرتنةوةو  دواى  بإياربوو  راطةيةنرابوو،  ثَيشتر  وةك  هاوكات 
لةثةرلةمانةوة،  ديوان  دةستنيشانكراوى  سةرؤكى  دةستبةكاربوونى 
راثؤرتةكانى ديوانى ضاودَيريى كة لةالى سةرؤكايةتى ثةرلةمانة، بخرَيتة 
بةردةست ثةرلةمانتارانء كاريان لةسةر بكرَيت، بةآلم بةطوَيرةى ئةو 
زانيارييانةى سةرضاوةيةكى ئاطادار لة ثةرلةمان، سةرؤكايةتى ثةرلةمان 
راثؤرتةكانى رةوانةى ديوانى ضاودَيريى دارايى هةرَيم كردوونةتةوة بؤ 

يةكالييكردنةوة.
د. زانا رةئوف، ئةندامى ليذنةى نةزاهةو ياسايى لة ثةرلةمان، ئةطةر 
كارَيكى لةو شَيوةية كرابَيت، ئةوا هةَلةيةكى ياسايى كوشندةية، ضونكة 
ديوانى ضاودَيريى دارايى جا هةولَير بَيت، يان سلَيمانى، ئةو راثؤرتانةى 
لة  كاتَيك طةآلَلة كردووة كة هةموو رَيوشوَينةكانى تةواوكراوةء داوا 

ثةرلةمان دةكات، رَيوشوَينى ديكةيان بةرامبةر وةربطرَيت.
ليذنةى  بة  ثةرلةمان  كة  راثؤرتانة  ئةو  »ئةطةر  دةَلَيت:  هةروةك 
نةزاهةشى رةوا نابينَيت، بيانبينَيت، بطةإَينرَينةوة بؤ ديوان، ئةوا هيض 
هةَلةيةكةء  ئةمةش  كراوة،  ثَيشتر  كارانةى  ئةو  بؤ  نامَينَيت  هايةك  بة 
هيوادارم بةمةبةست نةكرابَيت، ضونكة ئةمة لة خؤدزينةوةى ثةرلةمان 

لة بةرثرسيارَيتيى زياتر، هيضى ديكة نيية«.
بؤ ل3

رؤذنامة

ل�����ة  بةغدا، ج��ط��ة  لة  طؤإان  ثةرلةمانتارانى 
كإينى  ث��ارةى  ت��ةواوى  مووضةكانيان،  )20%(ى 
دينار،  )409(مليؤن  لة  ثَيكهاتووة  كة  ئؤتؤمبَيل، 
ثةخشكردنى  طؤإانء  بزووتنةوةى  بؤ  طةإاندةوة 

كةناَلي )KNN( لةسةر مانطى دةستكردى هؤتبَيرد.
طؤإان  فراكسيؤنى  سةرؤكى  حاجى،  شؤإش 
رؤذنامةى  بة  عَيراق،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  لة 
كوردستان،  لةثةرلةمانى  كة  دةزانَيت  »خةَلك  وت: 
ياساى ئةحزاب جَيبةجآ ناكرَيتء تةنيا دةستكةوتى 
كة  دؤالرةي��ة  مليؤن  نيو  ئةو  طؤإان  بزووتنةوةى 
بودجةيةكى  ئةمةش  ثَييدةدرَيت،  سلفة  بة  مانطانة 
بزووتنةوةى  يارمةتى  ثَيويستة  ئَيمة  لةسةر  كةمةء 

طؤإان و كؤمثانياى وشة بدةين«.
بةوةش  ئاماذةى  طؤإان،  فراكسيؤنى  سةرؤكى 
ثةرلةمانتارةكان  ئؤتؤمبَيلى  ثارةى  تةواوى  كرد: 
بتوانَيت ثةخشى  بؤئةوةى   ،)KNN( دراوةتة كةناَلى
هؤتبَيرد  دةستكردى  مانطى  لةسةر  بةرنامةكانى 

دةستثَيبكاتةوة، ضونكة جةماوةرى بةرفراوانى طؤإان 
لة ئةمريكاء ئةوروثاء ئوستوراليا دةمَيكة داخوازيى 
ثةخشةكة  ث��ارة،  نةبوونى  لةبةر  هةيةء  ئةوةيان 

راطيرابوو.
ئةندامى  كةريم،  كوَيستان  خؤشيةوة،  الى 
ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراق لة فراكسيؤنى طؤإان، 
طؤإان  كانديدةكانى  زؤربةى  كة  لةوةدةكات،  باس 
دةوَلةمةند  ثَيشتر  بوونء  هةذارةكان  خَيزانة  لة 
هةَلبذاردنةكانيشيان  بانطةشةى  تةنانةت  نةبوون، 
لةسةر طيرفانى خؤيان بةإَيوةبردووة، بةآلم ئَيستا 
خؤيان،  ئيمتيازاتةكانى  لة  بةشَيك  بة  ئةوةية  كاتى 
خزمةتى جةماوةرء دامةزراوةكانى طؤإانى ثَيبكةن.

لة  دةوامَيكمان  كة  ئَيمة  »بؤ  وتيشى:  كوَيستان، 
بةغدايةء يةكَيك لة سلَيمانى، بؤ هاتوضؤء راييكردنى 
ئؤتؤمبَيلة،  بة  ثَيويستمان  زؤر  ئيشوكارةكانمان 
واتة  بووين،  ئؤتؤمبَيل  بَى  زؤرينةمان  ثَيشتريش 
لةإاستيدا ثَيويستمان ثَييةتى، بةآلم وةك ئةركَيكى 
سياسيىء ئةخالقى، ئةو ثارةيةمان بؤ بزووتنةوةكةء 

ثشتطيريى لة كؤمثانياى وشة طةإاندووةتةوة«.

مووضةكاني  لة  جطة  عَيراق،  ثةرلةمانتارانى 
)35(مليؤن  مانطانة  كة  ثاسةوانةكانيان  خؤيانء 
رابردوو  رؤذانى  ئؤتؤمبَيليش  كإينى  بؤ  دينارة، 
لةو  ثَيدرا،  ديناريان  )500(ه���ةزار  )58(مليؤنء 
ثارةية )8( ثةرلةمانتارةكةى طؤإان، كؤى ثارةكةء 
مانطانة )20%(ى مووضةكانيشيان بؤ بزووتنةوةكة 

دةطةإَيننةوة.
»هيوادارين  وتى:  لةوبارةيةوة، شؤإش حاجى، 
ئةم هةوَلةى ئَيمة سةرةتايةك بَيت، تا ئةو خةَلكانةى 
لةناو طؤإاننء بة مووضةى بةرز لة ثةرلةمان يان 
حكومةت خانةنشينن، ئةوانيش بةشَيك لة مووضةء 

دةستكةوتى مانطانةيان ثَيشكةشى طؤإان بكةن«.
كةريم  كوَيستان  ض��وارض��َي��وةي��ةدا،  ل��ةو 
توانيى  بزووتنةوةكة  ضؤن  »وةك  رايدةطةيةنَيت: 
طؤإانى طرنط لة هةرَيمى كوردستان بكاتء لة رووى 
لة  كةم مةسرةفييةوة جياوازبَيت  كارى سياسيىء 
نوَينةرةكانيشى  شَيوةش  بةهةمان  تر،  هَيزةكانى 
جياوازةكانى  خاَلة  هةوآلنةيان  بةو  دةيانةوَيت 

خؤيان لةطةأل ثةرلةمانتارانى تر دةربخةن«.

رؤذنامة
بةسةر  مانط   )7( لة  زياتر  دواى 
ثارتى  يةكَيتىء  ياساكةيدا،  دةرضوونى 
دةستةى  س��ةرؤك��ى  دان��ان��ى  ل��ةس��ةر 
س��ةرب��ةخ��ؤى م��اف��ةك��ان��ى م��رؤظ 

رَيكنةكةوتوون.
لة مانطى ئايارى ئةمساَلدا، ثةرلةمانى 
كوردستان ياساى دةستةى سةربةخؤى 
مافةكانى مرؤظى ثةسةند كرد، كة بةثَيى 
كةسايةتييةكى  دةستةية  ئةو  ياساكة 
مةعنةويىء سةربةخؤى دارايىء ئيداريى 

دةبَيتء ثةيوةست دةبَيت بة ثةرلةمانةوةو 
لة بةردةميدا بةرثرس دةبَيت.

لةوبارةيةوة  ئاطادار  سةرضاوةيةكى 
ثارتى  يةكَيتىء  راطةياند:  رؤذنامةى  بة 
دةي��ةوَي��ت  خ��ؤي��ةوة  الى  يةكةو  ه��ةر 
بَيت،  خؤى  لة  دةستةية  ئةو  سةرؤكى 
ثاش  تائَيستاو  مةبةستةش  ئ��ةو  بؤ 
تَيثةإبوونى )7( مانط بةسةر دةرضوونى 
ناكؤكنء  ثؤستة  ئةو  لةسةر  ياساكةيدا، 
ثَيكنةهَينراوة.                                                                                                                                   دةستةكة  هؤيةشةوة  بةو 
                                               بؤ ل7 

سةرؤكايةتى ثةرلةمان، 
راثؤرتةكانى ضاودَيريى 

دارايى، رةوانة دةكاتةوة 
ثةرلةمانتارانى طؤأان )409( مليؤنيان بةخشيية بزووتنةوةكةيان

يةكيَتىء ثارتى، لةسةر سةرؤكى 
دةستةى مافةكانى مرؤظ رَيكناكةون
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سةركردة 
كوردةكان راستطؤ 
نةبن، ئابإوويان 
دةضَيت

ثةرلةمانى كوردستان 

سيستمى سةرؤكايةتى 

ثةيإةو دةكات، 

نةك ثةرلةمانيى

حكومةت )15( مليارى داوةتة كرَيى ثةيوةنديكردن
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ئةو  هةموو  س���ةرةإاى 
مشتومإةي  طلةييء  تَيبينيء 
رَيكخستني  ي��اس��اي  ك��ة 
خؤي  لةطةأل  خؤثيشاندان 
لة  كار  ورووذان��دي،  هَينايء 
ياساي  سةرؤك  ترازاو  كار 

ليستى زؤرينةي ئيمزا كرد.
نزيك  موستةشارةكانى 
سةرؤك  خ��ودي  س��ةرؤكء 

لَيكدانةوة  شيكردنةوةو  بآ  ه��ةروا 
وةرن��ةط��رت��ووةو  هةَلوَيستةيان  ئ��ةو 
ضونكة  بإيارة،  ئةو  نةطةيشتوونةتة 
هةر  ن��ةك  كة  دةَل���َي؛  ثَيمان  لؤذيك 
سةرؤك، ياخود موستةشارةكاني، بةَلكو 
رووبةإووي  كة  سادةش  كةسَيكي  هةر 
طرنط  هةستيارو  كارَيكي  مةسةلةو 
بيردةكاتةوةو  جار  ضةندين  دةبَيتةوة، 
هةمةاليةنة  وردي  لَيكدانةوةيةكي  دواى 
دةخاتة  بإيارة  ئةو  قازانجي  زةرةرو 

بةرضاو، ئةوجا بإياري خؤي دةدا.
كة  دنيا،  ثَيشكةوتووةكانى  وآلتة  لة 
بة  تايبةتمةندو  دامةزراوةكان  هةموو 
بإيار  وةرطرتني  كراون،  موئةسةسات 
هةموو  تَيدةثةإآء  قؤناغ  ضةندين  بة 
وةك  مةترسييةكانيشةوة  بة  ئةطةرةكان 

كاكَلة دةخرَينة بةردةم سةرؤك.
ضةند  يان  تاكةكةس،  ميزاجى  لةوآ 
بةَلكو  نابينآ،  رؤأل  تةنيا  بة  كةسَيك 
وردبينيي  بة  ئامارو  ذم��ارةو  بة  ثشت 
ش���ارةزاي���انء ث��س��ث��ؤإان ل��ة ب��وارة 
بؤية  ه��ةر  دةبةسترآ،  جياجياكاندا 
بنةماو  لةسةر  دةبآ  طةآلَلة  بإيار  كة 
يان  دروست،  ض  )جا  زانياريي  كؤمةَلَيك 
دةبآ  بةرجةستة  نادروست(  هةندَيكجار 
كة  دنياش،  دواكةوتووةكانى  وآلتة  لة 
سةرؤك ثَييواية؛ ياخود واى لَيدةكةن، كة 
بطاتة ئةو باوةإةي كة تةنيا راستييةكان 
دَلسؤزةكانى  ك��ؤدةب��ن��ةوةو  ئ��ةو  الى 
ئةوانةن، كة وةك  تةنيا  حيزبء وآلتيش 
بازنةيةكي تةسك دةوريان داوةو ئةوةى 
بجوَلَيتةوة  بازنةيةش  ئةو  دةرةوةى  لة 
كةمفامء  ياخود  دوذمنة،  نةيارو  ئةوا 

كاَلفامة.
ملمالنَييةكي  كوردستان  هةرَيمي  لة 
سةخت لة ئاراداية، اليةنى ئؤثؤزسيؤنء 
رؤذنامةنووسانء  رؤشنبيرانء  توَيذي 
كؤمةَلطةى  ديموكراسيء  ثارَيزةرانى 
هةوألء  هةرَيم  ئازاديخوازانى  مةدةنيء 
بة  خستووةتةطةإو  خؤيان  ت��وان��اى 
ئاشتييانة  ديموكراسييانةو  شَيوازَيكي 
زؤرينةي  دةسةآلتى  لة  رآ  دةيانةوآ 
ه��ةرَي��م ب��ط��رن، ك��ة ب��ة ه��ةم��ان ئةو 
وآلتة  كة  ن���ةإوات،  خ��راث��ةدا  رَيضكة 
طوزةريان  ثَييدا  دنيا  ناديموكراتييةكانى 
خةَلكةكةيان  وآلتةكةيانء  ك��ردووةو 
ك��ردووة،  ط��ةورة  نةهامةتى  تووشى 
بكةنةوةو  كورت  رَيطةية  ئةو  دةيانةوآ 
هةرَيمي كوردستانيش لة ئازارو مةينةتى 

بثارَيزن.
رَيكخستني  ياساي  ئيمزاكردنى 
ئيمزاكردنى  ضووةثاأل  خؤثيشاندانيش 
هةموو  ب��ةو  ك��ة  ه��ةرَي��م،  ب��ودج��ةى 
بَيسةروبةرييةوة  ئةو  كةموكورتييء 
سةرؤكي  ئاخؤ  ب��ةآلم  ثةسةندكرا، 
كوردستان  ل��ة  دةس���ةآلت  ه��ةرَي��مء 
دةي���ان���ةوآ ض��ي ب��ة ئ��ؤث��ؤزس��ي��ؤنء 
ئةم  بَلَين؟  هةرَيمة  ئةم  هاوآلتيياني 
بة  رَيزنةطرتنء  ئةم  نةهاتنء  بةدةنط 
كةم سةيركردنة بؤ هةموو ئةو كةسانةي 
هةَلبإيء  دةنطيان  ياساية  ئةم  دذى  كة 
مانايةكي  ض  ئةنجامدا،  خؤثيشاندانيان 
دووتوَيدا  لة  خةتةرئامَيزي  ترسناكء 

شاردووةتةوةو بةرةو كوَيي دةبات؟!
ئةطةر  ض��ووة،  بةهةَلةدا  دةس��ةآلت 
ترسء  زةمانى  زةم��ان  كة  وابَيت  ثَيى 
فةرزي ئيرادةو تؤقاندنةو ئازاديخوازاني 
دةكرَين،  سةرشؤإ  ملكةضء  كورديش 
زَيإيني  فرسةتَيكي  هةرَيميش  سةرؤكي 
بة  دةيتوانى  ضونكة  دا،  خؤي  لةدةست 
رةتكردنةوةي ئةو ياساية بةشَيك لةو بآ 
واية سةرؤك  متمانةيية بسإَيتةوة، هةق 
ئةو  ئاخؤ  بكاتةوة  روون  بؤ  ئةوةمان 
زةرةرو زيانانة ضي دةبوون بؤ ئةو طةر 
ئةو ياسايةي ئيمزا نةكردايةو ئةو مافةى 

بؤ هاوآلتييان بة رةوا ببينياية!

ضاوان عةلى 

تا ئَيستا ديوانى ضاودَيريى دارايى هةرَيم، 
برى  لة  ثةرلةمانيش  نةبووةء  دةستبةكار 
كاركردن بة راثؤرتةكانى ديوانى ضاودَيريى 

دارايى، رةوانةى ديوانى دةكاتةوة.
لة  كوردستان  ثةرلةمانى  هةرضةندة 
وةك  رةحمانى  ه��ادى  )2010/9/20(دا، 
هةرَيم  دارايى  ضاودَيريى  ديوانى  سةرؤكى 
سوَيندى  )11/1(ش��دا  لة  دةستنيشانكردء 
ياسايى خوارد، بةآلم بة وتةى سةرضاوةيةكى 
ئاطادار لة ديوانى ضاودَيريى دارايى، تا ئَيستا 
ئةو ديوانة يةكطرتووة دةستبةكار نةبووةء 

هةردوو ديوان وةك خؤيان كاردةكةن.
سةرضاوةكةى ديوانى ضاودَيريى دارايى 
كردةوة،  لةوة  جةختى  رؤذنامة  بؤ  هةرَيم، 
ضاودَيريى  ديوانى  سةرؤكى  ئَيستا  تا  كة 
كارةكانى  بةإَيكردنى  لة  سلَيمانى  هةولَيرء 
ديوان بةردةوامنء سةرؤكى نوآ هةرضةندة 
دةستبةكار  بةآلم  دةكات،  دةوام  ديوان  لة 

نةبووة.
ديوانى  سةرؤكى  دةستبةكارنةبوونى 
كارنةكردنة  هةرَيم،  داراي��ى  ضاودَيريى 
س��اَل��ى)2008(  )2(ى  ذم��ارة  ياساى  بة 
هةرَيمى  داريى  ضاودَيريى  ديوانى  ياساى 

كوردستان.
ئةندامى  ئ��ازاد،  ط��ؤران  لةوبارةيةوة، 
»بة  دةَل��َي��ت:  ثةرلةمان  ياسايى  ليذنةى 
طوَيرةى  بة  سوَيندخواردنةكةىء  طوَيرةى 
داراييش  ضاودَيريى  ديوانى  ياسايى  دةقى 
كة خؤى كارى ثَيدةكات، ثَيويست بوو دواى 
دةستنيشانكردنء  ياساكةء  دةرضوونى 
يةك  ن��وآ،  س��ةرؤك��ى  سوَيندخواردنى 
هةبَيتء  سةرؤكيان  يةك  هةبوايةء  ديوان 

دةستبةكاربن، ئةوةشى كة لةراطةياندنةكان 
بيستوومانة، دةَلَين؛ دةستبةكاربوون«.

طؤران ئازاد، ئةوةشى خستةإوو كة ئةم 
رَيكخستنةوةى  كارى  تةنيا  نوَيية،  سةرؤكة 
دروستكردنى،  نةك  دامةزراوةيةية،  ئةو 
طران  كارَيكى  دةستبةكاربوونى  هةربؤية 

نيية.
هؤكارى  رؤذنامة،  زانيارييةكانى  بةثَيى 
ديوانى  نوَيى  سةرؤكى  دةستبةكارنةبوونى 
كة  دةطةإَيتةوة  بؤئةوة  دارايى،  ضاودَيريى 
ئيعفاكردنء  بة  تايبةت  مةرسومى  ئَيستا  تا 
ديوانى  سةرؤكةكةى  دوو  خانةنشينكردنى 
سلَيمانى  هةولَيرء  داراي��ى  ضاودَيريى 
لةبةردةم  ئَيستادا  لة  كة  دةرن��ةض��ووة، 
هةركات  ئيمزاكردن،  بؤ  هةرَيمة  سةرؤكى 
نوآ  سةرؤكى  دةرض��وو،  مةرسومة  ئةو 
دةستبةكاردةبَيت، بةاَلم بة بإواى ياساناسان، 
دةستبةكاربوونى سةرؤكى نوآ، ثةيوةنديى 
سةرؤكةكانى  خانةنشينكردنى  بإيارى  بة 

ثَيشووى هةردوو ديوانةوة نيية. 
ياسايى  ليذنةى  ئةندامى  رةئوف،  د.زانا 
كة  ك���ردةوة،  ل��ةوة  جةختى  ث��ةرل��ةم��ان، 
لةطةأل دةرضوونى  بوو  ثَيويست  هةرضةندة 
نوآ،  سةرؤكى  دةستبةكاربوونى  بإيارى 
دووسةرؤكةكةى  خانةنشينكردنى  بإيارى 
ضاودَيريى  ديوانى  بةآلم  دةكرَيت،  ثَيشوو 
دارايى هةرَيم بة ياساى ذمارة )2( كاردةكات، 
كة هيض دةقَيكى ياسايى تَيدانيية لةوبارةيةوة، 
ئةمة جطة لةوةى ثَيشتر كة ئةو دوو ديوانة 
سةرؤكيان بؤ دةستنيشانكراوة، لةكاتى دوو 
سوَينديان  ثةرلةمان  لة  بووةء  ئيدارةييدا 
بإيارى  ثةرلةمانةوة  لة  تا  ن��ةخ��واردووة 

خانةنشينكردنيان بؤ دةربكرَيت.
كؤكبوون  ثةرلةمانتاران  ه��اوك��ات، 

لةسةر ئةوةى، رَيز لة تواناء ماندووبوونى 
سةرؤكى هةردوو ديوانى ضاودَيريى دارايى 
ماوةى  لة  كة  بطيرَيت  سلَيمانى  هةولَيرء 
كردووة،  كاريان  رابردوودا  ساَلى  ضةندين 
داراي��ى  ضاودَيريى  دي��وان��ى  تايبةت  بة 
طةندةَليى  راثؤرتى  سةدان  كة  سلَيمانى، 
راثؤرتانة  لةو  زؤرَيكيش  ئاشكراكردووةء 

دراونةتة ثةرلةمان.
 طؤران ئازاد، ئاماذةى بةوةكرد: فةرمان، 
يان مةرسومى ئيعفاكردنء خانةنشينكردنى 
لةاليةن  جوانة  هةَلوَيستَيكى  بةإَيزانة،  ئةو 

هةرَيمةوة  سةرؤكايةتيى  يان  حكومةت، 
بةآلم  ماندووبوونيان،  لة  رَيزلَينانَيك  وةك 
ئةمة هيض ثةيوةندييةكى بةدواكةوتنى كارى 

ديوانء سةرؤكةكةيةوة نيية.

سلَيمانى  داراي��ى  ضاودَيريى  ديوانى 
بةثَيى  ن��اودةب��را،  ك��ارا  ديوانَيكى  بة  كة 
ئامارةكان  توانيويةتى )48%(ى بةرنامةكةى 
جَيبةجَيبكات،  راب��ردوودا  ماوةى  لة  خؤى 
رةوانةى  راثؤرتى   )105( ئةوةشدا  لةطةأل 
ئيختالس،  تةزويرء  كة  كردووة  ثةرلةمان 
ياخود سةرثَيضي زؤر طةورةء زةقيان تَيدا 

تؤماركراوة.
لة دواى سوَيندخواردنى سةرؤكى نوَيى 
ديوانى ضاودَيريى دارايى، ثَيويستة ثةرلةمان 
بة  بةآلم  بكات،  راثؤرتانة  ئةو  لةسةر  كار 
لة ثةرلةمان،  ئاطادار  وتةى سةرضاوةيةكى 
ضاودَيريى  ديوانى  رةوانةى  راثؤرتانة  ئةو 
دارايى هةرَيم كراونةتةوة بؤ يةكالييكردنةوة 
بةو بيانووةى ئةم ديوانةى ئَيستا شةرعيةو 
راثؤرتةكان  ثياضوونةوة  دواى  ثَيويستة 

لةوَيوة رةوانةى ثةرلةمان بكرَينةوة.
ئةندامى  هاوكات  كة  رةئ��وف،  زانا  د. 
ثَييوابوو  ثةرلةمانيشة،  نةزاهةى  ليذنةى 
ئةوا  كرابَيت،  شَيوةية  لةو  كارَيكى  ئةطةر 
ضونكة  كوشندةية،  ياسايى  هةَلةيةكى 
كاتَيك ديوانى ضاودَيريى دارايى جا هةولَير 
كاتَيك  راثؤرتانةى  ئةو  سلَيمانى،  يان  بَيت، 
رَيوشوَينةكانى  هةموو  كة  كردووة  طةآلَلة 
دةكات،  ثةرلةمان  لة  داوا  ت��ةواوك��راوةء 

رَيوشوَينى ديكةيان بةرامبةر وةربطرَيت.
راثؤرتانة  ئةو  »ئةطةر  دةَلَيت:  هةروةك 
رةوا  نةزاهةشى  ليذنةى  بة  ثةرلةمان  كة 
نابينَيت، بيانبينَيت، بطةإَينرَيتةوة بؤ ديوان، 
ئةوا هيض بة هايةك نامَينَيت بؤ ئةو كارانةى 
ثَيشتر كراوة، ئةمةش هةَلةيةكةء هيوادارم 
لة  ئةمة  ضونكة  نةكرابَيت،  بةمةبةست 
بةرثرسيارَيتيى  لة  ثةرلةمان  خؤدزينةوةى 

زياتر، هيضى ديكة نيية«.

دلَير عةبدولخالق

بةهؤى بة فةرميى نةناساندنى لة اليةن 
ئةو وآلتةوة، نوَينةرايةتى حكومةتى هةرَيم 
هاوبةشى  نووسينطةى  وةك  ت��اران،  لة 
دةبَيتء  دةستبةكار  ثارتى  يةكَيتىء 
يةكَيتىء  نوَينةرى  نووسينطةكة  سةرؤكى 
لة  دةبَيت  ثارتى  نوَينةرى  جَيطرةكةشى 

تاران.
 )24( ياسايى،  ثاَلثشتى  نةبوونى 
لة  كوردستانى  هةرَيمى  نوَينةرايةتييةكةى 
وآلتانى دنيا بَى ناونيشان هَيشتووةتةوة، لةو 
ثةيوةندييةكى  ئةطةرضى  ضوارضَيوةيةداء 
كؤمارى  كوردستانء  هةرَيمى  توندوتؤأل 
بةآلم  ط��رَي��دةدات،  يةكةوة  بة  ئيسالميى 
بةهؤى رازينةبوونى ئَيرانةوة، نوَينةرايةتى 
نووسينطةيةكى  وةك  هةرَيم  حكومةتى 

حيزبيى كارةكانى رايى دةكات.
نووسينطةى  لَيثرسراوى  عومةر،  نازم 
ت��اران،  لة  ثارتى  يةكَيتىء  هاوبةشى 
بإيارى  »ب��ة  راطةياند:  رؤذن��ام��ةى  بة 

سةرؤكى  من  وةزي���ران،  ئةنجومةنى 
لة  هةرَيمم  حكومةتى  نوَينةرايةتى 
دةرطايةكى  دؤزينةوةى  بؤ  بةآلم  ئَيران، 
ياسايى، كة شوَينَيكى كاركردنمان هةبَيت، 
نووسينطةى  ناوى  لةذَير  نووسينطةكةمان 

هاوبةشى يةكَيتىء ثارتى كردووةتةوة«.
سةبارةت بةوةي، ضؤن نووسينطةيةكى 
ئيدارييةكانى  ك��ارة  دةتوانَيت  حيزبيى 
نازم  رَيكبخات؟،  كوردستان  هةرَيمى 
ناوهَينانى  كرد؛  بةوة  ئاماذةى  عومةر، 

هَيزى  دوو  ئةوةية  لةبةر  حيزبة،  دوو  ئةو 
هةرَيم،  حكومةتى  ثَيكهَينانى  لة  سةرةكين 
هةموو  نووسينطةى  واقيعدا  لة  ئةطةرنا 
سةرةكييان  كارى  كوردييةكانةء  اليةنة 
خةَلكى  حكومةتء  كاروبارى  راثةإاندنى 

كوردستانة.
لة  هةرَيم  حكومةتى  نوَينةرةى  ئةو 
نووسينطةى  لة  راب��ردوودا،  ساَلى  سَى 
كارةكاني  تاران  لة  نيشتمانيى  يةكَيتيى 
راثةإاندووةء ثَيشتريش )8( ساأل نوَينةرى 

ئةو ثارتة بووة لة ئَيران.
نوَينةرايةتى  ياسايى  ضوارضَيوةى 
بةثَيى  دةرةوة،  وآلت��ان��ى  ل��ة  ه��ةرَي��م 
دةستوورى عَيراقء ياسا ثةيوةنديدارةكان، 
هةرَيم  نوَينةرى  وةك  كةس  يةك  تةنيا 
قبووَلكراوة،  عَيراقى  سةفارةتةكانى  لة 
ديبلؤماسييةكان  رَيوشوَينة  بةثَيى  واتة 
لة  فةرميى  بة  هةرَيم  نوَينةرايةتييةكانى 
نةناسراون،  خانةخوَيوة  وآلتانى  اليةن 
تا  دةكَيشَيت  درَي���ذة  حاَلةتةش  ئ��ةو 
كؤكدةبن  عَيراق  سياسييةكانى  هَيزة 
لةوبارةيةءة  ياسايةك  هةبوونى  لةسةر 
ئةو  بتوانَيت  عَيراق  دةرةوةى  وةزي��رى 

نوَينةرايةتييانة بناسَينَيت.
ن���ازم ع��وم��ةر، وت��ي��ش��ى: »ل��ةب��ةر 
طرنطيثَيدانى وآلتان بة هةرَيمى كوردستان، 
لة زؤربةى  هةرَيم  نوَينةرايةتى حكومةتى 
هةية،  جيادا  جيا  ناوى  لةذَير  وآلتانة  ئةو 
ئيسالميى  كؤمارى  لة  شوَينَيك  هةبوونى 
ئَيران بؤ ئَيمة طرنطة، بؤية لةذَير ئةو ناوةدا 

كراوةتةوة«.

تا ئَيستا ديوانى ضاودَيريى دارايى دةستبةكار نةبووة

ثةرلةمان، راثؤرتةكانى ديوانى ضاودَيريى دارايى رةوانةى ديوان دةكاتةوة

ئَيستا وةك نووسينطةى هاوبةشى يةكَيتىء ثارتى كاردةكات

ئَيران نويَنةرايةتى حكومةتى هةرَيم بة رةسميى قبووأل ناكات

هـةواأل و راثؤرت
hewal.rozhnama@gmail.com

3ذمــارة )613( سَيشةممة 2010/12/21
ئةم ياسايةش 

ئيمزا كرا!

ئازاد ضاالك

فؤتؤ: رؤذنامة دانيشتنَيكي ثةرلةمانى كوردستان 

ئةطةر ئةو راثؤرتانة 
كة ثةرلةمان بة ليذنةى 
نةزاهةشى رةوا نابينَيت، 
بيانبينَيت، بطةإَينرَيتةوة 
بؤ ديوان، ئةوا هيض بة 
هايةك نامَينَيت بؤ ئةو 
كارانةى ثَيشتر كراوة، 

ئةمةش هةَلةيةكةء هيوادارم 
بةمةبةست نةكرابَيت



رؤذنامة

ئاشكرايكرد؛  هةرَيم  تةندروستي  وةزيري 
 )400( نةخؤشخانةي  جَيبةجَيكاري  كؤمثانياي 
بةجَيهَيشتووة.  كوردستاني  قةرةوَيَلةيي، 
ذمارةيةك رَيكخراو و كةسايةتيش مؤَلةتي )15( 
رؤذ دةدةنة حكومةت بؤ دةستبةكاربوونةوة لة 

ثرؤذةكةدا.
ته ندروستي   هه ورامي،  وه زي��ري   د.تاهير 
ئاشكرايكرد:  كوردستان،  هه رَيمي   حكومه تي 
نه خؤشخانه   بإياربوو  كؤمپانيايه ي   ئ��ه و 
دروستبكات،  سلَيماني   قه ره وَيَله ييه كه ي    )400(
بودجه ي   له   بإَيك  نه ماوه و  كوردستاندا  له  
خؤيدا  له گه أل  نه خؤشخانه كه شي  دروستكردني 

بردووه .
ئاوه دانكردنه وه   وه زاره تي  »له گه أل  وتيشي: 
بؤ  پَيكهَيناوه،   هه ماهه نگيمان  ليژنه يه كي 
به رامبه ر  له   ياسايي  رَيوشوَيني   گرتنه به ري  
دروستكردني  ئه ركي  كه   كؤمپانيايه ي،   ئه و 
هه وَلي   له   ئةستؤء  طرتبووة  نةخؤشخانةكةي 
كاره كاني   ته واوكردني  ديكه   جارَيكي  ئه وه داين 
هه رچه نده   ته نده ر،  به   بده ين  نه خؤشخانه كه  
ماوه ي   به   ده وَيتء  پاره ي   تر  چه ندي   نازانين 

چه ند رؤژ ته واو ده بَيت.
ن��ه خ��ؤش��خ��ان��ه ي  

)400(  قه ره وَيَله يي سلَيماني، له سه ر رووبه ري 
)73( دؤنم زه وي  له  اليه ن حكومةتي هةرَيمةوة 
دراية كؤمپانياي  )U.I( كؤرثةرةيشني  كؤرييء 
 )57( به  بإي  ث��رؤذةك��ةش    تَيضووني  بإي 
بإيار  بوو،  دؤالر   )858( هه زارو   )361( مليؤن 
بكرَيتء  تةواو  رؤذدا   )730( ماوةي  لة  بوو 
قؤناغي   خراوه ته   2004/9/24-وة  رؤذي  لة 
بؤ  كاته دا  له و  هه ر  بةآلم  جَيبه جَيكردنه وه، 
ماوه ي  هه شت مانگ راگيرا و دواتريش به  هؤي  
بيناسازييه وه ،  كه ره سته ي   نرخي   گرانبووني  
به   خه مَلَينراوي  نرخي  جَيبه جَيكار  كؤمپانياي  
وه كو  له  پرؤژه كه دا  كاركردن  زانيوه  ء  كه م 
اليةن حكومةتي  لة  دووبارة  نه بووةو  پَيويست 
ثَيكهَينراو  بؤ  ديكةي  ليذنةيةكي  هةرَيمةوة 

ثارةي زياتر خراية سةر بودجةي ثرؤذةكة.
ثرؤذةكةش  دواكةوتني  بة  سةبارةت  هةر 
رَيكخراوي  كؤمه َلةو  كه سايه تيء  ژماره يه ك 
كة  ياداشتَيكدا،  لة  م��ه ده ن��ي   كؤمه َلگةي 
ئاراستةي سه رؤكايه تي په رله مانء ئه نجومه ني 

ته ندروستيء وه زي�����رانء وه زاره ت����ي 

دةكةن  داوا  كردووة،  سلَيماني-يان  پارَيزگاي 
په لة بكرَيت له  ته واوكردني نه خؤشخانه  )400( 

سلَيماني. قه ره وَيَلةيية كه ي 
 )400( نه خؤشخانه   هاتووه :  ياداشته كه دا  له  
ساَله    )13( ماوه ي  سلَيماني  قه ره وَيَله ييه كه ي 
به شَيكي  ده رچ��ووه ء  جَيبه جَيكردني  بإياري 
بووه ،  ت��ه واو  تَيدا  بيناسازيي  ك��اري  زؤري 
نه خؤشخانه يه   له و  كاره كان  تائَيستا  به داخه وه  

وه ستاوه ء به  ناته واويي هَيَلراوه ته وه .
ئةو رَيكخراوانة  ماوه ي )15( رؤژيان وةك 
په يوه نديداره كانء  ده زگا  بؤ   دان��اوة  مؤَلةت 
له   دةكةن  كاره كان  ده ستپَيكردنه وه ي  داواي 
پَيچه وانه وه   »به   دةَلَين:  نه خؤشخانه كةداء 
بؤ  ده گرينه  به ر  ياسايي  مه ده نيء  فشاري 
ته واوكردني  بؤ  ده زگايانه   ئه و  ناچاركردني 
خزمه تكردني  بؤ  خستنه گه إي  پ��رؤژه ك��هء 

هاوآلتييان«.
سلَيماني ،  قه ره وَيَله يي    )400( نه خؤشخانه ي  
 )U.I( كؤمپانياي   له  اليه ن  ساَله   شه ش  ماوه ي  
تائَيستا  وه رگ��ي��راوه و  كؤرييه وه   ئينه رجي  
كاره كاني  ته واو نه بووه ، جگه  له وه ي كؤمپانياكه  
به جَيهَيشتنء  له   هه يه   خراپي  ئه زموونَيكي 
حكومه تي  بةآلم  پرؤژه كاندا،  ته واونه كردني 
داناني   پ��رؤژه ي   )2007(دا  له  ساَلي   هه رَيم  
تاسَلوجه ي  كاره باي   مَيگاواتي    )51( وَيستگه ي  
كؤرياي  كؤمپانيا  )U.I(ي  هه مان  به   سپارده وه  
كاره كاني   تائَيستا  پرؤژه يه ش  ئه و  باشوور، 

ته واو نه بووه .

ضاوان عةلى 
ثشتيوان سةعدوَلآل

فراكسيؤنى  ئيئتيالفى  ثةرلةمانتارانى 
بة  لَيخؤشبوون  بة  دةن��ط  كوردستانيى 
بةعسييةكان دةدةنء وةزيرة كوردةكانيش لة 
بةغدا بةثَيى ياساى بودجةى )2011( ئيمزايان 

لةسةر طةمارؤى ئابووريى هةرَيم كردووة.
ئةنجومةنى  )12/18(ى  دانيشتنى  لة 
نوَينةرانى عَيراقدا، بة زؤرينةى دةنط، بإيار 
درا، كة ياساى ريشةكَيشكردنى بةعس لةسةر 
ئةلعانىء  زافر  موتَلةطء  )ساَلح  لة  هةريةك 

جةمال كةربولى( هةَلبطيرَيت.
شوان ته ها، ئه ندامي ئه نجومه ني نوَينه ران 
بة  كوردستانيى،  هاوثةيمانى  ليستي  له  
وه كو  »ئَيمه   راگه ياند:  »په يامنَير«ى  ماَلثةإى 
كوردستانييه كان  فراكسيؤنه   ئيئتيالفي 
ده نگمان دا له سه ر هه َلگرتني ريشه كَيشكردن، 
له سه ر ئه و سه ركردانه ي ليستي »ئه لعَيراقييه«، 
عَيراق  له   سياسيي  پرؤسه ي  ئ��ه وه ي  بؤ 
بةشَيوه يه كي ته ندروست بةإَيوه  بچَيت، ئه وان 
له  نووسراوَيكدا كه  بؤ ده سته ي لَيپرسينه وه ء 
خؤيان  بَيتاوانيي  ناردوويانه ،  دادپه روه ريي 
رژَيمي  كرده وه كاني  تاوانء  له   راگه ياندووه  

پَيشوو.
رةس��وأل،  سةعيد  مةبةست  هةمان  بؤ 
بة  كوردستانيى  هاوثةيمانى  ثةرلةمانتارى 
سةركةوتنى  لةبةر  »كة  راطةياند:  رؤذنامةى 
موبادةرةكةى سةرؤك بارزانىء رَيزطرتن لة 
رَيككةوتنةكة ئَيمة دةنطمان بؤ ئةو بإيارة دا، 
هةرضةندة ناتوانم بَلَيم؛ هةموو ئةندامةكانمان 

ئةو هةَلوَيستةيان هةبوو«.
فراكسيؤنى  سةرؤكى  حاجى،  شؤإش 
بة  عَيراق،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  لة  طؤإان 
فراكسيؤنى  لة  »ئَيمة  راطةياند:  رؤذنامةى 
بإيارى  له سه ر  ن��ةدا  دةنطمان  ط���ؤإان، 
له سه ر  بةعس  ريشه كَيشكردنى  هه َلگرتني 

ئه و سه ركردانه ي ليستي ئه لعَيراقييه ، ضونكة 
رَيككةوتنة سياسييةى  لةو  نةبووين  بةشَيك 
ئةو  دةبواية  ثَيمانواية؛  هةروةها  ثَيشووترء 
لَيثرسينةوةو  دةستةى  رَيطةى  لة  مةسةلةية 

دادوةريىء دادطاوة يةكاليي بكرايةتةوة«. 
ئةندامى  مستةفا،  شَيخ  لةتيف  هةروةك، 
فراكسيؤنى  لة  عَيراق  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
طؤإان، ئةوةى بؤ رؤذنامة خستة روو: »ئَيمة 
زؤر بة ناإةوامان زانى كة دةنط بةو مةسةلةية 
ئةوة  بؤ  تةنيا  ئَيمة  دةنطنةدانى  بدةينء 
ناطةإَيتةوة، كة ئةو سةركردانة لة رابردوودا 
بةشَيك بوون لة بةعس، بةَلكو ئةوان لة دواى 
مافة  دذايةتى  هةميشة  )2003(ش��ةوة  ساَلى 
كردووةء سوورن  كورديان  طةلى  رةواكانى 

لة دذايةتيكردنى مافةكانمان«.
وتيشى: »دةبواية لةنَيو بةَلَيننامةكةى ئةو 
لةمةودا  كة  بكراية،  لةوة  باس  سةركردانةدا، 
دذايةتى مافةكانى خةَلكى كوردستان ناكةن، 
ئَيمة بةنيازبووين ئةو ثَيشنيازة بكةين، بةآلم 
لة دانيشتنةكةى ثةرلةماندا رَيطةى قسةكردن 

نةدراء يةكسةر خراية دةنطدانةوة«.
لَيپرسينه وه و  ده س��ت��ه ي  ه��اوك��ات 
ئه نجومه ني  بإياره که ي  دادپ��ه روه ري��ي، 
قه َله م  له   ناياسايي  به   عَيراق  نوَينه راني 
به إَيوه به ري  المي،  عه لي  هةروةك  ده دات، 
لَيپرسينه وه و  ده س��ت��ه ي  جَيبه جَيکاري 
رؤژنامه وانيدا  لَيدوانَيکي  له   دادپه روه ريي، 
نوَينه ران  ئه نجومه ني  ياسا  به پَيي  رايگه ياند: 
سزاي  هه َلگرتني  بؤ  نه کراوه   سه رپشک 
ريشه كَيشكردني  به عس له سه ر هه ر که سَيک، 

که  ئه و سزايه  بيگرَيته وه .
وةزي��رة  زؤرب���ةى  دي��ك��ةوة،  لةاليةكى 
بودجةى  لةسةر  ئيمزايان  بةغدا  كوردةكانى 
بة  هةرَيم  كة  ك��ردووة،  عَيراق  )2011(ى 
ثابةند  ن��اوةن��د  بة  نةوتةكةى  ي��ان  ث��ارة، 
بةغدا  لة  كورديش  ثةرلةمانتارَيكى  دةكاتء 
لة  ك��وردة  نوَينةرانى  »بَيئاطايى  ثَييواية: 

بةرذةوةندييةكانى هةرَيم«.
بودجةى  ثرؤذةياساى  ب��ةث��َي���ى 
)2011(ى عَيراق، كة كؤثييةكى دةست رؤذنامة 
مادةى  ضوارةمى  بإطةى  ل�����ة  كةوتووة، 
عَيراق  نةوتى  وةزارةتى  كة  هاتووة:  )14(يدا 
بة  دياريدةكات، كة هةر اليةنَيك  ئةو زيانانة 
نةوتى وآلتى دةطةيةنَيت لة رَيطةى دةرهَينانى 
نةوتى خاو بؤ مةبةستى بةرهةمهَينانى ناوخؤ، 

يان ناردنةدةرةوةى.
ثرؤذةياساى بودجة لة وةزارةتى دارايى 
عَيراقةوة، كة رةوانةى ئةنجومةنى وةزيرانى 
بة  ك��راوة،  تَيدا  طؤإانكاريى  ك��راوة،  عَيراق 
يةكةمى  م��ادةى  )ب(  بإطةى  لة  جؤرَيك 
عَيراقدا،  )2011(ى  بودجةى  ثرؤذةياساى 
هةرَيم ثابةند دةكات بة ناردنى )150( هةزار 
بةرميل نةوت رؤذانة بؤ دةرةوةء داهاتةكةشى 
عَيراق  ئاوةدانكردنةوةى  دةخرَيتة سندووقى 
لَيشكاندنى )5%(ى ئةو  )DFI(، ئةمةش دواى 
ثارةية بؤ قةرةبووكردنةوةى جةنطى كوةيت، 
يان هةر رَيذةيةكى ديكة بؤ هةرمةبةستَيكى 
نَيودةوَلةتى  ئاسايشى  ئةنجومةنى  كة  ديكة، 
بإيارى لَي بدات، هةر لةو بإطةيةدا بة روونى 
ئةوة باسكراوة، كة ئةطةر هةرَيم ثابةند نةبَيت 
نةوتة،  بةرميل  هةزار   )150( ئةو  ناردنى  بة 
ئةوا لة رَيذةى )17%(ةكةى هةرَيم دةبإدرَيت.

جطة لةو خاَلة، لة بإطةى ضوارةم مادةى 
)14(ى ثرؤذةياساكةشدا هاتووة: كة وةزارةتى 
كة  دياريدةكات،  زيانانة  ئةو  عَيراق  نةوتى 
هةر اليةنَيك بة نةوتى وآلتى دةطةيةنَيت، لة 
مةبةستى  بؤ  خاو  نةوتى  دةرهَينانى  رَيطةى 

بةرهةمهَينانى ناوخؤ، يان ناردنةدةرةوةى.
حةسةن،  د.بايةزيد  ب��إواى  بة  ئةمةش 
بةرميلةكة  هةزار   )150( لة  مةترسييةكةى 
بة  دةكات  ثابةند  هةرَيم  ضونكة  نيية،  كةمتر 
لة  ئةوا  بيكات،  ئةطةر  نةوت،  دةرنةهَينانى 
بؤية  هةر  دةبإدرَيت،  )17%(ةك��ةى  رَيذةى 
ئةم دوو خاَلة زؤر مةترسيدارن بؤ هةرَيمء 

كة  ك��وردةك��ان،  وةزي��رة  بةسةر  نةدةبوو 
نوَينةرى كوردن لة بةغدا، تَيثةإبَيت، يان النى 

كةم تَيبينييان لةسةرى هةبواية.
ل��ةط��ةأل ب��وون��ى ض��ةن��د خ��اَل��َي��ك لة 
دةكاتء  ثابةند  هةرَيم  كة  ثرؤذةياساكةدا، 
لةسةرى  ئابووريى  طةمارؤيةكى  شَيوة 
كوردةكان  وةزيرة  بةآلم  دةكات،  دروست 
ئيمزايان لةسةر كردووة، بَي ئةوةى تَيبينييان 
لة  وةك  هةبووبَيت،  خاآلنة  ئ��ةم  لةسةر 
وةزيرَيكى  هيض  بآلوكراوةتةوة،  ميزانيةكةدا 
ن��ةداوة،  خاآلنة  ئةم  لةسةر  تَيبينيى  كورد 
جَيطرى  شاوةيس،  نورى  د.رؤذ  لةوانةش 
تَيبينيى  تةنيا  كة  عَيراق،  وةزيرانى  سةرؤك 
لة  باس  كة  هةبووة،  بإطةية  ئةو  لةسةر 
هؤشيار  دةكات،  ناوةندي  بانكى  قةرزةكةى 
د.عةبدوللةتيف  دةرةوة  وةزيرى  زَيباري، 
ئاو،  جةمال رةشيد، وةزيري سةرضاوةكاني 
هيض  بةبَي  دةوَلةت،  وةزيري  محةمةد،  عةلي 
تَيبينييةك واذؤيان لةسةر بودجةكة كردووة، 
نةرمين عوسمان، وةزيري ذينطة تةنيا تَيبينيي 
بة  ثةيوةندى  كة  هةبووة  بةشة  ئةو  لةسةر 
بودجةي  دواتر  هةبووة و  وةزارةتةكةيةوة 
فةوزي  هةرضةندة  ب��ةآلم  ك��ردووة،  ئيمزا 
ثيشةسازيي و  وةزيري  حةريري،  فرانسوا 
ئيمزايان  داد  وةزيري  نوري،  دارا  كانزاكان، 
لةو بةشةدا كردووة، كة نووسراوة: )ئيمتناع(، 
شَيوةية  بةو  ميزانييةكة  نين  رازى  وات��ة: 
بإواتء داواى ضاكسازيى دةكةن، بةآلم ئةو 
خاآلنةى تايبةتة بة كورد ديارييان نةكردووة 
دزةيي،  بةيان  تةنيا  بكرَيتء  تَيدا  طؤإانى  تا 
نيشتةجَيبوون  ئاوةدانكردنةوة و  وةزي��ري 
ئةويش  نةكردووة،  بودجةكة  لةسةر  ئيمزاى 

لةبةر ئةوةى لة سةفةر بووة.
عوسمان،  نةرمين  ئ��ةوةش��دا،  لةطةأل 
رؤذنامة  بؤ  لَيدوانَيكدا  لة  ذينطة  وةزيرى 
ثَييوابوو: كة وةزيرة كوردةكان كةمتةرخةم 
 )8( بةآلم  ك��ردووة،  طفتوطؤيان  نةبوونء 

وةزير لةنَيو )40( وةزيردا هيضيان ثَي ناكرَيت، 
ئةطةر ئيمزاش نةكةن.

بةغدا  لة  كورد  ثةرلةمانتارانى  ب��ةآلم، 
دةزانن،  كةمتةرخةم  بة  كوردةكان  وةزيرة 
وةك د.مةحمود عوسمان، ئةندامى ثةرلةمانى 
عَيراق، دةَلَيت: »وةزيرة كوردةكان نوَينةرى 
ثرؤذةكةيان  وردي��ى  بة  دةب��وو  ك��وردن، 
هةموو  بةداخةوة  بةآلم  بكرداية،  تاوتوَي 
وةزيرى  بةرامبةردا،  لة  كردووة،  ئيمزايان 
ذينطة هؤكارى ئيمزاكردنى وةزيرانى كوردى 
طةإاندةوة بؤ ئةوةى كة ساآلنى رابردوو بةر 
لة وتوَيذ لةسةر بودجة، سةرؤكى حكومةتء 
كوردةكان  وةزيرة  لةطةأل  هةرَيم  وةفدَيكى 
لةسةر  تَيبينييةكانيان  ك��ؤدةب��وون��ةوةء 
بودجةكة دياريى دةكرد، بةآلم ئةمساأل د.رؤذ، 
وةزيرانى  ئةنجومةنى  سةرؤكى  جَيطرى 
كؤبوونةوةكان  سةرثةرشتى  خؤى  عَيراق 
ئةو  كة  نةكراوة،  باس  هيضيش  دةك��اتء 
لةوةى  جطة  ئةمة  لةسةرة،  تَيبينييان  خاآلنة 
كة نةرمين عوسمان، جةختى لةوة كردةوة؛ 
كة ئةوان طفتوطؤيان لةسةر ئةو )150( هةزار 
ك��ردووة،  ثابةند  ثَيوة  هةرَيمى  بةرميلةى 
نةوتى  وةزيرى  بةآلم وةآلمى  ئةنجامدراوة، 
عَيراق بؤ ئةوان ئةوةبووة، كة ئةو زانيارييةى 
هةورامى،  ئاشتى  فةرميى  لَيدوانَيكى  لة 
هةرَيمةوة  سروشتييةكانى  سامانة  وةزيرى 

وةرطرتووة لة راطةياندنةكانةوة.
بريكارى  نةبى،  د.ف��ازل  لةمبارةيةوة، 
وةزارةتى دارايى عَيراق بؤ رؤذنامة جةختى 
لةوة كردةوة؛ كة ئةم بإطةية لة ئةنجومةنى 
 )2011( بودجةى  ثرؤذةياساى  بؤ  وةزيران 
نيية،  ئاطادار  دارايى  وةزارةتى  زيادكراوةء 
ئاماذةى  عَيراق  دارايى  وةزارةتى  بريكارى 
بةوةشكرد؛ كة ئةوان ناتوانن هيض تَيبينييةكيان 
ضونكة  هةبَيت،  زيادكردنة  ئ��ةو  لةسةر 
دةسةآلتى ئةنجومةنى وةزيران لة وةزارةتى 

دارايى بةرزترةء مافى طؤإانكاريى هةية.

دواى )13( ساأل لة كاركردن... كؤمثانياكة 
نةخؤشخانة )400( قةرةويََلةييةكةى جَيهَيشت

ئيمزاى وةزيرة كوردةكانء دةنطدان بة لَيخؤشبوونى بةعسييةكان

هـةواأل و راثؤرت
hewal.rozhnama@gmail.com
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سازدانى: رؤذنامة

د. كةمال مةزهةر، بإواى واية كة 
طةندةَلى لة هةموو شوَينَيك هةيةء 

ئاسايية لة كوردستانيش هةبَيت، بةآلم 
دةَلَيت: »ماَلى كورد، ماَلى هةتيوةء 

نابَيت كةس دةستى تَيى بضَيت«. لةم 
ديدارةى رؤذنامةدا، مَيذوونووسى كورد، 

بؤضوونةكانى لةبارةى حوكمإانيى 
لة كوردستان دةخاتةإوو، هاوكات 

سةبارةت بة مافى ضارةى خؤنووسينء 
ئةو بانطةشانةى لةوبارةيةوة دةكرَين، 
دةَلَيت: ئةطةر )سةركردةكان( راستطؤ 

نةبن لةوةدا، ئةمإؤ يان سبةينآ، ئةوانة 
فةزح دةبنء ئابإوويان دةضَيت.

رؤذنامة: بةإَيزتان ئاطادارن كة لةماوةى 
هةوَلى  كورد  ــردوودا،  راب ساَلى  ضةندين 
كوردستان  تا  رذا،  زؤرى  خوَينى  دا،  زؤري 
دروست  خؤماَلى  حكومةتى  بكرَيتء  ئازاد 
كَيشةكان  دةبينرَيت،  ئةوةى  بةآلم  ببَيت، 
»سةرطةرمى  هــةر  بةرثرسةكان  زؤرن، 
ــك لة  ــن«، جــؤرَي ــدكــردن ــةن ــةم خــؤدةوَل
دةبينرَيت،  بةإَيوةبردندا  لة  بَيبةرنامةيى 
دةطيرَين  رؤذانــة  كة  تر  رةخنةى  زؤر 
لةم  بةإَيزتان  حكومةت،  حيزبةكانء  لة 

روانطةيةوة، بؤضوونتان ضيية؟
هةية،  طةندةَليى  نيية،  طةندةَليى  ناَلَيم   *
لة  ئةمإؤمان  كة  دةَلَيم  ئةوةندة  ب��ةآلم 
لة  باشترةء هيوادارم، سبةينَيمان  دوَينَيمان 

ئةمإؤمان باشتر بَيت.
كة  دووثاتدةكةمةوة  ئةوة  ديسانةوة 
هةية،  شوَينَيك  لةهةموو  طةندةَليى  دةَلَيم، 
بينيوة،  ثَيشكةوتووم  وآلتى  سآ  خؤم  من 
جار  ضوار  مامةوة،  ساأل  دوو  بةريتانيا،  لة 
سةردانى فةرةنسام كردووةء لةكؤنفرانسى 
دواجاريش  كردووة،  بةشداريم  بايةخداندا 
بؤ  ضووين  ه��اوس��ةرم،  شةهالى  لةطةأل 
واشنتؤن  كؤنفرانسى  لة  سةرةتا  ئةمريكا، 
لةوآ  مانط  دوو  دواتر  كردء  بةشداريمان 
كردووة،  هةستم  وآلتانةدا  لةو  ماينةوة، 
رةواية  شتَيكى  لةبةرئةوة  هةية،  طةندةَليى 
هةبَيت،  طةندةَليى  كوردستانيشدا  لة  كة 
بةآلم وتوومةء دةيَلَيمةوة، ماَلى كورد، ماَلى 

هةتيوةء نابَيت كةس دةستى تَيى بضَيت.
رؤذنامة: ئةى لة بوارةكانى تردا، لةإووى 
تؤكمة  بةرنامةيةكى  نةبوونى  ئابوورييء 
باشى  بة  كوردستان  بتوانَيت  حكومةت  كة 
بةرةو  زياتر  نةماندةتوانى  بةإَيوةبةرَيت، 

ثَيشتر بضين؟
هةية،  كةموكورتى  ب��وارةش��دا  لةو   *
لةطةَليدا بين، يان نا، لينين قسةيةكى نازدارى 
هةية، ئةويش ئةوةية كة دةَلَيت: »تةنيا ئةوانة 
كةس  ناكةن«.  هيض  كة  هةَلةوة  ناكةونة 
هةموو  بةآلم  هةَلةوة،  بكةوَيتة  نايةوَيت 

معةرةزن بؤئةوةى بكةونة هةَلةوة.

بة  طؤشةنيطايةوةء  ل��ةو  ثَيمواية، 
مسةالنة  ئةو  سةيرى  فراوانةوة  سنطءدَلى 
لة  اليةنَيك  هيض  كة  بإواناكةم  بؤية  بكةين، 
اليةنةكان دَلسؤز نةبن بؤ كوردء كوردستان. 
ئَيمة دةبَيت سةنطى مةحةكمان ئةوة بَيت كة 
دوذمنى  كة  هةستين،  كارَيك  بةهيض  نابَيت 
نةتةوةكةمان دَلى ثَيى خؤش بَيت، دوذمنان 
ضةثَلةمان بؤ لَيبدةن، ئَيمة دوذمنمان زؤرة.

رؤذنامة: ثَيتوانيية لة هةرَيمى كوردستان، 
ئةوةندة  ضةند  بين،  ديموكراسيتر  ضةند 
خزمةتى كَيشة نةتةوايةتييةكةمان دةكةينء 
بةهَيزترء جوانتر  ئةزموونةكةشمان  ثَيطةو 

دةبَيت؟
هةية،  ئ��ةوروث��اي��ي  مةسةلةيةكى   *
نيية«،  بةديلى  »ديموكراسييةت،  دةَلَيت: 
ماكى  بة  بووة  ديموكراسييةت  بةإاستى 
ئَيمة  دةبَيت  خؤرئاواييةكان،  ثَيشكةوتنى 
بة  بووة  ضونكة  بين،  ديموكراسيثةروةر 
بةآلم  خؤرئاواييةكان،  ثَيشكةوتنى  هؤى 
وتم،  وةك  ثَيدةكةين،  دركى  ئةوةندة  ئَيمة 
هيوادارم،  باشترةء  دوَينَيمان  لة  ئةمإؤمان 

سبةينَيمان لة ئةمإؤمان باشتر بَيت.
لة خةَلكء  زؤر  بةشَيكى  ئَيستا  رؤذنامة: 
ئةم  حوكمإانيى  لة  طلةييان  رؤشنبيران 
تؤوة  ئةوة بةالى  حكومةتة هةية، تاضةند  
رةوايةء ثَيتواية، حكومةت ثالنَيكى باشى بؤ 

بةرةوثَيشبردنى هةية؟
* هةمان وةآلمم هةية، ئَيمة دةبَيت ئاطامان 
لة ذيانى ئابووريى نةتةوةكةمان بَيت، دةبَيت 
كؤمةألء  بخةين،  ثَيش  وآلتةكة  ئابووريى 
سياسةتمان  كة  لةوةى  بريتيية  ئابووريى 
بايةخَيكى زؤرء  دةبَيت  بؤية  بَيت،  ثَيويست 
دواتر  كؤمةآليةتىء  اليةنى  بة  بدةين  تةواو 
نةتةوةيى كورد، وةك وتم، ماَلى كورد، ماَلى 
بضَيت،  تَيى  دةستى  كورد  نابَيت  هةتيوةء 
كة  هيوادارين  هةية،  طةندةَليى  بَيطومان 
بنةبإبكرَينء  طةندةَلييان  ئةو  سةرضاوةى 
بةبآ ئةوةش ناتوانين هةنطاوى باش بةرةو 

ثَيش بنَيين.

هةية  هيمةتَيك  ثَيتواية،  رؤذنــامــة: 
بؤئةوةى طةندةَليى بنةبإ بكرَيت؟

* من، هةركةسَيك لة رةهبةرة كوردةكان 
دةبينم، هةستدةكةم كة بةدأل دةيانةوَيت كار 
بنةبإ  طةندةَليى  بكرَيتء  لةومةسةالنةدا 

بكةن.
س��ةرؤكء  لةمةوبةر،  رؤذَي��ك  ضةند 
ئةندامانى ئةكاديميا لةطةأل د. بةرهةم ئةحمةد 
دةزطاى  ئاخر  كرد،  كؤبوونةوةمان  ساَلح 
كؤمةَلَيك  ئَيمة  بةرزة،  ئَيجطار  ئةكاديميا 
كَيشةمان هةية، وا ديارة ئةو ئاطاى لة زؤر 
لةو كَيشانة نيية، ثتر لة سةعاتَيك دانيشتين، 
جا  بكات.  ضارةسةر  كَيشانة  ئةو  دا  بةَلَينى 
بةوة،  طةيشتبَيت  كار  زانستييةدا  بوارة  لةو 

ئةى لةبوارةكانى تردا.
هةبَيت،  اليةنةكان  بةهةموو  بإوامان  با 
كوردء  ئايندةى  اليةنةكان  هةموو  ضونكة 

نةتةوةى كورديان لةسةر وةستاوة.
مافى  مةسةلةى  بة  سةبارةت  رؤذنامة: 
)1983(وة  ساَلى  لة  خؤنووسين،  ــارةى  ض
تاَلةبانى  بةآلم  لَيداوة،  بإيارى  يةكَيتى 
شاعيرانةية،  خةونى  سةربةخؤيى  دةَلَيت، 
ويكيليكس باسى سازشى ثارتى لةسةر كورد 
ثارتيدا  كؤنطرةى  لة  بارزانى  بةآلم  دةكات، 
لةم  دةكات،  خؤنووسين  ضارةى  مافى  باسى 

روانطةيةوة، رات ضيية؟
وابزانم  ويكيليكس،  بة  سةبارةت   *
يةكطرتووةكانى  والي��ةت��ة  يارييةكى 
جارَيكيش  ضةند  دَلنيام،  لةوةش  ئةمريكاية، 
لة  من  ضونكة  ك��ردووةت��ةوة،  دووث��ات��م 
دةناسمء  جةالل  م��ام  جةنابى  نزيكةوة 
مافى  يةكَيتى  )1983(ةوة  ساَلى  لة  دةزانم 
بةرزكردووةتةوة،  خؤنووسينى  ضارةى 
بيستووة،  جةاللم  مام  لة  جاريش  طةلَيك 
دةبَيت براعةرةبةكانمان دان بةمافى ضارةى 

خؤنووسيندا بنَين.
زؤر  مةسعوديش  كاك  لَيدوانةكةى 
هاتة  بابةتة  ئةو  هةرئةوةتا  ط��ةورةب��وو، 
وتيان  هةراء  كةوتنة  قةومضييةكان  ثَيش، 

مةترسييةوة،  كةوتووةتة  عَيراق  دواإؤذى 
لَيدوانَيكى زؤر رَيكوثَيكى  تا كاك نَيضيرظان 
ئةو  مةبةستى  مةسعوديش  ك��اك  دا، 
مافى  ضونكة  نةبوو،  ئةوان  لَيكدانةوانةى 
ضارةى خؤنووسين، مافى هةموو ميللةتَيكة.

توانا  بةثَيى  ك��وردةك��ان،  رةه��ةب��ةرة 
كاك  ئ��ةوةى  يانى  ن��ةك��ردووة،  درَيغييان 
م��ةس��ع��ود ب��ارزان��ى ك��ردووي��ةت��ى، بؤ 
بةرثرسانى  دةستةو  هةموو  كؤكردنةوةى 
عةرةبةكان لة هةولَير، كة رَيطةى خؤشكرد 
ثَيكهَينانى  كَيشةى  ضارةسةركردنى  بؤ 
ئةوةشدا  لةطةأل  جا  ماليكى،  نورى  كابينةى 
كاك  لة  رةخنةيةك  ض  قةومضييةكان  ببينة، 
مةسعود بارزانى دةطرن، دةَلَين، وتوويةتى 
كة كورد مافى ضارةى خؤنووسينى دةوَيت، 
رابطرن،  بابةتة  ئةو  لةسةر  ثآ  دةبَيت  بؤ 
مافَيكى  مافى ضارةى خؤنووسين  لةكاتَيكدا 
ئةو  دنيايةء  نةتةوةكانى  هةموو  رةواي 
خؤنووسين  ضارةى  مافى  هةية،  مافةيان 
دةبَيت  ب��ةآلم  نيية،  جيابوونةوة  وات��اى 
منةتت  كةس  بؤئةوةى  هةبَيت  مافةت  ئةو 

بةسةردا نةكات.
رؤذنامة: ئةمانة هةموو رةوان، بةآلم ئايا 

ئةمان بؤ ئةو مةبةستة كاردةكةن؟
ئةمإؤ  ل��ةوةدا،  نةبن  راستطؤ  ئةطةر   *
يان سبةينآ، ئةوانة فةزح دةبنء ئابإوويان 
دةضَيت، ضونكة مَيذوو رةحم بةكةس ناكات، 
دةبَيت مَيذوو وةك خؤى بنووسرَيتةوةء بؤ 

داهاتوو بمَينَيتةوة.
بكةمةوة  ل��ةوة  بير  ناتوانم  قةت  من 
دَلسؤزيى  بة  سةركردانة  لةو  كةسَيك  كة 
بةالى  لةوانة  يةكَيكيش  ثَيشةوة،  نةهاتبنة 
ئةو  مستةفاية،  نةوشيروان  كاك  خؤمةوة 
ثياوَيكى  هةية،  خؤى  بؤضوونى  دَلسؤزة، 

دَلسؤزة.
ماكى  ديموكراسى،  ــت،  وت رؤذنــامــة: 
كة  هةية  تريش  بؤضوونَيكى  ثَيشكةوتنة، 
ئَيستا  نابَيت،  ئؤثؤزسيؤن  بةبآ  ديموكراسى 
لولةى  لة  ناإةزاييةكانى  هةيةء  ئؤثؤزسيؤن 
سندووقةكانى  بؤ  طواستةوة  تفةنطةكانةوة 
دةنطدان، بةإَيزتان ئومَيدتان بة ئؤثؤزسيؤن 

ضيية؟
ئَيجطار  دياردةيةكى  ئؤثؤزسيؤن،    *
ثَيويستة، هيض زةرةرَيكى تيانيية، بةمةرجَيك 
هيض  رووخاندنى  هةوَلى  ئؤثؤزسيؤنة،  ئةو 
اليةنَيكى نةبَيت، بةضاوَيكى يةكسان سةيرى 
هةموو اليةنةكان بكات، دةبَيت ئؤثؤزسيؤن 
هةبَيت، ثَيشكةوتنى هةر نةتةوةيةك لةسةر 
بؤية  راوةس��ت��اوة،  ئؤثؤزسيؤن  بوونى 

دياردةيةكى زؤر ئيجابيية.
كوردستان  خةَلكى  رؤشنبيريى  رؤذنامة: 
لة ئَيستاو جاراندا، لة ض ئاستَيكدا دةبينيت؟

* رؤشنبيريى جاران، ضونكة لة رؤذطارى 
هاتوومةتة  من  بوو،  جياواز  بوو،  ثاشاييدا 
خؤثيشاندانم  بةشداريى  ج��ادةء  س��ةر 
كامةران  وةك  يةكَيكى  نموونة  بؤ  كردووة، 
زؤر  خةتيبَيكى  بوء،  شاعير  كة  موكرى 
دةب��زوان��د،  هةموومانى  ب��وو،  لَيهاوتوو 
جياوازيى  رؤذطارةدا،  ئةو  لةطةأل  بةراورد 
هةية، ئةو رؤذطارة خةباتَيكى زؤر رةوامان 
كونسوَلى  هاتن  كة  ئَيوة  بؤنموونة  دةكرد، 
ئةو  هةموو  ثَيموت،  لَيرةبوو،  ميسرى 
بةغدا  كؤلَيجةكانى  لة  كة  خؤثيشاندانانةى 
بةشدارييان  كوردةكان  هةموو  دةك��ران، 
كة  هةبوو  شيعارَيك  ئةوكاتة  دةك���رد، 
دةمانوتةوة لة ساَلى )1956(، )مصر احلرة من 
بيعهة عشر سنني نحارب بيهة(، من لة قؤناغى 

دووى )دارالمعلمين تعليم عالى( بووم.
جةمال  كة  كرد  ئ��ةوةم  باسى  ثاشان 
دةويست،  خؤش  زؤر  كوردى  عةبدولناسر 
قةوميية  لة  يةكَيك  بة  شةنشةل  سديق 
ئَيستطةيةك  ثَيكرد،  قةناعةتى  عةرةبةكان 
هوشيار  ك��اك  دابمةزرَينَيت،  ك��ورد  بؤ 
طوَيمان  هةركاتَيك  بوو،  بَيذةر  لةوآ  بابان 

لَيدةطرت، هةموومان دةبزواين.
ثاشان بارزانى كة دواى شؤإشى )14(ى 
تةمموز طةإايةوة، لةثَيشدا ضوو بؤ قاهيرة، 
ثَيدا،  بايةخى  زؤر  عةبدولناسر  جةمال 
برايم ئةحمةد ضوون  ئةوةبوو مام جةاللء 
لةماَلى  عةبدولناسر  جةمال  ثيرى،  بةرةو 
خؤيدا دةعوةتى كردن، زؤر بةثةرؤش بوو 

كة ضارةى مةسةلةى كورد بكات.
 )1970( كة  دَي��ت  بيرم  بة  ئَيستاش 
قوتابيية  كرد،  وةفاتى  عةبدولناسر  جةمال 
طَيإاء  بؤ  ثرسةيان  كة  عةرةبةكان  كوردء 

بةعسييةكان هةموويان دإاند.
رؤذنامة: ثَيويستة سةركردايةتيى كورد، 
ثَيطةى  بةهَيزكردنى  بؤ  بنَيت  هةنطاوَيك  ض 

كورد لةبةغدا؟
ئةوة  لةسةر  دواإؤذةكةمان  هةموو   *
كورد،  سياسييةكانى  بؤية  جا  وةستاوة، 
نا،  يان  بةدةستة  دةسةآلتيان  ئةوةى  جا 
بؤ  دةرزيدا،  كونى  بة  بكةن  خؤيان  دةبَيت 

جَيبةجَيكردنى ئةو هيوايةء ئةو مةبةستة.
رؤذنامة: ئايندةى عَيراق ضؤن دةبينيت؟

طةشبينم،  عَيراقيشةوة،  بةنيسبةت   *
لةو رووبارة  بتوانيت  تا  بةآلم كاتى دةوَيت 
زؤرةى كَيشةكان بثةإيتةوة، ضونكة سةدام 
هيض  ئةو  كة دوذمنانى  بة شانازييةوة وتى 
بؤية  لةدواى خؤى،  نامَينَيتةوة  بؤ  شتَيكيان 

بة دَلنياييةوة واى كرد.
زيرةك  زؤر  ثياوَيكى  حسَين،  سةدام 
راستدا  رَيطاى  لة  زيرةكييةكةى  بةآلم  بوو، 
بةكارى  ضةوت  رَيطةى  بؤ  بةكارنةهَيناء 
هَينا، ئةطين هةتا دنيا دنياية، سةدام حسَين 
ضارةسةر  ك��وردى  كَيشةى  ئةطةر  دةم��ا، 
بكردايةء بارى ئابووريى وآلتةكة باشبواية، 
عَيراقدا  لة  ئيمكاناياتَيكيش  جؤرة  هةموو 

بؤئةوة هةية.
رؤذنامة: سةبارةت بة ضارةنووسى ناوضة 

دابإَينراوةكان، رات ضيية؟
* كَيشةكة ضارةسةردةكرَيت، بةآلم كاتى 
كَيشةى  زةمةندا  رؤيشتنى  لةطةأل  دةوَيت، 
سةردةكرَيتء  ض��ارة  ناوضةدابإاوةكان 
دةكةن،  بةو ضارةسةرة  قةناعةت  هةمووان 

بؤية طةشبينم.

د. كةمال مةزهةر بؤ     : 

سةركردة كوردةكان راستطؤ نةبن، ئةمأؤ يان سبةي ئابأوويان دةضَيت

ثَيشكةوتنى هةر نةتةوةيةك
لةسةر بوونى ئؤثؤزسيؤن راوةستاوة

د. كةمال مةزهةر ئةحمةد
ئاغجةلةري  طوندي  لة   )1937( ساَلي  لة 

سةر بة شاري كةركوك لةدايكبووة.
ساَلي )1959( لة زانكؤي بةغدا، لة كؤلَيذي 
بةكالؤريؤس  بإوانامةي  ثـــةروةردة، 
لةمَيذوودا بة ثلةي شةرةف وةردةطرَيت.

سؤظيةت،  يةكَيتيي  لة   )1963( ساَلي  لة 
بإوانامةي دكتؤرا وةردةطرَيت.

ساَلي )1969( لة هةمان وآلت، بإوانامةي 
دكتؤراي ناوك بةدةستدةهَينَيت. 

كتَيبي  لَيكؤَلينةوةء  دةيــان  خاوةني 
كوردء  كوردستانء  لةسةر  مَيذوويية 

خؤرهةآلتي ناوةإاست.
نووسينةوةى  ســةرطــةرمــى  ئَيستا 
الثةإة   )500( كة  بيرةوةرييةكانييةتى 
بووةء  ــةواو  ت زؤرى  بةشى  دةبَيتء 

بةزمانى عةرةبى دةبَيت.
تةواوكردنى  سةرطةرمى  ئةوة  دواى 
دراســة  وتوابعها،  )كركوك  كتَيبى 
يةكةمى  بةرطى  ئَيستا  كة  تاريخية(، 
تةواو كردووةء بةرطةكانى ترى لةبارةى 
خانةقينء  سَييةم:  كةركوك،  )دووةم: 
شةنطالء  ضــــوارةم:  ـــــةرى،  دةوروب

ئَيزدييةكان( دةبَيت.

ماَلى كورد، 
ماَلى هةتيوةء 
نابَيت كةس 
دةستى تَيى 

بضَيت

كَيشةى ناوضة 
دابإاوةكان
ضارةسةر 

دةكرَيت، بةآلم 
كاتى دةوَيت 
بؤية طةشبينم



راثــــؤرت
hewal.rozhnama@gmail.com
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راثؤرتي: ئاكام ئةبوبةكر *

كاردانةوةي  لة  مؤَلةتء  وةرطرتني  بَي 
ياساي  لةئيمزانةكردني  بَيهيوابوون 
رَيكخستني خؤثيشاندان لة اليةن سةرؤكي 
لة  ناإةزايي  خؤثيشاندانَيكي  هةرَيمةوة، 
سلَيمانيء كةالر بةإَيوةضوو، واشبِريارة لة 
كؤيةش  لةهةولَيرء  داهاتوودا  ِرؤذى  ضةند 

خؤثيشاندانَيكى بةرفراوان ئةنجامبدرَيت.
لة  ثَيكهاتووة  كة   ،)12/12( طرووثي 
كؤمةَلطةى  رَيكخراوةكانى  فيدراسيؤنى 
م��ةدةن��ىء ت��ؤإى ب��ةرط��ري��ى ل��ة م��افء 
ئازادييةكانى خةَلك. لة اليةن ثةرلةمانتارانى 
ئ��ؤث��ؤزس��ي��ؤنء ط��رووث��ى ث��ارَي��زةران��ى 
س��ةرب��ةخ��ؤو ك��ةس��ان��ى ئ��ةك��ادي��م��ىء 
رؤذي  دةكرَيت.  لَي  ثاَلثشتى  رؤشنبيرةوة 
ه��ةزاران  بةشداريى  بة   )2010/12/18(
باخى  لةبةردةم  خؤثيشاندانَيك  هاواَلتى 
شاري  س��ةراي  بةردةركي  بؤ  طشتييةوة 
ناإةزايةتييةك  وةك  رَيكخست،  سلَيماني 
بةرامبةر ثةسةندكردنء ئيمزاكردنى ياساى 
رايانطةياند:  خؤثيشاندانء  رَيكخستنى 
خنكاندنى  بؤ  تةنيا  ياساية  ئةم  ناوةإؤكى 
رَيكخستنى  بؤ  نةك  ياسا،  بة  خؤثيشاندانة 

خؤثيشاندان لة هةرَيمى كوردستاندا.
هوتافء  ضةندين  وت��ن��ةوةي  ب��ةدةم 
دروشمةكاني )طةر بمانخةنة زيندان مؤَلةت 
بإيارة  ئةو  واذؤيى  بة  لَيتان،  وةرناطرين 
سةرشؤإ ناكات ئةم شارة، ئازاديى ئازاديى(، 
رؤشنبيرو  لة  كةس  هةزاران  بةشداريي  بة 
رَيكخراوةكاني  خوَيندكارانء  كرَيكارو 
ثةرلةمانتاراني  م��ةدةن��يء  كؤمةَلطةي 

ئؤثؤزسيؤن خؤثيشاندانةكة بةإَيوةضوو.
طرووثى  هةَلسووإاوى  محةمةد،  نزار 
خؤثيشاندةراندا  ئاثؤرةي  لةناو   )12/12(
ئةم  »رَيكخستنى  راطةياند:  رؤذنامةى  بة 
خؤثيشاندانة بؤ ئةو هَيَلة راستء ضةثة بوون 
كة سةرؤكى هةرَيم داي لة زياتر لة )4000( 
رَيكخراوةكانى  هاوآلتىء  واذؤي  هةزار 
كؤمةَلطةى مةدةنىء بةردةوام دةبين لةسةر 
ياسايىء  رَيطةيةكى  هةموو  هةوَلةكانمانء 

مةدةنى دةطرينة بةر دذى ئةم ياساية«.
فراكسيؤنةكاني  ث��ةرل��ةم��ان��ت��اران��ي 
ئؤثؤزسيؤن، جطة لةوةي لة كاتي طفتوطؤي 
لة  هاوكات  دا،  دةنطيان  )نةخَير(  بة  ياساكة 
بةشدارييان  سلَيمانيشدا  خؤثيشاندانةكةي 
ه��ةم��وارك��ردن��ةوةي  ثشتيوانيي  ك��ردو 

ياساكةيان كرد.
ك��وَي��س��ت��ان م��ح��ةم��ةد ع��ةب��دوَل��آ، 
ثةرلةمانتاري طؤإان، ثَييواية؛ دةرضوواندني 
ضإوثإى  بةرنامةيةكى  ياساية  ئ��ةو 
ئازاديىء  بةرتةسككردنةوةى  بؤ  دةسةآلتة 
عَيراقء  ئازاديى  ثرؤسةى  »دواي��ى  وتي: 
ناشرينةكانى  كارة  طةندةَليى  دةركةوتنى 
خؤثيشاندانء  ن��اإةزاي��ىء  دةس���ةآلت 
دةسةآلتى  ئ��ازاد  ميديايى  دةركةوتنى 
 ،)7/25( دواى  بةتايبةتى  ترساندووة، 
دةس��ةآلت  دةرك���ةوتء  ئؤثؤزسيؤن  كة 
ئةقَلييةتةى  ئةو  كؤكاتةو  خؤى  دةيةوَيت 
ياسا  ثةرلةمان  دةرةوةى  لة  دةيةوَيت  كة 
نةهَيَلَيت،  ئازاديى  دةربكاتء  ثةرلةمان  بة 
دواتر  كة  ياسايانةية  ئةو  ئةمة سةرمةشقى 
هةَلبذاردنء  كؤمسيؤنى  ياساى  رةنطة 

رؤذنامةنووسى هةموار بكةنةوة«.
 )12/20( دوَي��ن��آ  ه��ؤي��ةوة  ب��ةم  ه��ةر 
رؤذنامةنووسانء رَيكخراوةكانى كؤمةَلطةى 
كةالر  قةزاى  لة  خؤثيشاندانَيكيان  مةدةنى، 
خؤثيشاندان  ياساى  داوايانكرد  رَيكخستء 
كة لةاليةن سةرؤكى هةرَيمةوة ئيمزاكراوة، 

نةضَيتة بوارى جَيبةجَيكردنةوة.
كؤيةش  هةولَيرء  ئَيستاشدا  لة  هاوكات 
جةماوةرى  خؤثيشاندانَيكى  بؤ  ئامادةكارى 

دةكةن.
رَيكخراوى  ئةندامى  ئيسماعيل  ئيبراهيم 
 22 كة  راطةياند،  رؤذنامةى  بة  مةسةلة 
لةهةولَير  مةدةنى  كؤمةَلطاى  رَيكخراوى 
تَييدا  ئةنجامداو  كؤبوونةوةيةكيان 
بؤئةوةى  ثَيكهَينا  كةسيمان   6 »ليذنةيةكى 
كؤبوونةوة بكرَيتء ئامادةكاريى بؤ ضاالكي 

مةدةني بكرَيت دذ بةياساى خؤثيشاندان«.
وتيشى، ئةطةر ناإةزاييةكان بةمشَيوةية 
هاوشَيوةى  هةولَيريش  لة  بمَيننةوة، 
مؤَلةت  بةبَى  تر  ناوضةكانى  سلَيمانىء 

خؤثيشاندان ئةنجام دةدرَيت.
لةاليةكى ترةوة وةك ناإةزاييةك لةدذى 

ئيمزاكردنى ياساى رَيكخستنى خؤثيشاندان 
لة اليةن سةرؤكى هةرَيمى كوردستانةوة، وا 
بإيارة رؤذى ثَينجشةممةى داهاتوو 12/23 
خؤثيشاندانَيك  كؤية  لة  دةن��ط(  )طروثى 

ئةنجام بدات.
طروثى  ئةندامى  مةمةند،  خةسرةو 
دةن���ط ل��ة س��ن��وورى ق���ةزاى ك��ؤي��ة بة 
»ثةسةندكردنى  راطةياند:  رؤذن��ام��ةى 
سةرؤكى  اليةن  لة  خؤثيشاندان  ياساى 
دةرخست،  ئ��ةوةى  كوردستان  هةرَيمى 
كوردستان  هةرَيمى  دةسةآلتدارانى  كة 
دروشمةكانيان  بةَلَينء  س��ةرج��ةم  لة 
ئةو  دةيانةوَيت  بوونةتةوةء  ثةشيمان 
هةرَيمى  ل��ة  هةية  ن��اإازي��ي��ةى  دةن��ط��ة 
هةنطاوَيكى  ئةمةش  بكةن،  كثى  كوردستان 
مةترسيدارة بؤ لةناوبردنى ئازاديى بيروإا، 
بة  كؤية  لة  دةنط  طروثى  وةك  ئَيمة  بؤية 
ئةو  بةرامبةر  لة  دةزانين  خؤمانى  ئةركى 
مةترسيية بَيينة دةنطء بإيارمانداوة رؤذى 
بدةينء  ئةنجام  خؤثيشاندانَيك  ثَينجشةممة 
تةواومان  ئامادةكاريى  مةبةستةش  ئةم  بؤ 

كردووة«.
لة دانيشتني ئاسايي ژمارة )11(ي رؤژي 
بة  كوردستاندا  ثةرلةماني   2010/11/3
ژمارة  ياساي  ئةنداماني  دةنطي  زؤرينةي 
رَيكخستني  )ياساي   )2010( ساَلي  )11(ي 
كوردستان-  هةرَيمي  ل��ة  خؤپيشاندان 

عَيراق(ي ثةسةند كرد.
سؤفى،  سةعيد  د.دان��ا  خؤشيةوة  الى 
كؤمةَلى  ك��اروب��ارى  ليذنةى  س��ةرؤك��ى 
مةدةنى لة ثةرلةمانى كوردستان  رايطةياند، 
هةرَيمى  ئَيستاى  واقيعى  لةطةَل  ياساية  ئةم 
داوامانكردبوو  ناطونجَيتء  كوردستان 
سةرؤكى هةرَيم بيطةإَينَيتةوة بؤ ثةرلةمان، 
ناإةزايى  ئةمةيش  نةيطةإاندةوة،  بةآلم 

زؤرى لَيكةوتةوة.
ضةندين  راب��ردوودا  لةماوةى  وتيشى، 
لةهةرَيمى  بينى  لةناكاومان  خؤثيشاندانى 
ياساية  ئةم  واية  ثَيم  بؤية   كوردستان، 

لةهةرَيمى كوردستان جَيبةجَيناكرَيت.
شؤإش ئةمين، ضاالكوانى رَيكخراوةكانى 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  مةدةنى  كؤمةَلطةى 
سلَيمانى  خؤثيشاندانةكةى  مؤَلةت  »بَي 
كراوةو شكاندنى ئةو ياسايةية، كة سةرؤكى 
هةرَيم واذؤى كردووة، كة ياسا رَيطرتنة لة 
ئةزموونى  رَيكخستنىء  نةك  خؤثيشاندان، 
خةتةرناك  ئاراستةيةكى  ب��ةرةو  هةرَيم 

دةبات«. 
دواي زياتر لة )40( رؤذ لة ثةسةندكردني 
كوردستانةوة،  ثةرلةماني  اليةن  لة  ياساكة 
بارزاني،  مةسعود   2010/12/12 رؤذي 
بة  ياساكةي  كوردستان  هةرَيمي  سةرؤكي 
ثةرلةمان،  بؤ  طةإاندةوة  ثةسةندكراويي 
سةرةإاي ئةوةي رَيكخراوةكاني كؤمةَلطةي 
ئؤثؤزسيؤنء  فراكسيؤنةكاني  مةدةنيء 
ضةندين اليةني ديكة داوا ثةسةند نةكردنء 

طةإانةوةي ياساكةيان دةكرد.

ثشتيوان حةمة رةزا، مافناسء ضاالكوانى 
بة  مةدةنى،  كؤمةَلطةى  رَيكخراوةكانى 
باسى  »ياساكة  راط��ةي��ان��د:  رؤذن��ام��ةى 
سزاى  تَيدانييةو  ناكاوى  لة  خؤثيشاندانى 
داناوةو ئةوةش ثَيضةوانةى ياساى عَيراقيية، 
كة مافى خؤثيشاندانء ئازاديى رادةربإينى 

فةراهةم كردووة«. 
عبدولجةبار،  ئةستَير  ئةو،  لةطةأل  هاوإا 
خاوةني ئيمتيازى رؤذنامةى فريشتةى ذنان 
بة رؤذنامةى راطةياند: »كاتَيك ياسا جوانة، 
مافةكانى  ئازاديىء  لة  نةكات  رَيطريى  كة 

تاكء كؤمةأل«.
شةنطة  ديكةش  بةشداربوويةكي  كضة 
»هيض  راطةياند:  رؤذن��ام��ةى  بة  رةحيم، 
ناإةزاييةكان  كوردىء  شةقاميى  وةآلميكى 
خؤثيشاندان  بتةوَيت  كاتَيك  نةدرايةوة، 
بكةيت، بَيطومان مؤَلةتت ثَي نادةن ئةو كاتة 

بة هةر ثاساو و بيانوويةك بَيت«. 
ياساكةش  ثةسةندكردني  دواب��ةدواي 
هةرسَي  هةرَيمةوة  سةرؤكي  الي��ةن  لة 
ثةرلةماني  لة  ئؤثؤزسيؤن  فراكسيؤني 
ناإةزاييان  ياداشتانامةيةكي  كوردستان 
په رله مانى  س��ه رؤك��اي��ه ت��ى  ئ��اراس��ت��ةي 
ئاماذةيان  تيايدا  ك���ردوء  ك��وردس��ت��ان 
كه وتنه وه ى  به  دواى  »دوا  كردووة:  بةوة 
رَي��ك��خ��راوه   زؤرى  ن��اإه زاي��ه ت��ي��ي��ه ك��ى 
مه ده نييه كانء توَيژه  رووناكبيره كانى خه َلكى 
خؤپيشاندان،  ياساى  له سه ر  كوردستان 
پاش جه ختكردنه وه ى زؤرى په رله مانتارانى 
ئؤپؤزسيؤنء  فراكسيؤنى  ه��ه رس��َى 
په رله مانتاران  ترى  ژماره يه كى  هاوده نگيى 
به ده مه وه چوونى  به  مه به ستى  له گه َليان، 
رَيكخراوه   زؤري  هاوآلتييانء  ده نگى 
ب��ه  هيواى  ك��وردس��ت��ان  مه ده نييه كانى 
ديموكراسيه تء  به ره و  زياتر  هه نگاونانى 
كوردستان،  له  هه رَيمى  سياسيى  گه شه ى 
داواكارين هاوكات له گه أل پشتگيريى خؤتان 
له  سه رؤكايه تى په رله مان ئه م داوايه ي ئَيمه  
بكرَيت،  هه رَيم  سه رؤكايه تى  ئاراسته ى 
بكاته وه،   سه حب  كراوه كه   واژؤ  ياسا  كه  
ن��اردن��ه وه ى  پياچوونه وه ىء  به  هيواى 
به  مه به ستى  په رله مان  بؤ  ره شنووسه كه  
بؤ  خواستن  م��ؤَل��ه ت  ب��إگ��ه ى  الب��ردن��ى 
چه ندخاَلَيكى  هه مواركردنى  خؤپيشاندانء 
ت���رى، ك��ه  ب��إوام��ان واي���ه  ده ب��ن��ه  هؤى 
به رته سككردنه وه ى ئازادييه كانء به شَيك له 

 مافى هاوآلتييان.
جةختيان  ف��راك��س��ي��ؤن  ه���ةرس���َي 
سه ره تاى  له  كة  ل��ةوةش��ك��ردووةت��ةوة؛ 
ياسايى،   وه رزى  ده س��ت��ب��ه ك��ارب��وون��ى 
يان  خؤپيشاندان،  بؤ  نوَى  پرؤژه ياسايه كى 
ده خه نه   به  هه مواركراويى  پرؤژه   هه مان 

به رده ستى سةرؤكايةتى ثةرلةمان.
ثةرلةمان  ئةندامى  قةرةداغى،  سةرطوأل 
لة  بوو  يةكَيك  كة  كؤمةأل،  فراكسيؤنى  لة 
بةشداراني خؤثيشاندانةكة وتي: »طفتوطؤمان 
مؤَلةت  وةرنةطرتنى  لةسةر  كردووة  زؤر 

طةورةترين  بةرامبةر  ئَيمة  ياساكةدا،  لة 
لةذَير  كردووة،  خؤثيشاندانمان  ديكتاتؤر 
سَيبةرى دةسةآلتى كوردى دذى بوةستين 
بكةين،  تاك  مافى  ئازاديىء  لة  رَيطريى 
هةبَيت  ناإةزايةى  هةموو  ئةم  ياسايةك 

ناتوانرَيت جَيبةجَي بكرَيت«. 
ه��اوك��ات ل��ةط��ةأل ب��ةإَي��وةض��وون��ي 
خؤثيشاندانةكان  ياساي  دذي  خؤثيشاندان 
لة  ط���ؤإان  فراكسيؤنى  سلَيماني،  ل��ة 
ثةرلةماني كوردستان رؤذي 2010/12/18 
ئاماذةي  تيايدا  بآوكردةوةو  بةياننامةيةكي 
نابَيت  بةوة كردووة كة: »ئَيمة رامان وابوو 
تَيثةإينرَيت،  شَيوةيةك  بة  ياساية  ئةم 
ئازادييةكانى  مافء  لةسةر  مةترسيى  كة 
خةَلكى كوردستان دروست بكات، بة تايبةت 
خؤثيشاندانى  كوردستاندا  هةرَيمى  لة 
دووب��ارة  زةرورةتء  بة  ب��ووة  ناكاو  لة 
»بة  كة:  ئاشكراشيانكردووة،  دةبَيتةوة«. 
ئومَيد  بَى  خةَلكى  هةَيم  سةرؤكي  داخةوة 
كردوو واى نيشاندا، كة تةنيا دةيةوَيت وةك 
بةم كارةى  بكات،  مامةَلة  سةرؤكى زؤرينة 
ئةم  دةنطدةرى  مليؤن  يةك  نزيكةى  دةنطى 

وآلتةى ناديدة طرت«.
هةروةك د.رَيباز فةتاح، جَيطري سةرؤكي 
كوردستان  ثةرلةماني  لة  ط��ؤإان  ليستي 
خؤثيشاندانةكة  بةإَيوةضووني  لةكاتي 
هاوآلتييان  بؤ  فراكسيؤنةكةي  ثاَلثشتي 
رةواي  مافَيكي  بة  خؤثيشانداني  دةربإيء 
تاك زانيء وتي: »زؤربةى خؤثيشاندانةكان 
ئةنجام دةدرَيت،  لة هةرَيمى كوردستان  كة 
لة ناكاوةء بؤ داواكردنى مافةكانة لة )ئاوو 

كارةباو سووتةمةنيء دامةزراندن(«.
وتيشي: »وةك فراكسيؤنيش داوامانكرد 
بةآلم  نةكات،  واذؤى  هةرَيم  سةرؤكي 
بة  بَيتء  زؤري��ن��ة  س��ةرؤك��ى  دةي��ةوَي��ت 
دةيةوَيت  دةسةآلت  ياساية  ئةم  تَيثةإاندنى 
تاكإةوييء  ب��ةرةو  ئ��ازادي��ى  سيستمى 
ثرؤذةيةك  بؤية  ب��ةرَي��ت،  تؤتاليتاريى 
ثَيشكةش  ياساية  ئةم  هةمواركردنى  بؤ 

دةكةين«.

ئارى  هةولَيرء  لة  هاشم  هةنطاو   *
سابير لة كؤية بةشدارييان لةئامادةكردنى 

ئةم راثؤرتةدا كردووة.

هةولَيرء كؤيةش دواى سلَيمانىء كةالر خؤثيشاندان دةكةن

فؤتؤ: ئاكام ئةبوبةكر 2010/12/18 ئاثؤإةى خؤثيشاندان لة شةقامى مةولةوى لة سلَيمانى 

رؤذنامة خاألء بإگة مةترسيدارةكاني  ياساي  خؤپيشاندان دةخاتةإوو
كوردستان(  وةقايعي   رؤژنامةي   لة  بآلوبوونةوةي  پَيش  )لة  خؤپيشانداني   ياساي  كؤپييةكي   رؤذنامة 
دةستكةوتووة، كة تَييدا بةإوونيى  لة مادةكاني  سَييةمء نؤيةمء دةيةمي  ياساكةدا، دةتوانرَيت رَيگريي لة 
هاوآلتييان بكرَيت بؤ ئةنجامداني  هةر خؤپيشاندانء ناإةزاييةك كة لةپَيناو فةراهةمكردنء جَيبةجَيكردني  

داواكانيان دةيكةن. 
مادةي  يةكةمء دووةم تايبةتن بة پَيناسةء بنةما قانوونييةكاني  خؤپيشاندان. 

مادةي  سَييةم، مؤَلةت دةكاتة پَيشمةرجي  خؤپيشاندانء ناإةزاييةكاني  هاوآلتييانء چينء توَيژةكاني  كة بة راي  
چاالكواناني  كؤمةَلي  مةدةنيي ء رؤشنبيرانء ئؤپؤزسيؤن، جَيگةي  مةترسيية لةسةر ئازادييةكاني  هاوآلتييان. 
لةبةردةم  ئاستةنگ  دةبنة  لةداهاتوودا  سةرجةميشان  پَيكهاتووةء  بإگة  پَينج  لة  سَييةم  مادةي    

ناإةزاييةكاندا: 
خاَلي  يةكةمي  بإگةي  يةكةمي  مادةي  سَييةم دةَلَيت: وةزير دةسةآلتي  مؤَلةتداني  خؤپيشانداني  هةية، ئةگةر 

لة ئاستي  هةرَيمدا بوو. 
سةرؤكي  يةكةي  كارگَيإي مافي  مؤَلةتداني  خؤپشانداني  هةية، هةريةكةء لةنَيو يةكةي  كارگَيإي  خؤيدا. 

بإگةي  دووةمي  مادةي  سَييةميش خؤپيشاندان قةدةغة دةكات تا ئةو كاتةي  داوا پَيشكةشي  وةزير يان سةرؤكي  
يةكةي  كارطَيإى نةكرَيتء رةزامةندي  بؤ وةرنةگيرَيتء بة دياريكراوي  دةَلَيت: نابَيت  خؤپيشاندان بكرَيت، 
هةتا داوايةك پَيشكةش بةوةزير يان سةرؤكي  يةكةي  كارگَيإي  نةكرَيتء رةزامةنديي  نووسراو بةدةست 

نةهَينرَيت. 
بإگةي  سَييةمي  مادةي  سَييةم، دةسةآلتي  رةها دةبةخشَيتة وةزيرء سةرؤكي  يةكةي  كارگَيإي  بؤ رةتكردنةوةء 
رَيگرتن لة خؤپيشاندانء تَييدا هاتووة: وةزير يان سةرؤكي  يةكةي  كارگَيإي  بؤي  هةية، داواكاري  رَيكخستني  
خؤپيشاندان رةتبكاتةوة، ئةگةر بؤي  ساغ بووةوة كة زيان بة سيستمء ئاكاري  گشتي  دةگةيةنَيت ء پَيإاگةياندني  

رةتكردنةوةكةش بةنووسين دةبَيتء هؤكارةكةش دياري  بكرَيت. 
ناإاستةوخؤ  رَيگرتني   هاوآلتييانء  بَيدةنگكردني   بؤ  رَيخؤشكةر  )2(مادةي   بة  دةيةميش  نؤيةمء  مادةكاني  

دادةنرَين لة هةر ناإةزايي ء خؤپيشاندانَيك كة هاوآلتييانء چينء توَيژةكان ئةنجامي  دةدةن. 
لةچوارچَيوةداني   بؤ  ئامرازَيك  دةكاتةوة  گشتي   ئادابي   گشتي ء  سيستمي   ديكة  جارَيكي   نؤيةم،  مادةي  
ئازادييةكاني  هاوآلتييانء كاركردن بةياساي  سزاداني  عَيراقي ء تَييدا هاتووة: ئةگةر لةكاتي  خؤپيشاندانةكةدا 
ئاسايش يان سيستمي  گشتي  يان ئادابي  گشتي  تَيكدرا، يان زيان بةواني  دي  يان بةساماني  گشتي   يان تايبةت 
بةرپرسيارَيتيي   سةبةبكاران  دةرچوو،  دياريكراوي   مةبةستي   ئامانجء  لة  خؤپيشاندانةكة  يان  گةيشت، 
قةرةبووكردنةوةي  ئةو زيانانةيان دةكةوَيتة ئةستؤ كة بةهؤيةوة دةكةونةوةء رَيكاري  ياسايشيان بةگوَيرةي  

ياسا كارپَيكراوةكان، دةرهةق دةگيرَيتةبةر. 
يةكَيكي  ديكة لة شَيوازةكاني  رَيگرتن لة خؤپيشاندانء ترساندني  پَيشوةختي  هاوآلتييان، مةسةلةي  زيندانيكردنء 
سزاداني  ماديية كة بةإوونيي  لة مادةي  دةيةمي  ياساي  خؤپيشاندا هاتووة: هةركةسَيك سةرپَيچي  حوكمةكاني  
ئةم ياساية بكات، سزاي  بةندكردني  بةسةردا دةسةپَيت بة ماوةيةك كة لة مانگ زياتر نةبَيت يان غةرامةيةك 

كة لة )50(هةزار دينار كةمترء لة )500(هةزار ديناريش زياترنةبَيت، يان بة هةردوو سزاكة. 



راثؤرتى: شارا عةبدوإلةحمان

دواى زياتر لة )7( مانط بةسةر دةرضوونى 
دانانى  لةسةر  ثارتى  يةكَيتىء  ياساكةيدا، 
مافةكانى  سةربةخؤى  دةستةى  سةرؤكى 
ثةرلةمانتارَيكيش  رَيكنةكةوتوون،  مرؤظ 
دروست  دةستةية  ئةو  كاتَيك  كة  ثَييواية: 
لة  ه��ةر  ثارتى  يةكَيتىء  كة  دةك��رَي��ت، 
سةرؤكى دةستةكةوة تا تةواوى ئةندامانيان 

دابةشكردبَيت.
ثةرلةمانى  ئةمساَلدا،  ئايارى  مانطى  لة 
سةربةخؤى  دةستةى  ياساى  كوردستان 
بةثَيى  كة  كرد،  ثةسةند  مرؤظى  مافةكانى 
كةسايةتييةكى  دةستةية  ئ��ةو  ياساكة 
م��ةع��ن��ةوي��ىء س��ةرب��ةخ��ؤي داراي���ىء 
بة  دةبَيت  ثةيوةست  دةبَيتء  ئيداريى 
بةرثرس  بةردةميدا  لة  ثةرلةمانةوةو 
دةستةكة،  س��ةرؤك��ى  ه��اوك��ات  دةب��َي��ت، 
بةَلَيننامةيةكى  دةبَيتء  بَياليةن  كةسَيكى 
دةستنووس ثَيشكةش دةكات كة لة ماوةى 
نةكات،  حيزبايةتى  فةرمانبةرَيتييةكةيدا 
رؤذنامة  زانيارييةكانى  بةثَيى  ب��ةآلم 
خؤيةوة  الى  يةكةو  هةر  ثارتى  يةكَيتىء 
خؤى  لة  دةستةية  ئةو  سةرؤكى  دةيةوَيت 
ثاش  تائَيستاو  مةبةستةش  ئةو  بؤ  بَيت، 
دةرضوونى  بةسةر  مانط   )7( تَيثةإبوونى 

ياساكةيدا لةسةر ئةو ثؤستة ناكؤكنء بةو 
هؤيةشةوة دةستةكة ثَيكنةهَينراوة.

ليذنةى  ئةندامى  عيزةدين،  ثةيمان 
بة  كوردستان  ثةرلةمانى  لة  مرؤظ  مافى 
كة  ئةوةنيم  ئاطادارى  راطةياند:  رؤذنامةى 
سةرؤكى  بيانةوَيت  ثارتى  يةكَيتىء  ئةطةر 
دةستةكة لة خؤيان بَيت، بةآلم ثَيمواية؛ كة 
هةتا  سةرؤكةوة  لة  هةر  ثارتى  يةكَيتىء 
تةواوى ئةندامانى دةستةكة دابةش نةكةن، 
دابةشكردنةش  ثَيكناهَينن،  دةستةية  ئةو 
خزمةتى  ل��ة  ك��ة  دةب��َي��ت  ج��ؤرَي��ك  ب��ة 

بةرذةوةندييةكانى خؤياندا بَيت.
مافةكانى  سةربةخؤى  دةستةى  ياساى 

ثةرلةمانى  سَييةمى  خولى  لة  م��رؤظ 
رةت��ك��ردن��ةوةى  دواى  ك��وردس��ت��ان��داو 
كابينةى  ل��ة  م��رؤظ  مافى  وةزارةت����ى 
كة  ك��را،  ثَيشنيار  حكومةتدا  شةشةمى 

ضاودَيريى رةوشى مافى مرؤظ بكات.
ثَيويستة  ثةرلةمانتارةش  ئةو  وتةى  بة 
دةرةوةى  لة  بَيت  دةزطايةك  دةستةكة، 
ئةو  ثَيويستة  جَيبةجَيكردن،  دةسةآلتى 
ك��اردةك��ةن،  دةستةيةدا  ل��ةو  كةسانةى 
كةسانَيكى  س��ةرؤك��ةك��ةى،  بةتايبةتى 
كة  زؤرب��َي��ت  ماوةيةكى  سةبةرخؤبنء 

وازيان لة كارى حيزبيى هَينابَيت.
ثَيكهَينانى  دواكةوتنى  بة  سةبارةت 

بنةإةتدا،  »لة  وتى:  ثةيمان،  دةستةكةش 
دةسةآلتى  ض  جَيبةجَيكردن،  دةسةآلتى  ض 
مافى  رةوش���ى  م��ةس��ةل��ةى  سياسيى 
بة طرنط  ئةو رةوشةى  ثاراستنى  مرؤظء 
رةتكردنةوةى  بة  سةرةتا  وةك  دانةناوة، 
ضووة  دوات��ر  دةستيثَيكرد،  وةزارةتةكة 
دروست  دةستةيةك  كة  ئةوةى  بارى  ذَير 
نةكراوة،  دروست  ئَيستا  هةتا  كة  بكات، 
اليةك  لة  كة  دةطةيةنَيت،  ئ��ةوة  ئةمةش 
تةشريعى  دامةزراوةيةكى  وةكو  ثةرلةمان 
اليةكى  لة  نابينَيت،  خؤى  رؤَلى  راستى  بة 
دةسةآلتى  كة  دةطةيةنَيت،  ئةوة  ت��رةوة 
طرنطة  اليةوة  بة  ئةوةندةى  جَيبةجَيكردن 
بة  سياسييةكان  ثارتة  بةرذةوةنديى  كة 
حكومةتيان  كة  ثارتةى  دوو  ئةو  تايبةتى 
طرنط  بؤى  ئةوةندة  بثارَيزَيت،  ثَيكهَيناوة، 
لةبةرضاو  مرؤظ  مافى  رةوشى  كة  نيية، 

بطرَيت«.
ث��َي��ش ث��ةس��ةن��دك��ردن��ى ي��اس��اك��ة 
ئةو  كة  ثَيشنيارى كرد؛  فراكسيؤنى طؤإان 
دةستةى  سةرؤكى  ثؤستى  كة  كةسةى 
ثَيدةدرَيت،  مرؤظى  مافةكانى  سةربةخؤى 
ثةرلةمانى  هاوبةشى  ليذنةيةكى  اليةن  لة 
رَيكخراوةكانى  لة  كؤمةَلَيك  كوردستانء 
مافى  بوارى  لة  كار  كة  كؤمةَلطةى مةدةنى 
مرؤظدا دةكةن، دابنرَيت، ئةويش لة رَيطةى 

كانديدكردنى،  كةسيىء   )CV( وةرطرتنى 
ياساكةدا ضةسثَينرا  لة  ئةوةى  بةآلم دواتر 
لةسةر  دةستة  س��ةرؤك��ى  كة  ئ��ةوةي��ة، 
ث��اآلوت��ن��ى س��ةرؤك��اي��ةت��ى ث��ةرل��ةم��انء 
سةرؤكايةتى ئةنجومةنى وةزيران بة ثلةى 
ئةو  كة  ئاشكراشة  دادةمةزرَيت،  تايبةت 
يةكَيتىء  دةست  بة  سةرؤكايةتيية  دوو 

ثارتييةوةية.
سةبارةت بةو ثرسةش ثةرلةمانتارةكةى 
ياساكة  بمانةوَيت  »ئةطةر  وتى:  ط��ؤإان 
كة  كةسة  ئةو  دةبَيت  بكرَيت،  جَيبةجَي 
يان  اليةنَيك،  ه��ةر  ي��ان  رَي��ك��خ��راوَي��ك، 
دةكرَيت،  كانديد  شةخس  ئاستى  لةسةر 
هةبَيت  لَيهاتوويى  ش��ارةزاي��ىء  دةبَيت 
سيظييةكانيان  مرؤظدا،  مافى  ب��وارى  لة 
تايبةتى  ليذنةى  ثةرلةمانء  دةهَينرَيتة 
هيض  تائَيستا  ب��ةآلم  ثَيكدةهَينرَيت،  بؤ 
نةداوة،  ديارى  كارانة  ئةو  بؤ  سةرةداوَيك 
ليذنةى  ئيشى  ئةوة  بةدواداضوونى  راستة 
لةسةر  كارمان  تائَيستا  بةآلم  مافى مرؤظة، 
سةرقاَليىء  هؤكارةكةش  نةكردووة،  ئةوة 
كؤبوونةوةو  ناإَيكوثَيكى  ثضإثضإيىء 
بووة،  مرؤظ  مافى  ليذنةى  دانيشتنةكانى 
كة  ثةرلةمان،  ترى  ليذنةكانى  هاوشَيوةى 
طرنط  ثرسى  هةندَيك  بة  زيانى  ئةمةش 

طةياندووة«.

راثؤرتى: سةنطةر جةمال

بةشَيك لة ضاودَيرانى سياسيى، ثَييانواية؛ 
هَيندةى  بةغدا،  لة  ك��ورد  نوَينةرانى  كة 
دةستكةوتى حيزبييان لة حوكمإانيى تازةى 
دةستكةوتء  هَيندة  بةدةستهَيناوة،  عَيراقدا 

مافى نةتةوةييان بةدةست نةهَيناوة.
كَيشة هةَلثةسَيردراوةكانء نةطةإانةوةى 
ثَيشمةرطةش،  كَيشةى  ناوضةدابإاوةكانء 
مةسةلةية  ئةو  بةَلطةى  سةرةكيترين  بة 
وةرنةطرنتى  كة  ل��ةوةى  جطة  دةزان��رَي��ن، 
طرةنتى لة خزمةتى دؤزى نةتةوةيى كورد، 
 )19( تائَيستاش  دادةنرَيتء  مةترسيي  بة 

خاَلةكةى كورد نةضةسثَينراوة.

ثاشةكشةى كورد
عَيراقدا،  لة  ك��ورد  سةنطى  دابةزينى 
بةدةست  لةسةر  راستةوخؤي  كاريطةريى 
دواى  ئ��ةوةش  هةية،  مافةكانى  نةهَينانى 
قايلبوونى ليستى هاوثةيمانيى بوو لة خوولى 
ثَيشووى ئةنجومةنى نوَينةراندا بة هةموارى 
ياساى ذمارة )16(ى هةَلبذاردنى ثةرلةمانى 
عَيراق لة 2009/12/6، كة بة هؤيةوة لة كؤى 
)50( كورسى زيادكراو بؤ ثةرلةمانى عَيراق، 
بوونء  ثارَيزطاكانى هةرَيم  بؤ  )6(يان  تةنيا 
رَيذةى كورد )21%(ةوة بؤ )17%( دابةزيوة، 
ئةوةش كاريطةريى خراثى دةبَيت بؤ خولى 
نوآ، بة تايبةت لة كاتى ثةسةندكردنى ياساو 

بإيارة هةستيارةكاندا.
سياسيىء  ضاودَيرى  ئةحمةد،  د.دلَير 
لة زانكؤى  مامؤستاى زانستة سياسييةكان 
»ناتوانم  دةَلَيت:  رؤذنامة  بؤ  سلَيمانى، 
عَيراقدا  تازةى  حوكمإانيى  لة  ئةوةى  بَلَيم، 
بةدةستهاتووة، جَيى دَلخؤشيية، لةبةر ئةوةى 
هيض طرةنتييةكى لةطةأل نيية، جطة لةوةى كة 
كورد لة هةَلوَيستى بةهَيزييةوة لة بةغدا قسة 
هةن  طرنط  ثرسى  هةندَيك  بةآلم  دةكات، 
ئةطةر  داهاتووشدا  لة  نةكراونء  ضارةسةر 
بَيتء  بةهَيز  بةغدا  ب��إواتء  شَيوةية  بةو 
هةرَيم الواز بَيت، بة دوورى نابنين دؤخةكة 

خراث بةسةر كورد بشكَيتةوة«.
لة سةروبةندى ثَيكهَينانى كابينةى نوَيى 
كورد  تائَيستا  عَيراقيشدا،  نوَيى  حكومةتى 
كة  بضةسثَينَيت،  خاَلة   )19( ئةو  نةيتوانيوة 
كوردستانييةكان  اليةنة  سةرجةم  ثَيشتر 
وةك  كوردستانييةكان  كوتلة  ئيئتيالفى  لة 
نةخشة رَيطةيةك بؤ داواكارييةكانى كورد لة 

حكومةتى نوَيدا رايطةياندبوو.
زانكؤو  مامؤستاى  س��ادق،  يوسف 
»داواك���ارة  وت��ى:  سياسيى،  ض��اودَي��رى 
نةتةوةييةكان كة بريتيبوون لة )19( خاَلةكة، 
دةستةبةر  بؤ  طرةنتييةكى  هيض  تائَيستا 
بؤ  ثؤست  هةندَيك  بةرامبةردا  لة  نةكراوة، 
بةغدا،  لة  دؤزراوةت��ةوة  دياريكراو  خةَلكى 

بؤ  ثؤستيان  داهاتوو  لة  تريان  هةندَيكى 
دةدؤزرَيتةوة«.

يوسف، ثَيشيواية؛ لة ئاستى دةستكةوتى 
سةرؤكى  دةستثَيشخةرييةكةى  شةخسيش 
بووة،  سةركةوتوو  كوردستان  هةرَيمى 
تائَيستا  نةتةوةييةكانمان  داواكاريية  »بةآلم 
ه��ةروةه��ا  ث��َي��ش��ةوة«،  ن��ةض��ووةت��ة  هيض 
بةدةستهاتووة  ئَيستاشدا  لة  ئةوةى  ثَييواية؛ 
ثَييةى  بةو  ئةوةش  نيية،  دَلخؤشى  جَيطةى 
كاتى  لة  راب���ردوودا  ئةزموونةكانى  لة 
بةَلَينء  هةندَيك  حكومةتدا  دروستبوونى 
سةركردايةتى  نَيوان  لة  نووسراويش  شتى 
سياسيى كوردء اليةنة عةرةبةكاندا هةبووة، 

بةآلم دواتر ثاشةكشةى لَيكراوة.
بةآلم د.مةحمود عوسمان، ثةرلةمانتارى 
كورد لة ئةنجومةنى نوَينةران، لةو رووةوة 
خراث  بةدةستهاتووة،  »ئ��ةوةى  دةَل��َي��ت: 
لَي  ئةوةى  هةر  وا  بارودؤخى  ضونكة  نيية، 
هةيةو  تر  كوتلةى  ضونكة  دَيت،  بةدةست 
كةمترة،  ثَيشوو  لة  كورسييةكانى  كورديش 
لةوةوثَيش  هةيةء  كةموكووإيش  بةآلم 
وةزيرةكان  لة  ئاطايان  زؤر  ثةرلةمانتاران 
نةبووةء كؤبوونةوةى بةردةوام لة نَيوانيان 
خاوةن  كة  تر  ثؤستةكانى  يان  نةبووة، 
دةس��ةآلت��ن، زؤرج���ار ئ��ةو دةس��ةآلت��ةى 
بةكاريان  ثَيويست  وةك  هةيانبووة 

نةهَيناوة«.

ثؤستى حيزبيى، 
يان مافى نةتةوةيى

بة ب��إواى ض��اودَي��ران، ك��ارك��ردن بؤ 
حيزبيى،  دةستكةوتى  بةدةستهَينانى 
بةدةستنةهَينانى  لةسةر  دةبَيت  كاريطةريى 
مافة نةتةوةييةكان، وةك د.دلَير، لةو بإوايةدا 
ثَيناضَيت  بةغدا،  لة  ك��ورد  نوَينةرانى  كة 
مافى  ئ��ةوةى  لةسةر  سووربن  ئ��ةوةن��دة 
زياتر بةدةستبَينن، ضونكة دواى )7( ساأل لة 
رووخاندنى سةدام، تائَيستا ناوضةدابإاوةكان 
لة  جطة  ماونةتةوة،  هةَلثةسَيردراويى  بة 
طرَيبةستةكانى نةوتء هَيزى ثَيشمةرطة، جطة 
ماَلى  تائَيستا،  كورد  سةركردايةتى  لةوةش 
خؤى رَيكنةخستووةتةوةو دوو ئيدارةيى هةر 
كارة سياسييانةى  »ئةو جؤرة  دةَلَيت:  هةية، 
سةركردايةتى كورد لة بةغدا دةيانكات، وةك 
لةسةر  كار  سستى  بة  زؤر  نيينء  ثَيويست 
هةندَيك كَيشة دةكةنء دةكرا بة جديى كاريان 
لةسةر بكرداية، وةك بة جينؤسايد ناساندنى 

هةَلةبجةو ئةنفال«.
د.مةحمود، ثَييواية: دةستكةوتةكانى كورد 
ميللةتن،  هى  عَيراقدا،  تازةى  حوكمإانيى  لة 
هةموو  لة  بةوثَييةى  شةخس،  حيزبء  نةك 
اليةنةكانةوة ئيمزا كراوة، بةآلم نايشارَيتةوة، 
كة »لة هةمانكاتدا ثؤستيش هةية دةستكةوتى 

حيزبيى تَي دةكةوَيت«.
سةرضاوة  ل��ةوةوة  نيطةرانييانة  ئ��ةو 

دةستوورو  داإشتنةوةى  لةكاتى  كة  دةطرن، 
رَيككةوتنةكاندا طرةنتى وةرنةطيراوة، ئةوةش 
ناهةمواردا  بارودؤخَيكى  هةر  لة  وايكردووة 
ئةوةى بةدةستيشهاتووة، لةبةردةم مةترسيدا 

بَيت.
روونيدةكاتةوة؛  د.دلَير،  رووةشةوة  لةو 
لة  كورد  نوَينةرانى  رَيككةوتنانةى  ئةو  كة 
بةغدا كردوويانن، ثرؤتؤكؤَلَيكى نَيودةوَلةتيى 
نيينء ناوخؤيين، بؤية ناتوانَيت لة كاتى هةر 
دادطايةكى  بؤ  ثةنا  ثاشطةزبوونةوةيةكدا 
»ئةطةر  وتيشى:  د.دلَير  ببات،  نَيودةوَلةتيى 
بكةن،  ئينقيالبَيك  عةسكةريى  نوخبةيةكى 
هةية  دةستوورةى  ئةو  نابينين  دوورى  بة 
زيانى  كاتةشدا كورد  لةو  هةَليبووةشَيننةوة، 
لة  نيية  طرةنتييةك  ضونكة  دةكةوَيت،  بةر 
جَيبةجَيكردنى ئةو دةستوورةء ثرؤتؤكؤَليكى 

نَيودةوَلةتيش نيية«.

مافةكان بةدةست نايةن
دواى  راب�����ردووداء  ض��ةن��دس��اَل��ى  ل��ة 
رووخاندنى رذَيمى بةعس، كورد بة ويستى 
عَيراقدا  حكومإانيى  لة  بةشداريى  خؤى 
ثاية بةهَيزةكانى، بةآلم  لة  كردو يةكَيك بوو 
نوَينةرانى نةيانتوانى وةك ثَيويست ئةو هةلة 
بقؤزنةوةو مافةنةتةوةييةكان بةدةستبهَيننء 
هةيانبوو،  دةس��ةآلت��ان��ةى  ثؤستء  ئ��ةو 
دروستكردن  كاريطةريى  بؤ  بةكاربهَينن 

لةسةر بةدةستهَينانى مافةكان بة شَيوةيةكى 
جديى.

»لة  دةَلَيت:  يوسف،  مامؤستا  هةروةك 
رابردوودا تا رادةيةكى زؤر كةم ثؤستةكان بؤ 
كاريطةريى دروستكردن لةسةر بةدةستهَينانى 
نموونةى  بةكارهاتوون«،  كورد  مافةكانى 
وةزارةت��ى  ثؤستى  كة  هَينايةوة  ئةوةشى 
دةرةوة كة سى خول بةدةست كوردةوة بووة، 
كة بةثَيى دةستوور دةبوو لة سةفارةتةكانى 
بةآلم  بكرايةتةوة،  كورد  نوَينةرايةتى  عَيراق 
ئةو  سةفارةتانةدا  لةو  هيضكام  لة  تائَيستا 
دةبَيت  بؤية  نةكراوةتةوة،  نوَينةرايةتيية 
زَيبارى  بةإَيز هؤشيار  بوونى  ئايا  بثرسين؛ 
لةو ثؤستة، ض دةستكةوتَيكى بؤ كورد مسؤطةر 
كردووة؟!، ئةوة بؤ ثؤستةكانى ديكةش واية، 
سةرؤكى  كوردةو  كة  كؤمار  سةرؤك  وةك 
بوو  ثَيويستمان  بوو  سةرؤكايةتى  دةستةى 
ياساى هةَلبذاردن ظيتؤى بكات، بةآلم ظيتؤى 
نةكردو دواى هةَلبذاردن ئاماذةى بةوة كرد؛ 

كة طةورةترين غةدر بووة لة كورد كراوة.
حاجى،  ش��ؤإش  دي��ك��ةوة،  اليةكى  لة 
ئةنجومةنى  لة  طؤإان  فراكسيؤنى  سةرؤكى 
رؤذنامة  بؤ  رووةوة  لةو  عَيراق،  نوَينةرانى 
زي��ادة  بة  ثؤستانة  ل��ةو  »هةندَيك  وت��ى: 
رؤيشتوونء هيض سووديان لَي وةرنةطيراوة 
لة ماوةى ئةو ضوار ساَلةى رابردوودا، كة بة 

دةست كوردةوة بوون«.

راثـــــؤرت
hewal.rozhnama@gmail.com

7ذمــارة )613( سَيشةممة 2010/12/21
يةكيَتىء ثارتى، لةسةر سةرؤكى دةستةى مافةكانى مرؤظ رَيكناكةون

دةسةاَلتدارانى كورد لة حوكمإانيى تازةى عَيراقدا

ثؤستى حيزبيى بةدةستدةهيَنن، يان مافء دةستكةوتى نةتةوةيى؟



رؤذنامة: ئةنجامى يةكَيك لة داواكانى 
طؤظارةكةتانة  سزادانى  ديموكرات،  ثارتى 
رووني  دةتوانيت  دينار،  مليؤن   )35( بة 
ضي  داوايانة  ئةو  هؤكارى  كة  بكةيتةوة 

بوو؟
 )2010/8/27 )26ء  لة  داوا،  دوو   *
هةولَير  ضوارى  سآء  بةرايى  لةدادطاى 
سوكايةتيكردن  تةشهيرء  ثاساوى  بة 
ب��ة ث��ارت��ى ل��ةس��ةر ط��ؤظ��ارةك��ةم��ان 
يةكةم،  داواى  ناوةإؤكى  تؤماركراون. 
داواى قةرةبووة لةسةر ضاوثَيكةوتنَيكء 
لةذمارة  كة  رؤذنامةوانيي  راثؤرتَيكى 
 )2010( لةسةرةتاى  رَيطامةطةزين  )9(ى 
لةطةأل  ضاوثَيكةوتنةكة  بآلوكراوةتةوة. 
ئةحمةد دةنيز، بةرثرسى ثةيوةندييةكانى 
بارزانى  دةَلَيت:  ثةكةكةيةء  دةرةوةى 
بةرامبةر  لة  فرؤشتووة  كةركوكي 
قسة  راثؤرتةكةشة  هةرضى  ثةكةكةدا. 
لةسةر ياسايبوونء ناياسايبوونى دةزطاى 
ثةرلةمانتارَيكى  ضةند  كراوةء  ثاراستن 
بَيئةوةى  كردووةء  قسةيان  كوردستان 

قسةى طؤظارةكةى تَيدا بَيت.
داواى دووةم كة بة سزادانى ئَيمة تةواو 
تيرؤرى  لةبارةى  راثؤرتَيك  لةسةر  بوو، 
خؤمة  وتارَيكى  عوسمانء  سةردةشت 
دةستلةكاربكَيشةوة(  )سةرؤك  بةناوى 
لةذمارة )16( بآلوبووةتةوة، لةو داوايةدا، 
ثارتى لة دةرةوةى ياساى رؤذنامةطةريى 
دةك��ات.  قةرةبوو  )500(مليؤن  داواى 
لةراثؤرتةكةدا بةحوكمى بةرثرسيارَيتيى 
ئةمنيى ثارتى لةهةولَير، ثةنجةى تؤمةت 
بؤ ئةوان راكَيشراوة، هةرضى وتارةكةشة، 
رادةربإينء  ئازاديى  خانةى  دةضَيتة 
كة  لةوةى  بَيت  توإة  سةرؤك  ناكرَيت 
بَلَيين، ذيانمان بثارَيزة. ئةوةى سةرؤكء 
داواكردنى  لة  دةبن  توإة  حيزبةكةى 

ئازاديى، جَيى سةرسوإمانة!
لَيكؤَلينةوةء  رَي���إةوى  رؤذن��ام��ة: 
ضؤن  كةيسة،  ئ��ةو  دانيشتنةكانى 

بةإَيوةضوون؟
بةوة  هةستمان  لةسةرةتاوة،  هةر   *
ناطرَيتء  لةئَيمة  طوآ  دادط��ا  كة  كرد 
بإيارةكة بة قازانجى حيزبى دةسةآلتدار 
زؤر  لةسةرةتاوة  هةر  ت��ةواودةب��َي��ت. 
هةوَلماندا، ئةطةر وةزارةتى داد لةهةولَيرء 
بةحوكمى  وةزارةت���ة،  ي��ةك  سلَيمانى 
دانيشتنةكان  نيشتةجَيبوونمان  شوَينى 

طوَييان  بةآلم  سلَيمانى،  بؤ  بطوازرَينةوة 
بةسةر  رؤذ   )90( وتمان  لَينةطرتين. 
تَيثةإيوة،  بابةتانة  ئةو  بآلوكردنةوةى 
هَيناينةوة.  بؤ  ياساييان  ترى  ثاساوى 
حيزبَيكى  ثارتى  ئايا  كرد،  ثرسيارمان 
ئةوةشى  وةآلم���ى  دادط���ا  رةسميية، 
ياساى  بةثَيى  بةتايبةت  ن��ةداي��ن��ةوة، 
ئةحزاب، تةنيا سةرؤك بؤى هةية سكاآل 

تؤماربكات، نةك سكرتَيرى ثارتى.
سةرةتاييةكان  دانيشتنة  لة  سآ 
بةشداربوومء كة زانيم دادطا موماتةَلة بة 
كاتى دانيشتنةكانء بإياريانداوة سزامان 
بةرطريكردن  مافى  بَيئةوةى  ب��دةن، 
رؤتيناتةكة  با  وتمان،  هةبَيت،  لةخؤمان 
بسةثَيت،  بةسةردا  تاوانةكةمان  بإواتء 
ديارى  شارةزايةكيان  يةكسةر  ئةوةبوو 
كة  بإياريدا  بةتةنيا  ئةويش  ك��ردء 
ثرسيارمان  زؤر  كردووة.  تةشهيرمان 
لةضةند  ليذنةية  ئ��ةو  ثَيويستة  ك��رد، 
حيزب  كاريطةرى  دةرةوةى  لة  كةسَيكى 
ثَيكبهَينرَيت، بإيارةكة بة كؤ بدرَيت، بةآلم 
تا  دابوو،  بإيارى خؤيان  ئةوان  دياربوو 
ئةوةى كة ئةو شارةزايةى سةر بة ثارتى، 

حوكمةكةى ئَيمةى سةثاند.
رؤذنامة: واتة، دادطا وةك وةسيلةيةك 

بؤ سزادانى ئَيوة بةكارهات؟
بةئاشكرا  شكاتكار،  الي��ةن��ى   *
دادطايةء  ئةم  بةسةر  تةواوى  هةيمةنةى 
هةبوو،  دانيشتنةكانةوة  بةإَيوةضوونى 
لة  بةخَيرايى  بإيارةكةيان  ئ��ةوةى  تا 

بةرذةوةنديى خؤيان دةركرد.
ئَيمة  كةيسةكةى  حوكمى  دةكرَيت 
كوردستان  دادطاكانى  خَيراترين  وةك 
كة  دةدات  نيشانى  ئةمة  تؤماربكرَيت، 
تؤقاندنى  بؤ  بةكاردةهَينرَين  دادطاكانمان 
رؤذنامةنووسان.  رؤشنبيرء  خةَلكى 
ئاليةتى سانسؤر بؤ كارى رؤذنامةوانيى 
بَيت  يةكَيك  ئ��ةوةى  لةبرى  ط���ؤإاوة، 
لةسةر  دةتكوذم  بَلَيت،  بكاتء  هةإةشة 
رَيطاى  لة  ئَيستا  دةينووسى،  ئ��ةوةى 
خؤتء  بة  ئيفالس  بةسزادان،  دادط��اوة 
رؤذنامةء ثإؤذةكةت دَينن. دواى لَيدانء 
طرتنء هةإةشةء تيرؤر، ئَيستا ئةمجؤرة 

لة تيرؤرى رؤذنامةنووسيى هةية.
دادط��ا،  بإيارى  بةثَيى  رؤذن��ام��ة: 
بة  ئةنجامداوةء  بآلوكردنةوةتان  تاوانى 

دةتوانيت  دراون،  سزا  دينار  مليؤن   )35(
ثارةية  ئةو  دةتوانن  ضؤن  ثَيمانبَلَييت، 

دةفع كةن؟ 
ك���ارى  ئ��َي��م��ة  ث����إؤذةك����ةي   *
كؤمةَلَيك  ت��وان��اى  رؤذنامةوانييةء 
سةرثةرشتيمان  بووةء  رؤذنامةنووس 
لَيرةوة تةحةدا دةكةين كة هيض  كردووة. 
كةسَيك لة حكومةت، يان حيزب لةناوخؤء 
كوردستان،  هةرَيمى  دةرةوةى  لة 
دابين،  يارمةتى  بيانوويةك  ء  ناو  بةهةر 
تةنانةت لةبةر كةميى ئيمكانييةتى ماديى 
دةركردنى  دواى  )2010/6/15(ء  لة 
داخست،  طؤظارةكةمان  )18(ةوة،  ذمارة 
يةكَيك  بة  ببين  ئامادةنةبووين  ضونكة 
لةحكومةتء حيزب  ثارة  طؤظارانةى  لةو 
ليستى  لة  بةشدارنةبووين  وةردةطرنء 
نةزيفى دارايى ثارةى خةَلك، واتة بإيارى 
داخستنى طؤظارةكةمان ثآ سةربةرزانةتر 
بووة لةوةى بة سَيبةرى حيزب بةردةوام 

بين.
ئ��ةو بإة  ل��ةب��ارةى دةف��ع��ك��ردن��ى 
هةية  باش  خةَلكى  زؤر  ثارةيةشةوة، 
لةخةمى  ئ���ازادء  ق��ةَل��ةم��ى  لةخةمى 
هةرَيمن،  سياسيى  ذيانى  باشكردنى 
لةماوةى  دةمانتوانى  ئةوان  بةهاوكاريى 
بةآلم  بكةين،  دةفع  ثارةكة  رؤذدا  يةك 
دادطاى  رَيطاى  ديموكرات،  ثارتى  مادام 
طرتة بةر، با هةر بة دادطاش ثارةكةمان 

لَيوةرطرَيت.
رؤذن���ام���ة: رؤَل����ى س��ةن��دي��ك��اى 
رؤذنامةنووسان لةو كةيسةى ئَيوةدا، ضؤن 

بوو؟
* هيضم لة هةَلوَيستى فةرميى سةنديكا 
لَيناكةم،  هيضيان  ضاوةإَيى  نةديوةء 
داردةستى  كة  تَيداية  خةَلكانَيكى  ضونكة 
لةتةرةفى  ب��وون  بةشَيك  حيزبنء 
بةرثرسى  تايبةت  بة  ئَيمة،  دذى  ثارتى 
هةوَلى  وةك  سةنديكا.  هةولَيرى  لقى 
كةسييش، كاك ئةنوةر حسَين لة ليذنةى 
ئاطادارى  بووةء  هاوكارمان  داكؤكيى 
ضوارضَيوةيةشدا  لةو  بووة،  كةيسةكة 
ئةوةوة  لةرَيي  رَيوشيوَينَيكمان  ضةند 
طرتؤتةبةرء نيطةرانيى خؤى دةربإيوة لة 

كارنةكردن بةياساى رؤذنامةطةريى.
داواء  زنجيرة  ئةو  لةناو  رؤذنامة: 
سكاآل ياساييانةى ثارتى ديموكرات لةسةر 
تؤماريكردن،  طؤظار  رؤذنامةء  ذمارةيةك 
يةكةم بآلوكراوة  »رَيطامةطةزين« دةبَيتة 
دةسةثَيت،  بةسةردا  ماديى  سزاى  كة 

بؤضى ئَيوة بوونة يةكةم نموونة؟
ب��ي��رى  ث���ارت���ى  ث��َي��دةض��َي��ت،   *
بةإَيكةن،  ئَيمة  كة  لةوةكردبَيتةوة 
بةتةنياين،  نييةء  ثشتيوانيمان  بةوثَييةى 
سةدايةكى  دةنطء  دادطاييةكةش  واتة 
بيركردنةوةية  ئةم  بةآلم  نابَيت،  ئةوتؤى 
هةية  زؤر  خةَلكَيكى  ضونكة  هةَلةية، 
كَيشةى لةطةأل سيستمى سياسيى هةرَيم 
ئَيمةنء  طوتارةى  ئةم  ثشتيوانيى  هةيةء 
رةخنةمان  ئَيمةش  ضوارضَيوةيةشدا  لةو 
نايةكسانيية  ناشةفافء  سيستمة  لةو 

طرتووة كة ثارتى بةشَيكة تَييدا.
تا  ك��رد  ض��اوةإَي��ي��ان  زؤر  ئ���ةوان 
لَيمان  بؤئةوةى  بكةين  لَيبووردن  داواى 
دةبَيت  ئةوةي  ثَيمانواية،  بةآلم  خؤشبن، 
لة  كة  ثارتيية  بكات،  لَيبووردن  داواى 
ميللةتة  ئةو  بةرامبةر  طةورةتر  زؤرشتى 
كردوويةتى، وةك هاوإَييةكم وتي: ئةطةر 
)35( ئازاد،  وشةيةكى  ضةند  وتنى  باجى 

بردنى  باجى  دةبَيت  بَيت،  دينار  مليؤن 
داهاتى ئةم وآلتةء رشتنى خوَينى خةَلكء 
ببنة  بَيتء كةى  مَيذووييةكان، ضى  هةَلة 

دؤسيةى دادطاكانى هةرَيم!

لة  ستاندار  دامةزراوةى  سزادانى  رؤذنامة: 
ض  كآء  سكاآلى  لةسةر  هةولَير،  كةتنى  دادطاى 

بابةتَيكى رؤذنامةوانيى بووة؟
 * ئَيمة لةهةولَير، لةناو هةَلمةتى تؤماركردنى 
سكاآلكانى دذ بة رؤذنامةنووسان بووين، )6(

يةكَيكيان  كة  تؤماركرابوو،  لةسةر  سكاآلمان 
داواى قةرةبووى )100(دةفتةر دؤالرى ئةمريكى 
ثارَيزةرةكةمان،  زيرةكيى  بة  بةآلم  دةك��رد، 
سكاآلى  تةنيا  ثووكانةوةء  سكاآليانة  لةو   )5(
وةزيرى ثَيشووى كشتوكاَلى حكومةتى هةرَيم 
وةزارةت��ى  بةناوى  عاقآلنة  زؤر  كة  مابوو، 

كشتوكاَلةوة داواي تؤماركردبوو.
بوو،  لةسةر  سكاآلكةشى  بابةتةى  ئةو 
ئةو  كارَيكى  لة  رةخنة  تَييدا  كة  بووة  هةواَلَيك 
زؤر  هةواَلةكةشدا  لةناو  طيراوةء  وةزارةت��ة 
هاتووةء دةستةواذةى  ناوى وةزير  بةإَيزةءة 
ثَيشتريش  بةكارهاتووةء  بؤ  وةزير(ى  )براى 
كةموكورتييةكانء  لةسةر  راثؤرتَيكمان  ضةند 
ئامادة كردووةء  نةبوونى ثالنى ئةو وةزارةتة 

بة »وةزارةتَيكى زياد« ناومان بردووة.
دادطاى  لة  ئَيوة  سكاآلكةى  بؤضى  رؤذنامة: 

كةتنى هةولَير تؤماركراوة؟
بووة،  ئَيمةش  جَيى سةرسوإمانى  ئةوة   *
لة  دوورة  زؤر  دادطاية  ئةو  وةزيفةى  ضونكة 
رؤذنامةنووسانء  كارى  سومعةى  ثيشةء 
رةئ��ي،  خ��اوةن  ي��ان  ن��ووس��ةر،  كةسايةتيى 
نةكات،  قبووأل  ئةوة  دادطاكة خؤى  ثَيويستبوو 
نةبووة،  ئةويشدا  دةسةآلتى  لة  ديارة  بةآلم 
ئةوةبووة  شكاتكار  اليةنى  مةبةستى  ضونكة 
ثارَيزةرةكةم  لةطةأل  منيش  دانيشتنةكان  لة  كة 
ئامادةبم، واتة تةنيا ئامادةبوونى ثارَيزةرةكةم، 

بةس نةبوو.
ضؤن  دانيشتنةكان  رَي���إةوى  رؤذن��ام��ة: 
بةإَيوةضوون، تاضةند قةناعةتتان بة بإيارةكةى 

دادطاء سزادانتان بة )6(مليؤن دينار هةية؟
دادوةرةك���ان  بينيمان،  ئَيمة  ئ��ةوةى   *
زؤر  دؤسيةكة  بؤ  تَيطةيشتنيان  لةناخةوة 
باشبوو، دادوةرةكة زؤرى هةوَلدا قةناعةت بة 

نييةء  رةوا  داواكةيان  كة  بكات  بةرامبةرمان 
رؤذنامةطةريى  ياساى  لةضوارضَيوةى  ثَييوتن، 
بؤى  اليةنَيكيش  ئةطةر  ئينجا  تؤمارنةكراوة، 
داواك��ارى  ئ��ةوة  تؤماربكات،  سكاآل  هةبَيت 
طشتيية، نةك وةزارةتء هةر لةبةرئةوةش بوو 
كة ضةند جارَيك دانيشتنةكانى دواخست، بةآلم 
وةزارةت قةناعةتى نةكرد، تا ئةوةى لةكؤتاييدا 
دادوةرَيك هاتء داواي سزايةكى قورسى كرد. 
زانياريى  كةسة  ئةو  كة  كرد  هةستمان  ئَيمة 
لةسةر بابةتةكة نييةء طوَيى بةهيضى ئَيمة نةدا، 
تا دواتر زانيمان ئةو بابةتة هؤكارى سياسيى 
لةثشتةوةيةء حاكمةكة ثَييوتين، )6(مليؤن دينار 
كةمترين سزاية كة رزطارتان بووةء ئَيمةش لة 
بَيدةنط  طةيشتينء  حاكمةكة  ثةيامى  شفرةى 

بووين.
رؤذنامة: ئَيوة تانةتان لةبإيارةكة نةدا؟

يةكسةر  ثَينةداينء  طوَييان  بةآلم  بةَلَي،   *
بإيارةكة جَيبةجَيكرا، ئةوةبوو مليؤنَيك دينارمان 
بةثَيى  مانطانة  تر  مليؤنةكةى  ثَينج  دةفعكردء 

دةسةآلتى ماديى خؤمان دةفعى دةكةين.
رؤذنامة: ئةو سزا ماديية، كاريطةريى لةسةر 

كاركردني دامةزراوةكةتان نابَيت؟
)2006(ةوة  ل��ة  س��ت��ان��دار  دةزط���اى   *
ماَلثةإى  رؤذنامةء  دام���ةزراوةء  لةهةولَير 
ئةلكترؤنىء طؤظارء ثإؤذةى كتَيبى هةية، ئَيستا 
رؤذنامةكةمان  زؤرن،  ئةوةندة  سانسؤرةكان 
راطرتووة، لةبةرئةوةى دةسةآلت لةسةنطةرداية 
دادطاوة سزات  رَيى  لة  بنووسيتء  بابةتَيك  تا 

بدات، ئةو هةموو ثارةيةش بةئَيمة نادرَيت. 
جطةلةوةى كة حكومةت غةدرمان لَيدةكاتء 
مينحةيةك  هةية  ئةوةمان  مافى  ياسا  بةثَيى 
يارمةتيمان  ئ��ةوةى  وةك  بةآلم  وةربطرين، 
نادةن، جؤرةها هةإةشةء ئابَلوقةى زانياريىء 
كاركردنمان بؤدةكَيشن، واتة ناهَيَلن بةفرؤشى 
لةكاتَيكدا  بذين،  رؤذنامةء كارةكانى خؤشمان 
فرؤشى  لةهةولَيرء  ئَيمة  كاريطةريى  دةزانن 
زؤر  ئَيمة  هةروةك  ضةندة،  بآلوكراوةكانمان 
داإشتنى  لة  هةولَيرء  بةئةدةبياتى  ثةيوةستين 
بابةتةكانمان، ناوى بةإَيزء برا بؤ بةرثرسةكان 

بةكاردةهَينين.
ئةوةندة  دةسةآلت  بؤضى  كةواتة،  رؤذنامة: 
سانسؤر  دةوَيرَيتء  رؤذنامةنووسان  بة  ئاسان 

دةخاتة بةردةم كارةكانيان؟ 
نين.  ياساوة  لةسةروو  ئَيمة  ضونكة   *
هةيةء  تؤمةتبارة  هةموو  ئ��ةو  ب��إوان��ة،  تؤ 
تؤمةتبارى  مةآلسداوة،  خؤيان  لةكوردستان 
ئةنفال، ئةوانةى مةلةفيان هةية، ئةوانةى هؤكارى 
دةوَلةتى  ئةطةر  ئَيستاش  براكوذينء  شةإى 
مةلةفدارى  كؤمةَلَيك  بإوخَين،  توركيا  ئَيرانء 
تر ئاشكرادةبن كة ئَيستا الفى نيشتمانثةروةريى 
لَيدةدةن، ئةوانة هةموو سةربةرز لةكوردستان 

دةسوإَينةوةء ئَيمة دادطايي دةكرَيين!

دواى سزادانيان لةاليةن دادطاى بةرايىء كةتنى هةولَيرةوة، مةسعود عةبدولخالقى خاوةن ئيمتيازى دةزطاى ستاندارء سؤران عومةرى 
سةرنووسةرى طؤظارى رَيطامةطةزين، لة دوو ديدارى جياوازدا، رةخنة لة بإيارةكانى دادطا دةطرن.

هةفتةى رابردوو، لةسةر داوايةكى ثارتى ديموكراتي كوردستان، طؤظارى رَيطامةطةزين بة )35( مليؤن دينار غةرامة سزادراء دةزطاى 
ستانداريش لةسةر سكاآلى وةزيرى ثَيشووى كشتوكاأل، بة )6( مليؤن دينار غةرامة سزادرا. لةو ضوارضَيوةيةدا بةرثرسى نووسينى ئةو 

بآلوكراوانة، سةرنجةكانيان لةسةر ضؤنَيتيى بةإَيوةضوونى دادطاييكردنةكة دةخةنةإوو.
ئا: دلَير عةبدولخالق

hewal.rozhnama@gmail.com
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رؤذنامةنووسان لة دادطا

سؤران عومةر، سةرنووسةرى رَيطامةطةزين:

دةسةآلت دادطاكان بؤ تؤقاندنء ئيفالسثَيكردنى 
رؤذنامةنووسء ميدياكان بةكاردةهيَنَيت

مةسعود عةبدولخالق، خاوةن دةزطاى ستاندار: 

لة سةنطةردان تا بابةتَيك 
بنووسيتء لةأَيى دادطاوة 

سزات بدةن

ئةطةر باجى وتنى 
ضةند وشةيةكى 
ئازاد )35(مليؤن 

دينار بَيت، دةبَيت 
باجى بردنى 

داهاتء رشتنى 
خوَينى خةَلكء هةَلة 

مَيذووييةكان 
ضى بَيت؟!

سانسؤرةكان 
ئةوةندة زؤرن، 
رؤذنامةكةمان 

راطرتووة

مةسعود عةبدولخالق

سؤران عومةر



ثيتةر بؤوكايرت، لة نووسةراني راثؤرتةكانى »هيومان رايتس وؤض«: 

كَيشةى ناوضةجيَناكؤكةكان ئةطةرى هةلَطيرسانى جةنطي لَيدةكرَيت

طؤإان داواى كؤبوونةوةى بةثةلة لة ثةرلةمان دةكات

ديمؤطرافياى ديالة بة زيانى كورد دةطؤأَيت

سازدانى: شاآلو فةتاح 

لة دوايةمين راثؤرتياندا، »هيومان 
رايتس وؤض« دووبارة باس لة ناسكيى 

دؤخى ناوضةجَيناكؤكةكان دةكةنء 
ثَييانواية؛ ئةم كَيشةية دوور نيية جةنط 

هةَلبطيرسَينَيت. 
لةم ضاوثَيكةوتنةدا ثيتةر بؤوكايرت، 

يةكَيك لة نووسةرانى دوايةمين راثؤرت، 
وةآلمى ثرسيارةكانى رؤذنامةى دايةوة، 
بؤوكايرت ثَييواية؛ ضارةسةرى كَيشةى 

ناوضةجَيناكؤكةكان تةنيا بةوة دةبَيت كة 
تةواوى اليةنةكان دةستهةَلبطرن 

لة بةشَيك لة داواكارييةكانيانء رازى بن 
بة سازشكردن. 

رؤذن��ام��ة: ل��ة راث��ؤرت��ةك��ةت��ان��دا بة 
»ياخيبوونى  دةَل��َي��ن:  توندوتيذييةكان 
تةواوى  كة  ئةوةية  مةبةستتان  ئايا  سوننى«، 
بة  دذ  ئةوانةى  نَيوياندا  لة  توندوتيذييةكان، 
مةسيحييةكان ئةنجام دةدرَين، سوننييةكان لَيى 

بةرثرسيارن؟ 
ضةند  ل��ةم  راث��ؤرت��ةك��ان��م��ان  وةك   *
طرووثة  تةنيا  ثَيدةكات،  ئاماذةى  ساَلةدا 
جياواز  اليةنى  زؤر  بةَلكو  نيية،  سوننيةكان 
لة  هةبووة،  دةستيان  عَيراقدا  توندوتيذيى  لة 
جَيى  عَيراق،  باكوورى  ناوضةجَيناكؤكةكانى 
كةمينةكان،  زؤربةى  دةبينين  كة  نيطةرانيية 
قوربانيى  دةكرَينة  مةسيحييةكان  نَيوياندا  لة 

ملمالنآ لةسةر ناوضةجَيناكؤكةكان. 
ئةم  دةيانةوَيت  كوردييةكان  حيزبة 
كةمينانة بكةنة اليةنطرى شوناسى كوردى ئةم 
ناوضانة، كة شوناسَيكة زؤرَيك لة كةمينةكان 
رةتيدةكةنةوة، هةندَيكيشيان هَيرشيانكراوةتة 
ئةنجامدراوة،  دذ  لة  ثَيشَيلكارييان  سةرو 
لةسةر ناإازيبوونيان لةطةأل ئةجَينداى كوردى 
ثةإطيرةكانى سوننة مةسيحى،  ناوضانة،  لةم 
كردووةتة  سوفييةكانيان  كؤمةَلطة  ئَيزديء 
دذى  لة  بةغدا  هَيرشةكانى  دوايةمين  ئامانج، 
مةسيحييةكان لة بةغداء موسأل، ثَي دةضوو لة 
اليةن ثةإطيرة سوننييةكانةوة ئةنجامدرابَيت، 
كة دةيانةوَيت جةنطى تايةفى دةستثَيبكةنةوة، 

ئةوان شيعةكانيش دةكةنة ئامانج. 
»دةستَيوةردانَيكى  جؤرة  ض  رؤذنامة: 
راستكردنةوةى  بؤ  دةخ��وازن  نَيودةوَلةتى« 

راثؤرتةكةتاندا  لة  كاروبارةكانى عَيراق، وةك 
ئاماذةى ثَيدةدةن؟ 

* داطيركارييةكةى عَيراق بة سةرؤكايةتى 
ئةمريكا، شكستى هَيناوة لة ضارةسةركردنى 
نَيوان  لة  ناوضةجَيناكؤكةكان،  ملمالنَيى 
حكومةتى  كوردستانء  هةرَيمى  حكومةتى 
ئاماذة  راستةوخؤ  ثَيويستة  بةآلم  ناوةنديى، 
هةرَيمء  بةرثرسانى  كة  بدةين؛  ب��ةوةش 
كَيشةى  نةيانتوانيوة  خؤشيان  ب��ةغ��دا 
بكةن،  ض��ارةس��ةر  ناوضةجَيناكؤكةكان 
بة  زؤر  دؤخةكة  ل��ةوةى  نيطةرانين  ئَيمة 
هؤى  ببَيتةوة  هةية  بؤى  ماوةتةوةء  ناسكيى 
هَيزة  ئ��ةوةى  دواى  جةنط،  هةَلطيرسانى 
ئةمريكىء نَيودةوَلةتييةكان عَيراق جَيدةهَيَلن، 
ئةمة لة حاَلةتَيكدا كة هةنطاوى ديكة نةنرَيت بؤ 
ضارةسةركردنى كَيشةى ناوضةجَيناكؤكةكان. 
بَيت، كة خةَلكى كورد  بير  ئةوةمان  ثَيويستة 
ئازارى   )2003-1975( ساأل   )30( نزيكةى 
ضةشتووة، بة هؤى ضارةسةر نةكردنى كَيشةى 
ناوضةجَيناكؤكةكان، هةر ئةم كَيشةيةش بوو 
»تةعريب«،  هةَلمةتى  ئةنفالء  هؤى  بووة  كة 

لةبةرئةوة مةترسييةكة زؤر راستةقينةية. 
دؤخةكة  كة  ثَيتانواية،  ئايا  رؤذنامة: 
جؤرَيكة كة لة اليةن عَيراقييةكانةوة كَيشةكان 

هَيزة  دةك��ةن  داوا  كاتَيك  نابن،  ضارةسةر 
نَيودةوَلةتييةكان دةستوةربدةنة دؤخةكةوة. 

ناوةنديى  حكومةتى  كة  روونة  ئةوة   *
لة  رايان  زؤر  كوردييةكان  حيزبة  عَيراقء 
خؤيان  بؤ  كَيشةكان  ناتوانن  دوورةء  يةك 
ناوضانة  ئةم  لةسةر  كَيشة  بكةن،  ضارةسةر 
وةك  ب��ووة،  مةترسيدار  ذةهراويىء  زؤر 
جياوازةكان  اليةنة  كاردانةوةى  لة  دةبينرَيت 
كونسوَلى  بايكؤتى  سةرذمَيريى،  لةسةر 
نةينةوا لة اليةن كوردةكانةوة، رةتكردنةوةى 
بة نوجةيفى،  رَيطةدان  بؤ  اليةنة كوردييةكان 
ضةندين  كوردييةكانةوة،  ناوضة  هاتنة  بؤ 
بؤ  عَيراق  سوثاى  هاتنى  كة  تر  رووداوى 

ناوضةجَيناكؤكةكان بووةتة هؤى ناكؤكيى. 
رؤذنامة: ثَيتانواية، دروستكردنى هةرَيمء 
ناوضةي  لة  كةمينةكان  بؤ  ثارَيزطايةك 
هؤى  دةبَيتة  دةكرَيت،  داوا  وةك  نةينةوا، 
ضارةسةركردنى كَيشةكة، يان ئةوان زياتر نامؤ 

دةكات بة دؤخةكة؟ 
ئ��ارامء  ناوضةيةكى  دروستكردنى   *
كةمينةكان  كَيشةى  نةينةوا  لة  ثارَيزطايةك 
كةمينةكان  تةنيا  ئةمة  ناكات،  ضارةسةر 
بةآلم  دةك��ات،  بةند  بضووكدا  طيتؤيةكى  لة 
ناوضةجَيناكؤكةكان  سنوورى  كَيشةى 
دووربكةوينةوة  ثَيويستة  ناكات،  ضارةسةر 
عَيراقَيك  )2003(ء  دواى  تايةفةطةرَيتى  لة 
لةبةرضاوطرتنى  بةبآ  كة  دروستبكةين، 
لَي  رَيزيان  هةمووان  دينيى،  ئَيتنىء  طرووثى 
مةسيحييةكانى  طرووثة  كة  عَيراق  بطيرَيت، 
بةسرة بتوانن بة سةالمةتى لة بةسرة بذينء 
بةغدا  لة  سةالمةتى  بة  بتوانن  كوردةكانيش 
جياكراوة،  ناوضةى  دروستكردنى  بذين، 

ئاشتى بؤ عَيراق ناهَينَيت.
رؤذن��ام��ة: ئ��َي��وة ب��ة روون���ى ب��اس لة 
اليةن  لة  دةكةن  كةمينةكان  ضةوساندنةوةى 
بةَلطةو  هيض  ئايا  هةرَيمةوة،  حكومةتى 
بانطةشةية،  ئةم  بؤ  الية  دؤكيؤمَينتَيكتان 
ضونكة جارى ثَيشوو حكومةتى هةرَيم تةواوى 
لة  باسى  كة  رةتكردةوة،  بانطةشانةى  ئةو 

توندوتيذيى دةكرد بةرامبةر كةمينةكان؟
لة  كةمينةكان  ض��ةوس��ان��دن��ةوةى   *
حكومةتى  الي��ةن  لة  ناوضةجَيناكؤكةكان 
راثؤرتةكانماندا  لة  جارَيك  ضةند  هةرَيمةوة 
لةسةر  نموونة:  بؤ  ك��راون،  دؤكيؤمَينت 
http://www.hrw.org/( بريندار  خاكَيكى 

لةسةر  بةندة  ئةمة   .)86357/en/node
دةكةين،  لَي  بةرطريشى  لَيكؤَلينةوةكانمانء 
راثؤرتةكان  هةرَيم  حكومةتى  بةدَلنياييةوة 
رةتدةكاتةوةو رةخنة لة ئةنجامدانيان دةطرَيت، 
رَيكخراوى  ش��ةرم��ةزارك��ةرة،  شتَيكى  كة 
ضاودَيريى مافى مرؤظ )هيومان رايتس وؤض(، 
رَيكخراوَيكة كة زياد لة هةر رَيكخراوَيكى ديكة 
لةسةر  بآلوكردووةتة  بةَلطةى  دؤكيؤمَينتء 
سةردةمى  لة  كوردةكان  دذى  ثَيشَيلكاريى 
لَيكؤَلينةوةيةكى  ئَيمة  س��ةدام��دا،  رذَيمى 
تايبةتمان لةسةر شاآلوى ئةنفال نووسى، هةر 
خؤشم لة ساَلى )2002( لة كوردستان بووم 
بؤ ئةوةى لةسةر بةردةواميى بةعةرةبكردنى 
سياسيية  هةموو  ب��دةم،  راث��ؤرت  كةركوك 
كوردةكان، دةزانن هيومان رايتس وؤض، ضى 
بؤ كوردةكان كردووة، بةآلم كاتَيك رةخنة لة 
بوونى زيندانى نهَينيى لة ئاسايش دةطرين، يان 

رةخنة لة ثَيشَيلكاريى لة ناوضةجَيناكؤكةكان 
درَيذةي  مَيذووة  ئةو  دةضَيت  ثَي  دةطرين، 
ئيشكردنمان بؤ كوردةكانيان بيربضَيتةوة، ئَيمة 
هاوإَييةكين كة ئامادةين راستيية تاَلةكان بة 

كوردةكان بَلَيين. 
باس  راثؤرتةكةتاندا  لة  رؤذن��ام��ة: 
ثَيويستة  ناوضانة  ئةم  كة  دةكرَيت،  لةوة 
ضونكة  عَيراق،  شوناسى  جةوهةرى  ببنة 
ضارةسةرة  ئةم  ثَيتوانيية؛  فرةكلتوورن، 
يةكاليةنةو بةرذةوةنديى كوردةكان هيض لَيك 

نةدراوةتةوة؟ 
بسةلمَينيت،  ئ��ةوة  دةتوانيت  ضؤن   *
لة  كؤنةوة  لة  ثَيكهاتانةى  ئةو  ت��ةواوى  كة 
ناوضةجَيناكؤكةكان ذياون دةتوانن بة ئاشتى 
ئةو  بذين؟  اليةن«دا  »يةك  دةسةآلتى  لةذَير 
تةنيا  ناوضانة  ئةم  دةَلَيت:  كة  بيرؤكةيةى 
ئةو  نةك  اليةن«ةية،  »يةك  كوردةكانن  هى 
ثرؤثؤزةَلةى كة دةَلَيت، ناوضةكة هى هةموو 

ئةو كةسانةية لةوآ دةذين، ئةمة كَيشةيةكى 
كَيشةى  ضونكة  ئاَلؤزة،  ئاَلؤزة،  سةرةكيىء 
مافى كوردو كةمينةكانى ديكة كة لةو ناوضانة 
بةعةرةبكردن،  قوربانيى  بوونةتة  دةذينء 
ثَي  رَييان  دةبَيت  بكرَيت،  ضارةسةر  دةبَيت 
بدرَيت بطةإَينةوة بؤ شوَينةكانى خؤيان، ئةمة 
جطة لة مافى سياسيىء دارايى كؤنترؤَلكردنى 
تةواوى  بة  ئَيمة  دةسةآلتةوة،  اليةن  لة  خاك 
ثشتطيريى مافى مَيذوويى كوردةكان دةكةين 
بؤ طةإانةوةيان بؤ شوَينى خؤيان، بةآلم ئةمة 
ئةوة ناطةيةنَيت كة ئةو ناوضانة »كوردى«نء 
دةبَيت لة اليةن حكومةتى هةرَيمةوة كؤنترؤأل 
ضاوترساندنى  هؤى  ببَيتة  ناشبَيت  بكرَين، 

ئةوانى ديكة لة اليةن حكومةتى هةرَيمةوة. 
باشترين  بة  ضارةسةرَيك  ض  رؤذنامة: 
دةزانيتء ثَيتواية كَيشةى نَيوان هةرَيمء بةغدا 
بة ضارةسةربوونى كَيشةى ناوضةجَيناكؤكةكان 

كؤتايى دَيت؟ 
كَيشةى  ب��ؤ  ض��ارةس��ةر  باشترين   *
بة  دةبَيت  ثةيوةست  ناوضةجَيناكؤكةكان، 
حكومةتى  كوردييةكانء  ثارتة  سازشكردنى 
لة  سازشَيك  جؤرة  هةر  بةآلم  ناوةندييةوة. 
كة هةردوو  بَيت،  ثَيويستة جؤرَيك  نَيوانياندا 
داواكارييان  هةندَيك  لة  واز  ئامادةبن  اليةن 
وةزيرَيكى  لةطةأل  طفتوطؤيةكم  جارَيك  بَينن، 
باآلى حكومةتى هةرَيم ئةنجامدا كة لَيثرسراوى 
ئةو  ب��وو،  ناوضةجَيناكؤكةكان  كَيشةى 
ثَييوتم؛ كة كوردةكان ئامادةن واز لة هةندآ 
داواكاريى بَينن، بةآلم كاتَيك ثرسيم ئامادةن 
واز لة كام ثارضة خاكة بَينن، »ئايا ئامادةن واز 
ئةوة جَيطةى  بَينن!«  يان سنجار  لة خانةقين، 
ناسيؤناليزمى  ثَيطةى  ئةمةية  نيية،  سازش 
كوردى لةو كَيشةيةدا، ئةم ثَيطةيةش نَيطةتيظة 
لةبةر ضةند هؤكارَيك: شتَيكى مةنتقى نيية ئةو 
هةموو داواكارييةت هةبَيتء ئامادة نةبيت هيض 
هةموو  ئةو  ئةوةى  لةبةر  بكةيت،  سازشَيك 
كةمينةو  ئازاردانى  هؤى  بووةتة  داواكاريية 
كة  شتَيكة  ئةوة  ناوضةية،  ئةو  عةرةبةكانى 
ئَيمة نامانةوَيت رووبدات، لةبةر ئةوة ثَيمواية؛ 
ضارةسةرَيكة،  هةر  بنةإةتى  سازشكردن 
بةآلم سةرةتا دةبَيتة مافى ئةو خةَلكةى لةوَين 
لَيك بدرَيتةوة، نةك كؤنترؤَلكردنى خاك، ئَيمة 
نيطةرانين لةوةى شةإةكة لةسةر نةوتة، نةك 
لةسةر مافى ئةو خةَلكةى لةوآ نيشتةجَين، كة 

ئةمة شتَيكى باش نيية.

راثؤرتى: طةرميانى حةمةى ثوور

كوردنشينةكانى  ناوضة  ضؤَلكردنى 
كوردةكانى  خَيزانة  اليةن  لة  ديالة  ثارَيزطاى 
خَيزانى  رؤذانة  بةردةوامةو  سنوورةوة  ئةو 
جةلةوالو  سةعدييةو  ناحيةكانى  لة  كورد 
ترسى  لة  ت��رةوة  شوَينةكانى  مةندةلىء 
طرووثة ضةكدارةكانى سنوورةكةو هةإةشة 

لةسةريان ناوضةكة ضؤأل دةكةن.
ناحيةى  بةإَيوةبةرى  حسَين،  ئةنوةر 
لة  ناوضةكةى  ضؤَلكردنى  هؤكارى  جةلةوال 
اليةن خَيزانة كوردةكانةوة، بؤ هؤكارى ئةمنىء 
خزمةتطوزاريى طةإاندةوةو وتى: »كشانةوةى 
لة رؤذى  هَيزةكانى ثَيشمةرطة لةم سنوورة 
)2008/8/13( هةَلةيةكى مَيذوويي بوو، كة بوو 
بةهؤى الوازبوونى ثَيطةى سةربازيي كوردء 
باآلدةستيى بةعسييةكان، ئةمةش وايكرد كة 
دذايةتى كورد دةستثَيبكاتء بةو هؤيةشةوة 
لةذَير فشارء هةإةشةو تةقينةوةو تؤقاندنء 
كورد  خَيزانى   )500( نزيكةى  ترساندندا، 
لةطةأل  ضؤَلكردووة،  ناوضةكةيان  ئَيستا  تا 
ئةوةشدا نةبوونى خزمةتطوزاريى لة ناحيةكة 

بةشَيكى ترى هؤكارى ضؤَلكردنييةتى«.
ب���ةإَي���وةب���ةرى ن��اح��ي��ةى ج��ةل��ةوال 
»لةدواى  وتيشي:  رؤذنامة  بؤ  لةولَيدوانةيدا 
شةش  نزيكةى  تائَيستا  )2003(وة  ساَلى 
جةلةوال،  ناحيةى  هاتوونةتة  عةرةب  هةزار 
لةوانةبوون  خَيزانيان   )3000( لة  زياتر  كة 
روويان  خانةقين  تةعريبى  مةبةستى  بة  كة 
خانةقين  لة  دواتر  بةآلم  كردبوو،  شارة  لةو 

دةركران، لة جةلةوال جَيطيربوون، كة ئةمانة 
لة بنةإةتدا خةَلكى ناوضةكانى دةورووبةرى 
حةمرينن، دواتريش نزيكةى )4000( خَيزانى 
هاتوونةتة  جياواز  هؤكارى  بة  عةرةب  ترى 

ناحيةى جةلةوالو ئَيستا تَييدا نيشتةجَين«.
ناحيةى  ب��ةإَي��وةب��ةرى  وت���ةى  ب��ة 
سةعدييةش لة ساَلى )2003(وة تائَيستا، جطة 
هةر  كورد،  بريندارى  و  كوذراو  سةدان  لة 
ضةكدارةكانى  طرووثة  هةإةشةى  بةهؤى 
لة )600( خَيزانى كورد  سنوورةكةوة، زياتر 

ناحيةكةيان ضؤَلكردووة«.
ناحية  دان��ي��ش��ت��ووان��ى  ئ���ام���ارى 
ديالةو  ثارَيزطاى  سنوورى  كوردنشينةكانى 
بوونى كورد تَيياندا، تا مانطى ئازارى ئةمساأل 
سةعدية،  ناحيةى  لة  ب��ووة:  بةمشَيوةية 
بووة،  كةس   )45000( دانيشتووان  رَيذةى 
رَيذةى  كةسء   )9000( كورد  رَي��ذةى  كة 
توركمان  رَيذةى  كةسء   )30500( عةرةب 
 )500( تر  نةتةوةكانى  رَيذةى  كةسء   )500(
كةس بووة، هةروةها لة ناحيةكانى )مةندةلى، 
قازانية، قةزاى بةلةدروز( رَيذةى دانيشتووان 
ك��وردى   )1883( ب��ووةو  ك��ةس   )37652(
تَيدابووة، هةروةها لة ناحيةى جةلةوال، رَيذةى 
دانيشتووان )68616( كةس بووةو )10292( 
كوردى تَيدابووة، لة قةزاى خانةقين جطة لة 
باوةنور،  كفرى،  )كةالر،  لة  دانيشتووانةكةى 
دانيشتووان  رَيذةى  مةيدان(  دةربةنديخان، 
عةرةبء  رَي��ذةى  بووةء  كةس   )149705(
ناحيةى  لة  كةمن،  زؤر  ترى  نةتةوةكانى 
قةرةتةثة، رَيذةى دانيشتووان )38500( كةس 

ناحيةى  لة  تَيدابووة،  )3080( كوردى  بووةو 
هةمان  لة  ئامارء  هةمان  بةثَيى  جةبارةش، 
بةرواردا، رَيذةى دانيشتووان )14287( كةس 
بووةو )10715( كوردى تَيدابووة، بةآلم ئةم 
ئامارانة لة ئَيستادا طؤإاون، ئةويش بة هؤى 
خَيزانة  اليةن  لة  ضؤَلكردنيان  بةردةواميى 
كوردةكانء شوَينطرتنةوةيان لة اليةن خَيزانة 

عةرةبةكانةوة.
كورد  كؤضى  دياردةى  بةردةوامبوونى 
ترسى  ك��وردس��ت��ان،  بؤ  ن��اوض��ان��ةوة  ل��ةو 
طةورةى لة دةرةنجامة خراثةكانى بةردةوام 
بوونى ئةو دياردةيةى، لة دَلى سياسةتكارانء 
طةرميان  لة  مةدةنى  كؤمةَلى  رَيكخراوةكانى 

بؤ  ضاندووة،  ناوضةكةن،  هاوسنوورى  كة 
بة  ناإةزايةتييان دذ  ئةو مةبةستةش دةنطى 
كوردستانء  هةرَيمى  لة حكومةتى  هةريةكة 
حكومةتى ناوةندى عَيراق بةرزكردةوة و)18(

رَيكخراوى سنوورى طةرميان بؤ ئةو مةبةستة 
لة قةزاى كةالر خةَلكيان هَيناية سةر شةقامء 
ياداشتَيكيشدا داواى ضارةسةرى بةثةلةو  لة 
حكومةتى  لة  دياردةكة  بؤ  هةنووكةييان 
دةرةنجامة  خ��واس��تء  ن��اوةن��د  ه��ةرَي��مء 
لة  طرفتةيان  ئةو  بةردةوامبوونى  خراثةكانى 
ثةيوةنديدارةكان  اليةنة  بؤ  ياداشتنامةكةدا 

روونكردبووةوة.
هةر لةم رووةوة، فراكسيؤنى طؤإان لة 

ثشتطيرييان  وَيإاى  كوردستان،  ثةرلةمانى 
لة رَيكخراوةكانى طةرميان، لة بةياننامةيةكدا 
هةرَيم  سةرؤكايةتييةكةى  سآ  هةر  لة  داوا 
كؤبونةوةيةكى  كات  بةزووترين  دةك��ةن 
كورد  نوَينةرانى  بةشداريى  بة  هاوبةش 
ئيدارييةكانى  ئةمنىء  بةرثرسة  بةغداء  لة 
سةر  )داطيركراوةكان(ى  دابإاوةكانى  ناوضة 
ثةرلةمانى  هةروةها  سازبدرَيتء  هةرَيم  بة 
كوردستان كؤبوونةوةى تايبةت لةوبارةيةوة 
بؤ  شَيلطيرانة  جَيطاورَيطاى  دانانى  بؤ  بكات، 
هةَلسوكةوتة  ئةم  بةرامبةر  راوةستانةوة 
ك��وردةك��ان  خَيزانة  بة  دذ  نامرؤظانةية 

دةكرَيت.

hewal.rozhnama@gmail.com
9ذم��ارة )613( سَيشةممة 2010/12/21

شةرمةزاركةرة 
حكومةتى هةرَيم 

راثؤرتةكانمان رةتبكاتةوة

كةركوكء ناوضةدابِراوةكان

ثيتةر بؤوكايرت

ديمةنَيك لة شارى بةعقوبة                                                                                                       فؤتؤ: ئةرشيف



راثؤرتى: رؤذنامة

ئارى ئةبوبةكر رؤذنامةنووس و 
نووسةرى سياسيي ثَييواية بزووتنةوةى 

طؤإان لةبةردةم مةترسييةكداية 
ئةطةر خؤى رَيكنةخاتةوة، هةروةها 
ئاماذة بؤئةوةدةكات ئةطةر »طؤإان 

دةيةوَيت طةنج داينةمؤي بَيت، دةبَيت 
عةقَلَيکي گةنجانةي هةبَيت، بةشَيکي 

سةرکردايةتيء چةقي دةسةآلتء 
جومگة هةستيارةکاني بداتة دةست 

گةنجان«.
ئارى كة دانيشتووى وآلتى دانيماركةو 
ئةندامى يةكَيك لة ثارتة سياسييةكانى 
ئةو وآلتةية لةماوةى رابردوودا وةك 

كةسَيكى ئةكتيظ كارى بؤ رةوةندى 
كورد كردووة، رؤذنامة بةثَيويستى 
زانى ضاوثَيكةوتنى لةطةأل سازبكات.

)2009/7/25(وة  ل��ةدواى  رؤذن��ام��ة: 
ديناميكييةتَيكى جياواز لةثَيشوو بة )سلوكى( 
تاكى كوردةوة لة ئةوروثا دةبينرَيت، مةغزاو 
ضييةوة  لة  طؤإانكاريية  ئةو  دةاللةتةكانى 

سةرضاوةي طرتووة؟
کوردستان،  لة  جگة   )٢٠٠٩/٧/٢٥(  *
رةوةندي  مَيژووي  وةرچةرخاني  خاَلي 
ب��ووة   )٧/٢٥( چونکة  ب���وو،  ک���وردي 
ئةو  بؤ وةگةإخستني هةموو  داينةمؤيةک 
هؤي  بة  ساآلنَيک  کة  مةزَلومانةي  دةنگة 
نةبووني ئينتيماي حيزبييةوة بؤ اليةنةکاني 
ئينتيماي  لة  داش��ؤردراب��وون  دةس��ةآلت، 
بوو  هيوا  )٧/٢٥(گةإاندنةوةي  نيشتماني، 
دةست  لة  کة  دةنگانةي  ئةو  هةموو  بؤ 
خؤماَلي،  دةسةآلتي  گةندةَليي  بَيدادييء 
بَيهيوا بووبوون، بةشَيکي ئةم داينةمؤيةش 
ژيانکردن  لة  بوو  تةجروبة  درککردنء 
تواناي  کة  ديموکراسي  وآلتانَيکي  لةناو 
جياوازةکاني  رةنگة  دةنگء  کؤکردنةوةي 
ژياني  کة  بةوةي  بوو  درککردن  هةبوو، 
ديموکراسي )وةک لة خؤرئاوا بة ساناييء 
سادةيي دةبينران(، واتاي بووني دةسةآلتء 
ئةوانةي  قبووَلکردني  واتاي  ئوپؤزسيؤن، 
بيرناکةنةوة،  ئَيمة  وةک  ناچنء  ئَيمة  لة 
وآلتةکةماننء  هاوآلتيي  دواج��ار  ب��ةآلم 

هاونيشتمانء هاوخاکمانن.
لة هةمووي گرنگتر، هةستکردن بوو بة 
مةترسييةکاني مةنگبووني ژينگةي سياسيي 
بةو  بوو  هةستکردن  کوردستان،  هةرَيمي 
مؤتةکةيةي بة ناوي رَيکكةوتني ستراتيژيي 
نَيوان هَيزة جياوازةکانةوة کة سةرةتاکةي 
دةستيپَيکردء  جياوازيي  کوشتني  بة 
کؤمةَلة  ديکتاتؤرييةتَيکي  بؤ  دةکَيشا  ملي 
هةمووان  روانگةيةوة  لةو  سةرکردةيةک، 
گؤإان  كة  دةک��رد  هةستمان  لةخؤرئاوا 
)گؤإان وةک پرؤسة پيرؤزةکة، نةک وةک 
بزووتنةوةيةکي سياسيي کة ناوي گؤإانة( 
بووةتة پَيويستييةکي سةردةم، هةستدةکرا 
يان  دووإيانَيکداين،  لةبةردةم  ئَيمة  كة 
جَيگةيةي  ئةو  دةبَيتة  نيشتمان  ئةوةتا 
داريوش وتةني، هةر دةبَيت بة حةسرةتةوة 
پَيويستييةکي  وةک  ئةوةتا  يان  بؤي،  بين 

سةردةم دةستبکةين بة »گؤإان«.  
رةوةندى  زؤربةى  دةوترَيت،  رؤذنامة: 
طؤإان  بزووتنةوةى  لة  ثشتيوانيى  كوردى 
دةكات، ئةم ثشتيوانيية لةضييةوة سةرضاوة 

دةطرَيت؟
كة  ئ��ةوةوةي��ة  ه��ؤي  بة  پَيمواية،   *
زؤربووني بةرفراواني رةوةندي کوردي لة 
دواي راپةإينةوة بوو، ئةگةر ديقةت بدةين، 
ژمارةي ئةو کوردانةي لة دواي راپةإينء 
کوردييدا،  خؤماَليي  دةسةآلتي  سايةي  لة 
سةري خؤيان هةَلگرتء بةشَيکيان بوونة 
بة  ئيجةء  دةرياي  ماسييةکاني  خؤراکي 
بةرابةر  دة  نةگةيشتن،  خؤيان  م��ورادي 
زياترة لةو کوردانةي کة لة داخي بةعسء 
خؤيان  س��ةري  بةغدا  گؤإبةگؤإةکةي 
بةرفراواني  بةشَيکي  کةواتة  هةَلگرت، 
بة  ناإازيبووني  لة  ک��وردي  رةوةن���دي 
دواي  خؤماَليي  سياسيي  دةس��ةآلت��ي 
راپةإين کوردستاني جَيهَيشت، ئةو کؤچة 
نةوةدةکاندا،  ساآلني  لة  بةرفراوانةي 
دةبينرا، »نا« وتنَيکي گةورةبوو بة دةسةآلتي 

سياسيي، بة ئاگاهَينانةوةي دةسةآلت بوو لة 
بَيداديي حکومةتي هةرَيم، بةآلم بةداخةوة، 
ئةم  ئاگابَيتةوة.  بة  نةيتواني  دةس��ةآلت 
کة  وايکرد  دةستةجةمعييةش  ناإةزايةتيية 
ئةلتةرناتيڤَيکدا  دواي  بة  کوردي  رةوةندي 
سياسييدا  هَيزَيکي  ب��ةدواي  بگةإَيت، 
نا،  بَلَيت  دةس��ةآلت  بة  کة  بيت  ع��ةوداأل 
دروستبوو،  گؤإان  بزووتنةوةي  کاتَيک 
دةتوانَيت  هةستيکرد  ک��وردي  رةوةن��دي 
کةسوکاري  هانداني  بة  »نا«کةي  تةوزيفي 
بكات بؤ دةنگدان بةم بزووتنةوةية. دووةم 
کورداني  کة  ئةوةية  من،  بإواي  بة  هؤکار 
مووچةء  بةرفراوانيان  بةشَيکي  دةرةوة 
قوتي ژيانيان لةدةست دةسةآلتي سياسيي 
هةرَيمدا نيية، واتا سةربةخؤيي ئابووريي، 
کوردي  رةوةن��دي  وادةک��ات  ئةمةش  کة 

ئازادانةترء بَيخةمتر دةنگي بةرزبکاتةوة.
لةبةرامبةر  طؤإان  هةَلةكانى  رؤذنامة: 
رةوةندى كورديدا ضي بوون لة رابردوودا، 
ئايا دةتوانَيت تاسةر خاوةنى ئةو جةماوةرة 

بَيت؟
بةدواداچوونء خوَيندنةوةي  بةپَيي   *
ئةمةش  بؤ  نةخَير،  بَلَيم،  دةکرَيت  من، 
هةية،  بنچينةيي  ه��ؤک��اري  کؤمةَلَيک 
راستتر  يان  گرنگينةدان،  هؤکار،  يةکةم 
بةهةندنةگرتني ئةو هةموو کةسة دَلسؤز، 
پاک، خوَينةوارةي کة رؤژانَيک بة گيرفانء 
سةرخستني  بؤ  هةوَلياندا  خؤيان  کاتي 
پرؤسةي گؤإانکاريي، لةکاتَيکدا کة يةکَيتيء 
پارتي بة شَيکي  زؤري ئةنداماني خؤيان، 
نةک هةر بة هةند وةردةگرن، بةَلکو چةندين 
بإيونةتةوة،  بؤ  خانةنشينييان  مووچةء 
ديارة من لةگةأل ئةوة نيم کة بزووتنةوةي 
گؤإانيش هةمان کار بکات، بةآلم خؤ دةکرا 
مةعنةوييةن  النيکةم  گؤإان  بزووتنةوةي 
ه��ةوَل��ي رةوةن����دي ک��وردي��ي��ان ب��ةرز 
وةجهي  بووني  هؤکار،  دووةم  بنرخانداية. 
لةناو  هةم  رةزاگ��ران��ة،  ناخؤشةويستء 
دةسةآلتداراني گؤإان لة ناوةوةء دةرةوةي 
کوردستان، ئاخر ناکرَيت کؤمةَلَيک دةموچاو 
ئَيستا  خوارديان،  خوارديان  لةوال  هةتا 
بوونةتة گؤإانخوازء لة هةإةمي دةسةآلتي 
باآلي گؤإاندان، ئةمة کارةساتة کارةسات، 

گؤإان،  ناوبنَيت  خؤي  سياسيي  هَيزَيکي 
جاران  کة  دةموچاوةکان  هةمان  کةچي 
ئَيستا  بوون،  بَيبةش  چيني  گةنجء  دژي 
بوونةتة دةمإاستي گؤإانء گؤإانخوازيي 
لة  گؤإانيان  بچووکترين  کة  بَيئةوةي 
خؤياندا کردبَيت. سَييةم هؤکار، بة بإواي 
يةکيتيء  لةاليةن  جدييةت  بووني  من، 
من  خؤيان،  رَيکخستنةوةي  بؤ  پارتييةوة 
ئاگادارم کة کاديراني ئةو دوو حيزبة، چةند 
خؤيانن،  رَيکخستني  خةريکي  جدييةت  بة 
رةوةندي  بوغراکردني  باسي  ئةگةر  ئةمة 
کوردي نةکةين بة ئةرزةء پارةء مووچةء 
خانةنشيني، بإوام واية، ئةگةر لَيپرسينةوةء 
بةدواداچوون هةبَيت، زيادةإؤَيي نيية ئةگةر 
کاديرة  ئةندازةي  بة  پارتي  يةکَيتيء  بَلَيم، 
کوردستان،  ناوخؤي  خانةنشينکراوةکاني 
خاوةني کاديري خانةنشينکراوي دةرةوةي 
جگة  هةرَيم،  بودجةي  لةسةر  کوردستانن 
لةئةرزةي روکنء باَلةخانةء پارةي البةال. 

گؤإان  کة  وايانکردووة  هؤکارانة  ئةم 
سستييةکي پَيوة ديار بَيت، پاشان لةبيرمان 
لة  پشتگيريي  ئةوانةي  زؤربةي  نةچَيت، 
خةَلکانَيکن  دةرةوة،  لة  دةک��ةن  گ��ؤإان 
دةژيةنن،  خؤيان  خؤيان  کاردةکةنء  كة 
دةسةآلت،  حيزبةکاني  کاديري  لةکاتَيکدا 
بؤ  تةنيا  پةککةوتة کردووة  خؤيان شَيتء 
ئةوةي کة خانةنشين بن، خؤشتان دةزانن 
کاروباري  بؤ  زياترة  کاتي  خانةنشين، 
تايبةتي  بةکاري  کة  يةکَيک  تا  حيزبيي، 

خؤيةوة سةرقاأل بَيت.
خاوةن  طةنجَيكى  وةط  ئَيوة  رؤذنامة: 
ضى  طؤإان  ثَيتانواية،  تايبةت،  بؤضوونى 
لةدةست  جةماوةرةى  ئةو  بؤئةوةى  بكات 

نةضَيت؟
دةبَيت  گ���ؤإان  م��ن،  ب���إواي  ب��ة   *
ل���ةن���اوخ���ؤي ک��وردس��ت��ان��دا خ��ؤي 
بةشَيکي  ببةستَيت،  کؤنگرة  رَيکبخاتةوة، 
بَيت،  کةميش  ئةگةر  سةرکردايةتييةکةي 
واتا  پَيکبهَينَيت،  ک��وردي  رةوةن��دي  لة 
لة  هةَلسوإاوَيکي  سةرکردايةتيء  چةند 
بإياري  چةقي  بکاتة  ک��وردي  رةوةن��دي 
گؤإان  بزووتنةوةي  پاشان  سياسييةوة، 
مةعنةوييةي  مادييء  هَيزة  ب��ةو  درک 

واتا  درکيکرد،  کة  بکات  کوردي  رةوةندي 
تةنسيقء ئاگاداري دةبَيت لة نَيوان ناوةوةء 
هَيزَيکي  رَيکخستني  وةک  واتا  دةرةوةدا، 
بؤ  لةسةرةوة  بإيار  مؤدَيرن  سياسيي 
خوارةوةء لة خوارةوة بؤ سةرةوة دةبَيت، 
پَيشنيازةکاني دةرةوة بة هةند وةربگرَيت، 
رةوةن��دي  بةسةرکردنةوةي  زوو  زوو 
گؤرانةوة،  لةاليةن سةرکردايةتيي  کوردي 
دةموچاوي  هَينانةپَيشةوةي  بؤ  کارکردن 
تازةء خؤشةويست، تةوزيفکردني تواناکان 
هةوَلَيکن  کؤمةَلة  ئةمانة  پسپؤإيي،  بةپَيي 
رَيگايانةوة  لة  بتوانَيت  گؤإان  دةکرَيت  كة 

جةماوةرةکةي لةدةست نةچَيت.
ثارتَيكى  لة  هاوكات  كة  ئَيوة  رؤذنامة: 
ضاالكيى  ئةندامنء  ئةوروثيش  سياسيى 
ثَيويستة  ثَيتانواية،  دةنوَينن،  سياسيى 
بزووتنةوةى  سياسيى  فيكريىء  بناغةى 

طؤإان ضؤن بَيت؟
هَيزَيکي  گ��ؤإان  ب��إي��ارة  ئةگةر   *
چَيشتي  وةک  نابَيت  ئةوا  بَيت،  سياسيي 
توَيژء  هةموو  اليةکء  هةموو  لة  مجةوةر 
چينةکاني بة فراواني لة خؤي بگرَيت، واتا 
دةبَيت گؤإان لة دوو چةمک خؤي بةدوور 
دووةم  )پوپوليست(ء  يةکةم  بگرَيت، 
گؤإان  کة  بَلَيم  مةبةستمة  )ئيليت(.  نوخبة 
دياريبکات،  خؤي  فيکريي  خةتي  دةبَيت 
گؤإان  کة  نا  کؤنکرَيتيية  واتا  بةو  ئةمةش 
فيکريدا  لةناو قةفةزي يةک تةوژمي  خؤي 
کة  ئةوةي  بةواتاي  بةَلکو  بکات،  قةتيس 
گؤإان پوپوليستء هَيزي نوخبة نةبَيت بة 
سياسيي  هَيزَيکي  دةتوانَيت  بةآلم  تؤخي، 
لة  وات��ا  بيت،  سؤشيال/ليبراأل  کة  بَيت 
ديموکراتانة  سؤشيال  پَيويستيکرد  کوَيدا 
پَيويستيکرد  کوَيشدا  لة  بيربکاتةوةء 
تر،  بةمانايةکي  بيربکاتةوة،  ليبإاآلنة 
کؤمةآليةتيء  زةمانةتي  سَيکتةري  لةسةر 
سَيکتةري تةندروستيء خوَيندن دةتوانَيت 
لة  بَيت،  کؤييانة  سؤشياالنةء  دةنگيکي 
تايبةتةکان،  ئازاديية شةخسيء  مةسةلةي 
مةسةلةي بووني مافي هةَلبژاردني تاک لة 
ژياني رؤژانةيدا، دةتوانَيت دةنگَيکي ليبراألء 

لةسةر مافي تاک بيتة گؤ.
نموونةي ئةم جؤرة لة هَيزي سياسيي 
کة  ئَيستا  شَيوةي  بةم  نةک  بةآلم  زؤرة، 
کة  نوح  کةشتييةکةي  ناوبنرَيت  گ��ؤإان 
ديارة  تَيبئاخنرَيت،  توَيژَيکي  هةموو چينء 
من لةوة تَيدةگةمء وةک سةرةتا ئاسايية کة 
پوپوليست بَيت، بةآلم دواجار ئةگةر خؤي 
يةکاليي نةکاتةوة، ئةوا ناتوانَيت جَيدةستي 
توخمي  سياسييء  ژينگةي  بةسةر  خؤي 

دةنگدةرانيدا بنةخشَينَيت.
ثشتى  ب��إب��إةى  الوان  رؤذن��ام��ة: 
ئَيوة، جَيطةو  بزووتنةوةى طؤإانن، بة راى 
بزووتنةوةيةدا،  ئةم  لةناو  طةنجان  رؤَلى 

ثَيويستة ضؤن بَيت؟
* هةرچةندة مرؤڤ پَيويستة هةميشة 
گةشبين بَيتء گةشبينانة لة ئَيستاء داهاتوو 
بإوانَيت، بةآلم بةداخةوة من واهةستدةکةم 
گةرميي  نةيتواني  گؤإان  بزووتنةوةي  كة 
خوَيني ئةو هةزارةها گةنجةي لةژَير فشارء 
دا،  بزووتنةوةکة  بؤ  هةوَليان  بوغراکردندا 
هَيزة  واية،  پَيم  من  رابگرَيت.  خؤي  وةک 
بةگشتييء  کوردستان  سياسييةکاني 
گؤإانيش لةناوياندا پيرترين زةمةنييان ئةم 
تةنيا تةمةن،  پيربوون نةک  ساتةوةختةية. 
سةيرکة،  تؤ  عةقَليةيت،  تةمةنء  بةَلکو 
يةکلةدوايةکةکاني  ش��ؤإش��ة  ه��ةم��وو 
زؤرينةي  مَيژوو،  بةدرَيژايي  کوردستان، 
سةرکردةکانيان گةنجء خوَيني تازة بووة، 
چةقي  لة  نابينين  گةنج  يان  ئَيستا  کةچي 
کة  يان  سياسييةکاندا،  هَيزة  دةسةآلتي 
خؤَلکردنة  بؤ  ديکؤرء  وةک  دةشيانبينين 
بة  مةسئولء  بةچکة  يان  خةَلکة،  چاوي 
بؤية  ماوةتةوة،  بؤ  دةسةآلتييان  ميراتي 
طةنج  دةيةوَيت  بزووتنةوةية،  ئةم  ئةگةر 
دةبَيت عةقَلَيکي گةنجانةي  بَيت،  داينةمؤي 
چةقي  سةرکردايةتيء  بةشَيکي  هةبَيت، 
بداتة  هةستيارةکاني  جومگة  دةسةآلتء 
تواناي  بة  کة  گةنجانَيک  گةنجان،  دةست 
خؤيان  ماندووبووني  ه��ةوألء  خؤيانء 
بگةنة ئةو جَيية، نةک بة ميراتء بؤماوةيي 

دةسةآلتييان بؤ مابَيتةوة.

hewal.rozhnama@gmail.com
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طؤإان خةريكة شةقامى 
كورديى لة ئةوروثا لةدةستدةدات

ضـاوثَيكــةوتن

ئارى ئةبوبةكر، نووسةرى سياسيى:

ثَيويستة بناغةى فيكرى طؤأان، سؤشيال/ ليبراأل بَيت
خؤثيشاندان، لةنَيوان 

بيركردنةوةى دوو 
رةهةندى جياوازدا

هاوإَى كاسترؤ

طفتوطؤ  راب���ردوودا  م��اوةى  لة  ئةطةرضى 
لةسةر ثرؤذةياساى خؤثيشاندان لة ثةرلةمانى 
ئةم  دواج��ار  بةآلم  ضوو،  بةإَيوة  كوردستان 
ثةرلةمانى  لة  زؤرينة  دةنطى  بة  ث��رؤذةي��ة 
كوردستان و واذؤى سةرؤكى هةرَيم دةربازى 
بة  ثَيويستي  ياساكة  ثرؤذة  ئةوة  لةبةر  بوو، 
ديالؤطى مةدةنيانة هةبوو بؤ ئةوةى رةوشَيكى 
مةدةنيانة وةرطرَيتء لةدةرةوةى بيركردنةوةى 
كة  بكرَيت،  جَيطير  شَيوةيةك  بة  سياسييدا 
مةدةنييةكان  ثرؤسة  طشتيى  بةرذةوةنديى 
ل��ةدةورى  بَيت  خ��والن��ةوة  ن��ةك  بثارَيزَيت، 

دةسةآلت.
ضونكة ثرؤذةياساى خؤثيشاندان لة هةرَيمى 
كوردستان طرنطة، بؤ ئةوةى ئةم ثرؤذةياساية 
دؤخى خؤثيشاندان بة شَيوةيةك ئاسان بكات كة 
هةموو هاوآلتييةك لة توانايدا بَيت خؤثيشاندان 
هاوآلتييةكة  هةموو  مافى  ئةمة  ضونكة  بكات، 
ديموكراسييةكاندا،  مافة  ضوارضَيوةى  لة 
ثرؤذةياساكةدا  لةناو  مافة  ئةم  ثَيويستة  بؤية 
رةنطبداتةوةء دؤخى خؤثيشاندان بة شَيوةيةك 
ئاسان بكات كة هانى هاوآلتى بدات خؤثيشاندان 
بكاتء  دروست  لةمثةر  ئاستةنطء  نةك  بكات، 
بةرامبةر خؤثيشاندان الواز  لة  تواناى هاوآلتى 
لة  ياسا  بة  مافة  ئةم  كاتَيك  ئةوة  لةبةر  بكات، 
هاوآلتى سنووردار دةكةيتء هاوآلتى دةخةيتة 
بةردةم ياسايةك كة ئيجبارى دةكةى ثابةند بَيت 
بةرتةسككردنةوةى  ئةمةش  بَيطومان  ثَييةوة، 
ياساكانى ديموكراسييةء قورسكردنى مافةكانى 
جؤرة  ه��ةر  ئ��ةوة  لةبةر  هاوآلتييانة،  س��ةر 
ديموكراسى  بةرتةسككردنةوةى  بؤ  هةنطاوَيك 
دَينَيتة  ديموكراسي  بؤ  طةورة  طرفتَيكى  بنرَيت 
ضوارضَيوةى  لة  ثةرلةمان  طرنطة  بؤية  ئاراوة، 
ياساى  لةطةأل  مامةَلة  ديموكراسييةكاندا  مافة 
مةترسيى  شَيوةى  بة  نةك  بكات،  خؤثيشاندان 
لةبةر ئةوة دةرضوونى ئةم  بؤ سةر دةسةآلت، 
دةسةآلتى  بؤ  نيية  مةترسيى  ئاراستةى  ياساية 
بؤية  ئايندةى وآلت،  بؤ  ئاراميية  بةَلكو  كوردى، 
ناكرَيت بةم شَيوةية مامةَلة لةطةأل ثرؤذةياساكان 
بكرَيتء بة دةنطى زؤرينةء كةمينةى ثةرلةمان 
بوارى  بخرَيتة  بكرَيتء  هاوسةنط  ياساكة 
ئةو  باش  هةموومان  ضونكة  جَيبةجَيكردن، 
لةذَير  كوردستان  ثةرلةمانى  دةزانين  راستيية 
كاريطةريىء هةيمةنةى دةسةآلتدا هةنطاو دةنَيت، 
بؤية لة دةنطدانى ئةم ثرؤذةياسايةدا ئةوةندةى 
ثةرلةمان ويستوويةتى بةرذةوةنديى دةسةآلت 
هاوآلتييانء  بةرذةوةنديى  ئةوةندة  بثارَيزَي، 
لة  ضونكة  نةبووة،  طرنط  ال  رَيكخراوةكانيان 
كة  دةرك��ةوت  ثرؤذةياسايةدا  ئةم  دةنطدانى 
ثةرلةمانى كوردستان خاوةنى سةروةريى خؤى 
نييةء بؤ ثرؤسةى طشتيى وآلت كار ناكات، بؤية 
ثرؤسةيةكى  ضوارضَيوةى  لة  ثرؤذةياساكةش 
ئةوة  لةبةر  نةكرا،  لةطةأل  مامةَلةى  طشتييدا 
مةترسييةكى  )ناكاو(  خؤثيشاندانى  ثَيموانيية؛ 
بخاتة  وآلت  ياساى  كة  طةورةبَيت،  ئةوةندة 
وآلت  شَيواندنى  لَيى  ئامانج  ثرسيارةوةء  ذَير 
بةرتةسككردنةوةى  لَيى  مةترسيي  بةَلكو  بَيت، 
ديموكراسييةء  سانسؤركردنى  ئازادييةكانء 
بةرذةوةندييةكانى دةسةآلتى حيزبة،  ثاراستنى 
ئاشنابن  هؤشياربنةوةء  هاوآلتييان  تا  ضونكة 
ضاودَيريى  ئةوة  خؤثيشاندان،  مافةكانى  بة 
مةرجى  ئةمةش  دةكات،  زياد  دةسةآلت  لةسةر 
ئازادة،  بيروإاى  ديموكراسيء  طةشةكردنى 
طةشة  وآلتدا  لة  ديموكراسى  ثرؤسةى  دواجار 
سةر  ضاودَيريى  ئاستى  دةبينَىء  خؤيةوة  بة 
حكومةت بة ئةندازةيةك بةهَيز دةبَيت، كة ثرسى 
ئةوة  لةبةر  كةمبكاتةوة،  رؤتينات  طةندةَليىء 
طرنطة ثةرلةمانء سةرؤكى هةرَيمى كوردستان 
كة  بإوانن  ثرؤذةياساية  لةو  شَيوةيةك  بة 
دةردةض��َي��تء  هةرَيم  هاوآلتييانى  طشت  بؤ 
ديموكراسييدا  رةهةندةكانى  ضوارضَيوةى  لة 
مافةكانى  هةم  ثَيويستة  بؤية  دةخوَيندرَيتةوة، 
هاوآلتييان لة خؤثَيشاندان ثارَيزراو بنء لةطةأل 
طونجاوبَيت،  ديموكراسييدا  ثرةنسيثةكانى 
لة  ثرؤذةياساكة  طةإاندنةوةى  ئةوة  لةبةر 
كَيشةكةش  كؤتايى  هةرَيم  سةرؤكى  الي��ةن 
لةوةش  بةَلكو  داوادةك���را،  كةثَيشتر  نةبوو 
ئاراستةى  بة  ثرؤذةكةية  دةستكاريى  طرنطتر 
خزمةتكردنى  ئازادء  بيروإاى  بةرذةوةنديى 

ديموكراسي بَيت.



رؤذنامة

رةسميى،  بةَلطةنامةى  دوو  بةثَيى 
عَيراقء  ثةرلةمانى  ساختة،  بإوانامةى 
بةشَيك  دةطرَيتةوةء  بةرطريى  وةزارةتى 
بإوانامةكانيان  كة  كارمةندانةش  لةو 

ساختةية، كوردن.
بةثَيى نووسراوَيكى رةسميىء نهَينيى 
ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراق كة ئاراستةى 
كراوة،  ئةنجومةنة  ئةو  داراي��ى  يةكةى 
)13(كارمةندى  مووضةى  راطرتنى  داواى 
بةهؤى  دةك��ات  نوَينةران  ئةنجومةنى 
ساختةنء  بإوانامةكانيان  كة  ئ��ةوةى 

بإوانامةكانيان راستاندنيان بؤ نةكراوة. 
ئةنجومةنى  نووسراوةى  ئةو  بةثَيى 
)2010/6/2(دا  كة  عَيراق  نوَينةرانى 
رؤذنامة  دةست  وَينةيةكى  دةرض��ووةو 
)13(كارمةندةى  ئةو  كؤى  لة  كةوتووة، 
بإوانامةكانيان  كة  ناوبراو  ئةنجومةنى 
ثؤستى  ك���وردنء  )7(ي���ان  ساختةن، 
شؤفَيرانء  س��ةرؤك��ى  ي��اري��دةدةرى 
بةإَيوةبةرء  ي��اري��دةدةرى  نووسةرو 
ياريدةدةرى تَيبينةرو ثيشةطةريان تَيداية.

بةَلطةنامةيةكى  لة  ترةوةء  لةاليةكى 
كة  عَيراقدا  بةرطريى  وةزارةت��ى  ترى 
كؤثيةكى دةست رؤذنامة كةوتووة، ئاماذة 
ئةو  )128(كارمةندى  لةكارخستنى  بة 
ثَيشكةشكردنى  بةهؤى  دةدات،  وةزارةتة 

بإوانامةى ساختةوة. 
ئةو نووسراوة رةسمييةى وةزارةتى 
)2010/11/6( لة  كة  عَيراق  بةرطريى 

ياساى  بة  بةثشتبةستن  دةرض��ووة،  دا 
فةرمان  دةوَلةت،  كارمةندانى  ئينزيباتى 
)128(كارمةندة  ئةو  لةكارخستنى  بة 
دةدات كة زؤرينةيان فةرمانبةرن لة ثَيطة 
جياوازةكانى وةزارةتى بةرطريى عَيراقدا 
لة شارةكانى سلَيمانىء هةولَيرء دهؤكء 

موسألء  ك��ةرك��وكء 
شارَيكى  ضةند  ديالةو 

ترى عَيراق. 
ب����ةث����َي����ى   
ن���ووس���راوةك���ةى 
بةرطريى،  وةزارةتى 
)128( ئةو  كؤى  لة 
ف��ةرم��ان��ب��ةرةى 
وةزارةتى بةرطريى 
بإوانامةيان  كة 
ساختةية، دوانيان 
كوردنء لة يةكةى 
ه��ةواَل��ط��ري��ى 
س��ل��َي��م��ان��ي��نء 
س����ي����ان����ى 
كة  تريشيان 
ة  نشَيو ما هة بة
ك��وردن، سةر 
ب��ة دةزط���اى 
يى  َلطر ا و هة
ده���ؤك���نء 
ي��ةك��َي��ك��ي 
تريشيان كة 
كوردة سةر 
ب��ةه��ةم��ان 
دةزط����اى 
ش�����ارى 
هةولَيرة، 
ت  كا و ها

نووسراوةكة ئاماذةى بة سآ كوردى 
ساختةية  بإوانامةكانيان  كة  كردووة  تر 
كةركوك  شارى  هةواَلطريى  يةكةى  لة 
نةينةواش  ثارَيزطاى  لة  ء  فةرمانبةرن 
بة هةمان شَيوة ناوى كارمةندَيكى كورد 

هاتووة بةوةى بإوانامةكةى ساختةية.

لة  ك��ة  ثةرلةمانتارانةى  ئ��ةو  ل��ةس��ةر 
هةية،  ثؤستيان  جَيبةجَيكردندا   دةسةآلتى 
ياسادانان  ك��ارى  ب��نء  دةس��ت��ب��ةردارى 
بةوةشدا؛  ئاماذةى  ثةرلةماندا«،  لة  بكةن 
راطةياندنى  لةدواى  عَيراق  حكومةتى  كة 
حكومةتى  هةَلبذاردنةكانةوة،  دةرةنجامى 
بةإَيكردنى كارةء هةموو ئةو بإيارانةى كة 
لة اليةن ثةرلةمانتارانى نوَيى نَيو دةسةآلتى 
جَيبةجَيكردنةوة دةرضوون، دةبَيتة جَيطةى 
لَيثرسينةوةو وردبينيكردنى لة اليةن دةستة 

ثةرلةمانيية بةرثرسةكانةوة.
هاوثةيمانى  ئيئتيالفى  ه��اوك��ات 
رَيذةى  لة  شَيرى  ثشكى  كة  نيشتمانيى، 
دوو  كة  بةردةكةوَيت،  ثةرلةمانتارانة  ئةو 
كاروبارى  بةردةوامبوونى  هةية  ثؤستيان 
دةوَلةت  وةك ثاساو بؤ بوونى دوو ثؤستى 
جَيبةجَيكردن  دةسةآلتى  ثةرلةمانيىء 

دةهَينَيتةوة. 
ئيئتيالفى  سةكردةى  شةاله�،  عةلى 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  ياسا  دةوَلةتى 
ثةرلةمانتاران  لة  هةندَيك  »بةردةواميى  
بةردةواميى  بؤ  حكومييةكانياندا  ثؤستة  لة 
بةرذةوةنديى  بؤ  حكومةتةء  كاروبارى 

وآلتةو دوو مووضةش وةرناطرن«.
ئاشكرايكرد؛  ثةرلةمانتارة  ئ��ةو 

ئةو  ن��وَي  حكومةتى  ثَيكهَينانى  بة  كة 
ثةرلةمانتارانةى ثؤستى وةزاريان ثَيدةدرَيت، 
دةنط  ثةرلةمانةوةو  دانيشتنةكانى  نايةنة 
ن��ادةنء  ثةرلةمان  بإيارةكانى  لةسةر 
ناتوانَيت  ثةرلةمانتاريش  وةزيرَيكى  هيض  
بة  وةربطرَيتةوة  وةزارييةكةى  ثؤستة 
سةرثشككردنى ثةرلةمان نةبَيت، سةبارةت 
بإيار  »طةر  وتى:  رةطةزنامةش  دوو  بة 
رةطةزنامةيان  دوو  بةرثرسان  كة  بدرَيت 
لةكار  يةكَيكيان  نييةو  كَيشة  نةبَيت، 

دةخةن«.
لةسةر  جةخت  سياسيش  ثسثؤإانى 
دةكةنةوةء  ثؤستةكة  دوو  نادةستووريى 
ثسثؤإى  حةرب،  تارق  لةوبارةيةشةوة 
ياسايى ئاماذةى بةوةدا، كة بةثَيى دةستوور 
دةسةآلتى  دةرةوةى  لة  ثةرلةمانتار  نابَيت 
بكاتء دوو  تردا كار  لة ثؤستى  ياسادانان 
بودجةى وآلت وةربطرَيت،  لةسةر  مووضة 
»نابَيت  راطةياند:  رؤذنامةشى  بة  تايبةت 
ئةمنيى  سياديىء  ثؤستى  كةسَيك  هةر 
وةربطرَيت دوو رةطةزنامةى هةبَيت، بةآلم 
نوَينةرانء  ئةنجومةنى  ثَيشووى  خولى  لة 
كؤمةَلةى نيشتمانييء ئةنجومةنى حوكمدا، 
ثؤستانةو  ئةو  كة  دةرنةكراوة  ياسايةك 
دووةم  رةطةزنامةى  لة  دةستبةرداربوون 

دياريي بكات. 
سياسيى  ثسثؤإَيكى  ترةوة،  لةاليةكى 
ثةرلةمانتار  ذم��ارةي��ةك  ب��ة  ئ��ام��اذة 
هةيةو  ثؤستيان  دوو  تائَيستا  كة  دةكات؛ 

مةترسييةكانيشى دةخاتة روو. 
واسق هاشمى، ثسثؤإى سياسيى  بؤ 
رؤذنامةى روونكردةوة؛ كة )34( ثةرلةمان 
كارى  ثةرلةمانء  لة   مووضة  كة  ه��ةن  
ثَيشترشيان وةردةطرنء هةندَيكيان وةزيرء 
ثَيشَيلكردنى  ئةمةش  وةزي��رن،  بريكارى 
»زؤرينةى  وتيشى:  دةستوورة،  ئاشكراى 
رةطةزنامةيان  دوو  باَليؤزةكان  وةزيرء 
هةية، ئةمةش لة لَيثرسينةوة دةيانثارَيزَيت، 
بازرطانيى  وةزيرى  لةطةأل  كة  ضؤن  وةك 
حكومةتء  ثَيويستة   رووي��دا،  ثَيشوودا 
رَيطرتن  بؤ  ياسايةك  نوَينةران  ئةنجومةنى 

لةو ثَيشَيلكارييانة دةربكةن.

11عــَيراقـى

)17( فةرمانبةرى كورديان تَيداية

بأوانامةى ساختة، ثةرلةمانء 
وةزارةتى بةرطرييش دةطريَتةوة

رَيكـخراوى عةين، ثَيشَيلكــــــــــــارييةكان ئاشكرا دةكات

»34 ئةندام ثةرلةمان دوو ثــــــؤستء دةبـَل مـووضـةن«

ثإضةككردنى حكومةتى 
دوو  ب��ة  ن���اوةن���دي���دا 
يةكَيكيان  ئاراستةداية، 
دروس���ت���ك���ردن���ى 
لةسةر  مةترسيية 
كوردستان. هةرَيمى 

ف���ةري���ق س�����ةروةر 
ئاماذة  سةربازيى،  ثسثؤإى  بةرزنجى، 
كة  دةك��ات،  سةربازيى  تيرؤرَيكى  بة 
بؤخؤت  حساب  »ب��ةرل��ةوةى  دةَل��َي��ت: 
بةرامبةرةكةت  بؤ   حساب  دةبَيت  بكةيت، 
ثَيويستة  كة  روونيدةكاتةوة،  بكةيت«ء 
يةكة  بةهَيزبوونى  بة  بةرامبةر  ك��ورد 
ع��َي��راق،  ئاسمانييةكانى  سةربازيية 
بةهَيز  خ��ؤى  دذةئاسمانيى  سيستمى 
فإؤكةى  ناتوانَيت  هةرَيم  بةوثَييةى  بكات، 
»نابَيت  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  هةبَيت، 
لة  نةكةينء  ثإضةككردنة  ئةو  بؤ  حساب 
بةهَيزيى  لَيبدةينةوةو  ثاَلى  كوردستان 
كورديش لة هةرَيم لة ثرؤسة سياسييةكةء 
دةبَيتء  سياسييةكان  اليةنة  يةكطرتوويي 
كإينى  طرَيبةستانةى  لةو  خاَلَيك  دةبَيت 
طةالنى  لةدذى  نابَيت  كة  هةبَيت  ضةكدا 

بةكاربهَينرَيت«. عَيراق 
مةترسييةش،  ل��ةو  رَي��ط��رت��ن  ب��ؤ 
ثَيشووى  ثةرلةمانتارى  ئةحمةد،  ثشتيوان 
دةكاتةوة  ئةوة  لةسةر  جةخت  عَيراقيش، 
كة دةبَيت هةرَيمى كوردستان ئامادةباشى 
»دةبَيت  دةَلَيت:  بكاتء  بارودؤخة  ئةو  بؤ 

بضَيتة  ك���ورد 
ن���او س��وث��اى 

عَيراقةوة«.
 

طرةنتيةكان
ف�����ةري�����ق 

بةرزنجى،  سةروةر 
ئةطةرى  بة  دووةم���ي���ش ئاماذة 
ك��ة  بة دةدات  ث��ةي��وةس��ت��ة 
ئَيستاى  كة بارودؤخى  ع���َي���راق���ةوة 

سوثاى  بةهَيزبوونى  مةترسيى  ئةطةرى 
دةخاتةوةء  دوور  هةرَيم  لةسةر  عَيراق 
بة  كة  نةماوة  لةوئاستةدا  كورد  ثَييواية: 
بةزةييةوة سةيربكرَيتء وتى: »هةرضةندة 
غةريزةى ديكتاتؤريىء شؤظَينيستى هةية، 

ئةطةرى  ب���ةآلم  
دووبارةبوونةوةى 
رابردوو  رووداوةكانى 

نيية«.
مادةى  ئةلفى  بإطةى 

ئاماذة  عَيراق  دةستوورى  )9(ى 
بةوة دةكات، كة دةزطا ئةمنييةكانى عَيراق 
بؤ  دةبنء  مةدةنيدا  دةسةآلتَيكى  لةذَير 
داثَلؤسينى  بؤ  دةس��ةآلتء  ئاَلوطؤإى 
طةآلنى عَيراق بةكار ناهَينرَينء بإطةى )ه(

ى هةمان مادةش، عَيراق ثابةند دةكات بة 
لة  رَيطرتن  نَيودةوَلةتييةكانى  ثةيماننامة 

ضةكى بايؤلؤذيىء كيمياييةوة. 
ئةحمةد  ثشتيوان  ت��رةوة،  لةاليةكى 
ئاماذة بة هاوكَيشةيةكى سياسيى دةكات، 
كة مةترسييةكان لة كورد دووردةخاتةوةء 

دةَلَيت: 
»دةس�����ةآلت�����ى 
دةسةت  بة  عَيراق   
ك���وردا ش��ي��ع��ةوةي��ةو ل��ةط��ةأل 

هاوبةشيان  بةرذةوةنديى 
عةرةبى  جيهانى  لة  عَيراق  كة  هةية، 
مةترسيي  ئ��ةط��ةر  دوورب��خ��ةن��ةوةء 
هةبَيت،  سةربازيش  رووبةإووبوونةوةى 
سوننةكانى  لةاليةن  كورد،  بة  بةرامبةر 

ناوضة دابإاوةكانةوة دةبَيت«.
دروستبوونى  بةرطرييش  وةزارةتى 
بةدوور  كورد  لةسةر  سوثا  مةترسيى 
وتةبَيذى  عةسكةرى،  محةمةد  دةزانَيتء 
وةزارةت وتى: »حكومةتي عَيراق  ناتوانَيت 

ه���اوش���َي���وةي 
س��ةردةم��ي س��ةدام  

عَيراق  بودجةي  زؤرب��ةي 
بؤ ثإضةككردن تةرخان بكات«.

ياسري،  تةوفيق  خؤشييةوة  لةالي 
لَيكؤَلةرةوةي سةربازيي، ئاماذةى بةوةدا، 
داه��ات��ووودا،  لة  نيية  ئ��ةوة  ئةطةري  كة 
عَيراق  سوثاي  ثإضةككردني  ثرؤسةي 
سياسةتى  دووب��ارةك��ردن��ةوةى  ببَيتة 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  بةعسء   حيزبى 
شَيوازي  عَيراق  حكومةتي  ئَيستادا  »لة 
دراوس��آ  وآلتاني  لةطةأل  مامةَلكردني 
طؤإاوةء مةبةستةكانيشى لة كإيني ضةك 

طؤإاوة«.



هةستيار قادر، كاروان عومةر

لة ميكةوة بؤ )ئَيف16(ء ميراج
س��ةدةى  هةشتاكانى  س��اآلن��ى  ل��ة 
سةربازيية  يةكة  بةهَيزيى  راب���ردوودا 
فإؤكةى  ب��ة  ع��َي��راق  ئاسمانييةكانى 
كة  دةناسرايةوة،  روسى  ميكى  جؤرى 
زؤرج��ار  ء  بوو  روسيا  دروستكراوى 
هاوكَيشة سةربازييةكانى لة جةنطى  ئَيران 
ئَيستاداو  لة  دةكردةوة.  يةكاليى  عَيراقدا 
هَيزةكانى  كشانةوةى  لةطةأل  هاوكات 
ناوةندى  حكومةتى  عَيراق،  لة  ئةمريكا 
جةنطيى  )6(فإؤكةى    )2012( ساَلى  بؤ 
)ئَيف16(ى  ج������ؤرى  ئ��ةم�ري��كى 
جؤرى  فإؤكةى   )18( )ب��ي52(و  تايثى 
فةرةنسا  حكومةتى  لة  )ئَيف2000(  ميراج 

دةكإَيت. 
س����ةب����ارةت ب����ةو ث���رؤس���ةى 
عةسكةرى،   محةمةد  ثإضةككردنةش، 
عَيراق،  بةرطريى  وةزارةت��ى  وتةبَيذى 
ب��ة رؤذن��ام��ةى راط��ةي��ان��د: »ث��رؤس��ةي 
ثإضةككردني سوثاي عَيراق بة سآ قؤناغ 
دةبَيتء ئةو سآ قؤناغة خراوةتة بةردةم 
لةسةر  رةزامةنديي  عَيراقء  حكومةتي 

نيشاندراوة«.

فإؤكةى جةنطيى 
بةرهةمهَينراوةكانى  لة  )ئ��َي��ف16( 
)لؤكهيدمارتنء  كؤمثانياى  ه��ةردوو 
لة  يةكَيك  بة  دايمَينس(ةو  ذةن���ةراأل 

كؤتايى  جةنطييةكانى  فإؤكة  طرنطترين 
هةموو  لة  كة  دادةنرَيت،  بيستةم  سةدةى 
دةتوانَيت  نةطونجاودا  كةشوهةوايةكى 
خؤى  موشةكى  ئامانجى  وردي���ى  ب��ة 
هةيةو  ئةلكترؤنى  كؤنترؤَلى  بثَيكَيتء 
ئامانجةكان  وردةو  شةوانيشى  بينينى 
جيادةكاتةوة، فإؤكةى ميراجى فةرةنسيش 
داسؤيةء  كؤمثانياى  بةرهةمةكانى  لة 
لة  كة  لةوةداية  فإؤكانة  ئةم  تايبةتمةنديى 
بةربةستةكان  دةتوانَيت  تةمومذدا  بارى 
خَيراييةكى  بة  نزماييةكاندا  لة  ببإَيتء 
سيستمى  بة  موشةك  رَيبكاتء  زؤر 

ئاراستةكردنى لَيزةر ئاراستة بكات.
يةكَيك  بة  طرَيبةستانة،  ئةم  بودجةى 
كإينى  طرَيبةستةكانى  طةورةترين  لة 
)2003(وة  ل��ةدواى  كة  دادةنرَيت  ضةك 
لة  ثارةكةشى  درابَيتء  ئةنجام  عَيراق  لة 
سةرف  بةرطريى  وةزارةت��ى   بودجةى 
وةزي��رانء  ئةنجومةنى  بةَلكو  ناكرَيت، 
سةرؤكى  وةك  وةزيرانيش  س��ةرؤك 
بؤ  سةرثشكة  عَيراق،  ضةكدارةكانى  هَيزة 
بودجةيةك  بة  طرَيبةستانة  ئةو  ئةنجامانى 

كة تا ئَيستا رانةطةيةنراوة. 
عةسكةرى  محةمةد  لةوبارةيةوة، 
ثرؤسةى  بودجةي  كة  ك��رد؛  ئاشكراي 
لةاليةن  عَيراق  سوثاي  ثإضةككردني 
ناكرَيتء  دةستنيشان  وةزارةتةكةيةوة 
دةستنيشاني  وةزي���ران  ئةنجومةني 
زؤرة  بإةثارةية  »ئةو  وتيشى:  دةك��ات، 
خةرج  ثإضةككردن  ث��رؤس��ةى  بؤ  كة 

طرَيبةستى  تَيضوونى  ب��إى  دةك��رَي��تء 
دؤالر  مليارةها  بة  فإؤكانةش،  ئةو  كإينى 
بةرطريى   وةزارةت���ى  دةخةمَلَينرَيتء 
لةاليةني هونةريى لة رووى ذمارةء جؤرء 

نرخي ضةكةكانةوة بةشدارة«.

 مةترسيية شاراوةكان 
ثرؤسةى  دووب��ارة  لةطةأل  هاوكات 
كة  عَيراق  سوثاى  ثإضةككردنةوةى 
مَيذووى  دووب��ارةب��وون��ةوةى  هاوتاى 
رَي�ك�ك�ةوتنى  دواى  ثإضةككردنى 
ئةستةمةكان  )1974(ة،  ساَلى  جةزائيرى 
ثَيشمةرطةى  هَيزى  بةهَيزبوونى  لةبةردةم 
كة  هةية،  رةه��ةن��دى  زؤر  كوردستان 
حكومةتى  لةاليةن  بةمةبةست  هةندَيكيان 
هةندَيكيشيان  دةك��رَي��تء  ناوةندييةوة 
هةولَيرء  رَيكنةكةوتنى  دةرهاويشتةى 

بةغدان.
بإياردرا  )2008(دا  لةساَلى  ئةطةرضى 
هةرَيمى  لة  عَيراق  سوثاى  فيرقةى  دوو 
ك��وردس��ت��ان دروس���ت ب��ك��رَي��ت، ب��ةآلم 
يةكةميان  كة  ثَيكنةهَينراون،  تائَيستا 
دووةميان  هةولَيرء  لة  )15(ي��ة  فيرقةى 
بةثَيى  كة  سلَيمانى،  لة  )14(ي��ة  فيرقةى 
بإيارةكة سةرجةميان لة سةربازى كورد 
بةرطريى  وةزارةت��ى  بة  سةر  ثَيكدَينء 
عَيراق دةبن، ئةمة جطة لةوةى كة رَيذةى 
تَيثةإى  )7%(ى  عَيراقدا  سوثاى  لة  كورد 
)%17( اليةنيكةم  دةب��وو  كة  نةكردووة، 

هةردوو  داخستنى  بإيارى  هاوكات  بَيت، 

زاخؤ  قةآلضواالنء  سةربازيى  كؤلَيذى 
ساَلى  لة  بةرطرييةوة  وةزارةتى  لةاليةن 
بؤ  مةترسييةو  ترى  زةنطَيكى  )2009(دا، 
هةرَيم  سةربازيى  تواناى  قةتيسكردنى 
كة  ناوةنددا  ثإضةككردنةكانى  لةبةردةم 
وةزارةتى  رؤذنامة،  زانيارييةكانى  بةثَيى 
رؤستةميةى  كؤلَيذى  دةيةوَيت  بةرطريى 
بةغدا تاكة ناوةند بَيت كة ئةفسةرانى عَيراقى 
بطَيإيتةوة  شكؤيية  ئةو  دةربضنء  لَيوة 
بإيارةش  ئةم  ب��ةآلم  رؤستةميية،  بؤ  
ئةنجومةنى  لةاليةن  كاتيى  بةشَيوةيةكى 
وةزيرانى عَيراقةوة راطيراوة، كة ثَيدةضَيت 
سياسيى  رَيككةوتنَيكى  بة  بَيت  ثةيوةست 
ئةطةرةكانى  ب��ةغ��داو  ه��ةرَي��مء  ن��َي��وان 
لة  بإيارة  ئةو  بةطةإخستنةوةى  دووبارة 

هةموو كاتَيكدا كاراية.
لةاليةكى ترةوة، لة ماوةى ضةند ساَلى 
عَيراقدا،  طشتيى  بودجةى  لة  رابردووداء 
بإطةيةكى تايبةت بة ثإضةككرنء ئامادةو 
هةرَيم  ثَيشمةرطةى  هَيزى  بةئامَيركردنى 
ئاماذةى  هةرَيم  ثاسةوانى  هَيزى  وةك 
نَيوان  رَيككةوتنى   بةثَيى  كة  ثَيدةكرا، 
وةزيرانى  س��ةرؤك  هةرَيمء  سةرؤكى 
عَيراق   سةرف بكرَيت، بةآلم رَيكنةكةوتنء 
ث���ارةك���ةش س��اآلن��ة ف��ةوت��او ه��َي��زى 
هاوكاريية  لةو  هةرَيميش  ثَيشمةرطةى 
ماديية بَيبةش بوو، ئةمة جطةلةوةى بةثَيى 
بةغدا  ئاطادارى  سةرضاوةيةكى  وتةى 
ثةيوةندييةكانى  راب��ردوودا،  »لةماوةى 
ئةركانى  سةرؤك  زَيبارى،  بابةكر  نَيوان 

عوبَيدى  عةبدولقادر  عَيراقء  سوثاى 
ثَيويستدا  ئاستى  لة  بةرطريى،  وةزيرى 

نةبووة«.
ناهاوتايية  كَيشانةو  ئ��ةم  تَيكإاى 
لةكاتَيكداية،  ثإضةككردن  ثرؤسةى  لة 
سوثاى  ئةركانى  س��ةرؤك  لة  هةريةك 
موخابةراتء  دةزطاى  سةرؤكى  عَيراقء 

يةكةى ئاسمانيى سةربازيى كوردن.

كورد، ئاسمانةكةى لةدةستضوو 
بةندى  ل��ةذَي��ر  ع��َي��راق  دةرض��وون��ى 
يةكطرتووةكان،  نةتةوة  سزاى  حةوتةمى 
بؤ  سةروةرييةكانى  لة  زؤر  بةشَيكى 
سةروةريى  لةثاى  كة  طَيإايةوة،  عَيراق 
ناوةندى  حكومةتى  باآلدةستى  سياسيدا 
كوردستاندا  هةرَيمى  ئاسمانى  بةسةر 
دةطَيإَيتةوة، كة لة ساَلى )1991(ةوة هَيَلى 
ئةنجومةنى  لةاليةن  دذةفإينى  )36(ى 

ئاسايشةوة بؤ دياريكرابوو.
عَيراق،  بةرطريى  وةزارةتى  وتةبَيذى 
ناوضةى  بإيارى  كة  ب��ةوةدا  ئاماذةى 
رذَيمى  رووخ��ان��دن��ي  ث��اش  دذةف��إي��ن 
هَيزة  )2003(وة  لةساَلي  نةماء  بةعس 
ئةوةيان  تواناي  عَيراق  ئاسمانييةكاني 
سةرجةم  ئاسماني  ل��ة  ف��إؤك��ة  ه��ةي��ة، 
هةرَيمي  بة  بفإَينن  عَيراق  ناوضةكاني 

كوردستانيشةوة.

مةترسييةكان
ئةطةرةكانى بةردةم مامةَلةكردن لةطةأل 

هةستيار قادر

لقى  رؤذنامةنووسانى  لة  ذمارةيةك 
رؤذنامةنووسانى  سةنديكاى  بةغداى 
ئةو  ئاراستةى  توند  رةخنةى  كوردستان، 
ثشتطوَيخستنيانى  بة  دةكةنء  نووسينطةية 
تؤمةتبار دةكةنء بةرثرسى لقةكةش، دةَلَيت: 

»ئةطةر بةَلطةيان هةية، با بيخةنةإوو«.
بةثَيى ئةو زانيارييانةى دةست رؤذنامة 
كةوتووةتة  كَيشة  ماوةيةكة  كةوتوون، 
سنديكاى  بةغداى  لقى  ئةندامانى  نَيو 
بةرثرسء  كوردستانء  رؤذنامةنووسانى 
لة  بإيارة  لقةوةو  ئةو  بةرثرسى  جَيطرى 

لقةكةدا،  هةفتةيةى  ئةم  كؤبوونةوةى 
كَيشةكانيش  بتةقَيتةوةء  كَيشةكة 
زياتر ثةيوةندييان بة ثةراوَيزخستنء 
ناعةدةالتى لة دابةشكردنى ئيمتيازاتء 

كَيشة حيزبييةكانى نَيو ئةو لقةوة هةية. 
ئةندامى  فةيلى،  رياز  لةوبارةيةوة، 

لقى بةغداى  سةنديكاى رؤذنامةنووسانى 
ئاراستةى  توندى  رةخنةى  كوردستان، 
رؤذنامةى  بؤ  كردء  لقة  ئةو  بةرثرسانى 
لةبوراى  ك��ارك��ردن  كة  روون��ك��ردةوة، 
مةدةنييةكاندا،  ضاالكيية  راط��ةي��ان��دنء 
حيزبيى  تةسفيةى  بؤ  طؤإةثانَيك  بووةتة 
كوردييةكانداء   اليةنةسياسيية  نَيوان  لة 
بةغدا سةنديكاى رؤذنامةونووسانيش  لقى 
ملمالنَييةش،  بةو  تيايةء  مالمنَييةى  ئةو 
وتيشى:  ك��ردوون،  دؤطمابوونى  تووشى 
لقةكة،  طارطَيإيى  دةستةى  »ئةندامانى 
لَيكدةدةنةوةء   خؤيان  بةرذةوةنديى  تةنيا 
ئامادةبوونيان نيية لة لقةكةداء اليةنى تر  لة 
دةخةنةوة،  دوور  ثؤستةكان  دابةشكردنى 
ئةمة جطة لةوةى كة ئةندامانى ئةو دةستةية 
لة هةرَيمى كوردستان زةوييان وةرطرتووة،  
بةآلم ئةندامانى ترى لقةكة ثَييان نةدراوة«.

لقى بةغداى سةنديكاى رؤذنامةنووسانى 
كوردستان، نزيكةى )100(ئةندامى هةيةو لة 
دواى ساَلى )2003(وة لة بةغدا دامةزراوةء 
يةكَيتىء  نَيوان  لة  جَيطرةكةى  سةرؤكء 
كة  بةشَيوةيةك  داب��ةش��ك��راوة،  ثارتيدا 

سةرؤكةكةى سةر بة ثارتييةو جَيطرةكةشى 
)7(ئةندامةكةى  لة   يةكَيتييةء  بة  سةر 
يةكَيتىء  دوانيان  كارطَيإيشى،  دةستةى 
بةسةر  تريشيان  ئةوانى  ثارتىء  دوانيان 
سؤسياليستء  مةسيحىء  اليةنةكانى 

يةكطرتوودا دابةش بوون.
بةغداى  لقى  ثَييواية:  فةيلى،  زي��اد 
ضاوَيكى  بة  رؤذنامةنووسان،  سةنديكاى 
فةيلييةكان  كوردة  رؤذنامةنووسة  لة  تر 
بؤ  ضوونيان  لة  ضؤن  وةك  دةإوان��َي��ت، 
سةير  نامؤ  وةك  كوردستانيش  هةرَيمى 
دةكرَين، جطةلةوةى كة تا ئَيستاش ثيشاندانى 
رؤذنامةنووسانى  سةنديكاى  ناسنامةى  
جَيطةى  بووةتة  بةغدا،  لة  كوردستان 
وتيشى:  بازطةكانيش،  تةنانةت  ثَيكةنينى 

الى  بردووةتة  كَيشةكانمان  جارَيك  »ضةند 
رؤذنامةنووسانء  سةنديكاى  بةغداى  لقى 
ئةوانيش رةوانةى هةولَيريان كردووينء لة 
هةولَيريش سةنديكا ثَييوتووين، كَيشةكانتان 
الى لقى بةغدايةو تا ئَيستا بةبآ ضارةسةر 

ماونةتةوة«.
بةغداى  لقى  بةرثرسى  لةبةرامبةدا، 
سةنديكا، ئةو تؤمةتانة رةتدةكاتةوةء ئاماذة 
بةوة دةكات كة ئةطةر ئةو رؤذنامةنووسانة 

بةَلطةيان الية، با بيخةنةإوو.
لقى  بةرثرسى  فةيلى،  حسَين  عةلى 
بة  رؤذنامةنووسان،  سةنديكاى  بةغداى  
رؤذنامةى راطةياند: »ئةو رؤذنامةنووسانة 
ثابةندنين بة كؤبوونةوةكانةوةء ضةندينجار 

ئةطةر  نةبوونء  ئامادة  كردوونء  بانطمان 
با  هةية،  تؤمةتانة  ئةو  لةسةر  بةَلطةيان 
هةية  كةموكووإييش  ئةطةر  بيخةنةإوو، 
بةآلم  دةكةين،  قبووَلى  فراوانةوة  بةسنطى 
ساَلة  سآ  هةية،  لقمان  ئةندامى  تائَيستا 

نةمبينيوة«.
بوونى   لة  نكوَلى  فةيلى،  حسَين  عةلى 
حيزبايةتى  كةمينةو  زؤرينةو  دي��اردةى 
موحاسةسةى  لةطةأل  »منيش  وتى:  نةكردو 
ئةو  واريسى  ئَيمة  ب��ةآلم  نيم،   حيزبيى 
حةقيقةتة بووينء تا ثَيشمان بكرَيت، خؤمان 
لَي الداوة، بةآلم ثريشكى ئاطرةكة ئَيمةشى 
كَيشةكى  بة ضةند  ئاماذةى  طرتووةتةوة«ء 
ترى ثةيوةست كرد بة لقةكةيانةوة لة بةغداو 
كاتدا   لةيةك  ناكرَيت  كة  روونيكردةوة، 
رؤذنامةنووس ئةندام بَيت لة دوو دةزطاى 
كوردستانء  رؤذنامةنووسانى  سةنديكاى 
عَيراق،  رؤذنامةنووسانى  سةنديكاى 
رؤذنامةنووسانى  »سةنديكاى  وتيشى: 
ثشتيطريى  حكومةتةوة  لةاليةن  كة  عَيراق 
بؤ  دةك��اتء  دذايةتيمان  دةكرَيت، 
داوةتمان  ضاالكييةكيان  بؤنةو  هيض 

ناكةن«.
رياز  وتةى  بة  كة  لةكاتَيكدا  ئةمة 
فةيلى: »ثَيكهَينانى لقى بةغداى سةنديكاى 
رؤذنامةنووسانى كوردستان، ثَيضةوانةى 
سةنديكاكةى  ياساى  ناوخؤو  ثةيوةنديى 
هةرَيم  دةرةوةى  لة  نابَيت  كة  كوردستانة، 

لقى هةبَيت«.
ئةندامَيكى  كة  فةيلى،  شاكر  هاوكات، 
سةنديكاى  بةغداى  لقى  ن��اإازي��ى  ت��رى 
جةخت  كوردستانة،  رؤذنامةنووسانى 
لةسةر ئةوة دةكاتةوة كة ملمالنَيى حيزبيى 
»ئَيمة  وتيشى:  راطرتووة،  لقةكةيانى  كارى 
كوردستانء  سةنديكاى  هةردوو  لةنَيوان 

عَيراقدا ون بووينء مافمان خوراوة«.
ب��ةوةش��دا:  ئ��ام��اذةى  فةيلى،  شاكر 
سةنديكاى  بةغداى  لقى  لة  »بإيارةكان 
دةدرَي��نء  تاكإةوانة  رؤذنامةنووسان، 
ثارتيدا  يةكَيتىء  نَيوان  لة  كَيشة  تةنانةت 

لةسةر بارةطاى لقةكةش هةية«.

عةلى ناجى- بةغدا

ضةندين  عةين،  ت��ؤإى  رَيكخراوى 
لة  دةستووريى  ياسايىء  ثَيشَيلكاريى 
لةوانة؛  دةكات،  ئاشكرا  عَيراق  ثةرلةمانى  
بوونى دوو ثؤستيىء دووفاقى رةطةزنامةء 
دةكات،  بةوة  ئاماذة  سياسيش  ثسثؤإَيكى 
ثؤستيان  دوو  نوَي  ثةرلةمانتارى   )34( كة 

هةيةء دوو مووضة وةردةطرن«.
لة بةياننامةيةكدا رَيكخراوى تؤإى عةين، 
ضاودَيريكردنى  بة  تايبةتة  رَيكخراوَيكى  كة 
بوونى  ثةرلةمانى،  ك��ارى  هةَلبذاردنء 
ياسايى  ثَيشَيلكاريى دةستووريىء  ضةندين 
عَيراقدا  نوَيى  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  لة 
ئاشكرا كردو سةرؤكايةتى ئةو  ئةنجومةنةى 

لةو ثَيشَيلكارييانة  ئاطادار كردووةتةوة. 
لة  ذم��ارةي��ةك  بةياننامةكة  بةثَيى 
لة  ثؤستى  دوو  ع��َي��راق  ثةرلةمانتارى 
دةسةآلتى جَيبةجَيكردنء ياساداناندا هةيةء 
رةطةزنامةى   لة  جطة  تريشيان  هةندَيكى 
هةية،  بيانيشيان  رةطةزنامةى  عَيراقى، 
ئةمةش  وةك رَيكخراوةكة ئاماذةى ثَيداوة؛ 
ثَيشَيلى  بةمةش  دةستوورةو   ثَيضةوانةى 
بنةماى جياكردنةوةى دةسةآلتةكان كراوة.

 لةوبارةيةوة موهةنةد كينانى،  سةرؤكى 
رؤذنامةى  بة  عةين  ت��ؤإى  رَيكخراوى 
دةستوورييء  ثَيشَيلكاريية  »ئةو  راطةياند: 
لةناو  ك��ردووة  ئاشكرامان  ياساييانةى 
دةستوورةو  بة  دذ  نوَينةراندا  ئةنجومةنى 
بة  ئ��ام��اذةى  دةس��ت��وور  )18(ى  م��ادةى 
بةآلم  داوة،  دةسةآلتةكان  جياكردنةوةى 
هةردوو  لة  ثؤستيان  ثةرلةمانتار  هةندَيك 
ياساداناندا  جَيبةجَيكردنء  دةسةآلتى 
هةية، ئةمةش  لَيدانَيكى طةورةية لة ثَيوةرة 

ديموكراسيىء دةستوورييةكان. 
كة  ب��ةوةش��دا؛  ئ��ام��اذةى  كينانى، 
نوجَيفى،  ئوسامة  لةطةأل  هةمئاهةنطييان 
كردووة  نوَينةراندا  ئةنجومةنى  سةرؤكى 
لة  بةشداريى  عةين،  تؤإى  نوَينةرانى  تا 
دانيشتنةكانى  ثةرلةماندا بكةن، تا ضاودَيربن 
ثةرلةمانى  ئةداى  لة  كارةكانييةوةو  بةسةر 

بكؤَلنةوة«.

عَيراق،  دةستوورى  )47(ى  م��ادةى 
دةسةآلتةكانى  دةك���ات؛  ب��ةوة  ئ��ام��اذة 
جَيبةجَيكردنء ياسادانانء دادوةريى لةسةر 
دةسةآلتةكانيان  جياكردنةوةى  بنةماى 
دةستووريش  )49(ى  مادةى  دةكةنء  كار 
ئةنجومةنى  لة  ئةندامَيتى   »نابَيت  دةَلَيت: 
رةسميى  ثؤستَيكى  كارء  هيض  نوَينةرانء 

ثَيكةوة كؤبكرَينةوة«.
هاوكات مادةى )18(ى دةستووريش، كة 
تايبةتة بة  فرةإةطةزنامةيى ئاماذةى بةوة 
داوة؛ كة هةر كةسَيك ثؤستَيكى  سياديىء 
لة  واز  دةبَيت   وةرط��رت،  باآلى  ئةمنيى 
رةطةزنامةكةى ترى بهَينَيت، كة بة دةستى 

هَيناوةء ئةوةش بة ياسا رَيكدةخرَيت.
عَيراق،  ثةرلةمانَيكى  ئةندام  هاوكات 
ثَيشَيلكارييةى  دوو  بةو  ئاماذةدان  وَيإاى 
نَيو ثةرلةمان، داوا لةو ثةرلةمانتارانة دةكات 
دةستبةردارى  هةية،  ثؤستيان  دوو  كة 

يةكَيكيان بن. 
ئيئتيالفى  ئةندامى  تاهير،   عةبدولخزر 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  تايبةت  عَيراقيية  
شَيوةيةكى  بة  ثةرلةمانتاران  لة  »هةندَيك 
لة  رَي  كة  ك���ردووة،  داواي���ان  ئاشكرا 
ثةرلةمان  بةآلم  بطيرَيت،  كار  دووفاقيى 
ثَيويستة  نةكرد،  تاووتوَي  ثرسةى  ئةم 
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12 ضؤن ضاكسازيي لة ثةرلةمانى كوردستاندا بكرَيت؟

»نابَيت كورد ثاَلى لَيباتةوة، دةبَيت دذةئاسمانيى بةهَيز بكات«

عَيراق، دةبيَتة خاوةنى دوو فأؤكةى »مةترسيدار«ى جةنطيى

كَيشة دةكةويَتة نووسينطةى بةغداى 
سةنديكاى رؤذنامةنووسانى كوردستانةوة

رَيكـخراوى عةين، ثَيشَيلكــــــــــــارييةكان ئاشكرا دةكات

»34 ئةندام ثةرلةمان دوو ثــــــؤستء دةبـَل مـووضـةن«



بودجةيةى  لةو  ثةرلةمانتاران  بَيئاطايى 
ذمَيرياريىء  بةإَيوةبةرَيتيى  لةاليةن 
كوردستانةوة  ثةرلةمانى  سةرؤكايةتيى 
كة  وادةكات  ئامادةدةكرَيت،  ثةرلةمان  بؤ 
بةبآ  تةرخانكراو  بودجةى  نيوةى  ساآلنة 

سوودوةرطرتنى بطةإَيتةوة.
ثةرلةمانى  ناوخؤى  ثةيإةوى  بةثَيى 
لةاليةن  ثةرلةمان  بودجةى  كوردستان، 
ثةرلةمانةوة  ذمَيرياريى  بةإَيوةبةرَيتيى 
ئ���ام���ادةدةك���رَي���تء دةن���َي���ردرَي���ت بؤ 
دةنَيردرَيتة  لةوَيشةوة  سةرؤكايةتيىء 
وةزارةت���ى  بؤ  دوات��ر  داراي���ىء  ليذنةى 
بؤئةوةى  داراي��ى،  وةزارةت��ى  ثالندانانء 
)لةاليةن حكومةتةوة( دياريبكرَيت، دواتريش 
لةكاتى ثةسةندكردنى بودجةدا، بةبآ ئةوةى 
وردةكارييةكانى  ئاطادارى  ثةرلةمانتاران 

بن، ثةسةند دةكرَيت.
ب��ة ب����إواي ش���ارةزاي���ان���ي ك��اري 
لةسةر  طفتوطؤنةكردن  ثةرلةمانييش، 
ثةرلةمانء  بودجةى  وردةكارييةكانى 
خةرجكردنى  ضؤنَيتيى  كؤتايىء  حساباتى 
لةثةرلةمانتاران  وا  ثةرلةماندا،  لةدانيشتنى 
لة  نةبَيت  روون  بةرضاويان  كة  دةك��ات 
ب��ودج��ةي دةزط��اك��ةي خ��ؤي��ان. ئ��ةوةش 
لةكاتَيكداية لة ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراق، 
خةمآلندنى  دواى  ناوخؤ  ثةيإةوى  بةثَيى 
ثةرلةمانتارانةوة  لةاليةن  ساآلنة،  بودجةى 

دةنطى لةسةر دةدرَيت.
طؤإانء  ثةرلةمانتارى  رةئوف،  زانا  د. 
ئةندامى ليذنةى ياسايىء نةزاهة، رةخنة لة 
ميكانيزمى ثةسةندكردنى بودجةى ثةرلةمان 
دةطرَيتء لة لَيدوانَيكيدا بؤ رؤذنامة دةَلَيت: 
نةهاتبَيت،  ناوخؤشدا  ثةيإةوى  لة  »ئةطةر 
بودجةدا،  ثةسةندكردنى  لةكاتى  ثَيويستة 
بودجةى  لةسةر  دةن��ط  ثةرلةمانتاران 
كة  دةك��ات  ل��ةوة  باس  ب��دةن«،  ثةرلةمان 
سَييةم  خولى  لة  يةكةمدا  ئةزموونى  لة 
دراء  بودجة  لةسةر  دةن��ط  بةطشتيى، 
ئةمساأل  بؤ  )72(مليارةى  ئةو  وردةكاريى 
طفتوطؤى  دةنطدانةوةو  نةخراية  تةرخانكرا، 
ئايا  دةستنيشانكرا،  بؤضى  كة  نةكرا  لةسةر 

زؤرة يان، كةمة؟.

ثةرلةمانتارى  مةحمود،  دلَير  هاوكات 
ليذنةى دارايىء  كوردستانيىء بإياردةرى 
كاروبارى ئابووريى، لةطةأل ئةوةى جةخت 
ناوخؤدا  ثةيإةوى  لة  كة  دةكاتةوة،  لةوة 
بودجةى  ثةرلةمانتاران  كة  نيية  ئ��ةوة 
ساآلنةى ثةرلةمان ثةسةند بكةن، بةآلم ئةو 
بةباشى دةزانَيت كة بة هةر شَيوازَيك بَيت، 

ثةرلةمانتاران ئاطادارى بن.
ل��ةو ب��ارةي��ةوة ب��ؤ رؤذن��ام��ة وت��ى: 
بودجةو  لةسةر  ثةرلةمانتاران  »راى 
ئةوة  جا  باشترة،  وةربطيرَيت،  ثرؤذةكان 
ض  كة  بكرَيت  داوا  داخراو  كؤبوونةوةى  لة 
خزمةتى  لة  بكرَيتء  ثَيباشة،  ثرؤذةيةكيان 
ئاطاداريىء  بة  ي��ان  بَيت،  ثةرلةماندا 
كؤبوونةوة لةطةأل سةرؤكايةتيى ليذنةكان، 
ضونكة هةريةكَيكيان تايبةتمةندة بة كارَيك، 

يان اليةنء وةزارةتَيك«.
زوو  ثَيويستيى  ل��ة  ج��ةخ��ت  ئ���ةو، 
هةمواركردنةوةى ثةيإةوى ناوخؤ دةكاتء 
ضاك  ثةيإةوةكة  كاتةى  ئةو  تا  ثَيشيواية، 
لةسةر  بكرَيت  رَيككةوتنَيك  دةك��رَي��ت، 
ثةرلةمان  ساآلنةى  بودجةى  مةسةلةى 
يان  ثةرلةمانتار،  باشترة  »ب��ؤئ��ةوةش 
فراكسيؤنةكان  سةرؤكى  يان  ليذنةكان، 
ئةو  كة  رَيكبكةون  سةرؤكايةتيى  لةطةأل 
بؤية  نةبَيت،  ضؤن  بَيتء  ضؤن  بودجةية 
بَيت،  بةشَيوةيةك  ميكانيزمة  ئةو  ثَيويستة 
ثةرلةمانتاران،  بةردةم  نةشخرَيتة  ئةطةر 
لةطةأل  فراكسيؤنةكان  ي��ان  ليذنةكان 

سةرؤكايةتيى ثةرلةمان تاوتوَيى بكةن«.
بَيئاطايى ثةرلةمانتارانء طفتوطؤنةكردن 
ساآلنةى  بودجةى  خةمآلندنى  لةسةر 
ث��ةرل��ةم��انء ش��َي��وازى خ��ةرج��ك��ردنء 
طرفتى  ناشةفافييةت،  لة  جطة  ثرؤذةكانى، 
زياتر  ساآلنة  كة  دروستكردووة  ئةوةى 
ناكرَيتء  خ��ةرج  بودجةكةى  نيوةى  لة 
دةزطا  وةزارةتء  لةكاتَيكدا  دةطةإَيتةوة، 

هةية طرفتى كةميى بودجةى هةية.
كة  واي��ان��ك��ردووة  طرفتانةش  ئ��ةو 
ئابووريى،  شارةزايانى  ثةرلةمانتارانء 
بودجةى  خةرجكردنى  شَيوازى  لة  رةخنة 
ثةرلةمان دةطرنء ثَييانواية، سةرؤكايةتيى 

ثةرلةمان، بةرنامةيةكى نيية بؤ خةرجكردنى 
ضاودَيريكردنى  ئةنجامدانء  بودجةكةء 
ثوختةى  ئةو  بةثَيى  ضونكة  ثرؤذةكانى، 
ذمَيركاريية كة لة حساباتي خيتامي )2009( 
لة  ثةرلةمان،  دارايي  ليذنةي  طةيشتووةتة 
بودجةى  دينارى  )839(مليؤن  )59(مليارو 
بةهةموو  كوردستان،  ثةرلةمانى  )2009(ى 
نيوةى  ل��ة  كةمتر  خةرجييةكانييةوة 
)27(مليارو  تةنيا  بةشَيوةيةك  خةرجكراوة، 
)696(مليؤنء )661(هةزاري خةرجكردووة، 
خةرجنةكراوي  ب��ودج��ةي  بةوثَييةش 
ثةرلةماني كوردستان، زياترة لة)32(مليارو 
)141(مليؤن دينار كة بإيارواية، بطةإَيتةوة 

بؤ وةزارةتى دارايى.
هةمان  كة  دةكرَيت  ثَيشبينى  هةروةك 
طرفت لة بودجةى ساَلى )2010( رووبدات، 
بةوثَييةى تةنيا لة بودجةى)2009( كة بؤى 
بودجةكةى  نيوةى  نزيكةى  تةرخانكراوة، 
)2010(دا  بودجةى  لة  بةآلم  سةرفكردووة، 
كة  تةرخانكراوةتةوة  بؤ  زؤرى  ثارةيةكى 

زياترة لة )72(مليار دينار.
ثةرلةمانتارةكةى  بارةيةشةوة،  لةو 
تةندروست  »ميكانيزمَيكى  دةَلَيت:  طؤإان، 
لةاليةن  راثؤرت  ئةوةى  دواى  كة  ئةوةية 
ثةرلةمانةوة  ذمَيرياريى  بةإَيوةبةرَيتيى 
حساباتةكانء  هةموو  كة  ئامادةدةكرَيت، 
ئاراستةى  خةرجيى  و  تةرخانكراو  بإى 
ئاراستةى  ئةويش  دةكات،  سةرؤكايةتيى 
راثؤرتى  ئةوانيش  دةكاتء  دارايى  ليذنةى 
ئ��ةوة  دواى  دةك���ةن،  ئ��ام��ادة  خ��ؤي��ان 
بؤ  بكرَيت  ساز  تايبةت  دانيشتنى  ثَيويستة 
خةرجكراونء  ثارانةى  ئةو  ثةسةندكردنى 
دياريكردنى  خةمآلندنى  تاوتوَيكردنء  بؤ 

بإى ثارةى داهاتوو بؤ ساَلى داهاتوو«.
ئةو ثَييواية، كاتَيك ثةرلةمان دةتوانَيت 
بكات،  حكومةت  لة  شةفافبوون  داواى 
»ئةطةر  وتيشى:  بَيت،  شةفاف  خؤشى  كة 
شةفاف  حكومةت  بكات،  داوا  ثةرلةمان 
ئةو  بودجةدا،  ثَيشكةشكردنى  لةكاتى  بَيت 
دةكةوَيت،  خؤى  لةسةر  دووهَيندة  داواية 
دادوةريىء  دةزطاى  داواى  دةتوانَيت  ضؤن 
ناردنى  لة  بكات  حكومةت  شةفافبوونى 

ثارةكةى  بإة  خؤى  لةكاتَيكدا  بودجةدا؟، 
ثةرلةمانتار  يةك  ئَيستا  دابةشبكات،  خؤى 
نازانَيت، بؤضى )72(مليار دينار تةرخانكراوة 
لةكاتَيكدا  ثةرلةمان،  بودجةى  ئةمساَلى  بؤ 
ثارةية  ئةو  زؤرى  بةشَيكى  كة  دَلنيام  من 
ئةو  بطةإَيتةوة«. هؤكارى  دةبَيت  زيادةيةو 
ئةو  كة  دةطةإَينَيتةوة،  بؤئةوة  طرفتانةش 
بودجةية بة شَيوةيةكى زانستيى دانةنراوةو 

طفتوطؤى لةسةر نةكراوة.
كة  روونيدةكاتةوة،  مةحمود،  دلَير 
ساآلنةى  بودجةى  خةمآلندنى  لةكاتى 
ثةرلةماندا، سةرؤكايةتيى داوا لة وةزارةتى 
دةَلَيت:  دةكاتء  دارايى  وةزارةت��ى  ثالنء 
دةوَيت،  ئةوةندةم  ثرؤذانة  ئةو  بؤ  ئةمساأل 
دةكةنء  لةسةر  طفتوطؤى  ئ��ةوان  دوات��ر 
دةكرَيت.  ثةسةند  كةمبكرَيتةوةو  رةنطة 

دواى ئةوةش ثارةكة دةضَيتة سةر بودجةى 
ثرؤذانةى  ئةو  بةثَيى  دواتر  ثةرلةمانء 
ئةوةى  جَيبةجَيدةكرَيتء  خراونةتةإوو 

دةمَينَيتةوة، دةطةإَيتةوة.
بودجةوة،  ثةسةندكردنى  ل��ةدواى 
ثةرلةمان  حساباتى  جارَيك  )6(م��ان��ط 
ضاودَير  وةك  دارايىء  ليذنةى  دةنَيردرَيتة 

ضَيكى دةكةنةوةء ناضَيتة ليذنةكانى تر.
داراي��ى،  ليذنةى  ثةرلةمانتارةكةى 
ليذنةكان  كة  لةوةداية  »طرفتةكة  دةَلَيت: 
دارايى ضاودَيريى  ليذنةى  دةبَيت  ثَييانواية، 
بكاتء خؤى حساباتى خيتامى بكاتء خؤى 
ثَيويستة  بةآلم  بضَيت،  ثرؤذةكاندا  بةدواى 
بةدواى  ثةرلةمانتاران  ليذنةكانء  هةموو 
كة  بدزنةوة،  خؤيان  نةك  بضن،  شتانة  ئةو 
بؤنموونة  كةمتةرخةمن،  خؤيان  ناضن، 
ئةو  بةدواى  هةية  بؤى  نةزاهةش  ليذنةى 

شتانةدا بضَيت«.
بةآلم د. رةفيق سابير، سةرؤكى ليذنةى 
نةزاهة لة ثةرلةماني كوردستان، بةثَيويستي 
حسابي  راثؤرتي  طةيشتنى  دواى  دةزانَيت، 
خيتامي بة ليذنةى دارايى، كؤثييةكى بدرَيتة 
ثةيوةنديدارةكان،  ليذنة  ثةرلةمانتارانء 
ئاطاداري  تا  نةزاهة  ليذنةى  بةتايبةت 
ئةو:  وتةي  بة  ضونكة  بن،  وردةكارييةكان 
بؤ  دةبَيت  بةرضاوإوونيى  حساباتة  »ئةو 

بةرنامةو كارى داهاتووى ثةرلةمان«.
هةردوو  لة  رةخنة  زانا  د.  ه��ةروةك 
ليذنةى دارايىء نةزاهة دةطرَيتء بة ثَيويستى 
بة  سةبارةت  دارايى  ليذنةى  كة  دةزانَيت، 
بودجةى ثةرلةمان راثؤرتى ئامادةبكردايةو 

وردةكارييةكانى بخستايةتةإوو.
رؤَلى  زؤر  نةزاهة  ليذنةى  ثَيشيواية، 
دةبات  ناوى  ليذنة  بَيئاطاترين  بة  الوازةء 
ثارةكان،  سةرفكردنى  ضؤنَيتيى  لةسةر 
ئيشى  طيراوةو  دةستى  »هةميشة  وتيشى: 
هاوكارى  هةَلدةثةسَيردرَيتء  ليذنةية  ئةم 
سةرؤكايةتيى  لةاليةن  تةنانةت  ناكرَيت، 
زؤر  نةزاهة  ليذنةى  بؤية  ثةرلةمانةوة، 
ئايندةيةكى  لة  بتوانَيت  لةوةى  دوورت��رة 
نزيكدا ئيشةكانى بكات، ئةطةر واش بإوات 

ليذنةى نةزاهة ليذنةيةكى زيادةية«.

hewal.rozhnama@gmail.com
دؤسية ذمــارة )613( سَيشةممة 2010/12/21

ضؤن ضاكسازيى لة ثةرلةمانى كوردستاندا بكرَيت؟

ثةرلةمانتاران، ئاطادارى بودجةى ثةرلةمان نين
»ثةرلةمان ضؤن دةتوانَيت داواى شةفافيةت لة حكومةت بكات، لةكاتَيكدا خؤي لة خةرجكردني بودجةكةيدا شةفاف نيية!«

بإياردةرى ليذنةى 
دارايي ثةرلةمان:
ثَيويستة بة هةر 
شَيوازَيك بَيت 
ثةرلةمانتاران 

ئاطادارى ضؤنَيتى 
خةرجكردنى 

بودجةى ثةرلةمان بن

فؤتؤ: ئةرشيف دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان 



ثةيمان عيزةدين *

حوكمإانيى  سيستمةكانى  لة  يةكَيك 
تَييدا  كة  ثةرلةمانيية  سيستمى  دنيادا،  لة 
دةسةآلتةكان ئاشكرانء بةثَيى ئةو سيستمة، 
هةَلبذَيردراوةكانيانةوة  نوَينةرة  لةإَيى  طةل 
بةإَيوةبردنى  فةرمانإةوايىء  لة  بةشداريى 
هاوآلتييان  كة  مانايةى  بةو  دةك��ات،  وآلتدا 
دةست لة بةشَيك لة دةسةآلتةكانيان هةَلدةطرن 
دةنطى  دةبنة  ئةوان  ئيتر  نوَينةرةكانيان،  بؤ 
سياسيىء  ئيداريىء  كاروبارى  هاوآلتييانء 
لةسةر  بإيارى  ئةوانةوة  لةإَيى  ئابووريى 

دةدرَيتء ضاودَيريى بةإَيوةضوونى دةكرَيت.
ئَيستا  تا  كة  نيية  دوودَل��ي��ى  جَيطاى 
لة  ح��وك��م��إان��ي��ى  سيستمى  نزيكترين 
ثةرلةمانيية،  سيستمى  ديموكراسييةتةوة، 
هاوآلتييان  ذم��ارةى  زؤرترين  ثَييةى  بةو 
راستةوخؤ لة رَيى دةنطدانء ناإاستةوخؤش 
لة  دةبن  بةشدار  نوَينةرةكانيانةوة  رَيى  لة 
رةسمكردنى سياسةتء ئيدارةى وآلتةكةيان، 
ئةم  ئاخؤ  بثرسين،  خؤمان  لة  دةكرَيت  بةآلم 
كوردستاندا،  هةرَيمى  لة  ئَيمة  سيستمةى 
بةإاستى  ئَيمة  ثةرلةمانى  ئايا  ثةرلةمانيية؟! 
لةسةر  بإيارى  ياساكانةء  س��ةرض��اوةى 
دةدات؟! ئايا ثةرلةمان بةرزترين دةسةآلتةكانة 
لة هةرَيمدا؟! لة هةموو ثرسيارةكانيش طرنطتر، 
لةسةر  ضاودَيرة  كوردستان  ثةرلةمانى  ئايا 

دةسةآلتى جَيبةجَيكردن؟!
ئَيستا  تا  كة  ناوخؤ  ثةيإةوى  بةثَيى 
ئةنجومةنى  ناوخؤى  )ثةيإةوى  ن��اوى  بة 
لة  عَيراق(ةوةيةء  ك�وردس�ت�انى  نيشتمانيى 
مادةو  ضةند  لةإَيى  دانراوة  )1992(دا  ساَلى 
ثةرلةمانتاران  ثةرلةمانء  بإطةيةكيةوة 
دةتوانن بة شَيوةيةكى سيستماتيكى هةم رؤَلى 
ياسادانان وةك خؤى بطَيإنء هةم ضاودَيريش 

بن لةسةر دةسةآلتى جَيبةجَيكردن.
ث��ةي��إةوى  )71-81(ى  م��ادةك��ان��ى  ل��ة 
ناوخؤدا، بةإوونى ئةوةى دةستنيشانكردووة، 
كة ضؤن ثرؤذةياسا ثَيشكةش دةكرَيتء ضؤن 
تةنانةت  لةسةر دةكرَيت،  ثةرلةماندا كارى  لة 
بؤ  ئاراستةكردنى  لةسةركردنء  كار  ماوةى 
ليذنةكانيشى  طفتوطؤى  ماوةى  ليذنةكانء 
ب��ة)15(رؤذ  ئاماذة  كة  دةستنيشانكردووة، 
ليذنةكان،  راثؤرتى  ئامادةكردنى  بؤ  كراوة 
بة  ليذنةكانيش  نةبوونى  ثةيوةست  كاتى  لة 
ئةركةكةيانةوة، ثَيويستة بةثَيى مادةى)3-18( 
ثةرلةمانة،  سةرؤكى  جَيطرى  ئةركى  كة 
بكات،  ليذنةكان  كاروبارى  بةدواداضوونى 
بةآلم لة ثةرلةمانى كوردستاندا ئةوةى كارى 
مامةَلةكردنة  بة  تايبةت  مادةكانى  ثَينةكرَيت، 
لةطةأل ثرؤذةياساكاندا، بؤ نموونة ثرؤذةياساى 
هةرَيمى  لة  بَيتاثؤكان  خانووة  تاثؤكردنى 
ثَيشكةش  )2009(دا  ساَلى  لة  كوردستاندا، 
خوَيندنةوةى  )2010/6/29(دا  لة  ك��راوةء 
يةكةمى بؤ كراوة، لة )2010/10/10(دا يةكَيك 
راثؤرتى  ثةرلةمان  هةميشةييةكانى  ليذنة  لة 
بةسةر  نموونةية  ئةم  ئامادة كردووة.  لةسةر 
جَيبةجآ  ثرؤذةياساكاندا  هةرة زؤرى  بةشى 
دةبَيت، ئةم حاَلةتةش سستيى كارى ليذنةكانء 
كةميىء ناإَيكيى دانيشتنةكانى ثةرلةمانمان بؤ 
راثؤرت  كاتةى  ئةو  ضونكة  دةكاتةوة،  روون 
ئامادة نةبَيت، بةرنامةى كار بوونى نابَيتء لةو 
نابَيت.  دروست  ثةرلةمان  دانيشتنى  كاتةشدا 
كةواتة دةتوانين بَلَيين، ناإَيكيى دانيشتنةكانى 
بةرنامةيةكى  خشتةء  نةبوونى  ثةرلةمانء 
ثةيإةوى  بة  ثابةندنةبوونة  كَيشةى  جَيطير، 
ثةيوةنديى  راستةوخؤ  ئةمةش  كة  ناوخؤوة، 
جَيطرى  سةرؤكء  دةسةآلتةكانى  ئةركء  بة 

ثةرلةمانةوة هةية.

ثةيإةوى ناوخؤ، 
بةثَيى زةرورةت ثيادةدةكرَيت

ثَيويستة هةموو مادةو بإطةكانى ثةيإةوى 
جَيى  ئةوةى  بةآلم  بكرَين،  جَيبةجآ  ناوخؤ 
لةسةر راوةستانة لة ثةرلةمانى كوردستاندا، 
بةو  دةكرَين،  ثيادة  رؤذ  ثَيويستيى  بةثَيى 
مانايةى لة كوآ لة بةرذةوةنديى بوو دةستى 

ثَيوة دةطيرَيتء ئةطةر نا فةرامؤش دةكرَيت.
)54-3(نابَيت  مادةى  بةثَيى  نموونة  بؤ 
بةرنامةى  لة  كة  بخرَيتةإوو  بابةتَيك  هيض 
دةقاو  بإطةية  ئةم  نةهاتبَيتء  ناوى  كاردا 
هيض  بة  نادرَيت  رَيطا  جَيبةجَيدةكرَيتء  دةق 
بابةتَيك  هيض  لة  باس  ثةرلةمانَيك  ئةندام 
بة  بَيت،  هةنووكةيش  طرنطء  ئةطةر  بكات 
هةر  بةآلم  نةهاتبَيت،  بةرنامةدا  لة  مةرجَيك 
بةشى دووةم- بة  كار  هةمان سةرؤكايةتيى 

باس  ناكات، كة  مادة  )2و3(ى هةمان  بإطةى 
لةوة دةكات؛ هةر )10(ئةندام ثةرلةمان بؤيان 
بابةتَيكى  لةسةر  طفتوطؤ  داوابكةن  هةية 
كارةوة  بةرنامةى  بخرَيتة  بكرَيتء  طشتيى 
يان  وةزي���ران،  س��ةرؤك  ئامادةبوونى  بة 
لة كاتى رازى نةبوونى  تايبةتمةندء  وةزيرى 
دةبَيت  ثةرلةمان،  سةرؤكايةتيى  دةستةى 
ئةندامانى  بةردةمى  بخرَيتة  داواكارييةكةيان 

ثةرلةمان بؤ يةكالييكردنةوةى.
لةاليةن  جؤرة  لةو  داواك��ارى  ضةندين 
ثَيشكةشكراون،  ثةرلةمانةوة  ئةندامانى 
لةسةر  طفتوطؤكردن  داواى  نزيكترينيان 
ذوورةوةى  هاتنة  بة  رَيطةنةدان  بابةتى 
لةسةر  طفتوطؤكردن  داواى  راطةياندنةكانء 
وةزي��رى  ئامادةبوونى  بة  ن��ةوت  بابةتى 
سةرضاوة سروشتييةكان، بةآلم ئةو داوايانة 
نةكرا،  لةطةأل  مامةَلةيان  ثةيإةو  بةثَيى 
دووهةوا(  )بانَيكةو  سياسةتى  ثةيإةوكردنى 
طومان  ثةرلةمانةوة،  سةرؤكايةتيى  لةاليةن 
ثةرلةمانء  سةربةخؤيى  س��ةر  دةخ��ات��ة 

كاركردن بة ثةيإةوةكةى. 

سةرؤكايةتيى ثةرلةمان، 
تاكإةوانة كاردةكات

18ء  )17ء  مادةكانى  بةثَيى  ئةطةر 
سةيرى  ن��اوخ��ؤ  ث��ةي��إةوى  20(ى  19و 
سةرؤكايةتيى  دةس��ةآلت��ةك��ان��ى  ئ���ةركء 
سيستمى  لة  ئةوةى  وةك  بكةين  ثةرلةمان 
سةرؤكايةتيى  ئةركةكانى  هةية،  ثةرلةمانيدا 
كارى  دانيشتنةكانء  ئيداريى  رَيكخستنى  لة 
ليذنةكانء بةئاطابوون لة رةوتى طفتوطؤكانء 
ئيدارييةكاندا  كارة  تَيكإاى  تؤماركردنيانء 
سةرؤكايةتيى،  ئةندامانى  واتة  ضإدةبَيتةوة، 
ئةندامى ثةرلةمانن وةك هةر ئةندامَيكى ترى 
بابةتةكانء  ناوةإؤكى  رووى  لة  ثةرلةمانء 

ليذنةكانى  كارى  ثرؤذةكانء  ريزبةنديى 
هةية،  سةالحياتيان  مافء  هةمان  ثةرلةمان، 
تةنيا  ناوخؤ،  ثةيإةوى  ثَيضةوانةى  بةآلم 
لة ريزبةنديى  بإيارن  سةرؤكايةتيى خاوةنى 
ثرؤذةكان، رؤذى دانيشتنةكان، ئاإاستةكردنى 
بانطهَيشتكردنى سةرؤك وةزيرانء  ثرسيار، 
لةطةأل  ئةمانة  لَيثرسينةوة، كة  بؤ  وةزيرةكان 
ثةيإةوى  حوكمةكانى  ثَيضةوانةى  ئ��ةوةى 
كارى  ثرةنسيثى  ثَيضةوانةى  ن��اوخ��ؤن، 

ثةرلةمانيشن.
ئاماذةثَيكراو  مادةكانى  ب��ؤئ��ةوةى 
خشتةى  ثيادةبكرَينء  يةك  وةك  هةموويان 
هةية،  دنيادا  لة  ئةوةى  ثةرلةمان وةك  كارى 
رؤشنء جَيطير بَيت، ثَيويستة لة ناو ثةرلةماندا 
ئةنجومةنَيكى هاوبةشى هةموو فراكسيؤنةكان 
ناويدا  لة  ثةرلةمان  كة سةرؤكايةتيى  هةبَيت 
بةرنامةإَيذيى  ئةنجومةنةوة  لةو  دةب��نء 
كارء ثرؤذةكانى ثةرلةمان بكرَيتء ئةو كاتة 
دةتوانرَيت وادةء كاتى دانيشتنةكانى ثةرلةمان 
ئاشكرا بنء مةزاجء بةرذةوةنديىء كؤنطرةى 
ثارتة سياسييةكان نةبنة هؤكارى ثةكخستنء 

نادياريى دانيشتنةكانى ثةرلةمان.

لة ثةرلةمان،
ياسا دانانرَيت، دةدوورَيت

تةشريعيى،  دةسةآلتى  وةك  ثةرلةمان 
هةرَيمى  لة  ياسادانانة  سةرضاوةى  تاكة 
كوردستانداء ئةركى دانانى ياساش ثةيوةنديى 
بة راى جياوازةوة نيية، بة تايبةتى لة رووى 

ثرةنسيثة سةرةكييةكانى دانانى ياساوة.
بؤشايىء  ثَيويستة  شتَيك،  هةر  لة  بةر 
ياساية،  ئةو  دانانى  بؤ  هةبَيت  ثَيويستييةك 
بكات،  ضارةسةرى  تا  هةبَيت  كَيشةيةك  واتة 
لةطةأل  نةبَيت  ناكؤك  ياساية  ئةو  دةبَيت 
الى  ب��ةآلم  تر،  ياسايةكى  يان  دةس��ت��وور، 
لةو  ثإيةتى  هةرَيمةكةمان  كاتةى  ئةو  ئَيمة 
كَيشانةى ياسايةك نيية بؤ ضارةسةركردنيان، 

ثةرلةمانى كوردستان ماوةيةكى زؤر دةدات 
كؤمسيؤنى  دةستةى  وةك  ثرؤذةيةكى  بة 
باآلى هةَلبذاردنةكان كة لة بنضينةدا نةبوونى 
ئةو ياساية نابَيتة هؤى ثةكخستنى ثرؤسةى 

هةَلبذاردن.
لة  شكَليشةوة،  رووى  ل��ة  تةنانةت 
لة  دووبارةبوونةوةينء  دذى  ثرؤذةيةكدا 
ثآ  دووبارةبوونةوةمان  تردا  ثرؤذةيةكى 
هةموو  هؤكارى  دووثاتكردنةوةية،  طرنطء 
ثةرلةمانى  لة  كة  ئةوةية،  دووفاقييانةش  ئةو 
ثَيويستى  كَيشةء  لةبةر  ياسا  كوردستاندا 
حاَلةتةكاندا  زورب��ةى  لة  بةَلكو  دانانرَيت، 
حيزبييةكان  بةرذةوةنديية  بةرى  بؤ  ياسا 
بنةما  ثإؤذةكاندا  كؤى  لة  بؤية  دةدوورَي��ت، 
ياساييةكان بؤ داإشتنى ياسا طرنطى نامَينَيتء 
طرفتةكة لةوةداية كة ئةطةر ئةركى ياسادانان 
دوودَليى  بةبآ  ئةوا  بإوات،  ئاراستةية  بةم 
دةبَيتة  ياسادانانةوة  دةسةآلتى  لة  ثةرلةمان 
فلتةرى ياسايىء ئةركى سةرةكى شةرعيةتدان 

دةبَيت بةو ثرؤذانةى ثياى دةطوزةرَين.

ثةرلةمان، ضاودَيريى
حكومةتى ثَيدةكرَيت؟

هاوشانى  كة  ثةرلةمان  ترى  ئةركَيكى 
كارء  ضاودَيريكردنى  ياسادانانة،  ئةركى 
بؤ  كوردستانةء  هةرَيمى  حكومةتى  ئةداى 
بةإاستى  دةبَيت  ئةركة،  ئةم  بةجَيطةياندنى 
بةالى  كة  بَيت  دةسةآلت  باآلترين  ثةرلةمان 
ئةوة  نةيتوانيوة  ثةرلةمان  ئَيستا  تا  منةوة 
ئةمة  بؤ  هؤكارةكانيش  بكات.  بةرجةستة 
زؤرنء ديارترينيشيان، الوازيى دامةزراوةى 
ثةرلةمانة بةرامبةر دةسةآلتى جَيبةجَيكردنء 

ثارتة سياسييةكان.
كارمةندانى  بةرثرسء  زؤرى  بةشَيكى 
تةنانةت  كوردستانء  هةرَيمى  حكومةتى 
ثَيطةء  بة  نامؤن  ثةرلةمانتارانيش،  خودى 
دةسةآلتةكانى ثةرلةمان، كة ئةمة ئاماذةيةكى 

مةترسيدارة لةسةر ثَيطةى ئةم دامةزراوةية.
دةبَيتة  كةسَيك  كة  ئَيمةدا  كؤمةَلطاى  لة 
ئةندامى ثةرلةمان، دوعاى خَيرى بؤ دةكرَيت 
دوعاية  ئ��ةم  بَيت،  ب���ةدوادا  وةزي��ري��ى  كة 
رةنطدانةوةيةكى راستةقينةى ئةو تَيطةيشتنةية 
كة بؤ ثةرلةمان هةية بة بةراورد لةطةأل ثَيطةء 

دةسةآلتى حكومةت.
هؤكارَيكى ترى ئةو الوازيية، دةطةإَيتةوة 
بةرامبةر  لة  ثةرلةمانتاران  خ��ودى  بؤ 
ثةرلةمانتارَيك  كاتةى  ئةو  ثارتةكانياندا، 
ثارتةكةى  سةركردايةتيى  ئةندامى  بةرامبةر 
ضاودَير  ناتوانَيت  بَيت،  شةرمن  ل��ةرزؤكء 
بَيت لةسةر ئةو وةزيرةى كة رةنطة ئةندامى 

مةكتةبى سياسيى ثارتةكةى بَيت.
ث��ةرل��ةم��ان،  طرنطةكانى  ئ��ةرك��ة  ل��ة 
حساباتى  ساآلنةء  بوجةى  طفتوطؤكردنى 
كؤتايى ساَلى رابردووة، ئةطةر بوجةى ساَلى 
ساَلى)2009(  كؤتايى  حساباتى  )2010(ء 
بوجةء  تَيثةإاندنى  وةربطرين،  بةنموونة 
كةموكووإيى  كؤمةَلَيك  بة  كؤتايى  حساباتى 
بة  دةنطدان  داراييةوةء  ئيداريىء  ياسايىء 
ثإؤذةكانى  بؤ  هةرَيمة  ئةم  ثارةى  ثَيدانى 
ئةم  سامانى  بةهةدةردانى  تايبةتء  كةرتى 
ميللةتة بة ثإؤذةى دووبارةو ناديار، دةمانخاتة 
ثةرلةمان  كة  راستييةى  ئ��ةو  ب��ةردةم��ى 
نةك  هةية،  بوجةى  بةإَيكردنى  دةسةآلتى 
ضةشنة  لةم  دامةزراوةيةكى  طفتوطؤكردنى، 
كة نةتوانَيت هيضكام لة ئةركء دةسةآلتةكانى 
بةجَيبطةيةنَيت، بَيطومان ناتوانَيت لة ئاست ئةو 
ضاوةإوانييانةدا بَيت كة لَيى دةكرَيت، ئةمةش 
دةبَيتة هؤكارَيكى ترى بضووكيى ثةرلةمان لة 
بةرامبةر دةسةآلتةكانى تردا. ئةم هؤكارانةء 
ضةندين هؤكارى تر، وايانكردووة كة ثةرلةمان 
وةك دروشم، باآلترين دةسةآلت بَيت، ئةطةر 
بَيت  تةشريفاتى  دةزطايةكى  واقيعدا،  لة  نا 
شةرعييةتدان  رَيكخستنء  جوانكردنء  بؤ 
ئةمة  كة  دةنَيردرَين،  بؤى  بإيارانةى  بةو 
دةرةنجامى خراثى لةسةر هةموومان دةبَيتء 
ئؤثؤزسيؤنةوة  دةسةآلتء  بة  هةمووشمان 
ثةرلةمان  تَيثةإاندنى  بةرامبةر  بةرثرسين 
دانى  راشكاوانة  هةندَيكمان  كة  واقيعةى  لةو 
ثيادةنَينء هةندَيكيشمان لةبةر بةرذةوةنديى 

جياواز ثةردةثؤشى دةكةين.
لة  كوردستان  ثةرلةمانى  ئةندامى   *

فراكسيؤنى طؤإان.

ذمــارة )613( سَيشةممة 2010/12/21دؤسية 12
ضؤن ضاكسازيى لة ثةرلةمانى كوردستاندا بكرَيت؟

ثةرلةمانى كوردستان، سيستمى سةرؤكايةتيى ثةيأةو دةكات، نةك ثةرلةمانيى

جَيطاى دوودَليى نيية 
كة تا ئَيستا نزيكترين 
سيستمى حوكمإانيى 
لة ديموكراسييةتةوة، 
سيستمى ثةرلةمانيية

ثةيمان عيزةدين

hewal.rozhnama@gmail.com

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

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

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

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

ئةو كاتةى 
ثةرلةمانتارَيك بةرامبةر 
ئةندامى سةركردايةتيى 

ثارتةكةى لةرزؤكء 
شةرمن بَيت، ناتوانَيت 
ضاودَير بَيت لةسةر 

ئةو وةزيرةى كة رةنطة 
ئةندامى مةكتةبى 

سياسيى ثارتةكةى بَيت



ئا: رؤذنامة

لة راثؤرتَيكدا )10(ثةرلةمانتار ئةوة 
دةخةنةإوو كة ئاسةوارى كارةساتى ساَلي 

)1988( لة رووي ئابووريىء خزمةتطوزارييةوة 
بةسةر شارةكةوة ماوةء جطةلة كَيشةي 

خزمةتطوزاريي، رؤتينياتي ئيداريي، هةَلةبجة 
كَيشةي تاثؤشي هةية.

رؤذى )2010/12/5(، )10(ثةرلةمانتاري 
فراكسيؤني طؤإان سةردانى شارى هةَلةبجةى 

شةهيديان كردء شوَينة طشتييةكانيان 
بةسةركردةوةو كؤبوونةوةيان لةطةأل ضينء 

توَيذةكانى خةَلكى شارةكةو دةوروبةرى 
ئةنجامداء لة راثؤرتَيكدا  كَيشةء 

كةموكووإييء داواكارييةكانيان ئاراستةي 
سةرؤكايةتيي ثةرلةمان كردووة.

ئاسةوارى كارةساتةكة
هةَلةبجةى شةهيد كة تا ثَيش كارةساتى 
رؤشنبيريىء  ناوةندَيكى  وةك   )1988(
بوو،  ناسراو  بازرطانيى  نيمضة  كشتوكاَلىء 
دانيشتووانى  ذيانى  ئَيستاى  واقيعى  بةآلم 
ثَيطةى  نييةء  دَلخؤشكةر  ش���ارة،  ئ��ةو 
جوطرافيء دؤخى ئابوورييء باروطوزةرانى 
ثَيويستة  دةدةن.  ئةوة  شايةتيى  خةَلكةكةى 
حكومةت، دؤخَيكى تايبةت بةو شارة بداتء 
تؤكمةداو  زانستيى  ثالنَيكى  ضوارضَيوةى  لة 
بودجةيةكى  تةرخانكردنى  بة  ثشتئةستوور 
شارةكة  ئاوةدانكردنةوةى  بؤ  كار  تايبةت، 

بكات.
ع��َي��راق  ئاستى  ل��ةس��ةر  ئ��ةط��ةرض��ى 
ناسراوة،  بةجينؤسايد  هةَلةبجة  كارةساتى 
كة ئةمة كارَيكى دلخؤشكةرة، بةآلم وةك لة 
ثَيويستة  هاتووة:  ثةرلةمانتارةكاندا  راثؤرتى 
كوردستان،  هةرَيمى  حكومةتى  ثةرلةمانء 
بؤ  بكةن  كار  جيهان  هةموو  ئاستى  لة سةر 
دذة  كارةساتة  ئةو  بةجَينؤسايدناساندنى 
مرؤظايةتيية. ثةرلةمانء حكومةتى هةرَيم لة 
رَيطةى نوَينةرانى كوردستان لة بةغدا، فشارى 
تةواو دروست بكةن لةسةر حكومةتى ناوةند 
مةعنةويى  ماديىء  قةرةبووى  ئ��ةوةى  بؤ 
بكاتةوة،  شارةكة  قوربانييانى  شياوى 
لةبةرئةوةى هَيشتا بةشَيكى بريندارانى ضةكى 
كيميايى، طيرؤدةن بة برينء كاريطةرييةكانى 
ئةو ضةكةوةء دةبَيت حكومةتى هةرَيم هةوَلى 
ضارةسةركردنيانء  بؤ  بدات  بةثةلة  جديىء 
ئةو  ناردنةدةرةوةى  بؤ  تةواو  كارئاسانى 
نةخؤشانة بكات كة ضارةسةريان لة هةرَيمدا 
بؤ ناكرَيت، بة ثَيدانى ثاسثؤرتء وةرطرتنى 
ظيزاو لة ئةستؤطرتنى هةموو خةرجييةكانيان.

كارةساتى  كاتى  لة  راثؤرتةكة،  بةثَيى 
سةرطةردانبوونى  ه��ؤى  بة  هةَلةبجةدا 
)200(منداأل  نزيكةى  ش��ارةوة،  ئةو  خةَلكى 
ماوةتةوةء  نادياريى  بة  ضارةنووسيان 
ذياندامابن،  لة  لةوان  بةشَيك  لةوبإوايةدان، 
هةموو  هةرَيم  حكومةتى  ثَيويستة  بؤية 
ئاشكراكردنى  بؤ  بخاتةطةإ  توانايةكى 
ضارةنووسيانء ساغكردنةوةى رةضةَلةكيان.

داوادةك���ةن  ثةرلةمانتارةكان، 
كاربكرَيت بؤ طةإاندنةوةى فإؤكةوان، 
ئةوةى  بؤ  عَيراق،  بؤ  رةمةزان  تاريق 

ياخود  تاوانباربوون  دادطاوة  رَيطةى  لة 
بة  ئةنجامى  بسةلمَينرَيتء  بةرائةتى 
فإؤكةوانة  ئةو  ئازادكردنى  دواداضوونى 

حكومةتى  ئةمنييةكانى  دةزطا  لةاليةن 
هةرَيمى كوردستانةوة ئاشكرا بكرَيت.

لة  هةَلةبجة،  ي��ادط��ارى  بة  طرنطيدان 
شوَينى  ثاركينء  ث��اركء  دروستكردنى 
سةردانى  ميوانانةى  ئةو  بؤ  ضاوةإوانى 

ي���ادط���ارةك���ة دةك����ةنء 
لة  ث���ةل���ةك���ردن 

يادطارةكة،  بةإَيوةبردنى  بيناى  تةواوكردنى 
لة كارةكانى تةواو  كة ضةند ساَلَيكة بةشَيك 
دروستكردنى  هةروةها  ثةكخراوة.  بووةو 
كؤكردنةوةو  بؤ  طونجاو  مؤزةخانةيةكى 
بةَلطةو  ئةو  هةموو  خستنةإووى  ثاراستنء 
كةلوثةالنةى كة لة ثاشماوةى كارةساتى ئةوة 

شارة بةجَيماون.

ئابووريى هةَلةبجة 
هةَلكةوتةى جوطرافيى وايكردووة، هةَلةبجة 
لة سآ رووةوة هاوسنوورة بة وآلتى ئَيران، 
لة بةرمبةردا بة رووى ناوضةكانى كوردستاندا 
لةو  ئابووريى  جموجؤَلى  ئةمةش  داخراوة، 
كار  هةلى  ك���ردووةو  الواز  زؤر  ش��ارةدا 
ئاستى  نايةتء  دةست  بة  ثَيويست  وةكو 
لة  بذَيويى ذيانى زؤرينةى دانيشتووانةكةى 
خوار ثلةى ناوةندن، بؤية بةشَيك لة خةَلكى 
شارةكة لة رابردوودا روويان لة ناوضةكانى 
ئةو  هَيشتا  ك���ردووةو  كوردستان  ت��رى 

ثرؤسةية بةردةوامى هةيةء  بؤ ضارةسةرى 
ئةو كَيشةيةش، راثؤرتةكة داوا لة حكومةتى 
بخاتةطةإ  هةوَلَيكى  هةموو  دةكات،  هةرَيم 

لةضةند روويةكةوة.
لة رَيطةى وةزارةتى دةرةوةى عَيراقةوة، 
ئَيراندا  دةوَلةتى  لةطةأل  بدرَيت  جديى  هةوَلى 
مةرزى  نَيودةوَلةتيكردنى  بة  كردنةوةو  بؤ 
دةستثَيشخةريى  هةرَيم  سازانء  حكومةتى 
نؤذةنكردنةوةى  ضاككردنء  لة  بكات  تةواو 
كة  هةرَيمةوة  ديوى  لة  مةرزة  ئةو  رَيطاى 
)16كم(ة، بةوثَييةى يةك دةروازةى سةرةكيى 
كرانةوةى  بؤ  حكومةت  دةشَيت  كة  هةية 
زياترى ئةو شارة بة رووى ناوضةكانى ترى 
كوردستانء ئاسانكردنى هاتوضؤ كاربكات، بؤ 
كردنةوةى هةريةكة لة رَيطاكانى ) هةَلةبجة-
هةَلةبجة-شنروآ-هاوار- تؤقوت-ميرةدآ. 

رؤَلي  ثرؤذةيةش  ئةو  ئةنجامداني  تةوَيَلة( 
ئةو  زياترى  كرانةوةى  لة  دةبينَيت  بةرضاو 

شارة بة رووى ناوضةكانى ترى هةرَيمدا.
بؤ  بكات  كارئاسانى  هةرَيم،  حكومةتى 
ئةوةى  بؤ  بيانيى  ناوخؤىء  وةبةرهَينةرانى 
بة  بكةن،  وةبةرهَينان  كارى  ناوضةيةدا  لةو 
تر  تَيضوونَيكى  هةر  باجء  لة  لَيخؤشبوونيان 
بة  فاكتةرَيكى  ئةوةش  )25( ساأل،  بؤ ماوةى 

دةبَيت  لة جوانكردنى سيماى شارو هَيز 
كارى  هةلى  رةخساندنى 

زياتر بؤ خةَلكةكةى.
كردنةوةى  بؤ  ه��ةوَل��دان 
كارطةي جؤراوجؤر بة تايبةت 
خاويان  كةرةستةى  ئةوانةى 

لة ناوضةكةدا هةية، وةكو 
دؤش��اوى  كارطةى 

تةماتةو دؤشاوى 
ه�����ةن�����ارو 

ك��ارط��ةى 

ثوختةكردنى تووتن.
بةو ثَييةى ناوضةكة بةطشتيى سروشتَيكى 
دَلفَينء لة بارى هةية لة بوارى طةشتياريدا، 
تةواو  هةوَلى  هةرَيم  حكومةتى  ثَيويستة 
لة  بدات بؤ ئةنجامدانى ثرؤذةى طةشتياريى 
بؤ  رَيطاوبان  طةياندنى  بةتايبةت  ناوضةكةدا، 
ئةو شوَينانةى كة بؤ طةشتياريى بة كةَلكنء 
هةروةها هانى كردنةوةى ميوانخانةو ئوتَيلء 
هةركارَيكى ترى وةبةرهَينان بدات لة بوارى 

طةشتياريدا.
جوتيارانى  هاوكاريكردنى  ه��ان��دانء 
كةرتى  بة  ثةرةدان  بؤ  بةطشتيى  دةظةرةكة 

كشتوكاَل لة ناوضةكةدا.

نةبوونى تاثؤو بارقورسيى باج 
كَيشانةى  لةو  ترة  يةكَيكى  تاثؤ  نةبوونى 
خةَلكى  »هةرةزؤر«ى  بةشى  وايكردووة،  كة 
ثَيشينةى  لة  نةبن  سوودمةند  هةَلةبجة، 
بؤ  تريان  ياسايى  كَيشةى  خانووبةرةو 

دروست دةبَيت، هةر ئةمةش وايكردووة كة 
سست  شارةكةدا  لة  ئاوادانكردنةوة  رةوتى 
ثَيويستى  بة  ثةرلةمانتارةكان  بؤية  بَيت، 
رووةوة  لةم  هةرَيم  حكومةتى  كة  دةزان��ن 
بكات  زةوييةكانى  تاثؤكردنى  بة  بؤ  كار 
لةسةر دانيشتووانةكةى، بؤ ئةم مةبةستةش 
كارئاسانيى زؤ ربكاتء لةبةرمبةردا نرخَيكى 
وةربطرَيت،  هاوآلتييان  لة  رةمزيى  زؤر 
شانيان  سةر  لة  بارقورسيى  بةجؤرَيك 

دروست نةكات.
بؤ هاندانى خةَلكء بةشداريثَيكردنيان لة 
ئاوةدانكردنةوةى شارةكةداو لةبةرضاوطرتنى 
ئاستى بذَيويى ذيان، بؤ ماوةيةكى دياريكراو 
حكومةت لة باجى دةرامةتء باجى خانووبةرة 
ه��ةرةزؤرى  بةشى  بةوثَييةى  خؤشبَيت، 
بؤردوماندا  لةكاتى  ش��ارة  ئةو  بيناكانى 
خاوةنةكانيان،  لةاليةن  دواتر  وَيرانكراونء 
لةسةر  تَييدان  كة  كةسانةى  ئةو  ياخود 
طيرفانى خؤيان ئاوةدانكراونةتةوة بةبآ هيض 
هاوكارييةكى حكومةت، بؤئةوةى ئةو خةَلكة 
بتوانن قةرةبووى ئةو خةرجييانةيان بكةنةوة، 
)15( النيكةم  ماوةى  بؤ  حكومةت  ثَيويستة 

خانووبةرة  باجى  دةرامةتء  باجى  لة  ساأل، 
خؤشبَيت، ئةمةش بةوثَيةى دةطةإَيتةوة 

هيض  ن��اوةن��دء  حكومةتى  بؤ 
لةسةر  بارطرانييةك 

حكومةتي فيدراأل 
دروست 

ناكات، بةآلم بؤ خةَلكى شارةكة بارسوكييء 
هاوكارييةكى زؤر باشةء بة دَلنياييةوة هيض 
رووةوة  لةم  عَيراقيش  كوردىء  اليةنَيكى 

الرييان نابَيت.

رؤتينياتى ئيداريى
شارى  دانيشتووانى  ت��رى  طرفتَيكى 
بةشَيك  كة  ئةوةية  دةوروبةرى،  هةَلةبجةو 
لةناو  سةرتاييةكانيان  ئيداريية  ك��ارة  لة 
بة  نادرَيت،  ئةنجام  بؤ  خؤياندا  شارةكةى 
نموونة كاتَيك هاوآلتييةكى شارةكة دةيةوَيت 
مؤَلةتى دروستكردنى خانوو بةدةستبهَينَيت، 
خانووةكةى  نةخشةى  راستاندنى  بؤ  ئةوا 
زؤر  لة  ديارة  ديكة،  شارَيكى  بضَيتة  دةبَيت 
بوارى تردا ئةم رؤتينياتة دووبارة دةبَيتةوةء 
بةثَيى راثؤرتةكة بؤ ضارةسةرى ئةم كَيشةية، 
بة  تايبةت  دةسةآلتَيكى  حكومةت  ثَيويستة 
ئيدارةى شارةكة بدات بؤ ئةوةى كاروبارى 

هاوآلتييان الى خؤيانةوة راثةإَينن.

طرفتى كةميى بينا
بؤ دامودةزطا حكومييةكان

شارة،  ئةو  طرفتةكانى  لة  تر  يةكَيكى 
دام��ودةزط��ا  بؤ  ثَيويستة  بيناى  كةميى 
شارةدا  لةو  خزمةتطوزارييةكان،  حكوميىء 
ساوايان  باخضةى  تايبةتى  بيناى  يةك  تةنيا 
تَيدا نيية، بةَلكو ئةوةى هةية، خانووى ماآلنة 
يان بيناى دةزطاى ترة، هةروةها بةشَيك لة 
دامودةزطاكانى حكومةت كرَيضينء لة اليةكى 
ترةوة، وَيإاى كَيشةى كةميى بيناى خوَيندنطة، 
بةإَيوةبةرَيتيى  ئاسايشء  دةزطاى  كةضى 
بةرطريى فرياكةوتن، بيناى دوو قوتابخانةيان 

داطير كردووة.  

نةبوونى ثاركء ياريطاو
هؤَلى كؤبوونةوة

ياريطاى  سةوزايى  ث��اركء  نةبوونى 
شارةية،  ئةو  ترى  كَيشةيةكى  منداآلن، 
ئ��ةط��ةرض��ى ث��ارض��ةزةوي��ي��ةك ب��ؤ ث��ارك 
زؤر  ثَيداويستى  هةندَيك  ثةرذينكراوةء 
سيماى  ب��ةآلم  دان���راوة،  تَيدا  سةرةتايى 
ثَيويستة حكومةت كار بؤ  نيية، بؤية  ثاركى 
هةموو  بكاتء  ثاركة  ئةو  ئاوةدانكردنةوةى 
ثَيداويستييةكانى ياريى منداآلنء سةوزايىء 
ئةوةى  وةك��و  بكات،  دابين  بؤ  رووناكى 
ضةندين  هةولَير  سلَيمانىء  شارةكانى  لة 

ناوضةى تر هةية.
ترة  يةكَيكى  كؤبوونةوة  هؤَلى  نةبوونى 

ثَيويستة  بؤية  شارة،  ئةو  كَيشةكانى  لة 
حكومةتى هةرَيم هةوَلبدات، النيكةم 

هةموو  بة  فراوان  هؤَلَيكى 

ثَيداويستييةكانيةوة 
لةو شارةدا دروست بكات.

 كَيشةيةكى ترى شارةكة، ئةوةية 
نييةو  يةكطرتووى  طةراجَيكى  هَيشتا  كة 
ضةند  لة  شار  دةرةوةى  ناوخؤو  طةراجى 
مةيدانَيكى جياجيادان كة هيض مواسةفاتَيكى 
ئةم  ضارةسةرى  بؤ  نييةء  تَيدا  طةراجيان 

ثَيويستة  ط��رف��ت��ةش، 

طةراجَيكى  دروستكردنى  هةوَلى  حكومةت 
شَيوةيةك  بة  ب��دات،  ف��راوان  يةكطرتووي 
لة خؤ بطرَيت  هةموو ئةو خزمةتطوزارييانة 

كة بؤ طةشتيارانء شؤفَيران ثَيويستن.

كَيشةى ثيشةوةرانء
ناوضةى ثيشةسازيى

لة كاتَيكدا ثَيشةوةران رؤَلَيكى بةرضاويان 
شارةكة،  ئابووريى  بة  طةشةدان  لة  هةية 
تايبةت  ئَيستاش ئةم توَيذة شوَينى  تا  بةآلم 
ساَلى  لة  كاتَيكدا  لة  نيية،  خ��ؤي��ان  ب��ة 
ثارضةيةك  هةَلةبجة  شارةوانيى  )2003(ةوة 
بةهؤي  ب��ةآلم  دابينكردوون،  بؤ  زةوى 
ثيشةوةران  خزمةتطوزارييةوة،  نةبووني 
وةك��و  شوَينةء  ئ��ةو  نةإؤيشتوونةتة 
مانةوةيان  ثَيدةدا،  ئاماذةيان  ثيشةوةران 
بة  شثرزةيى  لة  جؤرَيك  ثةرتوبآلويى  بة 
بازاإةكة بةخشيووة. جطةلةوةى كة بةشَيك لة 
ثيشةوةران بة هؤى كرَيضَيتييةوة، بارطرانيى 
رووة  لةم  بووةء  دروست  سةرشانيان  لة 
ثَيويستة هةرضى زووة حكومةت هةوَلى ئةوة 
بطةيةنَيتء  ثَيويست  خزمةتطوزاريى  بدات، 
نيشتةجَيبوونى  بؤ  ت��ةواو  كارئاسانيى 

ثيشةوةران بكات لةو ناوضةيةدا.
بؤ  هةية  ثالنى  حكومةت  ئةطةرضى 
بازاإ،  ناو  سةرةكييةكانى  جادة  فراوانكردن 
لةكةمتةرخةمى  جؤرَيك  بة  هةست  بةآلم 
دةكرَيتء لةم رووة ثَيويستة حكومةتى هةرَيم 
ثالنَيكى  ضوارضَيوةى  لة  بدات،  ئةوة  هةوَلى 
فراوانكردنى  بؤ  كار  طونجاودا،  ئةندازةيى 
بازاإو جوانكردنى سيماى  ناو  شةقامةكاني 
بازاإةكة بكاتء هاوكات، قةربووى طونجاوى 
دووكانةكانيان  كة  بكاتةوة  كةسانةش  ئةو 

بةهؤى ئةو ثرؤذةيةوة لة دةستدةدةن. 

نةبوونى دكتؤرى ثسثؤإ
نةبوونى دكتؤرى ثسثؤإ يةكَيكى ترة لة 
دةوروبةرى،  هةَلةبجةو  شارى  كَيشةكانى 
خةَلك  زؤرجار  كة  وايكردووة  ئةمةش  هةر 
لة  روو  نةخؤشييةكانيان،  ضارةسةرى  بؤ 
شارى سلَيمانىء ناوضةكانى ترى كوردستان 
بكةنء وةكو لة زارى خةَلكء بةرثرسانةوة 
ئامادةييان  ثسثؤإةكان  دكتؤرة  بيستمان، 
مانةوةيان  ضونكة  شارةكة،  بإؤنة  نيية  تَيدا 
قازانجى  بة  طةورةكاندا  شارة  مةركةزى  لة 
طرفتة،  ئةم  بؤ ضارةسةرى  دةزاننء  خؤيان 
ثسثؤإ  دكتؤرى  هانى  حكومةت  ثَيويستة 
بداتء كارئاسانيى زؤريان بؤبكات بؤ ئةوةى 

بتوانن لة شارى هةَلةبجةدا خزمةت بكةن. 

زانكؤى هةَلةبجة
زانكؤى  ك��ردن��ةوةى  لة  ثةلةكردن 
هةموو  ك��ة  ش��َي��وةي��ةك  ب��ة  هةَلةبجة 
لة  بكرَيت،  دابين  بؤ  ثَيداويستييةكانى 
كؤمةَلطةى  ناوخؤيىء  بةشى  كردنةوةى 
تاقيطةو  مامؤستايانء  بؤ  نيشتةجَيبوون 

هؤَلى خوَيندنء هةر ثَيداويستييةكى تر.
لة كؤتايى راثؤرتةكةدا، ثةرلةمانتارةكاني 
ت��ةواوى  ثشتيوانيى  ط��ؤإان،  فراكسيؤنى 
سنوورى  دانيشتووانى  داواكارييةكانى 
هةَلةبجةو دةوربةريانكردووةو بة ثَيويستى 
دةزانن، حكومةتى هةرَيم هةموو تواناى خؤى 
بخاتةطةإ بؤ جَيبةجَيكردنى ئةو داواكارييانة.

nawxo.rozhnama@yahoo.com
بةدواداضــوون 15ذمــارة )613( سَيشةممة 2010/12/21

راثؤرتى )10(ثةرلةمانتار لةبارةى كةموكووإييء داواكارييةكانى هةَلةبجةوة

ثَيويستة حكومةت بؤ ماوةى )15(ساأل، لة باجى دةرامةتء 
خانووبةرةء )25( ساَل لة وةبةرهيَنةران خؤشبَيت

فؤتؤ: رؤذنامة مؤنؤمَينتى شةهيدانى هةَلةبجة 

تـا ئَيسـتـا ضـارةنـووسى
)200(منداأل، ديارنيية



راثؤرتى: ئارى سابير 

ثرؤذةى ئاوى )بؤطد ـ كؤية( ماوةي 
)4( ساَلة كارى تَيدا دةكرَيتء ئاَلوطؤِر بة 
كراوة،  جَيبةجَيكار  كؤمثانيايةكي  ضةند 
بةآلم لة ئَيستادا دةركةوتووة ديزاينةكةي 

كةموكورتي تَيداية.
ثـــرؤذة  ــة  ل يةكَيكة  ثـــرؤذةكـــة 
قةزاى كؤية،  ستراتيذييةكانى سنوورى 
لة ساَلى )2006( دةستكراوة بة كاركردن 
ثرؤذةكة  لة  كاركردن  تَييدا، ضةندينجار 
كؤمثانيايةك  ضةند  لةنَيوان  وةستاوة، 
ئاَلوطؤِرى تَيدا كراوة، سةرةِراى ئةوةى 
دةركةوتووة،  ساَلة  ضوار  ئةو  دواى 
كةموكورتى لة ديزاينى ثرؤذةكةدا هةية.

دةرباز كةيفى، ضاالكوانى كؤمةَلطةى 
ثرؤذانة  جؤرة  ئةو  ثَييواية؛  مةدةنى 
بةرنامةى  لَيكؤَلينةوةو  بة  ثَيويستى 
بكرَيت  دةست  لةوةى  بةر  هةية،  تةواو 
»كاتَيك  ــى:  وت تَييداء  كــاركــردن  بة 
ئاوا  ثرؤذةيةكى  دةيةوَيت  حكومةت 
تيمَيكى  دةبَيت  بــدات،  ئةنجام  طــةورة 
ئةندازيارى شارةزا لة هةموو بةشةكان 
تةواو  لَيكؤَلينةوةيةكى  ثَيكبهَينَيت، 
ثَيداويستى  ســةرجــةم  تاكو  بكةن، 
ديارى  بودجةكةى  بــِرى  ثــرؤذةكــةو 
بدرَيت  دواتر  كةموكوإيى،  بةبَى  بكةن 
بة كؤمثانيايةك كة تواناى جَيبةجَيكردنى 
بةآلم  هةبَيت،  طةورانةيان  ثرؤذة  ئةو 
ثَيدرابوو  ثرؤذةكةى  كؤمثانيايةى  ئةو 
رؤذانةى كرَيكارو وةستاكانى بة باشى 

ثَى دابين نةدةكرا«.
زياتر  »ثرؤذةيةك  وتيشى:  دةرباز، 
تةرخان  بؤ  دؤالرى  مليؤن   )20( لة 
 )80( ذيانى  بة  ثةيوةنديى  بكرَيتء 
اليةن  لة  هةبَيتء  هاوآلتييةوة  هةزار 
دواى  كرابَيـت،  ديزاينى  زانكؤيةكةوة 
ضوار ساأل كاركردن تَييدا تازة بزانرَيت 
هةية،  ديزاينةكةى  لة  كةموكوإيى  كة 
ثَيويستة  ــةء  ــةورةي ط كارةساتَيكى 
ليكؤَلينةوة لةطةأل ئةو كسانة بكرَيت، كة 

كةمتةرخةم بوون تَييدا«.
يـــةكـــَيـــك لة  ـــــدر،  ــــــارام خ ئ
بةرثرسانى  كؤية  رؤذنامةنووسةكانى 
لة  دةزانَيت  بةرثرسيار  بة  حكومةت 
»كَيشةى  وتى:  ثرؤذةكةء  دواكةوتنى 
ئاو لة كؤية طةيشتووةتة رادةيةك، ماأل 

دةستء  نيية  ئاوى  واية  رؤذى  هةية 
بةرامبةردا  لة  بشوات،  ثَى  دةموضاوى 
ثرؤذةى ئاوى )بؤطد- كؤية( ثةيوةنديى 
بة ذيانى دةيان هةزار هاوآلتييةوة هةية، 
بكرَيتء  تَيدا  كارى  ئاوا  دةكرَيت  ضؤن 

دوا بكةوَيت«.
ئارام، رةخنة لة بةرثرسانى حكومةت 
دةطرَيت، بةوةى وةك ثَيوست لَيثرسينةوة 
لةطةأل ئةو كؤمثانياء بةَلَيندةرانة ناكات، كة 
جَيبةجَيكردنى  لة  دةكةن  كةمتةرخةميى 
كؤمثانيايةك  »هةر  وتيشى:  ثرؤذةكان، 
ثَيويستة  دةدةرَيت  ثَي  ثِرؤذةيةكى  كة 
بِرَيك ثارة وةك بارمتة لة الى حكومةت 
ثرؤذةكةى  ئةطةر  ئةوةى  بؤ  دابنَيت، 
وةك خؤىء لةكاتى دياريكراو جَيبةجَى 
هةرَيمى  لة  كةضى  بدرَيت،  سزا  نةكرد، 
سزا  كؤمثانياكان  زؤركةم  كوردستان 

دةدرَين«.
كؤية لة ساَلى )1918( بووةتة قةزاو لة 
ساَلى )1985( ثرؤذةيةكى ئاوى طةورةى 
لة ناحيةى تةقتةقةوة بؤ راكَيشراوة، كة 
زؤركةم  كؤية  دانيشتووانى  كاتة  ئةو 
تةنيا  كؤية  ئاوى  فةرمانطةى  بــووةء 
ئَيستا  هةبووة،  بةشداربووى   )1825(
قةزاى كؤية بة شَيوةيةكى بةرضاو رووى 
طةِرةك   )35( لة  كردووة  زيادبوون  لة 
ثَيكهاتووةء نزيكةى )60( هةزار هاوآلتى 
ئاوى  فةرمانطةى  دادةنيشَيتء  تيايدا 
كؤية )15( هةزار بةشداربووى هةية، لة 
ماوةى )48( كاتذمَيردا يةك كاتذمَير ئاو 

هيض  كة  كؤية،  طةِرةكةكانى  بة  دةدرَيت 
خَيزانَيك ثَينجسةد ليتر ئاوى بؤ ناضَيت، 
لة كاتَيكدا بةثَيى ستانداردى جيهانى هةر 
 )200( بة  ثَيويستى  رؤذانة  هاوآلتييةك 

ليتر ئاو هةية.
ــةالن،  ــةرس ئ ئةمير  ــار  ــدازي ــةن ئ
كؤية  ئاوى  فةرمانطةى  لَيثرسراوى 
باسى لةوة كرد؛ كَيشةى ئاو يةكَيكة لة 
ئةوان  شارةكةو  سةرةكييةكانى  كَيشة 
بتوانن  تاكو  داوة  ــان  زؤري هةوَلَيكى 

كَيشةى ئاو ضارةسةر بكةن.
كؤية  لة  »ئَيمة  وتيشى:  ناوبراو، 
هةية،  ــان  ــاوم ئ ســةرضــاوةى  دوو 
بيرة  تةقتةقء  ئاوى  ئةوانيش: ثرؤذةى 
وشكةساَليى  هؤى  بة  ئيرتيوازييةكان 
ـــردوو،  راب ســاَلــى  ضةند  مـــاوةى  لــة 
وشك  كؤية  ئاوى  بيرةكانى  زؤربــةى 
طؤِرينى  جار  ضةندين  دواى  ــوون،  ب
ئاوى  ثــرؤذةى  موةليدةكانى  ماتؤِرء 
)50%(ى  تواناى  ئَيستا  كؤية،  ـ  تةقتةق 
كؤيةى  هاوآلتييانى  ئاوى  دابينكردنى 
هةية، ئةو كاتذمَير ئاوةى ئَيمة دةيدةين 
بة هاوآلتييان لة ئاست ثَيداويستييةكانى 
هاوآلتيياندا نيية، بةآلم تاكو تةواوكردنى 
هيض  كؤية(  )بؤطد-  ــاوى  ئ ثــرؤذةى 

ضارةسةرَيكمان نيية«.
ئةو  ــارةى  ب لة  ئــةرســةالن،  ئةمير 
ثرؤذة نوَييةوة وتى: »ديزاينى ثرؤذةكة 
ــراوةء  ــةن زانــكــؤى كــؤيــةوة ك لة الي
بة  ثرؤذةكةش  دواكةوتنى  هؤكارى 

تيم  ميل  كؤمثانياى  يــةكــةم  ثلةى 
وةك  ئةوةى  لةبةر  لَيى،  بةرثرسيارة 
داواتر  نةدةكردو  تَيدا  كارى  ثَيويست 
ئةويش  تر،  كؤمثانيايةكى  بة  دابووى 
ثرؤذةكة  تاكو  بوو  كةمتةرخةم  زؤر 
ئاوا دواكةوتء زيانَيكى زؤرى بة كؤية 

طةياند«. 
ئــيــدارةى  طرَيبةستَيكى  بةثَيى 
كؤمثانياي  لةطةأل  سلَيمانى  ثَيشووى 
ميل تيمى، توركىء بة بِرى )18( مليؤنء 
)800( هةزار دؤالر، كؤمثانياى ميل تيم 
ثرؤذةى  ئةنجامدانى  بة  هةَلدةستَيت 
كؤية(،  ـ  )بؤطد  ئاوى  تؤِرى  راكَيشانى 
لة 2006/4/25 دةستكراوة بة كاركردن 
 )340( ثرؤذةكة  ماوةى  ثرؤذةيةء  لةو 
قةزاى  بؤ  ئاو  بِريارة  كة  بــووة،  رؤذ 
بكات،  دابين  ئاشتى  ناحيةى  كؤيةو 
بكراية،  تــةواو   2007/4/5 لة  دةبواية 
نزيكةى ضوار  تَيثةِربوونى  دواى  بةآلم 
دياريكراوى خؤيداو  كاتى  بةسةر  ساأل 
شةش  لةنَيوان  دةستاودةستكردنى 
تةواو  ثرؤذةكة  ئَيستا  تاكو  كؤمثانيا، 
نةبووة، ئَيستا طؤِرانكاريى لة ديزاينةكةيدا 
كراوةو بودجةى ثرؤذةكةش زياد كراوة 

بؤ )27( مليؤن دؤالر. 
ثرؤذةى  دواكةوتنى  بة  سةبارةت 
)هيمداد  ئةندازيار  كؤية(  ـ  )بؤطد  ئاوى 
كؤيةء  شارةوانيى  سةرؤكى  مةجيد( 
رايطةياند:  ثرؤذةكة،  سةرثةرشتيارى 
تيم  ميل  كؤمثانيا  ئـــةوةى  »دواى 
ثرؤذةكة  ئةنجامدانى  لة  كةمتةرخةميى 
كردء نةيتوانى ثرؤذةكة جَيبةجَى بكات، 
ضةند جارَيك ئاطادار كرايةوة، بةآلم هيض 
سوودَيكى نةبوو، بؤية ثةنا براية دادطاء 
كاتَيكى  وةرطيرايةوة،  لَي  ثرؤذةكةى 
زؤرى ويست تاكو دووبارة تةندةر كراء 
دراية كؤمثانيايةكى تر، ئَيستا كاركردن 
دةِرواتء  باشى  بة  زؤر  ثرؤذةكة  لة 
)70%(ى كارةكانى تةواو بووة، ثَيشبينى 
دةكةين لة بةهارى داهاتوو تةواو بَيت«.

سةرؤكى شارةوانى، وتيشى: »دواى 
زانى  باشمان  بة  ورد  لَيكؤَلينةوةيةكى 
ثرؤذةكةدا  ديزاينى  لة  طؤِرانكاريى 
باشترين  بة  بتوانين  ئةوةى  بؤ  بكةين، 
تاكو  بدرَيتء  ئةنجام  ثرؤذةكة  شَيوة 
قةزاى  ئاوى  كَيشةى  تر  ساَلى  بيست 

كؤية ضارةسةر بكرَيت«.

راثؤرتى: شاآلو محةمةد

ــردنء  ــراك ــك ــاش دوابـــــــةدواى ئ
دةستبةسةرداطرتنى )10( تةن خؤراكى 
هاوآلتييانى  كةركوك،  لة  بةسةرضوو 
شارةكة نيطةرانن لةوةى تائَيستا كوالَيتى 
شارةكةيان  سنوورى  لة  كؤنترؤأل 
بةوة  ئاماذة  هاوكات  نيية،  بوونى 
ثايتةختى  بووةتة  كةركوك  كة  دةكةن؛ 

ساغكردنةوةى خؤراكى بةسةرضوو.
رؤذنامة،  زانيارييةكى  ضةند  بةثَيى 
تايبةتةوة  سةرضاوةيةكى  ضةند  لة  كة 
 )2003( لةدواى ساَلى  دةستيكةوتوون، 
جؤراوجؤر  خؤراكى  ضةندين  رؤذانة 
كةركوكء  شــارى  بازاإةكانى  دَيتة 
لة  خؤراكة،  ئةو  كواَلَيتى  دَلنيايى  بآ 
دةفرؤشرَيت،  شارةكة  بازاإةكانى 
هاوآلتييان  الى  لة  مةترسيى  ئةمةش 

دروستكردووة.
هاوآلتى ئةيوب سةمةد، بة رؤذنامةى 
راطةياند: »بةداخةوة بآ ضاودَيريكردنى 
هاوآلتييان،  ثَيداويستييةكانى  خؤراكء 
رؤذانة بة شَيوةيةكى بةرضاو خؤراكى 
بةسةر  ـــازاإء  ب دَيــتــة  ئَيكسثايةر 
ئةمة  كة  ساغدةكرَيتةوة،  هاوآلتيياندا 

جَيطةى نيطةرانيى هاوآلتييانة«. 
ئةو هاوآلتيية نيشتةجَييةى كةركوك 

بووةتة  كةركوك  روو:  دةخاتة  ئةوةش 
بؤية  بةسةرضوو،  خؤراكى  ثايتةختى 
بوون،  دَلةإاوكآ  تووشى  هاوآلتييان 
كؤنترؤَلى  بة  ببين  خؤمان  ناشكرَيت 
جؤريى بؤ خؤمان، ضونكة ئةمة ئةركى 
ئيدارةى شارةكةية كة طيانى هاوآلتييان 

بثارَيزَيت.
عومةر،  د.سديق  بةرامبةردا  لة 
تةندروستى  فةرمانطةى  بةإَيوةبةرى 
بؤضوونى  لةطةأل  هاوإاية  كةركوك 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  هاوآلتييانء 
بةسةرضوو  خؤراكى  بةكارهَينانى 
ضاوةإوانى هةموو جؤرة نةخؤشييةكى 
هاوآلتييان  دةبَيت  بؤية  لَيدةكرَيت، 
ماوةبةسةرضوو  خؤراكى  ئاطادارى 
طيانى  لةسةر  مةترسيى  ضونكة  بن. 

هاوآلتييان دروست دةكات.
رابــردوو  مــاوةى  لة  هةرضةندة 
كةركوك  تةندروستى  فةرمانطةى 
 )10( بةسةر  دةست  كة  كرد؛  ئاشكراى 
تةن خؤراكى ماوة بةسةرضوودا طيراوة، 
بةآلم بة طوَيرةى زانيارييةكانى رؤذنامة 
كؤطاكاندا  كةركوكء  بازاإةكانى  لة 
ضةندين تةن خؤراكى ماوة بةسةرضوو 

هةيةء دةستيان بةسةردا نةطيراوة.
بةإَيوةبةرى فةرمانطةى تةندروستى 
كةركوك، وتيشى: »لة ماوةى رابردوودا 

)10( تةن خؤراكى بةسةرضوو دةستى 
سووتَينراوة،  دواتر  طيراوةو  بةسةردا 
كة  ئَيمة  ليذنةكةى  ئةوةشدا  لةطةأل 
بةسةرضوو  خؤراكى  لةناوبردنى  بؤ 
بةردةوامة، ئةطةر خؤراكَيكيش طومانى 
بؤ  دةنَيردرَيت  لَيبكرَيت،  بةسةرضووى 

تاقيطةى تايبةت لة بةغدا«.
كةركوك  شــارى  فــرؤشــيــارانــى 
خــؤراكء  ئةو  كة  ــةن؛  دةك ئاشكراى 
ثَيداويستييانةى دَينة كةركوك زؤربةى 

بةكةَلكى بةكارهَينانء خواردن نايةن.
فرؤشيارَيكى  كة  ســةآلح،  ــادر  ق
دةستطَيإ بوو بؤ رؤذنامة وتى: »راستة 
بةآلم  هةية،  هةندآ جار ضاودَيريكردن 
ئةوةى كة ئَيمة دةيفرؤشين زؤربةى ئةو 
كةمى  ماوةيةكى  دةيهَينين،  خؤراكةى 
بذَيويى  ئَيمة  بؤية  بضَيت،  بةسةر  ماوة 
ذيانمان لةسةر فرؤشتنى خواردةمةنيية، 
ــةوةى  قــةرةبــووكــردن بــآ  ناتوانين 
بة  بيدةين  دةيهَينين،  خؤراكةى  ئةو 

دةزطايةكء بيسووتَينَيت«. 
ئيدارةى  بةرثرسانى  وتةى  بةثَيى 
شارةوانىء  لة  كة  ليذنةيةك  كةركوك؛ 
قايمقامييةتى  تةندروستىء  فةرمانطةى 
بةدواداضوونى  بؤ  ثَيكهَينراوة  شارةكة 
خؤراكء كاآلء طؤشتفرؤشى ناياسايى.

مةركةزى  قايمقامى  ساَلةيى،  كاميل 

راطةياند:  ــامــةى  رؤذن بة  كــةركــوك 
بةسةرضوو  خؤراكى  زؤر  »رَيذةيةكى 
ــةدا هــةيــة، بــةآلم وةكــو  ــارةك لــة ش
هةر  نــةكــةوتــووة،  دةستمان  ئامار 
دةستثَيكردووة  هةَلمةتَيكمان  بؤية 
دةستبةسةرداطرتنى  لةناوبردنء  بؤ 
خؤراكى ماوةبةسةرضوو، هةَلمةتةكةمان 
ماوةبةسةرضوو  خؤراكى  بؤ  تةنيا 
نيية، بةَلكو بؤ دةستبةسةرداطرتنى ئةو 
طؤشتفرؤشانةشة كة بآ مؤَلةت طؤشت 

دةفرؤشن، يان ئاذةأل سةردةبإن«.
ساَلةيى، وتيشى: »ئةو ليذنة تايبةتةى 
كة دروست بووة بؤ لةناوبردنى خؤراكى 
ــةردةوام  ب كارةكانى  لة  بةسةرضوو، 

دةبَيت بؤ ثاراستنى طيانى هاوآلتييان«.
كــةركــوك  شـــارى  هاوآلتييانى 
كؤنترؤأل  كواليتى  بوونى  ثَييانواية؛ 
كةمدةكاتةوة،  دَلةإاوكَييان  مةترسيىء 
كةركوك  مةركةزيى  قايمقامى  بةآلم 
لةو  دةزطايةكى  دةزانَيت  ئةستةمى  بة 
دةَلَيت:  دابنرَيتء  كةركوك  لة  جؤرة 
دانانى  ضونكة  نيية،  ئاسان  »كارَيكى 
كوالَيتى كؤنترؤأل لة بازطةكانى شارةكة 
دامودةزطاى تايبةتى دةوَيت، هةرضةندة 
سةردةمة،  ثَيويستييةكى  دةزطاية  ئةو 
لةسةر  تةنيا  ئَيستا  دةزطاية  ئةو  بةآلم 

سنوور هةية«.

nawxo.rozhnama@yahoo.com
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زيادةإةوى 
لة خزمةتطوزاريي حكومةتدا

)60( هةزار هاوآلتى ضاوةإَيى دةكةن

ديزاينى ثرؤذةى ئاوى بؤطد - كؤية كةموكورتى تَيداية

كةركوك دةبيَتة مةلَبةندى ساغكردنةوةى 
خواردنى بةسةرضوو

حكومةت  دامودةزطاكانى  تةنيا  ئايا 
كوردستان  هاوآلتييانى  هةموو  هَيندةى 
ضةند  ئايا  دةوَيــت؟  خزمةتطوزارييان 
وةزارةتء  ضةند  حكومةتء  بينايةكى 
بةإَيوةبةرَيتييةك خزمةتطوزاريى زؤرييان 
ناحيةو  قةزاو  هةموو  ئةو  يان  ثَيويستة، 
طوندة وَيرانةى كوردستان؟ بيركردنةوةو 
مةنتقى حكومةتى هةرَيم بؤ ئةم مةبةستة 

بة ذمارة دةخةينة روو.
يةكَيك لة خانة سةرةكييةكانى بودجةى 
بةكاربردن، كة زؤرترين ثارةى بؤ خةرج 
خزمةتطوزاريىء  شمةكء  ــت،  دةكــرَي
ضاككردنةوةية، بؤ ئةوةى روون بَيت ئةم شمةكء خزمةتطوزاريىء 
ضاككردنةوة تةنيا بؤ وةزارةتةكانء فةرمانطةكانى حكومةتة، نةك 
هةموو هاوآلتييان، ساَلى رابردوو لة بودجةى طشتييدا )861( مليار 
تةرخانكراو،  ضاككردنةوة  خزمةتطوزاريىء  شمةكء  بؤ  دينار 
نةوةستاو  تةرخانكراوةوة  ثارةى  خةرجكردنى  بة  حكومةتيش 
واتة  خةرجكرد،  زيادةإةوى  شَيوةى  بة  ديناريشى  مليار   )208(
ضاككردنةوةدا  خزمةتطوازيىء  شمةكء  لة  ثارانةى  ئةو  كؤى 
خةرجكراوة،  كوردستان  هةرَيمى  حكومةتى  دامودةزطاكانى  بؤ 

ترليؤنَيكء )69( مليار دينارة.
بؤ وردبوونةوةو طةإان بة دواى ئةوةى بزانم، كة ئةم ترليؤنء 
)69( مليار دينارة لة ضيدا خةرجكراوة؟ بةدواداضوونَيكم كرد بة ناو 
خةرجييةكانى حكومةتى هةرَيمداو ضةند شتَيكى سةرنجإاكَيشم 

دؤزييةوة، كة لةم نووسينةمدا بةشَيكى دةخةمة روو:
طةشتوطوزار،  شارةوانىء  وةزارةتى  داهاتى  رابردوو  ساَلى 
بةثَيى وتةى خؤيان )31( مليار دينار بووة، بةآلم تةنيا دامودةزطاكانى 
حكومةت )13( مليارء )997( مليؤن دينار كرَيى ئاو، ثرسيارَيك بة 
لؤجيكى ئابووريى، ئايا كرَيى ئاو لة كوردستاندا ئـــةوةندة طرانة، 
 )641( )11(مليؤنء  ساَلَيكدا  لة  حكومةت  دامودةزطاكانى  تةنيا 
هةزار دؤالر بدةنة كرَيى ئاو؟ لة كرَيى ئاو سةرنجإاكَيشتر كرَيى 
 )341( ثارساأل  تةنيا  حكومةت  خةرجييةكانى  بةثَيى  ئاوةإؤية، 
مليؤنء )512( هةزار دينارى داوةتة كرَيى ئاوةإؤ، كرَيى ئاوةإؤ 
 )948( مليارء   )9( كة  لةوةى،  جطة  ئةمة  هةية؟  كوردستاندا  لة 
مليؤن ديناريشى داوةتة كرَيى كارةباى فةرمانطةكانى، هةرضةندة 

وةزارةتيش هةبووة كرَيى كارةباى نةداوة، وةك ئةوقاف.
زيادةمان  فةرمانبةرى  دةَلَيت:  حكومةت  دةبيستين  رؤذانة 
زؤرة، بةآلم تةنيا ثارساأل )17( مليار دينارى داوة بؤ ثاككردنةوةى 
هةولَير  كؤآلنةكانى  هةموو  كاتَيكدا  لة  حكومةت،  فةرمانطةكانى 
ساآلنة بة )12( مليار دينار ثاك دةكرَيتةوة، ئايا ثاككردنةوةى ضةند 
طةإةكةى  دةيان  ئةو  ثاككردنةوةى  لة  فةرمانطةيةك،  وةزارةتء 

هةولَير زياترة؟ 
بة طشتيى بؤ ثةيوةنديكردن )ئيتيصالتء برقة( لة ساَلَيكدا ) 15( 
مليار دينار خةرجكراوة، كة )12( مليؤن دؤالرةو ضوار ئةوةندةى 
هةموو ئةو ثارانةية، كة ساَلى رابردوو بؤ ثرؤذةكانى طةشتوطوزار 

لة كوردستاندا خةرجكراوة.
هةرَيمى  حكومةتى  دامودةزطاكانى  نيية  ــةوةدا  ل طومان 
ثةيوةنديكردنى  بؤ  ثارةية  دابينكردنى  بة  ثَيويستييان  كوردستان 

تةلةفؤنىء ثةيوةندييةكانى ديكة؟ بةآلم بةم ئةندازةية؟ 
 ئةطةر ئةم ثارةى ثةيوةنديكردنة وردبكةينةوة، تةنيا لة يةك 
ساَلدا كرَيى ثةيوةنديى تةلةفؤنى حكومةت )2( مليارء )219( مليؤن 
دينار بووة، ئةمة جطة لةوةى، كة )2( مليارء )879( مليؤن دينارى 
بؤ كرَيى ئامَيرى ثةيوةنديكردن خةرجكراوة، ئايا دةكرَيت، واتة )2( 
مليؤنء )36( هةزار دؤالر، بدرَيتة كرَيى ئامَيرى ثةيوةنديكردن؟ 
بؤضى؟  كَى؟  بؤ  دةطيرَيت؟  بةكرَى  ثةيوةنديكردن  ئامَيرى  كام 
ضؤن؟ ئةمة جطة لةوةى ضةند بوارَيكى ديكةى ثةيوةنديى وةك بؤ 
طواستنةوةى راستةوخؤ لة رَيطةى مانطى دةستكردةوة )4( مليارء 
)762( مليؤن دينار بؤ خةرجكراوةو نةصبء طواستنةوةى ئامَيرى 
ثةيوةنديكردنيش مليارَيكء )682( مليؤن دينارى بؤ تةرخانكردووة، 

)498( مليؤن دينار دراوةتة ئامَيرى ثةيوةنديكردن.
ئةمانةى سةرةوة بةشَيك بوو لةو خةرجييانةى، كة حكومةت 
بؤ شمةكء خزمةتطوزاريىء ضاككردنةوة لة ساَلَيكدا ترليؤنَيكء 
بةوة  رَيطة  لؤجيكَيك  ضى  خةرجكردبوو،  بؤ  دينارى  مليار   )69(
ئاوةإؤو  و  ئاو  كرَيى  دةيداتة  ثارةيةي حكومةت  ئةو  كة  دةدات، 
ثةيوةنديى تةلةفؤنىء خةرجيية هاوشَيوةكانى، لة ثارةى هةموو 
كارةباو  رَيطةوبانء  قوتابخانةو  نةخؤشخانةو  وةك  ثرؤذةكانى 

ئاوةإؤو ئاو زياتر بَيت، جطة لة لؤجيكى حكومةتى هةرَيم؟
كابينةى شةش يةكَيك لة بةرنامةكانى، كةمكردنةوةى خةرجى 
بؤ  دينار  مليار   )69( ترليؤنَيكء  رابردوو  ساَلى  بوو،  ناثَيويست 
بةآلم  تةرخانكراوة،  ضاككردنةوة  خزمةتطوزاريىء  شمةكء 
ئةمساأل بؤ سةرجةم ثرؤذةكانى كوردستان، كة بإيار بوو لة اليةن 
ئَيستاش  تاوةكو  بةشَيكيان  بكرَيتء  حكومةتةوة  وةزارةتةكانى 
نةكراوة، )986( مليار دينار تةرخانكراوة، واتة زياديكردء ئةوةى بؤ 
شةمةكء خزمةتطوزاريى ئةمساأل تةرخانكراوة )83( مليار دينارى 

زياترة لةوةى ثار.
هةرضةندة طوَيبيستى ئةوة دةبووين، كة كابينةى شةشةم ئةم 
ئةمساَليش  ئةوةى  بةآلم  دةكاتةوة،  كةم  ناثَيويستييانة  خةرجيية 
هيضى  تةرخانكرا،  ضاككردنةوة  خزمةتطوزاريىء  شةمةكء  بؤ 
لةوةى ثار كةمتر نةبوو، ضونكة ئةمساَليش )937( مليار دينارى 
خزمةتطوزاريىء  شمةكء  بؤ  كاتَيكدا  لة  تةرخانكرابوو،  بؤ 
دينار  مليار   )861( زيادةإةوييةكة  ثَيش  ساأل  ثار  ضاككردنةوة، 

تةرخانكرابوو.

عةلى حةمةساَلح

راظةى بودجة

فؤتؤ: ئارى ثرؤذةيةكى ئاو لة كؤية 



سازدانى: شارا عةبدوإلةحمان

ليوا مةريوان شَيخ كةمال، بةإَيوةبةرى 
هاتوضؤى ثارَيزطاى سلَيمانى، لةم ديدارةى 

رؤذنامةدا ئاماذة بةو ضاكسازييانة 
دةكات كة لة بةإَيوةبةرَيتييةكةدا 

ئةنجامى داونء دةَلَيت: »رَيطريي زؤرم بؤ 
دروستدةكرَيتء ثَيمواية، تةمةنم 

لة ثؤستةكةمدا كورتة«.

لةناو  كة  دةكرَيت  لةوة  باس  رؤذنامة: 
كار  سلَيمانيدا،  هاتوضؤى  بةإَيوةبةرَيتيى 
ياساو  نةك  دةكرَيت،  كةسيى  ئارةزووى  بة 

رَينمايى، هؤكارى ئةمة ضيية؟
لةسةردةمى  ئ��ةوة  ب��ةآلم  راس��ت��ة،   *  
ئةو  ب��ووة،  مندا  دةستبةكاربوونى  ثَيش 
هةيةء  سيستمَيكى  ئَيمة  بةإَيوةبةرَيتييةى 
بةإَيوةدةضَيت،  رَينمايى  ياساو  بةثَيى 
رَينماييانة  ياساو  ئةو  كة  هةموومانة  ئةركى 
هةندَيك  لةوةوثَيش  بةآلم  جَيبةجَيبكةين، 
دةرضوون  بةإَيوةبةرَيتييةوة  لةم  رَينمايى 
نةبوونء  طشتيدا  ب��ةرذةوةن��دي��ى  لة  كة 
بةخةزَينةى  زيانيان  لةهةمانكاتيشدا 
رَينماييانةش  ئةو  طةياندووة.  حكومةتيش 
دةرنةضوبوون،  رَيكوثَيك  بنةمايةكى  لةسةر 
فةرمانانة  ئةو  كةسيى  بةئارةزووى  بةَلكو 
دةركرابوون، كة تةنيا لةثارَيزطاى سلَيمانيدا 
)2010/9/30(ةوة  لة  كة  ثَيدةكرا، من  كاريان 
ئةو  بةبنبإكردنى  هةستام  دةستبةكاربووم، 

شتانة.
رؤذنامة: ئةو شتانة، وةك ضى؟

* ضةند طؤإانكارييةكم كرد، هةم لة رووى 
هونةرييةوة.  رووى  لة  هةم  ئيدارييةوةء 
ئيدارييةوة  بةسيستمى  ثةيوةنديى  ئةوةى 
كارة  بةهةموو  ثَيداضوونةوةمانكرد  هةية، 
لةم  كة  ذمَيريارييةكاندا  ياسايىء  ئيداريىء 
ثَيش  ثَيكراوة،  كاريان  بةإَيوةبةرَيتييةدا 
لةناو  سةربازييم  رؤح��ى  شتَيك  هةموو 
ضونكة  زي��ن��دووك��ردةوة،  فةرمانطةكةدا 
هَيزى  دةزطاكانى  هةموو  وةك  ئَيمةش 
ئاسايشى ناوخؤ بةثَيى سيستمى سةربازيى 
كة  شتانةى  لةو  ديكة  يةكَيكى  كاردةكةين. 
رؤشتنى  هاتنء  ئيمزاكردنى  كرد،  قةدةغةم 
سيستمى  لة  دوورة  ئةمة  كة  كارمةندةكانة، 
سةربازيى  سيستمى  ضونكة  سةربازيى، 
توندوتؤَلةء  سيستمَيكى  لةخؤيدا  خؤى 
رؤحى سةربازيى رَيطةى ئةوةى ثَينادات كة 
كةم  بة  بكةن  ضواردةورةكةيان  ئيستيغاللى 

دةوامكردن.
ئَيمة  كة  هونةرييةوة  رووى  لة  هاوكات، 
هونةريين،  سةربازيى  بةإَيوةبةرَيتييةكى 
يةكَيك لةو كارانةى كة كرابوو، ئةوةبوو كة 
هاوآلتييةك بؤى هةبوو لةماوةى يةك مانطدا 
تةنيا يةكجار ئؤتؤمبَيل بةناوى خؤيةوة تؤمار 
بكات كة هيض بنةمايةكى ياسايى نةبوو، ئةم 
هاوآلتى  ئَيستا  ثوضةَلكردةوةء  بإيارةم 
زياتر  ئؤتؤمبَيلَيك  لة  لةرؤذَيكدا  دةتوانَيت 
رسوماتى  ئَيمة  بكات،  تؤمار  خؤى  لةسةر 
رَينماييةكانى  بةثَيى  كة  لَيوةردةطرين 
رسوماتةش  ئةم  دانراوةء  دارايى  وةزارةتى 

دةضَيتة خةزَينةى حكومةتةوة.
دةرمكرد  ئاطادارييانةى  لةو  تر  يةكَيكى 
لةخزمةتى شؤفَيراندا، ئةوةية، ئةو هاوآلتييةى 
دةسةثَينَيت  سزا  هاتوضؤ  ئةفسةرى  كة 
كة  وةستاوة  لةشوَينَيكدا  كة  بةسةريدا 

وةك  ئَيمة  شوَينة  لةو  ئةطةر  قةدةغةية، 
هَيمامان  هاتوضؤ  بةإَيوةبةرَيتيى 

 ، و بو نا نة ا د

ئةو  هةمانة  دةسةآلتةى  ئةو  بةثَيى  ئةوا 
ضونكة  دةكةينةوة،  ثوضةأل  بؤ  سزايةى 
ئةفسةرةكانيشمان  ناهةقة،  سزاية  ئ��ةو 

ئاطاداركردووةتةوة بؤ ئةو مةبةستة.
كارَيكى تر كة لةوةوثَيش كراوة، ئةوةبوو 
لَيخوإيندا  لةكاتى  هاوآلتييةك  ه��ةر  كة 
هاتوضؤ  ئةفسةرى  بةكاربهَيناية  مؤبايلى 
دةينارد  تؤماردةكردو  ذمارةى  راستةوخؤ 
)30( سزاكةى  كة  بةإَيوةبةرَيتييةكةمان  بؤ 

هاوآلتييةش  ئةو  بَيطومان  ديناربوو،  هةزار 
طيراوةء  ذم��ارةك��ةى  كة  نيية  ل��َي  ئاطاى 
لةوانةية ثاش ساَلَيك يان دوو ساأل كة دَيت 
غةرامةيةك  هةر  ضؤن  وةك  كارَيك،  بؤ 
دةبَيتة  تَيثةإبَيت  بةسةردا  مانطَيكى  كة 
ثَينجسةد  ضوارسةد،  دةبينَيت  دووهَيندةء 
هةزار دينار لةكاتى نةدانى غةرامةكة لةكاتى 
هةَلةية،  لَيثرسينةوةية  شَيوة  ئةم  خؤيدا، 
بةوةى،  كردمان  طؤإىء  شَيوازةكةم  بؤية 
مؤبايلى  لَيخوإيندا  لةكاتى  شؤفَيرَيك  ئةطةر 
بةكارهَينا، كة بةهةموو شَيوازَيك قةدةغةية، 
مافى ئةفسةرةكةية، رايبطرَيتء لَيثرسينةوةى 
بؤ  سزاى  وةسَلى  دةتوانَيت  بكاتء  لةطةَلدا 

بكات تا بَيتة فةرمانطةو غةرامةكةى بدات.
قةدةغةكردنى  لةكارةكانم،  تر  يةكَيكى 
بردنةوةى ئؤتؤمبَيلى بةإَيوةبةرَيتييةكةية بؤ 
كة  بوو  )56(ئؤتؤمبَيل  ذمارةيان  كة  ماَلةوة، 
شؤفَيرةكان بؤ بةرذةوةنديى تايبةتى خؤيان 
قةدةغةكرد  ئةمةم   كة  بةكارياندةهَينان، 
كرد  بةراوردم  هاتم  )11/1(دا،  بةروارى  لة 
مانطى  لةنَيوان  بةنزين  لةنَيوان خةرجكردنى 
)10(ء مانطى )11(دا كةبينيم لةمانطى )11(دا 
)18506(ليتر كةمتر بةنزينمان سةرفكردووة، 
كة دةكاتة بإى )18(مليؤنء )600(هةزار دينار، 
واتة لةمانطَيكدا ئةو بإةم طةإاندووةتةوة بؤ 
بووة  جؤرَيك  ئةمةش  كة  هةرَيم،  حكومةتى 

لة طةندةَليى.
لةدواى  كة  دةكرَيت  لةوة  باس  رؤذنامة: 

زؤر  ذمارةيةكى  دةستبةكاربوونتةوة، 
لةئةفسةرو كارمةندى هاتوضؤت 

ئةمة  هؤكارى  ط��ؤإي��وة، 
ضيية؟

كاركردنمانةوة  ئةنجامى  لة  ئ��ةوة   *
طشتيى  بةرذةوةنديى  كة  هةستمانثَيكرد 
بكةم،  طؤإنكارييانة  ئةو  كة  وادةخوازَيت 
لةثةنجةكانى  نييةو  زؤر  ذمارةيان  بةآلم 
بانطةشة  هةرضةندة  نين.  زياتر  دةست  يةك 
طؤإانكاريى  من  طواية  كة  دةكرَيت  زؤر 
ناو  بارودؤخى  ك��ردووةو  سةرتاسةريم 
شَيوةية  بةو  بةآلم  تَيكداوة،  بةإَيوةبةرَيتيم 
ثةيوةنديى  البردنةكةش  هؤكارى  نيية، 
هةندَيكيان  هةية،  كاركردنيانةوة  بةشَيوازى 
هةندَيكيان  ب��ووةء  لةنةشارةزاييانةوة 
سةربازييةوةء  بةسيستمى  نةبوون  ثابةند 
ئيستيغاللى  كة  المانة  بةبةَلطة  هةندَيكيشيان 
ك���ارةك���ةى خ��ؤي��ان ك�����ردووةء س��زاى 
ذمارةيةكيشيان دراوةو طواستراونةتةوة بؤ 

شوَينى تر.
رؤذنامة: بةآلم لة شوَينى تر، دةتوانن بةو 

شَيوازةى كة هةيانة خزمةت بكةن؟
هةر  ك��ردووة.  ئ��ةوةش  بؤ  حسابمان   *
لةثَيشدا  طواستبَيتةوة،  ئةفسةرَيكيشم 
ك��ردووةت��ةوة  ئ��اط��ادارم  ك��ردووةء  بانطم 
فةرمانى  ئينجا  كةموكووإييةكةى  ل��ة 

طواستنةوةم بؤ دةركردووة.
رؤذنامة: سةروو خؤتت لةم كةموكووإييانة 
ئاطاداركردووةتةوة كة لة بةإَيوةبةرَيتييةكةدا 
هةبوون، يان تؤش تاكاليةنة ئةو فةرمانانةت 

دةركردووة؟
* من ئةو فةرمانء ئارةزووة كةسييانةم 
سةروو  ئاراستةى  هةموويانم  كؤكردةوةو 
طشتيي  بةإَيوةبةرَيتيى  كة  ك��رد  خ��ؤم 
ئارةزووى  بةثَيى  شتانة  ئةم  كة  هاتوضؤية، 
كردين  ئاطاداريان  ئةوانيش  كراون،  كةسيى 
هاتوضؤ  رَينماييةكانى  بةياساو  كار  كة 

بكةينء بةئارةزووى كةسى كارنةكرَيت.
رؤذنامة: ئةم كارانةى كة كردووتن، ناويان 

دةنَييت ضاكسازيى؟
*ئ��ةم��ان��ة ه���ةم ض��اك��س��ازي��ن، ه��ةم 
كارى  هةندَيك  نةهَيشتنى  هةم  طؤرانكارين، 
ناشارستانين،  كارى  و  ناياساييء  دزَيوو 
لةم  كة  لةطةندةَليى  بةشَيكن  بنبإكردنى  هةم 

بةإَيوةبةرَيتييةدا هةبووة.
رؤذنامة: ذمارةيةكى زؤر ئؤتؤمبَيل لةسةر 
شةقامةكانى سلَيمانى زياد دةكاتء رؤذانةش 
ئةمة  كوردستانةوة،  دَينة  نوآ  ئؤتؤمبَيلى 
هةروةك  شةقامةكانمان  كة  لةكاتَيكداية 

خؤيانن، ضارةسةرتان بؤ ئةمة ثَيية؟
* هؤكارى ئؤتؤمبَيلي زؤر دةطةإَيتةوة بؤ 
زؤريى هَينانى ئةو ذمارة ئؤتؤمبَيلةء ئةويش 
ثةيوةنديى بة بةإَيوةبةرَيتييةكانى هاتوضؤوة 
هةية  بإيارَيكةوة  بة  ثةيوةنديى  بةَلكو  نيية، 
هةرَيمةوة  حكومةتى  لةسةرؤكايةتيى  كة 
وةزارةتى  بة  ثةيوةنديى  زياتر  دةردةضَيتء 
هةية  داراييةوة  بازرطانىء  ثيشةسازيىء 
بإيارى  دواتر  كردووةو  ثَيشنيازيان  ئةوان 
لةهةمانكاتيشدا  لةحكومةتةوة،  دةرضووة  بؤ 
دةطةإَيتةوة  ئؤتؤمبَيليش  كةمنةبوونةوةى 
نوآ  ئؤتؤمبَيلى  تؤماركردنى  شَيوازى  بؤ 
لةساآلنى  هاتووة،  بةسةردا  طؤإانكارى  كة 
تازةى  ئؤتؤمبَيلى  هاوآلتى  كة  ثَيشوودا 
ئؤتؤمبَيلى  دةبوو  دةكإى، 
بؤ بمرانداية، بةآلم ئَيستا 

وةزارةت���ى ب��ةث��َي��ى  فةرمانى 
ل���ةب���رى ئ����ةوةى داراي�������ى، 

ئؤتؤمبَيل بمرَينرَيت، 
وةردةطيرَيت  ثارة 
بؤ  لةهاوآلتييان، 

ذمارة  نووسراوى  بة  ئةوةش  ضارةسةرى 
ثَيشنيازم  ل�����ة)2010/11/30(   )26192(
بةإَيوةبةرَيتيى طشتيى  بؤ  بةرزكردووةتةوة 
خستؤتةإوو  ثَيشنيازَيكم  ضةند  هاتوضؤ، 
هةرَيمى  ب��ؤ  ن��وآ  )ئؤتؤمبَيلى  ل��ةوان��ة 
رابطيرَيت.  كاتى  بةشَيوةيةكى  كوردستان 
)1990( لةمؤدَيلى  ئ��ؤت��ؤم���ب��َي��ل 

بؤ  ثارة  وةرطرتنى  لةبرى  بمرَينرَيت.  ةوة 
ئؤتؤمبَيلى  ئؤتؤمبَيل،  تؤماركردنى  مةبةستى 
هيض  تائَيستا  بةآلم  جَيطةكةى(  بخةنة  كؤن 

وةآلمَيكمان بةدةست نةطةيشتووةتةوة.
راب��ردوودا،  مانطى  لةضةند  رؤذنامة: 
بةرتيل  وةرطرتنى  بة  ئةفسةرَيكتان 
تؤمةتبار كراوةو بؤ ئةو مةبةستةش ئاسايش 
ضووة دةستطيرى كردووة كة ئةوة نةطونجاوة، 

هؤكارى ئةمة ضيية؟
ت��ةواوة،  لةسةد  سةد  زانياريية  ئةو   *
روويداوة.  من  دةستبةكاربوونى  ثَيش  ئةوة 
وةرطرتبوو،  بةرتيلى  كة  بووة  ئةفسةرَيك 
ثَيكهَينراوةو  لةسةر  لَيكؤَلينةوةشى  ليذنةى 
رةوان��ةى  دةستطيركرابوو،  لةئاسايش 
ثؤليسى سلَيمانى كرابوو، ئَيستا لةشوَينةكةى 
خؤى البراوةو هيض بةرثرسيارَيتييةكى نييةو 
سةبارةت  دةكرَيت.  دادطايى  بةمزووانة 
ئاسايشةوة،  لةاليةن  بةدةستطيركردنيشى 
خةتاى  بةَلكو  ناطرم،  ئاسايش  خةتاى  من 
لَيرةبوون،  كة  دةطرم  كارطَيإيية  دةستة  ئةو 
ضونكة كارى خؤيان نةزانيوة كة ضؤن مامةَلة 

لةطةأل ئةو رووداوةدا بكةن.
ذمارةى  ئؤتؤمبَيلى  بة  رؤذنامة: سةبارةت 
ناوةإاستء باشوورى عَيراق )علوج(، لةمةودوا 

ض مامةَلةيةكيان لةطةأل دةكرَيت؟
سيستمَيكى  ع��َي��راق��ى  حكومةتى   *
تابلؤء  مؤَلةتء  ساآلنةء  بؤ  دان��اوة  نوَيى 
دةطؤإَيت.  هةمووى  ئؤتؤمبَيليش  ذمارى 
ئةو  ب��ؤ  دةط��رن��ةوة،  هةرَيميش  ئ��ةوان��ة 
هَيناوةتة  تايبةتى  كارطةى  مةبةستةش 
هةموو  كوردستانء  ثارَيزطاكةى  سآ  هةر 
ستافَيكيش  دابينكراوةو  بؤ  ثَيداويستييةكى 
الى ئَيمةوة ضون بؤ بةغداء خوليان بينيوةء 
دةستبةركابوونين.  دوافةرمانى  ضاوةإَيى 
تازة  ئؤتؤمبَيالنة  ئةو  بؤ  ساآلنة  تةنيا  ئَيمة 
سلَيمانين،  ذمارةى  هةَلطرى  كة  دةكةينةوة 
ئةوةى ذمارةكةى باريكة، بضووكة، ذمارةى 
نيية  هةقمان  ئَيمة  باشوورة،  يان  ناوةإاست 
ئةوانةى  ناكةينةوة،  تازةشى  بةسةرييةوةو 
نوآ  بؤيان  هةية،  زانيارييان  كارتى  كة 
وةزارةتى  بةفةرمانى  ئةويش  دةكةينةوة، 
نوَيية  سيستمة  ئةو  كاتَيك  بةآلم  ناوخؤ، 
ئيشةكان  هةموو  ئيتر  دةستةبةكاربوو، 
ناكرَيت،  بؤ  كارَيكيان  هيض  رادةط��ري��نء 
ئةوةش ثَيويستى بة بإيارَيكى سةرؤكايةتيى 
ئةو  ضارةنووسى  بؤ  وةزيرانة  ئةنجومةنى 

ئؤتؤمبَيالنة. 
رؤذنامة: لة ذمارةكانى رابردووى رؤذنامةدا، 
هاتوضؤ،  )57(ئةفسةرى  كة  بآلومانكردةوة 
مةبةستةش  ئةو  بؤ  دةكةنء  البردنت  داواى 
ثةنايان بردووةتة بةر سةركرايةتيى يةكَيتى، 
هيض بةرةوثَيشضوونَيكى نوآ لةو مةسةلةيةدا 

هةية؟
بةإَيوةبةرَيتيية  ئةم  بؤ  نةهاتووم  من   *
رازى  كارمةندان  ئةفسةرو  دَلى  بؤئةوةى 
لَيم  خةَلك  ب��ؤئ��ةوةى  نةهاتووم  بكةم، 
راطرم  سيستمة  ئةم  هاتووم  عاجزنةبَيت، 

ي��اس��اي��ةكء ب���ةث���َي���ى 

كاربكات،  ياساية  ل��ةو  ب���ةدةر  ئ���ةوةى 
ثَيم  دةسةآلتةى  ئةو  بةثَيى  كة  منة  ئةركى 
يةك  ئةطةر  دةَلَيم،  من  بدةم.  سزاى  دراوة، 
هؤكارى  دةبَيت  )1000(بن  يان  ئةفسةربن، 
داواى البردنى من ديارى بكةن، ثَيمواية ئةوة 
بَيكةَلكة  طةندةألء  ئةفسةرَيكى  ضةند  دةستى 
بةرذةوةندييان  لة  من  طؤإانطارييةكانى  كة 
كة  ئ��ةوةى  لةسةر  سوريشم  ن��ةب��ووةء 
ضاوثؤشى لة سةرثَيضى ناكةم ئةوانة ئةطةر 
كؤنةدةكردةوة،  ئيمزايان  بووناية  ئةفسةر 
سيستمى  ل��ة  ئيمزاكؤكردنةوة  ضونكة 
ئةوةش  كة  سةركَيشى،  واتة  سةربازيدا، 
رةفزة، بةآلم من ضى بكةم كة ئةو ئةفسةرة، 
بةآلم مةرجةكانى ئةفسةرى تيا نيية. ئَيستاش 
كة  سةلمَينرا  بةبةَلطةوة  ئةطةر  ئامادةم،  من 
بةرةو  بةإَيوةبةرَيتيية  ئةم  طةندةَلمء  من 
كؤبكةنةوة،  ئيمزا  نةك  هةقة  دةبةم،  خراثى 
)57( ئةوان  سةرشةقام.  بضنة  لةدذم  بةَلكو 

كةس نين، بةَلكو ضةند كةسَيكن كة بةثةنجةى 
بةآلم  دةشيانناسم،  دةذمَيردرَينء  دةست 
ئةو  كة  ئةوةى  لةدواى  ئازادبَيت،  طةردنيان 
زانياريية لة ذمارةى رابردووى رؤذنامةكةى 
ئةفسةرى  كؤمةَلَيك  بآلوبووةوة،  ئَيوةدا 
لة  ئيمزا  كؤكردنةوةى  بة  كرد  دةستيان  تر 
بةرذةوةنديى من بةبآ ئاطاداريى خؤم، بةآلم 
قبووأل  ئةمةم  كة  ثَيموتن  كؤمكردنةوةو  من 
نيية، بؤضى؟ بؤئةوةى دووبةرةكى نةكةوَيتة 
لةبةر  دةَلَيم  بؤية  فةرمانطةكةمةوة،  ناو 
بةفةرمانى  ئامادةم  طشتيى  بةرذةوةنديى 
بهَينمء  لةثؤستةكةم  واز  ناوخؤ  وةزارةتى 

بضمة ماَلةوة.
لةو  كة  دةكةيت  هةست  كةواتة  رؤذنامة: 

ثؤستةدا رَيطريت بؤ دروست دةكرَيت؟
*بةَلَي، رَيطريم بؤ دروستكراوةو سكاآلم 
كراوة،  بؤ  بوختانيشم  زؤر  كراوة  لةسةر 
بؤية دةَلَيم، ئةطةر بةم شَيوازة كاربكةمء بةو 
شَيوازة كَيشةم بؤ دروست بكرَيت، ديارة كة 
لةبةرئةوةى  كورتة،  لةثؤستةكةمدا  تةمةنم 
لة  دةم��ةوَي��ت  كة  نةكرا  بؤ  ئ��ةوةم  ئةطةر 
سيستمى  لة  لةفةرمانطةكةو  ضاكسازيى 
دةست  نيية  دوور  ئ��ةوا  بكةم،  هاتوضؤدا 
كة  بيرنةضَيت  بائةوةشم  لةكاربكَيشمةوةء 
بةرذةوةنديى  بةردةوام  كة  ئةوةى  بةهؤى 
تايبةتى خؤم خستووةتة ئةوالوة، لة )1988(

ةوة خَيزانم ثَيكهَيناوة، تا ئَيستا خانووم نيية، 
ئؤتؤمبَيلى تايبةتى خؤشم نييةء كرَيضيم.

رؤذنامة: كةواتة سةبارةت بةالبردنةكةت، 
هيض ئاطادار نةكراويتةتةوة؟

قسةَلؤك  قسةو  نةخَير،  بةدَلنياييةوة   *
من  لةئَيستادا  كة  بةتايبةتى  دةكرَيت  زؤر 
ئةو  بؤ  تةواونيية،  تةندروستى  بارى  كضَيكم 
مةبةستةش مؤَلةتَيكى )20(رؤذيم وةرطرتووة 
بؤ ئةوةى بيبةم بؤ هيندستان بؤ ضارةسةر، 
ئيجباريم  مؤَلةتى  دةَل��َي��ت،  يةكَيك  ب��ةآلم 
دةريانكردووة،  دةَلَيت،  يةكَيك  ثَيدراوة، 
بةآلم  دةكات،  ئيديعا  بةشَيوةيةك  هةريةكةو 
باوكايةتى  كارى  بة  تةنيا  مؤَلةتةدا،  لةو  من 
ترم  بانطةشةيةكى  هيض  هةَلدةستمء  خؤم 

بةالوة طرنط نيية.

nawxo.rozhnama@yahoo.com
ضـاوثـيَـكــةوتن

بةأَيوةبةرى هاتوضؤى سلَيمانى: ضاكسازيم لة سيستمى هاتوضؤدا كردووة

رَيطريم بؤ دروستكراوةو سكاآلم لةسةرةء زؤر بوختانيشم بؤ كراوة

17ذم��ارة )613( سَيشةممة 2010/12/21

تةمةنم 
لةثؤستةكةمدا 
كورت دةبَيت

فؤتؤ: ئاكام ثؤليسَيكي هاتوضؤ لةكاتى راثةإاندنى ئةركةكانيدا 

ليوا مةريوان شَيخ كةمال

ثرؤفايل
ليوا مةريوان كةمال عومةر

)1961( لةدايكبووة
دةرضووى كؤلَيجى ثؤليسى بةغداية

لة )2010/9/30(ةوة وةك بةإَيوةبةرى 
ثؤليسى هاتوضؤى ثارَيزطاى سلَيمانى 

دةستبةكاربووة.
ذمارةى تةلةفؤن: )07701535065( – 

.)07501535065(



راثؤرتى: ثشتيوان سةعدوَلآل

لة ساَلى رابردوودا زياتر لة 
)40( بةإَيوةبةرء ياريدةدةرى 

قوتابخانةكان بةهؤى دةنطدانيان بة 
ليستى طؤإان، سزادراونء ثلةكانيان 

لَى سةندراوةتةوة، لةطةأل ئةوةى 
ضةند بإيارَيك بؤ طةإاندنةوةيان 

دةرضووة، بةآلم بةشَيك لة مةَلبةندء 
كؤميتةكانى يةكَيتى رَيطرن لة 

طةإاندنةوةيان بؤ شوَينةكانى خؤيان.

ئةنجامةكانى هةَلبذاردنى 2009/7/25ى 
سةركةوتنى  كة  كوردستان،  ثةرلةمانى 
لة  هَيناء  خؤيدا  دواى  بة  ئؤثؤزسيؤنى 
دةسةآلتدارةكانى  هَيزة  بةرامبةريشدا 
نيشتمانيى  يةكَيتيى  بةتايبةتى  هةرَيم، 
تؤَلةسةندنةوةيةك،  وةكو  كوردستان، 
ئيجرائاتى  س���زادانء  بة  ك��رد  دةستي 
ئةو  طواستنةوةى  الب��ردنء  دةرك��ردنء 
تةنانةت  حكومييء  كارمةندة  فةرمانبةرء 
ليستى طؤإان  بة  حيزبييانةى كة دةنطيان 

داوة.
دةست  بةَلطةنامانةى  ئ��ةو  بةثَيى 
نزيكةى  دواى  ك��ةوت��وون،  )رؤذن��ام��ة( 
هةَلبذاردنة  كؤتاييهاتنى  لة  مانط  دوو 
هةرَيمى  )7/25(ى  ثةرلةمانييةكةى 
بةإَيوةبةرَيتييةكى  ضةند  لة  كوردستان 
يةكَيتيى  ذَي��ردةس��ةآلت��ى  ث���ةروةردةى 
 )40( لة  زياتر  كوردستان،  نيشتمانيى 
ب��ةإَي��وةب��ةرء  ثلةى  ل��ة  ك��ة  مامؤستا 
بةهؤى  قوتابخانةدابوون،  ياريدةدةرى 
طؤإان،  ليستى  بة  دةنطدانيان  اليةنطريىء 
طواستنةوة  البردنء  سزاى  رووبةإووى 

بوونةتةوة.
بةإَيوةبةرَيتى  ن��ووس��راوى  بةثَيى 
ذمارة  سلَيمانى  مةَلبةندى  ث��ةروةردةى 
دانانء  )فةرمانى  بة  تايبةت   )33399(
لة  كة  ياريدةدةر(،  بةإَيوةبةرء  البردنى 
ئيمزاى  دةرض��ووةو   2009/9/8 رؤذى 
ثةروةردةى  بةإَيوةبةرى  نورى،  كةمال 
سلَيمانى لةسةرة، بإياردرا بة طواستنةوةو 
البردنى هةريةك لة مامؤستايان )رةئوف 
فازأل  حةمةسديق،  محةمةد  محةمةد، 
ثؤستى  ل��ة  س��ادق(  س���ةردار  حسَين، 
كردنةوةيان  قوتابخانةء  بةإَيوةبةرى 
بةمامؤستا. بة نووسراوى ذمارة )47429( 
مةَلبةندى  ث��ةروةردةى  بةإَيوةبةرَيتى 
 2009/12/2 رؤذى  لة  كة  سلَيمانى، 
بةإَيوةبةرى  ن��ورى،  كةمال  واذؤى  بة 
تايبةتة  ثةروةردةى سلَيمانى، دةرضووةء 
ذمارة  بإيارى  هةَلوةشاندنةوةى  بة 
)33399(، جارَيكى تر ئةو ضوار مامؤستاية 

دةكرَينةوة بة بةإَيوةبةر.
ئةو  دواى  رؤذَيك 
دا   12/3 لة  بإيارة 

ب��ةإَي��وةب��ةرَي��ت��ى 
ث�������ةروةردةى 
بة  سلَيمانى 

ن��ووس��راوى 
ذم��������ارة 

 )4 7 6 6 2 (
هةريةك 
ل������ةو 

ر  ا ضو

قوتابخانةكانيانةوة  ل��ة  مامؤستاية 
ثلةى  بة  تر  قوتابخانةى  بؤ  دةطوازَيتةوة 
بةإَيوةبةر. هةروةها لة نووسراوى ذمارة 

بةإَيوةبةرَيتيدا  هةمان  )49271(ى 
 2009/12/12 رؤذى  لة  كة 

دةرض�����������ووةو 
بة  تايبةتة 

هةَلوةشاندنةوةى 
ثَيشووتر،  بإيارى 

ئ��ةوة خ��راوةت��ةإوو، 
دةسةآلتةى  ئةو  »بةثَيى 

بة  بإيارماندا  ثَيماندراوة، 
فةرمانى  هةَلوةشاندنةوةى 

ك��ارط��َي��إي��م��ان ب��ة ذم��ارة 
بةمشَيوةيةى   ،12/3  )47662(

الى خوارةوة )رةئوف محةمةد، 
هَيمن،  قوتابخانةى  بةإَيوةبةرى 

بةإَيوةبةرى  حةمةسديق،  محةمةد 
حسَين،  ف��ازأل  بَلند،  قوتابخانةى 

مةولةوى،  قوتابخانةى  بةإَيوةبةرى 
سةردار سادق، بةإَيوةبةرى قوتابخانةى 

ضوار  ئةو  بإيارة  ئةم  بةثَيى  واتا  دلَير(، 
بةإَيوةبةرة جارَيكى ديكة ثؤستةكانيان لَي 

دةسَينرَيتةوةو دةكرَينةوة بة مامؤستا.
م. سةردار سادق، يةكَيكة لة بةإَيوةبةرة 
رؤذنامةى  بة  لةسةركارالبراوةكان، 
دةستي  بةشَيوةيةك  »حيزب  راطةياند: 
كة  ث��ةروةردةوة،  كاروبارى  خستووةتة 
كردووةو  قةيران  تووشى  ث��ةروةردةى 
ئةو  ثَيشخستنى  ب��ةردةم  لة  لةمثةإة 
بنياتى  ث��ةروةردة  كاتَيكدا  لة  ب��وارةدا، 
تر  كةرتةكانى  هةموو  لة  كؤمةَلطةيةء 
طرنطترة، لة هةَلبذاردنى )7/25(دا زياتر لة 
)40( بةإَيوةبةرء ياريدةدةر لة ثلةكانيان 
مامؤستاء  بة  كرانةوة  دوورخرانةوةو 
ئ��ةوةش  طواسترانةوة،  زؤرب��ةش��ي��ان 
حكومةت  بؤ  عةيبةية  شةرمةزارييء 
بةرذةوةنديى  حيزبء  هةرَيمةدا  لةم  كة 
هةربإيارَيك  بإياربةدةستةء  حيزبيى 

حيزب نةيةوَيت، جَيبةجَي ناكرَيت«.
بزووتنةوةى  زؤرى  هةوَلَيكى  دواى 
ثةرلةمانى  لة  فراكسيؤنةكةى  طؤإانء 
هةرَيم  وةزيرانى  ئةنجومةنى  كوردستان 
فةرمانبةرء  ئةو  طةإاندنةوةى  بإيارى 
اليةنطرييان  هؤى  بة  كة  دا  كارمةندانةى 
بؤ ليستى طؤإان نانبإاو كرابوون. بةثَيى 
ئةنجومةنى   )3977( ذمارة  نووسراوى 
وةزي���ران���ى ه��ةرَي��م��ى ك��وردس��ت��ان 
سةرؤك  تايبةتى  )نووسينطةى 
 2010/4/19 كة  وةزيران( 
دةرضووةو ئيمزاى 
بةرهةم  د. 

ئةحمةد 
س�����اَل�����ح، 
حكومةتى  سةرؤكى 
تَييدا  ل��ةس��ةرة،  ه��ةرَي��م��ى 
جةختكردنةوة  ثَيناوى  »لة  هاتووة، 
رَيزطرتن  ثرةنسيثى  بةرجةستةكردنى  لة 
حكومةتى  ضةمكى  ضةسثاندنى  ياساء  لة 
دةستَيوةردانى  لة  دوور  هاوآلتيبوون 
بؤ  حكومةت  بةكارهَينانى  سياسيىء 
)وةرطرتنى  بإيارماندا  سياسيى،  كارى 
ثَييويستء  ئيداريى  ياسايىء  ئيجرائاتى 
بةثةلة بؤ هةَلوةشاندنةوةى هةر بإيارَيك 
يان  سياسيى  هؤكارى  بة  درابَيت  ئةطةر 
سياسيى  اليةنَيكى  بة  دةنطدان  بةهؤى 
بةدوورخستنةوةى  سةبارةت  دياريكراو 
لة  حكومةت  كارمةندى  فةرمانبةرء 
دةستبةجَييان  طةإاندنةوةى  وةزيفةء 
هةمان  بة  ثَيشوويان  وةزيفةى  بؤسةر 

ثلةء مووضة«.
هةروةك لة نووسراوةكةى ئةنجومةنى 
»هةر  كراوة،  بةوةش  ئاماذة  وةزيراندا 
بةرثرسَيك كارى لةمجؤرة ئةنجام بدات، 
ياسايىء  سزاى  لَيثرسينةوةو  دووضارى 

ئيداريى دةبَيت«.
نووسينطةى  بإيارةكةى  دواب��ةدواى 
هةرَيم،  وةزيرانى  ئةنجومةنى  سةرؤكى 
ذم��ارة  ن��ووس��راوي  بة 
ى  )6 7 6 7 (

َيتى  ر بة ة َيو إ بة
ط��ش��ت��ي��ى دي���وان���ى 

ثةروةردةى  وةزارةتى 
ه��ةرَي��م��ى ك��وردس��ت��ان، 

 2010/5/3 رؤذى  لة  كة 
دةرض�����ووةو ئ��اراس��ت��ةى 

طشتيي  ب��ةإَي��وةب��ةرَي��ت��ى 
طةرميان(  )سلَيمانى،  ث����ةروةردةى 
بإيارةكةى  جَيبةجَيكردنى  داواى  كراوة، 

ئةنجومةنى وةزيران دةكات.
بؤ هةمان مةبةست لة رؤذى 2010/5/6 
ث���ةروةردةى  طشتيى  بةإَيوةبةرَيتى 
مستةفا،  حسَين  ئيمزاى  بة  سلَيمانى 
بةإَيوةبةرى طشتيى ثةروةردةى سلَيمانى، 
ئاراستةى  )9605(ى  ذمارة  نووسراوي 
ث���ةروةردةى  بةإَيوةبةرَيتييةكانى 
)سلَيمانى، دوكان، سةيدسادق( كردووةو 
مامؤستايانة  ئةو  »طةإاندنةوةى  داواى 
هؤى  بة  كة  خؤيان،  شوَينى  بؤ  دةكات 
كارى سياسيى، يان دةنطدان بة اليةنَيكى 
كراوةء  لةطةأل  ئيجرائاتيان  دياريكراو 

ثلةكانيان لَي سةندراوةتةوة«.
ب��إي��ارةك��ةى  جَيبةجَيكردنى  ب��ؤ 
بةإَيوةبةرَيتى  وةزي��رانء  ئةنجومةنى 
ث��ةروةردةء  وةزارةت��ى  ديوانى  طشتيى 
ث���ةروةردةى  طشتيى  بةإَيوةبةرَيتى 
 )19489( نووسراوى ذمارة  بة  سلَيمانى، 
ثةروةردةى  بةإَيوةبةرَيتى   2010/5/12
مةَلبةندى سلَيمانى، بإيارى طةإاندنةوةى 
سةر  ب��ؤ  دةدات  مامؤستايانة  ئ��ةو 
هؤكارى  بة  كة  ثَيشوويان  وةزيفةى 
بةآلم  البران،  شوَينةكانيان  لة  سياسيى 
جارَيكى  بإيارة  لةو  رؤذ   )20( دواى 
ث��ةروةردةى  بةإَيوةبةرَيتى  تر 
نووسراوى  بة  سلَيمانى 
 )22517( ذم��ارة 
رؤذى  ل��ة 

 2010/5/31
ب��إي��اردةدات 
ب����������������ة 

هةَلوةشاندنةوةى  
كارطَيإى  فةرمانى 
)19489( ذم����ارة 

تايبةتة  كة   ،5/12 ى 
ضةند  طةإاندنةوةى  بة 
مامؤستايةكى سزادراو بؤ 

شوَينء ثلةكانى خؤيان. 
ئ��ةوةش��ى  س����ةردار  م. 
ساَلى  ماوةى  »لة  خستةإوو، 
رابردوودا زياتر لة )دة( فةرمانى 
سةؤكى  لةاليةن  طةإاندنةوةمان 
ث��ةروةردةو  وةزارةت��ى  حكومةتء 
ثةروةردةى سلَيمانييةوة بؤ دةرضووة، 
بةآلم بة فةرمانى مةَلبةندء كؤميتةكانى 

يةكَيتى بإيارةكة هةَلوةشاوةتةوة.
خستةإوو،  ئةوةشى  مامؤستاية  ئةو 

»بةإَيوةبةرى 
ث����������ةروةردةى 
نييةء  دةسةآلتى  سلَيمانى 
ك��اردةك��ات،  مةَلبةند  ئةمرى  بة 
حيزبييةكان  ب��ةرث��رس��ى  ئَيستا  ت��ا 
بةإَيوةبةرء  البردنى  دان��انء  بإيارى 
ياريدةدةر دةردةكةن، دةبوو ثَيش ئَيستا 
سلَيمانى  ث���ةروةردةى  ب��ةإَي��وةب��ةرى 
لة  لةوة  جطة  لةكاربكَيشايةتةوة،  دةستى 
مانطى نيساندا سةرؤكى حكومةت بإيارى 
نانبإاوةكانى  سةرجةم  طةإاندنةوةى 
نةكراوةو  جَيبةجَي  بإيارةكةى  بةآلم  دا، 
سَي  ئَيستاش  تا  ن��ةك��راوة،  ثَي  ك��ارى 
ثةروةردةمان  وةزيرى  سةردانى  جار 
ضارةسةركردنى  بةَلَينى  ك���ردووةو 
كَيشةكانى ثَيداين، بةآلم تائَيستا جَيبةجَيى 

نةكردووة«.
كة  ع��ةل��ى،  رزط���ار  م.  ه����ةروةك 
سزادراوةكانى  مامؤستا  لة  ترة  يةكَيكى 
»م��اوةى  وت��ى:   ،)7/25( هةَلبذاردنى 
ياريدةدةرةكةمدا  هةردوو  لةطةأل  ساَلَيكة 
ئَيستا  تا  البراوينء  ثؤستةكانمان  لة 
خؤمان،  شوَينةكانى  بؤ  نةطةإاوينةتةوة 
طةإاندنةوةمان  هةوَلى  ضةندجارَيك 
ب��ةإَي��وةب��ةرى  ث��َي��ش��ووت��ر  داوةء 
دةسةآلتى  بَي  سةيدسادق  ثةروةردةى 
راطةياندووين،  ثَيى  دةربإيوةو  خؤى 
بضينةوة  ئَيمة  ن��ادات  رَيطا  كؤمَيتة  كة 

شوَينةكانى خؤمان«.
»لة  ثَييواية  الدراوة  بةإَيوةبةرة  ئةو 
بإياربةدةست  حكومةت  كوردستاندا 
كؤميتةكانةوة  لة  بإيارةكان  بةَلكو  نيية، 
دةردةضن، سةرؤكى حكومةتء وةزارةتى 
ئَيمةى  طةإاندنةوةى  بإيارى  ثةروةردة 
ئةطةر  نةيهَيشتووة،  حيزب  بةآلم  داوة، 
سةرؤكى  راستى  بة  حكومةت  سةرؤكى 
بإيارةكانى  بة  كار  بؤضى  حكومةتة، 
ناكرَيتء رةتدةكرَيتةوةء هيض ئيجرائاتَيك 

ناكات«. 
ث���ةروةردة،  بةرثرسانى  ه��اوك��ات 
لةسةر  مامؤستايان  لةطةأل  ئيجرائاتكردن 
نادروست  كارَيكى  بة  جياواز،  بيروإاى 

وةسفدةكةن.
بةإَيوةبةرى  بةرزنجى،  ئيسماعيل 
ئةوة  ث��ةروةردة  وةزارةت��ى  راطةياندنى 
دةخاتةإوو، »ثَيشتر كؤمةَلَيك بةإَيوةبةر 
كار  لةسةر  جياواز  بيروإاى  لةسةر 
نووسراومان  وةزارةت  لة  ئَيمة  البراون، 
بةشَيكيان  كردووةو  طةإاندنةوةيان  بؤ 
ئةوةشدا  لةطةأل  بةآلم  طةإَينراونةتةوة، 
جياواز  بيروإاى  لةسةر  كةس  نابَيت 

لةسةر كار الببرَيت«.
هةروةك  بة بإواى م. جةبار محةمةد، 
ث���ةروةردةى  طشتيى  ب��ةإَي��وةب��ةرى 
لة  ئَيمة  ناكات  »ثَيويست  سلَيمانى، 
هيض  جياواز  بيروإاى  لةسةر  ثةروةردة 
بكةينء  مامؤستاياندا  لةطةأل  ئيجرائاتَيك 
لةسةر  تةنيا  دةبَيت  بةَلكو  سزابدرَين، 

كةمتةرخةمى  مامؤستا سزا بدرَيت«.

ثةروةردةء خويَندن
nawxo.rozhnama@yahoo.com

كؤميتةكانى يةكيَتى رَيطرن لة طةأاندنةوةى مامؤستا نانبأاوةكان
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بةدواداضوون: ئاكام ئةبوبةكر 

لة نةخؤشخانةي هيوا، ذمارةيةكي 
زؤر منداأل كة تةمةنيان لة )5(ساأل 

كةمتر بوو لة باوةشي دايك يان 
باوكَيكي خةمباردا نؤرةيان طرتبوو 

تا بضنة الي ثزيشكي شَيرثةنجة، 
لةو ذمارةية زياتريش لةسةر 

تةختةي نةخؤشخانةكان كةوتوونء 
طيرؤدةي نةخؤشيى شَيرثةنجةن، 
بةآلم بةثَيضةوانةي نةخؤشخانةي 

هيواوة، ذمارةيةك خةَلكي 
زياتر، لةبةردةم نةخؤشخانةي 

منداَلبوون لة سلَيماني ضاوةإواني 
كؤرثةكانياننء  لةدايكبوونى 

ئومَيدي طةورةيان لةسةر ئايندةيان 
هةَلضنيوة.

كؤرثةكان  لةدايكبووني  زؤرج���ار 
دايكانء  نابةخشَيتة  زياتر  »هيوا«يةكي 
ثشكنينة  دواي  بةوثَييةي  ب��اوك��ان، 
طيرؤدةي  كة  دةردةكةوَيت  ثزيشكييةكان، 
شَيرثةنجةو  وةكو  نةخؤشيي  ضةندين 
ثةستاني  مَيشكء  ئيفليجي  تاالسيماو 

خوَين بوون.
لة نةخؤشخانةي منداَلبوون لة سلَيماني، 
ضوار  يةكجار  بة  خَيزان  سآ  ئةمساأل  
منداَليان بووة )بة يةك سك ضوار منداأل(، 
هةواَلي  خَيزانانة،  ئةو  هَيندةي  ثَينج  بةآلم 
نةخؤشيي  كؤرثةكانيان  كة  ثَيدرا  ئةوةيان 
ئةو  هَيندةي  شةش  هةيةو  شةكرةيان 

منداآلنةش ئيفليجى مَيشكيان هةية.
نةخؤشيية  ئ��ام��ارةك��ان،  ب��ةث��َي��ى 
درَيذخايةنةكان لة منداآلندا بةرزبوونةتةوة، 
شةكرة،  )ش��َي��رث��ةن���ج��ة،  وةك 
هؤكارة  ثزيشكةكانيش  تاالسيما(ء 
بة  س��ةوزاي��ى   كةميى  ذينطةييةكانء 
دةزانن  رَيذةية  ئةو  زيادبوونى  هؤكارى 

كة بووةتة مايةى نيطةرانييان.
رؤذى  لة  )هيوا(  نةخؤشخانةى  لة 
 )2010/12/1( ت��ا   )2008/1/1(ةوة 
)447(م��ن��داأل  )1-5(س����األ،  لةتةمةنى 
براونةتة ئةو نةخؤشخانةية كة نةخؤشيى 
شَيرثةنجة، يان هةر نةخؤشييةكي ديكةي 
)173(منداَليش  ب��ووةء  توش  خوَينيان 
 )668( هةبووةء  خؤَينيان  شَيرثةنجةى 
هةبووة،  تاالسيمايان  نةخؤشيى  منداَليش 
خوار  لة  )145(نةخؤشيان  رَيذةيةش  لةو 

تةمةنى ثَينج ساآلنةوة بوون.
خورشيد  عةبدوإلةحمان  فةوزية  د. 

رؤذنامةى  بة  منداآلن،  نةخؤشخانةى  لة 
كة  منداآلنةي  ئةو  »رَي��ذةى  راطةياند: 
لة  م��اوةي��ةك  دواى  ي��ان  ب��ةزط��م��اك، 
جةستةيىء  كَيشةى  لةدايكبوونيان، 
ذيرييان هةية، روو لة زيادبوونةء رؤذانة 
نةخؤشيى  كة  دةكرَيت  تؤمار  ال  منداَلمان 
زةختء  شَيرثةنجةو  تاالسيماو  شةكرةو 

ذيريىء جةستةيان هةية«. 
طؤإانى جؤرى خؤراكء ئةنجام نةداني  
وةرزشء هؤكارةكاني ذينطة، كاريطةريي 
بةجَيهَيشتووةء  منداآلن  لةسةر  خراثيان 
زياتر  خزمةكاندا  لةناو  خَيزان  ثَيكهينانى 
ياريدةدةرة بؤ زيادبووني نةخؤشيي لةنَيو 

منداآلندا.
منداآلنى  نةخؤشخانةى  ئ��ام��ارى 
سلَيمانى، بةَلطةيةكى ترة بؤ زيادبوونةكةء 
ئةمة تةنيا لة شارَيك، بَيجطة لة نةخؤشخانة 
زياتر  لةمةش  زؤر  رةنطة  ئةهلييةكان، 

بَيت. 
نةخؤشخانةى  لة  ئامارةى  ئةو  بةثَيى 
)11( ماوةى  لة  كةوت،  دةستمان  منداآلن 

منداآلنةي  ئةو  )2010(دا،  ساَلي  مانطي 

)7428( 1ساَلة(  تا   رؤذ   1( لة  تةمةنيان 
منداآلنء  نةخؤشخانةي  براونةتة  منداأل 
)22( م���ن���داَل��ي��ان نةخؤشيى شةكرةء 
)25(منداَليان  تاالسيماء  نةخؤشيى  )8(يان 
)87(منداَليان  مَيشكء  ئيفليجى  نةخؤشيى 

نةخؤشيى ثةركةميان هةبووة.
منداآلنةي  ئةو  تةمةني  بؤ  تةنيا  ئةمة 
كة لة خوار )1( ساَلةوةن، رَيذةكة جَيطاي 
خراثيان  ئ��ام��اذةي  نييةو  خؤشحاَليي 
لَيدةكرَيتء بةدةمةوةضوونء لَيكؤَلينةوةي 

وردتريان دةوَيت.
بةإَيوةبةرى  غةريب،  فايةق  شلَير 
رؤذنامةى  بة  منداآلن،  نةخؤشخانةى 
راطةياند: »رَيذةى لةدايكبوونى منداأل زؤر 
رَيذةى  زياتربوونى  لةطةأل  زياديكردووةء 
منداآلنةى  ئةو  رَي��ذةى  لةدايكبووندا، 
)تاالسيماء  زي��ات��رةء  هةية،  كَيشةيان 
ذيريىء شَيربةنجةو جةستةيى( هؤكارَيكى 
تةمةنيان  كة  هةية،  دايكانةدا  لةو  زياتر 
تةمةن)18( خ��وار  منداَلنء  يان  زؤرة، 

بةر  لة  خيزانةكان  لة  زؤرَي��ك  ساَلنء  
طرَيبةستي هاوسةرطيرييان  تةمةن  كةميى 

نةكردووةء خوَينيان نةثشكنيةوة، ئةوةش 
نةخؤشي  طرفتء  تووشي  منداَلةكانيان 

دةكات«.
دروس��ت��ك��ردن��ى خ��َي��زان ل��ةن��َي��وان 
خزمةكانيشدا كة لة كؤمةَلطاكةماندا زؤرة، 
منداآلنةء  نةخؤشيي  ديكةي  هؤكارَيكي 
نةخؤشخانةي  بةإَيوةبةري  وت��ةي  بة 
ئؤتؤمبَيلء  رَيذةى  »زياتربوونى  منداآلن: 
راب��ردوودا  لة  كيماييانةى  ضةكة  ئ��ةو 
بةكارهاتوونء بةكارهَينانى دةرمان بةبآ 
طرنطة  زؤر  ئةوةى  دكتؤرء  سةرثةرشتى 
الى  تةندروستيية  هؤشياريى  نةبوونى 
لةمنداآلندا  دةركةوتةكاني  كة  ئَيمة  تاكى 

زياتركردووة«. 
نةخؤشخانةى  ئامارةكاني  بةثَيي 
ساَلى  لة  سلَيمانى،  لة  م��ن��داَل��ب��وون 
زؤر  م��ن��داَل��ب��وون  رَي���ذةى  )2010(دا 
 ،)2010/12/1( رؤذي  تا  زياديكردووةء 
ل��ةداي��ك��ب��وون، كة  )13314(م����ن����داأل 
كضنء   )6553( كوإو  )6761(منداَليان 
نةشتةرطةريى  بة   )7055( لةوإَيذةيةش 

لةدايكبوون.  

لةو ريذةيةش )286(منداَليان مردوونء 
)174(ذن دووانةيان بووةء )9(ذن سيانةء 
لةكاتي  )3(ذن  بووةء  ضوارةيان  )3(ذن 
م��ردوونء  منداَلةكانياندا  لةدايكبووني 
)شووشة( خوردةج  داخلى  منداأل   )6456(
كراونء )213(منداَليان مردوونء )1715(

منداأل لةبارضوون. 
د. نةوشيروان غةفور رةشيد، ثسثؤإى 
ليمفةطرَيكان  خوَينء  نةخؤشييةكانى 
رؤذنامةى  بة  هيوا،  لةنةخؤشخانةى 
راطةياند: »سةرةإاى نةبوونى توَيذينةوةء 
شَيرثةنجة  رَيذةى  لةسةر  لَيكؤَلينةوةيةك 
رَيذةكة  بةآلم  دةوروبةرى،  سلَيمانىء  لة 
ئَيستا  دةإواتء  بةرزبوونةوة  ب��ةرةو 
ذمارةى فايلةكانمان زياترة لة )6(هةزارو 
زياتر لة )5500(نةخؤشيان شَيرثةنجةيانةء 
ثَيويستة  زياديكردووةء  زؤر  رَيذةكةش 

لَيكؤَلينةوةيةك بكرَيت لةسةرى«.
ئةو شارةزاية، هؤكارة ياريدةدةرةكانء 
شَيرثةنجةي  نةخؤشيي  بؤماوةييةكانء 
زيادبووني  بةهؤكاري  لةدايكاندا  )مةمك( 
شَيرثةنجة دةزانَيت لةنَيو منداآلندا، وتيشي: 
تيشكدانةوةى  ذينطةييةكان،  »هؤكارة 
طازة  زيادبوونى  زيانبةخشةكانء  تيشكة 
ذةهراوييةكانى دووانة ئؤكسيدى كاربؤن، 
دةكةنء  زياد  خوَين  شيرثةنجةى  رَيذةى 
خؤراكة بةستووةكانء قوتووةكانء ماوة 
هةية  كاريطةرييان  بةسةرضووةكان، 
لةو  نةخؤشييةكةء  زؤربووني  لةسةر 
دةخؤن،  زؤر  قوتوو  خواردنى  وآلتانةى 
زياترة  زؤر  كؤَلؤن  شَيرثةنجةى  رَيذةى 

لة وآلتيكى تر«. 
بؤ  منداآلن  نةخؤشخانةى  ئاماري 
هةبووة  نةخؤشييان  كة  منداآلنةي  ئةو 
براونةتة  1س��األ(  بؤ  )1رؤذ  تةمةني  لة 
س��اَل��ي  مانطي   )11( لة  نةخؤشخانة، 
كة  )7428(بووة،  ذمارةيان  كة  )2010(دا 

)4132(كوإء )3296(كض بوون:

رؤذى  لة  هيوا  نةخؤشانةى  ئامارى 
  .2010/12/1 رؤذى  تا  2008/1/1ةوة 
ه��ةردوو  ب��ؤ  -5(س���األ    1( لةتةمةنى 

نةخؤشيي شَيرثةنجةو تاالسيما.

هؤشةنط سةروضاوةيى

حكومةتى  كشتوكاَلى  وةزارةتى  دوومانطة 
هةرَيم، قةرزى بة  جوتياران نةداوةو وةزارةتى 
هؤكارةكةى  كوردستانيش،  هةرَيمى  كشتوكاَلى 

بؤ كةمكردنى ثارة دةطةإَينَيتةوة.
بإياري  كشتوكاأل  وةزارةتى  ئةوةى  لةطةأل   
كوردستان  هةرَيمى  جوتيارانى  بة  قةرز  دا، 
ئةو  جوتياران  دوومانطة   ماوةى  بةآلم  بدات، 
بؤ  كة  كاتَيكدا  لة  وةرنةطرتووة،  قةرزةيان 
)50(مليار  كشتوكاأل  وةزارةتى   ،)2010( ساَلى 
بؤ  تةرخانكرد  جوتياران  قةرزى  بؤ  دينارى 
كإينى  ئامَيرى كشتوكاَليىء ئاذةألء ثَيويستيية 

تر.   كشتوكاَلييةكانى 
وةزي��رى  سَلَيمان،  جةميل  لةوبارةيةوة، 
هةرَيمى  ئ��اوى  سةرضاوةكانى  كشتوكاألء 
ئةو  »بإى  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  كوردستان، 
دةدرا،  جوتيارةكان  بة  كة  قةرز  وةك  ثارةيةى 
لة سةرةتاى مانطى )10(ى ئةمساَلدا تةواوبووة، 
جوتيارةكان  لةوكاتةوة  وايكردووة  ئةمةش 
حكومةت  ل��ة  ث���ارة  ق���ةرز  وةك  ن��ةت��وان��ن 

وةربطرن«.
ئةوةشي  بةَلَينى  هةرَيم،  كشتوكاَلى  وةزيرى 
جوتياران  بة  قةرز  داهاتوو  ساَلى  بؤ  كة  دا، 

بدرَيتةوةو رَيذةكةشى زياد بكرَيت.

رؤذنامة

ب���ةش���َي���ك ل��ةس��ةن��ت��ةرة 
هةرَيمى  رؤشنبيرييةكانى  
ك���وردس���ت���ان ك��ارةك��ان��ي��ان 
دةوةستَيتء بةرَيوةبةرةكانيشيان 
ه��ؤك��ارةك��ةى دةط��ةإَي��ت��ةوة بؤ  
لةاليةن  ث��ارة  تةرخاننةكردنى 

وةزارةتى رؤشنبيريةوة.
بةرثرسى  ئاَلى،  فةقَى  كةيفى 
دةظةرى  لة  سةنتةرةكانى شيشار 
بتوَين، ئاماذة بةوة دةكات؛ لةساَلى 
وةزارةت��ى  لةاليةن  )2008(وة 
ناوخؤوة  وةزارةتى  رؤشنبيريىء 
لةبوارةكانى  تا  ثَيدراوة  مؤَلةتيان 
شؤثدا  وؤرك  سيمينارو  ك��ؤِرو 
ناوضةكةيان   طةنجانى   خزمةتى 
ب��ك��ةن، ب���ةآلم ب��ة رؤذن��ام��ةى 
ل��ةالي��ةن  تائَيستا  راط��ةي��ان��د: 
حكومةتى  رؤشنبيريى  وةزارةتى 
هاوكارييةك  هيض  هةرَيمةوة 
ضاالكييةكانمان  لة  نةكراوينء 

وةستاون.
سةنتةرى  ب��ةإَي��وةب��ةرى 
ضةند  ئاشكرايكرد،  شيشار  
ج��ارَي��ك س��ةردان��ى وةزارةت���ى 
ِرؤش��ن��ب��ي��ري��ي��ان ك����ردووة 
يارمةتيدانيان،  بةمةبةستى 

سوود  بَى  هةوَلةكانيان  ب��ةآلم 
بةشَيك  »ئَيستا  وتيشى:  بوون، 
لة  رؤشنبيرييةكان  لةسةنتةرة 
شارو شارؤضكةكان لةكارةكانيان 
نةبوونى  ب��ةه��ؤى  وةس��ت��اون، 
حكومةتى  لةاليةن  كة  بوودجةوة 
ناكرَيتء  دابين  بؤيان  هةرَيمةوة 
كارةكانيان  بة  درَي��ذة  ناتوانن 

بدةن.
مةحمود،  د.كاوة  لةبةرامبةردا 
رؤشنبيرىءالوانى  وةزي���رى 
هةرَيمى كوردستان بة رؤذنامةى 
لةسةنتةرةكانى  بةشَيك  راطةياند: 
لةاليةن  شارؤضكةكان  ش��ارو 
وةزارةتى داراييةوة بودجةيان بؤ 
سةر  بةشَيكيشيان  دةكراو  دابين 
ئَيستا  رؤشنبيرينء  وةزارةتى  بة 
سةرجةم  دةكةين  ئةوة  بؤ  كار 
بؤ  بطةإَينينةوة  سةنتةرةكان 
وةزارةتى رؤشنبيرىء بودجةيان 

بؤ دابين بكةين.
رؤشنبيرىءالوان   وةزي��رى 
روونيشكردةوة، كة  ئَيستا بةشَيك 
طةإاونةتةوة  سةنتةرانة  ل��ةو 
»هةوَليش  وةزارةتةكةىء  سةر 
كارو  بةثَيى  لةمةودوا  دةدةي��ن 
بؤ  بودجةيان  ضاالكييةكانيان 

دابين بكةين«.

كاتذمَير  نزيك   ،2010/12/13 رؤذى 
)3(ى ثاش نيوةإؤ طوَيبيستى بةرنامةيةك 
كة  ط���ؤإان(ةوة،  )رادي��ؤى  لة  ب����ووم 
بة  ب��وو  تايبةت  بةرنامةكة  ت���ةوةرى 
دواى  هؤكارةكانى....  كارةبا«ء  »كةميى 
ذمارةيةكى  ت��ةوةرةك��ة،  خستنةإووى 
كردو  بةشدارييان  هاوآلتييان  لة  زؤر 
دةردةك��ةوت  غةمباريان  بَيئومَيديىء 
ئةو  كارةباييةء  بآ  حاَلةتى  ئ��ةو  بؤ 
كَيشةيةى كة ضةندةها ساَلة ئةم حكومةتة 
بؤ  ت��ةواوى  ضارةسةرَيكى  نةيتوانيوة 
روونكردنةوة  ضةندةها  ب��دؤزَي��ت��ةوة، 
باس  جَيطةى  هؤكارةكانيشى  باسكراء 
شايةنى  بوو،  راست  هةمووى  كة  بوو، 
هةَلوَيست لةسةر وةرطرتنة، من لَيرةدا بؤ 
دةوَلةمةندكردنى ئةم بابةتة وةكو كةسَيكى 
ئاوييةكاندا  سةرضاوة  بوارى  لة  شارةزا 
ئةوة روون دةكةمةوة؛ كة كةمبوونةوةى 
دواي��ي��دا  مانطانةى  ل��ةم  ك��ارةب��ا  ب��إى 
ئاوى  بإى  بةكارنةهَينانى  بؤ  دةطةإَيتةوة 
وزةى  بةرهةمهَينانى  بؤ  بةنداوةكان  ناو 
كارةبا لة هؤكارى دابةزينى زؤرى ئاستى 
ئاو لةو بةنداوانةدا، كة ئةمةش دةطةإَيتةوة 
لة  شارةزاييةك  ثالنء  هيض  نةبوونى  بؤ 
سةرضاوة  وةزارةت��ى  بةرثرسانى  اليةن 
بؤ  ك��ارةب��اوة،  وةزارةت���ى  ئاوييةكانء 
ئةو  ئ��اوى  ئاستى  بتوانن  كة  ئ��ةوةى 
تاكو  رابطيرَيت،  بةشَيوةيةك  بةنداوانة 
بةرهةم  كارةبا  بتوانن  مانطانةشدا  لةم 
بهَينن لةو وَيستطانةدا، نةك بةم شَيوةيةى 
ئَيستا كة رؤذانة لة بةنداوةكانى دووكانء 

ئاو  زؤر  ئَيجطار  بإَيكى  دةربةنديخان 
بإة  هيض  ئ��ةوةى  ب��َى  ب��ةردةدرَي��ت��ةوة، 
كارةبايةكى ثَى بةرهةم بهَينرَيت. بإى ئةو 
مانطدا  دوو  نزيكةى  ماوةى  لة  كة  ئاوةى 
هةق  كة  زؤرة  ئةوةندة  بةردةدرَيتةوة 
ثةرلةمانء  حكومةتء  سةرؤكايةتى  نيية 
ئةم  خةمخؤرى  هاوآلتييانى  ترو  اليةنانى 

هةرَيمة لَيى بَيدةنط ببن.
لةطةأل  ثَيويست  لَيكؤَلينةوةى  ثَيويستة 
ئةو كةسانة بكرَيت، كة تايبةتن بةو كارةء 
سةرجةم وةزيرء راوَيذكارو بةإَيوةبةرة 
س��ةرض��اوة  وةزارةت����ى  طشتييةكانى 
ثةرلةمان  بانطهَيشتى  كارةبا  ئاوييةكانء 
بكرَيتء  لةطةَلدا  لَيكؤَلينةوةيان  بكرَينء 
زؤرة  ئةوةندة  ذمارةيان  كة  بدرَين،  سزا 
دةبن،  كؤنطرةيةك  ئةندامانى  بةقةدةر  كة 
نةبووة،  شارةزاييان  س��وودء  هيض  كة 
وةزيرى  لة  داوا  ثَيويستة  هةروةها  وة 
كة  بكرَيت  كارةبا  ئاوييةكانء  سةرضاوة 
روونكردنةوة بدةن لةسةر ئةو كارةساتة 
لةطةَلدا  لَيثَيضينةوةيان  ميدياكانء  بة 

بكرَيت.
لة كؤتايى وتةكانمدا خوازيارم كة ئةندام 
سةردانى  خؤيان  بةإَيزةكان  ثةرلةمانة 
بةنداوةكانى دووكانء دةربةنديخان بكةن 
بة  بطةنء  راستييةكان  لة  نزيكةوة  لة  تا 
نةطونجاوة  كارة  ئةم  قةبارةى  ئاشكرا 
بزاننء بة ضاوى خؤيان داتاكان ببينن كة 

ضةند سةيرء سةمةرةن.... 

 لةطةأل رَيزدا
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دوومانطة، جوتياران 
قةرزى كشتوكالَيان 

وةرنةطرتووة

سةنتةرة رؤشنبيرييةكان 
ثةكيان دةكةوَيت

بؤ/ رؤذنامةى )رؤذنامة(ى بةإَيز

فؤتؤ: ئاكام نةخؤشخانةى منداَلبوون لة سلَيمانى 



راثؤرتى: ئارى سابير 

س��ةدان  ساآلنة  ئ��ةوةى  س���ةرةإاى 
بةشةخؤراكى  دابينكردنى  بؤ  دينار  مليار 
وةزارةتى  اليةن  لة  هاوآلتييان  مانطانةى 
ماوةى  خةرجدةكرَيت،  عَيراق  بازرطانى 
زؤر  خؤراكة  بةشة  ئةو  ساَلَيكة  ضةند 
ق��ةزاى  هاوآلتييانى  دةطاتة  خراثى  بة 
هاوآلتييان  الى  نيطةرانيى  ئةمةش  كؤية، 

دروستكردووة.
هاوآلتييةكى  س��دي��ق،  ج��ةوه��ةر 
مادانةى  »ئةو  وتى:  قةزاكة  دانيشتووى 
سابوونء  رؤنء  وةك  ثَيويستن  زؤر  كة 
شةكر ضةند مانطَيكة نةهاتووة، برنجةكةش 
كةس  ناشَيت  خ��واردن  بؤ  زؤرخ��راث��ةء 

وةريناطرَيت«.
ماَلى  كة  بةوةشدا،  ئاماذةى  جةوهةر، 
بةرثرسان ئةو جؤرة خواردنانةى مانطانة 
ناخؤن، بؤية ئاطايان لة هاوآلتييانى فةقيرء 
دةزانَيت  ثَيويستى  بة  نةماوة،  ه��ةذار 
بةرثرسانى حكومةتى هةرَيمى كوردستان 

بةدواداضوون بؤ ئةو كَيشةية بكةن.
ضوارضَيوةى  لة   )1996( ساَلى  لة 
بة  بةرامبةر  ن��ةوت  )986(ى  ب��إي��ارى 
خؤراكء  بريكارةكانى  رَيطةى  لة  خؤراك، 
كيلؤ   )9( مانطانة  خؤراك،  تايبةتى  فؤإمى 
ئاردء )3( كليؤ برنجء)2( كليؤ شةكرء )1( 
بة  دةدرَيت  شير  طرام   )250( رؤنء  كيلؤ 

هاوآلتييان.
خراثيى  خؤراكيش،  بريكارةكانى 
كوالَيتى خؤراكى بةشةمانطانةى هاوآلتييان 

دووثات دةكةنةوة. 
بريكارةكانى  لة  يةكَيكة  سابير؛  زاهير 
كرد  لةوة  باسى  كؤية  قةزاى  لة  خؤراك 

لةناو  ثيس«ى  »تةنى  جار  ضةندين  كة 
»ئةو  وتى:  دؤزي��وةت��ةوة،  برنجدا  ف��ةردة 
مانطانةى  بةشةخؤراكى  لة  ئَيستا  مادانةى 

خراثن،  كةمء  زؤر  كؤية،  دَيتة  هاوآلتييان 
بةتايبةتى برنجةكةى لة ساَلَيكدا تةنيا دوو 
زؤر  تر  ئةوةى  هاتووة،  باش  برنجى  جار 

لة  هاوآلتييان  زؤرى  بةشَيكى  خراثةء 
بازاإ بة نرخَيكى كةم دةيفرؤشنةوة«.

ئ���ةو ب��ري��ك��ارةى خ����ؤراك زي��ات��ر 
روونيكردةوة، كة »بةشةخؤراكى مانطانةى 
زؤر   )2003( ساَلى  تاكو  هاوآلتييان 
بةباشيى دةهات، بةآلم ماوةى )7(ساَلة هيض 
بةشةخؤراكى  مادةكانى  سةرجةم  مانطَيك 
هاوآلتييان بةيةكةوة نةهاتووة، مانط هةية 

تةنيا يةك مادة دَيت«. 
 )97689( كؤية  ق��ةزاى  سنوورى  لة 
لة ضوارضَيوةى )23737( خَيزان  هاوآلتيى 
بةشة  مانطانة  خؤراك  )183(بريكارى  الى 

خؤراك وةردةطرن.
هاوآلتييانى  ناإةزايى  بة  سةبارةت 
بةشةخؤراكى  نةهاتنى  خراثيىء  لة  كؤية 
بنكةى  لَيثرسراوى  نورى؛  مانطانة، سةآلح 
رؤذنامةى  بة  كؤية  خؤراكى  كةلوثةلى 
طرَيبةستةكانى  س��ةرج��ةم  راط��ةي��ان��د: 
لة  هاوآلتييان  مانطانةى  بةشةخؤراكى 
لةطةأل  عَيراق  بازرطانى  وةزارةتى  اليةن 
ئ��ةوان  دةك��إدرَي��تء  دةرةوة  وآلت��ان��ى 
بؤ  طةياندنى  جؤرةكةىء  سةرثةرشتى 
كوردستان  هةرَيمى  شارؤضكةكانى  شارو 
خراثييةى،  طةيشتنء  درةنط  ئةو  دةكةن، 

حكومةتى ناوةندى لَيى بةرثرسيارة.
دابينكردنى  ئةركى  »تاكو  وتيشى: 
هاوآلتييانى  مانطانةى  بةشةخؤراكى 
نةدرَيتة  كوردستان  هةرَيمى  دانيشتووى 
حكومةتى هةرَيمى كوردستان، ئةو كَيشةية 
بةردةوام  ناكرَيتء  ضارةسةر  ئاسانى  بة 

دةبَيت«.

ئةحمةد باَلةكى 

ثاركى  س��ؤران  ق��ةزاى  تائَيستا 
راطرتنى  تيانييةو  ئؤتؤمبَيلى  وةستانى 
ماَلةكاندا  دووكانء  لةبةر  ئؤتؤمبَيليش 

هاوآلتييانى هةراسانكردووة.
هةرة  قةزا  لة  يةكَيكة  كة  سؤران، 
كوردستان،  هةرَيمى  ط��ةورةك��ان��ى 
ئؤتؤمبَيلى  وةستانى  ثاركى  تائَيستا 
كة  واي���ك���ردووة  ئ��ةم��ةش  تيانيية، 
لةبةردةم  ئؤتؤمبَيلةكانيان  شوفَيرةكان 
كؤآلنةكاندا  كوضةو  لةسةر  يان  ماآلن، 
هاوآلتييانى  ناإةزايى  ئةمةش  رابطرن، 
ل��َي��ك��ةوت��ووةت��ةوةء ح��ك��وم��ةت بة 
كةمتةرخةم دةزانن لة هةمبةر نةبوونى 

ثاركى ئؤتؤمؤبَيل.

هاوآلتييةكى  ب��ةش��ي��ر،  جةليل 
كؤمةَلطةى  ط��ةإةك��ى  دانيشتووى 
رؤذنامةى  بؤ  قةزاى سؤرانة  طةآلَلةى 
تووشى  رؤذانة  »ئَيمة  روونكردةوة: 
شوفَيران  لةطةأل  بووين  طرفت  كَيشةء 
طةإةكى  نزيكترين  كة  ئةوةى  هؤى  بة 
شوفَيران  بؤية  سؤرانين،  ناوشارى 
ئؤتؤمبَيلةكانيان  بازاإ  دَينة  كة  كاتَيك 
لةسةر  ي��ان  ناضاريى،  بة  رادةط���رن 
دةرطاكانى  لةثَيش  يان  شةقامةكان، 

ئَيمة رايدةطرن«.
اليةنى  لة  داواى  هاوآلتيية  ئ��ةو 
بؤ  بدات  هةوَلَيك  كرد،  ثةيوةنديدار 
وةستانى  شوَينى  دروس��ت��ك��ردن��ى 

ئؤتؤمبَيل لة نزيك ناوشار.
لةسةر  قةزاية  طةورةترين  سؤران، 

ئاستى ثارَيزطاى هةولَير لةدواى ساَلى 
بة شَيوةيةكى خَيرا رووى  )1991(ةوة 
ئَيستادا  لة  ك���ردووة،  زي��ادب��وون  لة 
طوند   )400( لة  زياتر  ناحيةو  س��َى 
لةخؤدةطرَيتء ذمارةى دانيشتووانيشى 

زياتر لة )180( هةزار كةس دةبَيت. 
دووكاندارَيكى  كة  ق��ادر،  عامر 
»لةبةر  وت��ى:  س��ؤران��ة،  ن��اوش��ارى 
خ��واردووةء  طيرمان  ئؤتؤمبَيلةكان 
ثةيوةنديدار  الي��ةن��ى  ه��ي��واداري��ن 
كَيشةية  ئ��ةم  ب��ؤ  رَي��ط��ةض��ارةي��ةك 

بدؤزَيتةوة«.
عيزةت،  كرمانج  بةرامبةردا  لة 
قايمقامى سؤران ئاماذة بةوة دةكات؛ كة 
زؤربوونى ئؤتؤمبَيل لة سنوورةكةيان 
تا  رَيطةوبانةكان  كة  واي��ك��ردووة، 

رادةيةكى زؤر جةنجاَليى بة خؤيانةوة 
ببينن بة رؤذنامةى راطةياند: »ئةمساأل 
بةرنامةمان  ضةندين  سؤران  ناو  بؤ 
شوَينى  طواستنةوةى  وةك��و  هةية، 
ثيشانطةى  طواستنةوةى  ثيشةوةرانء 
كورتدا  ماوةيةكى  لة  كة  ئؤتؤمبَيلةكان 
ثاركَيكى  ماوةيةدا  لةم  دةبن،  جَيبةجَى 
لةناو  ئؤتؤمبَيليش  وةستانى  شوَينى 
س��ةن��ت��ةرى س���ؤران دةك��رَي��ت��ةوة، 
ناو سةنتةرى  كَيشةى  ئةمة  ئةطةرضى 
شوَينى  ب��ة  س���ةب���ارةت  س����ؤران 
ناكاتء  ئؤتؤمبَيل ضارةسةر  وةستانى 
بازاإطة  هةركةسَيك  ل��ةم��ةودواش 
بكاتة  ذَيرةوة  دةبَيت  بكات،  دروست 
ئةطةرنا  ئؤتؤمبَيل،  وةستانى  شوَينى 

رَيى ثَى نادةين«.

بةدواداضووني: 
هؤشةنط سةروضاوةيى

ثشدةر،  رانيةو  قةزاي  ه��ةردوو  لة 
بة  خاشاك  خؤألء  تةن  سةدان  رؤذانة 
لةناودةبرَينء  ناتةندروست  شَيوةيةكي 
ضةندين  ب��آوب��وون��ةوةي  مةترسي 

نةخؤشيي ترسناكي لَيدةكرَيت.
ناوضةى  دوو  كة  ثشدةر  بتوَينء 
هةردوو  مةركةزي  لة  جطة  فراواننء 
قةزاكة، )9(ناحية لةخؤياندةطرنءرؤذانة 
زبألء  تةن  بة سةدان  قةزايةدا  دوو  لةو 
خاشاك كؤدةكرَيتةوةو دةسووتَيندرَيت، 
وَيإاى ئةوةى بووةتة مايةى هةراسانى 
طةشتيارييةكانء  ناوضة  لة  هاوآلتييان 
بة  تَيكةأل  كشتوكاَلييةكان  زةوي��ي��ة 
تائَيستاش  دةكرَين،  ئاو  سةرضاوةكاني 
)ريسايكلين(  كارطةيةكى  نةتوانراوة 
دابمةزرَينرَيتء  ناوضةيةدا  دوو  لةو 
ذينطةى ناوضةكة لة مةترسي ثيسبوون 

بثارَيزرَيت.
بةثَيى ئةو زانيارييانةى لة شارةوانيى 
رانيةوة دةست رؤذنامة كةوتووة، تةنيا 
 )105( رانية  شارى  لةناو  رؤذَيكدا  لة 
كؤدةكرَيتةوة،  خاشاك  زب��ألء  ت��ةن 
ثَييدةَلَين  كة  نزيك  لة شوَينَيكي  ئةمةش 

)كلكةى كؤَلَين(، كة ضةند سةد مةترَيك 
فإَيدةدرَيتء  دوورة،  شارةكةوة  لة 
هؤى  دةبَيتة  ئةوةش  دةسووتَينرَيت، 
بؤنء  ناوضةكةو  خةَلكى  بَيزاركردنى 

بةرامة بةسةر شارةكةدا بآودةبَيتةوة.
بةثَيي ئامارَيكيش لة شارى قةآلدزة، 
تةنيا لة رؤذَيكدا )81( تةن زبألء خاشاك 
طؤرستانى  نزيك  لة  كؤدةكرَيتةوة 
ن��اوض��ةك��ة رؤدةك��رَي��ت ب��َي ئ��ةوةى 
ناوضةكة  هاوآلتييانى  تةندروستيى 

لةبةرضاو بطيرَيت، دةسووتَينرَيت.
حاجياواش،  ناحيةى  بة  سةبارةت 
زؤر  رَيذةيةكى  شَيوة  بةهةمان  رؤذانة 
ناوضةيةك  لة  كؤدةكرَيتةوة  خاشاك  لة 
)ماكؤك(،  ثَييدةَلَين  كة  فإَيدةدرَيت 

طةشتيارييةو  نيمضة  ناوضةيةكى  كة 
رووي  طةشت  مةبةستى  بة  هاوآلتييان 
تَيدةكةن، لة اليةن شارةوانى ناوضةكةوة 
هؤي  بووةتة  فإَيدةدرَيت،  خاشاكةكة 
طةشتياراني  هاوآلتييانء  بَيزاركردنى 

ناحيةكةش.
قةزاي  قايمقامى  بةط؛  حةمةد  عةلى 
هةوَلى  راطةياند:  رؤذنامةي  بة  رانية 
لة  )ريسايكلين(  كارطةى  داوة  جديمان 
ناوضةكة دابمةزرَينينء دواي سةردانمان 
بؤ الي وةزيري شارةوانيء طةشتوطوزار، 
بؤى  ئامادةكارييةكمان  هةموو  ئَيستا 
كردووة، بةسةرثةرشتى هةردوو ئيدارى 
ناوضةكة، كة بإيارة لة ساَلى داهاتوودا 

بكةوَيتة قؤناغى جَيبةجَيكردنةوة.

كؤكردنةوةى  ديكةوة،  لةاليةكي 
ه��ةردوو  خاشاكى  زب��ألء  ث��اش��ةإؤو 
بَيتواتةى  ناحيةى  ضواقوإنةو  ناحيةى 
سةر بة قةزاى رانية، كة بةهؤى نةبوونى 
شوَينَيكى طونجاو شارةوانى ضوارقوإنة 
)ئاوى  ثَييدةَلَين  لة نزيك رووبارةكة كة 

ضواقوإنة( فرَيدةدرَيت.
بة  بَيتواتةش  ناحيةى  ه��ةروةه��ا 
هةمان شَيوةو زبأل فإَيدةدرَيتة )بةستى 
لة  مةترَيك  سةد  ضةند  كة  قةشان(، 
بةهؤى  ب��ةآلم  دوورة،  ن��اوض��ةك��ةوة 
بارانبارينء بة تايبةتى لة وةرزى زستان 
ئاوى  دةضَيتةوة  خاشاكةكةى  زب��ألء 
دةرياضةى  بؤ  لةوَيشةوة  ضوارقوإنةو 

دووكان.
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كؤية لة بةشةخؤراكى مانطانة نيطةرانة

بريكارَيك: )تةنى ثيس(م لة فةردة برنجدا دةرهيَناوة 

سؤران، بآ ثاركى ئؤتؤمبيَلة

خاشاك مةترسى نةخؤشيي لة بتوَينء ثشدةر بآلودةكاتةوة

فؤتؤ: ئارى كؤية؛ دوكانى يةكَيك لة فرؤشيارانى خؤراك 

نط
شة

هؤ
ؤ: 

فؤت

سارا فةقآ خدر

 ئةو كارةساتء مةرطةساتانةى 
بة دةستى رذَيم بةسةر باشوورى 
كوردستاندا هاتوون، كاريطةريىء 
ئ��اس��ةواري��ان ب��ةردةوام��نء لة 
شَيوةى ضةندان طرفتء نةخؤشيى 
دةروونيى، رؤذانة خؤيان نماييش 

دةكةنةوة!
هةَلةبجة  ل��ة  ن��م��وون��ة؛  ب��ؤ 
ب��ن���ك��ةى  راثؤرتَيكى  بةثَيى 
ضةكى  بةركةوتووانى  )90%(ى  دةروونيى  ضارةسةرى 
)خةمؤكى،  وةك:  دةروونيى  نةخؤشيى  تووشى  كيميايى 
طةرميان  ناوضةى  لة  بوون،  هتد(  خورثة....  طؤشةطيريى، 
لة ضاوةإوانى  خَيزان  ئةنفالةوة ضةندان  كارةساتى  بةهؤى 
دووض��ارى  خؤيانةوة  نةمرءنةذى  ذيانى  درَيذخايةنء 
طرفتء نةخؤشيى دةروونيى بوونةتةوة، ناوضةكانى ديكةى 
شةرى  وَيرانكردنةوةء  راطواستنء  بةهؤى  كوردستانيش 
درَيذخايةنى) عَيراق_ ئَيران (يش خةَلكَيكى زؤرى كةمئةندام 
خةَلكَيكى  مينةوة  بةهؤى  راثةإينيش  دواى  تةنانةت  كردو 
ئةطةر  كةمئةندامبوونَيك  هةموو  ديارة  قوربانيى.  بوونة  تر 
بةشَيوةيةكى زانستيى مامةَلةى لةطةَلدا نةكرَيت، نةخؤشيى 

دةروونيى لَيدةكةوَيتةوة. 
يان  بووبن،  سياسيى  ض  راثةإين،  دواى  بارودؤخةكانى 
بارَيكى  زةمينةسازكةرى  ئابووريى،  يان  كؤمةآليةتيى، 
دةروونيى نائارام بوون بؤ سةرجةم تاكةكانى كؤمةَلطة بة 
ذنء ثياو و منداألء ثيرو طةنجةوة، هةر يةكةو بةثَيى قةوارةى 
ئةمانة  بوونةتةوة،  نةخؤشيى  رووب��ةإووى  كَيشةكانيان، 
هةمووى لةاليةك، بةآلم ئايا حكومةتى هةرَيمى كوردستان، 
مةسةلةية  ئةو  رووب��ةإووب��وون��ةوةى  بؤ  هةنطاوَيكى  ض 
هةَلهَيناوة؟، ئايا بة تةنيا كردنةوةى ضةند بنكةيةكى ضاكسازيى 
دةروونيى لة ناوضة كارةساتبارةكاندا، ضارةسةرى كَيشةكة 
خوَيندنى  وةزارةتى  تةندروستىء  وةزارةتى  ئايا  دةكات؟ 
بةرنامةيةكيان  ض  كؤمةَلطة،  دةروونيى  تةندروستي  بؤ  باآل، 
يان  دةروونيى،  توَيذةرَيكى  ضةند  ثَيطةياندنى  بَلَيى  هةية؟ 
باشتر بَلَيين ضةند دةرضوويةكى بةشى دةروونناسى، بةس 
بَيت بؤ ضارةسةرى دةروونيى كؤمةَلطةيةكى ثإ لة نةخؤش؟! 
بةإاستى جَيطاى سةرسوإمانة، كاتَيك )رَيبةرى وةرطرتنى 
كوردستان(  هةرَيمى  ثةيمانطاكانى  زانكؤء  لة  خوَيندكاران 
بةرضاو  دةروونى(يت  ثزيشكى  )كؤلَيذى  هةَلدةدةيتةوة 
ناكةوَيت! ئةم حاَلةتة تةواو ثَيضةوانةية لةطةأل ئةو بارودؤخة 

دةروونييةى باسمانكرد.
ثزيشكى  كؤمةَلَيك  بة  ثَيويستى  كوردستان  هةرَيمى 
ثسثؤرى دةروونيى هةية، بةء ئومَيدةى وةزارةتى خوَيندنى 
هةنطاوى  داهاتوو  ساَلى  بؤ  زانستيى  توَيذينةوةى  باآلو 

ثَيويست بنَيت.

رَيبةريى وةرطرتنى خوَيندكارانء
 نةبوونى كؤلَيذى ثزيشكى دةروونيى
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ش��ؤإش��ى ك����ورد ش��ؤإش��ى 
لة  زياتر  بةَلكو  نةبوو،  برسييةكان 
)نةتةوةيى،  مةبةستَيكى  هةموو 
ضينايةتيى...(  ئاينيى،  نيشتمانيى، 
دةربإين،  )ه��زر،  ئازادكردنى  بؤ 
بَيسانسؤر( مانطرتنى  خؤثيشاندانء 

سةركردةكانى  دةستثَيكدا  لة  بوو، 
ش����ؤإش: ب��ة ق��س��ةى خ��ؤي��ان 
ب��وون،  ج��ةم��اوةر  ويستى  لةطةأل 
ناوضة  بةسةر  دةستيانطرت  تا 
خةَلكيان  ئينجا  طوندنشينةكاندا، 
)ثارتى  باآلدةستى  ذَي��ر  خستة 
ثَيشإةو(، ئيتر زؤر بة توندى مامةَلة 
لةطةأل هةر ملثَيضييةك دةكرا، لَيرةدا 
)يةكة  بةسةر  بضمةوة  نامةوَيت 
يةكةى( هةموو ئةو تراذيديايةدا، كة 
مَيذووى  نةويستراوى  الثةإةيةكى 
ئ��ةو س��ةردةم��ة دةط��َي��إن��ةوة، كة 
ثَيمان  زَيإين  رؤذط��ارى  بة  ئَيستا 

دةفرؤشنةوة.
بوو،  ئةرخةوانى  فةنتازيايةكى 
نزيكةى نيو سةدة خةونى ثَيوةبينرا، 
شكستخواردنَيكى  جؤرة  بة  بةآلم 
رةنطة  بوو،  شرؤظة  ديموكراسي 
هَيندةى  كؤمةَلطة  توَيذَيكى  هيض 
رؤذنامةنووسانى  رووناكبيرانء 
تيا  زيانى  دةس���ةآلت  دةرةوةى 
لةسةر  ه��ةر  ب��ةآلم  ن��ةك��ردب��َي��ت، 
ئ��ةوإؤء  سةركردةكانى  دةستى 
كةس،  لة  داكؤكى  بةبآ  ئةمإؤداء 
يان لة اليةن ئةوةية بَيجطة لة لَيدانء 
دةستطيركردنى  كامَيراشكاندنء 

رؤذنامةنووسء... زياتريش.
ئَيستا بة ضةكَيكى كؤنى بةعسء 

تؤماركردنى  ك��ة  خ��ؤي��ان  ن��وَي��ى 
رؤذنامةنووسان  شةإي  سكاآلية، 
دةك��رَي��ت، ب��ة ي��اس��اى س��زادان��ى 
عَيراقيى دذى رؤذنامةء كةناَلةكانى 
ياساى  ثَيى  بة  نةك  راطةياندن، 
مامةَلةية  ئةم  هةرَيم،  رؤذنامةوانيى 
لة  )ئ��ازادةك��ان(  رؤذن��ام��ة  دذى 
كوردستاندا لةم دواييةدا سةريهةَلدا، 

عَيراق  كؤمارى  سةرؤك  بةإَيز  كة 
رؤذنامةيةكى  لةسةر  سكاآلى 
ئةهليى تؤماركردء بإياري دادطا بة 

ثارة شكايةوة. 
ث��ةت��اء  ب��ة  ب���وو  ئ��ةم��ة  ئيتر 
طرتةوةء  ديكةشى  اليةنةكانى 
سكاآل  ئيسالمييةكانيش،  طةيشتة 
ل��ةس��ةر ه���ةر الي����ةنء ك��ةسء 
رَيطايةكى  بة  بكرَيت  تؤمار  كةناَلَيك 
بةآلم  رةواي���ة،  كارَيكى  ياسايى 
مةبةستى  تؤَلةء  رةهةندى  ئةوةى 
دةدات  ضاكسازيى،  نةك  سياسيى، 
خاوةن  كة  ئةوةية  سكاآليانة،  بةم 
خةياَليى  ق��ةرةب��ووى  سكاآلكان 
بؤ  رَيطةش  بطرة  دةك��ةنء  داوا 
سةختى  سزاى  كة  دادةنَين  دادطا 
رؤذنامةنووسةكان بدةن، كة ئةوةش 
دوو ئةنجامى لَيدةكةوَيتةوة: يةكةم: 
سكاآللةسةرةكةء  مايةثووضكردنى 
كثكردنةوةى  تؤقاندنء  دووةميش: 
رَيتمى  لةطةأل  كة  ئ��اوازَي��ك  ه��ةر 
نةطونجَيت،  خؤياندا  كؤرسةكانى 
لةطةأل  مامةَلةى  )ياسا(  بة  طواية 
دةكةن. سةير ئةوةية رؤذنامةيةكى 
ثةتاكة  تووشى  دةسةآلتيش  نزيكى 

بووة!
كةس  كوردستاندا  لة  رةنطة 
ئيسالميى  )يةكطرتووى  ئةوةندةى 
سياسيى  ن��ال��ةب��اري��ى  ت��ووش��ى 
 )... كوشتنء  ت��اإادةى  نةبووبَيت 
كةضى  دةسةآلتداء  دةستى  لةسةر 
نةكرد،  داوا  قةرةبووشى  سكاآلء 
 2( داواى  كاغةزَيك  لةسةر  بةآلم 
مليار دينار( بكات لة رؤذنامةيةك؟؟! 

خاوةن  ئةم  ئايا  ئةوةية،  ثرسيار 
دةس��ةآلت��ى  خ��ؤي��ان  سكاآليانة 
سكاآل  ضؤنة  ئةى  نين؟  راستةوخؤ 
سةرذمَيريىء  ثةكخستنى  لةسةر 
كوشتنى  تةعريبء  بةردةواميى 
هةإةشةء  مةسيحيىء  ئَيزديىء 
عةرةبء  شؤظَينيزمى  طوإةشةى 
ن��اك��ةن؟ ئةى  ت��ؤم��ار  ت��ورك��م��ان 
بايى  كةركوك  موسألء  بارودؤخى 

سكاآليةك نابَيت؟!
ج��ؤرة  ل��ةم  مةبةست  دي���ارة 
س��ك��اآلي��ان��ة، ب��ا ب��اس��ى ح��ةرامء 
بؤ  نةكةين  ثارةكةشى  ح��ةآلَل��ى 
قةرةبووى  هةر  ئيسالمطةراكان، 
بةَلكو  نيية،  وةه��م��ي��ى  زي��ان��ى 
ئازادييةء  دادطاييكردنى  سياسةتى 
لةطةأل  لةمةدا  )ئيسالمييةكانيش(، 
دةس���ةآلت ه���اوإان، ك��ورة ئةو 
قةرةبوويانة سووكن لةضاو ئةوةى 
)ب��ةن��دةى(  باسى  ئيسالمييةك 
»ئةوة  دةَلَيت:  ئةويش  الدةكرَيت، 
قةَلةم  بة  ببإيت،  زمانيشى  ئةطةر 

هةر قسة دةكات«.
عةقَليةتة  ئ��ةو  خ��وان��ةك��ات 
سكاآلء  بة  ئةطينا  بَيت،  باآلدةست 
راستيدا  لة  قوتارنابين،  قةرةبوو 
دةستدرَيذكار  ئَيستا  كة  دؤخة  ئةم 
ياساثةروةر  مةزَلوومء  بة  خؤى 
سكاآل  ث���ارة  ب��ؤ  ث��ي��ش��ان��ب��داتء 
ئةهليى  رؤذنامةنووسَيكى  لةسةر 
سةداميى،  ياساى  بة  بكات  تؤمار 
ديموكراسىء  شكستى  لة  بَيجطة 
ضةواشةكاريى دةسةآلت، هيضى تر 

نيية. 

عَيراق،  )2011(ى  ميزانييةى 
وةزي��رة  زؤري��ن��ةى  ئيمزاى  ب��ة 
كةموكووإييةكى  ك��وردةك��انء 
ترسناكةوة،  بإطةيةكى  ضةند  زؤرء 
رةوانةى ئةنجومةنى نوَينةران كراو 
ئةنجومةنيش،  لة  كورد  ئةندامانى 
ويسترا  كة  كشانةوة  دانيشتنة  لةو 
ميزانييةكة  بؤ  يةكةم  خوَيندنةوةى 

بكرَيت.
ي����ةك����َي����ك ل�����ة ب���إط���ة 
ميزانييةكة،  هةإةشةئامَيزةكانى 
)150000( بإى  هةناردةكردنى 

بةرميل نةوتى هةرَيمى كوردستان، 
بودجةى  لة  بإةية  ئةو  بإينى  يان 

)17%(ى هةرَيم.
لَيكدانةوةيةكى سةرةتايى  بةثَيى 
بة  بةرميل  ي��ةك  نرخاندنى  ب��ة 
طرَيبةستة  ئ��ةط��ةر  )73(دؤالر، 
نةكرَينةوةء  يةكاليى  نةوتييةكان 
ن��ةوت ه��ةن��اردة ن��ةك��رَي��ت، بإى 
دةكاتة  كة  )3.996.750.000(دؤالر 
لة  )4.476.360.000.000(دي���ن���ار 
ب��وج��ةى ه��ةرَي��م دةب��إدرَي��ت كة 

نزيكةى )40%(ى بودجةكة دةكات.
لة  ك����وردةك����ان،  وةزي�����رة 
وةزيران  ئةنجومةنى  كؤبوونةوةى 
ميزانييةوة  لةبارةى  طفتوطؤ  بؤ 
بإطةية  ئ��ةو  لةسةر  ناإةزاييان 
ئيمزاكةشياندا  لةكاتى  دةرنةبإيوةء 
تيبينييان لةوبارةيةوة نةبووة، بةَلكو 
ديكةوة  بابةتى  لةبارةى  تَيبينيان 

هةبووة.
ش��اوةي��س،  ن���ورى  رؤذ  د. 
ئيمزاى  وةزيران،  سةرؤك  جَيطرى 
تَيبينى  ك���ردووةء  رةزام��ةن��دي��ى 
كة  هةبووة  بإطةية  ئ��ةو  لةسةر 
تايبةتة بة بانكى مةركةزىء نةرمين 
لةسةر  تيبينى  تةنيا  عوسمان 
بإطةى وةزارةتةكةى خؤى )ذينطة( 

ئيمزاى  وةزيرَيك  ضةند  هةبووة، 
هيض  بةآلم  ك��ردووة،  ئيمتيناعيان 

نةنووسيوة. هؤكارَيكيان 
كة  نيية  ي��ةك��ةم  ج��ارى  ئ��ةوة 
دةكةونة  لةبةغدا  كورد  بةرثرسانى 

تةَلةوة.
حكومةتى  جارةكان،  زؤرب��ةى 
عَيراق لة حاَلةتَيكدا بووة كة ثَيويستى 
ئةم جارةش  بووة،  بة كورد  زؤرى 
ميزانييةوة  لةبارةى  طفتوطؤكان 
ماليكى  نورى  كة  لةكاتَيكدابوون 
بوو،  ك��ورد  بة  زؤرى  ثَيويستى 
رَيككةوتنَيكى  هيض  ضونكة حكومةت 

بةآلم  نةكرابوو،  لةبارةوة  كؤتايي 
نةبوو،  »بيريان  كوردةكان  وةزيرة 
كرد،  ئيمزايان  لَيكرا«ء  فَيَليان  يان 
كآ  بةآلم  بوو،  ئاشكرا  فَيَلةكة  تازة 
بةو قسة ضةند بارةية بإوا دةكات؟

وةزيرة كوردةكان كة زؤربةشيان 
خؤيان بة سياسيى دةزانن، ئةمةيان 
دؤإاندء نةيانتوانى سياسةت بكةنء 
طةلةكةيان  بةرذةوةنديى  لة  كات 

بةكاربهَينن.
طؤإآ،  دَيتة  لَيرةدا  ثرسيارَيك 
ئ��ةوي��ش ئ��ةوةي��ة ك��ة ب��ؤض��ى لة 
ميزانييةدا ئةوة بةسةر كوردستاندا 
دةدرَي��ت  حوكم  دةسةثَينرَيتء 
)150000( رؤذان���ة  ك��ة  ب���ةوةى 

بكات؟  ه��ةن��اردة  ن��ةوت  بةرميل 
وةزيرى  كة  ئةوةية  وةآلمةكةشى 
هةرَيم،  سروشتييةكانى  سامانة 
خؤى رايطةياند كة لة ساَلى )2011(

بؤ  نةوت  دةرهَينانى  دةتوانن  دا 
رؤذانة  )200000(بةرميل  لة  زياتر 
لَيدوانيش  نوَيترين  بةرزبكةنةوة، 
باسى  كة  راوَيذكارةكةيةتى  هى 

)250000( بةرميل دةكات.
لةوة  بيريان  عةرةبةكان  ديارة 
كردووةتةوة كة بؤضى ساآلنة بإى 
نةوتى  داهاتى  بودجةء  )17%(ى 
لةمةشدا   ( كورد  بة  بدةن  بةسرة 
ي��ةك��ط��رت��وون(،  سوننة  شيعةو 
هةية،  نةوتى  خؤى  كورد  لةكاتَيكدا 
لةو  كة  داناوة  بإطةيةيان  ئةو  بؤية 
لَي  ثاشةكشةى  نيم   بإوايةشدا 

بكةن.
ل���َي���رةوة ط��رف��ت��ة ط��ةورةك��ة 
طرَيبةستة  ئةويش  سةرهةَلدةدات، 
كوردستانة،  هةرَيمى  نةوتييةكانى 
لةو  شةفافييةتَيك  هيض  ئَيستا  تا  كة 
بةَلَينيش  دواى  نييةء  طرَيبةستانةدا 
فراكسيؤنةكان،   س��ةرؤك��ى  ب��ة 

ثةرلةمانيش  بؤ  ناوةإؤكةكةيان 
ئاشكرا نةكراوة.

كة  حيزبةكة  دوو  ك��ةوات��ة 
ثَيكهَيناوة،  هةرَيميان  حكومةتى 
دووإيانَيكى  ب���ةردةم  دةك��ةون��ة 
هةستيارةوة، ئةويش يان خستنةبةر 
نةوتييةكانة،  طرَيبةستة  رووناكيى 
لة  ثارةيةية  بإة  ئةو  بإينى  يان 
ئةوة  ئايا  بةآلم  هةرَيم،  بودجةى 

هةروا بةئاسانى قبووأل دةكرَيت؟
وةزيرة  ئةنجامياندا،  كارةى  بةو 
طةورةيان  قةيرانَيكى  كوردةكان 
دروس��ت��ك��رد ك��ة ه��ةم ل��ةن��َي��وان 
سةرهةَلدةداتء  هةولَير  بةغداء  
كوردستانيش  هةرَيمى  لةناو  هةم 

سةرهةَلدةدات.
ب���ةو ئ��ي��م��زاي��ان��ةى وةزي���رة 
كوردةكانى بةغدا، حكومةتى هةرَيم 
دوادةكةوَيتء  بودجةكةى  زياتر 
ضونكة  ثةرلةمان،  دةطاتة  درةنطتر 
لةاليةن  لةبةغدا  درةنط  ميزانييةكة 
ثةسةند  نوَينةرانةوة  ئةنجومةنى 

دةكرَيت.
بَيئةوةى  ك��وردةك��ان،  وةزي��رة 
خزمةتَيكى  ب��ن،  ئ��ؤث��ؤزس��ي��ؤن 
طةورةيان بة ئؤثؤزسيؤن لة هةرَيمى 
كوردستان كرد، ضونكة ئؤثؤزسيؤن 
دةكاتء  شةفافييةت  داواى  لةمَيذة 
بةدةستةوة،  نادات  خؤى  حكومةت 
وةزيرةكان  ئيمزاكةى  ئيدى  بةآلم 
كوردستانء  ويكيليكسى  ب��ووة 
حكومةت  ئةوانةى  هةموو  دةبَيت 
سةر  بيانخاتة  دايناون  بةإة  لةذَير 

بةإة.
ك��وردةك��ان،  وةزي���رة  ئيمزاى 
هيض  كة  تؤخكردةوة  زياتر  ئةوةى 
ئةندامانى   لةنَيوان  هةماهةنطييةك 
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  لة  ك��ورد 

عَيراقء وةزيرةكاندا نيية.

خؤثيشاندان، لةنَيوان قةَلةمةكةي 
سةرؤكء ئيرادةي ثةرلةمانتاراندا

رَيكخستنى  »ي��اس��اي  ئيمزاكردني 
سةرؤكي  لةاليةن  خؤثيشاندانةكان« 
ئةو  ت��ةواو  كوردستانةوة،   هةرَيمي 
راستييةي خستةإوو كة سةرؤك نة طوآ 
لة شةقام دةطرَيتء نة حيساب بؤ دةنطي 

جياوازو رةنطي جياواز دةكات.
 ئةو دةنطةي كة دةيةوَيت بة سةرؤك 
ئيمزايةي  ئةو  س��ةرؤك،  جةنابي  بَلَيت، 
ئازادييةكانةو  مافء  بة  دذ  كردت،  كة 
سنوورةكاني ئازاديي بةرتةسك دةكاتةوة 

ثَيناودا  لة  خةباتي  زياترة  سةدة  نيو  حيزبةكةت  تؤو  كة 
دةكةن.

 جةنابي سةرؤك، ئيمزاكةت دذ بة  يةك سةدة لة خةباتء 
تَيإوانيني  خةباتء  لةطةأل  ناكؤكة  كوردةو  طةلي  قوربانيداني 
ساَلي  لة  ديدارَيكدا  لة  كة  باوكتاندا  بارزاني  مستةفا  مةال 
طيانم  روحء  ئامادةم  دةَلَيت،  لةمةوبةر  )50(ساأل  )1961(داء 
ئايا  بكةم،  بةخت  كوردستاندا  ديموكراتي  ئازادييء  لةثَيناو 
رَيطرييكردن لة خؤثيشاندان  كة ثةرلةمانتاراني ئؤثؤزسيؤنء 
مةدةنيي،  كؤمةَلطةي  رَيكخراوةكاني  رؤشنبيرانء  لة  زؤرَيك 
لة  رَيطريكردنة  ئازادييةو  خنكاندني  ياساكة  كة  ثَييانواية 
بارزانيء  ثَيضةوانةي خةباتي  رَيكخستن،  نةك   خؤثيشاندان، 

حيزبةكانء طةلي كورديش نيية. 
مافةكاني  لة  بةرطريي  كة  خ��واردووة  سوَيندتان  ئَيوة 
خةَلكء ئازادييةكانيان بكةنء كار بؤ فراوانكردني مةوداكاني 
بة  زؤر  بةآلم  بكةن،  خةَلك  ئازادييةكاني  ديموكراسيء 
ثاشةكشةي  بة  درك  ياسايةدا،  ئةو  ئيمزاكردني  لة  ئاساني 
بخوَينَيتةوة،  ياساكة  لةوبوارةداء هةركةسَيك  تةواو دةكرَيت 
مافي  ديموكراسيء  بنةماكاني  لةطةأل  ناكؤكة  كة  دةزانَيت 

مرؤظء ئازادييةكاني هاوآلتييان. 
لة ئَيستادا رؤشنبيران درك بة جؤرَيك لة ثاشةكشة دةكةن 
بةو  هةنطاوةكانتان  ئازاديدا،  ديموكراسيء  بنةماكاني  لة 
ئاراستةية بؤني ثاشةكشةيان لَيدَيت، مةيلةكانات لةو بوارةدا، 
هَيندةي بؤني دذايةتييان لَيدَيت، هَيندة بؤني خَيريان لَينايةت، 
رؤشنبيرانء  رؤذنامةنووسانء  داواي  بؤ  حيسابنةكردنتان 
زؤرة  ماوةيةكى  كة  مةدةنيي  كؤمةَلطةي  رَيكخراوةكاني 
لة  ثاشةكشة  لة  جطة  نةكةيت،  ئيمزا  ياساكة  لَيدةكةن،  داوات 

ديموكراسيء ئازاديي، ضي ديكةي لَيناخوَينريتةوة. 
موتَلةطء  بانطهَيشتي  ئامادةن  ئَيوة  س��ةرؤك،  جةنابي 
نوجَيفي بكةن بؤ كؤنطرةي حيزبةكةتان كة هةر ئَيوةبوون بة 
دوذمني سةرسةختي كوردو مافةكانيتان لةقةَلةم دةدا، بةآلم 
ئامادة نةبوون بانطهَيشتي ئةو دةنطة ئازادء ناإازييانة بكةن 
ضونكة  نةكةيت،  ئيمزا  ياساية  ئةو  لَيدةكرديت،  داوايان  كة 
ئةزمووني هةرَيمي كوردستان ناشرين دةكات، ئَيوة لةاليةك 
دةكةنةوةو  بةرز  كوردستان  بؤ  سةربةخؤيي  دروشمي 
لةاليةكيش ديموكراسيء ئازاديي سةردةبإن، لةاليةك طوَيمان 
دةئاخنن بة  شانازيكردن بة خةباتي بارزانيء بارزانييةكانء 
لةاليةكيش قةَلةمةكةتان تيذ دةكةن دذ بة خةباتء قوربانيداني 
طوَييان  ريكدةخةنةوةو   عَيراقييةكان  ماَلي  لةاليةك  ئةوان، 
قبووَلي  لةاليةكيش  دةكةن،  قبووأل  مةرجةكانيان  لَيدةطرنء 
ئةو هةموو دةنطةجياوازةي هاوآلتيياني خؤتان ناكةنء نوكي 
هاوآلتيياني  ئازاديي  مافء  شمشَيرو  دةكةيتة  قةَلةمةكةت 
كة  هاتووة  ئةوة  كاتي  ثآ سةردةبإيت. سةرؤك،  وآلتةكةتي 
كةمَيك لة كورسييةكةت بَييتة خوارةوة، بؤ ئةوةي تةنيا طوَيت 
لةيةك دةنطء سةدا نةبَيت، ئةم وآلتة ثإة لة دةنطي جياوازو 
بيري جياوازو ئازاد كة مةرج نيية وةك ئةوانةي دةوروثشتت 

بيربكةنةوة.
ئيمزا  ياساكة  كة  كردبوو  داوام  نووسينَيكمدا،  لة  ثَيشتر 
طوآ  دةكةيتء  ئيمزاي  كة  لةوةي  دَلنيابووم  ضونكة  بكةيت، 
ثَيتواية،  ئةطةر  سةرؤك،  نادةيت.  ناإازيي  ئازادو  دةنطي  بة 
كة  دَلنيابة  ئةوة  كردووة،  ثةسةنديان  ثةرلةمان  زؤرينةي 
بةشَيكي زؤري ثةرلةمانتاران، بةناضاريي ئيمزايان كردووةو 
ثةرلةمانتارَيك  هةروةك  بوون،  ناإازي  ياساكة  لة  زؤريش 
كة  ك��ردووة  بةوة  دركي  ب��ووةو   ياساكة  دذي  كة  ثَييوتم 
بةهؤي  ناضارييء  بة  بةآلم  تاكةكانة،  ئازاديي  مافء  دذي 
ئةمةش  كة  داوة،  بؤ  دةنطي  ستراتيذييةوة  رَيككةوتننامةي 
مةترسييةكي طةورةية بةوةي كة ئَيوة ئةو ثةرلةمانتارانةتان 
بة  ب��ةرزدةك��ةن��ةوة  دةس��ت  تةنيا  ثةرلةمان،  ن��اردووةت��ة 
هةرَيمي  سةرؤكي  خةَلكء  ضاوي  لةاليةكيش  خراث،  ضاكء 
زؤرينةي  كة  ب��ةوةي  طرنطة  ياساكة  كة  ثَيدةبةسترَيت 
ثةرلةمانتاران دةنطيان بؤ داوةو  ثةسةنديان كردووة، بةآلم 
خؤي  ئيرادةي  خاوةن  ثةرلةمانتار  كة  ئةوةية  مةترسيدارتر 
ثرؤذةياسايةك  بؤ  دةست  خؤي،  ئيرادةي  بةبآ  نةبَيتء 
بةرزبكاتةوة كة ثةيوةنديي بة مافء ذيانء ئازاديي تاكةكاني 
كؤمةَلطةوة هةية، ئةوان سوَينديان خواردووة كة ثارَيزطاريي 
دونيايةك  ئ��ةوان  بكةن،  خةَلكي  ئازادييةكاني  م��افء  لة 
هاوآلتييان  مافي  لة  بةرطريكردن  لةثَيناو  ئيمتيازات  مووضةو 
كة  ثةرلةمانتارانةية  ئةو  تر  نةنطي  لةوةش  وةردةط��رنء 
ستراتيذييةوة  رَيككةوتني  سياسييء  وةزعي  بةهؤي  دةَلَين، 
لة  ناإازين  ئةوانيش  ئةطةرنا  داوة،  ياساكة  بة  دةنطيان 
ئايا  ئيفليج كردووة،  ثةرلةماني  كة  بَيئيرادةييةية  ئةو  ياساكة، 
خراثةو  ثرؤذةياسايةك  كة  بزانَيت  سوور  ثةرلةمانتارَيك 
بدات،  بؤ  دةنطيشي  كؤمةَلطةيةو  ئازادييةكاني  مافء  بة  دذ 

جةنابي سةرؤك، ضي لَي ضاوةإوان دةكةيت...!
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بةتؤمةتى دالَدةدانى راوَيذكارانى بةعس، سكاآل لةسةر بارزانى تؤماردةكرَيت
ناوى ئةو ثَيشمةرطةو هاوآلتييانة بآلودةكاتةوة    

كة دوو مستةشاري بةعس تؤمةتبارن بة كوشتنيان
راثؤرتى: شاسوار مامة

هةرَيمى  سةرؤكى  ب��ارزان��ى،  مةسعود 
كةسوكارى  داواكارييةى  ئةو  كوردستان، 
قوربانييانى دةظةرى ثشدةرى جَيبةجآ نةكرد 
راوَيذكارةكانى  لة  دوو  داوايانكردبوو،  كة 
دةسوإَينةوة،  لةهةولَير  ئَيستا  كة  بةعس 
بةسزاى ياسايى بطةيةنرَينء بةوهؤيةشةوةء 
لةسةر  سكاآل  لةدادطا  داَلدةدانيان،  بةتؤمةتى 

بارزانى تؤماركرا.
سةردةمى  راوَيذثَيكراوانى  ه��ةردوو 
برايم  ئاغاء  باَلو  بايز  عةباس  بةعس،  رذَيمى 
ئاغاى كانةبى، كة تؤمةتبارن بة بةشداريكردن 
هاوآلتييانى  كوشتنى  كيميابارانء  لةئةنفالء 
ضةندين  بةعس،  رذَيمى  سةردةمى  لة  كورد 
كوردستانء  لةدادطاكانى  ياساييان  داواى 

عَيراق  تاوانةكانى  ب��اآلى  دادط��اى 
بةآلم  تؤماركراوة،  لةسةر 

ئازادى  بة  ئَيستا  تا 

دةسوإَينةوةء 
دةسةآلت  حيزبى 

دةيانثارَيزَيت.
ن��ةب��ى ع��وم��ةر، 

خةَلكى  هاوآلتييةكى 
وتى:  طرتكةء  طوندى 

»ضةندينجار داوامانكردووة 
بةسزا  )2(تاوانبارة  ئةو  كة 

دةسةآلت  بةآلم  بطةيةنرَين، 
ئةو  نةداوينةتةوةء  وةآلم��ى 

دةذينء  ئازادى  بة  تاوانبارانةش 
هةَلسوكةوت  خؤيان  بةئارةزووى 

دةكةن بة بةرضاوى خةَلكةوة«.
ئ����ةو ه��اوآلت��ي��ي��ة، ه����ةردوو 

تاوانى  بةضةندين  بةعس  راوَيذكارةكةى 
»برايم  دةَلَيت:  دةكاتء  تؤمةتبار  كوشتن 

بة  دةفرؤشت  ئَيمةى  كةسوكارى  كانةبى 
دةدان،  لةسَيدارةى  بةعسيش  رذَيمى  بةعسء 
هةروةها عةباس بايزء برايم كانةبى خةَلكَيكى 
زؤريان بةدةستى خؤيان كوشتووةء بةشَيكى 
زؤريشيان فرؤشتوون بة بةعس«، ئاشكراشى 
دةطرتء  خةَلكيان  سةنطةسةر  »لة  دةك��ات: 
بةرشةقيان دةدانء بة بةرضاوى جةماوةرةوة 

دةيانكوشتن«.
رؤذن��ام��ة  زان��ي��اري��ي��ان��ةى  ئ��ةو  بةثَيى 
دةظ��ةرى  قوربانييانى  كةسوكارى  لة  كة 
بايز  عةباس  وةري��ط��رت��وون،  ث��ش��دةرةوة 
دروستكردووةتةوةء  لةسةنطةسةر  خانووى 
هاتووةتةوة  بةنهَينيى  رابردووشدا  لةساآلنى 
هيض  حكومةت  ماوةيةدا  لةم  بةآلم  ناوضةكة، 
لة  هيضكام  نةداوةء  دةستطيركردنى  هةوَلَيكى 
نةطيراوة،  بةسةردا  دةستى  زةوييةكانيشى 
لةكاتَيكدا ضةندين سكاآلى لة دادطاكانى هةرَيم 

لةسةر تؤماركراوة.
راوَي��ذك��ارى  ئاغا،  باَلو  بايز  عةباس 
فةوجى)91( بوو كة فةوجةكةى لة ساَلى)1986(

دا دامةزراند، بةآلم ثَيشتر مةفرةزةيةكى تايبةتى 
قةآلدزآ  ئيستخباراتى  بة  سةر  )9(ى  ذمارة 
فةرماندةي  وةك��و  بايز،  عةباس  ه��ةب��ووة. 
دَلسؤزَيكى  ئيستخباراتء  تايبةتى  مةفرةزةي 
بة ئةنجامدانى  سةدامء بةعس تؤمةتباركراوة 

تاوانَيكى زؤر كة ئةوانة بةشَيكيانن:
لة  )ى.ن.ك(  )2(ثَيشمةرطةى  كوذرانى 
لة  ماخؤبزنان  طوندى  لة  )1977/6/25(دا 
باَلو  بايز  عةباسى  ثياوةكانى  بؤسةيةكى 
كانةبى  عةبدوَلآل،  )عومةر  بةناوةكانى  ئاغا، 
برينداركردنى  هةروةها  ناودةشتى(  رةسوأل 
ثَيشمةرطةيةكى ديكة بةناوى )عةبدوَلآل حاجى 

شَيخة طرتكى(.
لة ساَلى )1978( عةباس بايز لة بؤسةيةكدا 
رةنجدةران  كؤمةَلةى  كاديرى  ثَيشمةرطةء 
)لةتيف عةبدوَلآل(، لة نزيك طوندى بةستةستَين 
ك��ردةوة،  بةعسى  رادةستى  دةستطيركردء 
دةرضوو  بؤ  لةسَيدارةدانى  فةرمانى  دواتر  كة 
موسأل  لة  لةساَلى)1979(  بةعس  رذَيمى  ء 

خنكانديان.
)دووطؤمان( طوندى  لة  )1980/5/17(دا  لة 

ثارتى  ثَيشمةرطةى  هَيزَيكى  ثشدةر،  ى 
سؤسياليست بة سةركردايةتيى )حاجى برايم 
شيرخؤر( كة ئةوكات ئةندامى سةركردايةتيى 
بايز  عةباس  بؤسةى  كةوتنة  بوو،  ثارتة  ئةو 
سةر  )9(ى  تايبةتى  مةفرةزةى  فةرماندةى 
توانييان  ثياوةكانى  قةآلدزآء  بةئيستخباراتى 
سور  )حةسةن  ناوةكانى  بة  )10(ثَيشمةرطة 
ذاراوةيى، حةسةن حوسَين حةسةن، حوسَين 
ثشدةرى،  حةمةسور  خدر  محةمةد،  عةبدوَلآل 
رةسوأل سلَيمان سةنطةسةرى، محةمةد هةمزة 

مةحمودحاجى  ذاراوةي���ى،  قةجةر 
عةبدوَلآل  فةقآ  محةمةد، 

ف��ةق��َى، ع��ةب��دوَل��آل 
ه����ةم����زة 

ب��َي��ش��ي��رى، 
حةمةئةمين  عةلى 
بطرنء  بةديل  خروَيلكة( 
لة  هةموويان   )1980/12/30( لة  دواتريش 

موسأل لةسَيدارةدران.
هةروةها ئةو راوَيذكارةى بةعس، تؤمةتبارة 
بة كوشتنى هاوآلتييةك بةناوى )مام كانةبى( لة 
سةنطةسةر لة ساَلى)1980(ء كوشتنى )سلَيمان 
موختارى  سلَيمان(  كوَيخا  ئةمينء  حةمةد 
كوشتنى  ئابى)1981(ء  مانطى  لة  سةنطةسةر 
لة   )1981/9/27( لة  طةورة(  حةسةنة  )ئةمين 
سةنطةسةر، كة ئةندامى رَيكخستنة نهَينييةكانى 

كؤمةَلةى رةنجدةرانى كوردستان بوو.
لةساَليادى   )1982/4/24( لة  هةروةها 
سةيد  سةنطةسةر،  لة  قةآلدزَيدا  بؤردوومانى 
فةرمانى  بة  )شيوعى(  دوكاندار  حةسةنى 
ئةوةى  بةهؤى  دةك��وذرَي��ت،  بايز  عةباس 
تةقة  ك��ردووة  داواى 

)2(برا  لةوةى  جطة  نةكةن،  خؤثيشاندةران  لة 
مينةء  سلَيمان  )رةسوأل  بةناوةكانى  بةيةكةوة 
حاجى سلَيمان مينة( لةساَلى )1982(لة طوندى 

طرتك دةكوذَيت.
ئاغا،  باَلو  بايز  عةباسى  ترةوة،  لةاليةكى 
كوردى  الجانى،  قادر  بةكوشتنى  تؤمةتبارة 
بةبةرضاوى  كوردستان  خؤرهةآلتى  ئاوارةى 
لةساَلى  سةنطةسةر  لة  منداَلةكانييةوة  ذنء 
)1982(داء برينداركردنى ميوانَيكى ناوبراو كة 

دواتر بةهؤى برينةكةيةوة قاضى بإايةوة.
بايزء  عةباس  )1983/7/23(دا  لة 
حةمةد  )ج��ةالل  بةناوى  سيخوإَيك 
)2( س���ةروض���اوةي���ى(،  ئ��ةم��ي��ن 

ثَيشمةرطةى يةكَيتى كة ئامؤزابوون 
حةسةنء  )محةمةد  بةناوةكانى 
طوندى  لة  حوسَين(  حةسةن 
دةك��وذن،  رانية  س��ةي��داواى 
دواتر عةباس بايز هةرخؤى 

سيخوإةكةشى كوشت.
ل���ةس���اَل���ى)1984(

لة  بايز  ع��ةب��اس  دا 
رانية  دةرب��ةن��دى 
ى  طة ر ثَيشمة )2 (
الى  كة  يةكَيتى 
عةبدولآلى مام 
عةلى ئةندامى 
ثةرلةمانى 
ى  ئَيستا

ن  ستا د ر كو
ث��َي��ش��م��ةرط��ةب��وون 

دةكوذَيت.
تؤمةتبارة  بايز،  عةباس  هةروةها 
قادر  )ئةحمةد  هاوآلتييانة:  ئةو  كوشتنى  بة 
قةمضوغةيى، ئومَيد رةسوأل سونةيى، كوشتنى 
ثيرؤت عةوآل  ماخؤبزنان،  )2(هاوآلتى طوندى 
ئةمين  ثيرؤت حةمةد، حةسةن  شَيخة، حاجى 
خدر  ضاوشين،  ئةبوبةكر  حةمة  ذاراوةي��ى، 
شَيخة  رةس��وأل  ذاراوةي���ى،  فةقآ  حةسةن 
زةنطآلنىء  ئاآليى  حاجى  رةسوأل  عةبدوَلآل، 
كوإةكةى، رةسوأل حاجى شةريف ضةكوانى، 
رةمةزان سورة، ساَلح ئيسماعيل سةنطةسةرى، 
)شيوعى(،  حةسةن  سةعيد  م��وراد،  سلَيمان 
عةبدوَلآل ئةحمةد، كوشتنى هاوآلتييةكى طوندى 
عةبدوَلآل  محةمةد  ئةبوبةكر،  محةمةد  طرتك، 
ميرة  )شيوعى(،  كةمال  محةمةد  فةقآ(،  )مام 
عةباس مامةند رانيةيى، كانةبى رةسوأل كانةبى، 
وةستا  كوإى  تاثإ)شيوعى(،  عةبدوَلآل  كوإى 
عةزيزى دؤآل، فاتيمة عةزيز)سةنطةسةر(، فةقآ 

عةبدوَلآل(.
كوشتنى شَيخ حةمة ساَلح تاَلةبانىء )2(لة 
كضةكانى بةناوةكانى )نازدارء هَيرؤ( لة شةوى 

جةذنى 

كةلكان،  طوندى  لة   )1984/6/30( رةم��ةزان 
كردبَيتةوة  تؤَلةى  بايز  عةباس  ثَيدةضَيت 
لةهةمان  )2(خوشكةزاى  كوذرانى  بةهؤى 

ساَلدا لة طوندى طردجان.
ط��ةورة(  بابة  رةسوَلى  كوشتنى)سةيد 
ديموكراتى  ثارتى  سةركردايةتيى  ئةندامى 
هةوارةبةرزةى  لةطةإةكى  ئَيران  كوردستانى 
شارى سلَيمانى كة لة )عةبدوإلةحمان قاسملو( 

جيابووبووةوة.
)2( بةكوشتنى  تؤمةتباريشة  هةروةها 

هةمةوةندى  هؤزى  لة  يةكَيتى  ثَيشمةرطةى 
لةساَلى  سةنطةسةر  لة  ضةمضةماأل،  ناوضةى 
خانةى  شارى  الوَيكى  كوشتنى  )1994(داء 
رؤذهةآلتى كوردستان بةناوى)ئاكؤ( لة ساَلى 

)1995(دا.
بةثَيى سةرضاوةكان، عةباس بايز باَلو ئاغا 
بةشداريكردووة لة ئةنفالةكانى )1، 2، 5، 6، 7(

بةعس،  رذَيمى  )91(ى  فةوجى  فةرماندةى  ء 
عَيراقةوة  تاوانةكانى  باآلى  دادطاى  لةاليةن 
بةهؤى بةشداريكردنى لة ئةنفالةكاندا، فةرمانى 
دةستطيركردنى بؤ دةرضووةء ذمارة )108(ى 
هةرضةندة  داواكراوةكان،  ليستى  لة  دراوةتآ 
كوردستانيى  ب���ةرةى  راث��ةإي��ن  ل���ةدواى 
لَيبووردنى بؤ سةرجةم راوَيذثَيكراوانى بةعس 
دةركردووة، بةآلم بةثَيى سةرضاوةكان عةباس 
بايز تا ساَلى )2003(ء رووخانى رذَيمى سةدام 

حوسَين ثةيوةنديى هةبووة لةطةأل بةعس.
ئامؤزاى،  كانةبى  برايم  بايزء  عةباس 
ضةندين سكاآليان لةسةر تؤماركراوة لةاليةن 
دادطاوة، بةآلم دةسةآلتى كوردى ئامادة نيية 
لة  داوة  رَيطةى  دادطاء  دةست  بةر  بيانخاتة 

هةولَيرى ثايتةخت نيشتةجَيبن.
لة  ت��رة  يةكَيكى  كة  رةس��وأل  س���ةردار 
ثشدةر،  دةظ��ةرى  قوربانييانى  كةسوكارى 
لةطةأل  بايز  عةباس  دةك��ات:  ب��ةوة  ئاماذة 
كردبووء  تَيكةأل  دةستى  ئَيران  )ئيتالعات(ى 
ئَيران،  بؤ  بردبوو  ثياوةكانى  لة  )16(ك��ةس 
بوون،  لةطةَلى  كةسانةى  ئةو  دوات��ر  بةآلم 
عةباس بايزيان جَيهَيشتء هاتنةوةء ويستيان 
بة  بايز  عةباس  بةآلم  يةكَيتى،  ناو  بضنةوة 
ثيالنَيك سةرجةميانى بة كوشتنداء تا ئَيستاش 

تةرمةكةيان ناديارة.
وتيشى:  ه��������اوآلت��ي��ي��ة،  ئ������ةو 
)70( بإي  بايز  عةباس  »لةساَلى)2002(دا 

لةطةأل  ئةوكاتةى  سويسرى  دينارى  هةزار 
بؤ  بةخشيبوو  )2(ك��ةس  بة  ئؤتؤمبَيلَيك 

ئةوةى  من بكوذن، ضونكة من هةميشة 
داواى  ل��ةس��ةر  س��ورب��ووم 

)2(تاوانبارة«.  لةو  تؤَلةكردنةوة  مافةكانمانء 
بؤ  راسثَيردرابوون  كةسانةى  »ئةو  وتيشى: 
كوشتنم، نةيانويست من بكوذنء لةئَيستاشدا 
هةية،  بايز  عةباس  لةسةر  )2(سكاآلم  من 
يةكَيكيان بةهؤى كوشتنى براكةمء ئامؤزاكةم، 
دووةمينيشيان بةهؤى هةوَلى كوشتنى خؤم«.

دةكات:  ئةوة  بؤ  ئاماذة  سةردار رةسوأل، 
ثارتى  باَلى  ل��ةذَي��ر  خ��ؤى  بايز  »ع��ةب��اس 
ثاراستووةء ئةطةر ثارتى ثشتطيريى نةكرداية، 

ئَيستا دةدراية دادطا«.
رؤذى )12/15( لة دادطاى بةرايى ثشدةر، 
ثشدةر،  دةظ��ةرى  قوربانييانى  كةسوكارى 
سكاآليةكى ياساييان لةسةر مةسعود مستةفا 
كوردستان  هةرَيمى  سةرؤكى  ب��ارزان��ى، 
تؤماركرد، بة تؤمةتى داَلدةدانى )عةباس بايزء 
راوَيذثَيكراوان  تؤمةتبارانء  كانةبى(  برايم 
لةسةردةمى بةعس، ئاماذة بؤ ئةوةش دةكةن، 
ضةندين جارى تريش داواى ياساييان لةسةر 
بةآلم  ك��ردووة،  تؤمار  )2(تؤمةتبارة  ئةو 
ئ��ازادنء  نةكراوةء  لةطةأل  لَيثَيضينةوةيان 

ثارَيزراون.
ثشدةر،  دةظةرى  قوربانييانى  كةسوكارى 
ئةو  داَلدةدانى  بةهؤى  كة  راشيدةطةيةنن، 
تؤمةتبارانةء بَيهةَلوَيستىء بَيوةآلمى سةرؤكى 
هةرَيم لة ئاست داواكارييةكانيان، سكاآل تؤمار 
سةرؤكى  بارزانى،  مةسعود  لةسةر  دةكةن 
دةكةن،  ئاشكراشى  كوردستانء  هةرَيمى 
بؤ  هةرَيم  سةرؤكى  سةردانى  دوايةمين  لة 
دةظةرى ثشدةر، داوايةكيان ثَيشكةشكردووة 
بةآلم  تؤمةتبارانة،  ئةو  بةسزاطةياندنى  بؤ 
كةسوكارى  هاوكات،  نةدراوةتةوة.  وةآلميان 
لة  ثشتيوانيى  كؤيةش  دةظةرى  قوربانييانى 
داواى كةسوكارى قوربانييانى ثشدةر دةكةنء 
نوَينةرانى  سكاآلكةدا،  تؤماركردنى  لةكاتى 

كةسوكارى قوربانييانى كؤيةش ئامادةبوون.
ب��ةإَي��وةب��ةرى  ئيبراهيم،  ع��ةب��دوَل��آل 
»داواكاريى  رايطةياند:  سةنطةسةر،  ناحيةى 
دةطةيةنين  ناوضةكة  قوربانييانى  كةسوكارى 
بة سةرووى خؤمانء ثشتطيريي لة داواكةيان 
دةكةينء مافى خؤيانة داواى بةسزاطةياندنى 
بةكوشتنى  تؤمةتبارن  كة  بكةن  كةسانة  ئةو 

كةسوكاريان«.
بةإَيوةبةرى ناحيةى سةنطةسةر، ئاماذةى 
بؤ ئةوةش كرد: »دةستبةسةرداطرتنى موَلكء 
ماَلى هةركةسَيك، ثَيويستى بة بإيارى دادطا 
هةيةء تا ئَيستا بإيارى لةو شَيوةية نةدراوة«.

لةهةمووشى سةيرتر ئةوةية، كة تا ئَيستاش 
دةستى  ثشدةر  دةظ��ةرى  لة  بايز  عةباس 
دةإواتء رَيطةنادات ثإؤذةى خزمةتطوزاريى 
بةإَيوةبةرى  بكرَيت.  موَلكةكانيدا  لةناو 
دةَلَيت:  بارةيةوة  لةم  سةنطةسةر،  ناحيةى 
ئاشوران  طوندى  ثردى  ثإؤذةى  »بإياربوو 
دةطةيةنَيت،  بايز  عةباس  بةزةوى  زيان  كة 
كؤمثانياى  خاوةنى  بةآلم  دروستبكرَيت، 
هةإةشةى  كة  راطةياندين،  ثَيى  جَيبةجَيكار 
ئةو  رَيطةنادات  راطةيةنراوة،  ثَيى  لَيكراوةء 
»ئةطةر  وتيشى:  بكرَيت«،  جَيبةجآ  ثإؤذةية 
داواى ياسايى لةسةر ئةو تؤمةتبارانة تؤمار 
نةكرابَيت، ئةوا ئةطةر بطةإَينةوة ناوضةكةش، 

ناتوانين رَيطرييان بكةين«.
عةباس بايز باَلو ئاغا، زؤرجار نكؤَلى لةو 
باسى  ثاَلىء  دةخرَينة  كة  كردووة  تاوانانة 
خةَلكى  يارمةتى  هةميشة  كة  كردووة،  لةوة 
بةآلم  بةعسدا،  رذَيمى  لةسةردةمى  داوة 
دَلنيايى  رةتدةكةنةوةء  ئةوة  بةَلطةنامةكان 
)2(راوَي��ذك��ارةى  ئةو  بةشداريى  لة  دةدةن 

بةعس لة تاوانةكانى رذَيمى بةعسدا. فؤتؤ: شاسوار ناحيةى سةنطةسةر 

عةباس بايز باَلوئاغا



وةك   2010/12/12 رؤذى 
ذمارة  ياساي  بارزاني  ضاوةإواندةكرا 
)11(ي ساَلي )2010(ي )ياساي رَيكخستني 
 - كوردستان  هةرَيمي  لة  خؤثيشاندان 
لةاليةن  ثَيشتر  كة  كرد،  واذؤ  عَيراق!(ي 
زؤرينةي  كوردستانييةوة  فراكسيؤني 

دةنطي لة ثةرلةماندا بةدةستهَينابوو.
لة  يةكَيكة  خؤثيشاندان  هةَلبةت، 
دةوَلةتاني  تةواوي  لة  خةَلكء  مافةكاني 
دنيادا بووني هةية، لة دةوَلةتاني ديموكراتي، 
يان ستةمكار، يان ئايينييء عةلمانيدا... لة 
نيية  دياردةيةك  خؤثيشاندان  حةقيقةتدا 
بةرضاو  ديموكراتييةكاندا  وآلتة  لة  تةنيا 
بَيت، بة ثَيضةوانةوة ض قةبارةء ض ذمارةي 
جارةكاني لة وآلتاني ستةمكاردا طةورةترء 
زؤرترة، وةك ئةو خؤثيشاندانة طةورانةي 
ئةنجام  جاراندا  عَيراقي  كوباء  ضينء  لة 
ئةطةر  طةورةية  هةَلةيةكي  بؤية  دةدرا، 
ثَيمانوابَيت؛ لة هةر جَيطةيةك خؤثيشاندان 
هةبَيت ستةمكاريي بووني نيية، بةآلم لة 
هةرشوَينَيك ديموكراتي هةبَيت بَيطومان 
بَلَيين:  راستتر  يان  هةية...  خؤثيشاندان 
لة  ديموكراتي  دةسةآلتَيكي  كة  ئةوةي 
دةسةآلتي ستةمكار جيادةكاتةوة، بووني 
بةَلكو  نيية،  يان هةَلبذاردن  خؤثيشاندان، 
يان  بؤ خؤثيشاندانةكة،  كة  فةزايةية  ئةو 
فةزايةك  دةكرَيت،  ساز  هةَلبذاردنةكة 
فشارَيك  هيض  ئازادةء  تيايدا  مرؤظ  كة 
لةسةر ئامادةبوونء ئامادةنةبووني نيية، 
لةسةر  نادرَيت  سزا  ناثرسرَيتةوةء  لَيي 

خؤثيشاندانء ئازادييةكاني.
خةوني  ك��ورد  زي��ات��رة  س��ةدة  نيو 
خةباتء  لة  هةية...  ئازاديي  دةسخستني 
بةرخوداندا بووة لةثَيناويدا... بةشَيوةيةك 
كة ئازاديي بطةإَيتةوة بؤ ئيرادةي مرؤظ 
بؤ  ذينطةيةك  زةمينةيةكء  كة  خؤي، 
خةوني  بإةخسَينَيت،  ئازادييةكاني 

لة  دةست  بتوانَيت  كة  هةبووة  ئ��ةوةي 
زؤر  بةآلم  ب��دات...  راستةقينة  ئازاديي 
كة  هةستكراوة   2010/12/12 ثَيش 
ئازاديي لة كوردستاندا بوونَيكي ساختةي 
طةمةكردنء  بؤ  كة  يؤتؤثيايةكة  هةيةو 
ئةم  ئازاديخوازيي  مةيلي  هةَلخراندني 

وآلتة.
هةية  كوردستاندا  لة  هَيزَيك  ئَيستا 
ئازاديي  لة  كاتَيك  هةر  لة  ئاشكراتر 
دةت��رس��َي��تء ب��ة ن��اوي س��ن��ووردان��ان 
دةستكاريي  خةريكة  ئازادييةكان  بؤ 
دةكات،  ئازاديي  نةخشةي  سةرلةبةري 
هَيزانة  ئ��ةم  الي  ئ��ازادي��ي  ل��ة  ت��رس 
وضانَيك  هةيةء  تازةتري  مَيذوويةكي 
زؤربةي  ئازاديخوازان،  دواي  دةكةوَيتة 
لة  دةسةآلتة ستةمكارةكان  هةرة زؤري 
سةرةتاوة ئازادييان كردووةتة دروشمء 
تا ئةو كاتةي ئازاديي ضؤإَي خؤَيني تيادا 
لَيي  بؤيان  مابَيت  قازانجَيكي  بووبَيتء 
دةثرسن، بةآلم ئةم هَيزة ساختانة كاتَيك 
هةستدةكةن ضيتر ئازاديي لة خزمةتياندا 
نييةء رةنطة ثَيطةيان بلةرزَينَيت، ئيتر وردة 
بةرتةسك  ئازادييةكان  سنووري  وردة 
ديلكردني  ب��ة  س��ةرةت��ا  دةك��ةن��ةوةء 
دواجار  ئازادييةوةء  ناوي  بة  مرؤظةكان 

خودي ئازاديي خؤي ثَيوةند دةكةن .
ئ���ةم ق��ؤن��اغ��ان��ة ب��ة ئ��اش��ك��را لة 
ثَي  هةستى  كورددا  سياسيي  مَيذووي 
دواتر  ئازاديخواز،  سةرةتا  دةكرَيت... 
ئازادييةكانء  بةرتةسككردنةوةي 
تةشويهكردني، دواجاريش كة سةرةتاكةي 
ثاشةكشةكردنء  دةرك��ةوت��ن��داي��ة  لة 
خؤيةتي،  ئ��ازادي��ي  خ��ودي  ديلكردني 
ساختة  ئ��ازادي��خ��وازي��ي  ه��ةرض��ةن��دة 
لةويش طةورةتر  مةترسييةكي طةورةية، 
بةرتةسككردنةوةء تةشويهي ئازادييةكانة، 
نيية  خراثتر  لةوة  بةآليةك  هيض  بةآلم 

وةك  ئازادييء  لة  بينةوة  ثةشيمان  كة 
قةفةزةوة  بدةينة  فإَيي  عةنتيكة  تةيرَيكي 

 ...
دةسةآلتي  ئيتر  كة  كاتةية  ئةو  ئَيستا 
ئازاديي  لة  ئةوةيةتي  خنةخني  كوردي 
ثاشطةز بَيتةوةء بة كاآليةكي قةَلبي بزانَي 
بؤ كؤمةَلطةي كورديء بة هؤي ثشَيوييء 

خيانةتء فةسادي بزانَيت. 
سَييةمي  بإطةي   / دووةم  مادةي  لة 
ئةم ياسايةدا هاتووة: كة نابَيت مةبةست 
دذي  طرووثَيك  هانداني  خؤثيشاندان  لة 
طرووثَيكي دياريكراو بَيت بة هؤي )ئايين، 
هانداني  يان  رةط��ةز،  يان  نةتةوة،  يان 
بَيت(،  ديكة  طروثَيكي  دذي  طروثَيك 
كة  مةتاتييانةي  بإطة  لةو  يةكَيكة  ئةمة 
مةترسييةكي طةورةي هةية، لةبةرئةوةي 
ناإؤشنء  ضةمكَيكي  )دذ-دذاي��ةت��ي( 
جطة  بإيارةكةداء  لة  نةكراوة  ثَيناسة 
خؤثيشاندان  ئةطةر  نوكتةية،  ل��ةوةش 
دذ بة شتَيك، اليةنَيك، طرووثَيك نةبَيت، 
هةَلبةت دذبوون لة خؤثيشاني مةدةنيانةدا 
مةغزاي  لة  نييةء  توندوتيذيي  ماناي  بة 
شاراوةء  شتَيكي  دةستةواذةيةدا  ئةم 
بتوانَيت  رةنطة  كة  هةية،  مةترسيدار 
هةموو خؤثيشاندانَيك هةَلبووةشَينَيتةوة، 

ئةطةر طرووثَيك وابزانَيت دذيةتي.
ئةنجامداني  ب��ؤ  ك��ة  لةكاتَيكدا 
خؤثيشاندانء مومارةسةكردني ئةو مافة 
بدةن  عةريزة  خؤثيشاندةران  ثَيويستة 
بة وةزيري ناوخؤ، يان ثارَيزطا، قايمقام، 
ناحية، دواتر ئةوان ئيمزا لةسةر ئازادييء 
لة  بكةن...  ئازاديية  ئةو  رادةي  شَيوازء 
راستيدا عةقَلَيكي ئاوا جطة لةوةي ثَيناضَيت 
بَيطومان  تَيطةيشتبَيت،  ئازاديي  لة  هيض 
نازانَيت،  ئازاديخوازيش  مةيلي  لة  هيض 
سياسييء  ذينطةي  ئ��ةوةي  سةرباري 
كةلتوورييء  ئايينييء  كؤمةآليةتيء 

دةزطاكاني كؤمةَلطة فاكتةري بةهَيزن بؤ 
بةرتةسككردني ئازادييء رادةكةي، بةآلم 
ثنتي  ئيرادة  كة  بزانين  ئةوةش  ثَيويستة 
يةكةمء بةهَيزترين فاكتةرةكاني ئازادييةء 
ياساء  جار  زؤرب��ةي  هؤيةشةوة  بةو 
كؤمةآليةتييةكانء  دةزطا  مداخةلةكردني 
تةنانةت دةسةآلتيش لة بةردةم ئيرادةي 
نةيانتوانيوة  داوةء  نووضيان  ئازادييدا 
مرؤظ  خودي  لة  ئازاديي  خاوةندارَيتي 
ن��او ياساء  ب��ؤ  ب��ط��وازن��ةوة  خ��ؤي��ةوة 
هَيزانةي  ئةم  دةزطاكانيان،  دةسةآلتء 
ئةمإؤ ثَييانواية، ئازادييةكانمان دةبَيت بة 
حيبري ياسا بنووسرَيتةوة بةو شَيوةيةي 
كة دةسةآلت ثَيي باشة، خؤيان ئامادةي 
)1991(ن،  راثةإيني  زيندووي  نموونةي 
كة تيايدا ئيرادةي ئازاديي دةطةإَيتةوة الي 
خةَلكء نة ياساء نة دةسةآلتي ستةمكاري 
بةعس، نةيتواني بة راستيء بؤ هةميشة 
ديموكراتيشدا  دنياي  لة  بكات...  قؤرخي 
مافء  بةكارهَيناني  نةك  ياسا،  سوَلتةء 
وةزي��رء  دةس��ت  نادةنة  ئازادييةكان 
تةواويي  بة  بةَلكو  ناحيةكان،  قايمقامء 
بؤ  مرؤظء  ئيرادةي  بؤ  دةيطةإَيننةوة 
ياساء  خاوةندارَيتييةى  لةو  ثشتطيريي 
ثشتيوانن،  ناحية  قايمقامء  دةس��ةآلت، 
زةوتكردني ئازاديي لة خةَلكء سثاردني 
بة دةسةآلتء ثؤليس هةَلةيةكة، كة هةموو 
ماوةيةكي  لة  دةيكةن  ستةمكارةكان 
هةَلةية  ئةو  ط��ةورةي  باجي  كورتيشدا 
دةدةنء جطة لة توندوتيذيي زؤربةي جار 
بةدوادا  ترسناكيشي  جةنطي  ء  شؤإش 

هاتووة ..
سايكؤلؤذيةتي  يان  ئازاديي،  مةيلي 
مَيذووي  درَيذايي  بة  ئازاديي  بؤ  مرؤظ 
ضاوةإواني  زؤر  ماوةيةكي  مرؤظايةتي 
نةكردووة،  ناحيةكاني  وةزي��رء  ياساء 
مرؤظ  ساتةكاندا  لة  ساتَيك  لة  بةَلكو 
هاتووةتة  ئازاديداوةء  لة  بإياري  خؤي 
وةكء  ئازاديي  ثَيدةضَيت  شةقام...  سةر 
خؤراكء هةناسةء رةمةكةكان وابَيت بة 
زؤربةي  بؤية  ذيرةوة،  مرؤظي  نيسبةت 
جار بؤ دةسخستني ئازاديي نةطةإاوةتةوة 
ياساييةكان،  سياسييء  بالؤرة  بةندء  بؤ 
سايكؤلؤذيةتي  ئةوةي  سةرباري  ئةمة 
)Psychologie collective( ئ���اث���ؤرا 

ورديي  بة  لؤبؤن(  )طؤستاظ  وةك  يش 
زياترء  هةستيارييةكي  كؤَليوةتةوة  لَيي 
جياواز تري هةية لةوةي، كة لة الي مرؤظ 
بيريارة  ئةم  راي  بة  هةية،  تاك  وةكو 
كةمطرتني  بة  ورووذاندنء  طةمةكردنء 
مةترسييةكي  خؤثيشاندان  حةماسي 
طةورةيةء ئةطةر ذيرانة مامةَلةي لةتةكدا 
وةهاي  توندوتيذيي  نيية  دوور  نةكرَيت، 
لَيبكةوَيتةوة، كة دةيانجار زياتر بَيت لةو 
سلبياتةي كة لة خؤثيشاندانَيك ضاوةإوان 

دةكرَيت ... 
عةقَلَيكي  هةية  طومانم  هةرضةندة 
دروست لة ثَيشء ثاشي ئةم بإيارةوة بَيتء 
هةر لة سةرةتايشةوة باوةإم وابووة؛ كة 
سةرؤك ئيمزاي دةكاتء ئَيستاش هيوام 
بةآلم  هةَلبثةسَيردرَيت،  كة  نيية  بةوة 
ئةو  ثاش  كوردي  دةسةآلتي  هيوادارم 
ثةنجة  تَيثةإيوة،  بةسةرياندا  هةَلةيةي 
ضونكة  خؤثيشاندةردا....  لةطةأل  نةدةن 
هةرضؤنبَيت،  خؤثيشاندان  مةترسيي 
ورووذاندني  مةترسيي  لة  كةمترة  زؤر 

خؤثيشاندةر ... 
Shakhawan_1979@yahoo.com 

بؤضــــوون
nawxo.rozhnama@yahoo.com

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

riklam. rozhnama@gmail.com

دابةشكردن:
كؤمثانياي ثةيثةر

 07504483631   
07708649210 

خاوةنى ئيمتياز:

كؤمثانياى وشة
سةرنووسةر:

ئازاد ضاالك

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

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

07504733642

لَيثرسراوى هونةرى
شــاخـةوان ئةنوةر

07701361826
shakhawan.shdn@gmail.com

بةإَيوةبةرى نووسين
   هيوا جةمال
07701576906

hiwa.jamal@yahoo.com

سيروان رةشيد
07501522528

serwan_rm@yahoo.com
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ئازاديي لةنَيوان ئيرادةء عةريزةدا

بؤ ديموكراسييةتء 
ئازاديى، ياساكة 
رةتدةكةينةوة

ياسا  بةبآ  ثَيويستييةكى كؤمةآليةتييةء كؤمةأل  ياسا، 
رَيكخراو نابَيت. ياساش لة دامةزراوةيةكى تايبةت لة ناو 
دةكاتء  ثةسندي  دادةنرَيتء  سياسييةكةيدا  سيستمة 
ئةطةر  ضونكة  دةكات،  ثيادةي  كؤمةَلدا  رَيكخستنى  لة 
لةجياتي  دةبَيتء  زاأل  الوازدا  بةسةر  بةهَيز  نةبَيت،  ياسا 
ناتوانين  دةبات.  بةإَيوة  وآلت  هَيز  ياساي  ياسا،  هَيزي 
بةبآ  بكةين  رَيكخستن  خاوةن  مرؤيي  كؤمةَلَيكى  وَينةي 
حاشا  راستييةكى  بابةتيىء  زةرورةتي  ياسايةك،  هيض 
ئةزموونَيك  وةك  كوردستان  هةرَيمى  كة  هةَلنةطريشة 
بواردا  طةلَيك  لة  كة  سةرةوة  راستييةى  لةو  نيية  دابإاو 

ثَيوستي بة ياسا، بؤ إَيكخستنء بةإَيوةبردنى هةية. 
بةرقةراريي  بةماناي  ياسا  بوونى  دؤخَيكدا  هةموو  لة 
مافي  ثاراستني  لةثَيناوي  ئةطةر  نيية،  دادثةروةريي  دادو 

مرؤظةكاندا نةبَيت.
 طةلَيك سيستمي ديكتاتؤرو تؤتاليتار هةبوونء هةن، 
ثَيشَيل  هاوآلتييان  مافي  ياساوة  سةروةريي  بةناوي 

دةكةنء ستةم لةطةالن دةكةن.
دةستوور،  بووني  س��ةإةراي  ئَيمةشدا،  وآلت��ي  لة 
ياساكان كة دةبواية مةترسيي  بناغةو سةرضاوةي  وةك 
نيطةرانييةكانمان لة بةرتةسككردنةوةى مافء ئازادييةكان 
كة  دةربكرَيت  ياسايةك  ناتوانرَيت  كةمتربكاتةوة، ضونكة 
ثَيضةوانةي دةستوور بَيت، كةضى لة واقيعدا وا نيية، لةبةر 
كؤمةآليةتيى  فةرهةنطييء  سياسييء  هؤكاري  طةلَيك 
سياسييةكان  مةرامة  خواستء  بؤ  دةستووريش  ئاَلؤز، 

ثَيشَيل دةكرَيت.
كؤمةأل  ثَيداويستييةكانى  بؤ  ياسادانةر  كاتَيك 
ئيرادةء  نوَينةرى  دةرب��إء  دةبَيت  دةك��ات،  ياساإَيذى 
خواستى ئازاديية طشتييةكانى هاوآلتييان بَيتء هاودذى 
ثةيماننامة  مرؤظء  مافةكانى  طةردوونيى  جاإنامةى 

نَيودةوَلةتييةكان نةبَيت. 
شَيوةيةكى  بة  ياسايى  لةضوارضَيوةى  مافةكة  دةبَيت 

تةندروستتر ئيرادةكةى بةرجةستة كردبَيت.
سستييةكى  خولةيدا  لةم  ثةرلةمان  ئاشكراية،  وةك 
لة ئةداكردنى وةك دامةزراوةيةكى سةرةكى  بَيسنوورى 
ئةطةر  ئةركةكانيداء  جَيبةجَيكردنى  لة  هةية  هةرَيمدا  لة 
ياسايةك مةبةستَيكى سياسيى لة ثشت نةبَيت، خاوةخاويى 
ثةرلةمان،  ثشووى  هاتنى  نزيكى  بة  طةيشتن  تا  ثَيدةكات 
ئ��ةوةى  وةك  دةرب��ك��ات  ياسايةك  ثةلةش  بة  ئةطةر 
خؤثيشاندانى لَيدةكاتء بارودؤخى ثَيش ياساكة بؤ ئازاديى 
لة  كرد.  جَيطيرى  ياساكة  لةوةى  بوو  فةراهةمتر  خةَلك 
ئةركى بةدواداضوونيدا، ئةندامانى ثةرلةمان بؤ كارةكانى 
ثرسيارَيكى  وةآلمى  بةنيوةناضَلييةك  ئةطةر  حكومةت، 
ثةرلةمانتار بدرَيتةوة، هاتنى وةزير بؤ ثةرلةمان بووةتة 
وةزيرانيش،  ئةنجومةنى  سةرؤكايةتيى  مةحاألء  كارَيكى 
بةردةم  بَيتة  ياسايى  بة شَيوةيةكى  نيية  ئامادة  نةك هةر 
هةر  ثرسيارةكان  وةآلمى  بةَلكو  ثةرلةمان،  ئةندامانى 
ناداتةوة. دواى ئاراستةكردنى رةخنةيةكى زؤر لة شَيوازى 
سةرؤكايةتيى  حكومةتدا،  بةرامبةر  لة  ثةرلةمان  كارى 
بؤ  حكومةت  جارَيك  هةفتةى  دا  بةَلَينى  ثةرلةمان 
روونكردنةوةو وةآلمى ثةرلةمانتاران بهَينَيتة ثةرلةمانء 
ئةمةشمان هةر نةدي. هةر لةم ماوةيةدا، ثةرلةمان يةكَيك 
لةو ياسايانةى كة دةريكرد، ياساى خؤثيشاندان بوو كة لة 
ثرؤذةياساى  ثَيشكةشكةرانى  داخوازيى  ثةسةندكردنيدا، 
كوردستان  شةقامى  دةنطى  طشتيىء  راي  خؤثيشاندانء 
بة هةند وةرنةطيرا. دةسةآلت، زياتر ثةرؤشى دةركردنى 
نةك  بكات،  بةرجةستة  تَيدا  خؤى  ئيرادةى  كة  ياسايةكة 
بة  توند  ملمالنَييةكى  بؤية  هاوآلتى،  داواكاريى  خواستء 
ئاراستةى جياواز لة ضةسثاندنى ئةم دوو ئيرادة جياوازةدا 
دةس��ةآلتء  سياسيى  ثاوةنخوازيى  ئيرادةى  هةية، 
ياساى  ثةسةندكردنى  هاوآلتى.  ئازاديخوازيى  ئيرادةى 
خؤثيشاندان، هةنطاوَيكى سةرةتايى مةترسيدارة لةاليةن 
دةسةآلتةوة لة شكستثَيهَينانى ئةزموونَيك كة لة قؤناغى 
بنةإةتييةكانى  ثرةنسيثة  جَيطيركردنى  بؤ  راطوزةرداية 
ثةرؤش  ئازاديخوازء  هةموواليةكى  ديموكراسى،  مافء 
مةدةنيى،  ديموكراتء  ئةزموونَيكى  ضةسثاندنى  بؤ 
لةسةريةتى كة بة شَيوازى ئاشتىء مةدةنييانة بةشداربَيت 

لة رةتكردنةوةى ئةم ياسايةدا.

كاردؤ محةمةدلة ثةرلةمانةوة
ئةندامى ثةرلةمانى كوردستان

شاخةوان عةلي

ونبوون
ف��ةرم��ان��ب��ةرى  ناسنامةيةكى 
)عدى  ناوى  بة  ئاسياسَيأل،  كؤمثانياى 
عدنان عبد(، بة ذمارة )1457( سلَيمانى، 
هةر  ونبووة،   2010/12/19 رؤذى  لة 
سوثاسةوة  بة  دؤزييةوة  كةسَيك 
سةرةكيى  بارةطاى  بؤ  بيطةإَينَيتةوة 

ئاسياسَيأل لة شةقامى سالم.
ذمارةى مؤبايل 07701195006



رةنطة كةم بن ذمارةى ئةو رؤذنامةنووسء 
طَيت«يان  »وؤتةر  ئابإوووبةرى  سياسييانةى 
لةنَيو  هةر  ئةوةيشدا،  لةطةأل  نةبيستبَيتء 
كةمن  سياسييانةدا،  رؤذنامةنووسء  ئةم 
ئةوانةي دةزانن ئةم ئابإووبةريية ضييةء ضؤن 

كةوتووةتةوة.
هاوشانى  طَيت«،  »وؤت��ةر  ئابإوووبةرى 
ئابإووبةرى »وةرةقةكانى ثَينتاطؤن«ء »مؤنيكا 
طَيت«، ئةو سآ ئابإووبةرييةن كة ثةيوةندييان 
سياسيية  كارةكتةرة  بةسياسةتمةدارانء 
سةرةكييةكانى ئةمريكاوة هةية. »وةرةقةكانى 
ثَينتاطؤن«، ئةو حةوت هةزار بةَلطةنامةيةبوون 
ئةمريكا  تَيوةطالنى  بةضؤنَيتيى  ئاماذةيان  كة 
هةروةكضؤن  دةك��رد،  »ظَيتنام«دا  جةنطى  لة 
بةرثرسيارَيتييةكى  وةك  ضاونةترسانةء 
رؤذنامةنووسيىء ئةخالقىء سةربارى فشارى 
حكومةتةكةى »ريضارد نيكسؤن«، هةريةكة لة 
دواتريش  ثؤست«ء  »واشنتؤن  رؤذنامةكانى 
حةفتاكانى  سةرةتاكانى  لة  تايمز«،  »نيويؤرك 
بآلوكردنةوةيان.  كةوتنة  بيستةمدا،  سةدةى 
سةردةمى  لة  طَيت«يش،  »مؤنيكا  ئابإووبةرى 
سةرؤكى  كلنتؤن«ى  »بيل  حوكمإانيكردنى 
»كلينتؤن«  كة  رووي��دا  ئةمريكادا  ثَيشوترى 
كؤشكى  لةنَيو  خؤيداء  نووسينطةكةى  لة 
»مؤنيكا  لةطةأل  »ناشةرعى«  ثةيوةنديى  سثيدا، 
كضة  لة  يةكَيكبوو  كة  بةستبوو،  لوينسكى«دا 
سثى«..ء  »كؤشكى  شؤخةكانى  فةرمانبةرة 
دواتريش »كلينتؤن« سوَيندى درؤى خواردبوو 
ثةيوةندييةكى  هةر  كة  ب��ةوةى  سةبارةت 
شؤخةدا  خانمة  ئ��ةم  لةطةأل  ل��ةوج��ؤرةى 

هةبووبَيت...هتد.
ئابإووبةرى  باسمانة،  جَيى  ئ��ةوةى 
»وؤتةر طَيت«ة، ئابإووبةرييةك، كة لةوآلتَيكى 
كة  وآلتَيك  روودةدات،  ليبراَلدا  ديموكراسىء 
سةربةخؤيى  1776وة  ساَلى  لة  لةوكاتةوةى 
موستةعمةرةى   13 ثَيشتر  )كة  بةدةستهَيناوة 
بووةتة  1787دا  ساَلى  لة  ب��ووة(ء  بةريتانى 
)واتة  ساَليش  دوو  دواى  دةستوورء  خاوةنى 
شؤإشى  هاوكاتى  كة  1789دا،  ساَلى  لة 
فةإةنساية( يةكةمين هةَلبذاردنى سةرؤكايةتيى 
بةخؤوة بينيوة. تا ئةم ساتةوةختةيش، زياتر لة 
24 جار ضاككارى لة دةستوورى ئةم وآلتةدا 
كراوة، بَيئةوةى لة هيضكام لةو ضاككارييانةدا، 
رؤذنامةنووسيىء  ئازاديى  رووبةرةكانى 
خؤثيشاندانيش  )ك��ة  دةرب��إي��ن  ئ��ازادي��ى 
تةسكبكرَينةوة  ضوارضَيوةيةوة(  ئةو  دةضَيتة 
بؤ  هةوَلَيك  هةر  روانطةيةوة  لةو  )ئةمةيش 
ناكؤكة  ئازادييانة،  ئةو  بةرتةسككردنةوةى 

لةطةأل ثرةنسيثء بنةماكانى دةستووردا(..
»ري��ض��ارد  بةنيسبةت   ،1968 س��اَل��ى 
ئةمةيش  سةختبوو،  ساَلَيكى  نيكسؤن«ةوة، 
بةوهؤيةوة كة بةجياوازييةكى هَيجطار كةم لة 
لة ركابةرة ديموكراسييةكةى  هةَلبذاردنةكاندا 
رَيذةى  توانيى  تةنيا  كة  ب��ردةوة،  )همفرى( 
وةكضؤن  بةدةستبهَينَيت،  دةنطةكان  43،5%ى 
دةنطى  42%ى  رَي���ذةى  توانيى  »همفرى« 
وايكرد  ئةمةيش  بكات،  مسؤطةر  دةنطدةران 
هةَلوَيستى »نيكسؤن« بؤ هةَلبذاردنى دواترى 
بَيت،  سةختتر  توندء   ،)1972( سةرؤكايةتيى 
هةربؤية، »نيكسؤن« بإياريدا بة سيخوإيكردن 
ثارتى  ط��َي��ت«ى  »وؤت���ةر  ب��ارةط��اى  لةنَيو 
حوزةيرانى  27ى  لة  ركابةرء  ديموكراتى 
1972يشدا، ثَينج كةس لةنَيو بارةطاى »وؤتةر 
دانانى  خةريكى  كة  دةستطيركران  طَيت«دا 
بارةطاكةداء  لةنَيو  بوون  دةنطيى  تؤماركةرى 
ئةو  رَيى  لة  توانيبووى  سثى«ش،  »كؤشكى 
تةلةفؤنيى  ثةيوةنديى   64 سيخوإييةوة،  كارة 
قوَليى  قةيرانَيكى  بةمهؤيةيشةوة،  تؤماربكات، 
تؤمةتباركردن  ثةنجةى  كةوتةوةء  سياسيى 
لةدةرةنجاميشدا،  كراء  »نيكسؤن«  ئاإاستةى 
بةناضاريى  1974دا،  ساَلى  لة  »نيكسؤن« 
سةرؤك  ثاشانيش  لةكاركَيشايةوةء  دةستى 
»جيراَلد فؤرد« بإيارى لَيبووردنى بةرامبةر بة 

»نيكسؤن« دةركرد.
وردةكاريى ئةم ئابإووبةريية ضؤن بوو؟

17ى  لة  رووداوة  ئةم  بةدياريكراوى، 
كةوتةوةء  1972دا  ساَلى  حوزةيرانى  مانطى 
كَيشةيةيش،  ئ��ةم  سةرةكيى  كارةكتةرى 
سيء  )1913-1994(ى  نيكسؤن«  »ريضارد 
حةوتةمين سةرؤكى وياليةتة يةكطرتووةكانى 
ئابإووبةرييةكةيش،  سةرةتاى  ئةمريكاية. 
رَيى  لة  ثؤست«ء  »واشنتؤن  رؤذنامةى  لة 
برنستين«ء  »ك��ارل  رؤذنامةنووس  ه��ةردو 
دواتر  كة  بآلوكرايةوة،  ؤرد«ةوة  وود  »بؤب 
»ثؤليتزةر«)1(يان  جيهانى  بةناوبانطى  خةآلتى 

ثَيبةخشرا.

سيناريؤى ئابإووبةرييةكة:
-لة 17ى حوزةيرانى ساَلى 1972دا، يةكَيك لة 
ثاسةوانةكانى بيناى »وؤتةر طَيت«، تَيبيني دةكات 
كة شريتى لةزطة بة قوفَلى هةندَيك لة دةرطاكانى 
بيناكةوة كراونء دةكةوَيتة لَيكردنةوةيانء ثاش 
لةزطةييةكان  شريتة  سةرلةنوآ  ماوةيةك، 
ثاسةوانةكان  دواتر،  بةقوفَلةكانةوة.  دةكرَينةوة 
بانطى ثؤليس دةكةن، ئةمةيش دواى ئةوةى كة 
ئةو شريتة  هةَلواسينى  بة  طومانيان سةبارةت 
لةزطةييانة لةال دروستدةبَيتء ثؤليسيش دةضَيتة 
كة  دةستطيردةكات  كةس  ثَينج  بيناكةوةء  نَيو 
)تنصت(  رادَيريى  دةزط��اى  دانانى  خةريكى 
بوون بةسةر ثةيوةنديية تةلةفؤنييةكانى ليذنةى 
ثارتةى  )ئةو  ديموكراتةوة  ثارتى  نةتةوةيى 
بووة،  نيكسؤن«  »ريضارد  ثارتةكةى  ركابةرى 

وةكضؤن نيكسؤن لة ثارتى »كؤمارى« بووة(.
- لة 15ى ئةيلويلى ساَلى 1972دا، دةستةى 
سيخوإيكردنء  تؤمةتى  س��وَي��ن��دخ��ؤران، 
هةَلكوتانةسةر-ى  بةدزيكردنء  رةواييدان 
رووبةإووى ئةو ثَينج كةسة كردةوة، سةربارى 
بةكَيشةكةوة  ثةيوةندييان  كة  تر؛  كةسى  دوو 

هةبووة.
- لة مانطى كانوونى دووةمى ساَلى 1973دا، 
تؤمةتباركرانء  بةكَيشةكة  تؤمةتبارةكان 
بةمةيش دادوةرى دادطاكةء زؤر لة شايةتةكانء 
لةال  طومانةيان  ئةو  سوَيندخؤران،  ليذنةى 
دروستبوو كة سةرؤك »نيكسؤن«ء رَيكخةرى 
هةَلمةتى سةرلةنوآ هةَلبذاردنةوةى، لةكَيشةكة 

تَيوةطالبن.
»جيمس  مارتى ساَلى 1973دا،  مانطى  لة   -
تؤمةتباركراوةكة(  حةوت  لة  )يةكَيك  مكورد 
دةنووسَيتء  دادطاكة  دادوةرى  بؤ  نامةيةك 
لة  باآل  اليةنى  بةتَيوةطالنى  ئاماذةدةكات  تَييدا 

كَيشةكة.
بةبوونى  ئاماذة  لَيكؤَلينةوةكانيش   -
بوونء  بةتؤمةتبارةكان  كة  دةكةن  ثارة  بإَيك 
ئةمةيش هَيندةى تر طومانةكانى زياتر كردووةء 
داراييش،  ذمَيرياريى  بةدواداضوونى  دواى 
بةو  ثةيوةندييان  ثارانة  ئةو  دةردةك��ةوَي��ت 
لة  ثشتيوانى  كة  هةية  داراييانةوة  دام��ةزراوة 
سةرؤك  هةَلبذاردنةوةى  سةرلةنوآ  هةَلمةتى 

»نيكسؤن« دةكةن.
- ه����ةردوو رؤذن��ام��ةن��ووس »ك��ارل 
رؤذنامةى  لة  ؤرد«  وود  »بؤب  برنستين«ء 
كةسَيكى  لة  زانيارييان  ثؤست«،  »واشنتؤن 
ماوةيةدا  لةو  كة  دةستدةكةوَيت؛  نةناسراوةوة 
»ديث  بة  خؤى  ناوى  بةباشدةزانَيت  وةهاى 
ثروت« بناسَينَيتء ناوبراو ئاماذة بةوة دةكات، 
ثةيوةندييةك هةية لةنَيوان ثإؤسةى دزيكردنء 
سيخوإيكردنةكةء هةوَلدان بؤ ثةردةثؤشكردنى، 
وةك  باآلدا،  رةسميى  اليةنى  لةنَيوان  هةروةها 
لَيكؤَلينةوةى  نووسينطةى  دادء  وةزارةت��ى 
فيدراَلىء ئاذانسى ناوةندى هةواَلطرى، تا دةطاتة 
كؤشكى سثىء هةردوو رؤذنامةنووسةكةيش 

دةكةونة بآلوكردنةوةى.
تةنيا  ك��َي��ش��ةك��ة  ئ����ةوةى  ل��ةب��رى   -
بةتؤمةتباركردنى تؤمةتبارةكان كؤتايى ثآ بَيت، 
رؤذ بةرؤذ لَيكؤَلينةوة لةبارةى سةرةداوةكانى 
زياتر  فراوانبوونى  سيخوإييةوة،  هةوَلة  ئةم 
لَيكؤَلينةوةكة  ئةورادةى  تا  دةبينَيت،  بةخؤوة 

تيمى »كؤشكى سثى«شى طرتةوة.
1973دا،  ساَلى  نيسانى  30ى  رؤذى  لة   -
لة  دوان  نيكسؤن«  »ري��ض��ارد  س���ةرؤك 
بةهؤى  )طواية(  ئةمةيش  البرد،  راوَيذكارةكانى 

تَيوةطالنيانةوة بوو لةو كَيشةية.
1973ي��ش��دا،  ساَلى  مايسى  17ى  لة   -
رَيوشوَينةكانى  لة  طوَيطرتن  دانيشتنةكانى 
تؤإةكانى  رَي��ى  لة  كَيشةكة،  دادطاييكردنى 
ثَيطةى  بةمةيش  ثةخشكراء  تةلةفزيؤنةوة 
جةماوةريى سةرؤكى تا ئاستَيكى زؤر دابةزاند.

بةبوونى  ئاماذةدةكةن  لَيكؤَلينةوةكان،   -
سيستمى تؤماركردن لة كؤشكى سثىء ليذنةى 
لَيكؤَلينةوة داواى شريتةكان دةكاتء سةرؤكيش 
داواكة رةتدةكاتةوة، ئةمةيش طواية ثاَلثشتة بة 

بةكارهَينانى ئةو دةسةآلتةى كة هةيةتى.
ضةند  سإينةوةى  دواى  سثى،  كؤشكى   -
بةناضاريى  شريتةكان،  طرنطى  بةشَيكى 
ثاساوى  لَيكؤَلينةوة.  ليذنةى  دةداتة  شريتةكان 
سإينةوةى ئةو بةشانةى نَيو شريتةكةيشى بؤ 
بةهةَلة سإراونةتةوةء  كة  طةإاندبووةوة  ئةوة 
هةندَيك  كة شريتةكان  ثاساوةى  بةو  CIAيش 
ئاسايشى  بؤ  زيانيان  لةخؤطرتووة،  شتيان 
نةتةوةيى هةية، رَيطرى دةكات لة بةدةستهَينانى 

بةشةكانى ترى شريتةكان.
ساَلى  ت��ةم��م��وزى  14ى  رؤذى  ل��ة   -
بةنادةستوورييبوونى  بإيار  دادطاكة  1974دا، 

سةبارةت  دةدات،  س��ةرؤك  ب��إي��ارةى  ئ��ةو 
لة  شريتةكانء  بةشَيكى  ضةند  بةشاردنةوةى 
ناوةإؤكى  توانرا  تةمموزيشدا،  30ى  رؤذى 

تةواوةتى شريتةكان ئاشكرابكرَين.
- لة 28ى كانوونى دووةمى ساَلى 1974دا، 
سةرؤك »نيكسؤن« بةتؤمةتى درؤكردن لةطةأل 

FBI تؤمةتباركرا.
كؤتايى  حوكمى  1974دا،  مارتى  1ى  لة   -
دةرضوء  تؤمةتباركراوةكةدا  حةوت  بةسةر 
كة  كرابوو  »نيكسؤن«  بةسةرؤك  ئاماذةيش 

دةستى لة كَيشةكةدا هةبووة.
رووى  لة  »نيكسؤن«  س��ةرؤك  ب��ارى   -
دةستوورييةوة بةرةو خراثتر رؤيشت، ئةمةيش 
لة  دورخستنةوةى  بؤ  كؤنطرَيس  كة  لةوكاتةدا 

ثؤستةكةى، دةستى بةوتوَيذكردن كرد..
- دواى ئةوةى كة بووة شتَيكى بةَلطةنةويست 
بؤ  دةنط  كؤنطرَيس  ئةندامانى  زؤرينةى  كة 
دورخستنةوةى سةرؤك لة ثؤستةكةى دةدةن، 
لة  دةستلةكاركَيشانةوةى  بإيار  »نيكسؤن« 
ثؤستةكةى داء دواتر لة طوتارَيكى تةلةفزيؤنيدا، 

بةإةسميى دةستلةكاركَيشانةوةكةى راطةياند.
ف��ؤرد«  »جيراَلد  ئةيلول،  8ى  رؤذى   -
لَيبوردنَيكى  وةرطرتء  سةرؤكايةتيى  ثؤستى 
سةرؤكايةتيى بؤ »ريضارد نيكسؤن«ى سةرؤكى 

ثَيشوو دةركرد.
كةسةى  ئةو  زانرا  2005يشدا،  ساَلى  لة   -
لةالى هةردوو رؤذنامةنووس »كارل برنستين«ء 
ث��روت«  »دي��ث  بة  خ��ؤى  ؤرد«  وود  »ب��ؤب 
ئةو  سةرةداوى  جار  يةكةمين  بؤ  ناساندووةء 
كَيشةيةى ئاشكراكردووة، جَيطرى بةإَيوةبةرى 
نووسينطةى لَيكؤَلينةوةى فيدراَلى بووةء ناوى 

تةواوى »مارك ولياك فلت«ة.
دةرةنجامةكانى ئابإووبةرييةكة:

سةرةنجام لة دواى ئةم كَيشةيةء ئاشكرابوونى 
ئةو  بةتايبةتى  ميدياء  ناوةندةكانى  رَيى  لة 
ليذنةى  بةدواداضوونى  رؤذنامةنووسةء  دوو 
لَيكؤَلينةوة بؤ سةرةداوةكانىء بإيارى كؤتايى 
لةوةى  »نيكسؤن«  سةرؤك  بةتؤمةتباركردنى 
ئةم  كارةكةوة،  لةثشتى  هةبووة  دةستى  كة 
دةرةنجامانةى لةناوخؤى ئةمريكادا لَيكةوتةوة:

س��ةرؤك  دةس��ت��ل��ةك��ارك��َي��ش��ان��ةوةى   -
»نيكسؤن«ء البردنى هةندَيك لة ياريدةدةرانى.

ريضارد  )ثارتةكةى  كؤمارى  ثارتى   -
ئةنجومةنى  لة  كورسى  ثَينج  نيكسؤن(، 
كؤنطرَيس )كة لة100 كورسى ثَيكهاتووةء هةر 
دوو كورسى نوَينةرايةتيى وياليةتَيك دةكةن(ء 
لة دةستدانى 49 كورسى ئةنجومةنى نوَينةران 

بؤ بةرذةوةنديى ديموكراتةكان.
- طؤإانكاريى لة ثإؤسةكانى كؤمةككردنى 
كة  بةجؤرَيك  كرا  هةَلبذاردندا  هةَلمةتةكانى 
ضاودَيريى  ذَي��ر  بخرَيتة  كؤمةككردنة  ئةم 

فيدراَلييةوة.
- شَيواندنَيكى زؤرى وَينةى كارى ياسايىء 
ثارَيزةرى، ئةمةيش بةهؤى تَيوةطالنى هةندَيك 

ثارَيزةر لة كَيشةكة.
خراثى  روانينَيكى  ئابإووبةرييةكة،   -
سةبارةت بةكارى سياسيى لةدواى خؤىء بؤ 
ثاشطرةكةيشى  بةجَيهَيشتء  بةطشتيى  خةَلكى 
ئابإووبةرييةكى  هةموو  خةسَلةتَيكى  بووة 
سياسيى )وةكضؤن لة كوردستانيشدا ناولَينانى 

لةمجؤرةمان هةية()2(.
ئةو ثةندانةى لة رَيى ئةم ئابإووبةرييةء 

دةرةنجامةكانييةوة، فَيرى دةبين:
ئةم كَيشةية كة رووداوَيكى طرنطةء يةكَيكة 
بيستةم  س��ةدةى  طرنطةكانى  رووداوة  لة 
تةقينةوةى  ب��ةس��ةدةى  كة  س��ةدةي��ةى  )ئ��ةو 
جةنطء  لة  لَيوانلَيو  س��ةدةى  زانيارييةكانء 
هةرة  وآلتة  لة  يةكَيك  لة  ناسراوة(ء  رووداو 
ثةيوةنديى  رووي��داوةء  جيهاندا  زلهَيزةكانى 
دةس��ةآلت��ةوة  لوتكةى  بة  راستةوخؤيشى 
ب��آلوب��وون��ةوةء  دوات��ر  ل��ةم وآلت���ةدا،  هةية 
لَيكؤَلينةوةء  رَي����رةوى  ئ��اش��ك��راب��وونء 
بآلوكردنةوةىء  ضؤنَيتيى  دادطاييكردنةكةىء 
دواجار دةرةنجامةكانى، دةكرَيت ببَيتة ثةند بؤ 
ثةيوةنديى  كارةكتةرانةى  توَيذء  ئةو  هةموو 
راستةوخؤيان بةثرسَيكى لةمجؤرةوة هةية، كة 
لَيرةدا تةنيا كاريطةرييةكانى بةسةر سياسيىء 

ميدياكارء دادوةرةكانةوة دةخةمةإوو:
1- سياسييةكانء ثةرلةمانتارةكان:

بؤ  ضيرؤكةمان  ئةو  ئابإووبةريية،  ئةم 
بنةماكانى  كاتَيك  كة  ل��ةوةى  دةطَيإَيتةوة 
دةسةآلتةكانى  دةضةسثَينء  ديموكراسى 
بةإَيوةبردنى كؤمةَلطة لةيةكترى جيادةكرَينةوةء 
دةسةآلتةكان ضاودَير دةبن بةسةر يةكترييةوةء 
هةريةكةيان بةجيا كارى خؤى دةكاتء ميديايش 
ئةمة  ض��وارةم«،  »دةسةآلتى  ضاودَيرء  دةبَيتة 

وادةكات كة سياسييةكان لةبةردةم سةروةريى 
ياسادا بضووكببنةوةء نةتوانن ثَيشَيلى دةستوور 
بكةنء لةو دةسةآلتةيش زياتر بةكاربهَينن كة لة 
دةستووردا بؤيان جَيطيركراوة. سةربارى ئةوةى، 
ئةوةيش بؤ ثةرلةمانتارةكان وةبيردةهَينَيتةوة: 
نوَينةرى  ث��ةرل��ةم��ان،  ضوونةتة  ئ��ةوان��ةى 
دةبَيت  حيزبةكةيانء  نوَينةرى  نةك  خةَلكن، 
كَيشةكانى  خةمء  سةرسةختى  داكؤكيكةرى 
دةستوورء  راستةقينةى  ثارَيزةرى  خةَلكء 
بنةماكانيشى بن، وةكضؤن »نيكسؤن« دَلنيابوو 
كؤنطرَيسى  ئةندامانى  ثةرلةمانتارانء  لةوةى 
لة  دةنطدةدةنء  دذى  لة  بةحيزبةكةيشى  سةر 
كؤنطرَيسدا دةنطى زؤرينة بؤ البردنى مسؤطةر 
لة  دةستى  بةناضاريى  هةربؤية  دةك��رَي��ت، 
ثؤستةكةى كَيشايةوة، بؤية ثَيويستة نوَينةرانمان 
لةبرى  عيراقيش،  كوردستانء  ثةرلةمانى  لة 
بةئةقَلييةتى  هةَلوَيستوةرطرتن  مامةَلةكردنء 
شةخسثةرستيى،  حيزبايةتيىء  تةسكى 
كة  ثابةندبن  طةلةكةيانةوة  بةثيرؤزييةكانى 
ئازاديى  زامنكردنى  دةس��ت��وورء  ئةوانيش 
خؤثيشاندانء  ئازاديى  رؤذنامةنووسيىء 
طَيإانةوةى  لةطةأل  ئازادييةكانة،  ت��ةواوى 
حورمةت بؤ مافى هاوآلتيبوونء داكؤكيكردنى 
تةنانةت  طةلةكةيان،  كَيشةكانى  لة  سةرسةخت 
حيزبةكةيان  يةكةمى  كةسى  زانيشيان  ئةطةر 
سوكايةتيى بةو ثيرؤزييانةوة دةكات، وةكضؤن 
هاوكات  ئةخالقىء  بةثرسيارَيتييةكى  ئةمة 

وةزيفيشة.
2- ميدياكاران:

»كارل  بةناوبانط  رؤذنامةنووسى  هةردوو 
بة  ثاَلثشت  ؤرد«،  وود  »ب��ؤب  برنستين«ء 
ضاونةترسييان بؤ بةدواداضوونء بآلوكردنةوةى 
وردةكاريى ئةم ئابإووبةريية، كة ئةم كارةيان 
ثشكنين  رؤذنامةنووسيى  كارى  نَيو  دةكةوَيتة 
كاتانةدا،  لةو  اإلستقصائية(ةوة،  )الصحافة 
ئاشكراكردنى  بؤ  خؤيان  كاتى  زؤرى  بةشَيكى 
سةرةداوةكانى  وردةكارييةكانء  ت��ةواوى 
رةض��اوى  تةرخانكردء  ئابإووبةريية  ئ��ةم 
بَياليةنيى- دَلسؤزيى،  دادوةري��ى،  وردبينيى، 

هةروةكضؤن  ك��رد،  بآلوكردنةوةيدا  لة  يان 
ئَيتَيكى  ثرةنسيثةكانى  لة  بةشَيكن  ئةمانةيش 
رؤذنامةنووسيى سةرنووسةرانى رؤذنامةكانى 
ثابةندبوونيان  س����ةرةإاى  ئ��ةم��ري��ك��ا)3(، 
بؤية،  رؤذنامةنووسييةوة.  ئَيتيكى  بةبنةماكانى 
خةآلتى  دوات��ر  كة  رؤذنامةنووسة  دوو  ئةم 
»ثؤليتزةر«يان ثَيبةخشرا، دوو مؤدَيلى لَيكضون 
ضاودَيريى  ميدياء  بةكاريطةريى  سةبارةت 
طةورةيى  ميدياء  بةدةسةآلتبوونى  ميدياء 
كارةكتةرة  لةبةردةم  تةنانةت  رؤذنامةنووس 
ئةو  تا  وآلتيشدا،  يةكةمى  كةسى  سياسيىء 
بنةماكانى  ضةسثاندنى  رَي��ى  لة  رادةي���ةى 
ديموكراسىء بوونى ياساطةلَيكء دةستوورَيكى 
ديموكراسىء كراوةدا )نةك بوونى ياساطةلَيك 
فةزايى  رةخنةطرتنء  ئ��ازادي��ى  ف��ةزاى  كة 
وةك  تةسكبكاتةوة،  رادةربإين  خؤثيشاندانء 
ساَلى  35ى  ذمارة  رؤذنامةطةريى  ياساى  لة 
ياساى  ئةو  كوردستانء  ثةرلةمانى  2007ى 
رابردوو  هةفتةى  كة  هةية  خؤثيشاندانةيشدا 
سةرؤكى هةرَيم ئيمزاى كردء هةر لةسةرةتاى 
رؤشنبيرانء  ن��اإةزاي��ى  هةفتةيةدا  ئ��ةم 
ئؤثؤزسيؤنء رَيكخراوةكانى كؤمةَلطةى مةدةنى 
لَيكةوتةوة(ء هةروةها بوونى خروقاتى ياسايىء 
ميدياكار  سياسييةكانةوة،  لةاليةن  ئةخالقى 
دةتوانَيت سياسييةكان بخاتة زبَلدانةوة، تا ئةو 
رادةى ئةطةر سياسييةكان سةرؤكى وآلتيش بن 
)وةك لة ضيرؤكى ئابإووبةرى »وؤتةر طَيت«دا 

بؤمان رووندةبَيتةوة(.
3-دادطاء دادوةرةكان:

ئةوة، بَياليةنيى دادطاء دادوةريى دادوةرةكانى 
ئةمريكا بوو كة سَليان لةوة نةكردةوة سةرؤكى 
لةمجؤرة  ئابإووبةرييةكى  لة  وآلتةكةيان 
تَيوةطالوة، هةروةكضؤن بإيارةكةيان بةوجؤرة 
دةركردء سةرؤكيشيان تؤمةتباركردء هاوكات 
فشارى ميدياكانيش وايانكرد، سةرؤك دةست لة 
ثؤستةكةى بكشَينَيتةوة. كةواتة، ئَيمة لةبةردةم 
ثيشةكةيانء  سوَيندى  كة  دادوةرطةلَيكداين 
ئةخالقى ثيشةكةيان لةسةرووى بةرذةوةنديية 
ل��ةس��ةرووى  ه��ةروةه��ا  شةخسييةكانء 
لة  لةكاتَيكدا  وآلتةكةيشيانةوةية،  سةرؤكى 
هةرَيمى خؤماندا، دادوةرطةلَيك هةن، سوَيندى 
قوربانيى  دةكةنة  ثيشةكةيان  ئةخالقى  ثيشةء 
سةرؤكى  نةك  ض��وار،  دةرةج��ة  بةرثرسَيكى 
بةشَيكيان(.  بَياليةنيى  بؤ  رَيزم  )لةطةأل  وآلت 
كةواتة، ئابإووبةرى »وؤتةر طَيت«، ثةندَيكيشة 
بؤ دادوةرء دادطاكانمان لة كوردستان، وةكضؤن 
لة  نةبووة  بَيبةش  خؤيشمان  هةرَيمةى  ئةم 

ئةخالقى  ئابإووبةرى  )مةبةستم  ئابإووبةرى 
بةمانا تةقليدييةكةى نيية، هةروةكضؤن ئةمجؤرة 
ئابإووبةرييانةيش لةالى بةشَيكى سياسييةكانى 
ئةم هةرَيمة بوونى هةية( سياسيىء كارطَيإيىء 
ضاونةترسى  س��ةرب��ارى  بؤية  ئةخالقى، 
ميدياكارانء رةضاوكردنى دادوةريىء بَياليةنيى 
لةكارى ميدياييدا، ثَيويستمان بةضاونةترسيىء 
بَياليةنيىء دادوةريى دادوةرء دادطاكانيشمانة، 
ئةو  بةشَيكى  ريشةكَيشكردنى  بؤ  ئةمةيش 
هةرَيمى  لة  ئةمإؤ  طةندةَلييانةى  خ��ةوشء 
كوردستاندا هةنء بةشَيكى زؤريان ثشكةكانيان 
بةرثرسةكانى  سياسيىء  كارةكتةر  ب��ةر 

هةرَيمةكةمان دةكةوَيت.
ئةنجام:

دةسةآلتى  »وؤت��ةرط��َي��ت«،  ئابإووبةرى 
بإى  ميكانيزمء ضؤنَيتيىء  ناضاركرد  سياسيى 
ئةو ثارةيةى بؤ ثإوثاطةندةكردنى هةَلمةتةكانى 
هةَلبذاردن سةرفدةكرَين، بخرَينة ذَير كؤنترؤَلى 
ئةم  تا  لةكاتَيكدا  فيدراَلييةوة،  ضاودَيريى 
ساتةوةختةء لة هةرَيمى كوردستانء عَيراقيشدا، 
هةَلبذاردن  ثإوثاطةندةى  بؤ  دؤالر  بةمليؤنةها 
سةرفدةكرَين، سةربارى بةخشينةوةى هةزاران 
دوامؤدَيلء  ئؤتؤمبَيلى  كؤمثيوتةرء  دةمانضةء 
بةشَيكى  بنةماَلةء  هةندَيك  بةسةر  طرانبةها 
خةَلكدا، ئةمةيش بؤ كإينى دةنطيان )كة ئةمةيش 
»وؤت��ةر  ئابإووبةرى  لة  نيية  كةمتر  هيضى 
ديارنينء  ثارانةيش  ئةو  سةرضاوةى  طَيت«(ء 
زؤرى  هةرة  بةشى  كة  هةَلناطرَيت  طومانيش 
ئةو ثارانة داهاتى خةَلكى هةرَيمى كوردستانء 
بةورديى  ئةطةر  هةربؤية،  بةطشتيى.  عَيراقن 
قوَلببينةوة،  طَيت«  »وؤتةر  ئابإووبةرييةى  لةو 
ب��ةردةوام  )كة  ئابإووبةريية  ئةم  تَيدةطةين 
ئيسالميىء  ع��ةرةب��ىء  جيهانى  وآلتانى  لة 
بةهةرَيمى كوردستانيشةوة، بةشَيوازء مؤدَيلى 
جياجيا بوونى هةية( ثةندَيكة بؤ سياسييةكانء 
ميدياكارانء دادطاء دادوةرةكانء ثةرلةمانتارانء 
بةشَيكى طرنطى نوخبةكانى كؤمةَلطة لة جيهانى 
كوردستانء  هةرَيمى  ئيسالميىء  عةرةبىء 
هةر  لةثشتى  ل��ةوةى  بةطشتيى،  عَيراقيشدا 
ئابإووبةرى  )بةتايبةتى  ئابإووبةرييةكةوة 
سةرؤكء سياسييةكانى وآلت( لَيشاوَيك ثةندء 
ضاونةترس  كةسَيكى  ضةند  لةبةرانبةريشدا، 
ئاشكراكردن  جورئةتى  كة  كةسانَيك  ئامادةن، 
دادوةر(  )وةك  حوكمدانيان  ميدياكار(ء  )وةك 

كردووة.
سةرضاوةء ثةراوَيزةكان:

بةرةضةَلةك  ثؤليتزةر«،  »جؤزَيف   )1(
هةنطارييةء يةكَيكة لةناوة درةوشاوةكانى ميديا 
»ثؤليتزةر«،  بةطشتيى.  جيهاندا  ئةمريكاء  لة 
بووةء  ميديايى  دامةزراوةيةكى  ضةند  خاوةنى 
ئةوكاتةيشى لة ساَلى 1911دا كؤضي دوايي كرد، 
بكات، وةسيةتى كرد،  بةرلةوةى كؤضي دوايى 
لة سةروةتةكةى  دؤالر  نيو  مليؤنء  دوو  بإى 
ثةيمانطةيةكى  كردنةوةى  بؤ  تةرخانبكرَيت 
تةرخانكردنى  هةروةها  رؤذنامةنووسيىء 
خةآلتَيكى ساآلنة بةناوى خؤيةوة، هةروةكضؤن 
ناونراوةء  )ثؤليتزةر(  بةناويةوة  خةآلتةكة 
ميديا  بوارى  داهَينةرانى  دةدرَيتة  ساآلنةيش 
داهَينةرانى  هةروةها  جيهانء  ئاستى  لةسةر 

كايةى ئةدةب )لةسةر ئاستى ئةمريكا(.
)2( بؤ نموونة ئةوكاتانةى يةكَيتىء ثارتى لة 
لة  نةوةدةكانى سةدةى رابردوودا،  ناوةإاستى 
طةرمةى شةإى ناوخؤدابوونء بةإَيز جةوهةر 
كوردستان  ثةرلةمانى  سةرؤكى  سالم،  ناميق 
ئةوكاتانةى  ب��وو،  ثارتى(  ليستى  )لةسةر 
سةرؤكى ثةرلةمان لة تةالرى ثةرلةمانء لةطةأل 
ضةند ثةرلةمانتارَيكى تردا ثةناطيرى )اعتصام(

هةندَيك  يةكَيتى،  ميدياكانى  كردبوو،  يان 
بةو  ثاَلثشت  بآلوكردةوةء  »بةَلطةنامة«يان 
بروسكةى  نامةء  وةك  طواية  )كة  بةَلطةنامانة 
ثارتى  سةركردايةتيى  بؤ  ثةرلةمان  سةرؤكى 
ن��َي��ردراب��وون(،  س��ةآلح��ةدي��ن«  لة«مةسيف 
كة  بآلودةكردةوة  وةهايان  يةكَيتى  ميدياكانى 
حيزبيى  هةظاَلَيكى  وةك  ثةرلةمان،  سةرؤكى 
حيزبةكةى  هَيزةكانى  رةسيدى  ب��ووةتة 
ئابإووبةرييةك  وةك  ئةمةيشيان  )ث.د.ك(ء 
ناودةبرد، هةروةكضؤن  بؤ سةرؤكى ثةرلةمان 
ثشتى  خستبووة  »طَيت«يان  وشةى  ثاشطرى 

ناوى سةرؤكى ئةوكاتةى ثةرلةمانةوة.
)3( بطةإَيوة بؤ: جؤن. ل. هاتلنط، ئةخالقى 
زانستيى  )طفتوطؤيةكى  رؤذنامةنووسيى 
رؤذنامةنووسيية؛  ئةخالقى  رَيساكانى 
سةرنووسةرانى  كؤمةَلةى  هةروةكضؤن 
دةستنيشانيكردووة(،  ئةمةريكييةكان  رؤذنامة 
ثَيشةكىء وةرطَيإانى: مةم بورهان قانع، ضاثى 

يةكةم، سلَيمانى، 2004.
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وةزير يان وةزارةت
هاوپةيمانيي کوردستان لة چةند مانگي رابردوودا، شةإي بؤ )مةنسةبء وةزير(، 
بؤ کةسانَيکي دياريکراو کرد! نةک بؤ پؤستي سيادييء وةزارةتة گرنگةکان.پَيش ئةوةي 

وةزارةت وةرگرن، ئةوان وةزيرةکانيان ئامادةکردبوو.
 پَيش راگةياندني کانديدة کوردةکان، ناوي ئةو کةسانة شاراوة نييةو هةوَلةکان بؤ 
ئةوة دراوة کة وةزارةتَيک وةرگرن بؤ فآلن بةرَيز شياو بَيت، چونکة روونء ئاشکراية 

کة هةندَيك لةو وةزارةتانة لةبةر خاتري چةند بةإَيزَيک وةرگيراون.
ئةگةرةکاني ئةو هةوآلنةش لةوةداية: دةبَيت هاوپةيمانيي باوةإي بة کةسي تر 

نةبَيت جگة لةو بةرَيزانة، ياخود کةسي تر شک نةبات کة ئةو پؤستانةي پَيبسپَيرَيت، يان ئةگةرَيکي شاراوةيةو 
نابَيت خةَلک بيزانَيت.

سوودو  بؤ  بةدةستبهَينَيت  وةزارةت  باشترين  کآ  بوون  ئةوةدا  هةوَلي  لة  عَيراقييةکان  اليةنة  هةموو 
کارةبا،  دارايي،  )نةوت،  بةدةستبهَينن  وةزارةتانة  لةم  يةکَيک  ئةوةدابوون  هةوَلى  لة  طشتيى،  بةرژةوةنديي 

گواستنةوة، ئاوةدانکردنةوة، سامانةکاني ئاو، گواستنةوة، پالندانان...(، تةنيا کورد هيض هةوَلَيكى ديار نةبوو.
ساَلى 2009 پاش دةيان کؤبوونةوةي اليةنة سياسييةکاني عَيراق، وةک خؤيان ناويان لَيناوة بة )تةوافوق( 
ياسايةک لةدايک بوو، دواتر ئةنجومةني نوَينةران پةسةنديكرد، گةورةترين زياني بة مافةکاني ئَيمة گةياندء 

باشترين سوءديشي بة خةَلکي باشووري عَيراق بةخشي.
نيو(  »لة کوردستان )2.5 دوو مليؤنء  لة چاوپَيکةوتنةکانيدا دةَلَيت:  لة يةکَيک  تاَلةباني  هةروةک بةإَيز 
دةنگدةر )58( کورسييان بةدةستهَينا، هةمان ژمارة لة باشووري عَيراق )70( کورسييان بةدةستهَينا، بةراوردو 

نرخاندن وازلَيدَينم، با خةَلکي کوردستان خؤيان قسةي لةسةر بکةن هؤکاني چي بوون.
اليةنة  )9(مانگ  لة  زياتر  دا،  ئةندام   )325( بؤ  دةنگيان  عَيراق  خةَلکاني  ئةمساَلدا،  ئازارى  مانطي  لة 
سياسييةکاني عَيراق كيَِشةيةكيان هةبوو نةيانتوانى حكومةت ثَيكبَيننء رَيكبكةون، بةآلم ديسان سةرکردة 
سياسييةکاني عَيراق، پَيچَيکيان بة دةوري خؤياندا لَيداوةو لةسةر داخوازييء پشتگيريي کورد، گةإانةوة سةر 
ئةو تةوافوقةي کة بةسةر دةستوورو ياساو هةموو بنةماديموکراتييةکاندا سةپَينراوة! لةم دةوَلةتة فيدراَلييةدا!، 
ئةوةبوو توانييان بگةن بة نيمچةرَيکةوتنَيک کة هةتا ئةو ساتةي سةرؤکي ئةنجومةني نوَينةرانيش سوَيندة 

ياساييةکةي خوارد، هيچکام لةو اليةنانة باوةإيان بةو رَيکةوتننامةية نةبوو.
سةرسوإمان لةوةداية کة هةموو اليةنةکان لةکاتَيکدا داواي حکومةتي شةراکةتي نيشتمانييان دةکرد، پاش 
ئةو رَيکةوتنة لةرزؤکء نةزؤکة، ئَيستا وا دةبينين شةإي کورسيء پؤستةکان دةستيپَيکرد، ئةوةتا تةنيا بؤ 
رازييکردني اليةنةکان، يان کةسايةتييةکان، پؤستي تازة دادةمةزرَينن، لةوة دةچَيت کة دوو دةزگاي راپةإاندن 
لة عَيراقدا دروست بَيت، کة لة دنيادا وَينةي نيية! چةندةها جَيگر بؤ سةرؤکي پؤستة سيادييةکان دادةنرَيت، 
پَيکهَيناني زياتر لة )42( وةزارةت بآ ئةوةي پَيويست بکات واتاى ضيية، بؤنموونة، لة )ميسر )35( وةزارةت، 
ئةَلمانيا)15( وةزارةت، چيين)22( وةزارةت، ئةفغانستان )17( وةزارةت، باشوورى ئةفريقا )19( وةزارةت( 

هةن، ئةگةر بارودؤخةکة وا بإوات، ئةوا لة عَيراق دةبَيتة )50( وةزارةت.
لَيرةدا بةباشمزاني کة بة خاَلبةنديي هةندَيک پرسيار بورووژَينم:

1- بؤ دةبَيت کورد يارمةتيدةربَيت بؤ ئةو کةسانةي کة ياساي ريشةکَيشي بةعس دةيانگرَيتةوة، بةدَلنياييةوة 
هةر چةند رؤژَيکي ترة ئةوانة پلةو پايةي بةرز وةردةگرنء دژ بة موبادةرةى کورد رةفتار دةکةن.

2- کورد، بؤ ئةوةندة بة پةرؤشي ناوبژيکردني سوننةو شيعةوة بوو؟ لةکاتَيکدا ئةو کَيشةية دةگةِرَيتةوة بؤ 
پَيش دةيان سةدة، کةواتة ئةو چارةسةرة جؤرَيکة لة پينةو پةإؤ، سوديشي بؤ ئَيمة نابَيت، چونکة کاتيية.

3- گريمان کة کورد لة ژَير فشاري ئةمريکا ئةو ناوبژيوانييةي کرد، بةآلم ئايا هيچ گةرةنتييةکي مؤرکراويي 
لة حکومةتي ئةمريکا وةرگرتووة؟

4- جارَيکيتريش گريمان ئةوا کورد گةرةنتي لة ماليکي وةرگرتووة، بةآلم ئايا ماليکي بة تةنيا وةک سةرؤکي 
وةزيران دةتوانَيت مةرجةکاني کورد جَيبةجَي بکات، يان چةندةها اليةني تر بةشدارن لةو کَيشةيةدا؟ 

5- ئايا ئةو پةلةکردنة بؤ پَيکهَيناني حکومةتي عَيراق لة بةرژةوةنديي کورد بوو؟ياخود عةواتيف وايلَيکردين 
کة لةبةر خاتري ئةمريکييةکان ئةو موبادةرةية بکةين، ئةگينا چةند پَيکهَيناني حکومةت دواکةوتاية، ئةوةندة 

ئةمريکاو وآلتاني پةيوةنديدار پَيويستيان بة ئَيمة دةبوو.
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