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     بة )ذمارة(ثاشةكشةى كورد لة بةغدا ئاشكرادةكات
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رؤذنامة

لة  كورد  سةنطي  عَيراقدا،  حوكمإانى  خولةى  لةم 
ثةرلةمانيش  لة  )16.5%(ء  بؤ  )21%(ةوة  ناو حكومةت 
سياسةتمةدارَيكى  كةمبووةتةوة.   )%17( بؤ  )21%(ةوة 

كورديش ثارتى و يةكَيتى بةهؤكار دةزانَيت.
ئةنجومةني  2010/3/7ي  هةَلبذاردنةكةي  لةدواي 
لة  ك��ورد  قةبارةي  سةنطء  عَيراقةوة  نوَينةراني 
ثرؤسةي سياسيي عَيراقدا بةرةو كةمبوونةوة ضووةو 
بةهؤي  ئةوةش  ثَيشوو،  خولةكاني  بة  ب��ةراورد  بة 

هةَلةكاني نوَينةراني كوردةوة لة بةغدا.
لة بوارى دةسةآلتى جَيبةجَيكردن: كورد لةكاتَيكدا 
ثؤستى سةرؤك كؤمارى وةرطرتووةتةوة كة تاَلةبانى 
ثةرلةمان  ياساكانى  ظيتؤى  خولةدا  لةم  ناتوانَيت 
ثَيشوودا  لة خولى  لةناو كابينةى حكومةتيشدا،  بكات، 
لة كؤي  كورد )8( وةزيرو جَيطري سةرؤك وةزيران 
كؤي  دةكاتة  كة  بةركةوتبوو،  وةزاري  ثؤستي   )38(
ثؤستى   )11( لة  جطة  وةزارييةكان،  ثؤستة  )21%(ي 
بريكارى وةزيرو سةرؤكى ئةركانى سوثاو سةرؤكى 
ثؤستي  سةرؤكء  عةسكةرييء  هةواَلطريي  دةزطاي 
سةربةخؤو  كؤمسيؤني  دةستةو  ضةندين  لة  باآل 

باَليؤزخانةكاندا.
بةآلم لة كابينةي نوَيي حكومةتةكةي ماليكيدا، لة كؤي 
)42( ثؤستي وةزاري بة كورد، تةنيا )7( ثؤستي وةزاري 

كة  بةردةكةوَيت،  وةزيرانيشةوة  سةرؤك  جَيطري  بة 
)16%(ي  بؤ  رَيذةكةشي  دةوَلةتنء  وةزيري  دووانيان 

ثؤستة وةزارييةكان كةمبووةتةوة.
لةم  )ثةرلةمان(:  تةشريعى  دةسةآلتى  بوارى  لة 
خولةدا، كورد قورسايى لة رووى رَيذةوة بة بةراورد 
خولي  لة  دابةزيوة،   )%17_  %21( ثَيشوو  خولى  بة 
-2005( عَيراقدا  نوَينةراني  ئةنجومةني  ثَيشووي 

كورسي   )58( كورد،  كورسي   )275( كؤي  لة   )2010
هةبوو لة ضوارضَيوةي هةردوو ليستي هاوثةيمانييء 
نزيكةي  دةيكردة  كة  ئيسالميدا،  ي��ةك��ط��رتووي 
نوَيدا  خولي  لة  بةآلم  كورسييةكان،  كؤي  )21%(ي 
)2010-2014( لة كؤي )325( كورسي، كورد خاوةني 
كورسييةكاني  )17.5%(ي  دةكاتة  كة  كورسين،   )57(
خولي  بة  ب��ةراورد  بة   )%4( نزيكةي  ئةنجومةنةكةو 

رابردوو كةميكردووة.
سالم  ناميق  ج��ةوه��ةر  دي��ك��ةوة،  ل��ةالي��ةك��ى 
رؤذنامةدا  ضاوثَيكةوتنَيكى  لة  كورد  سياسةتمةدارى 
نوَينةرةكانى  بؤ  لةبةغدا  كورد  ثاشةكشةى  هؤكارى 
ب��ارةى  لة  ه���ةروةك  ط��ةإان��دةوة،  لةبةغدا  ك��ورد 
حكومةتى  لة  طؤإان  بزووتنةوةى  بةشدارينةكردنى 
لةبةغدا،  »ط��ؤإان  وتى:  ئؤثؤزسيؤنبوونى  عَيراقء 
دةنطَيكى  دةبَيتة  بةإَيوةبةرَيت،  بةباشى  يارييةكة 

زوآلألء داكؤكيكةر لة مافي ميللةتةكةمان«.
بؤل )3و6(

زؤر كةس هةبوون توانايان لةو كةسانة 

زياتر بووة كة خةآلتيان وةرطرتووة

وةزيرى رؤشنبيريىءالوان:
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ئارام جةمال- كةركوك

وةزير،  نةكردة  كةركوكييةكيان  هيض  كة  يةكَيتى  ثارتىء  لة  جطة 
سةرجةم ثَيكهاتةكاني ديكةي عةرةبء توركمانء مةسيحي كةركوك، 

ثؤستي وةزارييان لة حكومةتي نوَيي عَيراقدا هةية.
كةركوك  سياسييةكانى  اليةنة  كة  وةزارةت��ان��ةى  ئةو  لةناو 
وةريانطرتووة، ثؤستى وةزارةتى ثةروةردةى عَيراق درا بة محةمةد 
رابردووشدا  خولى  خولةو  لةم  كةركوكةو  عةرةبَيكي  كة  تةميمى، 
ئةندامى ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراق بوو، ثؤستى وةزارةتى ذينطة 
درا بة سةرطؤن الزار، كة مةسيحييةكي كةركوكةو ئةندامى ثَيشووى 
بؤ  دةوَلةت  ثؤستى وةزارةتى  بوو،  ثارَيزطاى كةركوك  ئةنجومةنى 
كاروبارى ثارَيزطاكان، كة بؤ بةرةي توركمانى بوو، درا بة تؤرهان 

موفتى، ئةندامى ئةو بةرةية لة ئةنجومةنى ثارَيزطاى كةركوك.
ئةمة لةكاتَيكداية، ثَيشتر ئاآل تاَلةبانى ئةندامى ليستي هاوثةيمانيي 
لة ئةنجومةني نوَينةران بة رؤذنامةى راطةياند: »لةم كابينة نوَييةدا 
رؤَلى زياتر بة كةركوكييةكان دةدرَيتء ئةو وةزارةتةى بةر يةكَيتى 

دةكةوَيت، دةدرَيت بة د.نةجمةدين كةريم«.
بة  سياسيى  ضاودَيرى  رؤذنامةنووسء  فةرةج،  فاتيح  لةتيف 
دروشمانةى  ئةو  هةموو  وادا  دؤخَيكى  »لة  راطةياند:  رؤذنامةى 
دةبنة  كوردستانة،  قودسى  يان  دأل،  كةركوك  دةك��ةن،  باسي  كة 
مةرةكةبى سةر كاغةزو دةبوو النى كةم كوردى كةركوك ثؤستَيكى 
بة  ثةيوةنديدارن  وةزارةتانةى  ئةو  تايبةت  بة  بدراية،  ثَي  وةزارى 
نةكرا،  ئةوة  بةداخةوة  بةآلم  كةركوكةوة،  دؤخى  ئاساييكردنةوةى 
ئةوةش دووبارةكردنةوةى ئةو سياسةتة ثإ كةموكوإيىء هةآلنةية 
كةركوك  بةرامبةر  )2003(وة  ساَلى  لة  كورد  سةركردايةتى  كة 

ئةنجامي دةدات«، 
نييةو  يةك  كورد  ماَلى  ئةوةي  بؤ  طةإاندةوة  ديكةي  هؤكارَيكي 
ئةوةندةى شةإ لةسةر ئةوة كراوة طؤإان ثؤست بةدةست نةهَينَيت، 
ئةوةندة لة خةمى يةكإيزييء كةركوكدا نةبوون: »بإوام واية، خةمى 
نةك  سؤزدارانةية،  خةمَيكى  كةركوك،  بؤ  كورد  سةركردايةتى 

خةمَيكى واقيعبينى«.
عةرةبء  اليةن  لة  وةزارى  ثؤستى  سَى  بةدةستهَينانى  لةبارةى 
»ئةوة  وتي:  فاتيح،  لةتيف  كةركوكةوة،  مةسيحييةكانى  توركمانء 
دةردةخات كة ئةو اليةنانة لة واقيعدا لة خةمى كةركوكدانء لة هةوَلى 
طرنطيى  لة  خؤياندا،  الى  بة  كةركوكييةكاندان  سةرنجى  راكَيشانى 
ناوةندى  لة  كةركوكييةكان  طرنطة  ضةندَيك  كة  تَيدةطةن،  كَيشةكة 

بإياردا بن«.

رؤذنامة

دانوستانكارى  وةف��دى  سةرؤكى 
وةآلمى  لةبةغدا،  طؤإان  بزووتنةوةى 
روونكردنةوةكةى سةرؤكايةتيى هةرَيم 
بة  سةرؤكايةتييةكةش  دةدات���ةوةء 

اليةنطريى حيزبيى لةقةَلةم دةدات.
بةو  سةبارةت  سةعيد،  شاهؤ  د. 
روونكردنةوةيةى كة رؤذى )22(ى ئةم 
هةرَيمي  »سةرؤكايةتيي  بةناوى  مانطة 
بَيبةشبووني  بة  سةبارةت  كوردستان 
عَيراقدا«  نوَيي  كابينةي  لة  گ��ؤإان 

»روونكردنةوةكةي  وتى:  بآلويكردةوة، 
سةيرة  زؤر  هةرَيم،  سةرؤكايةتيي 
بةالمةوة، لةبةرئةوةي سةرؤكي هةرَيم 
قسةكةر نيية بةناوي ئيئتيالفي  فراكسيؤنة 
ئةوة  چونكة  كوردستانييةكانةوة، 
ئيئتيالفَيكي حيزبيية، تؤ بؤچي بةرگريي 

لةو ئيئتيالفة حيزبيية دةكةيت«. 
هةرَيم  »سةرؤكايةتيي  وتيشى: 
نابَيت  نيشتمانيية،  دام��ةزراوةي��ةك��ي 
تةرةفگيريي بكات لةنَيوان بزووتنةوةي 
فراكسيؤنة  ئيئتيالفي  گ����ؤإانء 
ئةگةر  دةبَيت  بةَلكو  كوردستانييةكاندا، 

كَيشةيةك هةبوو، چارةسةري بكات. 
ئةم روونكردنةوةيةي سةرؤكايةتيي 
هةرَيم، ئةوة دةردةخات كة سةرؤكايةتيي 
ليستة  فراكسيؤني  بة  تةنيا  هةرَيم، 
كوردستانييةكان رادةبينَيت نوَينةرايةتيي 
)500(ه���ةزار  ئةو  وات��ة  بكات،  ك��ورد 
داوة  دةنگيان  كوردستاندا  لة  كةسةي 
ئةم  خةَلكي  گ��ؤإان،  بزووتنةوةي  بة 
كوردستانة نينء كورد نينء بؤيان نيية 

نوَينةرايةتييان هةبَيت«.
لة ال)12و13(دا ضاوثَيكةوتنَيك 
لةطةأل د.شاهؤ بآلوكراوةتةوة.

رؤذنامة

عَيراق،  لةثةرلةمانى  كوردةكان  نوَينةرة 
هةآلنةن  ئةو  راستكردنةوةى  لةهةوَلى 
يةكَيتىء  ثارتىء  وةزيرةكانى  بةسةر  كة 
بودجةى  ثرؤذةياساى  لة  يةكطرتوودا 
)2011(ى عَيراقدا تَيثةإيكردووةء لة ئةطةرى 
)1( بإينى  ثَيشبينى  راستنةكردنةوةشيدا، 

لة  دؤالر  )250(هةزار  )332(مليؤنء  مليارء 
بودجةى هةرَيم دةكرَيت.

يةكةمى  لةمادةى  )ب(  بإطةى  بةثَيى 
عَيراق،  )2011(ى  بودجةى  ثرؤذةياساى 
)150( بةناردنى  دةبَيت  ثابةند  هةرَيم 

دةرةوةء  بؤ  رؤذانة  نةوت  بةرميل  هةزار 
سندووقى  دةخ��رَي��ت��ة  داه��ات��ةك��ةش��ى 
لةو  هةر   ،)DFI( عَيراق  ئاوةدانكردنةوةى 
بإطةيةدا، بةروونى ئةوة باسكراوة كة ئةطةر 
)150( ئةو  بةناردنى  نةبَيت  ثابةند  هةرَيم 

هةزار بةرميل نةوتة، ئةوا لة رَيذةى )%17(
ةكةى هةرَيم دةبإدرَيت.

ئابووريناس، هاوار شَيخ رةئوف ثَييواية: 
كة  دةك��ات  بةرجةستة  ئةوة  بإطةية،  ئةم 
حكومةتى عَيراق بةطومانة لةوةى، حكومةتى 
هةرَيم لةداهاتوودا داهاتى نةوت بنَيرَيت بؤ 
ناوةندء ثَيشيانواية، داهاتَيك هةية لة هةرَيمى 
نةوتةوةء  داهاتى  بةناوى  كوردستان 

نةنَيردراوة بؤ ناو داهاتى طشتيى عَيراق.
حكومةتى  ئابووريناسة:  ئةو  بإواى  بة 
رَيطةء  كوردستان،  دةسةآلتدارانى  هةرَيمء 
جَيطةيان خؤشكردووة، بؤ ئةوةى حكومةتى 
هةرَيم  لةحكومةتى  طومانة  ئةو  عَيراق 
عَيراق  حكومةتى  »ئةطةر  وتيشى:  بكات، 
طومانيان لةوةنةبَيت، ثارةى نةوت لةهةرَيم 
بإطةية  بةو  ثَيويستى  هيض  دةشاردرَيتةوة، 

نةدةكرد لة بودجةدا«.
بؤال4

يةكيَتى و ثارتى هيض 
سةرؤكى وةفدى طؤأان، وةآلمى سةرؤكايةتيى هةرَيم دةداتةوةكةركوكييةكيان نةكرد بةوةزير

ثارتى دوو رؤشنبيرى ناودارى كورد دةداتة دادطا 

ئةطةرى بأينى )1(مليارء )332(مليؤن 
دؤالر لة بودجةى هةرَيم دةكرَيت
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راثؤرتى )10( ثةرلةمانتار 
لةسةر ضةمضةماأل

كارنامةى ماليكى )19( 
خاَلةكةى كوردى خنكاند

كوردةكانى جةلةوال 
موَلكةكانيان دةفرؤشن
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هةزاران )نا( لة دذى ثةسةندكردنى ياساى خؤثيشاندان
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ل.. مةريوان وريا قانع ئاراس فةتاح



دلَير عةبدولخالق

شةش  بة  ثيرباَل،  فةرهاد  سزادانى  دواى 
غةرامة،  دينار  مليؤن  ثَينج  زيندانيىء  مانط 
سةرنووسةرى  ثارتى  ترى  داوايةكى  لةسةر 
هةفتةنامةى ئاوَينة، بة كةفالةت ئازاد دةكرَيتء 
»وتارى سةرؤكى هةرَيم ضى وت؟«ى مةريوان 
دادط��اى  دةطةيةنَيتة  فةتاح،  ئ��اراس  وري��اء 

لَيكؤَلينةوةى هةولَير.
ضيرؤكةى  ئةو  لةسةر  رابردوو،  هةفتةى 
سةردةمى  لة  دةك��ات  طةندةَليى  بة  ئاماذة 
لة   )2010( ئ��ازارى  لة  عةباسىء  خةالفةتى 
بآلوبووةتةوة،  وَيراندا  طؤظارى  )6(ى  ذمارة 
بةسةر  سزاى  دوو  هةولَير  كةتنى  دادط��اى 

فةرهاد ثيرباَلدا سةثاند.
»ئةو  وت:  رؤذنامةى  بة  ثيرباأل،  فةرهاد 
ضيرؤكةى لةسةرى سزادراوم، نة نووسةريمء 
نة وةرطَيإيم، جطة لةوةى )800( ساأل لةمةوبةر 
نووسراوةء  موسَلمان  زانايةكى  اليةن  لة 
ضاثء  عةرةبى  دةوَلةتى   )70( لة  جار   )70(
بآلوكراوتةوة، بَي ئةوةى قةدةغة بكرَيت، بةآلم 
لة  كة  ئيسالمييةكان،  حيزبة  حوكمى  بة  لَيرة 
رَيى ثةرلةمانةوة ضنطيان لة قةزاء نووسةران 

طيركردووة، دووجار لةسةرى سزا درام«.

ه���ةرض���ةن��دة ثيرباأل بةثَيى مادةى )9(ى 
ياساى ذمارة )35(ى رؤذنامةطةريى ثةلكَيشى 
ئاماذةى  خؤى  وةك  ب��ةآلم  ك��راوة،  دادط��ا 
ثَيدةكات؛ بة مادةى )403( لة ياساى سزادانى 
عَيراقى )6( مانط بَى جَيبةجَيكردن حوكمدراوةء 

ثَينج مليؤن ديناريش غةرامةكراوة. 
ياساكانى  ثةرلةمان،  بؤ  »شةرمة  وتيشى: 

تاقي  ئَيمة  ل��ةس��ةر  ب��ةع��س  س��ةردةم��ى 
بكرَيتةوة،ة«.

هاوبةشى  وت��ارى  ت���رةوة،  اليةكى  لة 
لة  كة  فةتاح،  ئ��اراس  قانعء  وريا  مةريوان 
لةذَير  ئاوَينة،  رؤذنامةى  )227(ى  ذمارةى 
داوايةكى  وت؟(  ضى  هةرَيم  )سةرؤكى  ناوى 
ترى ثارتى ديموكراتى بةدواى خؤيدا هَينا، كة 

رؤذنامةكة  سةرنووسةرى  دانيشتنى  يةكةم 
كراوةء  ئازاد  دينار  مليؤن  دوو  كةفالةتى  بة 

سكاآلكة هةردوو نووسةر دةطرَيتةوة.
 ش���وان م��ح��ةم��ةد، س��ةرن��ووس��ةرى 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  ئاوَينة  هةفتةنامةى 
»جياواز لة داواكانى ترى سكرتَيرى مةكتةبى 
لةسةرة  ترمان  داوايةكى  ثارتى،  سياسيى 
مةريوان  هاوبةشى  نووسينَيكى  بة  تايبةتة 
قانعء ئاراس فةتاح، لةطةأل بابةتَيكى تر بة ناوى 

سارا محةمةد، بآلوكراوةتةوة«.
نووسينةكةى ئةو دوو نووسةرة، تايبةتة بة 
وتارَيكى مةسعود بارزانى، سةرؤكى هةرَيمى 
كوردستان، كة ثَيشتر لة ثةرلةمانى كوردستان 
ثَيشكةشيكردءوةء لة ثَيشةكييةكةيدا هاتووة: 
مةرج  قسةيكرد،  ه��ةرَي��م  س��ةرؤك��ى  »ك��ة 
كة  بةآلم  بطرين،  لَي  طوَيي  هةموومان  نيية 
بة  زؤر  هةموومان  دةبَيت  كرد،  هةإةشةى 

جديى طوَيبيستي بين«.
س��ةرن��ووس��ةرى ئ��اوَي��ن��ة، ئ��ةوةش��ى 
بة  نيية  ثةيوةست  تةنيا  داواكة  كرد؛  ئاشكرا 
نووسةرى  ه��ةردوو  بةَلكو  رؤذنامةكةوة، 

بابةتةكةش دةطرَيتةوة.
»ضوارشةممةى  وت��ى:  ل��ةوب��ارةي��ةوة، 
رابردوو، ئَيمة وةك سةرنووسةرى رؤذنامةكة 

تؤمةتةكةمان  دانيشتن  يةكةم  لة  بانطكراينء 
ئ��ازاد  كةفالةت  بة  ك��راي��ةوةء  رووب���ةإوو 
دادطاى  تردا،  دانيشتنةكانى  لة  بةآلم  كراين، 
نووسةرةكانيش  داواى  هةولَير،  لَيكؤَلينةوةى 

دةكات«.
الى خؤشيةوة، مةريوان وريا قانع، ئاماذة 
نووسينةكةيان  ناوةإؤكى  لة  دةك��ات؛  بةوة 
نةوتووة  شتَيكيان  بةوثَييةى  نين،  ثةشيمان 

سووكايةتى، يان تةشهيرى تَيدا بَيت.
»ثارتى  وتيشى:  رؤذنامة  بؤ  مةريوان 
بؤي بكرَيت هةموو وشةيةك بةناو سيستمى 
ناهَيَلن  تَينةثةإَيت،  ئ��ةوان��دا  سانسؤرى 
بطوترَيتء بنووسرَيت، دواى ئةو هةموو ساَلة 
لة  بكوذن،  ئَيمة  ئازاديى  دةيانةوَيت  خةباتة 
كاتَيكدا الى ئَيمة مومكين نيية بَيدةنط بين لةو 

شتانةى بة راستى نازانين«.
روو؛  خستة  ئةوةشى  ن��ووس��ةرة  ئ��ةو 
وةكضؤن لة رابردوودا بةردةوامييان داوة بةو 
تةرزة نووسينة، لة ئَيستاء ئايندةش بةردةوام 
خراثء  سياسةتى  كؤمةَلَيك  ضونكة  دةبن، 
نالةبار دةبيننء دةزانن زيانيان بؤ كؤمةَلطةء 
ميللةتة  ئةم  ئايندةى  سيياسييةكانء  مةسةلة 
خؤيانى  بةكارى  رؤشنبير  وةك  بؤية  هةية، 

دةزانن قسة لةسةر ئةو خراثةكارييانة بكةين.

راثؤرتي: بةهادين يوسف

سةنطي كورد لة دةسةآلتي 
جَيبةجَيكردن )21%(ةوة 

بؤ )16.5%(ء لة دةسةآلتي 
ياسادانانيشدا )21%(ةوة 
بؤ )17%( كةمدةبَيتةوة. 

هةروةك لة سةرؤكايةتي 
ليذنةكانء ضاوةإوانيش دةكرَيت 

لة وةرطرتني بريكاري وةزيرو 
سةرؤكايةتيء ئةندامَيتي دةستة 

سةربةخؤكانء سوثاو دةزطا 
ئةمنييةكاندا، رَيذةكة بةرةو 
كةمبوونةوةي زياتر بضَيت. 

2010/3/7ي  هةَلبذاردنةكةي  ل��ةدواي 
سةنطء  عَيراقةوة  نوَينةراني  ئةنجومةني 
قةبارةي كورد لة ثرؤسةي سياسيي عَيراقدا 
بة  بةراورد  بة  ضووةو  كةمبوونةوة  بةرةو 
خولةكاني ثَيشوو، ئةوةش بة هؤي هةَلةكاني 
ياساي  ثةسةندكردني  لة  كورد  نوَينةراني 
هةَلبذاردنة طشتييةكاني عَيراق بؤ ثةرلةماني 
بنةمايةكي  ضةند  ثةسةندكردني  عَيراق. 
وةزارييةكان  ثؤستة  دابةشكردني  بؤ  ديكة 
لةسةربنةماي رَيذةي كورسيء دةنطةكان لة 

ثةرلةماندا.
ياساييء  ثسثؤإي  ئةنوةر،  د.ئةحمةد 
ئةندامي خولي ثَيشووي ئةنجومةني نوَينةراني 
عَيراق بة رؤذنامةي راطةياند: »كةمبوونةوةي 
رَيذةي كورد لة ثةرلةماندا كاريطةريي دةبَيت 
هةَلبذاردنء  بةركةوتةكاني  هةموو  لةسةر 
بةإَيوةبةرة  وةزيرو  بريكاري  دابةشكردني 
طشتييةكانء سةفارةتء دةزطا سةربةخؤكانء 
سوثادا،  ثَيكهاتةكاني  ئةمنييةكانء  دةزطا 
بةو ثَييةي سةرذمَيرييةكي ورد نيية رَيذةي 
ثَيكهاتةكاني عَيراق بة رووني دةربخاتء تاكة 
بنةماش كة ثشتي ثَي دةبةسترَيت، دةرةنجامي 

هةَلبذاردنة طشتييةكانة«.

مافي ظيتؤ
ثؤستي  ك���ورد  ث��َي��ش��وودا  خ��ول��ي  ل��ة 
بة  وةرطرت،  عَيراقي  كؤماري  سةرؤكايةتي 
دةسةآلتَيكي طةورةي بةشدار لة ئةنجومةني 
سياسيي بؤ ئاسايشي نيشتمانييء بووني مافي 
ياساييانةي  بإيارة  ئةو  ظيتؤو رةتكردنةوةي 
بؤي  عَيراقةوة  نوَينةراني  ئةنجومةني  لة  كة 
كة كورد  لةم خولةيدا  بةآلم  دةكران،  رةوانة 
ئةو ثؤستةي وةرطرتووة، سةرؤك كؤماري 
ئةوةش  لةبري  نييةو  ظيتؤي  مافي  عَيراق 
ثَيكبهَينرَيت،  فيدراَليي  ئةنجومةني  بإيارة 
لة  دان��ان.  ياسا  دووةم��ي  ذووري  وةك��و 
لة  بةشَيك  دةستووردا  هةمواركردنةوةي 
دياريكراوةو  ئةنجومةنة  ئةو  دةسةآلتةكاني 
رَيذةي  كة  دةكرَيت،  طةورةش  مةترسييةكي 
كورسييةكاني كورد )هةرَيمي كوردستان( لة 
ئةنجومةنة نوَييةكةدا كةمبَيتةوة، طةر لةسةر 
بنةماي نوَينةرايةتي ثارَيزطاكان، يان رَيذةي 

كورسي لة ثةرلةمان، يان وةك هةرَيمَيك لة 
ضوارضَيوةي عَيراقي فيدراَليدا ثشكي هةبَيت.

ثةسةندكردن،  كاري  كة  ئةنجومةنة،  ئةو 
كة  دةبَيت،  ياسايانة  ئةو  رةتكردنةوةي  يان 
)ئةنجومةني  ياسادانان  يةكةمي  ذووري  لة 
ن��وَي��ن��ةران(ةوة ب��ؤي رةوان���ة دةك��رَي��ت، 
تةشريعي  ط���ةورةي  رؤَلَيكي  ه���ةروةك 
ئامادةكردنء  ثَيشنياركردنء  لة  دةبَيت 
لة  بإيارةكان  ياساو  هةمواركردنةوةي 

عَيراقدا. 
سياسيي  رَيككةوتني  بةثَيي  ه��ةورةك 
اليةنةكاني عَيراقيش؛ )ئةنجومةني نيشتمانيي 
بؤ سياسةتة ستراتيذيية باآلكان( ثَيكدةهَينرَيت، 
رؤَلةكاني  ئ��ةركء  دةس��ةآلتء  هةرضةندة 
ثَيدةضَيت  بةآلم  نةكراوة،  دي��اري  تائَيستا 
تةنفيزييةكاني  راوَي��ذك��اري��يء  دةسةآلتة 
كةمبوونةوةي  لةسةر  هةبَيت  كاريطةريي 
ياساء  نةخشاندني  لةسةر  كورد  ثةنجةي 

بإيارةكان.

دةسةآلتي ياسادانان
ئَيستا  عَيراق،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
لةم  عَيراقداء  لة  ياسادانانة  دةزط��اى  تاكة 
رَيذةوة  رووى  لة  قورسايى  كورد،  خولةدا 
 )%17_  %21( ثَيشوو  خولى  بة  ب��ةراورد  بة 
دابةزيوة، ئةمةش رةنطدانةوةي دةبَيت لةسةر 
ثَيكهاتةي دةستة سةربةخؤكاني ثةيوةست بة 

ثةرلةمانء هةيئةو كؤمسيؤنةكاني ديكةوة.
لة خولي ثَيشووي ئةنجومةني نوَينةراني 
عَيراقدا )2005-2010( لة كؤي )275( كورسي 
ضوارضَيوةي  لة  هةبوو  كورسي   )58( كورد 
يةكطرتووي  هاوثةيمانييء  ليستي  هةردوو 
ئيسالميدا، كة دةيكردة نزيكةي )21%(ي كؤي 
-2010( نوَيدا  خولي  لة  بةآلم  كورسييةكان، 

2014( لة كؤي )325( كورسي، كورد بة هةر 
ضوار ليستي )هاوثةيمانيي، طؤإان، يةكطرتوو، 
دةكاتة  كة  كورسين،   )57( خاوةني  كؤمةأل( 
ئةنجومةنةكةو  كورسييةكاني  )17.5%(ي 
رابردوو  بة خولي  بةراورد  بة   )%4( نزيكةي 

كةميكردووة.
ثَيطةى كورد لةم بوارةشدا بة بةراورد بة 
خولي رابردوو، روو لة كةمبوونةوةية. ئةوةش 
دابةشكردني  لةسةر  دةبَيت  رةنطدانةوةي 
سةرؤكايةتي ليذنةكانء دواتريش ثَيكهَينانء 
لة  سةربةخؤكان  دةستة  داإش��ت��ن��ةوةي 
عَيراقداو ثشكي نوَينةراني كورد لة ئةنجومةني 
نوَينةراني عَيراقدا وةك بنةمايةكي سةرةكيي 

لةبةرضاو دةطيرَيت.
ليذنةكاني  سةرؤكايةتي  دابةشكردني  لة 
ليذنة،   )26( كؤى  لة  عَيراقيشدا،  ثةرلةماني 
ليذنةو   )12( سةرؤكايةتى  شيعةكان 
فراكسيؤنة  ئيئتيالفى  ليذنةو   )6( عَيراقيية 
كوردستانييةكان )4( ليذنةو طؤإانيش )يةك( 

ليذنةي بةردةكةوَيت.
وةرطرتنى  بؤ  ث��ي��ادةك��راو  ث��َي��وةرى   
سةرؤكايةتى ليذنةكانى ئةنجومةنى نوَينةرانى 
عَيراق بريتيية: لة )13( كورسى بةرامبةر بة 
سةرؤكايةتى يةك ليذنةو ليذنةكانيش بةثَيى 
سياديىء طرنطيى بةسةر سَي طرووثي جيادا 

دابةشكراون. 
لة  ثةرلةمانيش  ب��إي��اردةرةك��ةى  دوو 
ئةركيان  كة  مةسيحييةكانة،  توركمانء 
رَيكخستنى دانيشتنةكانى ثةرلةمانء رَيذةى 
دانيشتنةكانة،  ياسايى  نيسابى  ئامادةبووانء 
هاوثةيمانيى  فراكسيؤنى  ثَيشوودا  خولى  لة 
بإياردةرةكةى  دوو  لة  يةكَيك  كوردستان، 
خولةدا  ل��ةم  ب��ةآلم  ه��ةب��وو،  ثةرلةمانى 
نوَينةراني  ئةنجومةني  بإياردةرَيكى  هيض 

بةرناكةوَيت.
لة خولي ثَيشووي ئةنجومةنى نوَينةراندا، 
كة )24( ليذنة بوو، )11( ليذنة بةر شيعةكان 
عَيراقييةوة  بة  سوننةكانيش  كةوتبوو، 
بوو،  بةدةستةوة  ليذنةى   )7( سةرؤكايةتى 
هةبوو،  ليذنةى   )5( سةرؤكايةتى  كورديش 
ذمارةي  زيادكردني  دواي  ئَيستاء  بةآلم 
ليذنةي   )5( خؤي  هةروةكو  ليذنةكانيش 
ضةند  دةستبةرداري  كة  بةركةوتووةتةوة، 
كارو  شةهيدانء  وةكو  طرنطي  ليذنةيةكي 

ئاوةدانكردنةوة بووة. 

دةسةآلتي جَيبةجَيكردن
خولى  لة  حكومةتيشدا،  كابينةى  لةناو 
يةكةمى  جَيطرى  ثؤستى  كورد  ثَيشوودا 
دةرةوةو  وةزارةتةكانى  وةزيرانء  سةرؤك 
سةرضاوةكانى  شارةوانىء  ثيشةسازيىء 
ئاوء ذينطةو دادو وةزيرَيكى دةوَلةتي هةبوو، 
)8( وةزيرو جَيطري سةرؤك وةزيران لة كؤي 
)38( ثؤس��ت��ي وزاري، كة دةكاتة كؤي )%21(

ي ثؤستة وزارييةكان، جطة لة )11( ثؤستى 
ئةركانى سوثاو  وةزيرو سةرؤكى  بريكارى 
عةسكةريء  هةوَلطري  دةزط��اي  سةرؤكى 
دةستةو  ضةندين  لة  باآل  ثؤستي  سةرؤكء 

كؤمسيؤني سةربةخؤو باَليؤزخانةكاندا.
ماليكيدا،  نوَيي حكومةتةكةي  كابينةي  لة 
سةرؤكء  بة  وزاري  ثؤستي   )42( كؤي  لة 
تةنيا  كورد  وةزيرةكانةوة،  جَيطرةكانيء 
سةرؤك  جَيطري  بة  وةزاري  ثؤستي   )7(
دووانيان  كة  بةردةكةوَيت،  وةزيرانيشةوة 
)16%(ي  بؤ  رَيذةكةشي  دةوَلةتنء  وةزيري 

ثؤستة وةزارييةكان كةمبووةتةوة.
ثؤستة  وةزي��رةك��انء  كةمبوونةوةي 
دةبَيت  طةورةي  كاريطةريي  وةزارييةكان، 

بريكارى  ثؤستةكاني  كةمبوونةوةي  لةسةر 
طشتيى  ب��ةإَي��وةب��ةرى  وةزارةت���ةك���انء 
عَيراق  باَليؤزخانةكانى  وةزارةت��ةك��انء 
ئةركانى  سةرؤكى  وآلتء  ل���ةدةرةوةى 
جةيشء سةركردةى فيرقةكانء هةواَلطرييء 
ئاسايشء دةستة سةربةخؤكانء كؤمسيؤنة 

فيدراَلييةكان.
ئةندامي  عوسمان،  د.مةحمود  وتةي  بة 
ليستي هاوثةيمانيي لة ئةنجومةني نوَينةراني 
ثؤستة  وةرطرتني  لة  كورد  »ثشكي  عَيراق: 
هةندَيك  كةمبووةتةوةو  زؤر  وةزارييةكاندا 
كورد  نينء  طرنط  كة  وةرطيراوة،  وةزارةت 
لةطةَل  دابةشكردنةدا،  لةو  كردووة  زياني 

ئةوةي كةمترين وةزارةتي بةركةوتووة«.
عه بدوإله حمان  ئ��ةوة،  لةطةأل  ه��اوإا   
سديق، وةزيري ثَيشووتري ذينطةي عَيراقي 
نوَيي   حكومه تي   له   كورد  سه نگي   له  باره ي  
ژم��اره ي   به   ب��ه راورد  به   ثَييواية؛  عَيراقدا 
پَيشووي   كابينه ي   كورده كاني   وه زي��ره  
حكومه تي  عَيراق، رَيژه ي  كورد كه ميكردووه : 
»له  كابينه ي  پَيشوودا له  كؤي  )37( وه زاره ت 
كابينه ي   له   بةآلم  بوو،  كورد  وه زيري    )7(
نوَيدا له  كؤي  )42( وه زير، ته نيا )7( وه زيري  
كوردي  تَيدايه ، ماناي  وايه  له  رووي  پَيوانه ء 
نوَيي   حكومه تي   له   كورد  ژماره ي   رَيژه وه  

عَيراقدا كه مبووةته وه «.
هؤكاري سةرةكيي كةمبوونةوةي رَيذةي 
كاريطةريي  دوات��ر  ك��وردو  كورسييةكاني 
لةسةر ثؤستة وةزارييةكان، دةنطداني ليستي 
خولي  لة  بوو  كوردستانيي  هاوثةيماني 
ئةنجومةني  هةَلبذاردني  ياساي  بة  ثَيشوودا 
16ي  ذمارة  ياساي  )هةمواري  نوَينةران، 
ساَلي 2005(، كة )50( كورسي بؤ ئةنجومةني 
)6( تةنيا  زيادةيةش  لةو  زيادكراو  نوَينةران 

يان بةر سَي ثارَيزطاكةي هةرَيم كةوتن.
د.ئةحمةد ئةنوةر، ثةرلةمانتاري ثَيشووي 
كةمبوونةوةي  ديكةي  هؤكارَيكي  عَيراق، 
بؤ  دةطةإَينَيتةوة  بةغدا  لة  كورد  سةنطي 
لةنَيوان  هةية  »ناهاوسةنطييةك  ئ��ةوةي: 
ضوارساأل  هةر  ع��ةرةب،  ك��وردو  رَي��ذةي 
جارَيك ئةو رَيذةيةي كورد دادةبةزَيت، ئةوة 
شتَيكي زانستيية زيادةي )5-6( مليؤن كةس 
لةطةأل زيادةي زياتر لة )20( مليؤن لة رووي 
ذمارةوة وةكو يةك نيية، لةبةر ئةوة رةنطة لة 
ثةرلةمان  كورسييةكاني  ذمارةي  داهاتوودا 
بةو  كورديش  رَيذةي  زيادبووني  زياتربَيت، 

زيادة هاوإَيذةيية نابَيت«.
س��ةب��ارةت ب��ة رَي���ذةي ك��وردي��ش لة 
عَيراقء  دةرةوةي  نوَينةرايةتييةكاني 
وتي:  ئةنوةر،  د.ئةحمةد  سةفيرةكانيشدا، 
دانراون،  رَيذة  بنةماي  لةسةر  »سةفيرةكان 
راستة ئةوانةي ثَيشوو ناطؤإدرَين، بةآلم بؤ 
دروستبوو،  بؤشايي  كة  ديكة  جارَيكي  هةر 
كؤنةكان  سةفيرة  كرايةوة،  نوَي  سةفارةتي 
بةثَيي  دووب��ارة  كاتة  ئةو  خانةنشينكران، 
رَيذةكان دابةشدةكرَينء لةوةشدا بةركةوتةي 

كورد كةم دةبَيتةوة«.

دواى سزادانى فةرهاد ثيرباأل

مةريوان وريا قانعء ئاراس فةتاح، لة هةولَير دادطايى دةكرَين

   بة ذمارةو سةلماندن ثاشةكشةى كورد لةبةغدا ئاشكرادةكات 

هـةواأل و راثؤرت
hewal.rozhnama@gmail.com
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ه��ات��ووة،  ئ���ةوة  ك��ات��ى  ئَيستا 
راشكاوانة  راستةوخؤو  ثرسيارَيكى 
لة حةوت ساَلى  ئايا  بكةين؛  لة خؤمان 
نوَينةرانى  دةس��ةآلت��دارو  راب��ردوودا 
دةستكةوتَيكى  هيض  بةغدا،  لة  كورد 
ئةطةر  يان  بةدةستهَيناوة؟  نةتةوةييان 
ئايا  بكةينةوة،  ورد  زياتر  ثرسيارةكة 
لة  قازانجَيكى  هيض  ك��ورد،  هاوآلتيى 
بة  وةزارةت  ب��اآلو  ثؤستى  ثَيدانى 
ثارتىء يةكَيتى لة بةغدا كردووة؟ وةآلمةكةى الى 
زؤرَيك لة خةَلكى كوردستان روونة، هيض...، ضونكة 
نيية،  سةركةوتن  بةتةنيا  باآل  ثؤستى  وةرطرتنى 
بةَلكو سةركةوتنى سياسيى راستةقينةى لةوةداية، 
ئةوثؤستانة بؤ كاريطةريى دروستكردن لةخزمةتى 

دؤزة نةتةوةييةكةدا بةكاربهَينرَين.
)ثةرلةمان،  عَيراقدا  ت��ازةى  حوكومإانيى  لة 
ثؤستانةى  ئةو  كؤمار(،  سةرؤكايةتيى  حكومةت، 
دان��راون  كوردستانى  اليةنى  ثَيكهاتةى  بؤ  كة 
لةطةأل قةبارةى سياسيى كورد لة عَيراقء هةرَيمى 
ئةم  ناطونجَين.  نيينء  هاوتةريب  كوردستاندا 
ثاشةكشةيةش، نةك خزمةت بة بةرذةوةندييةكانى 
بووةتة  ئَيستا  بةَلكو  ناكات،  كوردستان  خةَلكى 
كَيشةى  ضةندين  كاتَيكدا  لة  طةورة،  مةترسييةكى 

هةَلثةسَيردراو لةنَيوان هةرَيمء بةغدا ماونةتةوة.
سةرةكيى  سةبةبكارى  كة  يةكَيتى  ثارتىء 
نوَينةرايةتيى  ك��وردن،  ثاشةكشةثَيكردنةى  ئةو 
زؤر  ثةرلةماندا  حكومةتء  لةناو  كورديشيان 
ئَيستا سةنطي كورد  بةجؤرَيك  بضوككردووةتةوة، 
بة  بةبةراورد  كة  )16.5%(ة  عَيراقدا  حكومةتى  لة 
كابينةى رابردوو )21%(بووة، لةناو ثةرلةمانيش لة 

)21%(ةوة بؤ )17%( ثاشةكشةي كردووة.
بةَلَي، ئَيوةن نوَينةرايةتيى كورد سووك دةكةنء 
ناوماَلةكةشى ثةرت دةكةن، ضونكة لة حةوت ساَلى 
حكومةتء  لةناو  كوردى  نوَينةرايةتيى  رابردوو 
بضووك  لةبةغدا  ئةمإؤ  هَيندةى  ثةرلةماندا 

نةبووةتةوة!
لةسةروبةندى  ه��ةرَي��م،  بإياربةدةستانى 
ئةوةى  لةباتى  عَيراقدا،  نوَيى  حكومةتى  ثَيكهَينانى 
سةنطة  بةهَيزكردنى  كوردء  يةكإيزيى  لةخةمى 
»ذَيربةذَير«  موئامةرةى  كةضى  بن،  سياسييةكةيدا 
لة هاونةتةوةكانيان دةكةنء مةغرورانة تةنيا خؤيان 
»ثيالنى  بةنوَينةرى كورد دةزانن!. كة بةسياسةتى 
كاريطةرى  هَيزَيكى  بَيبةشكردنى  بؤ  بةذير«،  ذَير 
وةك بزووتنةوةى طؤإان لةئيستيحقاقى نةتةوةيىء 
لةحكومةتى  كورديان  نوَينةرايةتيى  هةَلبذاردن، 
ثةرت  ماَلةكةشيان  ناو  بضووككردةوةو  بةغدادا 

كرد. 
ئاخر ئَيوة بة ض هةقَيك، خؤتان بةنوَينةرى هةموو 
بةئيستبدادو  تةزوير،  و  بةغةش  دةزان��ن؟!  كورد 
كوردو  ناوماَلى  بةثةرتكردنى  سةثاندنتان،  خؤ 

بضووككردنةوةى نوَينةرايةتيةكةى!..
نةخَير، ئَيوة بةتةنيا مةرجةعى خةَلكى كوردستان 
كوردو  نوَينةرايةتيى  لة  بةشَيكن  بةَلكو  نين، 
بةشةكةى  نوَينةرايةتيى  طؤإانيش  بزووتنةوةى 
نوَينةرايةتيى هةموو  بة  ناتوانن  ديكة دةكات، بؤية 

كوردةوة قسة بكةن، ضونكة طؤإان:
كورد  دةنطدةرى  مليؤن  نيو  نوَينةرايةتيى   *

دةكات.
* خاوةنى )25( كورسى ثةرلةمانى كوردستانة.

* دووةم هَيزى طةورةى هةرَيمى كوردستانة.
هَيزى  طةورةترين  سلَيمانى  ثارَيزطاى  لة   *

سياسيية.
بةدةست  ئ��ةوروث��ا  لة  ك��وردى  شةقامى   *

طؤإانةوةية.
لةاليةن  زانين  بةمةرجةع  خؤ  بةتةنيا  مةنتيقى 
لةبةرامبةر  تةنيا  نةك  هةرَيمةوة،  دةسةآلتدارانى 
بزووتنةوةى طؤإان، بةَلكو لةبةرامبةر هةر هَيزَيكى 
ديكةى كورديى كة ئةطةر خاوةنى تةنيا يةك كورسي 

ثةرلةمانيش بَيت، نادروستء ناإةواية. 
كة  دا  ذيرانةي  بإيارَيكى  طؤإان  بزووتنةوةى 
قبوَلنةكردو  دةسةآلتدارانى  ثاشكؤيةتى  ملكةضىء 
خيارى  ثاراستء  خؤى  سياسيى  سةربةخؤيي 
ئؤثؤزسيؤنبوونى هةَلبذارد، بةم بإيارو هةَلوَيستةي، 

كؤمةَلَيك دةستكةوتى طةورة مسؤطةردةكات:
اليةنى  يةكةم  عَيراقدا،  لةمَيذووى  يةكةم: 
دةستووريى  ياسايىء  بةشَيوةيةكى  كة  سياسيية 

واقيعى ئؤثؤزسيؤنبوونى ضةسثاند.
ديناميكييةتى  هةَلوَيستةي،  بةم  طؤإان  دووةم: 
دةبَيت  دةستكراوة  دةكاتء  بةهَيز  لةبةغدا  كورد 
لةضاودَيريكردنى ئةدائى حكومةتء نوَينةرانى كورد 
خةَلكى  بؤ  كةمتةرخةمييةكانيان  ئاشكراكردنى  و 

كوردستان.

رؤذنامة

كةمترين  سروشتييةكان  سامانة  وةزارةت���ى 
كة  بةجؤرَيك  بودجةوة  نَيو  دةخاتة  خؤي  داهاتى 
داهاتى  ئةوةندةى   )250( ئةوقاف  وةزارةتى  داهاتى 

وةزارةتى نةوت دةبَيت.
لةضةند ساَلى رابردوودا وةك بةخشين، حكومةتى 
هةرَيمى كوردستان )6(مليار دؤالرى لة كؤمثانياكانى 
وةرطرتووة،  كوردستاندا  لة  نةوت  دةرهَينةرى 
بؤ  كة  ثارانةية  ئةو  ئةوةندةى  شةش  لة  زياتر  كة 
 )2010( ساَلى  ثَيشنيازكراوةكانى  ثرؤذة  سةرجةم 

تةرخانكراون.
بةثَيي وتارَيكي رؤذنامةنووس عةلي حةمةساَلح، 
داهاتي  دينارى  )30(مليؤن  تةنيا  )2009(دا  ساَلى  لة 
خراوةتة  هةرَيم  سروشتييةكاني  سامانة  وةزارةتي 
ئةوقاف  وةزارةتى  بةآلم  كوردستانةوة،  داهاتى  ناو 
)7(مليارء )749(مليؤن دينارى خستووةتة ناو داهاتى 
)258( ئةوقاف،  وةزارةتى  داهاتى  واتة  كوردستان، 

ئةوةندةى داهاتى وةزارةتى سامانة سروشتييةكانة، 
ض مةنتيقَيك رَيطا بةمة دةدات؟

بةثَيي وتارةكةي عةلي حةمةساَلح، خةرجييةكانى 

)120(ئةوةندةى  سروشتييةكان،  سامانة  وةزارةتى 
داهاتةكةى بووةء دةثرسَيت: »ئايا جطة لةو لؤجيكةى 
لؤجيكَيكء  ض  ثَيدةكات،  كارى  هةرَيم  حكومةتى  كة 

بيركردنةوةيةكى ئابوورييانة رَيطا بةمة دةدات؟«.
لةكاتَيكدا لةماوةي رابردوودا، حكومةتي هةرَيمي 
كوردستان )6(مليار دؤالري وةكو شيرينيي نةوت لة 

كؤمثانياكاني ئةو بوارة وةرطرتووة، بةآلم لةهةفتةي 
بةإةسميي  دؤالري  )250(مليؤن  تةنيا  راب��ردوودا، 
وةكو  تا  كردووة  كوردستان  ثةرلةماني  ئاراستةي 
لة  هةرَيمةكان  ثةرةثَيداني  بؤ  تةواوكاريي  بودجةي 

ساَلي )2010(دا خةرجبكرَيت.
زانياريي زياتر لة ال)14(داية.

شارا عةبدوإلةحمان

زستانةى  ثشووى  دةستثَيكردنى 
ثةرلةمانى كوردستان، تةنيا )3( رؤذى 
طرَيدانةى  خولى  لةم  ثةرلةمان  ماوةو 
ياساى  ش��ةش  تةنيا  راب��ردووي��دا 

دةركردووة.
ه��ؤك��ارى  ثةرلةمانتارَيكيش 
دةطةإَينَيتةوة  ثةرلةمان  ناضاالكبوونى 
يةكَيتىء  كؤنطرةى  بةإَيوةضوونى  بؤ 

ثارتىء ضةندين هؤكارى تر.
بةثَيى ثةيِرةوى ناوخؤكةى لة ضةند 
رؤذى داهاتوودا )2011/1/1(، ثشووى 
كوردستان  ثةرلةمانى  زستانةى 
مانط   )2( م��اوةى  دةستثَيدةكاتء 
دةخايةنَيت، ئةمةش لة كاتَيكداية كة لة 
رابردووى خولى  مانطى  ماوةى ضوار 
طرَيدانى دووةمى ثةرلةماندا، تةنيا )20( 
كؤبوونةوةى ئةنجامداوةو )6( ياساشى 

ثةسةند كردووة.
ثةرلةمانى  ئةندامى  تؤفيق،  ناسك 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  كوردستان 
كؤى ئةو ياسايانة كة ثةسةند كراون، 
وةزارةتةكانى  ثرؤذةياساى  دووانيان 
الوان��ى  رؤشنبيريىء  ش��ارةوان��ىء 
راستيدا  لة  كة  هةرَيمة،  حكومةتى 
ثَيشووى  خولى  لة  هةر  بوو  ثَيويست 
ئةو  راب��ردوودا  ساَلى  لة  ثةرلةمانداء 
بكرَين،  ثةسةند  ثرؤذةياساية  دوو 
كراون  ثةسةند  كة  تريش  ياساكانى 
بة  كاركردن  وةستاندنى  لة  بريتين: 

ياساى بةكرَيدانى خانووبةرةء ياساى 
بَي  راطيراوانى  ياساى  خؤثيشاندانء 

ثاساوى سياسيية«.
ئ��ةن��دام��ةك��ةى ف��راك��س��ي��ؤن��ى 
ثَيشيواية؛  ئيسالميى،  يةكطرتووى 
خولَيكى  بؤ  ك��ؤب��وون��ةوة   )19( كة 
كوردستان  ثةرلةمانى  مانطى  ضوار 
كةميى  ل��ة  »جطة  وتيشى:  ك��ةم��ة، 
ثةرلةمان  ناضاالكيى  كؤبوونةوةكان، 
كارى  سةر  ك��ردووةت��ة  كاريطةريى 
ليذنةكانيش، ضونكة زؤربةى ئةندامانى 
كؤبوونةوةكانى  ثةرلةمان  ليذنةكانى 
كؤبوونةوةى  بة  دةبةستنةوة  خؤيان 
كةم  اليةنى  ئةطةر  بؤية  ثةرلةمانةوة، 
دانيشتنى  سَي  هةفتةيةكدا  هةر  لة 
بدرَيت،  ئةنجام  كوردستان  ثةرلةمانى 
ئةوا لة مانطَيكدا ثةرلةمان دةتوانَيت )12( 

كؤبوونةوةء بؤ خولَيكى دانيشتنيش كة 
 )50( نزيكةى  ثَيكدَيت،  مانط  ضوار  لة 

دانيشتنى ئاسايى ئةنجامدةدرَيت«.
يةكَيتى  كؤنطرةى  بةإَيوةضوونى 
كؤنطرةى  ح��وزةي��رانء  مانطى  لة 
بة  مانطةدا،  ئةم  ناوةإاستى  لة  ثارتى 
بؤ  بووة  هؤكار  تؤفيق،  ناسك  بإواى 
كوردستان،  ثةرلةمانى  ناضاالكبوونى 
ثةرلةمانتاران  زؤري��ن��ةى  »ضونكة 

ئةندامى ئةو دوو حيزبةن«.
هؤكارَيكى ترى ناضاالكبوونى رؤَلى 
ثةرلةمان، بة وتةى ناسك، دةطةإَيتةوة 
بةوتةي  ضونكة  ناوخؤ؛  ثةيإةوى  بؤ 
سةرؤكايةتىء  ثةيإةوةدا  »لةو  ئةو: 
ناضار  ثابةندء  ثةرلةمان  ئةندامانى 
ضةند  ئةنجامدانى  ب��ة  ن��ةك��راون 

كؤبوونةوةيةك لة هةفتةيةكدا«.

رؤذنامة

هاوكاريى  بة  ئةَلمانى   )MCIT( رَيكخراوى 
كؤإبةندى ئابووريى عَيراقى- ئةَلمانىء وةزارةتى 
بة  كراوة(يان  )ضاوى  خةآلتى  ئةَلمانيا،  دةرةوةى 

راثؤرتَيكى رؤذنامةكةمان بةخشى.
دواى ئةوةى لة مانطى ئابى ئةمساَلدا، لة زؤرَيك 
فةرميى  دةزطايةكى  كة  راطةيةندرا  ميدياكاندا  لة 
ئابووريى  راثؤرتى  باشترين  خةآلتى  ئةَلمانيا 
دةكات، راثؤرتى »داهاتَيكى ونبوو« كة لة رؤذنامةدا 
ثرؤسةى  لة وردةكارييةكانى  باس  بآلوكرايةوةو 
بردنةدةرةوةى نةوتى هةرَيمى كوردستان دةكات 
رؤذنامةنووسى  ئامادةكردنى  لة  ئَيرانء  بؤ 
ئابووريى، محةمةدى شَيخ فاتح بوو، وةك يةكَيك 
لة باشترين راثؤرتة ئابوورييةكان دةستنيشانكراو 
راثؤرتة  ئةو  هةَلسةنطاندنيش،  ليذنةى  بإواى  بة 
وردى  زانياريى  ئامادةكراوةو  بةباشى  بة  زؤر 

تَيدايةو كاريطةريى لةسةر راي طشتى هةية.
فراوانداو  ئاهةنطَيكى  لة   ،)2010/12/9( رؤذى 
بة ئامادةبوونى بةإَيوةبةرى طشتيى خؤرهةآلتى 
وةزارةتى  لة  ئةفةريقيا  باكوورى  ناوةإاستء 
وآلتةو  لةو  عَيراق  باَليؤزى  ئةَلمانياو  دةرةوةى 
بؤ  رَيزلَينان  ئاهةنطَيكى  كةسايةتى،  ضةندين 
كة  سازكرا،  خةآلتة  ئةو  براوةكانى  هةرسآ 
راثؤرتةكةى  ئامادةكارى  فاتح  شَيخ  محةمةدى 
رؤذنامة يةكَيك بوو لة براوةكانء خةآلتى ضاوى 

كراوةى بؤ ساَلى)2010( ثَيبةخشرا. 

الظة بةشارةت 

)70(هةزار  بإى  ناوخؤ  وةزارةتى 
ثؤليسء  خانةنشينانى  مووضةى  لة 
لةو  ذم��ارةي��ةك  دةب��إَي��تء  ئاسايش 

خانةنشينانةش خؤثيشاندان دةكةن.
بإيارَيكى  ب��ة  ئ���ةوةى  ل��ةث��اش 
هةرَيمى  حكومةتى  دارايى  وةزارةتى 
)2010/2/17(دا  لة  كة  كوردستان، 
ثيشاندراوة  رةزامةنديى  دةرض��ووة، 
)70( ب��إى  س��ةرف��ك��ردن��ى  ل��ةس��ةر 

مووضةى  زيادةى  وةك  دينار  هةزار 
لةنَيوان  كةسانةى  ئةو  بؤ  خانةنشينان 
2008(خانةنشين  /7 /31 -2008 /1 /1 (
نوَيدا،  بإيارَيكى  لة  ب��ةآلم  ك��راون، 
ئةو  بإياريداوة،  داراي��ى  وةزارةت��ى 
كة  لَيوةربطيرَيتةوة  بإةثارةيةيان 

مانطانة لة )2010/1/1(ةوة ثَيياندراوة.
كة  ع��ب��دوَل��آل،  ع��ةب��دول��واح��ي��د 
بة  خانةنشينكراوة،  ئةفسةرَيكى 
ساَلى  »لة  راط����ةي��اند:  رؤذنامةى 

بإى  كراومء  خانةنشين  )2008(ةوة 
بؤ  دةرم��اَل��ةم��ان  مووضةو  )80%(ى 
ئةو  ئَيستادا  لة  بةآلم  بكرَيت،  خةرج 
)70( ئةو  تا  لَيدةبإرَيت  مووضةيةمان 

لَيوةردةطيرَيتةوة«ء  ه��ةزارةم��ان 
ذمارةيان  »ئةوان  بةوةشدا:  ئاماذةى 
وةزارةتى  بة  سةر  كة  ثؤليسة   )112(
رؤذى  كة  داوة  بإياريان  ناوخؤن، 
سةراى  بةردةركى  لة  ثَينجشةممةء 
شارى سلَيمانى كؤببنةوةء داواى مافى 

خؤيان بكةن«.
كةريم،  شَيخ  جةالل  لةبةرامبةردا، 
بريكارى وةزيرى ناوخؤ، بة رؤذنامةى 
راطةياند: »ئَيستا لة هةوَلى ئةوةداين كة 
خانةنشين  ئاسايشانة  ثؤليسء  ئةو 
تايبةتيان  ياسايةكى  تا  نةكرَين، 
لةو  بإةثارةية  ئةو  دادةن��رَي��تء  بؤ 
وةردةطيرَيتةوة  ئاسايشانة  ثؤليسء 
رابردوودا خانةنشين  لة دوومانطى  كة 
هيض  ثَيشووتر  ئ��ةوان��ةى  ك���راونء 

لَيوةرناطيرَيتةوة«. ثارةيةكيان 

رؤذنامة 

لة دوايين هةوَلى فراكسيؤنى طؤإان بؤ 
ئةو سزادراوة سياسييانة،  طةإاندنةوةى 
ئةنجومةنى وةزيرانى هةرَيمى كوردستان 
بةَلَينى بة فراكسيؤنى طؤإان داوة، كة ئةو 
بطةإَينةوة  ئَيستا  دةتوانن  سزادراوانة 

سةر كارةكانيان.
نَيوان  رَيكخةرى  ئةحمةد،  ثةيام 
فراكسيؤنى طؤإانء حكومةتى هةرَيم بؤ 
رايطةياند:  سياسيى  سزادراوانى  ثرسى 
سةرؤكايةتى  وةآلمى  بة  ثشتبةستن  بة 
ن��ووس��راوى  وةزي���رانء  ئةنجومةنى 
ئةنجومةنى  سةرؤكايةتى  فةرميى 
دةتوانن  سياسيى  سزادراوانى  وةزيران، 
لة ئَيستاوة بطةإَينةوة سةر كارةكانيان«.

بإيارة  ئةم  بةوةشدا،  ئاماذةى  ثةيام 
تةنيا بؤ طةإانةوةى سةرجةم سزادراوانى 
بؤ  دةبين  ب��ةردةوام  ب��ةآلم  سياسيية، 
طرتنةبةرى هةموو رَيوشوَينَيكى ياسايى 
ماوةى  لة  كة  مووضانةى  ئةو  ئةوةى  بؤ 

سزادراويان بؤيان هةذمار نةكراوة، بؤيان 
بطةإَيتةوة، ضونكة بة هؤى ثَيداطريى ئَيمة 
 )2010( بودجةى  ثةسةندكردنى  لةكاتى 
سةرجةميان  دةبَيت  كة  كراوة،  ياسا  بة 
مووضة  كارةكانيانء  سةر  بطةإَينةوة 

بإدراوةكةشيان بؤ هةذمار بكرَيتةوة.
هةرَيمى  وةزي��ران��ى  ئةنجومةنى 
ذمارة  بة  نووسراوَيكيدا  لة  كوردستان 
لةسةر  جةخت  تر  جارَيكى   )14531(
بة  ثَيشترى  فةرمانَيكى  جَيبةجَيكردنى 
ذمارة )3977( دةكاتةوة، كة لةو فةرمانةى 
وةرطرتنى  بة  بإياريداوة  ثَيشتريدا 
بؤ  ثَيويست  ئيداريى  ياسايىء  ئيجرائاتى 
بِريارَيك،  هةر  هةَلوةشاندنةوةى  ثةلة  بة 
يان  سياسيى،  هؤكارى  بة  درابَيت  كة 
سياسيى  اليةنَيكى  بة  دةنطدان  هؤى  بة 
دياريكراو، سةبارةت بة دوورخستنةوةى 
لة  حكومةت  كارمةندى  فةرمانبةرء 
بؤ  دةستبةجَييان  طةإاندنةوةى  وةزيفةء 
سةر وةزيفةى ثَيشوويان، بة هةمان ثلةء 

مووضةيان.

ئةوقاف،)250(ئةوةندةي وةزارةتي نةوت داهاتي هةية

       خةآلتى باشترين ثةرلةمان لةم خولةيدا تةنيا )6( ياساى دةركردووة
راثؤرتةكانى عَيراق 

وةردةطرَيت

)70(هةزار لة مووضةى ثؤليسء 
ئاسايشى خانةنشينكراو، دةبأدرَيت

سزادراوانى سياسيى دةتوانن 
بطةأيَنةوة سةر كارةكانيان 

هـةواأل و راثؤرت
hewal.rozhnama@gmail.com

4 ئةطةرى بإينى )1(مليارء )332(مليؤن دؤالر لة بودجةى هةرَيم دةكرَيت
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كيَية، كورد 
ثةرت دةكات؟

سيروان رةشيد

فؤتؤ: ئةرشيف بيناى وةزارةتى ئةوقافي حكومةتى هةرَيم 

فؤتؤ: ئةرشيف دانيشتنَيكى ثةرلةمانى كوردستان 



راثــــؤرت
hewal.rozhnama@gmail.com
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دلَير عةبدولخالق

بؤ بردنةوةى كَيشة نةتةوةييةكانى كورد 
لة عَيراق، دوو »تيمة كوردييةكة« فراكسيؤنة 
كوردستانييةكانء طؤإان بة جيا كاردةكةن، 
بةآلم لة يةكةم طَيمةءة بؤ بردنةوةى بةشَيك 
تيمى  ماليكى،  نوَيى  كابينةى  ثَيطةكانى  لة 
دةسةآلتى  كردء  ط��ؤإان  لة  طؤَلى  يةكةم 

كوردى لة بةغدا بضووككردةوة.
فراكسيؤنى  ب��وو  بإيار  هةرضةندة 
بةثَيى  ك��ورس��ى،   )8( خ���اوةن  ط��ؤإان��ى 
لة  وةزارةت  دوو  دةن��ط��دةران��ى،  ثشكى 
ماليكى  نورى  وةزيرييةكةى   )42( كابينة 

لة  دةرضوونى  دواى  ب��ةآلم  وةربطرَيت، 
بة  كوردستانييةكان  فراكسيؤنة  ئيئتيالفى 
بارزانى، سةرؤكى هةرَيم  فشارى مةسعود 
كَلؤمدراء  بةسةردا  حكومةتى  دةرطاكانى 

دةرطاى ئؤثؤزسيؤنى بة روودا كرايةوة.
هةرَيم  س��ةرؤك��ى  هةَلوَيستةى  ئ��ةو 
لةطةأل  هةرَيم  كَيشةكانى  كاتَيكداية،  لة 
هةَلثةسَيردراويى  بة  ناوةند  دةسةآلتى 
ك��وردةك��ان  ثةرلةمانتارة  م��اوةت��ةوةء 
ثَييانواية؛ كاردانةوةى ئةم دؤخة »سلبية« لة 
كردنةوةى طرَيكوَيرةكانى كَيشةى كوردداية 

لة بةغدا.
ثةرلةمانتارى  عوسمان،  مةحمود 
رؤذنامةى  بة  كوردستان  هاوثةيمانيى 
هاوثةيمانى،  ن��َي��وان  »كَيشةكانى  وت: 
يةكدةنطيى  لةسةر  خراثى  طؤإانكارييةكى 
ثرسة  ن��ةك��ردن��ةوةى  يةكاليي  ك���وردء 
ناوةند  حكومةتى  لةطةأل  نةتةوةييةكان، 

دةبَيت«.
ئةو سياسييةى كورد، ئاماذةى بةوة كرد؛ 
ماليكى هَيزى خؤى لة بَيهَيزيى اليةنةكانى تر 
وةردةطرَيتء بةشَيك لة تاكتيكةكةى ئةوةية، 
بة  كورد  تايبةت  بة  بةرامبةرى،  بةرةكانى 
سةرقاَلبكاتء  خؤيان  ناوخؤييةكانى  كَيشة 

نةثةرذَينة سةر داواكانيان، تا رووبةإووى 
كابينةكةى بكةنةوة.

ناكؤكييةكانى  عَيراقء  سياسيى  واقيعى 
سةركةوتنى  سةلمَينةرى  بةغدا،  لة  كورد 
دوو  بة  عَيراقة  وةزيرانى  تاكتيكى سةرؤك 
كورد  ماَلى  دةبيندرَيت  ئةوةى  يةك:  رَيطة، 
لة  كوردى  ثَيطةى  دوو:  ك��راوة،  كَيشة  ثإ 

ئيدارةى عَيراقدا بضووككراوةتةوة.
سةعيد،  شاهؤ  ضوارضَيوةيةدا،  لةو 
لة  طؤإان  دانوستكارى  وةفدى  سةرؤكى 
بةغدا، ثيرؤزبايى ئاراستةى سةرؤكى هةرَيم 
طوشارةى  ئةو  »ثيرؤزبايى  وت��ى:  ك��ردو 
رَيطةيةوة  لة  طرتء  سةرى  كة  لَيدةكةم، 
لة  بضووككردةوة  زؤر  ك��وردى  سةنطى 

حكومةتى عَيراقدا«.
هاوثةيمانيى  فراكسيؤنى  وتةبَيذى 
دؤخَيك  هةر  بةرثرسيارَيتى  كوردستانيش، 
بةرامبةر كورد دروستبَيت، دةخاتة ئةستؤى 
ط��ةإان��دةوة  ئةمةشى  هؤكارى  ط��ؤإان، 
فراكسيؤنة  ئيئتيالفى  لة  دةرضوونيان  بؤ 

كوردستانييةكان بة ئيرادةى خؤيان.
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  تةيب،  موئةيةد 
»ثاساوى كشانةوةى طؤإان بةوةى كَيشةيان 
لةطةأل حكومةتى هةرَيم هةية، راست نةبوو، 

ضونكة يةكطرتوو ء كؤمةَليش ئؤثؤزسيؤنى 
هةية،  طؤإانيان  كَيشةى  هةمان  هةرَيمنء 
بةآلم بؤ بةغدا لةبةر ئةوةى ثَيويستمان بة 

يةك تيم هةبوو، لة ئيئتيالفةكةدا مانةوة«.
اليةنة  زؤرب��ةى  كارنامةى  هةرضةندة 
نةتةوةيىء  دروشمى  بة  كوردييةكان 
ضارةسةركردنى كَيشة هةَلثةسَيردراوةكانء 
جَيبةجَيكردنى مادةى )140( رازَيندرابووةوة، 
هةموو  لة  حيزبيى  ئةجَينداى  ئَيستا  كةضى 
ئةجَينداى  ثَيش  لة  ثَييةك  ضةند  شوَينَيكدا 

نةتةوةييةوةية.
هةرَيمء  »لة  دةَلَيت:  عوسمان،  مةحمود 
باآلدةستةء  حيزبيى  ئةجَينداى  بةغداش  لة 
مةسةلة  ل��ةس��ةر  دةوت���رَي���ت  ئ����ةوةى 

نةتةوةييةكان زياتر قسةية!«.
بة ثَيضةوانةشةوة، وتةبَيذى فراكسيؤنى 
هاوثةيمانى كوردستانيى، ثَييواية؛ دوو هَيزة 
لةسةر  ط��ؤإان  ئيئتيالفةكةء  كوردييةكة 
هةَلوَيست  يةك  نةتةوةييةكان  ضةسثاويية 
دةبن، ضونكة وةك ئاماذةى بؤ كرد؛ لة بةغدا 
دذايةتييان  طؤإان  تا  نين،  حكومةت  ئةوان 
كؤ  هةموومان  كَيشة  ي��ةك  لَيرة  بكات، 

دةكاتةوة.
لة  ك��ش��ان��ةوةي��ان  ب��إي��ارى  دواى 
نةيشاردةوة  ط��ؤإان  ماليكى،  كابينةكةى 
ضارةسةرنةكردنى كَيشةكانى كورد لة بةغدا 
ضةند ثةيوةنديى بة اليةنى عةرةبييةوة هةية، 
بؤ  كوردييةكان  باآلدةستة  حيزبة  ئةوةندة 
زيادبوونى نفوزى خؤيان بازرطانييان ثَيوة 

كردووة.
د.شاهؤ  )KNN(دا،  دي��دارَي��ك��ى  ل��ة 

لةسةر  ياريكردن  »هةميشة  وتى:  سةعيد، 
وةت���ةرى ن��ةت��ةوةي��ى، ج��ؤرَي��ك ب��ووة لة 
ئةنجامدا  لة  خةَلك،  سؤزى  بة  ياريكردن 
ئةو  هَيشتنةوةى  لة  سووديان  ه��ةردووال 
خؤراكيان  واتة  بينيوة،  خؤى  وةك  كَيشانة 
كَيشانةوة  ئ��ةو  ضارةسةرنةكردنى  لة 

وةرطرتووة«.

راثؤرتى: سةنطةر جةمال

لة هةفتةى رابردووةوة هةزاران »نا« دذى 
ثةسةندكردنء واذؤكردنى »ياساى رَيكخستنى 
خؤثيشاندان« لةاليةن هاوآلتييانى كوردستانةوة 
خؤثيشاندان،  رةزامةنديى  وةرطرتنى  بآ  بة 
دةكةنء دةضنة سةر شةقامةكان بؤ دةربإينى 

ناإةزايىء هةمواركردنةوةى ياساكة.

خؤثيشاندان دذى واذؤكردنى
)11(ى رؤذى  ئاسايى ذمارة  دانيشتنى  لة 
بة  كوردستان،  ثةرلةمانى  لة   2010/11/13
ذمارة  ياساى  ثةرلةمانتاران  دةنطى  زؤرينةى 
)11(ى ساَلى )2010( بة ناوى ياساى رَيكخستنى 
عَيراق(  كوردستان-  هةرَيمى  لة  خؤثيشاندان 

ثةسةند كرا. 
بة  مانطَيك  لة  زياتر  تَيثةإبوونى  دواى 
بؤضوونى  ثَيضةوانةى  بة  وادةيةداو  ئةو  سةر 
رؤشنبيرانء  هاوآلتييانء  بةرضاوى  بةشَيكى 
ليستة ئؤثؤزسيؤنةكانى ثةرلةمانى كوردستان، 
كوردستان  هةرَيمى  سةرؤكى  )12/12(دا  لة 
واذؤى لةسةر ياساكة كردو بة ثةسةندكراويى 
بؤ ثةرلةمانى كوردستانى طةإاندةوة، ئةوةش 
رَيكخراوةكانى  الى  زي��ات��رى  نيطةرانيى 
دروستكرد،  هاوآلتييان  مةدةنىء  كؤمةَلطةى 
بة شَيوةيةك كاردانةوةى زياترى لَيكةوتةوةو 
جةماوةرى كوردستان بةبآ وةرطرتنى مؤَلةت 
كَيشةى  بإطانةى  لةو  يةكَيك  )ثَيضةوانةى 
لة ياساكةدا( زنجيرة خؤثيشاندانيان  لةسةرة، 

دةستثَيكرد.
بةرفراوانةكةى  لةخؤثيشاندانة  جطة 
سلَيمانى لةماوةى هةفتةى رابردوودا ضةندين 
خؤثيشاندان و ضاالكى لةشارو شارؤضكةكان 

ئةنجامدرا.
ك��ةالر  ق����ةزاى  ل��ة   )12/20( رؤذى 
م��ةدةن��ىء  كؤمةَلطةى  رَي��ك��خ��راوةك��ان��ى 
هاوآلتييانى  بةشداريى  بة  رؤذنامةنووسان 

قةزاكة خؤثيشاندانيان ئةنجامدا.
راب��ردوو  سَيشةممةى  رؤذى  ه��ةروةك 
ب��ةرض��اوى  ذم��ارةي��ةك��ى   2010/12/21
رؤذنامةنووسانء  زانكؤو  خوَيندكارانى 
مةدةنى  كؤمةَلى  ضاالكوانانى  رؤشنبيرانء 
»طةر بشمان  بة دروشمى:  قةزاى خانةقين  لة 
لَيتان« رذانة  خةنة زيندان، مؤَلةت وةرناطرين 
سةر شةقامةكانى ئةو شارةو دذى تَيثةإاندنى 
ناإةزاييان  ئةنجامداو  خؤثيشاندانيان  ياساكة 

دةربإى.
لة اليةكى ديكةوة، رَيكخراوةكانى كؤمةَلى 
ضاالكوانانى  رؤذنامةنووسانء  مةدةنىء 
كؤمةَلى مةدةنى لة قةزاى كفرى بة بةشداريى 
رابردوو  ثَينجشةممةى  شارةكة،  هاوآلتييانى 

ياساكة  ثةسةندكردنى  دذى  خؤثيشاندانيان 
ساز كرد.

طرووثى  ضوارضَيوةيةشدا  لةو  هةروةها 
هةَلةبجة،  لة  فشار  طرووثَيكى  وةك   ،)88(
شةممةى  رؤذى  بآلوكردةوةو  بانطةوازى 
جةماوةريى  خؤثيشاندانى  راب����ردووش 
كردنى  ئيمزا  ثةسةندكردنء  دذى  رَيكخست 
دروشمى:  وتنةوةى  بة  هاوآلتييان  ياساكةء 
نةكرد  شؤإ  سةرى  تةيارة،  تؤثء  )تانكء 
داواى  دةرب��إىء  ناإةزاييان  ش��ارة(،  ئةم 
لةاليةكى  كرد،  ياساكةيان  هةمواركردنةوةى 
ق��ةزاى  لة  يةكشةممة  رؤذي  ديكةشةوة 
سةيدسادق بؤ هةمان مةبةست خؤثيشاندانَيكى 
جةماوةريى سازكراء ناإةزايى رَيكخراوةكانء 

رؤشنبيرانء هاوآلتييانى قةزاكة خراية روو.
هةر هةمان رؤذ رَيكخراوةكانى كؤمةَلطةى 
دةربةنديخان  قةزاى  هاوآلتييانى  مةدةنىء 
واذؤو  دذى  جةماوةرييان  خؤثيشاندانَيكى 
داواى  س��ازك��ردو  ياساكة  ثةسةندكردنى 
كة  دةك��رد  ياساكةيان  هةمواركردنةوةى 
بةهةموو  »ثَيداضوونةوة  بَيت  بةشَيوةيةك 
دةخةنة  ئازادييةكان  كة  بكرَيت  خاآلنةدا  ئةو 

مةترسييةوة«.
لة  زؤر  ذم���ارةي���ةك���ى  دوَي���ن���َي���ش 
دذى  لة  هةولَير  شارى  رؤذنامةنووسانى 
ياساى خؤثيشاندان بة ياننامةيةكى ناإةزاييان 
كة  دةكةن  بةوة  ئاماذة  تَييدا  بآلوكردةوةو 
»تَيثةإاندنى هةر ياسايةك كة لة بةرذةوةنديى 

تةسكى حيزبيدا بَيت، ثرؤسةى ديموكراسى لة 
هةرَيمى كوردستان دةخاتة دؤخى ضةقبةستنء 

ثاشةكشةيةكى مةترسيدارةوة«.
دذى  هةَلوَيستوةرطرتن،  وةك  بإياريشة 
ثةسةندكردنى ياساى خؤثيشاندان، زنجيرةى 
كوردستان  هاوآلتييانى  خؤثيشاندانةكانى 
رؤذى  ضةند  لة  هةبَيتء  بةردةوامييان 
ئايندةدا لة ضةند شارو شارؤضكةيةكى ديكةى 
ئةنجام  مؤَلةت  بآ  خؤثيشاندانى  كوردستان 

بدةن.
ئاكؤ خةليل، ئةندامى طرووثى )12/12( لة 
لَيدوانَيكيدا بؤ رؤذنامة وتى: »هةوَلدةدرَيت لة 
شارى هةولَير ناإةزايةتييةكان ضإبكرَيتةوةو 
ئازاديى هةبَيت،  لة هةر شوَينَيك فةزايةك بؤ 
ناإةزايةتييةكان بؤ ئيدانةكردنى ثةسةندكردنء 
سةرؤكى  الي��ةن  لة  ياساكة  كردنى  واذؤ 

هةرَيمةوة بةردةواميى دةبَيت«.

لة دادطاى فيدراأل
ياسا تؤمار دةكرَيت

دواى ثةسةند كردنى ياساكة لة ثةرلةمانى 
كوردستان، كةمثةينى )سةرؤك ئيمزاى مةكة( 
كاركردنيدا  ماوةى  لة  راطةيةنراو  لة سلَيمانى 
طةياندة  هاوآلتى  هةزار   )4( لة  زياتر  واذؤى 
لةسةر  واذؤ  ئ��ةوةى  بؤ  هةرَيم،  سةرؤكى 

ياساكة نةكات.
لة ئَيستاشداو دواى واذؤكردنى سةرؤك بؤ 
دووبارة دةربإينى ناإةزايةتييةكان، كةمثةينى 

خؤثيشاندان،  رَيكخستنى  ياساى  بؤ  »ن��ا« 
هةَلمةتَيكى واذؤ كؤكردنةوة ئةنجام دةدرَيتء 
كة:  ك��ردةوة  بآلويان  راطةيةنراوَيكدا  لة 
ناإةزاييةكان  سةرجةم  رووى  خستنة  دواى 
مةدةنىء  كؤمةَلطةى  رَيكخراوةكانى  لةاليةن 
توَيذة  ضينء  سةرجةم  كةسايةتييةكانء 
سةرؤكى  كوردى،  كؤمةَلطةى  جياوازةكانى 
»ياساى  لةسةر  واذؤى  كوردستان  هةرَيمى 
رَيكخستنى خؤثيشاندان« كرد كة تَييدا مافء 
قةوارةى مومارةسةكردنى ئازاديى تَيدا زةوت 

كراوة.
لة راطةيةنراوةكةشدا هاتووة: كة هيض يةكَيك 
ياساية  ئةو  نةكردنى  واذؤ  بؤ  هةوَلةكان  لة 
هةوَلةكان  لة  ئَيستاش  بؤية  نةطرت،  سةرى 
بةردةوام دةبين بؤ هةمواركردنةوةى ياساى 
خؤثيشاندان، لةو ضوارضَيوةيةشدا هةَلمةتَيكى 
واذؤ كؤكردنةوة لة سةرانسةرى كوردستانء 

عَيراقء دةرةوة ئةنجام دةدةين.
لة   )12/12( طرووثى  ديكة،  لةاليةكى 
بةرنامةيانداية، ئةطةر هاتوو طوآ لة داواكانيان 
سكاآلى  عَيراق  فيدراَليى  دادطاى  لة  نةطيرَيت 
ياساكة  بةوثَييةى  دةك��ةن،  تؤمار  ياسايى 
دةستوورييةكانى  مادة  بإطةو  ثَيضةوانةى 
لةوة  باس  طرووثةكة  ئةندامَيكى  عَيراقة، 
دةكات؛ كة زةمينةسازييان كردووةء طرووثى 
ثارَيزةرانى سةربةخؤش ئامادةييان دةربإيوة 
دادط��اى  بؤ  دؤسيةيةك  ئامادةكردنى  بؤ 
فيدراَليى، بةآلم ئةو رَيوشوَينانة دةخةنة كؤتايى 

هةوَلةكانيان بؤ هةمواركردنةوةى ياساكة.
»ئَيمة  وت��ى:  طرووثة،  ئةو  ئةندامةكةى 
ثاَلثشتى هةر جؤرة ناإةزايةتييةك دةكةين دذ 
بةو ياساية، ثَيشتريش ئَيمة زياتر لة )4( هةزار 
ئيمزامان بردة بةردةم سةرؤكى هةرَيم، بةآلم 
طوَيمان لَي رانةطيرا، بؤية ضاالكى تر دةكةينء 

ئاراستةى ئؤثؤزسيؤن دةكةين«.
ئةطةر  كة  كرد؛  لةوة  باسى  خةليل،  ئاكؤ 
هاتوو فشارة مةدةنييةكان لة ناوخؤو دةرةوة 
دةرئةنجامى نةبوو، ئةوا ناضار دةبن لة دادطاى 
فيدراأل سكاآلى ياسايى تؤمار بكةن، وتيشى: 
»طرووثى ثارَيزةرانى سةربةخؤ«، ثشتيوانييان 
ئامادةش  ئةطةر  مةبةستة،  ئةو  بؤ  دةربإيوة 
بطةيةنينة  داواكة  ئامادةين  ئةوا خؤمان  نةبن، 
ثَيضةوانةى  ياساكة  ضونكة  فيدراأل،  دادطاى 
عَيراقى  لة  دةستوورييةكانة  ئازاديية  مافء 

فيدراأل«.

ياسايةكى واقيعى نيية
ليذنةى  سةرؤكى  سؤفى،  سةعيد  د.دانا 
ثةرلةمانى  لة  مةدةنى  كؤمةَلى  كاروبارى 
ثةرلةمان  ياسايةى  ئةو  وتى:  كوردستان، 
تَيدايةء  كةموكورتى  ل��ةس��ةرداوة،  برياري 
نييةء  واقيعى  ياسايةكى  دةريخست  »ئةوةش 
جَيبةجَي  كوردستان  هةرَيمى  لة  ناتوانرَيت 
بكرَيت، ضونكة دياردةى خؤثيشاندانى لةناكاوو 
بةبآ  ئةنجامدراون،  ثَيشتر  هةيةء  مؤَلةت  بَي 

ئةوةى هيض كَيشةو طرفت هةبووبَيت«.

كـورد طـؤأل لـة خـؤي دةكــات

دةيان هةزار )نا( لة دذي ثةسةندكردنى ياساى خؤثيشاندان

فؤتؤ: رؤذنامة سلَيمانى، خؤثيشاندانى جةماوةريي دذى ثةسةنكدرنى ياساي خؤثيشاندان 

شاهؤ سةعيد: 
طوشارةكةى سةرؤكى هةرَيم سةرى طرت

وتةبَيذى هاوثةيمانيى:
ثاساوى كشانةوةى طؤإان 
بةوةى كَيشةيان لةطةأل 
حكومةتى هةرَيم هةية، 

راست نةبوو

مةحمود عوسمان:
ماليكى هَيزى خؤى 

لة بَيهَيزيى اليةنةكانى 
تر وةردةطرَيتء 

بةشَيك لة تاكتيكةكةى 
ئةوةية، بةرةكانى 

بةرامبةرى، بةتايبةت 
كورد بة كَيشة 

ناوخؤييةكانى خؤيان 
سةرقاأل بكات
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راثؤرتى: سةنطةر جةمال

ساَلى  خةمَلَينراوى  بودجةى 
)2011(ى كوردستان دوو مانطء نيو 
تائَيستا  اليداوةو  ياسايى  وادةى  لة 
رةوان��ةى  حكومةتةوة  الي��ةن  لة 
بؤ  نةكراوة  كوردستان  ثةرلةمانى 

ثةسةند كردنى.
عةبدوَلآل،  محةمةد  كوَيستان 
طؤإان  فراكسيؤنى  ثةرلةمانتارى 
لة ثةرلةمانى كوردستان، ئاماذة بة 
دواكةوتنى  زيانةكانى  كاريطةريىء 
بودجةى خةمَلَينراوى ساَلى )2011( 
كاتَيك  كة  روونيدةكاتةوة؛  دةكاتء 
كؤمةَلَيك  دوادةك��ةوَي��ت،  بودجة 
وةك:  دةبَيت،  خراثى  كاريطةريى 
ناتوانن  ثةرلةمان  ئةندامانى  ئةوةى 
بة شَيوةيةكى طونجاو بةدواداضوون 
وا  ئ��ةوةش  بكةنء  بودجةكة  بؤ 
كةموكورتء  شَيوةيةكى  بة  دةكات 

ناإَيك ثةسةند بكرَيت.
لة لَيدوانَيكيدا بؤ رؤذنامة، وتيشى: 
دةبَيت  كاريطةريى  ل��ةوة  »جطة 
لةسةر جَيبةجَينةكردنء دواكةوتنى 
ث��رؤذةخ��زم��ةت��ط��وزاري��ي��ةك��ان، 
هاوآلتييانء  بة  ثةيوةنديى  كة 
لة  وادةك���ات  هةيةء  حكومةتةوة 
بةشَيوةى  دواي��ي��دا  مانطةكانى 
)تةنفيز  راستةوخؤ  جَيبةجَيكردنى 
ئةوةش  بكرَيت،  جَيبةجَي  موباشير( 
ببَيتة  كة  بكرَيت،  طومان  دةكات  وا 

مايةي طةندةَليى«.
كة  روو؛  دةخ��ات��ة  ئ���ةوةش 
ئةندامانى  بةدواداضوونى  دواى 
ثرؤذةكانى  بؤ  فراكسيؤنةكةيان 
دةرك��ةوت��ووة   ،)2010( س��اَل��ى 
لة  ثرؤذانة  ئةو  زؤرى  بةشَيكى 
نةخراونةتة  دةوروبةرى  سلَيمانىء 
»ئةندامانى  جَيبةجَيكردنةوة  بوارى 
بةَلطةنامةيةك  هيض  ثةرلةمانيش 

ث��ارةى  كة  بةردةستيان،  نايةتة 
طةإاوةى ئةو ثرؤذانة دةضَيتة كوَيى 
طةورة  زيانى  ئةوانةش  بودجةوة، 
هاوآلتييانء سةروةتء سامانى  بة 

طشتيى دةطةيةنَيت«.
ساآلنة  ثَيويستة  ياسا  بةثَيى 
سةرةتاي  لة  خةمَلينراو  بودجةى 
لةاليةن  دووةمةوة،  تشريني  مانطي 
ثةرلةمان  رةوان��ةى  حكومةتةوة 
بةدواداضوونء  ئةوةى  بؤ  بكرَيت 
لةسةر  تةسةلى  تَيرو  طفتوطؤى 
بكرَيت، بةآلم تائَيستا كة زياتر لة )2( 
تَيثةإيوة،  وادةية  ئةو  بةسةر  مانط 
ثةرلةمان،  بؤ  نةنَيردراوة  بودجة 
ئةوةش وا دةكات ئةمساَليش هةمان 
دووبارة  رابردوو  ساَلى  طرفتةكانى 

ببَيتةوة.
لةو بارةيةشةوة ثةرلةمانتارةكةى 
طؤإان وتى: »بة دَلنياييةوة ئةو كَيشانة 
دووب��ارة  )2011(ةي���ش  ساَلى  بؤ 
دةبَيتةوة، ضونكة ئةطةر كؤتايى ئةم 
ئةوا  بطات،  بودجةكة  هةفتةيةش 

بةدواداضوونى  بؤ  دةوَيت  مانطَيكى 
بؤ  هةفتةش  دوو  ثةرلةمانتارانء 
ثةسةندكردنى، واتة سةرةتاى مانطى 
هةمان  واتة  دةكرَيت،  ثةسةند   )3(
كَيشةو دواكةوتنء جَيبةجَينةكردنى 
 )2010( ساَلى  وةك  ث��رؤذةك��ان 

دووبارة دةبَيتةوة«.
ناردنى  كة  ك��ردةوة،  رةتيشى 
ثةسةند  بة  ثةيوةنديى  بودجةكة 
نةكردنى بودجةى عَيراقةوة هةبَيتء 
بودجةى  بة  ثةيوةنديى  »ئةوة  وتى: 
عَيراقةوة نيية، ضونكة ساَلى رابردوو 
نةكرابوو،  ثةسةند  بودجة  بةغدا  لة 
كوردستان  ثةرلةمانى  لة  كاتَيك 
دةست بة طفتوطؤكردن كرا لةسةرى، 
هةَلمةتى  بؤ  ثار  ئةوةتا  يان  بؤية 
يان  كراوة،  تَيدا  ثةلةى  هةَلبذاردن 
بودجةى  بة  ثةيوةندييةكى  هيض 
بودجة  ضونكة  نيية،  م��ةرك��ةزةوة 
ثةرلةمانء  دَيتة  خةمَلَينراويى  بة 
ضارةسةر  كةمكردنى  زيادو  دواتر 

دةكرَيت«.

ثشتيوان سةعدوَلآل، 
هةنطاوهاشم

دانيشتنى  لة  بإياربوو  هةرضةند 
كوردستاندا،  ثةرلةمانى  دوَينَيى 
ث��رؤذةي��اس��اى  ل��ةس��ةر  طفتوطؤ 
ث���ارتء  داراي�����ى  ثشتطيريى 
ليستى  بكرَيت،  رَي��ك��خ��راوةك��ان 
دةسةآلت جارَيكى تر ثرؤذةياساكةى 
فراكسيؤنى  ئةندامَيكى  دواخستء 
ئؤثؤزسيؤن  سووربوونى  طؤإان 
لةسةر ثةسةندكردنى ثرؤذةياسةكة 

دووثات دةكاتةوة.
ئةندامى  ف���ةرةج،  سةرهةنط 
ثةرلةمانى كوردستان لة فراكسيؤنى 
راطةياند:  رؤذن��ام��ةى  بة  ط��ؤإان 
ثرؤذةياساى  دةسةآلت  تر  جارَيكى 
رَيكخراوةكانى  ث��ارتء  بودجةى 
فراكسيؤنةكانى  لة  ئَيمة  دواخست، 
دواخستنةكةمان  ئؤثؤزسيؤن، 
ن��ةدا،  ث��َي  دةنطمان  رةت��ك��ردةوةو 
ضونكة ماوةى يةك ساَلة بإيار دراوة 
ئةو ياساية دةربضووَينرَيت، ثَيويستة 

خةَلك  ب��ؤ  شتَيك  ه��ةم��وو  ضيتر 
روونبكرَيتةوةء ناكرَيت حيزبةكان بة 
ئارةزووى خؤيان ثارةى ئةم ميللةتة 

ببةن«.
دوَي��ن��َي��دا،  دانيشتنةكةى  ل��ة 
ثرؤذةياساكة  لةسةر  طفتوطؤكردن 
هةرضةند  دواخرا،  ناديار  كاتَيكى  بؤ 
)36( ثةرلةمانتار دذى دواخستنةكة 

بوون.
ط��ؤإان  ثةرلةمانتارةى  ئ��ةو 
وتيشى: »ئَيمة لة فراكسيؤنى طؤإان 
ثةسةندكردنى  لةسةر  سوورين 
ثرؤذةياساى  ئةوةى  ثَيش  ياساكة 

بودجةى )2011( ثةسةند بكرَيت«.
عةلى،  د.ج��ةع��ف��ةر  ه���ةروةك 
كوردستان  ثةرلةمانى  ئةندامى 
ئةوةى خستة روو؛ ياساى بودجةى 
ليذنةكان  ه��ةم��وو  ح��ي��زب��ةك��ان 
دةربإيبوو،  لةسةر  رةزامةندييان 
لة  ثارتى  يةكَيتىء  ئيرادةى  بةآلم 
دةرةوةى ثةرلةمان ثرؤذةياساكةى 
لة  مةبةستيشيان  دواخ��س��تء 
ئةوان  ضونكة  هةبوو،  دواخستنةكة 

نايانةوَيت ياساكة ثةسةند بكرَيت«.
جَيطرى  ئ��ةح��م��ةد،  خورشيد 
سةرؤكى ليذنةى دارايي لة ثةرلةمانى 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  كوردستان، 
دانيشتنةكانى  كارى  لةبةرنامةى 
ثاَلثشتى  ثرؤذةياساى  ثةرلةماندا، 
ئَيستاش  تا  هةية،  حيزبةكان  دارايي 
هةرَيمى  )2011(ى  ساَلى  بودجةى 
كوردستان نةطةيشتووةتة ثةرلةمان 
بؤ ئةوةى بزانين ضةندي بؤ دانراوة.

لةكاتي  ئةمساأل  س��ةرةت��اي 
بودجةي  ث��ةس��ةن��دك��ردن��ي 
)90(م��ل��ي��ار  ب���إي  )2010(دا، 
تةرخانكرابوو بؤ بودجةى حيزبةكان 
تا وةكو سلفة ثَييان بدرَيت بَيئةوةي 
اليةنَيك  هيض  ب��ودج��ةي  ب���إي 
كة  هةية  ئةطةريش  دياريبكرَيتء 

بةهةمانشَيوة،  داهاتووش  ساَلي 
دياريكردني  بةبآ  بودجة  بإَيك 
دياريبكرَيت  حيزبَيك،  هةر  ثشكي 
ثاَلثشتي  ثرؤذةياساي  ئةوكاتةي  تا 

دارايي حيبزبةكان ثةسةند دةكرَيت.
ليذنةى  س��ةرؤك��ى  ج��َي��ط��رى 
بةثَيي  لةوةشدةكات؛  باس  دارايي، 
بؤ  بودجة  ثَيدانى  ثإؤذةياساكة، 
كورسي  بنةمانى  لةسةر  حيزبةكان 
دةبَيتء بؤ هةركورسييةكيش )25-

ئةم  بةآلم  دياريكراوة،  50(مليؤن 
نةكراوةتةوةء  يةكاليى  ذمارةية 
يةكاليي  ثةرلةمان  لةهؤَلى  دةبَيت 
بكرَيتةوةو طفتوطؤى لةسةر بكرَيتء 
هةر حيزبَيكيش دةنطى نيو كورسي 
ث��ارةى  مانطانة  هَينابوو،  زياتر 
ثَيدةدرَيت، هةر  نيو كورسي  دةنطى 
حيزبَيكيش مؤَلةتى هةبَيتء بةردةوام 
بَيت لةكاردا، بإى )10(مليؤن دينارى 

ثَيدةدرَيت.
لةاليةكى ديكةوة، دَلشاد شةهاب، 
فراكسيؤنى  س��ةرؤك��ي  جَيطرى 
كوردستانى لةثةرلةمانى كوردستان، 
»ثَيدانى  راطةياند:  رؤذنامةي  بة 
بة  ثةيوةستة  حيزبةكان،  بودجةى 
هةرَيمةوةء  حكومةتى  بودجةى 
لةنَيوان  هةية  ناكؤكيى  لةئَيستاشدا 
لةسةر  هةرَيم  ناوةندىء  حكومةتى 
ثارةش  بإَيك  بَيتء  ئةطةر  بودجة، 
كورسييةك،  هةر  بؤ  بكةين  ديارى 
ثةسندكردنى  لةكاتى  هةية  ئةطةرى 

بودجة طؤإانكاريى بةسةردا بَيت«.
جَيطرى فإاكسيؤنى كوردستانى، 
كة  »ن��ازان��ي��ن  دةك���ات:  ئاشكراي 
ضةند  يةكَيتى  ثارتىء  لة  هةريةكة 
بودجة وةردةطرن، ضونكة لة بودجةى 
ساَلى )2010(دا، بإى بودجةكةيان بة 
ديارينةكرابوو  هاتبوو،  طشتى  كؤى 
ضةند  كوردستان  حيزبَيكى  هةر  بؤ 

دياريكراوة«.

راثؤرتى: ئةلةند مةحوى

نوَينةرة كوردةكان لةثةرلةمانى عَيراق، 
هةآلنةن  ئةو  راستكردنةوةى  لةهةوَلى 
يةكَيتىء  ثارتىء  وةزيرةكانى  بةسةر  كة 
بودجةى  ثرؤذةياساى  لة  يةكطرتوودا 
لة  تَيثةإيكردووةء  عَيراقدا  )2011(ى 
ثَيشبينى  راستنةكردنةوةشيدا،  ئةطةرى 
بإينى )1(مليارء )332(مليؤنء )250(هةزار 

دؤالر لة بودجةى هةرَيم دةكرَيت.
يةكةمى  لةمادةى  )ب(  بإطةى  بةثَيى 
عَيراق،  )2011(ى  بودجةى  ثرؤذةياساى 
)150( بةناردنى  دةبَيت  ثابةند  هةرَيم 

دةرةوةء  بؤ  رؤذانة  نةوت  بةرميل  هةزار 
سندووقى  دةخ��رَي��ت��ة  داه��ات��ةك��ةش��ى 
لةو  هةر   ،)DFI( عَيراق  ئاوةدانكردنةوةى 
كة  باسكراوة  ئةوة  بةروونى  بإطةيةدا، 
ئةو  بةناردنى  نةبَيت  ثابةند  هةرَيم  ئةطةر 
)150(هةزار بةرميل نةوتة، ئةوا لة رَيذةى 

)17%(ةكةى هةرَيم دةبإدرَيت.
رةئ��وف  شَيخ  ه��اوار  ئابووريناس، 
ثَييواية: ئةم بإطةية، ئةوة بةرجةستة دةكات 
ل��ةوةى،  بةطومانة  عَيراق  حكومةتى  كة 
حكومةتى هةرَيم لةداهاتوودا داهاتى نةوت 
داهاتَيك  واية،  ثَيشيان  ناوةندء  بؤ  بنَيرَيت 
هةية لة هةرَيمى كوردستان بةناوى داهاتى 
نةوتةوةء نةنَيردراوة بؤ ناو داهاتى طشتيى 

عَيراق.
حكومةتى  ئابووريناسة:  ئةو  بةبإواى 
هةرَيمء دةسةآلتدارانى كوردستان، رَيطةء 
جَيطةيان خؤشكردووة بؤ ئةوةى حكومةتى 
هةرَيم  لةحكومةتى  طومانة  ئةو  عَيراق 
عَيراق  حكومةتى  »ئةطةر  وتيشى:  بكات، 
طومانيان لةوةنةبَيت، ثارةى نةوت لةهةرَيم 

ثَيويستى بةو بإطةية  دةشاردرَيتةوة، هيض 
نةدةكرد لة بودجةدا«.

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

هاوار شَيخ رةئوف، لةم بارةيةشةوة بؤ 
حكومةتى  بإطةيةشدا  »لةم  وتى:  رؤذنامة 
يةقين  طةيشتووةتة  كة  دةريدةخات  عَيراق 
كة لة هةرَيمى كوردستانء هةندَيك ناوضةى 
داهاتةكةشى  دةفرؤشرَيتء  ن��ةوت  تر 
بودجةى  ناو  ناخرَيتة  دةشاردرَيتةوةء 

طشتيى عَيراقةوة«.
هةرَيمى  حكومةتى  س��اَل��ى)2009(، 
حكومةتى  رةزامةنديى  بة  كوردستان 
)100( ن��اردن��ةدةرةوةى  عَيراق،  فيدإاَلى 

هةزار بةرميل نةوتى رؤذانةى ئةزموونكرد، 
ئةطةر لةساَلى )2011(شدا ناردنةدةرةوةى 
نةوتى هةرَيم لة )100(هةزار بةرميل رؤذانة 
كوردستان  هةرَيمى  بودجةى  تَينةثةإَيت، 

كةمدةكرَيتةوة. 
ثإؤذة  يةكةمى  خوَيندنةوةى  ثاش 
عَيراق،  لةثةرلةمانى   )2011( بودجةى 
دانيشتةكانى  هؤَلى  ك��ورد  نوَينةرانى 
لةو  مةترسييةكانيان  لةبةر  ثةرلةمانيان 
بإطانة بةجَيهَيشت، ضونكة لةثَيشتردا هةرَيم 
رؤذان��ةى  بةرميلى  )100(ه��ةزار  تواناى 
نةناردنةدةرةوةى  ئةطةرى  لة  هةبووةء 
هةرَيمى  ت��ر،  بةرميلةكةى  )50(ه���ةزار 
كوردستان رؤذانة )3(مليؤنء )650(هةزار 
نرخى  كة  دةبإدرَيت.  بودجةكةى  لة  دؤالر 
ساَليكدا  لة  )73(دؤالرةء  بةرميلَيك  هةر 

)250( )332(مليؤنء  )1(مليارء  دةكاتة 
هةزار دؤالر.

طشتيي  بودجةي  كةمكردنةوةي  دواي 
)102(ترليؤن  لة  ساَلي)2011(  بؤ  عَيراق 
ثشكى  )92(ترليون،  بؤ  عَيراقييةوة  ديناري 
هةرَيمى كوردستانيش كة )17%(ى عَيراقة، 
دينار،  )700(مليار  )10(ترليؤنء  دةكاتة 
واتة: )9(ملياردء )215(مليؤنء )126(هةزار 
بؤ  رَيذةيةش  ئةم  ثَيناضَيت  بةآلم  دؤالر. 

هةرَيم وةك خؤى بمَينَيتةوة.
عَيراق،  ثةرلةمانى  كوردةكانى  نوَينةرة 
طرفتانةدان  ئةو  ضارةسةركردنى  لةهةوَلى 
بودجةى  لةثإؤذة  ناوةندى  حكومةتى  كة 
دروستكردوونء  هةرَيمى  بؤ  )2011(دا 
ئابووريى  طةمارؤيةكى  شَيوة  بةهؤيانةوة 
بةآلم  دةب��َي��ت،  دروس��ت  هةرَيم  لةسةر 
لةسةر  ئيمزايان  ك��وردةك��ان  وةزي���رة 
كورد  وةزيرَيكى  هيض  بَيئةوةى  كردووة، 

تَيبينيى لةسةر ئةم خاآلنة هةبووبَيت.
د.رؤذ نورى شاوةيس، جَيطرى سةرؤك 
ئةو  لةسةر  تَيبينيى  تةنيا  عَيراق،  وةزيرانى 
بإطةية هةبووة، كة باس لة قةرزةكةى بانكى 
ناوةنديى دةكات، هؤشيار زَيباري، وةزيرى 
رةشيد،  جةمال  د.عةبدوللةتيف  دةرةوةء 
وةزيري سةرضاوةكاني ئاو، عةلي محةمةد، 
تَيبينييةك  هيض  بةبآ  دةوَل��ةت،  وةزي��ري 
واذؤيان لةسةر بودجةكة كردووة، نةرمين 
تَيبينيي  تةنيا  ذينطة  وةزي��ري  عوسمان، 
لةسةر ئةو بةشة هةبووة، كة ثةيوةنديى بة 
بودجةي  دواتر  هةبووة و  وةزارةتةكةيةوة 
فةوزي  هةرضةندة  بةآلم  ك��ردووة،  ئيمزا 
ثيشةسازيي و  وةزيري  حةريري،  فرانسوا 
كانزاكان، دارا نوري، وةزيري داد ئيمزايان 
ن��ووس��راوة:  كة  ك���ردووة،  بةشةدا  ل��ةو 

بةو  ميزانييةكة  نين  رازى  واتة:  )ئيمتناع(، 
شَيوةية بإواتء داواى ضاكسازيى دةكةن، 
بةآلم ئةو خاآلنةى تايبةتة بةكورد ديارييان 
تةنيا  بكرَيتء  تَيدا  طؤإانى  تا  نةكردووة، 
ئاوةدانكردنةوة و  وةزيري  دزةيي،  بةيان 

بودجةكة  لةسةر  ئيمزاى  نيشتةجَيبوون 
نةكردووة، ئةويش لةبةر ئةوةى لة سةفةر 

بووة.
كة  هةَلةيةش  ئةو  ئاشكرابوونى  دواى 
بةسةر وةزيرة كوردةكانى يةكَيتىء ثارتىء 
طؤإانء  ليستى  تَيثةإبووة،  يةكطرتوودا 
كوردستانييةكان  فراكسيؤنة  ئيئتيالفى 
دةستنيشانكردني   لةسةر  هةية  تَيبينييان 
بإي  هةناردةي  نةوتي  كوردستان بة )150(

هةزار بةرميل لة رؤذَيكدا.
بورهان محةمةد، ئةندامى ليذنةى دارايى 
لةثةرلةمانى عَيراق، بة رؤذنامةى راطةياند: 
كوردستانييةكان،  فراكسيؤنة  »ئيئتيالفى 
)2011(ى  بودجةى  لةسةر  )14(تَيبينى 
ثإؤذة  كة  داوامانكردووة  هةيةء  عَيراق 
ئةنجومةنى  بؤ  بطةإَيتةوة  بودجةكة 

وةزيران بؤ طؤإانكاريى تيايدا«.
»ئ��ةو  وتيشى:  ثةرلةمانتارة،  ئ��ةو 
هةرَيم  كة  رةتكردووةتةوة  بإطةيةمان 
)150( بةهةناردةكردنى  دةك��ات  ثابةند 

هةزار بةرميل نةوت لة رؤذَيكدا، ثَيمانواية 
دةبَيت حكومةتى عَيراقء حكومةتى هةرَيم 
بةيةكةوة ئاليةتَيك بؤ هةناردةكردنى نةوت 
بدؤزنةوة، ضونكة ثَيشبينى دةكرَيت هةرَيمى 
كوردستان لةو بإة زياتر، يان كةمتر نةوت 

هةناردة بكات«.
لةكاتَيكدان  ثةرلةمانتارة  ئةم  وتةكانى 
هةورامى،  ئاشتى  بؤنةدا  لةضةندين  كة 
هةرَيمى  سروشتييةكانى  سامانة  وةزيرى 
نةوتى  هةناردةكردنى  تواناى  كوردستان، 
بةرميل  )150(ه��ةزار  لة  بةزياتر  هةرَيمى 
وةزيرةكانى  دياريكردووةء  لةإؤذَيكدا 
وةزيرانى  ئةنجومةنى  لة  ليستةكةشى 

عَيراق ئيمزايانكردووة.

زؤربةى ثرؤذةكانى ساَلى )2010( 
نةخراونةتة بوارى جيَبةجَيكردنةوة

جارَيكى تر دةسةآلت ثرؤذةياساى بودجةى 
حيزبةكان بؤ كاتَيكى ناديار دوادةخات

ئابووريناسَيك: دةسةآلتدارانى هةرَيم، خؤيان رَيطةيان بؤ خؤشكردووة

ئةطةرى بأينى )1(مليارء )332(مليؤن دؤالر لةبودجةى هةرَيم دةكرَيت

حكومةتى عَيراق 
بةطومانة لةوةى، 
حكومةتى هةرَيم 

لةداهاتوودا داهاتى 
نةوت بنَيرَيت بؤ ناوةندء 
ثَيشيان واية، داهاتَيك 

هةية لة هةرَيمى 
كوردستان بةناوى داهاتى 
نةوتةوةء نةنَيردراوة بؤ 
ناو داهاتى طشتيى عَيراق



 بةپَيي ئةزمووني ئةم )7(ساَلةء سروشتي 
عَيراقء  عةرةبي  اليةنةكاني  پَيكهاتةء 
دةستَيوةرداني دةرةكي، بة هؤشيارانة  دةقي 
تةماوييء پإ لة كةمينء فرة ئيجتيهادهةَلگر 
ليستي  نوَينةراني  ناكةم  باوةإ  دادةإَي��ژن. 
وةلَي  نةزانن،  گةمةية  بةم  كوردستاني 
جَيگاي  هةندَيك  وةها،  دةقي  قبووَلكردني 

پرسيارة. 
كوردي  ميدياي  رؤژان��ةدا،  لةم  رؤذنامة: 
بةگشتيي، ئةوةيان بآلوكردةوة كة لةپإؤژةي 
ياساي بودجةي )2011(دا وةزيرة كوردةكان لة 
مةركةزييان  پيالنَيكي  وةزيران،  ئةنجومةني 
سةبارةت بة بوجةي عَيراق بةسةردا تَيپةإيوةء 
واژؤي پإؤژةي بودجةشيان كردووة كة ئَيستا 
كةمتةرخةمييء  لةم   چؤن  پةرلةمانة.  لة 

الموباالتييةي وةزيرة كوردةكان، دةإوانن؟  
بَيئاگام،  پيالنة  ئةو  وردةك��اري��ي  لة   *
كة  جارة  يةكةم  ئةمة  بؤچي  ئةوةش  لةگةأل 
پيالني  نةخشةء  لةبةغدا،  كورد  نوَينةراني 
ناتةبا لةگةأل بةرژةوةنديي كورد بةسةرياندا 
خؤيان  يان  لَيدةكرَيت،  )فَيَليان(  تَيدةپةإَيتء 
غافأل دةكةن لَيي! هؤكار مةعلومة كة هةندَيكي 
بؤ  دةگةإَيتةوة  زؤري  موناقةشةيةء  قابيلي 
بةدواداچوونةوةء  نةبووني  خةمساردييء 
ردبينيء لَيپرسينةوةء  حيسابء كيتاب، هةر 
دراء  بة سةرياندا  باز  كؤن،  ئةوانةي  چؤن 
قوتدران، ئةوةي ئَيستايش هةر وةها. وابزانم 
ئةو  ئةمانة  لة  هةندَيك  الي  كة  نيية  دوور 
پرةنسيپة بةإَيوةدةچَيت: تةنيا زةرةريان  بؤ 

پةزةكان نةبَيت، باقي ديكة موشكيلة نيية!! 
رؤذنامة: پَيتانواية لة پةرلةماني ئةمجارة، 
هةروا ئاسان بَيت، ئةو هةآلنة چارةسةربكرَين، 
هةرَيم  بودجةي  )17%(ي  رَي��ژةي  ياخود 

بةئاساني بة دةستبهَينينةوة؟ 
* ئةگةر كَيشةكة گشتي )پارة(ء ئيمتيازات 
بَيت، بةَلَي، ئاسانة چارةسةريان بؤ دةكرَيت. 
ببَيتة   )%17( ناكةم  ب��اوةإ  خولةش  ل��ةم 
پرسة  مةبةست  ئةگةر  بنبةست،  گرفتَيكي 
چارةنووسسازةكانة، ئةوة زةحمةتر دةبَيت، 

هؤكاريش زؤرة، لة نَيوانياندا:
لوتكةي   ئةولةوياتي  س��روش��تء   .1
دةسةآلتي فةرميي هةرَيمء نةبووني ئيرادةي 

مواجةهةء حةسم.
زؤرَيك  سروشتي  ميكانيزمء  ئةداء   .2
ناوةندء  لة  دةسةآلت  ليستي  نوَينةراني  لة 
ئةزمووني )7(ساألء نةبووني مةرجةعيةتَيكي 
بإياري  خاوةن  بةتواناء  كاريگةرء  جيدييء 

سةربةخؤ.
3. عةقَليةتي نوَينةراني عةرةبي عَيراق بة 
سوننةء شيعةيانةوة سةبارةت بة ناوةإؤكي 

پرسي كوردء دةسةآلت بة گشتيي.
4. فاكتةرة دةرةكييةكانء رؤَلي دةسةآلتي 
هةندَيكجار  كة  بةوةي  قايلبوون  كورديء 
سازش  فشارء  كارتي  وةك  كورد  پرسي 
بةكاربهَينرَيت بؤ پَيكهاتني اليةنةكاني  عةرةبي 

بةردةوامبووني  بةهَيزكردنيانء  عَيراقء 
ئةجَينداكانيان .... تاد

مةسةلةي  دةإوان��ن��ة  چ��ؤن  رؤذن��ام��ة: 
بةشدارينةكرني طؤإان لة حكومةتدا؟

سياسيي  هَيزَيكي  وةك  گ���ؤإان   *
جؤري  لة  ئ��ازادة  عَيراقي،  كوردستانييء 
لة  هةَلوَيست  هاوپةيمانَيتييء  پةيوةندييء 
ئاستي كوردستانء لة سةرتاسةري عَيراق. 
عَيراق،  پةرلةماني  لة  فراكسيؤنَيك  وةك 
 )8( هةية  هةَلبژاردني  ئيستيحقاقي  گؤإان 
كورسي، لة هةرَيميش )25%(ي وةدستهَيناوة 
)بةدةر لة كوتا(، پارتيء هاوپةيماناني )%30(

ء يةكَيتيء هاوپةيماناني)29%(. بةم پَيية مافي 
ئيئتيالفي  لة  ئةوةي  پاش  خؤيةتي،  رةواي 
فراكسيؤنة كوردستانييةكان كشايةوة، بةشي 
ئيستيحقاقاتي  بةپَيي  ناوةند  حكومةتي  لة 
هةَلبژاردنء ئيستيحقاقي نةتةوايةتي هةبَيت. 
ئيئتيالفي  وات��ة  )ماليكي(  مامةَلةي  دي��ارة 
بةدةر  گؤإان،  بة  دةرحةق  شيعة،  عةرةبي 
بووة لةو پرةنسيپانة. ئةوةي لة راگةياندنةكاندا 
وابَيت،  ئةگةر  داخة،  جَيگاي  بآلوكراوةتة، 
نةدةبوو ليستي دةسةآلت بةم شَيوةية مامةَلة 
لةگةأل اليةنَيكي كوردستانيي بكات. هةَلوَيستي 
ناهةقيء  بة  سةبارةت  طؤإان  راطةيةنراوي 
هةَلبژاردنء  ئيستيحقاقي  پَيشَيلكردني 
نةتةوايةتي، دةبَيت پشگيريي لَيبكرَيت، چونكة 
لة  نةتيجه  يةك  لة  ئيستيحقاقة  دوو  ئةو 
مافةكاني كوردة. بة هةموو حيساباتَيك مافي 
وةزاري��يء  )2(پؤستي  بوو  طؤإان  رةواي 

پؤستَيكي سياديي بةربكةوَيت.  
دةسةآلتدارى  اليةنى  مامةَلةى  رؤذنامة: 
كورد بؤ مةحرومكردنى بزووتنةوةى طؤإان 
لة ثَيدانى وةزارةت، بةو مةرجةى كة داوايان 
لة طؤإان كردووة، بضَيتة ناو ئيئتيالفةكةوة، 

ضؤن لَيكدةدةنةوة؟ 
وةلَي  بَيئاگام،  وردةكارييةكان  لة   *
بةپَيي راگةياندنةكةي گؤإانء لَيدوانى چةند 
دةس��ةآلت،  ليستي  پةرلةماني  ئةندامَيكي 
پَيچةوانةوة  بة  مةترسيدارة.  دياردةيةكي 
ليستي دةسةآلت، هةر چؤن گؤإان  دةبواية 
لة ئاستي چةند پرسَيكي نةتةوايةتي لة تةك 
كوردستانييةكاندا،  فراكسيؤنة  هاوپةيمانيي 
وةرگرت،  بةغدا  لة  مةسئوالنةي  هةَلوَيستي 
بوونايه .  گؤإان  پشتيوانيي  هاوكارء  ئاوةها 
فةرميي  دةسةآلتداراني  كة  نيية  لؤجيك 
هةندَيك  بةشداريي  بؤ  كارئاسانيي  كورد، 
شؤڤَيني  كوردء  بة  دژ  كةسايةتي  اليةنء 
لةگةَلدا  بَيشةرتءشروتيان  مامةَلةي  بكةنء 
سيادييء  پؤستة  وةرگرتني  لةمةإ  بكةن 
لةگةأل  مامةَلة  وا  كةچي  فةرمييةكان، 
ئاستي  لة  كة  بكةن  كوردستانيي  اليةنَيكي 
هاوكارء  پَيشةنگء  نةتةوايةتييةكاندا  پرسة 

پشتگيريان بن.
خيارى  هةَلبذاردنى  ثَيتانواية،  رؤذنامة: 
ض  دةتوانَيت  ط��ؤإان،  بؤ  بوون  ئؤثؤزسيؤن 

قازانجَيك بة خةَلكى كوردستان بطةيةنَيت؟ 
سياسةتء  بإيارء  ياساء  ئاستي  لة   *
ناوةندي  رةسمييةكاني  دةزگا  هةَلسوكةوتي 
بةغدا، باوةإ ناكةم لة پراكتيكدا بة تةنيا )8( 
وةلَي  بگؤإَيت،  هاوكَيشةكان  لة  زؤر  دةنگ 
دةنگَيكي  رةنگء  هةَلوَيستء  رؤألء  وةك 
بةرژةوةنديي  لة  ب��ةدةر  كوردستانييء 
مةعنةويي  رووي  لة  حيزبييء  تايبةتيء 
بةباشي  يارييةكة  ئةگةر  كوردايةتييةوة، 
بةإَيوةببرَيت،  ئةوة دوور نيية كة ببنة بنكةو 
لة  داكؤكيكار  رةس��ةنء  زوآلألء  دةنگَيكي 
لة  كة  نيية  دوور  ميللةتةكةمان.  مافي  سةر 
بؤ هةندَيك پرسي گرنگ،  عَيراقيشدا  ئاستي 
پَيداگرتن  هةبَيت.  هاوهةَلوَيستيان  هاوإاو 
)تةعريبء  كة  ك��ورد   مافةكاني  لةسةر 
حةسمكردني سنووري باشووري كوردستان 
سةربةخؤيي  پاراستني  جةغةزةكةيةتي(ء 
سووربوون  كوردستانييء  بإياري  ئيرادةء 
لة  طوزارشتة  كة  بة رنامةكةيان  لةسةر 
ويستء خواستي دةنگدةرانيء سازشنةكردن 
نيشتمانييةكانء  نةتةوايةتيء  پرسة   لةسةر 
كة  لَيپرسراوانة  الي��ةنء  ئةو  لة قاوداني 
هَيزو  وزةء  دةكةن،  سازش  كةمتةرخةميء 
دةدةنء  گؤإان  بة  زياد  ديكةي  متمانةيةكي 
خؤيانء  قازانجي  لة  تةئكيد  بة  ئةمةش 
خةَلكي كوردستانء هةنگاوة سةرةتاييةكاني 

ديموكراتييةتة .   

سازدانى: رؤذنامة

سةبارةت بة بةشداريي كورد 
لة حكومةتى عَيراقء ثشكى يةكَيتى لةو 
حكومةتة بةراورد بة ثارتىء هةَلوَيستى 
بزووتنةوةى طؤإان لة بةشدارينةكردن 

لةحكومةت، رؤذنامة ئةم ضاوثَيكةوتنةى 
لةطةأل  كاوة محةمةد، ضاودَيرى سياسيى، 

سازداوة.

سياسيى،  ضاودَيرَيكى  وةك  ئَيوة  رؤذنامة: 
كورد  بةشداربوونى  لةبارةى  بؤضوونتان 
)ثةرلةمانء  عَيراق  نوَيى  لةحوكمإانيى 
سياسيى  قورسايى  كورد  ضيية،  حكومةت( 

بةرزبووةتةوة، يان لةثاشةكشةداية؟
ك��ورد  بةشداريكردني  مةسةلةي   *
ئةم  قةدةري  عَيراقدا،  سياسيي  لةثرؤسةي 
سياسييةكة  هةلومةرجة  كة  كوردة  قؤناغةي 
بةثلةي  قورساييةكةيشي  سةثاندوويةتي، 
لةدوو  يةكَيكة  كة  بةوةي  ثةيوةستة  يةكةم 
ناونيشانة  ئةم  نةتةوة سةرةكييةكةي عَيراق، 
لَي  ثؤثي  ل��قء  كؤمةَلَيك  سةرةكييةش 
ئاستي  رَيذةء  لةوانة،  يةكَيك  كة  دةبَيتةوة 
حكومةتي  ثةرلةمانء  لة  بةشداريكردنيةتي 
عَيراقدا بؤئةوةي ئةو ئيستيحقاقة نةتةوةييةي 
بةرجةستة بكات، بؤية بة راي من، زيادبوونء 
لةبةغدا،  ك��ورد  قورسايي  كةمبوونةوةي 
جارَيكي ديكة بةثلةي يةكةم، بةئاستى كارايي 
سياسيي سةركردايةتيي كورد بةستراوةتةوة 
كة تاضةندة دةتوانَيت ئةو ئيستيحقاقة نةتةوةيية 
لةبةغدا بةهَيز بكات. ئةوة راستة كة بة ذمارةي 
بَيت،  وةزارةتةكان  ثةرلةمانء  كورسييةكاني 
ئةمجارةيان بةهؤي كةموكورتييةكاني ياساي 
كورد  سوننةوة،  بةشداريكردني  هةَلبذاردنء 
كورد  سةركردايةتيي  بةآلم  داوة،  لةكةميي 
حةكيمانةي  وةبةرهَينانَيكي  بة  دةتوانَيت 
ثَيطة نةتةوةييةكة، بةشَيكي ئةوةش قةرةبوو 

بكاتةوة.
لةم  كؤنكرَيتى  بة  ثَيتانواية،  رؤذنامة: 
طرةنتىء  هيض  ك��ورد  نوَينةرانى  خولةدا، 

دةستكةوتَيكى نةتةوةييان بةدةستهَينابَيت؟
* ثَيمواية، هَيشتا زووة حوكم لةسةر ئةوة 
نوَينةراني كورد  لةم خولةدا،  ئاخؤ  بدةين كة 
ض دةستكةوتَيكيان بةدةستهَيناوة، بؤ زةمانةتي 
حةوت  ئةزمووني  لةإاستيدا  كؤنكرَيتيش، 
كة  سةلماندووين  بؤ  ئةوةي  رابردوو،  ساَلي 
هيض زةمانةتَيك نيية بؤ سةلماندني مافةكاني 
سياسييةكاني  طوشارة  لةهَيزء  جطة  كورد، 
خؤمان. نازانم لة دةستوور كؤنكرَيتيتر دةبَيت 
ض دؤكيومَينتَيكي ديكة هةبَيت كة بةهَيزتربَيت بؤ 
زةمانةت، كةضي ئةوةي كورد بةدةستيهَيناوة، 
دةستووري  ثةسةندكردني  ثَيش  زؤربةيان 
عَيراقنء جةوهةريترين خاأل كة لةدةستووردا 
هاتووةء بؤ كورد ضارةنووسسازة، مةسةلةي 
مادةي )140(ة، كة شتَيكي ئةوتؤيان لَي جَيبةجآ 
نةكردووة، لةكاتَيكدا ئةويش وةك مافَيكي كورد 
تؤمارنةكراوة، بةَلكو وةك كَيشةيةكي عَيراقي 
ئةوةية،  لةئةطةرةكاني  يةكَيك  كة  باسكراوة، 
سَييةمي  )قؤناغي  ريفراندؤمدا  لةئةنجامي 
هةرَيم،  سةر  بطةإَينةوة  ناوضةكان  مادةكة(، 
ياريكةرَيكي  كورد  وادةك��ات  ئ��ةوةي  بؤية 
بةرةي  كة  ئةوةية  لةعَيراقدا،  بَيت  بةهَيز 
ثشتةوةي )ناوخؤي هةرَيم( ثتةو بَيت، ئةويش 
بووني  سياسييةكاني،  هَيزة  يةكإيزيي  بة 
خزمةتطوزاريي  كاراء  حكوميي  ئيدارةيةكي 
ئازاديي،  ثانتاييةكاني  فراوانكردني  خةَلك، 
بةهَيزكردني ئابوورييةكةيء دةستةبةركردني 
ثشتيوانيي هةرة زؤري خةَلكي كوردستان بؤ 
دةوَلةتييةكاني  دامةزراوة  هةرَيمء  حكومةتي 
دةستي  بةهَيزي  كارتي  دةبنة  ئةمانة  ديكةي. 
نوَينةراني كورد لةبةغدا بؤ بردنةوةي طرةوة 
سياسييةكانء بةدةستهَيناني زؤرترين مافء 

دةستكةوت بؤ خةَلكي كوردستان.
رؤذنامة: تا ئَيستا )19(خاَلةكة نةضةسثاوةء 
بةإَيز سةرؤك كؤمار مافى ظيتؤى نةماوة، هيض 
مؤرنةكراوة،  كورد  بؤ  نةتةوةيى  زةمانَيكى 
نوَينةرانى  ئةمجارة  ئَيوة،  بةبؤضوونى  ئايا 
بةرثرسيارَيتىء  لةبةردةم  تاضةند  كورد، 

كةمتةرخةميدان؟
كورد  ئةمجارةي  ش��ةإي  ثَيمواية،   *
لةبةغدا، لةخولةكاني ثَيشوو قورستر دةبَيت، 
بؤية هاوكات بةرثرسيارَيتيي نوَينةرانيشمان 
كة  ئ��ةوةي  بةحوكمي  ئةويش  قورسترة، 

وةزارةتمان  ثةرلةمانء  كورسي  ذم��ارةي 
بةشدارَيكي  سوننةكان  بوونةتةوة،  كةمتر 
سةرةكيي حكومةتةكةن كة بةشي هةرةزؤري 
شؤظينييةكان  عةرةبيية  كةسايةتيية  رةوتء 
كورديش  نزيكةكاني  هةروةها  لةخؤدةطرن، 
تووشي  ب��اآل(  )ئةنجومةني  شيعة  لةناو 
لةهؤكاري  يةكَيك  ه��ات��وونء  ثاشةكشة 
لةسيستمي  بوو  ثشتيوانيكردنيان  ئةوةش 
)3/7(ةوة  هةَلبذاردني  لةدواي  بؤية  فيدراَلي، 
خيتابةكةيان بةرامبةر فيدراَلي خاوبووةتةوة، 
لةسةر  ثَيداطرييان  ئةوانةي  لةبةرامبةردا 
كةمكردنةوةي  لةبةغداء  بةهَيز  مةركةزَيكي 
دةكرد  ثارَيزطاكان  هةرَيمء  دةسةآلتةكاني 
ياسا(  دةوَل��ةت��ي  دةعوة-ليستي  )حيزبي 
شيعةكاندا،  لةناو  يةكةم  هَيزي  ببنة  توانييان 
بةردةم  كؤسثةكاني  ئةمانةن  من،  راي  بة 
وةك  )19(خاَلةكةش،  بؤ  لةم خولةدا.  كوردن 
لةخاَلي  جطة  بآلوكرايةوة،  راطةياندنةكان  لة 
حكومةت  كورد،  )بةكشانةوةي  هةذدةمين 
هةموويان  بكرَيت(،  حساب  بةهةَلوةشاوة 
لةاليةن مالكييةوة ئيمزاكراون، بةثَيي ئةوةش 
مافي  جَيطرةكاني  كؤمارء  س��ةرؤك  بَيت، 
فيدراَلي  ئةنجومةني  تا  دةمَينَيت،  ظيتؤيان 
لةساَلي يةكةمي دةستبةكاربووني ئةنجومةني 
لة  ضوارةم  )خاَلي  ثَيكدةهَينرَيت  نوَينةراندا 

نؤزدة خاَلةكة(.
رؤذن��ام��ة: ب��ؤض��وون��ت س��ةب��ارةت بة 
دةستكةوتةكانى يةكَيتى لةم خولةى حوكمإانى 
خؤى  قورسايى  بةثَيى  ئايا  ضؤنة،  بةغدا،  لة 

دةستكةوتى بةدةستهَيناوة، يان كةمتر؟ 
رَيككةوتني  من،  زانيارييةكاني  بةثَيي   *
سةرؤك  كة  وابوو  سةرةتا  ثارتي،  يةكَيتيء 

جَيطري  هةرَيم،  سةرؤكي  عَيراقء  كؤماري 
سةرؤك وةزيراني عَيراقء وةزيري دةرةوة، 
عَيراقء  ثةرلةماني  س��ةرؤك��ي  جَيطري 
لةئةنجومةني  سةرؤكي كوتلةي هاوثةيمانيي 
ضؤن  وةك  بوون،  يةك  بةرامبةر  نوَينةران، 
سةرؤكي  حكومةتء  سةرؤكي  لةهةرَيميش 
ثةرلةمان بةرامبةر يةك دانراون، بةآلم دواتر 
سةرؤكي  داوايكرد،  ئ��ةوةي  دواي  ثارتي، 
خةَلكةوة  لةاليةن  بةهةَلبذاردن  هةرَيم 
هةَلبذَيردرَيت، نةك ثةرلةمان، ئيتر سةرؤكي 
هةرَيم لة ئيستيحقاقي رَيككةوتني هةردووالوة 
دواتر  هةَلبذاردنء  ئيتسحقاقَيكي  بة  بوو 
ه���ةَل��ب��ذاردن��ي  ه������ةردوو  ل��ة 
يةكَيتي  )2010/3/7(دا  )2009/7/25(ء 
تةرازووةكة  بؤية  كرد،  كةمي  دةنطةكاني 
وةرطرتني  ئيتر  بوو،  السةنط  ثارتيدا  بةالي 
هةرَيم  حكومةتي  سةرؤكايةتيي  ثؤستي 
لةاليةن يةكَيتييةوة كةوتة ئةطةرء مةطةرةوة، 
لةبةرئةوة دواي وةرطرتني ثؤستةكة لةاليةن 
لةبةغدا  د.بةرهةمء ضؤَلبووني كورسييةكةي 
يةكَيتي  عَيراق(،  وةزيراني  سةرؤك  )جَيطري 
بؤ  بوو  بةغدا  ثؤستةي  ئةو  دةستبةرداري 
هةربؤية  طرتةوة،  جَيطةكةي  د.رؤذ  ثارتيء 
بة  مام جةاللى  بووني  ثارتي،  ئَيستا  ثَيمواية، 
يةكَيتي  لةسةر  خاأل(  )وةك  كؤمار،  سةرؤك 
لةبةرامبةردا  بؤئةوةي  ك��ردووة،  حساب 
وةزي��ران،  س��ةرؤك  جَيطري  ثؤستةكاني 
وةزيري دةرةوة، جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان 
بؤ  وةزارةت  دوو  تةنيا  خؤيانء  هي  ببَيتة 
يةكَيتي بمَينَيتةوة، لةكاتَيكدا لةخولي ثَيشوودا، 
سةرؤك كؤمارييةكةي مام جةاللء سةرؤك 
يةك  هاوتاي  مةسعود  كاك  هةرَيمييةكةي 
ئ��ةوةش،  سةرةكيي  هؤكاري  ك��راب��وونء 
يةكَيتيء  نَيوان  تةرازووةكةي  السةنطبووني 
يةكَيتي  ئةوكاتة  م��ن،  راي  بة  ثارتييةء 

كة  بةدةستبهَينَيت  زياتر  ثؤستي  دةتوانَيت 
بكاتء  بةخؤيدا  جديي  بةخؤداضوونةوةيةكي 
كَيشةء كةموكووإييةكاني خؤي دةستنيشانء 
ج��اران  وةك  ب��ؤئ��ةوةي  بكات،  ض��ارةس��ةر 
بطةإَيتةوة ناو خةَلكء ئاستي دةنطةكاني بةرز 

بكاتةوة.
لةاليةن  طؤإان،  ثةراوَيزخستنى  رؤذنامة: 
ئايا  لَيكدةدةنةوة،  ضؤن  ماليكييةوة،  ثارتىء 
دةزانن  دروست  بة  بارزانى  بةإَيز  بيانووى 
هاتنةناو  بةمةرجى  ك��ردووة،  داواى  كة 
طؤإان،  بة  بدةن  وةزارةت  ئيئتيالفةكةوة 
ئارةزوومةندانة  بة  ئيئتيالفة  ئةو  لةكاتَيكدا 

دواى هةَلبذاردن ثَيكهات؟
)طؤإان(يش  بوو  باشتر  وا  كورد  بؤ   *
بكرداية،  عَيراقدا  لةحكومةتي  بةشداريي 
فراكسيؤنة  ئيئتيالفي  لةدةرةوةي  ئةطةرضي 
راستيدا  لة  ب��ةآلم  كوردستانييةكانيشن، 
)ط��ؤإان(  كة  وت��ووة  ئةمةم  بةنووسينيش 
هةَلةي كرد، لة ئيئتيالفةكة كشايةوة، لةكاتَيكدا 
نةرمينواندنَيكيش لةاليةن سةرؤكي هةرَيمةوة 
كؤمسيؤني  ث��رؤذةي��اس��اي  بة  س��ةب��ارةت 
ئ��ةوةش،  س���ةرةإاي  هةبوو.  ه��ةَل��ب��ذاردن 
هةر  ئارةزوومةندانةية،  ئيئتيالفَيكي  مادام 
اليةنَيك بؤي هةية بةهةر هؤيةكةوة بَيت لَيي 
بةدواوة  سزاي  ئةمة  نابَيت  بةآلم  بكشَيتةوة، 
بَيت. لةبارةي وةزارةتةكان لةبةغدا، ئيئتيالفةكة 
مافي خؤيةتي ئةو بةشةي بؤي تةرخانكراوة 
ئةندامةكانيدا  لةنَيو  شَيوةيةك  ض  بة  ضؤنء 
دابةشي دةكات، بةآلم ئةطةر ئةوةي خراوةتة 
ئةوا  بووة،  كورد  هةموو  بةشي  بةردةستي، 
بؤخؤي  هةمووي  نابَيت  مافةي  ئةو  ئةوكاتة 
ئيئتيالفةكة  دةرةوةي  كوردي  هَيزي  بباتء 
لةو  يان هةر هَيزَيكي ديكة(  بَيت،  )جا طؤإان 
دةتوانَيت  ئةو  بكات، ضونكة  بَيبةش  ثؤستانة 
تةنيا نوَينةرايةتيي ئةو بةشة لةكورد بكات كة 
لةناو ئيئتيالفدان. ئةوةي لةروونكردنةوةكةي 
بوو  ئةوة  كرد،  تَيبينيم  هةرَيم  سةرؤكايةتيي 
نةماوة،  ئيئتيالفةكة  لة  )ط��ؤإان(  م��ادام  كة 
لةثشكي كورد نةماوةء ئةطةر  هيض مافَيكيان 
لةدةرةوةي ئةوةش بةدةستيبهَينن، دةبَيت بة 
ثؤستي ئيزافي بؤ كورد، ضونكة بةدةق هاتووة: 
)...دواجار وةزارةتَيك بؤ هةرَيمي كوردستان 

زيادي دةكردء ...(. 
رؤذنامة: ثَيتانواية، طؤإان كة نوَينةرايةتيى 
لة  بَيبةشكردنى  دةك��رد،  دةنطى  نيومليؤن 
لة  بةشَيك  بَيبةشكردنى  وات��ةى  وةزارةت، 
ئايا  بَيت،  كوردستان  خةَلكى  نوَينةرايةتيى 
كوردستانء  خةَلكى  مةرجةعيةتى  ئَيستا 
كة  دابةشبووة  لةبةغدا،  نوَينةرايةتييةكةى 
دةكاتء  نوَينةرايةتى  ئيئتيالفةكة  بةشَيكى 

بةشَيكيشى طؤإان؟
دةنطانةي  ئةو  بةقةدةر  )طؤإان(  بةَلَي،   *
نوَينةرايةتيي  بةدةستيهَيناون،  لةهةَلبذاردندا 
خةَلكي كوردستان دةكات، ئيئتيالفي فراكسيؤنة 
بةشة  نوَينةرايةتيي  كوردستانييةكانيش 
زؤرةكة دةكات. من لةطةأل ئةوة نيم كة ئةطةر 
ئيتر  نةكرد،  حكومةتي  بةشداريي  )ط��ؤإان( 
ئةوانةي دةنطيان ثَيداوة، بَيبةشكراون، ضونكة 
مةرج نيية كة نوَينةرايةتيي تةنيا بة وةرطرتني 
ئةوةي  هةميشة  )طؤإان(  بكرَيت، خؤ  ثؤست 
لةسةر زارانة كة شةإ لةسةر ثؤست ناكةنء 
ئامانجيان مافةكاني خةَلكي كوردستانةء بوون 

بة ئؤثؤزيسيؤن دةنطةكان بة با نادات.

ضاوثَيكةوتن
hewal.rozhnama@gmail.com

7ذم��ارة )614( سَيشةممة 2010/12/28

جةوهةر ناميق:

طؤأان لةبةغدا يارييةكة بةباشى بةأَيوةبةرَيت، دةبيَتة دةنطَيكى زوآلألء داكؤكـــــــيكار لة مافي ميللةتةكةمان

كاوة محةمةد:

ثارتي، بووني مام جةاللى بة سةرؤك كؤمار
)وةك خاأل( لةسةر يةكيَتي حساب كردووة

طؤإانيش بةثَيي ئةو 
دةنطانةي بةدةستى 
هَيناوة، نوَينةرايةتى 
خةَلكي كوردستان 

دةكات لة بةغدا

لؤجيك نيية كة 
دةسةآلتداراني فةرميي 
كورد، كارئاسانيي بؤ 
بةشداريي كةسايةتي 
دژ بة كوردء شؤڤَيني 

بكةنء مامةَلةي بَيشةرتء 
شروتيان لةگةَلدا بكةن 
لةمةإ وةرگرتني پؤستة 
سيادييء فةرمييةكان، 
كةچي وا مامةَلة لةگةأل 
اليةنَيكي كوردستانيي 

بكةن كة لة ئاستي پرسة 
نةتةوايةتييةكاندا پَيشةنگء 

هاوكارء پشتگيريان بن

كاوة محةمةد



سازدانى: رؤذنامة

جةوهةر ناميق، سياسةتمةدارى كورد، 
ثَييواية: لةم خولةى حوكمإانيدا لةعَيراق، 

ثَيطةى كورد بةبةراورد 
بة رابردوو، الواز بووةء ئاماذة بؤ 
ئةوةش دةكات، كة نوَينةرانى كورد 

هؤكارى ئةو ثاشةكشةيةى سةنطى كوردن 
»ئةزمووني )7(ساَلي نوَينةرايةتيي ئةمانة، 

گةواهيدةرة«.
ئةو سياسةتمةدارةى كورد، سةبارةت 

بة رَيككةوتنى ذَيربةذَيرى دةسةآلتدارنى 
كورد لةطةأل ماليكى بؤ بَيبةشكردنى 

طؤإان لة ئيستيحقاقى نةتةوةيىء 
هةَلبذاردن لة حكومةتى نوَيى عَيراق، 

وتى: »ئةوةي لة راگةياندنةكاندا 
بآلوكراوةتةوة، جَيگاي داخة، نةدةبوو 

ليستي دةسةآلت بةم شَيوةية مامةَلة لةگةأل 
اليةنَيكي كوردستانيي بكاتء دةبَيت 

ثشتطيريى لة هةَلوَيستي راطةيةنراوي 
طؤإان بكرَيت«.

رؤذنامة: بةإَيزتان وةك سياسةتمةدارَيك، 
نوَيى  هاوكَيشةى  بة  سةبارةت  بؤضوونتان 

حوكمإانيى عَيراق ضيية؟ 
عَيراق،  حوكمإانيي   ،)2003( دواي   *
دةرةكي  ئةجَيندةيةكي  چةند  نةخشةء  بةپَيي 
بنةماي  لةسةر  ئةمريكا،  هةموويان  پَيش  لة 
حيزبييء  موحاسةسةي  تايةفةگةرييء 
كةمي  نوخبةيةكي  لوتكةي  بةرژةوةنديي 
كةسايةتيية بةرچاوةكاني پرؤسةي سياسيي 
خولي  بة  سةبارةت  بؤية  بةإَيوةدةچَيت ، 
نوَيى حوكمإانيي عَيراق، واتة كابينةي چوار، 
بةسةر  ئةوتؤ  گؤإانَيكي  پرةنسيپ،   وةك 
هاوكَيشةكةدا نةهاتووة، ئةوةي سةرنجإاكَيش 
بَيت لةم بوارةدا، جؤرة ريزبةندييةكي پاشء 
زةقيي  هاوكَيشةكةيهء  اليةنةكاني  پَيشي 
دةستَيوةردانء رؤَلي دةرةكيي بوو )ئةمريكا، 
هؤكاريش  سعودية..تاد( ،  توركياء  ئَيران، 
زؤرةء لة پَيش هةموويان الوازيي اليةنةكانء 
تايبةتيء  بةرژةوةنديي  شةخسيء  كَيبإكَيي 
خؤبةستنةوة بةئة جَيندةي دةرةكييةوة. ئةمةش 
ئةزمووني  تايبةتييةكاني  خةسَلةته  لة  يةك 
هيواء  ال)عَيراقي  )ديموكراتي(  بــةنـــاو 
وةزيري  املنظمة(ي  )الفوضي  يان  ئاشتي(ية 

دةرةوةي پَيشووتري ئةمريكا )رايس(ة!
كابينة  سياسيى  توانستى  رؤذن��ام��ة: 
بتوانَيت  بةهَيزة  ئةوةندة  ماليكى،  نوَييةكةى 
طةندةَليىء  بكات، النيكةم  ثَيشكةش  ئةدايةك 
ناوخؤييةكان  سياسيية  ئةمنىء  كَيشة 

ضارةسةربكات؟ 
پينةوپةإؤ  ــؤرة  ج كابينةية ،  ــةم  ئ  *
پينةكةرء  ــة،  ــي ــي دةرةك ــةكــي  ــةي وةســف
ئَيرانن،  ئةمريكاء  زياتر  وةسفةنووسةكةي 
كابينةى  )ماليكي(  هةجيبنة.  مةخلوقَيكي 
نيشتمانيي   يةكَيتيي  حكومةتي  بة  پَيشووي 
حكومةتي  بة  نوَيي  ئةمةي  دةكاتء  وةسف 
ئةوةي  نة  واقيعدا،  لة  كةچي  شــةراكــةت، 
پَيشووي نيشتمانيي بوو، نة ئةمةي ئَيستايش 
سازشَيكي  كابينةكةي  بةَلكو  )شةراكةت(، 
هَيما  پَيكهاتةء  گردكردنةوةيةكي  دةرةكييةء 
)تةرزيية(.  ئةساسي  سةر  لة  بوو  ناتةباكان 
ليستي زؤرينة شيعة لة ناوخؤياندا تةبا نيينء 
دةستكةوتء  لةسةر  كَيبإكَييان  ملمالنآء 
چَيشتي  )العراقية(  ليستي  پلةية،  پؤستء 
مجَيورة، ليستي كوردستانيش ئةزمووني )7(

خؤي  ناوةند،  لة  كورد  نوَينةرايةتيي  لة  ساأل 
باسي خؤي دةكات. 

پآ  گةندةَليي  نةك  نوَيية،  كابينة  ئةم 
چارةسةر نا كرَيت، بةَلكو زياد دةكات، كَيشةي 
ئاسايش لة دةرةوةي تواناء ئيرادةيةتي، گرفتة 
سياسييةكاني ناخؤ روو لة قوَلبوونء گرژتر 

دةكةن. 
دةسةآلتي  لةناو  پَيتانواية،  رؤذن��ام��ة: 
)پةرلةمانء  تةنفيزيي  ت��ةش��ريعييء 
يان  دابةزيوة،  كورد  قورسايي  حكومةت(دا 

الواز بووة؟ 
خولة  ئةم  به  بةراوردكردني  هةردوو.   *
لةگةأل خولةكاني پَيشتر، لة ئاستي تةشريعيي 
)ئةنجومةني نوَينةراني عَيراق(، كورسييةكاني 
لة  كةمبوونةتة وة،  كوردستانيي  اليةني 
ئاستي كارگَيإيي )حكومةتي ناوةندي بةغدا(، 

باسي  دةسةآلت  ليستي  سةراني  ئةگةرچي 
ــةنء گواية  )تــةوافــوق( دةك )شــةراكــةت( و 
بةشي كورد لة پؤستةكاني ناوةند، نةك هةر 
هةَلبژاردنة،  ئيستيحقاقي  ئةساسي  لةسةر 
ئةگةر  نةتةوايةتيشة .  ئةساسي  لةسةر  بةَلكو 
بة تيؤريء بؤ ئيستيهالكي ناوخؤ وابَيت،  لَي 
بة ئةزموونء واقيع وانييةء لةمةش قورسايي 
بؤ  الوازبــووة.  ناوةند  لة  كورد  نوَينةرايةتي 
)هةر  كة  سيادييةكان  پؤستة   لةمةإ  نموونة، 
جَيگرةكانيانء سةرؤكي   سآ سةرؤكايةتيء 
پَيشنيازكراو(ء  ستراتيجي  ئةنجومةني 
داراييء  ناوخؤء  بةرگرييء   وةزارةتةكاني: 
نيشتمانييء  ئاسايشي  دةرةوةء  ــةوتء  ن
پالندانان(ةو  ) تا ئَيستا(، هةروةكو راگةيةنراوة 
بةر  )4(ي  تةنيا  لةمة  پؤست،   )18( دةكاتة 
%(ة،   22.2( رَيژةكةي  واتة  كةوتووة،  كورد 
واقيعداء  لة  ديسان  پؤستةكةش  هةرچةوار 
بَيدةسةآلتنء  پرؤتؤكؤَليء  ئةزموون،  بةپَيي 
هةندَيكيشيان بوونةتة بارگرانيي لة سةرپرسي 
كورد. پرسي هةر كوردَيكي هؤشيار بكةيت، 
لةو  زؤر  كورد  ــژةي  رَي كة  واية  قةناعةتي 

رَيژةية زؤرترة.
كوردستانيي،  ليستي  لَيپرسراواني  بةرزة 
لةسةر  جةخت  خؤيان  وتمان،  هةروةكو 
ناوةندء  لة  )شةريكن(  كة  ــةن  دةك ــة وة  ئ
ئةساسي  لةسةر  تةنيا  )شةراكةتة(  ئــةم 

بةَلكو  نيية،  هــةَلــبــژاردن  ئيستيحقاقاتي 
بة  كوردستانيي   اليةني  كة  نةتةوايةتيشة  
ئيستيحاقاقي  بة  كردبَيت،  كةمي  كورسي 
گرنكي  بة  هةم  رَيــژةء  بة  هةم  نةتةوايةتي 
بة  كرابَيتء  پةراوَيز  دةسةآلتيان،  پؤستء 
كاروكردةوةي )3(كابينةء بة ئيعترافي خودي 
سةراني ئيئتيالفي فراكسيؤنة كوردستانييةكان 
تا  ناوةند  لة  دةسةآلت  ليستي  نوَينةراني  كة 
رادةيةك كةمتةرخةم بوون لة ئةركةكانيانء 
پؤستء  ــك  ــدَي هــةن ــة  ل جگة  ــل  ــي دةل ــة  ب
شةخسيء  حيزبييء  تةسكي  بةرژةوةنديي 
بةإَيز  وةك  هةر  ــاأل،  )7(س لة  زياتر  پاش 
سةرؤكي هةرَيم ئاماژةي بؤ كردووة، )دؤزي 
يةكالييكردنةوةي  كوردستانء  گةلي  رةواي 
بة  هَيشتا  چارةنووسسازانةي  پرسة  ئةو 
ئَيمة  بةغدا..(!  لة  هةَلپةسَيردراويي ماونةتةوة 
ناحيةي  بةدرةء  )قةزاي  سإينةوةي  باسي 
مادة  لة  ناكةين  تةلةعةفةر  قةزاي  جةسانء 
دووي پإؤژةي دةستووري هةرَيم لة اليةني 
ليستي دةسةآلتةوة، كة يةك لة خاَلة گةرمةكاني 
تيرؤر  تةعريبء  تةوژمي  يان  مادةي 140(ة، 
ناوچةتةعريبكراوةكانء  كــوردي  دژي 
دةڤةرةكاني  گشت  كةركوكء  چارةنووسي 
ديكة كة ليستي كوردستانيي پَيشتر نةيتواني 
خؤي  بةهَيزبووني  قورسايي  پَيويست  وةكو 
نابَيت  ئَيستايدا  واقيعي  لة  بةكاربهَينَيت، 
چاوةإواني قورساييء بةهَيزبووني لَيبكرَيت 

بةدةر لةوةي هةية.
رؤذن��ام��ة: ل��ةم داب��ةزي��نء الوازي��ي��ةدا، 

نوَينةراني كورد چةند هؤكاربوون؟ 
* بة پلةى يةكء لة پَيش هةموو اليةنةكاني 
)7( ئةزمووني  بةرپرسيارن.  ــةوان  ئ تــر،  

مانةوةي  ئةمانةء  نوَينةرايةتيي  ساَلي 
هةَلپةسَيردراوييء  بة  سةرةكييةكان   كَيشة 
تةوژمي  ــانء  زؤري اليةنَيكي  ئاَلؤزبووني 
كة  لةوةداية  سةير  گةواهيدةرن.  تةعريب، 
پةنجه رادةكَيشرَيت بؤ ئةو كةمتةرخةمييانة، 

كَيشة سةرةكييةكاني  يان چارةسةرنةكردني 
رةوشةكة،  ئاَلؤزبووني  ناوةندء  لة  كورد 
پاَلي لوتكةي  هةندَيك لةو نؤَينةرانة دةيخةنة 

ليستي دةسةآلت. 
هؤكار  بة  زياتر  كاميان  ئَيوة  رؤذنامة: 

دةزانن؟
* هةردوو، وةلَي بةشي شَير بؤ لوتكةية، 
لةگةَلدا  حيسابيان  بؤ  كةمتةرخةمن  ئةگةر 
گوناهباربكرَين،  بؤ  وانيية  ئةطةر  ناكرَيتء 
لة  دةكرَيت  فــةرز  ناكرَيتء  پَييان  ئةگةر 

سةريان، بؤ قبووَلي دةكةن. 
لة  يةكَيك  ئةم جارة هيچ  رؤذنامة: كورد، 
گرفتة سةرةكييةكاني نَيوان بةغداء هةولَيريان 

يةكالييكردةوة؟ 
)كورد(.  بَلَيين  نيية  باش  پَيم  پَيشةكي،   *
يةكاليي  شت  دةشتوانَيت  دةيةوَيتء  كورد، 
ئةوة  بإةخسَيت.  بؤ  دةرفةتي  ئةگةر  بكاتةوة 
تةحديد(  بة  دةسةآلت  )ليستي  نوَينةرانيةتي 
ئَيستا  تا  نيية،  يةكالييكردنةوةي  ئيرادةي  كة 
كَيشةكة  ناكرَيت.  بةدي  جيديي  شتي  نةخَير، 
لةوةدا نيية كة يةكاليي نةكراوةتةوة، بةَلكو لة 
زؤر بوارياندا ئاَلؤزتربووة. ئةوة راوبؤچووني 
قةناعةتي  ئةوة  بةَلكو  بةتةنيا،  نييه  ئَيمةمانان 
بةإَيز سةرؤكي هةرَيمة هةر وةكو ئاماژةمان 
بةندةء  ناشارمةوة خةريكة الي  لَيتان  دا.  بؤ 
ژمارةيةكي بةرچاوي خةَلكي ئَيمة، قةناعةتَيك 
دروست دةبَيت كة پَيمان واية، الي دةسةآلتي 
ئيدياألء  ئةوان  بؤ  هةيه،  كة  ئةمةي  فةرميي 
ميللةتي  بؤ  ئيدي  وابَيت،  ئةوان  بؤ  كة  نايابة 

كورديش دةبَيت وا نةبَيت..!!
كورد  نوَينةراني  پَيتانواية،  رؤذنامة: 
عَيراق،  لة  حوكمإانيدا  دةورةي���ةي   ل��ةم 
زامنء  نةتةوةييان  دةستكةوتَيكي  هيچ 

بةدةستهَينابَيت؟ 
يان  بةدةستيانهَينابَيت،  دةكةم  تةمةننا   *
بةدةستيبهَيننء وةكو خولةكاني ديكة نةبَيت، 
وةلَي سةرةتاي دةستپَيكي ئةم دةورةية ئةو 
گةشبين  ئَيمةمانان  لة  زؤرَيــك  خؤزگةيةي 
نيية دةستةيةك )7(ساأل  ناكات. ئاخر مةنتيق 
لة بةغدا نوَينةري كورد بَيت، دواي )3(كابينة 
كورد  )پرسةچارةنووسازةكاني  حوكمإانيي 
بگرة  بن(ء  هةَلپةرسَيردراو  هَيشتا  بةغدا  لة 
زؤرَيكي  ئاَلؤزترة بووة، هةر دةبَيت ئةم تاقمة 
مفاوزء شاندء نؤَينةري كورد بن. لة سةرةتاي 
فراكسيؤنة  ئيئتيالفي  كؤبوونةوةكاني 
راگةياندنةكانةوة  لة  كوردستانييةكاندا، 
هةواَلَيك بآلوكرايةوة، گواية شاندي مفاوز لة 
نايةن كة بةتةماى پؤستي  بةغدا، لةوانة پَيك 
لة  وةربگرن.  كورد  نؤَينةري  وةكو  ناوةندن 
واقيعداء پاش ئةو ئةزموونة، هةواَلَيكي وةها 
نيية.  وا  دةركةوت  دواتر  وةلَي  بوو،  مةنتيقي 
ئةمة گومان نيية لة تواناء هةوَلي هةندَيك لةو 
لة  كةسانَيك  مانةوةي   بةَلكو  كةسايةتييانة، 
چوار  سَي  لة  زياتر  بؤ  نؤينةرايةتي  پؤستء 
خولء سةرنةكةوتني جهودةكانيان لةمةإ ئةو 
پرسانةيء مانةوةي ئةوپرسانة بة موعةلةقيء 
گومان  نيية  دوور  اليةنَيكيشي،  ئاَلؤزبووني 
شةخسي  ــي  ــدي ــةرژةوةن ب دروستبكات. 
دةوروژَينَيت، چونكة ئةو ماوة دوورءدرَيژةء 
جؤرة  نةبَيت  هيچ  هةر  دةرئةنجامانة   بةو 
سيستمي  لة  سةرنةكةوتنيان.  لة  گةواهييةكة 
پياچوونةء  بة دواداچوونةوةء  ناچةقبةستوو 
لَيپرسينةوةء الداني ئةو كةسانة كة بةرپرسء 
گؤإين  سروشتيية.  دةكــةن،  نؤينةرايةتيي 
هةستء  موراعاتكردني  ژيانةء  سيمةتي 
پَيويستة.  كوردستاني  شةقامي  خواستي 
)19( كوردستانييةكان  فراكسيؤنة  ئيئتيالفي 

بؤ  پَيشمةرج   وةك  كردبوو  ئامادة  خاَليان 
ناوةإؤكي  كة  نوآ  حكومةتي  لة  بةشداري 
جةختكردنة لةسةر ئيلتيزامكردني پَيكهاتةكاني 
پإؤسةي سياسيي عَيراقء سةرؤك حكومةتي 
خاَلة  جَيبةجَيكردني  بة  كابينةكةي  ئايندةء 
)17(خاَلي  گةرةنتية.  هةَلپةسَيردراوةكانء 
كَيشةكان بوو، خاَلي )18( گةرةنتي، ناوةإؤكي 
 طةرةنتييةكةش بريتيبوو لة بة  ديكؤمَينتكردني 
ئةو پَيكهاتنة لة نَيوان ئيئتيالفي كوردستانييء 
بخرَيتة  دةبَيت  ناوةندء  حكومةتي  سةرؤك 
بةرنامة كاري حكومةت..تاد، ئةگةر حكومةت 
ئةوة  جَيبةجَيكردنيان،  لة  كرد  كةمتةرخةميي  
حكومةت  لة  كوردستانيية  ئيئتيالفي  مافى 
حكومةت  كشانةوةيان  بة  بكشَيتةوةء 
)مستقيل(ةء هةر هةموو ئةم پإؤسةية دةبَيت 

ئةنجام  نوآ  حكومةتي  راگةياندني  پَيش 
دةسةآلت  ليستي  لوتكةي  سةراني  بدرَيت. 
مةرجانةيان  ئةو  پَيكهاتةكان  ماليكيء  ئَيژن، 
قبوَلكردووةء هةندَيك ئَيژن، واژؤكراوةء هةر 
لةناو ئيئتيالفي فراكسيؤنة كوردستانييةكانيش 
ئةگةر  نةكراو.  واژؤ  زارةكييةء  ئَيژن،  هةن   
عَيراقي  عةرةبي  پَيكهاتةكاني  بةفةرميي 
پرؤسةي سياسييء حكومةتي ماليكي قبووَلي 
كردبَيت، ئةوة تا ئَيستا راي گشتي بَيئاگاية لةو 
ميكانيزمي  زةمةنيء  سةقفي  رَيككةوتنامةء 
جَيبةجَيكردنى خاَلةكانء دةقي گةرةنتييةكةي.

ــةزرا،  دام نوآ  حكومةتي  حــاأل،  بةهةر 
ئةوةي سةرنجي ئَيمة رادةكَيشَيت دوو خاَلة: 
)بةرنامةي  بنةما ي  پرةنسيپء  يةكةميان: 
كة  ــراق(ة،  ــَي ع نوَيي  حكومةتي  سياسيي 
سةرؤك وةزيران داية ئةنجومةني نؤَينةرانء 
لةسةر ئةو  ئةساسة بة زؤرينةي دةنگ متمانة 
بةرنامةيةدا  لةو  درا.  بةرنامةكةي  كابينةء   بة 
راستةوخؤ  ئاماژةيةكي  هيچ  خاَلة،    )42( كة 
نيية بة رَيككةوتنى نَيوان اليةني كوردستانيء 
ئةوةي  پرسانة.  ئةو  لةمةإ  ناوةند  حكومةتي 
كَيشة  كوردء  پرسي  بة  هةبَيت  پةيوةنديي 
دووپاتكردنةوةي  هةَلپةسَيردراوةكانييةوة 
بةَلَينةكاني كابينةكاني ديكةية. خؤ پَيش كابينةي 
بة  ئَيستا  لة  كوردستانيي  اليةني  جةعفةري، 
عَيراق  عةرةبي  پَيكهاتةكاني  )هَيز(تربوون، 
لة ئيستا الوازتربوون، ئةو دةم هةم سةرؤك 
هةم  عــةالوي(ء  )ئةياد  حكومةت  وةزيراني 
سةرؤكي كؤمةَلةي نؤَينةران، فوئاد مةعسوم 
)پةرلةمان(ء هةم سةفيري ئةمريكاء سةفيري 
بةريتانيا بة دؤكيؤمَينتي فةرميي بةَلَينيان دا كة 
مادةي )58( )كة 140(ي ئَيستاية، بة تايبةتيء 
هةَلبژاردنء  دواي  ديكة  مافةكاني  باقي 
دةستووري هةميشةيي عَيراق جَيبةجَيبكرَينء 
پةرلةماني كوردستان خوَينرانةوة، كةچي  لة 
ئاَلؤزتر  پرسةكان  كابينةية،  ضوارةمين  ئةوة 
دةبن. دووةميان: گةرةنتييةكةية، ديارة خاَلي 
)18(، يان هةَلوةشاوةتةوة، يان هةموار كراوة. 
كة  وادةگةيةنن  عَيراق  ميدياكاني  هةواَلةكاني 
ئيئتيالفي  لة جياتي دةقي  دةستكاري كراوةء 
االئتالفية  احلكومة  تعد   -18( كوردستانيي: 
الكوردستاني  الطرف  انسحاب  حال  مستقيلة 
تنفيذ  ع��دم  او  واض��ح  دستوري  خ��رق  بسبب 
دانــراوة:  دةقة  ئةم  عليها.(  املتفق  البرنامج 
قبل  للدستور من  انتهاك  أي  وجود  حاَل  في  )انة 

اللجنة  الي  اللجوء  اوال  يجب  العراقية  احلكومة 
)احلكومة العراقية  العليا املشكلة من الطرفني 
وكتلة االئتالف( فاذا تعذر احلل علي اللجنة احالة 
وفي  )االحتادية(  الفيدرالية  احملكمة  الي  املوضوع 
حق  من  فان  اخلالف  حل  في  احملكمة  فشل  حال 
وعندها  احلكومة  من  االنسحاب  املعني  الطرف 
بذلك  االلتزام  ايضا  االخري  االطراف  علي  يتعني 
ستكون  الذي  العراقية  احلكومة  من  االنسحاب 
بةهَيزيء  لة  جياوازيي  املستقيلة.(  في حكم 
ناوةإؤكي هةردوو دةقةكة روونة، ئةمةي كة 
گواية رَيككةوتني لةسةركراوة، دةقَيكي بَيماناء 
اليةكةوة:  لةچةند  چةواشةكاره  بَيناوةإؤكء 
يةكةم: بإياردان لةسةر الدان يان پَيشَيلكردني 
اليةنَيكي سياسيي  پَيكهاتةء  مافي  دةستوور، 
بة  دراوة  مافة  ئةو  دةستوور  بةپَيي  نيية. 
 -93( مادةي  عَيراق  فيدراَلي  باآلي  دادگاي 
دةقي   لة  زياتر  لةوةش  دةستوور،  دووةم(ي 
يةكةم، نةك تةنيا الدان لة دةستوور پَيش مةرج 
بةرنامةيةي  ئةو  بةَلكو جَيبةجَينةكردني  بوو ، 
كةچي  مةرجة،  كراوة  لهسةر  رَيككةوتني  كة 
جَيبةجَينةكردني  باسي  هةمواركراو  دةقي  لة 
بةرنامة ناكات. دووةم: كة درا بة دادگاي باآلي 
بإيارةكاني  دةداتء  بإيار  دادگا  فيدراَلي، 
 94 )مــادةي  مولزةمة.  اليةنةكان  گشت  بؤ 
باآلى  دادگـــاى  »بإيارةکانى  ــوور:  دةســت
سةرجةم  دةبَيت  يةکالييکةرةوةيةو  فيدإاَلى، 
پَيكهاتةي   پابةندبن«،  پَيوةى  دةسةآلتةکان 
موحاسةسةي  ئةساسي  لةسةر  دادگايه  ئةو 
پرسة  حاَلةتي  تايفةگةريية،  لة  حيزبييء 
چارةنووسازةكاني پةيوةندار بة كورد، باوةإ 
بن،  كوردستانيي  ليستي  الينگيري  ناكةم 
ئةو دةم قبووأل نةكردني بإياري دادگا لة اليةني 
پَيشَيلكردني  بة  كوردستانيي،  فراكسيؤني 
ئةو  سَييةم:  ــت.  دةدرَي قةَلةم  لة  دةستوور 
غةيرى  اليةنةكاني  بؤ  تايبةتة   كه  رستةيةى 
قابيلي  كوردستانيي ناو حكومةت،  تةماوييء 
ئيجتيهادة: )فان من حق الطرف املعني االنسحاب 
من احلكومة وعندها يتعني علي االطراف االخري 
احلكومة  من  االنسحاب  بذلك  االلتزام  ايضا 
االنسحاب(  )بذلك  ئيلتيزامكردن  العراقية..( 
دةكرَيت  يان  كشانةوةيان،  بؤ  نيية  مةرج 
ئةگةر  هةتاكو  ضــوارةم:  بكرَيت.  تةفسير  وا 
بكات،  ئينسحاب  كوردستاني  اليةني  هاتوو، 
)ستكون  بةَلكو  نيية،  موستةقيل  حكومةتةكة 

في حكم املستقيلة(.
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جةوهةر ناميق:

طؤأان لةبةغدا يارييةكة بةباشى بةأَيوةبةرَيت، دةبيَتة دةنطَيكى زوآلألء داكؤكـــــــيكار لة مافي ميللةتةكةمان

لة بةرنامة )42(خاَلييةكةى 
ماليكيدا، هيچ ئاماژةيةكي 

راستةوخؤ نيية بة 
رَيكةوتنى نَيوان اليةني 
كوردستانيء حكومةتي 

ناوةند لةمةإ پرسة 
هةَلثةسَيرراوةكانى كورد

جةوهةر نامق



كةركوك، بووةتة مةيدانى ضاالكى دةزطا سيخوأييةكان

»ئيئتيالفى فراكسيؤنة كوردستانييةكة
 مادةى )140(ى كردة قوربانيى ثؤست« 

كوردةكانى جةلةوال 
مولَكةكانيان دةفرؤشنةوة

راثؤرتى: رَيباز محةمةد

بة وتةى بةرثرسانى ئةمنيى ثارَيزطاى 
ضةندين  كةركوك  شارى  لة  كةركوك، 
دةزطاى سيخوإيى وآلتانى دراوسآ هةية 
ئةمنيى  بارودؤخى  تَيكدانى  لة  رؤَليان  كة 

كةركوكدا هةية.
بةإَيوةبةرى  قادر،  سةرحةد  عةميد 
بة  كةركوك  ناحيةكانى  قةزاو  ثؤليسى 
ئةوةى  هؤى  »بة  راطةياند:  رؤذنامةى 
واية،  بضووك  عَيراقى  وةكو  كةركوك 
هةموو جؤرة ئايينء نةتةوةء مةزهةبَيكى 
ضاويان  دراوس��آ  وآلتانى  بؤية  تَيداية، 
كةركوك  ب��ارودؤخ��ى  ئةوةية  لةسةر 
بة  ثَييانواية؛  ضونكة  بَيت،  ناسةقامطير 
تَيكضوونى بارودؤخى كةركوك بارودؤخى 
موخابةراتء  بؤية  تَيكدةضَيت،  عَيراق 
ئيستخباراتى وآلتانى دراوسآ لة كةركوك 
بةآلم شوَينَيكى رةسمييان  بوونيان هةية، 
لة  دةزطا سيخوإييانةى  ئةو  نيية، ضونكة 

كةركوكدان، رةسميى نين«.
بؤ  ئةوةشى  قادر،  سةرحةد  عةميد 
رؤذنامة خستة روو: ئةطةر هةر وآلتَيكء 
اليةنَيك بة ناوى كؤمثانياوة، يان بة ناوى 

بؤ  ناردبَيت  كةسى  ترةوة  شتَيكى  هةر 
دَلنياييةوة  بة  جاسوسى،  بؤ  كةركوك 

دةستطير دةكرَيتء دةدرَيتة مةحكةمة«.
رؤذنامة  زانيارييةكانى  طوَيرةى  بة 
لة  ك��ةرك��وك،  ث��ارَي��زط��اى  ئَيستادا  لة 
هةزار   )10( ثؤليسء  هةزار   )11( اليةن 
عَيراقى،  ليواى  ضوار  سةحوةء  ضةكدارى 
هةية،  ثؤليسى   )200( ليوايةك  هةر  كة 
بوونى  س���ةرةإاى  ب��ةإَي��وةدةب��رَي��ت، 
مةغاوير(ء  )فيرقةء  ترى  ليواى  دوو 
دةزطاى  عَيراقىء  موخابةراتى  دةزطاى 
ئيستخباراتى  نيشتمانيىء  لَيكؤَلينةوةى 
حكومةتى  بة  سةر  كة  ناوخؤ  كاروبارى 
دووى  ي��ةكء  ليواى  لة  جطة  عَيراقين، 
وةزارةتى ثَيشمةرطةء دةزطاى زانياريىء 
ئاذانسى ثاراستنء دذةتيرؤر، كة سةر بة 

حكومةتى هةرَيمى كوردستانن.
ثارَيزطاى  ئةمنيى  بةرثرسَيكى 
ئةم  زؤرى  بوونى  ثَييواية؛  كةركوكيش، 
حكومةتى  هةردوو  اليةن  لة  دةزطايةنة 
هؤكارَيكة  كوردستان،  هةرَيمى  عَيراقء 
سيخوإييانةى  دةزطا  ئةو  كاراكردنى  بؤ 
بارودؤخى  كةركوكدانء  لةناو  كة  تر 

كةركوك دةشَيوَينن.

نةيويست  كة  ئةمنيية،  بةرثرسة  ئةو 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  بهَينرَيت  ناوى 
»ضةندين دةزطاء ليواى سةر بة حكومةتى 
كة  هةية،  عَيراق  كوردستانء  هةرَيمى 
لةنَيوانياندا  تةنسيق  كاتَيك  زؤرترين 
دةستكةوتَيكء  بؤ  هةريةكةو  نةبووة، 
داوة،  ئةنجام  ضاالكييةكى  راطةياندنَيك 
هةرضةندة كات هةبووة زانياريى ئاَلوطؤإ 
بة  ثَيويستمان  ئَيستادا  لة  بةآلم  كراوة، 

رَيكخستنى ئةو دةزطايانة هةية«.
ئةمنييةى  بةرثرسة  ئةو  هةروةها 
ئةو  »رَيكخستنى  وتيشى:  ك��ةرك��وك، 
كامةية  دةردةك��ةوَي��ت  ليوايانة  دةزط��اء 
ئةو  ك��ام��ةي��ة  دةزط����اى س��ي��خ��وإي��ىء 
بةإَيوةبةرَيتى  هاوكاريى  دةزط��اي��ةى 
بؤ  دةك��ات،  كةركوك  ثؤليسى  طشتيى 
ضونكة  شارةكة،  سةقامطيريى  ئاراميىء 
بيانةوَيت  دراوسآ  وآلتى  ئةطةر  تائَيستا 
سيخوإييةكانيان  دةزطا  تواناى  ئاستى 
كةركوك،  دَينة  ئ��ةوا  بكةنةوة،  تاقى 
بؤ  شوَينَيك  بووةتة  كةركوك  ضونكة 

تاقيكردنةوةى دةزطا سيخوإييةكان«.
ثؤليسى  بةإَيوةبةرى  خؤيةوة  الى 
هاوإاية  كةركوكيش،  ناحيةكانى  قةزاو 

ئةو  بؤضوونى  لةطةأل 
ئةمنييةء  ئةفسةرة 
روون��ي��دةك��ات��ةوة؛ 
»زؤري���������ى ئ���ةو 

دةزطايانةى لة كةركوك 
هةيةء سةر بة حكومةتى هةرَيمى 

بة  عَيراقن،  حكومةتى  كوردستانء 
رَيكخستن  بة  ثَيويستيان  دَلنياييةوة 

هةرَيمء  دةزطاكانى  ئةطةر  هةية، 
دةزطايةكدا  ضةند  لة  عَيراق 

بارودؤخةكة  كؤبكرَينةوة، 
كارةكان  دةبَيتء  باشتر 

باشتر بةإَيوةدةضَيت. 
ب���ةإَي���وةب���ةرى 
ث��ؤل��ي��س��ى ق���ةزاو 
ن���اح���ي���ةك���ان���ى 
وتيشى:  كةركوك، 
دةزطايانةى  »ئةو 
ك������ة ه���ةي���ة 
زي��ات��ر دةزط���اى 
ك��ؤك��ردن��ةوةى 
زان����ي����اري����ن 
طرووثة  ل��ةس��ةر 
تيرؤريستييةكان«.

 راثؤرتى ،ثشتيوان سةعدوَلآل

بةثَيى كارنامةى حكومةتى 
عَيراق، ماليكى ثابةندنةكراوة 
بة جَيبةجَيكردنى مادةى )140(

ء هاوكات ئةندامَيكى ئةنجومةنى 
نوَينةرانى عَيراق ئةوة دةخاتة 

روو؛ »ئيئتيالفى فراكسيؤنة 
كوردستانييةكان مادةى )140(ى 
كردة قوربانيى بةدةستهَينانى 

ثؤستء ثلةء ثايةء لةبيرى كرد.
ئيئتيالفى  ن��اوخ��ؤى  ث��ةي��إةوى  لة 
فراكسيؤنةكوردستانييةكاندا ئاماذة بةوة 
كراوة؛ كة يةكَيك لة ئةركةكانى ئيئتيالفةكة 
بؤ  بةدواداضوون  كاركردنء  لة  بريتيية، 
هةروةك   ،)140( مادةى  جَيبةجَيكردنى 
)19(خاَلييةكةى  داواكاريية  خاَلى)9(ى  لة 
كوردستانييةكاندا  فراكسيؤنة  ئيئتيالفى 
م���ادةى)140(ى  دةبَيت  »ك��ة  ه��ات��ووة: 
بودجةى  جَيبةجَيبكرَيتء  دةستوور 
ثَيويستى بؤ دابين بكرَيت، لة ماوةيةكدا كة 

لة دوو ساأل تَيثةإ نةبَيت«.
ه�������ةروةه�������ا ب�����ة وت�����ةى 
اليةنة  هةموو  ثةرلةمانتارَيك؛ثَيشتر 
كوردستانييةكانى نَيو ئيئتيالفةكة لةسةر 
ماوةى  لة   )140( مادةى  جَيبةجَيكردنى 

ساَلَيكدا رَيككةوتوون.
ئةندامى  مستةفا،  لةتيف  حاكم 
لة  ع��َي��راق  ن��وَي��ن��ةران��ى  ئةنجومةنى 
فراكسيؤنى طؤإان بة رؤذنامةى راطةياند: 
ئيئتيالفى  بة  ئومَيدمان  لةسةرةتاوة  ئَيمة 
هةبوو،  كوردستانييةكان  فراكسيؤنة 
ليستة  هةموو  ئيئتيالفة  ئ��ةو  ضونكة 
كوردستانييةكانى لةخؤطرتبوو، هةروةها 
دابنَيت،  بةرنامة  كورد  كة  يةكةمجارة 
كة  رَيككةوتين،  ئةوة  لةسةر  هةموومان 
ساَلَيكدا  ماوةى  لة   )140( مادةى  دةبَيت 
سةرؤكى  تةنانةت  بكرَيت،  جَيبةجَي 
جَيبةجَيكردنى  لة  جةختى  هةرَيميش 
ضونكة  ك���ردةوة،  ساَلَيكدا  لة  مادةكة 

ئةو  يةكةمدا  ساَلى  لة  ئةطةر  ثَيمانوابوو؛ 
ئةو  ئةوا  نةكةينةوة،  يةكاليي  كَيشةية 
مادةكةش  دةضنء  لةدةست  ناوضانةمان 
جَيبةجَي ناكرَيت، بةآلم نةك ساَلى يةكةم، 
مادةية  ئةو  داهاتووشدا  ساَلى  ضوار  لة 

جَيبةجَي ناكرَيت.
ثَيش ثَيكهَينانى كابينةى نوَيى حكومةتى 
عَيراق، كورد وةفدي دانوستكارى ثَيكهَيناء 
وةرةقةيةكى )19( خاَليى ثَيشكةشى اليةنة 
بةرثرسانى  هةروةها  كردء  عَيراقييةكان 
دا،  كوردستان  خةَلكى  بة  بةَلَينيان  كورد 
تا  ناكةن،  حكومةتَيك  هيض  بةشداريى 
داواكارييةكانى  جَيبةجَيكردنى  زةمانةتى 
 )12/21( رؤذى  بةآلم  وةرنةطرن،  كورد 
بة سةرؤكايةتى نورى ماليكى حكومةتى 
عَيراق ثَيكهَينراو تائَيستاش داواكارييةكانى 
حكومةتةكةى  نةكراونء  ئيمزا  ك��ورد 
ماليكيش ثابةندنةكراوة بة جَيبةجَيكردنى 

مادةى )140( لة ماوةيةكى دياريكراودا.
حكومةتة  كارنامةى  لة  ه��ةروةك 
بةشَيوةيةكى  ماليكيدا  نورى  نوَيكةى 
جَيبةجَيكردنى  بة  ئاماذة  رووكةشى 
مادةى)140( دراوةء بةثَيى خاَلى يةكةمى 
ليذنةكانى  بةدواداضوونى  لة  باس  تةنيا 
ئةو مادةية دةكات، بةبآ ئةوةى وادةيةكى 

دياريكراو هةبَيت.
بة بؤضوونى حاكم لةتيف، هةموو ئةو 
ماوةى  لة  بةرثرسانى كورد  كة  قسانةى 
ضارةسةركردنى  بارةى  لة  راب��ردوودا 
كَيشةكانى نَيوان هةرَيمء بةغدا كردوويانة، 
 ،)140( مادةى  جَيبةجَيكردنى  بةتايبةتى 
تةنيا دروشمنء وةكو بَلقى ئاو رؤيشتنء 
دةردةكةوَيت،  بؤمان  ئَيستا  ئَيمة  دةَلَيت: 
كَيشانة  ئةو  راب���ردوودا  لة  بؤضى  كة 
بةرثرسانى  ضونكة  ضارةسةرنةكراون، 
بةدةستهَينانى  ثَيناو  لة  بةغدا  لة  كورد 
كورديان  مافةكانى  ثايةدا  ثلةء  ثؤستء 
سيناريؤ  هةمان  ئَيستاش  لةبيركردووةء 

دووبارةبووةوة«.
ئةو ثةرلةمانتارة ئاماذة بةوة دةكات؛ 
فراكسيؤنة  ئيئتيالفى  ب��ةالى  »ئ��ةوةى 

كوردستانييةكانةوة طرنط بوو، بةتايبةتى 
ضةند  كة  ئ��ةوةب��وو  ثارتى،  يةكَيتىء 
لةثَيناوى  وةردةطرن،  وةزارةت  ثؤستء 
كورديان  مافةكانى  هةموو  ثؤستةكاندا 
هةموو  كورد  قؤناغةشدا  لةبيركرد،لةم 
بةخشى،  عَيراقييةكان  بةاليةنة  شتَيكى 
بةبَي ئةوةى هيض شتَيكيان لَي وةربطرَيت، 
ماَلى  توانييان  كة  ل��ةوةى  جطة  ئ��ةوان 
كة  جطةلةوةى  يةكبخةنةوةو  عَيراقى 
لَيخؤشبوونى  لةسةر  رَيبكةون  توانييان 
بةعسييةكانء ئةو كةسانةى كة دذايةتى 
ثؤستَيك  ضةند  دةكةنء  كورد  مافةكانى 
بةدةست  تريان  شتَيكى  هيض  وةربطرن، 

نةهَيناوة«.
ك��ةسء  هيض  »تائَيستا  وتيشى: 
 )19( وةرةق��ة  لةسةر  ئيمزاى  اليةنَيك 
كورديش  نةكردووةو  كورد  خاَلييةكةى 
داواكارييةكانىء  بؤ  طرةنتييةكى  هيض 
مادةى )140( وةرنةطرتووة، بؤية مادةى 
تةنيا  نةماوةو  بوونى  لةطؤإنراء   )140(
دروشمةء باسكردنى ئةو مادةية تةنيا بؤ 
فريودانى خةَلكى كوردستانء كةركوكة، 
هيض  ماليكى  حكومةتةكةى  ضونكة 
ئيلتيزامَيكى لةسةر نيية بؤ جَيبةجَيكردنى 
هيض  ناتوانَيت  كورديش  )140(ء  مادةى 

فشارَيك بكات«.
نةكردنةوةى  يةكاليي  لةتيف،  حاكم 
بةغدا  ه��ةرَي��مء  ن��َي��وان  كَيشةكانى 
دةبةستَيتةوة بة سياسةتى نوَينةرانى كورد 
لة بةغداو رايدةطةيةنَيت: »جَيبةجَينةكردنى 
ترى  داواكارييةكانى  )140(ء  م��ادةى 
فراكسيؤنة  ئيئتيالفى  ئةستؤى  لة  كورد 
بةتايبةتى  كوردستانييةكانداية، 
كؤمةألء  ل��ةوان  جطة  ثارتى،  يةكَيتىء 
مةسةلةيةء  لةو  بةرثرسن  يةكطرتووش 
هةنطاوةكانى  بة  شةرعةيةتييان  ئةوان 
ء  يةكطرتوو  دةب��وو  داوة،  ئيئتيالفةكة 
كؤمةأل لة ئيئتيالفةكة بهاتنايةتة دةرةوةو 
قبووَليان نةكرداية، بةآلم ئةوانيش لةثَيناو 
كورديان،  مافةكانى  ثؤستدا  وةرطرتنى 

بةتايبةتى مادةى )140( لةبيركرد«.

راثؤرتى: طةرميانى حةمةى ثوور

لةطةأل ضؤَلكردنى ناوضةكةدا بةشَيك 
لة كوردةكانى جةلةوالو سةعديية 
خانوو موَلكةكانيان بة عةرةبةكان 

دةفرؤشنةوةء لة ماوةي رابردووشدا 
زياتر لة )1000( خَيزاني كورد 

ناوضةكةيان بةجَيهَيشتووة.
ضؤَلكردنى ناوضة كوردنشينةكانى سنوورى 
كوردةكانء  خَيزانة  اليةن  لة  ديالة،  ثارَيزطاى 
كؤضكردنيان بؤ شارةكانى هةرَيمى كوردستانء 
خانةقين، لةذَير هةإةشةى طرووثة ضةكدارةكانى 
خراثيى  بةعسء  ثاشماوةكانى  سنوورةكةو 
لةو  عَيراق  ئةمنييةكانى  هَيزة  مامةَلةكردنى 

سنوورة بةردةوامة.
كوردي  هاوآلتييةكى  كة  ئةحمةد،  ئةنوةر 
ناحيةي جةلةوالية لة سنووري ثارَيزطاي ديالةء 
ئَيستا لة خانةقين دةذى، بة رؤذنامةى راطةياند: 
ضؤَلكردووة،  جةلةوالم  ساَلة  ضوار  »م��اوةى 
نزيكةي )15( كةس لة خَيزانء كةسة نزيكةكانم 
لة كةالرو سلَيمانىء خانةقين نيشتةجَيين، خانوو 
عةرةب  هةموويشي  فرؤشتووةو  موَلكةكانمان 

لَيي كإيوين«.
فرؤشتنى  ئاشكراشيكرد؛  هاوآلتيية  ئةو 
موَلكء خانوو لةاليةن كوردةوةو كإينةوةي لة 
بووة  جةلةوال،  ناحيةى  لة  عةرةبةكانةوة  اليةن 
طةإاندةوة،  ئةوة  بؤ  هؤكارةكةشى  دياردةو  بة 
كة: »كورد ناتوانَيت خانوو و ماأل بكإَيت، ضونكة 
خَيزانة  ئةو  ئَيستاش  نيية.  بةرقةرار  ئاسايش 
كوردانةى كة لة جةلةوالوة روو دةكةنة كةالرو 

سلَيمانى، ماألء موَلكيان بة عةرةب دةفرؤشن.
ئةندامى  ئةحمةد،  زياد  خؤشيةوة،  لةاليةن 
كوردى ئةنجومةنى ثارَيزطاى ديالة لةسةر ثشكى 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  ئيسالميى  يةكطرتووى 
»ئةو دياردةية تةعريبى لةسةر خؤى ثَيدةوترَيت، 
بة  دةبَيت  ناوضةكة  نائاطا  شَيوةيةكى  بة  واتة 

موَلكى عةرةبء لة دةست كورد دةضَيت«.
خؤياندا  بة  دان  كوردةكان  كة  داواشيكرد، 
توندوتيذييةى  شةثؤلة  ئةو  بةرامبةر  لة  بطرن 
بةرامبةردا  لة  ب��ةر،  طيراوةتة  بةرامبةريان 
بةرثرسانى  لة  رةخنة  جةلةوالش  كوردةكانى 
كورد دةطرن لة ناوضةكة، كة هاوآلتييانيان داوةتة 
جةلةوال  لة  شةو  يةك  خؤيان  قةدةرء  دةستى 

نامَيننةوة.
لةو  جةلةوال  ك��وردي  ئةحمةد،  ئةنوةر 
طةيشتة  كات  »كة  وت:  رؤذنامةي  بة  بارةيةوة 
ئَيوارة، يةك بةرثرسى كورد لة جةلةوال نامَينَيتء 
هةموويان دةطةإَينةوة بؤ كةالر، ئيتر ئاطايان لةو 
خةَلكة نامَينَيت، كة ضيان ثَيدةكرَيتء ضؤن تيرؤر 

دةكرَينء دةستدرَيذييان دةكرَيتة سةر«.
لة  بةشَيك  كة  سةعدييةش،  ناحيةى  لة 
خَيزانة كوردةكان بة تايبةت كوردانى عةشيرةتى 
زرطوش، كاتَيك بةر شاآلوى لةناوبردن كةوتن، 
فرياى فرؤشتنى موَلكةكانيان نةكةوتنء لةاليةن 
ئَيستا  كة  بةعسةوة،  ثاشماوةكانى  ع��ةرةبء 

دةستى  هةية،  ناوضةكة  لة  تةواويان  دةسةآلتى 
بةسةردا طيراوة.

هاوآلتييةكى  زرطوشى،  عةبدوَلآل  عةباس 
»كاتَيك  وت:  رؤذنامةي  بة  سةعدييةية  ناحيةى 
لة اليةن تيرؤريستانةوة بةر هةإةشةو كوشتنء 
كة  نةبوو  ئةوةمان  كاتى  كةوتين،  لةناوبردن 
موَلكةكانمان بفرؤشين بة عةرةب، يان توركمان، 
هةر فرياي ئةوة كةوتين ناحيةكة ضؤأل بكةينء 
دواتر لة اليةن عةرةبء تيرؤريستانةوة موَلكء 

ماَلةكانمان تاآلن كرانء باخةكانمان لةناوبران.
ئةوةشى وت: كة ئةوان لة اليةن ثاشماوةكانى 
لَي  داوايان  هةإةشةئامَيز  نامةى  بة  بةعسةوة 
كراوة، كة ناسنامةى خؤيان بؤ عةرةب بطؤإن، 

ئةطةرنا بةر شاآلوى لة ناوبردن دةكةون.
وتيشي: »لة بةرامبةردا تيرؤريستان دةستيان 
يةك  لة  كردو  هةإةشةكانيان  جَيبةجَيكردنى  بة 
رؤذدا دةيان كةسيان لَي كوشتين، تا ناحيةكةمان 
ضؤَلكرد، ذمارةى كوذراوانمان بؤ زياتر لة )300( 

كةس بةرزبووةوة«.

ئةندامةكةى ئةنجومةنى ثارَيزطاى ديالةش، 
لة  دةزانَيت  كةمتةرخةم  بة  هةرَيم  حكومةتي 
كورد  »دةبواية  دةَلَيت:  ثرسةداو  ئةو  بةرامبةر 
هَيزى ئةمنيىء سةربازيى خؤى لة سنوورةكة 
هةستى  كورد  ئةطةر  ضونكة  بكرداية،  جَيطير 
شَيوةية  بةو  بكرداية،  ثشتيوانيى  بوونى  بة 
ثَيويستة  بؤية  ن��ةدةك��رد،  ض��ؤَل  ناوضةكةى 
ئةمنييء  هَيزة  لةنَيو  هةبَيت  ئةندامي  كورد 
هَيزى  ناوضةكة،  لة  عَيراق  سةربازييةكاني 
ديالة  ثارَيزطاى  سنوورى  لة  ثَيشمةرطةش 
جَيطير بكات، بؤ ئةوةى ناوضةكة بة تةواوى لة 

كورد ضؤأل نةبَيت«.
بةثَيي زانيارييةكانى رؤذنامة، تائَيستا زياتر 
لة ثَينجسةد خَيزانى كورد لة ناحيةى جةلةوالء 
ناحيةى  لة  ديكةش  خَيزانى  شةشسةد  نزيكةى 
روويان  ضؤَلكردووةو  ناوضةكةيان  سةعديية 
خانةقين  سلَيمانىء  ك��ةالرو  شارةكانى  لة 
موَلكء  خَيزانانة  لةو  بةشَيكيش  ك��ردووة، 
ماَلةكانيان بة عةرةب فرؤشتووةتةوة، دياردةى 
ثارَيزطاى  كوردنشينةكانى  ناوضة  ضؤَلكردنى 
هةنطاوَيك  هيض  تائَيستاش  بةردةوامةو  ديالة 
ثرسةدا  ئةو  ضارةسةركردنى  ئاراستةى  بة 

هةَلنةطيراوة.

hewal.rozhnama@gmail.com
9ذمــارة )614( سَيشةممة 2010/12/28

كة كات طةيشتة ئَيوارة، يةك 
بةرثرسى كورد لة جةلةوال 

نامَينَيتء هةموويان 
دةطةإَينةوة بؤ كةالر

كةركوكء ناوضةدابِراوةكان

ديمةنَيك لة شارى كةركوك



راثؤرتى: شارا عةبدوإلةحمان

ئيئتيالفى فراكسيؤنة 
كوردستانييةكان، رَيككةوتنى 

لةطةأل ماليكى بؤ ثَيكهَينانى 
حكومةت نةبردة ثةرلةمانى 
كوردستان، بةمةش ثَيشَيلى 

ثةيإةوى ناوخؤى خؤيء ياساكانى 
ثةرلةمانى كوردستانى كرد.

ناوخؤى  ثةيإةوى  كارنامةو  بةثَيى 
كوردستانييةكان،  فراكسيؤنة  ئيئتيالفى 
دانوستانكارى كورد، ثاش  ثَيويستة شاندى 
ثَيكهَينانى  بؤ  رَيككةوتن  دةطاتة  ئ��ةوةى 
ثةرلةمانء  بؤ  بطةإَينةوة  عَيراق،  حكومةتى 
ضؤنَيتى  لةسةركراوو  ئيتيفاق  بةرنامةى 
ثةرلةمان  بطةيةننة  ثؤستةكان  دابةشكردنى 
بةآلم  بكات،  لةسةر  موسادةقةى  ئةوةى  بؤ 
كوردستانييةكان  فراكسيؤنة  ئيئتيالفى 

ئةوةى نةكرد.
سةرؤكى  جَيطرى  سةعدون،  موحسين 
لة  ك��وردس��ت��ان  هاوثةيمانيى  ليستى 
سةبارةت  عَيراق،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
نةطةإانةوةيان   كوردو  رَيككةوتنةى  بةو 
»ثةرلةمانى  وتى:  كوردستان،  ثةرلةمانى  بؤ 
بابةتانة،  ئةو  لةسةر  تايبةتمةندة  عَيراقى 
خةَلكى  نوَينةرايةتى  كوردستان  ثةرلةمانى 
عَيراق،  هةموو  نةك  دةك��ات،  كوردستان 
لةسةر  رَيككةوتنى  بةغدا  لة  مةسةالنة  ئةم 

دةكرَيت، نةك لة كوردستان«.
سةرؤكى  بالةتةيى،  نةجيب  هةروةها 
لة  ئيسالميى  يةكطرتووى  فراكسيؤنى 

شاندى  ئةندامى  نوَينةرانء  ئةنجومةنى 
رؤذنامة  بؤ  بةغدا  لة  كورد  دانوستانكارى 
وتى: »يةكَيك لةو شتانةى كة ئَيمة بةطرنطمان 
ثةرلةمانى  بؤ  بوو  طةإانةوةمان  دةزان��ى، 
كوردستان لةكاتى رَيككةوتنةكانماندا، بةآلم 
عَيراقدا  لة  سياسيى  ثرؤسةى  كة  ئاشكراية 
ثرؤسةيةكى زؤر ئاَلؤز بوو، ئةمة جطة لةوةى 
كة لة زؤربةى كؤبوونةوةكانماندا سةرؤكى 
ثةرلةمانى  سةرؤكى  حكومةتء  هةرَيمء 
ئيكتيفامان  بؤية  دةبوون،  ئامادة  كوردستان 
كة  ئةوةى  حوكمى  بة  دانيشتنانة  بةو  كرد 
لةطةأل  تَيدابوو،  اليةنةكانى  هةموو  نوَينةرى 

هةر سَي سةرؤكايةتييةكةى كوردستان«.
ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى  ياساى  بةثَيى 
ساَلى  )1(ى  ذم��ارة  بإيارى  كوردستانء 
)2005(ى ثةرلةمانى كوردستان، دامةزراوةى 
ثةرلةمان لة كوردستاندا مةرجةعة بؤ ثرسة 
ثةرلةمان  ثَيويستة  ضارةنووسسازةكانء 
كة  ب��دات،  ثرسانة  ئةو  لةسةر  دواب��إي��ار 
خةَلكى  ضارةنووسى  بة  ثةيوةنديدارن 
ثةرلةمانتارانى  بؤية  هةر  كوردستانةوة، 
كوردستان ئةم ثَيشَيلكاريية بة حسابنةكردن 

بؤ ثةرلةمانى كوردستان دةزانن.
ثةرلةمانتارى  عوسمان،  ع��ةدن��ان 
دواو  رؤذنامة  بؤ  بارةيةوة  لةو  كوردستان 
ئيئتيالفة  ئةو  نةطةإانةوةى  »هؤكارى  وتى: 
كة  ئاشكراية،  كوردستان  ثةرلةمانى  بؤ 
ثةرلةمانى  بؤ  بةحسابنةكردن  ثةيوةستة 
كوردستانء دانةنانى ثةرلةمانى كوردستان 
ئةو مةسةالنة،  بؤ  بة مةرجةعى كوردستان 
بإيارى  هةَلبذاردنةكانء  ياساى  لة  جطة 
ثةرلةمانى  دانانى  بةمةرجةع  بؤ  ثةرلةمان 

ئيئتيالفة  ئةو  مةسةالنة،  بةو  كوردستان 
كة  مةرجةى  بةو  بةستووةتةوة  خؤشى 
بؤ  بطةإَيتةوة  رَيككةوتنةكانيدا  لةكاتى 
ثةرلةمانة  لةو  رَيز  كوردستانء  ثةرلةمانى 
ضونكة  نةكرا،  بؤ  حسابى  بةآلم  بطيراية، 
ثةرلةمانى  لة  كة  رَيككةوتنانةى  ئةو  هةموو 
هةرَيمةوة  سةرؤكى  لةاليةن  كرا،  عَيراق 
بؤ  ط��ةإان��ةوة  بةبَي  ك��ران،  سةرثةرشتى 

ثةرلةمانى كوردستان«.
بإطةى  بةثَيى  كة  لةكاتَيكداية،  ئةمة 
ضوارةم خاَلى هةشتةم، لة ثةيإةوى ناوخؤى 
ئيئتيالفى فراكسيؤنة كوردستانييةكان، تةنيا 
بإيار  دةكرَيتء  هةرَيم  سةرؤكى  بة  راوَيذ 

ثَييةش  بةو  دةيدات،  كوردستان  ثةرلةمانى 
دةبوو بةر لةوةى حكومةتى عَيراق تةشكيل 
ماليكى  حكومةتةكةى  كارنامةى  بكرَيت، 
بإيارى  كوردستانء  ثةرلةمانى  بضووايةتة 
كاتى  لة  ئيئتيالفة  ئةو  بةآلم  بدرَيت،  لةسةر 
بؤ  نةطةإايةوة  رَيككةوتنةكانيدا  طفتوطؤو 
ثةيإةوى  ثَيشَيلى  كوردستانء  ثةرلةمانى 
ناوخؤى خؤىء بإيارو ياساكانى ثةرلةمانى 
ئاستةدا  لةو  كوردستانيش  ثةرلةمانى  كرد، 
لةو  لَيثرسينةوةى  هةَلبذاردو  بَيدةنطيى 

بارةيةوة نةكرد.
عوسمان،  ع��ةدن��ان  ل��ةوب��ارةي��ةوة 
رؤذنامة  بؤ  طؤإان  فراكسيؤنى  سةرؤكى 

لة  خؤمان  فراكسيؤنى  وةك  »ئَيمة  وتى: 
سةرةتادا ثَيمانوابوو؛ كة بة حوكمى ئةوةى 
و  يةكطرتوو  دةس��ةآلتء  ليستى  ه��ةردوو 
كؤمةَليش، كة ضوارينة ئيئتيالفى فراكسيؤنة 
زؤرينةن  ثَيكهَيناوة،  كوردستانييةكانيان 
ئةو  ثَييةش  بةو  كوردستانء  ثةرلةمانى  لة 
كارةكانى  لة  رَيطربَيت  ناتوانَيت  ثةرلةمانة 
كة  دةكرد  ثَيشبينيمان  بؤية  ئيئتيالفة،  ئةو 
ثةرلةمانى  بؤ  بهَيننةوة  رَيككةوتنةكان 

كوردستان، بةآلم ئةوةيان نةكرد«.
بوارةدا  لةو  هةوَليشيان  بة  سةبارةت 
لة  ئَيستا  »ئَيمة  وت��ى:  عوسمان،  عةدنان 
لة  ط��ؤإان  نوَينةرانى  لةطةأل  طفتوطؤداين 
مةبةست  ئةمةش  مةبةستة،  ئةو  بؤ  بةغدا، 
بة  كوردييةكانة  اليةنة  ثةيوةستكردنى  لَيى 
ثةيإةوى  بةو  ثةرلةمانء  ياساكانى  بإيارو 
بؤ  دايناوة،  ئيئتيالفةكة  كة  ناوخؤيةشةوة 
نيازين هةفتةى داهاتوو  بة  ئةو مةبةستةش 
ضونكة  بكةين،  لةسةر  تةواوةتى  راوَي��ذى 
ثرسة  ئيئتيالفة  ئةو  دةب��وو  كةم  اليةنى 
كوردستان  ثةرلةمانى  بة  طورطانةيةكى 

بكرداية.
فراكسيؤنى طؤإان بة نيازيشة بؤ داواى 
روونكردنةوة لةو مةسةلةيةدا طفتوطؤ لةطةأل 
بكةن  كؤمةأل  و  يةكطرتوو  فراكسيؤنةكانى 
لةثةرلةمانى كوردستاندا، عةدنان عوسمان، 
وتيشى: »هةرضةندة قسةكردنى ئَيمة لةسةر 
ئةو مةسةلةية، دةبَيتة قسةكردنى راطةياندن، 
واتة  ثةرلةمان،  لة  زؤرينةن  ئةوان  ضونكة 
ئةطةر نةيانةوَيت ناتوانرَيت بخرَيتة بةرنامةى 
مةسةلةيةكى  وةكو  ئَيمة  بةآلم  كاريشةوة، 

ئسوَلىء مةبدةئى قسةى لةسةر دةكةين.

راثؤرتى: ضاوان عةلى 

بة طوَيرةى بؤضوونى 
ثةرلةمانتاران، حكومةت 

بةردةوامة لة ضةواشةكردنء 
شاردنةوةى داهاتى نةوتى هةرَيم، 
ئؤثؤزسيؤنيش ئةنجامدانى ضةند 

ثرؤذةيةكى بضووك بؤ شاردنةوةى 
مليؤنةها دؤالر لة داهاتى نةوت 

رةتدةكةنةوةء جةخت لةوة 
دةكةنةوة؛ كة قبووَلى بَيدةنطبوون 

ناكةن لة داهاتى نةوتء هؤَلى 
ثةرلةمان جَيدةهَيَلن.

ثةرلةماني   2010/12/22 رؤذى 
بودجةي  خشتةي  ث��رؤذةي  كوردستان، 
ثارَيزطاكاني  ثةرةثَيداني  ت��ةواوك��اري��ي 
كة  روو؛  خستة   )2010( ساَلي  بؤ  هةرَيمى 
بؤ  تايبةتةوة  بودجةى  ناوى  بة  بودجةكةى 
بؤ  ئةويش  دؤالرة،  مليؤن   )250( دان��راوةء 
بؤ كةسوكاري  )2000( خانوو  دروستكردني 
ثرؤذةى   )300( ئةنفالكراوةكان،  شةهيدانء 
خزمةتطوزاريى، ئةم بودجة ناديارةش، كة بة 
ناوى بودجةى تايبةتةوة هاتووةتة ثةرلةمان، 
بووة جَيطةى ناإةزايى ئؤثؤزسيؤنء لة هؤَلى 

ثةرلةمان هاتنة دةرةوة.
فراكسيؤنى  سةرؤكى  عوسمان،  عةدنان 
طؤإان لةم بارةيةوة دةَلَيت: »دةرضوونى ئَيمة 
لة هؤَلى ثةرلةمان، هؤكارةكةى ناشةفافبوونى 
بَيدةنطبوونةى  ئ��ةو  ب��وو،  ن��ةوت  داهاتى 
نيية  ئامادة  تائَيستا  كة  هةرَيمة،  حكومةتى 
لةطةأل ثةرلةمان ئةو داهاتة يةكاليى بكاتةوة، 
ديارنةبوونى  كة  ئةنجامةكةيةتى،  ئةمةش 
داهاتى نةوتء خةرجكردنى بةشَيكى بة ناوى 
ثرؤذةى خزمةتطوزارييةوة بووةتة كَيشةيةكى 

موزمن، لةنَيوان حكومةتء ئؤثؤزسيؤندا«.
ئةو ثةرلةمانتارة جةختى لةوةكردةوة؛ كة 
بةكاردَيننء  شاردنةوة  سياسةتى  دةسةآلت 
خةرجكردنى  داهاتةكةو  لة  دةي��ان��ةوَي��ت 
ناشةفاف بنء كةسيش قسة نةكات، ئةمةش 
قابيلى قبووأل نيية، ضونكة قبووَلى بَيدةنطبوون 
رةشء  ثارةى  كة  نةوت،  داهاتى  لة  ناكةين 

رووتى ميللةتة، نةك حيزب.
فراكسيؤنةكانى  ث��ةرل��ةم��ان��ت��اران��ى 

لةم  ثشتطيريى  بةشَيكيان  دةسةآلتيش، 
داهاتى  كة  دةكةن،  ئؤثؤزسيؤن  داوايانةى 
بةآلم  بكرَيت،  لَيوة  باسى  شةفافانة  نةوت 

ثاساويشى بؤ دةهَيننةوة.
دارايى  ليذنةى  ئةندامى  عةلى،  جةالل 
ثةرلةمان لة فراكسيؤنى كوردستانيى وتى: ئةو 
ثارةيةى خراية روو بة ناوى وةجبةى يةكةمى 
داهاتى نةوتةوة هاتووةء وةجبةكانى ديكةش 
ذمارةى  بةثَيى  ثةرلةمانء  دةهَينرَيتة  دواتر 
ثارَيزطاكانى  بؤ  ثرؤذة  دةكرَيتة  دانيشتووان 
خولى  راب��ردووش  ساآلنى  داهاتى  هةرَيم، 

ثَيشووى ثةرلةمان لَيى بةرثرسن.
ليستى  ثةرلةمانتارانى  دةرةوةى  هاتنة 
طؤإان بة بؤضوونى بةرزان عةبدوَلآل، ئةندامى 
خولى ثَيشووى ثةرلةمانء شارةزا لة بوارى 
لةم  س��وود  بخرَيتء  دوا  دةك��را  نةوتيش؛ 
دةيكاتة  كة  وةربطيرَيت،  حكومةت  ثارةيةى 
ثرؤذة، بةآلم ئؤثؤزسيؤن مافى خؤيةتى بَيتة 
دةرةوة لةسةر ئةوةى، كة بزانَيت داهاتى نةوت 
ضى لَيدَيت لةم وآلتة، بيكاتة هةرا تا راستيى ئةو 
داهاتة بزانَيت، ضونكة ئةو دةَلَيت؛ )250( مليؤن 
دؤالرة، كوا بةَلطةكان تا ئؤثؤزسيؤن قةناعةت 
بكات، ئةمة مافى خةَلكء ئؤثؤزسيؤنة، بةآلم 
ئةمة دةكرا لة دانيشتنَيكى تايبةتدا ئةوة بكرايةء 
سروشتييةكانء  سامانة  داراي��ىء  وةزيرى 
سةرؤكى حكومةت بانطبكرَينء لَيثَيضينةوةيان 
ئةطةر  بكرَيت،  لَي  ثرسياريان  بكرَيتء  لَي 

كة  خؤيان،  ثيشةى  وةك  نةدةنةوة  وةآلم 
سروشتييةكان  سامانة  وةزيرى  تايبةت  بة 
ثةرلةمانتاران  بؤ  »بة هيض شَيوةيةك حساب 
ناكات، تا وةآلميان بداتةوة«، ئةوكات ثَيويستة 

ئؤثؤزسيؤن هةَلويستى ديكةى هةبَيت.
لةسةر  ئ��ؤث��ؤزس��ي��ؤن  هةَلوَيستى 
بؤ  دؤالرة  مليؤن   )250( ئةو  رةتكردنةوةى 
ناوى  لةذَير  نةوت  داهاتى  كة  ب��ووة،  ئةوة 
وةك  ضونكة  نةشارَيتةوة،  بضووك  ثرؤذةى 
ليذنةى ثيشةسازيىء  ئةندامى  ناسك تؤفيق، 
ئاماذةى  سروشتييةكان  سةرضاوة  وزةء 
داهاتةكة  سةرضاوةى  هةرضةندة  ثَيكرد؛ 
تايبةت،  بودجةى  ناوة  ناويان  كة  ناديارة، 
لةوة  زؤر  ئةوا  بَيت،  نةوت  داهاتى  ئةطةر 
زياترةء تةنيا )250( مليؤن دؤالر نيية، بةآلم 
ئيسالميى  يةكطرتووى  ثةرلةمانتارةى  ئةو 
لةطةأل  ئؤثؤزسيؤن  كة  كردةوة،  جةختيشى 
لة  با  بةآلم  خزمةتطوزارييانةن،  ثرؤذة  ئةو 
نةك  بدرَين،  ئةنجام  هةرَيم  طشتيى  بودجةى 
لة داهاتى نةوت، ضونكة ثَيويستة ئةو داهاتة 
بؤ  بةكاربهَينرَيت،  ستراتيذيى  ثرؤذةى  بؤ 
كؤمثانياى  ئاسنء  هَيَلى  دروستكردنى 
كَيشة  دؤسيةى  داخستنى  ثترؤكيميايىء 
طةورةكانى وةك؛ كَيشةى كارةبا، كة ئيتر باس 

نةكرَيتةوة. 
ئةم ثاساوةى حكومةت بة وتةى بةرزان 
عةبدوَلآل، زؤر قةناعةتثَيكراو نيية، ضونكة ئةو 

نةوتةء  داهاتى  هةر  دؤالرةش  مليؤن   )250(
حكومةتى  ديكة  ماوةيةكى  يان  بَيت،  ئَيستا 

عَيراقى وةريدةطرَيتةوة لة هةرَيم.
هةَلوَيستانةى  ج��ؤرة  ئ��ةم  ب��ةه��ؤى 
نة  كة  ثَييواية؛  ئؤثؤزسيؤن  حكومةتةوة، 
نة  وةزيرةكانى،  حكومةتء  لة  لَيثَيضينةوة 
ياداشتء نة ثرسيار ئاراستةكردن ضارةسةرى 
نايةوَيت  حكومةت  ضونكة  ناكات،  كَيشةكان 
عةدنان  وةك  بكرَيت،  ئاشكرا  نةوت  داهاتى 
ثةرلةمان  لة  كة  روو؛  خستية  عوسمان، 
زؤرينة بَيدةنطة لة ئاست ئةم مةسةلة طرنطةء 
دةيةوَيت قسة لةسةر )250( مليؤنةكة بكات، 
نةك داهاتة كولييةكة ضى لَيهاتووة؟ هةوَليش 
هةرضةندة  دةن��ط��دان��ةوة،  بيخةنة  دةدةن 
اليانةوة  بة  طةر  زؤرينةية،  ئةو  ناضارين 
بين،  رازى  بدةن  بؤ  دةنطى  ثةسةندبَيتء 
دةبينء  بةردةوام  طوشارةكانمان  لة  بةآلم 
زؤرينةيةى  ئةو  كة  دةسةلمَيت  خةَلكيش  بؤ 
ضارةنووسء  بة  ياريى  داون،  بؤ  دةنطتان 

بذَيويى ئَيوة وة دةكةن.
سةرضاوة  وزةء  ثيشةسازيىء  ليذنةى 
سروشتييةكانيش ضةندين مانطة ضاوةإوانى 
ثرسيارانةى  ئةو  لةسةر  حكومةتن  وةآلمى 
ئاراستةى وةزيرى سامانة سروشتييةكانء 
نةوت،  داهاتى  دةربارةى  كراوة،  حكومةت 
هيض  رايطةياند؛  تؤفيق،  ناسك  وةك  بةآلم 
نةطةيشتووة  ث��ارة  بة  تايبةت  وةآلمَيكى 

ئ��ةوةى  ليذنةكةيانء  ث��ةرل��ةم��انء  ب��ة 
لةسةر  زانياريية  ليذنة  هاتووةتة  تائَيستا 
كؤبوونةوةى ئةنجومةنى هةرَيمايةتى تايبةت 
نةوتء  ياساى  بةثَيى  كة  طاز،  نةوتء  بة 
)2007(ةوة  ساَلى  لة  دةبوو  هةرَيم،  طازى 
لة  كؤبوونةوةيةك  نةك  بكراية،  كؤبوونةوة 
مانطى  لة  كؤبوونةوةيةك  تةمموزء  مانطى 
لة  كؤنووسةكانيان  كة   ،)2010( ئةيلولى 
مانطى كانوونى يةكةمدا هاتووةتة ثةرلةمان، 
ئةمانةش هيض ئةنجامَيكيان تَيدا نييةء داواى 
بإيار دةركردن دةكةن بؤ ئةو ثرسانةى ئَيمة 

داواى روونكردنةوةيان لةسةر دةكةين.
بوارى  ش��ارةزاى  عةبدوَلآل،  ب��ةرزان 
ثةرلةمان  ثَيشووى  خولى  ئةندامى  نةوتء 
داواكردنى  لةبرى  ئؤثؤزسيؤن  كة  ثَييواية؛ 
ياداشتء  ن��ةوتء  داهاتى  ئاشكراكردنى 
لةسةر  ج��ةخ��ت  ثَيويستة  ن��ووس��راء، 
ياساى نةوتء دروستكردنى  جَيبةجَيكردنى 
هةرَيمى  نةوتييةكانى  داهاتة  سندووقى 
كوردستانء كؤمثانياى بة بازاإكردنى نةوت 
بكةن، كة راستةوخؤ دةضَيتة ذَير ضاوديريى 
داهاتى  بة  ياريكردن  كات  ئةو  ثةرلةمانء 
نةكرَيت،  كؤنترؤأل  تةواويش  بة  طةر  نةوت، 

بةآلم »دزى« كةمدةكاتةوة.
ئيسماعيل طةآلَلى، لة فراكسيؤنى طؤإان 
هاتووة،  ئةوة  كاتى  كة  ك��ردةوة؛  جةختى 
بة  حكومةت  بنَيت  بةوةدا  دان  ئؤثؤزسيؤن 
نووسراء ء ياداشت وةآلم ناداتةوةء ثَيويستة 
بة دواى بةديلَيكدا بطةإَيت، تا حكومةت طوَيي 
بؤ بطرَيتء كار بة ياساكةش بكات، ئةويش 
بة مانطرتنى ثةرلةمانتاران لة هؤَلى ثةرلةمان، 
بايكؤتكردنى دانيشتنةكان بؤ ماوةيةك،  يان 
يان داخستنى خاَلة سنوورييةكان لة رَيطةى 
خاآلنةء  ل��ةو  ثةرلةمانتاران  مانطرتنى 
رَيطرتن لة هاتوضؤى تانكةرة نةوتييةكان، تا 
حكومةت وةآلم دةداتةوةء خةَلكيش دةطاتة 
منةتة  بَي  ضةند  تا  حكومةتة  ئةم  كة  يةقين، 
ئةم  سامانى  س��ةروةتء  بةهةدةردانى  لة 

ميللةتةء شاردنةوةى راستييةكان.
 كة بة بإواى بةرزان عةبدوَلآل، ثَيويستة 
تَيبطات لةو راستييةى، كة  حكومةتى هةرَيم 
ئةو سةردةمة بةسةرضوو بتوانرَيت لة ثشت 
ثةردةوة ثارةى ئةم ميللةتة بدزرَيت، خةَلك 

هوشيارةء ئؤثؤزسيؤن هةية.

hewal.rozhnama@gmail.com

10 تائَيستا هاشمىء عةبدولمةهدى ثؤستة كؤنةكانيان بةكاردةهَينن

ذمــارة )614( سَيشةممة 2010/12/28 راثؤرت8

لة رَيككةوتنى كورد لةطةَل اليةنة عةرةبةكان

»ئيئتيالفى كوردستانيى، حسابى بؤ ثةرلةمانى كوردستان نةكرد«

دواى ضوار مانط، حكومةت هيض شةفافيةتَيك لة بوارى نةوتدا ناخاتة روو

ئؤثؤزسيؤن لةسةر ناشةفافبوونى نةوت، ثةرلةمان جَيديَلََيت

فؤتؤ: رؤذنامة ثةرلةمانتارانى طؤإان لةبةردةم بيناى ثةرلةمانى كوردستان 

ئيئتيالفى فراكسيؤنة كوردستانييةكان بةر لة كشانةوةي بزووتنةوةي طؤإان



راثؤرتى: عةلي ناجي- بةغدا

دواى ثَيكهَينانى حكومةت، خولى دووةمى 
دانوستانى نَيوان كوتلة سياسييةكانى عَيراق 
دةستثَيدةكات بؤ دابةشكردنى سةرؤكايةتى 
)40( دةستةو دامةزراوةى عَيراقى، كة لةسةر 

بنةماى تةوافوقى سياسيى دابةشدةكرَيت.
لةثاش ئةوةى دابةشكردنى ثؤستةكانى 
بإيارة  كؤتاييهات،  عَيراق  نوَيى  حكومةتى 
دانوستانى  طفتوطؤو  دووةم���ى  خولى 
بة  دةستثَيبكات،  سياسييةكان  كوتلة  نَيوان 
 )40( سةرؤكايةتى  دابةشكردنى  مةبةستى 

دةستةو دامةزراوةي عَيراقى. 
م��ةس��ارى،  ئةحمةد  ل��ةوب��ارةي��ةوة 
سةرؤكى كوتلةى حةل لة ئيئتيالفى عَيراقيية 
تايبةت بة رؤذنامةى راطةياند: »دابةشكردنى 
خولى  لة  عَيراق  دامةزراوةكانى  دةستةو 
دووةمى دانوستانةكاندا، دةستثَيدةكاتء ئةو 
بنةمانى ئيستيحقاقى  دابةشكردنةش لةسةر 
دةبَيتء  سياسيى  تةوافوقى  هةَلبذاردنء 
بؤ  خ��ؤى  داواك��اري��ى  كوتلةيةك  هةموو 

وةرطرتنى ئةو دةستانة ثَيشكةش دةكات«.
بةر  كة  ثَييانواية؛  تر  هةندَيكى  هاوكات، 
دامةزراوانةى  ئةو دةستةء  دابةشكردنى  لة 
عَيراق ياساى هةندَيكيان هةموار دةكرَينةوة، 
هاوثةيمانيى  ئةندامى  ح��ةس��ةن،  لةيال 
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  لة  كوردستان 
بةر  كة  روونكردةوة؛  رؤذنامةى  بؤ  عَيراق 
سةرؤكايةتى  ثاآلوتنى  دابةشكردنء  لة 
دةستةو  وةرطرتنى سةرؤكى  بؤ  دياريكراو 
ئةنجومةنى  لةاليةن  عَيراق  دامةزراوةكانى 
هةموار  هةندَيكيان  ياساى  نوَينةرانةوة، 

دةكرَيت.
عَيراق،  هةميشةيى  دةستوورى  بةثَيى 
عَيراقدا  لة  دام����ةزراوة  دةس��ت��ةو   )40(
كةسَيتييةكى  كة  هةية،  ياساييان  بونيادى 

ئيداريىء  رووى  لة  هةيةو  مةعنةوييان 
دراييةوة سةربةخؤنء بة شَيوازَيكى تايبةت 
وةزارةتةكانةوةء  بة  دةبن  ثةيوةنديدار 
تريشيان  هةندَيكى  سةربةخؤء  هةندَيكيان 

نيمضة سةربةخؤن. 
ثةرلةمانتارَيكى  ت���رةوة،  لةاليةكى 
بة  ئاماذة  نيشتمانيى  هاوثةيمانى  ئيئتيالفى 
ميكانيزمَيك دةكات بؤ دابةشكردنى دةستةو 

دامةزراوةكانى عَيراق. 
عةبدولحسَين عةبتان، ئةندامى ئيئتيالفى 
عَيراق  ثةرلةمانى  لة  نيشتمانيى  هاوثةيمانى 
رؤذنامة  بؤ  ميكانيزمةى  ئةو  وردةكاريى 
 )40( ئةو  كة  ئاشكرايكرد؛  روونكردةوةو 
دوو  بة  دةكرَين  دام��ةزراوةي��ة  دةستةو 
بةشةوة بة مةبةستى دابةشكردنيان بةسةر 

كوتلة سياسييةكاندا.
بةشى  ثةرلةمانتارة  ئةو  وتةى  بةثَيى 
عَيراقييةكان،  دامةزراوة  دةستةء  يةكةمى 
داب��ةش  سياسيى  ت��ةواف��وق��ى  ب��ةث��َي��ى 
عةمرةو  حةجء  دةستةى  لةوانة:  دةكرَيت، 
سياسيىء  زيندانييانى  دام��ةزراوةك��ان��ى 
شةهيدانء تؤإى راطةياندنى عَيراقء ضةند 
هةندَيكى  ديكة،  دامةزراوةيةكى  دةستةء 
سياسيى  رَيككةوتنى  بةثَيى  تريشيان 
باآلى  كؤمسيؤنى  لةوانة:  دةكرَين،  دابةش 

سةربةخؤى هةَلبذاردنةكان. 
لة اليةكى ترةوة، كةمة نةتةوايةتييةكانيش 
دةستةو  دابةشكردنى  لة  دةك��ةن؛  داوا 
دامةزراوةكانى عَيراقدا رةضاوى هاوسةنطيى 

ثَيكهاتة نةتةوةييةكانى عَيراقيش بكرَيت.
لة  توركمان  ئةندامى  ساَلحى،  ئةرشةد 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  عَيراقيية  ئيئتيالفى 
هةوَلى  ل��ة  خ��وازي��ارنء  توركمانةكان 
دةستةو  لةو  يةكَيك  سةرؤكى  ئةوةشدان 
كة  ثَييةى  بةو  وةرب��ط��رن،  دام��ةزراوان��ة 

وةزارةتيان ثَي نةدراوة.

راثؤرتى: رؤذنامة

لة كارنامةى حكومةتة نوَيكةيدا، نورى 
ماليكى خؤى لة ثابةندبوون بة )19(

داواكارييةكةى ئيئتيالفة كوردييةكة 
الداوة، ئةمةش لةكاتَيكداية كة بةرثرسانى 
ئيئتيالفةكة ئاماذة بةوة دةكةن: »ماليكى، 

ئيمزاى كردووة«، هاوكات ذمارةيةك 
لةو )19(خاَلةى ئيئتيالفة كوردييةكة 
بةر لة ثَيكهَينانى حكومةتء لة كاتى 

دانوستاندنةكاندا ثَيشَيلكراون. 

مادةى )140(
)19(خاَلييةكةى  داواكاريية  خاَلى)9(ى  لة 
كوردستانييةكاندا  فراكسيؤنة  ئيئتيالفى 
دةستوور  مادةى)140(ى  دةبَيت  كة  هاتووة، 
دابين  بؤ  ثَيويستى  بودجةى  جَيبةجَيبكرَيتء 
تَيثةإ  ساأل  دوو  لة  كة  ماوةيةكدا  لة  بكرَيت 

نةبَيت.
حكومةتة  ميتؤدى  بنةماو  لة  هاوكات، 
نوَيكةى نورى ماليكيدا، بةشَيوةيةكى رووكةشى 
ئاماذة بة جَيبةجَيكردنى مادةى)140( دراوةء 
ليذنةكانى  ب��ةدواداض��وون��ى  لة  باس  تةنيا 
وادةيةكى  ئةوةى  بةبآ  دةكات،  مادةية  ئةو 
)19( لة  ئ��ةوةى  وةك  هةبَيت  دياريكراو 

ئةمةش  هاتووة،  كوردييةكةدا  ئيئتيالفة  خاَلى 
ئةزموونى  دووبارةبوونةى  ئةطةرةكانى 
عَيراقدا  حكومةتى  لةطةأل  كورد  راب��ردووى 
مادةى)140(  جَيبةجَينةكردنى  بة  سةبارةت 
ئةو  دواقؤناغدا،  لة  كة  دووب��ارةدةك��ات��ةوة 
ليذنةكانيش  كارى  ناكرَيتء  جَيبةجآ  مادةية 
حكومةتء  دةسوإَينةوةو  خؤيان  جَيطةى  لة 
جَيبةجَينةكردنى  لة  كؤماريش  سةرؤكايةتيى 
ئةو مادةيةدا تؤثةكة دةخنة طؤإةثانى ئةوى 
م��ادةى)140(،  كة  جطةلةوة  ئةمة  تريانةوة، 
خولى  لة  بةغداو  لة  كوردا  هَيزى  لةوثةإى 
ساَلى  ضوار  كة  نةكرا،  جَيبةجآ  راب��ردوودا 
يةكةميشى  قؤناغى  تةنانةت  دانرابوو،  بؤ 

كؤتايى  هَيشتا  قةرةبووكردنةوةية،  كة 
عةرةبء  هاوردةكردنى  كَيشةى  نةهاتووةو 
ناوضةدابإاوةكانيش  كوردى  ئاوارةبوونى 
لؤذيكييةوة  رووى  لة  ئةمةش  بةردةوامة، 
قؤناغةكانى  تةواوى  جَيبةجَيكردنى  ئةطةرى 
ئةو مادةية لة ماوةى دووساَلدا بَيهَيز دةكاتء 
لة  م��ادةى)140(دا  باسكردنى  لةطةأل  هاوكات 
ميتؤدى حكومةتةكةيدا، ماليكى باسى لة وةش 
هةمواركردنة  هةموو  ثَيويستة  كة  كردووة 
ض��وارض��َي��وةى  ل��ة  دةستوورييةكانيش 
ناوهَينانى  بكرَينء  دةستوور  مادةى)142(ى 
كورد  بؤ  ئايندةيى  مةترسيي  مادةيةش  ئةو 
دروست دةكات، بةتايبةت كة زؤربةى اليةنة 
دةكةنء  هةمواركردنى  داواى  سوننيةكان 
بةدةستكةوتَيكى  دةستوور  كة  كورديش 
طةورةى خؤى دةزانَيت لةاليةنى بةدةستهَينانى 
مافةكانييةوة، مةترسيى طةورةى هةمواركردنى 

هةية.

ثَيشمةرطة 
ئيئتيالفة  داواكارييةكانى  )12(ى  لة خاَلى 
كوردييةكةدا، ئاماذة بةوة دراوة كة ثَيويستة 
ئ��ام��ادةك��ردنء  ثإضةككردنء  ث��رؤس��ةى 
هةرَيم  سنوورى  ثاسةوانى  ثارةداركردنى 
سيستمى  لة  بةشَيك  وةك  )ثَيشمةرطة( 
بةآلم  لَيبكرَيت،  عَيراق  نيشتمانيى  بةرطريى 
ماليكى   نوَيكةيدا،  حكومةتة  ميتؤدى  لة 
ئاماذةى بة هةنطاوَيكى لةو جؤرة نةكردووة 
ئاماذةى  ثَيشمةرطةو  بة  بَيت  تايبةت  كة 
بونيادنانةوةى  بؤ  كاردةكات  كة  ب��ةوةداوة 
هَيزة  ضةكدارةكان لةسةر بنةماى ثرؤفيشناَلى 
جةختى  بةرتةسكء  ئينتيماى  لة  ب��ةدوور 
ضةك  دةبَيت  كة  ئةوةشكردووةتةوة  لةسةر 
هيض  بة  رَيطة  بَيتء  دةوَلةت  بةدةستى  تةنيا 
هةر  لةاليةن  نادرَيت  ئةمنيى  ضاالكييةكى 
نادرَيت  رَيطةش  ئةنجامبدرَيتء  اليةنَيكةوة 
بكرَين،  سياسيى  بة  ئةمنييةكان  دةزط��ا 
ماليكى  كة  هةية  ئةوة  ئةطةرى  لَيرةشةوة 

هَيزى  ذم��ارةى  داهاتوودا،  ساَلى  ضوار  لة 
زؤرى  رَيذةكى  بة  ثَيشتريش  كة  ثَيشمةرطة 
ناثرؤفيشناَلى  خاَلَيكى  وةك  دةدا،  لةقةَلةم 
دةزطاى  ه��ةردوو  كاركردنى  بيهَيَلَيتةوةء 
يةكَيتيش  تيرؤرى  دذة  ثارتىء  ئاسايشي 
هَيزة  دةرةوةى  ضاالكيى  بة  كةركوك،  لة 
ئةمنييةكان لةقةَلةمبدات بؤ قايلكردنى شةقامى 

عةرةبى سوننى لة ناوضةدابإاوةكاندا.

نةوت 
ئيئتيالفة  )19(خ��اَل��ى  ل��ة  ه��ةرض��ةن��دة 
لةماوةى  كة  كراوة،  لةوة  باس  كوردييةكةدا 
نوَيدا،  ثةرلةمانى  حكومةتء  يةكةمى  ساَلى 
دوايين رةشنووسى ثرؤذةياساى نةوتء طاز 
كة رَيككةوتنى لةسةركراوة، ثةسةند بكرَيت، 
حكومةتةكةيداء  ميتؤدى  لة  ماليكى  بةآلم 

ئ��ام��اذةى  سةرثَيييش،  ب��ةش��َي��وةي��ةك��ى 
نةداوةو  ناوةند  هةرَيمء  نَيوان  بةوكَيشةيةى 
بؤ  كاربكات  كة  داوة،  ئةوةى  بةَلَينى  تةنيا 
دةركرنى ياسا طرنطةكانى وةك ياساى نةوت، 
خ��اَل���ى  ل���ة  ك������ة  ج��طةلةوةى  ئةمة 
ماليكى  حكومةتةكةيدا،  ميتؤدى  )16(ى 
ئاماذةى بؤ بةدواداضوونى ئةو طرَيبةستانةى 
ثَيشووى  حكومةتةكةى  كة  ك��ردووة  نةوت 
ئيمزاى كردوون لةطةأل كؤمثانيا جيهانييةكاندا 
لة  نةوت  رَيذةى وةبةرهَينانى  زيادكردنى  بؤ 
عَيراقدا، بةبآ ئةوةى ئاماذة بةو طرَيبةستانة 
نةوتدا  بوارى  لة  هةرَيم  حكومةتى  كة  بكات 
ئيمزاى كردوون، ئةمة جطةلةوةى كة هاوكات 
فراكسيؤنة  ئيئتيالفى  دانوستاندنى   لةطةأل 
كوردستانييةكاندا لةطةأل كوتلةى هاوثةيمانى 
نيشتمانيى ثَيكهَينةرى حكومةت لة ئةنجومةنى 

جَيطرة  بةرضاوى  بة  عَيراقء  وةزي��ران��ى 
ك��وردةك��ةى س��ةرؤك وةزي���رانء وةزي��رة 
بة  بةستةوة  هةرَيمى  ثشكى  كوردةكانةوة، 
نةوتى  بةرميل  هةزا   )150( تةسليمكردنى 
بؤ  روونة  ئاماذةيةكى  ئةمةش  هةرَيمةوة، 
ئةوةى ئةو رَيككةوتنةى كة ئيئتيالفة كوردييةكة 
)19(خاَلةكةى  لةسةر  دةكات  بؤ  بانطةشةى 
لةطةأل ماليكيدا، بةر لة ئيمزاكردنىء دواتريش 
لة  ثَيشَيلكردنيشى  ئةطةرى  ثَيشَيلكراوةء 

داهاتوودا زؤرترة.

خاَلة لةبيركراوةكان
)19( داواكاريية  لةناو  ضةند خاَلَيك هةن 

ماليكى  كة  كوردييةكةدا  ئيئتيالفة  خاَلييةكةى 
لة ميتؤدى حكومةتةكةيدا ئاماذةى ثَينةداون. 
خؤيدا  لةكاتى  سةرذمَيريى  ئةنجامدانى 
)19(خاَلةكةيدا  لة  كوردييةكة  ئيئتيالفى  كة 
حكومةتةكةى  ميتؤدى  لة  كردبوو،  داواى 
ماليكيدا باسى نةكراوةء تا ئَيستاش نازانرَيت 
ضارةنووسى ئةنجامدان يان نةدانى، ضى دةبَيت، 
)ب(ى  بإطةى  ل��ة  ك��ة  ل���ةوةى  جطة  ئةمة 
كوردييةكةدا،  ئيئتيالفة  داواكاريى   )3( خاَلى 
كراوة  دةسةآلتةكان  دابةشكردنى  لة  باس 
سةرؤك  نَيوان  لة  وةزيراندا  ئةنجومةنى  لة 
شرؤظةكةى  بةآلم  جَيطرةكانيدا،  وةزي��رانء 
ئةم دواييةى دادطاى باآلى فيدراَلى سةبارةت 
دةستةكةى  سآ  سةرؤكى  شةرعييةتى  بة 
ثةرلةمان،  )حكومةت،  عَيراق  سةرؤكايةتيى 
دةستةكان،  لةبرى  كؤمار(   سةرؤكايةتيى 
ئةو بيرؤكةية هةَلدةوةشَينَيتةوةء هاوكات لة 
كوردييةكةدا،  ئيئتيالفة  )19(داواكارييةكةى 
لةساَلى  ثَيويستة  كة  دراوة  ب��ةوة  ئاماذة 
يةكةمى ثةرلةمانى نوَيدا، ئةنجومةنى فيدراَلى 
سةركؤمار  كاتةش  ئةو  تا  دابمةزرَيتء 
فيداَلي  دادط��اى  بةآلم  هةبَيت،  ظيتؤى  مافى 
بةهةمانشَيوة بوونى مافى ظيتؤى رةتكردةوة، 
كوردييةكة  ئيئتيالفة  ترى  داوايةكى  بةمةش 

بةر لة لةدايكبوونى مرد.

راثؤرتى: عةلى ناجى- بةغدا

سامى عةسكةريى، سةركردةى دةوَلةتى 
ياساو  كةسايةتيى نزيك لة ماليكى، جةخت 
لةسةر ئةوة دةكاتةوة، كة هَيشتا ضاوةإوانى 

طؤإانن بؤ بةشداريكردن لة حكومةتداو 
بةشدارينةكردنيشيان، بةهؤى كَيشةى نَيو 

ماَلى ئيئتيالفة كوردييةكةوة بووة. 
عةسكةريى، ئاماذة بةوةش دةدات:  ماليكى، 

هةندَيك لة ثاَلَيوراوةكانى وةزارةتةكانى 
بةناضاريىء لةبةر نةبوونى كات 

قبوَلكردووة كة وةك ئةو دةَلَيت: »ماليكى، 
ثَييان قايل نيية«.

نوَيى  حكومةتى  ثَيكهَينانى  لةثاش 
فراكسيؤنى  بةشدارينةكردنى  عَيراقء 
حكومةتى  ضةمكى  حكومةتةدا،  لةو  طؤإان 
ذَير  خستووةتة  نيشتمانيى،  هاوبةشى 
لة  بةر  ماليكى  كة  بةتايبةت  ثرسيارةوة، 
بؤ  بانطةشةى  حكومةتةكةى،  ثَيكهَينانى 
ئةو  دواى  دةك��ردء  حكومةتة  جؤرة  ئةو 
قةيرانةش، بةرثرسانى ئيئتيالفى فراكسيؤنة 
بةشدارينةكردنى  ئؤباَلى  كوردستانييةكان، 
ماليكى،  نورى  ئةستؤى  خستة  طؤإانيان 
سةرؤك وةزيران، بةآلم سامى عةسكةريى، 
ياساو  دةوَل��ةت��ى  ئيئتيالفى  س��ةك��ردةى 
كةسَيتيى نزيك لة مالكييةوة، جةخت لةسةر 
ثةيوةنديى  كَيشةية  ئةو  كة  دةكاتةوة،  ئةوة 
بة  تايبةت  نةبووةو  ياساوة  دةوَلةتى  بة 
هةية  ضإوثإ  »هةوَلى  راطةياند:  رؤذنامةى 
هةَلوَيستى  طؤإان  فراكسيؤنى  ئةوةى  بؤ 
حكومةتدا  لة  بةشداريى  بطؤإَيتء  خؤى 
ثةيوةنديى  بةشدارينةكردنيشى،  بكاتء 
بة  بووة  ثةيوةست  نةبووةء  ئَيمةوة  بة 
فراكسيؤنة  ئيئتيالفى  ماَلى  نَيو  كَيشةكانى 

كوردستانييةكانةوة«.
كرد:  ئاشكراشي  عةسكةريى،  سامى 

ياسا، ضاوةإوانى  دةوَلةتى  ئَيستا وةك  »تا 
هةَلوَيستى  طؤإان  فراكسيؤنى  كة  ئةوةن 
خؤى بطؤإَيت تا وةزارةتى ثَيبدةن، ئةوةش 
ئيئتيالفة  لةطةأل  كَيشةكانى  ئ��ةوةى  بؤ 

كوردييةكة ضارةسةر بكات«.
حكومةتةكةى  ثَيكهاتةى  ئةوةى  لةطةأل 
تَيبينىء  ئاشكراكرد،  )9(وةزارةت  بةبآ 
رةخنةكان لةسةر ثيادة نةكردنى ثرؤفيشناَلى  
حكومةتدا   لة  ماليكييةوة  نورى  اليةن  لة 
عةسكةريى  لةوبارةيةشةوة،  ئاراستةكراو 
ئاشكراي كرد: »ماليكى بة ثاآلوتنى هةندَيك 
لةبةر  بةآلم  نةبووة،  قايل  ثاَلَيوراوةكان،  لة 
ثَيكهَينانى  بؤ  لةبةردةميدا  كات  كةميى 

حكومةت، قبووَلى كردوون«.

hewal.rozhnama@gmail.com
عــَيراقـى 11ذمــارة )614( سَيشةممة 2010/12/28

كورد دةتوانَيت حكومةتةكةي ماليكي ضؤأل بكات

سامي عةسكةري

هةندَيكيان لةكاتى دانوستاندنةكاندا ثَيشَيلكراون

كارنامةكةى ماليكى، )19( خالَةكةى كوردى خنكاند

اليةنة كوردستانييةكان 
لةسةر )40( دةستةو دامةزراوة 

دةست بة دانوستان دةكاتةوة

سامى عةسكةريى: 

بةشدارينةكردنى طؤأان، بةهؤى 

كَيشةى نَيو ماَلى كوردةوة بوو

1- دةستةى نةزاهة
2- دةستةى لَيثرسينةوةو دادثةروةيى

3- دةزطاى هةواَلطريى عَيراق
4- كؤمسيؤنى باآلى سةربةخؤى 

هةَلبذاردنةكان
5- بانكى ناوةنديى

6- ديوانى ضاودَيرى دارايى
7- دةستةى ضارةسةركردنى كَيشة 

موَلكدارييةكان
8- ئةنجومةنى شوراى دوَلةت

9- دادطاى باآلى فيدراَليى
10- ئةنجومةنى باآلى دادوةريى

11- دادطاى ثَيداضوونةوةى فيدراَليى
12- تؤإى راطةياندنى عَيراقى

13- دامةزراوةى زيندانية سياسييةكان
14- دامةرراوةى شةهيدان

15- كؤمسيؤنى باآلى مافى مرؤظ
16- دةستةى طشتيى بؤ طرةنتى مافى 

هةرَيمء ثارَيزطا ناإَيكخراوةكان لة 
ضوارضَيوةى هةرَيمدا

17- دةستةى طشتيى ضاودَيريى داهاتة 
فيدراَلييةكان

18- دةستةى عَيراقى بؤ كؤنترؤَلكردنى 
سةرضاوة تيشكدةرةكان

19- ئةنجومةنى ئاسايشى نيشتمانيى
20- كؤإى زانستى عَيراقى 

21- ليذنةى ئؤلؤمثى عَيراقى
22- ماَلى حيكمةت

23- ئةمانةتى بةغدا 
24- ديوانى وةقفى سوننى 
25- ديوانى وةقفى شيعي

26- ديوانى وةقفى مةسيحيةكانء 
ئايينةكانى تر

27- دةستةى كاغةزة داراييةكان
28- دةستةى باآلى حةجء عةمرة

29- دادطاى باآلى تاوانةكانى عَيراق 
30- دةستةى نيشتمانيى عَيراقى بؤ 

راطةياندن ثةيوةندييةكانء 
31- دةزطاى داواكارى طشتيى 

32- ديوانى دَلنيايى  
33- دامةزراوةى بيرةوةريى عَيراقى 

34- دامةزراوةى بةرنامة نا بةرهةمةكان 
35- دادطاى كةتنى ناوةنديى
36- بانكى بازرطانى عَيراقى

37- دةستةى سةرثةرشتى دادوةريى
38- دةستةى ستراتيذيى عَيراق بؤ 

دووبارة ئاوةدانكردنةوة
39- ديوانى خزمةتطوزاريى طشتيى 

فيدراَليى 
40- دةستةى وةبةرهَينانى نيشتمانيى



راثؤرتى: كاروان عومةر

هةَلبذاردنى بةرةى ئؤثؤزسيؤن لة اليةن 
فراكسيؤنى طؤإانةوة لة ئةنجومةنى 

نوَينةرانى عَيراق، بة الى سةكردةيةكى 
عَيراقييةوة دةستثَيشخةريى بووةو 
ثَيويستة اليةنةكانى تريش ضاوى 

لَيبكةنء ثسثؤإَيكى سياسيش دةَلَيت: »ئةو 
ئؤثؤزسيؤنبوونةى طؤإان دةبَيتة جَيطةى 

بايةخى هاوآلتييان«.

طؤإان  فراكسيؤنى  ئةوةى  لةثاش 
لة  عَيراق  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  لة 
حكومةتدا،  لة  بةشداريكردن  ب��رى 
ببَيتة ئؤثؤزسيؤن وةك يةكةم  بإياريدا 
ثةرلةمانَيكى  رةسميى  ئؤثؤزسيؤنى 
ئةو  عَيراقدا،  نوَيى  لة مَيذووى  شةرعى 
هةنطاوة كاردانةوةى جياى لَيكةوتةوة.

وَي��إاى  كة  عَيراقيية،  ئيئتيالفى 
ئةوةى لة رووى قةبارةوة بة دووةمين 
ماليكى  نوَيى  حكومةتى  ب��ةش��دارى 
دةزانن  طرنطى  بة  دةدرَي��ن،  قةَلةم  لة 
عَيراقدا  ثةرلةمانى  لة  ئؤثؤزسيؤن 

بوونى هةبَيت.
ثةرلةمانتارء  بةتيخ،  ج��ةم��ال 
ئةندام  عَيراقييةو  ئيئتيالفى  سةركردةى 
عَيراق،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  لة 
لةناو  ئؤثؤزسيؤن  بووني  ثَييواية؛ 
كاريطةريي  نوَينةراندا  ئةنجومةنى 
بنةإةتدا  لة  ئةرَينييةء  تةندروستء 
ثةرلةماندا  لةناو  ئؤثؤزسيؤن  دةبَيت 
اليةنةكاني  سةرجةم  هةبيتء  بووني 
تايبةت  حكومةتداء  لة  نةبن  بةشدار 
»فراكسيؤنى  راطةياند:  رؤذنامةى  بة 
طؤإان دةستثَيشخةر بووة لةو ثرسة«.

كة  ئةوةشكرد؛  بؤ  ئاماذةي  بةتيخ، 
ثةرلةمانى  لةناو  ئؤثؤزسيؤن  بووني 
عَيراقدا، ئةطةر كاراو ئةكتيظ بَيت، ئةوا 

كاريطةريي زؤري دةبَيتء طةلي عَيراق 
اليةنةى  ئةو  لةطةأل  دةبَيت  هاوسؤز 
هةَلدةبذَيرَيتء  ئؤثؤزسيؤنبوون  كة 
تريش  اليةني  كة  خواست،  هيواشي 
هةمان هةَلوَيستي فراكسيؤنى طؤإان لة 

ئؤثؤزسيؤنبوون وةربطرن.
ثسثؤإانى سياسيش جةخت لةسةر 
دةكةنةوة  ئؤثؤزسيؤن  طرنطيبوونى 
عَيراقدا،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  لة 
بنةما  لة  يةكَيك  فةراهةمكردنى  بؤ 

ديموكراسى. سةرةكييةكانى 
سياسيي  لَيكؤَلةري  فةياز،  عامر 
بووني  كرد؛  ئةوة  بؤ  ئاماذةي  عَيراقى 
ئةنجومةنى  ل��ةن��او  ئ��ؤث��ؤزس��ي��ؤن 
نوَينةرانى عَيراقدا هةنطاوَيكى ئاساييةء 
اليةنَيكي  كة  دةستخؤشيية،  جَيطةي 
بووني  ثةرلةماندا  لةناو  ئؤثؤزسيؤن 
راطةياند:  رؤذن��ام��ةى  ب��ة  هةبَيت، 
بؤ  ثةرلةماندا  لة  ئؤثؤزسيؤن  »بوونى 
بنةماكاني  سةرجةم  فةراهةمكردني 

ديموكراسييةتة لة عَيراقدا«.
عامر فةياز، ئاشكراشيكرد؛ شَيوازي 
لةطةأل  حكومةت  كارةكاني  راثةإاندني 
دةبَيتء  باشتر  ئؤثؤزسيؤن  بووني 
لةسةر  دةب��َي��ت  باشي  كاريطةريي 
ئةكتيظكردني  مايةي  دةبَيتة  حكومةتء 

كاري حكومةتء ثةرلةمانيش. 
هاوكات ئيئتيالفى دةوَلةتى ياسا، كة 
ثَيكهَينةرى حكومةتة، هَيشتا بة ئومَيدى 
تا  لة حكومةتدا،  بةشداريكردنى طؤإانة 
هاوبةشى  حكومةتى  بةَلَينى  اليةك  لة 
نيشتمانيى بَيتةدىء لة اليةكى تريشةوة 

هيض اليةنَيكى ئؤثؤزسيؤن نةبَيت.
س��ةرك��ردةى  ئ��ةس��ةدي،  خاليد 
طؤإان  كة  ثَييوانيية؛  ياسا  دةوَلةتى 

رؤَلي ئؤثؤزسيؤن ببينَيت لة ثةرلةماندا، 
رووي  لة  دةَل��َي��ت:  ئةو  وةك  ضونكة 
ناتوانن  ثةرلةمانتارةوة  ذمارةي  ثَيطةو 

رؤذنامةى  بة  تايبةت  ببيننء  رؤَلة  ئةو 
راطةياند: »لة ئَيستادا سةرجةم اليةنةكان 
ثؤستَيكي  كة  ئ���ةوةدان،  ه��ةوَل��ي  لة 
فراكسيؤنى  ب��ة  ب��درَي��ت  وةزاري����ي 
ثؤستة  كة سةرجةم  تايبةت  بة  طؤإان، 
نةكراونء  دةستنيشان  وةزارييةكان 
هةوأل لة ئاراداية بؤ ثاشطةزكردنةوةى 
طؤإان لة هةَلوَيستي ئؤثؤزسيؤنبوونى، 
هاوبةشي  حكومةتي  لة  بَيت  بةشدار  تا 
سةرجةم  دةب��َي��ت  ك��ة  نيشتمانيي، 

اليةنةكاني تيايدا بةشداربن«.
كة  خواست؛  هيواشي  ئةسةدى، 
سةرجةم اليةنةكان بة طشتييء ئيئتيالفي 
فراكسيؤنة كوردستانييةكان بة تايبةت، 
كار بكةن بؤ ئةوةي فراكسيؤنى طؤإان 
هةَلوَيستةكةيء  لة  بَيتةوة  ثاشطةز 

بةشداريي بكات لة حكومةتدا.
تريش،  سياسيى  ثسثؤإَيكى 
بوونى  طرنطيي  بة  ئاماذةدان  وَي��إاى 
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  لة  ئؤثؤزسيؤن 
عَيراقدا، جةخت لةسةر ئةوة دةكاتةوة؛ 
لة  ئؤثؤزسيؤن  ب��ةرةى  ثَيويستة  كة 

ثةرلةماندا فراوانتر بكرَيت. 
سياسييء  لَيكؤَلةري  حةيالي،  نزار 
جةختى  بةغدا  زانكؤي  مامؤستاي 
بووني  ك��ة  ك���ردةوة؛  ئ��ةوة  ل��ةس��ةر 
ئؤثؤزسيؤن شتَيكي ئاسايية لةسةرجةم 
مةبةستي  بة  جيهان  ثةرلةمانةكاني 
حكومةت،  ئ��ةداي  ك��ارو  ضاودَيريي 
دةبَيتة  ثةرلةماندا  لةناو  بوونيشى 
وتيشى:  هاوآلتييان،  بايةخي  جَيطةي 
ئؤثؤزسيؤن،  بةرةى  فراوانكردنى  »بؤ 
هةنطاو  هةمان  تريش  اليةنى  ثَيويستة 
عَيراقدا  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  لةناو 

بنَيت«.

رؤذنامة

ثاش ئةوةى ليذنةيةكى سَي اليةنى دانوستان 
لة  ش��اوةي��س  ن��ورى  رؤذ  د.  لة  ه��ةري��ةك  لة 
رافع  كوردستانييةكانء  فراكسيؤنة  ئيئتيالفى 
عيساوى لة ئيئتيالفى عَيراقييةو حةسةن سنَيد لة 
ثَيكهات، دوايين  نيشتمانيى  ئيئتيالفى هاوثةيمانى 
رةشنووسى ئةنجومةنى نيشتمانيى بؤ سياسةتة 
دةقى  رؤذنامة  طةآلَلةكراء  ستراتيذييةكان 

رةشنووسى ئةو ثرؤذةياساية بآلودةكاتةوة. 
بؤ  نيشتمانيى  ئةنجومةنى  ئةندامانى   -1
سةرؤك  لة   ثَيكدَين  ستراتيذييةكان،  سياسةتة 
وةزي��رانء  س��ةرؤك  جَيطرةكانىء  كؤمارء 
نوَينةرانء  ئةنجومةى  سةرؤكى  جَيطرةكانىء  
دووجَيطرةكةىء سةرؤكى ئةنجومةنى دادوةريىء 
نوَينةرى كوتلة سياسييةكانء سةرؤكى هةرَيمى 
ذمارةيةك  ئةنجومةنة  ئةم  هةروةها  كوردستان، 
راوَيذكارء ذمارةيةك ثاسةوانى دةبن كة نزيكةى 

يةك ليواى سةربازيى دةبَيت.
2- بإيارةكانى ئةم ئةنجومةنة ئيلزامى دةبن 
ئةطةر بة تَيكإاى دةنطى ئةندامانى دةركران، بةآلم 
ثرسة  لةسةر  ئةندامانى  دةنطى  تَيكإاى  ئةطةر 
بإيارةكان  نةكرد،  مسؤطةر  باآلكان  ستراتيذيية 
دةدرَي���نء  ئةندامانى  سَييةكى  بةزؤرينةى 
دةسةآلتة  بؤ  دةبَيت  مولزةم  ب��ارةش��دا  ل��ةم 

ثةيوةنديدارةكان.
ناستراتيذيية  ئاسايىء  دؤسية  لة   -3
باآلكانيشدا، بإيارةكان لة ئةنجومةنى  نيشتمانيى 
بؤ سياسةتة ستراتيذييةكان، بة دةنطى زؤرينةى 
دةنطةكان  ئةطةر  دةردةكرَينء  ئةندامانى  رةهاى 
دةبَيت  اليةنة  ئةو  بؤ  ثارسةنط  بوون،  يةكسان 
ئةم  لةطةَليدايةء  ئةنجومةنةكة  سةرؤكى  كة 
بة  بؤ  ب��ةدواداض��وون  هةية  بؤشى  ئةنجومةنة 
باشيى جَيبةجَيكردنى بإيارة مولزةمةكانى بكات.

سياسةتة  بؤ  نيشتمانيى  ئةنجومةنى   -4
كاردةكاتء  دةستوور  بةثَيى  ستراتيذييةكان، 
جَيطرى سةرؤكى ئةنجومةنةكةش بوونى دةبَيتء 
دةبَيتء  سةربةخؤ  ئيدارييةوة  دارايىء  لةإووى 

ئةنجومةنى  سةرؤكى  ثؤستى  بؤ  ثاَلَيوراوَيك 
بة  ثَيشكةش  باآلكان  سياسةتة  بؤ  نيشتمانيى 
متمانةدان  بؤ  دةك��ات  نوَينةران  ئةنجومةنى 
ئةندامانى  تَيكإاى  رةه��اى  زؤرينةى  بة  ثَيى 
سوَيندخواردنى  دواى  لة  نوَينةرانء  ئةنجومةنى 
نيشتمانيى  ئةنجومةنى  سةرؤكى  دةستوورييش، 

بؤ سياسةتة ستراتيذييةكان، دةستبةكار دةبَيت.
بؤ  نيشتمانيى  ئةنجومةنى  كاركردنى   -5
دةبَيت  خول  يةك  بؤ  ستراتيذييةكان،  سياسةتة 
عَيراقء  داهاتووى  ثَيكهَينانى حكومةتى خولى  تا 
دةتوانَيت  نوَينةرانيش  داهاتووى  ئةنجومةنى  
كارى ئةم ئةنجومةنة بؤ خولَيكى تر  درَيذبكاتةوة  
ئةو  ئةندامانى  رةهاى  زؤرينةى  رةزامةنديى  بة 

ئةنجومةنة نوَيية.
بؤ  نيشتمانيى  ئةنجومةنى  ئامانجةكانى   -6
سياسةتة ستراتيذييةكان، بريتي دةبَيت لة رؤَلبينين 
لة ضارةسةركردنى ئةو طرَييانةى كة رووبةإووى 
كاردةكات  دةبنةوةء  عَيراق  سياسيى  ثرؤسةى 
باآلو  سياسةتة  بؤ  طشتييةكان  هَيَلة  دانانى  بؤ 
دةسةآلتةكانء  سةرجةم  دةوَلةتء  طشتييةكانى 
ثَيشكةشكردنى ثَيشنيازء راسثاردة سةبارةت بة 
سيستمى  لة  ضاكسازيى  ثرؤذةياساكانء  ياساو 

دادوةرييدا.
7- ئةو بوارانةى كة ئةنجومةنى نيشتمانيى بؤ 
سياستة ستراتيذييةكان كاريان  بؤ دةكات، حةوت 
بوارن: شةونخونيكردن بؤ طرةنتى ثةيوةستبوون 
سياسةتى  وَي��ن��اك��ردن��ى  دةس���ت���وورةوة،  ب��ة 
ئةمنيىء  ستراتيذيةتى  دانانى  دةرةوةء  طشتيى 
ئابووريى،  طشتيى  سياسةتى  دانانى  سةربازيى، 
وةبةرهَينان،  وزة،  سياسةتى  دراويى،  دارايى، 
دادوةري��ىء  سيستمى  ضاكسازيى  ثةرةثَيدانى 
لة  جطة  ئةمة  نيشتمانيى،   ئاشتةوايى  هَينانةدى 
خزمةتطوزاريى  رَيكخستنى  ستراتيذيةتى  دانانى 
ذينطةيى، تةندروستى، مافى مرؤظ، رؤشنبيريى، 

طةشةثَيدانى مرؤيى، ثةروةردةو فَيركردن.

ليستى  كةناَلَيكى  لة  رةشنووسة  ئ��ةم   *
عَيراقييةوة دةست رؤذنامة كةوتووة.

راثؤرتى: هةستيار قادر

تائَيستا هةريةك لة عادل 
عةبدولمةهدىء تاريق هاشمى، وةك 

جَيطرى سةرؤك كؤمارى عَيراق 
رووماَلى ضاالكييةكانيان دةكةن، ئةمة 
لةكاتَيكداية كة لة دانيشتنى 16ى 10ى 

ثةرلةمانةوة ئةو ثؤستةيان نةماوةء 
سةرضاوةيةكيش ئاماذة بةوة دةكات؛ 
كة بةكارهَينانى ثؤستَيك كة نةتبَيت 

بةثَيى ياساى سزادانى عَيراقى، تاوانة. 

دانيشتنى  ل��ة  ئ���ةوةى  ل��ةث��اش 
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  2010/10/16ى 
تاَلةبانى، وةك سةرؤك  عَيراقدا جةالل 
عادل  لة  هةريةك  هةَلبذارد،  كؤمار 
دوو  هاشمى،  تاريق  عةبدولمةهدىء 
ثؤستةكانيان  كؤمار  سةرؤك  جَيطرى 
كؤمار  سةرؤك  ئَيستاشدا  لة  نةماوةو 
ثةرلةمان  ئاراستةى  ثرؤذةياسايةكى 
ضؤنَيتى  ب��ة  س��ةب��ارةت  ك����ردووة 
س��ةرؤك  جَيطرةكانى  دياريكردنى 

ك��ؤم��ارء دةس��ةآلت��ةك��ان��ي��ان، ب��ةآلم 
سةرؤكايةتى  رةسميى  سايتى  تائَيستا 
عادل  لة  ه��ةري��ةك  ضاالكى  كؤمار 
وةك  هاشمى،  تاريق  عةبدولمةهدىء 
رووم��األ  كؤمار  س��ةرؤك  جَيطرانى 
لة  ضوارضَيوةيةشداء  ل��ةو  دةك��ات، 
هةينى  رؤذى  ك��ة  بةياننامةيةكدا 
رابردوو )12/14( بآلوكراوةتةوة، عادل 
سةرؤك  جَيطرى  وةك  عةبدولمةهدى، 
كؤمار دةناسَينَيتء ئاماذة بةوة دةكات؛ 
لةطةأل  ئَيران  ثايتةختى  تارانى  لة  كة 
سةرؤكى  ن��ةذاد،  ئةحمةدى  مةحمود 
ئَيران كؤبووةتةوة،  كؤمارى ئيسالميى 
لة دوو بةياننامةى جياتريشدا هةريةك 
لة عادل عةبدولمةهدىء تاريق هاشمى، 
سةرؤكايةتى  لةاليةن   )12/25( لة  كة 
ناوى  بة  بآلوكراوةتةوة،  كؤرمارةوة 
جَيطرى سةرؤك كؤمارةوة ثيرؤزبايي 
هاوآلتييانى  لة  نوَييان  ساَلى  سةرى 
مةسيحييةكان  طشتيىء  بة  عَيراق 

بةتايبةتي كردووة. 
لةوبارةيةوة د.لةتيف شَيخ مستةفا، 

ئةنجومةنى  ئةندامى  ي��اس��ان��اسء 
فراكسيؤنى  لةسةر  عَيراق  نوَينةرانى 
كردةوة؛  ئةوة  لةسةر  جةختى  طؤإان، 
كة ئةو كةسايةتييانة سيفةتى رةسميى 
نةماوةو  كؤماريان  سةرؤك  جَيطرى 
جَيطةى  ب��ووةت��ة  هةنطاوةيان  ئ��ةو 
راطةياند:  رؤذن��ام��ةى  بة  ثرسيار، 
جَيطرانى  وةك  كةسايةتيية  دوو  »ئةو 
كؤتايى  وياليةتيان  كؤمار  س��ةرؤك 
ناوى  بة  كاركردنيشيان  ثَيهاتووةء 
بةو  ثةيوةنديى  كؤنةكانيانةوة  ثؤستة 
لة  هَيشتا  كة  هةية،  ثَيشينةوةيةوة 
نةبووةتة  ثؤست  بةجَيهَيشتنى  عَيراق 
كةلتوورء رةنطة بةردةوامبوونيان لةو 
ثؤستانةدا بؤ درَيذةثَيدانء كردنى بَيت 

بة ئةمرى واقيع«.
 هاوكات سةرضاوةيةكى ئاطادارى 
ياسايى بؤ رؤذنامةى روونكردةوة؛ كة 
بةثَيى مادةى )160(ى ياساى سزادانى 
ناوبنَيت  خؤى  كةسَيك  طةر  عَيراقى، 
بة  نةبَيت،  سيفةتةى  ئةو  ثؤستَيكء  بة 

تاوان دادةنرَيت«.
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خالد ئةسةدي:
هةوأل لة ئاراداية بؤ 
ثاشطةزكردنةوةى 

طؤإان لة هةَلوَيستي 
ئؤثؤزسيؤنبوونى

جةمال بةتيخ:
فراكسيؤنى طؤإان 
دةستثَيشخةربوو 
لة دروستبووني 

ئؤثؤزسيؤن

دةستةي سةرؤكايةتى كؤمارى وادة كؤتايي هاتوو

12 د.ش�اهؤ س�ةعي�د: سةرؤكايةتيي  هةرَيم، سةنگي  كوردي  لة بةغدا بچ�ووككردةوة

»طةلى عَيراق هاوسؤز دةبَيت لة بوونى ئؤثؤزسيؤنَيكى ئةكتيظ«

ئؤثؤزسيؤنبوونى طؤأان لة بةغدا، ضؤن لَيكدةدةريَتةوة؟

دةقى ثرؤذةياساى ئةنجومةنى 

نيشتمانيى بؤ سياسةتة ستراتيذييةكان

بةثَيى ياساى سزادانى عَيراق، تاوانة

تائَيستا هاشمىء عةبدولمةهدى
ثؤستة كؤنةكانيان بةكاردةهيَنن



سيستمي  خاَلي  بةرز كردةوة. )ي .ن.ك(، بؤية 
پؤستي  سةركؤماري  پَيدراوة، چونكة اليةنَيكي  
كة  كوردين،  ئَيمةش  لةحاَلةتَيكدا  كورديية، 
خؤ  بةرناكةوَيت  كؤمارمان  پؤستي  سةرؤك 

دةبَيت بؤمان قةرةبوو بكرَيتةوة.
KNN: دواتر چي  روويدا؟ 

تةرحةي  ئةم  د. شاهؤ سةعيد: دواتر كة 
نيشتمانيي  هاوپةيماني  خستةإوو،  خؤمان 
نامةيةكيان بؤ ناردين، وتيان »پارتي بةتةواوةتي 
وتمان  دةكات«،  ئَيوة  داواكارييةكاني  رةفزي 
ئَيمة  هةية،  ئَيمةوة  بةسةر  مافَيكي  چ  پارتي 
لةإووي  دةكةين،  ئَيوةدا  لةگةأل  دانوستاندن 
دةستوورييةوة ئَيوة راسپَيدراون بؤ پَيكهَيناني 
دةكردةوة  تةئكيديان  وةآلمدا  لة  حكومةت، 
زياتريان  لةوة  بةآلم  ئَيمةية،  لةگةأل  دَليان  كة 
كةلتوورَيكي   دؤخ��ة  ئةو  نايةت.  لةدةست 
)لگم(�ة،  كةلتووري   كة  بيرهَينامةوة  عَيراقي  
پةيوةندييةك  هةموو  لةگةأل  )لةخؤدان(.  واتة 
وتمان  ئَيمةش  لةگةَلتاناية،  دَلمان  دةيانوت 
كة  نةكةنةوة  دووب��ارة  بةناوبانگة  قسة  ئةو 
نيوةكةي   بؤ  لةگةَلتاناية«،  »دَلمان  دةَلَيت: 
لةگةَلمان  شمشَيرةكانتان  نامانةوَيت   تري  
بينيمان  بن .  بَياليةن  شمشَيرةكانتان  با  بَيت ، 
گؤإان  فراكسيؤني  سةرؤكي  رؤژةي   ئةو 
وتارةكةي لةنَيو پةرلةماندا خوَيندةوة، يةكَيك 
لةو كةسانةي چةپَلةي بؤ وتارةكة لَيدا، خودي 
نوري ماليكي بوو، لةگةأل زؤربةي  شيعةكاندا 

كة دةيانزاني  چ غةدرَيك لة گؤإان كراوة.
لَيدوانةي  ئةو  بَلَييت:  دةتةوَيت   :KNN
لةژَير  رايگةياند،  عوسمان  د.مةحمود  كة 
فشاري سةركردايةتيي كورددا ماليكي گؤإاني 

كردووةتة قوربانيي، دروست وةكو ئةوةية؟
د. شاهؤ سةعيد: من هةندَيك زانياريي بؤ 
يةكةمينجار دةَلَيم، چةند سةعاتَيك بةرلةوةي 
كابينةكة رابگةيةنرَيت، ئَيمة وتمان بة وةكالةت 
لةگةأل هيچ اليةنَيك دانوستاندن ناكةين، نةك 
كوردستانييةكاندا  هَيزة  لةگةأل  لةبةرئةوةي 
لة  كاتَيك  لةبةرئةوةي  هةية،  كَيشةمان 
ئؤپؤزسيؤن،  بة  بووين  هةرَيم  حكومةتي 
پرسمان بة ئَيوة نةكردووة. تةنانةت پَيشتر بة 
دةق بة ماليكيم وت، ئَيمة لة پرسي  كوردستاندا 
پرس بة تؤ ناكةين. پَيمان وتن ئَيمة هاتووين 
باسي دروستكردني حكومةتي عَيراق دةكةينء 
نوَينةرايةتي  شةرعيي  خؤمان هةية. ئةوةبوو 
نوري  نيشتمانيي ء  هاوپةيماني   اليةني  لة 
سةرؤكي  بةإَيز  بة  پةيوةنديكرا  ماليكييةوة 
ليستة  فراكسيؤني  دانوستاندنكاري  شاندي 
كوردستانييةكان، لة وةآلمدا وتبووي دةرگاي 

كاك مةسعود كراوةية...
KNN : واتة دةبَيت گؤإان بإوات بؤ الي 

كاك مةسعود؟!
د. شاهؤ سةعيد: لةاليةن نوري  ماليكييةوة 
)10( بةَلكو  وةزارةتَيك،  نةك  وترابوو،  پَيي 

لةو  بدةمآ  خؤميان  جَيگاكةي  وةزارةتء 
دةرگاية نادةن. ئةوانيش وتبوويان، يان ئَيمة 

يان گؤإان، دةبَيت يةكَيكمان هةَلبژَيريت.
KNN : ئةم پَيداگريية بؤچي؟ 

د. شاهؤ سةعيد: لةبةرئةوةي دةمانةوَيت 
لة  بهَينين  ديوةخان  سياسةتي  بة  كؤتايي 
نيية،  ديوةخان  كوردستان  كوردستاندا، 
كوردستان دامةزراوةي هةية، ئةمة پةيإةوي 
ناوخؤي ئيئتيالفي فراكسيؤنة كوردستانييةكانة: 
دةَلَيت:  هةشتةم،  خاَلي  چ��وارةم،  بإگةي 
هةرَيم،  سةرؤكي  بة  دةكرَيت  راوَي��ژ  تةنيا 
بإيار پةرلةماني كوردستان دةيدات. دةبواية 
پَيكبهَينرَيت،  عَيراقي  حكومةتي  بةرلةوةي 
بچوايةتة  ماليكي  حكومةتةكةي  كارنامةي 
بإياري  كوردستانء  پةرلةماني   بةردةمي 
بةإَيز كةمال  ئيمزاي  ئةوةش  بدرَيت،  لةسةر 
كةركوكيية )سةرؤكي پةرلةماني كوردستان(، 
ئةوة حكومةت پَيكهَينراء پةرلةماني كوردستان 
بؤ  ئيمزاكةش هيچ حسابَيكي  پَينةكرا،  پرسي 

نةكرا.
بؤ  ئ��َي��وة  ك��اردان��ةوةك��ةي   :KNN
حكومةتدا،  ل��ة  ب��ةش��داري��ن��ةك��ردن��ت��ان 
سةرؤكي  لَيكةوتةوةء  ديكةي  كاردانةوةيةكي 
چ  ئَيستا  بآلوكردةوة،  روونكردنةوةي  هةرَيم 

تةعليقَيكتان هةية؟
روونكردنةوةكةي  سةعيد:  شاهؤ  د. 
سةيرة  زؤر  ه��ةرَي��م  س��ةرؤك��اي��ةت��ي��ي 
هةرَيم  سةرؤكي  لةبةرئةوةي  بةالمةوة، 
فراكسيؤنة  ئيئتيالفي   بةناوي  نيية  قسةكةر 
كوردستانييةكانةوة، چونكة ئةوة ئيئتيالفَيكي 
ئيئتيالفة  لةو  بةرگريي  بؤچي  تؤ  حيزبيية، 
هةرَيم  سةرؤكايةتيي  دةكةيت،  حيزبيية 
دامةزراوةيةكي نيشتمانيية، نابَيت تةرةفگيريي 
بكات لةنَيوان بزووتنةوةي گؤإانء ئيئتيالفي 

دةبَيت  بةَلكو  كوردستانييةكان،  فراكسيؤنة 
ئةگةر كَيشةيةك هةبوو چارةسةري بكات. ئةم 
روونكردنةوةيةي سةرؤكايةتيي هةرَيم، ئةوة 
بة  تةنيا  دةردةخات كة سةرؤكايةتيي هةرَيم 
فراكسيؤني ليستة كوردستانييةكان رادةبينَيت 
)500( ئةو  واتة  بكات،  كورد  نوَينةرايةتي 

هةزار كةسةي لة كوردستاندا دةنگيان داوة بة 
ئةم كوردستانة  بزووتنةوةي گؤإان، خةَلكي 
نوَينةرايةتييان  نيية  بؤيان  نينء  كورد  نينء 

هةبَيت.
كاردانةوةكان،  لة  ديكة  يةكَيكي   :KNN
جَيگري  تةيفور،  عارف  بةرَيز  لَيدوانَيكي 
سةرؤكي پةرلةماني عَيراق بوو، كة باس لةوة 
دةكات، ئةوان خؤيان پشكي خؤيان وةرگرتووة 
بؤخؤي  خؤي  پشكي  بچَيت  گؤإانيش  با 
ئةو  لةسةر  هةية  تةعليقَيكت  چ  وةربگرَيت، 

لَيدوانة؟
د. شاهؤ سةعيد: كاك عارف لَيدوانةكةي 
وةرگرتووة،  خؤمان  بةشي  »ئَيمة  كة  وابوو 
خؤيان  بةشي  بچن  با  )گ��ؤإان(  ئةوانيش 
چ  بة  تؤ  كَين؟  ئَيوة  دةپرسم  من  وةربگرن«، 
وةرگرتووةء  پؤستةت  ئةو  ئيستيحقاقَيك 
پةرلةماني  سةرؤكي  جَيگري  بة  بوويت 
بةخؤإايي  كورديت  لةبةرئةوةي  تؤ  عَيراق، 
ئةو پؤستةت پَيدراوة، لة دةرةوةي سيستمي 
خاأل وةك ئيستيحقاقي نةتةوةيي وةرتگرتووة، 
شوَينةدا  لةو  دةبَيت  تؤ  وادا  حاَلةتَيكي  لة 
نوَينةرايةتيي  بكةيت،  كورد  نوَينةرايةتيي 
هةرَيمي  لة  كة  بكةيت  خةَلكانة  ئةو  هةموو 
لةوةش  جگة  هَيناوة،  دةنگيان  كوردستاندا 
بكةيت،  عَيراق  هةموو  نوَينةرايةتيي  دةبَيت 
سةرؤكي  )جَيگري  پؤستةدا  لةو  چونكة 
ئةنجومةني نوَينةراني عَيراق( دةبَيت بة يةك 
عَيراقييةكان،  اليةنة  هةموو  بإوانيتة  چاو 
ئوسامة  بةقةد  كوردييةكان،  اليةنة  جاي   چ 
تؤ  وت  پَييان  كاتَيك  نةكرا،  پَي   نوجةيفيشي 
لةم  ليستي عَيراقييةيت، وتي نةخَير، چيتر  لة 
من  نيم،  ئةلعَيراقيية  ليستي  لة  لةحزةيةوة 
ديكة  شتَيكي  عَيراقم.  پةرلةماني  سةرؤكي 
هةية كة نامةوَيت بيشارمةوة، من چوار ساَلة 
بيكات،  پياوة  ئةو  دةكةم،  چاوةإَيي قسةيةك 
بةئومَيد  مةشهةدانييةوة  تةنيشت  لة  كاتَيك 
عةرةبي  بة  يان  كوردي،  بة  قسةيةك  بووم 
بكات، بةآلم هةر نةيكرد، واتة دواي چوار ساأل 

رؤژووگرتن لة قسةكردن، ئةو قسةيةي كرد.
پَيدا،  ئاماژةت  پَيشتر  وةك��و   :KNN
كاتَيك سةرؤكي فراكسيؤني گؤإان لةبةردةمي 
نوري  پَيشكةشكرد،  وتارةكةي  پةرلةماندا 
ماليكيء زؤرينةي شيعةكان هاوسؤزيي  خؤيان 

بؤ گؤإان نةشاردةوة، بؤچي؟
بةياننامةكةي  لة  سةعيد:  شاهؤ  د. 
حيزبة  دوو  بةرلةوةي  گؤإاندا،  بزووتنةوةي 
ئيئتيالفةكةي  بكةين،  تؤمةتبار  كوردييةكة 
وتوومانة  تؤمةتباركردووة،  ماليكيمان 
لةگةأل دوو حيزبة  )تواگؤ(ي كردووة  ماليكي 
دةسةآلتدارةكةي كوردستاندا بؤ بَيبةشكردني 
رةوت��ي  لة  الدان  گ���ؤإانء  ب��زووت��ن��ةوةي 
ماليكي  من  ئةگةرچي  عَيراقدا.  لة  ديموكراتي 
بَيبةريي ناكةم لةو رَيككةوتنة ژَيربةژَيرة، بةآلم 
ئَيمةي   تؤمةتباركردنةكةي   وةآلمي   ئةو  بؤ 
نةدايةوة؟ بؤچي وةآلم ناداتةوة؟ لةبةرئةوةي 

خؤيء  لةبةرئةوةي  بداتةوة،  وةآلم  ناتوانَيت 
هاوپةيماني نيشتمانيي باسيان لةوةكردووةء 
خؤيان دةزانن كة چييان كردووة. ئةي  بؤچي 
سةرؤكايةتيي هةرَيم دَيتة وةآلم؟ بؤچي ئةو 
ناداتةوة،  وةآلم  پرسةكةية  خاوةني  كةسةي 
كةچي  سةرؤكايةتيي  هةرَيم وةآلم دةداتةوة؟!

لة  هةية  كؤدژيي   لة  جؤرَيك   :KNN
فراكسيؤنة  ئيئتيالفي   ئةنداماني   لَيدواني 
ئةنداماني  بةتايبةتي  كوردستانييةكان، 
هةردوو حيزبة ئيسالمييةكة لةگةأل ئةنداماني 
لةو  زياتريش  كوردستان،  ديموكراتي  پارتي 
روونكردنةوةيةي عارف تةيفوردا دةردةكةوَيت 
با  وةرگ��رت��ووة،  خؤمان  »بةشي  وت��ي:  كة 
وةربگرَيت«،  خؤي  بةشي  بچَيت  گؤإانيش 
شت  هةمان  هةرَيميش  سةرؤكايةتيي  لةوةي 
ئةحمةد،  محةمةد  لةكاتَيكدا  دةكرَيت،  بةدي 
كوردستانييةكان،  ليستة  فراكسيؤني  ئةندامي 
هةر لةم شوَينةدا وتي: كاتَيك داواي وةزارةتي 
ببوورن  وتوويانة  ك��ردووة،  بازرگانيمان 
بؤ  وةزارةتةمان  ئةم  لةبةرئةوةي  ناتوانين، 

گؤإان داناوة، تةعليقي بةإَيزتان چيية؟
د. شاهؤ سةعيد: ئةمة جؤرَيكة لة )تشفي- 
سةركةوتن  بؤ  خَيَلةكييانة  هةستكردني  واتة 
لةسةر  ئةگةر  تةنانةت  نةيارةكاندا،  بةسةر 
يةكَيك  ئةمة  بَيت(،  نةتةوةكةشت  حسابي 
بووة لة كَيشة ئةزةلييةكاني گةلي  كوردستان، 
بة عةقَليةتي تةشةفي  هةميشة سةركردةكان 
قسةيان كردووة. بؤ نموونة، عارف تةيفور بة 
پَيكةنينةوة ئةو قسةيةي كرد كة تؤ ئاماژةت 
پَيدا، سةرؤكايةتيي هةرَيم وةكو شتَيكي زؤر 
دةدات��ةوة،  وةآلم  دةستكةوتبَيت،  گ��ةورةي 
لةكاتَيكدا نوَينةرايةتيي كوردي لة نَيو حكومةتي 

عَيراقدا بچووككردةوة..
KNN: دةتةوَيت ئةو دَيإة شيعرةي نالي 
بَلَييت كة دةَلَيت: »لة كن من چةندة مةغرورء 

لةكن ئةو چةندة مةجبوور«؟
د.شاهؤ سةعيد: بة دَلنياييةوة، ئةو دَيإةي 
ئةوة  دةيَلَيم،  داخةوة  بة  دةقيقة،  زؤر  نالي 
ئةوة  چونكة  كؤيلة«،  »ئاكاري  لة  جؤرَيكة 
كؤيلةية كة لةتةك هاوزمانء هاونيشتمانةكةي 
خؤيدا ئامادةية زؤر دإلةق بَيت، بةآلم لةگةأل 
بؤئةوةي  بكات  س��ازش  ئامادةية  ئةويتر 
هاوزمانةكةي بَيبةش بكات. بَيبةشكردني ئَيمة، 
بَيبةشكردني گؤإان نيية بة تةنيا، بَيبةشكردني 
نةوشيروان مستةفا نيية بة تةنيا، بَيبةشكردني 
نوَينةرايةتيي نزيكةي  )500(هةزار كةسة، بؤية 
لةبري ئةوةي دةرس لة ئةزمووني شؤإشي 
كوردي وةربگرين، كة هةميشة سةركردةكان 
بةآلم  كردووة،  سةروةرييةكانيان  ئيحتكاري 
هةموو شكستةكانيش تةنيا خؤيان تةحةموليان 
راب��ردوو،  ساَلي  لَيدوانَيكدا،  لة  ك��ردووة. 
كة  پةرلةمان  دانوستاندنكاري  شاندي  وةكو 
وةك  كوردستان  پةرلةماني  بؤ  گةإاينةوة 
چيتر  لةوةكرد،  باسمان  گ��ؤإان  نوَينةري  
هةبَيت  سةركةوتنَيك  كوردستاندا  لة  ئةگةر 
هي هةموومانة، هةر شكستَيكيش هةموومان 
لة  هةموومان  دةبَيت  واتة  تَييدا،  بةشدارين 
سةركةوتنء شكستةكاندا بةشداريي بكةين...

KNN: بؤ ئةمجارةش واية؟
وابَيت،  ويستمان  ئَيمة  سةعيد:  شاهؤ  د. 
لةناو  بكةين  كارا  بةشدارييةكي  ويستمان 
حكومةتي عَيراقدا، بؤئةوةي بةشداريي بكةين 
لة هةر دةستكةوتء شكستَيكدا، بة دَلنياييةوة 
خةَلكي  رووبةإووي  قةيرانَيك  هةر  ئَيستاش 
بةر  گؤإان  بزووتنةوةي  ببَيتةوة  كوردستان 
پَيشةوةي  لةسةنگةري   ديكة  هَيزَيكي  لةهةر 
كة  ئةوةية  هؤكارةكةي  بةرگريكردنداية، 
بزووتنةوةي گؤإان لة بنةمادا كَيكي دةسةآلتي 
كوردستاندا  لة  دةسةآلتي  كَيكي  رةتكردةوة، 
رةتكردةوة، واتة ئةم بزووتنةوةية ئةوةندةي 
پرؤژة سياسييةكةي سةربگرَيت،  پَيي گرنگة 
ئةوةندة پَيي گرنگ نيية چةند وةزيري هةيةء 

چةند بةإَيوةبةرَيتيي گشتيي بةردةكةوَيت، لة 
بةغدا چةند پؤستي بةردةكةوَيت، هةر لةسةر 
نةبووين  رازي  ئَيمة  كة  بووة  بنةمايةش  ئةو 
كَيكي دةسةآلت لة كوردستان بةو چةورييء 
شيرينيية وةربگرين، كَيكَيك كة تيايدا بودجةي 
چةندين  تيايدا  كة  تَيكةَلة،  حكومةت  حيزبء 
ئةگةر  كة  كَيكَيك  هةن،  ناشةفاف  گرَيبةستي 
بةرشداريمان تَيدا بكرداية زؤرمان بةردةكةوت 
بةآلم  دةس��ةآلت«.  تةقليدييةكةي  مةعنا  »بة 
ئةوان هةمان ئةزموون دووبارة دةكةنةوة لة 
بيريان  لة  ئيحتكاري  دةستكةوتدا كة هةَلبةتة 

نيية لة شكستدا چةند پشكيان بةردةكةوَيت.
ويستمان  كة  كرد  لةوة  باست   :KNN
بةرپرس  هةموومان  شكستةكان  لة  لةمةودوا 
بينء لة سةركةوتنةكانيشدا بةشدار بين ياخود 
خاوةن بين، بةجؤرَيك لة جؤرةكان باس لةوة 
دةكرَيت كة ئةم حكومةتةي  ماليكي  لةدايكبووي  
دةستپَيشخةرييةكةي  بةإَيز سةرؤكي  هةرَيمي  
كوردستانة، بؤچووني  يةكَيك لة هةَلسوإاوةكاني  
ئَيوة بؤ ئةو دةستپَيشخةريية، ئةوةية كة تَيكإاي  
هَيزء اليةنةكان تةنانةت كة كورسييةكء دوو 
كوردسييان هةبووة )بةوانةشةوة كة لةماوةكاني  
رابردوودا شؤڤَينييةتَيكي  گةورةيان بةرامبةر 
كة  هَيز  تاكة  بةشداربوون،  نواندووة(  كورد 
بةشدار نةبووة بريتيية لة بزووتنةوةي  گؤإان، 
ئةم حكومةتة كة لةدايكبووي  دةستپَيشخةريي  
كورد  سةنگي   كوردستانة،  هةرَيمي   سةرؤكي  
تيايدا چؤنة، هةروةها سبةينآ پاش چوار ساَلي  

تر، كآ بةرپرسيارَيتيي  دةكةوَيتة ئةستؤ؟
ئَيستا  تا  )2003(وة  لة  سةعيد:  شاهؤ  د. 
بةغدا،  لة  هةية  كورد  سةنگي   بچووكترين 
لة  باس  لةسةرةتاوة  با  هؤيةك،  چةند  لةبةر 
بكةين،  هةرَيم  دةستپَيشخةرييةكي  سةرؤكي  
ئَيمة اليةنة عَيراقييةكان بةئاشكرا پَييان وتين 
هي   دةستپَيشخةريية  ئةو  بنةإةتدا  لة  كة 
خؤيان بووة، بةس داويانةتة سةرؤكي  هةرَيم 
كة  بووة  ئةوة  هؤكارةكةشي   بگةيةنَيت،  راي  
لةم حكومةتةدا  ئيقليمييةكان  ئةمريكاء اليةنة 
بةشدارييةكي  زؤر بةهَيزي  سوننةيان مسؤگةر 
كردووة، واتة جؤرَيك لة رَيككةوتن لة دةرةوةي  
اليةني  كوردي ، لةنَيوان اليةني  شيعةء اليةني  
دةركةوتةكاني   ئَيستاش  هةبووة،  سوننةدا 
لة  هةرةتوندإةوةكانيان  سوننة  كة  دي��ارة 
رَيككةوتني   لة  ئةمة جؤرَيكة  حكومةتةكةدان، 
اليةني   سونني ء  اليةني   لةنَيوان  پةنهان 
لة  شيعةدا، واتة بةهَيزبووني  اليةني  عةرةبي  
ئةم  اليةني  كوردي   ئةوةي   بؤ  بةآلم  عَيراقدا، 
رَيككةوتنة تَيكنةداء هةست بة مةترسييةكةي  
نةكات، دةستپَيشخةرييةكةيان داوة بة اليةني  
كوردي  راي بگةيةنَيت، واتة ئةو شةرةفةيان 
رَيككةوتني   ئةوة  ئةگةرنا  ك��ورد،  بة  داوة 
ش��ي��ع��ةي���ة.  الي��ةن���ي   سونني ء  اليةني  
ئةوةندة  ئَيستا  تا  )2003(وة  ل���ة  دووةم: 
حكومةتدا  لةناو  ك��وردي   نوَينةرايةتيي  
بچووك نةبووة، سةرباري  بچووكبوونةوةي  
سةنگي   ل��ةوةي   جگة  پةرلةمانيشدا.  لةناو 
هَيزي   دووةمين  بَيهَيزة،  كابينةكةدا  لة  كورد 
بةشدار  گؤإانة،  كة  كوردستان  هةرَيمي  
تر  ئةوةندةي   واتة  حكومةتةكةدا،  لةناو  نيية 
ئةم  خةَلكي   خؤمان  ئَيمة  بچووكبووةتةوة. 
ساَلي   چةند  هةَلبژاردنةكاني   لة  وآلتةينء 
رابردوودا سةرباري  ناكؤكيمان لةگةأل پارتي ء 
پارتي ء  بة  دةنگمان  دواجار  بةآلم  يةكَيتي،  
داوة،  كوردستان  تري   اليةنةكاني   يةكَيتي ء 
واتة هةموو خةَلكي  كوردستان نوَينةرايةتيي  
هةبووة چ لة ناو پةرلةمانداء لةناو حكومةتدا، 
دروس��ت  كةلَينَيك  يةكةمجارة  بؤ  ب��ةآلم 
كوردستان  خةَلكي   نوَينةرايةتيي   دةبَيتء 
دةبَيت بة نوَينةرايةتييةكي  حيزبيي  تةواو. بةر 
هةرَيمي   سةرؤكايةتيي   دامةزراوةي   لةوةي  
كوردستان دروست ببَيت ، نوَيةراتيمان باشتر 
بووة، چونكة نوَينةرايةتييةكي  نةتةوةيي  بووة، 

هةرَيم  سةرؤكايةتيي   موئةسةسةي   ئَيستا 
دروست بووة، كةچي  لةبري  ئةوةي  مؤركَيكي  
نيشتمانيي ء نةتةوةيي  ببةخشَيت بة بةشداريي  
حيزبيي   مؤركَيكي   رَيك  بةغدادا،  لة  كورد 
بةخشيوةتة ئةو نوَينةرايةتيية، هؤكارةكةشي  
بة  ه��ةرَي��م  سةرؤكايةتيي   كة  ب��وو  ئ��ةوة 
دامةزراوةيةكي   لة  كرد،  اليةنگيري   ئاشكرا 
نيشتمانييةوة بوو بة قسةكةر بةناوي  ئيئتيالفي  

فراكسيؤنة كوردستانييةكانةوة.
وةك��و  ئ��َي��وة  دواهةَلوَيستي    :KNN
بزووتنةوةي  گؤإان چيية، لةكاتَيكدا باس لةوة 
دةكرَيت، هَيشتا ئومَيد بؤ وةرگرتني  وةزارةتَيك 
الي   ئَيوة  ياخود  ماوة،  وةزارةت  دوو  ياخود 
بؤ  بإاندووةتةوة  شتَيكتان  هةموو  خؤتانةوة 

ئةوةي  كة بةشداريي  ناكةن؟
لةسةر  سورين  ئَيمة  سةعيد:  شاهؤ  د. 
روونء  زؤر  وةرةقةيةكي   ئَيمة  داواكانمان، 
نوري   بةإَيز  دةس��ت  داوةت��ة  ئاشكرامان 
ماليكي  كة باسمان لة ئيستيحقاقي  نةتةوةيي ء 
كردووة،  خؤمان  هةَلبژاردني   ئيستيحقاقي  
وةفدي   لةگةأل  كؤبوونةكانمان  لة  هةروةها 
هاوپةيماني  نيشتمانيي،  باسمان لة كارنامةي  
حكومةت كردووة، وتوومانة، ئَيمة دةمانةوَيت 
بةشداريكردنمان بةشدارييةكي  سياسيي  بَيت، 
كَيشةي   هةرگيز  پشك،  وةرگرتني   بؤ  نةك 
وةزير  دوو  يان  وةزيرَيك  نةبووة  ئةوة  ئَيمة 
يان كؤمةَلَيك بريكاري  وةزيرء بةإَيوةبةري  

گشتيمان لة بةغدا هةبَيت.
دةمانةوَيت  بَلَييت،  دةتةوَيت   :KNN

بةشدارييةكي  خاوةن سةنگمان هةبَيت؟
د. شاهؤ سةعيد: دةمانةوَيت بةشداريمان 
بةشداريي   لة  واتايةي   بةو  بَيت،  سياسيي  
بةدواي   كة  حيزبييةوة  بةرپرسي   كؤمةَلَيك 
بةشداريي   بة  بيكةين  رادةك���ةن،  پؤستدا 
نوَينةرايةتي   لة  خؤي   تيايدا  كة  نةتةوةيةك 
حكومةتةكةدا دةبينَيتةوة، ئةگةر لة ئَيستاشء 
لة داهاتووشدا بةو ئاراستةية كارةكان نةإوات، 

ئةوا بةشداريي  ناكةين لة حكومةتدا.
لة  زؤر  ماوةيةكي   ئةوةي   دواي    :KNN
دانوستاندنةكاندا  كَيشمةكَيشمء  گفتوگؤء 
بويت لة بةغدا، دوا قسةت ياخود دواپةيامت 
پةرلةمانتارَيك،  وةك  سياسييةك،  وةك  چيية، 
وةك كوردَيك هةست بةچي  دةكةيت، دةتةوَيت 

چي  بگةيةنيت؟
د. شاهؤ سةعيد: دةمةوَيت دوو پيرؤزبايي  
لة سةرؤكايةتيي  هةرَيم بكةم، يةكةم پيرؤزبايي  
رَيگايةوة  لة  كة  لَيدةكةم  موبادةرةيةي   ئةو 
بإياري  ريشةكَيشكردني  بةعس لةسةر چةند 
دووةميش  پيرؤزبايي   هةَلگيرا،  بةعسييةك 
كة  لَيدةكةم  گ��وش��ارةي   ئ��ةو  پيرؤزبايي  
سةريگرت و لة رَيگايةوة سةنگي  كوردي  زؤر 
بچووك كردووة لة حكومةتي  عَيراقدا. بةهةموو 
بةردةوامة،  گؤإان  دةَلَيم،  گؤإانخوازانيش 
نةك لةبةر نةوشيروان مستةفا ياخود ئَيوة لة 
KNN، بةَلكو گؤإان بةردةوامة لةبةر ئيرادةي  
خةَلكي  كوردستان. ئةو رَيككةوتنة ژَيربةژَيرء 
ئةو گردبوونةوةية بةرامبةر بة گؤإان، ماناي  
ئةوةية ترسَيكي  زؤر گةورة لة گؤإان هةية، 
كوردستان  خةَلكي   ئيرادةي   ئةوةية  ماناي  
دةسةآلتداران  هةميشة  هةَلبةتة  لةدايكبووة، 
ئةو  دةترسن،  خةَلك  ئازاديي   ئيرادةي   لة 
نوَينةرايةتيي   گؤإان  ئةمإؤ  ئةگةر  ئيرادةية 
بكات، سبةينآ  چةندين هَيزي  تر نوَينةرايةتيي  
كة  بَيت  دَلنيا  كوردستان  خةَلكي   دةك��ةن، 
ئيرادةي  گةيشتووةتة ئاستَيك، دةسةآلتداران 
قؤَلييان  چةند  رَيككةوتني   كة  دةترسَينَيت 
لةسةر گؤإان دروستكردووة. بة هةمان هَيزء 
بدةن،  ئيرادةية  بةو  درَيژة  هيممةت  هةمان 
پشتيوان بةخوا، ئاسؤي  رزگاربوونمان روونة، 
رزگاربووني   نيشتمانيمان،  رزگاربووني  
ئيحتكاري   لة  ستةمء  لة  كوردستان  خةَلكي  

سياسي .
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د.شـاهؤ سـةعيـد: سةرؤكايةتيي  هةرَيم، سةنگي  كـــــوردي  لة بةغدا بچـووككردةوة

روونكردنةوةكةي سةرؤكايةتيي هةرَيم زؤر سةيرة بةالمةوة، لةبةرئةوةي سةرؤكي 
هةرَيم قسةكةر نيية بةناوي ئيئتيالفي  فراكسيؤنة كوردستانييةكانةوة، چونكة 

ئةوة ئيئتيالفَيكي حيزبيية، تؤ بؤچي بةرگريي لةو ئيئتيالفة حيزبيية دةكةيت، 
سةرؤكايةتيي هةرَيم دامةزراوةيةكي نيشتمانيية، نابَيت تةرةفگيريي بكات

خةَلكي  كوردستان 
دَلنيا بَيت كة ئيرادةي  
گةيشتووةتة ئاستَيك، 

دةسةآلتداران 
دةترسَينَيت كة 

رَيككةوتني  چةند 
قؤَلييان لةسةر گؤإان 

دروستكردووة



سازداني : هؤشيار عةبدوَلآل

د. شاهؤ سةعيد سةرؤكى وةفدى 
دانوستانكارى بزووتنةوةى طؤإان لة 

بةغدا، لةم ضاوثَيكةوتنةدا كة كةناَلي 
)KNN( لةطةَلي سازداوة، بةورديى 

تيشكدةخاتة سةر قؤناغةكانى دانوستانى 
نَيوان بزووتنةوةى طؤإان لةطةأل 

)هاوثةيمانى نيشتمانيى(و لة دواجاردا 
بةشدارينةكردنى طؤإان لة حكومةتى 

عَيراقدا.

دةستپَيبكةين  لةوةوة  سةرةتا  با   :KNN
كة چؤن بإيارتان دا بة جيا بةشداريي  بكةن 
لة دانوستاندن لة بةغدا بؤ بةشداريكردن لة 

حكومةتي  نوَيي  عَيراقدا؟
سةرةتا  پَيمخؤشة،  سةعيد:  د.شاهؤ 
بگةإَيمةوة بؤ ساَلي  رابردوو، بة دياريكراوي  
رابردوو،  ساَلي   دووةمي   تشريني   مانگي   بؤ 
اليةنة  زؤرينةي   اليةن  لة  هةوَلَيك  كاتَيك 
عةرةبييةكاني  ئةنجومةني  نوَينةراني  عَيراقةوة 
هةَلبژاردني   ياساي   تَيپةإاندني   بؤ  خرايةگةإ 
عَيراق كة تيايدا ستةمَيكي  زؤر لة كورد كرابوو، 
ئةنجومةني   لة  كورد  كورسييةكاني   ژمارةي 
نوَينةراندا، بةپَيي  ئةو ياساية كةمكرابوونةوة، 
لةو دةمةدا بزووتنةوةي  گؤإان پةيامَيكي  زؤر 
ئاشكراي  گةياندة سةركردايةتيي  ئَيستاي  حيزبة 
دةسةآلتدارةكاني  كوردستانء سةرؤكايةتيي  
سةرؤكايةتيي   رَي��گ��ةي   ل��ة  پ��ةرل��ةم��انء 
هةرَيمء  سةرؤكايةتيي   بؤ  پةرلةمانيشةوة 
بةوةي   وةزيران،  ئةنجومةني   سةرؤكايةتيي  
كة دةكرَيت بزووتنةوةي  گؤإان لةگةأل هةموو 
هةوَلَيكي   كوردستان  سياسييةكاني   هَيزة 
نيشتمانيي  بخةينةگةإ بؤ رَيگرتن لة تَيپةإاندني  
تا  نيشاندا  ئامادةييمان  تةنانةت  ياساية،  ئةو 
لة  سياسيي   پرؤسةي   بايكؤتكردني   ئاستي  

عَيراقدا بؤ ئةوةي  كورد يةكإيز دةربكةوَيت.
ب��زووت��ن��ةوةي  گ����ؤإان، ل��ة رَي��گ��ةي  
كة  بگةيةنَيت  ئةوة  ويستي   پةيامةوة  ئةو 
كوردستان  لة  گؤإان  بزووتنةوةي   راستة 
ئاستي   لةسةر  دةكرَيت  بةآلم  ئؤپؤزسيؤنة، 
لةگةأل  هةَلوَيست  بةيةك  پَيكةوة  نةتةوةيي،  
مافةكاني   لة  بةرگريي   تر  هَيزةكاني   هةموو 
خةَلكي  كوردستان بكةين، بة شايةتي  هةموو 
اليةنةسياسييةكان، بة شايةتي  بةإَيز سةرؤكي  
پةرلةمان، هةموومان پَيكةوة رؤَلَيكي  گرنگمان 
بيني ، بؤ ئةوةي  كؤتايي  بةو ستةمة بهَينرَيتء 
ياساكة بة شَيوةيةك هةموار بكرَيتةوة كة بإَيك 
لة بةرژةوةنديي ء مافةكاني  خةَلكي  كوردستان 
بگةإَينَيتةوة، هةنگاوي  دووةمي  بزووتنةوةي  
هةَلوَيستة  ئةم  تةرجةمةكردني   بؤ  گؤإان 
دامةزراندني   لة  بوو  بةشداريكردني   بإياري  
كوردستانييةكاندا،  فراكسيؤنة  ئيئتيالفي   لة 
بإياري  بزووتنةوةي  گؤإان لةسةر ئةو بنةماية 
دانوستاندنمان  چيتر  دةكرَيت  كة  وةرگيرا 
لةگةأل اليةني  عةرةبيدا بة نيشتمانيي  بكةينء 
لةنَيوان  دانوستاندن  بكةين،  وا  كارَيكي  
بة دامةزراوةيي  بكةين، چونكة  كوردء بةغدا 
ك��وردي،   شؤإشي   مَيژووي   درَي��ژاي��ي   بة 
هةميشة دانوستاندن لةنَيوان حيزبء لةنَيوان 
اليةنةكةي   هةَلبةتة  كة  بووة  تردا  اليةنةكةي  
هةر  ئَيستا  تا  ب��ووة،  بةدامةزراوةييتر  تر 
حيزبةكان  وةفدي   حيزبةكانء  سةركردةي  
نوَينةرايةتيي  خةَلكي  كوردستانيان كردووة لة 

دانوستاندندا.
بؤ  هةبوو  پَيشمةرجَيكتان  هيچ   :KNN
فراكسيؤنة  ئيئتيالفي   لة  بةشداريكردنتان 
باسي   قسةو  كة  تايبةت  بة  كوردستانييةكان، 
زؤر دةكرَيت لةبارةي  ئةوةي  كة بؤ بةشداريتان 

كردء بؤ كشانةوة؟
روونء  زؤر  بةندَيكي   سةعيد:  د.شاهؤ 
ئيئتيالفي   ناوخؤي   پ��ةي��إةوي   لة  ئاشكرا 
هاتووة،  كوردستانييةكاندا  فراكسيؤنة 
هةرَيمي   سياسيي   ب��ارودؤخ��ي   دةبَيت  كة 
لة  خؤي   ئةمة  بكرَيتةوة،  ئاسايي   كوردستان 
پارتي ء  يةكَيتي ء  لةاليةن  دانپَيدانانة  خؤيدا 
سياسيي   بارودؤخي   كة  هَيزةكانةوة  هةموو 
كوردستان بارودؤخَيكي  نائاساييةء پَيويستي  

بة ئاساييكردنةوة هةية.
ئيئتيالفى  لة  كة  ل��ةدواج��اردا   :KNN
قسةء  كشانةوة،  كوردستانييةكان  فراكسيؤنة 
باسي  زؤر كرا سةبارةت بة گةإانةوةتان، هةموو 
بؤ  پَيشمةرجَيك  وةكو  ئَيوة  دةزان��ن  اليةك 
گةإانةوةتان وةرةقةيةكي  چاكسازيي  سياسيتان 

خستةإوو، سةبارةت بةوة راتان چيية؟
لة   )8/4( رؤژي   سةعيد:  شاهؤ  د. 

كؤبوونةوةيةكدا كة بةإَيز سةرؤكي  هةرَيمي  
كوردستانء نوَينةري  هةموو اليةنةكان ئامادة 
چاكسازيي   وةرةق��ةي   وتمان  ئَيمة  ب��وون، 
پةيإةوي   تةرجةمةكردني   بؤ  هةية  خؤمان 
ناوخؤي  ئيئتيالفي  فراكسيؤنة كوردستانييةكان 
سةبارةت بة ئاساييكردنةوةي  دؤخي  سياسيي ، 
چاكسازيي   وةرةق��ةي   ئَيمة  كة  درا  بإيار 
اليةنة  لةگةأل  بكةينء  پَيشكةش  خؤمان 
ئةوة  رَيكبكةوين،  لةسةري   كوردستانييةكان 
بزووتنةوةي  گؤإان  )8/16(دا وةفدي   لة  بوو 
بة  تةسليم  گؤإاني   چاكسازييةكةي   وةرةقة 
نوَينةري  هةموو اليةنةسياسييةكانء مةكتةبة 
سياسييةكانء سةرؤكي  ئةنجومةني  وةزيرانء 
كرد،  وةزيران  ئةنجومةني   جَيگري  سةرؤكي  
كؤبوونةوةمان  زنجيرةيةك  ئةوةش  دواي  
حيزب  ه��ةردوو  سياسيي   مةكتةبي   لةگةأل  
ئةنجامدا، بةآلم لةكاتَيكدا ئَيمة سةرگةرمي  ئةو 
پرؤژةياساكة  هةردوو  بووين،  كؤبوونةوانة 
پرؤژةياساي   لة  گرنگ  بةندَيكي   )چةند 
خؤپيشاندان(  پرؤژةياساي   كؤمسيؤنء 
بإيارماندا  )10/29(دا  لة  ئيتر  ت�َي�پ�ةإَينرا، 
كوردستانييةكان  فراكسيؤنة  ئيئتيالفي   لة 

بكشَيينةوة.
وةرةق���ة  ئ���ةو  دةوت���رَي���ت   :KNN
كرد،  پَيشكةشتان  ئَيوة  كة  چاكسازييةي  
جؤرَيك لة رؤمانسييةتي  پَيوةديارة، لة اليةكي  
تريشةوة بةشَيك لة هةَلسوإاوةكانتان باس لةوة 
دةكةن، ئةگةر وةرةقة چاكسازيية سياسييةكة 
تاإادةيةكي  زؤريش جَيبةجيآ نةكرَيت، دةكرا 
دةسةآلت لة پةرلةماندا جؤرَيك لة نيةتباشيي  
ثيشانبداية، النيكةم بؤ خستنةپَيشي  كؤمةَلَيك 
لة  خؤتان  ب��ةوت��ةي   ئَيوة  كة  تر  ياساي  
پةرلةمانتان  پَيشكةشي   خةَلكدا  بةرژةوةنديي  

كردووة، راي  بةإَيزت چيية لةوبارةيةوة؟
چاكسازيية  وةرةقةي   سةعيد:  شاهؤ  د. 
بةشَيكيان  بةشة،  دوو  سياسييةكةمان، 
بؤ  بكرَيت،  جَيبةجآ  دةكرا  بوو،  هةنووكةيي  
كؤمسيؤن،  ياساي   هةمواركردني   نموونة 
سياسيي ،  سزاي   دي��اردةي   بة  كؤتاييهَينان 
بوو  ئاسايي   زؤر  كة  شتَيك  چةند  لةگةأل 
دةكرا بة بإيارَيك، يان بة ئيمزايةك جَيبةجآ 
بوون،  درَيژخايةن  هةندَيكيان  بةآلم  بكرَيت، 
ئةو  كة  ئةوةي   لةسةر  سوورنةبووين  ئَيمة 
داواكاريية درَيژخايةنانة دةستبةجآ  جَيبةجآ 
بكرَينء بيكةين بة مةرجَيك، بةآلم ئةوان ئامادة 
چارةسةر  هةنووكةييةكانيش  كَيشة  نةبوون 
بةو  هةَلوَيستيان  ياسايةش  دوو  لةو  بكةن، 

جؤرة بوو.
KNN: دةتةوَيت  بَلَييت لةگةأل ئةوةي  كة 
هةنگاويان نةنا، هاوكات جؤرَيك لة نيةتباشييان 

پيشان نةدا بؤ ئةوةي  ئَيوة النيكةم هةست بةوة 
كوردستان  لة  دةيةوَيت  دةسةآلت  كة  بكةن 

چاكسازييةك بكات؟
لةو  ئامادةيي   بةَلَي،   سةعيد:  شاهؤ  د. 

جؤرةمان بةدي  نةكرد.
بةرةو  جيابوونةوةء  كة  دواتر   :KNN
چؤن  دانوستاندن،  بؤ  بةإَيكةوتن  بةغدا 
لةگةأل  دانوستاندندن  بة  كرد  دةستتان 

هاوپةيماني  نيشتمانيي ؟
گؤإان  بزووتنةوةي   سةعيد:  شاهؤ  د. 
وةفدَيكي  پَيكهَينا كة ثَيكهاتبوو لة كاك سةردار 
عةبدوَلآلء خاتوو شايان محةمةدء من، كؤتايي  
 )11/30( بةغدا، رؤژي   )11( گةيشتينة  مانگي  
لةگةأل  رةسميمان  كؤبوونةوةي   يةكةمين 
بة  ئةنجامدا  نيشتمانيدا  هاوپةيمانيي   وةفدي  
ئةندامَيتي   سنَيدء  حةسةن  سةرؤكايةتيي  
چةند  مةجيدء  ياسين  بةياتي ء  عةباس 
ئةندامَيكي  ديكةي  هاوپةيماني  نيشتمانيي ، لةو 
پَيمانوتن،  ئاشكرا  بة  زؤر  كؤبوونةوةيةدا 
ئَيمة فراكسيؤنَيكي  سةربةخؤ نوَينةرايةتيمان 
بة  سةربةخؤين،  بزووتنةوةيةكي   دةك��او 
بة  هةَلبژاردنةوة،  چووينةتة  سةربةخؤييش 
دةنگمان  نيومليؤن  نزيكةي   سةربةخؤييش 
هَيناوة، ئَيمة ئيستيحقاقي  هةَلبژاردني  خؤمان 
هةية، بةپَيي  ئةو ئيستيحقاقة ئَيمة لة حكومةتي  
عَيراقدا بةشداريي  دةكةين، هةروةها بةوپَييةي  
هةرَيمي   لةناو  كورسييةكانمان  هةموو 
لة  بةشَيكيش  بةدةستهَيناوة،  كوردستاندا 
كوردستان  هةرَيمي   نةتةوةيي   ئيستيحقاقي  
رَي��ژةك���ةي   ك���ة  دةكةوَيت  گ���ؤإان  بةر 
لة  باس  بةرلةوةي   ئَيمة  پَيمانوتن  )19%(ي��ة، 
لة  باس  حكومةتدا،  لة  بكةين  خؤمان  پشكي  

بةشداريي  سياسيمان دةكةين.
بةشداريي   لة  چيية  مةبةست   :KNN
پشكء  لةنَيوان  چيية  جياوازي   يان  سياسيي ، 

بةشداريي  سياسيي ؟
كؤتايي   ويستمان  ئَيمة  سةعيد:  شاهؤ  د. 
لة  باس  بةرلةوةي   كة  بهَينين  نةريتة  بةو 
پشكي   داواي   بكةين  سياسيي   بةشداريي  
وةزاريي  بكةين، تةنانةت باسمان لة پشك كرد 
بؤ بةهَيزكردني  بةشداريي  سياسيمان، وتمان 
دامودةزگا  بةگةإخستني   رَيگةي   لة  دةكرَيت 
كوردستانةوة،  هةرَيمي   نيشتمانييةكاني  
كؤتايي   هةَلپةسَيردراوةكان  كَيشة  زؤربةي  
كَيشة  چارةسةركردني   وتمان  پَيبهَينرَيت، 
پاوانكاريي   بة  كؤتايي   هةَلپةسَيردراوةكان 
عَيراقي   لة  چ  كوردستانداء  لة  چ  سياسيي  
عةرةبيي  دةهَينَيت ، لة سةروو هةمووشيانةوة 
ك��ةرك��وكء  كَيشةي   چ��ارةس��ةرك��ردن��ي  
دامةزراندني   )140( و  مادةي   جَيبةجَيكردني  

ئةنجومةني  فيدراأل ء پرسةكاني  تر.
كة  ل��ةوةي   چيية  مةبةستت   :KNN
بةشَيكي   هةَلپةسَيردراوةكان  كَيشة  دةَلَييت، 
كوردستانء  لة  پاوانكاريية  بةرژةوةنديي   لة 
عَيراقيشدا، دةتةوَيت بَلَييت تا رادةيةكي  زؤر 
دةوترَيت  ئةوةي   چونكة  هؤكارن،  هةردووال 
كوردستان  لة  سياسيي   دةسةآلتي   كة  ئةوةية 
تؤمةتبار  عَيراقييةكاني   هَيزة  ب��ةردةوام 

كردووة.
واية،  بإوامان  ئَيمة  سةعيد:  شاهؤ  د. 
توندإةويي   ه���ةردووالوة  لة  توندإةويي  
بةرامبةر بةرهةمدةهَينَيت ، بةآلم هةردوو ئةو 
تائَيستا  بةرهةمدةهَينن  توندإةويي   كة  اليةي  
كةركوكةوة  كوردء  دؤزي   بة  بازرگانييان 
 )140( مادةي    )2007( ساَلي   دةبوو  كردووة، 
هةإةشةي   هةرَيم  سةرؤكي   جَيبةجَيبكرَيت، 
تةنيا بؤ شةش مانگ رازي  دةبين  كرد وتي ؛ 
جَيبةجَيكردني  مادةي  )140( دوابخرَيت ، بةآلم 
تَيپةإي ء  مانگةكة  شةش  جار  شةش  ئةوة 
هَيشتا مادةكة بة جَيبةجَينةكراويي  ماوةتةوة، 
هةميشة ياريكردن لةسةر وةتةري  نةتةوةيي  
جؤرَيك بووة لة ياريكردن بة سؤزي  خةَلك، 
لة  س��وودي��ان  ه���ةردووال  ئةنجامدا  لة  كة 
بينيوة  خؤي   وةك  كَيشانة  ئةو  هَيشتنةوةي  
دةستةوة  بة  پاساوَيكيان  رَيگةيةوة  لة  كة 
پاوانكاريي ء  بة  درَيژةثَيدان  بؤ  ماوةتةوة، 
ئازادييةكان،  ديموكراتي ء  پرسي   دواخستني  
واتة خؤراكيان لةو كَيشةكانة وةرگرتووة بة 
پَيمانواية  ئَيمة  بمَيننةوة،  چارةسةرنةكراويي  
پرؤسةي  ديموكراتي  لة كوردستانء عَيراقيشدا 
ئةو  كؤتايي   چارةسةركردني   بة  پَيويستي  
لة يةك كاتدا  ناتواني   تؤ  كَيشانة هةية، بةآلم 
ئةو كَيشانة چارةسةر بكةيتء درَيژةش بدةي  

بة پاوانكاريي .
KNN: ئَيوة ئةجَينداي  خؤتان بةم شَيوةية 
خستةإوو، وةآلمي  هاوپةيمانيي  نيشتمانيي  چي  

بوو؟ 
بةناوي   سنَيد  حةسةن  سةعيد:  شاهؤ  د. 
وةفدي  هاوپةيمانيي  نيشتمانييةوة بةَلَيني  پَيداين 
پارَيزراوة،  ئَيمة  هةَلبژاردني   ئيستيحقاقي   كة 
لَيكردين،  تةنانةت دةستبةجآ داواي  ئةوةيان 
كؤبوونةوةيةكي  ديكة بكةين، بؤ ئةوةي  لةسةر 
پرؤژةي  سياسيي ء جؤري  بةشداريكردنمانء 
پشكمان لة وةزارةتةكاندا رَيكبكةوين، تةنانةت 

داواي  وةرةقةشيان لَيكردين.
KNN: ئةي  دواي  ئةوة؟

رؤژي   ئ��ةوة  دواي   سةعيد:  شاهؤ  د. 
كؤبووينةوة،  ماليكيدا  نوري   لةگةأل   )12/2(
كة  شتانةي   ئةو  هةموو  راشكاوانة  بة  زؤر 
دووپات  ماليكيمان  بؤ  وت،  وةفدةكةمان  بة 

كردةوة.
راشكاويية  لةو  بةشَيك  دةكرَيت   :KNN

ببيستين؟
نوري   دا  سةرنجمان  سةعيد:  شاهؤ  د. 
ئَيمة  ئايا  كة  نةبوو  دَلنيا  كاتة  ئةو  تا  ماليكي  
ئَيمة  ئايا  هةية،  سةربةخؤمان  وةفدَيكي  
بزووتنةوةيةكي  سةربةخؤين، يان بةشَيكين لة 
ئيئتيالفي  فراكسيؤنة كوردستانييةكان؟ ئَيمة بة 
رووني  خؤمان پَيناساندء لةسةر بنةماي  ئةو 
كؤبوونةوةيةش كة لةنَيوان ئَيمةء ماليكيدا كرا، 
كؤنگرةيةكي  رؤژنامةوانيمان گرَيداء زؤر بة 
بزووتنةوةيةكي   ئَيمة  كة  رامانگةياند،  رووني  
سةربةخؤينء داواي  ئيستيحقاقي  هةَلبژاردنء 
چونكة  دةكةين،  نةتةوةييمان  ئيستيحقاقي  
لة  بةشداريمان  سةربةخؤ  قةوارةيةكي   بة 

هةَلبژاردنةكاندا كردووة.
واي��ك��رد،  دواق��ؤن��اغ��ةك��ان   :KNN
لةگةأل  بگات  بنبةست  بة  گفتوگؤكانتان 

ئيئتيالفي  ماليكيداء بكشَينةوة؟
لةوة  باس  بةرلةوةي   سةعيد:  شاهؤ  د. 
بكةم، رؤژي  )12/14(ش لةگةأل دكتؤر ئيبراهيم 
ئيسالحدا  رةوت��ي   وةفدَيكي   جةعفةري ء 
هاوپةيماني   پَيكهاتةيةكي   وةك  كؤبووينةوة 
نيشتمانيي ، دواتر رؤژي  )12/15( لةگةأل  عةلي  
خؤمان  پةيامةي   ئةو  كؤبووينةوة،  ئةديبدا 
هةمووشيان  دووپاتكردةوة،  رووني   بة  زؤر 
بةشداريي ء  كة  ك��ردةوة  ل��ةوة  تةئكيديان 
ئَيمة  پَييةي   بةو  پ��ارَي��زراوة،  ئَيمة  پشكي  
خةَلكي  كوردستان دةنگي  پَيداوينء لة رَيگةي  
پةرلةمانةوة،  ناو  نةهاتووينةتة  كودةتاوة 
دروستيكردووين،  خةَلك  ئيرادةي   بةَلكو 
باسيشمان لةوة كرد كة قةبارةي  ئَيمة راستة 
بچووكة،  قةبارةيةكي   عَيراق  ئاستي   لةسةر 
بةآلم لةسةر ئاستي  كوردستان بزووتنةوةي  
لةسةر  سياسيية،  هَيزي   دووةمين  گ��ؤإان 
پارَيزگايةكي  وةكو سلَيماني  يةكةمين  ئاستي  
كوردستانيشدا  پةرلةماني   لةناو  هَيزين، 

لةوة كرد كة  باسمان  )25( كورسيمان هةية. 
لةناو  گؤإان  بزووتنةوةي   بةشداريكردني  
تري   هَيزةكاني   لةپاأل   عَيراقدا  حكومةتي  
حيزبي   نوَينةرايةتيي   بة  كؤتايي   كوردستاندا 
خةَلكي   هةموو  نوَينةرايةتي   دَينَيتء  كورديي  

كوردستان لة حكومةتدا مسؤگةر دةكات.
KNN : لةو كاتةي  كة بةإَيزتان لة بةغدا 
سةرگةرمي  دانوستاندنةكان بوون، هةواَلَيك لة 
كوردستانةوةء هةواَلَيك لة بةغدا سةبارةت بة 
رووپةإي   سةر  كةوتة  ئَيوة  دانوستاندنةكاني  
رؤژنامةي   لة  كة  هةواَلَيك  رؤژنامةكان، 
دةكات  لةوة  باس  بآلوكرايةوة،  )ئاوَينة(دا 
ئيئتيالفي   كؤبوونةوةكاني   لة  يةكَيك  لة  كة 
فراكسيؤنة كوردستانييةكان بة سةرؤكايةتيي  
سةرؤكي  هةرَيمي  كوردستان، باس لةوة كراوة 
بة  دةستي   ناتوانَيت  گؤإان  بزووتنةوةي   كة 
لةژَير  مادام  رابگات  وةزاري   پؤستَيكي   هيچ 
چةتري  ئيئتيالفي  فراكسيؤنة كوردستانييةكان 
هاتووةتة دةرةوة، هةر لةو كاتةشدا باس لةوة 
كرا كة وةفدي  ئيئتيالفي  نيشتمانيي  بة ئَيوةيان 
وتووة هةقة ئَيوة سةللةكةتان لةگةأل ئيئتيالفي  
فراكسيؤنة كوردستانييةكان بكةنة يةك سةللة، 
ئةگةرچي  سةرؤكايةتيي  هةرَيم ئةو هةواَلةي  
جؤرةكان  لة  جؤرَيك  بة  بةآلم  رةتكردةوة، 
لة  بةشدار  سةركردةكاني   لة  زؤر  بةشَيكي  
كردةوة،  پشتإاست  ئةوةيان  كؤبوونةوةكةدا 

بؤچووني  بةإَيزت ضيية؟
بيستم،  من سةرةتا كة  د. شاهؤ سةعيد: 
بإوام نةكرد سةرؤكي  هةرَيم لة ئاستَيكدا بَيت 
قسةي  وا بكات، بةآلم بةإاستي  لةدواي  )18(ي  
مانگةوة من كةوتمة گومانةوة، لةدوا ساتةكاني  
واي   قسةي   كة  يةقينةوة  كةوتمةوة  كؤتاييدا 
مانگةوة  )18(ي   لة  لةبةرئةوةي   ك��ردووة، 
نيشتمانيي   هاوپةيماني   وةفدي   وردة  وردة 
لةهجةي  خؤيان گؤإي ء باسيان لةوة دةكرد 
كة پَيويستة ئَيمة لة رَيي  ئيئتيالفي  فراكسيؤنة 
خؤمان  پشكي   لة  باس  كوردستانييةكانةوة 
بكةين، ئيتر كةوتينة گومانةوة، هةستمان كرد 

جؤرَيك لة )تواگؤ(ء گوشار لةئاراداية.
KNN: مةبةست لة )تواگؤ( چيية؟

وات��اي   بة  )ت��واگ��ؤ(  سةعيد:  شاهؤ  د. 
لة  دوور  رَيككةوتنَيك  ژَيربةژَير،  رَيككةوتني  

چاوي  راگةياندن لةناو ژوورة داخراوةكاندا.
دواقؤناغةكاني   سةرةنجام   :KNN

دانوستاندن بةچي  گةيشت؟
دواقؤناغةكاني   لة  سةعيد:  شاهؤ  د. 
بةر  رؤژ  دوو  بةدياريكراويي   دانوستاندندا، 
لة راگةياندني  حكومةتي  عَيراق، پةيوةنديمان 
نيشتمانيي،  هاوپةيماني   وةف��دي   بة  ك��رد 
وتمان ئةمة داواكارييةكاني  ئَيمةيةء ئامادةي  
سآ  كة  لةكاتَيكدا  تايبةتي   بة  دانوستاندنين، 
خاأل  سيستمي   لة  سةرؤكايةتييةكة  پؤستة 
هَينرابووة دةرةوة، بةپَيي  ئةو وةرةقةيةي  كة 
حةسةن سنَيد پَيشكةشي  ئَيمةي  كرد، هةموو 
خاَلَيك يةكسان بوو بة )2.24(ي  كورسي ، بةو 
پَيية ئَيمة خاَلةكانمان باش بوو، بةشي ئةوةي  
دوو  وةربگرين،  وةزارةت  دوو  كة  دةك��رد 
وةزارةتي  خزمةتگوزاريي ، لةپاأل  ئةوةدا داواي  
كرد  وةزيرانمان  سةرؤك  جَيگري   پؤستي  
نةتةوةييمان  ئيستيحقاقي   )19%(ي   بةوپَييةي  
الية. كاتَيك سآ سةرؤكايةتييةكة لة سيستمي  
خاأل دةرهَينرا، ئَيمة داواي  قةرةبوومان كردء 
چونكة  دةرهَينراوة،  ئَيمةش  لة  ئةوة  وتمان 
پؤستي  سةرؤك كؤمار بةشَيكة لة ئيستيحقاقي  
ئَيمةش، بؤ نموونة لة ليستي  عَيراقيية كاتَيك 
سةرؤكي   بة  دةبَيت  نوجةيفي   ئوسامة  كة 
ئةنجومةني  نوَينةرانء ئةو پؤستة لة سيستمي  
نوجةيفي   ئوسامة  لةسةر  دةبوورَيت،  خاأل 
اليةنةكاني   قةرةبووي   دةبَيت  واتة  حسابة، 
ديكةي  ناو ليستي  عَيراقيية بكرَيتةوة، بة هةمان 
كة  كاتَيك  ياسا  دةوَلةتي   بة  شَيوة سةبارةت 
خاأل  سيستمي   لة  وةزيران  سةرؤك  پؤستي  
كرايةوة،  تر  اليةنةكاني   قةرةبووي   دةركرا، 
بة  ن��ةدراوة  خؤإايي   بة  پؤستة  ئةو  چونكة 
قةرةبووي   دةبَيت  وادا  حاَلةتَيكي   لة  ماليكي ، 
اليةنةكاني   باآلء  ئةنجومةني   سةدرء  رةوتي  

تري  ناو هاوپةيمانييةكة بكرَيتةوة.
كوردستانيش  هاوپةيمانيي   بؤ   :KNN

بةهةمان شَيوة بوو؟
د. شاهؤ سةعيد: نةخَير، بةهيچ جؤرَيك، 
ئةوان جگة لةوةي  لةگةأل ئَيمة ئةوةيان نةكرد، 
هةَلوَيستيان  هةمان  تريش  اليةنةكاني   لةگةأل 
نواند، واتة قةرةبووي  يةكگرتوء كؤمةَليشيان 
كؤمار  سةرؤك  پؤستي   چونكة  نةكردةوة، 
كةوت،  يةكَيتي   بةر  وةريانگرتء  بة خؤإايي  
بةخؤإايي   پةرلةمان  سةرؤكي   جَيگري  
وةريانگرتء بةر پارتي  كةوت، لة كاتَيكدا ئةمة 
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بةدواداضوونى: الظة بةشارةت
ئاريان حةسةن    

تةمةن  دووكاندارَيكى  حسَين،  مام 
يةكَيك  لة  برنجييةء  ماشء  قذ  ساَلى   )48(
 )2( دووكانَيكي  سلَيمانيدا  طةإةكةكانى  لة 
هةر  وةك  هةيةء  وردةواَل���ةى  مةتريى 
ثارضةيةك لة بسكيتء خواردةمةنى مامةَلة 

بة )9( ثارضة دةرمانى ثزيشكييةوة دةكات.
ئةطةرضى مام حسَين، هيض خوَيندةواريى 
جؤرة  »ئ��ةو  خؤى  وت��ةى  بة  ب��ةآلم  نيية، 
دةيانناسَيتء  كةس  هةموو  دةرمانانة 
خةَلكيش زوو زوو ثَيويستيان ثَييان دةبَيتء 
جيايان  دةرمانةكاندا  قةبارةى  رةنطء  بة 
دةكةنةوة، كام دةرمانة بؤ سةرئَيشة دةبَيتء 

كامةشيان بؤ تةشةنوجاتء هةآلمةت«.
لة  ثزيشكى  دةرمانى  دةستكةوتنى 
كوردستاندا  هةرَيمى  عَيراقء  بازاإةكانى 
هةر  دةستكةوتنى  لة  نيية  قورستر  هيض 
ثارضةيةك لة كَيكء شيرينى، ئةطةر منداَلَيكى 

تةمةن )5( ساآلنيش بيةوَيت بيكإَيت.
شتومةكى  »لةطةأل  وتى:  حسَين،  مام 
وردةواَلةدا دةرمانةكانيش لة بازاإ دةكإم، 
روو لة هةر دةرمانخانةيةكى ناو بازاإ بكةم، 
ناَلَين  بكةم،  داوا  داوا بكةمء ضةند  هةرضى 
هةندَيجاريش  دةكةيت،  لَي  ضى  ضيتةو  بؤ 
دةرمانةكان زوو تةواو دةبنء دةضم هةمان 
دةرمان لة دةرمانخانةكانى الى كؤآلنةكانى 

خؤمان دةكإم«.
ك��وردس��ت��ان��دا هيض  ه��ةري��م��ى  ل��ة 
لةسةر  ناكرَيت،  بازاإةكان  ضاودَيرييةكى 
فرؤشتنى  ضؤنيةتى  كوالَيتىء  شَيوازء 
طرةنتيةكيش  تةنيا  ثزيشكييةكان،  دةرمانة 
ب��ؤ ئ���ةوةى دةرم��ان��ى ب��ةس��ةرض��ووت 
فرؤشيارةكانة،  ويذدانى  دةستنةكةوَيت، 
سةر  بةروارةكانى  هةندَيكجار  ضونكة 

دةرمانةكانيش تةزوير دةكرَين.
نةيويست  كة  دةرمانخانةيةك،  خاوةنى 
»لة  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  بهَينرَيت  ناوى 
دةرمانخانةو  لة  زؤر  رَيذةيةكى  ئَيستادا 
ياريدةدةرى ثزيشكى هةن لة الكؤآلنةكاندا، 
بة  دةرم���ان  خؤيان  ئ���ارةزووى  بة  كة 
بووةتة  ئةمةش  دةفرؤشن،  هاوآلتييان 
هؤى ئةوةى، ريذةيةكى زؤر لة هاوآلتييان 

مودمين بن بةو دةرمانانةوة«.
وتيشى:  دةرمانخانةية،  خ��اوةن  ئةو 
دانةناوة  ضاودَيرييةكى  هيض  »حكومةت 
ياريدةدةرى  دةرمانخانةو  ئةو  بةسةر 
كة  هةية  دةرم��ان  هةندَى  ثزيشكانةوة، 
ساردكةرةوةدا  لةناو  يان  بةسةرضوون، 
هةَلنةطيراونء هيض مةرجيكى تةندروستييان 

تَيدا نيية«.

كة  دةرمانانةش  ئةو  زؤرى  بةشَيكى 
شَيوةى  بة  هةية،  هةرَيمدا  بازاإةكانى  لة 
وآلتيكةوة  ضةند  لة  كؤمثانياكان  تةندةر 
ه��اوردةى  ثزيشكى  كةلوثةلى  دةرم��انء 
كؤمثانياكان  دةكةن،  كوردستان  هةرَيمى 
لةسةر بنةماى كَيبإكآ دةيكإنء بؤ قازانج 

دةيفرؤشنةوة بة حكومةت.
ب��وره��ان ق��ةرةداغ��ى، ه��اوردةك��ارى 
دةرمانء ثَيداويستى ثزيشكى بة رؤذنامةى 
ئةَلمانياو  لة  ئَيمة  دةرمانانة  »ئةو  راطةياند: 
بةريتانياوة دةيهَينين بةثَيى ئةو مواسةفاتء 
داواى  مةزخةرةكان  كة  داواكارييانةى 
لة رَيطةى فإؤكةخانةى هةولَيرةوة  دةكةن 
دةكةين،  كوردستانى  هةرَيمى  ه��اوردةى 
بؤ  ثشكنينى  كؤنترؤأل  كوالَيتى  لة  ثاشان 
دةكرَيتء دةبَيت بةثَيى داواكاريى حكومةت 
طومرطى  حكومةت  بةرامبةريشدا  لة  بَيت، 

لةسةر دانانَيت«.

وةزارةت��ي  هةَلمةتةكاني  درَي��ذةي  لة 
تةندروستي حكومةتي هةرَيمي كوردستان، 
لة  ساختة،  دةرماني  كؤنترؤَلكردني  بؤ 
ضةند  تايبةتةوة  ك��اري  ذووري  الي��ةن 
دةستيان  ساختة  دةرم��ان��ي  ج��ؤرَي��ك 
ئةنجامداني ثشكنينء  بةسةردا طيرا، دواي 
ئةو  ساختةبووني  ثشتإاستكردنةوةي 
كوالَيتي  بةإَيوةبةرَيتي  لة اليةن  دةرمانانة، 
ثزيشكي  ثَيداويستي  دةرمانء  كؤنترؤَلي 
لةناو  درا،  بإيار   )KMCA( كوردستان 

ببرَين.
سةرجةم  تةندروستي  وةزارةت����ي 
ئةو  دةرم���انء  كؤمثانياكاني  ك��ؤط��او 
دةرمانخانانةي كة لةو جؤرة دةرمانانةيان 
دةكاتةوة،  ئاطادار  دةستدةكةوَيت،  ال  لة 
تايبةتي  كاري  ذووري  كات  زووترين  بة 
بة  بكةنةوة،  ئ��اط��ادار  ل��َي  ثارَيزطاكاني 
ثَيضةوانة دووضاري لَي ثَيضينةوةي ياسايي 

دةبنةوة، هاوكات داوا لة هاوآلتييان دةكات، 
كة  بكإن،  دةرمانخانانة  لةو  دةرمان  تةنيا 

ياسايينء جَيطةي متمانةن.
دةرماني  كؤنترؤَلكردني  مةبةستي  بة 
حكومةتي  تةندروستي  وةزارةتي  ساختة، 
هاوكاريي  ب��ة  ك��وردس��ت��ان  ه��ةرَي��م��ي 
وةزارةتي ناوخؤء ثارَيزطاكانء سةنديكاي 
دةرمانسازاني كوردستان، ضةند ذوورَيكي 
ثارَيزطاكاني  لة  ثَيكهَيناوة  تايبةتي  كاري 
ثشكنيني  بؤ  دهؤك(  سلَيماني،  )هةولَير، 

كؤطاكاني دةرمانء دةرمانخانةكان.
بةشَيكى  كوالَيتى  خراثيى  لة  جطة 
كوردستان،  هةرَيمى  دةرمانةكانى  زؤرى 
نرخَيكى  دةرمانةكان  هةمانكاتيشدا  لة 
بة  دةرمان  جؤر  يةك  نييةء  هاوسةنطيان 
بة  دةفرؤشرَيت  جياواز  نرخى  ضةندين 

هاوآلتييان.
خةَلكى  هاوآلتييةكى  جةمال،  ئ��ارى 
دةرمانانةى  ئةو  نرخى  دةَلَيت:  سلَيمانييةء 
بةرزةء  زؤر  هةية،  دةرمانخانةكاندا  لة  كة 
هةر دةرمانخانةو بة ئارةزووى خؤى نرخى 
دةكات،  ثَيوة  مامةَلةى  دادةنَيتء  لةسةر 
لةكاتَيكدا كة ئةوان بة نرخَيكى زور كةمتر لة 
مةزخةرةكان دةيكإنء ثاشان دةيفرؤشنةوة 
هةندَى  كة  بةرز  نرخَيكى  بة  هاوآلتييان  بة 

هاوآلتى تواناى كإينى نيية«.
دةرمانسازيش،  ب��وارى  ثسثؤإانى 
جةخت لةوة دةكةنةوة؛ كة لة هيض وآلتَيكى 
دونيادا وةك هةرَيمى كوردستان دةرمانء 
ئةو  نابينرَيت،  بةكارهَينانى  فرؤشتنىء 
مةترسيى  ل��ةس��ةر  جةخت  ثسثؤإانة 
بآلوبوونةوةى دةرمان دةكةنةوةو هاوكات 
ن��اوزةد  مةترسيداريشى  حاَلةتَيكى  بة 
خراثيىء  مةترسيى  لة  جطة  ئةمة  دةكةن، 
بةسةرضوويى جؤرى دةرمانةكان لة اليةكء 
بة  ناثسثؤإ  كةسانَيكى  هةَلسوكةوتكردنى 

دةرمانةكانةوة لة اليةكى ترةوة.
ئةوةية،  مةترسيدارتر  هةمووى  لة 
ثزيشك  رةض��ةت��ةى  بةبَى  دةرم���ان  كة 
دةفرؤشرَيتء بةشَيك لة فرؤشياران وةك 
دةكةن،  دةرمانةوة  بة  مامةَلة  بازرطانيى 
الى  بوَيت  دةرمانَيكت  تؤ  ئةوةية  طرنط 

ئةوان هةبَيت.
د. تاهير هةورامى، وةزيري تةندروستى 
لةوة كردةوة  هةرَيمى كوردستان، جةختى 
ئةو دةرمانانةى دَيت بؤ هةرَيم »هةمووى« 
لة رَيطةى كوالَيتى كؤنترؤَلةوة ثشكنينى بؤ 
دةكرَيت، لة لَيدوانَيكيدا بؤ رؤذنامة وتيشى: 
»هيض كةسَيك بؤي نيية دةرمان بفرؤشَيت، 
نةبَيت،  دةرمانخانةكان  ثزيشكى  تةنيا 
دةرمانخانةيان  بةشى  دةبَيت  ئةوانيش 

تةواوكردبَيت«.

بةدواداضوونى:
هؤشةنط سةروضاوةيى 

ئابووريناسان،  حكوميىء  لَيثرسراوانى 
يةكةكانى  دروستكردنى  كة  واية  بإوايان 
زةوي��ي��ة  ب��ة  زي��ان��ى  نيشتةجَيبوون، 
بووةتة  ط��ةي��ان��دووةء  كشتوكاَلييةكان 
ذَير  ئاوى  كةمكردنةوةى  بؤ  هؤكارَيكيش 

زةوى.
ث��ان��دان��انء  طشتيى  ب��ةإَي��وةب��ةرى 
كشتوكاألء  وةزارةت��ى  لة  ب��ةدواداض��وون 
كوردستان،  هةرَيمى  ئاوى  سةرضاوةكانى 
دةَلَيت: زؤربةى زةويية بةثيتةكانى نزيك بة 
شارةكان، دةكرَين بة خانووى نيشتةجَيبوون، 
بة رَيذةيةكى وةهاية كة كاريطةريى لةسةر 
ذَيرزةوى  ئاوى  كشتوكاَلييةكانء  زةويية 

دروستكردووة.

لَيدوانَيكيدا  لة  ئةحمةد،  رةشيد  عةلى 
كة  لةبةرئةوةى  ئةمةش  وتى:  رؤذنامة،  بؤ 
ثَيدةدرَيتء  ثةرةى  ماستةرثانى شارةكان 
لة ئةنجامدا ئةو زةوييانةى كة نزيك شارن، 

زةرةرمةندن.
يةكةكانى  دروستكردنى  دي���اردةى 
بةثيتةكانى  زةويية  لةسةر  نيشتةجَيبوون 
كوردستان  هةرَيمى  هةموو  لة  كشتوكاأل، 
لةبوونى  باس  هةرضةندة  بةديدةكرَيت، 
ش��ارةك��ان،  ب��ؤ  دةك��رَي��ت  ماستةرثان 
لةسةرةتاى  هةولَير  لة  ئَيستا  تا  ب��ةآلم 
دهؤكيش  سلَيمانىء  جَيبةجَيكردنيدانء 

ماستةرثانى نيية.
ضةندينجار  دةَل��َي��ت:  رةش��ي��د،  عةلى 
بؤضوونةكانمان داوةتة وةزارةتى شارةوانىء 
دةستةى وةبةرهَينانء داوامان كردووة، لة 
كاتى ثَيدانى مؤَلةتى نيشتةجَيبووندا، رامان 
ثرسةمان  ئةو  ئَيستا  تا  بةآلم  وةربطيرَيت، 
بةشَيوةيةكى 

فةرميى ثآ نةدراوة.
موحةإةم،  هَيرش  ت��رةوة،  لةاليةكى 
لةهةرَيمى  وةبةرهَينان  دةستةى  سةرؤكى 
لةاليةن  زةوييةك  هيض  وتى:  كوردستان، 
ثرؤثؤزةَلةكان  ئَيمة  ناكرَيت،  دابين  ئَيمةوة 
وةزارةتى  شارةوانىء  وةزارةتى  دةنَيرينة 
كشتوكاألء وةزارةتى دارايى بؤ دابينكردنى 

زةوى.
ش��ارةك��ان،  ماستةرثانى  وتيشى: 
خانووةكانى  جؤرى  زةوييةكانء  شوَينى 
دياريكردووة، نةوةك دةستةى وةبةرهَينان.

ث��ان��دان��انء  طشتيى  ب��ةإَي��وةب��ةرى 
كشتوكاألء  وةزارةت��ى  لة  ب��ةدواداض��وون 
لةسةر  ج��ةخ��ت  ئ���او،  س��ةرض��اوةك��ان��ى 
يةكة  فراوانبوونى  لة  دةك��ات��ةوة،  ئ��ةوة 
يةكةم،  زةرةرمةندى  نيشتةجَيبوونةكاندا، 
زةويية  كشتوكاَلييةكانء بوارى كشتوكاَليية، 
سةرةكييةكانى  فاكتةرة  لة  يةكَيك  ضونكة 
بَيتء  ه��ةرزان  ن��رخ  ئ��ةوةي��ة،  كشتوكاأل 
ناوشار  بؤ  كاآلكان  طواستنةوةى 
ئ���اس���ان ب��َي��ت، 

بة  كراون  زةوييةكان  ئةوةى  بةهؤى  بةآلم 
يةكةى نيشتةجيَبوون، زيانيان بة كشتوكاأل 

طةياندووة.
بوارى  ش���ارةزاى  سماقةيى،  ئةيوب 
ثَيويستة  ك��ة  واي��ة  ب���إواى  ئ��اب��ووري��ى، 
دابةشكردنى جوطرافى دانيشتووان لةهةَريمى 
هةوَلبدرَيت  ب��ط��ؤإدرَي��تء  كوردستان 
هةَلةيةى  دابةشكردنة  لةو  دانيشتووان 
سروشتى  دابةشكردنَيكى  بؤ  هةية،  كة 
بطؤإدرَيت، كة لةنَيوان شارو قةزاو ناحيةو 
الدَيكاندا دانيشتووان دابةشبكرَينء يةكسان 
تةنيا شارةطةورةكان  ئَيستا  بكرَين، ضونكة 

قةرةباَلغن.
طرفتةكةش،  ضارةسةرى  بة  سةبارةت 
وتى:  رؤذنامة،  بؤ  لَيدوانَيكيدا  لة  ئةيوب 
نيشتةجَيبوون  بؤ  زةوييانة  ئةو  دةكرَيت 
كشتوكاألء  بؤ  نين  باش  كة  بةكاربهَينرَين 
لَى  سووديان  ثَيويست  وةك  ناتوانرَيت 

وةربطيرَيت.
سلَيمان،  جةميل  تريشةوة،  لةاليةكى 
ئاو  سةرضاوةكانى  كشتوكاألء  وةزي��رى 
لَيدوانَيكيدا  لة  كوردستان،  هةرَيمى  لة 
يةكةكانى  ك��رد،  داواى  رؤذن��ام��ة،  ب��ؤ 
ستوونى  ب��ةش��َي��وةى  نيشتةجَيبوون 
زةوي  زؤرى  رووبةرى  تا  دروستبكرَين، 
بة  سةبارةت  داطيرنةكاتء  كشتوكاَلى 
رَيذةى ئةو زةوييانةى كة كراون بة يةكةى 
هيض  كشتوكاأل  وةزي��رى  نيشتةجَيبوون، 
بزانرَيت  تا  نةبوو  لةبةردةستدا  ذمارةيةكى 
لةنزيك  كشتوكاَلى  زةوى  دؤن��م  ضةند 

شارةكاندا كراون بةيةكةى نيشتةجَيبوون.

nawxo.rozhnama@yahoo.com
بةدواداضــوون 15ذمــارة )614( سَيشةممة 2010/12/28

دةرمانى ثزيشكىء ضبسى ثةتاتة بة يةكةوة دةفرؤشرَين

يةكةكانى نيشتةجيَبوون، زيان بة كشتوكاَل دةطةيةنن

نموونةى ئةو دةرمانانةى كة لة بازاإدا دةفرؤشرَين

هَيزى كار
راثةإينةوةء  لةدواى 
بة  كؤمةَلطةيةكى  لةثَيناو 
بةرزبوونةوةى  بةرهةمء 
وآلت،  ئابووريى  ب��ارى 
ذَي��رخ��ان��ى ئ��اب��ووري��ى 
ط��ؤإان��َي��ك��ى ئ��ةوت��ؤى 

بةخؤوة نةبينيوة.
 كةرتةكانى كشتوكاألء 
هَيشتا  ثيشةسازيى، 
مةيدانَيكى  نةبوونةتة 
ضاالكيى  كارو  بؤ  بةرين 

خاوةن  ثسثؤإانء  كرَيكارانء  جوتيارانء 
بةرهةمهَينانى  ئاستى  بوارانةداء  لةو  بإوانامة 
ئةو كةرتانة هَيشتا زؤر نزمنء ناتوانن وةآلمى 
ئةم  ستةمة  بدةنةوةء  بازاإيش  ثَيداويستيى 
كة  رادةي���ةك،  بة  بةرهةمدارنةبن  كةرتانة 
لةكاتَيكدا  هةرَيم،  بنَيرينةدةرةوةى  بةرهةميش 
كانزاء  جؤرةها  بة  دةوَلةمةندة  كوردستان  كة 
بؤ  لةباريشة  كشتوكاألء  بؤ  بةثيتة  خاكةكةشى 
بوذاندنةوةى  دةبَيتة  كة  بةنداو  دروستكردنى 
طةشتوطوزاريش،  كةرتى  دووك��ةرت��ةو  ئ��ةو 
هةنطاوَيكيشة بؤ بةكارخستنى هَيزى كارى ناوخؤ، 
هةرضى كةرتةكانى بازرطانىء خزمةتطوزاريىء 
بينيوةء  خؤوة  بة  طؤإانى  جؤرَيك  بيناسازيية، 
بوونةتة بةرينترين مةيدانى كاروضاالكى بةشَيك 
تةنانةت  خؤماَلىء  كرَيكارى  كارمةندء  لة 
هَيزى  كة  ئ��ةوةى  لةطةأل  بيانيش،  هةزارةها 
بةرهةمهَينانء  بؤ  سةرةكيية  فاكتةرَيكى  كار 
كار  تواناكانى  ئةى ضؤن  ئابووريى،  ثةرةثَيدانى 
لةهةموو بوارةكاندا بةكاربخرَين كة ئةمة رةوشى 
بةتايبةت  بَيت،  ئابوورييةكان  كةرتة  لة  بةشَيك 
ثَيويستة،  زؤرتر  كارى  هَيزى  كة  ئةوكةرتانةى 
بؤ بةرطرتن لةقةيرانء هةآلوسانةكان، ثَيويستة 
ئاوإى جدييانةتر لةهةموو كةرتةكان، بةتايبةت 
لةذيانى  ئاَلوطؤإبةخشن  كة  كةرتانةى  ئةو 

ئابووريىء سياسيىء كؤمةآليةتيدا، بدرَيتةوة.
 لة رةوشَيكى وادا كة بةشَيكى زؤر لة هَيزى 
كارى ناوخؤ بَيكارن، ئايا ضةند كار بؤ ثاراستنى 
ئةو  ئايندةدا؟  لةئَيستاء  دةكرَيت  مافةكانيان 
كةرتى  لة  يان  دةكةن،  ئازاد  كارى  كةسانةشى 
تايبةت كاردةكةن، هةوَلى زياتر ثاراستنى خؤيانء 
هةرجؤرة  هاتنى  دةدرَي��ت؟  كاريان  ذينطةى 
كوردستان  ئابووريى  كة  كاتَيك  كرَيكارَيك 
ئابووريى  بةهَيزة.  ئيجابىء  ثَيبَيت  ثَيويستى 
ثَيويستى  ساتةوةختةدا  لةم  ئةمإؤ  كوردستان، 
كؤإانطاريى  بؤ  هةية  تةكنيكيى  كارى  بةهَيزى 
كوردستاندا،  ئابووريى  لة  كؤن  تةكنةلؤذياى 
كوردستاندا  لة  ئةمإؤ  كة  كرَيكارانةى  ئةو  نةك 
عَيراقء  ناوةإاستى  باشوورو  لة  دةبينرَين 
كاركردن،  بؤ  ئَيرة  بؤ  هاتوون  ديكةوة  وآلتانى 
ئةوة  ئةطةرى  كرَيكارانة،  ئةم  هَينانى  يان  هاتنى 
هةية ببَيتة هؤى زيادبوونى بَيكاريىء لة رووى 
لةبوارى  ه��اوردة  كرَيكارى  كؤمةآليةتيشةوة 
تةندروستىء ئاسايشةوة ثَيويستى بةضاودَيريى 
وةك  بيانيى  كرَيكارى  هَينانى  هةية،  ورد 
لَيهاتووة،  بازرطانى  ضاولَيكةريىء  دياردةيةكى 
لةطةأل ئةوةى كوردستان ثَيويستى بةهَيزى كارى 
بيانيى، بةتايبةت تةكنيككاران هةية، بة مةبةستى 
ئابوورييةكان،  كةرتة  سةرجةم  بوذاندنةوةى 
دةبينرَيت  كوردستان  لة  ئةمإؤ  كة  ئةوةى  نةك 
دةالك،  ساَلؤن،  فيتةر،  )نانةواخانة،  لة  هةر 
دوكاندار، كرَيكارى رؤذانة، وةستاى بيناسازيىء 
شؤفَيرو..هتد(، كة دةبَيتة هؤى نةمانى ئةوجؤرة 
خؤماَلييةوة.  كةسانى  بةدةست  ثيشانةش  كارو 
هةرَيم،  ناوضةدابإاوةكانى  هةرَيمء  لةسنوورى 
بةكاربخرَيت،  ناوضةيةك  لةهةر  كار  هَيزى 
راستة  بهَينرَين،  بيانيى  كةسانى  لةوةى  باشترة 
كرَيكارى هاوردة لةشارةكاندا دةبَيتة هؤى زياتر 
ثَيداويستيى  كإينى  فرؤشتنء  طةشةسةندنى 
رؤذانةء لةم نَيوةندةشدا فرؤشياران سوودمةند 
بيانيىء  زؤرةى  ذمارة  ئةو  هاتنى  بةآلم  دةبن، 
لةطةأل  تَيكةآلوبوونيان  نيشتةجَيبوونيانء 
تةندروستىء  ئاستى  لةسةر  كاريطةريى  خةَلك، 
لةئَيستاو  كة  دةبَيت  كؤمةآليةتى  ئابووريىء 
رَيطاطرتن  بؤ  دةردةكةوَيت.  زيانةكةى  ئايندةدا 
لةم دياردةية، ثَيويستة حكومةت بير لة داإشتنى 
سياسةتى كارو ياساى كار بكاتةوةء كاربكرَيت 
بؤ كةمكردنةوةى ئةو كاريطةرييانةى تووشمان 
بكرَين  ثؤلين  بيانيى  كرَيكارانى  ثَيويستة  دةبنء 
بةثَيى ثَيويستى وآلتء رَيطا بة هاتنى كرَيكارى 
بيانيىء دةرةكيى بداتء ثَيويستة رةضاوى بارى 
ئابووريى بكرَيت تا نةبَيتة فشار بؤ ثشتطوَيخستنى 
تةكنيككارانةش  ئ��ةو  ن��اوخ��ؤ،  ك��ارى  هَيزى 
لةسةر  م��ةرج  وةك  ثَيويستة  دةهَينرَين،  كة 
ئاستى  بةرزكردنةوةى  بؤ  دابنرَيت  كؤمثانياكان 
تا  ناوخؤ  تواناء شارةزايى  كةسانى  زانياريىء 
زانياريى  بةئاستى  خؤماَليى  كةسانى  لةئايندةدا 
بةرزةوة ببنة هؤكارَيك بؤ كةمكردنةوةى رَيذةى 

كرَيكارى بيانيى لة وآلتدا.

ئةحمةد حةمة ساَلح



راثؤرتي: ضاوان عةلى 

ساَلي  بودجةي  ياساي  لــــة 
كورتهَينانى  هةرَيمدا،  )2010(ى 
كة  ثإكراوةتةوة  ثارةيةك  بة  بودجة 
ثَيدةضَيت  نييةء  ديار  ضارةنووسي 
»هةَلة«  هةمان  داهاتووش  ساَلي  بؤ 

دووبارة بكرَيتةوة. 
مــادةى  ثَينجةمى  بإطةى  لــة 
ساَلي  ــةى  ــودج ب ــاى  ــاس ي يــةكــى 
كوردستاندا  هةرَيمى  )2010(ى 
كة  بودجة  كورتهَينانى  هــاتــووة؛ 
هةشتسةدو   )835000000( بإةكةي 
سىءثَينج مليار دينارة، لة بإة ثارةي 
بؤ  فيدراَلى  بةكارخستنى  بودجةى 
ثاسةوانانى هةرَيم ثإدةكرَيتةوة كة لة 
تةرخانكراوةكانى وةزارةتى بةرطريى 
عَيراق دانراوة, ئةوةش بةثَيى بودجةى 
 ،2008  ،2007( ساَلةكانى  بؤ  فيدراَلى 

2009( دةبَيت.
د. ئيسماعيل شكور، ئةندامى خولى 
ثَيشووى ثةرلةمانى عَيراقء شارةزاى 
بودجة، ثَييواية: »ثةرلةمانى كوردستان 
تووشى  خؤى  برطةية  ئةو  دانانى  بة 
كردووة،  قورس  بةرثرسيارَيتييةكى 
ضونكة تا رَيكةوتنَيك نةكراية، نةدةبوو 

حكومةتى هةرَيم ئةو كورتهَينانةى لة 
بيكردايةتة  دابنايةو  بودجةدا  ياساى 

ماأل بةسةر خؤيةوة«.
ئةميندارى  ياوةر؛  جةبار  هاوكات 
ثَيشمةرطةى  وةزارةتــــى  طشتيى 
لةنَيوان  دانوستان  ــى:  وت هــةرَيــم، 
وةزيــرانــى  ئةنجومةنى  ســةرؤكــى 
عَيراقء سةرؤكى هةرَيمى كوردستان 
ئةو  جَيبةجَيكردنى  بؤ  بــةردةوامــة 
برطةيةى ياساى بودجة لة سآ ساَلي 
فلس  يةك  »تائَيستا  بةآلم  رابردوودا، 
وةك  نة  بودجةو  وةك  نة  ثارانة  لةو 
بؤ  عَيراقةوة  لةاليةن حكومةتى  سلفة 

هةرَيم نةطةإَينراوةتةوة«. 
بودجةى  مةسةلةى  تائَيستا 
كَيشة  ــة  ل يةكَيكة  ثَيشمةرطة 
هةرَيمء  نَيوان  هةَلثةسَيردراوةكاني 

بةغدا. 
ياوةر  جةبار  لةوبارةيةشةوة 
وةكو  نيية،  جَيطير  تائَيستا  وتــى: 
حكومةتي  لة  ــارة  ث مانطانة  سلفة 
ضاوةإوانى  وةردةطيرَيتء  هةرَيم 
كَيشةيةن  ئــةو  يةكالييكردنةوةى 

لةنَيوان هةرَيمء بةغدا دا.
بـــودجـــةى  ياساى  بةثَيي 
 )6( دواى  دةبوو  عَيراق،  )2010(ى 

مانط لة دةرضوونى ياساكة، هةرَيمء 
ثَيشمةرطة  بودجةى  لةسةر  بةغدا 

بطةنة رَيكةوتنَيك. 
ليذنةى  ئةندامى  محةمةد،  كاردؤ 
كوردستان  ثةرلةمانى  لة  ــى  داراي
»ثةرلةمانى  كة  دةنَيت،  بــةوةدا  دان 
لة  ــان كــةمــتــةرخــةمــة  ــت ــوردس ك
دةبوو  بابةتةو  ئةو  بةدواداضووني 
بــةدواداضــوون  مانطةكة   )6( دواى 
بانطهَيشت  دارايى  وةزيرى  هةبَيتء 
ـــةوةى  ـــكـــردن ــت بــؤ روون ــرَي ــك ب

هؤكارةكان«.
كاردؤ محةمةد، دةَلَيت: هةرضةندة 
وةآلمى  دارايــي  وةزيــرى  ثَييانواية 
دةست  ال  ثرسيارةى  ئةو  بةَلطةدارى 
بة  ثةيوةندييان  ــةآلم  ب ناكةوَيت، 
لةم  واية  بريار  كردووةو  وةزيرةوة 
مةسةلةية  ئةم  دةربارةى  هةفتةيةدا 

طفتوطؤ بكةن.
لةاليةكى ديكةوة، لة ثرؤذةياساى 
برطةى  ــة  ل )2011(دا  ــةى  ــودج ب
كة  هاتووة،  )13(دا  مادةى  ثَينجةمى 
ثَيويستة لةسةر سةرؤكى ئةنجومةنى 
سةرؤكى  لةطةأل  عَيراق  وةزيرانى 
رَيكبكةوَيت  كوردستان  هةرَيمى 
مووضةو  خةرجييةكانى  ــارةى  دةرب

ثإضةككردنء دابينكردنى ثَيداويستيية 
هَيزةكانى  بــؤ  ســةربــازيــيــةكــان, 
لةطةأل  بةوجؤرةى  هةرَيم  ثاسةوانى 
نةبَيتء  ناكؤك  عَيراقدا  دةستوورى 
حكومةتى فيدرأل سلفة بداتة حكومةتى 
هةرَيم، تا ئةو كاتةى ياسايةكى تايبةت 
هةرَيمء  مافةكانى  كة  دةردةضــَيــت 

شَيوازى دانةوةى سلفةكة رَيكبخات.
ثَيشمةرطة،  وةزارةتي  ئةمينداري 
سااَلنى  لة  دةزانــَيــت  ثَيويستي  بة 
دانوستكاري  وةفــدي  داهاتووشدا 
ــىء  داراي ثَيشمةرطةو  ـــى  وةزارةت
حكومةتء ثةرلةمان لةطةأل وةزارةتى 
دارايى عَيراق رَيكبكةون، لةسةر ئةوةي 
وةردةطيرَيتء  سلفةية  ئةو  ضؤن  كة 
»دةكرَيت كة ساَلَيك تَيثةإى، بتوانرَيت 

ياساكة جَيبةجَيبكرَيت«.
حةسةن؛  د.بايةزيد  لةبةرامبةردا 
ئاماذةى  عَيراق  ثةرلةمانى  ئةندامى 
عَيراق  لة  ساَلَيك  هيض  بــةوةكــرد، 
حساباتى كؤتايي بودجة لة ثةرلةمان 
طفتوطؤي لةسةر نةكراوة، تا بزانرَيت 
ضي  يان  جَيبةجَينةكراوة،  خاَلة  ئةو 
رَيكةوتنَيكى  ئةطةر  بؤية  بكرَيت، 
سلفةى  دةتوانرَيت  هةبَيت،  سياسيى 

ساآلنى رابردووش وةربطيرَيتةوة«.

هةنطاو هاشم- هةولَير

ـــــةي نـــــــــةوتء  ـــــش ـــــَي ك
لةنَيوان  سامانةسروشتييةكان، 
هةرَيمدا  ناوةندو  حكومةتي  هةردوو 
كة  ماوةتةوة،  ضارةسةرنةكراويي  بة 
يةكَيك بوو لة )19( خاَلةكةي دانوستاني 
ئيئتيالفي فراكسيؤنة كوردستانييةكان.

كوردستانيش  ثةرلةمانتارَيكي 
ثَيدانى  »ئةطةر  دةكــات:  بةوة  ئاماذة 
ناردنة  رةحــمــةتــى  لــةبــةر  بــودجــة 
وةزارةتــــى  ــة  ل ـــةوت  ن دةرةوةي 
حكومةتى  سامانةسروشتييةكانى 
مةترسيية«،  جَيطةى  بَيت،  هةرَيمةوة 
سامانةسروشتييةكان،  وةزارةتـــي 
بة  بنةماية  ئةو  لةسةر  بودجة  ثَيداني 

ئاسايي دةزانَيت«.
راوَيذكاري  بةلؤ؛  حةسةن  عةلى 
سامانةسروشتييةكانى  وةزارةتـــى 
بة  كوردستان،  هةرَيمى  حكومةتى 
نَيوان  كَيشةكانى  راطةياند:  رؤذنامةى 
حكومةتى ناوةندىء حكومةتى هةرَيم 
نةهاتووة،  كؤتايى  نةوت  ــارةى  دةرب
لةطةأل ئةوةى ضارةسةركردنى كَيشةى 
ناوةندى  حكومةتى  لةنَيوان  نــةوت 
يةكَيك  هةرَيم،  حكومةتى  عَيراقء 
ليستة  ئيئتالفى  خاَلةكةى   )19( لة  بوو 

كوردستانييةكان.
بةر  »دةبوو  بةوةشكرد:  ئاماذةي 
ضارةسةر  كَيشةية  ئةو  ساأل  دوو  لة 
عَيراق  نوَيي  حكومةتي  بةآلم  بكراية، 
هةرَيمء  نَيوان  كَيشةكانى  ثَيكهاتء 

دةربــــارةى  ــى  ــدإاَل ــي ف حكومةتى 
بةردةوامةو  نةوتييةكان  طرَيبةستة 
ماوةتةوة«،  ضارةسةرنةكراويى  بة 
بة ئاسايشي دةزانَيت ئةطةر  هةروةك 
بةرامبةر  هةرَيم  بودجةي  ثَيداني 
بةرميل  ــةزار  )150(ه هةناردةكردني 

نةوت بواية لة رؤذَيكدا«.
ساَلي  تا  ــت  دةكــرَي ضــــاوةِروان 
داهاتوو، ئاستي هةناردةكردني نةوتي 
لة  بةرميل  ـــةزار  )250(ه بؤ  هةرَيم 
رؤذَيكدا بةرزبَيتةوة، لة ئَيستاشدا )42( 
دةرهَينانى  بوارى  لة  بياني  كؤمثانياي 
لة كوردستان كاردةكةنء )37(  نةوت 
لةطةأل  نةوتيش  دةرهَينانى  طرَيبةستى 
ئةمساَليشدا  لة  كراوة،  كؤمثانياكاندا 
دؤزينةوةي نةوت لة ضةند ناوضةيةكي 

ديكةي هةرَيم راطةيةندرا.
طرَيبةستة  نــاردنــى  دةربـــارةى 
كوردستان،  ثةرلةمانى  بؤ  نةوتيةكان 
»تائَيستا  وتى:  بةلؤ  حةسةن  عةلى 
ئةم  داواى  كوردستان  ثةرلةمانى 
كارى  لَينةكردووينء  طرَيبةستانةى 
ثَينةبووة، هةر بإةنةوتَيكيش بنَيردرَيتة 

دةرةوة بة ذمَيرةرة )عداد(«.
 ئةندامَيكى ثةرلةمانى كوردستانيش 
بة ثَيويستي دةزانَيت، هةر طرَيبةستَيكى 
طرَيبةستة  ئةنجامدةدرَيت،  كة  نةوتي 
كة  ثةرلةمان،  بضَيتة  كؤنةكانيش 
تائَيستا يةك طرَيبةستيان بؤ نةضووة، 
عَيراقيش  حكومةتي  ثَيكهَيناني  ثَيش 
كَيشة  ضــارةســةركــردنــي  ــي  ــةوَل ه
هةرَيمء  نَيوان  هةَلثةسَيردراوةكاني 

بةغدا بدرَيت.
ئةندامى  ــورى؛  ن مــةال  عةبدوَلآل 
وزةو  ثــيــشــةســازيــىء  ــةى  ــذن ــي ل
ثةرلةمانى  لة  سامانةسروشتييةكان 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  كوردستان، 
كوردستان  هةرَيمى  بودجةى  ثَيدانى 
لة اليةن حكومةتى عيراقةوة بةرامبةر 

بة فرؤشتنى نةوتى هةرَيم لة رؤذَيكدا 
بَيت،  نــةوت  بةرميل  ــةزار  ه  )150(
ئةستةمةء ثَيدانى بودجة لةبةر رةحمةتى 
سامانةسروشتييةكان  ـــى  وةزارةت
وةزارةت  ضونكة  مةترسيية،  جَيطاى 
ناشةفافةو خاوةنى سياسةتَيكي ئةوتؤ 

نيية لةو بوارةدا«.

nawxo.rozhnama@yahoo.com
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نةوتء داهات
كورتهيَنانى بودجةي هةرَيم

بة ثارةي ناديار ثأدةكريَتةوة

يةكَيك بووة لة وةرةقة )19(خاَليةكةى كورد

كَيشةى نةوت لةنَيوان هةرَيمء بةغدا ضارةسةر نةكراوة

ــةهــؤى  ــوو، ب ــش ــَي ــةى ث ــت ــةف ه
بودجةى  ــارةى  ــةب ل طفتوطؤكردن 
ديسانةوة  ثارَيزطاكانةوة،  ثةرةثَيدانى 
ــى داهــاتــى  ــوون ــةب ــارن كــَيــشــةى دي
سةريهةَلدايةوةء  كوردستان  نةوتى 
هانيدام  ثرسة،  ئةم  سةرهةَلدانةوةى 
زانيارييةك  ضةند  بةدواى  طةإان  بؤ 
داهاتء  كوردستانء  نةوتى  لةبارةى 
سامانة  وةزارةتـــى  خةرجييةكانى 
بة  طةيشتم  ثاشان  سروشتييةكان، 
ضةند ئةنجامَيك كة جطةلة كارةساتَيكى 

كؤميديئامَيز، هيضى ديكة نيية.
بةخشين،  وةك  ـــردوودا،  راب ساَلى  ضةند  لةماوةى 
دؤالرى  )6(مــلــيــار  كــوردســتــان  هةرَيمى  حكومةتى 
كوردستاندا  لة  نــةوت  دةرهَينةرى  كؤمثانياكانى  لة 
كة  نيية  كةم  ئةوةندة  ثارةيةكى  ثارةية  ئةم  وةرطرتووة، 
)6(مليار  ئةم  لَينةكةين،  ثرسيارى  كةسمان  بزربَيتء 
ئةو  ئةوةندةى  شةش  لة  زياتر  نيية،  ديار  كة  دؤالرةى 
ساَلى  ثَيشنيازكراوةكانى  ثرؤذة  سةرجةم  بؤ  كة  ثارانةية 
لةم  ئاطاى  ثةرلةمان  دةكرَيت  ئايا  تةرخانكرا،   )2010(
حيسابدا  ذمارة  لةكام  نةزانرَيت  دةكرَيت  نةبَيت؟  ثارةية 
هةَلطيراوة؟ ئةو دةسةآلتةى كة ئةم طرَيبةستة نةوتييانةى 
بؤ  ثارةيةية،  ئةم  وردودرشتى  ئاطادارى  ئيمزاكردووةو 
راستييةكان ناخاتة بةردةست ثةرلةمان؟ ئةطةر ئةم ثارةية 
ئَيمةو  بةكارنةيةت،  شةخسيش  حيزبىء  بةرذةوةنديى  بؤ 
بكةين  دروست  طومان  كة  هةقى خؤمانة  ثةرلةمانتارانيش 

لةسةر ضارةنووسى...
لة  نيية  بودجةيةك  هيض  خةرجيية،  داهــاتء  بودجة، 
رؤذى  ضةند  لة  نةبَيت،  تَيدا  دووانةى  لةم  يةكَيك  دونيادا 
رابردوو وةك كؤميديايةك، حكومةتى هةرَيم )250(مليؤن 
وةك  ئةوةى  بؤ  ثةرلةمان،  بةردةم  خستووةتة  دؤالرى 
بةبآ  بكات،  ثةسةندى  ثارَيزطاكان  ثةرةثَيدانى  بودجةى 
)250( ئةم  ئايا  روونبَيت،  داهاتةكة  سةرضاوةى  ئةوةى 

ئةوا  نةوتة،  داهاتى  ئةطةر  هات؟،  كوَيوة  لة  دؤالرة  مليؤن 
ئةمة  بثرسين  دةكرَيت  داهاتةية،  ئةو  )4,1%(ى  تةنيا  ئةمة 

)4%(يةتى، ئةى )96%(ةكةى ديكةى لة كوَيية؟
زؤرى  قسةى  تاإادةيةكيش  روونةو  سةرةوة  ئةمةى 
قسةكردنة  منةوة،  بةالى  طرنطة  ئةوةى  بةآلم  كرا،  لةسةر 

لةسةر وةزارةتى سامانة سروشتييةكان.
ثَيويستى  ثارةى  يةكَيكيان  هةية،  وةزارةت  جؤر  دوو 
وةك  كؤمةَلطا،  خزمةتكردنى  لةثَيناو  تةرخاندةكرَيت  بؤ 
ئاوةدانكردنةوة،  تةندروستىء  ــةروةردةو  ث ــى  وةزارةت
بؤ خزمةتكردنى  داهات  بةدابينكردنى  تايبةتة  ئةويديكةيان 
كؤمةَلطاو جطة لةم كارة هيض كارَيكى ديكةى نيية، ئةويش 
ئةوةى  بةآلم  وَينةى وةزارةتى سامانة سروشتييةكان،  بة 
كوردستاندا،  هةرَيمى  لة  لةسةركردنة  هةَلوَيستة  جَيطاى 
نةبووة،  داهاتى  نةك  سروشتييةكان،  سامانة  وةزارةتى 
خةرجييةكانى  بؤ  طشتيى  بودجةى  زؤرى  بةشَيكى  بةَلكو 

ئةو تةرخانكراوة، ضؤن؟
ساَلى  لة  سروشتييةكان  سامانة  ــى  وةزارةت داهاتى 
داهاتى  ناو  خراوةتة  دينارى  )30(مليؤن  تةنيا  2009دا، 
كوردستانةوة، بةشَيك لةم )30(مليؤنة داهاتى نةوتى خاوة، 
بةثَيى نووسراوى ذمارة )8229/4/5(كة وةزيرى دارايى لة 
ئةنجومةنى  سةرؤكايةتيى  بؤ  ناردوويةتى  2010/5/26دا 
وةزيران، داهاتى هةرَيمى كوردستان دياريكراوة بؤ ساَلى 
تصدير  )ايرادات  خاو  نةوتى  داهاتى  بإطةيةكدا  لة  2009و 
النفط الخام( بة )7(مليارء )576(مليؤن دينار تةرخانكراوة. 
داهاتى نةوت، يان دةبَيت سفر بَيت، يان ذمارةيةكى طةورة. 
لة ثرؤذةياساى ثةرةثَيدانى ثارَيزطاكاندا بؤ دروستكردنى 
دينار  )9(مليؤن  ئاينى،  مامؤستايةكى  بؤ  ذوورَيك  تةنيا 
تةرخانكراوة، بةم ثَيية بَيت، داهاتى نةوتى خاوى كوردستان 
ئاينى  مامؤستايةكى  بؤ  ذوورَيك  كة  ناكات  ئةوة  بةشى 

دروست بكةيت.
تةنيا )30(مليؤن  لة ساَلى 2009دا،  جَيطاى سةرنجة كة 
دينارى خراوةتة ناو داهاتى كوردستانةوة، بةآلم وةزارةتى 
ناو  خستووتة  دينارى  )7(مليارء)749(مليؤن  ئةوقاف 
)258( ئةوقاف  داهاتى وةزارةتى  واتة  داهاتى كوردستان، 

ض  سروشتييةكانة،  سامانة  وةزارةتى  داهاتى  ئةوةندةى 
مةنتقَيك رَيطا بةمة دةدات؟

وةزارةتى سامانة سروشتييةكان كة دةبَيت وةزارةتَيكى 
نةك خؤذيَين، بةَلكو ميللةت ذَينيش بَيت، بةآلم ثَيضةوانةى 
ئةمةيةء ئةم وةزارةتة بةشَيكى زؤرى بودجةش لةمساَلدا 

بؤ خةرجييةكانى ئةوة، ضؤن؟
ئةم  خةرجييةكانى  داهاتء  لةنَيوان  بةراوردَيك  ئةطةر 
وةزارةتدا بكةين، دةبينين، داهاتى ئةمساَلى بة )890( مليؤن 
دينار  مليؤن   )870( مليارو   )99( بةآلم  خةمَلَينراوة،  دينار 
لة   )958( مليارو   )6( بةكاربردنيةتىء  تةنيا خةرجى  دينار 
بةم  تةرخانكراوة،  ثرؤذةكانى  بؤ  وةبةرهَينان  بودجةى 
سروشتييةكان،  سامانة  وةزارةتى  خةرجييةكانى  ثَييةش 
لؤجيكةى  لةو  ئايا جطة  بووة.  داهاتةكةى  )120(ئةوةندةى 
لؤجيكَيكء  ض  ثَيدةكات،  كــارى  هةرَيم  حكومةتى  كة 

بيركردنةوةيةكى ئابوورييانة رَيطا بةمة دةدات؟

عةلى حةمةساَلح

راظةى بودجة

جةبار ياوةر            كاردؤ محةمةد         ئيسماعيل شكور       د.بايةزيد حةسةن



رؤذنامة

ضةمضةماأل،  ق���ةزاى  هاوآلتييانى 
رووبةإووى ضةندين كةموكووإيى ئيداريىء 
داواك��ارن،  بوونةتةوةء  خزمةتطوزاريى 

حكومةت ضارةسةرى طرفتةكانيان بؤ بكات.
)10( مةيدانيى  راثؤرتَيكى  بةثَيى 

كة  كوردستان*  ثةرلةمانى  ثةرلةمانتارى 
رؤذى )2010/12/11(، سةردانى قةزاكةيان كرد، 
ئةو ناوضةية زؤرترين كةموكووإيى تَيدايةء 
طوزةرانى هاوآلتييان لة حاَلةتَيكى خراثداية.

 
كَيشةى ئيداريى

كةركوكة،  ثارَيزطاى  بة  سةر  قةزاكة 
حيزبى  تةعريبى  سياسةتى  لةميانى  بةآلم 
سةر  خراية  دابإَينراو  كةركوك  لة  بةعسدا 

ثارَيزطاى سلَيمانى.
ثةرشوبآلوييةكى  ئيدارييةوة،  لةإووى   
زؤر بة فةرمانطةكانى ضةمضةماَلةوة ديارة، 
ثؤليسى  ثؤليسء  قايمقاميةتء  بةنموونة 
طةرميانن،  ئ��ي��دارةى  بة  س��ةر  هاتوضؤ، 
تةندروستىء ثةروةردة سةر بة سلَيمانين، 
وةزارةت��ى  بة  سةر  طشتيى  كتَيبخانةى 

رؤشنبيريية لة هةولَير.
ثةرلةمانتارةكان،  راث��ؤرت��ى  بةثَيى 
ئيدارةيةكى  كة  داواك���ارن  هاوآلتييان 
بكرَيت،  دروس��ت  شارةكة  بؤ  سةربةخؤ 
بةإَيوةبةرايةتيية  بةإَيوةبةرَيتىء  ياخود 
سةر  راستةوخؤ  شارةكة  طشتييةكانى 
ب�����ةوةزارةت ب��ن، ه��ةروةه��ا ئ��ةوةش 
بخرَيتة  فةرمانطةكانيان  كة  رةتدةكةنةوة 
نَيوانى  »ضونكة  طةرميان،  ئيدارةى  سةر 
نَيوان  ماوةى  نزيكةى  ضةمضةماأل،  كةالرو 
ضةمضةماألء بةغدا دةبَيت«، ئةمة جطةلةوةى 
هاوآلتيى  ذمارةيةك  رابردوودا،  لة ساآلنى 
قوربانيى  بوونةتة  رَيطايةدا  لةو  شارةكة 

رووداوةكانى هاتوضؤ.
فةرمانطةكان  كؤمةَلطاى  نةبوونى 
ئةو  ديكةى  كَيشةيةكى  ضةمضةماأل،  لة 
قةزايةية، بةنموونة فةرمانطةكانى )طةنجينة، 
كشتوكاأل،  رةطةزنامة،  ئاوةدانكردنةوة، 
مرؤظ،  مافى  ثزيشكييةكان،  ليذنة  يةكةى 
خانةنشين،  ئةنفال،  شةهيدانء  كاروبارى 
كرَيدانء  خانووى  لة  ئاطركوذَينةوة،..تاد( 
دةدةنة  دينار  مليؤن   )200( نزيكةى  ساآلنة 

كرَي خانوو.
بةرقةراريى  كَيشةى  بة  س��ةب��ارةت 
هاوآلتييان  ش��ارةدا،  لةم  ئاسايش  ئةمنء 
رووداوى  دةيان  ساآلنة  كة  لةوبإوايةدان 
عةشايةرىء  كَيشةى  تةقةكردنء  كوشتنء 
هؤكارةكةشى  روودةدةن،  دوذم��ن��دارى 
دةط���ةإَي���ت���ةوة ب��ؤ »الوازي�����ى دةزط���ا 
لة  ضاوثؤشييان  ثةيوةنديدارةكانء 
ئ��ةن��ج��ام��دةران��ى 
ه����ةن����دَي����ك ل���ةو 
ضونكة  رووداوان��ة«، 
ثةنايان  هةندَيكيان 
ثارتة  بةر  داوةت��ة 

دةسةآلتدارةكان.
فةرمانطةكانى  بة  ثَيويستيان  بؤئةوةش   
ذنانء  بةرامبةر  توندوتيذيى  )نةهَيشتنى 
لَيكؤَلينةوةى  فرياكةوتن،  ثؤليسى  ئافرةتان، 

تاوان( هةية لةشارةكةدا، بةآلم ئَيستا نيية.
هاوآلتييان داواكارن، رَيكخستنى حيزبيى 
لةناو هَيزةكانى ثَيشمةرطة، ثؤليس، ئاسايش 
سلكة  ل��ةو  كةسانةشى  ئ��ةو  نةمَينَيتء 
ثرس  بةبآ  ضيتر  كة  دةخوازن  كاردةكةن، 

ئابوونةيان لَى نةبإدرَيت.

كةسوكارى شةهيدانء ئةنفال
سنوورى  هةشتاكاندا،  لةساآلنى   
سآ  ئةنفالى  قؤناغى  ب��ةر  ضةمضةماأل 
زؤرى  ذمارةيةكى  بةوهؤيةوة  كةوتووةو 
خةَلكى سنوورةكة بوونةتة قوربانيىء ئَيستا 

كةسوكارةكانيان لةضةمضةماَلدا دةذين.
قةزاية  ئةم  نةوةدةكانيشدا  ساآلنى  لة 
حكومةتى  نَيوان  تةماسى  خاَلى  دوايين 
هةموو  سةربارى  بووةء  عَيراق  هةرَيمء 
ئةوانة، ئةم شارة خاوةنى ذمارةيةكى زؤرى 
ثارتة  لةريزى سةرجةم  قوربانيية  شةهيدو 
بةمافى  دانيشتووانةكةى  بؤية  كوردييةكان، 
خؤيانى دةزانن، سةربارى ئةو خزمةتانةى 

كراون، داواى خزمةتطوزاريى زياتر بكةن.
لةم  ناوخؤ  شةإى  قوربانيى  زؤرترين 
داواى  كةسوكارةكانيان  بؤية  ناوضةيةدان، 
دةسةآلتدار  حيزبى  ه��ةردوو  لة  قةرةبوو 

دةكةن.
قوربانييانى  شةهيدانء  كةسوكارى 
ئةنفالء كيمياباران، داواى بةخشين دةكةن 
دروستكردنى  بؤ  عةقارةى  سلفةى  لةو 
هيض  بوارةشدا  لةم  وةريانطرتووة،  خانوو 

تايبةتمةندييةك بةوان نةدراوة.
ضةمضةماأل  شةهيدانى  كةسوكارى 
داواكارن، وةكو كةسوكارى ئةنفالكراوةكان، 

حكومةت خانوويان بؤ دروست بكات.

ثةروةردةو خوَيندنى باآل
ضةمضةماأل،  ث��ةروةردةى  سنوورى  لة 
باخضةى  خوَيندنطةو  قوتابخانةو   )208(
قوتابىء  خوَيندكارو   )46700( ساوايانء 
خونضةء نزيكةى سآ هةزار مامؤستا هةية.

 )2011/2010( خوَيندنى  ئةمساَلى  بؤ 
)29( ضةمضةماأل،  ثةروةردةى  لةسنوورى 

بيناشيان  شةش  طرتووةو  بةكرآ  بينايان 
بةخؤبةخش بؤ قوتابخانة دراوةتآء هةندَيك 
قوتابييان  ثةنجا  لة  زياتر  ثؤلةكانيش،  لة 

تَيداية.
ثةرلةمانتارانى  راثؤرتةكةى  بةثَيى 
ضةمضةماأل  هاوآلتييانى  طؤإان،  فراكسؤنى 
قوتابخانة  بيناى  ذم��ارةي��ةك  داواك���ارن، 
ئةمة  بكرَيت،  دروس��ت  شارةكةياندا  لة 
كة  قوتابخانة  دوو  بيناى  كة  جطةلةوةى 
زؤر  تيادةكرَيت،  دةوام��ى  سآ  يةكَيكيان 

روخانيان  مةترسيى  بَيكةَلكنء 
لَيدةكرَيتء سةرؤكى حكومةتء 

وةزي��رى ث���ةروةردة لةو 

بَي  ئَيستا  تا  بةآلم  ئاطاداركراون،  كَيشةية 
وةآلم بوون.

ساوايان  باخضةى  ضوار  ضةمضةماأل  لة 
بيناى  خاوةنى  دووانيان  تةنيا  كة  هةية 
خانووى  لة  ديكةش  دووانةكةى  خؤياننء 
داواى  ش��ارةك��ة  خةَلكى  بؤية  ك��رَي��دان، 

دروستكردنى باخضةى ساوايان دةكةن.
ل��ة ق���ةزاك���ةدا س��آ ك��ؤل��َي��ذ ه��ةي��ة: 
رامياريىء  زانستة  بنةإةت،  )ث��ةروةردةى 
كؤمةآليةتييةكان، ثةروةردة(، خاوةنى بيناى 
رامياريىء  زانستة  كؤلَيذى  نين،  خؤيان 
كؤمةآليةتييةكان بيناى سةنتةرى طةنجانيان 
ث��ةروةردةو  كؤلَيذى  ه��ةردوو  دراوةت��آ، 
بيناى سةر  لةناو دوو  ثةروةردةى بنةإةت 

بة وةزارةتى ثةروةردةدان.
هةروةها نةبوونى بةشةناوخؤيى بؤ ئةو 
خوَيندكارانةى روو لة ضةمضةماأل دةكةن بؤ 
خوَيندنء بؤ ضارةسةركردنى ئةو طرفتةش 
ذمارةيةك خانووى ماآلن بةكرآ طيراون كة 

هيض مةرجَيكى بةشة ناوخؤييان تَيدانيية.

خزمةتطوزاريية بنةإةتييةكان
لةناوةندى  جطة  ضةمضةماأل  لةئَيستادا 
قةزا، لةناحيةكانى شؤإش، سةنطاو، تةكية، 
جةبارى،  تةكيةى  قادركةرةم،  ئاغجةلةر، 
دانيشتووانى  ذم��ارةى  تةنيا  ثَيكدَيتء 
)160(ه��ةزار  لة  زياتر  قةزاكة  سةنتةرى 
دانيشتووانى  طشتيى  ك��ؤى  ك��ةس��ةء 

سنوورةكة زياتر لة )200( هةزار كةسة.
 

سةبارةت بة  كارةبا 
وَيستطةيةكى كارؤطازى )750( ميطاواتى 
لة ضةمضةماأل دروستكراوة، خةَلكى شارةكة 
دوكانء  قةزاكانى  هاوشَيوةى  داواك��ارن، 
دةربةنديخان كة بةهؤى بوونى بةنداوةكان 
لةوآ بوونةتة خاوةنى كارةباى هةميشةيى، 

هةمان حاَلةت بؤ ئةمانيش ثةيإةو بكرَيت.
رؤذ  ضةمضةماأل  ئ��ةوةى  س��ةرب��ارى 
ئَيستا  تا  بةآلم  فراوانبوونداية،  لة  رؤذ  بة 
تةنيا  طشتيى،  نةخؤشخانةيةكى  لة  جطة 
يةك بنكةى تةندروستى هةية، بؤية خةَلكى 
بةثَيى  طةإةكةكاندا  لة  داواك��ارن،  شارةكة 
تةندروستى  بنكةي  دانيشتووانةكة،  ضإيى 
بةرثرسان  جطةلةوةى  ئةمة  دروستبكرَيت، 
نةخؤشخانةيةكى  دروستكردنى  بةَلَينى 
ئَيستا  تا  بةآلم  ثَيداون،  قةرةويَلةييان  ثةنجا 

نةضووةتة بوارى جَيبةجَيكردنةوة.
س����ةرض����اوةى س��ةرةك��ي��ى ئ���اوى 
خواردنةوةى ضةمضةماأل، لةئَيستادا بريتيية 
كانى  مةقانء  بانى  بيرةكانى  كؤمةَلة  لة 
دوكان-  ئاوى  ثإؤذةى  هَيَلَيكى  شةيتانء 
شارةكة  خةَلكى  لةبةرئةوة  سلَيمانى، 
داواكارن، بؤ بنبإكردنى كَيشةى كةمئاويى، 
ضةمضةماأل  طؤثتةثة-  ئ��اوى  ث���إؤذةى 

جَيبةجَى بكرَيت كة لة رؤذى 
)375( بةبإى   )2008/2/19(

دةستكراوة  دؤالر  هةزار 
ئةو  دي��زاي��ن��ك��ردن��ى  ب��ة 
ث����إؤذةي����ة ل��ةالي��ةن 
زان��ك��ؤى ده��ؤك��ةوةء لة 
ديزاينةكةى   )2008/7/20(
ت���ةواوب���ووةء ب��ة وت��ةى 
جَيبةجَيكردنى  بةرثرسان، 
بة  ثَيويستى  ثإؤذةكةش 

)109(مليؤن دؤالرة.
ضةمضةماأل،  ق���ةزاى 
ثَيويستى  رؤذانة  لةئَيستادا 
ه��ةزار  ثةنجا  بةنزيكةى 
بؤ  هةية  ئاو  سَيجار  مةتر 
دابينكردنى ثَيداويستييةكانى 

بةآلم  هاوآلتييان، 
سةرضاوة ئاوييةكانى 
ئ��َي��س��ت��ا ك��ةض��ةن��د 
ئيرتيوازيين  بيرَيكى 
كانى  مةقانء  لةبانى 
ش��ةي��ت��ان، رؤذان���ة 
دابينكردنى  تواناى 

هةزار   )7-5(
م��ةت��ر 

سَيجا 
ئاويان 

هةية.

كة  ئ��ةوةدةك��ةن  طلةيى  هاوآلتييان، 
نةداوة  ثَيويستى  تةواو  طرنطيى  حكومةت 
طةإةكةكانء  باخضةى  دروستكردنى  بة 
طةورةو  ثاركَيكى  هةروةها  سةوزكردنى، 
طونجاويش نيية تا خةَلكى كاتةكانى ثشووى 

تيادا بةسةربةرن.

كارو كاروبارى كؤمةآليةتى 
تا ئَيستا لة ضةمضةماأل يةك دايةنطة هةية، 
دانيشتووانى  ثَيداويستى  لةطةأل  ئةمةش 

قةزاكة ناطونجَيتء زؤر كةمة.
قوربانيى  زؤرت��ري��ن  ناوضةيةدا  ل��ةم 
ئةنفالء شةإى ناوخؤو شةإى عةشايةريى 
داواكارن  ضةمضةماأل  خةَلكى  بؤية  هةية، 
منداآلنى  ضاودَيريى  خانةى  حكومةت،  لة 
بآ)دايكء باوك( بكاتةوة، بؤ ئةو منداآلنةى 
باوك  داي��كء  س��ؤزى  سةرثةرشتىء  لة 
شةإانةى  ئةو  بةهؤى  ئةمةش  بَيبةشن، 

روويانداوة.

قةرةبووكردنةوةى زةوى 
لة ناحيةى قادركةرةم، كؤمثانياى دانةغاز 
طةياندنيةتى  غازو  دةرهَينانى  سةرقاَلى 
كوردستاندا،  لة  كارةبا  وَيستطةكانى  بة 

طوندى  ه��ةردوو  دانيشتووانى 

دوو  ي���ةكء  ك���ؤرم���ؤرى 
داواك����ارن، ق��ةرةب��ووى 
ئ��ةو زةوي��ي��ان��ةي��ان بؤ 
ئةو  بةر  كة  بكرَيتةوة 
ث��إؤذةي��ة ك��ةوت��وون، 
داواكاريشن  هةروةها 
ئ����ةو ك��ؤم��ث��ان��ي��اي��ة 
خ��زم��ةت��ط��وزاري��ي��ة 
دابين  بؤ  بنةإةتييةكانيان 

بكات.

بوارى شوَينةوارو 
وةرزشىء طةنجان 

ضةمضةماأل  ق���ةزاى 
خ��اوةن��ى م��َي��ذووي��ةك��ى 
ناوضةى  ضةندين  ك��ؤنء 
بةآلم  شوَينةواريية، 
بة  طرنطى  تائَيستا 
ش��وَي��ن��ةوارةك��ان��ى 
نةدراوة، لة نموونةى 
ضةرمو،  )ط��ون��دى 
ك��ةري��م ش��اي��ةر، 
قةآلى  بةردةبةلةكة، 
حةسار(،  سثى 

خةَلكى  تا  نيية  رَيطايةك  ئَيستا  تا  تةنانةت 
بكةن،  ضةرمو  طوندى  سةردانى  بتوانن 
تَيدا  كشتوكاَلى  لةجيهاندا  طوندة  يةكةم  كة 
كةمتةرخةميى  بةهؤى  هةروةها  كرابَيتء 
ئةم  ئاسةوارةكانى  ثارضة  حكومةتةوة 
ثَيويستة  بؤية  ك��راون،  ت��اآلن  شوَينانة 
زياتر  بؤ  بكاتةوة،  مؤزةخانةيةك  حكومةت 

ناساندنى شوَينء ثارضة شوَينةوارييةكان.
لةم شارةدا تا ئَيستا سةنتةرَيكى طةنجان 
سةنتةرى  بؤ  بينايةى  ئةو  ضونكة  نيية، 
كؤلَيذى  بة  دراوة  دروستكرا،  طةنجان 

زانستة رامياريىء كؤمةآليةتييةكان.
داواكارن،  ضةمضةماأل  وةرزشةوانانى 
ش��ارةدا  ل��ةم  وةرزش���ى  كؤمةَلطةيةكى 
دروست بكرَيت، ضونكة تةنيا يةك ياريطا لة 

شارةكةدا هةية.

)ظيان  لة  ثَيكهاتبوون  * ثةرلةمانتارةكان 
عةزيمة  حافز،  شَيرزاد  عةبدوإلةحيم، 
ئيسماعيل  عةزيز،  ئاشتى  نةجمةدين، 
نةريمان  عةبدولكةريم،  ثةيمان  طةآلَلى، 
عةبدوَلآل، سيوةيل عوسمان، عةبدوإلةحمان 

حسَين، عةبدوَلآل مةال نورى(.

nawxo.rozhnama@yahoo.com
بـةدواداضــــوون 17ذم��ارة )614( سَيشةممة 2010/12/28

فؤتؤ: رؤذنامة قةزاى ضةمضةماأل 



راثؤرتى: ثشتيوان سةعدوَلآل

پرؤژه ياساي  كوردستان،  ثةرلةمانى 
كوردستان  هةرَيمى  لة  تايبه تييه كانى  زانكؤ 
رةتكردةوةو لة ئَيستاشدا وةزارةتى خوَيندنى 
سةرقاَلى  هةرَيم  زانستيى  توَيذينةوةى  باآلء 
ئةمة  ت��رة،  ثرؤذةياسايةكى  ئامادةكردنى 
ياسايةكةوة  نةبوونى  بةهؤى  كاتَيكدا  لة 
كَيشة  ضةندين  رووب��ةإووى  وةزارةت��ة  ئةو 

بووةتةوة.
لة هةرَيمى كوردستاندا )10( زانكؤى تايبةت 
)ئةهلى( هةية، بةآلم تائَيستا ياسايةك بؤ زانكؤ 

ئةهلييةكان نيية.
لة ماوةى رابردوودا ذمارةيةك ثةرلةمانتار 
هةرَيمى  لة  تايبه تييه كان  زانكؤ  »ثرؤذةياساى 
دانيشتنى  ئ��ام��ادةك��ردء  ك��وردس��ت��ان«ي��ان 
2010/11/29 په رله مان تايبةتكرا بة ثرؤذةكة، 
بةآلم به ر له  ده ستپَيكردني گفتوگؤكان بةهؤى 
واقيعى  لةطةأل  ثرؤذةكة  نةطونجانى  »كؤنيىء 
پرؤژه يه   ئه و  دواخستني  پَيشنيازي  ئةمإؤدا« 
خرايه إوو، دواتر به  زؤرينه ي ده نگ ثرؤذةكة 

رةتكرايةوة.
دالوةر  د.  ثةرلةماندا  دانيشتنةكةى  لة 
عةالدين، وه زيري خوَيندني باآلء توَيذينةوةى 

زانستيى هه رَيمى كوردستان ئامادةبوو.
ليذنةى  ئةندامى  نةجمةدين،  م.عةزيمة 
ثةرلةمانى  لة  باآل  فَيركردنى  ث���ةروةردةو 
كوردستان بة رؤذنامةى راطةياند: ثرؤذةياساى 
ثرؤذةكةو  كؤنيى  بةهؤى  تايبةتييةكان  زانكؤ 
خوَيندنى  ئةمإؤى  واقعى  لةطةأل  نةطونجانى 

باآلدا، رةتكرايةوة.
وةزارةت��ى  وتيشى:  نةجمةدين  عةزيمة 
بؤ  ثرؤذةياسايةك  بةَلَينيدا  باآل  خوَيندنى 
ضاوةإوانى  ئَيمة  ئامادةبكاتء  مةبةستة  ئةو 

وةزارةتين.
بةإَيوةبةرى  ياريدةدةرى  كاكؤ،  سةآلح 
وةزارةت��ى  لة  ئةهلييةكان  زانكؤ  بؤ  طشتيى 
خوَيندنى باآلء توَيذينةوةى زانستيى هةرَيمى 
كوردستان، ئةوةى بؤ رؤذنامة خستةإوو، كة 

داإشتنةوةى  سةرقاَلى  وةزارةت  ئَيستادا  لة 
لةنَيو  باآليةء  خوَيندنى  وةزارةت��ى  ياساى 
واتا  تَيداية،  ئةهليى  خوَيندنى  ياسايةشدا  ئةو 
ئةهليى  حكوميىء  خوَيندنى  بؤ  ياسا  يةك 

دةردةضَيت«.
زانكؤ  بؤ  ياسايةك  ئَيستادا  لة  ضى  ئةطةر 
بةآلم  نيية،  كوردستان  هةرَيمى  ئةهلييةكانى 
وةزارةتي خوَيندني باآل رَينمايى هةيةء بةثَيى 
پالني  بةپَيي  وةزارةتةوة  »لة  رَينماييانة  ئةو 
ئةهلييةكة،  زانکؤ  هةَلسةنگاندني  وةرگرتن و 
بإيار لةسةر ژمارةو ليستي ناوي قوتابيياني 
وةرگيراو دةدرَيتء فةرماني وةزاري بؤ ئةو 
مةبةستة دةردةچَيت، هةروةك زانکؤ بؤي نيية 
بةبآ فةرماني وةزاريي قوتابييان وةربگرَيت، 

يان دةرگاي دةوامکردن بکاتةوة«.
هيچ  هاتووة:  رَينماييةكاندا  لة  هةروةها 
هيچ  لة  حکومةت  رَينمايي  لة  الدانَيک  جؤرة 
زانکؤيةک قبو وَل ناکرَيت، بة پَيچةوانةوةشةوة 
دةبَيت  بةرپرسيار  زانکؤ  سةرؤکايةتيي 

بةرامبةر دةرئةنجامةکان. 

م��اوةى  لة  رَينماييانة  ئ��ةم  س���ةرةراى 
زانكؤ  لةنَيوان  كَيشة  ضةندين  راب���ردوودا، 
بةشَيك  روويانداوةء  وةزارةتدا  ئةهلييةكانء 
كاريان  رَينماييةكان  بةثَيى  زانكؤيانة  لةو 
)جيهان،  زانكؤكانى  تايبةتى  بة  نةكردووة، 

ئيشق، شاهانةى بةريتانى( لة هةولَير.
وه زاره ت��ي  2010/12/24دا،  رؤذى  لة 
زانستيى  ت��وَي��ذي��ن��ةوةى  ب��اآلء  خوَيندني 
خوَيندكاراني قؤناغي يه كه مي زانكؤي شاهانه ى 
به ريتانى بؤ زانستء ته كنؤ لؤذيا كة زانكؤيةكى 
ئةهلييةء لة ساَلى )2009( لة هةولَير دامةزراوة، 

لةوة ئاطادار كردةوة كة نابَيت دةوام بكةن.
روونكردنةوةيةكى  لة  ل��ةوب��ارةي��ةوة 
»كَيشه كاني  كراوة  بةوة  ئاماذة  وةزارةت��دا، 
زانكؤي ناوبراو تائَيستا يه كاليي نه كراوه ته وه،  
زانكؤيه   ئه و  ئيداره ي  پابه ندنه بووني  به هؤي 
رَينماييه كاني وه زاره تةوة، هه روه ها  ياساو  به  
ناوبراو  زانكؤي  ساآلنه ي  وه رگرتني  پالني 
نه كراوه ،  په سه ند  ئَيمةوة  الى  فه رميي  به  
يه كه م  قؤناغي  قوتابيياني  ده وامكردني  بؤيه  

ناياساييه و پَيچه وانه ي ياساو رَينماييه كانه«.
وةزارةت  روون��ك��ردن��ةوةك��ةدا  لة  ه��ةر 
»تا  كرد  خوَيندكاران  قوتابييانء  لة  داواى 
ده رچووني  كَيشه كانء  يه كالييكردنه وه ي 
بإياري كؤتايي، ده وام نه كه ن«، به  پَيچه وانه وه  
قوتابييانى لة بةفيرؤدانى كاتء ثَيدانى ثارة بة 

زانكؤكة بةرثرسيار كرد.
»ئَيمة  دةَلَيت:  كاكؤ  سةآلح  بارةيةوة  لةو 
طرفتمان  كَيشةء  باآل،  خوَيندنى  وةزارةتى  لة 
طرفتةكانيش  هةيةء  ئةهلييةكاندا  زانكؤ  لةطةأل 
بةهؤى ثابةندنةبوونى بةشَيكى ئةو زانكؤيانةية 

بة رَينماييةكانى وةزارةت«.
كَيشةكانيش،  يةكالييكردنةوةى  ب��ؤ 
ثةرلةمانتارةكةى كوردستان، بوونى ياسايةك 

بؤ زانكؤ ئةهلييةكان بة طرنط وةسفدةكات.
باآل،  خوَيندنى  وةزارةتى  بةرثرسةى  ئةو 
ثَييواية  نةجمةدينء  عةزيمة  لةطةأل  هاوإاية 
ئةهليى  زانكؤى  بؤ  ياسايةك  »دةرضوونى 
دةكاتء  ضارةسةر  طرفتةكان  ثَيويستةء  زؤر 

كارةكان رَيكدةخات«.

هؤشةنط سةروضاوةيى

ذمارةيةكى زؤرى مامؤستايان لة سنوورى 
جياوازيى  رانية،  ثةروةردةى  بةإَيوةبةرَيتى 
هةيةو  بنةإةتيةكةياندا  مووضةى  لةنَيوان 
كَيشةكة  سلَيمانيش  ثةروةردةى  بةرثرسَيكى 

دةخاتة ملى وةزارةتى دارايى.
عةبدوَلآل ئةحمةد، كة يةكَيكة لة مامؤستاكانى 
سنوورى قةزاى رانية بة رؤذنامةى راطةياند: 

سنوورى  مامؤستاكانى  لة  زؤر  »رَيذةيةكى 
لة  كة  رانية،  ث���ةروةردةى  بةإَيوةبةرَيتى 
مووضةى  دام��ةزراوي��ن،  )2007(ةوة  ساَلى 
بنةإةتيةكةمان )260( هةزار دينارةو هاوكات 
دادةمةزرَين  ئَيستا  كة  مامؤستايانةشى  ئةو 
مووضة بنةإةتييةكةيان )296( هةزارة دينارةء 
وةزارةت��ى  ه��ةرَي��مء  حكومةتى  لة  داواش 
يةك  مووضةكانمان  دةكةين،  ث���ةرةروةردة 

بخات«.

عةبدولكةريم،  مستةفا  شَيخ  بةرامبةردا  لة 
ثةروةردةى  ذمَيرياريى  طشتيى  بةإَيوةبةرى 
سلَيمانى، وَيإاى ثشتإاستكردنةوةى بوونى ئةو 
جياوازيية لة مووضةى بنةإةتى مامؤستايانى 
راطةياند:  رؤذن��ام��ةى  بة  رانية،  سنوورى 
مامؤستايانةينء  ئةو  كَيشةى  »ئ��اط��ادارى 
ضارةسةركردنى،  مةبةستى  بة  دووج��ار 
كة  ك��ردووة،  داراييم  وةزارةت��ى  سةردانى 
كَيشةية  ئةو  بكرَينء  ضارةسةر  كَيشةكانيان 

هةيةو  داراييةوة  وةزارةت��ى  بة  ثةيوةنديى 
ثَيداوين،  ضارةسةركردنيان  بةَلَينى  ئةوانيش 

بةآلم تائَيستا هةروةك خؤى ماوةتةوة«.
دةس��ت  ك��ة  زانيارييانةى  ئ��ةو  بةثَيى 
كة  مامؤستايانةى  ئةو  كةوتوون؛  رؤذنامة 
مووضة بنةإةتييةكةيان كةمبووة، لة سنوورى 
بةآلم  كراوة،  زياد  بؤيان  هةولير  ثارَيزطاى 
ثارَيزطاى  سنوورى  لة  كَيشةية  ئةو  تائَيستا 

سلَيمانيدا ضارةسةر نةكراوة.

رؤذنامة

زانكؤء  دانةمةزراوةكانى  خوَيندكارة 
ثةيمانطاكانى هةرَيمى كوردستان، كةمپةيني 
دان��ةم��ةزراوء  دةرچ��ووان��ي  لة  پشتگيريي 
ثَيكدةهَيننء  مانگانة  دةرماَلةي  دابينكردني 
ثشتطيريي  دةك��ةن  خوَيندكاران  لة  داوا 

كةمثةينةكة بكةن.
لة راطةيانراوَيكدا، ذمارةيةك دةرضووى 
ثةيمانطاكان  زان��ك��ؤء  دان���ةم���ةزراوى 
لة  ثَييانواية:  ثَيكهَيناو  كةمثةينَيكيان 
كوردستاندا ژمارةيةكي زؤر لة دةرچوواني 
بة  پيشةييةكان  ئامادةيية  پةيمانگاء  زانكؤء 
دةست دانةمةزراندنء بَيكارييةوة گرفتارن، 
ساأل لةدواى ساأل كَيشةكة لةزيادبووندايةء 
بؤ  ئةوتؤي  پالنَيكي  هةرَيميش  حكومةتي 
چارةسةركردني كَيشةكةو دابينكردني هةلي 
كار لة كةرتي گشتييء تايبةتدا لةبةردةستدا 

نيية«.
ثةرلةمانى  هةوَلى  كةمثةينةكة  هةروةك 
هةزار   )100( بإي  دابينكردنى  بؤ  عَيراق 

خوَيندنيان  خوَيندكارانةي  ئةو  بؤ  دينار 
تةواوكردووةء دانةمةزراون، بة هةنطاوَيكى 
راطةياندراوةكةشدا  لة  وةسفدةكاتء  طرنط 
دةرچووي  گةنجاني  وةكو  »ئَيمة  هاتووة 
پيشةييةكاني  ئامادةيية  پةيمانگاء  زانكؤء 
بؤ  كةمپةينَيكمان  كوردستان  هةرَيمي 
هةرَيمي  ل��ة  پ��رؤژةك��ة  جَيبةجَيكردني 
كوردستانء سوودمةندبووني ئةو گةنجانةي 
داوا  پَيكهَيناوة،  تةواوكردووة  خوَيندنيان 
بةدةم  دةكةين  پةيوةنديدارةكان  اليةنة  لة 
داواكاريي گةنجانةوة بَينء بإَيك هاوكاريي 
تا  دةرچ��ووان��ة  ئةو  ببةخشرَيتة  مانگانة 

ئةوكاتةي دادةمةزرَين«.
دان����ا ره س�����ول، ك���ه  ي��ه ك��َي��ك��ه  ل��ه  
ئاماذةى  كةمثةينةكة  سه رپه رشتياراني 
لة  زؤر  كوردستان  هه رَيمي  له   كرد،  بةوة 
ئامادةيية  پةيمانگاو  زانكؤو  دةرچوواني 
دانةمةزراندنء  دةس��ت  بة  پيشةييةكان 
مه به ستي  به   ئَيمه ش  گرفتارن،  بَيكارييةوة 
دامه زراندنء هاوكاريكردنى ئه و ده رچووانه ، 

ئه م كه مپةينه مان راگه ياندووه.

ثةروةردةء خويَندن
nawxo.rozhnama@yahoo.com

كَيشةكانى نَيوان وةزارةتى خوَيندنى باآلء زانكؤ ئةهلييةكان بةردةوامة

نةبوونى ياساى زانكؤ ئةهلييةكان، 
كَيشةكانى وةزارةتى خويَندنى باآل زياتر دةكات

جياوازيى لة مووضةى مامؤستاياندا هةية

ده رچوواني  زانكؤو په يمانگاكان داواى هاوكاريى مانطانة دةكةن
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خؤثيشاندانى دةرضووانى زانكؤو ثةيمانطاكان

زانكؤى شاهانةى بةريتاني                                                                                                     فؤتؤ: ئينتةرنَيت

م.جةزا عةلي )محةمةد مومتاز(

خوَيندنى  ساَلى  كة  بيرمة 
لة  ك��ات  ئ��ةو   ،)1991-1990(
بووم،  ثةيمانطا  يةكةمى  ثؤلى 
مامؤستاى زمانى ئينطليزى ناوى 
مامؤستايةكى  كة  )م.ثةيمان(بوو 
لة  طةإانةوةى  ثاش  بوو،  ثياو 
بؤ  نةمسا،  وآلتى  لة  طةشتةكةى 
طَيإايةوة  هاوثؤلةكانمى  منء 
كارطةيةكى  وآلت��ة،  ئ��ةو  طوايا 
بؤ  دام��ةزران��دووة  ئؤتؤمبَيلى 
لة  ج��ؤرَي��ك  بةرهةمهَينانى 
ئؤتؤمبَيلى تايبةت بة مامؤستايانء 
ل��ةط��ةأل دةس��ت��ب��ةك��ارب��وون��ى 
ه���ةر م��ام��ؤس��ت��اي��ةك��دا، ن��ةك 
كليلى  بةَلكو  ئؤتؤمبَيل،  تةنيا 
ثإ كاآلو مواسةفاتي  خانوويةكي 
تايبةتييةى  ناوضة  لةو  ثَيدةدرَيت 
دابينكراوةء  مامؤستايان  بؤ  كة 
بيرم  مامؤستايان.  لَينراوة  ناوى 
بة  ثَيوتين،  ئةوةشى  كة  نةضَيت 
مامؤستايانيش،  شَيوةيةك  هيض 
نةك هةر كةمتةرخةمى ناكةن لة 
كاتذمَيرئاسا  بةَلكو  كارةكةيان، 
دةوامء  كاتةكانى  بة  ئيلتيزام 
دةكةن،  ث��ةروةردةوة  ياساكانى 
حةياتةكةش،  شارة  لة  خؤ  بةآلم 
ط��ةإةك��َي��ك ه��ةي��ة ب��ة ن��اوى 
ماَلي  مامؤستايانةوة كة ذمارةي 
يةك  ثةنجةى  لة  تيايدا  مامؤستا 
رةنطة  كة  ناكات،  تَيثةإ  دةست 

هةندَيك لةمانةش كرَيضى بن.
ب���ةآلم ج��َي��ى ت��َي��إام��ان��ة لة 
سيستمى  ك��ة  ه��ةرَي��م��َي��ك��دا 
بَيت  سويدى  ث��ةروةردةك��ةى 
لة  ثَيوةرةكان  لة  زؤرَيك  بة  كة 
وآلتَيكى  ث��ةروةردةى  سيستمى 
ثَيشكةوتووترة،  نةمسا  وةك 
هةر  بؤ  قوتابييان  ذمارةى  بةآلم 
هَيندةى  ثَينج  ئَيمة،  الى  ثؤلَيك 
ئةمة  دةبَيت،  ئ��ةوان  ثؤلةكانى 
هةر  رووب��ةرى  كة  كاتَيكدا  لة 
ناكات،  تَيثةإ  )20م2(  لة  ثؤلَيك 
تَيخزَينراوة،  قوتابي   )50-45(
لة  هةندَيك  لة  رَيذةيةش  ئةم  كة 
شار  دةوروبةرى  قوتابخانةكانى 
هةَلكشاوة بؤ )50-60( قوتابي، كة 
بَيطومان ئةمةش وا دةكات ئةركى 
بةرامبةر  ضةند  مامؤستايان 
ئةفسوس،  بةآلم  بكات،  قورستر 
ثاش تَيثةإبووني بيست ساأل لةو 
هاوكات  كة  سةرةوة  بةروارةى 
يةكسانيشة  ساآلنة  ئةم  ذمارةى 
حكومةتة  حوكمإانيى  ماوةى  بة 
دةبينين  كة  خؤماَلييةكةمان، 
سويدييةى  ث����ةروةردة  ئ��ةم 
ل��ةم��ةإ خ��ؤم��ان، س���ةرةإاى 
لة  دةس��ت��ت��َي��وةردان��ى ح��ي��زب 
ث��ةروةردة،  جياجياكاني  ب��وارة 
لة كةميى  كَيشةطةلَيكن  طيرؤدةى 
بيناو زؤريى قوتابي، نارَيكوثَيكي 
م��ي��الك��اتء ن��ةب��وون��ى ث��النء 

بيرؤكراسي كاركردن....هتد.
مامؤستايان  ئَيمةى  هةربؤية 
دةس��ةآلت  ضيتر  دةخ��وازي��ن، 
ثإؤسةى  بارطاويكردنى  لةبرى 
حيزبايةتى،  بةبيرى  ث��ةروةردة 
نادادثةروةريى  لة  بير  باشترة 
س��ي��س��ت��م��ى ث��������ةروةردةء 
بكاتةوةء  كةموكورتييةكانى 
فةراهةمكردنى  بؤ  هةوَلبدات 
بةشَيكى  شايستةو  ذيانَيكى 
بؤ  ث��إب��ةه��ات��ر  ب���اش���ت���رو 
كةمتر  هيضى  كة  ثةروةردةكاران 
مامؤستايانى  لةذيانى  نةبَيت 
ئَيمةش  بةَلكو  ناوبراو،  وآلتانى 
ب��ت��وان��ي��ن ث���ةروةردةي���ةك���ى 
بؤ  بةرهةمبهَينين  سةردةمييانةتر 

منداآلنى كورد.

مامؤستايانء 
ثةروةردةى 

سويدى

18 لة ثةيمانطةكان دابةزاندنى بةشةكانيش بة واستةية
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د.كاوة مةحمود، وةزيرى 
رؤشنبيريىءالوان حكومةتى 

هةرَيمى كوردستان لة 
ديدارَيكى لةطةأل »رؤذنامة« 

ئاماذة بةوة دةدات، بةشَيك لة 
طشتييةكانى  بةإَيوةبةرَيتيية 

سةر بة وةزارةتى رؤشنبيريى 
بة عةقَليةتى حيزبي كار دةكةن، 

دةربارةى خةآلتى الويش كة 
لة هةفتةى رابردوو سازكرا، 

ناوبراو دةَلَيت: زؤركةس 
هةبوون لةو كةسانةى خةآلتيان 

وةرطرت باشتربوون، بةآلم 
خةآلتيان وةرنةطرت، هاوكات 
راشيدةطةيةنَيت داوامان كرد 
لة سةنديكاى رؤذنامةنووسان 

ليذنةيةك ثَيكبهَينن بؤ 
رؤذنامةنووسي  خةآلتكردنى 

مَيينة، بةآلم سةنديكاى 
رؤذنامةنووسان رةتيكردةوة.

رَيطةى  لة  بإياربوو  رؤذنامة:   
حكومةت  بة  سةر  كة  كةناَلَيكةوة 
ثةرلةمانى  دانيشتنةكانى  بَيت، 
كوردستان بطوازرَيتةوة، دواى ئةوةى 
دةزطاكانى  لة  رَيطةى  ثةرلةمان  كة 
راط��ةي��ان��دن ط��رت ل��ة رووم��اَل��ى 
دانيشتنةكانى ثةرلةمان، ئةمة بةضى 

طةيشتةوة؟
لة  سوود  دةمانةوَيت  ئَيستادا  لة   *
وةربطرين  نةورؤز  كةناَلى  كارمةندانى 
جؤرة،  لةم  كةناَلَيكى  كردنةوةى  بؤ 
ض��وارض��َي��وةى  ل��ة  تائَيستا  ئ��ةم��ةش 
كاتى  تائَيستاش  طفتوطؤكردنداية، 

نيية  ديار  كةناَلة  ئةم  دةستبةكاربوونى 
كة تايبةتة بة طواستنةوةى دانيشتنةكانى 

ثةرلةمان.
راب��ردوودا  م��اوةى  لة  رؤذنامة: 
)187(رَيكخراو كةمثةينَيكيان ثَيكهَينا 
كة  كلتور(  قإكردنى  بؤ  ناوى)نا  بة 
ثَييان وابوو دراما بيانييةكان ئامانج 
نةتةوةيية،  هزرى  سإينةوةى  لَيي 

تا  رؤشنبيريى  وةزارةتى  وةكو  ئيوة 
بؤ  كردووة  بةدواداضوونتان  ضةند 

ئةم مةبةستة؟
* يةكَيك لة ئةركةكانى وةزارةتةكةمان 
رةسةنة،  كةلتوورى  ثشتطيريكردنى 
دةكةين  واقيعَيك  لةطةأل  مامةَلة  بةآلم 
كة  ئ��ةم��إؤي��ة،  جيهانى  واقيعى  ك��ة 
سةرجةم ثارضةكانى جيهانى لَيك نزيك 
كردووةتةوة، بة عةقَليةتى كؤنتإؤَلكردن 
ناكةين،  نزيكبوونةوةية  ئةم  لةطةأل  كار 
ثاك  نيية  كةلتوورَيك  هيض  جيهاندا  لة 
ترى  كةلتوورَيكى  كاريطةرى  بَيتء 
عةقَليةتى  بة  طرنطيشة  نةبَيت،  لةسةر 
بةآلم  وةربطرين،  كلتورةكان  كارةوة 
لةطةأل  لَيبَيتء  دةمارطيرى  بؤنى  ئةطةر 
مافةكانى مرؤظ نةطونجَيتء ثَيضةوانةى 
تر  اليةنى  بَيت،  عيراق  دةس��ت��وورى 
هةروةها  لَيبكات،  لَيثرسينةوةى  هةية 
شَيواندنى  هةوَلى  هؤكارانةى  ئ��ةو 

رةسةنايةتى دةدات، كاتيية.
خةآلتى  دةرب����ارةى  رؤذن��ام��ة: 
لة  دةدةن،  ئةنجامى  ساآلنة  كة  الو، 
لَيكةوتةوة،  ناإةزايي  ئةمساَليشدا 
بةشدار  رؤذنامةنووسان  سةنديكاى 
ثَيكهاتووة  كة  ليذنةيةى  لةو  نةبووة 
ئةو  ئاطادارى  خةآلتكردنةكانء  بؤ 
كةسة نةبوون كة خةآلتى ثَيدراوة لة 

بوارى رؤذنامةنووسي، بؤضى؟
* ئَيمة ليذنةمان لةاليةن بةإَيوةبةرَيتى 
راطةياندنى الوانةوة دانا بؤ خةآلتكردنى 
لة  كرد  داواشمان  بوارةكاندا،  لة  الوان 
ليذنةيةك  رؤذنامةنووسان  سةنديكاى 
بؤ  تةنانةت  مةبةستة،  ئةم  بؤ  ثَيكبهَينن 
ئةو رؤذنامةنووسانةى كة مَيينةن، بةآلم 
هةَلوَيستى  رؤذنامةنووسان  سةنديكاى 
ناكرَيتء  ئَيمة  بة  ئةمة  ثَييوتين  نةبوو 

ئَيمة ناتوانين ناوةكانتان ثَيبدةين، لةطةأل 
نةكرَيت، ضونكة  ئةوة بوون ضاالكييةكة 
كةسيش  زؤر  لَيدةكةوَيتةوة،  ناإةزايي 
هةبووة تواناى لةو كةسانة باشتر بووة 
ناوى  بةآلم  وةرطرتووة،  خةآلتيان  كة 
خؤى ثَيشكةش بة وةزارةت نةكردووة، 
نيية كة  وا  ماناى  ثَيدانى خةآلتيش  بؤية 
لة هةموو  واتا  لَينرا  رَيزى  ئةو كةسةى 

كةس باشتر بووة.
بةإَيوةبةرَيتيية  رؤذن��ام��ة: 
حيزبيان  مؤركى  رؤشنبيرييةكان 

ثَيوة ديار نيية؟ 
تائَيستا مؤركى حيزبايةتى لةسةر   *
ماوةو،  طشتييةكان  بةإَيوةبةرَيتيية 
بة  بةإَيوةبةرَيتييةكانى سةر  لة  بةشَيك 
عةقَليةتة  بةم  رؤشنبيريش  وةزارةت��ى 
دووئيدارةيي  لةمةشدا  دةك��ةن،  كار 

كاريطةريي هةبووة.
رابردوودا  كابينةى  لة  رؤذنامة: 
كرانةوة،  فةرهةنطخانةيةك  ضةند 
بإاو  بودجةيان  هةندَيكيان  دواتر 

داخران، هؤكارى ضى بوو؟
كة  ف��ةره��ةن��ط��خ��ان��ان��ةى  ئ���ةو   *
كابينةية  لةم  ئَيمة  كرانةوة،  لةثَيشوودا 
بؤ  بةخشينمان  رَيكمانخستوونةتةوة، 
فةرهةنطخانانة وةكو  ئةم  دابينكردوون، 
واية،  الوان  رؤشنبيرى  سةنتةرَيكى 
وةكو دةزطاى حكومى مامةَلةيان لةطةأل 
ناكةين، بةآلم ثةيوةندييان بة وةزارةتى 
الوان���ةوة  وةرزشء  رؤشنبيريىء 
فةرهةنطخانة  هةندَيك  ب��ةآلم  هةية، 
راطةياندنيان  دةزطاى  راديؤو  هةبوون 
نةويستووة،  ئةمةمان  ئَيمةش  هةبووة، 
داخ���راون،  رَيكمانخستوونء  بؤية 
رَيكخستنةكةشمان  ضوارضَيوةى  لة 

منحةمان ثَيداون.

هؤكارى  ئَيوة  بإواى  بة  رؤذنامة: 
ضيية،  ن��ةورؤز  كةناَلى  داخستنى 

كارمةندةكانى ضؤن دةوام دةكةن؟
تةلةفزيؤنمان  رادي��ؤو  ثَيشتر   *
رؤشنبيريى،  وةزارةت��ى  وةكو  هةبوو 
تةلةفزيؤنى  بإياريدا  حكومةت  دواتر 
تةلةفزيؤنَيكى  ب��ة  ب��ك��ات  ن���ةورؤز 
بنةمايةش  ئةم  لةسةر  ث��ةروةردةي��ي، 
داخستء  ن��ةورؤزم��ان  تةلةفزيؤنى 
كارمةند  وةكو  كارمةندةكانيشى  مافى 
تةلةفزيؤنة  ئةم  تائَيستاش  ثارَيزراوة، 
ضونكة  نةكراوةتةوة،  ثةروةردةيية 
بةآلم  دةوَي��ت،  زؤرى  كاتى  بودجةو 
بة  س��ةر  ن���ةورؤز  رادي���ؤى  تائَيستا 
ثَيشنيازى  رؤشنبيرييةو  وةزارةت��ى 
كة  راديؤيانةى  ئةم  بؤ  حكومةتيش 
رؤشنبيريىء  وةزارةت����ى  ب��ة  س��ةر 
ئيدارةى  سةر  بخرَينة  ئةوةية،  الوانة 
تاوةكو  بةآلم  ثارَيزطاكة،  ئةنجومةنى 

ئَيستا ئةم بيرؤكةية جَيبةجَينةكراوة.
رَيكخستنى  دةرب��ارةى  رؤذنامة: 
رَيكخستنتان  رَيكخراوةكان  سةنتةرو 
بوو  ث��َي��وةرَي��ك  ض  ل��ةس��ةر  ك��رد، 
منحةى  بؤضى  رَيكخستنة،  ئ��ةم 
ضةند  ت��ا  ب��إى،  هةندَيكيانتان 
ب��ووة  رؤشنبيريى  وةزارةت�����ى 
خراثى  باشء  كارى  لَيكجياكةرةوةى 

بوارى رؤشنبيريى؟
ناكرَيت  كارانيية  سةنتةرةى  ئةو   *
بكةين،  خ���ةرج  ب��ؤ  ب��ودج��ةى  ئَيمة 
حيزبايةتييةوة  بةهؤى  نيية  سةنتةريش 
هةية  كار  هةندَيك  ثَيبدةين،  بودجةى 
بةآلم  ناطونجَيت،  رةسةنايةتى  لةطةأل 
هةندَيك  فلتةر،  بة  ببين  نيية  ئَيمة  كارى 
ثشتطيريى  دةرةوةى  لة  هةية  كاريش 

حكومةت دةكرَيت، كارى زؤرباشة.

شارا عةبدوإلةحمان

نةوتى  مانطة  سَي  ماوةى  هةرضةندة 
بةكاردةهَينرَيت،  ناوخؤدا  لة  كوردستان 
بةآلم نرخى نةوتى حكوميى بؤ هاوآلتييان 
لة  رؤذيش  بة  رؤذ  نةكراوةتةوةء  كةم 
لة  سووتةمةنى  نرخى  رةشدا  ب��ازاإى 

بةرزبوونةوةداية.
لة ئَيستا نرخى دياريكراوى وةزارةتى 
 40 )ن��ةوت  بؤ  سروشتييةكان  سامانة 
بةنزين  بؤ  بةرميلَيك،  هةر  بؤ  ه��ةزار 
ليترَيك 500 دينار، 1 بوتأل غاز 7 هةزار، 
يةك ليتر طاز 450 دينار(، ئةمةش بة الى 
ثَيويست  زؤرةو  نرخَيكى  هاوآلتييانةوة 
ج��ؤرة  ب��ةو  حكوميى  نرخى  ن��اك��ات 
بةرزبَيت، لة كاتَيكدا كة لة ئَيستادا نةوتى 

ثاَليوراوى ناوخؤ بةرهةم دةهَينرَيت.
جةمال عةلى، لَيثرسراوى دابةشكردنى 
بة  سلَيمانى  نةوتييةكانى  بةرهةمة 
كة  نرخةى  ئةو  راطةياند:  رؤذنامةى 
دةفرؤشين  ثَي  سووتةمةنى  ئَيمة  ئَيستا 
وةزارةتى  فةرميى  نرخى  هاوآلتييان،  بة 
نووسراوى  بة  سروشتييةكانة  سامانة 
ذمارة )7366( لة )10/4(دا، كة سةرجةم 

هةرَيمى كوردستان دةطرَيتةوة.
نرخةش،  ئةو  زؤريى  بة  سةبارةت 
سروستييةكان  سامانة  وةزارةت��ى  كة 
»ئةو  وتى:  عةلى،  جةمال  دياريكردووة، 
حكومةتى  ه��ةرَي��مء  حكومةتى  نرخة 
فيدراأل بة رَيككةوتن دايانناوةء دةسةآلتى 
بةإَيوةبةرَيتييةكةى ئَيمةى تَيدا نيية، ئَيمة 
هةرَيم  حكومةتى  جَيبةجَيكارين،  تةنيا 
لةسةر  بإياريان  ثالن  نةخشةو  بةثَيى 

ئةو نرخة داوة.
ل��ة ب����ارةى س���ةرض���اوةى ئ��ةو 
دةدرَيت  هةرَيم  لة  كة  سووتةمةنييةش، 
دابةشكردنى  لَيثرسراوى  هاوآلتييان،  بة 
بؤ  سلَيمانى  نةوتييةكانى  بةرهةمة 
لة  بةنزين  طازء  »نةوتء  وتى:  رؤذنامة 

كةركوكء بَيجيةوة بؤمان دَيت«.
حةسةن  عةلى  ت���رةوة،  لةاليةكى 
سامانة  وةزارةت��ى  لة  راوَيذكار  بةلو، 

لة  هةرَيم،  حكومةتى  سروشتييةكانى 
لَيدوانَيكيدا بة سايتى سبةى راطةياندووة؛ 

هةولَير  لة  خةبات  ثاآلوتطةى  لة  كة 
خاو  نةوتى  بةرميل  هةزار   )40( رؤذانة 

)25%(ى  رَي��ذةي��ةش  لةو  دةثاَلَيوَيت، 
بةنزينء )40%(ى نةوتى رةشء )30%(ى 
طازء بةرهةمةكانى تر بةرهةم دةهَينَيت.

بةثَيى زانيارييةكانى رؤذنامةش، جطة 
لة ثالآوطةى خةبات، ثاآلوتطةى بازيان 
تواناى )20( هةزار بةرميل نةوتى خاوى 
ثاآلوطةى  هاوكات  رؤذَيكدا،  لة  هةية 
ثاآلوتنى  تواناى  زاخ��ؤش،  بضووكى 
خاوى  نةوتى  بةميل  هةزار   )6( نزيكةى 
بةرهةمهَينانى  بةآلم  رؤذَيكدا،  لة  هةية 
نرخى  سووتةمةنيانة  ئةم  سةرجةم 

نةوتى لة ناوخؤدا دانةبةزاندووة.
عةلى،  جةمال  ب��ارةي��ةش��ةوة  ل��ةو 
)10/12(وة  لة  »راس��ت��ة  رايطةياند: 
ئةويش  دَي��ت،  بؤ  ناوخؤشمان  نةوتى 
تردا  نةوتةكةى  لةطةأل  كة  هاوكارييةكة 
دابةشى بكةين بةسةر خةَلكدا، بةآلم بة 

هةمان نرخ«.
ليذنةى وزةو سامانة سروشتييةكانى 
ثةرلةمانى كوردستان نرخى سووتةمةنى 
دةزانَيتء  زؤر  بة  هةرَيمدا  لة  حكوميى 
بؤ  دةطةإَيت  نوَيدا  ئاليةتَيكى  دواى  بة 

كةمكردنةوةى ئةو نرخة.
ليذنة  ئةو  ئةندامى  رةشيد،  سةردار 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  ثةرلةمانيية، 
بةدواداضوونمان  جارَيك  ضةند  »ئَيمة 
سووتةمةنى  كة  كردووة،  نرخة  ئةو  بؤ 
لةبةر  ه��اوآلت��ي��ي��ان،  دةدرَي��ت��ة  ث��َي 
ب��ةآلم  دةزان��ي��ن،  زؤرى  ب��ة  ئ���ةوةى 
ثَيمانإاطةيةنراوة؛ كة هؤكارى ئةو نرخة 
دةرةوةى  لة  سووتةمةنييةكةية  هاتنى 
هةفتةى  لة  نيازين  بة  بؤية  هةر  هةرَيم، 
بةإَيوةبةرة  لةطةإ  كؤبوونةوة  ئايندةوة 
ثةيوةنديدارةكان  اليةنة  طشتييةكانء 
ئةنجامَيك،  بطةينة  ئ��ةوةى  بؤ  بكةين، 
بَيزارييةكى  نرخة  ئةو  زؤريى  ضونكة 
بؤ  كةوتووتةوة،  لَي  هاوآلتييانى  زؤرى 
حكومةت  ثَيويستة  ئةوةش  ضارةسةرى 
دابينكردنى  بؤ  بكات  ك��ار  خ��ؤى  بؤ 
جؤرَيك  بة  سووتةمةنييةكان،  بةرهةمة 
كة نرخى بةرميلَيك نةوت لة )25( هةزار 

دينار زياتر نةبَيت.

بؤ بةإَيز
 كاك نَيضيرظان بارزانى، تةنيا سآ ضركة لة 

كاتةكانت
ثيرؤزباييةكى طةرم  سآلوَيكى دادثةروةرانة، 
جَيطرى سةرؤكى  وةك  بةإَيزت  هةَلبذاردنى  بة 

ثارتى ديموكراتى كوردستان/ عَيراق
كة  بةإَيزت،  وتارى  بة  طةشبينم  زؤر  بةإَيز 
كوردستان  خةَلكى  كؤمةآلنى  خؤشةويستى 

بةدةست بهَيننةوة.
د.فوئاد  بةإَيز  الى  هةية  كَيشةكةم  وَينةى 
حسَين، سةرؤكى ديوانى كاك مةسعود بارزانى، 

لة 2005/4/26.
هةندَيك  لةطةأل  هةية  كَيشةيةكم  من  بةإَيزم 
دادوةرو دادطاى سلَيمانى لة 2002/5/11، بةهؤى 
واذؤى تةزويرى كاك عومةر ئةحمةدء ئيفادةى 
دةستةى  بإيارى  بة  دذ  عومةر،  كاك  ناإاستى 
حكام(و  على  )شكوى   2005/12/30 طشتيى 
823/ج/2002  تةزويرى  دؤسييةى  شاردنةوةى 
لة 2009/12/25 داواى كردبوو،  ئاسايش  كاتَيك 
مافى  ياساء  بةثَيى   2010/5/19 لة  بةإيز  وة 
كردووة  وةزير  جةنابى  ئاراستةى  خؤم سكاآلم 
مواجةهةى  بةَلَينى  ياسايى،  شوعبةى  اليةن  لة 
وةزيرم ثَي دراوة، بةآلم لةبةر ئةوةى دادوةران 
برايةتى خؤيان ال ثيرؤزترة لة سةروةريى ياساء 

مافى هاوآلتييان، بآ وةآلم ماوةتةوة.
تةنيا  بةإَيزتةوة  اليةن  لة  داواك��ارم،  بةإَيز 
سآ ضركة لة كاتة بةنرخةكانت ببةخشيت بة من 
وةك مامؤستايةك، كة كَيشةكةم بة )220( الثةإة 
سةروةر  ياسا  كة  بكةم،  بةإَيزت  بة  ثَيشكةش 
نييةء وتةكانى كاك عومةر ئةحمةد، راست بَيت 

يان نا، سةروةرة. 

بة هيواى وةآلم 
دادطاى  نةطاتة  كَيشةية  ئةم  هيوادارم  بةإَيز 
كتَيب  نَيودةوَلةتىء  مرؤظى  مافى  دةستوورى 
دةربكةم بة تراذيديايةكى زؤر لةسةر طةندةَليى 

دادطاء ئيمزاى تةزويرى دادوةر.

لةطةأل رَيزمدا
 كةريم عارف سلَيمان

قوتابخانةى دَيرينى بنةإةتى/ سلَيمانى

بةدواداضوون
nawxo.rozhnama@yahoo.com

19ذم��ارة )614( سَيشةممة 2010/12/28
د.كاوة مةحمود، وةزيرى رؤشنبيريىء الوان بؤ رؤذنامة: 

زؤركةس هةبوون توانايان لةو كةسانة باشتر بووة، كة خةآلتيان وةرطرتووة

بةرهةمهيَنانى 
نةوتى )ناوخؤ(ش نرخى سووتةمةنى هةرزان نةكرد

هاوآلتيييةك 
داواى 3 ضركة بينين 

لة نَيضيرظان بارزانى دةكات

د.كاوة مةحمود

تاكةى هاوآلتييان بة هةرزان سووتةمةنييان دةستناكةوَيت؟



سازدانى: ئةكرةم تؤفيق 

د.هةظاأل ئةبوبةكر؛ مامؤستاى 
راطةياندن لة زانكؤى سلَيمانى لةم 

ديدارةى رؤذنامةدا باس لةوة دةكات: 
زانكؤكانى كوردستان ثةراوَيز 

نةخراون، بةآلم زؤرجار ئةو ئيرادة 
سياسيية حيزبييةى كة دةيةوَيت 
هةموو دامودةزطاكان بةحيزبيى 

بكات، حكومةتيشى ثةكخستووة، نةك 
تةنيا زانكؤكان.

رؤذنامة: رةوشى زانست لة زانكؤكانى 
هةرَيمدا ضؤن دةبينيت؟

زانكؤكانى  كة  بنةما  بةهَيزترين   *
لة  زانستييةكانن،  بنةما  بينادةكرَيت،  لةسةر 
كوردستاندا لةبةر ئةوةى زانكؤكان بوون بة 
بةشَيك لة دامودةزطا طشتييةكانى ئؤتؤنؤمى، 
زانكؤى ئَيستاشى لةسةر بَيت وةكو ثَيويست 
باآل  خوَيندنى  وةزارةت��ى  هةرضةندة  نيية، 
ئازاديى  لة  ئةوةى جؤرَيك  بؤ  هةية  هةوَلى 
لة  جؤرَيك  خوَيندنء  ئازاديى  زانكؤيىء 
ئَيستا  تا  بةآلم  بكرَيت،  ثةيإةو  ئؤتؤنؤمى 
جَيبةجَيكردنةوة،  بوارى  نةضوونةتة  ئةمانة 
ئيدارييء  ثَيكهاتة  لة  بةشَيك  وةك  بؤية 
سياسيىء كؤمةآليةتييةكانى ترى لَيهاتووة، 
بارودؤخةكان  تردا  دامودةزطاكانى  لة  واتة 
ضؤن دةطوزةرَين، بةشَيك لةوانة هاتوونةتة 
ناو زانكؤء زانكؤش بووة بة طوزارشتكةر لة 
بةشَيكى تر كة لةوانةى لة دةرةوة هةن، بةو 
زانكؤدا  لةناو  دةرةوة  طرفتةكانى  مانايةى 

رةنطى ثَيدراوةتةوة. 
رةوش���ي زان��س��ت ل��ة ك��ؤل��َي��ذَي��ك بؤ 
بةشَيكى  بؤ  بةشَيك  لة  ديكة،  كؤلَيذَيكى 
تايبةتدا  بةشَيكى  خوَيندكاراني  لةناو  ديكة، 
جياوازييان هةية، لةبةر ئةوة دةبَيت ئَيمة ئةو 
تَيطةيشتنةمان هةبَيت كة زانكؤ كؤكةرةوةى 
خوَيندكارء  ب��ؤ  تيؤرييةكانة  بنةما 
ئةو  بتوانَيت  خوَيندكارَيكة  بةرهةمهَينانى 
داتاو زانياريىء بةرنامانة لة ذيانى ثراكتيكيدا 
بةكاربهَينَيت، بةآلم ئةم اليةنة لة زانكؤكانى 
ماونةتةوةء  مةعريفيدا  ئاستى  لة  ئَيمةدا 
ثراكتيزةكردنء  ئاستى  بؤ  نةثةإيونةتةوة 
تةنيا  هةَلسةنطاندن،  شيكردنةوةء  ئاستى 

دةوترَيت،  دةزان��رَي��تء  شتةكان  ئةوةية 
بؤ  بةكارهَينانيان  كايةيةكى  زانينة  ئةم 
دووةمء  بةشى  ضونكة  ن��ادؤزرَي��ت��ةوة، 
كة  زانستيية،  توَيذينةوةى  زانكؤ  سَييةمى 
نادرَيت،  ثَي  بايةخى  ثَيويست  تائَيستا وةكو 
خوَيندكارانى  توَيذةرانء  مامؤستايانء 
بةقةد  خؤيدا  ثَيويستيى  ئاست  لة  زانكؤ 
توَيذينةوة  اليةنى  بة  بايةخيان  خوَيندنةكة 
طرفتى  كؤمةَلَيك  ئةمةو  لةطةأل  ن��ةداوة، 
ثَيويست،  تاقيطةى  )نةبوونى  لةوانة:  زؤر 
شوَينى ثَيويست، كاديري ثَيويست...( لةطةأل 
لة  هةية  بةشمان  كؤلَيذء  هةندَيك  ئةوةشدا 

ئاستى زانكؤكانى دةرةوةدان.
رؤذنامة: مامؤستايانء كاديرانى زانكؤ 
ثإؤطرامى  حيزبء  ثإؤطرامى  لةنَيوان 

خوَيندنى باآلدا كاميان ثةيإةو دةكةن؟
حيزبيى  ئايديؤلؤذييء  باكطراوندى   *
هةر مامؤستايةك شتَيكى سروشتيية، بةآلم 
ثإؤطرامى  سةر  بكاتة  كار  ئةمة  ناكرَيت 
تاقيكردنةوةء  ث��رؤس��ةى  خ��وَي��ن��دنء 
خوَيندكاراندا،  لةنَيوان  جياكارييكردن 
بكرَيتء  سةير  ئيمتياز  بة  ئةمة  ناكرَيت 
هةندَيكء  بة  بةخشين  بةها  مايةى  ببَيتة 
مامؤستا؛  تر،  هةندَيكى  لة  لَيسةندنةوةى 
كائينَيكى ناو كؤمةَلطةيةء ئازادة لة هةَلطرتنى 
سياسيى،  رَيبازَيكى  ب��اوةإء  بيرو  هةر 
ئةكاديمييةكانى  زانكؤء  سيستمى  بةآلم 
بيرءبؤضوونةكانى  كة  نادات  بةوة  رَيطة 
خوَيندن،  )ثإؤطرامى  بة  تَيكةأل  خؤيان 

سيستمى  وانةكان،  زانستييةكان،  بنةما 
توَيذينةوةكان(  دانان،  نمرة  تاقيكردنةوة، 
ماناى  زانكؤ  نةكرَيت،  ئةمة  ئةطةر  بكةن، 
دامةزراوةيةكى  لة  دةداتء  لةدةست  خؤى 
دامةزراوةيةكى  بة  دةبَيت  زانستييةوة 
ئيش  حيزبييةكانيش  دام��ةزراوة  حيزبيى، 
بةَلَي،  بةردةوام  كة  دةكةن  كائينَيك  لةسةر 
ئةو  بؤ  نةخَير،  بكاتء  سةركردةكان  بؤ 
ئيرادةية بكات كةوا سةركردةكان رَينماييان 
تواناى  ناكات  دروس��ت  كائينَيك  دةك��ةن، 
قسة  بإياردانء  شيكردنةوةء  ثؤلَينكردنء 
سةرةكيى  ئيشى  كة  هةبَيت،  لةسةركردنى 
كة  كائينةية  ئةم جؤرة  زانكؤ دروستكردنى 
رةخنةطرانةى  بيركردنةوةيةكى  بتوانَيت 
لَيكؤَلينةوةء  زانستييانةء  طومانى  هةبَيت، 
بةدواى  توَيذينةوةى  ثشكنينء  كنةكردنء 

شتةكاندا هةبَيت.
رؤذنامة: زؤرجار باس لةوة دةكرَيـت 

داهَينانةكان لة دةرةوةى زانكؤن؟ 
* دةبَيت ئَيمة واتا بة داهَينان ببةخشينء 
بةكاريدةهَينين،  ضةمكَيك  ض  بة  بزانين 
بة  سيستمةكةء  ك��ؤى  بة  ئةطةر  دي��ارة 
لةناو  بةآلم  راستة.  ئةمة  وةريبطرين،  رَيذة 
ئَيمة  دةكرَيت،  طةورة  داهَينانى  زانكؤش 
كؤإء  هةموو  لة  طةورةمان  ئامادةييةكى 
هةيةء  ناوضةكةشدا  ئَيرةء  كؤبوونةوةكانى 
ثةيإةوانةدا  لةو  طةورةمان  بةشدارييةكى 
هةية كة بؤ ئةمة دةكرَيت، بةآلم ئةطةر بَلَيى 

ذمارةى ئةو جؤرانة ضةندن دةَلَيم كةمن.

باآلوة  وةزارةتى خوَيندنى  لةإَيى  ئَيستا 
دةكرَيت،  ثيادة  ثةيإةوَيك  خؤشبةختانة 
بتوانَيت  مامؤستا  ئ��ةوةى  ئومَيدى  بة 
كارلَيككردنى لةطةأل بكاتء ئةو ئةنجامة بةو 
ئاكارةدا ببات اليةنى كةم داهَينان بطةرَيتةوة 
ناو ناوةندة زانكؤييةكان، ثَيويستة زانكؤ بة 
كؤمةَلطةوة ببةسترَيتةوةء دابإانى زانكؤ لة 
كؤمةَلطةء بة ثَيضةوانةوة كؤمةَلطة لة زانكؤ، 
لَيكؤَلينةوة  ضونكة  دةخات،  دوا  زانكؤكان 
بؤ  سوودَيكى  هيض  دةكةين  شتَيك  لةسةر 
تيؤريى  شتَيكى  لة  نابَيت  كؤمةَلطةكةمان 
ثراكتيزةبوونيدا  ب��وارى  لة  دةكؤَلينةوة 

ثَيضةوانةبووةكةى دةست دةكةوَيت.
تا  حكومةت  ئَيوة،  بةإاى  رؤذنامة: 

ضةند طرنطيى بة زانكؤكان دةدات؟
بةآلم  نةخراون،  ثةراوَيز  زانكؤكان   *
زؤرجار ئةو ئيرادة سياسيية حيزبييةية كة 
حيزبيى  بة  دامودةزطاكان  هةموو  دةيةوَيت 
ثةكخستووة،  حكومةتيشى  ئةمة  بكات، 
جار  زؤر  دةبينين  زانكؤكان.  تةنيا  نةك 
حكومةت،  سةرؤكايةتيى  حكومةتء 
جا  حيزبيي،  دةستَيوةردانى  لة  هاواريانة 
ئةطةر حكومةت بةم كَيشةيةوة بناَلَينَيت، بة 
دةست  بة  دةناَلينن  زانكؤكانيش  دَلنيايةوة 
جَيطةى  ئ��ةوةى  ب��ةآلم  كَيشةيةوة،  ئ��ةم 
مةترسيية لة زانكؤكانى كوردستاندا، ئةوةية 
كة هةندَيك لة مامؤستايانء كاديرانى زانكؤ 

دةستى حيزبييان راكَيشاوة بؤ ناو زانكؤ.
وةزارةت���ي  دةك��رَي��ت  من  ب���إواى؛  بة 
بة  سةر  زانكؤكان  نةبَيتء  باآل  خوَيندنى 
زؤر  لة  وةك  بن،  وةزي��ران  ئةنجومةنى 
ثَيويستة زانكؤ مةرجةعيةتى  وآلتاندا هةية، 
زانستيى  بة  شتةكان  ئ��ةوةى  بؤ  هةبَيت 
ئامرازى  بكرَينء  ثَيوانة  ئةوةى  بؤ  بإوات، 

ثَيوانةكردنيان هةبَيت.
زانستيى  بنةماى  نةمانى  من؛  بإواي  بة 
تووشى  كؤمةَلطة  ثرؤذةيةكدا،  هةر  لة 
س��ةروةتء  بةهةدةردانى  ماندووبوونء 
سامانى طشتيى دةكات، تووشى الوازبوونء 
كؤمةَلطة  ئةندامةكانى  متمانةبوونى  بآ 

بةرامبةر ناوةندة زانستييةكان دةكات.
ئاستى  دةتوانين  ضــؤن  رؤذنــامــة، 

زانستيى زانكؤكان بةرز بكةينةوة؟
ثَيش  دةبَيت  زانستييةكان  كاديرة   *

بؤ  خ��ؤي��ان  خ��ودى  ئ��ي��رادةى  حكومةت 
خؤيان  زانستيى  ئاستى  بةرزكردنةوةى 
تاكةوة  لة  ئةمة ثإؤسةيةكة  هةبَيت، ضونكة 
لة هاوآلتييةوة  بؤ كؤمةَلطة دةستثيَيدةكات، 
بؤية  دةستثَيدةكات،  يةكةمدا  قؤناغى  لة 
توَيذةرو  مامؤستايانء  لة  داوا  دةبَيت 
زانستيى  ئاستى  كة  بكةين  خوَيندكاران 
خ��ؤي��ان ب��ةرز ب��ك��ةن��ةوةء س��ةرض��اوةى 
زانياريى  بكةنء  دةوَلةمةند  زانيارييةكانيان 
وةرنةطرنء  س��ةرض��اوةوة  يةك  لة  تةنيا 
فراوان  زانستييةكانيان  زمانة  ثَيويستة 
كتَيبء  لةطةأل  دةستءثةنضةكانيان  بكةنء 
ثَيطة ئةنتةرنَيتييةكانى ناوةندة زانكؤييةكانى 
ثَيويستة  بكةن،  بةهَيز  ناوضةكةدا  دةرةوةو 
ئاستَيك  ببةنة  زانستييان  تَيطةشتنى  ئةداى 
كة ئَيستا لة زانكؤ ثَيشكةوتووةكانى جيهان 
رَيبةريى دةكرَيت، ثَيويستة حكومةت رؤَلَيك 
زانكؤكان  بة  زانكؤ  ئؤتؤنؤمى  كة  ببينَيت 

ببةخشَيت. 
دةستَيوةردانى  ثَيويستة  حكومةت، 
بنةماو  لةسةر  بكاتةوةء  ك��ةم  حيزبيى 
خوَيندكارةكان  زانستيى  بةهانةى  ثَيوةرو 
بؤ خوَيندنى باآل وةربطيرَيتء مامؤستاكان 
لةسةر  بكرَيتةوة  بةرز  زانستييان  ثلةى 
بنةماو ثَيوةرى زانستيى، نةك بنةماو ثَيوةرة 
حيزبييةكان، ئةو كاتة حكومةتيش دةتوانَيت 
توانستة  ئةو  هةنء  زانكؤدا  لة  وزانةى  ئةو 
زانستييانةيان كة هةن، بيانكةن بة توانستى 
بدؤزرَيتةوةو  بؤ  كايةيان  ئةكاديميى، 
زةمينةيان بؤ بسازَيننء بايةخ بة ئةوانةيان 
بدرَيت كة دةتوانن ئاستى زانستيى زانكؤكان 

بةرةوثَيش بةرن.

راثؤرتى: ئاريان حةسةن

بةشَيك لة خوَيندكارانى ثةيمانطةكان، 
كؤتايي  ن��م��رةي  ئ����ةوةي  ل��ةث��اش 
دةرضوو،  ئامادةيي  )12(ى  خوَيندكاراني 
بةهؤى ئةوةى بةشةكانيان بة دَلى خؤيان 
بةآلم  دادةبةزَينن،  بةشةكانيان  نيية، 
ئةمة تةنيا بةو خوَيندكارانة دةكرَيت، كة 

واستةيان هةية.
دووكان،  ثةيمانطةي  خوَيندكارَيكي 
بهَينرَيت بؤ رؤذنامة  كة نةيويست ناوى 
لة  ن��اوم��ان  هاوإَييةكم  »م��نء  وت��ى: 
دووكان  ثةيمانطةي  ذمَيرياريي  بةشي 
هؤي  بة  هاوإَييةكةم  بةآلم  هاتبووةوة، 
نةقَلي  تواني  هةبوو  واستةي  ئ��ةوةي 
بكاتةوة بؤ ثةيمانطةي تةكنيكي سلَيماني 
من  بةآلم  ذمَيرياريش،  بةشي  بؤ  هةر 
بؤ نةكةن،  نةقَليشم  ئةطةر  كة دةمويست 
لةوةي  نزمتر  بةشَيكي  بؤ  دايبةزَينم 
كة  بةآلم  سلَيماني،  بضمةوة  بةس  خؤم، 
يةكَيك  بكةم،  دابةزاندن  داواي  ضووم 
بةإَيوةبردني  بةشي  مامؤستاكاني  لة 
فةرمانى  بة  وتي:  دووكان،  ثةيمانطةي 
ئةوان  دةكةين،  ئيش  دةستة  وةزارةتء 
نيية  دابةزاندن  شَيوةيةك  هيض  بة  دةَلَين 

بؤ سلَيماني«.
بة وتةى ئةو خوَيندكارة، مامؤستاكةى 
ثةيمانطةى دووكان  بةإَيوةبردنى  بةشى 
رةتكردووةتةوة،  داواكةى  لةوةى  جطة 
ئاطادار  خوَيندكارةكةشى  هةمانكاتدا  لة 
دةتوانَيت  واستة  بة  كة  كردووةتةوة، 
خؤى بطوازَيتةوة بؤ ثةيمانطةى تةكنيكى 

سلَيمانى.

ثةيمانطةي  لة  تر  خوَيندكارَيكى 
مامؤستاكانمان  دةَلَيت:  دةربةنديخان 
وةزارةتء  فةرمانى  بة  دةَلَين:  ثَيمان 
جؤرَيك  هيض  بة  تةكنيكييةكان  دةستةي 
دابةزاندن نيية بؤ سلَيماني، لةبةر ئةوةي 
بة  بةآلم  ئَيوارانن،  خوَيندكاراني  ئَيوة 
ضةند  دةبينين  خؤمانةوة  بةرضاوي 
كردووة  دابةزاندني  هةية  خوَيندكارَيك 

دةوام  سلَيماني  لة  ئَيستا  سلَيمانيء  بؤ 
دةكةن.

هةر ئةو خوَيندكارة باسي لةوةشكرد؛ 
تةكنيكييةكان  دةستةي  بؤ  ض��ووة  كة 
دابةزاندنى  مةبةستي  بة  سلَيماني  لة 
ناتواني  ثَييانوتووة؛  بةآلم  بةشةكةى، 
هةمان  لة  بةآلم  سلَيماني،  بؤ  دايبةزَيني 
كاتدا ضةند خوَيندكارَيكي لَيبووة، كة وةك 

بةشةكةيان  بةآلم  بوون،  ئَيواران  ئةو 
دابةزاندووة.

ثةيمانطةى  خ��وَي��ن��دك��ارةك��ةى 
يةكَيك  »ل��ة  وتيشى:  دةرب��ةن��دي��خ��ان 
ثرسي؛  دةستةم  فةرمانبةرةكاني  لة 
دابةزَينم؟،  بةشةكةم  ناتوانم  من  بؤ 
»ئةوانة  وتي:  ثةردة  بةبَي  فةرمانبةرةكة 
واستةي طةورةيان هةية، تؤش تَيبطة كة 

يان  ناكرَيت،  وتي  ثَييان  شوَينَي  هةر  لة 
ثَيتدةَلَيت،  كةسة  ئةو  بزانة  ئةوا  نابَيت، 

بإؤ واستةيةك بدؤزةرةوة«.
ئةطةرضى لةم ضةند ساَلةى رابردوودا 
زانكؤ  ثةيمانطةء  زؤر  ذم��ارةي��ةك��ى 
كراونةتةوة،  كوردستان  هةرَيمى  لة 
شةشةمى  دةرض��ووان��ى  زؤرى  ب��ةآلم 
زؤر  فشارَيكى  وايكردووة،  ئامادةيى 
خوَيندنى  وةزارةت���ى  س��ةر  بكةوَيتة 
ئةوةى  بةآلم  جَيكردنةوةيان،  بؤ  باآل 
نةبوونى  نيطةرانيى خوَيندكارانة  جَيطةى 
لة  واستةية  بوونى  دادث��ةروةري��ىء 

كاروبارةكاندا.
م��ام��ؤس��ت��ا رؤس���ت���ةم ع��ي��زةت، 
لة  تةكنيكييةكان  دةستة  بةإَيوةبةري 
سلَيماني لة لَيدوانَيكيدا بؤ رؤذنامة ئاماذة 
بةوة دةكات؛ كة دابةزاندني خوَيندكاران 
ناو  بؤ  شار  دةرةوةي  ثةيمانطةكاني  لة 
خوَيندكاراني  تةنيا  سلَيماني،  شاري 

بةيانيان دةطرَيتةوة.
دابةزاندني  بة  سةبارةت  ناوبراو 
بةيانياني  خوَيندكاراني  بةشةكانى 
دةرةوةي شار بؤ سلَيماني لة هةر بةشَيك 
ئةمةش  وةردةطرَيت،  خوَيندكار   )%10(
تةكنيكي  ثةيمانطةي  كة  نيية  ئةوة  لةبةر 
جَيطةيان  بةَلكو  بَيت،  طرنطتر  سلَيماني 
خوَيندكاراني  لة  رَيذةية  ئةو  بؤية  كةمة، 
ئةم  س��ةروو  لة  وةردةط���رن  دةرةوة 
تر  خوَيندكارَيكي  هيض  بؤ  كار  بإيارةوة 
حاَلةتي  خوَيندكارةكة  مةطةر  ناكرَيت، 
حاَلةتَيكي  يان  نةبَيت،  ت��ةواو  نةفسي 
تايبةتي هةبَيت، يان ساَلي دووةمى بَيتء 

طرَيبةستى هاوسةرطيريى كردبَيت«.
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د.هةظاأل ئةبوبةكر: 

ئيرادةى بةحيزبيكردنى دامودةزطاكان، زانكؤكانيشى ثةكخستووة

لة ثةيمانطةكان دابةزاندنى بةشةكانيش بة واستةية

فؤتؤ: رؤذنامة واستةء واستةكاريى هةموو شوَينةكانى طرتووةتةوة. 

هةظاأل ئةبوبةكر حسَين
ساَلى 1971 لةدايك بووة.

راطةياندندا  ئةدةبء  لة  ماستةرى 
بةدةستهَيناوة.

لة  دكتؤراى  بإوانامةى   2010 ساَلى 
هةمان بواردا بةدةستهَيناوة.

ئَيستا مامؤستاية لة بةشى راطةياندنى 
لة  مرؤظايةتييةكان  زانستة  كؤلَيجى 

زانكؤى سلَيمانى.



بـؤضــــوون
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هيچ  ٢٠١٠/١١/١٥وة  لة  هةرچةندة 
نافةرمييم  فةرمييء  پةيوةندييةکي 
نةماوة،  گؤإانةوة  بزووتنةوةي  بة 
هَيزَيکي  بزووتنةوةية  ئةم  مادام  بةآلم 
سياسيي  گؤإةپاني  لةسةر  سياسييةء 
هةموو  کةواتة  کاردةکات،  کوردستان 
قسةي  خوَيندنةوةء  هةية  بؤي  اليةک 
بزووتنةوةکة،  خودي  لةسةر  خؤي 
هةيکةلي  ي��ان  ه��ةَل��وَي��س��ت��ةک��ان��ي، 
ئَيمةش  ئةمةي  بکات،  رَيکخراوةيي 
هةر لةو روانگةيةوةيةء وةک کةسَيکي 
بزووتنةوةکة،  لةدةرةوةي  سةربةخؤ 
خوَيندنةوةيةکي خوديي بؤ بزووتنةوةي 

گؤإان دةکةين.
هةر  پَيش  پَيويستة  راستييةي  ئةو 
خوَيندنةوةيةک بؤ بزووتنةوةي گؤإان 
ئةم  خةآلتکردني  بة  درککردنة  بکرَيت، 
دةوروب��ةري  لةاليةن  بزووتنةوةية 
کة  ک��وردةوة،  دةنگدةري  نيومليؤن 
بزووتنةوةية،  ئةم  وادةک��ات  ئةمةش 
حساب  ق��ورسء  ژمارةيةکي  ببَيتة 
بةدةستهَيناني  کة  بةتايبةتيتر  بؤکراو، 
سياسيي  ژينگةي  لة  دةنگدةر  دةنگي 
کوردستاندا تا رادةيةک کارَيکي گةلَيک 

سةختة، يان النيکةم ئاسان نيية.
بةآلم پاش ئةوةي دةنگدةري کورد 
گؤإان،  بزووتنةوةي  لة  چاوپؤشي 
بةسةريةکدا  بَيسةروبةرةيي،  لة  هةر 
بؤ  ئؤخةي هةرکةس  ئؤخةي  ترشانء 
هةوَلي  نزيکايةتيء  دةگاتة  تا  خؤي، 
کوتلةکاريي  کوتلةء  دروستکردني 

لةاليةن هةندَيک لة هةَلسوإينةرانييةوة 
راب��ردوودا،  هةَلبژاردني  دوو  لة  کرد 
دةنگدةر،  وانيية هةمان جةماوةرء  پَيم 
بکات  بزووتنةوةکة  لة  چاوپؤشي 
چونکة  داه��ات��وو،  هةَلبژاردني  بؤ 
بؤ  کةمبوو  ک��ات  س��ةرةت��ا  ئ��ةگ��ةر 
رَيکخراوةيي  هةيکةلي  دروستکردني 
هةَلسوإاواني  کة  بةشَيوةيةک  پتةو 
گؤإان نةياندةزاني داناني کانديدةکانء 
ميکانيزمَيک  چ  بة  سياسيي،  بإياري 
ئَيستا  ئةوا  ئامادةدةکرَين،  دةدرَي��نء 
نيوَيک  س��األء  تَيپةإبووني  دواي 
بزووتنةوةکةدا،  لةدايکبووني  بةسةر 
ه��ةواداران��ي  ناکرَيتء  چاوپؤشي 
داوة  دةنگيان  کة  ئةوانةي  گ��ؤإانء 
كة  خؤيانة  مافي  سياسيية،  هَيزة  بةم 
گؤإان  سياسيي  بإياري  کآ  بزانن 
دروستدةکاتء چؤنء بة چ ميکانيزمَيک 
کانديدةکان، سةرکردايةتيء بنکردايةتي 
دياريدةکرَين، بةتايبةتي کة هةَلبژاردني 

ئةنجومةني پارَيزگاکان نزيکة.
هةية  گومانم  خؤم  من  هةرچةندة 
لةوةي کة بزووتنةوةي گؤإان ئيرادةي 
وا  چونکة  هةبَيت،  کؤنگرةي  بةستني 
پَيدةچَيت، بةشَيکي زؤري سةرکردةکاني 
بچنة  نةخوازن  بزووتنةوةية  ئةم  ناو 
کَيرڤي  بةردةم  هةَلبژاردنء  کَيبإکَيي 
هةَلسةنگاندني هةَلسوإاوة ئاساييةکاني 
ناو بزووتنةوةکة، کة خؤي لة گةنجانء 
ئةو کةسة زةحمةتکَيشانةدا دةبينَيتةوة 
کة شةونخونيء بة سکَيک تَيرء بة دة 

نانبإين  هةإةشةء  بةرگةي  برسي، 
)چونکة يةک مةسئولء سةرکردايةتيي 
بإابَيت،  ناني  کة  نيية  گؤإان  ئَيستاي 
ب��اري  خةَلکانة  ئ��ةو  تةنيا  بةَلکو 
کةوتة  ژيانيان  ئاسايشي  ئابوورييء 
سةردةمَيکدا  هةموو  لة  کة  خةتةرةوة، 
گؤإانکاريية  شؤإشء  سووتةمةني 
تةنيا  بةآلم  کرد،  بوون(يان  گةورةکان 
سيحري  عةساي  تاکة  ف��ري��ادإةسء 
لة  گ��ؤإان  بزووتنةوةي  بتوانَيت  کة 
ساردبوونةوةي  داإم��ان،  شکستء 
خةَلکء گومانکردن لَييان رزگار بکات، 

بةستني کؤنطرةية.
کؤنگرةيةک کة خؤي لة چةپَلةإَيزانء 
کؤنگرةيةک  بپارَيزَيت،  پياهةَلدان 
بکاتة  گةنجانة  ئ��ةو  جَيدةستي  کة 
خةرمانَيکء تَيکةآلوي بکات بة رةوتي 
کارواني بزووتنةوةکة، کؤنگرةيةک کة 
گوآ لةو رؤشنبيرء خوَينةوارانة بگرَيت 
رَي��إةوي  نةيتواني  م��ادة  تةماعء  کة 
کؤنگرةيةک  بگؤإَيت،  قةَلةمةکانيان 
يةکَيتي  کؤنةکاني  سةرکردايةتيية  کة 
بَلَين:  بَينة گؤء  ئارةزوومةندانة  خؤيان 
کؤمةَلگا  قازانجي  لةبةر  ئَيمة  خةَلکينة 
حيزبةکةمان بةجَيهَيشت، بؤ نيشانداني 
بزووتنةوة  ئةم  ئةوا  نييةتمان،  پاکي 
دةکةين،  گةنجان  بة  تةسليم  نوَيية 
ئَيمة  بوو،  پَيمان  پَيويستييان  لةکوَيدا 
وةک سةربازَيکي ون لة خزمةت رةوتي 

خزمةتکردن بة بزووتنةوةکةدا دةبين.
بة  پَيويستي  گؤإان،  بزووتنةوةي 

برينةکاني  بکاتة  خوآ  کؤنگرةيةکة 
سةرکردةکانيء  خ��ودي  گ���ؤإانء 
ميکانيزمي  هةَلةکاني،  سياسيية  بإيارة 
بةر  بخاتة  کانديدي،  هةندَيک  داناني 
كة  کؤنگرةيةک  رةخنة،  نةشتةري 
حيزبةکاني  کؤنگرةي  رچةشکَيني 
پَيش خؤيء دواي خؤي بکات، پاشان 
گؤإان بة سةرکردايةتييةکي پتةو ء بة 
سياسيي  بإياري  موئةسةساتيکردني 
هيچ  ئ��ةوةي  بؤ  دةرةوة،  بَيتة  لَيي 
لة ئاست ناوةکةي خؤياندا بنء  نةبَيت 

»گؤإان« لة خؤياندا بکةن.
نين،  رؤمانسي  قسةي  ئةمانة 
ببةستَيت،  کؤنگرةيةک  گؤإان  دةکرَيت 
بةمةش  کار  سةد  دةر  سةد  ئةگةر 
نيوةي  بة  کار  دةتوانَيت  خؤ  نةکات، 
کؤنگرةيةک  دةک��رَي��ت  خ��ؤ  ب��ک��ات، 
ببةستَيت لة حيزبةکاني تري گؤإةپاني 
ناوچةکة  ک��وردس��ت��انء  سياسيي 
جياوازتر، هةرچةندة ئةمانة جورئةتء 
خؤبوردوييان  لة  دةوَي��ت،  ئيرادةيان 
دةوَيت،  مرؤڤي خؤنةويستيان  دةوَيت، 
بةوة  ب��إوام  خؤم  وةک  نايشارمةوة 
هةَلسوإاوة  لة  ئيرادةية  ئةو  کة  نيية 
بزووتنةوةيةدا  ئةم  سةرةکييةکاني 
گةنجان،  دةک��رَي��ت  ب��ةآلم  هةبَيت، 
خوَينةوارةکان، رؤشنبيراني ناو گؤإان 
بَينة گؤء ملنةدةن بة دامرکاندنةوةيانء 
خ��ودي  ن��او  ل��ة  سپي  شؤإشَيکي 

بزووتنةوةکةدا دروستبکةن.

ثإؤسةيةكى  هةموو  ئاشكراية 
يةكء يةكطرتنء لَيكنزيكبوونةوةيةكى 
تةنانةت  ئ��اب��ووري��ىء  سياسيىء 
حيزبى  دوو  لةنَيوان  كؤمةآليةتيش، 
يان دوو كوتلةء كؤمثانياى  سياسيى، 
ئ��اب��ووري��ىء ب��ازرط��ان��ى، ي��ان دوو 
بنةمايةك  ضةند  لةسةر  بنةماَلةش، 
خواستء  ه����ةردووال  ك��ة  دةب��َي��ت 
ويستيانةء بة رازيبوونى هةردووالش 
طرَيبةستَيكى  وةك  دةدرَيت،  ئةنجام 
كؤمةآليةتيش،  ئابووريىء  سياسيىء 
رةواي��ىء  شةرعييةتء  ك��ات  ئ��ةو 
دواتريش  وةردةطرَيتء  رةسميةت 
هاوثةيمانييةء  لةو  رَيز  ه��ةردووال 
هةوَلى  دةطرنء  خؤيان  ئيمزايانةى 

طةشةدانء ثَيشخستنيشى دةدةن.
لة:  بريتين  بنةمايانةش  ئ��ةو 
م��اف��دا،  ئ����ةركء  ل��ة  ي��ةك��ى  وةك 
باشى  مامةَلةى  يةكترى،  رَيزطرتنى 
ب��ةرذةوةن��دي��ى  ثاراستنى  يةكتر، 
شَيوةية  بةم  ئيدى  هةردووالو...هتد. 
يةكطرتوويىء  يةكء  ثإؤسةيةكى 
راس���تء  لَيكنزيكبونةوةيةكى 
راستةقينة دادةمةزرَيتء هةردووالش 
قوَلكردنةوةء  هةوَلى  لة  هةميشة 
طرَيبةستء  ئةو  توندوتؤَلكردنةوةى 
ثةيوةندييانةنء ثةرؤشى سةركةوتنء 
لة  كة  ثَيشخستنيدان  درَيذةثَيدانء 

بةرذةوةنديى هةردووالدا بَيت.
واقيعى  زةمينى  لةسةر  ئ��ةوةى 
كوردستانء  سياسيى  طؤإةثانى 
دةكات،  طوزةر  دةبينرَيتء  عَيراقيش 
ثرةنسيثة  ئةم  ثَيضةوانةى  دةقاودةق 
دؤستايةتىء  ثةيوةنديىء  طشتييانةى 
لةنَيوان  برايةتين  يةكطرتوويىء 
كوتلةء ليستء ثارتةسياسييةكانداء بة 
تايبةتيش لةنَيوان حيزبة دةسةآلتدارء 

ئؤثؤزسيؤنةكاندا.
ثَيكهَينانى  ث���ةراوَي���زى  ل��ة 
ئةنجامى  لة  عَيراقدا،  نوَيى  حكومةتى 
مةرجةعء  خؤبةزلزانينء  فشارء 
هةردوو  خؤسةثاندنى  باآلدةستىء 
لة  بنةماَلةدا  دةس��ةآلت��دارء  حيزبى 
ئامادةبوو  هةميشة  كوردستانداء 

ئةوةى  عَيراقداء  لة  سازشكردن  بؤ 
كوردساتانداء  لة  نةيانتوانيوة  كة 
فرتء  بآ  دةنطدانى  هةَلبذاردنء  بة 
وةدةستبَينن  تةزويركردن  فَيألء 
ئؤثؤزسيؤن  هَيزةكانى  بةرامبةر 
بة  ط��ؤإان  بزووتنةوةى  بةطشتىء 
رَيطةى  لة  هةوَلدان  لة  ئةوا  تايبةتى، 
فشارء رَيككةوتنى نهَينييةوة، رَيطة لة 
جةماوةريى  سياسيىء  طةشةكردنى 
لةسةر  بطرن  ط��ؤإان  بزووتنةوةى 
بة  ط��ةرةك��ي��ان��ة  ع��َي��راقء  ئاستى 
بةناو  كوردء  دوذمنانى  ثشتيوانى 
ناضار  ط��ؤإان  خؤيان،  دؤستةكانى 
سةردانةواندن  ملكةضىء  بؤ  بكةن 
خؤسةثَينء  دةس��ةآلت��ى  ئاست  لة 
ئةوان  بنةماَلةدا،  هةردوو  طةندةَلى 
طةمةى  ناتوانن  كة  كوردستاندا  لة 
سياسيىء هةَلبذاردنء ديموكراسىء 
ضيدى  طؤإان،  لة  ببنةوة  ئازادييةكان 
ثيالنى  بةر  ببةنة  ثةنا  ناكات  ثَيويست 
دوذمنانة لة عَيراقدا بؤ كةنارخستنء 
ئةوةى  بؤ  ط��ؤإان  ثةراوَيزخستنى 
رؤَلى كاراء سروشتى خؤى بطَيإَيت، 
لة  عَيراقيشدا  هةموو  ئاستى  لةسةر 
ثَينةدانى  يان  بَيبةشكردن،  رَيطةى 
دةستكةوتى  ي��ان  وةزارةت���َي���ك، 
سةدى  لة  سةد  مافى  كة  هةَلبذاردن 
خؤيةتىء  ط���ؤإان  ب��زووت��ن��ةوةى 
ثَيبةخشينى  سواَلكردنء  ثياوةتىء 

هيض كةسء اليةنَيك نيية.
ئ��ةوان ب��ةه��ةَل��ةدا ض��وون، طةر 
خؤيان  وةك��و  طؤإانيش  واب��زان��ن 
تةسكى  ب��ةرذةوةن��دي��ى  لةثَيناو 
شةخسىء بنةماَلةء حيزبيداء  لةثَيناو 
طةورةء  بةناو  ثؤستَيكى  وةرطرتنى 
ناوةإؤك  بةآلم  كاردةكةن،  سياديى 
بةتاأل، دةيان سازش دةكةنء  لةسةر 
داواكارىء مافة رةواكانى طةلةكةمان، 
سةفيرَيك  يان  وةزارةتَيك،  بؤ  ئةوان 
ئامادةن  عامَيكيش  مودير  تةنانةت 
كةركوكء  لةسةر  ط��ةورة  سازشى 
ثَيشمةرطةء  هَيزى  )١4٠(و  مادةى 

بودجةء نةوتء طاز بكةن.
وةك  طؤإان  بزووتنةوةى  بةآلم، 

بزووتنةوةيةكى سياسيى سةربةخؤء 
هةَلقوآلء لةناو جةرطةى ثَيداويستىء 
كوردةوة،  نيومليؤن  رةواكانى  داوا 
قودسييةتى  ك��ةرام��ةتء  خ���اوةن 
كوردانةى  نةتةوايةتيى  نيشتمانىء 
ثرةنسيثء  خ���اوةن  خ��ؤي��ةت��ىء 
بةرنامةى سياسيى روونء ئاشكراية 
كَيشةكانء  هةموو  ضارةسةرى  بؤ 
ئاشكراى  روونء   بةرنامةيةكى 
سياسييةكان،  ملمالنآ  ب��ؤ  هةية 
شاراوةء  نهَينىء  ئةجَينداى  لة  دوور 
كةسء  لةطةأل  موخابةراتييةكان، 
اليةنء ثارتء سةركردةء دةوَلةتاندا، 
هةوألء خةباتيشى لةثَيناو ضةسثاندنى 
ديموكراسييةتى راستةقينةء عةدالةتى 
طةندةَلىء  بنةبإكردنى  كؤمةآليةتىء 
رَيزطرتنة  شةفافيةتء  ثيادةكردنى 
سةروةركردنى  مرؤظء  مافةكانى  لة 
هةذموونى حيزبء  نةهَيشتنى  ياساء 
بةسةر  بنةماَلةية  س��ةرك��ردةء 
هةوَلدانَيتى  حكوميةكانداء  دامودةزطا 
سةرجةم  بةموئةسةساتكردنى  بؤ 
لة  دةسةآلتة  حكومةتء  جومطةكانى 

كوردستانء عَيراقيشدا.
جا طةر ثارتىء يةكَيتى بةراستىء 
يةكإيزيى  ثةرؤشى  راستطؤيانة 
فرمَيسكى  ب��ةغ��داء  ل��ة  ك���وردن 
برايةتى  بؤ  دةإَي���ذن  تيمساحيى 
فَيألء  ف��رتء  ب��ة  ثَيويست  ك��ورد، 
سةر  بؤ  ناكات،  دروستكردن  فشار 
بزووتنةوةى طؤإان بؤ طةإاندنةوةى 
بؤ ناو ضواضَيوةى ليستى فراكسيؤنى 
كورتترين  بةَلكو  كوردستانيى، 
لة:  بريتيية  راسترينيشيان  رَيطاء 
داواكارييةكانى  جَيبةجَيكردنى 
ضاكسازيية  ثإؤذةى  لة  وةك  طؤإان 
س��ي��اس��ي��ي��ةك��ةي��دا ئ��اإاس��ت��ةى 
حكومةتى  ه��ةرَي��مء  سةرؤكايةتى 
داواك���ارى  هيضيان  ك��ة  ك���ردووة 
نينء هةمووانيان  شةخسىء حيزبيى 
ضةسثاندنى  ج��وان��ت��رك��ردنء  ب��ؤ 
لةبةرضاو  كوردةواريية  دةسةآلتى 
ناوضةكةشدا،  دون��ي��اء  ع��َي��راقء 
برايةتى  بؤ  توندوتؤَليشة  بنةمايةكى 

يةكطرتوويى  ي��ةكء  راستةقينةء 
ريزةكانيش،  هةروةهاش وةك هَيزَيكى 
خ��اوةن  رةس���ةنء  ئؤثؤزسيؤنى 
عَيراقء  ثةرلةمانى  كورسى   89(
ض��وارةم  بووةتة  كة  لةئَيستاشدا 
هةَلبذاردنةكان،  ب���راوةى  ليستى 
تةقدير  رَيزء  زياتر  دةكات  ثَيويست 
برايةتيش  دوذمنايةتى،  نةك  بكرَيت، 
بضووكى  طةورةء  برا  بنةماى  لةسةر 

ناكرَيتء بة زؤريش ناسةثَينرَيت.
يةكَيتى  ثارتىء  طةر  هةربؤية 
ض  كوردستانء  لة  ض  طةرةكيانة  
يةكطرتوويى  ي��ةكء  عَيراقيش  لة 
راستةقينة  ب��راي��ةت��ى  ري��زةك��انء 
لة اليةن  بَيت  رَيزلَيطيراويش  هةبَيتء 
دةستثَيشخةرى  با  ه��ةم��ووان��ةوة، 
ث��إؤذةى  جَيبةجَيكردنى  لة  بكةن 
ئابووريىء  سياسيىء  ضاكسازيية 
دان  كوردستانداء  لة  ئيدارييةكان 
رَيز  بنَينء  ئؤثؤزسيؤندا  مافى  بة 
بطرنء  خيتابيان  رازء  خةباتء  لة 
ديموكراسييةتء  ضةسثاندنى  هةوَلى 
شةفافانة  ب���دةنء  ئ��ازادي��ي��ةك��ان 
حكومةت  رَيككةوتنةكانء  بإيارء 
بؤ  بدةن  جديى  هةوَلى  بةإَيوةبةرنء 
ثاوانخوازيىء  طةندةَلىء  نةهَيشتنى 
ق���ؤرخ���ك���ردن���ى دةس������ةآلتء 
ئازادييةكان،  بةرتةسككردنةوةى 
طةر ئةم هةنطاوانة هةَلنةنَين، ئيدى ض 
ئيديعاكردنى  بؤ  دةمَينَيتةوة  مانايةك 

برايةتىء يةكإيزيى ناوخؤيى.
ميلةتيش  م��َي��ذوء  كؤتاييدا  لة 
طةواهى ئةو راستيية دةدةن كة كآء 
هةوَلى  ثارتَيك  اليةنء سةركردةء  ض 
تَيكدانى ريزةكانى طةليان داوةء كآو ض 
اليةنء سةركردةء بزووتنةوةيةكيش 
راستةقينةى  خةمخؤرى  ث��ةرؤشء 
نةتةوةء  نةوةكانء  ئايندةى  ئَيستاء 
ب��ووةء  ك��وردس��ت��ان  طةلى  خ��اكء 
مافة  لةسةر  ن��ةك��ردووة  سازشى 
زةمةنيش  كوردايةتيى،  رةواكانى 
زام��ن��ى وةدةرخ��س��ت��ن��ى ه��ةم��وو 

راستييةكانة دوور بَيت، يان نزيك.
Nawzad_mohandis@yahoo.com

) 12/18(ء ضةند 
ثرسيارَيك لة دةسةآلت 

ئ��ازادي��ى، ئ��ازادي��ى، ئ��ازادي��ى... 
دروشمى ئةو كةسانة بوو كة رؤذى 
لة  دوايى  رؤذان��ى  ٢٠١٠/١٢/١8ء 
لةماناى  ثإ  جةماوةريى  رَيثَيوانَيكى 
بةرةنطاربوونةوةء تةسليم نةبووندا، 
ك��ردةوة  سلَيمانييان  تر  جارَيكى 
زةماوةندَيكى  سةرضؤثيكَيشى  بة 
ئةم  بةئةنجامدانى  بةرخؤدانء  ترى 
خؤثيشاندانة مؤَلةت بؤ وةرنةطيراوة، 
خستةسةر  تريان  طوَلَيكى  ضةثكة 
دةستثَيشخةرييةكانى  خةرمانى 

دةظةرةء  ئةم  نيشتمانثةروةريى  ئازايةتىء  مَيذووى 
بةناوى  كة  هَينا  ياساية  بةو  شكستيان  ب��ةك��ردةوة 
لةخؤثيشاندان  رَيطرتن  بؤ  خؤثيشاندانةوة  رَيكخستنى 
دةركرابوو، مرؤظ تةرمى بَيطيانى ئةو ياسايةى دةهاتة 
دةكرد  ه��اوارى  يةكدةنط،  جةماوةر  كاتَيك  بةرضاو، 

)ئةطةر بشمانخةنة زيندان، مؤَلةت وةرناطرين لَيتان(.
شادةمارى  هةردوو  نةوةك  مرؤظ،  مافى  ئازاديىء 
طرنطى ديموكراسييةتن، بةَلكو بةجؤرَيك تَيكةَلكَيشكراون 
لة  لَيدةربكةيت، ديموكراسييةت  ئةم دووانةى  ئةطةر  كة 
بةرميلَيكى بةتاأل دةضَيت كة جطة لةجَيتةنطكردن لةماَلدا، 
بانطةشةى  ئةوانةى  هةموو  لَينابينرَيت،  سوودى  هيض 
شتَيك،  بةرلةهةموو  دةبَيت  دةكةن،  ديموكراسيبوون 
ئازاديى بؤ تاكةكانى كؤمةَلطاكةيان فةراهم بكةنء رَيز لة 
مافةكانيان بطرن لةو كاتانةى كة خؤيان لةدةسةآلتدان، 

نةك تةنيا هةر لةكاتى ئؤثؤزسيؤنبووندا.
هةرَيمةيان  ئةم  دةسةآلتى  كة  ثارتى  يةكَيتىء 
دروشمةكانيان  بةرنامةو  سةيرى  ئةطةر  بةدةستةوةية، 
كة  دةزان��ن  بةديموكراسى  خؤيان  ئةوةندة  بكةيت، 
بةآلم  نازانن،  خؤيان  بةهاوشانى  كةس  ب��وارةدا  لةو 
ثرسيار  خؤمانة  مافى  ئةمإؤدا،  وةك  لةبارودؤخَيكى 
دةإواننء  ديموكراسييةت  لة  ضؤن  ئةوان  ئاخؤ  بكةين، 
لةمةش زياتر كةى ئةم بةشة لة دروشمء بةرنامةكةيان 
قةَلةمإةوى  ذَير  لةهةرَيمةكةى  لةكاتَيكدا  دةهَيننةدةرء 
دةكرَينء  غةرامة  دادةخرَينء  رؤذنامةكان  ئةواندا، 
غةرامة  نووسينةكانيان  لةسةر  رؤذنامةنووسانيش 
دإندانة  زؤر  هةندَيكجاريش  دةطيرَينء  دةكرَينء 
ناديموكراسى  كارى  دةيان  ئةمانةو  دةكرَين؟  شةهيد 
رَيكخستنى  ياساى  تَيثةإاندنى  دوايةمينيان  كة 
رَيطرتنة  بؤ  ياسةكة  لةإاستيدا  خؤثيشاندانةكانة، 

لةخؤثيشاندانةكان. 
مةبةستَيك  هةر  بؤ  كةسَيك  هةر  ياساية،  ئةم  بةثَيى 
ثَيش  سةعات   48 دةبَيت  بكات،  خؤثيشاندان  بيةوَيت 
وةربطرَيتء  ئةوشوَينة  بةرثرسانى  لة  مؤَلةت  ئةوكاتة، 
لة  ئ��ةوان  ضونكة  ئةنجامنةدانيةتى،  ماناى  ئةمةش 
بةفيشةك  هَيمنانةيان  خؤثيشاندانى  دةيان  رابردوودا، 
سةرةتايى  زؤر  داواكاريى  بؤ  كة  ثَيكردووة  بآلوة 
رَيكخراون، ئيتر ضؤن سبةينآ مؤَلةت دةدةن كة ئَيمةى 
بَلَيين،  بكةينء  ه��اوار  بةردةميانء  بضينة  هاوآلتى 
لة  كة  يان هةرشتَيك  لةكورسييةكانتان وةرنةخوارةوة، 
طومانمان  هيض  لةئَيستاوة  نةبَيت،  ئةوان  بةرذةوةنديى 
بةهانةى  دةيان  لةئَيستاوة  لَيمان،  رَيطرتن  بؤ  كة  نيية 

لةقوتونراويان ئامادةكردووة.
ضةند  ياساكةيان،  سةثاندنى  بؤ  دةس��ةآلت��داران، 
غةرامةكردنء  وةك  ثيشانداوة،  بةخةَلك  ترسَيكيان 
بيريان  هةرَيم،  دةسةآلتبةدةستانى  ديارة  بةندكردن، 
ئازاديى،  بة  طةيشتن  بؤ  ميللةتة  ئةم  كة  ضووةتةوة 
بةهةموو سزايةك ئاشنابووةو لةهيض قوربانيدانَيك سَلى 
دووكةَلى  خؤى  بةضاوى  ميللةتة  ئةم  نةكردووةتةوة، 
ئةو  ث��ارةى  بينيوةو  خؤى  سووتاوى  باخى  خانوو، 
ثآ  كةسوكارى  براو  كة  لَيسةنراوةتةوة  فيشةكانةى 
بةهوتاف  سَيدارةى  ثةتى  خؤى  ك��راوةو  طوللةباران 
جؤرَيك  بةهيض  ئةمإؤش  ملىء  كردووةتة  كَيشانةوة 
نرخَيك  بةهيض  نابَيتء  ئازادييةكانى  دةستبةردارى 
لة  ثرسيارَيك  ضةند  دةمةوَيت  لَيرةوة  نايطؤإَيتةوة. 

دةسةآلتداران بكةم:
نيية  لةبةرئةوة  ئايا  لةئَيستادا،  بؤضى  ياساية  ئةم 
دةزان��ن  ب��ووةو  دروس��ت  بةهَيز  ئؤثؤزسيؤنَيكى  كة 
دةترسن؟  لةكورسييةكانتان  بَيزارةو  لَيتان  خةَلك 
بةشَيوازى  لةوةى  لةخةَلك،  رَيطرتن  كة  نيية  وا  ثَيتان 
مةدةنييانة ناإةزايىء داواكارييةكانى دةربإَيت، دواجار 
ثةنطدةخؤنةوةو  خةَلكدا  لةدةروونى  ناإةزاييانة  ئةم 
بارودؤخةكة  ئةوسا  دةتةقنةوةو  توندوتيذ  بةشَيوةى 

بةكةس كؤنتإؤَل ناكرَيت؟
وةآلمى ناإةزايى خةَلك، بةهةوَلدان بؤ دةم داخستنيان 
بة ياسايةك دةبَيت، يان بةطوَيلَيطرتنيانء ضارةسةركردنى 
دةسَينن،  لَيمانى  غةرامةيةى  ئةو  كةموكووإييةكان؟ 
دةضَيتة سةر كام ذمارةى بانكى، ئةويش وةك ئابوونةى 
ثَيشمةرطة، خةآلتى بةرثرسان دةكرَيت، يان وةك ثارةى 
دواجار  دةمَينَيتةوة؟  بةناإؤشنيى  نةوت،  فرؤشراوى 
ئَيوة كة دةبَيت لةئايندةدا 7٥%ى خةَلكى ئةم هةرَيمة بةند 
بكةن، ثَيمان بَلَين، لةكوآ بةندمان دةكةنء ذمارةى ئةو 
دةزانَيت،  ثَيمان   UN ئايا  لةكوَين،  ضةندنء  بةنديخانانة 
نامان  كةس  ناوخؤ،  بَيسةروشوَينانى شةإى  وةك  يان 

دؤزَيتةوة؟

کؤنگرة، فريادأةسي بزووتنةوةي گؤأان

يةكء يةكطرتوويىء برايةتى، 
بة زؤر ناسةثيَنرَيت!!

ئاري ئةبوبةکر

نةوزادى موهةنديس

شاآلو مةحمود



د.محةمةد ئةمين عةلى عومةر*

ل���ة دَي���ر 
زةم����ان����ةوة 
ط����وت����راوة، 
ين  تر هَيز بة
س���������ؤزى 
سؤزة  مرؤظ، 
بؤ )دةسةآلتء 
ث����������ارةء 
خ��زم��اي��ةت��ى( 
خزمانى  وةك 
ث��ل��ة ي���ةكء 
دووء كةسة نزيكةكان، مةبةستء ئامانج لَيى 
خؤشةويستيى خودى تاكة كةسة بؤ طةيشتن 
ئ��ارةوزووةك��انء  تَيركردنى  بةخؤشيء 
ض  ديكتاتؤرةكان،  ئامانجى  بة  طةيشتن 
ديكتاتؤرى بضووك يان طةورة، جا ئارةزووة 
ئةمةش  بَيت،  ئاذةَلييةكةى  يان  مرؤظايةتى 
مَينتاَلتى  فيكرو  هزرو  تَيطةيشتنء  بةثَيى 
كؤتاييدا  لة  كة  دةطؤإَيت  كؤمةَلطاية  ئةو 
دةرضةكةى بة بارة خراثةكة بة دروستبوونى 
سياسىء  ف���ةوزاى  ي��ان  ديكتاتؤرييةت، 
بة  باشةكةى  بارة  بة  ياخود  كؤمةآليةتى، 
تةندروستى  كؤمةَلطايةكى  بوونى  دروست 

ديموكراسى دةكةوَيتةوة.
تَيطةيشتوو  كؤمةَلطاى زيندوو، هؤشيارو 
بؤ سيستمَيكى سياسيى  زةمينة خؤشدةكات 
بنةماى  لةسةر  دادث���ةروةر  كؤمةآليةتيى 
بةبآ  هاوآلتييان  هاوآلتيبوونى  بة  يةكسانى، 
بؤضوون،  دينء  رةطةزء  نةتةوةو  جياوازى 
كةسايةتى،  ناسياوىء  خزمايةتىء  نةك 
ثَيضةوانةوة،  بة  دواكةوتووش  كؤمةَلطاى 
كؤمةَلطا  وةبةرهةمدةهَينَيتء  ديكتاتؤرييةت 

بةرةو هةَلدَيرو دواوة دةطةإَينيتةوة.
بؤ  س��ؤزة  ئ��ةم  بةديدةكرَيت،  ئ��ةوةى 
دةسةآلتء ثارةو خزمايةتى كة ئارةزووةكانى 
بة  بووة  رادةكَيشَيت،  خؤيدا  بةالى  مرؤظ 
دياردة، بةآلم لةطةأل ئةوةشدا زؤربةى وآلتانى 
جيهان خؤيان بةدوور طرتووة لةم دياردةيةء 
بة طةورةترين هؤى بآلوبوونةوةى دياردةى 
ديموكراسىء  بنةما  تَيكدانى  طةندةَلىء 
نةهَيشتنى  دةوَلةتء  ياساييةكانى  سياسىء 
سةرةإاى  دادةنَين،  كؤمةآليةتى  دادوةري��ى 
لة كؤمةَلطاى رؤذهةآلتى  ئةم راستيية زةقة، 
ناوةإاستء وآلتة دواكةوتووةكان بةطشتىء 
بؤ  سؤز  كوردى،  كؤمةَلطاى  لة  بةتايبةتيش 

هاوسةرطيريى دةسةآلتء سامانء خزمايةتى 
لةدياردة دةرضووةء بووة بة نةريتء كلتوور.

خؤشةويستى  خزمايةتيء  س��ؤزى 
ثارة  دةس��ةآلتء  سؤزى  نزيكةكان،  كةسة 
لة  ئَيمة  باشوور(  )ك��وردى  كؤمةَلطاى  لة 
دياردة دةرضووةء بووة بة نةريتء كلتوورء 
بازنة  لة دواى  بازنة  ئةوندة ورد كراوةتةوة، 
ئاسايى  هاوآلتى  بؤ  لةم سؤزانة  هيضكام  كة 
بازنةكانء  لة  نزيكى  دوورو  نةماونةتةوة، 
ئينتما بؤ سةرؤكةكان ثَيوةرى دَلسؤزين، نةك 
ئينتما بؤ خودى مرؤظء نيشتمانء كاركردن 
بؤ بةرذةوةنديى طشتى، تا ئةو ئاستةى تيؤرى 
رةوتى ثَيشكةوتنى كؤمةَلطا بةدرؤخراوةتةوةء 
رايةَلةى كؤمةَلطاكةمان لة كؤنترؤأل دةرضووة, 
رةهايى  بة  ناتوانَيت  مرؤظ  ئةوةى  لةطةأل 
بةآلم  هةبَيت،  دياريكراو  بؤ شتَيكى  ئينتيماى 
بؤ  رةهات  ئينتماى  ئَيمة  وآلتةى  لةم  دةَيت 

سةرؤكةكانء خزمةكانيشيان هةبَيت.
 ب��ؤض��وون��ة ف��ي��ك��ريء ئ��اي��دؤل��ؤج��ىء 
مَينتالتى  نةماوة،  بوونيان  كؤمةآليةتييةكان 
ئايدؤلوجىء  بةها  لة  سياسييةكان  ثارتة 
فيكريةكان شؤراونةتةوةء باشترين بةَلطةش 
بووة  سؤزةكة  كَونطرةكانن،  ضةثَلةإَيزانى 
خزمايةتىء  ث��ارةء  دةس��ةآلتء  سؤزى  بة 
بةرذةوةنديى  هةوَلى  لة  سياسييةكان  ثارتة 
ضةمكة  لة  حيزب  سةرؤكةكانيانن،  حيزبء 
بةآلم  بةكؤمثانيا،  بووة  دةرضووةء  باوةكةى 
ض كؤمثانيايةك! هيض ثَيوةرة جيهانييةكاني تَيدا 
لةبوارى  نين  ثرؤفيشناَل  نيية,خاوةنةكانيان 
كاركردنياندا, ثابةند نين بة رةوشتى ثيشةيى 
كارةكانيانء بةمانايةكى تر ئاطايان لة رةوشتى 
ئامادةن  هةربؤية  نيية,  كارةكانيان  ثيشةيى 
رةش  بة  بكةن  سثيش  بةسثىء  بكةن  رةش 
سامانة سروشتييةكانى  بةتاآلنبردنى  لةثَيناو 
)ه��اوآلت��ى(،  مرؤييةكةش  سامانة  وآلت، 
هيض  بةَلكو  ثَينةدراوة،  بايةخَيكى  هيض  نةك 
طَيذاوةدا  لةم  بؤدانةنراوةء  سةنطَيكيشى 
بووة  ك��راوةو  دووفاقى  نةخؤشى  تووشى 

رؤبؤتء كؤيلةى حيزبة دةسةآلتدارةكان.
بؤضوونء  نةمانى  لةئةنجامى  بَيطومان 
كؤمةآليةتى  سياسىء  فيكرىء  ئايدؤلؤجى 
سياسييةكان  ثارتة  بةطشتىء  كؤمةَلطا  لةناو 
ئامإازى  بوونة  ثارة  سامانء  بةتايبةتى، 
دةستبةسةراطرتنى دةسةآلت، بة واتايةكى تر 
بوونة ئامإازَيك بؤ كإينى ويذدانى هاوآلتىء 
لةإَيطاى  ئةمةش  دةس��ةآلت،  بة  طةيشتن 

سامانء ثارةى ميللةت!.

 هةر لةبةر نةمانى بؤضوونء ئايدؤلؤجى 
ثارتة  ناو  لة  كؤمةآليةتى  سياسىء  فيكرىء 
سياسييةكان بةتايبةتى ثارتة دةسةآلتدارةكان، 
نةماوة،  اليةنطران  ئةندامء  نَيو  متمانةى 
ثةيوةنديةكان بوونة ثةيوةندى بةرذةوةنديى 
ئةندامان  زؤري  ه��ةرة  زؤرب��ةى  تايبةت، 
لَيثرسراوء  خ��ؤي��انء  ب��ةرذةوةن��دي��ى  لة 
ميللةتء  نةك  دةإوان���ن،  سةرؤكةكانيان 

هاوآلتى!. 
ل��ة س���ةروو ئ��ةم��ان��ةش��ةوة، ب��ازن��ةى 
ناوضة,  بؤ  كراوةتةوة  وردتر  خزمايةتييةكة 
خَيل, عةشيرةت تا ئاستى بنةماَلة كة خاوةنى 
لةناو  رةهان  دةسةآلتى  ثارةو  راستةقينةى 
بوونى  ئاستةى  ئةو  تا  حيزبدا  حكومةتء 
يان  طشتييةكةى،  بةمانا  حيزبيش  حكومةتء 
باوةكةى نةماوة، بؤ لةدةست نةدانى دةسةآلت 
لةاليةن بنةماَلةكانةوة، ثارة كراوةتة باشترين 
ئةم  بؤ  بةَلطةش  باشترين  كاريطةر،  ضةكى 
راستيية، نانبإينى هاوآلتيية لةسةر بؤضوونء 
ئايدؤلؤجياى جياواز كة لةسةردةمى رذَيمَيكى 
ديكتاتؤرى وةكو بةعسيش نةكرابوو، لة رَيطةى 
خزمايةتىء  )رَيطةى  داخ��راوةوة  بازنة  ئةم 
ثارة  سامانء  بة  ث��ةرة  نزيكةكان(  كةسة 
دةسةآلت  طرتنةوةى  زامنكردنى  بؤ  دةدرَيت 
حكومةتيش،  حيزبء  ن��اوةوةى  ل��ةدةرةوةو 
دةسةآلتيان  بَيت،  زياتر  سامانيان  ثارةو  تا 
زياتر دةبَيتء تا دةسةآلتيان زياد تربَيت، نةك 
ثارةو سامانةكانيان زياتردةبَيت، بةَلكو دةست 
بةسةر هةموو سامانى وآلتدا دةطرن، ئةطينا بة 
ض لَيكدانةوةيةك كوردستان خاوةنى هةزارةها 
كارطةو  خاوةنى  لةإاستيدا  كة  ملياردَيرة 
تةكنؤلؤجياى  طةشتءطوزارو  كشتوكاألء 
نيية.  ثرؤفيشناَل  مرؤيى  سامانى  سةردةمء 
بةآل، بةم شَيوةية هاوسةرطيريى دةسةآلتء 
دادةكوتآء  سامانء خزمايةتى رةطء ريشة 
دةبات،  هةَلدَير  جاهيلييةتء  بةرةو  كؤمةَلطا 
سروشتييةكانى،  سامانة  ئةوةى  سةرةإاى 
دةس��ةآلت��دارانء  خزمةت  ئةخاتة  وآلت 
مرؤييةكةش  سامانة  ناسياوةكانيان,  خزمء 

كؤيلةدةكاتء بةرةو جاهيليةتى دةبات. 
سامانء  دةسةآلتء  هاوسةرطيريى  ئةم 
بنةإةتييةكانى  جومطة  هةموو  خزمايةتيية، 
حكومةت،  حيزبء  لةناو  طرتووةتةوة  ذيانى 
بووة بة ترسناكترين هؤى دياردةى طةندةَلى 
بووةتة  تايبةت،  طشتىء  كةرتى  هةردوو  لة 
دياردةيةكى زةقء شؤإبووةتةوة بؤ خوارةوة، 
بةربةستَيك  سياسى  دةسةآلتى  بَيئةوةى 

ئةم  نةهَيشتنى  يان  كةمكردنةوة  بؤ  دابنَيت 
كارةساتة  خؤيدا  لة  خؤى  ئةمة  كة  دياردةية 
روونء  ماكةكانى  هةرضةندة  طةورةكةيةو 
نةتةوةييمان،  ئاسايشى  لةسةر  ئاشكران 
سةرةإاى ثةيمانى ستراتيذيى هةردوو حيزبى 
لةطةشةطردندايةو  دياردية  ئةم  دةسةآلتدار 
ثةيمانةكة  بة كلتوورء خاَلى سةرةكيى  بووة 

هةريةكة لةسنوورى دةسةآلتى خؤى.
دوركةوتنةوة لة كلتوورى هاوسةرطيريى 
خزمايةتى  ئ��ارةزووء  سامانء  دةس��ةآلتء 
سياسىء  تَيطةيشتنى  بة  بةستراوةتةوة 
هاوآلتى  هةريةك  زانستى  رؤشنبيرىء 
سياسي  دةسةآلتى  ئينجا  يةكةمء  بةثلةى 
بوونء  ثابةند  روانطةى  لة  دووةم  ثلةى  بة 
لة  م��رؤظ  مامةفةكانى  ثراكتيزةكردنى 
هاوآلتيبوونى هاوآلتييةوة تا ثرسة سياسىء 
بةبآ  زانستييةكان  كؤمةآليةتىء  ئابوورىء 
جياوازى نةتةوةيى ئاينى مةزهةبى ثيشةييىء 

خزمايةتى. 
سياسي،  دةسةآلتَيكى  هيض  بإواناكةم 
لة  رؤشنبيران  ج��ةم��اوةرو  فشارى  بةبآ 
دادوةرى  مرؤظء  مافةكانى  خؤيةوة  خودى 
كؤمةآليةتى رةضاوكردبَيت لة ثرسة سياسىء 
زانستييةكان  كؤمةآليةتىء  ئ��اب��وورىء 
لة  يةكةمة  بةرثرسى  هاوآلتى  بؤية  هتد, 
ب��آلوب��وون��ةوةى ط��ةن��دةَل��ىء ن���ادادوةرى 
دوور  ئةطةر  نموونة:  بؤ  كؤمةآليةتى، 
نةإؤينء باسى سَيكتةرى تايبةتيش نةكةين 
كة بَيطومان بنةماَلةكان بة بضوكء طةورةوة 
)طشتى(  دةزطايةكى  بإؤينة  خاوةنين، 
خانةنشينء  بةإَيوةبةرايةتيى  وةك  حكومى 
دةردةكةوَيت  بؤمان  بكةين،  لَيكؤَلينةوةيةك 
لة رَيطاى هاوسةرطيريى دةسةآلتء سامانء 
بةثلةى  خةياَلى  زؤر  ذمارةيةكى  خزمايةتى 
وةزيرو بريكارى وةزيرو بةإَيوةبةرى طشتى 
زؤربةيان  لةوانةشة  ك��راونء  خانةنشين 
ئةو  بؤ  نةبَيت  ئةوتؤيان  بإوانامةيةكى 
لةمانة  زؤرَيكيش  بةَلكو  طونجاوبَيت،  ثؤستة 
لة  بةآلم  نةبوون,  حكومةت  هةركارمةندى 
وةك  دةسةآلتدارةكانةوة  حيزبة  رَيطاى 
مةكرةمةكانى سةيد ئةلرةئيس بؤيان كراوة, 
حكومةتى  جوانةى  ئةزمونة  ئةم  سةيرى 
هةر  دادثةروةرانةية،  ضةند  بكةن  هةرَيم 
لةبةر خاترى خزمايةتىء ناسياوى لةدةست 
سامانى  ث��ارةوث��ولء  دةس���ةآلت،  نةدانى 
دةبةخشرَيتةوةن  بةهةدةردةدرَيتء  طشتى 
ئاوء  خاكء  بةخاوةنى  خؤيان  لةبةرئةوةى 

كوردستان  سروشتييةكانى  سامانة  هةواو 
دةزانن، ئةطةر وابإوات، لةداهاتوودا بودجةى 
كوردستان بةشى ئةم ثؤستة بةرزانة دةكات. 
بةبإواى من، ئةطةر حكومةتَيكى دادثةروةرو 
هةموو  ثَيش  دةبَيت  بَيتةكايةوة،  ديموكرات 

شتَيك ئةم جؤرة طرفتانة ضارةسةر بكات. 
وةك  ديموكراتى  بةإواَلةت  لةكؤمةَلطاى 
وآلتة  ناوةإاستء  رؤذهةآلتى  كؤمةَلطاى 
بةتايبةتيش  بةطشتىء  دواك��ةوت��ووةك��ان 
كؤمةَلطاى كوردى، لة رَيطاى هاوسةرطيريى 
دةسةآلت  خزمايةتى،  سامانء  دةسةآلتء 
ياساء  ئةو  ديموكراتى  بةناو  شَيوةيةكى  بة 
لة  كة  دةك��ات  ثةسةند  ثرؤذانة  رَينمايء 
سياسىء  ثارتة  موقةدةسء  كةسة  خزمةت 
بةياسا  دةوَلةمةندةكانن,  لَيثرسراوء  طةورة 
دةسةآلتدارء  كةمينةيةكى  بةرذةوةنديى 
دةوَلةمةندثَيش بةرذةوةنديى طشتى دةخةن, 
ئؤثؤزسيؤن  هةوَلةكانى  رَيطايةش  بةم 

ثوضةَلدةكةنةوة.
وةك ئاشكراية كة هةر لة ئَيستاوة كاريطةرى 
كلتوورى هاوسةرطيريى دةسةآلتء سامانء 
خزمايةتى لةسةر ئاسايشى نةتةوةيى كوردء 
زؤر  كاريطةيةكى  دةرك��ةوت��ووة،  كؤمةَلطا 
سياسيى  فةزاى  لةسةر  دةبيَئت  ترسناكى 
نةتةوايةتييةكانء  وثرسة  كوردستان 
تَيكدانى  طةندةَلىء  دياردةى  بآلوبوونةوةى 
ياساييةكانى  سياسىء  ديموكراسىء  بنةما 

دةوَلةتء نةهَيشتنى دادوةرى كؤمةآليةتى.
كلتوورى  دوادي��م��ةن��ى  س��ادةت��ري��ن 
هاوسةرطيريى دةسةآلتء سامانء خزمايةتى 
لة دةظةرى سةوز )سلَيمانى(، شانؤطةرييةكى 
تراذيدياى  ث��إشةرم��ةزارىء  دَلتةزَينء 
كردة  سلَيمانى  شارى  كة  ثَيشكةشكردين 
قوربانيى ملمالنَيى دوو لة هةرة كاربةدةستة 
طةورةكانى دةسةآلت، تا ئةو ئاستةى دامةزراوة 
حكومةتييةكانيشيان كرد بة ضةند كةرتَيكةوةء 
زةرةرمةندى يةكةم خودى شارةكةو هاوآلتيى 
سادةء بَيدةسةآلتةكاني بووء براوةش ثياوة 
ضاوضنؤكء هةلثةرستةكانى هةردووالبوون، 
لةكؤتاييدا هةر ئةوة ماوة بَلَيم، لةسايةى ئةم 
عةقَلَيكى  بةرهةمهَينانى  لةبرى  دةسةآلتةوة 
بةكلتوورى  ث��ةرة  نوآ  داهَينانَيكى  ن��وآء 
هاوسةرطيريى دةسةآلتء سامانء خزمايةتى 

دةدرَيت!.  

* ثزيشكى ثسثؤإى نةشتةرطةر.

محةمةد شَيخ فاتح

كؤتايى  لة 
ئابى  مانطى 
ئ��ةم��س��اَل��دا، 
ئيحسان  كاك 
ح��ةس��ي��ب��ى 
كة  ه��اوإَي��م 
ن���ووس���ةرة 
ل����ة ب��ةش��ى 
ئ��اب��ووري��ى 
 ،KNN كةناَلى 
ثَييوتم »ئةمإؤ 
لة  ه��ةواَل��َي��ك 
باس  بآلوبووةتةوةء  سايتةكاندا  لة  زؤرَيك 
لةوة دةكات كة رَيكخراوَيكى رةسميى ئةَلمانى، 
خةآلتى باشترين راثؤرتى ئابووريى دةكات، 

تؤ بةشداريى بكة، بَيطومانم دةيبةيتةوة«. 
ثيشةو  وةك  ساَلة  دوازدة  نزيكةى 
سةرضاوةى بذَيويى، رؤذنامةنووسم، ماوةى 
شةش ساَليشة خؤم يةكالييكردووةتةوة بؤ 
ضاوم  هةميشة  ئابووريىء  رؤذنامةنووسى 
بووة كة وةك رؤذنامةنووسَيكى  لةو رؤذة 

ئابووريى خةآلت بكرَيم.
ئابى  مانطى  لة  ك��راوة،  ضاوى  خةآلتى 
كة   »MCIT« رَيكخراوى  لةاليةن  ئةمساَلداو 
رَيكخراوَيكى فةرميى ئةَلمانييةء بة هاوكاريى 
ئةَلمانىء  عَيراقى-  ئابووريى  كؤإبةنديى 
راطةيةنراو  ئةَلمانيا،  دةرةوةى  وةزارةت��ى 
تيايدا بة مةبةستى هاندانى رؤذنامةنووسانى 
بةرضاو  زياتر  بؤ  عَيراقداو  لة  ئابووريى 
سةرمايةدارانى  وةبةرهَينةرانء  رؤشنيى 

ئةَلمانيا، ئةو ثَيشبإكَييةى سازكردبوو.
لة ذمارةى)595(ى رؤذنامةى رؤذنامةدا، 
ونبوو«  »داهاتَيكى  ناوى  بة  راثؤرتَيكمان 
بآلوكردةوة، لةو راثؤرتةدا كة نزيكةى دوو 
ئامادةكردنييةوة،  بة  بووم  سةرقاأل  مانط 
ضةندين  بة  ثشتبةستن  بة  داب��وو  هةوَلم 
زانياريى، باس لة وردةكارييةكانى ثرؤسةى 
كوردستان  هةرَيمى  نةوتى  ناردنةدةرةوةى 

بكةم بؤ ئَيران.
عَيراقدا،  ل��ة  )104(رؤذن���ام���ةن���ووس 
دواى  ثَيشبإكَييةداء  لةو  كرد  بةشدارييان 
)10(كةسييةوة  ليذنةيةكى  لةاليةن  ئةوةى 
ئةَلمانى  ثَينجيشيان  عَيراقىء  ثَينجيان  كة 
بؤ  هةَلدةسةنطَينران،  راثؤرتةكان  بوون، 
ثَيوةر  كرابوونة  خاأل  راثؤرتَيك شةش  هةر 
شيكاريى،  )بةدواداضوونء  لة  ئةوانيش:  كة 
لة سةرضاوةكاندا،  وردبينى، جؤراوجؤرَيتى 
بابةتةكةو  طرنطى  ئامادةكردن،  شَيوازى 
طشتيى(  راى  لةسةر  كاريطةريى  هةروةها 

بوون.
دةستنيشانكرانء  بابةت   )20( دوات��ر، 
قؤناغى  ضوونة  )5(بابةت  ئةوانيش  دواى 
ثَيش كؤتاييةوة، كة سيانيان بوون بة براوةى 

خةآلتةكة.
لة )11/15(دا، ئيمةيلَيكم لةاليةن بةرثرسى 
ئةوةى  ثيرؤزبايى  هاتء  بؤ  ثرؤطرامةكةوة 
براوةكاتى  لة  يةكَيك  بوومةتة  كة  لَيكردم 

خةآلتى ضاوى كراوة،
ئةطةرضى لةدواى ساَلى )2003(وة عَيراقء 
بودجةيةكى  خاوةن  كوردستان،  هةرَيمى 
قةبارة طةورةنء كرانةوةو طةشةسةندنَيكى 
بةآلم  بينيوة،  بةخؤوة  بةرضاويان  ئابووريى 

بوارى رؤذنامةنووسى ئابووريى كة بة بإواى 
»قسةكردن  بوارة  ئةو  ئاطايانى  لة  هةندَيك 
ثَيشكةوتنى  بةبآ  ئابووريى  لةسةر طةشةى 
كارَيكى  ئ��اب��ووري��ى،  رؤذن��ام��ةن��ووس��ى 
ئةستةمة«، تا ئَيستاش وةك ثَيويست طرنطى 
ثَينةدراوة، بةآلم بؤ وآلتانَيكى وةك ئةَلمانيا 
ئابووريى  طةورةترين  يةكةم  خاوةنى  كة 
لة  ئابووريية  طةورةترين  سَييةم  ئةوروثاو 
جيهاندا، زؤرباش لةوة تَيدةطةن كة عَيراق لة 
سةرةتاى طةشةيةكى ئابووريى طةورةدايةو 
دةبَيت راطةياندنيش رؤَلى كاراى هةبَيت لةو 
نَيوةندةداء بة لةبةرضاوطرتنى بةرذةوةنديى 
خؤيان، زؤر بة اليانةوة ئاسايية كة هةزاران 
يؤرؤ لة رؤذنامةنووسَيكى ئةو وآلتةدا خةرج 
لة  خؤيداو  بوارى  لة  بدةن  هانى  تا  بكةن، 

وآلتى خؤيدا كار بكات.
فإؤكةخانةى  لة  مانطة،  ئةم  8ى  رؤذى 
بةرةو  لةوَيشةوة  ظيةنناو  بةرةو  هةولَيرةوة 
بةرلينى ثايتةختى سياسيى ئةوروثا كةوتمة 

رآ.
ئامادةبوونى  بة  مانطدا،  9ى  رؤذى  لة 
طشتيى  ب��ةإَي��وةب��ةرى  ميشَيل،  ئةندريا 
ناوةإاستء  خؤرهةآلتى  كاروبارةكانى 
مةحمود  دكتؤر حسَين  ئةفةريقيا،  باكوورى 
ئةَلمانياو  لة  ع��َي��راق  باَليؤزى  خةتيب، 
بةشدار  تر  ئامادةبووى  كةسَيتىء  دةيان 
شتة  لة  يةكَيك  كة  ئاهةنطةى  لةو  ب��وون 
سةرنجإاكَيشةكانى، بوونى ضةند بإطةيةكى 
طؤرانى بوو كة لةاليةن تيثَيكى فرةإةطةزةوة 
اليةن  لة  هاتبوونء  ت��رةوة  وآلتانى  لة  كة 
كوردَيكى خةَلكى سلَيمانييةوة كة ناوى هيوا 
لة  زؤرَي��ك  لة  سةرثةرشتيدةكرانء  بوو، 

كارةكانياندا دذ بة كاريطةريية نَيطةتيظةكانى 
بازاإى ئازاد كاريان دةكرد.

لةو ئاهةنطةدا، دواى ئةوةى بة بايةخةوة 
وةك هةر كارو ضاالكييةكى ترى خؤيان، زؤر 
خةآلتة  ئةو  طرنطى  لة  باسيان  بةبايةخةوة 
ئةو  تَيثةإبوونى شةش ساأل  دواى  دةكردو 
باشترين  لة  يةكَيك  وةك  هاتةدىء  خةونةم 
رؤذنامةنووسة ئابوورييةكانى عَيراق، خةآلت 
زؤر  ضاوةإوانييةكى  ئةطةرضى  كة  كرام 
عَيراقء  ئاستى  لةسةر  دواجار  بةآلم  بوو، 
»ضاوى  خةآلتى  ئةَلمانيا  وةك  وآلتَيكى  لة 

كراوة«م وةرطرت.
كة  فةرمييانةى  شوَينة  ل��ةو  يةكَيك 
دةرةوةى  وةزارةت��ى  كردين،  ميواندارييان 
ئةَلمانيا بوو، لةوآ ضاومان كةوت بة كَليمَينس 
سَيمنةر، بةرثرسى بةشى عَيراق لة وةزارةتى 
دةرةوة كة زياتر لة يةك كاتذمَير طفتوطؤمان 
ثَييوتم:  بةشةكة  بةرثرسى  كردو سكرتَيرى 
نةوتتان  ئَيوة  ضونكة  ثَيدةبةين،  »بةخيليتان 
ضونكة  مةبة،  »بةخيليي  وتم،  منيش  هةية«، 
ئَيمة ئاطامان لةو نةوتة نيية« بةآلم ئةو وتى: 
»ئَيوة دةبَيت بةردةوام بن لة هةوَلةكانتان بؤ 

ضاككردنى ئةو بارودؤخة«.
لة بةرلين، سةردانى هةندَيك لة دامةزراوة 
ديارترينيان  كة  كرد،  رؤذنامةوانييةكانم 
يةكَيكة  كة  بوو،  سايتؤم(  )بيَلد  رؤذنامةى 
بةناوبانطةكانى  رؤذنامة  طةورةترين  لة 
ئةو وآلتة، ئةو رؤذنامةية ثإ بوو لة ئامارو 
رؤذن��ام��ةى  سةرسوإهَينةر،  ذم���ارةى 
باَلةخانةيةكى  لة  ساأل،  ثةنجا  تةمةن  بيَلدى 
ئاسانى  بة  نهؤمييةوة  هةذدة  شووشةيى 
دؤسيية  ه��ةواألء  ئةو  روماَلى  دةيانتوانى 

ن��اوةوةى  دةرةوةو  لة  كة  بكةن  طرنطانة 
)600( رَيطةى  لة  ئ��ةوان  هةية،  ئةَلمانيادا 

مليارد  هةشت  سةرمايةى  بة  كارمةندةوةو 
بوو،  كاش  ثارةى  مليارديان  دوو  كة  يؤرؤ 
بطةيةننة  رؤذنامةكةيان  فرؤشى  توانيويانة 
ضوار مليؤن دانة لة رؤذَيكداو مانطانةش دوو 

مليارد كةس سةردانى سايتةكةيان دةكةن.
بطةينة  ئَيمة  بةرلةوةى  رؤذَي��ك  ضةند 
نهَينى  هةواَلَيكى  بوونى  بةهؤى  ئ��ةوآء 
سةبارةت  ئةَلمانيا  بةرطريى  وةزارةتى  الى 
لة  مةدةنى  هاوآلتيى   )120( كوذرانى  بة 
اليةن  لة  ئةفغانستان  لة  قوندوس  ناوضةى 
هَيزةكانى ناتؤوةو شاردنةوةى ئةو هةواَلةو 
رؤذنامةيةوة،  ئةو  لةاليةن  بآلوكردنةوةى 
لةكار  دةستى  ئةَلمانيا  بةرطريى  وةزي��رى 

كَيشايةوة.
ناسراوة،  ئةوروثا  بووكى  بة  بةرلين كة 
لة  زياتر  دووجار  جيهانيدا  جةنطةكانى  لة 
بووةو  زةوى  تةختى  ش��ارة  ئةو  نيوةى 
سووتاوة، بةآلم ئيرادة بةهَيزة شَينةييةكةيان 
وايكردووة، كة نةك كاريطةرييةكانى جةنطء 
بةَلكو  نيية،  ديار  ثَيوة  بةرلينى  دي��وارى 
سةرنجإاكَيشء  كةنيسةى  ضةندين  بوونى 
ترامء  ميترؤو  هةمةضةشنةكانء  مؤزةخانة 
ئابووريية  ئوتومبَيلةكانء  رَيطاى  ثاسء 
ثَيمان  نةوتييةكةيان،  لة  دوور  بةهَيزة 
لةوةى  جطة  وآلتة  ئةو  ئَيستا  كة  دةَلَين 
يةكَيكة  دةكات،  ئةوروثا  رَيبةرايةتيى  كة 
زؤر  منيش  جيهانء  بةهَيزةكانى  ثنتة  لة 
طرنطدا  ئاوها  ثَيطةيةكى  لة  كة  خؤشبةختم 
خةآلت  ئابووريى  رؤذنامةنووسَيكى  وةك 

دةكرَيم.

بـؤضــوون
nawxo.rozhnama@yahoo.com
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كةلتوورى هاوسةرطيريى دةسةآلتء سامانء خزمايةتى

نـا بـةدةسـتـهـيـَ خـةآلتـةكـةم 



ثارتي ديموكراتي كوردستان، بةبؤنةي بةستني 
)13(يةمين كؤنطرةي خؤي كة لة 2010/12/13دا 
كردبوو  بانطَيشت  زؤري  ميوانَيكي  هةولَير  لة 
لةدةرةوةو ناوةوة كة زؤربةيان سياسي بوون، 
مةبةستم  زؤر  بةندة  خوَينرانةوة،  زؤر  وتاري 
كة  بطرم  )العراقية(  تاقمي  وتاري  لة  طوآ  بوو، 
عةالوي،  خوَينديانةوة.  )نوجةيفي(  )عةالوي(و 
بةآلم  بإييةوة،  كورتي  لة  نةرمةبإ  لةسةرخؤو 
بةإَيز نوجةيفي )سةرؤكي ثةرلةماني عَيراق( كة 
لة ذينطةيةكي ئوروستوكراسي )ثان عروبةوي- 
بووةو  ث��ةروةردة  مةزهةبيدا(  ئيسالمةوي- 
زةحمةتة  نةبووة،  بةعس  ئوثؤزسيؤني  هةرطيز 
ديموكراسي  ئيتنيء  ضةوساندنةوةي  ئازاري  لة 

تَيبطات، بؤية وتارةكةي دةستثَيكرد بة:- 
كة  اهلل...(  بحبل  )واعتصموا  ئايةتي   )1(

نيازةكةي ديارو روون بوو. 
)2( زؤر بةخؤطرتنةوة )تحفظ( قسةي دةكردو 
هةرَيم، حكومةتي  كوردستان،  )كورد،  وشةكاني 
لةباتي  نةهاتنةدةرةوةء  لةدةم  (ي  كوردستان 
الوطن( )شمال  س��واوي  فرَيزي  )كوردستان( 

)من  وتي:  كردو  ثينةي  دوايي  بةكارهَيناو  ي 
سةرؤكي ثةرلةماني هةموو عَيراقم، بة باكوورو 

باشووريةوة بةبآ جياوازي )..؟((. 
)3( لةسةر قسةكةي رؤيشتء وتي: )الي ئَيمة 
ئاشتةوايي نيشتماني ئةولةويةتي هةية: ثَيم واية 

رةهةندانةي  تةوةرو  ئةم  دوايي  بإطةيةي  ئةو 
لَيدةبَيتةوة:- 

ناوخؤ،  شةإي  بؤ  )ئاشتةوايي(  ضةمكي  أ- 
خؤ  بةكاردةهَينرَيت.   ... دةوَلةت  دوو  خَيَلةكي، 
لةعَيراقدا نةشةإي ناخؤو نةدةرةوة لةئارادا نيية، 
شةإةكة  هاوبيرةكاني  نوجةيفيء  بةإَيز  هةتا 

رابطرنء شةإكةرةكانيش ئاشت بكةنةوة. 
لةعَيراقي ئةمإؤدا: لةسةر طؤإةثاني ئاسايشي 
اليةنة سياسيء  كة  ئةوةية  نيشتمانيء سياسي، 
مةزهةبيء ئيتنييةكاني ناوةندو باشوور )دةوَلةتي 
ياسا، رةوتي ضاكسازيي، ئةنجومةني باآل، رةوتي 
سةدري... ( لةزووةوة لةناوخؤياندا ئاشتةواييان 
لةهةوَلي  ثَيكةوة  هاوثةيماننء  ك���ردووةء 
كورديش  لةطةأل  حكومةتدانء  دروستكردني 
بة  ثَيداويستيان  واتا  نيية،  خراث  ثةيوةندييان 

)ناوبذيواني( كةس نةماوة تا ئاشتيان بكاتةوة. 
سياسييةكان  اليةنة  لةكوردستانيشدا:  ب- 
ثيشان  ئاشتييانة  ثَيكةوةذياني  )مةشهةد(َيكي 
دةدةن، بةشي ئةوةش ئارامء هَيمنة كة هةركةس 
لةهةركوَيي عَيراق )كورد، ئاشوري، ئَيزدي وةك 
نيشتمانيةكةي  ئاشتةوايية  تاقمي  كة   )... ئاين 
تيرؤرو  مةترسي  بةردةم  بيانخةنة  )العراقية( 
تةقاندنةوةو سةربإينةوة، روودةكةنة كوردستان. 
بة  ثَيويستي  هةرَيميش  هاوكَيشةية،  ئةم  بةثَيي 

ئاشتةوايي نيية.

ج- ئةي باشة كآ ماوة لةدةرةوةي ثرؤسةي 
سياسي كة ئاشتةوايي نةكردووةو هةر بةلؤجيكي 
دةسةآلت  دةيةوَيت  بةزؤري ضةك  خؤسةثاندن 
عةودة  )بةعسي  هةر  ئةوانة  دةس��ت؟  بطرَيتة 
هاوردةكراوو  تيرؤريستي  خوَينإشتنةوةو  بؤ 
دةوَلةتي  قاعيدةو  هةيئةتولعولةماء  تاقمي 
ن(  -العراقية-  بة  نزيك  طرووثةكاني  ئيسالميء 
فرمَيسكي  رةبةقة خوَينء  )8( ساَلي  نزيكةي  كة 
تةثوتؤزي  بةخؤألء  تَيكةأل  عَيراقي  منداَلي  ذنء 
تا  بَيئةوةي  دةكةن،  تةقَيندراوةكانيان  كةالوة 
هيض  نةهاتووةكانيان  لةئةذمار  تاوانة  لة  ئَيستا 

ثةشيمانييةكيان دةربإيبَيت. 
دادو  دةستةي  خةريكة  نوجةيفي،  ئَيستا 
بؤ  طواية  هةَلدةوةشَينَيتةوة،  لَيثرسينةوة 

لةبيربردنةوةي رابردووة!! 
هةروةها طَيإانةوةي ئةوانة بؤ سةردةسةآلت 
لةذَير ضةتري ليستَيكي دياريكراودا.. ئةطةر بةإَيز 
نوجةيفي، ضاوَيك بخشَينَيتةوة بة ثةيوةندييةكانء 
راب��ردووي  8(ساَلي   ،7( سياسيي  رةفتاري  بة 
يةكسةر  ليستةكةيدا،  ناو  هاوةَلةكاني  خؤيء 
كة  كةسن  دوايين  ئةوانة  كة  دةنَيت،  بةوةدا  دان 
بؤيان هةبَيت داواي ئاشتةوايي بكةنء طةلي ئَيمة 
ئةزمووني تاَلي زياتر لة )50(ساَلي لةطةأل ئةوانةدا 
هيض  كورد،  سةركردايةتيي  ستةمة  بؤية  هةية، 

ثردَيكي متمانةي سياسييان لةطةَلدا ببةستَيت.

دةثرسَيت؛  باوكى  لة  منداَلَيك 
بابة فةسادى سياسيى يةعنى ضى؟

باوكى منداَلةكة لة ثياوة قةثؤز 
بة  طاَلتةى  فيشاَلةكانةو  بة  بةرزو 
ثرسيارى منداَلةكةى دَيتء ثَييواية 
وةها  ثرسيارى  منداأل  نابَيت  كة 
دةَلَيت:  ثَيى  لة وةآلمدا  بؤية  بكات، 
تَيطةيشتنى  تؤ  بؤ  بابةتة  ئةم  رؤَلة 
بهَينة،  شتانة  لةو  واز  قورسةو 
بؤ  شتت  هةنَيك  قةيناكات  بةآلم 
نزيك  لَيى  تاكو  دةكةمةوة  روون 
ماأل  خ��ةرج��ى  ك��ة  م��ن  ببيتةوة، 
سةرمايةدار،  دةَلَين  ثَيم  دةكَيشم 
خزمةتكردنء  سةرقاَلى  كة  دايكت 
ناوماَلة  ك��اروب��ارى  رَيكخستنى 
كة  تؤش  وة  حكومةت،  دةَلَين  ثَيي 
دةسةآلتى  سةرثةرشتىء  لةذَير 
ط��ةل،  دةَل��َي��ن  ثَيت  داي���ت،  ئ��ةو 
ئومَيدء  كة  بضكؤلةكةشت  ب��را 
ئةو  ئايندة،  دةَلَين  ثَيي  هيوامانة 
خزمةتكارةى كة لةطةَلماندا دةذىء 
خزمةتمان دةكات ثَيي دةَلَين هَيزى 
بؤخؤت  كوإم  ئيدى  زةحمةتكَيش، 
دةطةيتة  لَيبكةرةوة  بيري  ب��إؤ 

ئةنجام.
شةوَيك منداَلةكة خةو نةضووة 
ضاوىء لة دَلةإاوكَيدا بوو، طوَيى لة 
دةنطى برا بضوكةكةى بوو دةطريا، 
بةدواى طريانةكةى ئةودا رؤيشتء 
بينى  برابضوكةكةى،  الى  بؤ  ضوو 
خؤى،  ذَير  كردؤتة  ثيسايى  ميزو 
كة  ض��وو  دايكى  الى  بؤ  بةثةلة 
كرد  سةيرى  بكاتةوة،  خةبةرى 
ئاطاى  قوَلدايةو  خةوَيكى  لة  دايكى 
سةيرتر  ل��ةوةش  نيية،  هيض  لة 
دايكيةوة  لةتةنيشت  باوكى  بينى 
نةخةوتووةء ديار نيية، ئةمجارةيان 
رؤيشت بة دواى باوكيدا بطةإَيت، 
لة كةلَينى دةرطاوة سةيرى ذوورى 
باوكى  ديتى  كرد،  خزمةتكارةكةى 

لةثاأل خزمةتكارةكةدا خةوتووة. 
باوكى  بة  كوإةكة  بةيانى  بؤ 
تَيطةيشتم  بابة طيان زؤرباش  وت: 
ضيية؟،  واتاى  سياسيى  فةسادى 
بةآلم  رؤَلة،  ئافةرين  وتى:  باوكى 

ئادةى بؤ باوكى خؤشتى باس بكة، 
منداَلةكة وتى: 

كاتَيك سةرمايةداريى ئيشتيهاى 
دةضَيتة سةر هَيزى زةحمةتكَيشء 
خةوَيكى  دةضَيتة  حكومةتيش 
قوَلةوةو ئاطاى لة هيض نييةو طةليش 
طوَيى  كةس  دَلةإاوكَيدايةو  لة 
طةندوطوى  لة  ئايندةش  لَيناطرَيتء 
ثَيى  ئ��ةوة  دةبَيت،  غ��ةرق  خؤيدا 

دةَلَين فةسادى سياسيى.
طةلؤ ئةو منداَلة زؤر ذيكةَلةية، 
بةرضاوروونى  هةندَيك  ئَيمةش  با 
ضةمكى  دةرب��ارةى  بدةينآ  ترى 
كاتَيك  هةر  سياسيى،  فةسادى 
كة  بينى  ثةرلةمانتارت  دادةيةكى 
خوَينى  خةباتء  خاترى  لةبةر 
ثَيدابوو،  بنةماَلةكةى خةَلك دةنطى 
لَيدوانيدا لةسةر شاشةى  بةآلم كة 
ش��َي��وازى  لةجياتى  ظ��ىء  ت��ى 
خؤى  دةستكةوتةكانى  كاركردنء 
رةشء  ئ��ةو  بؤ  بكاتةوة  روون 
لةبرى  هَيناوة  دةستى  بة  رووتة، 
حكومةت  وتةبَيذى  بة  جآ  ئةوةى 
ثياهةَلدانى  بكةوَيتة  لَيذبكاتء 
شتَيك  هيض  حكومةتء  كارةكانى 
بؤ وتةبَيذى حكومةت نةهَيَلَيتةوةء 
حكومةت  كارةكانى  ثَييوابَيت 
ضوارن،  بيستء  عةيارة  شةفافى 

ئةوة سياسةت فةساد دةكات. 
ك��ات��َي��ك دةس���ةآلت���دارَي���ك 
عةينةن  ثرسةنةتةوةييةكان 
ت��ري��اكء ه��ي��رؤي��ن ب����ةردةوام 
بؤ  راطةياندنةكان  ناو  فإَيدةداتة 
لةسةرزةمينى  خةَلكء  هؤشبردنى 
واقيعيشدا ئةوةى بيرى لَيناكاتةوة، 
سياسةت  ئةوةش  بابةتةيةء  ئةو 

فةساد دةكات. 
بةستنى  طروثَيك  حيزبء  هةر 
لَيدانى  بؤ  ئامرازَيك  وةك  كؤنطرة 
ضاونةترسء  بوَيرو  هةندَيكى 
طوَيإايةألء  هةندَيكى  هَينانةثَيشى 
ثإؤطرامكراو بةكاربهَينَيتء لةبرى 
ميكانيزمء  فةلسةفةو  طؤإينى 
رَيكخراوةيىء  ك��ارى  ش��َي��وازى 
راستةقينة،  خؤنوَيكردنةوةى 

بن  بريتى  تةنيا  طؤإانكارييةكانى 
دةموضاوةكان،  ناوو  طؤإينى  لة 
ئةمانيش سياسةت فةساد دةكةن. 

كاديرو  ه���ةزاران  بة  كاتَيك 
سةردةستةى هةر حيزبء طروثَيك 
بة نوَيذى نيوةإؤ بة بةرضاويانةوة 
دةبينن،  ناعةدالةتى  ناحةقىء 
بة  دادةنيشء  لَيى  قإوقةث  بةآلم 
بةو  هةست  )ئةزعةفولئيمانيش( 
ترسى  لة  ناكةنء  ناعةدالةتيية 
دةسةآلتء  كَيكى  لة  بَيبةشبوون 
ل��ة ض���اوةإوان���ى ب��إي��ن��ةوةى 
شَيوة  باشترين  بة  خانةنشينيدا، 
طوَيإايةَلى  لةسةر هونةرى  خؤيان 
رادَيننء بةطوَيرةى باى سةركردة 
لة  دةدةن  بإيار  شةنةدةكةنء 
ئةمانيش  تَينةطةن،  تر  هيض شتَيكى 

فةساد  سياسةت  هةرةوةزيى  بة 
دةكةن. 

كاتَيك ضاالكوانَيكى ئؤثؤزسيؤن 
شَيرى  ثشكى  راب���ردوودا  لة  كة 
زةمينةى  سازاندنى  لة  هةبووبَيت 
خةَلكى  دةمكوتكردنى  ناعةدالةتىء 
ثَييوابَيت  ئةمإؤ  بةآلم  ناإازيدا، 
ثؤستةكةى  بةجَيهَيشتنى  بة  تةنيا 
ئيدى بة حةوت ئاو شؤراوةتةوةو 
داواى  دانثَيدانانء  بة  ثَيويستى 
كة  نيية  خةَلكة  لةو  لَيبوردنكردن 
داون،  ئازارى  رؤذان  لة  رؤذَيك 
بؤ  ك��ردووة  ئاسانكارى  ياخود 
سياسةت  ئةميش  ئ��ازاردان��ي��ان، 

فةساد دةكات.
 باوكةكةم سياسةت ئاوا فةساد 

دةكرَيت.

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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طوزارشتي لة ضي كرد؟

منداألو ضةمكى فةسادى سياسيى

لة شةقامةوة... بؤ ثةرلةمان
دامةزراوةيةكى  ئةندامى  بة  بووم  هةَلبذاردندا،  ثرؤسةيةكى  لة 
نايشارمةوة  كوردستانداء  سياسيى  سيستمى  لة  بنةإةتى  شةرعىء 
وابوو،  رام  تَيكؤشاندا،  لة  دذوار  قؤناغَيكى  سةختىء  بإينى  دواى  كة 
بمء  طةلةكةم  زؤرينةى  خواستى  دةربإى  بتوانم  كة  سةكؤية  باشترين 
بةثَيى تواناو روانطةى خؤم، بةشداريى لة جَيبةجَيكردنى ئةركى فةرميى 

ئةم دامةزراوةيةدا بكةم.
نائومَيديم  هةستى  كاركردن،  لة  ساَلَيك  لة  زياتر  تَيثةإينى  لةطةأل 
هةَلدةكشَيت، بةتايبةت دواى تَيثةإاندنى ضةندين دةقء ياسا بة مةنتيقى 
تَيكؤشةرانى  لة  زؤرَيك  دةستهةَلبإينى  دةسةآلتء  خواستى  زؤرينةو 
ثةرضةكردارى  سياسىء  هةذموونى  لةذَير  ئةمإؤ  كة  رؤذطارَيك 
كة  دةدةن  ياسايى  دةقَيكى  يان  ثَيشنيازَيك،  بة  دةنط  ملمالنَيكاندا  ناو 

ثَيضةوانةى مافء ئازاديى ميللةتةكةيانة.
كورد، لةبةرئةوةى نةتةوةيةكى ستةمديدة بووةء لة سايةى نةبوونى 
ئازاديىء ضةوساندنةوةدا، لة خةونء خةياَلى هيض الويكء تاكَيكى ئةم 
وآلتةدا نةبووة، رؤذطارَيك دَيت، سةرةإاى ئةم هةموو تَيكؤشانء هةوألء 
لة  كورديدا،  حوكمإانيى  سايةى  لة  رشتونى،  ئازاديى  بؤ  كة  خةمانةى 
شةقامدا هاوآلتييانء نةوةكانى ببينآ بة بةرزكردنةوةى تابلؤى ناإةزايى 

لة بةرامبةر كؤتء بةندى ياسايةك كة )ئازاديى( لَي زةوت دةكات.
لة  خةَلك  كؤمةآلنى  خواستى  ئيرادةو  بة  دةسةآلت  طوَينةدانى  بة 
دةركردنى ياسايةك كة كارى مافء ئازادييان رَيكدةخات، دروستكردنى 
لةاليةن  واذؤكردنى  دواى  تايبةت  كوردستاندا،  لة  تةنطذاويية  دؤخَيكى 
دياريكراوء  ئامانجَيكى  ياسايى  ثرؤذةيةكى  هةر  هةرَيمةوة.  سةرؤكى 
ئةطةر  نيية،  بةدةر  حاَلةتة  لةم  خؤثيشاندانيش  ياساى  هةيةء  روونى 
ئامانج رَيكخستنى شَيوازى ناإةزايىء طوزارشتكردن لة راي طشتىء لة 
ئازاديى رادةربإين بَيت. ثَيوةرى راستةقينة بؤ هةَلسةنطاندنى دروستى 
ياساكة، كؤمةآلنى خةَلكة، لةطةأل ثةسةندكردنى ياساكةدا شةقامى كوردى 
نيشانيدا كة ئةمة ياساى رَيكخستنى خؤثيشاندان نيية، بةَلكو بة شَيوةيةك 
بؤ  دةسةآلتة  خواستى  رةنطإَيذكردنى  قةدةغةكردنَيتىء  شَيوةكان  لة 
كؤنترؤَلكردنء كؤتء بةندكردنى مافَيكى سروشتىء ياسايى هاوآلتييانى 
باشترين  ياسايةكدا،  هةر  دةركردنى  كاتى  لة  هةميشةش  كوردستان، 

راثرسى ئيرادةء ويستى ئةم خةَلكانةية كة ياساكةيان بؤ دةردةضَيت.
دةستكةوتة  ثاراستنى  ئازاديى  تينوى  كة  كوردستان  خةَلكى   
ديموكراتييةكانيةتى، راثرسى خؤى كردء نيشانيدا كة بةم ياساية رازيى 
ئةوا  بببينَيت،  راستييةكة  نايةوَيت  دةسةآلت  ضاويلكةى  ئةطةر  نييةء 
كة  ياسايةك  بة  نين  رازي  كة  نيشانيانداين  ناإازييةكان  دةنطة  شةقامء 
مافةكانيان ثَيشَيل دةكاتء دانةرانى ياسا بيانةوَيت ياسايةك بؤ توَيذَيك 
دةربكةن، توَيذةكة ناإةزايى لة بةرامبةر ياساكة هةبَيت، دةبَيت ياساكة ض 
سوودء سةمةرَيكى بؤ ئةوان هةبَيت، لةثَيناوى ضىء بؤ كآ دةريدةكةن؟! 
بةرثرسيارَيتيى ئةخالقىء نةتةوةيى داوامان لَيدةكات كة دةستبةردارى 
لةثَيناوى  بين  كةسيى  كورسىء  حيزبىء  بةرتةسكى  خواستى  هةندَيك 
بةرذةوةنديية باآلكانى نيشتمانةكةمان كة رؤذطارَيك بؤى تَيدةكؤشاينء 
سياسييةكةنيانةوة،  رةوتة  جياوازيى  بة  وآلتةدا،  لةم  هةية  خَيزان  كةم 
بيانةوَيت  هةبن  خةَلكانَيك  ئةمإؤ  كة  ئازادييةك  بؤ  نةدابَيت  قوربانى 
زةوتى بكةن، بؤية ئةركمانة لة نزيكترين دةرفةتدا، هةموارى ئةم ياساية 

بكةين كة بةهةق بؤ بةرقةرايى ئازاديىء ديموكراتى بَيت.

كاردؤ محةمةدلة ثةرلةمانةوة
ئةندامى ثةرلةمانى كوردستان

مةحمود عةبدوسةمةد

خاليد ابراهيم

ئةطةرضى كوردستان )14(ساأل لةثَيش عَيراقى 
خاوةنى  ثَيكهَيناوةء  ديموكراتي  حكومةتى  نوآ 
بةغدا  بارةيةوة  لةم  خؤيةتى،  ثةرلةمانى  ئيدارةو 
تازة)5(ساَلَيكة ثةرلةمانى ثَيكهَيناوةء ئةزموونيان 
كةمترة، بةحساب دةبَيت ثةرلةمانى كوردستان، لة 
هى بةغدا زؤر ئيداريترو ديموكراتيترو ئازادتربَيت، 
وةلَى وَيإاى هةموو ئيجابياتةكانى، هَيشتا هةندَيك 
وَينة  بؤ  هةن،  بةغدا  ثةرلةمانى  لةطةأل  جياوازيى 
هةندَيك لةم شتانة لة ثةرلةمانى بةغدا دةكرَينء 

لة هى كوردسان ناكرَين:
- قورئانخوَيندن: قورئان كة خَيرو بةرةكةتء 
بةرنامةى ذيانة، سةرةتاى كردنةوةى كؤبوونةوة 
قورئانخوَيندن  بة  بةغدا،  ثةرلةمانى  طرنطةكانى 
دةستيان ثَيدةكرَيت،  كةضى لة ثةرلةمانى كوردسان 
سةرضاوةيةكى  قورئان  ئ��ةوةى  وَي��إاى  نيية، 

سةرةكيى دةستوورى عَيراقة.
- هةقطوتن: ئةوةندةى لةناو ثةرلةمانى بةغدا 
دةدرَي��ت،  ثةرلةمانتاران  بة  هةقطوتن  رَيطةى 
لة  بكةن،  مةسةلةكان  لةسةر  قسة  بةئازاديى 

كوردستان وانيية.

ثةرلةمانى  ئةوةندةى  نةترسان:  ئازاديىء   -
بةئازاديىء  ئةندامان  ئ��ازادةء  ك��راوةء  بةغدا 
لة  بوَيرى قسة لةسةر كَيشةو ثرسةكان دةكةن، 
هى كوردستان وا نيية، بةتايبةت ئةندامانى اليةنة 
دةسةآلتدارةكان، زياتر نةخشةء ثالنء تةوجيهى 

حيزبيان جَيبةجآ دةكةن. 
 )7-6( لةبةغدا،  ئَيستا  تا  طؤإين:  سةرؤك   -
سةرؤك ثةرلةمان طؤإدراون، كةضى لةكوردستان 
ثارتىء  لةبةردةست  تةنيا  ثةرلةمان  سةرؤك 

يةكَيتييةو رَيطة بةكةس نادةن ببَيتة سكرتَيريش.
جَيطرى   )2( بةغدا،  ثةرلةمانى  س��ةرؤك   -
يةك جَيطرء  ثةرلةمانى كوردستان  هةية، كةضى 

سكرتَيرى هةية، ئةوانيش ثارتىء يةكَيتين.
- ليذنةكانى ثةرلةمانى بةغدا، لة هى كوردستان 
لَيرسينةوةى  ب���ةدواداض���وونء  لة  ك��ارات��رن 

حكومةت.
حيزبايةتى  فشارء  كوردستان  ثةرلةمانى   -

بةسةردا زاَلترة، وةك لة هى بةغدا.
كردارء  سيماء  لةسةرء  بةغدا  ثةرلةمانى   -
طوفتاردا، دةطاتة رَيذةى ئةندامانى ثياوء ئافرةتء 

ئيسالمييان  مؤركى  زياتر  كوردستان  لةضاو هى 
ثرسةكانى  لةمافء  بةرطريى  زياتر  ديارةء  ثَيوة 

ئيسالم دةكةن.
- ثةرلةمانى بةغدا لةإووى اليةنء ثَيكهاتةكانى 

نَيويةوة، دةوَلةمةندترة لة هى كوردستان.
بةالى  زياتر  ك��وردس��ت��ان،  ثةرلةمانى   -
عةلمانييةتدا دةإوات، لةبةر اليةنة دةسةآلتدارةكان 

كة لةبةغدا وانيية.
بةغدا،  لةثةرلةمانى  ئيسالمييةكان  اليةنة   -
زاَلترن لةضاو هى كورستان، بؤية زياتر بةرطريى 

لة ئيسالم دةكةن.
- بةطشتيى، زؤر شتى ترى باش لة لةثةرلةمانى 
بةغدا دةكرَين، رةنطة لة هى كوردستان نةكرَين، 

يان رَيطةيان ثآ نةدرَيت.
لةهى  كوردستان،  ئَيستاى  ثةرلةمانى  تَيبينى: 
كراوةترة،  هةمةاليةنترو  باشترء  زؤر  جاران 
تياية،  ركابةرى  جياوازء  اليةنى  لةبةرئةوةى 

وَيإاى ئةوةش كةموكووإيى زؤرة.

* ئةندامى سةركردايةتى كؤمةَلى ئيسالميى

جياوازيى نَيوان ثةرلةمانى بةغداو كوردستان
شـوان رابـةر*



بؤضــــوون
nawxo.rozhnama@yahoo.com
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قةناعةتيشم  وتوومةو  لةمَيذة  من 
بةناوى  نيية  شتَيك  لةكوردستاندا  واية، 
سةركردايةتيى نيشتمانيىء كوردستانيى، 
سةركردايةتيى  هةية  ئ��ةوةى  بةَلكو 
حيزبيية. هةروةها تا ئَيستا لةكوردستاندا 
دةزطايةك نيية مةرجةع بَيت بؤ كورد بة 
ثةرلةمانيشةوة، بةَلكو هةردوو سةرؤكى 
ئيرادةى  ل��ةدةرةوةى  طةورةكة  حيزبة 
كوردء ياسا، خؤيان تاكة بإياردةربوون 
جةماوةرء  راى  بؤ  ط��ةإان��ةوة  بةبآ 

ثةرلةمان.
واقيعيشةوة،  ثراكتيكىء  رووى  لة 
هَيشتا  كورد  سةركردايةتيى  سياسةتى 
دةَلَيت  كة  طوتةيةداية  ثةندء  ئةو  لةذَير 
بةدةستى  لةجةنطدا  ك��ورد  »ئ��ةوةى 

دةهَينَيت، لةدانوستاندندا دةيدؤإَينَيت«.
رووداوةكاندا  بةمَيذووى  نامةوَيت 
رووداوى  دواي���ي���ن  ب��ض��م��ةوة، 
س��ةرؤك��ى  دةستثَيشخةرييةكةى 
بةرجةستةو  نموونةيةكى  ه��ةرَي��م، 
بةسةردا  سةرةوةى  وتةكةى  كة  نوَيية 

جَيبةجَيدةكرَيت.
ثةرلةمان  هةرَيم،  سةرؤكى 

ثةراوَيز دةخات
ليستة  ئيئتيالفى  كارنامةى  بةثَيي 
لةهةر  بةر  دةباية  كوردستانييةكان، 
اليةنةعَيراقييةكان،  لةطةأل  رَيككةوتنَيك 
بطةإَيتةوة  رَيككةوتنة  ئةو  رةشنووسي 
بإيارى  لة  بةر  كوردستانء  ثةرلةمانى 
كؤتايي، ثَيويستة ثةرلةمانى كوردستان 
مةرجةعى  تاكة  وةكو  بكات  ثةسةندى 
جةماوةرى كوردستان، بةآلم سةرؤكى 
ئةمة  نةبوو،  كارنامةكة  ثابةندى  هةرَيم 
ثةرلةمانى  رؤَل��ي  كة  ئ��ةوةى  وَي��إاى 
خست.  ث��ةراوَي��زى  ك��ردو  بَيبايةخ 
بؤ  مةترسيدارة  سةرةتايةكى  ئةمةش 
تاكإةويى  سةرؤكايةتيىء  سيستمى 
بإوام  وةكو خؤم  من  كة  لةكوردستاندا 
بة سيستمى سةرؤكايةتيى نيية، تةنانةت 
عَيراق  عَيراقيش،  دةستوورى  بةثَيي 
بةهةرَيمةكانيشييةوة سيستمى سياسيي 
سةرؤكايةتيى،  ن��ةك  ثةرلةمانيية، 
سةرؤكى  هةَلبذاردنى  خودى  كةواتة 
ه��ةرَي��م ث��َي��ض��ةوان��ةى دةس��ت��وورةو 
ثةرلةمانةو  دةسةآلتةكانى  سةندنةوةى 
كةسدا،  يةك  لةدةستى  كؤكردنةوةيةتى 

ئةوةيش سةرؤكى هةرَيمة.
كورد  نوَينةرايةتيى  سةرؤك، 

ناكات
لةكوردستاندا  ياسايةى  ئةو  بةثَيي 
داي��ان��إش��ت��ووة، س��ةرؤك��ى ه��ةرَي��م 
ن��وَي��ن��ةراي��ةت��ي��ى ث��َي��ك��ه��ات��ةك��ان��ى 
لة  وةك��و  ب��ةآلم  دةك���ات،  كوردستان 
كة  دةرك��ةوت  دةستثَيشخةرييةكةيدا 
بووة هؤي رَيككةوتنى ليستى عَيراقييةو 
سةرؤكى  نيشتمانيى،  هاوثةيمانيى 
كوردستان  نوَينةرى  وةك��و  هةرَيم 
كورديش  ضونكة  نةكردووة،  مامةَلةى 
عَيراق،  سةرةكيى  ثَيكهاتةيةكى  وةكو 

خستبووة  )19(خاَليى  كارنامةيةكى 
تا  كة  عةرةبة  ليستة  دوو  ئةو  بةردةم 
كورديان  وةآلمى  بَيت  لةطةأل  ئَيستاشي 
وةك  س��ةرؤك  دةباية  ن��ةداوةت��ةوة. 
نوَينةرى كورد، ئةو )19(خاَلةى بكرداية 
بة بةشَيك لة رَيككةوتنةكة، نةك لةسةر 
حيسابي كورد، دوواليةن ثَيكبهَينَيت. من 
ثَيمواية، ئةمة كارَيكى شةخسيبوو وةك 
لةوةى وةك سةرؤكى هةرَيم ئةركةكانى 

جَيبةجَيكردبَيت.
سةرؤك،  دةستثَيشخةرييةكةى 

دذي دةستوورة
سةرؤك، هةميشة باس لةسةروةريى 
ياساء ثابةندبوون بةدةستوورةوة دةكات، 
كةضي بةثَيي ئةو دةستثَيشخةرييةى كة 
بريتيية  لةخاَلةكان  يةكَيك  كردوويةتى، 
نيشتمانيى  »ئةنجومةنى  دامةزراندنى  لة 
كة  ستراتيذييةكان«،  سياسةتة  بؤ 
بؤ  مةرجَيك  وةكو  بةعةالوى،  دةدرَيت 
بةشداريكردن لةحكومةت، بةآلم لةهيض 
ئاماذة   عَيراقدا،  دةستوورى  شوَينَيكى 
كةواتة  نةكراوة،  ئةنجومةنَيك  بةوةها 
ئةم ثَيشنيازةى سةرؤك، ثَيشَيلى ياساء 
ئةم  لةكاتَيكدا  دةستوورة،  ثَيضةوانةى 
بؤكورد  سوودَيكى  هيض  ئةنجومةنة 
ئةنجومةنة،  ئةم  لةجياتى  نيية.  تَيدا 
دةباية سةرؤك ثَيشنيازي دامةزراندنى 
بكرداية،  فيدراَليى«  »ئةنجومةنى 
لة  دةستوورييةو  ئةنجومةنَيكى  كة 
زامنكردنى  ك��وردء  ب��ةرذةوةن��دي��ى 

مافةكانيداية.
طةإاندنةوةى  هةوَلي  سةرؤك، 

بةعسييةكان دةدات

لةبير  ئ��ةوةى  ك��ورد،  تاكَيكى  هيض 
بةعسييةكاندا،  لةسايةى  كة  نةكردووة 
بةثَيي  هةر  بةسةرهاتووة،  ضي  كورد 
ثَيشنيازء دةستثَيشخةرييةكةى سةرؤك 
بؤئةوةى  لةخاَلةكان  تر  يةكَيكى  بَيت، 
بةشداريى  بَيتء  رازى  عَيراقيية  ليستى 
حكومةت بكات، بريتيية لة لَيخؤشبوونى 
بةر  كة  هاوإَيكانى  موتَلةط«ء  »ساَلح 
ياساى ريشةكَيشكردنى بةعس كةوتوون، 
مةترسيدارة  سةرةتايةكى  ئةمةش  كة 
سةر  بؤ  بةعسييةكان  طةإاندنةوةى  بؤ 
ثَيشَيلكردنى  دووب��ارة  ئةمةش  حوكم، 
ياساية. هةر بةثَيي ئةو رَيككةوتنة، وةكو 
حةيدةر مةوال، وتةبَيذى ليستى عَيراقيية 
دةبَيت  مانط  سآ  دواى  رايطةياند، 
دادث��ةروةرى«  لَيثَيضينةوةو  »دةستةى 
كة  دةستةيةى  ئةو  هةَلبوةشَيتةوة. 
لة  بةعسييةكانة  رَيطرتنى  دةزطاى  تاكة 
دووبارة طةإاندنةوةيان بؤ سةر حوكم. 
نيية كة سةرؤك كارى  ئةمة يةكةمجار 
لة  ضاوثؤشين  وةك  دةكات،  لةمجؤرة 
مستةشارء جاشةكانى كوردستان، ثَيم 
وانيية ئةمة لةكارء دةسةآلتى سةرؤكدا 
ليستةكانى  ثةرلةمانء  ثَيويستة  بَيت، 
ئؤثؤزسيؤن، لةسةر ئةم كارةى سةرؤك 

وةدةنط بَينء هةَلوَيستوةربطرن.
هةَلوَيستةكانى ليستى عَيراقيية 

بةرامبةر بة دةستثَيشخةرييةكة
س��ةرؤك  دةستثَيشخةرييةكةى 
هةمووى  ثَيكهاتووة،  )6(خ��األ  لة  كة 
بةهيض  عَيراقييةدايةو  ليستى  لةقازانجى 
شَيوةيةك باس لةداواو مافةكانى كورد 
كؤبوونةوةى  لةيةكةم  كةضي  نةكراوة، 

دواى  عَيراقدا،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
بَيطرةنتىء  بَيبةرامبةرء  كورد  ئةوةى 
رَيككةوتنى واذؤكراو، دةنطى بة »ئوسامة 
ثةرلةمان،  سةرؤكى  بؤ  نوجةيفى«دا 
لةكاتى دةنطدان  ليستى عَيراقيية  كةضي 
كؤمارى  سةرؤك  بؤ  جةالل«  »مام  بة 
جَيهَيشتء  ثةرلةمانيان  هؤَلي  عَيراق، 
كرد  دةنطدانةكةيان  دواخستنى  داواى 
ليستى  سةركردةكانى  كاتةى  ئةو  تا 
ريشةكَيشكردنى  لةياساي  عَيراقيية 
بةعس دةبةخشرَين، تةنانةت لةدانيشتنى 
ليستة  ئيئتيالفى  كاتَيك   )2010/12/18(
دواخستنى  داواى  كوردستانييةكان 
كرد،  )2011(ى  بودجةى  ثرؤذةياساى 
سةرؤكى  نوجةيفى«  »ئوسامة  كةضي 
ثةرلةمان داواكةى رةتكردةوةو دةنطيان 
دا،  بودجةكة  ثرؤذةياساى  لةسةر 
دذي  مادةكانى  بإطةو  لة  هةندَيك  كة 

كوردن.
بثرسين،  خؤمانة  هةقي  ل��َي��رةدا 
جةنابي سةرؤك، دةستثَيشخةرييةكةى 
جةنابت جطة لةقازانجى ليستى عَيراقيية، 
ئةطةر  تَيداية؟  كورد  بؤ  قازانجَيكى  ض 
عَيراقي  حكومةتى  تريش  ساَلَيكى  تا 
ثَيكنةهاتباية، كورد ض زةرةرَيكى دةكرد؟ 
)19( رَيككةوتنةكةدا  لةكاتى  بؤضي 

بةمةرجى  نةكرد  ك��وردت  خاَلةكةى 
سةرةكيىء ثَيكهَينانى حكومةت؟ بؤضي 
رَيككةوتنى  طرةنتىء  بةبآ  دووب��ارة 
حكومةتتان  بةشداريي  واذؤك���راو 

كردةوة؟

* مامؤستا لة زانكؤى سةآلحةدين

* هةميشة كة مةالكان دَينةطؤ، بة تايبةتي 
ئةو مةاليانةي هَيشتا بة عةقَليةتي سةردةمي 
زيندةبةضاَلكردن  ع��ةرةب��يء  دوورط���ةي 
ذن��ان  ذي��ان��ي  دةك���ةن، س��ةرت��اث��اي  قسة 
كلتوورة  ئةو  ئاشكراية  تةَلةزطةوة،  دةخةنة 
رَيطري  بة  دةيَلَيينء  هةميشة  سونةتيةي 
دادةنَييين،  كؤمةَلطةي  ثَيشكةوتني  بةردةم 
لةم عةقَليةتةوة سةرضاوة دةطرَيت، هةرضي 
ذنانء  س��وودي  كردةيةك  ضةمكء  كارء 
ثَيشكةوتني كؤمةَلطةي تَيدا بَيت، ئةوان دذين.

لةسةر  كار  هَيندةي  جَيندةر،  ضةمكي   *
ذنان  كاركردني  بةشدارييء  يةكساني  بة 
لةطةأل رةطةزي بةرامبةر لة بوارة سياسييء 
ئابوورييء كؤمةآليةتييةكاندا دةكات، ضارةكي 
زايةندىء  سَيكسء  بة  ثةيوةنديي  ئ��ةوة 
هاوإةطةزييةوة نيية، وةك مةالكان ئاماذةيان 

ثَيكردووة.
كوشتنء  توندوتيذييء  رؤذان���ة   *
كؤمةَلطةيةء  ل��ةم  ذن���ان  س��ووت��ان��دن��ي 
كؤمةَلطةكاني تر لةسةر ذنان بةإَيوة دةضَيتء 
دذ  وتةيةكي  نابزوَيتء  ويذداني  مةاليةك 
ناكات، هةرضي خراثةكاريية لةم كؤمةَلطةيةدا 
نيية،  قسةيةكي  مةال  ذن��انء  ثاأل  دةدرَيتة 

بؤضي لة دذي ضةمكةكاني طةندةَلييء فايلي 
بةرثرسةكانء هَيندة تؤإي سيخوإي، كة لةم 
هةرَيمةدا هةن قسةيةكيان نيية، هَيندة كاآلي 

خراث دَيتة بازاإةكانةوة قسةيةكيان نيية.
وتاري  لة  بيستوومانة  دةطمةن  بة   *
داطيركارييء  لةو  يةكَيك  بارةي  لة  هةينيدا 
ستةمة وتةيةك ثَيشكةش بة خةَلكي سادةي 
ثارضةكاني  كوردي  كة  بكةن،  هةرَيمة  ئةم 
بؤضي  دةبنةوة،  دووضاري  كوردستان  تري 
دذي ئازادكردني بكوذاني ذن ناإةزاييةكيان 
جةذني  لة  هةرَيم  سةرؤكي  كة  نةدا،  نيشان 

قورباندا ئازاديكردن؟
* بؤية من ثَيمواية؛ خاَلي الوازي ئيسالمي 
سياسييء مةالكان ذنة، ئةوان، نةك لة دذي 
نايةنة  ذنان  سةر  بؤ  دةستدرَيذيي  تاوانء 
بوارَيكي  هةر  كة  كاتانةدا  لةو  بةَلكو  قسة، 
ئَيستاشدا  لة  ئاراوةء  بَيتة  ذنان  بة  تايبةت 
دروست  ئاستةنط  جَيندةر  ضةمكي  دذي  لة 
بير  عةقأل  بة  خةَلك  ناهَيَلن  نةك  دةك��ةنء 
بكاتةوة، بةَلكو جارَيكيتر بؤ فشارء ئازارداني 

ذنان هانيان دةدةن.
لة  دةست  دةتوانن  ئةطةر  مةالكان،  با   *
دؤزى ذنان بةردةنء بهَيَلن وةك خؤيان بذين!، 

ضةمكي جَيندةر كةي كَيشةي دروستكردووة، 
ئةطةر ئَيوة نةيشَيوَينن؟، لةناو هَيندة ئاَلؤزيي 
سياسييء كارطَيإييء طةندةَليي بةرثرسانء 
بة  خةَلك  سةرقاَليي  ب��ازاإء  جةنجاَليي 
ئاراي  هَينانة  كاتي  كةي  كَيشةكانيانةوة، 
ئةطةر  ثَيضةوانةكردنةوةيةتي،  ضةمكةء  ئةم 
دةست، يان اليةنَيكي لةثشتةوة نةبَيت، بؤ لة 

ئَيستادا دةيورووذَينن؟
* ئَيستا لة خؤرهةآلتي كوردستاندا ضاالكي 
الوي  ضةندين  هةيةء  لةسَيدارةدان  بة  دذ 
ثةتي سَيدارةدان،  لةذَير رةحمةتي  خةباتطَيإ 
ريسواي  هاتووة  خةياَلياندا  بة  جارَيك  ئايا 
بكةنء دَلنةواييةكي خةَلك بدةنةوة؟, دايكاني 
ضاو بة فرمَيسك، هانا بؤ هةركةسء اليةنَيك 
دةبةن بؤ ئةوةي هةر هيض نةبَيت هاوكاريان 
لة  الوةكانيان  بكةن  دةوَل��ةت  لة  فشار  بنء 

سَيدارة نةدرَين.
* لة باكووري كوردستان دةوَلةتي توركيا 
لة نوَيوة بةَلَين تازة دةكاتةوة، كة يةك زماني 
كوردي  ناسنامةي  زمانء  هةيةء  خوَيندن 
قةدةغةية، مةاليةك نةهاتة طؤ، هةرضةندة ئةم 
ئيسالمييةوة  حكومةتَيكي  سايةي  لة  زوَلمة 

بةإَيوةدةضَيت.

سَي  ه��ةر  لة  ك��ورد  سةردةمانَيك   *
ثارضةكةي تري كوردستان ستةمي رؤذانةيان 
تؤثبارانيان  ئَيران  توركياء  دةكراء  بةرامبةر 
ئيسالمييةكان  اليةنة  م��ةالء  دةك��ردي��ن، 
ويذدانيان ئازاري نةدةدان، كةضي لةوالترةوة 
فةلةستين  غةززةء  كةرتي  بؤ  هاوكارييان 

كؤدةكردةوةء بؤيان دةناردن!
* رَيكخراوةكاني ذنانء ئافرةتان ضةندين 
جار لة بابةتة هةستيارةكاني تايبةت بة ذندا، 
داواي��ان  مةالكانء  بةر  بردووةتة  هانايان 
بؤ  بدةن  فةتوايةك  بارةيةوة  لةم  لَيكردوون، 
نةفرةتكردن لة كوشتني ذنانء خةتةنةكردني 
بةَلكو  ناطرن،  لَي  طوَييان  نةك  ئةوان  كضان، 
نَيودةوَلةتييةكان  رَيكخراوة  كاتةي  ئةو 
ئاماري خةتةنةكردني كضانيان بآلوكردةوةء 
تاوان خراية ئةستؤي ئاييني ئيسالم، دةنطيان 

نةكرد.
كوردستان  فةتواي  ب��اآلي  ليذنةي   *
لة  خةتةنة  رةتيانكردةوة  بةياننامةيةك  بة 
بة  قةدةغةء  نةك  كةضي  هةبَيت،  ئيسالمدا 
بةآلم  نيية،  واجب  وتيان  نةكرد،  نةفرةتيان 
لةناو  تر كَيشةكةيان  بؤية هَيندةي  سوننةتة، 

خةَلكدا برةو ثَيدايةوة!!

* لةوآلتَيكدا كةس ناوَيرَيت ناوي ئايينء 
مةالكان بهَينَيت، يةكسةر رووبةإووي سزاي 
هَيندة  كةضي  دةكرَيتةوة،  دادط��ا  ق��ورسء 
هَيندةي  رؤذنامةنووسانء  ذنانء  كوشتني 
ياساي خراث لة اليةن ثةرلةمانةوة دةردةضَيت، 
هَيندة نةهامةتي رؤذانةي بازاإء طراني نرخ 
لة  دةبَيتةوةء  هةذار  خةَلكي  رووب��ةإووي 
تؤثباران  سنوورةكانمان  دةورماندا  ضوار 
دةكرَينء كوردي ثارضةكاني تري كوردستان 
زوَلميان بةرامبةر دةكرَيتء لة سةرةتاييترين 
مافيان بَيبةشن، مةال يان اليةنَيكي ئيسالميي 

سياسيي هةَلوَيستء قسةي نيية.
خاَلي  وةك  ذن  طؤ  هاتنة  هَيندةي  لَي   *
هَيرشي  نيشاندةدةنء  خؤيان  الوازي��ي 
ناإةوايان دةكةنة سةرء ئاستي توندوتيذيي 
ثَي  برةو  ذنان  دذي  لة  رةفتارةكانيان  بة 

دةدةنةوة.
بَيتة  خؤي  رؤشنبيريي  وةزارةت��ي  با   *
قسةء ئةم بابةتة روون بكاتةوةء لة خةَلكي 
بطةيةنَيت، كة بابةتةكةي ئةوان ئةوة نيية، كة 
مةالكان ضةواشةيانكردووة، بةبَي هيض شةرمء 

موجامةلةيةك بؤ اليةنة ئيسالمييةكان. 
Stare_arif@hotmail.com

ساَلي نوآء ذيانَيكي 
باشتر بؤ مرؤظايةتيي

ك��ؤم��ةَل��ط��اي م��رؤظ��اي��ةت��ي��ي، لة 
نوآء  لةساَلي  ثَيشوازيكردنداية 
بةمَيذوو.   )2010( ساَلي  سثاردني 
باري  سوككردني   بؤ  هةميشة  مرؤظ 
شاني لةبةردةم نةهامةتييةكاني خؤيدا، 
بةئومَيدو ضاوةإواني قةدةري ذيانَيكي 
بؤ  نوآ  ساَلي  دةبإَيتة  باشتر،  ضاو 
دياردةي  باشتر،  طوزةرانَيكي  ذيانء 
ئاَلوطؤإي ئاوءهةواي جيهانء رووداوة 
سروشتييةكانء بةرزبوونةوةي نرخي 
طةنمء بةروبوومة خؤراكييةكان لةسةر 
ئافاتة  لةو  بةشَيكن  كوشندةكان،  نةخؤشيية  جيهانء  ئاستي 
بةردةم  خستووةتة  مرؤظايةتييان  كؤمةَلطاي  سروشتييانةي 
شوَيني  نةبووني  لةبةرامبةر  مرؤظ  مليؤنان  كة  قةدةرَيك 
هَيَلي  لةذَير  ئاسايي  ذيانَيكي   نةطوزةراندني  نيشتةجَيبوونء 

سفرةوة، ذيان بطوزةرَينن.
جطة لةو ئافاتء مةينةتييانةي سروشت لةطةأل خؤيدا بؤي 
هَيناوين، ئةمإؤ ئةو جيهانء سيستمةي ثَيي دةَلَيين، مؤدَيرنةو 
بةرهةمي خودي ثَيشكةوتنةكاني مرؤظايةتيية، كؤمةَلطاء ذياني 

مرؤظةكاني لةبةرامبةر مةرطي جةماعيدا راطرتووة.
وآلتة  ثابةندنةبووني  ذينطةو  س��ةر  مةترسييةكاني 
ذاثؤني  ئةمريكاو  يةكطرتووةكاني  وياليةتة  وةك  زلهَيزةكاني 
كيؤتؤ  ثرؤتؤكؤَلي  بة  ئاسيا  قاإةي  دوورةدةستي  ئةوثةإي 
بازرطاناني   ئةتؤميء  ضةكي  ملمالنَيكاني  ذينطه،  ثاراستني  بؤ 
دةسةآلتي  لة  نزيك  مافياكاني  لةاليةن  ضةك  بةقاضاغبردني 
جبةخانةي  ثيشةسازييء  خاوةني  وآلتانةي  لةو  هةندَيك 
مادةهؤشبةرةكانء  طةورةكاني  طرووثة  كاريطةريي   ضةكن، 
بة نةخؤشيية كوشندةكاني  طيرؤدةبووني دةيان مليؤن كةس 
مرؤظةكان   مةجبوركردني  بةردةوامي  قةيراني  ئايدزء  وةك 
ئةم  هةموو  ماَلي خؤيان،  لةجَيطةو  نةخوازراو  كؤضكردني  بة 
مرؤظايةتيي  ضارةنووسي  لةوةي  بةشَيكن  كوشندانة  هؤكارة 
لةناهامةتيء  ثإ  ئايندةيةكي  لة كةناري  لةسةرئاستي جيهاندا، 

ضارةنووسَيكي رةشدا راطرتووه .
لةسةر ئاستي ناوخؤي هةندَيك وآلتاني جيهاندا، دياردةي 
قةيراني  بةرداوامبووني  دةس��ةآلتء  كورسي  داطيركردني 
دانيشتوواني  هةيةء  درَي��ذةي  بيرؤكراتييةت،  طةندةَليء 
سياسييء  سةركوتي  بَيئيرادةييء  لةبةردةم   وآلتةكانياني 

ئازاديي بيروإادا راطرتووة.
كاربَيت،  ثةيداكردني  بؤ  كةسانَيك   ئةوةي  لةطةأل  ئةمإؤ 
يان طةإان بَيت بةشوَين ثةناطةي ئارامدا، دةكةونة ناو زرياني 
دةكةونة  يان  نةهةنطةكان،  خواردني  دةبنة  ئؤقيانووسةكانء 
تيرؤرء  دةستي  كةَلبةكاني  شةإةكانء  بةرداشي  ب��ةردةم 
هةنووكة  كة  بةمليؤنانيش  ثياوساالريي،  كوشتنء  فتواكاني 
ئامادةدةكةنء  نوآ  ساَلي  شادييةكاني  ئاهةنطء  بؤ  خؤيان 
ثَيكي شاديي دةنؤشن، يان لةطؤشةيةكي ماَلةكانياندا بةسادةيي 
وةك خةَلكي وآلتةكةم   دانيشتوون  لةطةأل دنيايةك خؤزطةو 
حةسرةتدا سواري ئةسثي خةياَلن تا كةمَيك لةو ستةمء رةنجء 
سيستمي  كؤتوبةندةكاني  سروشتء  ئافاتةكاني  قةيرانانةي 
مرؤظايةتيي  ذياني  سةثاندوونء   بةسةريدا  سةرمايةداريي 
ديجيتاألء  سةردةمي  كويلةيةكي  به  طؤإيوة  لةكؤياليةتييةوة 
راوةستان لةبةردةم ضةند سةعات كاري تاقةتثإوكَينء  قةيراني 
بَيكارييء نيشتةجَيبووندان، لةوثةإي حةسرةتء تامةزرؤييدان 

بؤ ذيانَيك  كة مرؤظ وةك مرؤظ بيربكاتةوة.

faraidun_73@hotmail.com

فةرةيدون حةمةإةشيد

شيكارييةك بؤ دةستثَيشخةريية ناياساييةكةى سةرؤك

ذن، خـالَـي الوازي مـةالكـان!!

ئاراس قادر *

ستارة عارف
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كَيكى دةسةآلت
ئةطةرضى رَيككةوتنى ذَيربةذَيرى 
س��ةرؤك��ى ه��ةرَي��م »ط����ؤإان«ى لة 
بَيبةشكرد،  مالكى  نورى  كابينةكةى 
ثةنجة  هَيزَيك  تاكة  ثَيدةضَيت  بةآلم 
ثإ ميهرةكانى يةزدان لةناو زةلكاوى 
كارطَيإيى  بَيسةروبةرةيى  طةندةَليىء 

عَيراق بثارَيزَيت، ئةو هَيزة بَيت؟!
سياسييانةى  رايةَلة  لةو  ب��ةدةر 
ثرؤسةى  بة  ط��ؤإان  بزووتنةوةى 
جياوازةكانى  ه��َي��زة  سياسيىء 
عَيراقةوة دةبةستَيتةوة، لةم سةرنجة 

وةك  »طؤإان«  لةوةى  ثتر  هةوَلدةدرَيت  رؤذنامةوانييةدا 
سياسيى  ضوارضَيوةيةكى  لة  جةماوةريىء  بزاوتَيكى 
راستإةوة  شةقامة  بةو  ئاماذة  بإواندرَيت،  لَيى  رَيكخراو 
دةسةآلتى  لةسةر  مةترسيى  سَييةم  خةتى  وةك  بكرَيت، 

بنةماَلةيى كوردي دروستكردووة.
ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى  ئةنجامةكانى  ذم���ارةء 
دةريدةخات  عَيراق  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  كوردستانء 
»خةتى سَييةم« لة ثَيشبإكَيى ديموكراسيدا »خةتى دووةم« 
يةكَيتى نيشتمانيى تَيثةإاندووةء ثارتى ديموكراتيش وةك 

»خةتى يةكةم« تةواو بَيزارء مةلول كردووة.
هةإةمى  رام��ن��ةك��راوة،  ج��ةم��اوةرة  ئ��ةو  فؤبياى 
ك��ردووة،  ثةلكَيش  ئاراستةية  بةو  ك��وردى  دةسةآلتى 
رووناكيى  كزبوونى  لةثَيناو  بطرَيتةبةر  رَيطةيةك  هةموو 
لة هةولَيرةوة  ئةو شةقامة  نةطةيشتنى  لةثَيناو  هَيزة،  ئةو 
لةثَيناو  خةَلكى،  بيركردنةوةى  يةك  لةثَيناو  بادينان،  بة 
رةخنة،  بآ  رؤذنامةى  لةثَيناو  خؤثيشاندان،  بآ  شةقامى 
لةثَيناو  سةرؤك،  بةرامبةر  هةموومان  بضووكيى  لةثَيناو 

ضاوةإَيكردنمان تا هَيزَيك دةبَيتة زؤرينةى رةها! 
ثَيكهَيناوة،  طؤإانى  موزايكى  خةَلكةى  ئةو  ئةستةمة، 
قةتيسبكرَيت،  سياسيى  ض��وارض��َي��وةي��ةك��ى  ل��ةن��او 
قةتيسناكرَيت، ضونكة سحرى ئةو هَيزة ثتر لة دةرةوةى 
لة  دةك��ات،  طةشة  نةشونماء  دةرةوة  لة  سيستمةكة، 
رةخنة،  بةر  دةخاتة  سيستم  ثةلوثؤى  سيستم  دةرةوةى 
طوَييةكى  تيذء  ضاوَيكى  بة  دةسةآلتةوة  ناشوَينى  لة 
هةستيارء دةستَيكى بزؤز مةوداكانى دةسةآلت دَينَيتةوة 

يةك. 
نابرَيت، سةرسام  الإَيدا  بة  شةقامة  ئةم  لةبةرئةوةى 
نابين بةوةى سةركردة كوردةكان هةموو هةوَلى خؤيان 
لة  طؤإان  دةنطدةرانى  ئيرادةى  بةغدا  لة  تا  ضإكردةوة 
حكومةت ثةراوَيز بخةن، بةم هةوَلةش طؤإانيان ثاراست 
عَيراقييةكان  ئامادةكراوة«ى  »كَيكة  لةو  حةرام  تامى  تا 
نةكات، كة حكومةتى مةركةزيى لة دةورى كؤبووةتةوةء 
سياسيى  قازانجى  بؤ  دةثضإَيتء  بةشَيكى  اليةنة  هةر 

خؤي بةكاردةهَينَيت.
وةك هاوإَيكةم، وتى: » لةم قؤناغةدا، تةنيا ئةو بةشةى 
طؤإان ناشرينة، كة داواى دةسةآلت دةكات« ئةم تَيإوانينة 
يةكَيتى  ثارتىء  دةرةوةى  شةقامى  فراوانى  بةشَيكى 
طؤإانة،  دةيانةوَيت  ئةوان  ئةوةى  ضونكة  دةطرَيتةوة، 
بريكارء  وةزيرء  ثؤستى  نةك  طؤإانة،  حكومةت.  نةك 

بةإَيوةبةرء سةفير.
طرنط  ثؤستةكان  نيية  ئةوة  لةبةر  بيركردنةوةية  ئةم 
مرؤظيش«  »نةزيهترين  ئةطةر  ئةوةية  لةبةر  بةَلكو  نين، 
ثاكء  نةك  بكرَيت،  تةسليم  ثؤستانةى  لةو  يةكَيك  بَيتء 
ناضاردةكات  جةماوةرةكةشى  دةرناضَيت،  بَيطةرد 
بةرامبةر  بن  ثاساو  ليستَيك  سازاندنى  خةريكى  رؤذانة 

سلبياتةكانى ئةو!
راستة هةموو هَيزَيك ثَيويستة بطاتة دةسةآلت، بةآلم 
جطة  سياسيى  كارنامةى  شكستى  بة  دةسةآلت  طةيشتنة 
نيية، وردتر ناكرَيت  لة نةطةيشتن بة دةسةآلت هيضى تر 
رةوتى  حيسابى  لةسةر  »ط��ؤإان«  دةسةآلتى  طةيشتنة 

ضاكسازيى هةرَيمء كارنامة سياسييةكةى بَيت.
جةختدةكةنةوة  سياسيى  ضاودَيرانى  ضؤن  وةك 
قسةكانى  بَيهَيزة،  كابينةيةكى  بنكةفراوان،  حكومةتى 
نوَينةرى عةلى سيستانى؛ طةورة مةرجةعى شيعة ناكارايى 

حكومةت وةك مانطةشةوى سةر لة ئَيوارة دةبينَيت.
هةينيدا،  رؤذى  وتارى  لة  كةربةالئى  عةبدولمةهدى 
ضاوةإوانى  ئاستى  لة  حكومةت  »ثَيكهاتةى  دةَلَيت: 
لةسةر  ثؤستةكان  بإياربوو  ئةوةى  نةبوو،  عَيراقييةكان 
ثَيضةوانةكةى  بَيت،  لَيهاتوويى  تواناء شارةزايىء  بنةماى 
اليةنةكان  رازي��ك��ردن��ى  بؤ  ثؤستةكان  ب��وو،  راس��ت 
كوتلةكان  سةركردةى  طرنطةكان  وةزارةت��ة  ب��وونء 

وةريانطرتووة«.
بووة،  ئيجباريى  طؤإان  بةشدارينةكردنى  هةرضةندة 
مايةى  شَيوةية،  لةو  كابينةيةكى  لة  نةبوون  ئامادة  بةآلم 
ئةنجامةكانى،  سامناكيى  ت��رسء  نةك  خؤشحاَليية، 
هَيزة  ئةو  دروستبوونى  ئامانجى  بزانين  ئةطةر  بةتايبةت 

طةورةترة لة وةرطرتنى ثؤستطةلَيك! 
كؤتايى  لة  كة  مستةفا«  »نةوشيروان  نووسينةكانى 
بآلوكراوةتةوة،  سبةى  سايتى  »رؤذنامة«ء  لة   )2008(
بريتيية لة اليةنة تيؤريزةكراوةكةى بزووتنةوةى طؤإان، 
بة دياريكراويى طوتارى ئَيمةء ئةوان كَيشةكانمان لةسةر 
هَيزة  ئةو  كَيشةى  دةسةلمَينَيت  ئةوة  روونى  بة  ضين؟ 
لةطةأل دةسةآلتى هةرَيم ثؤستء ثلةء ثارة نةبووة، بةَلكو 

سةرلةنوآ داإشتنةوةى واقيعَيكى ترة.
وةزارى  ثؤستَيكى  وةرطرتنى  بة  نوَيية،  واقيعة  ئةو 
قؤناغبةنديى  دةسازَينَيت،  بؤ  زةمينةى  ئةوةى  نايةتةدى، 
بؤ  ضاوكزكردن  نةك  طؤإانة،  كارنامةى  ثراكتيزةكردنى 

بةشداريكردن لة ئيدارةيةكى شكستخواردوودا.

info.rozhnama@gmail.com
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