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حكومةت بة نهيَنيى )كؤمةلَطةيةكى راطةياندن( بؤ يةكيَتى دروست دةكات

ذمارةيةك ثرؤذةى وةهميى )2010( ئاشكرادةكات    
رؤذنامة

ث��رؤذةى  ضةندين  رؤذن��ام��ة 
بةردةوامةكانى  ثرؤذة  لة  وةهميى 
كة  دةك��ات  ئاشكرا   2010 ساَلى 
مليارةها ديناريان بؤ تةرخانكراوة، 
ئ���ةوةش ئ��اش��ك��را دةك����ات، كة 
كاركردنة  سةرطةرمى  حكومةت 
»كؤمةَلطةى  دروستكردنى  بؤ 
ناوةندى  مةكتةبى  راطةياندنى 
راط��ةي��ان��دن��ى ي��ةك��َي��ت��ى«، ئ��ةوة 
سةرةإاى ئةوةى ضةندين بإيار بؤ 

راطرتنى ثرؤذة حيزبييةكان هةية.
ل��ة ث���رؤذة ب��ةردةوام��ةك��ان��ى 
ثرؤذةكانى  ناو  لة  ساَلى)2010(ء 
سلَيمانى،  ئ��اوةدان��ك��ردن��ةوةى 
ديزاينى  ن��اوى  ب��ة  ث��رؤذةي��ةك 

سلَيمانى  لة  راطةياندن  كؤمةَلطةى 
 )2010-2009( ساَلى  لة  كة  هةية، 
دياريكراوة،  بؤ  ث��ارةى  طوذمة 
ثرؤذةيةكى  كة  ئ��ةوةش  لةطةأل 
حيزبييةء سةر بة مةكتةبى ناوةندى 
نيشتمانيى  يةكَيتيى  راطةياندنى 
لةاليةن  هَيشتا  كةضى  كوردستانة، 
كار  ئاوةدانكردنةوةوة  وةزارةتى 

لة ديزاينى ثرؤذةكةدا دةكرَيت.
مليؤن   )70( بإى  ثرؤذةية  ئةم 
تةرخانكراوة  ديزاينةكةى  بؤ  دينار 
ساَلى  )25(مليؤنء   2009 )ساَلى 
بؤ  دي��ن��ارى  )45(م��ل��ي��ؤن   2010
ئاماذة  ب��ةآلم  ت��ةرخ��ان��ك��راوة(، 
كؤمةَلطةى  ئةو  كة  بةوةنةكراوة 
فةرمانطة،  ض  بة  سةر  راطةياندنة 

يان وةزارةتَيكة.

هةرسآ  لةسةر  كؤمةَلطةية  ئةم 
)3/55( هؤمةرةكوَيرء  ثارضة زةوى 
)0/61-3-( هؤمةرةكوَيرء بةشَيك لة 
)3/7/( هؤمةرةكوَير، ئةنجام دةدرَيت، 
لةو  يةكَيك  بةَلطةكان  بةثَيى  كة 
بووةء  هاوآلتييان  موَلكى  زةوييانة 
بة  بدرَيت  تا  وةرطيراوةتةوة  لَييان 

كؤمةَلطةى راطةياندنى يةكَيتى.
ث��رؤذة  ل��ة  ت���رةوة،  لةاليةكى 
 ،)2010( ساَلى  بةردةوامةكانى 
بودجةيان  كة  هةن،  ثرؤذة  ضةندين 
دابينكراوةء  بؤ  دينار  مليارةها  بة 
كاريان  تائَيستا  يان  نيية،  بوونيان 
)2009(وة  لة  يان  ن��ةك��راوة،  تَيدا 

رةتكراونةتةوة. 
راث��ؤرت   دوو  3دا  ل...2،  لة 

لةوبارةيةوة بآلوكراوةتةوة.

رَيكخستنةوةى  دواكةوتنى 
طؤإان، بزووتنةوةكةى 

بةرةو دواوة بردووة

     شكستى يةكَيك لة ثرؤذة بةردةوامةكانى 
وةزارةتى ئاوةدانكردنةوة ئاشكرا دةكات

تؤ بَلَيي طؤإان ئةو تَيزابة 
بَيت، زَيإ لة زةرد جياكاتةوة!!

د. شؤإش حةسةن:

ئازاد قةزاز
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سةنطةر كوردة 
تةنيا ثارتىء يةكَيتى بإى )25( مليارء )200( مليؤن دينار زياتريان 
لةو ثارةية بردووة كة بؤ هاوكاريى هةموو حيزبةكان دانراوة، ئةوةش 

بةثَيى بةدواداضوونى ضةند ثةرلةمانتارَيكى طؤإان.
ط��ؤإان،  فراكسيؤنى  ثةرلةمانتارى  محةمةد،  كوَيستان 
مانطانة  ثارتى  يةكَيتىء  ئةوان  زانيارييةكانى  بةثَيى  رايدةطةيةنَيت؛ 
عَيراقى كؤى  دينارى  بة  ئةطةر  كة  دةبةن،  دؤالر  مليؤن   )8( ثَيكةوة 
ساَلةكةدا،  لة  دينار  مليؤن   )200( مليارء   )115( دةطاتة  بكةيتةوة 
واتة تةنيا بة هةردووكيان )25( مليارو )200( مليؤن دينار زياتريان 

بردووة لةو بإة تةرخانكراوة بؤ هةموو حيزبةكان.
حيزبء  هاوكاريى  ثرؤذةياساى  ثَيشكةشكردنى  دواب��ةدواى 
بودجةى  لة  كوردستانء  ثةرلةمانى  بة  سياسييةكان  رَيكخراوة 
ساَلى رابردوودا بةثَيى مادةى )18(ى بودجةى ساَلى )2010(، بإى 
)90( مليار دينار دانراوة بؤ حيزبء رَيكخراوة سياسييةكان تا كاتى 

ثةسةندكردنى ياساكة.
خستة  ئةوةى  رؤذنامة  بؤ  لَيدوانَيكيدا  لة  محةمةد،  كوَيستان 
روو؛ كة ثةرلةمان ياساى هاوكاريى دارايى حيزبةكانى دواخستووة 
دارايى  بؤ الى وةزيرى  لة سةردانَيكدا  ئَيمة  بؤية  ناديار،  كاتَيكى  بؤ 
ثارةى  لةسةر  بداتَى  ليستَيكمان  كرد  داوام��ان  هةرَيم  حكومةتى 
حيزبء رَيكخراوةكان بؤ ئةوةى بةدواداضوونى بؤ بكةين، »بةآلم ئةو 
داوايكرد نووسراوَيكى رةسميى لة ثةرلةمانةوة بؤ ببةين، دواى ئةوة 
ثَيبدات،  زانيارييانةمان  ئةو  ئايا  بكات، كة  ئاطادارى سةرووى خؤى 

يان نا«.
ديكةيان  كَيشةيةكى  سةردانةكةياندا  لة  ثةرلةمانتارةكان 
ورووذاندووة، ئةويش ئةو )37( هةزار دينارةى دةدرَيت بة هاوآلتييان 
بكرَيت  زياد  بإة  ئةو  »داوامانكرد  وتي:  كوَيستان  خانةنشينى،  وةك 
لةوة  جطة  كةمة  زؤر  هةية  ئةوةى  ضونكة  دينار،  هةزار   )100( بؤ 
بةربآلو  شَيوةى  بة  حيزب  كة  روونكردةوة،  داراييمان  وةزيرى  بؤ 
دةستى خستووةتة ئةو ئيشةو هةندَيكجار تةزكيية داوا دةكرَيت، تا 
ثارة بؤ خانةنشينكراوةكان خةرج بكرَيت، وةزيرى دارايش بَيئاطايى 
بةإَيوةبةرَيتى  بة  ثةيوةنديى  دةربإىء  حيزبيى  دةستَيوةردانى  لة 
تةزكييةى  داواى  راطةياندوون؛  ثَيى  كردووةو  خانةنشينةكانةوة 

حيزبيى نةكةن لةكاتى خةرجكردنى ثارةكةدا«.

ضاوان عةلى، هةنطاو هاشم 

هةولَير  شارى  لة  ديكة  جارَيكى 
خؤثيشاندانَيكى بةرفراوان بؤ بةردةم 
بةمةبةستى  رَيكدةخرَيت  ثةرلةمان 
بإطةيةكى  ضةند  هةمواركردنةوةى 
كؤبوونةوة  خؤثيشاندانء  ياساى 

طشتييةكان.
ياساى  دةرض��وون��ى  ل���ةدواى 
بؤ  كار  خؤثيشاندان،  رَيكخستنى 
هةمواركردنةوةى دةكرَيت، هةر بؤية 
س��ةع��ات  ئ��ةم��إؤ  ب��إي��ارة 

بةسةر  سةرلةبةيانى،  )9,30(ى 
ياساي   بؤ  نا  )كةمثةيني   ثةرشتى 
رَيكخستني  خؤثيشاندان(  هاوآلتييانء 
رؤذنامةنووسانء  ضاالكوانانء 
رؤشنبيرانى شارى هةولَير بؤ جارى 
لة  ف��راوان  خؤثيشاندانَيكى  دووةم 
بةردةم  بؤ  شانةدةر  ثاركى  بةردةم 

ثةرلةمانى كوردستان ساز بكةن.
ضاالكوانء  ئيسماعيل،  ئيبراهيم 
لَيدوانَيكدا  لة  كةمثةينةكة  ئةندامى 
كرد؛  ب��ةوة  ئاماذةى  رؤذنامة  بؤ 
داواكردنى  خؤثيشاندانة  لةو  ئامانج 

بإطةيةكى  ضةند  هةمواركردنةوةى 
كؤبوونةوة  خؤثيشاندانء  ياساى 
بةرتةسك  ئازاديى  كة  طشتييةكانة 

دةكةنةوة.
هةرضةندة ثةرلةمانى كوردستان 
ثشوويان  2011/1/1-ةوة  ل��ة 
دةستيثَيكردووة، بةآلم وةك ئيبراهيم 
دةَلَيت: »ئةندامانى ثةرلةمان لة طشت 
ليذنةى  ئةندامانى  فراكسيؤنةكانء 
ثةرلةمانى  لة  مةدةنى  كؤمةَلطةى 
كوردستان ئةمإؤ لة ثةرلةمان ئامادة 
لة  ثَيشوازيى  داوة  بةَلَينيان  دةبنء 

خؤثيشاندةران بكةن«.
خؤثيشاندانةكةدا،  ميانةى  لة 
بدرَيتة  ياداشتَيك  واي��ة  ب��إي��ار 
س��ةرؤك��اي��ةت��ى ث��ةرل��ةم��ان بة 
ه��ةم��وارك��ردن��ةوةى  مةبةستى 
وةك  ياساية،  ئةو  بإطةيةكى  ضةند 
ئاماذةى  ئيسماعيليش،  ئيبراهيم 
ثةرلةمانتاران  بة  ئ��ةوةش  ثَيكرد؛ 
ئيمزا  هةَلمةتى  كة  رادةطةيةنرَيت، 
تا  )نا(،  كةمثةينى  كؤكردنةوةكةى 
ب��ةردةوام  داهاتوو  ئ��ازارى  مانطى 

دةبَيت.

ثشتيوان سةعدوَلآل

ئةندامَيكى ثةرلةمانى كوردستان، باس لةوة 
دةكات، ناإوونييةكى زؤر هةية لة خةرجكردنى 
كؤمثانيايةكى  كة  دؤالرةى  )210(مليؤن  ئةو 
ثَيشيواية،  تةرخانكردووة،  طةرميانى  بؤ  نةوت 
شةخسى  بةرذةوةنديى  بؤ  ثارةية  لةو  بةشَيك 

بةكارهَينراوة.
كؤمثانياى  لة  دؤالر  )210(مليؤن  ب��إى 
كؤمثانيايةكى  وةك  كة  زاط��رؤز(  )ويسترؤن 
بؤ  وةرطيراوة  كاردةكات،  لةطةرميان  نةوت 
لة  خزمةتطوزاريى  ث��رؤذةى  جَيبةجَيكردنى 
ثةرلةمانتارَيكى  وت��ةى  بة  ب��ةآلم  طةرميان، 
فراكسيؤنى طؤإان، نازانرَيت، ئةو بودجةية ضؤن 

سةرف دةكرَيت.
طةرميان   نوَينةرى  مةالنورى،  عةبدوَلآل 
رؤذن��ام��ةى  بة  ك��وردس��ت��ان،  ثةرلةمانى  لة 
كؤمثانيايةكى  لة  ثارةيةى  بإة  »ئةو  راطةياند: 

بؤ  تةرخانكردنى  دوات��ر  وةرط��ي��راوةء  ن��ةوت 
ضؤن  نازانرَيت  طةرميان،  لة  خزمةتطوزاريى 
ئةنجامدراوة،  ثآ  ثرؤذةيةكى  ض  سةرفكراوةء 
ئاراستةى  ثرسيارَيكم  بةرضاوإوونيى،  بؤ 

سةرؤكايةتيى حكومةتى كردووة«.
بةرضاوإوونييةكمان  »هيض  راشيطةياند:  
نيية لةضؤنَيتيى خةرجكردنء ناوى ثرؤذةكانء 
اليةنى بةرثرسيار لةخةرجكردنى، ضونكة بةثَيى 
هةندَيك زانياريى، طةندةَليى لةو ثارةيةدا كراوةو 
تايبةتى  بةرذةوةنديى  بؤ  ثارةية  لةو  بإَيك 

خةرجكراوة«.
بةرثرسى  ئةحمةد،  مةالسةعيد  لةوبارةيةوة 
»ثرؤذة  وت:  رؤذنامةى  بة  طةرميان،  ئيدارةى 
راب���ردووى  س��اَل��ى  خزمةتطوزارييةكانى 
جَيبةجَيكراونء  بودجةية  ئةو  لةسةر  طةرميان، 
ث��رؤذةى  ضةندين  ض��وارض��َي��وةي��ةش��دا  ل��ةو 
خزمةتطوزاريمان ئةنجام داوة، وردةكاريى تةواوم 

النيية، بةآلم نزيكةى )80%( جَيبةجَيكراوة«.

ثةرلةمانتارَيك:ثارتىء 
يةكيَتى )25( مليار دينار 

زياتريان لة كؤي هاوكاريي 
بودجةى حيزبةكان بردووة

ئةمأؤ هةولَير خؤثيشاندانى جةماوةريى دةكات

نازانرَيت )210(مليؤن دؤالرةكةى  
طةرميان، ضؤن سةرف دةكرَيت
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شؤإش حاجى:
اليةنة عَيراقييةكان 
هةَلوَيستةكةى 
طؤإانيان 
بة داهَينان زانى

حكومةت بةَلَينى ضارةسةركردنى كَيشةي كارةباى نةبردةسةر



رؤذنامة

لةطةأل بوونى بإيارء ياسا بؤ راطرتنى 
وةزارةتى  ئَيستا  تا  حيزبييةكان،  ثرؤذة 

ئ��اوةدان��ك��ردن��ةوةء ش��ارةوان��ى، 
دروستكردنى  لةسةر  كار 

)ك���ؤم���ةَل���ط���اى 
ن  ند يا طة ا ر

ب���ؤ 

بى  كتة مة
ن��اوةن��دى 

نى  ند يا طة ا ر
ي��ةك��َي��ت��ى( 

لةسةر بودجةى 
ث����ةرل����ةم����ان 

تةنيا  دةك����اتء 
 )70( ديزاينةكةى، 

بؤ  دي��ن��ارى  مليؤن 
تةرخان دةكرَيت.

ث��������رؤذة  ل������ة   
ساَلى  ب��ةردةوام��ةك��ان��ى 

ثرؤذةكانى  ناو  لة  )2010(ء 
ئاوةدانكردنةوةى سلَيمانى، لة 

ثرؤذةيةك  )178(دا،  زنجيرةى 
كؤمةَلطةى  ديزاينى  ن��اوى  بة 

لة  كة  هةية  سلَيمانى  لة  راطةياندن 
ثارةى  طوذمة   )2010-2009( ساَلى 

كة  ئ��ةوةش  لةطةأل  دياريكراوة،  بؤ 
ثرؤذةيةكى حيزبييةء سةر بة ناوةندى 

راطةياندنةكانى  بؤ  يةكَيتييةء  راطةياندنى 
راطةياندنةكانى  دةزطا  نةك  يةكَيتيية، 
هَيشتا  كةضى  بةطشتيى،  شارى سلَيمانى 
دةكرَيت  ث��رؤذةك��ةدا  ديزاينى  لة  كار 

لةاليةن وةزارةتى ئاوةدانكردنةوةوة.
ئ���ةم ث���رؤذةي���ة ك��ة ل��ة ث���رؤذة 
ب���ةردةوام���ةك���ان���ى س���اَل���ى)2010( 
دينارى  )70(مليؤن  بإى  دانراوةتةوةء 
)2009(دا  ل��ة  ك��ة  ت��ةرخ��ان��ك��راوة،  ب��ؤ 
)45( ك��راوةء  سةرف  بؤ  )25(مليؤنى 

بةآلم  دانرابوو،   )2010( بؤ  مليؤنيش 
كؤمةَلطةى  ئةو  كة  نةكراوة  بةوة  ئاماذة 
يان  فةرمانطة،  ض  بة  سةر  راطةياندنة، 
كاروان  ثةرلةمانتار  وةك  وةزارةتَيكة، 
لة  ثةرلةمانى كوردستان  ئةندامى  ساَلح، 
لة  ثَيكرد:  ئاماذةى  طؤإان،  فراكسيؤنى 
كاتى طفتوطؤكانى بودجةء ثرسياركردن 
نةبووة  وةآلمى  ثالندانان،  وةزيرى  لة 
اليةنَيكة،  ض  بة  سةر  ثرؤذةية  ئةو  كة 
ثرسيارَيكى  ثةرلةمانتارة،  ئةو  هةربؤية 
وةزارةت��ى  ئاراستةى  ب��ارةي��ةوة  ل��ةم 
وةزارةت��ى  ك��ردووة،  ئاوةدانكردنةوة 
هؤكارى  وةآلمى  لة  ئاوةدانكردنةوةش 
لةسةر  وةزارت��ةك��ةي��ان  ك��ارك��ردن��ى 
 )9251( نووسراوى ذمارة  بة  ثرؤذةكة، 
ئاراستةى  كة   )2010/11/11( لة  كة 
كامةران  ئيمزاى  ك��ردووةء  ثةرلةمانى 
ئاوةدانكردنةوةء  وةزي��رى  ئةحمةد، 

نيشتةجَيكردنى 
ل�����ةس�����ةرة، 

ئ������ام������اذةى 
»ئةم  بةوةكردووة: 

ثرؤذةية لة )2007(دا 
نووسراوَيكى  ثَيى  بة 

وةزارةت�����ى  نهَينيى 
ثالندانان ذمارة )2363( لة 

)2007/11/15(دا ئةركةكةى 
وةزارةتمان،  بة  سثَيردراوة 

بةوثَييةى كة وةزارةتمان تاكة 
دةزطاى حكومييةء دةتوانَيت لةم 

بوارةدا ديزاين ئةنجام بدات«.
ل��َي��رةدا، خ��ودى وةآلم��ةك��ةى 

جَيطاى  ئاوةدانكردنةوة،  وةزي��رى 
بةو  ئ��ام��اذة  كة  طومانة  ثرسيارء 

نووسراوة نهَينييةى وةزارةتى ثالندانان 
ئةندامى  عيزةدين،  ثةيمان  دةك��ات، 
هؤكارى  ثَييواية:  كوردستان  ثةرلةمانى 
بة  ثالندانان  وةزارةت���ى  كة  ئ��ةوةى 
نووسراوى نهَينى مامةَلة لةطةأل ثرؤذةى 
وةك  دةك��ات،  راطةياندن  كؤمةَلطةى 
ئةمةى ئةمة ثةيوةنديى بةئةمنيى قةوميى 
كة خودى  ئةوةية  هةبَيت،  كوردستانةوة 
ئؤثؤزسيؤنء  لة  دةسةآلت،  حكومةتء 
كة  دَلنيان  ل��ةوة  زياتر  هاوآلتييانيش 
خزمةتى  بؤ  حيزبنء  ث��رؤذةى  ئةمانة 
بودجةى  لة  حكومةت  نابَيت  حيزبنء 
خزمةتطوزارىء  برى  لة  هاوآلتييان، 
زيادكردنى  ء  ئاو  كارةباء  دابينكردنى 
بيكاتة  ثؤليس  ثَيشمةرطةء  مووضةى 

ثرؤذةى حيزب.
ه��ةر ل��ة وةآلم���ةك���ةدا، وةزي���رى 
ئاوةدانكردنةوة ئةوة دةخاتةإوو: »ثاش 
حكومةت،  شةشةمى  كابينةى  لة  ئةوةى 
بةثَيى  تةنيا  وةزارةتةكان  كة  بإياردرا 
ثرؤذة  داواى  خؤيان  وةزارةت��ى  ثالنى 
بة  هةَلساين  تايبةتمةندى،  بةثَيى  بكةن 

داواى  لةسةر  ثرؤذانةى  ئةو  البردنى 
اليةنى ثةيوةنديدار لة ثالنى وةزارةتمان 
كؤمةَلطاى  دروستكردنى  دانرابوون، 
كة  ثرؤذانةية  لةو  يةكَيك  راطةياندنيش 

داواى البردنمان كردووة«.
لة  بوو،  ثَيويست  بةوثَيية  كةواتة 

)2010( ساَلى  سةرةتاى 
ثرؤذةية  ئ��ةو  دا 

ية،  البدرا

ي���اخ���ود 
الن���ي���ك���ةم ل��ة 
مادةى  لة  ئةوةى  دواى 
ب��ودج��ةى  ي��اس��اى  ل��ة   )23(
 )2010( ساَلى  بؤ  كوردستان  هةرَيمى 
»ئةو  كة   ،)2010/4/13( لة  كرا  جَيطير 
دةبإدرَين  تةرخانكراوانة  خةرجيية 
نؤذةنكردنةوةى  دروستكردنء  بؤ  كة 
ثرؤذة  حيزبةكانء  بة  تايبةت  بينايةى 
بؤ  تةرخانكراونء  دووبارةبووةكان 
خزمةتطوزارييةكان  ث��رؤذة  حسابى 
لة  دةط��وازرَي��ن��ةوةء  ثارَيزطاكان  لة 
دابةشكردنةكةشيدا، دةبَيت دادثةروةريى 

رةضاو بكرَيت«.
بةثَيى  طومانة،  جَيطاى  ئةوةى  بةآلم، 
نووسراوةكانى وةزارةتى ئاوةدانكردنةوة 
تا  هةية،  »رؤذنامة«  لةالى  وَينةيان  كة 
مانطى )10(ى ئةمساأل، واتة تا ئةو رؤذةى 
ثرسيارةكةى  طؤإان  ثةرلةمانتارةكةى 
ئاوةدانكردنةوة  وةزارةت��ى  ئاراستةى 

ك��������ردووة، 
ديزاينى  لة  كاركردن 

ثرؤذةكة بةردةوام بووة.
ح���ةم���ة رةش���ي���د، 
ب��ةرث��رس��ى دةزط���اى 
ث�����رؤذةك�����ان�����ي 
ئ��اوةدان��ك��ردن��ةوةى 
لةطةأل  سلَيمانى، 
جةختى  ئ��ةوةى 
كة  ك������ردةوة 
ه��ةف��ت��ةي��ةك��ة 
ث���رؤذةك���ة 
طيراوةء  را
رةوان��ةى 
ئ������ةو 
َينة  شو

دةكرَيتةوة 
ك����ة ل����َي����وةى 
وةزارةت  ئ��اراس��ت��ةى 
ديزاينَيك  »بةآلم  وتيشى:  كراوة، 
ك��ة م��اوةي��ةك��ة ك��ارى ت��َي��دا ك��راوة، 
زةرةر  بَيطومان  لَيدَيت،  ضى  رابطيرَيت، 
ضى  ضونكة  الي��ةك،  هةموو  بؤ  دةبَيت 
الدةبرَيتء سةرلةنوآ  كراوة،  تَيد  كارى 

دةستثَيدةكرَيتةوة«. 
ساَلح  ك���اروان  وةك  وت��ان��ة،  ئ��ةم 
ليذنةى  لة  ثةرلةمانتارة  هاوكات  كة 
دةَلَيت:  ثةرلةمان،  ئاوةدانكردنةوةى 
لةاليةن  كة  دةك��ةن  زياتر  طومانة  ئةو 
سةرضاوةيةكى باوةإثَيكراو لة وةزارةتى 
شارةوانى ثَيى راطةيةنراوة كة لة ئَيستادا 
وةزارةتةكةيان كارى ئةو ثرؤذةية تةواو 
دةكات، كة ئةمةيان جَيطاى سةرسوإمانة، 
ضونكة وةك كاروان ئاماذةى ثَيدا، ئةطةر 
نةكرَيت،  حيزبدا  ثرؤذةى  لة  كار  بإيارة 
جياوازيى لةنَيوان وةزارةتى شارةوانىء 
ئةطةر  هةربؤية  ضيية،  ئاوةدانكردنةوةدا 
بسةلمَينرَين،  زانيارييانة  ئةم  راستيى 
طشتيىء  راى  بؤ  دةكةين  ئاشكراى  ئةوا 

بَيدةنط نابين.
كة  راطةياندن  كؤمةَلطاى  ثرؤذةى 
دةكرَيت،  تَيدا  ك��ارى  )2005(ةوة  لة 

جونديانى،  ئ���ازاد  داواى  ل��ةس��ةر 
بةرثرسى ناوةندى راطةياندنى يةكَيتىء 
كؤمةَلطاى  ثرؤذةكة  ناوى  سةرةتاش 
وةك  دواتر  بووةء  راطةياندن  ناوةندى 
بؤ  ناوةكةى  ديارة،  نووسراوةكاندا  لة 
كة  ط��ؤإاوة،  راطةياندن  كؤمةَلطاى 
عيزةدين،  ثةيمان  وتةى  بة  ئةمةش 
ئةمة  نةزانرَيت  كة  بووة  بؤئةوة 
ثرؤذةيةكى حيزبييةء يةكَيتى بؤ 
لةسةر  خؤىء  راطةياندنةكانى 

بودجةى حكومةت دةيكات.
ل��ةالي��ةك��ى دي��ك��ةوة، 
راطةياندن  كؤمةَلطةى 
ثارضة  سآ  هةر  لةسةر 
هؤمةرة   )3/55( زةوى 
 )-3-0/61( كوَيرء 
ه��ؤم��ةرة ك��وَي��رء 
 )/3/7( لة  بةشَيك 
ه��ؤم��ةرةك��وَي��ر، 
ئةنجام دةدرَيت 
ك���ة ب��ةث��َي��ى 
 ، ن كا َلطة بة
لةو  يةكَيك 
نة  زةوييا
َلكى  مو

ن  تييا آل و ها
ب������ووةء ل��َي��ي��ان 
بدرَيت  تا  وةرطيراوةتةوة 

بة كؤمةَلطاى راطةياندن.
ئةويش بة نووسراوى ذمارة)2093( 
لة رؤذى )2009/2/4( كة سةرؤكايةتيى 
عومةر  ئيمزاى  سلَيمانىء  شارةوانيى 
مةحوى، سةرؤكى شارةوانى ثَيشووى 
بةإَيوةبةرَيتيى  ئاراستةى  لةسةرة، 
بؤ  ك���ردووة  سلَيمانى  زةوي���وزارى 
ذم���ارة)55(  موَلكى  ك��وذان��دن��ةوةى 
لةبةرئةوةى  هؤمةرةكوَير،  كةرتى)3( 
كؤمةَلطةى  شوَينةى  ئةو  دةكةوَيتة 
راطةياندن داواى دةكاتء دةكةوَيتة ناو 
سلَيمانى،  شارى  بنةإةتيى  نةخشةى 

سةرؤكايةتيى شارةوانيى سلَيمانى.
دانانى  س��ةرةت��اى  لة  هةرضةندة 
ئةمة  ك��ة  دةزان��رَي��ت  ث���رؤذةك���ةوة، 
حكومةتء  حيزبييةء  ث��رؤذةي��ةك��ى 
دةسةآلت ثةرلةمانيان ضةواشةكردووة، 
ل��ةس��ةرةوة،  ث��َي��درا  ئ��ام��اذةى  وةك 
تةنانةت  وةزارةت��ةك��ان��ى  حكومةتء 
بإيارةكانى خؤشيان جَيبةجآ نةكردووة 
حيزبى  ثرؤذةى  بوونى  لة  رَيطريى  كة 
ب��ةدةوام  هةر  ثرؤذةية  ئةم  دةك��ةن، 
نووسراوَيكى  ثَيى  بة  تَيداكراوةء  كارى 
م��ح��ةم��ةد ن��ام��ي��ق، ب��ةإَي��وةب��ةرى 
نيشتةجَيكردنى  ئ��اوةدان��ك��ردن��ةوةو 
ل��ة)2010/8/1(دا،  بةوةكالةت  سلَيمانى 
بةإَيوةبةرَيتييةكةيانةوة  لة  ثرؤذةكة 

طوازراوةتةوة بؤ دةزطاى ثرؤذةكان.
ت��وان��ا ك��ةم��ال، ب��ةإَي��وةب��ةرى 
نيشتةجَيكردنى  ئ��اوةدان��ك��ردن��ةوةء 
رؤذنامة،  بؤ  لَيدوانَيكدا  لة  سلَيمانيش، 
وت��ى:  سةلماندء  راستييةى  ئ��ةم 
رَيطاوبانمان  ثرؤذةكانى  »لةبةرئةوةى 
زؤرن، بإيارمان داوة كة ئةم ثرؤذةية 
بكةين،  ثرؤذةكان  دةزط��اى  رةوان��ةى 
ئَيمة  ل��ة  ث��رؤذةي��ان  ئ��ةوان  ضونكة 

كةمترة«.
ئةم وتةية، دووبارة ئةوة دةسةلمَينَيت 
طؤإان  ثةرلةمانتارةى  ئةو  ئةطةر  كة 
وةزي��رى  ئاراستةى  ثرسيارةكةى 
ئاوةدانكردنةوة نةكرداية، ئةو ثرؤذةية 
ئةمةش  دةك��را،  تَيدا  كارى  ب��ةردةوام 
مايةى نيطةرانيى ثةرلةمانتارانة، ضونكة 
»دةبَيت  دةَلَيت:  عيزةدين  ثةيمان  وةك 
ئاوها  حيزبيى  ديكةى  ثرؤذةى  ضةند 
ناوةخنى ثرؤذةكانى هاوآلتييان كرابنء 
نةكردبن  لةسةر  ثرسيارى  ثةرلةمانتار 
كةموكووإيى  ئةمة  كة  رابطيرَين،  تا 
ثةرلةمانيشة،  دةس��ةآلتء  حكومةتء 

كاتَيك بةدواداضوونيان نابَيت«.

ثةرلةمان ثَيشتر رايطرتبوو

حكومةت بة نهيَنيى كؤمةلَطايةكى راطةياندن بؤ يةكيَتى دروست دةكات

هـةواأل و راثؤرت
hewal.rozhnama@gmail.com

3ذمــارة )615( سَيشةممة 2011/1/4

وةزيري ئاوةدانكردنةوة:
ئةم ثرؤذةية لة )2007(دا 

بةثَيى نووسراوَيكى نهَينيى 
وةزارةتى ثالندانان ذمارة 
)2363( لة )2007/11/15(دا 
ئةركةكةى سثَيردراوة 

بة وةزارةتمان



راثؤرتى: ضاوان عةلى 

لة ثرؤذة بةردةوامةكانى ساَلى )2010(، 
بودجةيان  كة  ه��ةن،  ث��رؤذة  ضةندين 
تةرخانكراوةء  بؤ  دينار  مليارةها  بة 
تائَيستا  يا  نيية،  بوونيان  خةرجكراوةء 
)2009(ةوة  لة  يان  نةكراوة،  تَيدا  كاريان 

رةتكراونةتةوة.
لة  ث��رؤذان��ة،  ئ��ةو  نموونةيةكى  لة 
ئاوةدانكردنةوةى  بةردةوامةكانى  ثرؤذة 
سةيد  تةنطى  ثردى  ث��رؤذةى  سلَيمانى 
 )540( مليارء   )16( كة  هاتووة  محةمةد، 
لة  وةك  تةرخانكراوةء  بؤ  دينارى  مليؤن 
ليستى ثرؤذة بةردةوامةكانى )2010(شدا 
هاتووة بؤ ساَلى )2009(، )81( مليؤنى بؤ 
 )51( )2010(ش��دا  ساَلى  لة  سةرفكراوةء 
هَيشتا  كة  دابينكراوة،  بؤ  ديكةى  مليؤنى 
لةو  دةمَينَيتةوة  مليؤنى   )340( مليارء   )3(

ثارةيةى بؤى دابينكراوة.
سةيد  تةنطى  ث��ردى  دروستكردنى 
قةزاى  لة  )360(م  درَيذةيى  بة  محةمةد، 
حامد،  نياز  كؤمثانياى  كة  هةَلةبجة 
2004/12/10ةوة  لة  كردووةء  جَيبةجَيى 
تيايداء  ك���راوة  ب��ةك��ارك��ردن  دةس���ت 
بةإَيوةبةرَيتى رَيطةوبانى سلَيمانى اليةنى 
فةرمانى  بة  دواتر  بووةء  سةرثةرشتيار 
لة  كار  2007/7/5-دا  لة   )3522( وةزارى 

بةَلَيندةر وةرطيراوةتةوةء ئيلغاكراوة.
طؤإان  ثةرلةمانتارى  فةتاح،  د.رَيباز 
زانيارييانةى  ئةم  راستيى  رؤذنامة  بؤ 
بوونى  »ثرؤذةكة  وتى:  دووثاتكردةوةء 
نييةء كاركردن تيايدا وةستَينراوة، كةضى 
بةردةوامةكانى )2009ء 2010(  لة ثرؤذة 
دانراوةتةوةء بودجةى بؤ سةرفكراوة، هةر 
ناوضةية  ئةو  ثةرلةمانتارَيكى  وةك  بؤية 
تؤماركردووةء  دادط��ا  لة  سكاآليةكمان 

بةردةم  لة  ئامادةن  ناوضةكةش  خةَلكى 
دادطا شايةتى ئةو ثرؤذة وةهميية بدةن«. 

ه��ةر ل��ة ث���رؤذة ب��ةردةوام��ةك��ان��دا، 
ثرؤذةيةكى ديكة بة ناوى رَيطةى سازان- 
هاتووة،   opc تةواوكراوةكانى  لة  طريان، 
بؤ  دينارى  مليؤن   )117( مليارء   )2( كة 
مليارَيكء  )2009(دا  لة  تةرخانكراوةء 
 )308( سةرفكراوةء  بؤ  مليؤنى   )809(
ئةم  دان��راوة،   )2010( بؤ  م��اوة  مليؤنى 
ثرؤذية، لةو ثرؤذة وةهمييانةية كة بوونى 
كة  شاخَيكة  شوَينةكةى  ئَيستادا  لة  نييةء 

ناتوانرَيت هاتوضؤى ثَيدا بكرَيت. 
بة وتةى د.رَيباز، لة كاتى بةدواداضوونى 
ثرؤذةكة وةآلمى وةزارةتى ئاوةدانكردنةوة 
ئةوة بوو؛ كة ئةو ثرؤذةية بة هةَلة ناوى 
هةَلةبجة  رَيطةى  بنةإةتدا  لة  هاتووةء 
هةَلةبجة  ئةمة  دةَلَين:  ئةوان  –طريان-ةية، 
ناوى  بة  ثرؤذةكةدا  لة  بةآلم  طريانةية، 

ثارةكةش  هاتووةء  سازان–طريان-ةوة 
بةو ناوةوة سةرف دةكرَيت.

كة  ثرؤذانةى  ئةو  ليستى  لة  هاوكات 
ئاوةدانكردنةوة  وةزارةت��ى  ماونةتةوةء 
وَي��ن��ةي��ةك��ى رةوان�������ةى ل��ي��ذن��ةى 
ك��ردووة،  ثةرلةمان  ئاوةدانكردنةوةى 
ناوى  بة  هةر  دانراوةتةوةء  ثرؤذةية  ئةم 
رَيطةى سازان –طريان-ةوة يةو بوونيشى 

نيية. 
ث��رؤذة  لةنَيو  ش��ارب��اذَي��ري��ش،  ل��ة 
بةردةوامةكانى ئاوةدانكردنةوةى سلَيمانى 
رةزَلة-طوآلن- رَيطةى  دروستكردنى  دا، 

دؤَلثةموو، هاتووة، كة بإى مليارَيكء )241( 
)2009(دا  لة  تةرخانكراوةء  ب��ؤ  مليؤنى 
)2010(دا  لة  سةرفكراوةء  مليؤنى   )473(
ثرؤذةية  ئةم  دابينكراوة،  بؤ  مليؤنى   )768(
كة  البحار،  عبر  كؤمثانياى  )2004(دا  لة 
ثرؤذةكةى  دةك��رد،  جَيبةجَي  ثرؤذةكةى 

تَيكداء بة ناتةواويى جَيى هَيشت، لةو كاتةوة 
سةرف  بؤ  ثارةى  ساَلَيك  هةموو  تائَيستا 

دةكرَيتةوة.
شارةوانىء  بةردةوامةكانى  ثرؤذة  لة 
ث���رؤذةى  سلَيمانى،  ط��ةش��ت��وط��وزارى 
سادق  سةيد  كؤآلنةكانى  قيرتاوكردنى 
هةيةء بإى مليارَيكء )591( مليؤن دينارى 
لة )2009(دا مليارَيكء  بؤ تةرخانكراوة، كة 
)482( مليؤنى بؤ سةرفكراوة، واتة )95%(ى 
مليؤنى   )109( )2010(شدا  لة  بووةء  تةواو 
ديكةى بؤ تةرخانكراوة، ئةمةش لة كاتَيكداية 
سةرهةنط  وت��ةى  بة  ث��رؤذةي��ة  ئ��ةم  كة 
فةرةج، ئةندامى ليذنةى نةزاهةى ثةرلةمانى 
كوردستان، دواى بةدواضوون دةركةوتووة، 
كة بوونى نيية لة سةيدسادقء وةهميية، هةر 
ئاراستةى  ثرسيارَيكى  لةمبارةيةوة  بؤية 
وةزارةتى شارةوانىء طةشتوطوزار كردووة، 

تا روونكردنةوة بدةن لةمبارةيةوة.

هةنطاوهاشم- هةولَير

ك��ام��ي��ل ح��اج��ى ع��ةل��ى، وةزي���رى 
لةسةر  ئايينى  ك��اروب��ارى  ئ��ةوق��افء 
طلةيى  ئيسالميى،  بزووتنةوةى  ليستى 
هةرَيمى  كابينةى شةشةمى حكومةتى  لة 
كوردستان دةكات، لةسةر ئةو بةَلَينانةى 
بة حيزبةكةى دراوةء جَيبةجَي نةكراون.

لَيدوانَيكدا  لة  عةلى،  حاجى  كاميل 
لة  »طلةييمان  راطةياند:  رؤذنامةى  بة 
بةَلَينانةى  ئةو  ضونكة  هةية،  حكومةت 
لة  ثَيماندرابوو،  كة  نةكردووة  جَيبةجَي 
ثَيكهَينانى  بؤ  كة  ليذنةيةوة  ئةو  اليةن 

حكومةت لةطةَلمان كؤبوونةوة«.
ئةو وةزيرةى حكومةتى هةرَيم باسى 
لةوة كرد؛ كة ماوةى ساَلَيك زياترة ناوى 
بزووتنةوةى  دَيرينةكانى  ثَيشمةرطة 
ئيسالمييان ثَيشكةشى حكومةت كردووة، 
نةطةإاوةتةوةء  ناويان  تائَيستا  بةآلم 
نةدراوة  زةوى  سلَيمانيش  ئيدارةى  لة 
بزووتنةوةى  شةهيدةكانى  بنةماَلةى  بة 
شةهيدةكانيشيان  ثلةى  ئيسالميىء 
سةرجةميان وةكو ثَيشمةرطة نووسراون، 
هةبووة  بةرزيان  ثلةى  ثَيشوودا  لة  كة 

لةناو بزووتنةوةى ئيسالميدا.
بارةى وةزارةتةكةشيةوة وةزيرى  لة 
كوردستان  »ثةرلةمانى  وتى:  ئةوقاف 
وةزارةتى  بؤ  كةسى   )170( دامةزراندنى 
ئَيستا  تاكو  بةآلم  كرد،  ثةسةند  ئةوقاف 
هةروةها  نةكراوة،  جَيبةجَي  بإيارة  ئةم 
لة ماوةى رابردوودا ناوى )50( كةسمان 
لة ئةنجومةنى وةزيرانةوة بؤ هات، بةآلم 
ئاطادارى  ئةوقاف  وةزارةتى  وةكو  ئَيمة 
وةزارةت  لة  دواتر  نةبووين،  ناوانة  ئةم 
لةو  نووسي  كةسمان   )122( ناوى  ئَيمة 

دابمةزرَينء  ثَيويستمانة  كة  شوَينانةى 
بةآلم  وةزيران،  ئةنجومةنى  بؤ  ناردمان 

تائَيستا وةآلمةكةى نةهاتووةتةوة«.
وةزي�����رى ئ���ةوق���اف ل��ة ب���ارةى 
رووى  وةزارةتةكةيةوة  ضاالكييةكانى 
لة راطةياندنةكانى  رةخنةء طلةييةكانيشى 
هةموو  دةَلَيت:  دةكاتء  ثارتى  يةكَيتىء 
ثةيوةنديى  كوردستان  هةرَيمى  كةسَيكى 
ضونكة  هةية،  ئةوقافةوة  وةزارةت��ى  بة 
وةزارةتى ئةو قاف جطة لة ئايينى ئيسالم 
ئايينةكانى  ك��اروب��ارى  بة  ثةيوةنديى 
تريشةوة هةية كة لة هةرَيمى كوردستاندا 
لة  بةردةوامين  رووةش��ةوة  لةم  هةن، 
لةبةر  بةآلم  خزمةتكردن،  كاركردنء 
ئةوةى حكومةت كةناَلَيكى ئاسمانى نييةو 
حيزبين،  هةن  كة  تريش  كةناآلنةى  ئةو 
حيزبى  ه��ةردوو  بة  س��ةر  تايبةتى  بة 
هةية،  زؤريان  كةناَلَيكى  دةسةآلتدارنء 

بةآلم كارةكانى ئَيمة بآلوناكةنةوة.

ثشتيوان سةعدوَلآل

لة ماوةى ضةند مانطى رابردوودا، ثارتى 
رةضاونةكردنى  بة  كوردستان،  ديموكراتى 
هةرَيمى  لة  رؤذنامةطةريى  كارى  ياساى 
كوردستان، ضةندين سكاآلى ياسايى لةسةر 
نووسةرء  تةنانةت  رؤذنامةنووسانء 
رؤشنبيران تؤماركرد، ئةو هةَلمةتةى ثارتيش، 
ناإةزاييةكى زؤرى لَيكةوتووةتةوةو بريارة 

لةمرؤوة، ضةند ضاالكييةك ئةنجام بدرَين.
ئاسؤس هةردى، بةإَيوةبةرى كؤمثانياى 
ئاوَينة، بة رؤذنامةى راطةياند: لة ضوارضَيوةى 
مافى  لة  داكؤكيكردن  بؤ  ضاالكييانةى  ئةو 
دةدرَي���ن،  ئةنجام  رادةرب��إي��ن  ئ��ازادي��ى 

تايبةت  بآلوكراوةيةكى  سَيشةمة  ئةمإؤ 
بآلدةكةينةوةو وتارةكةى هةردوو نووسةر 
بة سآ  فةتاح(  ئاراس  قانع،  وريا  )مةريوان 
لة  زؤر  ذمارةيةكى  بآلودةكةينةوةء  زمان 
نووسةرانء رؤشنبيرانى كوردستان، ئيمزاى 
وتارةء  ئةو  سةر  خستووةتة  خؤيانيان 
وتارةوة  لةو  ثشتطيريكردنمان  رَيطةى  لة 
سياسيى  دةسةآلتى  بة  ئةوة  دةمانةوَيت 
بَلَيين، ئَيمة دةست لة مافء ئازادييةكانمان 

هةَلناطرين.
لةاليةن  سكاآلكان،  »زؤرب��ةى  وتيشى: 
ثارتى ديموكراتى كوردستانةوة تؤماركراون، 
ئازاديى  ثَيشَيلى  كة  نين  ئةوان  هةر  بةآلم 
بيروإا دةربإين دةكةن، بةَلكو ضاالكييةكان 

دذى هةموو ئةو هَيزانةن كة بة سةردةمى 
عةقَليةتة تاريكةكان بيردةكةنةوةء تةحةمولى 

بيروبؤضوونى جياواز ناكةن.
ضةند  راطةيةنراوَيكى  لة  ه���ةروةك 
دةزطايةكى راطةياندندا، ئاماذة بةوة كراوة: 
»ئَيمة ثَيمانواية، هةَلمةتَيكى بةرنامةبؤدانراو 
لةئاراداية  سياسييةوة  دةسةآلتى  لةاليةن 
رةخنةطر،  ئازادء  دةنطى  دةمكوتكردنى  بؤ 
كةمثةينةوة،  ئةم  رَيطةى  لة  دةمانةوَيت 
بكةينةوة  راستيية  لةو  جةخت  تر  جارَيكى 
ن��ةك هةر  ط��وش��ارةك��ان،  كة ه��ةإةش��ةء 
دةكةن  سوورترمان  بةَلكو  نامانترسَينن، 
ئازادييةكانى  مافء  لة  داكؤكيكردن  لةسةر 

هاوآلتييانى ئةم هةرَيمة«.

رؤذنامة

هةزار   )210( بإى  مانطة  دوو  ماوةى  هةرضةند 
زيادكراوة،  ناوخؤ  هَيزةكانى  بؤ  دةرماَلة  وةكو  دينار 
بةآلم تائَيستا ئةو بإة ثارةية بؤ ليواكانى نةوتء غاز 

خةرج نةكراوة.
طاز(  و  )نةوت  سلَيمانى  ليواى  ثؤليسَيكى  ضةند 

ثؤليسةكانى  مانطة  سَى  كة  راطةياند:  رؤذنامةيان  بة 
وةرنةطرتووة  ه��ةزارةي��ان   )210( ئةو  ليواكةيان 
بياندرَيتَى.  دةرماَلة  وةك  بإياريداوة  حكومةت  كة 
ثؤليسانةية  ئةو  ليواى  ئامر  كة  كةمال،  عةميد  بةآلم 
بة  سةر  تةوجيهاتةوة  لةرووى  ئَيمة  »ليواكةى  وتى: 
سةر  مووضةوة  لةرووى  بةآلم  ناوخؤين،  وةزارةتى 
مووضةمان  سامانةسروشتييةكانينء  بةوةزارةتى 
م���انطى  ل���ة  ئ��ةوةش���دا  لةطةَل  بةآلم  باشة، 
)11ء12(دا هةر ثؤليسَيك )200( هةزار دينار ضووةتة 

سةر مووضةكةى.
كاروان ساَلح، ئةندامى ليذنةى ناوخؤء ئاسايشء 
كوردستان  ثةرلةمانى  لة  خؤجييةكان  ئةنجومةنة 
زيادكردنةكة  بإيارةكة  بةثَيى  كرد،  بةوة  ئاماذةى 
 )2( ئةو  بةآلم  دةطرَيتةوة،  ناوخؤ  هَيزةكانى  هةموو 
ليوايةى كة بؤ ثاراستنى نةوتء غاز ثَيكهَينراوة )210( 

هةزار دينارةكةيان بؤ سةرف نةكراوة. 

ئارام جةمال- كةركوك

دةزطايةكى  ئ��ام��اري  بةثَيى 
كةركوك، لة ساَلى )2010(دا )339(

ش��ارةدا  ل��ةو  دزي��ك��ردن  حاَلةتى 
رَيذةى  بةرزترين  كة  تؤماركراوة، 
ئامارى  بة  ب��ةراورد  بة  دزيكردنة 

ضةند ساَلى رابردووى كةركوك.
ب��ةث��َي��ى ئ��ام��ارى س��اآلن��ةى 
هاوبةشى  هةماهةنطيى  سةنتةرى 
كؤثييةكى  كة  كةركوك  ثؤليسى 
كؤى  كةوتووة،  رؤذنامة  دةس��ت 
س���اَلى  رووداوةك����ان����ى 
كةركوك  ث��ارَي��زط��اى  )2010(ى 
بةرزترينيان  كة  رووداون،   )1456(
)339( كة  دزيكردنة،  دي���اردةى 

حاَلةتةو لةماوةى )7(ساَلى رابردوودا 
لةكاتَيكدا  ئةمة  ئاستة،  بةرزترين 

ساَلى)2009(،  رووداوةكانى  كؤى 
هةروةها  ب��وون،  )1338(رووداو 
)213(رووداوى  رابردوودا  لةساَلى 
)145( ت��ةق��ي��ن��ةوةى  ه��ات��وض��ؤو 

)7(ئؤتؤمبَيلى  و  تةوقيتكراو  بؤمبى 
)20( تؤماركراونء  بؤمبإَيذكراو 

)53(رووداوى  خؤكوشتنء  حاَلةتى 
ئ��اط��رك��ةوت��ن��ةوةو )33(ت��ةرم��ى 
هةروةها  دؤزراونةتةوة،  نةناسراو 
طوللةى  كاتيؤشاو  )160(موشةكى 
كردةوةى  مةبةستى  بة  هاوةنيش 
تةقَينراونةتةوة،  تيرؤريستى 
ثؤليس،  هَيزةكانى  لةبةرامبةريشدا 
)108(جار رووبةإووى تيرؤريستء 
ك��ةس��ان��ى ه���ةآلت���وو ل��ةي��اس��ا 
بوونةتةوةو لة كؤى )247(هةَلمةتى 
لةاليةن  كة  ثشكنينيشدا  ط��ةإانء 
لةناو  ئةنجامدراون،  ثؤليسةوة 

قةزاوناحيةكانى دةوروبةرى  شارو 
و  داواكراو  )751(كةسى  كةركوك، 

طومانلَيكراو دةستطيركراون. 
جةمال  ليوا  لةوبارةيةشةوة، 
ثؤليسى  ب��ةإَي��وةب��ةرى  تاهير، 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  كةركوك، 
تيرؤريستييةكانء  »ك����ردةوة 
بة  ك��ردةوان��ة،  ئ��ةو  قوربانييانى 
س��اَل��ى)2009( لةطةأل  ب���ةراورد 

 )%25( نزيكةى  ب��ةإَي��ذةى  دا، 
لةساَلى  ه��ةر  ك��ةم��ي��ان��ك��ردووة، 
توندإةوى  طرووثى  راب���ردوودا، 
ئةنسارولسوننة، زؤرترين كردةوةو 
كةركوكدا  سنوورى  لة  ثةالمارى 
لةطةأل  ب���ةراورد  بة  ئةنجامداوة 
توندإةوةكانى  رَيكخراوة  طرووثء 
هَيزة  خ��ةَل��كء  ل���ةدذى  دي��ك��ةدا 

ئةمنييةكان«.

رؤذنامة

لَيثرسراوى دةستةى كارطَيإيى يةكَيتيى 
كة  رايطةياند؛  كوردستان،  نيشتمانيى 
حيزبةكةى ئامادةية ببَيتة موعارةزة، ئةطةر 

خةَلك لةهةَلبذاردندا دةنطى ثَينةدةن.
دةستةى  لَيثرسراوى  مةالبةختيار، 
سةرنووسةرى  يةكَيتىء  كارطَيإيى 
لة  كة  وتارَيكدا  لة  ضاودَير،  رؤذنامةى 
ضاودَيردا  رؤذنامةى  دوَينَيى  ذم��ارةى 
»هيچ  دةَل��َي��ت:  ب��اَلوي��ك��ردووةت��ةوة، 
يةكَيتيي  لةشاني  شان  ناتوانَيت  حيزبَيك 
سةرةإاي  بدات و  كوردستان  نيشتمانيي 

ئةو  هةموو  س��ةرةإاي  مَيژووةش،  ئةو 
قوربانييانة، سةرباري ئةو رةگ و ريشةية، 
لةگةأل  شانازيية،  ئةو  هةموو  سةرباري 
ديموكراسي  لةسةنگةري  هةر  ئةوةشدا 
لةمةحةكي  خؤمان  ب���ةردةوام  دةبين، 

ديموكراسي دةدةين«.
بؤ  ئاماذة  وتارةكةيدا  لة  مةالبةختيار، 
ئةوةش دةكات: »خؤمان بةحيزبي حاكمي 
ميللةت  هةَلبژاردن،  لة  نازانين،  سةپَينراو 
بةپَيي  دةكةين،  سوپاسي  بداتآ،  دةنگمان 
خؤمان  ئيستيحقاقي  دةنگة،  ئةو  پَيداني 
ناداتآ،  دةنگمان  ميللةتيش  وةردةگرين، 

ئامادةين وةكو موعارةزة ئيش بكةين«.

لة بودجةدا ضةندين مليار ديناريان بؤ تةرخانكراوة

   وردةكاريى ذمارةيةك لة ثرؤذة وةهمييةكانى )2010( ئاشكرادةكات

وةزيرى ئةوقاف: 
طلةيى زؤرمان لةحكومةت هةية

ضةند ضاالكييةك بؤ ثشتيواني 
لة )مةريوان وريا قانعء ئاراس فةتاح( ئةنجامدةدرَيت

)210( هةزارى دةرمالَة،
بؤ ليواى ثؤليسى سلَيمانى خةرج نةكراوة

كةركوك زؤرترين دزيى تَيدا كراوة

مةالبةختيار: ميللةت دةنطمان نةداتآ 
وةك موعارةزة ئيش دةكةين

هـةواأل و راثؤرت
hewal.rozhnama@gmail.com
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شارا عةبدوإلةحمان

مانطى  ضوار  لة  كوردستان  ثةرلةمانى 
دانيشتنى   )25( تةنيا  كاركردنيدا،  رابردووى 
ليستى  ثةرلةمانتارانى  ئ��ةن��ج��ام��داوة، 
ئةو  هؤكارى  ئؤثؤزسيؤنيش  دةس��ةآلتء 
بؤ  دةطةإَيننةوة  ثةرلةمان  سستييةى 

كةمتةرخةميى سةرؤكايةتيى ثةرلةمان.
دووةمى  لة ساَلى  يةكةم  طرَيدانى  خولى 
كة  كوردستاندا  ثةرلةمانى  سَييةمى  خولى 
تا  دةستيثَيكردء  ئةمساَلةوة  )9/1(ى  لة 
)25( تةنيا  بوو،  ب��ةردةوام   2010/12/31
)8( مانطء  ضوار  ئةو  لةماوةى  دانيشتنى 

هةفتةيةدا ئةنجامداوة، كة )62( ثرؤذةياساو 
بإيار ئاراستةى ثةرلةمان كراوةو تةنيا )19( 

ثرؤذة يةكاليى كراونةتةوة.
ثةرلةمانى  ئةندامى  ئةحمةد؛  ثةيام 
كوردستان، ذمارةى دانيشتنةكانى ثةرلةمان 
كةم  بة  بةرَيوةضووة  هةفتةدا  ل��ة)18(  كة 
دةزانَيت، لةو بارةيةشةوة بؤ رؤذنامة وتى: 
ليذنةكان،  بؤ  هاتبوو  كة  ثرؤذانةى  »ئةو 
كراوة،  لةسةر  باشيان  ئيشى  هةندَيكيان 
بةآلم كةميى ذمارةى دانيشتنةكان هؤكارى 

سستيى سةرؤكايةتيى ثةرلةمانى تَيداية«.
ب��إواى  ب��ة  ك��ة  ل���ةوةى  جطة  ئ��ةم��ة 
ثرؤذة  هةندَيك  طؤإان،  ثةرلةمانتارةكةى 
هةبووة كة سةرؤكايةتى ثةرلةمان مةبةستيان 
ثةرلةمانةوة،  هؤَلى  ناو  بَيتة  كة  نةبووة 
»ئةوانة  دواخستووة،  دانيشتنةكانى  بؤية 

وايكرد كة ثةرلةمان سستيى ثَيوةدياربَيتء 
دانيشتنةكان كةم بَيت«.

دانيشتنةكانى  كةميى  لة  ن��اإةزاي��ى 
بؤ  هؤكارةكةى  طةإاندنةوةى  ثةرلةمانء 
ثةرلةمان،  سةرؤكايةتيى  كةمتةرخةمى 
تةنيا لة الى فراكسيؤنى ئؤثؤزسيؤن رةنطى 
دةسةآلتيش  فراكسيؤنى  بةَلكو  نةداوةتةوة، 

لةسةر ئةو بابةتة سةرنجى خؤيان هةية.
عةبدوإلةحمان؛  د.س��ةروةر  ه��ةروةك 
بة  كوردستانيى  فراكسيؤنى  ثةرلةمانتارى 
لةو  ثةرلةمان  دةبواية  راطةياند:  رؤذنامةى 
خولى طرَيدانةيدا كة رابوورد، دانيشتنةكانى 
زياتر بَيت، بةآلم بةداخةوة جارى وا هةبووة 
ئةنجام  دانيشتن  تَيدةثةرى  هةفتة  سَي  كة 

كؤتاييةكةيدا  لة  وايدةكرد  ئةمةش  نةدةدرا، 
هؤكارى  بؤية  ث��ةل��ةث��روزآ،  بكةوينة 
مةسةلةيةك  هةر  بؤ  دانيشتنةكان  كةمى 
ثَيمواية  من  بؤية  ثاساو،  نابَيتة  بطةإَيننةوة، 
كة تاكة لةمثةرَيك كة بووبَيتة مايةى ئةوةى 
نةبَيت،  ثَيويست  وةك  دانيشتنةكان  كة 

سةرؤكايةتيى ثةرلةمان بووة«
ثةرلةمانى  ط��رَي��دان��ةى  خ��ول��ى  ل��ةو 
كوردستاندا كة هةفتةى رابردوو تةواو بوو، 
ثةرلةمانتارةكانةوة  لةاليةن  ثرسيار   )101(
ك��راوة،  وةزي��ران  ئةنجومةنى  ئاراستةى 
لة  ثرسياريان   )41( تةنيا  ذمارةيةش  لةو 
وةآلم��دراون��ةت��ةوة،  خؤيدا  ياسايى  كاتى 
ث��ةي��إةوى  بةثَيى  ك��ة  لةكاتَيكدا  ئةمة 

كة  ثرسيارَيك  هةر  ثةرلةمان،  ناوخؤى 
ليذنةيةك،  يان  ثةرلةمانتارَيك،  لةاليةن 
ئاراستةى  ثةرلةمانةوة  فراكسيؤنَيكى  يان 
وةزيرَيك، يان سةرؤكى ئةنجومةنى وةزيران 
دةكرَيت، ثَيويستة لة ماوةيةكى دياريكراودا 
وةآلمنةدرايةوة،  ئةطةر  وةآلمبدرَيتةوة، 
سةرؤكايةتى  ل��ةالي��ةن  ثَيويستة  ئ��ةوا 
بكرَيت  بانطهَيشت  وةزيرة  ئةو  ثةرلةمانةوة 
بؤ ناو ثةرلةمان، تا هةم وةآلمى ثرسيارةكة 
بداتةوة، هةم لة هؤكارى دواكةوتنى وةآلمى 
بةآلم  بدات،  روونكردنةوة  ثرسيارةكةش 

ثةرلةمان ئةمةشى نةكردووة.
»ئةم  وتى:  د.سةروةر  بارةيةشةوة  لةو 
ثةرلةمانةوة  سةرؤكايةتى  لة  حاَلةتانة 

بةداخةوة  ن��ةك��راوة،  بؤ  ب��ةدواداض��وون��ى 
ثرسيار  كة  خولَيكدا  هةر  لة  ئَيمةوة  لةالى 
ئةو  خولةكةدا  تةواوبوونى  لةطةأل  دةكرَيت، 
هَيزَيكى  هيض  دةبَيتةوةو  بةتاأل  ثرسيارةش 

ياسايى نامَينَيت«.
ئ���ةو ث��ةرل��ةم��ان��ت��ارة ب��ةش��َي��ك لة 
بؤ  ط��ةإان��دةوة  كةمتةرخةمييةكةشى 
بَيتاوان  ئةوانى  ثةرلةمانء  فراكسيؤنةكانى 
وتى:  ه��ةروةك  نةدا،  نيشان  لةوبارةيةوة 
ض  ليذنةكان  ثةرلةمانتارانء  كة  »بةداخةوة 
ئؤثؤزسيؤن  ليستى  ض  بَيت،  زؤرينة  ليستى 
بَيت، زياتر شةرى ئةوةمان بووة كة كاممان 
زياتر ثرؤذةياسا ثَيشكةش دةكات، كة رةنطة 
بةآلم  هةبووبَيت،  ثرؤذةياساكة  هةندَيكجار 
ناوةوة  هةمان  بة  ثرؤذةياسامان  هاتووين 
لة  يةكتر،  رقى  لة  تةنيا  كردووة،  ثَيشكةش 
كاتَيكدا ئَيمة ئةركى لةثَيشترمان هةبووة، كة 
حكومةت  كارةكانى  ضاودَيريكردنى  ئةويش 
ئةو  وةآلمى  بؤضى  حكومةت  ئايا  كة  بووة، 

ثرسيارانة ناداتةوة؟«.
ثةرلةمانتارةكةى  ئةحمةد  ثةيام  بةآلم 
طؤإان بؤضوونى جياوازى هةية لةوبارةيةوةو 
ثرسيارةكانى  وةآلمنةدانةوةى  كة  ثَييواية؛ 
حكومةتةوة،  الي��ةن  لة  ثةرلةمانتاران 
لةو  خؤى  حكومةت  كة  ئةوةى  بؤ  ئاماذةية 
ثرسيارانة  ئةو  وةآلمى  كة  نابينَيت  ئاستةدا 
سةرؤكايةتى  لة  »كةموكورتييةكة  بداتةوة، 
ثةرلةمانداية، كة دةبَيت وا بكات كة حكومةت 

حسابَيكى تر بؤ ثةرلةمان بكات«.

رؤذنامة

تةمةنى  لة  مانط،  ضوار  ساَلَيكء  دواى 
سياسيي  ث��رؤس��ةى  ل��ة  ئ��ؤث��ؤزس��ي��ؤن 
دةنطدةران  زؤرينةى  كوردستان،  هةرَيمى 
بة  »ط��ؤإان«  ثةيدابوونى  راثرسييةكدا  لة 
دةنطى  رةمزى  وةك  خةَلكء  زةروورييةتى 
لةدةرةوةى  دةبينن،  خؤيانى  راستةقينةى 
بة  ئاماذة  رؤشنبيران  راثرسييةش،  ئةو 
دروستبوونى  ثشت  ئيجابييةكانى  جَيكةوتة 
ه��ةروةك  دةك���ةن،  ئؤثؤزسيؤن  هَيزى 
هَيزى  طرنطى  دةسةآلتيش  ثةرلةمانتارانى 
سياسيىء  طةمة  كارابوونى  لة  ئؤثؤزسيؤن 

ثةرلةمانييةكان ناشارنةوة. 
رَيكخراوى ثؤينت بؤ راثرسىء لَيكؤَلينةوة 
لةشارى  بارةطاكةى  كة  ستراتيذييةكان 
ثرسى  خؤيدا  راثرسى  دوايين  لة  دهؤكة، 
طؤِرانى  بزووتنةوةى  ئؤثؤزسيؤنبوونى 
تَييدا  جةماوةريىء  راثرسييةكى  كردووةتة 
بوونى  بة  ئاماذة  بةشداربووان   )%75.3(
دةك��ةنء  راست�ةق�ي�ن�ة  ئؤثؤزسيؤنَيكى 
لةدايكبوونى  ثَيش  ثَييانواية؛  )67.1%(ى 
ئؤثؤزسيؤنَيكى  ط��ؤإان  ب��زووت��ن��ةوةى 

راستةقينة لة كوردستان نةبووة.
رووى  لة  راثرسييةكة  كؤمةَلطةى 
ضةندَيتييةوة )1000( كةس لة تةمةني جياواز، 
لة  نةتةوة  مةزهةبء  ئايين،  توَيذ،  ضينء 
عةرةب،  ئاشوورى،  كلدو  توركمان،  )كورد، 
هةردوو  بةسةر  ثَيكهاتووةء  ديكة(  ئةوانى 
سلَيمانى،  )هةولَير،  ثارَيزطاكانى  لة  رةطةز 

كةركوك، دهؤك، موسأل( دابةشكراوة.
»ثؤينت« ئاماذةى بةوة كردووة؛ هةوَليان 

زانستيى  شَيوةيةكى  بة  بَياليةنىء  بة  داوة 
لةمةإ  بخوَيننةوة،  كورستان  شةقامى  راى 
نوَينةرى  وةك��و  ط��ؤإان(  )ب��زووت��ن��ةوةى 

طةآلَلةبووى ئؤثؤزسيؤن لة كوردستاندا.
كوَيستان محةمةد، ثةرلةمانتارى طؤإان 
بؤ  دةطةإَينَيتةوة  راثرسيية  ئةو  ئةنجامى 
بارةى  لة  ضاودَيرييان  خةَلكء  هؤشياريى 
سياسييةكان،  هَيزة  كاركردنى  رَي��إةوى 
ئةو  فراكسيؤنةكةيانء  جموجؤَلةكانى 
دروستبوونى  دواى  طؤإانكارييانةى 

ئؤثؤزسيؤن لة هةرَيم روويانداوة.
طؤإانء  سياسيى  »بةرنامةى  وتيشى: 
فراكسيؤنةكةمان  ئيشكردنى  كارنامةى 
توَيذةكانى  ضينء  زؤربةى  بةرذةوةنديى 
رةخنة  بةهَيزةوة  كؤكردووةتةوةء  لةخؤيدا 
لة ناداديىء طةندةَليى طيراوةء لةذَير فشارى 
ئؤثؤزسيؤندا شاردنةوةى بابةتة طرنطةكانى 

ثةيوةست بة خةَلك كةمبووةتةوة«.
ئةوةش  ط��ؤإان،  ثةرلةمانتارةى  ئةو 
زؤرترين  فراكسيؤنةكةيان  روو  دةخاتة 
خةَلكء  بةرذةوةنديى  بؤ  ثرؤذةياسايان 
بةرةنطاربوونةوةى طةندةَليىء بةتاآلنبردنى 
حيزبةكانةوة  اليةن  لة  طشتيى،  سةروةتى 
لةناو  ب��ةردةوام  ثةرلةمان،  طةياندووةتة 
خؤثيشاندانء  ثَيشإةويى  بوونء  خةَلكدا 
لةو  ك��ردووة،  خةَلكيان  ناإةزايةتييةكانى 
كراوة،  حكومةت  ئاراستةى  ثرسيارانةى 

ثشكى شَير بةر ئةوان كةوتووة.
 لة بةدواداضوونى كَيشةكانى خةَلكء لة 
ثَيشةنط  وةزارةتء اليةنة ثةيوةنديدارةكان 
بة  نيية،  تاريكدا  لة  بودجة  ضيتر  ب��وون، 
راطةياندنء  لة  بةرطريكردن  ئةوانء  هةوَلى 
ئيعالميى  كةناَلى  عةلةنيةت،  سيستمى 
دانيشتنةكان  رؤذانة  دةكرَيتةوةء  ثةرلةمان 

بؤ خةَلك دةطوازرَيتةوة.
ثةرلةمانتارانى  خ��ؤش��ي��ان��ةوة،  الى 
فراكسيؤنى كوردستانيى ئاماذة ئيجابييةكانى 
دةخةنة  ئؤثؤزسيؤن  دروستبوونى  ثشت 

رءء.
ثةرلةمانتارى  ب��ةروارى،  عةبدولسالم 
بإواي  كوردستانيى  فراكسيؤنى  لة  ثارتى 
لةسةر  سياسيى  سيستمَيكى  هيض  واي��ة؛ 
دةستاودةستكردنى  ديموكراسىء  بنةماى 
دةسةآلت بة رَيطةى ئاشتى بينا كرابَيت، بَى 
بوونى ئؤثوزسيؤن نايةتةدى، دروستبوونى 
كوردستاندا  لة  بةهَيز  ئؤثؤزسيؤنَيكى 

كاريطةريى زؤرى هةبوو بة دوو ئاراستة:
ناو  خستة  تةواوى  طةرمييةكى  يةكةم: 

خةَلك  كَيشكردنى  ثةرلةمانء  ئيشوكارى 
بةالى شَيوةى كاركردنى ثةرلةمانتاران.

هةرَيمدا  لة  سياسيى  كايةى  دووةميش: 
جوآلند، بةو حوكمةى هةميشة راى جياواز 
ملمالنَىء كَيبإكَيى سياسيى بة دواى خؤيدا 
سياسيى  ثرؤسةى  بةهَيزيى  دةهَينَيتء 

لَيدةكةوَيتةوة.
ثَيش  »ئؤثؤزسيؤن  وتيشى:  ب��ةروارى، 
هةَلبذاردنى )2009( نةبوو، لة بارةى هةوَلى 
لةناو  دةيانويست  ئةوان  حيزبةكة،  ضوار 
لةوةشدا  بن،  ئؤثؤزسيؤن  دةس��ةآلت��ةوة 

سةركةوتوو نةبوون«.
ل��ةث��ش��ت دروس��ت��ب��وون��ى ه��َي��زى 
هاوكَيشةيةكى  وةك  ئؤثؤزسيؤنةوة، 
ئابووريىء  ئامانجة  ثَيشئةوةى  ثَيضةوانة 
حيزبة  س���ةرك���ردةى  سياسييةكانى 
هَيزى  بضووكبووبَيتةوة،  باآلدةستةكان 
خةَلكء راى شةقامء ئيرادةى ميللةت طةورة 
لةسةر  شةإ  هَيزةكان  هةموو  ئَيستا  بووة، 
خةَلك دةكةنء دةزانن بَيطةإانةوةيان بؤ ناو 

خةَلك ناتوانن هيض بةدةستبهَينن. 
لة  راثرسييةكة،  ثرسيارَيكى  ئةنجامى 
بارةى ثَيويستى بوونى »طؤإان« )69.6%(ى 
بةشداربووان، بة )بةَلَى( وةآلميان داوةتةوة، 
لةو ضوارضَيوةيةدا رَيبين هةردى، نووسةرء 
لة  نووسينَيكيدا  ناواخنى  لة  رووناكبير 
لةسةر  هةَلوةستةى  »ئاوَينة«  هةفتةنامةى 
»ط���ؤإان«  ثةيدابوونى  ك���ردووة؛  ئ��ةوة 
لة خةَلك  ناضار كرد  ترى  هَيزةكانى  خؤىء 

نزيكبنةوة.
»طرنطييةكةى  دةَل��َي��ت:  ل��ةوب��ارةي��ةوة 
ملمالنَىء  نةبوونى  لة  ساأل  ضةندان  ثاش 
دابةشكردنى برايانةى ثؤستء ثلة لة ذوورة 
داخراوةكاندا، ترسى دؤإانى خةَلكء دؤإانى 
هةَلبذاردن ببَيتة ترسَيكى راستةقينةى هةموو 

هَيزة سياسييةكانى كوردستان«.
هةردى، لة نووسينطةكةيدا، فراوانبوونى 
خةَلك  قسةكردنى  ئازايةتى  ئ��ازادي��ىء 
شيدةكاتةوةء  طةورة  دةستكةوتَيكى  وةك 
طؤإان  دروستبوونى  »ثاش  دةنووسَيت: 
ئازايةتى قسةكردن نةك طةورة بووة، بةَلكو 
هةيةء  رةنطدانةوةى  ثةرلةمانيشدا  لةناو 
ثرؤذةياسا هةية  بإيارء  دةردةكةوَيت، كةم 
بَى رةخنةى نةرمء توندو هةندَيكجار وتوَيذى 
هَيزيك  هيض  ئةمإؤ  تَيثةإَيت،  طرذيى  لة  ثإ 
بَى  دوودَل��ىء  بَى  ناتوانَيت  كوردستان  لة 
بيكاتء  سَلكردنةوةى هةر كارَيك دةيةوَيت 
بزووتنةوةى  خودى  بة  نةترسَيت  هيض  لة 

طؤإانيشةوة«.
ل��ة ب����ارةى ت��وان��س��ت��ى ط����ؤإان لة 
سؤزانةى  دروش��مء  ئةو  ثراكتيزةكردنى 
داوة،  خةَلكى  بة  هةَلبذاردنةكان  كاتى  لة 
راثرسييةكة  بةشداربووانى  )55.8%(ى 
ثَييانواية؛  )32.7%(ى  نةيتوانيوةء  ثَييانواية؛ 

دروشمةكانى جَيبةجَيكردووة.
لة بارةى ئةو ئةنجامة، ثةرلةمانتارةكةى 
فراكسيؤنى كوردستانيى هؤكارى نةتوانينى 
سياسيى  ط��وت��ارى  ب��ؤ  دةط��ةإَي��ن��َي��ت��ةوة 
طؤإان  »تائَيستاش  دةَلَيت:  ئؤثؤزسيؤنء 
طوتارةكةى وةك هى سةردةمى هةَلبذاردنة، 
دةبَيتة  كَى  ديارنةبوو  هةَلبذاردن  ثَيش 
دةسةآلت، بةآلم دوايئةوةى خةَلكى دةنطى داء 
زؤرينةء كةمينة ثةيدابوو، زؤرينة حكومةتى 
بطؤإَيت، كةضى  طوتارة  ئةو  دةبَيت  ثَيكهَينا، 
ئةوان هةر سوورن لةسةر نيشاندانى هةَلةى 
خةَلك كة دةنطيان بة بةرامبةرةكانيان داوة، 
سوورن لةسةر ئةوةى بة كةمينةى خؤيانةوة 

دةتوانن حكومةت بةإَيوةبةرن«.
ئةوةشى  ب����ةروارى،  عةبدولسةالم 
لة بةرامبةر  نةشاردةوة كةميى ئةزموونيان 
هاتةدى،  هةرَيم  لة  نوَييةى  رةوش��ة  ئةو 
)زؤري��ن��ةء  ال  ه���ةردوو  ثةرلةمانتارى 
بة  خؤيان  رؤَلى  نةيانتوانى  ئؤثؤزسيؤن( 

ضاكى بطَيإن.
ثةرلةمانتارةكةى  ث��َي��ض��ةوان��ةى  ب��ة 
ثَييواية؛  محةمةد،  كوَيستان  كوردستانيى، 
دروشمء  هةموو  نةيتوانيبَى  طؤإان  ئةطةر 
هؤكارةكةى  بهَينَيتةدى،  ئامانجةكانى 
دةسةآلتدارةكةية،  ثارتة  دوو  هةذموونى 

نةك شتَيكى تر.
ئاسايشء  ثؤليسء  »ئ��ةوان  وتيشى: 
ث��ارة  ب��ةدةس��ت��ةوةي��ة،  ثَيشمةرطةيان 
نةوتيان  داه��ات��ى  ئ��ةوان��ة،  لةبةردةستى 
نانى  ترساندووةء  خةَلكيان  شاردووةتةوة، 
هةَلمةتة  ئةو  سةربارى  بإيوة،  خةَلكيان 
ئازاديى  س��ةر  كردوويانةتة  ف��راوان��ةى 

رادةربإينء رؤشنبيران«.
هَينانةدى  بةرامبةر  طةشبينة  كوَيستان، 
كرد؛  ب��ةوة  ئ��ام��اذةى  دروشمةكانيانء 
بةَلَينيان  لةثَيشةء  درَيذيان  رَيطةيةكى 
طةندةَليى،  نةهَيشتنى  بؤ  داوة  خةَلك  بة 
ياساء  سةرخستنى  ناعةدالةتيى،  نةهَيشتنى 
هَينانةدى  دةسةآلتةكانء  جياكردنةوةى 
لةبار،  كؤمةَلطةيةكى  بودجةء  لة  شةفافيةت 
ثَيدةدةينء  درَيذة  فشارةكانمان  ئةمةش  بؤ 

بة ثشتيوانى خةَلك ئةم قؤناغة تَيدةثةإَيت.

ثةرلةمان لةم خولةيدا هةفتةى »يةك« دانيشتنى ئةنجامداوة
د. سةروةر عةبدوإلةحمان: تاكة هؤكار كةمتةرخةميى سةرؤكايةتيى ثةرلةمانة

دةنطدةرانى دهؤك، موسَل، كةركوك، هةولَير، سلَيمانى:

ئؤثؤزسيؤن بة قازانجى خةَلك شكاوةتةوة

فؤتؤ: رؤذنامة سةرؤكايةتيي ثةرلةمان بةرثرسيارة لة كةميي دانيشتنةكان 

فؤتؤ: ناسيح عةلى خةيات

)75.3%(ى دةنطدةران: 
طؤِران ئؤثؤزسيؤنَيكى 

راستةقينةية

عةبدولسةالم بةروارى: 
ئؤثؤزسيؤن طةرمييةكى 

تةواوى خستة ناو 
ثةرلةمانء كايةى سياسيى 

هةرَيمةوة

كوَيستان محةمةد: 
بةرنامةى سياسيى طؤإان 
بةرذةوةنديى زؤربةى 

ضينء توَيذةكانى لة خؤيدا 
كؤكردووةتةوة



راثــــؤرت
hewal.rozhnama@gmail.com
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راثؤرتى: شارا عةبدوإلةحمان

هيض  ثَينجةميان  راثؤرتى  هةرضةندة 
ئةنجامَيكى بؤ رؤذنامةنووسان لَي نةكةوتةوة، 
رؤذنامةنووسان  مافى  لة  داكؤكيى  ليذنةى 
رةوشى  لةسةر  خؤى  شةشةمى  راثؤرتى 
بآلوكردةوة،  هةرَيمدا  لة  رؤذنامةنووسى 
بةآلم كةموكورتى راثؤرتةكة بة جؤرَيكة كة 
هيضكام لةو  سكاآليانةى تَيدا نيية كة لةاليةن 
رؤذنامةو  دذى  لة  دةسةاَلتدارةوة  حيزبى 

طؤظارةكان لةدادطاكان تؤماركراون.
بةبَي كؤنطرةى رؤذنامةوانيى

ليذنةى داكؤكيى لة مافى رؤذنامةنووسانى 
كوردستان،  رؤذنامةنووسانى  سةنديكاى 
كؤتايى  مانطى  راثؤرتى شةشةمى شةش 
تَييدا  كة  بآلوكردةوة،  )2010(ى  ساَلى 
 )6( ماوةيةدا  لةو  ك��راوة  تؤمار  وةك 
حاَلةتى   )11( ثَيشَيلكاريىء  حاَلةتى 
حاَلةتى   )3( ه��ةإةش��ةل��َي��ك��ردنء 
سزادانى  حاَلةتى   )3( دةستطيركردنء 
بةآلم  روويانداوة،  رؤذنامةنووسان 
بؤ  ليذنةكةوة  نةريتى  ثَيضةوانةى  بة 
بآلوكردنةوةى راثؤرتى ئةمجارةيان، 
رؤذنامةنووسييان  كؤنطرةى 
نةبةست، بةو هؤيةشةوة تائَيستاش 
ميدياكانى  لة  زؤر  ذمارةيةكى 
شَيوةيةكى  ب��ة  ك��وردس��ت��ان 
فةرميى راثؤرتةكةيان بةدةست 
نةطةيشتووة، ئةمةش ثرسيارى 
رؤذن���ام���ةن���ووس���ان  الى 
كة  دروس�����ت�����ك�����ردووة، 

كؤنطرةى  نةبةستنى  ه��ؤك��ارى  ئاخؤ 
رؤذنامةنووسى ضيية؟

شوان هةورامى، ئةندامى ليذنةى داكؤكيى 
كوردستان  رؤذنامةنووسانى  مافى  لة 
ئَيمة  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  بارةيةوة  لةو 

سةرطةرمى ئامادةكارين بؤ كؤنطرةى سَييةمى 
سةنديكاى رؤذنامةنووسان، هةر بؤية ماوةي 
ئ��ةوةم��ان ن��ةب��وو كة 

ى  ة نطر كؤ
ببةستين  رؤذنامةنووسى 

كاتةكةش دةكةوتة سةرى ساَلى نوَيوةو ضةند 
ئةندامَيكى سةنديكا لة برايانى مةسيحىء كلدو 

ئاشوورى جةذنيان بوو، بؤية تةنيا ئةوةمان 
ثَيشَيلكارييانةى  ئةو  كة  زان��ى،  طرنط  بة 
بة  بةرامبةر  كوردستاندا  هةرَيمى  لة  كة 

رؤذنامةنووسان كراوة، باسى بكةين.
شاردنةوةى سكاآلكانى 

ثارتى
راث����ؤرت����ةك����ةى 
مافى  لة  داكؤكيى  ليذنةى 
هيضكام  رؤذنامةنووسان، 
لة  ث��ارت��ى  سكاآلكانى  ل��ة 
)ئاوَينة،  رؤذنامةكانى  دذى 
طؤظارى  هاواَلتى(ء  رؤذنامة، 
رؤذن��ام��ةء  ضةند  )ل��ظ��ي��ن(ء 
طؤظارَيكى تر تؤمارى كردوون، 
تَييدا نيية، كة داواى نزيكةى )3( 
مليار دؤالر لةو ميديايانة دةكات، 
ئةمة لة كاتَيكدا بةثَيى ياساى كارى 
هيض   ،)35( ذمارة  رؤذنامةطةريى 
سزايةك لة )20( مليؤن دينار زياتر 
)12(ى  م��ادةى  لة  هاوكات  نابَيت، 
ياساكةشدا هاتووة: كة هةر ياسايةك 
كارى  ياساى  مادةكانى  دذى  لة  كة 
رؤذنامةطةريى بَيت، كارى ثَي ناكرَيت، 
ئةمة جطة لةوةى ئةو سزا مادييةى كة 
بة  دةكات،  داوا  ميديايانةى  لةو  ثارتى 
مَيذووى رؤذنامةوانيى كوردى سزايةكى 
ماديى لةو جؤرة داوا نةكراوة، هةر بؤية 
رؤذنامةنووسان نيطةرانن لةو بَيدةنطييةى 
ليذنةى داكؤكيى لة مافى رؤذنامةنووسان، كة 

لة راثؤرتةكةدا لةو بارةيةوة نواندوويةتى.
لة  »سكاآلكردن  وتى:  هةورامى،  شوان 
رؤذنامةنووسء ميديا راستييةكة كة دةبَيت 
جا  هاوآلتييةك  هةر  بَيت،  لةبةرضاومان 
تاك بَيت، يان كؤ، يان هةر حيزبء اليةنَيك 
بَيت، يان رَيكخراوَيك، طرنط ئةوةية كة ئةو 
ئةمة  ببرَيت،  ياساييدا  ئاقارَيكى  بة  سكاآلية 

جطة لةوةى كة ئةطةر ئَيمة هةر سكاآليةك كة 
بينووسين،  بَيين  لةم وآلتةدا تؤمار دةكرَيت 
بؤية  دةبَيت،  ف��راوان  ئَيجطار  ليستةكةمان 
سكاآليانةمان  ئةو  تؤماركردنى  ب��وارى 

نةبووة«.
سةنديكاى رؤذنامةنووسان 

دةكةوَيتة بةر رةخنة
تؤمارنةكردنى سكاآلكانى ثارتى لة دذى 
ميدياى ئةهليىء ئؤثؤزسيؤن لة راثؤرتةكةى 
رؤذنامةنووساندا،  لة  داكؤكيى  ليذنةى 
لة  جطة  رؤذن��ام��ةن��ووس��ان،  ب���إواى  ب��ة 
ترى  هيضى  سةنديكا،  رووى  ناشرينكردنى 
لَي ناكةوَيتةوةو ثَييانواية؛ كة ثشتطيريكردنى 
لة  دةس��ةآلت��دارةك��ان،  حيزبة  بؤ  سةنديكا 

رؤذنامةنووسانيان دووردةخاتةوة.
ئةحمةد ميرة، سةرنووسةرى طؤظارى لظين 
لةو بارةيةوة بة رؤذنامةى وت: »لة ماوةى 
هةميشة  سةنديكا  راب��ردوودا،  ساَلةى  ئةو 
بةرةى دذى رؤذنامةنووسانى هةَلبذاردووة، 
ثارتى  لةكوَي  ثارتى،  بةرامبةر  تايبةتى  بة 
مةوقيفى دذ بة رؤذنامةنووسانى هةبووبَيت، 
سةنديكا لة دذى رؤذنامةنووسان بةياننامةى 

بآلوكردووةتةوة«.
اليةنى  »راث��ؤرت��َي��ك  وتيشى:  م��ي��رة، 
ئةوةية  هةقى  بكات،  ف��ةرام��ؤش  سكااَل 
رؤذنامةنووسان لة جياتى ئةوةي كة لة دذى 
ثارتىء دةسةآلتى سياسيى بووةستنةوة، لة 

دذى ئةو سةنديكاية بووةستنةوة«.
ه��اوك��ات ب��آلوك��ردن��ةوةى راث��ؤرت��ى 
شةشةمى حاَلةتى ثَيشَيلكارييةكان بةرامبةر 
سةرنووسةرى  الى  بة  رؤذنامةنووسان  بة 
ضاوةإواننةكراو  ئاوَينةشةوة  هةفتةنامةى 

نةبووة.
شوان محةمةد، وتى: »راثؤرتةكة شتَيكى 
ضاوةإواننةكراو نةبوو، ضونكة ئةو سةنديكاية 
من لة زووةوة وتوومة سةنديكاى حيزبةكانةو 

نيية،  ثيشةيى  سةربةخؤو  سةنديكايةكى 
لة  ثارتى  سكاآلكانى  تؤمارنةكردنى  بؤية 
نيية،  ضاوةإواننةكراو  شتَيكى  راثؤرتةكةدا 
ضاوةإَي  لَييان  كة  نيية  شتيش  يةكةم  ئةمة 
بكرَيت، ضونكة دةيان جار رؤذنامةنووسان 
بوونةتةوة،  لَيدان  هةإةشةو  رووب��ةإووى 
نةرميان  زؤر  هةَلوَيستى  سةنديكا  بةآلم 

هةبووة«.
ثَيشَيلكارييةكان لةنَيوان 
كةمبوونةوةو زيادبووندا

لة راثؤرتى شةشةمى ليذنةى داكؤكيى لة 
مافى رؤذنامةنووساندا هاتووة: »خؤشبةختانة 
باشييةو  لة  رووى  رؤذنامةطةريى  رةوشى 
رابردوودا  مانطى  شةش  لةضاو  حاَلةتةكان 

كةمتر بووةتةوة«.
لةوبارةيةشةوة، شوان هةورامى، جةخت 
باشتر  بةرةو  كة حاَلةتةكان  دةكاتةوة؛  لةوة 
ضوون »ئةوةش نيشانةى ئةوةية كة رةوشى 
بة  ئ��ةوة  ب��ووةء  ضاكتر  رؤذنامةنووسى 
خاَلَيكى ئيجابى تؤمارمان كردووة، هيوادارين 
كة لةمةودوا ئةو رةوشة بةرةو باشتر بضَيت، 
طرفتةكان كةمتر ببنةوة، هيواخوازين، ئةطةر 
ثَيشةوة، اليةنة  بَيتة  نةخوازراويش  رةوشى 
لةطةأل  مامةَلة  ياسا  بةثَيى  ثةيوةنديدارةكان 

رؤذنامةنووساندا بكةن«.
كة  ثَييواية؛  محةمةد،  ش��وان  ب��ةآلم 
بةَلكو  نةبوونةتةوة،  كةمتر  حاَلةتةكان 
هةروةك  تَيداية،  كةموكورتى  راثؤرتةكة 
شَيوةيةك  بة  بووة  زياتر  »حاَلةتةكان  وتى: 
لة شَيوةكان، كة ئةطةر لة رووى ذمارةشةوة 
رؤذنامةنووسان  بة  بةرامبةر  توندوتيذيى 
كةمبووبَيتةوة، لة رووى قورسى سكاآلكانةوة 
ئةطةر  بإوايةدام  لةو  هةربؤية  بووة،  زياتر 
ميديادا  لةطةأل  كار  شَيوةية  بةم  حيزبةكان 
واية  قةناعةتم  ثارتى،  تايبةتيش  بة  بكةن، 

ميدياى ئةهليى ماَلئاوايى دةكات«.

راثؤرتي: بةهادين يوسف

ذمارةيةك رؤشنبيري طةرميان داوا دةكةن 
ئامرازَيك  بة  نةكات  حكومةت  حيزب  ضيتر 
كاردانةوةي  لة  ئةوةش  كار،  دؤزينةوةي  بؤ 
حيزبيي  كاديرَيكي  ضةند  ثاآلوتني  بإياري 
كة  بةإَيوةبةرَيتييانةي  ئةو  بةإَيوةبةري  بؤ 

بإيارة لة سنووري طةرميان بكرَينةوة.
رؤذنامةنووسي  رؤشنبيرو  ذمارةيةك 
بؤ  وَينةيةكي  كة  بةياننامةيةكدا،  لة  طةرميان 
كة  دةكةن؛  بةوة  ئاماذة  نَيردراوة  رؤذنامة 
ماوةيةك هةست بة جموجووَلَيكي ضإ دةكةن 
ئاراستةي  بة  دةسةآلتةوة  حيزبي  اليةن  لة 
حكومةتء  ناو  بؤ  كاديرةكانيان  خزاندني 
ئَيمة،  نيطةرانيي  مايةي  بووةتة  ئةو هةوَلةش 
ضارةنووسي  بة  طاَلتةكردن  لة  جطة  ضونكة 
خةَلك، دذ بة ثرةنسيثةكاني دوورخستنةوةي 

دةستي حيزبة لة حكومةت.
كراوة؛  بةوة  ئاماذةش  بةياننامةكةدا  لة 
لة  تايبةت  بة  دةس��ةآلتء  لة  ئةوةمان  كة 
هةرَيم  حكومةتي  سةرؤكي  ساَلح،  د.بةرهةم 
هةَلةكانيان  لة  بةشَيك  كة  دةكرد،  ضاوةإوان 
فاشيلةكةي  سيناريؤ  هةمان  راستبكةنةوةء 
كةساني  بة  حكوميي  ثؤستي  بةخشينةوةي 
حيزبيي دووبارةنةكةنةوةء ئاليةتَيك بدؤزنةوة 
كة ثشت بة لَيهاتووييء بإوانامةو ثسثؤإيي 
بَي  ديكة  جارَيكي  ديارة  وا  بةآلم  ببةستَيت، 

هيوايان كردين.
ئ�����ازاد ع��وس��م��ان، ي��ةك��َي��ك��ة ل��ةو 
بةياننامةكةي  ئيمزاي  رؤذنامةنووسانة 
»زانياريي  راطةياند:  رؤذنامةي  بة  كردووة 
لة  طشتيي  بةإَيوةبةرَيتيةكي  ضةند  كة  هةية 
طؤإانكاريي  دةكرَيتةوةء  طةرميان  سنووري 
بةإَيوةبةرَيتييةكي ديكةدا دةكرَيتء  لة ضةند 
بؤ  دةهَينرَيت  ناويان  كة  ناوانةشي  ئةو 
كارطَيإي  حيزبينء  كاديري  ثؤستانة  ئةو 
ضةند  ئَيستا  ئةوةي  هؤي  بة  مةَلبةندةكانن، 
لةو  لةيةكدةدرَينء  يةكَيتي  مةَلبةندَيكي 
ناوةشدا ذمارةيةك كادير بَي ئيش ماونةتةوة، 

بؤ  بةإَيوةبةرَيتييانةش  ئةو  كردنةوةي  بؤية 
ئَيمة  بؤية  ئةو كةسانة،  بؤ  ئيشة  دؤزينةوةي 
دذي ئةو هةوَلةين، ضونكة ئةوانة اليةني كةمي 
ئةو  بؤ  بشَين  كة  تَيدانيية،  سيفةتانةيان  ئةو 
ثؤستانةو نة ثسثؤإييان هةية لة بوارةكةدا، نة 

هيض ئةزموونَيكي كاري حكومييان هةية«.
كة  هةية،  بةوة  باوةإمان  »ئَيمة  وتيشي: 
داناني ئةو بةإَيوةبةرة طشتييانة مافي يةكَيتيية 
ئةو  دةبَيت  بةآلم  حكومةت،  شةريكي  وةك 
بشَين  ئاستةدابنء  لةو  دادةنرَين  كةسانةي 
بؤ ئةو ثؤستانة، نةك تةنيا مةرج ئةوةبَيت كة 

حيزبين«.
رؤذنامة  دةست  زانيارييانةى  ئةو  بةثَيي 
نيازي  بة  يةكَيتي  ئَيستادا  لة  ك��ةوت��وون، 
بةإَيوةبةرَيكي  بةرثرسء  ضةند  طؤإيني 
ثإكردنةوةيانة  طةرميانء  ئيدارةي  سنووري 
كردنةوةي  هةروةها  حيزبييء  كاديري  بة 
لةوانة:  طشتيية،  بةإَيوةبةرَيتييةكي  ضةند 
)فةرمانطةي داواكاري طشتيي، بةإَيوةبةرَيتي 
شارةوانييةكان،  طشتيي  بةإَيوةبةرَيتي  تاثؤ، 
هونةرو  رؤشنبيرييء  بةإَيوةبةرَيتي 
ضةند  طشتييةكان،  كتَيبخانة  بةإَيوةبةرَيتي 
سةرجةم  ديكة(ء  طشتيي  بةإَيوةبةرَيتي 

وةرطرتني  بؤ  كانديدن  كة  كةسانةشي  ئةو 
لة  يةكَيتين  كاديري  بةإَيوةبةرَيتييانة  ئةو 
مةَلبةندةكاني ثَيشووي طةرميانء ئَيستا هيض 

بةرثرسيارَيتييةكي حيزبييان نةماوة.
ئةو  مةدةنيش،  خزمةتي  ياساي  بةثَيي 
كةسانةي كة دةبنة بةإَيوةبةري طشتيي، الني 
حكومييان  ساَلي   )10( خزمةتي  دةبَيت  كةم 
هةبَيتء بؤ هةندَيكيشيان زياتر لة )15( ساألء 
ثاَلَيوراون  ئَيستادا  لة  كة  كةسانةشي  ئةو 
طةرميان  بةإَيوةبةرَيتييةكاني  وةرطرتني  بؤ 
هيضيان خزمةتي حكومييان نييةو تةنيا كاري 

حيزبييان كردووة لة رابردوودا.
لة بةرامبةردا سةعيد ئةحمةد، بةإَيوةبةري 
ئ��ي��دارةي ط��ةرم��ي��ان، ه���اوإا ل��ةط��ةأل ئةو 
دةكات  »ثَيويست  ثَييواية:  رؤذنامةنووسانة 
ثسثؤإيي  لَيهاتووييء  تواناو  بة  طوَي  هَيندة 
نةدةين.  حيزبيبوون  بة  طوَي  هَيندة  بدرَيت، 
يةكَيتيء  بةدةستي  دةسةآلت  ئةمإؤ  راستة 
خزمةتي  هةركةسَيك  بةآلم  ثارتييةوةية. 

بؤ  ئيجابياتةكةي  بكات  دةسةآلت باش 
وا  نيية  ه��ةق  ين دةط��ةإَي��ت��ةوة،  تَيبطة

ك���ةس���ي ك���ة ت��ةن��ي��ا 
بيي  حيز

واية  بؤضوونم  ثؤستةكةيدا،  لة  دَلسؤزبَيت 
ثَيويستة هةموو هاوآلتييانى كورد بة يةكسانيي 
دةرفةتيان ثَيبدرَيت بؤ ئةوةي بتوانن خزمةت 

بة وآلت بكةن، اليةنداربَيت، يان بَياليةن«.
رؤذنامةنووساني  رؤشنبيرو  هةروةك 
سؤنطةي  »لة  ثَيكردووة:  ئاماذةيان  طةرميان 
ئةو  ضارةسةركردني  داواي  دَلسؤزيمانةوة 
حكومةت  خوازيارين  دةكةينء  كَيشةية 

تَيبينييةكانمان بة جديي وةربطرَيت«.
بةياننامةكةي  سةعيد ئةحمةد، هةرضةندة 
نةبينيوة. ئةوةي بة رؤذنامة وت: »كردنةوةي 
خزمةتي  هَيندةي  بةإَيوةبةرَيتييةكان 
دؤزينةوةي  بؤ  هَيندة  دةكات،  طةرميانييةكان 
ثؤست نيية، ئاطام لةوةش نيية لة مةَلبةندةوة 
خةَلك ثاَلَيورابَيت، خودي ئةو بةإَيوةبةرَيتييانة 
بؤ بووذاندنةوةو خزمةتي زياتري طةرميانة، 
بؤ  شارةزا  ثسثؤإو  خةَلكي  واية  ئومَيدمان 
ئةو بوارانة دابنرَيت، بؤ ئةوةي لة ئاستي ئةو 

بةإَيوةبةرَيتييانةدا بَيت، كة بتوانَيت خزمةتي 
كار  نةك  بكات،  ثَيشكةش  ضاكتر  باشترو 

دؤزينةوة«.
س���ةب���ارةت ب���ة ك����ردن����ةوةي ئ��ةو 
بةإَيوةبةري  طشتييانةش  بةإَيوةبةرَيتيية 
»بةإَيوةبةرَيتي  وت��ي:  طةرميان  ئيدارةي 
هةندَيك  بكرَيتةوة،  قانون  بة  ثَيويستة 
دةكات  ثَيويست  كة  هةية،  بةإَيوةبةرَيتي 
هةموار  بؤ  ثةيوةندارةكاني  وةزارةتة  ياساي 
كة  ئةوةيانداوة  بواري  بةشَيكيان  بكرَيتةوة، 
طشتيي  بةإَيوةبةرَيتي  طةرميان  سنووري  لة 
هةبَيتء بةإَيوةبةرَيتييةكاني ديكة كة لة خوار 
دةسةآلتي  لة  ئةوانة  كردنةوةي  طشتييةوةن، 

وةزارةتةكانداية«.
رؤشنبيرانء  )2008(ةوة  س��اَل��ي  ل��ة 
طةرميانيش  ئ��ي��دارةي  رَي��ك��خ��راوةك��انء 
بة  دةك��ةن  زياتر  دةسةآلتي  ثَيداني  داواي 
ضةند  ك��ردن��ةوةي  لةطةأل  ئيدارةكةيانء 
زياتر  بؤ  فةرمانطةيةك  بةإَيوةبةرَيتيء 
جارَيكيش  ضةند  كارةكانيانء  راثةإاندني 

سةرداني حكومةتء ثةرلةمانيان كردووة.

سةنديكاى رؤذنامةنووسان، سكاآلكانى حيزب ناخاتة ناو راثؤرتةكانييةوة
رؤذنامةنووسان رةخنة لة راثؤرتى شةشةمى سةنديكاى رؤذنامةنووسانى كوردستان دةطرن

يةكيَتيبوون، مةرجى وةرطرتنى ثؤستى ضةند بةأَيوةبةريَتييةكى نويَية لة طةرميان
بةثَيى ياسا؛ دةبَيت خزمةتي )10-15( ساَلي حكومييان هةبَيت، بةاَلم ثاَلَيوراوةكان هيض خزمةتَيكى حكومييان نيية

بةإَيوةبةرى ئيدارةى طةرميان:
ثَيويست دةكات هَيندة 

طوَي بة تواناو لَيهاتووييء 
ثسثؤإيي بدرَيت، هَيندة 

طوَي بة حيزبيبوون 
نةدةين



سازدانى: ضاوان عةلى

شؤإش حاجى، سةرؤكى فراكسيؤنى 
طؤإان لة  ثةرلةمانى عَيراق، ثَييواية؛ 

كة زؤرَيك لة هَيزء اليةنة عَيراقييةكان، 
بة ئؤثؤزسيؤنبوونى طؤإان لة عَيراقدا 

بة داهَينان دةزانن، ضونكة زةحمةتة لة 
عَيراقي ئةمإؤدا هَيزَيك بدؤزيتةوة، كة 

هةَلثةي دةسةآلت نةكات.
لةم ديدارةى رؤذنامةدا شؤإش حاجى، 

جةختيش لةوة دةكاتةوة؛ كة طؤإان 
لة  بةغدا لة دةسةآلتدا بَيت، يان 

ئؤثؤزيسيؤن، بةرطريي لة دةستكةوتة 
دةستوورييةكاني خةَلكي كوردستان 

دةكات. 

رؤذن��ام��ة: ل���ةدواي ب��إي��اردان��ت��ان بة 
بةشدارينةكردن لة حكومةت، ئايا مةسةلةكةتان 
بة تةواوةتي لةطةأل )هاوثةيماني نيشتمانيي( 
يةكاليي بووةوة، يان دةرفةت ماوة بؤ ضوونتان 

بؤ ناو حكومةت؟
بة  ئاشكرا  بة  خؤمان  هةَلويستي  ئَيمة   *
تائَيستا  ئةطةرضي  وت��ووةء  اليةك   هةموو 
وتوَيذَيكي  هيض  بم،  ئاطادار  من  هَيندةي 
جديي نيية بؤ ثةشيمانكردنةوةي طؤإان لةو 
مةسةلةي  لة  بةآلم  داويةتي،  كة  بإيارةي 
بَلَيي  ناكرَيت  بابةتةدا،  لةو  دانوستاندنَيكي 
تَيدا  طةإانةوة ي   ئيتر  داومة  بإيارةي  ئةو 
هؤيةك و  ضةند  لةبةر  بإيارَيكة  بةَلكو  نيية، 
بؤية  دراوة ،  دياريكراودا  هةلومةرجَيكي  لة 
بة طؤإاني هةلومةرجةكةو نةماني هؤيةكان، 

رةنطة ئةو بإيارةش وةك خؤي نةمَينَيت.
كة  كة  بوون  هَيز  يةكةم  ئَيوة  رؤذنامة: 
واقيعي  دةستووريي،  ياساييء  بةشَيوةيةكي 
ئؤثؤزسيؤنبوونتان جطة لة هةرَيمي كوردستان، 
لة  بإيارةتان  ئةو  ضةسثاند،  عَيراقيش  لة 
ضؤن  عَيراقدا  ئيعالميي  سياسييء  ناوةندي 

لَيكدرايةوة؟
ئيعالمييةكاني  سياسيي و  ن��اوةن��دة   *
هةَلوَيستيشيان  بؤضوون و  زؤرن و  بةغدا، 
بةآلم  جياوازة،  ئَيمة  هةَلوَيستةي  ئةو  لةمةإ 
بة ضاوي  عَيراقييةكان  اليةنة  هَيزو  زؤربةي 
رَيزو تةقديرةوة دةإواننة هةَلوَيستي طؤإان. 
زؤربةي ئةو اليةنانة، ئةو هةَلوَيستةي طؤإان 
بة شتَيكي نوآو جؤرَيك لة داهَينان دةزانن، 
ضونكة زةحمةتة لة عَيراقي ئةمإؤدا، هَيزَيك 
بدؤزيتةوة كة هةَلثةي دةسةآلت نةكاتء ئاوا 
وةرنةطرتني  يان  وةرطرتن  لة  بَيت  بَيمنةت 
بةرضاوي  ذمارةيةكي  هةروةها  ثؤستدا. 
ثةرلةمانتارو لَيثرسراوة عَيراقييةكان، تةنانةت 
بةوةدا  دان  نيشتمانيش،  هاوثةيمانيي  لةناو 
ئيستيحقاقي  بايي  طؤإان  دةبواية  كة  دةنَين 
بةشدار  نةتةوةيي  ئيستيحقاقي  هةَلبذاردن و 
بَيت لة حكومةت و نةدةبوو فشاري سةرؤكي 

هةرَيم قبووأل بكةن. 
رؤذنامة: ثَيتان وانيية كة موجازةفةيةكي 
بةخؤتان  مةترسيداريشتان  كةمَيك  طةورةء 

بةئؤثؤزسيؤنتان  بوون  بإياري  كة  كردووة 
دامودةزطاي  هَيشتا  كة  لةعَيراقَيكدا  داوة 
دةستووريي  ياساييء  تةواو  بةشَيوةيةكي 

دانةمةزراوة؟
* نةخَير، من ناوي نانَيم موجازةفة، بةَلكو 
تةواو  بإواي  لة  كة  دةنَيم هةَلوَيستَيك  ناوي 
ئةوة ي  دواي  طرتووة،  سةر ضاوةي  بةخؤ وة 
زؤر  وةرطرين،  هةَلوَيستة  ئةو  ناضاركراين 
ثؤستي  رَيي  لة  واي��ة،  ثَييان  اليةن  كةسء 
خزمةتي  دةسةآلتةوة  دةتوانن  وةزاري و 
بكةن،  سياسييةكةيان  بةرنامة  دةنطدةران و 
ئةطةر  واية،  ثَيمان  طؤإان  وةك  ئَيمة  بةآلم 
بةرنامة  بةرامبةر  نةبين،  دةسةآلتيشدا  لة 
راستطؤ  دةنطدةرانمان  سياسييةكةمان و 
لة  تا  طةإ  دةخةينة  توانامان  هةموو  دةبين و 
بكةين و  طةلةكةمان  دؤزي  خزمةتي  بةغدا 
بةهَيزتر  ط��ؤإان  بة  دةن��ط��دةران  متمانةي 
بين،  دةسةآلتدا  لة  بةغدا،  لة  ئَيمة  بكةين. 
دةستكةوتة  لة  بةرطريي  ئؤثؤزسيؤن،  يان 
كوردستان  خةَلكي  دةستوورييةكاني 
ئامانجةكاني  بةديهَيناني  هةوَلي  دةكةين و 
دةسةآلتدا  لة  بةغدا،  لة  ئَيمة  دةدةين.  كورد 

لةوَيوة  هةوَلدةدةين  ئؤثؤزسيؤن،  يان  بين، 
بؤ  كوردستان   هةرَيمي  سةر  بخةينة  فشار 
كؤمةآليةتي و  عةدالةتي  دةستةبةركردني 
ثاراستني مافي مرؤظ و شةفافييةت. ئَيمة لة 
ئؤثؤزسيؤن،  يان  بين،  دةسةآلتدا  لة  بةغدا، 
لة  حيزب  دةستَيوةرداني  ه��ةوَل��دةدةي��ن 
لة كوردستان  كاروباري حكومةت و خةَلكدا، 
نةهَيَلين. ئَيمة لة بةغدا، لة دةسةآلتدا بين، يان 

زيادكردني  ثاراستن و  هةوَلي  ئؤثؤزسيؤن، 
بةآلم  دةدةي��ن،  كوردستان  بودجةي  بةشة 
دةبَيت ئةو بودجةية لة كوردستان شةفافانة 
ثارةيةي  ئةو  بزانَيت  بكرَيتء خةَلك  سةرف 
لَيدَيت و  ضي  ضةندةو  كوردستان،  دةدرَيتة 

دةدرَيت بة ضي! 
رؤذنامة: ئؤثؤزسيؤن لة كوردستان، بةهؤي 
دوو حيزبي دةسةآلتةوة، كةوتووةتة ملمالنَيي. 
مامةَلةي  دةكةن  ض��اوةإوان  بةغدا،  لة  ئَيوة 
لةطةَلتان  ليستة عةرةبةكانيش  هاوثةيمانييء 

ضؤن بَيت؟
* ئؤثؤزسيؤنبوون و كاركردني سياسيي 
جياوازةء  كوردستان  هي  لة  زؤر  بةغدا،  لة 
لة  كة  اليةنانةي  حيزب و  ئةو  نيية  م��ةرج 
هةموو  شتَيكي  هةموو  لة  حكومةتدان، 
تا  ئةوةي  بن.  رازي  حكومةت  ثَيكهاتةكاني 
حيزبة  مامةَلةي  ك��ردووة،  تَيبينيمان  ئَيستا 
ئَيمة،  بةرامبةر  دةسةآلتدارةكاني كوردستان 
لة هي اليةنة عةرةبةكان خراثترة، ئةي مةطةر 
سةرؤكي هةرَيم نةبوو داواي لة هاوثةيماني 
بةشي  لة  طؤإان  نابَيت  كة  كرد  نيشتماني 
وةرطرَيت؟  وةزارةت  ثؤستي  كوردستانيي 
لةوةدةضَيت ئةو دوو حيزبة بإياريان دابَيت كة 
هةرضي ئَيمة بيَلَيين، ئةوان دذي بوةستنةوة، 
بة  بةرامبةر  نَيطةتيظة  هةَلوَيستة  ئةو  بةآلم 
ناكةم.  لة اليةنة عةرةبييةكاندا بة دي  طؤإان، 
النيكةم هةموو اليةنة عةرةبييةكان بإياريان 
نةداوة هةرضي طؤإان بيَلَيت، ئةوان دذي بن و 
هةرضي بؤ طؤإان ضاك بَيت، ئةوان رَيطريي 
حيزبي  ه��ةردوو  لة  ئ��ةوةي  وةك  لَيبكةن، 

دةسةآلتداري كوردستان بةدي دةكرَيت.
رؤذنامة: ثَيشتر طؤإان رايطةياند كة ئةو 
ئَيوة  دذي  لة  مالكيدا  ثارتيء  لةنَيوان  ثالنة 
كراوة، ئايا هةَلويستي يةكَيتي ضي بووة لةنَيو 

ئيئتيالفةكةدا؟
قورسايييةكي  يةكَيتي  ئَيستا  وانيية  ثَيم   •
بإياري  ه��ةَل��وَي��س��ت و  ل��ةس��ةر  ئ��ةوت��ؤي 

هاوثةيماني كوردستانيي مابَيت.
هةشت  عَيراق،  لةثةرلةمانى  رؤذنامة: 
لةكاتى  دةتوانن  ضؤن  هةية،  كورسيتان 
بةرضاو  كاريطةريى  ياساكاندا  دةركردنى 

بنوَينن؟
ليذنة  ضةند  ل��ة و  كة  هيوايةين  ب��ةو   *

ثةرلةمانتارييةي ئةندام دةبين، تياياندا رؤَلي 
لة  شارةزاييشمان  ئةطةر  ببينين و  كاريطةر 
بوارَيكدا نةبَيت، يان لة بابةتَيكي دياريكراومان 
بةر  بةرينة  ثةنا  دةبَيت  بَيطومان  نةزاني، 
لة  بتوانين  تا  ش��ارةزا،  ثسثؤإ و  كةساني 
ثةرلةماني  لة  بين.  كارةكانماندا سةركةوتوو 
هةية و  زؤر  كاركردني  ب��واري  عَيراقدا، 
هةرضييةك لة ضوارضَيوةي ثةيإةوي ناوخؤ و 
لةسةر  كاري  دةتوانيت  بَيت،  دةستووردا 
بكةيت . لة ثةرلةماني عَيراق، رَيطريي لةبةردةم 
ثرؤذةيةك  ثَيشنيازو  ه��ةر  نيية  كةسدا 
ياساو  ضوارضَيوةي  لة  مادام  ثَيش،  بهَينَيتة 
هةوَلي  ئةوةندةي  هةروةها  بَيت.  ثةيإةودا 
ئةوةندة  دةدرَي��ت،  تةوافوق  بة  بإياردان 
فةرزكردن و تَيثةإاندني ياساكان بة زؤرينةو 
كوردستان  ثةرلةماني  لة  وةك  نيية  كةمينة 

ثةيإةودةكرَيت.
كة  مةسةلة  هَيزء  بةهَيزترين  رؤذنامة: 
دةبَيت طؤإان وةك ئؤثؤزسيؤن خؤي بؤ ئامادة 
بكاتء رووبةإووي ببَيتةوة لة عَيراق، ضيية؟

لة  اليةك  هةموو  دوذمني  خراثترين   *
عَيراقي ئةمإؤ، تيرؤريزم و طةندةَليية. ئومَيدم 
زؤرة كة ئةمةش بة رادةيةكي باش لة ساَلي 
ناو  لة  ئَيمة  ئةركي  ببَيتةوةء  كةم  )2011(وة 
كردةوةي  كارو  لة  رةخنةطرتنة  ثةرلةمان، 
ئةدائي حكومةتة،  حكومةت و ضاودَيريكردني 
ياسايي  ثَيشنيازي  ثَيشكةشكردني  لة  جطة 
طةلةكةمان  دؤزي  خةَلك و  خزمةتي  لة  كة 
ثَيشنيازَيكيش  بإيارو   هةر  هةروةها  بَيت. 
عَيراق  خةَلكي  خزمةتي  لة  كة  بَيتةثَيشةوة 
تايبةتيدا  بة  كوردستان  خةَلكي  بةطشتيي و 
ئةمة  ئينجا  دةوةستينةوة،  دذي  ئَيمة  نةبَيت، 
واي  ثَيش.  بيهَينَيتة  اليةنَيك  كةس و  هةر 
كة  بابةت  كَيشة و  طةورةترين  كة  دةضم  بؤ 
ئَيمة  رووب��ةإووي  داهاتوو   ساَلي  ضةند  لة 
هةندَيك  هةوَلي  )140( و  مادةي  دةبَيتةوة، 
اليةن دةبَيت بؤ هةمواركردني ضةند مادةيةكي 

ناو دةستووري عَيراق.

سازدانى: سيروان عةول

جَيبةجَيكردنى  ب��ةإَي��وةب��ةرى 
هةرَيم  دانيشتووانى  سةرذمَيريى 
ئةنجامنةدانى  ئ��ؤب��اَل��ى  ع��َي��راق،  ل��ة 
دانيشتووان  طشتيى  سةرذمَيريى 
حكومةتى  ئةستؤى  دةخاتة  لةعَيراق 
كة  دةكاتةوة  لةوة  جةخت  ناوةندىء 
سياسييةوة،  دةستتَيوةردانى  بةهؤى 
ئةنجام  سةرذمَيريى  )2011(ش،  ساَلى 

نادرَيت.
بةإَيوةبةرى  عوسمان،  مةحمود 
جَيبةجَيكردنى سةرذمَيريى دانيشتووانى 
هةرَيم لة عَيراق، بة رؤذنامةى راطةياند: 
ئامادةكاريى  ساَلة  سآ  م��اوةى  »ب��ؤ 
دةكةينء ضاوةإوانى ئةو رؤذة دةكةين 
كة سةرذمَيريى بكرَيت، دةبواية سآ ساأل 
بدراية،  ئةنحام  سةرذمَيريى  ئَيستا  ثَيش 
ئةطةر بةخواستى ئَيمة بَيت، حةزدةكةين 
ئةمإؤ بكرَيتء هةمووشتَيكمان ئامادةية، 
)15( ئامادةكراوةء  كادير  )235(ه��ةزار 

لةضاثدراوة،  سةرذمَيريى  فؤرمى  مليؤن 
رووي  لة  تةرخانكراوة،  بؤ  بودجةى 

زانياريىء  تةكنؤلؤجياى  زانستىء 
هةمووى  زان��ي��اري��ي��ةوة  داخَلكردنى 

بةرنامةإَيذيى بؤكراوة«.
ئةنجامدانى  ضارةنووسى  لةبارةى 
مةحمود  لةعَيراق،  طشتيى  سةرذمَيريى 
عوسمان وتى: »من هةميشة وتوومة، لة 
ضونكة  ناكرَيت،  سةرذمَيريى  )2010(دا 
لة دةستى هونةرييةكان دةرضوو، ضووة 
دةَلَيم  لةئيستاشدا  سياسييةوة،  بابَيكى 
بةهةمان  )2011(ش  ساَلى  ثَيمواية، 
سةرذمَيريى  تَيدةثةإينء  قةيراندا 
سياسيى  تَيوةطالنى  ئةطةر  ناكرَيت، 

بةردةوامبَيت، سةرذمَيرييش ناكرَيت«.
لةوة  جةخت  عوسمان،  مةحمود 
كوردستان  هةرَيمى  كة  دةك��ات��ةوة، 
ئةنجومةنى  س��ةرؤك��اي��ةت��ي��ى  ب��ة 
ثالندانانةوة،  وةزارةت���ى  وةزي���رانء 
لةطةأل  ئَيمة  كة  دووثاتيكردووةتةوة 
ئَيمة  دانيشتووانداين،  سةرذمَيريى 
ثَيشةوة،  ضووينةتة  بةهةنطاو  هةنطاو 
بةرامبةر  اليةنى  جارَيك  هةموو  بةآلم 
ثإؤسةكةيان  دؤزيوةتةوةء  شتَيكيان 

راطرتووة.

جَيبةجَيكردنى  ب���ةإَي���وةب���ةرى 
لة  هةرَيم  دانيشتووانى  سةرذمَيريى 
عَيراق، ئؤباَلى ئةنجامنةدانى سةرذمَيريى 
ئةستؤى  دةخاتة  دانيشتووان  طشتيى 
دةَلَيت:  عَيراقء  ناوةندى  حكومةتى 
سةرذمَيريى طشتيى دانيشتووان، كارَيكى 
ثَيويستيان  زياتر  ئةوانيش  ناوةندييةء 
هةرَيمى  دانيشتووانة،  سةرذمَيريى  بة 
كوردستان هَيندةى ئةوان ثَيويستمان ثَيى 
نيية، ضونكة لةم ضةند ساَلةى رابردوودا، 
طةشةيةكى  ك��وردس��ت��ان  ه��ةرَي��م��ى 

بةرفراوانى بةخؤيةوة بينيوة.
مةحمود عوسمان، بة نيطةرانييةوة لة 
لَيدوانةكانى بةرثرسانى عَيراقى دةإوانَيت 
دةَلَيت:  سةرذمَيريىء  ئةنجامدانى  لةمةإ 
)2010(رؤيشت،  ساَلى  ئةوة  بةداخةوة، 
لَيدوانةى  بةو  ئاواتَيك  هيض  من  بةآلم 
ئامارى  ن��اوةن��دى  دةزط��اى  سةرؤكى 
كة  بةوةنيية  بإواشم  ناخوازمء  عَيراق 
ضارةسةر  كَيشةكان  ئةطةر  وتوويةتى، 
  2011 )5(ى  ي��ان   )4( مانطى  لة  ببن، 
عَيراق  دانيشتووانى  طشتيى  سةرذمَيريى 

ئةنجامدةدرَيت.

ضاوثَيكةوتن
hewal.rozhnama@gmail.com

7ذم��ارة )615( سَيشةممة 2011/1/4
سةرؤكى فراكسيؤنى طؤإان لة ثةرلةمانى عَيراق:

زؤربةي اليةنة عَيراقييةكان، هةلَوَيستةكةى طؤأانيان بة داهيَنانى نوآ زانى

ساَلى )2011(ش، سةرذمَيريى طشتيى دانيشتووانى عَيراق ئةنجام نادرَيت

ئةطةر لة دةسةآلتيشدا نةبين، بةرامبةر بةرنامة 
سياسييةكةمان و دةنطدةرانمان راستطؤ دةبين و 

هةموو توانامان دةخةينة طةإ تا لة بةغدا 
خزمةتي دؤزي طةلةكةمان بكةين

مامةَلةي حيزبة 
دةسةآلتدارةكاني 

هةرَيم بةرامبةرمان، 
لة هي اليةنة 

عةرةبةكان خراثترة 

مةحمود عوسمان

شؤإش حاجى



سازدانى: سةنطةر جةمال

د. شؤإش حةسةن، مامؤستاى 
ياساى دةستووريىء ضاودَيرى 

سياسيى، لةم ديدارةى 
رؤذنامةدا، ئاماذة بةوةدةكات كة 

سةركردايةتيى كورد سياسةتى رؤذ 
ثةيإةو دةكات، نةك سياسةتَيكى 

ستراتيذيى ثالن بؤ داإَيذراو، 
هةروةها سةبارةت بة بارودؤخى 

بزووتنةوةى طؤإان، د. شؤإش 
ضةند سةرنجَيكى خؤى سةبارةت 

بة مةسةلةى خؤإَيكخستنةوةو 
هةَلوَيستة سياسييةكانى ئةو 

بزووتنةوةية، دةخاتةإوو.

شارةزايةكى  وةك  ئَيوة  رؤذنامة: 
زانكؤ،  مامؤستاى  ياساى دةستووريىء 
ضؤن سةنطء قورسايى كورد لةم خولةى 

حوكمإانيى عَيراقدا لَيك دةدةنةوة؟
هةم  ك���ورد  دةب��ي��ن��م،  واى   *
ثَيشوو،  رذَيمى  رووخاندنى  لةثَيش 
رذَي��م،  رووخاندنى  ل���ةدواى  ه��ةم 
ثَيداطرتن  بؤ  نةبووة  بةرنامةيةكى 
خاَلة  نةتةوايةتييةكانء  مافة  لةسةر 
بؤ  عَيراقدا  لة  كورد  ستراتيذييةكانى 

جَيطير كردنيان.
س��ةي��ر دةك����ةى، ي��ةك��ةم شتى 
ستراتيذيى كة دةبوو كورد ثَيداطيريى 
ئيدارةى  ياساى  لة  بكرداية  لةسةر 
دةوَل����ةت )ق��ان��ون ئ��ي��دارة دول��ة(، 
جَيطيركردنى سنوورةكةى بوو، بةآلم 
لةناو  بوو،  رةت  بةسةريدا  خاَلة  ئةو 
كة  هةبوو  ناوضة  زؤر  قانونةدا  ئةو 
ئؤتؤنؤمى بوو، بةآلم ئةم جارة كةوتة 
كوردستانةوة،  هةرَيمى  دةرةوةى 
كة  بوو  ستراتيذيى  هةَلةيةكى  ئةوة 
تا  هات  ئاوازةش  بةو  كردىء  كورد 

ئَيستا.
ساَلى  ح���ةوت  ل��ة  ب��ؤن��م��وون��ة 
رابردوودا كة بةشدارييةكى كاريطةريى 
كة  عَيراقيدا،  لةنَيو حكومةتى  هةبووة 
سةرؤكى  جَيطرى  كؤمارو  سةرؤك 
ثةرلةمانء  وةزي��رانء  ئةنجومةنى 
ضةند وةزيرَيكى كاريطةر كورد بوون، 
بة  ثةيوةنديى  كة  شت  زؤر  ب��ةآلم 
بةرذةوةندييةكانى كوردةوة هةبووة، 
نةتوانرا بضةسثَينرَينء بةرةو ثَيشةوة 

ببرَين.
حةوت  دؤخ��ى  باسى  رؤذن��ام��ة: 
ساَلى رابردووت كرد، ئةو سياسةتةى 
كورد  بإياربةدةستانى  نوَينةرانء 
بةغدا،  لة  ثَيكردووة  مامةَلةيان 
رؤذ  بةسياسةتى  بَلَيى  دةت��ةوَي��ت 
ستراتيذييةتَيكى  كردووةو  مامةَلةيان 

ثالن بؤ داإَيذراويان نةبووة؟
بةسياسةتى  واي��ةو  بَيطومان   *
نة  ئةمةش  كردووة،  مامةَلةيان  رؤذ 
دواى  نة  رذَي��مء  رووخاندنى  ثَيش 
نةئَيستاش،  رذَي���مء  رووخاندنى 
بةرنامةيةكى تؤكمة نةبووة كة بزانيت 
تا ئَيستا ضةنديت بةديهَيناوةء ضةندى 
بةدى  ضؤن  باقيةكةى  دةبَيت  ماوةو 

بهَينيت.
رؤذنامة: نوَينةرانى ثارتىء يةكَيتى 
زةمانةتَيكى  هيض  ئَيستا  تا  لةبةغدا 

نةتةوةييان بؤ كورد بةدةستهَيناوة؟
ئَيستا  تا  نةخَير،  ب��ةداخ��ةوة   *
نةهاتووة،  بةدةست  زةمانةتَيك  هيض 
درَيذايى  بة  كة  ئةوةية  نموونةشمان 

ئَيستا  تا  نازانرَيت  عَيراق،  مَيذووى 
عَيراقدا،  لة  ضةندة  ك��ورد  رَي��ذةى 
ئيدارةى  قانونى  بةثَيى  لةكاتَيكدا 
عَيراقى،  دةس��ت��وورى  دةوَل����ةتء 
ناوضة  كَيشةى  ض��ارةس��ةرى  ب��ؤ 
عَيراقدا  لة  دةب��وو  جَيناكؤكةكان، 
جار  بةآلم  بكراية،  سةرذمَيرييةيك 
ئةوةى  بؤنى  دةخرَيتء  دوا  بةجار 
دؤخةكة  تا  نةكرَيت  كة  لَيدةكرَيت 
لةو  يةكَيكة  ئةوة  بَيت،  شَيوةية  بةو 
شتانةى كة كورد نةيتوانيوة ثَيداطريى 
لةوة  جطة  بكات،  ئةنجامدانى  لةسةر 
جَيناكؤكييةكان،  كوردستانيية  ناوضة 

نةطةإَينراونةتةوة سةر كوردستان. 
ساَلى  حةوت  لة  جياواز  رؤذنامة: 
عةرةب  سوننةى  ئةمجارة  راب��ردوو، 
لة  بةشدارة  زؤرةوة  قورساييةكى  بة 
حوكمإانيى نوَيى عَيراقدا، لَيكدانةوةى 
ئَيوة ضيية بؤ ئةم بةشداريية كارايةى 
سوننةو تاضةند جَيطاى مةترسيية بؤ 

كورد؟
خ��اوةن��ى  خ���ؤي  * س��ون��ن��ة، 
ناوةندى  لة  ثَييانواية  ثَيطةيةكةو 
لة  هةيةو  وجوديان  عَيراقدا  دةوَلةتى 
ناوةإاستى دةوَلةتى عَيراقن، لةإووى 
دةوَلةتة  ئةم  لةوةتةى  مَيذوويشةوة، 
دةسةآلتنء  خاوةنى  دروستبووة، 
ئاسانى  ب��ة  ح��وك��م��إان��ي��دانء  ل��ة 
نابنء  دةس���ةآلت  دةس��ت��ب��ةردارى 

ضيشيان بوَيت، دةتوانن بيسةثَينن.
سياسيى  ثرؤسةى  لةسةرةتاى 
رذَيمى  رووخاندنى  دواى  عَيراقء 
فشارَيك  وةك  ويستيان  ثَيشوو، 
لة  كة  زانييان  بةآلم  بكةونةوة،  دوور 
مةترسيدان، كؤمةَلَيك خةَلكيان ناردء 
دابنَين،  خؤيان  بؤ  ثَيطةيةك  توانييان 
بةآلم ئةمجارة سووديان لةو هةَلةيةى 
ثَيشوويان وةرطرتووةو بةشَيوةيةكى 
ثرؤسة  ناو  هاتوونةتة  بةهَيز  زؤر 
رةنطة  ه��ةرض��ةن��دة  سياسييةكة، 
نَيودةوَلةتيشةوة  هةرَيميىء  لةإووى 
نةبَيت،  ب��ةرذةوةن��دي��ي��ان  لة  زؤر 
سةرؤكى  بةهَيزةو  ثَيطةكةيان  بةآلم 
سةرؤكايةتيى  لة  هةيةو  ثةرلةمانيان 
كؤمارو حكومةتيش رؤَلى كاريطةرييان 
دةب��َي��تء ب��ةه��ةم��ان ش��َي��وةش لة 
دةسةآلتى دادوةريى خةَلكيان دةبَيت. 
ئةمة ماناى واية، سوننة لَيرة بةدواوة 
بةشَيوةيةكى  كة  دةكات  ئةوة  بؤ  كار 
زياتر  دؤخةكةو  ناو  بَيتة  بةهَيزتر 
كة  ثشتة  لة  هةرَيميى  ثشتيوانييةكى 
داخوازييةكانى  بةرذةوةنديىء  دذى 
نةك كورد، بةَلكو هةموو ثَيكهاتةيةكة 
داواى  عةرةبى  جيهانى  عَيراقء  لة 
مافةكانى خؤى بكات، بؤنموونة دذى 
داخوازييةكانى كوردنء ناشيشارنةوة 
بةرامبةر هةموو  ئةوان  تَيإوانينى  كة 
عةرةبى  جيهانى  ترى  ثَيكهاتةكانى 

هةمان هةَلوَيستيان هةية.
ترى  ت��ةوةرَي��ك��ى  با  رؤذن��ام��ة: 
بزووتنةوةى  لةسةر  قسةكردنمان 
طؤإان بَيت. وةك شارةزاو ضاودَيرَيكى 
سياسيى، لَيكدانةوةتان ضؤنة سةبارةت 
بة ثةراوَيزخستنى بزووتنةوةى طؤإان 
لةحكومةتى عَيراقء مامةَلةى دةسةآلتى 

فةرميى هةرَيم لةوبارةيةوة؟
* بةطشتيى، ئةطةر باس لة طؤإان 
ويستَيك،  بزووتنةوةو  وةك  بكةين 
سةيربكة، تةواوى ناوضةكة بة حوكمى 
ئامَيرةكانى ثةيوةنديكردن، خةَلك لةوة 
حوكم  ضؤن  وآلتان  لة  تَيطةيشتووة 

دةكرَيتء لة خؤرهةآلتى ناوةإاستيش 
شَيوازى حوكمإانيى ضيية.

ئةم  ك��ة  دةك��ةي��ت  سةير  بؤية 
لة  هةية،  لَيرة  دؤخةى  بزووتنةوةو 
سورياء  تونسء  ميسرو  ئ��َي��رانء 
حوكمَيكى  ناوضانةى  ئةو  هةموو 
هةية،  ديموكراتى  لة  دوور  شمولى 
ك��ة خةَلك  ه��ةي��ة  ئ���ةوة  ه��ةوَي��ن��ى 
لة  طؤإانكاريى  دةكات  ئةوة  داواى 
حوكمإانييةكةدا بكرَيت، لةبةر ئةوةى 
بؤنموونة  نيية،  خةَلكدا  خزمةتى  لة 
لة  خؤثيشاندان  كؤمةَلَيك  تونس،  لة 
ميسرو  لة  بةهةمانشَيوة  كرا،  تونس 

ئَيرانيش.
بؤية ئَيستا ثرؤسةى ديموكراسىء 
دةبرَيت  رَيطايةكدا  بة  هةَلبذاردنيش 
خؤى  راستةقينةى  لةناوةإؤكى  كة 
هةَلبذاردنةكانى  وةك  بةتاَلبكرَيتةوة، 
ئةوةيان  ئَيرةش  ميسرو  ئ��َي��رانء 

سةلماند.
بزووتنةوةية  ئةم  سةيرى  ئةطةر 
دروستبووة  كوردستان  لة  كة  بكةين 
رَيكخستنَيك  كة  بزانين  ئةوةى  بةبآ 
هةبَيت بةناوى طؤإانء كارى كردبَيتء 
بةثَيضةوانةوة  بانطكردبَيت،  خةَلكى 
ضووةو  بزووتنةوةكة  بةرةو  خةَلك 
ئةوةى  بةبآ  لَيكردووة  ثشتيوانييان 
واية  ماناى  ئةمة  بكات،  بانطى  كةس 
لة  طؤإانكاريى  دةيةوَيت  خةَلك  كة 
بةو  بكرَيت،  حوكمإانيدا  سيستمى 
بَيتء  خؤيدا  خزمةتى  لة  شَيوةيةى 
بةرجةستة  راستى  ديموكراتييةتى 
بزووتنةوةية  لةو  هيوايةش  ئةو  بَيت، 
دةبينَيتةوة، بؤية دةبينين لةسةر ئاستى 
بةهةموو  دةسةآلتدارةكان،  حيزبة 
دةك��ةنء  بةربةرةكانى  شَيوةيةك 
رؤَلى  بكةنء  كةنارطيرى  هةوَلدةدةن 
كةمبكرَيتةوة لَيرةشء لة بةغدا. ئةوة 
بزووتنةوةية  ئةم  كة  ئةوةية  ماناى 
هةَلطرتووةو  خةَلكى  داخ��وازي��ى 
بزووتنةوةى ضةند كةسَيكى دياريكراو 

نيية.
رؤذنامة: ئةو ثاساوانةى كة طؤإان 
حكومةت  بةشداريى  كة  رايطةياندن 
جطة  رةواب��وون،  ثاساوَيكى  نةكات، 
بة  دةتوانَيت  ضؤن  طؤإان  ئايا  لةوة، 
ئؤثؤزسيؤنبوونى لة بةغدا، خزمةت بة 

خةَلكى كوردستان بكات؟
* طؤإان، دةبَيت بزانَيت كة ضؤن 
لة  ض  لَيرةء  ض  دةكات،  هةَلسوكةوت 
بزانين  ئةوة  دةبَيت  ضونكة  بةغداش، 

بةغداش  لة  دةس��ةآلت��ةى  ئ��ةو  كة 
شةفافء  زؤر  دةسةآلتَيكى  هةية، 
بتوانَيت  طؤإان  تا  نيية  ديموكراسى 
سووديان لَيببينَيت، بؤية ثَيويستة وةك 
ئؤثؤزسيؤنى  تةمسيلى  كة  هَيزَيك 
كوردستان،  لة  دةك��ات  راستةقينة 
بإيارى  رووداوةك��ان  ثَيش  بتوانَيت 

خؤى بدات.
ب��ؤن��م��وون��ة، ل��ة م��ةس��ةل��ةى 
ط��ؤإان  ن��ةك��ردن،  بةشداريكردنء 
دةسةآلتدار  اليةنةكانى  كة  دةزانَيت 
ضؤنة  هةَلوَيستيان  كوردستان،  لة 
اليةنةكانى  هةروةها  ئةو،  بةرامبةر 
ضؤنة  هةَلوَيستيان  عَيراق  ديكةى 
بإيار  ئةوانة  لةسةر  بةرامبةرىء 
ناضار  ئ��ةوةى  دواى  ن��ةك  ب��دات، 
بةشداريى  ثَيويست  وةك  كة  بكرَيت 
بةياننامة  بَيتء  ئينجا  ثَينةكرَيت، 
ثَيش  بوو  ثَيويست  بؤية  دةربكات، 
رابطةياندايةء  هةَلوَيستى خؤى  ئةوة، 
موبادةرة لةدةستى خؤيدا بَيت، ضونكة 
لَيرة كة بة )25(كورسييةوة بةشداريى 

بةغدا  لة  ئةطةر  نةكرد،  حكومةتى 
كاريطةر  هَيندة  بكرداية  بةشداريى 
وةك  ئةوة  دةكرَيت  بؤية  نةدةبوو، 
بؤية  بطيرَيت،  طؤإان  لة  رةخنةيةك 
نوَيى  حكومةتى  ئيعالنى  ثَيش  دةبوو 
عَيراق هةَلوَيستى خؤى رابطةياندايةو 
هةَلوَيستى  دةركردايةو  بةياننامةى 
كوردستانء  سياسييةكانى  اليةنة 

عَيراقيشى روونبكردايةتةوة.
هةر  كة  نيية  مؤدَيلة  ئةو  طؤإان، 
ناوضةكانى  لة  دةركةوتبَيتء  لَيرة 
ثَيمواية  بؤية  هةية،  دةوروب��ةري��ش 
بةم  شكست  ئةطةر  هةلَيكةو  ئ��ةوة 
بزووتنةوةية بَيت، شكستَيكى طةورةية 
لة  ديموكراسى  ب��زووت��ن��ةوةى  بؤ 
ئةو  ئاسانى  بة  كوردستانء  هةرَيمى 
ئةو  ثَيويستة  دروستنابَيتةوة،  دؤخة 
بكرَيتء طؤإان  ئيستيعاب  جةماوةرة 
قورساييةكي  كة  بكات  بةوة  هةست 
نةكةوَيتة  ئاسانى  بة  هةيةو  طةورةى 
خةريكن  ئةحزابانةى  ئ��ةو  داوى 
هةوَلبدات  دةك��ةنء  بةربةرةكانى 
زياتر بةرةو ثَيش بضَيتء هةَلوَيستى 
هةبَيت، بؤنموونة هةَلبذاردن دةكرَيت، 
ئةطةر تةزويراتء فَيَلى تَيدا كرا، نابَيت 
لة  يان  بكةيت،  ئةنجامةكانى  قبووَلى 
حكومةت،  نةكردنى  بةشداريكردنء 
ئالييةتء  ب��ة  ثَيويستى  ئ���ةوةش 
داينةمؤيةكى زؤرباش هةية كة رؤذانة 
ل��ةإووى  ه��ةرَي��م  بارودؤخةكانى 
سياسيىء ئابووريىء كؤمةآليةتييةوة 
هةَلبسةنطَينَيت، تا بتوانَيت رؤذ بةإؤذ 

بةرةوثَيش بضَيت.
بةرثرسيارَيتيية  ئةو  رؤذنامة: 
لة  دةكةيت،  باسي  كة  مَيذووييةى 
وةك  كة  كةسانةية  ئ��ةو  ئةستؤى 
هةَلسوإاوى طؤإان ناودةبرَينء ئةوانةى 

سةركردايةتيى طؤإان دةكةن؟
* بَيطومان، لة دنيادا هةموو شتَيك 
رَيكخستنة، ثَيم سةيرة كة هةندَيكجار 
وةك  طؤإان  كة  دةكرَيت  لةوة  قسة 
نةكات،  ك��ار  تةقليديى  حيزبَيكى 
ناتةقليديى  تةقليديىء  حيزبى  نازانم 
ثَيويستى  حيزبَيك  هةموو  ضيية، 
رَيكخستنيش  هةيةو  رَيكخستن  بة 
ثَيويستى بةوةهةية كة قاعيدةو قيادةى 
ئةو دؤخةى  هةبَيت كة رةنطدانةوةى 
ئةوة  ئةطةر  ضونكة  بَيت،  كؤمةأل  ناو 
نةكةيت، ناتوانيت سةركردايةتيى ئةو 

جةماوةرة بكةيت.
ئَيمة كة باس لة حيزبة تةقليدييةكان، 
دةوروب���ةر  وآلت��ان��ى  لة  ي��ان  لَيرة 
حيزبى  بووةتة  بةشَيوةيةك  دةكةين، 
دةداتء  بإيار  سةرةوة  بيرؤكراتىء 
بةآلم  جَيبةجَيدةكرَيت،  خ��وارةوة  لة 
طؤإان، ثَيويستة رَيكخستنَيكى هةبَيت 
كة ئةويش سةركردايةتييةكى هةبَيت، 
جةماعى  سةركردايةتييةكةى  بةآلم 
لة دةست كةسَيك كؤنةبَيتةوة،  بَيتء 
لةطةأل رَيزم بؤ سةرؤكى بزووتنةوةكة 
ثَيويستة  بؤية  نةوشيروانة،  كاك  كة 
بباتة  بةرثرسيارَيتيية  لةو  خؤى  ئةو 
ئةو  تر  خةَلكى  شانبةشانى  دةرةوةو 
كارانة بكاتء خةَلكانى ثسثؤإو نوَيى 

تَيدابن،
ئةطةر وا نةكرَيت، ئةوة هةَلةيةكةء 
بزووتنةوةكة بةرةو دواوة دةطةإَيتةوة، 
ئةحزابى  كوشندةى  خاَلى  ضونكة 
رَيكخستن،  خ��ةب��اتء  سياسيىء 
دروستبوونى كاريزمايةكة، ضونكة كة 
ئةوة دروستبوو، كةس جورئةتى ئةوة 
بَلَيت ئةوة رةخنةو كَيشةكانة،  ناكات، 
بؤية دةبَيت طؤإان خؤى لةوة بةرَيتة 

دةرةوة.
راستة كة سةرؤكى بزووتنةوةكة، 
رؤَلَيكى مَيذوويى طرنطى بينى، بةآلم 
هةر  رؤَل��ى  دةبَيت  ب���ةدواوة،  لَيرة 

بمَينَيت، بةآلم نةك رؤَلى سةرةكيى.
كاتةكة  كة  ثَيتوانيية  رؤذنامة: 
نيوَيك،  ساألء  دواى  بووبَيتء  درةنط 
خؤإَيكخستنةوةو  ل��ة  ج��ؤرَي��ك 
بزووتنةوةكة  بؤ  نوآ  تةشكيلةيةكى 

نابينرَيت، رةخنةى تؤ لةوةية؟
* رةخنةى من ئةوةية كة ئةطةر تا 
ئَيستا نةكراوة، بكرَيت، بةآلم ناكرَيت 
سةركردايةتيى  بطةإَييتء  لَيى  وا 
ناكرَيت ضةند كةسَيك  نةبَيت، ضونكة 
س��ةرك��ردةى  وةك  ث��ةرل��ةم��ان،  لة 
لةطةأل  هةَلسوكةوتيان  بزووتنةوةكة 
بكةيت، يان ضةند كةسَيك لة ثةرلةمانى 
وةك  ناكرَيت  تؤن،  نوَينةرى  عَيراق، 
سةركردةى بزووتنةوةكة بة خةَلكيان 
بناسَينيت، بةَلكو دةبَيت ضةند كةسانَيك 
مَيذوويى  سياسيىء  بةرثرسيارَيتيى 
ئةو بزووتنةوةية لةم قؤناغة مَيذوويية 

طرنطةدا لة ئةستؤبطرن.
بكة،  ئَيستا  تا   )7/25( سةيرى  تؤ 
جياوازى دةبينيت، ئةوةش لة نةبوونى 
داينةمؤى سةركردايةتيكردنة، ضونكة 
خةَلكانَيك  كة  هةية  بةوة  ثَيويستت 
كة  بزووتنةوةيةك  ه��ةر  ب��ةن��اوى 
لة  ئاليةتة  سآ  ئ��ةو  رةبتى  هةية 
جةماوةر،  قاعيدةو  سةركردايةتىء 
دةتوانَيت  حيزبة  ئةو  ضةند  تا  كة 
رةبتى  سةركةوتوويى  بة  ثَيكةوة 
ثَيشةوة  بةرةو  حيزبةكة  ئةوة  بكات، 
ثَيكةوة  ئةوة  نةتوانَيت  بةآلم  دةبات، 

دواوة  بةرةو  حيزبةكة  بكات،  رةبت 
ئةوة  ئةطةر  ضونكة  ط��ةإاوةت��ةوة، 
رووب���ةإووى  ناتوانيت  نةكرَيت، 
لةكاتَيكدا  ببيتةوة،  ثَيشهاتةكان 
ئؤثؤزسيؤنَيكى  نوَينةرايةتيى  تؤ 
دةزانيت  باش  دةكةيتء  راستةقينة 
بؤتء  سةنطةردان  لة  خةَلكانَيك  كة 
دةيانةوَيت هةوَلةكانت ثوضةَلبكةنةوة، 
كةواتة ئةطةر خاوةنى ئةو رَيكخستنة 
حيزبَيكى  وةك  نةبيتء  تؤكمةية 
نةبيت،  مةيدانةكة  لة  ديموكراسى 
ناتوانيت رووبةإووى ئةو بارودؤخة 

ببيتةوة.
رؤذن����ام����ة: دواك���ةوت���ن���ى 
خؤئؤرطانيزةكردنى طؤإان، كاريطةريى 
سلبى هةبووة لةسةر بةرةوثَيشضوونى 

بزووتنةوةكة؟
* بةبإواى من، كاريطةريى خراث 
درةنط  ئَيستا  بةآلم  هةبووة،  )سلبى( 
دةستثَيبكات،  بتوانَيت  ئةطةر  نيية 
لة  بكات  سستيى  زياتر  ئةطةر  بةآلم 
رةنطة  دؤخ��ةدا،  ئةو  دروستكردنى 
ببن،  زياتر  سلبييةكانى  كاريطةريية 
بةشَيوةيةك كة ئةو رؤَلةى لة )7/25( 

توانيى بيبينَيت، نةتوانَيت بيبينَيتةوة.

hewal.rozhnama@gmail.com
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د. شؤإش حةسةن:

دواكةوتنى رَيكخستنةوةى طؤأان
بزووتنةوةكةى بةرةو دواوة بردووة

بإياربةدةستانى كورد، 
سياسةتى رؤذ ثةيإةو 

دةكةن، نةك سياسةتَيكى 
ستراتيذيى

هاى هيتلةر!!
مةجيد ساَلح

)1(
س��ي��ازدة   ،)1776( ي��ؤل��ي��ؤى  ض���واري  ل��ة 
سةربةخؤييان  راطةياندني  بريتانيا  موستةعمةرى 
بآلوكردةوةو وياليةتة يةكطرتووةكاني ئةمريكايان 
فيدراليان  نوَينةرانى  ئةنجومةنَيكي  دواتر  ثَيكهَينا، 

زؤرتر  دانيشتووانيان  ذمارةى  طةورةكان  وياليةتة  ئةوةى  لةبةر  دروستكرد، 
بوو لة وياليةتة بضووكةكان، بؤية ذمارةى نوَينةراني وياليةتة طةورةكان لةو 
ئةنجومةنةدا زؤرتر بوو لة ذمارةى نوَينةراني وياليةتة بضوكةكان، لة سةرةتادا 
بةهؤى ئةو غوبنةى كة لة وياليةتة بضووكةكان دةكةوت، خةريك بوو حكومةتة 
تازةكة لةبةريةك هةَلوةشَيتةوة، ضونكة وةك ئَيستاى خؤمان وياليةتة طةورةكان 
وياليةتة  دةك��ردء  ثةسةنديان  دةنط  زؤرينةى  بة  بويستاية  هةرضييةكيان 

بضووكةكانيش لة دوورةوة زرتةى ضاويان دةهات.
بةآلم خؤ دةسةآلتدارانء ياسا داِرَيذةرانى ئةوان وةك ئةمانةى الى خؤمان 
بة دواى دؤزينةوةى  نين، بؤية هةر زوو كةوتنة طةِران  ثاوانخواز  تةسكبينء 
مَيذووى  لة  كة  دؤزييةوة  ضارةسةرَيكيان  ئةوةبوو  كَيشةكة،  بؤ  ضارةسةر 
بيرمةنداني ئةمريكا، بؤ ئةوةى مافي  داِرَيذةرانء  بَيوَينةية. ياسا  ديموكراسيدا 
كةمينة ثَيشَيل نةكرَيت، هةستان لة دةستووري وآلتةكةياندا لةثاأل ئةنجومةنى 
ثيران( )ئةنجومةني  بةناوي  دامةزراند  ديكةيان  ئةنجومةنَيكي  نوَينةراندا 

هةر  لة  وياليةتةكان،  بضووكي  طةورةييء  لةبةرضاوطرتنى  بآ  بة  بِريارياندا  ء 
وياليةتَيك )2( كةس بةشدار بَيت لةو ئةنجومةنة، ئةمجارةيان بة هؤى ئةوةى 
بؤية  طةورةكان,  وياليةتة  لة  بوون  زؤرتر  بضووكةكان  وياليةتة  ذم��ارةى 
ذمارةى نوَينةراني وياليةتة بضووكةكان لةم ئةنجومةنةدا زياتر بوو، بةمشَيوةية 
هاوسةنطييء دادثةروةرييان بؤ هةموو اليةك دؤزييةوة، ضونكة دةبوو هةموو 
ياساو بِريارةكان بة هةردوو ئةنجومةنةكةدا تَيثةإ ببَيت، ئةنجا ثراكتيزة دةكرَيت، 
 )13( هةَلوةشانةوةى  لةبةريةك  لةجياتي  وايكرد  دادثةروةريية  ئةم  بوونى 

وياليةتةكة، ذمارةى وياليةتةكان زياد بكاتء بطاتة )50( وياليةت.
)2(

تَييدا  ثَيكةوة  يةكَيتى  ثارتيء  ئَيستا  كة  كوردستان،  هةرَيمي  ثةرلةماني  لة 
زؤرينةن، هةميشة ياساكان بآ طوَيدانة ئةوةى ضةند لةبةر بةرذةوةنديي خةَلكة، 
يان نا، بة زؤرينةى دةنطي ثةرلةمانتاراني فراكسيؤني كوردستانيي تَيدةثةإَيتء 
لةبةرضاو  بن،  طونجاو  باشء  ضةند  ئؤثؤزسيؤنيش  ثَيشنيازةكاني  تَيبينىء 

ناطيرَين.
طشتيى  بة  ياسايانة  ئةو  دةكرَيت  ئةوةش  تَيبينى  راب��ردوودا،  لةماوةى 
بةشَيوةيةك دادةإَيذَيت كة لة بةرذةوةنديي كةمينةيةكي دةسةآلتداردا )يةكَيتىء 
ثارتي(دايةو بةرذةوةندييةكاني طةل كة زؤرينةية هةر حسابي بؤ ناكرَيت، وةك 
بَلَييت ثارتيء يةكَيتى بةنياز بن بؤ هةتا هةتاية زؤرينةى ثةرلةمان بنء دةسةآلت 

بؤ خؤيان قؤرخ بكةن.
كةمينةو  ئاريشةكاني  كة  نيية  دةستوورَيك  كوردستاندا  لة  بةوثَييةى 
زؤرينةى ثةرلةمان بة شَيوةيةك رَيكخات كة بؤضوونةكاني كةمينة كة زؤرجار 
ئةو  بةثَيى  هةرَيم  بطرَيت، سةرؤكي  لةبةرضاو  بةرذةوةنديي جةماوةرداية،  لة 
دةسةآلتانةى ثَييدراوة ثَيويستة هاوسةنطي دروستبكات لةنَيوان ئةو ياسايانةى 
كة زؤرينة بؤ بةرذةوةنديي خؤى دةريدةكاتء ئةو ثَيشنيازء رةخنةو تَيبينييانةى 
دةردةخةن  وا  ثَيدراوةكان  كةضى  روو.  دةيخاتة  خةَلكدا  ثَيناوي  لة  كةمينة  كة 
سةرؤكي هةرَيم  بةالى زؤرينةدا  ثارسةنطةكة قورس دةكات، بةمجؤرة ثَيشبينى 
ثارتيةوة،  يةكَيتىء  زؤرينةى  هؤى  بة  داهاتوودا  ساَلى  سآ  لة  دةكرَيت  ئةوة 
ضاوةإواني  ئينجا  بكات.  كةَلةكة  هةرَيمةكةدا  لة  تؤقَينةر  ياساى  خةرمانَيك 
سةرهةَلداني هيتلةرَيك بين تاوةكو خةَلك بة ناضاريى »هاى هيتلةر«ى بؤ بكةنء 

ئةوةشى نةيكات كورةى مةرط ضاوةإواني بكات. 
جةماوةريي  شؤإشَيكي  لة  جطة  ديموكراسيي،  بؤ  طةإانةوة  بؤ  كات  ئةو 
شتَيكي ديكة لةثَيشدا نامَينَيت، ضونكة خةَلكى كوردستان فَيرنين »هاى هيتلةر« 

بؤ كةس بكةن.



ضوار حيزبى بةشدار لة حكومةت: كابينةى شةشةم بةلَيَنةكانى نةبردةسةر

ثةرلةمانتارانى يةكيَتىء ثارتى دذى ثَيدانى 
)5( مليؤن بؤ ثَيشينةى هاوسةرطيريى وةستانةوة

دادطا سزاى 22 مليؤنى بةسةر 
شوان داودىء فايةق طولَثى سةثاند

راثؤرتى: ثشتيوان سةعدوَلآل

كابينةى  لة  بةشدار  حيزبَيكى  ضةند 
كوردستان  هةرَيمى  حكومةتى  شةشةمى 
بةرامبةر  لة  دةطرن،  كابينةية  لةم  رةخنة 
لة  كة  بةَلَينانةى  ئةو  نةكردنى  جَيبةجَي 
سةرةتاى ثَيكهَينانى كابينةكةوة ثَيياندراوة.

شةشةمى  كابينةى  2009/10/28دا  لة 
بة  ك��وردس��ت��ان  ه��ةرَي��م��ى  حكومةتى 
ساَلح،  ئةحمةد  د.بةرهةم  سةرؤكايةتى 
وةزارةت   )20( لة  كابينةية  ئةم  ثَيكهَينراء 
كوردستانيى،  )ليستى  لة  هةريةك  ثَيكدَيت، 
ئ���ازادي���ىء ع��ةدال��ةت��ى ك��ؤم��ةآلي��ةت��ى، 
زةحمةتكَيشان،  ئيسالميي،  بزووتنةوةى 
حكومةتيان  بةشداريى  سؤشياليست( 

كردووة.
ب��ة م��ةب��ةس��ت��ى ب��ةش��داري��ك��ردن��ى 
هةَلبذاردنة  براوةكانى  ليستة  زؤرب��ةى 
ثةرلةمانييةكةى )25(ى تةمموزى هةرَيمى 
كؤمةَلَيك  ثارتى  يةكَيتيء  كوردستان، 

بةَلَينيان بةو اليةنانة داوة.
كوردستان،  ئيسالميى  بزووتنةوةى 
 )7/25( هةَلبذاردنى   )%1.45( توانى  كة 
بةدةستبهَينَيتء بووة خاوةنى )2( كورسى 
ثَيدراوة،  ئةوقافيشى  وةزارةتى  ثةرلةمان، 
ئاراستةى  رةخنة  زؤرترين  ئَيستادا  لة 
وت��ةى  ب��ة  دةك���اتء  ه��ةرَي��م  حكومةتى 
هةرَيم  حكومةتى  حيزبة؛  ئةو  بةرثرسانى 
تائَيستا  بةآلم  ثَيداون،  بةَلَينى  ضةندين 
ئةو  ديارترينى  كة  نةكردووة،  جَيبةجَيى 
بةَلَينانة )دامةزراندنى كاديرانى بزووتنةوة، 
ثلةى  ب��ةرزك��ردن��ةوةى  زةوى،  ثَيدانى 
بةشداريكردنى  حيزبةكة،  شةهيدانى 

كاريطةر لة حكومةتدا(.
لة لَيدوانَيكيدا بؤ رؤذنامة كاميل حاجى 
عةلى، وةزيرى ئةوقافى هةرَيمى كوردستان، 
دةَلَيت: »طلةييمان لة حكومةت هةية، ضونكة 
كة  نةكردووة  جَيبةجَي  بةَلَينانةى  ئةو 
ثَيماندرابوو، لة اليةن ئةو ليذنةيةوة كة بؤ 

ثَيكهَينانى حكومةت لةطةَلمان كؤبوونةوة«.
لَيدوانَيكى  ض��ةن��د  ل��ة  ه����ةروةك 
رابردوويدا  رؤذى  ضةند  رؤذنامةوانيي 
بزووتنةوةى  وتةبَيژى  قةآلدزَييى،  شوان 
ل��ةوة  ب��اس��ى  ك��وردس��ت��ان،  ئيسالميى 
لة  ئيسالميى  ب��زووت��ن��ةوةى  ك���ردووة، 
كاتَيكدا خةباتى شاخء شارى هةية، كةچى 
پَيدراوةو  دةسةآلتى  بَي  وةزارةتَيكى 
كةسى بؤ دانامةزرَينرَيتء ئةو بودجةيةى 
كةمترين  دةدرَي���ت،  بزووتنةوة  بة  كة 
ئَيستا  ل��ةوة  جطة  حيزبةكانة،  بودجةى 
لة كابينةى شةشةم جگة  بةشداريكردنمان 

لة نيگةرانيى جةماوةر هيچى تر نيية.
ئيسالميى،  بزووتنةوةى  وتةبَيذى 
لةسةر  »قسةمان  رادةطةيةنَيت:  ئةوةش 
لة  ئيسالميى  بزووتنةوةى  كشانةوةى 
پَيكهاتةى حكومةتى هةرَيم كردووة، بةآلم 
هةرَيم  حكومةتى  ئةگةر  بإيار،  نةبووةتة 
هةر بةو شَيوةية مامةَلة لةگةأل بزووتنةوةدا 
بكات، ئةوا بَيگومان هةَلوَيست لةو بارةيةوة 

وةردةگيرَيت«.
سةربةخؤى  زةحمةتكَيشانى  حيزبى 
حيزبانةى  لةو  ترة  يةكَيكى  كوردستان 
ثةرلةمانى  كورسييةكى  خ��اوةن��ى  كة 
بةشداريكردنيدا  بةرامبةر  لة  كوردستانةء 
وةزارةتَيك،  بةَلَينى  هةرَيم  حكومةتى  لة 
ثاراستنى  دةستةى  سةرؤكى  ثؤستى  يان 
ذينطةى هةرَيمى ثَيدراوة، بةآلم تائَيستا ئةو 

بةَلَينانة جَيبةجَي نةكراون.
مةكتةبى  ئةندامى  سورضى،  نةسروَلآل 
سياسيى حيزبى زةحمةتكَيشانى سةربةخؤ، 
داواى  لةسةر  راطةياند:  رؤذنامةى  بة 
يةكَيتيء ثارتى بةشداريى حكومةتمان كردو 
وةزارةتَيكمان  ثَيدانى  بةَلَينى  سةرةتاوة  لة 
كة  ثَييانإاطةياندين،  دواتر  بةآلم  درا،  ثَي 
ثَي  هةرَيممان  ذينطةى  ثاراستنى  دةستةى 
ثؤستةشمان  ئةو  تائَيستا  بةآلم  دةدرَيت، 
بة  دةدرَيت  كة  بيستوومانة  نةدراوةو  ثَي 
نةكردو  ئَيمة  بؤ  هيض حسابَيكيان  يةكَيتىء 

تةنانةت ثرسيشيان ثَي نةكردين.

زةحمةتكَيشان  ب��ةرث��رس��ةى  ئ��ةو 
وتيشى: »ئَيمة طلةييمان لة حكومةتى هةرَيم 
ثابةندنةبووة  ثَيمانواية؛  ضونكة  هةية، 
كة  بةَلَينانةى  ئةو  جَيبةجَيكردنى  بةرامبةر 

ثَيماندراون«.
ديموكراتى  سؤشياليست  حيزبى 
كورسى  دوو  ئَيستادا  لة  كة  كوردستان، 
حكومةتيشدا  ل��ة  ه��ةي��ةء  ثةرلةمانيى 
ثَيدراوة، لةطةأل ئةوةى  وةزارةتى كارةباى 
بةشيمان نيية لة بةشداريكردنى لة كابينةى 
لة  بةشَيك  تائَيستا  ب��ةآلم  شةشةمدا، 

داواكارييةكانى جَيبةجَي نةكراون.
ئةندامى  مةحمود،  حاجى  عةبدوَلآلى 
سؤشياليست  حيزبى  سياسيى  مةكتةبى 
رؤذنامةى  بة  كوردستان  ديموكراتى 
راطةياند: بةشداريكردنى ئَيمة لة حكومةتى 
ئامانجة  ثاراستنى  ثَيناو  لة  هةرَيمدا 
بوونى  كوردستانء  هةرَيمى  طشتييةكانى 
ئةوةشدا  لةطةأل  بةآلم  بووة،  كؤدةنطييةك 
حكومةتدا  لة  بةشداريى  كة  حيزبَيك  هةر 

لة  هةية،  حيزبيى  داواك��اري��ى  دةك���ات، 
شةشةمدا  كابينةى  ثَيكهَينانى  سةرةتاى 
بةشَيكى  ثَيدراوةو  بةَلَينمان  كؤمةَلَيك 

تائَيستا جَيبةجَي نةكراون.
ليستى ئازاديىء عةدالةتى كؤمةآليةتى، 
ثَيكهاتووةء  سياسيى  ثارتى   )7( لة  كة 
هةَلبذاردنى  دةنطةكانى   )%0.80( توانى 
كوردستان  هةرَيمى  تةمموزى  )25(ى 
بةدةستبهَينَيتء حيزبى شيوعى كوردستان 
كورسييةكى  ليستةوة  ئ��ةو  رَيطةى  لة 
وةزارةت���ى  ك��وردس��ت��انء  ثةرلةمانى 

رؤشنبيريى بةركةوت.
ئةندامى  )ئةبوتارا(،  سؤفى  ئيبراهيم 
سةركردايةتى حيزبى شيوعى كوردستان، 
طلةيى  بَي  »ئَيمة  راطةياند:  رؤذنامةى  بة 
بة  كة  بةَلَينانةى  ئةو  بةرامبةر  لة  نين، 
شةشةمةوة،  كابينةى  لةاليةن  دراوة  ئَيمة 
مةسةلةية  ئةو  لةسةر  قسةكردن  بةآلم 
تةلةفؤنى  لَيدوانَيكى  بة  هةَلدةطرَيتء  زؤر 

ناكرَيت«.

راثؤرتى: سةنطةر جةمال

لةو  ئ��ؤث��ؤزس��ي��ؤن  ث��ةرل��ةم��ان��ت��اران��ى 
ثَيشينةى  ياساى  ثةسةندكردنى  بإوايةدان 
دياريي  بإةكةى  ئةوةى  بةبآ  هاوسةرطيريى 
لَي  ياساكةى  رؤح��ى  ن���اوةإؤكء  بكرَيت 
دةسةآلت  »ليستى  ثَيشيانواية؛  دةرك��راوةو 
ببَيتة  ثَيشينةية  ئةو  زيادكردنى  نةيويستووة 

ئيمتيازَيك بؤ ئؤثؤزسيؤن«.
ثَينجشةممةى  طفتوطؤيةك،  ضةند  دواى 
زؤرينةى  بة  كوردستان  ثةرلةمانى  رابردوو 

هاوسةرطيريى  ثَيشينةى  ثرؤذةياساى  دةنط 
ثةسةند كرد، كة لة )9( مادة ثَيكهاتووة، بةآلم 
البردنى  ئؤثؤزسيؤنة  نيطةرانيى  جَيي  ئةوةى 
بإى ثَيشينةكةية، كة وا بإياربوو بة )5( مليؤن 

دينار دابنرَيت..
ليستى  ثةرلةمانتارى  بةرزنجى،  د.سةباح 
ياساية  ئةو  ثَييواية:  ئيسالميى،  كؤمةَلى 
م��ادةى  دةرض���ووةو  ئَيستا  بةوشَيوةيةى 
سَييةمى بة كراوةيى هَيَلراوةتةوةو وةزارةتى 
دياريي  بإةكةى  خؤى  هةبَيت  بؤى  داراي��ى 
وةك  وايةو  ياساكة  كوشتنى  »وةكو  بكات، 
دةرنةضووبَيت،  واية  ئةوة 
ب��ةرن��ام��ةى  ل��ة  ضونكة 
سلفةى  دارايى  وةزارةتى 
زةواج هةيةو ثَيشينةى )1( 
مليؤن دينار دةدرَيت، بةآلم 
بإة  ئةو  دةمانويست  ئَيمة 
لة بودجة  دياريي بكرَيتء 
دياريي بكرَيت، بؤية ئَيستا 
ياساكة  نةبوونى  بوونء 

وةك يةكة«.
د.س����ةب����اح، وت���ى: 
»م��ةوزوع��ةك��ة ط��ؤإدرا 
بؤ  ياساييةوة  شتَيكى  لة 
بؤ  سياسيى،  مةوزوعَيكى 
ئةوةى دةرضوونى ياساكة 
دةس��ت��ك��ةوتء  نةبَيتة 
ئيمتيازَيك بؤ ئؤثؤزسيؤنء 
اليةنانةى  ك��ةسء  ئ��ةو 
ك��ردووة«،  ثَيشكةشيان 
نموونةى قسةكانى بةوةش 
سةرةتا  كة  دةهَينَيتةوة، 
دةيانويست  كةس   )38(
ي��اس��اك��ة رةت��ب��ك��ةن��ةوة، 
»بةآلم دواتر ديارة ليستى 
بةوة  هةستيان  زؤرينة 
كردةوة رةنطة دةرضوونى 
بَيت  ئيمتيازَيك  ياساكة 
بؤية  ئؤثؤزسيؤن،  ب��ؤ 
كردةوة  خاَلى  ياساكةيان 

كة  دةطرَيت  ئةوةش  رةخنةى  ناوةإؤك«.  لة 
حكومةت  بؤ  طةإانةوة  هةَلسووكةوتةو  ئةو 
ئةوة ثةرلةمان بَيهَيز دةكاتء لة هيض شوَينَيكى 
بة  نيية  ثابةند  شَيوةية  بةو  ثةرلةمان  دنيادا 

راوَيذكردن بة حكومةت.
شلَير محةمةد، ثةرلةمانتارى فراكسيؤنى 
ثَييواية؛ هؤكارى ديارينةكردنى  كوردستانيى، 
بإةكة، تةنيا ئةوةية دةبَيتة بارطرانيى بؤ سةر 
بكرَيت،  بؤ  حسابى  ئةوة  دةبَيت  حكومةتء 

ضونكة نابَيت بةَلَين بدةينء نةيبةينة سةر«.
ثةرلةمانتارى  رةشيد،  بورهان  ب��ةآلم 
شَيوازى  لة  رةخنة  ط��ؤإان،  فراكسيؤنى 
ث��ةس��ةن��دك��ردن��ى ي��اس��اك��ة دةط���رَي���تء 
ثةسةندكردنةكة  ك��ة  راي��دةط��ةي��ةن��َي��ت؛ 
ثارةكة  بإى  بةوثَييةى  سةمةرةية  سةيرو 
ديارينةكراوةو ثَيضةوانةى ثةيإةوى ناوخؤى 
كة  شتة  سةيرترين  لةوة  جطة  ثةرلةمانيشة، 
ناكةم رووى  باوةإ  دنيا  ثةرلةمانَيكى  لة هيض 
ياسايةك  بؤ  دةنط  دةسةآلت  ليستى  دابيَبت، 
بداتء ئيقرارى بكات، بةبآ ئةوةى ناوةإؤكء 

جةوهةرى ياساكة دياريكرابَيت«.
لة لَيدوانَيكيدا بؤ رؤذنامة وتى: »نازانم لة 
ئايندةدا ضؤن ئةو كَيشةية ضارةسةر دةكرَيت، 
يان  ثإدةكاتةوة،  بؤشايية  ئةو  حكومةت  ئايا 
ئةطةر  دةنطدان،  بؤ  دةيهَينَيتةوة  ثةرلةمان 
دواترى  مادةكانى  دةبَيت  هَينَيتةوة  بيشي 

دةنطدانى لةسةر بكرَيتةوة«.
ئةو باس لةوة دةكات، كة لة كاتى خستنة 
ليذنةى  كؤبوونةوةى  ثرؤذةياساكةء  رووى 
ياساو ليذنة بةشدارةكان هيض كةسء اليةنَيك 
ئيعترازى نةبوو، كة بإةكة )5( مليؤن دينار بَيت، 
بةآلم رؤذى دواتر ليستى دةسةآلت وايانزانى 
دةكاتء  هةرَيم  حكومةتى  ئيستيفزازى  ئةوة 
طؤإىء  راكةيان  بؤية  بارقورسيى،  دةبَيتة 
»ئةوة  وتيشى:  البرد،  بإةكةيان  دياريكردنى 
بةَلينةكانيان  ثَيضةوانةى  كة  روونيكردةوة 
خةَلكى  بؤ  ئةوةى  دةيانةوَيت  دةكةنء  كار 
كوردستان بكرَيت بيكةنة ئيمتيازى حكومةت، 
تر  ليستةكانى  بَيتء  لة خَيرى خةَلك  ئةوةش 

هَينابَيتيانة ثةرلةمان، ناهَيَلن ئيقرار بكرَيت«.
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دارا دلَير

دادطاى كةتنى سلَيمانى، لةسةر ضةند 
بة  تايبةت  رؤذنامةنووسيى  بابةتَيكى 
ضاكسازييةكانى دادطاى سلَيمانىء وتارَيك 
شةهيدان،  دةزطاى  لَيثرسراوَيكى  لةسةر 
بةسةر  دي��ن��ارى  )22(م��ل��ي��ؤن  س���زاى 
هةريةك لة )فايةق طوَلثىء شوان داودى، 
ه��ةواأل(دا  هةفتةنامةى  سةرنووسةرى 

سةثاند.
كةتنى  دادط��اى  راب���ردوو،  هةفتةى 
دينارى  مليؤن  يةك  س��زاى  سلَيمانى، 
ماَلثةإى  لة  ثَيشتر  كة  وتارَيك  لةسةر 
كوردستانثؤست بآلويكردووةتةوة، بةسةر 
دواى  هاوكات  سةثاندء  طوَلثى  د.فايةق 
لةدادطا،  كةيسةكةى  مانةوةى  )6(س��األ 
دادطاى  ثَيشووى  سةرؤكى  سكاآلكةى 
غةرامةى  مليؤن   )21( سزاى  سلَيمانى، 
بةسةر سةرنووسةرء هةفتةنامةى هةواأل 

كة لة كةركوك دةردةضَيت، سةثاند.
فايةق طوَلثى، بة رؤذنامةى راطةياند: »لة 
يادى كارةساتى كيميابارانى سَيوسَيناندا، لة 
)2009/3/22( لة كوردستانثؤست، وتارَيكم 
يةكَيتى  ئةداى  لة  رةخنةم  تَييدا  نووسىء 
طرت لةسةر ئةوةى كة كةسَيكيان كرووةتة 
كة  ئةنفالكراوان  شةهيدانء  بةإَيوةبةرى 
تةسليمى  خؤى  ثَيشمةرطايةتيدا  لةكاتى 
بةثاساوى  ئةو كةسة  رذَيم كردووةتةوة، 
ئةوةى تةشهيرى ثَيكراوة، سكاآلى لةسةر 

تؤماركردم«.
هةرضةندة شارةزايى ياسايى وةآلمى 
دادطاى داوةتةوة كة ئةو بابةتة ناوزإاندنى 
ئاماذةى  طوَلثى  وةك  ب��ةآلم  نيية،  تَيدا 
دادطاى   )2010/12/29( رؤذى  ثَيكرد، 
دينار  مليؤنَيك  سزاى  سلَيمانى،  كةتنى 
داوةء  نووسةرةدا  ئةو  بةسةر  غةرامةى 
وتةكانى خؤىء  دوايين  لة  طوآ  بَيئةوةى 
ثارَيزةرةكةى بطيرَيت، سآ رؤذ ثَيش ئةو 

بةروارة، حوكمةكة ئامادةكراوة.
وتيشى:  طوَلثى  فايةق  لةوبارةيةوة، 
نييةء  ياسايى  بإيارَيكى  حوكمة،  »ئةو 
دادط��اء  دةس���ةآلت،  ئةمإؤ  سياسيية، 

دادوةرانى كردووة بةطذ قةَلةمبةدةستانداء 
ن��ووس��ةران  رَيطاية،  ب��ةو  دةي��ان��ةوَي��ت 

كؤَلبدةنء رةخنةطران دةمكوت بكةن«.
سةرنووسةرى  تريشةوة،  لةاليةكى 
هةفتةنامةى هةواأل، دواى سزادانيان بة )21(

مليؤن دينار غةرامة، رةخنة لة بإيارةكةى 
دادطاى كةتنى سلَيمانى دةطرَيت.

شوان داودى، بة رؤذنامةى راطةياند: 
»لةسةر ضةند بابةتَيك كة لة سآ ذمارةى 
بآلوكراونةتةوة،  )2004(دا  لةساَلى  هةواأل 
لة  نةخوازراو  حاَلةتَيكى  بةضةند  ئاماذة 
سةرؤكى  ك��راوة،  سلَيمانى  دادطاكانى 
سكاآلى  سآ  سلَيمانى،  دادطاى  ثَيشووى 
ئةو  دوات��ر  تؤماركردم،  لةسةر  بةجيا 
دواى  كةيسء  ي��ةك  بة  ك��ران  ثرسانة 
قورسيان  بإيارَيكى  دانيشتن،  ضةندين 

بةسةردا سةثاندم«.
بةثَيى  ثَيشتر  »داودى«  هةرضةندة، 
مادةكانى )432 ء 433( لة ياساى سزادانى 
غةرامةء  دينار  )150(ه��ةزار  بة  عَيراقى، 
رؤذى   )13( تَييدا  كة  بةندكردن  مانطَيك 
بةسةربردووة، بةآلم دواى تةميزكردنةوةى 
هةَلوةشايةوةء  بإيارةكة  حوكمةكة، 

بإياردرا سةرلةنوَى دادطايى بكرَيتةوة.
هةواأل،  هةفتةنامةى  سةرنووسةرى 
دادطا  بإيارةى  ئةو  خستةإوو،  ئةوةى 
دووب��ارة  بَيئةوةى  ن��ةك��راء  جَيبةجآ 
دادطايى بكرَيتةوة، رؤذى )12/26( حوكمى 
 )12/28( لة  دواتر  نووسراوةء  دادطاييةكة 
حوكمةكةى  لَيبطرَيت،  طوَييان  بَيئةوةى 

بةسةردا خوَينراوةتةوة.

        شوان داودى         فائق طوَلثي



ثةرلةمانتارَيك: لة ضوار ساَلي رابردوودا ليذنةكة تةنها قةرةبووي كؤمةَلَيك خَيزانى ئاوارةى كردووة

ضارةنووسى ليذنةى مادةى )140( لةحكومةت و ثةرلةمانى عَيراق ناديارة

ئوسامة نوجةيفى بةمةبةستى طةإانةوةى ليستى برايةتيى دةضَيتة موسَل 

دوو سالَة كَيشةكانى نَيوان ليستى حةدباء برايةتيى نةينةوا ضارةسةر نةكراون

راثؤرتى: ثشتيوان سةعدوَلآل

دواى ثَيكهَينانى كابينةى نوَيى 
حكومةتى عَيراق، ليذنةى باآلى 

جَيبةجَيكردنى مادةى )140( بةبآ 
سةرؤكايةتى ماوةتةوةو لة ئَيستادا 
ضارةنووسى ليذنة باآلكة ناديارة، 

بة بؤضوونى شارةزايةكى ياساييش، 
ليذنةكة هةَلدةوةشَيتةوة.

نووسراوى  بة   2006/8/9 رؤذي  لة 
ذمارة )137348( ليذنةي باآلي حكوميي بؤ 
جَيبةجَيكردني مادةي )140( بة سةرؤكايةتى 
عَيراقء  دادى  وةزي���رى  شبلى؛  هاشم 
سودانى؛  )ف��ةالح  لة  هةريةك  ئةندامَيتى 
وةزيرى بازرطانى، جةواد بؤآلنى؛ وةزيرى 
ذينطة،  وةزيرى  عوسمان؛  نةرمين  ناوخؤ، 
كاروبارى  وةزي��رى  ئيحسان؛  محةمةد 
بؤ  هةرَيم(ثَيكهَينرا،  دةرةوةى  ناوضةكانى 
جَيبةجَيكردني مادةكة، سةرةإاى كاركردنى 

بؤ ماوةى ضوار ساأل.
كابينةيةكى  ثَيكهَينانى  لةطةأل  هاوكات، 
نورى  سةرؤكايةتى  بة  حكومةت  نوَيى 
ثؤستى  لة  وةزيرانة  لةو  هةريةك  ماليكى، 
ليذنةكة  ثَيويستة  ن��ةم��اونء  حكومييدا 

دابنرَيتةوة.
حاكم ئةحمةد ئةنوةر؛ ئةندامى ثَيشووى 
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  ياسايى  ليذنةى 
»ليذنةى  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  عَيراق 
تةنفيزييةو  ليذنةيةكى   )140( مادةى  باآلى 
لة ضوارضَيوةى كابينةى ثَيشوودا ثَيكهاتء 
ئةندامى  كابينةية  ئةو  وةزيرَيكى  ضةند 
ثؤستى  وةزي��ران��ة  ئ��ةو  ب��وون،  ليذنةكة 
حكومييان نةماوةو لة ئَيستاشدا ليذنة باآلكة 

سةرؤكء ئةندامى نيية«.
نوري   )2006( ساَلي  ئاياري  مانطي 
حكومةتي  ثَيكهَيناني  بة  راسثَيدرا  مالكي، 
نيشتمانيي عَيراقء كارنامةي حكومةتةكةي 
كارنامةي  )22(ي  مادةي  بةثَيي  راطةياند، 
ثابةند  حكومةتةكةي  دووب��ارة  مالكي، 
كردةوة بة جَيبةجَيكردني مادةي )140(ةوة.

كارنامةي  لة   )22( بإطةي  لة  هةروةك 
ك��راوة؛  ب��ةوة  ئاماذة  مالكيدا  حكومةتي 

جَيبةجَيكردنى  بة  ثابةندة  »حكومةت 
هةميشةيى  دةستوورى  لة   )140( مادةى 
 )58( مادةى  بة  ثشتدةبةستَيت  كة  عَيراق، 
ئةم  دةوَل��ةت،  ئيدارةى  كاتيى  ياساى  لة 
دةبَيت  قؤناغ  سآ  بة  جَيبةجَيكردنةش 
)ئاساييكرنةوة، سةرذمَيريى، ري�ف�ران�دؤم(، 
مادةى  )2007(دا  كؤتايى ساَلى  ل�ة  دةب�وو 
)140( جَيبةجآ بكراية، بةآلم تائَيستا مادةكة 

جَيبةجآ نةكراوة.
رووى  »لة  ئةنوةر،  ئةحمةد  بإواى  بة 
ياساييةوة ليذنة باآلكة هيض شةرعيةتييةكى 

نةماوةو هةَلدةوةشَيتةوة«.
ئةحمةد؛  س��ي��روان  خؤشيةوة  الى 
نوَينةرى كةركوك لة ئةنجومةنى نوَينةرانى 
روون  ئَيستا  تا  دةخاتةإوو،  ئةوة  عَيراق، 
نيية ليذنةكة دةمَينَيت، يان هةَلدةوةشَيتةوة، 
ثَيويستة  بةآلم  بمَينَيت،  ليذنةكة  باشترة  وا 

كاراتر بكرَيت«.
دةس��ت��وورى  ل��ة   )140( م����ادةى 
ناوضة  ئةو  يةكالييكردنةوةى  بؤ  عَيراقدا، 
هةريةك  لة  كة  دان��راوة  كَيشةلةسةرانة 
موسألء  ديالةء  كةكوكء  ثارَيزطاكانى  لة 
مةبةستةش  ئةم  بؤ  هةية،  سةآلحةدين 
كة  دانراوة،  جَيبةجَيكردنى  بؤ  قؤناغ  سَى 
سةرذمَيريىء  ئاساييكردنةوةء  ئةوانيش 

راثرسيية.
ثَيشووى  جَيگري  عوسمان؛  نه رمين 
جَيبةجَيكردنى  باآلى  ليژنه ي  سه رؤكي 
ماده ى )140( ئةوةى بؤ رؤذنامة خستةإوو، 
كة تائَيستا كارى ليذنةكة رانةطيراوةء هيض 
بإيارَيك دةرنةضووة بؤ هةَلوةشاندنةوةى 
ئاطادار  طؤإانكارييةك  هيض  لة  ليذنةكةء 

نةكراوينةتةوة.
كة  وةزي��ران��ةى  »ئ��ةو  وت:  ئةوةشى 
بوون،  ليذنةكة  ئةندامى  جَيطرء  سةرؤكء 
بؤ  نةماونء  حكومييةكانياندا  ثؤستة  لة 
خؤشم ثَيدةضَيت بكرَيمة نوَينةرى هةرَيمى 

كوردستان«.
س���ةرةإاى ك��ارك��ردن��ى ب��ؤ م��اوةى 
باآلى  ليذنةى  تائَيستا  بةآلم  ساأل،  ضوار 
هةنطاوي  لة   )140( مادةى  جَيبةجَيكردنى 
تةنيا  ئاساييكردنةوةدايةء  قؤناغى  يةكةمي 
ئاوارةو هاوردةكان دةكاتةوةو  قةرةبووي 

هةنطاوةكاني تر جَيبةجَينةكراوة، هةروةك 
دةزانن  بةثَيويستى  سياسيى  ضاودَيراني 
بؤ  بكاتةوة  تر  ميكانيزمى  لة  بير  كورد 

جَيبةجَيكردنى ئةو مادةية.
سياسيى  ض��اودَي��رى  طلى؛  حةمدى 
نةبوو  سةركةوتوو  ليذنةية  ئةو  ثَييواية: 
دةسةآلتى  ليذنةكة  ضونكة  كارةكانيدا،  لة 
وةزارةتةكانء  بةرامبةريشدا  لة  نةبوو، 
بةرثرسانى حكوميى هاوكاريى ليذنةكةيان 
لةبةردةم  رَيطربوون  بطرة  نةكردووةو 
باآلى  »ليذنةى  وتيشى:  كارةكانيدا، 
نةيتوانى هيض  جَيبةجَيكردنى مادةى )140( 
بة  كورد  ثَيويستة  بكات،  ثَيشكةش  شتَيك 
ئةو  جَيبةجَيكردنى  بؤ  كار  تر  ميكانيزمى 
مادةكة  ضونكة  بكات،  دةستووريية  مادة 

بةوجؤرة ليذنانة جَيبةجَيناكرَيت«.
ئةندامى  مستةفا؛  لةتيف  ه��ةروةك 
ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراق لة فراكسيؤنى 
ط���ؤإان ب��ة رؤذن��ام��ةى راط��ةي��ان��د: »بة 
دةرئةنجامى كارةكانى دةردةكةوَيت كة لة 

كردووة،  ضي   )140( مادةى  باآلى  ليذنةى 
قةرةبووكردنةوةى  لة  جطة  ليذنةية  ئةو 
هيضى  هاوردة،  ئاوارةو  خَيزانى  كؤمةَلَيك 

ترى نةكردووة«.
ثَيش ثَيكهَيناى كابينةى نوَيى حكومةتى 
عَيراق، كورد وةفدي دانوستكارى ثَيكهَيناء 
اليةنة  ثَيشكةشى  )19(خاَليى  وةرةقةيةكى 
بةرثرسانى  هةروةها  كردء  عَيراقييةكان 
دا،  كوردستان  خةَلكى  بة  بةَلَينيان  كورد 
تا  ناكةن،  حكومةتَيك  هيض  بةشداريى 
داواكارييةكانى  جَيبةجَيكردنى  زةمانةتى 
 )12/21( رؤذى  بةآلم  وةرنةطرن،  كورد 
حكومةتى  ماليكى  نورى  سةرؤكايةتى  بة 
ماليكيش  حكومةتةكةى  ثَيكهَينراو  عَيراق 
مادةى  جَيبةجَيكردنى  بة  ثابةندنةكراوة 

)140( لة ماوةيةكى دياريكراودا.
حكومةتة  كارنامةى  لة  ه���ةروةك 
شَيوةيةكى  بة  ماليكيدا  نورى  نوَييةكةى 
جَيبةجَيكردنى  بة  ئ��ام��اذة  رووك��ةش��ى 
بةثَيى خاَلى يةكةمى،  مادةى)140( كراوةء 

ليذنةكانى  بةدواداضوونى  لة  باس  تةنيا 
وادةيةكى  ئةوةى  بةبآ  دةكات  مادةية  ئةو 
ئةمساأل  ل��ةوة  جطة  هةبَيت،  دياريكراو 
بودجةى  ثَيشوو  ساآلنى  لة  جياوازتر 
طشتييدا  ميزانيةى  لةنَيو   )140( م��ادةى 
ميزانيةى  سةر  خراوةتة  دةرهَينراوةو 

سةرؤكايةتى كؤمار.
طؤإان،  ثةرلةمانتارةكةى  بإواى  بة 
هيض  قؤناغةدا  ل��ةم  ع��َي��راق  حكومةتى 
م��ادةى  جَيبةجَيكردنى  بة  طرنطييةك 
نادات،  باآلكة  ليذنة  كاراكردنى  )140(ء 
بؤ  كةمى  بودجةيةكى  ئةمساأل  تةنانةت 
وردة  وردة  ليذنةكةش  تةرخانكراوةء 
دةثوكَيتةوة، هةروةها ئيئتيالفى فراكسيؤنة 
مةسةلةيةى  ئ��ةو  كوردستانييةكانيش 

ثشتطوَيخستووة. 
وتيشى: »ليذنة باآلكة هيض دةسةآلتَيكى 
يان  ثَيويستة  بةإَيدةكات،  كات  تةنيا  نييةء 
ميكانيزمى  لة  بير  يان  كارابكرَيت،  ليذنةكة 

تر بكرَيتةوة«.
ئاماذة  عوسمان،  نةرمين  ه��ةروةك 
ئاستةنطةكانى  لةمثةإء  دةك��ات،  ب��ةوة 
سياسينء  ليذنةكة  كارةكانى  ب��ةردةم 
ئةو  لةوة  جطة  ضارةسةرنةكراون،  هَيشتا 
ناكات،  بةش  كةمةء  دان��راوة  بودجةيةى 
بؤ  ثَيدةضَيت  نةكرَيت،  زياد  بإةكة  ئةطةر 
ضوار ساَلى تر نةتوانن قةرةبووى ئاوارةو 

هاوردةكان بكةنةوة«.
قؤناغةدا  لةم  دةزانَيت،  بةثَيويستيشى 
بإيارء  كاراتربنء  ثةرلةمان  ئةندامانى 
راسثاردةكانى ليذنةى باآلى مادةى )140( 

بكةنة مةسةلةيةكى طرنط لة ثةرلةماندا.
بةم  لةتيف،  حاكم  بإواى  بة  هةروةها 
شَيوازة لة كاركردن، مادةى )140( جَيبةجَي 
دةبَيت  شتَيك  هةموو  ثَيش  بةَلكو  ناكرَيت، 
كؤمةَلَيك هةنطاوى ياسايى بطيرَيتةبةر، بؤ 
هةَلوةشاندنةوةى بإيارء ياساكانى رذَيمى 
بؤ  ناحيةكان  قةزاو  طةإاندنةوةى  بةعسء 
سةر يةكة ئيدارييةكانى ثَيشوويان، ثاشان 
شوَينى  بطةإَينرَينةوة  ئ��اوارة  ه��اوردةو 
جَيبةجآ  تر  قؤناغةكانى  دواتر  خؤيانء 
ماوةى  لة  كارانة  ئةم  ثَيويستة  بكرَيت، 

ساَلَيكدا جَيبةجَي بكرَين.

كاروان عومةر، هاوإآ عةبدوَلآل 

دواى نزيكةى دوو ساأل لة كشانةوةى 
ليستى برايةتيى نةينةوا لة ئيدارةى 

ثارَيزطاى موسأل، تائَيستا ليستى 
حةدباء برايةتيى نةطةيشتوونةتة 

رَيككةوتنى كؤتايى بؤ 
ضارةسةركردنى كَيشةكانيان، بؤ ئةو 

مةبةستةش سةرؤكى ئةنجومةنى 
نوَينةرانى عَيراق سةردانى شارى 

موسأل دةكات.

ه��ةَل��ب��ذاردن��ي  ئةنجامداني  دواي 
 ،2009/1/31 لة  ثارَيزطاكان  ئةنجومةني 
حةدبا  ليستي  ساَلدا،  هةمان  نيسانى  لة 
ئيدارةي  كورسي( سةربةخؤ   19 )خاوةني 
دروستكردو  موسَلي  ثارَيزطاي  ناوضةيي 
ليستي برايةتي نةينةوا )خاوةن12 كورسي( 
بَيبةشكرد لة ئيدارةي ناوضةكةو لةو كاتةوة 
كؤبوونةوةكاني  بايكؤتي  كورديي  ليستي 
بةهؤيةوة  كردووةو  ثارَيزطاي  ئةنجومةني 
هةموو  ثارَيزطاكةش  ئيداريي  )16(يةكةي 
ئيدارةي  ثارَيزطارء  لةطةأل  ثةيوةندييةكيان 
ثَيكهَيناني  هةإةشةي  بضإاندووةو  نوَيدا 
ثارَيزطاي  دةرةوةي  لة  دةكةن  ئيدارةيةك 
ئةو  ئيدارييانةو  يةكة  ئ��ةو  بؤ  موسأل 
دانيشتووانةكةي  زؤربةي  كة  ناوضانةي 

كوردة.
ئوسامة  راب��ردوودا  رؤذى  ضةند  لة 
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  نوجةيفى؛ سةرؤكى 

كردووةو  موسَلى  شارى  سةردانى  عَيراق 
كَيشةكانى  ض��ارةس��ةرك��ردن��ى  داواى 

شارةكةى كردووة.
ليستى  وتةبَيذى  خةتارى؛  دةرم��ان 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  نةينةوا  برايةتيي 
مةبةستى سةردانةكةشى نوجةيفى هةوَلدان 
برايةتيي  ليستى  طةإاندنةوةى  بؤ  بوو 
موسَلء  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  بؤ  نةينةوا 
تا  بةآلم  ثارَيزطاكة،  ئيدارييةكانى  يةكة 
ثؤستةكان  حةدبا  ليستى  كاتةى  ئةو 
لة دةستى خؤيدا بَيتء قبووَلى ئةوة 

ثؤستة  تر  جارَيكى  نةكات 

بايكؤتى  بكرَينةوة،  دابةش  ئيدارييةكان 
ليستى برايةتى بةردةوام دةبَيت، ئَيمة داواى 
ثارَيزطاء  ئةنجومةنى  سةرؤكى  ثؤستى 

جَيطرى ثارَيزطارى موسَلمان كردووة.
ضةندين  راب�����ردوودا  م���اوةى  ل��ة 
ليستى  لةنَيوان  دانيشتن  كؤبوونةوةء 
لةطةأل  هةبووةو  برايةتيدا  ليستى  حةدباء 
رَيككةوتوون،  شتَيك  ضةند  لةسةر  ئةوةى 
بةآلم تا ئَيستا لةسةر مةسةلةى )ثَيشمةرطة، 
ئيداريى(  س��ن��وورى 

رَيكنةكةوتوون.

نةينةوا  برايةتيي  ليستى  وتةبَيذى 
هيض  ئَيستاشدا  لة  خستةإوو،  ئةوةشى 
ئَيمةء  لةنَيوان  فةرميى  طفتوطؤيةكى 
ثَيشتر  ئةوةى  لةطةأل  نيية،  حةدبادا  ليستى 
بةرثرسانى ليستى حةدبا داواى دةركردنى 
هَيزى ثَيشمةرطةء جَيبةجَينةكردنى مادةى 
ثَيكهَينانى  دواى  بةآلم  كردووة،  )140(يان 
حكومةت كة هةموو اليةنةكان بةشدارييان 
هةَلوَيستيان  حةدبا  ليستى  كردووة،  تَيدا 
هيواي  ئ���ةوةش  ط���ؤإاوة،  ت��اإادةي��ةك 

نَيوان  كَيشةكانى  ض��ارةس��ةرك��ردن��ى 
هةردووالى لَيكةوتووةتةوة.

زَيباري؛  دَل��دار  وت��ةى  بة  هاوكات 
ثَيشتر  ن��ةي��ن��ةوا،  ث��ارَي��زط��اي  جَيطري 
هةبووة  هةردووالدا  لةنَيوان  دانوستاندن 
نةتةوةيةكطرتووةكان،  سةرثةرشتي  بة 
بةآلم ئةو دانوستاندنانة دواخراوة بؤ دواي 

ثَيكهَيناني حكومةت.
لة  باس  كة  هةواآلنةي  »ئةو  وتيشى: 
بووني رَيككةوتنَيك لةنَيوان ليستى حةدباو 
سةري  دواي  دةك��اتء  نةينةوا  برايةتيي 
ساأل ئةنداماني برايةتي نةينةوا دةطةإَينةوة 
نةينةوا، هيض  ثارَيزطاي  ئةنجومةني  ناو  بؤ 
بنةمايةكي نييةو دوورة لة راستييةوة، هيض 
رَيككةوتنَيكمان ئةنجام نةداوة، بةآلم ئةطةر 
ليستى برايةتي بةنياز بَيت ثاش سةري ساأل 
هةَلوَيستي خؤي بطؤإَيت، ئةوة ثةيوةنديى 

بة خؤيانةوة هةية«.
بة وتةى ئةسيل نوجةيفي؛ ثارَيزطاري 
ضاويان  راب���ردوودا  مانطى  لة  نةينةوا، 
هةرَيمي  س��ةرؤك  بارزانى؛  مةسعود  بة 
ك��وردس��ت��ان ك���ةوت���ووةء ه��ةرض��ةن��د 
نزيكبوونةوة لة بؤضونةكاندا هةبووة، بةآلم 
نيية  هةردووال  لةنَيوان  رَيككةوتنَيك  هيض 
برايةتي  ليستي  ئةنداماني  طةرانةوةي  بؤ 

نةينةوا بؤ ئةنجومةني ثارَيزطاي نةينةوا.
لة  »هيوادارين  راشيطةياند:  نوجةيفي؛ 
ئايندةيةكي نزيكدا ئةنداماني ليستي برايةتي 
بطةإَينةوة  بنوَيننء  ئةوهةَلوَيستة  نةينةوا 

بؤ ئةنجومةني ثارَيزطا«.

كةركوكء ناوضة دابِراوةكان
hewal.rozhnama@gmail.com
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ديمةنَيك لة شارى موسأل

نةخشةى هةرَيمي كوردستان لةطةأل ناوضة دابإاوةكان



راثؤرتى: شاآلو فةتاح

بإيارة يةكشةممةى داهاتوو 
باشوورييةكان بإيار لةسةر 

دروستبوون، يان نةبوونى نوَيترين 
دةوَلةتى جيهان بدةن. 

رؤذى )9(ى ئةم مانطة يةكَيكة لة 
رؤذة هةرة طرنطء مَيذووييةكانى 
ئةو وآلتة، ضونكة دواى ضةندين 

ساأل لة شةإى ناوخؤو ملمالنَيى 
حكومةتةكانى باكوورو باشوور، بإيار 

لةسةر ضارةسةركردنى ئةو كَيشةية 
دةدرَيت بة ريفراندؤمَيكى طشتيى 

باشوورييةكان بؤ يةكالييكردنةوةى 
مانةوة، ياخود نةمانةوةيان لةطةأل 

باكوورى سوداندا. 

سودان، وآلتَيكى ثإ كَيشة
طةورةترين وآلتى  كة  كؤمارى سودان، 
وآلتى  طةورة  دةيةمين  عةرةبييةء  ئةفريقاو 
لة  هةر  جوطرافييةوة،  رووى  لة  جيهانة 
سةرةتاى دروستبوونييةوة ضةند كَيشةيةكى 
ب��اك��وورو  كَيشةى  ه��ةب��ووة،  ناوضةيى 
باشوورييء دارفؤرةكانء بةرةى رؤذهةآلت 
طةورةترين كَيشةكانى ئةم وآلتةن، ئةم وآلتة 
جياكةرةوةى  جوطرافييةوة  رووى  لة  وةك 
نَيوان جيهانى عةرةبء ئةفريقاية، لة رووى 
عةرةبء  بةسةر  دابةشبووة  كةلتووريشة 
وةدةستهَينانى  لةدواى  هةر  ئةفريقييةكاندا، 
ساَلى  لة  بةريتانيا  ميسرو  لة  سةربةخؤيى 
)1956(دا، ئةم وآلتة ضةند دةيةيةك بةدةست 
شةإى ناوخؤ لةسةر كَيشة ئَيتنى، ئابووريىء 
دينييةكانةوة طيرؤدة بوو، باكوورى سودان 
زياتر  باشووريش  موسَلمانةو  عةرةبىء 
لةوةى  جطة  ئةمة  مةسيحيية،  ئةفريقىء 
زؤرينةى سةرضاوة سروشتييةكانى سودان، 
ئةمة  سودانداية،  باشوورى  لة  نةوتة،  كة 
باكوورييةكان  بةردةوام  ئةوةى  هؤى  بووة 
كؤنترؤَلكردنى  سةركوتكردنء  هةوَلى 

باشوورييةكان بدةن.
كةلتوورينء  جياوازييةكان  طرنطترين 
خؤيان لة جياوازيى ئَيتنىء دينييدا دةبيننةوة، 
نةوتى  سةرضاوةى  بوونى  لةوة  جطة  ئةمة 
زؤر لة باشووردا، كة هؤكارَيكى ياريدةدةرى 
بووة،  نَيوانيان  جةنطةكانى  هةَلطيرسانى 
ئينطليزىء  فةرمييان  زمانى  باشوورييةكان 
لة بوونى نزيكةى )400(  عةرةبيية، جطة طة 
ديالَيكتى ناوضةيى ديكة، بةآلم باكوورييةكان 
رووب��ةرى  عةرةبيية،  فةرمييان  زمانى 
ب��اش��وورى س��ودان )640000(ك����م2 يةء 
ذمارةى دانيشتووانيشى بة زياتر لة )8( مليؤن 
مليؤنى   )44( كؤى  لة  دةخةمَلَينرَيت  خةَلك 
حكومةتء  باشوور  دانيشتووان،  تةواوى 
ئاآلى جياوازةو خاوةنى ئؤتؤنؤمى خؤيةتىء 
لة  لةطةأل باكووردا يةك وآلتن،  ناو  بة  تةنيا 
سةرؤكى  مايارديت،  كير  سلظادؤر  ئَيستادا 
ئةلبةشير،  عومةر  ذةن���ةراأل  ب��اش��وورةء 
سةرؤكى طشت سودانة، باشوورييةكان دينى 
تةقليديىء ناوضةيى خؤيان، بةآلم )20%(يان 
موسَلمانن،  )10%(يشيان  مةسي�ح�ي�ي�ةو 
باكوورييةكان  زؤرينةى  كاتَيكدا  لة  ئةمة 

موسَلمانن. 
دواى  لة  باكوور  باشوورو  كَيشةى 

كودةتاكةى ع��وم��ةر ئ��ةل�ب�ةشير، لة )1950(
باشوورييةكان  خاكء  كَيشةى  بة  بووة  وة 
سودان  باشوورى  بة  ئابى  ناوضةى  طشت 
هةوَليانداوة  باكوورييةكان  بةآلم  دةزان��ن، 
ضةند ناوضةيةك ئابى لةذَير حوكمى خؤياندا 
رَيككةوتنى  بة  نةتوانرا  ئةمة  بهَيَلنةوة، 
ئاشتى  ثةيماننامةى  )2002(ء  ماضاكؤسى 
)2005( ضارةسةر بكرَيت، عومةر بةشيرى، 
دادطاى  اليةن  لة  كؤمارى سودان  سةرؤكى 
كؤمةَلكوذيى  تؤمةتى  بة  نَيودةوَلةتييةوة 
بضَيتة  نيية  ئامادة  تائَيستا  بانطهَيشتكراوةو 
بةردةم دادطا، ئةمة جطة لةوةى لة دوايةمين 
ئةم  كة  هاتووة:  ويكليكسدا  بةَلطةنامةكانى 
بةرذةوةنديى  بؤ  نةوتى  داهاتى  سةرؤكة 

شةخسيى خؤى بةكارهَيناوة. 

كؤمةَلطةى نَيودةوَلةتيىء 
دةوَلةتَيكى نوآ

ثةيوةندييةكى  هةميشة  س���ودان 
خ��راث��ى ه��ةب��ووة ل��ةط��ةأل دراوس��َي��ك��انء 
دواى  تايبةت  بة  نَيودةوَلةتييدا،  كؤمةَلطةى 
دةس��ةآلت��ى  ئةلبةشير،  ع��وم��ةر  ئ���ةوةى 
ئيسالمييانةى  سياسةتَيكى  دةستء  طرتة 
نةوةدةكاندا  لة  ثيادةكرد،  لة وآلتدا  »توند«ى 
هاوكاريى  بة  ئةسيوبيا  كينياو  ئؤطةندا، 
ئةمريكا  وياليةتةيةكطرتووةكانى  سوثاى 
)وآلتانى  ناوى  بة  ثَيكهَينا  هاوثةيمانييةكيان 
نفوزى  كةمكردنةوةى  بؤ  ثَيشةوة(،  بةرةى 
لة  ئيسالميى  بةرةى  نيشتمانيى  حكومةتى 
سودان  حكومةتى  هؤيةشةوة  بةم  سودان، 
ياخى دذى حكومةتى  طرووثَيكى  هاوكاريى 

ئؤطةنداى كرد.
وياليةتة يةكطرتووةكانى ئةمريكا لة ساَلى 
وآلتانةى  ئةو  ليستى  لة  سودانى  )1993(وة 
ناونووسكردووة،  دةكةن،  تيرؤر  ثشتطيريى 
)1993( ساَلى  لة  ئةمريكييةكانيش  كؤمثانيا 

لَي ياساغكراوة. لة  وة بزنسيان لةو وآلتةدا 
ساَلى )2005(يشدا وآلتى ضاد، كة دراوسَيى 
سودان  دذى  جةنطى  سودانة،  خؤرئاواى 
راطةياند لةدواى ئةوةى ميليشياكانى سودان 
ضةند جارَيك سنوورى ئةو وآلتةيان بةزاندو 
سةدان خةَلكيان كوشت، سودانيش لة )2008(

دا ثةيوةنديى دبلؤماسى لةطةأل ضاددا ثضإاند 
ياخيبووةكانى  يارمةتى  ئةوةى  بيانووى  بة 

دارفؤر دةدات. 
لةطةأل  سودان  خراثةى  ثةيوةنديية  ئةم 
كة  وايكردووة،  نَيودةوَلةتيى  كؤمةَلطةى 
ثشتطيريى كةمى باكوور بكرَيت لة كَيشةكانيدا، 
لةدواى  يةك  هَيرشة  ئةو  دواى  تايبةت  بة 
يةكانةى دةيكردة سةر باشوورو دراوسَيكانى، 
هةربؤية لة كَيشةى جيابوونةوةى باشوورى 
سودانيشدا زؤرينةى كؤمةَلطةى نَيودةوَلةتيى 
ثشتطيريى  تونديى  بة  ئةمريكا(  )لةنَيوياندا 
بةإَيوةضوونى ريفراندؤمةكة دةكات، ئةمريكا 
كة طةورةترين هَيزى نَيودةوَلةتىء ميسر، كة 
طةورةترين هَيزى ناوضةيى لة رووى نفوزةوة 
بةإَيوةضوونى  ثشتطيريى  سوداندا،  بةسةر 

ريفراندؤمةكة دةكةن. 
دةرةوةى  وةزي��رى  كلنتؤنى،  هيالرى 
ئةمريكا لة دوايين هةوَليداو لة ثةيوةندييةكى 
خةرتوومى  بةرثرسانى  بة  تةلةفؤنيدا 
راطةياندووة؛ كة دةنطدان لةسةر ضارةنووسى 
ئةمريكاش هةوَلدةدات  باشوور »حةتميية«ء 

بةإَيوةبضَيت،  ئاشتييانة  بة  ثرؤسةية  ئةو 
بةآلم لة هةمان كاتدا طومانى خؤى دةربإى 
كَيشةى  ثَييوابوو؛  ثرؤسةيةو  ئةو  بةرامبةر 
باشوورييةكان  دةنطدانى  دواى  راستةقينة 
دةستثَيدةكات،  خؤيان  سةربةخؤيى  لةسةر 
ئةمة جطة لةوةى ميسر كة هَيزَيكى هةرَيمى 
ط��ةورةى  رؤَل��ى  ثَيشتر  ناوضةيةيةء  ئةو 
كَيشةكاندا،  يةكالييكردنةوةى  لة  هةبووة 
بة  باكوورى  باشوورو  نَيوان  جيابوونةوةى 
ئةوة  بؤ  هؤكارةكةشى  قةَلةمداو  لة  حةتمى 
باشوورء  سياسييةكانى  كة  دةطةإَينَيتةوة، 
بة  م��ان��ةوة  بؤ  جدييان  ه��ةوَل��ى  ب��اك��وور 

يةكطرتوويى نيية. 

دةوَلةتانى عةرةبىء كَيشةى 
جيابوونةوة

لةنَيو دةوَلةتانى عةرةبييدا ثشتطيريكردنى 
ريفراندؤمةكة بة طومانةوة لَيى دةإوانرَيتء 
بؤ  قةَلةمدةدرَيت  لة  خؤرئاوا«  »ثيالنَيكى  بة 
لة  ئةمةش  عةرةبى،  جيهانى  الوازكردنى 
اليةن  لة  كَيشةكة  رووماَلكردنى  ضؤنيةتى 

ميدياى عةرةبييةوة دةردةكةوَيت. 
رةبيع نادر، كة رؤذنامةنووسَيكى عةرةبى 
خةَلكى عَيراقةو زانكؤى بةغداى تةواو كردووة 
لة لَيدوانَيكيدا بؤ )رؤذنامة( ثَييوابوو؛ كَيشةى 
شتَيكى  سودان،  باشوورى  جيابوونةوةى 
دةبَيت  تةحةدا«ش  »طةورةترين  حةتمييةو 
يةكةمجار  بؤ  بؤ كؤمكارى عةرةبى، ضونكة 
تةنيا  كة  لةطةأل وآلتَيكدا رووبةإوودةبنةوة، 
ئينطليزيية،  زمانيشى  موسَلمانةء  )10%(ى 
رةبيع، ثَييوابوو؛ دوايةمين كؤبوونةوةى نَيوان 
بةشير، حوسنى  )عومةر  هةر سآ سةرؤك 
»دةرخةرى  قةزافى(  موعةمةر  موبارةكء 
ئةو ترسةية« كة كؤمةَلطةى عةرةبى هةيانة 

بةرامبةر ئةو وآلتة نوَيية. 
ثةيامنَيرى  كة  ئةإلةشيد،  ه��اروون 
كةناَلى ئيتيجاهى ئاسمانيية ثَييوابوو؛ كَيشةى 
»دةستَيوةردانى  بةهؤى  سودان  باشوورى 
بووةتة  ئاَلؤزبووةو  تةواو  دةرةكى«ييةوة 
هؤى لةدايكبوونى ضةندين ئةجَينداى جياواز. 
دةستَيوةردانة  ئةو  ثَييوابوو؛  ه��اروون، 
دةرةكيية كاريطةريى بؤ سةر تةواوى طرووثة 
جياوازةكان لةو وآلتةدا هةيةو بووةتة هؤى 

دروستبوونى ململانآ بةردةوامةكان. 
كؤمةَلطةى  اليةن  لة  كاتَيكدا  لة  ئةمة 
كَيشةى  وةك  كَيشةكة  نَيودةوَلةتييةوة 
لَيكدةدرَيتةوةو  رةواى نةتةوةيةكى جياواز 
خؤيانة  مافى  باشوورييةكان  ثَييانواية؛ 
مةترسييش  تاكة  بذين،  خؤياندا  وآلتى  لة 
ريفراندؤمء  كاتى  لة  كة  دادةنرَيت  بةوة 
باكوور  حكومةتى  ئةنجامةكانيش  دواى 
ثشَيويى  كَيشةو  دروستكردنى  هةوَلى 
بؤ  خؤى  نفوزى  بةكارهَينانى  بة  ب��داتء 
ثةكخستنى  هةوَلى  دراوس��َي��ك��ان  س��ةر 
ظَيرتين،  زاك  ب���دات.  باشوورييةكان 
نَيودةوَلةتيى  قةيرانى  طرووثى  شيكاروانى 
»طةر  دةَلَيت:  طرووثةكةدا  راثؤرتَيكى  لة 
بؤ  ثالنى  كة  نةإوات  بةوشَيوةية  شتةكان 
هةوَلى  خةرتووم  طةر  تايبةت  بة  دانراوة، 
كاريطةريى دانان لةسةر ئةنجامةكان بدات، 
ثَيويستة كؤمةَلطةى نَيودةوَلةتيى وةآلمَيكى 
نوآ  جةنطَيكى  لة  رآ  ئةوةى  بؤ  هةبَيت 
بطرَيت«، لة دوايين راثؤرتى طرووثى قةيرانى 

ثَيويستة  كة  هاتووة:  ئةوة  نَيودةوَلةتيشدا 
وآلتانى دراوسآ يارمةتى خةرتوومء جوبا 
بدةن، بؤ ئةوةى ريفراندؤمةكة بة شَيوةيةكى 

ئاشتى بةإَيوةبضَيت. 

كَيشةكانى بةردةم باشوورى سودان
كَيشةيةكى  ضةند  نوَيية  دةوَلةتة  ئةم 
طةورةى لة بةردةمداية بؤ ضارةسةركردن، 
سةر  ميليشياكانى  خاكء  كَيشةى  لة  جطة 
دةبَيت  لة سةرةتاوة  سنوور، دةوَلةت هةر 
لةطةأل كَيشةى هةذارييدا رووبةإووببَيتةوة. 
رؤذانةيان  داهاتى  باشوورييةكان  )90%(ى 
منداآلن  )10%(ى  دؤالرَي��كء  لة  كةمترة 
ساآلن،   )5( تةمةنى  بطةنة  ئ��ةوةى  ثَيش 
تةندروستى  سيستمى  ت��ةواوى  دةم��رن، 
ثَيويستى بة تازةكردنةوة هةية، ئةمة جطة 
دةوَلةتة  ئةم  ثةروةردةى  لةوةى سيستمى 
تازةكردنةوةيةكى  بة  ثَيويستى  نوَيية 
اليةن  لة  يارمةتييةى  ئةو  هةية،  ريشةيى 
رَيكخراوة  نَيودةوَلةتيىء  كؤمةَلطةى 
بة  ثَيشكةش  ناحكومييةكانيشةوة 
سودانييةكان كراوة، بووةتة هؤى زةرةردان 
لة بزنسة بضووكةكانى ئةو وآلتة، ئةمة جطة 
لةوةى ئةم وآلتة ثَيويستى بة حوكمى ياسا 
زؤرى  ثَيويستييةكى  ئةمةش  بؤ  دةبَيتء 
راثرسييةكان  هةية.  دةرةكيى  يارمةتى  بة 
دةنطى  )93%(ى  سلظاكير،  كة  دةريدةخةن، 
يةكةمين  دةبَيتة  دةهَينَيتء  باشوورييةكان 
لةطةأل  باشوور  بةآلم  باشوور،  سةرؤكى 
ثؤليسء  هَيزَيكى  بة  ثَيويستى  سةرؤكدا 

ئاسايشى بةهَيز هةية. 

ئةنجامى ريفراندؤم
دةوَلةتى  نوَيترين  دروستبوونى  بؤ 
جيهانء جيابوونةوةى باشوور لة باكوور، 
بة  دةن��ط  هاوآلتييان  )60%(ى  ثَيويستة 
لةسةر  توَيذينةوةيةك  بدةن،  جيابوونةوة 
ديموكراتى  ثةيمانطةى  اليةن  لة  باشوور 
دةريدةخات؛  ئةمريكا  لة  نيشتمانييةوة 
بة  دةن��ط  باشوورييةكان  زؤرينةى  كة 

جيابوونةوة دةدةن.
رَيكخةرى  ط��ةورة  كة  لؤل،  لؤكلَينج 
جوبا  لة  ث��ةروةردةي��ي��ة  رَيكخراوَيكى 
)ثايتةختى باشوورى سودان( لة لَيدوانَيكيدا 
بة رؤذنامةى وؤأل ستريت جؤرناَلى دةَلَيت: 
لةوةش  دةنطدةداتء  خةَلك  دَلنياين  »ئَيمة 

دَلنياين دةنط بة جيابوونةوة دةدةن«. 
لة ئَيستادا كةشى جيابوونةوة تةواوى 
هةموو  طرتووةتةوةو  سودانى  باشوورى 
كراوة،  ئامادة  نوَييةكة  دةوَلةتة  بؤ  شتَيك 
مةيدانى  سةرؤكايةتيىء  كؤشكى  لة  هةر 
بة  تايبةت  كاتذمَيرى  تا  ئاهةنطَيإانةوة 
جيابوونةوة،  بانةرةكانى  ريفراندؤمء 
دةركةوتنى  جيهانيش  ميدياى  لة  زؤرَيك 
يةكَيك  بة  باشوورى سودان  لة  دةوَلةتَيك 
لة رووداوة نوَييةكانى ساَلى نوآ دادةنَينء 
ئَيستادا  لة  دةك��ةن،  روودان��ى  ثَيشبينى 
هةر  دادةنرَيت،  جيابوونةوة  بة  ريفراندؤم 
لة  رآ  دةيانةوَيت  باكوورييةكان  بؤية 
ضاوةإوانى  نةك  بطرن،  ريفراندؤمةكة 
ئةنجامةكانى بكةن، ضونكة دَلنيان روودانى 
جيابوونةوةو  ماناى  بة  ريفراندؤمةكة 

دروستبوونى دةوَلةتَيكى نوآ دَيت.

ئيكؤنؤميست

طةر هةموو شتَيك بةثَيى ثالن بإوات، 
باشوورى  هاوآلتييانى  مانطةدا  ل��ةم 
سودان دةنط لةسةر ضارةنووسى خؤيان 
لة  بةرضاو  كةمييةكى  بةهؤى  دةدةن. 
ئامادةكارييةكاندا بؤ ريفراندؤم، دةنطدانةكة 
دؤخَيكى ثشَيوى بةخؤيةوة دةطرَيت، بةآلم 
سةربةخؤيى.  بؤ  دةبن  »بةَلَى«  دةنطةكان 
دةستثَيدةكات،  كَيشة  ئةوكاتةية  ئةمةش 

ياخود دةستثَيدةكاتةوة. 
ش�����ةإ ل����ةن����َي����وان س���ودان���ة 
ب��ةع��ةرةب��ي��ك��راوةك��ةى ب���اك���وورو 
سةرةتاى  لة  باشوور  ناعةرةبييةكةى 
بة   1972 لة  دةستيثَيكردء  1960وة 
 1983 لة  وةستَينراء  ثةيماننامةيةك 
بةردةوامبوو.    2005 تا  دةستيثَيكردةوةو 
س��ودان  ب��اش��وورى  دةركةوتنى  ب��ةآلم 
)ذم��ارة  جيهان  وآلت��ى  نوَيترين  وةك 
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بةَلكو  دروستناكات.  ن��وآ  جةنطَيكى 
جةنطةكة لةناو خودى باشوورى سوداندا 
خَيآلنةية  ئةو  شوَينى  ضونكة  دةبَيت. 
سةرضاوة  خ��اكء  بة  ح��ةس��وودى  كة 
نةوتييةكانى خؤيان دةبةن. ضونكة نةوتيش 
تاكة سةرضاوةى داهاتى ئابووريية، دةبَيتة 

هؤى دروستكردنى كارةسات. 
نةوتى سودان ماوةى 30 ساَلة ناسراوة. 
بةوة  ئاماذةيان  سةرةتاييةكان  خةمآلندنة 
بةآلم  هةية  س��ودان  لة  نةوت  كة  دةك��رد 
بانطةشةى  ئَيستاش  نيية.   زؤر  بإةكةى 
ثَيشبينى  دةك��رَي��ت.  ب��إة  ئ��ةو  زؤري��ى 
دةكرَيت 6.7 مليار بةرميل بَيت، بةآلم ئةمة 
دؤخة  بةو  بةراورد  ناخؤشة  راستييةكى 
هةذارييةى لةو وآلتةدا هةية. كَيَلطة نةوتيية 
سنوورى  لةسةر  سودان  ثإبةرهةمةكانى 
زؤرَيكيش  باشووردانء  باكوورو  نَيوان 
دةكات.  ثَيكدادان  طرةنتى  ئةمة  ثَييانواية 
نةوتة  ئةم  راستة،  ثَيضةوانةكةى  بةآلم 
ضونكة  ئاشتى.  دابينكردنى  هؤى  دةبَيتة 
سوثاكةى  توانى  كاتَيك  تةنيا  خةرتووم 
تةيار  ئامادةو  نةوتةوة  بةرهةمى  بةهؤى 
ئاشتى  دةبَيت  كة  دةرك��ةوت  بؤى  بكات 
بةرطرييةكى  ضةند  ضونكة  رابطةيةنَيت، 
بةهَيزت هةبَيت، سةرضاوة نةوتييةكان بة 

هَيز كؤنترؤأل ناكرَين. 
ئةو ثةيماننامة ئاشتييةى ساَلى 2005 
كرا تا ساَلى 2011 بةرهةمى نةوتى فيفتى 
باشووردا  باكوورو  لةنَيوان  فيفتى  بة 
نةوت  داهاتى  كة  ئةوةى  دابةشكردبوو. 
سودان  باشوورى  لة  ريفراندؤم  دواى 
ضى لَيدَيت هَيشتا باسى لَينةكراوةو قابيلى 
جَيهَيشتنى  خراثء  ميزاجى  دانوستانة. 
ضاوةإوانكراوة،  دانووستانيش  مَيزى 
بةآلم جةنط نا. ئةو بؤريية نةوتييانةى كة 
تَيدةثةإن  باكووردا  بة  نةوت دةطوازنةوة 
بؤ دةرياى سوورء ئةمةش نةوت دةكات 
لةدةورى  هةردووال  باكوور.  بؤ  ثارة  بة 

ئةم راستيية دةبَيت سازشبكةن. 
باكوورو  ه���ةردووال،  ل��ةوةش  جيا 
باشوور بةثَيى ثَيويست جةنطيان هةية لة 
ناوخؤدا كة نةثةرذَينة سةر يةكتر. عومةر 
بةشير كة ذةنةراَلَيكى ثراطماتيستة، دةبَيت 
بَيتء  دارف��ؤر  ناوضةى  خةريكى  هةر 
ثَيويستى بة جةنطَيكى ناوخؤيى ديكة نيية. 
دةبَيتء  كير  سلظا  باشووريش  سةرؤكى 
لة  كة  دةبَيت  ماضار  ريك  جَيطرةكةى 
نوور.  واتة  باشوورة،  خَيَلى  طةورةترين 
رابردوويان  ساَلى  دوو  هةردووكيان 
شةخسى  بةرذةوةندى  بؤ  كاركردن  بة 

خؤيانء خَيَلةكانيانةوة بةسةربردووة. 
دواى  لة  زؤر  ثارةيةكى  هةرضةندة 
كة  كردووة،  باشوور  لة  رووى  2005وة 
هةمووى  بةآلم  دةخةمَلَينرَيت،  مليار   7 بة 
لة  هةرَيمة  ئةو  ئَيستا  بةفيإؤضووةو 
ثَيويستى  ط��وزةردةك��اتء  هةذارييدا 
زؤرة.  نةخؤشخانةى  خوَيندنطاو  بة 
لةنَيوان  باآلنس  هةوَلدةدةن  ديكة  وآلتانى 
بةرذةوةندييةكان  راطرنء  خَيَلةكانياندا 
دابةشبكةن، بةآلم باشوورى سودان فَيرى 
نةوتة.  بةرهةميشى  تةنيا  نةبووةو  ئةوة 
بةرهةمدةهَينَيت،  ديكة  مليارَيكى  نةوتيش 
خةَلك  دةإواتء  مليارةش  ئةم  ب��ةآلم 
ب��ةرب��ةرةك��ان��ى  دةب��َي��تء  نائومَيدتر 

دروستدةبَيت.

hewal.rozhnama@gmail.com
نَيودةولَةتى 11ذمــارة )615( سَيشةممة 2011/1/4

باشووري سودان سةربةخؤيي دةوَيت
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ثةرلةمانتارة  ئ��ةو  ئ��اَل��وط��ؤإى 
كَيشةى  وةردةطرن،  ثؤست  عَيراقييانةى 
كؤمسيؤنى  ثةرلةمانء  لةنَيوان  ياسايى 
هةَلبذاردنةكاندا  سةربةخؤى  ب��اآلى 
ئةو  هةموارَيك  بة  دةك��اتء  دروس��ت 
خةَلكةوة  دةنطى  لة  دةستنيشانكردنة 
دةدرَيتة دةستى حيزبةكانء بةإَيوةبةرى 
رَيكخراوَيكى ضاودَيريش، بة ناياسايى لة 

قةَلةم دةدات.
لةثاش ئةوةى بة ثَيكهَينانى حكومةتى 
نوَيى عَيراق، ذمارةيةك لة ثةرلةمانتارى 
باآليان  ثؤستى  يان  وةزير،  بوونة  نوآ 
ثَيدرا، لة ئَيستادا كَيشةى ياسايى لةسةر 
ضؤنَيتيى ثإكردنةوةى جَيطةكانيان هةية، 
ل�ةك�ات�َي�ك�دا بةثَيى ي��اس��اى ذم����ارة 
عَيراق  ثةرلةمانى  ساَلى)2006(ى  )6(ى 
جَيطؤإكَيى  ضؤنَيتيى  بة  تايبةتة  كة 
عَيراق،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  ئةندامانى 
بةهةر  ثةرلةمانتارَيك  نةمانى  بارى  لة 
بَيت، دةبَيت لةهةمان كيانى  هؤكارَيكةوة 
سياسيىء ثارَيزطادا قةرةبوو بكرَيتةوةء 
كةس  ي��ةك  ل��ة  كيانةش  ئ��ةو  ئ��ةط��ةر 
جَيطرةوة  ثةرلةمانتارى  ئةوا  ثَيكهاتبوو، 
دةنطى  زؤرترين  كة  دةبَيت،  ليستة  لةو 
دؤإاوى بةدةستهَيناوة، بةآلم ئةو ياساية 
بؤ ثةيإةوكردنى سيستمى ليستى داخراو 
ئةنجومةنى  ثَيشووى  خولى  لة  كة  بوو، 
نوَينةراندا ثةيإةو كراوةو بؤ ئةم خولة كة 
سيستمى ليستى كراوة ثةيإةوكرا، بةثَيى 
وتةى سةرضاوةيةكى نزيك لة كؤمسيؤنى 
باآلى سةربةخؤى هةَلبذاردنةكان، دةبَيت 
ثاَلَيوراوة  ئةو  جَيطرةوة،  ثةرلةمانتارى 
بةدةستهَيناوة  دةنطى  زؤرترين  كة  بَيت 
بة  كة  سةرنةكةوتووةكاندا،  لةنَيوان 

باشترين دؤإاو ناودةبرَيت.
ب��واري  ثسثؤإي  ح��ةرب،  تاريق 
بةثَيي  ك��رد،  ئ��ةوة  بؤ  ئاماذةي  ياسا، 
ساَلي)2006(،  شةشي  ذمارةي  ياساي 
وةزارةتي  ثؤستي  ثةرلةمانتارَيك  ئةطةر 
لةكاربكَيشَيتةوة،  دةست  يان  ثَيبدرَيت، 
يان لةسةركار الببرَيت، يان كؤضي دوايي 
بكات، دةبَيت كةسَيكي تر لةجياتي ناوبراو 
لةهةمان ثارَيزطاء هةمان ليستء هةمان 

حاَلةتدا  لةيةك  تةنيا  دابنرَيت،  ق��ةوارة 
ئةو  كاتَيك  نادرَيت،  ئةنجام  ئةوهةنطاوة 
قةوارةية، كانديدي تري نةبَيت لة هةمان 
»ئةم  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  ثارَيزطاء 
سيستمة جياوازة لة سيستمي قةرةبووي 
لة  ئ��ازادة  ليست  كة  هةَلبذاردنةكان 
دةستنيشانكردني هةر كانديدَيكء لة هةر 

ثارَيزطايةك لة ثارَيزطاكاني عَيراقدا«.
ه���اوك���ات، ك��ؤم��س��ي��ؤن��ى ب��اآلى 
ئاماذة  هةَلبذاردنةكانيش،  سةربةخؤى 
لة  ياساى جياواز دةكات  بوونى دوو  بة 
جَيطرتنةوةى ثةرلةمانتارةكانء هةروةك 
بةإَيوةبةري  خةليفة،  عةبدوإلةحمان 
كؤمسيؤني  جةماوةرييةكاني  ثةيوةنديية 
هةَلبذاردنةكان،  سةربةخؤي  ب��اآلي 
ياسايةكي  كؤمسيؤن،  ثَيكرد:  ئاماذةى 
ياساية،  ئ��ةو  بةثَيي  هةيةء  تايبةتي 
ثؤستي  ثةرلةمانتارَيك  ئةوةي  لةكاتي 
تر  كةسَيكي  نامَينَيت،  ثةرلةمانتاري 
لةهةمان ليست لةجياتي ناوبراو دادةنريت 
كة زؤرترين دةنطي بةدةستهَيناوة، بةآلم 
ثةرلةمان،  بةئةندام  ببَيت  نةيتوانيوة 
بةآلم بة رؤذنامةى راطةياند: »ثةرلةمان، 
بةثَيي  هةيةء  بةخؤي  تايبةت  ياسايةكي 
ئةنجامدةداتء  كارة  ئةو  ياساية،  ئةو 

ياساكةي كؤمسيؤن جَيبةجآ ناكات«.
ئَيستادا  لة  كة  لةكاتَيكداية  ئةمة 
هةمواركردنةوةى  بؤ  هةية  هةوَلَيك 
ياساى جَيطؤإكَيى ئةندامانى ئةنجومةنى 
دةستنيشانكردنى  مافى  تا  نوَينةران، 
ثةرلةمانتارى جَيطرةوة لة دةنطى خةَلكةوة 
قةوارةسياسييةكةى،  دةست  بخرَيتة 

تةنانةت ئةو حيزبةش كة ثةرلةمانتارةكةى 
تَيدا دةرضووة.

ئةندامى  خةليل،  مةحما  لةوبارةيةوة 
لةسةر  عَيراق  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
بؤ  كوردستان،  هاوثةيمانيى  ليستى 
بةثَيى  كة  روون��ك��ردةوة،  رؤذن��ام��ةى 
دةستنيشانكردنى  نوَيية،  هةموارة  ئةو 
دةست  دةضَيتة  جَيطرةوة،  ثةرلةمانتارى 
سةرؤكى كوتلة سياسييةكةىء سةبارةت 
وةك  كةسَيكى  ئاَلؤطؤإى  ئةطةرى  بة 
مةحما  ثةرلةماندا،  لة  زَيباريش  هؤشيار 
خةليل رايطةياند: »ثةرلةمانتارى جَيطرةوة 
كوتلةكةوة  نَيو  حيزبةى  ئةو  لةاليةن 
دياريي دةكرَيت كة ثةرلةمانتارةكةى تَيدا 

دةرضووة«. 
هاوكات، جطة لة هؤشيار زَيبارى، كة 
وةرطرتء  دةرةوةى  وةزارةتى  ثؤستى 
ليستى  لةسةر  كة  شؤإشيش  سامى 
لةنَيو  كوردستان  ديموكراتى  ثارتى 
ئةندام  كوردستاندا  هاوثةيمانيى  ليستى 
ثةرلةمان بوو، كؤضى دوايى كردو بةثَيى 
باشترين  دةبَيت  كؤمسيؤن،  ياساكةى 
جَيطةى  هةولَيردا  سنوورى  لة  دؤإاو 
ثيرةية  ئةحمةد  سةعدى  كة  بطرَيتةوة 
لةسةر ليستى يةكَيتى، بةآلم وةك سيروان 
لة  ئةحمةد، ثةرلةمانتارى ليستى يةكَيتى 
ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراق بؤ رؤذنامة 
هةمواركردنة  »بةثَيى  ثَيدا:  ئاماذةى 
خؤيان  ثةرلةمانتارةكة  حيزبى  نوَيكة، 
ثةرلةمانتارى جَيطرةوة دياريى دةكةن«ء 
بةوثَييةش جَيطةى سامى شؤإشيش هةر 

لةاليةن ثارتييةوة دياريى دةكرَيت.

حةمةسديق،  بةكر  ترةوة،  لةاليةكى 
يةكطرتووى  فراكسيؤنى  ثةرلةمانتارى 
لة  ئيسالمييش، روونيكردةوة، كة دةبوو 
جَيطرةوة  كةسى  قةرةبووشدا  كورسى 
نزيكترين  ي��ان  ث��ارَي��زط��ا،  ه��ةم��ان  ل��ة 
دةنطى  زؤرت��ري��ن  كة  بواية  ثارَيزطا 
كة  سةيرة  ثَيشى  بةدةستهاتووةء  تيا 

كؤمسيؤن لةو هةنطاوة بَيدةنط بووة. 
رؤذنامةى  بة  ثةرلةمانتارة  ئةو 
لةناو  هةنطاو  »ه��ةن��دَي��ك  راط��ةي��ان��د: 
كة  روودةدةن  نوَينةراندا  ئةنجومةنى 
دواتر  سياسينء  بإيارى  نينء  ياسايى 

رووثؤشى ياساييان بؤ دةدؤزرَيتةوة«.
ضاودَيريكردنى  بوارى  ثسثؤإانى 
بوونى  لةسةر  جةخت  ثةرلةمانيش، 
لة  دةك��ةن��ةوة  ناياسايى  ه��ةن��ط��اوى 

ئاَلؤطؤإى ثةرلةمانتارةكاندا.
تؤإى  سةرؤكي  كيناني،  موهةنةد 
عةين بؤ ضاودَيريكردن، ئاماذةي بؤ ئةوة 
ئاَلؤطؤإكردني ثةرلةمانتارةكان،  كرد كة 
ناياساييةء بةثَيى ياساي ذمارة )6(ى ساَلي 
)2006(، دةبَيت ثةرلةمانتارةجَيطرةوةكان 
بن،  ق��ةوارة  هةمان  ثارَيزطاء  لةهةمان 
فرةبازنةيي  سيستمي  لةعَيراقدا  ضونكة 
ثارَيزطايةك  هةموو  دةكرَيتء  ثةيإةو 
راطةياند:  رؤذن��ام��ةى  بة  بازنةيةكةء 
»بةآلم ئةوةي لة ئَيستادا جَيبةجَيدةكرَيت، 
سةرؤكي  ياسايةيةو  ئةو  ثَيضةوانةي 
ليستةكان بةئارةزووي خؤيان كةسةكان 
جَيطاي  ئةوةي  بؤ  دةكةن،  دةستنيشان 
ثؤستي  كة  بطرنةوة  ثةرلةمانتارةكان 

وةزارييان ثَيدةدرَيت«.

راثؤرتى: رؤذنامة

ئيئتيالفى  توركمانةكانى  ثةرلةمانتارة 
دةطرنء  ئيئتيالفة  لةو  رةخنة  عَيراقيية، 
بة  ك��ارا  وةزارةتَيكى  ثَينةدانى  بةهؤى 
لة  ئةوةن  بؤ  ئاماذةكان  توركمانةكانء 
ثةرلةمانتارَيكى  ببنةوةو  جيا  عَيراقيية 
طؤإان  وةك  »دةبواية  دةَلَيت:  توركمانيش 

بايكؤتى حكومةتمان بكرداية«.
ل��ةث��اش راط��ةي��ان��دن��ى زؤري��ن��ةى 
ثَيكهاتةى حكومةتى نورى ماليكىء ثَيدانى 
كاروبارى  بؤ  دةوَل��ةت  وةزارةت��ى  تةنيا 
ناإةزايى  توركمانةكان،  بة  ثارَيزطاكان 
نةتةوةيةى  بةو  سةر  ثةرلةمانتارانى 
لَيكةوتةوة، بة تايبةت لة ئيئتيالفى عَيراقيية 
توركمانى  ثةرلةمانتارى  زؤرترين  كة 
ئةو  طةيشتوونةتة  ناإةزاييةكان  تيايةء 
ئاراستةى  ياداشتَيكيان  كة  ئاستةى 
سةركردايةتى ئيئتيالفى عَيراقيية كردووةو 
تيايدا هةإةشةى كشانةوةيان كردووة لةو 
ئيئتيالفة، ئةطةر لة ثَيدانى ثؤستةكانى تردا 

كورسييان ثَي نةدرَيت.
نةبيل جةربؤ، ثةرلةمانتارى توركمان 
لةسةر ئيئتيالفى عَيراقيية جةخت لةسةر ئةوة 
دةكاتةوة؛ كة ئةوان وةك بةرةي توركماني 
سةرةإاي  دةزاننء  مافخوراو  بة  خؤيان 
بةدةستهَيناوة،  كورسييان  شةش  ئةوةي 
خزمةتطوزارييان  وةزارةتَيكي  هيض  بةآلم 
ثَيدانى  ن��ةدراوةء  ثَي  نوَيدا  حكومةتى  لة 
ناطونجَيت  دةوَل��ةت  وةزارةتَيكى  تةنيا 
تايبةت  لةطةأل ئيستيحقاقي هةَلبذاردنيانء 

ئيئتيالفى  »ئةطةر  راطةياند:  رؤذنامةى  بة 
عَيراقيية هةمان سياسةت ثةيإةو بكات لة 
بريكارء  ثؤستةكاني  دابةشكردني  ثرسي 
بةإَيوةبةري طشتييء راوَيذكارةكان، ئَيمة 

لة و ئيئتيالفة جيا دةبينةوة«.
ئةو ثةرلةمانتارة توركمانةى عَيراقيية، 
هيواشى خواست كة توركمانةكان هةمان 
هةَلوَيستى طؤإانيان بنوانداية بةرامبةر بة 
بةشداريكردن لة حكومةتى نوَيى عَيراقداو 

ثةرلةمانتارةكاني  لة  »داوام  وتى: 
بةرةي توركماني كرد لة مياني 

ثؤستة  لةسةر  دةن��ط��دان 
هةَلوَيستي  وةزارييةكان 
فراكسيؤنى  هاشَيوةي 
ط���ؤإان وةرب��ط��رنء 
بايكؤتي حكومةت بكةن، 
بةرةي  ئةنداماني  بةآلم 

توركماني بَيدةنطبوون لة 
بَيبةشكردن لة مافةكانيان«.

ذمارةيةك لة ثةرلةمانتارة 
ئةنجومةنى  ل��ة  توركمانةكان 

نوَينةرانى نوَيى عَيراقدا )8( ثةرلةمانتارنء 
)شةش(يان لةناو ئيئتيالفى عَيراقييةدان، كة 
ئةوانيش: )ئةرشةد ساَلحيء ذاَلة نةفتضي لة 
كةركوكء نةبيل محةمةد جةميلء عزةدين 
نةينةوا(نء  لة  ئةحمةد  مودريكة  دةولةء 
تريش  توركمانةكةى  ثةرلةمانتارة  )دوو( 
نيشتمانيدان،  هاوثةيمانى  ئيئتيالفى  لة 
ديالةيةء  لة  بةياتي  )عةباس  ئةوانيش:  كة 
موحةمةد تةقي مةوال سةر بة ئةنجومةني 
ثارَيزطاي  لةسةر  ئيسالمييةء  ب��اآلي 

نةينةوا، ئةمة جطة لة ثةرلةمانتارَيكى ترى 
توركمان بة ناوى جاسم محةمةد جةعفةر، 
كة وةكو قةرةبوو ئيئتيالفى دةوَلةتي ياسا 
ثؤستي  دوات��ر  بةآلم  دةستنيشانكراوة، 
ث��َي��دراوةء  الوان��ى  وةرزشء  وةزي��ري 
كةسَيكي تر لة جياتي ناوبراو دانراوة، كة 

عةرةبة.
ئيئتيالفى  ئةندامَيكى  لةبةرامبةردا 
كة  دةك���ات؛  ب��ةوة  ئ��ام��اذة  عَيراقيية، 
عَيراقية  لة  سووديان  توركمانةكان 

بينيوة، نةك بة ثَيضةوانةوة.
ت���ةآلل زةوب���ةع���ي، 
ئيئتيالفى  س��ةرك��ردةي 
بة  تايبةت  عَيراقيية 
راطةياند:  رؤذن��ام��ةى 
توركماني  ب����ةرةي 
ثَيكهاتةيةكي  وةك��و 
بةشداريي  عَيراقيية 
كردووة،  هةَلبذاردنةكاني 
س�����وودي وةرط���رت���ووة 
عَيراقييةء  لة  بووة  بةشَيك  لةوةي 
بةدةستبهَينَيت  كورسي   )6( توانيوَيتي 
عَيراقيية،  دةنطةكانى  لة  سوودبينين  بة 
لةكاتَيكدا لة ثةرلةماني رابردوو تةنيا يةك 

كورسييان بةدةستهَينا بوو«.
جيابوونةوةى  ئةطةرى  بة  سةبارةت 
ئيئتيالفى  لة  توركمانةكانيش  ثةرلةمانتارة 
»جيابوونةوةي  وتى:  زةوبةعي،  عَيراقيية 
عَيراقيية  ليستي  لة  توركماني  ب��ةرةي 
ثرسَيكي تايبةتة بة خؤيانء ئةوان ئازادن 

لة هةر بإيارَيك لةوبارةيةوة«.

وةك  عَيراقدا  لة  توركمان  ذم��ارةى 
 )750( نَيوان  لة  ثَيدةدةن  ئاماذةى  خؤيان 
هةزار بؤ )يةك مليؤن( كةسةو بة شَيوةيةكي 
لة  كةركوكدانء  ثارَيزطاي  لة  سةرةكيي 
موسألء  شارى  وةكو  تر  شوَينَيكي  ضةند 
قةرةتةثةء  توزخورماتوء  تةلةعفةرء 
ديالةء  لة  خانةقين  مةندةليء  قزرةباتء 
ناو شاري هةولَيرء كفريش بوونيان هةية، 
سوننةن  بةشَيكيان  عَيراقدا  لة  توركمان 
هةولَيرو  كةركوكء  توركمانةكاني  وةكو 
ديالةء كفريء لة بةرامبةردا توركمانةكانى 

موسألء تةلعفةرء توزخورماتوو شيعةن. 
هاوكات ئةندامَيكى بةرةى توركمانى لة 
ئيئتيالفى عَيراقييةدا ئةوة بة دوور دةزانَيت، 

كة بةنيازبن لةو ئيئتيالفة بكشَينةوة.
يةكَيك لة كَيشةكانى ترى توركمانةكان 
ثةيوةنديى  عَيراقييةدا  ئيئتيالفى  لةطةأل 
ئةو  قةرةبووةكانى  كورسيية  بة  هةية 
بؤ  كة  وةزير،  دةبنة  كة  ثةرلةمانتارانةى 
توركمان  ثةرلةمانتارى  جَيطرتنةوةيان 

دانراون.
ئاماذةى  جةربؤ،  نةبيل  لةوبارةيةوة 
لةو  عَيراقيية  ئيئتيالفى  كة  ب���ةوةدا؛ 
بةو  دةدرَيت  كة  ثةرلةماندا  كورسييانةى 
وةزير،  بوونةتة  جَيطرانةى  ثةرلةمانتارة 
س��ةرةإاي  دانةناوة،  توركمانَيكي  هيض 
دةرنةضووةكانى  ئةندامة  لةنَيوان  ئةوةي 
بةرةي  كانديدي  هاشم،  عةلي  عَيراقييةدا 
سةآلحةدين  ثارَيزطاي  لة  توركماني 
دةنطي  زؤرترين  دةرنةضووةكاندا  لةنَيو 

بةدةستهَيناوة.
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ضيرؤكى ماليكىء 
وةزيرة كوردةكان

خ��ؤى،  كاتى  دةَل��َي��ن 
ثَيشمةرطة،  مةفرةزةيةكى 
بةنَيهنيى دةضَيتة طوندَيكء 
درةنطة شةوَيك لة نهؤمى 
يةكةمى ئةو خانووة طَلينةدا 
بة  ئاذةآلنة،  ط��ةوإى  كة 
ثَيشمةرطةكان   لة  يةكَيك 
سةيربكة،  »بإؤ  دةوترَيت 
ن���ةوةك ج��ةي��شء جاش 
بَين«، ئةويش دةَلَيت، »ئَيمة 
ئةوانيش  لةسةرةوةينء 
ل��ةخ��وارةوةن،  بؤخؤيان 
دووبارةبوونةوةى  نيية«.  بةسةريانةوة  عيالقةمان 
ئةم ضيرؤكة لة نَيوان وةزيرة كوردةكانء حكومةتى 
وةك  دةكردين،  شؤكى  تووشى  هةندَيكجار  عَيراقدا، 
وةزيرانى  ئةنجومةنى  لة  كوردةكان  وةزيرة  ئةوةى 
ماليكى  بإيارةكانى  لة  رةخنةيان  بنء  مؤزةمبيق 

دةطرت. 
لةسةر  رةخنةكان  لؤدى  راب��ردوودا،  لة  ئةطةر 
ماليكىء  بإيارةكانى  حيكايةتى  دووبارةبوونةوةى 
ئةنجومةنى  ل��ة  ك��ورد  دواك��ةت��ووي��ى  رةخ��ن��ةى 
كارة  ئةم  لةمةودوا  ئةوا  نةبووبَيت،  زؤر  وةزيراندا، 
ئيتر  نايةتةوة،  بةساغى  طؤزةكة  ناضَيتةسةرء  ئاوا 
لة  بةشَيكن  كوردةكانة،  وةزيرة  لة  مةبةستم  ئَيوة، 
حكومةتى شةراكةتى نيشتمانى وةك خؤتان دةَلَينء 
بانطةشةى  ضؤن  وةك  بةغدان،  بةهَيزى  رةطةزَيكى 
ئةنجومةنى  مَيزى  لةسةر  ناتوانن  ئيدى  دةكةنء  بؤ 
بة  بودجة  ماليكيدا،  بةردةمى  بة  عَيراق،  وةزيرانى 
دةرةوةء  بَينة  بكةنء  ئيمزا  كةموكورتييةكانةوة 
كوردى،  شةقامى  راى  »ديكتاتؤرة«.  ماليكى  بَلَين، 
ئةشهةدو ناكات بؤ موجامةلةكردنى ماليكى لةبةغداو 
بةدَيوكردنى لة هةرَيم. ئَيوة لةبةردةم بةرثرسارَيتيى 
مَيذووييدان، نةك بةرثرسيارَيتيى ئيمتيازء خؤدزينةوة 
جةوهةرى  لة  خؤدزينةوةية  بةرثرسيارَيتييةش،  لةو 
سةرةكيى ضوونتان بؤ بةغداء ثَيم سةيرة كة باس لة 
ثيالنى وةزارةتى ثالندانان بؤ دواخستنى سةرذمَيريىء 
ثيالنى وةزارةتةكانى تريش دةكةن؟ ئةى ئَيوة لة ناو 

ئةنجومةنى وةزيراندا ضى دةكةن؟
ساَلى ثار، يةكَيك لة وةزيرة كوردةكانى بةغدا، ثَيى 
لة  ماليكى  كة  نةمبينيوة  نةمبيستووةء  ئَيستا  تا  وتم، 
ئةنجومةنى وةزيراندا، بة نةبرةيةكى تائيفىء نةتةوةيى 
تيؤرةشةوة   لةم  ثرؤفيشناَلةء  كةسَيكى  قسةبكاتء 
لَيمببوورن كة بَلَيم، بَيدةنطبوونى ئَيوة لة بإيارةكانى 
ثرؤفيشناَليى  بة  قةناعةتكردنة  حكومةتدا،  لة  ماليكى 
بإيارةكانى، هةربؤية بة عةرةبى، زةإةيةك تَيبينييان 
نييةو بة كوردى لة هةرَيمةكةمان دنياى لَيتَيدةطةيةنن، 
كة  بكةمةوة  بير  وا  كة  لَيمببوورن  تريش  جارَيكى 
ئَيوةداية،  بةرذةوةنديى  لة  ملمالنَيكان  بة  درَيذةدان 
دام��ةزراوةي��ى  عَيراقى  ضارةسةركردنىء  ن��ةك 
دةستووريى، رَيطة لة زؤر ثَيضء ثةنا دةطرَيت، ئةطةرنا 
سياسيية،  ئيعالمىء  جارةبةجارة  تةسعيدكردنة  ئةو 

بؤضى؟
لةسةر  ك��ورد  وةزي���رى  كة  نةما  ئ��ةوة  ئيدى 
تؤثةكانى  هةموو  بةغدا،  لة  ثاَلدانةوة  فةلسةفةى 
هةَلةيةك  بكةن،  طؤأل  ئةوان  تا  ثةرلةمانةوة  هةَلبداتة 
كة ئَيوة لة حكومةتدا بيكةن، بة ثةرلةمانتاران راست 

ناكرَيتةوة.
مةهزةلة سياسييةكة لةوةداية كة وةزيرى كورد، 
تا ئَيستا دركى بةوة نةكردووة كة لةغيابى ئةنجومةنى 
بةشَيوةيةك  وةزي���ران  ئةنجومةنى  فيدراَليدا، 
دةبينَيتء  ئةنجومةنة  ئ��ةو  رؤَل��ى  لةشَيوةكان، 
نةتةوايةتييةكانيش،  بةرذةوةنديية  لة  ثارَيزطاريى 

ثَيويستى بة جووَلةى ئةوانة.
سةركةوتوويى  هةَلسةنطاندنى  بؤ  سةيرة،  ثَيم 
وةزيرَيكيش، رَيذةى دامةزراندنى كورد لة وةزارةتةكة، 
يان ئةنجامدانى ضةند ثرؤذةيةك بؤ ناوضةكوردييةكان 
يةكةميان،  كة  ل��ةوةى  غافأل  دةهَيننةوة،  بةَلطة  بة 
سةرةتايى  ئةركى  دووةميان،  ئيدارييةو  طةندةَليى 
خؤيةتى وةك وةزير. جةنتَلمانيى ئةو وةزيرة لةوةداية 
كورد  بؤ  بةرثرسيارَيتيى خؤيةوة ضى  لةسةروو  كة 
كردووة؟ ضؤن رؤَلى بينيوة لة بة دامةزراوةييكردنى 
عَيراق لةاليةكء بةدةستهَينانى مافةكانى كورد لةبةغدا 

لةاليةكى ترةوة؟ 
لةمةودوا، هاوكَيشةكة بةشَيوةيةكة، ئَيوةو ماليكى 
لة حكومةتدا يةك بةرةن، هةَلةى ئةو، وةك دةزطاى 
جَيبةجَيكردن بةرامبةر بة كورد، ئَيوةش وةك وةزيرة 
كوردةكان ثشكتان تيايدا دةبَيتء ناتوانن خؤتانى لَي 
بةغدا ئؤثؤزسيؤنبوونى   لة  بكةن، طؤإانيش كة  غافأل 
كةتنانةوة  ئةو  بةدواى  ورديى  بة  دةبَيت  هةَلبذارد، 
ئاستى  لةسةر  كوردةكان  بةرثرسة  وةزيرء  كة  بَيت 
دةينَينةوةء  سياسييةكاندا  ناوةندة  بةغداو  حكومةتى 

راطةياندنةكانء راى طشتيى هةرَيميان لَي تَيبطةيةنن.

لة دةنطى خةَلكةوة دةضَيتة دةستى حيزبةكان

ئالَوطؤأى ثةرلةمانتاران، كَيشة دةنيَتةوة

توركمانةكان لة عَيراقيية جيادةبنةوة
ثةرلةمانتارَيكى توركمان: دةبواية هةمان هةَلوَيستى طؤإانمان هةبواية«

هةستيار قادر



ثَيضةوانةى ثرةنسيثةكانى راطةياندنء 
كارى ثةرلةمانتارى، ثةرلةمانى كوردستان 

دةرطا بة رووى رؤذنامةنووسانء 
كةناَلةكانى راطةياندندا دادةخاتء وةك 

بةشَيكى ثةرلةمانتاران باسى دةكةن، 
ئازادييةكان بةرتةسك دةكاتةوة، هةربؤية 

ثةرلةمانتارانى سةرجةم فراكسيؤنةكان، 
كؤكن لة طرنطى رؤَلى راطةياندنء 

بةثَيويستى دةزانن كة ثةرلةمان زياتر 
بة رووى راطةياندندا بكرَيتةوة. 

ثةيوةنديى راطةياندنء ثةرلةمان 
بةرامبةر  راطةياندن  ئةركى  طرنطترين 
ثةيوةنديىء  ثردى  دروستكردنى  ثةرلةمان، 
ضاالكييةكانى  ك���ارو  ط��واس��ت��ن��ةوةى 
ثةرلةمان  ثَييةى  بةو  ميللةتة،  ثةرلةمانتارانء 
جَيبةجَيكردن،  دةس��ةآلت��ى  ل��ة  ج��ي��اواز 
نوَينةرةكانى هةَلبذَيردراوى ميللةتنء ثَيويستة 
بةردةوام دةنطدةرو نوَينةرةكان ئاطادارى كارو 
ضاالكىء داواكارييةكانى يةكتربن، بةآلم وةك 
تَيبينى دةكرَيت، ئاستةنطةكان بةشَيوةيةكن كة 

ئةو ثةيوةنديية وةك ثَيويست نيية.
ثةرلةمانتارى  ع��وس��م��ان،  ع��ةدن��ان 
رؤَلى  طرنطيى  بة  ئاماذة  طؤإان،  فراكسيؤنى 
ديوَيكى  كة  لةوبإوايةداية  دةكاتء  راطةياندن 
بةوثَييةى  ثةرلةمانتارة،  ك��ارى  ديكةى 
نوَينةرايةتيى خةَلك دةكاتء بة دةنطى خةَلك 
هاتووةتة ثةرلةمان، »ثَيويستة خةَلكء دةنطدةر 
ثةرلةمانتاربن،  ضاالكييةكانى  كارو  ئاطادارى 
كارانةى  ئةو  كة  ثةرلةمانتارة  مافى  هةروةها 
دةيانكات، بيانطةيةنَيتة دةنطدةرةكانى، بؤية لة 
كؤبوونةوةكانى  زؤربةى  وآلتاندا  لة  زؤرَيك 
ثةخش  ليذنةكانيش  كؤبوونةوةى  ثةرلةمانء 
بة  ثةيوةستن  كارةكانيان  ضونكة  دةكرَين، 
دةردةكةوَيت  هةروةها  خةَلكةوةء  ذيانى 
بةرامبةر  بةوةفاية  ضةند  ثةرلةمانتار  كة 
دةنطدةرانىء بةرنامةء ئةجَيندا سياسييةكةى، 
بؤية دةبَيت بةردةوام تيشكى راطةياندن لةسةر 

ثةرلةمانء ثةرلةمانتاران بَيت«.
ليستى  وت��ةب��َي��ذى  ك��ةري��م،  ئ��اس��ؤ 
كوردستانيىء سةرؤكى ليذنةى رؤشنبيريىء 
كوردستان،  ثةرلةمانى  ل��ة  راط��ةي��ان��دن 
طرنطى  رؤَلَيكى  راطةياندن  كة  لةوبإوايةداية 
هةية سةبارةت بة ثةرلةمانء دةكرَيت لةإَييةوة 
ياساكانى  وتووَيذةكانىء  لة  طشتيى  راى 
ثةرلةمانتارانء  بؤضوونى  بيرو  ثةرلةمانء 
مافى  »ئةوة  ئاطاداربكرَينةوة،  فراكسيؤنةكان 
خةَلكيشة كة بزانَيت، لة دةزطاى نوَينةرايةتيى 

ضى دةطوزةرَيت«.
لةنَيوان  نيطةرانييةكانةوة  ل��ةب��ارةى 
ميدياشدا،  راطةياندنء  كةناَلةكانى  ثةرلةمانء 
بؤ  شوَينَيك  »ئَيستا  وت��ى:  كةريم  ئاسؤ 
راطةياندنكاران دةستنيشانكراوةء هةر كةناَلَيكى 
وةربطرَيتء  دانيشتنةكان  بيةوَيت  ميديا 
ثةخشى بكات، بةآلم رةنطة كةناَلةكان دةرفةتى 
ئةوةيان هةبَيت، بؤية ثةرلةمان دةبَيت هةوَلى 
ئةوة بدات كة كةناَلَيكى خؤى هةبَيتء ثةخشى 
ئةوةندةى  بكات،  دانيشتنةكان  راستةوخؤى 

ئاطادارم، كار بؤ ئةوة دةكرَيت«.

ثةرلةمانء رَيطريى لة رؤذنامةنووسان
هةرضةندة لة خولى رابردوودا بوارَيك بة 
دروستكردنى  بةآلم  درابوو،  راطةياندنكاران 
هؤَلى  بضووكى  بةهؤى  فةوزا«  لة  »جؤرَيك 
بؤئةوةى  ثاساوَيك  ب��ووة  ثةرلةمانةوة، 
لةاليةن سةرؤكايةتيى ثةرلةمانةوة رَيطريى لة 
ميدياكاران بكرَيت كة بضنة هؤَلى ثةرلةمانء 
ئَيستاشدا  لة  بن،  دانيشتنةكان  ئامادةى 
تةرخانكراوة  رؤذنامةنووسان  بؤ  ذوورَيك 
بؤئةوةى رووماَلى ثةرلةمان بكةن، بةآلم ئةو 
ثَيويستييةكانى  دانانرَيتء  شياو  بة  ذوورة 
شَيوةيةك  بة  ثإناكاتةوةو  رؤذنامةنووسان 
زان��ي��اري��ىء  س��ةرج��ةم  بتوانن  ك��ة  نيية 
ديدارو  دةستبكةوَيتء  دؤكيؤمَينتةكانيان 

طفتوطؤ بكةن.
ل��ةوإووةوة  ط��ؤإان،  ثةرلةمانتارةكةى 
هَيشتا  كورستاندا،  ثةرلةمانى  لة  دةَلَيت: 
راطةياندن  وةزيفةى  ئةركء  بؤ  تَيطةيشتنَيك 
لة  ئازادييةكان  هةموو  خولةدا  لةم  نيية، 
راطةيةندنكاران  طيراونء  رؤذنامةنووس 
راستةوخؤى  رووماَلكردنى  لة  بَيبةريكران 
كؤبوونةوةكانةوة بةبيانووى سادة كة دةكرا 
لة دوو هةفتةدا ضارةسةر بكرَيتء بةشَيوازى 
بطوازرانايةتةوة،  دانيشتنةكان  نوآ  تةكنيكى 

بةآلم »نيةتَيك نةبوو بؤئةوة«.
ئةو ئاستةنطانة لةكاتَيكدان كة لة ثةيإةوى 
ناوخؤى ثةرلةماندا، مادةو بإطةيةكى تايبةت 
لة  كة  نةبَيت  ئةوة  تةنيا  نييةء  راطةياندن  بة 
مادةى )53(دا لة بإطةى )2(دا هاتووة، ئةوانةى 
لة بوارى راطةياندندا كاردةكةن، مافى ئةوةيان 
هةية ئامادةى دانيشتنةكانى ئةنجومةن بن بة 
ئاطادارى دةستةى سةرؤكايةتىء بة مؤَلةتدان 

لةاليةن سةرؤكةوة.
ل�������ةوإووةوة، ع���ةدن���ان دةَل���َي���ت: 
دانراوة،  ساَلى)1992(دا  لة  »ئةوثةيإةوةى 
هةبووة،  راطةياندن  كةمترين  بووة  كاتَيك 
مافى  دةبَيت  زؤرنء  كةناَلةكان  ئَيستا  بةآلم 
زانياريىء  شوَينء  لةبارةى  ضةسثَينراو 
هةبَيت،  رؤذنامةنووسان  بؤ  ئاسانكاريى 
ديوى  دوو  راطةياندن  ثةرلةمانتارو  ضونكة 
ئازادكردن  لة  ئاسانكارييةكان  دراون،  يةك 
بةشةكانء  ثةرلةمانء  سةردانيكردنى  بؤ 
طفتوطؤكردن دةبَيتة جؤرَيك لة شةفافييةتء 
نزيكبوونى ثةرلةمان لة خةَلك، بةآلم ئةوةى 
ئَيستا هةية بةربةست دروستدةكرَيتء تا دَيت 
ثةرلةمان لة راطةياندن دوورتر دةكةوَيتةوة«.

راطةياندنى  كةموكووإييةكانى 
ثةرلةمان 

بةإَيوةبةرَيتييةكى  خاوةن  ثةرلةمان، 
راط��ةي��ان��دن��ة ك��ة راس��ت��ةوخ��ؤ س��ةر بة 
تةنيا  ئَيستادا  لة  ثةرلةمانةو  سةرؤكايةتيى 
ب��إواى  بة  هةية،  ئةليكترؤنى  سايتَيكى 
ئؤثؤزسيؤن،  رؤذنامةنووسانء  بةشَيكى 
ئةوةى  لةبرى  نييةو  بَياليةن  راطةياندنة  ئةو 
رةنطدانةوةى سةرجةم ليستء فراكسيؤنةكان 
ثةرلةمان  سةرؤكايةتيى  بؤ  اليةنداريى  بَيت، 

دةكات.
رؤذنامةنووس  ئازادكردنى  ه��ةروةك 

داواك��ردن��ى  بة  ثةرلةمان،  ت��ةالرى  لةناو 
دؤكيومَينتةكانء دانيشتنء سةردانى ذوورو 
زانيارييانةى دةدرَيتة  ئةو  وةرطرتنى هةموو 
كراوةبوونى  لةوةش  جطة  ثةرلةمانتاران، 
سةرجةم  رووى  بة  ثةرلةمان  راطةياندنى 
»تا  دةَلَيت:  دةزانَيتء  ثَيويست  بة  ليستةكان 
نوَينةرايةتيى  ثةرلةمان،  راطةياندنى  ئَيستا 
لة  لة  دةك��اتء  ثةرلةمان  سةرؤكايةتيى 
دةزطاكانى  وةك  ج��ي��اوازدا  ساتةوةختى 
دوو  لةنَيوان  بةنيو  نيو  ثةرلةمان  ت��رى 
كاتَيك  دابةشكراوة،  دةسةآلتداردا  حيزبى 
ضةند  ئَيستا  نةبووةو  تَيدا  ئؤثؤزسيؤنى 

فراكسيؤنَيكى ئؤثؤزسيؤن هةية«.
بةإَيوةبةرى  تاريق جةوهةر سارمةمى، 
خولى  لة  ثَييواية:  ثةرلةمان،  راطةياندنى 
بةخؤوة  ثَيشكةوتنى  راطةياندن  دووةمةوة 
ثةرلةمانء  سايتى  دانانى  وةك  بينيوة، 
زيادكردنى كارمةندةكانىء بؤ رؤذنامة وتى: 
سةرجةم  سةرؤكايةتىء  »ضاالكييةكانى 
ليذنةكان رووماأل دةكةينء هةواألء راثؤرتء 

بةدواداضوونيان لةسةر ئامادة دةكةين«.
اليةنطريى  كة  رةتيدةكاتةوة  هةرضةندة 
ليستى  يان  ثةرلةمان،  سةرؤكايةتيى  بؤ 
كار  »بةثيشةيى  دةَلَيت:  بكةنء  دةس��ةآلت 
دةكةينء نامانةوَيت ببينة بةشَيك لة ملمالنَينى 
سياسةتى  ئةجَينداء  فراكسيؤنةكانء  نَيوان 
راطةياندنء  ئ��ةوان  ضونكة  حيزبةكان، 
وَينةو  تَيكستء  ئَيمة  هةية،  خؤيان  كةناَلى 
دةنَيرين  حيزبانة  ئةو  راطةياندنى  بؤ  ظيديؤ 
بةآلم  هةية«،  ثةرلةمان  لة  فراكسيؤنيان  كة 
نايشارَيتةوة طرنطى بة كارةكانى سةرؤكايةتيى 
ثةرلةمان دةدةنء بؤ ئةوةشى دةطةإَينَيتةوة 
ثةرلةمانن  ناو  بةإَيوةبةرَيتى  تاكة  ئةوان  كة 
كة سةر بة سةرؤكايةتين، وتيشى: »ئَيمة بؤ 
ثةرلةمان  بؤ  كارناكةين،  سياسيى  اليةنَيكى 
ليذنةكانء سةرؤكايةتيش  كاردةكةين، وةك 

هةقى خؤيانة رووماَلى ضاالكييةكانيان بكةين، 
سةرؤكايةتيى  بة  سةر  راطةياندن  ضونكة 

ثةرلةمانة«.
كوردستانيى،  فراكسيؤنى  وتةبَيذى 
لةبارةى راى ئؤثؤزسيؤن لةسةر راطةياندنى 
ض  ئ��ازادن  »ئؤثؤزسيؤن،  وتى:  ثةرلةمان، 
راطةياندنى  لةسةر  هةية  بؤضوونَيكيان 
ضاالكتر  كاراترو  دةكرَيت  بةآلم  ثةرلةمان، 
لَيى  اليةك  هةموو  كة  بةشَيوةيةك  بكرَيت 

رازى بن«. 

ضؤن راطةياندن ثَيشبخرَيت؟
كة  ل��ةوةى  كؤكن  اليةنةكان  سةرجةم 
بةإَيوةبةرَيتيى  راطةياندنى  لة  ضاكسازيى 
ببرَيت،  ثَيش  ب��ةرةو  بكرَيتء  راطةياندن 
سةرجةم  رةنطدانةوةى  كة  بةشَيوةيةك 
كةناَلى  راديؤو  بآلوكراوةو  بَيتء  ثةرلةمان 

خؤى هةبَيت.
زانياريي  باشة،  ثَيى  ك��ةري��م،  ئاسؤ 
وةك  هةبن،  ثةرلةمان  سايتى  لةسةر  زياتر 
تا  بةداخةوة،  »كة  ثرؤذةياساكان  سةرجةم 
ئاسمانى  كةناَلى  تا  ثَيويستيشة  نين،  ئَيستا 
دةبَيت، وتوَيذةكان لةسةر سايتةكة دابنرَين، 
هةروةها دةكرَيت شتى تر بكرَيتء بةياننامةو 
هةرفراكسيؤنَيكةوة  لةاليةن  هةرشَيتَيك 
بة  دابنرَيتء  سايتةكة  لةسةر  دةردةكرَيت، 
كراوةبَيت«.  فراكسيؤنةكان  سةرجةم  رووى 
وتيشى: »ثةرلةمان، ضةند كراوة بَيت بة رووى 

راطةياندندا، هَيندة بةسوودتر دةبَيتء كراوةش 
بَيت، ضونكة دةزطايةكى نوَينةرايةتيكردنة«.

ثَيويستى  ب��ة  ئ��ام��اذة  سارمةميش، 
دةكاتء  ثةرلةمان  راطةياندنى  بة  طةشةدان 
راب��ردوودا،  خولى  لة  كة  روونيدةكاتةوة 
ثَيشكةش  مةبةستة  ئةو  بؤ  ثرؤذةيةكيان 
راديؤء  بةرنامةمانداية،  »لة  وتى:  كردووةو 
لة  جطة  هةبَيت،  هةفتانةمان  بآلوكراوةيةكى 
ئاليةتى  دةبَيت  بةآلم  تةلةفزيؤنى،  كةناَلَيكى 

كاركردنى ئةوانة رَيكبخرَيت«.
ثَيشنيازى  عوسمان  عةدنان  هةروةك 
ثةرلةمان  راطةياندنى  كة  دةك��ات،  ئ��ةوة 
راطةياندنى  كةناَلى  هةبَيتء  بآلوكراوةيةكى 
ليذنةى  بة  كاديرةكانى  بةشَيوةيةك  هةبَيت، 
نةك  بَيت،  لَيهاتوويى  لةسةر  ثةرلةمانتارى 
كاركردنيان  دةس��ةآلت،  حيزبى  كاديرانى 
بكةن  ثةرلةمان  بؤ  »كار  بَيتء  بَياليةنانة 

بةطشتيى«.
»وةك  دةزانَيت:  ثَيويستيشى  بة  ئةو، 
سةرؤكايةتىء دامودةزطاكانى ترى ثةرلةمان، 
ثةرلةمان  راطةياندني  لة  ئؤثؤزسيؤن  رؤَلى 
سايتةى  ئةو  كة  ئَيستا  وةك  نةك  هةبَيت، 
تةشريفاتييةو  الوازء  رادةي��ةك  تا  هةيةتى 
جطة  ناكات،  رووم��األ  ئؤثؤزسيؤن  ك��ارى 
ثةرلةمان  راطةياندنى  هةندَيكجار  لةوةش 
فراكسيؤنةكان  وةآلمى  دةكاتء  اليةنطيريى 
كارَيكى سةيرةء جؤرَيكة  ئةوة  كة  دةداتةوة 

لة سةنطةرطرتن«.

hewal.rozhnama@gmail.com
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سةرؤكى يةكيَتيى ثةرلةمانتاران: هةيمةنةى حيزب زؤر مةترسيدارة، دةبَيت ثـةرلةمان، دووربكةويَتةوة لةوةى كة ببَيت بة دةزطايةكى سياسيى

ثةرلةمانَيكى داخراو بة رووى راطةياندندا

نيعمةت عةبدوآل

راطةياندنكاران لةكاتى رووماَلكردنى روداوَيكدا

بَيت،  نيية تةالرَيكى جوانء رازاوة  هةرئةوة 
بةَلكو تاضةند ثةرلةمان دةوَلةمةندةو ثإضةكى 
ئةرشيفةو  زانياريىء  زانستء  مةعريفىء 
شارستانى  ثَيشكةوتوو،  هؤكارةكانى  بة 
هةَلسةنطاندنء  ثةيوةنديى  دةضَيتء  بةإَيوة 
ض  لة  بةدواداضوونةكانى  لَيثَيضينةوةو 

ئاستَيكدان، ئايا تاضةند شوَينى مةرجةعييةتء 
)كلمة  هةية  يةكالييكةرةوةى  وشةي  رؤلى 

الفصل( يان ديلء بةندةى دةسةآلتة؟
رؤذنامة: بةثَيى بؤضوونى تؤ، ئةركى 
سةرؤكايةتيىء  دةستةى  راستةقينةى 

ثةرلةمانتارانيش ضيية؟
ثَيشكةوتوودا،  وآلتانى  لة  بةطشتيى،   *
ثةرلةمانء  سةرؤكى  ثةرلةمانء  ئةندامى 
شتَيك  هةموو  ثَيش  سكرتَير،  جَيطرء 
ئةوةندةى  ثةرلةمانن،  ئةندامى  هةموويان 
ثةرلةمان  دانيشتنةكانى  بةإَيوةبردنى  هةية 
لةاليةن سةرؤكةوةية كة ثَيى دةَلَين، قسةكةر 
بةإَيوةبردنى  هةروةها   ،)speaker( يان 
ك��اروب��ارى ب��ةإَي��وةب��ردن��ى ك��اروب��ارى 
ئةستؤى  لة  كة  ثةيوةندييةكان  كارطَيإيىء 
ثةيإةوَيك  ئةطةر  بؤية  سةرؤكايةتيية، 
بةدةر لةمة هةبَيت، ثَيويستى بة جارَيكى تر 
هةَلسةنطاندنء هةمواركردن، يان طؤإانكاريى 
هةية، ثةرلةمان وةك دةزط�اك�ان�ى حكومةت 
نيية )رئيسء مرئوس(ى هةبَيت، ئةطةر واى 
طةل  كة  ثةرلةمانيش  كاروبارةكانى  لَيهات 
بيرؤكراسى  رؤتينء  دةكات،  لَى  ضاوةإَيى 

دةيانكوذن.
ناوخؤ،  ثةيإةوى  بةثَيى  رؤذنامة: 

لةاليةن  ثةرلةمان  ــةزراوةى  دام دةبَيت 
خؤيةوة  بة  تايبةت  راهَينراوى  هَيزَيكى 
شَيوةية  بةو  ئَيستا  تا  بةآلم  بثارَيزرَيت، 
نيية،  هَيزة  ئةو  خاوةنى  ثةرلةمان  نييةو 
هؤكارو ضؤنَيتيى ضارةسةركردنى، بة راى 

تؤ ضؤنة؟
لةوةداية  ثةرلةمان سةربةخؤييةكةى   *
ط��ةل،  شةرعيى  دةزط��اي��ةك��ى  وةك  ك��ة 
مةطةر  بَيت،  خؤى  لةدةست  كاروبارةكانى 
هةماهةنطيى  يان  هاوكاريى،  بة  ثَيويستى 
هيض  لةمةدا  داوابكاتء  هةية  بؤى  هةبَيت، 
طرفتَيك نيية، بارودؤخى كوردستان هةندَيك 
ئاسايش  ثرسى  وةك  سةثاندووة،  حاَلةتى 
وايكردووة، كة ثةرلةمان دةست لة هةندَيك 
بة  بيدات  هةَلبطرَيتء  خؤى  بةرثرسياريى 
اليةنَيكى تر )حكومةت(، ئةطةر بكرَيتء واش 
ئاسايشء  هَيزَيكى  ثةرلةمان  كة  دروستة 
بة  هةبَيت،  خؤى  شارستانى  بةرطريى 
هؤَلى  ثةرلةمانء  ناء  ثاراستنى  تايبةتى 
كؤبوونةوةكان، لةم هةلومةرجةدا كَيشةيةك 
ثةرلةمان  دةرةوةى  ثاراستنى  كة  نابينين 
بسثَيردرَيت بة حكومةت، بَيئةوةى كايطةريى 

هةبَيت لةسةر كاروبارةكانى ثةرلةمان.
طرفتةكانى  لة  يةكَيك  رؤذنــامــة: 

بةهؤى  كة  بودجةكةيةتى  ثةرلةمان، 
ناكةنء  ثةسةندى  ثةرلةمانتاران  ئةوةى 
ثَينةدراوة،  مافةيان  ئةو  ثةيإةودا  لة 
ساآلنة نيوةى بودجةكةيان دةطةإَيتةوةو 
ض  بة  دةبَيت  ثَيتواية،  ناكرَيت،  خةرج 
ثةسةند  ثةرلةمان  بودجةى  ئاليةتَيك 
بكرَيت، تا شةفاف بَيتء ثةرلةمانتاران لة 

ناوةإؤكةكةى ئاطاداربن؟
ضاودَيريى  ثةرلةمان  لةكاتَيكدا   *
بة  كؤمةَلطة  ترى  اليةنةكانى  حكومةتء 
بةدواداضوونى  يان  دةزانَيت،  خؤى  ئةركى 
طفتوطؤ  ئةمانة  لةسةر  بودجة،  خةرجيى 
كةواتة  دةك���ات،  لَيثرسينةوة  دةك���اتء 
سةبارةت بة بودجةى ثةرلةمان، ئةوا دةبَيت 
ماَلى خؤيةوة  لة  كة  نيشانبدات  ئةوة  زياتر 
خةَلكى  ماَلى  لة  بتوانَيت  تا  دةستثَيدةكات 
تر بثرسَيتةوة، بؤية ئةطةر ثةيإةوى ناوخؤ 
لة  ثةرلةمانتاران  كة  نةدات  ئةوة  رَيطةى 
ئةمة  بَيئاطابن،  بكؤَلنةوةء  خؤيان  بودجةى 
وا دةطةيةنَيت كة هَيشتنةوةى ئةم نةبوونى 
ثةيإةوى  لة  كة  ثةرلةمانتاران  دةسةآلتةى 
دةبَيتة  نةكراوةتةوة،  بؤ  جَيطةى  ناوخؤ 
جَيطةى طومانء كةموكووإيى زؤر لة ئةداى 
ئةداى  بة  زيان  ئةمة  رةنطة  خةرجييةكانء 

باوةإةداين  لةو  كة  بطةيةنَيت  ثةرلةمان 
كةس ئةم زيانةى ال قبووأل نةبَيت تا دةطاتة 

سةرؤكايةتيش.
حيزب  هةيمةنةى  ئايا  رؤذنــامــة: 
ثةرلةمانى  لةسةر  كاريطةرييةكى  ض 
ــردووة، ئــةوة  ــك ــت كــوردســتــان دروس
سستكردنى  لة  دادةنَييت  بةهؤكارَيك 

ثةرلةمان؟
* مةسةلةى هةيمةنة، زؤر مةترسيدارة، 
بةآلم رةضاوكردنى بةرنامةو هةَلبذاردن كة 
كؤمةأل  بةرذةوةنديى  بؤ  هةيةتى  حيزبَيك 
خراث نيية، مةرج نيية لة هةموو روويةكةوة 
ثةرلةمان تايبةت بَيت بة حيزب، بةَلكو دةبَيت 
حيزب ثابةندى ثةرلةمان بَيت دواى ئةوةى 

كة ياسايةك، يان بإيارَيك دةردةكات.
ئاراستةى  كة  لةوةداية  سةربةخؤيى 
ئاراستةى  ب��ؤ  بطؤإَيت  حيزبايةتيى 
ثاشكؤيى  ئةطةر  طشتيىء  بةرذةوةنديى 
دةبَيت  ئةوا  شت،  هةموو  لة  بَيت  قبووأل 
ثاشكؤيةتيية،  لةم  بةدةربَيت  ثةرلةمان 
لة  هةَلبذاردن  بنةإةتدا  لة  ثَيويستة  ضونكة 
رَيطةى كَيبإكَيى شةريفانةوة ئةنجام بدرَيت، 
دةستى  ثةرلةمانتار  دواييدا  لة  ئةوةى  بؤ 

كراوة بَيت بؤ طةيشتن بة ئامانج.



نيعمةت عةبدوَلآل، سةرؤكى 
يةكَيتيى ثةرلةمانتاران 

لة كوردستان، لةم ديدارةدا تيشك 
دةخاتة سةر خاَلةكانى دؤسيةكةو 

بيروبؤضوونةكانى لةبارةى 
ضؤنَيتيى ضاكسازيى لة ثةرلةمانى 

كوردستان دةخاتةإوو.
بةإَيزتان،  بؤضوونى  بة  رؤذنامة: 
كوردستان،  ثةرلةمانى  دام���ةزراوةى 
ضاكسازيى  لة  جؤرَيك  ض  بة  ثَيويستى 

هةية؟
* ثةرلةمان وةك دةزطايةكى ياسادانةرء 
هةميشة  هةستيارةكان،  ثرسة  لة  بإياردةر 
كاروبارى  لة  هةية  ضاكسازيى  بة  ثَيويستى 
رةهةندةكان  هاوكَيشةو  ئةوةى  بؤ  وآلت 
بكشَينَيتةوة  طشتيدا  بةرذةوةنديى  بةالى 
ضينء  هةموو  بة  كؤمةَلطة  قازانجى  بة 
لةوةداية،  كَيشةكة  خؤى  توَيذةكانييةوة، 
ضاكسازيىء  بة  ثَيويستى  ثةرلةمان  ئةطةر 
ريفؤرم هةبوو، ئةمة هةر بة خودى ثةرلةمان 
دةسةآلتةكانى  ئةركء  ئةوةى  بؤ  دةكرَيت 
بريتيية  كة  ببات،  بةإَيوة  باشترين شَيوة  بة 
دةركردنى،  ثرؤذةياساء  ثَيشكةشكردنى  لة: 

وةرطرتنةوةى  حكومةت،  بة  متمانةدان 
بودجة،  ثةسةندكردنى  ل��َي��ى،  متمانة 
بةدواداضوون،  لَيثَيضينةوةو  لَيثرسينةوةو 
ضاودَيريى حكومةت، هةندَيك لة وةزيفةكانى 
لةسةر  ب��إي��اردان  ياسادانان،  دةرةوةى 
ثرسةضارةنووسسازةكانء هتد...، ئةم كارانة 
كاركردن  ثتةوى  بناغةيةكى  بة  ثيويستيان 
ناوخؤو  ثةيإةوى  رَيطةى  لة  ئةويش  هةية، 
ثةرلةمانء  سةرؤكايةتيى  دةسةآلتةكانى 

ليذنة هةميشةييةكان.
بكةوَيتةوة  دوور  ثةرلةمان  دةبَيت 
لةوةى كة ببَيت بة دةزطايةكى سياسيى، يان 
بةرذةوةنديية  ركابةريى  ملمالنآء  شوَينى 

تةسكةكان.
رؤذنامة: ثةيإةوى ناوخؤى ثةرلةمان 
دان��راوةء  ثةرلةمان  خولى  يةكةم  لة 
ثةرلةمانى  تَيدةثةإَيتء  )18(ساأل  ئَيستا 
كوردستان لة خولى سَييةميداية، تا ضةند 
بكرَيت،  كؤنة  ثةيإةوة  بةو  كار  طونجاوة 

ئايا طرفتةكانى لة كوَيدا دةبينيت؟ 
بة  ثَيويستى  ن��اوخ��ؤ،  ث��ةي��إةوى   *
وا  جارى  هةية،  دةستكاريى  يان  طؤإين، 
هةية هةر خولةو ثةيإةوَيكى دةبَيت، ضونكة 
كاتء  بةثَيى  كاركردن  هةلومةرجةكانى 

دةك��ات،  وا  ئةمةش  دةط��ؤإَي��ن،  رؤذط��ار 
بطونجَيت،  لةطةَليدا  كاركردنيش  بةرنامةى 
لة  ئةطةر  بطرَيت  ثةيإةوَيك  كار  ناكرَيت 
ئاست طؤإانكارييةكانى زانستىء ئابووريىء 
تةكنةلؤذيىء سياسيى نةبَيت، بة رةضاوكردنى 
فراوانبوونى  ديموكراسىء  مةسةلةكانى 
لةسةر  تايبةتى  بة  ئازادييةكان  م��ةوداى 
ثَيشهاتء رووداوة بةثةلةء نةخوازراوةكان، 
دةبواية خولى دووةمى ثةرلةمانى كوردستان 
ئةم  دةستبةكاربوونييةوة،  سةرةتاى  لة 
ئةركةى جَيبةجآ بكرداية بؤ ثَيداضوونةوة بة 
ثةيإةوَيك كة )18(ساَلى بةسةردا تَيثةإيبَيت، 
ثةلةكردن لةسةر ثةيإةوَيكى تر، نةوةك هَيشتا 
زووة، بةَلكو زؤر درةنطة بؤ ئةوةى ئةندامانى 
ثةرلةمان، ئةطةر هةر رَيطرييةكى لةبةردةمدا 
هةبَيت، بةشَيوازَيكى نوَيى كاركردن سوود بة 

ثةرلةمانء داخوازييةكانى طةل بطةيةنَيت.
ئاستةنط  طرفتء  زؤرترين  رؤذنامة: 
ئةندامانى  ث��ةرل��ةم��انء  ب���ةردةم  ل��ة 
ثةرلةمانى كوردستان ثةيإةوى ناوخؤية، 
خاوةن  ثَيويست  وةك  ثةرلةمانتار  بؤضى 
نوَينةرى  لةكاتَيكدا  نيية،  را  دةسةآلتء 
بؤئةوةى  بكرَيت  ضى  دةنطة،  ه��ةزاران 
ثةرلةمانتار خاوةن كةسايةتى بةهَيز بَيت 

لةناو ثةرلةماندا؟
* كةسايةتيى بةهَيزى ثةرلةمانتار، خؤى 
لةوةدا دةبينَيتء دةوةستَيتةوة كة لة رَيطةى 
ثَيية،  طةلى  دةنطى  هاتووةء  هةَلبذاردنةوة 
كة  بةهَيزة  دةزطايةكى  لةناو  دةنطةش  ئةم 
لةطةَلداية، هَيزى  ثةرلةمانة، واتة دوو هَيزى 
طرنطنء  زؤر  ئةمانة  دةزط��ا،  هَيزى  طةلء 
ئةطةر  لةوةداية،  بةهَيز  كةسايةتيى  طرةنتى 
ثةرلةمانتار خؤى ئةم هَيزةى تيدا نةبَيت كة 
وةربطرَيتء  هَيزة  دوو  لةو  سوود  بتوانَيت 
خؤى  فةلسةفةى  ثةرلةمانء  فةلسةفةى 
دةطةيةنَيت  وا  ئةمة  بكات،  تَيكةَلوثَيكةأل 
اليةنةى  ئةو  يان  ثةرلةمانتارة،  ئةو  كة 
ثةرلةمان،  طةياندووةتة  ثةرلةمانتارةكةى 
لة  جياواز  ب��ردووة.  هةَلةدا  بة  ميللةتيان 
دامودةزطا حكومىء كؤمةآليةتىء ئةكاديمىء 
كاروبةرنامةى  ثةرلةمان  كةلتوورييةكان، 
وةرطرتنى  رَيطةى  لة  ئةويش  هةية،  خؤى 
راستةوخؤ  بةوةى  خةَلكةوة  لة  شةرعييةت 
بة شَيوةى دروستء شياو كؤمةَلطة ئاراستة 
ط��وزةرانء  ذي��انء  بة  ثةيوةستة  دةك��اتء 
ضونكة  دةزطاكانى،  تةواوي  بةإَيوةبردنى 
ئةوا  بَيت،  ياساكان  دايكى  دةستوور  ئةطةر 
دةستوورة  لةدايكبوونى  شوَينى  ثةرلةمان 

)مسقط رأس(.
كاريطةرء  بةرثرسيارَيتيى  ثةرلةمان 
ئةندامةكانيش  ثَيويستة  بؤية  هةية،  طرنطى 
بةرثرسيارَيتييةدابنء  ئةركةو  ئةم  لةئاست 
تةواوكةرى يةكتر بن، بة مةبةستى رَيكخستنى 
ثةرلةمان  حكومةت.  خةَلكء  كاروبارى 

د.دانا سةعيد سؤفي *

ل����ة وآلت���َي���ك���ي 
ئةطةر  ديموكراسيدا، 
بة  دام���ودةزط���اك���ان 
ئايديال  شَيوةيةكي 
ك��ار ب��ك��ةن، زؤرب��ةي 
دةسةآلتة طشتييةكان لة 
هةَلدةقوَلَينء  خةَلكةوة 
سةرةكيي  نوَينةرايةتي 
خةَلكيش ثةرلةماني ئةو وآلتةية، واتة ثةرلةمان 
خةَلك  نوَينةرايةتي  كة  رؤَل��ةي  ئةو  رَيي  لة 
دةكات، بإيار لةسةر ثرسة طرنطةكان دةدات، 
وآلت  بةإَيوةبردني  شَيوازي  بة  شةرعييةت 
راستيء  بؤ  دةك��ات  ب��ةدواداض��وون  دةداتء 
من  وتارةدا  لةم  بةإَيوةبردنة،  ئةو  دروستي 
ياخود  ئةركي،  باسكردني  رَيي  لة  هةوَلدةدةم 
ضؤنايةتي ثةرلةمانَيكي ئايديال، باس لة ئةداي 
ثةرلةماني كوردستان بكةم وةك دةزطايةكء 
تةماشا  ثَيشنيار  وةك  دةك��رَي  تَيبينييةكانم 
ثةرلةماني  ئ��ةداي  لة  ضاكسازيي  بؤ  بكرَي، 

كوردستان.
ئةركةكاني  سةرةكيترين  ل��ة  ي��ةك��َي 
ياساية،  هةمواركردني  دةركردنء  ثةرلةمان 
ثةيمانَيكي  وةك  دةك��رَي  كة  ياسايانةي  ئةو 
ئةوةي  لةبةر  بكرَي،  سةيريان  كؤمةآليةتي 
لةسةر  بإياريان  ثةرلةمان  كة  ياسايانةي  ئةو 
دةدا بة ماناي رةزامةنديي زؤرينةي ئةنداماني 
ديموكراسيةتي  بةثَيي  بَيطومان  كؤمةَلطةية، 
نوَينةرايةتي، ديارة سةروةريي ثةرلةمان تةنيا 
لة دةركردني ياساكان نيية، ضؤنايةتي ياساكان 
ياساكان  نةكردني  جَيبةجَي  ب��ةآلم  طرنطة، 
سةروةريي ثةرلةمان دةخاتة ذَير ثرسيارةوة، 
ديارة لة ثةرلةماني كوردستان ياسا دةردةضن، 
بَي طوَيدانة ضؤنايةتي ياساكان، دةتوانين بَلَيين؛ 
رؤذانةي  ذياني  لة  ياساكان  لة  زؤر  بةشَيكي 
هاوآلتييان رةنط نادةنةوة، نةك لةبةر ئةوةي 
لةبةر  بةَلكو  دةرن��اض��َي،  طرنط  ياساي  كة 
جَيبةجَي  هؤكاري  ناكرَين،  جَيبةجَي  ئةوةي 
بؤ  دةطةإيتةوة  بةشَيكي  ياساكان  نةبووني 
طونجاو  تةواو  لةوانةية  ياسا  هةندَي  ئةوةي 
كوردستاني،  كؤمةَلطةي  واقيعي  لةطةأل  نةبن 
بؤ  دةطةإَيتةوة  هؤكارةكةي  ديكةي  بةشَيكي 
كة  جَيبةجَيكردن،  دةسةآلتي  كةمتةرخةميي 
نيوةي كةمتةرخةميي دةسةآلتي جَيبةجَيكاريش 
ئةركي  ضونكة  ثةرلةمانداية،  ئةستؤي  لة 
ثةرلةمانة كة ضاودَيريي جَيبةجَيبووني بإيارء 

ياساكاني خؤي بكات .
ئَيستا ئَيمة باس لة ئةركي دووةمي ثةرلةمان 
ضاودَيريكردني  بةدواداضوونء  كة  دةكةين؛ 
دةسةآلتي جَيبةجَيكردنة، كاري ضاودَيريكردن 
ئةطةر بةإَيكي بةإَيوةبضَي، طةرةنتي ئةوةمان 
يان  كؤمةآليةتييةي،  ثةيمانة  ئةو  كة  دةداتَي 
ئةو ياسايانةي كة لةسةري رَيككةوتين ذياني 
ثةيوةندييةكاني  لة  رَيكبخةين،  ثَي  خؤماني 
رؤذان���ةم���ان���دا ل��ةط��ةأل دام��ودةزط��اك��ان 
رةنطيداوةتةوه، ئةنداماني ثةرلةمان بؤ نموونة 
ثرسَيكي  بؤ  بكةن  ب��ةدواداض��وون  دةتوانن 
خراث  لة  هةبَي  طومانَيك  ئةطةر  دياريكراو، 
اليةن  لة  رَينماييةكان  ياساو  جَيبةجَيكردني 
دةتوانَي  ثةرلةمان  ئةندام  دامودةزطاكانةوة، 
ثرسيار ئاراستةي وةزيرةكان بكات، هةروةها 
لة  بكَيشَيتةوة  متمانة  دةت��وان��َي  ثةرلةمان 
وةزيرَيك، ئةطةر  سةرثَيضيي ياساكاني كردبَيت، 
بَيطومان ثةرلةمان دةتوانَي لَيثَيضينةوةش بكات 
لة  وآلت  داهاتي  بةكارهَيناني  ضؤنييةتي  لة 
رَيي ديواني ضاودَيريي داراييةوة، ثرسيارةكة 
ئةوةية؛ ئايا تا ض ئاستَيك ثةرلةماني كوردستان 
ئةو ئةركةي خؤي بةجَيطةياندووة؟ ثةرلةماني 
حيساباتي سياسيي  زؤر  هؤي  بة  كوردستان 
ضاودَيريكردن  رؤَلي  تةواوي  بة  نةيتوانيوة 
بطَيإَيت، لةم خولةدا ثرسياري زؤر ئاراستةي 
كاتي  لة  هةموويان  بةآلم  كراوة،  وةزيرةكان 
ن��ةدراوةت��ةوة،  وةآلم��ي��ان  خؤيان  ياسايي 
بانطهَيشتي  ئةوة  لةسةر  وةزيرَيكيش  هيض 
مَيذووي  لة  تائَيستا  ن��ةك��راوة،  ثةرلةمان 
ثةرلةماني كوردستاندا متمانة لة هيض وةزيرَيك 
بووني  بةثَيي  كاتَيكدا  لة  نةكَيشراوةتةوة، 
ثةرلةمان  دةبواية  زؤر  ياسايي  سةرثَيضيي 
ثةرلةمان  بةكاربَينَيت،  خؤي  دةسةآلتةي  ئةو 
بة شَيوةيةكي طشتيي نةيتوانيوة لَيثَيضينةوةي 
ياساييةكاني  سةرثَيضيية  لة  بكات  ت��ةواو 
دةسةآلتي جَيبةجَيكردنء خراث بةإَيوةبردني 
لة  روون  شَيوةيةكي  بة  دةسةآلتة  ئةم  وآلت، 
بةآلم  هاتووة،  ثةرلةماندا  ناوخؤي  ثةيإةوي 
كة ثةيإةوي نةكراوة ثةيوةنديي بةوةوة هةية، 
لة  موئةسةساتي  شَيوةيةكي  بة  ثةرلةمان  كة 
ضاودَيريكردنء لَيثَيضينةوةي حكومةتدا كاري 
ثةرلةمان  ئةوةية  من  ثَيشنياري  نةكردووة، 
بةثَيي  بكات  كار  دامةزراوةيةك  وةك  دةبَي 
حيساباتي  لة  دوور  ناوخؤييء  ثةيإةوي 
شوَينانةي  لةو  حيزبي  هةذمووني  سياسييء 
كة ثةيوةنديي بة بةإَيوةبردني كارء ئةركةكاني 

ثةرلةمانةوة هةية، وةكو دةزطا.

ئةركَيكي تري ثةرلةمان بإياردانة لةسةر 
ثَيشنياري حكومةت بؤ بودجةي وآلت، ثةرلةمان 
هةموو  بودجةوة  موسادةقةكردني  لةإَيي 
يةكسانء  بةشَيوةيةكي  هةوَلدةدات  ساَلَيك 
بكات،  داب��ةش  وآلت  داهاتي  دادث��ةروةران��ة 
بةشَيوةيةك كة حيساب بؤ ناوضة جياجياكان، 
سَيكتةرة جياجياكانء ضين وتوَيذة جياجياكان 
ضاودَيري  ديواني  ريي  لة  دواتريش  بكات، 
خةرجكردني  شَيوازي  موتابةعةي  داراييةوة 
 )2010( ساَلي  بودجةي  لة  بكات،  داهاتة  ئةو 
تا  كرا،  بودجة  ثَيشنياري  زؤري  طفتوطؤيةكي 
لة  دووركةوتنةوة  موبالةغةكردنء  ئةندازةي 
طفتوطؤكان  هةرحاأل  بة  ثَيشنيارةكة،  خودي 
ئةداي  خودي  بؤ  بوو  زياتر  ئيجابي  اليةني 
ضؤنييةتي  موتابةعةي  دواتر  بةآلم  ثةرلةمان، 
خةرجكردن نةكراوةء ثرسيار نةكراوة بؤ زياد 
لة ثَيويست كورتهَيناني دارايي هةيةء سنووري 
لةوةي  بَيجطة  ئةمة  بةزَيندراوة،  خةرجييةكان 
بؤ  نةدؤزراوةتةوة  ميكانيزمَيك  تائَيستا  كة 
ضارةسةركردني طرفتي دواكةوتني ثَيشنياري 
بودجة لة كاتي خؤي، ثةرلةمانء حكومةت دةبَي 
ضارةسةرَيكي ياسايي بؤ ئةو طرفتة بدؤزنةوه، 
ئةو  ذَيرخاني  ئابوورييء  ضونكة  ثَيشكةوتني 
داهاتي  بةكارهَيناني  باش  بة  ثةيوةنديي  وآلتة 
بةشَيكي  ئةطةرضي  هةية،  نيشتيمانييةوة 
فيدراَلييةوة  حكومةتي  بة  ثةيوةنديي  طرفتةكة 
دةكرَي  طرفتة  ئةو  ضارةسةركردني  بؤ  هةية، 
يان  بطؤإدرَي،  بودجة  ثَيشكةشكردني  وادةي 
لة كاتي ياسايي خؤيدا ثَيشكةش بكرَيت، بةآلم 
خةرجييةكان بة نيسبةتي لة سةدا دابنرَيت، بؤ 
ئةوةي ضاوةإواني بةغدا نةكةين ضؤن ثشكي 

هةرَيم دياري دةكةن.
لة  كة  ثةرلةمان  طرنطي  ديكةي  ئةركَيكي 
هةرَيمي كوردستان فةرامؤشكراوة، بإياردانة 
ثةيوةندييةكاني  دةرةوه،  سياسةتي  لةسةر 
وآلتء سياسةتي دةرةوةش دةبَي بة ثةرلةماندا 
تَيبثةإن، بؤ ئةوةي شةرعييةت وةرطرن، لَيرةدا 
مةبةست ئةوةية كة ثةرلةمان وةكو نوَينةرايةتي 
ثةيوةندييء  لة  هةبَي  رؤَل��ي  دةب��َي  خةَلك 
نموونة  بؤ  ضارةنووسسازةكاندا،  سياسةتة 
حكومةتي  لةطةأل  مامةَلةكردنمان  ضؤنييةتي 
ئيقليمي، هةروةها  لةطةأل وآلتاني  مةركةزيداء 
اليةنء  لةطةأل  هاوثةيمانَيتييةكان  مةسةلةي 
ثَيويستي  هةمووي  ئةمانة  دةرةوة،  وآلتاني 
بةو شةرعييةتةوةية كة لة اليةن ثةرلةمانةوة 
ثةرلةمان  ئةوةي  بؤ  بَيت،  بةدةست  دةتوانرَي 
سياسةتي  رةنطإَيذكردني  لة  هةبَي  رؤَل��ي 

ثةرلةمان  ثَيويستة  ثةيوةندييةكان،  دةرةوةء 
ثرسة  بطَيإدرَيتةوةء  بؤ  مةرجةعيةتي  رؤَلي 
ثةرلةماندا  بة  دواج��ار  ضارةنووسسازةكان 
ثةرلةمان  سةروةريي  هةم  ئةوكاتة  تَيبثةإن، 
بةهَيزتر دةبَيء هةم ثةيوةندييةكانء سياسةتي 

دةرةوةمان شةرعيتر دةبن. 
هةندَي جار باس لة ثشوو و دةوامكردني 
ثةرلةمان  ناوخؤي  ثةيإةوي  يان  ثةرلةمان، 
ثةرلةمان،  ئةداي  لة  ضاكسازيي  بؤ  دةك��رَي 
ثشووي  دةوامء  لة  طرفتةكة  من  باوةإي  بة 
دةوامي  لةكاتي  ئةوةي  بةقةد  نيية،  ثةرلةماندا 
من  دةدرَيت،  ئةنجام  كارَيك  ض  خؤيدا  ياسايي 
ثَيمواية؛ كاتةكاني دةوامء ثشوو مادام بة ياسا 
رَيكخراوة دةبَيت ثةيإةوي بكرَيت، بةآلم نابَيت 
ثةرلةمانتاري  كاري  كة  بكةين  لةياد  ئةوةش 
بة  ثةيوةنديي  كة  كاتانةي  ئةو  فلَيكسيبلةء 
ثرؤذةياساكانةوة  طفتوطؤي  كؤبوونةوةو 
كاتةكاني  دةكات،  ئامادةطي  بة  ثَيويست  هةية 
بةدواداضوونء  بؤ  ثَيويستة  ثةرلةمانتار  ديكة 
لَيكؤَلينةوةي تةرخان بكات، كة بة زةروورةت 
ئؤفيسي  يان  ثةرلةمان،  بيناي  لة  نيية  مةرج 
ثةرلةمان  كورتييةكةي  بة  بَيت،  ثةرلةمانتاران 

وةزارةتخانةيةك نيية.
ناوخؤي  ثةيإةوي  بة  ثةيوةنديي  ئةوةي 
بة  ثَيويستي  بَيطومان  هةية،  ثةرلةمانةوة 
كة  نيية  ماناية  بةو  ئةوة  بةآلم  هةمواركردنة، 
ئةستؤي  بخةينة  خؤمان  كةموكوإييةكاني 
لةطةأل  كة  ثَيمانوابَي  ناوخؤيةء  ثةيإةوي  ئةو 
سةعات  وةك  ثةرلةمان  ئيدي  هةمواركردني 
ناوخؤيةي  ثةيإةوي  ئةو  ئةطةر  ئيشدةكات. 
ئَيستاي ثةرلةمان كة كةموكوإي زؤري تياية، 
وةك خؤي ثةيإةو بكراية، ئةداي ثةرلةمان زؤر 
باشتر دةبوو لة ئَيستاي، بةآلم طرفتةكة لةوةداية 
دةسةآلتي  اليةن  لة  تةنيا  نةك  ياساكان،  كة 
ناكرَين،  ثةيإةو  تةواوي  بة  جَيبةجَيكردنةوة 
بةَلكو لة اليةن خودي دةزطاي ياسادانانيشةوة. 
لة  خؤيان  ياسايي  كاتي  لة  ثرؤذةياساكان 
ليذنةكان  راثؤرتي  ناكرَين،  تاوتوَي  ليذنةكان 
لة  لَيذنةكان  راثؤرتي  وةآلمي  دوادةك��ةون، 
نايةتةوة،  يان  دوادةك���ةوَي،  سةرؤكايةتي 
ثرؤذةياساي زؤر كرضوكاأل رةوانةي ليذنةكان 
كة  كارةوة  بةرنامةي  دةخرَيتة  يان  دةكرَيت، 
رةتكردنةوةية،  دواتر ضارةنووسيان  دةزانرَي 
كاروباري ليذنةو فراكسيؤنةكان تَيكةَل بة يةك 
دةكرَين، بةشَيك لة ثرسيارةكاني ثةرلةمانتاران 
لة  ثةرلةمانتاران  نين.  ثرسيار  بنةإةتدا  لة 
يةكتر  قسةي  ثةرلةماندا  دانيشتني  طفتوطؤء 

دووبارة دةكةنةوةء خوتبةو محازةرة دةدةن 
ئةمانةو  بابةتةكة،  سةر  تةركيزكردنة  لةبري 
زؤر كةموكوإي ديكة ئةداي ثةرلةمانيان الواز 
كةموكوإييانة  ئةو  بةشَيكي  ديارة  كردووة، 
ناوخؤي  ث��ةي��إةوي  لة  ض��ارةس��ةرك��راون 
بةآلم  بكرَيت،  ثةيإةو  ئةطةر  بةآلم  ثةرلةمان، 
زؤر ئةركء دةسةآلتيش هةية ثَيويستييان بة 

روونكردنةوةء هةمواركردن هةية. 
بكةم؛  باسي  دةمةوَي  من  ئةوةي  دواجار 
ئةوةي  لةبةر  ليذنةكانة،  دةسةآلتي  ئةر كء 
بضووككراوةنء  ثةرلةمانَيكي  ليذنةكان 
ليذنةكاندا  بة  ثرؤذةياساكان  تاوتوَيكردني 
بةرنامةيةكي  نةبووني  هؤي  بة  تَيدةثةإَيت، 
بؤ  ثرؤذةياساكان  رةوانةكردني  بؤ  رَيكوثَيك 
ليذنةكان هةندَي ليذنة ثرؤذةياسايةكي زؤريان 
راثؤرت  ئامادةكردني  تواناي  كة  دةضَي،  بؤ 
ياسايي  كاتي  لة  دةبَي  زةحمةت  لةسةريان 
خؤيدا، لة كاتَيكدا هةندَي ليذنة بؤ ماوةيةكي زؤر 
هيض ثرؤذةياسايةكيان ال نيية بؤ تاووتوَيكردن. 
ثةرلةمان  ن��اوخ��ؤي  ثَيويستة  ث��ةي��إةوي 
كة  جؤرَيك  بة  بكرَيت،  هةموار  لةوبارةيةوة 
يةكجار  بة  ثرؤذةياسايان  كؤمةَلَي  ليذنةكان 
بؤ نةضَيت، بةَلكو يةك لة دواي يةك، بؤ ئةوةي 
بَيء  ئامادة  خؤي  كاتي  لة  ليذنةكان  راثؤرتي 
بخرَيتة بةرنامةي كار، ئَيستا بة هؤي رؤتينء 
بة  ناتوانن  ليذنةكان  ئيداريي  بيرؤكراتييةتي 
خَيرايي ثةيوةنديي بة وةزيرء وةزارةتةكانةوة 
بكةن، هةر بؤية ناتوانن ئةركي لَيثَيضينةوة بة 
ئةوةي  هؤي  بة  ئةمةش  بدةن،  ئةنجام  باشي 
نةداوة  دةسةآلتةي  ئةو  ناوخؤ  ثةيإةوي  كة 
ليذنةكان،  سةرؤكايةتي  يان  ليذنةكان،  بة 
ئةطةر  ب��ةإَي��وةدةض��ن،  خَيراتر  ك��ارةك��ان 
وةزيرء  بة  ثةيوةنديي  راستةوخؤ  ليذنةكان 
وةزارةتةكانةوة بكةن، ئةو كاتة راي حكومةت 
لةسةر ثرؤذةياساكان زووتر وةردةطيرَينةوةء 
خؤي  م��ةج��راي  ضاودَيريكردنيش  ك��اري 
وةردةطرَيت، لة كؤتاييدا دةَلَيم؛ ئةطةر ثةرلةمان 
بكات،  خؤيدا  كاروبارةكاني  لة  ضاكسازيي 
دةبَيت،  ئةداي حكومةتيش  لةسةر  كاريطةريي 
ديموكراسي،  بنياتناني  ثتةوتركردنء  بؤ  بؤية 
بة  ثَيويستيمان  وآلت  بةإَيوةبردني  باش  بؤ 
ثةرلةمانَيكي كارا هةيه، لةو روانطةيةوة دةبَي 

ضاكسازييةكان دةست ثَيبكةين.
* دكتؤرا لة كؤمةَلناسي، زانكؤي ستؤكهؤَلم، 
كؤمةَلي  ليذنةي  سةرؤكي  ثةرلةمان،  ئةندامي 

مةدةني.
danasofi@hotmail.com
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سةرؤكى يةكيَتيى ثةرلةمانتاران: هةيمةنةى حيزب زؤر مةترسيدارة، دةبَيت ثـةرلةمان، دووربكةويَتةوة لةوةى كة ببَيت بة دةزطايةكى سياسيى

ثةرلةمان وةك دةزطايةكي ئايديالء ثةرلةماني كوردستان

نيعمةت عةبدوآل

hewal.rozhnama@gmail.com

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

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

1- سيستمى بةإَيوةبردنى كارةكانى ثةرلةمان )ثةيإةوة ناوخؤييةكةى(.     2- كةسايةتى ئةندام ثةرلةمان.     3- بودجةى ساآلنةى ثةرلةمانء مووضةى ثةرلةمانتارانء خانةنشينكردنى سةدان ثةرلةمانتار.
4- ثَيكهَينانى هَيزَيكى بَياليةن بؤ ثاسةوانيكردنى دامةزراوةى ثةرلةمان.                                                                                                                                                    ئامادةكردنى دؤسية: سةنطةر جةمال

ضؤن ضاكسازيى لة ثةرلةمانى كوردستاندا بكرَيت؟



راثؤرتي: رؤذنامة

حكومةت كةمتر لة نيوةي 
ثَيداويستيي هاوآلتييان كارةباي بؤ 
دابين دةكرَيت، لةكاتَيكدا سةرؤكي 

حكومةتء وةزيري كارةباي ثَيشووش 
لة ساَلي 

)2009(وة كؤتاييهَينان بة كَيشةي 
كارةبايان راطةياند.

تواناي  كارةبا  وةزارةت��ي  ئَيستادا  لة 
كارةباي  )1200(مَيطاوات  تةنيا  دابينكردني 
بؤ  خةَلك  داواكاريي  ئاستي  لةكاتَيدا  هةية، 
كارةباية،  )2300(مَيطاوات  لة  زياتر  كارةبا 
دةكات،  ئاشكراي  وةزارةتةكةش  وتةبَيذي 
خةَلكةوةن  داواكاريي  ئاستي  خوار  »لة  كة 

بؤ كارةبا«.

بةَلَيني طةورةي بَي ئةنجام
سةرةتاي  لة  ئَيستاو  ثَيش  ساأل  ضوار 
ثةرلةماني  ب���ةردةم  لة   )2007( ساَلي 
وةزيري  سيوةيلي،  هؤشيار  كوردستاندا 
ثةرلةمانء  بة  بةَلَيني  كارةبا،  ثَيشووي 
ساَلي  ناوةإاستي  لة  كة  دا،  هاوآلتييان 
كارةبا ضارةسةر  كَيشةي   ،)2008( داهاتوو 

بكات.
ل��ة ك��ات��ي ه��ةَل��م��ةت��ي ب��ان��ط��ةش��ةي 
حيزبة  )2009(ي��ش  ساَلي  هةَلبذادنةكاني 
كَيشة«ي  بة  »كؤتاييهَينان  دةسةآلتدارةكان 

 2009/7/9 رؤذي  راطةياند:  كارةبايان 
ثَيشووتري  وةزي��ري  سيوةيلي،  هؤشيار 
ضاوثَيكةوتنَيكي  لة  هةولَير  ك��ارةب��اي 
»كابينةي  رايطةياند:  خةباتدا  رؤذنامةي 
هَينا«  كارةبا  كَيشةي  بة  كؤتايي  ثَينجةم 
رؤذي دواتريش وةك بةشَيك لة بانطةشةي 
وَيستطةي  بارزاني،  نَيضيرظان  هةَلبذاردن 
رؤذي  كردةوةو  كارةباي  مَيطاواتي   )500(
وَيستطةي  بناغةي  بةردي  2009/7/13يش 
خةباتي(  )هةَلمي  )600(مَيطاواتي  كارةباي 
هةمان  9-2009/7/14ي��ش  رؤذاني  لة  دانا، 
رؤذنامة بة ضوار بةش ضاوثَيكةوتني لةطةأل 
سيوةيلي،  هؤشيار 

ناونيشاني:  بة  ئةنجامدا،  كارةبا  وةزيري 
ناطيرَيت.. ثرؤذةكان  بَيذنط  بة  )بةري خؤر 
كَيشةي  بة  كؤتايهَينان  سيوةيلي،  دةدوَين(، 

كارةباي راطةياند.
دواي ئةو هةموو بةَلَينة لة ئَيستادا كةمتر 
)50%(ي كارةبا بؤ هاوآلتييان دابين دةكرَيت، 
موةليدةشةوة  كارةباي  سةعات   )8( بة 
نزيكةي )20( سةعات كارةبا بة شَيوةيةكي 

»ثضإثضإو ناإَيك« دابين كراوة.
كارةباي  وةزارةتي  وتةبَيذي  بابان،  ديار 
حكومةتي هةرَيم بة رؤذنامةي راطةياند: »لة 
بةرهةممان هةية،  مَيطاوات   )1200( ئَيستادا 
نزيكةي  رابردوو  ساَلي  لةطةأل  بةراورد  بة 
هةبووة،  بةرهةممان  مَيطاوات   )1000(

بةرهةمهَيناني  ئاستي 
ثار،  لة  زياترة  ئةمساأل 
داخوازيي  خواستء  بةآلم 
شَيوةيةكي  بة  هاوآلتييان 
بةرضاو زيادي كردووة، ثار 
ئةم كاتة ثَيويستي كارةبا بؤ 
هةر سَي ثارَيزطاكة نزيكةي 
)1700( مَيطاوات كارةبا بوو، 
ئةمساأل طةيشتووةتة )2300( 
ساَلي  لة  كارةبا،  مَيطاوات 
 )500( نزيكةي  راب��ردووةوة 
داواكاريي  ئاستي  مَيطاوات 

كاتَيكدا  لة  بةآلم  ك��ردووة،  زيادي  كارةبا 
كارةبا  مَيطاوات   )150-100( نزيكةي  ئَيمة 
لة  ئَيمة  بؤية  كردووة.  زيادي  بةرهةممان 

بؤ  هاوآلتييانةوةين  خواستي  ئاستي  خوار 
بةرهةمهَيناني كارةبا، نزيكةي )1000-900( 
داخوازيي  لة  هةية  كةمترمان  مَيطاوات 

هاوآلتييان.
دةدرَيتة  ئَيستا  كة  كارةبايةي  ئ��ةو 
سةعاتةو   )12( لة  كةمتر  هاوآلتييان، 
بؤ  م��وةل��ي��دةش  ك��ارةب��اي  س��ةع��ات   )8(
لةناو  ثَيداويستييةكاني خةَلكة  ثإكردنةوةي 
ناحييةكاني  ق��ةزاو  لة  سلَيمانيء  ش��اري 
لةو رَيذةيةش  دةوروبةري سلَيماني كةمتر 

كارةبا دةدرَيتة هاوآلتييان.
طشتيي  بةإَيوةبةري  حةسةن،  ياسين 
لَيدوانَيكي  لة  كارةبا  طةياندني  كؤنترؤألء 
ئاشكراي  رؤذنامةونيدا 

كرد: »سةعاتةكاني ثَيداني كارةبا لةنَيوان 
رؤذان��ة  دةب��َي��تء  سةعاتدا   )13-12(
ثَيداويستييةكاني  ئةهلييةكانيش  موةليدة 
رؤذي  بةمشَيوةية  دةكةنةوة،  ثإ  ديكة 
ي�ةك�ةم س�ةع��ات )9-12(ي ثَيشنيوةإؤ 
)4-8(ي ئَيوارةو رؤذي دووةميش )4-12(

ي عةسرو )8-1(ي شةو.

بةرهةمي كةمء داخوازيي زؤر
سةعاتةكاني  كةمبوونةوةي  دةربارةي 
وتي:  كارةبا  وةزارةتي  وتةبَيذي  كارةباش 
بةآلم  ك��ردووة،  زي��ادي  بةرهةم  »راستة 

لةو  كردووة  زياتر  زؤر  داخوازييةكان 

بإةي كة هةية«.
خاوةني  ئَيستادا  لة  كوردستان  هةرَيمي 
سَي وَيستطةي بةرهةمهَيناني كارةباية لةطةأل 
دووكانء  بةنداوي  سةرضاوةي  هةردوو 
بةرهةمهَينان  ئاستي  دةرب��ةن��دي��خ��انء 
مَيطاواتي   )750( وَيستطةي  بةمشَيوةيةية: 
ضةمضةماأل ضوار يةكةي كار دةكاتء تواناي 
بةرهةمي )450( مَيطاواتةء )24( كاتذمَير كار 
داهاتوودا  دوومانطي  لة  بإياريشة  دةكات، 
دوو يةكةي ديكةي بكةوَيتة كار. وَيستطةي 
)500( مَيطاواتي هةولَير هةر ضوار يةكةكةي 
لةكاردايةء نزيكةي )500( مَيطاوات بةرهةم 
دةهَينَيت. وَيستطةي )400( مَيطاواتي دهؤك 
تواناي  دةك��اتء  كار  يةكةي  يةك  تةنيا 
بإيارة  مَيطاواتء   )125( بةرهةمهَيناني 
مانطي  ديكةيء  يةكةكةي  داهاتوو  هةفتةي 
ديكةي  يةكةكةي  هةردوو  نيسانيش  ئازارو 

بكةوَيتة كار.
هةردوو وَيستطةي كارؤئاوي دووكانء 
نيية،  بةرهةمَيكيان  هيض  دةربةنديخان 
خؤيان  راستةقينةي  بةرهةمي  ئاستي  كة 
كارةباي  لة  بإَيكيش  هيض  )650(مَيطاواتة، 

نيشتمانيي عَيراقةوة نادرَيتة هةرَيم.
 2009/7/12 رؤذي  لة  ل��ةوةش  جطة 
هةَلمي  كارةباي  وَيستطةي  بناغةي  بةردي 
اليةن  لة  كة  دانرا،  خةبات  )600(مَيطاواتي 
كؤمثاناي )KNCO(وة جَيبةجَي دةكرَيت، 
كة بإيارة ئةو وَيستطةيةش لة دوو ساَلي 

داهاتوودا بة تةواوةتي بكةوَيتة كار.

كوردستان كارةباي ثَيويستي 
نةبووة

كة  طرَيبةستةي  ش��ةش  ئ��ةو  بةثَيي 
 )2008-2007( س��اآلن��ي  ل��ة  حكومةت 
رابردووةوة  ساَلي  لة  دةبوو  ئةنجاميداوة، 
 )2009( خ��اوةن��ي  كوردستان  هةرَيمي 
بةرهةمي  لة  جطة  بواية،  كارةبا  مَيطاوات 
دووكانء  كارؤئاوي  وَيستطةي  ه��ةردوو 
كارةباي  بةشة  كارةباي  دةربةنديخانء 
بةرزترين  كاتَيكدا  لة  عَيراق،  نيشتمانيي 
لة  ثارَيزطاكة  هةرسَي  ثَيداويستي  ئاستي 

)1737( مَيطاوات كارةبا 
لة ساَلي )2008( تَيثةإي نةدةكرد.

ئاستي  ب��ةرزت��ري��ن   )2005( س��اَل��ي 
ثَيداويستي هةرَيمي كوردستان بؤ هةرسَي 
ساَلي  ب��ووة،  مَيطاوات   )144( ثارَيزطاكة 
بووةو   )1197( ئاست  بةرزترين   )2006(
وتةي  بة  بووة،   )1737( )2007(يش  ساَلي 
بؤ   )2005( ساَلي  نَيوان  لة  كارةبا  وةزيري 
داواكاريي   )%45( رَي��ذةي   )2007( ساَلي 
ئةوةي  سةرةإاي  كردووة،  زيادي  كارةبا 
بإة  ئ��ةو  جَيطيربووةو  بةرهةم  ئاستي 
عَيراقةوة  نيشتمانيي  تؤإي  لة  كارةبايةي 

هاتووة، كةميكردووة.

nawxo.rozhnama@yahoo.com
بةدواداضــوون 15ذمــارة )615( سَيشةممة 2011/1/4

ضوار ساَلة دةَلَين كارةبا ضارةسةر دةكةين

حكومةت بةلَيَنَيكى تريشي نةبردةسةر

فؤتؤ: رؤذنامة كارةباى نيشتمانىء موةليدة خةمى هةموو كةسَيكة جطة لة بةرثرسان 

حكومةت كةمتر لة نيوةي ثَيداويستى 
كارةباى بؤ دابين دةكرَيت



راثؤرتي: ضاوان عةلى 

ئابووريىء  شارةزايانى  وتةى  بة 
داراي����ى، ب��ودج��ةى ت��ةواوك��اري��ى 
بؤ  هةرَيم  ثارَيزطاكانى  ثةرةثَيدانى 
ياسا  ثَيضةوانةى   ،)2010( ساَلى 
هاتووةتة ثةرلةمانء ثةرلةمانتارانيش 
ئ��ةو ث��اس��اوةى  دةس��ةاَلت��ي��ان بة 
كة  ك��رد  ثةسةند  دةن��ط  زؤري��ن��ةى 
بودجةى تةواوكارى بةناوى بودجةى 
بودجةى  بة  ثةرلةمانء  بَيتة   تايبةت 

تةواوكارى ثةسةندبكرَيت.
لة  ت���ةواوك���اري���ى  ب���ودج���ةى 
ثةرلةمانى  طةيشتة   2010/10/27
كوردستان، بة »كةموكوإييةكانيةوة«ء 
لةسةر  تَيبينى  كة  ئ��ةوةش  لةطةل 
لة  هةبوو  تةرخانكراوةكةى  بودجة 
دةنطى  بة  راب��ردوو  مانطى  )22(ى 
دةس��ةآلت  ليستى  ثةرلةمانتارانى 
بة  ياساء  بةثَيى  كة  ثةسةندكرا، 
نةدةبوو،  دارايى  شارةزايانى  بإواى 
بة  )12(داء  مانطى  لة  بودجةية  ئةو 
لة  ضونكة  بكرَيت،  ثةسةند  ثةل  ثةلة 
عَيراق ياسايةك هةية بة ناوى ياساى 
لة  كة  دارايى،  كاروبارى  كارطَيإيىء 
بةشى  لة  دةرض��ووةء   )2004( ساَلي 
هاتووة:  حةوتةميدا  بابى  ثَينجةمي 
داواى  هةية  ئةوةى  مافى  »حكومةت 
بودجةى تةواوكاريى بكات، بة مةرجَيك 
حوزةيران  مانطى  لة  داواكردنةكة 
ثةسةندكردنةكةشى  نةكاتء  تَيثةإ 
بَيت،  تةمموز  مانطى  كؤتايى  لة  بةر 
بودجةكةش  داواكردنى  بؤ  هةروةك 
ئةويش،  دةبَيت  بارَيكدا  ضةند  لة 
يان  بَيت،  شةإدا  لة  وآلتة  ئةو  كاتَيك 
روويدابَيت،  سروشتى  كارةساتى 
ستراتيذيى  ث��رؤذةى  هةندَيك  يان 
هاوآلتييان  هةموو  بة  س��وود  كة 

بودجةكةى  وةستابَيتء  دةطةيةنَيت، 
كورتيهَينابَيت«.

شكور،  د.ئيسماعيل  بارةيةوة،  لةم 
ياسايى  ليذنةى  سةرؤكى  جَيطرى 
عَيراق  ثةرلةمانى  ثَيشووى  خولى 
جةختى لةوة كردةوة؛ داواكردنء هاتنى 
بؤ  هةرَيم  تةواوكارييةكةى  بودجةى 
ثةرلةمان لة بنةإةتدا ناياسايية، ضونكة 
ناكرَيت لة مانطى )10( حكومةت داواى 
بودجةى تةواوكاريى بكاتء لة كؤتايى 
مانطى )12( ثةسةند بكرَيت، بَي ئةوةى 
هةبَيت  باوةإثَيكراو  هؤكارَيكى  هيض 
وتيشى:  بودجةية،  ئةو  داواكردنى  بؤ 
»سةرسوإهَينةرة كة حكومةتى هةرَيم 
ثَيش  وات��ة  هةفتةيةكدا،  م��اوةى  لة 
2011/1/1 بتوانَيت )250( مليؤن دؤالر 

سةرف بكات«.
ئةم بودجةى تةواوكاريية، جَيطةى 
ثةرلةمانتارانى  لة  بةشَيك  ثرسيارى 
كاردؤ  بوو،  كوردستانيش  ثةرلةمانى 
داراي��ى  ليذنةى  ئةندامى  محةمةد 
لةطةأل  »ثَيويستبوو  دةَلَيت:  ثةرلةمان 
لة   )2010( بودجةى  ثةسةندكردنى 
بهاتايةتة  بودجةكة  ساَلدا  سةرةتاى 
بودجةى  ضاوةإوانى  يان  ثةرلةمان، 
بودجةكةى  تا  ضونكة  بكراية،   )2011(
كؤتايى   )2010( دةك��را  ثةسةند  بؤ 
لةم  دةبَيت  ثرؤذةكان  بةمةش  هاتء 
بوارى جَيبةجَيكردنةوة،  بكةونة  ساَلدا 
هؤكارةكةى  كةموكوإييةء  ئةمةش 

الى ئَيمة نةزانراوة«.
ثةرةثَيدانى  تةواوكاريى  بودجةى 
 )295(  ،)2010( ساَلى  بؤ  ثارَيزطاكان 
 )237( بإى  كة  لة خؤدةطرَيت،  ثرؤذة 
بؤ  ديناريان  مليؤن   )269( مليارء 
تةرخانكراوة، ثارَيزطاى هةولَير )106( 
 )300( مليارء   )53( بإى  بة  ث��رؤذة 
ثارَيزطاى سلَيمانى )85(  مليؤن دينار، 

 )949( مليارء   )75( بإى  بة  ث��رؤذة 
مليؤن دينار، طةرميان )39( ثرؤذة بة 
دينار،  مليؤن   )332( مليارء   )21( بإى 
ثارَيزطاى دهؤك )65( ثرؤذة بة )86(ء 

)688( مليؤن ديناريان بؤ دانراوة.
نينء  »ستراتيذيى  ثرؤذةكانيش 
لة  دةك��را  كة  بضووكن«،  ث��رؤذةى 

بودجةى )2011( جَييان بكرايةتةوة.
 د.ك���اوة ق��ةرةداغ��ى، ش��ارةزاى 
دةبوو  ثَييوابوو؛  كارطَيإيى  كاروبارى 
سةرؤكايةتى ثةرلةمانء ثةرلةمانتاران 
س��ةرس��وإه��َي��ن��ةرء  نيشانةيةكى 
بودجةية  ئ��ةم  لةسةر  ثرسياريان 
دابناية، كة نازانرَيت مةبةست لة ثشت 
ضؤن  ضييةء  ثةسةندكردنى  هاتنء 

ضاودَيريى خةرجكردنى دةكرَيت.
وةك ثاساوَيكى ياسايش، بودجةى 
بة  حكومةتةوة  اليةن  لة  تةواوكاريي 
رةوان��ةى  تايبةتةوة  بودجةى  ناوى 
ثةرلةمان كراوةء سةرؤكايةتييةكةشى 
هةر بةو ناوةوة كارى لةسةر كردووة، 
د.زانا رةئوف، ئةندامى ليذنةى ياسايى 
لةوة  جةختى  كوردستان  ثةرلةمانى 
ئةوة  بؤ  ثاساوة  ئةم  كة  ك��ردةوة؛ 
هَينراوةتةوة تا ئةو ياسايةى عَيراقيان 
بة  ضونكة  نةكرَيت،  ثةيإةو  بةسةردا 
هاتووةو  تايبةتةوة  بودجةى  ناوى 
بةناوى  ك��راوةو  لةسةر  طفتوطؤى 
ثةرةثَيدانى  تةواوكاريى  بودجةى 
بؤية  ك��راوة،  ثةسةند  ثارَيزطاكان 
تايبةت،  بودجةى  ثةرلةمان  نازانرَيت 
يان بودجةى تةواوكاريى ثةسةندكرد. 
ئةم ثاساوة ياساييانةء تَيثةإاندنى 
ثَيضةوانةى  ثرؤذةياساكان  بودجةء 
بةدى  عَيراق  ثةرلةمانى  لة  كة  ئةوةن 
د.ئيسماعيل  لةوبارةيةوة  دةكرَين، 
شكور، وتى: »ساَلى )2009( حكومةتى 
داواى  ئةيلوول  مانطى  لة  ع��َي��راق 
رةوانةى  كردء  تةواوكاريى  بودجةى 
ثةرلةمانتارانى  بةآلم  كرد،  ثةرلةمانى 
عَيراق بة كؤى دةنط رةتمان كردةوةء 
بودجةى  سةر  بضَيتة  كرد  داوام��ان 
ثةرلةمانى  لة  بةآلم  داهاتوو،  ساَلى 
بة  دةن��طء  زؤرينةى  بة  كوردستان 

ضةثَلةإَيزان ثةسةنديان كرد«.

هؤشةنط سةروضاوةيى

كوردستان  ثةرلةمانى  لة  كة  كوردستانيى  ليستى 
ثَيشخستنى  ثإؤذةياساى  ثَيكدةهَينَيت،  زؤرينة 
كشتوكاَلى رةتكردةوة، كة لة اليةن فراكسيؤنى طؤإانةوة 
ثَيشكةشكرابوو، لة كاتَيكدا بوارى كشتوكاأل لة هةرَيمى 

كوردستان بةرةو داتةثين دةإوات.
كاردؤ محةمةد؛ ئةندامى ليذنةى ياسايى لة ثةرلةمانى 
كشتوكاأل  »بوارى  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  كوردستان 
ذَيرخانى  بةهَيزكردنى  بؤ  هةية  طةورةى  بايةخَيكى 
ئابووريى هةرَيمى كوردستان، بةآلم بةهؤى كةمئاويىء 
جوتياران  زؤرى  ذمارةيةكى  كشتوكاَلةوة  داتةثينى 
ئَيمةش  بؤية  كردووة،  شارةكان  سةنتةرى  لة  روويان 
ثَيشخستنى  ثإؤذةياساى  طرفتانة  ئةم  بؤ ضارةسةرى 
كشتوكاَلمان ثَيشكةشى ثةرلةمان كرد، بةآلم بةداخةوة 

لة اليةن ليستى دةسةآلتةوة رةتكرايةوة«.
ئاماذةى  طؤإان  فراكسيؤنى  ثةرلةمانتارةى  ئةو 
بةوةشكرد، كة بةثَيى ئةو ئامارانةى لةبةردةستيانداية، 
لة ثارَيزطاى سلَيمانيدا )49%(ء لة سنوورى طةرميانيش 
ساَلةى  دوو  لةم  طوندنشين  هاوآلتييانى  )51%(ى 

رابردوودا بةرةو شارةكان كؤضيان كردووة.
كوردستان  ثةرلةمانى  )2010(دا  بودجةى ساَلى  لة 
داهاتة  كشتوكاألء  كةرتى  بؤ  دينارى  مليار   )50( بإى 
ئاوييةكانء )50( مليار دينار بؤ قةرزى بانكى كشتوكاَليى 
دابينكردبوو، جطة لةوةى بإيار بوو حكومةت لة ساَلى 
وةك  ثالستيكى  خانووى   )2000( )2009ء2010(دا، 
هاوكاريى بة جوتياران بدات، بةآلم ئةو ثةرلةمانتارةى 
دةبينين  »بةداخةوة  وتى:  ثةرلةمان  ياسايى  ليذنةى 
هةموو ئةم كارانة لة هةرَيمى كوردستان نةكراوة، تةنيا 
حكومةت شتَيك دةكات بة بإى )8( مليؤن دينار زياتر 

نةبَيت، كة جوتياران سوودى لَيوةربطرن«. 
دةزان��َي��ت  ثَيويستى  ب��ة  م��ح��ةم��ةد،  ك����اردؤ 
كةرتى  بووذانةوةى  بة  تايبةت  بةرَيوةبةرَيتييةكى 
كشتوكاأل هةبَيتء ثَيشيواية: حكومةتى هةرَيم نةيتوانيوة 
ئةم ئةركانة جَيبةجآ بكات، كة ئَيستا زؤربةى بةروبوومى 
كشتوكاَليى لة دةرةوة دةهَيندرَينة ناو هةرَيمء حكومةت 
ناوخؤيى  بةرهةمى  بة  ثةرة  ن��اوةوة  لة  نادات  هةوأل 

بدات.
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ئؤتؤمبَيلء قوتابخانة

ثةرلةمان بودجةى تايبةت، يان تةواوكاريى ثةسةند كرد؟
بودجةى تةواوكاريى بةثَيى ياسا دةبوو رةتبكرَيتةوة، نةك ثةسةند بكرَيت

دةسةآلت ثشتطيريى ثَيشخستنى كشتوكاأل ناكات
لة ثارَيزطاى سلَيمانى )49%(ى طوندنشينان بةرةو شارةكان كؤضيان كردووة

راييكردنى  بؤ  حكومةتَيك  هةموو 
ئؤتؤمبَيلة،  بة  ثَيويستى  كارةكانى 
لة  ئؤتؤمبَيل  كإينى  نابَيت  ب��ةآلم 
حكومةت  كارةكانى  ئةولةوييةتى 
حكومةتَيك  ئةطةر  تايبةت  بة  بَيت، 
ئؤتؤمبَيلَيكى زؤرى رؤذانة بؤ كارى 
بودجةى  لة  بةكاربَينَيتء  كةسيى 
طشتيش ئؤتؤمبَيل بؤ خةَلكى حيزبيى 

بكإَيت..
كاميان  قوتابخانة،  ئؤتؤمبَيلء 
كوردستان  هاوآلتييانى  بؤ  ئَيستا 
دوو  ئ��ةم  هةَلبذاردنى  ثَيويستن، 
وةآلمدانةوةى  بؤ  هةوَلدانة  بةراوردكاريى،  بؤ  ثَيويستيية 
لة  هةية  ثالنى  حكومةت  ئايا  ك��ة  ث��رس��ي��ارةى  ئ��ةو 
تائَيستا  كة  نةيزانيوة  ئةطةر  نا؟  ياخود  خةرجييةكانيدا 
دةيان قوتابخانة لة ماآلندانء دةيان قوتابخانةش بة سآ 
ئةى  دةخوَينن،  سويدى  سيستمى  بينادا  يةك  لة  دةوامى 
ناتوانين قوتابخانة  ثارةييدا  لة بآ  ضؤن ثَيشووتر دةيوت 
ال  ئؤتؤمبَيلى  كإينى  حكومةت  بزانين  با  دروستبكةين؟ 

طرنطة، يان دروستكردنى خوَيندنطة.
ئةطةر تةنيا ساَلى )2009(وةربطرين، حكومةتى هةرَيمى 
كإينى  بؤ  دينارى  )584(مليؤن  )35(مليارء  كوردستان 
ئؤتؤمبَيل خةرجكردووة، كة )6( مليار دينارى ئةو ثارةية 
هةموو  الى  كة  بووة،  خاصة(  )مواصفات  ئؤتؤمبَيلى  بؤ 
هيض  كَيية،  بؤ  ئؤتؤمبَيلة  جؤرة  ئةم  روونة  هاوآلتييةك 
ضونكة  نةبووة،  ثةرلةمانتارانيش  بؤ  ئؤتؤمبَيالنة  لةم  كام 
بؤ كإدرا،  ئؤتؤمبَيلييان  لة ساَلى )2010(دا  ثةرلةمانتاران 
دةكات،  دؤالر  هةزار   )831( )29(مليؤنء  كة  ثارةية  بةم 
ئةطةر  بكإدرَيت،  ئؤتؤمبَيل   )915( دةتوانرَيت)14(هةزارو 

نرخى هةر ئؤتؤمبَيلَيكيش )20(هةزار دؤالر بَيت.
كة  دينار  )275(مليؤن  )16(مليارء  ساَلدا،  هةمان  لة   
ئؤتؤمبَيلدا  ضاككردنةوةى  لة  دةكات،  دؤالر  )13(مليؤن 
دؤالرى  ه��ةزار  ئؤتؤمبَيلَيكيش  هةر  كة  خةرجكراوة 
هةزار   )13( هةرَيم  حكومةتى  واتة  خةرجكرابَيت،  بؤ 
لة  حكومةت  ئايا  ضاككردووةتةوة،  ثارة  بةو  ئؤتؤمبَيلى 
ئةطةر  دةبَيت؟  خراث  ئؤتؤمبَيلى  )13(هةزار  ساَلدا  يةك 
ئؤتؤمبَيل تةنيا كارى حكومةتى ثَيبكرَيتء لةثاش دةوامى 
هةزار   )13( بؤ  بةكارنةيةت،  تايبةت  كارى  بؤ  فةرميى 
بؤ  بوو  سةرنج  جَيطاى  ئةوةى  تَيكدةضَيت؟  ئؤتؤمبَيلى 
من، ثارةيةكى زؤر لة كرَيى ئؤتؤمبَيلدا خةرجكراوة، )14(

مليارء )220(مليؤن دينار بؤ كرَيى ئؤتؤمبَيل خةرجكراوة، 
لة كوآ هةية بؤ هةرَيمَيكى سآ شاريى )11(مليؤنء )949( 
هةزار دؤالر لة ساَلَيكدا بدرَيتة كرَيى ئؤتؤمبَيل، لة كاتَيكدا 
لة هةمان ساَلدا )46( مليؤن دؤالرت دابَيت بة كإينء  تؤ 
بة  ئؤتؤمبَيلَيكيش  هةر  ئةطةر  ئؤتؤمبَيل؟  ضاككردنةوةى 
 )597( كإينى  ثارةى  ساَلدا  يةك  لة  بكإدرَيت  )2(دةفتةر 
ئايا ض لؤجيكَيك رَيطا  بدرَيتة كرَيى طواستنةوة،  ئؤتؤمبَيل 

بةمة دةدات؟ 
روو،  خستمانة  سةرةوة  لة  كة  ذمارانةى  ئةو  بةثَيى 
)66(مليارو  ساَلدا  يةك  لة  كوردستان  هةرَيمى  حكومةتى 

)79( مليؤن دينارى لة ئؤتؤمبَيلدا خةرجكردووة.
لة  بةَلطةنامة،  ضةندين  باوةإثَيكراوو  زانيارى  بةثَيى 
ئؤتؤمبَيل  ضةندين  كوردستان  خةَلكى  طشتيى  بودجةى 
بةرثرسانى  ذنى  ثارتىء  يةكَيتىء  حيزبى  بةرثرسى  بؤ 
حيزبيى كإدإاوة، ئةوةى بةالى منةوة جَيطاى هةَلوةستة 
بة  هةرَيم  حكومةتى  باآلى  بةرثرسانى  لةسةركردنة 
بة  دةكةن  حكومةتدا  موَلكى  لةطةأل  مامةَلة  شَيوةيةك 

موَلكى خؤيانى دةزانن، نةك هاوآلتييان، ضؤن؟
ثَيش  كابينةكانى  لة  كة  وةزي��ران��ةى  ئةو  بةشَيكى 
نةمان،  كارةكانيان  لة  ئةوةى  ثاش  بوون،  وةزير  ئَيستادا 
بووة،  خزمةتياندا  لة  ثَيشووتر  كة  ئؤتؤبيالنةى  ئةو 
بووة،  خزمةتياندا  لة  هةر  وةزيريش  ثاش  وةزير  وةك 
ثَينج،  يان  ضوار،  كابينةى  لة  كةسَيك  ئةطةر  نموونة  بؤ 
ئةو ئؤتؤمبَيلة  ئَيستاش  ئةوا  وةزيرى ثةروةردة بووبَيت، 
كةسة،  هةمان  الى  ث��ةروةردةوة  وةزارةتى  ذمارةى  بة 
واتة هاوآلتى ئاسايى ئَيستا ئؤتؤبيلَيكى وةزارةتى ثَيية بة 

ذمارةى وةزارةتةوة.
ئةو  وةآلمى  كوردستان  هةرَيمى  حكومةتى  ثَيشووتر 
نةبوونى  لة  باسيان  كة  دةدايةوة  شَيوةيةك  بة  رةخانةى 
قوتابخانة  نيية  ثارةى  حكومةت  طواية  دةكرد،  قوتابخانة 
ئةمةى  خؤى  لة  فشاركردنةوة  بةوثةإى  دروستبكاتء 
نيية،  ديكة  هيضى  ضةواشة،  لة  جطة  ئةمة  بةآلم  كردووة، 
ضونكة ئةو ثارانةى بؤ ئؤمبيل خةرجكراوة لة ساَلَيكدا، زؤر 
لة هةمان ساَلدا بؤ دروستكردنى  ثارانةى كة  لةو  زياترة 
قوتابخانة  دروستكردنى  نةك  خةرجكراوة،  قوتابخانة 
نزيكة  زؤر  خةرجكراوة  ئؤتؤمبَيل  بؤ  ثارانةى  ئةو  بةَلكو 
لة هةموو ئةو ثارانةى بؤ سةرجةم ثرؤذةكانى وةزارةتى 
بينا  قوتابخانةو  دروستكردنى  بة  خةرجكراوة  ثةروةردة 
بيناكانى  سةرجةم  ثةروةردةو  بةإَيوةبةرَيتييةكانى  بؤ 
ديكةى وةزارةتى ثةروةردة، بةوثَييةى )66(مليار دينار بؤ 
ئؤتؤمبَيل خةرجكراوة، بةآلم )70(مليار دينار بؤ سةرجةم 

ثرؤذةكانى وةزارةتى ثةروةردة خةرجكراوة.

عةلى حةمةساَلح

راظةى بودجة



بةدواداضوونى: دارا دلَير

 )500( دروستكردنى  ث��إؤذةك��ان��ى 
خانووةى   )2000( ئةو  كؤى  لة  خانوو 
بإيار  م��ؤدَي��رن  ش�ارؤضكةيةكى  وةك 
لة  ثيرةمةطرون  بنارى  )تابين(ى  لة  بوو 
سةرةتاى )2008( بة بإى )9( مليؤن دؤالر 
لة  جطة  ساأل  ضوار  دواى  جَيبةجَيبكرَيت، 
لَى  هيضيترى  »ناإَيك«،  خانوويةكى  ضةند 

بةرهةم نةهاتووة.
كَيشةى  ضارةسةركردنى  ئامانجى  بة 
دروستكردنى  بيرؤكةى  نيشتةجَيبوون، 
لة  نيشتةجَيبوون  يةكةى  )6000(ه���ةزار 
ناوضةكانى  لة  مؤدَيرن،  شارؤضكةى  سآ 
فةرمانى  بة  زإطوَيز(  سيتةكء  )تابينء 
هةرَيم  حكومةتى  سةرؤكى  فةتاح؛  عومةر 

)ئيدارةى سلَيمانى( بإيارى لَيدرا. 
سةر  دةخرَيتة  تيشك  راثؤرتةدا  لةم 
مانطى  لة  كة  تابين  ثإؤذةكةى  شكستى 
لةنَيوان  طرَيبةستَيك  بةثَيى   )2006 )6ى 
)بةرزنجةء  هاوبةشى  طرووثى  حكومةتء 
لة  يةكةمء  قؤناغى  لة  بوو  بإيار  الزبَيت( 
خانوو   )500(  ،)2008( ساَلى  سةرةتاى 

تةواو بكرَيت.
ثإؤذةكة  بةهاى  طرَيبةستة،  ئةو  بةثَيى 
)9( مليؤن دؤالرةء بؤ هةر مةتر دووجايةك 
لة خانووةكان، بةَلَيندةر بإى )150( دؤالرى 
بؤ تةرخانكراوة، ئَيستا كة )32%(ى ثارةكة 
لة اليةن بةَلَيندةرةوة خةرجكراوة، لة واقعدا 
دواكةوتنى،  لة  ساأل  سآ  دواى  ثإؤذةكة 
)100(خ��ان��ووي��ةك��ى ب��ة ن��ات��ةواوي��ى لَى 
بةرزبووةتةوة، بةم حاَلةشةوة كة ثإؤذةكة 
بة  نةبووة  ثةيوةست  بةَلَيندةر  وةستاوةء 
»هيض«  حكومةت،  لةطةأل  طرَيبةستةكةى 

ئيجرائاتى ياسايى بةرامبةر نةكراوة. 
ل��ةو ض��وارض��َي��وةي��ةش��دا، وةزي���رى 
ئاماذةى  نيشتةجَيبوون  ئاوةدانكردنةوةء 
بيناسازيى  كةرةستةى  نرخى  كة  بةوةكرد، 
بةرزبووةتةوةء بةَلَيندةر ناتوانَيت بة هةمان 
ثَيشنيازيان  بؤية  تَيثةإَينَيت،  نرخ كارةكانى 
كة  ك���ردووة  وةزي���ران  ئةنجومةنى  بؤ 
دووج��اى  مةتر  نرخى  لة  طؤإانكاريى 
بؤ  دؤالرةوة   )150( لة  بكرَيت  خانووةكان 

)320( دؤالر.
لة  ث��إؤذةي��ة  ئ��ةو  بضوككردنةوةى 
كة  خانوو   )182( بؤ  خ��ان��ووةوة   )500(
سةرةتاى  قؤناغى  لة  زؤري��ان  بةشَيكى 
دروستكردندان، دواى تَيثةإبوونى )5(ساأل 
لة  ثرؤذةكة  بناغةى  بةردى  دانانى  بةسةر 
حكومةتى  سةرؤكى  فةتاح؛  عومةر  اليةن 
دَيت،  سلَيماني(يةوة  )ئ��ي��دارةى  هةرَيم 
فراوانى  رووبةرَيكى  ئ��ةوةى  س��ةرةإاى 

قةدةم  كشتوكاَلينء  بةشَيكى  كة  زةويش 
قةرةبوو  خاوةنةكانيان  ك��راوةء  ق��ةدةم 

نةكراونةتةوة.
حةكيم عومةر؛ دانيشتووى طوندى كانى 
لة  زياتر  هاواَلتييانةى  لةو  يةكَيكة  ميران، 
شوَينى  بةر  زةوييان  دؤنم   )150( نزيكةى 
ئةو خانووانة كةوتووة، دةَلَيت: » ثَينج ساَلة 
لة  سوود  نةمانتوانيوة  ثرَوذةية  ئةو  لةبةر 

زةوييةكان ببينين بؤ كارى كشتوكاَليي«.
ئةو هاوآلتيية، ئةوةشى خستنة روو كة 
ئةو موَلكانة بة تاثؤ هى ئةوانةء لة رابردوودا 
قةرةبووكردنةوةيان،  بؤ  هةوَليانداوة  زؤر 
ب���ةآلم وةزارةت����ى ث��ةي��وةن��دي��دار هيض 
»ناتوانن  وتيشى:  نةكردوون.  هاوكارييةكى 
كشتوكاَلكردن  ب��ؤ  زةوي��ي��ةك��ان  ضيتر 
بةكاربهَينن، ضونكة قةدةم قةدةم كراوة، ئةو 

ثإؤذة بَيكةَلكة تَيكيداوة«.
تةرخانكراو  زةوى  لةسةر  ئةوةى  بؤ 
ثةيامنَيرى  بخرَيتةروو،  ثإؤذةكة  واقيعى 
لة نزيكةوة ثإؤذةكةى  مةيدانى »رؤذنامة« 
ئةو  دواى  ب��ةوةك��رد،  ئ��ام��اذةى  بينىء 

بةهاى  بؤ  دواييةدا  لةم  طؤإانكارييانةى 
ضةند  لة  جطة  ئَيستا  ك��راوة،  ث��إؤذةك��ة 
سيمايةكى  هيض  تةواونةكراء،  خانوويةكى 
تَيدانيية،  نيشتةجَيبوونى  شارؤضكةى 
كؤمثانيا  كارمةندَيكى  تةنيا  ه��اوك��ات، 
ئامادةبوو،  كارةكة  شوَينى  لة  توركييةكة 
بةوةش هيض لَيدوانَيكمان لة اليةنى بةَلَيندةر 
ئ��ةوان  خةمسارديى  تا  دةستنةكةوت، 
بةرامبةر ثإؤذةكةء هؤكارى تةواونةكردنى 

ئاشكرابكرَيت.
ثةرلةمانتارَيكى  تريشةوة،  لةاليةكى 
س��ن��وورةك��ة، ئ���ةوةى ئ��اش��ك��راك��رد، لة 
بإى   )2010( ب��ةردةوام��ةك��ان��ى  ث��إؤذة 
مليؤن  شةش  ضوارسةدء  مليارء  ثانزة 
خانووة   )500( ئةو  تةواوكردنى  بؤ  دينار، 

تةرخانكراوة.
ثةرلةمانى  ئةندامى  تؤفيق؛  ثَيشةوا 
رؤذنامة  بؤ  لَيدوانَيكيدا  لة  كوردستان 
ثرؤذةية  ئةو  بؤ  بةدواداضوونمان   « وتى: 
لة  دواكةوتنة  هةموو  ئةو  دواى  كردووةء 
كؤى )500( خانووةكة، كار لة دروستكردنى 
ئةويش  دةكرَيت،  خانوو   )100( لة  زياتر 
تةواوى  كةمتةرخةميى  خةمسارديىء  زؤر 

بةَلَيندةرةكةى ثَيوةديارة«.
ثةرلةمانتارة،  ئةو  زانيارييةكانى  بةثَيى 
حةوتسةد  مليارء  دوانزة   )2009( ساَلى  لة 
ساَلى  بؤ  تةرخانكراوة،  بؤ  دينارى  مليؤن 
بةردةوامةكانةو  ث��إؤذة  لة  )2010(ش 
ثَيشنيازى زيادكردنى دوو مليارء شةشسةد 

مليؤن دينارى ترى بؤ كرا.
»لةكاتَيكدا  وتيشى:  تؤفيق،  ثيشةوا 
ضةندين  دةست  بة  ثيرةمةطرون  ناحيةى 
طرفتى خزمةتطوزارييةوة دةناَلَينَيت، كةضى 
لة  دينار  مليار   )15( لة  زياتر  حكومةت 
سةرفدةكاتء  شكستخواردوو  ثإؤذةيةكى 
هيض  خ��ةَل��ك،  بة  زيانطةياندن  لة  جطة 

سوودَيكى نيية«.
بؤ روونكردنةوةى كةموكورتييةكانى ئةو 
ثإؤذةيةء خةمسارديى بةَلَيندةر لة بةرامبةر 
وةزيرى  ئةحمةد؛  كامةران  جَيبةجَيكردنى، 
هةرَيمى  نيشتةجَيكردنى  ئاوةدانكردنةوةء 
تةواوى خستة  روونكردنةوةى  كوردستان 
ئةو  ئَيستا  تايبةت  بة  »رؤذنامة«،  بةردةم 
راستةوخؤى  لةذَير سةرثةرشتى  ثإؤذةية 

ئيدارةى وةزارةتى ناوبراوداية.
ئةو  روون��يكردةوة  ئةحمةد،  كامةران 
ث��إؤذةي���ة ل����ة ن��اوةإاس��ت��ى )2006(

نَيوان حكومةتء )طرووثى  ةوة طرَيبةستى 
بووة،  تةواو  بةرزنجةء الزبَيت(،  هاوبةشى 
خانوو   )500( يةكةم  قؤناغى  لة  ئةوةى  بؤ 
ئةو  تةواوبوونى  دواى  تةواوبكرَيتء 

ذمارةكةى  ثَيويستيى  بةثَيى  رَيذةيةش، 
ماستةرثالنَيك  بةثَيى  خانووةكانيش  ترى 
ئةوةى شوَينةكة  دواي  بةآلم  ئامادةبكرَين، 
بةهؤى  ك���راوة،  ب��ةَل��َي��ن��دةر  تةسليمى 
لةناو  هةَلةيةك  ضةند  كةمئةزموونييةوة 
طرَيبةستةكةدا هةبووة، لةوانة تيَيدا هاتووة 
ئامادةكردنى شوَينى ثإؤذةكة اليةنى يةكةم، 
كاتَيكدا  لة  بكات،  ئامادةى  حكومةت  واتة 

ئةمة كارى بةَلَيندةرة، نةك حكومةت.
ئةوةشى  لَيدوانةكةيدا  بةردةواميى  لة 
لة  طؤإانكاريى  دوات��ر  كة  خستةإوو، 
طرَيبةستةكةدا كراوةء فةرمانى ثَيدةرضووة، 
هةر  بؤ  بةَلَيندةر  بوو  بإيار  كاتةش  ئةو  تا 
ثَيبدرَيت،  دؤالرى   )150( دووجايةك  مةتر 
نرخى  )2007(ةوة  لة  ئةوةى  دواي  بةآلم 
بيناسازيى  لة  ك��ار  دةستى  كةرةستةء 
لة  وةستاون،  كارةكان  بةرزبووةتةوةء 
نرخى  زيادكردنى  داواى  بةَلَيندةر   )2008(
كردووة، دواتر حكومةت بإياريداوة بةثَيى 
ثإؤذةكة  لة  دةستلةكاركَيشانةوةى  ياسا 
لَيبكرَيت، بةآلم لةسةردةمى عيماد ئةحمةد؛ 

وةزيرى ثَيشووى ئاوةدانكردنةوة لة )2009( 
راسثاردةيان  دروستكراوةء  بؤ  ليذنةيةكى 
بةرزكردووةتةوة،  وةزيران  ئةنجومةنى  بؤ 
ئَيستا  نرخة  بةو  بةوةكراوة  ئاماذة  تَييدا 

بةَلَيندةر ناتوانَيت كارةكةى تةواو بكات.
طرفتةدا  زنجيرة  ب��ةو  ث��إؤذةي��ة  ئ��ةو 
قؤناغى  بةثَيى  ئَيستا  ئةوةى  تا  تَيثةإيوة، 
جياواز ئيش لةسةر )182( خانوو دةكرَيت، 
ثرؤذةكة،  كَيشةكانى  ضارةسةركردنى  بؤ 
بؤ  نووسراوَيكيان  ناوبراو  وةزارةت���ى 
فةرمانطةى ثالندانانى ئةنجومةنى وةزيران 
نرخى  ك��ردووة،  داواي��ان  تَييدا  ك��ردووةء 
هةر  بؤ  خانووة   )182( ئةو  بؤ  تَيضوونةكة 
دؤالر،   )320( بكرَيتة  دووجايةك  مةتر 
بةثَيى لَيدوانةكةى كامةران ئةحمةد؛ »ئةطةر 
نةبَيت،  رةزامةند  وةزي��ران  ئةنجومةنى 
وةردةطيرَيتةوةء  بةَلَيندةر  لة  ثإؤذةكة 

ئيجرائاتى ياسايى لةطةَلدا دةكرَيت«.
لة وةآلمى ئةو ثرسيارةدا كة ئايا هؤكارى 
ثإؤذةكة  كؤمثانياى  بؤ  كارئاسانييةى  ئةو 
دةكرَيت ضيية، لة كاتَيكدا ثةيوةست نةبووة 

بة طرَيبةستةكةى لةطةأل حكومةت؟
»ئَيمة  وتى:  ئاوةدانكردنةوة  وةزيرى   
هةبَيت،  ئةنجامَيكى  ثإؤذةكة  دةمانةوَيت 
ئينجا  ب��دةي��ن،  س��زا  كؤمثانيايةك  ن��ةك 
ضونكة  نةكراوة،  بؤ  كارئاسانييان  هيض 
مةتر  هةر  تَيضوونى  ئَيستا،  نرخى  بةثَيى 
لةوةى  جطة  قازانج،  بآ   )320( دووجايةك 
ثرؤذةكة  شوَينى  لة  بةَلَيندةرةش  ئةو 
ئةوةى  بؤ  داناوة،  كارطةى  ئامَيرء  ضةندين 
ذمارةيةكى زؤر خانوو دروستبكات، بةآلم 
ئَيمة ئةم زيادكردنةمان تةنيا بؤ )182( خانوو 
لة كؤى )500( خانووةكة كردووة، ئةمةش 

لة زيانى كؤمثانياية نةك، قازانجى«.
ق��ةرةب��ووك��ردن��ةوةى  ب��ة  ثةيوةست 
كامةران  ثرؤذةكة،  زةوييةكانى  خاوةنى 
زةوييةكان  »ئةطةر  رايطةياند:  ئةحمةد 
بةثَيى ياسا بة ناوى خةَلكةوة بَيت، بَيطومان 
بةآلم  دةبَيت،  قةرةبووكردنةوةيان  مافى 
بة  دةك��ات  خؤى  خةَلك  لَيرة  بةداخةوة 
ثَيشتر  ضونكة  شاخةكانيش،  خاوةنى 
نةك  ب��ووة،  ب��ةردةآلن  ثإؤذةكة  شوَينى 

كشتوكاَليى«.
الى خؤشيةوة، ثَيشةوا توفيق كة ئةندامى 
ئةماذةى  ثةرلةمانة،  كشتوكاَلى  ليذنةى 
كشتوكاَلى  زةوييانة  ئةو  ئةطةر  بةوةكرد؛ 
هةبَيت  ياساييان  بةَلطةى  خةَلكةكة  بنء 
بةدواداضوونيان  بَيطومان  ئةوانن،  هى  كة 
ب��ؤ دةك��ةي��نء ل��ة ه��ةوَل��ى ض��ارةس��ةرى 

كَيشةكةشياندا دةبين.

ثَيشةوا تؤفيق:

لةكاتَيكدا ناحيةى 
ثيرةمةطرون بة دةست 

ضةندين طرفتى 
خزمةتطوزارييةوة 

دةناَلَينن، كةضى حكومةت 
زياتر لة )15( مليار 
دينار لة ثإؤذةيةكى 

شكستخواردوودا 
سةرفدةكات

كامةران ئةحمةد:

بةهؤى ئةوةى
لة )2007(ةوة نرخى 
كةرةستةء دةستي 
كارى بيناسازيى 

بةرزبووةتةوة، كارةكان 
وةستاونء بةَلَيندةر 

داواى زيادكردنى نرخى 
كردووة

nawxo.rozhnama@yahoo.com
بـةدواداضــــوون

   شكستى يةكَيك لة ثرؤذة بةردةوامةكانى وةزارةتى 
ئاوةدانكردنةوة ئاشكرا دةكات
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لة كؤى )500(، تةنيا )182( خانوو كاريان تَيدا دةكرَيتء بةشَيكى زؤر لة )9( مليؤن دؤالرةكةش وةرطيراوة



راثؤرتى: ئاكام ئةبوبةكر، 
ثشتيوان سةعدوَلآل

ثارَيزطاى  ثةروةردةى  سنوورى  لة 
سلَيمانيدا نزيكةى نيو مليؤن خوَيندكارء 
ثَيية  بةو  هةية،  مامؤستا  هةزار   )35(
مامؤستايةكى  خوَيندكار   )12( هةر  بؤ 
نادادثةروةرييةكى  بةآلم  بةردةكةوَيت، 
مامؤستاياندا  دابةشكردنى  لة  بةرضاو 
طشتيى  بةإَيوةبةرى  هاوكات  هةيةء 
بةوة  ئاماذة  سلَيمانى  ث���ةروةردةى 
كَيشةية  ئةو  ضارةسةركردنى  دةكات؛ 

ئاسان نييةء كاتَيكى زؤرى دةوَيت. 
ساَلى  بؤ  كوردستاندا  هةرَيمى  لة 
 )1(  )2011–2010( ساَلى  خوَيندنى 
مليؤنء )497( هةزارء )806( خوَيندكار 
دةخوَيننء  جياجياكاندا  قؤناغة  لة 
هةية،  مامؤستا  هةزار   )120( نزيكةى 
رةسمييةكان  ئامارة  بةثَيى  هةروةها 
ثارَيزطاى  ث��ةروةردةى  سنوورى  لة 
بةإَيوةبةرَيتى   )11( كة  سلَيمانيدا، 
 )446882( دةطرَيت،  لةخؤ  ث��ةروةردة 
هةية،  مامؤستا   )35194( خوَيندكارء 
خوَيندكار   )12( ه��ةر  ب��ؤ  بةوثَيية 
ئةو  لةطةأل  بةردةكةوَيت،  مامؤستايةكى 
ذمارةى زؤرةى مامؤستا، بةآلم لة ضةند 
ساَلى رابردوودا نادادثةروةرييةكى زؤر 
بةسةر  مامؤستايان  دابةشكردنى  لة 
خوَيندنطةكاندا هةبووة، ئةوةش ضةندين 

كَيشةى ثةروةردةيى دروستكردووة.
 لةوبارةيةوة م.جةبار حةمة ئةحمةد، 
بةإَيوةبةرى طشتيى ثةروةردةى ثارَيزطاى 
خراث  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  سلَيمانى 
كَيشةيةكى  مامؤستا  دابةشكردنى 
لة  هةبووة،  ثَيشووتريش  بنةإةتييةء 
مامؤستايةكى  سلَيمانى  ش��ارى  ناو 
زؤر هةيةء بةشة وانةى كةم دةَلَينةوة، 
دامةزراندنى  وةزارةت��ةوة  لة  هةروةها 
كؤمةآليةتى  ب��اب��ةت��ى  م��ام��ؤس��ت��اى 
ثَيويستمان  ئَيمة  كاتَيكدا  لة  بةردةوامة، 
نييةو  كؤمةآليةتى  مامؤستاى  ب��ة 
زيادةن، بةَلكو ثَيويستمان بة مامؤستاى 
زيندةوةرزانى،  كيميا،  )فيزيا،  وانةكانى 
نةبوونى  هةيةء  بيركارى(  ئينطليزى، 
بؤ  كَيشةى  بابةتانة  ئةو  مامؤستاى 

دروستكردووين.

ثالنى  بَي  ثَييانواية؛  مامؤستايان 
مامؤستاياندا  داب��ةش��ك��ردن��ى  ل��ة 
ئةو  كَيشةكةية،  سةرةكيى  هؤكارَيكى 
درَيذايى  بة  حيزب  نادادثةروةرييةش 
كردووة  دروستى  رابردوو  ساَلى  ضةند 
دامةزراندن،  بؤ  واستةكردن  رَيطةى  لة 

يان طواستنةوةى مامؤستاياندا.
مامؤستا  سةآلح،  مةريوان  بإواى  بة 
سنوورى  خوَيندنطةكانى  لة  يةكَيك  لة 
»واس��ي��ت��ةء  سلَيمانيدا  ث��ارَي��زط��اى 
ناعةدالةتييةكى  واس��ي��ت��ةك��اري��ى 
مامؤستاياندا  دابةشكردنى  لة  زؤرى 

دروستكردووة«.
بةثَيى ضةند بةدواداضوونَيكى مةيدانى 
قوتابخانةء  لة  ذمارةيةك  بؤ  رؤذنامة 
سلَيمانىء  ش��ارى  خوَيندنطةكانى 
زؤربةى  كة  دةركةوتووة  دةوروبةرى، 
قوتابخانةء خوَيندنطةكان كَيشةى كةميى 
مامؤستا )ميالك(يان هةية، بة تايبةتى لة 
بابةتةكانى )فيزيا، كيميا، بيركارى، زمانى 

ئينطليزى، كوردى، وةرزش، وَينة(.
رؤذنامةى  بة  مةهدي،  عةبدوَلآل  م. 
راطةياند: »ناعةدالةتى زؤرة لة ميالكاتى 
بة  خؤيندنطةكاندا،  بةسةر  مامؤستا 
تايبةتى لةدةرةوةى شار، بة رادةيةك كة 
كؤتايى  تا  خؤيندنطةكاندا  لة  هةندَيك  لة 
ئةم وةرزة ضةند وانةيةك نةخوَينراوةء 
ئاستى  سةر  بؤ  كاريطةريى  ئ��ةوةش 

زانستيى خوَيندكاران هةية«.
ثَييواية؛  حةمة،  م.جةبار  ه��ةروةك 
مامؤستايان  خراث  زؤر  شَيوةيةكى  بة 
خوَيندنطةكاندا  قوتابخانةء  بةسةر 
نةريتى  كؤمةَلَيك  داب��ةش��ك��راونء 
مامؤستاياندا  دابةشكردنى  لة  ناشرين 
هةية ذمارةى  قوتابخانة  كراوة،  ثةيإةو 
مامؤستاكانى لة ذمارةى خوَيندكارةكانى 
زياترة، بةآلم قوتابخانة هةية مامؤستاى 
كةمة، ئةم جؤرة دابةشكردنة وايكردووة 
مامؤستايان ثةرشوبآلوببنةوةو جَيطةى 

خؤيان نةطرنةوة.
جطة لة مامؤستايان، سةرثةرشتيارانى 
ث��ةروةردةي��ي��ش ن��ادادث��ةروةري��ى لة 
بَي  بؤ  مامؤستاياندا  دابةشكردنى 
واسيتة  ث��ةروةردةء  وةزارةت��ى  ثالنى 

دةطةإَيننةوة.
ح��ةم��ةإةش��ي��د،  ش��ةف��ي��ق  م. 
دةخاتة  ئةوة  كارطَيإيى  سةرثةرشتيارى 
دابةشكردنى  لة  ناعةدالةتيى  روو؛ 
هةية،  خوَيندنطةكاندا  بةسةر  مامؤستا 
 )20( ثؤلة  ش��ةش  هةية  خوَيندنطة 
مامؤستا  دوو  دوو  هةيةء  مامؤستاى 
ثَيضةوانةشةوة  بة  ثؤلةكانةوة،  دةضنة 
ضةند  مامؤستاى  هةية  قوتابخانة 
سنوورى  لة  نموونة  بؤ  نيية،  بابةتَيكى 
ناحيةى بازياندا كة سةرثةرشتى دةكةم، 
وانةكانى  تائَيستا  خوَيندنطةيةك  ضةند 

كيمياو فيزيايان نةخوَيندووة«.
وتيشى: »ئةم كَيشةية بة هؤى واسيتةو 
سةريان  حيزبايةتييةوة  واسيتةكارييء 
هيض  ثةروةردةش  وةزارةتى  هةَلداوةو 

ثالنَيكى بؤ ضارةسةركردنى نيية«.
طشتيى  ب��ةإَي��وةب��ةرى  ب��إواى  بة 
ضارةسةركردنى  سلَيمانى،  ثةروةردةى 
زؤرء  كارى  نييةء  ئاسان  كَيشة  ئةو 
زؤرة  ماوةيةكى  ضونكة  دةوَيت،  كاتى 

ئةو كَيشةية بةردةوامة.
ضاودَيرانى  مامؤستايانء  هةرضةند 
ثةروةردة  وةزارةتى  ثةروةردة  بوارى 
ئاست  لة  وةسفدةكةن  كةمتةرخةم  بة 
ضارةسةركردنى كَيشةى ميالكات، بةآلم 
بةإَيوةبةرَيتى  ث��ةروةردة،  وةزارةت��ى 
لة  دادةنَيت  بةرثرس  بة  ثةروةردةكان 

رَيكخستنى ميالكاتدا.
وتةبَيذى  بةرزنجى،  ئيسماعيل 
رايطةياند:  هةرَيم،  ثةروةردةى  وةزارةتى 
لة  بةرثرسن  ث��ةروةردةك��ان  »هةموو 
رَينماييةكانى  بةثَيى  خؤيانء  شارةكةى 
خؤيان  ميالكاتى  ثةروةردة  وةزارةتى 
لة  نةك  كَيشةيةش  ئةو  رَيكدةخةنء 
هةية،  دهؤكيش  هةولَيرء  لة  سلَيمانى، 
بةآلم كَيشةكة لة سلَيمانى زياترة، ضونكة 
قوتابخانةى  ضةندين  طةورةتربووةو 
نوآ كراونةتةوة، كَيشةى ميالكاتيش بة 

زوويى ضارةسةر ناكرَيت«.

هةنطاوهاشم- هةولَير

بؤ  ناردنةدةرةوةيان  بيانووي  بة 
بةغداوة،  حكومةتي  اليةن  لة  خوَيندن 
ناوي ذمارةيةك خوَيندكار لة بةرنامةي 
باآل  خوَيندني  وةزارةت��ي  تواناسازيي 

دةردةهَينرَيتء بَيبةشدةكرَين.
مةبةستي  بة  تواناسازيي  بةرنامةي 
ناردنة دةرةوةي بةشَيك لة خوَيندكاران 
ماستةرو  خوَيندني  تةواوكردني  بؤ 
دكتؤرا لة دةرةوةي وآلت، ضةند مانطَيك 
بودجةيةكي  كة  راطةيةنرا  ئَيستا  ثَيش 
بةهؤى  دي��اري��ك��راوة،  ب��ؤ  تايبةتي 
بةرنامةى  لة  ناوةكانيان  دةرهَينانى 
خوَيندنى  وةزارةتى  الوانى  تواناسازيى 
حكومةتى  زانستيى  توَيذينةوةى  باآلو 
هةرَيم, ناإةزايي بةشَيك لة خوَيندكارانى 

ماستةرو دكتؤراى لَيكةوتووةتةوة. 
بةإَيوةبةرى  شَيروانى؛  د.طؤظةند 
طشتيى نَيردراوان لة وةزارةتى خوَيندنى 
باآلو توَيذينةوةى زانستيى بة رؤذنامةي 
ناويان  كة  خوَيندكارانةى  »ئةو  وت: 
بةغداو  ناردنةدةرةوةي  لة  هاتووةتةوة 
ثَيشكةشيان  كوردستانيش  هةرَيمى  لة 
وةزارةت���ى  وةك���و  ئَيمة  ك����ردووة، 
خوَيندنى باآل ناوةكانيانمان الى خؤمان 
لة  مافةكةمان  تاوةكو  كوذاندووةتةوة، 

بةرنامةكانى عَيراق نةفةوتَيت«.

كةسانةى  ئةو  »ذم��ارةى  وتيشى: 
تواناسازيى  بةرنامةى  لة  بَييةشكراون 
توَيذينةوةى  باآلو  خوَيندنى  وةزارةتى 
كةسة،   )100( نزيكةى  زانستيى، 
كةس   )850( نزيكةى  بةرنامةكةش 

دةطرَيتةوة«.
بةرنامةي  ئةمساَلدا  سةرةتاي  لة 
تواناسازيي لةاليةن حكومةتي هةرَيمةوة 
سةرةتا  راطةيةنرا،  يةكةمي  قؤناغي 
زانكؤكانء  كؤلَيذء  يةكةمةكاني  بؤ 
بإياريشة لةم ماوةيةدا قؤناغي دووةمي 
بؤ  خ��وَي��ن��دك��اران  دةرةوةي  ن��اردن��ة 

دةرةوةي  لة  باآل  خوَيندني  تةواوكردني 
وآلت رابطةيةنرَيت.

زانكؤى  مامؤستاى  رةس��ول؛  زوبَير 
كةسانةى  ل��ةو  يةكَيكة  سةآلحةدين، 
بةرنامةى  لة  دةره��َي��ن��راوة  ن��اوى  كة 
خوَيندنى  وةزارةتى  الوانى  تواناسازيى 
بة  هةرَيم،  زانستيى  توَيذينةوةى  باآلو 
تائَيستا  بةرنامةية  »ئةو  وت:  رؤذنامةي 
ناوي  دةستكاريكراوة،  جارَيك  ضةند 
دةرضووةكان طؤإاني بةسةردا هاتووة، بة 
تايبةت لةم ماوةيةدا وةزارةتي خوَيندني 
باآل بآ ئةوةي ئاطاداري ئةو خوَيندكارانة 

بكاتةوة كة ناويان سإاوةتةوة، هةَلساوة 
كة  كانديدَيك  ضةند  ناوي  دةرهَيناني  بة 
لة  )2009و2010(  ساَلةكاني  لة  ثَيشتر 
بةرنامةي ناردنةدةرةوةي نوري ماليكي 
وةرطيراون  عَيراق  وةزيرانى  سةرؤك 
بةبآ رةزامةنديي ئةو خوَيندكارانة، ئةمة 
لةكاتَيكداية كة بةشَيك لة خوَيندكارةكان 
طشت  دةب��َي��ت  مانط   )3( م��اوةي  بؤ 
قؤناغي  لة  تةواوكردووة  مامةَلةكانيان 

ظيزا وةرطرتندان«.
وت��ي��ش��ي: »ب���ةإَي���وةب���ةرَي���ت���ي 
ناوضةي  لة  بةغدا  ن��اردن��ةدةرةوةي 
مانطَيكيش  بة  ناتوانين  ئَيمة  س��ةوزةو 
بيانبينين، ئةمة جطة لةوةي ئةوان تائَيستا 
خوَيندكارةكاني  زؤري  بةشي  مامةَلةي 
بؤ  تةواونةكردووة،  )2009(ي��ان  ساَلي 
مانط  سآ  ماوةي  بؤ  ئةوة  من  نموونة 
تواناسازيم  بةرنامةي  خةريكي  دةبَيت 
كردووة،  تةواو  ثَيداويستييةكانم  هةموو 
خةرجكردووة  )1700(دؤالرم  نزيكةي 
بؤ طرةنتيكردني كؤرسي زمان، خةريكي 
بؤ  دةب��واي��ة  كة  ب��ووم  ظيزا  مامةَلةي 
)2011/1/5( لة بةريتانيا بم، لةناكاو وتيان 
ناردنةدةرةوةي  سةر  ضووةتة  تؤ  ناوي 
)2009(ةوة  ساَلي  لة  لةبةرئةوةي  بةغدا 
لةكاتَيكدا  تؤماركراوة،  ئةوان  الي  ناوم 
ناردنةدةرةوة  لة  وازم  ساَلَيكة  ماوةي 

لةإَيي بةغداوة هَيناوة«.

ثةروةردةء خويَندن
nawxo.rozhnama@yahoo.com

هةر )12( خوَيندكار، مامؤستايةكى بةردةكةوَيت

واسيتةضييةكان ناهيََلن مامؤستايان بة يةكسانى دابةشبن

لةنَيوان هةرَيمء بةغدادا،

 

ناوي بةشَيك لة خويَندكاراني تواناسازيي دةردةهيَنرَيت

ذم��ارة )615( سَيشةممة 2011/1/4 16

وةزيري خوَيندني باآل لةكاتى باسكردنى ريفؤرمي سيستمةكةدا

نادادثةروةريي لة دامةزراندنى مامؤستاياندا كَيشةي خوَيندن بةردةوام دةكات

توَيذَيكي  مامؤستايان 
لة  ثإ  زيندووي  ب��ةرف��راوانء 
سةرجةم  زانياريي  زانستء 
مرؤظايةتيي  ك��ؤم��ةَل��ط��ةي 
هةوألء  هةموو  كة  ثَيكدةهَينن، 
لة  بَيجطة  ماندوبوونَيكيان 
كؤمةَلطةية،  ئةم  خزمةتكردني 
تايبةت  بةرذةوةندييةكي  هيض 
بة خؤيان نيية، هةر ئةو توَيذة 
مةهامي  رَيطةي  لة  طرنطةشة 
ثيشةكةيانةوة ثةرة بة زانستء 
زانياريي دةدةن، تا نةوةيةك بؤ دواإؤذي كؤمةَلطةكةمان 

دةستةبةر بكةن.
توَيذي مامؤستايان كة بة توَيذَيكي زيندووى كؤمةَلطة 
بؤ  طةلةن،  ئةم  طرنطةكانى  ثاية  لة  يةكَيك  ناسراون، 
خزمةتكردني تةواوي ضينء توَيذةكاني كؤمةأل تَيدةكؤشن 
بةبآ جياوازيي، شةو ء رؤذيان خستووةتة سةريةك تاكو 
ئةو بةرنامةيةى كة ثَيوةي ثابةندة، بة شَيوةيةكي بةرنامة 

داإَيذراو بيطةيةنَيتة سةرجةم نةوةي دواإؤذي ئةم طةلة.
خزمةتكردني  شةرةفي  كة  بةرفراوانةشة  توَيذة  ئةو 
ناوةندةكاني خوَيندني ثَيبإاوة، سةرةإاي ئةو ئاستةنطانةي 
جَيطةي  لَيرةدا  كةواتة  ريطةيان،  دَينة  خوَيندندا  بواري  لة 
مامؤستايان  تواناو وزةكاني  يةكخستنء  خؤيةتي هةموو 
لة بةرةيةكي يةكطرتوودا كؤبكرَينةوةو سوودو ثشتطيريي 
مافة  بةديهَيناني  بؤ  بكرَيت،  تَيكؤشانيان  خةباتء  لة 
رؤشنبيرييء زانستييةكانيان. »بؤية ناكرَيت مامؤستايةك 
بَيت،  دةستةوة  بة  طةلةي  ئةم  رؤشنكةرةوةي  ضراي  كة 
ئارةزووةكاني  حةزو  كة  نةإةخسَيت  بؤ  واي  هةلَيكي 

ثةرةثَينةداتء لة ئةنجامدا بة ناكامَلي بمَينَيتةوة.
رؤذي 2010/12/2 بؤ هةَلبذاردني ئةنداماني كؤنطرةو 
لقةكاني  سةرلةنوَيي  بووذانةوةي  نوآء  سكرتاريةتَيكي 
مامؤستايان بة بةشداري نزيكةي )120(هةزار مامؤستا لة 
سةرتاسةري كوردستان، هةَلبذاردن ئةنجامدراء رَيذةيةكي 
ليستةكانيانةوة  قةبارةو  جياوازي  بة  مامؤستايان  زؤري 
سياسةتَيكي  ئةوةي  بؤ  ئةوةش  ديارة  كرد،  بةشدارييان 
بةرنامةء  طؤرينء  ثَيشنيارو  طشتييء  ثيشةيي  ذيرانةي 
يةكَيتيية  ئةو  ثإؤطرامي  ثةيإةوء  دةستكاري سةرلةنوَيي 
زروفي  بارو  بةهؤي  بوو  ساأل   )18( م��اوةي  كة  بكةن 
نةبةستبوو،  كؤنطرةي  مامؤستايان  يةكَيتي  كوردستانةوة 
تةكنيكيء  طيروطرفتي  كَيشةء  كؤمةَلَيك  س��ةرةإاي 
هونةرييء ئاستةنط دروستكردن، هةَلبذاردن كؤتاييهاتء 
سةرنجء  س��ةرةإاي  بةشداربووةكان  ليستة  هةموو 
تَيبينييةكانيان بة طيانَيكي ديموكراتيانةوة هةَلبذاردنةكةيان 
ثةسةند كرد، تا كؤنطرةيةك ببةسترَيت سةرجةم داخوازيء 
داواكارييةكاني مامؤستايان لةبةر رؤشنايي راسثاردةكان 
كَيشةو طيروطرفتةكاني ضارةسةر بكرَين، لةو كؤنطرةيةدا 
كؤمةَلَيك بريار بدات لةوانة »رَيطةخؤشبكات تا زؤربةي ئةو 
مامؤستايانةي كة بةتوانان لة زانكؤو بةشةكاني خوَيندني 
باآل وةربطيرَين، هةروةها بايةخ بة خوَيندنطاكانء يارمةتي 
تاكو  نوَي  شَيوازَيكي  بة  بدرَيت  بةهرةدارةكان  مامؤستا 
ئةو بةهرةمةندانة دةستطيرؤيي بكرَينء ثةرة بة بوارةكان 
هةروةها  روو،  بخرَينة  تواناكانيان  سةليقةو  تاكو  بدرَيت 
ئةركي ئةو يةكَيتيةية كة ضةندين خولي رؤشنبيري بكاتةوةو 
باشة  ئاستي زانستء زانيارييان  ئةوانةي كة  لةو خولةدا 
بإوانامةي ريزلَينانيان ثَيبدرَيتء هةوَلبدات خزمةتَيكي باش 
بة ئةنجام بطةيةنَيت، بؤ خزمةتي كؤي طشتيي مامؤستايانء 
شوَيني  ضارةسةركردني  بة  بكات  دةستطيرؤييان 
نيشتةجَيبوون، كة هةموومان دةزانين مامؤستا لة رووي 
ثَيداويستيء دابينكردني ذيانةوة، زؤربةيان كةمدةرامةتنء 

تواناي دروستكردني خانوويان نييةء كرَيضين.
توَيذة  ئةم  ثَيشإةوي  بة  خؤي  كة  يةكَيتييةك  ناكرَيت 
نةضَيتء  داواكارييةكانيانةوة  دةنط  بة  بزانَيت،  بةرفراوانة 
طوَي لة كةموكووإييء كَيشةو طيروطرفتةكاني مامؤستايان 

نةطرَيتء ثشتطوَييان بخات.
هةروةها زؤر طرنطة خزمةتي هةموو ئةو مامؤستايانة 
لةبةرضاو بطرَيت كة ضةندين ساَلة خزمةتي ئةو بوارةيان 
شةهيد  ياخود  نةماون،  لةناوياندا  ئَيستا  ك��ردووةو 
كؤنطرةدا  لة  ثَيويستة  كراون،  خانةنشين  ياخود  بوون، 
بة  هةستكردن  بةوثةإي  بطيرَيتء  لةبةرضاو  خاَلة  ئةم 
بةرثرسياريةتييةوة جَيبةجآ بكرَيت، ئةو يةكَيتيية هةوَلبدات 
كةرةستةو كةلوثةلي خوَيندنطةكان دابين بكاتء نةهَيَلَيت 
هيض كةموكووإييةك لة خوَيندنطةكاندا بمَينَيت، ئةمة جطة 
ضارةسةركردني  بة  مامؤستايان  ذياني  ضاككردني  لة 
كَيشةي مووضةكانيان، كة لةطةأل ئةم رؤذطارةي ئَيستادا 
بةهيواين  كة  كةمبَيتةوة،  قورسيان  باري  بطونجَيتء 
ياخود  لةخؤدةطرَيت،  ثَيشنيار  كة ضةندين خاألء  كؤنطرة 
لةكاتي بانطةشةي هةَلبذاردندا ئاراستةي مامؤستايان كرا 
هةمووان  تاكو  بكات،  بتوانَيت ضارةسةريان  دةنطدان،  بؤ 
لةذَير ئاآلي ئةو يةكَيتييةدا كؤبينةوةو بة خاوةني خؤمانيان 

بزانين.

يةكَيتيي مامؤستايانء 
داخوازييةكاني مامؤستا 

لةضيدا خؤي دةبينَيتةوة؟

رَيبوار محةمةد يوسف

18 سةيدسادق ثلةى يةكةمى لة كَيشةء كةموكوإيدا بةردةكةوَيت



هةنطاوهاشم

تائَيستا  ئؤتؤمبَيل  هاوردةكردنى 
نييةء  لةسةر  جؤريى  كؤنتإؤَلى 
بووةتة  كوردستانيش  هةرَيمى 
هؤيةشةوة  بةم  ط��ةورة،  ثاركَيكى 
لة  هاتوضؤ  رووداوةكانى  ذم��ارةى 
زيادبووندايةء رَيذةكةش لة سلَيماني 

لةثَيشةوةية.
بةإَيوةبةرَيتى  ئامارةكانى  بةثَيى 
ساَلى  لة  هةرَيم  هاتوضؤى  طشتيى 
لة شارى  )2010(دا، )239( هاوآلتيى 
سلَيمانى طيانيان لةدةستداوةء )3263( 
لة  بوون،  بريندار  ديكةش  هاوآلتيى 
هاوآلتيى   )169( هةولَيريش  شارى 
طيانيان لةدةستداوةء )2112( هاوآلتيي 
شارى  لة  برينداربوون،  ديكةش 
طيانيان  هاوآلتيى   )97( كةركوكيش 
لةدةستداوةء )654( هاوآلتيى ديكةش 
برينداربوون، لةشارى دهؤكيش )92( 
هاوآلتيى طيانيان لةدةستداوةء )698( 
لة  برينداربوون،  ديكةش  هاوآلتيى 
طيانيان  هاوآلتيى   )14( سؤرانيش 
لةدةستداوةء)134( هاوآلتيى ديكةش 
رووداوةكانى  بةهؤى  برينداربوون، 

هاتوضؤوة.
بةإَيوةبةرى  سديق؛  قادر  عةميد 
راطةياندنء ثةيوةندييةكانى هاتوضؤى 
»لة  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  هةرَيم، 
زؤرترين  ساآلنة  سلَيمانى،  شارى 
روودةداتء  هاتوضؤ  رووداوى 
زؤرترين قوربانيش بةهؤى رووداوى 

هاتوضؤوة لةو شارة دةبَيت«.

ب���ةإَي���وب���ةرى راط��ةي��ان��دنء 
هةرَيم  هاتوضؤى  ثةيوةندييةكانى 
نزيكدا  ئايندةيةكى  »ل��ة  وتيشى: 
ثَيكدةهَيندرَيت  هاوبةش  ليذنةيةكى 
ناوخؤو  وةزارةت��ةك��ان��ى  لةنَيوان 
هَينانى  ب��ؤ  ب��ازرط��ان��ى،  داراي���يء 
هاتنى  ج��ؤرَي��ك  ب��ة  ئؤتؤمبَيل، 
ئؤتؤمبَيل لةسةر بنةماى )مواسةفات( 
تايبةتمةنديي بَيت، ئةو ئؤتؤمبَيالنةى 
تايبةتمةندييةكانيان  دةهَيندرَين  كة 

لةطةأل وآلتى عَيراقدا بطونجَيت«.
كة  لةوةشكرد،  باسي  ناوبراو 
هةرَيمى  ناو  بؤ  ئؤتؤمبَيل  هاتنى 
كؤنتإؤَلى  ئَيستا  تاوةكو  كوردستان، 

جؤريى لةسةر نيية.
هاوكات، ئةندامَيكى ليذنةى ناوخؤو 
خؤجَيييةكانى  ئةنجومةنى  ئاسايشء 
بةوة  ئاماذة  كوردستان  ثةرلةمانى 

دةكات، هةرَيمى كوردستان بووة بة 
ثاركَيكى طةورةى ئؤتؤمبَيل.

ليذنةى  ئةندامى  ساَلح،  كاروان 
ئةنجومةنى  ئاسايشء  ن��اوخ��ؤو 
كوردستان  ثةرلةمانى  خؤجَيييةكانى 
»رَيذةيةكى زؤرى  بؤ رؤذنامة وتى: 
ئؤتؤمبَيل هةية لة هةرَيمى كوردستان، 
ذيانى  لةسةر  مةترسيي  جؤرَيك  بة 

هاوآلتييان هةية«.
ناوبراو ئاماذةى بةوةشدا، بوونى 
ذمارةى زؤرى ئؤتؤمبَيل وايكردووة 
كة هةرَيمى كوردستان وةكو ثاركَيكى 
طةورةى ئؤتؤمبَيلى لَيهاتووة، بؤ ئةم 
لةطةأل  كؤبوونةوةمان  مةبةستةش 
وةزيرى ناوخؤى حكومةتى هةرَيمى 

كوردستان كردووة.

ئاريان حةسةن

ثَيشَيلي  ئةفسةرَيك  ضةند 
هاتوضؤي  بةإَيوةبةري  بإيارةكاني 
ئةو  س��زاي  دةك���ةنء  سلَيماني 
شوَينانة  لةو  كة  دةدةن  شؤفَيرانة 
هَيمايةكي  هيض  ك��ة  دةوةس��ت��ن 

هاتوضؤي لَي نيية.
بةإَيوةبةرَيتي  بةإَيوةبةري 
رايطةياند:  سلَيماني،  هاتوضؤي 
شوَينَيك  لة  ئؤتؤمبيلَيك  ئةطةر 
بةآلم  ب��وو،  قةدةغة  كة  وةستا 
هَيماي هاتوضؤي لَي نةبوو، هيض 
ئةفسةرَيك ناتوانَيت سزاي بداتء 

غةرامةكةي هةَلدةوةشَيتةوة.
ئةنوةر حسَين رةشيد، شؤفَيري 
تةكسي، شةوانة لة بةردةركي سةرا 
دةوةستَيت بؤ كار، بؤ رؤذنامة وتى: 
»ئةفةسةرةكاني دةَلَيت: بةإَيوبةرَيتي 
هةر  بكةينء  كار  نايةَلن  هاتوضؤ 
وةسَلَيكي  دَي��نء  دةزان��ي  ئةوةندة 
ئةوةي  بةبَي  دةكةن،  بؤ  غةرامةت 

ئةم غةرامانة ياسايي بن.
ئةمين،  نةقيب  لةبةرامبةردا 
بةرثرسي راطةياندني بةإَيوةبةرَيتي 
رؤذنامةي  بة  سلَيماني،  هاتوضؤي 
شوَينَيكدا  هةر  لة  »ئةطةر  راطةياند: 
ئؤتؤمبَيل راطيراء بووة هؤي رَيطرتن، 
هاوآلتيياني  مافي  ثَيشَيلكردني  يان 

طشتييء  ش��وَي��ن��ة  وةك  دي��ك��ة، 
قةرةباَلغةكان، كة ئةم شوَينانة ئةطةر 
هَيماي قةدةغةكردني هاتوضؤشي لَي 
نةبَيت، ئةفسةري هاتوضؤ دةتوانَيت 
هؤي  بووةتة  ضونكة  بدات،  سزايان 
ئةم  قةرةباَلغييء  دروستكردني 
جؤرة سةرثَيضييانة هةموو جؤرَيكي 

ئؤتؤمبَيل دةطرَيتةوة«.
وتيشي:  تةكسييةكة  شؤفَيري 
»لة بةردةركي سةرا هيض هَيمايةكي 
نيية،  لَي  وةستاني  قةدةغةكردني 
يةك  لةسةر  جارة  دوو  ئةوة  بةآلم 
سزامان  دَيتء  هاتوضؤ  نةقيبَيكي 
بإيارةكاني  لة  دةن��ووس��َيء  بؤ 

جاري  الدةدات،  بةإَيوةبةرةكةي 
دةكات،  غةرامةم  دينار  هةزار   )20(
تايبةتةكان  ئؤتؤمبَيلة  سزاي  بةآلم 

نادات«.
ذم��ارةي  ضاوثَيكةوتنَيكي  لة 
مةريوان  ليوا  رؤذنامةدا  ثَيشووي 
هاتوضؤي  بةإَيوةبةري  كةمال، 
هةر  رايطةياند:  سلَيماني  ثارَيزطاي 
شؤفَيرَيك لةسةر وةستاني ئؤتؤمبَيل 
هَيماي  بةآلم  درا،  سزا  شوَينَيكدا  لة 
كاتة  ئ��ةو  ن��ةب��وو،  ل��َي  هاتوضؤي 
ثووضةَلدةكةينةوةء  بؤ  غةرامةكةي 

سزاي نادةين.

ئَيرة نةبَيت«.
خراثيى  خوَيندنطةكانء  دووري���ى 
منداَلة  الى  طةورةى  خةمى  رَيطةوبانيش، 
بضووكةكان دروستكردووةء هَيظارمحةمةد 
بة  بنةإةتيية  خوَيندكارى  كة  رةشيد، 
»خوَيندنطةكةمان  وتى:  هةناسةتةنطييةوة 
زؤر دوورة، قاضمان هةمووى دةبَيتة قوإ، 
بة ئاسانى ثاكى ناكةينةوة، ضونكة ئاوى لَي 
نيية كة دَيشمةوة بؤ ماَلةوة، هةمووشةوَيك 

قاضء ثشتم زؤر دةيةشَيت«.

بةرثرسانيش قسةيان هةية
 هةرضةندة رؤذنامة نةيتوانى ثةيوةنديى 
سةيدسادقء  قايمقامى  لة  هةريةك  لةطةأل 
ب��ةرَي��وةب��ةرى ك��ارةب��اى ئ��ةو ق��ةزاي��ةدا 
ببةستَيت بؤ وةطرتنى راوبؤضوونيان، بةآلم 
شارة  ئةو  حكومةتى  ترى  بةرثرسى  دوو 

سةبارةت بةو كَيشانة بؤ رؤذنامة دوان.
سةرؤكى  محةمةد؛  ئةحمةد  جةمال 
رَيطاى  خراثيى  بة  سةبارةت  شارةوانى 
كؤآلنةكانء  ضَلثاوى  قوإو  سةيدسادقء 
زؤرب��ةى  لة  ئ���اوةإؤ  و  ئ��او  نةبوونى 
طةإةكةكان، بة ناونانى نوَيى ئةو طةإةكانة 
دةستى ثَيكردو وتى: »ناوى تازةمان هَيناوة 
بؤ طةإةكةكانى سةيدسادق لة ساَلى تازةدا 

تابلؤكانى هةَلدةواسين«.
ئاماذة  سةيدسادق،  شارةوانيى  سةرؤكى 
بةوة دةكات كة لةدواى ساَلى )1992( كة 
بةعسى  سةردةمى  رووخانى  ئاسةوارى 
لةسةر  هاوآلتييان  ب��ووة،  دي��ار  ثَيوة 
بودجةى خؤيان ئاوةدانيان كردووةتةوةء 
ش��ةإى  )2003(ش  س��اَل��ى  ت��ا 
ناوخؤى تيابووة، 

راستدةكةن  راشيطةياند: 
ك��ؤآلن��ةك��ان ب��ة ه��اوي��ن 
زستان  ب��ة  ت��ةث��وت��ؤزو 
قوإوضَلثاوة، لةسةردةمى 
قيرى  بةعسيش  حيزبى 
كةم بؤ كرا، لة ئَيستاشدا 
نزيكةى ثَينج كيلؤمةتر 
ق��ي��رى ب���ؤك���راوة، 
بةآلم ئةويش لةبةر 
شؤستةى  ئ��ةوةى 

ئَيستا  ب��ووةو  خ��راث  نيية، 
قيرةينء  ئةو  ثاككردنةوةى  خةريكى 

وتى  كة  حكومةتدا  سةرؤكى  لةسةردانى 
خةَلكى طلةيى ضيمان لَيدةكةن؟! منيش وتم: 

قيرتاوكردنء شؤستة؟ 
ئاماذةى  محةمةد،  ئةحمةد  جةمال 
ئاوةإؤيان  )17(كيلؤمةتر  كة  بةوةشدا، 
بؤ طةإةكى بةختيارى كردووةء ئَيستا لة 
جَيبةجَيكردنداية، بةآلم لة دةرخستةكةدا كة 
بؤى كراوة، حسابى ئاوةإؤى سندووقى بؤ 
طؤإانكاريى  دةرخستةكة  دواتر  نةكراوة، 
تيادا كراوةو ئةو ثارةيةى كة دياريكرابوو 
بؤ ضةوإَيذكردنى، دواى ئاوةإؤكة كرابوو 
»كاتَيك  وتيشى:  سندووقى،  زَيرابى  بة 
لَيكرد  تةكلييفم  هات  سلَيمانى  ثارَيزطارى 
كة ئةو )17(كيلؤمةترة مةجارى بؤكراوةو 
ضةوإَيذى بؤنةكراوة، دةرخستةم بؤ كردء 
ناردوومة بؤى، ضاوةإوانم كة رةزامةنديى 

لةسةر بكاتء بؤمان ضةوإَيذ بكةن«.
سةبارةت بة ثرؤذةى دووسايدكردنى 
رَيطةى ضوونة ناو دةروازةى قةزاكةش كة 
مليؤن(دينار  مليارو هةشتسةد  )دوو  بإى 
دراوة بة كؤمثانياى عةلى كةريم، سةرؤكى 
دةستيان  »درةن���ط  وت��ى:  ش��ارةوان��ى 
كؤمةَلَيك  لةوة  جطة  ثَيكرد، 
ريى  نكا طؤإا

ت����رى 
كة  ت���َي���ك���ةوت 

)250( تَيدانةبوو،  ئاوةإؤى 
سةرةكى  ئ��اوى  ت��َي��ك��ةوتء  م��ةت��رى 

طلةييمان  بؤية  دةهات،  لةوَيوة  سةيدساق 
بوو  كةم  ستافى  كة  هةية  كؤمثانياكة  لة 
ئةندازيارى  لة  لَيثرسينةوةمان  تةنانةت 
هةفتانة  بةَلَينيداوة  كردووةو  كؤمثانياكة 
خةَلك  تا  بكات،  رَيطةية  ئةو  صيانةى 

طلةييمان لَينةكةن«.
كة  ضةقانيش  ضةمى  بة  س��ةب��ارةت 
ترسى الفاوى هةية، سةرؤكى شارةوانيى 
كاتى  لة  كة  بةوةدا،  ئاماذةى  سةيدسادق 
بؤ  )25(مةتريان  ضةمةدا  ئةو  ديزاينى 
ضةمةكةء شةش مةتريش ئةمبةرةوبةر بؤ 
دووجادة دياريكردووةء )500(مةترى ماأل 
بةردةكةوتء  خةَلكى  دووكانى  خانوو  و 
دواى ثَيكهَينانى ليذنةيةك، بإياردرا لة)25( 
مةترةوة بيكةن بة )18(مةترء جادةكانيش 
دواى  كردووة  ئيمزايان  ضوارمةتر،  بكةنة 
ديراسةكردن طةر زيان بطات بةو قةزاية، 
ئةو ليذنةية كة لة قايمقامء ضةند كةسَيكى 

تر ثَيكدَين، بةرثرسن. 
قةزاى  ث��ةروةردةى  ئامارَيكى  بةثَيى 
سةيدسادق، لة قةزاى سةيدسادق )1281( 
)209( بنةإةتىء  مامؤستاى 

وانة  ئامادةيى،  مامؤستاى 
خوَيندنطةى  سَى  لة  دةَلَينةوة 
)ئاسؤى  ناوةكانى  بة  ئامادةيى 
كضانء كوردستانى نوَيى كوإانء 
 )24( ك����وإان(،  س��ةي��دس��ادق��ى 
قةزاكة  لةناو  بنةإةتى  خوَيندنطةى 
كؤى  بة  ل��ةوةى  جطة  ئةمة  هةية، 
طشتيى بة ئامادةيىء بنةإةتييةوة )58(

خوَيندنطةو دوو باخضةى ساوايان لة 
شارةوانييةدا  ئةو  سنوورى  دةرةوةى 

هةن. 
جةعفةر لةتيف محةمةد؛ بةإَيوةبةرى 

س��ةي��دس��ادق ث��������ةروةردةى 
ث����ةروةردةى  طرفتى  ب��ة  س��ةب��ارةت 
بودجةى  »ضاوةإوانى  وتى:  ناوضةكةيان 
نازانين  بةآلم  نوآ،  بؤساَلى  دةكةين  نوآ 
بؤمان  دةكةين  داواى  كة  بودجةيةى  ئةو 
قوتابخانةيةك  نيية  دةكةن؟ضارمان  دابين 
قةرةباَلغة، دةبَيت لَييان بنَيرين بؤ شوَينَيكى 

تر«.
هةبوو  طلةيى  ثةروةردة  بةإَيوةبةرى 
وتيشى:  خ��ةَل��ك،  ش��ارةوان��ىء  لةسةر 
كاتى  لة  زةوى  دابةشكردنى  »بةداخةوة 
شارةوانى  نةبووة،  ثَيويست  وةك  خؤى 
نةكردووةء  جَيبةجَيى  ثَيويست  وةك 
زةوى  دابةشكردنى  لةسةر  خةَلكيش 
ئ��ارةزووى  بة  بةَلكو  نةكردووة،  كاريان 
جَيطةى  داطيركردووةو  زةوي��ان  خؤيان 
خزمةتطوزارييان نةهَيشتووةتةوة، رةضاوى 
شوَينى خزمةتطوزاريى بؤ باخضةو شوَينى 

قوتابخانةو دايةنطا نةكراوة بؤ ئايندة«. 
مامؤستايان  خوَيندكاران،  وتةى  بة 
كةمةو زؤرجار لة وتنةوةى وانةدا رةضاوى 
ثسثؤإيى ناكرَيت، لةهةمانكاتدا طةنجانَيكى 
زؤرى ئةو قةزاية زانكؤو ثةيمانطايان تةواو 

كردووةء دانةمةزراون.
نووسراو  »بة  دةَلَيت:  م.جةعفةريش 
بؤ  ناومان  بنةما  دوو  لةسةر  ثَيماندةَلَين 
بةرزترين  بةثَيى  ثَيويستء  بةثَيى  بنَيرن، 
دابينكردووين  بؤ  كةسيان   )23( كؤنمرة، 
ئَيمة بووة، ثسثؤإييةكانى  ئةوةى فةراغى 
)فيزيا، كيميا، بيركارى، بايؤلؤجى، كوردى( 
بووة كة دياريمان كردووة، ئةوةى جطة لةم 
ثسثؤإييانةية دامةزراندنى بؤ كراوة، لةسةر 
خواستى ئَيمة نةبووةء ئَيمة نةمانكردووة«.

كؤستةى ضةم، كة يةكَيكة لة طةإةكة هةرة دَيرينء 
هةذارةكانى بةكرةجؤو بةم نزيكانة طةورةترين مؤأل 
بة  دةكرَيتةوة،  تةنيشتيدا  لة  سلَيمانى  ئاستى  لةسةر 
وآلتى  سةدان  فإؤكةى  م��ؤَل(ةوةء  )ماجدى  ناوى 
جيهانيش لة فإؤكةخانة نَيودةوَلةتييةكةى تةنيشتييةوة 
لةم سنوورةدا دةنيشنةوة، كةضى فةرمانطةى كارةبا 
زياتر  بؤ  ئةوة  لَيكردووةتةوة،  ثشتَينى  خةمساردانة 
دواى  لة  ستوونانةية  ئةم  حاَلى  ئةمة  مانطة   )3( لة 
داواى  شارةوانييةوة  اليةن  لة  خةَلكةكةى  ئةوةى 
طةورةكردنى  بؤ  دواوة  ببةنة  خانووةكانيان  لَيكراوة 
لةسةر  بإيارى  نةخشة  بةثَيى  طواية  شةقامةكانىء 
جَيبةجَيكراوة،  خةَلكةكةوة  لةاليةن  بإيارةكة  دراوة، 
بةآلم ئةوةى جَيطةى سةرنجة بةإَيوةبةرَيتى كارةبا 
طواستنةوةى  لة  خةمساردة  كةمتةرخةمء  زؤر 
ضةقى  لة  دوورخستنةوةيان  كارةباكانء  ستوونى 
كؤآلنةكان، ئةمة لةكاتَيكدا ضةندان ستوون كةوتوون 
بة ستوونى  كَيشاوة  ئؤتؤمبَيل خؤي  ئةوةى  بةهؤى 
ضاوةإوانى  بإوات  وا  حاَلة  ئةم  طةر  كارةباكاندا، 
لَيبكةوَيتةوة،  طةورةى  كارةساتى  لَيدةكرَيت  ئةوةى 
هةروةها زةرةرَيكى زؤرى طةياندووة بة هاوآلتييانء 
اليةنى  كةمتةرخةميى  هؤكاريش  تةنيا  حكومةتيش، 
لة  حكومةت  ل��ةوةى  بَيجطة  ئةمة  ثةيوةنديدارة، 
لَيثَيضينةوة لةو فةرمانطةية بةرثرسيار دةبَيت، بةهؤى 
كارانةبوونىء سستيى لة جَيبةجَيكردنى ئةركةكانى بة 
مةبةستى خزمةتكردنى هاوآلتييان، كة بووةتة جَيطةى 
بةكرةجؤ  سنوورى  هاوآلتييان،  زؤرى  رةخنةى 
بةطشتيىء ئةم طةإةكة بة تايبةتى لةو طةإةكانةية كة 
ذمارةى ماَلةكانى لة زيادبوونداية، تؤإى كارةباى ئةم 
طةإةكة زؤر كؤنة، ثَيشتر بؤ ذمارةيةك ماَلى دياريكراو 
زياديكردووة،  قات  ضةندان  ئَيستا  بةآلم  دان��راوة، 
طرفتى  هاوآلتييان  ب��ةردةوام  وايكردووة  ئةمة  كة 
كارةبايان هةبَيت بةهؤى ئةوةى كة كارةكان هةمووى 
كارةباى  تؤإَيكى  دةدرَيتء  ئةنجام  ثةإؤ  ثينةو  بة 
رَيذة  ئةو  تر،  بَيسةروبةرةى كؤنى هةية، هؤكارَيكى 
كةمةى كارمةندانى ئيشكةرة )لةكاتَيكدا بإؤرة بنكةكة 
قسةى  لة  طوَييان  بَيئيش  فةرمانبةرى  زؤريى  لةبةر 
موراجيع نيية كة ئيشَيكى هةية( لة سيانةى كارةباي 
بةكرةجؤ كة بةردةوام ناوضةيةكة لة فراوانبوونداية، 
ماَلى  شَيوةيةك  بة  ناكةون،  ضاككردنةوةى  فرياى 
واهةية بؤ شلبوونةوةى خةتى ساردى ماَلةكةى، دوو 
لةكاتى  ئاو رؤذى كردووةتةوة  كارةباو  بةبآ  هةفتة 
ئةمساَلى  خوَيندنى  يةكةمى  وةرزى  تاقيكردنةوةى 
قوتابيان، ئةمةش كاريطةريى زؤري كردووةتة سةر 
بةطشتيىء  حكومةت  بة  بةرامبةر  خةَلكى  متمانةى 

بةإَيوةبةرَيتى كارةباى سلَيمانى بة تايبةتى. 

دانيشتوويةكى طةإةكى كؤستةى ضةم

بةدواداضوون
nawxo.rozhnama@yahoo.com
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ئةفسةرةكان، بأيارةكانيزؤرترين رووداوى هاتوضؤ لة سلَيمانى روودةدات

بةأَيوةبةري هاتوضؤ ثَيشَيل دةكةن

خةَلكيى ئةركى خؤى                        سةيدسادق ثلةى يةكةمى بةردةكةوَيت لة كــــــَيشةء كةموكوأيدا
بةجَيطةياندووةء 

ضاوةإوانى حكومةتن



بةدواداضوونى: خاليد مةحمود

كةرتى تةندروستيى 
كة  )32(س���األ  م���وراد،  حةمة  س��وارة   
دان��ي��ش��ت��ووى ط��ةإةك��ى س���ةراى ق��ةزاى 
رؤذنامة  بؤ  خؤى  طازندةى  سةيدسادقة، 
تةندروستيى  كةرتى  خراثيى  لةسةر  دركاند، 
ناضاريان  هةندَيكجار  كة  قةزاكةياندا،  لة 
سلَيمانى،  نةخؤشخانةكانى  لة  روو  دةكات 
بكةنء  تر  ناوضةكانى  يان  هةَلةبجة،  يان 
دةَلَيت: »لة نةخؤشخانةكةمان رازي نين، طةر 
نةخؤشخانةى  لة  دوانيوةإؤ  طةيشتة  كات 
دةَلَين  نييةو  ضارةسةر  سةيدسادق  طةورةى 
بإؤ بؤ حةسار، بة دوو دةنك حةب رازيت 

طةورةترين  ئةطةر  دةكةنء 
لة  هةبَيت  نةخؤشيشت 
بؤ  كؤأل خؤيانت دةكةنةوة، 
نةشتةرطةرييء نةخؤشيى 
بإؤينة  دةبَيت  طةورةش 
يان  شةهيد،  هةَلةبجةى 
سلَيمانى بةو قةرةباَلغىء 
ناإةحةتييةى إَيطا، جطة 
كة  زؤر  مةسرةفى  لة 
لةوانةية هةموو كةس 

ثَيي هةَلنةسوإَيت«.
بَيئومَيد  سوارة، 
ب�����ووة ل����ةوةى 
ئ����ةو ك��َي��ش��ةو 
كةموكوإييانةيان 
ل��ة الي����ةن ب��ةرث��رس��ان��ةوة 
ضارةسةربكرَيتء وتى: »تةواو نائومَيد بووين 
بإؤينء  بةرثرسان،  الى  بؤ  ضوونمان  لة 
قسةيةك  ضةند  بة  نيية،  س��وودى  نةإؤين، 
وةك خؤى  كَيشةكانيشمان  دةكةنء  راييمان 

دةمَينَيتةوة«.

بَيكاريى، دةردة كوشندةكة
كة  )40(س��األ  تةمةن  عةبدولقادر،  باهر 
ديار  بة  سةيدسادقدا  مزطةوتَيكى  لةبةردةم 
زياتر  لةثاأل  دانيشتبوو،  عةرةبانةيةكةوة 
ضاوةإوانى  خؤيدا،  هاوثيشةى   )100( لة 
خةمى  لَيبكإَيتء  شتَيكى  كة  بوو  رَيبوراَيك 
باسيكرد  وةك خؤى  برةوَينَيتةوة،  بَيبازاإيى 
ئةم  بيكارييةى  بَيبازاإيىء  لةم  »ضاوةإوانم 
شارةدا، كةسَيك شتم لَيبكإَيت، بَيكاريى زؤر 
هةية لةم شارةمان بةم شوَينة شوكرين، طةر 
ئةم  مزطةوتة  ئةم  لةبةردةم  هةبَيت،  شوَين 

ذمارة زؤرةى عارةبانة كؤنابينةوة«.
باهر، دةَلَيت: »كاتَيك كةسَيك بة رَيبواريى، 
بة قةزاى سةيدسادقدا بروات، طةنجانَيكى زؤر 

دةبينَيت لة ضاخانةكان كات بةسةردةبةن«.
بازووةكاني  هَيزء  خاوةن  تةنيا  بَيكاريى 
عةقألء  هَيزى  خاوةن  بةَلكو  نةطرتووةتةوة، 

بيريى سةيدسادقيشى نيطةران كردووة. 
طةنجَيكى  )25(س���اَل؛  محةمةد،  هَيمن 
وتى:  نائومَيديى  بة  زانكؤيةو  دةرض��ووى 
تةواوبوون  كة  زؤرن  هاوإَيم  خؤم،  »نةك 
كة  دةشزانين  دان��ةم��ةزراون،  خوَيندنء  لة 
ئَيمة  خةَلكى هةَلةبجةو سلَيمانى دادةمةزرَين 
دانامةزرَيين، لة كاتَيكدا سةيدسادق ثَيويستى 
ئةمةش  ثَيويستى  هةية،  مامؤستا  بة  زؤرى 
دةزانم،  سةيدسادق  ثةروةردةى  الوازيى  بة 
كرَيكاريى  بكةيتء  تةواو  خوَيندن  مةعقولة 

بكةيت«.

طؤإستان لةبرى باخضة
ديارى والى؛ خوَيندكارى ثَينجةمى وَيذةيية 
دوو)ط��ؤإ(ى  لةنَيوان  هاوإَيى  دوو  لةطةأل 
لة  طوزارشتى  سةيدسادقدا،  طؤرستانَيكى 
هةَلبذاردنى ئةو شوَينة لةبرى باخضة دةكردء 
بؤ  باخضةيةكى  قةزاى سةيدسادق  بةوثَييةى 
نةبَيت،  بَيشوَينى  »لة  وتى:  نييةو  تيا  ئةوان 
كآ حةز دةكات بإواتة ناو طؤإستان، لةبرى 
دةروونمان  ناخؤشيى  بَيتاقةتىء  ئ��ةوةى 
خؤمان  دةدرَيت،  ئازار  دةروونمان  البةرين، 
طؤإو  ئةم  لةطةأل  كة  دةبينين  مردوو  وةك 
جياوازييةكى  كة  هاوإآ  دةبينة  مردووانة 

ئةوتؤ نيية لةنَيوانماندا«.
ديارى، رةخنة لة بوونى تةنيا باخضةيةكى 
»تةنيا  دةَل��َي��ت:  دةط��رَي��تء  ش��ار  لة  دوور 

باخضةيةك هةية زؤر دوورةء طةنجى طيرفان 
بةتاَلى بَيكار، يان خوَيندكارَيكى وةك ئَيمة كة 
ماَلةوةمان ثارةمان دةداتآ بة ئةستةم خوَيندن 
تةواو بكةين لةكوَيمانة ثارةى تةكسى بدةين 

بؤ ضوون بؤ ئةو باخضةية«.
س��ةردان��ك��ردن��ى ط��ؤرس��ت��ان ل��ةالي��ةن 
باخضة،  لةبةرى  سةيدسادقةوة  طةنجةكانى 
بةدةر نيية لة طومانى خةَلكء ماَلة هاوسَيكانى 
ئةو طؤإستانة، هةروةك دياري باسيكرد، »طةر 
بؤضى  كة  دةبات  طومان  نةزانَيت،  رَيبوارَيك 
ئةم طةنجانة لَيرة دانيشتوون، بةآلم ماَلةكانى 
بووةتةوة  ئاسايى  اليان  طؤإستانةكة  نزيك 
دةزانن لة بَيشوَينيدا لَيرةين، بةآلم خةَلكانَيك 
هةرطةنجَيك  كة  طومانبةرن  وا  لةوانةية  هةن 
دَيتة ئَيرة، بؤ خواردنةوةو سيكؤتين هةَلمذين 

دَيت«.
سةيدسادقيش  ق��ةزاى  مَيردمنداآلني 
بةدةرنين لة خةمى بَيباخضةيىء شارى ياريى، 
بنةإةتيية،  كة خوَينكارى ضوارى  قادر  ريباز 
نيية،  يارييان  كة شارى  دةكات؛  بةوة  ئاماذة 
دةبَيت لة ماأل نةيةينةدةر لةبةر قوإو ضَلثاو، 
كة  بؤخليسكَينة  طؤإستان  بضينة  دةبَيت  يان 
بةآلم  دروستكراوة،  طَلين  بارزاييةكى  لةسةر 
»كة دةإؤم بؤ سلَيمانى ياريى ضةلةقوفةلةقء 

ياريى تر دةكةم، زؤرخؤشة«.

خزمةتطوزارييةكى ون
ماَلى  )14(ه��ةزار  كة  سةيدسادق  قةزاى 
لة ضوار طةإةكى سةرةكيى)حةسار،  تَيدايةو 
سةرا، شَيخان، بةركَيو( ثَيكهاتووة، بة دةست 
ثةتاى نةبوونى خزمةتطوزاريية سةرةكييةكانى 

رَيطاوبانء ئاوو ئاوةإؤ... هتد ةوة دةناَلَينَيت.
كة  )38(س��األ  تةمةن  عوسمان،  نةسيم 

ئافرةتَيكى ماَلةوةية، لة دوورى )200( مةترةوة 
بة سؤندة ئاوى بؤ ماَلةكةى رادةكَيشا، بةهؤى 
بؤ  سندووقيى  ئاوةإؤيةكى  دروستكردنى 
رؤذَيكة  »ضةند  وتى:  نةسيم  طةإةكةكةيان. 
هَيناوين،  بؤ  ئاوةإؤى سندووقيى  شارةوانى 
بةآلم خؤمان وةك كرَيكار يارمةتيمان داون، 
هاتوضؤ  جزمة  بةبآ  ن��ةك��راوةء  ضةوإَيذ 
مانطَيكة  مةشروعةوة  ئةو  بةهؤى  ناكرَيتء 
نةموَيراوة ئاو بطرم، ضونكة لَيألء ثيس بووة. 

كة  بوو  نةسيم  ترى  خةمَيكى  كارةباش، 
ستوونى  »لةبرى  ثَيدا،  ئاماذةى  خؤى  وةك 
كارةبايان  مةترةوة   )500( دوورى  لة  ئاسن، 

بةسةر دارةوة راكَيشاوة بؤماَلةكانيان«.
هةندَيك طةرةكى ترى قةزاى سةيدسادق، 
بةَلكو  نيوةناضَل،  ئاوةرؤى  ثرؤذةيةكى  نةك 
نييةو خؤيان  تائَيستا  لةو جؤرةيان  ثرؤذةى 

ضاأل بؤ زَيرابةكانيان هةَلدةكةنن.
كة  )47(س���اَل  تةمةن  حسَين،  سةميرة 
بةختياريى  طةإةكى  دانيشتووى  ئافرةتَيكى 
زَيرابة  ئةو  نةهامةتيى  لة  باسى  سةيدسادقة، 
بة  كرد  تَيكةَلكردنى  مةترسيى  دةستكردانةو 
ضاَلمان  نيية،  »ئاوةإؤمان  وتى:  بيرو  ئاوى 
زؤرة  ترسيشمان  زَي��راب،  بؤ  هةَلكةندووة 
ئاوى بير تَيكةأل بة زَيراب ببَيت، ضونكة لةيةك 
حةوشةدان، ماَليش هةية ضاَلى هةَلنةكةندووة 
هةر بة طةرةكةكةدا دةإوات، ئاوى سةرةكيش 
نييةو طةر ماَلَيك هةيبَيت، تةنكييةكى بضووك 

زياتر ثإناكات«.
)15(ساَلة  كة  كةبابضى،  يادطارى  وةستا 
لةسةر  كة  تورةية  لةوة  دةكات،  ثيشةية  ئةو 
)800( تَيضوونى  برى  بة  خؤيان  حسابى 

دووكانةكانيان  بؤ  ئةليكؤبؤنيان  دؤالر، 
خزمةتطوزارييةكانى  كة  لةكاتَيكدا  ثَيدةكةن، 
بوو  ناإةزايى  نينء  ثَيويستدا  ئاستى  لة  تر 
ناوبازاإيان  سيماى  ناضاريى  بة  كة  لةوةى 
وَيرانء  كؤآلنةكان  لةكاتَيكدا  ثَيدةرازَيننةوة، 
»من  وتى:  بؤية  بَيخزمةتطوزارين،  قوإاوييء 
لةسةر  شارةوانى  دووكانة،  لةم  كرَيضيم 
بؤ  ثَيدةكات  ئةليكؤبؤنمان  خؤمان  حسابى 
لةبةر ئةوةى  تةنيا  ثَيدةضَيت  دووكانةكانمان، 
سيماى بازاإ جوان بكات، طةر رَيبوارَيك هات 
كةموكورتى  و  ضَلثاو  قوإو  ناشرينييةكانء 
ئةم شارة ديار نةبَيت، با شارةوانى خؤى ئةو 

كارةى بكرداية، نةك دووكاندارةكان«.
وةستا يادطار، ثَييواية: قةزاى سةيدسادق 
دةَلَيت:  نييةو  دي��ار  ثَيوة  ش��ارى  سيماى 
»سةيدسادق سيماى شارى ثَيوة ديار نيية، ئةم 
قةزاية ضَيشتخانةو عةيادةو هةموو جؤرَيكى 
لة يةك إيزدان، كةس لَيكيان جياناكاتةوة، بة 
خةَلكى  كة  نةشارةزا،  نةخوَيندةوارو  تايبةت 

راثؤرتى: ئارى سابير

مليار   )3( نزيكةى  ئ��ةوةى  س��ةرةإاى 
ه��ةردوو  خ��ةرج��ك��راوة،  تَيدا  ديناريان 
لة  هةرمؤتة  مةتريىء  شةست  رَيطاى 
بإواى  بة  هَيناوة،  شكستيان  كؤية  قةزاى 
كةمتةرخةم  حكومةت  هاوآلتييانيش 
اليةنى  سزادانى  ضاودَيريكردنء  لة  بووة 

سةرثةرشتيارء جَيبةجَيكارى ثإؤذةكان.
ق��ةزاى  شؤفيرَيكى  مةجيد؛  ف��ةره��اد 
كة  ثارةيةى  بةو  دةكات  لةوة  باس  كؤيةية، 
ثإؤذةى شكستخواردوودا خةرجكراوة،  لة 
ضةند  خزمةتطوزاريى  كَيشةى  دةتوانرا 

طةإةكَيكى ثآ ضارةسةر بكرَيت.
ئ��ةو ش��ؤف��َي��رة ب��ؤ رؤذن��ام��ة وت��ى: 
»فراوانبوونى كؤيةء زيادبوونى ئةو ذمارة 
رَيطايةكى  بة  ثَيويستى  ئؤتؤمبَيل،  زؤرةى 
بةرنامةء  بة  كة  هةية،  ش��ار  دةرةوةى 
شكستهَينانى  بةآلم  بكرَيت،  دروست  ثالن 
ئةوة  كؤية  لة  رَي��ط��اوب��ان  ث��إؤذةك��ان��ى 
لة كاتى  نةبووة  دةردةخات كة هيض ثالنَيك 

ئةنجامدانى ثإؤذةكان«.
هةرمؤتة(   � )كؤية  رَيطاى  ث��إؤذةى 
)يةك  بإى  شارةوانى  وةزارةت��ى  لةاليةن 
مليؤنء  شةستونؤ  ثَينجسةدء  مليارء 
بؤ  دي��ن��ار(ى  ه��ةزار  ضوارسةدءثةنجا 
تةرخانكراوةء دراوة بة كؤمثانياى شةقآلوة 
لة كؤتايى ساَلى )2009(  بؤ جَيبةجَيكردنى، 
جار  ض��وار  ئَيستا  تاكو  ب��ووةء  ت��ةواو 

هةَلكةندراوةتةوةو ضاكسازيى تَيدا كراوة.

ف���ةرةي���دون م��ام��ةن��د، ي��ةك��َي��ك لة 
رؤشنبيرةكانى كؤيةية، ثَيواية شكستهَينانى 
ئةو ثإؤذانة جطة لةوةى زيانَيكى زؤرى بة 
كؤيةشى  ناوى  طةياندووة،  كؤية  بودجةى 

ناشيرين كردووة.
مليار   )3(« وتى:  رؤذنامة  بؤ  فةرةيدون 
هةزار   )70( ساَلى  يةك  بودجةى  دينار 
ناكرَيت  قةزايةكة،  دانيشتووى  كةسي 

خزمةتطوزارييةكى  هيض  بدرَيتء  بةهةدةر 
نةدرَيت، هةموو خةَلك دةزانَيت  ئةنجام  ثآ 
كؤية  مةتريى  شةست  رَيطاى  ث��إؤذةى 
بةو  دةوَي��ت،  دينارى  مليار   )10( لة  زياتر 
بإة ثارة كةمة تةواو نابَيت، ئةو بإة ثارةية 
رَيطايةكى لة بازطةى تؤبزاوةوة بؤ هةواوان 
ثارةية  بةو  بوو  باشتر  دةكرا،  دروست  ثَى 
نةك  بكةن،  دروست  ثَى  ئاواى  رَيطايةكى 

شةست مةتريى«.
ئةو  »دروستكردنى  وتيشى:  فةرةيدون، 
ناو  قةَلةباَلغى  كةمكردنةوةى  بؤ  رَيطايانة 
شار بوو، ئةو ثارة زؤرةى لة رَيطاى شةست 
سوودَيكى  هيض  خةرجكراوة  كؤية  مةتريى 
نةبووة، كارةكانى بة تةواويى شكستيهَيناوةء 
نؤذةن  مانطَيك  هةموو  هةرمؤتةش  رَيطاى 
هاتوضؤ  هةَلدةكةندرَيتةوة،  دةكرَيتةوةو 

تَييدا زؤر سةخت بووة«.
مةتريى  شةست  رَي��ط��اى  ث���إؤذةى 
شَيوةى  بة   2003/12/27 لة  كؤية  بازنةى 
جَيبةجَيكردنى راستةوخؤ لةاليةن شارةوانيى 
كؤيةوة دةستكراوة بة كاركردن تَييدا، بإى 
مليؤن(  ضلءيةك  ضوارسةدء  مليارء  )دوو 
ماوةيةك  دواى  تةرخانكراوة،  بؤ  دينارى 
بةبآ  وةستاوة،  ثإؤذةكة  تَيدا  كاركردن 

ئةوةى بتوانرَيت هاتوضؤى ثَيدا بكرَيت.
كةموكوإييةكانى  كَيشةء  بة  سةبارةت 
مةجيد؛  هيمداد  ئةندازيار  ثإؤذانة،  ئةو 
رايطةياند:  كؤية  شارةوانيى  تازةى  سةرؤكى 
)هةرمؤتة  رَيطاى  ث��إؤذةى  »بةنسبةت 
تةنيا  ش��ارةوان��ى  وةك  ئَيمة  ك��ؤي��ة(،   �
س��ةرث��ةرش��ت��ي��ارى ث��إؤذةك��ة ب��ووي��ن، 
ثإؤذةكة  طؤإانكاريكردنى  ضاودَيريىء 
رَيطاية  ئةو  ب��ووة،  سلَيمانييةوة  لةاليةن 
داوامان  بؤية  دةبَيت،  خراثتر  رؤذ  بة  رؤذ 
ليذنةيةك  كرد  شارةوانى  وةزارةت��ى  لة 
دروستبكات،  كَيشةية  لةو  لَيكؤَلينةوة  بؤ 
ليذنة  لة  بةرثرسيارة  كآ  بزانين  تاوةكو 
بةَلَيندةرةكة  لة  ثإؤذةكةش  دروستبووةكة، 
وةرنةطيراوة، هةر كةسَيك كةمتةرخةم بَيت 

سزا دةدرَيت«.
وتيشى: »ثإؤذةى رَيطاى شةست مةتريى 
بازنةى كؤية، ماوةى ثَينج ساَلة بة بإيارى 
سةرةوة وةستاوةو بةشَيك لةو بودجةيةى 
مابووةوة،  بانك  لة  تةرخانكرابوو،  بؤى  كة 
ئَيستا ثردَيكى لة نزيك طوندى هةواوان ثَى 

دروستدةكرَيت بؤ رَيطايةكى دةرةوة«.
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نـن شـكـسـتـدةهـيـَ كـؤيـة  ريَـطـاكـانـى 

فؤتؤ: رؤذنامة ديمةنى رَيطاى هةرمؤتة - كؤية 

فؤتؤ: خاليد سةيد سادق 



خؤيان  ناو  عةشقةي  كينةء  ئةو  بؤ  كةناَلَيك 
وآلتي  لة  ئةوةشة  بةر  لة  هةر  بدؤزنةوة... 
ئايديؤلؤذييةكةي  ناوةإؤكة  سياسةت  ئَيمة 
بؤ  دادةط��ةإَي��ت  دواج��ار  بَيت،  هةرضييةك 
عاتيفةي  سؤزء  لةسةر  تةنيا  كة  طةمةيةك، 
بةهَيز  سياسةتي  ئيشدةكات...  مرؤظةكان 
زؤرترين  كة  ئ��ةوةي��ة،  ئَيمةدا  وآلت��ي  لة 
كينة  خؤشةويستيء  ئيحساساتي  لة  بإ 
دروستبكات... زؤرترين هةست بجوَلَينَيت... بة 
مرؤظةكان  شَيوة  طوذمدارترين  بةهَيزترينء 
طةورةي  هةَلةي  هةم  لَيرةوةية  بهةذَينَيت. 
ميدياي  ترسناكي  هةَلةي  هةم  سياسةتء 
دةستثَيدةكات.  سياسةتدا  لةطةأل  ئَيمةش 
لةطةأل  طةمةية  ئةم  هةموو  ئَيمة  ميدياي 
سياسةتدا دووبارة دةكاتةوة، دةبَيتة سةحنةء 
شانؤي هةموو ئةو دياردانة... دةبَيتة شوَيني 
هةتا  القرتيكردن،  توإةييء  بوغزء  رقء 
يان  لة رؤذنامة حيزبي،  هةندَيك  كاراكتةري 
كاراكتةرة  لة  زؤر  دووةمةكاني حيزب  ميديا 
ئاساييدا  دؤخي  لة  دةضَيت،  سياسييةكان 
رووك��ةشء  ويقارَيكي  سياسييةكان  وةك 
خؤثارَيزييةكي جةنتَلمانانة دةبينين، بةآلم كة 
سياسييةكان توإة دةبنء هةَلدةضنء زمانيان 
هةم  ئةوانيش  دةترازَيت،  رؤذانة  ويقاري  لة 
دةطؤإَيت.  زمانيان  هةَلدةضنء  دةبنء  توإة 
هةندَيكي ديش لة ميديامان هةية، لةسةر يةك 
هَيأل توإةييء طرذييء ناعةقالنييةتي سياسيي 
دروستدةكةن، من كَيشةم لةطةأل ميديايةكدا نيية 
سياسيي بَيت، بةآلم كَيشةم لةطةأل ميديايةكدا 
هةية، تواناي بينينء تَيطةيشتنء تَيإاماني لة 
لةطةأل  كَيشةم  نةبَيت،  سياسةت  جةوهةري 
ميديايةكدا هةية كة بَيئاطايانة نةخؤشييةكاني 
سياسةت دووبارة بكاتةوة، زؤربةي ميدياي 
ئَيمة بؤ ئةوة دانةمةزراوة باس لة ئابوورييء 
فةرهةنطء كةلتوور بكات، بؤ ئةوة دامةزراوة 
عةشقء  سؤزء  هةستء  ئةو  كةناَليزةي  كة 
ناو  لة  كة  بكات،  سياسيية  ت��وإةب��وون��ة 
هةتا  كؤبووةتةوة....  مرؤظةكاندا  دةرووني 
ميدياي ئازاد لةمإووةوة مؤدَيلَيكي جياوازي 
ئةم دؤخة  نةكردووين. ضاككردني  ثَيشكةش 
ثَيويستي هةم بة عةقآلنيكردني تةواوي كايةي 
سياسييء هةم بة عةقآلنيكردني ميديا هةية... 
ئةمةش لة ئَيستادا داوايةكي كةمَيك خةياَليية، 
بكةين،  ريفؤرم  سياسةت  ئةوةي  بؤ  ضونكة 
ريشةييء  طؤإاني  كؤمةَلَيك  بة  ثَيويستيمان 
حاأل  بةهةر  هةية...  كؤمةَلطةدا  لة  راديكال 
ئةوةيان باسَيكي ترة. ئَيستا طرنطة سياسةت 
تةنيا  كة  دووربكةوَيتةوة  لةوة  لَيبكةين،  وا 
كينةء خؤشةويستي،  تةنيا سةحنةي  شانؤء 
شةإء برايةتي بَيت، مرؤظةكان دةبَيت سؤزء 
دةرونييةكاني  ثَيداويستيية  هةَلضوونء 
دةرةوةي  لة  سةرةكيي  ثلةي  بة  خؤيان 
هةموو  بةو  ئةوةي  بؤ  بكةن،  تَير  سياسةت 
طرَي دةروونييةوة نةيةنة ناو سياسةت... بة 
دةبَيتة  كة  ئةوةية؛  باش  ميدياي  من  بإواي 
بة  جَيطةي  بيركردنةوة،  تَيإامانء  جَيطةي 
مرؤظ،  عاتيفةكاني  سؤزء  عةقآلنيكردني 
نةخؤشيء  لة  سياسةت  دوورخستنةوةي 
سياسةت،  لة  نةخؤشةكان  دوورخستنةوةي 
ئةوة ئامانجَيكي ئيديالة كة باوةإناكةم ئَيمة لة 
بؤ  كار  دةبَيت  بةآلم  بيبينين،  ذياني خؤماندا 

ئةوة بكةين نةوةكاني دواتر بيبينن.
لة ئةمريكاء ئةوروثا  رؤذنامة: ئةطةر 
س��ةرم��اي��ةدارةك��انء  كةثيتاَلة  ش��ةإي 
لةناو  راستةوخؤ  زلهَيزةكان  كؤمثانيا 
شةإي  ئَيمة  الي  ثَيتوانيية  بَيت،  ميديادا 
ثانتاييةكاني  سياسييةكان  سةركردة 
خزمةت  ضةند  تا  ئةمة  تةنيوة،  ميدياي 
لة  بة داطيركردني فيكري خةَلك دةكات، 

اليةن سياسييةكانةوة؟
كةثيتاَليزميدا  سيستمي  لة  ميديا   *
مرؤظي  دروستكردني  لة  ط��ةورة  رؤَلَيكي 
تواناي  كة  مرؤظَيك  دةبينَيت،  تاكإةهةنددا 
توإةييء ناإازيبووني نةماوة، مرؤظَيك بووة 
بةآلم  مةسرةفكردن،  طةورةي  ماشَينَيكي  بة 
ديكةش  شتي  هةندَيك  خؤرئاوادا  لة  ميديا 
لة  بايةخَيكي ستراتيذيي  طرنطةء  كة  دةكات، 
ثتةوكردني هوشياريي ديموكراسيدا هةية، بة 
كورتي ميدياي خؤرئاوايي بة ديوَيكدا بةشَيكة 

سةرمايةي  كة  كةثيتاليستي  سيستمي  لة 
ديوَيكي  بة  بةآلم  دةطةإَيت،  تَيدا  طةورةي 
بةهَيزكردنء  لة  ستراتيذيي  رؤَلَيكي  ديشدا 
نابَيت  دةبينَيت...  ديموكراسييةتدا  ثراكتيزةي 
بؤ  جيانةكةينةوة،  يةكدي  لة  خاَلة  دوو  ئةم 
نموونة لة خؤرئاوادا موقةدةسَيكي سياسيي، 
بيثارَيزن،  ميدياكان  كة  نةماوة  ديني  يان 
راستةوخؤ  ناتوانَيت  سياسيي  دةسةآلتي 
بآلوي  ميديا  ئةوةي  بكات،  ميديا  لة  رَيطريي 
سادة  س��ووكء  ناتوانَيت  كةس  دةكاتةوة 
فةرامؤشي بكاتء طوَيي لَي نةطرَيت، بة هؤي 
ميدياء بزَيويي ئةوةوة، سيستمي زانياريي لة 
ئيدارةدانء بةإَيوةبردنء ئابووريدا ناتوانَيت 
سياسيي  ل��ةوَي  نةبَيت،  شةفاف  رؤش��نء 
موبارةكء سةرؤكي ئةبةدي بوونيان نيية تا 
تةلةفزيؤن  دروستبكةنء  راطةياندن  دةزطاي 
دةهؤألء  ئةوةبَيت  ئيشيان  كة  دامةزرَينن، 
زوإناي بؤ لَيبدةنء لة هةَلبذاردندا بؤ كاري 
بةشَيكي  لةوَي  ميديا  طةإ،  بيانخاتة  خؤي 
بةشَيكي  ب��ةآلم  سياسيية،  كايةي  طرنطي 
دةسةآلتي  ناإاستةوخؤي  يان  راستةوخؤ، 
لة  كة  مؤدَيلة  ئةم  كورتي  بة  نيية،  سياسيي 
ئةزموونة  كؤثييةكي  باآلدةستة،  كوردستاندا 
نزيك  لة  نة  لةدوورء  نة  ديكتاتؤرييةكانةء 
ئيشكردني  سروشتي  مؤدَيلء  بة  كارَيكي 
خؤرئاوادا  ديموكراسييةتةكاني  لة  ميدياوة 
دةتوانَيت  كةثيتاَليستَيك  خؤرئاوا  لة  نيية، 
ميدياوةء  ب��واري  بخاتة  خؤي  سةرمايةي 
بةآلم  دابمةزرَينَيت،  تةلةفزيؤني  كةناَلَيكي 
لة  طشتيي،  ماَلي  ث��ارةء  لة  سياسييةك، 
ئةمة  بكات،  كارة  ئةو  كؤمةَلطة  سةروةتي 
ئَيمة مؤدَيلَيكي سةد دةر سةد  مةحاَلة... الي 
تةنيا  ئةوة  باآلدةستة،  ترسناك  ديكتاتؤري 
داطير دةكرَيت،  كة  نيية  بيركردنةوةي خةَلك 
بذَيوييء  نانيء  هةستةكانيء  ذيانيء  بةَلكو 
ئيشيء ثاشةإؤذي هةمووي لة دةستي ئةو 

وآلت  سةرةوة  لة  كة  حوكمإانةداية،  نوخبة 
فةرمانإةوايانء  دةسةآلتي  بةإَيوة.  دةبةن 
بةرامبةر  ئةمنييةكانيان  حيزبيء  دةزط��ا 
هاوآلتي  سنوورة،  بَي  رةه��اء  هاوآلتييان 
حيزبء  دةزطاكاني  بةرامبةر  ئَيمة  سادةي 
مافة،  بَي  رووتةألء  بوونةوةرَيكي  دةوَلةت 
ئَيمة دإندةيةكي ترسناكة، كة  دةسةآلت الي 
خؤي نةبَيت كة هةندَيجار بة ثَيويستي دةزاني 
بتوانَيت  نيية  هَيزَيك  هيض  رابطرَيت،  خؤي 
ئَيمة  الي  دةسةآلت  كورتي  بة  بيوةستَينَيت، 
كة  ثريمتيظترة  سةرةتاييترء  لةوة  هَيشتا 
بيةوَيت لة رَيطةي »توندوتيذييةكي رةمزييء 
بةطةإخستني  رَيطةي  لة  ناإاستةوخؤوة« 
مؤدَيرن«  »ميدياي  كة  تازانةوة،  تةكنيكة  ئةو 
خةياألء  بةسةر  دةست  دةكات،  ثَيشكةشي 
بيركردنةوةي خةَلكدا بطرَيت... دةسةآلت الي 
ئَيمة سروشتي دةسةآلتي كاليطؤاليي هةية، 
كةسَيك  هةر  دةتوانَيت  كة  رةهاية  هَيزَيكي 
هةر  نةدرَيت،  سزاش  بيكوذَيتء  بيةوَيت 
كةسَيك بيةوَيت بيطرَيتء كةسيش نةزانَيت 
زةوييةكء  ماَلَيكء  هةر  طرتوويةتي،  بؤ 
كةسيش  بكاتء  داطيري  بوَيت  دةزطايةكي 
هةَلوةشَينَيتةوة،  بإيارةكةي  نةتوانَيت 
ياسايةك  هةر  بطرَيتء  دَلي  بإيارَيك  هةر 
هيض  لة  طوَي  دةريبكاتء  لَيبكات  حةزي 
دةسةآلتي  نةطرَيت...  توإةبوونَيكيش 
دةسةآلتَيكي  هَيشتا  ئَيمة  الي  سياسيي 
بَي  سنوورء  بَي  دةسةآلتَيكي  موتَلةقة، 
تةخت،  سةر  دةضَيتة  ئةوةي  بةربةستة... 
زةوي،  لةسةر  خوداش  نوَينةري  بة  دةبَيت 
طةمذةيية وا بزانين ئةوةي لة خؤرهةآلتدا بة 
طشتييء لة كوردستاندا بة تايبةتي هةَلبذاردن 
لةناو  ميللةت  نوَينةري  بة  دةبَيت  دةباتةوة 
دةزطاكاني دةوَلةتدا، ئةوةي لة خؤرهةآلتدا 
هةَلبذاردن دةباتةوة دةبَيت بة نوَينةري خودا 
لةسةر زةوي... دةبَيت بة ئيرادةي موتَلةقي 
هةَلبةت  هاوآلتييانةوة...  ذياني  بةسةر  ئةو 
نادؤإَينَيت،  هةَلبذاردنَيك  هيض  خ��وداش 
ئَيمةدا  دةظةري  لة  حوكمإانان  ئةوة  لةبةر 
بن...  ئةبةدي  ئةوةي  وةك  دةردةكةون،  وا 
حوكمإاناني  هَيزي  هؤكارةش  بةو  هةر 
ئَيمةء دةسةآلتي رةهايان بةسةر ئازادييء 
سنوور  بَي  ئةبةديء  رةهاء  ئَيمةوة  ذياني 
دةسةآلتداران  كاتَيك  لَيرةوة  دةردةكةوَيت. 
مشك  بة  ياريي  كة  ثشيلةيةك  »وةك 
بة رؤذنامةكان  ياريي  بةو ضةشنة  دةكات« 
ئةو  ناتوانن  كة  نيية  ئةوة  لةبةر  دةك��ةن، 
رؤذنامانة دابخةن، بةَلكو لةبةر ئةوةية، كة 
نايةوَيت دايانبخةن... خودا دةتوانَيت هةموو 
رؤذنامةيةك دابخاتء سةرؤكةكاني ئَيمةش 
نوَينةري خودان لةسةر زةوي، ئالَيرةدا تةواو 
ديكتاتؤرييةت  ديموكراسييةتء  جياوازيي 
كة  ديكتاتؤرييةتدا  لة  دةردةك���ةوَي���ت، 
لةبةر  داناخرَيت،  دةممان  كة  ناكوذرَيين، 
حوكمإان  نوخبةي  س��ةرؤكء  كة  ئةوةية 
دابخةن،  دةممان  بمانكوذنء  نايةنةوَيت 
ناكوذرَيينء  كة  ديموكراسييةتدا  لة  بةآلم 
سةرؤكء  لةبةرئةوةية  داناخرَيت،  دةممان 
بمانكوذنء  ناتوانن  دةسةآلتدار  نوخبةي 
ياسايةكء  سيستمَيكء  دابخةن،  دةممان 
كؤمةَلَيك ثرةنسيثي كؤمةآليةتيء سياسيي 
ئةوةي  لةبةر  دةكات،  لَي  رَيطرييان  هةية 
ئةوة  بؤ  ئاسايش  ضةكدارء  هَيزي  سوثاء 
سياسييةكان  سةرؤكء  نةبوون  دروست 
بثارَيزن، ئةم جياوازيية زؤر زؤر طةورةية، 
كاليطؤالء  نَيوان  جياوازيي  ئةندازةي  بة 
ديكتاتؤرييةت  ئامانجي  طةورةية...  تؤكفيل 
كوشتني خةَلك نيية، بةَلكو ئةوةية بة خةَلك 
ئازادييان  بذَيوييء  بوونء  ذيانء  بَلَيت؛ 
بةدةست ئةوة، كة ديكتاتؤر يةكَيك دةكوذَيت 
بؤ ئةوةية لة رَيطةي كوشتني ضةندانَيكةوة 
ئةو ثةيامة بؤ ئةواني دي بنَيرَيت، كة ئةوان 
كاريان  وةردةط��رنء  مووضة  زيندوونء 
ئةوة،  بةرةكةتي  لة  دةدةن  هةناسة  هةيةء 
ديكتاتؤرييةتةكاني  كوردستانء  لة  لَيرةوة 
دةوروبةريشماندا دةسةآلتدارةكان لة رَيطةي 
كاريطةريي ميدياوة حوكم ناكةن، ميديا تةنيا 
ديكؤرَيكي  ياريدةدةرة،  هَيزَيكي  هؤكارَيكة، 
خؤنمايشكردنء  سةحنةيةكي  مؤدَيرنة، 

دةسةآلت  من  بإواي  بة  خؤبينينةوةية... 
راستةوخؤ،  زةب��ري  بة  هَيشتا  ئَيمة  الي 
بة  خ��وداوةن��د،  جَيطةي  داطيركردني  بة 
دةس��ةآلت  هةموو  رةه��اي  كؤكردنةوةي 
هةم  لَيرةوة  دةكات...  كار  خؤيدا  ضنطي  لة 
بة  كؤمةَلطةيةدا  لةم  دةسةآلت  شوبهاندني 
هةَلةء  خؤرئاواييدا  سيستمي  لة  دةسةآلت 
ماناي  وةزيفةء  شوبهاندني  هةم  ناجايزة، 
ميديا لةم دوو كؤمةَلطةيةدا بة يةكدي، هةَلةء 

نابةجَيية.

دوايين  لة  ض  رابردوودا،  لة  رؤذنامة: 
لة  ض  مامم...«،  خاني  »جةمشيد  كارتدا 
ئاوَينة.  رؤذنامةي  لة  خؤتدا  ذوورةكةي 
ميدياء  لةسةر  جديت  هةَلوةستةي 
تَيكستانة  ئةو  ك��ردووة،  ميدياكاران 
بَيزارييةكي طةورةيان لَي دةخوَينرَيتةوة، 

سةرضاوةي ئةو بَيزاريية ضيية؟
قةبووأل  هةموويت  نيية  شتَيك  ميديا   *
ميديا  رةتبكةيتةوة،  هةمووي  يان  بَيت، 
رةخنةي  ثَيكدَيت،  زؤر  مةتريالطةلَيكي  لة 
واية  رةخنةم  وةك  ميديا  بة  دةرهةق  من 
كايةي  لة  واية  رةخنةم  وةك  زانكؤ،  لة 
ضاوةإواني  من  كوردستان...  لة  سياسيي 
تةلةفزيؤنء  طؤظارء  هةموو  نيية  ئةوةم 
فيكري،  مينبةرَيكي  ببَيتة  رؤذنامةيةك 
سادةء  هةرة  مانا  بة  سياسةت  كة  بةآلم 
كة  كَلَيشةيي،  نووسيني  كة  سةتحييةكةي، 
كةلتووري  بووة  رؤذان��ةدا  لة  نوقمبوون 
باو، كة جياوازيي نةبوو لةنَيوان ميدياكارء 
هةر فةرمانبةرَيكي تةمةَلي دائيرةيةكدا، كة 
شتةكان  كة  مرد،  رؤذنامةكاندا  لة  خةياأل 
بووة  رؤذنامة  كة  نةشكاو،  قاَلبي  بوونة 
كَلَيشةيةكي هةفتانة، كة رؤحي نوَيبوونةوة 
تَيفكرين  تيشكي  هةرطيز  ك��ة  م���رد، 
دةرنةكةوت، بة ئةركي خؤمي دةزانم سآلو 

ء ستايش لة كاري وا نةكةم. 
ئَيستا سةدان  كوردستان  لة  سةيركة... 
سةرنووسةرء سةدان خاوةني ئيمتيازمان 
باش  ستوونَيكي  دةتوانن  ضةنديان  هةية، 
بنووسن؟ داواي لَيبووردن دةكةم باسي ئةو 
ستوونانة ناكةم كة لةسةر ثارتيء يةكَيتي 
نةخوَيندةوار  كابرايةكي  دةنووسرَين، 
دوو  دواي  بَينة،  دونياشةوة  لةوسةري 
خراثيي  لةسةر  كتَيبَيك  دةتوانَيت  مانط 
حاألء طةندةَلييء كَيشةكاني ناو وآلتةكةي 
كة  ناكةم  ئةوانة  باسي  بنووسَيت...  ئَيمة 
تةكسيء  نرخي  بازاإء  ناو  خؤَلي  لةسةر 
نةبووني خزمةتطوزاريي دةنووسن، لةطةأل 
رَيزمدا بؤ ئةو كةسانة، بةآلم مرؤظ تةنيا 
كارامة،  رؤذنامةنووسَيكي  نابَيتة  بةوانة 
دةدةم،  بةإَيزتان  ثيشاني  نموونةيةك  من 
رؤذنامةي  سةرنووسةري  خازن«  »جيهاد 
ئةنتي  و  جوو  دذة  زؤر  ثياوَيكي  الحياة، 
ساميية، رقَيكي كؤَيرانةء هةتا فاشيستيانةي 
بيرو  هةية،  جوويةك  هةموو  بةرامبةر 
توندإةو  عةرةبَيكي  نيطاي  بؤضوونةكاني 
خؤي  دةكةنةوة،  بةرجةستة  نيطا  فاشي  ء 
سعوديةية،  فةرمانإةواياني  خزمةتكارَيكي 
لة هةموو كونء  ثياوة ثسثؤإة  ئةم  بةآلم 
هةموو  لة  ثسثؤإة  ئيسرائيل،  كةلةبةرَيكي 
بة  ئيسرائيل  ثةيوةنديي  وردةكارييةكاني 
دةزطاء  هةر  لة  ثسثؤإة  خؤي،  دةرةوةي 
دةستي  دونيادا  لة  ئيسرائيل  كونجَيكدا 
ئيسرائيلي  لؤبي  ئةنداماني  ثَيبطات، هةموو 
لة خؤرئاواء ئةمريكادا دةناسَيت، ئاطاي لة 
جوَلةيانة... تؤ عةزيزم يةك رؤذنامةنووسي 
كوردم ثيشانبدة، نةوةك بتوانَيت راثؤرتَيكي 
حيزبةكاني  لةسةر  دةوَل��ةم��ةن��د  وردء 
بةَلكو  بنووسَيت،  ع��َي��راق  ب��اش��ووري 
راثؤرتَيكي ورد لةسةر بةرةي توركمانيء 
لة  ثةيوةندييان  زمانيانء  جوَلةيانء 
كةركوكدا بنووسَيت، كة بة حيساب كةركوك 
هةموو  لة  ئَيمةية،  كَيشةي  جةوهةري 
ثيشانبدة،  رؤذنامةنووسَيكم  كوردستاندا 
ثسثؤإ بَيت لة ئَيراندا، بةو مانايةي بزانَيت 
لة  ضي  ذَي��رةوة  لة  دةرطاكانء  ثشت  لة 
سياسةتي ئةم وآلتةدا روودةدات، توانيبَيتي 
دوو ثةيوةنديي طرنط لةطةأل بةرثرسةكاني 

بطاتة  توانيبَيتي  دروستبكات،  ئ��ةوَي��دا 
بة  كة  دةرةنجامَيك  راستييةك،  هةواَلَيك، 
ئيشء ضاالكيي خؤي ثَيي طةيشتبَيت، نةوةك 
وةريطرتبَيت.  ترةوة  رؤذنامةنووسَيكي  لة 
كوردي  رؤذنامةطةريي  واقيعي  ئازيزم، 
ئةو  تةنيا  لؤكاَلدا  ئاستي  لة  تراذيديية... 
شتانة دةبينَيت كة هةمووان بة ضاو دةيبينن، 
رووداوةكان  بؤ  بةدواداضووني  طرنطترين 
قايمقام بكات...  تَيناثةإَيت موقابةلةي  لةوة 
كاري  لةوةي  جطة  دةرةوةشدا،  ئاستي  لة 
رؤذنامةء  هةواَلي  بؤ  دةكات  وةرطَيإان 
ناكات،  تر  هيضي  دةرةوة،  ئاذانسةكاني 
ميديايةك  رؤذنامةطةرييةكء  ئةوة  دواى 
نة  هونةر،  نة  فيكر،  نة  كة  دروستبووة 
ئةدةب لة ناويدا جَيطةيان نابَيتةوة، وتارَيك 
لة  بَيت،  ثَينجسةد وشة  بنَيرة دوو هةزارء 
دةَلَين؛  بآلونابَيتةوة،  رؤذنامةيةكدا  هيض 
تَيناطةم  بةآلم  نابَيت،  رؤذنامة  بؤ  درَيذة 
ئةم بؤضوونة هةَلةية لة كوَيوة سةرضاوةي 
رؤذنامة  هةموو  ئةَلمانيا  لة  ط��رت��ووة.. 
طةورةكان رؤذانة بة زياد لة ضل الثةإةي 
طةورة دةردةضنء ثإيشن لة وتاري درَيذ 
لةسةر هةموو بوارةكان، ئيدي لة ذينطةوة 
بيطرة  شانؤوة  لة  ديكؤرسازيي،  بؤ  بيطرة 
بوارَيكيش  هةموو  طةردوونناسي،  بؤ 
هةر  نةك  هةية،  خؤي  رؤذنامةنووسي 
ئةوة ئةسَلةن لةم رؤذنامةطةرييةي ئَيمةدا 
زانستييء  هَيزَيكي  بة  بتوانن  خةَلكانَيك 
هةَلبسةنطَينن،  نووسين  مةعريفييةوة 
سةيري  ساَلة  دوو  من  نابينرَين...  ونةء 
زياد  دةك��ةم،  ك��وردي  رؤذنامةطةريي 
لةسةدا ثةنجاي ئةم رؤذنامةطةريية لةوةدا 
بة  ثياهةَلدانة  ستايشء  يان  سةرفبووة، 
بارزانيء تاَلةبانيدا، يان رةخنةو داثَلؤسينة 
بؤ ئةم دوو كةسة، ئازيزم نة سياسةت، نة 
كةلتوور، نة مةعريفةت بةمة ثَيش ناكةوَيت، 
ضؤن رؤشنبيريي ئَيمةء هوشياريي سياسيي 
طةر  دةبَيت،  فراوان  ئَيمة  جيهانبيني  ئَيمةء 
هةموو ذيانمان هةر خةريكي ئةوةبين ئةم 
دووبارة  سواوانة  سادةء  زةقء  ثرسيارة 
بكةينةوة؟. ديكتاتؤرييةتء زوَلمي سياسيي 
نةزانينء  لة  ريشةكاني  كوردستاندا  لة 
شتَيكي  ئَيمةش  رؤذنامةطةريي  جةهلداية... 
نةكردووة بؤ ئةوةي ئةو واقيعة تَيبثةإَينَيت، 
بةرهةميدةهَيننةوةء  ثَيكإا  ثَيضةوانةوة  بة 
بةهَيزيدةكةنء وةك ئاسايي دةيخةنة روو... 
بة كورتي من شتَيك نابينم ثَيي سةرسام بم، 
طةر هةَلةم هيوادارم يةكَيك يارمةتيم بداتء 
بؤم راستبكاتةوة... دَلنيابة طوَيدةطرمء داواي 

لَيبووردنيش دةكةم.

ضـاوثيَـكــةوتن

لة كوردستان ئَيستا 
سةدان سةرنووسةرء 

سةدان خاوةني 
ئيمتيازمان هةية، 
ضةنديان دةتوانن 
ستوونَيكي باش 

بنووسن؟

nawxo.rozhnama@yahoo.com
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ئةوةي كة ستراكتوري 
ميدياي كوردي ثَي 

دةناسرَيتةوة، ئةوةية؛ 
كة ناتوانَيت لة رؤحي 

دةزطاي حيزبي رزطاري 
ببَيت، هةتا لة دةزطا 
ئازادء ئةهلييةكاندا 

رؤحي دةزطاي حيزبي، 
مةنتاليتةيتي دةزطاي 

حيزبي كار دةكات

بةشي هةرة زؤري 
رؤذنامةنووساني ئَيمة 

لة فةرمانبةري »صادرة«ء 
»واردة« دةضن... شت 
لة دةرةوة وةردةطرنء 

لة رؤذنامةكةدا ريزبةنديي 
دةكةنء ذمارةيةكي لَي 
دروستدةكةن، بَيئةوةي 
ئيشَيكء داهَينانَيكء 

جَي ثةنجةيةكي 
راستةقينةي كادَيرةكاني 

ميديا خؤيان ببينين

بةختيار عةلى: واقيعى رؤذنـــــــــــامةطةرى كوردى تراذيديية



بةشى يةكةم

كوردي  ميدياي  ستراكضةري  لة  ضؤن 
دةإوانيت؟

* رةنطة وةآلمَيكي قورس بَيت طةر بَلَيم؛ 
كوردي  ميدياي  بةكارهَيناني وشةي  لة  زؤر 
ثسثؤإي  دةطمةن  بة  وآلتَيكدا  لة  طومانم،  بة 
يان  ئةدةبي،  يان  ئابووريي،  يان  سياسيي، 
بة  رؤذنامة  دةركردني  بَيت،  تَيدا  وةرزشي 
رؤذنامة  نامومكينة.  راستةقينةكةي  مانا 
ئةركي ستافَيكي طةورةية لة خةَلكاني ثسثؤإ 
طةورة،  زؤر  ستافَيكي  جياجيادا...  بواري  لة 
زانكؤكانيشدا  لة  طةورةمان  وا  ستافي  ئَيمة 
لة  ئ��ةوةي  رؤذنامةكاندا.  لة  ن��ةوةك  نيية، 
هةواَلنامةية...  هةندَيك  هةية،  كوردستان 
سةرةتاييةكةي،  سادةء  سروشتة  بة  هةواأل 
بة ضةشني مةترياَلَيكي خاو كة ئيشي لةسةر 
رؤذنامةية،  طرنطي  بةشَيكي  هةواأل  ناكرَيت، 
قسةكردن  ديارة  نيية...  شتَيك  هةموو  بةآلم 
ميديا  نيية...  ئاسان  ميديا،  ستراكضةري  لة 
جياجيا  بواري  كؤمةَلَيك  كؤبوونةوةي  لة 
الوازدا  رؤشنبيرييةكي  لةناو  دروستبووة، 
من  ناكرَيت...  دروس��ت  ضاالك  ميديايةكي 
كتَيبخانةيةكي  ميللةتَيك  طووتوومة:  زؤرجار 
ط����ةورةي ن��ةب��َي��ت، ن��ات��وان��َي��ت زان��ك��ؤي 
راستةقينةي هةبَيت، ئةم رستةية بؤ ميدياش 
كتَيبي  لة  كتَيبخانةكةي  ميللةتَيك  دروستة، 

رؤذنامةي  نةبَيت،  ثإ  دةوَلةمةند  طرنطء 
ميديا  دةرن��اك��رَي��ت،  بؤ  باشيشي 

بةريةككةوتنء  خ��اَل��ي 
كؤبوونةوةي كايةي 

س��ي��اس��ي��يء 
ك�����اي�����ةي 
يية  شنبير ؤ ر
يةك  لةسةر 
رووب����ةر... 

بة  وات���ة 
جؤرَيك 
ل�������ة 

جؤرةكان ضؤنيةتي كايةي سياسييء كايةي 
دةستنيشان  ميدياش  ضؤنيةتي  رؤشنبيريي، 
بَيفيكرء رؤشنبيرييةكي  دةكةن، سياسةتَيكي 
الواز سَيبةري قورسي خؤيان دةخةنة سةر 
هةموو كةناَلةكاني ميديا، ميديا لة كوردستان 
سياسيي،  ضاالكي  لة  بووة  بةشَيك  سةرةتا 
لكةكاني خةباتي حيزبي،  لة  بووة  لكَيك  واتة 
هةناوي  لة  ميديا  ماناكان  لة  مانايةك  بة 
بزووتنةوةي سياسيدا طةورة بووة... كادَيري 
بةَلكو  نةبووة،  سةربةخؤ  كادَيرَيكي  ميديا، 
خوَيندةوارَيكي حيزبي بووة، ئةم رؤحة تائَيستا 
سَيبةرةكةي  ئةمإؤ  تا  ميدياوةية...  دواي  بة 
تائَيستا  نيشتووة،  ميديا  سينةي  لةسةر 
ميدياي ئَيمة جطة لة طةمةي سياسييء جةنطي 
سياسييء بةرةطيري سياسيي لة فةزاي تردا 
لة  كة  ئةوةية  سةرمايةكةي  هةموو  ناذي... 
ئَيمة  ميدياكاري  وةريدةطرَيت،  سياسةتةوة 
بةَلكو  نابينَيت،  ميدياكار  وةك  خؤي  تائَيستا 
سياسييةكةي  وةزيفة  لة  شتةكاني  هةموو 
خؤيدا كورتكردووةتةوة، لَيرةوة ئةم ميدياية 
جطة لةوةي كة بة ثةيامَيكي سياسيي سادةء 
زةقء سةرةتاييدا دةناسرَيتةوة، ناوةإؤكَيكي 
فيكري نيية، تةواوي ئاستةكاني تري الوازن... 
رووداوةك���ان  لة  دةرةنجامطيريي  هَيزي 
خوَيندنةوةي  لةسةر  تواناي  بضووكة... 
دةوروبةر بضووكة. رَيطةي بؤ سةر دونياكاني 
كة  ئةوةي  بَيبوارة...  هةم  تةسكء  هةم  تر، 
ميدياي  ستراكتوري 
ك������وردي 

لة  ناتوانَيت  كة  ئةوةية؛  دةناسرَيتةوة،  ثَي 
هةتا  ببَيت،  رزطاري  حيزبي  دةزطاي  رؤحي 
لة دةزطا ئازادء ئةهلييةكاندا رؤحي دةزطاي 
كار  حيزبي  دةزط��اي  مةنتاليتةيتي  حيزبي، 
لة  جؤرَيك  بة  هَيشتا  ئَيمة  ميدياي  دةكات... 
ئةوةشي  لة حيزب... هةتا  بةشَيكة  جؤرةكان 
كة جيابووةتةوة لة حيزبء ئازادة، نةيتوانيوة 
ثاكبَيتةوة،  سياسيي  كاري  مةنتاليتةيتي  لة 
مانؤإي  بة رؤحي طوشاري سياسييء  هةر 
ميدياء  جياوازيي  دةك��ات،  كار  سياسيي 
دةمارطيريي،  لة  دووركةوتنةوةية  حيزب 
روانين،  تاكإةهةنديي  لة  دووركةوتنةوةية 
تَيإوانين،  ئاسؤي  فراوانبووني  كرانةوةء  لة 
لقَيكي  هَيشتا  ستراكتور  بة  كوردي  ميدياي 
هَيشتا  سياسيية،  مةنتاليتةيتي  بضووكي 
ئةو  تةنيا  مةنتاليتةيتةية،  ئةو  سَيبةري 
وةزيفانةشي بؤ طرنطة، كة سياسةتي كورتء 
ميديا  ثَييدةبةخشَيت...  دةستبةجَي  كتوثإء 
هَيزي خؤي لةوةوة وةردةطرَيت، كة كةمَيك 
سياسييةت لةدةرةوةي سياسةتةوة ببينَيت... 
فاسيلةيةك لة سياسةت وةربطرَيت، تا رؤشنتر 
كوردي  ميدياي  بكات،  تةماشا  شتةكان 
يان  هَيشتا  ساتةوةختة...  لةو  دوورة  هَيشتا 
دةزطايةكي حيزبييةء بة حيزبةوة طرَيدراوة... 
يان دةزطايةكي حيزبيية بة بَي حيزب، واتة لة 
لةشي دايك جيابووةتةوة، بَي ئةوةي بتوانَيت 

ضؤنايةتييةكي دي بؤ خؤي دروستبكات.
ئَيستا هةموو اليةنةكان جَي  رؤذنامة: 
ميدياي  كة  هةية،  رووب��ةرةدا  لةو  ثَييان 
ناكؤكةكان،  كؤكء  هَيزة  ثَيدةوترَيت، 

دةسةآلتء ئؤثؤزسيؤن، ئةهلييء ئةوانةي 
ناساندووة،  ثؤلَيني سةربةخؤدا خؤيان  لة 
ئةم دؤخة لة ئةزموونء سروشتي ميديايي 

ض وآلتَيك دةضَيت؟
هةية،  دونيادا  هةموو  لة  دياردةية  ئةم   *
هةندَيك وآلتي ديكتاتؤري رةهاي لَيدةربضَيت، 
ن��ادات،  ئ��ازاد  رؤذنامةطةريي  بة  ب��وار  كة 
جَيطةيةك  لة  دياردانة  ئةم  شَيوازي  ديارة 
خؤرئاوا  لة  دةطؤإَيت،  دي  جَيطةيةكي  بؤ 
رؤذنامةطةريي حيزبي بةو مانايةي الي ئَيمةية 
بةو  حيزبي  رؤذنامةطةريي  نيية...  بووني 
شَيوازةي لة وآلتاني ئَيمةدا هةية درَيذكراوةي 
ئةزمووني ستالينيية، لة خؤرئاوا رؤذنامةكان 
تةعبير لة خةتَيكي سياسيي دةكةن، نةوةك لة 
خةتَيكي حيزبي راستةوخؤ، ئةمة بةو ماناية 
نيية كة رؤذنامة لة خؤرئاوادا بَي مةيلء تةواو 
ناسياسيية، نا... بةآلم ثةيوةنديي نَيوان ميدياء 
هَيزء  نَيوان دوو  ثةيوةنديي  سياسةت، وةك 
دوو ئؤرطاني طرنطي كؤمةَلطة وةهاية، نةوةك 
لة  خزمةتكارةكةي،  ئاغاء  ثةيوةنديي  وةك 
كة  سةربةخؤية،  كايةيةكي  ميديا  خؤرئاوا 
بيركردنةوةي سياسيي لة نَيويدا درَيذكراوةي 
كة  نيية  ئايديؤلؤذيية  سياسييء  طوتارة  ئةو 
حيزبَيكي دياريكراو بةرهةمي دةهَينَيت... يان 
طةر راستتر بَلَيم؛ بيروبؤضوونةكان لة حيزبء 
مةنتاليتةيتي حيزبييةوة ناضن بؤ ميديا، بةَلكو 
دةضن  ميدياوة  لة  زؤرجار  ثَيضةوانةوة  بة 
ميديا  دةزطاكاني  زؤرج��ار  سياسةت،  بؤ 
هةم  بةهَيزترنء  حيزبةكان  لة  هةم  لَيرة 
كة  جَيطةيةية  ئةو  ميديا  دةوَلةمةندتريشن، 

تَييدا كؤمةَلطة بيردةكاتةوة، بة هةموو رةنطة 
ئاستييةوة  نزمترين  بة  جياوازةكانييةوة، 
تا  راسترةوةكانييةوة  بة  بةرزتريني،  تا 
جَيطةيةكي  ميديا  خؤرئاوا  لة  ضةثإةوةكاني، 
لة  راك���ردن  ب��ؤ  بيركرنةوةء  ب��ؤ  طرنطة 
شوناسي  دامةزراندني  بؤ  بيركردنةوةش، 
ئةو  شكاندني  بؤ  طرووثةكانء  بؤ  تايبةتي 
شوناسانةش... بة كورتي شوناسَيكي سياسيي 
وةزيفةي  تةنيا  ميديا  كة  نيية  ئامادةكراو 
جياوازيي  هةبَيت.  ثةخشكردني  ناساندنء 
نَيوان ميديا لة جيهاني ئَيمةء خؤرئاوادا بة ثلةي 
ئَيمة  ميدياي  كة  كورتدةبَيتةوة،  لةوةدا  يةك 
لةكاتَيكدا  نيية،  زماني  خةياألء  ئايدياء  خؤي 
دروستكردني  كارخانةي  ميدياي خؤرئاوايي 
لةمإووةوة  تايبةتة،  زماني  خةياألء  ئايدياء 
خراثي  كؤثييةكي  كوردي  ميدياي  ثَيمواية؛ 
ميدياي وآلتة دواكةوتووةكانة... كة ثَيكإا ئةو 
دةكةنةوة،  مةسرةف  زمانة  خةياألء  ئايدياء 
كة لةدةرةوةي خؤيان بةرهةمدَيتء ميدياكار 
هيض نيية جطة لة تةكنيككارَيكي تةمةأل كة تةنيا 
شت دةطوازَيتةوة... ئيدي ئةطةر ورد تةماشا 
بكةيت بةشي هةرة زؤري رؤذنامةنووساني 
»واردة«  »ص��ادرة«ء  فةرمانبةري  لة  ئَيمة 
دةض��ن... شت ل���ةدةرةوة وةردةط���رنء لة 
رؤذنامةكةدا ريزبةنديي دةكةنء ذمارةيةكي 
ئيشَيكء  ب��َي��ئ��ةوةي  دروس��ت��دةك��ةن،  ل��َي 
راستةقينةي  ثةنجةيةكي  جَي  داهَينانَيكء 

كادَيرةكاني ميديا خؤيان ببينين. 

بابةتة  طرنطترين  رؤذن���ام���ة: 
رووماَلكراوةكاني ناو ميدياكان سياسينء بة 
رَيذةيةكي كةمبايةخ بة اليةنة ئابوورييء 
فيكرييةكان  كؤمةآليةتيء  فةرهةنطيء 
بؤ  دةطةإَيتةوة  ئةمة  هؤكاري  دراوة، 
زادةي  كوردي  رؤذنامةطةريي  كة  ئةوةي، 
وةرطرة،  ويستي  ئةمة  ياخود  سياسةتة، 
ئاراستةية  ب��ةو  راطةياندنكارةكاني 

بردووة؟
* لة وآلتَيكي وةك وآلتي ئَيمةدا كة هةموو 
شتةكان حةرامن، كة خؤشةويستي حةرامة، 
خةوبينين  حةرامة،  ئازاديي  حةرامة،  جنس 
تَييدا  مرؤظةكان  جَيطةيةك  تاكة  حةرامة، 
بتوانن عاشق بن، توإةبن، شةإ بكةن، سؤز 
سةما  بكوذن،  ثَيبكةنن،  بطرين،  هةآلَيذن، 
لة  مرؤظ  سياسةتة،  ناو  ببينن،  خةو  بكةن، 
ئةو  هةموو  دةتوانَيت  سياسةتةوة  رَيطةي 
رَيطةي  لة  نةضَيت،  ئابإوشي  بكاتء  شتانة 
س��ةرؤكء  عاشقي  خةَلك  سياسةتةوة 
دةبن،  خؤيان  رةمزييةكاني  باوكة  حيزبء 
كوفرء  جنَيوء  خةَلك  رَيطةي سياسةتةوة  لة 
توإةيي خؤيان بةسةر دونياء دوذمنةكانياندا 
هةَلدةإَيذن، لة رَيطةي سياسةتةوة هاوإَيء 
لة  دةدؤزن��ةوة،  خؤيان  هاوسؤزي  هاوبيرء 
خؤيان  شةإانطيزيي  سياسةتةوة  رَيطةي 
بةتاَلدةكةنةوة، لة رَيطةي سياسةتةوة بةواني 
بةسةر شانياندا سةردةكةون  ثَيدةكةنن،  دي 
خةَلك  سةرساميي  ب��ةرزت��ر،  جَيطةي  بؤ 
بةدةستدةهَينن، طةر ثياو بن وا دةكةن، ذنان 
دةكةن،  وا  بن  ذن  طةر  سةرسامبنء  ثَييان 
سةيريان  خةباتطَيإ  قارةمانء  وةك  ثياوان 
بكةن، سياسةت لة وآلتي ئَيمةدا ئةلتةرناتيظي 
خؤشةويستي  ئةلتةرناتيظي  شتَيكة،  هةموو 
لةبةرئةوة  سروشتيية،  رقي  ئةلتةرناتيظي  ء 
لة  تةواويان  سادةكان  بةشةريية  هةستة 
بؤ  سادة  سةالمةتء  كةناَلَيكي  سياسةتدا 
خؤدةرخستنء خؤنمايشكردن دةدؤزنةوة، تؤ 
ناتوانيت لة خؤتةوة رقت لة دراوسَيكةت بَيت، 
بةآلم كة سةر بة بيركردنةوةيةكي سياسيي تر 
بوو، سياسةت بواري ئةو كينةيةت دةداتَيء 
لة  دةبةخشَيت، سياسةت  ثَي  شةرعييةتيشي 
جَيطةي  هةندَيك  لة  »لةوانةية  ئَيمةدا  وآلتي 
دةستة  نةخؤشييةكي  بَيت«  هةروا  تريشدا 
جةمعيية، هةآلوسانَيكي عاتيفيء هةوكردنَيكي 
ماناي  بة  نيية  سياسةت  واتة  دةروونيية، 
هونةري رَيكخستني كؤمةَلطةء دروستكردني 
تةعبيركردنء  كةناَلي  هَيندةي  ثاشةإؤذ، 
دةرخستني ئةم سؤزانةية، كةناَلي ئيشكردني 
هةزاران  نيية...  تَيإوانينةكان  ئايدياء  فيكرء 
ئةوةية،  بؤ  سياسةت  روودةكةنة  كة  خةَلك 

هَيزي حوكمإاناني ئَيمةء دةسةآلتي رةهايان بةسةر 
ئازادييء ذياني ئَيمةوة، رةهاء ئةبةديء بَي 

سنوور دةردةكةوَيت. لَيرةوة كاتَيك دةسةآلتداران 
»وةك ثشيلةيةك كة ياريي بة مشك دةكات« 

بةو ضةشنة ياريي بة رؤذنامةكان دةكةن، لةبةر 
ئةوة نيية كة ناتوانن ئةو رؤذنامانة دابخةن، 

بةَلكو لةبةر ئةوةية، كة نايةوَيت دايانبخةن... 
خودا دةتوانَيت هةموو رؤذنامةيةك دابخاتء 

سةرؤكةكاني ئَيمةش نوَينةري خودان 
لةسةر زةوي، ئالَيرةدا تةواو جياوازيي 

ديموكراسييةتء ديكتاتؤرييةت دةردةكةوَيت، 
لة ديكتاتؤرييةتدا كة ناكوذرَيين، كة دةممان 

داناخرَيت، لةبةرئةوةية كة سةرؤكء 
نوخبةي حوكمإان نايةنةوَيت 
بمانكوذنء دةممان دابخةن،

بةآلم لة ديموكراسييةتدا كة 
ناكوذرَيينء دةممان داناخرَيت، 

لةبةرئةوةية سةرؤكء 
نوخبةي دةسةآلتدار 
ناتوانن بمانكوذنء 

دةممان دابخةن

ضـاوثيَـكــةوتن
nawxo.rozhnama@yahoo.com
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بةخيتار عةلى، نووسةرء رؤماننووس، بة )21( ساأل تةمةنى نووسينييةوة، مةملةكةتَيكى فراوان لة وشة، ريزبةندَيكى نةثضإاو لة رستة، طةردةلوولَيكى هةميشةيى لة ماناء تَيكستَيكى ب�ي�ن�اكراو 
لة ديناميكييةت ثَيكدةهَينَيت.

ئةو، كة ثانتاييةكى فراوانى لة دنياى رؤشنبيريى ئَيمة داطيركردووة، لة ديمانةيةكى تايبةت بة ميدياء ميدياكاران، »رؤذنامة« لة هةوَلى ئةوةداية كؤدى ئةو بةشةى بةختيار بكاتةوة، كة ث��إ ث��إة 
لة رةخنةى لؤذيكىء بونيادنةرانة بةرامبةر كايةى ميديا لة هةرَيم. 
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بة  ن���ةت���ةوة،  وةك  ك����ورد 
سةختدا  وا  مَيذوويي  ثرؤسةيةكي 
تَيثةإيوة، ئايديؤلؤذيايةكي نةتةوةيي 
وةهاي دةرهاويشتووة كة كؤمةَلَيك 
ك���ةس ب��ةخ��ؤش��ي ب��َي��ت ي���ان بة 
بزافي  ثَيشةنطي  بوونةتة  ناخؤشيي، 
بوونةتة  ك��ورديء  رزطاريخوازي 
بوونةتة  ئةوانةي  ئَيمة.  نوَينةري 
ثَيشةنط، بةردةوام ئايديؤلؤذيايةكي 
دةهَيننء  بةرهةم  ئةوتؤ  نةتةوةيي 
جةختي  دةك��ةن��ةوةء  دووب���ارةي 
لةسةردةكةنةوة، ئةمةش لةبةرئةوةي 
دةسةآلتي سياسييء مادييء رةمزيي 
ئةم نةتةوةيةيان بةدةستةوةطرتووة، 
بيركردنةوةي نةتةوةييشيان بؤخؤيان 
كة  وايكردووة  ئةمة  كردووة.  قؤرخ 
هةركةسَيك لةدةرةوةي ئةو بازنةية 
دةرةوةي  دةدةنة  توإي  بيركاتةوة، 
نيية  لةوةدا  طومان  كورد.  نةتةوةي 
كة بؤ مانةوةي خؤيان لةو ثَيطةيةدا، 
دةبَيت بةردةوام شةرعييةتي بوونء 
بكةن.  مسؤطةر  خؤشيان  مانةوةي 
نةكرَيت،  بؤيان  بةخؤشيش  ئةطةر 
سَلي  بَيت،  رشتنيش  بةخوَين  ئةوا 

لَيناكةنةوة.
طومانيش لةوةدا نيية كة زؤربةي 
زؤري طةلي كورد، بةهؤي ثرؤسةي 
بة كؤمةآليةتيكردنء دؤطمابوونةوة، 
ئايديؤلؤذيايةدا  ئةو  ذَيرباري  لة 
ئةو  ب��وون.  س��ةرط��ةردان  مةستء 
هؤشياريشن،  كة  كةمةي  نوخبة 
هَيزي  بَيت،  بةدةستيانةوة  هَيز  تاكة 
ماريفةيةء كاريطةرييةكي بةئاستةمي 
لة سةر خةَلكي داناوة. مرؤظي كورد 
جيا  تري  ئاإاستةيةكي  بة  ناتوانَيت 
لةوانة بير لة رزطاريخوازيي بكاتةوة، 
دةخةنة  تؤمةت  هةزارويةك  ئةطينا 
رمزييةي  سةرماية  ئةو  بؤية  ثاَلي، 
راطرتووةء  لةسةر  خؤيان  ئ��ةوان 
دابين  ئةوان  مانةوةي  شةرعييةتي 
شكاندني.  سةختة  زؤر  دةك���ات، 
لةسةر  خؤيان  شةرعييةتي  ئةوان 
رؤذ  دام��ةزران��دووة،  مَيذوويةك 
بةإؤذ ئةو مَيذووة ثتر دةإازَيننةوةء 
نةتوانَيت  كةس  تا  دةك��ةن،  ثتةوي 

رةخنة لةو مَيذووة بطرَيت.
لةم  تةنيا  مَيذووة  ئةو  بةإاستي 
نابينمةوة،  دواييدا  ساَلةي  ضةند 

لة مَيذووي  لة ضةندين سةدة  بةَلكو 
مَيذووةدا  لةو  دةيخوَينمةوة.  كوردا 
كة  تَيداية  زؤري  ريشةي  توخمء 
ثَيداضوونةوةية،  رةخنةء  جَيطةي 
جوان  هَيندة  م��َي��ذووة  ئ��ةو  وةل��َي 
رازَي��ن��راوةت��ةوة، ك��ةم ك��ةس ئةو 
بخاتة  مَيذووة  ئةو  تَيداية،  بوَيريةي 
ئةو  لَيوردبوونةوة.  ثرسيارء  ذَير 
وةرطرتووة،  ستراكتةرَيكي  مَيذووة 
شيكاريكردني  هةَلوةشاندنةوةء 
زؤر سةختةء دةبَيت ئةوةش بزانين، 
كة  وايكردووة  مَيذووةية  ئةو  هةر 
لةمرؤكةدا  بتوانن  كةس  كؤمةَلَيك 
كؤمةَلَيك  ك��وردء  ثَيشةنطي  ببنة 
بخرَين.  ث��ةإاوَي��ز  تريش  كةسي 
شكاندني ئةو مَيذووةء ئاشكراكردني 
رةمزيي  سةرمايةي  كةلةبةرةكاني، 
ئيمإؤكةي ئةوانةي بةناوي كوردةوة 
دةبَيذن، لةبةريةكتر هةَلدةوشَينَيتةوة. 
رةفتاري  ئاشكراكردني  لةهةمانكاتدا 
ئةو  ئ��ةم��إؤك��ةي  سياسييانةي 
مَيذووةء  ئةو  ديسانةوة  كةسانةش، 
كةواتة  دةخاتةإوو.  تاريكييةكاني 
بؤ  لةبةردةماية  رَيطةمان  دوو 
كة  ئاإاستةيةي  ئةو  لةكارخستني 
طوزةر  ثيا  كوردي  باوي  سياسةتي 
خوارةوةدا  نموونةيةي  لةم  دةكات. 

رووني دةكةمةوة.
زةرد  تةنَيكي  ثارضة  لة  ئةطةر 
ئةوة  ئاخؤ  كة  طومانةوة  بكةويتة 
زَيإة، يان ميتاَلَيكي زةردة، ئةوا دوو 
رَيطةمان لةبةردةمداية بؤئةوةي ئةو 
ئةم  ئايا  بؤدةرخات،  راستييةمان 
ميتاَلة زَيإة، يان زةردة. ئةويش يان 
ئةوةتا بةمَيذوودا بضينةوةء بزانين، 
لةكوَيوة  تةنة  ئةم  دةستاودةست 
طةيشتووةتة الي  تا  هاتووة  بؤكوآ 
ئَيمةء ئةوكةسانةي كة بةو مَيذووةدا 
متمانةن  جَيطةي  ضةند  تا  تَيثةإيون 
بوون،  راستؤطؤ  دَلسؤزء  بوونء 
يان النيكةم لةوانةية دَلسؤز بووبن، 
ئةوانيش  ناهؤشياربوونء  بةآلم 
تةنةيان  ئةو  زَي��إةوة  بةناوي  هةر 
كة  رَيطةيةكيانة  ئةمة  طةياندووة. 
ئةمإؤكةي  بؤ  رَيطةية  ئةم  ثَيمواية، 
رَيطةي  ي��ان  بَيت،  سةخت  ك��ورد 
رَيطةي  بة  كة  ئ��ةوةي  دووةميان، 
بةكارهَيناني تَيزاب دةتوانين ئةو تةنة 

بناسين، ئاخؤ زَيإة يان، زيوة.
بتوانين  ب��ؤئ��ةوةي  ك��ةوات��ة، 
كورد  ئةمإؤكةي  سياسةتمةداراني 
بناسين، ثَيويستمان بةوةية كة ئةوان 
بكةينةوة  بةرةو رووي هةَلوَيستَيك 
كة تيايدا نيازء خواستء رةفتاريان 
ئاشكرا بكات، داخؤ ئةوان ئةو زَيإةن 
كوردايةتيي دةكةن، يان ئةو زيوةن 
كة خؤثةرستانة تةنيا ئامانجي كةسيي 
خؤيان دابين دةكةن. وةنةبَيت ئَيمة لة 
هةَلسوكةوتء رةفتاري ئةواندا ئةو 
تا  نةكةوتبَيت  دةست  ئاماذانةمان 
ئةو زَيإء زيوةمان بؤ جيانةكاتةوة، 
ثَيويستي  ك��ورد  ئ��ةم��إؤي  ب��ةآلم 
ئةو  بةإاشكاوانة  زؤر  كة  بةوةية 
نةك  تةنانةت  كة  دةرخات  هةقيقةتة 
كة  بزانن  بةوة  هةردؤستةكانيشيان 
ئةوان زَيإ نين، بةَلكو خؤشيان خؤيان 
الي ئاشكرا دةبَيت كة ئةوان خؤيان 
بةرطةي  نة  فرةحيزبيي،  بةرطةي  نة 
ديموكراسيء نة بةرطةي دادطةريي 
دةطرن. ئةطةر ئةوان مةليكء حيزبي 

تاقانة نةبن، ئؤقرة ناطرن. 
ساَلةي  بيست  ئةزمووني  لة 
يةكطرتوو  كوردستان،  هةرَيمي 
تَيزابة  ئ��ةو  رؤَل��ي  ب��وو  خةريك 
بطَيإَيت، مةخابن بةهةر هؤكارَيكةوة 
بووبَيت كة لَيرةدا جَيطةي باسكردن 
نيية، لة دةستي داو مةخابنَبكي تر كة 
دةسةآلتدار.  حيزبي  ثاشكؤي  بووة 
رؤَلةي  ئةو  دةتوانَيت  ئيستا  ئةوةي 
تَيزاب بطَيإَيت بؤ جياكردنةوةي زَيإ 
لة زيو، ئةوة ئَيستاكة بزافي طؤإانة. 
كة  بَلَيم  راستيية  ئةو  دةم��ةوَي��ت 
نزيكبوونةوةي طؤإان لة هاوثةيمانيي 
كوردستان زؤر نيطةرانء بَيئومَيدي 
واية، حيزبي  باوةإم  كردم، ضونكي 
دةسةآلتدار هةرطيز لة ستراتيذييةتي 
ثاراستنء مانةوةي دةسةآلتي خؤي 
بؤية  النادات،  بووة،  نرخَيك  بةهةر 
بة  ل��ةوان،  ط��ؤإان  نزيكبوونةوةي 
ثارتي  بةفيإؤدانم زاني. ئةمإؤ  كات 
دةسةآلتدار بةهؤي ثاشكؤ نةبوونء 
هةقيقةتي  طؤإان،  سةربةخؤبووني 
خ��ؤيء ن��ي��ازي ش���اراوةي خؤي 
كة  دةرخست  ئ��ةوةي  دةرخست. 
نةبَيتة ثاشكؤي خؤي، وةك  ئةوةي 
طرنطة  زؤر  دةك��ات.  سةيري  زؤأل 

مةزَلوم وةك مةهاتما طاندي دةَلَيت، 
ببَيتة ئاوَينةي زاَلم. واتة رَيطة بدة بة 
زاَلم، با لةإَيطةي مةزَلوميةتي تؤوة، 
زاَلمَيتي خؤي ببينَيتةوة، بةَلكو ئةمة 
سزاي  خؤي  ويذداني  يان  خواية 
بدات.  سزاي  مَيذوو  ياخود  بدات، 
كة  ئةوةية  لَيرةدا،  طرنطة  ئ��ةوةي 
خةَلكي،  بؤ  هةميش  بؤ خؤيء  هةم 
راستيء ناإاستيي لة ثةرضةكرداري 
رةنطة  دةرك��ةوَي��تء  زاَل��م��ةدا  ئةو 
ش��ةرع��ي��ي��ةت��ي ن��ةب��وون��ي خ��ؤي 

بهَينَيتةوة.
لةبير  ئ��ةوةي  ط��ؤإان  دةب��َي��ت 
نةضَيت كة ئةو بووةتة ئةو تَيزابةي 
رؤذ  ئةوة  بَيت،  بةردةوام  وا  ئةطةر 
دةردةخ��ات،  ئةوان  كرؤكي  بةإؤذ 
بوونء  شةرعييةتي  ب��ةإؤذ  رؤذ 
رؤذ  وةردةطرَيتةوة،  لةوان  مانةوة 
بةإؤذ ئةو رةنطة زةردةي وا بةسةر 
دةكاتةوةء  كاَلي  ميتاَلةوة،  ئةو 
هةقيقةتي ئةو تةنة نيشاني خؤيانء 
طؤإان  طرنطة  دةدات��ةوة.  خةَلكيش 
مَيذووييةي،  ئاإاستة  ئةو  ببَيتة 
جياببَيتةوةء  ئةوان  ئاإاستةي  لة 
فةراهةم  كورد  بؤ  نوآ  نةوةيةكي 
بَينَيتةوة. ئةطةر بةمةبةست بووبَيت، 
يان بَيمةبةست، ئةو دةستكةوتةي كة 
طؤإان بةهؤي راطرتني سةربةخؤيي 
كيسي  لة  نةبووني  ثاشكؤ  خؤيء 
سةروةريترين  جوانترينء  ضوو، 
رؤَل��ي وةرط��رت، ب��ةوةي كة بووة 
ئةسَلي  ساختةء  ج��ي��اك��ةرةوةي 
وتارَيكمدا،  لة  ك��وردا.  مَيذووي  لة 
ببَيتة  طؤإان  كة  خواستبوو  ئاواتم 
هةوَيني دروستبووني كورد، وا لةم 
ببَيتة  دةخ��وازم،  ئومَيد  وتارةشدا 
ناهةق.  هةقء  جياكةرةوةي  تَيزابي 
طومانةوة،  دةمخاتة  ئةوةي  وةلَي 
ئايديؤلؤذيا  ئةو  هَيشتا  كة  ئةوةية 
ب��ة م��َي��ذووك��راوةي دةس��ةآلت��ي 
تاكةكاني  زؤربةي  لةناخي  كوردي، 
كوردا كاردةكات، ئةوانةشي كة لةو 
طؤإان،  وةك  دةرهاتوون،  مَيذووة 
ئايديؤلؤذياية ختوكةيان  ئةو  هَيشتا 
ضي  نةبواية،  وا  ئةطةر  دةنا  دةدات، 
تاَلةباني  بؤ  دةنط  كرد،  لةوان  واي 
بدةن!! تكاية هؤشيار ببنةوةء ثتةو ء 

توندوتؤَلتربن.

وةك  ه��ةر  س��ةدام  كة  لةبيرمانة  هةموو  
بة  شكستةكاني  هةميشة  خ��ؤي،  عادةتةكةي 
بؤنة  لة  زؤرج��ار  دةداء  قةَلةم  لة  سةركةوتن 
بيانييةكانيش(  بةرضاو  لة  )تةنانةت  طشتييةكاندا 
دةوروبةرةكةي  خؤيء  دةيطرتء  حةماسةت 
عورفء  بة  طرنطيدان  بةبآ  لةبيردةضووةوةء 
النصر(  )نشوة  ديبلؤماسي،  سياسييء  ئةتةكَيتي 
تةقةي  يان  لَيدةدا،  هةلهةلةيةكي  يان  دةيطرت، 
بةهؤي  ئةويش  دةكرد!،  دةوروبةرةكةيدا  بةسةر 
ئةو بارة دةروونييء ذينطة خَيَلةكييةوة كة تيايدا 
ثةروةردة بووبوو.  لة سةردةمي سةدامدا،  شتَيك 
تةنيا  تةنياو  ديموكراتييةتةوة،  بةناوي  نةبوو  
رةها  حيزبَيكي  موتَلةقء  ديكتاتؤريي  حوكمَيكي 

بوو. 
دواي حةوت ساأل لة كؤتايي حوكمي خَيَلةكيي، 
ديموكراتيي  فيدراَليء  حوكمي  سةردةمي   لة 
خؤمان  ضاوي  بة  هةموو  لةمإؤذانةدا  عَيراقدا، 
رَيوإةسمي  متمانةدان بة كابينة تازةكةي  نوري 
ئوسامة  كة  رَيوإةسمةي  ئةو  بيني،  ماليكيمان 
س��ةدام،  شَيوةكةي  هةمان  لةسةر  نوجةيفي 
بانطي  جار  جار  النصر(،  )نشوة  بة  كردبووي 
دةكردء دةيطوت: يااهلل... تةسويت...  ئيجماع كليي...، 
ئةغلةبيية ساحيقة... ئةوةندةي نةمابوو هةَلهؤلةيي 
عةشايةرة عةرةباكان لَيبدات، ئةوةي كة بينيمان لة 
عورفي هيض ثةرلةمانَيكي دونيادا رووي نةداوة بة 

جوملة دةنطدان، هيض كةس دةموضاوي وةزيرةكاني 
نةدةبينيء فرياى دةنطدانةكة  نةدةكةوتن، ئةوةندة 
راونرابَيتنء  كة  ئ��ةوةي  وةك  ب��وو،  ثةلةيان 
رؤذة   ئةو  بووبَيت،  بةدوايانةوة   هةإةشةيةك 
ضيرؤكة ميللييةكةي كاك بابةكر دإةييم وةبيرهات 
كة لةيةكَيك لةوتارةكاندا، باس لةو ثيرةذنة دةكات 
دةس  دةهَينَيتء  دةعواكةي  لة  واز  دادطا  لة  كة 
ئؤخةي  ئؤخةي  دةَلَيت:  هةَلثةإكآء  بة  دةكات 
جةنابي قازي، بيشمكةوَيت، نامةوَيت، واتة وازم لة 
مافةكةي خؤم هَينا...  بؤ ئةم مؤسيقاو هةَلثةإكَيية.  
بةو جؤرة بةإَيز نوجةيفي، ئةوةندة دَلخؤش بوو، 
ساَلح  ناوةكةي  خوَيندنةوةي  كاتي  لة  تةنانةت 
ضونكة  دياربوو،  ثَيوة  شثرزةييةكي  موتَلةطدا، 

دةيزاني مةراسيمةكة، بة ثينةءثةإؤ وةستاوة...! 
هاوبةشي  حكومةتَيكي  بؤ   هةوأل  عَيراق،  لة 
لةنَيوان  زؤرمان  ملمالنَييةكي  دةدرا،  نيشتمانيي 
هةموويان  بيني،  عَيراقدا  سياسييةكاني  اليةنة 
نيشتمانييان  هاوبةشي  حكومةتي   دروشمي 
شةإي  بة  كؤتاييدا  لة  كةضي  هةَلطرتبوو!، 

وةزارةتةكان  كؤتاييهات. 
داخوازييةكاني سةرؤكي ليستي ئةلعَيراقيية، لة 
سةرؤكي وةزيرانةوة دةستيثَيكردء بة وةزارةتي 
هةر  هةمانكاتدا  لة  كؤتاييهات،  ثةيوةندييةكان 
بة  متمانة  بةخشيني  رَيوإةسمي  دواي  رؤذَيك 
كة  رايطةياند،  عةالويي   ماليكي،  حكومةتةكةي 

ئةو ثشتطيرييةكي موتَلةقي ئةو حكومةتة دةكات، 
بوو  كةسَيكةوة  لةاليةن  سياسيية  نيفاقي  ئةم 
لة  ناسرابوو،  عَيراقدا  لة  ليبراَلييةت  بة شايي  كة 
سةرةتاي رووخاندني رذَيمي بةعسدا، خةَلكانَيكي 
بةإَيزة  ئةو  قسةكاني  هيواي  بة  زؤر  ليبراَلي 
بوون، كةضي زؤر بة ئاساني ضووة ريزي عةرةبة 
شؤظَينييةكانةوة، هةموو تةحةداكاني عةالوي بة 
وةرطرتني  ثؤستَيك، يا ضةند ثؤستَيكي وةزاريي 
كؤتاييهاتء لةم دواييةدا لةسةر ثؤستي وةزارةتي 
ئةلعَيراقيية  ليستي  نةمابوو،  ئةوةندةي  دارايي، 

ببَيت  بة دوو كةرتةوة. 
حكومةتَيكي ضلودوو وةزارةتي كة بة هةزار 
دوعاو نوشتة، بة هةزار ثينةوثةإؤ بَيتة كايةوة، 
دةبَيت   ضاوةإوانيي ضي لةو حكومةتة بكرَيت، 
كار طةيشتبووة ئةو رادةية كة خةريكبوون نيوةى 
وتارةكةيدا   لة  ماليكي  بكةن،  دابةش  وةزارةت 
ن��ةي��ش��اردةوةء بة راش��ك��اوي  وت��ي:  ناوي 
رَيطاي  لة  وةزارةتةكانم،   كانديدي  لة  هةندَيك  
بةدةست  ساتَيك  ضةند  ثَيش  ثةرلةماندا  هؤَلي 
ئةمة  )سيظي(،  بةبآ  ناوةكان  تةنيا  طةيشتووة، 
كاتَيكدا كة ماليكي  ثَيش دوو هةفتة، دةيوت،  لة 
شياو  كةسي  سآ  وةزارةتَيك،  هةر  بؤ  دةبَيت 
بةوةدا  داني  ماليكي   جؤرة  بةم  بكرَيت،  كانديد 
نييةء  ئةو  خواستي  جَيي  حكومةتةكةي  كة  نا 
رايبطةيةنَيت،  خؤيدا  كاتي  لة  بةناضاريي  دةبَيت 

ئاماذةكردني ماليكي بؤ ئةم راستيية،  بؤ ئةوةية 
كة   لةسةرةتاوة ئؤباَلي هةر شكستَيكي داهاتوو،  
ئةو فرةاليةنىء فرةوةزيرييةوة.  بخاتة ئةستؤي 
لةسةر ئاستي دةستكةوتةكاني كورديش، هةموو 
ثشكي كوردمان لةم حكومةتةدا  بيني، مافةكاني 
كورد لة ساَلي )٢٠٠٣(وة تا ئةمإؤ هةر بةرةودوا 
كابينةكةي  سآ  هةر  لة  هيضكام  لة  دةإوات، 
شكست  لة  كورد  ماليكي،  جةعفةري،  عةالوي، 

زياتر، هيضي وةدةستنةهَينا. 
)٧٥(كورسيةوة  لة  عَيراقدا،  ثةرلةماني  لة 
دابةزي بؤ )٦٣(كورسيء دواجار بؤ )٥٨(كورسي، 
حكومةتةكةي  لة  حكومةتيش،  ئاستي  سةر  لة 
ثَيشووي ماليكيدا، كورد خاوةني ئةم وةزارةتانة 
نَيشتةجَيء  ثيشةسازيي-   - داد  دةرةوة-  بوو: 
ذينطة،  ئاوييةكان-  ئاوةدانكردنةوة-سامانة 
ئيستا ئةوةي كة وةزارةتبَيتء بؤ كورد ئةطةري 
ئةم  بازرطانيية،  تةنيا  هةبَيت،  سوودبةخشيي 
وةزارةتةش  لة ئةطةري الداناي بةندي)٧( لة سزا 
نَيودةوَلةتييةكاندا لةسةر عَيراق، هيض طرنطييةكي 

نامَينَيت!
اليةنة  لةطةأل  كورديي  اليةني  مفاوةزاتةكةي 

عَيراقييةكاندا، بةم قؤناغانةدا تَيثةإي:
كوردستان،  هاوثةيمانيي  سةرةتاوة  لة   *  
داواي يةكإيزييء يةكخيتابي اليةنة سياسييةكاني 
بخاتة  تؤثةكة  ئةوةي  بؤ  دةك��رد،  كوردستاني 

نةك  طؤإان  طؤإانةوة،  بزووتنةوةي  طؤإةثاني 
لة  هةر  بةَلكو  ضوو،  داخوازييةوة  ئةو  بةثيري 

سةرةتاوة ئةو دروشمةي هةَلطرتبوو. 
ثابةندي  ك��وردس��ت��ان،   هاوثةيمانيي   *
وةعدةكاني خؤي نةبوو بؤ كردني ضاكسازيي لة 
كوردستان، يان هةر لة سةرةتاوة، بةرنامةيةكي 

تاكتيكيي ئامادةكردبوو. 
بزووتنةوةي  كشانةوةي   س���ةرةإاي   *
هةميشة  هاوثةيمانيي   فراكسَيونةكة،  لة  طؤإان 
كوردستانييةكان  فراكسَيونة  كة   رايدةطةياند 
راستيدا  لة  بةآلم  بةإَيوةدةبات،  دانوستاندنةكان 
حيزب  هةردوو  سةركردايةتيي  بةَلكو  نةبوو،  وا 

خؤيان، ثرؤسةكةيان  بةإَيوةدةبرد. 
مةسةلةية  ئ��ةو  ئيسالميي،  ب��رادةران��ي   *
ن��اش��ارن��ةوة ك��ة ئ���ةوان ج��ار ج��ار تووشي 

سةرسوإمان دةبوون، ثاش دانوستاندنةكان. 
* نوَينةراني كورد، لة جياتي تةعويزي  ئةو 
زوَلمة بكةنةوة كة بة هؤي ياساي هةَلبذاردنةكاني 
ئةمساَلةوة لة كورد كرا، لة جياتي )٧٥(كورسي، 
بةو  هةر  وةدةستهَيناء  )٥٨(ك��ورس��ي  ك��ورد 
هؤيةوة كةساني وةك موتَلةط، طةيشتنة لوتكةي 
دةسةآلت، كةضي كورديان تووشي شكستَيكي تر 
كردةوة، ئةويش بة كةمكردنةوة ثشكي كورد لةو 
حكومةتدا، بة وةرطرتني ضةند وةزارةتَيك كة هيض 

خزمةتَيك بة كوردستان ناطةيةنن. 

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

23ذمــارة )615( سَيشةممة 2011/1/4
تؤ بلََيي طؤأان ئةو تَيزابة بَيت 

زَيأ لة زةرد جياكاتةوة؟!

حكومةتي هاوبةشي نيشتمانيي، يان هاوبةشي بةرذةوةنديي كوتلةكان

عةقلَييةتى قبوولَنةكردن

كاردؤ محةمةدلة ثةرلةمانةوة
ئةندامى ثةرلةمانى كوردستان

ئازاد قةزاز

ئةمين جاف

بوون،  كةم  دانيشتنةكاني  ثةرلةمان،  دووةم��ي  ساَلي  ياساداناني  وةرزي 
تاووتوَيكردني ثرؤذةياساكاني زؤر بوونء طفتوطؤو ئاَلوطؤإكردني بيروإاكاني ناو 
هؤَلي ثةرلةمان بَيئةنجام بوون، ضونكة زؤربةيان بة بةَلطةو بيانووي بَيبناغة لةاليةن 
زؤرينة، يان دواخرا، يان رةتكراوةتةوة، لةسةر بنةماي ئةوةي ثرؤذةكان ثَيويستيان 
بة إاي حكومةت هةية، لةبةرئةوةي خةرجيي زياد دةكاتء باري حكومةت طران 
عَيراق  كة  نةوت  داهاتي  بة  ثشتبةست  وآلتاني  ئاشكراية  روونء  ئةوةي  دةكات، 
يةكَيكة لةم وآلتانة، كةمتر مةترسي دابةزيني داهاتيان هةيةء ثشكي كوردستانيش 
مسؤطةرة، سةرباري ئةم راستيية كاتَيك ثإؤذةكان ثَيش ضةند مانطَيك خوَيندنةوةي 
يةكةمي بؤكراوة، بة فةرميي حكومةتي لَى ئاطاداركراوةتةوة، ئاماذة بةو راستيية 
ئاسايشء  ثَيشمةرطةو  هَيزي  دةرماَلةي  )مووضةو  هاوتاكردني  ثإؤذةبإياري  لة 
)ثَيشمةرطة،  ثةيوةنديدارةكاني  وةزيرة  ناوةند،  لة  هاوشانةكانيان  لةطةأل  ثؤليس( 
ناوخؤ، دارايي(، ئامادةي ليذنةكان بوون، نةك هةر رةزامةندييان ثيشاندابوو، بةَلكو 
بإيارياندا بؤ داني بةشَيك لة دةرماَلة، لة ساَلي )٢٠11(دا، كؤتايي بة جياوازييةكاني 
مووضةو دةرماَلةيان بهَينن، ئةطةر حكومةت ئةمة إاي بَيتء لة بةرامبةر ثإؤذةكان، 
ثةرلةمانتاريش بيانووي ثرسكردن بَيت بة حكومةتةوة، ضؤن تووشي شؤك نابين؟ 
حكومةت،  بةسةر  بَيت  ضاودَير  بَيتء  خةَلك  مافي  ثارَيزةري  ثةرلةمانتار  دةبَيت 
بةداخةوة باسي كَيشةي هةر توَيذَيك بكةيت، دواي ستايشكردنَيكي زؤر، ئةو توَيذةي 
كة ثإؤذةبإيارةكة بؤ ئةوة، لة كؤتايدا ثإؤذةي ثةيوةنديدار بة كَيشةي توَيذةكة كة 

لة بةرذةوةنديي هاوآلتييانء نةهَيشتني بؤشايي ياسايية، رةتدةكرَيتةوة. 
ثَيش ئةوةي يةكة يةكة باسي بايةخي ثإؤذةكة بكةين، دةبَيت هةَلوَيستة لةو 
ئةطةر  ناكات،  تر  ئةوي  قبووَلي  ئاستَيكداية  لة  كة  بكةين  عةقلييةتة  بةرامبةرةو 
ثإؤذةيةك لة ئاستي نيشتمانيدا ئامانجي بةهَيزكردني ئةو دامةزراوانةش بَيت كة 

خؤيان حكومإانن تَييدا لةبةرئةوةي داواي ئؤثؤزسيؤنة، دةبَيت رةتبكرَيتةوة.
رةتكردنةوةكةي  ثإؤذةكانء هؤكاري  ناوةإؤكي  بة كورتي  بمانةوَيت  ئةطةر 
بخةينةإوو، يةكَيك لةو ثإؤذانة )ثإؤذةياساي بووذانةوةي ثَيشخستني كشتوكاأل 
لة هةرَيمي كوردستان(ة، كة دوو ثرسي طرنطي لةخؤطرتبوو. لةوانة: كؤضكردني 
كؤضَيكي   )٢٠٠٣( لة  كةمئاويي  بةهؤي  شارةكان  سةنتةري  بؤ  طوندةكان  خةَلكي 
 )%94،9( لة  ئامارةكان  بةثَيي  هةبوو،  شارةكان  بؤ  طوندنيشينان  بةلَيشاوي 
دانيشتوواني طوندةكاني ثارَيزطاي سلَيماني لة ماوةي ساآلني رابردوو بةرةو شار 

كؤضيان كردووة.
ئيدارةي طةرميانيش )4٢-٥1%(كؤضيان كردووة، هةرضةندة وةزارةتي كشتوكاأل 
لة ثالني ستراتيذيي خؤيدا جةختي لةسةر لَيداني بيري قووأل كردووةتةوة، بؤ ساَلي 
)٢٠٠9( بإي )1٨(مليار، بؤ ساَلى )٢٠1٠( بإي )19( مليار، بؤ ساَلى )٢٠11( بإي )9(

مليار دينارى تةرخانكردبوو. بةهؤي الوازي ضاودَيريي، بؤ رَيذةي جَيبةجَيكردني 
ثالنةكة، بؤ هةر ساَلَيك ئةوة دةردةخةن كة كةمتر لةم بوارةدا كار كراوة. 

بؤ خانووي ثالستيكيش بؤ ساَلي )٢٠٠9(، )٢٠٠٠( خانوو بة كؤمةكي )%1٠٠(، 
بؤ ساَلي )٢٠1٠(، )1٠٠٠(خانوو بة كؤمةكي )٧٥%( بةطوذمةي)1٢( مليار، بؤ ساَلي 

)٢٠11(، )٢٠٠٠( خانووى ثالستيكيي بة طوذمةي )1٠(مليار دينار.
حكومةت كار لةسةر جَيبةجَيكردني ئةم ثالنة ناكاتء خانووي ثالستيكيي نادات 
بة جوتيارانء لة ثإؤذةيةكي تردا هاوكاريي بآ فائيدة، بؤ ماوةي )٣( ساأل بة بإي 
)٦٠%( بؤ كؤي تَيضووي هةر ثإؤذةيةك، كة لة )٨( مليؤن تَيثةإ نةكات، جَيبةجَي 

دةكات.
ئايا ضارةسةركردني هةردوو طرفتي كشتوكاأل بة دةركردني ثإؤذةبإيارَيك، 
كاريطةريي طةورةي نابَيت لةسةر ثَيشخستنء بوذاندنةوةي كشتوكاأل لة هةرَيمي 
كوردستان؟ كة حكومةت ثابةند دةكات بة جَيبةجَيكردني ثإؤذة بإيارةكة، بؤ بةهَيزكردني 

حكومةت  رةتكردنةوةي،  بة  جوتياران،  كؤمةكي  كشتوكاألء  ئازاد كةرتي 
دةكات، كة ثابةندي ثالنةكان نةبَيت.



زل،  قسةي  بؤ  فَيرنةبووم  هةرطيز 
لةبةربكةم،  ريبات  قاتء  جنَيوء  ياخود 
كةالميشدا  زانستي  رستةسازييء  لة 
بيَلَيم،  دةمةوَيت  كة  دةزانم  ئةوةندة  هةر 
)20(ساَلةوةء  تةمةني  بة  نةديووة  كةسم 
ببَيتة  جوآلبَيت  زةم��ةن  ئ��ةوةي  بةبآ 
بة  شت  هةندَيك  هةندَيكجار  ساأل،   )40(
بة  دي  خةَلكاني  كة  فَيردةبم  سةعاتَيك 
كاتيش  هةندَيك  دةبنء  فَيري  مانط  دوو 
لةبةر  تةنيا  كة  دةبةنطم  ئ��ةوة  قةد  بة 
بةسآ  ئامادةييم  شةشي  ثؤلي  بيركاري، 
بوومء  كةناس  ثَيشتر  من  ب��إي،  ساأل 
نةمان  ئةوانيش  كة  ضايضيء  دواتريش 
لةبةر  هةم  بةآلم  ثؤليس،  بة  ببم  هةوَلمدا 
لةبةرئةوةي  هةميش  شةوكةتء  شانء 
بؤية  داياننةمةزراندم،  نةبوو،  واستةم 
دَلم  ئَيستاش  رؤذنامةنووس,  بة  بووم 
الي ثيشةي يةكةممةء لةوةي ئَيستام ثآ 
بةرزء باشترة، بةآلم سواربوون عةيبَيكء 

دابةزينيش دووان!!
يةكةم  رؤذنامةنووس،  بة  بووم  كة 
من  ئاخر  كرد،  ثؤليس  لةسةر  رَيثؤرتاذم 
طوناحء  نةطبةتء  ضةند  ثؤليس  دةزان��م 
هةميشة  ماَلةكةمدا  لة  كةم  الني  داماوة، 
دانة هةية، كاتَيك سؤرانيان كوشت،  سآ 
جةريدة  لة  شةقَيك  لَيكردم  تكاي  دايكم 
كة  بكةم«،  »كاسبييةك  خؤم  بؤ  هةَلدةمء 
سةردةشتيش كوذرا ئَيستا باوكم هةميشة 
عةدةد  شةإمء  بةرةكاني  لة  دةزانَيت  وا 
بَيت،  شاهَيد  خوداتان  خودامء  رةشاشم، 
بإَيكي كةمي ثيشةكةم بؤ ثارةية، ئةواني 
تري لةبةر ويذدانمة، دة ضى بكةم طةندةأل 
كةشف  ثَيم  نةبم،  رؤذنامةنووس  زؤرةو 
ناكرَيت، كةضي برادةرَيكي طةورةكراو بة 
ئةحمةد ميرةي وتبوو »ئةو بةرزانة طةورة 
مةكةنء ئةوةندة شتةكاني دامةبةزَينن با 
طةورة نةبَيت«، ئةحمةد ميرة ناوةكةي ثَي 

نةوتم!!
)ئةطةر  وتوويةتي  سوكرات  وابزانم 
خودا دوو ئيختيارم بخاتة بةردةست، يةكةم 
سةركةوتنَيكي  بؤ  بةردةوام  هةوَلدانَيكي 
سةركةوتنَيكي  دووةم  ب����ةردةوام، 

يةكةميان  ئ��ةوةي  من  ه��ةوَل��دان،  بآ 
بَيت،  شاهَيد  خودا  ديسان  هةَلدةبذَيرم(، 
منيش وادةكةم، ئيدي نازانم بؤضي هةندَيك 
ثَييانواية من طةورة دةكرَيم؟ ئةو نازانَيت 
كة من ئةوةندة بضووكء نةزانء طةمذةم 
ئةم  تري  قةومي  ضوار  زماني  هَيشتا  كة 
كة  نةزانم  ئةوةندة  نازانم،  سةرزةمينة 
هَيشتا نازانم كاثرَيشَيكي ثاطانيني بذةنم، 
هةموو  نةمتوانيوة  كة  دةبةنطم  ئةوةندة 
بضووكم  ئةوةندة  بخوَينمةوة،  كتَيبةكانم 
تةلةفؤني  الي سةرؤكي حكومةت، ئةطةر 
بؤ بكةم وةآلمي هيض تةلةفؤنَيكم ناداتةوةو 
بؤ  حسابَيكم  هيض  هةرَيميش  سةرؤكي 
بضووكم  ئةوةندة  من  نازانَيت  ئةو  ناكات، 
دةستي  بة  عةرةبانةكةم  كة ضةندين جار 
ثياواني بةلةدية لةبةردةم مزطةوتي طةورة 
ناخؤشةكةشم  خةتة  لةبةر  شكَيندراوةو 
طرانييةكةم،  دةفتةري سةردةمي  ضةندين 
بة دةستي مامؤستا نةورؤز دإَينراوة، ئيتر 

من كوا طةورة كراوم!
لة  نيية  هيضمان  كوردستان  لة  ئَيمة 
طؤظارء رؤذنامةو قسةي زلء كليث زياتر، 
وآلتةكةم ثرة لة ثياوي بآ حيكمةت، ثإة لة 
خةَلكي وةك منء تؤ دةبةنط، سوودمان 
دةردةكةوَيت  خؤر  كةمترة،  زيانمان  لة 
رةش  كاغةز  دةبَيت،  ئاوا  كاتةي  ئةو  تا 
دةكةينةوةو ناومان لَيناوة طؤظار، رؤذنامة، 
كتَيب، كةضي هةر دةبةنطين، هةر كةسمان 
ثآ ناخرَيتةوة سةرسكةي خؤي، زؤرترين 
لظينء  كة  ئةوانةن  خوَينةوارةكانمان 
هاوآلتيء ئاوَينةو رووداو و )رؤذن��ام���ة(

هةموويان  دةخوَيننةوة،  فيسار  فآلنء  و 
تيراذيان لةذَير دة هةزارةوةية.

دةتوانَيت  بضووك  ثياوي  كوا  ئاخر 
خةَلك طةورة بكات؟ لةبةر ئةوةي باشتر 
دةَلَيم، حةقتر دةَلَيم، خؤشتر دةَلَيم، ثَيتواية 
تؤ  ب��ازاإي  بكةنء  ط��ةورةم  دةيانةوَيت 
من  ئ��ةوةي  دةبةنط  ئاخر  دةبَيت؟  كز 
دةبم،  ط��ةورة  ثَيي  ثَيتواية  تؤ  دةيَلَيمء 
هةموو ثياوَيكي بضووك دةيزانَيت! هةموو 
دةَلَيمء  ضي  من  دةيزانَيت!  كةناسَيك 
لَيناوة  ناومان  ئةوةي  ئاخر  دةزانم؟  ضي 

لة  تَيداية؟  حيكمةتي  كوا  رؤذنامةنووسى 
طةنجي  ريزَيك  رؤذَيك  هةموو  سةنديكا 
نةكراون  ثَيشتر  كة  ئيش  بآ  من  وةكو 
رؤذنامةنووس،  بة  دةكرَين  ثؤليس،  بة 
رةقةم  من  سةنديكام،  هةوَيكةي  لةسةر 
دةطمةنم،  طةورةء  كوا  ئيتر  هةزارم(،   4(
تؤ بؤضي ثَيتواية طةورة دةكرَيم، خؤ من 
نة تؤو نة هاوشَيوةت بة طةورةء دةطمةن 
نازانم، من هةرضي بم ئةوةم كة هةم، الي 
هةر  دةرد  ئاسا:  ثةشَيو  بم،  كةس  هةر 

دةردة، كةري تؤ بم، يان هي جةردة!
نازانم بؤضي لةم وآلتة شةركوشتةي 
بةشةر  هةيكةلي  قةبارةو  ئةوةندة  مندا، 
طوآ  نيية  ئامادة  ك��ةس  هةية؟  رؤَل��ي 
جبةو  بة  لةثَيشاندا  بطرَيت،  منداَلَيك  لة 
ريباتء  بةقاتء  ئَيستاشدا  لة  جامانةو 
دةكرَيت،  حسابطوزار  بةشةر  هةيكةل 
بووم  هاوآلتي  رؤذن��ام��ةي  لة  ساَلَيك 
سةرنووسةر دةيوت؛ بإيارمانداوة وتاري 
نةكةينةوة،  بآلو  خؤمان  ثةيامنَيرةكاني 
نةياندةهَيشت منيش بؤضووني خؤم بَلَيم، 
وةكو  بةردةوام  خةَلك  كؤمةَلَيك  كةضي 
وةك  دةبَيذن،  هةردةنووسنء  رادي��ؤن 
بكةنةوة،  بير  دةزانن  ئةوان  تةنيا  ئةوةي 
بؤ  رووداو  رؤذنامةي  بؤ  نارد  وتارَيكم 
بضووك نيشاندانم، نةخرابووة ريزي ئةو 
نووسينيان  وتار  بؤينباخي  كة  كةسانةي 
بةستووة، لة الثةرةي طةنجان دايان نابوو 
ناإةحةت  نةبوو،  ئةوَيوة  بةسةر  فإي  كة 
زانييان  كة  خؤشحاَلم  بةآلم  ثَييان،  بووم 
طةنج  س��ةدان  نةبَيت  هيض  خؤ  طةنجم، 
بَلَيت،  خؤي  بؤضووني  ئةوةي  بؤ  دةزانم 
لةم جةريدةخانة طةورةيةدا شوَينَيك نيية 
بة دَلي خؤي قسةي تيا بكات، دةيان وتاري 
بةجؤشي طةنجاني دأل ثإ لة داخ دةزانم كة 
دةياني  ئاوَينةو  رؤذنامةي  بؤ  نَيردراون 
بآلونةكراونةتةوة،  كة  هاوآلتي  بؤ  تريش 
كةس  داماوانة  طةنجة  ئةو  لةبةرئةوةي 
طةنج  س���ةدان  دةي���انء  نايانناسَيت، 
ويستوويانة الي من واستة بكةن تاوةكو 
وتارَيكيان لة طؤظاري لظين بآلوبكرَيتةوة، 
بووين،  طةنج  زياتر  كة  ثَيشتر  ئَيمة 

رؤذنامةيةكمان هةبوو بة ناوي خوَيندني 
ليبراأل، بة حساب داكؤكي لة مافةكاني طةنج 
دةكرد، كةضي من هةزارء ثَينجسةد طرفتء 
رؤذنامةية  ئةو  هةبوو،  نةطبةتيم  كَيشةو 
هةر  نةدةكرا،  ضارةسةر  بؤ  دانةيةكي 
ياخود  رَيكخراوَيك،  ثَيكدَيتء  طرووثَيك 
حيزبء كؤلكة مةسولَيك، ثارةي دةداتآء 
رؤذنامةو طؤظاري ثآ دةردةكةن، ئَيمةش 
ئيتر  بووين،  ثياوَيك  هةر شاطردي ضةند 

كآ طةورةي كردووم!
حاكمةكان،  لة  توإةم  هةميشة  خؤم 
نيوة  ثياوة  فةرمانإةواو  س��ةرؤكء  لة 
لةوةش  زؤرتر  دةبةنطء  زؤر  دةبةنطء 
سةر،  هاتة  تؤشي  ئةوةي  طةندةَلةكان، 
لةكن تؤ منيش  لةطةأل تؤو  توإةم لةوةي 

رؤذنامةنووسم!
لة  هةمووتان،  لة  بَيزارم  ضةند  ئاخ، 
لة  ئاي  ئَيوة ضةثةَلكراوةكان،  بة  رؤذنامة 
تؤء هةموو تؤكاني تري خاوةن جةريدةو 
خاوةن طؤظار، بآ منةتم لة ئَيستاوة تا سةد 
ساَلي ديء دي تريش، طةورةم مةكةن، بآ 
منةتم لةو بةهةشتةي تؤ ثَيتواية من بؤي 
دةضمء تَيي دةخرَيم، كارَيك هةبَيت لةوةي 
ئَيستام شةريفترء طرنطتر بَيت، مةيدانةكة 

دةدةم بة تؤ.
ثَيشتر رؤذنامةيةكمان هةبوو بة ناوي 
دةدا،  ثارةكةي  نم، كؤمثانياي رووداو  نم 
ئَيستا داخراوةء ثارةكةي نادات، من لةوآ 
بإي )350( هةزار دينار مووضةم هةبوو، 
ئيشمء  بآ  ئَيستا  دةذيام،  ثَيي  بوو،  زؤر 
تكا لة هةمووتان دةكةم جطة لة غوآلميء 
بدؤزنةوة  بؤ  ئيشَيكم  هةَلطرتن،  مةسينة 
زانكؤ  خوَيندني  كاتةي  ئةو  تا  بيكةم،  با 
بةشة  ناضاردةبم  ئةطينا  دةك��ةم،  ت��ةواو 
كةسةي  بةو  بدةم  خؤم  كوردستانةكةي 

دةمطةيةنَيتة سةرزةمينَيكي بآ ئازار!
دؤزيمةوة،  بؤ  ئيشتان  ئةطةر  تَيبيني: 
بيرتان نةضَيت بة خاوةن كارةكة بَلَين؛ من 
كراوم،  طةورةش  نة  طةورةمء  نة  هَيشتا 
دةتوانم  تةنيا  نازانم،  هيضيش  دةبةنطمء 

بيربكةمةوة! 
Barzan_alihama@hotmail.com

بؤضــــوون
nawxo.rozhnama@yahoo.com

ذمــارة )615( سَيشةممة 2011/1/4 22

لظيندا،  ط��ؤظ��ارى  دواذم����ارةى  ل��ة 
ضاوثَيكةوتنَيك لةطةأل مندا بآلوكراوةتةوة 
كة  جيا  جيا  ثرسى  كؤمةَلَيك  لةسةر 
ثرسيارةكاندا،  لة  يةكَيك  وةآلم��ى  لة 
لة رؤَل��ى ط��ؤإان دةك��ةم وةك  ب��اس 
ئؤثؤزسيؤن كة دةبَيت كار بؤ رووخاندنى 
لةسةر  بكات.  جَيطرتنةوةى  حكومةتء 
لة  هةر  رووخاندن،  وشةى  بةكارهَينانى 
ضاوثَيكةوتنةكة،  بآلوبوونةوةى  دواى 
سةرزةنشتء  كؤمةَلَيك  رووب��ةإووى 

ثرسيار بوومةوة!
بخوَينَيتةوة،  ضاوثَيكةوتنةكة  ئةوةى 
ئَيمة  روون��ة.  مةبةستةكة  كة  دةزانَيت 
باس لة طؤإينى ئةم كابينةية دةكةين بؤ 
حكومةتَيك كة دَلخوازى خؤمانة، ئةمةش 
ياسايى  شةرعىء  سياسيىء  مافَيكى 
ثَيضةوانةوة  بة  ئؤثؤزسيؤنَيكة،  هةموو 
نةبوونى ئةو ويستة، نيشانةى ناجدييةتء 
ويستةش،  ئةو  شاردنةوةى  ناكامَلييةء 

ئاماذةية بؤ بَيئيرادةيىء الوازيى.
بةكارهَينانى  رووةوة  دوو  لة  بةآلم 
ئةو وشةية، هةندَيك نامؤ كةوتووةتةوة، 
ئَيمةدا،  سياسيى  ئةدةبياتى  لة  اليةك  لة 
رووخ���انء  وةك  وشةطةلى  زؤرت���ر 
ئيستبدادو... ديكتاتؤرييةتء  رذَي��مء 

باكطراوندَيكى  لة  طوزارشت  زؤرتر  هتد، 
مؤركى  وةك  دةكةنء  ثَيشينة  سياسيى 
بةتايبةت حكومةتى  حكومةتة كؤنةكانء 
بة  ئَيستادا  لة  بؤية  بةكاردَين،  بةعس 
رووبةإووى  زاراوانة،  ئةم  بةكارهَينانى 
لةطةأل  دةبين  بةراوردكاريى  ئيشكاليةتى 
ئَيمة  حيزبةكانى  كة  ثَيشوودا،  رذَيمى 
جؤرة  ل��ةو  زؤري���ان  حةساسيةتَيكى 
تاوانى  بة  هةيةو  ب��ةراوردك��اري��ي��ةدا 
بة  ئَيمة، زؤرجار  دةزانن. دةسةآلت الى 
لةطةأل  مامةَلة  بَيبنةماوة  حةساسييةتَيكى 
ئةمريكا  ئاسايية  الى  دةكات،  وشةكان 
ميليشياو  بَلَيت،  ضةكدارةكةى  هَيزة  بة 

كؤمةكى  مانطانة  بنةمايةش  ئةو  لةسةر 
كورد  هاوآلتييةكى  ئةطةر  بةآلم  بكات، 
ئةوة بَلَيت، تا ئاستى هةإةشةى لة وآلت 
ئاسايية  دةإؤن.  لةسةرى  دةرك��ردن 
موتَلةط  نوجةيفىء  ئةمالوالى  خؤيان 
دةسةآلت  كورسي  سةر  تا  بكةنء  ماض 
كون  ئاسمان  ب��ةآلم  بكةن،  هاوكارى 
دةرةوةى  ترى  اليةنَيكى  ئةطةر  دةبَيت، 
خؤيان، تةنيا وَينةيةكيان لةطةأل بطرَيتء 
ئةم بانَيكء دوو هةوايةش، تازة بووةتة 
بةشَيك لة فةرهةنطى سياسيى دةسةآلتى 

الى ئَيمة.
الي��ةن��َي��ك��ى ت��ري��ش ئ���ةوةي���ة كة 
تةنيا  ك��وردى،  دةس��ةآلت��دارى  حيزبى 
ضَيشت،  خوَيى  مةجليسخؤشىء  بؤ 
ئازاديىء  ديموكراسىء  وةك  وشةطةلى 
بؤية  بةكاردةهَينَيت،  مةدةنيى  كؤمةَلى 
خةَلكانء  كة  دةبَيت  السةير  زؤرى 
اليةنَيك هةبن، بة جديىء بةإاستى بير لة 
هَيزَيك  سةيرة،  ثَيى  بكةنةوة!.  طؤإينيان 
ثَييان  بكاتء  وةالنانيان  بؤ  كار  هةبَيت 
سةرةكيى  مةيدانى  سآ  لة  ئَيوة  بَلَيت، 
شكستيانهَيناوةو  وآلت��داري��دا  ك��ارى 
نةماوة،  تر  ضانسى  دانى  بؤ  بوار  ئيتر 
دوورودرَي��ذت��ان  ساآلنَيكى  تايبةت  بة 
لة  ئَيوة  بَلَيت،  ثَييان  بوو!  لةبةردةستا 
مةيدانى ئيدارةدانى هةرَيمء بةهَيزكردنى 
بةهَيزكردنء  حكومييةكانء  دامودةزطا 
يةكخستنى دةزطا ضةكدارةكانء طؤإينيان 
نةتةوةيى،  نيشتمانيىء  دةزط��اى  بؤ 
ناتوانن  ساآلنَيكة  هَيناو  شكستيان 
ئاراستةية  بةو  بضووكيش  هةنطاوَيكى 
تةنيا  كة  حيزبَيك  ضارةنووسى  بنَين. 
رةهاى  دةسةآلتى  هةيمةنةو  خةمى  لة 
خؤيدا بَيت، تةنيا كةنارخستنء وةالنانة. 
لة مةيدانى ثةيوةندييةكانى هةرَيمء بةغدا 
مةلةفَيكدا  هيض  لة  هَيناوةو  شكستان  دا 
مةلةفة  دآ  تا  ثَيشةوةو  نةضوونةتة 

سةربارى  زيادبووندانء  لة  ئاَلؤزةكان 
لة  بةشداريى  بؤ  زؤرت��ان  حةماسةتى 
وةرطرتنى  دةس��ةآلتء  كَيكى  خواردنى 
بؤ  هةنطاوَيكتان  هيض  خؤتان،  ثشكى 
نةناوةو  دؤسييانة  ئ��ةو  وةالخستنى 
دةطاتة  ثةيوةندييةكان  ئاستى  زؤرجار 

هةمان حاَلةتة مةترسييةكانى 1974.
ذَيرخانى  دروستكردنى  مةيدانى  لة 
كة  مةعلومة  وةك  هةرَيمدا،  ئابووريى 
ئَيستا هةرَيمةكةمان لة سايةى سياسةتة 
ئيستهالكى  وآلتَيكى  ئابوورييةكانتانةوة، 
داراييمان،  ش��ادةم��ارى  كةموَينةيةو 
ثضإاندنى،  بة  لةبةغدايةو  سةرةكةى 
هةرَيمة  ل��ةم  ك��ارةس��ات  ط��ةورةت��ري��ن 

روودةدات.
ئةم  طؤإينى  ب��ؤ  ه��ةوَل��دان  بؤية 
نيشتمانيى  ئةركَيكى  ثَيويستة  دةسةآلتة، 
هيض  بارةيةوة  لةو  بَيتء  ئؤثؤزسيؤن 

دوودَلييةكى نةبَيت.
طؤإينء  م��ان��اى  ب��ة  رووخ��ان��دن، 
ئةم  عةرةبيدا  لة  دَي��ت،  لةكارخستن 
بةكاردَيت،  ئاسايى  بة  زؤر  وشةية 
ئيمارةيةكى وةك كوةيتيشدا،  لة  تةنانةت 
لةكارخستنى  بةماناى  الحكومة(  )أسقاط 
يان  دان��ان��ى،  كابينةء  وات��ة  حكومةت، 
ثَيكهَينانى كابينةيةكى تر دَيت، بؤية هيض 
بةكارهَينانيدا  لة  سياسيى  ئيشكاليةتَيكى 
نييةو منيش تةنيا بؤ ئةو مةبةستة بةكارم 
وا  دةسةآلتة  ئةم  ئةطةر  ئيتر  جا  هَيناوة. 
واتاى  بة  ئةو،  رووخاندنى  كة  بزانَيت 
ئايندةو  ء  رابردوو  هةرَيمء  رووخاندنى 
سةرجةم دامةزراوةكانء مَيذووى كؤنء 
لةو  بةشَيكة  ئةوة  ئيتر  دةبَيت،  نوَيمان 
عةقَلييةتةى دةيةوَيت هةموو شتَيكى ئَيمة 
لةسةر قاَلبى بوونء مانةوةى خؤيان وَينا 

بكةن.
مةسةلةية،  ئ��ةم  ت��رى  دي��وَي��ك��ى 
بؤ  لة طؤإانخوازان  بةشَيكة  سةيركردنى 

لة  من  سياسييان.  ئةجَينداى  ئةركةكانء 
هةندَيك ثةيوةندييةوة بؤنى نيطةرانييةكم 
دةكرد،  دةستةواذةية  ئةو  لةبةكارهَينانى 
راستة من هاوإايانم كة دةكرا وشةيةكى 
تر بةكاربهَينرَيت كة رؤشنتر بَيتء هةمان 
مةبةست بثَيكَيت، بةآلم ئةطةر مةسةلةكة 
خودى وشةكة بَيت، ئةوا ئةوانةى ئةلفء 
بَيى سياسةت بزانن، لةوة تَيدةطةن كة لة 
عورفى ديموكراسيدا، هةميشة ئؤثؤزسيؤن 
لة كةمينداية لةثَيناو رووخاندنى كابينةى 
دةسةآلتء جَيطرتنةوةى، ئةمةش بةشَيكة 
لة سيما ديارةكانى طةمةى ديموكراسىء 
بةآلم  دةس��ةآلت،  دةستاودةستكردنى 
وا  ئَيمة،  هاوإَييانى  لة  هةندَيك  ئةطةر 
تةنيا رةخنةو  ئؤثؤزسيؤنبوون  كة  بزانن 
ثَيشكةشكردنى  تةنيا  طازندةية،  طليةيىء 
تةنيا  بإيارة،  ث��رؤذةى  ثرؤذةياساء 
دةس��ةآلت��ة،  دةم��وض��اوى  جوانكردنى 
كةلَينء  ثإكردنةوةى  ثينةكردنء  تةنيا 
لة  دةس���ةآلت  ك��ة  ضاألءضؤَلييةكانة 
نامةى  تةنيا  جَيياندةهَيَلَيت،  خؤى  شوَين 
ثَيم  ئ��ةوا  طلةييكردنة،  ن��اإةزاي��ةت��ىء 
ئةركة  لة  دووركةوتنةوةية  ئةوة  واية، 
راستةقينةكانى ئؤثؤزسيؤن، ئةوة هَيشتا 
دةس��ةآلتء  فةلةكى  لة  خ��والن��ةوةي��ة 
هةوَلدانة  حةسارةكانيةتىء  ضاوتَيطرتنى 

بؤ موجامةلةكردنء خؤطونجاندن.
ئؤثؤزسيؤن،  راستةقينةى  ئةركى 
ئةوانةى  هةموو  لةسةرووى  سةربارء 
باسمان كرد، خؤئامادةكردنة بؤ وةرطرتنى 
دةسةآلتء طؤإينى حكومةت. ئؤثؤزسيؤن، 
ضوارساَلى  لةماوةى  نةتوانَيت  ئةطةر 
خولى ثةرلةماندا، ئةلتةرناتيظَيكى جديىء 
جَيطرتنةوةى  بؤ  ث��الن  بةرنامةو  بة 
بَيت،  كابينة  بةكةنارخستنى  دةسةآلتء 
بؤَلةبؤَلكةرَيكى  دةبَيتة  وردة  وردة  ئةوا 
جةماوةرييةكةى  بةرة  كة  مةوعيزةضى 

بةرةو ثوكانةوة دةإوات.

كوردستان بةرةو 
سينتراليزمى دةسةآلت

ئاماذةكانى ترسء تؤقاندنى 
كوردستاندا،  لة  رَيكخراو 
بة  دةرك��ةوت��ووة،  ئاشكرا  بة 
دةسةآلتء  تةنانةت  جؤرَيكة 
ناتوانن  دةسةآلتداران  خودى 

نكوَليى لَي بكةن.
ل��ةك��ات��ى ه��ةَل��ب��ذاردن��ة 
كوردستان  ثةرلةمانييةكةى 
ت��ةمموزى  )25(ى  ل�����ة 
ه��ةَل��ب��ذاردن��ة  )2009(ء 
ث��ةرل��ةم��ان��ي��ي��ةك��ةى ع��َي��راق 
ترسء  دي��اردةى  دةي��ان   )2010( ئ��ازارى  )7(ى  لة 
دياردةية  ئةو  ئةوكات،  ب��ةآلم  بينى،  تؤقاندنمان 
حيزبى  ئةندامانى  لة  هةندَيك  ثةرضةكردارَيكى  وةكو 
ئؤثؤزسيؤن  دروستبوونى  بةرامبةر  دةسةآلتدار 
رَيكخراوى  ثرؤسةيةكى  وةكو  نةك  بةرضاو،  دةهاتة 

بةرنامة بؤ داإَيذراو. 
دةس��ةآلت��دارانء  لة  هةندَيك  ئانوساتةدا،  لةو 
بة  كوردستان،  نيشتمانيى  يةكَيتيى  ئةندامانى 
اليةنطرانى  ترساندنى  هةوَلى  كوَيرانة  شَيوةيةكى 
هةندَيك  لة  شوَينء  هةندَيك  لة  دةدا،  ئؤثؤزسيؤنيان 
هةمان  ثارتى  ئةندامانى  ثضإثضإيشدا  هةوَلى 
دةكرد،  ئؤثؤزسيؤن  اليةنطرانى  دذى  رةفتاريان 
سلَيمانىء  لة  توندوتيذيى  كارى  ضةندين  بوو  ئةوة 
ذمارةيةك شارو شارؤضكةى ذَير دةسةآلتى يةكَيتى 

رووياندا.
لةو سةروةختةدا، ثارتى شانازيى بةوةوة دةكرد، 
دةسةآلتى  ذَير  ناوضةكانى  لة  نادات  رَيطة  هةرطيز 
ئةودا رووداوى هاوشَيوةى رووداوةكانى ناوضةكانى 
سلَيمانى رووبدات، لة بيرمانة كاتَيك هةندَيك اليةنطرى 
ثارتى لة دواى هةَلبذاردنةكةى ثةرلةمانى كوردستان، 
لة هةولَير ضوونة سةر بارةطاى بزووتنةوةى طؤإان، 
سةرؤكى  ئةودةمة  كة  بارزانى،  نَيضيرظان  خودى 
ثارتى  سياسيى  مةكتةبى  ئةندامى  هةرَيمء  حكومةتى 
كردو  طؤإانى  بزووتنةوةى  بارةطاى  سةردانى  بوو، 
بارزانى،  سةرؤك  راسثاردةى  لةسةر  رايطةياند: 
لةبةرضاوى  ك��ردووةء  طؤإانى  بارةطاى  سةردانى 
ئةو  كة  بدات،  كةسانة  ئةو  سزاى  بةَلَينيدا  ميدياكان 

كارةيان ئةنجام داوة. 
هةرَيم  سةرؤكى  هةم  تريشدا،  بؤنةى  ضةندين  لة 
كة  بارزانى،  نَيضيرظان  هةم  ثارتييةو  سةرؤكى  كة 
دةرخستووة  خؤيان  وا  ثارتيية،  دووةمى  كةسايةتى 
ئاسايى  دياردةيةكى  بة  ئؤثؤزسيؤن  ئ��ةوان  كة 
دةزاننء دذى ئةوةن كة طوشار لة دذى ئؤثؤزسيؤن 

بةكاربَيت.
لَى ئةو رووداوانةى ضةند مانطَيكة روودةدةن، رَيك 
لَي  طوَيمان  ثَيشتر  كة  ثإوثاطةندانةن  ئةو  ثَيضةوانةى 
ئةهلييةكانء  راطةياندنة  ئةوةى  دواى  ئةوةتا  دةبوو، 
ئاوديوكردنى  مةسةلةى  ئؤثؤزسيؤن  فراكسيؤنى 
نةوتى كوردستانيان ورووذاند، دةسةآلت بة طشتيىء 
تايبةتى بة شَيوةيةكى رَيكخراو كةوتووةتة  بة  ثارتى 
بة  ئازادةكان،  نووسةرة  ئةهلييةكانء  ميديا  وَيزةى 
هةمان ئاراستةش كار لة دذى ئؤثؤزسيؤن، بةتايبةتى 

بزووتنةوةى طؤإان دةكات.
بَيدةنطى  شةإَيكى  سياسيشةوة  رووى  لة 
كة  راط��ةي��ان��دووة،  ط���ؤإان  ب��زووت��ن��ةوةى  دذى 
بةرجةستةترينيان ئةو طوشارة بوو، سةرؤكى هةرَيم 
تا  كرد،  عَيراقى  وةزيرانى  سةرؤك  ماليكى  نورى  لة 
بزووتنةوةى طؤإان لة وةرطرتنى ثؤستى وةزارى لة 

حكومةتى عَيراق دووربخاتةوة.
لة ناوخؤى كوردستانيشدا، هةرضى ثرؤذةياسايةك 
فراكسيؤنى طؤإان لة ثةرلةمانى كوردستاندا دةيخاتة 
بَي طفتوطؤكردن رةتدةكرَيتةوة كة دوايةمينيان  روو، 
رةتكردنةوةى ثرؤذةياساى ضاككردنى كشتوكاأل بوو، 
سياسةتء  بة  راستةوخؤى  ثةيوةندييةكى  هيض  كة 

نيية. سياسةتكارييةوة 
لة هةمووشى مةترسيدارتر، دةرضوواندنى ياساى 
دةريكردووة،  ثةرلةمان  كة  خؤثيشاندانة،  رَيكخستنى 
لة  ثةلةش  بة  ك��ردو  ئيمزاى  هةرَيميش  سةرؤكى 
تا  بآلوكرايةوة،  كوردستان  وةقائيعى  رؤذنامةى 

بضَيتة بوارى جَيبةجَيكردنةوة.
تؤقاندنء  بؤ  رَيكخراوةكان  هةوَلة  زؤرب��ةى 
وا  دةسةآلتةوة  اليةن  لة  ئؤثؤزسيؤن  بَيدةنطكردنى 
وَينا دةكرَيت، كة جطة لة رَيوشوَينى ياسايى هيضى تر 
نيية، بؤية زؤربةيان لة ضوارضَيوةى ياساء دةسةآلتى 
لة  ثةرلةماندا  لة  يان  دةدرَي��ت،  ئةنجام  دادطاكان 
ضوارضَيوةى ثةيإةو ء ثرؤطرامى ثةرلةماندا جَيبةجَي 

دةكرَيت. 
بةمشَيوةية  ئةطةر  دةس��ةآلت،  هةوآلنةى  ئةو 
ديموكراسييء  ضكة  ئةو  سةرى  ئةوا  بَيت،  بةردةوام 
ئازادييةش دةخواتء كوردستان بةرةو سينتراليزمى 
بؤ  سةركَيشان  مةترسيى  ئةوكات  دةبات،  دةسةآلت 
ئاشتيية  ئةو  ئاراوة،  دَينَيتة  توندوتيذيى  ئاَلؤزيىء 
دةخاتةوة  ئَيستا  لةرزؤكةى  كؤمةآليةتيية  سياسيىء 

بةردةم هةإةشةى فةنا بوونء لةناوضوونةوة. 

مةهدى ئةبوبةكر

رووخاندن، يان طؤأين

طةورةو طةورةكراو...
نةطبةتيي ئَيمة لةم ضةرخي قةبارةو هةيكةلةدا!!

عةدنان عوسمان

بةرزان عةلي حةمة
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باي باي ياساى رؤذنامةطةريىريكالم
»ئةطةر لةبةردةم بذاردةى وآلتَيكى بَي رؤذنامةو رؤذنامةيةكى 
دووةميان  دوودَليى،  بةبآ  ئةوا  كــرام،  سةرثشك  وآلتــدا،  بَي 
هةَلدةبذَيرم«  تؤماس جيفةرسؤن، سَييةم سةرؤكى ئةمريكا 1787. 

بةدؤخَيكى  كوردستان،  هةرَيمى  لة  رؤذنامةطةريى  رةوشى 
مةترسيداردا تَيدةثةإَيت. تةنيا لة شةش مانطى رابردوودا، دةيان 
داواى ياسايى، لةسةر رؤذنامةنووسء نووسةران تؤماركراون، 

سَيبةرى  لة  ئةوانةى  ئ��ازادو  ميدياى  داراي��ى  سةرضاوةى  وشككردنى  بةئامانجى 
دةسةاَلتدا نين. 

رؤحى ياساى رؤذنامةطةريى ذمارة)35(ى ساَلى )2007(ى ثةرلةمانى كوردستان 
مامةَلةكردنى  لة  بريتيية  كراوة،  لةسةر  ئيمزاى  هةرَيميشةوة  سةرؤكى  لةاليةن  كة 
لةدذى  اليةنَيك  كةسء  هةر  داواى  لةبةرامبةر  رؤذنامةطةريى  بةياساى  دادطاكان 
رؤذنامةنووسء دياريكردنى بإى سزاى )1 - 5(مليؤن بؤ رؤذنامةنووسانء )5 -20(

مليؤن بؤ دةزطا رؤذنامةوانييةكان.
بةآلم ئةطةر سةرنجَيكى ورد بدةين لة دؤخى رؤذنامةطةريى لة هةرَيمى كوردستان، 
لةماوةى دووساَلى رابردوودا كة ئةم ياساية دةركراوة، زؤرترين ئةو داوايانةى لةاليةن 
بةرثرسانةوة لةسةر رؤذنامةنووسانء ميدياكان لة دادطاكان تؤماركراون، بةياساى 
عَيراقى ساَلى  ياساى سزادانى  بةر  بردووةتة  ثةنايان  بوونء  غةيرى رؤذنامةطةريى 
ثَيمان  مامةَلةيةش  ئةم  بةعس.  سةردةمى  ساَلى)1967(ى  مةدةنى  ياساى  و   )1969(
دةَلَيت، ياساى رؤذنامةطةريى، بةكردةوة ئيفليجكراوةو ئَيستا هيض ئةرزشَيكى نةماوة!.

لةرؤذنامةنووسان،  ثارةيةكى خةياَليى  قةرةبووى  داواكردنى  خستنة ذَيرطوشارو 
مةبةستى  بة  ميدياكان،  رؤذنامةنووسء  لةدذى  دةسةآلتدارانة  نوَيي  ميتؤدَيكى 
دادطاو  كة  بكات  بةوة  قةناعةت  دةتوانَيت  كآ  لةوآلتَيكدا  بةتايبةت  دةمكوتكردنيان، 

دةسةآلتى دادوةريى تةواو بَياليةنن؟
هةَلمةتَيكى  دةطوزةرَيت،  رؤذنامةنووسان  لةبةرامبةر  لةواقيعةكةدا  ئَيستا  ئةوةى 

سياسيى رَيكخراوة لةدذى ئازاديى رؤذنامةطةريى لة كوردستان. 
سةرؤكى هةرَيم، ياساى رؤذنامةطةريى ئيمزا كردووة، بةآلم حيزبةكةى بةدةر لةم 

ياساية، داوا لةسةر رؤذنامةنووسان تؤماردةكات.
ئاسؤ،  رؤذنامةى  لة  وتارَيكيدا  لة  قوربانى،  عارف  رؤذنامةنووسم،  هاوإَيى 
سةبارةت بة ثةنابردنى ثارتى بةياساى غةيرة رؤذنامةوانيى لةدذى رؤذنامةنووسان، 
طوزارشتَيكى جوانى وتووة: »ئه مه  وه ك ئه وه  وايه،  هاوآلتييه ك به  كاره ساتی  ئؤتؤمبَيل 
كه سَيك بكوژَيت، كه سوكاری  كوژراوه كه  بيانه وَيت  به  ياسای  تيرؤر دادگايی  بكوذةكة 

بكةن«.
بةتاَلدةكاتةوة«.  طشتيى  ياساى  تايبةت،  »ياساى  دةَلَيت:  هةية  ياسايى  بنةمايةكى 
بؤية ئَيستا ثَيويستة، ثةرلةمانى كوردستانء دةزطاى دادوةريى هةرَيم، رايبطةيةنن كة 
دادطاكان يان بةياساى رؤذنامةطةريى مامةَلة لةطةَل رؤذنامةنووسء ميدياكان بكةن 

كة لةثةرلةمانى كوردستان دةرضووة، يان بةياسا كؤنةكانى عَيراق.
دواجار ئةوةى لة هةموو شتَيك زياتر تووشى سةرسوإمانى كردووم، بَيدةنطيىء 
بَيهةَلوَيستبوونى خاوةنى ياساكةية كة سةنديكاى رؤذنامةنووسانى كوردستانةو ئَيستا 

ياساكة ئيفلجكراوة، بةآلم سةنديكا »نوتقى لَيوةنايةت«!.
ياساى  لةسةر  رابردوودا  ساَلى  دوو  لة  كة  رةوينةوة  هيوايانة  ئةو  هةموو  ئيدى 
بؤ  فاتيحةي  دةمَيكة  دةسةآلت،  ضونكة  هةَلمانضنيبوون،  رؤذنامةطةريى  رَيكخستنى 

ياساى رؤذنامةطةريى خوَيندووةء باى باى لة ياساكة كردووة. 

سيروان رةشيد

ريكالم


