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دةسةآلت لة رَيطةى )ياساى ئاسايشةوة( دةيةوَيت 
ضاودَيريي ذيانى هاوآلتييانء حيزبةكان بكات

رؤذنامة

هةرَيم  حكومةتى  سةرؤكايةتيى 
ثرؤذةياساى:  ه��ةردوو  رَيطةى  لة 
ه��ةرَي��مء  ئاسايشى  ئةنجومةنى 
كة  هةرَيمةوة،  ئاسايشى  دةزط��اى 
ثرؤذةكة لةاليةن )ثارتىء يةكَيتي(ةوة 
كؤنترؤَلكردنء  هةوَلى  ئامادةكراوة، 
ضاودَيريي خستنة سةر ذيانء ئازاديى 
رَيكخراوةكان  حيزبء  هاوآلتييانء 

دةدات.
ئةو ثرؤذةياسايانة كة سةرؤكايةتى 
هةرَيمى  وةزي��ران��ى  ئةنجومةنى 
ذم��ارة  ن��ووس��راوى  بة  كوردستان 
 2010/11/25 رؤذى  ل��ة   )2937(
ئاراستةى ثةرلةمانى كوردستان كراوة 
بة مةبةستى بإيار لةسةردانء كردنى 
بة ياسا، بة الى ضاودَيرانء شارةزايانى 
ئ��اس��اي��ش��ةوة ه����ةردوو ث��رؤذةك��ة 
مةترسيدارى  بإطةى  مادةو  ضةندين 

لةخؤطرتووة.
بة  سةبارةت  ئةمنيى  شارةزايةكى 
اليةنة مةترسييةكانى ئةو دوو ثرؤذةية 

ئ��اراداي��ة  لة  ئ��ةوة  مةترسيي  وت��ى: 
هاوشَيوةي  كوردستان  هةرَيمي 
بةرةو  ناوضةكة  عةرةبييةكاني  وآلتة 
دةوَلةتَيكي ئةمنيي ستةمكاريي هةنطاو 
رَيطةي  لة  دةسةآلت  حيزبى  كة  بنَيت، 
خؤثيشاندانء  ياساي  تَيثةإاندني 
ئازادييةكانء  بةرتةسككردنةوةي 
بة  ئازادء  ميدياي  سةر  خستنة  فشار 
حكوميكردني دةزطا ئةمنيية حيزبييةكان 

ئةو هةنطاوة دةنَيت«. 
ثرؤذةياساي  ه��ةردوو  وتيشى: 
ئةنجومةنء دةزطاي ئاسايشي هةرَيمي 
دةسةآلتة  تري  هةوَلَيكي  كوردستان، 
ضاودَيريكردنء  كؤنترؤَلكردنء  بؤ 
ئازاديي  ذيانء  سانسؤر خستنة سةر 
حيزبء  رؤشنبيرانء  هاوآلتييانء 

رَيكخراوة ناوخؤييء دةرةكييةكان.
ئاماذةى بةوة  ئةمنيية  ئةو شارةزا 
ئةنجومةنى  ثرؤذةياساى  لة  كة  كرد؛ 
سَييةم:  مادةى  لة  نموونة  بؤ  ئاسايش 
بإطةى هةشتةمى كة باس لة »ثاراستنى 
سيستمى زانياريى هةرَيم دةكات«، ئايا 
ثاراستني سيستمي  لة  ضيية  مةبةست 

زانياريي هةرَيم؟ ثَيويستة ئةم ضةمكة 
هةوأل  نيية  دوور  كة  روونبكرَيتةوة، 
بدرَيت لة رَيطةى دةزطاي  ) IT(يةوة كة 
راديؤ،  كؤنترؤَلي  دروستكراوة  ئَيستا 
تةلةفزيؤن، مؤبايل، ئينتةرنَيتء هةموو 

هؤكارةكاني ديكةي طةياندن بكات. 
ئةمنيية  ش��ارةزا  ئ��ةو  ه��ةروةه��ا 
بإطةي   )2( م��ادةى  بةثَيى  وتيشى: 
يةكةم، كة باس لة ثَيكهاتةي ئةنجومةني 
ئاسايشي  )دةزطاي  هةرَيم  ئاسايشي 
سةربازييء  هةواَلطريي  ه��ةرَي��مء 
دةكات،  ثاراستن(  زانيارييء  دةزطاي 
باسكراون  دةزطايانةى  ئةو  ثَيويستة 
ئةو  دروستكرابن،  ياسا  بةثَيى  ثَيشتر 
بكرَيت،  دروست  لَى  ئةنجومةنى  كات 
دوو  زانياريى  ثاراستنء  »دةزط��اى 
دةزطاى حيزبينء نادةستوورين بةثَيى 
مادةكانى )9(ي دةستووري عَيراق، كة 
لة هةرَيميش جَيبةجَى  ئةو دةستوورة 
دةكرَيت. بؤية ثَيويستة ئةو دوو دةزطا 
حيزبيية هةَلبووةشَيتةوةو لة دةزطايةكى 

نيشتمانيي بَياليةن ثَيكبهَينرَيت.
بؤ... ل2

يةكطرتوو، دةبَيت 
ثَيداضوونةوة 

بة ئايدؤلؤذياكةيدا بكات

يةك ئاسايشء 
دوو وةزير
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رؤذنامة
لةسةر ثَيشنيازى فراكسيؤنى طؤإان، لة هةفتةى داهاتووةوة 
بؤ  بةكاردَيت،  عَيراق  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  لة  كوردى  زمانى 
كوردىء  زمانى  هةردوو  وةرطَيإى  ذمارةيةك  مةبةستةش  ئةو 

عةرةبى دابين دةكرَين.
عَيراق  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  ئةندامى  مستةفا،  لةتيف  د. 
لةسةر فراكسيؤنى طؤإان، بة رؤذنامةى راطةياند: »سةرؤكايةتيى 
هةفتةى  لة  كة  ثيشانداوة  رةزامةنديى  نوَينةران،  ئةنجومةنى 
زمانى  بة  بتوانن  دانيشتنةكاندا  لة  ثةرلةمانتاران  داهاتووةوة 
راطةياندنى  دائيرةى  مةبةستةش  ئةو  بؤ  بكةن،  طفتوطؤ  كوردى 
ئامادة  عةرةبى  كوردىء  زمانى  هةردوو  وةرطَيإى  ثةرلةمان، 
ثَيضةوانةوة  بة  كوردىء  بؤ  لةعةرةبييةوة  طفتوطؤكان  تا  دةكات 

وةربطَيإن.
ئةو ثةرلةمانتارةى طؤإان، ئاماذةى بةوةش دا: »ئةو هةنطاوة بؤ 
قسةكردنى ثةرلةمانتاران بة زمانى كوردى، لة دواى ثَيشنيازَيكى 
هةظاأل كوَيستانى، ئةندامى فراكسيؤنةكةى هاتووةتةدى، كة ثَيشتر 
لة  خستبوويةإوو،  نوَينةراندا  ئةنجومةنى  دانيشتنى  دووةم  لة 
طؤإان،  فراكسيؤنى  رابردووشدا  يةكشةمةى  رؤذى  دانيشتنى 
كردة  ثَييان  هَينايةوةو  ثةرلةمان  سةرؤكى  بةبيري  ثرسةى  ئةو 

بإيار«. 
نَيو كؤمةَلةى  طفتوطؤكانى  رابردوودا،  لةماوةى حةوت ساَلى 
عةرةبى  زمانى  بة  تةنيا  نوَينةران،  ئةنجومةنى  نيشتمانيىء 
عَيراق  ثةرلةمانى  سةرؤكايةتيى  يةكةمجاريشة  بؤ  دةك��رانء 
ناو  فراكسيؤنى طؤإان زمانى كوردى دةخاتة  داواكاريى  لةسةر 

طفتوطؤكانى ثةرلةمانةوة.

سةنطةر جةمال

دةكةن  داوا  ئيسالمييةكان  اليةنة 
هةرَيمى  دةس��ت��وورى  ث���رؤذةى 
دةنطدانى  ئةوةى  ثَيش  كوردستان 
ثةرلةمانء  ببرَيتةوة  بكرَيت،  لةسةر 

دووبارة طفتوطؤى لةسةر بكرَيتةوة.
هةرَيمي  دةستوورى  ث��رؤذةى 
ثَيشووى  خولى  ل��ة  ك��وردس��ت��ان 
ث��ةرل��ةم��ان��دا ل��ة الي���ةن ه��ةم��وو 
كراو  ثةسةند  فراكسيؤنةكانةكانةوة 
راثرسيىء  ئ��ةوةى  بؤ  ئامادةكرا 

بةآلم  بكرَيت،  لةسةر  دةنطدانى 
زؤرى  بةشَيكى  ن��اإةزاي��ى  دواى 
رؤشنبيرانء رووناكبيران، ئةو ثرسة 
هةَلواسراويى  بة  تائَيستاش  راطيراو 
هةندَيك  ئَيستاشدا  لة  م��اوةت��ةوة، 
بة  ثةرلةمانيش  فراكسيؤنةكانى  لة 
ثَيويستى دةزانن ببرَيتةوة ثةرلةمانء 

طفتوطؤى لةسةر بكرَيتةوة.
ثةرلةمانتارى  سلَيمان،  بيالل 
هةرضةندة  ك��ؤم��ةأل،  فراكسيؤنى 
ثَييواية؛ ئةو دةستوورة كؤمةَلَيك خاَلى 
دةخاتة  ئةوة  بةآلم  تَيداية،  ئيجابيى 

روو؛ هةندَيك تَيبينيى هةية، بةتايبةت 
وتى:  رؤذنامة  بؤ  ديباجةكةيداو  لة 
بؤية  تَيداية،  تريشى  شتى  »هةندَيك 
دةنطدانةوة،  نةخراوةتة  تائَيستا  كة 
ئَيمة بة باشى دةزانين بهَينرَيتةوة ناو 
زياترى  طفتوطؤى  ثةرلةمانء  هؤَلى 
لةسةر بكرَيتء بةثَيى ياساش ضى بة 
طونجاو زانرا طؤإانكاريى تَيدا بكرَيت، 
ئةوةش شتَيكى طونجاوةو ثَيضةوانةى 
ياساش نيية، ضونكة قسة لةسةر زؤر 
حاَلةتةدا  لةو  هةيةء  بابةتةكانى  لة 
دةس��ت��وورى  لة  س��وود  دةتوانين 

وآلتانى ديكةش وةربطرين«.
ل��ةالي��ةك��ى دي���ك���ةوة، ع��وم��ةر 
فراكسيؤنى  سةرؤكى  عةبدولعةزيز، 
لة ثةرلةمانى  يةكطرتووى ئيسالميى، 
رايطةياند:  لَيدوانَيكيدا  لة  كوردستان 
ئ��ةو دةس���ت���وورة ب��ة ث��ةل��ةث��ةلء 
مافى  ثَيمانواية؛  تَيثةإىء  خَيرايى 
دووبارة  كة  ثةرلةمانة  خولةى  ئةم 
هؤَلى  بهَينَيتةوة  دةستووورة  ئةو 
ثسثؤإانء  راو سةرنجى  ثةرلةمانء 

رؤشنبيران وةربطيرَيت.
بؤ... ل2

رؤذنامة

سةرؤكي بزووتنةوةي طؤإان رايطةياند: 
ثارتي  كوردستانء  نيشتمانيي  كة  يةكَيتيي 
ديموكراتي كوردستان داواي كؤبوونةوةيان 
بةهيض  »بةآلم  كردووة،  بزووتنةوةكةي  لة 
تةنازول  ميللةتةكةمان  داواكاني  لة  جؤرَيك 

ناكةين«.
بزووتنةوةي  رؤذنامةواني  نووسينطةى 
ثاش  رايطةياند:  بةياننامةيةكدا  لة  طؤإان 
نيوةإؤي 1/14 لة مةكؤ ي سةرةكيي طؤإان 
مستةفا،  نةوشيروان  سلَيماني،  شاري  لة 
كؤبوونةوةيةكي فراواني لةطةأل هةَلسوإاواني 
قةزاي  بازنةكاني  لة  طؤإان  بزووتنةوةي 
تيايدا  ئةنجامداوةو  بةرزنجة  سةيدسادقء 
كوردستانء  سياسيي  دؤخ��ي  لة  ب��اس 

لة  كة  كرا،  طؤإان  بزووتنةوةي  هةوَلةكاني 
بؤ  ب��ةردةوام  فراكسيؤنةكةيانةوة  رَيطةي 

ضاكسازيي سياسيي لة هةوألء كؤششدان.
ب��ةي��ان��ن��ام��ة رؤذن��ام��ةوان��ي��ي��ةك��ة 
ب��آوي��ك��ردووةت��ةوة؛ ك��ة س��ةب��ارةت بة 
طؤإانيش  بزووتنةوةي  ثةيوةندييةكاني 
يةكَيتيي  رايطةياند:  مستةفا  نةوشيروان 
ديموكراتي  ثارتي  كوردستانء  نيشتمانيي 
ك��ردووة  دانيشتنيان  داواي  كوردستان، 
ئَيمةش  ط���ؤإان،  ب��زووت��ن��ةوةي  ل��ةط��ةأل 
ثَي  ثةيوةندييةكانمان  ئاساييكردنةوةي 
سياسيي  رَيككةوتني  ماناي  ئةوةش  باشة، 
بإواكانمان  لة  دةستبةرداربوون  بؤ  نيية 
لة  سياسيي  ضاكسازيي  دادثةروةرييء  بؤ 
داواكاني  لة  جؤرَيك  هيض  بة  كوردستانداء 

ميللةتةكةمان تةنازول ناكةين.

 لةسةر داواى طؤأان، هةفتةى 
داهاتوو ثةرلةمانى عَيراق 
ئيسالمييةكان دةيانةوَيت دةستوور بطةأيَتةوة ثةرلةمانبة كوردى طفتوطؤ دةكات

نةوشيروان مستةفا: يةكيَتى و ثارتى 
داواى كؤبوونةوةيان لَيكردووين
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سيستمى هةرَيم بةرةو 
سةرؤكايةتيى دةإوات
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طةلى تونس سةرؤكى ديكتاتؤريان دةرثةإاند

ض دةزطايةك لَيثرسينةوة لة نوَينةرانى كورد دةكات؟
ثةرلةمانتارَيكى هاوثةيمانيى: لة بةغدا بةرةآليية، نوَينةرانى 

كورد ئاطايان لةيةكتر نييةو ترسيشيان لة لَيثرسينةوة نيية



شاآلو فةتاح

سنوورةكانى  تونس  راثةإينى  ئَيستادا  لة 
بةطشتيى  ناوضةكة  لةسةر  كاريطةريى  تَيثةإاندووةو 
كة  هات،  ئةوة  دواى  راثةإينةكة  دروستكردووة. 
لةثاش ضةندين ساأل سةركوتكردنى ئازاديىء نةبوونى 
تونس  ئابووريى، دةسةآلتدارانى  ئاستى  نزميى  كارو 
هاوآلتييان  داواكارييةكانى  لة  طوآ  ئامادةنةبوون 

بطرن.
محةمةد  ن��اوى  بة  طةنجَيك  خؤسووتاندنى   
)26( ساأل، بووة هؤى هةَلطيرسانى طإى  بوعةزيزى 
وآلتيان  سةرؤكى  كةمدا  ماوةيةكى  لة  راثةإينةكةو 

ناضار بة ضوونة دةرةوة كرد. 
ئَيجطار  ناوضةيى  كاريطةرييةكى  راثةإينةكة 
ت��ةواوى  الى  لة  زؤرى  ترسى  هةيةو  ط���ةورةى 
دروستكردووة،  ناوضةكة  تاكإةوةكانى  دةسةآلتدارة 
خؤى  محةمةد،  شَيوةى  لةسةر  طةنجَيك  جةزائير  لة 
دةسووتَينَيتء لة ئةردةنيش هاوآلتييان لةسةر شَيوةى 
خؤثيشاندةرانى تونس، نان بةرزدةكةنةوة، هاوآلتييانى 
لة  دةنرخَيننء  بةرز  تونس  راثةإينةكةى  ميسريش 
ميدياى ئؤثؤزسيؤنى ميسرييدا بة »زيندوويى رؤحى 
ئاآلى تونسء  وَينةى  ناوزةدى دةكةن،  تونس«  طةلى 
بوعزيزى،  محةمةد  وآلتة،  ئةو  شةهيدى  نةخشةو 
توركيا  تا  جةزائير  هاوآلتييانى  ثرؤفايلى  لةسةر 

دانرابوو، لةنَيوياندا هةرَيمى كوردستانيش. 

ئاماذةيةكء  وةك  راثةإينةكةيان  هاوآلتييان 
ناوضةكة  تاكإةوةكانى  سياسيية  بؤ  »زةنطَيك« 
ثَييوابوو؛  ساأل،   )23( عةلى  هاوكار  قةَلةمدةدا،  لة 
ئةمةش  ئاسايية«،  »شتَيكى  شَيوةية  لةو  بةرةنجامى 
بةهؤى ئةو زوَلمء ستةمة زؤرةى لة هاوآلتييانى ئةو 

وآلتة كراوة.
هاوكار، ثَييوابوو؛ ئةو هَيزانةى لةم ناوضةية كار بؤ 
ئازاديىء مةدةنى بكةن »دةبَيت طرنطيى بةو رووداوة 
كاريطةريى  رووداوةك��ة  ئةو  راى  بة  ضونكة  بدةن«، 

ثؤزةتيظى دةبَيت.
ساَلى،   )74( عةلى  بن  ئةلعابدين  زةي��ن  ئَيستا 
شارى  لة  سعوديةو  لة  تونس  ثَيشووى  سةرؤكى 
جدة دةذى، ئةمةش دواى ئةوةى لة ضةند وآلتَيكةوة 
رَيطريى نيشتنةوة لة فإؤكةكةى كرا، عابدين لة ساَلى 
)1987( بة كودةتايةكى سةربازيى هاتة سةر حوكمء 
بة شَيوةيةكى توند مامةَلةى لةطةأل هاوآلتييانى تونس 
دةكرد، بةجؤرَيك زؤرَيك لة ئازاديية تاكةكةسييةكانى 

تونسى كؤنترؤأل كردبوو. 
زةنطَيكى  رووداوةك����ة  ثَييوابوو؛  ه��اوك��ار، 
ئاطاداركردنةوةية بؤ هةموو ديكتاتؤرو ستةمكارةكانى 
زؤرَيك  اليةن  لة  ئاطاداركردنةوة  ثةيامى  ناوضةكة، 
ثشتطيريى  جيهانييةكانيشةوة  ئاذانسة  ثسثؤإو  لة 
لَيدةكرَيتء ثَييانواية؛ ئةم راثةإينة بةهايةكى سيمبوليى 
طةالنى  ئاطاداركردنةوةى  لة  هةية  طةورةى  ئَيجطار 

ناوضةكة بؤ راثةإين. 

ثَييوابوو؛  رؤذنامةنووسيش  عوسمانى  بةَلَين 
كوردى  شةقامى  لةسةر  »كاريطةريى  راثةإينةكة 
تةواوى  بؤ  ئاطاداركردنةوةشة  زةنطَيكى  هةية«و 
ئيدى  ثَييوابوو؛  بةَلَين،  ناوضةكة.  ديكتاتؤرةكانى 
كوردستان  دةسةآلتدارانى  بة  »خةَلك  لةمةودوا 
دةَلَين، ورياى خؤتان بنء ثةند لةو رووداوةى تونس 
وةربطرن«، ئةمة جطة لةوة، ئةوةى ثشتإاستكردةوة 
كة راثةإينةكةى تونس ئةوةى دةرخست كة ئيرادةى 
خةَلك لة سةروو ئيرادةى دةسةآلتةوةيةو طةر طةل 
ئيرادةى بةشداريى سياسيى هةبَيت، ئةوا سياسييةكان 

ضيدى ناتوانن ياريى بة ضارةنووسى بكةن. 
شَيوةية  لةو  راثةإينى  يةكةمين  بة  رووداوة  ئةو 
دادةنرَيت كة سةركةوتوو بووبَيت لة جيهانى عةرةبيدا، 
كودةتاى  بة  زياتر  ناوضةكةدا  لة  دةسةآلت  طؤإينى 
دياريكراو  حيزبَيكى  شؤإشى  ياخود  سةربازيى، 
روويداوة، بةآلم ئةمجارة طةل هاتة سةرشةقامء بةبآ 
ئاراستةكردنى اليةنَيكى سياسيى دياريكراو توانييان 
ئيرادةى خؤيان بسةثَينن، تةنانةت راثةإينةكة لة اليةن 
هَيزة نَيودةوَلةتييةكانيشةوة شتَيكى »كتوثإو لةناكاو« 
هيض  تائَيستاش  ناوضةييةكان  هَيزة  لة  هةندَيك  بوو، 

لَيدوانَيكيان دةربارةى رووداوةكة نةداوة. 
 عةفان كوردستانى، خوَيندكارى زانكؤى ئةمريكي 
لةسلَيمانى خؤشحاَليى خؤى بؤ ئةو راثةإينة دةربإى، 
عةفان، ثَييوابوو؛ راثةإينةكة جطة لة هةستى خؤشيى، 
داواكردنى  بؤ  بةخشيوة  نوَيى  طإوتينَيكى  »باوةإو 
هَيزى  زيندووبوونةوةى  بة  هةست  مافةكانمانء 
ميللةت دةكةم«، راثةإينةكة طإوتينى زياترى بةخشيوة 
بة الوانى باكوورى ئةفريقاو خؤرهةآلتى ناوةإاست. 

وآلتى تونس، وآلتَيكى عةرةبي باكوورى ئةفريقايةو 
اليةن  لة  وآلتة  ئةم  كةسة،  مليؤن(  )دة  دانيشتووانى 
لة  عوسمانيىء دواتر فةرةنسييةكانةوة حوكمكراوة، 
ساَلى )1957( تونس سةربةخؤيى خؤى بةدةستهَينا 
سةركردايةتيى  بورقَيبة،  حةبيب  كة  شؤإشَيك  بة 
دةكردو دواتريش بووة سةرؤكى تونس، ناوبراو ثاش 
)30( ساأل لة حوكم كودةتايةكى سثى بةسةردا كرا، 
لة اليةن زةين ئةلعابدينى سةرؤك وةزيرانةوة، دواى 
زياتر لة نيو سةدة لة حوكمى تاكإةويى طةلى تونس، 
لة  ديكتاتؤرةكةيان  توانييان  مانطةدا  ئةم  )15(ى  لة 
وآلت وةدةرنَينء ئةم راثةإينة جةماوةرييةش تائَيستا 

بةردةوامة.

بؤضوونى هاوآلتييانى كوردستان لةسةر راثةإينةكةى تونس
هاوآلتييةك: سةركردة كوردةكان ورياى خؤتان بنء ثةند لةو رووداوة وةربطرن

ئاكام ئةبوبةكر 

 ثارَيزطارى سلَيمانى مؤَلةت ناداتة 
خؤثيشاندانى طرووثى )400( دذ بة 
تةواو نةكردنى نةخؤشخانةى )400( 
قةرةوَيَلةيى سلَيمانىء طرووثةكةش 
ئةو  ئةنجامدانى  لةسةر  س��وورة 
سكاآل  دادط��اش  لة  خؤثيشاندانةء 

لةسةر ثارَيزطار تؤمار دةكات.
 بإيارة ئةمإؤ طرووثى )400(، كة 
لة ذمارةيةك رَيكخراوى كؤمةَلطةى 
كةسايةتى  ثزيشكء  م��ةدةن��ىء 
شارى سلَيمانى ثَيكهاتووة، لة نزيك 
قةرةوَيَلةيى   )400( نةخؤشخانةى 
خؤثيشاندانَيك  سلَيمانى  ش��ارى 
سازبدةن، لة دذى تةواو نةكردنى ئةو 
نةخؤشخانةية، ئةمة لة كاتَيكداية كة 
نةداوة  مؤَلةتى  ثارَيزطارى سلَيمانى 

بةو طرووثة كة خؤثيشاندانةكة ساز 
بدةن.

عةلى،  جةبار  بارةيةوة  لةو   
ئةندامى طرووثى )400( بة رؤذنامةى 
بة  خؤثيشاندانة  »ئةم  راطةياند: 
سةر  فشارخستنة  مةبةستى 
تةواوكردنى  بؤ  هةرَيمة  حكومةتى 
نةخؤشخانةكة، بؤ ئةو مةبةستةش 
داية  ياداشتَيكمان   2010/12/15 لة 
ماوةى  لة  كة  ثةيوةنديدار  اليةنى 
بكرَيتةوة  دةس��ت  رؤذدا   )15(
دوَينَيش  تيايداء  ك��ارك��ردن  بة 

ثارَيزطارى  بة  دا  ياداشتيكمان 
ئةنجامدانى  بة  سةبارةت  سلَيمانى 
ئةو خؤثيشاندانة، بةآلم رَيطةى ثَي 

نةداين«.
 )400( طرووثى  ئةندامةكةى 
لة رَيطةى  دا؛ كة  ئاماذةى بةوةش 
ثارَيزطارى  لةسةر  داوا  دادط��اوة 
تاوةكو  دةك��ةن  تؤمار  سلَيمانى 
بزانن،  رَيطةنةدانةكة  هؤكارى 
وةاَلمةكةى  »هةرضةندة  وتيشى: 
ثارَيزطار بة نةخَير بوو، بةآلم ئَيمة 

خؤثيشاندانةكة دةكةين«.

رؤذنامة

جةالل عومةر سام ئاغا، سةرؤكى  ثَيشووى 
ديوانى ضاودَيرى دارايى سلَيمانى وةرطرتنى 

ئيمتيازاتى خانةنشينى رةتدةكاتةوة.
ديوانى  رةسميى  نووسراوَيكى  بةثَيى   
ضاودَيرى دارايى سلَيمانى، كة بؤ هةريةك لة 
سَي سةرؤكايةتييةكةى هةرَيمى كوردستانء 
ك��ردووة،     ئاراستة  حكومةتى  ثةرلةمانء 
ئاشكرايكردووة؛ كة بة ثشتبةستن بة فةرمانى 
ذمارة  كوردستان  هةرَيمى  سةرؤكايةتيى 
بة  دراوة  بإيار    ،2010/12/28 ى   )233(
دةستلةكارهةَلطرتنى جةالل عومةر سام ئاغا، 

سلَيمانى  دارايى  ديوانى ضاودَيرى  سةرؤكى 
لة ثؤستةكةى.

كة  نووسراوةدا   ئةو  ترى  بةشَيكى  لة   
ك��ةوت��ووة،  رؤذن��ام��ة  دةس��ت  كؤثييةكى 
لة  هيضكام   ئاغا  سام  جةالل  كة  هاتووة؛ 
ثاسةوانى   ديوانء  ئؤتؤمبَيلى  ئيمتيازاتةكانى 
لةطةأل  ثَيشوو  خانةنشينةكانى  وةزيرة  وةك 
لة  ئةمة  وةرينةطرتووة،  نةبردووةء  خؤى 
كاتَيكداية بةثَيى نووسراوى ذمارةى )233(ى 
سةرؤكايةتيى هةرَيم هةريةك لة جةالل سام 
ئاغا، سةرؤكى ديوانى ضاودَيريى لة سلَيمانىء 
جةرجيس حةسةن عةبدوَلآل، سةرؤكى ديوان 

لة هةولَير بة ثلةى وةزير خانةنشين كراون.

رؤذنامة

بةهؤي فشارو خؤثيشانداني هاوآلتييانةوة 
بةرثرساني ئيدارةي كةركوك ناضاربوون ئةو 
بةشةكارةباية ببإن كة لة كةركوكةوة رةوانةي 

هةندَيك لة ثارَيزطاكاني ديكةي عَيراق دةكرا.
ث��ردَي   ناحيةي   دانيشتوواني   دوَي��ن��َي 
خؤثيشاندانَيكيان بةهؤي  كةميي كارةباوة لة 
مةبةستةش  ئةو  بؤ  دةستثَيكرد،  ناحيةكةيان 
كةركوك- )هةولَير-  سةرةكي  رَيطةي  

ناحيةكة  دانيشتوواني   طرت،  سلَيماني(يان 
لة  بوون  ب��ةردةوام  ئَيوارةيةكي  درةنط  تا 
ئيداريي   بةرثرساني  لةاليةن  خؤثيشاندان ء 
كارةباية  بِرة  ئةو  سةرجةم  شارةكةشةوة 
بةرهةمهَيناني   وَيستطةكاني   لة  كة  بِردراوة 
كارةباي  كةركوكةوة  دةدرَيت بة ثارَيزطاكاني  

ناوةِراستء باشووري  عَيراق.
ثؤليسء  هَيزةكاني   خؤيانةوة  لةاليةن 
طوللة  دةستِرَيذي   بة  هةوَليانداوة  ئاسايش 
بكةن،  ثَي  بآلوة  خؤثيشاندةران  بةسةرياندا، 
ئَيوارةيةكي  تا  ناحيةكة  دانيشتوواني   بةآلم 

 درةنط بةردةوام بوون لة خؤثيشاندان .
ب��ةِرَي��وةب��ةري   ق��ادر،  سةرحةد  عةميد 
ثؤليسء ناحيةكاني  كةركوك رايطةياند: لةذَير 
كاريطةريي  خؤثيشاندانةكةي  ناحيةي  ثردَي، 
سةر لة ئَيوارةي  دوَينَي ثارَيزطاري  كةركوكء 
ذمارةيةك  ئةمنييةكانء  دةزطا  بةِرَيوةبةري  
لة ئةنداماني  ئةنجومةني ثارَيزطاي  كةركوك، 
بةرهةمهَيناني   وَيستطةكاني   سةر  ضوونةتة 
كارةباي  )دوبز( و )مةال عةبدوَلآل(و بِري ئةو 
لةو دوو وَيستطةيةوة  بِريوة كة  كارةبايةيان 

دةدرَيت بة ثارَيزطاكاني  باشوور.

هاوآلتيياني سنووري  ثارَيزطاي  كةركوك، 
بةكةمتةرخةم  شارةكة  ئيدارةي   بةرثرساني  
كَيشةي   ض��ارةس��ةرك��ردن��ي  ل��ة  دةزان���ن 
ناحيةي   خؤثيشاندانةكةي   لة  ك��ارةب��اداو 
ثردَيش، هاوآلتيياني خؤثيشاندةر داوايانكرد، 
ثؤستةكانيان  لة  ناوضةية  ئةو  بةرثرساني  

الببرَين.

رؤذنامة

نوَينةراني  ئةنجومةني  دوَينَي 
ئةنداماني  دةنط  زؤرينةي  بة  عَيراق 
)26( ليذنة هةميشةييةكةي ئةنجومةني 

نوَينةراني عَيراق دةستنيشانكران.
 هةرضةندة سةرؤكايةتيي زؤرينةي 
ليذنةكان بة رَيكةوتني سياسيي دياري 
رَيكنةكةوتني  بةهؤي  بةآلم   كراوة، 
ليستةكان لةسةر سةرؤكايةتيي ضةند 
ليذنةيةك. دةنطدان لةسةر دياريكردني  
بؤ  لةثةرلةماندا  ليذنةكان  سةرؤكي 
ئةنجومةني  داهاتووي  كؤبوونةوةي 

نوَينةران دواخرا.
ليذنةي  ه�����ةردوو  ل��ة  ج��ط��ة 
ليذنةي  خَيزانء  منداآلنء  ذن��انء 
ثةرلةمانتاراني  ذينطة،  تةندروستي 
كوتلة  ئيئتيالفي  طؤإانء  فراكسيؤني 

سةرجةم  بةسةر  كوردستانييةكان 
ليذنةكاني  دابةشبوون.  ليذنةكاندا 
وزة،  ن���ةوتء  داراي����ي،  ي��اس��اي��ي، 
ئاسايشء  دةرةوة،  ثةيوةندييةكاني 
هةرَيمء  م��رؤظ،  مافي  بةرطريي، 
خزمةتطوزارييء  ث��ارَي��زط��اك��ان، 
ئ���اوةدان���ك���ردن���ةوة زؤرت��ري��ن 

ثةرلةمانتاري كوردي تَيداية. 
ليذنةكاني كاروباري كؤمةآليةتي، 
ئابوورييء وةبةرهَينان، طةشتوطوزار، 
ثةرلةمان،  ئةنداماني  ك��اروب��اري 
لَيثرسينةوةو  ئاودَيريي،  كشتوكاألء 
ئاوارةو  نيشتمانيي،  ئاشتبوونةوةي 
عةشايةر  ليذنةي  راط��وَي��زراوان، 
فراكسيؤنة  نوَينةري  ي��ةك  تةنيا 

كوردييةكانيان تَيداية.
ه��ةش��ت ث��ةرل��ةم��ان��ت��ارةك��ةي 
بةسةر  ط��ؤإان��ي��ش  فراكسيؤني 

بةمشَيوةية:  دابةشبوون،  ليذنةكاندا 
سةردار عةبدوَلآل، لة ليذنةي ئاسايشء 
بةرطريي، هةظاأل كوَيستاني، لة ليذنةي 
ليذنةي  لة  حاجي،  شؤإش  نةزاهة، 
لة  مستةفا،  شَيخ  د.لةتيف  داراي��ي، 
ليذنةي ياسايي. د.بايةزيد حةسةن، لة 
ليذنةي نةوتء وزة، د.محةمةد كياني، 
لة ليذنةي هةرَيمء ثارَيزطاكان، شايان 
محةمةد، لة ليذنةي خزمةتطوزارييء 
لة  كةريم،  كوَيستان  ئاوةدانكردنةوة، 

ليذنةي مافي مرؤظ.
ثَيشوةختي  رَيككةوتني  بةثَيي 
كوتلةو فراكسيؤنةكاني ناو ئةنجومةني 
فراكسيؤني  عَيراقيش،  نوَينةراني 
ليذنةي  سةرؤكايةتيي  ط���ؤإان 
وةردةطرَيتء  ثارَيزطاكان  هةرَيمء 
د.محةمةد كيانيش، كانديدي طؤإانة بؤ 

سةرؤكايةتيكردني ليذنةكة.

طرووثى )400(، لة دادطا داوا لةسةر 
ثارَيزطارى سلَيمانى تؤمار دةكات

جةاللى سام ئاغا، ئيمتيازاتةكانى 
خانةنشينى رةتدةكاتةوة 

فشاري خؤثيشاندةران، كارةباي كةركوكي زيادكرد

ثةرلةمانتارة كوردةكان ضؤن بةسةر 
ليذنةكانى ثةرلةماندا دابةشبوون؟

هـةواأل و راثؤرت
hewal.rozhnama@gmail.com
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 رؤذنامة

ثةرلةمانى عَيراق بةياننامةيةكى ثشتطيريى لةسةر طةلى تونس 
ناو  ديكتاتؤر  بة  وآلتة  ئة  لةكارالبراوى  سةرؤكى  دةردةكاتء 
دةبات، هاوكات تائَيستا هيضكام لة سَي سةرؤكايةتييةكةى هةرَيم 
ليذنةى  ئةندامَيكى  دةنطء  نةهاتوونةتة  رووداوة  ئةو  ئاست  لة 
ثةيوةندييةكانى ثةرلةمانى كوردستانيش دةَلَيت: »ثَيويست بوو 

هةرَيمى كوردستانيش هةَلوَيستى هةبَيت«.
تونسء  وآلتى  رادبردووى  هةفتةى  رووداوةكانى  لةثاش   
عةلى،  بن  ئةلعابدين  زةين  ناضاركردنى  خؤثيشاندانء  تةوذمى 
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  دةس��ةآلت  بةجَيهَيشتنى  بة  سةرؤكى 
نَيردراوة  رؤذنامة  بؤ  كؤثييةكى  كة  بةياننامةيةكدا  لة  عَيراق 
ستايشى هاوآلتييانى تونس دةكات لة رووخاندنى رذَيمى زةين 
وا  سةدام  رووخاندنى  »لةدواى  دةَلَيت:  ء  عةلى  بن  ئةلعابدين 
دةإووخَينرَيتء  طةلةكةى  دةستى  بة  تونس  ديكتاتؤرى  ئةمإؤ 
نازانين سبةى كام طةلى تر لة دذى ستةمكارَيكى تر رادةثةإَيت، 
ئةو رووداوةى تونس ئامؤذطارييةكة بؤ هةموو فةرمانإةوايةكى 

ستةمكار«.
  ئةوة لة كاتَيكداية تائَيستا هةرسَي سةرؤكايةتييةكةى هةرَيمى 
كوردستان بة سةرؤكايةتيىء ئةنجومةنى وةزيرانء ثةرلةمانةوة 

هةَلوَيستَيكى رةسمييان سةبارةت بةو رووداوة نةبووة. 
ليذنةى  جَيطرى سةرؤكى  وةرتَي،  د.ئةحمةد  بارةيةوة  لةو   
شوَينةوارةكانى  راطةياندنء  رؤشنبيريىء  ثةيوةندييةكانء 
كوردستانيش  هةرَيمى  زانى  طرنطى  بة  كوردستان  ثةرلةمانى 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  هةبَيتء  بارةيةوة  لةو  هةَلوَيستَيكى 
»نازانم هؤكار ضيية هةرَيم لةو مةسةلةيةدا بةدةنط نةهاتووة، كة 
ثَيويست بة هةَلوَيستَيك دةكات رةنطيشة لة داهاتوودا هةَلوَيستى 

هةبَيت«.
 د.ئةحمةد وةرتَي، ئاماذة بةوة دةكات؛ كة ئةو رووداوانةى 
لة وآلتى تونس روويدا، كارَيكى طرنط بوو و بووة دةستثَيكى 
لةسةر  كاريطةريى  ناوضةكةداو  لة  ط��ةورة  طؤإانكارييةكى 
كوردستان،  هةرَيمى  »دةب��وو  ءتيشى:  دةبَيت،  ناوضةكةش 
تونسى  طةلى  ثشتطيريى  بةياننامةى  يان  روونكردنةوة،  يان 
زياتر  نةك  كارةبكات،  ئةو  دةتوانَيت  ئَيستاش  دةربكردايةو 

دوابكةوَيت«.

لةسةر رووداوةكانى تونس 
بةغدا هاتة دةنط، هةرَيم بَيدةنطة



ئازاد ضاالك

هةموو  دةَل��َي��ن  ك��ة  دةك���ةن  راس��ت  رؤشنبيران 
شكألء  رةن��طء  بن،  هةرضؤنَيك  دنيا،  ديكتاتؤرةكانى 
يةك  وةك  ضارةنووسيان  لَيكدةضنء  زؤر  رةطةزيان 
ثَيش خؤشيان  هى  يةكترء  لة  ثةنديش  دةرسء  دةبَيتء 

وةرناطرن.
خةَلك  نينء  ديكتاتؤر  ئةوان  كة  ثَييانواية  هةموويان 
خؤيان  خوَينى  طيانء  بة  ئامادةن  دةوَي��نء  خؤشى 
هاوآلتييانيان  نةبن،  ئةوان  ئةطةر  ثَييانواية،  بيانثارَيزنء 
لةناودةضنء ئةطةر زيرةكيىء ميهرةبانيى ئةوانيش نةبَيت، 
ئةوا خةَلكةكةيان بةطورطانخواردوو دةضنء دةسةآلتيش 

بؤ ئةوان فةرزةء ويستَيكى ئيالهى هةية.
رؤذى هةينى )1/14(، سةرؤكى تونس خؤيء كةسة 
شاهةنشايةتى  لة  بةجَيهَيشتء  وآلتيان  نزيكةكانى  هةرة 
راك��ردنء  ئةم  طيرسايةوةء  سعودية،  عةرةبنشينى 
هةآلتنةى بن عةلى، بةثَيى ثرؤتوكولء بؤ حةجء عةمرة، 

ياخود بؤ   زيارةت نةبوو.
سةرؤكى تونس، تةنيا )23( ساأل حوكمى تونسى كردء 
ئةطةر بة رذَيمة عوروبييةكانى تر بةراوردبكرَيت، دةبينين 
كة حاكمى )42(ساَليمان هةيةء ئةطةر بة رذَيمةكانى باوكء 
بةراورد  بنةماَلةكان  سةركردةو  بةحيزبى  ياخود  كوإ، 
بكةين، ئةوا نموونةكان ئَيجطار زؤر دةبنء ئةوكات، دةبَيت 

بة ضاوى بةزةييةوة سةيرى بن عةلى بكةين!
شاوشيكؤو  ئيعدامكردنى  لة  رؤذ  ض��وار  ثَيش   
خَيزانةكةى كة تا ئةمإؤ ئَيسكء ثروسكيشيان ديار نيية، لة 
تةمةنى )24 (ساَلةى فةرمانإةوايى خؤيدا وةك سةرؤكى 
رؤمانيا، سةردانى ئَيرانى كردء لةوآ لَييان ثرسى كة ئايا 
رؤذهةآلت،  ئةوروثاى  طؤإانكارييةكانى  رووداوةكانء 
بةرةو كوآ دةإؤن، بةتايبةت دواى رووخاندنى ديوارى 
وآلتةكةى  هاوشَيوةى  وآلتى  ضةندين  طؤإينى  بةرلينء 
ئةو، لة وةآلمدا بة ثَيكةنينةوة وتى، ئَيوة خةَلكى رؤمانيا 
خؤياننء ضةنديان  دَلسؤزى سةرؤكى  كة ضةند  ناناسن 
خؤشدةوَيت، دةبَيت لةوة دَلنيابن كة ئةطةر بَيتء شؤإةبى 

هةرمآ بطرَيت، طؤإان لة  رؤمانيا روو نادات.
بؤ  سندووقى  دوو  تونس  سةرؤكى   ،)1987( ساَلى 
بَيكارانء بيمةى كؤمةآليةتى )ضمان اجتماعي( دروستكردو 
دواى ضةند ساَلَيكيش بةَلَينى بة تونسييةكان دا كة نزيكةى 
نيو مليؤن وةزيفةو هةلى كار بؤ هاوآلتييانى بدؤزَيتةوة، 

بةآلم هيضى بةجَينةهَينا.
خاوةن  عةرةبى  وآلتانى  لةضاو  تونس  ئابووريى 
ثرؤذةى  هةندَيك  طةشتوطوزارو  لة  نةوت، الوازةو جطة 
ئةوتؤى  داهاتَيكى  بضووك،  كارطةى  خزمةتطوزاريىء 
دامةزراندنى  ك��ارو  هةلى  نةبوونى  بةرامبةر  نييةو 
هاوآلتييانى  بوو،  دةستةوةستان  كؤلَيذةكان،  دةرضووى 
يةكةمء  خانمى  كة  دةيانبينى  خؤيان  ضاوى  بة  تونس 
سةروةتء  داهاتء  بة  ياريى  ضؤن  زاواكانيان،  كوإو 
سامانةكةيان دةكةنء ضؤن ئةو سةروةتة بؤ دةزطا ئةمنيية 
تايبةتةكانيان سةرف دةكةنء ضؤنيش رؤذ لةدواى رؤذ 
هاوآلتييانء  ئازادييةكانى  بةرتةسككردنةوةى  هةوَلى 
لة  ثارَيزطاريكردن  بؤ  بة سةربازكردنى كؤمةَلطة دةدةن 

بةرذةوةندييةكانيان.
كة  لةبيرضووبوو  ئةوةيان  تونس،  سةركردةكانى 
الشابية( كة  )ابوقاسم  طةلةكةيان خاوةنى شاعيرى وةك 
خاوةنى شيعرة بةناوبانطةكةى )اذا الشعب يوما اراد احلياة فال 
بد ان يستجب القدر(ة، ئةطةر رؤذَيك طةل ئيرادةى ذيانى 
هةَلبذارد، ئةوا قةدةريش  ناتوانَيت بة دةنطييةوة نةيةتء 
كة  ئةلتونسية،  بةيرةم  وةك  شاعيرى  خاوةنى  هةروةها 
ساَلى  بةرةنطارييةكانى  هةوَينى  بوونة  ش��ي��عرةكانى 

)1919(ى هاوآلتييانى ميسر.
نزيك  ديكتاتؤرةكان  نيهايةتى  ئةجةلء  كاتَيك 
دةبنةوة،  رووب���ةإوو  ج��ةم��اوةر  لةطةأل  دةبَيتةوةء 
اليةنطرانء دؤستةكانيان ثشتيان تَيدةكةنء خؤيان ناكةنة 
طإوَييى،  نةخؤشى  تووشى  ئةوةى  هةروةك  خاوةنيان، 

ياخود ئيفالسبوون بووبن كةسيان بةدةورةوة نامَينَيت.
سةرؤكةكانيان  دنيا،  ديموكراسييةكانى  وآلتة  لة   
ذيرترء  رؤذهةآلتييةكان  عةرةبةكانء  سةرؤكة  لة 
بةردةوام ثشت  ئةوان  بةآلم  ثَيشكةوتووترن،  بةتواناترء 
بة كارى زانستيىء موئةسةساتى دةبةستن، بؤ خؤيانء 
دةستوورةكةيان بة رةوا نابينن كة لة هةشت ساأل زياتر 
حوكم بكةنء دةبنةوة هاوآلتيى ئاسايى، كةضى الى ئَيمة 
حيزبء كورسى حوكم هةتا هةتاييةو ثاش سةرؤكةكانمان 
ثاوان  دةطوَيزرَيتةوةو  بنةماَلةكانيان  بؤ  دةس��ةآلت 

دةكرَيت.
راثةإين  شؤإشء  نان،  نةبوونى  فةقيريىء  تةنيا 
ناعةدالةتيى  بةردةوامبوونى  بةَلكو  ناهَينَيت،  بةرهةم 
رؤشنبيريىء  نوآء  بيرى  طةشةسةندنى  كؤمةآليةتىء 
ئازاديية  ديموكراسىء  خواستة  لةسةر  سووربوون 
رقى  ئةستووربوونى  فاكتةرى  دةبنة  هةمةاليةنةكان، 
تةقينةوةى  خةَلكء  توَيذةكانى  ضينء  ثةنطخواردووى 
طؤإانكاريى  هؤى  دةبَيتة  جةماوةرييةش،  رقة  ئةو 
هاوكَيشة  وَينةو  سةروبنكردنى  مَيذوويىء  بنةإةتيى 
كةسيان  دةَلَيم،  دَلنياييةوة  بة  بةآلم  ضةقبةستووةكان، 

ثةندو عيبرةت وةرناطرن.

رؤذنامة

دژي بإيارَيکي وةزارةتي پةروةردة، 
تر  جارَيکي  )دووش��ةم��م��ة(،  دوَي��ن��َى 
شاري  ئامادةييةکاني  خوَيندکاراني 
بةردةم  بؤ  خؤپيشاندانَيکيان  سلَيماني، 
سلَيماني  پ��ةروةدةي  بةإَيوةبةرَيتيي 

سازکرد.
کة  خؤپيشاندانةکةدا  لةمياني 
خوَيندکاران  بةرچاوي  ژمارةيةکي 
خوَيندکاران  تَيداکرد،  بةشدارييان 
)12( تاقيکردنةوةي  داواي��ان��ک��رد، 

نمرة   )100( س��ةر  ل��ة  ئ��ام��ادةي��ي  ي 
پَيشتر  بإيارةي  ئةو  ئةنجامبدرَيتء 
لةوبارةيةوة  پ���ةروةردة  وةزارةت���ي 

داويةتي، هةَلبوةشَينرَيتةوة.
هاوکات، خوَيندکاران بؤ ماوةي چةند 
بةردةم  سةرةکيي  رَيگاي  سةعاتَيک، 
سلَيمانييان  پةروةردةي  بةإَيوةبةرَيتيي 
ئؤتؤمبَيلَيکي  رؤيشتني  لةکاتي  گرتء 
بةهؤي  سلَيمانيشداو  دادي  پؤليسي 
داخستني رَيگاکةوة، پؤليسةکان تةقةيان 
بةسةر خؤپيشاندةراندا کردء دواتريش 

چاالکيية  پؤليسي  هَيزةکاني  لةاليةن 
کارةبايي  ئامَيري  بة  مةدةنييةکانةوة، 
دةستيء بؤ کردنةوةي رَيگاکة، بآلوة بة 

خؤپيشاندةران کرا.
لةاليةکي ديکةوةو بؤ هةمان مةبةست، 
ئامادةييةکاني  خوَيندنگا  خوَيندکاراني 
بؤ  خؤپيشاندانَيکيان  هةَلةبجة،  شاري 

پ��ةروةردةي  بةإَيوةبةرَيتيي  ب��ةردةم 
کرد،  داواي���ان  ئةنجامداو  هةَلةبجة 
بإيارةي  ئةو  پ���ةروةردة،  وةزارةت��ي 

هةَلبوةشَينَيتةوة.
خوَيندكارانى  ن��اإةزاي��ي��ةك��ان��ى 
بإيارَيكي  بؤ  دةطةإَيتةوة  ئامادةيي 
كة  ث��ةروةردة،  وةزارةت��ى  ثارى  ساَلي 

 ،10( قؤناغى  تَييدا كؤنمرةكانى هةرسآ 
وةرطرتنيان  بؤ  حسابدةكرَين   )12  ،11
خوَيندكاران  ثةيمانطاكانء  زانكؤء  لة 
كؤنمرةكاني  )100%(ى  تةنيا  داوادةكةن 
بؤ  ب��ك��رَي��ت  ح��س��اب   )12( ق��ؤن��اغ��ي 
وةرطرتنيان لة زانكؤء ثةيمانطاكان نةك 

كؤنمرةكانى قؤناغى )10، 11(.

سةنطةر كوردة

ثلةكاني   دابةزينى  لةطةأل  هاوكات 
طةرما لة هةرَيمي  كوردستان، ثَيدانى 
هاوآلتييان  بة  نيشتمانيى  كارةباى 
شةوء  لة  بةشَيوةيةك  كةمدةبَيتةوة 
سةعات   )10-9( تةنيا  رؤذَي��ك��دا 
دةدرَي��ت��ة  نيشتيماني   ك��ارةب��اي   

هاوآلتييان.
لَيثرسراوي   محةمةد،  سيروان 
بةإَيوةبةرَيتي   راطةياندني   بةشي  
طشتيي  كارةباي  سلَيماني  لة لَيدوانَيكدا 
ثَيدانى  كةمبوونةوةى  رؤذنامة  بؤ 
هاوآلتييان  بة  نيشتمانيى  كارةباى 
ئةو  رايطةياند:  دووث��ات��ك��ردةوةو 
)12(دا  مانطي   لة  ثَيشتر  خشتةيةي  
دانرابوو بؤ ثَيداني  كارةباي  نيشتمانيي،  

نةتوانرا وةك خؤي  جَيبةجَي بكرَيت، 
نزمبوونةوةي   ب��ةه��ؤي  ئ���ةوةش 
زيادبووني  خواست  طةرماو  ثلةكاني  
اليةن  لة  كارةبا  بةكارهَيناني   لةسةر 
كة  وةرزةدا،  ل��ةم  هاوآلتييانةوة 
ثَيداني   سةعاتةكاني   واي��ك��ردووة 
كةمببَيتةوةء  نيشتمانيي   كارةباي  
تةنيا لة ماوةي  )15( رؤذدا لة شاري  
نزيكةي   كارةبا  خواستي   سلَيماني 

)100( مَيطاوات زيادي  كردووة.
ل��َي��ث��رس��راوي  راط��ةي��ان��دن��ي  
كارةباي   طشتيي   بةإَيوةبةرَيتى 
لة  روو؛  خستة  ئةوةشي   سلَيماني  
مَيطاوات   )550( »نزيكةي   ئَيستادا 
سلَيماني ،  بؤ شاري   هةية  كارةبامان 
ثَيويستي   سلَيماني   شاري   له كاتَيكدا 
كارةبا  مَيطاوات   )975( نزيكةي   بة 

لة  كة  وايكردووة  ئةمة  بؤية  هةية، 
 )10-9( تةنيا  سةعاتدا   )24( ماوةي  
سةعات كارةبا بدرَيت بة هاوآلتييان، 
كةمبوونةوةكةي   هؤكاري   هةروةها 
بةكارهَيناني   زؤريي   بؤ  دةطةإَيتةوة 
الي��ةن  ل��ة  كارةباييةكان  ئامَيرة 
ئَيمة  لةالي  كَيشةكة  هاوآلتييانةوةو 

نيية«.
كةمبوونةوةى  ديكةى  هؤكارَيكى 
كارةباش، بؤ لةكاركةوتنى دوو يةكةى 
دةطةإَينَيتةوة،  كارةبا  بةرهةمهَينانى 
جطة لةوةى »بةشَيك لة وَيستطةكانى 
ناوضةى  هةندَيك  لة  كة  سةقةر 
بة طاز كاردةكةن،  سلَيمانى هةية كة 
نةبوونى  كةميىء  بةهؤى  ب��ةآلم 
ثَيبكرَيتء  ناتوانرَيت ئيشيان  طازةوة 

لة ئَيستادا سووديان لَيوةرناطيرَيت«.

ثشتيوان سةعدوَلآل

ثارَيزطارى  بريارَيكةوة  لةإَيى 
سلَيمانى تةلةفزيؤنء ئامَيرى سةتةاليت 
مامؤستايانى  ئيدارةء  ذوورةكانى  لة 
ثارَيزطاكة  سنوورى  قوتابخانةكانى 
وتةبَيذى  هاوكات،  دةك��اتء  قةدةغة 
وةزارةتى ثةروةردة، دةَلَيت: »ئةو بإيارة 
لة دةسةآلتى ثارَيزطارى سلَيمانيدا نييةء 

ئةو بإيارة خةرقى ياساية«.
رؤذى)1/16(  كة  لةنووسراوَيكدا 
ب����آلوك����راوةت����ةوةء ئ��اراس��ت��ةى 
بةإَيوةبةرَيتيية طشتييةكانى ثةروةردةى 
كراوة،  رانية(  ش��ارةزوور،  )سلَيمانى، 
بإياريدا  سلَيمانى،  »ثارَيزطارى  هاتووة: 
ئامَيرى  تةلةفزيؤنء  س��ةرج��ةم  كة 
ئيدارةء  ذوورةك��ان��ى  لة  سةتةاليت 

مامؤستايانى قوتابخانةكان الببرَين«.

وتةبَيذى  بةرزنجى،  ئيسماعيل 
رؤذنامةى  بة  ث��ةروةردة،  وةزارةت��ى 
دةسةآلتى  لة  بإيارة  »ئةو  راطةياند: 
لة  بةَلكو  نيية،  سلَيمانيدا  ثارَيزطارى 
دةسةآلتى وةزارةتى ثةروةردةداية، ئةو 
بإيارة خةرقى ياساية، ئَيمة لة وةزارةت 
سلَيمانىء  ثارَيزطارى  لةطةأل  قسة 
ث���ةروةردةى  طشتيى  ب��ةإَي��وةب��ةرى 
رةتكردنةوةى  بؤ  دةكةين  سلَيمانى 

بإيارةكة«.
ث���ةروةردة  وةزارةت���ى  هةرضةند 
بة  سلَيمانى  ثارَيزطارى  بإيارةكةى 
جةبار  م.  بةآلم  ناودةبات،  ناياسايى 
طشتيى  بةإَيوةبةرى  ئةحمةد،  حةمة 
ثةروةردةى سلَيمانى، ئةوةى خستةإوو: 
»ثارَيزطارى سلَيمانى، سةرؤكى يةكةمى 
بإيارةكةى  ثارَيزطاكةيةء  ئيداريى 

دةنَيرين بؤ قوتابخانةء خوَيندنطةكان«.

ثاشماوةى... دةسةآلت 
لةأَيطةى ياساى ئاسايشةوة...

ئاسايشي  ئةنجومةني  بة  سةبارةت 
هةرَيم  سةرؤكى  بة  س��ةر  كة  هةرَيم 
دةبَيت، وتى: »ثَيويستة سةر بة سةرؤكى 
ئةنجومةنى وةزيران بَيت )نةك سةرؤكي 
بة  سةر  دةزطايانةى  ئةو  وةك  هةرَيم( 
نينء سةرؤكى حكومةت خؤى  وةزارةت 
سةرؤكايةتي دةكات، ئةمةش رَيطة خؤش 
ئةنجومةنة  ئةم  كارى  ئةوةى  بؤ  دةكات 
لةذَير ضاودَيريى ثةرلةمان بَيت، نةك تةنيا 
لةبةردةم سةرؤكى هةرَيم بةرثرسياربَيتء 

ئةو كات ناضَيتة ذَير ضاودَيرييةوة«.
بإطةى  سَي-  )مادةى  ل�ة  ه�ةروةها 
يانزة(ى ثرؤذةياساى ئةنجومةنى ئاسايشدا 
كة باس لة )ثاراستنى ئاسايشى طةياندن( 
هاتووة، ئةو شارةزا ئةمنيية وتى: »بةثَيى 
ثرؤذةياساكة  دوو  بإطةيةي  دوو  ئةم 
سياسيىء  ضاالكييةكى  كارو  هةموو  بَيت 

حيزبيىء ثيشةيىء سةنديكايى لة هةرَيمى 
كوردستاندا تةنانةت ثةيوةنديى تةلةفؤنى 
نَيوان دوو هاوآلتى ئةم هةرَيمةش، قابيلى 

سانسؤرء كؤنترؤَلكردنة«.
دةزطاي  ثرؤذةياساى  بة  سةبارةت 
ئةم  نابَيت  وت��ى:  هةرَيميش  ئاسايشي 
ئةركي  بة  شَيوةيةك  هيض  بة  دةزطايانة 
سياسيي  بةدواداضووني  ضاودَيرييء 
حيزبء رَيكخراوةكاني هةرَيمي كوردستان 
هةستن، كة ئازادييء مافة دةستوورييةكان 

ثَيشَيل دةكات. 
شارةزاى  بايز،  بةكر  ترةوة  لةاليةكى 
ئةمنيى سةبارةت بة هةردوو ثرؤذةياساكة 
وتى: »هيض كام لةو دوو ثرؤذةياساية لةطةأل 
ديموكراسييةكانى  نةرمء  طؤإانكاريية 
سةردةمء كرانةوةدا نايةنةوةء دوورن لة 
سرووشتى ئةو مؤدَيلة تازةيةى ئاسايش، 
ديموكراسيدا  و  ثَيشكةوتوو  دنياي  لة  كة 
ناسراوة،  مرن(  )أمن  نةرم  ئاسايشى  بة 

كة لة دابينكردنى ئاسايشء ئاراميدا زياتر 
ثشت بة كؤمةآلنى خةَلك دةبةستَيت، نةك 

بةكارهَينانى ضةكء زةبرو زةنط. 
هاوكات دوَينَى ليذنةى ناوخؤء ياسايى 
ثةرلةمان سةبارةت بةو دوو ثرؤذةياساية 
ئيسماعيل مةحمود، سةرؤكى  كؤبووةوة، 
هةردوو  وتى:  ثةرلةمان  ناوخؤى  ليذنةى 
ثرؤذةياساكة بةدةر نيية لة كةموكورتىء 
ئةندامانى  لةاليةن  هةية  جياواز  راى 

هةردوو ليذنةوة.
ثةرلةمانتارى  عةبدوَلآل،  نةريمان 
ثةرلةمان  ناوخؤى  ليذنةى  لة  ط��ؤإان 
دوَينَى  كؤبوونةوةكةى  بة  سةبارةت 
هةردوو  كؤبوونةوةكةدا  لة  »دوَينَى  وتى: 
رَيككةوتنَيك،  هيض  نةطةيشتينة  ليذنةكة 
بةهؤى بوونى راى جياواز لةسةر هةردوو 
ثَيمانواية؛  »ئَيمة  وتيشى:  ث��رؤذةك��ة«، 
نيشتمانيىء  مةسةلةيةكى  ثرؤذانة  ئةم 
نةتةوةيين، ثَيويستة راوَيذ بة هةموو اليةك 

بطيرَيت،  شارةزا  خةَلكى  لة  طوَى  بكرَىء 
ثَيويستة بؤ كاتَيكيتر دوابخرَيت«.

ثاشماوةى...ئيسالمييةكان 
دةيانةوَيت دةستوور ...

»ضونكة هةندَيك لة بةندةكانى ثَيويستى 
ئةو  روانطةى  لة  هةية  دةستكاريى  بة 
ناوضةكة  عَيراقء  بةسةر  طؤإانكارييانةى 

هاتووة«.
سةرؤكى  وةرتى،  د.ئةحمةد  هةروةك 
بؤ  ئيسالمى،  بزووتنةوةى  فراكسيؤنى 
رؤذنامة وتى: »دةستوورةكة كةموكوإيى 
ثةرلةمان  هةية  ئةوة  بايى  تَيدايةء  زؤرى 
ماوةيةكى  لة  بكاتةوةء  لةسةر  طفتوطؤى 
ئةوةى  بةآلم  دةنطدانةوة،  بخرَيتة  زوودا 
بؤشايية  ل��ةو  طرنطة  ئَيمةوة  ب��ةالى 
ضونكة  هةية،  كة  دةربضين  دةستووريية 
دةبوو زؤر لة ثَيش ئَيستاوة لة كوردستان 

دةستوورى خؤمان هةبواية«.

رؤذنامة

لة  بَيكار  فةرمانبةرى   )370( نزيكةى  رؤذان��ة 
وةزارةتى مافى مرؤظى هةَلوةشاوةدا دةوام دةكةنء 
مووضةى  كؤى  وةردةط���رن،  مووضة  مانطانةش 
بَى  مانطانة  كة  ديوانى وةزارةتيش  ناو  فةرمانبةرانى 
 )60( لة  زياتر  وةريدةطرن،  هةبَيت  كاريان  ئةوةى 

مليؤن دينارة.
وةزيران  ئةنجومةني  فةرماني  بة  ئةوةي  دواي 
مافى  وةزارةتى  ئةم   2009/11/3 لة   )3671( ذمارة 
مانطة   )14( ماوةى  تائَيستاء  هةَلوةشايةوة،  مرؤظة 
دةوام  كار  بةبَي  وةزارةت��ةدا  لةو  فةرمانبةر   )370(

دةكةنء بة مليؤنان ثارة مووضة وةردةطرن.

لةوبارةيةوة وتارَيكى وتةبَيذى ثَيشووى وةزارةتى 
مافى مرؤظ لة الثةإة )15(دا بخوَينةوة.

»تةقة بةسةر خويَندكارة خؤپيشاندةرةكاندا کرا«

حكومةت تةنيا )9-10( سةعات 
كارةبا بة هاوآلتييان دةدات

ثارَيزطارى سلَيمانى، تةلةفزيؤنء سةتةاليت لة خويَندنطةكان قةدةغة دةكات

وةزارةتى ثةروةردة: ثارَيزطار دةسةآلتى بأيارى واى نيية

مانطانة )60(مليؤن 
لة ديوانى وةزارةتَيكدا 

بةفيأؤ دةأوات

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

لة  طةرميان  ئيدارةى  سةرثةرشتيارى 
ثَيشووى  بةرثرسى  الدةبرَيتء  ثؤستةكةى 
جَيطةكةى  لة  يةكَيتى  خانةقينى  مةَلبةندى 
كارطَيريش  بوارى  شارةزايةكى  دادةنرَيت، 
دةستى  تؤخكردنةوةى  كارة  ئةم  كة  ثَييواية؛ 
حيزبة لةناو حكومةتداو رةنطدانةوةى خراثى 

دةبَيت لة رووى كارطَيإييةوة.
طؤإانكارييانةى  ئةو  ضوارضَيوةى  لة 
بارةى  لة  هةرَيم  حكومةتى  سةرؤكى  كة 
طؤإانكاريى لة ثؤستة ئيدارييةكانى سنوورى 
بإيار  ثَيكردووة،  دةستى  يةكَيتيدا  دةسةآلتى 
لة  طةرميان  ئيدارةى  سةرثةرشتيارى  دراوة 
لةناو  باآل  ثلة  ثؤستةكةى الببرَيتء كةسَيكى 

يةكَيتيدا لة جَيطةكةى دابنرَيت.
سةعيد ئةحمةد، سةرثةرشتيارى ئيدارةى 
طةرميان سةبارةت بة البردنى لة ثؤستةكةى 
البردنةكةم  هؤكارى  راطةياند:  رؤذنامةى  بة 
بة باشى زانيبَيت كة  نازانم، رةنطة حكومةت 
سةرؤكى  لةطةأل  بارةيةوة  لةو  كة  المبدات، 
ثياوَيكى  تؤ  ثَييوتووم؛  دانيشتم  حكومةتدا 
ئَيمةش  ك��ردووة،  زؤر  ئيشت  ماندوويتء 

دةمانةوَيت ضةند طؤإانكارييةك بكةين.
سةرثةرشتيارى طةرميان طومانى لة بوونى 
بةإَيوةبردنى  لة  خؤى  بةتوانايى  كةفائةتء 
خؤم  بؤ  »من  دةَل��َي��ت:  نييةو  ئيدارةكةيدا 

ئيمكانياتَيكى  بة  هاتبَيت  لةدةستم  ئةوةندةى 
كةمةوة كردوومة، رةنطة لة ساَلى )2008(ةوة 
دةركرد  بإيارَيكى  وةزيران  ئةنجومةنى  كة 
بكرَيت،  لةطةأل طةرميان  ثارَيزطا  مامةَلةى  كة 
بةخؤيةوة  ثَيشكةوتنَيكى  جؤرة  ئيدارةكة 
بينى هةرضةندة لة ئاستى تموحى مندا نةبوو 
كة  بةوثَييةى  بةآلم  بكرَيت،  زياتر  دةمويست 
بودجةيةكى دياريكراو لةبةردةستدا نةبووة بؤ 

كاركردن، بؤية هةر ئةوةندةمان ثَيكراوة«.
رؤذنامة  زانيارييةكانى  بةثَيى  هةرضةندة 
سكرتَيرى  ت��اَل��ةب��ان��ى(  )ج���ةالل  ل��ةالي��ةن 
ئةحمةد، درابوو  بة سةعيد  بةَلَين  يةكَيتييةوة 
لةاليةن  لة ثؤستةكةيدا دةمَينَيتةوة، بةآلم  كة 
سةرثةرشتيارة  ئةو  حكومةتةوة  سةرؤكى 
وتى:  ئةحمةد،  لةوبارةيةشةوة  دةطؤإَيت، 

»هيض قسةيةكم نيية«.

بؤ  ئ��ةوةى  ئاطاداريش  سةرضاوةيةكى 
كوَيخا  سةآلح  كة  روون��ك��ردةوة؛  رؤذنامة 
خانةقينى  مةَلبةندى  ثَيشووى  بةرثرسى 
جَيطرى  و  كوردستان  نيشتمانيى  يةكَيتيى 
جَيطةى  لة  طةرميان  مةَلبةندى  ئَيستاى 
لة  دادةن��رَي��تء  طةرميان  سةرثةرشتيارى 
لة  دةستبةكاربوونةكةى  بإيارى  ئَيستاشدا 

ئةنجومةنى وةزيرانة.
بَيئاطايى  لة  كوَيخا، جةختى  بةآلم سةآلح 
رؤذنامةو  بؤ  لةوبارةيةوة  ك��ردةوة  خؤى 
بدةم،  لَيدوانَيك  هيض  ناتوانم  »ج��ارَي  وتى: 
هةتا بانطم نةكةنء بة فةرميى بإيارةكةم ثَي 

رانةطةيةنن«.
كاروبارى  لة  ش��ارةزا  محةمةد،  ديلمان 
كارطَيإيدا ئةوةى بؤ رؤذنامة شيكردةوة؛ كة 
باشتربوو سةرثةرشتيارى ئيدارةي طةرميان 

كة دةسةآلتى ثارَيزطارى هةية، بدرَيتة دةست 
ثتةويان  ئيداريى  ثَيشينةيةكى  كة  كةسانَيك 
لةناو حكومةتدا هةبَيت، وتيشى: »راستة دانانى 
ثارَيزطار، يان وةزير لة رَينمايية كارطَيإييةكاندا 
بةآلم  نيية،  خزمةت  ساَلى  بة  ثَيويستى 
بَيطومان دانانى بةرثرسى مةَلبةندَيكى حيزب 
كةسَيكى  كة  ئيدارةيةك،  سةرثةرشتيارى  بة 
تةواو حيزبييةو هيض ثَيشينةيةكى كارطَيإيىء 
شارةزاييةكى لةو بوارةدا نيية، ئةوة دةطةيةنَيت 
كة ئةو حكومةتة بؤ خؤى خةَلكى بة كةفائةتى 
نيية،  لة ناوضةكةدا  خاوةن ثَيشينةى حكومى 
كة ئةمة كةموكوإييةكة كة بؤضى تائَيستا لة 
بةإَيوةبةرة  قايمقامء  هةموو  لةو  طةرمياندا 
بتوانَيت  كة  ثَينةطةيةنراوة  كةسَيك  طشتيية 
ئةمةش  بكات،  ناوضةكة  سةرثةرشتيارَيتى 
دذى مةبدةئى كارطَيإيةء رةنطدانةوةى خراثى 

دةبَيت لة بوارى كارطَيإيدا«.
راب���ردووداو  ساَلى  كؤتاييةكانى  لة 
ل���ةدواى ب��وون��ى دةن��ط��ؤى الب��ردن��ى ئةو 
لة  دانانى كةسَيكى حيزبيى  سةرثةرشتيارةو 
طةرميان  رؤشنبيرى  ذمارةيةك  جَيطةكةى، 
بؤ رؤذنامة  وَينةيةكيان  كة  بةياننامةيةكدا  لة 
ناردبوو، ئاماذةيان بةوة كردبوو؛ كة هةست 
لة اليةن  دةكةن جموجؤَلَيكى ضإ هةية  بةوة 
خزاندنى  ئاراستةى  بة  دةسةآلتةوة  حيزبى 
حكومةتء  ناو  بؤ  خؤى  ديارةكانى  كاديرة 
نيطةرانيى  مايةى  بووةتة  هةوَلةش  ئةو 
طاَلتةكردن  لة  »جطة  كارة  ئةم  ئةوان، ضونكة 
بةثرةنسيثةكانى  دذ  خةَلك  ضارةنووسى  بة 
دوورخستنةوةى دةستى حيزب لة حكومةت، 

هيضى تر نيية«.
دروست  ئةوة  لةسةر  ثرسيار  هةربؤية 
دةبَيت، كة ئايا ئةو رؤشنبيرانة كة هيض كارَيكى 
حكوميى لةثَيشينةى ئةو كاديرة حيزبييانةيان 
نةديوة، بؤضى لة ئَيستاوة لة دذى دانانيان لة 
ثؤستة حكوميةكاندا بةياننامة بآلو دةكةنةوة، 
»هةموومان  دةَلَيت:  ديلمان،  وةآلميشدا  لة 
حيزبة  ئ��ةم  لةطةأل  هةية  تةجرووبةمان 
تةداخوالتي  رؤشنبيرانة  ئةم  سياسييانةدا، 
دةستى  لةسةر  حكومةتدا  لةناو  حيزبييان 
لةو  هةر  بينيوة،  حيزبيانةدا  بةرثرسة  ئةو 
روانطةيةشةوة دةإواننة كارى داهاتووى ئةو 

بةرثرسة حيزبييانة«.

راثؤرتى: بةرزان عةلي حةمة

نوَينةرانى  ئةطةر  نيية،  روون  ئَيستا  تا 
نوَينةرى  لةبةغدا )وةزير، ثةرلةمانتار،  كورد 
كورد لةثؤستةكانى ديكة( هةَلةيةك بكةن كة 
ثَيضةوانةى بةرذةوةندييةكاني كورد بَيت، كآ 
دةزطاية  كام  دةكاتء  لةطةأل  لَيثرسينةوةيان 
ثرسة  م��افء  لَيثرسينةوةى  مةرجةعي 

ستراتيذييةكاني كوردة لةعَيراقدا.
س��اَل��ى  )1(ى  ذم��ارة  بإيارى  بةثَيى 
)2005(ى ثةرلةمانى كوردستان، دامةزراوةى 
مةرجةعى  تاكة  كوردستان  ثةرلةمانى 
سياسيىء دةستووريية بؤ بإياردان لةثرسة 
كوردستانى  طةلى  ضارةنووسسازةكانى 
بطةإَينةوة  كورد  نوَينةرانى  دةبَيت  عَيراقء 
كوردستان،  ثةرلةمانى  راى  ثرسء  سةر 
راب��ردوودا،  ساَلى  حةوت  لةماوةى  بةآلم 
كورد  نوَينةرانى  طةورةكانى  لةطرفتة  يةكَيك 
دامةزراوةيةك  هيض  كة  ئةوةبووة  لةبةغدا، 
لةبةغدا  كورد  نوَينةرانى  مةرجةعى  وةك 
ك��وردى  ن��وَي��ن��ةران��ى  لةكةموكورتيى 

نةثرسيوةتةوة.
هةفتةيةك  ضةند  كة  لةكاتَيكداية  ئةمة 
خوَيندنةوةي  عَيراق  ثةرلةماني  لةمةوبةر، 
ساَلي  بودجةي  ياساي  ثإؤذة  بؤ  يةكةمى 
)2011(ي عَيراق كردء ثةرلةمانتارة كوردةكان 
لةو دانيشتنة، وةك ناإةزاييةك دانيشتنةكةيان 
كة  دَي��ت  ئ��ةوة  دواى  ئ��ةوةش  جَيهَيشتء 
حكومةتى  كوردةكانى  وةزي��رة  سةرجةم 
كة  زؤرةوة  كةموكورتييةكى  بة  ثَيشوو، 
كاريطةريى بؤ سةر بودجةى )17%(ى هةرَيم 

هةية، ئيمزايان لةسةر بودجةكة كرد. 
ثةرلةماني  ئةندامي  عوسمان،  د.مةحمود 

هاوثةيمانيي  فراكسيؤني  ل��ة  ع��َي��راق 
دةردةبإَيت  خؤي  نيطةرانيي  كوردستان، 
لةهةرَيمي  كورد  طةلي  كة  بةوةي  بةرامبةر 
كوردستاندا، هيض مةرجةعَيكي نييةو كةسيش 
ئةو  هةموو  باجي  ناترسَيتء  لَيثرسينةوة  لة 
دةَلَيت:  دةيداتء  ميللةت  كةموكورتييانةش 
مةرجةعي  كة  ئةوةية  كورد  »موشكيلةي 
ناكات،  لةكةس  لَيثرسينةوة  كةسيش  نييةء 
وةزيرةكان  خؤيةتي،  بةكةيفي  كةسةو  هةر 
بةكةيفي  ثةرلةمانتارةكان  خؤيانة،  بةكةيفي 
لةبةرئةوة  بةكةيفي خؤيةتي،  خؤيانة، هةرَيم 
بةرةآلييةكةو ئاطايان لةيةكتر نييةو ترسيشيان 

لةهيض لَيثرسينةوةيةك نيية«.
لةو سةروبةندةدا، ساَلى رابردوو لةكاتى 
كاركردنى  ث��ةي��إةوى  دان��ان��ى  داإش��ت��نء 
كوردستانييةكان(،  فراكسيؤنة  )ئيئتيالفى 
بةندَيك دياريكرا كة ثةرلةمانى كوردستان دوا 
وَيستطةو مةرجةعى كاركردنى ئيئتيالفةكةية 
كوردىء  وةفدى  نَيوان  دانوستاندنى  لةكاتى 
ئةو  لةسةر  ب��إي��اردان  بؤ  تر  اليةنةكانى 

ئةنجامانةى بةدةستيدةهَينن.
كة  بةوةدا  ئاماذةي  عوسمان،  مةحمود 
نةبووة،  ئةوةدا  لةطةأل  لةسةرةتاوة  هةر  ئةو 
كوردستانييةكاندا  فراكسيؤنة  ثةيإةوي  لة 
كوردستان  ث��ةرل��ةم��ان��ي  ب��ن��ووس��رَي��ت، 
ئةو  وةك  ل��ةب��ةرئ��ةوةي  »م��ةرج��ةع��ة«، 
ثةرلةمانتارة وتى: »دةمزاني كة ئةوة نابَيتء 
ثةرلةماني  الي  ناطةإَيتةوة  زةحمةتةء 
مةنووسن  شتَيك  ثَيموتن،  من  كوردستان، 
نةطةإاوةتةوة  فيعلةن  نةكرَيت،  جَيبةجآ  كة 
الي ثةرلةماني كوردستانء طةإاوةتةوة الي 
سةرؤكي هةرَيمء سةرؤك كؤمارء سةرؤكي 

ثةرلةمانيش لةكؤبوونةوةكان ئاطاداركراوة«.

خؤي  نيطةرانيي  عوسمان،  مةحمود 
دةردةبإَيت بةوةي كة بةهؤي هةَلةي وةزيرة 
بودجة  باسي  هةفتةية  سآ  كوردةكانةوة، 
لةهةوَلي  كوردةكان  ثةرلةمانتارة  دةكةنء 
وةزي��رة  »ئةطةر  بكرَيت:  ضاك  ئ���ةوةدان، 
ئةو  نةكرداية،  لةسةر  واذؤي��ان  كوردةكان 
لةوةش  جطة  نةدةبوو،  تووش  كَيشةيةمان 
نيية،  لةوة  ئاطايان  هةرَيميش  بةرثرساني 
دابنيشنء  بةغدا  حكومةتي  لةطةأل  دةبَيت 
ضاكي بكةن، دكتؤر بةرهةم بةرثرسة لةوةو 
دةك��ات،  ضاكي  دَي��تء  وتيان  ضةندينجار 
ضاك  هيضيشيان  نةهاتووةو  ئَيستا  تا  بةآلم 
جار  دوو  جارَيك  لَيرة  ئَيمةش  نةكردووة، 
ضونكة  بخةين،  دواي  زياتر  لةوة  ناتوانين 

كةمايةتين لةثةرلةماندا«. 
سةركردايةتيي  ئةندامي  رؤستايي،  زانا 
كؤمةَلي ئيسالميي، وتى: »بةداخةوة، تا ئَيستا 
مةرجةعَيكي دياريكراو نيية، لةبةرئةوةي يةك 
بةجيا  اليةنَيكمان  هةر  نييةو  كوردي  اليةني 
حيزبء اليةنَيكينء ليستةكةي خؤمان دةبَيتة 
لةسةر  نةتةوةو  ئاستي  لةسةر  مةرجةع، 
نيية  شتَيكمان  كوردستان،  هةرَيمي  ئاستي 
بةمةرجةع دابنرَيت بؤ ئةو ثرسانة، بَيطومان 
فراكسيؤنة  لة  ب��وو  كةمتةرخةمي  ئ��ةوة 
كوردستانييةكان كة نةطةإانةوة بؤ ثةرلةماني 
كوردستانء دةبوو ثَيش ئةو دانووستاندنانة لة 
طفتوطؤيةكي كراوةدا لةثةرلةماني كوردستان، 
باسيان بكردايةء دةنطي زؤرينةي ئةنداماني 
وةربطيرايةء  بؤ  كوردستاني  ثةرلةماني 
بكةين،  عَيراق  حكومةتي  بةشداريي  ثاشان 
بؤ  كة  بوو  ثةيإةوة  ئةو  ثَيضةوانةي  ئةوة 

ئيئتيالفةكة دانرابوو«.
لةسةروبةندى  ط��ؤإان،  بزووتنةوةى 

راب��ردووى  ساَلى  )3/7(ى  هةَلبذاردنى 
ثةرلةمانى عَيراقدا، كارنامةيةكى بآلوكردةوة 
بةناونيشانى )كارنامةيةك بؤ لَيدوان(، كة لةوَيدا 
طؤإان ضةند ثرسيارَيك بةكراوةيى سةبارةت 
پارلةمانتاراني  وةزيرةکانء  هاودةنگيي  بة 
ثرسيويةتى،  دةخاتةإوو،  هةولَير  بةغداء 
ئةنجومةني  لةناو  کوردي  فراکسيؤني  ئايا 
بة  سةربةخؤء  بةغدا،  لة  عَيراقدا  نوَينةراني 
دةکات؟،  کار  کوردستان  پةرلةماني  لة  جيا 
بةغداء  لة  گؤإان  فراکسيؤني  هةردوو  يان 
هةولَير بة تايبةتيء فراکسيؤنة کوردييةکاني 
بةغدا بةگشتيي، لةگةأل پةرلةماني کوردستان 
کاردةکةن؟،  هاوئاهةنگيي  هاودةنگييء  بة 
ئةنجومةني  ناو  کوردةکاني  وةزي��رة  ئايا 
وةزيراني عَيراق لةبةغدا، سةربةخؤء بة جيا 
لة ئةنجومةني وةزيراني هةرَيمي کوردستان 

کار دةکةن؟
د. لةتيف شَيخ مستةفا، ئةندامي فراكسيؤني 
طؤإان لة ثةرلةماني عَيراق، باس لةوة دةكات، 
كوردستانييةكاندا  فراكسيؤنة  لة  كاتَيك  كة 
ثةرلةمانى  كة  دياريكرا  بةندَيك  ب��وون، 
مةسةلةى  بؤ  بَيت  مةرجةع  كوردستان 
بةآلم  لةبةغدا،  ئيئتيالفةكة  دانوستاندنةكانى 
ثةرلةماني  بةردةم  نةهَينراية  شتَيك  »هيض 
م���ادةي  بةثَيي  لةكاتَيكدا  ئةمة  كوردستان، 
مةرجةعي  ثةرلةمان   ،2005 ساَلي  )1(ي 
كوردستانة،  هةرَيمي  سةرةكييةكاني  ثرسة 
بؤية دةبَيت ئَيستا ثةرلةمان لَيثرسينةوة بكات 
لةو هةآلنةء لَيثَيضينةوة لةهةموو فراكسيؤنة 
كوردستانييةكان بكات بةطؤإانيشةوةو بَلَيت، 
لةمافةكاني كورد كرد؟ ضونكة  وةرن ضيتان 
ئَيمة لةفراكسيؤنة كوردستانييةكاندا، خؤمان 
بؤ  بطةإَيينةوة  كة  بةو خاَلةوةي  ثابةند كرد 

ثةرلةماني كوردستان«.
ثَييانواية،  سياسةتوانان،  ثسثؤإانء 
لةبةرئةوةي مةرجةعي سةرةكيي طةلي كورد 
ثةرلةمانةكةيةتي، دةبَيت بؤ هةموو ثرسَيكي 
بةرثرسةكان  كورد،  نةتةوةي  ستراتيذيي 
بطةإَينةوة بؤ ثةرلةمان، بةآلم هيض ليستَيكي 
كرد  دانوستاندني  بةشداريي  كة  سياسيي 
كوردستان  بةثةرلةماني  راوَي��ذي  لةبةغدا، 
نةكرد. د. كامةران مةنتك، مامؤستاي سياسةت 
لةزانكؤي سةآلحةدين، ئةوانة بةهةَلة نازانَيتء 
لةسةر يةك  ئةطةر ضةندينجار  ثَييواية، هةَلة 
بةَلكو  هةَلة،  ناوترَيت  ثَيي  ببَيتةوة،  دووبارة 
»طةورةترين  دةَلَيت:  خيانةتةء  تاوانء  ئةوة 
كَيشة ئةوةية كة ثةرلةماني كوردستان لةبن 
دةستي حيزب قوتاري نةبووة، ئَيمة ثةرلةمان 
وةكو جوانكاريي حساب دةكةينء كورد فَير 
نةبووة رَيز لة ثةرلةماني خؤي بطرَيت، هةر 
ئةوة  دادةنرَيت،  حكومةت  لة  كة  وةزيرَيك 
لَيثَيضينةوة  نابَيت  ئايا  حيزبةكةية،  نوَينةري 
ثةرلةماني  ثَيويستة  بكرَيت؟  لةهةَلةكاني 
كوردستان لَيثَيضينةوة لة حيزبةكانيان بكات، 
لةطةأل  مامةَلة  ثةرلةمان  لةبةرئةوةي  يان 
دةزطاي رةسميدا دةكات، ثَيويستة لَيثَيضينةوة 
ثؤستيان  كة  بكات  بةرثرسانة  ئةو  لةطةأل 
بانطهَيشتيان  النيكةم  وةرطرتووة،  لةبةغدا 

بكات بؤ ثةرلةمانء لةيةك تَيبطةن«.
زانا رؤستاييش، جةخت لةسةر نةبوونى 
اليةنى لَيثرسراو بؤ لَيثرسينةوة لة نوَينةرانى 
هيض  ئَيستا  »تا  دةَلَيت:  دةك��ات��ةوةو  ك��ورد 
اليةنَيك دياريي نةكراوة بؤ لَيثرسينةوة، يان 
طلةييكردن لة نوَينةرانى كورد لةبةغدا، تةنيا 
دةنطدةران  كوردستانء  جةماوةري  مةطةر 

ئةو لَيثرسينةوةية بكةن«.

سةعيد ئةحمةد: نازانم بؤضى لة ثؤستةكةم الدةبرَيم؟!

بةرثرسَيكى مةلَبةندى يةكيَتى دةكريَتة سةرثةرشتيارى ئيدارةى طةرميان

ض دةزطايةكى كوردستانى دةبيَتة مةرجةعى نويَنةرانى كورد؟
ثةرلةمانتارَيكى هاوثةيمانيى: لة بةغدا بةرةآليية، نوَينةرانى كورد 

ئاطايان لةيةكتر نييةو ترسيشيان لة لَيثرسينةوة نيية

كؤبوونةوةيةكي سةرؤكي حكومةت لةطةأل ئيدارةى طةرميان



راثؤرتى: ئةلةند مةحوى

كؤمثانياء كاآل توركىء ئَيرانييةكان 
هةرَيمى كوردستانيان داثؤشيوةء 

بةرذةوةندييةكانى ئةم دوو وآلتة رؤذ 
لةدواى رؤذ لة هةرَيمى كوردستاندا 
زياتر دةبَيت، ئةمةش بة هؤى ئةو 

لَيكنزيكبوونةوانةى كابينةى ثَينجةم 
لة توركياء كابينةى شةشةمى 

حكومةتى هةرَيم لة ئَيران دةيكات.

لة ساَلى رابردوودا كؤمثانيا توركييةكان 
لة بةطةإخستنى سةرمايةكانيان لة هةرَيمى 
لةناو  هاتن  يةكةم  ثلةى  بة  كوردستاندا 
كؤمثانيايةى   )469( ه��ةزارء   )11( ئ��ةو 
كراون،  تؤمار  كوردستان  هةرَيمى  لة  كة 
ئاستى  لةئةمساَلدا  دةكرَيت  ضاوةإوانيش 
سةرمايةطوزاريي  بازرطانييء  ئاَلوطؤإي 
ئَيران  ئيسالميي  كؤماري  هةرَيمء  نَيوان 

بطاتة سةروو )4( مليار دؤالر.
د.بةرهةم  نزيكييانةوة،  لَيك  روانطةى  لة 
هةرَيمي  حكومةتي  س��ةرؤك��ي  س��اَل��ح، 
باآلي   بة سةرؤكايةتي وةفدَيكي  كوردستان 
حكوميى رؤذى 2011/1/7 بؤ جارى دووةم 
سةردانى  شةشةمدا  كابينةى  م��اوةى  لة 
وآلتى ئَيرانى كردو لةطةأل طةورة بةرثرسانى 
ماوةى  لة  بةآلم  كؤبووةوة،  وآلت��ةدا  ئةو 
كات  هيض  شةشةمدا  كابينةى  حكومإانيى 

سةردانى توركياى نةكردووة.
ب��ارزان��ى،  نَيضيرظان  ب��ةرام��ب��ةردا  لة 
حكومةتى  ثَينجةمى  كابينةى  سةرؤكى 
هةرَيمى كوردستان نزيكييةكى زؤرى لةطةأل 
شَيوةيةك  بة  هةبوو،  توركيادا  حكومةتى 
ثَينجةمدا  كابينةى  حكومإانيى  ماوةى  لة 
ثَيت  )طةنةأل،  وةكو  توركييةكانى  كؤمثانيا 
نةوتيى  طرَيبةستى  توانيان  دؤغان(  ئؤيأل، 

لةطةأل حكومةتى هةرَيمدا بةدةست بهَينن.
وةك  وةل�����ى،  ك���ةري���م  رَي����ب����وار 
توركيا  ميدياى  لة  نزيك  رؤذنامةنووسَيكى 
كابينةى  لة  جياوازيية  ئةم  كة  واية؛  بإواى 
ثَينجء شةشى حكومةتى هةرَيمى كوردستان 
كة  هةية،  ثارتييةوة  يةكَيتىء  بة  ثةيوةنديى 
دةكةنء  حكومةت  كابينةكانى  سةرؤكايةتى 
وآلتةوة  دوو  لةو  يةكَيك  لة  يةكةشيان  هةر 

نزيكن.
رَيبوار، دةَلَيت: »ثارتى روانطةى سياسيى 
ئَيران،  لة  يةكَيتيش  نزيكةء  توركياوة  لة 
ئةمةش تازة نييةء لة كاتى شةإى ناوخؤوة 

سةردةمى  لة  دواتريشدا  لة  دةركةوتووة، 
توركييةكان  كؤمثانيا  ثَينجةمدا  كابينةى 
هةرَيمى  لة  وةبةرهَينان  لة  شَيريان  ثشكى 
ثَيضةوانةشةوة  بة  بةركةوت،  كوردستان 
كؤمثانيا  شةشةمدا  كابينةى  سةردةمى  لة 
لة  بةردةكةوَيت  شَيريان  ثشكى  ئَيرانييةكان 
ثارَيزطاى  لة  سةرمايةكانيان  بةطةإخستنى 

سلَيمانى«. 
شةشةمى  كابينةى  ك��ة  ئَيستادا  ل��ة 
حكومإانيى  كوردستان  هةرَيمى  حكومةتى 
كَيرظى  تر  جارَيكى  ثَيدةضَيت  دةك���ات، 
بؤ  ن��اوةوةى  هاتنة  لة  توركيا  بةشداريى 
هةرَيمى كوردستان روو لة دابةزين بكاتء 
هةرَيمدا  لة  ئَيران  كَيرظى  بةرامبةردا  لة 

بةرزتر ببَيتةوة.
جَيطرى  جةمال،  كاروان  بةرامبةردا  لة 
ثةيوةندييةكانى  فةرمانطةى  بةرثرسى 
دةرةوةى هةرَيمى كوردستان رةتيدةكاتةوة؛ 
هيض  لةطةأل  ثةيوةنديى  هةرَيم  كة حكومةتى 
وآلتَيكدا بةهَيز بكات لةسةر حسابى وآلتَيكى 

تر.
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  جةمال،  كاروان 
ئيحترامى  بنةماى  لةسةر  »حكومةتى هةرَيم 
هةردووالء ثاراستنى بةرذةوةنديى هاوبةش 

لةسةر  نةك  دةنَيت،  هةنطاو  وآلتاندا  لةطةأل 
سةرؤكايةتى  حيزبَيك  ض  بنةمايةى  ئةو 

حكومةت دةكات لة هةرَيمى كوردستاندا«.
ئةوةى لة ئَيستادا بةديدةكرَيت فراوانبوونى 
لةطةأل  كوردستانة  هةرَيمى  ثةيوةندييةكانى 
بإيارة  وا  سؤنطةيةشةوة  لةو  هةر  ئَيراندا، 
شارؤضكةيةكي  نزيكدا  ئايندةيةكى  لة 
ثيشةسازيي لة نزيك سلَيمانى دروستبكرَيت، 
ئَيرانةوة  اليةن  لة  جَيبةجَيكاريش  شاندَيكي 

سةردانى هةرَيمى كوردستان دةكةن.
وةزي��ري  مَيحرابيان،  ئةكبةر  عةلي 
ميانى  لة  ئَيران  كانزاكاني  ثيشةسازييء 
حكومةتي  سةرؤكي  لةطةأل  ديدارى  دوايين 
زؤر  رَيذةيةكي  »ساآلنة  رايطةياند:  هةرَيم 
دةكةينء  ع��َي��راق  ه��ةن��اردةي  شتومةك 
وةبةرهَينةرانء بازرطانةكاني ئَيمة بة باشي 

لة بازاإي عَيراق ئاطادارن«.
طةإانةوةى  بة  واقيعيش  ئةرزى  لةسةر 
شاندةكةى حكومةتى هةرَيمى كوردستان لة 
ئاغاى  كوردستان،  هةرَيمى  بؤ   2011/1/11
كرماشان  ثارَيزطارى  هاشمى،  دادوةش 
كردء  سلَيمانى  شارى  طةرميانء  سةردانى 
لةطةأل بةهرؤز قةشانى، ثارَيزطارى سلَيمانيدا 

ياداشتَيكى لَيكطةيشتنيان ئيمزا كرد.

لةخؤ  خاأل   )20( كة  ياداشتةكةدا  لة 
هةردوو  كة  كراوة؛  بةوة  ئاماذة  دةطرَيت، 
ثارَيزطا ئاسانكاريى بكةن لة بوارى ئاَلوَيرى 
بازرطانيى لة بازاإة سنووريية هاوبةشةكانى 
)سةرتةك(ء  سَيَلة  شَيخ  شوشمَى،  )تيلةكؤ، 
ثةروَيزخان(ء ديراسةى ثَيويستييةكانى ئةو 
خزمةتطوزاريي  رووى  لة  بكرَيت  بازاإانة 

ئاو و كارةباوة.
ه��ةروةه��ا ئ��ام��اذة ب��ة ئ��اَل��وط��ؤإى 
ئةكاديميية  ت��وان��س��ت��ة  زان��س��ت��ي��ىء 
خوَيندكاران  بةردةواميدانى  جياوازةكانء 
ئةم  بؤ  ك��راوة،  ه��ةردووال  زانكؤكانى  لة 
لةنَيوان  هاوبةش  ليذنةيةكى  مةبةستةش 
كرماشان  زانكؤكانى  سلَيمانىء  زانكؤى 

ثَيكدةهَينرَيت.
لَيكطةيشتننامةكة  ت��رى  خاَلَيكى 
بوارى  لة  زانستى  ئاَلوطؤإى  بة  تايبةتة 
ك��ردن��ةوةى  ثيشةسازيىء  كشتوكاألء 
جوتيارانى  بؤ  درَيذخايةن  كورتء  خولى 
طةشتى  رَيكخستنى  سلَيمانىء  ثارَيزطاى 
كؤمثانيا  دامةزراندنى  راهَينانء  زانستيىء 
سلَيمانى،  لة  ثيشةسازييةكان  كشتوكاَليىء 
اليةنة  ك��ؤب��وون��ةوةى  رووةش���ةوة  ل��ةم 
ثارَيزطا  ه���ةردوو  ثةيوةنديدارةكانى 

ئاسانكاريى  هةروةها  دةبَيت،  ب��ةردةوام 
بازرطانةكانء  هاوآلتييانء  هاتوضؤى 
كاروبارى طومرطء كردنةوةى ثَيشانطةكانى 
كرماشان لة سلَيمانى ضةند تةوةرَيكى ترى 

رَيككةوتننامةكةية.
سةبارةت بة كردنةوةى هَيَلى ئاسمانيى 
ه���ةردووال  كرماشانيش  سلَيمانى- 
وةرطرتنى  بؤ  دةكةنةوة  ضإ  هةوَلةكانيان 
ثةيوةنديدارةكانى  اليةنة  رةزامةنديى 
سةروو خؤيان، كة لة داهاتوودا كردنةوةى 
ئةم هَيَلة ئاستى ئاَلوَيرو طةشتوطوزار بةرز 
هاوكاريى  سلَيمانيش  ثارَيزطاى  دةكاتةوة، 
ئَيرانء  )ملت(ى  بانكى  لقى  ك��ردن��ةوةى 

كؤمثانياى دَلنيايى دةكات.
كةريم،  رَيبوار  ئةمانةشدا  هةموو  لةطةأل 
بةرذةوةندييةكى  ئَيستادا  لة  ثَييواية: 
كوردستاندا  هةرَيمى  لة  توركى   – كوردى 
دةستبةردارى  ناتوانين  كة  دروستبووة، 
ئةطةرضى  ئ��َي��ران  ب��ةرام��ب��ةردا  لة  ببين، 
بةرذةوةنديشى هةية، بةداخةوة هةندَيكجار 
هيض  نموونة  بؤ  دةكات،  جياواز  مامةَلةى 
جَيطيرييةك لة دةروازةكانيدا نيية، بة كةيفى 
خؤى دةروازة دادةخاتء بة كةيفى خؤشى 

دةيكاتةوة.

راثــــؤرت
hewal.rozhnama@gmail.com
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بةرذةوةنديي كوردي- توركي دروستبووةو ئَيرانيش زياتر دَيتة ناوةوة

راثؤرتي: بةهادين يوسف

يةكَيتيء ثارتي ئامادةيي خؤيان بؤ 
ئةنجامداني هةَلبذاردني ثارَيزطاكان 

نيشاندةدةنء ئاشكرايدةكةن؛ 
دياريكردني وادةي هةَلبذاردنةكة 

لة دةسةآلتي حكومةتدايةء كؤمسيؤني 
هةَلبذاردنةكاني بةغداش خشتةي 

كاتيي بةإَيوةضووني هةَلبذاردنةكةي 
ئامادة كردووة.

ماوةي زياتر لة ساَلَيكة شةرعيةتي ياسايي 
ئةنجومةني ثارَيزطاكاني هةرَيمي كوردستان 
لة  ئةنجومةنةكان  ئَيستادا  لة  بووةو  تةواو 
بؤشاييةكي ياساييدا كاردةكةنء دياريكردني 
وادةي هةَلبذاردني ئةنجومةني ثارَيزطاكانيش 
لة دةسةآلتي ئةنجومةني وةزيراني حكومةتي 

هةرَيمي كوردستانداية.
ساَلي  )1(ي  ذم���ارة  ب��إي��اري  بةثَيي 
)2009(، كة لةاليةن ثةرلةماني كوردستانةوة 
دةرضووةو سةرؤكي هةرَيم ئيمزاي كردووة، 
ثارَيزطاكاني  ئَيستاي  ئةنجومةني  كاركردني 
داهاتوو  هةَلبذاردني  تا  درَيذكرايةوة  هةرَيم 
ئةنجام   )2009( كؤتايي  ثَيش  مةرجَيك  بة 

بدرَيت. 
ساَلي  )3(ي  ذم��ارة  ياساي  دواتريش 
ياساي  هةرَيمء  ثارَيزطاكاني  )2009(ي 
هةَلبذاردني  )2009(ي  ساَلي  )4(ي  ذمارةي 
ئةنجومةني ثارَيزطاو قةزاو ناحيةكاني هةرَيم 
دايةوة  شةرعيةتي  دووب��ارة  كة  دةرض��وو، 

هةَلبذاردني  ئةنجامداني  تا  ثارَيزطاكان  بة 
داهاتوو، بةثَيي ياساي ذمارة )4(يش رؤذي 
ئةنجومةني  بإيارَيكي  بة  هةَلبذاردنةكان 
وةزيران  دةستنيشان دةكرَيت بةر لةوادةي 

هةَلبذاردنةكة بة )60(رؤذ.

يةكَيتيء ثارتي ئامادةن
مةكتةبي  وتةبَيذي  جوندياني،  ئ��ازاد 
كوردستان،  نيشتمانيي  يةكَيتيي  سياسيي 
سياسيي  ويستي  نةبووني  بة  سةبارةت 
ديموكراتي  ثارتي  حيزبةكةيء  لةاليةن 
هاوثةيمانيانةوة بؤ ئةنجامداني ئةو هةَلبذاردنة 
لة لَيدوانَيكيدا بؤ رؤذنامة وتي: »ئةو اليةنةي 
دةدات  هةَلبذاردنةكة  ئةنجامداني  بإياري  كة 
هةرَيمي  س��ةرؤك��ي  ه��ةرَي��مء  حكومةتي 
كوردستانةو دةبَيت بةمزووانة لةو مةسةلةية 
لةسةر  طرفتَيكمان  هيض  ئَيمة  بدةنء  بإيار 
حكومةت  كاتَيك  هةر  نيية،  هةَلبذاردنةكة 
بةو  دةبين  ثابةند  ئَيمة  بَيطومان  بدات  بإيار 

بإيارةوة«.
نوَينةرايةتي  حكومةت  بةوةي  سةبارةت 
ليستي كوردستانيي يةكَيتيء ثارتي دةكاتء 
جوندياني،  وةردةطرن  لةوانةوة  بإيارةكان 
بإيارة  ئةو  وةرطرتني  »ئاليةتي  رايطةياند: 
ضؤنة ئةوة شتَيكي ترة، بةآلم كةي حكومةت 
ثابةند  ثَيوةي  نيشتمانيي  يةكَيتيي  بإياريدا، 

دةبَيت«.
سةرةتاي مانطي )12(ي ساَلي )2009(ش 
كؤبوونةوةيةكي  هةرَيم  سةرؤكي حكومةتي 
سلَيماني  ثارَيزطاي  ئةنجومةني  لةطةأل 

ئةنجامدا بؤ ضارةسةركردني طرفتةكاني ئةو 
قسةكردن  بؤ  ثارَيزطاردا،  لةطةأل  ئةنجومةنة 
لةسةر هةَلبذاردنى ئةنجومةنى ثارَيزطاكانء 
ئةو  ضارةسةرى  ياسايةكء  دياريكردنى 
كَيشةيةى نَيوان ئةنجومةنء ثارَيزطارى نوآ 

كة زياتر لة )8( مانطى خاياندووة.
بة وتةي سةرؤكي ئةنجومةني ثارَيزطاي 
سلَيماني: »سةرؤكى حكومةت بة ئامادةبوونى 
وةزي��رء   )2( ئةنجومةنء  ئةندامى   )13(
كة  ك��ردةوة؛  دووثاتى  راوَيذكارَيكى  ضةند 
ئةطةر  يان   ،)4 بؤ   3( مانطى  داهاتوو  ساَلى 
زؤربخايةنَيت ناطاتة مانطى )6( هةَلبذاردنةكة 

ئةنجام دةدرَيت«.
ثةرلةمانتاري  بةشارةتي،  فازأل  هةروةك 
ثارتي لة ثةرلةماني كوردستان بة رؤذنامةي 
بةآلم  ثةرلةمانتارم،  من  »هةرضةندة  وت: 
كة  دةَلَيم؛  ثارتيشةوة  يةكَيتيء  ناوي  بة 
ئةنجام  ئةمساَلدا  لة  ثارَيزطاكان  هةَلبذاردني 

دةدرَيت«.
لة  بةوةشكرد؛  ئ��ام��اذةي  بةشارةتي، 
لة  هةَلبذاردنَيك  ضةند  راب��ردوودا  م��اوةي 
نيية  مةرجيش  ئةنجامدراوةو  كوردستان 
هةموو هةَلبذاردنةكان لة يةك وةرزدا بكرَيت: 
»ثَيمواية ثارتيء يةكَيتي خؤيان بة بةرثرسي 
سةرةكيي دةزانن لة ئةنجامدانء ثيادةكردني 
ئَيستاش  ديموكراتييةكانء  ثرؤسة  هةموو 
زؤر  يةكَيتي  ثارتيء  هاتووة  ئ��ةوة  كاتي 

مةتَلةبيانة ئةو هةَلبذاردنة بكرَيت«.
ئةوةشي نةشاردةوة، كة كاتي ئةنجامداني 
ه��ةَل��ب��ذاردن��ةك��ة ب��ةس��ةري��دا رؤش��ت��ووة: 

بة  ثَيويستي  هةَلبذاردنَيك  هةموو  »لةدواي 
ضينء  لةنَيوان  هةية  خؤهَيوركردنةوةيةك 
هةَلبذاردن  كاتة  ئةو  خةَلك،  توَيذةكاني 
ثرؤسةي  تَييداين  كة  ئةمساَلي  بؤية  بكرَيت، 
زانياريي  بةثَيي  دةضَيتء  بةإَيوة  هةَلبذاردن 
 )5( مانطي  لة  هةَلبذاردنةكة  ئةنجامداني  من 

تَيثةإ ناكات«.

بودجةو بةرنامة ئامادةية
بةردةستي  لة  زانيارييانةي  ئةو  بةثَيي 
بودجةي  لة  باآل  كؤمسيؤني  رؤذنامةداية، 
ثةرلةماني  هةَلبذاردني  تةرخانكراوي 
مليؤن   )20( نزيكةي  كوردستان 2009/7/25 
طةإاندووةتةوة،  هةرَيم  خةزَينةي  بؤ  دؤالر، 
هةَلبذاردني  دةتوانرَيت  بودجةية  بةو  كة 

ثارَيزطاكان بةإَيوةببرَيت.
ب��اآلي  كؤمسيؤني  س��ةرض��اوةي��ةك��ي 
بؤ  ئةوةي  هةَلبذاردنةكانيش  سةربةخؤي 
رؤذنامة ئاشكرا كرد: »بةثَيي ئةو خةمآلندنة 
هةَلبذاردني  بةإَيوةبردني  بؤ  سةرةتاييةي 
كؤمسيؤن  ك��راوة،  هةرَيم  ثارَيزطاكاني 
ثَيويستي بة )20( مليؤن دؤالرة، ئةو ثارةيةش 
بةشة  )17%(ي  رَيذةي  هةرَيمء  لة خةزَينةي 
بودجةي  نةك  دةدرَي��ت،  هةرَيم  بودجةي 

طشتيي عَيراق.
-22 رؤذان���ي  لة  دي��ك��ةوة،  لةاليةكي 

2010/8/25 له  چوارچَيوه ى ئاماده كارييه كان 
ئه نجومه نى  هه َلبژاردنه كانى  ئه نجامدانى  بؤ 
پارَيزگاكانى هه رَيمى كوردستان، كؤمسيؤنى 
ب���اآلى س��ه رب��ه خ��ؤى ه��ه َل��ب��ژاردن��ه ك��ان 

وؤركشؤپَيكى له  هه ولَير بؤ موماره سه كردنى 
قؤناغى  هه ردوو  بؤ  راگه ياندن  پالنى  دانانى 
هه َلبژاردنه كانى  بؤ  ده نگدان  نوَيكردنه وه ء 
ئه نجومه نى پارَيزگاكانى هه رَيمى كوردستانء 
ئاماده كاريى پالنَيك بؤ تؤمارى قه واره كانء 
پ��اَل��َي��وراوه ك��انء   هاوپه يمانييه ته كانء 
ئامادةكردني خشته يه كى كاتيىء بإى تَيچوون 

بؤ هه ردوو قؤناغه كه  دانرا. 
به إَيوه بردنى  سه رؤكى  ته ميمى،  كه ريم 
ب��اآلي  كؤمسيؤني  ل��ة  ه��ه َل��ب��ژاردن��ه ك��ان 
عَيراق  هةَلبذاردنةكاني  س��ةرب��ةخ��ؤي 
چوارچَيوه ى  له   وؤركشؤپه   ئه و  رايطةياند:  
ئه نجامدانى  بؤ  كؤمسيؤنه   ئاماده كارييه كانى 
پارَيزگاكانى  ئه نجومه نى  هه َلبژاردنه كانى 
ياساى  كوردستان  په رله مانى  كه   هه رَيم، 
پارَيزگاكانى  ئه نجومه نى  هه َلبژاردنه كانى 
رؤژى  دياريكردنى  بَي  به   ده رك���ردووه، 
هه َلبژاردنء دابينكردنى ميزانيه ى پَيويست بؤ 

كارى پالنه كه.
كؤمسيؤني   )2010/8/16( رؤذي 
خشته ى  گفتوگؤى  عَيراق  هةَلبذاردنةكاني 
ئه نجامدانى  بؤ  ك��رد  پرؤسه كانى  كاتيى 
هه َلبژاردنى ئه نجومه نى پارَيزگاكانى هه رَيمء 
داناني پالنى قؤناغه كانى كارة لؤجستييةكانء 
ثرؤسةي كردنه وه ى بنكه كانى نوَيكردنه وه ى 
ئاماده كردنى  هه رَيمء  ده نگده رانى  تؤمارى 
بنكه ى داتاى ده نگده رانء بردني به َلگه نامه كان 
به غداء  له   داتاكان  داگرتنى  بنكه كانى  بؤ 
بانطةشةي  راگ��ه ي��ان��دنء  پإوپاگه نده ى 

هةَلبذاردن.

كابينةى ثيَنجةم لة توركياء كابينةى شةشةم لة ئَيران نزيك دةبيَتةوة

حكومةت خؤي لَي بَيدةنط كردووة

يةكيَتيء ثارتي بة ئةنجامدانى هةلَبذاردنى ثارَيزطاكان رازيبوون



سازدانى: ئةلةند مةحوى

ئةبوبةكر عةلى، ئةندامى مةكتةبى 
سياسيى يةكطرتووى ئيسالميى 
كوردستان لةم ضاوثَيكةوتنةى 

رؤذنامةدا رةخنةكانى رووبةإووى 
هَيزة ئؤثؤزسيؤنةكانء حيزبةكةى خؤى 

دةكاتةوةء ثَييواية: ئةطةر يةكطرتوو 
ضاوى لة جةماوةرَيكى زؤرتر بَيت، 

دةبَيت دةستكاريى فؤرمى حيزبيىء 
خؤإَيكخستنةوةى بكاتء ثَيداضوونةوة 

بة ئايديؤلؤذياكةيدا بكات.

تةمةنى  بةسةر  ساَلءنيوَيك  رؤذنامة: 
كؤمةَل(  يةكطرتوو،  )طؤإان،  ئؤثؤزسيؤندا 
بؤ  بةإَيزتان  هةَلسةنطاندنى  تَيدةثةإَيت، 

رؤَلى ئؤثؤزسيؤن ضؤنة؟
سةرهةَلدانى  خ��ودى  لةسةرةتادا،   *
ئؤثؤزسيؤن لة ذيانى كوردةواريدا بةخاَلَيكى 
ئؤثؤزسيؤنةكان  اليةنة  بؤ  ثؤزةتيظ 
حسابدةكرَيت، هةموو سةرةتايةكيش ذيانء 
ئةم  ئاسايية  زؤر  لةطةَلداية،  خؤى  ذانى 
هةبَيتء  خؤى  كةموكورتيى  ئؤثؤزسيؤنة 
خةَلكدا  ضاوةإوانى  لةئاست  ئةندازةية  بةو 
نةمانةوَيت،  يان  بمانةوَيت  ضونكة  نةبَيت، 
سيستمى  لةضوارضَيوةى  ئؤثؤزسيؤن 
سياسيى  سيستمى  كاردةكاتء  سياسيدا 
هَيشتا  ئَيمة  هةية،  خؤى  كَيشةى  ئَيمةش 
دةستوورمان نيية، هَيزة ضةكدارةكان لةذَير 
حكومةتيش  حيزبء  حيزبدانء  كؤنتإؤَلى 
ياسا  سةروةريى  جيانةكراونةتةوة،  لةيةك 
ناوضةى  نيمضة  نيية،  ثَيويست  بةطوَيرةى 
دةسةآلتدارى بؤ قؤناغى رابردوو هةرماوة، 
زياد  ضاوةإوانييةكى  ئةطةر  دؤخةدا  لةم 
رةنطة  بكرَيت،  ئؤثؤزسيؤن  لة  لةثَيويست 

زوَلم لةئؤثؤزسيؤن بكرَيت.
بإوانين،  طشتيى  بةشَيوةيةكى  ئةطةر 
رؤَلى  بة  بةرضاو  رادةيةكى  تا  ئؤثؤزسيؤن 
كؤمةَلَيك  توانيويةتى  هةستاوةء  خؤى 
لةئاستَيكى  بوروذَينَيت،  خواس  بابةتء 
بكات،  حكومةت  ضاودَيريى  مةعقولدا 
تةحةدا  لة  توانيويةتى جؤرَيك  ئؤثؤزسيؤن 
بؤ ليستى حكومإان دروستبكاتء حكومةت 
وا لَيبكات كة بير لةخزمةت بكاتةوةء هةست 
هةن  خةَلكانَيك  بةسةرةوةيةء  ضاوى  بكات 

كةموكورتييةكانى ئاشكرا دةكةن.
وايكردووة  هَيزةكانيش،  ئاستى  لةسةر 
كة  دروس��ت��ك��ردوون  بؤ  هؤشياريى  كة 
بؤ  حساب  زياتر  لةمةودوا  دةبَيت  ئيتر 
ئةمانةش  بكةن،  خةَلك  متمانةى  دةن��طء 
ئؤثؤزسيؤن  نيية،  مةرج  ئةركن،  هةمووى 
ضونكة  كاربكات،  ثةرلةماندا  لةناو  تةنيا 
ئؤثؤزسيؤن  طرنطى  بايةخى  من،  بةبإواى 
كؤمةَلطةدا  لةناو  كة  هؤشيارييةداية  لةو 
بةرئةنجامةكةى  لةئايندةدا  بآلويدةكاتةوةء 

دةردةكةوَيت.
لة  ئؤثؤزسيؤن  هَيزةكانى  رؤذن��ام��ة: 
يان  بةرة،  يةك  ببنة  توانيويانة  كوردستان، 

ثةرتةوازةن؟
هةرَيمى  لة  كة  بزانين  ئةوة  دةبَيت   *
ك��وردس��ت��ان زي��ات��ر ل��ة ي���ةك ه��َي��زى 
ئؤثؤزسيؤنمان هةية، ئةم هَيزانة باطراوندى 
فيكريىء تَيإوانينى سياسيىء بةرذةوةنديى 
طوتارى  يةك  ئَيمة  بؤية  هةية،  جياوازيان 
لة  بةآلم  نيية،  هاوبةشمان  ئؤثؤزسيؤنى 
ئاستَيكى طونجاودا هةماهةنطييان بةيةكةوة 
كردووة، لةهةندَيك شوَينيشدا جياوازبوون، 
ئةو  نةطةيشتووةتة  جياوازييةكة  ب��ةآلم 
بشَيوَينَيت،  ئؤثؤزسيؤن  ديمةنى  ئاستةى 
توند  كَيبإكَييةكى  كة  وادةربكةوَيت  يان 
هيض  لةسةر  ناتوانن  هةيةء  لةنَيوانياندا 
ئؤثؤزسيؤنيش  دةبَيت  رَيكبكةون.  شتَيك 
لةكوَيدا  بزانَيت  هةبَيت،  هؤشيارييةى  ئةو 
هةمانطى بكاتء لةكوَيشدا مافى جياوازبوون 
ديدء  جياوازى  بةهؤى  ب��دةن،  بةيةكترى 
تواناى سياسيشيانةوة.  تةنانةت  بؤضوونء 
كؤمةأل  ء  يةكطرتوو  طؤإانء  ئَيستا  دةبَيت 
بةدواى ئامانجى هاوبةشدا بطةإَينء طرنطى 
ئةطةر  هاوبةش، ضونكة  بة شَيوازى  نةدةن 
طؤإان ضاوةإَيى هةمان شَيوازى كاركردن 
بَيت لة يةكطرتوو، يان كؤمةأل، رةنطة تووشى 
ئامانجى  ئةوةية  طرنط  ببَيت،  بةدحاَليبوون 

هاوبةش لةكاركردندا هةبَيت.
هَيزة  نَيوان  ناوخؤى  كَيبإكَيى  ئةطةر 

نةكرَيت،  ئيدارة  جوان  ئؤثؤزسيؤنةكانيش 
بةشَيك  كَيشة،  ترى  سةرضاوةيةكى  دةبَيتة 
رووةوة  لةم  رابرووش  دَلساردييةكانى  لة 
راب��ردوودا  م��اوةى  لة  نموونة،  بؤ  ب��وون، 
راستةقينةو  ئؤثؤزسيؤنى  ثرسى  طؤإان 
ناإاستةقينةى وروذاند، كة روونة ثةيامَيكة 
بوو،  ئيسالمييةكة  هَيزة  دوو  ئاراستةى 
هةَلوَيستى  خستة  ئيسالمييةكانى  بةمةش 
لةوةى،  باسكردن  لةخؤكردنء  بةرطريى 
ئ���ةوان زةم��ي��ن��ةى م��ع��ارةزةب��وون��ي��ان 
ئةوانيش  ك��ات��ةى  ل��ةو  رةخ��س��ان��دووة، 
بوون  بةشَيك  طؤإانةكان  دةكرد،  ئةوةيان 
بكَيشاية،  درَيذةى  زؤريش  دةسةآلتء  لة 
هةَلةش  ئؤثؤزسيؤنى  دةس��ت��ةواذةى 
دةوَيت.  ئةمةش هؤشياريى  كايةوة،  دةهاتة 
كَيبإكآ  لة  جؤرَيك  نةمانةوَيت،  بمانةوَيتء 
كة  هةية  ئؤثؤزسيؤنةكاندا  هَيزة  لةنَيوان 

ئاراستةء ئاستى جؤراوجؤر لةخؤدةطرَيت.
كائينَيكى  رادةي��ةك  تا  ئيسالمييةكان، 
غرورو برينداركراون، كاتَيك هةست دةكةن 
كة هةندَيك دةرفةتيان لةكيسضووةء كاتَيك 
طؤإانيش دةخوَينيتةوة، ضاوةإوانى ئةوةى 
هةية كة هَيزةكانى تر وةك رابةرى بةرةى 
هةموو  بكةن،  بؤ  حسابى  ئؤثؤزسيؤن 
ئةمةش دةكرَيت، دةركةوتةو دةرهاويشتةى 

هةبَيت.
هةَلوَيستى  ب��ةإوون��ى،  رؤذن��ام��ة: 
ضيية  كوردستان  ئيسالميى  يةكطرتووى 
)1300( لة  زياتر  ثإؤذةيةى  ئةو  لةبارةى 

كةسايةتى  رؤذن��ام��ةن��ووسء  رؤشنبيرء 
داواى  ك��ردووةء  ثةرلةمانيان  ئاإاستةى 
البردنى بةربةست دةكةن لةبةردةم ئازاديى 

رادةربإين لةكايةكانى نووسينء هونةردا؟

ديدء  كؤمةَلَيكة  طرووثء  هةر  مافى   *
بةردةستى  بخاتة  خؤى  سةرنجى  ب��ارء 
ناوةندى بإياربةدةستء سياسيىء ياسايىء 
مةرج  بةدةرلةوة،  ميدياييةكان،  نيشتمانيىء 
هةمووى  رؤشنبيرانة  ئةو  ثإؤذةكةى  نيية 
يةك حوكمى لةسةر بدةين، رةنطة هةندَيك 
خاأل كة لةثإؤذةكةدا هاتووة، لةضوارضَيوةى 
ئةوةش  بكةين،  جَيبةجَيى  نوَيدا  ياسايةكى 
كة ثةيوةنديى بة ناوةندة ئاينييةكةوة هةية، 
مزطةوتةكان،  وتارى  رَيكخستنى  بةتايبةتى 
نابَيت،  جَيبةجَيش  نييةء  واقيعى  داوايةكى 
بنء  هؤشياريش  رؤشنبيرانة  ئةم  دةبَيت 
لةثَيشةوة  كة  )شَيواز(  نةمةتييةى  وَينة  ئةو 
ناوةندة  لة  ئاينييةكةوة  ناوةندة  لةاليةن 
ئةو  ب��ةه��ؤى  ط��ي��راوة،  رؤشنبيرييةكة 
باطراوندة ئايديؤلؤذييةى ناوةندة فيكرييةكة 
سيماى  هةندَيك  هةيبووةء  راب��ردوودا  لة 
رؤشنبيرييةدا  ناوةندة  لةم  كة  توندإةو 
رؤشنبيرييةكة  ناوةندة  نةمةتيية،  وَينةيةكى 
ئيختراق  زؤرت��ري��ن  دةي��ةوَي��ت  ئ��ةط��ةر 
)ضوونةناوةوة( لةكؤمةَلطةدا دروست بكات، 
دةبَيت ئةم وَينة نةمةتييةى خؤى بسإَيتةوةء 
وردةوردة لةهؤشياريى كؤمةَلطةدا ئةوةندة 
كار بكات، ئازاديىء بةرةَلآليى تَيكةأل نةبَيت، 
رؤحى  كاربكات  بةئاإاستةيةكدا  دةبَيت 
جةنطاوةريى لة ئيسالمدا زيندوو نةكاتةوة، 
ضونكة هةندَيك ئاإاستةى كاركردن، طوتارى 
ناسنامة لةناو ناوةندة ئيسالمييةكةدا زيندوو 

دةكاتةوة.
تا  ث��رؤذةك��ة  سةرنجة،  جَيى  ئ��ةوةى 
رادةيةك مةيلى بَيدةنطكردنى بةرامبةرةكانى 
ئاينىء  مامؤستايانى  مةبةست  لَيرةدا  كة 
ئةوةش  بةديدةكرَيت.  تَيدا  مزطةوتةكانة، 
رادةربإينء  ئازاديى  سةرةتاى  ثَيضةوانةى 
بؤ  ثاساوةكانيش  ديموكراسيية،  طيانى 
كردةوة  بة  كة  كردبوويان  داواي��ةى  ئةو 
مامؤستا،  لة  بوو  مينبةر  لَيسةندنةوةى 

هةبَيت  ثاساوانةدا  ئةو  لةطةأل  لَيكضوونى 
هةندَيك  بة  دذ  كوردستان  لة  دةسةآلت  كة 
لةوانةش:  دةيخاتةإوو  ئةوان  داواكاريى 
ئةهليىء  ئاسايشى  ثاراستنى  مةسةلةى 
بوو،  سؤنطةيةوة  لةو  ئةمةش  نةتةوةيىء 
عةلمانيكردنى  بة  هةناسةيةكى  بة  ثرؤذةكة 
تةقليدييةوة داإَيذرابوو، بة ناوةإؤكةكةيةوة 
هةندَيك  ئاستى  لةسةر  عةلمانييةت  كةى 
خؤسةثاندنى  مةيلَيكى  ناوضةكة  مؤدَيلى 
لة  دةبَيت  لةكاتَيكدا  بووة،  تَيدا  بةهَيزيان 
دةستثَيبكةينء  ديموكراسييةوة  لة  ئَيستادا 
هةر لةوَيشةوة بطةإَيينةوة بؤ عةلمانييةتء 

بيناى ناوةإؤكة شَيواوةكةى بكةينةوة.
هَيزة  راطةياندنى  بؤضى  رؤذن��ام��ة: 
ئيسالمييةكان، تةنيا ئةو بةشةى ثإؤذةكةى 
وةرطرت كة تايبةت بوو بة يةكخستنى وتارى 
بخرَيتة  لةمةشدا هةوَلدةدرا  نوَيذى هةينى، 
راطةياندنى  ئؤثؤزسيؤنء  اليةنَيكى  ئةستؤى 

يةكطرتووش رؤَلى هةبوو لةم كارةدا؟
هةم  رؤشنبيرةكانء  هةم  ثَيمواية،   *
ناوةندة ئاينييةكة دوورنين لة حةساسييةتة 
كة  هؤشياربن  دةبَيت  سياسييةكانةوة، 
جؤرةكان  لة  بةجؤرَيك  ه��ةردووالي��ان 
يةكدةطرنةوة،  سياسيدا  تةوذمَيكى  لةطةأل 
لةثشت  ئةمجارة  ئةوةى  ئاينييةكان  ناوةندة 
لةمةسةلةكانةوة  هةندَيك  وروذان��دن��ى 
مينبةرانة  مامؤستاء  ئةو  نيية  مةرج  بوون، 
بةَلكو  ئيسالمييةكانةوة،  لة  بن  نزيك 
هَيزة  حكومإانء  هَيزة  لة  نزيكن  هةندَيك 
بَيت  هةرضؤنَيك  طةورةكانةوة.  عةلمانيية 
ئيسالمييةكانيش ديدء باروسةرنجى خؤيان 
قسة  بةجؤرَيك  ئةوةية،  طرنط  بةآلم  هةية، 
دذايةتيى  نةبَيتء  تَيدا  هاندانى  كة  بكةن 

طيانى ديالؤطء ثَيكةوةذيان نةكات.
قسة  كةسَيك  لةدةزطايةكدا  كاتَيكيش 
دةكات، يان لة راطةياندندا وتارَيك، هةواَلَيك 
رةنطدانةوةى  نيية  مةرج  بآلودةكرَيتةوة، 
طوتارء بؤضوونى حيزبةكة بَيت، ئةمة ئةوة 
ناطرَيتةوة كة بإيارى مةركةزى ئةو حيزبةى 
دةزطايةدا  لةو  هةر  ضونكة  بَيت،  لةطةَلدا 
رةنطة وتارء بؤضوونى جياوازيش بوترَيت.

كة  دةكرَيت  هةست  ماوةيةكة،  رؤذنامة: 
هَيزة  ثةرتةوازةكردنى  بؤ  هةية  هةوَلَيك 
مةبةستةى  بةو  ئةمةش  ئؤثؤزسيؤنةكان، 
ليستَيكى هاوبةش بؤ هةَلبذاردنى ئةنجومةنى 
بؤضوونى  نةكةن،  دروس��ت  ثارَيزطاكان 

بةإَيزتان لةم بارةيةوة ضيية؟
* شتَيكى ضاوةإوانكراوة كة هةوَلبدرَيت 
جؤرة  بةو  ئؤثؤزسيؤنةكان  هَيزة  نَيوانى 
دةيخوازن،  خؤيان  ئؤثؤزسيؤن  كة  نةبَيت 
ئةوة هَيزة ئؤثؤزسيؤنةكان خؤيانن كة ضةند 
رةنطة  كة  دةدةن��ةوة  هةوآلنة  ئةو  وةآلمى 
دروستكردنى  ناإاستةوخؤبَيتء  هةوَلةكة 
فةزايةك بَيت بؤ ئةوةى ئةو هَيزانة النيكةم 

لةيةكتر بةدطومان بن.
هاوبةشى  ليستى  ثَيكهَينانى  مةسةلةى 
ئةو  سةر  دةكةوَيتة  ئةوة  ئؤثؤزسيؤنةكان، 
هَيزانة خؤيان، بؤ نموونة لة هةَلبذاردنةكةى 
يةكطرتوو  عَيراقدا،  ثةرلةمانى  ثَيشووى 
لةطةأل  خواستيانبوو  دةك��ردء  حةزيان 
طؤإان  ب��ةآلم  داب��ةزن،  بةيةكةوة  ط��ؤإان 
ثَيى خؤشبوو بؤ خؤى بة ليستَيكى جياواز 
هةَلبذاردنى  بؤ  ج��ارةش  ئةم  داببةزَيت، 
بكرَيت،  بإيارة  كة  ثارَيزطاكان  ئةنجومةنى 
دةكةوَيتة سةر ئةو هَيزة ئؤثؤزسيؤنانة كة 
دةيانةوَيت ليستَيكى هاوبةش ثَيكبهَينن، يان 

بةجياواز بةشداريى بكةن.
دةك��ات،  ثَيويست  ض  كةواتة  رؤذنامة: 
لةلَيدوانةكانياندا  يةكطرتوو  بةرثرسانى 
ثاساو بؤ بَيبةشكردنى طؤإان لةحكومةتةكةى 
سةرؤكى  ل��ةالي��ةن  بهَيننةوة  ماليكى 

هةرَيمةوة؟
* ئةوةى ثةيوةنديى بة لَيدوانى هةندَيك 
ئَيمة  هةية،  يةكطرتووةوة  بةرثرسانى  لة 
دياريكراومان  بإيارَيكى  يةكطرتوو،  وةك 
نيية طؤإان بة دوذمنى خؤمان بزانين، يان 
لةبةرئةوةى  بةآلم  بكةين،  طؤإان  دذايةتيى 
ئيسالمييةكان  لةبةرثرسة  هةندَيك  لَيدوانى 
لةناإَيكوثَيكىء  ج��ؤرَي��ك  زؤرب����وون، 
تةعبيرى  دةإبإينء  لة  نادةوَلةمةنديى 
سياسيدا هاتووةتة ئاراوة، هةندَيك بؤضوون 
دةردةبإن، مةرج نيية كؤى بارى سةرنجى 
سياسييةكةدا،  مةسةلة  لة  بَيت  يةكطرتوو 
لَيدوانةكة  كةسةى  بةو  ثةيوةستة  بةَلكو 
دةداتء زمانى سياسيى بةطوَيرةى ثَيويست 

دةوَلةمةند نيية. جطة لةمةش ئيسالمييةكان، 
خَيرخوازييةوة  رؤحَيكى  بة  هةندَيكجار 
بإواى  بة  كة  دةدةن  سياسيى  لَيدوانى 
ضونكة  دةوَي��ت،  ثَيداضوونةوةى  ئةمة  من 

سياسةت بة طيانى خَيرخوازيى ناكرَيت.
نوَينةرى  كة  ئةوةية  راستييةكةشى 
فراكسيؤنة  لةهاوثةيمانيى  يةكطرتوو 
زؤرك��ردووة  داكؤكى  كوردستانييةكان، 
خزمةتطوزاريىء  وةزارةتَيكى  دةبَيت  كة 
طؤإان،  بة  بدرَيت  دةوَل��ةت  وةزارةتَيكى 
يان  ب��ةش��داري��ك��ردن،  مةسةلةى  بةَلكو 
نةكردنى طؤإان ثةيوةنديى بة سةرؤكايةتيى 
هةرَيم  سةرؤكايةتيى  هةيةء  هةرَيمةوة 
لةدةرةوةى  رازينابن  كة  نةيشاردووةتةوة 
كوردستانييةكان،  فراكسيؤنة  هاوثةيمانيى 

ثشكى كورد بةكةسَيكى تر بدرَيت.
رؤذنامة: لةكاتى طفتوطؤ سةرةتاييةكانى 
كوردستانييةكاندا،  فراكسيؤنة  ئيئتيالفى 
كؤمةألء يةكطرتوو كَيشةى بودجةيان هةبوو 
لةطةأل حكومةتدا، لةوكاتةشدا رَيككةوتنَيك 
ئؤثؤزسيؤن  اليةنى  هةرسآ  لةنَيوان  هةبوو 
دةسةآلت  كة  كؤمةأل(  يةكطرتوو،  )طؤإانء 
هةرَيم  لةناوخؤى  ضاكسازيى  ناضاربكةن 
نةكردء  ضاكسازيى  دةسةآلت  بةآلم  بكات، 
يةكطرتوو  كؤمةألء  بؤضى  كشايةوة،  طؤإان 
لةسةر  بودجةكةيان،  وةرطرتنةوةى  دواى 

ضاكسازينةكردن لةهةرَيم، نةكشانةوة؟
* رةنطة جؤرَيك لةبةدحاَليبوون هةبَيت 
بم،  ئاطادار  من  ئةوةندةى  لةمةسةلةكةدا. 
رَيككةوتنَيك نةبووة لةطةأل طؤإاندا بؤ ئةوةى 
كَيشةكانى هةرَيم لةطةأل بةغدا ببةسترَينةوة 
بووم  يةكطرتوو  نوَينةرى  من  بةيةكةوة، 
ط��ؤإان،  برايانى  لةطةأل  لةطفتوطؤكاندا 
بةستنةوةى  كة  ثَيمانوتن  ئةوكاتة  ئَيمة 
بةإاستى  بةغداوة،  بة  هةرَيم  مةسةلةكانى 
نازانينء لةقازانجى طؤإانء ئؤثؤزسيؤنيش 

طؤإان  تَيإوانينى  لةسةرةتاوة  هةر  نيية. 
لةطةأل يةكطرتوودا بؤ ئةم مةسةلةية جياواز 
هةنطاوةى  ئةو  يةكطرتوو  ئَيستاش  بووة. 
لةطةأل  ئَيمة  ب��ةآلم  هةَلةية،  ثآ  طؤإانى 
دةبَيت  وتمان  هةرَيمدابووينء  ضاكسازيى 
ئيئتيالفى  كارنامةى  ناو  بخرَيتة  ضاكسازيى 

فراكسيؤنة كوردستانييةكانةوة.
كشانةوةى  ل��ةدواى  بؤضى  رؤذن��ام��ة: 

فراكسيؤنة  ئيئتيالفى  ط���ؤإان���ةوة، 
كوردستانييةكان ثابةند نةبوون بةكارنامةى 
ئةنجامى  بؤضى  نموونة  بؤ  ئيئتيالفةكةوة، 
بةغدا  لةطةأل  كة  طفتوطؤيانةتان  ئ��ةو 
ثةرلةمانى  بؤ  نةتانهَينايةوة  كردبووتان، 

كوردستان بؤ ثةسةندكردنى؟ 
يةكطرتوو  كؤمةألء  خؤيدا  لةكاتى   *
هةندَيك  بةآلم  قسةيانكرد،  لةوبارةيةوة 
ئةوةبوو،  طرنط  حاصل(ة،  )تحسيل  شت 
كوردستانيى  ئيئتيالفى  ضوارضَيوةيةكى 
كؤمةألء  ئةطةر  ب��ةآلم  ببوو،  دروس��ت 
يةكطرتوو ضاوةإآ بكةن وةك ثارتى رؤَليان 
جَيبةجَيبكرَيتء  وت،  هةرضيان  ثَيبدرَيتء 
بةمةرجةع،  بكرَيت  ثةرلةمان  حكومةتء 

ئةمة ضاوةإوانييةكى واقيعى نيية.
ئيئتيالفى  طشتيى،  ب��ةش��َي��وةي��ةك��ى 
كةشوهةوايةكى  كوردستانييةكان،  ليستة 
حيزبة  لةنَيوان  هةماهةنطيى  كة  خوَلقاند 
فراوانتر  تردا  اليةنةكانى  دةسةآلتدارةكانء 
ببَيت، بؤ نموونة لةوةى كة نابَيت ئيئتيالفةكة 
دةبَيت  هةبَيتء  قسةكةرى  س���ةرؤكء 

قيادةيةكى بةكؤمةَلى هةبَيت.
هةَلبذاردنانةى  ئةو  دواى  رؤذنامة: 
ضؤن  ئةنجامدراون،  ب��ةدواوة   )2009( لة 
كوردستان  ئيسالميى  يةكطرتووى  ثَيطةى 
طةشةى  يةكطرتوو  ئايا  هةَلدةسةنطَينيت، 
ثاشةكشةى  يان  وةستاوة،  يان  ك��ردووة، 

كردووة؟  
خزمةتطوزاريىء  ليستى  ئةطةر   *
بة  بكةين   )2009/7/25( لة  ضاكسازيى 
هةستى  يةكطرتوو  لةوآ  كة  وَيستطةيةك 
بةثاشةكشةيةكى طةورة كرد، دروستكردنى 
سياسييةكانى  لةهةَلة  يةكَيكة  ليستة  ئةو 
هةَلبذاردنةكانى  لة  لةوة  بةدةر  يةكطرتوو، 
تا  عَيراقدا،  ثةرلةمانى  )2010/3/7(ى 
دةنطانةى  ئةو  ئيسالمييةكان  رادةي��ةك 
ط��ةإان��دي��ان��ةوة،  ض��ووب��وو،  لةدةستيان 
)250( كوردستان،  ئيسالميى  يةكطرتووى 

ئةوة  من،  بةبإواى  هَينا،  دةنطى  ه��ةزار 
تا  ضونكة  خؤيةتى،  سروشتى  قةبارةى 
ئَيستا طوتارء شَيوازى كاركردنى يةكطرتوو 
كاركردنةداية  فؤرمة  ئةو  لةضوارضَيوةى 
ئةطةر  هةية،  كوردستاندا  لةحيزبايةتى  كة 
زياتر  جةماوةرَيكى  لة  ضاوى  يةكطرتوو 
بإيبَيت، دةبَيت دةستكاريى فؤرمة حيزبيىء 
خؤإَيكخستنةكةى بكات، هةم ثَيداضوونةوة 
مةرج  ئةطةرنا،  بكات،  ئايديؤلؤذياكةيدا  بة 
لةثَيطةيةكى  كوردستاندا  ئايندةى  لة  نيية 
ئةوة  بكات،  بةشداريى  بةهَيزترةوة  زؤر 
طؤإان  ضةند  كة  ئةوةى  سةر  دةمَينَيتةوة 
من،  بةبإواى  دةك��ات،  دروس��ت  لةخؤيدا 
ب��ةآلم  ن��ةوةس��ت��اوة،  يةكطرتوو  ئَيستا 

لةطةشةكردنَيكى هَيواشداية.
كةرةستة خاوةى  ئةم  بَلَيم،  دةكةم  حةز 
شتى  دةتوانرَيت  هةية،  يةكطرتوودا  لةناو 
لةوةى  ثَيبكرَيت  ط��ةورةت��ري  ل��ةوة  زؤر 
ئَيستا هةيةو دةبينرَيت، هةر بؤية بة ئةركى 
لة  كة  دةبينم  يةكطرتووى  سةركردايةتيى 
كة  نةبَيت  قايل  ضيدى  داهاتوودا،  قؤناغى 
هةندَيك فؤرمء شَيوازى ئيشكردنء سةقفى 
فيكريى، رآ لة تةقينةوةى بنيادنةرانةى ئةو 

وزةو تواناية بطرن.

ضاوثَيكةوتن
hewal.rozhnama@gmail.com
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يةكطرتوو، دةبَيت ثَيداضوونةوة بة ئايديؤلؤذياكةيدا بكات

ئةو كةرةستة خاوةى 
لةناو يةكطرتوودا 
هةية، دةتوانرَيت 
شتى زؤر لةوة 

طةورةتري ثَيبكرَيت

كاتَيك طؤإان 
دةخوَينيتةوة، 

ضاوةإوانى ئةوةى 
هةية كة هَيزةكانى تر 
وةك رابةرى بةرةى 
ئؤثؤزسيؤن حسابى 

بؤ بكةن

لةهةَلبذاردنى ثَيشوو يةكطرتوو حةزي دةكردء 
خواستى بوو لةطةأل طؤإان دابةزَيت



راثؤرتي: بةهادين يوسف

زانايانء  يةكَيتي  ئةوقافء  وةزارةت��ي 
ب��زووت��ن��ةوةى ط���ؤإانء ن��ووس��ةرانء 
دانيشتني  طفتوطؤو  داواى  رؤشنبيران، 
هاوبةشي نَيوان زاناياني ئايينيء نووسةرانء 
رؤذنامةنووسان دةكةن بؤ ضارةسةركردني 
طرفتي »بة هةَلة لةيةكطةيشتني نَيوان زاناياني 

ئايينيء نووسةران«.
ثرؤذةياسايةك  )ضةند  ثَيشكةشكردني 
رؤشنبيريي  هونةرو  مزطةوتء  دةربارةي 
لةاليةن )1300( نووسةرو رؤذنامةنووسء 
كؤمةَلطةي  رَيكخراوةكاني  ئةكاديميء 
لةنَيوان  خراثي  كاردانةوةي  مةدةنييةوة، 
مامؤستاياني ئايينيء حيزبة ئيسالمييةكاني 
بةرامبةردا  لة  لَيكةوتةوة.  كوردستان 
دةرفةتةكةيان  سياسيش  اليةنَيكي  ضةند 
قؤستةوة بؤ هَيرشكردنة سةر رؤشنبيرانء 
هونةرمةندانء كار طةيشتة سةر هَيرشكردنة 

سةر ثةرلةمانتاراني طؤإانيش. 
زياتر  ئيمزاي  بة   2011/1/9 رؤذي 
رووناكبيرو  هونةرمةندو   )1300( لة 
رؤذنامةنووسء  نووسةرو  ئةكاديميء 
كؤمةَلطةي  رَيكخراوي  ذمارةيةك  نوَينةري 
رؤشنبيريي  ليذنةي  رَي��ي  لة  م��ةدةن��ي، 
ثةرلةماني كوردستانةوة ثرؤذة ياسايةكيان 
س���ةرةإاي  ثَيشكةشكردو 
هةمواركردنةوةي  داواي 
ي��اس��اي ض��اث��ةم��ةن��يء 

ياساي رؤذنامةطةريي هةرَيمي كوردستان، 
داواشيانكردبوو وتاري هةيني مزطةوتةكان 
بضَيتة ذَير سةروةريي قانوونَيكء وتةي مةال 
لة مزطةوتةكان وةكو بآلوكراوةيةك حسابي 
بؤ بكرَيتء قانوونَيك بؤ رَيكخستني وتاري 
رؤذاني هةيني دابنرَيت. بة ئامانجي رَيطرتن 
تا  خوتبةكان،  بةكارنةهَيناني  خ��راث  لة 
نةكرَيتة ئامرازَيك بؤ نرخاندني بةرهةمَيكي 
رؤشنبيرييء  وَي��ذةي��يء  ه��ون��ةري��يء 
رووناكبيرو  هونةرمةندو  سةر  هَيرشبردنة 

نووسةرو رؤذنامةنووسان.
لة  ئةوةيانكردووة،  ثَيشنياري  هةروةك 
قاف  ئةو  وةزارةتي  بةإَيوةبةرَيتييةكي  هةر 
ئةستؤي  طرتنة  بؤ  دروستبكرَيت  ليذنةيةك 
سةرةإاي  هةيني،  وتاري  بةرثرسيارَيتي 
كردووةتةوة،  لةوة  جةختيان  كة  ئ��ةوةي 
بة  زؤري  ثَيويستي  كوردي  كؤمةَلطةي  كة 
ثَيداويستييةكي  وةك  هةية  هةيني  وتاري 
بةآلم  ذيان،  لة  هؤشياربوونةوة  رؤحييء 
هةيني  وتاري  »بةداخةوة  لةوةي:  نيطةرانن 
تةباييء  روحيةتي  لة  باس  ئةوةي  باتي  لة 
توند  ديوَيكي  بكات،  ثَيكةوةذيان  ئاشتيء 

نيشاندةدات.
ئةوقاف  وةزارةت����ي  دوات���ر  رؤذي 
سةبارةت  بآلوكردةوة  روونكردنةوةيةكي 
كة  كردووة؛  بةوة  ئاماذةيان  ثرؤذةية،  بةو 
جَيبةجَيكردني ئةو كارة لةرووي كارطَيإييةوة 
ض لة عَيراق، يان لة شوَينَيكي تر لة جيهاني 
كردووةتةوة؛  دووثاتيشيان  نيية،  ئيسالميي 
ئةوان  ثةيامي  ثَيضةوانةي  كةسَيك  هةر  كة 
بؤ مزطةوتةكان دةريانكردووة، بجووَلَيتةوة، 

بةرثرسيار دةبَيت.
ل��ةو  ي��ةك��َي��ك��ة  ن��ة ج��م��ة دي��ن،  پشکؤ 
ثرؤذةياساي  ئيمزاي  كة  نووسةرانةي 
كردووة،  مزطةوتةكاني  وتاري  رَيكخستني 
بة رزة کء  لة   نة خوازراو  »جة نگَيکي  ثَييواية: 
مينبة ري مزگة وتةكانة وة ، لة الية ن ژمارة ية ک 
مة الو پياواني ئايينة وة دژ بة  رووناکبيرانء 
دراوة .  جاإ  کوردستان  هونة رمة نداني 

دووکة َلي رة شي ئة م جة نگة ، ئة گة ر بة ري لَي 
نة گيرَيتء ئابَلووقة  نة درَيت، دنياي داهَيناني 
دة کاتء  خاپوور  ئَيمة   فيکريي  ئة دة بيء 
ئازاد  بيرکردنة وة ي  تَيهزرينء  بؤ  بوارَيک 

ناهَيَلَيتة وة «.
وتيشي:  رؤذنامة  بؤ  لَيدوانةكةيدا  لة 
هة وَلَيک  دة بَيت  مة ترسيدارة و  رة وشة   »ئة م 
ئة رکء  مة رزة کاني  لَيکهةآلوَيردني  بؤ 
لة   ئ��ة دة ب  هونة رو  ئايينء  فة رمانة کاني 
کؤمة َلگة دا بدرَيتء لة  رَيگةي بة  ياساييکردني 
لة   هونة ر  ئايينء  دة سةآلتة کاني 
دؤخَيک  کؤمة َلگة دا، 

بؤ پَيکة وة  هة َلکردني ديدو روانينة  فة لسة فيء 
ئيستاتيکيية  جياوازة کان لة  کؤمة َلگة ي ئَيمة دا 

بخولقَينرَيت«.
تةنفيزي  مةكتةبي  رؤذي��ش  هةمان 
يةكَيتيي زاناياني ئاييني ئيسالميي كوردستان 
روونكردنةوةيةكي بآلوكردةوةء بانطةوازي 
نووسةرانء  لةطةأل  كاركردني  ثَيكةوة 
رؤذن��ام��ةن��ووس��ان ك���رد، ب��ؤ ئ���ةوةي 
رؤشنبيرانء مامؤستاياني ئايينيء نووسةرو 

رؤذنامةنووسةكان لَيك نزيكببنةوة.

»ئ��ةو  ثَييانواية:  زان��اي��ان  يةكَيتيي 
ثَيكةوةذيانء  طياني  بة  خزمةت  ثرؤذةية 
ناكاتء  ك��وردس��ت��ان  ثَيشكةوتنةكاني 
كة  ئازادييةية  ئةو  بةرتةسككردنةوةي 
لةبري  دةدرَيت،  بؤ  قوربانيي  ضةندين ساَلة 
ئةوة ثَيويستة هةنطاوي لةيةك نزيكبوونةوة 
لة  هةوَلبدةن  اليةك  هةموو  بهاوَيذرَيتء 
ضوارضَيوةي ياساء رَيزطرتن لة ثيرؤزييةكان 

دةرنةضين«.
وةزارةت��ي  وتةبَيذي  طواني،  جةعفةر 
لةو ثرؤذةياساية دةطرَيتء  ئةوقاف رةخنة 
دةَلَيت: »ئَيمةش لةطةأل ئازاديي رادةربإينداين، 
بةآلم ئةوةي مايةي نيطةرانيية ثَيشكةشكردني 

ئةو ثرؤذةياسايةية بَي طةإانةوة بؤ اليةني 
وةزارةتي  زانايانء  يةكَيتيي  كة  تايبةتمةند، 
بؤضووني  بَي  ثرؤذةيةك  هةر  ئةوقافةو 
ناتةواو  تايبةتمةند ثَيشكةش بكرَيت،  اليةني 

دةردةضَيت«.
ن��اوةء  باشمان  »هةنطاوي  وتيشي: 
لةطةأل  ك��ردووة  تايبةتمان  كؤبوونةوةي 
ئومَيدمان  وتاربَيذةكانء  ئايينيء  زاناياني 
لة  دووربكةوينةوة  الي��ةك  هةموو  واي��ة 
كة  ك��اردان��ةوة،  ك��ارو  ئيستفزازكردنء 
ئةويش؛  بضووكة،  خاَلَيكي  لةسةر  هةمووي 
بةكارهَيناني رةمزةكانة لة دةقة ئةدةبييةكاندا، 
باسي ئافرةت، يان سروشت، يان هةرضييةك 
بكات  ثَيويست  قبووَلةو  ئاساييةو  دةكةن 
خوا  لة  ب��اس  ب��ةآلم  دةدرَي��ت��ةوة،  وةآلم 
دةقةكاندا،  لة  بكرَيتة رةمز  يان خوا  بكرَيت، 
ئةوةيان قابيلي قبووَلكردن نييةء ثَيضةوانةي 

ياساشة«.
يةكَيتيي  روونكردنةوةكةي  ثَيضةوانةي 
»ئة م  ثَييواية؛  نةجمةدين،  ثشكؤ  زانايان، 
چوارچَيوة ي  ناچَيتة   هة رگيز  پ��رؤژة ي��ة ، 
دة ربإينة وة ،  ئازاديي  بة رتة سککردنة وة ي 
کة   ياساية ک  دابينکردني  بؤ  هة وَلَيکة   بگرة  
نووسة رو  تاکي  دة ربإيني  راو  ئازاديي 
فة تواو  لة   بکاتء  مسؤگة ر  هونة رمة ند 
ئاييني  پياواني  لة   هة ندَيك  هة إة شة کاني 
بة دة نگة وة نةهاتني  کاتي  لة  بپارَيزَيتء 
پرؤژة ية ء  ئة م  بؤ  پة يوة نديدارة کان  دة زگا 
کة   ديکة ش  داواک��اري��ي  پ��رؤژة ء  چة ندين 
تايبة تن بة  هة َلگرتني هة موو لة مپة رة کان، بؤ 
رادة ربإين  نووسينء  ئازاديي  فراوانکردني 
رَيبازي  رَيگةو  دة شَي  جياکاندا،  فؤإمة   لة  
دة گة نة   هة وَلة کانمان  هة تا  بن،  زؤر  ديکة  
هو نة رمة ندء  بيرمة ند،  لة وَيدا،  کة   هة وارَيک 
کاري  ئاسوودة يي  بة   ئَيمة ،  رووناکبيراني 
فيکرييء هونة ريي بکة نء پة يامة کاني خؤيان 

بة  کؤمة أل بگة ية نن«.
ئةو  ثرؤذةياساكةدا  ديكةي  بةشَيكي  لة 
وتاري  ثيادةكردني  داواي  كةسة   )1300(

ثَييانباشة:  كوردستانء  لة  دةكةن  ناوةنديي 
»لة هةر شارَيكدا تةنيا سَي مزطةوت وتاري 
لة  كةس  سَي  بآلوبكرَيتةوةء  تَيدا  هةيني 
وتاري  سَي  كوردستان  شارةزاكاني  مةال 
بكةنء  خةَلك  ثَيشكةشي  تَيروتةسةل 
بطوَيزرَيتةوة  وتارة  ئةو سَي  راستةوخؤش 
بؤ ماَلةكان لةإَيي كةناَلي سةتةاليتةوة، ئةمة 
بةبَي ئةوةي نوَيذي جةماعةتي هةيني لة هيض 
موسَلمانَيك بضَيتء خةَلك نوَيذي جةماعةتي 

خؤيان بكةن«.
ثرؤذةيةيان  ئةو  ثَييانواية؛  ه��ةروةك 
ئاسايشي  راطرتني  دينء  خزمةتكردني  بؤ 
جوانترين  بة  ئايين  دةبَيت  كة  كؤمةَلطةية، 
شَيوةو بة شَيوةيةكي رَيكوثَيكء شارستاني 
بَي دروستكردني طرفت بة كؤمةآلني خةَلك 

بطات.
لة بةرامبةردا عوسمان موفتي، وتةبَيذي 
بة  هةرَيم  حكومةتي  ئةوقافي  وةزارةت��ي 
رؤذنامةي وت: »مينبةري مزطةوت ئةمانةتي 
ئايينيء  مامؤستاياني  لةسةر  ثَيغةمبةرة 
بابةتي  ئايينء  باسي  مينبةر  لة  دةبَيت 
كورديش  طةلي  بكات،  ئيسالميي  طشتيي 
دةكات  ئامانةتة  ئةو  ثاراستني  بة  شانازيي 
ئيسالميي  توراسي  كورد  ساَلة  ضةندين  كة 

بةإَيزةوة ثاراستووةو هةرواش دةمَينَيتةوة، 
بابةتَيك  هةر  لةسةر  ئايينيش  مامؤستاي 
بَلَيتء  كة دةيةوَيت بؤضووني خؤي لةسةر 
رةتيبكاتةوة، رَيطةي ديكة هةية دةتوانَيت لة 
رَيي رؤذنامةو طؤظارو ميداكانةوة بؤضووني 

خؤي دةربإيتء وةآلمبداتةوة«. 
طواني،  جةعفةر  مامؤستا  ه��ةروةك 
ئاييني  زاناياني  يةكَيتيي  رةسميي  وتةبَيذي 
ئيسالميي لة كوردستان بة رؤذنامةي وت: 
ئةوةشدانين  لةطةأل  دةكةينء  ئةوة  بؤ  »كار 
هيض  ناوي  مزطةوتةكانةوة  مينبةري  لة  كة 
بهَينرَيت،  رؤذنامةيةك  الي��ةنء  ك��ةسء 
خراثيان  كارَيكي  مامؤستا  دوو  ئةطةر 
ثرؤذةيةكء  بكرَيتة  ئةوةي  ناكاتة  كردبَيت، 
راستة  بكرَيت،  تةعميم  هةموواندا  بةسةر 
هةندَيك مامؤستا قسةيان كردووة، ئةوةش 
كاردانةوة بووة بةرامبةر هةندَيك نووسةرو 
رؤذنامةنووس كة هةندَيك سووكايةتيان بة 

ئايين كردووة«.
دواي ثَيشكةشكردني ئةو ثرؤذةياساية، 
تَيطةيشتني  هةَلة  بة  لَيكدانةوةو  ضةندين 
لةبارةيةوة كرا، بة تايبةتي هاتني ناوي سَي 
ثةرلةمانتاري طؤإان لة ناوي ئةو كةسانةي 
ثاأل  لة  ثَيشكةشكردبوو،  ثرؤذةكةيان  كة 
ذمارةيةك ثةرلةمانتاري ديكةي ليستةكاني 
ثةرلةمانتارةكاني  سةر  هَيرشكردنة  ديكةو 
ئيسالمييةكاني  حيزبة  الي��ةن  لة  ط��ؤإان 
ثةرلةماني كوردستانةوةو تَيطةياندني خةَلك 
فراكسيؤني  موَلكي  بكرَيتة  ثرؤذةكة  لةوةي 
طؤإان لة ثةرلةماني كوردستان لة ثاأل ئةو 

نووسةرو رؤشنبيرو هونةرمةندانةدا.
ن��ووس��ي��ن��ط��ةي رؤذن��ام��ةوان��ي��ي 
لة  ط��ؤإان  بزووتنةوةي 
روون��ك��ردن��ةوةي��ةك��دا 

س����ةب����ارةت ب��ةو 
رؤشنبيريي  ئايينيء  ناوةندي  لة  قةيرانةي 
بانطهَيشتي  دروستببوو،  ك��وردس��ت��ان 
رؤشنبيراني  نووسةرانء  ئايينيء  زاناياني 
هاوكات  راستةوخؤو  ديالؤطي  بؤ  ك��رد 
كرد  ئاييني  زاناياني  بؤ  ئازاديي  داواي 
كة  بوون  داواكاريش  طوتارةكانيانداو  لة 
مزطةوتةكان بةكارنةهَينرَين بؤ هَيرشكردنة 
هاوإايي  ثرؤذةكانيان،  رؤشنبيرانء  سةر 
بؤ  رؤشنبيراندا  لةطةأل  نيشاندا  خؤشيان 

فراوانكردني مةوداي ئازاديي.
هاتووة:  طؤإاندا  روونكردنةوةكةي  لة 
شارةكاندا،  لة  هةيني  طوتاري  »يةكخستني 
كثكردني دةنطي ئازادةو طةمةيةكة دةسةآلت 
دةيةوَيت لةو رَيطةيةوة طوتارى ئاييني بخاتة 
كاتي  لة  ئةوةي  بؤ  خؤي،  دةسةآلتي  ذَير 

ثَيويستدا بةكاري بهَينَيت«.
سةرةإاي ئةو روونكردنةوةيةو لَيدوانَيكي 

د.رَيباز فةتاح، سةرؤكي فراكسيؤني طؤإان، 
داواكردني  كة  ئ��ةوةي  رةتكردنةوةي  بؤ 
فةرميي  بؤضووني  هةيني  وتاري  البردني 
فراكسيؤنةكان بَيت، هاوكات واذؤي ئةو سَي 
لة  تاكةكةسي  بؤضووني  بة  ثةرلةمانتارةي 
قةَلمداو وتي: »ئةو ثرؤذةية ثرؤذةياسايةك 
نيية بة فةرميي ثَيشكةشي فراكسيؤني طؤإان 

كرابَيت«.
ثةرلةمانتاري  ه��ةرس��َي  دوات��ري��ش 
سةعيد،  )د.ش��اه��ؤ  ط��ؤإان  فراكسيؤني 
عةبدوَلآلي مةال نوريء ئيسماعيل طةآلَلةيي، 
بآلو  طشتيي  راي  بؤ  روونكردنةوةيةكيان 
كردبوو؛  بةوة  ئاماذةيان  تيايدا  ك��ردةوةو 
نة  ثرؤذةياساو  نة  باسكراوة  ئ��ةوةي  كة 
ثرؤذةبإيارة، بةَلكو بيرؤكةيةكي نووسراوة 
لة اليةن )1300( رؤشنبيرو مامؤستاي زانكؤو 
نووسةرو خةَلكي نيشتمانثةروةرو ئةديبء 
ثةرلةمانتاري   )10( لة  زياتر  هونةرمةندو 
ضةند اليةنَيكةوة ثَيشنيار كراوةو موَلكي هيض 

فراكسيؤنَيك نيية«.
راشيانطةياندووة: »ئَيمة نوَينةري خةَلكي 

ك��وردس��ت��ان��ي��ن 
ك���ة زؤري���ن���ةي 
موسَلمانةو بة هيض 

جؤرَيك لةطةأل ئةوةدا نينء نابين كؤتوبةند 
لةسةر ثَيإةوكردني ثرةنسيثة بنضينةييةكاني 
تر  ئايينَيكي  هيض  ئيسالمء  ثيرؤزي  ئاييني 
ديالؤطء  ثَيشنياري  ه��ةروةك  دابنرَيت«، 
رؤشنبيرانء  نَيوان  طفتوطؤي  كؤبوونةوةو 
ئةوةي  بؤ  دةك��ةن،  ئاييني  مامؤستاياني 
ضارةسةر  هةية  تَيطةيشتنَيك  هةَلة  هةر 
بكرَيتء رَيطريي بكةن لةبةردةم ئةوانةي كة 
دةيانةوَيت ئةو بارودؤخة بؤ مةرامي تايبةت 

بقؤزنةوة«.
وتةبَيذي  موفتي،  رةش��اد  عوسمان 
كاروباري  ئةوقافء  وةزارةت��ي  رةسميي 
ثَييواية:  ك��وردس��ت��ان،  هةرَيمي  ئاييني 
ديموكراتيء  وآلت��َي��ك��ي  »ك��وردس��ت��ان 
وتاري  سنوورداركردني  بؤ  كار  ئازادييةء 
ئايينيش  مامؤستاياني  ناكاتء  مزطةوتةكان 
بؤ  بابةتَيك  دةزانن ضي  خؤيان هؤشيارنء 

موسَلمانان باس دةكةن.
لةنَيوان  دؤخ��ةش��ي  ب��ةو  س��ةب��ارةت 
ن��ووس��ةرانء  ئايينيء  مامؤستاياني 
وةزارةتي  وتةبَيذي  دروستبووة،  ئةديباندا 
طفتوطؤ  ثَيمانخؤشة  »ئَيمة  وتي:  ئةوقاف 
نووسةران  ئايينيء  مامؤستاياني  لةنَيوان 
هةبَيتء بة شةفافيةت بة يةكةوة دانيشينء 
ضونكة  بَلَيت.  خؤي  بؤضووني  هةريةكةو 
ناكاتء  اليةك  هيض  خزمةتي  توندإةويي 
يان سكاآلي  هةية،  رةخنةي  هةركةسَيكيش 
ثَيكراوة  تةشهيري  كة  ئةوةي  لةسةر  هةية 
لة مزطةوتةكانةوة، بابَيتة الي ئَيمة سكاآلي 

خؤي بكات«.
هةَلة لةيةكطةيشتنء كاردانةوةكاني نَيوان 
ضةندين  ئاييني  مامؤستاياني  رؤشنبيرانء 
كؤبوونةوةو دانيشتنء هةوَلي بةدواي خؤيدا 
هَينا، بة ئامانجي نةقؤستنةوةي ئةو دؤخة بؤ 

مةرامء بةرذةوةنديي ديكة.
بؤ  ئةوةشي  زانايان  يةكَيتيي  وتةبَيذي 
كَيشة  »ئَيستا  كة:  روونكردةوة،  رؤذنامة 
لةنَيوان هةندَيك نووسةرو رؤشنبيردا هةية، 
وةآلميان  ئاييني  مامؤستاي  هةندَيك  كة 
طؤإةثاني  لة  تؤثةكان  ئَيستاش  دةدةنةوة، 
رؤذنامةنووسانةداية  رؤشنبيرو  هةندة  ئةو 
لة  ئيستفزازكردنن  خةريكي  هؤ  بةبَي  كة 
دةقة  لة  رةمزةكاندا  لةطةأل  تةعامولكردن 
نةكرَيتة  شتَيك  واية  تكامان  ئةدةبييةكاندا، 
رةمزي نووسينء بابةتةكان كة سووكايةتي 
بَيت، رؤشنبيري راستةقينة ئةوةية كة بتوانَيت 
موراعاتي ئةو دؤخة بكاتء دةرفةت نةداتة 
كة  بدرَيت،  ثيشان  وا  لةاليةكةوة  دوذمنان 
هةرَيمي كوردستان تازة بووةتة كافرستانء 
تَيدا دةكرَيت، يان بة  هةموو شتَيكي خراثي 
ياسا  دةكةنء  مةالكان حوكمي  ثَيضةوانةوة 

دادةنَين«.
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جةدةلى نَيوان رؤشنبيرو مةالكان

 طؤإان: يةكخستني طوتاري هةيني لة شارةكاندا، كثكردني دةنطي ئازادةو
طةمةيةكة دةسةآلت دةيةوَيت لةو رَيطةيةوة طوتارى ئاييني بخاتة ذَير دةسةآلتي خؤي

ثشكؤ نةجمةدين: جة نگَيکي نة خوازراو لة الية ن ژمارة ية ک 
پياواني ئايينة وة  دژ بة  رووناکبيران جاإ دراوة

وتةبَيذي يةكَيتيي زاناياني ئيسالميي: دةبَيت طفتوطؤو 
لةيةكطةيشتن لةنَيوان زاناياني ئايينيء نووسةراندا هةبَيت

وتارى هةينىء 
داواى خةَلك

ه���ةر ل��ةس��ةرةت��اوة، 
لةم  بَلَيم،  ئةوة  دةمةوَيت 
كة  نيية  عةمةلى  قؤناغةدا 
لة  هةينى  وت��ارى رؤذان��ى 
شارؤضةكةكانى  ش��ارء 
ضةندين  لة  ك��وردس��ت��ان، 
كورتبكرَينةوة  مزطةوتةوة 
ب��ؤ ي��ةك وت���ارء ل��ة يةك 
هةفتةيةكدا،  لة  مزطةوت 
ب���ةآلم دةت���وان���رَي���ت بة 

ياسايةك رَيكبخرَيت.
لة رووى مةبدةئييةوة ثشتطيريى ئةو داوايةى 
دةكةم  وآلتةكةم  خةَلكى  تةنانةت  رؤشنفكرانء 
كة دةيانةوَيت سنوور بؤ ناوزإاندنء سوكايةتى 
هةر  مرؤظةكان  جا  دابنرَيت،  مرؤظ  ثَيكردنى 

بيروإايةكى ئايينىء نائايينيان هةبَيت.
ثَيشنيازكردنةكة،  ضؤنَيتيى  كة  ثَيمواية 
كةموكووإيى تَيدايةء جؤرَيك لة ثةلةثةلييش لة 

نووسينء داإشتنةكةيدا كراوة.
ئةو  طةيشتوونةتة  هةموواليةك  ئَيستا 
لةسةرووى  نابَيت  كةسَيك  هيض  كة  بإوايةى 
ياساوة بَيت، ئةطةرضى لةاليةن هةندَيك خةَلكةوة 
زانايانى  بؤ  هةبَيت  كؤمةآليةتيش  حةسانةيةكى 

ئايينى، بةآلم ياساكان ئةوانيش دةطرَيتةوة.
بةتايبةت كة ئَيستا بةهؤى ئةو هةموو كةلَينةى 
هةرَيمى  ئةمإؤى  حكومإانيى  سيستمى  لة 
كة  دةكرَيت  طومان  بؤية  هةية،  كوردستاندا 
دياردةى كةمخوَيندةواريىء تةنانةت بإوانامةى 
نزمء تةزويريش كةوتبَيتة نَيو زانايانى ئايينيةوة.

)د.خ(،  محةمةد  سةردةمى  لة  ه��ةروةك 
ئيمان  بةناوى  هةبوونء  دووإوو  كةسانى 
ئَيستاش  بوونء  بإواداران  بة  تَيكةأل  هَينانةوة 
بةناوى  هةبنء  شَيوةية  لةو  كةسانى  دةكرَيت 
راستةقينةكان  زانا  تَيكةَلى  ئايينيةوة  زان��اى 

بووبن.
ضاك  هةبَيت،  ياسايةك  ثَيويستة  بؤية 
لة  ئاشتيخوازء  لة  ئ��اذاوةط��َي��إ  خراثةء  لة 
نيشتمانثةروةر لة نا نيشتمانثةروةر جيابكاتةوة، 
بةتايبةت زاناى راستةقينةء بةئةمةكء خؤذَينةر 

بناسرَينةوة. 
لةو بإوايةدام، بؤ ئةوةى هةركةسء اليةنَيك 
بؤى  كة  بكات  ياسايةك  ثةيإةوى  بتوانَيت 
وةربطيرَيتء  بؤضوونى  ثَيويستة  دةردةضَيت، 
جا  نووسينةوةيدا،  لة  بكات  بةشداريى  خؤى 
بةهةر وةسيلةيةك بَيت، بؤية ثَيويستة زانايانى 
ثرؤذةياسايةكدا  نووسينةوةى  لة  ئايينى 

بةشداريى بكةن كة بؤ ئةوان ئامادة دةكرَيت.
ئةوانةى شارةزاى ئايينى ئيسالمن، دةزانن كة 
لةسةردةمى ثَيغةمبةرى ئيسالمء هاوةَلةكانيدا، 
لةهةر شارَيكدا، لة يةك مزطةوتدا وتارى هةينى 
وآلت  هةندَيك  لة  )ئَيستاش  خوَينراوةتةوة 
ضاولَيكردنء  بؤ  بنضينةية  ئةوة  بؤية  واي��ة(، 
بةآلم  ثَيغةمبةرةكةى،  سوننةتى  جَيبةجَيكردنى 
بةسةر  طؤإانكاريى  ساَلَيك،  سةد  ضةند  دواى 

وتارةكاندا هاتووة كة ئةوة شتَيكى ترة.
شتةكاندا  زؤربةى  لة  بةجؤرَيكة،  كة  ئَيستا 
ئةسألء  بة  بووة  فةرع  فةرعء  بة  بووة  ئةسأل 
هةندَيك  ثةيإةوكردنيشةوة  بةهؤى  هاوكات، 
طةإاندنةوةى  بة عورف،  بووة  ئايينى  رةفتارى 
بةآلم  ب��ووة،  ق��ورس  كةمَيك  ئةسأل  بؤ  ف��ةرع 

ناكرَيت بَيدةنطةى لَيبكرَيت.
كة  زيندوويية  نيشانةى  ئةوة  لةإاستيدا، 
جوَلةيةكى  هةموو  ئاطاداري  ئايينى  زانايانى 
كؤمةَلطة  لةبةرامبةريشدا  ب��نء  كؤمةَلطة 
ضاودَيريى زانايان بكات، ضونكة هيض اليةك لة 
ئازاديش  ثرةنسيثةكانى  نييةء  بَيبةريى  الدان 
رَيطة بةوة دةدةن كة هةمووال قسةيان لةبارةى 

روداوةكانةوة هةبَيت.
ثَيشنيازى من لةم بوارةدا، ئةوةية كة هةمووان 
ثرؤذةيةك  نووسينةوةى  بة  دةست  ثَيكةوة 
هةينى  رؤذان��ى  وت��ارى  رَيكخستنى  بؤ  بكةن 
مزطةوتةكان كة نةك هةر وتارى هةينى، بةَلكو 
ياسايةكيش بؤ رَيكخستنى مزطةوتةكان هةبَيت 
هةَلبضنرَيت  نوَيذخوَينان  بة  تةنط  نة  بؤئةوةى 
لةكاتى ثةرستشى خؤيانداء نة مزطةوتةكانيش 

ببنة شوَينى غةيرى ثةرستش.
ئ��ةوق��اف،  وةزارةت������ى  ثَيويستيشة 
ضاودَيريكردنى  بؤ  بكاتةوة  بةإَيوةبةرَيتييةك 
هةموو  بةتايبةت  مزطةوتةكانء  وت���ارى 
ئةو  بكرَيتء  تؤمار  هةينى  رؤذانى  وتارَيكى 
بةإَيوةبةرَيتيية خةَلكانى ثسثؤإيان تَيدا بَيت بؤ 
طوَيطرتنةوة لة وتارةكان، تا ئةطةر هةر وتارَيك 
تةشهيرء ناوزإاندنى تَيدابوو، لَيثَيضينةوة لةطةأل 

وتارخوَينةكةدا بكرَيت.

هيوا جةمال
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شاآلو محةمةد

دينارة،  مليار   )211( كة  كةركوك،  دؤالرى  ثترؤ  بودجةى  كؤى  لة 
ئةو  ثرؤذةكانى  نةتوانراوة  شارةكةو  طةيشتووةتة  مليارى   )50( تةنيا 
بودجةية بخرَيتة بوارى جَيبةجَيكردنةوة، ئةندامَيكى ئةنجومةنى ثارَيزطاى 
ثةكخستنى  هؤكارى  بووةتة  رؤتينات  طةندةَليىء  ثَييواية؛  كةركوكيش 

ثرؤذةخزمةتطوزارييةكانى بودجةى ثترؤ دؤالر«.
خشتةى  يةكةمى  بةشى  لة  رؤذنامة  زانيارييةكانى  طوَيرةى  بة 
بودجةى ثترؤ دؤالرى كةركوك بؤ ساَلى )2010( ئاماذة بة )19( ثرؤذةى 
خزمةتطوزاريىء ستراتيذيى دةكات لة بوارةكانى شارةوانىء تةندروستىء 
هؤى  بة  بةآلم  دةكرَيت،  سةرف  وةرزشةوانى  كارةباء  ئاوةإؤء  ء  ئاو 
ئةوةى دوو ثرؤذةيان لة ثالنى وةزارةتى شارةوانييةكان بوونى هةبووة، 
بؤية لة بودجةى ثترؤ دؤالر دةرهَينراون، بةوثَيية لة ئَيستادا )17( ثرؤذةى 
بوونى  كةركوك  دؤالرى  ثترؤ  بودجةى  لة  ستراتيذيى  خزمةتطوزاريىء 

هةية، بةآلم هيض كام لةو ثرؤذانة نةكةوتوونةتة بوارى جَيبةجَيكردنةوة.
لةو بارةيةوة ئةندامَيكى ئةنجومةنى ثارَيزطاى كةركوك كة نةيويست 
ناوى خؤى ئاشكرا بكات، ئاماذةى بةوةدا؛ كة جؤرة فةوزايةك لة كاركردنى 
دةسةآلتى جَيبةجَيكردندا هةية، كة بووةتة هؤكارى تَيكةَلكردنى ثرؤذةكانى 
بودجةى ثترؤ دؤالر، وتيشى: »تائَيستا لة كؤى ئةو )211( مليار دينارةى 
ئةو  ئةمةش  كةركوك،  طةيشتووةتة  مليارى   )50( دؤالر  ثترؤ  بودجةى 
ثارَيزطار  كةركوكء  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  سةرؤكى  نَيوان  لَيكترازانةى 
ئةو  بةرامبةر  دروستبكرَيت  كؤدةنطيى  نةتوانراوة  كة  دةسةلمَينَيت، 
هةنطاوةى كة هةردوو وةزارةتى ثالندانانء دارايى عَيراق دذ بة كةركوك 

ئةنجامى دةدات«.
ئةو ئةندامةى ئةنجومةنى ثارَيزطارى كةركوك ئاماذةى بةوةشدا؛ كة 
طةندةَليىء رؤتيناتَيك بةديدةكرَيت لة كاتى راطةياندنى ثرؤذةكانء بةَلَيندةر، 

دةَلَيت؛ داواى بةرتيلم لَيكراوة بؤ وةرطرتنى ثرؤذةيةك«. 
ئاماذةى  كةركوك  ثارَيزطارى  مستةفا،  عةبدوإلةحمان  لةوبارةيةوة 
بةوةدا؛ كة دواى ئةوةى نةخشةى ثترؤ دؤالريان ناردووة بؤ وةزارةتى 
ثالنى  لة  ئةوةى  بةهؤى  دةركراوة،  تَيدا  ثرؤذةى  دوو  عَيراق،  ثالندانانى 
بة  كراونء  ثةسةند  تر  ثرؤذةكانى  هةبووةء  شارةوانييةكان  وةزارةتى 
ثرؤذةكان  راطةياندنى  بة  كردووة  دةستمان  »ئَيمة  راطةياند:  رؤذنامةى 
لة )تةحليل( بة هؤى ئةوةى زؤربةيان ستراتيذيىء طةورةنء زؤربةيان 

دانء ضاوةإوانى ئةنجامى ليذنةى تةحليلين تا بدرَيت بةو كؤمثانيايةك، كة 
دةبَيت ئةو رَينماييةى تيابَيت كة ئَيمة كارى لةسةر دةكةين«.

ثارَيزطارى كةركوك هؤكارى جَيبةجَي نةكردنى ثرؤذة ستراتيذيىء 
بؤ  دةطةإَينَيتةوة  دؤالر  ثترؤ  بودجةى  نةخشةى  خزمةتطوزارييةكانى 
رَينماييةكان، وتيشى: »هةر ثرؤذةيةك كة دةضَيتة بوارى جَيبةجَيكردنةوة 
ناتوانين  كة  هةية،  جَيبةجَيكردنى  ثَيش  ياسايى  رَيوشوَينى  كؤمةَلَيك 
لة  هةية  بآلوكراوةيةك  ضونكة  بكةين،  كار  رَينماييانة  ئةو  ثَيضةوانةى 
سةرؤكايةتى ئةنجومةنى وةزيرانى عَيراقء تَيدا هاتووة: هةر ثرؤذةيةك 
ئةو  بودجةى  جَيبةجَيكردنةوة،  بوارى  بضَيتة  رَينماييةكان  ثَيضةوانةى 

ثرؤذةية سةرف ناكرَيت«.

زؤربةى ثرؤذةكانى »ثترؤ دؤالرى 
كةركوك« جيَبةجيَنةكراون ئارام جةمال- كةركوك

ئةديبء نووسةرو هونةرمةندانى كةركوك 
ثايتةختى  ضاالكييةكانى  ك��ارو  لة  نيطةرانن 
ساَلى  ي��ةك  م��اوةى  لة  عَيراق  رؤشنبيريى 
ثايتةختى  بودجةى  خةرجكردنى  راب��ردوودا، 

رؤشنبيريش بة ناشةفاف وةسف دةكةن.
ئامانجى  بة  ن��وَيء  ث��رؤذةي��ةك��ى  وةك 
ثارَيزطاكانى  لة  رؤشنبيريى  ثَيشخستنى 
رؤشنبيريى  وةزارةتى   )2010( ساَلى  عَيراقدا، 
وةك  ثارَيزطايةك  ساَلةو  هةر  بإياريدا  عَيراق 
لة  بناسرَيت،  عَيراق  رؤشنبيريى  ثايتةختى 
يةكةم هةنطاوداو ساَلى رابردوو كةركوك كراية 
ثايتةختى رؤشنبيريى عَيراقء بؤ ئةو مةبةستة 
وةزارةتى رؤشنبيريى عَيراق بإى )300( مليؤن 
دينارو وةزارةتى رؤشنبيريى حكومةتى هةرَيمى 
ئةنجومةنى  دينارو  مليؤن   )150( كوردستانيش 
مليؤن   )150( ب��إى  كةركوكيش  ثارَيزطاى 
كارو  بةإَيوةضوونى  بؤ  تةرخانكرد  ديناريان 
هونةرييةكانى  ئةدةبىء  رؤشنبيريىء  ضاالكيية 

ثايتةختى رؤشنبيريى.
بةثَيى ئةو زانيارييانةى رؤذنامة لة ليذنةى 
ضاالكييةكانى  كارو  سةرثةرشتيارى  باآلى 
كةوتووة،  دةستى  رؤشنبيرييةوة  ثايتةختى 
ضاالكى   )50( نزيكةى  ساَلةدا  ئةو  ماوةى  لة 
جؤراوجؤر ئةنجام دراونء لة كؤى بودجةكةش 
كة بإةكةى )600( مليؤن دينارة، نزيكةى )100( 
بؤ  طةإَينراوةتةوة  نةكراوةو  خةرج  مليؤنى 

وةزارةتى رؤشنبيريى عَيراق.
وةزارةت��ى  بريكارى  ئةتروشى،  ف��ةوزى 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  عَيراق  رؤشنبيريى 
»كاتَيك بإيار لة ثرؤذةكة درا مةبةستمان بوو لة 
يةكةم هةنطاودا كةركوك هةَلبذَيرين بة ئامانجى 
رؤشنبيرييةكانى  ضاالكيية  كارو  تَيكةَلكردنى 
ث��رؤذةو  لة  شارةكة  جياوازةكانى  نةتةوة 
نةتةوةو  هةر  ثَيشتر  كة  هاوبةشدا،  ك��ارى 
دةدا،  ئةنجام  جيا  بة  خؤى  ضاالكييةكانى  كارو 
وةزارةتى  هاوكاريى  بة  ثَيكاو  ئامانجةمان  ئةو 
كوردستانء  هةرَيمى  حكومةتى  رؤشنبيريى 
ئيدارةو ئةنجومةنى ثارَيزطاى كةركوك توانيمان 

كارى باش ئةنجام بدةين«.
ئةنجام  باش  »كارى  وتيشى:  ئةتروشى، 
دراوة لة؛ ضاالكيي، فَيستيظاَلى جؤراوجؤر، كؤإو 
كؤبوونةوةى رؤشنبيريىء هونةريىء ئةدةبىء 
ثايتةختى  كارةكانى  ضوارضَيوةى  لة  بإياريشة 
رؤشنبيريدا )50( كتَيب بؤ نووسةرانى كةركوك 

ثةيكةرى  ناوى  بة  ثةيكةرَيكيش  بكرَينء  ضاث 
ثَيكةوةذيان لة شارةكةدا دروست بكرَيت«.

ل��ة ب��ةرام��ب��ةردا ئ��ةدي��بء ن��ووس��ةرو 
هونةرمةندان لة كارةكانى ثايتةختى رؤشنبيريى 
بايكؤتى  سةرةتاوة  لة  هةندَيكيان  ناإازينء 
فةرةج،  فاتيح  لةتيف  كرد،  بةشداريكردنيان 
بة رؤذن��ام��ةى  ن��ووس��ةرو رؤذن��ام��ةن��ووس 
راطةياند: »ساَلى رابردوو لة سةرةتاى بإياردان 
رؤشنبيريى  ثايتةختى  بكرَيتة  كةركوك  لةوةى 
رؤشنبيريى  وةزارةتى  بريكارى  لةطةأل  عَيراق، 
تَيبينيمان  سةرنجء  كؤمةَلَيك  كردو  قسةمان 
ثَييدا، بةآلم تَيبينييةكانمان بة هةند وةرنةطيرانء 
رؤذنامةنووسان  سةنديكاى  وةك  هؤيةوة  بةو 
ضاالكييةكاندا  لة  بةشداريكردنمان  بايكؤتى 

كرد«.
بوو  ناو  تةنيا  »ثرؤذةكة  وتيشى:  لةتيف، 
بة  كةركوك  كردنى  ضونكة  ن��اوةإؤك،  بَي  بة 
مانطى  شةش  لة  دةبوو  رؤشنبيريى  ثايتةختى 
كؤتايي ساَلى )2009(دا ئامادةكاريى بؤ بكراية، 
ن���ةك لة مانطةكانى )3ء 4(ى ساَلى رابردوو بة 
ثةلة بإيارَيكى لةو جؤرة درا بة بَي ئامادةكاريى، 
جطة لةوةش بودجةى ثرؤذةكة شةفاف نةبوو، 
شتَيكيان  هيضيان  ئةنجامدران  كارانةشى  ئةو 

ثَيشكةشى رؤشنبيريى شارةكة نةكرد«.
بةعسدا  سةردةمى  لة  كةركوك  ش��ارى 
ب��ة ه��ؤى ن��ةوت��ةك��ةي��ةوة ت��ةع��ري��ب ك��راء 
خَيرو  لة  سوود  نةيانتوانى  دانيشتووانةكةى 
بَيرةكةى ببينن، لةدواى رووخانى بةعسيش بة 
سةرى  تيايدا  توندوتيذيى  نةوتةكةيةوة  هؤى 
هةَلداء تائَيستاش بة يةكَيك لة شارة وَيرانةكانى 
عَيراق دةذمَيردرَيت، بؤية كارو ضاالكييةكان لةم 

تر  مةرامى  بؤ  ناطرنء  خؤيان  جَيطةى  شارةدا 
بةكاردةهَينرَين.

لة  ديكة  يةكَيكى  داودى،  مةعروف  عارف 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  كةركوك  ئةديبانى 
بؤ هةندَيك كةسى حيزبيى  »كارو ضاالكييةكان 
كةمينةى  خراث  زؤرينةيةكى  كرابوونء  قؤرخ 
سةرةو  بَي  لة  جطة  خواردبوو،  رؤشنبيريى 
ئابووريى  ذَيرخانى  بةرنامةيي  بَي  بةرةييء 
ميوانانى  نموونة  بؤ  ب��وو،  سفر  ش��ارةك��ة 
شارةكانى ديكة كة بةشدارييان لة ضاالكييةكاندا 
شارةكةدا  لة  وا  ميوانخانةيةكى  ئؤتَيلء  دةكرد 
ماَلى  دةضوونةوة  ناضار  بمَيننةوة،  تيايدا  نةبوو 

ئةديبء رؤشنبيرانى كةركوك دةمانةوة«.
هاوكات هونةرمةند عةلى زةنطةنة، ئةندامي 
بة  ثرؤذةكة  سةرثةرشتيارى  باآلى  ليذنةى 
باآل  ليذنةى  لة  »ئَيمة  راطةياند:  رؤذنامةى 
ضؤن  ثرؤذةكة  بودجةى  نةمانزانيوة  بووينء 
سةرف دةكرَيتء ئةوةشى كة دةزانين، نزيكةى 
)100( مليؤن دينارى ثرؤذةكة خةرج نةكراوةو 
طةإَينراوةتةوة بؤ بةغدا، جطة لةوةش غةدر لة 
هونةرمةندان كراو لة ئاهةنطى كؤتايي كارةكانى 
لَي  رَيزيان  ثايتةختى رؤشنبيريدا هونةرمةندان 

نةطيراو خةآلت نةكران«.
ضوارضَيوةى  لة  )2010/4(دا  مانطى  لة 
كارو  سةرةتاى  كةركوك  شارى  لة  ئاهةنطَيكدا 
لة  عَيراق  رؤشنبيريى  ثايتةختى  ضاالكييةكانى 
شارى كةركوك دةستيثَيكردء لة رؤذى )15(ى 
ئةم مانطةشدا لة هؤَلى ضاالكيى قوتابخانةكان لة 
ئاهةنطَيكدا كة ثَيشانطةيةكء ذمارةيةك تابلؤى 
بة  كؤتايي  ثَيشكةشكران،  هةَلثةإكَي  هونةرى 

كارةكانى ثايتةختى رؤشنبيريى هَينرا.

رؤذنامة

ثارَيزطاي   هاوردةكاني   خَيزانة  ساَلة  دوو  م��اوةي  
م��ادةي   ق��ةرةب���ووك���ردن���ةوةي   ضةكي   كةركوك 
)140(يان وةرنةطرتووة، بؤ ئةو مةبةستةش وةك ناإةزايي  

دةربإينَيك بةنيازن خؤثيشاندان ئةنجام بدةن.
محةمةد خةليل جبوري،  ئةندامي  ليذنةي  جَيبةجَيكردني  
مادةي  )140( بة سايتى )سبةي ( راطةياند: ماوةي  دوو ساَلة 
مامةَلةي   كةركوك  شاري   هاوردةكاني   عةرةبة  خَيزانة 
طةإانةوةيان كردووة بؤ ناوضةكاني  خؤيان، بةآلم تاوةكو 
ئَيستا ضةكي  قةرةبووي  مادةي  )140(يان وةرنةطرتووة، هةر 
بؤية ئةو خَيزانانة هةإةشةي  خؤثيشاندانَيكي  جةماوةريي  

دةكةن، ئةطةر بَيتء ضةكي  قةرةبوويان ثَي نةدرَيت.
ليذنةي   سةرؤكي   لة  داواي   خؤيةوة  الي   جبوري،  
جَيبةجَيكردني  مادةي  )140( كرد، كة ئةو كَيشةية ضارةسةر 
بكات، بؤ ئةوةي  ئةو خَيزانة عةرةبانة بطةإَينةوة ناوضةكاني  

خؤيان.
ليذنةي   دي��ك��ةي   ئةندامَيكي   ت���رةوة،  لةاليةكي  
جَيبةجَيكردني  مادةي  )140( لة كةركوك بة ناوي  ئاشوور 
ليذنةي   وةك  ئةوان  كة  كرد؛  بةوة  ئاماذةي   كلداني،   ليندا 
مادةي  )140( هيض ثةيوةندييةكيان نيية بة دواكةوتني  ضةكي  
ضونكة  هاوردةكان،  عةرةبة  خَيزانة  قةرةبووكردنةوةي  
مادةي   جَيبةجَيكردني   بؤ  بودجة  عَيراق  دارايي   وةزارةتي  

)140( تةرخان دةكات، نةك ئَيمة.
عَيراق  دارايي   وةزارةتي   ساَلة  دوو  ماوةي   وتيشي : 
تةرخان  هاوردةكان  عةرةبة  خَيزانة  بؤ  تايبةتي   بودجةي  
ئةوا  تةرخانكرا،  بودجةية  ئةو  هةركاتَيك  نةكردووة، 
خَيزانة  بةسةر  دةكةين  دابةشي   خؤمانةوة  الي   ئَيمةش 

هاوردةكاندا.
 )140( مادةي   جَيبةجَيكردني   ليذنةي   ئةندامةي   ئةو 
جةختى لةوة كردةوة؛ كة تاوةكو ئَيستا )30( قؤناغ لة خَيزانة 
كة  لةكاتَيكدا  نةكراونةتةوة،  قةرةبوو  هاوردةكات  عةرةبة 
هةر قؤناغَيك بريتيية لة )1600( خَيزانء كؤي  سةرجةم ئةو 

خَيزانانة دةكاتة )48( هةزار خَيزاني  ئاوارة.
تاوةكو  لة ماوةي  رابردوودا  ئاماذةي  بةوةشكرد؛ كة 
مليار   )948(  ،)140( مادةي   جَيبةجَيكردني   ليذنةي   ئَيستا 
ديناري  وةك قةرةبووي  خَيزانة هاوردةكان خةرج كردووة.

ئارام جةمال

ئةنجومةنى  لة  ن��وَي  هةوَلَيكى 
بؤ  ئاراداية  لة  كةركوكدا  ثارَيزطاى 
كَيشةكانى  ط��ةإان��دن��ةوةى  دووب��ارة 
طفتوطؤء  مَيزى  س��ةر  بؤ  ش��ارةك��ة 
هَينانةكايةى هةماهةنطيى نَيوان ثَيكهاتة 

ئايينيةكانى. نةتةوةيىو 
ليستة  ئةندامانى  ئَيستادا  ل��ة 
ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  جياوازةكانى 
كة  دةك��ةن؛  ئاشكرا  ئ��ةوة  كةركوك 
ئةنجومةندا  لةناو  ن��وَي  هةوَلَيكى 
دووب��ارة  ئامانجى  بة  سةريهةَلداوة 
هةمئاهةنطيى  ليذنةى  ضاالككردنى 
هَينانةوةى  دووبارة  ليستةكانء  نَيوان 
مَيزى  سةر  بؤ  شارةكة  كَيشةكانى 

طفتوطؤ. 
تايبةت  بة  لة ساَلَيكة،  ماوةى زياتر 
هةَلبذاردنى  ئةنجامدانى  ل���ةدواى 
عَيراق،  ثارَيزطاكانى  ئةنجومةنى 
بابةتى  دانوستانَيكى  طفتوطؤو  هيض 
شارةكة  ليستةكانى  ثَيكهاتةو  لةنَيوان 
ثرسة  ل��ةس��ةر  ن����ةدراوة،  ئ��ةن��ج��ام 
بةآلم  ش��ارة،  ئةو  هةَلواسراوةكانى 
لة  جؤرَيك  بةديدةكرَيت  ئَيستا  ئةوةى 
كرانةوةى كَيشةى كةركوكة، بة تايبةت 
سةردانى  هةرَيمييةكانء  جموجوَلة 
لةسةر  توركى  ئَيرانىء  بةرثرسى  دوو 
ئةم  سةرةتاى  لة  كونسوَلخانة  ئاستى 
مانطةدا بؤ شارى كةركوكء دواتريش 
باَليؤزى  جَيفرى،  جيم  لَيدوانةكانى 
ثابةندبوونى  كة  عَيراق  لة  ئةمريكا 
)140(ى  م����ادةى  ب��ة  وآلت���ةك���ةى 
دووثاتكردةوةو  عَيراقةوة  دةستوورى 
كَيشةى  بؤ  ضارةسةر  باشترين  بة 

وةسفكرد. ناوضةجَيناكؤكةكان 
كةركوكيشدا  ناوخؤى  ئاستى  لة 
ليستةكانى  لةنَيوان  جموجوأل  هةندَي 
مانطةدا  لةم  بةديدةكرَيتء  ئةنجومةندا 

ليستةكان  نَيوان  هةمئاهةنطيى  ليذنةى 
كؤبوونةوةش  ذمارةيةك  ضاالككراوةو 

ئةنجام دراوة. 
ئةندامى  ك��ةرك��وك��ى،  ك��ام��ةران 
ئةنجومةنى  ل��ة  ب��راي��ةت��ى  ليستى 
بة  بارةيةوة  لةو  كةركوك  ثارَيزطاى 
»جموجوَلةكانى  راطةياند:  رؤذنامةى 
ثةيوةنديى  ئةنجومةن  ناو  ئةم دواييةى 
هةرَيمىء  جموجوَلة  بة  راستةوخؤيان 
ئَيستا  هةيةء  نَيودةوَلةتييةكانةوة 
ئةنجومةن بإيارى ضاالككردنى ليذنةى 
داوةو  ليستةكانى  نَيوان  هةمئاهةنطيى 
كؤبوونةوة  ذمارةيةك  مانطةشدا  لةم 
اليةنةكانيش  هةموو  دراوة،  ئةنجام 
لةو بإوايةدان كَيشةهةَلواسراوةكان بة 

زوويي ضارةسةر بكرَيت«.

خةليل  محةمةد  مةبةست  بؤهةمان 
جبورى، ئةندامى طردبوونةوةى كؤمارى 
بة  كةركوك  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  لة 
ئاراداية  لة  رؤذنامةى راطةياند: »هةوأل 
دةستثَيكردنةوةى  سةرلةنوَي  بؤ 
برايةتى  ليستى  ئَيمةو  طفتوطؤكان، 
هةية  ثَيشووةختمان  ثرؤتؤكؤَلَيكى 
لة  ك��ة  كَيشةكان  ض��ارةس��ةرى  ب��ؤ 
كراوة،  ئيمزا  لةنَيوانماندا  2007/12/2دا 
داوةتة  ثرؤتؤكؤَلةشمان  ئةو  هةمان 
ئةنجومةنى  لة  كةركوك  نوَينةرانى 
واية  بإوامان  كة  عَيراق،  نوَينةرانى 
كارى  نوَينةرانيشدا  ئةنجومةنى  لة 
لةسةر بكرَيتء كَيشةى شارةكة بةرةو 
ثَيشضوون بةخؤوة ببينَيت بة ئاراستةى 

ضارةسةر«. 

كوتلةى  ئةندامَيكى  بةرامبةردا  لة 
كةركوك  ئةنجومةنى  لة  توركمان 
بة  ضارةسةرى  لةطةأل  ئةوةى  لةطةأل 
بةآلم  كةركوكداية،  كَيشةى  ثةلةى 
سةربةخؤو  ئيرادةى  نةبوونى  ثَييواية؛ 
بإيارى يةكالييكةرةوة لةناو ليستةكانى 
ناوخؤدا  لة  مةحاَلة  ئةنجومةندا، 

كَيشةكان ضارةسةر بكرَين. 
كوتلةى  ئةندامى  حسَين،  نةجات 
بة  كةركوك  ئةنجومةنى  لة  توركمان 
طرنط  »كرانةوةى  راطةياند:  رؤذنامةى 
بةَلكو  كةركوك،  ئاستى  لةسةر  نةك 
لةسةر ئاستى عَيراق لة ئاراداية، بةآلم 
ئةزموونى  بةثَيى  ناوخؤدا  ئاستى  لة 
رَيككةوتنء  ضةندين  كة  راب���ردوو 
بةآلم  هةبوو،  لةنَيوانماندا  دانوستان 
خاوةنى  ليستةكان  ئ��ةوةى  هؤى  بة 
كاتَيك  ن��ةب��وونء  كؤتايي  ب��إي��ارى 
رووي  نزيكبوونةوة  بابةتَيك  لةسةر 
تَيكيان  دةدا، بةآلم اليةنة دةرةكييةكان 
بةر  دةبَيت  واي��ة  ب��إوام  بؤية  دةدا، 
هةرَيميىء  كؤدةنطييةكى  ناوخؤ  لة 
نَيودةوَلةتى هةبَيت لةسةر ضارةسةرى 
بَيدةسةآلتييةى  بةم  ئةطةرنا  كَيشةكة، 
ناتوانن  كةركوك  ناو  ليستةكانى  ئَيستا 
حسَين،  نةجات  ئةنجامَيك«،  بطةنة 
كةس  هةموو  لة  بةر  كورد  ثَيشيواية؛ 
لة  ئةطةر  دةطةيةنَيت،  بةخؤى  زيان 
ئَيستادا داوا بكات كةركوك بطةإَيتةوة 
بة  كوردستانء  هةرَيمى  س��ةر  بؤ 
رؤذنامةى وت: »ئةو مامةَلةيةى كورد 
لة دواى ثرؤسةوة بةرامبةر كةركوكء 
ناوضةجَيناكؤكةكان كردى، مامةَلةيةكى 
ستراتيذى  ل��ة  ك���وردى  ب��وو  ه��ةَل��ة 
بؤ سةر هةرَيمى  طةإانةوةى كةركوك 
لة  بؤية  دوورخستةوة،  كوردستان 
ئَيستادا كةركوك هةرَيمَيكى سةربةخؤ 
دةبَيت  كؤَلةكةى سةرةكيى  كورد  بَيت، 

لةو هةرَيمةدا«.

رؤشنبيرانى كةركوك: ثايتةختى رؤشنبيريى تةنيا دروشم بوو

عةرةبى »هاوردة« 
خؤثيشاندان دةكةن

كوردو عةرةب و توركمان دةست بة »طفتوطؤى هَيمنانة« دةكةنةوة



راثؤرتى: دارا دلَير

ياسايىء  ضاكسازيى  ثالنى  ث��إؤذةى 
دةسةآلتةكانى  ثةيوةنديي  رَيكخستنى 
ثةرلةمانتارانى  جياوازيى  بؤضوونى  هةرَيم، 
زؤرينةشيان  لَيدةكةوَيتةوةء  كوردستانى 
سيستمى  لة  ياسايى«  »كةلَينى  ثَييانواية؛ 

ياسايىء شَيوةى حوكمإانيى هةرَيم هةية.

بناغةيةكى  لةثَيناو  راب��ردوو،  هةفتةى 
سيستمى  ب��ؤ  ت��ةن��دروس��ت  دةس��ت��ووري��ى 
حوكمإانيى، د. زانا رةئوف، ثسثؤإ لة ياساى 
طؤإان  فراكسيؤنى  ئةندامى  دةستووريىء 
ثالنى  ث��إؤذةى  كوردستان،  ثةرلةمانى  لة 
ثةرلةمانى  سيستمى  لة  ياسايى  ضاكسازيى 

هةرَيمى كوردستانى عَيراق خستة روو.
بةثشتبةستن  سةرةتاوة،  لة  ثإؤذةكة 
عَيراق،  دةستوورييةكانى  م��ادة  بإطةء  بة 
لة  حوكمإانيى  سيستمى  جةختدةكاتةوة 
بةثَيى  ثةرلةمانييةء  نوَينةرايةتى  عَيراقدا 
وةك  كوردستان  هةرَيمى   )117( م��ادةى 
هةرَيمَيكى فيدراأل جَيطيركراوةء مادةى )120( 
هةبوونى دةستوور بؤ هةرَيمةكان بة مةرجى 
بنضينةييةكانى  حوكمة  لةطةأل  ناكؤكنةبوونى 

دةستوورى وآلتدا زامنكراوة. 
لة  ط��ؤإان  ثةرلةمانتارةكةى  ث��رؤذةى 
دةسةآلتى  ثةيوةندييةكانى  بةشيدا  طرنطترين 
هةرَيمء  داوةريى  جَيبةجَيكردنء  ياسادانانء 
دةزطايانة  لةو  هةريةك  ثةيوةنديى  لةناويشدا 
تيشكى  هةرَيمةوة  سةرؤكايةتى  دةزطاى  بة 

خراوةتة سةر.
هاوإا لةطةأل بؤضوونى ئةو ثةرلةمانتارانةى 
تةوةرة  ئةو  لةسةر  قسةيان  راثؤرتةدا  لةم 
بؤ  دةطَيإنةوة  لةكَيشةكان  بةشَيك  كردووةء 
رَيكخستنى  لة  هةرَيم  دةستوورى  نةبوونى 
دةس���ةآلتء  ثةيوةنديى  رؤألء  ئ���ةركء 
دةزطاكان، ئامادةكارى ثرؤذةكة دةَلَيت: »هةر 
هةرَيمى  لة  ياسايى  ضاكسازيى  بؤ  ثالنَيك 
كوردستانء سيستمة ثةرلةمانيةكةى، مةحاَلة 
ئةطةر سةرضاوةى  بتوانَيت سةركةوتووبَيت، 
رةشنووسى  لة  خؤى  ضاكسازيية  ثالنى  ئةم 

دةستوورى هةرَيمدا نةبينَيتةوة«.
ليذنةى  ئةندامى  عةبدوإلةحمان،  عومةر 
»لةطةأل  وتى:  يةكَيتى  ثةرلةمانتارى  ياسايىء 
بة  ثَيويستى  هةرَيم  ياساى  بونيادى  ئةوةم 
ضاكسازيىء طؤإانكاريى هةيةء ثَيويستدةكات 
طيانى  بة  دةسةآلتةكان  نَيوان  ثةيوةنديى 

سةردةميانة رَيكبخرَيتةوة«.
ئ��ةو ث��ةرل��ةم��ان��ت��ارة روون��ي��ك��ردةوة 
باشكردنى  ثةيوةندييةكانء  رَيكخستنةوةى 
سةرؤكايةتى  نَيوان  هةماهةنطيى  شَيوةى 
ه��ةرَي��مء دام��ودةط��ازط��اك��ان��ى ت��رى وةك 
دادوةريى  دةسةآلتى  حكومةتء  ثةرلةمانء 
سياسيىء  ثرؤسةى  زياترى  خزمةتى  لة 
شةفافيةتى حوكمإانيىء خزمةتكردنى خةَلكة، 

بةتايبةت دةسةآلتى ياسادانانء جَيبةجَيكردن، 
ضونكة يةكَيكيان ياسا دةردةكاتء ئةويتريان 

جَيبةجَيي دةكات.
هةرَيم  دادوةري��ى  دةسةآلتى  ياساى  لة 
ضوارضَيوةى   )2007( ساَلى  )23(ى  ذمارة 
سةربةخؤبوونء  دةسةآلتةء  ئةو  ئيشكردنى 
حكومةتى  دادى  وةزارةتى  لة  جياكردنةوةى 
ثرؤذةكة  بةآلم  رةنطيداوةتةوة،  تَييدا  هةرَيم 
جةخت لةسةر بنةبإكردنى هةيمةنةى حكومةت 
لةسةر بإيارةكانى دادطاكان، سةربةخؤبوونى 

زياتر دةكاتةوة.
عومةر  دادوةرييةوة،  سيستمى  لةبارةى 
دةسةآلتى  »راستة  وتيشى:  عةبدوإلةحمان، 
دادوةريمان هةيةء ياساى ئةنجومةنى قةزامان 
دارايىء  سةربةخؤبوونى  لة  جؤرَيك  هةيةء 
تر  دةسةآلتةكانى  لة  هةيةء  خؤيان  ئيداريى 
سيستمة  درَيذكراوةى  بةآلم  جياكراوةتةوة، 
دادوةرييةكةى عَيراقةء بةإَيوةبردنى داطاكانء 
تر،  رَيوشوَينةكانى  دادوةرانء  دامةزراندنى 
بة طؤإانكارييء  ثَيويستى  ئاليةتةكةى كؤنةء 

طةشةكردن هةية«.
ثةرلةمانء  ثةيوةندييةكانى  بابى  لة 
خاَلَيكى  بة  ئاماذةى  ثرؤذةكة  حكومةت، 
دؤخة  »ئةو  هاتووة:  تَييدا  ك��ردووةء  طرنط 
ناتةندروستةى لةنَيوان ئةو دوو دةزطاية هةية، 
وايكردووة وةك دوو ئؤرطانى خزمةتكردن بة 
نموونةى  ببيندرَين«.  سياسييةكان  سةركردة 
دةسةآلتةكة  س��َى  هَيناوةتةوة  ئ��ةوةش��ى 
خراونةتة  طرتووةء  يةكيان  وادةبيندرَيت 

دةستى سةركردة سياسييةكانةوة.
سلَيمان،  بيالل  حاَلةتة،  بةو  ثةيوةست 
ئاماذةى  ئيسالميى  كؤمةَلى  ثةرلةمانتارى 
هةرَيم  دةس��ةآلت��ةك��ةى  س��َى  ك��رد؛  ب��ةوة 
وةك  دةك��ةن،  حيزبى  نوَينةرايةتى  زياتر 
دؤخةش  ئةو  جةماوةريى،  نوَينةرايةتى  لة 
هةية  ياسايى  ضوارضَيوةيةكى  بة  ثَيويستى 
سكةء  سةر  بخاتة  دةسةآلتانة  ئةو  كؤى  تا 

رَيإةوى ئاسايى خؤى.

ثةرلةمانتارةكةى  ضوارضَيوةيةدا  لةو 
دةكاتء  ياسايى  كةلَينى  بة  ئاماذة  كؤمةأل 
رايدةطةيةنَيت: »بوونى ثرؤذةيةك بؤ رَيكخستنى 
حوكمى  بة  باشةء  كارَيكى  دةسةآلتةكان 
ئامادةيكردووةء  ياساييةك  ثرؤذةكة  ئةوةى 
كَيشةكانة،  ئاطادارى  ثةرلةمانتارةء  خؤيشى 
ثَيويستة بخرَيتة طفتوطؤوةء هةموو اليةنةكان 

دةوَلةمةندى بكةن«.
د.ئ��ةح��م��ةد وةرت��ى،  الى خ��ؤش��ي��ةوة، 
سةرؤكى فراكسيؤنى بزووتنةوةى ئيسالميى 
ثةرلةمانى  سيستمى  ياساييةكانى  كَيشةى 
هةرَيمء ثةيوةنديى دةسةآلتةكان بةشَيكى بؤ 
دةَلَيت:  دةطةإَينَيتةوةء  دةستووريى  بؤشايي 
»كؤمةَلَى خةلةل هةية دةطةإَيتةوة بؤ نةبوونى 
دةستوور، ضونكة رَيكخستنى دةسةآلتةكانء 
ثةيوةنديى دامودةزطاء دامةزراوةكان شَيوةى 
سةرؤكايةتىء  يان  ثةرلةمانيية،  حوكمإانيى 
دةس��ت��ووردا  ل��ة  ت��َي��ك��ةآلوة  سيستمَيكى 

رةنطدةداتةوة«.
وةرتى، بةشةكةى ترى كَيشةكان بؤ دؤخة 
دةسةآلتى  تَيكةآلويى  هةرَيمء  سياسييةكةى 
نةبوونى  ت��رء  دام��ةزراوةك��ان��ى  حيزبء 
ئاسةوارى  رةنطدانةوةى  دامةزراوةيبوونء 

دوو ئيدارةيى هةرَيم دةطةإَينَيتةوة.
ثةرلةمانتارانة،  ئةو  بؤضوونى  سةرةإاى 
كوردستانيى  فراكسيؤنى  جَيطرى  ب��ةآلم 
بووبَيتة  كة  نابينَيت  ياسايى  كَيشةيةكى  هيض 
بةإَيوةضوونى  لةبةردةم  واقيعى  كَيشةيةكى 

كارى دةسةآلتةكانى بةإَيوةبردن.
فراكسيؤنى  جَيطرى  شةهاب،  دَلشاد 
وتى:  ثارتى  ثةرلةمانتارى  كوردستانيىء 
كَيشةى  هةرَيم  دةسةآلتةكانى  واقيعدا  »لة 
لةطةأل  ثةيوةندييةكانيان  جؤرى  ياسايىء 
لةم دةسةآلتانة  يةك  نيية، ضونكة هةر  يةكتر 
ثةرلةمانى  لة  كة  كاردةكةن  ياسايةك  بةثَيى 
ياساى  نموونة  بؤ  دةرض��ووة،  كوردستان 
دةرضووة،  ثةرلةمان  لة  هةرَيم  سةرؤكايةتى 
ناوخؤى  ثةيإةوى  كوردستان  ثةرلةمانى 
خؤى هةيةء كارى لةسةر دةكات، كاروبارى 
ضةند  بةثَيى  دادوةري��ى  دةزطاى  حكومةتء 
ياسايةك دةإوات بةإَيوة، كةواتة كَيشةيةكى 

ياسايى لةو رووةوة نيية«.
جَيطرى  لَيدوانةكةيدا،  بةردةواميى  لة 
بؤ  ث��إؤذةك��ة  كوردستانيى  فراكسيؤنى 
ياساكانء  سيستمء  بةرةوثَيشبردنى 
دةزانَيت،  رةوا  كارَيكى  بة  ثةيوةندييةكان 
لةثَيشكةوتنداية  وآلتةى  ئةو  ثَييواية؛  ضونكة 

زةروريةتى نوَيى بؤ دَيتة كايةوة.
شَيوةى  لةسةركراو  هةَلوةستة  خاَلى 
حوكمإانيى هةرَيمى كوردستانة، ثشتئةستوور 
بة مادةى يةكةم لة دةستوورى عَيراقى سيستمى 
حوكمإانيى ثةرلةمانييةء لةو ضوارضَيوةيةشدا 
نابَيت  هةرَيمةكانيش  حوكمإانيى  فةلسةفةى 
بةآلم  بَيت،  ناوةند  دةسةآلتى  ثَيضةوانةوةى 
بارزانى،  مةسعود  راستةوخؤى  هةَلبذاردنى 
لة  هاوآلتييانةوة  لةاليةن  هةرَيم  سةرؤكى 
لة  حوكمإانيى  شَيوةى   ،)2009( تةمموزى 
سيستمَيكى  بؤ  طواستةوة  ثةرلةمانييةوة 

تَيكةآلوى سةرؤكايةتىء ثةرلةمانيى.
دةرك��ةوت��ووة،  سياسيشدا  واقيعى  لة 

دةسةآلتى سةرؤكايةتى هةرَيم ضةند بةرامبةرة 
نوَينةرايةتيكردنى  ثةرلةمانء  دةسةآلتى  لة 
خةَلك، رَيكخستنى كارى دةزطاي سةرؤكايةتى 
هةرَيميش بةثَيى ياساى ذمارةى )1(ى ساَلى 
)2005(ء ضةند هةموارَيكى تر كارةكانى رايى 

دةكات.
روو؛  دةخ��ات��ة  ئ��ةوة  سلَيمان،  بيالل 
حوكمإانيى  شَيوةى  ياسا  بةثَيى  هةرضةندة 
هةَلبذاردنى  ب��ةآلم  ثةرلةمانيية،  هةرَيم 
هاوآلتييانةوة  الي��ةن  لة  هةرَيم  سةرؤكى 
دةباتء  سةرؤكايةتيدا  الى  بة  سيستمةكة 
كاتَيكدا  لة  حاَلةتة  ئةم  ثةرلةمانيى،  لة  وةك 
ثةرلةمانيى  سيستمى  ثشتطيريى  زياتر 
سياسيىء  دؤخى  ئَيستا  تا  ضونكة  دةكرَيت، 
ثةيوةنديى حيزبةكان لة هةرَيم نةطةيشتووةتة 
ئةو ئاستةى ئةوةى دةسةآلت دةطرَيتة دةست 

لةطةأل  كَيشةكان  بَياليانانة  ب��ةع��ةدةالتء 
اليةنةكانى تر ضارةسةربكات.

دةريانخستووة  »ئةزموونةكان  وتيشى: 
تاكةكةسى  سيستمى سةرؤكايةتىء حوكمى 
دةب��اتء  ديكتاتؤريي  ب��ةرةو  وآلت  زياتر 

ثةرلةمانيش زياتر دادثةروةريى تَيداية«.
عومةر  ث��رس،  هةمان  بة  س��ةب��ارةت 
هاوثةيمانى  حيزبةكةى  كة  عةبدوإلةحمان، 
ثارتىء خاوةن ثؤستى سةرؤكايةتى هةرَيمى 
ئَيستا  واقيع  بةثَيى  واية؛  بإواي  كوردستانة 
شَيوةى حوكمإانيى تَيكةآلوة لة سةرؤكايةتىء 
ثةرلةمانيي، ئةمةش بة »ئةزموونَيكى نوَي ناو 
ناوضةكة  باردوخى  بة  دةرهةق  كة  دةبات، 

خراث نيية«.
نَيوان  ثةيوةنديى  لة  رةئ��وف،  د.زان��ا 
وةزيران  ئةنجومةنى  هةرَيمء  سةرؤكايةتى 
ك��ردووة؛  ب��ةوة  ئ��ام��اذةى  ثإؤذةكةيدا  لة 
طرنطةى  دووبةشة  ئةم  نَيوان  »ثةيوةنديى 

بة  بكرَيت،  دياري  جَيبةجَيكردن  دةسةآلتى 
مةرجَيك لةطةأل بنةماى دووانةيى دةسةآلتى 
كؤك  ثةرلةمانيدا  سيستمى  لة  جَيبةجَيكردن 

بَيت«.
دةس��ت��وورى  رةشنووسى  ب��ارةى  لة 
بة  ياساناس  كة  كوردستانيش  هةرَيمى 
ثاشئةوةى  دةب��ةن،  ناوى  ياساكان  دايكى 
خولى  نوَينةرانى   )2009( حوزةيرانى  لة 
دواتر  بةآلم  تَييانثةإاند،  ثةرلةمان  دووةمى 
بةهؤى ناإةزايى ئؤثؤزسيؤنء رةنطدانةوةى 
دةسةآلتى بةرفراوانى سةرؤكى هةرَيم تَييدا، 
ماوةتةوةء  خؤى  وةك  رةشنووسة  ئةو 
نَيوان  دةستةجةمعى  كؤكبوونى  نةتوانراوة 

دةسةآلتء ئؤثؤزسيؤنى لَيبكةوَيتةوة.
ليذنةى  ئةندامى  وةرت��ى،  د.ئةحمةد 
اليةنةكان  هةموو  »ثَيويستة  وتى:  ياسايى 

خولى  راستة  دةستوور،  لةسةر  رَيكبكةون 
كراوة،  ثةسةند  ياساكة  ثةرلةمان  ثَيشووى 
راثرسييةوة  نةخراوةتة  كة  ئ��ةوةى  بةآلم 
دةستوور  ئةوةية  ضار  سياسيية،  هؤكارى 
بكرَيتء  ثَيدا  ثَيداضوونةوةى  تر  جارَيكى 
بَيتةوة ثةرلةمانء هةموو اليةنةكان لةسةرى 
رَيكبةون، بةمةش زؤر كَيشةى ياسايى هةرَيم 

ضارةسةر دةبَيت«.
ثالنى  سةركةوتنى  ميكانيزمى  لةبارةى 
ثةرلةمانيدا،  لة سيستمى  ياسايى  ضاكسازيى 
رةشنووسى  ل��ة  رةن��ط��دان��ةوةى  ل��ة  جطة 
ثَيويستى  لةثرؤذةكةدا  هةرَيم،  دةستوورى 
دروستكردنى ليذنةى باآلى ضاكسازيى ياسايى 
لةذَير سةرثةرشتى ثةرلةمانى كوردستانء لة 
فةرعيى  ليذنةى  ضةندين  ثَيكهَينانى  ناويشيدا 
سازدانى  ث��رؤذةك��ةء  ثراكتيزةكردنى  بؤ 
دةوَلةمةنكردنى  سيمينارء  كؤنفرانسء 

خراوةتة روو. 

سيستمى هةرَيم بةرةو سةرؤكايةتى دةأوات
ثإؤذةى ضاكسازيى ياسايى سيستمى ثةرلةمانيى هةرَيم دةطاتة كوَى؟ 

سةرؤكايةتى هةرَيم ثشتيوانى لة ناردنةوةى ثرؤذةياساى داواكارانى طشتيى دةكات بؤ ثةرلةمان
شارا عةبدوإلةحمان

كوردستان  لة  طشتيى  داواك��اران��ى 
هةمواركردنةوةى  بؤ  ثرؤذةياسايةكيان 
كردووةو  ئامادة  طشتيى  داواكارى  ياساى 
بكةن،  ثةرلةمانى  ثَيشكةشى  بةنيازن 
لةو  ثشتطيريى  هةرَيميش  سةرؤكايةتى 
هةمواركردنةوةية دةكات، ئةمة لة كاتَيكداية 
كة بةر لة ضةند مانطَيك فراكسيؤنى طؤإان 
ثرؤذةياسايةكى  كوردستان  ثةرلةمانى  لة 
تايبةتيان لةوبارةيةوة ثَيشكةشى ثةرلةمان 
نةدا  رَيطةيان  دةسةآلت  ليستى  بةآلم  كرد، 

ياساكة تَيثةإَينرَيت.
طشتيى  داواكارانى  كة  ئةوةى  دواى 
هةرَيمى  سةرؤكى  لةطةأل  كوردستان  لة 
لة  كة  داوايانكرد  كؤبوونةوة،  كوردستاندا 
ياساى  ه�ةم���وارك��ردنةوةى  رَي�ط�ةى 
عَيراقةوة  )1979(ى  ساَلى  )159(ى  ذمارة 

سةربةخؤييان لة رووى ئيداريىء دارايىء 
نوَي  ميكانيزمَيكى  بة  دةسةآلتةوة 

لة  بؤية  ه��ةر  بكرَيت،  دي��اري 
راوَي��ذك��ارى  كؤبوونةوةى 

هةرَيمء  سةرؤكى  ياسايى 
ليذنةى ياسايى ثةرلةمانى 
كؤتايى  كة  كوردستاندا 
ه��ةف��ت��ةى راب����ردوو 
ئةنجام درا، داواكارانى 
ثشتطيريى  طشتيى 
سةرؤكايةتى هةرَيميان 

بةدةستهَينا.
ئ����ازاد ع��ي��زةدي��ن، 

راوَي����ذك����ارى ي��اس��اي��ى 
بارةيةوة  لةو  هةرَيم  سةرؤكى 

ثرؤذةياساكة  راطةياند:  رؤذنامةى  بة 
هى داواكارى طشتيى خؤيانةء ئَيمةش ثَيمان 
بؤضوونى  دادوةري��ش  دةسةآلتى  باشة، 

ماوةتةوة  بؤية  هةية،  بارةيةوة  لةو  خؤيان 
بكرَيتء  فراوان  كؤبوونةوةى 
ل��ةب��ارةوة  طفتوطؤى 
بكرَيتة  ب��ك��رَي��تء 
ثرؤذةياسايةكى 
ت����ؤك����م����ةو 
شى  ثَيشكة
ث��ةرل��ةم��ان 
تا  ب��ك��رَي��ت، 
ل��ةإَي��ي��ةوة 
ي�����اس�����اى 
)159( ذم���ارة 

بة  ع���َي���راق  ى 
باشدا  ئاراستةيةكى 

هةمواربكرَيتةوة.
لةمةوبةر  س��األ  دوو 
ثرؤذةياسايةكيان  طشتيى  داواك��اران��ى 
دةسةآلتَيكى  مافء  تَييدا  كة  ئامادةكرد، 

دةستةبةر  طشتيى  داواكارانى  بؤ  زؤرى 
لةنَيوان  تائَيستا  ثرؤذةكة  بةآلم  كردبوو، 
ئةنجومةنى  ثةرلةمانء  دادء  وةزارةت��ى 
ثَيكراوةو  هاتوضؤى  جار  ضةندين  شورادا 

تائَيستا نةكراوة بة ياسا.
تةمموزى  مانطى  كؤتايى  لة  هاوكات 
لة  طؤإان  فراكسيؤنى  راب��ردوودا  ساَلى 
ثرؤذةياسايةكى  كوردستان،  ثةرلةمانى 
ثَيشكةشى  طشتيى  داواك��ارى  بة  تايبةت 
دةنطى  زؤرينةى  بة  بةآلم  كرد،  ثةرلةمان 

ليستى دةسةآلت لة ثةرلةمان رةتكرايةوة.
كاردؤ محةمةد، ئةندامى ليذنةى ياسايى 
ثةرلةمانء ثةرلةمانتارى فراكسيؤنى طؤإان 
ئاماذةى بةوة كرد؛ كة بيانووةكانى ليستى 
دةسةآلت لةسةر ثرؤذةكةيان رةوا نةبووة، 
بيانووى  رةتكردنةوةكةدا  »لة  وتيشى: 
ياساى  ضةندين  كة  دةهَينايةوة،  ئةوةيان 
بكرَيت  دةستكاريى  دةبَيت  ثةيوةنديدار 

دةسةآلتى  دادء  وةزارةت��ى  ياساى  وةك: 
كة  سةرةكييةكة  هؤكارة  بةآلم  دادوةريى، 
رةتكردنةوةى ئةو ثرؤذةيةية، ئةوة بوو كة 
ليستى دةسةآلت نايانةوَيت هيض ثرؤذةيةكى 
طرنط لةسةر دةستى ئؤثؤزسيؤن تَيثةإَيت، 
جا ئةطةر بؤ مةسةلةى نيشتمانيىء سيستم 
ئؤثؤزسيؤن  مادام  بَيت  رَيكوثَيككردنيش 
رةت��ى  ئ����ةوان  ك����ردووة  ثَيشكةشى 

دةكةنةوة«.
طشتيى  داواكارانى  كة  ئَيستاشدا  لة 
هةمواركردنةوةى  داواى  بةطإوتينةوة 
خةسَلةتى  طرنطيىء  دةك��ةن،  ياساكةيان 
زياتر  طؤإان  ثرؤذةياساكةى  تَيثةإاندنى 
جةختى  كاردؤ  هةربؤية  كةوتووة،  بةديار 
لةوة كردةوة كة لةسةر بنةماى ثرؤذةكةى 
ثرؤذةيةك  هةر  لة  ثشتيوانيى  خؤيان 
دةكةن كة بؤ بةهَيزكردنء سةربةخؤكردنى 

دةزطاى داواكارى طشتيى كار بكات.

راثـــؤرت
hewal.rozhnama@gmail.com

10 هةشت ساَلة )10(قةزاو )22(ناحيةي كوردي بةرثرسة ئيدارييةكانيان نةطؤإاوة

ذمــارة )617( سَيشةممة 2011/1/18 8
مة

حة
ى 

عةل
ان 

رز
بة

ؤ: 
فؤت

بيالل سلَيمان: سيستمى سةرؤكايةتىء

حوكمى تاكةكةسى وآلت بةرةو ديكتاتؤريي دةبات

دَلشاد شةهاب: دةسةآلتةكانى هةرَيم
كَيشةى ياساييان نيية

ئةحمةد وةرتى: ضار ئةوةية دةستوور جارَيكى تر 
ثَيداضوونةوةى تَيدا بكرَيتء بَيتةوة ثةرلةمانء هةموو 

اليةنةكان لةسةرى رَيكبكةون.

عومةر عةبدوإلةحمان: بونيادى ياساى هةرَيم 
ثَيويستى بة ضاكسازيىء طؤإانكاريى هةية



 سازدانى: هةستيار قادر

ئيبراهيم سةإاجى، سةرؤكى 
كؤمةَلةى عَيراقى بؤ بةرطريكردن 

لة مافى رؤذنامةنووسان، رةخنة 
لةو زنجيرة داوا ياساييانة دةطرَيت 
كة دذ بة رؤذنامةنووسانى هةرَيم 

ثَيشكةشكراونء ثَييواية، »ئةو 
ثَيشَيلكارييانةى دذ 

بة رؤذنامةنووسانى هةرَيم دةكرَين، 
هةموو اليةكيان تؤقاندووةو  ياساى 

رؤذنامةطةريى هةرَيميشى كردووةتة 
مةرةكةبى سةر كاغةز«.

سةإاجى، لة ضاوثَيكةوتنَيكى 
رؤذنامةدا، دةَلَيت: »ثَيشَيلكارييةكانى 

دذ بة ئازاديى لة هةرَيم، بونيادى 
ديكتاتؤرييان تَيدايةء دةبَيت 

سةنديكاى رؤذنامةنووسانى 
هةرَيميش، بةرطريى 

لة رؤذنامةنووسان بكات، 
نةك ثشتيان تَيبكات«.

لةمةوبةر،  م��اوةي��ةك  رؤذن��ام��ة: 
ئازاديى  رةوش��ى  لةسةر  راثؤرتَيكتان 
سةر  مةترسيى  رؤذن��ام��ةن��ووس��ىء 
تيايدا  بآلوكردةوةء  رؤذنامةنووسان 
لةسةر  دةكرا  بةدى  مةترسيى  جؤرَيك 
رؤذنامةنووسى،  كارى  رؤذنامةنووسانء 
بةتايبةت لة هةرَيمى كوردستان، ثَيتواية 
كة ئازاديى رادةإبرين لة رَيطةى تؤقاندنء 
رؤذنامةنووسانةوة  دادطاييكردنى  

لةثاشةكشَيداية؟
بؤ  ع��َي��راق��ى  ك��ؤم��ةَل��ةى  ل��ة  ئَيمة   *
رؤذنامةنووسان،  مافى  لة  بةرطريكردن 
هةست بة نيطةرانيىء دَلةإاوكآ دةكةين لة 
رادةربإين  رؤذنامةوانىء  ئازاديى  واقيعى 
كة  ثَيمانوابوو  كوردستانء  هةرَيمى  لة 
ثاَلثشتى  هةرَيم،  رؤذنامةطةريى  ياساى 
رادةربإين دةكاتء  ئازاديى رؤذنامةوانىء 
كة  مافَيك  واقيعء  دةكاتة  ئازادييانة  ئةو 
لة  بكةن  مومارةسةى  رؤذنامةنووسان 
هةرَيمدا، بةآلم بةداخةوة، ئةو هةَلسوكةوتة 
رؤذنامةنووسانى  بة  دذ  كة  سلبييانةى 
ياساى  ثيادةكران،  كوردستان  هةرَيمى 
سةرتاثا  هةرَيميان  رؤذن��ام��ةط��ةري��ى 
مةرةكةبى  وةك  بةتةنيا  هةَلوةشاندةوةء 

سةر كاغةز مايةوة.  
كة  ثَييانوابوو  هةندَيك  رؤذنامة: 
ئةزموونى ديموكراسي لة هةرَيمدا، دةبوو 
ببَيتة نموونة بؤ شارةكانى ترى عَيراق، 
بةآلم زيادبوونى رَيذةى ثَيشَيلكاريى دذ بة 
رؤذنامةنووسان لة هةرَيمدا، ئةو تيؤرةى 

هةَلوةشاندووةتةوة؟ رات لةوبارةيةوة.

كوردستان،  هةرَيمى  ئةزموونى   *
ئ��ازادي��ى  ب���وارى  ل��ة  ب���ووة  ثَيشةنط 
ئةو  بةداخةوة  ب��ةآلم  رؤذنامةنووسان، 
كوردستان  هةرَيمى  لة  ثَيشَيلكارييانةى 
جؤرَيك  دةبينرَين،  رؤذنامةنووسان  بة  دذ 
ه��ةم��ووان  ل��ةالى  ترسى  ت��ؤق��ان��دنء  ل��ة 
ئازاديى  كة  بةوثَييةى  دروستكردووةء 
رؤذنامةوانىء رادةربإين لة هةرَيم ضووةتة 
بارَيكى مةترسيدارةوةء ثَيويستة حكومةتى 
ناوةنديش كاربكات بؤ راطرتنى ثَيشَيلكاريىء 
رؤذنامةنووسانى  بة  دذ  توندوتيذيى 
بن،  كوردستاندا  هةرَيمى  لة  ئةطةر  عَيراق 
ناوضةكانى  هةرَيمة،  ئةو  ل��ةدةرةوةى  يان 
ثَيشَيلكردنى  لة  نيين  بَيبةش  عَيراقيش  ترى 
ثيادةكردنى  رؤذن��ام��ةن��ووس��انء  مافى 
كارى  ئةزموونى  بةآلم  دذيان،  توندوتيذيى 
كوردستاندا،  هةرَيمى  لة  رؤذنامةوانيى 
مَيذوويةكى شةرةفمةندانةى هةيةء ئةوةش 
لةدذى  ثَيشَيلكاريى  كة  لَيكردووة  واى 
ئةوة  لَيبكرَيتء  شكاتيان  لةدادطا  بكرَيتء 
رادةربإينة  رؤذنامةوانييء  ئازاديى  كةشى 
ثَيويستة  ن��اوةإاس��ت��داء  خؤرهةآلتى  لة 
قوربانيى  رؤذنامةنووسان  لةوثَيناوةشدا 
بدةن بؤ بةدةستهَينانى مافةكانيانء رؤذنامة 
كوردييةكانيش توانييان متمانةى خوَينةران 
هةبَيت، ضونكة  بةدةستبهَيننء جةماوةريان 
راستطؤييةكى  ثرؤفيشناَليىء  خاوةنى 

بةرزن. 
رؤذنامة: هاوكَيشةى دةسةآلت، دادطا، 

ئازاديى  ملمالنَيى  لة  رؤذنامةنووسان، 
هةرَيمدا، ضؤن دةبينيت؟

سةبارةت  ساآلنةماندا  راثؤرتى  لة   *
رؤذنامةنووسانى  ئ��ازاديى  رةوشى  بة 
مةترسيى  بة  ئاماذةمان  عَيراق،  )2010(ى 
داوا ياساييةكان دا لةسةر رؤذنامةنووسانى 
لةسةر  سلبيى  كاريطةريى  كة  ه��ةرَي��م، 
ئ��ازادي��ى رؤذن��ام��ةن��ووس��ي��ى دةب��َي��ت، 
هةندَيك  كة  هةنطاوةى  ئةو  ب��ةداخ��ةوة، 
ئةوة  بؤ  برد  بؤ  ثةنايان  سياسييةكان  لة 
كثء  رؤذنامةنووسيى  ئازاديى  كة  بوو 
زوإناذةنى  بيانكةنة  بكةنء  سنووردار 
كرد  دادطاكان  لة  طلةييشمان  دةس��ةآلتء 
لة  سةربةخؤ  رؤذنامةوانيى  ئةطةر  كة 
ذينطةيةكى مةترسيداردا كاربكات، ثَيويستة 
ئازاديى  ثشتى  كة  طةآلَلةبكرَيت  ياسايةك 
ئينسافانة  دادطاش  بطرَيتء  رؤذنامةوانيى 
بكاتء  رؤذنامةطةريدا  لةطةأل  مامةَلة 
ثَيويستة  دةربكاتء  بإيارةكانى  دادوةرانة 
لة  رَيطة  بةرثرسةباآلكانيش،  سياسيىء 
ئازاديى رؤذنامةوانيىء رادةربإين نةطرنء 
شةفافء بَياليةنانة مامةَلةيان لةطةَلدا بكةن 
ضوارةمةء  دةس��ةآلت��ى  كة  ئ��ةوةى  وةك 
بةَلكو  نيية،  بةرثرسان  دوذمنى  رؤذنامة 

دةسةآلتى ضاودَيريكردنة. 
ثَييانواية،  هةندَيك  رؤذن��ام��ة: 
ل��ةدذى  هةَلسوكةوتانة  ج��ؤرة  ئ��ةو 
بونيادى  ه��ةرَي��م،  رؤذنامةنووسانى 

ديكتاتؤربوونيان تياية؟

لةدواى  ثَيشوو  رذَيمى  بَيطومان،   *
كودةتاكةى، دةستى كرد بة سنوورداركردنى 
رادةربإينء  رؤذذنامةوانيىء  ئازاديى 
ناوةإؤكة  ناواخنء  لة  بةتاَلكردنةوةى 
زوإناذةنى   بة  كردنى  مرؤظايةتييةكةىء 
راطةياندنى  بؤية  ضةوتةكانى،  سياسةتة 
بيانييش   تةنانةت  ع��ةرةب��ىء  عَيراقىء 
كيميابارانكردنى  تاوانى  باسى  خؤى  كاتى 
هةَلةبجةيان نةكرد، ضونكة سةدام زؤربةى 
كإيبوو،  راطةياندنانةى  دام��ةزراوة  ئةو 
رووخسارَيكى  بة  سةدام  نامانةوَيت   ئَيمة 
ئازادييةكى  دةمانةوَيت  بطةإَيتةوة،  ترةوة 
بؤ  كار  كة  ببَيت  فةراهةم  وا  رؤذنامةوانيى 

ئاشكراكردنى راستييةكان بكات. 
ب��ةث��َي��ض��ةوان��ةش��ةوة، ب��ةردةوام��ي��ى 
رؤذنامةنووسان،   بة  دذ  ثَيشَيلكاريى 
عَيراق  ترى  ثيََطةيةكى   لة  تر  سةدامَيكى 

دةهَينَيتة كايةوة. 
سياسةتى  ثَيتواية،  رؤذن��ام��ة: 
لة  دةسةآلت  هةيمةنةى  ثةراوَيزخستنء 
هةرَيمى كوردستان سةربطرَيت لةسايةى 
ئازاد  ئازاو  واقيعى بوونى رؤذنامةوانى 

لة هةرَيمدا؟
ئةو  ئ���اط���ادارى  دون��ي��ا  ه��ةم��وو   *
كوردى  رؤذنامةوانيى  كة  موعاناتانةن 
كة  دةناَلَينَيت  بةدةستييانةوة  سةربةخؤ 
دةسةآلتدارةكانةوة  حيزبة  بة  ثةيوةندييان 
نيية، لةطةأل رَيزماندا بؤ سةرجةم حيزبةكان، 
هةرَيمى  دادطاكانى  ئَيستا  تا  جطةلةوةش 
)65(ى  ذمارة  ياساى  بةثَيى  كوردستان، 
تر  ياساى ضاثةمةنييةكانى  )1969(ء  ساَلى 

كاردةكةن، كة لةسةردةمى رذَيمى بةعسدا 
كاريان ثَيدةكرا، كة هةندَيك لة خاَلةكانى ئةو 
هةميشةيى  دةستوورى  دذى  ياساية  دوو 

عَيراقن. 
سةنديكاى  لة  طلةيى  رؤذن��ام��ة: 
كة  دةكرَيت  هةرَيم  رؤذنامةنووسانى 
رؤَلَيكى ئةوتؤى نيية لة ثشتطيريكردنى 
فةراهةمكردنى  رؤذن��ام��ةن��ووس��انء 
هةية  هةنطاو  ك��ام  ئازادييةكاندا، 
تا  بينايةو  دةبواية  ناوبراو  سةنديكاى 

ئَيستا ئةنجامى نةداوة؟ 
ئةركى  كة  ئةوةية  زان��راوة،  ئةوةى   *
لة  بةرطريكردنة  سةنديكا  سةرةكيى 
بَيتء  بةهةرشَيوازَيك  ئةندامةكانى 
لةسةر  ك��ةس��َي��ك  هيض  م��وج��ام��ةل��ةى 
واتة  نةكات،  ئةندامانى  ب��ةرذةوةن��دي��ى 
كوردستان،  رؤذنامةنووسانى  سةنديكاى 
رؤذنامةنووسان  ثشتطيريى  ثَيويستة 
لةدذيان  دؤسييانةى   ئةو  ل��ةدذى  بكات 
دةوروذَينرَين، ئةطةر ئةو رؤذنامةنووسانة 
نةك  نا،  يان  سةنديكاية،  لةو  بن  ئةندام 
دذايةتيكردنى  ب��ؤ  دةزط��اي��ةك  ببَيتة 
ثَيويستة  ثشتتَيكردنيان،  رؤذنامةنووسانء 
ثشتطيريى  بةمتمانةوة  هةرَيم  سةنديكاى 
لة  طرووثَيك  بكاتء  رؤذنامةنووسان 
ثَيكبهَينرَيتء  ثشتطيريكردنى  بؤ  ثارَيزةران 

رَيطة لة ثَيشَيلكردنى مافةكانيان بطيرَيت.
رؤذنامةنووس  ثَيويستة  رؤذنامة: 
بَيدةنط بَيت، يان بثرسَيت، كاميان كارى 

خؤيةتى؟
جةماوةرة  رؤذنامةنووسء  مافى   *
زانياريى  رؤذنامةنووس  دةبَيت  بزاننء  كة 
كةسانَيك  ئةوكاتةى  تا  هاوآلتييان  بداتة 
هاوآلتييان  لة  زانيارييانة  ئ��ةو  هةبن 
خؤيان.  ب��ةرذةوةن��دي��ى  بؤ  بشارنةوة 
لةسةر  خةَلك   بةضاوى  رؤذنامةنووس 
حةقيقةتةكانيان  كة  وةسفكراوة  دةسةآلت 
بؤ دةطوازَيتةوةء ئةو مافةش لة دةستووردا 

رَيزى لَيطيراوة. 
ثَيشَيلكارييانة،  ئةو  لةسةر  رؤذنامة: 
ئاطادار  ثةيوةنديدارةكانتان  اليةنة 

كردووةتةوة؟
هةرَيمىء  رَي��ك��خ��راوة  س��ةرج��ةم   *
مافى  بة  ثةيوةنديدارةكان  نَيودةوَلةتيية 
كة  ئةوةن  ئاطادارى  رؤذنامةنووسانةوة، 
كوردستان  هةرَيمى  رؤذنامةنووسانى 
قةبارةى  ئاطادارى  بةسةردَيتء  ضييان 
كؤمةَلةكةشمان  هةيانة،  كة  موعاناتةن  ئةو 
دةداتآء  رةوشة  ئةو  لةسةر  راثؤرتيان 
بؤ  هةية  بةهَيزمان  ك��ارى  طرووثَيكى 
بةرطريكردن لة رؤذنامةنووسانء دووثاتى 
دةكةمةوة،  رؤذنامةنووسانى سةربةخؤى 

هةرَيم، ئازانء ثَيويستة رَيزيان لَيبطيرَيت.
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ثَيشَيلكاريى دذ بة 
رؤذنامةنووسانى 

هةرَيم، 
هةموومانى 
تؤقاندووة

ئيبراهيم سةإاجى

مـانطـى تةمـموز، دواهـةوَلـى خؤيـــــان دةدةن

ثارَيزطايةك لة عَيراقء ئؤتـــــؤنؤمى لة هةرَيم، مةسيحييةكان يةكدةخات

سةرؤكى كؤمةَلةى عَيراقى بؤ بةرطريكردن لة مافى رؤذنامةنووسان:

رؤذنامةنووسانى سةربةخؤى هةرَيم، ئازانء ثَيويستة رَيزيان ليَبطيرَيت

يوسف،  باسمة 
ث��ةرل��ةم��ان��ت��اري 
عَيراق  مةسيحيى 
رافيدين  ليستي  لة 
بة  ك���ة س���ةر 
بزووتنةوةي 
 ، يية ر و شو ئا
ج���ةخ���ت���ى 
ئةوة  لةسةر 
كة  ك���ردةوة 
يي  ثشتطير
ل��ةه��ةردوو 
ب��ي��رؤك��ةي 
ني  ثَيكهَينا

ثَيداني  نةينةواء  دةشتي  لة  ثارَيزطايةك 
هةرَيمي  لةناو  مةسيحييةكان  بؤ  ئؤتؤنؤمي 
كوردستان دةكةنء بة رؤذنامةى راطةياند: 
»ثاش رووداوةكةي كَلَيسةي سةيدة نةجاتي 
كؤمار  س��ةرؤك  تاَلةباني،  جةالل  بةغدا، 
ثارَيزطايةك  كة  كرد،  ئ��ةوةي  ثَيشنيازي 
نةينةوا  دةشتي  لة  مةسيحييةكان  بؤ 
جَيطاي  ثَيشنيازة  ئةو  بةآلم  دروستبكرَيت، 
بؤية  نةبوو،  سياسييةكان  اليةنة  قبووَلي 
لةئَيستادا داواي ئةوة دةكةين كة ثارَيزطايةك 
ثارَيزطاي  كةمايةتييةكانى  سةرجةم  كة 
نةينةوا كة شةبةكء ئَيزديء مةسيحييةكان 
لة خؤبطرَيت، ثَيكبهَينرَيتء سةرجةم اليةنء 
ثارتةكان كة نوَينةرايةتيي مةسيحييةكانيش 

دةكةن، كؤكن لةسةر ئةو دوو ثَيشنيازة«.
دةبن  دابةش  لةعَيراقدا،  مةسيحييةكان 
كلدانيء  )ئاشوورييء  نةتةوةى  ضوار  بؤ 
ئاينييةوة  رووي  لة  ئةرمةني(ء  سريانيء 
كاسؤليكء  ب��ؤ  دةب���ن  داب���ةش 
كةمينةيةكي  لةطةأل  ئةرسةدؤكس 
ساَلى  سةرذمَيرى  لة  ثرؤتستانتي، 
مةسيحييةكانى  رَيذةى  )1947(دا 
 )500( مليؤنء  لةكؤى ضوار  عَيراق 

بة  مةسيحييةكان  عَيراق،  هاوآلتيى  هةزار 
هةشتاكانى  لة  دياريكراونء  )149(ه��ةزار 
نيزكةى  بؤ  رَيذةكة  رابردووشدا،  سةدةى 
لة  ب��ةآلم  ب��ةرزب��ووةت��ةوة،  مليؤن  ي��ةك 
سةدةداو  هةمان  نةوةدةوةكانى  ساآلنى 
هةوَلى  ئابووريىء  ط��ةم��ارؤى  بةهؤى 
بةعةرةبكردنيان لةاليةن رذَيمى سةدامةوة، 
لةنَيوان  ئَيستا  كة  كردووة،  كةمى  رَيذةكة 

)500-600(هةزار دةخةمَلَينرَيت.
بةشَيوةيةكي  مةسيحييةكان،  زؤربةي 
هةولَيرء  نةينةواء  لةبةغداء  سةرةكيي 
سلَيمانيء  كةركوكء  لة  دةذي��نء  دهؤك 

بةسرة بةثلةي دووةم دَين.
عَيراق  ثةرلةمانتاري  ئيشوةع،  خاَلس 
كلداني  طةلي  ئةنجومةني  ليستى  لةسةر 
ئةوة  لةسةر  جةختى  سرياني،  ئاشووريي 
ثارَيزطايةك  دةك��ةن  داوا  كة  ك���ردةوة، 
سةرجةم  كة  ثَيكبهَينرَيت  نةينةوا  لة 
كةمايةتييةكاني ئةو ثارَيزطاية لةخؤبطريت، 
دةستووري  ناوبراو،  وتةى  بة  بةوثَييةى 
عَيراق رَيطا نادات بة ثَيكهَينانى ثارَيزطايةك 
لةسةر بنةماي نةتةوةييء ئايني، بؤية ثاش 
مةسيحييةكان،  ئاينيية  ثياوة  بة  راوَيذيان 

ئةو داوايةيان خستووةتةإوو.
ئَيستا ئةو داواكارييانةمان  وتيشي: »تا 
تا  بؤية  نةخستووةتةإوو،  بةإةسميي 
ئَيستا هيض اليةنةَيك دذايةتي نةكردووينء 
هيواداريشين اليةنةسياسييةكان دذايةتيمان 

نةكةن«.
ئةو ثةرلةمانتارة مةسيحيية،  ئاماذةى 
ثارَيزطاية،  ئةو  »ثَيكهَينانى  ب��ةوةش��دا: 
ئاسايشء  دابينكردني  مةبةستي  ب��ة 
ناوضةية  ئةو  ضونكة  خزمةتطوزاريية، 

بَيبةشكراوة لة خزمةتطوزاريي«.
بإطةى  بةثَيى  كة  لةكاتَيكداية  ئةمةش 
هةرَيمى  دةستوورى  رةشنووسى  )35(ى 
كوردستان، ماف بة مةسيحىء توكمانةكان 
هةرَيمى  ض��وارض��َي��وةى  ل��ة  ك��ة  دراوة 
كوردستاندا، هةرَيمى ئؤتؤنؤمييان هةبَيتء 
لةوبارةيةشةوة، خاَلس ئيشوةع وتى: »ثاش 
لةاليةن  رةشنووسة  ئةو  ثةسةندكردني 
داواكاريية  ئةو  كوردستانةوة،  خةَلكي 

دةخةينةإوو«.
بةرةي  دوو  سياسييةوة،  رووي  لة 
هةن،  مةسيحييةكاندا  لةناو  سةرةكيي 
بةرةي يةكةم بة سةرؤكايةتيي بزووتنةوةي 

سةرؤكايةتي  كةننا  يؤنادم  كة  ئاشووري، 
هةَلبذاردنى  لة  ب��ةرةي��ة  ئ��ةو  دةك���اتء 
لة  كورسي  سآ  نوَينةراندا  ئةنجومةنى 
لة  بةدةستهَينا  بةغدا  كةركوكء  هةولَيرء 
مةسيحييةكانء  كؤتاى  كورسي  ثَينج  كؤي 
ئةنجومةني  لة  ثَيكديت  دووةميش،  بةرةي 
دوو  سريانيء  كلداني  ئاشووري  طةلي 
بةدةستهَيناوةء  ت��رى  كورسييةكةى 
نوَينةراني ئةو ليستة لةهةريةك لة ثارَيزطاي 

دهؤكء نةينةوان. 
ثسثؤإي  ح��ةرب،  تاريق  ه��اوك��ات، 
دةستوورء  رايطةياند:  عَيراقيى،  ياساي 
ياساي عَيراق، تةنيا ضؤنَيتيي دروستبووني 
رَيكخستووةء  شارؤضكةكاني  ناحيةء 
ضؤنَيتيي  ب��ة  ن���ةك���ردووة  ئ���ام���اذةي 
رؤذنامةى  بة  ثارَيزطاكانء  دروستكردني 
نوَينةران  ئةنجومةني  »دةبَيت  راطةياند: 
ثارَيزطاء  هةر  دروستكردني  لةسةر  دةنط 
ياسايةكي تايبةت لةوبارةيةوة بداتء تيايدا 
ثارَيزطاية  ئةو  دروستكردني  مةرجةكاني 
ئةنجامداني  مةرجي  وةكو  بكات  دي��اري 
ذمارةي  دانيشتووانيء  رووبةرء  راثرسي 

شارؤضكةكان«.



راثؤرتى: هةستيار قادر

هةشت ساَلة، هةَلبذاردنى ئةنجومةنى 
قةزاو ناحيةكان لةعَيراقدا ئةنجام 
نةدراوةو دانيشتووانى كوردى )10(

قةزاو )22(ناحيةى  دةرةوةى هةرَيم، 
لةو ثرؤسةى ئاَلوطؤإة بَيبةشنء 

بةرثرسانى ئةو ناوضانةش ئاماذة 
بة اليةنة سلبييةكانى ئةنجامنةدانى 
ئةو هةَلبذاردنة دةكةن لةسةر ئةداى 

يةكة ئيدارييةكان.

هةَلبذاردنَيكى  دواكةوتوو
بةعسةوة  رذَيمى  رووخاندنى  لةدواى 
ثؤأل  )71(ى  بإيارى  بة  )2003(دا،  ساَلى  لة 
برَيمةرى حاكمى مةدةنيى ئةوكاتةى ئةمريكا 
ئةنجومةنى  سةرؤكى  ئةندامانء  عَيراق،  لة 
قةزاو ناحيةكانى عَيراق بة تةزكية دياريكرانء  
لةناوضةيةكةوة  دياريكردنيشيان  ميكانيزمى 
بؤ ناوضةيةكى تر جياواز بوو، بةشَيوةيةك كة 
لة هةندَيك ناوضة بة هةمئاهةنطيى هَيزةكانى 
ناوضانة  ئةو  عةشيرةتةكانى  ئةمريكاو 
تريش  ناوضةى  هةندَيك  لة  دياريدةكرانء 
سةرؤكى  ئةندامانء  حيزبيى،  تةوافوقى  بة 
دياريدةكران،  ناحيةكان  قةزاو  ئةنجومةنى 
قةزا  ئةنجومةنى  ئةندامانى  كة  بةشَيوةيةك 
ناحيةش  ئةنجومةنى  ئةندامانى  )20(ئةندامء 
ئَيستاش  تا  ساتةوة  لةو  بوون،  )10(ئةندام 
نوَيى  ئةندامانى  دياريكردنى  بؤ  هةَلبذاردن 
ئةمةش  نةدراوة،  ئةنجام  ئةنجومةنانة   ئةو 
لــةكــاتــَيــكــداية كة بةثَيى ياساى ذمارة 
ثارَيزطاو  ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى  )36(ى 
عَيراق، دةبوو هةَلبذاردنى  ناحيةكانى  قةزاو 
)2009(دا  لةساَلى  ئةنجومةنة  دوو  ئةو 
ئةنجدام بدراية، بةوثَييةى لة مادةى شةشى 
ياساكةدا هاتووة كة هةَلبذاردنى ئةنجومةنى 
ئةنجام  يةكةم  قؤناغى  وةك  ثارَيزطاكان، 
قةزاو  ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى  دةدرَيــتء 
دةبَيت  دووةم،  قؤناغى  وةك  ناحيةكانيش 
هةَلبذاردنى  دواى  لة  مانط  شةش  لةماوةى 
ئةنجامبدرَيتء  ثارَيزطاكان  ئةنجومةنى 
ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى  كة  بةوثَييةش 
ئةنجامدرا،   )2009/1/31( لة  ثارَيزطاكان 
هةمان  تةممووزى  مانطى  تا  النيكةم  دةبوو 
ساأل هةَلبذاردنى ئةنجومةنى قةزاو ناحيةكان 
بةسةر  ساَلَيك  لة  زياد  بةآلم  ئةنجامبدراية، 
هةَلبذاردنةكة  بووة،  تَيثةإ  ــةدا  وادةي ئةو 

ئةنجام نةدراوة.
لة  ب��َي��ب��ةش��ب��وون  ك���ةرك���وك: 

هةَلبذاردن
لةطةأل ئةوةى ثارَيزطاى كةركوك وةك 
سةرجةم ثارَيزطاكانى ترى دةرةوةى هةرَيمى 

سياسييةكانةوة  كَيشة  بةهؤى  كوردستان، 
لةساَلى  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى 
هةَلبذاردنى  لة  ئةنجامنةدرا،  تيا  )2009(دا 
جارى  بؤ  ناحيةكانيشدا  قةزاو  ئةنجومةنى 
لةو  ثارَيزطاية  ئةو  هاوآلتييانى  دووةم، 
ثرؤسة ديموكراسيية بَيبةشكران. ثارَيزطاى 
دوبزء  )كةركوكء  قةزاى   )4( لة  كةركوك 
كة  ثَيكدَيت،  ناحية   )10( داقوقء حةويجة(و 

بةرَيذةى جياجيا كورديان تياية.
ئةحمةد عةسكةرى، ئةندامى ئةنجومةنى 
بؤ  لــةوبــارةيــةوة  كــةركــوك،  ثارَيزطاى 
ئةندامانء  كة  روونــكــردةوة؛  رؤذنامةى 
ناحيةكان،  قــةزاو  ئةنجومةنى  سةرؤكى 
تةوافوقى  بنةماى  لةسةر  خؤيدا  لةكاتى 
خةَلك  ئيختيارى  بة  دانـــراونء  حيزبيى 
خؤياندا  لةجَيى  هيضيان  رةنطة  دانةنراونء 
هةَلبذاردنة  ئةو  »دةبوو  وتيشى:  نةبووبن، 
هةيةو   سلبى  كاريطةريى  نةكردنى  بكرايةو 
ثةرلةمانى  ياسايى  كةموكورتييةكى 

عَيراقة«.

ديالة: دواهةناسةى كورد
)17( )5(قــةزاو  لة  كة  ديالة  ثارَيزطاى 

ثارَيزطا  شَيوةى  بةهةمان  ثَيكدَيت،  ناحية 

كوردستان،  هةرَيمى  هاوسنوورةكانى 
رَيذةيةكى بةرضاوى كوردى تيايةو لة كؤى 
ثَينج  خانةقينء  قةزاى  ئيدارييانة،  يةكة  ئةو 
سةعدية،  جةلةوال،  لة؛  بريتين  كة  ناحيةش 
كورديان  مةندةلى  جةبارةو  قةرةتةثة، 
تيادايةو لةثاأل كؤضى خَيزانة كوردةكان لةو 
قةزاو  هةَلبذاردنى  ئةنجامنةدانى  ناوضانة، 
ناحيةكان  هَيندةى تر كاريطةريية سلبييةكانى 
كردووة  قورستر  ذيانييانى  بذَيويى  سةر 
هةَلبذاردنةوة  رَيطةى  لة  نةتوانراوة  كة 

بةرثرسى يةكة ئيدارييةكان سزابدةن.
ئةنجومةنى  ئةندامى  ئةحمةد،  زيــاد 
ئةنجامنةدانى  ثَييواية:  ديالة،  ثارَيزطاى 
ناحيةكان،  قةزاو  ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى 
ئةنجومةنانةى  ئةو  ئةندامانى  بةرثرسء 
لةسةر  كاريطةريى  بَيزاركردووةء  الوازء 
لة  »دةبوو  وتيشى:  بةجَيهَيشتووة،  ئةدايان 
دواى هةَلبذاردنى ئةنجومةنى ثارَيزطاكانةوة، 
قــةزاو  هةَلبذاردنى  عَيراق  ثةرلةمانى 
بةآلم  بكردايةوة،  يةكاليى  ناحيةكانيشى 
جَيبةجآ  خؤى  وةك  عَيراقيش  دةستوورى 
بةئارةزووى  كوتةلةكان  حيزبء  ناكرَيتء 
خؤيان  بــةرذةوةنــديــى  بةثَيى  خــؤيــانء 

جَيبةجَيى دةكةن«.

موسأل: ثارضة طةورةكة 
نَيوان  سياسييةكانى  كَيشة  سةربارى 
هةردوو ليستى حةدباى فةرمانإةواو  برايةتيى 
نةينةواى كوردى، كة كاريطةريى لةسةر ئةداى 
ئيداريى لةو ناوضانة كردووة، لة ئةنجامنةدانى 
ناحيةكانى  قةزاو  ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى 
دةكةونة  ناوضانةى  ئةو  بةتايبةت  موسَلدا، 
رَيذةى  زؤرترين  جَيناكؤكةكانةوة،  هَيَلى 
تياية،  تردا   ناحيةكانى  قةزاو  لةضاو  كوردى 
كوردةكان  ثةرلةمانتارة  ذمارةى   بةوثَييةى 
لة ناوضة كوردنشينةكانى موسأل بة هةردوو 
كؤتاى مةسيحىء شةبةكةوة، )10(ثةرلةمانتار 
كورسييةكانى  ــارةى  ذم هاوتاى  كة  بوو 
لة )31( ثارَيزطارى موسأل  ثارَيزطاى دهؤكة. 

كة  ثَيكهاتووة  ناحية  قةزاو  ئيداريى  يةكةى 
قةزاى  شَيخانء سنجارء حةمدانيةو  )ضوار 
مةخمور(ء )8(ناحيةى ئةو ثارَيزطاية كورديان 

تياية.
ناوضةية،  ئةم  ترى  كَيشةكانى  لة  يةكَيك 
زوممار،  وةك  ناحيةى   هةندَيك  كة  ئةوةية 
سلبيى  كاريطةريى  نييةء  ئةنجومةنى  هَيشتا 
ئيداريى  ئــةداى  لةسةر  هــةبــووة  زؤرى 

ناوضةكة. 
ئةنجومةنى  ئةندامى  خةتارى،  دةرمان 
ثارَيزطاى موسأل، لةو بارةيةوة بؤ رؤذنامةى 
ئةو  ئةنجامنةدانى  كــة  ـــردةوة؛  ـــك روون
هةَلبذاردنة، واقيعى خزمةتطوزاريى لة ناوضة 
كــردووة،  قةيران  تووشى  كوردنشينةكان 
ناوبراو، كَيشة  بة وتةى  ئةمة جطةلةوةى كة 
لــــة خـــودى يــاســاكــانــى )21(ى ساَلى 
)2008(ى ئةنجومةنى قةزاو ناحيةكانء ياساى 
كة  هةية،  ئةنجومةنانة  ئةو  هةَلبذاردنى   )36(
تيا  ناحيةكانى  قةزاو  هةَلبذاردنى  ميكانيزمى 
باس نةكراوةو بةطرنطيشى دةزانَيت، ياساكة 
هةموار بكرَيتةوةء دةشَلَيت: »كَيشةيةكى ترى 
دةسةآلتء  كة  ئةوةية  ــارة)21(،  ذم ياساى 
ناحيةكان  ــةزاو  ق ئةنجومةنى  ئيمتيازاتى 
دروست  لةسةر  كَيشةى  ئةمةش  يةكة،  وةك 

دةبَيت«.

 سةآلحةدين: شةإى مانةوة
لة سنوورى ثارَيزطاى سةالحةديندا، )8(

قةزاو )9(ناحية هةنء يةكَيكة لةو ثارَيزطايانةى 
دةرةوةى هةرَيم كة كةمترين رَيذةى كوردى 
تردا،  ناوضةكَيشةلةسةرةكانى  ضاو  لة  تياية 
زؤرينةى  دووز  قةزاى  لة  تةنيا  بةوثَييةى 
كوردةو رَيذةيةكى كةميش لة قةزاى تكريتء 
ناحيةكانى تردا هةية، ثَيشتر قةزاى دووز ضوار 
ناحيةى لةسةر بوو، كة ئةوانيش قادركةرةمء 
نةوجورء سلَيمان بةطء ئامرلى بوون، بةآلم 
بة  لكَينراوةتةوة  قادركةرةم    )2003( لة  بةر 
سيفةتى  نةيجوريش   ضةمضةماَلةوةو  قةزاى 

ناحيةبوونى لَيوةرطيراوةتةوةء كراوةتةوة بة 
طوند.

ثَييواية:  دووز  قايمقامى  عةبدول،  شةالل 
ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى  ئةنجامنةدانى 
لة  سستيى  سنوورةدا،  لةو  ناحيةكان  قةزاو 
كاروبارةكاندا دروستكردووة بَيزارييةكى لةالى 
خةَلك دروستكرووة، كة ضةندين ساَلة هةمان 
ئةنجومةنى  دةسةآلتى  لة  رووخسارانة  ئةو 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  ناحيةكاندانء  قةزاو 
طؤإانكاريى  كة  نةبووة  دروســت  »شتَيك 
لةو  ديموكراسيش  ئازاديىء  دروستبكاتء  
ثرسةدا بةرضاو ناكةوَيت كة هةشت ساَلة ئةو 

كةسانة لة دةسةآلتدا ماونةتةوة«. 

  ثةرلةمان تاوتوَيى دةكات
ثرسى  بة  رةخنةكان سةبارةت  زؤربةى 
قةزاو  ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى  ئةنجامنةدانى 
ئةنجومةنى  ئاراستةى  عَيراق،  ناحيةكانى 
وةك  بةوثَييةى  ــرا،  ك عَيراق  نوَينةرانى 
دةسةآلتى ياسادانان، دةبوو ساَلَيك لةمةوبةر 
ئةو ثرسةى يةكاليى بكردايةوةء هةَلبذاردنى 
ئةنجامبداية،  ناحيةكانى  قةزاو  ئةنجومةنى 
ئةو  ئؤباَلى  ثةرلةمانتارانيش  هــاوكــات، 
كَيشةية دةخةنة ئةستؤى قةيرانى دواكةوتنى 
ثةرلةمانى  ثَيكهَينانى حكومةت، كة كارةكانى 

دواخستووة.
ئةندامى  مةسارى،  ئةحمةد  لةوبارةيةوة 
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  لة  عَيراقيية  ئيئتيالفى 
كة  ــردةوة،  ــك روون رؤذنــامــةى  بؤ  عَيراق، 
حكومةتى  ثَيكهَينانى  ثرؤسةى  دواكةوتنى 
قةزاو  ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى  عَيراق،  نوَيى 
ناحيةكانى دواخستووةء دواكةتنى ثرؤسةى 
ئةمنييةكانيش،  وةزارةتة  دةستينشانكردنى 

هَيندةى تر ئةو ثرسة دوادةخات.
هاوكات دوَينآ لة دانيشتنَيكي ئةنجومةنى 
ئةنجامدانى  ثرسي  عَيراقدا،  نوَينةرانى 
هةَلبذاردنى ئةنجومةنى قةزاو ناحيةكانى عَيراق 
تاوتوآ كراو زؤرينةي ثةرلةمانتاران جةختيان 
هةَلبذاردنة  ئةو  ئةنجامدانى  طرنطي  لةسةر 
بؤآلني،  جــةواد  لةوبارةيةشةوة  ــردةوة،  ك
ئةنجامنةدانى  كة  ئاشكرايكرد؛  ثةرلةمانتار، 
ئةو هةَلبذاردنة تواناى طةشةكردنى سيستمي 

سياسيي عَيراقي بَيهَيز كردووة.
مستةفا،  د.لةتيف  تريشةوة  لةاليةكي 
ثةرلةمانى  لة  طؤإان  فراكسيؤنى  ئةندامى 
ضاودَيري  طرنطي  لةسةر  جةختى  عَيراق، 
هةرَيم  قةزاكانى  ئةنجومةني  كارى  كردني 
داواشي  كردةوة،  عَيراق  ثةرلةمانى  لةاليةن 
كوردستان  هةرَيمي  موفاتةحةي  كة  كرد 
بكرَيت بؤ خستنةإووي هؤكارى ئةنجامنةدانى 
لةو  ناحيةكان  قةزاو  ئةنجومةني  هةَلبذاردني 

هةرَيمةدا.

كاروان عومةر 

ياسايى،  سياسيىء  ثسثؤإى  دوو 
سةرؤك  بؤ  جَيطر  سآ  دياريكردنى 
بَيبةها  ـــىء  ـــادةإؤي زي بــة  ــار،  ــؤم ك
دةَلَيت:   عَيراقييةش  ئةندامَيكى  دةزاننء 
»زيادكردنى جَيطرةكان، بؤ رازيكردنة«.

ثاش ئةوةى سةرضاوةكانى هةواأل، 
دانانى سآ جَيطريان بؤ سةرؤك كؤمار 
بآلوكردةوة، ئةو هةنطاوة بووة جَيطةى 
رةخنةى هةندَيك لةاليةنة سياسييةكانء 

ثسثؤإانى ياسايىء سياسيى.
ئيئتيالفى  سةركردةي  شَيخ،  فةتاح 
ئــامــاذةى  ــةوة  ــارةي ــةوب ل عَيراقيية، 
عَيراق  نوَيى  حكومةتي  كة  بــةوةدا، 
اليةنةكانة،  رازيــكــردنــي  حكومةتي 
ذمارةيةك  حكومةتةدا،  »لةم  ضونكة 
رازيكردني  بؤ  كة  ثؤست دروستكراون 
خزمةتكردني  بؤ  نــةك  اليةنةكانن، 
ــة  وتــى:  ــام هــاوآلتــيــيــان«و بــؤ رؤذن
بؤ  جَيطر  سآ  »دةستنيشانكردني 
سةرؤك كؤماريش،  بؤ هةمان مةبةست 

بووة«.

دووبارة  لةثاأل  كة  لةكاتَيكداية  ئةمة 
تاريق  لة  هةريةك  كانديدكردنةوةى 
بؤ  عةبدلمةهدى  عـــادل  هاشمىء 
كَيشة  كؤمار،  سةرؤك  جَيطرتنةوةى  
بةوثَييةى  سَييةمة،  ثؤستى  لةسةر 
هاوثةيمانى نيشتمانيى، خوزةير خوزاعى 
ثؤستة  ئــةو  بؤ  ياساى  ــةتــى  دةوَل لة 
ثاآلوتووةء تاَلةبانى رةتيكردووةتةوة تا 
بدرَيتة ثاَلَيوراوَيكى توركمانةكان، بةآلم 
ئيئتيالفى  ئةندامى  زغةير،  حةميد  ئيمان 
ئةنجومةنى  لة  نيشتمانيي  هاوثةيماني 
كة  ئةوةكرد،  بؤ  ئاماذةى  نوَينةران، 
سآ  دةستنيشانكردني  بؤ  دةنطيانداوة 
جَيطر بؤ سةرؤك كؤمارء بة رؤذنامةى 
راطةياند: »تا ئَيستا ئاطادار نةكراوينةتةوة 
خوزاعي  خزةير  كؤمار،  ســةرؤك  كة 
كانديدمانى بؤ  ثؤستي جيطري سَييةمى 
رةتكردووةتةوةء ئةو ثرسة رَيككةوتني 

سياسيي لة سةر كراوة«.
ياسايى،  ثسثؤإَيكى  هــاوكــات، 
جَيطر  زؤرةى  رَيــذة  ئةو  دياركردنى 
»بَيبةها«  بــة  ــار،  كــؤم ســـةرؤك  بــؤ 

وةسفدةكات.

ـــــةرب، ثــســثــؤإى  ـــق ح ـــاري ت
كة  كرد  ئــةوة  بؤ  ئاماذةي  ياسايي، 
بؤ  جَيطر  ســآ  دةستنيشانكردني 
نييةء  بةهايةكي  هيض  كؤمار،  سةرؤك 
لة عَيراقدا   تةنانةت سةرؤك كؤماريش 
رةمزينء  دةسةآلتةكاني  فةخرييةء 

هيض دةسةآلتيكي طرنطي نيية.
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  حــةرب 
»هةر سآ جَيطرةكةي سةرؤك كؤمار، 
نييةء  دياريكراويان  دةسةآلتيكي  هيض 
كؤمار  ســـةرؤك  دةسةآلتةكانيان 

دةستنيشاني دةكات«.
دياريكردنى  ثسثؤإَيكى سياسيش، 
لة  ــادةإؤيــى  زي بة  جَيطرة  سآ  ئــةو 
حةديسي،  د.سةعد  دةدات،   قةَلةم 
رؤذنامةى  بؤ  سياسيي،  لَيكؤَلةرةوةي 
دةستنيشانكردني  كة  روونــكــردةوة، 
تياكراوة،  زيادةإؤيي  جَيطرة،  ئةو سآ 
ثَيويستي  كؤمار،  »ســةرؤك  وتيشى: 
تةنيا يةك جَيطر هةية كة كارةكاني  بة 
ئامادةنةبووني  كاتي  لة  ئةنجامبدات 
سةرؤك كؤمار، يان نةخؤشبووني، يان 

مردني«.

 راثؤرتى : كاروان عومةر

لةسةر  جةخت  عَيراق،  مةسيحييةكانى 
ئؤتؤنؤمى  عَيراقء  لة  ثارَيزطايةك  ثَيكهَينانى 
ــةوةء  ــةن لــة هــةرَيــمــى كــوردســتــانــدا دةك
»دةستوورء  دةَلَيت:  ياساييش  ثسثؤإَيكى 
ثَيكهَينانى  بة  ئاماذةيان  عَيراقييةكان،  ياسا 
دةبَيت  نةكردووةو  لةوشَيوةية  ثارَيزطايةكى 

ثةرلةمان ئةو ثرسة يةكاليى بكاتةوة«. 
بؤ  جياجياكان  هَيرشة  ــــةدواى  دواب
شارةكانى  بةغداو  لة  مةسيحييةكان  سةر 
بؤ  هةندَيكيان  هةآلتنى  ــراقء  ــَي ع ــرى  ت

وآلتانى  كوردستانء  هةرَيمى 
سياسيية  سةركردة  دراوســآ، 
عَيراقدا،  لــة  مةسيحييةكان 
هةآلتنيان  بةديلى  بانطةشةى 
طرةنتيكردنى  بؤ  عَيراقدا  لة  كرد 
كؤمةآليةتىء  سياسيىء  ذيانى 
لةوبارةيةشةوةو  ئاينييانء 
سةرةتاى  كة  كؤنطرةيةكدا  لة 
ثايتةخت  بةغداى  لة  مانطة  ئةم 
اليةنة  ــــةى  زؤرب ــــازدراو  س
تيا  عَيراقى  مةسيحييةكانى 

بةشداربوون، دروشمء داواكاريى ثارَيزطايةك 
لةضوارضَيوةى  ئؤتؤنؤمييةك  لةموسَلداو 
بإيارة  بةرزكردةوةء  كوردستاندا  هةرَيمى 
كؤنطرةيةكى  داهاتووشدا،  نيسانى  مانطى  لة 

بؤ  ــــراوان  ــــةرف ئةو ب تؤخكردنةوةى 
بةغدا  لة  سازبدةن.ثرسة 

hewal.rozhnama@gmail.com
ذم��ارة )617( سَيشةممة 2011/1/18عــَيراقـى 10

هاوآلتييان دةيانةوَيت بةرثرسة ئيدارييةكانيان بطؤإن

12 راثةإينى طةلى تونس دذ بة سةرؤكى ديكتاتؤر

هةشت سالَة )10(قةزاو )22(ناحيةي كوردي بةرثرسة ئيدارييةكانيان نةطؤأاوة

ثسثؤأانى ياساييء سياسيي: دياريكردنى سآ 
جَيطر بؤ سةرؤك كؤمار، زيادةأؤييء بيَبةهاية 

مـانطـى تةمـموز، دواهـةوَلـى خؤيـــــان دةدةن

ثارَيزطايةك لة عَيراقء ئؤتـــــؤنؤمى لة هةرَيم، مةسيحييةكان يةكدةخات



شاآلو فةتاح

»سةفةرةكةم داية، لؤمة سوودى نيية، 
ببوورة طةر ثَيضةوانةى قسةكانى خؤم 

كردبَيت، لؤمةى زةمان بكة، بَى طةإانةوة 
دةإؤم«. ئةمة دوا وتةى محةمةد 

بوعةزيزى بوو ثَيش مردنى، ئةو لةسةر 
فةيسبووكةكةى ئةم رستانةى نووسي بة 

عةرةبييةك، كة زؤرجار ماناكةى ديارنييةء 
دواتر ذيانَيكى ثإمةينةتى جَيهَيشت. 

بةآلم بوعةزيزى هةروا ذيانى جَينةهَيشت، 
توانى  خؤى  خؤى،   جةستةى  طإى  بة  بةَلكو 
لة  محةمةد  بةربدات.  وآلت  لة  شؤإش  طإى 
خَيزانَيكدا بوو )8( براو خوشكى هةبوو، دواى 
ضةندين ساأل خوَيندنء بةدةستهَينانى بإوانامة، 
نةياندةهَيشت  بطرة  دانةدةمةزرا،  هةر  نةك 
عةرةبانةكةى  كاتَيك  بفرؤشَيت.  س��ةوزةش 
ثؤليس  فرؤشتن،  س��ةوزة  بؤ  دا  خؤي  ثَيش 
هةرزوو طةيشتنة سةرى. محةمةديش هيضى بؤ 
نةمايةوة جطة لةوةى لة طؤإةثانى جةماوةرى 
شارى سيدى بوزَيدء لة رؤذى )17(ى كانوونى 
يةكةمى 2010 ئاطر لة جةستةى خؤى بةربدات. 
دواتريش بةهؤى برينةكانةوة طيانى لةدةستدا. 
ئةو  دةرخةرى  بوعزيزى  دةرةوة،  جيهانى  بؤ 
بةآلم  دةطوزةرا،  تونسدا  لة  بوو  ناعةدالةتيية 
بؤ تونسييةكان طةيشتنى زوَلم بوو بة ترؤثكى 
خؤىء دةستثَيكى شؤإش بوو. ئةو شؤإشةى 
عابدين  )24( ساَلةى زةين  بة حوكمى  كؤتايى 

هَينا. بوو بة رةمزى شةهيدو شؤإش.
خؤثيشاندان تا هةآلتنى سةرؤك 

زةين عابدين بن عةلى سةرؤكى )74( ساَلة 
هَيزى ضةوسَينةرى  بة  نةيتوانى  ئةوةى  دواى 
رؤذى  بوةستَينَيت.  خؤثيشاندةران  ئاسايش 
خؤثيشاندةرَيك  ثَيشوو  مانطى  )24(ى 
رؤذيش،  ضوار  دواى  كوذرا.  تةقةوة  بةهؤى 
خؤثيشاندان طةيشتة ثايتةخت. رؤذى )8و 9(ى 
ئةم مانطة خراثترين رؤذةكان بوونء راثؤرت 
لةسةر كوذرانى ضةندين كةس درا. سَى رؤذ 

ناوخؤ  وةزيرى  ئةوة  دواى 
كَيشايةوة.  لةكار  دةستى 
س���ةرؤك  م��ان��ط  )13(ى 
ثةيماني دا ساَلى 2014 واز لة 
دواترو  بَينَيت.  سةرؤكايةتى 
حكومةتء  مانطدا  )14(ى  لة 
هةَلوةشاندةوةو  ثةرلةمانى 
خؤشى وازى لة سةرؤكايةتى 
جةماوةرى  ئةمة  بةآلم  هَينا. 
كثنةكردةوةو خؤثيشاندةران 
داواى  ئ���اش���ك���را  ب���ة 
سةرؤكيان  ضوونةدةرةوةى 
دةكرد. دواجار لةذَير فشارى 
سةرؤك  جةماوةردا  زؤرى 

بةرةو دةرةوة هةآلت، بةآلم فةرةنسا ثَيشوازى 
وةك  سعودية  شانشينى  ئةوةبوو  لَينةكرد، 
ثَيشوازى  تر،  شموليةكاني  رذَيمة  لة  زؤرَيك 
لَيكرد بةهؤى بوونى »دؤخَيكى جياواز«ةوة لة 

تونس. 
كةناَلى ئاسمانيى جةزيرة بة ثةخشكردنى 
هَيزة  جةماوةرو  نَيوان  ثَيكدادانى  بةردةوامى 
ئةمنييةكانى تونس بووة هؤى بةردةواميثَيدانى 
دةرةوةو  لة  را  دروستكردنى  خؤثيشاندانء 
ناوخؤى تونسدا. زؤرَيك لة ميديا جيهانييةكان 
دةن��ووس��ن ش��ؤإش��ةك��ة ب��ةب��آ ج��ةزي��رة 
بؤ  هةبوو  هةوأل  هةرضةندة  ناتةواودةبوو. 
تويتةرو  بةآلم  ميدياييةكان،  كةناَلة  بانطكردنى 
فةيسبووكء كةناَلة ضاالكةكان توانييان تةواوى 

رووداوةكان وةك خؤى بطوَيزنةوة. 
ياسةمينء ثةيامةكانى

دوو  بؤ  ب��وو  ثةيامَيك  شؤإشة  ئ��ةم 
ئةوةى  بؤ  بؤ سةركردة عةرةبييةكانء  اليةن. 
حوكمى  خةَلكى  ضيتر  كة  بطةيةنَيت  تَييان 
ناكرَيت.  ثَيقبووأل  ئةوانيان  زؤرداران���ةى 
لةمإووةوة يةكةمجارة شؤإشَيكى جةماوةريى 
سةركةوتنى لةوجؤرة بةدةستدَينَيتء دوورنيية 
ببَيتة هؤى تةنينةوةى خؤثيشاندنى جةماوةريى 
دووةم  اليةنى  عةرةبييدا.  ديكةى  وآلتانى  لة 
وآلتانى خؤرئاوا بوو، كة زةين عابدين يةكَيك 
خؤرئاواوة  لةاليةن  سةرؤكانةى  لةو  بوو 
ثشتطيرى لَيدةكراو تونسيان بة »مَيرطى ئارامء 
تةنيا  دةكرد،  ناوزةد  ئابووريى«  سةركةوتنى 
بة  خؤيان  بازرطانى  دةيانتوانى  لةبةرئةوةى 
هةمووان  لةكاتَيكدا  بكةن،  تونسدا  لة  ئاراميى 
سوَلتةوىء  عةلمانييةكى  عةلى  بن  دةيانزانى 
لة  م��رؤظ  مافى  ري��ك��ؤردى  ئؤتؤريتارةء 

وآلتةكةيدا زؤر خراثة. بآ ئةوةى ئاطايان لةوة 
بةدةست  تونس  ئاسايى  هاوآلتييانى  كة  بَيت 
شؤإشةش  بةم  دةضَيذن.  ئازار  دؤخةوة  ئةو 
هاوآلتييانى تونس ئةو ثةيامةيان دا بة خؤرئاوا، 
كة هةرضةندة ديكتاتؤرةكان لةاليةن خؤرئاواوة 
لةوانة  ضارةنووسيان  بةآلم  بكرَين،  ثشتطيرى 

باشترنابَيت كة ثشتطيرى ناكرَين. 
ئةم شؤإشة ثةيامَيك بوو بؤ ديكتاتؤرةكانى 
لةبةردةم  ضيديكة  ئةوان  كة  ئةوةى  ناوضةكة، 
تةنانةت  نين.  ثارَيزراو  جةماوةردا  توإةيى 
هَيزة  نَيودةوَلةتيء  كؤمةَلطةى  لةاليةن  طةر 
ئةم  بكرَين.  ثشتطيرى  هةرَيمييةكانيشةوة 
راثةإينة جةماوةريية تةواوى جيهانى عةرةبء 
دوو  بةردةم  خستة  ناوةإاستى  خؤرهةآلتى 
ياخود  سةردةكةوَيت،  ئازاديى  يان  رَيطا: 
تةواوى  دةطةإَيتةوة.  رةها  ديكتاتؤرييةتى 
مؤدَيلى  هةمان  ناوضةيةش  ئةم  حكومةتةكانى 
ئابوورييةوة  ل��ةإووى  واتة  هةية،  تونسيان 
ئابووريى  خؤرئاوايينء  سيستمى  دةرطيرى 
ئازاد هةية، بةآلم مافى مرؤظ ثارَيزراو نييةو 
حوكمى ياسا بوونى نيية. راستييةكةى دؤخى 
ئابوورييةوة  ديموكراسىء  ل��ةإووى  تونس 
باشتربوو.  ناوضةكة  وآلتانى  زؤرينةى  لة 
ميسر  هى  لة  تاكةكةس  داهاتى  نموونة  بؤ 
زياتربوو، ئةمة جطة لةوةى لة ثلةبةندى دةوَلةتة 
ئازاديخوازةكاندا ثَيطةى تونس زؤر لة هى ميسر 
يةكَيك  بة  ميسر  لةكاتَيكدا  ئةمة  بةرزتربوو. 
دادةنرَيتء  ناوضةكة  والتةكانى  باشترين  لة 
زؤرجاريش وةك هَيزَيكى ناوضةيىء مؤدَيلَيك 

بؤ كؤثيكردن ضاوى لَيكراوة. 
شارةزايان ثَييانواية كاريطةريى شؤإشى 
دؤمينة«  »ياريى  ياساى  بة  تونس  ياسةمينى 
يةك  دواى  لة  يةك  واتة  دادةنَيت،  كاريطةريى 
دةهَيننء  هةرةس  ناوضةكة  ديكتاتؤرةكانى 
خةَلكى شؤإشيان لةدذ دةكةن. ئةم ياسايةش 
بوارى  ياساكانى  كاريطةرترين  لة  يةكَيك  بة 
رووخانى  دادةنرَيتء  نَيودةوَلةتى  سياسةتى 
ئةو  بةثَيى  ثَيشوو  سؤظيةتى  ئيمثراتؤريةتى 
ضاوةروانى  كة  دؤمينة  دووةم  بوو.  ياساية 

كةوتنى لَيدةكرَيت، حوسنى موبارةكى سةرؤكى 
كة  ديكةية  ديكتاتؤرَيكى  ناوبراو  ميسرة. 
ماوةيةكى زؤرة بة نةخؤشى حوكمى وآلتةكةى 
نَيودةوَلةتيدا  كؤمةَلطاى  لة  دؤستى  دةكاتء 
زؤرة. بةآلم تةواوى ميسرييةكان لة ئَيستادا بؤ 
ئاآلى تونس دةطةإَين، بؤ ئةوةى بيكةنة وَينةى 
سةر بلؤطء فةيسبووكةكةيانء يةكتر هانبدةن 
بؤ شؤإش. ئيبراهيم عيسا، نووسةرى ماَلثةرى 
»موبارةكيش  دةَلَيت:  لةمبارةيةوة  دةستوور 
بة خةَلك  ثَيشكةش  هيض شتَيكى  بنعةلى  وةك 
كاريطةريى  بةآلم  ستةم«.  لة  جطة  نةكردووة، 
ش��ؤإش��ةك��ةى ت��ون��س ل���ةوةش زي��ات��رةو 
خؤثيشاندةرانى ئةردةن بةئاشكرا هاواردةكةن، 
ثسثؤإَيكيش  فَيركردين«.   وانةيةكى  »تونس 
لة دةزطاى كارينيطى ئةمريكى بؤ خؤرهةآلتى 
جةزائيرةوة  »مةغريبء  لة  ثَييواية  ناوةإاست 
بؤ ميسرو ئةردةن، تةواوى ناوضةكة بةدةست 
بَيكاريىء طةندةَلييةوة دةناَلَينَيت«. ئةو ثسثؤإة 
لة  تونسى  شؤإشى  دووب��ارةب��وون��ةوةى 

ناوضةكة بةدوور نةزانى. 
نادياريى داهاتووى تونس

ئَيستادا سةركردة عةرةبييةكان ترسى  لة 
ناجَيطيربوونى والتانى خؤيان هةية. ئةمةش بَى 
هؤ نييةو هةر لة ئَيستاوة ثريشكى خؤثيشاندان 
ئةردةن،  مةغريبء  جةزائيرو  طةيشتووةتة 
شةقامةكان.  سةر  هاتوونةتة  خؤثيشاندةران 
بةآلم ئةوةى ناديارة داهاتووى تونسة. لة ئَيستادا 
نة  كثبووةتةوةو  بةتةواوةتى  خؤثيشاندان  نة 
هاوآلتييان  لةسةر  هاتوضؤش  قةدةغةكردنى 
الضووة. هَيزة ئةمنييةكانى سةر بة ديكتاتؤرى 
تاآلنييةكى  هاوآلتييان،  ياخود  بَيت  ثَيشوو 
وآلت  لة  زؤرى  زةرةرى  دةستثَيكراوةو  زؤر 

ديكة  ئؤتؤكراتَيكى  هةية  زؤر  ترسى  داوة. 
حوكم بطرَيتة دةستء بة دةستَيكى ئاسنينةوة 
مامةَلة لةطةأل دؤخةكة بكات. بةهَيزى سوثاش 
سوثا  كانديدَيكى  زياتركردووةو  ترسةى  ئةم 

دوورنيية ترسةكة بكاتة واقيع. 
لةئَيستادا محةمةد غةنووشى بةشَيوةيةكى 
غةنووشى  دةكات.  تونس  كاتيى سةرؤكايةتى 
سةردةمى  لة  بووة  وةزيران  سةرؤك  ثَيشتر 
بن عةليدا، تةكنؤكراتء ئابووريناسةو زؤرَيك 
لة رةخنةطران بة ثياوى ئةَلقةلةطوَيى سةرؤكى 
نيية  دَلنيا  كةس  دةك��ةن.  ن��اوزةد  ثَيشووى 
لةوةى ئةم رذَيمة كاتيية مل بؤ داواكارييةكانى 
سيستمَيكى  خوَلقاندنى  لة  دةدات  جةماوةر 
ديموكراتى راستةقينةدا يان نا. بةآلم هَيشتاش 
نرخى سيمبولى شؤإشى ياسةمين لة جيهانى 
جةماوةر  ناإةزايى  سيمبولى  وةك  عةرةبيدا 
بة  دةمَينَيتةوةو  زؤرداران  حوكمى  بةرامبةر 
دةستثَيكى بَيدةنطنةبوون لةاليةن جةماوةرةوة 
بوونى  بةبَى  يةكةمجارة  ضونكة  دادةنرَيت، 
بةتةنيا  ناوخؤ،  هَيزَيكى  يان  دةرةكى،  هَيزَيكى 
جةماوةر بتوانَيت سةرؤك لة وآلت وةدةرنَيت 

لة جيهانى عةرةبيدا. 
بن عةليش لة كؤشكَيكى تايبةتة لة شارى 
جددةى سعوديةو وةك زؤرَيك لة ديكتاتؤرةكانى 
بوعةزيزيش  دةبات.  بةسةر  ذيان  خؤى  ثَيش 
ضارةنووسى  تةنيا  نةك  خ��ؤى،  رؤح��ى  بة 
طةلَيكى بةرةو رزطارى برد، بطرة كارئاسانيى 
كة  كرد  ئةمإؤ  جيهانى  لة  طةورة  بةشَيكى  بؤ 
رابثةإن لة دذى زوَلمء ستةم. تونسييةكان ئةو 
دوو دَيإةى كؤتايى سروودى نيشتمانى خؤيان 
ئةو  طةورةى  شاعيرى  لةاليةن  كة  سةلماند، 
دةَلَيت:  نووسراوةو  شابييان  ئةبولقاسم  وآلتة 
»طةر رؤذَيك طةل ذيانى ويست...قةدةر ناضارة 
بكات...  ضؤَلي  ناضارة  وةآلمبداتةوة...تاريكى 

كؤتءبةند ناضارة بشكَيت. 
راثةإينةكة  كوردستان:  هاوآلتييانى 

زةنطى ئاطاداركردنةوةية 
ئَيجطار  دةنطدانةوةيةكى  راثةإينة  ئةم 
لة  هةندَيك  ب��ةإادةي��ةك  هةبوو.  ط��ةورةى 
بة  ك��وردس��ت��ان  هاوآلتييانى 
خؤيان  خؤشحاَليى  ئاشكرا 
ديكتاتؤرييةت  نةمانى  بةبؤنةى 
لةو وآلتة ثيشاندةدا، ئةمةش لة 
سةر  كؤمةآليةتييةكانى  تؤإة 
رةنطيدابووةوة.  ئينتةرنَيت 
نةخشةو  تونسء  ئاآلى  وَينةى 
محةمةد  وآلت��ة،  ئةو  شةهيدى 
ثرؤفايلى  لةسةر  بوعزيزى 
توركيا  تا  جةزائير  هاوآلتييانى 
هةرَيمى  لةنَيوياندا  دانرابوو، 
عةلى  هاوكارى  كوردستانيش. 
)23( ساأل، ثَييوابوو بةرةنجامى 
ئاسايية«،  »شتَيكى  شَيوةية  لةو 
زؤرةى  ستةمة  زوَل��مء  ئةو  بةهؤى  ئةمةش 
هاوكار  ك��راوة.   وآلت��ة  ئةو  هاوآلتييانى  لة 
بؤ  كار  ناوضةية  لةم  هَيزانةى  ئةو  ثَييوابوو، 
بةو  طرنطى  »دةبَيت  بكةن  مةدةنى  ئازاديىء 
رووداوة بدةن«، ضونكة بةإاى ئةو رووداوةكة 

كاريطةريى ثؤزةتيظى دةبَيت. 
زةنطَيكى  رووداوةك��ة  ثَييوابوو؛  هاوكار 
ديكتاتؤرو  هةموو  بؤ  ئاطاداركردنةوةية 
ستةمكارةكانى ناوضةكة. ثةيامى ئاطاداركردنةوة 
ئاذانسة  ثسثؤإو  ل��ة  زؤرَي���ك  ل��ةالي��ةن 
لَيدةكرَيتء  ثشتطيريى  جيهانييةكانيشةوة 
سيمبولى  بةهايةكى   راثةإينة  ئةم  ثَييانواية 
ئاطاداركردنةوةى  لة  هةية  طةورةى  ئَيجطار 

طةالنى ناوضةكة بؤ راثةإين. 
بةَلَين عوسمانى رؤذنامةنووسيش ثَييوابوو؛ 
شةقامى  لةسةر  »كاريطةريى  راثةإينةكة  
كوردى هةية«و زةنطَيكى ئاطاداركردنةوةشة بؤ 
تةواوى ديكتاتؤرةكانى ناوضةكة. بةَلَين ثَييوابوو 
دةسةآلتدارانى  بة  »خةَلك  لةمةودوا  ئيدى 
كوردستان دةَلَين ورياى خؤتان بنء ثةند لةو 
رووداوةى تونس وةربطرن«. ئةمة جطة لةوةى 
ئةوةى ثشتإاستكردةوة كة راثةإينةكةى تونس 
ئةوةى دةرخست كة ئيرادةى خةَلك لةسةروو 
ئيرادةى  طةل  طةر  دةسةآلتةوةيةو  ئيرادةى 
سياسييةكان  ئةوا  هةبَيت  سياسيى  بةشدارى 

ضيدى ناتوانن ياريى بة ضارةنووسى بكةن. 
زانكؤى  خوَيندكارى  كوردستانى،  عةفان 
راثةإينة  ئةو  بؤ  خؤى  خؤشحاَلى  ئةمريكيش 
لة  راثةإينةكة جطة  ثَييوابوو؛  عةفان  دةربإى. 
نوَيى  طإوتينَيكى  »باوةإو  خؤشيى،  هةستى 
بةخشيوة بؤ داواكردنى مافةكانمانء هةست بة 

زيندووبوونةوةى هَيزى ميللةت دةكةم«.

hewal.rozhnama@gmail.com
نَيودةولَةتى ذمــارة )617( سَيشةممة 2011/1/18

شؤإشى ياسةمينيى          راثةأينـى طـةلـى تونس دذ بة سةرؤكــــــى ديكتاتؤر
ديكتاتؤرةكانى ناوضةكة دةترسَينَيت بةَلطةنامةكانى سايتى ويكيليكس سةبارةت بة بنةماَلةى سةرؤكى ديكتاتؤر زةين ئةلعابدين

لة تونس كاتَيك دةَلَييت بنةماَلة، ئةوة بةسة بؤ ئةوةي بةرامبةرةكةت بزانَيت مــــــةبةستت كام بنةماَلةية
فيلةکة لة ژوورةکةداية

ئابووريناساني  لة  ژمارةيةک   -11
لة  کَيشةيةک  ک��ة:  وادةب��ي��ن��ن  ت��ون��س 
)چونکة  نيية  گةندةَليدا  بةرزبوونةوةي 
بةآلم  راستييةکانة(،  ئةوة  هةية،  ئةوةي 
گةندةَليء  ب��آوب��وون��ةوةي  بَيگومان 
نهَينييانة  گرَيبةستة  بةو  ئةوةي سةبارةت 
دةدرَين،  ئةنجام  تاريکيدا  لة  کة  دةوترَيت 
لةسةر  دةبَيت  نَيگةتيڤي  کاردانةوةيةکي 
سةرچاوةکانمان  لة  زؤرَي��ک  ئابووريي. 
ترسي خؤيان دةربإيوة لة وةبةرهَينان لة 
وآلتدا، نةوةک خانةوادة لَييان زةوت بکات.

لة کاتَيکدا پرسيار لة ) عولية بلتةيب( 
وتي:  چيداية؟  لة  کَيشةکة  ل��ةوةي،  کرا 
وةبةرهَينَيک  ئةوةية،  سيناريؤ  باشترين 
سةرکةوتوو بَيتء بةشَيک لة بنةماَلة بکاتة 
ک��ردةوة،  دووپاتيشي  خؤي.  هاوبةشي 
وةبةرهَيناني  بنةإةتي  هؤکاري  ئةمة  هةر 
ئةوةي  لةگةأل  دةبينرَيت  بؤية  ناوخؤية، 
بانکة  بةر  پةنابردنة  ناياسايية،  کارَيکي 

دةرةکييةکان لة زيادبوونداية.
لةم  داراييش  وةزارةت��ي  هةوَلةکاني 
دواييانةدا بؤ هانداني سةرمايةي هةآلتوء 
رَيگةي  لة  وآلت  ناو  بؤ  گةإاندنةوةي  ء 
نةبووة.  سوودَيکي  لَيخوشبوونيان، 
گرَيداني  هةوَلي  لة  وتيشي،  بلتةيب(   (
دامةزراوةکةيداية لةگةأل بازاإي موريتاني 
لةوآ  کة  بةوةشدا  ئاماژةي  ماَلتايداء  يان 
لةو جؤرة کارة بَيزراوانة نيية. ديسانيشةوة 
بازرگانان  ئابووريناسانء  لة  زؤرَي��ک 
زةويءزارء  کإيني  کة  داوة  سةرنجيان 
بة  بَيمتمانةيية  نيشانةي  خانووبةرة 
پاراستني  بؤ  هةوَلدانَيکة  ئابوورييء 

سةرمايةکانيان.
بَيگانةکان  وةبةرهَينة  ئَيستا،  تا   -12
بةپَيي  ن���ةک���ردووةء  پ��اش��ةک��ش��ةي��ان 
سةرچاوةکاني پياواني کاريش، سةرمايةي 
بَيگانة کاري تَينةکراوةء بة رَيتمَيکي نةگؤإ 

بةردةوامة. 
لة  گلةييان  بيانييةکان  وةبةرهَينة 
شَيوازةي  بةو  نيية  گوإةشة  هةإةشةء 
دةبنةوة،  بةرةوإووي  ناوخؤ  وةبةرهَيني 
بَيت  پةنابردنيان  ئةوةش  هؤکاري  رةنگة 
خؤيان.  حکومةتةکاني  باَليؤزخانةو  بؤ 
دووپاتيدةکردةوة  گاز(  )بريتيش  نوَينةري 
کارَيکي  هيچ  روب����ةإووي  ئ���ةوان  ک��ة 
لةهةمانکاتدا  نةبوونةتةوة.  نائاسايي 
)بلحةسةن  کة  رايگةياند:   ********
لةمةوبةر  ساَلَيک  چةند  ئةلتةرابلسي( 
ئةَلماني  کؤمپانيايةکي  لة  ه��ةإةش��ةي 
کردبوو کة بةرهةمهَينان دةکات: تايبةت بؤ 
ناردنةدةرةوة کة سةر بةديواني )ئؤفشؤرة-

بةآلم  ناردنةدةرةوة(،  بة  تايبةت  بةرهةم 

هاتة  ئةَلمانيا  باَليؤزخانةي  ئةوةي  پاش 
لة  کة  ئاگادارکرايةوة  ئةلترابلسي  ناوةوة، 

دةزگاکاني ديوان نزيک نةکةوَيتةوة.
سةبارةت  باسيش  قسةو  سةرباري 
وةبةرهَيناني  ئاستي  بةرزبوونةوةي  بة 
ه��ةوَل��ي  ل��ة  حکومةت  ب���ةآلم  ن��اوخ��ؤ، 
بؤ  دةرةکيداية  سةرمايةي  راکَيشاني 
ناوخؤ بةمةبةستي خستنةگةإيان لةبواري 
بةرهةمهَيناندا بؤ دةرةوة. لةگةأل ئةوةشدا 
دووپات  ئةوة  شايةتةکان  بةَلگةو  لة  زؤر 
بَيگانةکانيش  وةبةرهَينة  کة  دةکةنةوة 
مةبةستي  بة  دةبنةوة  گوشار  روبةإووي 
هاوبةشيکردنيان. رةنگة زةقترين نموونةش 
لةم رووةوة، کؤمپانياي )مةکدؤناَلدز( بَيت، 
تونسةوة.  بَيتة  نةبوو  سةرکةوتوو  کة 
کاتَيک ئةو کؤمپانياية ئامادةبوو ئيمتيازَيکي 
ماوةيةک  پاش  تونس،  بداتة  هةمةاليةنة، 
کة  کاتَيک  هةَلوةشَينرايةوة  گرَيبةستةکة 
لةگةَل  ئةوةنةبوو  ئامادةي  ماکدؤناَلدز 

بنةماَلةدا بکةوَيتة گةمةکردنةوة.
سةرنج

گةندةَلي  ئ��ةوةي  س��ةرب��اري   -13
س��ةراپ��اي وآلت��ي گ��رت��ووةت��ةوة، بةآلم 
رقي  زياتر  بنةماَلة  دةستدرَيژييةکاني 
ئةوةي  دةكات.  ئةستوورتر  تونسييةکان 
ئاگرةکةش زياتر دةگةشَينَيتةوة، دةرکةوتني 
لةبةرامبةر  بَيسنورةية  سامانة  ئ��ةو 
پةرةيسةندووة.  زؤرةي  بَيکاريية  ئةو 
)قةفسة(  ناوچةي  کانةکاني  خؤپيشانداني 
بةو  سةبارةت  ئاشکراية  بارؤمَيترَيکي 
قينةي لة خوارةوة پةنگي خواردووةتةوة، 
خؤي  شةرعيةتي  حکومةتة  ئةم  لةکاتَيکدا 
ئابووريي  گةشةيةي  بةو  دةبةستَيتةوة 
بةخؤيةوة دةيبينَيت، زؤرينةي تونسييةکان 
لوتکةدا  لة  ئ��ةوان��ةي  ب����اوةإةدان،  ل��ةو 
قازانجةکان  خَيرو  زؤرينةي  دانيشتوون، 

بؤخؤيان دةبةن.
هاوبةشة  کَيشةيةکي  گةندةَليي   -14
نةبووني  ئابووريداء  سياسةتء  لةنَيوان 
تايبةتمةنديي  لَيپرسينةوة،  شةفافييةتء 
رژَيمةکةي تونسة کة ژينگةي وةبةرهَينان 
گةندةَلي  کةلتووري  هاني  لةناودةباتء 

دةدات.
وت��اران��ةي  ئ��ةو  هةموو  س��ةرب��اري 
ئابووريي  موعجيزةي  بة  س��ةب��ارةت 
پؤزةتيڤانةي  ئامارة  ئةو  دةدرَيتء  تونس 
سةرمايةي  خؤدزينةوةي  دةخرَينةإوو، 
راستيي  زياتر  وةبةرهَينان  لة  ناوخؤ 

لةبارةي بارودؤخةکةوة دةخةنةإوو.
ل�ةناو  )ف�ي�ل�َي�ک�ة  گ��ةن��دةَل��ي��ي 
کة  کَيشةيةية  ئةو  ئةوةش  ژوورةک�ةدا(ء 
باس  کةس  بةآلم  ئاگادارن،  لَيي  هةمووان 

لةوة ناکات کة لَيي بة ئاگاية.



و: خاليدى حاجى ئةحمةد- ئارام سةعيد

لةکاتَيکدا لة وآلتي تونس خؤپيشاندانةکان 
بةردةوام بوون، سايتي ويکيليکس بةردةوام 

بةَلگةنامة نهَينييةکاني باَليؤزخانةي 
ئةمريکاي بآلو دةکردةوة کة بريتي بوون 

لة زانياريي زؤر لةسةر گةندةَلييةکاني 
زةين ئةلعابدين بن عةلي سةرؤکي تونسء 

بنةماَلةکةي، ئةمةش دةقي هةندَيک 
لة بةَلگةنامةکانة: 

لة لؤمؤندي فةرةنسييةوة: 2011/1/17 
ئةوةى  تونس،  لة  گةندةَليي  بابةت/ 

موَلكى تؤية، هى منة 
گؤدَيک-  .ف  رؤب��ةرت  باَليوز  لةاليةن- 

باَليؤزي ئةمريکا لة تونس 
 2008/6/23

رَيکخراوي  بةَلگةنامةکاني  بةگوَيرةي   .1
پةيوةندييء  ن��َي��ودةوَل��ةت��يء  شةفافييةتي 
تونسدا  لة  باَليؤزخانة، گةندةَلي  سةرچاوةکاني 
بة  ئةويش  دةإوات،  زياتر  بةرةو  رؤژ  بة  رؤژ 
خزمةتگوزاريي،  بَيت،  )نةختينة(  نةقد  پارةي 
تةنانةت  ي��ان  موَلکايةتي،  زار،  زةويء 
بةلةمةکةشت، بنةماَلةي زةين ئةلعابدين دةستي 
بةسةردا دةگرنء بة هةر ئامرازَيک بَيت، ئةوةي 

بيانةوَيت دةيبةن. 
چيرؤکة  لة  جگة  ئابووريشةوة،  رووي  لة 
راپؤرتَيکدا  لة  عةلي،  بن  بنةماَلةي  ئاَلؤزةکاني 
سةبارةت بة تونسييةکان باس لة کةمبوونةوةي 
پؤليسء  کاريگةريي  بةهؤي  دةکرَيت  گةندةَلي 

ژمارةيةک لة وةزارةتةکان. 
وةبةرهَينة ناوخؤييةکان، زؤر دةترسن لة 
خؤيان  وةبةرهَينانداء  لة  بنةماَلة  دةستدرَيژي 
وةبةرهَيناني  ناو  چوونة  لة  دةگ��رن  دوور 
ن��وَي��وة. ئ��ةم��ةش واي��ک��ردووة ك��ة رَي��ژةي 
وةبةرهَيناني ناوخؤيي نزم بَيت له ئةنجاميشدا 
ئةم  تونس.  لة  بَيکاريي  رَيژةي  بةرزبوونةوةي 
بآلودةکرَينةوة،  گةندةَلي  لةسةر  هةواآلنةي 
بةرزبوونةوةي  لةسةر  زؤري  کاريگةرييان 
رَيژةي  بةرزبوونةوةي  هةآلوسانء  ئاستي 
ئاَلؤزکردني  مايةي  بووةتة  هةيةء  بَيکاريي 
پةيوةندييةکان لةگةأل حکومةتي تونسي، ئةوةش 
بووةتة هؤي سةرهةَلداني ناإةزايةتييةکاني ئةم 
دواييةي باشوروي خؤرئاواي تونس. ئةمانةي 
هَينراوة، خراپترين الدةرنء  ناويان  لةسةرةوة 
دةيانةوَيت لةسةر حوکم بمَيننةوةء پَيمان واية، 

ئةم رژَيمة قابيلي چاکسازيي نيية. 
کؤتايي ئاسؤ 

2 . بة پشتبةستن بة ئاماژةکاني رَيکخراوي 
 ،2007 ساَلي  نَيودةوَلةتيي  شةفافييةتي 
بؤچوونةکان لةسةر گةندةَليي لة تونس بةرةو 
خراپتر دةإوات. پلةي تونس لة ريزبةندي )43( 
ساَلي  ل�ة   )61( بؤ  گةإايةوة   2005 ساَلي  لة 
هةرچةندة  دةوَلةتةوةية   179 لةدواي  2007دا 
ژمارةکان  تةواوةتي  بة  قورسة  زؤر  کارَيکي 
رَيژةکةي  گةندةَليء  لةسةر  بکرَي  دةستنيشان 
بزانرَيت، بةآلم هةموو سةرچاوةکانمان دَلنيامان 
دةکةنةوة کة وةزعةکة بةرةو خراپتر دةإوات. 
کرد   xxxxxxxxx لة  پرسيارمان  کاتَيک 
دةربارةي ئةوةي گةندةَلي لة بةرزبوونةوةداية، 
بة  خؤيةتي،  وةک  ي��ان  کةمبوونةوة،  ي��ان 
زيادبوونداية«  لة  »بَيگومان  وتي:  رةشبينييةوة 
بکات،  زياد  نابَيت  گةندةَلي  راگةياندين،  پَيي 
زياتر  زياترء  دةرفةتي  بؤ  تاوانباران  بةآلم 
وتي:  هةآلوسان  لةسةر  گاَلتةوة  بة  دةگةإَينء 
بةرزبووةتةوة،  بةرتيلخؤريش  ئاستي  تةنانةت 
هاتوچؤدا  دةوريةي  لة  شةقام  لةسةر  ئةمنَيک 
راتدةگرَيتء سزاکة خؤي )20( دينار بوو ئَيستا 
بووة بة )40( بؤ )50( دينار. هةموو شتَيك لة ناو 

بنةماَلةداية. 
3. زؤرکات بنةماَلةي فراواني سةرؤک زةين 
ناو دةبرَين، زؤر  بة النةي گةندةَلي  ئةلعابدين، 
کات بة شَيوة مافيا ناودةبرَين، لة تونس کاتيک 
ئةوةي  بؤ  بةسة  ئةوة  بنةماَلة،  دةَلَييت 
کام  مةبةستت  بزانَيت  بةرامبةرةکةت 
بنةماَلةيةء لةوة دةچَيت نيوةي بازرگانةکاني 
بنةماَلةي  بة  ژنخوازييةوة  رَيگةي  لة  تونس 
هةمووشيان  کة  بةسترابَيتنةوة  عةليةوة  بن 

سوودمةندبوون لةو خزمايةتييةيان.
لةيال تةرابلسي، هاوسةري بن عةليء خَيزانة 
فراوانةکةي لةاليةن تونسييةکانةوة، مايةي رقء 

قسة  گةندةَلييةکانيان  لةسةر  زؤر  بَيزاريية، 
لةسةر  هةية  زؤر  قسةي  نوکتةء  دةکرَيتء 
چاوچنؤکي  خَيزانةء  ئةو  خراپي  پ��ةروةردةي 
کة  نوآ  دةوَلةمةندي  ناشريني  وهةَلسوکةوتي 

بة »تازة پياکةوتوو« ناودةبرَين. 
پإوپاگةندانة  ل��ةو  بةشَيک  هةرچةندة 
خَيراي  دةوَلةمةندبووني  بؤ  دةگةإَينةوة 
خَيزاني تةرابلسي، بةکارهَيناني دةسةآلتيانة بؤ 
تونس  خةلکي  بةآلم  مةرامةکانيان  بةديهَيناني 
زؤر رقي لَييان دةبَيتةوة. بة تايبةتي براي لةيال، 
گةورةي  دةسةآلتَيکي  تةرابلسي،  بةلحةسةن 
کة  ناسراوة  بةوةش  هةيةء  بنةماَلةکةدا  لةناو 
ئةنجومةني  کة  گةندةَلي،  پالني  بة  تَيوةگالوة 
دةستگرتن  لة  لةرزاند  تونسي  بانکي  ئيدارةي 

بةسةر ماألء مؤَلکي خةَلکء زؤرکاريکردن.
بخةينة  راب���ردوو  شتانةي  ئ��ةم  ئةگةر 
بةلحةسةن  وةبةرهَينانةکاني  ئةوا  الوة، 
کؤمپانياي  ف��راوان��ة،  زؤر  تةرابلسي 
فرؤکةواني، چةندين هؤتَيل، دوو راديؤي 
ئوتومبَيل،  بةستني  کارگةي  تايبةتي، 
زار،  زةويء  وةبةرهَيناني  دام��ةزراوةي 
کة  ليستَيک  فؤرد،  دابةشکردني  تؤإي 

کؤتايي نايةت ..... هتد. 
ئةمة يةکَيکة لة )10( خوشکء براکاني لةيال، 
کة هةريةکةشيان کوإء کچي خؤيان هةية. لةناو 
عيمادي  برايء  فراوانةدا، مونسفي  ئةو خَيزانة 

برازاي لة کاريگةرترين پياواني ئابووريين. 
نيشاني  وا  ع��ةل��ي  ب��ن  ک��ات  زؤر   .4
بووةتة  ئةو  گواية  کة  دةدات  تونسييةکان 
ئةو  گواية  تةرابلسيء  بنةماَلةکةي  قوربانيي 
نيية.  هةَلسوکةوتانةيان  الدانء  ئةو  ئاگاداري 
ئةندام  حکومةتء  باآلي  هاوکاري  ئةندامَيکي 
باَليؤزي  بة  دانيشتنَيکدا  لة   xxxxxxxx لة 
راگةياند: کَيشةکة بن عةلي نيية، بةَلکو بنةماَلةي 
تَيپةإاندووةء  سنوورةکانيان  کة  تةرابلسيية 

ياساکانيان شکاندووة. 
بةآلم ئةوةش راست نيية کة گواية بن عةلي 
ئاگاداري ئةو شتانة نةبَيت، بة تايبةتي مةسةلةي 
گةشةسةندني زؤريي گةندةَلي، ناکرَيت سةرؤک 
دابةشبووني  بة  ئةمةش  نةبَيت.  ئ��اگ��اداري 
دةردةکةوَيت  تةواو  بنةماَلةکةيدا  جوگرافيي 
تةرابَلسيء  بنةماَلةي  لةنَيوان  کار  ناوچةي  کة 
نموونة  بؤ  دابةشکراوة،  عةليدا  بن  بنةماَلةي 
ناوةإاستي  ناوضةي  لة  عةلي  بن  بنةماَلةي 
دةشتاوييء بنةماَلةي تةرابلسي لة دةوروبةري 
لة  گةورةي  پشکي  هةربؤية  گةورةية،  تونسي 

پرؤپاگةندةکان بةردةکةوَيت. 
لةگةأل  عةلي،  بن  بنةماَلةي  ه��ةروةه��ا 
زؤر  لة  زاواکاني،  ژنيء  يةکةم  منداَلةکاني 
عةلي،  بن  تَيوةگالون.  گةندةَلي  تري  چيرؤکي 
لةوانة  يةکَيک  کة  هةية،  براي  حةوت خوشکء 

قاچاخچَيتي  تؤمةتي  بة  فةرةنسا  لة  مونسيف 
بوو  لةسةر  زينداني  ساأل   )10( حوکمي  تلياک 
کة خؤي ئامادة نةبوو. لة ژني يةکةمي ناعيمة 
کةيفي )3( کچي هةية )غؤنة، درساف، سيرين(، 
کردووة  کةس  سآ  بة  شوويان  ئةوانيش  کة 
م��ةروان  شيبوب،  سةليم  زةروق،  )سةليم 
ئةلمةبروک( کة باري ئابووريشيان لة ئاستَيکي 

بةرزة ء بازرگاني کاريگةرن. 
ئةو زةويية هي تؤية، ئةوة  هي منة:

5. لةکاتَيکدا نرخي عةقارات روو لة گةشة 
بؤية  دةکرد،  زيادي  زار  زةويء  نرخي  بووء 
شوَينَيکي  لة  بويتاية  زةوييةک  خاوةني  ئةگةر 
باش، يان دةبووة نيعمةت، يان نيقمةت کة لَييان 
بن  لةيال  2007دا،  ساَلي  لة  دةکرديت.  داگير 
عةلي زةوييةکي گرنگي لة قرتاچ بةبآ بةرامبةر 
دروستکردني  بؤ  وةرگ���رت  حکومةت  لة 
قوتابخانةکة  نَيودةوَلةتي،  قرتاجي  قوتابخانةي 
ديناري  هةزار  هةشتسةد  مليؤنء  يةك   )1.8(
هةزار  سةد  پَينج  مليؤنء  يةک  واتة  تونسى، 
بؤ  تةرخانکرا  بؤ  لةاليةن حکومةتةوة  دؤالري 
بيناکردني قوتابخانةکة، لةسةر رَيگاکة نيشانةي 
هاتوچؤي  ئاسانکاريي  بؤ  تايبةت  رَيگاوباني 
قوتابخانةکة دانرا، بةآلم پاش چةند هةفتةيةک، 
قةرتاجي  قوتابخانةي  شوَيني  کة  راگةيةنرا 
نَيودةوَلةتي لةاليةن لةيال بن عةلييةوة فرؤشرا 
بة وةبةرهَينَيکي بةلجيکي، پاشان باَليؤزخانةي 
يان  دَلنيايي،  بة  لَيدوانَيکي  هيچ  بةلجيکاش 
لةمبارةيةوة هةواَلة.  ئةو  لةسةر  نةدا  نةفي 

کة  تةئکيدکردينةوة  ب��ؤي   XXXXXXXX
فرؤشراوة،  بةرز  نرخَيکي  بة  قوتابخانةکة 
کرد  بةوة  ئاماژةي  نةکرد،  دةستنيشاني  بةآلم 
سافي  قازانجي  لةوشَيوةية  پرؤژةيةکي  کة 
ژَيرخاني  زةوييةکةء  عةلي  بن  خانمي  هةية، 
ئابووريء پاداشتي گةورةي بةبآ ئةوةي هيچ 

بدات، وةرگرت.
گ��ةورة  کؤشکَيکي  دروستکردني   .6
لةبةرامبةر شوَيني حةوانةوةي باَليؤز لة ساَلي 
پَييانوتين،  سةرچاوةکان  لة  زؤر  راب��ردوودا: 
ئةلماتري  سةخةر  موَلکي  لةسةر  کؤشکة  ئةو 
دةکرَيت کة زاواي سةرؤک بن عةلييةء خاوةني 
موَلکةکة  ئةسَلي  خاوةني  زةيتونةية.  راديؤي 
پَيشتر لةاليةن وةزارةتي يةکةمةوة زةوييةکةي 
داگيرکراوة بؤ ئيدارةي ئاو، پاشان دراية ماتري 
بةکاري  خؤي  تايبةتي  کاري  بؤ  ئ��ةوةي  بؤ 

بهَينَيت. 
لةو  چيرؤکَيکي  قاوةخانةيةکيش،  خاوةني 
شَيوةيةي بؤ کارمةندَيکي باَليؤزخانة گَيإاية وة، 
قاوةخانةکةي  تةرابلسي  بةلحةسةن  چؤن  کة 
لَي داگيرکردووة، کة ئةويش لة شوَينَيکي زؤر 
پَيي راگةياندووة،  باشدا بووة. وتي، تةرابلسي 
دةکات،  داواي  کة  بکات  ئةوة  دةتوانَيت  کة 
پؤليس  بةرتيلي  بةشي  دينار   50 »ئةگةر 
نةکات، ئةوا يةک تةلةفوني تةرابلسي بةسة بؤ 

چارةسةرکردنء دةرکردني«. 
6. لة ساَلي 2006دا ماعازء عيماد تارابلسي 
هةردوو کوإي براي ژنةکةي بن عةلي، بةلةمي 
برينؤ رؤجةري بازرگاني گةورةي فةرةنسييان 
دزيوة، کة سةرؤکي »الزارد پاريس« بوو، ئةم 
فراواني  بة  فةرةنسادا  رؤژنامةکاني  لة  هةواَلة 
باسکرا، دواتر ئةو بةلةمة بينرا بة بؤياخکراويي 
دؤزراي��ةوةء  سةعد  بو  سيدي  بةندةري  لة 
برينؤ،  پةيوةندييةکاني  بةهَيزيي  لةبةر  زانييان 
وآلت،  ه��ةردوو  پةيوةنديي  تَيکداني  دةبَيتة 
سةرةتاي  لة  گةإاندةوة.  بةلةمة کةيان  ناضار 
بةلةمةکة  دزيني  مةسةلةي  2008دا،  ساَلي 
پؤليسي  راپؤرتَيکي  بةهؤي  سةريهةَلدايةوة، 
تاوانباري،  ه��ةردوو  داواي  کة  نَيودةوَلةتي، 
تونسي  دادگاي  بةردةم  لة  تةرابلسي  کوإاني 
دادگاي  رازيکردني  بؤ  بوو  هةوَلَيک  کة  کرد، 
ئةنجامي  راپؤرتةکان  گوَيرةي  بة  نَيودةوَلةتي، 

ئةو مةسةلةيةش ديار نيية. 
پارةکانتم نيشان بدة

7. کةرتي دارايي تونسي بووةتة قوربانيي 
گةندةَليء  لةسةر  جديي  بانگةشةيةکي  چةند 
خراپ بةکارهَيناني دارايي. بازرگانةکاني تونس، 
ئةوةية  پةيوةنديت  دةَلَين، گرنگترين  بةگاَلتةوة 
دروستي  بانکةکةت  بةإَيوةبةري  لةگةأل  کة 
لةگةَليدا   باشت  پةيوةنديي  چونکة  دةکةيت، 
کاردانةوةي باشي دةبَيت لةسةر ئةو پالنانةي 
کار کة بؤ پارة وةرگرتن دادةنرَيت. پاشماوةي 
بنةماي  بة  پةيوةنديي  بانکييانةي  مامةَلة  ئةو 

رَيژةي  هةية،  شةخسييةکانةوة   پةيوةنديية 
بَيسوودةکانة کة دةگاتة رَيژةي )%19(،  قةرزة 
ساَلي  لة  کة  دةمَينَيتةوةء  بةرزي  بة  هةر  کة 

2001دا )25%( کةمتر بوو.
چةند سةرچاوةيةک بة ئاشکرا پَييان وتين، 
زؤربةي ئةو قةرزانة، بازرگانة دةوَلةمةندةکان 
پةيوةنديية  ئةو  رَيگةي  لة  دةهَينن  بةدةستي 
بؤ  رژَي��م��ةک��ةوة  بة  هةيانة  شةخسييانةي 

خؤدزينةوةو رزگاربوون. 
لة چاودَيريکردني کةرتي  دةستنةرمکردن 
بانکةکان، ئامانجَيکي نموونةيية بؤ بةکارهَينان 
)ئيستغالل(، ئةمة لة کاتَيکداية کة زؤر چيرؤکي 
گؤإانکاريي  لة  حاکم«  »بنةماَلةي  پالنةکاني 
بةوةي  دةرکةوت،  تونس  بانکي  دواييةي  ئةم 
كة هاوسةري وةزيري دةرةوةي تونس، بووة 
بةلحةسةن  ئيدارةء  ئةنجومةني  سةرؤکي 
ئةو  لةسةر  نموونةية  دوا  کة  ئةندام  ب��ووة 

گؤإانکارييانة. 
ئةگريکؤأل  کرَيدي  نوَينةري  بةگوَيرةي 
کة  مةبروک  م��ةروان   )  Credit Agricole(
)17%(ي  راستةوخؤ  عةليية،  بن  زاواي  دوا 
پَيدراوة  پَيشووي  باشووري  بانکي  پشکةکاني 
بةرلةوةي بدرَيتة کةرتي تايبةت، کة ئَيستا بانکي 
ئةوة  مافي  )17%(يةش  رَيژةي  ئةم  بازرگانيية، 
دةدات کة سةرپةرشتي بکاتء خاوةني زؤرينة 
دراية  بانکةکة  )35%(ي  تةنيا  لةکاتَيکدا  دةبَيت، 
ئةگريکؤل،  کريديت  نوَينةري  تايبةت.  کةرتي 
دةَلَيت، مةبروک ئةو پارةيةي لة بانکة بَيگانةکان 
تةندةرَيكي  لة  پاداشتَيک  لةگةأل  دةستکةوتووة 
بازرگاني(  )سانتاندةر-  مةغريبي  ئيسپاني 
لةمبارةيةوة  مةبروک.  بة  درا  کؤتاييدا  لة  کة 
XXXXXXX دةَلَيت، ئةو کاتةي کة هَيشتا لةو 
کة  بةشداربووانةي  ئةو  هةميشة  مابوو،  بانکة 
لة حيسابةکانيان دةترسان، تةلةفونيان دةکردء 
دةيانوت کة بةلحةسةن داواي پارةيان لَيدةکات، 
بةآلم پَيي نةوتين کة ئةو لة وةآلمدا ئامؤژگاري 

دةکردن کة پارةکة بدةن، يان نا. 
بآلوبوونةوةي دياردةيةک

گةندةَلي  داستانةکاني  کاتَيکدا  لة   -  .8
جارَيک  لة  زياتر  ئاشکرا  بة  بةرزدا  ئاستي  لة 
دووبارة دةبنةوة، تونسييةکان دةَلَين، لة ژياني 
لة  نزمتر  ئاستَيکي  رووب���ةإووي  رؤژان��ةدا 
گةندةَلي دةبنةوة، کة زياتر دووبارة دةبَيتةوة. 
گوناهي لَيخوإيني ئؤتؤمبَيل بةخَيرايي، دةکرَيت 
دةرهَيناني  پرؤسةي  لَيبپؤشرَيت.  چ��اوي 
رؤتينةکان  بکرَيتء  خَيرا  دةکرَيت  پاسپؤرت، 
نرخَيکي  شتَيک  هةموو  تَيبپةإَينرَين،  دةکرَيت 
بإَيک  بةخشيني  كة  ل��ةوب��اوةإةدان  هةيةء 
گةشةپَيدان،  بؤ  دةوَلةتي  سندووقي  بة  پارة 
کةمئةندامان-  )بةسمة(ي  کؤمةَلةي  ياخود 
بؤ  يارمةتيدةرن  عةلي-  بن  لةيال  کؤمةَلةي 

کارئاسانکردن.
حةيات لةواني )ناوي خواستراوة(، ئةندامي 
ئةنجومةني نوَينةرانةء پةيوةندييةکي بةرفراواني 
بووةتةوة  زؤر  فشارَيکي  رووبةإووي  هةية، 
لةاليةن حکومةتةوة، پاش ئةوةي ئامادة نةبوو 
تؤپي  يانةيةکي  بة  پَيشکةش  دارايي  يارمةتي 
پشتگيريي  تةرابلسييةوة  لةاليةن  کة  بکات  پآ 
ئةندامةکاني  دةَل��َي��ت:   ******* دةک��رَي��ت. 
بةرهةمهَينان  بة  تايبةت  دةزگايةکة  )ديوانة_ 
 )10( داواي  هةمووجارَيک  ناردنةدةرةوة(  بؤ 
تا بةرهةمةکاني بخاتة  لَيدةکةن  هةزار ديناري 
ناو ليستي ئةو دةزگايةوة، ئاشکراش نيية ئةوة 

کارة دةکات، يان نا.
9. خزمخزمَينة رؤَلَيکي گةورة دةبينَيت لة 
خةَلکي  ناسيني  کارکردن.  خوَيندنء  دةرفةتي 
لةباشترين  بتوانيت  ئةوةي  بؤ  گرنگة  گونجاو 
خوَيندني  بؤرسَيکي  يان  وةربگيرَييت،  کؤلَيژ 
دةرةوة وةربگريت. يةکَيک لةوانةي ماوةيةکي 
نَيودةوَلةتي  هاوکاري  بةإَيوةبةري  زؤرة 
پَيي راگةياندووة، کة  بةإَيوةبةرةکة  دةناسَيت، 
دةتوانَيت بورسَيکي خوَيندن بداتة کوإةکةي لة 
نةناسيت،  گونجاويش  خةَلکي  ئةگةر  مةغريب. 
ئةوا پارة باشترين ئامرازة. زؤر چيرؤکي لةو 
بابةتة الي تونسييةکان هةية کة پارةيان داوة بة 
پياواني وةزارةتي خوَيندني باآل تا منداَلةکانيان 

لة باشترين خوَيندنگةکان بخوَينن.
سةبارةت بة پؤستة حکومييةکانيش – کة 
گرنگة لة تونس- ئةويش لة رَيگةي پةيوةنديي 
دايکي  دةوترَيت  دةکرَيت.  شةخسييةکانةوة 
ناسراوة بةوةي  نانا(  لةيال بن عةلي )حاجيژن 

باآلء  لة خوَيندني  داناني خةَلک  لة  رؤَلي هةية 
دامةزراندن لة حکومةتدا، ئةم ئاسانکارييانةش 

بة بةرامبةر پارة دةکات. 
هةية  کانَيک  لةسةر  کة  سكاآليانةش  لةو 
کؤمپانياي  لة  کارکردن  كة  ئةوةية  قةفسة،  لة 
کانزاي قةفسة بة پةيوةنديي شةخسيء بةرتيل 

دةکرَيت. 
چيرؤکةکاني  كة  نيية  تيا  گوماني   .10
زؤري  ئازارَيکي  بنةماَلة،  ناو  گةندةَلي 
پروپاگةندةکان  بةآلم  دةدات،  تونسييةکان 
سةبارةت بة دةستبةسةراگرتني دارايي وآلت، 
دَلةإاوکَييةکي هةميشةيي دةخوَلقَينَيت، بةتايبةت 
لة کاتَيکدا کة ياسا دةستي بةسةر لَيپرسراواندا 
ناإوات. ئةندامَيکي ئؤپؤزسيؤني تونس، گلةيي 
پؤليسي  وآلتَيکي  چيتر  تونس  کة  هةية  لةوة 
نيية، بةَلکو بووةتة دةوَلةتَيک کة مافيا حوکمي 
وتيشي:  بکات،  ئاشکرا  بَيئةوةي خؤي  دةکات، 
تةنانةت راپؤرتةکاني پؤليسيش بةرزدةکرَينةوة 
بؤ بنةماَلةء ئةم رژَيمة ناکرَيت چاکسازيي تَيدا 
بکرَيتء تا ئةمانة لةسةر حوکم بن، دةست لة 

دةسةآلت بةرنةدةن.
ئاماژةي  پَيشوو،  بةإَيوةبةرَيکي  کچي 
توإةييةوة  بة  ئةلتةرابلسي،  بلحةسةن  بةوةدا: 
خؤي کردووة بة ئؤفيسةکةي باوکيداء يةکَيک 
دواي  بةزةويدا،  داوة  پيرةکاني  کارمةندة  لة 
ئةوةي داواي لَيکردووةو مل بدات بةو ياسايةي 
مةلها  بؤ  دَلنيايي  دةزانَيت،  پَيويستي  بة  کة 
تايبةتييةکاني جَيبةجآ بکات. باوکيشي نامةيةکي 
بةآلم  کردووة،  عةلي  بن  سةرؤک  ئاراستةي 
نامةکة هيچ وةآلمَيکي نةبوو ء لة بةرامبةريشدا 

باوکي خانةنشين کرا.
توندةي  سانسؤرة  بةو  تونس،  حکومةتي 
توانيويةتي  ميدياکان،  سةر  خستوويةتية 
چيرؤکةکاني گةندةَليي ناو بنةماَلة بشارَيتةوة. 
ئةو گةندةَلييانة هَيَلَيکي سوور پَيک دةهَينن بؤ 
ئةکتةري  زيندانيکردني  ئةگةرچي  ميدياکان. 
راستةوخؤ  بابوآل(  ولةد  )ئةلهادي  کؤميديي 
بَيهؤشکةرةکانةوة،  م��ادة  بة  بةسترايةوة 
ئاماژة  م��رؤڤ،  مافي  کؤمةَلةکاني  ب��ةآلم 
لةپاي  دةستگيرکردنة  ئةو  کة  دةدةن  بةوة 
دَيت،  خولةکيي   )30( کؤميديايةکي  پيشانداني 
سةرؤکء  بة  کردبوو  گاَلتةجاإيي  تَييدا  کة 
نَيودةوَلةتيية  رَيکخراوة  هةروةک  زاواکاني. 
خراپي  ب���ارودؤخ���ي  س��ةرب��ةخ��ؤک��ان��ي��ش، 
دةخةنةإوو  بوخزةير(  )سةليم  رؤژنامةوان 
گواية،  تؤمةتةي  بةو  دةستبةسةرکراوة  کة 
لة  ن��ةداوة،  نيشان  کةسَيتي  باري  پَيناسةي 
تؤمةتةکان  کة  دةکرَيت  بةوة  ئاماژة  کاتَيکدا 
کة  وتارانةي  بةو  هةية  زؤريان  پةيوةندييةکي 
گةندةَلييةکاني  دةگرتء  دةسةآلت  لة  رةخنةي 
کة  بابةتةية  ئةو  گةندةَليي،  دةک��رد.  ئاشکرا 
بةدةنگَيکي نزم لةگةأل ئاوإدانةوةيةکدا بؤدواوة، 

باس دةکرَيت.
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لة ماوةى ضوار ساَلى 
رابردوودا، بَيكاريى لة هةرَيمى 

كوردستاندا بة رَيذةى )%10 
بؤ 16%( زياديكردووة، ئةو 

بَيكارييةش هةذارييةكى 
بةرضاوى لَيكةوتووةتةوة، 
بة رادةيةك كة )41,73%(ى 

دانيشتووانى كوردستان بارى 
ئابوورييان خراث بووةو رَيذةى 

هةذارييةكةيان هةَلكشاوة، لة 
بةرامبةريشدا حكومةتى هةرَيم 

»هيض« ضارةسةرَيكى بؤ ئةو 
دياردةية نيية. 

    
ثَيدةدةن،  ئاماذةى  ثسثؤإان  وةك 
ئةو هَيزة مرؤييةى لة هةر كؤمةَلطةيةكدا 
تواناى كاركردنى هةية، تةمةنيات لةنَيوان 
روانطةيةشةوة  لةو  ساَليداية،   )60-15(
دةردةكةوَيت توَيذى بَيكاريى راستةقينةى 
سةرةكى  قوربانيى  كوردىء  كؤمةَلطةى 
ئةو دةردة كوشندةية، طةنجانن. ئةطةرضى 
بةرهةمهَين  هَيزى  ئابووريدا  زانستى  لة 
وةك  بةآلم  طةنجان،  توَيذى  لة  بريتيية 
دةكرَيت،  تَيبينى  كوردستاندا  هةرَيمى  لة 
زؤر  ئةندازةيةكى  تا  بةرهةمهَين  هَيزى 

ثوكاوةتةوة. 
سلَيمانى؛  زانكؤى  مامؤستايةكى 
زؤربوونى رَيذةى دانيشتووانء نةبوونى 
كةرتى تايبةتء بازرطانىء ثيشةسازيى، 
ناوزةند  بَيكاريى  سةرةكى  هؤكارى  بة 

دةكات. 
ياريدةدةر  مامؤستاى  عةلى؛  جةميل 
سلَيمانى،  زانكؤى  ئابووريى  بةشى  لة 
رَي��ذةى  تا  راط��ةي��ان��د:  رؤذن��ام��ةى  بة 
بَيكاريى  رَيذةى  بكات،  زياد  دانيشتووان 
روو لة هةَلكشان دةكات، ضونكة ئةوانةى 
تةمةنيان  هةية،  كاركردنيان  تواناى 
دةتوانن  كة  ساَلداية،   )60-15( لةنَيوان 
زؤرب��ةى  ب��ةآلم  بكةن،  كارَيك  هةموو 

كاتيش كاريان دةستناكةويت. 
بَيكاريية  ئةو  هؤكارى  بة  سةبارةت 
مامؤستايةى  ئةو  هةية،  ئَيستا  زؤرةى 
زانكؤ بة رؤذنامةى راطةياند: »زؤر بوونى 
كةرتى  نةبوونى  دانيشتووانء  ذمارةى 

كة  هةمةضةشن  يةكطرتوو  تايبةتء 
بطرَيتةخؤى،  بَيكاران  لة  بةشَيك  بتوانَيت 
بوارى  خزمةتطوزاريىء  كةرتى  وةك 
بازرطانيىء ثيشةسازيى، هةروةها كؤضى 
طوندنشينان  كة  وآلتةكةمانة  ناوخؤيى 
دةكات  وا  ش��ارةك��ان،  بؤ  دةك��ةن  كؤض 
روو  كشتوكاَلييةكان  ضاالكيية  بوارى 
زؤرى  ذمارةيةكى  بكاتء  كةمبوون  لة 
دانيشتووانيش لة شارةكان كؤببنةوة، كة 

لة هؤكارة سةرةكييةكانى بَيكارين«. 
ئةطةر ضى كوردستان خؤى بةدةست 
دةردى بَيكارييةوة دةناَلَينَيت، بةآلم بةثَيى 
كاروبارى  كارو  وةزارةت��ى  ئامارَيكى 
هةرَيمى  حكومةتى  كؤمةآليةتيى 
 )1546( لة  زياتر  تائَيستا  كوردستان، 
كرَيكارى بيانى لة رَيطاى )20( كؤمثانياى 
ناو  هاتوونةتة  رةسميى  بة  تايبةتةوةو 

هةرَيمى كوردستانةوة. 
سلَيمانى  زانكؤى  مامؤستاكةى  بؤية 

بيانىء  ك��رَي��ك��ارى  ذم���ارةى  زؤري���ى 
بة  ن��او ه��ةرَي��م،  بؤ  ه��اوردةك��ردن��ي��ان 

هؤكارَيكى ترى بَيكاريى دةداتة قةَلةم. 
كة  بَيكاريدا  مةترسيى  بةرامبةر  لة 
كردووة،  كوردستان  هةرَيمى  لة  رووى 
تائَيستا حكومةتى هةرَيم هةنطاوى جديى 

نةناوة بؤ ضارةسةركردن. 
ليذنةى  ئةندامى  محةمةد،  ك��اردؤ 
ثةرلةمانى  ل��ة  ئ��اب��ووري��ى  داراي����يء 
لة  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  كوردستان، 
بَيكاريى  طةورةى  قةيرانى  كوردستاندا 
ثةيإةوى  بةرنامةو  نةبوونى  لة  هةية 
ثةيوةنديى  كة  كؤمةأل،  بذَيويى  ذيانء 
هةية،  كؤمةَلطةكةمانةوة  ثَيشكةوتنى  بة 
لةبةرئةوة بَيكاريى كَيشةيةكى طةورةيةو 
لة  بكات  بؤ  كارى  حكومةت  ثَيويستة 
بكات،  بةرنامةإَيذيى  بودجةو  داإشتنى 
بةهَيز  ئابووريى  ذَيرخانى  ئ��ةوةى  بؤ 

بكات. 

وةك  ئةوان  هةوَلةكانى  بة  سةبارةت 
حكومةت  سةر  فشارخستنة  ثةرلةمانء 
ب��ؤ ض��ارةس��ةك��ردن��ى ئ��ةو دي��اردةي��ة، 
كوردستان  ثةرلةمانى  ئةندامةكةى 
كاتى  لة  ثةرلةماندا  لة  »ئَيمة  رايطةياند: 
ئةوةمان  طفتوطؤى  بودجةدا،  داإشتنى 
بؤ  طونجاو  ضارةسةرَيكى  كة  ك��ردووة 
بَيكاريى بدؤزرَيتةوة، بةآلم حكومةت ئةم 

ثالنةى نيية. 
ثةرلةمانةدا،  ئةندام  ئةو  لةطةأل  هاوإا 
تائيستا  ثَييواية:  ع��ةل��ي-ش  جةميل 
نةيتوانيوة  ك��وردي��ى  دةس���ةآلت���ى 
بَيكاريى  بؤ  طونجاو  ضارةسةرَيكى 
بدؤزَيتةوة، »ضونكة دةسةآلتدارانى كورد 
بةدةستهَينانى  كَيبَركآو  بة  ئةوةندةى 
تةنط  بة  ئةوةندة  خةريكن،  ثايةوة  ثلةو 
نين،  خةَلكةوة  كَيشةى  ضارةسةركردنى 
ضونكة  ئَيمة حكومةتَيكمان نيية بة ناوى 

حكومةتى خزمةتكردنى خةَلك«.

راثؤرتى: الظة

بةإَيوةبةرَيتيى طشتيى 
وةبةرهَينانى سلَيمانى، 

رؤذى ثَينجشةممة )1/13( 
لةكؤنطرةيةكى رؤذنامةوانيدا، 

كاروضاالكييةكانى ساَلى 
رابردووى خستةإوو، كة تيايدا 
ئاشكرايان كرد، كة لةو ساَلةدا 
)10(مليار دينار بؤ ثإؤذةكانى 

نيشتةجَيبوون تةرخانكراوة.
طشتيى  بةإَيوةبةرى  غةريب،  فرمان 
كؤنطرة  لة  سلَيمانى،  وةبةرهَينانى 
»بإى  رايطةياند:  رؤذنامةوانييةكةدا، 
لةساَلى  كة  ث��رؤذان��ةى  ئ��ةء  تَيضووى 
)2010(دا مؤَلةتيان وةرطرتووة، مليارَيكء 
بة  كة  دؤالرة،  )821(هةزار  )616(مليؤنء 
)500( )2009(دا،  ساَلى  لةطةأل  بةراورد 

مليون دؤالر زياديكردووة«.
وةبةرهَينانى  طشتيى  بةإَيوةبةرى 
س��ل��َي��م��ان��ى، ل����ةب����ارةى ك��َي��ش��ةى 
بةوةكرد:  ئاماذةى  نيشتةجَيبوونةوة، 
دامةزراوةيةكى  وةبةرهَينان  »دةستةى 
كَيشةى  بةضارةسةركردنى  نيية  تايبةت 
نيشتةجَيبوون، بةَلكو دةستةى وةبةرهَينان 
دةكاتء  وةبةرهَينةران  لةطةأل  مامةَلة 
بةدةستهَينانى  ئامانجى  وةبةرهَينةريش 
خةَلكى  داواكاريى  هةوَلنادات  قازانجةء 
لةخؤى  زةرةر  ثإبكاتةوةء  كةمدةرامةت 

بدات«.
بةثَيى ئامارةكانى بةإَيوةبةرى طشتيى 
كؤنطرة  لةو  كة  سلَيمانى  وةبةرهَينانى 
ئةو  كؤى  خرانةإوو،  رؤذنامةوانييةدا 

)2010(دا  ساَلى  لة  كة  ث��ارةي��ةى  ب��إة 
سندووقى  رَيطةى  لة  بةهاوآلتييان  دراوة 
دينارة  )138(مليار  نيشتةجَيبوونةوة، 
يةكةى  كإينى  بؤ  ثاَلثشتييةك  وةكو  كة 

نيشتةجَيبوون دراوة بة هاوآلتييان.
ئاماذةى  سةعيد،  غةريب  فرمان 
باآلى  ئةنجومةنى  كة  ك��رد،  ب��ةوةش 
لةذَير  )2010(دا،  لةساَلى  وةبةرهَينان 
بإى  نيشتةجَيبوون،  سندووقى  رؤشنايى 
ثإؤذةى  كؤمةَلَيك  بؤ  دينارى  )10(مليار 
بةم  كة  تةرخانكردووة،  نيشتةجَيبوون 

شَيوةيةبووة:
يةكَيكة  كة  سيتى  ك��ورد  ث���رؤذةى 
بؤ  ناليا،  كؤمثانياى  ث��إؤذةك��ان��ى  لة 
بنكةى  ك��ارةب��او  ء  ئ��او  دابةشكردنى 
لةاليةن  قوتابخانةكةى،  تةندروستىء 
)628(مليؤنء  مليارَيكء  حكومةتةوة 
تةرخانكراوة.  بؤ  دينارى  )459(ه��ةزار 
ثإؤذةى رؤذسيتى يةكَيكة لة ثإؤذةكانى 

كؤمثانياى رؤذ، بؤ ئاو ء كارةباو بنكةى 
لةاليةن  قوتابخانةكةى،  تةندروستىء 
)668(مليؤنء  مليارَيكء  حكومةتةوة 
تةرخانكراوة.  بؤ  دينارى  )443(ه��ةزار 
ثإؤذةى طؤيذةسيتى، لةاليةن حكومةتةوة 
)2(مليارو )221(مليؤنء )601(هةزار دينار 
تةرخانكراوة.  خزمةتطوزارييةكانى  بؤ 
ثإؤذةى طرين سيتى، لةاليةن حكومةتةوة 
مليارَيكء )605(مليؤنء )463(هةزار دينار 

بؤ خزمةتطوزارييةكانى تةرخانكراوة.
رووناكيى  ث��رؤذةك��ان��ى  ه��ةروةه��ا 
ش��ارء  ل��ة  ك��ة  روون��اك��ي��ى  كؤمثانياى 
ش��ارؤض��ك��ةك��ان ج��َي��ب��ةج��َي��دةك��رَي��ن، 
لةدةربةنديخان، )149(مليؤن دينارء لةكفرى 
)520(مليؤن دينار بؤ خزمةتطوزارييةكانى 
كة  سيتى  ديالن  ثإؤذةى  تةرخانكراوة، 
يةكَيكة لةثإؤذةكانى كؤمثانياى هةستيار، 
)170( هةرَيمةوة  حكومةتى  لةاليةن 

خزمةتطوزارييةكانى  بؤ  دينار  مليؤن 
كة  دييةسيتى  ث��إؤذةى  تةرخانكراوة، 
بةإَيز،  كؤمثانياى  ثإؤذةكانى  لة  يةكَيكة 
)326( )16(مليؤنء  حكومةتةوة  لةاليةن 

خزمةتطوزارييةكانى  بؤ  دينار  ه��ةزار 
كة  سيتى  لوبنان  ثإؤذةى  تةرخانكراوة، 
بةإَيز،  كؤمثانياى  ثإؤذةكانى  لة  يةكَيكة 
)641( )27(مليؤنء  حكومةتةوة  لةاليةن 

خزمةتطوزارييةكانى  بؤ  دينار  ه��ةزار 
تةرخانكراوة. 

وةبةرهَينانى  طشتيى  بةإَيوةبةرَيتيى 
)2011( لةساَلى  لةبةرنامةيداية  سلَيمانى، 

سلَيمانى  لةثارَيزطاى  ثإؤذانة  ئةم  شدا، 
جَيبةجآ بكات: 

ث������إؤذةى ي���ةك���ةم: ن���اوض���ةى 
)3200(دؤن���م  ع��ةرب��ةت،  ثيشةسازيى 

زةوى  كَيشةى  تةرخانكراوةء  بؤ  زةويى 
ضةند  ل��ةط��ةأل  ض��ارةس��ةرك��راوةء  تيا 
كؤمثانيايةكى ئَيرانىء ميسريدا رَيككةوتن 
ثيشةسازيى  ثرؤذةى  ئةوةى  بؤ  كراوة 

طةورةى تيادا ئةنجام بدرَيت.
ل��ةب��ةرن��ام��ةى  دووةم:  ث����إؤذةى 
ث��إؤذةى  سلَيمانيداية،  وةبةرهَينانى 
لةنزيك  )2010(دا  لةساَلى  ئازاد  ناوضةى 
فإؤكةخانةى سلَيمانىء لةسةر رووبةإى 
)2200(دؤنم زةوى كة بؤى تةرخانكراوة، 

جَيبةجَيبكرَيت.
بة  دةستكردنةوةية  سَييةم:  ثرؤذةى 
ثرؤذة نيشتةجَيكان لة ثارَيزطاى سلَيمانى، 
كة ئةويش بةندة بة بإى ثارةى تةرخانكراو 
سندووقى  بؤ  ساَلى)2011(  بودجةى  لة 
زةويى  رووبةرى  لةطةأل  نيشتةجَيبوون، 
تةرخانكراو بؤ ثرؤذةكانى نيشتةجَيبوون 

لةاليةن شارةوانيية تايبةتمةندةكانةوة.
بةإَيوةبةرَيتيى  ض��وارةم:  ث��رؤذةى 
سلَيمانى،  وةب��ةره��َي��ن��ان��ى  طشتيى 
بةرهةمة  هانى  )2011(دا،  لةساَلى 
خؤماَلييةكان دةدات، وةك هاندانى كارطة 

وةبةرهَينةرةكان.
جَيبةجَيكردنى  ثَينجةم:  ث��رؤذةى 
بةتايبةتى  طةشتياريية،  ثرؤذةيةكى  ضةند 

لةسةيرانطاى دوكان لةساَلى )2011(دا.
مةوالنا  ثاركى  شةشةم:  ث��رؤذةى 
طشتيى  ب��ةإَي��وةب��ةرَي��ت��ي��ى  ل��ةالي��ةن 
يةكَيك  بة  سلَيمانييةوة  وةبةرهَينانى 
لةساَلى  دادةنرَيتء  طرنطةكان  لةثإؤذة 
دةكةوَيتة  كة  جَيبةجَيدةكرَيت،  )2011(دا 
)75%(ى  مةتريىء  سةر شةقامى شةست 
بؤ  دةكرَيت  تةرخان  )25%(ى  سةوزايىء 

بوارى بازرطانيى.

nawxo.rozhnama@yahoo.com
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بَيكاريى، زياد دةكات

بةإَيوةبةرَيتيى طشتيى وةبةرهَينانى سلَيمانى: 

ساَلى رابردوو )10(مليار بؤ نيشتةجيَبوون تةرخانكراوة

فرمان غةريب

بة دةستكارييةوة لة )الشرق االوسط( وةرطيراوة

لة وةزارةتي مافي مرؤظي 
هةَلوةشاوةدا، 

)370( فةرمانبةر بَيكارن!
نازم دَلبةند*

)وةزارةت��ي  ضةند  تا  كة  دةستثَيناكةم  ل��ةوةوة  من 
مافي مرؤظ( لة كوردستان كاريطةريي خؤي هةبووة لة 
خستنةإووي ثَيشَيلكارييةكان، ضونكة رةنطة نةيتوانيبَيت 
رايس  )هيومان  ئةنتةرناشناَل(ء  )ئ��ةم��نستي  وةك��و 
ووض(ء هةندَيك دامةزراوةي بواري تر كة لةم بوارةدا كار 
دةكةن، ئةركةكان بة جَيبهَينَيت، بةآلم ئةوة دةَلَيم، بةر لة 
دامةزراندني ئةم وةزارةتة، لةطةأل يةكطرتنةوةي هةندَيك 
لة وةزارةتةكاني هةردوو حكومةتء راطةياندني حكومةتي 
دةستبةكاربووني  )2006/5/7(ء  رؤذى  لة   يةكطرتوو 
وةزيرء كاديرةكاني ئةم وةزارةتة لة حوزةيراني هةمان 
ساأل، بيركردنةوةكان بةرةو بنيادناني رةوشَيك بة ناوي 
رةوشي مافي مرؤظ لة كوردستان كاري لةسةر كرابَيتء 
لة ضوارساَلي بوونيشي تا سنوورَيك توانيبَيتي هةر هيض 
نةكات، مافي مرؤظ بة خةَلك ئاشنا بكاتء توانيبَيتي لة 
زيندانييةكان  رةوشي  بؤ  كارئاسانيي  هةندَيك  رووي 
بةتايبةت، كارَيكي وا بكات كة خةَلكانَيك هةبوون ماوةيةكي 
نةكرابوون،  دادطايي  ب��وونء  زيندان  لة  زؤر  ئَيجطار 
خؤيانء  ياسايي  ضارةنووسي  بيانطةيةنَيتة  بةزوويي 
هةموو  بةإَيوةبةرَيتييةكاني  مياني  لة  دووجار  مانطانة 
بةنديخانةكاني شارء شارؤضكةكان بةسةر بكاتةوةء لة 
نزيكةوة لةطةأل اليةني كارطَيإييء زيندانييان قسة بكاتء 
طةورةترين هةإةشةي زيندانييان كة )ئةشكةنجةدان( بوو 

بنبإ بكات، يان هةر نةبووبَيت، زؤر كةمي بكاتةوة...
 بَيجطة لة داناني ثرؤذةيةكي تؤكمة بة ناوي )بؤردي 
تَيدا  اليةنةثةيوةنديدارةكاني  هةموو  كة  راوَيذكاري( 
كة  ثَيشَيلكارييةكان  لةسةر  كاركردن  بؤ  بوون،  بةشدار 
رؤذانة دةهاتنةكايةوة، ئينجا بةشداريكردنيشي لة كَيشةي 
ثةيوةندييةكي  دروستكردني  ذنانء  دذي  توندوتيذيي 
نَيودةوَلةتييةكاني  ناوخؤييء  رَيكخراوة  لةطةأل  ضاك 
بواري مافي مرؤظء سةرؤكايةتيكردني وةفدي عَيراقي 
لة  مرؤظ  مافةكاني  ئةنجومةني  كؤبوونةوةكاني  لة 
وةكو  كورد(  جينؤسايدكردني  )بة  وروذاندني  )جنَيظ(ء 
تاوانَيكي جيهانييء لة كاتي خؤشيدا لة ميدياكان زؤري 

لةسةر نووسرا، رؤَلي ئةوةي تَيدا هةبوو.
هةر لة مياني تةمةني ئةم وةزارةتة هةَلوةشاوةيةدا، 
هةر  كة  ضاثبكرَين  ناميلكة  )30(كتَيبء  زياتر  توانرا 
لة  مرؤظي  مافي  رةوشةكاني  رةنطدانةوةي  هةمووي 
دةركردني  سةرباري  دةخستةإوو،  بوارةكاندا  هةموو 
نووسةرء  ذمارةيةك  كة  )مرؤظ(،  طؤظاري  )11(ذمارة 
بواري  مةدةنييةكانء  رَيكخراوة  بواري  رووناكبيري 
هةقيقةتي  بؤ  هةر  نووسيوة.  تَيدا  وتاريان  مرؤظ  مافي 
هةندَيك لةم قسانةشمان، سآ مانط جارَيك راثؤرتَيكي 
مافةكاني  رةوشي  ثَيشَيلكارييء  لةسةر  تَيرءتةسةل 
بآلودةكرايةوةء  دةكراء  ئامادة  كوردستان  لة  مرؤظ 
ثةخشدةكراء  وةزارةت  سايت(ي  )وَيب  لة  هةمووشي 

دابةشي سةر ميدياكان دةكرا.
حكومةتي  بة  سةر  وةزارةت���ة  ئةم  كة  راستيشة 
بةآلم  بوو،  دةسةآلتدارةكة  حيزبة  هةردوو  شةراكةتي 
بةنديخانةي  هةندَيك  بة  كؤتايي  توانيي  ئةوةشدا  لةطةأل 
حكومةت  بةنديخانةكاني  بهَينَيتء  حيزب  بة  سةر 

بةإةسميي بناسَيت.
بةآلم  لة هةمووي عةجايبتر، تا نووسيني ئةم وتارةم 
دواي   رؤذ   سآ  مانطء  دوو  ساَلَيكء   ،)2011/1/11(
ذمارة)3671(  وةزيران  ئةنجومةني  فةرماني  بة  ئةوةي 
بةثَيي  هةَلوةشايةوةء  وةزارةت��ة  ئةم  ل��ة)2009/11/3( 
شوان  د.   )2009/11/11( لة   )1755( ذمارة  فةرماني 
لةكار  دةست  بإياري  ثَيشوو  وةزيري  عةزيز،  محةمةد 
داد  وةزي��ري  رةشيد،  رةئ��وف  حاكم  دراء  هةَلطرتني 
فةرمانبةري   )370( وةزارةت،  سةرثةرشتياري  بووة 
ئةم وةزارةتة بة هةموو بةإَيوةبةرَيتييةكاني، سةرةإاي 
ئيمزاكردني ياسايةكيش بؤي بة ناوي )ياساي دةستةي 
كوردستان  هةرَيمي  لة  مرؤظ(  مافةكاني  سةربةخؤي 
وةقائعي  2010/8/2(ي   ( رؤذي  ذم��ارة)114(ي  لة  كة 
كوردستان بآلوكراوةتةوة، بةيانيان تا كؤتايي دةوامكردن 
لةسةر كورسييةكانيان بةبآ هيض كارَيكء بةبآ ئةوةي 
وةكو  دةطوزةرَيننء  رؤذ  هةبَيت،  ضاالكييةكيان  هييض 
مووضةي  مانطان،  س��ةري  فةرمانبةرَيكيش  هةموو 
خؤيان وةردةطرنء هةموو ياسايةكيش كة فةرمانبةران 
رةنطة  دَلنيايشةوة  بة  دةطرَيتةوةو  ئةوانيش  بطرَيتةوة، 
هةمووياندا  هةر  بةسةر  قوأل  بَيزارييةكي  لة  جؤرَيك 

هاتبَيت.
ثرسيارةكة لَيرةداية، ئايا ئةمة عةجايب نيية كة دواي 
يةك ساألء دوومانطء سآ رؤذ، ثةرلةماني كوردستان 
كة بةثَيي مادةي )دووةمي( ياساكة، ئةم دةستةية سةر بة 
ئةوانة، نةتوانَيت بةثَيي ئةم ياسا ئيمزاكراوة )سةرؤكايةتيي 
خؤي  كارةكاني  رَيضكةي  دابمةزرَينَيتء  دةستةية  ئةم 
ثَيبطرَيت...؟؟؟ كة تةنيا مووضةي فةرمانبةراني ناو ديواني 
ئةم وةزارةتة بؤ مانطَيك دةطاتة )60(مليؤنء )925(هةزارء 
)400(دينار، ئةمة بَيجطة لة مووضةي )10( بةإَيوةبةرَيتيي 
ئةمة  ئةي  وةزارةتة.  ئةم  شارؤضكةكاني  شارء  ديكةي 

بةشَيك نيية لة ثَيشَيلكارييةكان...؟
* وتةبَيذي وةزارةتى مافى مرؤظي هةَلوةشاوة.



ب�����ةه�����ؤى 
نى  و فبو فا شة نا
نةوتةوة  دؤسيةى 
ل���ة ه��ةرَي��م��ى 
كوردستان، يةكَيك 
لة كارة طرنطةكانى 
رؤذنامةنووسى 
ئ���ةم ه��ةرَي��م��ة، 
ك���ارك���ردن���ةو 
دةبَيت  كاركردن 
ئاشكراكردنى  بؤ 
نةوت،  نهَينييةكانى  دؤسية  لة   بةشَيك 
بؤية هةوَلى ئاشكراكردن، يان هةَلدانةوةى 
طةيشتن  ن��ةوتء  دؤسيةى  الثةإةكانى 
طرنط  دةستكةوتَيكى  وةك  ئةنجامَيك  بة 
هاوكات،  رؤذنامةنووسء  بؤ  ناودةبةم 
بةهؤى  كة  بكرَيت  بةوةش  ئاماذة  دةبَيت 
زانيارييةوة،  نةدانى  دؤسيةكةو  ئالؤزيى 
هةَلةوة،  بكةوَيتة  رؤذنامةنووس  رةنطة 
تايبةت  زانيارييةكانى  شاردنةوةى  بةآلم 
سامانة  وةزارةت���ى  داه��ات��ى  ن��ةوتء  بة 
سروشتييةكانى حكومةت، بة بيانوو نازانم 
هةَلة  زانياريى  رؤذنامةنووس  ئةوةى  بؤ 
خراث  بةكارى  حكومةت  خوَينةرء  بداتة 

تؤمةتبار بكات.
لةسةر  قةسةم  ثَيشووتردا،  وتارَيكى  لة 
سروشتييةكانى  سامانة  وةزارةتى  داهاتى 
وتارةى  ئةم  كردبوو،  كوردستان  هةرَيمى 
سامانة  وةزارةتى  ئةوةى  هؤى  بووة  من، 
ب��دات��ةوةو  وةآلم��َي��ك��م  سروشتييةكان، 
ئةوةى  هَيندةى  من،  بؤ  وةآلمةكةشيان 
ئاشكراكردنى هةندَيك زانياريى طرنط بوو 
ثشتإاست  منى  وتارةكةى  بةشَيكى  كة 
رةت��ك��ردن��ةوةى  كةمتر  دةك�����ردةوة، 

زانيارييةكان بوو.

لةو وتارةى ثَيشتووتردا، 
قسةم لةسةر دوو اليةن كردووة

سامانة  وةزارةت���ى  داه��ات��ى  ي��ةك��ةم: 
باوةإ  جَيطاى  كةمةو  زؤر  سروشتييةكان، 
ساَلى  لة  كة  خستووةتةإوو،  ئةوةم  نييةء 
داهاتى  دينارى  )30(مليؤن  تةنيا  )2009(دا 
خراوةتة  سامانة سروشتييةكان  وةزارةتى 
بةآلم وةزارةتى  داهاتى كوردستانةوة،  ناو 
دينارى  )749(مليؤن  )7(مليارء  ئةوقاف 
واتة  كوردستان،  داهاتى  ناو  خستووةتة 
)258(ئةوةندةى  ئةوقاف  وةزارةتى  داهاتى 
وةزارةتى سامانة سروشتييةكانةء  داهاتى 
بةمة  رَيطا  ئابووريى  مةنتقَيكى  ض  وتوومة، 

دةدات؟!
لةسةر  قسةم  من  كة  ديكة  خاَلَيكى 
وةزارةتى  خةرجييةكانى  زؤريى  كردووة، 
بة  ب��ةراورد  بة  سروشتييةكانة  سامانة 
ئةو  بةثَيضةوانةى  ئةمةشم  داهاتةكةىء 
لة  باس  كة  ناوبردووة  ئابوورييانة  بنةما 
ئةو  دروستبوونى  طرنطييةكانى  هؤكارو 
وةزارةتة  ئةم  دةبَيت  كة  دةكةن  وةزارةتة 
كةرتى  طةشةسةندنى  هؤكارى  داهاتةكةى 

ئابووريى بَيت لة كوردستاندا، نةك ئةوةى 
بَيتء  زؤرتر  داهاتةكةى  لة  خةرجييةكانى 
ئةطةر  كة  هَيناوةتةوة  ئ��ةوةم  نموونةى 
خةرجييةكانى  داهاتء  لةنَيوان  بةراوردَيك 
ئةم وةزارةتدا بكةين، دةبينين.. داهاتى ساَلى 
)890(مليؤن  بة  وةزارةت��ة   ئةم  )2010(ى 
)870( )99(مليارو  بةآلم  خةمَلَينراوة،  دينار 

بةكاربردنييةتىء  خةرجيى  دينار  مليؤن 
بودجةى  ل��ة  )958(م��ل��ي��ؤن  )6(م��ل��ي��ارو 
تةرخانكراوة،  ثرؤذةكانى  بؤ  وةبةرهَينان 
)120(ئ��ةوةن��دةى  خةرجييةكانى  بةمةش 

داهاتةكةيةتى.
سامانة  وةزارةت����ى  ئ���ةوةى  وةك 
بة  ب��ووب��ن  ن��ي��ط��ةران  سروشتييةكان، 
خ��س��ت��ن��ةإووى ئ��ةم زان��ي��اري��ي��ان��ة، لة 
)2011/1/11( بة ناوى وةزارةتةوة وةآلمى 
زانيارييةكانم  طواية  داوةت���ةوةو  منيان 
نادروستنء داواى بةَلطةنامة دةكةن لةسةر 
ئةو زانيارييانة، فةرموون با ئةم جارةيان بة 

بةَلطةى زياترةوة قسة بكةين..
سةبارةت بةوةى كة من وتبووم، داهاتى 
)30( سروشتييةكان،  سامانة  وةزارةت��ى 

مليؤن دي��ن��ار بووة لة ساَلى )2009(دا، ئةم 
زانيارييانةم لة وردةكارييةكانى ئةو فايلةدا 
حكومةتى  دارايى  وةزارةتى  كة  دةرهَيناوة 
طشتى  داهاتى  وةك  كوردستان  هةرَيمى 
ساَلى  بؤ  كوردستان  هةرَيمى  حكومةتى 
)2009(، دياريى كردووة، كة بإةكةى )375(

مليارء )129(مليؤن دينارةو ئةم ذمارةيةش 
حكومةتى  بة  كوردستان  داهاتى  وةك 
ب��ةداواى  بةآلم  وت��راوة،  عَيراق  ناوةندى 
من  وةزارةت،  خوَينةرانء  لة  لَيبووردنةوة 
ئةم  داهاتى  وتبووم  كة  كردووة  هةَلةيةكم 
ساَلى  لة  بوو  دينار  )30(مليؤن  وةزارةت��ة 
)2009(دا، راستييةكةى زؤر كةمتر بووة لةو 
بإة ثارةيةو داهاتةكةى لة ساَلى )2009(دا، 
تةنيا )18(مليؤن دينار بووة، ئةطةر وةزارةتى 
نيطةران  بةوةش  سروشتييةكان  سامانة 
بووة كة داهاتى ئةوانم بةراوردكردووة بة 

داهاتى وةزارةتى ئةوقافء كاروبارى ئاينى، 
ئةوا ئَيستا داهاتةكةيان بة داهاتى وةزارةتى 
وةزارةتى  داهاتى  دةكةم،  بةراورد  كارةبا 
)100(مليارو  س��اَل��ى)2009(دا،  لة  كارةبا 
)25(مليؤن دينار بووة، ئةطةر ئةم ذمارةية 
بةراورد بكرَيت بة داهاتى وةزارةتى سامانة 
وةزارةت��ى  داهاتى  ئةوا  سروشتييةكان، 
كارةبا، )556.9( ئةوةندةى داهاتى وةزارةتى 
نةوتة )لة نووسنى ئايندةدا، داهاتى سةرجةم 
حكومةتى  طشتيى  داهاتى  وةزارةتةكانء 

هةرَيم  بةدرشتى دةخةمةإوو(.
لة  خاو  نةوتى  داهاتى  وتبووم،  من 
)576( )7(مليؤنء  بة  س��اَل��ى)2009(دا، 

دةَلَين،  ئةوانيش  دان��راوة،  دينار  مليؤن 
نووسراوى  بةثَيى  بةَلطة..  فةرموون  بةَلطة، 
دارايى  وةزي��رى  كة   )8229/4/5( ذم��ارة 
بؤ  ن��اردووي��ةت��ى  )2010/5/26(دا  ل��ة 
سةرؤكايةتيى ئةنجومةنى وةزيران، داهاتى 
بؤ ساَلى)2009( زؤر  هةرَيمى كوردستانى 
بإطةيةكدا  لة  دياريكراوةء  تَيدا  ورديى  بة 
النفط  تصدير  )ايرادات  خاو  نةوتى  داهاتى 
دينار  )576(مليؤن  )7(مليؤنء  بة  الخام( 
دانراوة، ئةطةر نووسراوى فةرميى وةزيرى 
دارايى بؤ سةرؤكى حكومةت بةَلطة نةبَيت، 

دةبَيت ضى بةَلطة بَيت؟!

روونكردنةوةى ئةوانء ثرسيارى من
 ك��ة داه��ات��ى وةزارةت��ةك��ةي��ان��ى بؤ 
)254(مليؤنء  )1(مليارو  بة  ساَلى)2009( 
)862(ه���ه زارء )300(دي��ن��ار  دان��اوة، ئةم 
داوة  هةوَلمان  دةيَلَين،  ئةوان  كة  ثارةيةى 
زؤرترين داهات بؤ وةزارةتى دارايى دابين 
ثَيدروست  قوتابخانةيةكيشى  بيناى  بكةين، 
خؤيان  كة  ذمارةيةش  ئةم  بةثَيى  ناكرَيت، 
لة  وةزارةت��ةك��ةي��ان  خةرجيى  داوي��ان��ة، 
داهاتى  ئةوةندةى   )80( )2010(دا  ساَلى 
منيش  )2009(دا،  ساَلى  لة  وةزارةتةكةيانة 
هةروام وتووة كة خؤيان دةيَلَينء وتوومة، 

نابَيت خةرجييان لة داهاتيان زياتر بَيت.

لةء ثارةيةى كة ئةوان خستوويانةتةإوو 
نةوتى  داهاتى  نة  ئَيمة،  بؤ  وةآلمَيك  وةك 
نة  رةشء  نةوتى  داهاتى  نة  دي��ارةء  خاو 
كاتَيكدا  لة  نةوتييةكان،  ثَيكهاتة  داهاتى 
د.عةلى حسَين بةلؤ، راوَيذكارى وةزارةتى 
هةرَيم،  حكومةتى  سروشتييةكانى  سامانة 
نةوتى  دةرةوة،  دةإواتة  »ئةوةى  دةَلَيت: 
رةشةو ثَيكهاتة نةوتييةكانى وةك بةنزين لة 
بازاإةكانى كوردستاندا دةفرؤشين«، ئةطةر 
دةيفرؤشن  كوردستاندا  بازاإةكانى  لة 

داهاتةكةى كوا؟
د.عةلى، زانياريى زياتر دةداتء دةَلَيت: 
نةوت  ثاآلوتنى  سةرةكيى  ثاآلوطةى  »سآ 
ثاآلوتنى  تواناى  كة  كوردستاندا،  لة  هةن 
ئةمة  هةية«،  نةوتيان  بةرميل  )65(ه��ةزار 
نةوت  بَيمؤَلةتةى  ثاآلوطة  لةو هةموو  جطة 
ئةو  داهاتى  ئةى  كوردستاندا،  لة  هةية  كة 

نةوتة كوا كة دةثاَلَيورَيت؟
رؤذانة ئةو هةموو تانكةرة نةوتة دةبينين 
طريمان  كوردستان،  دةرةوةى  دةإؤنة  كة 
نرخَيكى  بة  رةشةو  نةوتى  هةمووى  ئةوة 
داهاتى  ئةى  دةفرؤشرَيت،  هةرزانيش  زؤر 
رةضاوكردنى  بة  كوا؟  رةشة  نةوتة  ئةو 
بةشَيكى  دةبَيت  دةزانين،  ئَيمة  كة  ئةوةش 
بدرَيتة كؤمثانياكانى دةرهَينانى  ئةو داهاتة 
ثاآلوطةكان،  بدرَيتة  بةشَيكيشى  نةوتء 
بةآلم ئةى هيضى نةمايةوة؟ بؤضى حكومةتى 

هةرَيم بؤ خؤشى نةوت دةردةهَينَيت؟!
كة  رةشة  نةوتى  ئةمة  راستة،  بَلَيين،  با 
ديكةى  ثَيكهاتةكانى  ئةى  دةرةوة،  دةضَيتة 
بةإةشى  نةوتةكة  حكومةت  خؤ  ك��وا، 
ئَيمة  هةرضةندة  دةرناهَينَيت،  خاك  لةذَير 
دةزانين، بةشَيكى ئةو ثَيكهاتة طازوايلةو بؤ 
وَيستطةكانى بةرهةمهَينانى كارةبا دةضَيت، 

ئةى ئةوي ديكةى كوا؟
داهاتى  هةيةو  حيسابَيك  ذمارة  ئَيستا 
نةوتى تَيداية، بؤ دةبَيت نةزانين ئةو داهاتة 
تا كةى نةخرَيتة خزمةتى  بةتةمان  ضةندة؟ 

هاوآلتييانى كوردستانةوة.

ئا: رؤذنامة

ساماني  تاكة  ثةترؤأل  لة سةدةيةكة  زياد 
وآلتاني  لة  كؤمةَلَيك  سةرةكيي  ئابووريي 
جيهانة، بة تايبةتي وآلتاني كةنداوي عةرةبي، 
وزةي  سةرةكيي  س��ةرض��اوةي  هةروةها 
وآلتاني ثيشةسازيشة، ثةتإؤَل لة كاتَيكدا كة 
بووة بة مايةي خَيرو خؤشطوزةراني بؤ ئةو 
وآلتانة، بةآلم هيض زةمانةتَيكي بةردةوامبووني 
وزةييء  كارةساتَيكي  كؤتايهاتنيشي  نيية، 

ئابووريي جيهانيي بةدواوةية.
وآلتاني  هةوَلةكاني  ه��ةم��وو  ئَيستا 
ئةلتةرناتيظَيكة،  دؤزينةوةي  بؤ  ثيشةسازيي 
ه��ةرض��ةن��دة ث���رؤس���ةي دةره��َي��ن��انء 
ئةو  كوردستان،  لة  ثةتإؤَل  هةناردةكردني 
لة  ك��ارة  ئةو  كة  سةلماندووة،  راستييةي 
شاراوةدا  تايبةتء  تةسكء  زؤر  بازنةيةكي 
ئةوةشدا  لةطةأل  بةآلم  دةكرَيت،  بؤ  كاري 

بةم  كورديي  دةسةآلتي  خؤبةستنةوةي 
تر  سامانةكاني  ثشتطوَيخستني  سامانةوةو 
»هةَلةيةكي طةورةية«،  بة هةر مةبةستَيكبَيت 
جا ئةطةر ذيرانة بير لة داهاتووي كوردستان 
بكرَيتةوة، دةبَيت دةرهَينانء فرؤشتني نةوت 
كورديي  حكومةتي  سياسةتي  ئةطةري  دوا 

بَيت.
بواري  بؤضووني هةموو شارةزاكاني  بة 
ئةلتةرناتيظي  ئاو  داهاتوودا  لة  ئابووريي، 
كوردستانيش  دةبَيت،  ثةتإؤَل  سةرةكيي 
ئةطةرة  ئ��ةو  كة  ناوضانةي  ل��ةو  يةكَيكة 
دةيطرَيتةوة، ئةمة لة كاتَيكدا ئةطةر كارةساتي 
وشكةساَليي باأل نةكَيشَيت بةسةر ناوضةكةدا، 
جا ئةطةر بةثَيي ئةو بؤضوونانةي ئةمإؤ بَيت، 
طرنطةي  رؤَلة  ئةو  نزيكدا  ئايندةيةكي  لة  ئاو 
كشتوكاَلييء  طةشةسةندني  ب��واري  لة 
بةنداوةكاني  كة  تايبةت  بة  نابَيت،  ئابووريدا 
نين  ثَيويستة  ئاستة  ئةو  لةسةر  كوردستان 

ئةمة  وشكةساَليي،  بةرةنطاربوونةوةي  بؤ 
ثرؤذةي  نةبووني  هةروةها  اليةكةوة،  لة 
لة  ترةوة،  اليةكي  لة  ستراتيذيش  ئاودَيريي 
هةمان كاتدا لة ئةطةري كَيشةي وشكةساَليدا 
ئَيمة ناتوانين هيض ثةرةثَيدانَيك بة سَيكتةري 

طةشتوطوزاريش بدةين.
دةبَيت  داهاتووشدا  لة  ئَيستاو  كةواتة 
كوردستان ثشت بة ساماني بةرد ببةستَيت، 
بؤ طةشةثَيداني  فاكتةرةكان،  لة  يةكَيك  وةك 
وةطةإخستنيشي  وآلت��ةء  ئةم  ذَيرخاني 

بةرثرسيارَيتيي ئةم حكومةتةية.
بةرد لة وآلتَيكي وةك ئيتاليا بووة بة يةكَيك 
لَيرةدا  وآلتة،  ئةو  ئابووريي  كؤَلةكةكاني  لة 
نامانةوَيت بضينة ناو اليةنة تةكنيكييةكاني ئةم 
باسةوة، تةنيا بة كورتي، بةرد تاكة كةرةستة 
لة  زةميين  سةر  مرؤظي  يةكةم  كة  ب��ووة 
ثَيداويستييةكانيدا بةكاريهَيناوة، وةك: ضةقؤء 

كةوضكء قاثء ئاطركردنةوةو... هتد.

ئَيستا لة دونياي طلؤباَلدا وا جارَيكيتر مرؤظ 
سروشتييةء  كةرةستة  ئةو  بؤ  دةطةإَيتةوة 
دةكاتء  تَيدا  طؤإانكاريي  جؤر  سةدان  بة 
لَي دروست  تازةي  بة دةيان جؤر بةرهةمي 
دةكات، ثاودةري بةرد بؤ دروستكردني كاغةز 
ثلةيةكي  لةذَير  بةرد  ث��اودةري  بةكاردَيت، 
ثاَلةثةستؤي  بةهؤي  طةرمييداو  بةرزي  زؤر 
هةواوة جؤرَيك لة ئيسفةنج دروست دةكرَيت 
بؤ كاري بيناسازيي، ئَيستا لة ئةوروثادا هيض 
تازةية دروست  بةبَي ئةو كةرةستة  بينايةك 
طةرماو  بةرنطاربوونةوةي  ضونكة  ناكرَيت، 

سةرماي )90%.(ة.
سةرضاوةي  بةرد  كة  لةوةي  جطة  ئةمة 
هةموو جؤرةكاني ضيمةنتؤو طةضء كاشييء... 
هتد، ئةمإؤ نرخي يةك مةتر دووجا لة بةردي 
بةثَيي  دؤالرة،   )50-10( نَيوان  لة  مةإمةإ 
كوالَيتيء جَيطةو شَيوازء بةكارهَيناني دةيان 
ثيشةسازيي  شَيوةي  بة  مةإمةإ  لة  جؤر 

بةرهةم دةهَينرَيت.
كةرةستةي  باشترين  سروشتيي  بةردي 
ب��ةرةن��ط��ارب��وون��ةوةي  ب��ؤ  بيناسازيية 
فاكتةرةكاني دذة ذينطة، تا رادةيةكي زؤر نة 
سةرماو نة طةرما كاري تَي ناكاتء درَيذترين 
لةوةي  جطة  هةية،  بةردةوامبووني  تةمةني 
بةسةردا  كيمياويشي  طؤإانكارييةكي  هيض 
نايةتء تيادا روونادات، لةبةر ئةوة بؤ ذينطة 

زةرةرمةند نيية.
بؤ  ثةنا  ه��ةرَي��م  حكومةتي  دةب��َي��ت   
بؤ  ببات،  بوارة  ئةو  شارةزاكاني  ثسثؤإو 
ئاستي  لةسةر  بةرفراوان  هةَلمةتَيكي  ئةوةي 
كوردستان دةستثَيبكرَيت بؤ دةستنيشانكردني 
كانزاكانء كؤكردنةوةي داتاو زانياريي تةواو 
لةسةر هةموو جؤرةكاني بةرد، بؤ ئةوةي لة 
نزيكتريين كاتدا دةست بة بةهةرمهَينان بكرَيت 
بيناسازيي،  ثَيويستييةكاني  بؤ  كةميي!!!  الي 

هةناردةكردني بؤ دةرةوةي وآلت. 

nawxo.rozhnama@yahoo.com
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ديسان لةبارةى داهاتى نةوتةوة
داهاتى وةزارةتى سامانة سروشتييةكان 30 نيية 18 مليؤن دينارة

حكومةت سامانَيكي ئابووريي نيشتمانيي لةبير دةكات

عةلى حةمةساَلح

راظةى بودجة

وةآلمى وةزارةتى سامانة سروشتييةكان
وةزارةت���ي  )2009(دا،  س��اَل��ي  ل��ة  تةنيا 
)1(مليارو  ب��إي   سروشتييةكان  سامانة 
)300(دي��ن��ارى  )862(ه���ه زارء  )254(مليؤنء 
ذمارة  لة  طشتييةوة،  داهاتي  سةر  خستووةتة 
رؤذنامةي  )2010/12/28(ي  رؤذي  )614(ي 
لةراستي  دوور  بَيبنةماو  هةواَلَيكي  رؤذنامةوة 
بآلوكراوةتةوة، سةبارةت بةوةي كة وةزارةتي 
ساَلي  لةماوةي  س��روش��ت��ي�ي�ةكان  سامانة 
خستووةتة  ديناري  )30(مليؤن  تةنيا  )2009(دا، 
داهاتي  هاوكات  كوردستانةوة،  داهاتي  سةر 
وةزارةت����ي ئ��ةوق��اف ب��ة )250(ئ���ةوةن���دةي 

وةزارةتمان مةزندة كراوة.
لَيرةدا بة ثَيويستي دةزانين، لةو رؤذنامةية 
ذمارةيةي  ئةم  بنةمايةك  ض  لةسةر  بثرسين، 
ئةطةر  دةثرسين،  ياخود  بآلوكردووةتةوة؟ 
لؤجيكَيكء  ض  ب��َي��ت،  راس���ت  قسةية  ئ��ةو 
دةدات  بةوة  رَيطا  زانستييانة  بيركردنةوةيةكي 
بَيجطة  ئةمة  بَيت؟؟!!  راست  ذمارةية  ئةم  كة 
رؤذنامةنووسة  ئةو  لةرؤذان،  رؤذَيك  لةوةي 
سةرداني  مةبةستة  ئةم  بؤ  دةقيقةيةكيش  بة 
بارةيةوة  لةو  ثرسياري  نةكردووةء  وةزارةتي 

نةكردووة.
سروشتييةكان،  سامانة  وةزارةتي  لة  ئَيمة   
زؤرترين  كة  ئةوةدابووين  لةهةوَلي  هةميشة 
لةاليةن  هةرَيم  داراي��ي  وةزارةت��ي  بؤ  داه��ات 
بةَلطةي  بَيت،  وةزارةتي سامانة سروشتييةكان 
راستيي قسةكانيشمانء ناإاستيي هةواَلةكةش، 
)2009(دا،  س��اَلي  ل��ة  تةنيا  كة  ئ��ةوةي��ة 
 )2009/12/31 تا   2009/1/1( ب��ةرواري  لة 
بإي  سروشتييةكان،  سامانة  وةزارةت���ي 
مليؤنء  دووسةدوثةنجاوضوار  مليارو  يةك 
سَيسةد  ه��ةزارء  دوو  شةستء  هةشتسةدو 
طشتييةوة،  داهاتي  سةر  خستووةتة  ديناري 
بَيجطة لة داهاتةكاني تر كة وةزارةت هةيبووةو 
زةويية  1-رسوماتي  خوارةوة:  شَيوةيةي  بةم 
2-وَينةي  )3.375.000(دينار.  كشتوكاَلييةكان 
3-كرَيي  )708.824.900(دي��ن��ار.  دارايي  ثولي 
4-وةبةرهَيناني  )1.350.000(دي��ن��ار.  ثشكنين 
ن��رخ )372.564.000(دي����ن����ار. 5-س��زاك��ان 
6-دةستكةوتي  )173.000.000(دي����ن����ار. 
طشتيي  كؤي  )69.350(دي��ن��ارء  ج��ؤراوج��ؤر 
)1.254.862.300(دينار، ئةمانةي سةرةوة تةنيا 
هيض  لة  بَيجطة  يةك ساأل،  بؤ  داهاتي رسوماتن 

داهاتَيكي تري وةزارةت.
بَلَيين،  ئةوة  دةزانين،  ثَيويستي  بة  بؤية 
ئةم  بآلوكردنةوةي  وروذان���دنء  لة  ئامانج 
هةواَلة ناإاستانة، لة شَيواندني دةستكةوتةكاني 
نيية.  ديكة  شتَيكي  هيض  ب��ةوالوة  وةزارةت 
جياوازيي ئةو )30(مليؤنةي كاكي رؤذنامةنووس 
وةك  راب���ردوودا،  ساَلي  لة  ك��ردووة  باسي 
ثَيكردووة، لةطةأل  رؤذنامةي رؤذنامة ئاماذةي 
ئةو يةك مليارةي داهاتي وةزارةتيش بؤ هةمان 

ساأل، بؤ خوَينةر جَيدةهَيَلين.!!

 راطةياندني وةزارةتي سامانة 
سروشتييةكان
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راثؤرتى: ئارى سابير

ضةند ثرؤذةيةكى طرنطى قةزاى كؤية 
كة دةيان مليار ديناريان تَيدا سةرفكراوة، 
طرووثَيكى  وةستاوةء  تياياندا  كاركردن 
لة  لَيثَيضينةوة  داواى  كؤيةش  مةدةنيى 

اليةنى كةمتةرخةم دةكةن.
لةماوةى ضةند ساَلى رابردوودا، قةزاى 
كؤية بودجةيةكى زؤرى بؤ تةرخانكراوة، 
نةبوونى  »بَيبةرنامةيىء  بةهؤى  بةآلم 
ئةو  خةرجكردنى  ضؤنَيتيى  لة  ثللان 
ثللإؤذةكللان«،  ئةنجامدانى  بودجةيةء 
طرنط  ثإؤذةيةكى  ضةند  لة  كاركردن 
طرووثى  هاوكات،  وةستاوةء  قةزاكة  لة 
قةزاى  مةدةنيى  طرووثَيكى  كة  )دةنط( 
اليةنة  ئاراستةى  ياداشتَيكيان  كؤيةية، 
كوردستان  ثةرلةمانى  ثةيوةنديدارةكانء 
لةو  لَيكؤَلينةوة  دةكةن،  داوا  كللردووةء 
لة  بوون  كةمتةرخةم  كة  بكرَيت  اليةنانة 

ثإؤذةكاندا. جَيبةجَيكردنى 
طرووثى  وتةبَيذى  شةفيق،  كللاروان 
)دةنلللط(، ئللامللاذة بة ذملللارةو رَيللذةى 
بودجةكانيان دةكات كة لةساَلى )2003(وة 
تا ساَلى)2010( زياتر لةسةد مليار دينارى 
لةاليةن حكومةتى هةرَيمى كوردستانةوة 
وتةى  بة  ئةمةش  كة  تةرخانكراوة،  بؤ 
زؤرةء  »بودجةيةكى  شةفيق:  كللاروان 
قةزاكةى  كَيشةكانى  زؤربةى  دةتوانرا 
رؤذنامةشى  بة  بكراية«ء  ضارةسةر  ثآ 
سللةرجللةم  ئَيستاش  »تللا  راطللةيللانللد: 
بةثإؤذةى  ثَيويستيان  كؤية  طةإةكةكانى 
ئةوةى  سةرةإاى  هةية،  خزمةتطوزاريى 
لةكؤية  طرنط  ثإؤذةيةكى  ضةند  كة 
تةرخانكراوةو  بؤ  زؤريللان  ثارةيةكى 
تياياندا  كاركردن 

زؤرى  زيانَيكى  ئللةمللةش  وةسللتللاوة، 
ثَيويستة  طةياندووةء  كؤية  بةخةَلكى 

بةدواداضوونى بؤ بكرَيت«.
كاركردن  كة  ثإؤذانةى  لةو  بةشَيك 
ثإؤذةى  لة  بريتين  وةستاوة،  تياياندا 
دروسللتللكللردنللى بلليللنللاى سللةنللتللةرى 
دراوة  كة  كؤية  زانكؤى  خوَيندكارانى 
دوومليارء  بإى  )ئةسةل(ء  بةكؤمثانيا 
لة  بؤ تةرخانكراوةو  )975(مليؤن دينارى 
بةكاركردن  كراوة  دةست  )2005/4/8(دا 
)400( لةماوةى  تَيدا، كة دةبوو ثإؤذةكة 

)2006/5/18(ى  كة  تةواوبكراية،  رؤذدا 
لة وادةى  )4(ساأل  لة  زياتر  بةآلم  دةكرد، 

خؤى تَيثةإيوةء تا ئَيستا تةواو نةبووة.
قؤناغى   خوَيندكارَيكى  عومةر،  هَيمن 
ضوارةمى زانكؤى كؤية، وتى: »سةرةإاى 
بيناكة،  دروستكردنى  شوَينى  خراثيى 
ثِرؤذةية  لةو  كاركردن  لةوكاتةوةى 
دةستى ثَيكردووة، ضةند خولَيك خوَيندكار 
بَى  كللردووة  تةواو  خوَيندنيان  لةزانكؤ 

ئةوةى ثَيبخةنة سةنتةرةكةوة«.
بيناكانى  »سةرجةم  وتيشى:  هَيمن، 
سةنتةرى  و  قاوةخانة  بةبَى  كؤلَيجةكان 
كَيشةى  ئةمةش  باشن،  ئةنتةرنَيتى 

طةورةية بؤ خوَيندكاران«.
مةعسوم،  د.خلللدر  لللةوبللارةيللةوة، 
رؤذنامةى  بة  كؤية،  زانكؤى  سةرؤكى 
راطللةيللانللد: ئللةو ثللرؤذةيللة لللةاليللةن 
سةرؤكايةتى شارةوانيى كؤيةوة بودجةى 
دةكرَيت،  سةرثةرشتى  تةرخانكراوةو  بؤ 
كؤيةوة  زانكؤى  بة  ثةيوةندييةكى  هيض 
بدرَيت  تةواوبوونى  دواى  بإياربوو  نيية 
دواكةوتنةكةى  هؤكارى  ئةوان  ئَيمة،  بة 

دةزانن«.
زانللكللؤ  وةك  »ئللَيللمللة  وتلليللشللى: 

ن  نما و ضو ا د ا و د بة

تاكو  تةواومان داوة  بؤ كردووةو هةوَلى 
بيكةينة  بتوانين  بكرَيت  تةواو  ثرؤذةكة 
سةنتةرَيك خزمةتى خوَيندكاران بكةين«.

ثرؤذةكة،  بةدواكةوتنى  سةبارةت 
بةشى  لَيثرسراوى  ئيسماعيل،  سامان 
رايطةياند:  كؤية  شارةوانى  لة  ثرؤذةكان 
سةرثةرشتى  كة  كؤمثانيايةى  »ئللةو 
ثرؤذةكةى دةكرد كَيشةى دارايى هةبوو 
طةورةى  ثرؤذةى  جَيبةجَيكردنى  تواناى 
كارةكانى  ثَيويست  وةك  بؤية  نةبوو، 
هؤى  بووة  ئةمةش  نةدةكرد،  جَيبةجَى 
)60%(ى  تةنيا  ثللرؤذةكللة  دواكةوتنى 
وةرطرتنةوةى  تللةواوبللووة  ثللرؤذةكللة 
زؤرى  كاتَيكى  كؤمثانيا  لة  ثللرؤذةش 
راثللؤرتللى  جللاريللش  ضةندين  دةوَيلللت، 
بةرزكردووةتةوة،  سةرةوة  بؤ  خؤمان 
بةباشى  كارةكانى  كؤمثانياية  ئةو  كة 

كةمتةرخةمة«. راناثةإَينَيتء 
وةستاوانةى  ثرؤذة  لةو  تر  يةكَيكى 
كؤية، ثإؤذةى مةلةوانطةء هؤَلى داخراوى 
دينار  )202(مليؤن  بإى  كة  تؤفيقة،  تاهير 
)2003/2/6(وة  لة  خةرجكراوةو  تَيدا 
بةشَيوةى  كؤيةوة  شارةوانيى  لةاليةن 
كللارى  راسللتللةوخللؤ  جَيبةجَيكردنى 
تيايدا  كاركردن  بؤماوةيةك  تَيداكراوةء 
وةستاوةء دواتر دراوة بة كةرتى تايبةتء 

دووبارة كاركردن تيايدا وةستاوة.
مةلةوانطةى  يللاريللطللاء  ثلللإؤذةى 
هةرمؤتةش كة بإى )225(مليؤن دينارى 
ثللرؤذة  لة  يةكَيكة  تةرخانكراوة،  بؤ 
وةستاوةكانى تلللرى كؤيةو لة )2005/5/6(

بةإَيزةوة دةست  لةاليةن كؤمثانياى  ةوة 
دواتر  كراوةء  دروستكردنى  بة 

شكستي هَيناوة.
كَيكى  ية

دروستكردنى  ثللرؤذةكللان،  لة  تريش 
دةرةوةى  هَيَلةكانى  طشتيى  طةراجى 
بؤ  ديللنللارى  )913(مللللليللؤن  كة  كؤيةية 
شارةوانيى  لللةاليللةن  تللةرخللانللكللراوةو 
سؤرانء  بةكؤمثانياى  دراوة  كؤيةوة 
بة  كللراوة  دةسللت  )2003/9/27(وة  لة 
دواكةوتنى  سةرةإاى  تيايدا،  كاركردن 
لة  بةشَيك   )2009( لةساَلى  ثرؤذةكة، 
كةموكووإييةكى  رووخللاء  طةراجةكة 

زؤرى تَيداية.
)دةنط(،  طرووثى  وتةبَيذى  هاوكات، 
وتيشى: »سةرجةم بودجةى ئةو ثإؤذانةء 
لةاليةء  سةرثةرشتيارمان  اليةنى  ناوى 
لةياداشتَيكدا  داهاتوودا،  رؤذى  لةضةند 
فراكسيؤنةكانء  ثةرلةمانء  ئاراستةى 
وةزيرانء  ئةنجومةنى  نةزاهةء  ليذنةى 
ضاودَيريى  ديوانى 
دارايلللللى 

لَيكؤَلينةوة  دةكللةيللن،  داوا  دةكللةيللنء 
بودجة  ئةو  خةرجكردنى  لةضؤنَيتيى 

زؤرةو اليةنة ثةيونديدارةكان بكرَيت«.
لللةنللَيللو ثلللرؤذة راوةسللتللاوةكللانللى 
رَيطاى  ثللإؤذةى  كؤيةدا،  قللةزاى  ترى 
قةزاية  ئةو  بازنةيى  مةتريى  شةست 
)2003/12/27( لة  كة  دةكرَيت،  بةدى 

راستةوخؤ  جَيبةجَيكردنى  بةشَيوةى  وة 
لةاليةن شارةوانيى كؤيةوة دةست كراوة 
مليارء  دوو  بإى  تَييداء  بةكاركردن 
بؤ  دينارى  مليؤن  يةك  ضوارسةدء ضلء 
كاركردن  ماوةيةك  دواى  تةرخانكراوةء 
هاوكات،  وةستاوةء  ثإؤذةكة  تيايدا، 
كة  سوَلتانيش  هةيبةت  تونَيَلى  ثإؤذةى 
لةساَلى )2005(دا بإى )13(مليؤن دؤالرى 
سلَيمانييةوة  ثَيشووى  ئيدارةى  لةاليةن 
كؤمثانيايةكى  بة  درا  تةرخانكرا،  بؤ 
تيايداء  كاركردن  ماوةيةك  دواى  ضينىء 
دؤالر،  هللةزار  ثَينجسةد  خةرجكردنى 

ثإؤذةكة وةستا.

بةدواداضوونى: ديار باَلةيى

ذمارةيةك لة دانيشتووانى قةزاى بنةسآلوة 
حكومةت  كةمتةرخةمييةكانى  لة  ناإازين 
شةقامةكانيانء  قيرتاونةكردنى  بة  سةبارةت 
ثاكنةكردنةوةى خؤألء خاشاكى كؤآلنةكانيان.

هاوآلتييةكى  سديق،  ئةبوبكر  فاخير 
دانيشتووى قةزاى بنةسآلوةية دةَلَيت: »لةسةر 
برايةكم  فإَيدةدةين،  خاشاك  حيسابى خؤمان 
طةآلبةى هةيةو ثاشماوةى ئَيمةء جيرانةكانمان 

فإَيدةدات«.
ئةطةرضى قةزاى بنةسآلوة لةزؤر رووةوة 
بةآلم  هةية،  خزمةتطوزاريى  بة  ثَيويستى 
طةإةكةكانى ضوارضراء ضوارهةزارىء بلؤكى 
خراثيى  بةهؤى  سآ،  بيستء  بلؤكى  يةكء 
ئاستى  قيرتاونةكردنيانةوة،  كؤآلنةكانيانء 

خزمةتطوزاريى تياياندا زؤر لة خوارةوةية. 
سةرؤكى  عةبدة؛  رةفعةت  بةرامبةردا  لة 
شارةوانيى بنةسآلوة جةختى لة بةشَيكى ئةو 
رؤذنامةى  بة  كردةوةء  هاوآلتييان  طرفتانةى 

بلؤكى  لَيى،  هةبَى  كَيشةمان  »ئةوةى  راطةياند 
لةم  ضوارضراية،  طةإةكى  23(ى  27ء  )24ء 
تا  طةإةكانةبووم  لةو  رابللردوودا  رؤذانللةى 

ئَيوارة، زَيرابَيك طيرابوو ضاكمان كرد«.
وتيشى:  بنةسآلوة،  شارةوانيى  سةرؤكى 
)24(ء  بلؤكى  لة  بزازء ضوارضرا  »لة طةإةكى 
)27(ء )23( ئةم سآ كؤآلنانة قيرتاو نةكراونء 
خزمةتطوزاريى بؤ نةضووة، بةآلم لة بةرنامةى 
ضيمان  نازانم  كردوون،  بؤ  كةشفمان   )2011(

بؤ دةكةن.
فةهيم رةفعةت قادر، خانمَيكى دانيشتووى 
لة  كؤآلنانة  »ئةم  دةَلَيت:  بنةسآلوةية  قةزاى 
زؤر خزمةتطوزاريى بَيبةشةن، ئَيمة وةك ذنان 
وتيان  كرد،  قايمقاممان  شارةوانىء  سةردانى 
بةداخةوة  بةآلم  دةكةين،  سةردانتان  دَيين 

نةهاتنء سةردانيان نةكردين«.
2010/11/15وة  »لة  وتيشى:  خانمة،  ئةو 
خؤأل  ئؤتؤمبَيلةكانى  جللار  دوو  تائَيستا 
نةهاتوونةتة  شللارةوانللى  كللؤكللردنللةوةى 

كؤآلنةكانى طةإةكى ضوارضرا«.

راثؤرتى: ئاكام ئةبوبةكر 

كارتى  دةرهَينانى  نووسينطةكانى 
زانياريى لة هةرَيمى كوردستان، كرانةوةء 
زانياريى  كؤدى  بة  كار  لةهةمانكاتيشدا 

ئاسايش دةكرَيت. 
ئةمين،  عللةبللدوَلللآل  تللاَلللب  عةميد 
زانياريى  نووسينطةى  بةإَيوةبةرى 
سلللللَيللمللانللى، للللةملللاوةى رابلللللردوودا 
رؤذنللامللةوانلليللدا،  كؤنطرةيةكى  لللة 
بةإَيوةبةرَيتييةكةى  دةستبةكاربوونى 
بةإَيوةبةرَيتيى  بة  سةر  كة  راطةياند، 
بللةغللدايللةو  رةطللةزنللامللةي  طشتيى 
بةهةمانشَيوةش فةرمانطةيةكى هاوشَيوة 
لة سةرةتاى مانطى رابردوودا، لة شارى 

هةولَير بة رةسميى كرايةوة.
ئةركيان  تاَلب،  عةميد  وتةى  بةثَيى 
»دةرهَينانى كارتى زانياريية بؤ هاوآلتييان، 

دةطرَيتةوة«ء  خَيزان  سةرؤكى  تةنيا  كة 
نوَيية، سةرؤك  كارتة  ئةو  دةرهَينانى  بة 
موختار  ثشتطيريى  بة  ثَيويستى  خَيزان 
سةبارةت  تللةواوى  زانياريى  نامَينَيتء 
تَيدا  كةسة  ئةو  كؤمةآليةتيى  ذيانى  بة 
فةرمانطةكان  كللاروبللارى  بؤ  دةبَيتء 

بةكاردةهَينرَيت.
عةميد تاَليب، ئاماذةى بةوةشدا: بةبآ 
ناتوانن  هاوآلتييان  كارتة،  ئةو  بوونى 
كارءبارةكانيان لة فةرمانطة حكومييةكاندا، 

بةإآ بكةن. 
بة  سلَيمانى،  زانياريى  نووسينطةى 
ساَلى  )95(ى  ذمللارة  ياساى  ثاَلثشتى 
لة  تةنيا  كاردةكاتء  عَيراقى  )1978(ى 
 )79( سلَيمانيدا،  ثارَيزطاى  سنوورى 

نووسينطةى دةبَيت.
بةإَيوةبةرَيتيية،  ئللةم  ثَيكهَينانى 
سنوورى  لة  ئَيستاش  تا  كة  لةكاتكَيداية 

بؤ  ئاسايش  كؤدى  سلَيمانيدا،  ثارَيزطاى 
هاوآلتييان كارى ثَيدةكرَيتء بةإَيوةبةرى 
جةختى  سلَيمانى،  زانياريى  نووسينطةى 
كؤدى  »لةهةمانكاتدا  كة  كللردةوة  لةوة 
هاوآلتى  دةبَيت  بةردةوام  هةر  ئاسايش، 
دةريبهَينَيتء ئةو كؤدة بؤ اليةنى ئةمنيية، 
زانياريى،  كارتى  دةرهَينانى  بؤ  بةآلم 

كؤدى ئاسايش بةكارنايةت«.
جةخت  ئاسايشيش،  بةرثرسانى 
لةسةر شةرعيبوونى ئةو كؤدة دةكةنةوة 
هاوآلتييان  بؤ  ئللةوانللةوة  لةاليةن  كة 

دةردةهَينرَيت.
بةإَيوةبةرى  حةمةجان،  قادر  حاكم 
رؤذنامةى  بة  هةرَيم،  ئاسايشى  طشتيى 
راطةياند: »كؤدى ئاسايش، لةسةرتاسةرى 
لة،  بريتيية  كة  ثَيدةكرَيت  كارى  هةرَيمدا 
هةموو  مةرجة  زانيارييء  كؤكردنةوةى 

كةس ئةو كؤدةى هةبَيت«.

nawxo.rozhnama@yahoo.com
بـةدواداضوون

لة سلَيمانى، لة دوو الوة زانياريي شةخسي لة خةَلك بنةسآلوة داواى خزمةتطوزاريى دةكات
كؤدةكريَتةوة

ضةندين مليار ديناريان بؤ سةرفكراوة 

كاركردن لة ضةند ثرؤذةيةكى كؤيةدا دةوةستَيت
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فؤتؤ: ئارى كؤية، وَينةي يةكَيك لة ثرؤذة تةواونةكراوةكان  



راثؤرتى:ثشتيوان سةعدوَلآل
ئاكام ئةبوبةكر 

 
خؤثيشاندان  ضوار  هةفتةيةكدا  لةماوةى 
بة  دذ  ئامادةييةوة  خوَيندكارانى  لةاليةن 
ضةند بإطةيةكى سيستمَيكى نوَيى ثةروةردة 
ئةنجام دراوةو هاوكات بةرثرسانى وةزارةتى 
ثةروةردة ئةوة رووندةكةنةوة، كة سيستمة 
خوَيندكاراندايةء  بةرذةوةنديى  لة  نوَييةكة 
لة  طؤإانكارييةك  ج��ؤرة  ه��ةر  ه��ةروةك 

سيستمةكةدا رةتدةكةنةوة.
لة رؤذانى )13-15-16-17(ى ئةم مانطةدا 
لة شارةكانى سلَيمانىء سؤران، خوَيندكارانى 
ئامادةيى رذانة سةر شةقامةكان، بة مةبةستى 
رةتكردنةوةى ضةند بإيارَيكى سيستمى نوَيى 
ثةروةردة، كة تايبةتن بة سيستمى كؤرساتء 
زانكؤء  لة  خوَيندكاران  وةرطرتنى  شَيوازى 

ثةيمانطاكانى هةرَيم.
نوَينةرَيكى خوَيندكارة خؤثيشاندةرةكانى 
سلَيمانى بة رؤذنامةى راطةياند: »ماوةى دوو 
ئةوةى  بةبآ  بةردةوامنء  كَيشانة  ئةم  ساَلة 
ثرسء را بة خوَيندكاران بكرَيت، ضاكسازيى 
بةآلم  دةك��ةن،  ث���ةروةردةدا  سيستمى  لة 
نةكراون،  ضاك  كةموكورتييةكان  تائَيستا 
بؤية داوادةكةين طؤإانكاريى تَيدا بكرَيت، بة 
تايبةتى ئةوةى ثةيوةنديى بة وةرطرتنمانةوة 
بةثَيى  ضونكة  ثةيمانطاكان،  زانكؤء  لة  هةية 
طشتيى  تاقيكردنةوةى  دةبَيت  سيستمةكة 
 ،11  ،10( قؤناغى  هةر سآ  نمرةى  بكرَيتء 

12( حسابى بؤ دةكرَيت«.
لة  فَيركردن  ثةروةردةو  نوَيى  سيستمى 
)2007(دا  ساَلى  لة  كة  كوردستان  هةرَيمى 
هةرَيمى  حكومةتى  ث��ةروةردةى  وةزارةتى 
سيستمة  جَيطةى  جَيطيركراء  كوردستان 
لة  ساأل  ض��وار  دواى  طرتةوة،  كؤنةكةى 
سيستمة  تائَيستا  سيستمة،  بةو  كاركردن 
ئةو  ثةيإةوناكرَيتء  تةواويى  بة  نوَييةكة 
جَيبةجَيكراون  كة  راسثاردانةش  بإيارو 
ذينطةى خوَيندنء  لةطةأل  نةطونجان  بةهؤى 

نةبوونى ديراسةكردنةوة، رووبةإووى كَيشة 
تا طةيشتووةتة رادةيةك بةشَيك  بووةتةوة، 

لةو بإيارانة رةتكراونةتةوةو راطيراون.
بة  تايبةتن  كة  بإيارانةى  ئةو  نموونة  بؤ 
ضؤنَيتى دابةشكردنى رَيذةى نمرةى قؤناغى 
ئامادةيى لة ثؤلةكانى )10، 11، 12( لة كؤتايى 
ساَلى خوَيندنى ثاردا، طةورةترين ناإةزاييء 
خوَيندكارانى  خؤثيشاندانى  رَيثَيوانء 
بة  راب����ردوودا  هاوينى  لة  لَيكةوتةوة، 
كةموكورتييةكانى  نةهَيشتنى  مةبةستى 
دةستيكرد  ثةروةردة  وةزارةتى  سيستمةكة 
تا طةيشتة ئةو ئاستةى كة  ثَيداضوونةوة  بة 

سيستمةكة هةمواربكرَيت.

وةزيرانى  ئةنجومةنى  سةرؤكايةتى 
ه��ةرَي��م��ى ك��وردس��ت��ان ب��ة ن��ووس��راوى 
 2010/10/21 رؤذى  لة   )227( ذم��ارة 
هةمواركردنى  بة  دةرب��إى  رةزامةنديى 
قؤناغى  تاقيكردنةوةكانى هةردوو  سيستمى 
خوَيندنى  ساَلى  كة  ئامادةيى،  بنةإةتىء 
هةروةها  ثَيدةكرَيت،  كارى   )2011-2010(
رؤذى  )4888(ى  ذم��ارة  ن��ووس��راوى  بة 
2010/10/28 بةإَيوةبةرَيتى ئةزموونةكان لة 
كوردستان  هةرَيمى  ثةروةردةى  وةزارةتى 
بةإَيوةبةرَيتى طشتيى ثةروةردةى )هةولَير، 
سلَيمانى، دهؤك، طةرميان(ى لة هةمواركردنى 

سيستمةكة ئاطاداركردووةتةوة.

 ،)48( ب��ةن��دى  ل��ة   )1( خ��اَل��ى  بةثَيى 
»تاقيكردنةوةى هةمواركراو هةر سَي قؤناغى 
)10، 11، 12(ى ئامادةيى دةبَيتة شةش وةرزى 
خاَلى  بةثَيى  هةروةها  سةربةخؤ«،  خوَيندنى 
هةر  تَيكإاى  »ئةنجامى  بةند  هةمان  لة   )5(
دةدرَيتة  بإوانامةيةك  بة  وةرزةك��ة  شةش 
ئامادةيى  )12(ى  ثؤلى  خوَيندكارانةى  ئةو 

تةواودةكةن«.
 )49( بةندى  لة   )1( خاَلى  بةثَيى  هةروةك 
ئةوة  طشتييةكان،  تاقيكردنةوة  بة  تايبةتة  كة 
ئامادةيى  قؤناغى  »دةرضووانى  خراوةتةإوو 
)زانستيى، وَيذةيى( درَيذة بة خوَيندن دةدةن 
دواى  كوردستان  ثةيمانطاكانى  زانكؤء  لة 
بةدةستهَينانى بإوانامةى خوَيندنطةيى قؤناغى 
دةدرَيت،  خوَيندنطةوة  لةاليةن  كة  ئامادةيى، 
بإوانامةية  ئةو  بؤ  نمرةكان  )30%(ى  رَيذةى 
 )2( خاَلى  لة  هةروةها  هةذماردةكرَيت«. 
لةسةر   )%70( »رَيذةى  هاتووة  بةنددا  هةمان 

تاقيكردنةوةى طشتيى دةبَيت«.
ل��ة خ��اَل��ى دوات���ردا ب��اس ل��ةوة ك��راوة 
بإوانامةى  رَيذةى  هةردوو  تَيكإاى  »كؤى 
طشتيى  تاقيكردنةوةى  خوَيندنطةيىء 
زانكؤء  لة  وةرطرتن  بؤ  ئةنجامَيك  وةك 
كَيبإكَيى  كوردستان  هةرَيمى  ثةيمانطاكانى 

لةسةر دةكرَيت«.
هةمواركراو  تاقيكردنةوةى  سيستمى 
دةيةمى  ثؤلى  تا  بنةإةتى  يةكةمى  ثؤلى  لة 
كارى  خوَيندن  ئةمساَلى  لة  ئ��ام��ادةي��ى، 

ثَيدةكرَيت.
ث���ةروةردةش،  بةرثرسانى  وت��ةى  بة   
سيستمةكة لة بةرذةوةنديى خوَيندكاراندايةء 

خؤثيشاندانةكان ناإةوان.
ث��ةروةردةى  بةإَيوبةرى  نورى،  كةمال 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  سلَيمانى  مةَلبةندى 
»كاركردن بةم سيستمة نوَيية لة بةرذةوةنديى 
خؤثيشاندانةكانيان  خوَيندكاراندايةء 

ناإةواية«.
ئةحمةد،  وتةى جةبار حةمة  بة  هةروةك 
سلَيمانى،  ثةروةردةى  طشتيى  بةإَيوةبةرى 

»ئةم سيستمة هةمواركراوةء تةنيا وةزارةتى 
سيستمة  ئةم  دةتوانن  ثةرلةمان  ثةروةردةء 

ضاك بكةنء هةموارى بكةنةوة«.   
رةوي��ن��ةوةى  مةبةستى  بة  ه��اوك��ات،  
روونكردنةوةى  خوَيندكارانء  ناإةزاييةكانى 
طؤإانكارييةكان، رؤذى )1/16( له  كؤنگره يه كي 
رؤژنامه وانيدا باپير به كر، به إَيوة به ري گشتيي 
ئه زموونه كان لة وةزارةتى ثةروةردة ئةوةى 
ته نيا  ئه مساأل  سيستمةكه   بةثَيى  خستةإوو، 
پؤلي )10(ى ئاماده يي ده گرَيته وه و بؤ ساآلني 
به   ده گرَيته وه و   )12( )11(و  پؤله كاني  دواتر 
هه ر سآ ساَلةكة قوتابي رَيژه ي )30%( كؤي 

نمره كان كؤده كاته وه .
نوَيي  سيستمي  روانگه ي  »له   وتيشى: 
خوَيندن، ئامانجي بنچينه يي خوَيندني ئاماده يي 
له  هه رَيمي كوردستان، به رزكردنه وه ي ئاستي 
له   كؤششَيكمان  هه وألء  هه موو  زانستييه و 
بؤ  خوَيندكارانء   قوتابيء  به رژه وه نديي 
له   په روه رده ييه   ئه زمووني  سه رخستني 

هه رَيمي كوردستاندا«.
شه ش  هه ر  نوَييةكان ،  بإيارة  بةثَيى 
به يه كه وه   ئ��ام��اده ي��ي   قؤناغي  ك��ؤرس��ى 
ببَيته  رَيژه ي )%30(  كؤده كرَينه وه ، بؤ ئه وه ي 
كؤي گشتيي نمره كانء به وپَييه  بإوانامه يه كي 
تايبه تي دةدرَيت به  قوتابي كه  بؤ دامه زراندن، 
ده ره وه ي وآلت  له   درَيژه پَيداني خوَيندن  يان 
ئه وانه ي  هةروةها  لَيوه رده گَيرَيت،  سوودي 
ئه هلييه كاني  حكومييء  زانكؤ  له   ده يانه وَيت 
هه رَيمي كوردستان درَيژه  به  خوَيندن بده ن، 
به شداريي له  ئه زمووني گشتيي وه زاري ده كه ن 

كه  رَيژه ي )70%(ي نمره كان له خؤده گرَيت.
وت��ةب��ي��ذى  ب��ةرزن��ج��ى،  ئيسماعيل 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  ثةروةردة  وةزارةتى 
لةخؤوة  هةر  سيستمةكة  »هةمواركردنى 
دواتريش  كراوةو  لَيكؤَلينةوة  دواى  نةبووةو 
بةرذةوةنديى  لة  قبووَلى كردووةء  ثةرلةمان 
ئاستى  ب��ةرزك��ردن��ةوةى  خ��وَي��ن��دك��ارانء 
ناكرَيت خوَيندكاران هةر  بؤية  زانستييانداية، 

شتَيكيان بة دأل نةبوو، ناإةزايى دةرببإن«.

ئةكرةم تؤفيق

لةاليةن  زانكؤ  ثَييانواية  خوَيندكاران، 
قؤرخكراوةء  دةسةآلتدارةكانةوة  حيزبة 
ثَيويستة  واي���ة،  راي  مامؤستايةكيش 
خوَيندكاران داواى شةرعييةتى خؤيان بكةن 
بة  ثرس  خوَيندكارييةكانداء  هةَلبذاردنة  لة 

رَيكخراوةكان نةكةن.
بةشي  خوَيندكارى  محةمةد،  حةميد 
ثَييواية:  سلَيمانى،  زانكؤى  لة  راطةياندن 
هةردوو حيزبي دةسةآلتدار، هةموو ثنتةكانى 
بَيبةش  زانكؤش  ثاوانكردووة،  كؤمةَلطايان 
نةكراوة لة دةستَيوةردانى حيزبييء هةميشة 
لةاليةن دةسةآلتدارانةوة قؤرخكراوة، وتيشى: 
سةر  خوَيندكارانى  كؤمةَلةى  »نوَينةرايةتيى 
بة يةكَيتيى نيشتمانيى كوردستان، كاروبارى 
بؤخؤى  سلَيمانى  لةزانكؤى  خوَيندكارانى 
كاروضاالكييةكانى  هةموو  قؤرخكردووةو 
زانكؤ لةاليةن ئةو رَيكخراوةوة سةرثةرشتى 
ثَيشوازيى  ليذنةى  ل��ةوان��ة،  دةك��رَي��ت، 
لةخوَيندكارانى قؤناغى يةكةمء ئاهةنطةكانى 
تر  بؤنةى  ضةندين  خوَيندكارو  يةكترناسينى 
بةكاريان  خؤيان  حيزبيي  بؤمةبةستى  كة 

دةهَينن«.
كرد:  ئةوة  بؤ  ئاماذةى  خوَيندكارة،  ئةو   
بةَلَينى  بةرثرسانةوة  لةاليةن  ضةندينجار 
زانكؤ،  لة  دراوة  حيزبيي  دةستى  وةدةرنانى 
بةآلم هيضكام لةو بةَلَينانة جَيبةجآ نةكراونء 
لةزانكؤى  بةئاشكرا  حيزب  دةستى  ئَيستا  تا 
لةكؤلَيذةكان  لةهةندَيك  ديارةء  سلَيمانيدا 

ذوورى تايبةتيان بؤ دابينكراوة. 
رَيكخراوة  رَيكخستنةكانى  بةردةواميي 
تاَلةبانى،  كة جةالل  لةكاتَيكداية،  حيزبييةكان 
نيشتمانيى  يةكَيتيى  طشتيى  سكرتَيرى 
كوردستان لة )2008/12/18( ثرؤذةبإيارَيكى 

ل��ةب��ارةى  بإطةيةكى  ك��ة  ب���آوك���ردةوة، 
لة  بوو  حيزبيى  رَيكخستنى  قةدةغةكردنى 
نوَينةرايةتيى  ئَيستاش  تا  بةآلم  زانكؤكاندا، 
لةناو  يةكَيتى،  خوَيندكارانى  كؤمةَلةى 
كة  هةية  بوونى  سلَيمانيدا  زانكؤى  حةرةمى 
ئةمةش بةالى بةرثرسَيكى زانكؤوة، كارَيكى 

»شةرعيىء ئاسايية«.
سةرؤكى  ياريدةدةرى  فةريق،  د.ئاراس 
زانكؤى سلَيمانى بؤ كاروبارى خوَيندكاران، 
ب��ة رؤذن��ام��ةى راط��ةي��ان��د: »ب��وون��ي ئةو 
ئةوان  شةرعييةو  شتَيكى  نوَينةرايةتيية، 
بةهةَلبذاردن دانراون لةزانكؤداء بوونيشيان 
ثَيويستةء زيادنين، ضونكة لة رَيطةى ئةوانةوة 
خوَيندكاران دةتوانن كَيشةو طرفتةكانيان بة 
ئَيمة بطةيةننء تةنسيقمان لةطةأل يةك هةيةو 

ئاطادارى ئيشء كاري يةكترين«.
ه��ات��ووة:  تاَلةبانيدا  ث��رؤذةك��ةى  ل��ة 
دةست  حيزبيي ،  رَيكخستنةكاني   »نابَيت  
وةربدةن،  مةعهةدةكان  زانكؤو  لةكاروباري  
بسةثَينن،  بةسةردا  داواي��ان  شةرت و  يان 
مامؤستاكان و  لةداناني   دةستوةردةن  يان 
شروت  شةرت و  يان  بةشةكان،  سةرؤكي  
ضاالكييةكاني   تاقيكردنةوةكان و  بؤ  دانان 
كة  ثةسةندة  باش و  وا  مةعهةدةكان،  زانكؤو 
ل��ةدةرةوةي   حيزبيي   رَيكخستني   بارةطاي  

بينايةي  زانكؤو مةعهةدةكان بَيت«.
بةشي  خوَيندكارى  كة  ساَلح،  شاهؤ 
رةخنة  سلَيمانى،  زانكؤى  لة  كؤمةَلناسيية 
دةطرَيتء  خوَيندكارييةكان  رَيكخراوة  لة 
ثَييواية: هيضكام لةو رَيكخراوانة رؤَلي خؤيان 
سياسييدا  مةرامَيكى  لةثَيناو  تةنيا  نابيننء 
دروستكراون، دةَلَيت: »كؤمةَلةى خوَيندكاران 
كة رَيكخراوَيكى حيزبييةء بةردةوام لةهةوَلي 
ضةسثاندنى ثَيطةى حيزبةكةيةتى لةبوارةكانى 

خوَيندن بةطشتيىء لة زانكؤ بةتايبةتى«.

ئةمة لةكاتَيكداية كة بة وتةى سامان سديق، 
كؤمةَلةى  سلَيمانى  زانكؤى  لقى  لَيثرسراوى 
كة  رَيكخراوةكة    )13( هةر  خوَيندكاران، 
لةساَلي )2003(دا هةَلبذاردنى خوَيندكارييان 
ل��ة زان��ك��ؤدا ئ��ةن��ج��ام��داوة، ل��ةس��ةر ئ��ةوة 
رَيككةوتوون كة هةر رَيكخراوَيك براوةبوو، 
نوَينةرايةتيى ئةو شوَينة دةكات تا هةَلبذاردن 
»ئةنجامنةدانى  وتيشى:  دةك��رَي��ت��ةوة، 
ضةندينجار  نيية،  ئيمةدا  ملى  لة  هةَلبذاردن 
ياداشتَيكمان  كردووةء  هةَلبذاردنمان  داواي 
داوة بة ثةرلةمانء تا ئَيستاش كة نةكراوة، لة 

ثةرلةمانةوة نةكراوة«.
ثَييواية،   زان��ك��ؤش  مامؤستايةكى 
خوَيندكاريى،  هةَلبذاردنى  ئةنجامدانى 

ثَيويستة  نييةو  ثةرلةمانةوة  بة  ثةيوةنديى 
خؤيان  شةرعييةتى  داواى  خوَيندكاران 

بكةن.  
لةزانكؤى  مامؤستا  ئةبوبةكر،  د.هةظاأل 
كة  كردةوة،  ئةوة  لةسةر  جةختى  سلَيمانى، 
ثةيوةندييةكى   هيض  خوَيندكاران  هةَلبذاردنى 
نييةء  شوَينَيكةوة  هيض  نة  ثةرلةمانء  بة  نة 
تا  بهَينن  خوَيندكاران  لة  واز  ئةوان  دةبَيت 
طرووثء  رَيطةى  لة  لةناوخؤياندا  خؤيان 
هةَلبذَيرنء  نوَينةر  كؤلَيذةكانةوة  بةشء 
دةرةوةى  لة  نةك  بكات،  نوَينةرايةتييان 
بكرَيت، وتيشى:  دياريي  بؤ  نوَينةريان  زانكؤ 
شةرعييةتى  داواى  خوَيندكاران  »ثَيويستة 
هةَلبذاردن  خؤيان  بؤئةوةى  بكةن،  خؤيان 

بة  ث��رس��َي��ك  هيض  ئ���ةوةى  ب��ةب��آ  ب��ك��ةن 
رَيكخراوةكان بكةن«، ئةو مامؤستايةى زانكؤ 
جار  يةك  حيزبةكان  دا:  بةوةش  ئاماذةى 
هةَلبذاردن دةكةنء دواتر درَيذى دةكةنةوة، 
خوَيندكارييةكانيش  رَيكخراوة  لةبةرئةوةى 
سةر بة حيزبةكانن، بةو ميتؤدة رازى بوونء 
ثةيإةوى دةكةن، بؤية وةكوخؤى ماوةتةوة.

لة  حيزبيى  رَيكخراوى  بارةطاى  بوونى 
لةكاتَيكداية  سلَيمانيدا،  زانكؤى  لة  ئَيستادا 
لةسةردةمى  رابردووداء  ساَلي  ضةند  لة  كة 
سةرؤكى  خؤشناو،  د.كةمال  خوالَيخؤشبوو 
ئةوكاتةى زانكؤى سلَيمانى، بوونى بارةطاى 
زانكؤ  لة  قةدةغةكردء  حيزبيى  رَيكخراوي 

كردنية دةرةوة.

ثةروةردةء خويَندن
nawxo.rozhnama@yahoo.com

ناأةزايي خويَندكاران دذ بة سيستمى نوَيى خويَندن بةردةوامة

حيزب بةرؤكى زانكؤ بةرنادات
جةالل تالَةبانى: نابَيت  رَيكخستني  حيزبيي  دةست لة  زانكؤء ثةيمانطا وةربدات
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راثؤرتى: شارا عةبدوإلةحمان

كارمةندانى  ب��ةردةم  لة  رؤذ  دوو  تةنيا 
نوَينةرى  هةَلبذاردنى  بؤ  ماوة  تةندروستيدا 
راستةقينةى خؤيان لةو ليستانةى كة كَيبإكَيى 
هةَلبذاردن دةكةن، ليستة بةشداربووةكانيش 
كة  طؤإانكارييانةى  ئةو  دةإواننة  هيواوة  بة 

بةسةر سةنديكادا دَيت.
هةَلبذاردنى   )1/20( رؤذى  ب��إي��ارة 
تةندروستى  ثيشةيى  كارمةندانى  سةنديكاى 
شَيوازى  بة  كة  بةإَيوةبضَيت،  كوردستان 
ه��ةزار   )20( دةب��َي��تء  داخ���راو  ليستى 
لة  دةنطدانى  مافى  تةندروستى  كارمةندى 
هةَلبذاردنةكةدا دةبَيت، بازنةكانى هةَلبذاردن 
دهؤكء  سلَيمانى،  هةولَير،  شارةكانى  لة 
ذمارةيةك  بازنةيةكيش  هةر  كةركوكء 
وَيستطةى دةستنيشانكراوى هةيةو لة تَيكإاى 
بةشداريى  ئةندام   )234( هةَلبذاردنةكةشدا 

كؤنطرةى سةنديكاكة دةكةن.
جةبار محةمةد رةحيم، نةقيبى سةنديكاى 
ليستى  لة  ئةندام  تةندروستىء  كارمةندانى 
بة  ثارتى(  )يةكَيتىء  تةندروستى  كارمةندانى 
كؤكردنةوةى  لةدواى  راطةياند:  رؤذنامةى 
ضةترى  لةذَير  تةندروستى  كارمةندانى 
كارمةندانى  ئ��ةم��إؤ  رَي��ك��خ��راودا،  ي��ةك 
ئيشكردنى خؤيانء  ئةنجامى  لة  تةندروستى 
توانيويانة  رَيكخراوةكةيانةوة  كاروبارى 
كاية  لةناو  طرنط  كؤمةآليةتى  ثَيطةيةكى 
هةر  بكةن،  دياريى  كؤمةآليةتييةكانياندا 
ئةوةشة وايكردووة كة ئةمإؤ ئازادانة بة ضةند 
ليستَيك بةشداريى هةَلبذاردن بكةن، ئةمةش 
كة  دةكات  توَيذة  ئةم  لة هؤشياريى  دةاللةت 
لة  جطة  جياوازن،  هزرى  ضةندين  خاوةنى 

كارى ثيشةيى خؤيان.
طةإاندةوة  هةَلبذاردنةشى  ئةم  طرنطيى 
رَيطةيةوة  لةو  دةتوانرَيت  كة  ئ��ةوةى؛  بؤ 
سةنديكايةكى تؤكمةو بةهَيز دروست بكرَيت 
كارمةندانى  مافةكانى  لة  داكؤكيى  زياتر  كة 
تةندروستى  كارمةندانى  بكاتء  تةندروستى 
لة رَيطةى سةنديكاكةيانةوة بتوانن ئايندةيان 
هةرَيمى  ئيدارييةكانى  يةكة  لةناو  هةبَيت 

كوردستاندا.
كارمةندانى  بؤ  هةَلبذاردنةكةى  بؤية  هةر 
تةندروستى روونكردةوة، كة بريتيية لة ئةوةى 
شَيوازَيكى  بة  تةندروستى  كارمةندانى  كة 
حةماسى بةرةو سندووقةكانى دةنطدان بضنء 
بةشدارييةكى كارا بكةن لة ثرؤسةكةدا، وتيشى: 
ناوزإاندنء  هةَلبذاردنةكة  كة  »هيوادارين 
نةكات،  دروست  كارمةنداندا  لةنَيو  ناوناتؤرة 
دةبنة  تةندروستين  كارمةندانى  هةر  ضونكة 

نمايندةى كارمةندان بة طشتيى«.
هةَلبذاردنى  لة  ب��ةش��دار  ليستةكانى 
لة  ئةوة  رةخنةى  تةندروستى  كارمةندانى 
سةنديكاى كارمةندان دةطرن، كة لة ثَيشتردا 
نةيتوانيوة هةَلبذاردنَيكى سةرتاسةريى ئازاد 

بةإَيوةبةرن.
ليستى  سةرؤكى  ث��ش��دةرى،  محةمةد 
كارمةندانى تةندروستى سةربةخؤ، ئةوةى بؤ 
رؤذنامة روونكردةوة؛ كة )7( ساَلة سةنديكاي 
ياساييةكانى  بنةما  تةندروستى  كارمةندانى 
سةنديكاية  ئةم  »ضونكة  لةدةستداوة،  خؤى 
لةو  )2003(ء  بؤ  هةَلبذَيردراوة  )2000(دا  لة 
كارمةندانى  نوَينةرايةتى  تائَيستا  كاتةوة 

تةندروستى لةدةستداوة«.
بؤ  طةإاندةوة  هةَلبذاردنةكةشي  طرنطيى 
هةَلبذاردن  بةشدارةكانى  ليستة  كة  ئةوةى، 

ئةوةى جَيطةى داخى  »بةآلم  زؤرن، وتيشى: 
ليستى  زؤرينةيان  ليستةكاندا  لةناو  ئَيمةية 
بؤ  تَيإوانينمان  ئَيمة  ئةوةندةى  حيزبين، 
جَيطؤإكَيى  هةية،  سةنديكاية  ئةم  طؤإينى 

حيزبةكانة، نةك سةنديكا«.
كرد؛  تةندروستى  كارمةندانى  لة  داواشى 
نوَينةرى راستةقينةى خؤيان هةَلبذَيرنء  كة 
دةتوانَيت  كة  كانديدةى  بةو  ب��دةن  دةن��ط 

طؤإانكاريى لة سةنديكاكةدا بكات.
لة  حيزب  دةستى  دوورخ��س��ت��ن��ةوةى 
كة  ثةيامانةى  لةو  ترة  يةكَيكى  حكومةت 
ليستةكانى بةشدار لة هةَلبذاردنى كارمةندانى 
ثَييانواية؛  دةك��ةنء  بؤ  كارى  تةندروستى 
حيزبيى  دةستَيوةردانى  راب��ردوودا  لة  كة 

سةنديكاكةيانى تووشى ئيفليجى كردووة.
ليستى  وت��ةب��َي��ذى  م��ةع��روف؛  ش��وان 
ئيسالميى  ك��ؤم��ةَل��ى  تةندروستكارانى 
وت:  رؤذن���ام���ةى  ب��ة  ل���ةوب���ارةي���ةوة 
لة  حيزبيى  دةستى  »دوورخ��س��ت��ن��ةوةى 
سةنديكادا، ثَيويستة كارى سةرةكيى نوَينةرانى 

راستةقينةى كارمةندانى تةندروستى بَيت«.
ثَيشيواية؛  تةندروستى  كارمةندةى  ئةو 
كة  نيية  ئاستَيكدا  لة  كارمةندان  بذَيويى  كة 
سةرجةم  هةيانة  مووضةيةى  بةو  بتوانن 
هةر  بكةن،  دابين  ذيانيان  ثَيداويستييةكانى 
بؤية كارى ئةوانة وةك ليستة بةشدارةكانى 
هةَلبذاردن كار بؤ ضاكردنى ئةو اليةنة بكةن، 
وتيشى: »كارمةندانى تةندروستى مووضةيان 
كةمة، بؤية دةبينرَيت زؤربةيان لة كلينكةكانى 
ئَيواراندا كار دةكةن بؤ دابينكردنى بذَيوييان، 
بؤ  هةيانة  كاتةى  ئةو  ثَيويستة  كاتَيكدا  لة 
لة  بتوانن  تا  بكةن  تةرخانى  ث��ش��وودان 

نةخؤشخانةكاندا سوودى زياتر بطةيةنن«.

بة  تةندروستى،  كارمةندانى  سةنديكاى 
بإواى ليستة بةشدارةكانى هةَلبذاردن ماوةي 
ضةند ساَلَيكة تووشى ضةقبةستوويى بووة، 
بؤية بة بإواى نةسرةدين عومةر، وتةبَيذى 
يةكطرتووى  تةندروستكارانى  ليستى 
كارمةندانى  نوَينةرانى  ثَيويستة  ئيسالميى، 
ئةو  نةهَيشتنى  بؤ  بكةن  كار  تةندروستى 
»ئومَيدةوارين  وتيشى:  ضةقبةستوويية، 
خةَلكء دةنطى تازةو رةنطى تازة بَينة ثَيشةوة 
كارمةندانى  لة  داكؤكيى  هةموومان  بة  تا 
تةندروستى بكةينء ئةو ستةمةى كة ئَيستا 
رَيطة  دةكرَيت،  تةندروستى  كارمةندانى  لة 
طرنطيش  خاَلى  نةدرَيت،  بةردةوامبوونى  بة 
تةندروستى  كارمةندى  ئَيستا  كة  لَيرةدا، 
كة  لَيكراوة  واى  نةهَيَلراوةء  كةسايةتييان 
دةسةآلت  مةمنوونى  ب��ةردةوام  كارمةند 
سةنديكايةكى  كة  دةمانةوَيت  بؤية  بَيت، 
دةستَيوةردانى  لة  دوور  ئازادء  سةربةخؤو 

حيزبيى ثَيكبهَينين«.
وتةبَيذى  كة  هؤيانةشة  ئةم  لةبةر  هةر 
ليستى كارمةندانى تةندروستى سةردةم داوا 
دةكةن، كة كارمةندانى تةندروستى بةشداريى 

كارا بكةن لة هةَلبذاردندا.
بة  ب��ارةي��ةوة  ل��ةو  مةحمود،  ئ��ةك��رةم 
رَيطةى  لة  »ئامانجمانة  وت:  رؤذن��ام��ةى 
تةندروستى  كارمةندانى  بةشداريكردنى 
لةم هةَلبذاردنةدا ضيتر سةنديكا، سةنديكاى 
سةرجةم  سةنديكاى  ببَيتة  نةبَيتء  حيزب 
رةنطة  دةنطء  هةموو  بة  تةندروستكاران 
كة  داواكارين  بؤية  هةر  جياوازةكانةوة، 
لة  بةشداريى  طإوتينةوة  بة  كارمةندان 
بتوانين  هةموومان  بة  تا  بكةن،  هةَلبذاردندا 
طؤإانكاريى ريشةيى لة سةنديكاكةدا بكةين«.

راثؤرتى: هاوإآ عةبدوَلآل

هةَلبذاردنى  ب��اآلى  ليذنةى  سةرؤكى 
تةندروستى  ثيشةيى  كارمةندانى  سةنديكاى 
كؤنطرةى  هةَلبذاردنء  ثَييواية،  كوردستان 
ثيشةيى  كارمةندانى  سةنديكاى  داهاتووى 
تةندروستى دةبَيتة دةروازةيةك بؤ يةكخستنى 
ماَلى كارمةندانى تةندروستىء رزطاربوونيان 

لة دوو رَيكخراوى تةندروستى.
نوَينةرانى  هةَلبذاردنى   )1/20( بإيارة  وا 
ثيشةيى  كارمةندانى  سةنديكاى  كؤنطرةى 
ه��ةزار   )20( ب��ةش��دارى  بة  تةندروستى 
بازنةى  ض��وار  لة  تةندروستى  كارمةندى 
ئةنجام  )هةولَير، سلَيمانى، دهؤك، كةركوك( 
بدرَيت، ثرؤسةكة بة شَيوازى ليستى داخراو 
بازنةى  لة  بةإَيوةدةضَيت،  فرةبازنةيى 
 )5( هةولَير  بازنةى  لة  ليستء   )7( سلَيمانى 
ليستء لة دهؤك )5(ء لة كةركوك )3( ليست 
دةكةن،  كؤنطرة  كورسى   )230( كَيبإكَيى 
 )1( تةندروستى  كارمةندَيكى   )100( هةر  بؤ 
لةوة  جطة  كؤنطرة،  ئةندامى  دةبَيتة  نوَينةرى 
كارمةندى   )34( ثرؤطرام  ثةيإةوء  بةثَيى 
تةنفيزيىء  ئةندامى مةكتةبى  تةندروستى كة 

ئةنجومةنى باآلى سةنديكان بةبآ هةَلبذاردن 
دةبنة ئةندامى كؤنطرة.

باآلى  ليذنةى  سةرؤكى  فةريق،  هادى 
ثيشةيى  كارمةندانى  سةنديكاى  هةَلبذاردنى 
»ئةو  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  تةندروستى، 

كارمةندانةى كة دةتوانن دةنط بدةن، ثَيويستة 
سةنديكاى  ثَيناسى  بنء  سةنديكا  ئةندامى 
دةنطدةراندا  ليستى  ئامارء  لة  ناوى  هةبَيتء 
هةبَيت، ئَيمة لة ليذنةى باآل مانطَيك ثَيش ئَيستا 
ميكانيزمةكانى هةَلبذاردنمان داوة بة هةموو 
سةرنجء  راطةياندوون،  ثَيمان  ليستةكانء 
تَيبينى خؤيان لةسةر ميكانيزمةكان بنووسن، 
جطة لةوة لة سةرجةم بازنةكاندا بانطهَيشتى 
مةدةنيمان  كؤمةَلطةى  رَيكخراوى   )15�10(
ثرؤسةى  ضاودَيريكردنى  بؤ  ك���ردووة 
رَيكخراوَيك  ضةند  ئَيستا  تا  هةَلبذاردن، 
ئَيمة  ئامادةييان دةربإيوة بؤ ضاودَيريكردن، 
هةوَلدةدةين تةنانةت لة هةموو وَيستطةيةكدا 
بؤئةوةى  هةبَيت،  هةَلبذاردن  ضاودَيرى 

ثرؤسةكة بة شةفافانة بةإَيوةبضَيت«.
تةندروستى  كارمةندانى  سةنديكاى 
دام��ةزراوةو  وة   )1992( ساَلى  لة  ثيشةيى 
سةنديكاى  )2000(دا  ساَلى  لة  هةرضةند 
سلَيمانى(  )ئيدارةى  تةندروستى  كارمةندانى 
كؤنطرةى  تائَيستا  بةآلم  بةست،  كؤنطرةى 
بة  ئَيستاش  تا  نةبةستراوةء  سةرتاسةريى 
دوو ثةيإةوء ثرؤطرام كاردةكرَيت، لة ساَلى 
كارمةندانى  سةنديكاى  هةردوو  )2008(دا 

ثيشة  خ���اوةن  )يةكَيتى(ء  تةندروستى 
طرتةوةء  يةكيان  )ثارتى(  تةندروستييةكان 
كؤنطرة  مانطدا  شةش  ماوةى  لة  درا  بةَلَين 
كؤنطرة  ساأل  دوو  دواى  بةآلم  ببةسترَيت، 
دةكرَيت  ض���اوةإوان  بؤية  دةبةسترَيت، 
بؤ  دةروازةي��ةك  ببَيتة  كؤنطرة  هةَلبذاردنء 

طؤإانكاريى لةنَيو رَيكخراوةكةدا.
سةرؤكى ليذنةى باآلى هةَلبذاردن ئاماذة 
وَيستطةيةكى  هةَلبذاردنة  »ئةم  دةكات،  بةوة 
لة  تةندروستىء  كارمةندانى  بؤ  طرنطة  زؤر 
هةمانكاتدا طرنطة بؤ تَيثةإاندنى دوو ئاراستةى 
كارمةندانى  ماَلى  يةكخستنى  كاركردنء 
تةندروستىء يةكخستنى  ثةيإةوء ثرؤطرامى 
دةبَيتة  هةَلبذاردنة  ئةم  هةروةك  سةنديكا، 
كارمةندانى  كؤكردنةوةى  بؤ   دةروازةي��ةك 
رَي��ك��خ��راوداء  ي��ةك  لةنَيو  تةندروستى 
دةربازبوونة لةو هؤكارء لةمثةإة سياسييانةى 
كة تائَيستا رَيطربوون لة بةستنى كؤنطرة، ئةم 
ذيانى  لة  نوآ  قؤناغَيكى  دةبَيتة  هةَلبذاردنة 
بؤية  تةندروستيدا،  كارمةندانى  رَيكخراوةيى 
بؤ  كاربكةين  ثَيكةوة  هةموومان  ثَيويستة 
داإشتنةوةى  رَيكخراوةكةء  نوَيكردنةوةى 

هةيكةلء ثةيإةوء ثرؤطرامى رَيكخراوةكة«.

هـةلَبــذاردن
nawxo.rozhnama@yahoo.com
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هادى فةريق

ثاراستنى ثيشة ثَيش 
ئينتيماى حيزبيي

د. محةمةد ئةمين 
عةلى عومةر *

ب��ةش��ب��ةح��اَل��ى 
دابةشبوونى  خ��ؤم، 
ك����ارم����ةن����دان����ى 
تةندروستيى لةم كاتةدا 
بةسةر ضةند ليستَيكى 

بوونى  س���ةرةإاى  ج��ي��اوازدا،  سياسيى 
بوَيرو  ئازاو  كارَيكى  بة  دةسةآلت،  ليستى 
هةنطاوَيك  بة  ئةمةش  دةزانمء  تةندروست 
دةزانم بؤ هةوَلدان بةرةو ديموكراتيزةكردنى 
كوردستانء  تةندروستيى  كؤمةَلطاى 
بةثيشةييكردنء ثرؤفيشناَلكردنى ئةم ثيشة 
ثيرؤزةء دةرهَينانى لة ضنطى ئةو دوو حيزبة 
لةثَيناو  دةكةن  سياسةت  كة  سياسييةى 
لة  ئارةزووةكانيان  بة  طةيشتن  سياسةتء 

دةسةآلتء سامانء خزمايةتى.
ناوى  بة  ليستة  ضةند  ئ��ةو  بوونى   
راستكردنةوةى  بؤ  بةسة  ئؤثؤزسيؤن، 
ناعةدالةتييةى  ثإ  خواروخَيضء  رَيضكة  ئةو 

سةنديكا.
ج��ؤرَي��ك  بةهيض  راس��ت��ي��ي��ةى  ئ��ةو 
مرؤيى  سامانى  ئَيوةى  ناكرَيت،  لةبير 
ئةم  بةنرخى  سامانَيكى  تةندروستيى، 
كؤمةَلطايةن وةك ثزيشكانء هةموو دةستة 
دةبَيت  ترء  تةندروستييةكانى  ثزيشكيء 
ئَيوةدابَيت،  لة خزمةت  دةسةآلتى سياسيى 
ئَيمةو  لة خزمةت دةسةآلتدا بن,  ئَيوة  نةك 
ئَيوة هةردةم لةخزمةت كؤمةَلطاو وآلتداين, 
سامان  دةبَيتة  مرؤظ  )كاتَيك  راستة  بةآل، 
بتوانَيت  بَيتء  ئ��ازاد  فيكرى  ه��زرو  كة 
بكات,  ذيان  بؤ  زيادةطةرى  تازةطةرىء 
بةرةو  بيبات  بداتء  بةذيان  بةردةوامى 
بيكاتة  بكاتء  بةرهةمهَينةر  تاك  ثَيشةوة، 
كؤمةَلطاكةى(،  بؤ  سوودبةخش  ئةندامَيكى 
بةشَيكن  تةندروستيش،  كارمةندانى  ئَيوةى 
لةم سامانة مرؤيية تةندروستيية بةنرخةى 
كوردستانء ئةركَيكى ثيرؤزتان لةسةرشانة 
تةندروستيى  كارمةندانى  نؤينةرانى  وةك 

داهاتوو.
 طرنط ئةوةية كة لةثاأل ئةم دابةشبوونةى 
كارة  ثةيامء  تةندروستيدا،  كارمةندانى 
زانستييةكان  ثيشةيىء  بنةإةتيية 
بةقوربانى  ن��ةي��ك��ةن  ل��ةب��ي��رن��ةك��ةنء 
ئةندامة  تايبةتةكانى  سياسىء  دةسكةوتة 

دةستإؤيشتووةكان.
 كارمةندانى تةندروستيى، بةشَيوةيةكى 
قةبانةى  بةَلَينة  لةو  بَيزاربوون  طشتيى 
لةكاتى  كة  حيزبةكان  سةنديكاكانء 
بؤ  دةكةوَيتةوة  بيريان  هةَلبذاردنةكاندا 
دابةشكردنى  بةَلَيني  لةخشتةبردنيان، 
ئيمتيازاتى  جؤرة  هةموو  خانووء  زةوىء 
لةبنةإتدا  هةندَيكيان  كة  ثَيدةدةن  تريان 
لة  يةكَيك  نةماندى  ئَيستا  تا  ناياسايشن! 
يةكَيتىء  )ليستى  دةس��ةآلت  ليستةكانى 
ثارتى( باس لة ئازادكردنى فيكرو بيروإاء 
بةرةو  بكةن  كارمةندان  مَينتاَلتى  طؤإينى 
هاوضةرخء  سةردةمى  ثيشةيى  دنيايةكى 
ثيشةيى  زانستىء  ئاستى  بةرزكردنةوةى 
باسى  سةردةم  ليستى  وةك  تةندروستيى، 

لَيوة دةكات.
بكةن  ك���ار  ه���ات���ووة،  ئ���ةوة  ك��ات��ى 
برا  وةك  ثيشةيى  ثلةبةنديةكى  ب��ؤ 
ثزيشكةكانتان، تا ضيتر بة ئارةزووى ئةمء 
ئةو زوَلمتان لَينةكرَيت. كاتى ئةوة هاتووة، 
ب��ةردةوام  فَيركردنى  خوَيندنء  لة  بير 
بإوانامةى  بةدةستهَينانى  لة  بير  بكةنةوةء 
ئاستى  بكةنء  ئازاد  خؤتان  بكةنةوةء  باآل 
ثَيشبخةن.  خؤتان  تةندروستيى  ثزيشكىء 
كاتى ئةوة هاتووة، جَيدةستتان ديار بَيت لة 
ثَيشخستنء طؤإانى سيستمى تةندروستيى 
ئازادو  هاتووة،  ئةوة  كاتى  كوردستان. 

سةربةخؤبن. 
وةك  تةندروستيى،  ك��ارم��ةن��دان��ى 
هةرخاوةن ثيشةيةكى تر، خاوةن رةوشتَيكى 
ثيشةكةء  بة  بةرامبةر  خؤيانن  تايبةتى 
كؤيلةى  نايانةوَيت  ضيتر  كؤمةَلطاكةيانء 
كةس بن، بوونى ليستة ئؤثؤزسيؤنةكانيش، 
كارمةندانى  كة  راستييةية  ئ��ةو  زامنى 
بةرةو  بطؤإرَين  دةيانةوَيت  تةندروستيى، 
باشترء  ثيشةيى  زانستىء  داهاتويةكى 
دووركةوتنةوة لة ملمالنَيى تةسكء نةزؤكى 

حيزبايةتى. 
 

* ثزيشكى ثسثؤإى نةشتةرطةريى

)20( هةزار كارمةند، )234( نويَنةر هةلَدةبذَيرن

سةرؤكى ليذنةى هةَلبذاردنى سةنديكاى كارمةندانى تةندروستى:

هةولَدةدةين لة هةموو وَيستطةيةكدا ضاودَيرى هةلَبذاردن هةبَيت



سازدانى: ثشتيوان سةعدوَلآل

ئةكرةم مةحمود، وتةبَيذى ليستى 
كارمةندانى تةندروستى سةردةم 

ذمارة )4(، ثَييواية؛ سةنديكاى 
كارمةندانى ثيشةيى تةندروستى 

كوردستان وةكو سةنديكايةكى 
حيزبيى خزمةتى بةرذةوةنديية 

حيزبييةكانى كردووةء لة ئاستى 
خواستء داواكارييةكانى كارمةندانى 

تةندروستيدا نةبووة.
هةروةك ئةوةش دةخاتةإوو، ليستى 
كارمةندانى تةندروستى سةردةم، بؤ 
ئةوة دروستبووة ئةو سةنديكاية لة 

ضنطى حيزب دةربهَينَيتء بيكاتة 
سةنديكايةكى ثيشةيى كاريطةر 
بؤ ئةوةى خزمةتى كارمةندانى 

تةندروستى بكات.

سةنديكاى  ض��ةن��د  ت��ا  رؤذن��ام��ة: 
كارى  ثيشةييانة  تةندروستى  كارمةندانى 

كردووة؟
تةندروستى  * سةنديكاى كارمةندانى 
وةكو  تةمةنيدا،  م��اوةى  لة  ثيشةيى 
كردووةو  كارى  حيزبيى  سةنديكايةكى 
حيزبييةكانى  بةرذةوةنديية  خزمةتى 
كردووة، ئةو سةنديكاية لة اليةن حيزبةوة 
ئ��اراس��ت��ةى حيزب  ب��ة  ق��ؤرخ��ك��راوةو 
سةنديكا  ثَيضةوانةوة  بة  جوآلوةتةوة، 
داواكارييةكانى  خواستء  ئاستى  لة 
كارمةندانى تةندروستيدا نةبووةو شتَيكى 

تةندروستى  كارمةندانى  بؤ  ئةوتؤى 
نةكردووة.

ليستى  هاتنةمةيدانى  رؤذن��ام��ة: 
تاضةند  سةردةم  تةندروستى  كارمةندانى 

ثَيويستييةكى هةنووكةيية؟
كارمةندانى  ليستى  هاتنةمةيدانى   *
تةندروستى سةردةم لة ئَيستادا ثَيويستة، 
تةندروستى  كارمةندانى  تائَيستا  ضونكة 
سةنديكاش  نةكراونء  ئةوتؤ  خزمةتَيكى 
ئةوة  بؤ  ئَيمة  حيزبداية،  دةستى  لةذَير 
كارمةندانى  سةنديكاى  دروستبووين 
تةندروستى لة ضةنطى حيزب دةربهَينينء 

كاريطةر  ثيشةيى  سةنديكايةكى  بيكةينة 
بكاتء  كارى خؤى  ثيشةييانة  ئةوةى  بؤ 

خزمةتى كارمةندانى تةندروستى بكات.
شَيوازء  لة  رةخنةيةكتان  ض  رؤذنامة: 

ميكانيزمى هةَلبذاردن هةية؟
ليستى  بة  هةَلبذاردن  ثرؤسةى   *
لة  ئَيمة  كة  ب��ةإَي��وةدةض��َي��ت،  داخ��راو 
سةردةم  تةندروستى  كارمةندانى  ليستى 
داخراو  كة  ئةوةماندا  هةوَلى  ثَيشووتر 
ثَيمانواية  بؤية  قبووَلنةكرا،  بةآلم  نةبَيت، 
نييةء   باش  شَيوازَيكى  داخ��راو  ليستى 
ديموكراسييةت  بنةماكانى  خزمةتى 
شَيوازى  كة  داوامانكرد  هةروةها  ناكات، 
فرة  نةك  بَيت،  بازنة  يةك  هةَلبذاردن 
لة  كة  كةسانةى  ئةو  لةوة  جطة  بازنةيى، 
ليذنةى باآلى هةَلبذاردندان، سةرجةميان 
سةر بة دةسةآلتنء نوَينةرى ئَيمةى تَيدا 

نيية.
ليستى  بةرنامةى  ئامانجء  رؤذنامة: 

كارمةندانى تةندروستى سةردةم  ضيية؟
سةنديكاى  رزطاركردنى  ئامانجى   *
كؤتوبةندى  لة  تةندروستيية  كارمةندانى 
سةنديكايةكى  دروستكردنى  حيزبء 
ئةوةى  بؤ  دةكةين  كار  ئَيمة  ثيشةيى، 
ئيرادةء  تةندروستى خاوةنى  كارمةندانى 
ب��إي��ارى خ��ؤي��ان ب��نء ه��ةروةه��ا كار 
بارى طوزةرانى  باشتركردنى  بؤ  دةكةين 
كارمةندانى تةندروستى، تا ثَيويستيان بة 
ثَيشةكةيان  بؤ  خؤيان  نةبَيتء  تر  كارى 
داكؤكيكارء  دةبينة  ئَيمة  بكةن،  تةرخان 
كارمةندانى  خواستةكانى  ث��ارَي��زةرى 

تةندروستى.
بةو  ثابةندن  ضةند  تا  رؤذن��ام��ة: 
كارمةندانى  بة  ئَيستادا  لة  كة  بةَلَينانةى 

تةندروستى دةدةن؟
كارمةندانى  ليستى  ل��ة  ئَيمة   *
بةرنامةيةكى  خاوةنى  تةندروستى، 
كارين كة خؤى لة )28( خاَلدا دةبينَيتةوة، 
دةنطمان  تةندروستى  كارمةندانى  ئةطةر 
سةركةوتن  هةَلبذاردندا  لة  بدةنء  ثَي 
بةَلَينةكانمان  خاوةنى  بةدةستبهَينين، 
بؤ  دةكةين  كار  رؤذ  ء  شةو  دةبينء 
كارمةندانى  داواكارييةكانى  بةديهَينانى 
كارمةندانى  ثَيويستة  بؤية  تةندروستى، 
بدةنء  دةنط  ئةمانةتةوة  بة  تةندروستى 
ببَيتة  راستى  بة  كة  هةَلبذَيرن  ليستَيك 

ثارَيزةرى خواستةكانيان.
هةَلبذاردنةدا  لةم  ثَيتانواية  رؤذنامة: 

سةركةوتنى بةرضاو بةدةست بهَينن؟
* زؤربةى كارمةندانى تةندروستى لة 
هةرَيمى كوردستان ناإازين لة بارودؤخى 
ط��وزةران��ي��ان، ه��ةروةه��ا دةي��ان��ةوَي��ت 
كارى  بةرنامةء  لة هةيكةلء  طؤإانكاريى 
تةندروستيدا  كارمةندانى  سةنديكاى 
زياترى  خزمةتكردنى  ثَيناو  لة  بكرَيت 
ليستى  لة  ئَيمة  تةندروستى،  كارمةندانى 
خواستةكانى  ثارَيزةرى  دةبينة  سةردةم 
كارمةندان، بؤية لة ئَيستادا جَيى ئومَيدى 
ثَييانواية؛  تةندروستينء  كارمةندانى 
راستةقينةى  داكؤكيكارى  دةبينة  ئَيمة 
دةكةين  ضاوةإوان  بؤية  خواستةكانيان، 

سةركةوتنى بةرضاو بةدةستبهَينين.

راثؤرتى: هاوإآ عةبدوَلآل

هةَلبذاردنى  بانطةشةى  ل��ةم��اوةى 
ثيشةيى  ك��ارم��ةن��دان��ى  س��ةن��دي��ك��اى 
تةندروستيدا اليةنطرانى »ليستى كارمةندانى 
تةندروستى« كة سةر بة دةسةآلتن، ضةندين 
بةوهؤيةشةوة  ئةنجامداوةء  ثَيشَيلكارييان 

ضةندين سكاآل تؤماركراوة.
ئةندامانى  هةَلبذاردنى   )1/20( رؤذى 
ثيشةيى  كارمةندانى  سةنديكاى  كؤنطرةى 
بةشدارى  بة  كوردستان  تةندروستى 
تةندروستى   كارمةندى  ه��ةزار   )20(

بةإَيوةدةضَيت.
بازنةى  ض��وار  ل��ة  ه��ةَل��ب��ذاردن��ةك��ة 
بة  كةركوك(،  دهؤك،  هةولَير،  )سلَيمانى، 
رؤذى  لة  بةإَيوةدةضَيتء  داخراو  ليستى 
ئةو  بؤ  هةَلبذاردن  بانطةشةى   )1/19�10(

مةبةستة ئةنجام دةدرَيت.
راب��ردووى  رؤذى  ضةند  م��اوةى  لة 
بانطةشةدا ليستى »كارمةندانى تةندروستى« 
»ثَيشَيلكارييان«  ضةندين  ثارتى(  )يةكَيتىء 
)بانطكردنى  ديارترينيان  كة  داوة  ئةنجام 
كؤبوونةوة  بؤ  تةندروستى  كارمةندانى 
بةرثرسانى  سةردانى  دةوام��دا،  كاتى  لة 

بنكة  نةخؤشخانةء  نَيو  ب��ؤ  حيزبيى 
حيزبيى  كؤبوونةوةى  تةندروستييةكان، 
لةنَيو بنكة تةندروستييةكاندا، لَيثرسينةوةء 
هةإةشةكردن لة كارمةندانى تةندروستى، 
بةكارهَينانى ثؤستى حكومى بؤ بانطةشة، 
دروستكردنى ثَيناسى سةنديكا بؤ كةسانَيك 
كة كارمةندى تةندروستى نين، بةكارهَينانى 
ئؤتؤمبَيلى تةندروستى بؤ بانطةشة، ثَيدانى 

خةآلت(.
»ليستى  روون��ك��ردن��ه وه ي��ه ك��ي��دا   له  
تةندروستكاراني يةكگرتوو« نيطةرانى خؤى 
لة بوونى ضةند ثَيشَيلكارييةك دةردةبإَيت، 
هةروةك ئاماذة بةوة كراوة »پاش ئةوةي 
هةَلمةتةكاني بانگةشةكردن بؤ هةَلبژاردني 
پَيكرد،  دةستي  تةندروستي  كارمةنداني 
لَيرةو لةوآ هةندَيك هةواألء وةعدو پةيمان 
دةدرَيت بة گوَيي تةندروستكارانداو هةوأل 
دةدرَيت كة مافة سةرةتاييء ئاساييةكاني 
فشارو  وةرةقةي  بكرَيتة  تةندروستكاران 
سةرجةم  بؤشاردنةوةي  بةكاربهَينرَيت 
ساَلة  چةندين  كة  مةحروميةتةي  ئةو 
كةمتةرخةمييان  هةيانةو  تةندروستكاران 

بةرامبةر كراوة«.
كاوة رةسوأل، ئةندام لة تةندروستكارانى 

»لة  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  يةكطرتوو، 
ليستى  هةَلبذاردندا  بانطةشةى  م��اوةى 
ئةنجام  خروقاتى  ضةندين  دةس���ةآلت 
ثَيشَيل  هةَلبذاردنى  رَينماييةكانى  داوةء 
بانطكردنى  دي��ارت��ري��ن��ي��ان  ك����ردووة، 
كؤبوونةوةى  بؤ  تةندروستى  كارمةندانى 
هةإةشةكردن  دةوامداء  كاتى  لة  حيزبيى 
لةوة  جطة  تةندروستىء  كارمةندانى  لة 
لة  بنكةيةك  ضةند  كارطَيإيى  بةإَيوةبةرى 
تةندروستييةكاندا  بنكة  نةخؤشخانةء  نَيو 
داواي��ان  بانطكردووةو  كارمةندانيان 
لَيكردوون دةنط بة ليستى دةسةآلت بدةنء 

ثؤستى حكومييان بةكارهَيناوة.
ترساوة  هةميشة  دةسةآلت  ثَيشَيواية، 
خروقاتء  بة  دةيةوَيت  هةَلبذاردنء  لة 
تةندروستى  كارمةندانى  هةإةشةكردن 

ناضاربكات كة دةنطي ثآ بدةن.
بة بإواى محةمةد ثشدةرى، سةرؤكى 
شَيوازء  سةربةخؤ«،  »كارمةندانى  ليستى 
ساختةكارىء  هةَلبذاردن  ميكانيزمةكانى 
لة  سةرجةميان  ك��راوةو  تَيدا  فرتوفَيَلى 
بةرذةوةنديى دةسةآلتدان، بؤ نموونة )17( 
كارمةندى يةكَيتىء )17( كارمةندى ثارتى 
ئةوة  كة  كؤنطرة،  نَيو  دةضنة  تةزكية  بة 

جطة  باآل  ليذنةى  ياساكانة،  ثَيضةوانةى 
نوَينةرى  ثارتى  يةكَيتىء  كارمةندانى  لة 
ئَيمة  بؤية  نيية،  تَيدا  ترى  ليستَيكى  هيض 
تر  ليستةكانى  لة  داوام��ان  سةرةتاوة  لة 
تا  نةكةن،  هةَلبذاردن  بةشداريى  كردووة 

ميكانيزمةكانى هةَلبذاردن دةطؤإدرَين. 
ليستى  خ��روق��ات��ى  ب��ة  س��ةب��ارةت 
ثإوثاطةندةى  رؤذانى  »لة  وتى:  دةسةآلت 
هةَلبذاردنيشدا دةسةآلت ضةندين خروقاتء 
ئةنجامدانى  داوة،  ئةنجام  ثَيشَيلكارى 
دةطةإَيتةوة  ثَيشَيلكاريى  خ��روق��اتء 
بة  ب��إواى  يان  دةس��ةآلت  كة  بؤئةوةى 
ديموكراسيةت نيية، يان لة ديموكراسيةتء 

هةَلبذاردن دةترسَيت«.
بةرامبةر  ئيجرائاتكردن  مةبةستى  بة 
بةو كةسء ليستانةى كة ثةنا بؤ خروقات 
دةسةآلت  دةرةوةى  ليستةكانى  دةب��ةن، 

سكاآليان تؤماركردووة.
رايطةياند:  رةس��وأل،  ك��اوة  ه��ةروةك 
سةرجةم  تةندروستى  ليستَيكى  »ضةند 
داوةتة  نووسراوَيكدا  لة  خروقاتةكانيان 
بؤئةوةى  ه��ةَل��ب��ذاردن  ب��اآلى  ليذنةى 

ئيجرائات بكرَيت«.
باآلى  ليذنةى  سةرؤكى  فةريق،  هادى 
هةَلبذاردنى سةنديكاى كارمةندانى ثيشةيى 
ئةوة دةخاتةإوو،  تةندروستى كوردستان 
رَينماييةكمان  ضةند  باآل  ليذنةى  لة  »ئَيمة 
رَينماييةكان  ثَيى  بة  بآلوكردووةتةوةو 
نابَيت نةخؤشخانةء بنكة تةندروستييةكان 
بةتايبةتى  بةكاربهَينرَين،  بانطةشة  بؤ 
كارمةندانى  بانطكردنى  ك��ؤب��وون��ةوة، 
تةندروستى بؤ كؤبوونةوة لة كاتى دةوامداء 
لة  ضؤَلكردنى نةخؤشخانةكان ئةوة الدانة 
رَينماييةكانء ئيدارةى نةخؤشخانةكان لَيى 

بةرثرسن«.
بوونى  لة  ئَيمةيان  »ليستةكان  وتيشى: 
ئاطاداركردووةتةوة،  خروقاتَيك  ضةند 
كؤتايى  لة  كةمن،  خروقاتةكان  ب��ةآلم 
هةَلبذاردنةكةدا سةيرى سكاآلى ليستةكان 
ئيجرائاتى  دةكةينء  ئاشكرايان  دةكةينء 
دةمانةوَيت  ضونكة  دةك��ةي��ن،  ياسايى 
سةر  بؤ  نةبَيت  كاريطةرى  سكاآلكان 

ثرؤسةى هةَلبذاردن«.

ذم��ارة )617( سَيشةممة 2011/1/18هـةلَبــذاردن 18
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هةَلبذاردنَيك
دواى )12(ساأل

بةهادين عةبدوَلآل

بةهةموو ثَيوةرةكانى كؤمةَلطاى مةدةنيى، ياخود 
رَيكخراوةيي، يان بةثَيى ثةيإةو ء ثرؤطرامى ناوخؤي 
سةنديكا، ئةم سةنديكاى كارمةندانى تةندروستيية، 
هيض جؤرة شةرعييةتَيكى ياسايي نةماوةء ئةطةر ئةم 
دةَلَين،  بكةيت،  ئاراستةى دةستةى سةنديكا  ثرسة 
ئيدارةييةوة،  دوو  سياسييء  بارودؤخى  بةهؤى 

نةتوانراوة لةكاتى خؤيدا هةَلبذاردن بكرَيت.
لةهيض  زياتر  بَيتام  نوكتةيةكى  لة  بيانووة  ئةم 
لةم  بكةى،  هةَلبذاردن  نةتوانى  )12(ساأل  ناضَيت، 
خوَيندنيان  ثَيطةيشتوونء  نةوةيةك  ماوةيةدا 
بةدةر  ياخود  دام��ةزراون،  ئَيستا  كردووةء  تةواو 
لة دامةزراندن بوونةتة ئةندام لةم سةنديكايةدا كة 
ئةوكات ئةو سةنديكاية هةَلبذَيردرا، ئةو نةوةية لة 
يةكء  ثؤلى  يان  سةرةتايى،  شةشى  ثَينجء  ثؤلى 
دووى ناوةنديى بوون، ئيدى ئةم سكرتَيرء مةكتةبى 
تةنفيزيىء نوَينةرانة، بة ض هةقَيك نوَينةرايةتيى ئةو 

نةوةية دةكةن.
فشاردا  ذَير  لة  ئةطةر  سةنديكاية  ئةم  دواجار، 
هيض  قةرةى  لة  بدات  خؤى  نةبوو  ئامادة  نةبواية، 
سةنديكايةك  مؤنؤثؤَلكردنى  هةَلبذاردنَيك،  جؤرة 
ئاسانىء  بة  هةروا  نابَيت  )12(س��األ،  ماوةى  بؤ 
دةبَيت خوَيندنةوةيةكى  بكرَيت،  رووكةشانة سةير 
ديارة  تةمةنة.  )12(س��األ  ئةو  بؤ  بكرَيت  ت��ةواو 
دةسةآلت ثةتةكةى بؤ شلكردنء ئةمانيش بةكةيفى 
كؤمةَلَيك  زةوى،  دابةشكردنى  ئيفادء  خؤيان 
ئيمتيازاتى ناو نةخؤشخانةو دةزطا تةندروستييةكان 
بؤ خؤيان قؤرخ بكةن، وةك ئيدارةو ضاوثؤشيكردن 
هةر  ئةمانة  نةبوون،  كارا  كارمةندى  كة  لةوانةى 

خةريكى خؤدةوَلةمةندكردن بوون. 
ساَلى   )12( ضاالكييةكاني  ك��ارء  كامةية 
كاتَيك  ض  سةنديكا،  دةسةآلتدارانى  راب��ردووى 
كة  تَيبطةن  كارمةندَيك  طرفتى  كَيشةء  لة  هاتوون 
بةشة  لة  نةخؤشةوةية  ديار  بة  بةيانى  تا  شةوَيك 
ضاودَيريي  دأل،  )بوذانةوةى  وةك  هةستيارةكاندا 
ضارةسةرى  بةشى  سووتاويى،  فرياكةوتن،  ورد، 
طؤمى  وةك  ضاوانيان  بةيانيان  كة  ....تاد(  كيميايى 
خوَين سووردةبن لة بَيدارييان بةديار نةخؤشةوة. 
كامةية ئةو دةرماَلةي مةترسييةى كة بؤيان خةج 
يان  بةنةخؤشييةوة،  توشبوون  بةهؤى  دةكرَيت 
لة  ثَيشهاتَيكة  كة  دةروون��ى  سووتانى  نةخؤشى 
سةرةتاوة هةستى ثَيناكةن، دواى ماوةيةك كة لة 
نيشانةكانى  كاردةكةن،  مةترسيدارةكاندا  بةشة 
ئةو  مافى  كة  كارمةندةى  ئةو  يان  دةردةك��ةون، 
كاتَيك  وآلت،  دةرةوةى  لة  خولَيك  بؤ  بضَيت  بوو 
دةطةإَيتةوة.  خولةكة  لة  كةسَيك  دةزانَيت  ثَيي 
ثَيويستة  كة  ك��ردووةت��ةوة  ل��ةوة  بيريان  كةى 
ثشووي فةرميي بدرَيت بة كارمةندى تةندروستى 
بةمووضةو دةرماَلةوة، دوو هةفتة بؤ شةش مانط 
كار بة ئيجباريى، لة وآلتة ديموكراتييةكاندا كاري 

ثَيدةكرَيت. 
دةبَيت  سةنديكا  ديموكراتييةكاندا،  وآلتة  لة 
طةياندنى  كةناَلى  ئةندامةكانىء  نوَينةرى  بة 
داواكارييةكانيان بة حكومةت، داواكاريى مافةكانيانة، 
لة كاتى روودانى كَيشةكاندا، سةنديكا دةبَيتة فشار 
بة سةر حكومةتةوة، بةآلم ئةم سةنديكايةمان بةم 
شَيوةية دةبوو بة فشار، ساَلَيك لةو دوانزة ساَلةى 
رابردوو لة نةخؤشخانةى ).........( بةهؤى هةندَيك 
كَيشةوة كة ئَيستا تَيثةإيونء نامةوَيت باسيان بكةم، 
هةموو كارمةندةكان هةَلوَيستيان يةك بوو بةرامبةر 
نةخؤشخانة،  كارطَيإيى  بةإَيوةبةرى  بةإَيوةبةرو 
ئَيمة لةاليةك ئةوان لةاليةك، ضةندجارَيك سةردانى 
سةنديكامان كردء لة كَيشةكانمان ئاطاداركردنةوة، 
وتيان  بةدةنطمانةوةء  هاتن  هةَلناطرَيت  خوا 
ئاطادار دةكةينء  لة كَيشةكةتان  وةزير )سلَيمانى( 
ثشتتاندةطرينء لةطةَلتانين، لةطةأل كؤمةَلَيك وةعدي 
ئَيمةش  بوو،  بةردةوام  كَيشة  رؤذَيك  ضةند  زؤر، 
كةسَيكي  ضةند  ئةوةى  دواى  ثَيكردنء  باوةإمان 
سةنديكا دةعوةتكران لةاليةن بةإَيوةبةرةوة، ئيدى 
ديزة بةدةرخونة كرا. ماوةى دوانزة ساَلى رابردوو، 
باس بكةين، تةواو نابَيت، ئةو رووداوةى سةرةوة 

مشتَيك بوو لة خةروارَيك.
برادةرانةى  ئةو  هاتووة،  ئ��ةوة  كاتي  ئيدى 
كورسييةكانيان  كؤبكةنةوةو  خؤيان  سةنديكا، 
بن  جديي  نوَينةرى  كة  كةسانَيك  بؤ  بكةن  ضؤأل 
شوَينى  بطةيةننة  دةنطةكانيان  كارمةندانء  بؤ 
خؤيان، نةك بةتاَلكردنةوةى ناإةزاييةكانء خؤيان 

بةشَيكبن لة دةسةآلت.
بةوهيوايةى كارمةندانى تةندروستى، هؤشياريى 
تةواويان هةبَيت لة دةستنيشانكردنى نوَينةرةكانيان، 
دوور  سةردةمييانةى  سةنديكايةكى  بنيادنانى  بؤ 

لةدةسةآلتي حيزب.

فؤتؤ: رؤذنامة بانطةشةي هةَلبذاردنى يةكَيك لة ليستةكان 

ئةكرةم مةحمود

وتةبَيذى ليستى كارمةندانى تةندروستى سةردةم:

 

دةمانةوَيت سةنديكا لة ضنطى حيزب دةربهيَنرَيت

اليةنطرانى »ليستى كارمةندانى تةندروستي«
ذمارةيةك ثَيشيَلكاريي ئةنجام دةدةن



ثةإةيةكي  هةَلدانةوةى  بة  ثَيويستيمان   
رةخساندني  بة  ثَيويستمان  هةية،  ن��وَي 
تا  هةية،  لةبار  ئارامييء  لة  ثإ  كةشَيكي 
بيركردنةوة  هةموو  بة  بةيةكةوة  بتوانين 
بؤ  ثالن  كاربكةينء  جياوازةكانمانةوة، 
كة  ئايندةيةك  دابإَيذين،  خؤمان  ئايندةى 
شانازيي  نةوةكانمان  بَيت،  ئةوة  شايةني 

ثَيوة بكةن.
كوردستان  هةرَيمي  لة  ئَيستا  ئةوةى 
سروشتيء  ذيانَيكي  كةشي  دةط��وزةرَي، 
ئاسايي نيية، كَيرظي متمانةمان لة ئاستَيكداية 
خؤشمانء  كردووة،  شاطةشكة  دوذمناني 
هةمانبَي(  )ئ��ةط��ةر  دؤستةكانيشمان 

نيطةرانين.
هَيزةكانى كوردستان، ئةوةندة بَيمتمانةن 
مَيروو  مارو  لة خشةى  يةكتر،  بة  بةرامبةر 
رةخساوة  بَيمتمانييةك  دةك��ةن��ةوة،  سأل 
ناتوانرَيت خوَيندنةوةى ئايندةيةكى طةش بؤ 

نةوةكانى داهاتوو بكرَيت.
نةبووني  بة  هةست  تاكَيك،  هةموو 
لةنَيوان  دةكات  راستةقينة  راستطؤييةكى 
بؤ  ب��ؤس��ةدان  لة  ه��ةم��ووان  اليةنةكاندا، 
ئةوةى لَيدواني ئةوي تر شيبكةنةوةء وةكو 
ئةم  بكةن،  راظةى  مةبةستيانة  ضؤن خؤيان 
دياردة(  بة  بووة  )بةداخةوة  دياردةيةش 

هةمووان دةطرَيتةوة.
بةيةكةوةء  دانيشتني  لة  باس  طةلَيكجار 
لَيك تَيطةيشتني اليةنةكان دةكرَيت، زؤرجار 
باس لة هاوإاييء يةك هةَلوَيستيي دةكرَيت، 

نةيانتوانيوة  باسكردنةكان  هةموو  بةآلم 
جةماوةرةكانيانء  خةَلكء  الى  ئاسودةيي 
هَيماى  ئةمةش  بكةن،  دروس��ت  شةقامدا 
راستةقينةء  راستطؤيي  ك��ة  ئ��ةوةي��ة 
بةرذةوةنديي طشتيي باآل لةبةرضاو نةطيراوة، 
بؤ  شؤإبَيتةوة  ثَيويستة  كة  راستطؤييةك 
بةرثرسيارَيتيش  اليةنطران،  هةموو  ناخي 
بخزَيتة  يةكتر  بة  بةرامبةر  شَيوة  بةهةمان 
بةرثرساني  خوارى خوارةوةى اليةنطرانء 
لة  اليةنَيك  ك��ةسء  هيض  اليةنةكانيش، 
سةرووى ئةواني ديكة نةبينن، هيض اليةنَيك 
خؤي لة سةروو ئةواني ترء هةوادارانيشي 

لة سةرووى ئةواني تر نةبينَيت.
ئةوانةى  كَين  نةثرسين،  لةخؤمان  بؤ 
بة  دةكةنء  خةَلك  سةيرى  بةرزاييةوة  لة 
كة خةَلكيش  نازانن  بؤ  دةيانبينن؟  بضووكي 

لة خوارةوة ئةوان بة بضووكي دةبينَيت؟
ئَيستاى  سياسيي  بارى  سةيرى  ئةطةر 
تونسء ثَيشووى عَيراقء ثَيشترء ثَيشتري 
جيهان  ديكةى  سياسيي  سيستمي  ضةندين 
بكةين، لةو راستيية تَيدةطةين كة هيض هَيزو 
طرتني  بةرطة  تواناى  دونيادا  لة  كةسَيك 
جةماوةر  رةنطة  ناطرَيت،  خةَلك  توإةيي 
بة هَيمنيي  ماوةيةك دان بة خؤيدا بطرَيتء 
هةميشة  ثَيويستة  ب��ةآلم  بةرضاو،  بَيتة 
تةقينةوةي  ضاوةإَيي  ئ��اوادا  دؤخَيكي  لة 
هَيزو  هيض  تةقينةوةشدا  لة  لَيبكرَيت، 
ناتوانَيت خؤي  كةسَيك  اليةنَيكء  طرووثء 

لةبةر بطرَيت. 

لة  ثإ  طيانَيكي  بة  ئةطةر  دةبَيت،  ضي 
لةخؤبردنء بيركردنةوة لة ئايندةو خواستني 
بةرذةوةنديي طشتيي لةسةر مَيزى طفتوطؤ 

بة يةكةوة دابنيشين؟
طشتييء  بةرذةوةنديي  حوكمي  ئةطةر 
نةيارانمان  بةرذةوةندخوازيي  خوَيندنةوةى 
نةبَي، هةرطيز ناتوانين ئةم دؤخة نةخوازراوة 
تَيثةإَينين، كة ئَيستا وةك مؤرانة بةربووةتة 
بووني  كيانء  ب��ةرذةوةن��دي��يء  طيانى 

نيشتمانييء نةتةوةييمان.
بؤضي  ئةرَي  نةثرسين،  خؤمان  لة  بؤ 
طةالني دنيا، ميللةتان، نةتةوةكانى ديكة، كة 
بةقةد قةبارةو خاكي ئَيمة زؤرء فراوان نين، 

بوونَيكى بةرضاوتريان هةية؟
ئَيمة  بؤضى  نةثرسين؛  خؤمان  لة  بؤ 
تَيثةإَينينء  تةطةرةكان  ئاساني  بة  ناتوانين 

بةسةر ئاستةنطء طرفتةكانماندا زاأل بين؟
ب���ؤ ش��ك��ان��دن��ي ب��ةس��ت��ةَل��ةك��ي 
ئاسؤى  ثةيوةندييةكانمانء روونكردنةوةى 
ضي  بة  ثَيويستيمان  طةيشتنمان  لةيةكتر 

هةية؟
رابردوو،  بؤ  طوماناويى  خوَيندنةوةى 
بضووكترين  لة  رَيزنةطرتن  مَيذوومان،  بؤ 
قوربانييةكانى  لة  راب��ردووم��ان،  هةوَلى 
دؤخي  لة  تَينةطةيشتن  راب��ردووم��ان، 
رابردوومان،  تَيثةإيوى  نالةبارى  سةختء 
نامانطةيةنَيتة سةر رَيطةيةك، سةر  هةرطيز 

بةندةرَيك كة بتوانين لَيي ببثةإينةوة.
نةخوازراوةى  كةشة  ئةم  تَيثةإاندني  بؤ 

لةسةر  نموونةيي  ئايندةيةكي  ناتوانين  كة 
بنةمايةك  ضةند  ثَيويستة  بنَيين،  بونياد 

لةبةرضاو بطرين: 
سياسييةكان  اليةنة  دةبَيت  يةكةم: 
لةخؤباييبوون،  غرورء  لة  دووربكةونةوة 
خؤبةزلزانينء  هةستي  لة  دووربكةونةوة 
ئةواني  لة  رَيزطرتن  تر،  ئةواني  بضووكبيني 
تر، ضونكة رَيزنةطرتن بة واتاى رَيزنةطرتنة 
لة جةماوةرةكةشي، جةماوةريش بة واتاى 

بةشَيك لة ثَيكهاتةكةى خؤمان.
بووني  بة  زياتر  طرنطيي  ثَيويستة 
لة تواناء خودي خؤمان  خؤمانء رَيزطرتن 
خؤمان  زاتيي  خؤشةويستيي  ب��دةي��نء 
نيشتمانييء  ئينتيماي  بكةينةوة،  بةرزتر 
نةتةوةيي الى تاك بةرز بكةينةوةء كؤمةَلطة 
نيشتمانء  خؤشةويستي  ثَيشةنطي  بكةينة 
خؤمان  بةرذةوةنديي  ثَيويستة  نةتةوة، 
نةك  ببينينةوة،  طشتيدا  بةرذةوةنديي  لة 

ثَيضةوانةكةى.
رَيز  اليةنَيك  هةر  ثَيويستة  دووةم، 
و  مَيذوو  ثَيطةو  جةماوةرء  ئيرادةو  لة 
رابردووى اليةنةكانى ديكة بطرَي، بة ضاوى 
نةيارى سةلبيي لَييان نةإوانَيء هةوأل بدةن 
لةبةرضاو  بة  طةيشتنء  لةيةك  شَيوازى  بة 
رةخنةء  طشتييةكان  بةرذةوةنديية  طرتني 
تَيبينيء سةرنجةكانيان رووبةإوو بكةنةوة، 

بةهةمان شَيوةش وةآلميان بدرَيتةوة.
دةبَيت  طرنطتر،  ئةوانةش  هةموو  لة 
لَيكتَيطةيشتني  راستةقينةو  راستطؤيي 

راستةقينةء  رَيككةوتني  راستةقينةء 
كاركردني راستةقينة لة نَيوانماندا هةبَيت.

هةموو  لةسةر  طرذيى  لة  ثإ  رابردووى 
بة دووةمء  بةرامبةر  ئاستةكان )خؤ بةخؤ، 
بارودؤخةكانيانء  خوَيندنةوةى  بة  سَييةم( 
مرؤييةكانيانء  توانا  رؤذطارةكانيانء 
ئةطةرةكانيان، بة باشء بة خراثيانةوة تةنيا 
ناَلَيم  من  راب��ردوو،  و  مَيذوو  لة  بةشَيكن 
ثشتطوَي بخرَيت، بةآلم ثَيم باشة لة بَيذنط 
ئةوي  بكرَيتء  طةنجينة  باشةكانى  بدرَيت، 

تريشي ثةندي لَي وةربطيرَيت.
ضةندينجار  ن��اك��ات،  ب��ةوة  ثَيويست 
بكرَيت،  داطَيإ  هةَلطَيإء  تاَلةكان  ئةزموونة 
بؤني  بةإؤذ  رؤذ  بَيت  بؤطةن  ئةطةر  ئاخر 
بؤني  لَيدَيت، هةرطيز ضاوةإَيي  ناخؤشتري 

خؤشي لَيمةكةن.
ط��ةورةو  ب��ة  ه��ةم��ووم��ان  ثَيويستة، 
بضووكتر  طةورةترء  نازناوى  بضووكةوة، 
هؤَلي  ناو  بَيطةردء  هةَلبذاردنى  بؤ  تةنيا 
ذمارةى  بة  هةرطيز  بةجَيبَيَلين،  ثةرلةمان 
لةخؤبايي  ثةرلةمانيش  ناو  كورسييةكانى 

نةبين، ضونكة ئةو ذمارةية لة طؤإانداية.
خزمةتي  لة  واقيعة  ئةم  بةردةواميي 
كَيداية؟ بؤ نةزانين كة بازنةيةكى بةتاَلةء هةر 
لَيي دةربضين، بؤ نةزانين واقيعَيكةء  دةبَيت 
تةنيا خؤمان زةرةرمةندي يةكةمين تيايدا؟، 
ثةنطي  وةهادا  واقيعَيكي  لة  دنياية  ئةم  كَيي 
ئَيمة  تا  دةرنةضووة،  لَيي  خواردووةتةوةو 

لَيي دةرنةضين.....؟

بــؤضــوون
nawxo.rozhnama@yahoo.com
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دواى زياتر لة )8( مانط طوريس كَيشةكَى لةسةر ثؤستى سةرؤك 
وةزيرى عَيراق – نةك لةسةر طةلةكةى – وة ناوبذيوانى ردَين سثى 
كورد، كة بَى منةتى دةكةنء طةرمكردنى ديوةخان لة هةولَير دراماي 
حكومةتي )شةراكةتي نيشتمانيي( لة بةغدا ثَيشكةشكرا لة )42( ئةندام، 
بووة!  كوردستان  ئةزمووني  طواستنةوةي  ذمارةية  ئةو  ديارة  وا 
سةيرنيية لة ثاكستان هةرَيمَيك هةبَيت بةناوي )وةزيرستان(، سةير 
وآلتي  طةورةترين  ئاخر  نةبَيت!  )وةزيرستان(  ناوي  عَيراق  ئةوةية 
ئيتر  هةية،  وةزارةتي   )22( )ضينة(ء  دانيشتووانيدا  ذمارةي  لة  دنيا 
بواية،  وةزارةتيش  خؤزطة  بؤضيية؟!!  وةزيري   )42  ( وَيرانة  عَيراقي 
نةك ثينةو ثةإؤء لةتء كوتي بةعسي سوننة لةذَير عةمامةي شيعةء 
ثَيشوودا  كابينةي  لة  بإَيكيان  مةزهةبضي،  شؤظَينيستء  توركمانء 
بوون، رابردوويان خةبةري ضاكتربووني داهاتوويان نادات مةكؤكي 
طةشتة طوماناوييةكانيان بؤ دةرباري سةرؤكي وآلتاني دوورو نزيك 
وتراوة،  ضي  طةشتانةدا  لةو  دةزانَيت  خوا  نين،  عَيراق  دؤستي  كة 
لةم  نين،  طرنط  ئةوانة  بةرَيت؟  ئابإوويان  نةبَيت  وَيكيلَيكسَيك  بَلَييت 
وةزيرستانةدا طرنط مانةوةي )3( كورسي سياديية لةذَير )3( كةسايةتي 
سيادييء بَي نةزيردا، كة بةديليان نيية، ئيتر با ناوضةداطيركراوةكانء 
نةتةوة  خانةي  سةرذمَيريدا  لة  بكةن،  هاوار  هةر  كوردةكةي  خةَلكة 
دوور  هةَلبذاردن  لة ضاودَيريكردنى  كورد  نوَينةي  بسإَيتةوة، ث.مء 
بخرَينةوة، توركمانء عةرةب ببن بة كوإي يةك نةتةوة لة دذي ئَيمة، 
ثيادة  سوننة(   – شيعة  )دواليتي  بةغدا  لة  راثةإاندن  دةسةآلتي  دوو 
طةورةي  رَيذةيةكي  نوَينةري  كة  كوردي  سياسيي  اليةنَيكي  بكرَيت، 
كوردة لة ئيستيحقاقي نةتةوةييء هةَلبذاردن بَيبةش بكرَيت، بة نيازي 
بَيطومان ئؤثؤزسيؤنبوون بؤ  بؤ )مةرجةعيةت(!،  فشارء طةإانةوةي 
ئةو اليةنة ضاكترة لة حكومةتَيكي فرةكوَيخا، كة بة هةموو ثَيوةرَيك 
الوازيي لَي دةتَيكَيت، ثَيدةضَيت ئةم )سزا سياسيية( بَي مانايةي بةغدا 
نهَينيي  بةندَيكي  ئةطةر  بووبَيت،  كورد  سياسيي  ميتؤدي  ئةركَيكي 

نةبووبَيت لة ) 19( خاَلة داواكارييةكةي كورد. 
ذناني  دةنطي  لَيدةكةم  دةستخؤشي  كة  ثةرلةمانتار،  خانمَيكي 
هةَلسان،  لةبةري  كابينةكةدا،  لة  بَيبةريكردنيان  دذي  بةرزكردةوة 
لة  ماستةكة  ناو  لةوَيدا مووي  طةيشت(  )نامةكةت  لَيدرا،  بؤ  ضةثَلةي 
نوَينةري  وتاري  هةمبةر  لة  دةرك��ةوت  )ماليكي(دا  هةَلوَيستي  بَي 
هةولَيريدا  سةفةرةكةي  لة  ماليكي  دةبَيت  ئةرَي  كوردييةكةدا،  اليةنة 
وةزارةتة.  ئةم  بنكةي  كرابَيت؟!  ئاشنا  تاريكةكان  ذوورة  بإياري  بة 
رةنووسَيكن  ضةند  نيشتمانيي(  )هاوبةشي  نةك  ئيمتيازاتة،  مووضةو 
كؤلكةي هاوبةشيان نيية تاآلنييةكةي عَيراق نةبَيت، ضي ثَيكهاتةيةكي 
كيميايية؟ ضي جةمسةرَيكي موطناتيسيية ئةمانةي ثَيكةوة جؤش داوة؟! 
لة وياليةتي فةقيهو تاريكستاني ئيسالميي سياسيدا نةبَيت ضؤنة )42( 
وةزارةت بةشي ذني تيا نابَيت؟ لة كوَيي جيهاني سةردةمدا زياتر لة 
هةَلبذاردن  بةشداريي  تَيكةَلى  مجَيوةر(  )وةك ضَيشتي  قةبارة   )150(
بكاتء هةمووي بةشداريي دةسةآلت بَيتء كةس ئؤثؤزسيؤن نةبَيت؟ 
بَيجطة لة خاوةني نيومليؤن دةنطي كورد؟ ئةويش لة هاوكَيشةي جؤرة 
ئةم  دا،  فةقيهدا...  وياليةتي  بة  ديموكراسي  ئةزمووني  تَيكةَلكردنَيكي 
ضونكة  الوازترة،  ثَيشوو  لةوةي  ثةردووةيةوة  دارو  بةم  حكومةتة 
ضاآلوي ملمالنَيي )15( سةدةية، زةحمةتة هيضي واي لةدةست بَيت بؤ 

طةلي عَيراق، بة تايبةتي بؤ كورد!.

بيروإاء  ئازاديى  خؤثيشاندانء  مةسةلةى 
مافَيكن  ضةند  كة  ئةوانةن  هتد،  رادةرب��إي��نء... 
جاإنامةى جيهانيى مافةكانى مرؤظء دةستوورى 
كةسَيكيان  هةموو  بة  روونى  بة  فيدإاأل  عَيراقى 
بةخشيونء بةثَيى دةستوورى عَيراقيش لة مادةى 
باسى  روونى  بة  )ثالثًا(،  )اواًل(،  بإطةكانى   )38(
رَيكدةخرَين،  ياسا  بة  مافانة  ئةو  دةك��ات  ئةوة 
كة  خؤثيشاندانانةى  ياساى  ئةو  بةثَيى  ب��ةآلم 
بةإَيز  دةرض���ووةو  كوردستان  ثةرلةمانى  لة 
مافانة  ئةو  ك��ردووة،  واذوى  هةرَيم  سةرؤكى 
داإشتنء  ناوى  بة  بةرتةسككراونةتةوةو  زؤر 
رَيكخستنء ثاراستنى ئةو مافانة سنوورداركردنء 

جؤرَيك لة قةدةغةكردنء هةإةشةى تَيداية.
بؤ  ثَيوةرة  بةهاو  بةرزترين  ئازاديى  دي��ارة 
كؤيلةء  ديلء  لة  ئاسايى  مرؤظى  جياكردنةوةى 
ذَيردةستةكانء خاَلى جياكةرةوةى نَيوان كؤمةَلطة 
كؤمةَلطة  لةطةأل  ديموكراسييةكان  و  ثَيشكةوتوو 
ذَيرثَيخستنى  يان  ثاراستن،  دواكةوتووةكان، 
هةرة  لة  ئازاديى  هةربؤية  ئازادييانةية،  ئةو 
بووة  دنيا  شؤإشةكانى  دروشمى  بةرضاوترين 
راثةإينانة  ئةو شؤإشء  جا  كوردستانيشةوة،  بة 

ئاراستةى ئايديؤلؤذييان هةرضييةك بووبَيت.
ديموكراسيش  دةبينين  ئةوانةش  شانبةشانى 
سةرةكييةكانى  دروشمة  لة  ب��ووة  تر  يةكَيكى 
كوردستان  خةَلكى  راثةإينةكانى  ش��ؤإشء 
لةو  دواييدا،  ساَلةى   )70-60( لةم  تايبةت  بة 
وتار  ثةخشانء  شيعرء  ه��ةزاران  بة  ثَيناوةشدا 
لة  ديموكراسيش  ئازاديىء  طرنطى  بة  سةبارةت 
رَيكخراوانة  حيزبء  ئةو  راطةياندنةكانى  دةزطا 

نووسراونء بآلوكراونةتةوة.
خةباتى  قؤناغى  لة  وت��ران  ئةوانةى  هةموو 
باوةإى بة  ضةكداريدا بةشى هةرة زؤرى خةَلكى 
دروشمانةيان  ئةو  كة  هةبوو  ئةوانة  راستطؤيى 
ئةو  مةحةك  سةنطى  دي��ارة  بةآلم  هةَلطرتبوو، 
دةطةنة  رَيكخراوانة  حيزبء  ئةو  كة  كاتانةية 
فةرمانإةوايى  كورسى  لةسةر  خؤيان  دةسةآلتء 
دةردةكةوَيت  كاتة  ئةو  بةَلَي،  دةبيننةوة،  وآلت 
ئازاديىء  ثارَيزةرى  داواك��ارء  راستى  بة  كآ  كة 
ديموكراسيى طةلء وآلتةكةيةتى، نةك سةردةمانَيك 
رؤذانةت  خؤراكى  ثةيداكردنى  تواناى  خؤت  كة 
نييةء شوَينَيكيشت دةستطيرنابَيت بة ئاراميى تيايدا 
بحةوَييتةوة، لةوانةية خراث نةبَيت ضةند ثرسيارَيك 

بوروذَينرَين:
- ئايا بة راستى كاربةدةستانى ئَيستاى هةرَيمى 
كوردستان لة سةردةمى خةباتى شاخدا باوةإيان 
بؤ  تةنيا  يان  هةبووة،  ديموكراسي  ئازاديىء  بة 
ئةو  اليةنطر  دؤس��تء  كؤكردنةوةى  مةبةستى 

دروشنمانةيان هةَلطرتبوو؟

ئَيستا  بؤضى  هةبووة،  ثَيى  باوةإيان  ئةطةر   -
كة كاربةدةستى وآلتنء خةَلك هةَليبذاردوون سأل 
لة ئازاديى هاوآلتييانى خؤيان دةكةنةوة، تا بتوانن 
هةرَيمى  لة  ديموكراسى  ئازاديىء  هةوَلدةدةن 

كوردستان رؤذ لةدواى رؤذ بةرتةسك بكةنةوة؟
ئازاديى  دةبَيت  بؤضى  سةيرة  راستى  بة 
كة  خؤثيشاندان....هتد  كؤبوونةوة،  رادةربإين، 
خةَلكى  سةرجةم  بة  فيدراأل  عَيراقى  دةستوورى 
هةرَيمة  ئةم  دانيشتووانى  لة  بةخشيوة  عَيراقى 

زةوت بكرَيت!!
جاإى  كة  تريش  هى  ديموكراسيء  ئازاديىء 
نَيودةوَلةتييةكان  ياسا  مرؤظء  مافى  طةردوونى 
لةبةرضىء  بينيوة،  رةوا  مرؤظةكانى  سةرجةم  بة 
ئَيمة  هةرَيمةى  ئةم  دةسةآلتدارانى  ضى  لةثَيناو 
)تشريع(  ياساكاريى  ياساء  ناوى  بة  هةوَلدةدةن 
لَيمان بسةننةوة؟! بؤضى دَينء بة ساياء بة ناوى 

ياساوة كؤتء بةند دةخةنة دةستء ثَيمان؟!
ض  بة  خؤثيشاندان،  رادةربإينء  ئازاديى  مافى 
هةقَيك دةدرَيتة دةستى )وةزير، ثارَيزطار، قايمقام، 
بة راستى سةيرء سةمةرةية  ناحية(  بةإَيوةبةرى 
كورديىء  ديموكراسي  لة  ه��ةر  ئةمة  مةطةر 
مافى  نةبوونى  بوونء  كة  هةبَيت  هاوشَيوةكانيدا 
لة  خؤثشاندان  نةضوونى  بةإَيوةضوونء  ئازاديى 
نَيودةوَلةتيىء  ياساى  )اختصاصى(  دةسةآلتء 
دةستوورى وآلتةوة بؤ ) سةرؤكى يةكة ئيدارييةكان( 
كة ديارة بةشى زؤرى ناإةزاييةكانى خةَلكيش هةر 
ئةو  ثَيدانى  هةرضةندة  دةبَيت!  ئةوان  بةرامبةر  لة 
يةكة  سةرؤكى  ناوخؤو  وةزيرى  بة  دةسةآلتةش 
ئيدارييةكان هةر بة ناوةو بؤ ضاوبةستةكَيى خةَلكة، 
ثةردة  ثشت  طرووثى  دةزطاء  راستيدا  لة  ضونكة 

بؤ  دةكةن  ئيدارييةكان  يةكة  بة سةرؤكى  فةرمان 
رَيطةدان، يان قةدةغةكردنى ئةو جؤرة ضاالكييانة.

راستىء  بة  اليةنانةى  هَيزء  ئةو  دنيادا  لة 
بإواى ثتةوةوة خةباتيان بؤ ئازاديىء ديموكراسي 
طرتنةدةستى  دواى  هةرطيز  كردبَيت،  طةلةكانيان 
ئةو  لةبةردةم  بةربةست  فةرمانإةوايى  كورسى 
سةبارةت  ناترسن،  لَيى  دروستناكةنء  ئازادييانة 
بةوةش كة باسدةكرَيت طواية ئةوة بؤ رَيكخستنى 
خؤثيشاندانة، دةَلَيين: خؤى لة خؤيدا بوونى ياسا 
بةس نيية بةقةد ئةوةى كة ئايا ئةو ياساية ض جؤرة 
دنياش  رذَيمةكانى  خراثترين  ضونكة  ياسايةكة؟ 
ياسايان هةيةء بة ياسا كار دةكةن، بةآلم ض جؤرة 

ياسايةك؟!!
هةمووشيان دةستووريان هةية، بةآلم ض جؤرة 

دةستوورَيك؟!!
لةنَيوان  بكرَيت  جياوازيى  دةبَيت  لةبةرئةوة 
ديموكراسييةكانء  وآلت��ة  ياساى  دةس��ت��وورو 

ثَيضةوانةكانيان.
لة ئَيستا لة خؤمم دةثرسى:  ضةند ساَلَيك بةر 
لة  نيكاراطوا  جةزائيرء  طةالنى  بؤضى  ئ��ةرآ 
كة  نةداوة  اليةنَيك  كةسانء  بة  هةَلبذاردنةكاندا 

ثَيشةنطى خةباتى رزطارى بوون؟! 
راستةقينةى  هةَلبذاردنى  يةكةم  لة  جةزائير  لة 
ساَلى )1992( بةرةى رزطارى )جبهة اآلنقاذ( كةمتر 
لة )20%(ى دةنطى بةدةستهَيناء طرووثة ئيسالميية 
كردء  مسؤطةر  دةنطيان  )80%(ى  توندإةوةكان 
ئةو  ناو شةقامةكانى  دابةزية  بةرامبةردا سوثا  لة 
وآلتةو ثرؤسةى جياكردنةوةى دةنطةكان راطيراء 
بةرةى  )ديموكراسيى(  رووى  لةسةر  ث��ةردةش 
ئازاديىء  دروشمى  ئةفسانةى  الدراو  رزط��ارى 

ديموكراسييةكةشيان بوو بة بَلقى سةر ئاو!
لة نيكاراطوش كاتَيك شةرعيةتى شؤإشطَيإيى 
)دانيال  بةسةرضوو  ك��اتى  الثورية(  )الشرعية 
شكستى  هةَلبذاردندا  لة  حيزبةكةى  ئؤرتيطا(ء 
بطاتةوة  نةيتوانى  دواتر  خولى  ضةند  تا  خواردو 
دةسةآلت، بةَلَي، نةيتوانى بطاتةوة دةسةآلت، تا بة 
فلتةرى مةحةكى بإواى طةلدا رةتنةبوو، )واتة ثاش 

بةخؤداضوونةوة(.
ستةمء  كوردستان  هةرَيمى  لة  كاتَيكيش 
)مةحسوبيةتء  ناعةدالةتيىء  طةندةَليىء 
مةنسوبيةت(ء كاربةدةستانى خؤمم بينى، وةآلمى 
بؤضى  دةي��وت:  كة  دةستكةوت  ثرسيارةم  ئةو 
سةركردةكانى  بةرامبةر  لة  طةالن  هةندَيكجار 

جارانياندا ناقايلن؟! 
باوةإى  خؤى  ئةكةر  حكومةتَيك  دةسةآلتء 
تةواوى بة ئازاديىء ديموكراسى نةبَيت، ناتوانَيتء 
ديموكراسى  ئ��ازادء  كؤمةَلطةيةكى  ناشيةوَيت 
بكات،  كؤمةَلى  ثَيشكةشي  ناتوانَيت  هةبَيتء 
الشىء  )فاقد  دةَلَيت:  شةرعيةكة  بنةما  هةروةكو 
نةبوو،  شتَيكى  ئةطةر  كةسَيك  واتة  اليعطيه(، 

ناشتوانَيت بيبةخشَيت.

ئةم واقيعة خزمةتى كَي دةكات؟!

حكومةتى عَيراق 
ضى لَي ضاوةإَى دةكرَيت؟

مافى خؤثيشاندان رَيكدةخرَيت, نةك قةدةغة!

 مةحمود عةبدوسةمةد

 ضؤلي ئةسعةد

سةمةد بَيتواتةيى 

كاتَيك لة هةرَيمى 
كوردستان ستةمء 

ناعةدالةتيىء  طةندةَليىء 
)مةحسوبيةتء 
مةنسوبيةت(ء 

كاربةدةستانى خؤمم 
بينى، وةآلمى ئةو 
ثرسيارةم دةستكةوت



بةدواداضوون
nawxo.rozhnama@yahoo.com
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بؤ/ رؤذنامةى رؤذنامة 
بابةت/ وةآلمدانةوة

سَيشةممة  رؤذى  )615(ى  ذم��ارة  لة 
2011/1/4 رؤذنامةى رؤذنامةو لة الثةإةى 
راثؤرتَيك  هةواأل  راثؤرتء  بة  تايبةت  2ى 
لةاليةن خاتوو )ضاوان عةلى( بآلوكراوةتةوة 
ضةندين  بودجةدا  )لة  ناونيشانى  لةذَير 
رؤذنامة  تةرخانكراوة،  بؤ  ديناريان  مليار 
لة ث��رؤذة  وردةك��اري��ةك��ان��ى ذم��ارةي��ةك 
وةهمييكانى ساَلى 2010 ئاشكرا دةكات(، بؤية 
وةك بةشى راطةياندنى بةإَيوةبةرَيتى طشتى 
نيشتةجَيبوون  ئاوةدانكردنةوةء  رَيطةوبانء 
روونكردنةوةية  ئةم  ثَيويستمانزانى  بة 
خوَينةرانى  طشتىء  راى  ب��ةردةم  بخةينة 

رؤذنامةكةتان:
1/ ثرؤذةى ثردى تةنطى سةيد محةمةد: 
2005دا  ساَلى  بةرنامةكانى  لة  ثرؤذةية  ئةم 
دياريكراوى  ل��ةوادةى  لةبةرئةوةى  بووةو 
جَيبةجآ  كارةكانى  1%ى  لة  تةنيا  خؤى 
كرابوو، بةثَيى بإيارَيكى ئةنجومةنى وةزيرانى 

حكومةتى هةرَيمى كوردستان ثرؤذةكة رةفز 
حكومةتى  بإيار  بةثَيى  ضونكة  كرايةوة، 
هةرَيمى كوردستان هةر ثرؤذةيةك لة وادةى 
كارى  رَي��ذةى  )4%(ى  خؤي  دياريكراوى 
ثَيويست ئةنجام نةدرَيت ئةوا رةفز دةكرَيتةوة، 
مليؤن   )100( بإى  ساَلى 2009  لة  هةروةها 
دينارى بؤ دابينكرابوو نةك ئةو بإة ثارةيةى 
ئةو  ثَيداوة!  ئاماذةتان  رؤذنامةكةتان  لة  كة 
ثارةى  تةسفيةكردنى  بؤ  سةرفكرا  ثارةية 
ثاسةوانء فةرمانبةرء دروستكردنى كابينةو 
كردبووى،  كؤمثانياكة  كة  تر  ثَيداويستى 
لة  كة  ثاتإؤأل  ئؤتؤمبَيلى   3 كإينى  لةطةأل 
ئَيستادا لة بةإَيوةبةرَيتى رَيطاوبانى هةَلةبجة 
ئيشء كارى ثرؤذةكانى ثآ جَيبةجآ دةكرَيت، 
بةإَيوةبةرَيتى  لة  ئَيستادا  لة  كة  ثيكاب   )1(
بؤ  بةكاردةهَينرَيت  سلَيمانى  رَيطةوبانى 

راثةإاندنى كارى ثرؤذةكة.
طريانة(  )س��ازان-  رَيطةى  ث��رؤذةى   /2
هاتووة، ضونكة  ناوى  هةَلة  بة  ثرؤذةية  ئةم 
 )1( نةك  رَيطاية  ث��رؤذةى   )4( بنةإةتدا  لة 

ثرؤذةى رَيطا، ثرؤذةكان بريتيية لة:
هاوار-  هةَلةبجة-  رَيطاى  ثرؤذةى   -1

طريانة/ درَيذى ئةم رَيطاية 26كم
سازان-  هةَلةبجة-  رَيطاى  ثرؤذةى   -2

كؤساوة/ درَيذى ئةم رَيطاية 18كم 
3- ثرؤذةى دروستكردنى رَيطا بؤ طوندى 

ئةنوةر/ درَيذى ئةم رَيطاية 7كم
4- ثرؤذةى دروستكردنى رَيطاى عةنةب- 

دةرةشيش/ درَيذى ئةم رَيطاية 3كم
تةواوكارية  ث��رؤذة  لة  ث��رؤذان��ة  ئ��ةم 
لةاليةن  كة   2004 ساَلى  بةردةوامةكانى 
بإة  ئةو  ئةنجامدراوةء   )opc( رَيكخراوى 
كراوة  سةرف  بؤى   2010 ساَلى   ثارةيةى 
بة مةبةستى صيانةو لةاليةن بةإَيوةبةرَيتى 
شَيوازى  بة  هةَلةبجة  سلَيمانى-  رَيطاوبانى 
راستةوخؤ ئةنجام دراوةو لة بةدواداضوونى 
كة  مةبةست  هةمان  بؤ  ثةرلةمانتار  سآ 
ثةرلةمانى  نةزاهةى  ليذنةى  ئاراستةى 
ئةنجامى  )لة  هاتووة:  كرابوو،  كوردستان 
كة  دةرك���ةوت  بؤمان  ب��ةدواداض��وون��م��ان 
هةن،  واقيعدا  لة  نينء  وةهمى  ثرؤذةكان 
بة  تةكنيكىء  ئةوةى هةبووة بةهؤى هةَلةى 
هةَلة نووسينى ناوة ثرؤذةكانةوة نوسراوة( 

ثةرلةمان  ليذنةى  كؤنوسى  لة  وَينةيةك  كة 
خؤى  وةك  كة  هيواين  بة  دةكةين  هاوثَيض 

بآلوبكرَيتةوة.
بؤ بةرضاو روونى زياتر:

سَيشةممة  رؤذى  ى   604 ذم��ارة  لة 
بة  تايبةت  3ى  الثةإةى  لة  ء   2010/10/19
بالوكراوةتةوة  بابةتَيك  راث��ؤرت  ه��ةواألء 
سةعيد  ثةرلةمانتار)ئيسماعيل  زارى  لةسةر 
لةذَير  ثرؤذة  هةمان  بة  سةبارةت  طةآلَلى( 
راوى  هةية  وةهمى  )ث��رؤذةى  ناونيشانى 
لة  مةبةست  بؤ هةمان  ثَيدةكرَيت!!!(  دؤالرى 
بةروارى 2010/10/26 وةآلمى ئةو بابةتةمان 
دايةوةو نَيردرا بؤ رؤذنامةكةتان بة مةبةستى 
 2010/10/30 بةروارى  لة  بآلوكردنةوةىء 
طشتيمان  بةإَيوبةرَيتى  راطةياندنى  تيمى 
راثؤرتى  كردء  ثرؤذانةيان  ئةو  سةردانى 
ثرؤذةكة   4 هةر  بة  سةبارةت  تايبةتيان 
راطةياندنةوة  كةناَلةكانى  سةرجةم  لة 

بآلوكرايةوة.
طوآلن-  رةزَل��ة-  رَيطاى  ث��رؤذةى   /3
دؤَلثةمو بة درَيذى 40 كم/ ئةم ثرؤذةية بةهؤى 
بإيارى  بة  بةَلَيندةرةكةيةوة  كةمتةرخةمى 
دةستلةكاركَيشانةوةى  ئيجرائاتى  وةزارةت 

بؤ كرا ضونكة ثابةند نةبووة بة كارةكةيةوةء 
يةكالييكردنةوةىء  بؤ  دادطاية  لة  كَيشةكةى 
ئامادةكردنى كوشفى بة ثةلة بؤثاكتاوكردنة 

ثرؤذةكة.
يةكَيكى  هةمانشَيوة  بة  ثرؤذةيةش  ئةم 
بةهؤى  كةمتةرخةمى  كة  ثرؤذةكان  لة  ترة 
تةواونةكردنى  ثاش  جَيبةجَيكار  كؤمثانياى 
خؤي  دي��اري��ك��راوى  وادةى  لة  ك��ارةك��ان 
سةرةإاى وةرطرتنى ماوةى زيادكراو بةآلم 
تةنيا 45%ى كارى ثَيويست ئةنجامدرا بؤية لة 
ئَيستادا وةستَينراوةو كَيشةكةى لة دادطايةء 
بودجةى  لة  بؤية  نةكراوةتةوة  يةكاليى 

2010ش دا سةرلةنوآ دووبارة بووةتةوة.
رؤذن��ام��ةك��ةت��انء  خوَينةرانى  ب��ة   *
دةرط��اى  ك��ة  رادةط��ةي��ةن��ي��ن  هاوآلتييان 
سةرجةم  بؤ  واآلية  طشتيمان  بةإَيوبةرَيتى 
وةرطرتنى  خوازيارى  كة  بةإَيزانةى  ئةو 
هيض  ئَيمة  ثرؤذةكانء  بارةى  لة  زانيارين 
جؤرة ثرؤذةيةكى وةهميمان نيية، هيوادارين 
ديدى  بةر  بخةنة  زانيارييةكان  ت��ةواوى 

خوَينةران بؤ ئةوةى راستييةكان ون نةبن.
راطةياندنى بةإَيوةبةرَيتى طشتى 

رَيطةوبانء ئاوةدانكردنةوة

بةدواداضوونى:  ساَلح ذاذَلةيى

لة  مةرمةإ  ب��ةردى  كارطةى  ث��رؤذةى 
نزيك شارؤضكةى ماوةت، يةكَيكة لةو سةدان 
ثإؤذانةى طرَيبةستةكانيان لة ثشتى ثةردةوة 
لة ذوورة تاريكةكانداو دوور لة ضاوى كامَيرا 
طومانى  كة  ئةوةية  لةبةر  هةر  كراوة،  ئيمزا 
طةندةَلييان  مةبةستى  كة  لَيدةكرَيت  زؤريان 

لةثشتةوة بَيت. 
لةو  لَيثرسينةوة  دواداض��وونء  بة  ئةطةر 
ثرؤذانةدا بكرَيتء بطةإَيينةوة بؤ راثؤرتةكانى 
ديوانى ضاودَيريىء دارايى، ئةو راستييانة بة 
سزا  زؤيش  كةسانى  ئاشكرادةبنء  تةواوى 

دةدرَين.
لة 2005/5/22 وةزارةتى ثيشةسازيى سةر 
طرَيبةستَيكى  سلَيمانى  ثَيشووى  ئيدارةى  بة 
لةطةأل كؤمثانيايةكى ئيتاَلى ئيمزا كرد بؤ دانانى 
كارطةى بةردى مةإمةإ لة ماوةت ، بإى ئةو 
بريتى  دانرابوو،   ثرؤذةية  ئةو  بؤ  ثارةيةى 
بوو لة )14،761،318( ضواردة مليؤنء حةوت 
سةدء شةستء يةك هةزارء سَيسةدء هةذدة 
يؤرؤ   )9،622،756( بإى  ثارةية  لةو  يؤرؤ، 
كؤمثانياكة  بدرَيتة  دةبَيت  طرَيبةستةكة  بةثَيى 
ثارةكةشى  باقياتى  ئامَيرةكانء  هَينانى  بؤ 
بؤ  دةكات  خةرجى  ثيشةسازيى  وةزارةت��ى 
تةختكردنى زةوى كؤمثانياكةو دروستكردنى 

بيناو ثَيداويستى تر. 
طرَيبةستةكة،  مؤركردنى  لةطةأل  هةر 
ثَيشةكى  وةكو  يؤرؤ  مليؤن  يةك  نزيكةى 

دراوةتة كؤمثانياكة تائَيستا دةكاتة )5( ساأل.
ثَيشتر مةكتةبى سياسيى يةكَيتيى نيشتمانيى 
كة  بإياريدا  كؤبوونةوةيةكدا  لة  كوردستان 
طرَيبةستةكةشى  دانةنرَيتء  كارطةية  ئةو 
هةَلوةشَينرَيتةوة، طومانى تَيدا نيية كة هةستيان 

كردووة سةركةوتوو نابن.
بةآلم  سةير ئةوةية لة رؤذى 2008/7/17 
دواى تَيثةإبوونى )3( ساأل بةسةر ئيمزاكردنى 
طرَيبةستةكة جارَيكى تر لة هةولَير طرَيبةستةكة 
بوارى  خرايةوة  ثرؤذةكة  ئيمزاكرايةوةء 
جَيبةجَيكردنةوةء نزيكةى يةك مليؤن يؤرؤى 
ئةو  هةموو  كؤى  كؤمثانياكة،  دراية  تريش 
بايى  كؤمثانياكةء  دراوةتة  ئَيستا  كة  ثارةية 
دةكاتة  نةهَيناوة،  ئامَيريان  دؤالري��ش  يةك 

)10,940,551( يؤرؤ. 
ئيمزاكردنى  ئايا  ئةوةية،  لَيرةداية  ثرسيار 
بة  هةولَير  لة  دووةم  جارى  بؤ  طرَيبةستةكة 
ئاطادارى مةكتةبى سياسيى يةكَيتى بووة، يان 
نا؟ ئةطةر ئةوان ئاطادارى نةبوون، ئةى ضؤن 

ئةم بإيارة درا؟ 
هةر لةدواى ئيمزا كردنى طرَيبةستةكة بؤ 
رؤذنامةى  لة   2008/3/17 لة  دووةم  جارى 
رؤذى 2008/5/20  لة   )224( ذمارة  رؤذنامة 
بآلوكرايةوة  راثؤرتَيك  درَيذيى  دوورو  بة 
لةسةر دانانى ئةو ثرؤذةية، كة دوو ثسثؤإى 
هاتبوو،  ناويان  راثؤرتةدا  لةو  كة  ش��ارةزا 
خراثةى  باشةو  اليةنةكانى  هةموو  بةورديي 

ئةو طرَيبةستةيان باسكردبوو.
هاتووة  راثؤرتةدا  لةو  طرنطى  بة  ئةوةى   
مةإمةإ  بةردى  بوارى  ثسثؤإانى  كة  ئةوةية 
نييةء  باش  كارطةكة  دانانى  شوَينى  دةَلَين، 
لة دوو مليؤن دؤالر  كارطةيةكى لةو شَيوةية 
هةموو  ئةو  خةرجكردنى  تَيناضَيتء  زياترى 
ئ��اوةوة،  بخرَيتة  واي��ة  ئ��ةوة  وةك��و  ثارةية 
وةزارةتى  بةرثرسانى  ئةوةى  برى  لة  بةآلم 
بكةنء  ب��ةدواداض��وون  خَيرا  ثيشةسازيى 
ثةيوةنديى بةو ثسثؤرانةوة بكةنء زانيارييان 
لَيوةرطرن بَلَين ئةطةر كارطةيةكى لةو شَيوةية 
واية  ماناى  دانرَيت،  دؤالر  مليؤن  دوو  بة 
بة  لَيكراوةء  فَيَلى  هةَلخةَلةتاوةو   وةزارةت 
طرَيبةستةكة  بطةإَينء  ضارةسةردا  دواى 
ئاغا؛  حةمة  بابةكر  ثةروين  هةَلوةشَيننةوة، 
ثَيشووى  ئيدارةى  ثيشةسازيى  وةزي��رى 
لة رؤذى  لة ذمارة )246( رؤذنامة  سلَيمانى، 
سةرةوةى  راثؤتةكةى  وةآلمى   2008/6/19
ئيمزاكردنى  بإيارى  لة  بةرطريى  داي��ةوةو 
طرَيبةستةكة كرد بؤ دانانى كارطةكةو ئةوةشى 
وةزارةت��ى  »ط���ةورة«ى  دةستكةوتَيكى  بة 

ثيشةسازيى لة قةَلةمدا.
هيض  وةزي��ر  راث��ؤرت��ةى  ئةو  ئةطةرضى 
بؤ  تةنيا  نةبوو،  تَيدا  زانستيى  بنةمايةكى 

خؤدزينةوة بوو لة بةرثرسيارَيتى. 
 )2004( س��اَل��ى  ل��ة  دةَل���َي���ت:  وةزي���ر 
ثرؤسةى  لة  ثارة  بإَيك  كة  ئاطاداركراينةوة 
ماوةتةوةء خةرج  بة خؤراك  بةرامبةر  نةوت 
نةكراوةو بإَيكيش لةو ثارةية بؤ وةزارةتةكةى 
ئَيمة دانرابوو بة مةبةستى دامةزراندنى ضةند 
لة  وةبةرهَينان،  طةورةى  طرنطء  كارطةيةكى 
بإيارماندا  ية  بؤ  دةَلَيت:  قسةكانيدا  درَيذةى 
دابمةزرَينين،  وةبةرهَينان  كارطةيةكى  ضةند 
لَيكؤَلينةوةو  دي��راس��ةو  ضةندين  دواى 
كة  ب��اوةإةى  ئةو  طةيشتينة  ب��ةدواداض��وون 
دامةزراندنى  ثرؤذةى  ثرؤذانة،  لةو  يةكَيك 
ئةمانةى  مةإمةإة،  وةبةرهَينانى  كارطةى 
جةنابى وةزير باسى دةكات هةمووى قسةى 
ثرسيش  نة  نةديراسةكراوةو  كاغةزةو  سةر 
بة كةس كراوة، نةك ثرس بة شارةزايانى ئةو 

كردووة  وايان  كارَيكى  بةَلكو  نةكراوة،  بوارة 
ئةوانة نةزانن، نةوةكو كارةكةيان لَى تَيكبدةن. 
»غةدرَيكى  دةَلَيت:  راثؤرتةكةيدا  لة  وةزير 
بةرهةمى  ناضاربكرَين  هاوآلتييان  طةورةية 

خراثى كارطة خؤماَلييةكان بة طران بكإن«.
وةزيرَيك  كة  سةرسوإمانة  جَيطةى  زؤر 
قسةى ئاوا بكات، غةدر لةوة طةورةتر ئةوةية 
كة )14( مليؤن يؤرؤى هاوآلتييان بة خؤرايى 
ئايا  بةرنامةيةك،  هيض  بةبآ  لةدةستبدةيت، 
بةرهةمى  كة  دةدات  طرةنتى  وةزير  جةنابى 

كارطةى ماوةت هةرزانترو باشتر دةبَيت؟ 
ئةطةر وةزير بة راستى دةيةوَيت ذَيرخانى 
ثرؤذةى  بنَيتء  بنيات  كوردستان  ئابووريى 
خَيرة   ئةوة  ئةى   ، دابمةزرَينَيت  وةبةرهَينان 
كارطةيةكى وةكو كارطةى ضيمةنتؤى تاسَلوجة 
لة  ثارةية  ئةو  هةيةء  بةرهةمى  رؤذان��ة  كة 
كرَيى  بة  ناكاتء  خةرج  نؤذةنكردنةوةيدا 
ضيمةنتؤء  تةن   )1000( بة  رؤذان��ة  دةدات، 
هةزار   )6( لة  كارطةية  ئةو  بةرهةمى  ئَيستا 
ضيمةنتؤى  كةرطةى  كاتَيكدا  لة  زياترة؟  تةن 
تاسَلوجة دةدات بة كرآ، لةبةر ئةوةى ناتوانن 
دةضن  ببةن،  بةرَيوةى  بكةنء  سةرثةرشتى 
كارطةيةكى جبسم بلؤك لة بازيان بة بإى )8( 
مليؤن دؤالر دادةمةزرَيننء تائَيستا تةنيا يةك 

دؤالر داهاتى نةبووة.
لة سةرووى ئامانةشةوة، دةضن طرَيبةست 
بةردى  كارطةى  دامةزراندنى  بؤ  دةكةن  مؤر 

مةإمةإ لة ماوةت بة بإى )14( مليؤن يؤرؤ.
وةزارةتَيك  كة  ئةمةية،  لَيرةدا  ثرسيار 
نؤذةن  كارطةيةك  نةتوانن  ثسثؤرانةوة  بةو 
بكةنةوة، ضؤن دةضنة ذَير بارَيكى قورسترةوةء 
بإيارى دامةزراندنى دوو كارطةى تر دةدةنء 
هةرَيمة  ئةم  بودجةى  سامانء  خؤرايى  بة 

لةدةستدةدةن.
كارطةى  نة  مةإمةإ  ب��ةردى  كارطةى 
نة  كؤمثيوتةرةو  ئؤتؤمبَيلء  بةرهةمهَينانى 
هةمووى  دةرمانة،  بةرهةمهَينانى  كارطةى 
هؤَلَيكء  م��ش��ارَي��كء  ضةند  ل��ة  بريتيية 
لةماوةى  ئةطةر  ئاو  ماتؤإَيكى  مةكينةيةكء 
)5( ساَلدا وةزارةتَيك، نةتوانَيت ئةمة جَيبةجآ 

تَيدا  ثارةشى  نةبَيتء  هةر  نيية  باشتر  بكات، 
سةرف نةكرَيت؟ 

دامةزراندنى  لةسةر  هةية  زؤر  طومانى 
هةموو  ماوةتء  مةإمةإى  بةردى  كارطةى 
نة  ئ��ةوة  كة  دةطةيةنن  ئ��ةوة  بؤضوونةكان 
نة  بووةو  وةزارةت  بيرؤكةى  نة  بةرنامةو 
بةَلكو  دانراوة،  وةبةرهَينانيش  مةبةستى  بؤ 

مةبةستى تايبةتيى لةثشتةوة بووة . 
ي��ةك��ةم: ب��إي��ارى دام��ةزران��دن��ى هةر 
دةبَيت  بدرَيت  وةبةرهَينان  ثرؤذةيةكى 
هةنطاوى يةكةم جةدواى ئابووريى بؤ بكرَيت، 
دةوَي��تء  كاتى  نييةو  ئاسان  زؤر  ئ��ةوةش 

ثسثؤرى شارةزاي بوارى خؤى دةوَيت. 
بؤ  ئابووريى  ج���ةدواى  باسى  ئةطةر 
بكةين،  م��اوةت  مةإمةإى  ب��ةردى  كارطةى 
كارطة   بؤضى  بزانين  يةكةم  هةنطاوى  دةبَيت 
ئةوة  دواى  كاركةوتوون،  لة  ناوخؤييةكان 
بزانين  بكةينء  ورد  دراسةيةكى  دةبَيت 
بكةينةوةو  زيندوو  خؤماَلييةكان  كارطة  ئايا 
كارطةيةكى  يان  باشترة،  بكرَيت  هاوكارييان 

تازة دابنَين؟ 
مةإمةإ  بةردى  دووجا  مةتر  يةك  ئةطةر 
بإة  ئةو  نيوةى  بكرَيت،  هاوردة  بة)26(دؤالر 
طومرطة.  باجى  طواستنةوةء  كرَيى  ثارةية 
بة  ناتوانَيت  هةرَيم  حكومةتى  ئةطةر  كةواتة، 
بةردى مةإمةإ  يةك مةتر دووجا  )15(دؤالر 
بةرهةمبَينيت، ماناى واية ئةو كارطةية سوودى 
ئابووريى نابَيت،  جةدواى ئابووريى بة ماناى 
مةسحى جيؤلؤجى هةموو ناوضةكة بةطشتىء 
ك��ان��ةب��ةردةك��انء  ي��ةك��ةى  يةكة  مةسحى 
كوالَيتى  بزانن  ئةوةى  بؤ  نموونة  وةرطرتنى 
ضؤنةو دواجار ئةوة بزانرَيت يةدةطى هةر كانة 

بةردَيك ضةندة.
ئةطةر جةدواى ئابووريى بكراية:

ماوةت  لة  مةإمةإ  بةردى  كارطةى   -1
خراثترين  كةمترينء  لةبةرئةوةى  دانةدةنرا، 
بةردى  زؤرترين  لَيية،  مةإمةإى  ب��ةردى 
ئةويش  طمؤية  شاخى  لة  زةرد  مةإمةإى 
لَى  ط��ةورةى  لةوحى  خراثةو  ج��ؤرةك��ةى 
دروست ناكرَيت، ضونكة بةردةكان درزدةبةن.

كارةباى  مةإمةإ  ب��ةردى  كارطةى   -2
كارةباى  ماوةت  تائَيستا  دةوَي��تء  بةهَيزى 
كارةبا  هَيَلى  راكَيشانى  نييةو  نيشتمانيى 
ثارةيةكى زؤرى دةوَيت، ئةمةش دةضَيتة سةر 
بودجةى ئةو كارطةية، بؤية ئةطةر بيريان لةوة 

بكردايةوة لةوآ دانةدةنرا.  
طواستنةوةى  ئةوةية،  طرنط  ترى  خالَيكى 
شوَينةكانى  بؤ  ماوةتةوة  لة  مةإمةإ  بةردى 
لةو  بَيتء  تايبةتييدا  سندووقى  لة  دةبَيت  تر، 
كارطةيةدا كارطةيةكى دارتاشى هةبَيت، لَيرةدا 
كارطةكة طرنط نيية، بةآلم لة وآلتى ئَيمة تةختة 
ثارةيةكى  بكإين  تةختةكانيش  ئةطةر  نييةو 
زؤرى دةوَيتء نرخى تَيضوونى زياتر دةكات. 
 )14( كة  طةورة  وا  ثرؤذةيةكى  دووةم: 
بؤ  تةندةرَيتى  دةبَيت  تَيبضَيت،  يؤرؤى  مليؤن 
بكةن  وآلت  ضةندين  ئاطادارى  واتة  بكرَيت، 
بضنء  ئةوةى  بؤ  ب��وارةدا  لةو  ش��ارةزان  كة 
كام  دواج��ار  بكةن.  كَيبركَيدا  لة  بةشداريى 
باشترين  بة  نرخء  هةرزانترين  بة  كؤمثانياية 
جؤر ئةنجامى بدات، دةدرَيت بةو كؤمثانياية، 
كؤمثانيا ثلة )A( وآلتى ضين هيضيان كةمتر نيية 
بةآلم  ثَيشكةوتوو،  وآلتانى  كؤمثانياكانى  لة 
النيكةم  دةدةنء  ئةنجامى  كةمتريش  بة  زؤر 

يةك ساَليش سيانةت بؤ دةكةن. 
لةنَيوان  ش��اراوةي��ى  بة  طرَيبةستةكة 
بيجللى  كؤمثانياى  ثيشةسازيىء  وةزارةت��ى 
كةواتة  ك��راوة،  ئيمزا  ئةستةمبول  لة  ئيتالى 

طومان هةية.
سَييةم: خاَلَيكى الوازى ترى ئةم طرَيبةستة 
واتة  نةكراوة،  بؤ  زةمانى  ختاب  كة  ئةوةية 
ئيمزاكراويى  بة  فةرمىء  بة  كؤمثانياكة 
ئةطةر  دانةناوةء  بارمتةى  نةداوةو  زةمانةتى 
خؤشيدا  كاتى  لة  هةبَيتء  كةموكوإيشى 
ناتوانيت  ياسا  بةثَيى  نةدا،  ئةنجام  كارةكان 

هيضى لةطةأل بكةيت.
كة  ئيتاَلى  بَيجللى  كؤمثانياى  ض��وارةم: 
لةطةأل  طرَيبةستةكةى  ثيشةسازيى  وةزارةتى 
ئيمزاكردووة، كارى كإينء فرؤشتنى بةردى 
مةإمةإة، نةك دروستكردنى ئامَيرى كارطةى 
بةردى مةإمةإ، كةواتة هةقى هةموو اليةكة كة 
طومانيان هةبَيت كة ئةم طرَيبةستة فَيَلى تَيداية.  
ك��وردس��ت��ان  ث��ةرل��ةم��ان��ى  ثَيويستة 
كةيسة  ئ��ةم  ب��ؤ  ورد  ب��ةدواداض��وون��ى 
تةمومذاويية بكةنء راستييةكان ئاشكرا بكةن 

بؤ هةمووان.
سةرؤكى  لة  داوا  ثَيويستة  بؤئةوةش 
حكومةت دةكةم كة حسابى بانكى نةكاتةوة، 
بؤ ئةوةى ثارة بخةنة سةر حسابى كؤمثانياكة 
بؤ هَينانى ئامَيرةكان، تا ئةو كاتةى ليذنةيةك 
ئامَيرانة  ئةو  راستةقينةى  نرخى  دةنَيرنء 
بةو  ئامَيرانة  ئةو  دَلنياين،   ضونكة  دةثرسن، 
ثارةية نةكإاون كة لة طرَيبةستةكةدا هاتووة، 
لة  كة  ماون  ثسثؤإانة  ئةو  دَلنيابوون  بؤ 
لةو  كارطةيةكى  دةَلَين،  يةكةمدا  راثؤرتى 
ثيشةسازيى  وةزارةتى  ئةوةى  واتة  شَيوةية 

مامةَلةى كردووة، بة دوو مليؤن دؤالرة.

22 يةك ئاسايش و دوو وةزير

روونــكردنةوة

سةبارةت بة دانانى كارطةى بةردى مةإمةإى ماوةت

ثَيويستة ثةرلةمان بةدواى ضارةنووسى نزيكةى )15( مليؤن يؤرؤدا بطةأَيت 
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كاتَيك   ،)2010( ساَلى  واتة  ثارساأل 
ثرؤذةياساى  وةزي���ران  ئةنجومةنى 
بودجةى هةرَيمى ناردة ثةرلةمان، ماوةى 
ياسايى ثَيشكةشكردنةكةى تَيثةإاندبوو، 
ئةم ثرؤذةياساية لة ضةند مادةء بإطةى 
لةدواى  ثَيكهاتبوو،  كةموكووإيى  لة  ثإ 
طفتوطؤكردنيش بووة )34( مادةو نزيكةى 
ثرؤذةياساكانى  ه��ةروةك  بإطة،   )29(
كراو  ثةسةند  دةن��ط  زؤرينةى  بة  تر 
بؤ  هةرَيم  حكومةتى  بؤ  نَيردراوةتةوة 
ئةوة  دةمةوَيت  لَيرةوة  جَيبةجَيكردنى، 
كوردستان  هةرَيمى  هاوآلتييانى  بيرى 
)ئؤثؤزسيؤن(،  هةوَلى  بة  كة  بهَينمةوة 
بة  ياساية  ئةم  بهَيننء  فرسةت  نةهَيَلرا 
دةسةآلتدار  حيزبى  هةردوو  ئارةزووى 
تَيثةإَيتء زؤرترين قسةو باسى لةسةر 

كرا.
ئؤثؤزسيؤن  س��ةروب��ةن��دةدا،  ل��ةو 
ئاشنا  رادةيةك  تا  ميللةتةكةى  تاكةكانى 
شاراوةكانى  داهاتة  بودجةو  بة  كرد 
هةموو  ثارَيزةرى  بة  بوو  هةرَيمةكةىء 
لةسةر  ثَيداطريى  هةرَيمةء  ئةم  تاكَيكى 
)شةفافييةتء  دةبَيت  كة  كرد  بودجة 
هةبَيت(،  ثارَيزطاكاندا  لةنَيوان  عةدالةت 
ئةويش بة طةإاندنةوةى ئةو ثارانةى كة 
حيزبييةكان،  )ثرؤذة  بؤ  تةرخانكراون 
باربوو،  كةمكردنةوةى  تايبةت،  كةرتى 
ث��رؤذة  ئاشكراكردنى  بةخشيش، 
تةواونةكراوةكان(،  ثرؤذة  وةهمييةكانء 
تةندروستى،  ث���ةروةردةو  ضاككردنى 
باشتركردنى  رَيطةوبان،  كارةباو  ئاوو 
ثَيداويستيية  خ���اوةن  ط���وزةران���ى 
شةهيدانء  كةسوكارى  تايبةتةكانء 
فةرمانبةران،  خانةنشينانء  ئةنفال، 
ناوخؤو  هَيزةكانى  مووضةى  ضاككردنى 
طةإاندنةوةى  ثَيشمةرطة،  ئاسايشء 
لةسةر  )س�����زادراوان(  نانبإاوةكان 
ئةطةر  هتد(و  جياواز...  بيروبؤضوونى 
بودجةى  دَلنيام  نةبواية،  )ئؤثؤزسيؤن( 
ساَلى )2010( هةروةك ساآلنى رابردوو 

بةبآ هيض طفتوطؤيةك تَيدةثةإَينرا.
بريتى  بإةكةى  كة  بودجةية  ئ��ةم 
)يانزة   )11.432.176.000000( لة  بوو 
مليارء  دوو  سىء  ضوارسةدو  ترليؤنء 
سةدو حةفتاو شةش مليؤن( دينار كة لة 
حكومةتى فيدراَلةوة دَيت بؤ كوردستان، 
واتة بإى )17%(كةيةو داهاتى )فرؤشتنء 
باجةكانى(  طومرطء  نةوتء  شيرينيى 
 )34( مادةى  بةثَيي  سةرء  نةخراوةتة 
رؤذنامةى  لة  دةبَيت  ثرؤذةياساية  ئةم 
لة  بكرَيتةوة،  بآلو  كوردستان  )وةقائعى 
دواتر  بكرَيت(،  جَيبةجَى  2010/1/1ةوة 
ئةم ياساية بة بإيارى ذمارة )1(ى ساَلى 
هةرَيمةوة  سةرؤكى  اليةن  لة   )2010(

دةرضوَينراوة.
بابةتة،  ئةم  نووسينى  تا  داخةوة  بة 
حكومةت تا ئَيستا لة جَيبةجَيكردنى ضةندين 
لة  كةمتةرخةمة  ياساكة  بإطةى  مادةو 
بؤ  بةدواداضوونيدا،  جَيبةجَيكردنىء 
زياتر بةرضاوإوونيى لة خوارةوة ئاماذة 
دةدةم بةو مادانةى كة ثَيويستة تيشكيان 

بخرَيتة سةر:
مادةى يةكةم بإطةى )3(

دينار  مليار   )72.741.000.000( بإى 
ضلء  حةوتسةدو  مليارء  دوو  )حةفتاو 
يةك مليؤن دينار( بودجةى خةرجييةكانى 
ئةطةر  ئةوةية،  من  ثرسيارى  ثةرلةمانة، 
خةرجييةكانى  ضؤنَيتيى  ثةرلةمان 
روون  ثةرلةمانتاران  بؤ  بودجةكةى 
ضؤن  ئايا  نةكات،  ئاشكراى  نةكاتةوةء 
ضؤنَيتيى  لة  دواداض��وون  بة  دةتوانَيت 
كة  بكات  ثارانة  بإة  ئةو  خةرجكردنى 
حكومةت  دامودةزطاكانى  وةزارةتء  بؤ 

دانراوة؟
مادةى يةك بإطةى )5(

ك��ورت��ه��َي��ن��ان��ى ب��ودج��ة ب��ة ب��إى 
بإة  ئةم  دينار،  مليار   )835.000.000(
بؤ  دان��راوة  كة  بودجةيةية  ئةو  ثارةية 
وةزارةتى ثَيشمةرطة، لة راستيدا ئةم بإة 

ثارةية دةبواية ساآلنة لةاليةن حكومةتى 
لةبةرئةوةى  بكراية،  دابين  فيدراَلةوة 
بةثَيى دةستوور ثَيشمةرطة بة )ثاسةوانى 
بةداخةوة  بةآلم  كراوة،  ناوزةد  هةرَيم( 
 -  2009  –  2008  –  2007( ساآلنى  لة 
بةغداء  لة  ك��ورد  بةرثرسانى   )2010
كوردستان وةك ثَيويست هةوَلى جدييان 
مافَيكى  ثارةية  بإة  ئةو  تا  ن��ةداوة،  بؤ 
بطةإَيتةوة  دةبَيت  هةرَيمةو  حكومةتى 
ب��ؤي��انء ح��ةزدةك��ةم ه��ةم��وو الي��ةك 
)2010(وة  ساَلى  ناوةإاستى  لة  بزانن، 
)ليذنةى  )ئؤثؤزسيؤن(و  بةثَيداطريى 
لة  تا  ثَيشمةرطة( كة هةوَلدراوة  ناوخؤو 
بودجةى ساَلى )2011(دا ئةو بإة ثارةية 

بطةإَينرَيتةوة.
مادةى )9( بإطةى )2(

 – )ئاسايش  دةزطاكانى  ئَيستاش  تا 
مين – ضاودَيرى دارايى( يةك نةخراون، 
مانط  سَى  داراي��ى  ضاودَيرى  دةزط��اى 
بةآلم  دان���راوة،  بؤ  سةرؤكى  زياترة 
ضةند  لةوةى  جطة  نةخراوةتةوة،  يةك 
بؤ  جَيطةيان  كابينةكةدا  لة  وةزارةتَيك 
بة  بكرَيت  كة  بإيارياندا  نةكراوةتةوة 

مرؤظ  )مافى  دةستةى  وةك  )دةستة( 
)دةستانة( ئ��ةم  كة  ....ه��ت��د(  ذينطة   –

ئةنجومةنى  سةرؤكى  بة  ثةيوةندييان 
وةزيرانةوة هةيةو هةريةكة سةرؤكَيكى 
)وةزير(  لة  ثلةكانيان  كة  هةية  تايبةتيان 
خؤيان  تايبةتى  بودجةى  كةمترنينء 
بة  وةزارةت��َي��ك��ة  هةريةكةيان  هةيةء 

بضووككراوةيى!
مادةى بيستء يةك )21(

بإطةى )1و2( ئةم مادةية، باس لةوة 
دةكات، فرؤشتنى نةوتى خاوى هةرَيمء 
ئةم  دةك��ات،  لةوة  باس  ثَيكهاتةكانىء 
وةزارةتى  لة  تايبةت  حسابى  لة  داهاتة 

دارايىء ئابووريى دادةنرَيت ....هتد.
بةثَيى  ه��ةرَي��م  حكومةتى  ئةطةر 
ن��ةوتء  ياساى  بة  ك��ارى  دةس��ت��وور 
تووشى  ئ��ةوا  بكرداية،  هةرَيم  غ��ازى 
ن��ةدةب��ووةء  رةخنة  كةموكووإيىء 
كوردستاندا  هةرَيمى  لة  نةوت  رؤذانة 
قاضاغء  بة  ئاشكراء  بة  دةردةهَينرَيت 
كوردستانةوة  خةَلكى  بةرضاوى  بة 
دةرةوة  ه��ةن��اردةى  دةف��رؤش��رَي��تء 
سامانى  زؤرى  داهاتَيكى  دةك��رَي��تء 
دةضَيتة  نةوتييةكان  طرَيبةستة  نةوتء 
ب��ةر دةس��ت��ى ح��ك��وم��ةتء ه���ةردوو 
كةس  داهاتة  ئةم  دةسةآلتدار،  حيزبى 
ضةند  بة  بكات  م��ةزةن��دةى  ناتوانَيت 
سامانة  وةزارةت��ى  تةنيا  دؤالر،  مليار 
لةو  نةبَيتء  بةرثرسان  سروشتييةكانء 
 )250( بإى  تةنيا  نةزانراوةش،  داهاتة 
بؤ  ثةرلةمانةوة  دةهَينَيتة  دؤالر  مليؤن 
ئةم دةستكةوتة  طفتوطؤكردن كة دةَلَين، 

ئةى  )2010(ي���ة،  ساَلى  دةستكةوتى 
كوَين؟ء  لة  رابردوو  ساَلى  داهاتةكانى 
سةرؤكى  دؤالرة،  مليؤن   )250( ئةم  بؤ 
دةستكةوتى  دةَلَيت،  )شةش(  كابينةى 
كابينةى  سةرؤكى  منةء  ك�اب�ي�ن�ةى 
)ثَينج(يش دةَلَيت، دةستكةوتى منة، بؤية 
لةو  كام  دةستكةوتى  نازانين  ئَيستا  تا 

كابينانةية؟
ئةم )250( مليؤن دؤالرة كة ثَيى دةَلَين، 
ثشتيوانيى  يان  تةواوكاريى،  بودجةى 
ثارَيزطاكان، بةثَيى ياساو لة سةر قسةى 
لَيى  دةبواية،  داراي��ى  وةزي��رى  بةإَيز 
ثةسةند  ثةرلةماندا  لة  تا  نةكراية  خةرج 
بةَلطةنامةمان  ضةندين  بةآلم  نةكرَيت، 
لة  هةية،  ث��إؤذة  هةندَيك  كة  الية  لة 
بودجةية  ئ��ةم  ثةسةندكردنى  ثَيش 
ثإؤذةكة  جَيبةجَيكردنى  دروستكراوةو 
كة  دةزانين  ئةوةش  تةواوبوونداية،  لة 
)ئةولةويةت( دراوة بة هةندَيك ثإؤذة لة 

ثارَيزطاكاندا.
مادةى بيستء سَى )23(

كة  ت��ةرخ��ان��ك��راوةك��ان  خةرجيية 
بة  تايبةت  بيناى  نؤذةنكردنةوةى  بؤ 
دووب��ارةك��انء  ث���إؤذة  حيزبةكانء 
ثإؤذةكانى كةرتى تايبةت دابينكرابوون، 
بة زؤرينةى دةنط ئةو بإةثارةيةمان بإى، 
بإيار درا كة ئةو بإة ثارةية بطةإَيتةوة 
لة  بإاوةء  لَيى  كة  ثارَيزطايةى  ئةو  بؤ 
ثإؤذةيةكى تردا بةكار بهَينرَيت، بةآلم ئةم 
بةدواداضوونى  حكومةت  تاضةند  مادةية 
بؤ كردووة لة جَيبةجَيكردنيدا، ئةطةر ئةم 
بوارى جَيبةجَيكردنةوة،  مادةية ضووةتة 
نووسراوى  ثاشكؤو  بة  حكومةت  هةقة 

فةرميى ثةرلةمان ئاطادار بكاتةوة.
مادةى )24( بإطةى )1(

يةكسانبوونى مووضةى فةرمانبةرانى 
هاوشَيوةكانيان  مووضةى  ه��ةرَي��مء 
بةرامبةر فةرمانبةرانى حكومةتى فيدراأل، 
خؤشبةختانة ئةم بإطةية لةدواى ساَلَيك، 
وةزارةتى  )2010(دا  )12(ى  مانطى  واتة 
بؤ  دةرك��رد  بإيارَيكى  هةرَيم  داراي��ى 
فةرمانبةران  مووضةى  يةكسانبوونى 
بة  وةزيفى(  دةرةجةى  )يةك  ثَيدانى  بة 
ثَيش ساَلى  لة  كة  ئةو كةسانةى  تايبةت 
ئةمةش  كة  دام����ةزراون،  )2003(وة 
)فراكسيؤنى  ئَيمة  ئةندامانى  بةهةوَلى 
وروذَي��ن��راء  مةسةلةية  ئ��ةم  ط��ؤإان( 
ثرسيارَيك  لَيرةدا  كرا،  بؤ  جديى  كارى 
ثارَيزطاى  فةرمانبةرانى  ئ��اراوة،  دَيتة 
)هةولَيرو دهؤك( مووضةكانيان يةكسان 
فيدراأل،  حكومةتى  مووضةى  بة  بووة 
سلَيمانى  ثارَيزطاى  فةرمانبةرانى  بةآلم 
دةتوانين  تاإادةيةك  هةيةء  جياوازييان 
وةزارةتى  ئايا  لَيكراوة،  زوَلميان  بَلَيين، 
مووضةى  قةرةبووى  ئابووريى  دارايىء 
ئةو ضةند ساَلةيان بؤ دةكاتةوة؟ ضونكة 
بةثَيى ئةو دةرةجةيةى كة ثَييان دةدةن، 

دةبَيت مووضةكةيان زياد بكات.
مادةى بيستء هةشت )28(

ثاشكؤى  بة  يةكسانة  مادةية  ئةم 
بودجةى  لة  كة  بةردةوامةكانى  ثرؤذة 
ساَلى )2010(دا ثارةيان بؤ تةرخانكراوة، 
بؤ  بكةين  دابةش  دةتوانين  مادةية  ئةم 

ضةند بإطةيةكى جياواز.
1( هةندَيك لةو ثإؤذة بةردةوامانةى 
بةبإى  تةرخانكراوة  بؤ  بودجةيان  كة 
دينار،  مليار  ثَينج   )5.000.000.000(
هةندَيك  ئَيستاش  تا  بةداخةوة،  بةآلم 
نةكراوة  دابين  بؤ  زةوييان  ثإؤذانة  لةو 

ئةم  جَيبةجَيكردنةوةء  بوارى  بخرَينة  تا 
هةيةء  ثارَيزطاكاندا  هةموو  لة  حاَلةتة 
ئةوةندةى ئَيمة بة دواداضوونمان كردبَيت، 
لة سنوورى ثارَيزطاى سلَيمانى )ضوارتا، 
هةَلةبجة، سةيدسادق، ثَينجوَين، قةرةداخ، 
بازيان، ثيرةمةطرون، شارةزوور، ....هتد( 

ضةندين حاَلةتى وا هةية.
ثارةيان  كة  وةهمييةكان  ثإؤذة   )2
ثارةكانيان  ئةمانة  ئايا  تةرخانكراوة،  بؤ 
ثارلةمانتاران  ه��ةروةك  لَيدَيت؟  ضى 
بةدواداضوونيان بؤكردووة، لة سنوورى 
هةَلةبجةى  سةيدسادق،  )ضةمضةماأل، 
كؤتايشى  دةستثَيكردنء  كاتى  شةهيد( 

دياريى نةكراوة.
كة  تةرخانكراوةى  ثارة  ئةو  ئايا   )3
دةخرَيتة  نةكراوة،  خةرج  ثإذةكاندا  لة 
بوارى  دةضَيتة  ثإؤذةية  ئةو  تا  بانكةوة 

جَيبةجَيكردنةوة؟
مادةى بيستء نؤ )29(

بة  دراوة  ئ��ام��اذة  م��ادةي��ةدا،  ل��ةم 
يةكخستنى بودجةى ئةو دةزطايانةى كة 
يةكيان نةطرتووةتةوةء بةثَيى ئةم مادةية 
دةزطاكانى  )6(مانطدا  لةماوةى  دةبَيت 
داراي��ى(  ض��اودَي��رى  مين،  )ئاسايش، 
يةكبخرَينء  بودجةكانيان  يةكبطرَيتةوةو 
ضيتر بودجةى هةرَيم بة هةدةرنةإوات، 
بوارى  نةهاتووةتة  مادةية  ئةم  ئَيستا  تا 
هةوَلدراوة  هةرضةند  جَيبةجَيكردنةوة، 
بؤ ئةم مةبةستة، بةآلم هةوَلَيكى سستء 

كةمترخةمانة بووة.
مادةى سى )30(

ئةو  بة مووضةى  تايبةتة  مادةية  ئةم 
بيروإاى  هؤى  بة  كة  فةرمانبةرانةى 
بةسةردا  سياسييان  سزاى  جياوازةوة، 
)نانبإين(  سزاى  ئةويش  سةثَينراوة، 
زؤر  ه��ةرَي��م  حكومةتةى  ئ��ةم  ب��وو، 
ديموكراتييةتء  )شةفافييةتء  باسى 
دةك��اتء  كؤمةآليةتى(  دادث��ةروةري��ى 
باسى ثاراستنى مافةكانى مرؤظ دةكات 
ثَيمان  ئايا  كوردستاندا،  هةرَيمى  لة 
لةسةر  ديموكراتيدا  وآلتَيكى  ض  لة  ناَلَين، 
خؤى  فةرمانبةرانى  جياواز،  بيروإاى 
كة  مووضةيةى  ئةو  ئايا  دةكات؟  نانبإاو 
وةريدةطرن،  حكومةت  لة  فةرمانبةران 
رةنجى ماندوبوونء خةباتء تَيكؤشانى 
دةدةن؟  ثَييان  )خَير(ةء  يان  خؤيانة، 
)14(مانطيان  مووضةى  س���زادراوان 
لة  نانبإاوان  لة  زؤرَيك  وةرنةطرتووةء 
مووضةكانيان  )2010(وة  )7(ى  مانطى 
بةردةواميش  بة  دابينكردوونةتةوةء  بؤ 
نةماوةء  نانبإاو  دةَل��َي��ت،  حكومةت 
كارةكانيان  سةر  طةإاونةتةوة  هةموو 
نانبإاوانى  ئَيستا  تا  وانييةء  ئةمة  كة 
نةيانهَيشتووة  )ثارتى(  ذَيردةسةآلتى 
لةذَير  كارةكانيانء  سةر  بؤ  بطةإَينةوة 
دةسةآلتى )يةكَيتى(يشدا سزاى سياسيي 
جياواز  جياواز  شَيوةى  بة  بةردةوامةء 
بةَلطةشمان  دةك��ةنء  نانبإاو  خةَلك 
دةنطى  كؤى  بة  مادةية  ئةم  بؤ  هةيةء 
دا  بؤ  دةنطمان  ثارلةمانةكان،  ئةندام 
وةريان  كة  مووضانةى  ئةو  دةبَيت  كة 
تا  بةآلم  بطةإَيتةوة،  بؤيان  نةطرتووة، 
ئَيستا حكومةت كارى بؤ نةكردووة، ئايا 
مووضةى  ئابووريى،  دارايىء  وةزارةتى 
كوَيية،  لة  نانبإاوان  مانطةى   )14( ئةو 
ئايا كةى قةرةبوويان بؤ دةكةنةوةو ئةو 

مافةيان بؤ بطةإَيننةوة؟
* ئةندامى ثةرلةمانى كوردستان/ 
فراكسيؤنى طؤإان

بؤضــــوون
nawxo.rozhnama@yahoo.com

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

riklam. rozhnama@gmail.com

دابةشكردن:
كؤمثانياي ثةيثةر

 07504483631   
07708649210 

خاوةنى ئيمتياز:

كؤمثانياى وشة
سةرنووسةر:

ئازاد ضاالك

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

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

07504733642

لَيثرسراوى هونةرى
شــاخـةوان ئةنوةر

07701361826
shakhawan.shdn@gmail.com

بةإَيوةبةرى نووسين
   هيوا جةمال
07701576906

hiwa.jamal@yahoo.com

سيروان رةشيد
07501522528

serwan_rm@yahoo.com
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نةسرين جةمال مستةفا*

دةتةوَيت رؤذنامةو طؤظارت ثَيبطات؟
دارا محَيدين ئامادةية بؤ طةياندنى رؤذنامةو 

طؤظارةكان بؤ شوَينة طشتييةكان.
ذ.م: 07701584764 يان 07501546464

تا ئَيستا نانبإاوانى 
ذَيردةسةآلتى )ثارتى( 

نةيانهَيشتووة بطةإَينةوة 
بؤ سةر كارةكانيانء 

لةذَير دةسةآلتى 
)يةكَيتى(يشدا سزاى 
سياسيي بةردةوامةء 

بةشَيوةى جياواز جياواز 
خةَلك نانبإاو دةكةنء 

بةَلطةشمان هةية

سةرؤكايةتيى ثةيأةوى 
ناوخؤ ثَيشيَلدةكات

لةسةر  ليستةكان   زؤرينةي  كؤكي  س��ةرةإاي 
طؤإيني ثةيإةوي ناوخؤي ثةرلةمان كة لةطةأل دؤخي 
ثإؤذةكة  هةر  نةك  ناتةباية،  ئَيستاي   كاري   نوآ 
سةرؤكايةتيي  بةَلكو  طؤإيني،  بؤ  روو  ناخرَيتة 
بةتايبةت  ناكات،  نةطؤإ  ثةيإةوي  بة  كار   ثةرلةمان  
بؤ خستنةإووي ثإؤذةكان بةثَيي مادةكاني)71(-)72( 
كة دةبَيت بة زنجيرةي زةمةني خؤيان كاريان لةسةر 
هةستيار  ث��إؤذةي  ضةندين  ماوةيةدا  لةم  بكريَِت، 
كار،  بةرنامةي  خراونةتة  ثَيكراوةو  ثَيشيان  ثاشء 
بةتايبةتي  بدات،  رَيطةي  ياسا   ثةيإةو  ئةوةي  بةبآ  
ثةيوةندييان  كة  نيشتمانييةكان  هةستيارو  ثإؤذة 
بةإَيوبردني  ضارةنووسي  سياسييء  ئايندةي  بة 
كوردستاندا  هةرَيمي  لة  حكومإانيي  سيستمي 
لةسةربَيت،  اليةكي  هةموو  ئيجماعي  دةبَيت  هةية، 
ثإؤذةياسايانة  ئةم  خستنةإووي  لة  ثةلةكردن 
ملمالنَيء هةَلوَيستةكان توندتر دةكاتء  بةشَيوةيةك 
ثَيكةوةذيانء  سةر  دةخاتة  هةإةشة  مةترسيء 
لَيدةخوَيندرَيتةوة  ئةوةي  ئةمةش  يةكترقبووَلكردن، 
ثَيكةوةذيان  ضةتري  ثةرلةمان  ئ��ةوةي  لةجياتي 
دةبَيتة   ثاراستني جياوازييةكان،  ثةرذيني  ببَيتة  بَيتء 
هؤكاري لَيكترازاندنء  دروستكةري كَيشةي طةورةية 
لة كوردستاندا. ثةرلةمان، ثَيش هةر ئؤرطانَيك دةبَيت  
بَيت  خؤي ثابةندي ثةيإةوو ضاودَيريكارى حكومةت 

لة ثيادةكردني  ياساكانء ياساشكَينيدا.
ذمارة  هةرَيم  ش��وراي  ئةنجومةني  ياساي  لة 
)7( مادةي  لة  كراوة  دةقنووس   )2008( ساَلي   )14(

ئةنجومةني  ثإؤذةياساكاني  هةموو  ثَيويستة  دا 
ئةنجومةني  ب��إؤن��ة  وةزارةت���ةك���ان  وةزي��ران��ى  
ن��اوةإؤك��ةوة   شكألء  ل��ةرووي  ئ��ةوةي  بؤ  ش��ورا، 
طوَيدانة  بةبآ  حكومةت  بكرَيت،  بؤ  ثَيداضوونةوةي 
دةكات،  ثةرلةمان  ثَيشكةشي  ثإؤذةكان  دةقة،  ئةم 
كة  ثإؤذانةي  لةو  يةكَيك  دةيخاتةإوو،  ثةرلةمانيش 
بؤ  ياساييانةي  إيكارة  ئةو  لةسةرة،  توندي  ناكؤكيي 
ئاسايشي  ئةنجومةني  )ثإؤذةياساي  نةطيراوةتةبةر 
هةرَيمة(،  ئاسايشي  دةزطاي  كوردستانء  هةرَيمي 
طةورةي  طرفتي  ضةندين  ياساييانة،  رَيكارة  لةء  جطة 
ياسايي لةناو ثإؤذةكاندا هةية. ثَيكهَيناني ئةنجومةني 
ثإبكاتةوة،  ياسايي  بؤشايي  دةبَيت  هةرَيم  ئاسايشي 
ثَيشئةوةي  دروستبكات،  ياسايي  بؤشايي  نةك 
تاووتوَيى ثإؤذةكة بكرَيتء ئةنجومةن ثةسةندبكرَيت، 
دةبَيت ئةنداماني  ئةنجومةنةكة لة دةزطاي سةربةخؤ 
ثَيكبَينء خاوةني كةسايةتي ياسايي خؤيان بن، ضؤن 
ثإؤذةياسايةكي  ئاسايش   دةزطاي  يةكخستني  بؤ 
تايبةت  هةية، بؤ دةزطاكاني تر دةبَيت خاوةن هةمان 
ناتوانرَيت  ياساييةوة   ل��ةإووي  بؤية  ثإؤذةبن، 
ثإكردنةوةي  بةبآ  ثةسةندبكرَيت،  ثإؤذةياساكة 
لة ثإؤذةكةدا هةية، ثإؤذةياساي  كةلَيني ياسايي كة 
ثَيكدَيت،  دةزطا  جةندين  لة  كة  ئاسايش   ئةنجومةني 
بة  دةبَيت  زانياريي(،  ثاراستنء  )ئاذانسي  وةكو 
حكوميي  ئاسايشي  دةزطاي  وةكو  رَيكبخرَينء  ياسا 
خاوةن كةسايةتيي ياسايي خؤيان بن، ئينجا دةتوانن 
بكةن،  بةشداريي  ياسايي  تري  ئةنجومةنَيكي  هةر  لة 
بة نةبووني كةسايةتيي ياسايي،  وةكو دوو دةزطاي 
ياسا،  دةستوورو  ثَيضةوانةي  بة  دةمَيننةوة،  حيزبي  
هةروةها دروستكردني دوو دةزطا يةكَيكيان سةر بة 
حكومةت بَيتء يةكَيكيان سةر بةسةرؤكايةتي هةرَيم 
بَيت،   ئامانجء  ئةركي هةردوو دةزطاكة وةكو يةك 
ثإؤذةياساو  دوو  بة  ثَيويست  نةبَيت،  جياواز  بَيتء 
بووني دوو دةزطا ناكات، لةثَيناوي يةك دامةزراوةي 
يةكطرتوو و طشتيي يةك دةزطاي ئاسايشي نيشتمانيي 
حكومةت،  دامةزراوةكاني  لة  بَيت  يةكَيك   هةبَيتء 
لةذَير  نيشتمانييء  ئاسايشي  وةزارةتَيكي  وةك 
ثةلةثةلء  بة  كارةش  ئةم  بَيت،  ثةرلةماندا  ضاودَيريي 
ياساييء   بةشَيوةيةكي  بةَلكو  ناكرَيت،  سةثاندن 
هاوإايي  كؤدةنطي  نيشتمانييء  ثةرؤشي  ديالؤطَيكي 
تايبةت  بة  دةيةوَيت،   ئؤثؤزسيؤن   زؤرينةو  ليستي 
ئاسايشي  بة  ثةيوةنديدارة  كة  دامةزراوةيةك،  بؤ 
نيشتمانء تاك تاكي كؤمةَلطةكةمان، لةم رووةشةوة 
ثةرلةمان دةتوانَيت رؤَلي يةكالييكةرةوةي لةم ثرسة 
بة  ملمالنَيكان  بةثَيجةوانةوة  ببينَيت،  نيشتمانيية 

ئاراستةيةكي تر دةبةين.

كاردؤ محةمةدلة ثةرلةمانةوة
ئةندامى ثةرلةمانى كوردستان



بؤضــــوون
nawxo.rozhnama@yahoo.com
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ئةطةر بة ورديى سةرنجى هةردوو ثرؤذةياساى 
)ئةنجومةنى ئاسايشى هةرَيمء دةزطاى ئاسايشى 
سةرؤكايةتى  الي��ةن  لة  كة  ب��دةي��ن،  ه��ةرَي��م( 
بة  كوردستانةوة  هةرَيمى  وةزيرانى  ئةنجومةنى 
نووسراوى ذمارة )2937( لة رؤذى 2010/11/25 
كوردستان  ثةرلةمانى  سةرؤكايةتى  ئاراستةى 
كراوة بة مةبةستى طفتوطؤكردن لةسةريان، بؤمان 
لةطةأل  ثرؤذةياساكان  لة  كام  هيض  دةردةكةوَيت 
سةردةمى  ديوكراسييةكانى  نةرمء  طؤإانكاريية 
نايةنةوةء  كرانةوةدا  بةجيهانيبوونء  جيهانطيريى 
دوورن لة سروشتى ئةو مؤدَيلة تازةيةى ئاسايش 
بة  ديموكراسيدا  و  ثَيشكةوتوو  دنياي  لة  كة 
ئاسايشى نةرم )أمن مرن( ناسراوةء لة دابينكردنى 
ئاسايشء ئارامييدا زياتر ثشت بة كؤمةآلنى خةَلك 
دةبةستَيت، نةك بةكارهَينانى ضةكء زةبرو زةنط، 
بة جؤرَيك دابينكردنء ثاراستنى ئاسايش دةبَيتة 
ئاسايش  دامودةزطاكانى  خةمى خةَلكء جةماوةر 

بة موَلكء ماَلى خؤى دةزانَيت. 
دوو  ثرؤذةياساكة  هةردوو  ثَيضةوانةوة  بة 
ئةوةندة  ئاسايشى  ئةنجومةنى  دةزط��او  جؤر 
هيض  كة  دةك��ةن،  دروس��ت  مةركةزيى  داخ��راوء 
قابيلى  كة  نامَينَيتةوة  ذيان  كةلةبةرَيكى  بوارو 
دةس��ةآلتء  نةبَيتء  كؤنترؤَلكردن  سانسؤرء 
بَيسنوور  رادةب��ةدةرء  لة  سةآلحيةتةكانيشيان 
دةبن لة بابةتى دةزطا ئاسايشىء هةواَلطرييةكانى 
وةكو  بيستةم،  س��ةدةى  شموليةكانى  سيستمة 
خاصى  ئةمنى  ئَيرانء  شاى  سةردةمى  ساواكى 
مؤدَيلة  ئةم  دي��ارة  حسَين،  س��ةدام  سةردةمى 
س��ةرةإاى  هةواَلطريى  ئاسايشء  دةزط��اى  لة 
زي��ادو  زةنطى  زةب��رو  ض��ةكء  بةكارهَينانى 
ناثَيويست، مَيذوو سةلماندى كة ناتوانَي ئاسايشء 
بؤية  بكات,  دابين  كؤمةَلطة  بؤ  ثَيويست  ئاراميى 
ترسةوة  طومانء  ض��اوى  بة  كة  خؤمانة  مافى 
سةيرى هةردوو ثرؤذةياساكة بكةين، لةبةرئةوةى 
زؤر شوَينى  لة  داخراويى  مةركةزيبوونء  ترسى 

ثرؤذةياساكاندا بةدى دةكرَيت، لةوانة: 
ئةنجومةنى  دةزط���او  مةهامى  ك��ارو  لة   -

ئاسايشدا:
سَي(ى  بإطةى   � دوو  )مادةى  لة  جؤرَيك  بة 
ثرؤذةياساى دةزطاى ئاسايشدا هاتووة: )أمن العمل 
والنقابات  )الجمعيات  واملهنى  )االحزاب(  السياسى 
)مادةى  لة  هةروةها  املدنى(،  املجتمع  ومنظمات 
ئةنجومةنى  ثرؤذةياساى  يانزة(ى  بإطةى   �� سَي 
هاتووة،  طةياندن(  ئاسايشى  )ثاراستنى  ئاسايشدا 
بَيت  ثرؤذةياساكة  دوو  بإطةيةي  دوو  ئةم  بةثَيى 
حيزبيىء  سياسيىء  ضاالكييةكى  كارو  هةموو 
كوردستاندا،  هةرَيمى  لة  سةنديكايى  ثيشةيىء 
نَيوان دوو هاوآلتى  تةلةفؤنى  ثةيوةنديى  تةنانةت 
كؤنترؤَلكردنة،  سانسؤرء  قابيلى  هةرَيمةش،  ئةم 
ئةطةر ثةيوةندييةكة طَيإانةوةى نوكتةيةكيش بَيت.

- لة ثَيكهاتةى دةزطاو ئةنجومةندا:
لة  س��َي(  ب��إط��ةى  دوو-  )م���ادةى  بةثَيى 
هةرَيم،  ئاسايشى  ئةنجومةنى  ثرؤذةياساى 
ثارتىء  زانياريى  ثاراستنء  دةزط��اى  ه��ةردوو 
يةكَيتى وةكو خؤيان دةمَيننةوةء دةبن بة بةشَيك 
لة ثَيكهاتةى ئةنجومةنةكة، بةمةش كارى هةردوو 
دوو  بة  درَي��ذة  دةكرَيتء  ياسايى  بة  دةزطاكة 

ئاسايش  حيزبييانةى  دابةشبوونى  ئيدارةيىء 
دةدرَيت لة هةَيمدا.

- لة ضاودَيريكردنى دارايياندا:
بإطةى  دوو���  )م��ادةى  لة  وةكو  هةرضةندة 
يانزة(ى ثرؤذةياسايى دةزطاى ئاسايشء )مادةى 
ئةنجومةندا  ثرؤذةياساي  بإطةى حةوت(ى  سَي- 
لة  دةبَيت  بريتى  ئةركةكانيان  لة  يةكَيك  هاتووة؛ 
ثاراستنى هةرَيمى كوردستان لة طةندةَليى ئيداريىء 
دارايى، بةآلم بةثَيى ثرؤذةياساى ئةنجومةن هيض 
تةنانةت ثةرلةمانى كوردستانيش  كةسء اليةنَيك 
دارايى  حساباتى  ضاودَيريى  وردبينىء  ناتوانَيت 
ئةنجومةنةكة بكات، ئةمة لة كاتَيكدا بةثَيى )مادةى 
هةشت ��� بإطةى ضوار( لة ثرؤذةياساى دةزطاى 
لةاليةن  كة  تايبةت  ليذنةيةكى  تةنيا  ئاسايشيش 
دةتوانَيت  ثَيكدَيت،  حكومةتةوة  سةرؤكايةتى 
وردبينىء ضاودَيريى لة حساباتى دارايى دةزطاى 
ئاسايشدا بكات، نةك ثةرلةمانى كوردستان، واتة 

حكومةت خؤى ضاودَيريى خؤى دةكات.
- لة دةستكراوةيى سةرؤكى هةرَيمدا:

 بةثَيى )مادةى ضوار �� بإطةى يةك, دوو( لة 
ثَيضةوانةى  بة  ئاسايش  ئةنجومةنى  ثرؤذةياساى 
دةست  هةرَيم  سةرؤكى  ثةرلةمانيةوة  سيستمى 
راوَيذكارى  دامةزراندنى  لة  سةرثشكة  كراوةيةء 
كةسء  زيادكردنى  وةزيرء  ثلةى  بة  ئةنجومةن 

دةزطاى تر بؤ ئةنجومةنى ئاسايش.
�� لة راوَيذكارى ئةنجومةنى ئاسايشدا:

بةثَيى )مادةى ضوار�� بإطةى يةك( راوَيذكارى 
وةزير  ثلةى  بة  هةرَيم  ئاسايشى  ئةنجومةنى 
دةكرَيت،  دي��ارى  هةرَيمةوة  سةرؤكى  لةاليةن 
وة  كَي  لةاليةن  نةكراوة  ديارى  جَيطرةكةى  بةآلم 
نةكراوة،  دياريى  ثلةكةشى  تةنانةت  دادةنرَيت، 
ئاسايشى  ئةنجومةنى  كة  دةريدةخات  ئةمةش 
سةرؤكى  نزيكى  كةسَيكى  رَيطةى  لة  هةرَيم 
هةرَيمةوة وةكو دةزطا هةستيارةكانى ترى هةرَيم 

بة سةرؤكايةتى هةرَيمةوة دةبةسترَيتةوة.
�� لة رةضاونةكردنى مافةكانى مرؤظء سةرةتا 

ديموكراسييةكاندا:
يةك(  بإطةى   ��� دوو  )م���ادةى  لة  تةنيا 
لة  باس  ئاسايشدا  دةزط��اى  ثرؤذةياساى  لة 
ديموكراسييةكانء  سةرةتا  لة  ثارَيزطاريكردن 
ثرؤذةياساي  ب��ةآلم  ك��راوة،  م��رؤظ  مافةكانى 
بةمةش  نةضووة،  بةالياندا  ئاسايش  ئةنجومةنى 
دةبنةوة  هةرَيم  ئاسايشى  ئةنجومةنى  دةزط��او 
جَيي سةرنجى رَيكخراوة نَيودةوَلةتييةكانى بوارى 

مافةكانى مرؤظء كؤمةَلطةى مةدةنى. 
سةرةإاى ئةو مةترسييانةى سةرةوة هةردوو 
كارى  بؤ  ئاشكرا  روونء  ميكانيزمَيكى  ثرؤذةكة 
لة  بةمةش  ناكةن،  دي��ارى  دةزط��ا  ئةنجومةنء 
ئايندةدا تووشى دةرطيريىء رووبةإووبوونةوةى 
كارء  ئةنجامدانى  لةكاتى  دةك��ات  يةكتريان 
ثرؤذةكان  ل��ةوةى  بَيجطة  ئةمة  ئةركةكانياندا، 
جديى  ئاسايشى  ياسايىء  ثرسيارى  ضةندين 

دةورووذَينَيت لةوانة:
وةزير  ثلةى  بة  كةس  دوو  دةكرَيت  ضؤن   -
كاتَيكدا  لة  بكةن،  هةرَيم  ئاسايشى  سةركردايةتى 
ئةويتريان  هةرَيمء  سةرؤكى  بة  سةر  يةكَيكيان 
سةر بة سةرؤكايةتى ئةنجومةنى وةزيران بَيت؟!!.

- كام لةو دوو وةزيرة نوَينةرايةتى ئاسايشى 
ثةيوةنديى  رةسمييةكانء  بؤنة  لة  دةكات  هةرَيم 
بةستن لةطةأل دةزطاو ئةنجومةنة هاوشَيوةكانيان 
لة  بةرثرسن  كاميان  ئةى  تر؟  عَيراقء وآلتانى  لة 

هةر شَلةذانَيكى ئاسايش لة هةرَيمدا؟ 
ثلةكةى  كة  ئاسايش  دةزطاى  لَيثرسراوى   -
لَيثرسراوى بَيت بة  وةزيرة، ضؤن قبووَلى دةكات 
ئاسايشى  ئةنجومةنى  راوَيذكارى  كة  ثلة  هةمان 

هةرَيمة؟ 
دةزطاى  مةهامةكانى  ئةركء  زؤرى  بةشى   -
ئاسايشء ئةنجومةنى ئاسايشى هةرَيم وةكو يةكن، 
ئايا ضؤن جياوازيى لة ئةركةكانياندا دةكرَيت، ئايا 
تووشى رووبةإووبوونةوةء ثَيكدادان نابن، وةك 
يةكَيتى  ثارتىء  ئاسايشى  لةنَيوان  ئَيستا  ئةوةى 

روودةدات لة كةركوك؟!
- هاوآلتييانى هةرَيم هاوكارييء هةماهةنطيى 
ئةطةر  ئةى  بكةن؟  كامياندا  لةطةأل  ئاسايشى 
هاوآلتييةك بووة باوةإثَيكراوى يةكَيكيان لة اليةن 
بؤ  حسابى  تاوانبار  جاسوسء  بة  ترةوة  ئةوى 

ناكرَيت؟
- باشتر نةبوو لة جياتى ئةنجومةنى ئاسايشء 
ئاسايشى  جهازى  يةك  هةرَيم  ئاسايشى  دةزطاى 
هَيشتنةوةى  مةسةلةكة  ئةطةر  هةبواية،  هةرَيم 
ئاسايش  دابةشكردنى حيزبيانةى  ئيدارةيىء  دوو 

نةَبيت؟ 
ثاراستنء  دةزطاى  هَيشتنةوةى  جياتى  لة   -
دروستكردنى  لة  بير  يةكَيتى  ثارتىء  زانياريى، 
بكرابايةوة،  كوردستان  ئاسايشى  ئةكاديمياي 
باشتر نةبوو؟ كة ئةركى ثةروةردةكردنى ئةفسةرو 
نيشتمانيىء  طيانى  بة  ئاسايش  كارمةندانى 

نةتةوةيى بطرَيتة ئةستؤ؟
باس  ثرؤذةكةدا  ه��ةردوو  لة  بؤضى  ئةى   -
شوَينة  سةيرانطةو  ئاسايشى  ثاراستنى  لة 
ئةو  ديارترين  كة  ن��ةك��راوة،  طةشتيارييةكان 
شوَينانةن لةوانةية رووبةإووى كارى تَيكدةريىء 

تيرؤريستيانة ببنةوة بة تايبةتى لة بةهاراندا؟
ثرسيارانةء  ئةم  وةآلم��ى  ئايندةدا  لة  دي��ارة 
لَيرةوة  من  بةآلم  دى،  دَينة  تر  ثرسيارى  ضةندين 
كة  نيية،  ثرؤذةياساية  دوو  بةو  ئومَيدَيكم  هيض 
وةآلمى ثَيداويستيية ئاسايشييةكانى ئةم قؤناغةى 
ثرؤذةكة  هةردوو  ئةوةى  لةبةر  بدةنةوة،  هةرَيم 
حيزبيىء  دةسةآلتى  قووَلكردنةوةى  ئةوةندةى 
ضةسثاندنى )تكريس(ى دوو ئيدارةيية لة هةرَيمدا، 
لة ئاسايشى  نين  بيركردنةوةيةكى جديى  ئةوةندة 
اليةنى  دوو  رَيككةوتنى  لة  زياتر  بةَلكو  هةرَيم، 
بااَلدةست  زاألء  اليةنَيكى  كة  دةضن،  سياسيى 
ياسايى  شَيوةيةكى  خؤى  بةرنامةكةى  بيةوَيت 
بسةثَينَيت،  بةرامبةردا  بَيهَيزى  اليةنى  بةسةر 
لةنَيوان  طةورة  بؤشاييةكى  كؤتاييدا  لة  ئةمةش 
خةَلكء دامودةزطاكانى ئاسايشدا دروست دةكاتء 
ئيستقرارى  تَيكضوونى  بة  سةرةنجامةكةشى 
دةشكَيتةوة،  نائاراميى  كؤمةآليةتىء  سياسيىء 
خةَلك  قووآليى  هةماهةنطيى  بة  ئاسايش  ضونكة 
ضةكء  زةن��طء  زةب��رو  نةك  دةبَيت،  دروس��ت 
مةركةزيبوون، هيوادارم من هةَلةبمء مؤدَيلى يةك 

ئاسايشء دوو وةزيريش سةركةوتوو بَيت. 
* ثسثؤإ لةبوارى ئاسايش

نةبوونى خةياَلى سياسيي 
الى سةركردةكانى ئَيمة

بةتايبةتى  ناوخؤء  سياسيي  بارودؤخى 
كَيشمةكَيشمى سةثاندنى زؤردارةكى فةلسةفةء 
بؤضوونى دةسةآلتى تاكإةوانةو داإشتنى ئةو 
دةسةآلتَيكى  بنياتنانى  هؤى  دةبنة  كة  ثايانةى 
طشتطير لةم هةرَيمةى ئَيمةدا، دواى بانطةشةء 
جةختكردنةوةى زارةكييانةى ثتر لة )18(ساَلى 
ثارتى(،  )يةكَيتيء  دةسةآلتى  فةرمانإةوايةتى 
سياسيي  رةوش��ى  بردني  بةئاقاردا  لة  جطة 
مةترسيدارو  قؤناغَيكى  ب��ةرةو  كوردستان 
مةدةنييةكانء  ئازاديية  بةرتةسككردنةوةى 
ثةيوةنديىء  لة  ثإهةَلة  سياسةتَيكى  ثيادةكرنى 
ثَيشخستنى دؤزى كورد، ض لةسةر ئاستى عَيراقء ناوضةكةء ض لةسةر 

ئاستى نَيودةوَلةتى، ضيترى لَي شين نةبووة. 
لةسةر  كوردستاندا  لة  سياسيي  دةسةآلتى  جةختكردنةوةى 
كايةء  سةرجةم  كة  وا  زؤرةملَييانةى  سياسةتَيكى  ثيادةكردنى 
بةثَيى  دةبَيت  كة  ثَييوابَيت  بكاتء  قؤرخ  بؤخؤى  كؤمةَلكا  جومطةكانى 
دةركةوتة سياسييء  دياردةو  دةربارةى  ئةوان  لَيكدانةوةكانى  ئاوازء 
بدؤَيينء  فةرهةنطييةكان  كةلتووريىء  ئابوورييء  كؤمةآليةتيىء 
سةرضاوة  دةسةآلتةوة  سياسيى  فةلسةفةى  لة  بؤضوونةكانمان 
بطرن، رؤذ دواى رؤذ رةوشى ناوخؤى ئةم هةرَيمة ئاَلؤزترء بةرةء 
الوازكردنى  طةلء  ريزةكانى  لَيكترازانى  سياسييء  نائاراميى  لَيوارى 
لَيكةوتووةتةوةء  خةَلكى  دةسةآلتء  نَيوان  ثةيوةنديى  ثردى  زياترى 
قؤرخكردنى ئازاديىء بةرتةسككردنةوةى مافة سروشتىء مرؤييةكان، 
دانانى سانسؤرى توندء بَيمانا لةسةر كارى راطةياندنء قةتيسكردنى 
ملمالنآء  طيانى  كوشتنى  لة  جطة  ضوارضَيوةدانى،  لة  ئازادء  ميدياى 
كؤمةَلطا،  مَيذووى  رةوتى  ثَيشخستنى  لة  تةطةرةدانان  داهَينانء 
لة هةوَلدان بؤ سةثاندنى  نيشانةيةكى ديارو بةرضاوة  لةهةمانكاتيشدا 
لةكاتَيكداء  ئةمة  ئَيمةدا،  هةرَيمةى  لةم  تاكإةو  طشتطيرء  دةسةآلتَيكى 
سيستمى  دةركةوتنى  دواى  لة  بةتايبةتى  ئةمإؤداء  سةردةمةى  لةم 
جَيطةى  كة  ل��ةوةى  جطة  بةجيهانيبوون،  جيهانىء  نوَيي  سياسيي 
بةشانى  شان  كة  سيستمانةية  جؤرة  ئةو  لةكةدارى  شوورةيىء 
ئةمةش نامؤية لةطةأل رةشى بؤثَيشضووى جيهانء ئازادييةكانى تاكء 
ناتةباية لةطةأل مافةكانى مرؤظء هةموو ئةو رَيككةوتننامةء ثةيماننامة 
ئازادييةكانى  مافء  لة  جةخت  كة  نَيودةوَلةتييانةى  نَيونةتةوةييء 

مرؤظء بةديموكراتيزةكردنء بة سيستماتيككردنى وآلت دةكةنةوة! 
هةر  بةنيازيكء  رؤذةى  هةر  ئَيمة،  بةرثرسةكانى  سةركردةء 
خواستة  داواكاريىء  ئَيمة،  دةنطى  لَيَلدا  بيانوويةكى  لةذَير  جارةى 
ئةداء  لة  طللةييكردنمان  رةخنةء  ديموكراتييةكان،  ثيشةييء  مةدةنىء 
كاريان لة مَيخ دةدةنء بةناوى ثةيبردنء لةكةداركردنء رووشاندنى 
هةر  ...تاد،  كاروكردةوةكانيان  حكومةتء  باآلى  كةسَيتىء  كةرامةتى 
رؤذةى كؤمةَلَيك نووسةرء رووناكبير ثةلكَيشى دادطاكان دةكةن وةك 
بَلَيي، ئةم خةَلكء نووسةرء رووناكبيرانة خةَلكى ئةم هةرَيمة  ئةوةى 
نةبنء تاآلوى ديكتاتؤرييء رؤذة سةختةكانى خةباتيان نةضَيذتبَيتء 
هةريةك بةجؤرَيك لةجؤرةكان قوربانييان بؤ ئازاديىء رزطاريى خاكى 
رةخنةء  كة  راستييةي  ئةو  لةبةرضاوطرتنى  بةبآ  نةدابَيت!  كوردستان 
حوكمإانى  ئةداى  كارء  خراثةكانى  اليةنة  كةموكورتىء  خستنةإووى 
بةشَيكى دانةبإاوء اليةنَيكى طرنطة بؤ تةواوكاريى كارةكانى دةسةآلتء 
بريندارو  هةرَيمة  لةم  مةخابن  بةآلم  كةموكووإييةكانى،  نةهَيشتنى 
ثإقةيرانة جؤراوجؤرةدا، بؤضوونء لَيكدانةوةو دنيابينى دةسةآلت بؤ 
مةدةنييةكانء  ئازاديية  بؤ  تَيإوانينى  بةتايبةتى  دياردةء  بابةتء  زؤر 
ميدياى ئازادء سةربةخؤء كارى رؤذنامةطةريى، بؤضوونء تَيإوانينى 
لةسةدةى  كة  بةسةرضووانةية  دةسةآلتة  ئةو  طشتطيرء  سيستمة 
سةروةريى  ثرةنسيثى  ضةترى  لةذَير  دةك��رانء  ثيادة  راب��ردوودا 
نيشتمانى، تاكإةوانةء دوور لة هةموو لَيثرسينةوةء عورفء عاداتَيكى 
لة  دةستيان  ئةخالقي،  ئيلتزاماتَيكى  لةهةموو  بةدةر  نَيودةوَلةتىء 
راثةإينى  زنجيرةيةك  لة  لةئاكامدا  كة  طيركردبوو،  خةَلك  بينةقاقاى 
جةماوةريىء رذانة سةرشةقامدا يةك لةدواى يةك ديوارة شاشةكانى 
بة  درَيذة  نةيانتوانى  ضيتر  داإووخ��اء  بةسةريةكدا  سيستمةكانيان 
سياسةتى زؤردارانةء ديكتاتؤرييانةى خؤيان بدةن، كة دةكرَيت زنجيرة 
كؤتايي  ساآلنى  لة  خؤرهةآلت  ئةوروثاى  حكومةتةكانى  طالنةكانى 

سةدةى بيستدا، وةك نموونةيةكى زيندوو وةربطرين. 
ملمالنَيى سةركردةء سةرؤكى وآلتة ثَيشكةوتووةكان لةسةر ئةوةية 
وآلت  داراييء شكؤي  باري  كارى خزمةتطوزاريىء  زياتر  كاميان  كة 
كةضى  بكةن،  دابين  خةَلك  بؤ  زؤرتر  رةفاهييةتى  طةورةترء  طةشةو 
سةركردةء سةرؤكةكانى ئَيمة، وةك هةموو سةرؤكء سةركردةكانى 
هةوَلى  ملمالنآء  لة  داخراوةكان،  سيستمة  دواكةوتووةكانء  وآلتة 
زياترى ئةوةدان كة ضؤنء ضةند توندتر خؤيان بة كورسي دةسةآلت 
دةكةنةوة!  ضإ  ثَيناوةدا  لةو  هةوَليان  قورساييء  هةموو  ببةستنةوةء 
خةياَلى  خاوةنى  دةوَلةتان،  باآلكانى  لَيثرسراوة  دنيا،  سةركردةكانى 
ستراتيذيىء خةونى رةنطاو رةنطن، ضةندين نةخشةء ثالنى كورتخايةنء 
درَيذخايةنيان هةية، بةآلم سةركردةكانى ئَيمة، نة ثرؤذةيةكى ستراتيذيى 
نة  لةئَيستاء  نة  بةرزن  هيض خةونء خةياَلَيكى  نة خاوةنى  نةتةوةييء 
خاوةنى  نين،  جةربةزة  ئازاء  خةَلكى  ئَيمة  سةرؤكةكانى  ئايندةش،  بؤ 
بإيارء نةخشةى رَيطةى خؤيان نين، بةَلكو زياتر لةو سةرؤكانة دةضن 
كة تةسليم بةء بارودؤخانة دةبن كة خةَلكانى تر بؤيان وَينا دةكةن! كآ 
لة ئَيمة رؤذَيك لة رؤذان لة سةرؤكةكانى ئَيمةى بيستووة، ثرؤذةيةكى 
كوردستانى يان نةتةوةيي لةسةر مةيدانى سياسيي عَيراقىء ناوضةيي 
عَيراقدا،  فيدراَلى  دةوَلةتى  ثةرلةمانى  نَيو  لة  بينيويةتى  كآ  بوروذَينن، 
جطة لة ثَيداطريى توند لةسةر بودجةء طرَيبةستة نةوتييةكانى ناو ذوورة 
بابةتى  يةك  لةسةر  كوردستانيى  هاوثةيماني  فراكسيؤنى  تاريكةكان، 
كوردستان  خةَلكى  باآلكانى  بةرذةوةنديية  يان  نيشتمانيى  نةتةوةيي، 
بؤ ضةندين  نا،  ئةطةر  بةجَيهَيشتبَيت؟  ثةرلةمانى  هؤَلى  دةنطء  هاتبَيتة 
بإطةى دةستووريىء ياسايي وةك مادةى)140(ء كَيشةى ثَيشمةرطةء 
ماونةتةوةء  هةَلثةسَيردراويى  بة  هَيشتا  كوردستان  بودجةى  بةشة 

بةردةوام مشتومإيان لةسةرة!

عةلى حةمة شةريف 

يةك ئاسايشء دوو وةزير
بةكر بايز *
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تونس و ثةندَيك بؤ ديكتاتؤرةكان
رووناك ئةحمةد

لةوةتةي مرؤظايةتي طةيشتووةتة ئاستَيك لة رَيكخستن كة دةوَلةتي بةشَيوةي نوَي 
دامةزراندووةو حكومةتي جؤراوجؤري ثَيكهَيناوة، ض ثاشايي يان كؤماريي، ديكتاتؤريي 
بؤ  ئاراميي  بذَيوييء   كةمي  الني  بووة  ئةركيان  حكومةتانة  ئةو  ديموكراتي،  يان 
دةطوزةرَي  هةرَيمانةي الي خؤمان  لةو والتء  ئةوةي  بةالم  بكةن،  دابين  هاوالتييان 
لةدةرةوةي ئةم ثَيناسةيةية، نوخبةيةكي سياسيي طةندةَلء ضاوبرسيي، كة بازنةيةك 
ساماني  بة سةروةتء  ياريي  داون،  دةوري  خؤيان  كةسوكاري  ثَيوةندو  دةستء  لة 
طشتييةوة دةكةن، دنيايةكيان بؤ خؤيان دروستكردووة وةك بةهةشتء نيشتمانيشيان 

كردووةتة دؤزةخ بؤ هاوالتييان.
ثرسيارةكة ئةوةية؛ ئاية ئةطةر لة باشووري كوردستان ثَيداويستيية سةرةتاييةكان 
جَيبةجَي بَيت وةك، تونس راثةإين دروست دةبَيت؟ بَيطومان لةهةموو كؤمةَلطايةكدا 
بَلَيم وةك ئةلفوبَيي سةرةتايي واية، ثَيويستة فةراهةم  كؤمةَلَي ماف هةية كة دةتوانم 
بكرَي، بةالم لةو كؤمةَلطا قةتيسكراوانةدا كة دةسةالتي ديكتاتؤر دةيانبات بةإَيوة ئةو 
ئاستي  لة  هةستبَي  بَي  ئاطاو  بَي  كؤمةَلطا  ئةو  بؤئةوةي  بنثَيكراون،  مافة سةرةتاييانة 
لةو  تيرؤركردن  طةندةَلييء  مرؤظء  مافي  له  بير  نةتوانَي  كة  مافةكاني،  ثَيويستيء 
 23 كة  لةبةرضاوة  تونس  زيندووي  نموونةي  بكاتةوة،  نةتةوايةتييةكان  ثرسة  والتةو 
ساَل زةين ئةلعابدين بن عةلي سةرؤك بوو، ئةو كؤمةَلطايةي وا قةتيسء كثكردبوو كة 

نةياندةتواني بير لة داواكاريية طةورةكان بكةنةوه.
لةم ساالنةي دواييدا لة ئةنجامي ئةو طؤإانة طةورانةي لة تةكنؤلؤذياي طةياندنء 
جؤرةي  لةو  راثةإينَيكي  زةمينةي  دنيادا  بةإووي  تونس  كرانةوةي  بينينء  بيستنء 
عةليء  بن  مانطَيك  لة  كةمتر  ماوةي  لة  طرتةوةو  تونسي  سةرتاثاي  كة  خؤشكرد، 

دةستء ثَيوةندةكةي راماَلي.
هاوشَيوةي  لة  كة  ديكتاتؤرييةكان  دةسةالتة  بؤ  ترسناكة  زةنطَيكي  ئةمة  بةوثَيية 
بةناوي  كة  دةبَيت  س��اَل  بيست  س��اَلء  دة  لة  زي��اد  سةرؤكةكان  كة  تونسدان، 
بَيبةشدةكةن،  مافة سةرةتاييةكانيان  لة  دةكةنء  ئةو خةَلكة ضةواشة  ديموكراسييةوة 
بؤئةوةي بير لةشتي طةورةتر نةكةنةوة، الي  خؤشمان خؤشبةختانة بزووتنةوةيةكي 
بةئاطا، هاتووةتةمةيدان لةثشتي جةماوةرةوة سةريهةَلداوة بؤ بة مرؤظايةتيكردني ئةو 
ئةوة 20 ساَلة خؤمان  تَيدةكؤشَي،  بذين  ئاسايي  كؤمةَلطاية، كة ضيتر وةك مرؤظَيكي 
بةإَيوةدةبةين، كة داواكارييةكمان هةبَي هةر دةَلَين حكومةتةكة ساوايةو دؤخةكة وةك 
هَيلكةي دةَلةمةيةو نةطيرساوة، بةالم بؤ سةركوتكردنء ضةثاندنء تيرؤركردن وةك 

حكومةتَيكي  بة ئةزموونء كارامةي ناوضةكة رةفتار دةكةن.
بة زةبرو زةنط مامةَلة دةكةنء رؤذاني  حوكمإانيي  خؤيان  ئةو دةسةالتانةي  كة 
بةسةر دةبةن، هةرضةندة دةسةالتي خؤييش بَيت دةكةوَيتة بةر رقء نةفرةتي خةَلكء 
فَيربن،  وانةيةك  تونسةوة  لة  دةبَيت  بؤية  نابَيت،  باشتر  تونس  رذَيمي  لة  ثاشةإؤذي 
كة ئيدي  دةسةالتَيكي ديموكراتيء مؤدَيرن بنء بةرةو ئةو رَيطةية بإؤن، بةتةما نةبن 
ضاكسازيي  بكةنء  قبووَل  هاوالتييان  رةخنةي  بمَينَيتةوة،  بؤماوة  وةك  هةتاهةتاية 
لةخؤياندا بكةن، حوكمإاناني  ئةم ناوضةيةش ئةطةر دةيانةوَيت بةدةردي  حوكمإاناني  

تونس نةضن، دةبَيت مافة سةرةتايي ء ئابورييةكانء... بطةإَيننةوة بؤ هاوالتييان.

ريكالم

A leading Automotive company in Northern Iraq is looking 
urgently with immediate effect for the following staff:-
Showroom and fleet sales consultants:

• Must have a driving licence.
• Must have a diploma at least.
• A least one year experience in automotive sales.
• Presentable with good personality.
• Fluent in English, Kurdish and Arabic language.
• Able to work under pressure for long hours.
• Sulaimaniyah and Erbil residents are welcome to apply
• Age no maximum  than 35 years old
• For fleet consultants must be ready to work outdoor on 
extensive basis and owns a car. 
Candidate meet the above criteria are only need to apply 
otherwise his application will not be of interest.
Please mention in the email the post you are applying for in 
the subject to the following email:

Samer.khouri@nivairaq.com 

ريكالم


