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طؤإان  بزووتنةوةى  وتةبَيذى 
ئ��اش��ك��راي��ك��رد؛ ب��زووت��ن��ةوةك��ةى 
بكاتةوةو  تةسليم  "طردةكة"  ئامادةية 
سةرةكى  داوايةكى  مةسةلةية  ئةو 
بةياننامةكةى طؤإان بووة، كة "هةموو 

موَلكَيك بطَيإدرَيتةوة بؤ حكومةت".
دوَي���ن���َى ل��ة ك��ؤن��ط��رةي��ةك��ى 
رؤذنامةوانيدا بةرهةم ساَلح، سةرؤكى 
كوردستان  هةرَيمى  حكومةتى 
كة  كرد،  طؤإانى  بزووتنةوةي  باسى 

داوا  داطيركردووةو  موَلكيان  طواية 
لةثارتىء يةكَيتى دةكةن موَلكةكانيان 
بةرامبةردا  لة  حكومةت.  بة  بدةنةوة 
وتةبَيذى  رةحيم  تؤفيق  محةمةد 
رؤذنامةى  بة  طؤإان  بزووتنةوةى 
خاَلى  لة  راشكاوانة  "طؤإان  راطةياند: 
شةشةمى بةياننامةكةيدا داوايكردووة 
"موَلكء ماَلى داطيركراوى حكومةتء 
خ��ةَل��ك ل���ةالي���ةن ح��ي��زب��ةك��انء 
بطةإَينرَينةوة".  كاربةدةستةكانييةوة 
جَيبةجَيكردنى  داواى  ئَيمة  بؤية  هةر 
ئةو خاآلنةى بةياننامةكةمان دةكةينء 

جَيبةجَيكردنيدا  لةكاتي  ئامادةين 
طردةكة تةسليم بكةينةوة".

"ئَيمة  وتيشى:  طؤإان  وتةبَيذى 
وةكو يةكَيتىء ثارتى هيض موَلكَيكمان 
لة  طردةكة  بةَلكو  داطيرنةكردووة، 
كؤمثانياى  بؤ   2006 ساَلى  كؤتايى 
بةمةبةستى  داواك������راوة،  وش��ة 
ئيعالميىء  ك��ارى  بؤ  بةكارهَينانى 
سكرتَيرى  لةاليةن  فةرهةنطيىء 
يةكَيتييةوة دراوةتة كؤمثانياى وشةو 
تائَيستا  ثَيماندراوة  كة  بينايةشى  ئةو 
بةثَيضةوانةوة  نةكراوة،  تةسليممان 

ئةوان موَلكةكانيان بؤ شتى شةخسيى 
بةكارهَيناوة"، وتةبَيذى طؤإان جةختي 
ئةوان  هةركاتَيك  ك��ردةوة؛  لةوةش 
زةوييةى  دؤنم  هةزارةها  ئةو  نيوةى 
داطيريان كردووة لة )قةالضواالن، ماَلى 
مام جةالل لة دةباشان، شوَينى كةناَلى 
سةرى  كؤية،  دووكانء  كوردسات، 
موَلكةكانى  بيناو  رةشء سةآلحةدين 
ثارتى لةناو هةولَيرو دهؤك(، طؤإان 
تةسليمى  ئةواندا  لةثَيش  ئامادةية 

حكومةتى بكاتةوة".
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ثارتىء  ثَييواية؛  واشنتؤن ثؤست 
طرتووة  دةستيان  تونديى  بة  يةكَيتى 
لة  جطة  ئةمة  دةس��ةآلت��دا،  بةسةر 
بانطةشةى بوونى طةندةَليىء تؤقاندنى 

ميديا لة اليةن ئةم دوو حيزبةوة.
ئةمريكى  بةناوبانطى  رؤذنامةى   
وَيبسايتى  لة  ثَيرآ  ثؤست،  واشنتؤن 
فةرميى خؤيدا باسى لة بآلوكردنةوةى 
كاردانةوةى  ط��ؤإانء  بةياننامةكةى 
دةسةآلتى هةرَيم كردء نووسيويةتى، 
كوردستانى  ئؤثؤزسيؤنى  ثارتَيكى 
دةستلةكاركَيشانةوةى  داواى  عَيراق 
ئةو  دةَل��َي��ت؛  دةك���اتء  حكومةت 
جيهانى  لة  ئَيستا  خؤثيشاندانانةى 
دةبَيت  دةدرَي���ن  ئةنجام  ع��ةرةب��دا 
بؤ  ئ��اط��ادارك��ردن��ةوة  زةنطى  ببنة 

دةسةآلتدارانى هةرَيم.
بة  ريفؤرمخواز،  طرووثَيكى 
ثارتة  كة  دةَل��َي��ت؛  ط��ؤإان��ةوة  ن��اوى 
نيمضة  هةرَيمى  دةسةآلتدارةكانى 
طةندةَلنء  كوردستان  سةربةخؤى 
هةر  ن��اك��ةن،  خةَلك  نوَينةرايةتى 
خؤثيشاندانانةى  ج��ؤرة  ئ��ةو  بؤية 
شوَينةكانى  تونسء  ميسرو  لة  كة 
هةرَيمى  لة  هةية  بؤى  رووي��دا،  ديكة 
طةر  ببَيتةوة،  دووبارة  كوردستانيش 
بكات،  ريفؤرم  نةتوانَيت  حكومةت 
رةحيمى  تؤفيق  ئةوةى محةمةد  وةك 

وتةبَيذى طؤإان، وتى. 
دوات�����ر واش��ن��ت��ؤن ث��ؤس��ت 
دةسةآلتدارةكانى  ثارتة  دةنووسَيت: 
هةرَيمَيكى  كة  كوردستان  هةرَيمى 
عَيراقدا،  جةنطى  كاتى  لة  بوو  ئارام 
بةسةر  دةستيان  توند  شَيوةيةكى  بة 
لةوةى  ئةمة جطة  طرتووة،  دةسةآلتدا 
لة هةرَيمدا دوو حيزبة دةسةآلتدارةكة 
طةندةَليىء  بوونى  بة  تؤمةتبارن 

تؤقاندنى ميديا.

طةندةَلييةكانى
نةخؤشخانة400 
قةرةوَيَلةييةكة

"بةشَيكىقةزاى
شةقآلوةداطيركراوة"

ئةم دةسةآلتة وا 
بةئاسانى تواناى 
خؤطونجاندنى نيية

ئةو زمانة بؤ سةدامء 
موبارةكء بن عةلييةكان 
نةضووة سةر

حكومةتَيكى
فاشيلمانهةية
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نةوشريوان مستةفا: 

رؤذ بةإؤذ 
بةهيَزتر دةبني
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س��ةرؤك��ى ب��زووت��ن��ةوةى 
بةئاستى  س��ةب��ارةت  ط����ؤِران 
طؤإان  بزووتنةوةى  جةماوةريى 
بةالى  هَيز  ت��ةرازووي   رايطةياند: 
شكاوةتةوةو  بزووتنةوةكةيدا 

رؤژبةإؤژ بةهَيزتر دةبن.
مستةفا  ن���ةوش���ي���روان 
بؤ  ئاماذةى  لةضاوثَيكةوتنَيكدا 
بةرثرسة  دةسةاَلت  "كة  ئةوةكرد؛ 
قةيرانة  ئةو  لةضارةسةرنةكردنى 
طةورةيةى لةهةرَيم هةية". هةروةها 
سةبارةت بة كاردانةوةى دةسةاَلت 
طؤِران  بةياننامةكةى  لةبةرامبةر 
وتى: ئَيمة هَيزَيكى جةماوةريى بَي 
شَيوةكاني   هةموو  هةية،  ضةكمان 
"ئةم  خراپة،  پَي  توندوتيژيمان 
زمانة سياسييةي  كة ئةم جةماعةتة 
بةكاريانهَيناوة، نيشانةي  دواكةوتنة 

لة بيري سياسيدا".
 ل����ةو ض��اوث��َي��ك��ةوت��ن��ةدا 
ال)4و5(دا  ل��ة  دةق���ةك���ةى  ك��ة 
نةوشيروان  ب��آلوك��راوةت��ةوة، 
هةر  حيزبانة  "ئةم  وتى:  مستةفا 
بَلَييت،  پَييان  كة  بوون  ئةوة  فَيري  
نةبوون  ئ��ةوة  ف��َي��ري   ق��ورب��ان، 

رةخنةيان لَي بگريت".

طؤإان ئامادةية طردةكة تةسليم بكاتةوة
ثارتىء يةكيَتى دةيان هةزار دؤنم موَلكء زةوييان داطريكردووة
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واشنتؤن ثؤست: 
ثارتىء يةكَيتى، 

تؤمةتبارن 
بة طةندةَليىء تؤقاندن

لةذيَر فشارى طؤإاندا، دةسةآلت كارةباى زياتر دةدات

نةوشيروان
مستةفا،خاوةنى
هيضثارضةزةوي،
خانوو،مووضةو
خانةنشينييةكنيية
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بزووتنةوةى  فشارةكانى  بةهؤى 
خؤثيشاندانةوة،  مةترسى  طؤِرانةوة 
حكومةت لة هةردوو شارى سلَيمانىء 
ثَيدانى كارةباى  هةولَير بإى سةعاتى 
ثَيشتر  كة  كرد،  زياد  هاوآلتييان  بؤ 
هاوآلتييان  كارةباوة  كةميى  بةهؤى 

ئامادةكارييان بؤ خؤثيشاندان دةكرد.
تَيبينى دةكرَيت ماوةى ضوار رؤذة 
بزووتنةوةى  ميدياى  فشارى  بةهؤى 
طؤِرانء ناإةزايى هاوآلتييان بةرامبةر 
كارةباء  سةعاتى  كةمبوونةوةى 

بؤ  رَيوشوَينَيك  ضةند  وةرطرتنى 
حكومةت  خؤثيشاندان،  ئةنجامدانى 
سلَيمانى  هةولَيرو  شارى  لةهةردوو 
سةعات   )4-2( ك���ارةب���اى  ب���إى 
زيادكردووة. بة شَيوةيةك لة سلَيمانى 
زياد  موةليدة  كارةباى  سةعات   )2(
بة  دةبَيت  سةعاتةوة   )8( لة  دةكاتء 

)10( سةعات.
كارةباى  هةولَير  لة  ه��ةروةك 
 )6.5( ل��ة  ئةهلييةكان  م��وةل��ي��دة 
سةعاتةوة بؤ )10( سةعات لة شةوو 
ئةو  تةواوى  دةكرَيت،  زياد  رؤذَيكدا 
حكومةتى  ئةركى  لةسةر  هةوآلنةش 

هةرَيم دةبَيت.

ع���ةب���دوَل���آل م����ةالن����ورى، 
طؤإانء  فراكسيؤنى  ثةرلةمانتارى 
ئةندامى ليذنةى ثيشةسازيىء وزة، لة 
بارةى ئةو طرفتانةو هةوَلةكانةوة بؤ 
رؤذنامة وتى: "ئةو هةوآلنة دواى ئةو 
فشارانةى ئَيمةية وةك ئؤثؤزسيؤنء 
ناإةزاييةكانى  جةماوةرو هةوَلدانيان 
دَيت،  خؤثيشاندان  ئةنجامدانى  بؤ 
خةَلك  بَيزاريى  رقء  ئ��ةوةى  بؤ 
هةوآلنة  ئةو  بةآلم  بكرَيتةوة،  سارد 
سةرتاسةرى  كاتييةو  ضارةسةرَيكى 
نينء قةيرانى كارةبا بةردةوام دةبَيت".

نيطةرانيى  ثةرلةمانتارة  ئ��ةو 
بؤ  حكومةت  هةوَلةكانى  لة  خؤى 

كارةبا  طرفتى  ض��ارةس��ةرك��ردن��ى 
لة  "يةكَيك  دةَل��َي��ت:  دةردةب��إَي��تء 
ثَيداويستيية سةرةتاييةكانى رؤذانةى 
هاوآلتييان كارةباية، مةنتيقى تَيدا نيية 
دواى ئةو هةموو ساَلة لة حوكمإانيى 
نةتوانرَيت  زؤرةوة  بودجةيةكى  بة 
بكرَيتء  ضارةسةر  كارةبا  كَيشةى 
ئةوةية،  حكومةت  هةوَلى  تازةترين 
بؤ  بكات  ئةهلى  موةليدةى  هاوكاريى 
بكات،  زياد  كارةبا  سةعاتى  ئةوةى 
لة  شَيوةيةى  بةو  حكومةت  ئةطةر 
كردووة  كارةبا  بؤ  كارى  رابردوودا 
بةردةوام بَيت، بة )10( ساَلى ديكةش 

قةيرانةكة ضارةسةر ناكرَيت".



هةستيار قادر
  ...........................................................
بةرثرسَيكى ثارتى ديموكراتى 
ثؤستى  ب���ؤ  ك���وردس���ت���ان، 
هةواَلطريى  دةزط��اى  سةرؤكى 
ثَيشتر  كة  دةثاَلَيورَيت،  عَيراق 
ئةو  ل��ةن��او  ب��ةرث��رس��ي��ارَي��ت��ى 

دةزطايةدا هةبووة.
بةثَيى ئةو زانيارييانةى دةست 
ئيئتيالفى  ك��ةوت��وون  رؤذن��ام��ة 
كوردستانييةكانء  فراكسيؤنة 
رَيككةوتوون  ياسا  دةوَل��ةت��ى 
لةسةر دانانى فةيسةأل رؤستينكى، 
بؤ ثؤستى سةرؤكايةتيى دةزطاى 
ناوبراو  كة  عَيراقيى،  هةواَلطريى 
ثارتييةء   ثاَليوراوى  ك��وردةو 
ل����ةدواى ث��رؤس��ةى ئ��ازادي��ى 
ياريدةدةرو  ثلةكانى  لة  عَيراقةوة 
ج��َي��ط��رى س��ةرؤك��ى دةزط���اى 

هةواَلطريى عَيراقدا بووة. 
بةروارى،  عادل  بارةيةوة  لةو 
راوَيذكارى نورى ماليكى، سةرؤك 
كاروبارى  بؤ  عَيراق  وةزيرانى 
وَي��إاى  ك��وردس��ت��ان،  هةرَيمى 
ئاماذةدان بة راستيى زانيارييةكى 

لةو جؤرة بة رؤذنامةى راطةياند:
»فةيسةأل رؤستينكى، كةسَيكى 
شياوو قابيلى ئةو ثؤستةيةء )6 بؤ 

7( ساَلة لةو بوارةدا كار دةكات«.
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ئابووريي  داراي��يء  وةزارةت��ي 
بإيارَيك  بة  كوردستان  هةرَيمي 
فةرمانبةراني  هانداني  ثاداشتي 
 )%75( رَي���ذةي  ب��ة  حكومةتي 
ك��ةم��دةك��ات��ةوةو ب��إي��ارةك��ةش 

ثةرلةمانتارةكان  ثاداشتي 
ناطرَيتةوة.

ب��ةث��َي��ي ب���إي���اري 
لة  ك��ة   ،)323( ذم���ارة 
 2011/1/10 رؤذي 
ب���آوي���ك���ردووت���ةوةء 

بةسةر  طشتاندوويةتي 
وةزارةت��ةك��انء  سةرجةم 

ف����ةرم����ان����ط����ة 
نةبةستراوةكاني 
س���������ةر ب���ة 
بة  وةزارةتةكاندا 

ساَلي  كؤتاييهاتني   بؤنةي 
دارايي )2010(ةوة، ضةندين بإياري 
دةرماَلةو  مووضةو  بة  سةبارةت 
هاندان  ثاداشتي  دام��ةزران��دنء 

بآوكردووةتةوة.
طواستنةوةي  بإيارةكة  بةثَيي 
لةنَيوان  دام���ةزران���دن  راذةو 
سةرجةم وةزارةتء فةرمانطةكاندا 
نوَيكردنةوةي  لة  جطة  رادةطرَيت، 
ئةوانيش  ثَيويستةكانء  طرَيبةستة 

بودجةي  ثةسةندكردني  دواي 
ثَيدا  ثَيداضوونةوةيان   )2011(

دةكرَيت.
ثاداشتي  كةمكردنةوةي  لةطةأل 
كارمةندان بة رَيذةي )75%(، جطة لة 
ئةنداماني ثةرلةمانء كةمكردنةوةي 
خ����ةرج����ي ث���اداش���ت���ي 
ئ��ةوان��ةي ل���ةدةرةوةي 
نن  كا نطة ما ر فة
ب��ة رَي���ذةي 
 ، ) %5 0 (
لة  ج��ط��ة 

ني  مة نجو ئة
ث���ارَي���زط���اك���انء 
هونةرمةندانء  شارةوانييةكانء 
شاعيرانء ليذنة شارةزا داراييةكان 

نةبَيت.
بةثَيي بإيارةكة، خةرجي ئيفادو 
سةفةرو  خةرجييةكاني راطةياندن 
كةمكردنةوةي  )50%(ء  رَيذةي  بة 
رَيذةي  بة  مالية(  غير  )موجودات 

)75%( كةم دةكرَينةوة.

رؤذنامة  
.......................................................

 وةزارةتى ناوخؤى حكومةتى 
ياسايةكى  كوردستان  هةرَيمى 
س���ةردةم���ى ب��ةع��س ب��ةس��ةر 
هةرَيمدا  ثؤليسى  بنكةكانى 
بإطةيةكى  بةثَيى  دةطشتَينَيت، كة 
ثؤليس  بة  م��اف  ياساية  ئ��ةو 
“ثشَيوييةكاندا”  كاتى  لة  دةدرَيت 

ضةك بةكاربهَينن.
زانيارييانةى  ئ��ةو  بةثَيى 
دةس���ت رؤذن��ام��ة ك��ةوت��وون 
وةزارةت���ى  2011/1/17دا  لة 
نووسراوَيكى  بة  ناوخؤى هةرَيم 
ذمارة  ياساى  دةقى  رةسميى  

بةسةر  )1980(ى  )176(ى ساَلى 
طشتاندووة  ثؤليسدا  بنكةكانى 
كة تايبةتة بة ئةركةكانى ثياوانى 
ثؤليس لة بنةبإكردنى تاوانداء لة 
ياسايةدا  ئةو  ضوارةمى  بإطةى 
هاتووة: »ثياوانى ثؤليس دةتوانن 
ناوخؤ،  وةزي��رى  فةرمانى  بة 
سةر  وةزير  كة  هةركةسَيك  يان 
ثارَيزطارء  يان  بكات،  ثشكى 
س��ةرك��ردةى   ي���ان   قايمقام، 
ن��اوض��ةك��ة، ضةك  س��ةرب��ازي��ى 
بةكاربهَينن بؤ كثكردنةوةى هةر 
ياساكة  بةثَيى  كة  ثشَيوييةك 
ئاسايش  سيستمء  ب��ة  زي��ان 

بطةيةنَيت«.

سةرضاوةيةكى  بارةيةوة  لةو 
ئ���اط���ادار ب���ؤ رؤذن���ام���ةى 
ئاشكرايكرد؛ كة لةدواى طةيشتنى 
ئ��ةو ف��ةرم��ان��ةى وةزارةت����ى 
بنكةكانى  بة  كؤبوونةوة  ناوخؤ 
ئةو  وردةكاريى  كراوةو  ثؤليس 

ياسايةيان بؤ روونكراوةتةوة.
بة  ثةيوةنديكرد  رؤذن��ام��ة 
بريكارى  كةريم،  شَيخ  ج��ةالل 
هةرَيمء  ن��اوخ��ؤى  وةزارةت���ى 
لة  خ��ؤى  بَيئاطايى  ن��اوب��راو 
دةربإى،  ياساية  ئةو  طشتاندنى 
يةساياك   »ه��ةر  وت��ى:  ب��ةآلم 
ثَي  ك��ارى  هةَلنةوةشابَيتةوة 

دةكرَيت«. 

راثؤرتى: دارا دلَير
......................................................

رايدةطةيةنَيت،  ساَلح،  بةرهةم 
ل��ةه��ي��ض وآلت��َي��ك��ى رؤذه��ةآلت��ى 
نادات  بودجة  حكومةت  ناوةإاستدا، 
ثةرلةمانتارَيكى  ئؤثؤزسيؤن،  بة 
ض  “لةسةر  دةَلَيت:  ئؤثؤزسيؤنيش 
بنةمايةك حيزبةكةى سةرؤك وةزير، 
ساآلنة )48( مليؤن دؤالر لةبودجةى 

هةرَيم دةبات!”.
راب��ردووى  ذم��ارةى  مانشَيتى 
قسةيةكى  ئاوَينة،  هةفتةنامةى 
حكومةتة  سةرؤكى  ساَلحى  بةرهةم 
حيزبة  ماديى  تةمويلى  تَييدا  كة 
ئ��ؤث��ؤزس��ي��ؤن��ةك��ان��ى ه��ةرَي��م بة 
رؤذهةآلتى  ن��اوازةى  نموونةيةكى 
ن���اوةإاس���ت وةس���ف دةك���اتء 
وآلتَيكى  “لةهيض  راط��ةي��ان��دووة: 
حكومةت  ناوةإاستدا،  رؤذهةآلتى 
لة  تةنيا  ئؤثؤزسيؤن،  ناداتة  ثارة 

هةرَيمى كوردستاندا نةبَيت”.
ثلةبةرزة  ئ��ةو  لَيدوانةى  ئ��ةم 
كة  لةكاتَيكداية  هةرَيم،  ئيدارييةى 
بةدةستهاتووةكانى  زانياريية  بةثَيى 
حيزبةكةى،  لةئَيستا  “رؤذن��ام��ة”، 
ساآلنة )48( مليؤن دؤالر لةخةزَينةى 
بةشى  دةب���اتء  بؤخؤى  طشتيى 
ثارتى هاوثةيمانيشى ئةطةر لةو بإة 
زياتر نةبَيت، كةمتر نييةء هاوكاتيش 
ياساى  ث��إؤذةى  فراكسيؤنةكةيان 
لةثةرلةمان  حيزبةكانيان  بودجةى 
وةرطرتنى  دؤخ��ى  تا  راط��رت��ووة، 
خؤيان  ب��ؤ  ناياسايى  ب��ودج��ةى 

درَيذبكةنةوة.
دةري��دةخ��ةن،  زانيارييةكان 
حكومةتة  ل��ةن��او  دووئ��ي��دارةي��ى 
ساَلحدا  بةرهةم  يةكطرتووةكةى 
)57%(ى  ئَيستاش  تا  ب��ةردةوام��ةء 
كؤيةوة  قةزاى  بة  هةولَير  بودجةى 

بريكارى  تاهيرى  رةشيد  لةاليةن 
سةرثةرشتى  داراي��ي��ةوة  وةزي��رى 
دةكرَيتء )43%(ى بودجةى ئيدارةى 
تاَلةبانى،  بايز  لةاليةن  سلَيمانى 

وةزيرى داراييةوة وةردةطيرَيت.
زانيارييانةى  ئ��ةو  بةطوَيرةى 
ل��ةس��ةرض��اوةي��ةك��ى ئ��اط��ادارى 
ئةنجومةنى وةزيرانةوة بة “رؤذنامة” 
نيشتمانيى،  يةكَيتيى  طةيشتوون، 
خؤى  بؤ  دؤالر  مليؤن   )4( مانطانة 
ديموكراتيش  ث��ارت��ى  دةب����اتء 
بإَيك  هةولَير،  ئيدارةى  لةبودجةى 
نةزانراوة  كة  دةبات  حيزبةكةى  بؤ 

ضةندة.
ل����ةو ب����ارةي����ةوة، ع��وم��ةر 
عةبدولعةزيزى سةرؤكى فراكسيؤنى 
ئاماذةى  ئيسالميى،  يةكطرتووى 
بوونى  بةبآ  ساَلَيكة  بةوةكرد: ضةند 
ياسايةكء بةثَيى رَيككةوتنى هةردوو 
بةسةر  بودجة  دةس��ةآلت،  حيزبى 
قات  ضةند  دابةشكراوةء  خؤياندا 
بودجةيان  تر  حيزبةكانى  بةرامبةر 
وةك  ئةوان  بؤية  بردووة،  بؤخؤيان 
سوورن  ئةوة  لةسةر  ئؤثؤزسيؤن 
بودجةى  ياسايى  بةشَيوةيةكى  كة 
طفتوطؤى  لةثةرلةمان  حيزبةكان 

لةسةر بكرَيتء رَيكبخرَيت.
يةكطرتوو،  ثةرلةمانتارةى  ئةو 
حكومةت  سةرؤكى  لَيدوانةكةى 
“بؤضى  دةَلَيت:  دةزانَيتء  سةير  بة 
سلبى  حاَلةتَيكى  بيانةوَيت  ئةطةر 
ل��ةك��وردس��ت��ان ث��ةي��إةوب��ك��ةن، 
ن��م��وون��ةى وآلت��ان��ى رؤذه��ةآلت��ى 
ب��ةدواى  دةهَيننةوةء  ن��اوةإاس��ت 
دةطةإَين،  دواكةوتووةكاندا  وآلتة 
دةيانةوَيت  ل����ةدةرةوةش  كةضى 
ديموكراسء  هةرَيمَيكى  وَينةى 

طةشةسةندوو نيشان بدةن”.
وتيشى:  عةبدولعةزيز،  عومةر 
ثارتىء  ثَيشتر  بإةثارانةى  “ئ��ةو 

وةريانطرتووة،  لةبودجة  يةكَيتى 
ضونكة  ناياسايين،  بإى  هةمووي 
بةثَيى ياسا نةبووةء ثَيوةرَيكيش نيية 
بةشَيوةيةكى  حيزبةكان  هةموو  تا 

يةكسان لةبودجة سوودمةندبن”.
ثةرلةمانتارَيكى يةكَيتيش، بإواي 
ثةيوةندييةكان  ثَيويستة  كة  واي��ة 
ئؤثؤزسيؤن  دةس��ةآلتء  لةنَيوان 
ثةيوةنديى  ئةوةى  ببنةوةء  ئاسايى 
بةبودجةشةوة هةية، هةموو هيزةكان 

بةبآ جياوازيى بطرَيتةوة.
رؤذنامةى  بة  تةحسين،  ت��ارا 
لةهةرَيم  “ئؤثؤزسيؤن،  راطةياند: 
بؤ هةموو اليةك،  نوَييةء طةشبينيية 
حكومةت  سةرؤكى  لَيدوانةكةى 
بةَلكو  اليةك،  لةهيض  نةبووة  تانةدان 
ب��ووة،  زانياريي  طةياندنى  زياتر 
لةبارةى بودجةشةوة، ئةوة تةنيا هى 
يةكَيتىء ثارتى نيية، بةَلكو هى هةموو 
بؤ  دةذي��نء  لةكوردستان  ئةوانةية 
سةركةوتنى كوردستان تَيدةكؤشن”.

وت���ةب���َي���ذى ف��راك��س��ي��ؤن��ى 
ثةرلةمانتارى  كوردستانيىء 
كوردستان،  ثةرلةمانى  لة  ثارتى 
رَيكخراوَيكى  ديراسةيةكى  نموونةى 
تةمويلى  ل��ةس��ةر  نَيودةوَلةتيى 

دةهَينَيتةوةء  حيزبةكان  ماديى 
زانيارييةكانى  ضوارضَيوةيةدا  لةو 

دةخاتةإوو.
كة  روونيكردةوة  كةريم،  ئاسؤ 
كة   )NDI( ديراسةيةى  ئةو  بةثَيى 
)20( وآلتى جياوازى لةكيشوةرةكانى 
ماديى  تةمويلى  وةرط��رت��ووة،  دنيا 
حيزبة  ب��ؤ  طشتيى  ل���ةث���ارةى 
سياسييةكان سآ جؤرة، هةية بةثَيى 
بةتةواوى  دةدرَيت  رَيكخراوةء  ياسا 
لةثةرلةمان  ئ��ةح��زاب��ان��ةى  ئ��ةو 
بوونيان هةية. لةهةندَيك وآلتدا تةنيا 
هةَلبذاردنةكاندا  هةَلمةتى  لةكاتى 
دارايى حيزبة سياسييةكان  كؤمةكى 
ئةو  سَييةميش  نموونةى  دةكرَيت. 
دةوَلةتانةية كة بةهيض جؤرَيك بودجة 
ئةو  ض  وات��ة  بةحيزبةكان،  ن��ادةن 
ئةوانةى  ض  لةدةسةآلتنء  حيزبانةى 

ئؤثؤزسيؤنن.
ئةو ثةرلةمانتارة، زياتر دةدوَيتء 
وآلتَيكى  ضةند  “ئةزموونى  دةَلَيت: 
دياريكراو  ثارةيةكى  هةية،  تريش 
مؤَلةتيان  هَيزانةى  بةو  دةدرَي��ت 
ئةو  ئةطةر بودجةى  بؤنموونة  هةية، 
دةوَلةتة )100( مليؤن دؤالر بَيت، ئةوا 
)10%(ى ئةو بودجةية تةرخان دةكةن 
لة  ئَيمة  سياسييةكان،  حيزبة  بؤ 
هةرَيم هةم ثَيويستمان بة رَيكخستنى 
هةية،  حيزبةكان  بودجةى  ياساى 
)17(ى  ياساى ذمارة  هةم هةموارى 

ئةحزاب”.
ئةو ثةرلةمانتارةى ثارتى، بَيئطايى 
ثارةيةى  ئةو  لةبإى  نيشاندا  خؤشى 
لةبودجةى  مانطانة  يةكَيتى  ثارتىء 
هةرَيم بؤ خؤيانى دةبةنء وتى: “ئةو 

زانيارييانة الى وةزارةتى دارايين”.
ئةوةى لةو هاوكَيشةيةدا سةيرة! 
ثةرلةمانتارانة  ثةرلةمانء  بَيئاطايى 
لةسةر بإى ئةو ثارةيةى مانطانة بةر 
دوو حيزبة دةسةآلتدارةكةى هةرَيم 

دةكةوَيتء ثةرلةمانتارَيكى طؤإانيش، 
سةرؤكايةتيى ثةرلةمان بة بةشَيك لة 

ناإوونى ئةو زانيارييانة دةزانَيت.
ئةندامى  طةآلَلةيى،  ئيسماعيل 
بة  ث��ةرل��ةم��ان،  داراي���ى  ليذنةى 
“ثَيشتر  راط��ةي��ان��د:  رؤذن��ام��ةى 
وةزارةتى  ئاراستةى  نووسراوَيكم 
بودجةى  زانينى  بؤ  ك��رد  داراي��ى 
مانطَيك  دواى  يةكَيتى،  ث��ارت��ىء 
وةآلميان  ثةرلةمان  سةرؤكايةتيى 
لة  داواكاريية  ئةو  دةبَيت  دام��ةوة، 
هةر  كةضى  بَيت،  ليذنةوة  رَيطةى 
وةزارةتَيكى  بؤ  ثرسيارم  كاتة  ئةو 
وةآلمةكانيم  زوو  ه��ةر  ن��ارد،  تر 
كة  دةرك��ةوت  ل��ةوةوة  وةرطرتةوة، 
بةشَيكة  ثةرلةمان  سةرؤكايةتيى 
لةحكومةتدا  ناشةفافييةتةى  لةو 
بودجةى  هةيةء هةوَلى شاردنةوةى 

يةكَيتىء ثارتى دةدةن”.
لةياساى   )18( م��ادةى  بةثَيى 

ب��ودج��ةى ه��ةرَي��م، ت���ةواوى ئةو 
حيزبء  يارمةتيى  بؤ  بإةثارةيةى 
مليؤن   )90( دانراوة،  رَيكخراوةكان 
 )4( بإى  بردنى  لةحاَلةتى  دؤالرة، 
مليؤن دؤالر مانطانة لةاليةن هةريةك 
تةنيا بودجةى  يةكَيتييةوة،  لةثارتىء 
دةكاتء  بإة  ئةو  تةجاوةزى  ئةوان 

خؤى دةدات لة )96( مليؤن دؤالر.
بيرهَينايةوة  ئةوةشى  طةآلَلةيى، 
موفتى،  عةدنان  دانثَيدانانى  بة  كة 
سةرؤكى خولى ثَيشووى ثةرلةمان، 
مانطانة  يةكَيتى،  ثارتىء  ثارساأل  تا 
كة  ب��ردووة،  دؤالري��ان  مليؤن   )70(
بودجةى  هةموو  )11%(ى  دةكاتة 
سةرؤكى  ل��ة  ثَيويستة  ه��ةرَي��م، 
حكومةت بثرسين، لة ض وآلتَيكدا ئةو 
رَيذةيةى بودجة بؤ حيزبةكانة؟ بؤضى 
مانطانة  وةزير  سةرؤك  حيزبةكةى 
دةباتء  بؤخؤى  دؤالر  مليؤن   )48(
ئؤثؤزسيؤنيش  كةمى  بودجةيةكى 

بةحاَلةتَيكى سةير باسدةكات؟!
بودجةى  ثرسى  بة  ثةيوةست 
عةبدولعةزيز،  عومةر  حيزبةكان، 
ثَيشنيازمان  “ثَيشتر  وت:  ئةوةشى 
تايبةت  دانيشتنَيكى  كة  ك��ردووة 
حكومةتء  س��ةرؤك��ى  ل��ةن��َي��وان 
ثةرلةمان  فراكسيؤنةكانى  سةرؤكى 
بؤ طفتؤطؤى بودجة رَيكبخرَيت، بةآلم 
بَيوةآلم  حكومةت  سةرؤكايةتيى 

مانةوة”.
تَينةثةإاندنى  هؤكارى  لةبارةى 
ثإؤذةياساى بودجةى حيزبةكان كة 
ئؤثؤزسيؤن سةرسةختانة ثشتيوانيى 
وتى:  طةآلَلةيى  ئيسماعيل  دةك��ات، 
ياساية  ئ��ةو  نايةوَيت  “دةس���ةآلت 
تَيثةإَيت،  ئةطةر  ضونكة  دةربضَيت، 
ناتوانن ئةو بإةثارةية بة شَيوةيةكى 
ياسايى بؤ خؤيان بةرن، زؤرجاريش 
كارتى سياسيى  بودجة وةك  ثرسى 

دذى حيزبةكانى تر بةكاردةهَينن”.

ذمارة  )619(   سَيشةممة  2011/2/1 hewal.rozhnama@gmail.com3
ئيسماعيل طةآلَلةيي: 

دةسةآلت نايةويَت ئةو ياساية دةربضيَت، ضونكة ئةطةر تيَثةإيَت، ناتوانن ئةو بإةثارةية بة شيَوةيةكى ياسايى بؤ خؤيان بةرن

ثةرلةمانتاريَك: نازانني ضؤن حيزبةكةى سةرؤك وةزير، مانطانة )4( مليؤن دؤالر لة بودجة دةبات!
حكومةت لةسةر ض بنةمايةك ثارة بة حيزبى دةسةآلتء ئؤثؤزسيؤن، دةدات؟

حكومةت )75%(ي ثاداشتي 
فةرمانبةران كةمدةكاتةوة

يةكيَتيى نيشتمانيى، مانطانة 
)4( مليؤن دؤالر بؤ خؤى 

دةباتء ثارتى ديموكراتيش 
لةبودجةى ئيدارةى هةوليَر، 

بإيَك بؤ حيزبةكةى دةبات 
كة نةزانراوة ضةندة

بةياسايةكى بةعس وةزارةتى ناوخؤ 
شةرعيةت بة تةقةكردن دةدات

 ثارتييةك  بؤ ثؤستى 
سةرؤكى دةزطاى 

هةواَلطريى دياريكراوة



رؤذنامة
.................................................................

ثرؤذةي دروستكردني وَيستطةي )51( 
مَيطاواتي كارةباي تاسَلوجة كة بِري زياتر 
تائَيستا  تَيضووة،  دؤالري  مليؤن   )43( لة 
كة  لَينةبينراوة  سوودي  كارو  نةخراوةتة 
لةاليةن ثرؤذةي وَيستطةي )51( مَيطاواتي 
 UI( كارةباي تاسَلوجة كة لةاليةن كؤمثانياي
وةرطيراوة  باشوورةوة  كؤرياي   )Energy
بؤ جَيبةجَيكردن. لةسةر بودجةي حكومةتي 
هةرَيمي كوردستان بِري )43(مليؤنء )495( 
لة رؤذي  هةزار دؤالري بؤ تةرخانكرابوو 
)2007/4/29(ةوة دةست بةكاركردن كراوة 
لةاليةن  تةواونةكراويي  بة  تائَيستا  تَييدا. 
جَيهَيَلراوة.  جَيبةجَيكارةوة  كؤمثانياي 
نةتوانراوة سوود لة بةرهةمي كارةباي ئةو 

وَيستطةية وةربطيرَيت.
تاسَلوجةي  لةناوضةي  وَيستطةكة 
تواناي  دام��ةزراوةو  سلَيماني  باكووري 
بةرهةمهَيناني )51(مَيطاوات كارةباي هةيةو 
كاردةكاتء  طاز  )HFO(ء  رةش  نةوتي  بة 
لة )30( يةكةي بةرهةمهَيناني وزةي كارةبا 
تواناي  يةكةيةكيشيان  هةر  ثَيكهاتووة. 
بةرهةمهَيناني )1.7(مَيطاوات كارةباي هةية.

زؤري  بةشَيكي   )2007/10/4( رؤذي 
بةكاروانَيك  وَيستطةكة   ثَيداويستييةكاني 
طةيةنراوةتة شوَيني ثرؤذةكة. كة ثَيكهاتبوو 
لة )10( موةليدةو بةشَيك لة ثَيويستييةكانيء 
سةرجةم  ساَلة  ئةو  كؤتايي  تا  بِرياربوو 
بطةنة  ثَيويستييةكاني  ديكةو  موةليدةكاني 
شوَيني ثرؤذةكةو دةست بة بةرهةمهَيناني 
كارةبا بكاتء لة ساَلي )2008( بةتةواوةتي 

وَيستطةكة رادةستي بةإَيوةبةرَيتي كارةباي 
سلَيماني بكرَيت. تا دةست بة بةرهةمهَيناني 
كاربا بكرَيت لةو وَيستطةيةو بخرَيتة سةر 

تؤِري نيشتمانيي كارةبا.
ثَيشووي  وةزيري  سيوةيلي،  هؤشيار 
كارةباي هةرَيمي كوردستان لة لَيدوانَيكيدا 
 )2008/1/21( رؤذي  لة  كة  رؤذنامة  بؤ 
“وَيستطةكةي  رايطةياند:  بآلوكراوةتةوة 
كراوةو  نةسب  يةكةمي  يةكةي  تاسَلوجة 
دةطاتء  داهاتوو  هةفتةي  دووةمي  يةكةي 
شةحن  دووةم  ئ��ةوةي  دواي  سَييةميش 

بة  دةست  نزيكانة  بةم  دةطاتء  دةكرَيتء 
بةرهةمَيناني كارةبا دةكات«.

ثرؤذةكة  جَيبةجَيكاري  كؤمثانياي 
دروستكردني  كاري  كة  كؤمثانياية  هةمان 
قةرةوَيَلةييةكةي   )400( نةخؤشخانة 
تةواوي  تائَيستا  وةرطرتووةو  سلَيماني 
 )30( هَيناني  دواي  ه��ةروةك  نةكردووة. 
)51( وَيستطةي  كارةباييةكةي  موةليدة 

كة  كؤمثانيايةي  ئةو  تاسَلوجة،  مَيطاواتي 
كؤري   )UI( بةكؤمثانياي  موةليدةكاني 
دؤالرة،  مليؤن   )25( بايي  كة  فرؤشتووة، 

كوردستانء  بَيتة  تَيدانيية  ئامادةيي 
كارةكاني كؤتايي نةسبكردنء كارثَيكردني 
ثرؤذةكةش  جَيبةجَيبكاتء  موةليدةكان 

وةك خؤي بة تةواونةكراويي جَيهَيَلراوة.
بةإَيوةبةرَيتي  لة  سةرضاوةيةكيش 
بة  س��ةب��ارةت  سلَيماني.  ك��ارةب��اي 
ك��ارةب��اي  وَيستطةي  ت��ةواون��ةك��ردن��ي 
“كارةكاني  وت:  رؤذنامةي  بة  تاسَلوجة 
تةواوبووة.  )90%(ي  نزيكةي  وَيستطةكة 
ثرؤذةكة  جَيبةجَيكاري  كؤمثانياي  بةآلم 
كارةكاني  ت��ةواوي  نةيتوانيوة  فاشيلةو 
بة  ثرؤذةكة  ئَيستا  ئةنجامبطةيةنَيتء  بة 
نةتوانراوة  جَيهَيَلراوةو  بة  تةواونةكراويي 

سوودي لَي ببينرَيت«.
لةبةردةستي  ليستةي  ئ��ةو  بةثَيي 
كؤمثانيايانةي  بةو  تايبةتة  رؤذنامةدايةو 
لة  ك��اردةك��ةن  ك��ارةب��ادا  كةرتي  لة  كة 
ثرؤذةكاني ساَلي )2007( ناوي كؤمثانياي 
)UI ENERGY( كؤري هاتووة. كة ثرؤذةي 
)51( وَيستطةي  بةرهةمهَيناني  وَيستطةي 

دةك��اتء   تاسَلوجة  كارةباي  مَيطاواتي 
 )757( مليؤنء   )46( بة  ثرؤذةكة  طوذمةي 
جَيبةجَيدةكات.  )125(دؤالر  ه���ةزارو 
)43(مليؤنء  بة  ثرؤذةكة  دواتر  لةكاتَيكدا 
)495( هةزار دؤالر دراوة بةهةمان كؤمثانيا.

ساَل  سَي  لة  زياتر  ئةوةي  س��ةرةِراي 
تةواوبووني  ياسايي  م��اوةي  بةسةر 
هيض  نةيتوانيوة  تَيثةِريوةو  ثرؤذةكةدا 
ئَيستادا  لة  بةرهةمبهَينَيت.  كارةبايةك  بِرة 
ثَي  كةيظي(   33( هَيلَي  دوو  ث��رؤذةك��ة 
طةيشتووةو لة وَيستطةي طؤِريني كارةباي 
حكومةت  لة  كارةبا  خؤي  تاسَلوجةوة 

وةردةطرَيت.

رؤذنامة
............................................................................

سةرؤكى  دووةمى  جَيطرى  تةيفور،  عارف 
ثشتطيرى  عَيراق،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
ذمارةيةك  لة  ناكات  ياسايى  لَيثرسينةوةى 
كة  عَيراق  ثةرلةمانى  ك��وردى  كارمةندى 
ثةرلةمانتارَيكى  هةية،  ساختةيان  بإوانامةى 
هةنطاوة  ئةو  دةكات:  بةوة  ئاماذة  عَيراقيش، 

جَيى شةرمةزاريية بؤ كورد.
دةستةى  نهَينيى  نووسراوَيكى  بةثَيى 
عَيراق  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  سةرؤكايةتيى 
كةوتووة،  رؤذن��ام��ة  دةس��ت  كؤثييةكى  كة 
ناوبراو  دةستةى  كة  دةك��ات  ب��ةوة  ئاماذة 
ئةو  تاوتوَيى  بؤ  ئةنجامداوة  كؤبوونةوةيةكى 
ياداشتةى يةكةى ئيداريى ئةنجومةنى نوَينةران 
ئاراستةى  )2010/11/23(دا  لة  ثَيشتر  كة 
كردبوونء ليستى ناوى ئةو كارمةندانةى تياية 
كة بةهؤى ثَيشكةشكردنى بإوانامةى ساختةوة 
سةرؤكايةتيى  دةستةى  البراونء  لةسةركار 
ئةنجومةنى نوَينةران، بإياري دا كة رَيوشوَينى 
ياسايى لةدذى ئةو كةسانة بطيرَيتةبةر كة ئةو 
ساغبووةتةوةو  بةسةردا  ساختةكارييةيان 
بكرَيتةوة،  ئاطادار  لَي  ثةيوةنديدارى  اليةنى 
بةروارى  كة  نووسراوةكةدا  كؤتايى  لة  بةآلم 

بةوة  ئ��ام��اذة  ل��ةس��ةرة،  )2010/11/29(ى 
سةرؤكى  جَيطرى  تةيفورى  عارف  كة  دراوة 
)تحفظ( تَيبينيى  عَيراق،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 

دةستةى  ب��إي��ارةى  ئ��ةو  ل��ةس��ةر  هةية  ى 
سةرؤكايةتيى ئةنجومةنى نوَينةران. 

لة  تةيفور  ع���ارف  ثشتطيرينةكردنى 
ئةنجومةنى  كارمةندانةى  لةو  لَيثَيضينةوة 
ساختةيان  بإوانامةى  كة  عَيراق،  نوَينةرانى 
لةمةوبةر  ماوةيةك  كة  دَيت  ئةوة  دواى  هةية، 
يةكةى  ترى  رةسميى  نووسراوَيكى  رؤذنامة، 
بآلوكردةوة،  ناوبراوى  ئةنجومةنى  ئيداريى 
فةمانبةرى   )13( ناوى  بة  ئاماذةى  تيايدا  كة 
بإوانامةكانيان  كة  داوة  نوَينةران  ئةنجومةنى 
ساختةو ناإاستةقينةن، كة لةو ذمارةيةش، )7( 

فةرمانبةريان كوردن.
ئةندامى  مستةفا،  لةتيف  د.  لةوبارةيةوة، 
لةسةر  ع��َي��راق  ن��وَي��ن��ةران��ى  ئةنجومةنى 
بةو  كة  بةوةدا،  ئاماذةى  طؤإان،  فراكسيؤنى 
كارةى جَيطرى سةرؤكى ئةنجومةنى نوَينةران، 
سةرثَيضيى ياساو دةسةآلتةكانى خؤى دةكاتء 
بةثَيى  »ساختةكاريى،  راطةياند:  رؤذنامةى  بة 
تاوانةء  عَيراقى  موحاكةماتى  ئوسوَلى  ياساى 
دةبوو عاف تةيفور سووربواية لةسةر ثَيدانيان 
بةهةمانشَيوة  تاوانةش  ئةو  ثؤشينى  دادطاء  بة 

تاوانة«.
ثَييواية:  مستةفا،  لةتيف  د. 
ئةو  سياسيشةوة،  رووى  لة 
بؤ  تةيفور  ع��ارف  ثؤشينةى 
ساختةكارانى بإوانامة كايطةريى 
خ��راث��ى ه��ةي��ةو دةَل��َي��ت: »ئ��ةو 
زيان  تةيفور،  عارف  هةنطاوةى 
دةطةيةنَيتء  ك��ورد  بةهاى  بة 
بؤ  ك���وردء   ب��ؤ  شةرمةزايية 
لةو  ناوبراوى  كة  حيزبةش  ئةو 

ثؤستةدا داناوة«.
رؤذنامة  مةبةستة  ئ��ةو  بؤ 
ض��ةن��دي��ن ج���ار ب��ة ت��ةل��ةف��ؤن 
ث��ةي��وةن��دى ك���رد ب��ة ع��ارف 

تةيفورةوة، بةآلم بَى وةآلم بوو.

هةنطاو هاشم
.....................................................
هةولَير

نَيوان  »ملمالنَيى  ب��ةه��ؤى 
ياساي  ثارتييةوة«  سآ  يةكَيتىء 
تايبةت بة ثَيكهَينانى سآ دةستةى 
لةطةأل  ثَيناكرَيت،  كاريان  هةرَيم 
بةسةر  مانط  ثَينج  كة  ئ��ةوةى 
ياسايانةدا  ئ��ةو  دةرض��وون��ى 

تَيثةإبووة.
ياساي  مانطة  ثَينج  م��اوةى 
دةستةى  ياساى  )2(ى  ذم��ارةى 
ن��اوض��ة  ب��ؤ  ه��ةرَي��م  طشتيى 
ياساى  ك��َي��ش��ةل��ةس��ةرةك��انء 
ثاراستنء  دةستةى  ذم��ارة)3(ى 
ذمارة  ياساى  ذينطةء  ضاككردنى 
مافى  سةربةخؤى  دةستةى   )4(
كوردستاندا  هةرَيمى  لة  مرؤظ 
كوردستاندا  ثةرلةمانى  لة  كة 
دةرض��ووة،    )2010( ساَلى  لة 

لة   2010/8/2 ب����ةروارى  ل��ة 
كوردستاندا  وةقايعى  رؤذنامةى 
تاوةكو  ب��ةآلم  ب��آلوك��راوةت��ةوة، 
سآ  ئةو  جَيبةجَينةكراوةء  ئَيستا 

دةستةيةش ثَيكنةهَينراون. 
ل����ةوب����ارةي����ةوة ظ��ي��ان 
عةبدوإلةحيم، ئةندامى ثةرلةمانى 
ك��وردس��ت��ان، ب��ؤ رؤذن��ام��ةى 
هةر  ثَيويستة  كة  روونكردةوة، 
ياسايةك لةدواى بآلوكردنةوةىء 
ل���ة رؤذن����ام����ةى وةق��اي��ع��ى 
جَيبةجَيبكرَيت،  كوردستاندا 
وتيشى: “هؤكارى جَيبةجَينةكردنى 
نَيوان  ملمالنَيى  ياسايانة  ئةم 
طوَيدانة  بآ  كة  ثارتيية  يةكَيتىء 
كة  ميللةت  بةرذةوةندييةكانى 
ئةم  بةجَيبةجَيكردنى  ثَيويستيان 
حيزب  ه��ةردوو  هةية،  ياسايانة 
لةسةر سةرؤكايةتى ئةو دةستانة 
دةيانةوَيت  كة  رَيكنةكةوتوون 

نيوة بةنيوة بةشي بكةن”.

سةري  تونس  لة  كة  شةثؤلةى  ئ��ةو 
ثةنط  ل��ةرزة،  خستة  ميسرى  دةرك���ردء 
وآلتَيكى  لةض  نازانَيت  كةس  دةخواتةوةء 
ض  سةردةردَينَيتء  ناوضةكة  ستةمكارى 

كؤشكء تةالرَيكيش سةروبن دةكات.
بةهَيزترين  طةورةترينء  وةك  ميسِر 
طةردةلولَيك  ئةمإؤ  عةرةبى  دةوَل��ةت��ى 
حكومةتء  رووخانى  بة  نة  كة  ئاآلوة  تَيى 
دةموضاوةكان  دةم��ام��كء  نةبةطؤِرينى 
سةرؤكيش  بةَلَينةكانى  نة  هَيوردةبَيتةوةء 
حةشاماتةكةى مةيدانى )تحرير( قايل دةكات.

وآلتَيكى )80( مليؤنيى لة شةو ء رؤذَيكدا 
دةزطا  ئةو  ترازانء  لةبةريةك  جومطةكانى 
ناوةكانيان  تةنيا  كة  سةركوتكةرانةى 
بةرطةى  دةل��ةرزان��د،  هاوآلتيانى  ضؤكى 
نةعرةتةى طةنجانى شةقامى نةطرتء لةضاو 

ترووكانَيكدا ثووكانةوة.
 )50( نزيكةى  مليؤنيية   )80( وآلتة  لةو 
لة  زياتر  بةكاردَيتء  تَيدا  مؤبايلى  مليؤن 
)10( مليؤن هَيَلى نؤرماَلى هةيةء ئينتةرنَيتء 
زؤرى  بة  تويتةرء...هتد  فةيسبووكء 
عةنكةبوتيية  تؤإة  ئةو  بةكاردةهَينَيت، 
طرنطى  ط����ةورةء  ئَيجطار  ِرؤَل��َي��ك��ى 
بينى، كة زؤربةى  لةكؤكردنةوةى طةنجان 
هةرة زؤريان ثةيوةندييان بة ئؤثؤزسيؤن 
نةبوو،  ئيسالمييةكانةوة  اليةنة  ياخود 
هةربؤية يةكةم هةنطاو كة حكومةتى ميسر 
ثةيوةندييةكى  جؤرة  هةموو  بإينى  ناى، 
تةلةفؤنىء ئينتةرنَيت بوو، توانى بؤ ماوةى 
دةرةوة،  لةدنياى  داببإَيت  وآلت  رؤذَيك 
بةآلم ئةم دابإينة ميسرى تووشى ئيفليجى 
كؤمثانياكانء  وةستاء  تيايدا  ذيان  كردء 

بانكء فةرمانطةكان لةكاركةوتن. 
دي��وارى  هةستاء  شةقام  كة  كاتَيك 
كؤنتِرؤَلكردنى  ئيتر  ِرووخ��ان��د،  ترسى 
ب��ارودؤخ��ةك��ة ل��ةدةس��ت دةردةض��َي��تء 
حكومةت بوونى نامَينَيتء شةقام دةكةوَيتة 

دةست هاوآلتييانء قةدةر.
هةموو  دةبَيت  كة  ط��ةورة  ثرسيارى 
وةآلمى  لَيبكاتةوةء  بيرى  دةسةآلتَيك 
هةزار  ضةند  ئةو  ئاخؤ  ئةوةية  بداتةوة، 
كةسةى كة لةسةرةتادا هاتنة سةرشةقامء 
ئةو طِرء  دواتر بوونة دةيان هةزار كةس، 
تينة لةكوَى دةهَيننء بةردةوامى ثَيدةدةن؟

طران  طةورةء  بؤضى حكومةتَيكى  ئةى 
بةرةنطاريان  ناتوانَيت  دادةمَينَيتء  دؤش 

ببَيتةوة؟
زؤرينةى  كة  فةرمانِرةوا  حيزبى  ئةى 
زياد  بوو  بةدةست  ثةرلةمانى  حكومةتء 
ئةوانيش  بؤ  ئةندامى هةبوو،  )3( مليؤن  لة 
نةهاتنة سةرجادةء بةرةنطاريان لة حيزبء 

رذَيمةكةيان نةكرد؟
ثَيشتريش  ميسرء  تونسء  نموونةى 
جَيطةى  ه��ةم��ووى  س��ةدام  حيزبةكةى 

ثرسيارء تَيإامانن.
ئةَلقةيةكى  ِرووداوان��ةدا  ئةو  لةهةموو 
ئؤثؤزسيؤنء  دةس��ةآلتء  لةنَيوان  ون 
خةَلك بةديدةكرَيت، ئةو ئةَلقة ونة ئةو طوَى 
نةطرتنةية كة دةسةآلت بةِرةواى نابينَيت بؤ 

خةَلكء اليةنة نةيارةكانى.
خةَلك  طلةييةكانى  كَيشةء  كاتَيك 
طةورةء كةَلةكة دةبن، دةسةآلت هةوَلدةدات 
بةقسةء دروشم بةرامبةرةكةى ِرازيبكاتء 
ئةطةر وتى  ثَيى واية كة  ئةو  بيخةَلةتَينَيت، 
طةندةَليىء كةموكورتى هةيةء بةرنامةمان 
ئيتر  ضاكسازيى،  بؤ  بةدةستةوةية  هةية 
ئؤخةى  هةناسةى  ئؤثؤزسيؤن  خةَلكء 
هةَلدةكَيشنء كَيشةكان دوادةخرَينء لةبير 

دةضنةوة.
تا ئةم بيركردنةوةء تَيطةيشتنة سةقةتة 
الى دةسةآلتداران بمَينَيت، طَيالندنى خةَلك 
بةرنامةء ئامرازبَيت، ئةوا بةدَلنياييةوة ئةو 
هاوآلتييان  دةسةآلتء  نَيوان  بؤشاييةى 

هةر لة فراوانبووندا دةبَيت.
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ثةرلةمانتاران  يةكَيتيي  رؤذنامة: 
حكومةتء  خةمسارديي  لة  نيطةرانة 
ثةرلةمان  لة بةدينةهَيناني بةَلينةكانء 
طونجاو  رَيطةضارةي  نةطرتنةبةري 
طةندةَلييء  ناعةدالةتييء  بةرامبةر 
ذم��ارةي��ةك ل��ة رَي��ك��خ��راوةك��ان��ي 

كؤمةَلطةي مةدةنيش رةخنة لة ئةداي 
حكومةتء ثةرلةمان دةطرن.

ئَيوارةي  ط��ؤإان  بزووتنةوةي 
بةياننامةيةكي   2011/1/29
ئَيستاي  هةلومةرجي  بة  سةبارةت 
كوردستان دةركردو لة ضةند خاَلَيكدا 

لة  حيزب  دةستوةرداني  داوايكرد؛ 
يةكَيتيي  بكرَيتء  قةدةغة  حكومةت 
لة  ك��وردس��ت��ان،  ثةرلةمانتاراني 
بةياننامةيةكدا كة رؤذي 2011/1/31 
داواكارييةكاني  ب��آلوي��ان��ك��ردةوة، 
زان��يء  ب���ةإةوا  ئؤثؤزسيؤنيان 

سةبارةت بة جياكردنةوةي دةسةآلتي 
بَياليةنكردني  حكومةتء  لة  حيزبيي 
ئاسايشء  ثَيشمةرطةو  هَيزةكاني 
ثؤليسء باشتركردني باري طوزةراني 

خةَلكء سستيي ثةرلةمان. 
خؤيان  نيطةرانيي  ه���ةروةك 

خةمسارديي  بةرامبةر  دةرب���إي 
بةو  سةبارةت  ثةرلةمان  حكومةتء 
بةجَينةهَيناني  رةوايانةو  داواكاريية 
نةطرتنةبةري  بةَلَينةكانء  وادةو 
بةرامبةر  طونجاو  ض��ارةي  رَيطة 

ناعةدالةتييء طةندةَليي.

يةكَيتيي ثةرلةمانتاران: حكومةتء ثةرلةمان خةمساردن بةرامبةر طةندةَلييء ناعةدالةتيي

دويَنآ تونسء ئةمِرؤ ميسر
سبةى لةكوآء لةكـىَ 

دةقةوميَت؟!

ملمالنيَى يةكيَتىء ثارتي، سآ ياسا  ثةك دةخات

ثرؤذةيةكي 43 مليؤن دؤالريي ديكةي كارةبا شكستدةهَينَيت

عارف تةيفور لةطةأل ليَثرسينةوةى ساختةكاراندا نيية

زانيارييةكانى  ب��ةط��وَي��رةى 
دةباشان  لة  تاَلةبانى  ماَلى  رؤذنامة؛ 
)780( دؤنمة، ئةو زةوييةى بؤ كةناَلى 
 )180( تةرخانكراوة  كوردساتيش 

دؤنمة.
ل��ة ه��ةرَي��م��ى ك��وردس��ت��ان 
زؤر  موَلكَيكى  ل���ةوةى  جطة 
دةسةآلتةوة  حيزبةكانى  لةاليةن 
بةرثرسانى  هاوكات  داطيركراون، 
سوودمةندبوون  يةكَيتيش  ثارتىء 
خانوو  زةوىء  وةرط��رت��ن��ى  ل��ة 
بةآلم  خانةنشينى،  م��ووض��ةو  و 
لة  ن��زي��ك  س���ةرض���اوةي���ةك���ى 
رايطةياند:  مستةفا  نةوشيروان 

نة  مستةفا  نةوشيروان  »تائَيستا 
نة  خانوويةك،  نة  زةوي،  ثارضة 
لة  خانةنشينييةكى  مووضةو  هيض 
وةرنةطرتووة،  هةرَيم  حكومةتى 
منداَلةكانيشى  ذنء  ه��ةروةه��ا 
خانووةشى  ئةو  شَيوةو  بةهةمان 

تَييدا دةذين موَلكى خؤى نيية«.
راطةياندنةى  ئ��ةو  ل���ةدواى 
س��ةرؤك��ى ح��ك��وم��ةت، خ��ةَل��ك 
وةرطرتنةوةى  كردارو  ضاوةإوانى 
كة  طشتييانةية  موَلكة  ئةو  هةموو 
كوردستانةوة  حيزبةكانى  لةاليةن 
داطيركراون،  راثةإينةوة  لةدواى 

ياخود تةخشانء ثةخشان كراون.

ثاشماوةى... طؤأان ئامادةية طردةكة تةسليم بكاتةوة



دروست  تردا  حيزبةكاني   گؤإانء 
ببَيت، راستة ئةوان لة حكومةتدانء 
دةرةوةي   لة  ئؤپؤزسيؤنينء  ئَيمة 
حكومةتين، بةآلم خؤ ئَيمة دةمانتواني  
ئةساسي   شتي   كؤمةَلَيك  لةسةر 
رؤژانةي   ژياني   بة  پةيوةنديي   كة 
داهاتووي   ئَيستاء  ميللةتةكةمانء 
دةمانتواني   هةية  ميللةتةكةمانةوة 
ئةو  رَيكبكةوين،  بكةينء  مامةَلة 
كة  ناتةندروستةي   پةيوةنديية 
گ��ؤإانء  ب��زووت��ن��ةوةي   لةنَيوان 
بووة،  دروس��ت  يةكَيتيدا  پارتي ء 
بَيگؤمان ئةوة يةكَيكة لةو اليةنانةي  
كوردستان  هةرَيمي   لة  ئَيستا  كة 
قوَلتر  سياسييةكةي   ق��ةي��ران��ة 

كردووةتةوة.
لةگةأل  پةيوةنديتان   :KNN
ح��ي��زب��ة ئ��ؤپ��ؤزس��ي��ؤن��ةك��ان لة 

كوردستاندا چؤنة؟
ئَيمة  مستةفا:  ن��ةوش��ي��روان 
ئاسايية،  ئةوان  لةگةأل  پةيوةنديمان 
دةبَيت  هةميشة  جياوازي   بَيگومان 
خؤيان  ئةوان  چونكة  بؤچووندا،  لة 
خؤيانء  سياسيي   ئايديؤلؤژيةتي  
ئَيمة  هةية،  خؤيانيان  بةرنامةي  
رَيزمان هةية بؤ بةرنامةي  سياسيي ء 
لةسةر  بةآلم  ئةوان،  ئايديؤلؤژياي  
لةناو  گرنگ  زؤر  شتي   كؤمةَلَيك 
كوردستاني  عَيراقدا، لةناو پةرلةماندا 
من  دةكةين،  هاوكاري   پَيكةوة  ئَيمة 
دةمةوَيت لَيرةدا ئةوة باس بكةم كة 
دوو حيزبة دةسةآلتدارةكةي  هةرَيم، 
نةيانهَيشتووةء  خؤيان  هةر  نةك 
لةگةَل  پةيوةنديي   نةيانويستووة 
ئَيمةدا دروست بكرَيت، بةَلكو فشاري  
زؤريش لة هةموو اليةنةكاني  تريش 
داببإَيننء  ئَيمة  بؤئةوةي   دةكةن 
پةراوَيزمان بخةن، زؤرجار فشار لة 
بؤئةوةي   دةكةن  تريش  حيزبةكاني  
كة لة ئَيمة دوور بكةونةوة، بةآلم بؤ 
نةيانتوانيوة  ئَيستا  تا  خؤشبةختي ، 
پةرلةماندا  لةناو  كة  حيزبانةي   ئةو 
درز  بكةن  وا  كاردةكةين،  پَيكةوة 

بخةنة نَيوانمانةوة.
بزووتنةوةي   پَيگةي    :KNN
گؤإان بةرامبةر بة يةكَيتي ء پارتي ، 

چؤن دةبينن؟
ئَيمة  مستةفا:  ن��ةوش��ي��روان 
تةرازووي   بةرؤژ  رؤژ  پَيمانواية، 
دةشكَيتةوةء  ئَيمةدا  ب��ةالي   هَيز 

بةهَيزتر دةبين.
دةوت��رَي��ت،  پَيتان   :KNN
هةميشة  دژنء  ئؤپؤزسيؤنَيكي  
بة  سپي   دةبيننء  سپي   بة  رةش 
بؤ  دةكةن  لةوة  باس  دةبينن،  رةش 
نموونة هةر پرؤژةياسايةك كة دَيتة 
پةرلةمان، ئَيوة رةتي  دةكةنةوةء پَيي  

ناَلَين، بةَليَ ؟
ئةمةش  مستةفا:  نةوشيروان 
يةكَيكي  ترة لةو قسانةي  كة دةخرَيتة 
پاأل ئَيمة كة لة راستيدا هيچ بنةمايةكي  
نيية، لة پةرلةماني  كوردستاندا ئَيمة 
كةمينةية،  كة  هةية  فراكسؤنَيكمان 
پَيشتر  وةكو  زؤرينةن،  تر  ئةواني  

ئاماژةم پَيكرد، ئةوانة لة رَيگةي  ئةو 
زؤرينةيةوة بةجؤرَيك لة جؤرةكان 
من  داگ��ي��رك��ردووة،  پةرلةمانيان 
بكةم  ئةوة  باسي   لَيرة  دةكةم،  حةز 
راب��ردوودا هةر  مانگي   لة چةند  كة 
كؤبوونةوةيةك  ويستبَيتيان  كاتَيك 
بكرَيت، كؤبوونةوةيان پَي كردوونء 
پرؤژةيان هَيناوةء بةرنامةي  كاريان 
داناوة، ئَيمة دةتوانين ياساكان بكةين 
بة چةند جؤرَيكةوة، جؤرَيكيان ئةو 
ياسايانةن كة پةيوةندييان بة ژياني  
بابةتي   لة  هةية،  خةَلكةوة  رؤژانةي  
باجء مووچةء كاروباري  كشتوكاألء 
و  خ��ان��وء  ك��رَي��ي   پيشةسازيي ء 
بَيگومان  ...ه��ت��د،  لةشفرؤشي ء 
ياسايانةدا،  لةو  هيچكام  لةسةر 
كاتَيك  هةر  نيية،  گلةييمان  ئَيمة 
رازي   ناوةإؤكةكةشي   لةسةر  ئَيمة 
نةبين كة بة زؤرينة تَيدةپةإَيت، ئَيمة 
دةگرينء  رَيزي   دةكةينء  قبووَلي  
دةزانين،  خؤماني   وآلتي   ياساي   بة 
ئَيمة  كة  هةية  ياسا  هةندَيك  بةاَلم 
دةكةين،  رةچاو  تيا  سةوابتي   سآ 
هةر كامَيك لةو سآ سةوابتةي  ئَيمة 
رزاي   ئَيمة  بَيگومان  كرد،  تَيپةإي  
نابين، يةكَيكيان بريتيية لة سةوابتي  
كؤمةَلَيك  پَيمانواية،  ئَيمة  قةومي ، 
بة  هةية  پةيوةندييان  هةية  ياسا 
وآلت��ةوة،  ئةم  سياسيي   سيستمي  
پةيوةندييان بة پاشةإؤژي  سياسيي  
بة  پةيوةندييان  هةية،  وآلتةوة  ئةم 
داهاتووةوة  ن��ةوةي   پاشةإؤذي  
هةية، پةيوةندييان بة فيكري  سياسيي  
هةية،  سياسييانةوة  حيزبة  ئةم 
تةوافوقي   لة  جؤرَيك  دةبَيت  ئةمة 
ئةطةر  بَيت،  لةسةر  نيشتمانيي  
نةبَيت،  لةسةر  سياسيي   تةوافوقي  
ئَيمة بةهيچ جؤرَيك قبووَلي  ناكةينء 
ئةمساَليش ئةگةر ويستيان بةزؤرينة 
دواي   ئةوا  بةسةرماندا،  بيسةپَينن 
چةند ساَلَيكي  تر كؤمةَلَيكي  تر دَينء 
هةَليدةوةشَيننةوة، بؤية ئَيمة هةرگيز 
پَيمان خؤش نيية، ئَيستا دةستوورَيك 
پاش  بدةينء  لةسةر  رةزامةنديي  
اليةنانةي   ئةو  تر  ساَلَيكي   چةند 
تر  كؤمةَلَيكي   ب��وون،  الواز  كة  تر 
ئَيمة  بةَلكو  هةَليبوةشَيننةوة،  بَينء 
دةستوورَيك  پَيويستة  پَيمانواية، 

دابنَيين كة لة ئَيستاوة تا دةيان ساَلي  
دةستكاريكردن  بة  پَيويستي   تر 
لة ياساكان دةچَيتة  نةبَيت، هةندَيك 
سيستمي   خانةي   خانةيةوة،  ئةم 
دةچَيتة  تر  بةمانايةكي   سياسييةوة، 
نةتةوةييةوة،  سةوابتي   خانةي  
هةَلبژاردنء  مةسةلةي   ئةويش 
مةسةلةي  خؤپيشاندانء ئةنجومةني  
ئاسايشء چةندين شتي  ترة، ئةمانة 
سياسيي ء  سيستمي   لة  بةشَيكن 
پَيويستة تةوافوقي  سياسيي  لةسةر 
وةكو  ئَيمة  دووةممان  هي   بكرَيت، 
سةردةمَيكدا  لة  دنيا،  لة  بةشَيك 
بووين  تَيكؤشاندا  خ��ةب��اتء  لة 
زؤرج��ار  م��رؤڤ��دا،  مافي   لةپَيناو 
رَيكخراوة  بردووةتةبةر  پةنامان 
نَيودةوَلةتييةكان بؤ بةرگريكردن لة 
ئَيمة  ئةم حكومةتةي   مرؤڤي  كورد، 
وةكو بةشَيك لة حكومةتي  عَيراقء 
هةرَيمي   حكومةتي   وةكو  خؤشي  
كؤمةَلَيك  بة  پابةندة  كوردستان، 
كة  نَيودةوَلةتييةوة  رَيككةوتني  
پةيوةنديي  بة مافي  مرؤڤء دانپَيدانان 
بؤية  هةية،  م��رؤڤ��ةوة  مافي   بة 
سةوابتَيكي  تري  ئَيمة كة سةوابتَيكي  
مافةكاني   لة  بريتيية  جيهانيية، 
مرؤڤ، ناتوانين دژي  شتَيك بين لة 
بؤ  قبووَلكراوة،  دنيا  سةرتاسةري  
مافَيكي   خؤپيشاندان  مافي   نموونة 
بةشَيكة  ئةمة  مرؤڤة،  سةرةتايي  
ناتوانين  ئَيمة  م��رؤڤء  مافي   لة 
بدةين،  ئةمة  لةسةر  رةزامةنديي  
كة  ئةوةية  ئَيمة  تري   سةوابتَيكي  
حةز دةكةم لةم مينبةرةوة بؤ هةموو 
كؤمةآلني  خةَلكي  كوردستاني  روون 
دينيية،  سةوابتي   ئةويش  بكةمةوة، 
لةگةأل  نةگونجَيت  شتَيك  هةرچي  
ئيسالمة،  ديني   كة  دينيي   سةوابتي  
دَلنيا بن كة ئَيمة رةزامةنديي  لةسةر 
بكرَيت  بؤمان  ئةوةندةي   نادةينء 
چونكة  تَينةپةإَيت،  هةوَلدةدةين 

بةالمانةوة شتَيكي  پيرؤزة.
كة  پإؤژةياسا  دوا   :KNN
مةسةلةي   وةستاونةتةوة،  دژي   ئَيوة 
باسي   شوَين  زؤر  لة  كة  ئاسايشة 
ئةو  ه��ةروةه��ا  دةك���ةن،  ئاسايش 
ئةو  يةكةمي   خاَلي   مةسةلةية، 
بةياننامةيةش كة ئَيوة لة 29ي  مانگ 
ئةوةندة  بؤچي   ك��ردةوة،  بآلوتان 
ئاسايشء  بواري   لةسةر  تةركيزتان 

پَيشمةرگةية؟
نازانم  من  مستةفا:  نةوشيروان 
بةسةر  م��وزاي��ةدة  ج��ار  هةندَيك 
ئَيمةدا دةكةنء خؤيان هةَلدةكَيشن، 
كة  بووين  ل��ةوان��ة  خؤمان  ئَيمة 
دروستكردني   لة  هةبووة  دةستمان 
كوردستان  پَيشمةرگةي   هَيزي  
راب��ردوودا،  ساَلي   چةند  لةماوةي  
 40 نزيكةي   بةدرَيژايي   هةروةها 
هةبووة  دةستمان  راب��ردوو  ساَلي  
...هتد،  ئاسايشء  دروستكردني   لة 
واتة  دامةزراوانة  ئةم  كة  پَيمانواية 
ئاسايشء  پَيشمةرگةء  دامةزراوةي  
لةو  ئةمانة  پاراستن،  زانياريي ء 

دام��ةزراوان��ةن كة زةرووري��ن بؤ 
ميللةتةكةمانء  ك��وردء  نةتةوةي  
هةبن،  كة  كوردستان  هةرَيمي   بؤ 
رةنگة ئةمانة لة 20 ساَلي  رابردووي  
وايان  ك��اري   گةلَيك  حكومإانيدا 
ياساء  پَيچةوانةي   كة  كردبَيت 
بةگشتي   بةآلم  بَيت،  مرؤڤ  مافي  
كوردستانيان  ئاسايشي   ئةمانة 
هةڤاألء  هةموو  ئةوانة  پاراستووةء 
كةسوكاري   براو  ئَيمةء  هاوإَيي  
بةهيچ  ئَيمةن،  خؤشةويستي   ئَيمةء 
نين  ئ��ةوةدا  لةگةأل  ئَيمة  جؤرَيك 
يان  هةَلبوةشَينةوة،  دةزگايانة  ئةو 
بةآلم  بكرَيت،  خراپي   دةستكاري  
ئ��ةوةي   ل��ةس��ةر  س��ووري��ن  ئَيمة 
ئةو  هةموو  لة  گؤإين  دوو  كة 
يةكةم:  بكرَيت، گؤإيني   دةزگايانةدا 
حاَلي   وةزيفةكةيدا،  لة  گؤإينة 
حيزب  دةس��ةآلت��ي   بةهؤي   ح��ازر 
تةكليفيان  دةزگايانةوة،  ئةم  بةسةر 

بةسةر  بإؤن جاسوسي   كة  دةكةن 
حيزبةكانةوة بكةن، لةكاتي  ملمالنَيي  
بةگژ  دةيكات  حيزب  ئةم  سياسيدا 
تايبةتي   مةبةستي   بؤ  حيزبداء  ئةو 
حيزبي  بةكاريان دةهَينن، ئَيمة پَيمان 
دةزگايانة،  ئةم  وةزيفةي   كة  واية 
تةنفيزييةوة  وةزيفةي   لة  دةبَيت 
كة  كارانةي   ئةو  بگرَيت،  سةرچاوة 
ئَيستا دةيكةن بةشَيكي  كاري  دادگاية، 
كاري  پؤليسة، ئَيمة پَيمانواية، ئةمانة 
زانياريية،  كؤكردنةوةي   كارةكةيان 
خةَلكء  راوناني   كارةكةيان  ئةمانة 
گرتني  خةَلكء حةپسكردني  خةَلكء 
تؤقاندني  خةَلك نيية، بةَلكو ئةمانة ئةو 
دةزگايانةن كة زانياريي  كؤدةكةنةوة 
بة قازانجي  ئاسايشي  كؤمةأل، بةوةي  
دةكةن  پارَيزگاري   كؤمةَلگا  ئةمني  
لةو خةتةرانةي  كة دَيتةسةري ، نةك 
خؤيان ببن بة سةرچاوةي  هةإةشة 
بؤ هاوآلتي ء حيزبةكان، بة مانايةكي  
نيية  ئ��ةوة  ئاسايش  وةزيفةي   تر 
راوبنَيت،  خةَلگ  بگرَيت،  خةَلك  كة 
خةَلك بترسَينَيتء هةَلبكوتَيتة سةر 
ماآلن، بةَلكو بريتيية لة كؤكردنةوةي  
زانياريي ، بةهةمان شَيوة بؤ دةزگاي  
پاراستنيش،  دةزگ��اي   زانياريي ء 
نيية  ئةوةي   مافي   پَيشمةرگة  هَيزي  
تةدةخول  ناوخؤدا  كاروباري   لة 

سنووري   دةب��َي��ت  بةَلكو  بكات، 
بپارَيزَيتء  كوردستان  هةرَيمي  
وآلتةكةمان  سياسيي   سيستمي  
دةسكةال  بة  ببَيت  نةك  بپارَيزَيت، 
بؤئةوةي   حيزبَيكةوة  بةدةست 
بترسَينَيتء  پ��َي  ت��ري   حيزبَيكي  
گؤإيني   ئةمة  بيچةوسَينَيتةوة، 
يةكةمة كة ئَيمة بة پَيويستي  دةزانين 
لة وةزيفةدا،  كة گؤإينة  بكرَيت،  كة 
باوةإم  بگؤإَيت  وةزيفةكةي   ئةگةر 
كورد  هةموو  بؤچووني   كة  واي��ة 
دةگؤإَيت سةبارةت بةم دةزگايانة، 
كة  لةوةي   بريتيية  دووةم،  گؤإيني  
پَيويستة سةرؤكء بةإَيوةبةري  ئةم 
دةزگايانة لة خةَلكي  ميهةنيي  بَياليةن 
حيزبيي   خةَلكي   لة  نةك  دابنرَين، 
واتا  موتةحةميسن،  زؤر  كة  تؤخ 
لَيوةشاوةيي   كةفائةتء  بةگوَيرةي  
دابنرَيت  دةزگايانة  ئةو  سةرؤكي  
هةيةء  بةتوانا  كةسي   دةي��ان  كة 
دةتوانن ئةو دةزگايانة بةإَيوةبةرن، 
كةس  سياسيش  ئاستي   لةسةر 
ناتوانَيت تاوانباريان بكات بةوةي  كة 

اليةنگري  حيزبَيك دةكةن.
KNN: گلةييةكي  زؤر لةئةدائي  
لةوة  ب��اس  دةك��رَي��تء  پةرلةمان 
دةكرَيت كة ئةداي  سستة، بؤچووني  

بةإَيزتان لةوبارةيةوة چيية؟
هةربؤية  مستةفا:  نةوشيروان 

داوامان كردووة، هةَلبوةشَيتةوة.
ئاستي   ل���ةس���ةر   :KNN
چةند  دواييانةدا  لةم  نَيودةوَلةتيدا، 
رووياندا،  گةورة  گؤإانكارييةكي  
راپرسييةكةي   مةسةلةي   يةكَيكيان 
راي   دةمةوَيت  سودانة،  باشووري  
راپرسيية  بةو  سةبارةت  بةإَيزتان 

بزانين؟
نةوشيروان مستةفا: ئَيمة خؤمان 
وةكو گةلَيكي  زوَلملَيكراو كة بة مافي  
مافي   دةزان��ي��ن،  خؤماني   ئاسايي  
هةبَيت،  خؤمانمان  چارةنووسي  
دةزانين  خؤماني   ئاسايي   مافي   بة 
پاشةإؤژي  سياسيي  خؤمان دياري  
بكةين، باشووري  سودان ئةو هةلةي  
بؤ هاتووةتة پَيشةوة كة من لةناخي  
باشووري   كة  خؤشة  پَيم  دَل��ةوة 
باكووري   لةگةأل  نةيتواني   سودان 
سوداندا پَيكةوة بگونجَيتء ساآلنَيكي  
ملمالنَيي   ش��ةإو  درَي��ژ  دوورو 
خوَيناويي  هةبوو لةنَيوانياندا، ئَيستا 
ميللةتةكة بة ئاواتي  خؤي ء لةرَيگاي  
ئةوة،  گةيشتووةتة  ديموكراتييةوة 
زؤر  سابيقةيةكي   ئ��ةوة  پَيمواية 
نَيودةوَلةتي ء  ياساي   لة  جوانة 
نَيودةوَلةتييةكانء  پةيوةنديية 

پةيوةنديي  نَيوان ميللةتاندا.
راپةإيني   بة  سةبارةت   :KNN

گةلي  تونس چي  دةَلَين؟
خؤم  من  مستةفا:  نةوشيروان 
ئةوتؤم  شتَيكي   تونس،  لةسةر 
نةدةزاني ، هةتا نةإووخا، نةمدةزاني  
كة ئةم پياوة )زين العابدين بن علي ( 
چونكة  خراپة،  پياوَيكي   ئةوةندة 
كشوماتي   ساأل،  دةيان  بةدرَيژايي  

كشابوو،  وآلت���ةدا  ئ��ةو  ب��ةس��ةر 
شامي   وآلتَيكة  وايدةزاني،   خةَلك 
)مدينة  وةكو  ئةمة  بةآلم  شةريفة، 
شاري   وةكو  واتة  واب��وو،  اشباح( 
تارماييةكان كة خةَلك لة تاريكاييدا 
كشوماتييةكي   بةآلم  دةترسَيت، 
زؤر بةسةريدا زاأل بووة، تونسيش 
لة  وةك��و چ��ؤن  ب��وو،  بابةتة  ل��ةو 
دةكةيت  بةوة  هةست  قةبرسانَيكدا 
خ��ؤَل��ي  م���ردووي���ان ب��ةس��ةردا 
نيشتووةء كةس دةنگي  لَيوة نايةتء 
لةپإَيكدا لة هةموو قةبرَيكةوة كةللة 
دَيتة دةرةوة،  سةرَيكء شةبةحَيك 
هةر  بَيگومان  وابوو،  رَيك  تونس 
بَيت،  تيا  ستةمكاري   وآلت��َي��ك 
زؤرداري  تيابَيت، گةندةَليي  تيابَيت، 
گؤإاني   زوو،  ي��ان  بَيت  درةن��گ 
يةكةمجار  ئةوةش  دَيتء  بةسةردا 
شتي   ناوچةكةدا  لةمَيژووي   نيية 
ئَيران  لة  ئةوان  پَيش  رووبدات،  وا 
رژَيمي   بوو،  ئيسالميي   ئينقيالبي  
رووخ��ا،  راپةإين  رَيگاي   بة  شا 
عَيراقدا،  عَيراقء  كوردستاني   لة 
كة  بوو  گ��ةورة  زؤر  راپةإَينَيكي  
كوردستاني   ئ��ةوةي   بةهؤي   بوو 
باشووري   بةآلم  بوو،  ئازاد  عَيراق 
دةسةآلتي   ژَير  كةوتةوة  عَيراق 
پَيمواية  ئةمةش  بةعسييةكان، 
گ��ةورةي��ةء  زؤر  زؤر  كارَيكي  
نموونةيةكء پَيشةنگَيكة بؤ هةموو 

گةالني  ناوچةكة.
لة  ب��اس  ج��ار  زؤر   :KNN
جياوازييةك  ياخود  لةيةكچوون، 
تونس  مةسةلةي   لةنَيوان  دةكرَيت 
لةگةأل كوردستاندا، تؤ تاچةند ئةم 
رةوا  بة  لةيةكچوونانة  جياوازيي ء 
چيية  تةعليقت  ياخود  دةبينيت، 

لةوبارةيةوة؟
ن���ةوش���ي���روان م��س��ت��ةف��ا: 
جياوازيش  هةيةء  لةيةكچوونيش 
جياوازين  ئَيمة  نموونة،  بؤ  هةية، 
ئةوان  پَيمواية،  ئةوانداء  لةگةأل 
كارةبامان  ئَيمة  هةية،  كارةبايان 
حةديقةء  ج���ادةء  ئ���ةوان  نيية، 
رَيگاوباني  جوانيان هةية، لَيرة نيية، 
عةسكةري   موئةسةسةي   ل��ةوَي  
بَياليةنة، لَيرة بَياليةن نيية، پَيمواية 
لةوآ  زانكؤكانيان ئاستي  زانستييان 
زانكؤكاني   ئاستي   لة  باشةء  زؤر 
لةيةك  لةمانةدا  كة  فةرةنساداية، 
يةك  لة  كة  ئ��ةوةي   بةآلم  ناچين، 
پَيمواية،  گةندةَليدا  لة  دةچين، 
نةدابَيت،  ئةوانمان  بؤإي   ئةگةر 
لةمةسةلةي   ئةوانين،  وةكو  ئةوا 
حيزب  ي��ةك  س��ةي��ت��ةرةك��ردن��ي  
ژياندا  جومگةكاني   هةموو  بةسةر 
لة  دةچ��ن،  لةيةك  ل��ةوآ   ل��َي��رةء 
وةكو  بابةتانة  لةو  شتي   كؤمةَلَيك 
گوزةراني   ئاستي   نزمة  بَيكاريي ء 
خةَلكدا لةيةك دةچنء لة تةزويري  

هةَلبژاردنيشدا لةيةك دةچن.

* تةواوى ئةم ضاوثَيكةوتنة لة 
سايتي )سبةي(دا بآلوكراوةتةوة.

رؤذ بةرؤذ تةرازووي  
هيَز بةالي  ئيَمةدا 
دةشكيَتةوة

بة مايف  ئاسايي  
خؤماني  دةزانني، 
مايف  ضارةنووسي  
خؤمانمان هةبيَت
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ل��ةو  ب��ا  س���ةرةت���ا   :KNN
پَيبكةين  دةس��ت  بةياننامةيةوة 
 2011/1/29 لة  بزووتنةوةكةتان  كة 

بآلويكردةوة، ئةم بةياننامةية بؤ؟
ئَيمة  مستةفا:  ن��ةوش��ي��روان 
هةرَيمي   لة  دةك��ةي��ن  هةست  وا 
قةيرانَيكء  عَيراقدا  كوردستانى 
چةند  كة  هةية  ق��وأل  ئةزمةيةكي  
اليةني   قةيرانةكة  هةية،  اليةنَيكي  
ئابووريي   اليةني   هةية،  سياسيي  
هةية،  كؤمةآليةتي   اليةني   هةية، 
اليةني   رؤشنبيرييء...  الي��ةن��ي  
ئَيمة  قةيرانة  ئةم  هةية،  جياجياي  
لة  مةسئولة  كة  ئةوةي   پَيمانواية، 
مةسئولة  ئ��ةوةي   دروستبووني ء 
ئَيستا  تا  چارةسةرنةكردني،   لة 
پلةي   ل��ة  ي��ةك��ةمء  رادةي   ب��ة 
چؤن  وةك��و  دةس��ةآلت��ة،  يةكةمدا 
هةية،  خؤيان  سيناريؤي   ئ��ةوان 
چارةسةركردني   بؤ  سيناريؤكةيان 
ئةو ئةزمةيةي  كة ئَيستا لة هةرَيمي  
لة  بريتيية  ئاراداية،  لة  كوردستاندا 
خؤيان،  دةسةآلتي   درَيژةپَيداني  
وةك  خؤمانةوة  ل��ةالي   ئَيمةش 
هَيزَيكي  سياسيي  سيناريؤي  تايبةتي  
چؤن  كة  بؤئةوةي   هةية  خؤمان 
دةرةوةء  دةردةچيتة  قةيرانة  لةم 
قةيرانة  ئ��ةم  چ��ارةس��ةري   چ��ؤن 
دةكةيت، بة چ رَيگةيةك چارةسةري  
بريتيية  ئَيمة،  بةيانةي   ئةو  دةكةين، 
بؤ  سياسيي   سيناريؤيةكي   ل��ة 
چارةسةركردني  ئةو قةيرانة قوَلةي  
عَيراق  كوردستاني   ساَلة  چةند  كة 
وةكو  ئةمة  دةناَلَينَيت،  بةدةستييةوة 
كودةتايةء  نة  دةكةن،  باسي   ئةوان 
نة  ئاژاوةگَيإييةء  نة  ئينقيالبةء  نة 

شتَيكي  خراپمان كردووة.
چةند  لة  دةزان��ن  خؤتان  ئَيوة 
عَيراقدا  ل��ة  راب����ردوودا،  مانگي  
هَيزة  چةندينجار  كرا،  هةَلبژاردن 
كرد  ئةوةيان  داواي   سياسييةكان 
بة  ببَيت  ماليكي   حكومةتةكةي   كة 
)تصريف  كاربةإَيكردن  حكومةتي  
اعمال( يان حكومةتةكةي  حةلبكرَيت 
يان هةَلبوةشَينرَيتةوةء حكومةتَيكي  
ئةو  داب��م��ةزرَي��تء  تةكنؤكرات 
چةندجار  لةكاربخرَيت،  حكومةتة 
لة  پةرلةمانةي   ئةو  كة  كرد  داوايان 
هةَلبوةشَينرَيتةوةء  هةية،  عَيراقدا 
بكرَيتةوة،  هةَلبژاردن  سةرلةنوَي  
بةگژياناء كةسيش  نةچوو  كةسيش 
موئامةرةء  بة  ئينقيالبء  بة  ئةمةي  
ئةم  ناونةبرد،  بَيگانة  پيالني   بة 
بةياننامةيةي  ئَيمةش، سيناريؤيةكةء 
بؤ  سيناريؤية  چاكترين  پَيمانواية 
كة  قةيرانةي   ئةو  چارةسةركردني  

ئَيستا كوردستاني  عَيراقي  تَيداية.
ئةوانت  ك��اردان��ةوةي    :KNN
چؤن بيني ، يان هةَلوَيستت سةبارةت 

بة كاردانةوةكةي  ئةوان چيية؟
نةوشيروان مستةفا: من بةالمةوة 

بة  خؤيان  كة  حيزب  دوو  سةيرة 
زؤر  سياسيي   توراسَيكي   خاوةني 
پَييانواية كة تةجروبةيةكي   دةزاننء 
هةية  درَي��ژي��ان  دوورو  سياسيي  
لةبواري   موعارةزةكردنء  لةبواري  
مقاوةمةكردنء لةبواري  حوكمإانيدا، 
بةو زمانة سياسيية قسة بكةن، لةالي  
من زماني  سياسيي  هةر رَيكخراوَيكي  
سياسيي  هَينةرةوةي  ئةقَلي  سياسيي  
ئةم  سياسييةية،  رَيكخراوة  ئةو 
زمانة سياسييةي  كة ئةم جةماعةتة 
ئةمجارة بةكاريانهَيناوة لةم بةيانةدا، 
لة  دواكةوتنة  نيشانةي   بةإاستي  
كة  وشانةي   ئةو  سياسيدا،  بيري 
تَيكدةرء  وةك��و  بةكاريانهَيناوة 
گَيرةشوَينء ئاژاوةچي ء كودةتاچي ء 
خانةي   دةچَيتة  ئةمانة  ...ه��ت��د، 
دةچَيتة خانةي   جنَيوي  سياسييةوة، 
تةشهيرةوة، ناچَيتة خانةي  گفتوگؤي  
سياسييةوة، من بةداخةوةم كة ئةوانة 
بةو رَيگةية بةرپةرچي  بةياننامةكةي  
پَيمانوابوو  ئَيمة  داي��ةوة،  ئَيمةيان 
لَيكؤَلينةوةي   دادةنيشن  ئةوانة  كة 
بةديلي   ئةوانيش  دةك��ةنء  لةسةر 
گفتوگؤكردن  بؤ  دةبَيت  خؤيانيان 
لةوةي   سيناريؤيةكي   لةوبارةيةوة، 
بةتايبةتي   ئاقآلنةتر  چاكترء  ئَيمة 
بةدةست  دةس���ةآلت  ئَيستا  ك��ة 
بخستايةإوو،  شتَيكيان  ئةوانةوةية، 
نةك بةو ئسلوبةي  لة بةياننامةكةياندا 

بآلويانكردووةتةوة.
كرد،  زمانت  باسي    :KNN
كة  دةكرَيت  ئَيوة  لةسةر  قسةيةك 
زماني   يان  ئَيوة،  سياسيي   زماني  

راگةياندني  ئَيوة زمانَيكي  توندة؟
بةَلَي،   مستةفا:  نةوشيروان 
ئةوة  بَيگومان  پَيدةَلَين!  وام��ان 
رةنگة  پَيدةَلَيت،  وام��ان  دةس��ةآلت 
وامان  دؤستةكانيشمان  لة  هةندَيك 
ئَيمة هةقء  ئَيستا  با  بَلَين، بةآلم  پَي 

چ  بكةين،  يةكتريدا  لةگةأل  حسابَيك 
بؤشاييةكيان بؤ ئَيمة هَيشتووةتةوة 
دةس��ةآلت��ي   ب��ك��ةي��ن،  تيا  ك���اري  
پةرلةمان  لة  بريتيية  كة  تةشريعي  
بةناوي  زؤرينةء كةمينةوة دةستيان 
بةئارةزووي   بةسةريداء  گرتووة 
بيانةوَيت  كةي   دةيسوإَينن،  خؤيان 
بيانةوَيت  ك��ةي   دةك��ةن��ةوة  ك��ؤي  
ياسايةكيان  چ  دةكةن،  پَي  بآلوةي  
بةمانايةكي   تَييدةپةإَينن،  بوَيت 
تةشريعييان  دةسةآلتي   وات��ا  تر، 
تةنفيزيي   دةسةآلتي   داگيركردووة، 
وةزيراندا  ئةنجومةني   لة  خؤي   كة 
دةنوَينَيت، بةَلَي  قبوَلمانة ئةنجومةني  
وةزيران نوَينةري  ئةو دوو حيزبةي  
كة  ترة  حيزبَيكي   چةند  دةسةآلتء 
لةخوار  بةآلم  لةگةَلياندا،  بةشدارن 
جَيگايةكيان  هيچ  وةزارةتةكانةوة، 
لةخوار  ئَيمة،  بؤ  نةهَيشتووةتةوة 
خةَلكي   وةكو  ئَيمة  وةزارةتةكانةوة 
ئةم وآلتة، من ناَلَيم بةشمان هةبَيت، 
بةآلم بةگوَيرةي  ئةو كةسانةمان كة 
رةچاوي   پَيويستة  هةية،  كةفائةتيان 
هةرچي   ئةوان  بةآلم  بكرَيت،  ئَيمة 
نةبَيتء  خؤيان  حيزبةكاني   لة 
نةكات،  ك��ةچ  ب��ؤ  مليان  ه��ةرچ��ي  
كة  كردبَيت  لَي  گومانيان  هةرچي  
يان  گؤإانة،  بزووتنةوةي   سةربة 
مةيلَيكي  بةالي  بزووتنةوةي  گؤإاندا 
بكةنة  دةري   داوة  هةوَليان  هةية، 
ئةو  دواييةدا،  لةم  تةنانةت  دةرةوة. 
خؤي   كاتي   كة  مامؤستايةي   چوار 
بةإَيوةبةري  قوتابخانة بوونء ئَيستا 
قوتابخانةكانيان،  بؤ  چوونةتةوة 
بةإَيوةبةري  قوتابخانةكانيان قبووأل 
دةَلَين،  پَييان  شوَينيانء  بَينة  ناكةن 
بؤ  فةرمانمان  مةَلبةندةوة  لة  هةتا 
نةيةت، ئَيمة دةوروتةسليمتان لةگةَل 
دةسةآلتي   تر،  مانايةكي   بة  ناكةين، 
ئَيمةدا  بةإووي   جَيبةجَيكردنيشيان 
داخستووةء هيچ مةجالَيكي  ئةوةمان 
لةبواري   ئَيمة  بتوانين  كة  نيية 
خزمةتَيك  جَيبةجَيكردندا  دةسةآلتي  

بة ميللةتةكةمان بكةين.
لة بواري  دةسةآلتي  دادوةريشدا 
ب��ةرةو  دةس��ةآلت��ة  ئ��ةو  خةريكن 
رقيان  دةب��ةن،  بةسياسةتاويكردن 
لةهةر كةسَيك بَيت، بيانةوَيت لةهةر 
دةيكةنء  بكةن،  شكات  كةسَيك 
بَيجگة  سزابدرَين،  كة  دةدةن  ئيعاز 
لة  ك��ورد،  بةدبةختي   بؤ  لةمةش 
تريش  دةسةآلتي   دوو  كوردستاندا 
هَيزة  دةسةآلتي   يةكَيكيان  كة  هةية 
تريشيان  ئ��ةوي   چ��ةك��دارةك��ان��ة، 
حيزبيية،  راگةياندني   دةسةآلتي  
كة  چةكدارةكانيش  هَيزة  دةسةآلتي  
ئاسايشء  پَيشمةرگةء  لة  بريتيية 
پاراستن،  زان��ي��اري��ي ء  پؤليسء 
دةسةآلتي   لةژَير  هةموي   ئةمانة 
ئَيمة  بؤ  خؤيانداية، هيچ مةجالَيكيان 
بةشدارييان  كة  نةهَيشتووةتةوة 
راگةياندنيش  بكةين، دةسةآلتي   تَيدا 
نزيكةي  چةند سةد كةناَلي  ئاسمانيي ء 
ن��اوخ��ؤي��ي ء رادي���ؤء رؤژن��ام��ةء 

يةك  تةنيا  ئَيمة  هةية،  گؤڤاريان 
تةلةفزيؤنمان هةيةء يةك راديؤمان 
هةفتانةمان  رؤژنامةي   يةك  هةيةء 
ئةلكترؤنيمان  سايتي   يةك  هةيةء 
ه��ةي��ة، ل��ةب��ةرام��ب��ةردا ئ���ةوان 
جياجياي   دةزگ��اي    400 لةسةروء 
ئةوة  لةبةرئةوة  هةية،  راگةياندنيان 
نةماوةتةوة  بؤ  مةجالَيكمان  هيض 
لة  نة  ياسادانان،  دةسةآلتي   لة  نة 
لة  نة  جَيبةجَيكردن،  دةس��ةآلت��ي  
غةيري   واتة  دادوةري��ي ،  دةسةآلتي  
ئَيمة ئةگةر قسة نةكةين، چي   ئةوة، 

بكةين؟
ئ��ةوة  چ���اوةإوان���ي    :KNN
لة  جؤرَيك  بةياننامةية  ئةو  ناكةن، 

توندوتيژيي  لَي بكةوَيتةوة؟ 
هةر  ئَيمة  مستةفا:  نةوشيروان 
لةسةرةتاوة جوآلنةوةكةمان نييةتي  
جوآلنةوةيةكي   كة  هَيناوة  ئةوةي  
جوآلنةوةيةكي   ب��َي��ت،  هَيمنانة 
جوآلنةوةيةكي   بَيت،  ئاشتييانة 
جوآلنةوةيةك  بَيت،  ديموكراتييانة 
خةباتي   بة  ببةستَيت  پشت  بَيت 
شَيوةكاني   ه��ةم��وو  م��ةدةن��ي ، 
ئَيمة  بگرة  خراپة،  پَي  توندوتيژيمان 
لة  ك��ردووة  بةشداريمان  خؤمان 
دروستكردني  ئةو دامودةزگايةي  كة 
ئَيستا لة هةرَيمي  كوردستاندا هةية، لة 
بيناكانيدا لة شةقامء رَيگاوبانةكانيدا، 
بؤية هةرگيز پَيمان خؤش نيية شتَيك 
بة 20 ساَل  ميللةتةكةمان  ئَيمةء  كة 
دوو  لةماوةي   كردووة،  دروستمان 
تةفروتونا  بإووخَيتء  رؤژدا  سَي 
لةگةأل  ئَيمة  تةئكيد  بة  بكرَيت، 
خؤش  پَيمان  نينء  توندوتيژيدا 
نيية، داوامان لة كةسيش نةكردووة 
ئَيمة  بنوَينَيت، هةروةها  توندوتيژيي  
توندوتيژيشمان  ئامرازَيكي   هيچ 
نيية كة بةكاري  بهَينين،  بةدةستةوة 
نيية،  چ��ةك��دارم��ان  ه��َي��زي   ئَيمة 
هَيزَيكي   ئَيمة  سياسين،  هَيزَيكي  
چةكة،  بَي  كة  هةية  جةماوةريمان 
سةربازيي ء  دامةزراوةيةكي   هيچ 
تا  نيية  ئيرهابيمان  دامةزراوةيةكي  
اليةنةكاني   ئةوة  بهَينين،  بةكاري  
ترن كة دامةزراوةي  لةو بابةتةيان 

ئيرهابي   دةتوانن  بةدةستةوةيةء 
فيكريي ء كؤمةآليةتي   سياسيي ء 

بكةن.
دةكرا  لةوة  باس   :KNN
هَيزةكاني   بة  پةيوةنديتان  لة 
لةشَيوازي   ياخود  ت��رةوة، 
النيكةم  كة  كاركردنتاندا، 

لة  جؤرَيك  بةغدا  لة 
هةبَيت،  يةكإيزيتان 
ئةم  ه����ةرزءو  ب���ةآلم 

لة  جؤرَيك  يةكإيزيية 
بؤچوونت  تَيكةوت،  كةلَيني  

لةوبارةيةوة چيية؟
ئَيمة  مستةفا:  نةوشيروان 

سةبارةت بة يةكإيزيي  كورد، ياخود 
كة  بةوةي   سةبارةت  بَلَيم،  رؤشنتر 
نةتةوةيي ،  ئاسايشي   دةوترَيت  پَيي  
كورد،  نيشتيمانيي   ئاسايشي   يان 

ئةواندا  لةگةَل  بؤچوونةكانمان  ئَيمة 
بؤچوونةكاني   ئ��ةوان  ج��ي��اوازة، 
بنةماي   لةسةر  بينا كردووة  خؤيان 
هةندَيكجار  دوژمن،  دروستكردني  
پَيمانواية  ئَيمة  وةهمي ،  دوژمني  
ئاسايشي   ك��ورد،  يةكإيزيي   كة 
نيشتماني  كورد، ئاسايشي  نةتةوةيي  
لةناو كؤمةَلگاي  كوردستاني   كورد، 
عَيراقةوة دةستپَيدةكات، ئةگةر ئَيمة 
لَيرة لةنَيوان خؤماندا بتوانين ئاشتيي 
بة  بةدةستبهَينين،  كؤمةآليةتي  
مانايةكي  تر واتا ستةمي  كؤمةآليةتي  
چينةكان  نَيوان  جياوازيي   نةمَينَيت، 
كؤمةآليةتي   عةدالةتي   ببَيتةوة،  كةم 
چينء  هةموو  ئ��ةوةي   بؤ  هةبَيت 
بةوة  هةست  كؤمةأل  توَيژةكاني  
سامانء  لة  هةية  بةشيان  بكةن 
ئَيمة  ئةگةر  وآلتةدا،  ئةم  دةسةآلتي  
لَيكتَيطةيشتني   لة  جؤرَيك  بتوانين 
ئةوةي   لةسةر  هةبَيت  سياسيمان 
كآ   دؤستة،  كآ   دوژمنة،  كآ   كة 
سياسيمان  تَيگةيشتني   ناحةزة، 
هةبَيت لةسةر ئةوةي  كة ستراتيژي  
جوآلنةوةكةمان چيية؟، چوارچَيوةي  
كوردستاني   جوآلنةوةي   ستراتيژي  
دةرةك���ي ء  سياسةتي   ع��َي��راقء 
كوردستانء  هةرَيمي   ناوخؤيي  
ئةو  دةربإين،  ئازاديي   مةسةلةي  
پةيوةندييان  كة  گرنگانةي   مةسةلة 
بة ژياني  خةَلكء ئَيستاء داهاتووي  
جؤرة  بةو  هةية،  گةلةكةمانةوة 
بكةين،  يةكإيزي  دروست  دةتوانين 

ئةو كاتة لة بةرامبةري  
دةرةوةش�����دا 

دةت��وان��ي��ت 
ي���ةك���إي���ز 

بةو  بيت، 
نتيقة  مة
ئ���َي���م���ة 
 ، ية ا نو پَيما

يي   يز كإ ية
لةناو  ك��ورد 

كوردستاني  عَيراقةوة دةستپَيدةكات، 
لةيةك  لَيرة  بتوانين  ئَيمة  ئةگةر 
چؤن  ك��ة  ب��ؤئ��ةوةي   تَيبگةين 
لة  بةغداء  لة  دةتوانين  بين،  يةكإيز 
تارانء  لة  لةندةنء  لة  واشنتؤنء 
بةآلم  بين،  يةكإيز  ديمةشقيش  لة 
ئةگةر ئةو بيةوَيت بةناوي  دوژمني  
وةه��م��ي ء ه��ةن��دَي��ك دروش��م��ي  
ن��ادروس��ت��ةوة، ل��َي��رة غ��ةردم��ان 
بكات،  ل��َي  زوَلممان  بكاتء  ل��َي 
كؤمةآليةتي   ئاشتيي  لةاليةكةوة 
ترةوة  لةاليةكي   پشتگوآ ء  بخاتة 
بخات،  پشتگوآ   سياسيي   ئازاديي  
لةاليةكي  ترةوة هَيزةكاني  تر بخاتة 
بؤچوونةكانيان  پ���ةراوَي���زةوةء 
داواي   وةرن��ةگ��رَي��تء  هةند  ب��ة 
ئَيمة  بكات،  ل��َي  يةكإيزيشمان 
شَيوةية  بةو  يةكإيزيي   پَيمانواية، 
لةپَيشدا  يةكإيزيي   نابَيت،  دروست 
دروست  عَيراقةوة  كوردستاني   لة 

دةبَيت.
ئَيوة  پةيوةندييةكاني    :KNN
بةگشتيي   پارتي   يةكَيتي ء  لةگةأل 

چؤنة؟
يةكَيك  مستةفا:  نةوشيروان 
كة  قةيرانةي   ئةو  نيشانةكاني   لة 
عَيراقدا  كوردستاني   لة  ئَيستا 
ئةو  سياسيي   رةهةندَيكي   هةية، 
پةيوةنديية  لةو  بريتيية  قةيرانة 
ئَيمةء  لةنَيوان  كة  ناتةندروستةي  
ئةم  هةية،  دةسةآلتدا  حيزبةكاني  
كة  بوون  ئةوة  فَيري   هةر  حيزبانة 
ئةوة  فَيري   قوربان،  بَلَييت،  پَييان 
بگريت،  لَي  رةخنةيان  نةبوون 
ل��ةوك��ات��ةوةي   دةبينين  بؤية 
ك��ة ب��زووت��ن��ةوةي  گ��ؤإان 
فراكسيؤنةكاني   دام��ةزراوةء 
ئيشكردن  ك��ةوت��ووةت��ة 
تةماشاي   دوژم��ن  بةچاوي  
ئَيمة  لةكاتَيكدا  دةكةن،  ئَيمة 
ئَيمة  نين،  ئ���ةوان  دوژم��ن��ي  
دروستبوونمانةوة  لةسةرةتاي  
كة  بووين  ئةوةدا  لةگةَل 
پةيوةندييةكي  
تةندروست 
ن  ا نَيو لة

ئةم زمانة سياسييةي  
كة ئةم جةماعةتة 

بةكاريانهيَناوة 
نيشانةي  دواكةوتنة 

لة بريي سياسيدا
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لة بةرنامةي  رووبةإووي  كةناَلي  ئاسمانيي  KNN دا، نةوشيروان مستةفا باس لة هؤكاري  بآلوكردنةوةي  بةياننامةكةي  2011/1/29ي  بزووتنةوةي  
بَيت،  هَيمنانة  جوآلنةوةيةكي   كة  هَيناوة  ئةوةي   نييةتي   جوآلنةوةكةمان  لةسةرةتاوة  هةر  »ئَيمة  رايدةگةيةنَيت:  هاوكات  دةكاتء  گؤإان 
جوآلنةوةيةكي  ئاشتييانة بَيت، جوآلنةوةيةكي  ديموكراتييانة بَيت، جوآلنةوةيةك بَيت پشت ببةستَيت بة خةباتي  مةدةني ، هةموو شَيوةكاني  

توندوتيژيمان پآ خراپة«.

نةوشريوان مستةفا: دةسةآلت بةرثرسة لة ضارةسةرنةكــــــــردنى ئةو قةيرانة طةورةيةى لة هةريَم هةية

هةرضي  شتيَك نةطونجيَت لةطةأل سةوابتي  دينيي  كة ديني  ئيسالمة، دَلنيا بن 

كة ئيَمة رةزامةنديي  لةسةر نادةين



سازدانى: رؤذنامة

....................................

ناإوونيى  لة  جؤرَيك  رؤذنامة: 
قؤناغةى  ئ��ةم  سياسةتى  ب��ة 
بزووتنةوةى طؤإانةوة ديارة، وةك 
بزووتنةوةية،  ئةو  هةَلسوإاوَيكى 
ضؤن لَيكدانةوةيةكتان لةوبارةيةوة 

هةية؟
بة  ن��اإوون��ي��ى  ب��اوةإن��اك��ةم   *
دياربَيت،  ط��ؤإان��ةوة  سياسةتى 
روونء  ط�����ؤإان  س��ي��اس��ةت��ى 
هةندَيكجار  ب���ةآلم  ئ��اش��ك��راي��ة، 
لةبةرامبةر  مامةَلةكردن  لةشَيوةى 
وادةردةك��ةوَي��ت  طؤإانكارييةكان، 
دةوَيتء  لةئَيمةى  خةَلك  ئةوةى  كة 
ئةوةى دةسةآلت دةيكات، ئَيمة ضؤن 

ئةو هاوسةنطيية رابطرين. 
لةماوةى ضةند مانطى رابردوودا، 
كوردستان  خةَلكى  ه��ةم��وو  ب��ؤ 
دةركةوت كة دوو بةرة لةكوردستان 
زؤر  ب���ةرةى  دوو  دروس��ت��ب��ووة، 
يةكَيكيان  بةيةكن،  دذ  ج��ي��اوازء 
بةرةيةكيشيان  طةلة،  خةَلكء  بةرةى 
حيزبة  دوو  دةس���ةآلتء  ب���ةرةى 
ئةو  راطرتنى  دةس��ةآلت��دارةك��ةي��ة، 
رؤَلى  سياسيىء  لَيزاني  دؤخ��ةش، 
دةوَيت،  بةرثرسيارانةى  بة  هةست 
كة دةبَيت ئَيمة زؤر بة بةرثرسيارانة 
بكةين،  واقيعةكةدا  لةطةأل  مامةَلة 
بةتايبةتيش دواى ئةو باهؤزةى طؤإان 
ض  دةستيثَيكردووةو  لةتونسةوة  كة 
ميسرةوة  بةسةر  كاريطةرييةكيشى 
وةرضةرخانَيكى  ئةمة  دروستكرد،  
ورووذاوةو  زؤر  خةَلك  طرنطة، 
مافةكانيان  دةستبةجآ  دةكةن،  داوا 
هاوآلتييانيش  كة  بكرَين،  دةستةبةر 
هةية،  داوايةيان  ئةو  لةكوردستان 
بؤية رةنطة ئةطةر ئَيمة وةك طؤإان، 
هةَلسوكةوت  مامةَلةء  بةرثرسيارانة 
رةنطة  رووداوةك��ان،  لةطةأل  نةكةين 
دةرضَيتء  اليةك  هةموو  لةدةست 
رووداوةكةى تونسء ميسر  لةهةرَيم 

دروستببَيتةوة.
ثَيتواية،  كةواتة  رؤذن��ام��ة: 
كة  ئةوةى  و  تونس  راثةإينةكةى 
كاريطةريى  روويدا  ميسريش  لة 
دؤخى  بؤسةر  ناإاستةوخؤى 

سياسيى هةرَيم هةبَيت؟
* بةَلَي، كاريطةريى راستةوخؤى 
هةموو  هةيةء  هةرَيمةوة  بةسةر 
موتابعَيكى  بةئاطاو  كوردى  تاكَيكى 
سياسيى كة بير لةئايندةى ئةم وآلتة 

دةكاتةوة، زؤر بة ورديى ضاودَيريى 
تري  وآلتانى  تونسء  ب��ارودؤخ��ى 
كة  دةك���ات،  ئةفريقى  ع��ةرةب��ىء 
لةوانيش  رووى  باهؤزة  ئةو  ئَيستا 
كةناَلةكانى  سةيرى  ئةطةر  كردووة. 
بةشداريى  بكةيت،  راطةياندنيش 
زؤرة  ئَيجطار  كوردستان  شةقامى 
ناإةزايى  كاردانةوةو  لةبةرامبةر 
دةسةآلت  ضةوتةكانى  سياسةتة  بة 

لةكوردستاندا.
سياسيى  طوتارى  لة  رؤذنامة: 
دةسةآلتدارةكةى  اليةنة  هةردوو 
كة  رادةط��ةي��ةن��ن  وا  هةرَيمدا، 
تونسء  لةطةأل  هةرَيم  بارودؤخى 
ب��ةراورد  ج��ي��اوازةو  زؤر  ميسر 
ئابووريىء  دؤخ��ى  بة  ناكرَيت 
كؤمةآليةتىء سياسيى ئةو وآلتانة؟

وآلت��َي��ك  ه���ةر  ب��َي��ط��وم��ان   *
لة  ه��ةي��ة.  خ��ؤى  تايبةتمةنديى 
نةدةكرد  تةسةورى  كةس  تونس 
ب��ةزووي��ى  وا  راث��ةإي��ن��ة  ئ���ةو 
زؤر  بةثَيضةوانةوة،  رووب���دات. 
لةنَيوان  هةن  لةيةكضوو  دي��اردةى 

ئابووريىء  سياسيىء  بارودؤخى 
لةجؤرى  تونس،  ئَيرةو  كؤمةآليةتى 
بَيكاريىء  دةس��ةآلتء  قؤرخكردنى 
خزمةتطوزارييةكان،  خ��راث��ي��ى 
هةَلبذاردنةوة،  رووى  لة  هةروةها 
بن  هةَلبذاردندا،  ثرؤسةى  ل��ةدوا 
هَيناوة  دةنطةكانى  89%ى  عةلى 
توندوتيذيىء  ب��ة  مةعلومة  ك��ة 
ئةو  ئيستبداد  سةركوتء  تةزويرو 
باشة  مسؤطةركردووة،  ئةنجامةى 
دةسةآلتَيك ئةو رَيذة زؤرةى دةنطى 
راثةإينى  ضؤن  بةدةستهَينابَيت، 
هةَلبذاردنى  سةيرى  دةك��ةن.  لةدذ 
ضةند  نةزيهة؟  ضةند  بكة،  ئَيرةش 
ت��ةزوي��ر دةك��رَي��ت؟ ضةند  غ��ةشء 
بةزؤر دةنط  خةَلك دةترسَينرَيت كة 
بةَلَي،  ب��دةن؟،  دةس��ةآلت  بةاليةنى 
تونس،  لةبةرامبةر  هةرَيم  دؤخ��ى 

لةزؤر رووةوة لة يةك دةضن.
حكومةتى  ئ��ةداى  رؤذن��ام��ة: 
ه���ةرَي���م ض���ؤن دةب��ي��ن��ي��ت، 

مةسةلة  رووى  ل��ة  بةتايبةت 
كة  خ��زم��ةت��ط��وزاري��ي��ةك��ان��ةوة 
بةدةست  دةناَلَينن  هاوآلتييان 
ك��ةم��ي��ى ك���ارةب���او ن��ةب��وون��ى 
سووتةمةنىء خزمةتطوزارييةكانى 

ديكةوة؟
* بَيطومان، من ثَيش دروستكردنى 
ئةم كابينةية، بؤضوونم وابوو كة ئةم 
بَيتء  الواز  سستء  زؤر  كابينةية 
بةدةست زؤر طرفتةوة دةناَلَينَيت، ئةم 
حكومةتة نةك هةر بة داواكارييةكانى 
بةَلكو  راناطات،  هاوآلتييان  ئَيستاى 
ناتوانَيت  فاشيلةو  زؤر  حكومةتَيكى 
كاروبارة ئيدارييةكانى خؤشى بةإآ 

بكات.
ئ���ةط���ةر رؤذان������ة س��ةي��رى 
خةَلك  ض��ؤن  بكةين،  ميدياكان 
ئ��ةداى  بةدةست  بَيداديةتى  دادو 
نةبوونى  حكومةتةوةو  ئةم  خراثى 
سةرةتاييةكانييةوة،  ثَيداويستيية 
تةنيا  خةَلك  ناإازييةى  دةنطة  ئةم 
اليةنطيرى  ميدياى  ئازادو  ميدياى  لة 
زؤركات  بةَلكو  نيية،  ئؤثؤززسيؤن 

دوو  دةس����ةآلتء  لةميدياكانى 
ثَيكهَيناوة،  حكومةتيان  حيزبةكةى 
دةبينين  دةبيستينء  ناإةزاييانة  ئةو 
ئاسمان.  دةطاتة  هاواريان  ضؤن  كة 
حكومةتة  ئ��ةم  ك��ة  وانيية  ثَيشم 
ئةو  بتوانَيت  بؤئةوةى  بَيت  موئةهةل 

طرفتانة ضارةسةر بكات. 
ضؤن  حكومةت،  رؤذن��ام��ة: 
هاوآلتييان  طرفتى  دةتوانَيت 

ضارةسةر بكات؟
حكومةتة  ئةم  ئاسانة،  زؤر   *
داهَينان  دةتوانَيت  هةرخؤى  نةك 
خواردنةى  ثارة  ئةو  بةَلكو  بكات، 
وازى  دةب����ات،  ميللةتى  ل��ة  ك��ة 
هةَلسوكةوتى  دةتوانَيت  لَيبهَينَيت، 
لَيى  خ��ةَل��ك  ب��ط��ؤإَي��تء  خ���ؤى 
بوارى  لة  بةس  بؤنموونة،  رازيبَيت. 
هةم  زستانة  ب��ةم  سووتةمةنيدا، 
كة  ئؤتؤمبَيل  ب��ؤ  ط��از  بةنزينء 
ثَييةتى،  ثَيويستى  خَيزانَيك  هةموو 
دةس��ةآلت��داران  حكومةتء  ب��ةآلم 

سووتةمةنيىء  بةبةشة  بازرطانى 
بةنزينى خةَلكى هةرَيمةوة دةكةن كة 
لةحكومةتى عَيراقةوة بؤ هةرَيم دَيت، 
بة  تر  لةشارةكانى  بةنزين  نرخى 
)550 تا 650( دينارة، بةآلم ئةو دوو 
تا   750( بة  لةكوردستان  دَين  حيزبة 
850( دينار دةيفرؤشنةوة، واتة ئةوة 
يةكَيكة لة ثَيداويستيية سةرةتاييةكانى 
فَيأل  دزىء  دةسةآلتداران  كة  رؤذانة 
بةطرفتى  سةبارةت  دةكةن.  لةخةَلك 
دةستى  حكومةت  ئةطةر  كارةباش، 
طرفتةى  ئ��ةم  بيةوَيت  واآلب��َي��تء 
هاوآلتييان ضارةسةربكاتء نةيةوَيت 
بةرَيت،  خؤيان  حيزبةكانى  بؤ  ثارة 
طشتيى  بودجةى  حكومةتء  هى  كة 
دَلنيابة  ببات،  حيزبةكانيان  بؤ  خةَلكة 
مانطَيكدا  ضةند  لةماوةى  دةتوانَيت 
طرفتى كارةبا بةيةك دوو كؤمثانياى 
ضارةسةر  ناوخؤيى  يان  دةرةكيى، 

بكرَيت.
رؤذنامة: با بَيينةوة سةر دؤخى 
زياتر  بزووتنةوةكةتان،  ناوخؤى 
لةساألء نيوَيكة دروستبوون، بؤضى 
هةنطاوةكانتان بؤ ئؤرطانيزةكردنى 
بزووتنةوةكة وا بة خاويى دةضنة 

ثَيش؟
بةوةوة  ثةيوةنديى  ثَيدةضَيت   *
خؤى  ب��زووت��ن��ةوةك��ة  ك��ة  هةبَيت 
كة  هةَلطرتووة  ط��ةورةى  بارَيكى 
طةورةترة،  بزووتنةوةكة  لةقةدةر 
طرنطتر  دةورَيكى  ضاوةإوانى  خةَلك 
دةبَيت  كة  دةكات،  بزووتنةوةكة  لة 
رؤَلة  ئةو  كة  بكات  تةئهيل  خؤى 
ملمالنآء  رؤَل��ى  ئةويش  ببينَيت، 
دةس���ةآلتء  س��ةر  فشارخستنة 
ثَيشإةوايةتيكردنى  رَيكخستنء 
خةَلكة،  توَيذةكانى  ضينء  هةموو 
بةرجةستة  مافةكانيان  بؤئةوةى 
كة  لةكاتَيكدا  هةربؤية  بكرَيت، 
ئةركة  ئ��ةو  ب��زووت��ن��ةوةي��ة  ئ��ةم 
شانة،  لةسةر  مَيذووييةى  ط��ةورة 
مةسةلةى  زةحمةتة  زؤر  كارَيكى 
بزووتنةوةكةو  ئؤرطانيزةكردنى 
بةثةلةثةليش ناكرَيت، بَيطومان كارى 
مةسةلةية  ئةو  بؤ  لةئَيستادا  جدييش 
واهةست  لةدةرةوة  بةآلم  دةكرَيت، 
ثَيوة  طةرموطوإيى  خاوةء  دةكرَيت، 
باسمكرد،  وةك  هةربؤية  ديارنيية، 
مةسةلةى خؤإَيكخستنةوةى طؤإان، 

كارَيكى ئاَلؤزو قورسةو ئاسان نيية.
ثاشةكشةى  لة  باس  رؤذنامة: 
لة  دةك��رَي��ت  بزووتنةوةكةتان 
لةم  تؤ  راى  جةماوةرييةوة،  رووى 

بارةيةوة ضؤنة؟
* نة لة ئاستى جةماوةريىء نة لة 
ئاستةكانى ديكة، طؤإان ثاشةكشةى 
نةكردووة، بةثَيضةوانةوة، خةَلك زؤر 
زياتر دةبينم، خةَلك بةئاطاهاتووةتةوة 
دةس��ةآلت  هةَلسوكةوتانةى  ل��ةو 

بةمافى هاوآلتييانةوة دةيانكات.
ئةنجامى  ب��ةآلم  رؤذن��ام��ة: 
مامؤستايانء  ه��ةَل��ب��ذاردن��ى 
ت��ةن��دروس��ت��ك��اران، ب��ؤئ��َي��وة 

دَلخؤشكةر نةبوون؟
* جارَي تَيإوانينى بزووتنةوةكةى 
ئةو  سةنديكايى  ك��ارى  بؤ  ئَيمة 
لةطةأل  ج��ي��اوازة  زؤر  ت��وَي��ذان��ة، 
ديكةى  اليةنةكانى  حيزبء  هةموو 
دةرةوةى  دةسةآلتء  بة  كوردستان 
دةسةآلتيشةوة، ئةوة رةنطة باسَيكي 
تر بَيت، ئةطةر قسةكةش لةسةر ئةوة 
تةندروستكاران  ئةنجامى  كة  بَيت 
كةمبوونةوةى  ب��ؤ  بَيت  ئ��ام��اذة 
طؤإانء  بزووتنةوةى  جةماوةرى 
ثَيموانيية  لةهةرَيمدا،  طؤإين  رةوتى 
هةردوو  ئ��ةوةى  لةبةر  وابَيت،  كة 

بةجؤرَيك  دةسةآلتدارةكة  حيزبة 
تاكةكانيان  س��ةن��دي��ك��اي��ةو  ئ��ةو 
خاوةنى  ئةطةر  كة  قؤرخكردووة 
جياوازيش  سياسيى  بيروبؤضوونى 
رؤذيان  نانى  بذَيويىء  لةبةر  بن، 
نين  سةربةست  مووضةخؤرن،  كة 
دةربإينى  م��وم��ارةس��ةك��ردنء  لة 
خؤت  كة  خؤيان  ئ��ازادان��ةى  راى 
سنووردارء  ذمارةيةكى  دةزان��ى 
كة  سةنديكايةدان  لةو  دياريكراو 
ئةو  نييةو  طشتيى  هةَلبذاردنى  وةك 

بةتموحى  هةريةكةيان  كةسانةش 
سةرقاَلةء  منداَلييةوة  ماألء  بذَيويى 
ط��ؤإان  كة  ثَيمواية  بةثَيضةوانة، 

لةبةرةوثَيشضوونداية.
ثارَيزطاى  لة سنوورى  رؤذنامة: 
طةشةكردنى  ئاستى  هةولَير 

جةماوةرى طؤإان ضؤنة؟
ب��ووة  زي��ات��ر  زؤر  ثَيمواية   *
لةثَيشدا  ضونكة   ،3/7 7/25ء  لة 
زؤر  بةاليانةوة  هةولَير  هاوآلتييانى 
بزووتنةوةية  ئةم  كة  نةبوو  روون 
كة  بةآلم  دةك��ات،  ضي  لةداهاتوودا 
ئَيستا سةيرى ئةداى فراكسيؤنةكةىء 
هةَلوَيستة سياسييةكانى بزووتنةوةى 
بةرطريكردن  ل��ة  دةك���ات  ط���ؤإان 
مةسةلة  خ��ةَل��كء  ل��ةم��اف��ةك��ان��ى 
ميللةتةكةمان،  ضارةنووسسازةكانى 
طرنطييةوة  بة  زؤر  خةَلك  ئَيستا 
طؤإان  سياسةتةى  ئةو  ضاودَيريى 
بةقازانجى  بايةكان  هةموو  دةكاتء 
لة  لةهةولَير  شكاونةتةوةو  طؤإان 

زؤركات بةهَيزترة.
رؤذن��ام��ة: ض��ؤن ل��ةئ��ةداى 
كوردستان  هةرَيمى  س��ةرؤك��ى 
دةإوانن، ثَيتانواية كة توانيويةتى 
بةرثرسيارَيتيية  ئةو  لةئاستى 
نيشتمانيىء نةتةوةييةى ثَييدراوة، 

رؤَلى سةرؤكى هةرَيمى بينيبَيت؟
ل��ةس��ةرةت��اى  ه���ةر  ئ��َي��م��ة   *
2009/7/25وة،  ه��ةَل��ب��ذاردن��ى 
بزووتنةوةى  وةك  كة  رامانطةياند 
حوكمإانيى  شَيوةى  لةطةأل  طؤإان 
سيستمى  ن���ةك  ث��ةرل��ةم��ان��ي��ن، 
سيستمى  دوو  كة  سةرؤكايةتيى، 
هةرَيم  سةرؤكى  ب��ةآلم  جياوازن، 
هةَلبذَيردراو  خةَلكةوة  لةاليةن  كة 
كة وةك  ثاشان سوَيندى خواردووة 
دةك��ات،  رةفتار  هةرَيم  سةرؤكى 
ئؤباَلَيكى  بةرثرسيارَيتىء  بَيطومان 
كة  ئةستؤ،  كةوتووةتة  ط��ةورةى 
دةسةآلتى  س��ةرؤك��ى  بةوثَييةى 
جَيبةجَيكردنيشة، بةآلم ئةطةر تةمةشا 
ئةداى  راب��ردوودا  لةماوةى  بكةين، 
هةَلسوكةوتى  ه��ةرَي��م،  سةرؤكى 
بَياليةنانة  راستةقينةو  سةرؤكَيكى 
هةَلسوكةوتى  شَيوةى  ن��ةب��ووةء 
س��ةرؤك��ى ث��ارت��ى دي��م��وك��رات��ى 
لةو  نةيتوانيوة  ب��ووةو  كوردستان 
ثارتى  كة  ئَيستادا  دةربضَيت.  قاَلبة 
تؤمةتبار  ئَيمة  ئ���ازادو  ميدياى 
خستووةتة  تةركيزمان  كة  دةك��ات 
قودسيةتى  هةرَيمء  سةرؤكى  سةر 
سةرؤكى هةرَيم نةهَيَلين، نةخَير، ئَيمة 
وةكو شةخس كَيشةمان لةطةأل كةس 
نيية، بةآلم تؤ كة بةرثرسيارَيتييةكى 
سةرشانى  خستووةتة  ط���ةورةت 
لةكايةى  زؤر  ق��ؤرخ��ى  خ���ؤتء 
ئيداريىء  ئابووريىء  سياسيىء 
ك��ردووة،  كؤمةَلطةكةت  حكوميى 
بَيطومان هةر كةموكورتييةك هةبَيت، 
ثَيمواية،  خةَلك باسيدةكات، بؤية من 
سةرؤكايةتيى  دامةزراوةى  ئَيستا  تا 
كة  ل��َي��ن��ةك��راوة  واى  ه���ةرَي���م 
دامةزراوةيةكى بَياليةن بَيتء خةَلك 
وةك مةرجةع سةيري بكات، تةنانةت 
لةبةشَيكى كوردستان وةك  ئَيستا  تا 
بةشَيكى  دةكرَيتء  سةيرى  مةرجةع 
ثارتى  سةرؤكى  وةك  خةَلك  زؤرى 

سةيرى دةكات.
لةطةأل  ك��ة  ئ��َي��وة  رؤذن��ام��ة: 
ئايا  نين،  سةرؤكايةتيدا  سيستمى 
مةسعود  سةرؤكايةتيى  بة  دان 
سةرؤكى  وةك  دةنَين  بارزانيدا 

هةرَيمى كوردستان؟
دانمان   ،7/25 لةثاش  ئَيمة   *
ناء  هةَلبذاردنةكاندا  ئةنجامى  بة 
مانايةية  بةو  ثةرلةمان  ناو  ضوينةتة 
طرتووة.  خةَلك  لةدةنطى  رَيزمان  كة 
بةَلَي، دانمان بةثرؤسةكةدا ناوةء دان 
بةآلم  دةنَيين،  هةرَيمدا  بةسةرؤكى 
دةمانةوَيت سةرؤكى هةرَيم بة رؤَلى 
هةَلبسَيتء  خؤى  بةرثرسيارانةى 
هةَلسوكةوت  هةرَيم  سةرؤكى  وةك 
بكات، نةك اليةنطرى اليةك بكات لة 

دذى اليةكى ديكة.

"ئؤرطانيزةكردنى 
طؤإان، كارَيكى 
ئاَلؤزو قورسة"

تَيإوانينى 
بزووتنةوةكةى ئَيمة بؤ 

كارى سةنديكايى ئةو 
توَيذانة، جياوازة لةطةأل 
هةموو اليةنةكانى ديكة

سةفينى مةالقةرة، هةَلسوإاوى بزووتنةوةى طؤِران لة ثارَيزطاى هةولَير ثَييواية؛ باهؤزى طؤإان هةَليكردووةو 
لَيرةش  لة تونس و ميسر روويدا  “ئةطةر دةسةآلتدارانى هةرَيم بة خؤياندا نةضنةوة، دوور نيية ئةوةى 

دووبارة ببَيتةوة”.
هةرَيم،  سةرؤكى  “هةَلسوكةوتى  كة  دةكات؛  ئةوةش  بؤ  ئاماذة  رؤذنامةدا  ضاوثَيكةوتنةى  لةم  مةالقةرة، 
هةَلسوكةوتى سةرؤكَيكى راستةقينةو بَياليةنانة نييةو نةيتوانيوة لة قاَلبى ثاراستنى بةرذةوةنديى تةسكى 

حيزبةكةى خؤى دةربضَيت”.

دوورنيية ئةوةى
لة تونسء 

ميسر روويدا، 
هةرَيميش 
بطرَيتةوة

ئةداى سةرؤكى هةرَيم، هةَلسوكةوتى 
سةرؤكَيكى راستةقينةو بَياليةنانة 

نةبووة
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حـكـــومــةتـَيكـى فــاشـيـلـمــــان هـــةيــــة
سةفين مةالقةرة، هةَلسوِراوى بزووتنةوةى طؤِران

دؤخى هةريَم لةبةرامبةر تونس، لةزؤر رووةوة لة يةك دةضن



راثؤرتى: سةنطةر جةمال
...........................................................

عَيراقى  كوردو  هاوآلتيى  دةيان 
كارى  “بةتؤمةتى  يؤنان  وآلتى  لة 
دةكرَينء  دةستطير  قاضاخضَيتى” 
زيندانييان  ساأل   )25-12( س��زاى 
بةرثرسى  دةسةثَينرَيت،  بةسةردا 
ثةنابةرانيش،  فيدراسيؤنى  سلَيمانى 
بة ئةركى حكومةتى هةرَيمى دةزانَيت 

بةدواداضوون بؤ ئةو كَيشةية بكات.
رازي��ار س���ةردارى )31(س��األ، 
لة  هةولَيرةو  شارى  دانيشتوويةكى 
رابردووةوة  ساَلى  تةمموزى  مانطى 
بةو  طرتووةتةبةر  توركياى  رَي��ى 
مةبةستةى بطاتة يؤنانء لةوَيشةوة 
كة  ئةو  ئةوروثا،  ديكةى  بؤ وآلتانى 
يةكَيكة لة دةستطيركراوة كوردةكانء 
 )35( “لةطةأل  دةَل��َي��ت:  خؤى  وةك 
زيندانَيكى  لة  ديكةيدا  هاونيشتمانيى 

شارى كؤمؤتينى دةستبةسةرن”.
مانطة   )6( ك���ة  رازي�������ار، 
دةس��ت��ط��ي��رك��راوةء ض��اوةإَي��ى 
ثةيوةندييةكى  لة  دادطاييكردنيةتى، 
تةلةفؤنيدا بؤ رؤذنامة لة زيندانةوة، 
طوزةرانيان  خراثيى  بة  ئاماذةى 
بة  حوكمدانيشيانى  بإيارى  كردو 
دةزانَيتء  “غ��ةدر”  نايةكسانيىء 

رَييةوة  لةم  دةمانةوَيت  “ئَيمة  وتى: 
يؤنان  لة  بةآلم  ئةوروثا،  بؤ  بضين 
دةستطيركراينء ئةوانةى تا ئَيستاش 
دادطاييكراون، حوكمَيكى زؤر دراون، 
ساأل   )25( دةطاتة  هةندَيكيان  كة 
زيندانى، ئةوةش غةدرَيكى زؤرة كة 

لَيمان دةكرَيت”.
بةثَيى وتةى ئةو طةنجة، نزيكةى 
كوردى  زؤربةيان  كة  كةس   )80(
ش��ارةك��ان��ى ه��ةول��َي��رو ده��ؤكء 
سلَيمانىء موسَلن، دةستطيركراونء 
بإيارى  دادطاييكراونء  بةشَيكيان 
هةروةك  دةرضووة،  زيندانيكردنيان 
رةت���ى دةك���ات���ةوة ك��ة ب��ةه��ؤى 
كَيشةى  ي��ان ش��ةإو  ئ��اذاوةي��ةك، 
ديكةوة دةستطيركرابنء وتى: “طرفتى 
سنوورمان  كة  ئةوةية  هةر  ئَيمة، 
هيض  ناياسايينء  ب���ةزان���دووةو 
كَيشةيةكمان لةسةر نيية، بةآلم ئةوة 
طرفتةكةية كة تؤمةتى قاضاخضَيتيمان 
غةدرَيكى  ئ��ةوةش  ث��األ،  دراوةت���ة 
كةسة  هةموو  ئةو  طةورةية، ضونكة 
ضؤن قاضاخضين كة دةستطيركراون”.

باسى  كة  ئ��ةوةى  لةطةأل  ئ��ةو، 
لةوةكرد، ثةيوةندييان بة فيدراسيؤنى 
عَيراقء  ثةنابةرانى  سةرانسةرى 
س��ةف��ارةت��ى ع��َي��راق ك���ردووة لة 

تَيطةياندوون،  كَيشةكةيان  يؤنانء  
كوردستانةوة  لة  خوازيارة  بةآلم 
كَيشةكةيان  ض��ارةس��ةرى  هةوَلى 
بدرَيت، وتيشى: “داوا دةكةين، اليةنة 
فةرمييةكانى كوردستانء حكومةتى 
ناعةدالةتيية  ئةو  لةسةر  هةرَيم 
كَيشةكةمانةوة  بةدةم  بَينةدةنطء 

بَين”.
عةبدوَلآل،  ئامانج  خؤيةوة  الى 
سلَيمانى  ئؤفيسى  ب��ةرث��رس��ى 
فيدراسيؤنى سةرانسةرى ثةنابةرانى 
ئاماذةكردن  س��ةرب��ارى  ع��َي��راق، 
طرتنء  هةَلمةتى  بةردةواميى  بؤ 
لة  ك��ورد  ثةنابةرانى  ن��اردن��ةوةى 
دةخاتةإوو،  ئةوة  ئةوروثا،  وآلتانى 
كوردة دةستطيركراوةكانى يؤنان كة 
مانةوةيان  كارتى  ثةنابةرييء  “مافى 
دةخرَينة  دةستطيردةكرَينء  نيية، 
كةمثة ناضارييةكانء زيندانء سزاى 
ثةيوةندييان  ئةوان  دةدرَين”،  دارايى 
فيدراسيؤنى  سةرةكيي  ئؤفيسى  بة 
رؤذنامة  بؤ  ك��ردووةو  ثةنابةران 
دةكةينء  بؤ  “بةدواداضوونيان  وتى: 
داناونء  بؤ  ياساييمان  راوَيذكارى 

هةوَلى كارئاسانييان بؤ دةدةين”.
لةاليةكى ديكةوة، ساالر مةحمود، 
لة  مرؤظ  مافى  ليذنةى  سةرؤكى 

بؤ  ئةوةى  كوردستان،  ثةرلةمانى 
هيض  ئَيستا  تا  خستةإوو:  رؤذنامة 
داوايةك نةهاتووةتة بةردةستيان كة 
باس لة دةستطيركردنى ئةو كوردانة 
سةآلحيةتى  ب��زاني��ن  “ت��ا  بكات 
كاركردنى ئَيمةى تَيداية يان نا، جطة 
تةدةخول  ناتوانين  ئَيمة  ل��ةوةش 
ثةيوةنديى  كة  بكةين  شتَيك  لة 
كة  هةبَيت  وآلتَيكةوة  ياساى  بة 
كةسَيك  ه��ةر  ه��اوآلت��ي��ي��ةك��انء 
ئةو  حوكمى  ذَير  بضَيتة  ئامادةبَيت 

ياساية، مامةَلة بكات”.
مرؤظ،  مافى  ليذنةى  سةرؤكى 
ب��اس ل���ةوةش دةك���ات ك��ة هةر 
ثَيويستة  بابةتة،  لةو  كةيسَيكى 
ليذنةكةيان،  بةردةست  بخرَيتة 
واآلي��ةو  ئَيمة  “دةرط��اى  وتيشى: 
ياسايى  تواناى  شوَينةى  ئةو  تا 
بةدواداضوون  ئامادةين  ئَيمةية، 
ثةيوةنديدارةكان  اليةنة  بكةينء 

ئاطاداربكةين”.
دةَلَيت:  عةبدوَلآل،  ئامانج  بةآلم، 
هةرَيم  حكومةتى  “ب��ةداخ��ةوة، 
بَيدةنطيى هةَلبذاردووة بةرامبةر ئةو 
ديثؤرتكردنةوانةى  توندوتيذيىء 
بةرامبةر ثةنابةرانى كورد دةكرَين، 
ثةرلةمانتارةكانى  لةطةأل  ئَيمة 

كؤبووينةوةو  بةغدا  كوردستانء 
حكومةتةوة  رَيى  لة  كرد،  داوامان 
فشار بخةينة سةر بةغدا بؤ راطرتنى 

ئةو هةَلمةتانة”.
كوردةكانى  كَيشةى  لةبارةى 
“ثَيويستة  وت��ى:  يؤنانيشةوة، 

دةستبةجآ  ه��ةرَي��م،  حكومةتى 
ياسايىء  كةسانى  لة  ليذنةيةك 
ثةرلةمان  مرؤظى  مافى  ليذنةى 
باَليؤزخانةكانى  لةإَيى  ثَيكبهَينَيتء 
وآلتانء عَيراقةوة، بةدواداضوون بؤ 

ضارةسةرى ئةو كَيشةية بكةن”.

ئ��اوةدان��ك��ردن��ةوةى  تيمى 
ئةمريكا  باَليؤزخانةى  هةرَيمى 
ل��ةه��ةول��َي��ر ث��اش��ن��ي��وةإؤى 
شاندَيكى  ميوانداريى   2011/1/30
ب��زووت��ن��ةوةى ط��ؤإان��ى ك��ردء 
هةولَير  لة  كؤبوونةوةيةكدا  لة 

هةرَيمى  ئةمإؤى  هةلومةرجى 
كوردستانء عَيراقيان تاوتوَيكرد.

م��ح��ةم��ةد ت��ؤف��َي��ق رةح��ي��م، 
طؤإان  بزووتنةوةى  وتةبَيذى 
“كؤبوونةوةيةكى  رايطةياند: 
ئ��ةوان  ثَيشتر  ب��ووةء  ئاسايى 

سةردانيان  سلَيماني و  دةهاتنة 
دةك����رد، ئ��ةم��ج��ارة ئ���ةوان بة 
ئَيمة  لة  وةف��دَي��ك  ث��ةل��ةب��وون و 

سةردانى هةولَيرى كردووة”.
طؤإان،  بزووتنةوةي   وتةبَيذي  
بةرثرساني   خستةإوو؛  ئةوةشي  

نووسينطةي  باَليؤزخانةي  ئةمريكا 
لةسةر  جةختيان  هةولَير  ل��ة 
واشنتؤن  ئيدارةي   هةَلوَيستي  
كردووةتةوة لةسةر مافي  ئازاديي  

رادةربإين و ديموكراسييةت.
س���ةب���ارةت ب���ة ت����ةوةري 

تؤفيق،  محةمةد  طفتوطؤكانيان 
بة  “س���ةب���ارةت  راي��ط��ةي��ان��د: 
رووداوةك���ان���ي ئ��ةم دواي��ي��ةى 
لةطةأل  ك��وردس��ت��ان  ه��ةرَي��م��ي 
ئةمريكا  باَليؤزخانةي  بةرثرساني 

طفتوطؤ كراوة”.

دلَير عةبدولخالق
.................................................................

خولى  لة  كؤتاوة،  سيستمى  بة 
ثةرلةمانى  سَييةمى  دووةمء 
ثةرلةمانتار   )111( كوردستاندا، 
هةرَيم  دانيشتووانى  نوَينةرايةتى 
دةك����ةن، زي��ادب��وون��ى ذم���ارةى 
ئاستى  بةرزبوونةوةى  دانيشتووانء 
بةهَيز”  “ئةطةرَيكى  نوَينةرايةتي 
ذمارةى  زيادكردنى  لة  دةخولقَينَيت 

كورسييةكانى خولى ضوارةم.
يةكى  م��ادةى  بة  ثشتئةستوور، 
ساَلى  )1(ى  ذم��ارةى  ي�اس���اى 
نيشتمانيى  ئةنجومةنى  )1992(ى 
لة  ئةنجومةنةكة  ك��وردس��ت��ان، 
لة  كة  ثَيكدَيت،  ئةندام  ذمارةيةك 
ئةندامَيك  هةر  نةبَيتء  كةمتر   )100(
نوَينةرايةتى )30( هةزار لة دانيشتووان 
ذمارةى  ضوارضَيوةيةدا  لةو  دةكات، 
لة  بوو  بريتى  ئةو خولة  ئةندامةكانى 

)101( ثةرلةمانتار.
ياساى  سَييةمى  هةموارى  بةثَيى 
ساَلى  )47(ى  ذمارة  هةَلبذاردنةكان، 
كورسييةكانى  رَي���ذةى   ،)2004(
 )111( بؤ  كوردستان  ثةرلةمانى 
ناوةندةشدا  لةو  كرا،  كورسى جَيطير 
هةَلبذاردنى  دوات��ر  دووةمء  خولى 
رَيذة  هةمان  بة  سَييةميش  خولى 
كاتَيكداية  لة  دؤخ��ة  ئ��ةم  م��اي��ةوة، 
كوردى  ثةيمانطةى  داتاكانى  بةثَيى 
بؤ هةَلبذاردن رَيذةى نوَينةرايةتى لة 
خولى سَييةمدا بؤ هةر ثةرلةمانتارَيك 
بووة،  كةس  ه��ةزار   )39( لة  زياتر 
واتة )9( هةزار دةنط زياتر لةوةى لة 

ياساكةدا هاتووة.
ثرسيار ئةوةية، لة خولى ضوارةمى 
بإيارة  كة  كوردستاندا،  ثةرلةمانى 
سيستمى  بدرَيت،  ئةنجام   )2013( لة 
بؤ  ثةنا  هةرَيم  سياسيى  ياسايىء 

كورسييةكان،  ذمارةى  زيادكردنى 
نوَينةراتى  رَيذةيى  زيادكردنى  يان 
هةر  كاتَيكدا  لة  دةبةن؟  دانيشتووان 
ياساى  هةموارى  بة  رَيطةكة  دوو 

هةَلبذاردنةكاندا تَيثةإ دةبَيت.
عومةر نورةدين، ئةندامى ليذنةى 
مةرج  دةكات؛  بةوة  ئاماذة  ياسايى 
رَيذةى  بةرزبوونةوةى  لةطةأل  نيية، 
كورسييةكانى  ذمارةى  دانيشتووان 
وتى:  بكرَيت،  زي��اد  ثةرلةمانيش 
لة  نوَينةرايةتى  رَي��ذةى  دنيادا،  “لة 
وآلتَيكةوة بؤ وآلتَيك دةطؤإَيت، بةآلم 
ذمارةى  زيادبوونى  لةطةأل  ناكرَيت 
كورسييةكانى  ذمارةى  دانيشتووان 
بَيت،  بةسةردا  طؤإانى  ثةرلةمانيش 
ضونكة لة مةسةلةى نوَينةرايةتيكردندا 
شةرعيةتى  بةرجةستةبوونى  طرنط 

دةنطدةرانة لة اليةن خةَلكةوة”.
ياساى  ليذنةى  ئةندامةى  ئةو 
بةرضاوى  خستنة  بة  ثةرلةمان 
لةنَيوان  بةراودكاريى  خشتةيةكى 
وآلتانى  لة  نوَينةرايةتى  ذم��ارةى 
بةوة  ئاماذةى  هةرَيم،  دةوروب��ةرء 
ثةرلةمان  داهاتووى  خولى  بؤ  كرد؛ 
كورسييةكان  ذم��ارةى  زيادبوونى 
دةسةآلتى  طةورةى  ثَيداويستييةكى 

دةكرَيت  هةرضةندة  نيية،  ياسادانان 
وةها  طفتوطؤى  سياسييةكان  اليةنة 

دؤخَيك بكةن.

لة  م��ل��ي��ؤن   )30( ع��َي��راق  ل��ة 
ثةرلةمانتار   )325( دانيشتووان، 
رَيذةى  واتة  دةكات،  نوَينةرايةتيان 
كةس  ه��ةزار   )94( نوَينةرايةتى 
 )72( توركيا  ل��ة  ن��وَي��ن��ةرَي��ك،  ب��ؤ 
كةس   )550( دانيشتووان  لة  مليؤن 
 )130( واتة  دةك��ةن،  نوَينةرايةتيان 
ميسر  لة  نوَينةرَيك.  كةسء  هةزار 
هةر )180( هةزار كةسء نوَينةرَيكة، 

بة سَى مليؤنء دوو سةد  لة كوةيت 
ثةرلةمانتار   )50( كةسةوة  ه��ةزار 
نوَينةرايةتى )68( هةزار كةس دةكةن.

نوةردين،  ضوارضَيوةيةدا،  لةو 
“ئةطةر  وتيشى:  ثارتى  ثةرلةمانتارى 
نوَينةرايةتى  ذم��ارةى  ب���ةراوردى 
بكةين،  وآلت��ة  ضةند  ئ��ةو  ه��ةرَي��مء 
هةموويان  لة  هةرَيم  ئةوةى  دةبينين 
نوَينةرَيك  هةر  بؤ  ئَيستا  كة  كةمترة، 

زياتر لة )40( هةزار كةسة”.
خراونةتة  نموونانةى  ئةو  لةطةأل 
بةرضاو، دةكرَيت لةم راثؤرتةدا ئاماذة 
بؤ دوو ذمارةى زؤر جياواز لة رَيذةى 
وآلت  دوو  ثةرلةمانى  نوَينةرايةتى 
بكرَيت، بؤ نموونة لة وآلتى  ضين، هةر 
مليؤنَيك  نوَينةرايةتى  ثةرلةمانتارَيك 
كةس دةكات، بةآلم لة ئايسلةندا، هةر 
 )10-5( نوَينةرايةتى  ثةرلةمانتارَيك 

هةزار لة دانيشتووان دةكات!
ئ���ارام ج��ةم��ال، ب��ةإَي��وةب��ةرى 
بة  بؤ هةَلبذاردن  ثةيمانطةى كوردى 
رَيككةوتنى اليةنة سياسييةكان ئاماذة 
هةَلبذاردنةكانى  ياساى  هةموارى  بة 
ثةرلةمانى كوردستان دةكاتء دةَلَيت: 
ياساى ذمارة )47(ى )2004(  “بةثَيى 

ثةرلةمان  كورسييةكانى  رَي��ذةى 
كورسى،   )111( بؤ  ك��راوة  جَيطير 
نوَينةرَيك  ه��ةر  ي��اس��اش  بةثَيى 
كةس  ه��ةزار   )30( نوَينةرايةتى 
هةَلبذاردنى  لة  ئةوةى  بةآلم  دةكات، 
رَيذةى  بةرضاو كةوت،   2009/7  /25
هةزار   )39( لة  زياتر  بؤ  نوَينةرايةتى 

كةس بةرزبووةتةوة”.
كوردى  ثةيمانطةى  بةإَيوةبةرى 
بؤ هةَلبذاردن ئةوةى خستة روو؛ بؤ 
“ثَيويستة  حاَلةتة،  ئةو  ضارةسةرى 
ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى  ياساى 
كوردستان هةموار بكرَيتء بؤ نموونة 
نوَينةرايةتى  ثةرلةمان  كورسى  يةك 
دانيشتووان  لة  كةس  ه��ةزار   )50(
وةك  كورسييةكان  ذمارةى  بكاتء 
خؤى بمَينَيتةوة، يان ئةطةرَيكى تر كة 
بكرَيتء  زياد  كورسييةكان  ذمارةى 
خؤى  وةك  نوَينةرايةتى  رَي��ذةى 

بمَينَيتةوة.
كورسيية   )100( ل��ة  ب���ةدةر 
كورسى   )11( ثةرلةمان،  فيعلييةكةى 

نةتةوةء  بؤ  كؤتا  سيستمى  وةك 
هةرَيم  كةمةكانى  ذمارة  بة  ثَيكهاتة 
دانراوة، بةآلم ئةم خاَلة جَيى سةرنجى 
بةرامبةر  لة  ئؤثؤزسيؤنةكانة  هَيزة 
دةسةآلت، بةوثَييةى بةثَيى ئةزموون 
ئةم  دةسةآلت  ليستى  دةركةوتووة 
نفوزى  س��وودء  بؤ  سيستمةيان 

خؤيان بةكارهَيناوة.
دةستةى  بةرثرسى  ه��اوك��ات 
باآلى هةَلبذاردنةكانى هةرَيم تؤثةكة 
ثةرلةمانء  طؤإةثانى  دةخ��ات��ةوة 
نوَينةرايةتى،  رَي��ذةى  زيادكردنى 
بة  ثةرلةمان  كورسييةكانى  ي��ان 
خواستى فراكسيؤنةكانى ثةرلةمانةوة 
بة  حاَلةتةكةش  هةردوو  طرَيدةداتء 

تةندروست وةسف دةكات.
لة  روون��ي��ك��ردةوة  ق��ادر،  عةلى 
جارَيك  ساأل   )10( وآلت  ذمارةيةك 
ذمارةى  دانيشتووانء  رَي��ذةى  بة 
كورسييةكاندا دةضنةوة، هةندَى وآلت 
بةثَيى  ثةرلةمان  خولَيكى  هةموو 
لة  طؤإانكاريى  دانيشتووان  ئاماري 
كورسييةكان دةكةن، لة هةندَى شوَين 
حاَلةتة  ئةو  بؤ  دياريكراو  ماوةيةكى 
 )25( هةموو  نموونة  بؤ  دان���راوة، 
رَيذةى  بةسةر  طؤإان  جارَيك  ساأل 
نوَينةرايةتىء ذمارةى كورسييةكاندا 
دَي���ت، ئ��ةم��ةش ث��ةي��وةس��ت��ة بةو 
وآلتةدا  لةو  ياسايانةى  دةستوورء 

حوكم دةكةن.
ب��ةرث��رس��ى دةس��ت��ةى ب��اآلى 
وتيشى:  هةرَيم،  هةَلبذاردنةكانى 
“بةثَيى رَيوشوَيني زانستىء هةبوونى 
ذمارةى  زانينى  بؤ  ثَيويست  ئامارى 
دةك��رَي��ت  ه��ةرَي��م،  دانيشتووانى 
حوكمى  بة  ب��دات  بإيار  ثةرلةمان 
دانيشتووان  ذم��ارةى  زيادبوونى 
ذم��ارةى   )2013( هةَلبذاردنى  بؤ 

كورسييةكان زياد بكات”.

ئةوانةى تا ئَيستا دادطاييكراون، 
حوكمَيكى زؤر دراون، كة هةندَيكيان 

دةطاتة )25( ساأل زيندانيى

عةلى قادر: دةكرَيت ثةرلةمان 
بإيار بدات بؤ هةَلبذاردنى )2013( 

ذمارةى كورسييةكان زياد بكات

تان
دس

ور
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ذمارة  )619(   سَيشةممة  62011/2/1

باَليؤزخانةي  ئةمريكا و طؤإان كؤبوونةوة
hewal.rozhnama@gmail.com

دةيان كورد لة يؤنان سزاى قورس دةدرَين

خولى ضوارةمى ثةرلةمانى كوردستان
ذمارةى كورسييةكان زياد دةكات، يان رَيذةى نوَينةرايةتى؟



راثؤرتى: ثشتيوان سةعدوَلآل
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دذاي��ةت��ى  ع��َي��راق��ي��ي��ة  ليستى 
طرَيبةستة  ه��ةَل��وةش��ان��دن��ةوةى 
ثارَيزطاى  سنوورى  كشتوكاَلييةكانى 
هةَلوَيستة  ئ��ةو  دةك��اتء  كةركوك 
بةغدا  لة  كوردى  نوَينةرانى  ناإةزايي 
ثةرلةمانتارَيكي  لَيدةكةوَيتةوةء 
نه طةإاندنه وه ي  ثَييواية،   كورديش 
زةوييةكان بؤ خاوه نه كانيان، هةإه شه  

له  ئاشتيء ئاراميي كةركوك  ده كات.
2011/1/18ى  دانيشتنى  ل��ة 
عَيراقدا  ن��وَي��ن��ه ران��ى  ئةنجومةنى 
ليستى  لة  په رله مانتار عومه ر جبوري، 
له  خوَينده وه   به ياننامه يه كي  عَيراقيية، 
گرَيبه ستي  هه َلوه شاندنه وه ي   باره ي 
كه ركوكء  پارَيزگاي  له   جوتياران 
دذايةتى ليستةكةى بؤ هةَلوةشاندنةوةى 
دووثات  كشتوكاَلييةكان  طرَيبةستة 
ئه نجومه ني  له   داواش���ى  ك���ردةوةو 
كرد  عَيراق  حكومه تى  نوَينه رانء 
ئه و  هه َلوه شاندنه وه ي  جَيبه جَيكردني 
ليژنه يه كي  دوابخرَيتء  گرَيبه ستانه  
دانيشتنةكةى  پَيكبهَينرَيت،  تايبه تيش 
كاتَيكداية  لة  نوَينةران  ئةنجومةنى 
عه ره به كاني  عه شايه ره    )1/13( لة  كة  
ئاإاسته ي  ياداشتَيكيان  كه ركوك 
كردء  عيراق  نوَينه راني  ئه نجومه ني 
گرَيبه سته   هةَلنه وه شاندنه وه ي  داواى 
دةك��ةن،  كه ركوك  كشتوكاَلييه كاني 
لةو  پشتگيريي  عَيراقيية   كوتله ي 
داواك��اري��ي��ةى ك��ردء ه��اوك��ات ئةو 
ثةرلةمانتارانى  نيطةرانيى  هةَلوَيستة 

كوردى لَيكةوتةوة.
ئةنجومةنى  ئةندامى  خاليد شواني، 
ن��وَي��ن��ةران��ى ع��َي��راق ل��ة ك��ةرك��وك، 
كرد  نوَينه ران  ئه نجومه ني  له   داواى 
بإياره كاني مه جليسي قياده ي سه وره ، 
له   “داوا  وتيشى:  هةَلبوه شَينرَيته وه، 
حكومه تي فيدراألء وه زاره تي كشتوكاأل 
له  سإينه وه و  بكه ن  په له   ده ك��ه ي��ن 
گرَيبه سته   ئه و  پووچةَلكردنه وه ي 

چونكه   كه  م��اون،  كشتوكاَلييانه ي 
نه گةإاندنه وه ي ماف بؤ خاوه نه كانيانء 
ليژنه ي  بإياره كاني  نه سإينه وه ي 
كاروباري باكوور، هةإه شه  له  ئاشتيء 

ئاراميي پارَيزگاى كةركوك ده كات”.
شؤإش  په رله مانتار  ه��ةروةك 
حاجي له  ليستي گؤإان، پَييواية: كَيشه ي 
په يوه نديداره   ئاَلؤزه و  گرَيبه ستانه   ئه و 
رژَيمي  كه   شؤڤَينيانه ي  سياسه ته   به و 
گؤإيني  بؤ  گرتبوويه به ر  پَيشوو 
ثَيويستة  بؤية  ناوچه كان،  ديمؤگرافي 
برايه تييء  گياني  به   الي��ه ك  هه موو 
مامه َله   چاره سه ردا  دواي  به   گه إان 
دادوه ري���يء  بنه ماي  له سه ر  بكه ن، 

ده ستوور.
پ���رؤس���ه ي ب��ه ع��ه ره ب��ك��ردنء 
كشتوكاَليي  زه وي  داگ��ي��رك��ردن��ي 
قؤناغ  ضةندين  ب��ه   ك��ه رك��وك��دا،  ل��ه  
لة  كة  شَيوةيةك  بة  ده ستيپَيكردووه ، 
)يه ك  راب��ردوودا  ساَلى   )40( ماوةى 
زه وي  دؤن��م  ه��ه زار(   200 مليؤنء 
كشتوكاَليي ثارَيزطاكة بةر ئةو ثرؤسةية 
نه گه إاونه ته وه   تائَيستا  كةوتوونء 

ده ستي خاوه نه  ره سه نه كانيان.
لة  بوو  بريتيي  يه كه م:   قؤناغي 
)مجلس  له اليه ن  بإيارَيك  دةرضوونى 
بِريارانةش   ئةو  بةثَيى  ث��ورة (،  قياده  
دةستكرا  دواتر  وَيرانكرانء  گونده كان 

له  ناوچه ي  زه وييه كان  سإينه وه ي  به  
)1995( ساَلي  له   پاشان  به شير، 

به  كه   زه وي��ي��ان��ه ي  ئ��ه و  هه موو  دا 
ب��وون،  توركمانه وه   ك��وردو   ن��اوي 
وه رگيرانه وه ، ئه م بإياره  )900( هه زار 
سنووري  له   گ��رت��ه وه   زه وي  دؤن��م 

پارَيزگاي كه ركوك.
له  چوار  ته نيا  بةَلطةنامةكان  به پَيي  
كه   ث���ورة (دا  قياده   )مجلس  بإياري  
 )1995( ساَلي   تا   )1975( ساَلي   له  
)193(ه��ه زارو  )1(مليؤنء  رووب��ه ري  
كوردو  كشتوكاَليي   زه وي   )164(دؤنم 
به سه رداگيراوه و  ده ستي   توركمان، 
به عه ره بكردني   پرؤسه ي   خزمه تي   له  
دراون  ب��ه ك��ارب��راوه و  ن��اوچ��ه ك��ه دا 
بإيارةكانيش  ه��اورده ،  عه ره بي   به  
له    )369( ژماره   )به  بإياري   ئةمانةن، 
)131(هةزارء  رووبه ري    1975/3/31
 )824( ژماره   بإياري   به   )555(دؤن��م، 
)38(هةزارء  رووبه ري    1976/7/28 له  
)218(دؤنم ، به  بإياري  ژماره  )949( له  
هةزارء   )123( رووبه ري    1977/8/23

)391( دؤنم، به بإياري  ژماره  )931( له  
)900(هةزار  رووبه ري    )1995( ساَلي  
دؤنم زه وي  ده ستيان  به سه ردا گيراوه(.

پَيشوو،  رژَيمي  رووخاني  له دواي 
ده سته يه ك پَيكهَينرا بؤ چاره سه ركردني 
گةإاندنه وه ي  موَلكداريىء  كَيشه ي 
دةستبةسةرداطيراوه كان  موَلكه  
ماوةى  لة  ب��ه آلم  خاوه نه كانيان،  بؤ 
ده سته يه   ئه و  راب��ردوودا  ساَلى   )8(
سكاآليانه ي  ئه و  )5%(ي  ته نيا  تائَيستا 
چاره سه ركردووهء لة كؤى )45(هةزار 
كَيشةى موَلكداريى لةو شارة، تائَيستا 

)3( هةزار كَيشة ضارةسةركراون.
)ا(مادةي  بإطةى  بةثَيى  هةروةك 
دةوَلةت  بةإَيوةبردني  ياساي  )58(ي 
بؤ قؤناغي طواستنةوة، كة دواتر  طؤإا 
حكومةتى  “ثَيويستة   )140( مادةى  بة 
عَيراق سةرجةم كَيشة موَلكايةتييةكانى 
بكات،  ضارةسةر  بارطرذةكان  ناوضة 
طرتنةبةرى  بة  خَيراو  شَيوةيةكى  بة 
رَيوشوَينى ثَيويست بؤ كةمكردنةوةى 
لةو  بةعس  رذَيمى  كة  ستةمةى  ئةو 

طؤإانكاريى  ك���ردووةو  ناوضانةى 
بةسةر ديمؤطرافياى ناوضةكاندا هَيناوة 
تَييدا  هةروةك  كةركوك”،  تايبةت  بة 
باآلى  دةستةى  ياساى  “بةثَيى  هاتووة 
موَلكايةتى،  كَيشةى  ضارةسةركردنى 
ماوةيةكى  لة  حكومةت  ثَيويستة 
ء  راطوَيزراو  سةرجةم  دياريكراودا 
بطةإَينَيتةوة  هاوردةو دوورخراوةكان 
ش��وَي��ن��ى خ��ؤي��انء ض��ارةس��ةرى 
شَيوةيةكى  بة  بكاتء  كَيشةكانيان 

دادطةرانة قةرةبوويان بكاتةوة”.
م��ةه��دى م��وب��ارةك، س��ةرؤك��ى 
ئ��اس��ةوارى  س��إي��ن��ةوةى  ليذنةى 
لة  طرَيبستةكان  هةَلوةشاندنةوةى 
مادةى  جَيبةجَيكردنى  باآلى  ليذنةى 
راطةياند:  رؤذن��ام��ةى  ب��ة   ،)140(
بةعس  رذَيمى  رووخاندنى  “دواى 
بة  ثةيوةنديدارةكان  اليةنة  لة  داوامان 
كردووة  كشتوكاأل  وةزارةتى  تايبةتى 
بإيارةكانى  هةَلوةشاندنةوةى  بؤ 
دةستةى  دواتريش  ثَيشوو،  رذَيمى 
ثَيكهَينراء  موَلكداريى  ضارةسةركردنى 

ئةو مةسةلةية ئاراستةى ئةو دةستةية 
كرا، بةآلم ئَيمة ثَيمانواية ئةو دةستةية 
ناتوانَيت ئةو كَيشانة يةكاليي بكاتةوة، 
الوازةء  سستء  كارةكانيان  ضونكة 
يةكاليي  كَيشةكانيان  )5%(ى  ئَيستا  تا 

نةكردووةتةوة”.
ليذنةى  ل��ة  “ئ��َي��م��ة  وت��ي��ش��ى: 
ب���اآلى ج��َي��ب��ةج��َي��ك��ردن��ى م���ادةى 
 )70-60( نزيكةى  تائَيستا   )140(
هةَلوةشاندووةتةوة،  طرَيبةستمان 
بؤ  زةوييةكان  طةإاندنةوةى  ب��ةآلم 
خاوةنةكانيان ثَيويستى بة بإيارى ترة”.

سةرؤكى  جةمال،  كةمال  هاوكات، 
لقى )1(ى دةستةى سكاآلى موَلكداريى 
ل��ة ك��ةرك��وك ئ���ةوةى ب��ؤ رؤذن��ام��ة 
)4(هةزار  نزيكةى  تائَيستا  خستةإوو، 
تؤماركراوةو  دةستةكةمان  لة  سكاآل 
خةَلكَيكى زؤريش سكاآل تؤماردةكةن، 
بةآلم فةرمانطة حكومييةكانى كةركوك 
كَيشةى  ئةوةش  ناكةن،  هاوكاريمان 
سست  كارةكان  دروستكردووينء  بؤ 

دةكات”.
دوايين  لة  زانيارييةك  ضةند  بةثَيى 
چاره سه ركردني  ده سته ي  رَينمايي 
“مامه َله ي  ع��َي��راق��دا  موَلكدارَيتي 
جوتيارانه   ئه و  بؤ  قه ره بوو  پَيداني 
له  كة  ده يانه وَيت  جَيبه جَيده كرَيت 
 به رامبه ر وه رنه گرتنه وه ي زه وييه كانيان 
قه ره بوو بكرَينه وه ، بةرثرسانى كوردى 
ئةو  جَيبةجَيكردنى  كةركوك  ئيدارةى 
بإيارة رةتدةكةنةوة. ئه مير خواكه ره م، 
داقوق  قه زاي  ئه نجومه ني  سه رؤكي 
درَيژه پَيداني  بإياره   ئه و  ثَييواية، 
به عسه ء  رژَيمي  ته عريبي  سياسه تي 
پَيچه وانه ي ناوه إؤكي م��اده ي )140(ه ، 
ده يه وَيت  عَيراق  موَلكدارَيتي   ده سته ي 
بؤ بإَيك پاره ي كه م، جوتياراني كورد 

چه واشه  بكات.
وتيشى: “ئَيمه  لة ئه نجومه ني قه زاي 
داقوق، ده ستده كه ين به  هةَلوه شانه وه ي 
به عس  كشتوكاَلييانه ي  گرَيبه سته   ئه و 
به   دروستيكردوونء  هاورده كان  بؤ 
هيچ شَيوه يه ك به و بإياره  رازي نابين”.

سازدانى : رَيباز محةمةد
...........................................................

لة  عةرةبيى  كوتلةى  ئةندامَيكى 
كةركوك،  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى 
لة  ك��ة  دةزان���َي���ت  بةثَيويستى 
حكومةتى  نوَيى  كابينةى  ثَيكهَينانى 
فراكسيؤنة  ئيئتيالفى  ع��َي��راق��دا، 
كةركوكييةكيان  كوردستانييةكان، 
كةركوكيان  بةآلم  وةزير،  بكردايةتة 

بَيبةش كرد.
كوتلةى  ئةندامى  خزر،  محةمةد 
ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  لة  عةرةبيى 
ناكؤكيى  بةهؤى  ثَييواية:  كةركوك، 
ك���وردةوة،  سياسييةكانى  اليةنة 
وةرطرتنى  لة  بَيبةشكرا  كةركوك 
رؤذنامةى  بة  وةزارةتء  ثؤستَيكى 
ئيئتيالفى  دةكرد،  “حةزمان  راطةياند: 
كوردستانييةكان،  فراكسيؤنة 
بكردايةتة  كورديان  كةركوكييةكى 
نورى  نوَييةكةى  كابينة  لة  وةزي��ر 
م��ال��ي��ك��ىء س�����ةرةإاى ه��ةم��وو 
كارَيكيان  دةبواية  ناكؤكييةكانيان، 
شارى  بة  خزمةت  زياتر  كة  بكرداية 
كةركوك بكةن، هةروةكو ضؤن ليستى 
عَيراقيية، توركمانَيكى وةكو نوَينةرى 
توركمانى كةركوكء عةرةبَيك وةكو 
نوَينةرى عةرةبى كةركوك، كردووةتة 

وةزير بؤ خزمةتكردنى شارةكة”.
ئَيستاى  كَيشةكانى  ل��ةب��ارةى 
لةوة  جةخت  ناوبراو  كةركوكةوة، 
كة  عةرةبانةى  ماَلة  ئةو  دةكاتةوة، 
لة شارى كةركوك كردووة،  روويان 
ب��ارودؤخ��ى  ئ��ةوةي��ة كة  ه��ؤك��ارى 
ناسةقامطيرة،  خؤيان  شارةكانى 
ناوضةكةيان  بارودؤخى  هةركاتَيك 
شوَينى  دةطةإَينةوة  ببَيتةوة،  ئارام 

نيشتةجَيبوونيان.
خزر، ئةوةى رةتكردةوة كة هاتنى 
ئةو ماَلة عةرةبانةى خوارووى عَيراق 
سياسيى  هؤكارَيكى  كةركوك،  بؤ 
كةركوك،  “لة  وتى:  بَيتء  ثشتةوة  لة 
دياريكردووة،  كة  هةية  مادةى)140( 
بطةإَينةوة  دةيانةوَيت  ئةوانةى  كَين 
ئاقارَيكى  بة  ئَيمة  بمَيننةوة،  ي��ان 
تةعريبكردنةوةى  بؤ  دانانَين  سياسى 

كةركوك”.
رؤذنامة،  زانيارييةكانى  بةثَيى 
)250(خَيزانى  )21(ه��ةزارء  ئَيستا  تا 
ع��ةرةب��ى ه����اوردةى ث��ارَي��زط��اى 
بؤ  ك��ردووة  مامةَلةيان  كةركوك، 
تا  كة  قةرةبوو،  ضةكى  وةرطرتنى 
)250(خَيزانى  )11(ه��ةزارء  ئَيستا  
ع��ةرةب��ى ش��ارى ك��ةرك��وك ضةكى 
قةرةبوويان وةرطرتووةء بةو هؤيةوة 
هاوردة،  عةرةبى  خَيزانى  )10(هةزار 

وةرنةطرتووة،  قةرةبوويان  ضةكى 
بةآلم ئةوةى جَيطاى نيطةرانيى ضةند 
رؤشنبيرانى  سياسيىء  اليةنَيكى 
خَيزانة  ئةو  نةطةإانةوةى  شارةكةية، 
قةرةبووكراونةتةوة،  كة  عةرةبانةية 
بةآلم ئةو ئةندامةى كوتلةى عةرةبيى 
عةرةب  خَيزانى  كة  رةتيدةكاتةوة 
هةبَيت ضةكى قةرةبووى وةرطرتبَيتء 
دةَلَيت:  خؤىء  شوَينى  نةطةإابَيتةوة 

م����ادةى  ق��ةرةب��ووى  “ئةوانةى 
طةإاونةتةوة  وةرطرتووة،  )140(يان 

شوَينى خؤيان”.
مادةى  لةبارةى  خزر،  محةمةد 
كوتلةى  وةكو  “ئَيمة  وتى:  )140(ةوة 
 )140( مادةى  كة  ثَيمانواية  عةرةبيى، 
كاتى  ضونكة  م��ردووة،  مادةيةكى 
دةستووريى تةواو بووة، بةآلم اليةنى 
كوردى دةَلَين، بةثَيى دةستوور كاتى 

روانينة  جياواز  جؤرة  ئةم  كة  ماوة، 
طرفتى  بووةتة  م����ادةى)140(،  بؤ 

سةرةكيى لة نَيوانماندا”.
عةرةبيى  كوتلةى  ئةندامةى  ئةو 
كةركوك،  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  لة 
ئ��ام��اذةى ب��ؤ ئ���ةوةش ك��رد: هيض 
نةتةوةكانى  لةنَيوان  كَيشةيةك 
سةرةكيى  طرفتى  نيية،  كةركوك 
سياسييةكانى  الي��ةن��ة  ل��ةن��َي��وان 
بوونةتة  ئ��ةوان  كة  ش��ارةك��ةداي��ة 
هؤكارى ئاَلوزيى لةنَيوان ثَيكهاتةكانى 
ئةو  دةرةوةى  لة  كةركوكدا  شارى 
اليةنةكانى  لةنَيوان  ناكؤكييةى 
كةركوك هةية، ثَيكهاتةكانى كةركوك 

ثَيكةوة كاردةكةن.
كة  دةكات  لةوةش  باس  ناوبراو، 
بازاإةكان  ناو  لة  كةركوك  خةَلكى 
هؤكارى  بوونةتة  ئَيوة  وتووة،  ثَييان 
شارةكة،  ثَيكهاتةكانى  لةنَيوان  كَيشة 
واية،  ب��إواى  خ��زر،  محةمةد  بؤية 
كة  دةسةلمَينن  ئ��ةوة  قسانة  ئ��ةم 
ناكؤكييةكانيان  سياسييةكان  اليةنة 

دروستكردووة.
ئةنجومةنى  رابردوودا،  لةماوةى 
ثَيكهاتبوو  كة  عةرةبيى  سياسيى 
عةرةبيى  كوتلةى  ئةندامَيكى  لةضةند 
كةركوكء  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  لة 
كة  عةرةب  هؤزَيكى  سةرؤك  ضةند 

هاوآلتييانى  طيانى  دةك��رد،  داواي��ان 
داواى  هاوكات  بثارَيزرَيت،  عةرةب 
ئاسايشى  دةزطاى  دةرةوةى  ضوونة 
دةرةوةى  بؤ  كرد  ثارتييان  يةكَيتىء 
كةركوك، لة بةرامبةردا هةوَلدان بوو 
ئةمنيى  دةزط��اى  دروستكردنى  بؤ 
بةغداوة  ل��ةالي��ةن  كة  نيشتمانيى 
ئةم  ب��ةآلم  بكرَيت،  سةرثةرشتى 
داواى ئةنجومةنى سياسيى عةرةبيى، 
دةسةآلتى  حيزبى  هةردوو  لةاليةن 
كوردييةوة رةتكرايةوةء بة داوايةكى 

تؤمةتباركردن ناويهَينرا.
محةمةد خزر، لةم بارةيةوة وتى: 
 2010/12/2 لة  رَيككةوتنَيك  “جؤرة 
ئةمنيى  فةرمانطةيةكى  كة  هةبووة 
دروس��ت  كةركوك  لة  نيشتمانيى 
تَيدا  ثَيكهاتةكانى  هةموو  كة  بكرَيت، 
دةزطاية  ئةم  جؤرةى  بةو  بةشداربن 
لة بةغداوة سةرثةرشتى بكرَيتء ئةو 
دةزطايانةى لة دةرةوةى كةركوكةوة 
خؤيان،  شوَينى  بطةإَينةوة  هاتوون، 
ثارتى  يةكَيتىء  ئاسايشى  ضونكة 
ئةوةى  بؤ  ناإةسميين،  كةركوك  لة 
طرذيىء  ب��ارودؤخ��ى  لة  كةركوك 
قةتيس  يةكتر  تؤمةتباركردنى 
ضإ  هةوَلةكان  واية  ضاكتر  نةمَينَيت، 
دةزطاى  دروستكردنى  بؤ  بكرَينةوة 

ئةمنيى نيشتمانيى لة كةركوك”.

يةكاليي نةكردنةوةى كيَشة موَلكدارييةكان، هةإةشة لة ئاراميى كةركوك دةكات

ئةندامَيكى كوتلةى عةرةبيى: 
ئيئتيالفى فراكسيؤنة كوردستانييةكان، كةركوكيان بيَبةش كرد 
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ذمارة  )619(   سَيشةممة  2011/2/1 hewal.rozhnama@gmail.com9

ثرؤسة ي بةعة رة بكردنء 
داطريكردني زة وي 

كشتوكاَليي لة  كة ركوكدا، 
بة  ضةندين قؤناغ 

دة ستيثيَكردووة

كةمال جةمال: تائَيستا نزيكةى )4(هةزار سكاآل لة دةستةكةمان تؤماركراوة، بةآلم 
فةرمانطة حكومييةكانى كةركوك هاوكاريمان ناكةن

هيض كيَشةيةك لةنيَوان نةتةوةكانى 
كةركوك نيية، طرفتى سةرةكيى 

لةنيَوان اليةنة سياسييةكانى 
شارةكةداية
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كؤمةَلطةى  رَي��ك��خ��راوةك��ان��ى 
ئؤثؤزسيؤن  ليستةكانى  مةدةنىء 
ث��رؤذةي��اس��اي��ةك��ى ه��اوب��ةش بؤ 
هةمواركردنةوةى ياساى رَيكخستنى 
خؤثيشاندان ئامادة دةكةن، ثَيشبينيش 
دةك��رَي��ت ذم��ارةي��ةك��ى زؤرت���رى 
ثشتيوانيى  دةسةآلت  ثةرلةمانتارى 

بكات.
ثةرلةمانى كوردستان لة دانيشتنى 
2010/11/3دا  رؤذى  )11(ى  ذمارة 
خؤثيشاندانى  رَيكخستى  ياساى 
2010/12/8دا  ل��ة  ثةسةندكردء 
كوردستانيش  هةرَيمى  سةرؤكى 
ئيمزاى لةسةر كرد، ئةمةش لةكاتَيكدا 
ئؤثؤزسيؤنء  ليستةكانى  كة  بوو، 
مةدةنى  كؤمةَلطةى  رَيكخراوةكانى 
بإطةء  ل��ةس��ةر  زؤري���ان  تَيبينى 
لة  هؤيةشةوة  بةو  هةبوو،  مادةكانى 
لة  كوردستان  هةرَيمى  سةرتاسةرى 

دذى ياساكة خؤثيشاندان كرا.

)3( ثرؤذةياسا ئامادةية
فراكسيؤنةكانى  لة  هةريةكة 
طؤإانء كؤمةأل، لةطةأل رَيكخراوةكانى 
 )3( بةجيا  م��ةدةن��ى  كؤمةَلطةى 
هةمواركردنةوةى  بؤ  ثرؤذةياسايان 
خؤثيشاندان  رَيكخستنى  ياساى 
ئامادة كردووة، بةآلم ثَيدةضَيت ثَيش 

ناردنيان بؤ ثةرلةمان يةكبخرَين.
ثةرلةمانتارى  رةشيد،  بورهان 
لةوة  جةخت  ط��ؤإان  فراكسيؤنى 
فراكسيؤنةكةيان  كة  دةك��ات��ةوة؛ 

ثرؤذةياسايةكى بؤ هةمواركردنةوةى 
ياساى رَيكخستنى خؤثيشاندان ئامادة 
كردووةء تيايدا داواى طؤإانكاريى لة 

ضةند خاَلَيكى ياساكةدا كردووة.
فراكسيؤنى  خؤشيانةوة  الى 
كوردستان  ثةرلةمانى  لة  كؤمةأل 
هةمان  ب��ؤ  ث��رؤذةي��اس��اي��ةك��ي��ان 
سةرطوأل  كردووةء  ئامادة  مةبةست 
بؤ  ليستة  ئةو  ثةرلةمانتارى  رةزا، 
“ثشتيوانيى  راطةياند:  رؤذن��ام��ةى 
هةمواركردنةوةى ياساى رَيكخستنى 
خ��ؤث��ي��ش��ان��دان دةك���ةي���نء ل��ةو 
داإشتنى  سةرقاَلى  بارةيةشةوة 

ثرؤذةيةكين”.

س������ةرؤك، ئ��ي��م��زاك��ةى 
نةكَيشايةوة

س���ةرؤك���اي���ةت���ى دادط�����اى 
سلَيمانى  ناوضةى  تَيهةَلضوونةوةى 
ب��إي��اري��دا   2011/1/19 رؤذى 
بإيارَيكى  هةَلوةشاندنةوةى  بة 
لة  رَيطرتن  بؤ  سلَيمانى  ثارَيزطارى 
كة   ،)400( طرووثى  خؤثيشاندانَيكى 
داوايان لة ثارَيزطارى سلَيمانى كردبوو 
لة  خؤثيشاندانَيك  ثَيبدات  مؤَلةتيان 
نةخؤشخانةى  تةواونةكردنى  دذى 

)400( قةرةوَيَلةيى ئةنجام بدةن.
بةَلطةى  يةكةم  رووداوة  ئ��ةم 
ب��ةرج��ةس��ت��ةب��وو ك���ة ل����ةدواى 
ث��ةس��ةن��دك��ردن��ى ي��اس��اك��ةوة 
ئؤثؤزسيؤنء  مةترسييةكانى 
مةدةنى  كؤمةَلطةى  رَيكخراوةكانى 
يةكة  هةبوو  ترسيان  كة  سةلماند، 
ئيدارييةكان مؤَلةت بةو خؤثيشاندانانة 

بدةن، كة لة دذى خؤيان دةكرَيت.
سةرؤكى  ب��ارزان��ى،  مةسعود 
هةرَيمى كوردستان لة دواين ديدارى 
لة قوتابيانى  لةطةأل ذمارةيةك  خؤيدا 
دةركةوت  “ئةطةر  بةَلَينيدا؛  زانكؤكان 
لة  خةَلك  دةس��ةآلت  يان  حكومةت، 
قةدةغة  خؤثيشاندان  ئةنجامداني 
لةم  خؤم  ئيمزاي  من  بةخوا  بكات، 
ياساية دةكَيشمةوة، بةآلم راستييةكة 
تؤ  رَيكخستنة،  بؤ  ئةمة  نيية،  ئةوة 
نةدرا،  ثَيت  ئةطةر  وةربطرة  مؤَلةت 
ئةوكات طلةيي بكة، ئةطةر بيانووةكة بة 
ئةوكات  نةبوو،  ئةمنييةوة  هؤكارَيكي 
سةرشةقامء  دةضمة  منيش  شةرتبَي 

هةموو شتَيك دةكةين”.
كوردستان،  هةرَيمى  سةرؤكى 
جطة لةوةى ياساكةى رةت نةكردةوةء 
كرد  كوردستانيى  ليستى  ثشتيوانيى 
دواى  ياساكةدا،  ثةسةندكردنى  لة 
سلَيمانيش  ثارَيزطارى  رَيطرييةكةى 

ئيمزاكةى خؤى نةكشاندةوة.

جَيطةى  سزاكان”  “مؤَلةتء 
ناإةزايين

ط��ؤإانء  فراكسيؤنى  هةرسَى 
كؤمةألء يةكطرتوو لةطةأل فيدراسيؤنى 
رَيكخراوةكانى كؤمةَلطةى مةدةنى لة 
رَيكخستى  ياساى  هةمواركردنةوةى 
مؤَلةت  طؤإينى  داواى  خؤثيشانداندا 

وةرطرتن دةكةن بؤ ئاطاداركردنةوة. 
ئةنداميشة  كة  رةشيد؛  بورهان 
ل��ة ل��ي��ذن��ةى ي��اس��اي��ى ث��ةرل��ةم��ان 
هةموارةكةماندا  ث��رؤذة  “لة  وت��ى: 
دةم��ان��ةوَي��ت م��ؤَل��ةت وةرط��رت��ن 
ببَيتة  نةمَينَيتء  خؤثيشاندان  بؤ 
بكرَيت  دياري  يان  ئاطاداركردنةوة، 
كة ض جؤرة خؤثيشاندانَيك مؤَلةتى بؤ 

وةربطيرَيت”.
ثةرلةمانتارةى  ئةو  ب��إواى  بة 
لة  ثَيويستة  ط��ؤإان  فراكسيؤنى 
لة  ثؤليس  هَيزةكانى  ناوهَينانى 
ياساكةدا روونبكرَيتةوة كة كام هَيزةى 

ناوبراو  ضونكة  دةطرَيتةوة،  ثؤليس 
هَيز  زؤر  زاراوةي���ةش  ئةو  دةَلَيت: 
ثَيويستة  كة  لةوةى  جطة  دةطرَيتةوة، 
ضاو بة جؤرء بإى سزاكاندا لة ياساى 

خؤثيشانداندا بخشَيندرَيتةوة.
فراكسيؤنى  خؤشيانةوة  الى 
لة  ثشتيوانيكردن  وَيإاى  يةكطرتوو 
هةمواركردنةوةى ياساى رَيكخستنى 
البردنى  لةسةر  خؤثيشاندان، جةخت 

مؤَلةت وةرطرتن دةكةنةوة.
ثةرلةمانتارى  سةليم،  سةرمير 
لةوة  جةختى  رؤذنامة  بؤ  يةكطرتوو 
كردةوة؛ كة ثَيويستة مؤَلةت وةرطرتن 
بة  بكرَيت  نةمَينَيتء  ياساكةدا  لة 
كة  ل��ةوةى  جطة  ئاطاداركردنةوة، 
خؤيان  قةبارةى  لة  زي��اد  سزاكان 

دانراونء ثَيويستة هةموار بكرَيتةوة.
كة  خ��اآلن��ةى  ل��ةو  ت��ر  يةكَيكى 
ثةرلةمان  لة  طفتوطؤى  زؤرترين 
خؤثيشاندانى  بوونى  كرا،  لةسةر 
بةآلم  ياساكةدا،  لةناو  بوو  لةناكاء 
زؤرينةى  كة  كوردستانيى  ليستى 
خاَلةى  ئةو  ثَيكدةهَينَيت،  ثةرلةمان 
رةتكردةوةء هةر لة بنةمادا نةيهَيشت 

بضَيتة ياساكةوة.
ثةرلةمانتارى  رةزا،  سةرطوأل 
كؤمةأل لةم بارةيةوة وتى: “زؤربةى 
خؤثيشاندانةكان لةناكاوةء دةبَيت لة 
بخرَيتة  ياساكةدا  هةمواركردنةوةى 

ضوارضَيوةى ياساوة”. 

ث��رؤذةك��انء  يةكخستنى 
دةنطة جياوازةكان

اليةنة  دةك��رَي��ت  ض����اوةإوان 

رَيكخراوةكانى  ئؤثؤزسيؤنةكانء 
بؤ  م����ةدةن����ى  ك���ؤم���ةَل���ط���ةى 
هةمواركردنةوةى ياساى رَيكخستنى 
ثرؤذةياساكانيان  خؤثيشاندان، 
بةدةستهَينانى  هةوَلى  يةكبخةنء 
دةسةآلتيش  ليستى  زياترى  دةنطى 

بدةن.
سةمير سةليم؛ لةم بارةيةوة وتى: 
“هةرسَى فراكسيؤنةكةى ئؤثؤزسيؤن 
دواى  لة  كردووةتةوة  لةوة  بيرمان 
دةستثَيكردنةوةى ثشووى زستانةى 
ثةرلةمان، بة يةكةوة ثرؤذةياسايةك 
ياساى  ه��ةم��وارك��ردن��ةوةى  ب��ؤ 
ثَيشكةشى  خؤثيشاندان  رَيكخستنى 

ثةرلةمانى كوردستان بكةين”.
لةكاتى طفتوطؤكانى ثرؤذةياساى 
خؤثيشاندان لة ثةرلةمانى كوردستان 
ليستى  ثةرلةمانتارى  لة  ذمارةيةك 
دةسةآلت ناإازيبوون لة ياساكةء بةو 
هؤيةشةوة دةنطيان بة ثةسةندكردنى 
ياساكة نةدا، بؤ هةمواركردنةوةشى 
ذمارةيةكى  دةك��رَي��ت  ثَيشبينى 
دةسةآلت  ثةرلةمانتارانى  لة  زياتر 

ثشتطيريى هةمواركردنةوةى بكةن.
ع��ةب��دول��س��ةالم ب�����ةروارى، 
كوردستانيى  ليستى  ثةرلةمانتارى 
ب��ة رؤذن��ام��ةى راط��ةي��ان��د: “ن��ةك 
دةستووريش  تةنانةت  ياساكان، 
ناوبراو  بكرَيتةوة”،  هةموار  دةشَيت 
جةختيشى لةوة كردةوة؛ كة بؤ خؤى 
ثةرلةمانتارانةى  لةو  بووة  يةكَيك 
هةندَيك  لةسةر  هةبووة  تَيبينيى  كة 
رَيكخستنى  ياساى  بإطةكانى  لة 

خؤثيشاندان.

راثؤرتي: بةهادين يوسف
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دابيننةكردني  رؤذ  ي��ةك  ب��ؤ 
كارةبا،  وَيستطةكاني  بؤ  طازوايل 
دؤالر  ه���ةزار   )970( ح��ك��وم��ةت 
غةرامةى كؤمثانياكاني بةرهةمهَيناني 
حكومةت  كاتَيكدا  لة  دةكات،  كارةبا 
دابين  ثَي  خةَلكي  كارةباي  )50%(ي 
ناكرَيتء ئةمساَليش ناتوانَيت كَيشةكة 

ضارةسةر بكات.
هةفتةي  ك���ؤب���وون���ةوةي  ل��ة 
رابردووي نَيوان ليذنةي ثيشةسازييء 
كوردستان  ث��ةرل��ةم��ان��ي  ل��ة  وزة 
كارةباو  وةزارةت��ي  ه��ةردوو  لةطةأل 
سروشتييةكان،  سامانة  وةزارةت��ي 
دةركةوت بةثَيي طرَيبةستي حكومةت 
دروستكردني  كؤمثانياكاني  لةطةأل 
خؤي  حكومةت  كارةبا،  وَيستطةكاني 
قورسي  بارَيكي  ذَي��ر  خستووةتة 
غةرامةوة، بة جؤرَيك ئةطةر حكومةت 
دابين  طازوايل  نةيتواني  يةك رؤذ  بؤ 
وةستاني  هؤي  بووة  ئةوةش  بكاتء 
ئةوا بإي )970(  وَيستطةكاني كارةبا، 

هةزار دؤالر دةداتة ئةو كؤمثانيانة.
ئةندامي  نوري،  مةال  عةبدوَلآلي 
وتى:  وزة  ثيشةسازييء  ليذنةي 
لة  كَيشةي  كارةبا  دةركةوت  “بؤمان 
حكومةت  قووَلة و  هةرَيمي كوردستان 
طواستنةوةو  كارمةندء  كةميى  لة 
هةية”،  طرفتي  كارةبا  دابةشكردني  
هةرَيمي  “حكومةتي   ثَييواية:  هةروةك 
طرَيبةستانةي  ئ��ةو   ك��وردس��ت��ان 
شكستيان  خواردووةو   ئةنجاميداون، 
كةرتي  تايبةت  طرَيبةستةكاني  لةطةأل 

طةلَيك قورسن”.
ياسين ئةبوبةكر، وةزيري كارةباي 
كوردستانيش  هةرَيمي  حكومةتي 
رؤذن��ام��ةوان��ي��دا  كؤنطرةيةكي  ل��ة 
دابيننةكردني  بةهؤي  ئاشكرايكرد؛ 
وَي��س��ت��ط��ةي  دوو  ط���ازواي���ل���ةوة 
بةرهةمهَيناني كارةبا لةكار كةوتوون، 
لة  كارةبا  مَيطاوات   )250( ب��ةوةش 

تؤإي نيشتمانيي كةميكردووة”.

مَيطاواتةكةش   )500( بة 
ضارةسةر نابَيت

وةزارةتي  راطةياندنةكاني  بةثَيي 
لة  ه��ةرَي��م  حكومةتي  ك��ارةب��اي 
 )500( ئةمساَلدا  سةرةتاي  مانطةكاني 
نيشتمانيي  تؤإي  بؤ  كارةبا  مَيطاوات 
زياد دةكات، لة كاتَيكدا ئَيستا حكومةت 
)50%(ي كارةباي نيشتمانيي بؤ دابين 

دةكرَيت.
وةزارةت��ي  وتةبَيذي  بابان،  ديار 
بة رؤذنامةي راطةياند:  ثَيشتر  كارةبا 

مَيطاوات   )1200( ئَيستادا  “ل��ة 
راب��ردوو  ساَلي  هةية،  بةرهةممان 
ثَيويستي كارةبا بؤ هةرسَي ثارَيزطاكة 
نزيكةي )1700( مَيطاوات كارةبا بوو. 
ئةمساأل طةيشتووةتة )2300( مَيطاوات 
نزيكةي  لة ساَلي رابردووةوة  كارةبا. 
كارةبا  ثَيويستي  مَيطاوات   )500(
كاتَيكدا  لة  ب��ةآلم  ك��ردووة،  زي��ادي 
مَيطاوات   )150-100( نزيكةي  ئَيمة 
كردووة.  زيادي  بةرهةممان  كارةبا 
خواستي  ئاستي  لةخوار  ئَيمة  بؤية 
بةرهةمهَيناني  بؤ  هاوآلتييانةوةين، 
 )1000-900( ن��زي��ك��ةي  ك��ارةب��ا 
بةآلم  هةية”.  كةمترمان  مَيطاوات 
هةرَيم  حكومةتي  كارةباي  وةزيري 
رؤذنامةوانيدا  كؤنطرةيةكي  لة  دواتر 
دةكرَيت  ثَيشبينى  كة  ئاشكرايكرد؛ 
هةرَيم  كارةباي  ثَيويستي  ئاستي 
بةرزبَيتةوة،  مَيطاوات  ب���ؤ)2600( 
بةوثَييةش حكومةت )1400( مَيطاوات 
كةمتري لة ثَيويستي خةَلك بة كارةبا 

هةية.
رؤذنامةوانيشدا  لَيدوانَيكي  لة 
ديار بابان، ئاشكرايكردووة: “ثَيشبيني 
دةكةين يةكةي سَييةمي دهؤك لةنَيوان 
)10 تا 15( مانطي دوو بة بةرهةمهَيناني 
)125( مَيطاواتي كارةبا بكةوَيتة كارو 
سةرةتاي  يان  دوو  مانطي  كؤتايي  لة 
مانطي سَي يةكةيةكي تر لة ضةمضةماأل 
لة  ئَيستادا  لة  كة  ك��ار،  دةكةوَيتة 
تةواوبوونداية، ئةويش )125( مَيطاوات 
كارةباي  تؤإي  سةر  دةخاتة  كارةبا 
لة  دهؤك  ضوارةمي  يةكةي  هةرَيمء 
سةرةتاي مانطي سَي دةكةوَيتة كارو 
 )125( شَيوة  بةهةمان  يةكةيةش  ئةو 
يةكةي  دةكات.  زياد  كارةبا  مَيطاوات 
كؤتايي  لة  ضةمضةماأل  شةشةمي 
مانطي سَيء بةخشيني )125( مَيطاوات 
 )150( وَيستطةي  ث��رؤذةي  كارةباو 
مَيطاواتي، كة لةسةرةتاي مانطي ضوار 
تةواو دةبَيت، هةردوو يةكةي ثَينجةمء 
تةواو  نؤ  مانطي  دواي  لة  شةشةم 

مَيطاوات   )125( ئةوانيش  كة  دةبن، 
كارةباي  تؤإي  سةر  دةخةنة  كارةبا 

هةرَيم.
 )500( ئ���ةو  زي��ادب��وون��ي  ب��ة 
ضارةسةري  ناتوانرَيت  مَيطاواتةش 
زياتر  هَيشتا  ضونكة  بكرَيت،  كَيشةكة 
ئاستي  خوار  لة  مَيطاوات   )500( لة 
س��ةرةإاي  خةَلكةوةية،  ثَيويستي 
ئاستي  دةك��رَي��ت  ثَيشبيني  ئ��ةوةي 

داواكاريي كارةبا زياد بكات.

غةرامة بؤ كؤمثانياو ثارة لة 
خةَلك

خؤي  حكومةت  ئ��ةوةي  لةطةأل 
قورسي  بارَيكي  ذَي��ر  خستووةتة 
غ��ةرام��ةك��ردن��ةوة ل��ة ب��ةرام��ب��ةر 
كارةبا،  بةرهةمهَيناني  كؤمثانياكاني 
يةكةكاني  نرخي  ب���ةردةوام  ب��ةآلم 
دةكات،  زياد  خةَلك  لةسةر  كارةبا 
كارةبا  وةزيري  وتةي  بة  جؤرَيك  بة 
 )69( كارةبا  وةزارةتي   )2009( ساَلي 

هةبووة،  كارةباي  داهاتي  دينار  مليار 
كة ئةو بإة ثارةية لة خةَلكةوة هاتووة 
لة  ئ��ةوةي  سةرباري  حكومةت،  بؤ 
بةرز  رَيذةية  ئةو  )2010(دا  ساَلي 
دةبَيتةوة بؤ )113( مليار دينار، لةطةأل 
رابردوو  بة ساَلي  بةراورد  بة  ئةوةي 
ئةهلييةكان  موةليدة  كارةباي  نرخي 
رابردوو  ساَلي  كردووة،  زيادي  زؤر 
موةليدة  كارةباي  ئةمثَيرَيك  هةر  بؤ 
هاوآلتييان  لة  دينار  )6.500بؤ 7000( 
ئةمساأل  كاتَيكدا  لة  وةردةط��ي��را، 
نرخةكة بة شَيوةيةكي بةرضاو زيادي 
بؤ هةر  لة هةندَيك طةإةك  كردووةو 
هةزار  بؤ11(   10( كارةبا  ئةمثَيرَيك 

دينار لة هاوآلتييان وةرطيراوة.

توركياش بإي
وةزارةتي  راطةيةندراوَيكي  بةثَيي 
هؤي   بة  هةرَيم:  حكومةتي  كارةباي 
نوَينةكردنةوةي  طرَيبةستي  نَيوان 
توركيا  حكومةتي   عَيراقء  حكومةتي  
 )150( بإي  دابينكردني   بة  تايبةت 
ثارَيزطاي  دهؤك،  بؤ  كارةبا  مَيطاوات 
ك���ات��ذمَير   )2011/1/25( رؤذي 
كارةباي   بإة  نيوةإؤ  دواي  )2(ي 
تةواويي   بة  توركياوة  لة  هاتوو 
بإدرا، ئةمةش دواي  ئةوةي  لة مانطي  
وةزارةت���ي  )2010(وة  تةمموزي  
دا  هةوَلَيكي  زؤري  هةرَيم   كارةباي  
ئةنجومةني  وةزيراني  ئ��ةوةي   بؤ 
رَيطةي  وةزارةتي  كارةباي  لة   عَيراق 
 عَيراقييةوة طرَيبةستةكة نوَي بكاتةوة، 
بإة  كارةباية  بإة  ئةو  طةإانةوةي  بة 
كاتذمَير   )3  -2( هاوآلتييان  كارةباي 

زياد دةكات.

كؤدةنطييةك بؤ هةمواركردنةوةى ياساى خؤثيشاندان ثَيكدَيت

ئةمساَليش حكومةت كَيشةى كارةباى ثَى ضارةسةر ناكرَيت
ثَيويستي خةَلك )2600(مَيطاواتةو حكومةتيش )1200(ي دةداتة هاوآلتييان
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عةبدوَلآل مةال نورى:
حكومةتي  هةريَم 

ئةو طريَبةستانةي 
 ئةنجاميداون، 

شكستيان  خواردووة

كةميى  ضارةسةركردنى  بؤ 
ئاوى  بؤ  ثةنا  حكومةت  كارةبا، 
ب��ةن��داوى دووك���ان دةب��ات��ةوة، 
ئاوةكةى  رَيذةى  كاتَيكدا  لة  ئةوة 

كةميكردووة.

بةنداوى  لة  سةرضاوةيةك 
دووكان بة سايتى سبةى راطةياند:  
دوكان  بةنداوى  ئاوى  ئاستى  كة 
فةرمانيان  بةآلم  كةمبووةتةوة، 
ث��َي��ك��راوة ب��ة ك��ارث��َي��ك��ردن��ى 

دووكان  بةنداوى  تؤإباينةكانى 
بؤ بةرهةمهَينانى كارةبا.

لة  ب��اس��ى  س��ةرض��اوةك��ة 
طرنطيى ئةو ئاوة كردوو وتى: بة 
بارانبارينةوة  دواكةوتنى  هؤى 

ئاو طرنطيى زياتر بووةو نابَيت بؤ 
ثَي  ثشتى  كارةبا  بةرهةمهَينانى 
ببةسترَيت، وتيشى: “كارثَيكردنى 
زيان  كاتةدا  لةم  تؤإباينةكان 
دةطةيةنَيت،  ئاوةكة  ئاستى  بة 

بةآلم  داب��ةزي��وة،  خؤى  ضونكة 
فشارى  لةذَير  بةرثرس  اليةنى 
كَيشةى  ضارةسةرى  بؤ  خةَلكدا 
كارثَيكردنى  فةرمانى  كارةبا 

داوة”.

بؤ دابينكردنى كارةبا، حكومةت ثةنا بؤ ئاوى دووكان دةبات



ثشتيوان سةعدوَلاَل
..............................................................

رةخنة  سياسيى،  شارةزايانى 
دةطرن  كورد  بإياربةدةستانى  لة 
نيية  ثالنَيكيان  ستراتيذو  هيض  كة 
كَيشةى  يةكالييبوونةوةى  ب��ؤ 
طةإاندنةوةيان  ناوضةدابإاوةكانء 

بؤ سةر هةرَيمى كوردستان.
ليستةكةى  ئ����ةوةى  دواى 
 )19( مةرجة  ع���ةالوى،  ماليكىء 
كوردستانييان  ئيئتيالفى  خاَلييةكةى 
حكومةتى  لةكارنامةى  رةتكردةوة، 
نوَيى عَيراقيشدا، هيض ثابةندبوونَيكى 
مادةى  جَيبةجَيكردنى  بة  كؤنكرَيتى 
كَيشةى  يةكالييبوونةوةى   140و 
نييةء  تَيدا  ن��اوض��ةداب��إاوةك��ان��ى 
بإياربةدةستانى  لةهةمانكاتيشدا 
ستراتيذيىء  ثالنَيكى  هيض  ك��ورد، 
بؤ  ن��ي��ي��ة  ن��ةخ��ش��ةإَي��ي��ةك��ي��ان 
ناوضةدابإاوةكان  طةإاندنةوةى 

بؤسةر هةرَيم. 
ئةندامى  مستةفا،  شَيخ  لةتيف  د. 
عَيراقء  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
بة  دةستووريى،  ياساى  شارةزاى 
رؤذنامةى راطةياند: ئةم ضوار ساَلة، 
خراثترة،  راب��ردوو  ساَلى  ضوار  لة 
ضونكة لة رابردوودا رَيككةوتننامةى 
كرابوو،  ئَيستا  ل��ةوةى  بةهَيزتر 

هةروةها حكومةتى عَيراق ثابةندبوو 
بة جَيبةجَيكردنى مادةى)140(، بةآلم 
ماليكيدا، زؤر  نورى  بةرنامةكةى  لة 
بة الوازيى باسى ئةو مادةية كراوةو 
لة هةمانكاتدا ئاماذة بة مادةى)142( 
كراوة كة ثَيضةوانةى مادةى )140(ة.

حيزبة  “دوو  وتيشى:  لةتيف  د. 
نوَينةرايةتيى  كة  دةسةآلتدارةكة 
خاوةنى  دةكةن،  كوردستان  خةَلكى 
ستراتيذء ثالن نيين بؤ جَيبةجَيكردنى 
يةكالييكردنةوةى  )140(ء  مادةى 
كَيشةى كةركوك، ئةوةى بةاليانةوة 
ئةوان  نةبَيت، مادةى )140(ة،  طرنط 
بةدةستهَينانى  مةسةلةى  بؤ  تةنيا 
ئةو  ه��ةوَل��دةدةنء  ث��ارة  ثؤستء 

مادةيةيان لةبير نيية”.
بإواشي وابوو كة دوو حيزبةكة 
كَيشانة  ئةو  هَيشتنةوةى  لة  سوود 
دةبينن، بؤئةوةى هةميشة ئيدامة بة 
زاَلبوونى خؤيان بدةن بةسةر كايةى 
كوردستانء  هةرَيمى  لة  سياسيى 
هةميشة مانةوةى ئةو كَيشةية دةكةنة 
وةسيلةيةك بؤ ترساندنى خةَلك، كة 
عَيراق  حكومةتةكانى  هةموو  طوايا 
دَلسؤزى  ئةمان  كوردنء  دوذمنى 

ميللةتةكةيانن.
نةجمةدين  د.  ت��رةوة،  لةاليةكي 
ك��ةري��م، ث��ةرل��ةم��ان��ت��ارى ش��ارى 
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  لة  كةركوك 

راطةياند:  رؤذن��ام��ةى  بة  عَيراق، 
كةركوك،  كَيشةى  ضارةسةركردنى 
لةطةأل  دةب��َي��ت  رَي��ك��ك��ةوت��ن  ب��ة 

ئةساسى  م����ادةى)140(  ب��ةغ��داء 
ضارةسةركردنى كَيشةى كةركوكء 
لةطةأل  ئَيمة  ناوضةدابإاوةكانة، 

ئيئتيالفى  ياساء  دةوَلةتى  ليستى 
كة  هةية  رَيككةوتنمان  نيشتمانيى 
لة م��اوةى  دةب��َي��ت م����ادةى)140( 

بةآلم  بكرَيت،  جَيبةجآ  ساَلدا  دوو 
هةوَلبدةين  دةبَيت  هةمانكاتدا  لة 
كةركوك  ثَيكهاتةكانى  بؤئةوةى 
دذايةتيى جَيبةجَيكردنى مادةى)140( 
بةرنامةيةكى  ثَيويستة  نةكةنء 
زؤر روونمان هةبَيت بؤ اليةنةكانى 
هةوألء  ضونكة  توركمان،  عةرةبء 
ئَيمة لة ساآلنى رابردوودا  كؤششى 
ثَيكهاتانة  ئةو  دَلنياكردنةوةى  بؤ 
واتة  نةبووة،  ثَيويست  بةشَيوةى 
طوتارى  ي��ةك  ع��َي��راق  لة  دةب��َي��ت 
روونمان هةبَيتء هةروةها ثَيويستة 
لةناوخؤدا بة جديى كارى بؤ بكةين. 
م���ادةى  جَيبةجَينةكردنى 
كَيشةى  ضارةسةرنةكردنى  )140(ء 
شَيخ  د.لةتيف  راى  بة  كةركوك، 
زيانى  رووانطةوة  دوو  لة  مستةفا، 
زيانى  ناوخؤدا  ئاستى  “لة  هةية، 
هاوآلتييان  مافى  ديموكراسىء  بؤ 
حيزبة  دوو  ئ��ةو  ضونكة  ه��ةي��ة، 
دةيانةوَيت  هةَلدةخةَلةتَيننء  خةَلك 
هةموو  ل��ة  ضاوثؤشيى  خ��ةَل��ك 
جطة  بكةن،  كةموكووإييةكانيان 
كَيشةية،  ئةم  هَيشتنةوةى  بة  لةوة 
هةرَيمى  خاكى  زؤرى  بةشَيكى 
كة  لةدةستدةضَيت  كوردستانمان 
كورد  بة  كة  زيانة  ط��ةورةت��ري��ن 
خانةى  دةضَيتة  ئ��ةوةش  دةط��ات، 

تاوانةوة بةرامبةر بة ميللةت”.

راثؤرتى: بةرزان عةلى حةمة
.................................................................

ضاودَيرانى سياسيى بة بايةخةوة 
ميسر  تونسء  سوثاى  بَياليةنيى  لة 
دةإوانن كة لةدذى خواستةكانى طةل 
لة  ناكةن  ثَيشبينى  بةآلم  نةجةنطان، 
دؤخَيكى لةو شَيوةيةدا، هَيزى ضةكدار 

لةهةرَيمى كوردستاندا، بَياليةن بَيت.
زةي����ن ع��اب��دي��ن ب��ن ع��ةل��ي، 
مانطي  تونس،  ثَيشووى  سةرؤكى 
ساتةكاني  ل��ةدواي��ي��ن  راب����ردوو 
ئةوةي  ثاش  فةرمانإةواييةكةيداء 
بَيهيوا  ثؤليس  ئاسايشء  لةهَيزةكاني 
سوثا  كة  دةرك��رد  فةرماني  ب��وو، 
بةآلم  بكات،  دؤخةكة  كؤنترؤَلي 
ميللةتي  ب��ةرةي  وآلتة  ئةو  سوثاي 
بةناضاري  س���ةرؤك  ه��ةَل��ب��ذاردء 
ئاطري  هةآلتء ثاش دامركاندنةوةي 
سوثا  فةرماندةكاني  شؤإشةكةش، 
دةستكةوتةكاني  ثاراستني  بةَلَيني 

شؤإشةكةشيان بةميللةت دا.
بَيهيوابووني  دواساتةكاني  لة 
س��ةرؤك��ي  م��وب��ارةك��ي  حوسني 
ثؤليس،  هَيزةكاني  لة  ميسريش 
شةقامةكاني  سةر  رذان��دة  سوثاي 
ميسريش  سوثاى  ب��ةآلم  قاهيرة، 
رَيطةيان بةخؤيان نةدا خؤثيشاندةران 
بدةنة بةر طوللة، وةك ئةوةى ثؤليس 

كردى.
كة  ئةوةي  بةهؤي  ميسر،  طةلي 
سوثاي وآلتةكةيان لةساآلني )1967-

دةستدرَيذييةكاني  بة  دذ   )1973
بةرطرييان  وةستانةوةء  ئيسرائيل 
لةطةلء نيشتمان كرد، خؤشةويستي 
هةزار   )340( سوثا  ئةو  بؤ  زؤريان 
ئةمة  هةية،  وآلتةكةيان  كةسييةي 
بؤ  تووإةييان  رقء  لةبةرامبةر 
ه��ةزار   )330( ئ��ةو  زؤري  بةشي 
لةضيني  كةخؤيان  ئةمنةي  ثؤليسء 

بؤ  كةضي  هةذارن،  كةمخوَيندةوارء 
ثاراستني رذَيم هيض كةمتةرخةمييةك 

ناكةن.
ميسر  س��وث��اي  ئَيستاش  ت��ا 
دذ  ن���ةض���ووةت���ة س���ةن���ط���ةري 
ب��ةآلم  ط��ةل��ةوة،  بةخواستةكاني 
كة  ئ��ةوةي��ة،  ل��َي��رةدا  ثرسيارةكة 
لةهةرَيمى  ج��ؤرةدا  لةو  لةدؤخَيكى 
ثَيشمةرطة  هَيزةكانى  كوردستان، 
سنوورةكانة،  ثاراستنى  ئةركيان  كة 
هاونيشتمانانيان  لةطةأل  مامةَلة  ضؤن 

دةكةن؟

كضة  ئ���ةح���م���ةد،  س������ؤزان 
زانكؤي سةآلحةدينةء  خوَيندكارَيكي 
هَيزى  بَياليةنيى  لة  بةنيطةرانييةوة 
رؤذنامة  بؤ  دةإوانَيتء  ثَيشمةرطة 
دةَلَيت: ميسرء تونس لةئَيمة باشترن، 
ئازاد  دةنطي  بَياليةنةء  سوثا  ضونكة 
لةوآلتَيكداين  ئَيمة  ناكرَيت،  تيرؤر 
ثَيويستمان  زياتر  شوَينَيك  لةهةموو 

بةئازاديية.
دةس��ةآلت��دار  حيزبى  ه���ةردوو 

هَيزى  ك��وردس��ت��ان،  لةهةرَيمى 
ذَير  خستووةتة  ثَيشمةرطةيان 
ركَيفى خؤيانةوةء بة ويستى خؤيان 
مةترسي  تةنانةت  بةكارياندةهَينن، 
كة  رووداودا  لةهةندَيك  كة  دةكرَيت 
نةبَيت،  حيزبة  دوو  ئةو  بةقازانجى 

كارى ناياسايشيان ثَيبكةن.
رَي��ب��ي��ن رةس����وأل، ن��ووس��ةرء 
رؤش��ن��ب��ي��ر، وَي����إاي ئ���ةوةي كة 
ميسر  ت��ون��سء  ب��ةراوردك��ردن��ي 
دروست  بة  كوردستان  بةهةرَيمي 
هَيزة  كة  نايشارَيتةوة  بةآلم  نازنَيت، 

كوردستان  هةرَيمي  بةرطرييةكاني 
لةطةأل سوثاي ئةو وآلتانةدا جياوازيي 
زؤريان هةيةو تا ئَيستاش لةهةرَيمي 
لةذَير  ثَيشمةرطة  هَيزي  كوردستان 

كؤنترؤَلي حيزبداية.
“ئَيمة  دةَلَيت:  رؤذنامة  بؤ  رَيبين، 
سوثايةكمان  لةواقيعدا  لةكوردستان، 
هةية  ثَيشمةرطةيةكمان  هَيزي  نيية، 
هَيزةكاني  بةحيزبةكانن،  سةر  كة 
ب��ي��روإاء  ه��ةَل��ط��ري  ثَيشمةرطة 

نةك  حيزبانةن،  ئ��ةو  ع��ةق��ي��دةي 
كة  نيشتماني  عةقيدةيةكي  بيروإاو 
بنء  بةرطريي  ب��ةوةزارةت��ي  سةر 
بةرطريكردنة  بؤ  سوثا  كة  فَيربكرَين 
نةك  دةرةوة،  سنوورةكاني  ل��ة 

دةستَيوةردانة ناوخؤييةكان”.
لة  ك���وردس���ت���ان،  خ��ةَل��ك��ى 
زؤر  هةَلبذاردندا  هةَلمةتةكانى 
بةدةستَيوةردانى  هةستيان  بةإوونى 
هَيزى ثَيشمةرطة كردووة بةقازانجى 
ب��ةآلم  دةس��ةآلت��دارةك��ان،  حيزبة 
ضاودَيرانى سياسيى جةخت دةكةنةوة 

ئةطةرنا  ناضاركراوة،  ثَيشمةرطة  كة 
ئامادة نيية دذى طةل بجةنطَيت.

مامؤستاي  مةنتك،  د.ك��ام��ةران 
سةآلحةدين،  زانكؤي  لة  سياسةت 
ئامادة  ثَيشمةرطة  هَيزي  ثَييواية، 
نيية لةدؤخَيكى وةك ئةوةى تونسء 
بوةستَيتء  ميللةت  بة  دذ  ميسردا 
دةَلَيت: باوةإم واية، ناكرَيت سةنطةر 
ئةطةر  بطرن،  كوردستان  لةخةَلكي 

ئةوةش بكةن بؤ ماوةيةك دةبَيت.

كوردستان،  هةرَيمى  حكومةتى 
كة  دةك��ات  ئ��ةوة  ثإوثاطةندةى 
رَيكخستنةوةى  سةرقاَلى  لةئَيستادا 
هَيزى ثَيشمةرطةية لةضةند ليوايةكدا، 
بةدةستهاتووةكان  زانياريية  بةآلم 
تر  جارَيكى  كة  دةك��ةن  ئاشكراى 
ئةو  كؤنتإؤَلى  ثارتى  يةكَيتىء 
لةنَيوان  كردووةتةوةء  ليوايانةيان 

خؤياندا دابةشيانكردوون.
جةخت  رةس�����وأل،  رَي��ب��ي��ن 
لةوةدةكاتةوة كة هَيزى ثَيشمةرطة تا 
ئَيستاش سةر بةحيزبةكاننء فةرمان 
حيزبةكاني  ل��ةس��ةرؤك��ي 
تةنانةت  وةردةطرن،  خؤيان 
بضووكةكانيش  حيزبة 
هةيةء  بضووكيان  فةوجي 
هةيانةء  ئيسالمييةكانيش 
ه��ةر ك��ةس��ةي��ان ف��ةرم��ان 
خؤي  سةركردايةتيي  لة 
ئةطةر  بؤية  وةردةط��رَي��ت، 
كَيشةيةكي  تووشي  ئَيمة 
ثَيشمةرطة  ببين،  ناوخؤيي 
لة  بةرطريي  نابَيتء  بَياليةن 
دةك��ات،  خؤي  حيزبةكةي 
دةكات  اليةنة  لةو  بةرطريي 
كة مووضةى دةداتآء ذيانء 

ضةكي بؤ دابين كردووة.
ل��ي��س��ت��ى ط�����ؤإان 
ك���وردستان،  لةثةرلةمانى 
)2009(دا،  ساَلى  لةكؤتايى 
قةدةغةكردنى  بؤ  ثإؤذةياسايةكى 
حيزبايةتى لةناو هَيزة ضةكدارةكاندا 
بةآلم  كرد،  ثةرلةمان  ثَيشكةشى 
بةوهؤيةى كة ثإؤذةى ئؤثؤزسيؤنة، 
بة  ث��ةس��ةن��دن��ةك��راوةء  ئَيستا  ت��ا 

هةَلثةسَيراويى ماوةتةوة.
ليذنةي   ئةندامي  ساَلح،  كاروان 
ئه نجومه نه   ئاسايشء  ن��اوخ��ؤء 
خ��ؤج��َي��ي��ي��ه ك��ان ل��ةث��ةرل��ةم��ان��ي 
كة  دةكات  بةوة  ئاماذة  كوردستان، 

ئةم  ثَيشمةرطةش رؤَلةي  هَيزةكاني 
بطاتة  دؤخةكة  ئةطةر  ميللةتةنء 
ئةوةي كة ئايا لةطةأل ئَيشء ئازاري 
حيزبةكةيان،  يان  ميللةتةكةياندان، 
بةدَلنياييةوة ثَيشمةرطة اليةنطريي بؤ 

مافي طةلةكةي هةَلدةبذَيرَيت.
فراكسيؤنى  ثةرلةمانتارةى  ئةو 
“واقيع  وتيشى:  رؤذنامة  بؤ  طؤإان، 
نيية  ئامادة  كةسَيك  هيض  طؤإاوةو 
بكةوَيتة طياني نةتةوةكةي خؤي، بؤ 

ئةوةي حيزبةكةي لَيي رازي بَيت”.
ب��ةث��َي��ض��ةوان��ةى ب��ؤض��وون��ى 
مةسعود  ثةرلةمانتارةوة،  ئ��ةو 
رؤذن��ام��ةن��ووسء  عةبدولخالق، 
بةهؤى  سياسيي،  ض���اودَي���ري 
بة  ثَيشمةرطة  حيزبةوة،  تةداخولى 
بَياليةن نازانَيت، بؤ ئةم مةبةستةش 
شةإى ناوخؤ بةنموونة دةهَينَيتةوة.

بؤ  سياسيية،  ض��اودَي��رة  ئ��ةو 
موَلكي  “ثَيشمةرطة  وتى:  رؤذنامة 
ياسايي  دام���ةزراوةي  حكومةتء 
لةبةرئةوةش  حيزبة،  موَلكي  نيية، 
بةرطريي لةحيزبةكةي خؤي دةكات، 
لةشةإي  ثَيشتريش  ض��ؤن  وةك 
بوو،  هةَلةش  ئةطةرضي  ناوخؤييدا 
لةناو  يان  ك��ردي،  هةر  ئةو  ب��ةآلم 
ئةوةمان  لةناوخؤ  خؤثيشاندانةكاندا 

زؤر جار بينيوة”.
م��ةس��ع��ود ع��ةب��دول��خ��ال��ق، 
لةمةترسييةكانى  دةدات  هؤشداريى 
ثَيشمةرطةء  هَيزى  بَياليةننةبوونى 
ئةو  هةركاتَيك  لةوةدةكات،  باس 
ئَيستا  كة  سياسييةي  هَيزة  دوو 
دةس��ت��ةآلت��ي��ان ب��ةدةس��ت��ةوةي��ة، 
هَيزي  تَيبكةوَيت،  ناكؤكييان 
ب��ةي��ةك  دذ  ث��َي��ش��م��ةرط��ة 
بةكاردةهَيننةوة، تا هَيزى ثَيشمةرطة 
بَيت،  حيزبة  دوو  ئ��ةو  لةدةستي 
كوردستان موعةرةزة بؤ ناقانوونيء 

بؤ ياخيبوونء بؤ هةموو شتَيك.
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د. كامةران مةنتك: ثَيشمةرطة لة دؤخَيكى وةك ئةوةى تونسء ميسردا دذ بة ميللةت ناوةستَيت

بِرياربةدةستانى كورد، كةركوكيان بة قةدةر سثاردووة
ضاودَيران دةَلَين؛ يةكَيتى و ثارتى هيض ستراتيذو نةخشةإَييةكيان بؤ طةإانةوةى ناوضةدابإاوةكان بؤ سةر هةرَيم نيية

ئايا لةكاتى ناِرةزاييةكانى جةماوةردا، دةسةآلت هَيزى ضةكدار بؤ ثشتيوانى لة خؤى بةكاردَينَيت؟
ضاودَيران لة هةولَير: ثَيشمةرطةو ئاسايش، فةرمان لة حيزبةوة وةردةطرن
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سازدانى: رؤذنامة
................................................................

ئةو  ه��اوش��ان��ى  رؤذن��ام��ة: 
ناإةزايية  خؤثيشاندانء  شةثؤلى 
ناوضةكةدا  لة  هةرَيمايةتييةى 
بةياننامةيةكدا  لة  ئَيوةش  هةية، 
سياسيى  دةسةآلتى  رووب��ةإووى 
داواى  ب���وون���ةوةء  ك����وردى 
طؤإانكاريى لة ثةرلةمانء حكومةت 
ثةيامةوة  ئةو  لةإَيى  دةك��ةن، 

دةتانةوَيت ضى بَلَين؟
* لة دواى هةَلبذاردنى ثةرلةمانى 
ئَيمة  ج��ةم��اوةرى  كوردستانةوة، 
جَيبةجَيكردنى  بةرنامةء  داواى 
دةك��ةن،  خةَلك  داواكارييةكانى 
وةك  ئَيمة  داواكارييةكانى  لةكاتَيكدا 
ثشتطوَى  ثةرلةمان  لة  ئؤثؤزسيؤن 
بة  ياساكان  زؤري��ن��ة  دةخ��رَي��تء 
ئ����ارةزووى خ��ؤى دادةإَي��ذَي��ت، 
قبووأل  واقيعة  ئةو  ضيتر  ناتوانين 
ثةرلةمان  لة  كاتَيك  وات��ة  بكةين، 
درَيذة  ئَيمة  داخوازييةكانى  دذايةتى 
ثةيامةوة  ئةو  لةإَيى  دةكَيشَيت، 
ويستوومانة بة ثرؤذةيةك  كؤمةآلنى 
خةَلكء حيزبةكان ئاطادار بكةينةوة، 
واقيعيية،  مةدةنىء  ثرؤذةيةكى  كة 
يةكَيتيش  ثارتىء  بةرامبةريشدا  لة 
دةتوانن بة ثرؤذة وةآلممان بدةنةوة، 
هةإةشةء  زب��رء  زمانى  بة  ن��ةك 
ئةو  دةزان��ن  تايبةت  بة  طوإةشة، 
لةسةر  كاريطةريى  ه��ةإةش��ان��ة 
تةمةنى  هةموو  ضونكة  نيية،  ئَيمة 
كوردستان  خةَلكى  لةثَيناو  خؤمان 
سةرفكردووةء ئَيستاش بؤ خزمةتى 

خةَلك درَيغى ناكةين. 
ل�����َي�����رةوة ب���ةي���ان���ةك���ةى 
ط�������ؤإان ل���ةب���ةر ط�����ؤإانء 
دةستةبةركردنى  ضاكسازيىء 

نةك  خةَلكة،  خزمةتطوزارييةكانى 
بؤ  دةَل��َي��ن؛  ئ��ةوان  ئ��ةوةى  وةك 
كودةتاء ئاذةوةطَيإيى، ثَيشتريش كة 
لة يةكَيتى هاتينة دةرةوةء طؤإانمان 
دةكرد،  قسةيان  هةمان  دروستكرد، 
ئَيمة دةبابةء تةيارةء كؤثتةرء ثارةء 
كؤمةَلَي  هةية  ئةوةى  نيية،  ثولمان 
ئؤثؤزسيؤنء  بووينة  خةَلكين 
ثةرلةمانى  لة  خةَلك  داواك��ان��ى 
كوردستانء بةغدا دةخةينة بةرضاو، 
بؤية ثَيويست بة وةآلمى زبر ناكات، 
ضونكة ئةو زمانة بؤ سةدام حسَينء 

ديكتاتؤرةكانى  موبارةكء  حوسنى 
دونيا نةضووةتة سةر.

ئَيوة،  داواك��ان��ى  رؤذن��ام��ة: 
لة  بةرطريكردنة  سؤنطةى  لة 
كةمدةرامةتء  خةَلكى  مافةكانى 

فةقيرء هةذارى كوردستان؟
نةبَيت  وا  ئةطةر  واي��ة،  بةَلَى   *
هةموو ئةوانةى ئَيستا لةناو طؤإانن، 
ثارتىء  يةكَيتىء  لةناو  ثَيشتر 
حيزبةكانى تر ثؤستء ثلةء مووضةى 
ثةنامان  كة  بةآلم  هةبووة،  ضاكمان 
بةرطريكردن  بؤ  ط��ؤإان  بةر  بردة 

لة  ب��ووة  طؤإانكاريى  خةَلكء  لة 
ساَلة   )20( كوردستان،  هةرَيمى 
ثَيويست  وةك  خزمةتطوزارييةكان 
دةمانوت؛   )2003( ثَيش  تا  نين، 
كاريطةريى  تايبةتةء  دؤخَيكى 
شةإى ناوخؤية، بةآلم لة )2003(وة 
ئةو  هةرَيمةوة  زؤرةى  بودجة  بةو 
خزمةتى  ناتوانن  بؤضى  دووحيزبة 

خةَلك بكةن؟!
لة  نةكةين،  قسة  لَيرة  ناكرَيت 
رَيطةى  نةكةين،  قسة  ثةرلةمان 
بةياننامةشمان لَيبطرن، ئةى خؤ ثةنا 

ئَيمة  ثارتيزانى،  شةإى  بةر  نابةينة 
ثَيشكةشكردووةء  مةدةنيمان  داواى 
بدةنةوة،  وةآلم  دةتوانن  ئةوانيش 
هةإةشةئامَيز  الوازء  وةآلمى  بةآلم 
نيشانةى ئةوةية وةآلميان ثَي نييةء 
هةر  بَيطومان  هةقة،  لةسةر  خةَلك 

خةَلكيش سةردةكةوَيت.
رؤذنامة: بةوثَييةى يةكَيكن لة 
هةرَيمى  دَيرينةكانى  ثَيشمةرطة 
بةرامبةر  بؤضوونتان  كوردستان، 
ثَيشمةرطة  بةياننامةكةى 
كةمئةندامانى  دَيرينةكانء 
دذى  خؤثيشاندانيان  سةنطةرء 

داواكارييةكانى طؤإان ضؤنة؟
ثارتىء  ئ��ةوةى  لةبرى  هةقة   *
بَيننة سةرجادةء  ثَيشمةرطة  يةكَيتى 
بذَيويى  بة  دةربكةن،  ثَي  بةيانيان 
مووضةكانياندا  ثَيشمةرطةء  ذيانى 
دَيرينةكان  ثَيشمةرطة  بضنةوة، هةقة 
بؤ  خ��زم��ةت��ط��وزاري��ي  داواى 
كةمئةندامء  ك��ؤنء  ثَيشمةرطةى 
زيندانيى سياسيى بكةن، ئةوةى لَيرة 
دذى  دةسةآلت  سةيرة  روودةدات 
ئؤثؤزسيؤن خؤثيشاندان دةكات، كة 

لة دنيادا نموونةى كةمة!
ئةوةى  ثَيتانواية؛  رؤذنامة: 
كؤمةَلةى  بةياننامةكةى  ل��ة 
هاتووة،  دَيرينةكاندا  ثَيشمةرطة 
كةسَيكى  ضةند  بيروبؤضوونى 
نزيكة لة يةكَيتي، يان ئيرادةيةك 
بةسةر  ثَيشمةرطةوة  ل��ةدةرةوةى 
كؤمةَلةكانى ثَيشمةرطةدا سةثاوة؟

* ئةوةى من ئاطادارم، وتوويانة؛ 
خؤثيشاندانةكة،  بؤ  نةيةت  ئةوةى 
دةبإين،  مووضة  نادةينَى،  مووضةى 
دووري دةخةينةوةء لة ئيمتيازةكانى 
ل��ةب��ةرئ��ةوة  دةك��ةي��ن،  بَيبةشى 
دوو  ئةو  ئ��ةوةى  تا  راثَيضكراون، 
بة  خؤيان  طةندةَلييةكانى  حيزبة 
داث��ؤش��ن،  ئ���ةوان  خؤثيشاندانى 
دةزانَيت  هؤشيارةء  خةَلك  بةآلم 
كؤنء  فةرماندةى  ثَيشمةرطةء  كَى 
بة  مزايةدة  كَيش  كردووةء  خةباتى 

خةباتى ئةوانةوة دةكات.
رؤذن��ام��ة: ل��ة ك��اردان��ةوةى 
ثارتىء  ط��ؤإان��دا،  ثةيامةكةى 
شةقامى  لة  دةيانةوَيت  يةكَيتى 
دةيةوَيت  “ط���ؤإان”  بطةيةنن؛ 
ئايا  بشَيوَينَيت،  هةرَيم  ئاراميى 
ئَيوة خؤتان بة ثارَيزةرى خةَلكء 
ئاراميىء ئاسايشى هةرَيم نازانن؟

خةباتى  كَى  دةزانَيت  خةَلك   *
كرد، لة شةستةكانةوة كَى بةرطريى 
كوردستان  خةَلكى  منداَلى  ماألء  لة 
شؤإشيان  ئةوانةى  كَين  ك��ردووة، 
بةرامبةر  ئةوانةى  كَين  ك��ردووةء 
وةستاونةتةوةء  بةعس  حيزبى 
ثارتيزانييان كردووة، خةَلك  شةإى 
راثةإينى  بةرنامةى  كَى  دةزانَيت 
واتة  كرد،  ثَيشإةويى  كَيش  دان��اء 
ئاآل  ئَيمة  دةزانَيت  خةَلك  هةموو 
نةك  بةرطريكارى خةَلكين،  هةَلطرى 
ثلةء  دؤالرء  بة  موزايةدة  ئةوانةى 

ثؤستةوة دةكةن.

راثؤرتى: شارا عةبدوإلةحمان
.................................................................

ئيدارةى  فةرمانبةرَيكى  ه��ةر 
سلَيمانى زياتر لة )4( مليؤن دينارى لة 
الى حكومةتةو حكومةتيش بةثَيى ئةو 
ئامادةنيية  دةريكردووة،  رَينماييانةى 
ئةو مووضة خووراوةيان ثَي بداتةوة، 
ثةرلةمانتارَيكى فراكسيؤنى طؤإانيش 
ئاماذة بةوة دةكات؛ كة دةست لة مافى 

خووراوى فةرمانبةران هةَلناطرن.
كوردستان  هةرَيمى  حكومةتى 
بةروارى  لة   )25( ذمارة  رَينمايى  بة 
بة  كة  دا،  بإيارى  2010/12/29دا 
مووضةى  يةكخستنةوةى  مةبةستى 
سلَيمانى  )ئيدارةى  فةرمانبةرانى 
فةرمانبةرانى  ل��ةط��ةأل  ث��َي��ش��وو( 
ثارَيزطاكانى  لة  دام��ودةزط��اك��ان 
وةزيفى  ثلةى  يةك  دهؤك،  هةولَيرو 
بدات بة سةرجةم ئةو فةرمانبةرانةى 
كة لةسةر ياساى راذةى شارستانى 
)1960(ى  س��اَل��ى  )24(ى  ذم���ارة 
 )2003( ساَلى  ثَيش  هةمواركراو 
دام�������ةزراون، ب��إي��ارةك��ةش لة 

2011/1/1-وة جَيبةجَي دةكرَيت.

عةزيمة نةجمةدين، ثةرلةمانتارى 
ثةرلةمانى  لة  ط��ؤإان  فراكسيؤنى 
رؤذنامة  بؤ  ئ��ةوةى  كوردستان 
كَيشةية  ئةو  بوونى  كة  شيكردةوة؛ 
دةط��ةإَي��ت��ةوة ب��ؤ ئ��ةو ك��ات��ةى كة 
ك��وردس��ت��ان  ل��ة  ئ��ي��دارةي��ى  دوو 
عَيراق  هةموو  مووضةى  هةبوو، 
ساَلى  بةثَيى  سيستمء  يةك  بةثَيى 
لة  مووضة  يةك  بإوانامة  خزمةتء 
هةرَيمى  بة  داإَيذرا  عَيراقدا  هةموو 
لة  “ب��ؤي��ة  كوردستانيشةوة، 
مووضةية  سيستمى  ئةو  )2003(ةوة 
فةرمانَيكى  بة  هةولَير  ئيدارةى  لة 
هةولَير  سنوورى  دارايى  وةزارةتى 
ثلةى  يةك  بةرزكردنةوةى  هؤى  بة 
فةرمانبةران،  مووضةى  فةرمانبةران 
ثلة  ئةو  سلَيمانى  لة  بةآلم  زيادكرا، 
بةرزكردنةوة نةكرا، ئةمة بووة هؤى 
فةرمانبةرانى  لة مووضةى  جياوازيى 
فةرمانبةرانى  لة  ده��ؤك  هةولَيرو 
سلَيمانى، هةر بؤية  ئَيمة لة فراكسيؤنى 
ك��ردووةو  لةسةر  ئيشمان  خؤمان 
وةزارةت��ى  سةردانى  جار  ضةندين 
وةزعةكةمان  ك��ردووةو  داراييمان 

تَيطةياندوون”.

ثةرلةمانتارى   )12( ئَيستادا  لة 
بؤ  ياداشتَيكيان  طؤإان  فراكسيؤنى 
وةزيران  ئةنجومةنى  سةرؤكايةتى 
داواي��ان  تَييدا  بةرزكردووةتةوةو 
قةرةبووى  ك��ردووة؛  حكومةت  لة 
فةرمانبةرانى  مووضةى  جياوازيى 
سلَيمانى بة بةراورد لةطةأل مووضةى 
كوردستانء  ترى  فةرمانبةرانى 

عَيراق بكرَيتةوة.
نةجمةدين،  عةزيمة  ه��ةروةك 
داوامانكردووة  ئَيمة  “ئةوةى  وتى: 
ضونكة  فةرمانبةرانة،  رةواى  مافى 
هةر  سةرةتاييةكان  زانياريية  بةثَيى 

مليؤنى   )4( لة  زياتر  فةرمانبةرَيك 
بة  بؤية  حكومةت،  الى  كةوتووةتة 
رةواى نابينين ئةو مةبلةغة ثارةيةى 

فةرمانبةر تيابضَيت”.
مافى  بة  ئابووريى  شارةزايةكى 
حكومةت  كة  دةزانَيت  فةرمانبةرانى 
ئةو بإة قةرةبووةيان بؤ بطةإَينَيتةوة، 
بة  بةرامبةر  رةشبينيشة  هةرضةندة 

ثَيدانةوةى ئةو قةرةبووة.
ه������اوار ش���َي���خ رةئ�����وف، 
بؤ  ئابووريي  شيكردنةوةيةكى 
رؤذنامةى  بة  ك��ردء  مةسةلةكة 
راطةياند: دواى )2003( كة مووضةى 

عَيراقدا  سةرجةم  لة  فةرمانبةران 
شارستانى  راذةى  سيستمى  بةثَيى 
لة  كرا،  دةستكاريى   )1969( ساَلى 
سلَيمانى هةَلةيةك لة جَيبةجَيكردنيدا 
بةشَيكى  بةهؤيةوة  كة  رووي���دا، 
ساَلى  ثَيش  كة  فةرمانبةران  زؤرى 
مووضةى  دام��ةزراب��وون   )2003(
نةبةسترا،  بؤ  خؤيان  راستةقينةى 
بةَلكو كةموكوإيى هةبوو لة بةستنى 
مايةى  بووة  ئةمةش  مووضةكةيان، 
تائَيستا  س��اَل��ةوة  ل��ةو  كة  ئ��ةوةى 
فةرمانبةرانى سلَيمانى لة ئيستيحقاقى 
وةربطرن،  مووضة  كةمتر  خؤيان 
ثارةى  لة  زؤر  بةشَيكى  ثَييةش  بةم 
فةرمانبةران دةكةوَيتة الى حكومةت، 
دةوامدا  لة  تائَيستا  كة  ئةوانةى  ض 
خانةنشين  كة  ئةوانةى  ض  م��اون، 
داواميان  كاتةدا  لةو  بةآلم  ب��وون، 
هةر  بة  كة  ئةوانةش  ض  ك��ردووة، 
نةماون،  وةزيفةدا  لة  هؤكارَيكةوة 
وتيشى: “ئةم فةرمانبةرانة هةموويان 
مافيان لةسةر حكومةت هةيةو بةثَيى 
ثَيويستة  دادث��ةروةري��ى  مةنتيقء 
بةرثرسيار  ب��ة  خ��ؤى  حكومةت 
كَيشةيةداء  ئةو  ئاستى  لة  بزانَيت 

ئةو بإة فةوتاوةى مووضةكانيان بؤ 
بطةإَينَيتةوة.

 )25( ذم��ارة  رَينمايى  بةثَيى 
مةبةستة  ئ��ةو  ب��ؤ  حكومةت  ك��ة 
كة  ئامادةية  تةنيا  دةري��ك��ردووة، 
هةَلةكةى راست بكاتةوة لة ئَيستاوة 
هاوار؛  وتةى  بة  بةآلم  داهاتوو،  بؤ 
“لة خاَلى )8(دا رَينماييةكة باس لةوة 
دةكات كة بة هيض جؤرَيك جياوازيى 
هيض  واتة  ناكرَيتةوة،  خةرج  مووضة 
ناكرَيتةوة،  قةرةبوو  فةرمانبةرَيك 
بةرامبةر بةو مووضة فةوتاوة، بؤية 
ئةو  ثَيمواية؛ حكومةت  نيم،  طةشبين 
مووضة فةوتاوة ناداتةوة، ضونكة لة 
لةوة  باسى  ئاشكرا  بة  رَينماييةكةدا 

كردووة”.
كة  وابوو؛  ثَيى  ئابووريناسة  ئةو 
ئارادابَيت،  لة  واش  نيازَيكى  ئةطةر 
ث��َي��دان��ةوةى ئ��ةو ب��إة ق��ةرةب��ووة 
رةنطة  حكومةت  بؤ  بةسةريةكةوة 
“دةتوانَيت  بؤية  ئَيستادا،  لة  زؤربَيت 
لةطةأل  ب��ةش  ب��ةش  ب��ة ش��َي��وةى 
مووضةى مانطانةدا بة ضةند مانطَيك، 
فةرمانبةرانى  بؤ  ساَلَيك  ضةند  يان 

بطةإَينَيتةوة”.

عةزيمة نةجمةدين:
ئةوةى ئَيمة داوامانكردووة مافى 

رةواى فةرمانبةرانة، ضونكة بةثَيى 
زانياريية سةرةتاييةكان هةر 

فةرمانبةرَيك زياتر لة )4( مليؤنى 
كةوتووةتة الى حكومةت

ثَيشمةرطة دَيرينةكان هةإةشةيان 
لَيكرابوو و بةزؤر راثَيضكرابوون 

بؤ خؤثيشاندانةكة

كؤمسيؤن رةخنة لة بإيارى دادطاى فيدراَليى دةطرَيت

مام رؤستةم لة وةآلمى بةياننامةكةى دةسةآلتدا:
ئةو زمانة بؤ سةدامء موبارةكء بن عةلييةكان نةضووةسةر

هةر فةرمانبةرَيك زياتر لة )4( مليؤن دينارى الى حكومةتة
ثةرلةمانتارَيكى طؤإان: دةست لة مافى خووراوى فةرمانبةران هةَلناطرين

لة  رةخنة  طؤإان  بزووتنةوةى  هةَلسووإاوى  رؤستةم،  مام  رؤذنامةدا،  ضاوثَيكةوتنَيكى  لة 
وةآلمةكانى يةكَيتىء ثارتى دةطرَيتء دةَلَيت: “ئةو زمانة بؤ سةدام حسَينء حوسنى موبارةكء 

ديكتاتؤرةكانى دونيا نةضووةتة سةر، بة فرياى ئةوانيش ناكةوَيت”.
لة بارةى بةياننامةى بزووتنةكةشيان، بة ثرؤذةيةكى مةدةنى دةزانَيت كة لةثَيناو ضاكسازيىء 

خزمةتطوزارييةكانى خةَلك خستوويانةتة روو.

ل��ة ب��ةي��ان��ن��ام��ةي��ةك��دا  كة 
دوَي��ن��َي ب��آوي��ك��ردووةت��ةوة 
سةربةخؤى  باآلى  كؤمسيؤنى 
ه��ةَل��ب��ذاردن��ةك��ان ل��ة ع��َي��راق 
رةخ��ن��ة ل��ة ب��إي��ارى دادط��اى 

سةبارةت  دةطرَيت  فيدراَليى 
ب���ة ب��ةس��ت��ن��ةوةى دةس��ت��ة 
ئةنجومةنى  بة  سةربةخؤكان 
وةزي����ران����ى ع���َي���راق���ةوةء 
بكةوينة  “نامانةوَيت  دةَل��َي��ت: 

داطاكة،  لةطةأل  مشتوومرإةوة 
هةية  زؤرم��ان  تَيبينيى  ب��ةآلم  
ئةو  مةترسييةكانى  لةسةر 
كاريطةرةييةكانى  ب��إي��ارةو 
بةهاى  سةربةخؤيىء  لةسةر 

سةربةخؤى  باآلى  كؤمسيؤنى 
ه��ةَل��ب��ذاردن��ةك��ان ل��ةب��ةردةم 

نَيودةوَلةتيدا. كؤمةَلطةى 
ب���اآلى   ك��ؤم��س��ي��ؤن��ى   
هةَلبذاردنةكان  سةربةخؤى 

بة  كة  ب��ةوةش��داوة؛  ئ��ام��اذةى 
ثرسة  بةو  سةبارةت  بةَلطةوة 
ئةنجومةنى  ب��ةردةم  دةضَيتة 
مةرجةعى   وةك  ن��وَي��ن��ةران 

كؤمسيؤن.



رؤذنامة

طؤإان،  فراكسيؤنى  لةسةر  عَيراق  ثةرلةمانتارَيكى 
داواى ئةوة دةكات كة ياسايةكى تايبةت بة طةشتيارانى 
خستووةتة  ئةستةمى  كة  هةَلبوةشَينرَيتةوة  عَيراقى 

بةردةم هاتنةوةيان بؤ عَيراق. 
ئةنجومةنى  راب��ردووى  شةممةى  دانيشتنى  لة 
ئةو  ئةندامى  كوَيستانيى،  هةظاأل  عَيراقدا،  نوَينةرانى 
كرد،  داواي  ط��ؤإان،  فراكسيؤنى  لةسةر  ئةنجومةنة 
عَيراقييانةدا  هاوآلتيية  ئةو  لةطةأل  مامةَلةكردن  شَيوازى 
عَيراقء  دَينةوة  وآلتةوة  ل��ةدةرةوةى  كة  بطؤإدرَيت 
ذمارة  ياساى  بةثَيى  ئَيستا  كة  كوردستان،  هةرَيمى 
سةردةمى  بيانيانى  مامةَلةى  )1978(ى  ساَلى  )188(ى 
لةدةرةوة  بةعس كاردةكرَيتء هةر هاوآلتييةكى عَيراق 
بطةإَيتةوة، لة ثاسثؤرتء مانةوة )10(رؤذى دةدرَيتآء 
دواتر داواى مانةوةى سآ مانط دةكاتء دواتري داواى 
ئاسايشيش  تةزكيةى  ماوةى يةك ساأل دةكاتء دةبَيت 

ببات.
بةثَيى مادةى )18(ى دةستوور، هةموو هاآلوتييةكى 
بةثَيى  هةبَيتء  رةطةزنامةى  دوو  هةية  بؤى  عَيراقى 
عَيراقييةكان  دةستووريش،  هةمان  )14(ى  م��ادةى 

يةكساننء نابَيت جياوازييان بكرَيت.
رؤذنامةى  بة  كوَيستانيى  هةظاأل  لةوبارةيةوة، 
بؤ  ناثَيويست  سةرئَيشةى  رَيوشوَينانة  »ئةو  راطةياند: 
كاتَيك  دةكةن  دروست  عَيراقى  كوردء  هاوآلتييانى 
ليذنةى  كة  كردةوة  روونيشى  وآلت«،  بؤ  دةطةإَينةوة 
ئةو  بؤ  بةدواداضوون  ثةرلةماندا  لة  ثرسة  بةو  تايبةت 

كَيشةية دةكات.

ثةرلةمانتارَيكى طؤِران لة بةغدا، 
داواى باشكردنى ضؤنَيتى مامةَلةكردن 

لةطةأل طةشتيارة كوردةكان دةكات كاروان عومةر
.................................................................

 
وةزارةتى  وتةبَيذى  جيهاد،  عاسم 
كة  دةك��ات  ئاشكراي  عَيراق،  نةوتى 
لةنَيوان  رَيككةوتنةى  ئ��ةو  بةثَيى 
سامانة  وةزارةت��ى  وةزارةت��ةك��ةىء 
سروشتييةكانى هةرَيمدا كراوة، دةبَيت 
ثؤليس  بنكةى  هةرَيم  وةزارةتةكةى 
بةقاضاخبردنى  لة  رَيطرتن  بؤ  دابنَيت 

نةوتى خاو.
عاسم جيهاد، ئاماذة بةوةش دةدات 
كاراكردنى  لةسةر  رَيككةوتوون  كة 
هاوتاكردنى  هةرَيمء  ثاآلوتطةكانى 
لةطةأل  هةرَيم  سووتةمةنى  نرخى 

ثارَيزطاكانى ترى عَيراقدا.
هةورامى،  ئاشتى  ئ��ةوةى  ث��اش 
سروشتييةكان  سامانة  وةزي���رى 
لةطةأل  ك���ردو  ب��ةغ��داى  س��ةردان��ى 
ناوةند  نةوتى  وةزارةتى  بةرثرسانى 
رَيككةوتنَيك  كات  ئةو  ك��ؤب��ووةوة، 
بة دووب��ارة  راط��ةي��ةن��را س��ةب��ارةت 
لة  هةرَيم  نةوتى  هةناردةكردنةوةى 
نةوتى  طواستنةوةى  هَيَلةكانى  رَيطةى 
)150(ه���ةزار  رَي��ذةى  بة  عَيراقةوة 
داهاتةكةى  كة  رؤذَيكدا،  لة  بةرميل 
دةوَلةتى  خةزَينةى  بؤ  دةضَيتةوة 
طرَيبةستى  ثارةى  بةغداش  عَيراقىء 
نةوتى  وةبةرهَينةكانى  كؤمثانيا 
عاسم  لةوبارةيةوة  دةداتء  هةرَيم 
نةوتى  وةزارةت��ى  وتةبَيذى  جيهادى 
عَيراق، وَيإاى ثشتإاستكردنةوةى ئةو 

راطةياند:  رؤذنامةى  بة  زانيارييانة، 
لةنَيوان  تَيطةيشتن  لةيةك  “ياداشتَيكي 
وةزي��ري  ع��َي��راقء  نةوتي  وةزي��ري 
هةرَيمي  سروشتييةكاني  سامانة 
ئةو  بةثَيى  ئيمزاكراوةء  كوردستان 
هةرَيمي  ثاآلوتطةكاني  رَيككةوتنةش، 
دابينكردني  دةكرَينء  كارا  كوردستان 
ثَيداويستييةكاني هةرَيم لة سووتةمةني 
تري  ثارَيزطاكاني  بؤ  كة  نرخ  بةهةمان 

عَيراق دانراوة”.
هةرَيميش  نةوتى  بةقاضاخبردنى 
كة  كَيشانةى  لةو  ب��ووة  تر  يةكَيكى 
سامانة  ن��ةوتء  وةزارةت��ى  لةنَيوان 
لَيوةكراوةو  باسى  سروشتييةكاندا 
ن��ةوت  وةزارةت����ى  وت��ةب��َي��ذى  وةك 
رَيككةوتوون  هةردووال  ثَيدا،  ئاماذةى 

لةسةر ئةوةى كة ذمارةيةك رَيوشوَين 
بةقاضاخبردني  لة  رَيطرتن  بةمةبةستي 
ب��ةره��ةم��ةك��ان��ي  ء  خ���او  ن��ةوت��ي 
بطيرَيتةبةرء لةسةر وةزارةتي سامانة 
كة  ك��راوة  ثَيويست  سروشتييةكان 
بطرَيتة  ئ��ةرك��ة  ئ��ةو  خ��ؤي��ةوة  الى 
ضةند  دامةزراندني  رَيطاي  لة  ئةستؤ، 
رَيطرتنة  ئةركي  كة  ثؤليس  بنكةيةكي 
خ��اوء  ن��ةوت��ي  بةقاضاخبردني  ل��ة 
بة  سةبارةت  ب��ةآلم  بةرهةمةكاني، 
نةوتى  بةقاضاخبردنى  ثَيشترى  داهاتى 
هةرَيم، عاسم جيهاد وتى: “لة مياني ئةو 
دانوستاندنانةدا تاوتوَيى داهاتي نةوتي 
كوردستان  هةرَيمي  لة  بةقاضاخبراو 
نةكراوةء هيوادارين كة بةقاضاخبردني 
نةوتى هةرَيم لة داهاتوودا روونةدات، 

سروشتيي  سامانَيكي  نةوت  ضونكة 
ئةركَيكي  ث��اراس��ت��ن��ي  طشتييةء 

نيشتمانيية”.
 ئةمةش لة كاتَيكداية كة بةشَيوةيةكى 
فراوان باس لة ئةطةرى وردبينيكردنى 
نةكراوة  هةرَيم  نةوتى  طرَيبةستةكانى 
عَيراق  نةوتى  وةزارةت��ى  ثَيشتر  كة 
شةهرستانيدا  حسَين  لةسةردةمى 

جةختى لةسةر دةكردةوة.
نةوتيش،  وةزارةت���ى  وتةبَيذى   
لةوبارةيةوة وتى: “حكومةتي ناوةندي، 
هيض داواكارييةكى ثَيشكةش بة اليةني 
مةبةستي  ب��ة  ن��ةك��ردووة  ك���وردي 
بؤندة  ثةسندكردنى  يان  وردبينيكردن 
هةرَيمي  حكومةتي  نةوتييةكاني 
كوردستان لةطةأل كؤمثانيا بيانييةكان”.

راثؤرتى: علي ناجي- بةغدا
.............................................................

ن��اك��ؤك��ي��ي��ةك��ان ل��ةس��ةر 
بؤ  نيشتمانيى  ئ��ةن��ج��وم��ةن��ى 
س��ي��اس��ةت��ة س��ت��رات��ي��ذي��ي��ةك��ان، 
بارزانى  دةستثَيشخةرييةكةى 
ئةندامَيكى  دةبةنء  شكست  بةرةو 
جةخت  عَيراقييةش،  ئيئتيالفى 
اليةنة  كة  دةكاتةوة،  ئةوة  لةسةر 
سةرةكييةكانى بةغدا نايانةوَيت ئةو 

دةستثَيشخةريية جَيبةجآ بكةن.
سازدانى  لة  مانط  سآ  ث��اش 
سةرجةم  ك��ؤب��وون��ةوةى  يةكةم 
لة  عَيراق  سياسييةكانى  كوتلة 
خستنةإووى  هةولَيرء  ش��ارى 
سةرؤكى  دةستثَيشخةرييةكةى 
ثَيكهَينانى  لةنَيوياندا  كة  هةرَيم 
بؤ  نيشتمانيى  ئ��ةن��ج��وم��ةن��ى 
يةكَيك  ستراتيذييةكان،  سياسةتة 
ئَيستا  تا  ب��وو،  ثَيشنيازةكان  لة 
ئةنجومةنة  ئةو  لةسةر  كَيشةكان 
لةسةر  بةتايبةت  ب��ةردةوام��ن، 
هةيكةلى ئةو ئةنجومةنة كة كَيشةى 
ئيئتيالفى دةوَلةتى  نَيوان  سةرةكيى 
ن��ورى  سةرؤكايةتيى  ب��ة  ياسا 
بة  عَيراقيية  ئيئتيالفى  ماليكىء 

سةرؤكايةتيى ئةياد عةالويية. 
ئةسةردى  خاليد  لةوبارةيةوة، 
دانوستانكارى  وةف��دى  ئةندامى 
ئاماذةى  ياسا،  دةوَلةتى  ئيئتيالفى 
بةوةدا، كة ئةو رَيككةوتنةى لةنَيوان 
ئةو  لةسةر  ك��راوة،  اليةنةكاندا 
كة  نةكراوة  لةوة  باس  ئةنجومةنة 
ثةرلةماندا  لةناو  ئةنجومةنة  ئةو 

بةَلكو  دةدرَي���ت،  لةسةر  دةنطى 
ثَيكهاتةى ئةنجومةنى نيشتمانيى بؤ 
سياسةتة ستراتيذييةكان، سةرؤكى 
هةَلدةبذَيرنء  ئةنجومةنة  ئ��ةو 
تايبةت بة رؤذنامةى راطةياند: “بةم 
دوايية، هةندَيك ثرسى ثةيوةنديدار 
بؤ  نيشتمانيى  ئةنجومةنى  ب��ة 
كة  ستراتيذييةكان  سياسةتة 
طؤإةثانى  ئاَلؤزكردنى  لَيى  ئامانج 

س��ي��اس��ي��ي��ةء ئ����ةوة ي��ةك��الي��ي 
لة  ئةنجومةنة  ئةو  كة  بووةتةوة 
كؤمارء  سةرؤكايةتيى  سآ  هةر 
ثةرلةمانء  وةزيرانء  ئةنجومةنى 
كوتلة  سةرؤكى  جَيطرةكانيانء 

سياسييةكان ثَيكدَيت”.
ئيئتيالفى  ئةندامَيكى  هاوكات، 
ثشت  بة  ياساي  دةوَلةتى  عَيراقيية، 
هةَلكردن لة لة رَيككةوتنى هةولَيرء 

سةرؤكى  دةستثَيشخةرييةكةى 
هةرَيم تؤمةتبار دةكات.

 ن��اه��ي��دة داي��ن��ى، ئ��ةن��دام��ى 
لة  عَيراق  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
رؤذنامةى  بة  عَيراقيية،  ئيئتيالفى 
راط��ةي��ان��د: “رَي��ك��ك��ةوت��ن��ةك��ةى 
كة  دةك��ات  ب��ةوة  ئاماذة  هةولَير 
ئةنجومةنى نيشتمانيى بؤ سياسةتة 
جَيبةجَيكارء  ستراتيذييةكان، 

ثةرلةماندا  لة  بَيتء  راوَيذكاريش 
دةنطى لةسةر بدرَيت وةك هةر سآ 

سةرؤكايةتييةكةى ترى عَيراق”. 
هاوكات، هةندَيك لة بةرثرسانى 
لَيدوانى  رَي��ط��ةى  ل��ة  عَيراقيية، 
كة  ب��ةوةدا  ئاماذةيان  جياجياوة 
فراكسيؤنة  ئيئتيالفى  لة  هةريةك 
ئةنجومةنى  كوردستانييةكانء 
لةطةأل  س���ةدر،  رةوت���ى  ب���اآلو 

ثةرلةماندا  لةناو  كة  ئ���ةوةدان 
سةرؤكايةتيى  ل��ةس��ةر  دةن���ط 
بؤ  نيشتمانيى  ئ��ةن��ج��وم��ةن��ى 
بدرَيتء  ستراتيذييةكان  سياسةتة 
سةدريش  رةوتى  ثةرلةمانتارَيكى 
ئةو زانيارييانة ثشتإاست دةكاتةوة. 
ئ��ةم��ي��ر ك��ي��ن��ان��ى، ئ��ةن��دام��ى 
لة  عَيراق  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
)سةدرييةكان(  ئةحرار  كوتلةى 

“ئَيمة  راطةياند:  رؤذن��ام��ةى  بة 
لةسةر  دةن��ط  ثةرلةماندا  لةناو 
ع��ةالوى  ئ��ةي��اد  جَيطيركردنى 
س��ةرؤك��ى  ثؤستى  ل��ة  دةدةي���ن 
بةهةمانشَيوةش  ئةنجومةنةكةداء 
ثَيويستى  ئةنجومةنةكة  ثَيكهاتةى 
دةبَيت  ثةرلةمانداء  لة  بةدةنطدانة 
عَيراقى  دامةزراوةيةكى  هةموو 
ثةرلةمانةوة  ياسايةكى  رَيطةى  لة 

دابمةزرَينرَيت”. 
ئةندامَيكى  ت��رةوة،  لةاليةكى 
جةخت  ت���ةواف���وق،  ئيئتيالفى 
ل��ةس��ةر ئ���ةوة دةك���ات���ةوة كة 
لة  ثشتيان  سةرةكييةكان  كوتلة 
سةرؤكى  دةستثَيشخةرييةكةى 

هةرَيم كردووة. 
 خاليد عةلوانى ئةندامى ئيئتيالفى 
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  لة  تةوافوق 

عَيراق، بؤ رؤذنامةى روونكردةوة؛ 
لةسةر  سةرةكييةكان  كوتلة  كة 
ئةنجومةنى نيشتمانيى بؤ سياسةتة 
رَيكناكةونء  ستراتيذييةكان 
دةرةنجامةكانى  بة  دةستى  دةستى 
بارزانى  دةستثَيشخةرييةكةى 

دةكةن. 
ئةمةش لةكاتَيكداية كة ثسثؤإانى 
ياسايى ئاماذة بة ئاَلؤزيى ثَيكهاتةى 

ئةنجومةنى نيشتمانيى بؤ سياسةتة 
ستراتيذييةكان دةكةن. 

ثسثؤإى  عوبةيدى،  بوشرا 
رؤذنامةى  بؤ  عَيراقى،  ياسايى 
ئةنجومةنة  ئةو  كة  روونكردةوة، 
هةيةء  ناونيشانى  سآ  ئَيستا  تا 
وةك  ئةنجومةنة  ئ��ةو  ئ��ةط��ةر 
جَيبةجَيكردنء  دةسةآلتةكانى 
مامةَلةى  دادوةري��ى  ياسادانانء 

لةطةأل بكرَيت، ئةوة نادةستوورييةو 
ل��ةض��وارض��َي��وةى سآ  ئ��ةط��ةر 
س��ةرؤك��اي��ةت��ي��ي��ةك��ةى ك��ؤم��ارء 
ئ��ةن��ج��وم��ةن��ى وةزي�������رانء 
بة  ثَيويستى  بَيت،  ثةرلةمانيشدا 
دةركردنى  دةستوورو  هةموارى 
دةستةيةكى  وةك  ئةطةر  ياسايةء 
لة  ثَيويستة  دابنرَيت،  سةربةخؤش 

ثةرلةماندا دةنطى لةسةر بدرَيت.

ذمارة  )619(   سَيشةممة  2011/2/1 hewal.rozhnama@gmail.com

 وةزارةتى نةوت: بة رَيككةوتنى نَيوانمان، دةبَيت وةزارةتى سامانة 
سروشتييةكانى هةرَيم رآ لة بةقاضاخبردنى نةوت بطرَيت

دةستثَيشخةرييةكةى بارزانى، روو لة شكستة
سةبارةت بة ئةنجومةنى نيشتمانى بؤ سياسةتة ستراتيذييةكان، دةوَلةتى ياسا ثابةند نابَيت بة رَيككةوتنةكانى هةولَيرةوة 
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بوشرا عوبةيدى: ئةنجومةنى نيشتمانى  تا ئَيستا سَى ناوى هةية 



سازداني: بةهادين يوسف 
...........................................................

كة  ئؤثؤزسيؤن  رؤذن��ام��ة: 
دياردةيةكي تازةية لة كوردستان 
توانيويةتي  دةسةآلت  ضةند  تا 
مامةَلةي  دروست  شَيوةيةكي  بة 
رؤَل��ي  ثَيضةوانةوة  بة  بكات، 
لة  دةبينيت  ضؤن  ئؤثؤزسيؤن 

ماوةي رابردووي كاركردنيدا؟
ئ��ةو  ي��اخ��ود  دةس�����ةآلت   *
وآلت��ي  ل��ة  سياسييانةي  ه��َي��زة 
ئ��َي��م��ةدا دةس�����ةآلت ب��ةإَي��وة 
مَيذووي  سترةكتؤريان،  دةب��ةن، 
فراذووبوونيان،  س��ةره��ةَل��دانء 
رَي��ط��اء ش��َي��وازي ب��ة دةس��ةآلت 
نؤرماألء  ئاساييء  طةيشتنيان، 
ئةدايان  مامةَلةء  نين،  تةندروست 
لة كاية جياوازةكاندا وةك ثَيويست 
خةياَلي  لة  ئَيمة  ئ��ةوةي  بؤ  نينء 
بةراوردكردني  نةذين،  سياسييدا 
كوردستاندا،  لة  دةس��ةآلت  كاري 
تايبةتانةي  خةسَلةتة  ئةو  “بةثَيي 
ئةداي  ثَيكهاتةء  فؤرمء  بة  خؤي”، 
مؤدرندا،  وآلتاني  لة  دةس��ةآلت 
واقيعي سياسييء  لة  دوور  كارَيكة 
سياسيي  كةلتووريي  كؤمةآليةتيء 

خؤجَيي.
ئؤثؤزيسيؤن،  دةس����ةآلتء 
ل��ة زةوي��ن��ةي��ةك��ي ه��اوب��ةش��ي 
فةرهةنطييةوة  ك��ؤم��ةآلي��ةت��يء 
ك��ردووة،  طةشةيان  ثةيدابوونةء 
هةَلطري كؤمةَلَيك رةطةزي  ئةوان  
هاوبةشن،  فةرهةنطيي  سياسييء 
جياوازييةكانيشيان  وةل����َي 
مامةَلةي  ناتةندروستيي  دةبينرَين، 
ئؤثؤزيسيؤن،  دةس��ةآلتء  نَيوان 
دياردةيةكي دوواليةنةء ثةيوةنديي 
ئةم  دإدؤنطيي  لَيكتَينةطةيشتنء  بة 
فؤبياي  هةيةء  ديكةيان  ئةوي  بؤ 
رؤَلَيكي  دةسةآلتيش،  دؤإاندني 

طرنط دةبينَيت!
ئةزمووني دةسةآلتء ئةزمووني 
كةمتةمةننء  ئؤثؤزيسيؤنبوون، 
ثرؤسةي ديموكراتييش، لة وآلتاني 
جارَي  كوردستاندا،  هاوشَيوةي 
هةر تارماييةء لة زةوَينةي واقيعدا، 

ضوارثةلي لة زةويدا نيية!
ئةوة  دةس��ةآلت  حاَلي  ساتَيك  
دةيناسين،  دةيبينينء  كة  بَيت 
ئةقألء  مَيذووييةكةي  ريشة  ساتَي 
ثرؤسةي  لة  ئؤثؤزيسيؤن  بينيني 
خزمايةتييةكي  خؤيدا،  شكَلطرتني 
دةسةآلتدا  لةطةأل  “هاوخوَيني”ي 
لة  ئؤثؤزيسيؤنيش  دةبَيت  هةبَيت، 
ئَيمة  لَيوانلَيوبَيت!  كةلةبةر  كةلَينء 
هَيزَيكي  وةكو  ئؤثؤزيسيؤن  نابَيت 
ركبةرء  ك��ة  بناسين  سياسيي 
وَيرانكةري دةسةآلتة، بةَلكة دةبَيت 
فةلسةفةء  فيكرء  بناسين  هَيزَيك 
بؤ  دةسةآلتي،  لة  جيا  دنيابينييةكي 
كؤمةآليةتييةكان  رةهةندة  كايةء 
دةبينم  ئؤثؤزيسيؤنَيك  من  هةبَيت! 
تةسكي  ب��ازن��ةي  ل��ة  خ��ؤي  ك��ة 
سياسيدا  دةس��ةآلت��ي  ركابةريي 

سةرمايةكاني  هةموو  جةإاندووةء 
ئيدي  دةب��ات!  كار  بة  ب��وارةدا  لةو 
ئؤثؤزيسيؤن  رؤَلي  من  كة  روونة 
لة ماوةي رابردوودا وةكو ثَيويست 
نةبينمء تةمةنناي كاري باشتري بؤ 

بخوازم.
رؤذنامة: تاضةند ئؤثؤزسيؤني 
ك��وردس��ت��ان ض��ووةت��ة س��ةر 
يان  خؤي،  كاركردني  راستةإَيي 
خؤي  ئةركي  بة  واية  بإواتان 

هةستابَيت؟
كوردستاندا،  لة  ئؤثؤزيسيؤن   *
وةكو  خؤيدا  كاري  بواري  زؤر  لة 
كاري  بزَيو  ضاالكء  ئؤثؤزيسيؤن، 
مةسةلةي  زؤر  لةسةر  ك��ردووةء 
كَيشمةكَيشي  ثَيداطرييء  طرنط 
ماوة  زؤري  هَيشتا  بةآلم  كردووة، 
دؤزي��ن��ةوةي  بؤ  راس��ت��ةإَيء  بؤ 
كاركردن  تةندرو ستي  ميكانيزمَيكي 
خةَلك  زؤري  بةشَيكي  متمانةي  كة 

وةر بطرَيت!
ئةركَيكي  ئؤثؤزيسيؤن،  ئةركي 
لةمثةرة،  ثإ  سةختء  فرةإةهةندة، 
زياتري  ثشوويةكي  درَيذمةودايةء 
ضةند  مانطء  ضةند  لة  ط��ةرةك��ة، 

ساَليشدا بة ئاكام ناطات! 
رؤذن����ام����ة: ج��ةدةل��َي��ك 
سةرةتاكانء  لةسةر  دروستبووة 
ئؤثؤزسيؤن و  س��ةره��ةَل��دان��ي 
لة  بة  خؤيان  ئيسالمييةكان 
ثَيش  طؤإان،  لة  دةزانن  ثَيشتر 
حيزبة  ط��ؤإان  دروستبووني 
ئةركي  رؤأل و  ئيسالمييةكان 
بةتايبةت  بينيوة،  ئؤثؤزسيؤنيان 
حكومةتدا  كابينةكاني  ل��ة 
ب��ةش��دارب��وونء وةزارةت��ي��ان 

وةرطرتووة؟
بَيئةنجامة!  بَيماناء  جةدةلَيكي   *
كوردستان  ئيسالمييةكاني  حيزبة 
لة  دةره���اوي”،  لَي  “يةكطرتووي 
سياسييةكةي  ئةزموونة  سةرةتاي 

ئؤثؤزيسيؤنَيكي  كوردستاندا، 
دذي  ب��وونء  ضةكدار  توندإؤي 
ثَيكةوة  س����ازانء  ج���ؤرة  ه��ةر 
ديموكراتييانة  هةَلكردنَيكي 
حوكمإانيي  سيستمَيكي  لة  بوون 
خ��ؤج��َي��ي��دا! ث��راك��ت��ي��زةك��ردن��ي 
ئةوان،  شةإئامَيزانةي  سياسةتي 
شانبةشاني شةإي ثارتيء يةكَيتي 
ثَيشوودا،  سةدةي  نةوةتةكاني  لة 
كوردستاندا  لة  سياسيي  ثرؤسةي 
ئيفليج كرد! ثاشتريش، كة هاوكَيشة 
لة  س��ةرب��ازي��ي��ةك��ان  سياسييء 
ط���ؤإدران،  نَيوضةكةدا  ئ��َي��راقء 
توندإؤكاني  ئيسالميستة  هَيزة 
زةمانة”،  شةقي  “ب��ة  كوردستان 
لة  بةشدار  ئؤثؤزيسيؤني  بوونة 
لة  جؤرَيكة  ئةمةش  حكومةتدا! 
لة  سياسيي  نةخشةي  ثارادؤكسي 

وآلتي ئَيمةدا!
ئيسالمييةكان  حيزبة  راستة 
بةشدارييان لة كابينةكاني حكومةتدا 
بةرنامةء  بة  ديسانيش  ك��ردووة، 
كةناألء  لة  ديكة،  ئاطَيندايةكي 
ئؤثؤزيسيؤن  ديكةدا،  كايةكاني 

ئةوان،  ئؤثؤزيسيؤنبووني  بوون! 
بة بةشداريكردن، ياخود نةكردنيان 
بةَلكة  نيية،  ثَيوةست  حكومةتدا  لة 
بؤ  ديكةيان  تَيطةيشتنَيكي  ئةوان 
ضةمكء ماناي ئؤثؤزيسيؤن هةيةء 

كاريشي بؤ دةكةن!
ئَيستادا  ل��ة  رؤذن���ام���ة: 
ئ��ؤث��ؤزس��ي��ؤن ه���ةر ك��ارَي��ك 
دةس��ةآلت��ةوة  ل��ةالي��ةن  بكات 
ب��ة م��وزاي��ةدة ن��او دةب��رَي��ت، 
رةتكردنةوةي  لة  نموونة  بة 
ثشتطيريي  خؤثيشاندان و  ياساي 
رةتكردنةوةدا،  كةمثةينةكاني 
ئؤثؤزسيؤن  راستي  بة  ئايا 
دةس��ةآلت  يان  موزايةدةضيية، 
ذَي��رب��اري  بضَيتة  ن��اي��ةوَي��ت 

داواكاني ئؤثؤزسيؤنةوة؟
ث��رس��ي��ارةك��ة  داإش��ت��ن��ي   *
طشتطرةء جؤرَيك لة ئيشكاالتي تَيدا 
هةية! وَيإاي ناتةندروستيي مامةَلةي 
لة  ئؤثؤزيسيؤن  دةسةآلتء  نَيوان 
نيية،  وا  ثَيم  ديسانيش  بواردا،  زؤر 
داوايةكي  كارء  هةموو  دةسةآلت 
ناودَير  “موزايةدة”  بة  ئؤثؤزيسيؤن 
بكات، لة راستيشدا هةموو ثرؤذةء 
“موزايةدة”  ئؤثؤزيسيؤن  داواكاني 

نين.
ئ����ةوي ك��ة ئ��ؤث��ؤزي��س��ي��ؤن 
تازةكوورةء كةمئةزموونة، دةشَيت 
خواستء  ج��اران��ي��ش،   ه��ةن��دةك 
كة  روو  بخاتة  ث��رؤذةط��ةل��َي��ك 
قابيلي  ببينرَينء  “موزايةده”  وةك 

جَيبةجَيكردن نةبن! 
يةكَيك لة ئيشكاالتة جيددييةكاني 
ئؤثؤزيسيؤن لة وآلتي ئَيمةدا، ديدء 
رووبةإووبوونةوةيةتي  بؤضوونء 
سياسييء  ق��ةي��ران��ة  ل��ةط��ةأل 
بَلَيم:  دةمةوَيت  كؤمةآليةتييةكاندا، 
ئؤثؤزيسيؤن  ج���اران،  ه��ةن��دةك 
لة  بَيت  بةشَيك  ئ��ةوةي  ب��ري  لة 
ق��ةي��ران��ةك��ان، خؤي  ض��ارةس��ةي 
قةيرانةكانء  خولقاندني  ماكي 
بة  هةر  نةك  ئةمةش  قةبةكردنيانة! 
بطرة  دةكرَيت،  هةذمار  “موزايةدة” 
مامةَلةكاني  ثةيوةندييء  خةندةقي 

لةطةأل دةسةآلتدا قووَلتر دةكاتةوة.
رؤذن��ام��ة: ئ��اي��ا دةس���ةآلت 
ب��واري  دةي��ةوَي��ت  فيعلي  ب��ة 
يان  بةرتةسكبكاتةوة،  ئازاديي 
بيروإاو  ئازاديي  فراوانبووني 
دةسةآلت  بؤ  مةترسيي  دةربإين 
ئةوةي  سةرةإاي  دةكات،  دروست 
ثارتي  راب���ردوودا  م��اوةي  لة 
ضةندين  كوردستان  ديموكراتي 
ميدياكان و  ل��ةس��ةر  س��ك��اآلي 

بةآلم  كردبوو،  تؤمار  نووسةران 
ئةو  كشانةوةي  بإياري  دواتر 
ئَيوة  راي  بة  دا،  سكاآليانةي 
كاريطةرييان هةبووة،  فشارةكاني 
يان ثارتي خؤي طةيشتووةتة ئةو 
تؤماركردني  بة  كة  قةناعةتةي 
دةمكوتي  نةيتواني  سكاآلش 

ميدياو نووسةران بكات؟
دؤخي  لةسةر  قسةكردن   *
ئ��ازادي��يء ئ��ازادي��ي رادةرب��إي��ن،  
دةسةآلتء ئازاديي نووسينء فيكرء 
دةس��ةآلتء  دةرب��إي��ن،  بؤضوون 
يةك  هةر  روانيني  ئ��ازاد،  ميدياي 
بؤ  دةس��ةآلت  ئؤثؤزيسيؤنء  لة 
طشتييةكان،  كةسةكيء  ئازاديية 
دياردةي دةبَلهةَلوَيستي “كة دةكاتة 
كَيشةكاني  هةمبةر  له  دةبَلمؤراَلي” 
ئ���ازادي���ي، ل��ة ك��ن دةس���ةآلتء 
ئؤثؤزيسيؤن، تةوةر طةلَيكن دةشَي 
تاووتوَي  قووَلتر  هةمةاليةنترء 
جياوازةوة  طؤشةنيطاي  لة  بكرَينء 

بخوَينرَينةوة!
ثرسياري  دةستثَيكي  لة  ئةطةر 
هةَلبهَينجَينين،  ئةنجامَيك  ئَيوة 
لةسةر  اليةكمان  هةموو  دةش��َي 
كوردستاندا  لة  كة  بين،  كؤك  ئةوة 
“ئازاديي”يةك هةيةء ئةم ئازادييةش 
نيية  دةسةآلتَيك  ض حيزبء  دياريي 
بؤ ئَيمة، هيض هَيزء اليةنَيكيش مافي 
وةكو  “ئازاديي”ية  ئةم  نيية  ئةوةي 
بفرؤشَيتةوة!  ئَيمة  بة  دةستكةوت 
هةموو  سروشتيي  مافي  ئازاديي، 
مرؤظ،  وةكو  هةموومان  تاكَيكةء 
م��وم��ارةس��ةك��ردن��ي  شايستةي 

ئازاديي خؤمانين!
ل��ة ك��وردس��ت��ان��دا، ئ��ازادي��ي 
رَيكخراوبوون،  ئازاديي  سياسيي، 
“بة  رؤذن��ام��ةط��ةري��ي  ئ��ازادي��ي 
فةوزاكانييةوة”، ئازاديي هةَلبذاردن 
ئازاديي  خروقاتةكانييةوة”،  ”بة 
لةمثةرة كةلتووري،  ”بة  رادةربإين 
سياسييةكانييةوة”،  ئايينيء 
ئ���ازادي���ي���ةك���ان���ي ت����اك ”ب��ة 
ئازاديي  كةموكورتييةكانييةوة”ء 
نائازادييةكانييةوة”  “ب��ة  ميديا 
دةيانبينينء  ه��ةي��ة،  ب��وون��ي��ان 

مومارةسةيان دةكةين! 
فةوزاكاني،  ئازادييء  دؤخ��ي 
لةمثةرةكاني  طرفتء  ئ��ازادي��يء 
ثرؤسةيةكدا  لة  ئَيمةدا،  وآلتي  لة 
لة  كيسةَلؤيةء  ك��ة  دةب��زوَي��ن 
فاكتةرء  كؤمةَلَيك  سؤنطةي 
ناتةندروستي  ه��ةل��وم��ةرج��ي 
سياسييء  كةلتووريي،  فةر هةنطي، 
رَيك  ئاساني  بة  كؤمةآليةتيدا، 

بؤ  دروستيان  رَيإةوَيكي  ناخرينء 
نابينرَيتةوة.

داخ��ؤ دةس���ةآلت خ��وازي��اري 
بةرتةسككردنةوةي ئازادييةكانة؟ 

دةبَي ئةم ثرسة شي بكةينةوةء 
بكةين.. مةبةستمان  ثارضةثارضةي 
حيزبة  ض��ي��ي��ة؟  دةس����ةآلت  ل��ة 
سةرؤكةكانيان؟  دةسةآلتدارةكانء 
حكومةتء دةسطاكاني؟ دةسةآلتي 
ميدياي حيزب، كة كاركردي لةسةر 

فةزاي ئازاديي هةية؟
داخؤ دةسةآلت مافي رَيكخستني 
ئازادييةكاني لة ضوارضَيوةي ياسادا 
ياساكان  وةهاية،  ئةطةر  هةية؟ 
كةموكوإييةكانيان  كامانةنء 

لةكوَيدان؟
داخؤ ئَيمة خوازياري ئازادييةكي 
ئةم  بةندين؟  م��ةرجء  بَي  رةه��اي 
جؤرة ئازاديية لة هيض شوَينَيكي ئةم 

دنيايةدا بووني هةية.
ئازاديي  بؤ  فشار  دةس��ةآلت 
هةستي  دروستةء  ئةمة  دينَيت! 
ث��َي دةك��ةي��ن، ب��ةآلم داخ��ؤ لةم 
بؤ  دةس��ةآلت��ةوة  فشارهَينانةي 
ئازاديي، دةبَيت بةو ئةنجامة بطةين 
كة ئَيمة دةسةآلتَيكي دذةئازاديمان 
خوَيندنةوةي  ئةوة  ياخود  هةية؟! 
س��ةق��ةت��ي دةس�����ةآلت، ي��اخ��ود 
ضةمكء  بؤ  دةسةآلت،  لة  بةشَيكة 
وةك  هةر  ئازاديي؟  سنوورةكاني 
دةرةوةي  هَيزةكاني  لة  بةشَيك 
دةس��ةآلت��ي��ش ب��ة م��ةزه��ةب��يء 
هَيزي  “ئ��ةط��ةر  عةلمانييةوة 
خوَيندنةوةي  هةبن”  عةلمانيمان 
ئازاديي  بؤ  نالؤذيكييان  سةقةتء 

هةية!
لةطةأل  ئاشناييم  بةثَيي  م��ن، 
تايبةتةكاني  خةسَلةتة  كارةكتةرء 
كةلتوورييء  مَيذوويي،  ثَيكهاتةي 
سياسييةكاني  هَيزة  سؤسيؤلؤذيي 
لةوة  دةتوانم  كوردي،  دةسةآلتي 

بة  وا  دةسةآلته،   ئةم  كة  تَيبطةم 
ئاساني تواناي بيننء خؤطونجاندني 
هةر  نيية،  دؤخي سةردةمدا  لةطةأل 
زؤر  لةطةأل  مامةَلةكردني  بؤية 
سياسييء  دةرك��ةوت��ي  دي��اردةء 
مةسةلةي  “لةوانيش  فةرهةنطيدا 
رادةرب��إي��ن”،  ئازاديي  ئ��ازادي��يء 
ثَيداويستيي  ل��ةط��ةأل  دةش����َي 
قؤناخةكةدا جووت نةبَيتء هاوتاي 
يةك  ئَيمة،  سياسيي  خةياَلداني 
نةيةتةوة!  دةسةآلت فشار دَينَيتء 
هَيزةكاني نَيو كؤمةَلي كوردستانيش 
دذةفشار دةخولقَينن، ئةطةر ميتؤدء 
بؤ  طونجاو  مؤدرنء  ميكانيزمَيكي 
جةمسةرةكاني  نَيوان  ملمالنَيي 
ببينرَينةوة،  هاوكَيشةية  ئ��ةم 
لة  تَيكؤشانةكان  ه��ةوألء  ئةطةر 
خاَلي  هةَلويستفرؤشتن  زةب��رء 
زةمةندا،  لةطةأل  دةشَي  بكرَينةوة،  
بازنةكاني ئازاديي فراوانتر بكرَينء 

لةمثةرةكاني هةَلبطيرَين!
ئةو  خؤثيشاندانء  ئ��ازادي��ي 
واذؤكردني  لة  ناإةزاييةي  هةآلء 
لَيي  كورديدا  شةقامي  لة  ياساكة 

نموونةيةك  دةش��َي  كةوتنةوة، 
مامةَلةنةكردني  ب��اش  بؤ  بَيت 
ئؤثؤزيسيؤن دةرهةق بة ياسايةك 
تَيدانء  كةلةبةري  كةلَينء  كة 
هةية!  هةمواركردن  بة  ثَيوستي 
خؤثيشانداني  مافي  كة  ياسايةك 
بةَلكة  نةكردووة،  زةوت  ئَيمة  لة 
كردووةء  مةرجداري  جؤرَيك  بة 
ئيشكاالتي  هةندةك  زياتر  لةوةش 
شوَينَيكي  هيض  لة  هةية..  ديكةي 
ئةم دنيايةدا، تؤ ناتوانيت هةر سات 
ويستت  ضؤن  هةر  بوو،  طةرةكت 
وآلتاني  لة  بكةيت!  خؤثيشاندان 
ياساء  ئ��ةم  مؤدرنيشدا،  دنياي 
الي  ئةوةي  دةشَي  هةن ،  رَيسايانة  
هةمواركردن  بة  ثَيويستي  ئَيمة 

هةبَيت.
ئ��ةم��ة ئ���ةو ح��اَل��ةت��ةي��ة كة 
بوو  ثَيويستي  ئةطةر  ئؤثؤزيسيؤن 
قةيران دةخولقَينَيت، ياخود قووَلتري 
دةكاتةوة، كةضي لة حاَلةتَيكي تردا، 
كايةي  لة  كؤنفليكتَيك  كَيشةء  كة 
ئازاديي نووسيندا، لةنَيوان هةندَيك 
دَيتة  نووسةراندا  ناحاَليء  مةالي 
ئيسالميي  ئؤثؤزيسيؤني  ط��ؤإَي، 
لَي  خؤي  ناحاَلييةكاني  بؤ  ضةثَلة 
وةكو  كة  “ط��ؤإان”ي��ش  دةداتء 
لة  “سَيكؤالر!”  بزووتنةوةيةكي 
كؤمةَلي ئَيمةدا خؤي ثَيناسة دةكات، 
دةكات،  نةبان  لَي  خؤي  هةر  نةك 
بؤ  رؤشنبيرانيش  ث��رؤذةي  بطرة 
قاَلبداني  لة  بة  ئازاديي،  رَيكخستني 
ئازاديي “مةالكان” دةناسَينَيتء ثَيي 
نووسةران  بَيدةنطنةبووني  وايه،  
مةالكان،  مينبةرء  فةتواكاني  لة 
دةك��ات!  دةس��ةآلت  ئاشي  لة  ئاو 
ناخوازَيت  ط��ؤإان،  بزووتنةوةي 
هاو  ئيسالميستة  هَيزة  لةطةأل 
ق��ةي��ران  ئؤثؤزيسيؤنةكانيدا 

بخولقَينَيت، ياخود قووَلي بكاتةوة!
ئ��ةم��ةي��ة دةب��َل��م��ؤراَل��ي��ي 

ئ���ؤث���ؤزي���س���ي���ؤن! ئ��ةم��ةش 
بؤ  دةم���ان���ط���ةإَي���ن���َي���ت���ةوة 
م���ؤراألء  س��ي��اس��ةتء  ضةمكي 
ضةمكي  ث��ةي��وةن��دي��ي��ةك��ان��ي��ان! 
سياسةت،   ئةخالقء  ميكافيليانةي 
نووسةراني  لة  هةندةك  ئَيستا  كة 
لة   دةك��ةن،  تَيدا  داهَيناني  ئَيمة، 
دةس��ةآلت��ي وةردةط���رن���ةوةء بؤ 

ئؤثؤزيسيؤني حةآلأل دةكةن! 
دؤخي  لةسةر  طشتيي  بة  من، 
ئؤثؤزيسيؤن  دةسةآلتء  ئازاديي، 
لةسةر  ئةطةر  ئَيستا  كرد،  قسةم 
ئ��َي��وة  ث��رس��ي��اري  ب��ةش��ي  دوا 
بَلَيم،  دةب���َي  ب��ك��ةم،  قسةيةك 
هيوابةخشة  خؤشحاَلييء  جَيطاي 
زي��ن��دووةء  ئَيمة  ك��ؤم��ةَل��ي  ك��ة 
بؤ  هةنطاوَيك  ه��ةر  ئاست  ل��ة 
ئازادييةكان،  بةرتةسككردنةوةي 
هةية،  ثةرضةكرداري  بزووتنء 
ياساييةكاني  داوا  كشاندنةوةي 
لة  ه��ةن��دةك  لةسةر  “ث��ارت��ي”ش 
نووسةرانء رؤذنامةكان، بةرهةمي 
ئةم بزووتنةوة جةماوةرييه بوو  كة 
دَيت دةسةآلتي خؤي بة كار دةبات!
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ثشكؤ نةجمةدين، نووسةرو رووناكبير: 
ئةم دةسةآلتة  بة ئاساني تواناي خؤطونجاندني نيية لةطةأل دؤخي سةردةمدا

نووسةرو رووناكبير ثشكؤ نةجمةدين، سةرةإاي رةخ�ن�ةك�ان�ي 
لة ئؤثؤزسيؤن ثَييواية؛ لة زؤر بواردا كاري خؤي كردووةو ضاالكء 
بزَيوةو ثَيداطريي لةسةر زؤر مةسةلةش كردووة، سةرةإاي ئةوة 

تائَيستا نةضووةتة سةر راستةإَيي خؤي.

هةية  كوردستان  لة  ئازادييةي  ئةو 
دياريي هيض حيزبيَك نيية

لة راستيشدا هةموو ثرؤذةء داواكاني 
ئؤثؤزسيؤن “موزايةدة” نني

 )151( دادطاييكردنى  رؤذنامة: 
لة  ك��ورد  بةناوبانطى  سياسيى 

دياربةكر بةردةوامة. 
ئةم دادطايية لة تشرينى يةكةمى 
دواتر  دةسيثَيكردوو  ثاردا  ساَلى 

وةستَينراء لة )13(ى مانطى ثَيشوو 
تائَيستاش  دةستيثَيكردةوةو 

بةردةوامة. 
لةم دادطاييةدا ضةندين ثارَيزةرو 
ضاودَيريى بيانى ئامادةن، لةنَيوياندا 

بإيارة  كة  بةريتانى  نوَينةرى  ضوار 
ثةرلةمانيى  كؤبوونةوةيةكى  دواتر 
رَيكبخةن لة بارةى دادطاييكردنةكةو 
ثرؤسةى  بةإَيوةضوونى  ضؤنيةتى 

ئاشتى لة توركيا.

ضاودَيرانة  ئةم  ئَيستاوة  لة  هةر 
بة  دادط��اك��ةي��ان  بةإَيوةضوونى 
سةركوتكردنةوةى  سةلمَينةرى 
كوردةكان لة قةَلةمداوةء بإياريشة 
لةسةر  راث��ؤرت��َي��ك  ب��ةم��زوان��ة 

هةروةك  بكةنةوة،  بآلو  دادطاييةكة 
لة  رَيطرتن  وت��ى؛  راي���ان،  ج��ؤى 
كوردةكانيان  سياسيية  قسةكردنى 
بة زمانى دايك بة “ثَيشَيلكردنى مافى 

مرؤظ لة قةَلةم دا”.

زمانى كوردى دادطايى دةكرَيت



راثؤرتى: شاآلو فةتاح
.................................................................

خؤثيشاندانى  ث��رؤت��َي��س��تء 
ه��اوآلت��ي��ي��ان��ى م��ي��س��ر، ث��َي��ش 
هؤى  بووة  هةفتةيةك  تةواوكردنى 
حكومةتء  ه��ةَل��وةش��ان��دن��ةوةى 
لةسةر  زؤريشى  ئَيجطار  فشارَيكى 
ئةو  سةرؤكى  موبارةك،  حوسنى 

وآلتة دروستكردووة.
ئةمنيىء  فشارَيكى  هةرضةندة 
سةر  خ��راي��ة  زؤر  س��ةرب��ازي��ى 
ئَيستادا  ل��ة  ب��ةآلم  ه��اوآلت��ي��ي��ان، 
خؤثيشاندةران بة ذمارةيةكى زؤرتر 
قاهيرةو  شةقامةكانى  سةر  دَينة 
ضؤأل  تةحرير  مةيدانى  شةوانيش 

ناكةن.
هؤى  ثَييانواية؛  ث��س��ث��ؤإان 
حوكم  لةسةر  موبارةك،  مانةوةى 
ئةو ثشتطيريية نَيودةوَلةتييةية كة بؤ 
طومانى خؤرئاواية  هةيةو  موبارةك 
ل��ة دةس����ةآلت ط��رت��ن��ة دةس��ت��ى 

ئيسالمييةكان. 

ئاكامةكانى بةردةوامى 
خؤثيشاندان

سةرؤكى  ب��ةرادع��ى،  محةمةد 
ئةتؤمى  وزةى  ئاذانسى  ثَيشووى 
نَيودةوَلةتيىء براوةى خةآلتى نؤبَلى 
ئاشتى، وةك بةديلَيكى سةرسةختى 
هةمووان  دةبينرَيتء  م��وب��ارةك، 
بة  ب��ةرادع��ى  دةك��ةن،  ثشتطيريى 
داوايكرد  لةناو هاوآلتيياندا  ئاشكراو 
دةستلةكاربَيكَيشتةوةو  موبارةك، 
بإواتة دةرةوةى وآلت، لة هةنطاوَيكدا 
خؤثيشاندةران  هَيوركردنةوةى  بؤ 
دةزطاى  بةرثرسى  سلَيمان،  عومةر 
موخابةرات كراية جَيطرى سةرؤك، 
كة  بإةوَيتةوة  ترسة  ئةو  تا  ئةمةش 
دةسةآلتدا  بةسةر  دةستى  بنةماَلة 
ئَيستادا  ل��ة  ب���ةآلم  ط���رت���ووة.  
خؤثيشاندانةكان تةنيا لة ميسردا نين، 
بةَلكو لة زؤرَيك لة وآلتانى جيهاندا 
ب��ةردةم  دةضنة  خؤثيشاندةران 
داواى  وآلتةكةيانء  باَليؤزخانةى 
موبارةك،  دةستلةكاركَيشانةوةى 

دةكةن.
لة  ئؤباما،  ثَيشتر  هةرضةندة 
قاهيرة ثةيمانى  لة  وتارةكةى خؤيدا 
كة  دا  ميسر  الوةكانى  سةركردة  بة 
بؤ  بكات  ئةوان  حةزى  ثشتطيريى 
ثَيطةى  ديموكراسى، بةآلم هَيشتاش 
ئةمريكا ناديارةو ثسثؤإان ثَييانواية؛ 
لةسةر  موبارةك،  دةيةوَيت  ئةمريكا 

دةسةآلت بمَينَيتةوة.
لة  ميسر  خ��ؤث��ي��ش��ان��دةران��ى 
بؤ  كراوةيان  نامةيةكى  هةنطاوَيكدا 
ئةمريكا  سةرؤكى  ئؤباما،  ب��اراك 
ناردو داوايان لَيكرد ثةيوةندييةكانى 

لةطةأل موبارةك، بثضإَينَيت.
بةسةر  كؤثتةرةكان  ئَيستادا  لة   
هاوآلتيياندا دةسووإَينةوةء ئؤفيسى 
ئاسمانييةكان  كةناَلة  لة  زؤرَي��ك 
داخراون لةوانةش: ئةلجةزيرة، بةآلم 
لَيناطيرَيت  رَيطةى  كة  شتَيك  تاكة 

وةستانى خؤثيشاندانى هاوآلتييانة.
 

كَيشةكانى خؤثيشاندان
راستةوخؤ  خؤثيشاندانةكة 
دروستكردووة،  كَيشةيةكى  ضةند 
ك��ة دةري���دةخ���ات دةس����ةآلت لة 
شكستى  ت��ةواوي��ى  ب��ة  ميسردا 
كَيشة طةورةكانى  لة  يةكَيك  هَيناوة، 
لة  بريتيية،  خؤثيشاندةران  بةردةم 
ئابووريى  زيانَيكى  دروستبوونى 
دؤخى  مؤلةقى  ه��ؤى  بة  ط��ةورة 
نةك  دؤخة  ئةم  ميسرةوة.   ئَيستاى 
بؤرسةى  ب��ازاإء  لة  زيانى  ه��ةر 

بازاإةكانى  لة  بةَلكو  داوة،  ميسرى 
هؤى  بووةتة  رةنطيداتةوةو  جيهاندا 
ديكة  يةكَيكى  دروستكردن،  فشار 
ضةندين  ئازادبوونى  كَيشةكان  لة 
هؤكارى  هةندَيكيان  كة  زيندانيية 
دةستطيركردنيان ئاشكرا نييةو دوور 
نيية تؤمارى تاوانيان هةبَيت. ئةمةش 
ترس  دروستكردنى  هؤى  بووةتة 

لةسةر شةقامةكانى قاهيرة.
شكاندنى  دزي���نء  ت��اآلن��ي��يء 
يةكَيكى  مَيذووييةكان  كةلوثةلة 
طةورةكان،  هةرة  ترسة  لة  ديكةية 
هؤى  ببَيتة  دوورنيية  كَيشةية  ئةم 
كةلوثةلى  ضةندين  لةدةستضوونى 
لة  بَيهاوتان  كة  ئةوتؤ  مَيذوويى 
مَيذووى ميسرو جيهاندا،  هةرضةندة 
سةر  ه��ات��ووةت��ة  ئَيستا  س��وث��ا 
بَياليةنانة كار بؤ  شةقامةكان، بةآلم 

ثاراستنى دؤخى ئةمنيى دةكةن. 

ميسرو طرنطيى بؤ ناوضةكة
وآلت��َي��ك��ى  ه��ةم��ي��ش��ة  ميسر 
لة  ن��اوض��ةك��ةداو  لة  ب��ووة  طرنط 
لة  زؤرى  طرنطييةكى  ئَيستاشدا 
كَيشةى  ضةندين  يةكالييكردنةوةى 
ناوضةكةدا هةية، شوَينى جوطرافىء 
دانيشتووانء  ذم���ارةى  زؤري��ى 
طرنطيى مَيذوويى ئةو وآلتة بووةتة 
ضاوَيكى  بة  خؤرئاوا  ئةوةى  هؤى 
لة  ميسر  بإوانَيت.  ميسر  لة  طرنط 
بة  عةبدولناسرةوة،  جةمال  دواى 
لة  طرنط  زؤر  ناوضةيى  هَيزَيكى 
لة  زؤرَي��ك  باآلنسى  قةَلةمدراوةو 
ناوةإاستء  خؤرهةآلتى  كَيشةكانى 
راط��رت��ووة،  ئةفريقاى  ب��اك��وورى 
كات  زؤربةى  ميسر  سةركردايةتى 
سودان،  كَيشةى  لة  بووة  ميانطير 
فةلةستين،  ئيسرائيل  ئةسيوبيا، 
بةآلم  ت��ر،  كَيشةى  زؤر  لوبنانء 
بَيتوانايى  سياسيىء  داإم��ان��ى 
سةركردايةتى ئةم وآلتة وايكردووة، 
دؤخَيكى  ناوضةكة  هاوآلتييانى  كة 
سياسيىء  رووى  ل��ة  خ��راث��ي��ان 

ئابوورييةوة بؤ دروستبَيت.
لةدواى  ميسر  سةركردايةتيى 
حوسنى  دةستى  طرتنة  دةس��ةآلت 
بةرةو  تر  هَيندةى  موبارةكةوة، 
دوايين  لة  ض��ووةو  ديكتاتؤرييةت 
دةيويست  موبارةك،  هةوَليشيدا 
ئامادة  ك��وإى  موبارةكى،  جةمال 
بكات بؤ بةإَيوةبردنى وآلتةكةى. ئةم 
 )80( جةماوةرى  توإةيى  هةنطاوانة 
مليؤنى ميسرى خرؤشاندو هةردواى 
توانييان  تونس  جةماوةرى  ئةوةى 
ميسر  وةدةرنَين،  ديكتاتؤرةكةيان 
زؤرترين  كة  وآلت  دووةمين  بووة 
تَيدا  خؤثيشاندانى  ن��اإةزاي��ىء 
بةردةوامة،  تائَيستاش  دروستبَيتء 
كَيشةيةكى  ميسر  طرنطيى  ب��ةآلم 
دي��ك��ةى ب��ؤ دروس��ت��ك��ردووةو 
طرنطيى  هؤى  بة  ثسثؤإان  بةإاى 
كؤمةَلطةى  ميسرةوة  جيؤثؤلةتيكى 
طؤإانى  لة  نيطةرانة  نَيودةوَلةتيى 
سةركردايةتيى ئةم وآلتةو دةيةوَيت 
لة  بكرَيت  باشتر  حوكمَيكى  طرةنتى 
توإةيى  ئةوةشدا  لةطةأل  ميسردا،  
الى  بإوايةى  ئةو  جةماوةر  زؤرى 
خؤرئاوا دروستكردووة كة طؤإان لة 
ميسردا شتَيكى حةتمييةو هَيندة هةية 

جؤرى طؤإانةكة كَيشةى لةسةرة. 

راى ثسثؤإان لةسةر 
داهاتووى ناوضةكة

بة مةبةستى توَيذينةوة لة دؤخى 
ضاوثَيكةوتنى  رؤذنامة  ناوضةكة، 
لةطةأل ضةند ثسثؤإَيكى نَيودةوَلةتيى 
ناوضةكة كردو ثرسيارى دةربارةى 
طومانى  ن��اوض��ةك��ةو  داه��ات��ووى 

ئَيستا  طؤإانى  دةرب��ارةى  خؤرئاوا 
بؤضوونى  طشتيى  بة  ئاراستةكردن، 
ئةوان دةربارةى نيطةرانيى خؤرئاوا 
لة دوو خاَلدا كورتدةبَيتةوة؛ داهاتووى 
نوَييةكان  س��ةرك��ردة  ناوضةكةو 
ببَيتة  نيية  دوور  ئةمةش  ناديارن، 
هؤى دروستبوونى ثشَيويى لةدواى 
رؤيشتنى دةسةآلتى كؤن. دووةميش؛ 
لة  ئيسالميى  ديكتاتؤريةتى  ترسى 
ثةيوةندييةكانء  ثضإانى  ناوضةكةو 
لةسةر  دروس��ت��ك��ردن  مةترسيى 
ب��ةرذةوةن��دي��ي��ةك��ان��ى خ��ؤرئ��اوا 
ط��ةإان��ةوةى  هةية،  ناوضةكة  لة 
هاتنة  ئيخوانء  سةركردةكانى 
ترسةى  ئ��ةم  ج��ةم��اوةرةوة  ن��او 
موبارةكيش،  زيادكردووةء حوسنى 
ذي��ران��ة ئ��ةم ت��رس��ةى خ��ؤرئ��اوا 
ئةوان  ناوى  هةميشة  دةقؤزَيتةوةو 

دةبات. 
بوارى  ثسثؤإى  مايكأل،  باراخ 
ناوةإاستء مامؤستاى  خؤرهةآلتى 
فرايد  ثةيمانطةى  توَيذةرى  زانكؤ، 
شؤإشةكان  ثَييواية؛  ئيسثانيا  لة 
نيية  دَلنيا  ب��ةآلم  ب��ةردةوام��دةب��ن، 
شؤإش  سةحةرى  لة  باس  بتوانن 
ناوةإاستء  خؤرهةآلتى  لة  بكةن 
باكوورى ئةفريقا، ئةم خؤثيشاندانانة 
ت��وإةن،  خةَلكى  كة  دةيسةلمَينن 
لة  بةَلكو  دةس��ةآلت،  لة  تةنيا  نةك 
كؤمةآليةتيشيان،  ئابووريىء  دؤخى 
بةآلم  دةوَيت،  طؤإانيان  ئةوة  لةبةر 
هةموو وآلتَيك تونس نيية، بة تايبةت 
هاوكَيشةيةكى  لة  بةشَيكة  كة  ميسر 
هةرَيمىء كة دةستلةكاركَيشانةوةى 
موبارةك، قورستر دةكات. كَيشةكانى 
ئيسرائيل- فةلةستين، جيابوونةوةى 
ئةو  ئةسيوبيا،  بةهَيزبوونى  سودان، 
موبارةك،  دةكةن  وا  كة  كَيشانةن 

زياتر ثشتطيريى بكرَيت بؤ مانةوة. 
بة شَيوةيةكى فةرميى، ئةمريكاو 
رَيزطرتنى  لةسةر  سوورن  ئةوروثا 
مرؤظ،  مافةكانى  ديموكراسىء 
دةيانةوَيت  ئةوان  واقيعدا  لة  بةآلم 
موبارةك، بهَيَلنةوة، ضونكة بةديلَيكى 
باش بؤ ئةو نابينن، لةبةر ئةوة طةر 
ثَييان  ئ��ةوان  بَيت،  لةبار  دؤخةكة 
بةردةوامبَيت،  رذَيمة  ئةو  باشترة 

نةك طؤإانَيكى طةورة رووبدات. 
نووسةرو  ليثمان،  تؤماس 
بوارى  توَيذةرى  رؤذنامةنووس، 
لة  ئيسالم  ناوةإاستء  خؤرهةآلتى 
واشنتؤن دةَلَيت: طةشبين نيم، رةنطة 
ضةند سةركردةيةكى نوآ لة ميسرو 
ضى  دوات��ر  ب��ةآلم  هةبَيت،  تونس 
كارانةى  هةلى  ئةو  كوا  روودةدات، 
الوانةى  ئةو  بؤ  هةبَيت  دةبَيت  كة 
كة  ئةوةى  هؤكارى  جادةن؟  لةسةر 
جؤرة  ئةو  كوةيتيش  سعوديةو  لة 
كة  ئةوةية،  نابينرَيت  خؤثيشاندانانة 
هةلى كار زؤر بؤ الوانى خوَيندةوار 
هةية، بةآلم ئةمة لة ميسرو تونسء 
لةم  واز  ب��ةآلم  وانيية،  جةزائير 
ميسر  ئَيستاى  شاطةشكةبوونةى 
هةرَيمةكة  واقيعى  سةيرى  بَينينء 
بكةين بزانين ضى دةبينين، ئيفليجيى 
لة  تائيفيى  دابةشبوونى  سياسيىء 
شتَيك  هةموو  سوريا  لة  لوبنان، 
ئاو  كةميى  يةمةن  لة  تيجارةتة، 
كَيشةية، هاوآلتييانى ميسر ذمارةيان 
لة ئاستى سةرضاوة ئابوورييةكةيان 
زي���ات���رة، س��ةرك��رداي��ةت��ي��ي��ةك��ى 
فةلةستين،  ل��ة  ب��َي��ش��ةرع��ي��ةت 
ملمالنَييةكى ديكةى تائيفيى لة عَيراق، 
وةستانى  س��ودان،  دابةشبوونى 
مةغريبء  سياسيى  ئابووريىء 
دةبَيت  ئَيستا  ليبيا،  ج��ةزائ��ي��رو 
ئةو  كوان  بكرَيت؛  ئةوة  ثرسيارى 
سةركردة كاريزيميانةى كة دةتوانن 

راستةقينة  ديموكراسى  رةفاهيةتء 
بؤ خةَلكى ئةم ناوضةية بطوَيزنةوة؟ 

من نايانبينم. 
ثسثؤإيى  هَيرست،  جؤيأل 
نَيودةوَلةتييةكانء  ثةيوةنديية 
ئةنجومةنى  ل��ة  دي��م��وك��راس��ى 
ثةيوةنديية دةرةكييةكان لة واشنتؤن، 
ثَييواية: ثةيوةنديي نَيوان حكومةتء 
دةطؤإَيت،  تةواويى  بة  هاوآلتييان 
شةقام  خؤثيشاندانانةى  ئ��ةم 
بةردةوامبَيت، ياخود نا، حكومةتةكان 
ب��إووخ��َي��ن ي��ان ن��ا، ئ��ةوان��ةى لة 
بة  هةستيان  ثَيشتر  دةس��ةآلت��دان 
مانةوة  بؤ  خؤيان  بَيثايانى  تواناى 
ئَيستا  بةآلم  دةك��رد،  دةسةآلتدا  لة 
مامةَلةى خؤيان دةطؤإن، ئاراستةى 
سةركوتكردنى  ب��ةرةو  طؤإانةكة 
روويدا(،  ئَيران  لة  )وةك  بَيت  زياتر 
يان كرانةوة بَيت، ئةوة ثةيوةنديى بة 

فشارى نَيودةوَلةتييةوة هةية. 
هيوادارم  دةَلَيت:  هَيرست  جؤيأل 
بؤ  بَينَيت  ديموكراسى  شؤإشةكة 
ثرةنسيثةكانى  لة  يةكَيك  ناوضةكة، 
حكومةت  ئ��ةوةي��ة  ديموكراسى 
هاوآلتييانة،  قةناعةتى  بةرمةبناى 
زؤرَيك  كة  روون��ة  ئةوة  ثَيمواية؛ 
خؤرهةآلتى  حكومةتةكانى  ل��ة 
بةآلم  نين،  بةمشَيوةية  ناوةإاست 
ئةوةش طرنطة كة بزانين ديموكراسى 
سياسيية،  دينيىء  تؤلَيرانسى 
جيابوونةوةى  تاكء  سةربةستى 
ط��ؤإان  تونس  لة  دةسةآلتةكانة، 
بةرةو حكومةتَيكى زياتر- ئيسالميى 
دةكات  نيطةرانمان  كة  رووي��داوة،  
جؤرَيكى  بة  ستةمكارييةك  لةوةى 
حكومةتةكان  ط��ةر  بطؤإَيت،  تر 
بطؤإَين، ثَيويستة حكومةتة نوَييةكان 
ئةوةيان لةبيربَيت كة دةسةآلت طرتنة 
دةست ضييةو هةوَلبدةن ئازاديى بؤ 

هةمووان دابين بكةن. 
ه��ي��الرى ك��ل��ن��ت��ؤن، ه��ي��واى 
خواستووة كة ئاكامى ثرؤتَيستةكةى 
ئازادانة  ثاكء  هةَلبذاردنَيكى  ميسر 
لة  بةردةوامبَيت  خؤرئاوا  بَيت. 
كَيشةيةكى  ضةند  ناو  دةستوةردانة 
طؤإانَيك  هيض  طةر  هةرَيمةوة،  ئةم 
فشارى  خؤرئاوا  ئةوة  روون��ةدات، 
حكومةتةكان  سةر  دةخاتة  زياتر 
طةر  سياسيى،  ري��ف��ؤرم��ى  ب��ؤ 
ئةوة  دروستبن،  نوآ  حكومةتى 
ثرؤسةى  لة  هةوَلدةدات  خؤرئاوا 
يارمةتى  ديموكراتيزةكردندا 
تةكنيكييان بداتء هاوكارييان بكات 
عةرةبى  ناوضةى  دروستكردنى  بؤ 
شتةكان  زؤرب���ةى  ب��ةآلم  ئ���ازاد، 
حكومةتةكان،  س��ةر  دةك��ةوَي��ت��ة 
ت��رس��ى خ���ؤرئ���اوا ئ��ةوةي��ة كة 
لة  لةمةوثَيش  ساأل   )30( ئ��ةوةى 
ناوضةيةش  ل��ةم  رووي���دا  ئ��َي��ران 
طؤإانى  سةر  دَيتة  كة  رووب��دات، 
ئ��ةوةي��ة؛  ثرسيارةكة  حكومةت 
ديموكراسى  جَيطرةوةكان  ئايا 
راستةقينة دةهَيننء هاوآلتييان ئازاد 
ياخود ستةمكارَيك جَيطةى  دةكةن، 
ئايا  دةطرَيتةوة؟  ثَيشوو  ئةوانةى 
زياد  خؤرئاوا  بؤ  دذايةتيكردنيان 
باشى  ثةيوةندييةكى  ياخود  دةكةن، 

لةطةَلدا دروستدةكةن؟
دةرب�����ارةى س��ةرك��رداي��ةت��ى 
هَيرست،  جؤيأل  ناوضانة  ئةم  نوَيى 
ثَييوانيية: هيض يةكَيك لة ئيسالميىء 
بن،  باش  بةديلَيكى  ثؤثؤليستةكان 
دةزطايى  عةلمانىء  دةوَلةتى  دةبَيت 
نوَينةرايةتى  كة  دابمةزرَيت،  طرنط 
لة  رَي��ز  بكاتء  خةَلك  ت���ةواوى 
دةسةآلت  ئاشتييانةى  طواستنةوةى 
دابين  م��رؤظ  مافةكانى  بطرَيتء 

بكات بة مافى ئازاديى دينيشةوة. 

ضاوثَيكةوتنى رؤذنامة لةطةأل ضةند 
ثسثؤإَيكى نَيودةوَلةتىء ناضةكة

ذمارة  )619(   سَيشةممة  2011/2/1 hewal.rozhnama@gmail.com

تؤماس ليثمان: كوان ئةو سةركردة كاريزيميانةى كة دةتوانن رةفاهيةتء ديموكراسى 
راستةقينة بؤ خةَلكى ئةم ناوضةية بطوَيزنةوة؟

طةلى ميسريش لة سةرؤكى ديكتاتؤر راثةإين
خؤثيشاندانةكان ثةيوةنديى هاوآلتييانء دةسةآلت دةطؤِرَيت لة ناوضةكةدا
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خؤيدا  ساآلنةى  راثؤرتى  لة 
ضاودَيرى  نَيودةوَلةتى  رَيكخراوى 
رايتس  )هيومان  مرؤظ  مافى 
وةك  دةكات  عَيراق  لة  باس  وؤض( 
مرؤظ  مافى  دؤخى  كة  وآلتَيك 
راثؤرتةدا  لةم  الوازة،  زؤر  تَييدا 
ثَيشَيلكردنى  دةكرَيت  لةوة  باس 
زيندانى،  “رؤذنامةنووس،  مافى 
ئاوارةكان، كةمينة ئَيتنىء  ئاينةكان، 
دةكرَيت،  ثيادة  كةمئةندامان”  ذن، 
باسى  طشتيى  بة  راثؤرتةدا  لةم 
سياسييء  ناعةدالةتيى  دؤخى 
كراوةو  عَيراق  كؤمةآليةتى 
هاوآلتييانء  سةر  هَيرشكردنة 
عَيراقء  حكومةتى  ثَيكهَينانى 
وةك  عَيراقييةكانيش  ئاوارةبوونى 
سآ كةيس لة قةَلةمدراون، كة تيايدا 
مرؤظ  مافى  دذى  ثَيشَيلكاريى 

روويداوة، دواتريش باس لة دؤخى 
ئةشكةنجةدانى ناو زيندانء زؤريى 

ذمارةى زيندانييةكان كراوة. 

خةتةنةكردنى مَيينة لة هةرَيم
راثؤرتةكة  ديكةى  بةشَيكى 
دذى  توندوتيذييانةى  بةو  تايبةتة 
نَيوياندا  لة  دةدرَينء  ئةنجام  ذنان 
“شةرةف”ء  لةسةر  كوشتن 
لةم  باسكراوة،  مَيينة  خةتةنةى 
“خةتةنةكردن  هاتووة:  راثؤرتةدا 
كوردييةكانى  ناوضة  لة  تايبةت  بة 
لة  دةدرَيت”،   ئةنجام  عَيراقدا 
راثؤرتةكةدا باس لةوة دةكرَيت كة 
دووةمى  تشرينى  داتايةكى  بةثَيى 
تةندروستى  وةزارةتى  )2010(ى 
ناوضة  لة  كضان  )41%(ى 
دةكرَين،   خةتةنة  كوردنشينةكاندا 
لة  بةرطرى  ليذنةى  هةرضةندة 
هةرَيم   ثةرلةمانى  ئافرةتى  مافى 
بإيارى  ثرؤذة  سةرطةرمى  
توندوتيذيى  رووبةإووبوونةوةى 

خَيزانيية دذى ذنان، كة خةتةنةش 
تةندروستى  لة  بةشَيك  وةك 
هَيشتا  بةآلم  دةدات،  لةقةَلةم 
كوردستان  هةرَيمى  حكومةتى 
بةثَيى  مَيينةى  خةتةنةكردنى 

ياسايةك قةدةغة نةكردووة. 

توندوتيذيى دذى 
رؤذنامةنووسان

لة  هاتووة،  راثؤرتةكةدا  لة 
ساَلى )2010(دا عَيراق يةكَيك بوو 
جيهان  وآلتانى  ترسناكترين  لة 
تيرؤرى  رؤذنامةنووسان.  بؤ 
رؤذنامةنووسان لة اليةن ثةإطيرو 
بكوذة نةناسراوةكانةوةو دةَلـَيـت: 
2010(دا  ئايارى  )4ى  ”لــــة 
كردة  هَيرشيان  كةسَيك  ضةند 
)ســــةردةشـــــت  ســــةر 
ساآلنء   )23( عـــــوسـمـان(ى 
ئةشكةنجةدانى،  رفاندنء  ثاش 
خَيزانى  هاوإآء  كوشتيان، 
ثَييانواية؛  سةردةشت 

نووسينى  لةبةر  سةردةشت 
لة  رةخنةطرانة  بابةتَيكى  ضةند 
هةرَيمء  دةسةآلتدارةكانى  ثارتة 
هَيزة  كوذرا”   سةركردةكانيان 
بة  ثةيوةنديدار  ئةمنييةكانى 
سياسييةكان،  حيزبة  حكومةتء 
دةتؤقَيننء  رؤذنامةنووسان 
سزايان  لَيدةكةنء  هةإةشةيان 
بة  لةوةى  جطة  ئةمة  دةدةن، 
سكاآليان  ياسايى  شَيوةيةكى 
لةسةر  دةكةن،  تؤمار  لةسةر 

بابةتى رةخنةطرانة. 

ثَيشَيلكردنى مافى كةمينةكان
هَيزة ضةكدارةكان بةردةوامن لة 
ثَيشَيلكردنى مافى كةمينة  ئاينيىء 
ثَيش  هَيرشانةى  ئةو  ئَيتنييةكان، 
هةَلبذاردنةكانى )7(ى ئازارى ساَلى 
مةسيحييةكانى  سةر  كرانة  ثار 
قةَلةم  لة  سياسيى  بة  موسأل 
ناوضةجَيناكؤكةكانى  دةدرَين،  
باكوورى عَيراق لة رووى  ئاينيىء 

هةرضةندة  فرةجؤرن.  ئَيتنييةوة 
ئةو  كورد  عَيراقء  بةرثرسانى 
ليذنةى  كردء  ئيدانة  هَيرشانةيان 
كةيسةكة  لةسةر  لَيكؤَلينةوةيان 
هيض  بة  بةآلم  دروستكرد، 
ثَيطةى  نةطةيشتوون،   ئةنجامَيك 
ناوضةجَيناكؤكةكاندا  لة  كةمينةكان 
مةترسيدارة بةهؤى ئةو ملمالنَييةى 
لةنَيوان حكومةتى بةغداو هةرَيمى 
خاوةندارَيتى  لةسةر  كوردستان 
لة  كة  دروستبووة،  ناوضانة  ئةو 
سنوورى سورياوة بؤ ئَيران درَيذ 
كةمينةكان  سةركردةى  دةبَيتةوة. 
سكاآلى ئةوةيان كردووة؛ كة هَيزة 
دةستيان  هةرَيم  ئاسايشةكانى 
رةشبطيرو  تؤقاندنء  لة  هةبووة 
ئةوانةى  دذى  لة  توندوتيذيدا، 
دةسةآلتى  بةربةرةكانَيى  كة 
ناوضانةدا،   لةو  كردووة  ئةوانيان 
عَيراقدا  ديكةى  بةشةكانى  لة 
لة  ئةوتؤيان  يارمةتى  كةمينةكان 
ثَينةطةيشتووة،  دةوَلةتةوة  اليةن 

كة لة ترسء تؤقاندن بيانثارَيزَيت. 

سوريا، كوردةكان 
دةضةوسَينَيتةوة

بة  سوريا  راثؤرتةدا  لةم 
دادةنرَيت  وآلتانة  لةو  يةكَيك 
شَيوةيةكى  بة  مرؤظى  مافى  كة 
ثَيشَيل  تَيدا  بةرفراوان  ئَيجطار 
لةوة  باس  راثؤرتةكة  دةكرَيت، 
سوريا  دةسةآلتدارانى  دةكات؛ 
دةكةنء  زيندانيى  ثارَيزةران 
دةدةنء  ئةشكةنجة  ئؤثؤزسيؤن 
بؤ  بةكاردةهَينن  توندوتيذيى 
كوردةكان،  ضةوساندنةوةى 
كةيسى  باسى  راثؤرتةكةدا  لة 
دةكرَيت  كورد  ضاالكوانى  دةيان 
زيندانيكردنء  رووبةإووى  كة 
ئةشكةنجةدان بوونةتةوة، بة هؤى 
بة  سياسييان  ثةيوةنديى  بوونى 
ثةكةكةوة،  وةك  كورديى  ثارتَيكى 
ناو  كوردييةكانى  كؤمةَلة  ياخود 

سورياوة.

شاآلو فةتاح
.................................................................

سةرةتايية  ئةنجامة  يةكةمين 
باشوورى  ريفراندؤمى  فةرمييةكانى 
زياتر  كة  دةريـخــست  ســودان 
)99%(ى هاوآلتييانى سودان دةنطيان 
داوة،  سةربةخؤيى  جيابوونةوةو  بة 
ونبووةكانى  كوإة  هؤيةشةوة  بةم 
وآلتةكةى  بؤ  دةطةإَينةوة  سودان 

خؤيان. 
جَيطرى  مادوتى،  ريك  ضان 
رَيكخةرى  كؤمسيؤنى  سةرؤكى 
بؤ  لَيدوانَيكدا  لة  ريفراندؤم 
دةنطدان  “رَيذةى  وتى:  رؤيتةرز 
بةجيابوونةوة )99.57( بووة”،  ئةمة 
هاوآلتييانى  )99%(ى  لةوةى  جطة 
دةنطداندا  لة  بةشدارييان  باشوور 
هاوآلتيية  ئةو  )60%(ى  كردووةو 
سودان  باكوورى  لة  باشوورييانةى 
كردووةو  بــةشدارييان  دةذين، 
بة  دةنطيان  ئةوانيش  )58%(ى 

جيابوونةوة داوة”.
شةإو  لة  ساأل  دةيان  لةدواى 
دةبَيتة  سودان  باشوورى  ملمالنآ 
لة  نوآ  وآلتَيكى  خؤىء  خاوةنى 
رادةطةيةنَيت،  ئةمساَلدا  نيوةى 
ديارى  فشارَيكى  لةدواى  ئةمةش 
سةر  بؤ  نَيودةوَلةتيى  كؤمةَلطةى 
ئةم  ناوةندى،  حكومةتى  باكوورو 
كانوونى  )9(ى  لة  كة  ريفراندؤمةش 
دةستيثَيكرد،  ئةمساَلةوة  دووةمى 
رَيككةوتننامة  لةو  بوو  بةشَيك 

باكوورو  لةنَيوان  ئاشتييةى 
ساَلى  لة  كرابوو  مؤر  باشووردا 
سةرؤكى  كييرى،  سيلظا  )2005(دا، 
دةكرَيت  ثَيشبينى  كة  باشوور 
لةدواى  بكات  وآلتةكةى  رابةرايةتى 
سةربةخؤبوون، داواى لة هاوآلتييانى 
باشوور كردووة كة لة ضةندين ساأل 
ساَلةى  ضةند  جةنطى  توندوتيذيىء 
هؤى  بة  خؤشببن.  باكوورييةكان 
نزيكةى  ناوخؤييةكانةوة  جةنطة 
)1.9( مليؤن خةَلك كوذراونء )500( 

كةنيسةش تَيكدراون.
تةواوبوونى  لةطةأل 
بزووتنةوة  ريفراندؤمةكةدا 
ضةكدارييةكانى دارفوريش ئامادةيى 
راطةياندنى  طفتوطؤو  بؤ  خؤيان 
هةمانكاتدا  لة  دةربإى،  ئاطربةست 
باكووريش  باآلى  بةرثرسانى 
باشكردنى  بؤ  خؤيان  ئامادةيى 
ئةمريكادا  لةطةأل  ثةيوةندييةكان 
هةنطاوةى وةزارةتى  ئةو  دةربإىء 
داواى  كة  ئةمريكا  دةرةوةى 
ثةيوةندييةكانى  ئاساييكردنةوةى 
لةطةأل عومةر بةشير، كردبوو، بةرز 

نرخاند. 
لةكاتَيكدا ئةم وآلتة نوَيية بةهؤى 
بة  بةردةوامةوة   ناوخؤى  جةنطى 
ئَيستاشدا  لة  وَيرانبووةو  تةواوةتى 
دةستى  نةبوونى  بةدةست  وآلتةكة 
ثإؤفيشناَلةوة  كةسانى  كارو 
هةنطاوَيكدا  لة  هةربؤية  دةناَلَينَيت، 
باشوورى  هاوآلتييةكى  ضةند 
لة  ساَلَيكيان  ضةند  كة  سودان 

بردبوو،  بةسةر  وآلت  دةرةوةى 
ضةندين  دا،  طةإانةوةيان  بإيارى 
لة  ثَيشتر  كة  ثإؤفيشناأل  كةسى 
وآلتيان  كوشتار  جةنطء  ترسى 
كردبووة  روويان  جَيهَيشتبوو، 
لةدواى  ئَيستا  كةنةدا،  ئةمريكاو 
سةربةخؤبوونى  ريفراندؤمء 
بةشَيك  دةطةإَينةوة،  وآلتةكةيان 
ميدياى  لة  ثَيشتر  كؤضبةرانة  لةم 
ونبووةكان”  “كوإة  بة  جيهانيدا 
هؤى  بة  زؤرَيكيان  ناوبرابوونء 
طيانيان  ناوضةكةوة  نالةبارى  بارى 
لةدةستداو ئةواني دى كؤضيان كرد 

بةرةو دةرةوةى وآلت. 
ضةند  نوَيية  دةوَلةتة  ئةم 
لةبةردةمداية  طةورةى  كَيشةيةكى 
بؤ ضارةسةركردن، جطة لة كَيشةى 
سنوور،  سةر  ميليشياكانى  خاكء 
دةبَيت  سةرةتاوة  لة  هةر  دةوَلةت 
لةطةأل كَيشةى هةذارييدا رووبةإوو 
باشوورييةكان  )90%(ى  ببَيتةوة، 
لة  كةمترة  رؤذانةيان  داهاتى 
ثَيش  منداآلن  )10%(ى  دؤالرَيكء 
ساآلن   )5( تةمةنى  بطةنة  ئةوةى 

دةمرن.
جؤرَيكة  بة  دةوَلةت  دؤخى 
ئةلبةشيرى،  حةسةن  عومةر  كة 
ئاشكرا  بة  باكوور  سةرؤكى 
“باشوورييةكان  داوة؛  لَيدوانى 
بةآلم  نابرَيت”،  بةإَيوة  ثَي  خؤيان 
لةسةر  سوورن  باشوورييةكان 
ثةيوةنديى  كَيشةكان  كة  ئةوةى 
باكوورةوة  ناوةنديى  سيستمى  بة 

كَيشةكانيان  دةتوانن  ئةوان  هةيةو 
لةوةى  جطة  ئةمة  بكةن،  ضارةسةر 
تةندروستى  سيستمى  تةواوى 
هةية،  تازةكردنةوة  بة  ثَيويستى 
دةوَلةتة  ئةم  ثةروةردةى  سيستمى 
نوَيية ثَيويستى بة تازةكردنةوةيةكى 
يارمةتييةى  ئةو  هةية،  ريشةيى 
نَيودةوَلةتيىء  كؤمةَلطةى  لةاليةن 
ناحكومييةكانيشةوة  رَيكخراوة 
كراوة،  سودانييةكان  بة  ثَيشكةش 
بزنسة  لة  زةرةردان  هؤى  بووةتة 
جطة  ئةمة  وآلتة،  ئةو  بضووكةكانى 
بة  ثَيويستى  وآلتة  ئةم  لةوةى 
ئةمةش  بؤ  دةبَيتء  ياسا  حوكمى 
يارمةتى  بة  زؤرى  ثَيويستييةكى 
دةرةكيى هةية، بةآلم هةر لة ئَيستاوة 

لة اليةن ئةمريكاوة ضةند ثرؤذةيةكى 
طةورة وةك رَيطةوبان ئامادةكراوةو 
سودانيية طةإاوةكانيش وةك خؤيان 
دةَلَين؛ “بة سؤزَيكى ئَيجطار زؤرةوة” 
سيستمى  لة  ريفؤرم  دةيانةوَيت 
باشترى  بةرةو  بكةنء  وآلتةكةيان 

بةرن. 
سودان  كؤمارى  ثَيشتر 
ئةفريقىء  وآلتى  طةورةترين 
جيهان   وآلتى  طةورة  دةيةمين 
ثَيكهاتةى  ضةندين  لة  كة  بوو، 
ديارترينيان  ثَيكهاتبوو،  جياواز 
مةسيحىء ئةنيميستةكانى باشوورو 
بوون،  باكوور  موسَلمانةكانى 
كَيشةيةش  ئةم  لةدواى ضارةسةرى 
هَيشتا كَيشةى دارفورو ميليشياكانى 
هةردوو  لةبةردةم  سةرسنوور 
دابةشبوونى  بةهؤى  ماوة،  وآلتدا 
موسَلمانء  لةنَيوان  سودانةوة 
ئةفريقى،  عةرةبء  مةسيحىء 
ضةندين  بوونى  لة  جطة  ئةمة 
وةك  ديكتاتؤرى  كةسَيكى  ميلشياو 
ئةلبةشيرةوة،  حةسةن  عومةر 
كؤمةَلطةى  لةنَيو  سودان  كَيشةى 
لةثاش  دةنطيدايةوةو  نَيودةوَلةتيدا 
شةإى ناوخؤو فشارى زؤر وآلتةكة 

بةم ئاكامة طةيشتء دابةشبوو. 
دروستكردنى  بؤ  ملمالنآ 
تةواوى  لة  سةربةخؤ  دةوَلةتى 
لةدواى  ثةرةيسةندووةو  جيهاندا 
رووخانى بلؤكى سؤظيةتةوة، تائَيستا 
نةخشةى  لةسةر  نوآ  وآلتى   )33(
سةدةى  لة  دروستبوون،  جيهان 

بيستء يةكيشدا هةريةكة لة وآلتانى 
مؤنتينيطرؤ،  خؤرهةآلت،  تةيمورى 
دروستبوون.  كؤسؤظؤ  سربياو 
جيابوونةوةو  ئةم  زؤرينةى 
بوونى  لةبةر  سةربةخؤبوونةش 
كةلتووريى  ثَيكهاتةيةكى  ضةند 
باشوورى  روودةدات،  جياواز 
ئةو  نموونةى  دوايين  سودانيش 
كؤمةَلطةيانةية كة بة زؤر بةيةكةوة 
ئَيتنىء  دينىء  رووى  لة  لَيكنراونء 

كةلتوورييةوة لَيكجياوازن. 
بةآلم باشوورى سودان بة كؤتا 
دانانرَيتء  زنجيرةية  ئةم  ئةَلقةى 
بةناوبانطى  طؤظارى  بابةتَيكى  لة 
شوَين  )دة(  ناوى  ئةمريكيدا  تايمى 
كة زؤرترين ضانسى سةربةخؤييان 
بابةتةدا  لةو  هاتووة،  هةية، 
بإيارى  سودان  باشوورى  هاتووة: 
جيابوونةوةى دا، ئةو شوَينانةى كة 
زؤرترين هةوألء مةيلى جيابوونةوة 
وَيستطةى  ببنة  دةكرَيت  هةيةو 
نوآ،  وآلتَيكى  دروستبوونى 
تبت،  باسك،  )سكؤتلةندة،  ئةمانةن: 
كوردستان،  ئؤسيتيا،  باشوورى 
خؤرئاوا،  سةحارةى  كيوبك، 
كؤمارى كاسكةيديا، ثادانيا، كؤمارى 
راثؤرتةدا  لةم  دووةم(،  ظَيرمؤنتى 
وآلتانى  كة  دةكرَيت  لةوة  باس 
ناوضةكة بة تايبةت توركيا، هةوَلَيكى 
كورد  ئَيتنى  تواندنةوةى  بؤ  زؤرى 
توركدا،  نةتةوةى  لةناو  كردووة 
لة هةوَلَيكى  بةآلم هَيشتا كوردةكان 

بةردةوامدان بؤ سةربةخؤبوون.

ذمارة  )619(   سَيشةممة  2011/2/1

عَيراقية: ئَيمةش وةك كورد داواى ليذنةى ياسايى دةكةين
hewal.rozhnama@gmail.com

هيومان رايتس وؤض: كةمينةكان بةدةست ملمالنَيى نَيوان هةولَيرو بةغداوة طيريان خواردووة

كوِرة ونبووةكان دةطةِرَينةوة باشوورى سودان
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)90%(ى 
باشوورييةكان 

داهاتى رؤذانةيان 
كةمترة لة دؤالرَيك

ئةندامى  ساَلحى،  ئةرشةد 
عَيراقية   ئيئتيالفى  توركمانى 
ئيئتيالفةكةى  “هَيشتا  رايطةياند: 
وةطرتنى  لةسةر  سوورة 

ياسايى   ليذنةى  سةرؤكايةتى 
عَيراقء   نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
ئةو  سةرؤكايةتيكردنى  ثَييواية؛ 
ليذنةية مافء بةشى عَيراقيةية.  

لة  ساَلحى،  دوَينَي   
رؤذنامةوانيدا  لَيدوانَيكى 
لة  هةر  كة  بةوةشدا؛  ئاماذةى 
سةرةتاوة  وةك عَيراقية هةوَلى 

سةركؤى  ثؤستى  وةرطرتنى 
داوةو  ياساييمان  ليذنةى 
ئيئتيالفى  كاتيشدا  هةمان  لة 
كوردستانيةكانيش  فراكسيؤنة 

دةكاتء  ثؤست   هةمان  داواى 
لةنَيوان  كَيشة  لةوبارةيةشةوة 
كوردييةكةدا  ئيئتيالفة  عَيراقيةو 

هةية.



ئامادةكردنى: شاآلو فةتاح

ضــــوارشــةمــمــة  رؤذى 
كؤمثانياى  دووةم  كانوونى  )26(ى 
رايطةياند؛  بةريتاني  ئؤيَلى  هَيريتةيج 
لة  ــةورةى  ط طازيي  كَيَلطةيةكى  كة 
دؤزيــوةتــةوة،  كوردستان  هةرَيمى 
دَلخؤشكردنى  نةبووة هؤى  هةواَلةكة 
نائومَيدبوونى  بطرة  وةبةرهَينةران، 

خؤيان راطةياند.
ناوضةيةكى  لة  طازييةكة  كَيَلطة 
)ميران  بة  ناسراوة  كة  بازيان  نزيك 
وَيستى يةك( لةسةر نةخشةى وزةى 
ئؤيأل  هَيريتةيج  دؤزرايــةوة.  هةرَيم 
سوودَيكى  دؤزينةوةكة  رايطةياند: 
هاوآلتييانى  كؤمثانياكةو  بؤ  طةورةى 
هةرَيمى كوردستان دةبَيتء دوورنيية 
بؤ  نابوكؤدا  ــةورةى  ط ــرؤذةى  ث لة 
سروشتى  طـــازى  طــواســتــنــةوةى 
وةبةرهَينةرانء  بةآلم  بةكاربهَينرَيت، 
لة  خؤيان  نائومَيدبوونى  شيكاروانان 

دؤزينةوةكة دةربإى.
ئاربوتنؤت  لــة  شيكاروانَيك 
وتى:  ــةوة  ــارةي ب لــةو  سيكيوريتيز 
»ثَيمانوابوو جيؤلؤجياى ميران وَيست، 
ــؤزةو ئــةم دؤزيــنــةوةيــةش ئةو  ــاَل ئ
ثيتةر  ثشتإاستكردةوة«،   ئةطةرةى 
لَيكؤَلينةوةى  ــاى  دةزط لة  هيضنس، 
ـــةوةى  ــش ئ ــي ــؤردن ــورى ط ــم ــان ث
دووثاتكردةوة؛ كة »بازاإةكانى جيهان 
ضاوةإَيى دؤزينةوةى نةوتيان دةكرد 

بةآلم  ئاسانة،  فرؤشتنى  كإينء  كة 
طواستنةوةو  هةم  طرانةو  هةم  طاز 

مامةَلةكردنى ئاسان نيية«. 
سروشتى  طـــازى  هــةرضــةنــدة 
مليارسَيجا   )12.3( بة  كَيَلطةكة 
شةشةمين  دةكاتة  كة  خةمَلَينراوة، 
بةآلم  ــراق،  عــَي طـــةورةى  كَيَلطةى 
بازاإةكانى جيهان ثَييانواية؛ بةرهةمى 
ئةم كَيَلطةية قورس دةبَيت بؤ فرؤشتن.

بةإَيوةبةرى  بوكينطهامى  تؤنى 
كة  ثَييوابوو؛  هَيريتةيج  جَيبةجَيكارى 
هةيةو  جيهانى«  »ئاستى  دؤزينةوةكة 
كؤمثانياكةيان  كارةكانى  بة  ثــةرة 
دةدات لة عَيراقدا،  ثَيش ئةم دؤزينةوةية 
هةرَيمى كوردستان بة سةرضاوةيةكى 
دادةنراو  نابوكؤ  ثرؤذةى  سةرةكيى 
ببَيتة  دوورنيية  دؤزينةوةيةش  ئةم 

ثاَلثشتَيكى بةهَيز بؤ ثرؤذةكة. 
لةو  يةكَيكة  نابوكؤ،  ثــرؤذةى 
جوطرافى  هةرَيمَيكى  كة  ثرؤذانةى 
لة  هةريةكة  دةطرَيتةوةء  ــراوان  ف
ئاسياو  ئةفريقا،  كيشوةرةكانى 
لة  زياد  ثرؤذةكة  دةبإَيت،  ئةوروثا 

ئةرزإؤمى  لة  دةبإَيت  ميل   )2000(
ئةندَير  بؤمطارتن  بؤ  توركييةوة 
طازييةكانى  بؤريية  نةمسا.  لة  مارض 
توركياوة  ئةرزإؤمى  لة  ثرؤذةكة 
كؤتاييان  نةمسا  لة  دةستثَيدةكةنء 
ثرؤذةكة  سةرضاوةكانى  بةآلم  دَيت، 
لة ئاسياو ئةفريقادان، بؤرييةكان دواى 
بولطاريادا  بة  دةبإن،  توركيا  ئةوةى 
دةإؤنء ثاشان سنوورةكانى رؤمانيا 
دواجاريش  هةنطارياو  بؤ  ــإن  دةب
دؤزينةوةى  بؤ  ثرؤذةكة  نةمسا، 
لة  جياواز  طــازى  سةرضاوةيةكى 
لة  طازة  كارتى  دةرهَينانى  روسيايةو 

دةستى ئةو وآلتةدا. 
كؤمثانياى  ضةندين  لةئَيستادا 
هةرَيمى  لة  طاز  نةوتء  دؤزينةوةى 
كوردستاندا كار دةكةنء ناوضةكةيان 
كةرتى  ضةندين  بؤ  دابةشكردووة 
جياواز كة تةواوى ثارَيزطاكانى هةرَيم 
يةكيش  وَيستى  ميران  دةطرنةوةو 
ثارَيزطاى  لة  بازيانة  نزيكى  كةرتَيكة 

سلَيمانى.
هةندآ  بةثَيي  باسة  شاياني 
ثارةيةكي  كة  ئاطادار  سةرضاوةي 
كؤمثانيايانةوة  ئةو  لةاليةن  خةياَلي 
دراوة بة اليةني ثةيوةنديدار بةرامبةر 
كة  بلؤكانةى  لةو  ــةإان  ط مافى  بة 
بــةســةردا  كوردستانى  هةرَيمي 
دابةشكراوةو تائَيستا كؤي ئةو ثارانة 
ئاشكرا نةكراون كة بة ضةندين مليار 

دؤالر مةزةندة دةكرَيت.

راثؤرتى: ئةكرةم تؤفيق

بةشداربووانى كؤمثانياي هيرؤن، 
لة تةواو نةبوونى خانووةكانييان لة 
بةإَيوةبةرى  نيطةرانن،  خؤيدا  كاتى 
بؤ طؤإان  ثرؤذةكةش، هؤكارةكةى 
كوالَيتى  ئةندازياريىء  سيستمى  لة 
ثارةدانى  دواكةوتنى  خانووةكانء 
زؤرَيك لة هاوآلتييان دةطةإَينَيتةوة.

مافى  كة  هيرؤن،  كؤمثانياي 
دروستكردنى خانووى ثَيبةخشراوة 
سلَيمانى،  شــارى  خؤرهةآلتى  لة 
بةثَيي  هةية  بةشداربووى   )1300(
ئةو  نَيوان  لة  كة  بةَلَيننامةيةى  ئةو 
بةشداربووةكانيدا  كؤمثانيايةو 
لة  بــوو  ثَيويست  ثــإكــراوةتــةوة؛ 
خانووةكان  مانطدا   )18( ــاوةى  م
تةسليمى   2010/9/1 بكرَينء  تةواو 
ئَيستادا  لة  بةآلم  بكرَيت،  هاوآلتييان 
بةثَيي وتةى خاوةن كؤمثانياكة تةنيا 
)600( خانوو تةواو بوونء بإةكةى 
ئةمساَلدا  تةمموزى  مانطى  لة  ترى 
شةش  نزيكةى  كة  دةكرَيت،  تةواو 
مانط بةسةر 
ى  ة د ا و

تَيثةإدةبَيت،  بةَليننامةكةدا  نَيو 
ئةمةش نيطةرانيى الى بةشداربووانى 

ئةو ثرؤذةية دروستكردووة.
ئةو  بةشداربووى  هاوآلتييةكى 
ثرؤذةى نيشتةجَيبوونةى كؤمثانياى 
ئاشكرا  ناوي  نةيويست  كة  هيرؤن، 
راطةياند:  رؤذنــامــةي  بة  بكرَيت 
ماوةى دووساأل دةبَيت بةَلَيننامةمان 
بةستووة  كؤمثانيايةدا  ئةو  لةطةأل  
ماوةى  بة  خانوو  دروستكردنى  بؤ 
ئَيستا  تاوةكو  بــةآلم  مانط،   )18(
تَيكراوةء  خانووةكان  سةقفى  تةنيا 
سةردانى  كاتَيك  تــةواونــةبــووةء 
ثَييانوتين؛  كــرد  كؤمثانياكةمان 
ئَيمةى  كـــارةكـــةى  »حــكــومــةت 
دواخستووة لةكاتَيكدا 

بة  ثةيوةنديى  ئَيمة  بةَلَيننامةكةى 
حكومةتةوة نيية، بةَلكو كؤمثانيا لَيي 
لةنَيوان  ماف  تةنيا  بةرثرسيارةء 

ئَيمةو كؤمثانياداية«.
بةَلَيننامةكةدا  لة  كة  لةكاتَيكدا 
هاتووة: لة كاتي بوونى هةرطرفتَيكدا 
بةشداربووان  كؤمثانياو  لةنَيوان 
ثَيويستة داوا  لة دادطا تؤمار بكرَيت، 
داوامان  »ئَيمة  وتى:  هاوآلتيية  ئةو 
هيض  ضونكة  ــردووة،  ــةك ن تؤمار 
ئومَيدَيكمان بة داوا نيية، لةبةرئةوةى 
كؤمثانيا هي بةرثرسةو بةرثرسيش  

واتة حكومةت«.
هاوكات لة بةَلَيننامةكةدا هاتووة: 
لةاليةن  كَيشة  بــوونــى  كاتى  لــة 
كؤمثانياوة ثَيويستة )20%(ى نرخةكة 
ئةو  بارةيةشةوة   لةو  دابشكَينرَيت، 
»كؤمثانيا  ــى:  وت هاوآلتيية 
ئةوة  ــامــادةى  ئ

نيية ئةو بةَلَينة جَيبةجَي بكات«. 
هاوآلتييةكى ديكةش كة نةيويست 
تةواو  ثَييواية؛  بكرَيت  ئاشكرا  ناوى 
زؤرى  طرفتى  خانووةكان  نةبوونى 
دروستكردووةء  بةشداربووان  بؤ 
بةشداربووان  لة  »زؤرَيـــك  وتــى: 
كرَيضين، كة ئةمةش بؤ هاوآلتييانى 
مانطى  دة  كرَيي  زؤرة  كةمدةرامةت 

ديكة بدات«. 
كؤمثانياى  بةرثرسانى  هاوكات 
دواكةوتنى  ئؤباَلى  هيرؤنيش،  
دةخاتة  ثرؤذةكةيان  لة  بةشَيك 
سيستمى  طؤإانكاريى  ئةستؤى  
ئةندازياريىء دواكةوتنى هاوآلتييان 

لة ثَيدانى ثارةكانيان. 
بةإَيوةبةرى   عومةر،  هونةر 
رؤذنامةى  بة  هيرؤن  كؤمثانياي 
هاوآلتييان  لة  ــك  »زؤرَي راطةياند: 
نةداوةء  بةَلَيننامةكة  بةثَيي  ثارةيان 
هؤكارَيكى  دواكةوتووة،  ثارةكةيان 
ئةوةية،  دواكةوتنةش  ئةو  ديكةى 
بةهؤى طؤإانكاريي بووة لة سيستمى  

ئةندازياريىء كوالَيتى بيناكانةوة«. 
ــارةى كة  ــإي ــةو ب ــارةت ب ســةب
طةر  هــاتــووة؛  بةَلَيننامةكةدا  لة 
كةمتةرخةميى لة هةر اليةكدا بكرَيت 
)20%( غةرامة دةكرَيت،  بةإَيوةبةرى  
»ئةطةر  وتــى:  هيرؤن  كؤمثانياي 
دادطا بإيار بدات ئَيمة ئةو غةرامةية 

دةدةين«.
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دؤزينةوةى كيََلطةيةكى طاز لة كوردستان، 
وةبةرهيَنةران نائوميَد دةكات

بةشداربووانى كؤمثانيايةكى نيشتةجيَبوون
داواى قةرةبوو دةكةن

شةش مانط لةكاتى دياريكراو دوادةكةوَيت

ئيَران )90( دؤالر لة طةشتيارانى هةريَمء 

هةريَميش ثارة لة طةشتيارانى ئيَران وةرناطريَت

راثؤرتى : ئةحمةد باَلةكى

)90( بإى  ئَيران،  بةرثرسانى 
طةشتيارانى  ظيزاى  لةبري  دؤالر 
هةرَيم بؤ وآلتةكةيان وةردةطرن، 
لة  ثارةيةك  هيض  هةرَيم  بــةآلم 
وةرناطرَيت،  ئَيران  طةشتيارانى 
ســـاَلى  كة  لةكاتَيكداية  ئةمة 
)2010(ء بةتةنيا لة مةرزى حاجى 
ئؤمةرانةوة، )300(هةزار طةشتيار 
لة هةردووال هاتوضؤيان كردووة. 
رَيذةى طةشتيارانى هةرَيم بؤ 
ئَيرانء بةثَيضةوانةوة بة مةبةستى 
طــةشــتــوطــوزارء ضــارةســةرى 
ساَلَيكة  ضةند  ماوةى  نةخؤشيى، 
روو لة بةرزبوونةوةيةء لة ساَلى 
)2010(دا بةتةنيا لة مةرزى حاجى 
بةرثرسى  وةك  ئــؤمــةرانــةوة، 
ئاماذةى  ــةرزة  م ئــةو  يةكةمى 
ثَيدةدات، )300(هةزار كةس بووة. 
ــس عــومــةر  ــدري ــي ــد ئ ــي رائ
نشينطةو  بةإَيوةبةرى  كةورينى، 
ئــؤمــةران،  حاجى  ثاسثؤرتى 
ــامــةى  ــةوة بــة رؤذن ــارةي ــةوب ل
طةشتيارانى  ــذةى  »رَي راطةياند: 
كوردستانء  هةرَيمى  نــَيــوان 
ساَلى  لةطةأل  بــةراورد  بة  ئَيران 
ــردوودا، )40%بــؤ50%(زيــادى  راب
لةكاتى  هةمووساَلَيك  كردووةء 
نةتةوةييةكاندا،  ئاينييء  بؤنة 
هةرَيم  طةشتيارانى  ـــذةى  رَي
زيــاد  ــةرضــاو  ب بةشَيوةيةكى 
هؤكارى  بةرثرسة،  ئةو  دةكات«. 
طةإاندةوة  زيادبوونةشى  ئةو 
لةاليةن  ئاسانكارييةى  ئةو  بؤ 
ئَيران  طةشتيارانى  بؤ  هةرَيمةوة 

دةكرَيت.
بؤ  كة  رَينماييانةى  ئةو  بةثَيى 
بيانى،  طةشتيارانى  هاتنةناوةوةى 
بةتايبةتي ئَيرانى، لة هةرَيم كارى 
ثَيدةكرَيت، هةر طةشتيارَيك كة لة 
ئَيرانةوة دَيتة هةرَيمةوة، بؤى هةية 
بةبآ  بمَينَيتةوة  )10(رؤذ  ماوةى 
لةكاتَيكداية  ئةمة  ظيزا،  وةرطرتنى 

هةرَيم روو  كة هةر طةشتيارَيكى 
)90(دؤالرى  بإى  بكات،  ئَيران  لة 
بؤ ظيزاى لَيوةردةطيرَيت كة ثَيشتر 
وةك  ئةوةش  بووةء  )42(دؤالر 
ثاسثؤرتى  نشينطةو  بةإَيوةبةرى 
ثَيدا:  ئاماذةى  ئؤمةران  حاجى 
ــى  ــاإةزاي ــةى ن ــاي »بــووةتــة م
طةشتيارانى ئَيمةو ئةطةر كةسَيك 
ئَيرانء  بؤ  ناضَيت  نةبَيت،  ناضار 
طةشتياران  ظيزاى  كة  داواكارين 
هةرنةمَينَيتء  يان  بكرَيتةوة،  كةم 
لةبةرثرسانى  ــان  ــةم داواي ئــةو 

ئَيرانيش كردووة«.
نةبوونى  لــةطــةأل  ــات  ــاوك ه
لة  ثَيشوازيى  بؤ  ثَيويست  بيناى 
حاجى  ــةرزى  م لة  طةشتياران 
ئؤمةران، يةكَيكى تر لة كَيشةكانى 
كارةباكةيةتى  بإينى  مةرزة،  ئةو 
لةاليةن ئَيرانةوة بةوثَييةى لةبرى 
هةرَيم،  نيشتمانيى  كــارةبــاى 
كارةباى لة ئَيرانةوة بؤ هَينراوةء 
لةوبارةيةوة رائيد ئيدريس عومةر 
ئَيران  »زؤركات  وتى:  كةورينى، 
كارى  لَيدةبإَيتء  كارةبامان 
بةآلم  دةوةستَينَيت،  طةشتياران 
بطاتة  نيشمانيى  كارةباى  بإيارة 

مةرزى حاجى ئؤمةران«.

هةرَيمى كوردستان دابةشكراوة بةسةر زياد لة ثةنجا بلؤكداو دةيان كؤمثانياى بيانيش مافى 
طةِرانء دؤزينةوةى نةوتء طازيان بةدةستهَيناوة.



بة رةضاوكردنى ئةو هةنطاوانةى 
كوردستان  هةرَيمى  حكومةتى  كة 
ئاسؤيةك  بياننَيت،  بةنيازة  ناونىء 
نابينم بؤ ضارةسةركردنى كَيشةى 

كارةبا.
بةبآ  راب����ردوودا،  ل��ةم��اوةى 
رةضاوكردنى  بةبآ  ثالنء  بوونى 
كَيشةى  ك��ة  هةنطاوانةى  ئ��ةو 
دةكرَيت،  ضارةسةر  ثآ  كارةبايان 
هةرَيمى  ب���اآلى  ب��ةرث��رس��ان��ى 
ك��وردس��ت��انء ل��ة س���ةرووى 
هةموويانةوة سةرؤكى حكومةتء 
وةزيرى كارةبا، لَيدوانيان لةبارةى 
طرفتةوة  ئ��ةم  ضارةسةركردنى 

داوة.
كَيشةى  ض��ارةس��ةرك��ردن��ى 
تةرخانكردنى  بة  ثَيويستى  كارةبا 
بةبآ  ئةستةمة  ثَيويستة،  بودجةى 
بتوانرَيت  بودجة  تةرخانكردنى 
ضارةسةر  كوردستاندا  لة  كارةبا 
لَيدوانى  ئةوةندة  حكومةت  بكرَيت، 
ضارةسةركردنى  لةبارةى  داوة 
ثالنء  ئةوةندة  كارةباوة،  كَيشةى 

بةرنامةى دانةناوة، ضؤن؟
كة  بةدواداضوونةى  ئةو  بةثَيى 
لة  كارةبا  كَيشةى  بؤ  كردوومة 
ئةم  ضارةسةركردنى  كوردستان، 
بةرنامةى  تةنيا  ئاسانةو  كَيشةية 
دةوَي����ت، ئ��ةو ب��ودج��ةي��ةش كة 
طرفتة  ئةم  ضارةسةركردنى  بؤ 
نيية  زؤر  بودجةيةكى  ثَيويستة، 
هةرَيمدا  حكومةتى  تواناى  لة  كة 

نةبَيت.

كَيشةى كارةبا
لة  كوردستاندا،  هةرَيمى  لة 
بةرهةمهَينانء  ب��وارى  سآ  هةر 
طواستنةوةو دابةشكردنى كارةبادا 
طرفت هةية، بةآلم طةورةيى طرفتى 
كارةبا لة بةرهةمهَينانى كارةباداية. 
بؤ  كردووة  ضى  هةرَيم  حكومةتى 

بةرهةمهَينانى كارةبا؟
كوردستان  هةرَيمى  بودجةى 
 )35( راب��ردوودا،  ساَلى  ضوار  لة 
بووة،  دينار  مليار   )809( ترليؤنء 
بةتةرخانكردنى )2%(ى ئةم ثارةية 
غازيى  وَيستطةى  دامةزراندنى  بؤ 
بةرهةمهَينانى  كَيشةى  كارةبا، 
ضةرةسةر  كوردستاندا  لة  كارةبا 

دام��ةزران��دن��ى  ضونكة  دةب���وو، 
غازيى  ك��ارةب��اى  وَيستطةيةكى 
مليار   )350( مَيطاواتى،   )500(

دينارة.

قةبارةى كَيشةكة
كوردستان  هةرَيمى  ئَيستا 
مَيطاوات   )2200( بة  ثَيويستى 
بةرهةمهَينانى  تواناى  كارةبايةو 
كارةبادا  وَيستطةكانى  لة  كارةباش 
بة  واتة  مَيطاواتة،   )1250( نزيكةى 
مَيطاوات   )1000( بةرهةمهَينانى 
لة  كارةبا  كَيشةى  ديكة،  كارةباى 
ئايا  دةبَيت،  ضارةسةر  ئَيستادا 
كارةباية  بإة  ئةو  بةرهةمهَينانى 
نةخَير،  بَيطومان  ئةستةمة؟ 
هةولَيرى  ك��ارةب��اى  وَيستطةى 
تايبةتةو  كةرتى  هى  كة  غازيى 
ماس  كؤمثانياى  خ��اوةن��ةك��ةى 
 )350( سةرمايةى  بة  طلؤبةَلة، 
دام��ةزراو  ثرؤذةكة  دينار  مليار 
زةوى  دؤن��م   )300( حكومةتيش 
ضوار  لة  كة  ثرؤذةكةش  ثَيداوة، 
كارةبا  بةرهةمهَينانى  يةكةى 
ثَيكدَيتء هةر يةكةيةكيشيان تواناى 
مَيطاوات   )125( بةرهةمهَينانى 
ساَلى)2008(دا  لة  هةية،  كارةباى 
حكومةتى هةرَيم وةك ثرؤذةيةكى 
دامةزراندنى  مؤَلةتى  وةبةرهَينان 
لةو  ه��ةر  داو  وَيستطةيةى  ئ��ةم 
طشتيى،  ب��ودج��ةى  لة  س��اَل��ةداو 
دينار  مليؤن   )800( ترليؤنَيكء 
وةك بودجة درا بة يةكَيتىء ثارتى، 
ثارةيةى  بةو  بَلَيين  دةتوانين  واتة 
يةك  لة  ثارتى  يةكَيتىء  بة  درا  كة 
ساَلدا، دةتوانرا )10( يةكةى )125( 
كارةباى  بةرهةمهَينانى  مَيطاواتى 
ثآ دابنرَيتء تواناى بةرهةمهَينانى 
)1250( مَيطاوات كارةبايان هةبَيتء 
ببَيت،  ضارةسةر  كارةباش  طرفتى 
يةكَيتىء  باآلى  بةرثرسانى  ئةطةر 
راست  ذمارةية  ئةو  بَلَين،  ثارتى 
مةكتةب  ئةندامانةى  ئةو  نييةو 
سياسيى خؤشمان كة وايان وتووة، 
بةهةَلةدا ضوون، ئةوا بةَلطةى ديكة 
هةية كة وَينةيةكى الى ئَيمةية، هةر 
لة ساَلى)2008(دا حكومةتى هةرَيم 
)748( مليارء )238( مليؤن دينارى 
داوةتة بةخشين، واتة بةو ثارةيةى 
دوو  بةخشين،  داويةتيية  ك��ة 
بةرهةمهَينانى  طةورةى  وَيستطةى 
كارةبا وةك ئةوةى ئَيستاى هةولَير 
كة خاوةنةكةى وةك كةس ئةحمةد 
 )48( دادةن��راء  ثآ  ئيسماعيل-ة 
دةمايةوة  ديكةشى  دينارى  مليار 
 )30( دروستكردنى  ث��ارةى  كة 
ثؤلى   )18( قوتابخانةى  بيناى 
حكومةتى  ئيدى  سةردةميانةية. 
بةهؤى  بَلَيت،  دةتوانَيت  هةرَيم 
ثَيويستةوة  بودجةى  نةبوونى 
طرفتى كارةبامان ضارةسةر نةكرد. 
بة  كة  دينارةى  مليار   )748( ئةو 
كةسء  ضةند  تةنيا  دراو  بةخشين 
بوون،  سوودمةند  لَيي  طرووثَيك 
ثَيويست بوو، يان ضارةسةركردنى 
نةدةكرا  ئايا  ك��ارةب��ا؟  كَيشةى 
ئةو  نيوةى  لة  ثارتى  يةكَيتىء 
ثارةية خؤشبووناية كة لة طيرفانى 
دةكةن  دةرى  كوردستان  خةَلكى 
ئ��ةوةى  بؤ  س��األ،  ي��ةك  بؤ  تةنيا 
ضارةسةر  ثآ  كارةبايان  كَيشةى 

بكرداية؟

ثرؤذةكانى كارةبا
لة بودجةى ثار ساَلدا

شةشةمى  كابينةى  ناونيشانى 
كام  شةرتة"ية،  "ك��ردار  حكومةت 
كردار؟! بودجة دةبَيت بةشَيوةيةك 
لةبةرضاو  ئةولةوييةت  دابإَيذرَيت 
كة  ئةوةية  ئةولةويةتيش  بطيرَيت. 
كؤى  كة  بدرَيت  كةرتة  بةو  بايةخ 
دةبن،  سوودمةند  لَيى  هاوآلتييان 
ئايا حكومةتى هةرَيم واى كردووة؟

لةنَيو  راث��رس��ي��ي��ةك  ئ��ةط��ةر 
بكرَيت،  كوردستاندا  هاوآلتييانى 
هاوآلتييان  الى  ئ��ةول��ةوي��ي��ةت 
حكومةت  الى  ئايا  بةآلم  كارةباية، 

وابووة؟

لة  ه����ةرَي����م  ح��ك��وم��ةت��ى 
 )11( ل��ة  ب����ودج����ةى)2011(دا 
تةنيا  دينار،  مليار   )432( ترليؤنء 
دينارى  مليؤن   )762( مليارو   )30(
ثرؤذةكانى  بؤ  تةرخانكردووة 
وةزارةتى كارةبا كة )02%(ى بودجة 
دةكات، ئايا لة هةرَيمَيكدا كة تةذيية 
بودجة  )02%(ى  كارةبا،  لةقةيرانى 
بةسة بؤ ضارةسةركردنى كَيشةى 
دينارةش  مليار   )30( ئةو  كارةبا؟! 
ثرؤذةكاني  بؤ  تةرخانكراوة  كة 
نين  تايبةت  ك��ارةب��ا،  وةزارةت���ى 
بةَلكو  كارةبا،  بةرهةمهَينانى  بة 
ثرؤذةى  بيناو  دروستكردنى  بؤ 
دام��ةزران��دن��ى ض��ةن��د ه��اي��درؤ 

ثاوةرَيكى بضوكن، حكومةتى هةرَيم 
)3%(ى  رابردوودا  ساَلى  لة  ئةطةر 
دةيتوانى  تةرخانبكرداية،  بودجةى 
 )500( بةرهةمهَينانى  وَيستطةيةكى 

مَيطاواتى كارةبا دابنَيت.
لةو  ط��وَي��م  ك��ة  س��ةي��رة!  ثَيم 
دةَلَيت، حكومةتى  كة  دةبَيت  وتةية 
كارةبا  كةرتى  بة  بايةخى  هةرَيم 
بودجةى  بةداخةوة  بةآلم  داوة، 
نيية  لةبةردةستدا  ثَيويستمان 
ضارةسةر  كارةبا  كَيشةى  تاوةكو 
بكةين  بةراوردَيك  ئةطةر  بكةين، 
خةرجييةكى  ض��ةن��د  ل��ةن��َي��وان 
ئةم  ئةوةندةى  ثَينج  حكومةتدا... 
هةرَيم  حكومةتى  كة  ث��ارةي��ةى 
تةرخانى  كارةبا  ثرؤذةكانى  بؤ 
لة  لة س��اَل��ى)2010(دا،  ك��ردووة 
رَيكخراوةكانى  بة  ساَلى)2009(دا 
داوة، ئايا ئةو هةموو رَيكخراوة بؤ 
ئَيمة طرنطن كة زؤرينةيان ثاشكؤى 
ضارةسةركردنى  ي��ان  حيزبن، 
دوو  لة  زياتر  كارةبا؟،  كَيشةى 
ئ��ةوةن��دةى ئ��ةو ث��ارةي��ةى بؤ 
كارةبا  وةزارةت���ى  ثرؤذةكانى 
تةرخانكراوة، لة ساَلى)2010(دا بؤ 
بةوثَييةى  خةرجكراوة،  ئؤتؤمبَيل 
دينار  مليؤن   )79( )66(مليارو 
كرَيى  ضاكردنةوةو  كإينء  بؤ 

ئؤتؤمبَيل خةرجكراوة.

كإينى كارةباو ضةند هةَلةيةك
حكومةتى  ل���ةب���ةرئ���ةوةى 
لة  طةورةيةى  بودجة  لةو  هةرَيم 
تةنيا  نةيتوانيوة  بةردةستيداية 
بةرهةمهَينانى  ب��ؤ  )1%(ي��ش��ى 
وةبةرهَينةرَيك  دابنَيتء  كارةبا 
بةرهةمهَينانى  وَيستطةكانى 
حكومةت  دان����اوةو  ك��ارةب��اى 
ك��ارةب��اى  طشتيى  ب��ودج��ةى  ل��ة 
هاوآلتيياندا  بةسةر  لَيدةكإَيتء 
جَيطاى  ئ��ةوةى  دةك��ات،  دابةشى 
كة  بةَلطةنامةيةك  بةثَيى  سةرنجة، 
ئَيمةداية،  لةبةردةستى  وَينةيةكى 
كوردستان  هةرَيمى  حكومةتى 
 )189( ب��إى  س��اَل��ى)2009(دا  لة 
دينارى  مليار   )781( مليارو 
كارةبا  وزةى  راكَيشانى  داوةت��ة 
الكهرباء(،  الطاقة  استرياد  )نفقات 
حكومةت  كة  ثارةيةى  بةو  واتة 
راكَيشانى  دةيداتة  )2(س��اَل��دا  لة 
وَيستطةيةكى  ك��ارةب��ا،  وزةى 
بةرهةمهَينانى  مَيطاواتى   )500(
ئايا  دادةم��ةزرَي��ت،  ثَي  كارةباى 
ئةمة ض بيركردنةوةيةكة كة رَيطاى 
كة  ثارةيةى  ئةو  واتة  داوة!!  بةوة 
ساَلدا  دوو  لة  هةرَيم  حكومةتى 
كارةبا،  وزةى  كإينى  داويةتيية 
 )500( وَيستطةيةكى  دةت��وان��را 
كارةباى  بةرهةمهَينانى  مَيطاواتى 

ثآ دابمةزرَيت.
كة  طرَيبةستةى  ئ��ةو  بةثَيى 
بةإَيز  لةطةأل  هةرَيم  حكومةتى 
كردوويةتى،  ئيسماعيل-دا  ئةحمةد 
ئ��ةط��ةر ه��ات��وو ب��ةه��ؤى ئ��ةوةى 
نةيتوانى  هةرَيم  حكومةتى  كة 
وَيستطةكانى  بؤ  سووتةمةنى 
بكاتء  دابين  بةرهةمهَينانى كارةبا 
وَيستطةكانى  يةكةيةكى  ه��ةر 
بةهؤى  كارةباش  بةرهةمهَينانى 
سووتةمةنييةوة  دابيننةكردنى 
ثَيويستة  ئ��ةوا  ن��ةك��رد،  ك��اري��ان 
وزةى  ث��ارةى  هةرَيم  حكومةتى 

كارةباكة بدات وةك ئةو كاتةى كة 
بةرهةمهَينانى  يةكةكانى  سةرجةم 
بةهؤى  ئةطةر  واتة  دةك��ات،  كار 
سووتةمةنييةوة  دابيننةكردنى 
كارةبا  بةرهةمهَينانى  وَيستطةكانى 
حكومةت  ئ��ةوا  ن��ةك��رد،  ك��اري��ان 
بة  ب��دات  كارةبا  كرَيى  ثَيويستة 
ئةحمةد ئيسماعيل وةك ئةو كاتةى 

كة كار دةكةن.

هاوآلتى، بة )3( رَيطا
كرَيى كارةبا دةدات

ثَيويست  وةك  ئ��ةوةى  لةطةأل 
بةآلم  نيية،  كوردستاندا  لة  كارةبا 
سآ  بة  كوردستان  هاوآلتييانى 

رَيطا كرَيى كارةبا دةدةن، ضؤن؟
هاوآلتييانى  يةكةم:  رَيطاى 
كوردستان كرَيى كارةبا بةشَيوةى 
ئةو  رَيطاى  لة  دةدةن  راستةوخؤ 
ئةم  دَيتةوةو  بؤيان  كة  ثسوآلنةى 
بإةثارةيةش كة وةك كرَيى كارةبا 
كارةبا،  كرَيى  دةيدةنة  هاوآلتييان 
ساَلى  لة  تةنيا  زؤرةو  بإَيكى 
)2009(دا )100( مليارو)25( مليؤن 

دينار بووة.
حكومةتى  دووةم:  رَي��ط��اى 
بةناوى  هةية  وةزارةتَيكى  هةرَيم 
لةبنةإةتدا  كارةباوةو  وةزارةت��ى 
دامةزراوة  ئةوة  بؤ  وةزارةتة  ئةم 
ك��ة ك���ارةب���ا ب��ؤ ه��اوآلت��ي��ي��ان 
لةثَيناوى  ساآلنة  بكات،  دابين 
دابينكردنى كارةبادا بؤ هاوآلتييان، 
بؤ  هاوآلتييان  زؤرى  بودجةيةكى 
ئةم  تةرخانكراوة،  وةزارةت��ة  ئةم 
هةزارو   )15( ئَيستادا  لة  وةزارةتة 
تةنيا  هةية،  فةرمانبةرى   )936(
بودجةى بةكاربردنى ئةم وةزارةتة 
وَيستطةيةكى  دانانى  تواناى  كة 
لة ثار  نيية  بةرهةمهَينانى كارةباى 
مليؤن   )15( مليارو   )104( ساَلدا، 

دينارة.
حكومةتى  سَييةم:  رَي��ط��اى 
زؤر  ثارةى  بإَيك  ساآلنة  هةرَيم 
هاوآلتييانى  طشتيى  بودجةى  لة 
كوردستان دادةتة ئةو وَيستطانةى 
وةك  ك��ارةب��ا،  بةرهةمهَينانى 
لة  كة  دينارةى  مليار   )189( ئةو 
)2009(دا  ساَلى  طشتيى  بودجةى 
خةرجكرا بؤ هَينانى وزةى كارةبا.

كارةبا لة بيَثالنيى حكومةتدا

كوردستان خاوةنى سووتةمةنى زؤرة،
فؤتؤ: فةريق هةَلةبجةيى بةآلم كارةباى نيية.  
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ئةو ثارةيةى كة لةيةك 
ساَلدا دراوةتة يةكيَتىء 
ثارتى، كيَشةى كارةباى 

ثآ ضارةسةر دةكرا

)02%(ى بودجةى 
كوردستان، بؤ 

ثرؤذةكانى كارةبا 
تةرخانكراوة

ئ��ةن��دام��َي��ك��ي  ل��ي��ذن��ةي  
سةرضاوة  وزةء  ثيشةسازي و 
ثةرلةماني   لة  سروشتيةكان 
حكومةتي   ثَييواية  كوردستان 
ضارةسةركردني   ثالني   هةرَيم 

ئةو  طوَيرةي   بة  نيةو  كارةباي  
طرَيبةستانةش بَيت كة كردويةتي  
زياني   كارةبا،  بةرهةمهَيناني   بؤ 

طةورة بة داهاتي  طشتي  دةطات.
وتى:  نوري   مةال  عةبدوالي  

بةرذةوةندي   لة  طرَيبةستةكان 
لة  ن���ةك���راونء  ح��ك��وم��ةت��دا 
طرَيبةستةكاندا  ن��اوةرؤك��ي  
ب����ةوةدراوة، ك��ة ئةو  ئ��ام��اذة 
نةكرا  داب��ي��ن  ط��ازواي��ل��ة  ب���ِرة 

لةو  بةرهةمهاتوو  بِري   ياخود 
تايبةت  كةرتي   لة  كة  كارةبايةي  
نةتوانَيت  دةهَينرَيتء  بةرهةم 
حكومةت  ئ��ةوا  ب��ط��وازَي��ت��ةوة، 
دةبَيت سزاي  مادي  بة بِري  )97( 

هةزار دؤالر  بدات بة كؤمثانياي  
ئةم  بةرهةمهَينةرةكة،  كارةبا 
شَيوةية  لةم  طرَيبةستي   جؤرة 
لة  دةك��رَي��تء  يةكةمجارة  بؤ 

دونياشدا وَينةي  نية.

عةبدواَل مةال نوري : طرَيبةستي  لةم شَيوةية لة دونيادا وَينةي  نية
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شارا عةبدوإلةحمان
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ط��ةن��دةَل��ي��ي��ةك��ان��ى ث���رؤذةى 
 )400( نةخؤشخانةى  دروستكردنى 
تادَيت  سلَيمانى،  لة  قةرةوَيَلةيى 
ئاشكراتر دةبَيتء طرووثى )400(يش 
حكومةت  سةر  خستنة  فشار  بؤ  كة 
لةو بارةيةوة دروست بووة، كَيشةكة 
دةطةيةنَيتة داواكارى طشتيىء داواش 
دةكات بةرثرسانى ثَيشوو و ئَيستاي 
ياسا  رووب����ةإووى  تةندروستى 

بكرَينةوة.
ث�����رؤذةى دروس��ت��ك��ردن��ى 
لة  قةرةوَيَلةيى   )400( نةخؤشخانةى 
ساَلى )2004(ةوة دةست بةكاركردن 
دواى  تائَيستاو  ت��َي��ي��داو  ك���راوة 
ئةو  بةسةر  ساأل   )7( تَيثةإبوونى 
كارةكانى  )47%(ى  تةنيا  ب��ةروارةدا، 
نوَيى  بإيارَيكى  بة  بؤية  بووة،  تةواو 
حكومةت بإة ثارةيةكى تر كة زياتر لة 
)77( مليؤن دؤالرة، بإيارة لة ئةمإؤوة 
كاركردن تَييدا دةستثَيبكاتةوةو تا )2( 

ساَلى تر بخايةنَيت.

ثوختةى مَيذوويىء
دارايى ثرؤذةكة

ساَلى  ل��ة  س���ةرةت���اداو  ل��ة   *
دروستكردنى  لة  بإيار  كة  )2004(دا 
لة  بوو  بإيار  درا،  نةخؤشخانةكة 
 )57( تَيضووى  بة  رؤذدا   )730(
دؤالر   )858( هةزارو   )365( مليؤنء 

جَيبةجَي بكرَيت.
 2004/8/25 رؤذى  ل��ة   *
سةرؤكى  ل��ةالي��ةن  طرَيبةستةكة 
دةزطاى ثرؤذةكانى ئاوةدانكردنةوةى 

هةرَيم )هَيرش محةإةم( ئيمزا كرا.
* لة رؤذى 2004/10/23 لةاليةن 
حكومةتى  تةندروستى  وةزي���رى 
ئيمزا  خؤشناو(  )د.محةمةد  هةرَيم، 

كرا.
 2004/12/11 رؤذى  ل��ة   *
سةرؤكايةتى  نهَينيى  فةرمانى  بة 
 )884( ذمارة  وةزي��ران  ئةنجومةنى 
ثرؤذةكة  بؤ  دؤالر  مليؤن   )5( بإى 

خةرج كرا.
 2005/1/19 رؤذى  ل��ة   *
وةزيران  ئةنجومةنى  سةرؤكايةتى 

بؤ   )845/1/1( ذم���ارة  فةرمانى 
عةبدوَلآل  )محةمةد  دةستنيشانكردنى 
دةستةى  سةرؤكى  وةك��و  ساَلح( 
نةخؤشخانةكة  سةرثةرشتياريى 

دةركرد.
* رؤذى 2005/5/26 بة فةرمانى 
ئةنجومةنى  سةرؤكايةتى  نهَينيى 
 )3( بإى   ،)420( ذم��ارة  وةزي��ران 
بؤ  دؤالر  ه��ةزار   )700( مليؤنء 

ثرؤذةكة خةرجكراوة.
فةرمانى   2005/8/24 رؤذى   *
وةزيرانى  ئةنجومةنى  سةرؤكايةتى 
دةرض��ووة   )11124/1/(1 ذم��ارة 
خاليد  )هَيمن  دةستنيشانكردنى  بة 
دةستةى  س��ةرؤك��ى  ب��ة  شةفيق( 

سةرثةرشتياريى نةخؤشخانةكة.
بة   2006/4/6 رؤذى  ل��ة   *
ئةنجومةنى  سةرؤكايةتى  فةرمانى 
وةزيران ذمارة )3441/5/1( بإى )10( 

دؤالر   )197( هةزارو   )101( مليؤنء 
ثزيشكييةكان  ئامَيرة  ثَيشينةى  بؤ 

سةرفكراوة.
بة   2006/9/24 رؤذى  لة   *
ئةنجومةنى  سةرؤكايةتى  فةرمانى 
 )5( بإى   ،)10502( ذمارة  وةزيران 
مليؤن دؤالرى تر بؤ ثَيشينةى ئامَيرى 

ثزيشكى خةرجكراوة.
بة   2007/2/27 رؤذى  لة   *
ئةنجومةنى  سةرؤكايةتى  فةرمانى 
 )1( بإى   ،)2174( ذم��ارة  وةزي��ران 
بؤ  تر  دؤالرى  هةزار   )760( مليؤنء 

ثرؤذةكة خةرجكراوة.

ثرؤذةكة بة ناياسايى درا 
بة كؤمثانيا كؤريةكة

بيرؤكةى دروستكردنى ثرؤذةى 
قةرةوَيَلةيى   )400( نةخؤشخانةى 
سةردانى  كاتى  بؤ  دةط��ةإَي��ت��ةوة 
بؤ  جيهانيى  تةندروستى  رَيكخراوى 
جَيبةجَيكردنى  ساتى  لة  كوردستان 

خؤراك،  بة  بةرامبةر  نةوت  بإيارى 
داواى  كورد  بةرثرسانى  كاتةدا  لةو 
كرد،  طةورةيان  نةخؤشخانةيةكى 
اليةن  لة  نةخؤشخانةكةش  ديزاينى 
دةرةوةى  براية  رَيكخراوةوة  ئةو 
وةرطرتنةوةشى  ثاش  كوردستانء 
لةنَيو  ك��را،  ئ��ام��ادة  بؤ  ت��ةن��دةرى 
ئاى(  )يو  كؤمثانياى  كؤمثانياكاندا 
دةه��ات،  ض��وارةم  ثلةى  بة  ك��ؤرى 
بةآلم لة اليةن بةرثرسانى حكومةتى 
هةرَيم-ئيدارةى سلَيمانى ئةو ثرؤذةية 
بة ناياسايى درا بةو كؤمثانيا كؤريةو 
يةكةم،  ثلة  كؤمثانياكانى  بة  ن��ةدرا 
دوو  دواى  ئةويش  سَييةم،  دووةم، 
تةواونةكراويى  بة  ثرؤذةكةى  ساأل 

بةجَيهَيشتء ثارةكةشى برد.
سؤران عومةر، رؤذنامةنووسى 
ثرؤذةى  بةإَيوةضوونى  لة  ئاطادار 
نةخؤشخانة )400( قةرةوَيَلةييةكة بؤ 

رؤذنامة وتى: »ئةوةى زانراوة ئةوةية 
كة لة رَيطةى ديبلؤماتَيكى ئةمريكييةوة 
بةرذةوةنديى  ثةيوةنديىء  بوونى  لة 
ك��ورددا،  بةرثرسَيكى  ضةند  لةطةأل 
 )400( نةخؤشخانة  ث����رؤذةى 
كؤمثانيا  بةو  دراوة  قةرةوَيَلةييةكة 
ناتةواويى  بة  ثرؤذةكةى  كة  كؤرية، 

بةجَيهَيشتء ثارةكةشى برد«.

 طرووثى )400(
داواى شةفافيى دةكات

دروستكردنى  مةبةستى  ب��ة 
بؤ  هةرَيم  حكومةتى  لةسةر  فشار 
ذمارةيةك  ثرؤذةكة،  تةواوكردنى 
سةربةخؤ  كةسايةتى  و  رَيكخراو 
)ط���رووثى  ناوى  بة  طرووثَيكيان 
دةكةن  داوا  ثَيكهَيناوةو  400(ةوة 
لة  ك���ارك���ردن  زووة  ه��ةرض��ى 
دةستثَيبكاتةوةو  نةخؤشخانةكةدا 
شةفافيى لة خةرجكردنى ئةو بودجة 
لة  كة  بكرَيت،  ثيادة  زةب��ةالح��ةدا 

نةخؤشخانةيةدا  ئةو  دروستكردنى 
خةرجكراوة.

ئةندامى  عةبدوَلآل،  د.ط���ؤران 
ب��ارةي��ةوة  ل��ةو   ،)400( ط��رووث��ى 
ب��ة رؤذن��ام��ةى راط��ةي��ان��د: »ئ��ةو 
ئةو  دروستكردنى  لةسةر  بةَلطانةى 
دةستمانكةوتوون،  نةخؤشخانةية 
طةندةَلييةكى  ك��ة  دةيسةلمَينن 
جَيبةجَيكردنى  ل��ة  ك���راوة  زؤر 
ئ��ةو ث��رؤذةي��ةدا، ه��ةر ئ��ةوان��ةش 
ئةو  ئَيستا  هةتا  كة  ئةوةن  هؤكارى 
بؤ  نةكراوة،  ت��ةواو  نةخؤشخانةية 
لة  طرووثةكةمان  مةبةستةش  ئةو 
بةردةم  لة  خؤثيشاندانَيكى  )1/25(دا 
نةكراوةكة  ت���ةواو  نةخؤشخانة 
رَيكخست، ئَيستاش بةنيازين سةردانى 
هةموو  بكةينء  طشتيى  داواكاريى 
لةبةردةستمانداية  بةَلطةنامانةى  ئةو 
لةو  تاوةكو  بةردةميان،  بيخةينة 
ثةيوةنديدارةكان  اليةنة  رَيطةيةوة 
ياسايى  بةرثرسيارَيتى  رووبةإووى 

بكرَينةوة«.
ئةو  بةثَيى   )400( ط��رووث��ى 
كردوويانة  كة  بةدواداضوونانةى 
ئةوةيان بؤ ئاشكرا بووة، كة ئةو ثارةية 
بؤ دروستكردنى  بةثَيى طريبةستةكة 
زياترة  تةرخانكراوة،  نةخؤشخانةكة 
 )25( تائَيستا  دؤالر،  مليؤن   )57( لة 
 )197( هةزارو   )561( دؤالرو  مليؤن 
 )31( واتة  خةرجكراوة،  لَي  دؤالرى 
دؤالر   )661( هةزارو   )804( مليؤن 
لةو ثارةية ماوةتةوةو نازانرَيت ضؤن 

خةرجكراوة.
لة  »ئَيمة  وتى:  طؤإان  هةربؤية 
ئةوة  لةسةر  جةخت  طرووثةكةدا 
دةكةينةوة كة دةبَيت حكومةتى هةرَيم 
بة بةَلطة ثَيمان بَلَين؛ ئةو ثارةية لةضيدا 
خةرجكراوة، ضونكة ئةطةر ئةو ثارةية 
ئةساسةكةدا،  بودجة  لة  مابَيتةوة 
ثارةى ترى  واتاى ضيية كة دووبارة 

بؤ خةرج بكرَيتةوة«.

 ثارة بؤ كإينى
ئامَير خةرجكراوة

ئةو  بةثَيى  ت��رةوةو  لةاليةكى 
دروستكردنى  لةسةر  كة  بةَلطانةى 
كةوتووةتة  نةخؤشخانةية  ئ��ةو 
بإى  )2006(دا،  ساَلى  لة  بةردةست، 
 )197( هةزارو   )101( مليؤنء   )10(

ثَيشينةى  بؤ  تةرخانكراوة  دؤالر 
هاوكات  ثزيشكيى،  ئامَيرى  كإينى 
خةَلكيش نَيردراوة بؤ كؤريا بؤ بينينى 
ئامَيرة  ئةو  لةسةر  راهينان  خولى 
كة  كاتَيكدان  لة  ئةمانة  ثزيشكييانة، 
ئةم  تا  نةبووة،  تةواو  نةخؤشخانةكة 

كارانة بكرَين.
 )400( طرووثى  ئةندامةكةى 
ئايا  ئةوةية؛  لَيرةدا  »ثرسيار  وتى: 
ئةو ئامَيرانةى كة كإدراون لة كوَين؟ 
ئامَيرَيك كة لة )2006(ةوة كإدرابَيتء 
تَيثةإبَيت  بةسةردا  ساَلى   )5( ئَيستا 
دةبينرَيت،  لَي  سوودى  ضؤن  ئَيستا 
لةكاتَيكدا ئَيستا ئامَيرى ثَيشكةوتووتر 
داهاتووة، ئةمة جطة لةوةى كة دوور 
ثَيويستة  بؤية  تَيكضووبَيتن،  نيية 
لةسةر حكومةتى هةرَيم وةآلمى ئةو 

ثرسيارانةمان بداتةوة«.
سةبارةت بة كإينى ئةو ئامَيرانة 
هَيمن  بة  كرد  ثةيوةنديى  رؤذنامة 
سةرثةرشيتارى  ئةندازيارى  خاليد، 
وتى:  وةآلم��دا  لة  ئةويش  ثرؤذةكة، 
ثرؤذةكة  كؤنةكةى  »بةَلَيندةرة 
دؤالر  ثَينجسةد  مليؤنء  يةك  بايى 
لة  ئَيستا  هَينابوو،  ثزيشكيى  ئامَيرى 
مةخزةنةكانى فةرمانطةى تةندروستى 

سلَيمانيداية«. 

ثَيويستة وةزيرى 
تةندروستى داواى 

لَيبووردن بكات
لة لَيدوانَيكي رؤذنامةوانيدا كة لة 
د.تاهير  رايطةياند؛  رابردوودا  ماوةى 

تةندروستى  وةزي��رى  ه��ةورام��ى، 
حكومةتى هةرَيم وتى: »ئةو كؤمثانيا 
كؤرييةى كة بؤ يةكةم جار نةخؤشخانة 
ثَيدرا،  قةرةوَيَلةييةكةى  ضوارسةد 
لة  رةشةوةو  ليستى  خراوةتة  ئَيستا 

كوردستان نةماوةو هةآلتووة«.
ئةو  ضوارسةد،  طرووثى  بةآلم 
لَيدوانة بة ناإاست دةزانن، هةروةك 
د.طؤران وتى: »ئَيمة لة ثةيوةندييةكى 
كؤمثانيا  نوَينةرى  لةطةأل  تةلةفؤنيدا 
ئةو  كة  زان��ى  ئةوةمان  كؤرييةكة 
هيض  تةندروستى  وةزيرى  لَيدوانةى 
ضونكة  نيية،  راستيان  بنةمايةكى 
كوردستان  لة  ئَيستا  كؤمثانياية  ئةو 
كارةكانى  ت��ردا  بوارَيكى  ضةند  لة 
جؤرَيك  هيض  بة  دةداتء  ئةنجام 
بؤية  رةش��ةوة،  ليستى  نةخراونةتة 
يان  دةبَيت،  تةندروستى  وةزي��رى 
ئةو  وتنى  لة  بكات  لَيبووردن  داواى 
بةدواداضوونى  ياخود  ناإاستة،  قسة 
بة  بكات،  مةوزوعة  ئةو  بؤ  جديى 
بةرثرسيارانى  كة  دةزانين  باشيشى 
ثَيشوو  كابينةكانى  تةندروستى 
ئَيستاش رووبةإووى بةرثرسيارَيتى 

ياسايى بكرَينةوة«.

بة )3( ساأل تةنيا )17%(ى 
كارةكانى ئةنجامدراون

كة  كؤرى  )يوئاى(  كؤمثانياى 
جَيبةجَيكارى ثرؤذةكة بوو، لة مانطى 
شوباتى )2008(دا نامةيةكى ناردووة 
سةرثةرشتياريى  دةس��ت��ةى  ب��ؤ 
هاتووة؛  تَييدا  كة  نةخؤشخانةكة، 
ثرؤذةكة  بيناسازيى  كارى  )30%(ى 

تةواو بووة.
وتةى  بةثَيى  ئَيستاشداو  لة 
)47%(ى  ث��رؤذةك��ة  ئ��ةن��دازي��ارى 
ئةوة  ئةمةش  بووة،  تةواو  كارةكان 
دةطةيةنَيت، كة لة )3( ساَلى رابردوودا 

تةنيا )17%(ى ثرؤذةكة تةواو بووة.
ئَيستا  »تا  وتى:  خاليد،  ه�َيمن 
ثرؤذةية  ئةو  كارةكانى  )47%(ى 
 )77( س���األء   )2( ب���ووةو  ت���ةواو 
ترى  دؤالرى  هةزار   )478( مليؤنء 
بؤية  ه��ةر  تةرخانكراوةتةوة،  بؤ 
طرَيبةستمان لةطةأل ضةند بةَلَيندةرَيكى 
نوَيدا كردووةو بإيارة لة )2/1(ةوةوة 
لة  بكرَيتةوة  بةكاركردن  دةس��ت 

نةخؤشخانةكةدا«.

بايى مليؤنء نيويَك 
دؤالر، ئاميَرى 
ثزيشكيى كإدراون بىَ 
ئةوةى بةكاربهيَنريَن

ئةو ليَدوانةى وةزيرى 
تةندروستى هيض بنةمايةكى 

راستي نيية
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بة )3( ساأل تةنيا )17%(ى كارةكانى ئةنجامدراون

رؤذ بة رؤذ  طةندةَلييةكانى »400 قةرةوَيَلةييةكة« ئاشكرا دةبن

ئةو نةخؤشخانةيةى كة ضةند قؤناغَيكى كؤلَيجى ثزيشكى 
فؤتؤ: ئاكام ضاوةإَين تيايدا خزمةت بكةن  

د.طؤران عةبدوَلآل: ئامَيرَيك لة ساَلي )2006( كإابَيتء بةكارنةهَينرابَيت ضؤن سوودي لَي دةبينرَيت
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بةهؤى  زانيارييةك،  ضةند  بةثَيى 
يةكَيتىء  ن��َي��وان  ملمالنَيى  كَيشةء 
ئةندامانى  ن��اوى  تائَيستا  ثارتييةوة، 
بؤ  كوردستان  مامؤستايانى  ليستى 
لة  مامؤستايان  يةكَيتيى  كؤنطرةى 
بازنةى سلَيمانى، نةنَيردراوة بؤ ليذنةى 

باآلى هةَلبذاردن.
دا، ثرؤسةى  لة رؤذى 2010/12/2 
نوَينةرانى  دياريكردنى  بؤ  هةَلبذاردن 
رَيكخراوى  دوان��زةي��ةم��ى  كؤنطرةى 
كوردستان  مامؤستايانى  يةكَيتيى 
كؤنطرة   )4/16( بإيارة  بةإَيوةضوو، 
ئةنجومةنى  بإيارى  بةثَيى  ببةستَيتء 
وةكو   )1/20( رَيكخراوةكة  تةنفيزيى 
ناوى  تا  ليستةكان،  بؤ  دانرا  كات  دوا 
باآل  ليذنةى  ئةندامانى كؤنطرة رةوانةى 
بكةن. هاوكات بةثَيى ضةند زانيارييةكى 
رؤذن��ام��ة ك��ة ل��ة س��ةرض��اوةي��ةك��ى 
مامؤستايانةوة  يةكَيتيى  ئ��اط��ادارى 
ذم��ارةى  لةسةر  ك��ةوت��ووة،  دةستي 
كانديدةكانيان لة بازنةى سلَيمانى كَيشة 
دروستبووةو  ثارتيدا  يةكَيتىء  لةنَيوان 
مامؤستايانى يةكَيتى )16(نوَينةرء ثارتى 
كؤنطرة،  ئةندامى  دةبنة  )15(نوَينةريان 
ذمارةيةى  بةو  يةكَيتى  تائَيستا  بةآلم 
هؤيةشةوة  بةو  نةبووةو  رازى  ثارتى 

ناوةكانيان  تائَيستا 
ب��ؤ ل��ي��ذن��ةى ب��اآلى 
يةكَيتيى  هةَلبذاردنى 
م���ام���ؤس���ت���اي���ان 

نةناردووة.
سةرضاوةية  ئةو 
وت��ي��ش��ى: »ث��ارت��ى 
س�����وورة ل��ةس��ةر 
ئةوةى كة لة سلَيمانى 
بضنة  )15(ك��ان��دي��دى 
هةإةشةى  كؤنطرةء 
ئ����ةوةى ك����ردووة؛ 
بةوة  يةكَيتى  ئةطةر 
رازى نةبَيت، ئةو كاتة 
كانديدةكانى  ذمارةى 
هةولَير  لة  يةكَيتى 

كةمدةكاتةوة«.
ه��������ةر ئ����ةو 
ئةوةشى  سةرضاوةية 
يةكَيتىء  خستةإوو، 
لةسةروبةندى  ثارتى 
يةكَيتيى  هةَلبذاردنى 
م��ام��ؤس��ت��اي��ان��دا 
ب���ةش���َي���وةي���ةك���ى 
ناياسايى ضةند ئةندام 
ك���ردووة  لقَيكيان 
لقء  ك��ارط��َي��إى  ب��ة 
ئةندامى  ب��وون��ةت��ة 
ئةو  لةنَيو  كؤنطرة، 

ئيسالميىء  ك��ؤم��ةَل��ى  ك��ةس��ان��ةدا 
ثشكيان  زةحمةتكَيشان  سؤشياليستء 
ئةندامَيكى  هةريةكةو  بةركةوتووةو 
ثَيدانى  ب��ةرك��ةوت��ووة،  كؤنطرةيان 
اليةنةكانى  بة  كؤنطرة  كورسييةكى 
بكةنء  رازييان  ئةوةية  بؤ  تةنيا  تر، 
كةموكووإييةكاندا  طةندةَليىء  لةئاستى 

بَيدةنطبنء هةَلوَيستيان نةبَيت.
م��ام��ؤس��ت��اى  دوو  ه���ةروةه���ا 
مامؤستاى  دوو  يةكَيتىء  شؤإشى 
ئةندامى  بة  كردووة  ثارتييان  شؤإشى 
كةسايةتى   )10( لةوةش  جطة  كؤنطرة، 
ثةروةردةيى كة سةر بة يةكَيتىء ثارتين 

دةبنة ئةندامى كؤنطرة.
محةمةد،  م.عةبدولواحيد  هاوكات 
مامؤستايانى  يةكَيتيى  وت��ةب��َي��ذى 
كوردستان بة رؤذنامةى راطةياند: بةثَيى 
دةب���وو  تةنفيزيى،  ئةنجومةنى  بإيارى 
)1/20(دا  لة  ليستةكان  س���ةرجةم 
رةوانةى  كؤنطرةيان  ئةندامانى  ناوى 
ليذنةى باآل بكرداية، بةآلم تائَيستا ضةند 
ليستى  ن��اردووةء  ناوةكانيان  ليستَيك 
ضةند  ناوى  كوردستان  مامؤستايانى 
بازنةيةكيان ناردووة، بةآلم ناوى ضةند 

بازنةيةكيان نةناردووة.
دوو  ئَيمة  بةوةشكرد،  ئاماذةى 
رؤذى تر ضاوةإوان دةكةينء ليستةكان 
ئاطاداردةكةينةوةء دواى ئةوة ليستةكان 

خؤيان بةرثرسياردةبن.

سازدانى: رؤذنامة
......................................

سةرثةرشتيارَيكى كارطَيإيى 
لة ثةروةردةى  سلَيمانى، ثَييواية: 

سيستمى نوَيى ثةروةردة، بة ثةلةء 
بةشَيوةيةكى سةرثَييىء بةبآ 

بةشداريى ثسثؤإء شارةزاى بوارى 
ثةروةردة، هةمواركراوةتةوة.

م. شةفيق حةمةإةشيد، كة ماوةى 
)15(ساَلة سةرثةرشتيارة، 

لة ضاوثَيكةوتنَيكى رؤذنامةدا،  
باس لةوة دةكات كة كَيشةكة بةوة 
ضارةسةر ناكرَيت، سيستمةكة بؤ 

خوَيندكاران روونبكرَيتةوة، بةَلكو 
ثَيويستة ثَيداضوونةوة 

بة سيستمةكةدا بكرَيت.

ناإةزاييةكانى  ه��ؤى  رؤذن��ام��ة: 
خوَيندكاران، ضيية؟

ث����ةروةروةردةدا  لة  ط��ؤإان   *
ثةروةردةو  فةلسةفةى  بة  ثةيوةنديى 
ذينطةى ثةروةردةييةوة هةية، سيستم 
خؤى  وةك��و  ذينطةكة  ب��ةآلم  ط��ؤإا، 
ماوةتةوةء زةمينةى بؤ نةإةخسَينراوة، 
ث��ةروةردة  وةزارةت���ى  بةرثرسانى 
طومإاييء  بة  ثَينجةمدا  كابينةى  لة 
بَيباكييةوة زؤر بة كرضوكاَلى سيستمى 
ثةروةردةيان طؤإى، سيستمةكةش تا 
ئَيستا بة كرضوكاَلى هاتووةء تا ئَيستا 
لة  ضونكة  جَيطيرنةكراوة،  تةواويى  بة 
بةشَيك  رابردوودا،  ماوةى سآ ساَلى 
رةتكراونةتةوة،  طؤإانكارييةكان  لة 
سيستمةكة  هةمواركردنةوةى  ديسان 
بةثةلةء بةشَيوةيةكى سةرثَييىء بةبآ 
بوارى  شارةزاى  ثسثؤإء  بةشداريى 
ثةروةردة ئةنجام درا، بةَلكو كؤمةَلَيك 

ثلةى  كة  كردووة  بةشدارييان  خةَلك 
ثسثؤإى  ب��ةآلم  هةبووة،  بةرزيان 
ئةو  زؤربةيان  نةبوونء  ث��ةروةردة 
ثَيش  دايناون،  حيزب  كة  خةَلكانةن 
بة  هةمواركردنةكة،  بآلوكردنةوةى 
ثةروةردةمان  وةزارةتى  بةرثرسانى 
كةموكووإيى  كؤمةَلَيك  كة  راطةياند 
ضارةسةر  كةموكووإييةكان  تَيدايةء 
بةآلم  بكةنةوة،  بآلوى  دوات��ر  بكةن، 

كةس طوَيى لَي نةطرتين. 
لة  كةموكووإيى  كةواتة،  رؤذنامة: 

هةمواركردنةوةكةشدا هةية؟
ئةم  ك��ة  ئ��ةوةي��ة  كَيشةكة   *
ك��راونء  نةزانيى  بة  طؤإانكارييانة 
زةمينةء  تَيداية،  كةموكووإييان 
نةإةخسَينراوة  ثةروةردةيى  ذينطةى 
بؤ ئةو طؤإانكارييانة، كةضى وةزارةت 
ئةمةش  فةرزدةكات،  طؤإانكارييةكان 
كَيشةى نادادثةروةريى لة ثَيدانى نمرةدا 
لةاليةن مامؤستايانةوة دروست دةكات، 
كؤمةآليةتييةكان  ثةيوةنديية  ضونكة 
هةية،  مامؤستا  لةسةر  كاريطةرييان 
ضةند  كوردستاندا   لة  ئَيستاش  تا 
هةيةء  ث��ةروةردةي��ى  ذينطةيةكى 
خوَيندن لة ثارَيزطاء قةزاو ناحيةكانء 
طوندةكاندا لةيةكتر جياوازة، بؤ نموونة 
خوَيندنطةيةكى  لة  كة  مامؤستايةك 
ثَيدانى  لة  دةَلَيتةوة،  وانة  نموونةييدا 
جياوازة  هةَلسةنطاندندا  نمرةى   )30(
وانة  الدَييةكدا  لة  كة  مامؤستايةك  لة 
مامؤستا  هةندَيك  تةنانةت  دةَلَيتةوةء 
نمرة  خؤيان  بةرذةوةنديي  بةثَيى 

دادةنَين.
نادادثةوةرييةى  ئةو  رؤذنامة: 
لةئةستؤى  دةك��ةي��ت،  باسى  تؤ  كة 

مامؤستاداية، يان سيستمى ثةروةردة؟
ن��وآ،  سيستمى  ب��ةث��َي��ى   *

لة  بريتيية  مامؤستا  ك��ارى 
ب���ةردةوامء  تاقيكردنةوةى 
مامؤستا  بؤ  كَيشة  ضةندين 
دروس��ت��ب��ووة، وةزارةت����ى 
وا  مامؤستاى  ث����ةروةردة 
نةتوانَيت  كة  شثرزةكردووة 
بابةتةكة  ب��ة  خ��ؤى  ه��ةق��ى 
نةكةوَيت  ئةوة  فرياى  بداتء 
دادث��ةروةران��ة  بةشَيوةيةكى 
بدات،  خوَيندكاران  بة  نمرة 
زؤرنء  ثرؤطرامةكان  ضونكة 
كاتى دةوام كةمةء تاقيكردنةوة 
هؤكارى  كة  ئةوةى  زؤربووة، 
تاوانبارة،  كَيشانةيةء  ئ��ةم 
سيستمةيان  ئةم  كة  ئةوانةن 

دانا.
رؤذنامة: ثَيتواية، نةبوونى ثسثؤإى 
وةزارةت��ى  كايةكانى  لة  ثةروةردةيى 

ثةروةردةدا، سةرضاوةى كَيشةكانة؟
* ئةو خةَلكانةى كة لةم هةرَيمةدا 
بإيارةكان  بةإَيوةدةبةنء  ثةروةردة 
ث��ةروةردةي��ي  كةسانى  دةردةك���ةن، 
بنةماى  لةسةر  نينء  ش��ارةزا  نينء 
ئةو  مةنسوبييةت  مةحسوبييةتء 
بؤية  دةستكةوتووة،  ثؤستانةيان 
سةرةكيى  هؤكارى  ئةوة  بةدَلنياييةوة 
كوردستاندا،  لة  ثةروةردةية  كَيشةى 
سبةينآ  دةردةك��ةن،  بإيارَيك  ئةمإؤ 
وةزارةتى  دةيطؤإن،  رةتدةكرَيتةوةو 
خؤشى  بارودؤخَيكداية،  لة  ثةروةردة 
نازانَيت ضى دةكات، بَيسةروبةرةييةكى 
ث��ةروةردةدا  دامودةزطاكانى  لة  زؤر 

هةية.
ئَيوةية،  ب��إواى  بة  رؤذن��ام��ة: 
رووب��ةإووى  ئَيستا  كة  كَيشانةى  ئةو 
ثةروةردة بوونةتةوة، بة روونكردنةوة 
كة  ئ��ةوةى  وةك  دةكرَين،  ضارةسةر 

بةرثرسانى وةزارةتى ثةروةردة ئاماذةى 
بؤ دةكةن؟

وةزارةتى  بةرثرسانى  لَيرةوة   *
ثةروةردة ئاطادار دةكةمةوة كة ئةمساأل 
خؤثيشاندانيان   )10( قؤناغى  تةنيا 
ئةنجام دا، ساآلنى داهاتوو قؤناغةكانى 
سةر  دةإذَينة  خوَيندكاران  )11،12(ى 
دةردةب��إن،  ناإةزايى  شةقامةكانء 
ض��ارةس��ةر  ب���ةوة  كَيشةكة  ب��ؤي��ة 
خوَيندكاران  بؤ  سيستمةكة  ناكرَيت، 
ثَيويستة  بةَلكو  روونبكرَيتةوة، 
بكرَيت،  بة سيستمةكةدا  ثَيداضوونةوة 
ثةروةردة  ذينطةي  ثَيويستة  هةروةها 
ثَيويستة  لةوة  جطة  بإةخسَينرَيتء 
وةزارةت  ثؤستةكانى  لة  طؤإانكاريى 
بكرَيتء  خ���وارةوة  بؤ  س��ةرةوة  لة 
دةبَيت  دابنَين،  ش���ارةزا  خةَلكانى 
ئةو  ئةمساأل  ث��ةروةردة،  وةزارةت��ى 
ضونكة  بكات،  ضارةسةر  كَيشةكانة 
نةكرَين،  ضارةسةر  كَيشةكان  ئةطةر 

ناإةزاييةكان زياتر دةبن.

ذمارة  )619(   سَيشةممة  2011/2/1
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خوَيندكاران: ئَيمة نةوةى 
تازةين، دذى سيستمى تازةين...

ئايا لةهةرَيمى كوردستان تيؤرةمةعريفييةكان كامانةن 
خؤيندكارو  مامؤستاو  ئةو  بةإَيوةدةبةن؟  ثةروةردة  كة 
دةطرن،  ثةروةردة  لة سيستمى  رةخنة  ثةروةردةكارانةى 

ئةَلتةرناتيظيان كامةية؟
زانستى ثةروةردة لةو تَيزو تيؤرانة ثَيكدَيت كة ئاماذة 
بة ئاإاستةكردنى شَيوازى ثةروةردةكردنء مامةَلةكردن 
كة  تيؤرةكانن  تر،  بةشَيوازَيكى  دةكةن،  منداَلدا  ذيانى  لة 
هاوكاريى ثةروةردةكاران دةكةن لةناو خَيزانء باخضةى 
كَيشةكانء  بؤ ضارةسةركردنى  قوتابخانةكاندا  ساوايانء 
تيؤرييانة،  ئاستة  ئةو  لةسةر  ثةيوةنديكردنء  فَيركردنء 
لةنوَيبوونةوةو  هةميشة  داإَيذراوةء  ثةروةردة  زانستى 

خؤتازةكردنةوةداية.
لةكؤمةَلطةى ئَيمةدا، بةهؤى ئةو بارودؤخة سياسيىء 
كؤمةآليةتييةى كة طوزةرانمان ثَييدا تَيدةثةإَيت، تا ئَيستا 
بةستراوةو  مةعريفى  تيؤرى  كام  بة  ثشت  نيية،  ئاشكرا 
ث��ةروةردةى  ثرؤسةى  لةخزمةت  ضى  دةبةسترَيت، 

مرؤظداية؟
جديى  هةوَلَيكى  هةية،  كة  تيؤرييةى  بؤشايية  لةم 
تَيزة  قوتابخانةء  دياريكردنى  بةرامبةر  نابينرَيت 
ثةروةردةيى،  كارى  بناغةى  بكرَينة  كة  ثةروةردةييةكان 
هةوَليانداوةء  كؤمةَلطاكان  يان  وآلتان،  دنيادا  لة  ئةمإؤ 
ثةيمانطا  رَي��ط��اى  ل��ة  دةدةن،  هةوَليش  ب����ةردةوام 
جياوازةكانيانةوة شَيوازى تيؤرةكان ثراكتيزة بكةن، بةآلم 
بتوانيت  ئةستةمة  زؤر  كوردستان  لةهةرَيمى  بةداخةوة، 
ثةروةردةكردن  شَيوازى  كة  بكةيت  دياري  تيؤرانة  ئةو 
دواجار  هةربؤية  بةإَيوةدةبةن،  زانستييةوة  رووى  لة 
شَلةذانى ثةروةردةيى بةرؤكى ئةم كؤمةَلطةيةى طرتووةء 
لة رووى كؤمةآلتيشةوة سيستمى ثةروةردة جطة لةوةى 
لةبةردةم طلةيىء طازةندةى كؤمةَلطاداية، ثشكى الوازيشى 
هةية لةطةشةثَيدانى كؤمةآليةتيداء خَيزانةكانء قوتابييانء 
سياسةتى  لة  ناإازين  زؤر  تاإادةيةكى  مامؤستايان 

ثةروةردةيى.
خؤثيشاندانى طةنجانى خوَيندكار بؤ جَيبةجآ نةكردنى 
ياسا نوَييةكة، يان سيستمة نوَييةكةى ئةم وةزارةتة، ناكرَيت 
بةرز  بةدةنطى  كاتَيك  نةكةين،  بؤ  بابةتيى  شيكردنةوةى 

دةيانوت: “ئَيمة نةوةى تازةين، دذى سيستمى تازةين... “.
ئايا نةوةى نوآ، هةميشة لة بةربةرةكانآء ملمالنَيى 
نةوةى كؤندا نيية؟ بؤضى نةوةى تازة لةثةروةردةدا داواى 
طةإانةوة بؤدواوة دةكات؟ دةشَيت هؤكارةكانى لة ضاوى 
خودى  خوَيندكارانء  خَيزانى  مامؤستايانء  لَيكؤَلةرانء 
قوتابييانةوة بةجياواز شيكردنةوةي بؤ بكرَيت، بةآلم ئةم 
طةإانةوةية بؤ دواوة، ماناى نائومَيديى ئةم نةوة نوَييةية 
بةداهَينانَيكى ثةروةردةيى كة خوَيندنةوة بؤ طشت ئاستة 
ماناى  بكات.  ثةروةردةكردن  فَيربوونء  جياوازةكانى 
ئاماذةيةكى سامناكة لةسةر ثةروةردةى ئةم كؤمةَلطةية، 
بة ئَيستا رازي نينء ئومَيديشيان بةئايندة نييةو دوَينَيش 
بينيويانةء  كة  ئةمةية  نوَيية  ئةوةى  ضونكة  نةماوة!  باوى 
ثَييانواية، زانستء ثةروةردةكردن، ئازارى ئةوان دةداتء 

بةرذةوةندييان ناثارَيزَيت.
لة  ئةزموونةى  بةو  ث��ةروةردة  وةزارةت��ى  كةواتة، 
فةشةلى كابينةكانى ثَيشووى حكومةتى هةرَيمى كوردستان 
فةلسةفةى  بؤ  ئايندةى  ثالنى  طرنطة  زؤر  وةريطرتووة، 
هةبَيت  ثةروةردةيى  ئاشكراى  نوآء  تيؤرى  ثةروةردةء 
بؤ لةمةودواء ضيتر ثرؤسةى ثةروةردة بة ئاإاستةيةكى 
نازانستىء هةإةمةكيدا طوزةر نةكاتء تةنيا ئةوةندة بةس 
نيية كة دةوترَيت سيستمى سويديية، ئايا ئةطةر واشبَيت، 
ئايا  خؤشكراوة،  سويدى  كؤمةَلطةى  بؤ  زةمينةيةى  ئةو 
دةتوانن هةمان زةمينةش بؤ منداألء الوى كورد خؤشبكةن؟

سيستمى  بةرؤكى  تريشدا  بةديوَيكى  بابةتة،  ئةم 
قوتابى  ئاسايية،  الى  بةداخةوة  كة  دةطرَيتةوة،  سياسيى 
لةسةر  وآلتانى  ثرؤطرامى  تاقيطةء  سةنتةرى  بووةتة 

تاقيدةكةنةوة.
ثاَلثشت بةم مةسةلةية، تيؤرةكانى ثةروةردة طرنطن 
بؤ ذيانى كؤمةَلطة، ضونكة ئاستى ثَيشكةوتوويىء ئاستى 
ئةم  ئةطةر  دةكاتء  دياري  خؤى  سةركةوتنى  فةشةلء 
شَيوازة لة ثةرشء بآلويى ثالنى ثةروةردةيى بةردةواميى 
ثةروةردةيىء  كَيشةى  ضاوةإَيى  بَلَيين،  دةكرَيت  هةبَيت، 

ناإةزايى زياتر بين.

ملمالنَيى يةكَيتىء ثارتى، كؤنطرةى مامؤستايان ثةكدةخات تيَزو تيؤرة ثةروةردةييةكان!

سةرثةرشتيارَيكى كارطَيإيى لة ثةروةردةى سلَيمانى: سيستمى ثةروةردة، 

سةرثَيييانةو  بةبآ بةشداريى ثسثؤِر هةمواركراوةتةوة

مامؤستايانى  ليستى  رؤذنامة: 
هةرَيم  حكومةتى  لة  داوا  سةردةم، 
 )7( مووضةى  قةرةبووى  دةكات، 
مامؤستايانى  رابردووى  ساَلى 

ثارَيزطاى سلَيمانى بكاتةوة.
كوردستان،  هةرَيمى  حكومةتى 

رؤذى  لة   )25( ذمارة  رَينمايى  بة 
كة  بإياريدا  )2010/12/29(دا، 
يةكخستنةوةى  بةمةبةستى 
ئيدارةى  فةرمانبةرانى  مووضةى 
سلَيمانى ثَيشوو لةطةأل فةرمانبةرانى 
ثلةى  يةك  كوردستان،  هةرَيمى 

فةرمانبةرانةى  بةو  بدات  وةزيفى 
دامةزراون،   )2003( ثَيش ساَلى  كة 
)2011/1/1(وة  لة  بإيارةكةش 

جَيبةجَيدةكرَيت.
م. سةنطةر فايةق، وتةبَيذى ليستى 
مامؤستايانى سةردةم بة رؤذنامةى 

راطةياند: حكومةتى هةرَيم ثارةيةكى 
خواردووةء  فةرمانبةرانى  زؤرى 
بكاتةوة،  ق��ةرةب��ووي��ان  دةب��َي��ت 
دةستبكةين  بةنيازين  ئَيمة  بؤية 
ئيمزاكؤكردنةوةء  هةَلمةتَيكى  بة 
ضاالكى  بةر  ثةنادةبةينة  دواتريش 

خؤثيشاندان،  مانطرتنء  وةك  ترى 
ب��ؤ ئ���ةو م��ةب��ةس��ت��ةش ل��ةط��ةأل 
قسةمان  مامؤستاياندا  ليستةكانى 

كردووة.
دذى  لة  سكاآل  »بةنيازين  وتيشى: 

وةزارةتى دارايى تؤماربكةين«.



راثؤرتي: بةرزان عةلي حةمة
.................................................................
 هةولَير

ه�����ةردوو ب��ةإَي��وةب��ةرَي��ت��ي��ي 
مةسيحييةكانء  كاروباري  طشتيي 
وةزارةت��ي  لة  ئَيزدييةكان  كاروباري 
بةهؤي  هةرَيم،  حكومةتي  ئةوقافي 
بة  تايبةت  ب��ودج��ة”ي  “ث��َي��ن��ةدان��ي 
دةكةن  داوا  بةإَيوةبةرَيتييةكانيان، 
بكرَينةوةو  جيا  ئةوقاف  وةزارةتي  لة 

بكرَينة دةستةي سةربةخؤ.
هةفتةي  ك��ة  دانيشتنَيكدا  ل��ة 
هةردوو  ئةوقافء  وةزيري  رابردوو 
ك��اروب��اري  طشتيي  ب��ةإَي��وةب��ةري 
ليذنةي  لةطةأل  ئَيزيدييةكان  مةسيحيء 
ساز  كوردستان  ثةرلةماني  ئةوقافي 
بةإَيوةبةرَيتييةكة  ه��ةردوو  كرابوو، 
ئةوقاف  وةزارةت���ي  لة  داواي��ان��ك��رد، 
تايبةتيشيان  بودجةي  جيابكرَينةوةو 

ثَيبدرَيت.
)رؤذنامة(،  زانيارييةكاني  بةثَيي 
مةسيحيء ئَيزدييةكان طلةيي زؤريان لة 
وةزيري ئةوقاف هةيةو ثَييانواية، تةنيا 
خؤي  مسوَلمانةكان”  “نوَينةري  وةك 
نيشان دةدات، نةك سةرجةم ئاينةكاني 
لة  كة  لةكاتَيكداية  ئةمةش  كوردستان، 
رؤذي دةستبةكاربوونييةوة لة كابينةي 
شةشةم، كاميلي حاجي عةلي، وةزيري 
مةراسيمَيكي  هيض  بةشداريي  ئةوقاف 
نةكردووةو  ئَيزدييةكاني  مةسيحيء 
هيض  رةسميي  بةشَيوةي  ئَيستاش  تا 
وةزي��ري  بةسيفةتي  ثيرؤزباييةكي 
لةكاتَيكدا  ن��ةك��ردوون،  لَي  ئةوقاف 

ثيرؤزبايي بؤ مسوَلمانةكان ناردووة.
ب��ةإَي��وةب��ةري  ب��وزان��ي،  خةيري 
لة  ئَيزدييةكان  ك��اروب��اري  طشتيي 
وةزارةتي ئةوقاف، بةإَيوةبةرَيتييةكةي 
ثَيناسة  ئيعالمي”  “دةزطايةكي  بة  تةنيا 
دةكاتء رةخنةي ئةوة لة وةزارةتةكةي 
دةطرَيت كة تا ئَيستا هيض بودجةيةكيان 
دةَلَيت:  هةروةك  نةكردوون،  دابين  بؤ 
يان  بكرَيت،  دابين  بؤ  بودجةمان  “يان 
شَيوةيةي  ب��ةم  ئةوقاف  وةزارةت���ي 
واتة  دةستة،  ببَيتة  نةمَينَيتةوةو  ئَيستا 
مةسيحييةكانء  كاروباري  دةستةي 
بةآلم  ئَيزدييةكان،  كاروباري  دةستةي 

هيض وةآلمَيكي ئةوان نةبوو”.
لةبةر  دةَل��َي��ت:  ب��وزان��ي  خةيري 
نةمانتوانيوة  ب��ودج��ة،  ن��ةب��وون��ي 
ئ��َي��زديء  ثَيشكةشي  شتَيك  هيض 

مةسيحييةكان بكةين.
خاليد جةمال ئةلبَيرت، بةإَيوةبةري 
مةسيحييةكانيش  كاروباري  طشتيي 
لةوة  ب��اس  ئ��ةوق��اف،  وةزارةت���ي  لة 
دةكات، مادام ئةوان بةإَيوةبةرَيتييةكي 
ه��ةي��ة،  وةزارةت  ل��ة  طشتييان 
داواي  ئاينةكانيان  ثةيإةوكاراني 
ئيشيان لَي دةكةن، بةآلم دةَلَيت: “منيش 
بكةمء  كةنيسةيةك  بؤ  ئيش  ناتوانم 

ئةوي تر بةجَيبهَيَلم”.
ثَيشنيازمان  دةَل��َي��ت:  ه��ةروةه��ا 
ئةوقاف  وةزارةتي  لة  ئةطةر  كردووة، 
باشترة  ناكرَيت،  دابين  بؤ  بودجةمان 
سةر  بخرَيينة  دةستةيةكء  بة  ببين 

ئةنجومةني وةزيران.
كة  دةك��ات  ب��ةوة  ئاماذة  خاليد، 
وةزارةتي  لة  تةنيا  جيابوونةوةكةيان 
ئةوقافةو بةهؤي “نةبووني بودجةوةية”.

لةساَلي  ثَينجةمداء  كابينةي  لة 
ئ��ةوق��اف  وةزارةت�����ي  )2008(دا، 
كاروباري  بةإَيوةبةرَيتيي  ه��ةردوو 
ئَيزدييةكاني  مةسيحييةكانء 
ئةم  ئامادةكردني  تا  بةآلم  دامةزراند، 
راثؤرتة، هيض بودجةيةكيان ثَينةدراوةء 
نةقشبةنديي،  مةريوان  خؤشيةوة،  الي 
ضاالكواني ئايني، ئاماذة بةوة دةكات كة 
هةر لةوبارةيةوة قسةي بؤ تةلةفزيؤني 
روسياش كردووةو ئةو بابةتة بووةتة 
مةريوان  ئةوانيش،  سةرنجي  جَيطةي 
ئةو  ضةندينجار  ئَيستا  “تا  ثَييواية: 
مةسيحيء  بةإَيوةبةرَيتييةي  دوو 
ثَيكةوةذياني  هَيماي  وةكو  ئَيزدييةكان 
ئاينيي بةكارهَينراوة، ئةو بودجةيةي كة 

بؤ وةزارةتي ئةوقاف تةرخان دةكرَيت، 
تةرخان  ئاينةكان  هةموو  بؤ  مةفروزة 
بكرَيت، ضونكة وةزارةتي ئةوقاف تةنيا 

هي مسوَلمانةكان نيية”.
ئةو  مةريوان،  زانيارييةكانى  بةثَيى 
بودجةيةي كة بؤ وةزارةتي ئةوقافيش 
مليار  سَي  ناطاتة  لةمساَلدا،  دان��راوة 
دينار، “ئةمةش بودجةيةكي زؤر كةمةو 
مةسيحيء  بؤ  دينار  يةك  لةناويشيدا 

ئَيزدييةكان تةرخان نةكراوة”.
نةقشبةنديى،  مةريوان  هةربؤية 
طةورةي  تةنطذةيةكي  ئةمةش  ثَييواية: 
ئاينةكةو  دوو  هةر  بؤ  دروستكردووة 
خةَلكاني سةر بةو ئاينانة داواي ثإؤذة 
لة  دةكةن  طشتييةكانيان  لةبةإَيوةبةرة 
هةست  ئةوانيش  ئةوقاف،  وةزارةت��ي 
بةإَيوةبةري  دوو  كة  دةك��ةن  ب��ةوة 

كارتؤنين.
بة بؤضووني مةريوان نةقشبةنديى، 
ئَيزدييةكان  مةسيحيء  ئ��ةط��ةر 
جياببنةوة،  ئ��ةوق��اف  ل��ةوةزارةت��ي 
تةنطذةي طةورةي ئاينيي لة كوردستان 
مةال  لة  بةشَيك  ه��ةَل��دةداتء  س��ةر 
كراوة  دةستيان  زياتر  توندإةوةكان 
دةبَيت بؤ تةكفيركردني ئةوان “ئةمةش 
دروست  ئاينيي  دابإانَيكي  دةكات،  وا 

ببَيت”.
جةمال  خاليد  خ��ؤش��ي��ةوة،  الي 
ئةوة  وةزي��ر  “دةبَيت  وتى:  ئةلبَيرت، 
ب��زان��َي��ت ك��ة وةزارةت�����ي ئ��ةوق��اف 
نيية،  ئيسالميي  ئةوقافي  وةزارةت��ي 
ئاينةكانة،  هةموو  وةزارةت��ي  بةَلكو 
ئةوةمان بةخؤيشي وتووةو دةبَيت ئةو 

لةو  ئَيمةش  كة  بكات  ئةوة  تةقةبولي 
وةزارةتةدا لةطةَليداين، راستة ئةو سةر 
بةحيزبَيكي ئيسالميية، بةآلم هةر براي 
ئَيمةيةو ئَيمة بة رؤحَيكي برايانةوة كار 

دةكةين”.
ئةو  بةجيابوونةوةي  سةبارةت 
وةزارةتي  لة  بةإَيوةبةرَيتييةش  دوو 
سةرهةَلداني  مةترسيي  ئ��ةوق��افء 
بةرزنجي،  د.سةباح  ئايني،  جياوازيي 
ئةندامي  ئةوقافء  ليذنةي  ئةندامي 
ئاماذة  ئيسالميي،  كؤمةَلي  فراكسيؤني 
بةوة دةكات، كة ئةوان هيض رَيطرييةكيان 
دةستة  ئ��ةو  دام��ةزران��دن��ي  بؤ  نيية 
سةربةخؤيانة “دامةزراندني ئةو دةستة 
جياوازييةكي  هيض  سةربةخؤيانةش، 
ئةوان  ضونكة  ناكات،  دروست  ئايني 
تةنانةت كةنيسةكانيشيان سةربةخؤنء 
ئةوقافدا  وةزارةت��ي  دةسةآلتي  لةذَير 
ئَيزدييةكانيش  ئاينييةكاني  شوَينة  نين، 
لةذَير  سةربةخؤنء  بةهةمانشَيوة 
نين،  ئةوقافدا  وةزارةت��ي  كؤنترؤَلي 
هةموويان  وانينء  مزطةوتةكان  بةآلم 
لةذَير دةسةآلتي وةزارةتي ئةوقافدان”.

بةوة  ئاماذة  بةرزنجي،  د.سةباح 
شتَيكي  ئةوجيابوونةوةية  كة  دةكات 
ئايني  جياوازييةكي  هيض  ئيدارييةو 
دروست ناكاتء ثَيش ئةوةي ئةو دوو 
بكرَين،  دروس��ت  بةإَيوةبةرَيتييةش 
كاروباري  ئةوقاف هةر هي  وةزارةتي 

ئاينييء ئيسالميي بووة.
وةزي��ري  بؤضووني  هةوَلماندا 
وةآلمي  بةآلم  وةربطرين،  ئةوقافيش 

ثةيوةندييةكان نةدرانةوة.

راثؤرت : ديار باَلةيى 
...................................................................

ناحيةى  خانووةكانى  تائَيستا  
س��ي��دةك��ان ت��اث��ؤ ن���ةك���راون، لة 
ن��ةخ��ؤش��خ��ان��ةو ق��وت��اب��خ��ان��ةو 
مزطةوتى  ئ��اط��رك��وذان��دن��ةوةو 
بةإَيوةبةرى  بَيبةشنء   ثَيويست  
بةوة  ئاماذة  سيدةكانيش  ناحيةى 
دةكات، كة بةدواداضوون بؤ كَيشةو 

دةكةن.     كةموكورتييةكانيان 
 ناحيةى سيدةكان سةر بةقةزاى 
سؤرانةء لة  ساَلى )1932( كراوةتة 
ثَيكهاتووةو  طوند   )158( لة  ناحيةو 
هةزار   )15( دانيشتووانى  ذمارةى 

كةس دةبَيت.
لة  ناحيةية  ئ���ةم   دووري����ى 
هةولَيرةوة،  ثارَيزطاى  سةنتةرى 
لةسةر  هةبووة  سلبيي  كاريطةريى 
كةميى خزمةتطوزاريى لةو ناحيةيةدا  
ثَيويستى   ذمارةى  نةبوونى   لةوانة؛ 
ثَيويستى   شوَينى  ف��ةرم��ان��ط��ةو 
نةخؤشخانةو  )قوتابخانةو  وةك 
بةشَيكى  ئاطركوذَينةوةو مزطةوت(و 
كؤآلنةكانيشى  ش��ةق��امء  زؤرى 

قيرتاو نةكراون.
دانيشتووى  رةشيد،  ئةسكةندةر 
ناحيةى  بة  سةر  )شكةنة(ى  طوندى 
كة   دةكات؛  بةوة  ئاماذة  سيدةكان،  
تائَيستا خانووةكانيان تاثؤنةكراونء 
قيرتاو  كؤآلنةكانيش  ش��ةق��امء 
طوند   )158( “بة  وتيشى:  نةكراون، 
بنكةى  ئاطركوذَينةوةو  يةك  تةنيا 
تةندروستيمان هةية، كة ثَيداويستيى 

ثإناكاتةوة. هاوآلتييان 
خزمةتطوزاريى،  كةميى  وَيإاى 
كَيشةيةكى  بؤ  ئاماذةى  ئةسكةندةر 
ئةويش  كة  كرد،  دةظ��ةرة  ئةو  ترى 
ئَيرانة،  جاربةجارى  تؤثبارانكردنى 
ناوضةية  ئ��ةو  هاوآلتييانى  ك��ة 
دةت��ؤق��َي��ن��َي��ت، ئ��ةوي��ش ب��ةه��ؤى 
لة  نزيكيى  ناضةكةيانء  هةَلكةوتةى 

سنوورى ئيرانةوة.
ئ��ةو ه��اوآلت��ي��ي��ة داواش����ى لة 
لة  ب��ؤ  ك��رد  ط���ؤإان  فراكسيؤنى 
كَيشةو  لة  ئاطاداربوون  نزيكةوة 
ناوضةى  س��ةردان��ى  طرفتةكان، 
لة  ئ���ةوةى  ب��ؤ  ب��ك��ةن،  سيدةكان 
ناوضةية  ئةم  كَيشةكانى  لة  نزيكةوة 
ئاطاداربنء بةداوداضوونى بؤ بكةن. 
ئةمين  حةمد  ئةمير  هةروةها 
دانيشتووى  ترى  هاوآلتييةكى  كة 
ط��ون��دى ش��َي��وةش��اران��ى س��ةر بة 
طوندةكةيان  وت��ى:  ناحيةكةية، 
نييةو  ق��وت��اب��خ��ان��ةى  تائَيستا 
بؤ  سيدةكان  دةضنة  منداَلةكانيان 
نةخَوشخانةكةشيان  خوَيندنء 
وتيشى:  نيية،  لَى  ثَيويستى  دةرمانى 
ثَيوةيدا   دووثشك  دايكم  ثار  “ساَلى 

لَيي  نةبوو  دةرزى  نةخؤشخانةكة 
بدةن”.

كَيشانةش   ب���ةو  س���ةب���ارةت 
ناحيةى  بةإَيوةبةرى  قادر،  ئةحمةد 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  سيدةكان 
كَيشةكانيان  ب���ةدواداض���وون���ى 
طرفتةكان  قؤناغ  بة  قؤناغ  دةكةنء  
ء  ئاو  “ثإؤذةى  ضارةسةردةكةنء 

جادةو كارةبامان لةبةردةستداية”.
فراكسيؤنى  ئةندامَيكى  هاوكات 
كوردستان   ثةرلةمانى  لة  ط��ؤإان 
ئاماذةى بةوةدا، كة لة بةرنامةيانداية 
ط��ؤإان  ث��ةرل��ةم��ان��ت��اران��ى  وةك 

سةردانى ناحيةى سيدةكان بكةن.
ئةندامى  طوَلة،  رةشيد  بورهان 
لةسةر  ك��وردس��ت��ان  ثةرلةمانى 
رؤذنامةى  بة  طؤإان  فراكسيؤنى 
بةرنامةمانداية  “ل��ة  راط��ةي��ان��د: 
تر  شوَينَيكى  ضةند  سيدةكانء 
نزيكةوة  ل��ة  بةسةربكةينةوةء 
طرفتةكانيان  كَيشةو  ل��ة  ط��وآ 
بؤ  راثؤرتَيكء  بيكةينة  بطرينء 
بةرزى  ثةرلةمان  سةرؤكايةتيى 
بؤ ئةوةى كَيشةكانيان بؤ  بكةينةوة، 

ضارةسةربكرَيت”.

 كوردة عومةر*

هاوآلتييةك  كاتَيك  وابَيت  ئةتةكَيت  ئةطةر 
دةَلَيت:  دةنووسَيتء  سةرؤكَيك  بؤ  كراوة  نامةيةكى 
ئَيوةو  نة  نازانمء  بةثَيويست  ئةوة  من  ئةوا  بةرَيز، 
ناكةم،  خؤم  لةطةأل  درؤش  هةَلناخةَلةتَينمء  خةَلك  نة 
لةوةش  منء  لةالي   )....( ئةوثةإى  تا  ئَيوة  ضونكة 
خراثتر ئَيوة بكوذي براكةمء ضةندين طةنجى ترى ئةم 
ئَيوة  لة مةرطى كةسةكانمان،  ئَيوة بةرثرسن  وآلتةن، 
بوون  ئةفسانةيي  ثيرؤزو  كةسي  دوو  جاران  ئةطةر 
بوون  رةمزى شؤإشطَيإيي  جاران  ئةطةر  خةَلك،  بؤ 
نةويستراو  ئَيسقان  سةر  هةتا  ئَيستا  تَيكؤشةران،  بؤ 
لةو خةَلكةي كة  بؤ زؤرَيك  و جَيطةى  شةرمةزارين 

خاوةنى رابردووى جوانء خةباتن.
بؤضي  بَلَيم،  ئَيوة  بة  قسة  من  بَيت  ناإةوا  ئةطةر 
ثَيتانوابَيت من  ئةطةر  بإَيذن،  ئَيوة خوَيني من  رةواية 
بَيإَيزيتان بةرامبةر دةكةم، بؤضي رةواية ئَيوة حيسابي 
سةطَيكيش بؤ دايكء باوكي ئةو بَيسةروشوَينانة ناكةن 
كة ضةندين ساَلة لة حةسرةتى كوإةكانيان دةتلَينةوة.

 ئَيوة لةثَيناو كورسيء ثارة، شةإَيكي نةطريستان 
هةَلطيرساندء الشةى زؤر كاديرو اليةنطري يةكترتان 
كردة  طةنجتان  كؤمةَلَيك  دا،  سةط  دةرخ���واردي 
قوربانيي تةماعء لوتبةرزيى خؤتان، ماَلي زؤر كةستان 
بةسةر  ئةوانةى  كرد،  دةربةدةر  خةَلكتان  كاولكرد، 
مرؤظيش  رابردوو،  دةبَيتة  تَيثةإبوون  هاتنء  خةَلكدا 
ئةو  دةب��ن،  ساإَيذ  برينةكاني  كات  بةتَيثةإبوونى 
ضاوةإوانيية،  ناكات  ضارةى  دةرمانَيك  هيض  دةردةى 
لة  بةرثرسيارن  حيزب  دوو  سةركردةى  وةك  ئَيوة 

ونبوونى ئةو كؤمةَلة خةَلكة.
 من لة ئَيوة دةثرسم: )جةالل تاَلةبانيىء مةسعود 
كارةساتء  لةدواي  لةثَيشء  خةَلكةى  ئةو  بارزانيي( 
بوون،  بَيسةروشوَين  ئاب  )31(ي  شةرمةزارييةكةى 
كَي  حيزب،  وةك  ه��ةردووالت��ان  دةستي  لةسةر 
دةزانَيت،  لة ونبوونيان؟ كآ ضارةنووسيان  بةرثرسة 
طرفتة  ئةو  كآ  بَيتاوانن؟  زؤر  ئَيوة  ثَيتانواية  ئةطةر 
ئاشكرا  ضارةنووسيان  بؤضى  دةك��ات؟  ضارةسةر 
باس  بابةتة  ئةو  دةكةن  رَيطريي  ثةرلةمان  لة  ناكةن؟ 
بكرَيت، حكومةتَيكي فشةألء لةسةرةوة قؤزء لةبنةوة 
بخاتة  وا  ثرسي  نيية  دةسةآلتي  كة  هةية  ئاَلؤزمان 
روو، دادطايةكى حيزبييء طوماناويى كة هيض كةسَيك 

باوةإي بة بَياليةنييةكةى نيية.
هةردووكتان بؤ دووةم جارة دةبنةوة بة سةرؤك، 
بَيت، كؤتا جاريشة هةتا  لة سَييةمء ضوارةم  ضاوتان 
سةرؤك  هةر  دةتانةوَيت  دةبإَيت  لةبةر  هةناسةتان 
دةزانن،  خةَلكة  ئةو  نا، خوداي  بة خودان  بن، خؤتان 
خةَلك بة خوآلمء قةرزاري خؤتان دةزانن، دةبَيت ئَيوة 
سةرؤك بن، ئَيوة نا كوإةكانتان، ئةوان نا نةوةكانتان.

ج��ادةو  هةموو  ق��ؤرخ��ك��ردووة،  دةسةآلتتان   
دةزانن،  خؤتان  موَلكى  بة  كوردستان  كؤآلنةكاني 
بةسةر  حيزبيي  كةساني  ناوى  خؤتان  بةئارةزووى 
ئَيوة  ئةوةى  وةك  بآلودةكةنةوة،  طشتييةكاندا  شوَينة 
ثَيتانواية هَيَلى  زؤر خؤشةويستبن الي خةَلك، ئةطةر 
سوورم بةزاندووة، تةنيا داوابكةن ئةدرَيسي خؤمتان 
بؤ بنَيرم، يان بمنَيرنة الي ب��راكةم كة لة س���اَل���ي 
شوَينبزرتان  سةندووةو  ئَيمةتان  لة  )1996(ةوة 
ببةن،  عوسمانم  سةردةشت  بةدةردي  يان  كردووة، 
نينء  ئةفسانة  نينء  ثيرؤز  ضيتر  ئَيوة  دَلنيابن  بةآلم 
شةرمةزارين  نيشتمانثةروةريى،  بؤ  نين  رةمزَيك 
ب��ؤ ك��وردس��ت��ان، رؤذان���ة دةي���ان داي���كء باوكى 
لَيدةكةن  دوعاتان  بةرماأل  لةسةر  بَيسةروشوَينةكان 
كة....، بةآلم دوعاو ئامين ضارةسةرى كَيشةكة ناكات.

هةَلةكانتاندا  بة  دان  داواتانلَيدةكةم  لَيرةوة  من 
وةك  بكةنء  ئاشكرا  خةَلكة  ئةو  ضارةنووسي  بنَينء 
ئةو  باَلي  ذَير  وةرنة  ئازا  كةسي  دوو  حيزبء  دوو 

هةقيقةتةو كؤتاييةكي عاديالنة بؤ ئةو تاوانة دانَين. 

* خوشكى بَيسةروشوَينَيكى شةإى ناوخؤ

تا كةى لة حةسرةتى 
براكةم ذيان بةسةر بةرم؟

تا ئيَستا خانووةكانى 
ن��اح��ي��ةى س��ي��دةك��ان 

تاثؤ نةكراون

ذمارة  )619(   سَيشةممة  2011/2/1 nawxo.rozhnama@yahoo.com21

مةسيحيء ئيَزدييةكان، داواي جيابوونةوة 
دةكةن لة وةزارةتي ئةوقايف هةريَم

سيدةكان داواى ثةرلةمانتارانى طؤإان دةكات

مةريوان نةقشبةندي: بودجةي وةزارةتي ئةوقاف بؤ ئةمساَل، ناطاتة سَي مليار دينار 
كة بودجةيةكي زؤر كةمةو لةناويشيدا يةك دينار بؤ مةسيحيء ئَيزدييةكان تةرخان نةكراوة



راثؤرتى: ئةكرةم تؤفيق
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كة  زستانةدا  وةرزى  لةم 
ج��ادةء  دةرء  دةش��تء  ب��اران 
بةآلم  ت��ةإك��ردووة،  بانةكانى 
خواردنةوةى  ئاوى  بؤرييةكانى 
شؤإش  هةذارنشينى  ناحيةى 
وش���كء ب��رن��ط��ن، ب��ة وت��ةى 
 )15( ماوةى  لة  هاوآلتييانيش؛ 
ئاويان  سةعات  دوو  رؤذدا 

ثَيدةطات.
م���ح���ةم���ةد رةش����ي����د، 
دانيشتووى  ه��اوآلت��ي��ي��ةك��ى 
لة  ثيريادييةكانة  ط��ةإةك��ى 
ن��اح��ي��ةى ش���ؤإش، دةَل��َي��ت: 
نازانين كةى ئةم كَيشةيةى ئَيمة 
 )15( كة  دةكرَيت،  ضارةسةر 
ئاو  سةعات   دوو  رؤذجارَيك 
ئةوةش  كة  دةك��رَي��ت،  داب��ةش 
بةشي  كةمةء  زؤر  رَيذةيةكى 
ل��ةدواي  دةك���ات،  رؤذ  ي��ةك 
ئاو  تانكةر  بة  دةبَيت  ئ��ةوةوة 
تانكةرَيكيش  هةر  بؤ  كة  بكإين 
بإى )25( هةزار دينارة، كة ئةمة 

بؤ خةَلكى هةذار زؤرة.  
طةنجَيكى  ج��ةب��ار،  رزط��ار 
طةإةكة  هةمان  دانيشتووى 
دةَلَيت: “)18( ساَلة ضاوةإوانين، 

جارَيك  رؤذ   )18( بة  كةضى 
دةط��ات��ة  ثضإثضإيى  ب��ة  ئ��او 

طةإةكةكةمان”. 
ضةندين  لةطةأل  رؤذن��ام��ة 
ك���ةس ل���ة دان��ي��ش��ت��ووان��ى 
شؤإش  ناحيةى  طةإةكةكانى  
هةموويان  ك��رد،  طقتوطؤى 
زياتريان  خزمةتطوزاريى  داواى 
حكومةت  داواكاربوون  دةكردء 
خواردنةوة  ئاوى  ضارةسةرى 

بكات.
تاهير  ب���ارةي���ةوة،  ل���ةو 
ن��ةج��م��ةدي��ن، ل��َي��ث��رس��راوى 
ش��ؤإش،  ئ��اوى  فةرمانطةى 
 )15( كة  رةت��ك��ردةوة؛  ئ��ةوةى 
طةإةكى  بة  ئاو  جارَيك  رؤذ 
وتيشى:  بطات،  ثيريادييةكان 
دةطات  ئاو  هةفتةيةك  هةموو 
بة  بةآلم  بة هةموو طةإةكةكان، 
ئاوى  سةرضاوةى  ئةوةى  هؤى 
دابين  دووك��ان��ةوة  لة  ش��ؤَرش 
دةكرَيت زؤرجار كَيشةى بؤرى 
ئ��ةوةش  دةدات،  روو  شكان 
ئاو  دواكةوتنى  هؤى  بة  دةبَيت 

لة كاتى دياريكراودا.
لة  نةجمةدن، وتيشى:  تاهير   
لة  دةبَيت دووجار  ئاسايدا  كاتى 
هةموو  بة  بطات  ئاو  هةفتةيةكدا 

طةإةكَيك.

راثؤرتى: خاليد مةحمود

...............................

"ئ��ي��ن��ت��ةرن��َي��ت ه��ؤك��ارَي��ك��ى 
سةردةمييةو  ثَيشكةوتووى 
لة  شارستانييةء  سيمايةكى 
جيهانتةوة  بة  قوذبنَيكةوة  هةموو 
دةبةستَيتةوة، بةآلم بؤ ئَيمة دةبَيت 
)90( كيلؤ مةتر رَيطة ببإين تا ثَيى 

دةطةين".
ئ����ةوةى س�����ةرةوة وت��ةى 
 )43( مامؤستا،  محةمةد،  عةزيز 

رؤشنبيرَيكى  وةك  ك��ة  س��اَل��ة 
دةَلَيت:  عةزيز  ثَينجوَينة،  قةزاى 
بة  كؤمثانيايةك  ساَلَيكة  ماوةى 
ذمارةيةك  نَيت(  )زانيار  ن��اوى 
مؤديؤمى )ئةو ئامَيرةى ئينتةرنَيت 
دةط��ةي��ةن��َي��ت(  كؤمثيوتةر  ب��ة 
دابةشكردووة، هةريةكةمان بإَيك 
هيض  بةآلم  لَيسةندووين،  ثارةى 

سوودمان لَي نةبينيوة.
لةو  يةكَيكة  محةمةد،  عةزيز 
دانيشتووى  ك��ةس��ةى  دةي���ان 
كؤمثانيايةك  كة  ثَينجوَين،  قةزاى 
دةس���ت���خ���ةإؤى ك�����ردوونء 
نةكردوون،  دابين  بؤ  ئينتةرنَيتى 

ثَينجوَينيش وةك قةزاكانى ديكةى 
هةمان  ك��وردس��ت��ان  ه��ةرَي��م��ى 

كَيشةى ئينتةرنَيتى هةية.
دانيشتووانى  لة  تر  يةكَيكى 
هَيَلى  خراثيى  ب��ارةى  لة  قةزاكة 
وت:  رؤذنامةى  بة  ئينتةرنَيتةوة 
ب��ةوةى  خؤشبوو  دَل��م��ان  زؤر 
ئينتةرنَيتمان بؤ دَيت، بةآلم دَلمان 
شاباز  نةطةيشت،  خؤشيية  بةو 
ساأل   )40( فةرمانبةر،  عومةر، 
بمانةوَيت  ئةطةر  دةَلَيت:  هةروةها 
ئينتةرنَيتةوة  رَيطةى  لة  وَينةيةك 
لة  كةسوكارمان  ب��ؤ   بنَيرين 
دةرةوةى وآلت، يان لة شارةكانى 

بضينة  دةبَيت  عَيراق  كوردستانء 
سلَيمانىء )90( كيلؤ مةتر ببإين.

طةياندنى  فةرمانطةى  شاباز،  
ب��ارةي��ةوة  ل��ةو  ثَينجوَينيش 
ب��ة "ك��ةم��ت��ةرخ��ةم" دةزان��َي��ت، 
حسَين،  محةمةد  كةمال  هاوكات 
بةإَيوةبةرى  طةياندن لة ثَينجوَين 
لةسةر  راطةياند:  رؤذنامةى  بة 
جار  ضةندين  هاوآلتييان  داواى 

كؤمثانياكةمان ئاطاداركردةوة.
بة وتةى بةإَيوةبةرى طةياندن؛ 
لة رَيطةى كؤمثانياى زانيارنَيتةوة 
بؤ  كة  م��ؤدَي��وم  جيهازى   )75(
)75( ب��إى  م��ؤدي��ؤم��َي��ك  ه��ةر 

بةشداربوو  هاوآلتييانى  لة  دؤالر 
ثَينجوَين,  بؤ  براوة  وةرطيراوةء 
)2010/2(وة  مانطى  لة  ب��ةآلم 

هَيَلةكان نةماون.
باسى  م��ح��ةم��ةد،  ك��ةم��ال 
"ضةندين  وتيشى:  لةوةشكردو 
ئاطادار  زانيارمان  كؤمثانياى  جار 
ك��ردووةت��ةوة، ب��ةآلم س��وودى 
ضاكى  ئ����ةوةى  ن��ة  ن���ةب���ووة، 
مؤديؤمةكان  ئةوةى  نة  بكةنةوة، 

وةربطرنةوة".
لة  وتيشى:  بةإَيوةبةرةكة 
ئَيوةوة  رؤذن��ام��ةك��ةى  رَيطةى 
وةزارةت����ى  دةك���ةم  ثَيشنياز 

خؤيان  طةياندن  طواستنةوةو 
ئينتةرنَيت  دان��ان��ى  بة  هةستن 
هَيَلى  دابينكردنى  بةشَيوةى 
بؤ  داهاتيشى  كاتَيكدا  لة  تةلةفؤن 
بؤ  ثَيدةضَيت  دةبَيتء  حكومةت 
باشتر  هةرزانترء  هاوآلتييانيش 

بكةوَيت".
طازندةى  بةطلةيىء  سةبارةت 
مؤديؤميان  كة  هاوآلتييانةى  ئةو 
زانيار،  كؤمثانياى  لة  وةرطرتووة 
بة  ك��رد  ثةيوةنديى  رؤذن��ام��ة 
بةآلم  ن��اوب��راوةوة،  كؤمثانياى 
طةشتى  سةرضأل"  "حاجى  وتيان 

دةرةوةى هةرَيمى كردووة.
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راثؤرتى: ئارى سابير
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ئةطةرضى ماوةى ضةند ساَلَيكة 
سةقةر  ج��ؤرى  موةليدةى   )17(
سةدان  دانراونء  كؤية  قةزاى  لة 
كراوة،  تةرخان  بؤ  هةزار دؤالرى 
بة بيانووى “نةبوونى سووتةمةنى” 
ئةو موةليدانة كار ناكةن، لةكاتَيكدا 
بةدةست  سنوورةكة  دانيشتووانى 

كَيشةى كارةباوة دةناَلَينن.
هاوآلتييةكى  ئةحمةد،  ئاسؤ 
لةوة  باسى  كؤية  دانيشتووى 
لة  كارةبا  كَيشةى  ساآلنة  كرد؛ 
سنوورةكة سةرهةَلدةداتةوةء ئةو 
ناكرَيت،  ثَى  كاريان  موةليدانةش 
لة  موةليدانة  ئةو  “دانانى  وتيشى: 
كاتى  لة  ئةوةبوو  بؤ  كؤية  قةزاى 
كارةباى  كَيشةى  سةرهةَلدانى 
بكرَيتء  ثَى   كاريان  نيشتمانيى 
بةآلم  بكةن،  دابين  كؤية  كارةباى 
كَيشةكة،  بةردةواميى  سةرةإاى 
ماوةى ضةند ساَلَيكة ئةو موةليدانة 
ئ��ةوةى  بةبيانووى  ناكةن  ك��ار 

سووتةمةنيى نيية”.
قسةكانيدا  درَي��ذةى  لة  ئاسؤ، 
تانكةرة  ئةو  باسى  رؤذنامة  بؤ 
لة  ك��ة  ك��رد  سووتةمةنييانةى 
دةكرَينء  ثإ  شارةكةي  سنوورى 

تَيدةثةإن، بةآلم  بةرضاويانةوة  بة 
نيية”،  كؤية  شارى  بؤ  “سووديان 
“ناتوانرَيت  كة  كرد  ثرسيارى  ئةو 
ئةو  بؤ  سووتةمةنيى  تانكةر  دوو 

موةليدانة دابين بكرَيت؟”.
ش���ارى ك��ؤي��ة ك��ة ن��اوةن��دى 
ئيدارييةوة  رووى  لة  قةزاكةية، 

 )60( هةولَيرة  ثارَيزطاى  بة  سةر 
هةزار كةس تيايدا نيشتةجَين.

ثرؤذةى دانانى )17( موةليدةى 
لة  سةقةر،  جؤرى  ميطاواتى  يةك 
بودجةى  لةسةر   )2006( ساَلى 
لة  سلَيمانى  ثَيشووى  ئيدارةى 
اليةن كؤمثانياى سةقةرى لوبنانى 
هةية  تواناى  كة  كراوة،  جَيبةجَى 

دانيشتووانى  نيوةى  بؤ  كارةبا 
كؤية دابين بكات.

سةرضاوةيةك  بارةيةوة،  لةو 
حكومةتى  كارةباى  وةزارةت��ى  لة 
نةيويست  كة  كوردستان  هةرَيمى 
رؤذنامةى  بة  بنووسرَيت  ناوى 
راطةياند: “ئةو ثرؤذةية  يةكَيكة لةو 

ئيدارةيى  دوو  كاتى  لة  ثرؤذانةى 
بةبَى  سلَيمانى  ئيدارةى  اليةن  لة 
دراوة،  ئةنجام  بةرنامة  بَى  ثالنء 
ئ��ةركء  ل��ة  بير  ئ���ةوةى  ب��ةب��َى 
بكرَيتةوةء  موةليدةكان  خةرجيى 
باجةكةى  كؤية  خةَلكى  ئَيستا 

دةدةن”.
وتيشى:  س��ةرض��اوةي��ة،  ئ��ةو 

لةو  ثرؤذةيةكى  “جَيبةجَيكردنى 
شَيوةية كة سةدان هةزار دؤالرى 
بة  ثَيويستى  ك��راوةء  خةرج  تَيدا 
لةاليةن  هةية  باش  ديراسةيةكى 
لة  ثسثؤإ  ش���ارةزاء  كةسانى 
دةبَيت  رووةك��ان��ةوة،  سةرجةم 
لةبةرضاو  ئةطةرةكان  هةموو 
طازء  ضةند  بإى  بزانن  بطيرَيتء 

رؤنى دةوَيت”.
زانيارييانةى  ئ��ةو  بةثَيى 
ئةطةر  كةوتوون،  رؤذنامة  دةست 
كاريان  موةليدةكان  سةرجةم 
بةرهةمهَينانى  تواناى  بكرَيت  ثَى 
بؤ  هةية،  كارةباى  ميطاوات   )14(
كاتذمَيرَيكدا  لة  ميطاواتَيكيش  هةر 

)200( ليتر طازوايلى دةوَيت.
سةبارةت بة كارثَينةكردنى  ئةو 
موةليدانة ئةندازيار لوقمان حةوَيز، 
بةإَيوةبةرَيتى  ب��ةإَي��وةب��ةرى 
بة  كؤية،  كارةباى  دابةشكردنى 
رؤذنامةى راطةياند: “ئةو موةليدانة 
بةإَيوبةرَيتى  بة  سةر  تائَيستا 
كارةباى  وزةى  بةرهةمهَينانى 
سلَيمانينء ثةيوةندييان بة كارةباى 
ثَى  كاريان  ئةطةر  نييةء  كؤيةوة 
دابينكردنى  تواناى  تةنيا  بكرَيت 
دانيشتووانى  لة  بةشَيك  كارةباى 
بة  ثَيويستى  قةزاى كؤيةى هةيةء 
طازَيكى زؤرة لة تواناى ئَيمةدا نيية  
طاز بؤ ئةو موةليدانة دابين بكةين”. 

ماوةى ضوار ساَلة )17( موةليدةكةى قةزاى كؤية كار ناكةن
بةإَيوةبةرَيتى دابةشكردنى كارةبا: لة تواناماندا نيية طازوايليان بؤ دابين بكةين

ثيَنجويَن لة جيهان دادةبإيَت

بؤرييةكانى ئاوي خواردنةوةى 
“شؤإش” وشك دةكةن

18 هاوآلتى طيانيان لةدةستداوةء 120يش برينداربوون
ئامارةكانى   بةثَيى   سابير:  ئارى 
ثؤليسى  ب��ةإَي��وةب��ةرَي��ت��ى  
 )12( لةماوةى  كؤية  هاتوضؤى 
لة  راب����ردوودا  س��اَل��ى  مانطى 
 )306( كؤية  ق��ةزاى  سنوورى 
روويانداوة،  هاتوضؤ  رووداوى 

هاوآلتى   )18( ه��ؤي��ةوة  ب��ةو 
 )120( لةدةستداوةو  طيانيان 

هاوآلتى ديكةش برينداربوون.
كاكة  ش����ؤِرش  م���ق���ةدةم  
هاتوضؤى  ثؤليسى  بةإَيوةبةرى 
ماوةيةشدا  "لةو  رايطةياند:  كؤية 

جَيبةجَينةكردنى  ب��ةه��ؤى 
نةبوونى  هاتوضؤء  رَينماييةكانى 
ه��ةزاران   شؤفَيريى،  مؤَلةتى 
مليؤن   )109( بإى  بة  شؤفَير  
دةستبةسةر  سزادراونء  دينار 
ماتؤإسكيلء  ئؤتؤمبَيلء  دةيان 

جام رةشء ثةردةداردا طيراوة". 
زيادبوونى ذمارةى ئؤتؤمبَيل 
كة  ك��وردس��ت��ان،  لةهةرَيمى  
ئؤتؤمبَيل  ه���ةزار   )808( ب��ة 
خراثيى  لةطةأل  دةخةمَلَيندرَيت، 
ثابةندنةبوونى  رَيطاوبانةكانء 

رَينماييةكانى  ب��ة  ش��ؤف��َي��ران 
سةرةكى  هؤكارى  هاتوضؤوة، 
زي��ادب��وون��ى ِرووداوةك���ان���ى 
بةهؤيانةوة  ك��ة  ه��ات��وض��ؤن، 
ه�����ةزاران ه���اوآلت���ى دةب��ن��ة 

قوربانيى.
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مَيذووي جَيماوي ديكتاتؤرييةت 
ك��ة ل��ة ب��ةردةس��ت��م��ان��داي��ة لة 
هاوشَيوةدا  نموونةي  هةزارةها 
خ��ؤي دووب���ارةك���ردووةت���ةوة، 
ن��م��وون��ةك��ان��ي��ش ئ��ةزم��وون��َي��ك 
هيض  ك��ة  دةك��ات��ةوة  ثشتإاست 
بةبَي  مرؤظدا  ذيانى  لة  قؤناغَيك 
خراثى  نموونةي  دروستكردني 
ديكتاتؤريك بةإَينةكراوة، واتا ضةند 
سياسييء  كؤمةآليةتيء  قؤناغة 
ئابوورييةكان  طرنط بووة لة ذياني 
كؤمةَلطةكان  كاتانةي  ئةو  مرؤظدا، 
رووب��ةإووب��وون��ةوةو  سةرقاَلي 
مانةوةو  لةثَيناو  بوون  ملمالنَيي 
دابةشكردني  كاتي  ل��ة  ذي��ان��دا 
هةميشة  نانيشدا  ث��ارض��ةي��ةك 
بووةتةوةو  راست  خؤسةثَينةرَيك 
تريشي  ئ��ةوان��ي  خ��ؤيء  بةشي 
ئةوةندةش  خواردووة،  بَيشةرمانة 
رووخاندنى  س��ةرق��اَل��ى  م��رؤظ 
ئازاديدا  خةمى  لة  ديكتاتؤرةكانء 

بووة. 
هةر بؤية رةفتاري ديكتاتؤرةكان 
ضونكة  دةن��اس��رَي��ت��ةوة،  ئ��اس��ان 
بةكردارياندا ديارة كة رةنطدانةوةي 
كاتَيك  سةثَينراوةكةيانة  ه��زرة 
دةيانةوَيت ئةو بإواية بسةلمَينن كة 
ضةند سةطةكان برسي بن، ئةوةندة 

باشتر دوات دةكةون.
ئةزمووني  ب��ةرام��ب��ةردا  ل��ة 
ئةوة  ثَيضةوانةي  مرؤظ  )ئازاديي( 
دةسةلمَينَيت، بةَلكو ئةو هاوكَيشةية 
دةكاتةوةو  ثَيضةوانة  ت��ةواوي  بة 
برسي  سةطةكان  ضةند  دةَل���َي؛ 
دةستي  ثةالماري  ئةوةندة  بكرَين، 
دةيطةزن،  دةدةنء  ديكتاتؤرةكان 
سةردةمَيكدا   كاتء  هيض  لة  واتة 
ئ��ةط��ةرَي��ك ن��اي��ةت��ة ك��اي��ةوة كة 
)ثةرضةكردار(  ونبووني  طريمانةي 
حاَلةتدا  يةك  لة  تةنيا  بسةلمَينَيت، 
ثةرضةكردار  طريمانةي  نةبَيت 
لة  ئةويش  كة  نامينَيت،  بوونى 
هزري  نةخؤشةكاني  دةرهاويشتة 

ديكتاتؤرييةتداية.
خةياَلة  ب��ةم  ئ���ةوان  ضونكة 
راستييةك،  لة  رابكةن  دةيانةوَيت 

رةنطدانةوةي  ثةرضةكردارةكان  كة 
روونتر  ب��ة  وات��ا  ك��ردارةك��ان��ن، 
لة  مؤدَيلَيك  ض  بَليين؛  دةتوانين 
جَيطةي  ببينين  ث��ةرض��ةك��ردار 
بؤ  بثرسين  نيية،  سةرسووإمان 
ئةم جؤرة هةَلوَيستة دةبينرَيت، يان 
ثرسيار بكةين  هَيشتا زووة بؤ ئةم 
ذيرانةتر  ثةرضةكردار؟  لة  جؤرة 
ديكتاتؤرييةت  ه��زري  ئ��ةوةي��ة 
ثرسيارانة  جؤرة  ئةم  بةرلةوةي  
ب��ك��اتء ب��ط��ةإَي��ت��ةوة ب��ؤ ئ��ةو 
بؤ  بوون  سةرضاوة  كة  كردارانةي 
باشترين  دؤخَيك.  دروستبووني 
طةر  ئَيستادا،  لة  زيندوو  نموونةي 
تونس  وةك  وآلتَيكي  س��ةي��ري 
هةَلضوونةكان  واقيعى  ء  بكةين 
سةرةتا  دةبينين  بكةين،  تةماشا 
خؤثيشاندانةكان بؤ داواكردنى نان 
بوو، خؤثيشاندةران سيمبولى نانيان 
كَيشا  درَي��ذةى  دواتر  بةكارهَينا، 
كةميى  بَيكاريىء  لة  باسكردن  بؤ 
طةيشتة  تا  خةَلك،  بذَيويى  داهاتء 
داواك��اري��ى  داواك��ردن��ى  قؤناغى 
دؤسيية  كةشفكردنى  سياسييء 
طةندةَلةكانى سةرؤكء خَيزانةكةى، 
ضؤن  دؤخة  ئةو  دةثرسين؛  كةواتة 
بة  بطةإَيين  طرنطة  و  بوو  دروست 
يان  دروستكراودا،  وةآلم��ي  دوو 
ئايا  بَليين؛  سادةي  بة  زؤر  ئَيمةش 
سادةكاني  ب��ةردةوام��ة  ثرسيارة 
دروستكرد،  رؤذةي��ان  ئةو  خةَلك 

كاتَيك  ميللةت ثرسيي..........
نيية بيكات،  بؤضي مرؤظَيك كار 
لة بةرامبةردا مرؤظَيكيش هةزارةها 
ثؤستء كار بة خؤى دةبةخشَيتء 
باشى  بة  كاميشيان  هيض  ناتوانَيت 
نانَيك  مرؤظَيك  بكات؟!  جَيبةجَي 
بيخواتء مرؤظَيكيش ضةندةها  نيية 
داوة  حةشار  زي��وى  زَي��رء  ت��ةن 
كة  ت��ردا؟  وآلتانى  بانكةكانى  لة 
ئاكامةكةشيان بة بلؤككردنى داهاتة 
يان  دَيت،  كؤتايي  طةندةَلةكانيان 
سةرف  داهاتةكانيان  ناكةون  فريا 
بكةنء بةر لةوة كؤتايي بة ذيانيان 
بَلَيم؛   دةمةوَيت  لَيرةدا  دةهَينرَيت؟ 
هةرضةندة كردارةكان بضووك بنء 

ناإةوا  بة  ناإةزاييةكان  هةرضةندة 
رؤذطارَيك  بةآلم  بدرَين،  قةَلةم  لة 
دَيت كة دةيسةلمَينَيت كَي دةتوانَيت 
كامة  رةواي��ةو  كامة  بدات،  حوكم 
هةموو  كة  رؤذةية  ئةو  ئةويش  نا، 
ثاأل  دةضنة  بضووكةكان  ناإةزايية 
نَيوةندَيكى كؤنكرَيتى  دةبنة  يةكترو 
لةنَيوان  نامَينَيت  ديالؤطَيك  هيض  كة 
ك���ردارء ث��ةرض��ةك��رداردا، وات��ة 
دةشَيت لة قؤناغَيكدا نان بؤ ميللةت 
داواى  ئ��ةو  ب��ةآلم  بكرَيت،  ط��ران 
بةَلكو  نةكات،  نان  هةرزانكردنى 
كورسييةكةيان  جَيهَيشتنى  داواى 
ديكتاتؤرةكان  ضونكة  لَيبكات، 
ب���ة ت��ةم��ةن��ى دةس���ةآلت���ي���انء 
خ��ؤس��ةث��ان��دن��ي��ان س��ةرةت��ا بة 
دةست  درؤكانيان  رَيكخستنى 
ثَيدةكةنء دواتر بة ثاساو هَينانةوة 
بة  كؤتايشدا  لة  درؤكانيانء  بؤ 
تَيكةآلوبوونى راستىء درؤ  ميللةت 
ديو  دوو  دةبنة  كة  دةكةن  سةرقاأل 

بؤ يةك دراو.
ثَيضةوانةوة  بة  ميللةت  بةآلم 
لة  كة  م��اوةي��ةي  ئ��ةو  هةموو  لة 
دةبَيت،  ديكتاتؤرَيكدا  ذَيردةستةيي 
كؤدةكاتةوة،  ئازارةكانى  ذانةكانء 
واى  ذانةكانى  ك��ؤى  دوات��ر  كة 
راستةقينةى  سةرضاوةى  لَيدةكات 
ئازارةكةى نةزانَيت لة كوَيداية، هةر 
ضارةسةركردنَيكى  هةموو  بؤية 
لةطةأل  رةتدةكاتةوة.  رووكةشيى 
لةوةى  ئةوةى ديكتاتؤرةكان ذيرن 
لة كةيدا ئومَيد دةدةن بة  ميللةتء 
دةكةن  ضاوةإوانيان  كةيشدا  لة 
هةروةها لة كةيدا لَييان دةسةننةوة، 
ب���ةآلم ب��ة درَي��ذاي��ي م��َي��ذووش 
زؤر  كة  سةلماندوويةتى  ميللةت 
ضركةساتى  هةَلبذاردنى  لة  ذيرترة 
بانطةشةكردنى بَيئومَيديى بة رووى 
بَي  راشكاوانةء  زؤر  ديكتاتؤرداء 
راي  ئاكامةكان  ئاراستةي  طوَيدانة 
لة  تَيزَيك  هيض  ضيدي  دةطةيةنَيت، 
هيض  لةذَير  ديكتاتؤر  ئَيوةي  اليةن 
ئَيمةي  الي  لة  بإوا  نابَيتة  ناوَيكدا 

ميللةت.
* ئةندامى ثةرلةمانى كوردستان.

سروشتيى  ث��ةت��اي��ةك��ى  ن��اوب��ةن��او 
تَيكإاى دةظةرَيكداء تةشةنة  لة  دةكةوَيتةوة 
دةكات، ئايدز دةكةوَيتةءةو ذمارةيةكى زؤر 
خةَلك دةكوذَيت، دةردَيكى كشتوكاَليى دَيتء 
ساآلنةى  لةم  دةطرَيتةوة،  باخةكان  كَيَلطةو 
دواييشدا ضةند جؤرَيكى ئةنفلؤنزا لة جيهاندا 
كةوتةوة، ئةنفلؤنزاى بةراز، مشك، ثةلةوةرو 
هةريةكةيان ذمارةيةكى زؤريان لة ئاذةألء 

مةإءماآلتء ثةلةوةر كوشت...
زؤرى  زؤرب��ةى  باسة  شايانى  ئةوةى 
ئةم ثةتا كوشندانة لة وآلتانى دواكةوتووى 
دةك��ةون��ةوةو  ئيسالميدا  خ��ؤره��ةآلتء 
دةرم��انء  و  داو  ئ��ةو  ضارةسةريشيان 
ثزيشكييةكان  ناوةندة  كة  رَينوَينيانةية 
ئ��اراس��ت��ةى خ��ةَل��ك��ى دةك����ةن، ب��ةآلم 
رذَيمة  ديكتاتؤرو  ئةنفلؤنزاى  ئةمجارةيان 
لة  هةر  كةوتووةتةوة  سةركوتكةرةكانيان 
خؤرهةآلتدا، بةآلم بة دةرزىء دةرمان ضارة 

ناكرَيت.
لةو رؤذةوة سةرؤكى تونس )بن عةلى( 
سةرى خؤيء خانةوادةكةى هةَلطرتووة لة 

ترسى تؤَلةى رةشء رووتى بةشخووراوى 
تونس خؤى كوتاوةتة بندةستى رذَيمَيك، كة 
رةنطة مامؤستايةتى دةيان ديكتاتؤرى وةك 

)بن عةلى(  بكات.
ثةتاكة بة شَيوةيةكى زؤر خَيرا طةيشتة 

كؤشكة عاجيةكانى سةرانى ديكتاتؤرييةت.
هيض  رؤذةوة  ل���ةو  ب��خ��ؤ  س��وَي��ن��د 
تَير  نة  خ��واردووةو  تَيرى  نة  ديكتاتؤرَيك 
خةوتووة، رذَيمى ميسر تووش بووة، شَيت 
بووة، جادةكانى خوَيناويى كردووة، عةقَلى 
لةدةستداوة، رةنطة ئةو تووشى شَيتيى).....( 
مامةَلةى  ئاقآلنة  ئةردةنى  رذَيمى  بووبَيت، 
نةخوات،  سةرى  ئةمجارةيان  لةوانةية  كرد 
سةرى حةريريشى خوارد، نازانم بوتةفليقة، 
لة  نيية  مةعلوم  جارآ  بةسةردَيت،  لَي  ضى 

كوَيى ديكة سةرهةَلدةدات.
ناشكَيت  ثَي  ئةقَليان  ديكتاتؤرةكان 
بة  نييةو  ديكتاتؤرييةت   ئةنفلؤنزاى  كة 
ض��ارةس��ةر  س��ةرك��وت��ك��ردن   ضةكوشى 
ئةوان  ئةنفلؤنزاى  ضارةسةرى  ناكرَيت، 
م��رؤظء  مافى  )ديموكراسيىء  بة  ه��ةر 

زؤرةملَىء  ئيختيارى  دةكرَيت،  عةدالةت( 
سةثاندنى ديموكراسيى زوو دؤإاوة، سةرى 
كةللةثووتانةى خوارد، كةضى  لةو  هةزاران 
ناطرن،  عيبرةت  عارو  هاوضةشنةكانيان 
زةنط  طةل  راثةإينى  سفرى  سةعاتى  تا 
لَيدةدات، ئةوسا هةركاميان وةك )بن عةلى( 
خؤىء  دةك��ات  بؤ  دزةى  هةبَيت  شانسى 
ضى  ساَلة  ضةند  دةردةك��اتء  منداَلةكانى 
لَيى نائومَيد دةبَيتء دةبَيت  كؤكردووةتةوة 
بةَلكو  خؤى،  هاوسؤزَيكى  بؤ  بةرَيت  ثةنا 
هةركاميان  بكاتةوةء  جَيى  لة)شوقةيةك(دا 
)شاو  دةردةك��ةى  بة  ئةوا  نةبَيت،  شانسى 
دةضَيتء  خؤمان  الى  س��ةدام(ى  شيكؤء 
خةَلك  بؤ  دزيوة  ضى  بةيةكةوةء  ناوة  ضى 
ئةم  بةَلكو  دةضَيت،  تيا  سةريشى  دةبَيتء 
رذَيمى  دوا  تا  نةبَيتةوة  كث  ئةنفلؤنزاية 
ئؤتؤريتارو سيؤكراسيىء دامودةزطاكانيان 
ريشةكَيش دةكاتء ئَيمةش بةَلكو ئةم ساَلة 
ناوزةند  ديكتاتؤريى(  ئةنفلؤنزاى  )ساَلى  بة 
بكةين لة ساَلنامةى مرؤظايةتيى ضةوساوةو 

مةزَلوومةكاندا تؤمار بكرَيت.

مانةوة  بايؤلؤذييةوة،  رووى  لة 
هةموو  سةرةكيى  ئامانجى  ذيان  لة 
واتة  مرؤظيش،  لةوانة  زيندةوةرانة 
بوونء ثةيداكردنى خؤراكى ثَيويست 

بؤ  بةردةوامبوون لة ذيان.
خ��ؤراكء  ثةيداكردنى  تواناى 
خ��ؤراك،  ئاستى  خ��ؤراكء  ج��ؤرى 
ثَيوةربوونء  ئَيستاش  هةميشةء 
ثَيوةرن بؤ توانا، جؤرى ذيانء ئاستى 
ئامانج  كؤمةَلَيك،  تاكء  هةر  ذيانى 
بووةء ئامانجة بؤ هةوَلةكانى مرؤظ 
لة هةموو كاتء شوَينَيك، نةك تةنيا 
نان،  باشتركردنى  زياتركردنء  بؤ 
دةستبةسةراطرتنء  زياتر  بؤ  بةَلكو 
لةاليةن  نانيش  كؤنتإؤَلكردنى 

دةسةآلتدارو دةسةآلتخوازانةوة.
نوآ،  كؤنء  مَيذووى  بةدرَيذايى 
لةاليةن  ن��ان  دةستبةسةراطرتنى 
دةسةآلتخوازانةوة   دةس��ةآلت��دارو 
بؤ  بةكارهاتووة،  ضةكَيك  وةك��و 
سةقامطيركردنى  ضةسثاندنء 
ئةطةر  ن��م��وون��ة؛  ب��ؤ  دةس����ةآلت، 
سةدان  نانى  ميسر  فيرعةونةكانى 
هةزار كرَيكارء خةَلكيان لةبةردةستدا 
نةبواية، ئةوان نةياندةتوانى ئةم سةدان 
بؤ  كة  بكةن  ناضار  كرَيكارة  هةزار 
نانء لةبةر مانةوة لة ذيان هةتا ئةطةر 
طةورةترين  بَيت،  بةردةييش  ذيانى 
بةرهةمى سةرسوإهَينةرى جيهانيى 
ئةهرامةكانة،  دروستكردنى  كة 

دروستبكةن.
ب��ةه��ةم��ان��ج��ؤر ل���ة ه��ةم��وو 
هةم  جيهان  ترى  شارستانييةكانى 
هيندء  ضينء  ف���ارسء  رؤمء  ل��ة 
نان  ئةمرؤش  رؤذى  تا  ئيسالمةوة 
ب��ووة،  هَيزيان  دةس���ةآلتء  كليلى 

بةثَيضةوانةشةوة.
شوَينء  زؤر  لة  لةبةرئةوة  هةر 
كاتدا نان بووةتة وةسيلة بؤ كوشتنى 
ئازاديى، واتة مرؤظةكان ئامادةبوون، 
نانء  دابينكردنى  بؤ  ناضاربوون  يان 
مانةوة لة ذيان واز لة ئازاديى بهَينن، 
هةستى  كة  شوَينانة  لةو  بةتايبةتى 
بةرزنرخاندنى  بيرى  مرؤظدؤستيىء 
فةرهةنطى  ب��َي��تء  الواز  م��رؤظ 

سياسيىء كؤمةآليةتيى نزمة.

نان جطة لةوةى كة ثَيويستييةكى 
ذي��ان،  لة  م��ان��ةوة  بؤ  بايؤلؤذيية 
ب��إي��اردةرى  لةهةمانكاتيشدا 
سياسيىء  دؤخ��ى  ف��ؤرمء  ج��ؤرو 
كؤمةآليةتيىء فةرهةنطيى بووة لةناء 
لةهةمانكاتدا  كؤمةَلطةيةكداء  هةر 
بوونى نان كة بةطشتيى مةبةست لَيى 
بووةو  ثَيوةر  مرؤظةكانة،  )بذَيويى( 
ضينةكانى  دياريكردنى  بؤ  ثَيوةرة 
تواناى  ئاستى  كؤمةَلَيكء  ه��ةر 
ئاستى  لةسةر  ض  دةسةآلتدارةكان، 
ميللىء ثةيوةنديية جيهانييةكان هةتا 

ديبلؤماسيش.
هةركاتَيك نانء ئازاديى بةيةكةوة 
هاوإَيك نةبوون، ئةوا يةكَيكيان دذى 
ئةوةى تريان دةبَيت، واتة يان ئازاديى 
بآ نان، يان نان بآ ئازاديى، نموونةى 
كاتدا  شوَينء  زؤر  لة  حاَلة  ئ��ةم 

هةبووةء هةية.
لةهةر  ي��ان  حاَلَيكدا،  لةهةر   
بةآلم  هةبوو،  نان  كؤمةَلطةيةكدا 
حاَلةتةدا،  لةم  ئةوا  نةبوو،  ئازاديى 
يان لةو كؤمةَلطةيةدا تاكةكان ئيرادةو 
لةدةستدةدةن،  ئينسانيى  ويستى 
ئةطةر ئازاديى هةبوو لةوانة؛ ئازاديية 
فةردييةكانء سياسييةكان، بةآلم نان 
نةبوو، ئةوا تاكةكان بةهاى مرؤيىء 

ئازاديى لةدةستدةدةن.
لةبةرئةوة نان بآ ئازاديى ناتوانَيت 
ئازاديش  رابطرَيت،  ئينسانيى  بةهاى 
لة بةها  ناتوانَيت ثارَيزطاريى  بآ نان 
مةعنةوييةكان بكات، كةواتة ئازاديىء 
نان، تةواوكةرى ذيانَيكى تةندروستء 
بةهادارن بؤ تاكء كؤمةألء ميللةتان، 
يان  مرؤظةكان،  كؤمةَلطةيةكدا  لةهةر 
تاكةكان لة نانء ئازاديى بَيبةشكران، 
تاوانةكان  هةموو  دةرط���اى  ئ��ةوا 
كؤمةأل،  ت��اكء  دذى  دةك��رَي��ت��ةوة 
سياسيى،  ئابووريى،  تاوانى  لةوانة؛ 
ثَيشَيلكردنى هةموو مافء بةهاكانى 

مرؤظء مرؤظايةتيى.
خةباتء  م��َي��ذوو،  ب��ةدرَي��ذاي��ى 
زوَلم  ستةمء  دذى  مرؤظ  راثةإينى 
هةميشة بةو ئامانجة بووة كة نانَيكى 
هةقء شةرةفمةندانة بةدةستبهَينرَيت، 
ئامانجى  ئ��ازادي��ى  ئ��ةط��ةر  ه��ةت��ا 

ثةيامى  بةآلم  نةبووبَيت،  سةرةكيش 
كة  نموونة  بؤ  هةَلطرتووة،  ئازاديى 
لة  هةميشة  رؤذان��ةدا  لةم  دةَلَيين  
لةبارةى  دةبين  هةواَلةكان طوَيبيست 
بؤ  تونس  لة  برسييةكان  شؤإشى 
لة رَيى هةلى كارى يةكسان بؤ  نان، 
ثةيامَيكى  بؤخؤى  ئةوا  هةمووان، 
نانَيكى  ثةيامى  لةطةأل  ئازادييش 
هةَلدةطرَيت،  شةرةفمةندانةدا  هةقء 
نانء  بوونى  طارانتيكردنى  ئيتر 
طةلى  لةئةستؤى  بةيةكةوة  ئازاديى 

شؤإشطَيإداية.
كة  بَلَيين  دةتوانين  لةبةرئةوة 
دةشَيتء  دةتوانَيتء  نان  بؤ  خةبات 
ئازادييش  كة  زياترة  ئةوةى  شانسى 
لةطةأل خؤى بهَينَيتء فةراهةم بكات، 
لة ضاو ئةوةدا كة خةبات بؤ ئازاديى 
بَيت، ضونكة زؤر ئةزموون نيشانيداوة 
كة خةبات بؤ ئازاديى، خودى ئازاديى 
نانء خؤشطوزةرانيى  كة  نيية  مةرج 
ئابووريى فةراهةم بكات بؤ هةمووان.

بؤ نموونة؛ شؤإشةكانى ئازاديى 
وآلتانى  لة  راب���ردوو  س��ةدةى  لة 
زؤرب��ةى  لةوانة؛  سَييةم،  جيهانى 
ئةوروثاى  ئَيرانء  عةرةبىء  وآلتانى 
رؤذهةآلتء الى خؤشمان شؤإشء 
بةعس،  دذى   )1991( راثةإينى 
كة  شؤإشانة  ئةم  زؤر  يان  ك��ةم، 
ئازاديشيان هَينابَيت، واتة هةتا ئةطةر 
ديكتاتؤرَيكى  جَيى  ديكتاتؤرَيك 
ب��ةن��اوى  نةطرتبَيتةوة  تريشى 
ئازادييةوة، ئةوا بةدَلنياييةوة ئازاديى 
نةبووةتة مةرج بؤ خؤشطوزةرانيىء 

دابينكردنى نان بؤ هةمووان.
هةموو  لةسةر  ثَيويستة  بؤية 
ئاستَيك كار بؤ ئةمة بكرَيت كة نانء 
بوونيان  هاوإَيك  بةيةكةوة  ئازاديى 
هةبَيت لة كؤمةَلدا، وة ببَيتة بةرنامةى 
فةرهةنطيىء  هةتا  سياسيىء  كارى 
كؤمةآليةتيى، بةجؤرَيك كة هةمووان 
بةرثرسيارَيتيدا،  كارء  لة  بةشداربن 
هيض  ن��ة  ط��ةلء  هيض  ن��ة  ئ��ةوك��ات 
كؤمةَلَيك سةرنةويشتى خؤى ئةدا، نة 
ناديارَيكء نة هيض سةرؤكَيك، ناضار 

بة هةآلتن دةبَيت...  
* مامؤستاى زانكؤى سلَيمانى

ديكتاتؤرةكان دةلََين؛
سةطةكةت برسي بكة، دوات دةكةوَيت...!

ئةنفلؤنزاى ديكتاتؤرةكان

نانء ئازاديى

ئاشتى عةزيز ساَلح *

مةحمود عةبدوسةمةد

د. محةمةد ئةمين طةناوى *

ئاشتى عةزيز: ضيدى هيض تَيزَيك لة اليةن ئَيوةى ديكتاتؤر لة ذَير هةر ناوَيكدا نابَيتة بإوا الى ئَيمة
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راثؤرتى رؤذنامة
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لة  ف��راك��س��ي��ؤن��ى ط����ؤإان 
كةموكووإييةكانى  راثؤرتَيكدا 
ناحيةكانى  ش��ةق��آوةء  ق��ةزاى 
دةخ��ات��ةإوء، ئ��ام��اذة ب��ةوةش 
دةكات كة ضةندين شوَين لةاليةن 
بةسةردا  دةستيان  بةرثرسانةوة 

طيراوة.

ناوةندى شةقآلوة
ل���ةو راث����ؤرت����ةدا ك���ة لة 
كانوونى  مانطى  ن��اوةإاس��ت��ى 
دووةمدا ئاراستةى سةرؤكايةتيى 
هاتووة:  ك��رووة،  ثةرلةمانيان 
شةقآوةدا،  ق��ةزاى  ناوةندى  لة 
سةرؤكايةتيى  ل��ة  ب��إي��ارَي��ك 
ذمارة  بة  هةولَيرةوة  شارةوانيى 
)7032( لة )2008/8/5( ئاراستةى 
س��ةرؤك��اي��ةت��ي��ى ش��ارةوان��ي��ى 
بإيارةكة  بةثَيى  كراوة،  شةقآوة 
بة  هةية  ب��ؤى  م��وَل��ك  خ���اوةن 
درَيذايى )20م( لةوبةرو ئةوبةرى 
)ئؤتَيل  نَيوان  ش��ةق��ام���ى 
ميديا(ء )ئؤتَيل شةقآوة( بكات بة 
ناوةندى  يان  شوَينى طةشتياريى، 
هاوآلتييان  وةك  بةآلم  بازرطانى، 
بؤ  بإيارة  ئةم  ثَيدا،  ئاماذةيان 
كةسانةى  ئ��ةو  ب��ةرث��رس��انء 
ثشتطيريى حيزبييان هةية ئاسايى 
جَيبةجآ دةكرَيتء ئةو كةسانةش 
نةبَيت،  حيزبييان  ثشتطيريى  كة 
بإيارةكة  لة  سوودوةرطرتن  لة 

بَيبةش دةكرَين.
راث��ؤرت��ةك��ة ل��ة ه��ةن��دَي��ك 
ل��َي��دوان��ى  ب��ة  ثشتى  ب��إط��ةي��دا 
بةستووة،  ناوضةك  هاوآلتييانى 
شةقآوة  لة  خةَلكانَيك  هاتووة: 
شوقةى  باَلةخانةو  دةت��وان��ن 
طةورة  ئوتَيلى  نيشتةجَيبوونء 
فراوان  زةويى  رووبةرى  لةسةر 
خةَلكى  بؤ  بةآلم  بكةن،  دروست 
 )1( بؤ  )100م(  ياساى  ئاسايى 
دةكرَيت،  جَيبةجآ  زةوى  دؤنم 
دؤنم  ي��ةك  رووب���ةرى  لة  وات��ة 
)100م(  هةية  بؤيان  تةنيا  زةويدا، 

بكةن بة بينا.
بةثَيى ئةو راثؤرتة كة هةريةك 
ث��ي��رداود،  محةمةد  )ك���اردؤ  لة 
ثَيشةوا تؤفيق مةغديد، د.جةعفةر 
سةردانَيكى  لة  رةس��وأل(  عةلي 
مةيدانى 2010/12/29دا ئامادةيان 
طشتيى  »طةراجَيكى  ك���ردووة، 
سةرةكيى  طرفتَيكى  ب��ووةت��ة 

لة  هاوآلتييانيش  ش��وف��َي��رانء 
طةراجى  ثَيشتر  كة  ق��ةزاك��ة«، 
لة  هاوآلتييان  طواستنةوةى 
دواى  بةآلم  هةبووة،  شارةكةدا 
فرؤشتنى بة هاوآلتييةك، لة كاتى 
طةراجى  بةبآ  شؤفَيران  ئَيستادا 
خؤيان  بؤية  ماونةتةوة،  رةسميى 
 )400.000( بةبإى  شوَينَيكيان 
بةكرآ  مانطانة  دينار  ه��ةزار 
تايبةتمةندييةكى  طرتووة، كة هيض 
ط��واس��ت��ن��ةوةى  ب��ؤ  نيية  ت��َي��دا 

هاوآلتييان.
بؤ  طشتيى  ثاركَيكى  نةبوونى 
ترة  يةكَيكى  قةزاكة،  هاوآلتييانى 
لة طرفتى هاوآلتييان لةو شارةدا. 
هاتووة:  راثؤرتةكةدا  لة  وةك 
هةبووة،  طشتيى  ثاركَيكى  ثَيشتر 
بةرثرسَيكى  دراوةت����ة  ب��ةآلم 
حيزبيى سةر بة ثارتى ديموكراتى 

كوردستان.
زانيارييانةى  ئ��ةو  بةثَيى 

بة  دراوة  ه��اوآلت��ي��ي��ان��ةوة  ل��ة 
خانووى  »سآ  ثةرلةمانتارةكان 
نةخؤشخانةى شةقآوة كة موَلكى 
بة  ياسا  ثَيضةوانةى  بة  طشتيين، 
هاوآلتييان فرؤشراون«ء هةورةها 
لة  قايمقام  رةسميى  خانووى 
ثارتى  بةرثرسَيكى  بة  شةقآوة، 

فرؤشراوة.

ناحيةى هةرير
هةرير،  ناحيةى  بة  سةبارةت 
راثؤرتةكة ئاماذةى بة »بضووكيى 
نةخؤشخانةى )هةرير( كردووة كة 
طرفتَيكى طةورةى بؤ دانيشتووانى 
ناحيةكة دروستكردووة. هةروةك 
)بةشَيكى زؤر( لة خةَلكةكة داواى 
طشتييان  ثاركَيكى  دروستكردنى 
طرفتَيكى  تاثؤ  نةبوونى  دةك��رد. 

ترى خةَلكى ناحيةكة بوو«.
لة  يةكَيك  راثؤرتةكة،  بةثَيى 
لة  بةشَيك  ديكةى  طرفتةكانى 

ئيشى  بَي  خةَلكى  كاسبكارانء 
سنوورةكة، بريتيبوو لة داخستنى 
دؤشاوى  )لةقوتونانى  كارطةى 
كة  ناحيةكة  سنوورى  لة  تةماتة( 
بَيكار  كرَيكار  سةدان  هؤيةوة  بة 

بوون.

ناحيةى باسرمة
ساَلَيكة  ضةند  ثَييةى  ب��ةو 
)باسرمة( كراوةتة ناحية، ثَيويستى 
زياترى بة جَيبةجَيكردنى ثرؤذةى 
وةك:  ه��ةي��ة،  خزمةتطوزاريى 
شةقامةكانء  قيرتاوكردنى 
دروستكردنى  كؤنكرَيتكردنء 
طةإةكةكانى  ن��او  بؤ  شؤستة 
دوو  دروستكردنى  ناحيةكة. 
مةركةزى  بؤ  ساوايان  باخضةى 

ناحيةكة. 
بينايةكى  راثؤرتةكة،  بةثَيى 
ت��اي��ب��ةت ب��ة ن��ةخ��ؤش��خ��ان��ةى 
طشتيية،  موَلكى  كة  هاوآلتييان 

لةاليةن  )1991(ةوة  ساَلى  لة 
كوردستانةوة  ديموكراتى  ثارتى 
بارةطاى  بة  كراوة  داطيركراوةو 
بؤية  )ب��اس��رم��ة(،  ن���اوض���ةى 
بيناكة  داواكاربوون  هاوآلتييان 

ضؤأل بكرَيت.

 ناحيةى باليسان
يةكَيك لة طرفتة بنضينةييةكانى 
ناحيةكة، نةبوونى تؤإى ئاوى ثاكة 
راثؤرتةكة  بةثَيى  خواردنةوة،  بؤ 
خ��راث��ي��ى رَي��ط��اى س��ةرةك��ي��ى 
طوندةكانى  زؤربةى  )باليسان(ء 
ديكةى  طرفتَيكى  دةوروب���ةرى، 
خةَلكى ناحيةكةو دةوروبةريةتى. 

ناحيةى كؤإآ
داواى   راث����ؤرت����ةك����ة، 
كتَيبخانةيةك  دروستكردنى 
ه��ةروةك  ناحيةكة،  بؤ  دةك��ات 
ثاركَيكى  دروستكردنى  داواى 
شارؤضكةكة.  بؤ  دةكات  طشتيى 
دروستكردنى  داواى  هاوآلتييانى، 
هؤَلى وةرزشىء ياريطاش دةكةن.

ثةرلةمانتاران،  راثؤرتى  بةثَيى 
قيرتاوء  طةياندنى خزمةتطوزاريى 
طةإةكةكانى:  بؤ  ئ��اوةإؤ  ء  ئاو 
كة  باوةكر(  شَيخ  نوآ،  )كؤإَيى 
ماأل   )350( لة  زياتر  ذمارةيان 

دةبَيت، ثَيويستة.
بةوةش  ئاماذةى  راثؤرتةكة، 
داوة كة بيناى ثؤستةء طةياندن لةو 
شارؤضكةية، جطة لة بةإَيوةبةرى 
فةرمانطةكة كة ماَلى بردووةتة ناو 
)بةإَيوةبةرء  خؤى  هةر  بيناكةء 
هيضى  ثاسةوانيشة(،  فةرمانبةرو 

ديكةى لَي نيية.
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ث����رؤذةى ث��ارك��ى ط���ةورةى 
دةستكراوة   )2009( ساَلى  كؤية، 
ساَلى  بإياربوو  بةجَيبةجَيكردنىء 
ب��ةآلم  ب��ك��رَي��ت،  ت���ةواو   )2010(
س���ةرةإاى ئ���ةوةى م���اوةى سآ 
دياريكراوى  كاتى  بةسةر  مانط 
تَيثةإيوة، تةنيا )30%(ى  ثرؤذةكةدا 

ثإؤذةكة تةواو بووة.
ئاكام عومةر )23( ساأل، طةنجَيكى 
دانيشتووى كؤيةية نيطةرانة لةوةى 
ماوةى  لة  زؤرةى  بودجة  ئةو  كة 
قةزاى  بؤ  راب��ردوو  ساَلى  ضةند 
نةتوانراوة  تةرخانكراوة،  كؤية 
وةك ثَيويست خزمةتى هاوآلتييانى 

ثَيبكرَيت.
تةواونةبوونى  بة  س��ةب��ارةت 
ثاركى طةورةى كؤية، ئةو طةنجةى 
كة   )2009( ساَلى  »لة  وتي:  كؤية 
ثإؤذةى  لة  كاركردن  بة  دةستكرا 
ط��ةورةى  ثاركى  دروستكردنى 
لةكاتى  بةَلَينياندا  بةرثرسان  كؤية، 
تةواوبكرَيت،  خؤيدا  دي��ارك��راوى 
بةهؤى كةمتةرخةميى اليةنى  بةآلم 
ثاركةكة  سياجى  تةنيا  جَيبةجَيكار، 

نةمامةكانى  سةرجةم  تةواوبووة، 
كة ضَينرابوو، وشكبووة«.

كؤية  طةورةى  ثاركى  ثإؤذةى 
)كؤية_ رَيطاى  سةر  دةكةوَيتة  كة 

وةزارةت���ى  ل��ةالي��ةن  سلَيمانى(،  
شارةوانى بإى )492(هةزار دؤالرى 
بؤ تةرخانكراوةء كؤمثانياى )راكؤ( 
بة  دةستيكردووة   2009/11/5 لة 
)330(رؤذ  ثاركةكة  تَييدا،  كاركردن 
بإياربوو  دانراوةء  تةواوكردنى  بؤ 

لة 2010/10/5دا تةواوبكرَيت، بةآلم 
بةسةر  )3(مانط  تَيثةإبوونى  دواى 
تةنيا  خؤيدا،  دياريكراوى  وادةى 

)30%( كارةكانى تةواو بووة.
بةَلَين ئاودَير، لَيثرسراوى بةشى 
كؤية،  شارةوانيى  لة  باخضةكان 
سةبارةت بة كَيشةى تةواونةكردنى 
ثاركى كؤية بة رؤذنامةى راطةياند: 
ثاركى  ث���إؤذةى  »دواك��ةوت��ن��ى 
بؤ  هؤكارةكةى  كؤية،  ط��ةورةى 

دةطةإَيتةوة،  كؤمثانياكة  هةَلةيةكى 
هَينابووىء  كة  نةمامانةى  ئ��ةو 
لةطةأل  ثاركةكة،  لة  ضاندبووى 
نةدةطونجاء  كوردستان  ذينطةى 
ئةستؤى  لة  زيانةكةى  وشكبوون، 

كؤمثانياكةداية«.
ناوبراو وتيشى: »ثاركى طةورةى 
ضةند  بة  تةواوبووة،  بةشَيكى  كؤية 
بإطةكانى  س��ةرج��ةم  قوناغَيك 

جَيبةجَيدةكرَيت«.

)3( مانط بةسةر كاتى ياسايى ثاركى طةورةى كؤية تيَدةثةإيَت
تةنيا )30%(ى ثرؤذةكة تةواو بووة

سكاآل لةسةر خؤثيشاندةرانى بةردةم 
كونسوَلخانةى ئيَران تؤماردةكريَت

ثةيمان عةبدولكةريم: نةبوني  ثالني  تؤكمة هؤكاري  زيادبوني  بَيكاريية

هةنطاوهاشم- هةولَير
...............................

لةسةر  ياسايى  سكاآلى 
دةكرَيت  تؤمار  كةسَيك  ضةند 
كة بةشدارييان لة خؤثيشاندانى  
بةردةم  راب��ردووى  شةممةى 
كونسوَلطةرى ئَيران لة هةولَير 
ك�����ردووةو  ب��ةإَي��وةب��ةرى 
»لَيكؤَلينةوة  دةَلَيت:  ثؤليسيش 
كةسيش  دةكةينء  بارةوة  لةو 

دةستطيرنةكراوة«.
شةممةى  ئ���ةوةى  ث��اش 

خؤثيشاندانَيك  راب����ردوو 
طةنجانى  لةسَيدارةدانى  دذى 
ب��ةردةم  بؤ  ئَيران  لة  ك��ورد 
وآلتة  ئ��ةو  كونسوَلخانةى  
ل��ة ه��ةول��َي��ر ئ��ةن��ج��ام��دراو 
ت��َي��ي��دا ه��َي��رش��ك��راي��ة س��ةر 
كونسوَلخانةكة،   باَلةخانةى 
ئةو    ئاطادارييةكانى  تابلؤي 
شكاندو  كؤنسوَلطةرييةيان 
س��ك��اآلى ي��اس��اي��ى ل��ةس��ةر 
ئةو خؤثيشاندانة  ئامادةكارانى 

تؤماردةكرَيت.
عةميد  ل���ةوب���ارةي���ةوة 
ع��ةب��دول��خ��ال��ق ت��ةل��ع��ةت، 
هةولَير   ثؤليسى  بةرَيوةبةرى 
روونكردةوة؛  رؤذنامةى   بؤ 
ك���ة  ض��ةن��دي��ن ك���ةس لة 
ئامادةكارانى خؤثيشاندانةكةى 
سكاآليان  راب��ردوو  شةممةى 
لةئَيستادا  لةسةر تؤماركراوةء 
لَيكؤَلينةوة  ئاسايش  ثؤليسء 
وتيشى:  دةكةن،  لةوبارةيةوة 
كةسانة  ئةو  »دةستطيركردنى 
دادطا  برياإى  ياساو  بةثَيى 
ك��ةس  تائَيستا  دةب���َي���تء 

دةستطيرنةكراوة«.

ليذنةي   ئةندامَيكي   رؤذن��ام��ة: 
كاروباري  كؤمةَليةتي  لةثةرلةماني  
زيادبوونى  هؤكاري   كوردستان 
تؤكمة  ثالني   نةبوني   بؤ  بَيكاريى  
حكومةتي   لةليةن  دةطةِرَينَيتةوة 
هةَلوساني   بةقةيراني   هةرَيمةوةو 

ئابوريشي  لةقةَلةم دةدات.
راطةياند:  عةبدولكةريم  ثةيمان 
تائَيستا  كوردستاندا  لةهةرَيمي  
رووبةروبوونةوةى  بؤ  نية  ثالنة 
كة  سةرلَيشَيواويةي   ئةو  بَيكاريىء 
هةية لةنَيو طةنجان بةهؤى  نةبوني  

كارةوةية . 
بة وتةى ئةو ثةرلةمانتارة بةدةيان 
لةهةرَيمي   وَلت���ان  سةفارةتي  
كاتَيك  و  هةية  ك��وردس��ت��ان��دا 
ناوةندَيكي  كار دةكرَيتةوة لةجياتي  
كرَيكاري   ناوخؤيي ،  كرَيكاري  

لةبةرامبةريشدا  و  دةهَينن  دةرةوة 
حكومةتي  هةرَيم دةستةوستانة.

ثةروةردةييةوة  إووى  لة  وتيشى 
 12 لة  قوتابى  ه��ةزار   80 ئَيستا 
بضنة  ضاوةإَيدةكةن  ئامادةيينء 
هةزار   20 زانكؤكان  بةآلم  زانكؤ، 

وةردةطرن.
ب��ةث��َي��ي  ئ���ةو زان��ي��اري��ان��ةي  
2004ةوة  لةساَلي   لةبةردةستدان، 
بَيكار  هةزار   52 لة  زياتر  تائَيستا 
تؤمار  كوردستاندا  لةهةرَيمي  

كراوة.



هَيزة ضةكدارةكان لة هةريَم

هيوا جةمال

شةمء  واية  كوردة  ئةم  قةدةرى 
ثةروانةى نَيو ئةدةبيانى بؤ كايةكانى 
هةميشة  ب���ووة،  ت��ةوزي��ف  ت��رى 
هةقخووراوو  دةبَيت  ميللةتة  ئةم 
كةمتةرخةميىء  س��ووت��م��اك��ى 
الموباالتى سةركردةكانى خؤى بَيت، 
بووةتة  مةعشوق  شةمى  ئةمجارة 
وةزارةت��َي��ك بة ن��اوى ك��ارةب��اوةو 
ثةروانةى عاشقى كارةباش هاوآلتيية 

كة رؤذانة لة سووتانداية.
نيية  م��ؤدَي��رن  كفرَيكى  ئةمة 
لةبرى  بيستءيةكدا  س��ةدةى  لة 
فَيركردنى ضةمكةكانى جيهانطيريىء 
شؤإشى  فةيسبووكء  ئينتةرنَيتء 
لة  ه��ةر  وآلت��ةدا  ل��ةم  ئةلةكترؤنى 
ضةمكةكانى  بة  منداَلةكانم  سةرتاوة 
سةرة موحاويلةو ئؤظةرلؤد فَير بكةم، 
ثانتاييةك  ضى  بطةيةنم  تَيى  ضؤن 
جياوازيى لةنَيوان موةليدةى ئةهليىء 
قوإ  ه��ةي��ة؟،  حكوميدا  ك��ارةب��اى 
وآلتة  ئةم  منداَلَيكى  نيية   بةسةريى 
داهاتووى  لة  بيركردنةوة،  لةبرى 
بَيكارةبايى  تاريكستانى  قاَلبى  لة 
كة  بطةيةنم  تَيى  ضؤن  ئيدى  بدةيت، 
ئةم  تاريكستانةى  بَيكارةبايىء  ئةم 
وآلتة جياوازة لة سةردةمى تاريكيى 
بة  ئَيرة  فيكرو  بة  ئ��ةوان  ئةوروثا، 

ناخزمةتطوزارييةك تاريك بووة؟
لة  ل���ةم���ةوب���ةر  س���األ  دوو 
لة  يةكَيك  بةرثرسى  ضاوثَيكةوتى 
طازى  بةرهةمهَينانى  كؤمثانياكانى 
خةياَلةى  ئةو  خستة  منى  هةرَيمدا  
كارةبا  كَيشةى  نةك   ،)2010( كة 
ضارةسةر  وَيستطةكان   سايةى  لة 
هةم  كارةبا،  هةم  دةتوانين  دةبَيت، 
دراوس��َي،  وآلتانى  بدةينة  طازيش 
وةزارةتَيك  وآلت��ة  لةم  نيية  سةير 
بة  وآلت��َي��ك  ب��ودج��ةوة  كؤَلَيك  بة 
ط��ازى  ن���ةوتء  ئؤقيانووسَيك 
كؤمثانياى  دنيايةك  سروشتىء 
ساأل   )18( دواى  وةب��ةره��َي��ن��ةوة 
رووناكيى  سةعات   )24( نةتوانرَيت 
بيكاتة  هاوآلتييانةوةء  ماَلى  بخرَيتة 

ضراخان؟!!. 

تاريكيى دوو رةهةندى ئيجابيىء 
يةكةميان  سلبيةتى  هةية،   سلبيى 
قةناعةت  خةوتنء  بؤ  ناضاربوونة 
ك��آوةوة،  بة  دةستطرتن  بة  هَينانة 
ئةطةر مابَيت دووةميشيان ئيجابيىء 
تا هَيندَيكيش رؤشنبير مةودايةء وةك 
دةوترَيت تاريكيى ماَلى خوَيندنةوةية 
تَيطةيشتنء  خ��وَي��ن��دن��ةوة  ث��اش 
دواتريش رةخنةو هةتا دوايى، بةآلم 
كؤمةَلطةدا،  ف��ةزاو  كام  لة  رةخنة 
ئةوةى رةخنة لة بَيكارةبايي بطريتء 
لَيبطيرَيتء  طوَيت  لَينةطيرَيتء  طوَيت 
قسةت  ب��ة  ن��ةك��رَي��تء  قسةت  ب��ة 
بةسةرتةوة  منةت  بكرَيتة  بكرَيتء 
كارةبا   سةرةتاييترين  لةوةى  غافأل 
خزمةتطوزاريى  هاوآلتيية، كة دةبوو 
حكومةت  لةمةوبةرو  ساأل  ضةندين 
دابينى بكردايةو  لةذَير لَيوةوة باسى 
بكرداية، نةوةك رةخنة لة دواكةوتنى 

بطرن.
من ثَيشنيار دةكةم كارةباى منء 
ئةوانى ترو بةرثرسانيش ببإدرَيت، با 
لةمةودوا لةبرى خةمى هةيةو نييةى 
كارةباء ضوواندنمان بة الس فيطاسء 
ئةفغانستان  بة  خؤمان  ل��ةن��دةن، 
بضووَينين، كة ثَيمواية؛ كارةباى ئةوان 

بة متمانةترة.

hastyar78@yahoo.com

بووةتة  حيزب  س��اَل��ة   )19(
نانيش  ء  ئاو  لة  رؤذانةو  خؤراكى 
هةموو  ك���ردووة،  ثَيويستتريان 
حيزبيش  حيزبء  بووةتة  شتَيك 
حيزبيش  شتَيك،  هةموو  بووةتة 
واتة يةكَيتىء ثارتى، حيزب بووةتة 
هةية،  خوانَيكدا  هةموو  لة  و  ئاو 
ئةطةر حيزبيى نةبيتء لة حيزبيشدا 
ثارتى، يان يةكَيتى نةبيت، هاوآلتيى 
لة  هةرَيمةيتء  ئةم  سَيى  دوو  ثلة 
ناإوات،  كارت  فةرمانطةيةك  هيض 
لة يةكةمى يةكةمةكانيش بيت نابيتة 
ماستةر،  خوَيندكارى  يان  قوتابى، 
حيزبيى  بَيتء  ئةطةر  هةولَير   لة 
نةبيتء  لة حيزبيشدا ثارتى نةبيت، 
ناكرَييت   بيت  مامؤستا  ساأل   سى 
لة  قوتابخانة،  بةرَيوةبةرَيكى  بة 
شاى  نةبيت   يةكَيتى  سلَيمانيش 
بة  ناكرَييت  بيت،  مامؤستايان 

بةإَيوةبةر.
دكتؤرات  بإوانامةى  ئةطةر 
ئةوروثاو  زانكؤكانى  باشترين  لة 

ساأل  ثةنجا  هةبَيتء  ئةمريكا 
ثسثؤإَيكى  بيتء  ئ��ةوروث��ا  لة 
بَييتةوة  بتةوَيت  بيت،  ناوداريش 
كوردستان، ئةطةر بضيتةوة هةولَير 
ثؤستَيكت  هيض  ثارتى،  بة  نةبيت 
بضيتةوة  ئ��ةط��ةر  ن��ادرَي��تء  ث��َي 
سلَيمانيش يةكَيتى نةبيت، ناتكةن بة 

ثاسةوانيش.
نةبيت،  ثارتى  ئةطةر  هةولَير  لة 
كارمةندى  دك��ت��ؤرو  باشترين 
ثزيشكى  نابيتة  بيت  تةندروستيى 
شوَينَيكى  ئةوآ  ضونكة  دادوةريى، 
دةبأل  مووضةكانيشيان  هةستيارةو 
مووضةية، ئةم ثرسيارةم ئاراستةى 
بةإَيوةبةرى  كةريم،  ياسين  دكتؤر 
كرد،  دادوةري��ى  ثزيشكى  طشتيى 
وتم؛ دةَلَين ئةوةى ثارتى نةبَيت الى 
خؤتان وةريناطرن، سةرَيكى هَيناو 
برد وتى: »بةخوا طوناهى ئَيمة نيية،  
نايانةوَيت  خؤيان  يةكَيتى  طؤإانء 

بَين بؤ ثزيشكى دادوةريى«. 
حيزبة،  وآلتى  ئةمة  واية  لَيرة 

هةموو  خستووةتة  دةستى  حيزب 
بووةتة  حيزب  كونةبةرَيكةوة، 
بوونى  ماَلَيكدا  هةموو  لة  مؤتةكةو 
حيزب  لة  رقيشيان  ئةوانةى  هةية، 
خاترى  لةبةر  برسانء  لة  بَيت، 
ثارتىء  بة  ب��وون  دام��ةزران��دن، 
لةبةر  هةندَيكيشيان  يةكَيتى، 

خاترى ئيمتياز لة حيزب تَيوةطالن، 
لة  خوَيندنم  سةردةمى  هاورَييةكى 
قؤناغى  ئامادةيي كة ئَيستا ثلةيةكى 
دَلسؤزيى   بة  ه��ةي��ةو    حيزبيى 
دادةنرَيت،   رَيبازةكةى   ثارتىء 
سوَيندى  خوارد كة ئةو ثارتى نيية، 
دامةزراندنى  خاترى  لةبةر  بةآلم 
)تعين(ى خؤىء خَيزانةكةى بووةتة  

ثارتى.
دةمةوَيت   لَيرةدا  كة  ئ��ةوةى 
ب��اس��ى ب��ك��ةم، م��ةس��ةل��ةى بة 
دوارؤذ  لة  ئةوةى  بؤ  ثارتيبوونة، 
راب��ردوو  هةفتةى  دابمةزرَييت، 
قؤناغى  لة  كة  خوشكم  خةرمانى 
بؤ  تةكنيكيية  ثةيمانطاى  يةكةمى 
كة  ثَييإاطةياندم  ض��وارةم  جارى 
داواى  لةثةيمانطا  نوَينةرةكةيان 
لَيكردووة ببَيت بة ثارتى،  خةرمان 
ض��وارةم��ة  ج���ارى  ب��ؤ  ثَييوتم؛ 
ثةيمانطاكةمان  لة  ثارتى  نوَينةرى 
ثارتىء  بة  ببة  وةرة  دةَلَيت  ثَيم 
ضوار  هةر  منيش  ثإبكةوة،  كلَيشة 

جارةكة وةآلمم ئةوة بووة كة ئَيرة 
نةك  فَيربوونة،  خوَيندنء  جَيطاى 
بؤ  ثَييوتم؛  ئةو  بةآلم  حيزبايةتى، 
دامةزراندن  بؤ  خؤت  دواإؤذى 
فَيرى  حيزب  ضؤن  سةيركة  باشة، 
رَيطاى  لة  كة  دةك��ات  نةوةكانى 
بَيكارييكردنء  نانء  بإينى  ترسء 
دانةمةزراندنى، دةيةوَيت ئةم وآلتة 
هةمووى بكات بة حيزب، ئاخر ضؤن 
كارةسات نيية، كاديرَيكى طةنج ئةمة 
بيركردنةوةى بَيت، بة حيسابى ئةم 
تا  بَيت،  ثارتى  طةنجةى  كاديرة 
دوو ساَلى تريش كة خوشكةكةمء 
لة  وآلت���ة  ئ��ةو  الوى  ض��ةن��دي��ن 
هةر  دةردةضَيت،  ثةيمانطا  زانكؤو 
ئ��ةوةى  ئَيستا  سيستمةى  ب��ةو 
ئاخر  دانامةزرَيت،  ثارتى،  نةبَيتة 
ذيانى  لة  هةإةشة  مةنتقَيكة  ض 
بة  كة  بكةيت  ه��ةذار  قوتابييةكى 
باوكةكةى  كرَيكاريى  هةذاريىء 
خؤى طةياندووةتة ثةيمانطا، ئةطةر 
تةخةروجى   كة  ثارتى  بة  نةبَيت 

كرد دانامةزرَيت.
يةكَيتى  ثارتىء  لةطةأل  »ئةوةى 

نةبَيت، شَيتة«
حيزبيبوونةوة،  لةبارةى  هةر 
ساَلى  لة  كة  هةية  ناسياوَيكمان 
)2003(ةوة خؤىء كوإو كضةكانى 
ئةوةى  بآ  دامةزراونء  هةموويان 
ثارضة  هةروةها  بكةنء  دةواميش 
وةرطرتووة  باشيشى  زةوييةكى 
كة ئَيستا بايى )10( دةفتةر دؤالرة،  
زارة  لةسةر  ئ��ةوةى  هةميشة  
ثارتى  يةكَيتىء  نةبَيتة  »ئ��ةوةى 
ئاخر  كردووة«،  طَيلى  خوا  شَيتةو 
حيزب لةم وآلتةدا بووةتة ئيمتيازو 
ث��ارة ك��ؤك��ردن��ةوة، ئ��ةو ك��ة لة 
خؤىء  )10(ساَلة  حيزبةوة  رَيطاى 
وةردةطرَيتء  مووضة  منداَلةكانى 
ئةطةر  دَلنيام  وةرطرتووة،  زةوى 
كوإو  لَيبسةننةوةو  زةوييةكةى 
كضةكانى فةسأل بكةن  لةبةر ئةوةى 
وا  شةكرى  هةرطيز  ناكةن،  دةوام 

ناشكَينَيت.

ح��ي��زب��ة دةس���ةآلت���دارةك���ان 
بة  كردووة  كوردستانيان  هةرَيمى 
دةستيان  سةربازيىء  ثَيطةيةكى 
بةسةر هَيزة ضةكدارةكاندا طرتووة، 
هةرَيمى  تائَيستا  بةوهؤيةشةوة 
هَيزَيكى  خ��اوةن��ى  ك��وردس��ت��ان 
بة  ثَيويستى  نييةء  نيشتمانيى 
بؤئةوةى  بؤ  هةية  زؤر  كؤششَيكى 

ئةم هةرَيمة لة ضةك دابماَلرَيت.
سةدان  ثارتى  يةكَيتىء  تةنيا 
هةزار ضةكداريان بة جؤرةها ناوةوة 
لةبةرذةوةنديى  دةكرَين  هةيةء 
خؤيان بة جؤرةها شَيوة بةكارييان 
هةموو  هةية  ئةوة  ئةطةرى  بَيننء 
بوونى  ل��ةح��اَل��ةت��ى  ل��ةح��زةي��ةك 
ب��ي��روإاى  سياسييء  ناكؤكيي 

جياوازدا بؤ خؤيان بةكاريان بَينن.
كوردستاندا  هةرَيمى  لة  ئَيستا 
ضةندين  دهؤك(  سلَيمانى،  )هةولَير، 
جؤر هَيزى ضةكدار هةن، لةوانةش:
1. هَيزى ثَيشمةرطةء زَيرةظانى

2. هَيزةكانى ئاسايش
3. هَيزةكانى دذةتيرؤر

4. هَيزةكانى ثاراستنء زانيارى
5. هَيزةكانى ثاسةوانى هةرَيم

)ثؤليس  ناوخؤ  هَيزةكانى   .6
هَيزةكانى  جؤرةكانى،  بةهةموو 
ثاسةوانى  بةرطريى،  )ثؤليسى 
باخةكانيان،  ماَلةكانء  بةرثرسء 
هَيزةكانى ثاسةوانى سةركردايةتىء 
ذَيردةستى  داطيركراوةكانى  ناوضة 

دوو حيزبة دةسةآلتدارةكة(.
م��ؤَل��ةت��ى  ك��ة  ئ���ةوان���ةى   .7

ضةكهةَلطرتنيان ثَيية
مؤَلةتى  ضةكدارانةى  ئةو   .8

ضةكهةَلطرتنيان ثآ نيية
ئ��ةط��ةر ب��ةخ��َي��راي��ى ض��اوَي��ك 
هَيزانةدا  ئةم  خاوةندارَيتيى  بة 
يةكَيتى،  ثارتىء  ئةوا  بخشَينين، 
يان  بةردةكةوَيت،  شَيريان  ثشكى 
رةهاى  زؤرينةى  بَلَيين،  دةتوانين 
ئةم  دةسةآلتى  لةذَير  هَيزانة  ئةم 

دوو حيزبةدان.
ب��ؤئ��ةوةى وآلت��َي��ك ل��ة وآلت��ى 

وآلتَيكى  ببَيتة  س��ةرب��ازي��ي��ةوة 
ياسا  بة  ثَيويستة  ديموكراسيى، 
رَيكبخرَيت،  ك��اروب��ارةك��ان��ى 
ئةو  ب��ةردةوام��ي��ى  بؤ  طرةنتيش 
نةبوونى  دروست  ديموكراسييةء 
ئةمنييء  هَيزة  بَياليةنيى  ديكتاتؤر، 
هةندَيك  زياتريش  سةربازييةكانة، 
كة  ياسا  كردوويانةتة  وآلت��ان  لة 
حيزبى  ئةمنييةكان  وةزيرة  نابَيت 
وةك  بن،  بَياليةن  ثَيويستة  بنء 
نوَيى  حكومةتى  بإيارى  لةدوايين 

تونسدا دةرضوو.
كة  بيسةلمَينين  دةتوانين  ضؤن 
هةرَيمَيكى  كوردستان،  هةرَيمى 
ضةكدارة، تةنانةت سةربازيش نيية، 
ضونكة ئةطةر هةرَيمَيكى سةربازيى 
بةآلم  رَيكخراوة،  بةياسا  ئةوا  بَيت، 
ئةوةى  لةطةأل  كوردستان  هةرَيمى 
فرة  زؤرء  ض��ةك��دارى  هَيزى  كة 
ياسا  بة  نةتوانراوة  هةية،  جؤرى 

رَيكبخرَيت.
وةبيرتان  بةكورتى  ل��َي��رةدا، 
حيزبة  دوو  ضؤن  كة  دةهَينينةوة 
بةسةر  دةستيان  دةسةآلتدارةكة، 
طرتووةء  ض��ةك��دارةك��ان��دا  هَيزة 

بةشيان كردووة:
لة  )ك��ة  ثَيشمةرطة  هَيزى   *
يةكَيتىء  ركَيفى  لةذَير  سلَيمانى 
ركَيفى  ذَير  لة  دهؤك  هةولَيرء  لة 
ث��ارت��ي��دان(، ث��اس��ةوان��ى ه��ةرَي��م، 
ئَيستا  دان��اوة،  بؤ  وةزارةتَيكيان 
شَيخ  جةعفةر  يةكَيتىء  بة  دراوة 
ئةندامى  وةزيرةكةيةتىء  مستةفا، 
يةكَيتيى  سياسيى  مةكتةبى 

نيشتمانيى كوردستانة.
ناوخؤ،  وةزارةتى  هَيزةكانى   *
كةريم  ثارتىء  بة  دراوة  ئَيستا 
سنجاريى، وةزيرةكةيةتىء ئةندامى 
مةكتةبى سياسيى ثارتى ديموكراتى 

كوردستانة.
هةرَيم/  طشتيى  ئاسايشى   *
سلَيمانى، هى يةكَيتييةء حاكم قادر، 
بةإَيوةبةرى طشتييةيةتىء ئةندامى 

مةكتةبى سياسيى يةكَيتيية.

هةرَيم،  ثاراستنى  ئاذانسى   *
بارزانى،  مةسرور  ثارتييةء  هى 
مةكتةبى  ئةندامى  بةرثرسةييةتىء 

سياسيى ثارتيية.
كة  زان��ي��اري��ى  دةزط�����اى   *
ئةمنى  هةواَلطريىء  دةزطايةكى 
ركَيفى  لةذَير  ناشةرعيية،  حيزبيى 

يةكَيتيداية.
* دةزطاى دذةتيرؤر لة سلَيمانى، 
بةرثرسةكةى الهورى شَيخ جةنطى، 

برازاى سكرتَيرى طشتيى يةكَيتيية.
هةولَير  لة  دذةتيرؤر  بةشيى   *
ناوخؤية،  وةزارةت��ى  بة  سةر  كة 
مةكتةبى  ئةندامى  وةزي��رةك��ةى 

سياسيى ثارتيية.
ذم��ارةي��ةك  بةرثرسَيك  ه��ةر 
كة  هةية  خؤى  تايبةتى  ثاسةوانى 
لة )3(وة بؤ زياتر لة )25( ثاسةوان 
ثاسةوانى  لةوةش  جطة  دةإوات، 
كة  هةية  باخةكةى  طةإةكء  ماألء 
بن  حيزبة  بةو  سةر  دةبَيت  ئةمانة 
لةم  تيايداية،  بةرثرسةكةيان  كة 
هَيندةى  حيزبَيك  هيض  هةرَيمةدا، 
دةس��ةآلت��دار  ثارتيى  يةكَيتىء 
نيية.  ث��اس��ةوان��ي��ان  ب��ةرث��رسء 
لة  حيزبَيكيان  ه��ةر  بؤنموونة، 
ئةندامى   )50( لة  زياترة  ئَيستادا 
جطة  ئةوة  هةية،  سةركردايةتييان 
لةو هةموو لقء مةَلبةندةء بةرثرسة 

كؤنةكانء خانةنشينكراوةكان... تاد.
س�����ةرؤكء  ه�������ةردوو   *
دةسةآلتدارةكان،  حيزبة  سكرتَيرى 
حةوانةوة،  شوَينى  لةهةرشوَينَيك 
ي���ان م��اَل��ي��ان ه��ةب��َي��ت، ل��ي��واي 
كردوونء  تةرخان  بؤ  ضةكدارييان 
بةتايبةت  دةك��ةن،  ثاسةوانييان 
كةس  سةرةكييةكةيان،  بارةطا 
هةيةء  ثاسةوانيان  ضةند  نازانَيت 
ئةوةندةيان  دةبَيت  ياسايةك  ض  بة 

هةبَيت.
ناوخؤوة،  وةزارةتى  لةاليةن   *
ئَيستا،  تا  راثةإينةوة  دواى  لة 
ضةكهةَلطرتن  مؤَلةتى  ب��ةردةوام 
بة  ئاسايى  خةَلكى  بة  دةدرَي���ت 
جؤرةها بيانوو، ئةوةش وايكردووة 
بة  خةَلك،  لة  زؤر  بةشَيكى  كة 
مؤَلةت ضةكيان هةَلطرتووةء زؤرتر 

لةمانةش بةبآ مؤَلةت ضةكدارن.
ضةكدارانة  هَيزة  ئةم  بوونى 
لةكاتَيكداية بة ثَيى ياساى ئةحزابى 
بوونى   1993 ساَلى  17ى  ذم��ارة 
ميليشيا  ض��ةك��دارء  هةرهَيزَيكى 
لةاليةن حيزبةكانةوة قةدةغةكراوة، 
)12(ى  م����ادةى  ل��ة  ه���ةروةه���ا 
هةرَيمدا  دةستوورى  رةشنووسى 
كوردستان  هةرَيمى  ه��ات��ووة: 
مادةى  لة  ثَينجةم  بإطةى  بةثَيى 
فيدراَلى،  دةس��ت��وورى  )121(ى 
بةرطريكارى  ثَيشمةرطةى  هَيزَيكى 
كة  ه��ةرَي��م،  ثاسةوانى  بؤ  هةية 
رَيك  ياسا  بة  ئةركةكانى  ثَيكهاتةء 
ميليشياى ضةكدار  نابَيت  دةخرَينء 
ياسا  ضوارضَيوةى  دةرةوةى  لة 

ثَيكبهَينرَيت. 
ثَيويستة  بةكورتى  ئ���ةوةى 
ب��وت��رَي��ت، ئ��ةوةي��ة ك��ة دةب��َي��ت 
خؤى  تةنيا  كوردستان  ثةرلةمانى 
سةرطةرم  ئاسايشةوة  ياساى  بة 
بةثَيى  ثَيويستة  بةَلكو  نةكات، 
هةوَلبدات  ضإوثإ،  بةرنامةيةكى 
هةرَيمَيكى  لة  كوردستان  هةرَيمى 
هةرَيمَيكى  بكاتة  ضةكدارييةوة 

ديموكراسيىء مةدةنيى.

وةزارةتَيك لة مؤمء 
هاوآلتييةك لة ثةثوولة

»وةرة ببة بة ثارتى، بؤ دامةزراندن باشة«

هةستيار قادر

هَيمن مامةند

ئةمة كوفريَكي 
مؤديَرنة لةبري 

فيَركردني ئينتةرنيَت 
بة منداَلةكانم فيَري 

سةرةمحاويلةيان بكةم؟

طرةنتي بؤ بةردةواميى 
ئةو ديموكراسييةء 
دروستنةبوونى ديكتاتؤر، 
بيَاليةنيى هيَزة ئةمنييء 
سةربازييةكانة
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لة هةوليَر ئةطةر ثارتى 
نةبيت، باشرتين دكتؤرو 
كارمةندى تةندروستيى 

بيت نابيتة ثزيشكى 
دادوةريى
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لة  يان  رؤذنامةيةك  لة  كاتَيك 
بةرثرسَيك  بة  تةلةفزيؤنَيكةوة، 
دةَل���َي���ت: ط��ةن��دةَل��ي��ى وآلت��ى 
بةدةست  خةَلكى  داإزان����دووة، 
خراثيى  خزمةتطوزاريى،  كةميى 
سةقةتيى  تةندروستى،  ب��ارى 
شتى  دةيان  خوَيندنء  سيستمى 
جةنابى  ط��ي��رؤدةب��وون،  ت��رةوة 
ئ��ةوةى  جياتى  ل��ة  ب��ةرث��رس، 
بؤ  حكومةت  بةرنامةى  باسى 
بكات،  كَيشانة  ئةو  ضارةسةرى 
يةكةو راست، دةَلَيت: ئَيوة ضاوتان 
ئاوةدانكردنةوةية  هةموو  ئةو 
دةكرَيت.  وآلت��دا  لة  كة  نابينَيت 
ئاوةدانى؟  كام  دةثرسيت،  كاتَيك 
دةَلَيت:  ك��ردن  دوو  سآء  بةبآ 
بةرزانةى  بينا  هةموو  ئةو  ئةدى 
بنياتنانء  دةك��رَي��ن،  دروس���ت 

ئاوةدانكردنةوة نين؟
بَيئاطاية  مةسئول،  جةنابى 
لةوةى كة ئةو بينا بةرزانة بوونةتة 
مؤتةكةى سةر سينطى هاوآلتييان، 
دروست  ب��ةرز  بينايةكى  كاتَيك 
دةكرَيت، خةَلكى بةقةد قورسايىء 
بينيان  بيناية،  ئ��ةو  بارستايى 
دةسةآلتيان  ئةطةر  دةطيرَيتء 
هةبَيت، نايةَلن يةك بيناى بةرز لة 

كوردستاندا دروست بكرَيت.
كة  نيية  ئ���ةوة  م��ةس��ةل��ةك��ة 
يان  بَيت،  بةرز  بيناى  لة  رقيان 
بةَلكو  هةبَيت،  بةرزيان  فؤبياى 
دةزانن  باش  ئةوةية،  راستييةكةى 
كة ئةو بينايانة بة ثارةى ميللةتء 
بةخوَينى ئةوان دروست دةكرَينء 
كة  تَيطةيشتوون  ل��ةوة  دةمَيكة 
مةسئولةكانى  موَلكى  بينايانة  ئةو 
بؤ  تةنيا  حكومةتنء  ح��ي��زبء 
يةك  بايى  ئةوانةو  خَيروخؤشى 

قإان سوودى بؤ ئةمان نيية. 
ئةو  دةزانن،  زؤرباش  خةَلكى 
سةركةشانةيان  بينا  ئةو  ثارةيةى 
ث��آ دروس��ت دةك��رَي��ت، دةب��وو 
دةس����ةآلت ل��ة دروس��ت��ك��ردن��ى 

ضاككردنةوةى  قوتابخانة،  بيناى 
رَي��ط��اوب��ان��ةك��ان، ك��ارةب��ا، ئ��او، 
تةندروستى، باشكردنى طوزةرانى 
هةلى  دروستكردنى  خةَلكىء 

كاردا، خةرجى بكردناية.
ئاوةدانى  مةبةستةكة  دةزانن، 
مةسئولةكان  ئةوةية  بةَلكو  نيية، 
تا ثَييان دةكرَيت موَلكيان هةبَيتء 
لة  ثارةكانيان  تا  هةبَيت،  بينايان 
بة  ضونكة  نةبن،  بانكةكاندا  ماألء 
ثارة  ئ��ةوان،  بؤضوونى  طوَيرةى 

شتَيك  ئةطةر  نييةء  متمانةى 
بةآلم  دةضَيت،  لةناو  ثارة  روويدا، 
هةتاهةتايى  بؤ  بيناكان  موَلكء 

دةمَيننةوة. 
ف��ةل��س��ةف��ةى ئ���اوةدان���ىء 
دةسةآلتى  الى  ئاوةدانكردنةوة 
بيناى  دروستكردنى  ك��وردي��ى، 
بيناكان  تةنيا  ضونكة  ب���ةرزة، 
ث����ارَي����زةرى م���وَل���كء م��اَل��ى 
دةس��ةآلت  الى  بةرثرسةكانن. 
بؤضى  بينايانة  ئةو  نيية،  كَيشة 
دةكرد  خ��واى  بةكاردةهَينرَين، 
فرؤشتنى  بؤ  سةنتةرَيك  دةكرانة 
س����وذن، ي���ان ب���ازاإَي���ك بؤ 
ساغكردنةوةى ثارةى تةزوير، يان 
مؤَلَيك بؤ فرؤشتنى ناألء ئاوزةنطى 
بةتاَلء  بة  هةر  يان  ماين،  ئةسثء 

الى  ئ��ةوةى  دةم��ان��ةوة!  حةتاَلى 
دروستكردنى  مةبةستة،  دةسةآلت 
ئامانجَيكى  ضةند  ضونكة  بيناكانة، 
ثارة  ئةو  لةوانة،  دةثَيكَيت،  ثآ 
رةشةى مةسئولةكان بةناشةرعيى 
لة  دةك����ةوَي����ت،  دةس���ت���ي���ان 
بيناكاندا  ئاثارتمانء  دروستكردنى 

سثى دةكةنةوة.
ثَيوة  خؤيانى  بيانييةكان،  الى   
وآلتيان  طواية  كة  هةَلدةكَيشن 
نيية  ئةوة  ئاوةدانكردووةتةوة، 
ه��ةر وةف��دَي��ك روودةك��ات��ة ئةم 
بينا  دةيطَيإنء  شاردا  بة  وآلتة، 
نيشان  زةب��ةالح��ةك��ان��ى  ب���ةرزة 
وةك��و  ل��ةن��اوخ��ؤش��دا  دةدةنء 
بةخةَلكى  ئاوةدانيى،  دةستكةوتى 
رةخنةيان  كة  دةف��رؤش��ن��ةوةو 
شتة  ضاوتان  ئَيوة  دةَلَين:  لَيطيرا، 
باشةكان نابينَيتء ئةو هةموو بينا 
بةرزانة شاهيدن كة حكومةت ضى 

كردووة.
بةرثرسةكانى  مةحشةرى  ئةى 
ئةوةى  نازانن،  ديارة  دةس��ةآلت، 
شَيت  كوردستانى  رةشوإووتى 
لةبةرضاوى  دةسةآلتى  كردووةء 
بينا  ئةو  بووة،  رةشتر  ثآ  خةَلكى 
لة شارةكاندا  بةرزانةن كة رؤذانة 

بةحةوادا دةضن! 
باآلى  هةَلكشانى  نازانن،  ديارة 
دةسةآلتى  ب��اآلى  بينايةك،  هةر 
نزمتر  ثآ  خةَلكى  لةبةرضاوى 
هَيندة  ب��اآلى  ئَيستا  دةبَيتةوةء 
واب��إوات،  طةر  بضوكبووةتةوةء 
لة  دةس��ةآلت  قةزةمترين  دةبَيتة 

دنيادا.
ئةوةية،  مةترسيدارتر  لةوةش 
بينا بةرزةكان هَيندة داخيان لةدَلى 
رووخاندنيان  لة  بير  خةَلكيداية، 
ثَيش  واباشترة  بؤية  دةكةنةوة، 
بإووخَينن،  بيناكانتان  ئ��ةوةى 
رابطرنء  بيناكانتان  دروستكردنى 
راستةقينةى  ئاوةدانيى  لة  اليةك 

وآلت بكةنةوة.

ب�����ةردةوام ل��ةك��ات��ى ه��ةم��وو 
لة  بةتايبةت  خؤثيشاندانَيكدا، 
خؤثيشاندانةكانى وآلتانى ديكتاتؤرء 
ديموكراتيى  ئيدعاى  كة  ئةوانةى 
خةَلك  لة  داوا  دةسةآلتداران  دةكةن، 
دةكةن ثةيإةوى ياسا بكةنء دةست 
ئةم  نةبةن،  طشتيى  ماَلى  موَلكء  بؤ 
سةرةكيى  داواك��اري��ى  داواكاريية 
دةسةآلتةكةى بن عةلى بوو، ئَيستاش 
بة  قسةية  ئةم  ب��ةردةوام  ميسر  لة 
ثرسيارى  بةآلم  دةوترَيت،  خةَلك 
طرنط لةسةر ئةم دوو قسةية ئةوةية: 
توإةيي  رؤذى  كة  بةإاستى  ئايا 
لة  ئةوةى  وةك  ثَيشةوة  هاتة  خةَلك 
دةيبينينء  ميسر  لة  ئَيستا  تونسء 
دنيادا  شوَينى  زؤر  ل��ة  ثَيشتر 
ديكتاتؤرةكاندا  دةسةآلتة  لةبةرامبةر 
لةكاتى  دةس���ةآلت  كة  بينيومانة، 
دةَلَين؛  خةَلكيى  بة  بةسةرضوودا 
ياساء موَلكء ماَلى طشتيى بثارَيزن، 
بؤ  واي���ة؟  بةإاستيى  ئةمة  ئايا 
بَلَيين؛  دةبَيت  ثرسيارة،  ئةم  وةآلمى 
دةسةآلتدارَيتى  مَيذووي  بةدرَيذايي 
ديكتاتؤرء  س��ةران��ى  حاكمإانء 
دةوروب��ةري��ان  دةستةوتاقمةكانى 
بووبَيتء  دنيادا  شوَينَيكى  هةر  لة 
دةسةآلتدارَيتييان  تةمةنى  م��اوةى 
ه��ةرض��ةن��دَي��ك ب��ووب��َي��ت، ئ��ةوةى 
ئةو  ن���ةك���ردووة،  ب��ؤ  حسابيان 
ئةطةر  يان  ياساية،  ناوى  كة  شتةية 
تةنيا  هةبووبَيت  بوونى  ياسايةكيش 
ئةواندا  بةرذةوةندييةكانى  لةثَيناو 
كة  ب��ووة  ياسا  ئ��ةوة  تةنيا  ب��ووةء 
ثاراستووةء  ئةوانى  بةرذةوةنديى 
فرسةتيشيان  ئةطةر  بةثَيضةوانةوة 
لةبةردةستدا بَيت، ياسايةك لة شةوو 
زؤرجار  يان  دةردةك��ةن،  رؤذَيكدا 
طوَيدانة  بآ  ديكتاتؤرةكان  بينيومانة 

تةنانةت  ياساييء  ثرةنسيثَيكى  هيض 
خؤيانء  بةئارةزووى  دةستورييش 
دةسةآلتدا،  لة  مانةوةيان  لةثَيناوى 
ياسايان بؤخؤيان بةكارهَيناوة، ئةمة 
رؤيشتووةء  دةستووريش  ئاستى  تا 
دةستوور  بووبَيت  ثَيويست  ئةطةر 
سةرؤك  تا  هةمواركراوة،  بةخَيرايي 
بتوانَيت لة حوكم بمَينَيتةوة بؤ خولَيكى 
بؤ  بَيت،  ثَيويست  ئةطةريش  ترء 
هةتاهةتاية، تا ئةوكاتةى هَيزى خةَلك 
لةسةر كورسى الى دةباتء هةرضى 
نزمةكانةوة  ئاستة  بة  ثةيوةنديشى 
هةية، لة هيض وآلتَيكى ديكتاتؤردا ياسا 
بةسةر ديكتاتؤر خؤيء بنةماَلةكةىء 
دةستةوتاقمةكةى جَيبةجآ نةكراوةء 
لةراستيدا بةشَيك لة توإةيي خةَلك لة 
راثةإينةكاندا  طةورةء  خؤثيشاندانى 
كة  ثَيشلَيكاريية  هةموو  ئةو  دذى  لة 
دةسةآلتداران  دةسةآلتء  بةردةوام 
بةرامبةر بة ياسا دةيكةنء دةيانةوَيت 
هاوآلتيياندا  بةسةر  ياسا  تةنيا 
سةروو  لة  خؤشيان  جَيبةجَيبكةنء 
هيض  نةتوانَيت  كةس  ياساوةبنء 
بةيةكسانيى  ياسادا  لةثَيش  كاميان 

لةطةأل هاوآلتيياندا ببينَيتةوة. 
ئيدعاكانى  ل��ة  ت��ر  ي��ةك��َي��ك��ى 
ثاساو  كة  ئةوةية  دةس��ةآلت��داران 
دةه��َي��ن��ن��ةوة ب���ةوةى ث��ارَي��زةرى 
خؤش  ثَييان  طشتينء  ماَلى  موَلكء 
تووشى  طشتيى  ماَلى  موَلكء  نيية 
زةرةرء زيان بَيتء نابَيت هاوآلتييان 
دةستى بؤ ببةن، ضونكة ئةوة موَلكى 
بووة  هةرضييةك  دةبَيت  هةموانةء 
بيانووةدا  ئةم  لةذَير  بثارَيزرَيتء 
زؤرجار هَيزةكانى ثؤليسء ئاسايش 
بَيتاوانء  خةَلكى  طيانى  بةردةبنة 
سةركوتيان دةكةن، لةثَيناوى ئةوةى 

موَلكء ماَلى طشتيى ثارَيزراوبَيت.

ئيدعاى  وةك  ئيدعايةش  ئ��ةم 
ئيدعايةكى  ديسان  ياسا،  ثاراستنى 
ثوضة، ضونكة سيستمى حوكمإانيى 
كة  ئةوانةى  ديكتاتؤرةكانء  وآلتة 
ئيدعاى ديموكراسيى دةكةن، ئةوةى 
سةلماندووة كة ئةوة دةسةآلتدارانن 
حساب  بآ  كة  رذَيمانةدا  لةمجؤرة 
بؤخؤيانء  طشتييان  ماَلى  موَلكء 
بنةماَلةء دةوروبةرةكانيان بردووةء 
لَييان  نةيتوانيوة  كةسيش  دةبةنء 
ثارةء  هةموو  ئةو  كة  بثرسَيتةوة 
لةكاتَيكدا  ب��ووة،  لةكوآ  ثولةيان 
ئةوان  كاتَيك  كة  بيرة  ئةوةى  خةَلك 
لة  دةس���ةآلت،  س��ةر  هاتوونةتة 
ئَيستاش  بوونء  ضؤن  يةكةمجاردا 
ضؤنن، ئةوة دةسةآلتدارانن لةمجؤرة 
ماَلى  موَلكء  هةميشة  سيستمانةدا 
طشتيى لة خزمةتى خؤيانء خَيزانء 
دةوروبةرةكانياندايةء  بنةماَلةء 
هةر  ل��َي��ى،  م��ةح��روم��ة  خةَلكيش 
طشتيى  ماَلى  موَلكء  بةإاستيى 
لَيى  طشتيش  ك��ةمء  ئةوانَيكى  بؤ 
لةثإ  بؤضى  ض��ؤنء  ئيتر  بَيبةش، 
ماَلى  موَلكء  خةمخؤرى  بوونة 
طشتيى، كاتَيك ئاثؤإاى خةَلك لةتاو 
كة  جادةكان  سةر  دةإذَينة  ئ��ةوة 
موَلكء ماَلى ئةوان بة بةرضاويانةوة 
دةدزرَيتء ذيانَيكى خؤشطوزةرانء 
بةرز بؤ تاقمَيكى كةمء مةينةتييةكى 
دةكةنة  خةَلك  زؤرينةى  بؤ  طةورة 
دياريى، ئةمجؤرة ئيدعايانة لة رؤذانى 
سةروةريى  لةثَيناوى  توإةييدا، 
ماَلى  موَلكء  طةإاندنةوةى  ياساء 
ئيتر  خ��ؤىء  جَيطةى  بؤ  طشتيية 
ئةمجؤرة  ب��ةس��ةرض��وودا  لةكاتى 
ئيدعايانة دادى دةسةآلتداران نادات، 
مانطى  دوو  ماوةى  لة  ئةوةى  وةك 

رابردوو لة تونسء ميسر بينيمان.

سةدةي  هةشتاكاني  كؤتايي 
هةرةسي  س��ةرةت��اي  راب���ردوو، 
بوو،  كؤمؤنيست  وآلتاني  بلؤكي 
كة  ثروستوريكا  ط��ةردةل��ول��ي 
سؤظَيت،  ث��َي��ش��ووي  س��ةرؤك��ي 
نةخشةي  طؤرباضؤف  ميخائيل 
بة  كؤتايي  كَيشابوو،  بؤ  رَيطاي 
ديكتاتؤريي  سيستمي  كؤمةَلَيك 
رؤذه��ةآلت��ي  ن��اوض��ةي  بؤطةني 
سؤظَيتي  يةكَيتيي  لة  هَينا،  ئةوروثا 
بة  دةستيثَيكردو  ج���اران���ةوة 
شاوسيسكؤو  ل��ةس��َي��دارةدان��ي 
ديواري  رووخاندني  خَيزانةكةء 
ئةَلمانيا  يةكطرتنةوةي  بةرلينء 

كؤتايي هات.
بَيوَينةيةي  طؤإانكاريية  ئةم 
ئ��ةوروث��ا،  رؤذه��ةآلت��ي  بلؤكي 
دروستبووني ضةند وآلتَيكي تازةي 
طةالني  بؤ  رزطاريي  لَيكةوتةوةء 
ئةو ناوضانة وةدةستهَينا، لة ئاكامي 
ضةند  دابةشبووني  لَيكترازاندنء 
ضيكؤسلؤظاكيا،  وةك  وآلت��َي��ك، 

يؤغسالفيا.
 ،)٢٠١١( س��اَل��ي  س��ةرةت��اي 
نيشتماني  رؤذئ��اواي  طةردةلولي 
دةكرَيت  كة  دةستيثَيكرد  عةرةبي 
دةستطَيإفرؤش  ئةكاديمييء 
بة  عزَيزيي(  ئةلبو  )موحةمةد 
دابنرَيتء  شؤإشة  ئةم  سونبولي 
ل��ةم��ةوب��ةر  س���ةدة  نيو  ئ��ةط��ةر 

س��ةرةت��اي  وةبيربهَينينةوة، 
حوكمإانيي  هةرةسي  ثةنجاكان، 
عةرةبيمان  وآلتاني  ثاشايةتيي 
دةَيتةوة ياد كة بةهؤي زنجيرةيةك 
سيستمَيكي  )ش��ؤإش(،  كودةتاوة 
هاتةكايةوة،  سةردةمةدا  لةو  نوآ 
كؤمارييةكان  حكومةتة  ئةويش 
طؤإانكارييانة  ئةو  هةرضةندة  بوو، 
بة ثشتبةستن بة يةكَيتيي سؤظيةت 
ساردي  شةإي  كاتةدا  لةو  بوو، 
ه��ةردوو  نَيوان  دووجةمسةري 
بوو،  ئارادا  لة  جيهان  زلهَيزةكةي 
لة  جةمسةرانة  لةو  هةريةك  كة 
زؤرترين  ب��وون  ئ��ةودا  ه��ةوَل��ي 
وآلت بةالي سياسةتةكاني خؤياندا 
طةالني  ئةوةشدا،  لةطةأل  رابكَيشن، 
جؤرةكان  لة  جؤرَيك  بة  ناوضةكة 
هةرضةندة  س��وودم��ةن��دب��وون، 
ئةو  ديكتاتؤرةكاني  ملهوإيي 
بة  شؤإشةكانيان  كودةتايانة، 

ئاقارَيكي تردا برد.
ش��ؤإش��ةك��ان��ي ن��اوض��ةي 
ثاشايةتييةكاني  سيستمة  عةرةبيي، 
بةسةر  عَيراقى  سورياو  ميسرو 
مَيذووي  دي��ارة  رووخاند،  يةكدا 
وآلتاني عةرةبيي جارَيكي تر خؤي 
دووثاتدةكاتةوة، بةآلم ئةمجارةيان 
سةرةتاي  ديكتاتؤرييةتء  كؤتايي 

ئازاديي يةكجاريية.
هةموو  سةرشاني  ئةركي  بؤية 

ديموكراتةكاني  ئازاديخوازو  هَيزة 
كوردستان  لة  بةتايبةتي  جيهان، 
ئةوةية كة ئةوثةإي ثشتطيريي لةم 
ئةمإؤي  طؤإانخوازةي  بزووتنةوة 

جيهاني عةرةبيي بكةن.
كةمتةرخةمييةكي  لَيرةدا،  بؤية 
طؤإانةوة  بزووتنةوةي  بة  زؤر 
بة  درةن��ط��وةخ��ت��ى  دي�����ارةء 
بانطةوازةكةيانةوة ديارة كة دةبوو 
هةر لة سةرةتاي بإياري رَيكخراوي 
نةتةوةيةكطرتووةكان بؤ ريفراندؤم 
شؤإشي  لة  هةروةها  سوداندا،  لة 
بزووتنةوةي  تونسدا،  )الكرامة(ي 
هاودةنطييء  هاوسؤزييء  طؤإان 
ثشتطيريي خؤي بؤ ئةو رووداوانة 
كورد  وةك  ئَيستاش  رابطةيانداية. 
بضَيت(، سةرةتاي  )نةضووة  دةَلَيت: 
وا  عةرةبييةو  طةالني  شؤإشي 
عةرةبيدا  نيشتماني  جةرطةي  لةناو 
ئاطري  كة  دَلنياين  ميسرة،  كة 
سوور  دةري��اي  لة  شؤإشة  ئةو 
لة  ضوارالدا  هةر  بة  راناوةستَيتء 
تةشةنةكردنداية، بةرةو جةزائير لة 
خؤرئاواوة، سودان لة باشوورةوة، 
خؤرهةآلتةوة  لة  سوريا  يةمةنء 
كة  ثَيويستة  بؤية  رَي��دةك��ات، 
ئؤثؤزسيؤني كوردستان، بةتايبةت 
ب��زووت��ن��ةوةي ط���ؤإان، س��ؤزء 
ثشتطيريي بؤ ئةو طةالنة بةردةوام 

بَيت.

رةف������ت������اري ه���ةم���وو 
هاولَيکچوونَيکي  ديکتاتؤرةکان 
ديارة،  پَيوة  سةرسوإهَينةري 
دةَلَيي  ه��ةر  هاولَيکچوونَيک 
لةدايک  سکَيک  بة  هةموويان 
ب��وون، ي��ان ل��ةوة دةچ��َي��ت كة 
گؤزةيان  يةک  ئاوي  هةموويان 
خ��واردب��َي��ت��ةوة، دةن���ا م��رؤڤ 
کاتَيک  سوإدةمَينَيت،  س��ةري 
ب���ةراورد  هاولَيكچوونةکان 

دةکات.
خؤيان  ديکتاتؤرةکان  هةموو 
دةزان��ن،  وآلت  خزمةتکاري  بة 
کة  چاو  پَيش  دةهَيننة  خؤيان  وا 
تةنيا ئةوانن دةتوانن وآلت بةرن 
نةبن،  ئ��ةوان  ئةگةر  ب��ةإَي��وةء 
هةنووکة  تا  وَيرانة،  دةبَيتة  وآلت 
بَيژَيت،  نةبووة  ديکتاتؤرَيک  هيچ 
خؤش  دةسةآلتم  کورسيي  من 
ئَيمة  دةَل��َي��ن،  هةموو  گةرةکة، 
حةزمان لةم کورسيية نيية، بةآلم 
دةخوازَيت  وا  وآلت  پَيويستيي 
کورسيية  ئةم  لةسةر  ئَيمة  کة 
ئةوةش  هةر  رةنگة  دانيشين، 
زؤري  زؤربةي  کة  بکات  وا  بَيت 

بةرة  س��ةردةم،  ديکتاتؤرةکاني 
بةرة کار بؤ ئةوة دةکةن کة جَيگة 
خؤش  خانةوادةکانيان  کوإء  بؤ 
بکةن، بؤ ئةوةي ببنة جَيگرةوةي 
دةست  لة  کورسييةکة  باوکيانء 
چونکة  دةرنةچَيت،  خ��ان��ةوادة 
واية،  ديکتاتؤرةکاندا  زيهني  لة 
لة  کورسييةکة  دةرچ��وون��ي 
ديکتاتؤر،  باباي  بنةماَلةي  دةست 
يةکةي  بة  يةکة  مةرگي  وات��ا 
وآلت،  وَيرانبووني  دانيشتووانء 
دَلسؤزء  کةسي  نةماني  وات��اي 

خزمةتکاري وآلت.
وتاري  لة  تونس،  عةلي  بن 
ساَلة   ٢٣“ وتي:  راکردنيدا،  پَيش 
دةکةين،  وآلتة  بةم  خزمةت  ئَيمة 
لة  ماندووبوون  بةبآ  بَيوچانء 
بووين”،  تونسييةکاندا  خزمةتي 
هةمان  بة  موبارةکيش  حوسني 
هةينيدا،  رؤژي  وتاري  لة  ريتم 
وتي: “ميسرييةکان شاهيدي ئةوة 
دةدةن کة لة ماوةي حوکمي مندا، 
وآلتةکةماندا  خزمةتي  لة  چةند 
لة  دةبين  بةردةواميش  بووين، 

خزمةتکردن”.

ديکتاتؤرانة،  ئ��ةم  ل���ةالي 
خؤشيء رابواردني خؤيانء ماألء 
کةسوکاريان،  خزمء  منداَليان، 
ئابوورييء  سياسيي،  مؤنؤپؤَلي 
کةسة  ل��ةالي��ةن  وآلت  داراي���ي 
ن��زي��ک��ةک��ان��ي��ان��ةوة، ب��ووةت��ة 
دةوَلةمةندبووني  خزمةتکردن، 
حيزبييء  وةالئي  کة  کةسانَيک 
سةرؤک،  بؤ  هةية  بنةماَلةييان 
وآلت،  بة  خزمةتکردن  بووةتة 
ئيرؤ  دؤالرء  ملياردةها  بووني 
لةسةر حسابي بانکةکاني خؤيانء 
خاوةندارَيتيى  بنةماَلةکانيان، 
لةاليةن هاوسةرء  بة تةن  ئاَلتون 
کچةکانيانةوةء بةپَيضةوانةشةوة، 
ب��رس��ي��ک��ردنء ه��ةژارک��ردن��ي 
بَيکارکردنيان،  هاوآلتييانء 

بووةتة خزمةتکردن.
خزمةتکردن  ئةمة  ئ��ةگ��ةر 
ئ���ةوان  ئ����ةوةي  وةک  ب��َي��ت 
کةواتة  ئةدي  دةک��ةن،  ئيديعاي 
بةبار  ب��وون  زةرةرگ��ةي��ان��دنء 

بةسةر ميللةتةوة، کامةية؟

Arei1976@hotmail.com

ئةو ثارة رةشةى 
مةسئولةكان بةناشةرعيى 

دةستيان دةكةويَت، لة 
دروستكردنى ئاثارتمانء 
بيناكاندا سثى دةكةنةوة

كةس لة ياسا دةرنةضَيت ...
 دةست بؤ موَلكء مالَى طشتيى مةبةن!

هةرةسي ديكتاتؤرييةتء ثشتطيريي 
ئؤثؤزسيؤني كوردستان

خزمةتکاريي ديکتاتؤرةکان، 
موبارةکء بن عةلي بة نموونة

وريابن، بينا بةرزةكانتان دةِرووخيَنن!

ئارام شَيخ محةمةد

ئةمين جاف- ئةَلمانيا

ئاري ئةبوبةکر- دانيمارك

مةهدى ئةبوبةكر

ئةمين جاف: كةمتةرخةمي بة بزووتنةوةي طؤِرانء درةنطوةختى بة بةياننامةكةيانةوة ديارة



راثةإينَيك  ياخود  شؤإشَيك،  ه��ةر 
هارمؤنَيكى  هةماهةنطيى  دةرهاويشتةى 
ناوخؤيى  فاكتةرى  لةوانة؛  فاكتةرة،  ضةندين 
لة ضارةنووسى  ئاكتيظء يةكالكةرةوة  رؤَلى 

شؤإشةكة، ياخود راثةإينةكة دةبينَيت.
سةركةوتنيان  شؤإشانةى  ئةو  زؤربةى 

بةدةستهَيناوة، لة دوو خاَلدا يةكانطيرن:
يةكةميان: هةميشة شَيوازَيكى تةمتومانيان 
شَيوازى  لة  دةركةوتنيان  طرتووة،  بةخؤوة 
بووة،  كتوثإ  ضاوةإواننةكراوو  كؤتايدا 
كَيشةكةو  بة  ثةيوةست  وآلتانى  بةشبةحاَلى 

ضاودَيرانى سياسيىء راى طشتيى...
دووةم���ي���ان: ئ���ةو ش��ؤإش��ان��ة ث��اش 
ياخود  رابةرةكانيان،  وةختَيك  سةركةوتنيان 
شؤإشطَيإانى  ياخود  تيؤريسينةكانيان... 
ديكة ويستويانة ئةزموونة سةركةوتووةكة لة 
شوَينَيكى ديكةدا كؤثى بكةنةوة، ياخود بضَينن، 

تووشى شكست هاتوون.
ش��ؤإش��ى روس���ي���او س��ةرك��ةوت��ن��ى 
حاَلةتَيكى  ب��ؤخ��ؤى  ب��ةل��ش��ةوي��ك��ةك��ان، 
دةسةآلتى  بةشبةحاَلى  بوو،  ضاوةإواننةكراو 
ت��زادىء وآلت��ة س��ةرم��اي��ةدارةك��ان، وآلتة 
شؤإشَيكى  واياندةزانى  سةرمايةدارةكان 
بةدةستدةهَينَيتء  سةركةوتن  ب��ؤرذوازى 
ثَيش  قؤناغَيكى  وةك  ت��زادى  سيستمى 
ئةمةش  ل��ةن��اودةض��َي��ت،  س��ةرم��اي��ةداري��ى 
طؤإةثانى  لةسةر  بةهَيز  خاَلَيكى  دةبَيتة 
سةرمايةداران  بةقازانجى  نَيودةوَلةتىء 
دةش��ك��َي��ت��ةوة، س��ةرةن��ج��ام رووداوةك����ان 
بؤ  خؤئامادةكردن  كةوتنة  سةرساميكردنء 
كاتَيك  ئةوة  لةبةر  دؤخةكة،  جَلةوجطرتنى 
دووبارة  ئةَلمانيا  لة  ئةزموونةكة  هةوَلدرا 
رووب��ةرووى  شؤإشطَيإةكان  بكرَيتةوة، 
هةموو  ب���وونء  ك��وش��ن��دة  ج���ةزرةب���ةى 
هةوَلةكانى بةلشةويكةكان بؤ ناردنةدةرةوةى 
تيؤرى  هاتنء  شكست  تووشى  ئةزمونةكة، 
شؤإشى بةردةوامى تروتسكيش دةضَيتة ئةو 

ضوارضَيوةيةوة.
تايبةتمةندى  بؤخؤى  كوبا،  شؤإشى 

خؤى هةبوو، جياواز بوو لة هةموو ئةزمونة 
لةو  تةنيا  جيهان،  لة  ديكة  سةركةوتووةكانى 

دوو خاَلةدا نةبَيت كة ئاماذةمان ثَيدان.
الثورية(  )البؤرة  شَيوازى  كوباييةكان 
هةَلكشان  ثنتَيكةوةو  لة  دةستثَيكردن  واتة 
سةرةنجام  داهَينا،  بازنةييان  بةشَيوازى 
كؤتاييان  كؤنترؤَلكردء  ثايتةختيان  )هاظانا(ى 
دةرئةنجامة  ئةم  هَينا...  ثاتَيستا  بةدةسةآلتى 
سةرسامكردء  ئةمريكاى  كاربةدةستانى 
كةوتنة جموجؤأل بؤ جَلةوطرتنء دذايةتيكردنى، 
بؤية كاتَيك شؤإشطَيإى بةناوبانط )ئيرنيستؤ 
ضآ طيظارا( كة يةكَيك لة سةركردة ديارةكانى 
لة  كوبا  ئةزموونى  هةمان  ويستى  بوو،  كوبا 
تووشى شكستَيكى  بكاتةوة،  ثؤليفيا دووبارة 
كةمةرشكَين بوو، بة بريندارى ديلكراو دوايى 

كوشتيان.
 )1979( ساَلى  لة  كة  ئَيرانيش  شؤإشى 
روويدا، بؤخؤى تايبةتمةنديى خؤى هةبوو، هيض 
جةماوةر  ئاراستةى  نةيدةزانى  دةوَلةتَيكيش 
شؤإشةكةش  دةنَيت،  مل  كامال  ب��ةرووى 
بةشَيوةيةكى سةرةكيى لة نةجةفى عَيراقةوة 
كاريطةريى  رؤَلى  كاسَيتيش  دةكرا،  رَينمايى 
كاتَيك  بةآلم  جةماوةر،  جؤشدانى  لة  هةبوو 
ويستيان هةمان  ئةزموون لة عَيراق دووبارة 
بكةنةوة، لة ساَلى )1991( لة اليةن دةسةآلتى 
وآلتانى  ئةمريكاو  هاوكاريى  بة  بةعسةوة، 

كةنداو تووشى شكستَيكى طةورة هاتن.
حاَلةتانةى  ل��ةم  بةدةرنيية  تونسيش 
وآلتَيكى  تونس  ثَيدان،  ئاماذةمان  لةسةرةوة 
تؤرستى  بةبوارى  ثشت  ثتر  نيية،  نةوتيى 
لةنَيوان  دةبةستَيت، تونس وةكو ثردَيك واية 
سةرضاوةى  نةبوونى  رؤذه��ةآلت،  ئؤرةثاو 
تؤرستىء  ب��ةب��وارى  ثشتبةستن  ن��ةوتء 
سةردانى سةدان هةزار طةشتيارى ئؤرةبى بؤ 
ئةو وآلتةو تَيكةَلبوونيان لةطةأل خةَلكى تونس، 
تارادةيةكى  بَيكاريى  رةخساند  زةمينةى 
رَيكخراوةكانى  ب��ك��ات،  تةشةنة  ب���ةرز 
سةنديكاى  لةوانة؛  كايةكؤمةآليةتييةكان 
بكات،  طةشة  فراوان  بةشَيوةيةكى  كرَيكاران 

ساتةوةختةكانى  لة  تونس  سةرةنجام 
دذ  كايةى  دوو  لة  راثةإين  بةرثابوونى 
سياسيى  دةسةآلتَيكى  ثَيكهاتبوو...  بةيةكدى 
كؤمةآليةتى  كايةيةكى  ستةمكارء  طةندةألء 

ثَيشكةوتوو ئاكتيظ.
وةرطرتبوو،  رؤذهةآلت  لة  طةندةَلييةكةى 
لة  كؤمةآليةتييةكانيشى  رَيكخراوة  ضاالكى 
بةتايبةتى  فةرةنسا  لة  طشتييء  بة  ئؤرةثا 
تونس،  راثةإيوانى  راثةإينى  سةندبوو،  
دةرهاويشتةى جؤرَيك لة تةآلق بوو لةنَيوان 
هيض  نةبوونى  لة  بةيةكةدا  دذ  كاية  دوو  ئةم 
كَيشةيةكى دةرةكيى كة دةكرا دةسةآلت وةكو 
سةركوتكردنى  بؤ  بةكاريبهَينَيت  بيانوويةك 
جةماوةرو بةتاَلكردنى تةنطةذة ناوخؤييةكان 
بةرزاييةكانى  كَيشةى  بوونى  وةكو سورياء، 
داطيركراوة،  ئيسرائيلةوة  اليةن  لة  كة  جؤالن 
بةدةست  ئامادة  بيانوويةكى  بؤتة  ئةمة 
دةسةآلتى بةعسةوة لةو وآلتة، بؤية هةركاتَيك 
خةَلك خؤثيشاندان بكات، دةسةآلت بةتونديى 
تابورى  دةَلَيت:)ئةمانة  دةكاتء  سةركوتى 
بةستووةء  داطيركةر  بة  كلكيان  ثَينجنء 
دةيانةوَيت بةرةى ناوخؤ تَيكبدةنء كة بةرةى 
بةرامبةر  دةرةوةش  ب��ةرةى  ت��رازا  ناوخؤ 

داطيركةر دةقَليشَيت(.
كَيشةيةكى  هيض  نةبوونى  وتمان  وةكو 
بَياليةنى  تونسء  بةشبةحاَلى  دةرةك���ى 
سوثاش، سوثا لة تونس نة بةحيزبى كرابوو، 
ئةمةش  سياسيى،  بةكاروبارى  ئاوَيتةش  نة 
بؤ  دةبَيت  كة  ثؤزةتيظانةية  خاَلة  لةو  يةكَيك 

دةسةآلتى ثَيشوو لة تونس حيساب بكرَيت.
تونسء  بَلَيين  دةك��رَي��ت  لةكؤتايدا.. 
هةية،  خؤيان  تايبةتمةنديى  شؤإشةكةى 
ضاودَيرانى  بوو،  ضاواإواننةكراو  شؤإشةكة 
ستراتيذيىء  بوارى  شارةزايانى  سياسيىء 
كرد،  حةثةسان  تووشى  نَيودةوَلةتيى 
كارتَيكردنى لةسةر وآلتانى رؤذهةآلتى ناوين 

دةبَيت، بةآلم كؤثى ناكرَيتةوة.

* ئةندامى ثَيشووى ثةرلةمانى عَيراق

رؤشنبيران  زانايانء  لةنَيوان  دايةلؤط 
روونةدات  بةريةككةوتن  ئةوةى  بؤ  ثَيويستة، 
زانايانى  اليةكء  لة  زانست  ئايينء  لةنَيوان 
بةإَيزى ئايينىء نووسةرانء رووناكبيران لة 
اليةكى تر، ضونكة ضةمكى رؤشنبيرو نووسةر 
زؤر فراوانةء زانايانى ئايينيشى لَى بةدةرنيية.

بة  ناوضةكة  كوردستانء  مَيذووى  لة 
تةكيةو  خانةقاو  مزطةوتء حوجرةو  طشتيى، 
ب��وونء  بَينةوايان  ثةناى  ض��اوط��ةو  ك��ؤإ 
سةنتةرى راستىء عةدالةت بوون، مزطةوتء 
حوجرةو خانةقاو تةكيةو مةالو شَيخى كورد، 
ضينةكانى  هةموو  طشتيى  متمانةى  روط��ةو 

كؤمةألء وآلت بوون.
)ريا( بَيخةوش  راستةقينةو  بةندايةتيى   

لةوآ دةدؤزرايةوة، هةروةك  تاك  ى خوداى 
بوون  بةالش  خواردنطةى  ميوانخانةو  ثةناو 
هةَلةو  يان  باركردنَيك،  دأل  ئةطةر  طشت،  بؤ 
لةبيرضوونَيك، ياخود طومإاييةك رووى بداية، 
رَيطاكانء  رَيإةوو  ثيرةكانى زانستء  قوتبء 
هؤشياريىء  مةحةكى  سةنطى  راوَي��ذي��ان 
راستكردنةوة بوونء شَيتء هاريان كةويى و 

ماَلىء بةهؤش دةهَينايةوة.
 ه���ةردةم ب��ةم ف��ةرم��وودةي��ةى 

قورئان كاريان دةكرد كة ئةفةرموَيت: )أدع اىل 
سبيل ربك بالحكمة واملوعظة الحسنة وجادلهم 
بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن 
سبيله وهو أعلم باملهتدين( )125 النحل(. واتة: 
بانط بكة بؤ رَيطاى ثةروةردطارت بة دانايىء 
ئامؤذطاريى ضاكء مشتومإيان بكة بة شَيوةى 
ضاكتر، بة دَلنيايى ثةروةردطارت خؤى زاناترة 
ئةويش  هةر  رَيطةىء  لة  طومإا  كةسى  بة 

زاناترة بة رَيثيشاندراوان.
راستة كؤمةَلطةو خةَلكء ئةهاليش درَيغييان 
موَلكء  بةخشينى  هاوكاريىء  لة  نةكردووة 
دروستكردنى  يارمةتييانء  بؤ  بةرات  ماألو 
ثشتيوانيى  ديوانء  تةكيةو  خانةقاو  حوجرةو 
هةرةوةزء  زبارةو  بة  ض  مةعنةوي(  )ماديء 
خَيرةومةندانء  تايبةت  بة  تاك،  تاك  بة  ض 
خواثَيدراوان، بةمةش خؤشةويستىء تةبايىء 

كارةكانى كؤمةَلطة دةضةسثان.
لةشَيخء  زؤر  بووة،  ئةمةش  لةبةر  هةر   
زاناو مةالى كورد بوونةتة ثَيشةنطء ثَيشةواى 
كوردستان،  ئازاديخوازيى  بزووتنةوةى 
بووكة  محةمةد  قازى  ثَيشةوا  ديارترينيان، 
طيانى  لةسَيدارةدراو 
ثَيشكةشى  ب��ةخ��تء 

جَيطاى  )بةهةشتة  كردو  كوردستان  كوردو 
انشاأهلل(.

ترى  ط��ةورةى  م��ةالى  شَيخء  ضةندين   
كوردةواريى، ئةم ثَيشةواو سةركردة كوردانة 
ثةيوةنديىء دايةلؤطيان هةبووة لةطةأل زؤر لة 
ناوخؤيىء  رؤشةنبيرى  نوسةرو  سةركردةو 
لة  سودوةرطرتن  بؤ  نةتةوةكان،  بيانىء 
بيستةم،  لة سةدةى  زانستةكانيان  ئةزموونء 
دايةلؤطء  سةردةمةش،  س��ةدةو  لةم  بؤية 
طفتوطؤ )حوار( ثَيويستترة، ضونكة تةكنةلؤذياو 

عةولةمة سنووربإن.
هةر  الى  ذيان  بةسودةكانى  زانستة  بؤية 
لَيوةربطيرَيتء  سوديان  بن،  وآلتَيك  كةسء 
قبوَلبكرَين باشة، نموونةى زانستى ثزيشكيىء 
بيناسازيىء  كشتوكاَليىء  ثيشةسازيىء 
بؤ  هتد...  كؤمةاَليةتيىء  عةدالةتى  ن��ةوتء 
بة  كوردستان  كؤمةَلطةى  خزمةتى  سوودو 
والضرار(  الضرر  )قاعدة  بنةماى  بة  طشتيىء 
كة فةرموودةيةكى ثَيغةمبةرة )دروودى خواى 

لَيبَيت( واتة: نة زيانء نة زيانطةياندن.    
 

ثةرلةمانى  يةكةمى  خولى  ئةندامى   *
كوردستان.

داواو  هةر  ئؤثؤزسيؤن  مةرجة  ئايا 
بكات  ئاشكرا  ث��رؤذةي��ةك  بةياننامةو 
دةسةآلت جَيبةجَيى بكاتء دةقاء دةق بة 

قسةى ئؤثؤزسيؤن بكات؟
نةك  ثرسيارة  ئ��ةم  وةآلم��ى  دي��ارة 
سادةية  ئةوةندة  بةَلكو  نيية  قورس  هةر 
لَيكدانةوة   شيكردنةوةو  بة  ثَيويست  كة 
ئؤثؤزسيؤنء  ئَيستا  هةتا  ضونكة  ناكات، 
طؤإانء هاوآلتييان هةر ثرؤذةيةكء هةر 
داواكارييةكء هةر طلةييء طازندةيةكيان 
كردبَيتةوة  دةس���ةآلت  روب����ةرووى 
لَينةطرتوون  طوَييان  ه��ةر  ن��ةك  ئ��ةوا 
هةَلوَيستيان  بةثَيضةوانةشةوة  بةَلكو 

لَيوةرطرتووة.
وةرةق��ةى  ثةرلةمانء  ثرؤذةكانى 
كوردستانء  لة  سياسيى  ضاكسازيى 
ئةو  هةموو  مةسةلةى  سةر  دَيتة  هةتا 
هةرَيمى  كة  طةندةَلييانةى  كةموكورتىء 
ئةو  طةواهى  بةَلطةو  تةنيوة  كوردستانى 

راستيةن.
طةر ئةمانةى سةرةوة وابن كة دَلنيام 
بَلَي  لةوبةر  لةمبةرء  نادؤزينةوة  كةسَيك 
وانييةو ثَيضةوانةكةى راستة ئةى كةواتة 
دةس��ةآلتء  راضَلةكينةى  ش��وكء  ئةم 

ترسء لةرزةى لة ثايةى ضىء بؤضى؟
دةسةآلتدارانى  هةر  نةك  ثَيمواية 
هةموو  بةَلكو  كوردستان  هةرَيمى 
ناوضةكةء  رذَيمةكانى  دةسةآلتدارانء 
بةهةمان  عَيراقيش  ئ��ةوةى  تةنانةت 
دَل���ةراوك���آء ت���رسء ض��اوةإوان��ي��دا 
تَيدةثةإنء هةريةك لة ناخى خؤيدا دوعا 
ئةو  كة  دةثاإَيتةوة  يةزدان  لة  دةكاتء 
هيض  لة  رابطرَيتء  لة ميسر  ئيتر  شةثؤلة 
كةسيش  سةرهةَلنةداتةوةء  تر  شوَينَيكى 
ئةوانتان  وةك  با  ئَيوةش  نةَلَيت  ثَييان 
ضاكسازيىء  هةوَلى  نةيةتء  بةسةر 
مةزانن  وا  بدةنء  خةَلك  ئاشتكردنةوةى 
ماوةيةكى  بؤ  ئيتر  نةبَيت،  ئةمإؤش  طةر 
درَيذ دةتوانن بةم شَيوةية لةسةر هةمان 
سياسةتء هةمان رةفتارو كردار رؤذطار 

بةإَيبكةن.
ه��ةردوو  بةياننامةكةى  تةنيا  طةر 
ثارتى  يةكَيتىء  سياسيى  مةكتةبى 
بةرزترين  وةك  وةرطرين  نموونة  بة 
بة  زؤر  ئةوا  حيزب،  هةردوو  دةسةآلتى 
روونى ئةو هةَلضوونء دَلةإاوكآء ترسة 
كةَلةكةبووةى تيادا دةردةكةوَيت كة خؤى 
نابةجَييانةدا  قسة  هةإةشةء  هةموو  لةو 

دةبينَيتةوة وةك: 
ئؤباَلى  تةنيا  بةتاقى  طؤإان  ))سةرانى 

ئةم بةياننامةيةو .......تةحةمول دةكةن((.
))ي��ةك��َي��ت��ىء ث��ارت��ى ب��ةت��ةواوى 
ثيالنَيكى  هةموو  دذى  ت��وان��ام��ان..... 
نادةين  رَيطة  دةوةستينء  ئاذاوةطَيإيى 
ئاسايشى  ك��ودةت��اض��ى.....  هَيزَيكى 

كوردستان تَيكبدةن((.
هةموورووداوَيكى  ))بةرثرسيارَيتى 
طةورةو بضووكى كوردستان لةناو خةَلك، 
لةناو دامودةزطاكان، بارةطاكان، بانكةكان، 
هةر  ك��وردس��ت��ان،  دؤستانى  م��ي��وانء 
ناراستةوخؤ  يان  راستةوخؤ،  رووداوَيك 
راستةوخؤ  ثارتى  يةكَيتىء  رووب��دات 
)سةرانى طؤإان( بة بةرثرسيار دةزاننء 
ئاشكرايان  ياسايى  سزاى  روب��ةرووى 

دةكةين.
سةرةوة  دَي��إةى  ضةند  لةم  ئ��ةوةى 
وردبَيتةوة بآ دوودَليى بؤى دةردةكةوَيت 
رؤذى  سياسيى  مةكتةبى  ه��ةردوو  كة 

خراثدا  دةروون��ى  حاَلةتَيكى  ض  لة   1/29
دَليان  كينةى  رقء  هةرضى  بوونء ضؤن 
هةَليان  توإةبوندا  حاَلةتَيكى  لة  هةبووة 

رشتء ضؤنيش لؤذيكيان لةدةستدا.
هَيزَيكى  ل��ة  ط���ؤإان  دةب��َي��ت  ب��ؤ 
ئؤثؤزسيؤنةوة كة هةردووال وةك خؤيان 
هةوَلى  لة  لةطةَلىء  طفتوطؤدابن  لة  دةَلَين 
جَيبةجَيكردنى بةشَيك لة داواكارييةكانيان 
كودةتاضى؟  هَيزَيكى  ببَيتة  يةكسةر  بن 
ئةو  زَيرةظانىء  ئةو  تانكء  ئةو  كامانةن 
فةرماندةيىء ئةو دذةتيرؤرء ئةوثؤليسء 
ئاسايشةي كة لةذَير دةستيدانء دةيةوَيت 

كودةتاى سةربازيى ثَي ئةنجام بدات!؟
طةيشتبنة  بؤ  ثارتى  يةكَيتىء  دةبَيت 
لة ه��ةر روداوَي��ك��ى  ب���اوةإةى كة  ئ��ةو 
لةناو  خةَلكء  لةناو  كوردستان  بضووكى 
دذى  لة  بانكء  بارةطاو  دام��ودةزط��او 
بخاتة  كوردستان  دؤستانى  ميوانء 
ئةطةر  ئةى  ط��ؤإان(  )سةرانى  ئةستؤى 

دوو ضؤلةكة شةإيانكرد خةتاى كَيية؟
خةَلك  كة  ئةوةى  طةيشتؤتة  حاأل  ئايا 
ثةالمارى بانكء بارةطاء تةنانةت ميوانى 
دةسةآلتة  ئ��ةو  ب��دات؟!دةب��َي��ت  بيانيى 
بؤ  فةرمانإةوا  حيزبى  هةردوو  بةرزةى 

طةيشتبَيتة ئةو قةناعةتة؟!
مافى  بةيانة  ئةو  كة  لةوةداية  سةير 
دةبةخشَيت  طؤإان(  )سةرانى  سزادانى 
حيزبء  سياسيى  مةكتةبى  هةردوو  بة 
سزاى  بَلَيت  كة  ناكات  لةبير  ئ��ةوةش 
دةيةوَيت  دةكةينء  ئاشكرايان  ياسايى 
بيانةوَيت  بَلَين كة ضؤن  بة هةموو خةَلك 
بؤ  دادوةريش  دةسةآلتى  ياساء  دةتوانن 

بةرذةوةنديى خؤيان بةكاربهَينن!
هةردوومةكتةبى  كاردانةوةيةى  ئةم 
لَيكدانةوة  شيكردنةوةو  زؤر  سياسيى 
سةيرتر  لةهةمووى  بةآلم  هةَلدةطرَيت، 
لة  ئَيمة  “لةكاتَيكدا  دةَلَيت  كة  ئةوةية 
بةغدا سةرقاَلى ئةوةين كة )18( خاَلةكةو 
ب��وارى  بخةينة  باشتر   )140( م��ادةى 
ضيكة  نةدةين  رَيطة  جَيبةجَيكردنةوةو 
دةستورىء  داخوازيية  جَيبةجَيكردنى 
تةنيا   ... دوابخرَيت”،  سياسييةكانمان 
كة  ئةوةى  بؤ  بةَلطةية  وشةية  ضةند  ئةم 
دابإاوةكان  ناوضة  كوردستانء  خةَلكى 
حيزب  ه��ةردوو  لةسةر  ياسايى  داواى 
تؤمار بكةن، ضونكة دةسةآلت دان بةوةدا 
بةغدا  لة  ت��ازة  بة  ت��ازة  ئةو  كة  دةنَيت 
خةريكة مادةى )140( باشتر بخاتة بوارى 
دةَلَيت  تازةش  بة  تازة  جَيبةجَيكردنةوةء 
جَيبةجَيكردنى  نادةين  رَيطة  ضيتر  كة 
سياسييةكانمان  دةستوورىء  داخوازيية 
دوابخرَيت! ئةى باشة كةواتة هةتا طؤإان 
بؤ  ئَيوة  دةرن��ةك��ردب��وو  بةيانةى  ئ��ةم 
داخوازيية  م��ادةى)140(ء  كة  رَيطةتاندا 
نةكرَينء  جَيبةجآ  دةستورييةكان 
ساَلى  ضةند  راستطؤيى  ئةى  دوابخرَين! 
طرنطء  مةسةلة  ئةم  لةمةإ  رابردووتان 

هةستيارة ضؤن ثاساو دةدةن؟ 
رووةوة  هةندَيك  لة  كةسَيك  طةر 
بؤ  كوردستان  بة  بشوبهَينَيت  وآلتَيك 
دةبَيت ئةوةندة مةسةلةيةكى مةترسيدارو 
ثشتشكَين بَيت تا  ئةم دةسةآلتة كؤنترؤأل 

لةدةستبدات؟!
ناإاستةو  شوبهاندنة  ئ��ةم  ئةطةر 
نية،  هةَلةيةو وةك خؤتان دةَلَين كريارى 
ئيتر بؤضى دةبَي ببَيتة مايةى زيإةكردنء 
ئايندةى  ض��ارةن��ووسء  لة  دَل��ةإاوك��آ 

دةسةآلتةكةتان؟!
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كاتَيك   ،)78( ساَلي  لةبيرمة 
دةستي  ئَيران  طةالني  شؤإشي 
ثَيكرد، شاي ئَيران لة سةرةتاوة زؤر 
زؤرةوة  لةخؤباييةكي  بة  بَيمنةتء 
ويستي  هاوارء  بة  نةدا  طوَيي  هيض 
ثةرةسةندنء  بة  خةَلك.  كؤمةآلني 
لة  خةَلك  زؤرتري  تووإةيي  رقء 
مانطةدا،   ضةند  كورتي  ماوةيةكي 
خةَلك  بَيزاريي  ناإةزاييء  شةثؤلي 
طرتةوة،  ئَيراني  شارةكاني  هةموو 
“ئ��ةوة  وت��ي:  ه��اتء  ش��ا  ئةمجار 
ئةو  ب��وو”،  ئَيوة  ه��اواري  لة  طوَيم 
ئَيتر  كة  بوو  كاتَيك  شا  وتةيةي 
دةهات  تا  خةَلك  بوو،  درةنط  زؤر 
دةهاتء  بؤ  زؤرتري  ئازاديي  بؤني 
خةتةكة  ئاخري  تا  داب��وو  بإياري 
بإوات. هيض ضاكسازييء ريفؤرمَيك 
ئازاديي هةموو  نةكةوت،  فرياي شا 
ئازاديي  سياسيي،  زيندانيياني 
ساواك،  هةَلوةشاندنةوةي  ئةحزاب، 
تاكء  حيزبي  هةَلوةشاندنةوةي 
نَيوي  ب��ة  خ��ؤي  س��ةرت��اس��ةري 
ترء  ريفؤرمي  زؤر  “رةستاخيز”ء 
سؤسيال  كةسَيكي  داناني  تةنانةت 
وةزي��ران،  س��ةرؤك  بة  ديموكرات 
نةكردء  شايان  ض��اري  هيضيان 
شاء  رؤيشتني  تةنيا  تةنياء  بإيار 
لةبيرمة كة  بوو.  بةجَيهَيشتني وآلت 
شادا،  دةسةآلتي  ئؤخري  ئاخرء  لة 
دةستةبةر  نةمابوو  ئازادييةك  هيض 
نةكرابَيت بؤ خةَلك، كةضي كؤمةآلني 
ئةنجام  نةبوون.  رازي  هةر  خةَلك 
جيهانة  لةم  ئَيران  شاي  بةوة،  بوو 
دؤستء  هةمووة  لةو   طةورةيةء 
دةست  شوَينَيكي  تاقة  هاوثةيمانة، 
بَينَيتة  لَي  فإؤكةكةي  نةكةوَيت 
تووشيان  ئَيرانيش  خوارةوة طةالني 
كة  بوو  مةاليانةوة  ئةو  تووشي  بة 
عةباء  بة  ساَلة  سي  لة  زياتر  ئةوة 

عةمامة دةخنكَينرَين.
لة  ضاكسازيي  ريفؤرمء  لةمةإ 
وآلتاني ناديموكراتء توتاليتَير، كاتي 
لة   )2004 يان   2003( ساَلي  خؤي 
تَيرءتةسةلي  بة  ئاسؤدا،  رؤذنامةي 
من  باسكردووةء  خؤم  بيروإاي 
لةم   سياسيي  ريفؤرمي  بة  ب��إوام 
ثَيمواية،  نييةء  وآلتانةدا  ضةشنة 
كؤمةآليةتي  سياسييء  ريفؤرمي 
ء  ثَيشكةوتوو  وآلتاني  تايبةتي 
ذَير  وآلتاني  خةَلكي  ديموكراتة، 
ئةوةندة  ديكتاتؤرةكان  ضةثؤكي 
سةركوت كراونء بَيهةناسة بوونء 
تةنفيسَيكيان  ضةشنة  هيض  بواري 
نةبووة، وةك مةنجةَلي بَيتةنفيس كة 
قوَلثيدا، ئةوة بة يةقين بةسةر هةموو 
هةر  نموونةش  دةتةقَيتةوة،  اليةكدا 
دةطاتة  تا  هةمانة  ئَيرانةوة  شاي  لة 
طؤرباضؤظ،  سةردةمي  سؤظيةتي 
بة  مإلاكَيشانة  هةمووة  ئةو  لةطةأل 

ريفؤرم بةآلم هةر رووخان.
وةك  ئةوة  بةرضاوتر،  لةوانةش 
هةموو جيهان دةيبينَيت، ئةوة ضةند 
خةَلكي،  هاواري  خرؤشء  رؤذَيكة 
تونسء  وةك  عةرةبي  وآلتي  ضةند 
يةمةنء ئةردةنء بةتايبةت وآلتَيكي 
هةذاندووةء  دنياي  ميسر،  وةك 
بهَينن  كؤتايي  دةضن،  ئةوة  بةرةو 
س��ةرةإؤء  سةركردة  حوكمي  بة 
رؤذ  هةرضةند  بَيويذدانةكانيان. 
بوو، حوسني موبارةك  ثَيش  لةمةو 
لة  زياتر  كة  كؤمار  سةرؤك  وةك 
ميسري  وآلتي  حوكمي  ساَلة  سي 
بةدةستةوةية، لة ئاخرين هةَلبذاردندا 
بة تةماي داناني كوإةكةي بوو دواي 
خؤي  دةبينين  ئةوة  كةضي  خؤي، 
دةسةآلت  جَيهَيلَيتء  وآلت  دةبَيت 

تةسليمي كؤمةآلني خةَلك بكات.
طةورةية ي  بةرثرسيارَيتيية  ئةو 

هةستي  طؤإان  بزووتنةوةي  ئةمإو 
)7( بةياننامةيةكي  لة  ثَيكردووةء 

خاَليدا ثَيشكةشي خةَلكء دةسةآلتي 
هةَلوَيستَيكي  ك���ردووة،  ك��وردي 

مَيذووييء بَيوَينةية. 
بة  هةستي  ت��ةواوي  بة  ط��ؤإان، 
ئةطةرةكاني  مةترسييةكانء  هةموو 
وآلتةكةماني  ضارةنووسي  بةردةم 
ئةطةر  دةزان��َي��ت،  باش  ك��ردووةء 
هةموو  بة  خؤيدا  كاتي  شوَينء  لة 
دةنطي  ثشَيوييء  فرياي  اليةكدا 
ئةوة  ن��ةك��ةون،  خةَلك  ن��اإةزاي��ي 
لةبةردةم الفاو ء خرؤشاني بَيزاريي 
لةمثةرَيك  هيض  خةَلكدا،  كؤمةآلني 
تووإةيي  طإي  ناطرَيتء  بةرطة 
بةيةكةوة  وش��ك  ت���ةإء  خ��ةَل��ك 

دةسووتَينَيت.
كورد  سةركردايةتيي  ئةطةر 
كة  بَيت  ئيدعايانةدا  ئةم  ئاست  لة 
بؤدةكاتء  ثروثاطةندةيان  رؤذانة 
بةراست  غةمي نانء ئازاديي خةَلكي 
ثَيشوازي  دةبوو  ئةوة  هةَلطرتبَيت، 
داخوازييةكةي  ثَيشنيازء  لة  كردبا 

بزووتنةوةي طؤإان.
ئ��ةط��ةر دةس��ةآلت��ي ك��وردي 
لة  ب���ةرط���ري���ي  ث���اراس���ت���نء 
حوكمي  ئةزمووني  دةسكةوتةكانء 
مانةوةي  نةك  مةبةستة،  كورديان 
خؤيان لة دةسةآلت، بؤضي وا بةثةلة 
كاتذمَيرَيكدا،  لة  كةمتر  ماوةي  لة 
طؤإاندا  ب��زووت��ن��ةوةي  بةطذ  وا 
توندي  زؤر  بةياني  ضةند  هاتنةوةء 
سةرؤكايةتيي  يةكي  يةكبةدواي 
هةرَيم، هاوبةشي مةكتةبي سياسيي 
سةرؤكايةتيي  ثارتي،  يةكَيتيء 

حكومةت و...يان دا دةرآ!؟
ئ���ةط���ةر س���ةرك���ردةك���انء 
راوَي��ذك��ارةك��ان��ي��ان، ب��ةإاس��ت 
خةَلكء  ئاسايشي  وآلتء  غةمي 
مةبةست  ئةزموونةكةيان  ثاراستني 
نةكةنء  ثةلة  ئ��اوا  دةب��وو  بَيت، 
لة  باشي  بة  بيركردباوة،  تؤزَيكيان 
طةيشتبانء  )7(خاَلةكة  بةياننامةكةء 

ئةمجار قةراري خؤيان دابا.
رووخ���انء  داواي  ط����ؤإان، 
دةستكةوتةكاني  ئاطرتَيبةرداني 
ط��ةل��ي ك�����وردي ن���ةك���ردووة، 
بة  با  دةكا  ه��اوار  بةثَيضةوانةوة، 
نةبووة،  درةن��ط  تا  اليةك  هةموو 
بة  هةستي  ط���ؤإان  ب��ي��ث��ارَي��زن، 
بة  دةيةوَيت  ك��ردووةء  مةترسي 
هةموو اليةكان فرياكةونء هةرَيمي 
تووشي  يان  ب��ةراورد،  كوردستان 
ضارةنووسي تونسء ميسر نةكرَيت. 
طؤإان، باش دةزانَيت دةست لةسةر 
بَيزاريي  بَيدةنطييء  دةستدانانء 
وةرنةطرتنيان،  هيض  بة  خةَلكء 
كارةساتمان  نةهامةتيء  تووشي 
بة  خؤيان  كةسانةي  ئةو  دةكاتةوة، 
خةَلك  دةستكةوتةكاني  ثارَيزةري 
جياوازي  بة  هةستيان  ئايا  دةزانن، 
ئيمتيازاتي  خ��ؤش��ط��وزةران��يء 
فةقيرء  خةَلكي  كؤمةآلني  خؤيانء 
نازانن  ئايا  ن��ةك��ردووة!؟  ه��ةذار 
لةنَيوان  طرنط  ه��ةرة  جياوازيي 
ميسر  تونسء  كورستانء  هةرَيمي 
لةوةداية كة خةَلكي ئةم وآلتانه تةنيا 
ضةكي دةستيان هاوارء بةردة، بةآلم 
هةموو ماَلَيكي ئةم كوردستانة وةك 
نابيني  كةس  واي��هء  جبةخانةيةك 
خاوةني ضةند ضةكَيك نةبَيت! بَيتء 
وآلتي  لة  بَيت،  دروس��ت  ثشَيويي 
لةمةإ ئَيمة، كآ بةرثرسيار دةبَيت لة 

كارةساتةكاندا؟!
خ��ؤ ه��ةم��وو س��ةرك��ردةك��انء 
دةسةآلتداراني ئةمإؤي كوردستان، 
ويذداني  لةطةأل  ئةطةر  دةزان��نء 
بةوةدا  دان  بن،  سةرإاست  خؤيان 

واتا  ك��وردي  حكومةتي  كة  دةنَين 
ثارتيء  حيزبي  دوو  حكومةتي 
كوردستانيش  ثةرلةماني  يةكَيتيء 

هةر بةم جؤرة.
لة  ثشَيويي  ئةوةي  ثَيش  طؤإان، 
كوردستان سةرهةَلداء خةَلك برذَينة 
س��ةر ج��ادةك��ان، دةس��ةآلت��داران��ي 
ئ��اط��ادار ك��ردووةت��ةوة تا درةن��ط 
بؤ  عةدالةتيي،  بَي  بؤ  بةسة  نةبووة، 
ئيدارةيي،  دوو  بؤ  كارةبا،  نةبووني 
بؤ ثاوانكردني هةموو دةسةآلتةكان، 
بؤ نةبووني شةفافييةت لة بودجة، بؤ 
هَيزي ضةكداري حيزبي، بؤ بَيكاريي، 
بؤ سزاي سياسيي، بؤ نانبإينء بؤ...

ئ��اي��ا رةواي����ة ه��َي��زَي��ك وةك 
هةلومةرجة  بةم  هةستي  ط��ؤإان، 
كوردستان  هةرَيمي  هةنوكةييةي 
كردبَيتء بَيتة ثَيش بؤ ضارةسةريء 
رووداوَي��ك��ي  ه��ةر  ثَيشطرتني 
ئاوا  هةرَيمةكةمان،  بؤ  نةخوازراو 
زؤر  ثارتي  يةكَيتيء  ضةشنة  بةم 
بضنةوةء  بةطذيدا  بَينةطؤء  بةثةلة 
و...  سةرلَيشَيواو  طَيرةشَيوَينء  بة 

دابنَين!؟
ناثرسَيتء  لَييان  بؤ كةس  باشة 
نابَيت  ثةيدا  راوَيذكارَيك  هيض  بؤ 
ئ���ةوةي  ب��ك��ات،  نةسيحةتيان 
باشترة  طةلَيك  دةيَلَيت،  ط��ؤإان 
ضاكء  الفاو  بَيتء  درةنط  لةوةي 
خ���راث ل��ةط��ةأل خ���ؤي ب��ةرَي��ت. 
ثةرلةمانَيكي  ه��ةَل��وةش��ان��ةوةي 
حكومةتَيكي  ي���ان  ك��ارت��ؤن��ي، 
يةكطرتنةوةي  يان  بَيدةسةآلت، 
هةموو هَيزي ضةكداري كوردستان، 
زانياري  دةزطاكاني  نةماني  يان 
ئةزمووني  دةب��َي��ت  ب��ؤ  حيزبي، 
بخاتة  دةستكةوتةكان  كوردستانء 

مةتةرسييةو ة!؟
خاآلنةي  ئ��ةم  جَيبةجَيكردني 
زةرةرَيكي  هيض  تةنيا  نةك  طؤإان، 
ئةزموونةكةي  كوردستانء  بؤ 
مَيذووييء  خزمةتَيكي  بطرة  نابَيت، 
كؤمةآلني  بؤ  دةبَيت  يةكالييكةرةوة 
ئازاديي  ديموكراسيء  بؤ  خةَلكء 
بةالوة  زؤرم  كورد.  تاكَيكي  هةموو 
ثاراستني  ه��ةم��وو  ك��ة  س��ةي��رة 
ك��ورد،  طةلي  دةستكةوتةكاني 
كةسَيك  ضةند  كة  ببيننةوة  لةوةدا 
لة دسةآلتدا بمَيننةوةء دةست بطرن 

بةسةر موَلكء ماَلي خةَلكةوة.
م��ن ث��َي��م��واي��ة، ي��ان ئ��ةوةت��ا 
بةتايبةت  ثارتيء  سةركردةكاني 
يةكَيتي )يةكَيتي زؤرتر تووإة بووة( 
يان  تَينةطةيشتوون،  بةيياننامةكة  لة 
طؤإان،  دةك��ةن.  طَيل  لَى  خؤياني 
دةَلَيت، وةرن تا سةرةضةرمةكة ئاو 
نةيبردووة، با كارَيك بكةين، دةَلَيت، 
ئةزمووني  وةك  ه��اتء  ئ��ةط��ةر 
خةَلك  كؤمةآلني  تةوذمي  وآلتان، 
نة  ئَيوةء  نة  ئيتر  ئةوة  سةرهةَلبدا، 
ناتوانَيت  دةسةآلتَيك  هيض  نة  ئَيمةء 

ثَيشي ثَيبطرَيت!
سبةي،  ل��ة  ب��اش��ت��رة  ئ��ةم��إؤ 
باوةش بطرنةوة بؤ خةَلكي هةذارء 
ماَليانء  ن��او  بخةنة  روون��اك��ي 
بةروبوومي  ئاشتببنةوةء  لةطةَليان 
لةطةأل  ع��ةدال��ةت  بة  وآلتةكةيان 
جيا  لَي  خؤتانيان  بكةن،  داب��ةش 
مةكةنةوةء وةك ئةوان بذين، ئةوة 
لةطةَليان  ئاشتبوونةوةتان  نةكةن، 

زؤر ئاستةم دةبَيت.
من دَلنياتان دةكةم، خةَلكي ئَيمة 
نةوةدةكان  ساآلني  وةك  ئامادةية 
بذينء  تاريكييدا  لة  نانةزطيء  بة 
بةشةرتَيك  نةيةت،  لَيوة  دةنطيان 
بن،  دَلنيا  بزاننء  خؤيان  لة  ئَيوة 
طوزةران  ئةوان  وةك  هةر  ئَيوةش 

دةكةن.

ئةطةر  نابَيت،  ون  مافَيك  هيض 
خ��اوةن��ي ه��ةب��َي��تء داواك��اري��ي 
لةدوابَيت. طةلي توركمان لة هةرَيمي 
نةتةوة  دووةم  بة  ك��وردس��ت��ان، 
شانبةشاني  دةك��رَي��تء  هةذمار 
لة  ئاشوورييةكان  ك���وردو  ب��را 
خاكة  ئةم  لةسةر  دَي��رزةم��ان��ةوة 
خَوشيىء  ب��ةش��داري��ي  ذي���اونء 
هةر  كردووة،  يةكتريان  ناخؤشيي 
ئةم  شتَيكي  لةهةموو  دةبَيت  بؤية 
ثَيشنيازَيكي  بةشداربن.  وآلت��ة 
كة  كردين  دَلخؤشي  زؤر  بارزاني، 
جَيطري  ثؤستي  ل��ةوةى،  بريتيية 
ه��ةرَي��م ب��درَي��ت ب��ة ت��ورك��م��ان، 
مافَيكي  ئ��ةم��ةي��ان  ه��ةرض��ةن��دة 
توركمانة،  دةستووريي  شةرعييء 
نيية لةسةر  ضونكة توركمان ميوان 
هةروةك  خاوةنييةتي  خاكةء  ئةم 
بةآلم  ئاشوورييةكان،  كوردو  برا 
نرخي  كةمكردنةوةي  بؤ  ئةمةيان 
ثَيشنيازةكة نيية، بة ثَيضةوانةوة ئَيمة 
ئةم ثَيشنيازة زؤر باش دةنرخَينينء 
طةلي  بؤ  ثَيشنيازة  طرانبةهاترين 
هةنطاوانة  جؤرة  ئةم  جا  توركمان، 
سةرةكيدا  قؤناغي  دوو  بة  دةبَيت 
ئةم  دان��ي  يةكةميان  ب��ن،  تَيثةإ 
ئةويش  توركمان،  بةطةلي  ثؤستة 
جةنابي بارزاني خستوويةتيية سةر 
دووةميان  قؤناغي  خؤي،  ئةستؤي 
يةكةميان،  هي  لة  طرنطترة  زؤر  كة 
دةستنيشانكردني  ئ��ةوي��ش  
ئةم  بؤ  توركمانةكةية  كةسايةتيية 
مةبةستة، لَيرة ضةند ثرسياَيك دَيتة 
ئةطةر  ثارتي،  ئةطةر  ئايا  كايةوة، 
تةنيا  دةيةوَيت  هةرَيم،  حكومةتي 
بةجديي  ياخود  بكات؟  زياد  ذمارة 
ئةم  بؤ  شياو  كةسَيكي  دةيةوَيت 

ثؤستة دياريي بكات؟ 
كةسَيكدا  بةدواي  دةيةوَيت  ئايا 
ياخود  كورسيية،  ئةم  بؤ  بطةإَيت 
بؤ  دةطةإَيت  كورسييةكدا  بةدواي 

كةسَيك؟ 
كة  ئاشكراية  روونء  شتَيكي 
ضةند  ك��وردس��ت��ان،  هةرَيمي  لة 
كؤمةَلةو  ب��زووت��ن��ةوةء  ث��ارتء 
توركمان  تاد    ..... يانةو  مةركةزو 
بةشداريي  ساَلَيكة  ضةند  ه��ةنء 
ك����ردووةء  سياسييان  ك���اري 
ثةرلةمانَيكيشمان  ئةندام  ضةند 
بةناو  كوردستان   ثةرلةماني  لة 
ضةند  تا  بةآلم  توركمانن،  نوَينةري 
بةشَيوةيةكي  توانيويانة  ئةمانة 
بةرذةوةنديي  بؤ  دروست  راستء 
لةناو  كاربكةن؟  توركمان  طةلي 
بةتايبةتي  عَيراقء  توركمانةكاني 
كوردستان،  هةرَيمي  توركمانةكاني 
واباوةء هةرواشة كة ئةمانة بةهيض 
رَيبةرايةتيي  نةيانتوانيوة  شَيوةيةك 
طةلي توركمان بكةن، لةبةر ئةم هؤ 

سةرةكييةكانة:- 
جةنابي  ث��َي��ش��ن��ي��ازةي  ئ���ةم 
لةوانةى  هيض  نموونة،  بؤ  بارزاني 
رؤذَيك  توانيويانة  هَيناون،  ناومان 
لة  فةرميي  بةشَيوةيةكي  لةإؤذان 
بةياننامةيةكي هاوبةش، ياخود وةك 
ثإؤذةيةك ثَيشكةش بة ثةرلةمانء 
لة  ب��ك��ةن؟  ه��ةرَي��م  حكومةتي 
ئةنجومةني  نوَينةراني  هةَلبذاردني 
كوردستاندا، توانييان بة يةك ليست 
هةمووان  لة  بكةنء  بةشداريي 
ثةرلةماننء  ئةندام  ثَينج  سةيرتر، 
ثَينج  بؤ  واتة  سةرؤكن،  سيانيان 
كةس، سآ سةرؤك، لة هةَلبذاردني 
ع��َي��راق  طشتيي  ئ��ةن��ج��وم��ةن��ي 

بةهةمووان نةيانتواني تةنيا كةسَيك 
بطةيةننة ريزى ئةنداماني ثةرلةماني 
عَيراق، ليستي هاوثةيمانيي كورديي 
هاوثةيمانيي  ليستي  ب��ة  بكةن 
كوردستانى، هةندَيكيان بةشدارييان 
داوةتكردني  ريكالمء  ثاش  كردء 
لةئةنجامدا  ب��ةآلم  توركمانةكان، 
بةدةست  دةنطيشيان  هةزار  يةك 
تةنيا  ت��ري��ش  ئ��ةوان��ي  نةهَينا، 
بةشدارييكردنيشيان  جورئةتي 
هيض  دةي��ان��زان��ي  ضونكة  ن��ةب��وو، 
ثَيناداتء  دةنطيان  توركمانَيك 
دةبَيت،  ئاشكرا  لَي  شتيشيان  زؤر 
هةَلبذاردني  لة  ئةوانةي  بةتايبةتي 
دةنطَيكي  كوردستان،  ئةنجومةني 
باشيان وةدةستهَينا كة بووة مايةي 
بةآلم  توركمانةكان،  سةرسوإماني 
بةشداريى نةكردنيشيان، بةَلطةيةكة 
هةر  جةماوةرييان،  نةبووني  بؤ 
كةساني  لةسةر  ثَيويستة  بؤية 
دةستنيشانكردني  بؤ  ثةيوةنديدار، 
دةبَيت  توركمان،  بؤ  ثؤستة  ئةم 
طةلي  ويستى  خواستء  رةض��اوي 
ثةيتا  ثةيتا  تا  بكةن،  توركمان 
كارةكان بؤ سةر رَيضكؤَلةي خؤيان 
دةطةإَينةوةء بةهةموومان خزمةتي 
ب��ةآلم  بكةين،  نيشتمان  ط��ةلء 
دةمانةوَيت  طرنطتر،  لةهةمووى 
كةوتة  هةولَيريش  ئايا  بزانين، 
ري��زب��ةن��دى ن��اوض��ةداب��إاوةك��ان، 
توركمان  بة  ثؤستة  ئةو  دان��ي  تا 
هةرَيمةوة  بة  كةركوك  بةلكاندني 
وابَيت،  ئةطةر  خؤ  ببةسترَيتةوة، 
بة  نابَيت  توركمان  مابَيت،  دونيا  تا 

خاوةن ثؤستَيكي لةم شَيوةية...
* رؤذنامةنووسء ضاالكواني توركمان
nazimsaig@yahoo.com

كؤتايهاتنى  دووسةدة  لةدواى 
دروستبوونى  ك��ؤن،  م��َي��ذووى 
دةوَلةتى نةتةوةيى، ضةند قؤناغَيكى 
بإيوةء لَيرةدا ئاماذة بةطرنطترينيان 

دةكةين كة بريتين لة:-
شةثؤلة  ئةم  يةكةم:  قؤناغى 
درَي��ذةى   )18 تا   15( لةسةدةى 
كَيشا كة هؤكارى هاتنةئاراى ضةند 
فاكتةرَيكن، بةآلم ئَيمة تةنيا ئاماذة 
سةرةكيى  ميكانيزمى  دوو  بة 

دةكةين.
ب��ةرةوث��َي��ش��ب��ردن��ى   -1
ئ��اس��ت��ى زان���س���تء زان��ي��اري��ى 
شؤإشى  داهَينانةكانى  بةهؤى 
س��ةره��ةَل��دان��ى  ثيشةسازيىء 
كيشوةرى  لة  رَينسانس  شؤإشى 

ئةوروثا.
2- كردنةوةى كؤمةَلطاكان.. كة 
راستةوخؤى  كاريطةريى  ئةمةش 
)نابَيت  لةسةرة  يةكةمى  خاَلى 
ئةوةشمان بيرضَيت، بوونى هةندَيك 
دةوَلةت دةطةإَيتةوة بؤ سةردةمى 
ئيتاليا،  بةريتانيا،  كؤن،  مَيذووى 

فةرةنسا، ضين، ذاثؤن...تاد.
ل��ةس��ةدةى  دووةم:  قؤناغى 
 )19( تا سةرةتاكانى سةدةى   )18(
درَيذةى كَيشا كة بةناوى شؤإشى 
ئ��ةوروث��ادا  لة  ديموكراسييةوة 
سةريهةَلداء بووة هؤى لةناوبردنى 
)مةزهةبىء  رةه��اك��ان  دةوَل��ةت��ة 
شانشينةكان(  لة  زؤر  ئيمثراتؤرو 

جَيطرةوةى  بوونة  دةوَلةتانة  ئةم 
كة  فيوداَلى  قؤناغى  ميراتطرى 
يةكةم  مرؤظايةتيدا  لةمَيذووى 
ء  ثَيكهَينابوو  نةتةوةييان  دةوَلةتى 
)ئةمريكا،  وةك  دةكرد،  حوكميان 

بةلجيكا، رؤمانيا، مةكسيك....تاد(.
لةدواى شةإى  سَييةم:  قؤناغى 
يةكةمى جيهانييةوة دةستثَيدةكاتء 
دةوَلةتة  هةرةسهَينانى  ثاش  لة 
ئيمثراتؤرييةكانةوة تةشةنةى كرد، 
كة  نيية  ئةوة  مةبةستمان  دي��ارة 
مةسةلةى  تر  قؤناغةكانى  بَلَيين، 
كؤمةآليةتىء  سياسيىء  فةراغى 
ئايديؤلؤذياء ...تاد رؤَليان نةبينيوة، 
بةَلكو بةو ماناية لةضاو قؤناغةكانى 
ث��َي��ش خ���ؤى، ئ��ةم��ةى دواي��ي��ان 
سياسيىء  تةنطةذةى  ئاستةنطء 
ديارة،  ثَيوة  زياترى  كؤمةآليةتى 
دنياى طرتةوةء  بةفراوانى  كة زؤر 
دروست  قةومى  دةوَلةتَيكى  ضةند 
)ئةندةنوسيا،  لةمانةش  ب��وون، 

بةرازيل، مةنطؤليا، ميانيمار(.
ل���ةدواى  ض����وارةم:  قؤناغى 
جيهانييةوة  دووةم���ى  جةنطى 
الوازي��ى  لةثاى  دةستثَيدةكاتء 
كؤلؤنياليزمةكانةوة  دةوَل��ةت��ة 
تازة  دةوَلةتى  زؤر  سةريهةَلداوة، 
)جةزائير،  وةك  ب��وون  دروس��ت 
بةنطالش، ضاد، سريالنكا،  ئؤطةندا، 

طابؤن(.
قؤناغة  ئةم  ثَينجةم:  قؤناغى 

بلؤكى  هةرةسهَينانى  ل���ةدواى 
 )1989( ل��ةس��اَل��ى  خ���ؤرئ���اوا 
زؤر  قؤناغةدا  لةم  دةستثَيدةكاتء 
دةوَلةتى كةمينة نةتةوةيى دروست 
ئ��ةوروث��اى  لة  بةتايبةتى  ب��وو، 
خؤرهةآلتى سؤسياليستى سؤظَيتى 
ئؤكرانيا،  )كرواتيا،  وةك:  جاران، 
توركمانستان،  ئةريتا،  جؤرجيا، 
تاجاكستان، دوورطةكانى مارشاأل(.

كؤمةَلطاكانء  ثَيشكةوتنى 
زانستء بةرطةنةطرتنى ئةو كةمينة 
نةتةوةييانة لةضوارضَيوةى دةوَلةتة 
نةبوونى  دواتر  كالسيكييةكانداء 
كؤمةآليةتىء  دادث���ةروةري���ى 
سةروةريى  ئابووريىء  سياسيىء 
ديموكراسىء  ئازاديىء  ياساء 
هَيَلى  نةبوونى  طرنطترينيان 
لةنَيوان  واقيعييانة  جياكةرةوةى 
واق��ي��ع��ى ض��ؤن��اي��ةت��ىء ب��ارى 
ئابووريىء سياسيىء كؤمةآليةتى 
رذَي��مء  ذَي��ردةس��ت��ةك��انء  طةلة 

دةسةآلتى طةلة سةردةستةكان.
قؤناغى  ش��ةش��ةم:  قؤناغى 
كة  بةجيهانيبوونة  س��ةردةم��ى 
ثَيضةوانةى  زؤر  بةئاستَيكى 
كؤنةكانةوة،  دةستوورة  رةوشء 
ب��ةه��ي��ض ج��ؤرَي��ك ن��ات��وان��رَي��ت 
كؤنةكان  ثَيوانة  سيستمى  لةسةر 

لَيكبدرَيتةوة.
* بةكالؤريؤس لة زانستى جوطرافيا
Sardar86.raniayahoo.com

nawxo.rozhnama@yahoo.comذمارة  )619(   سَيشةممة  262011/2/1

ثَيشنيازيَكي بةنرخ
بؤ توركمان...  بةآلم

قؤناغةكانى طةشةكردنى
دةولَةتى نةتةوةيى

)7(خالَةكةي طؤِرانء تووِرةيي دةسةآلت

نازم سائيغ *

م/ سةردار عةبدوإلةحمان ئيبراهيم * 

عةلي كةريمي

عةلي كةريمي: بةياننامةكةي طؤإان خزمةتَيكي مَيذووييء يةكالييكةرةوةي دةبَيت
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بةياننامةكةى بزووتنةوةى طؤإان كة تةنيا )566( وشة بوو، دةسةآلتى 
تووشى  زؤرَيكى  دةكرَيت  باس  وةك  كردو  ئاشكرا  هيستريايةكى  تووشى 
شؤك كرد، بةآلم ئةم دؤخة ئةطةر شتَيكمان ثَي بَلَيت لة سةرةتاييترين مانايدا 

لةم  سياسيية  ثرؤسةى  ئاوَيزانى  كوشندة  سياسيى  جةهلَيكى  ض  كة  راستييةية،  ئةو  دةرخةرى 
هةرَيمةدا.

سةرةتا قسةى ئَيمة لةسةر ئةوة نيية، كة ئايا ئةم بةياننامةيةى طؤإان كارَيكى دروست بوو، يان 
بة ثَيضةوانةوة، رةنطة وةك ديدى خؤم تَيبينيم هةبَيت لةسةر شَيوازى دةركردنى بةياننامةكة، بةآلم 
قسةى ئَيمة لةسةر ئةو جةهلة سياسييةية كة لةم هةرَيمةدا بةرقةرارة، جةهلَيك كة لةو كاراكتةرة 
بة ناو سياسييانةى ئَيمةوة دةستثَيدةكات كة دةسةآلتيان بة دةستةو لة سايةى دونيابينييةكانيانةوة 
ئةم هةرَيمةيان غةرقى طةندةَليىء شكستء فةوزا كردووة تا دةطاتة ئةو اليةنانةى ديكة كة بة 

خؤيان دةَلَين ئؤثؤزسيؤن.
ئؤثؤزسيؤن  دةزانَيت  هةبَيت  سياسيى  رؤشنبيريى  كةمَيك  كةسَيك  بةَلكو  نا،  سياسييةك 
كارى ئةوةية كة هةميشة لة بؤسةدا بَيت بؤ ئةو حكومةتةى كة زؤرينة ثَيكى هَيناوة، بؤ ئةوةى 
شكستةكانى بخاتة روو، هةر لةو ثَيناوةشداية هةموو ئؤثؤزسيؤنَيكى راستةقينة حكومةتى سَيبةر 
)shadow cabinet( يان هةية، بؤ ئةوةى شوَينى حكومةتة تةنفيزييةكة بطرَيتةوة، ئةمة لة ئةلفء 
بَيى وةزيفة سياسييةكانى ئؤثؤزسيؤنَيكى تةندروستة لة هةموو دونياى مؤدَيرندا، ئيدى بؤ دةبَيت 
كاتَيك اليةنَيكى ئؤثؤزسيؤن داواى هةَلوةشانةوةى حكومةتء ثةرلةمانى كردو داواى هةَلبذاردنى 

ثَيشوةختى كرد، كفرى سياسيىء ئاذاوةطَيإيى بَيتء بة "كودةتا" وةسف بكرَيت؟!
ماناكانى  سةلماندنى  بؤ  "ثؤزةتيظ"ة  شتَيكى  ئؤثؤزسيؤن  دي��اردةى  ثَييواية؛  دةس��ةآلت 
ديموكراسى، بةآلم ض ئؤثؤزسيؤنَيك، شةرمن بَيت لة ئاست خستنةإووى شكستةكانى دةسةآلتدا، 
ئةم  شةقامدا،  ورووذاندنى  ئاست  لة  بَيت  بَيباك  زؤرينةدا،  ديكتاتؤرييةتى  ئاست  لة  بَيت  ملكةض 
لة  هةيةو  بوونى  دةسةآلتدا  حيزبى  هةردوو  سياسيى  قاموسى  لة  تةنيا  ئؤثؤزسيؤن  لة  جؤرة 
ماوةى رابردووشدا هةر بةو شَيوةية دَيإةكانى ئةزموونى سياسييان لةم هةرَيمةدا نووسيوةتةوة، 
هةربؤية كاتَيك اليةنَيك دَيتء ئةركة راستةقينةكانى ئؤثؤزسيؤنيان لةبةردةمدا نيشاندةدات، ئةو 

دةسةآلتة تووشى هيستريا دةبَيت.
دوو  مامةَلةى  سياسييةكةية،  جةهلة  دةرخةرى  زياتر  ئةوانة  هةموو  لة  كة  ئةوةى  بةآلم 
بوونةتة  ئةوكاتة  ثَييانواية؛  هةميشة  كة  دةسةآلتدا،  لةطةأل  ئؤثؤزسيؤنة  ديكةى  حيزبةكةى 
ئؤثؤزسيؤنَيكى ئةكتيظ كة دةسةآلت وةسفيان بكاتء ئافةرينيان بكات، ئاخر لة ض كةلتوورَيكى 
سياسيي تةندروستدا دةسةآلت لة ئؤثؤزسيؤن رازيية، لةم كةلتوورة سياسييةى ئَيمةدا نةبَيت كة 

هةموو ثايةكانى بة "بةرذةوةنديى تايبةتء حيزبى" بيناكراوة؟!.
من ثَيمواية؛ كَيشةى سةرةكيى ثةيوةند بةو بةياننامةيةوة ئةوةية، كة دةسةآلت لة ناهؤشيارييةكى 
سياسيى كوشندةدا دةذى لة بةرامبةر ئؤثؤزسيؤندا، ئةى ئةوة نيية دةسةآلت ئؤثؤزسيؤنى ئةوكات 
قبووَلة كة لة ئايندةيةكى زؤر دووريشدا مةترسيى لةسةر دروست نةكات، هةر كاتَيكيش ثَييوابوو 
تةرحةكانى ئؤثؤزسيؤن جؤرَيكن لة مةترسيى، ثرؤسة ئامادةكانى موزايةدةى نةتةوةيىء تةخوينء 

دذة نةتةوةو خوَينى شةهيدانء ئةو دروشمانةى لة دذ بةرز دةكاتةوة.
دةسةآلت  كاراكتةرة سةرةكييةكانى  سياسيى  خيتابى  طؤإانةوة  بةياننامةيةى  ئةو  دواى  لة 
لة هةوَلى سةلماندنى ئةوةدان كة هةوَلةكانيان بؤ ضاكسازيكردنى واقيعى طةندةَليى ئةم هةرَيمة 
خَيراى  كاريطةريى  ئةمة  بإوانين،  لَيى  طوتاريشدا  ئاستى  لة  تةنيا  ئةطةر  كة  ضإكردووةتةوة، 

بةياننامةيةكى )566( وشةيية بؤ دؤخَيك كة هيض مانايةكى نةدةداينَى بؤ ضاكسازيى.

هيسرتياى دةسةآلت

فرمان عةبدوإلةحمان
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