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هۆشداریی ك��ورد رووناكبیرانی
و ه��ەرێ��م بڕیاربەدەستانی دەدەن���ە
شكستیان دەس��ەاڵت��داران وایە پێیان
سیستمی چارەسەركردنی هێناوەو
بە پێویستی كوردستاندا لە سیاسیی

دەستكاریكردنێكیریشەییهەیە.
رووناكبیرو رەف��ی��ق، ف���اروق د.
"ئەم وتی: فەلسەفە بواری توێژەری
فەسادەیلەهەرێمهەیە،دەبێتكۆتایی
ئینسانی ریسواكردنی ئەمە بێت، پێ
كوردولێدانەلەكەرامەتیهاواڵتییان"
دەسەاڵتدارانئێوەكەموكوڕیتاننییە،
كەموكوڕیی شكستتانخواردووە، ئێوە

جیاوازەلەشكست".
ئ��ەون��ووس��ەرەئ��ام��اژەب��ەوەش
خەڵكی ئێستادا ل��ە ك��ە دەك����ات؛
كوردستانهۆشیاربووەتەوەودۆخەكان
بەو "واوەی���ا دەبینێت، خ��ۆی وەك
كاملی بە نەتەوەیە ئەم حزەیەی لە
دەڵێم پێت ئینجا دەبێتەوە، هۆشیار
لەكەسێكخۆشنابێتكەسەروەتو

سامانیواڵتێكیبەهەدەردابێت.
هەروەهاد.بورهانیاسینلێكۆڵەری
"دەس���ەاڵت���داران���ی وت���ی: سیاسیی
كوردستاندەبێتهەرنەبێدووراستی
بزانن:ئەوانچیترناتواننلەسەرحسێبی
هەڵداوە نەوەیەكسەری بژین، مێژوو
بە نامۆیە كە كوردستان باشووری لە
ئەوەیكەپارتیویەكێتیپێیدەبێژن:

مێژوو، سەروەرییەكانی" "شانازییو
كورد مێژووی كە مانایەی بەو نەك
سەروەرییوشانازییتیانییە،بەڵكوبە
مانایئەوراستییەیكەدەسەاڵتدارانی
گەندەڵلەسەرئەومێژووەدانیشتوونو

ناشیرینیانكردووە".
رووناکبیر، قانع، وری��ا مەریوان
سیاسیی سیستمی وای��ە، بۆچوونی
هەیەو قووڵی كێشەی كوردستاندا لە
بە پێویستی چ��ارەس��ەرك��ردن��ی��ش��ی
هەیە، ریشەیی دەستكاریكردنێكی
"حكومەتیهەریمێشبەهیچمانایەك
بەڵكو نییە، "ه��ەرێ��م" حكومەتی
ناوچەیی داب��ەش��ب��ووی حكومەتێكی

حیزبییە".
هەروەهابەختیارعەلی،رووناكبیر،

دەڵێت:"ئەوەیئەمڕۆلەتونسومیسر
ئاگرێكە سەرەتای پێكردووە، دەستی
هەموو ماڵی دەگاتە بەدڵنیاییەوە كە

دیكتاتۆرەكان".
شوانئەحمەد،نووسەرورۆشنبیر
ئێستای ب��ارودۆخ��ی ب��ە س��ەب��ارەت
لەحوكمی "بیستساڵە وتی: هەرێم
)پ.د.ك(، )ی.ن.ك(و حیزبۆكراتی
كەمی الیەنی نەبوونی ناعەدالەتییو
پاوانكردنی رۆژان���ە، خزمەتگوزاریی
ئابوورییو سیاسەتكردنو كایەكانی
دەستەو چەند ل��ەالی��ەن ژی��ان��ك��ردن
ئەمانە هەموو دیاریكراوەوە، تاقمێكی
لەناو پەنگخواردووی تووڕەییەكی رقو
كۆمەڵگەیكوردیدادروستكردووە...
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سلێمانی ئەمنییەكانی بەرپرسە
مەبەستی لەسەر هەڵەیان زانیاریی
گۆڕان،لەباڵوكردنەوەیبەیاننامەكەی
مەكتەبی گەیاندووهتە 1/29 رۆژی
سیاسییولەگەڵبەرپرسیكارگێڕیی
بەیاننامە داڕێ����ژەری یەكێتیشدا
سیاسیی مەكتەبی هاوبەشەكەی

پارتیویەكێتیبوون.
ب��زووت��ن��ەوەی ئ����ەوەی دوای

راب��ردوودا، مانگی 29ی لە گ��ۆڕان
تیایدا باڵوكردەوەو بەیاننامەیەكی
حهوتخاڵیخستبووهروو،لەهەمان
ك��اردان��ەوەی��ەك، وەك ش��ەوی��ش��دا
سیاسیی م��ەك��ت��ەب��ی ه������ەردوو
نا توندو وەاڵمێكی پارتی یەكێتیو
ئەمنییو هێزە دای��ەوەو ئاساییان
سەربازییەكانیانخستەئینزارەوە.
لە زانیارییانەی ئ��ەو بەپێی
دەست ئ��اگ��ادارەوە سەرچاوەیەكی
ئەمنییو "دەزگا كەوتوون، رۆژنامە
ع��ەس��ك��ەری��ی��ەك��ان��یی��ەك��ێ��ت��یكە

دەزگای بەرپرسانی لە بریتیبوون
ئاسایشی دژەت��ی��رۆرو زان��ی��اری��یو
دەس��ت��ەی ب��ەرپ��رس��ی سلێمانیو
سیاسیی م��ەك��ت��ەب��ی ك��ارگ��ێ��ڕی��ی
پێشمەرگەو وەزی����ری یەكێتیو
بەهۆی ناوخۆ، وەزارەت��ی بریكاری
هەڵەوە، زانیاریی پێشكەشكردنی
ئەمدۆخە"نالەبارەیان"خوڵقاندووەو
حیزبەكەیانو سیاسیی مەكتەبی
پارتییانگەیاندووهتەئەوقەناعەتەی
كە بدەن، زەرگەتە گردی پەالماری

بارەگایكۆمپانیایوشەیە".

ئەوەشی ئاگادارەكە سەرچاوە
"زانیارییەكانی ك��ە ئاشكراكرد،
دەزگایزانیاریییەكێتی،بریتیبوون
مستەفا، ن��ەوش��ی��روان ك��ە ل���ەوەی
ئەنجامداوە ت��ەواوی ئامادەكاریی
ب���ۆراپ����ەڕی����نوخ��ۆپ��ی��ش��ان��دانو
گردەكە لە "مەشجەبێكی" دەرگای
كردووەتەوەودەستیبەدابەشكردنی
بەسەر ك��ردووە تەقەمەنی چ��ەكو
گۆڕاندا، الیەنگری گ��رووپو چەند
گ��ردەك��ە دەرەوەی ل��ە ه��ەروەه��ا
بۆ ئامادەكراوە )مۆلۆتوف( سەدان

لە خۆپیشاندان لەكاتی هێرشكردن
سلێمانی".

س���ەرچ���اوەك���ە،وت��ی��ش��ی:لە
ئەنجامیبەرزكردنەوەیئەوراپۆرتە
سیاسیی مەكتەبی ن��اڕاس��ت��ان��ەدا،
لەسەر یەك لە كەمتر كە یەكێتی
ئەو ئ��ام��ادەی ئەندامەكانی سێی
كەس هەشت ب��وون، كۆبوونەوەیە
لەئەندامانی)م.س(ئامادەنەبوونو
كارگێڕیمەكتەبیسیاسیییەكێتیش

ئەوبەیاننامەیەینووسیوەو...
بۆل2
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ژم������ارەی������ەكن����ووس����ەرو
بەیاننامەیەكیاندا لە رۆژنامەنووس
داوالەپەرلەماندهکهنلێپرسینەوەو
پێشمەرگە وەزی���ری بانگهێشتی
بكات،سەبارەتبەخستنەحاڵەتی
پێشمەرگەو هێزەكانی ئامادەباشی
دەب��اب��ەو س��ەرش��ەق��ام��ی هێنانە
دانانیبەرامبەربەشوێنیهێزێكی

سیاسیی.
بەرامبەر كاردانەوەیەك وەك
گۆڕان بزووتنەوەی بەیاننامەكەی
ل���ەالی���ەنح��ك��وم��ەت��یه��ەرێ��مو
پێشمەرگە هێزی یەكێتییەوە،
تانكو ئامادەباشییەوەو خرایە
"گردەكەی لەبەرامبەر دەبابەش

زەرگەتە"دانرا.
ژمارە ئەو بەیاننامەكەدا لە
بۆ ئاماژەیان رۆشنبیرە نووسەرو
"كۆكردنەوەی كردووە؛كە ئەوەش
دەبابەوپێشمەرگەلەشەقامەكانی
شاریسلێمانی،بەراستیجێگەی
هێزی كاتێكدا ل��ە نیگەرانییە،
تاكێكی هەموو هێزێكن پێشمەرگە
شێوەكان، لە شێوەیەك بە كورد

بەشێكبوونلەبونیاتنانی".
ه���اوك���اتئ����ەون���ووس���ەرو
ئەم رێگەی لە رۆژنامەنووسانە
پەرلەمانی لە داوا داواكارییەوە،
وەزی��ری كە دهک��هن، كوردستان
كە كەسانەی ئ��ەو پێشمەرگەو
بانگەشەكردنی ل��ە ب��ەرپ��رس��ن
ح��اڵ��ەت��ین���اك���اول���ەه��ەرێ��م��ی
بۆ هێناوە دەبابەیان كوردستانداو
تۆقاندنیخەڵكیكوردستان،بانگ
شوێنە لەو پەرلەمانو نێو بكرێنە
لەگەڵدا لێپێچینەوەیان یاساییەوە
بكرێتوداواشلهپهرلهماندهکهن
رێگهنهداتنههێزیپێشمهرگهونه
هێزیئاسایشوپۆلیسبهشێکبن
سیاسیی حیزبییو ملمانێکانی له

ناوخۆیههرێمیکوردستان.

ده زگا راگه یاندنه که ی 
سه رۆکی حکومه ت، 

چه واشه کاریی ده کات
په رله مانی کوردستان 
چی بۆ خۆی و چی بۆ 

خه ڵک کردووه ؟

سەرنجێك 
له   وەاڵمەكەی دەسەاڵت 
بۆ گۆڕان

لە پەراوێزی
بەیاننامەكەی بزووتنەوەی  
»گۆڕان«دا

پریشكی دۆزەخێك 
لێوڕێژ لە جەهل
»سەرۆك و فەتوابێژ و 
رەقیبەكان«
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رۆژنامه:پەرلەمانوحكومەتی
ه���ەرێ���م���یك���وردس���ت���ان،
بەردەوامنلەدواخستنیهەڵبژاردنی
هەرێم، پارێزگاكانی ئەنجومەنی
ساڵ )2( پێویستبوو ئەگەرچی
بەاڵم ئەنجامبدرێت، لەمەوپێش
تائێستاشكاتێكبۆئەنجامدانی

دیاریینەكراوە.
سەرۆكیئەنجومەنیپارێزگای
راگەیاند: رۆژنامەی بە سلێمانی،
"دەس�������ەاڵت،وی��س��ت��یل��ەس��ەر
هەڵبژاردنیئەنجومەنیپارێزگاكان

نییە.
مستەفا، شێخ لەتیف د.
پ��ەرل��ەم��ان��ت��اریع��ێ��راق،وت��ی:
كوردستان، هەرێمی "دەسەاڵتی
خۆیدا ب��ەرژەوەن��دی��ی لە ئ��ەوەی
بەوەش ئاماژە نایكات"و نەبێت،
پێشكەشی "داواكارییەكی دەكات:
نوێنەرانی ئەنجومەنی سەرۆكی
عێراقكردووە،بۆئەوەیلیژنەیەكی
دواخستنی ه��ۆك��اری بۆ تایبەت
هەرێمی پارێزگاكانی ئەنجومەنی
لیژنەی پێكبهێنرێتو كوردستان
هەرێموپارێزگاكانیشلەپەرلەمان،
لەوبارەیەوەراپۆرتێكبۆپەرلەمان

بەرزبكاتەوە.
بۆل3

 "پیالن"ی پەالماردانی گردەكە ئاشكرا دەكات 
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پ��ه رل��ه م��ان  ل��ه   داوا 
لێپرسینه وه   ده کرێت، 
له  شێخ جه عفه ر بکات

ژماره یه ک رووناكبیری كورد: دەسەاڵتداران شكستیان هێناوە

پەرلەمانی عێراق 
لە دواكەوتنی 

هەڵبژاردنی پارێزگاكانی 
هەرێم ده کۆڵێته وه 



 راپۆرتی: سیروان عەول
......................................................

كوردستان  هەرێمی  حكومەتی  پەرلەمان و 
بەردەوامن لە دواخستنی ئەنجامدانی هەڵبژاردنی 
كوردستان،  هەرێمی  پارێزگاكانی  ئەنجومەنی 
ئەگەرچی پێویستبوو پێش )2( ساڵ لەمەوپێش 
بۆ  كاتێك  ئێستاش  تا  ب��ەاڵم  ئەنجامبدرێت، 

ئەنجامدانی دیاریی نەكراوە.
هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاكانی عێراق، 
ل��ە)2009/1/31(دا ئەنجامدرا، بەاڵم حكومەتی 
هەرێمی كوردستان، بەپاساوی نەبوونی یاسای 
تایبەت بە هەڵبژاردنی ئەنجومەنەكانی هەرێمەوە، 

پێوەی پابەند نەبوو، بەشداریی نەكرد.
پەرلەمانی كوردستان، لە ساڵی )2009(دا 
یاسای ژمارە )3(ی دەركرد كە بەپێی ئەو یاسایە، 
لە دەسەاڵتی سەرۆكی حكومەتی هەرێمدایە كە 
كاتی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاكان دیاریی 
بكات، بەاڵم تا ئێستا سەرۆكی حكومەت، هیچ 

بڕیارێكی لەو بارەیەوە نەداوە.
ئەنجومەنی  س��ەرۆك��ی  ع��ەب��دوڵ��ا،  ك��اوە 
راگەیاند:  رۆژنامەی  بە  سلێمانی،  پارێزگای 
هەڵبژاردنی  ل��ەس��ەر  ویستی  »دەس����ەاڵت، 
ئەنجومەنی پارێزگاكان نییە، دەبوایە پەرلەمان 
هەڵبژاردنی  رۆژی  دیاریكردنی  لەسەر  بڕیاری 

ئەنجومەنی پارێزگاكان بدایە«.
ئەنوەر فەرەج، ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای 
سلێمانی، جه خت له وه  دەكاتەوە كە »دەسەاڵت، 
هەر  نەكردووە،  ئامادەكارییەكی  هیچ  ئێستا  تا 
جارەی پاساوێكیش دەهێنێتەوە بۆ دواخستنی 
هەرێمی  پارێزگاكانی  ئەنجومەنی  هەڵبژاردنی 

كوردستان«.
ئ��ەگ��ەرچ��ی ئ��ەو ب��ی��رۆك��ەی��ە ب��ە فشاری 
ئۆپۆزسیۆن لەئێستادا راگیراوە، بەاڵم دەسەاڵت 
لەهەوڵی ئەوەدایە كە كۆمسیۆنێكی هەڵبژاردنی 

ئەو  دابمەزرێنێت ،  كوردستان  هەرێمی  بە  سەر 
هەڵبژاردنەكانی  سەرپەرشتی  كۆمسیۆنەش 

ئەنجومەنی پارێزگاكانی هەرێم بكات.
حیزبە  ت��ێ��ڕام��ان��ە،  ج��ێ��گ��ەی  ئ����ەوەی 
وای  كوردستانیش  هەرێمی  دەسەاڵتدارەكانی 
نیشان دەدەن كە لەگەڵ ئەنجامدانی هەڵبژاردنی 
حكومەت و  بەاڵم  پارێزگاكاندان،  ئەنجومەنی 
بڕیاری  پێكیانهێناوە،  خۆیان  كە  پەرلەمانیش 

لەسەر نادەن.
ئازاد جوندیانی، وتەبێژی مەكتەبی سیاسیی 
رۆژنامەی  بە  كوردستان،  نیشتمانیی  یەكێتیی 
كەی  هەڵبژاردنەكە  نازانین  »ئێمە  راگەیاند: 
چاوەڕوانین  حیزبێك،  وەك  ئێمە  دەك��رێ��ت، 
لەسەر  ب��ڕی��ارم��ان  بكرێت و  ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەك��ە 
بڕیاری  ئەوە حكومەت  بەاڵم  داوە،  ئەنجامدانی 

لەسەر دەدات«.
)ی.ن.ك(،  سیاسیی  مەكتەبی  وتەبێژی 
ئەنجومەنی  هەڵبژاردنی  كە  رەتیشیكردەوە 

پارێزگاكانی هەرێم دوابخرێت بۆ ساڵی ئایندە.
مستەفا،  شێخ  د.لەتیف  ل��ەب��ەرام��ب��ەردا 
پەرلەمانتاری  دەستووریی و  یاسای  پسپۆڕی 
»لەساڵی  راگ��ەی��ان��د:  رۆژن��ام��ەی  بە  ع��ێ��راق، 
هەڵبژاردنێك  هیچ  ئێستا،  تا  )1992(ەوەوه  
بەیاسایی نەكراوە، هەڵبژاردنەكانی )2005(یش 
لەژێر فشاری ئەمریكادا بووە و لەگەڵ پارێزگاكانی 

تری عێراقدا كراوە«.
وتیشی:  ع��ێ��راق،  پ��ەرل��ەم��ان��ت��ارەی  ئ��ەو 
لە  ئ��ەوەی  كوردستان،  هەرێمی  »دەسەاڵتی 
ئاماژە  نایكات« و  نەبێت،  خۆیدا  بەرژەوەندیی 
بەوەش دەكات، كە »داواكارییەكی پێشكەشی 
سەرۆكی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق كردووە بۆ 
ئەوەی لیژنەیەكی تایبەت بۆ هۆكاری دواخستنی 
كوردستان  هەرێمی  پارێزگاكانی  ئەنجومەنی 
لە  پارێزگاكانیش  هەرێم و  لیژنەی  پێكبهێنرێت و 
بۆ  راپۆرتێك  لەوبارەیەوە  عێراق،  پەرلەمانی 

پەرلەمان بەرزبكاتەوە«.

 رۆژنامە
..............................................................

ه��ەف��ت��ەی��ەك ب���ەس���ەر ك��ۆن��گ��رە 
حكومەتی  سەرۆكی  رۆژنامەوانییەكەی 
هەرێمی كوردستان تێدەپەڕێت، كە دوای 
سازی  گۆڕان  بزووتنەوەی  بەیاننامەكەی 
بزووتنەوەی  كرد  دوای  تێیدا  كە  ك��رد، 
بكاتەوە،  تەسلیم  زەرگەتە  گردی  گۆڕان 
بەڵێنی  حكومەتەو  موڵكی  بەوپێیەی 
ئەوەشی دا كە كار بكات بۆ وەرگرتنەوەی 
بینایانەی  زەوی و  م��اڵ و  م��وڵ��ك و  ئ��ەو 
حكومەت كە الی حیزبەكانی كوردستانن، 
بەاڵم ئایا تائێستا چ هەنگاوێكی عەمەلی 
ئەو  چەندێكی  مەبەستەو  ئەو  بۆ  ن��راوە 

موڵك و مااڵنە وەرگیراونەتەوە؟!
پەرۆشیی خەڵكی كوردستان ئەوەیە 
كە سەرۆكی حكومەت دەستبەجێ  چەند 
بەدواداچوون و  بۆ  دروستبكات  لیژنەیەك 
وەرگرتنەوەی هەموو ئەو زەوی و بینایانەی 
گشتیی  ماڵی  و  لەحكومەت  حیزبەكان 

داگیریان كردووە.
»لە  وت��ی:  لەوبارەیه وه   چاودێرێك 
ئێستادا كە هەفتەیەك بەسەر بەڵێنەكانی 
سەرۆكی حكومەتی هەرێم تێپەڕی، تكایە 
میدیاكانی  كوردستان و  هاواڵتییانی  بۆ 
روون بكەرەوە لە ماوەی ئەو هەفتەیەدا چ 
هەنگاوێكت ناوەو چیت وەرگرتووەتەوە؟«. 

هه ر وه ها وتی: 
بۆ  پێكهاتووە  لیژنەیەك  ئایا   *
دیوانی  راپۆرتەكانی  بە  پێداچوونەوە 

چاودێری دارایی سلێمانی؟
بۆ  پێكهاتووە  لیژنەیەك  ئایا   *
تەخشان و  ئ��ەو  هەموو  لە  لێكۆڵینەوە 
پەخشانەی كە بە موڵكی گشتیی و زەوی و 

زار كراوە لەدوای راپەڕینەوە؟

بۆ  پێكهاتووە  لیژنەیەك  ئایا   *
بزووتنەوەی  بە  كوردستان  حیزبەكانی 
گۆڕانیشەوە، بۆ ئەوەی بزانین چییان لە 

موڵك و ماڵی میللەت بردووە؟
* ئایا لە موڵك و سەروەت و سامانی 
بەرپرسانتان  ح��ی��زب و  كۆمپانیاكانی 
پرسیوەتەوە، كە ئەم سەروەت و سامانەیان 

لەكوێوە هێناوە؟
بۆ  پێكهێناوە  لیژنەیەكتان  ئایا   *
ئەوەی لەگەڵ داواكاری گشتیی هاوكار بێت 
راپۆرت و  ئەو  هەموو  بە  پێداچوونەوە  بۆ 
گەندەڵییانەی كە لە رۆژنامەو كەناڵەكانی 
راگەیاندنەوە لەسەر نەوت و كارەباو زەوی و 

زار و بواری كارگێڕیی باوكراوەتەوە؟ 
رۆژنامە لێرەدا بەڵگەنامەیەك دەخاتە 
روو، كە دەگەڕێتەوە بۆ ئەو كاتەی جەالل 
كوردستان  هەرێمی  سەرۆكی  تاڵەبانی، 
بوو )ئیدارەی سلێمانی(، كە بەپێی ئەو 
بەڵگەنامەیەو بە بڕیاری ژمارە )102( لە 
رۆژی )17ی حوزەیرانی ساڵی 2002(، 
بە بڕیارێك زیاتر لە )27( دۆنم زەوی 
لەسەر مەكتەبی دارایی و ئیدارەی گشتیی 

یەكێتی تاپۆ دەكات.
كە  تاڵەبانی،  بڕیارەكەی  بەپێی 
ئەوكات سەرۆكی هەرێم بووە، هاتووە: 
لە   )4( بڕگەی  ئەحكامی  بە  پشت 
)2(ی  ژم��ارە  یاسای  )10(ی  م��ادەی 

ساڵی )1992( بڕیارماندا بە:
دارای���ی و  وەزارەت����ی  زەوی  پ��ارچ��ە 
ئ��اب��ووری��ی ك��ە دراب����وو ب��ە وەزارەت����ی 
چیمەنتۆی  كارگەی  وزە/  پیشەسازیی و 
ئاباخ/  )49/ك��ەرت��ی  ژم��ارە  سەرچنار 
دۆنم و  رووبەرەكەی )27(  كە  ئاباخ(   8
)19( ئولكە، تەرخان بكرێت بۆ مەكتەبی 
یەكێتیی  گشتیی  ئ��ی��دارەی  دارای����ی و 

دروستكردنی  بۆ  كوردستان  نیشتمانیی 
چەند )باڵەخانەیەكی سەكەنی(.

جەنابی سەرۆكی حكومەت چاوەڕێی 
خه ڵک و  زه وی  بۆچی  بزانین  ك��رداری��ن و 
حیزب و  ب��ه ن��اوی  ده ک��رێ��ت  ح��ک��وم��ه ت 
کۆمپانیاکانیانه وه و له ساڵی )2002(ه وه وه  
بۆ  گه نجان  نیشته جێی  باڵه خانانه ی  ئه و 

ته واو نه بوون.

راپۆرتی: هەستیار قادر
...........................................................

بودجەی  بڕگەیەكی  بەپێی 
رۆژانە  كوردستان  هەرێمی  عێراق، 
بودجەی  وەك  دۆالر  هەزار   )100(
پ���ت���رۆدۆالری ن����اردن����ەدەرەوەی 
لەكاتێكدا  وەردەگرێت،  نەوتەكەی 
بەرهەمهێنی  پارێزگای  بە  ماف  كە 
نەوت دەدات، ئەو پارەیە وەربگرێت و 
یەك  وەك  دارای��ی��ش،  وەزارەت����ی 
پارێزگا مامەڵە لەگەڵ هەرێم دەكات.
لە پاش ئیمزاكردنی مەحزەرێك 
وەزیری  هەورامی،  ئاشتی  لەنێوان 
حكومەتی  سروشتییەكانی  سامانە 
عەبدولكەریم  كوردستان و  هەرێمی 
لعێبی، وەزیری نەوتی عێراق سەبارەت 
بە دووبارە هەناردەكردنەوەی نەوتی 
دەره��ێ��ن��راوی ه��ەرێ��م ب��ە رێ��ژەی 
رۆژێكدا،  لە  بەرمیل  هەزار   )100(
نێو  بڕگەیەكی  بەپێی  ه��اوك��ات 
كە  عێراقیش  )2011(ی  بودجەی 
ناسراوە،  پ��ت��رۆدۆالر  بودجەی  بە 
بەرهەمهێنی  پارێزگایەكی  ه��ەر 
ناردنەدەرەوەی  بە  بەرامبەر  نەوت، 
یەك بەرمیل نەوت، بڕی یەك دۆالر 
وەردەگرێت و بەهەمانشێوەش ئەگەر 
چوارگۆشە  مەتر   )150( رێژەی  بە 
گازی سروشتی بەرهەم بهێنێت، یان 
هەر  پااڵوتنی  بۆ  هەبێت  پااڵوگەی 
دۆالر  یەك  بڕی  نەوتێك،  بەرمیلە 

وەردەگرێت.
ب��ای��ەزی��د  د.  ل���ەوب���ارەی���ەوە 
نەوت و  لیژنەی  ئەندامی  حەسەن، 
گاز لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق، 

ك���ردەوە،  ئ��ەوە  ل��ەس��ەر  جەختی 
بۆ  پترۆدۆالر  بودجەی  پ��ارەی  كە 
وەك  دەبێت،  بەرهەمهێن  پارێزگای 
بە  هاتووەو  بودجەدا  بڕگەكەی  لە 
»سەرفكردنی  راگەیاند:  رۆژنامەی 
پ���ارەی ب��ودج��ەی پ��ت��رۆدۆالر بۆ 
كە  دەبێت،  بەرهەمهێن  پارێزگای 
دەبێت بۆ پرۆژەی جۆراوجۆری ئەو 
پێویستە  بكات و  سەرفی  پارێزگایە 
سەرفكراوەو  چیدا  لە  بێت  دی��ار 
لەالیەن دیوانی چاودێریی  دواتریش 
دارای����ی ع��ێ��راق��ی��ی��ەوە وردب��ی��ن��ی 

دەكرێت«.
بەپێی  كە  لەكاتێكدایە  ئەمە 
ه��ەزار   )100( ئ��ەو  زانیارییەكان، 
بەرمیلە نەوتەی هەرێم كە لە رێگەی 

گواستنەوەی  هێڵەكانی 

كۆمپانیای نەوتی باكوورەوە رەوانەی 
بەندەری جیهانی توركی دەكرێت بە 
ه��ەردوو  لە  فرۆشتنی،  مەبەستی 
تەقتەق  تاوگی و  نەوتی  كێڵگەی 
ئیدارییەوە  رووی  لە  كە  دەبێت، 
پارێزگای  بە  س��ەر  ه��ەردووك��ی��ان 
هەولێرن و بەپێی وتەی ئەندامەكەی 
لیژنەی نەوت و گاز، پارەی پترۆدۆالر 
بەاڵم  دەبێت،  هەولێر  پارێزگای  بۆ 
بە لەبەرچاو گرتنی دەستكاریكردنی 
شێوازی دابەشكردنی ئەو بودجەیە 
ل���ەالی���ەن ح��ك��وم��ەت��ی ه��ەرێ��م��ی 

كوردستانەوە. 
ن��ەب��ی،  ف����ازل  د.  ه���اوك���ات 

وەزارەت��ی  دارای������ی بریكاری 

نوێی  بڕگەیەكی  زیادكردنی  عێراق، 
هەرێمی  پ��ت��رۆدۆالری  بە  تایبەت 
عێراقدا  بودجەی  لەنێو  كوردستانی 
بۆ رۆژنامەی ئاشكراكرد، كە تیایدا 
هەرێمی كوردستان وەك پارێزگایەك 
م��ام��ەڵ��ەی ل��ەگ��ەڵ دەك��رێ��ت و بە 
»بڕگەیەكمان  راگەیاند:  رۆژنامەی 
لە بودجە زیادكردووە كە هەركاتێك 
پارەی  هەناردەكرا،  هەرێم  نەوتی 
له و  سەرفبكرێت و  بۆ  پ��ت��رۆدۆالری 
پارێزگایەك  وەك  هەرێم  بڕگەیەدا 
دواتریش  كراوەو  لەگەڵدا  مامەڵەی 
كە  دەمێنێت  هەرێم  لەسەر  ئ��ەوە 

چۆن دابەشی دەكات«.
پێشتر و بۆ 

بڕی  بە  هەرێم  نەوتی  یەكەمجار، 
لە  رۆژان��ە  بەرمیلی  ه��ەزار   )100(
مانگی حوزەیرانی ساڵی )2009( لە 
هەردوو كێڵگەی تەقتەق و تاوگی و لە 
رێگەی هێڵەكانی گواستنەوی نەوتی 
عێراقی و كۆمپانیای بازاڕگەری نەوتی 
لە  هەناردەكراو  )سۆمۆ(وە  عێراق 
هەمان  یەكەمی  تشرینی  مانگی 
بەغداو  رێكنەكەوتنی  بەهۆی  ساڵدا 
هەرێم لەسەر پێدانی پارەی كۆمپانیا 
وەبەرهێنەكانی نەوتی هەرێم، راگیرا، 
بەاڵم بەهۆی نەبوونی بڕگەی تایبەت 
بە ب��ودج��ەی پ��ت��رۆدۆالرەوە 
)2009(ی  ب��ودج��ەی  ل��ە 
عێراقدا، ئەو بڕەنەوتەی 
ماوەیەدا  لەم  كە  هەرێم 
بە  ك��ردووە و  هەناردەی 
م��ی��ل��ۆن   )24(

بەرمیل مەزەندە دەكرێت، بودجەی 
پترۆدۆالر نایگرێتەوە.  

دارای���ی،  وەزارەت����ی  بریكاری 
ئاماژەی بەوەش دا: »بەر لە شەش 
مانگ، داوایان لە هەرێمی كوردستان 
كردووە كە بڕی نەوتی هەناردەكراوی 
دارایی  وەزارەت��ی  بۆ  بنێرێت  خۆی 
بوجەی  سەرفكردنی  بۆ  ع��ێ��راق، 
پ���ت���رۆدۆالر، ب���ەاڵم ئ��ەوك��ارەی��ان 

نەكردووە«.
ب��ەپ��ێ��ی رێ��وش��وێ��ن��ەك��ان��ی 
سەرفكردنی بودجەی پترۆدۆالریش، 
پێویستە رێژەی هەناردەكراوی نەوت 
رەوان��ەی وەزارەت��ی دارای��ی بكەن و 
دوای وردبینیكردنی لەالیەن دیوانی 
بڕە  عێراقەوە،  دارای��ی  چاودێریی 

پارەكە دیاریدەكرێت.
لە  رێككەوتنەی  ئ��ەو  بەپێی 
مانگی رابردوودا لەنێوان بەرپرسانی 
هەرێم و بەغدا سازدرا، دەبێت نەفتاو 
رەوان��ەی  هەرێمیش  رەشی  نەوتی 
وەزارەتی نەوت بكرێت بە مەبەستی 
فرۆشتنی و لەسەر وەزارەتی سامانە 
سروشتییەكانیش پێویست كراوە كە 
بەقاچاخبردنی  بنەبڕكردنی  یاسای 
كارا  كوردستان  هەرێمی  لە  نەوت 
هەناردەكردنی  بەوپێیەش  بكات و 
لەالیەن  رەشیش  نەوتی  نەفتاو 
وەزارەتی نەوتی عێراقەوە، بودجەی 
پترۆدۆالر دەیگرێتەوە كە تا ئێستا 

بڕی بەرهەمهێنراوی دیارنییە. 
لەسەرەتای ئەم هەفتەیەوە دوای 
راب��ردوودا،  مانگی  لەچەند  راگرتنی 
بەهەناردەكردنی  دەس��ت��ك��رای��ەوە 

نەوتی هەرێم.

ذمارة  )620(   سَيشةممة  2011/2/8 hewal.rozhnama@gmail.com3
بەر لە شەش مانگ، داوا لە هەرێم كراوه  بڕی نەوتی هەناردەكراو بنێرێت بۆ وەزارەتی دارایی عێراق

به مه به ستی سەرفكردنی بودجەی پترۆدۆالر، بەاڵم ئەو كارەیان نەكردووە

لەم هەفتەیەوە، هەرێم رۆژانە )100( هەزار دۆالر وەردەگرێت
دەیان هەزار داهاتی »پترۆدۆالر« بۆ هەرێم دەبێت، یان پارێزگای هەولێر؟

پەرلەمانی عێراق، بەدواداچوون لەسەر دواكەوتنی 
هەڵبژاردنی پارێزگاكانی هەرێم دەكات

تاڵەبانی )27( دۆنم زەوی لەسەر مەكتەبی دارایی  یەكێتی تاپۆ دەكات

»سەرۆكی حكومەت، چاوەڕێی كردارین«



ئاكام ئەبوبەكر
.....................................................

تەكنیكیی  ب��واری  شارەزایانی 
لە  كە  جەختدەكەنەوە  فڕۆكەوانی، 
فڕۆكەخانەی نێودەوڵەتیی سلێمانی، 
پشكنینی تەكنیكیی لەپێش فڕیندا 
هەر  رەن��گ��ە  ناكرێت و  ف��ڕۆك��ە  ب��ۆ 
ئەو  گڕگرتنی  ه��ۆك��اری  ئ��ەم��ەش 
فڕۆكە )VIP(یه  بێت كە ئێوارەی 

2011/2/4 كەوتە خوارەوە.
سەرەتاییەكان،  لێكۆڵینەوە 
دەریدەخەن كە وەستانی مەكینەی 
ف������ڕۆك��ە  راس�����ت�����ی  الی 
 ،2011/2/4 رۆژی  )VIP(ه ك���ەی 
كەوتنەخوارەوەی  گڕگرتن و  هۆكاری 
بووە كە بەهۆی ئەو رووداوەشەوە )7(
كەس بە ناوەكانی )باسل مەهدی، 
عەبدوڵاڵ  عێراقی،  وەبەرهێنەری 
موراد  بەریتانی،  بەڕەگەز  لحودی 
جێبەجێكاری  بەڕێوەبەری  مجلی، 
بانكی J.P.Morgan بۆ ئاسیای 
ئەفریقا و  ب��اك��ووری  ن���اوەڕاس���ت و 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و توركیا، خاڤیر 
زوریتا، بەڕێوەبەری رێپێدراوی بانكی 
J.P.Morgan، مەروان سەبری، 
عەبدوڵاڵ  ف���ڕۆك���ەوان،  دەس��ت��ەی 
ی����ەزدك، دەس��ت��ەی ف���ڕۆك���ەوان، 
ف��ڕۆك��ەوان(  دەس��ت��ەی  ستیفانی، 

گیانیان لەدەست دا.
بەڕێوەبەری  عەبدوڵاڵ،  تاهیر 
فڕۆكەخانەی نێودەوڵەتیی سلێمانی، 
لێكۆڵینەوە  كە  بەوەكرد،  ئاماژەی 

كەوتنەخوارەی  ه��ۆك��اری  لەسەر 
رۆژی  لەچەند  بەردەوامە و  فڕۆكەكە 
لێكۆڵینەوەی  ئەنجامی  داهاتوودا 
ئەو تیمە رادەگەیەنین كە لەبەغداوە 

هاتوون.
ب��ەڕێ��وەب��ەری ف��ڕۆك��ەخ��ان��ەی 
رۆژنامە  بۆ  سلێمانی،  نێودەوڵەتیی 
»ئەو  كە  ك���ردەوە  ل��ه وه   جه ختی 
لە  هەستانی  ل����ەدوای  ف��ڕۆك��ەی��ە 
بۆ  كێشەی  سلێمانی،  فڕۆكەخانەی 
دروست بووە و كەوتووەتە خوارەوە، 
تەكنیكیی  زی��ات��ر  ه��ۆك��ارەك��ەش��ی 

بووە«.
كەوتنەخوارەوەی  دوای  رۆژێك 
فڕۆكە تایبەتییەكە، لە مەراسیمێكدا 
بەرپرسانی  ئاساسێڵ و  كۆمپانیای 
ح��ك��وم��ی��ی، ت���ەرم���ی ب��ەش��ێ��ك 

لەسەرنشینانی فڕۆكەكەیان رەوانەی 
واڵتەكانی خۆیان كردەوە كە بەهۆی 
گیانیان  ف��ڕۆك��ەك��ەوە  گڕگرتنی 
ل��ەدەس��ت داب���وو، بۆ دۆزی��ن��ەوەی 
سندووقی  رووداوەك���ەش،  هۆكاری 
رەشی فڕۆكەكە رەوانەی دەرەوەی 

واڵت كراوە.
ك��ام��ی��ل ح���ەم���ە رەش���ی���د، 
رادۆبیس  كۆمپانیای  بەڕێوەبەری 
دەرەوە  واڵت��ان��ی  ب��ۆ  گەشت  ك��ە 
رێكدەخات، بە رۆژنامەی راگەیاند: 
هۆكاری  دەرك���ەوت���ووە،  »وەك 
ك���ەوت���ن���ەخ���وارەوەی ف��ڕۆك��ەك��ە 
ئەگەر  بۆیە  ب���ووە،  تەكنیكیی 
كاری  سلێمانی  فڕۆكەخانەی  لە 
پشكنین بۆ فڕۆكە بكرێت، ئەوكاتە 
بەرپرسە  لێی  كۆمپانیایە  ئ��ەو 

چاككردن)صيانة( و  ك��اری  ك��ە 
ك��ردووە و  فڕۆكەكە  بۆ  پشكنینی 
كێشەی  ف��ڕۆك��ەك��ە  ن��ەی��زان��ی��وە 

تەكنیكیی هەیە«.
نێودەوڵەتیی  فڕۆكەخانەی 
راب����ردوودا  لەساڵی  سلێمانی، 
كۆمپانیای  لەگەڵ  گرێبەستێكی 
ئ���ەزم���ەڕئ���ەی���ر ك���ە ی��ەك��ێ��ك��ە 
بۆ  نۆكان  گرووپی  لەكۆمپانیاكانی 
)خزمەتگوزارییەكانی  دابینكردنی 
گ��ەش��ت��ی��اران و خ��زم��ەت��گ��وزاری��ی 
ئیمزاكردووە،  فڕۆكە(  س��ەرزەوی 
كۆمپانیای  گرێبەستەكە،  بەپێی 
پابەندبێت  پێویستە  جێبەجێكار 
رێساكانی  رێنمایی و  هەموو  بە 
رووی  ل��ە  ف��ڕۆك��ەخ��ان��ەك��ان��ەوە، 
جێیبەجێكردنی  ئ��اس��ای��ش��ی 

پێشكەشكردنی  رێنماییەكان و 
خزمەتگوزارییەكان بە گەشتیاران و 
فڕۆكەكان و ئەو كەسانەی هاتوچۆی 

فڕۆكەخانە دەكەن.
بەڕێوەبەری  سەعید،  بەكر 
كۆمپانیای ئەزمەڕئێر بە رۆژنامەی 
نین  ب��ەرپ��رس  »ئێمە  راگەیاند: 
فڕۆكەكانی  تەكنیكیی  لەكێشەی 
ئێمە  سلێمانی،  ف��ڕۆك��ەخ��ان��ەی 
پاككردنەوه و  سووتەمەنی و  تەنیا 
پێشكەش  خزمەتگوزاریی  پەیژەو 
دەك���ەی���ن، ف��ڕۆك��ەك��ان خ��ۆی��ان 
كۆمپانیای  ل��ەگ��ەڵ  گرێبەست 
چاككردن)صيانة( بە  تایبەت 
پشكنین و  بۆ  دەك��ەن،  فڕۆكە  ی 
چاككردن)صيانة(ی فڕۆكەكان«.

پسپۆڕێكی  خ���ۆی���ەوە  الی 
تەكنیكیش، جەختی له وه  كردەوە 
سلێمانی،  فڕۆكەخانەی  لە  كە 
پشكنینی تەكنیكی پێش فڕین بۆ 
فڕۆكە ناكرێت و ئەو پشكنینانەی كە 
دەكرێن، تەنیا رووناكی و مەدرەج و 

هەندێك شتی بچووك دەگرێتەوە.
تەكنیكییە،  پ��س��پ��ۆڕە  ئ��ەو 
ئاماژەی بەوەش كرد، كە پێویستە 
لەپێش فڕینی فڕۆكەدا، )4( جۆر 
پشكنین بۆ فڕۆكە بكرێت، كە بە 
)A,B,C,D( ناودەبرێن، بەاڵم 
فڕۆكەخانەی  لە  پشكنینانە  ئەو 
نین و دوو پشكنینیشیان  سلێمانی 
تەنیا لەچەند واڵتێكی كەمی جیهان 

دەكرێن.

رۆژنامە
........................................................

بەرپرسی   )600( م��ووچ��ەی 
لە  تایبەت  پلەی  بە  خانەنشین 
ئیدارەی سلێمانی تا كۆتایی ساڵی 
ملیار و 778  لە )1  زیاتر  راب��ردوو 
ملیۆن( دینار بووە، ئەمەش یەكسانە 
بە مووچەی )47413( هاواڵتی كە 
ئێستا لە الیەن حیزبی دەسەاڵتەوە 
مانگانە )37 هەزار و 500( دینار بۆ 

كۆنترۆڵكردنیان پێیان دەدرێت.
لە هەرێمی  حیزبی دەسەاڵتدار 
ك��وردس��ت��ان م��ان��گ��ان��ە ب��ە ن��اوی 
خانەنشینی پێشمەرگەوە بڕی )37 
هەزار و پێنجسەد( دینار دەدەن بە 
زیاتر لە )100( هەزار هاواڵتی و لەو 
رێگەیەشەوە لە هەڵبژاردنەكاندا بە 
بەكاریان دەهێنن،  خزمەتی خۆیان 
مووچەی )47413( لەو خانەنشینانە 
 778 ملیار و   1( دەكاتە  مانگانە 
یەكسانە  ئەمەش  دینار،  ملیۆن( 
پەرلەمانتار و   )600( مووچەی  بە 
بەرپرسی ئیداریی و حیزبیی ئیدارەی 
مووچەی  ن��اوی  بە  كە  سلێمانی، 

تایبەتەوە خانەنشین كراون.
لەو  ئ��اگ��ادار  سەرچاوەیەكی 

مانگ   )3( ب��ە  ك��ەم��ەی  م��ووچ��ە 
ج��ارێ��ك دەس����ەاڵت دەی����دات بە 
راگەیاند:  رۆژنامەی  بە  هاواڵتییان 
ناسنامەی  ب��ە  م��ووچ��ەی��ە  »ئ���ەم 
دەدرێ��ت،  پێشمەرگە  خانەنشینی 
بەاڵم تەنیا ئەو كەسانە دەگرێتەوە، 
حیزبی  بەرپرسانی  پشتگیریی  كە 
بنكەكانی  لە  هەیە،  دەسەاڵتداریان 
دابەشدەكرێت و  خانەنشینیشدا 
بودجەی  حكومەت و  دام��ودەزگ��ای 
گشتیی بەكاردەهێندرێت بۆ خزمەتی 

حیزب«.
هەمان سەرچاوە كە نەیویست 
ك��رد؛  ئ��اش��ك��رای  بهێنرێت  ن���اوی 
هەركات  دەس��ەاڵت��دار  حیزبی  كە 
بەكاربهێنێت،  هاواڵتییان  بیەوێت 
هەڕەشەی بڕینی ئەو )37 هەزار و 
ئەمەش  لێدەكات،  دینارەیان   )500
چونكە  دەترسێنێت،  هاواڵتییان 
پارەیەوە  ئەم  بەهۆی  هاواڵتییان 

كۆنترۆڵ كراون«.
ه��اوار شێخ رەئ��وف، ش��ارەزا 
بارەیەوە  لەم  دارای��ی  كاروباری  لە 
بە رۆژن��ام��ەی راگ��ەی��ان��د: »ئ��ەوە 
پارتی  یەكێتی و  گشتییە و  پ��ارەی 
ئ��ەوەی  بۆ  ك���ردووە  ئیستغاللیان 

ئەو  كە  ببڕن  كەسانە  ئەو  دەنگی 
مووچەیە وەردەگرن، حیزب سوودی 
ل��ە دەس��ەاڵت��دا  ل��ە پێگەی خ��ۆی 
وەرگرتووە، بۆ ئەوەی پارەی گشتیی 

لە خزمەتی خۆیدا بەكاربهێنێت«.
ئەوەشی  داراییە  ش��ارەزا  ئەو 
خستە روو: ئەم حاڵەتە نایاساییە و 
واڵتێكی  ه��ەر  ل��ە  نازانستییە و 
لەسەر  حكومەتی  ب��وای��ە  ت���ردا 
بەرپرسی  دەیان  هەڵدەوەشایەوە و 

لەسەر دادگایی دەكرا.
كە  زانیوە  ئەوەشی  رۆژن��ام��ە 
دینارە   )500 ه���ەزار و   37( ئ��ەو 
پارەی چاودێریی خێزانە و پێویستە 
ح��ك��وم��ەت ب��ی��دات ب��ە ه����ەژاران و 
لە  حیزب  ن��ەك  ك��ەم��دەرام��ەت��ان، 
بە  بیدات  كۆمیتەكانەوە  رێگەی 
بۆ  خۆیان،  الیەنگرەكانی  ئەندام و 
پەرلەمانتارانی  مەبەستەش  ئەم 
ب��ەدواداچ��وون  گ��ۆڕان  فراكسیۆنی 

دەكەن.
ئەندامی  عوسمان،  سیوەیل 
لە  كۆمه اڵیه تی  كاروباری  لیژنه ی 
له وه   پەرلەمانی كوردستان جەخت 
بەڕێوەبەرێتییەكانی  كە  دەكاتەوە؛ 
كردوونەتەوە  دڵنیای  چاودێریی 

لە  پێشتر  كە  مووچەیەی  ئەو  كە 
بۆ  خەڵكی  حیزبەوە  كۆمیتەكانی 
ناونووس دەكرا، مووچەی چاودێریی 
وەزارەت��ی  بوو  پێویست  خێزانە و 

كاروباری كۆمەاڵیەتی بیكات.
ئەو پەرلەمانتارە بە رۆژنامەی 
داوامانكردووە  »ئێمە  راگەیاند: 
پ��ێ��داچ��وون��ەوە ب��ەو م��ووچ��ەی��ەدا 
ب��ك��رێ��ت و ل��ە دەس��ت��ی ح��ی��زب��دا 
نەمێنێت، ئەگەر بەناوی چاودێریی 
زی��اد  مووچەكە  خێزانیشەوەیە 
ئەو  ب��ە  ن��ەدرێ��ت  ب��ەاڵم  بكرێت، 
كەسانەی كە ئۆتۆمبێل و خانوویان 

هەیە و گوزەرانیان باشە«.
لەو  گ���ۆڕان  پەرلەمانتارانی 
بەدواداچوونەیاندا ئەوەشیان ئاشكرا 
پارەیەی  ل��ەو  جگە  كە  ك���ردووە؛ 
بە  دراوە  كە  خێزان  چاودێریی 
هەمانكاتدا  لە  حیزب،  الیەنگرانی 
مووچەیەكی تریش هەیە كە حیزب بە 
ناوی مووچەی تایبەتەوە لە رێگەی 
وەزارەتی كاروباری كۆمەاڵیەتییەوە 
خاوەن  پیاوماقوواڵن و  بە  دەی��دات 

دیوەخانەكان.
سیوەیل عوسمان، لەم بارەیەوە 
كە  تایبەتە  مووچە  »ئ��ەو  وت��ی: 

خاوەن  پیاوماقوواڵن و  بە  دەدرێت 
 )500( لە  زیاترە  دیوەخانەكان، 
هەزار دینار، پێویستە بە زووترین 
ك��ات ب��ب��ڕدرێ��ت و ل��ە ب��ەرام��ب��ەردا 
خێزانە  هەژار و  مندااڵنی  بە  بدرێت 

هەژارەكان«.
ئیدارەی  تریشەوە،  لەالیەكی 
راب���ردوودا  ئێستا و  ل��ە  سلێمانی 
حیزبیی و  ئیداریی و  بەرپرسانی 
تایبەت  پلەی  بە  پەرلەمانتارانی 
لەو  بەشێك  ك��ردووە،  خانەنشین 
ئەو  تایبەتانەش  پلە  خانەنشینە 
پێی  كە  نەبووە  ه��ەر  پۆستەیان 

خانەنشین كراون.
ئاماژە  رەئ���وف،  شێخ  ه��اوار 
ئەو كەسانەی كە  بەوەش دەكات؛ 
پۆستێك نابینن و دواتر بەو پۆستە 
خانەنشین دەكرێن، ئەوە غەدرێكی 
گشتیی و  پ����ارەی  ل��ە  گ���ەورەی���ە 
بە  گەندەڵییە  دەكرێت و  كۆمەڵگە 

شێوەیەكی روون و ئاشكرا.
ن��اوب��راو ب��ڕواش��ی وای���ە، كە 
گشتیی و  بە  مووچە  لە  پێویستە 
مووچەی خانەنشینیدا جیاوازییەكە 
چینایەتی  كە  نەبێت  زۆر  ئەوەندە 

دروست بكات.

سه رنووسه ر

ملمالنێ  و   )2008( س��اڵ��ی 
گ��رژی��ی��ەك��ان��ی ن���ێ���وان الی��ەن��ە 
كوردستان  عێراق و  سیاسییەكانی 
وەك  ن��اوچ��ەداب��ڕاوەك��ان��ی  ل��ە 
جەله وال و  سه عدیەو  خانەقین و 
گەیشتبوونە  تر،  شوێنی  هەندێ  
كە  نەمابوو  هێندەی  ت��رۆپ��ك و 
هەڵپرژێن و  ب��ەی��ەك��دا  ه����ەردووال 
دەبابەكانی  زنجیری  تر  جارێكی 
ناوچە  لە  روو  ن��وێ «  »عێراقی 
خوێنی  ب��ك��ات��ەوەو  ك��وردی��ەك��ان 
واڵت و  ئەم  )پ.م(ی  هاواڵتییان و 
خۆڵەكەی  بە  تێكەاڵو  هەرێمە 

بكاتەوە.
جارێك  ه��ەم��وو  خ��ۆی  وەك 
گلەییمان  كاتێك  دەیگێڕێتەوە، 
سوننەو  عەرەبی  بۆچی  لێدەكرد 
م���اف و  دژی  ه��اش��م��ی  ت����ارق 
وەستاون؟  كورد  داخوازییەكانی 
لە  ب��ڕۆن  دەی��وت  هاشمی  ت��ارق 
كە  بوو  كێ   بزانن  بپرسن  مالیكی 
بكەوێتەوە و  ئاگرە  ئەو  نەیهێشت 
بووم  )م��ن  نەڕژێت  خوێنە  ئ��ەو 
مالیكی و  ژوورەكەی  بە  كرد  خۆم 
چی  لەخۆتە  ئاگات  تۆ  پێموت 
دەك��ەی��ت و ع��ێ��راق ب���ەرەو كوێ  
وەاڵم��دا  ل��ە  مالیكی،  دەب��ەی��ت؟ 
لە  ئێوە  سەیرە  پێ   زۆرم  وت��ی: 
عێراق  هەیبەتی  كە  ئ��ەوەن  دژی 
بۆ ئەو ناوچانە نەگەڕێتەوە؟ تارق 
ئەی  وتبووی  وەاڵم��دا  لە  هاشمی 
دوای  ناكەنەوە  بیر  ئێوەش  باشە 
خوێنڕشتن  دەبابەو  بەكارهێنانی 
عێراق و ئەزموونە نوێیەكەی بەرەو 

كوێ  دەبەن؟(
ئەی دوای بەكارهێنانی دەبابە 
كوێ   ب���ەرەو  واڵت  ب���ارودۆخ���ی 

دەڕوات؟
ك��ورد و  ملمالنێكانی  كێشەو 
پێكهێنانی  ب��ۆ  شیعە  سوننەو 
ب��ەردەوام  هەر  عێراق  حكومەتی 
دەستپێشخەرییەكەی  هەتاكو  بوو 
رێكکەوتنی  بۆ  هەرێم  سەرۆكی 
گرت و  س��ەری  ناكۆكەكان  الیەنە 
ه���ەردووال   دەبابەكانی  ل��وول��ەی 
گفتوگۆو  كەوتنەوە   دەستلەمالن 
بەغدا و  پۆستەكانی  دابەشكردنی 
شەڕە دەبابەش لەبیر چووەوە بەو 
ویستیان،  خۆیان  كە  شێوەیەی 
دواخراوەكانیش  مەلەفە  تەنانەت 

خرانەوە سەر رەفە.
كە  تێدەگەن  لەوە  كەس  زۆر 
شۆڤێنیزمی  كورد و  ناكۆكییەكانی 
هەیەو  قوڵی  مێژوویەكی  عەرەبی 
وریاییەوە  بە  دەبێت  هەر  ك��ورد 
قەد  بكات و  لەگەڵ  مامەڵەیان 
لێی نەخەوێت،  نەكاتەوەو  پشتێن 
كورد  بۆچی  تێناگەن  لەوە  بەاڵم 
لێكتێگەیشتن و  هەوڵی  لەناوخۆیدا 
تەنازول  بۆ یەكتر قبووڵ ناكات؟ 
جوانتر  خۆی  ماڵی  كورد  بۆچی 
مێژوو  ل��ە  س���وود  رێ��ك��ن��اخ��ات و 
وەرن��اگ��رێ��ت؟  ئەزموونەكانی  و 
چەند  ب������ەردەوام  دەب��ێ��ت  ب��ۆ 
رێگەیان  سیاسیی  هەرزەكارێكی 
بە  یاریی  قین  كۆنە  بە  پێبدرێت 
چارەنووس و موقەده راتی ئەم گەلە 

بكەن؟
دیسانەوە عەقڵی كۆكردنەوەی 
هێز و هێنانی دەبابە بۆ چارەسەری 
ماڵی  ن��او  سیاسییەكانی  كێشە 
كاڵفامیی  كورتبینیی و  ك���ورد، 
سیاسییەكانی كوردی خستەوەڕوو.   

hewal.rozhnama@gmail.comذمارة  )620(   سَيشةممة  22011/2/8

رۆژنامە - بادینان
م��اڵ��پ��ەڕی )دەن���گ���ێ گ���ازی( 
سیاسیی  گشتیی  ماڵپەڕێكی  كە 
زاری  ش��ێ��وە  ب��ە  كۆمەاڵیەتییەو 
كرمانجی ژووروو )بادینی( بابەتەكانی 
لەسەر  راپرسییەكی  باڵودەكاتەوەو 

سیاسییەكان  پ��ارت��ە  پ�����رۆژەی 
پرسیویەتی:  ب���اڵوك���ردووەت���ەوەو 
كوردستانی  پارتا  كیش  )پ��رۆژێ 
پتر د خزمەتا میللەتێ كورد دایە(، 
 )2320( دەكاتە  كە  )36%(ی���ان  
پێیانوایە:  ب��ەش��دارب��ووان  كەسی 

پرۆژەی بزووتنەوەی گۆڕان زیاتر لە 
خزمەتی میللەتی كورددایە.

 )9( پ��رۆژەی  بۆ  راپرسییەكە 
كوردستان  سیاسیی  پارتی  حیزب و 
تێیدا  ك���ەس   )6419( ك����راوە و 
رۆژی  ئ��ێ��وارەی  تا  ب��ەش��دارب��وون و 

دووشەممە. ئەنجامەكەی بەم شێوەیە 
بووە؛ )یەكێتیی نیشتمانیی )%6(، 
پارتی دیموكرات )25%(، یەكگرتووی 
بزووتنەوەی   ،)%29( ئیسالمیی 
ئیسالمیی  كۆمەڵی   ،)%36( گۆڕان 
)2%(، بزووتنەوەی ئیسالمی )%0(.

راپرسیی سایتێكی بادینی: پرۆژەی گۆڕان زیاتر لەحیزبەكانی تر لەخزمەتی خەڵكدایە

دەبابەكانی مالیكی و 
دەبابەكانی كورد

تیمێک له  به غداوه  بۆ لێکۆڵینه وه  له  رووداوه که  له  سلێمانین
لە فڕۆكەخانەی سلێمانی، پشكنینی تەكنیكیی بۆ فڕۆكە ناكرێت

بە )600( خانەنشینی پلە تایبەت، مووچەی نزیکه ی )50( هه زار هاواڵتی وەردەگرن 

بڕیاریش دراوە كە پەنا بۆ هێزی 
سەربازیی ببرێت بۆ پەالماردانی 
گۆڕان،  بزووتنەوەی  گردەكەو 
فەرمییەكانی  هێزە  بۆیە  هەر 
كەوتنە  ح��ك��وم��ەت  ح��ی��زب و 
ئ��ام��ادەب��اش��ی��ی��ەوەو ج��وڵ��ەی 

فەرمییەكان  بەهێزە  سەربازیی 
هێنران و  تانك  چەندین  ك��را و 
بەرامبەر گردی زەرگەتە دانران.
هەڵسوڕاوێكی  ل��ەب��ەرام��ب��ەردا 
گ����ۆڕان ئ���ەوە دەخ���ات���ەڕوو: 
دەزگا  بەدرۆكەوتنەوەی  پاش 

ئەمنییەكان و ئەو زانیارییە بەناو 
دەس��ەاڵت و  ئەمڕۆ  نهێنییانە، 
سیاسیی  مەكتەبی  بەتایبەت 
ه���ەردوو ح��ی��زب، رووب���ەڕووی 
ب��وون��ەت��ەوەو  ت��ر  قەیرانێكی 
هەموو  ئ��ەو  پاساوی  ناتوانن 

كە  ب��دەن��ەوە  شڵەژانە  ت��رس و 
ت��ووش��ی ه��ات��ن و ك��اردان��ەوەی 
و  )پ.م(  ل��ەس��ەر  خ��راپ��ی  
لێكەوتووه تەوەو  ئەندامەكانیانی 
بەئاشكرا  ئەندامەكانیان  ئێستا 
ئەو پرسیارە دەكەن، ئەگەر بە 

حاڵیان  ئەوە  گۆڕان  بەیانێكی 
خەڵك  ئ��ەگ��ەر  ئ���ەی  ب��ێ��ت، 
شەقام،  س��ەر  هاتە  راپ���ەڕی و 
ح��اڵ��ی��ان چ��ۆن دەب��ێ��ت و چی 

دەكەن؟!

پاشماوه ی... رۆژنامە پیالنی پەالماردانی گردەكە ... 



ڕاپۆرتی: دلێر عەبدولخالق
..................................................

گ����وت����اری گ��ۆڕی��ن��ی 
بزووتنەوەی گۆڕان و چەمكی 
ك��ۆم��ەڵ و  الی  چاكسازیی 
دوو  ئیسالمیی،  یەكگرتووی 
كاركردنی  ج��ی��اوازی  هێڵی 
ئۆپۆزسیۆنەكانی  ه��ێ��زە 
ه���ەرێ���م���ن، ك���ە ل��ێ��ی��ەوە 
دزە  سیاسیی  دەس��ەاڵت��ی 
دەك���ات���ە ن���اوی���ان���ەوە و لە 
ئامانجە  بەئاكامگەیشتنی 
دووری���ان  هاوبەشەكانیان 

دەخاتەوە.
بە )35( پەلەمانتارە وە، 
س��ێ   م���ان���گ���ە   )18(
ببنە  ب��ڕی��اری��ان��داوە  ه��ێ��ز 
سیاسیی  ئ��ۆپ��ۆزس��ی��ۆن��ی 
بەرهەڵستكاری  ه��ەرێ��م و 
پارتی و  ئیداریی  دەسەاڵتی 
وەك  ب�����ەاڵم  ی��ەك��ێ��ت��ی، 
پێدەكەن؛  ئاماژەی  خۆیان 
ل������ەدەرەوەی پ��ەرل��ەم��ان��ی 
ك��وردس��ت��ان��دا ك��ەم��ت��ری��ن 
ه��ەم��اه��ەن��گ��ی��ی و پ��الن��ی 
س��ت��رات��ی��ژی��ی ه��اوب��ەش��ی��ان 
هۆكاری  ب��ارەی  لە  هەیە، 
ئ��ەو دۆخ��ەش ه��ەر الیەنە و 
تر  الی��ەن��ەك��ەی  ب��ۆ  پەنجە 

رادەكێشێت.
رابردوو،  مانگی  كۆتایی 
ب��ەی��ان��ن��ام��ەك��ەی گ���ۆڕان، 
سیاسیی  م��ەن��گ��ی  گ��ۆم��ی 
دوا  ش��ڵ��ەق��ان��د،  ه��ەرێ��م��ی 
بەدوای كاردانەوە توندەكەی 
هێزەكانی  هەموو  دەسەاڵت، 

حیزبە  ئۆپۆزسیۆن و  بە  تر 
هەڵوێستی  سێبەرەكانەوە 
ئەم  دەرب���ڕی،  نەرێنییان 
كاتێكدا  لە  پ��ەرچ��ەك��ردارە 
 )7( داخ���وازی���ی���ە  ب����وو 
خاڵییەكەی گۆڕان گرنگترین 
الیەنە  ئیشكردنی  خەتی 

ئۆپۆزسیۆنەكانە.
ل��ەو چ��وارچ��ێ��وەی��ەدا، 
ك��ۆم��ەڵ��ی  ی��ەك��گ��رت��وو  و 
ب��ی��ان��ووی  ب��ە  ئیسالمیی 
راوێ���ژن���ەك���ردن���ی گ���ۆڕان 
راستەوخۆیان  پشتیوانیی 
لە بەیانەكە نەكرد و ماشێنی 
پارتیش  یەكێتی و  ئیعالمی 
سەركردەكانی  لە  بەشێك 
پارتە ئیسالمییەكانی جواڵند 
ب��ەرەی  بە  دژ  لێدوانی  تا 
بسازێنن و  ئ��ۆپ��ۆزس��ی��ۆن 
خ��زم��ەت ب��ە س��ت��رات��ی��ژی 

مانەوەی دەسەاڵت بكەن.
ئ���ەب���وب���ەك���ر ع��ەل��ی، 
سیاسیی  مەكتەبی  ئەندامی 

ئیسالمیی  ی��ەك��گ��رت��ووی 
نییە،  »م��ەرج  رایگەیاند: 
لە  ئۆپۆزسیۆنەكان  هێزە 
یەك  وەك  شتێكدا  هەموو 
بن، بە تایبەت لە بابەتێكدا 
هەماهەنگیی  راوێ����ژ و  ك��ە 
مانای  بە  جیاوازیی  نەبێت 
پشتتێكردنی  دوژمنایەتی و 

یەكتر نییە«.
الی خۆشیەوە، محەمەد 
مەكتەبی  كارگێڕی  حەكیم، 
سیاسیی كۆمەڵی ئیسالمیی 
ئ��ام��اژەی ب���ەوە ك���رد؛ لە 
سێ   دروستبوونی  سەرەتای 
ئۆپۆزسیۆنەكە،  فراكسیۆنە 
هاوبەش  ك��اری  سروشتی 
الوازیی پێوە دیارە و زۆرجار 
كرداریشدا  هەڵوێست و  لە 
وتیشی:  رەن��گ��ی��داوەت��ەوە، 
پرسانەی  ئ��ەو  »ل��ەس��ەر 
گشتیی  رای  بە  پەیوەستن 
خەڵكی كوردستانەوە، هێزە 
یەكەوە  بە  ئۆپۆزسیۆنەكان 

كار ناكەن«.
د.جەعفەر  ب���ڕوای  ب��ە 
ع���ەل���ی، پ��ەرل��ەم��ان��ت��اری 

فراكسیۆنی گۆڕان سیاسەتی 
ب��زووت��ن��ەوەی  ستراتیژیی 
گ�����ۆڕان ج��ی��اوازی��ی��ەك��ی 
كاركردنی  لە  هەیە  قووڵی 
ئیسالمیی و  ی��ەك��گ��رت��ووی 
ك���ۆم���ەڵ���ی ئ��ی��س��الم��ی��ی، 
حاڵەتێكی  ب��ە  ئ��ەم��ەش��ی 
وتی:  وەسفكرد و  ئاسایی 
كاركردنی  ب��ەرام��ب��ەر  »ل��ە 
روانینیان  ج��ەم��اوەری��ی و 
پەرلەمان و  حكومەت و  بۆ 
هێزە  سیاسیی،  ئایندەی 
هەڵگری  ئۆپۆزسیۆنەكان 
ب��ی��ر وب��ۆچ��وون و ئ��ای��دی��ای 
ت��ای��ب��ەت بە  س��ی��اس��ی��ی 
ئەم  ه��ەرچ��ەن��دە  خۆیانن، 
بە شێوەیەك  جیاوازییانەش 
كاركردنی  دەرف��ەت��ی  نییە 
هاوبەشت بۆ نەدۆزرێتەوە«.
خاڵەكانی  ل��ە  ب���ەدەر 
هەڵوەشاندنەوەی پەرلەمان و 
خاڵەكەی  پێنج  حكومەت، 
گۆڕان  بەیاننامەكەی  تری 

ئ��ام��اژەی  خ��ۆش��ی��ان  وەك 
پێدەكەن داواكاریی كۆمەڵ و 
ئیسالمیشە،  یەكگرتووی 
دەربڕیندا  شێوازی  لە  بەاڵم 
بە  ئیسالمیی  ئۆپۆزسیۆنی 
بەرامبەر  ن��ەرم  ئ��اوازێ��ك��ی 
بەكاری  یەكێتی  پ��ارت��ی و 
دەه��ێ��ن��ێ��ت و گ��ۆڕان��ی��ش 
سوورەكانەوە  هێڵە  لەناو  
ئ��ی��ش ل���ەس���ەر ج��وم��گ��ە 
حیزبە  دوو  هەستیارەكانی 

دەسەاڵتدارەكە دەكات.
ل��ێ��رە پ��رس��ی��ار ل��ەوە 
خاڵە  ئ��ەگ��ەر  دەك���رێ���ت، 
ئۆپۆزسیۆن  هاوبەشەكانی 
جیاوازییەكان،  لە  زیاترن 
ب��ۆچ��ی پ����رۆژەی ه��اوب��ەش 
ساردیی  ك��ای��ەوە؟  نایەتە 
پەیوەندییەكانی ئۆپۆزسیۆن 
پرۆژە و  سوودی  بە  تاچەند 
ئ��ام��ان��ج��ی ه��اوب��ەش��ی��ان 
چەندە  ت��ا  دەش��ك��ێ��ت��ەوە؟ 
ل���ە ع���ورف���ی س��ی��اس��ی��دا 
ئ��اس��ای��ی��ە پ��ەی��وەن��دی��ی 
لەگەڵ  ئۆپۆزسیۆن  نێوان 
وەك  گەرمتربێت  دەس��ەاڵت 
نەبوونی  ئۆپۆزسیۆن؟  لە 
سیاسیی و  هەماهەنگیی 
نێوان  دەوریی  كۆبوونەوەی 
س��ێ  ه��ێ��زەك��ە، ك��ێ  لێی 

بەرپرسە؟
وتی:  عەلی،  ئەبوبەكر 
»وا چاوەڕوان دەكرێت هێزە 
پێكەوە  ئۆپۆزسیۆنەكان 
هەبێت،  هەماهەنگییان 
چونكە خاڵە هاوبەشەكانیان 
جیاوازەكان،  لە  زیاترە  زۆر 
خاڵێكی  ئۆپۆزسیۆنبوون 
بەاڵم  گ��ەورەی��ە،  هاوبەشی 
هاوبەش  خەباتی  ئەوەی  بۆ 
بێتە كایەوە، دەبێت ئامانجی 
هاوبەش  شێوازی  هاوبەش و 
ئامانجانە  بەو  گەیشتن  بۆ 

بوونی هەبێت«.
مەكتەبی  ئەندامەی  ئەو 
سیاسیی یەكگرتوو، ئاماژەی 
هێزە  ئاساییە  بەوەشكرد؛ 
كاتی  ل��ە  ح��وك��م��ڕان��ەك��ان 
قەیراندا بە شێوەیەك مامەڵە 
هێزە  ح��ەزن��ەك��ەن  ب��ك��ەن، 
خاوەنی  ئۆپۆزسیۆنەكان 
بن،  هاوبەش  گوتاری  یەك 
ب���ەاڵم ه��ۆك��اری س��اردی��ی 
ن��ێ��وان��ی��ان ئ��ۆپ��ۆزس��ی��ۆن 
دەس��ەاڵت،  ن��ەك  خۆیانن، 
چونكە رەچاوی هەستیاریی و 
باری سەرنجی یەكتر ناكەن و 
ئیشكردن  بەیەكەوە  گیانی 

زۆر الوازە.
مەكتەبی  ك��ارگ��ێ��ڕی 
س���ی���اس���ی���ی ك���ۆم���ەڵ���ی 
خستە  ئ��ەوەی  ئیسالمیش 
ل��ەگ��ەڵ  ه��اودەن��گ��ن  روو؛ 
زۆرب���ەی داواك��اری��ی��ەك��ان��ی 
بەاڵم  گ��ۆڕان،  بزووتنەوەی 
پێویستی  هاودەنگییە  ئەو 
بە راوێژ و هەماهەنگیی هەیە.

م���ح���ەم���ەد ح��ەك��ی��م، 
لەگەڵ  »ئێمەش  وتیشی: 
لەسەر  بەاڵم  گۆڕانكاریداین، 
ه��اوب��ەش و  ك���اری  بنەمای 
ئێمە  ه��اوب��ەش،  وت��ووێ��ژی 
دەبێت  ئۆپۆزسیۆن  وەك 
هاوبەشمان  بەرنامەیەكی 
لەسەر  تایبەت  بە  هەبێت، 
ئاستی سیاسیی بااڵ هەست 
ستراتیژیی  پالن و  بەبوونی 

ناكەم«.
د.ج���ەع���ف���ەر ع��ەل��ی، 
پ��ەرل��ەم��ان��ت��اری گ���ۆڕان 
دەسەاڵتی  روون��ی��ك��ردەوە؛ 
ه���ەرێ���م ب���ە ش��ێ��وەی��ەك 
وەكو  قبووڵە  ئۆپۆزسیۆنی 
وەك  ب��ك��ات��ەوە،  بیر  ئ��ەو 
بڕوانێت،  سیاسەت  بۆ  ئەو 
ه��ەم��ان پ��ێ��ن��اس��ەی ئ��ەوی 
ب��ەرژەوەن��دی��ی  ب��ۆ  هەبێت 
تری  چەمكەكانی  گشتیی و 
تێڕوانینە  ئەم  حوكمڕانیی، 
لە كاتێكدایە كە ئۆپۆزسیۆن 
سیفاتی  چوو،  دەسەاڵت  لە 
لەدەست  ئۆپۆزسیۆنبوون 

دەدات.

ئ���ەو پ��ەرل��ەم��ان��ت��ارە 
پ��رۆژەك��ەی  ل��ە  پشتوانیی 
دەكات و  گۆڕان  بزووتنەوەی 
»بەیاننامەكە  دەڵ��ێ��ت: 
ئۆپۆزسیۆنە و  سەلماندی 
سیاسیدا  گوناهی  قاڵبی  لە 
نییە، بەاڵم بەداخەوە زۆرجار 
بەناوی  هەرێم  سەرۆكایەتی 
سەرۆكایەتییەوە  دەزگ��ای 
ئۆپۆزسیۆن  ه��ەوڵ��دەدات 
بەرەوپێشبردنی  لەپێناو 
سیاسیی  كاری  ئەجێندای 
بهێنێت و  ب��ەك��اری  خ��ۆی 
 )19( ك��ۆب��وون��ەوەی  ل��ە 
سەرۆكایەتی  حیزبەكەدا 
ئ��ەوەی  دیقەت  بە  هەرێم 

كرد«.
بەرپرسانی  لێدوانی 
لە  ج��ۆرێ��ك  ئۆپۆزسیۆن 
یەكتر  ب��ەرام��ب��ەر  گلەیی 
هەر  دەخوێندرێتەوە،  لێ 
پاساوی  دەیەوێت  الیەنە و 
ل��ۆژی��ك��ی ب��ۆ ئ���ەو دۆخ��ە 
نێوانیان  ناتەندروستەی 

بێنێتە بەرچاو.
لە  حەكیم،  محەمەد 
لە  ئیسالمیی  ك��ۆم��ەڵ��ی 
كۆبوونەوە  نەبوونی  بارەی 
نێوانیان،  سیاسییەكانی 
شێر  پشكی  پ��ێ��ی��وای��ە؛ 
كۆبوونەوە و  نەبوونی  لە 
الیەنەكە  سێ   هەماهەنگیی 

ب���ەر گ����ۆڕان دەك��ەوێ��ت، 
وت:  ئەوەشی  هەرچەندە 
»ئ��ەوان��ی��ش ن��اح��ەق��ی��ان 
خەریكی  چونكە  نییە، 
شێوەی  رێكخستنەوە و  خۆ 

پەیوەندییەكانیانن«.
لە  ع��ەل��ی،  ئەبوبەكر 
ئیسالمیی  ی��ەك��گ��رت��ووی 
رای وایە؛ جگە لە الوازیی 
ئۆپۆزسیۆن و   كەلتووری 
ئیدارەنەكردنی ئەو كێبڕكێ 
س��روش��ت��ی��ی��ەی ل��ەن��ێ��وان 
ئۆپۆزسیۆنەكاندا  هێزە 
لەسەر  رێكنەكەوتن  هەیە، 
بۆ  ناوەندیی  دروشمێكی 
لەمپەرێكی  ق��ۆن��اغ��ەك��ە، 
گ�������ەورەی س��ی��اس��ەت��ی 
تایبەت  ب��ە  ك��ارك��ردن��ە، 
دیدێكی  ئیسالمییەكان 
ریفۆرمخوازییان بۆ دۆخەكە 
گۆڕانیشە  هەرچی  هەیە و 

گۆڕانخوازە.
ل���ەو چ���وارچ���ێ���وەدا، 
گۆڕان  لە  عەلی،  جەعفەر 
دەڵ���ێ���ت: »ئ��ێ��م��ە ش��ەڕ 
ل���ەس���ەر ب���ەرژەوەن���دی���ی 

گشتیی دەكەین، بۆ نموونە 
بدەین  لیستێك  ئامادەنین 
بڵێین؛  دەس�����ەاڵت،  ب��ە 
دامەزرێنن و  بۆ  ئەوانەمان 
فەرامۆش  تر  خەڵكانێكی 
دەمانەوێت  ئێمە  بكەن، 
هاواڵتییانەی  ئەو  هەموو 
هەیە و  دامەزراندنیان  مافی 
حكومەت  دان���ام���ەزراون، 
ه��ەل��ی ك��ارك��ردن��ی��ان بۆ 

بدۆزێتەوە«.
سیاسیش  چاودێرێكی 
زۆر  ج��ەخ��ت��دەك��ات��ەوە؛ 
خ��اڵ��ی ه��اوب��ەش الی��ەن��ە 
بە  ئ��ۆپ��ۆزس��ی��ۆن��ەك��ان 
كە  دەبەستێتەوە،  یەكەوە 
بەو  برەو  دەكات  پێویست 
رووب��ەڕووی  بدەن و  خااڵنە 
ف��ش��ارەك��ان��ی دەس���ەاڵت 

ببنەوە.
مەنتك،  د.ك���ام���ەران 
ئ��ەوەی  »ب��ۆ  رایگەیاند: 
گ�����ۆڕان و ی��ەك��گ��رت��وو  و 
زیاتر  سەنگێكی  كۆمەڵ 
دروس���ت���ب���ك���ەن و رێ��گ��ە 
ل����ە دەس��������ەاڵت ب��گ��رن 
ب���ە ئ���������ارەزووی خ��ۆی 
پێویستە  بەكاریانبهێنێت، 
هاوبەشی  خەتێكی  بگەنە 
بۆ  فشارەكانیان  كاركردن و 
زیاتر  دەسەاڵت  ئاڵوگۆڕی 

بكەن«.
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سروشتی كاری هاوبەش 
الوازیی پێوە دیارە و 
زۆرجار لەهەڵوێست و 

كرداریشدا 
رەنگیداوەتەوە

ئۆپۆزسیۆن  خاڵی 
هاوبەشیان زۆر  

زیاترە لە خاڵه  
جیاوازەكان

دەسەاڵتی هەرێم 
بەشێوەیەك 

ئۆپۆزسیۆنی قبووڵە 
وەكو ئەو بیر بكاتەوە

ئۆپۆزسیۆنی هەرێم، سنوورێك بۆ گەمەی دەسەاڵت دادەنێت
ئاساییە پەیوەندیی ئۆپۆزسیۆن لەگەڵ دەسەاڵت گەرمتربێت لە پەیوەندیی ئۆپۆزسیۆن؟

پێویستە بگەنە خەتێكی هاوبەشی كاركردن و فشارەكانیان بۆ ئاڵوگۆڕی دەسەاڵت زیاتر بكەن

سهنگهرجهمال
.................................................................

پەرلەمانتارێكی گۆڕان پرۆژەیەك بۆ رێگریی هێزی 
پێشكەشی  هەڵبژاردن  سیاسیی و  كاروباری  لە  چەكدار 
ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەكات و تێیدا داوا دەكات؛ 
سیاسییە  ملمالنێ   لە  چەكدارەكان  هێزە  سوپاو  كە 
قەدەغەكردنی  رێگریی و  نەهێنرێن و  بەكار  ناوخۆییەكاندا 

ئەو حاڵەتەش بە یاسا رێكبخرێت.
بەرگریی  لیژنەی ئەمن و  ئەندامی  سەردار عەبدوڵاڵ، 
ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لەسەر فراكسیۆنی گۆڕان، 
ئەنجومەنی  هەڵبژاردنی  كاتی  لە  دەك��ات؛  لەوە  باس 
ك��ردووەو  ئامادە  پرۆژەیاساكەی  عێراقەوە  نوێنەرانی 
هێزە  ع��ێ��راق و  س��وپ��ای  ك��ە  ئ��ەوەی��ە،  لێی  مەبەست 
چەكدارەكان لەناو عێراق و كوردستاندا بە یاسا رێكبخرێن و 
رێگریی ئەوەیان لێبكرێت كە لە ملمالنێی سیاسیداو دژی 

الیەنە سیاسییەكان بەكار بهێنرێت.
دەستووری  بەپێی  كاتێكدایە  لە  پرۆژەیاسایە  ئەو 
عێراق، نابێت میلیشیا هەبێت و دەبێت سوپاش بێالیەن 
بهێنرێت،  بەكار  سیاسیی  مەبەستی  بۆ  نابێت  بێت و 
كە  شێوەیەیە  بەو  عێراق  سیاسیی  سیستمی  هەروەك 
نەك  بن،  مەدەنی  كەسانی  ناوخۆ  بەرگریی و  وەزی��ری 

عەسكەریی.
لەو بارەیەشەوە سەردار عەبدوڵاڵ، وتی: »ئەوە لە 
دەستووردا هاتووە، بەاڵم ئەگەر سوپاو هێزە چەكدارەكان 
لە عێراق و كوردستان لە ملمالنێ سیاسیی و ناوخۆییەكاندا 
بەكار بهێنرێت، دەبێتە خەرقی دەستوور، بەاڵم یاسایەك 
چییەو  سزاكانی  دیاریكرابێت  رێكبخات و  ئەوە  كە  نییە 
چۆنە، دەبێت ئەوە بەپێی یاسا رێكبخرێت، من لەگەڵ 
گفتوگۆم و  یاسایی خەریكی  راوێژكارێكی  چەند پسپۆڕو 
بێ  تۆكمەو  پرۆژەیەكی  ئ��ەوەی  بۆ  دەك��ەن  هاوكاریم 

كەموكورتی پێشكەش بكەین«.
هۆكارەكانی  بەغدا  لە  گۆڕان  پەرلەمانتارەی  ئەو   
بیرۆكەی پرۆژەیاساكە بۆ مەترسییەكان لە بەكارهێنانی 
سوپاو هێزە چەكدارەكان دەگەڕێنێ�تەوە لە كاتی ملمالنێ 
دەكات؛   بەوە  ئاماژە  هەڵبژاردنەكاندا و  سیاسییەكان و 
لە  پێشتر و  دووالیەنەیەو  بیرۆكەكە  سەرچاوەگرتنی  كە 
سەردەمی رژێمدا هەرچی ملمالنێ  هەبووە لە عێراق بە 
سوپا چارەسەر كراوە، لە كاتێكدا سوپا ئەركەكەی بەپێی 
دەستوورو عورفەكەی لە دنیادا پاراستنی سنوورەكانە، 
نەك بێتە شارەكان و شوێنە مەدەنییەكان، پرۆژەیاساكەش 
بۆ ئەوەیە لە داهاتوودا لە عێراقدا هیچ كەسێك سەركێشیی 
بەكاربهێنێت،  ناوخۆییەكان  ملمالنێ   لە  سوپا  نەكات و 
هەروەها لە كوردستانیش هیچ كەسێك هێزە چەكدارەكان 
بە ئاسایش و پۆلیس و پێشمەرگەوە لەو مەسەالنە نەخاتە 

ن كارو لەپێناو مەرامە حیزبییەكانی  یا ر كا بە
پرۆژەیاسایە  ئەو  ب���ۆ ئ��ەو بهێنێت، 

ئامانجانە ئامادە كراوە«.

ڵ  گە ئ����ەوەش����دا لە
كوردستان  هێزە  رۆڵ��ی  بە  ئاماژەی 
بەخشینی  پێویستی  پ��ارێ��زەك��ان و 
مافەكانیان كردوو لەو رووەوە وتی: »لە 
كوردستاندا پێشمەرگەو پۆلیس و ئاسایش 
هەیە، كە خزمەتمان دەكەن و بە ئازایەتی و 
كەرامەتی  م��اڵ و  س��ەرو  خۆیان  رۆح��ی 
ئێمەو ئەمنیەتی واڵت دەپارێزن، بۆیە 
دەبێت هەموو مافی خۆیان وەربگرن و 
جیاوازیی  لێبكرێت و  غەدریان  نابێت 
مووچەیان  ئیمتیازو  ل��ە  هەبێت 
عێراق،  لە  هاوتاكانیان  لەگەڵ 
وتیشی: »هەوڵدەدەین ئەو هێزانە 
سەر  مەرجەعیەتیان  یەكبخرێن و 
بە مەرجەعیەتە یاساییەكان بێت، 
دەس��ەاڵت��دارەك��ان،  حیزبە  ن��ەك 
مافێكی  ل��ە  داكۆكییە  ئ���ەوەش 

لە  ئ���ەوەی  ب��ۆ  ئ���ەوان  مەعنەویی 
ق���ۆرغ���ك���ردن و دواك���ەوت���ەی���ی بۆ 
دەسەاڵتدارەكان  حیزبە  سەركردەو 
بێنە دەرێ  و ببنە هێزێكی نیشتمانیی 

كە خزمەتی واڵت دەكەن«.

گۆڕان لە بەغدا پرۆژەیەك 
بۆ رێگریی هێزی چەكدار 

دەداتە پەرلەمان



راپۆرتی: رۆژنامە
..........................................................

خەندان  راگەیاندنی  دەزگ��ای 
د.بەرهەم  خاوەندارییەكەی  كە 
حكومەتە،  س��ەرۆك��ی  س��اڵ��ح��ی 
ئیتیكی  رەچ���اوك���ردن���ی  ب��ەب��ێ  
رۆژنامەوانیی و بۆ مەرام و مەبەستی 
سیاسیی وتەو لێدوانی بەرپرسان و 
ئەوەش  بەكاردەهێنێت،  پسپۆڕان 
كەس و  ئەو  سەرجەم  نیگەرانیی 
راگەیاندنی  پسپۆڕانی  الی���ەن و 

لێدەكەوێتەوە.
ب����اوك����ردن����ەوەی  دوای 
ب��ەی��ان��ن��ام��ەك��ەی ب��زووت��ن��ەوەی 
هەفتەی  سەرەتای  لە  كە  گۆڕان 
ناڕازیبوون  بەهۆی  راب���ردووەوە 
پەرلەمان  حكومەت و  ئ��ەدای  لە 
داوای  خاڵدا  حەوت  لە  دەریكردو 
لە  ئیداریی  سیاسیی و  چاكسازیی 
دەزگای  كەناڵەكانی  کرد،  هەرێم 
خ��ەن��دان )م��اڵ��پ��ەڕی خ��ەن��دان و 
لێدوانێكی  ئ��اس��ۆ(  رۆژن���ام���ەی 
سەرۆكی  ئەحمەدی  د.محەمەد 
ئیسالمیی   یەكگرتووی  ش��ورای  
كە  شێوەیەك  بە  ب��اوك��ردەوە، 
وەك  دەگرێت و  گۆڕان  لە  رەخنە 
رای یەكگرتوو تەوزیفكرا وەو سایتی 
»یەكگرتوو:  مانشێتی  خەندان 
بێت،  شووشە  لە  ماڵی  كەسێك 
نابێت بەرد بگرێتە ماڵی كەس«، 
هەواڵەكەیان باوكردەوەو بۆ رۆژی 
دواتریش رۆژنامەكانی ئاسۆ ژمارە 
ژمارە  نوێ   كوردستانی  )1399(و 
باویان  وا  مانشێت  بە   )5394(
ك����ردەوە، ك��ە »ی��ەك��گ��رت��وو بە 
توندیی وه اڵمی بزووتنەوەی گۆڕان 

دەداتەوە«.
دواب�����ەدوای ئ��ەو ه��ەوااڵن��ە، 
د.م�����ح�����ەم�����ەد ئ���ەح���م���ەد، 
روون���ك���ردن���ەوەی���ەك���ی ل��ەس��ەر 
هەواڵەكان باوكردەوەو رایگەیاند: 
رۆژن��ام��ەی��ە  دوو  ل���ەو  ئ����ەوەی 
فەرمیی  هەڵوێستی  باوكراوەتەوە 

لێدوانەكەشم  نییەو  یەكگرتوو 
دەستكاریی كراوە.

لە  ئ���ەح���م���ەد،  م���ح���ەم���ەد 
گشتیی  رای  بۆ  روونكردنەوەكەیدا 
فەرمیی  »هەڵوێستی  وتوویەتی: 
كە  بەیاننامەیەیە  ئەو  یەكگرتوو 
 )1/30( لە  سیاسیی  مەكتەبی 
باویكردەوە، ئەو لێدوانەی منیش 
دەستكاریكردن و تەوزیفی سیاسیی 
پێوە دیارەو نەدەبوو وای لێبكەن، 
هەڵوێستی  بە  نەدەبوو  ه��ەروەك 

بناسرێت«. یەكگرتوو 

دواب��������������������ەدوای ئ����ەو 
وتەبێژێك  روون��ك��ردن��ەوەی��ەش 
راگەیاندنی  مەكتەبی  ب��ەن��اوی 
)5395( ژم��ارە  لە  یەكێتییەوە 
نوێ   كوردستانی  رۆژن��ام��ەی  ی 
س���ەب���ارەت ب���ە ل��ێ��دوان��ەك��ەی 

داوەو  روونكردنەوەی  د.محەمەد، 
راگەیاندنەوە  مەكتەبی  ناوی  بە 
ك����ردووەو  ل��ێ��ب��ووردن��ی  داوای 
لە  بووە  ئلتیباس  »ئەوە  دەڵێت: 
لە  كە  هەواڵەكە،  لە  تێگەیشتن 

سایتی خەندان وەرگیرابوو«.
دوای  سەروبەندەداو  لەو  هەر 
رووب��ەڕوو  دی��داری  باوبوونەوەی 
لە  مستەفا،  نەوشیروان  لەگەڵ 
)KNN( ئاسمانیی  ك��ەن��اڵ��ی 
هەمان  بۆ  خەندان  سایتی  ەوە، 
سیاسیی و  مەرامی  بۆ  مەبەست و 

چ���ەواش���ەك���اری���ی ه��ەواڵ��ێ��ك��ی 
ب���اوك���ردەوە ك��ە ل��ەژێ��ر ن��اوی  
لەگەڵ  مستەفا:  )ن��ەوش��ی��روان 
ه��ەڵ��وەش��ان��ەوەی دەزگ��اك��ان��ی 
زان���ی���اری���ی و پ���اراس���ت���ن ن��ی��م و 
سەرۆكی  كاتێكدا  لە  زەروورن(، 

دیدارەدا  لەو  گۆڕان  بزووتنەوەی 
لەو  قسەی  شێوەیەك  هیچ  ب��ە 
جۆرەی نەكردووە، بەڵكو جەختی 
لەوە كردەوە؛ كە ئەو دامەزراوانە 
لەژێر  كە  هەبن  پێویستە  كاتێك 

كۆنترۆڵی حكومەتدا بن.
سایتی  ئەوانەش  دواب���ەدوای 
بە  دیكەی  هەواڵی  دوو  خەندان 
بەكارهێناوەو  سیاسیی  مەرامی 
كاتێكدا  لە  كردوون،  بۆ  تەحلیلی 
گەیاندنی  تەنیا  ه��ەواڵ  ئەركی 
خۆی،  وەك  رووداوە  زانیاریی و 
نەك ئەوەی بە ئاراستەی دژایەتی 
بۆ  شەخسیی  تەحلیلی  الیەنێك 

بكرێت.
ل��ە ی��ەك��ەم��ی��ان��دا ك��ورت��ەی 
ئەبوبەكر،  د.ه��ەڤ��اڵ  لێدوانێكی 
سلێمانی  زان��ك��ۆی  م��ام��ۆس��ت��ای 
پێشتر  ك��ە  ب���اوك���ردووەت���ەوە، 
لێدوانێكداو  لە  وتەكانی  سەرجەم 
سبەی  سایتی  ل��ە  ه���ەواڵ  وەك 
لەم سایتەدا  باوكراوەتەوە، بەاڵم 
نیوەناچڵی  بە  وتەكانی  بەشێكی 
دەرهێنراون بۆ مەبەستی سیاسیی 
ت���ەوزی���ف ك�����راون، ب��ەوپ��ێ��ی��ەی 
ب��اوك��راوەت��ەوه   وا  سایتەدا  ل��ەو 
بەیاننامەكەی  دژی  د.ه��ەڤ��اڵ، 

بە  كاتێكدایە  لە  ئ��ەوە  گ��ۆڕان��ە، 
بۆ  لێدوانەیدا  لەو  شێوەیەك  هیچ 
سبەی باسی لەوە نەكردووە دژی 

بەیاننامەكەبێت.
ئ��ەب��وب��ەك��ر،  ه���ەڤ���اڵ  د. 
بواری  زانكۆو پسپۆڕی  مامۆستای 
دۆخەو  ئەو  لەبارەی  راگەیاندن، 
لێدوان  وت��ەو  دەستكاریكردنی 
كەناڵی  رۆژنامەنووس و  لەالیەن 
وتی:  رۆژنامە  بۆ  راگەیاندنەوە، 
»ئەوە دوو جۆر الدانە، یەكەمیان 
ئیتیكییەكان،  بنەما  لە  الدان��ە 
سیاقدا  لە  شتێكت  هەر  چونكە 
دەرهێناو  خۆی  كۆنتێكستی  لە 
بنەڕەتییەكە  واتا  وەك  واتاكەیت 
نەگەیاند، تەنانەت ئەگەر بە وشەی 
بتەوێت  یان  دایبڕێژیتەوە  تریش 
باشتریشی بكەیت، بەاڵم نەتوانیت 
كەواتە  بگەیەنیت،  بۆ  واتاكەی 
غەدرت لەو تێكستە كرد، چ جای 
ئەگەر  ئێستادا  بارودۆخەی  لەم 
لێدوانەكان  دەستكاریی  بێیت 
ل��ەدەرەوەی  بەشێكی  یان  بكەیت 
وەربگریت،  گشتییەكە  سیاقە 
بنەما  لە  ئاشكرایە  الدانێكی  ئەوە 
كەسێتی  چونكە  ئیتیكییەكان، 
الی  داوە،  لێدوانی  كەسەی  ئەو 

وەرگرەكانی دەشێوێنیت«.
ئ�����ەو پ���س���پ���ۆڕە، ب��ن��ەم��ا 

دووەم  الدان��ی  بە  یاساییەكان  
ئەو  ئ��ەگ��ەر  پێیوایە  دادەن��ێ��ت و 
بوو  رادەیەك  بە  دەستكاریكردنە 
شێواندبوو،  واتایانەی  ئەو  تەواو 
دەبێت و  یاسایی  لێكەوتەی  ئەوا 

داوای  دادگاكان  لە  »دەتوانیت 
لەسەر  بكەیت  ت��ۆم��ار  یاسایی 
ئەوەی  بەبێ   كە  كەناڵەی  ئەو 
چوارچێوەیەدا  لەو  لێدوانەت  ئەو 

بێت، باوی كردووەتەوە«.
لە  لەكاتێكدایە  وتانە  ئ��ەو 
سایتدا  هەمان  دیكەی  هەواڵێكی 
ب��اوب��ووەت��ەوەو   )2/2( لە  كە 
تایبەتە بە دەستلەكاركێشانەوەی 
دۆكیۆمێنتاری  بەشی  بەرپرسی 
)KNN( و  ئاسمانیی  كەناڵی 
تەحلیلی  هەواڵەكەدا  كۆتایی  لە 
پێشتریش  كە  ك��راوە  بۆ  ئ��ەوەی 
چ���ەن���د رۆژن��ام��ەن��ووس��ێ��ك��ی 
بەهۆی  هێناوە  وازی���ان  دی��ك��ە 
كەناڵە  ئەو  یەكالیینەبوونەوەی 
بزووتنەوەی  سیاسەتەكانی  بۆ 
لە  نەبوونی،  بێالیەن  گ���ۆڕان و 
كە  تەحلیلێكە  ئ��ەوە  كاتێكدا 
ئامارو  هیچ  بە  نییە  پشتبەستوو 
ل��ەوەی  جگە  بەڵگەنامەیەك، 
بەرپرسی  عەبدولڕەحمان،  فرمان 
دیكەو  كاری  هۆی  بە  بەشە  ئەو 
لەكار  دەس��ت��ی  س��ەرق��اڵ��ی��ی��ەوە 
ك��ێ��ش��اوەت��ەوە، ن���ەك ئ���ەوەی 
لە  ب��اس��ك��راوە و  ه��ەواڵ��ەك��ەدا  لە 
لێدوانێكیشیدا بۆ رۆژنامە فەرمان 
لەبەر  »من  وتی:  عەبدولرەحمان 
شەخسی  ك��اری  ب��ە  سەرقاڵیم 

لەگەڵ  گرێبەستەكەم  خۆمەوە 
تازەنەكردووه تەوە،   )KNN(
ن���ەك م��ەس��ەل��ەی س��ی��اس��ی��ی، 
لە  خەندان  سایتی  ئەوەی  وەك 

هەواڵەكەدا وای نووسیوە«.

د. محه مه د: لێدوانەكەم 
دەستكاریكراوەو تەوزیفی 

سیاسیی پێوە دیارەو 
نەدەبوو وای لێبكەن
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ئەنجومەنی  ك��وردە:  سەنگەر 
گۆڕانكاریی  هەندێك  دوای  وەزیران 
س�����اڵ����ی  گشتیی  ب��ودج��ەی 
)2011(ی پەسەندكرد، بە شێوەیەك 
بۆ  ترلیۆنەوە   )94( لە  بودجەكە 

زیادكرا،  ترلیۆن   )96( لە  زیاتر 
»بڕیارە  دەڵێت:  پەرلەمانتارێكیش 
گفتوگۆ  دوای  داه��ات��وو  هەفتەی 
پەسەند  نوێنەران  ئەنجومەنی  لە 

بكرێت«.

د.بایەزید حەسەن، پەرلەمانتاری 
ئەنجومەنی  لە  گ��ۆڕان  فراكسیۆنی 
بە  لێدوانێكدا  لە  عێراق،  نوێنەرانی 
رۆژنامەی راگەیاند: »دوای هەندێك 
بڕێك  تەرخانكردنی  لە  گۆڕانكاریی 

كەموكوڕیی  ق��ەرەب��ووی  بۆ  پ��ارە 
كەرتی  مانگانەو  خ��ۆراك��ی  بەشە 
وەزیرانی  ئەنجومەنی  كشتوكاڵ، 
عێراق رەشنووسی بودجەی گشتیی 

ساڵی )2011(ی پەسەندكرد«.

حكومەت بە زیادكردنی 2 ترلیۆن بودجەی ناردەوە پەرلەمان

دەزگا راگەیاندنەكەی سەرۆكی حكومەت
بۆ مەبەستی سیاسیی و چەواشەكاریی، دەستكاریی چەندین وتەو لێدوان دەكات

بەهادین یوسف
..........................................................

بەشداریكردنی  ل��ە  رێگرتن 
ك��ەن��اڵ��ەك��ان��ی راگ���ەی���ان���دن لە 
باونەكردنەوەی  دانیشتنەكان و 
مەحزەری كۆبوونەوەكان. وایكردووە 
خ��ەڵ��ك ئ���اگ���اداری وردەك���اری���ی 
هۆڵی  ناو  گفتوگۆكانی  دانیشتن و 

پەرلەمانی كوردستان نەبێت.
سێیەمی  خ��ول��ی  س���ەرەت���ای 
پەرلەمانی كوردستان، بە بڕیارێكی 
ئامادەبوونی  پەرلەمان  سەرۆكی 
لەناو هۆڵی  كەناڵەكانی راگەیاندنی 
دانیشتنەكانی پەرلەمان قەدەغەكرد، 
هیچ  تائێستا  ئ��ەوەش��دا   ل��ەگ��ەڵ 
نەگیراوەتەبەر  دیكە  رێگەیەكی 
ب��ۆ ب���اوك���ردن���ەوەی ن�����اوەڕۆك و 
دانیشتنەكانی پەرلەمانی كوردستان.
جێگری  وەرت���ێ،  د.ئ��ەح��م��ەد 

رۆشنبیریی و  لیژنەی  س��ەرۆك��ی 
راگەیاندن لە پەرلەمانی كوردستان 
وت:  رۆژن��ام��ەی  ب��ە  رووەوە  ل��ەو 
»بەپێی پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمانی 
كۆبوونەوەكان  دەبێت  كوردستان، 
ئەنجام  ئ��اش��ك��را  ب��ەش��ێ��وەی��ەك��ی 
ناوەڕۆكی  ب��اوك��ردن��ەوەی  بدرێن، 
پێویستە  پەرلەمان  كۆبوونەوەكانی 
بگاتە خەڵك و رای گشتیی، تا بزانن 
دەگوزەرێت،  پەرلەماندا  لەناو  چی 

ئەمە كارێكی زۆر گرنگە«.
تائێستاش لە سایتی رەسمیی 
پەرلەمانی كوردستانیش مەحزەری 
خولی سێیەمی پەرلەمانی كوردستان 
پێچەوانەی  ن��ەك��راوەت��ەوە،  ب��او 
كە  عێراق،  نوێنەرانی  ئەنجومەنی 
بە  دانیشتنەكانی  ل���ەوەی  جگە 
پەخش  راس��ت��ەوخ��ۆ  شێوەیەكی 
دەك��رێ��ت، چ��ەن��د رۆژێ��ك��ی كەم 
ت��ەواوی  مەحزەری  ئ��ەوەش  دوای 
وێبسایتی  ل��ە  ك��ۆب��وون��ەوەك��ان 

خۆی  وەك  نوێنەراندا  ئەنجومەنی 
باودەكرێتەوە.

لیژنەی  س��ەرۆك��ی  ج��ێ��گ��ری 
رۆشنبیریی و راگەیاندن لەو بارەیەوە 
وتی: »تائێستا لە پەرلەمان تەنیا 
سایتێكمان هەیە، ئەویش پێویستی 
كۆمەڵێك  هەیە و  ك��اراك��ردن��ی  بە 
ئەوەی  بۆ  روو،  خراوەتە  پێشنیار 
هەموو  بتوانێت  تا  بكرێت،  ك��ارا 
لیژنەكان  پەرلەمان و  چاالكییەكانی 

بگوازێتەوە بۆ رای گشتیی، ئەوەی 
بە  كەموكوڕیی  دەبینرێت  تائێستا 
هەوڵەكانیش  دی��ارە،  سایتەكەوە 
نزیكبوونەتەوە بۆ ئەوەی ئەو كەناڵە 
بكەوێتە  پەرلەمان  ئاسمانییەی 
هەنگاوێكی  رەنگە  ئەمەش  ك��ار، 
بتوانێت  ئ���ەوەی  ب��ۆ  بێت  ب��اش 
پەرلەمان  كۆبوونەوەكانی  تەواوی 
جگە  گشتیی،  رای  بۆ  بگوازێتەوە 
تریش  راگ��ەی��ان��دن��ەك��ان��ی  ل���ەوەی 

كۆبوونەوەكان  خۆیانە  مافی  كە 
بگوازنەوە«.

بەپێی بڕگەی )9( لە پەیڕەوی 
بە  پەرلەمان  دانیشتنەكانی  ناوخۆ 
تەنیا  دەكرێت،  ئاشكرا  شێوەیەكی 
لە حاڵەتێكدا نەبێت، گەر سەرۆك، 
یان چوار یەكی ئەندامانی ئامادەبوو 
داوای بكەن بە شێوەیەكی نهێنیی 

بێت.
دەرب����ارەی ب��اون��ەك��ردن��ەوەی 

م������ەح������زەرو وردەك������اری������ی 
كۆبوونەوەكانیش د.ئەحمەد وەرتێ، 
پەرلەمان  »كۆبوونەوەكانی  وتی: 
مادام گشتین، پێویستە بە ئاشكرا 
نییە، چونكە  بكرێت و هیچ شاراوه  
ب��اس ل��ەو پ��رس��ان��ە دەك���ەن كە 
گشتیی  كاروباری  بە  پەیوەندییان 
بە  پەیوەندییان  هەیە و  میللەتەوە 
پێویستە  بڕیارەكانەوەیە.  یاساو 
میللەت ئاگای لێبێت، هیچ یاسایەك 
نە  بكات  ل��ەوە  رێگریی  كە  نییە 
هەرێمی  دەس��ت��ووری  رەشنووسی 
عێراق و  دەستووری  نە  كوردستان، 
پ��ەی��ڕەوی ن��اوخ��ۆی پ��ەرل��ەم��ان و 
ی��اس��ای س��ەرۆك��ای��ەت��ی ه��ەرێ��م و 
رێگەی  هەڵبژاردنەكان،  یاسای 
ل���ەوە ن��ەگ��رت��ووە ك��ە م��ەح��زەری 
لە  خەڵک،  بگاتە  كۆبوونەوەكان 
راستیشدا دەبێت وردەكاریی هەموو 
بۆ  بگوازرێنەوە  ك��ۆب��وون��ەوەك��ان 

خەڵك«.

پەرلەمانی عێراق بە بەردەوامیی مەحزەری كۆبوونەوەكان باڵودەكاتەوە
پەرلەمانی كوردستان مەحزەری كۆبوونەوەكانی ناخاتە سەر ماڵپەرەكەی

د. هەڤاڵ: ئەوە دوو 
جۆر الدانە، یەكەمیان 

الدانە لە بنەما 
ئیتیكییەكان، دووەم 
لە بنەما یاساییەكان



راپەڕینەكانی  شەپۆلی  بەردەوامیی 
گفتوگۆكانی  ع��ەرەب��ی و  جیهانی 
هەروەها  مەریوان  هەرێم،  ناوخۆی 
تونس و  لە  »ئەوەی  نووسیویەتی: 
سەرجەمی  لە  ئامادەیە،  میسردا 
ئامادەیە،  ناوەڕاستدا  رۆژهەاڵتی 
مەغریب،  ب��ۆ  ك��وردس��ت��ان��ەوە  ل��ە 
دەسەاڵتدارانی  كە  شتێك  یەكەمین 
هاوشێوە و  دەكاتە  ناوچەیە  ئ��ەم 
ب��ەردەوام و  گاڵتەكردنی  هاوڕەگەز، 
ئینسان و  كەرامەتی  بە  بێكۆتاییانە 
هاواڵتییان  ب��ۆ  تەماشاكردنیانە 
بێماف و  بچووكی  رەعیەتێكی  وەك 
سنگ،  لەسەر  دەس��ت  گوێڕایەڵ و 
دەس���ەاڵت���داران ل��ەم ن��اوچ��ەی��ەدا 
دۆخێكیان بۆ ئینسان دروستكردووە، 
سوكایەتیپێكردن و  لە  لێوانلێوە 
واڵت��ی  ل��ە  واڵت��ی��ان  بێڕێزیكردن، 
بۆ  كورتكردووەتەوە  هەمووانەوە 
دەس��ەاڵت��دارەی  نوخبە  ئەو  واڵت��ی 
ماڵی  موڵك و  لێپرسینەوە  بێ  كە 
بەوشێوەیەش  دەدزێ���ت و  گشتیی 
پایەكانی  ك��ە  دەی��ب��ەخ��ش��ێ��ت��ەوە 

دەسەاڵتدارێتی خۆیان بپارێزێت«.
نووسیوە:  ئەوەشی  ه��ەروەك 
»سیفەتێكی دیكەی دەسەاڵتدارانی 
لەوە  سڵ  ئ��ەوەی��ە،  ناوچەیە  ئ��ەم 
ناكاتەوە بەردەوام بە ناوی پاراستنی 
نەتەوەییەوە  ئاسایشی  ن��ەت��ەوە و 
دەیان كەلێن و شەبەق بكەنە ئازادیی 
كۆمەڵگەوە،  ئازادیی  تاكەكەس و 
بدوێت و  كۆمەڵگە  بگرن  ل��ەوە  رێ 
ناڕەزایی دەرببڕێت، كەچی خۆشیان 
نەتەوە و  هەموو  ئامادەن  لەژێرەوە 
نەتەوەیی  ئاسایشی  نیشتمان و 
سیاسیی و  بەرژەوەندییە  لەپێناوی 
خۆیاندا  دەسەاڵتدارێتییەكانی 
بەشوو بدەن، ئاكارێكی دیكەی ئەم 
بۆ  كە  لەوەدایە،  دەسەاڵتدارێتیانە 
بە  پشتیان  بەردەوامییان  مانەوە و 
ئاراستەكراوی  كۆنترۆڵ و  میدیایەكی 
پڕوپاگەندەكار بەستووە، كە درۆیان 
بۆ دەكەن بە هەقیقەت و هەقیقەتیش 

بە درۆ«.
ئەوانەی  ك��ورد،  رووناكبیرانی 
لە  ه��ەی��ە  ئ��ام��ادەی��ی��ان  هەمیشە 
گۆڕەپانەكەداو بە تێبینی و بۆچوون و 
لە  رەخنە  هەمیشە  نووسینەكانیان 
سیاسیی و  سیستمی  دەس���ەاڵت و 
پنتانە  خ��اڵ و  ئەو  دەگ��رن و  حوكم 
دەدۆزن����ەوەو كە دەس��ەاڵت دركی 
درك��ی  ن��ای��ەوێ��ت  ی��ان  پێناكات، 
نووسەرانیش  لە  بەشێك  پێبكات و 
ئەوە  رەفیق،  ف��اروق  هاوشێوەی 
دەزانن  سوكایەتی  گەورەترین  بە 
لە  گوێ  ناخوێنرێنەوەو  بەوپێیەی 
بۆچوونەكانیان ناگیرێت و ئەوەی لە 
نووسینەكانیاندا  كتێب و  كۆنفراس و 
درێژە  ناخوێنرێنەوەو  دەیخەنەڕوو، 
خۆیان  بەرنامەكانی  سیاسەت و  بە 

دەدەن.
بەختیار  رووناكبیر  نووسەرو 
عەلی، لە نووسینێكیدا بە ناونیشانی 
چ الشەیەكە سەر ئاو دەكەوێت، لە 
رۆژنامەی ئاوێنەو لە ژمارەی رۆژی 
سێشەممەی رابردوو، لەسەر تونس و 
میسر دەنووسێت و دەڵێت: »ئەوەی 
ئەمڕۆ لە تونس و میسر و جێگەكانی 
تر دەیبینین، سەرەتای سەدەیەكە 
پێكردووە،  دەس��ت��ی  درەن���گ  ك��ە 
سەرەتای ئاگرێكە كە بەدڵنیاییەوە 
دەگاتە ماڵی هەموو دیكتاتۆرەكان، 
بەوە  باوەڕم  ژیانم  درێژایی  بە  من 
فاشییەت  دیكتاتۆرییەت و  كە  بووە 
لە  زۆر  م��ان��ەوەی  نین،  ئەبەدیی 
ئەبەدییەتی  م��ان��ای  دەس��ەاڵت��دا 
زۆری  كڕبوونی  نییە،  دەس���ەاڵت 
خەڵكیش، مانای ملكەچی ئەبەدیی 
حوكمیش  درێ��ژك��ردن��ەوەی  نییە، 
نییە  درۆك��ردن  تەزویر،  ترس و  بە 
درۆكردنی  بەڵكو  خەڵكدا،  لەگەڵ 
بۆ  خۆیاندا.  لەگەڵ  دیكتاتۆرەكانە 
دەبێت  تێبگەین،  ل��ەوەش  ئ��ەوەی 
رووداوەكانی  لەدوای  چی  تێبگەین 
شۆڕشی یاسەمین لە دەڤەری ئێمەدا 
دەچێت،  كۆتایی  ب��ەرەو  م��ردووە و 

هەوڵدەدەم كەمێك رووخساری ئەو 
سەرئاو  ئەمڕۆ  كە  ببینم  الشەیە 

دەكەوێت«.
پێیوایە؛  ع��ەل��ی،  بەختیار 
دەرەنجامی شۆڕشەكان هەرچییەك 
بن ئەوەی نیشاندا كە ئەوە كۆتایی 

مۆدێلی حوكمی بنەماڵەیە:
»راس��ت��ی��ی��ەك ك���ە دەب��ێ��ت 
سیاسییەكانی خۆرهەاڵت بە هەموو 
بیزانن،  دەنگێكیانەوە  رەن���گ و 
كە  سەردەمەیە  ئەو  تەواوبوونی 
بكات و  حوكم  مردن  تا  سەرۆكێك 
دوایی حوكم بۆ كوڕەكەی و ژنەكەی و 

براكەی و برازاكەی جێبهێڵێت«.
ل��ە ب��ەش��ێ��ك��ی دی��ك��ەی ئ��ەو 
نووسینەیدا ئاماژەی بەوەشكردووە، 
كە  نییە  ل���ەوەدا  ك��ە: »گ��وم��ان 
بە  پێویستی  ن���وێ،  سیاسەتی 
ئابووریناس و  ئیداریی و  نوخبەیەكی 
تا  هەیە،  گ��ەورە  سیاسەتمەداری 
بتوانێت دەوڵەت بە فۆرمە نوێكەی 
گ��ەورە،  دەڵێم  كە  بەڕێوە،  ببات 
پسپۆڕ و  ئەو  ژمارەی  لە  مەبەستم 
دەس��ەاڵت��ی  ك��ە  تەكنیككارانەیە 
بۆ  پێیەتی  پێویستی  م��ۆدێ��رن 
ئەوەی بژی، دەوڵەتی نوێ كارێكی 
دەستەجەمعی گەورەیە كە پێویستی 
نوخبەی  چەندەها  چاالككردنی  بە 
رۆشبیریی و تەكنیكی و فیكریی هەیە، 
تا بتوانێت ئیش بكات. سیاسەت و 
نوێدا  س��ەردەم��ی  لە  حوكمڕانیی 
رۆشنی  فەلسەفەیەكی  بێ  ناتوانن 
ئابووریی و سیاسیی و ئیداریی بژین، 
نوخبەی  دەبێت  نوخبانەش  ئەم 
خزمەتكارو  نەوەك  بن،  بیركەرەوە 
بچووكی  نۆكەری  حیزب و  ملكەچی 
دەوڵەتی  منداڵەكانی.  دیكتاتۆر و 
نوێ پێویستی بە ژمارەیەكی گەورە 
بكاتەوە،  بۆ  بیری  هەیە  عەقڵ  لە 
ئەرستۆكراتی  تاقمێكی  بە  نەوەك 
هەموو  لە س��ەرەوەڕا  كە  مشەخۆر 
گۆڕان  بیركردنەوە و  ئەگەرەكانی 
بكوژن. لە واڵتانی ئێمەدا ئەم نوخبە 
گرنگانە ئیفلیجكراون، دەوڵەت تەنیا 
پۆلیس و  ئ��اس��ای��ش و  دەزگ��اك��ان��ی 
بەرپرسە  خەزنەكان و  بەرپرسی 
دەیبەن  راگەیاندن  ریاكارەكانی 
دەس��ەاڵت��ە،  ئەمجۆرە  ب��ەڕێ��وە... 
نوخبەیەكی نەخوێندەوار حاكمێتی و 
خۆی  وەك  هێزی  ب��ەردەوام��ی��ش 
بێئاگا و نەخوێندەوار دروستدەكات. 
چاوپێكەوتنەكەی  ل��ە  ه��ەر 
بە  س����ەب����ارەت  )KNN( و 
نێوان  بونیادییەكانی  پەیوەندییە 
تونس و میسر، فاروق رەفیق، وتی: 
تونس  میسرو  لە  فۆرمەی  »ئ��ەو 
هەیە، كە سیاسییەكان منداڵەكانی 
خ��ۆی��ان ه��ەم��ووی��ان ك����ردوون بە 
ملیۆنێر، لێرەش ئەمە هەیە، كوڕی 
لە ژوورەكەی خۆی  مەسئول هەیە 
دەقیقە  پێنج  یەك  بە  ناجوڵێت، 
ملیۆن  سێ  دەفرۆشێت  تەندەرەكە 
فەسادە  ئەمە  وەردەگ��رێ��ت،  دۆالر 
ئەمە  بێت،  پێ  كۆتایی  دەبێت 
ك��وردە،  ئینسانی  ریسواكردنی 
ئەمە لێدانە لە كەرامەتی ئینسانی 
لەم  گ��ەورە  مەسئولینی  ك��وردی، 
دەڵێن:  دەردەك�����ەون  ئ��اخ��ی��رەدا 
بەڵێ  هەیە،  كەموكورتیمان  بەڵێ 
گەندەڵیی هەیە، بەو بەڕێزانە دەڵێم؛ 
ئێوە  نییە،  كەموكوڕیتان  ئێوە 
كەموكوڕیی  شكستتانخواردووە، 
ئەزموونێك  شكست،  لە  جیاوازە 
كەموكوڕیی هەبێت دەتوانرێت چاك 

بكرێت. 
حوكمڕانییە  ش��ێ��وازی  ئ��ەم 
ش���ارەزای  ئێوە  ه��ەی��ە،  كێشەی 

لێی  نین و  ب��ەڕێ��وەب��ردن  ه��ون��ەری 
دەبێت  هونەره   حوكمڕانیی  نازانن، 
لە  كتێبەكاندا  ل��ە  بخوێنرێت 

دەقەكاندا دەبێت فێری بیت«.
ئ����ەو ن����ووس����ەرە ئ���ام���اژە 
ئێستادا  ل��ە  ك��ە  ب��ەوەش��دەك��ات؛ 
هۆشیار  ك��وردس��ت��ان  خ��ەڵ��ك��ی 
خۆی  وەك  دۆخەكان  ب��ووەت��ەوەو 
لە  هەر  ئ��ەوەی  لەگەڵ  دەبینێت، 
سەرەتاوە رووناكبیران و نووسەرانی 
راستییەكان  ب��ە  درك��ی��ان  ك���ورد 
كردووە،  لەسەر  قسەیان  ك��ردووەو 
زیاتری  هۆشیاربوونەوەی  ب��ەاڵم 
دەبینێت و  گرنگتر  بە  تاكەكانیش 
حزەیەی  لە  بەو  »واوەیال  دەڵێت؛ 
هۆشیار  كاملی  بە  نەتەوەیە  ئەم 
لە  دەڵێم  پێت  ئینجا  دەبێتەوە، 
كەسێك خۆش نابێت كە سەروەت و 
دابێت،  بەهەدەر  واڵتێكی  سامانی 
خۆی  كەسوكاری  مەجموعەیەك 
لەسەر  بەاڵم  ملیۆنێر،  بە  كردبێت 
هەزار  دوو  هەیە  حەماڵێك  جادە 
ئەم  ناكرێت،  پەیدا  بۆ  دی��ن��اری 
كەسێك  لە  بێت  هۆشیار  میللەتە 
خۆش نابێت كە خوێنی نەتەوەیەكی 

رشتبێت«.
درێ��ژەی  لە  رەفیق،  د.ف��اروق 
بە  س��ەب��ارەت  چاوپێكەوتنەكەو 
هاوبەشكانی  لێكچوونە  خ���اڵ و 
عەرەبی و  ئێستای  شۆڕشی  نێوان 
دەڵێت:  كوردستان  هەرێمی  دۆخی 
نابینێت،  رەب��ت��ەك��ان  »ئ����ەوەی 
بیرناكاتەوە لەنێوان  سیاسەتكردن 
لێرەو لە میسرو تونس، خەڵك هەیە 
خەڵك  بیرناكاتەوە،  مەبەست  بە 
بەرژەوەندیی لەوەدایە بیر نەكاتەوە، 
خەڵك هەیە بەرژەوەندیی لەوەدایە 
ئەم  ه��ی��وای��ەی  ب��ەو  ب��ك��ات،  فێڵ 
ئەنجامێكی  بە  رانەگیرێت و  تەوژمە 
ئەگەری  چونكە  بكەوێتەوە،  چاك 
بڕوات،  تردا  ئاقاری  بە  هەیە  ئەوە 
پەیامەكەی  رابوەستێت  ئێستا 
سەركردەكان  بە  ئەوەی  گەیشت، 

وت؛ ئێوە هەشتا ساڵە سوكایەتی 
دەكەن،  ناوچەیە  ئەم  ئینسانی  بە 
ئێوە شكستتانخواردووە و رابەر نین، 
رابەر بریتی نییە لەو كەسەی جوتێ 
پێاڵوی نەبێت، ئێستا لە ئیتاڵیاوە 
)150( جوت قۆنەرەی بۆبێت، هەتا 
باوەڕی بەوە نەبێت لەم واڵتە پێاڵو 

بكڕێت، ئەمە رابەر نییە«.
سەبارەت بە گرنگیی ناڕەزایی و 
میسر،  ت��ون��س و  راپ��ەڕی��ن��ەك��ان��ی 
د.فاروق رەفیق، دەڵێت: »گرنگیی 
ئەم رووداوە بۆ واڵتە عەرەبییەكان 
ئەوەیە، ئەو واڵتانە كە لە ئەدەبیاتی 
گفتوگۆكاندا،  لە  فیكری سیاسیی و 
دوەلیشدا  مەحافلی  لە  تەنانەت 
مێژوویەكی  تێیدا  كە  واڵتانەن  ئەو 
هەیە،  ستەمكاریی  درێ��ژی  دوورو 
كە تیایدا بێكەرامەتیی بە ئینسانی 
عەرەب دەكرێت، تەجروبەی هەشتا 
ساڵی عەرەب وەكو ئێمە بریتییە لە 
شكست،  بەشێوەیەك لە شێوەكان 
هەژموونی  هەیمەنەو  لەژێر  ئێمە 

شكستی عەره بیداین«.
هاوبەش و  خاڵە  لەسەر  روونتر 
تونس و  میسرو  نێوان  جیاوازەكانی 
هەرێمی  ب��ە  ب���ەراوردك���ردن���ی���ان 
ك��وردس��ت��ان، د.ف����اروق دەڵ��ێ��ت: 
هی  حیزب  كوردستان  لە  »بەڵێ، 
عەینەن  سیاسییە،  نوخبەیەكی 
تەرابولسی  عائیلەی  وەكو  تونس، 
هەروەكو میسر، ئەم نوخبە سیاسییە 
ئیقتسادیی و  نوخبەیەكی  بوونەتە 
بازاڕیان كۆنترۆڵكردووە، سەروەت و 
هێناوەتە  نەتەوەیەی  ئەم  سامانی 
كوردستاندا  لە  خۆی،  دەستی  ژێر 

سیاسییەكان بوون بە بازرگان«.
ئەزموونی  ساوایی  دەرب��ارەی 
دۆخەی  ئەو  كوردستان و  هەرێمی 
راب��ردوودا  ساڵی   )20( م��اوەی  لە 
بیست  »ئەم  دەڵێت:  تێپەڕبووە، 
ئەمە  تێدایە،  هەڵەی  تاوان و  ساڵە 
كەسێك قسەی لەسەر نەكردووە«. 
دەربارەی درێژەكێشانی گەندەڵیی و 

حیزب  تێكەڵبوونی  ناعەدالەتیی و 
»ئێستا  دەڵێت:  حكومەتیش  بە 
منداڵێكیش دەزانێت ئەم حكومەتە 
ئۆفیسی حیزبە و مەكتەبی سیاسییە 
بڕیار دەدات كێ دەهێنێ، كێ دەكات 
بە وەزیرو چۆن دەكرێت، مەكتەبی 
سیاسییەكان  پرۆژە  سیاسییەكانە 
رەوانەی پەرلەمان دەكات و ئەوەشی 
لە ماوەی رابردوودا كرا  ئیبداع بوو 
لە گەندەڵیدا، ئەویش تەقاعودكردنی 
)960( كەس بوو،  كەشفكردنی ئەم 

گەندەڵییە ئیبداعە لە گەندەڵیدا. 
ح��ی��زب��ە  دوو  ك���ۆن���گ���رەی 
پێكهێنەری  ب��ااڵدەس��ت��ەك��ەی 
رەفیق،  د.ف��اروق  بۆ  حكومەتیش 
م��ان��ای ئ���ەوە دەگ��ەی��ەن��ێ��ت، كە 
لە  بەشێكن  ك��ە  هێزە  دوو  ئ��ەو 
پرۆسەی سیاسیی، توانای ریفۆرم و 
درێژەپێدەری  نییەو  چاكسازییان 
سیاسەتەكانی پێشوویانن و دەڵێت: 
»بۆ من لەحزەی حاسم ئەوە بوو، 
گەورە  حیزبی  دوو  كۆنگرەی  دوو 
ئێمە چەند ساڵە دەنووسین و قسە 
مقۆمقۆی  كە  ئ��ەوەب��وو  دەك��ەی��ن، 
دەك��ەن،  چاكسازیی  هەبوو  ئ��ەوە 
چەند  ل��ە  ب���ارزان���ی،  نێچیرڤان 
ریفۆرمی  باسی  چاوپێكەوتنێكدا 
وەكو  ئێمە  بۆ  دەك��ات،  حیزبیی 
دوو  ئەم  رۆشنبیران،  چاودێران و 
نین و  ریفۆرم  لەسەر خەتی  حیزبە 
ئێستا نایانەوێت ئەوە بكەن، وەكو 
جاران تەعامول دەكەن. هەرچەندە 
ئێمە بە كتێب و كۆنفراس و نووسین 
نوێیان  مۆدێلێكی  دەم��ان��ەوێ��ت 
ئ��ەوان  ب��ەاڵم  بكەین،  ئاشنا  پێ 
لەسەر  س��وورن  نییەو  لێ  گوێیان 
كۆنگرەیە   دوو  لەم  خۆیان،  كاری 
بە  كە  گەنج  خەڵكی  كۆمەڵێك 
برانە  كەسوكاریانەوە  باوك و  هۆی 
ناو مەكتەبی سیاسییەوە و یەكسەر 
تەقاعودكردنیان، بەاڵم ئەوە واڵتی 
هەموومانە،  واڵت��ی  نییە،  ئ��ەوان 
هەبێت و  رام���ان  ئێمەش  دەب��ێ��ت 
میراتێكی  بكەین،  تێدا  بەشداریی 
كوردستاندا،  لە  هەیە  ستەمكاریی 
شكستی  ح��ی��زب��ەك��ان  شكستی 
بە  حیزب  كردنی  سیاسییەكانە، 
زۆرم  كتێبێكدا  لە  من  كۆمپانیا، 
لەخۆم كرد بڵێم؛ لەم واڵتەدا حیزب 
بووە بە كۆمپانیا، بەاڵم دواتر بینیم 
كادیری  كۆمەڵێك  سەركردەیەك 
ك��ۆك��ردووەت��ەوەو  خ��ۆی  حیزبیی 
پێیان دەڵێت؛ ئێمە كۆمپانیاین كێ 
ئەوسا من  ب��ڕوات،  با  نییە  بەدڵی 
لە بێ شەرمیی تێگەیشتم، یەعنی 
كۆمپانیا؟!  بڵێت،  خۆی  بە  چی 
كۆمپانیایەك كە عەقد دەكات، كە 

گرێبەست دەكات«.

دەسەاڵتدارانی   
كوردستان چیتر 
ناتوانن لەسەر 

حسێبی  مێژوو بژین

لە دنیادا سیاسیی هەیە وا 
بە میللەتی خۆی رابوێرێ و 
بڵێ ده وڵه تی کوردی خه ونی 

شاعیرانه یه !

سیستمی سیاسیی لە كوردستاندا 
كێشەی قووڵی هەیە و 

چارەسەركردنیشی پێویستی 
بە دەستكاریكردنێكی ریشەیی هەیە
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لێكۆڵەرانی  روون��اك��ب��ی��ران و 
كورد، پێیانوایە؛ شەپۆلی شۆڕش و 
كاریگەریی  تونس  راپەڕینەكانی 
هەیەو  كوردستان  هەرێمی  لەسەر 
پەیوەندیی  چەندین  بوونی  بەهۆی 
كلتووری  خەسڵەت و  بونیادیی و 
بەركەوتنی  ئەگەری  هاوبەشەوە، 
بۆ  راپەڕینەكانی  تیشكی  پزیسكی 

سەر كورد زۆرە.
لەسەر  ه����اوڕان  ن���ووس���ەران 
لە  سیاسیی  سیستمی  ئ���ەوەی 
هەرێمی كوردستان تووشی شكست 
كاری  بووەتە  سیاسەتكردن  بووە، 
بازنەیەكی  لە  كە  كەس  ژمارەیەك 
ئاسۆیەكی  دەخولێنەوەو  تەسكدا 
بیركردنەوەی فراوانیان نییە و رێگە بە 
هاونیشتمانیان  سیاسیی  بەشداریی 
وەك��و  حیزبایەتكیردن  ن���ادەن و 
كاریگەریی  دەبینن و  بازرگانیكردن 

كلتووری عەرەبیان لەسەرە.
رۆشنبیرانە  ئەو  بۆچوونی  بە 
زۆر  هاوشێوەیەكی  پەیوەندیی و 
لەنێوان واڵتانی تونس و میسر لەگەڵ 
فاكتەرەكانی  هەیەو  كوردستاندا 
دوو  ئ��ەو  راپەڕینەكانی  ش��ۆڕش و 
كوردستان  لە  هەیە  بوونیان  واڵتە 
لە مۆدێلی حوكمڕانیی و قۆرغكردنی 
سیاسەت و بازاڕو رێكخراوەكان و كۆی 

كۆمەڵگە.
رووناكبیرو  رفیق،  د.ف���اروق 
ت����وێ����ژەری ب�����واری ف��ەل��س��ەف��ە 
كەناڵی  چاوپێكەوتنێكی  ل��ە 
بە  سەبارەت   )KNN( ئاسمانیی 
كوردستان  هەرێمی  بەراوردكردنی 
بە باشووری سودان وتی: »ئەوانەی 
بەراوردی جنوبی سودان و كوردستان 
خەڵكی  عەقڵی  بە  گاڵتە  دەك��ەن، 
سودان  جنوبی  لە  ئەوەی  دەكەن، 
لە  لە ساڵی )2003(  روویدا دەبوو 
كوردستان بكرایە، ئەمەش شكستی 
دەبوایە  كوردستاندا،  لە  سیاسەتە 
كورد  سیاسییەكانی  )2003(دا  لە 
دەوڵەتی  دامەزراندنەوەی  سەرقاڵی 
عێراق نەبن وەكو ئەوەی كە ئێستا 
مانیفێست  خۆی  هێواش  هێواش 
دەكات كە كورد بەرەو چی ئاقارێك 
دەبات، ئێستا تەعریبكردن لە جاران 
زۆرترە، كورد رۆژ بە رۆژ قورسایی 
لەدەستدەدات،  بەغدا  لە  هێزەكەی 
لەناو  رووی��دا  بوو  كارەسات  ئەمە 
نەیتوانی،  ك��ە  ك���وردا  سیاسیی 
خاوەنی  نییە،  جورئەتی  شەرمنە، 

خ��ەون  ناتوانێت  نییە،  ئ��ی��رادە 
تەواو  بووە و  ببینێت، خەیاڵی پوچ 
وشكبووەتەوە و خەیاڵدانی سیاسیی 
قودرەتی  وش��ك��ب��ووەت��ەوە و  ك��ورد 
نییە، ئیرادەی نییە، سیاسیی هەیە 
رادەبوێرێت بە خەڵكانی وەكو ئێمە 
كە باسی دەوڵەتی كوردی دەكەین، 
شاعیرانەیە،  خەونی  ئەوە  دەڵێت؛ 
بە  وا  هەیە  سیاسیی  دن��ی��ادا  لە 
رابوێرێت؟!  بڵێت و  خۆی  میللەتی 
دەزانیت دەوڵەتی كوردی، یان مافی 
چارەی خۆنووسین یانی چی؟ یانی 
سەروەریت  تاكو  تۆ،  س��ەروەری��ی 
نەبێت سەروەریی ماڵی خۆت نیت«.
سەبارەت بە كاریگەریی شەپۆلی 
میسرو  ت��ون��س و  ن��اڕەزای��ی��ەك��ان��ی 
د.فاروق  كوردەوە  بە  پەیوەندییان 
لە  »حەپەساوم  دەڵێت:  رەفیق، 
بەرامبەر ئەو كەسانەی كە دەڵێن؛ 
هیچ پەیوەندییەك نییە لەنێوان ئێمەو 
ئەوان، وەكو ئەوەی لە مەریخ بن، 
ستراكچەریی  بونیادیی و  پەیوەندیی 
هەیە لەنێوان ئێمەو میسرو تونسدا، 
لە بیرو باوەڕی بۆچوونماندا بونیادی 
ه��ەم��ان  ئێمە  ع��ەق��ڵ��ی  ع��ەق��ڵ��ی، 
ئێمە  عەرەبەكانە،  عەقڵی  بونیادی 
بە هەزار كاریگەریی لەژێر كلتووری 
ئیسالمیداین،  عەرەبی  عەرەبداین، 
ناوچەكە  ستەمكاریی  م��ێ��ژووی 

مێژووی ستەمكاریی ئێمەشە«. 
هاوبەشەكان  خاڵە  بە  درێ��ژە 
لە  »سیاسەت  دەڵ��ێ��ت:  دەدات و 
وشك  چەمێكی  ل��ە  كوردستاندا 
ناكرێت.  تێدا  مەلەی  كە  دەچێت، 
مانای  بە  سیاسەت  ئ��ەوەی  لەبەر 
ئیدارەكردنی ژیان، پرسیاركردن لە 
خزمەتكردنی  لە  گشتیی،  چاكەی 
گشتییەكانی  ب���ەرژەوەن���دی���ی���ە 
ه��اون��ی��ش��ت��م��ان��ی��ان، ب���ە م��ان��ای 
بەشداریی هاونیشتمانیان لە پرۆسە 
سیاسییەكەدا، بەم مانایە سیاسەت 
ل��ەم واڵت���ەدا ه��ی م��ن و ت��ۆ نییە، 
تۆ  بەشداریی  گوایە  فۆرمەی  ئەم 

لە  جارێك  چوارساڵ  كورتبكرێتەوە 
پرۆسەیەكی دیموكراتیدا و  بەشداریی 
لە هەڵبژادنێكدا بكەیت، بەاڵم سەد 
فیڵ بكەیت، تەزویر بكرێت، پاسەكان 
تەزویر،  بۆ  یەڵاڵ  بڵێی  بكەیت  ریز 
هەڵبژاردندا  دوا  لە  ئ��ەوەی  وەك��و 
بە  بفرۆشیتەوە  پێ  ئەمەمان  كرا، 
ناوی دیموكراسییەوە تا چوارساڵی 
تر ئێمە بۆمان نەبێت قسە لەسەر 
ئەمە  بكەین،  ئێوە  سیاسەتەكانی 
مەرگی  بەڵكو  نییە،  سیاسەت 
پرسیاری  ئەوەی  لەبەر  سیاسەتە، 
گرنگ تەرح ناكرێت، فەزای گشتیی 
میدیایەكی  بوونی  هەر  داگیركراوە، 
بكات  بۆمباران  كە خەڵك  حیزبیی 
بە هەندێك تەسەورات كە شێواندنی 
واقیع و حەقیقەتە، ئەمە خۆی مانای 
ئ��ەوەی  لەبەر  سیاسەتە،  مەرگی 

سیاسەت لێرە بەم مانایەیە«. 
یاسین،  د.ب��وره��ان  ه��اوك��ات 
سیاسیی و  ت��وێ��ژەری  ن��ووس��ەرو 
سوید،  لە  لۆند  زانكۆی  مامۆستای 
ماڵپەڕی  ل��ە  ك��ە  بابەتێكدا  ل��ە 
بە  باڵویكردووه تەوە  خۆی  تایبەتی 
لەنێوان فشاری  ناونیشانی )گۆڕان 
داخ��راودا(،  دەسەاڵتێكی  شەقام و 
تیشكی خستووەتە سەر كاردانەوەی 
لەسەر  تونس  میسرو  راپەڕینەكانی 
بەیاننامەكەی  كوردستان و  هەرێمی 
كاردانەوەكانی  گۆڕان و  بزووتنەوەی 

دەسەاڵت لە دژی.
لە سەرەتادا نووسیویەتی: »لە 
واڵتی  ئێمە كەسانێك كاربەدەستن، 
واڵت  حوكمڕانیی   ه��ەر  ن��ەك  ك��ە 
دەبینن،  رەوا  خ��ۆی��ان  ب��ە  تەنیا 
بەڵكو دەیانەوێ  لەوەش رامانبهێنن 
بەڵكو  كوڕەكانیان،  هەر  نەك  كە 
نەوەكانیشیان دەبێ  ببن بە سەرۆك و 

سەركردەی  واڵت«. 
ل��ە ب��ەش��ێ��ك��ی دی��ك��ەی ئ��ەو 
خۆی  وت��ه ی  بەپێی  ك��ە  وت���ارەدا 
ئەو  بۆ  پەلەیە  بە  خوێندنەوەیەكی  
پێشوەچوونانەی كە ئەمڕۆ پانتایی  

باشووری  كوردستانیان تەنیوەتەوە و 
بەسەر دێڕی )دەسەاڵتێكی  ترساو، 
د.ب��وره��ان،  تۆقێنەریش(  ب��ەاڵم 

دەڵێت:
بوونی   بێت  راستی   »ئ��ەوەی  
ترسێكی  بەردەوام، لەالیەكی  ترەوە 
تۆقاندن و  ئ��ام��رازی   بەكاربردنی  
بەیەكەوە  خەسڵەتی   دوو  ترساندن 
گرێدراوی  دەسەاڵتی  پارتی  و یەكێتی  
گشتاندنیشدا  حاڵەتی   )لە  ب��ووە 
سیستمە  خەسڵەتی   رێ��ك  ئەمە 
جەدەلی   ئەم  نادیمۆكراتییەكانە(. 
ت����رس و ه��ی��س��ت��ری��ای  دەس��ەاڵت��ە 
ل���ەالی���ەك، چ��اوس��وورك��ردن��ەوە و 
تۆقاندن لەالیەكی  ترەوە بە ئاشكرا 
رووداوێكدا  بۆنەیەك و  لە  زیاتر  لە 

خۆی  دەربڕیوە«.
دواتر سەبارەت بەكاردانەوەكانی 
بەیاننامەكەی  بەرامبەر  دەس��ەاڵت 
گۆڕان دەنووسێت: »كاردانەوەكانی  
راگەیاندراوە،  ئەم  لەسەر  دەسەاڵت 
هاوبەشەكەی   بەیاننامە  لە  ه��ەر 
)یەكێتی  و  سیاسیی   مەكتەبی   دوو 
جموجۆڵی   كۆمەڵێك  پ��ارت��ی ( و 
زرێپۆش و  دانانی   بگرە  سیاسیی  و 
چەكی  قورس بەرامبەر گردی  زەرگەتە 
گۆڕان(،  بزاڤی   سەرەكی   )بنكەی  
هیستریای   ت��رس و  دەرب���إی   رێ��ك 
لەناو  هەرحاڵ  بە  بوون،  دەسەاڵت 
دەسەاڵت  كاردانەوانەی   هەموو  ئەو 
حكومەت  سەرۆكی   هەڵچوونەكەی  
رووە  گوایە  كە  ساڵح،  د.بەرهەم 
ه����ەرە م���ەدەن���ی  و ل��ی��ب��راڵ��ەك��ەی  
دەسەاڵتە، زۆر سەرنجڕاكێش بوو و 
ئاستی  هیستریای  دەسەاڵتی  گەیاندە 
لەكاتێكدا  ت��رس��ن��اك،  ئاقارێكی  
لیبراڵێكی   بە  بەرهەم ساڵح، خۆی  
راستەقینە دەداتە قەڵەم و سااڵنێك 
لە واڵتانی  رۆژئاوا دەرفەتی  ئەوەی  
بە  بێت  ئاشنا  نزیكەوە  لە  هەبووە 
-دیموكراسی ،  لیبراڵ  سیستمی  
لە  ئەو  رۆژنامه وانییەكەی   كۆنگرە 
سلێمانی  كە تیایدا داوای  لە بزاڤی  
چۆڵ  زەرگەتە  گردی   كرد،  گ��ۆڕان 
بكات، زیاتر لە هەڵچوونی  لۆردێكی  
تا كەسێكی  مەدەنی  و  شەڕ دەچوو 
باش  حكومەت  سەرۆكی   لیبراڵیی ، 
داگیركردنی   بابەتی   لە  كە  دەزانێ  
مومتەلەكات و  زەوی  و  و  خ��ان��وو 
س��ەرچ��اوەك��ان��ی  دەوڵ��ەم��ەن��دی��ی  و 
پارتی  و  وەبەرهێناندا  ئامرازەكانی  
یەكێتی  ماڵیان لە شووشەیە: مرۆڤ 
بۆ  ناكات زۆر شارەزا بێ   پێویست 
دووكان و  قەاڵچواالن و  بزانێ   ئەوەی  
سەری  رەش و بەشێكی  هەرە باشی  
گرنگەكانی   ه��ەرە  گ��ردە  زەوی  و 
بادینان و زۆر شوێنی  تر لەالیەن ئەو 

دەسەاڵتەوە داگیركراون...
ئەو  بابەتەكەیدا،  درێ��ژەی  لە 

توێژەرە سیاسییە نووسیویەتی:
»دەك�����رێ  ب��ڵ��ێ��ی��ن؛ ئ��ەم��ڕۆ 
پەیوەستەگی  لە  بەشێكە  گ��ۆڕان 
كە  فراوانتر،  )context(ێ��ك��ی  
چەند توخم و پێكهاتەیەك لە خۆی  
بریتین  پێكهاتانەش  ئەو  دەگرێت، 

لە:
1( گۆڕان وەك ئۆپۆزیسیۆن.

2( ناڕەزایەتی  شەقام.
3( میدیای  ئازاد و هەندێ  پێگە و 

ژووری  پاڵتاڵك لە ئینتەرنێت.
كۆمەڵگەی   ب��ەش��ەی   ئ��ەو   )4
قورسی   س��ێ��ب��ەری   ك��ە  م��ەدەن��ی  

دەسەاڵت قەبووڵ ناكات.
رووناكبیرانێكی   نووسەر و   )5
هەڵوێست و  خ���اوەن  ك��اری��گ��ەر و 

رەخنەگر.
ئ���ەم ت��وخ��م��ان��ە ه��ەم��ووی��ان 

جیاواز،  بە  هەریەكەیان  بەیەكەوە، 
پارتی  و  دەسەاڵتی   بۆ  سەرئێشەن 
جێگەی   ئ���ەوەش���ی   ی��ەك��ێ��ت��ی ، 
جەختكردنەوەیە ئەوەیە، كە زۆرجار 
خوێندنەوەی  دەسەاڵت لەو پێكهاتانە 
ئەوەیە كە دەستی  یەكێكیان لەپشت 
شێوەیەكیش  بە  ترەوەیە و  ئەوەی  
بەشێكن  هەموویان  شێوەكان  لە 
بە  بەرامبەر  فراوانتر  پیالنێكی   لە 

دەسەاڵت«.
لە كۆتایی بابەتەكەیدا سەبارەت 
كوردستان و  ب��اش��ووری  دۆخ��ی  بە 
كاردانەوەو  گ��ۆڕان و  بەیاننامەكەی 
یاسین،  د.بورهان  لێكدانەوەكانیدا، 
بنووسێت:  ئ��ەوەی  گەیشتووەتە 
»لە كۆتاییدا، بە كورتی  و بە چڕی ، 
دەسەاڵتدارانی  باشووری  كوردستان 
دەبێ  هەر نەبێ  دوو راستی  بزانن: 
ئەوان چیتر ناتوانن لەسەر حسێبی  
م��ێ��ژوو ب��ژی��ن، ن��ەوەی��ەك س��ەری  
كوردستان  باشووری   لە  هەڵداوە 
پارتی   كە  ئ��ەوەی   بە  نامۆیە  كە 
»شانازیی و  دەبێژن:  پێی  یەكێتی  
نەك  م��ێ��ژوو،  سەروەرییەكانی « 
ك��ورد  م��ێ��ژووی   ك��ە  مانایەی   ب��ەو 
نییە،  تیا  شانازیی   س��ەروەری��ی  و 
بەڵكو بە مانای  ئەو راستییەی  كە 
ئەو  لەسەر  گەندەڵ  دەسەاڵتدارانی  
ناشیرینیان  دانیشتوون و  مێژووە 

كردووە«. 
كورد  رووناكبیری  ن��ووس��ەرو 
م��ەری��وان وری���ا ق��ان��ی��ع، ه��اوك��ات 
بەیاننامەكەی  باڵوكردنەوەی  لەگەڵ 
ب��زووت��ن��ەوەی گ���ۆڕان و ك��اردان��ەوە 
راپەڕینەكانی  لە كەشی  توندەكان و 
ت��ون��س و م��ی��س��رو دروس��ت��ب��وون��ی 
جەدەل و گفتوگۆ لەسەر كاریگەریی 
ئ���ەو ش��ەپ��ۆل��ەو م��ام��ەڵ��ەك��ردن��ی 
سیاسییەكانی كورد لەو بارەیەوە، لە 
الپەڕەی تایبەتی خۆی لە ماڵپەڕی 
كۆمەاڵیەتی فەیسبووك، دەنووسێت: 
كاردانەوە  كە  خاڵەی  دوو  »ئ��ەو 
قورسەكانی بە رووی بەیاننامەكەی 

مەسەلەی  دروس��ت��ك��رد،  گ��ۆڕان��دا 
هەڵوەشاندنەوەی  پێشنیاركردنی 
پەرلەمان و حكومەتە، لە كوردستاندا 
فێڵ  خ��ۆی و  لە  فێڵ  كەسێك  هەر 
راستییە  ئ��ەو  ن��ەك��ات،  خەڵك  لە 
كوردستان  پەرلەمانی  كە  دەزانێت 
هەرەكەمی  الن��ی  نییە  دەزگ��ای��ەك 
ئەركەكانی وەك دەزگایەكی چاودێر 
بەسەر دەسەاڵتەوە پیادە كردبێت و 
پیادە بكات، پەرلەمانی كوردستان 
پەرلەمانێكی ئێجگار الوازە و مەكتەبی 
سیاسیی دوو پارتە گەورەكە بڕیارە 
دەدەن،  بۆ  چارەنووسسازەكانی 
هاوكات حكومەتی هەریمێش بە هیچ 
نییە،  ”هەرێم“  حكومەتی  مانایەك 
دابەشبووی  حكومەتێكی  بەڵكو 
نەیتوانیوە و  كە  ناوچەیی حیزبییە، 
ناشتوانێت بەم عەقڵیەت و پێكهاتەی 
حكومەتی  ب��ە  ببێت  ئێستایەوە 
ئەم  دەزانین  هەموومان  ”هەرێم“. 
هەندەسی  قیاسێكی  بە  حكومەتە 
بڕیار و  توانای  دەزگا و  پۆست و  ورد 
حیزبە  دوو  لەنێوان  كاركردنەكانی 
هەریەكێكیشیاندا  لەناو  گەورەكە و 
لەنێوان چەند باڵێكیدا، دابەشكراوە. 
دەرب������ارەی چ��اك��س��ازی��ی لە 
راستەڕێی  سەر  خستنە  حكومەت و 
نوێبوونەوە، مەریوان قانیع دەڵێت: 
ئەم سیستمە سیاسییە  »بێگومان 
ئەو  ی��ان  ئ��ەم  چاكنابێت،  ب��ەوە 
زۆربۆهێنان و  كاتی  لە  ب��ەرپ��رس 
تەنگپێهەڵچنیندا، دان بەوەدا بنێت 
هەندێك  گەندەڵیی و  هەندێك  كە 
ك��ەم��وك��ورت��ی ه��ەی��ە، ب��اس ل��ەوە 
ناعەدالەتیی و  ل��ەوێ  لێرە و  بكات 
هەیە،  دەسەاڵت  خراپبەكارهێنانی 
كوردستاندا  لە  سیاسیی  سیستمی 
هەیە و  بونیادیی  ق��ووڵ و  كێشەی 
پێویستی  چ��ارەس��ەرك��ردن��ی��ش��ی 
ریشەیی و  دەستكاریكردنێكی  بە 
سیستمەكە  هەموو  راستەقینەی 

هەیە«.
نووسینەو  ئەو  لەگەڵ  هاوكات 

پەیوەندیی بونیادیی و 
ستراكچەریی هەیە 

لەنێوان ئێمەو میسرو 
تونسدا

ئەوەی ئەمڕۆ لە تونس و میسر  
دەستی پێكردووە، سەرەتای ئاگرێكە 

كە بەدڵنیاییەوە دەگاتە ماڵی 
هەموو دیكتاتۆرەكان

كاردانەوەكانی  پارتی و 
یەكێتی رێك دەربڕی  ترس و 

هیستریای  دەسەاڵت بوون
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سیاسەت لە كوردستاندا لە چەمێكی وشك دەچێت كە مەلەی تێدا ناكرێت
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ح���ك���وم���ەت���ی ه��ەرێ��م��ی 
 )14( ئامادەنییە  كوردستان 
هەزار دۆنم زەوی كشتوكاڵیی لە 
سنووری قەزای داقوق لە چەند 
بكڕێتەوە،  كەسایەتییەكی كورد 
خاوەنەكانیان  هۆیەشەوە  بەو 
ئ��ەو زەوی��ی��ان��ە دەف��رۆش��ن بە 

عەرەبە هاوردەكان.
بان  كانی  سێ  گوندی  لە 
ش��اخ س��ەر ب��ە ق���ەزای داق��وق 
رووبەر  كشتوكاڵیی  زەوییەكی 
 )14( رووبەرەكەی  كە  فراوان، 
ه��ەزار دۆن��م زەوی��ی��ە، كێشەی 
چ��ارەس��ەر  موڵكایەتییەكەی 
خاوەنەكانی  ئێستا  ك���راوەو 
بفرۆشن،  زەوییەكە  دەیانەوێت 
بۆ كڕینی زەوییەكانیش داوایان 
لە حكومەتی هەرێمی كوردستان 
كردووە، بەاڵم تاكو ئێستا هەرێم 
ئامادەی كڕینی ئەو زەوییە نییە.
وەلید جەالل ئاغای كاكەیی، 
كاكەییە و  كەسایەتییەكی  كە 
لەو  دۆنمە  هەزار   )6( خاوەنی 
زەوییە كشتوكاڵییە بە رۆژنامەی 
زەوییە  پارچە  »ئەو  راگەیاند: 
وەرەس���ە  وەك  كشتوكاڵییە 
خاوەنیەتی،  كەسێك  چەند 

لە  پێشترو  منم و  یەكێكیان  كە 
حكومەتی  )1973(وە  ساڵی 
درابووە  كردبوو  داگیری  بەعس 
جوتیاری عەرەبی هاوردە، بەاڵم 
لەدوای پرۆسەی ئازادیی عێراق 
لە  خۆمان  شەخسی  هەوڵی  بە 
كێشەی  چ��ارەس��ەری  ب��ەغ��داوە 
م��وڵ��ك��ای��ەت��ی زەوی��ی��ەك��ەم��ان 
دەمانەوێت  ئێستاش  ك��ردووەو 

زەوییەكە بفرۆشین«.
ئەو خاوەن زەوییە، وتیشی: 
»چ��ەن��دی��ن ج��ار داوام����ان لە 
كوردستان و  هەرێمی  حكومەتی 
پارتی و یەكێتی كردووە بۆ كڕینی 
زەوییەكان، بەاڵم هیچ وەاڵمیان 
نەداوینەتەوە كە لێمانی دەكڕن، 

یاخود نا«.
وەلید ئاغا، لە كۆتایی ساڵی 
كەركوك  شاری  لەناو  رابردوودا 
گرووپێكی  الیەن  لە  كچی  دوو 
ت���ون���دڕەوی ع��ەرەب��ی��ی��ەوە لە 
رفێنرابوو،  ك��ەرك��وك  ش���اری 
كێشەمان  »ئ��ێ��م��ە  دەڵ��ێ��ت: 
ل��ەگ��ەڵ ع��ەرەب��ە ه��اوردەك��ان��ی 
چونكە  ه��ەی��ە،  س��ن��وورەك��ەدا 
تیرۆریستان  پشتگیریی  ئەوان 
دەكەن كە هەر خەڵكی ئەوانیش 
رفاندم،  كچەكەیان  دوو  ب��وو 
ئامادەنیم  من  هەرچەندە  بەاڵم 
بە  زەوییە  لەو  خۆم  بەشەكەی 

بفرۆشم،  ه��اوردەك��ان  عەرەبە 
شەریكە  ل��ە  ه��ەن��دێ��ك  ب���ەاڵم 
بەشەكانی زەوییەكە رەنگە ئەو 
دەبێت  كات  ئەو  بكەن و  ك��ارە 
یەكەوە  بە  زەوییەكە  هەموو 
یەك  تەنیا  چونكە  بفرۆشرێت، 

تاپۆی هەیە«.
لە بارەی هەوڵی عەشیرەتە 
سنوورەكە  هاوردەكانی  عەرەبە 
وەلید  زەوییە،  ئەو  كڕینی  بۆ 
زۆر  »ئ��ەوان  دەڵێت:  كاكەیی 
كڕینی  هەوڵی  لە  گەرمی  بە 
زەوییەكەدان و بۆ هەردۆنمێكیش 
بڕی )800( هەزار دینار دەدەن، 
بەاڵم ئێمە داوامان لە حكومەتی 
دۆنم  ی��ەك  بۆ  ك��ردووە  هەرێم 
نیوەی ئەو نرخەی عەرەبەكانمان 
ه��ەزار   )400( وات��ە  پێبدات، 

تائێستا  حكومەت  بەاڵم  دینار، 
ئامادەی كڕینی زەوییەكە نین«.
رۆژنامە ئەوەشی زانیوە كە 
عێراقیش  كشتوكاڵی  وەزارەتی 
نزیكەی  بەرامبەر  لە  دەیەوێت 
)8( ملیۆن دینار بۆ هەر دۆنمێك 
بخاتە  زەوییەكە  موڵكایەتی 
بە  بیدات  دواتر  وەزارەت و  سەر 
هاوردەكان،  عەرەبە  جوتیارە 
بەاڵم تائێستا خاوەن زەوییەكان 

بەوە رازی نین.
سەرۆكی  خواكەرەم،  ئەمیر 
ئ��ەن��ج��وم��ەن��ی ق����ەزای داق���وق 
ل��ەب��ارەی ئ��ەو زەوی��ی��ان��ەوە بە 
رۆژنامەی راگەیاند: »ئەوەی كە 
خاوەن زەوییەكان دەیڵێن تەنیا 
سەر  خستنە  فشار  موزایەدەو 
كوردستانە،  هەرێمی  حكومەتی 

ئ��ی��دارەی  وەك  ئێمە  ب���ەاڵم 
ئ��ەو  ن��اب��ی��ن  رازی  ن��اوچ��ەك��ە 
بفرۆشرێت،  عەرەب  بە  زەوییە 
خاكی  مەسەلەی  ئەوە  چونكە 
م��ادەی  كێشەی  ك������وردو 
)140(ەو ئەگەر ئەو كارەش كرا 
سەر  بچنە  عەرەبەكان  نایەڵین 

زەوییەكە«.
خ��اوەن  داوای  ب���ارەی  ل��ە 
هەرێم  حكومەتی  لە  زەوییەكان 
بیكڕێتەوە،  قیمەت  نیوە  بە  كە 
ئێمەش  دەڵ��ێ��ت:  خ��واك��ەرەم، 
چەندین  زۆرم��ان��داوەو  هەوڵی 
حكومەتی  ل��ە  داوام����ان  ج��ار 
حیزبە  ت��ەن��ان��ەت  ه���ەرێ���م و 
ب��ازرگ��ان و  كوردستانییەكان و 
سەرمایەدارانی كورد لە ناوەوەو 
ئەو  ك���ردووە  واڵت  دەرەوەی 

تائێستا  ب��ەاڵم  بكڕن،  زەوییە 
نییە  جدیی  هەوڵێكی  وەاڵم و 
لەالیەن كوردەوە بۆ كڕینی ئەو 

رووبەرە زەوییە«.
لە سەردەمی رژێمی بەعسی 
ملیۆن  یەك  لە  زیاتر  رووخ��اودا 
سنووری  لە  كشتوكاڵیی  زەوی 
خاوەنە  لە  كەركوكدا  پارێزگای 
رەسەنەكانیان لە كوردو توركمان 
جوتیاری  بە  دران  زەوت��ك��ران و 
زەوییانە  ئەو  ه��اوردە،  عەرەبی 
تاكو ئێستا كێشەی موڵكایەتییان 
لەسەرەو رێژەی كەمتر )5%(یان 
كێشەی موڵكایەتییان چارەسەر 
بۆ  دەگەڕێتەوە  ئەوەش  كراوە، 
كورد  نوێنەرانی  خەمساردیی 
لە بەغدا، بە تایبەت لە سااڵنی 

رابردوودا.

راپۆرتی: شااڵو محەمەد
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بە  وەزی��ران��ی عێراق  س��ەرۆك 
لەسەر  بڕیار  رەسمیی  نووسراوی 
ئاوارە  بەسەر  زەوی  دابەشكردنی 
ناوچەجێناكۆكەكان  گەڕاوەكانی 
ئاوارەكانی  لەنێویاندا  دەدات، 
پ���ارێ���زگ���ای ك���ەرك���وك، ب���ەاڵم 
مانگ   )10( تێپەڕبوونی  دوای 
تائێستا  ب��ڕی��ارەك��ەدا،  ب��ەس��ەر 

جێبەجێنەكراوە.
جێبەجێكردنی  بااڵی  لیژنەی 
مادەی )140( كە لە )10( ئەندام 
بە  نووسراوێكدا  لە  پێكهاتووە، 
 2010/4/4 لە  كە   )125( ژم��ارە 
فەهمی،  رائید  واژۆی  دەرچ��ووە و 
لیژنەی  جێبەجێكاری  سەرۆكی 
ل���ەس���ەرە و  )140(ی  م�����ادەی 
ئاراستەی سەرۆك وەزیرانی عێراق 
بۆ  زەوی   دابینكردنی  بۆ  ك��راوە 
ناوچەجێناكۆكەكان، لە بەرامبەردا 
وەزیرانی  ئەنجومەنی  سەرۆكایەتی 
ع��ێ��راق ب��ە ن���ووس���راوی ژم���ارە 
)2920( لە 2010/4/21 كە واژۆی 
وەزیرانی  سەرۆك  مالیكی،  نوری 
عێراقی لەسەرە، تێیدا هاتووە كە 
بڕیاردراوە بە دابینكردنی زەوی بۆ 
ئەو ئاوارانەی دەگەڕێنەوە شوێنی 
قەرەبووی  كە  نیشتەجێبوونیان 
بەاڵم  كراونەتەوە،   )140( مادەی 
ئ��اوارەك��ان��ی  نیگەرانیی  ئ���ەوەی 
لێكەوتووه تەوە  كەركوكی  شاری 
ب��ڕی��ارەك��ەی  جێبەجێنەكردنی 

سەرۆك وەزیرانی عێراقە.
سەرۆكی  خەلیل،  محەمەد 
ئەنجومەنی  لە  عەرەبی  كوتلەی 
ئەندامی  ك��ەرك��وك و  پ��ارێ��زگ��ای 
لیژنەی بااڵی جێبەجێكردنی مادەی 
)140( بە رۆژنامەی راگەیاند: ئەو 

بڕیارە لەسەر ئەو بنەمایە دەركراوە 
بۆ  دەگەڕێنەوە  ئاوارانەی  ئەو  كە 
بەاڵم  پێبدرێت،  زەوییان  كەركوك 
پێش  كەركوك  گەڕاوەكانی  ئاوارە 
ئەوەی زەوییان پێبدرێت، زەوییان 
لە  زەوی  هۆیەوە  بەو  داگیركرد، 
كەركوك   ب��اك��ووری  خ��ۆره��ەاڵت و 

بڕیارە  ئەو  تائێستا  بۆیە  نەماوە، 
جێبەجێنەكراوە.

سەبارەت بە چارەنووسی ئەو 
محەمەد  وتەی  بە  كە  زەوییانەی 
ك��ەرك��وك  ئ��اوارەك��ان��ی  خەلیل 
تاپۆكردن  »داگیریانكردووە« و 
حكومەتی  ل��ەالی��ەن  ل��ەس��ەری��ان 

وتی:  خەلیل  محەمەد  عێراقەوە، 
س��ەرۆك  لە  بڕیارێك  »تائێستا 
دەرنەچووە  عێراقەوە  وەزی��ران��ی 
بۆ  داگیركراوانە  زەوییە  ئەو  كە 
یان  دەك��رێ��ت،  تاپۆ  ئ��اوارەك��ان 

ناكرێت«.
كەركوك  ش��اری  ئ��اوارەك��ان��ی 

بااڵی  لیژنەی  كەركوك و  ئیدارەی 
 )140( م���ادەی  جێبەجێكردنی 
ب��ە ه��ۆك��اری ن��اچ��ارب��وون��ی��ان بە 
خانووی تەجاوز دەزانن و پێیانوایە 
وەزیرانی  س��ەرۆك  بڕیارەی  ئەم 
موزایەدەیەكی  لە  جگە  عێراقیش 

سیاسیی هیچی تر نییە.

ئاوارەیەكی  كە  ساڵح،  نەهرۆ 
شاری كەركوكە و ئێستا لە یەكێك 
ئاوارەنشینەكانی  گ��ەڕەك��ە  ل��ە 
بە  ب���ووە،  نیشتەجێ   ك��ەرك��وك 
»تائێستا  راگەیاند:  رۆژن��ام��ەی 
بۆ  ن����ەدراوە  ج��دی��ی  هەوڵێكی 
ئ��اس��ای��ی��ك��ردن��ەوەی ش��وێ��ن��ی 

نیشتەجێبوونیان، ساڵی پار پێیان 
پێدەدرێت،  پارەتان  زەوی و  وتین 
بۆ ئەوەی شوێنی نیشتەجێبوونتان 
تائێستا  ب��ەاڵم  دی��اری��ك��راوب��ێ��ت، 

هیچیان بۆ نەكردووین«.
شاری  گەڕاوەیه ی  ئاوارە  ئەو 
بە  وتیشی: »موزایەدە   كەركوك 

دەكرێت،  كەركوكه وه   ئاوارەكانی 
لەبەر ئەوەی تائێستا لە شارەكەی 
بڕیارێك  هیچ  ئ��اوارەن،  خۆشیاندا 
شوێنی  ئ��اس��ای��ی��ك��ردن��ەوەی  ب��ۆ 
لە  ناكرێت،  نیشتەجێبوونیان 
بەڵێنیان  هەڵبژاردنەكاندا   كاتی 
تەجاوزەكانمان  خانووە  پێدابووین 

هەرچەندە   ت��اپ��ۆ،  ب��ە  بكەن  ب��ۆ 
بااڵی  لیژنەی  كەركوك و  ئیدارەی 
بە   )140( مادەی  جێبەجێكردنی 
بە خانووی  ناچاربوونمان  هۆكاری 

تەجاوز دەزانین«.
لە نووسراوێكی دیكەی لیژنەی 
بااڵی جێبەجێكردنی مادەی )140( 

 )147( ژمارە  نووسراوێكی   بە  
ئاراستەی  دا   2011/4/21 لە  كە 
پارێزگای كەركوكی كردووە، ئاماژە 
بۆ   دەك��ات  زەوی  دابینكردنی  بە 
)26(هەزار و )848( خێزانی ئاوارە 
كە ناویان بۆ  لیژنەی جێبەجێكاری 
دەس��ت��ووری   )140(ی  م����ادەی 
تائێستا  بەاڵم  ناردووە،   عێراقیی 
زەوییان  ئاوارەن و  خێزانانەش  ئەو 

وەرنەگرتووە.
جێگری  عوسمان،  نەرمین 
بااڵی  لیژنەی  پێشووی   سەرۆكی 
بە   )140( م��ادەی  جێبەجێكاری 
»هۆكاری  راگەیاند:  رۆژن��ام��ەی 
بۆ  دەگەڕێتەوە  جێبەجێنەكردنی 
ش��ارەك��ان،   ش��ارەوان��ی  سیستمی 
هەرچەندە ئەو هاواڵتییانەی زەوییان 
كەمە،  زۆر  ژمارەیان  وەرگرتووە 
ئەنجومەنی  بڕیارەكەی  بەپێی  كە 
هاواڵتییەی  ئەو  عێراق،  وەزیرانی 
خۆیان  ناوچەكەی  بۆ  دەگەڕێتەوە 
دەبێت  شارەوانی ئەو شارە پارچە 
زەوییەكیان پێبدات، بەاڵم تائێستا 
شارەوانییەكان ئەوەیان نەكردووە، 
چونكە زەوییان نییە، ئەمە بووه تە 
جێبەجێكردنی  لیژنەی  گرفتی 
مادەی )140(و   شارەوانییەكان«.
ئەوەشی  عوسمان  نەرمین 
خستەڕوو: بە هۆی ئەوەی زۆربەی 
كێشەی  ك��ەرك��وك  زەوی��ی��ەك��ان��ی 
لە هەمانكاتدا  لەسەرە،  موڵكداری 
كێشەی  چارەسەركردنی  ده سته ی 
كێشەی  كەمترین  م��وڵ��ك��داری��ی 
چ��ارەس��ەرك��ردووە،  موڵكایەتی  
بەو هۆیەوە  گرفت بۆ شارەوانیی 
كەركوك دروست بووە، لەبەر ئەوە 
ئەنجومەنی  بڕیارەكەی  لە  كێشە 
لە  كێشە  نییە،  عێراقدا  وەزیرانی 
لەالیەن  بڕیارەكەیە  جێبەجێكردنی 

شارەوانی شارەكانەوە«.

»حكومەتی هەرێم و یەكێتی و پارتی بێباكن«
زەوی كورد ده کڕنلە داقوق عەرەبی هاوردە )14( هەزار دۆنم 

بڕیارێكی مالیكی بۆ پێدانی زەوی بە ئاوارەكان لە كەركوك، جێبەجێ ناكرێت
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ده سته ی چارەسەركردنی كێشەی موڵكداریی كەمترین كێشەی موڵكایەتی  چارەسەركردووە
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لیژنەكانی كۆبوونەوەی گفتوگۆو
پەرلەمانلەسەرهەردووپرۆژەیاسای
دەزگاكانی ئاسایشو ئەنجومەنی
دوای ئ��ەوەش وەس��ت��اون، ئاسایش
فراكسیۆنەكانی نیگەرانییەكانی
ئ��ۆپ��ۆزس��ی��ۆنل���ەس���ەر»زۆری����ی
دەسەاڵتەكانومانەوەیدووئیدارەیی«

بەپێیپرۆژەیاساكان.
پەرلەمانی ئەندامی ئازاد، گۆران
فراكسیۆنی ل��ەس��ەر ك��وردس��ت��ان
كوردستانیی،ئاماژەبۆئەوەدەكات؛
تر گفتوگۆیەكی كۆبوونەوەو هیچ كە
لەسەرپرۆژەیاساكاننەكراوە،ئەوەش
هەفتە دوو كۆبوونەوەیەی ئەو دوای
یاساو لیژنەی لەنێوان ل��ەم��ەوب��ەر
ئەنجام بێ كراو پەرلەمان ناوخۆی

مایەوە.
ئ��ەوب��اسل��ەوەدەك���ات،پێش
پرۆژەیاسای ناڕەزاییەكان رەخنەو
داوای »كە ئاسایش یەكگرتنەوەی
خەڵكوهەمووئەندامپەرلەمانەكانە،
نەك هەبێت، تۆكمە ئاسایشی یەك
وەكئەوەیهەیەدووئاسایشهەبێت،
لیژنەییاساییگفتوگۆیلەسەركردو
ئەوەی بێ نووسی لەسەر راپۆرتمان

كێشەیهەبێت«.
گرفتەكان روونیدەكاتەوە؛ بەاڵم
ئەنجومەنی پ��رۆژەی��اس��ای ل��ەس��ەر
بۆ لێدوانێكدا لە ب���ووەو ئاسایش
رۆژنامەوتی:»لەسەرئەوەجیاوازیی
بەوپێیەی دروس��ت��ب��ووە، ب��ۆچ��وون
كە ئەوەشدا لەگەڵ ئەمنییە، پرسی
ژیانیخەڵكوپاراستنیئەمهەرێمە
گرنگترە، شتێك مزایەدەو هەموو لە
گرنگە یاسایەدا ل��ەو ئ��ەوەی ب��ەاڵم
بەرتەسكنەكردنەوەی قۆرخنەكردنو

ئازادییە«.
ل���ەوروان���گ���ەی���ەوەوت��ی��ش��ی:
الیەندا ه���ەردوو لەنێوان »دەب��ێ��ت
بەشێوەیەك بدۆزرێتەوە، چارەسەر
فشۆڵ دامەزراوەیەكی نەكەین كارێك
دامەزراوەیەكی هەم دروستبكەین،

چاودێریی كە دانەمەزرێنین ئەمنیش
پێشێلكردنو خەڵكو ئازادییەكانی
بێت بەرتەسككردنەوەیمافیخەڵك
ئەوەشجێیگفتوگۆیەلەپەرلەمان«.

تێكەڵكردنیدەسەاڵتو
دووئیدارەیی

ب����ەب�������ڕوایچ�����اودێ�����رانو
ئەوەی ئۆپۆزسیۆن فراكسیۆنەكانی
دەكرێت، تێبینی پرۆژەیاساكەدا لە
لەنێوان دەسەاڵتەكانە تێكەڵكردنی
ئ��ەن��ج��وم��ەن��یئ��اس��ای��شودەزگ���ای
ئ��اس��ای��ش��دا،ه���ەروەه���ام��ان��ەوەی
هەواڵگرییە دەزگاكانی دووئیدارەییو

وەكدەزگایحیزبیی.
گۆرانئازاد،لەوبارەیەوەدەڵێت:
»ئەگەرسەیریسەاڵحیەتەكانبكەین
لە بۆنموونە دەبێتەوە، تێكهەڵكیش
ئاسایش ئەنجومەنی كە شتدا زۆر
شێوە ب��ەه��ەم��ان هەیە دەس��ەاڵت��ی

دەسەاڵتانەی ئەو ئاسایش جیهازی
هەیە،جگەلەوەئۆپۆزسیۆنكەقسەی
كە گفتوگۆیە، جێی دەكەنو لەسەر
ئایادوودەزگایحیزبییكەپاراستنو
چەند هەیە( )یاسایان كە زانیارین،
ئەمنییەتی پاراستنی بۆ زەروورن
هەرێم،بێنەناوحكومەتیهەرێمەوە،
ئەوانەشەبووەتەهۆیئەوەینەگەینە

هیچئەنجامێك«.
وت��ی��ش��ی:»ب��ەب��ۆچ��وون��یمن
گرفتەكەلەوخاڵەدایەكەدەزگاكانی
زانیارییوپاراستندووروویانهەیە،
كەیەكێكیانئەوەیەخزمەتیپاراستنو
رێی لە ك��ردووە هەرێمیان ئەمنیی
كەناڵەكانیانوئەوزانیارییانەیهەیانە

بەرپەرچیئەومەترسییانەیانداوەتەوە
لەم حكومەت هەرێمە، لەسەر كە
رووەوەسەیریكردووەوكاریلەسەر
كردووە،بەاڵمروویەكیتریشیانهەیە
كەهاواڵتییانبینیوویانەئەودەزگایانە
بووە زانیاریی كۆكردنەوەی كاریان
نەیارانیحیزبیخۆیان،وەك لەسەر
ئەوەیخەڵكباسیدەكاترووبەڕووی
كێشەوگرفتبوونەتەوەبەرامبەرئەو
دەزگایانە،بۆیەدەبێتئەودوورووە
جیابكرێتەوەوروونبكرێتەوەمەبەست

رووەجوانەكەیە«.
ل��ەالی��ەك��یدی��ك��ەوەك���اروان
فراكسیۆنی پەرلەمانتاری ساڵح،
ئەنجومەنە ناوخۆو لیژنەی لە گۆڕان
خۆجێیەكان،رەخنەیلەپرۆژەیاساكان
هەیەودەڵێت:»دوایئەوەیپرۆژەكە
هات،دەركەوتهەر)50بە50(كەی
ئیرادە ئەو سەقامگیركردنی جارانو
یەكێتی پارتیو كە ئیدارەییە دوو

پرۆژەیە ئەو ئێمە بۆیە دەیانەوێت،
شێوەیەك هیچ بە رەتدەكەینەوەو
لەگەڵئەوەنیندەزگاكانیزانیارییو
یاسایی رێ��ك��ارێ��ك��ی ب��ە پ��اراس��ت��ن
ئ��ەوەش ب��درێ��ت، پێ شەرعیەتیان
هاتن نوێنەرەكانیان ئ��ەوەی دوای
بەڵێنێكمان هیچ ناوخۆ لیژنەی بۆ
وەرنەگرتكەپاشچەندساڵیدیكە

یەكدەگرنەوە«.

دوودەزگایئەمنییپێویستییە؟
ی��انیەك ب��وون��یدوودەزگ���ا،
دەزگاییەكگرتوویئاسایشكەسەر
دیكەیە یەكێكی بێت، حكومەت بە
ناردنی لەسەروبەندی پرسانەی لەو

حكومەتەوە الیەن لە پرۆژەیاساكان
ق��س��ەیل��ەس��ەردەك���رێ���توجێی
لە بەوپێیەی ئۆپۆزسیۆنە، رەخنەی
ئاسایش ئەنجومەنی پرۆژەیاساكاندا
بەسەرۆكیهەرێمەوەبەستراوەتەوەو
دەزگ����ایئ��اس��ای��شب��ەس��ەرۆك��ی

ئەنجومەنیوەزیرانەوە.
پەرلەمانتارەكەیكوردستانییلەو
لیژنەی لە داوام »من وتی: رووەوە
پێویستە كە ب��ووە، ئ��ەوە یاسایی
پەیوەندیدارانە كەسە ئ��ەو هەموو
سەرۆكی بە پرۆژەیاساكانەوە بە
ه��ەری��ەك��ەل��ەح��ك��وم��ەتودەزگ���ای
ئاژانسیپاراستنوزانیارییوئاسایش
خۆیان ب��ی��روڕای پ��ەرل��ەم��انو بێنە

لە گرنگە بۆچی ب��ك��ەن��ەوە، روون
دامەزراوەیەسەر ئەم ئەمنیی بواری
بە یەكێكسەر هەرێمو بەسەرۆكی
بێت، وەزی��ران ئەنجومەنی سەرۆكی
بە س��ەر نەبێتو دەزگ��ای��ەك بۆچی
حكومەتبێت،ئەوانەپرسیارنوپێم
روونكردنەوەمان كەسانە ئەو باشە
رای ئینجا بدەنێ شتانە ئەو لەسەر

خۆمانبڵێین«.
رووەوە لەو ساڵح ك��اروان بەاڵم
یەكگرتنەوەی لەگەڵ »ئێمە وت��ی:
ه�����ەردوودەزگ�����ایئ��اس��ای��ش��ی��ن،
دام��ەزراوەی��ەك��ی ببنە بەشێوەیەك
بۆ نەتەوەیی نیشتمانیی حكومیی
هاواڵتییان، سامانی سەرو پاراستنی

هێنراون، پرۆژەیەی دوو ئەو بەاڵم
بۆ یەكێكیان بەرپرسیاندەبێت دوو

پارتیوئەوەیدیكەبۆیەكێتی«.

وەزارەتێكبۆئاسایش
ف��راك��س��ی��ۆن��ەك��ان��یك��ۆم��ەڵو
دەگ��رن، ئ��ەوە رەخنەی یەكگرتوو
پێش كە پرۆژەیەكدا لە پێشترو كە
پێشكەشی حكومەت پ��رۆژەك��ەی
داوای ك������ردووە، پ��ەرل��ەم��ان��ی��ان
ئاسایشو دەزگاكانی یەكگرتنەوەی
تایبەت وەزارەت��ێ��ك��ی دام��ەزران��دن��ی
الیەن لە بەاڵم ئاسایش، بە دەكەن
سەرۆكایەتییەوەنەخراوەتەبەرنامەی

كارەوە.
پەرلەمانتاری سلێمان، بیالل
ف��راك��س��ی��ۆن��یك���ۆم���ەڵ،رەخ��ن��ەی
ئەو پإكردنەوەی بۆ دەگرێت ئ��ەوە
پێشتر هەبووە، یاساییەی كەلێنە
زیاتر واژۆی بە پرۆژەیاسایەكیان
پێشكەشی پەرلەمانتار )10( لە
سەرۆكایەتیپەرلەمانكردووەووتی:
وەزارەتێكی ك��ردووە »پێشنیارمان
ئاسایشدابنرێتوسەربەحكومەتی
هەرێمیكوردستانبێت،بێالیەنبێتو
خەڵكانیحیزبیتێیداجێینەبێتەوە،

بەتایبەتلەناووەزارەتەكەدا«.
عەبدولعەزیز، عومەر ه��ەروەك
یەكگرتوو، فراكسیۆنی س��ەرۆك��ی
ب��ۆرۆژن���ام���ەوت���ی:»ب���ەداخ���ەوە
پێشتریش ك��ە پ��رۆژەی��اس��ای��ە ئ��ەو
الی��ەن ل��ە ب���ەاڵم پێشكەشكرابوو،
سەرۆكایەتییەوەنەخرایەناوكارنامەی

پەرلەمانەوە«.
ئەو سەربەخۆبوونی ب��ارەی لە
دەزگایانەوبوونییەكدەزگایئاسایش
وتی:»هەڵوێستمانروونەكەدەبێت
ئەودەزگایانەیئاسایشیەكبخرێنەوەو
بنو حكومەت بە سەر سەربەخۆبنو
لە دوور هەبێت، مەرجەعیان یەك
بێالیەن كەسانی ح��ی��زبو دەس��ت��ی
سەرپەرشتیئەودەزگایانەبكەن،بۆ
ئەوەیمسداقیەتیانبۆدروستبێتكە

دوورنلەهەژموونیحیزب«.

رۆژنامە
............................................................
هەولێر

بەیاننامەكەی كاریگەریی
نەرمیی گ���ۆڕان ب��زووت��ن��ەوەی
بەرامبەر دەس��ەاڵت��ی ن��وان��دن��ی
هەولێری كاسبكارانی خەڵكو
پێدانی هێناو خ��ۆی��دا ب���ەدوای
كارەباشیلە)12(سەعاتهوەبۆ

)20(سهعاتبەرزكردەوە.
راب��ردوو، مانگی كۆتایی لە
بزووتنەوەیگۆڕانبەیاننامەیەكی
سیاسییو رەوش����ی ل���ەب���ارەی
ئ��ی��داری��یه��ەرێ��م��یك��وردس��ت��ان
ب���اوك���ردەوە، گشتی رای ب��ۆ
گ��ۆڕان��ك��اری��یو داوای ت��ێ��ی��دا
خزمەتگوزارییەكانی باشتركردنی
بۆ س����ن����ووردان����ان خ���ەڵ���كو
حیزبە حیزبۆكراتی دەسەاڵتی
دەسەاڵتدارەكانیهەرێمكراوە.

حیزبە دوو ه���ەرچ���ەن���دە
دەسەاڵتدارەكەیهەرێمپێیانوایە؛
بەرژەوەندییەكانی دژی بەیانەكە
خ��ەڵ��ك��یك��وردس��ت��ان��ەوئ��ەم
هاتنە لە ترسیانە بۆچوونەش
ئ��ەوەی وەك خەڵك شەقامی
ل���ەت���ون���سوم��ی��س��ررووی�����دا،

هەولێری دانیشتووانی ب��ەاڵم
كاریگەرییە بە ئاماژە پایتەخت
بەیاننامەیه ئەو ئیجابییەكانی
دەكەنوباسلەنەرمیینواندنی

بەرامبەر ش��ارەك��ە دەزگ��اك��ان��ی
خشتەی ب��اش��ك��ردن��ی خ��ەڵ��كو
موهلیدە نیشتمانییو كارەبای

ئەهلییەكاندەكەن.

كاسبكارێكی حەمید، كارزان
ئ���ەوجگە ب����ازاڕیس��ی��روان��ە،
باشبوونیكارەبا لە لەوەیباس
بەوەش ئاماژە هاوكات دەكات،
گۆڕان بەیانەكەی دوای دەدات
چاودێرانی پۆلیسو هێزەكانی
شارەوانیبەبیانوویكااڵیزیادی
سەر هەڵناكەنە بازاڕەكە بەردەم

دووكانەكان.
زۆرج��ار »پێشتر وتیشی:
ك��ارەب��ادەب����ڕا،ب��ەت��ای��ب��ەتلە
نیوەڕۆ 1(ی بۆ 12( سهعات
موەلیدەی بە دەبوو ناچاریی بە
خۆمانئیشیدووكانەكانبكەین،
نەماوەو كارەبابڕان ئێستا بەاڵم
لەگەڵمان پۆلیسیش هێزەكانی

زۆرنەرمونیانن«.
ئەو رێ��ژەی مانگێكە، چەند
كارەبایەیبەدانیشتووانیهەولێر
دراوە،لەرۆژێكدانەگەیشتووەتە
)12(سهعات،بەاڵمئێستارێژەی
پێدانیكارەبابۆ)20(سهعات
باوی قسەیەكی بەرزبووەتەوەو
دەڵێن: هەولێرییەكانیش، ن��او

»كارەبایگۆڕان«ە!
)29( عەبدولڕەحمان، فاخیر
س���ااڵودان��ی��ش��ت��وویگ��ەڕەك��ی
نەورۆز،بەرۆژنامەیوت:»ئەو

بەیانەیگۆڕان،هیچینەكردبێت،
حكومەتیناچاركردكارەبازیاد
بكات،ئێستازۆربەكەمییكارەبا
دەبڕێتوهەركارەباینیشتمانیی
ك��ارەب��ای دەس��ت��ب��ەج��ێ ببڕێت
ناومان ئێمەش دێتەوەو موەلیدە

ناوەكارەبایگۆڕان«.
ن�����اوەڕاس�����ت�����یم��ان��گ��ی
راب��������ردوو،خ��ۆس��ووت��ان��دن��ی
تونس خ��وێ��ن��دەواری گەنجێكی
راپەڕینێكی س��ەرەت��ای ب���ووە

بە كۆتاییهێنا ج��ەم��اوەری��یو
)23( فەرمانڕەوایی دەسەاڵتی
س��اڵ��ەیب��نع��ەل��ی،س��ەرۆك��ی
ئەو دوای رۆژ چەند ت��ون��س،
عارەبانچییەكی رووداوەش
لە گڕی كۆن شێخەڵای بازاڕی
عارەبانەكەیبەرداودواترالیەنی
بەرپرسعارەبانەیەكینوێیانبۆ

كڕیوە.
ه������ەرل������ەوش���وێ���ن���ە،
ئاماژەی ، تر عەرەبانچییەكی
بەیاننامەكەی دوای كرد؛ بەوە
لەگەڵیان زۆر پۆلیسەكان گۆڕان
ن���ەرم���نوه���ەم���ووه��ەوڵ��ی��ان

رازیكردنیدڵیئەوانە.
ئ���ەوع��ارەب��ان��چ��ی��ی��ە،بە
شوێنی ن��اس��ان��دو خ��ۆی ك���ازم
بەردەم ئێستا كەسابەتەكەشی
نافورەیهەولێریپێدەوترێت،بۆ
خەڵكی »ئێمە وتیشی: رۆژنامە
ماندووبوونێكی ب��ە ه��ەژاری��نو
م��ادی��ی دەس��ت��ك��ەوت��ێ��ك��ی زۆر
زوو زوو پێشتر هەیە، كەممان
سەرمانو دەهاتنە پۆلیسەكان
دەگ��ۆڕی��ن، پ��ێ شوێنەكانیان
لەگەڵ پێیانوتراوە ئێستا بەاڵم
ئەوانیش بنو هێمن خەڵكە ئەو

بێدڵیمانناكەن!«.

ئۆپۆزسیۆن: نابێت دەزگای ئاسایش مەرجەعەكەی سەرۆكایەتی هەرێم بێت

خەڵكی هەولێر: كارەبای گۆڕان هاتەوە
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پەرلەمانتارێكی لیستی كوردستانی: 
نابێت قۆرخكردن و 

بەرتەسككردنەوەی ئازادی تێدابێت

ئەو بەیانەی گۆڕان، 
هیچی نەكردبێت، 

حكومەتی ناچار كرد 
كارەبا زیاد بكات

ئیبراهیم، جەلیل رۆژنامە:
ئەندامیئەنجومەنیپارێزگای
دیالەلەسەرلیستیهاوپەیمانی
كوردستانیی،بەسایتیسبەی
راگەیاند:»هەرچەندەحاڵەتی
ناوچەكانی ل��ە توندوتیژیی

قەرەتەپە سەعدیەو جەلەوالو
ه��ەی��ە،ب��ەاڵمزۆرب���ەیزۆری
خێزانەكوردەكانیئەوناوچانە
خ��ان��ووەك��ان��ی��اندەف��رۆش��نو
كوردستان هەرێمی ل��ە روو

دەكەن«.

ئاشكراشیكردكەحكومەتی
دیاردەیە ئەو لەئاست هەرێم
خۆیان بێدەنگهوبەرپرسانیش
بۆ خەڵكەوە پێش دەك��ەون��ە

چۆڵكردنیئەوناوچانە.
ئەنجومەنی ئەندامەكەی

پ��ارێ��زگ��ایدی��ال��ەئ��ام��اژەی
راب��ردوودا لەماوەی بەوەشدا
ن��اوچ��ەك��وردەك��ان��یدی��ال��ە
ئێستادا لە بەاڵم نەبوو ئارام
ب���ارودۆخ���یئ��اس��ای��ش��یئ��ەو

ناوچانەزۆرباشە.

بەرپرسانی كورد لە دیالە، پێش خەڵك ناوچە كوردییەكان چۆڵدەكەن
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راپۆرتی :عەلی ناجی
..................................................................
بەغدا

بۆ  فیدراڵیی  دادگ����ای  ب��ڕی��اری 
سەربەخۆكان  دەستە  بەستنەوەی 
ت��ووڕە و  كوتلەكان  حكومەتەوە،   بە 
دەستەكان تووشی سەرسوڕمان دەكات و 
»پێویست  دەڵێت:  پەرلەمانتارێكیش 
كۆمار  سەرۆک  پەرلەمان  لە  بەر  بوو 
لەسەر  قسە  دەستوور  پارێزەری  وەك 

ئەو مەسەلەیە بكات«.
 دواب������ەدوای ب��ڕی��اری دادگ���ای  
بە  سەبارەت  عێراقی  فیدراڵیی  بااڵی 
سەربەخۆكان  دەستە  بەستنەوەی 
عێراقەوە  وەزی��ران��ی  ئەنجومەنی  بە 
بە  لێكەوتەوە،  ناڕەزایی  كاردانەوه ی 
ئەنجومەنی  دەستەكان و  لە  تایبەت 
دادگای  سەر  هێرشكرایە  نوێنەراندا و 
ناوبراو بەوەی كە سەربەخۆ نییەو لەژێر 
كاریگەریی ئەنجومەنی وەزیران و خودی 
وەزیراندایە،  س��ەرۆك  مالیكی،  نوری 
لەو  ئەوە  رەخنەی  لەوەی  جگە  ئەمە 
پۆڵ  بڕیاری  بە  كە  دەگیرێت  دادگایە 
برێمەری، حاكمی مەدەنی دامەزرێنراوە، 
ن��ەك پ��ەرل��ەم��ان��ی ع��ێ��راق و دادگ���ای 
فیدراڵیش ئەو تۆمەتانە رەتدەكاتەوە و 
بیرەقدار،   عەبدولسەتار  بارەیەوە  لەو 
بۆ  فیدراڵیی   بااڵی  دادگای  وتەبێژی 
رۆژنامەی روونكردەوە؛ كە  ئەو بڕیارەیان 
بە  دەستەكان  ستنەوەی  بە  سەبارەت 
حكومەتەوە ئیلزامیەو دەبێت سەرجەم 
الیەنەكان پەیوەست بن پێوەی ، وتیشی: 
»كوتلەكان بەپێی بەرژەوەندیی خۆیان 
ئەو بڕیارەیان رەتكردووەتەوەو بڕیارەكە 

بۆ بەرژەوەندیی هیچ الیەنێك نەبووە، 
كێشەیەك  یەكالییكردنەوەی  بۆ  بەڵكو 
جەختی  دووالیەندا« و   لەنێوان  بووە 
ل��ەس��ەر ئ���ەوەش ك����ردەوە؛  بەپێی 
دەستووری دادگای فیدراڵیی  شەرعیەو  
ت��اك��ە الی��ەن��ی��ش��ە ك��ە دەره ن��ج��ام��ی 
ك��ردووە و  پەسەند  هەڵبژاردنەكانی 
بێت،  ناشەرعیی  دادگ��ا  بڕیاری  گەر 

پەرلەمانیش ناشەرعییە.
ن��ەزاه��ەی  ل��ی��ژن��ەی  ئەندامێكی 
بڕیارەی  ئەو  پێیوایە؛  پەرلەمانیش 
دەكاتە  مالیكی  فیدراڵیی،  دادگ��ای 

دیكتاتۆری شەرعی.  
لیژنەی  ئەندامی  زەوبەیعی،  تەاڵڵ 
راگەیاند:  رۆژنامەی  بە  تایبەت  نەزاهە 
»بەستنەوەی دەستەكان بە حكومەتەوە 
ك��اری  س���ەر سستی  دەك��ات��ە  ك���ار 
دەستەكان،  گەر مالیكی بەردەوام بێت 
لە كاركردن و پەیوەستبوون بەو بڕیارەی 
دادگای فیدراڵییەوە،  دیكاتۆرییەتێكی  
دروس��ت  ع��ێ��راق  ل��ە  شەرعیی  نوێی 

دەبێت«.
ئاماژە  شیعەش  پەرلەمانتارێكی 
بەوە دەكات؛ كە ئەو بڕیارەی دادگای 

فیدراڵیی  بە سیاسیی كراوە.
عەلی شبر، ئەندامی كوتلەی بەدر 
لە هاوپەیمانی نیشتمانیی  بۆ رۆژنامەی 
دادگ��ای  بڕیاره كەی  كە  ئاشكراكرد؛ 
فیدراڵیی بە سیاسیی كراوەو وا دەكات 
سەرجەم  هەژموونی  وەزی��ران  سەرۆك 
تایبەت  بكات و  دەوەڵ��ەت  جومگەكانی 
»بەستنەوەی  راگەیاند:  رۆژنامەی  بە 
ئەنجومەنی  بە  سەربەخۆكان  دەستە 
دێنێتە  دیكتاتۆرییەت  وەزی��ران��ەوە 
مالیكی  دوای  دەترسین  لەوە  كایەوە و 
بگرێتە  دەس��ەاڵت  ستەمكار  كەسێكی 

دەست«. 

ئەمە لە كاتێكدایە وەك گوشارێك 
رابردووتری  شەممەی  دانیشتنی   لە 
پرۆژەیاسای  نوێنەراندا   ئەنجومەنی 
وەك  تاووتوێكرا  فیدراڵیی  دادگ��ای 
هەنگاوێك بۆ پێكهێنانی  پێكهاتەیەكی 

نوێی ئەو دادگایە.
یەكێك لە كەسایەتییە نزیكەكانی 
ئ��ەوە  ل��ەس��ەر  ج��ەخ��ت  مالیكیش، 
دادگ��ای  بڕیارەی  ئەو  كە  دەك��ات��ەوە؛ 
دەسەاڵتی  تاكڕەویی  بە  رێ  فیدراڵیی 

سەرۆك وەزیران نادات. 
عەباس بەیاتی،  كەسایەتی نزیك 
لە مالیكی و ئەندامی دەوڵەتی یاسا لەو 
بارەیەوە بە رۆژنامەی راگەیاند: »ئەو 
بڕیارەی دادگا سەربەخۆیی دەستەكان 
وەزیرانیش  س���ەرۆك  رەت��ن��اك��ات��ەوە و 
بكات،  مامەڵە  تاكڕەوانە  ناتوانێت 
بەهۆی بوونی پەرلەمان  و ئەنجومەنێكی 

وەزیرانی بەهێز«. 
لە عێراقدا )40( دەستەو دامەزراوە 
هەیە، كە بە شێوەیەك لە شێوەكان 
دەسەاڵتی  دەرەوەی  لە  و  سەربەخۆن 
وەزارەتەكانن و مەترسیدارترین هەنگاوی 
وەزیرانەوە  ئەنجومەنی  بە  بەستنەوە 
ب��ااڵی   كۆمسیۆنی  دەستەكانی  ل��ە 
نەزاهەو  هەڵبژاردنەكان و  سەربەخۆی 
چ��اودێ��ری دارای���ی ب��ەدی دەك��رێ��ت و 
دەستانە  ئەو  بەرپرسانی  لە  هەندێك 
ج��ەخ��ت ل��ەس��ەر ئ���ەوە دەك��ەن��ەوە؛ 
حكومەتەوە  ب��ە  بەستنەوەیان  ك��ە 

سەربەخۆییان ناهێڵێت.
ق��اس��م ع����ەب����ودی، وت��ەب��ێ��ژی 
ك��ۆم��س��ی��ۆن��ی ب����ااڵی س��ەرب��ەخ��ۆی 
كە  ب��ەوەدا؛  ئاماژەی  هەڵبژاردنەكان، 
ئەو  لەسەر  تێبینیی  كۆمسیۆنەكەی 
هەیە،  فیدراڵیی  دادگ���ای  ب��ڕی��ارەی 
لە  تێگەیشتنە  خ���راپ  ك��ە  ب���ەوەی 

چ��وارچ��ێ��وە دەس��ت��ووری��ی��ەك��ان،  بە 
دادگای  »دەب��وو  راگەیاند:  رۆژنامەی 
فیدراڵیی پشتی بە یاسای كۆمسیۆنی 
ئاماژە بەوە  ببەستایە، كە  هه ڵبژاردن 
بااڵی  كۆمسیۆنی  ئەندامانی  دەكات؛  
الیەن  لە  هەڵبژاردنەكان  سەربەخۆی 
ئەنجومەنی نوێنەرانەوە دادەنرێت و گەر 
بە حكومەتەوە ببەسترێینەوەو لەگەڵ 
ئەنجومەنی وەزیران كۆبوونەوە بكەین، 

لە كوێوە رێنمایی وەربگرین؟«.  
بانكی ناوەندیش یەكێكی ترە لەو 
دەستە سەربەخۆیانەی كە بەو بڕیارەی 
لەو  نیگەرانەو   فیدراڵیی  دادگ���ای 
چوارچێوەیەدا مەزهەر ساڵح، راوێژكاری 
كە  ب��ەوەدا؛  ئاماژەی  ناوبراو  بانكی  
عێراق  ناوەندی  بانكی  سەربەخۆیی 
واڵتان  كە  دەپارێزێت،  قەرزانە  لەو 
دەكەن و  داوای  هەیانەو  عێراق  لەسەر 
بانكی  »گەر  راگەیاند:  رۆژنامەی  بە 
عێراقدا،  لە  سەربەخۆبێت  ناوەندی 
پ��ارەك��ان��ی ع��ێ��راق پ��ارێ��زراو دەبێت 
لە  بەشێك  بە  بەوپێیەی  ل��ەدەرەوە، 
حكومەتی ناوەندی لەقەڵەم نادرێت«.

لە  دەس��ت��ووری��ی��ە  كێشە  ئ���ەم 
)67(ی  م��ادەی  بەپێی  كاتێكدایە 
دەستووری هەمیشەیی عێراق سەرۆک 
بەاڵم  دەس��ت��وورە،  پ��ارێ��زەری  كۆمار 
ناوبراو هەنگاوێكی ئەوتۆی لەوبارەیەوە 

نەناوە. 
لەوبارەیەشەوە د.لەتیف مستەفا، 
ئەنجومەنی  ئ��ەن��دام��ی  ی��اس��ان��اس و 
نوێنەرانی عێراق بە رۆژنامەی راگەیاند: 
»دەبوو سەرۆک كۆمار بەر لە پەرلەمان 
هەڵوێستی لەسەر ئەو بڕیارەی دادگای 
فیدراڵیی هەبوایە و تەدەخولی بكردایەو 
كۆمار  سەرۆک  بەوپێیەی  رایبگرتایە، 

پارێزەری دەستوورە«.

راپۆرتی: پشتیوان سەعدوڵاڵ
..........................................................

ئ��ەن��ج��وم��ەن��ی ن��وێ��ن��ەران��ی 
ن���اڕەزای���ی و  پشتگیریی  ع��ێ��راق، 
هاواڵتییانی میسر  خۆپیشاندانەكانی 
كوردستان  پ��ەرل��ەم��ان��ی  دەك���ات و 
بێدەنگەو تاڵەبانیش، پشتی حوسنی 
م��وب��ارەك��ی س��ەرۆك��ی ئ��ەو واڵت��ە 

دەگرێت.
دواب�������ەدوای رووداوەك����ان����ی 
ئ���ەم���دوای���ی���ەی واڵت�����ی م��ی��س��ر و 
بە  دژ  جەماوەریی  خۆپیشاندانی 
ئەو  سەرۆكی  موبارەكی  حوسنی 
عێراق  نوێنەرانی  ئەنجومەنی  واڵتە، 
لەو  پشتگیریی  لەبەیاننامەیەكدا، 
ك��رد و  میسر  گ��ەل��ی  هەڵوێستەی 
لەداینشتنی  كە  لەبەیاننامەیەكدا 

2011/2/3ی پەرلەمان خوێندرایەوە، 
بۆ  خۆمان  »پشتگیریی  ه��ات��ووە: 
گەنجانی میسر دەردەبڕین كە هەوڵ 
عێراقیش  گەلی  دەدەن و  ئازادیی  بۆ 
پاڵپشتی رێگەچارەكانی دیموكراتی و 
دەس��ەاڵت  ئاشتییانەی  ئاڵوگۆڕی 

ده که ن لە میسر«.
دوابەدوای ئەو دانیشتنە و رۆژێك 
ئەنجومەنی  بەیاننامەیەی  ئەو  دوای 
ن��وێ��ن��ەران��ی ع���ێ���راق، ئ��اژان��س��ی 
دەن��گ��وب��اس��ی ش��ەرق��ول��ئ��ەوس��ەت، 
تاڵەبانی،  ج��ەالل  كە  باڵویكردەوە 
پەیوەندیی  عێراق،  كۆماری  سەرۆك 
سەرۆكی  م��وب��ارەك��ی  حوسنی  ب��ە 
میسرەوە كردووە و لەو پەیوەندییەدا، 
پیشانداوە  خۆی  متمانەی  تاڵەبانی 
سەبارەت بە توانای حوسنی موبارەك 

بۆ تێپەڕاندنی بارودۆخی میسر.

ئەندامی  كیانی،  محەمەد  د. 
لەسەر  عێراق  نوێنەرانی  ئەنجومەنی 
رۆژنامەی  بە  گ��ۆڕان،  فراكسیۆنی 
هەڵوێستە،  دوو  »ئ��ەو  راگەیاند: 
سیاسیداو  وتاری  لە  ئیزدیواجییەتە 
ئ��اگ��اداری  كۆمار  س���ەرۆك  دەبێت 

پەرلەمان بێت كە چی وتووە«.
دا  ب���ەوەش  ئ��ام��اژەی  كیانی، 
س��ەرۆك  هەڵوێستەی  »ئ���ەو  ك��ە 
كاروباری  لە  دەستوەردانە  كۆمار، 
بەوپێیەش  ت��ر و  واڵت��ان��ی  ن��اوخ��ۆی 
شەرعیی  سەرچاوەی  پەرلەمان  كە 
ه��ەم��وو دام���ەزراوەك���ان���ی ت��رە و 
لەپەرلەمانەوە  كۆماریش  س��ەرۆك 
هەڵبژێردراوە، پەرلەمان شەرعییەتی 
ئ��ەو گ��وت��ارەی ه��ەی��ە«. جگە لە 
لە  عێراق،  نوێنەرانی  ئەنجومەنی 
چەند رۆژی رابردوودا، نوری مالیكی، 

سەرۆك وەزیرانی عێراق، پشتگیریی 
لە هاواڵتییانی میسر كردووە، بەاڵم 
تا ئێستا )حكومەت، سەرۆكایەتیی 
كوردستان  پ��ەرل��ەم��ان(ی  ه��ەرێ��م، 

هەڵوێستیان نەبووە.
ئەندامی  ف���ەرەج،  سەرهەنگ 
پەرلەمانی كوردستان لە فراكسیۆنی 
راگەیاند:  رۆژن��ام��ەی  ب��ە  گ���ۆڕان، 
بەئاگاتر و  ع��ێ��راق  »پ��ەرل��ەم��ان��ی 
كراوەترەو خەمخۆری دیموكراسییەت و 
ئازادیی گەالنی ناوچەكەیە، لە كاتێكدا 
یەكەم  كوردستان  پەرلەمانی  دەبوو 
گەلی  پشتیوانیی  بووایە،  پەرلەمان 
پەرلەمانی  چونكە  بكردایە،  میسری 
كوردستان پەرلەمانی میللەتێكە كە 
سەردەمانێكی زۆر، بەدەست رژێمێكی 
داپڵۆسێنەری دیكتاتۆریی هاوشێوەی 
نااڵندوویەتی و  میسرەوە  دەسەاڵتی 

كوردستان  پەرلەمانی  پێویستبوو 
لەگەڵ پشتیوانیكردنی گەلی میسر، 
دەسەاڵتدارانی  رەفتارەكانی  ئیدانەی 

میسری بكردایە«.
وتیشی: »پەرلەمانی كوردستان، 
پەرلەمانێكی موحافیزكارە و نیەتێكی 
سیاسیی هەیە كە هەڵوێستی نەبێت و 
ئەو بیانووە دروست نییە كە دەوترێت 
ل��ەپ��ش��وودای��ە،  پ��ەرل��ەم��ان  ئێستا 
سەرۆكایەتیی  دەی��ت��وان��ی  چونكە 
كۆبكردایەتەوەو  فراكسیۆنەكانی 

بەیاننامەی دەربكردایە«. 
هاوكات، ئاسۆ كەریم، سەرۆكی 
رۆشنبیریی  پەیوەندییەكان و  لیژنەی 
پێیوایە:  كوردستان،  پەرلەمانی  لە 
ت��ەواوی  بە  كوردستان  پەرلەمانی 
داخوازیی و  لەگەڵ  فراكسیۆنەكانەوە 
ئازادیی و ئیرادەی خەڵكی میسردان، 

چ��ون��ك��ە »ئ��ێ��م��ەی ك���ورد زوڵ���م و 
ساڵ  چ��ەن��دی��ن  بینیوەو  زۆرم����ان 
نەتەوەیەكی  چەوسێنراوینەتەوەو 
پەرلەمانی  ستەملێكراوبووین، 
نەبووە،  هەڵوێستی  كە  كوردستان 
رەن��گ��ە ل��ەب��ەر ئ���ەوە ن��ەب��ێ��ت كە 
میسر  ن���اڕازی  دەنگی  پشتگیریی 

نەكات«.
ئاسۆ كەریم كە وتەبێژی لیستی 
ئ��ەوەی  ل��ەگ��ەڵ  كوردستانییشە، 
بە  عێراق  پەرلەمانی  هەڵوێستەكەی 
بەاڵم  دەكات،  وەسف  باش  كارێكی 
ئێستادا  لە  نازانێت  پێویستی  بە 
دەركردنی  بۆ  كوردستان  پەرلەمانی 
بەڵكو  كۆببێتەوە،  بەیاننامەیەك 
پەرلەمانتاران  فراكسیۆنەكان و 
دەتوانن بۆ خۆیان پشتیوانیی گەلی 

میسر بكەن.

بەستنەوەی دەستە سەربەخۆكان بە حكومەتەوە،
تاڵەبانی ئیحراج و كوتلەكان توڕەو دەستەكان سەرسام دەكات

لەسەر رووداوەكانی میسر
       پەرلەمانی كوردستان بێدەنگ، پەرلەمانی عێراق هاتە دەنگ

لەگەڵ  ع��ێ��راق  پەرلەمانی  ناكرێت  ئ��ەگ��ەرچ��ی 
بكرێت،  ب��ەراورد  دیموكراتییەكاندا  واڵتە  پەرلەمانی  
بەتایبەتیش كە لەو واڵتانەدا دیموكراسی و قبووڵكردنی 
كلتوورو  بووەتە  جیاوازییەكانیشەوە،  بەهەموو  یەكتری 
لەگەڵ  ئەگەر  ب��ەاڵم  رێیدایە،  لەسەرەتای  لێرەش 
بەوەشەوە  بكەین،  ب��ەراوردی  كوردستاندا  پەرلەمانی 
كە ئەمیان زۆر لەوەی پەرلەمانی كوردستان فراوانترە، 
بەاڵم لە زۆرێك لە بوارەكاندا پەرلەمانی  عێراق لەپێش 
لە  دیموكراسیش  ژیانی  كوردستانەوەیە و  پەرلەمانی 
لەناو  كوردستان  ل��ەوەی  زیاتر  عێراق،  پەرلەمانی 
پەرلەماندا بوونی هەیە، راستە لێرە زۆرینەی بڕیارەكان 
ناو  لە  حیزبی  هاوپشكی  رێككەوتن و  بنەمانی  لەسەر 
ئەوێ  كە  لەوەی  جیا  بەاڵم  بەڕێوەدەچن،  حكومەتەدا 
حیزب و كوتلە ناتوانن پەرلەمانتارەكانی سەربەخۆ یان 
كوتلەكەیان  حیزب و  كە  بكەن  ئاراستە  شێوەیەك  بە 
لە  جگە  عێراق  پەرلەمانی  لە  هەرچەندە  دەخوازێت، 
فراكسیۆنی گۆڕان، هێزێكی تر لە دەرەوەی پێكهاتەی 
ئۆپۆزسیۆن و  هێزی  هەمیشە  بەاڵم  نییە،  حكومەتدا 
بەرەنگاربوونەوە لە دانیشتنەكانی پەرلەماندا لەبەرامبەر 
لە  دەیانەوێت  كە  هەواڵنەدا سەرهەڵدەدات  ئەو  هەموو 
الیەن  لێرەش  كەمبكەنەوە،  پەرلەمان  هەیبەتی  رۆڵ و 
هەیە لەناو لیستی حوكمڕاندا، دەیەوێت پەرلەمان بكاتە 
هەوڵدەدات  خۆی و  جێبەجێكردنی  دەسەاڵتی  پاشكۆی 
خۆیەوە،  ركێفی  ژێر  بخاتە  سەربەخۆكان  كۆمسیۆنە 
بەرزی  توند و  دەنگی  لیستدا  هەمان  لەناو  هەر  بەاڵم 
لەسەر  شەڕ  شێلگیرانە  هەیەو  سیاسەتە  بەو  ناڕەزایی 
ل��ەوەی  جیا  لێرە،  دەك��ات.  پەرلەمان  سەربەخۆیی 
راو  لیستی زۆرینەی حوكمڕانیشدا،   لەناو  كوردستان، 
رەخنەی  بواریشدا  زۆر  لە  هەیە و  جیاواز  هەڵوێستی 
توندو جدیی لە حكومەت دەگرن  بەبێ ئەوەی كەس 
جورئەت بكات، تۆمەتی تەخوین یان ئاژاوەگێڕیان بخاتە 
كوتلەی  هەمان  لەناو  هەن  پەرلەمانتار  تەنانەت  پاڵ، 
پەرلەمان و  هەڵوەشاندنەوەی  داوای  دەس��ەاڵت��دان و  
فراكسیۆنی  لەالیەن  ئەوەی  بەبێ  دەكەن  حكومەتیش 

دەسەاڵتیشەوە  بەهیچ شتێك تۆمەتبار بكرێن. 
پەرلەمانی  پێچەوانەی  لێرە  بڵێم،  م��اوەت��ەوە   
دەسەاڵتدار و  حیزبی  ئیعالمی  لە  جگە  كە  كوردستان 
بەرژەوەندەییەكانی  خزمەتی  كە  شوێنانەشدا  ل��ەو 
خۆیان دەكات، دەنا له  کوردستان هەموو گفتوگۆكانی 
پەرلەمانیش لە تاریكیدا بەڕێوەدەچن و خەڵك نازانێت لە 
هۆڵی پەرلەماندا چ باسە، بەاڵم لەوەی ئێرەدا، هەموو 
گفتوگۆكان بەشێوەیەكی شەفافانە لە رێی فەرمانگەی 
بۆ  بێالیەنانە   بەشێوەیەكی  پەرلەمانەوە  راگەیاندنی 
بۆ  لەوێشەوە  دەگوازرێنەوەو  راگەیاندن  كەناڵەكانی 
نوێنەرەكانیان  دەزانێت  خەڵك  لەوێوە  ئیتر  جەماوەر، 
چ  به   دەك��ەن و  نوێنەرایەتییان  چۆن  پەرلەماندا  لە 
شێوه یه ک پارێزەرێتی بەرژەوەندییەكانی ئەوانیشن، لێرە 
پێچەوانەی پەرلەمانی كوردستان، پەرلەمان دەسەاڵت و 
هەموو  لەسەروو  دەسەاڵتیشی  هەیە و  خۆی  هەیبەتی 
دەسەاڵتەكانەوەیە و تاكە مەرجەعی خەڵكی عێراقیشە.  

هەڤاڵ كوێستانی 
ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ده ینووسێت
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)سیانزە  ل��ە  زی��اد  ك��ۆی  ل��ە 
ئەنجومەنی  ب���ڕی���اری  ه�����ەزار( 
بەعس  ش��ۆڕش��ی  س��ەرۆك��ای��ەت��ی 
تەنیا )29( بڕیاریان لە پەرلەمانی 
ع���ێ���راق  پ��وچ��ەڵ��ك��راون��ەت��ەوە و 
پێیوایە؛  پ��ەرل��ەم��ان��ت��ارێ��ك��ی��ش 
مانای  بڕیارانە  ئ��ەو  »م��ان��ەوەی 
درێژبوونەوەی دەسەاڵتی بەعسە«

ت��ۆڕی  ک��ه   ئ��ام��ارێ��ک  بەپێی 
ه���ه واڵ���ی���ی  )H.N.N(ی 
سەردەمی  لە  باڵویکردووه ته وه ، 
لەنێوان  بەعسدا  حیزبی  دەسەاڵتی 
ساڵی )1968 بۆ 2003( ئەنجومەنی 
حیزبی  ش��ۆڕش��ی  س��ەرك��ردای��ەت��ی 
پەرلەمانێكی  غیابی  ل��ە  بەعس 
شەرعیدا زیاد لە )13500( بڕیاری 
دەركردووە، كە سەرجەمیان هێزی 
پێكراوە و  كاریان  هەیەو  یاساییان 
پێكهێنانی  )2003( و  ل����ەدوای 
عێراقەوە،  نوێنەرانی  ئەنجومەنی 
تەنیا )29( بڕیاریان رەتكراونەتەوە، 
یاسا  بە  یان  ه��ەم��وارك��راون،  یان 
شێوەیەك  بە  ك��راون و  چ��ارەس��ەر 
س���اڵ����ی  كاركردنی  ساڵی  لە 
هیچ  ئەنجومەنەدا  ئەو  )2006(ی 
بڕیارێكی ئەنجومەنی سەركردایەتی 

شۆڕشی بەعس رەتنەكراوەتەوەو لە 
بڕیاریان   )23( )2007(دا،  ساڵی 
بەاڵم  رەت��ك��راون��ەت��ەوە،  یاسا  بە 
رێژەیە  ئه و  )2008(دا،  ساڵی  لە 
لە  بڕیار و   )3( بۆ  كەمبووەتەوە 
بۆ  بووەتەوە  كەمتر  )2009(ش���دا 
یاسا و  یەك  تەنیا  رەتكردنەوه ی 
بڕیاری  دوو  تەنیا   )2010( ساڵی 
شۆڕش  سەركردایەتی  ئەنجومەنی 

رەتكراونەتەوە.
پەرلەمانتارێكی  ه��اوك��ات 
كوردیش ئاماژە بە مەترسییەكانی 
یاسایە  دوو  ئەو  رەتنەكردنەوەی 

دەكات.
بەكر حەمە سدیق، یاساناس و 
نوێنەرانی  ئەنجومەنی  ئەندامی 
هێزی  بە  ئاماژەدان  وێڕای  عێراق 
ئەنجومەنی  بڕیارانەی  ئەو  یاسایی 
سەركردایەتی  شۆڕشی بەعس بە 
»بەردەوامیی  راگەیاند:  رۆژنامەی 
مانای  یاسایانە  ب��ەو  ك��ارك��ردن 
بەعسە  دەسەاڵتی  درێژبوونەوەی 

لە عێراقدا«.
ب��ەك��ر ح��ەم��ە س��دی��ق، ئ��ەو 
بەپێی  بەعس  رژێمی  بڕیارانەی 
م��ەت��رس��ی��ی��ان دەك����ات ب��ە دوو 
پۆلەوە، یەكەمیان: ئەو یاسایانەی 
دیمۆگرافی  باری  بە  پەیوەندییان 
دووەمیشیان:  هەیەو  ناوچەكانەوە 

ئیمتیازاتدان  بۆ  بڕیارانەی كە  ئەو 
بنەمای  ل��ەس��ەر  كەسانێك  ب��ە 
بەعس  حیزبی  ب��ۆ  ئینتیمایان 

دەرچوون. 
ئ��ەم��ە ل��ە ك��ات��ێ��ك��دای��ە  كە 
هەواڵی  رۆژنامە  راب��ردوو  هەفتەی 
گ��ش��ت��اندنی یاسای ژمارە )176(
)ئەركەكانی  )1980(ی  ساڵی  ی 
بنەبڕكردنی  لە  پۆلیس  پیاوانی 
الیەن  لە  باڵوكردەوە،   ت��اوان(دا، 
هەرێمەوە   ن��اوخ��ۆی  وەزارەت����ی 
كە  پۆلیسدا  دەزگاكانی  بەسەر 
چەك  بەكارهێنانی  بە  شەرعیەت 
دروستبوونی  كاتی  ل��ە  دەدات 

»پشێوییدا«.
بەكر  روان��گ��ەی��ەش��ەوە  ل���ەو 
حەمە سدیق، جەخت لەسەر ئەوە 
لەو  زۆر  بەشێكی  كە  دەكاتەوە؛ 
كوردستان  هەرێمی  لە  یاسایانە 
گرنگیشی  بە  پێدەكرێت و  ك��اری 
كار  كوردستان  پەرلەمانی  زان��ی 
لەسەر دەركردنی بڕیار بۆ رێگرتن 
بڕیارانەی  ئەو  جێبەجێكردنی  لە 
شۆڕشی  سەرۆكایەتی  ئەنجومەنی 

بەعس بگرێت.
بڕیارێكی   بەپێی  ه��اوك��ات 
بڕیار و  ئەو  كوردستان  پەرلەمانی 
ی���اس���ای��انەی كە لەدوای )1991(
دەركراون،  بەعسەوە  لەالیەن  ەوە 

پێناكرێت،  ك��اری  كوردستان  لە 
مەگەر پەرلەمانی كوردستان خۆی 
بڕیار لەسەر جێبەجێكردنی بدات و 
بڕیارانەی  ئ��ەو   )2003( ل��ەدوای 
پەرلەمانی  دەب��ێ��ت  دەرچ����وون، 
كوردستان بڕیاری  جێبەجێكردنیان 

لە هەرێمی كوردستان بدات.
ل��ەالی��ەك��ی ت���رەوە د.س��ام��ان 
ف����ەوزی، ی��اس��ان��اس و ئ��ەن��دام��ی 
عێراق،  نوێنەرانی  ئەنجومەنی 
ساڵی  چاپەمەنییەكانی  یاسای 
)1968(ی عێراقی بە نموونەیەكی 
بڕیارەكانی  یاسایی و  سلبیی  تری 
كە  هێنایەوە،  بەعس  سەردەمی 
پێدەكرێت و  ك���اری  تائێستاش 
ب��ە ب���ڕوای ئ��ەو پ��ەرل��ەم��ان��ت��ارە؛ 
پ��ێ��ك��ه��ات��ەی دەس��ەاڵت��ەك��ان��ی 
راب��ردوودا  لە  كۆمار  سەرۆكایەتی 
زۆربەی  رەتنەكردنەوەی  هۆكاری 
شۆڕشی  ئەنجومەنی  بڕیارەكەكانی 
دەڵێت:  ب���ووە و  بەعس  حیزبی 
زۆرێك  رەتنەكردنەوەی  »هۆكاری 
سەردەمی  یاسایانەی  بڕیارو  لەو 
پێشتر  ك��ە   ئ��ەوەب��ووە،  بەعس 
سەرۆكایەتی كۆمار لە )3( كەس 
سێكیشیان   ه��ەر  پێکهاتبوون، 
ببووە  كە  هەبووە،  ڤیتۆیان  مافی 
ئەو  لەبەردەم  ئەستەم  بەربەست و 

پرۆسەیەدا«.

پەرلەمانتارێك: بەڵگەی درێژبوونەوەی دەسەاڵتی بەعسە
زیاد لە )13( هەزار بڕیاری حیزبی بەعس لە عێراق كاری پێدەكرێت

روونكردنەوەیەكدا  لە  رۆژنامە: 
كۆمار  سەرۆكایەتی  ماڵپەڕی  كە 
باڵویكردووەتەوە، جەالل تاڵەبانی، 
س����ەرۆک ك��ۆم��ار پ��رۆژەی��اس��ای 
جێگرەكانی  ی��اس��ای  ه��ەم��واری 

س����ەرۆك ك���ۆم���اری ئ��اراس��ت��ەی 
زیادكردنی  بۆ  ك��ردووە  پەرلەمان 
جێگرەوە  س��ێ  ل��ە  جێگرەكانی 
چوارەمیان  كە  جێگر،  چ��وار  بۆ 

توركمان بێت.

پێشتر و لەدوای پەسەندكردنی 
هەریەك  تاڵەبانی  یاسایە،  ئ��ەو 
تاریق  عەبدولمەهدی و  ع��ادل  لە 
وەك  خوزاعی،  خوزەیر  هاشمی و 
لەدوای  كرد و  دەستنیشان  جێگری 

گوشاری توركمانەكان بۆ وەرگرتنی 
جێگرەكانی  لە  یەكێك  پۆستی 
ئەو  تاڵەبانی  ك��ۆم��ار،  س���ەرۆك 
رەوانەی  هەمواركردنەوەیەی  داوای 

پەرلەمان كردووە.

تاڵەبانی، داوای چوار جێگر دەكات

راپۆرتی عەلی ناجی
..........................................................

بەغدا
عێراق،  سیاسییەكانی  كوتلە 
هەوڵەكانی  رووی  بە  دەرگایان 
سوننەكانی  هەرێمی  پێكهێنانی 
ك���ە وەك  ع���ێ���راق داخ���س���ت، 
دەكات،  ئاشكرای  سەرچاوەیەك 
لەالیەن دوو دەوڵەتی عەرەبییەوە 

كاری بۆ كراوە.
گشتی  هەڵبژاردنی  ل��ەدوای 
ئەنجومەنی  )2010/3/7(ی 
ناوبەناو  عێراقەوە،  نوێنەرانی 
هەرێمێكی  پێكهێنانی  بیرۆكەی 
لە  م��ەزه��ەب  سوننە  فیدراڵیی 
عێراقدا باسی لێوە دەكرێت، كە 
كەركوك،  دیالە،  پارێزگاكانی 
ئەنبار  سەاڵحەدین و  نەینەوا، 
بۆ  بەدیلێك  وەك  بگرێتەوە 
لە  سوننییەكان  هێزە  شكستی 
هەڵبژاردنی رابردووی ئەنجومەنی 
هێزێكی  ع��ێ��راق��دا و  نوێنەرانی 
كتومت  كە  نەما  پەرلەمان  نێو 
عێراق  سوننەكانی  نوێنەرایەتیی 
شیعەكان  چ���ۆن  وەك  ب��ك��ات 

هەیانە.
هاوكات لەگەڵ ئەو هەواڵنەدا، 
بە  پەرلەمانتارەكان  لە  هەندێك 
سوننەكانیشەوە  تەنانەت  شیعەو 
كە  دەوەس���ت���ن���ەوە،  دژی  ل��ە 
بە  ه��ەن��گ��اوە  ئ��ەو  بەشێكیان 
بە  تریش  بەشێكی  ناواقیعی و 
دەستی دەرەكی لەقەڵەم دەدەن.

 موستەفا هیتی، سەركردەی 
ئیئتیالفی  م��ەزه��ەب��ی  سوننە 
رەخنە  ب��ەت��ون��دی  عێراقییە، 
هەرێمێكی  دروستكردنی  ل��ە 
س��ون��ن��ە م��ەزه��ەب��ی ع��ێ��راق 

دەكات  ئاشكرای  دەگرێت و 
پێكهێنانی  بیرۆكەی  كە 

هەندێك  هەرێمە،  ئەو 
ب�������ازرگ�������ان و 
س����ی����اس����ی����ی 
شكستخواردووی 
ل��ەپ��ش��ت��ە ك��ە 

دەڵێت،  ئەو  وەك 
بە  پ��ەی��وەن��دی��ی��ان 

دەوڵەتێكی ناوچەكەوە 
ه��ەی��ە و ت��ای��ب��ەت بە 
راگەیاند:  رۆژن��ام��ەی 
»ئ���ەو ب��ازرگ��ان��ان��ە، 
بەپشتی  دەیانەوێت 
هەندێك واڵتی بیانی، 

م��ەزه��ەب  سوننە  هەرێمێكی 
دروست  تایفی  بنەمای  لەسەر 
فیدراڵیی  دەخ����وازن  ب��ك��ەن و 
تایفی  بنەمای  لەسەر  لەعێراقدا 

الیەنە  لە  داواش��ی  بێت«، 
كە  ك��رد  سیاسییەكان 
دروس��ت��ك��ردن��ی  دژی 
فیدراڵیی  ه��ەرێ��م��ی 
بوەستنەوە  سوننەكان 
ناوبراو،  بە وتەی  كە 
ع���ێ���راق داب�����ەش و 
حكومەتی ناوەندیش 

بێهێز دەكات. 

رۆژن������ام������ە، ل���ەچ���ەن���د 
خاوەن  ئاگاداری  سەرچاوەیەكی 

كە  زانیویەتی  عێراقەوە،  بڕیاری 
ناوچەكە  عەرەبی  دەوڵەتی  دوو 
سوننەكانەوەن  هاندانی  لەپشت 
ب���ۆ پ��ێ��ك��ه��ێ��ن��ان��ی ه��ەرێ��م��ە 

فیدراڵییەكەیان. 
پەرلەمانتارێكی  ه��اوك��ات، 
س��ون��ن��ەی ت��ر ئ��ام��اژە ب��ەوە 
دەكات، كە لە ئێستادا نیەتی 
پ��ێ��ك��ه��ێ��ن��ان��ی 
ه��ەرێ��م��ێ��ك��ی��ان 
ب�����ۆ س��ون��ن��ە 
نی  كا بە هە ز مە
ع�����ێ�����راق 
نییه و 

م��ح��ەم��ەد 
ئ��ی��ق��ب��ال��ی 
می  ا ند ئە
ب����ەرەی 
فوقی  ا و تە
بە  ع��ێ��راق��ی، 
رۆژنامەی راگەیاند: 
ئێمە  ئ��ێ��س��ت��ادا،  »ل���ە 
هەرێمی  پێكێهنانی  ل��ەگ��ەڵ 
بەاڵم  نین،  مەزهەبدا  سوننە 

پێكهێنانی  دژەكانی  كاردانەوە 
شیاوی  لەئاستێكی  هەرێمە  ئەو 
ئەنجومەنی  نەبووەو  سیاسیدا 
پارێزگاكانیش دەسەاڵتی تەواویان 
لەو  سوود  دەتوانرێت  كە  هەیە 
نازانن  بەاڵم  ببینن،  دەسەاڵتانە 

چۆن بەكاری بهێنن«.
پێیانوایە،  تریش  هەندێكی 
دروس��ت��ك��ردن��ی ه��ەرێ��م��ێ��ك بۆ 
س��ون��ن��ەك��ان، گ��واس��ت��ن��ەوه ی 
ئەزموونی هەرێمی كوردستانە بۆ 

عێراق و لەدژی دەوەستنەوە. 
ئەندامی  ساڵحی  ئەرشەد   
عێراقییە،  ئیئتیالفی  توركمانی 
ب��ۆ رۆژن���ام���ەی روون���ك���ردەوە 
بۆ  هەرێمێك  پێكهێنانی  ك��ە 
داب��ەش  عێراق  سوننەكان، 
دەك����ات و گ��واس��ت��ن��ەوەی 
ئ���ەزم���وون���ی ه��ەرێ��م��ی 
پێگەی  بۆ  كوردستانیش 
كارێكی  ع���ێ���راق،  ت���ری 
ه���ەڵ���ەی���ە و ب���ارودۆخ���ی 
هەرێمی كوردستان جیاوازە 

لە ناوچەكانی تری عێراق. 
 ه���اوك���ات، ئ��ەن��دام��ێ��ك��ی 
كوردستانیش،  هاوپەیمانیی 
ئ��ام��اژە ب��ەوە دەك���ات ك��ە بەر 
ل��ە ل��ك��ان��دن��ەوەی ك��ەرك��وك بە 
دەبێت  سوننییەوە،  هەرێمێكی 
بۆ  دەستوورییەكان  رێوشوێنە 
لە  م��ادەی)140(  جێبەجێكردنی 

كەركوكدا ئەنجام بدرێت.
 م��وح��س��ی��ن گ���ەرگ���ەری، 
نوێنەرانی  ئەنجومەنی  ئەندامی 

عێراق لەسەر لیستی هاوپەیمانیی 
ك��وردس��ت��ان��ی، ب��ە رۆژن��ام��ەی 
عێراق،  »دەستووری  راگەیاند: 
پارێزگاكانی  ب��ە  داوە   مافی 
هەرێم  ی��اس��ا  بەپێی  ع��ێ��راق، 
پێكبهێنن، بەاڵم ئەو پارێزگایانەی 
وەك كەركوك كە رێوشوێنەكانی 
م����ادەی)140(  جێبەجێكردنی 
ئەو  پێویستە  دەیانگرێتەوە، 
ئەو  جێبەجێبكرێن،  رێوشوێنانە 
بەو  بەرامبەر  هەڵوێستیان  كات 

هەرێمە سوننییە رابگەیەنن«. 
)119(ی  م����ادەی  ب��ەپ��ێ��ی 
پارێزگایەك  عێراق،  دەستووری 
یان زیاتر، بۆیان هەیە هەرێمێك 
پێكبهێنن بە رەزامەندیی سێیەكی 
ئەندامانی هەریەك لە ئەنجومەنی 
یەكی  دە  یان  پارێزگایانە،  ئەو 
بۆ  پارێزگایانە  ئەو  هاواڵتییانی 

ئەو مەبەستە. 
شبری  عەلی  ل��ەوب��ارەی��ەوە، 
ئەنجومەنی  كوتەلی  ئەندامی 
پەرلەمانی  لە  ئیسالمیی  ب��ااڵی 
عێراق، بۆ رۆژنامەی روونكردەوە 
دەستوور،  )119(ی  مادەی  كە 
پێكهێنانی  بە چۆنێتیی  ئاماژەی 
داوە و  عێراقدا  لە  هەرێمەكان 
پ��ێ��ش��ت��ر ئ��ەن��ج��وم��ەن��ی ب���ااڵی 
زۆری  ب��ان��گ��ەش��ەی  ئیسالمیی 
هەنگاوێكی  وەك  دەك���رد  ب��ۆ 
بە  بەاڵم  دەوڵ��ەت،  بەهێزكردنی 
وتەی ناوبراو، نابێت ئەو هەرێمە 
حیزبیی  تایفی و  بنەمای  لەسەر 

پێكبهێنرێت.

ههرێمهسوننهکهپارێزگاکانیدیاله،کهرکوک،نهینهوا،سهاڵحهدینوئهنباردهگرێتهوه 
 دوو دەوڵەتی عەرەبی، لەپشت بیرۆكەی هەرێمی سوننەی عێراقەوەن
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جەماوەریی  راپەڕینی  كێشەی 
میسر ئەوەیە كە رابەرێكی دیاریكراو 
ناكات،  خۆپیشاندانەكان  پێشەنگی 
ئ��ەم��ەش ب��ووەت��ە ه��ۆی ئ���ەوەی كە 
دەرەوە  دنیای  لە  گومان  راڕای���ی و 
لە  زۆرێ��ك  چونكە  بكات،  دروس��ت 
نێودەوڵەتیی،  كۆمەڵگەی  ئەندامانی 
بكەوێتە  میسر  دەت��رس��ن  ل���ەوە 
بە  زەرەر  كە  كەسانێكەوە  دەستی 

بەرژەوەندییەكانی ئەوان بگەیەنێت.
میسر،  لە  تەنیا  ن��ەك  ئەمەش 
واڵتە  ئەو  تەواوی  تونس و  لە  بەڵكو 
تێدا  خۆپیشاندانیان  عەرەبییانەی 
دەكرێت، بەوشێوەیەیە. لە تونس ئەو 
چەقبەستنی  هۆی  بووەتە  كێشەیە 
لە  واڵت��ەك��ە  بێتوانایی  سیاسیی و 
پێكهێنانی سەركردایەتیی نوێ ، بەاڵم 
میسردا چەند سەركردەیەك هەن  لە 
كە ئەگەری ئەوە هەیە، جێی موبارەك 

بگرنەوە. 

محەمەد بەرادعی
پارتە  لەنێوان  رێككەوتنێك 
ئەوەی  بۆ  هەیە  ئۆپۆزسیۆنەكاندا 
بەرادعی وەك وتەبێژو فیگەری دیاری 
بكرێت،  دی���اری  خۆپیشاندانەكان 
كۆمەڵگەی  كە  ل��ەوەی  جگە  ئەمە 
نێودەوڵەتییش متمانەی بە فیگەرێكی 
وەك بەرادعی هەیە كە چەندین ساڵ لە 
دەزگا بااڵكانی نەتەوە یەكگرتووەكاندا 
بەاڵم  ك��ردووە،  كاری  وەك س��ەرۆك 
ئ��ەوەی  بۆ  نییە  گەرەنتییەك  هیچ 
ئەمە  بەردەوامبێت.  پشتگیرییە  ئەم 
لە میسردا  بەرادعی  لەوەی كە  جگە 
نییە  ئەوتۆی  جەماوەریی  بنكەیەكی 
هەر  بكات و  جێگیر  پێگەكەی  كە 
حیزبی  موسلیمین و  ئیخوان  ك��ات 
بەرادعی  بۆ  پشتگیریی خۆیان  وەفد 
پشتیوان  بەبێ   ئ��ەوا  بكێشنەوە، 

دەمێنێتەوە. 
ب��راوەی  س��اڵ،   )69( بەرادعی 
بۆ  )1995(ە  ن��ۆب��ڵ��ی  خ��ەاڵت��ی 
ئاژانسی  پێشووی  سەرۆكی  ئاشتی و 
نێودەوڵەتیی وزەی ئەتۆمی بوو. ئەم 
دبلۆماتە میسرییە، لە ساڵی )1974( 
نێودەوڵەتیی  قانوونی  لە  دكتۆرای 
بەدەستهێنا و  نیویۆرك  زانكۆی  لە 
بۆ  میسر  گەڕایەوە  ساڵدا  هەمان  لە 
وەرگرتنی پۆستی یاریدەدەری وەزیری 
دەرەوە، دواتریش لە ساڵی )1980( 
لە  ك��ارك��ردن  بۆ  خ��ۆی  پۆستەكەی 
لە  جێهێشت و  یەكگرتووەكان  نەتەوە 
ساڵی )1984(دا پەیوەندیی كرد بە 
ئاژانسی نێودەوڵەتیی وزەی ئەتۆمی و 
لە ساڵی )1997(ەوە بووە سەرۆكی 
ئاژانسەكەو سێ  خوول وەك سەرۆك 

ساڵی  لە  بەرادعی،  هەڵبژێردرایەوە. 
)2009(وە نیازی خۆی لە بەشداریی 
دەرب����ڕی،  م��ی��س��ردا  ل��ە  سیاسیی 
ت��ەواوی  ناڕازیبوونی  بەهۆی  ب��ەاڵم 

سەركردایەتیی میسرەوە، كشایەوە.
دەستپێكردنی  دوای  رۆژ  دوو 
ل�������ە  خ���ۆپ��ی��ش���اندانەكان و 
ئەمساڵدا،  دووەمی  كانوونی  )27(ی 
میسر،  ب��ۆ  گ���ەڕای���ەوە  ب���ەرادع���ی 
ب��ه م��ه ب��ه س��ت��ی ب��ەش��داری��ك��ردن لە 
وتی:  دواتریش  خۆپیشاندانەكاندا و 
دەتوانم  بیەوێت،  خەڵك  »ئەگەر 
بەڕێوەبەرم«.  ئینتیقالی  حكومەتی 
هەینی،  ن��وێ��ژی  ل�����ەدوای  دوات����ر 
پەیوەندیی كرد بە خۆپیشاندەرانەوە و 
تەحریرو  مەیدانی  چ��ووە  دواتریش 
میسر،  خەڵكی  وت��ی:  ئاشكرا  ب��ە 
دەی��ان��ەوێ��ت رژێ��م��ەك��ەی م��وب��ارەك 
وەزیران  سەرۆك  گۆڕینی  بڕووخێت و 
هەوڵێكی  بە  سلێمانی  عومەر  بە 
ن����ەزۆرك وەس��ف��ك��رد ب��ۆ م��ان��ەوەی 
بەرامبەر  دەس��ەاڵت��دا و  لە  موبارەك 
نیگەرانیی خۆرئاواش، بەرادعی وتی: 
سەیرە گومان بكرێت لەوەی میسرێكی 
دیموكرات پەیوەندیی لەگەڵ خۆرئاوا 
دەبڕێت، بەاڵم ئیخوان موسلیمین تا 
ئێستاش پشتگیریی تەواوی خۆی بۆ 

بەرادعی دەرنەبڕیوە. 

عەمرو موسا
میسرییە،  دب��ل��ۆم��ات��ە  ئ���ەم 
سەرۆكایەتیی  )10(س��اڵ��ە  م���اوەی 
كۆمكاری عەرەبی دەكات، كە )22( 
كەسایەتیی  ئ��ەن��دام��ی��ەت��ی و  واڵت 
كاریگەریی  هەرێمی  نێودەوڵەتیی و 
موسا، كردوویەتی بە كاندیدێكی بەهێز 
لەدوای بەرادعی. عەمر موسای )75( 
)1957( س����اڵ����ی  ل�����ە  ساڵە 
دبلۆماسی  ك���اری  ب��ە  دەس��ت��ی  وە 
كردووەو چەندین ئەركی لە وەزارەتی 
دبلۆماسی  سلكی  میسرو  دەرەوەی 
)1990( ساڵی  لە  ب��ەڕێ��وەب��ردووە و 
یشەوە بووە بە نوێنەری هەمیشەیی 
لە  یەكگرتووەكان و  نەتەوە  لە  میسر 
ساڵی )1991(ه وە بۆ )2001( بووە بە 
وەزیری دەرەوەی میسر و دوای ئەوەش 
بووە بە سەرۆكی كۆمكاری عەرەبی. 
رەخنەگران دەڵێن، بوونی بە سەرۆكی 
ئەو كۆمكارە، پالنی موبارەك بووە بۆ 
سڕینەوەی ئەو لە سیاسەتی ناوخۆو 
بەرچاوی جەماوەر. لە ساڵی )2005(
دا هەزاران كەس ئیمزایان كۆكردەوە و 
خۆی  كرد  موسا  عەمرو  لە  داوای��ان 
بپاڵێوێت،  میسر  سەرۆكایەتیی  بۆ 
ب���ەاڵم ئ��ەو وەاڵم���ی ن��ەب��وو، ب��ەاڵم 
موسا ئەگەری ئەوەی خستە بەردەم 
هەڵبژاردنی  لە  رەنگە  كە  جەماوەر 

)2011(دا بەشداریی بكات.
ه���ەرچ���ەن���دە ل���ە س���ەرەت���اوە 

بە  پەیوەندیی  ل��ەوەی  ب��وو  دوودڵ 
خ��ۆپ��ی��ش��ان��دەران��ەوە ب��ك��ات، ب��ەاڵم 
رۆژی هەینی هەفتەی پێشوو، موسا 
پەیوەندیی بە خۆپیشاندەرانەوە كردو 
وتی: ئەگەر جەماوەر بیانەوێت خۆی 
كاندید  سەرۆكایەتیی  پۆستی  بۆ 
دەكات. شیكاروانان پێیانوایە، موسا 
كاندیدێكە كە جەماوەری لە بەرادعی 
ساڵەكانی  زۆرب��ەی  چونكە  زیاترە، 
لە  ن��ەب��ردووەو  بەسەر  دەرەوە  لە 
ئەستێرەیەكی  بەهێزەو  كاركردندا 
كێشەی  ب��ەاڵم  میسریشە،  میدیای 
پیاوی  وەك  ك��ە  ئ��ەوەی��ە  م��وس��ا 
دڵسۆزی موبارەك ناوزەدكراوە بەهۆی 
وەزارەت��ی  لە  زۆری��ی��ەوە  كاركردنی 
دیكەشی  كێشەیەكی  دەرەوەدا و 
تا  موسلیمین  ئیخوان  كە  ئەوەیە 
ئێستا بەهیچ جۆرێك پشتگیریی خۆی 

بۆ دەرنەبڕیوە. 

ئیخوان موسلیمین
هەرچەندە تا ئێستا كاندیدێكیان 
ی��ەك��الی��ی ن����ەك����ردووەت����ەوە بۆ 
سەرۆكایەتیی، بەاڵم وەك بەهێزترین 
میسری،  ئۆپۆزسیۆنی  رێكخراوی 
گرنگی  رۆڵ��ی  موسلیمین  ئیخوان 
دەبێت لە دەستنیشانكردنی سەرۆكدا. 
ئەم پارتە بەهۆی بوونی بە پارتێكی 
لەالیەن  ئیسالمیی،  ترادسیۆنی 
زۆرێك  لەسەرەو  گومانی  خۆرئاواوە 
لە كۆمەڵگەی نێودەوڵەتیی نایانەوێت 
دەسەاڵت  ترسی  لە  بڕوات  موبارەك 
گرتنەدەستی پارتەكە، بەاڵم ئیخوان 
بەشدارییەكی  هیچ  ئێستاش  ت��ا 
فراوانی لە خۆپیشاندانەكاندا پیشان 
رێبەرایەتیكردنی  بانگەشەی  نەداوەو 
ترسی  ل��ە  ئ��ەم��ەش  ن���ەك���ردووە، 
لەالیەن  بانگەشەیە  ئەو  قۆستنەوەی 
كاندیدە  زۆرینەی  بەاڵم  موبارەكەوە، 
لە  س��ەرۆك��ای��ەت��ی��ی،  بەهێزەكانی 

ئێستاوە ئیعتیراف بە بوونی بەهێزی 
ئیخوان موسلیمین دەكەن و دەیانەوێت 

پشتگیریی ئەو پارتە بەدەستبهێنن.
پشتگیریی  ئێستا  تا  ئیخوانیش 
تەواوی بۆ هیچ كاندیدێك دەرنەبڕیوەو 
موباره ک  الدان��ی  ده ستبه جێ  داوای 
هەواڵیشدا،  دوای��ی��ن  ل��ە  ده ک���ات. 
ئیخوان،  ب���ااڵی  س��ەرك��ردەی��ەك��ی 
كاندیدێكیان  هیچ  كە  رایگەیاندووە، 
بۆ پۆستی سەرۆكایەتیی نییە، بەاڵم 
بەهۆی رۆڵی كاریگەری ئەم گرووپە، 
نێودەوڵەتییەكان  هێزە  ئێستاوە  لە 
لەگەڵ  گفتوگۆ  بە  کردووه   دەستیان 
گفتوگۆ  ب��ۆ  موسلیمین  ئ��ی��خ��وان 

دەربارەی حوكمی دوای موبارەك. 

ئەیمەن نوور
سیاسییەكی میسرییەو ناوبانگی 
دەستگیركردنی  دوای  نێودەوڵەتیی 
لە ساڵی )2005( پەیداكرد. ئەیمەن، 
میسر  پەرلەمانی  ئەندامی  پێشتر 
ئەلغەد.  پارتی  لیستی  لەسەر  بوو 
هۆی  بووە  ئەیمەن  دەستگیركردنی 
جەماوەریی  فشارێكی  دروستبوونی 
میسردا و  دەرەوەی  ناوخۆو  لە  زۆر 
سیاسیی  ب��ە  دەستگیركردنەکه  
لێكدرایەوە، دواتر و دوای چوار ساڵ، 
ئەیمەن بەهۆی باری تەندروستییەوە 
ساڵی  لە  ئ���ەی���م���ەن  ئ��ازادك��را. 
)2004(دا پارتی ئەلغەدی دروستكردو 

خۆی بووە سەرۆكی پارتەكە.
زۆر،  شەڕێكی  دوای  ئەیمەن 
فەرمیی  بە  ئەلغەد  پارتی  توانیی 
ئەوەی  دوای  بەتایبەت  بناسێنێت، 
لە  رەتكرایەوە.  جار  سێ   داواك��ەی 
ساڵی )2005(دا ئەیمەن دەستگیركرا 
بەهۆی »كاری نهێنی سیاسی«یەوه ، 
درووستبوونی  هۆی  ب��ووە  ئەمەش 
ئەو  میسرو  لەسەر  زۆر  فشارێكی 
هەنگاوە بە پاشەكشەی دیموكراسی 

رۆژنامەی  لێكدرایەوە.  میسردا  لە 
وێبسایتی  لە  پۆستیش  واشنتۆن 
فەرمیی خۆیدا و لە راپۆرتێكی رۆژی 
ئەیمەن  )2011/2/5(دا،  شەممە 
كاندیدەكانی  لە  یەكێك  بە  ن��وور 
سەرۆكایەتیی میسر لە قەڵەمدەدات. 

عومەر سلێمان
سەرۆكی  جێگری  ئێستادا  لە 
م��ی��س��رەو ل��ە ح��اڵ��ەت��ی م��ان��ەوەی 
بە  بوون  زۆرترین چانسی  موبارەكدا 
سلێمانی  هەیە.  میسری  سەرۆكی 
)75(ساڵ، پێشتر فیگەرێكی دیاری 
بووەو  میسر  سیاسیی  سەربازیی و 
سەرۆكی دەزگای موخابەراتی میسری 
بووەو متمانەیەكی زۆری پێبەخشراوە 
لە كۆمەڵگەی نێودەوڵەتیی، بەتایبەت 
خۆرئاوا. رۆژنامەی تەلەگرافی بەریتانی 
بە »یەكێك لە بەهێزترین بەڕێوەبەرە 
ناوزەدی  جیهان«  موخابەراتییەكانی 
دەكات. گۆڤاری فۆرێن پۆلیسیش بە 
بەهێزترین سەرۆكی موخابەرات ناوی 
مییر  لە  بەهێزتر  تەنانەت  دەب��ات، 
داگانی سەرۆكی دەزگای موخابەراتی 

مۆسادی ئیسرائیلی. 
بۆ  هەوڵەكانی  دوای  سلێمان، 
ناو  گرووپەكانی  رێكخستنەوەی 
ئاشتیی  بۆ  ه��ەوڵ��دان  فەلەستین و 
زیاتر  ئیسرائیل،  فەلەستین و  نێوان 
زۆر  كەسێكی  بە  سلێمان  ن��اس��را. 
نزیك و متمانەپێكراوی سەرۆكی میسر 
سوپادا  لە  هەرچەندە  دادەن��رێ��ت، 
پارتی  یاسایی  ئەندامی  كاردەكات و 
وەتەنی موبارەك نییە، بەاڵم هێشتاش 
بۆ  پارتەكەیە  كاندیدی  بەهێزترین 
سەرۆكایەتیی دوای موبارەك. دە رۆژ 
پێشتر، سلێمان بووە كاندیدی حوكم 
هەوڵێك  لە  هەرزوو  موبارەك و  دوای 
بۆ تیرۆركردنی رزگاری بوو، كە دوان 
كوژران.  تایبه تییەكانی  پاسەوانە  لە 

لەالیەن  كە  ئەوەیە  سلێمان  كێشەی 
نەخوازراوەو  میسرییەوە  جەماوەری 
لە  موبارەك  درێژكراوەی حوكمی  بە 
میسر دادەنرێت، ئەمە جگە لەوەی كە 
بە پیاوی ئەمریكاو ئیسرائیل ناوزەد 
خۆپیشاندەری  جەماوەری  دەكرێت و 
بوونی ئەو  بە هەموو جۆرێك  میسر 
دۆخی  لە  رەتدەكەنەوە.  سەرۆك  بە 
گ��ۆڕان��ی م��وب��ارەك��دا، وا چ���اوەڕوان 
سلێمانیش  ه���ەرزوو  ك��ە  دەك��رێ��ت 
بگۆڕدرێت، بەاڵم مانەوەی موبارەك، 
رەنگە سەرۆكایەتیی سلێمانی بەدوادا 

بێت. 
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مەیدانیتەحریر،یەكێكەلە
جەماوەریترینمەیدانەكانی
واڵتیمیسروشاریقاهیرە،

ئەممەیدانەپێشترناوی
ئیسماعیلیەبوو،بەاڵمدوای
شۆڕشیگەلیمیسرلەساڵی
)1919(دابە“تەحریر”ناوبراو
دوایشۆڕشیكۆماریی)1952(

شبەفەرمییناوینرا“مەیدانی
تەحریر”واتەمەیدانیئازادیی،

مەیدانەكەچەندینشوێنی
گرنگیوەكمۆزەخانەیمیسرو

بارەگایپارتیوەتەنیدەسەاڵت،
ئۆفیسیكۆمكاریعەرەبی،
ئوتێلینیل،بینایزانكۆی

ئەمریكیلەقاهیرەیتێدایە،
ئەمەجگەلەمیترۆیقاهیرەو

وێستگەیساداتبۆگواستنەوە،
ئەممەیدانەبەشێوەیەكی
سەرەكییبۆكۆبوونەوەو

خۆپیشاندانەجەماوەرییەكان
بەكاردێت،دیارتریننموونەش

“خۆپیشاندانینان”یساڵی
)1977(وخۆپیشاندانیدژایەتی
جەنگیدژبەعێراقی)2003(و

شۆڕشیگەالنیمیسری
)2011(یە،هەفتەیەكلەمەوپێش

یەكملیۆنخۆپیشاندەریمیسری
لەممەیدانەكۆبوونەوەوداوای
رۆیشتنیحوسنیموبارەكی
سەرۆكیئەوواڵتەیانكرد.

تەحریر،
مەیدانە
تووڕەكە
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رۆژنامە
..............................................................

راب��ردوو  یەكشەممەی  رۆژی 
خوێندكاری  كۆمەڵێك   )2/6(
سلێمانی  لە  ئەمریكی  زان��ك��ۆی 
پشتگیریكردنی  بۆ  بۆنەیەكیان 
ناوچەكەدا  لە  گ���ۆڕان  شەپۆلی 
رێ��ك��خ��س��ت، ب��ۆن��ەك��ە س��ه ع��ات 
)2:30( دەستیپێكردو تیایدا چەند 
خوێندكارێك وتەیان پێشكەشكردو 
خوێندكارە  ت���ەواوی  دوات��ری��ش 
ئامادەكان بە )ارحل – بۆ دەرەوە( 
پشتگیرییان لە گەلی میسر كرد. 

ئ����ەم ب��ۆن��ەی��ە ل���ە الی���ەن 
ئ��ازاد( گەنجانی  )ج��واڵن��ەوەی 
رێكخراوە  ئ��ەم  رێكخرابوو،  ەوە 
الوەوە  ك��ۆم��ەڵ��ێ��ك  الی����ەن  ل��ە 

دامەزراوە بۆ چاالكتركردنی الوان و 
جەماوەر،  رای  لە  بەرگریكردن 
رێكخراوە  ئ��ەم  پێشوو  هەفتەی 
كە  باڵوكردەوە  بەیاننامەیەكیان 
رۆژنامەو  گەیشتووەتە  كۆپییەكی 
لە  ك��ورد  »گەلی  هاتووە:  تێیدا 
ه��ەم��وو ك��ەس زی��ات��ر ل��ە زوڵ��م و 
ستەمی دیسپۆتیزم و چێژی ئازادیی 
یەك  دڵ و  بەیەك  ئێمە  تێدەگات، 
دەنگ پشتگیریی لە شۆڕشی گەلی 
پێمانوایە؛  ئێمە  دەكەین،  میسر 
ئەوە واجبی هەموو ئازادیخوازانە كە 
پشتگیریی لە گەلی گەورەی میسر 
لە  سەختەكاندا«.  كاتە  لە  بكەن 
كۆتایی بەیاننامەكەشدا ئاماژە بەوە 
دەدرێت؛ كە گرووپەكەیان بەردەوام 
لە  ئازادیی  پشتگیریی  لە  دەبێت 

هەر كوێیەكی جیهاندا بێت. 

ح��ەوش��ەی  ل��ە  چاالكییەكە 
مۆزایكێك  دەستیپێكردو  زانكۆدا 
لە كوردو عەرەب و توركمانی عێراق 
هەمووان  تێداكردو  بەشدارییان 
گوتارەكانی  ئینگلیزیی  زمانی  بە 
پشتگیریی  دەوت��ەوەو  بۆنەكەیان 
ستەمی  زوڵم و  نەمانی  بۆ  خۆیان 
دی��ك��ت��ات��ۆری��ی��ەت ل��ە ن��اوچ��ەك��ە 

دەردەبڕی. 
م��ی��دی��ا ل��ە رووم��اڵ��ك��ردن��ی 
ئەمریكی  زانكۆی  چاالكییەكەی 
پەیامنێری  هەربۆیە  بێبەشكرا. 
رۆژنامەوانیی  دەزگایەكی  چەند 
زانكۆوە  بینای  بچنە  نەیانتوانی 
لە  چاالكییەكە،  رووماڵكردنی  بۆ 
قەدەغەكردنی  ه��ۆك��اری  ب��ارەی 
رووماڵكردنی چاوپێكەوتنەكە، هیچ 
بدات و  لێدوان  ئامادەنەبوو  كەس 

لەبەردەم  ئاسایش  كەسانی  تەنیا 
زانكۆی ئەمریكیدا بوون.

ل���ە روون���ك���ردن���ەوەی���ەك���دا 
ج���واڵن���ەوەی گ��ەن��ج��ان��ی ئ���ازاد 
دەرب��������ارەی ئ����ەم ه��ەن��گ��اوە 
تەنیا  ب��ەداخ��ەوە  نووسیویەتی: 
چاالكییەكە  پێش  سه عات  یەك 
میدیا  كە  ئاگاداركراینەوە  ل��ەوە 
بكات و  رووماڵ  بۆنەكە  نییە  بۆی 
بۆمان دەركەوت لە چەندین الیەنی 
جۆراوجۆرەوە فشار خراوەتە سەر 

چاالكییەكەمان.
لەم روونكردنەوەیەدا گرووپەكە 
جه خت لەوە دەكاتەوە، كە ئەوان 
الیەنێكی  هیچ  بە  پەیوەندییان 
ئەوە  بۆ  بگرە  نییەو  سیاسییەوە 
حیزبە  لە  شەقام  دروس��ت��ب��وون 

سیاسییەكان بسەننەوە. 

رۆژنامە

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

كۆبوونەوەی دەیان هەزار كەس 
پێدەچێت  پایتەخت،  سەنعای  لە 
بۆ  واڵت  سێیەمین  بكاتە  یەمەن 
لەدوای تونس و میسر،  گۆڕانی رژێم 
خۆپیشاندانەكانی  ئێستاوە  لە  هەر 
ی���ەم���ەن ب���ووەت���ە ه����ۆی چ��ەن��د 

گۆڕانكارییەكی گەورە.
عەلی عەبدوڵاڵ ساڵح، كە نزیكەی 
دەكات،  سەرۆكایەتی  ساڵە   )33(
هەڵنەبژێرێتەوە و  خۆی  دا  پەیمانی 
دوای  كاندید  نەكاتە  كوڕەكەشی 
خۆی لە هەڵبژاردنەكەی )2013(دا. 
باج و  كەمكردنەوەی  لە  جگە  ئەمە 
فەرمانبەران و  مووچەی  زیادكردنی 
دۆزینەوەی هەلی كار بۆ خوێندكارە 
دەرچووەكان، ئەمەش بووەتە كارێكی 
ك��اردان��ەوەدا  دوای��ی��ن  لە  ئاسایی و 
عەبدولعەزیز  جەزائیر،  س��ەرۆك��ی 
بۆتەفلیقە، پەیمانی بە جەزائیرییەكان 
زیاتر  سیاسیی  ئ��ازادی��ی  ك��ە  دا 
ئەمەش  جەزائیرییەكان،  ببەخشێتە 
دوای ئەوەی پەیمانیان داوە لەماوەی 
بە  بكەن  دەس��ت  هەفتەیەدا  ئ��ەم 

خۆپیشاندان. 
ب���ەاڵم ئ��ەم داوای��ان��ە ن��ەب��ووە 
جەماوەرو  پێكردنی  قەناعەت  هۆی 
بەردەوامن لەسەر خۆپیشاندان، بگرە 

دوای  رۆژێ��ك  هەر  هانیدان و  زیاتر 
پەیمانەكانی ساڵح، بە دەیان هەزار 
ئۆپۆزسیۆنی  خوێندكار،  گەنجی 
پێكەوە  سۆشیالیست،  ئیسالمیی، 
پایتەخت و  شەقامەكانی  سەر  هاتنە 
خۆپیشاندانەكانیان چڕكردەوە، ئەمە 
ئۆپۆزسیۆنەكان  پارتە  لەوەی  جگە 
پەیمانیان دا، كە تا ساڵح داواكانیان 
ب��ەردەوام  ئ��ەوان  نەكات،  جێبەجێ 
پەرلەمان و  بایكۆتكردنی  لە  ده ب��ن 

بەشدارینەكردن تێیدا.
ئ��ەم��ە ج��گ��ە ل����ەوەی ب���ەرەی 
بەردەوامن  باشوور  جوداییخوازی 

ل��ە رووب���ەڕووب���وون���ەوەی ب��اك��وور 
خۆیان و  دەوڵ��ەت��ی  پێكهێنانی  بۆ 
جیابوونەوە لە باكوور، ئەم هەرێمە 
بەریتانیادا  دەستی  لەژێر  پێشتر 
بووەو دواتریش حوكمێكی خۆماڵیی 
كاتێكدا  لە  هەبووە،  ماركسییانەی 
نیشنگەی ساڵحی سەرۆك  باكووری 
دینیی  حوكمێكی  ل��ەژێ��ر  ك��ۆم��ار، 
كلتووریان  بوو،  هەربۆیە  خۆماڵیدا 

جیایەو داوای جیابوونەوە دەكەن. 
گرووپانەی  لەو  دیكە  یەكێكی 
خۆپیشاندانانە  ل��ەم  س���وودی  كە 
زەیدین،  شیعەی  گرووپی  بینیوە، 
ك��ە ل��ە ب��اك��ووری خ��ۆرئ��اوای ئەو 
ماوەی  گرووپە  ئەم  دەژین،  واڵتەدا 
ئاشكراو  دژای��ەت��ی  س��اڵ��ە  ش��ەش 
بەردەوامی سەرۆكی یەمەن دەكەن، 
بەاڵم تائێستا هەوڵەكانیان شكستی 
سەركەوتوو  نەیانتوانیوە  هێناوەو 
بن. ئەمە جگە لە بەرەی سێیەم كە 
الوە بێكارەكانن و بێزارن لە نەبوونی 
ئیش و حوكمی تاكڕەوانەی سەرۆكی 
واڵت و ئیلهامیان لە خۆپیشاندانەكانی 
تونس و میسر وەرگرتووە و دەیانەوێت 

حوكمی واڵت بگۆڕن. 
ساڵح،  پێیانوایە؛  شیكاروانان 
بۆ  هەیە  كەمی  ماوەیەكی  تەنیا 
جێبەجێكات و  پەیمانەكانی  ئەوەی 
بەرزبكاتەوەو  فەرمانبەران  مووچەی 
بدۆزێتەوە،  بێكاران  هەموو  بۆ  كار 
ل���ەوەش دەك��ەن��ەوە  ب��ەاڵم جه خت 

بە  ناتوانێت چیتر پشت  كە ساڵح، 
داهاتێك ببەستێت كە لە سعودیەوە 
دێت و پێدەچێت دوای شەش مانگی 
گڕوتینێكی  بە  خۆپیشاندەران  دی، 
ترەوە بڕژێنە شەقامەكانی سەنعاوە.

ع��ەب��دول��غ��ەن��ی ئ��ی��ری��ان��ی، كە 
بارەی  لە  سیاسییە  كۆمێنتارێكی 
كێشەكەوە بە نیویۆرك تایمز دەڵێت: 
»ئێستا یاساكانی یارییەكە گۆڕاوەو 
ساڵح،  ئەمجارە  دەبێت  پێموایە؛ 
پەیمانەكانی خۆی جێبەجێ بكات«، 
یەمەنی  هاواڵتییەكی  چەند  ب��ەاڵم 
كراوە  لەگەڵدا  چاوپێكەوتنیان  كە 

پێیانوایە؛ كە ساڵح، بە شێوەیەكی 
ئاشتییانە دەست لە حوكم بەرنادات و 
ئەم  )2005(دا  ساڵی  لە  پێشتریش 
یەكێك  داوە.  بەخەڵك  پەیمانەی 
كە  ساڵحیش،  نزیكەكانی  كەسە  لە 
نەیویستووە ناوی بۆ میدیا بدركێنێت، 
ئەوی بە »گەورەترین درۆزنی سەر 

رووی زەوی« ناوزەد كردووە. 
بە  خۆپیشاندەران  ئێستادا  لە 
ئاشكرا لە سەنعای پایتەختدا دەڵێن: 
»ئێمە ئازادیمان دەوێت، بڕۆ دەرەوە 
خوێندكارانی  ئێستادا  لە  ساڵح« 
میسرەوە  تونس و  ه��ۆی  بە  زانكۆ 
دروستبووە،  ال  ئەوەیان  متمانەی 
لەكار  یەمەن  سەرۆكی  دەتوانن  كە 
مێژینەی  لە  پشتیوانێكی  كە  بخەن 
ئەمریكایە  ویالیەتەیەكگرتووەكانی 
لە ناوچەكەدا، ئۆپۆزسیۆن و خەڵكە 
مەیدانی  لە  یەمەنیش  ناڕازییەكەی 
تەحریری یەمەن خۆپیشاندان ئەنجام 
پارتی  كە  كاتێك  ب��ەاڵم  دەدەن، 
دەسەاڵت ویستی دژە-خۆپیشاندانێك 
دروستنەبوونی  لەبەر  بدات،  ئەنجام 
خۆپیشاندانیان  شوێنی  توندوتیژبی 
چەند  ئەوەشدا  لەگەڵ  گواستەوە، 
كەسێك بە هۆی خۆپیشاندانەكانەوە 

برینداربوون. 
سپی  كۆشكی  لێدوانێكیدا  لە 
ئەوەی پشتڕاستكردەوە؛ كە سەرۆك 
هەنگاوەكانی  بە  خۆشحاڵە  ئۆباما، 
كرداری  پێویستە  پێیوایە؛  ساڵح و 
بەدوادا بێت، شیكاروانان پێیانوایە؛ لە 
ئێستادا ئەمریكا پشتگیریی مانەوەی 
ساڵح، دەكات لە حوكمدا، نەك تەنیا 
لەبەر ئەوەی هاوپەیمانیەتی، بەڵكو 
چاالكەكانی  ه��ەرە  لقە  لە  یەكێك 
ئەلقاعیدە  »تیرۆریست«ی  گرووپی 
كاری  ئێستادا  لە  یەمەندایەو  لە 
ئەنجام  حكومەت  دژی  تێكدەرانەو 
لە  ترسی  خۆرئاوا  هەربۆیە  دەدەن، 
یەمەن هەیە  كۆنترۆڵكردنی حوكمی 

لەالیەن ئەم گرووپەوە. 
لەالیەكی دیكەوە، خۆپیشاندانی 
دژی  دەس������ەاڵت  ج���ەم���اوەری���ی 
دەستیپێكردووەو  خۆپیشاندەران 
»دەم��ان��ەوێ��ت  گ��وت��اری  ئەوانیش 
بەرزكردووەتەوە،  بمێنێتەوە«یان 
خۆپیشاندەران  زۆری��ن��ەی  ب���ەاڵم 
الیەن  لە  خێڵەكییەكانن و  كەسە 
بێنە  لێكراوە  داوای��ان  دەسەاڵتەوە 
س��ەر ش��ەق��ام��ەك��ان و ب��ەرگ��ری��ی لە 
بكەن،  حوكمەكەی  ساڵح و  مانەوەی 

ه���ەرزوو  خێڵەكانیش  س����ەرۆك 
كۆكردووەته وەو  خۆیان  خێڵەكانی 
بەرەو پایتەخت بەڕێكەوتوون، بەاڵم 
تەنانەت لەناو پشتگیریكارانی ساڵح 
هەرگیز  كە  هەبوو  هەستە  ئەو  دا 
ساڵح ناتوانێت جارێكی تر بەشێوەی 

پێشوو حوكم بكات.
ئەندازیارێكی  كە  ناسر،  عەلی 
یەمەندا  س��وپ��ای  ل��ە  مەدەنییەو 
فەرمانیان  كە  وت��ی:  ك��اردەك��ات، 
ئەو  دژی  لە  خۆپیشاندان  پێكراوە 
دەیانەوێت حوكم  بكەن كە  كەسانە 
بگۆڕدرێت، چەند كارمەندێكی دیكە 
قسەیان  هەمان  وەزارەت��ەك��ان  لە 

پشتڕاستكردەوە. 
شیكاروانان  هێشتاش  ب��ەاڵم 
یەمەن  خۆپیشاندانەكانی  پێیانوایە؛ 
بەهێزنابن و  تونس  میسرو  هێندەی 
رژێم  دەستبەجێی  گۆڕینی  ئەگەری 
ئەگەرێكی دوورە، ئەمەش لەبەر ئەو 
بەهێزەی  نێودەوڵەتییە  پشتگیرییە 

ساڵح هەیەتی.
جێگری  ش��ەرق��ی،  ئیبراهیم 
بروكینگ  سەنتەری  ب��ەڕێ��وەب��ەری 

پرێسی  ئەسۆشیەیتد  بە  دۆحە  لە 
بەرچاو  دیارو  »ئاماژەی  راگەیاند: 
نییە كە خۆپیشاندەران بتوانن ساڵح 
توانای  یەمەن  ئۆپۆزسیۆنی  بگۆڕن، 
دەستپێكردنی خۆپیشاندانی هەبووە، 

بەاڵم توانای هێشتنەوەی نییە«.
لە  كە  پێیوایە؛  یكریستۆفەر، 
نێودەوڵەتیی  كۆمەڵگەی  ئێستادا 
نایەوێت شۆڕش لە یەمەندا ببینێت و 
نێودەوڵەتیی  »كۆمەڵگەی  دەڵێت: 
بمێنێتەوەو  سەرۆكە  ئەم  دەیەوێت 
پێموایە؛  بكات،  تیرۆریزم  ش��ەڕی 
رژێمەكە خۆی دەزانێت كە ئەمریكا 
ناكات و  خۆپیشاندەران  پشتگیریی 

دەیەوێت ساڵح بمێنێتەوە«. 
ئەوە  شیكاروان  هەمان  ب��ەاڵم 
ئێستادا  لە  كە  دووپ��ات��دەك��ات��ەوە؛ 
حوكمی  بۆ  ه��ەڕەش��ە  گ��ەورەت��ری��ن 
هەژاری  خەڵكی  ئابوورییەو  ساڵح، 
باری  ب��ەوەی��ە  پێویستیان  یەمەن 
بێكارەكان  بكات و  گەشە  داراییان 
واڵتە  ئەم  بدۆزرێتەوە،  بۆ  كاریان 
نزمەكان  لە واڵتە داهات  بە یەكێك 
دادەنرێت و لە ئێستادا پشت بە ئەو 

كە  دەبەستێت،  نەوت  كەمەی  رێژە 
پێكدێنێت،  داهاتەكەی  )25%(ی 
ئێجگار  یەمەندا  لە  بێكاریی  رێژەی 
بەرزەو بە )35%( لە قەڵەم دەدرێت، 
لەمڕووەوە یەمەن پلەی )184(ەمین 
واڵتی هەیە لە لیستی ئەو واڵتانەدا كە 
بێكاریی زۆری تێدایە، بە شێوەیەك 
كەم  ئەفریقی  واڵتێكی  چەند  تەنیا 

لەدوای یەمەن دێن.  
هۆكارەكانی  لە  دیكە  یەكێكی 
تونس و  ش��ۆڕش��ی  كۆپینەبوونی 
لە  بریتییە:  ی��ەم��ەن��دا،  ل��ە  میسر 
یەمەن و  زۆری��ن��ەی  خێڵەكیبوونی 
بۆ  م��ەدەن��ی  كۆمەڵگەی  نەبوونی 
ب��ەڕێ��وەب��ردن��ی خ��ۆپ��ی��ش��ان��دەران، 
نەبوونی  پێیانوایە؛  شیكاروانان 
دیاریكراو  م��ەدەن��ی  رێكخراوێكی 
بووەتە هۆی ئەوەی ئەم راپەڕینەی 
تونس  میسرو  بەشێوەی  ی��ه م��ه ن 
كلتووری  یەمەندا  لە  نەتەنێتەوە. 
گرتووەتەوە،  دەوڵەتیشی  خێڵەكیی 
سیاسییەكان  پۆستە  شێوەیەك  بە 
یەمەنییەكاندا  عەشیرەتە  بەسەر 

دابەشكراون. 
هەژارترین  ئێستادا  لە  یەمەن 
)70%(ی  ع��ەرەب��ی��ی��ەو  واڵت����ی 
 )30( تەمەنی  خوار  لە  هاواڵتییانی 
رووی  زۆر  بێكارییەكی  سااڵنەوەیە و 
لەو واڵتە كردووە، ئەم واڵتە لە رووی 
جوگرافییەوە دەكەوێتە بەشی هەرە 
نیمچە دوورگەی عەرەبی و  باشووری 
سەر دەریای سوور و یەكەمین واڵتی 
كە  عەرەبییە،  دوورگ���ەی  نیمچە 
حوكمی كۆماریی تێدا پیادە بكرێت.

 )24( دانیشتووانی  ژم���ارەی 
ملیۆن كەسە بەپێی سەرژمێرییەكی 
دوو  لە  واڵتە  ئەم   ،)2010( ساڵی 
هەرێمی باكوورو باشوور پێكهاتووەو 
پێشتر باكووری یەمەن لەژێر دەستی 
باكووریش  ب��ووەو  عوسمانییەكاندا 

لەژێر دەستی بەریتانییەكاندا بووە.
ع���ەل���ی ع���ەب���دوڵ���اڵ س��اڵ��ح، 
پێشتر  یەمەن  ئێستای  س��ەرۆك��ی 
ئەفسەرێكی سەربازیی بووەو لەدوای 
بەشەكەی  ه��ەردوو  یەكگرتنەوەی 
ی��ەم��ەن ب���ووە س��ەرۆك��ی ك��ۆم��اری 
یەمەنی یەكگرتوو، ئەو پێشتریش بۆ 
ماوەی )12( ساڵ سەرۆكی یەمەنی 
كۆتاییهاتنی  ل��ەدوای  ب��وو،  باكوور 
جەنگی ساردو یەكگرتنەوەی هەردوو 
یەمەن، ساڵح، بووە سەرۆك كۆماری 

ئەم دەوڵەتە نوێیە. 

خۆپیشانده ران: 
ئێمە ئازادیمان دەوێت، 

بڕۆ دەرەوە ساڵح

ئێران سێ  گەشتیارە ئەمریكییەكە دادگایی دەكاتەوە

خوێندكارانی زانكۆی ئەمریكی وێڕای فشارەكان، پشتگیریی میسر دەكەن 

ئایا یەمەن سێیەمین واڵتی عەرەبییە بگۆڕێت؟ 

ئ���ەوەی  دوای  رۆژن����ام����ە: 
دادگ���ای  راب����ردوو  یەكشەممەی 
ئەمریكییەكانی  گەشتیارە  ئێران 
دادگایی  سیخوڕیی  تۆمەتی  بە 
هەرێمی  لەسەر سنووری  كە  كرد، 

ك��وردس��ت��ان دەس��ت��گ��ی��ر ك���ران، 
پەیمانیدا دادگاییەكە بەردەوامبێت.  
شافیعی،  م��ەس��ع��ود  ه���اوك���ات 
پارێزەری شەینباوەرو جۆشفاتاڵی، 
ئێستادا  لە  راگەیاند:  گەشتیار 

سێیەم  گەشتیاری  ش��راودی  سارا 
لە  تەندروستییەوە  باری  بەهۆی 
حكومەتی  هەربۆیە  ئەمریكایە، 
ئێران داوایكردووە سارا بگەڕێتەوە 
دوو  لەگەڵ  تا  ت��اران  دادگ��ای  بۆ 

تردا   دەستگیركراوەكەی  گەشتیارە 
دادگایی بكرێن، بەاڵم سارا شراود، 
تائێستا هیچ لێدوانێكی بۆ میدیاكان 
یان  گەڕانەوە  دەرب��ارەی  ن��ەداوە، 

نەگەڕانەوەی بۆ ئێران.



راپۆرتی: ئاری سابیر
.....................................................................

 
بەنداوێكی كۆیە چوارجار بودجەی 
ل��ە كاتی  ب��ۆ ت��ەرخ��ان دەك���رێ���ت و 
دوادەك��ەوێ��ت،  خۆشی  دی��اری��ك��راوی 
كشتوكاڵ  وەزارەت����ی   بەرپرسێكی 
ئەستۆی  دەخاتە  دواكەوتنی  ئۆباڵی 

كۆمپانیاكان.  
س���ەرەڕای ئ��ەوەی م��اوەی چەند 
خۆی  دیاریكراوی  كاتی  لە  ساڵێك 
زانیارییانەی  ئەو  بەپێی  دواكەوتووە، 
دەست رۆژنامە كەوتوون؛ چەند جارێك 
بودجە بۆ پرۆژی دروستكردنی بەنداوی 
تەرخانكراوە،  كۆیە  لە  »حەمامۆك« 
بەڕێوبەرێتی  ئ��اگ��اداری��ی  ب��ێ   ب��ەاڵم 

گشتیی بەنداوەكان بووە.
ن��ێ��وان   گرێبەستێكی  ب��ەپ��ێ��ی 
وەزارەتی سەرچاوەكانی ئاوی حكومەتی 
)نیاز  كۆمپانیای  كورستان و  هەرێمی 
حامد( بەنداوی حەمامۆكی قەزای كۆیە 
چل و  س��ەد و  ملیۆن و  )چ��وار  بڕی  بە 
دوو هەزار  و چوارسەدو بیست و پێنج(  

دۆالر دروست دەكرێت.
ل��ەو ب��ارەی��ەوە س��ەرچ��اوەی��ەك��ی 
بەرپرس لە قەزای كۆیە كە نەیویست 
ناوی خۆی ئاشكرا بكات بە رۆژنامەی 
راگەیاند: »پرۆژەی بەنداوی حەمامۆك 
ئ��ەوەن��دەی ل��ە ب��ەرژەوەن��دی��ی چەند 
لە  ئەوەندە  دروستكراوە،  بەرپرسێك 
كۆكردنەوەی  جوتیاران و  بەرژەوەندیی 
توانایەكی  ئەوەی  لەبەر  نەبووە،  ئاو 
زۆرك���ەم���ی ه���ەی���ە و ج��ێ��گ��ەك��ەش��ی 
نەگونجاوە و  دەتوانرا لە دەشتی كۆیە، 
یاخود شوێنێكی باشتر دروست بكرایە و 

سوودی زیاتری هەبوایە«.
 ئەو سەرچاوەیە ئاماژەی بەوەشدا؛ 
ئەو كۆمپانیایەی كە پرۆژەكەی پێدرابوو 
چەند پرۆژەیەكی تری لە قەزای كۆیە 

كەموكوڕیی  كۆمەڵێك  ب��ە  ه��ەب��وو 
ئەو  تر  جارێكی  بەاڵم  بەجێیهێشتن، 
نەیتوانی  پ��ێ��درای��ەوە و    پ��رۆژەی��ەی 
ت���ەواوی ب��ك��ات،  دووب���ارە ك��رای��ەوە 
تەندەر و درایە كۆمپانیای )ئێڵ بڕۆن(، 
ئەویش لە كاتی خۆیدا پرۆژەكەی تەواو 

نەكرد«.
كۆمپانیای  )2005(ەوە   ساڵی  لە 
)نیاز حامد( دەستی كرد بە كاركردن 
لە پرۆژەی بەنداوی حەمامۆك و ماوەی 

پرۆژەكە )450( رۆژ بوو، كە  دەبوایە 
بەاڵم  بكرایە،  ت��ەواو   )2006( ساڵی 
دوای تێپەڕبوونی نزیكەی شەش ساڵ، 

ئەمساڵ پرۆژەكە تەواو بووە.
ئەگەرچی لە ساڵی )2005( بودجەی 
بەاڵم   تەرخانكراوە،  بۆ پرۆژەكە  تەواو 
سێسەد  ملیار و  )پێنج  قۆناغ  دوو  بە 
م��ل��ی��ۆن( دی��ن��اری ت��ری ل��ەب��ودج��ەی 
بەردەوام  پرۆژەی  بەناوی  وەبەرهێنان 

تەرخانكرا و  پرۆژەكە  بۆ  بەمشێوەیه ی 
)ملیارێك و   )2009( ساڵی  لە  دوات��ر 
ملیۆن(  ن��ۆ  ش��ەس��ت و  ه��ەش��ت��س��ەد و 
دینار و لە ساڵی )2010(، )سێ  ملیار و 
پێنجسەد ملیۆن( دیناری بۆ تەرخانكرا، 
بودجەیەی  ئەو  گشتیی  كۆی  بەمەش 
بۆ ئەو پرۆژەیە تەرخانكراوە زیاتر لە 
)10 ملیار( دینارە، لە كاتێكدا پرۆژەی 
لە كۆیە، كە  تاڵەبان  بانووی  بەنداوی 
بە بەراورد لەگەڵ بەنداوی حەمامۆكدا 

توانای زیاتری كۆكردنەوەی ئاوی هەیەو 
دروستدەكرێت،   )2011( ساڵی  لە 
سێسەد و  ملیار و  )حەوت  بودجەكەی 

پازدە ملیۆن دینارە(.
پرۆژەكە  دواكەوتنی  بە  سەبارەت 
)ئ��ەك��رەم ئ��ەح��م��ەد( ب��ەڕێ��وەب��ەری 
ئاو  ك��ۆگ��اك��ان��ی  و  ب��ەن��داو  گشتیی 
سەرچاوەكانی  كشتوكاڵ و  لەوەزارەتی 
ئاو،  ئەوەی رەتكردەوە؛ كە پرۆژەكە 

بە شەش ساڵ تەواو بووبێت ، هۆكاری 
گەڕاندەوە  پڕۆژەكەشی  دواكەوتنی 
گۆڕینی  ل��ەوان��ە:  خاڵێك،  چەند  بۆ 
كۆمپانیا و  خراپیی  پرۆژەكەو  شوێنی 
دیزاینەكە،  لە  گۆڕانكاریی  بارانبارین و 
ه��اوك��ات ب��ە رۆژن��ام��ەی راگ��ەی��ان��د: 
بە  دراوە   )2007( ساڵی  »پرۆژەكە 
 )2008( لە  ب��رۆن( و  )ئێڵ  كۆمپانیا 
گۆڕانكاریی  بەكاركردن و  دەستكراوە 
بەنداوەكە و  دروستكردنی  لەشوێنی 
بارانبارین  سەرەڕای  كراوەو  دیزاینەكە 
لەو ماوەیەدا، كۆمپانیاكەش بە باشی 
پرۆژەكە  بۆیە  رانەپەڕاند،  كارەكانی 

دواكەوتووە«.
خۆی  بێئاگایی  ئەحمەد،  ئەكرەم 
بۆ  زیاتر  بودجەی  تەرخانكردنی  لە 
»جگە  وتی:  راگەیاند و  بەنداوە  ئەو 
بۆ  كە  سەرەتادا  لە  بودجەیەی  لەو 
پرۆژەكە تەرخانكراوە، ئێمە داوای هیچ 
بڕە پارەیەكی ترمان نەكردووە، تاوەكو 
منیش ئیمزا لەسەر داواكردنی بودجە 
نەكەم بۆ ئەو پرۆژانە، كەس ناتوانێت 

داوا بكات«.
پەیوەندیداری  لیژنەیەكی  هاوكات 
لەبارەی  كوردستانیش   پەرلەمانی 
لێكۆڵینەوە  پ��رۆژان��ەوە  لەو  بەشێك 

دەكات.  
 پێشەوا تۆفیق،  ئەندامی  لیژنەی 
پەرلەمانی  ئ��اودێ��ری��ی  كشتوكاڵ و 
راگەیاند:  رۆژن��ام��ەی  بە  كوردستان 
باسی  لیژنەكەمان  كۆبوونەوەی  »لە 
س��ەرج��ەم ئ��ەو پ��رۆژان��ەم��ان ك��ردووە 
كشتوكاڵ و  لیژنەی  بە  پەیوەندیی  كە 
سەردانی  بڕیارە  هەیە،  ئاودێرییەوە 
لە  لێكۆڵینەوە  بكەین و  پ��رۆژەك��ان 
بە  دەكەین و  كەموكوڕییەكان  كێشە و 
راپۆرت الیەنە پەیوەندیدارەكان ئاگادار 
پەرلەمانیان  بانگهێشتی  دەكەینەوە و 

دەكەین«.

ذمارة  )620(   سَيشةممة  2011/2/8 nawxo.rozhnama@yahoo.com15

به نداوه که  له کاتی ئیشکردن تێیدا       فۆتۆ: ئاری

بەنداوێك لە كۆیە، چوارجار بودجەی بۆ تەرخانكراوە

»بەدەر لە رێنماییەكان« گەندەڵییە یان  زەروورەتی ئیداریی؟
 راپۆرتی: هەستیار قادر 

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

وەزی��ری  لەمەوبەر  »م��اوەی��ەك 
شارەوانییەكانی هەرێممان بانگهێشتی 
لە  لێكۆڵینەوە  بۆ   كرد  پەرلەمان 
زەوی  پارچە   )500( ب��ڕی  پێدانی 
ب��ە ه��اواڵت��ی��ی��ان ك��ە »ب����ەدەر لە 
لە  لەكاتێكدا  كرابوو،  رێنماییەكان« 
زەویدان  بڕیارێك  بە  2006/6/8ەوە 
بە هاواڵتییان راگیراوە«، ئەمە وتەی 
نەزاهەی  لیژنەی  پەرلەمانتارێكی 

پەرلەمانی كوردستانە.  
ماوەی چەند ساڵێكە لە هەرێمی 
رەسمیی  ن���ووس���راوی  ك��وردس��ت��ان 
حكومییەكان  دامودەزگا  وەزارەت و 
ب���ە ه���ۆی چ��ەم��ك��ی »ب�����ەدەر لە 
ئیمتیاز،  زەوی،  رێنماییەكانەوە« 
كەسانێك  بە  دەدەن  پ��ارە  پۆست، 
ئەو  وەرگرتنی  مافی  دەشێت  كە 
بەالی  ئەمەش  نەبێت،  ئیمتیازانەیان 
هەندێكەوە جۆرێكە لە گەندەڵیی و بە 
زەروورەت��ی  تریشەوە  هەندێكی  الی 
دەڵێت:  پەرلەمانتارێكیش  ئیدارییە و 
دارای��ی  چ��اودێ��ری  دیوانی  »دەبێت 
سلبیی،  بە  چەمكە  ئەو  بدات،  بڕیار 

یان ئیجابیی بەكارهێنراوە«.
دەڵێن؛  ش��ارەزای��ان  لە  هەندێك 
خ�����ودی چ��ەم��ك��ی »ب�������ەدەر لە 
ئیداریدا  سیستمی  لە  رێنماییەكان« 
كە  كتوپڕانەیە  ح��اڵ��ەت��ە  ئ��ەو  ب��ۆ 
چ��اوەڕوان��ی  دی��اری��ك��راو  یاسایەكی 
نەكردووەو  پێویستی  یان  روودان��ی، 
نییەو  یاساییدا  چوارچێوەیەكی  لە 
ئەو  نایانگرێتەوە،  رێنماییەكانیش 

كات پەنا دەبرێتە بەر ئەو  هەنگاوە.
د.ئاراس حسێن، سەرۆكی لیژنەی 
دارایی و كاروباری ئابووریی پەرلەمانی 
ك��وردس��ت��ان پ��ێ��ی��وای��ە؛ ب���ەدەر لە 
رێنماییەكان بۆ ئەو حاڵەتە كتوپڕانەیە 
بەرژەوەندیی  بۆ  بەكارهێنانی  كە 
گشتیی بێت و بە رۆژنامەی راگەیاند: 
رێنماییەكان  لە  ب��ەدەر  گەر  »ب��ەاڵم 
بدرێت،  كەسێك  بە  ئیمتیازاتێك 
دەچێتە  ئەوا  نەبێت،  شایستەی  كە 

خانەی گەندەڵیی ئیدارییەوە«.
ئەمە لە كاتێكدایە چەمكی بەدەر 
تایبەت و  بارێكی  لە  رێنماییەكان  لە 
گشتیی و  بارێكی  بووەتە  پێویستەوە 

باوی بەكارهێنراو.  
ه��اوك��ات س��ەره��ەن��گ ف���ەرەج، 
پەرلەمانی  نەزاهەی  لیژنەی  ئەندامی 
نموونەیەكی  له   ب��اس  كوردستان، 
بەدەر  بەكارهێنانی چەمكی  زیندووی 

لە رێنماییەكان دەكات بۆ  بەخشینی 
»م��اوەی��ەك  دەڵ��ێ��ت:  ئیمتیازات و 
شارەوانییەكانی  وەزی��ری  لەمەوبەر 
پەرلەمان  بانگهێشتی  هەرێممان 
بڕی  پێدانی  لە  لێكۆڵینەوە  بۆ   كرد 
هاواڵتییان  بە  زەوی  پارچە   )500(
بەدەر لە رێنماییەكان، لە كاتێكدا لە 
زەویدان  بڕیارێك  بە  2006/6/8ەوە 

بە هاواڵتییان راگیراوە«.
نەزاهە  لیژنەی  ئەندامەی  ئ��ەو 

پێیوایە؛ لەو بارەیدا بە سلبیی سوود 
بینراوە  رێنماییەكان  لە  ب��ەدەر  لە 
»تائێستا  راگەیاند:  رۆژنامەشی  بە 
هەرێمدا  لە  ئیداریی  بەڕێوەبردنی 
یاساش  كالسیكییەو  شێویەكی  بە 
هەموو  س��ەروو  لە  كە  واڵت��ەدا  ل��ەم 
جێبەجێ  خ��ۆی  وەك  شتێكەوەیە، 
ناكرێت و بەدەر لە رێنماییەكانیش بۆ 

خۆی شكاندنی یاسایە«.  

ئەندامێكی  تریشەوە،  لەالیەكی 
جەخت  پەرلەمانیش  یاسایی  لیژنەی 
لەسەر ئەوە دەكاتەوە؛ كە بەدەر لە 
حاڵەتی  بۆ  بنەڕەتدا  لە  رێنماییەكان 
ئیجابیی دانراوە، بەاڵم دوو رەهەندی 
الیەنی  بەرپرسانی  زۆرج��ار  هەیەو 
سلبییەكەی  بارە  بۆ  جێبەجێكردن  

پەنای بۆ دەبەن.
لیژنەی  ئەندامی  ئ��ازاد،  گ��ۆران 
ی��اس��ای��ی پ��ەرل��ەم��ان��ی ك��وردس��ت��ان 
ب��ە رۆژن��ام��ەی راگ��ەی��ان��د: »ب��ەدەر 
بۆ  ب��ن��ەڕەت��دا  ل��ە  رێنماییەكان  ل��ە 
حاڵەتێكی ئیجابیی دانراوە بۆ دەست 
كارەكاندا،  لە  حكومەت  نەبەسترانی 
هەیە و  الیەنی  دوو  خ��ۆی  بۆ  ب��ەاڵم 
بەرپرسانی  بەداخەوە  لێهاتووە  وای 
الیەنە  بۆ  جێبەجێكردن  دەسەاڵتی 
ئەو  دەب��ەن و  بۆ  پەنای  سلبییەكەی 
سلبییەكە  حاڵەتە  بۆ  ئیمتیازاتانە 
بەڕێكردنی  بۆ  نەك  دەبەخشنەوە، 

كاروباری دامودەزگاكانی خۆیان«.
نەبوونی  ی��ان  گەندەڵییبوون، 
بەكارهێنانی »بەدەر لە رێنماییەكان« 
دەبێت  پەرلەمانتارەوە  ئەو  الی  بە 
داراییەوە  چاودێری  دیوانی  الیەن  لە 
ی��ەك��الی��ی ب��ك��رێ��ت��ەوە و دەڵ��ێ��ت: 
ب��ە هەرێمی  زۆرب���ەی واڵت���ان  »ل��ە 
ك��وردس��ت��ان��ەوە دی��وان��ی چ��اودێ��ری 
بەدەر  كارێك  كاتێك  هەیە و  دارای��ی 
جارێكی  دەكرێت،  رێنماییەكان  لە 
ت��ر ل��ەژێ��ر  چ��اودێ��ری دارای��ی��دای��ە و 
لێكۆڵینەوەی لێدەكات، گەر بۆ الیەنە 
نەهێنابێت،  بەكاری  ئیجابییەكەی 
ئەوكاتە چاودێری دارایی بڕیار دەدات 

كە گەندەڵییە، یان نا«.

په رله مانتارێک: 
له ماوه ی رابردوودا وه زیری شاره وانیمان له سه ر »به ده ر له  رێنماییه کان« بانگی په رله مان کرد.

سیاسییەی   رەوش��ە  ئەو  هەمووان 
هەردوو واڵتی عەرەبی )تونس و میسر(
سەرهەڵدانی  ئ��ەگ��ەری  بینی و  م��ان 
چەند  لە  جەماوەرییە  راپەڕینە  ئ��ەو 
ئاشكرایە  ده ک��رێ��ت،  تریش  واڵتێكی 
بێكاریی و  ناعەدالەتی و  )پاوانخوازیی و 
هەژاریی( لەو هۆكارانە بوون كە بوونە 
لەو  ج��ەم��اوەری��ی  راپەڕینی  هەوێنی 
دەبێتە  ئ��اواش  رەوشێكی  واڵت��ان��ەدا، 
بە  تر،  واڵتانی  لە  زۆرێك  بۆ  زەنگێك 
تیایدا  كە  حكومەتانەی  ئەو  تایبەت 
بۆشایی لە نێوان دەسەاڵت و جەماوەردا 

هەیە.
بە  كە  ئازیزیشمان،  كوردستانی  لە 
پڕكارەساتدا  سیاسیی  قۆناغی  چەندین 
بۆ  حساب  ده سه اڵت  ده بێت  تێپەڕیوه ، 
ئه و بێکاریی و هه ژارییه ی هه یه  بکات.

چاكسازیی  ب��ەرن��ام��ەی  پێویستە 
دارایی و  )سیاسیی و  بۆشاییەكی  هەر 
دەس��ەاڵت  لەنێوان  كە  كۆمەاڵیەتی(، 
بە هەند  ب��ووە،  و ج��ەم��اوەر دروس��ت 
لەپێناو  خ��ەم��خ��ۆران��ە  وەرب��گ��ی��رێ��ت و 

یی و  مگیر قا سە
ئ���اش���ت���ەوای���ی 
چارەسەر بكرێت.
تنی  و ككە پە
ك���ەرت���ەك���ان���ی 
ك��ش��ت��وك��اڵ��ی��ی و 
پ��ی��ش��ەس��ازی��ی، 
ئایندەدا  لە  كە 
بە  زۆر  زیانێكی 
واڵت دەگەیەنێت، 
ی���ەك���ێ���ك���ە ل��ە 

خ��اوەن  واڵتێكی  كەموكورتییەكان، 
بۆ  ل��ەب��ار  و  گونجاو  بەپیت و  خاكی 
دروس��ت��ك��ردن��ی چ��ەن��دی��ن ب��ەن��داو بۆ 
گلدانەوەی ئاو و هەڵكەوتوو بۆ برەودان 
دەوڵەمەند  گەشتوگوزاریی و  كەرتی  بە 
ب���ە ج���ۆرەه���ا س��ام��ان��ی س��روش��ت��ی 
سەرزەوی و ژێر زەوی، هەروەها خاوەن  
تواناو شارەزایی و هێزی كار كە هەڵگری 
پەیامی )بە دەستێك نان و بە دەستێك 
دواکه وتوو  وا  بۆ  ده بێت  بنیادنان(ین، 

بێت.
پەكخستنی  دی����اردەی  ل��ەم��ڕۆدا 
هاتووەتە  كار  هێزی  تواناو  بەرهەم و 
هەزاره ها  ئاواشدا  رەوشێكی  لە  كایەوە 
ك��ەم��دەرام��ەت و  خ��ان��ەوادەی  بێكار و 
هەژاری هێناوەتە بوون، بە هاتنە كایەو 
جیاوازیی  واڵت،  هەژارانی  زۆربوونی 
)كاربەدەستان و  الیەن  دوو  نێوان  لە 
نەبوونی  ئ��ەن��ج��ام��ی   ل��ە  ه�����ەژاران( 
دروستبووه ،  كۆمەاڵیەتی  عەدالەتی 
بێكاران و  ك��ەم��دەرام��ەت��ان و  ن���ەداران و 
ناحیزبیی و هەتیوان و بێوەژنان و خاوەن 
ئەو  بگاتە  هەژارییش  پێداویستییەكان و 
مندااڵن و  كارپێكردنی  كە  دەرئەنجامەی 
جێی  دیاردەو...هتد(،  ببنە  سواڵكردن 

مه ترسییه .
ئ��ەم��ڕۆی  وەك  رەوش��ێ��ك��ی  ل���ە 
خێراو  ئازایانەو  پێویستە   كوردستاندا 
چارەسەركردن  بەرەو  هەنگاو  پەلە  بە 

بنرێت.
ب��ۆی��ه  ل��ە رەوش����ی ئ��ه م��ڕۆم��ان��دا 
یان  پەیامێك،  ی��ان  بەیانێك،  ه��ەر 
یان  كۆمەڵگە،  چینێكی  هەر  ناڕەزایی 
كۆمەڵگەی  رۆشنبیران و  راوبۆچوونی 
داوای  دی��ارخ��س��ت��ن و  ب��ۆ  م���ەدەن���ی  
لە  پێویستە  كێشەكان،  چ��ارەس��ەری 
پەرلەمان و  سیاسییەكان و  نێوەندە 
چاكسازیی  بۆ  خەمێك  بە  حكومەتدا 
كار  ئەجێندای  بكرێتە  وەربگیرێت و 
لەپێناو ئایندەیەكی گەش بۆ هەمووان.

رەوشێكی نالەبار 

زەنگێك بۆ چاكسازیی

ئەحمەد حه مەساڵح
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پالندانانی  وەزارەت��ی  رۆژنامە: 
پارێزگای  ئەمساڵی  بودجەی  عێراق 
دی��ن��ار  م��ل��ی��ار  ب��ۆ 106  ك��ەرك��وك 
ك��ەم��دەك��ات��ەوە و ئ��ەو ه��ەن��گ��اوەش 

ئیدارەی پارێزگاكە نیگەران دەكات.
حكومەتی  پالندانانی  وەزارەت��ی 

پەرەپێدانی  ب��ودج��ەی  ل��ە  ع��ێ��راق 
2011ی  ساڵی  بودجەی  هەرێمەكان 
كە  دەستنیشانكردووە،  كەركوكی 
بڕەكەی 106 ملیار دینارە، لە كاتێكدا 
بودجەی 2010ی كەركوك 121 ملیار 
لە  بریتیبوو  بوو، ساڵی 2009  دینار 

117 ملیار، هەروەها بودجەی 2008ی 
كەركوك) 172( ملیار دیناربوو.

رێبوار تاڵەبانی، جێگری سەرۆكی 
ئەنجومەنی پارێزگای كەركوك، ئەوەی 
دێت  تا  كە  خستەڕوو،  رۆژنامە  بۆ 
كەمدەكرێتەوەو  كەركوك  بودجەی 

حكومەتی  بەرپرسانی  لەوەش  جگە 
عێراق هەمیشە رێگری دروستدەكەن 

بۆ سەرفكردنی ئەو بودجەیە. 
وتیشی: »كێشەی سەرەكی ئێمە 
بۆ  سەاڵحیاتە  نەبوونی  كەركوك  لە 

سەرفكردنی بودجە«.

كاتێك داوای هەڵوەشاندنەوەی 
پەرلەمانی كورستان دەكرێت، جگە 
لە هەموو ئەو وەاڵمە سیاسییانەی 

كە گوێبیستی دەبین، دەبێت 
وەاڵمێكی ئابوورییانەش هەبێت 

كە ئەو وەاڵمە پاڵپشتێك بێت بۆ 
مانەوەی ئەم پەرلەمانە، یاخود 

هۆكارێكی دیكە بێت كە بەهۆیەوە 
داوای هەڵوەشاندنەوەی ئەم خولەی 

پەرلەمان بكەین.
بزانین ئەم پەرلەمانە، چی 

بۆ خۆی كردووەو چی بۆ خەڵكی 
كوردستان كردووە؟

لە دەرەوەی هەموو ئایدیۆلۆژیا 
ملمالنێ  و  ئ���ەو  س��ی��اس��ی��ی��ەك��ان و 
بوون و  هاتووەتە  كە  زبرەی  زمانە 
بەشێكی زۆری دەزگا رۆژنامەوانییە 
ح��ی��زب��ی��ی��ەك��ان��ی گ���رت���ووەت���ەوە، 
بەڵگەنامەو  ب��ە  پشتبەستن  ب��ە 
هاوكێشە  ه��ەم��وو  ل��ێ��ك��دان��ەوەی 
وەاڵمی  هەوڵدەدەین  ئابوورییەكان، 
ئەو پرسیارە بدەینەوە كە پەرلەمانی 
كردووەو  بۆ خۆی  كوردستان، چی 
چی بۆ خەڵكی كوردستان كردووە؟ ، 
وەاڵم���ەك���ان و  ب��ە  بەپشتبەستن 
هەڵچوونێك،  هەموو  ل���ەدەرەوەی 
وەاڵمی ئەو پرسیارە دەدەمەوە كە 
خولەی  ئەم  هەڵوەشاندنەوەی  بۆ 

پەرلەمان بەپێویستی دەزانم.

ئەركی پەرلەمان
كاری سەرەكیی پەرلەمان لە هەر 
كوێ  بێت، یاسادانان، چاودێریكردن و 
پاشانیش لێپێچینەوەیە لە حكومەت 
كە ئەگەر كەموكورتی هەبوو، بەاڵم 
لەمانەی  هیچكام  كوردستاندا  لە 
راستە  بوترێت،  رەنگە  نەكردووە، 
لێپێچینەوە  نەیتوانیوە  پەرلەمان 
بكات، بەاڵم خۆ یاسای دەركردووە، 
پارێزەرو  پەرلەمان،  یاسا؟  ك��ام 
بەرژەوەندییەكانی  لە  داكۆكیكارە 
ب��ەئ��ەن��دازەی ئەو  ه��اواڵت��ی��ی��ان، 
بودجەی  لە  پەرلەمان  كە  پارەیەی 
دەبێت  دەك��ات،  خەرجی  گشتیی 
بێت  داكۆكیكار  پارێزەریی و  كاری 
لە بەرژەوەندیی گشتیی، بەاڵم ئایا 
وایكردووە؟  كوردستان  پەرلەمانی 
خەڵكی  گشتیی  بودجەی  لە  ئایا 
پارەی  بڕێك  كوردستان كە سااڵنە 
بە  دەك���رێ���ت،  داب��ی��ن  ب��ۆ  زۆری 
بەرگریی  خەرجییە،  ئەو  ئەندازەی 
لە مافەكانی هاواڵتییانی كوردستان 
كردووە؟ كاتێك پەرلەمان پارێزەری 
ه��اواڵت��ی��ی��ەو ب��ە پ���ارەی ه��اواڵت��ی 
دەك��رێ��ت،  داب��ی��ن  خەرجییەكانی 
لە  دەرب��ك��ات  یاسایەكیش  دەبێت 
بەاڵم  بێت،  هاواڵتیدا  بەرژەوەندیی 
یاسایانەی  ئەو  زۆری  هەرە  بەشی 
لە  ن��ەك  دەری��ك��ردوون،  پەرلەمان 
نەبوون،  هاواڵتییاندا  بەرژەوەندیی 
بەرژەوەندییەكانیان  دژی  بەڵكو 
 )2010( ساڵی  تەنیا  ئەگەر  بوون، 
كوردستان  پەرلەمانی  وەربگرین، 
دەرك��ردووە،  بڕیاری  یاسا و   )13(
خزمەت  راس��ت��ەوخ��ۆ  هیچی  ك��ە 
بەخەڵكی كوردستان ناكات و بە رای 
ئەوەی  یاسایی،  بواری  شارەزایانی 
ساڵێكدا  لە  كوردستان  پەرلەمانی 
بە  زۆرشیان  پارە  ئەو  كردوویەتی و 
چەند  بە  خ��ەرج��ك��ردووە،  هۆیەوە 

دەك���را،  حیزبیش  یاساناسێكی 
چونكە بەشی زۆری ئەو یاسایانەی 
پەرلەمانی كوردستان دەریكردوون، 

بە ئاوازی حیزب داڕێژراونەتەوە. 
پەرلەمانی  كە  یاسایانەش  ئەو 
كوردستان دەریكردوون، بەسەر سێ  

بواردا دابەش دەبن.
لە  یاسایانەی  ئ��ەو  ی��ەك��ەم: 
پێچەوانەی  دەسەاڵتدان و  خزمەتی 
هاواڵتییانی  ئ��ازادان��ەی  بۆچوونی 
ژێرخانی  گەشەپێدانی  كوردستان و 
وەك  كوردستاندا،  لە  ئابوورین 

خۆپیشاندان  رێكخستنی  یاسای 
خۆپیشاندانی  قەدەغەكردنی  كە 
ل��ێ��ك��ەوت��ەوەو ی��اس��ای ب��ودج��ە كە 
بە  بودجەیە  ئەم   )%58( نزیكەی 
خراوەتە  جیاواز  رێگای  چەندین 
بۆ   )%8( تەنیا  حیزب و  خزمەتی 
پرۆژەكان بووە و لەو رێژەش بەشێكی 
بۆ كەرتی تایبەت بووەو بەشێكیشی 

هێشتا جێبەجێ  نەكراوە.
بۆ  یاسایانەی  ئ��ەو  دووەم: 
وەزارەت��ەك��ان و  ك��اری  رێكخستنی 
دەركراون،  حكومەت  دامەزراوەكانی 

بەشێوەیەكی  ئ��ەم��ەی��ان  رەن��گ��ە 
ن��اڕاس��ت��ەوخ��ۆ ل��ەب��ەرژەوەن��دی��ی 
یاسای  وەك  بێت،  هاواڵتییاندا 
وەزارەتی كشتوكاڵ و سەرچاوەكانی 
ئاو لە هەرێمی كوردستان،  یاسای 
پیشەسازیی،  بازرگانی و  وەزارەت��ی 
یاسای مووچەو دەرماڵەی سەرۆكی 

هەرێمی كوردستان و جێگرەكەی. 
كە  یاسایانەی  ئ��ەو  سێیەم: 
گوایە بۆ خزمەتكردنی راستەوخۆ بە 
هاواڵتییانی كوردستان دەركرابێتن، 
بەاڵم لە ناوەرۆكی یاساكاندا هەست 
بەمە ناکرێت، وەك یاسای پێشینەی 
ه��اوس��ەرگ��ی��ری��ی، ب��ەه��ۆی دی��اری 
كە  پ��ارەی��ەی  ئ��ەو  ب��ڕی  نەكردنی 
زۆرینەی  گەنجان،  بدرێتە  پێویستە 
یاسایە  ئەم  واب��وو،  پێیان  گەنجان 
هیچ خزمەتێكی بۆ ئەوان تێدانییە.

پەرلەمان
چی بۆ خۆی كردووە؟

لەنێوان  ئابووریدا و  زانستی  لە 
خەرجی و شتی پارە بۆ خەرجكراودا، 
هاوسەنگییەك  دەبێت  هەمیشە 
هەبێت، واتە كاتێك مرۆڤ پارەیەك 
پارە  شتی  دەبێت  دەك��ات،  خەرج 
ئەو  ئ��ەن��دازەی  بە  خەرجكراو  بۆ 
پارەیە سوودی بۆ مرۆڤەكە هەبێت. 
ئەم  كوردستان  پەرلەمانی  ئایا 

هاوسەنگییەی راگرتووە؟
ملیارو  لە سێ  ساڵدا، )187( 
)488( ملیۆن دینار بۆ خەرجییەكانی 
پەرلەمان تەرخانكراوە، ئەم پارەیەی 
كە لە سێ  ساڵدا بۆ خەرجییەكانی 
دابینكراوە،  كوردستان  پەرلەمانی 
دوو ئەوەندەی هەموو ئەو پارانەیە 
كە بۆ سەرجەم پرۆژەكانی وەزارەتی 
پ��ەروەردە  وەزارەت��ی  تەندروستی و 
خەرجكراوە،  )2009(دا  ساڵی  لە 
ئایا ئەم پەرلەمانە بەئەندازەی ئەو 
هاواڵتییانی  بە  خزمەتی  پرۆژانە 

كوردستان كردووە؟
ئەگەر شێوازی دابەشكردنی ئەم 

پارەیە بخەینە روو.

 )908( ملیار و   )54( گوژمەی 
ملیۆن دینار لە ساڵی )2008(دا بۆ 
خەرجییەكانی پەرلەمانی كوردستان 
)2009( ساڵی  لە  تەرخانكراوەو 
 )839( ملیارو   )59( گوژمەی  دا 
)2010(ش��دا  ساڵی  دینارو  ملیۆن 
پارەی تەرخانكراو بۆ خەرجییەكانی 
پەرلەمانی كوردستان، )72( ملیارو 

)741( ملیۆن دینار بووە.

ئەم پارانەی بۆ پەرلەمان 
تەرخانكراون، چۆن 

دابەشكراون؟
ئەو  )2008(دا  س��اڵ��ی  -ل��ە 
پارەیەی بۆ مووچەی مووچەخۆرانی 
پەرلەمانی كوردستان تەرخانكراوە، 
دینار  ملیۆن   )894( ملیار و   )11(
ب���ووەو ل��ە س��اڵ��ی دوات���ر پ��ارەی 
تەرخانكراو بۆ مووچە بەشێوەیەكی 
 )19( بۆ  ك��ردووە  زی��ادی  بەرچاو 
لە  دینار و  ملیۆن   )284( ملیارو 
ساڵی )2010(دا پارەی تەرخانكراو 
ملیار و   )17( مەبەست  هەمان  بۆ 

)600( ملیۆن دینار بووە.
-لە ساڵی )2008(دا بۆ شمەك و 
چاككردنەوە،  خ��زم��ەت��گ��وزاری��ی و 
دینار  ملیۆن   )90( ملیارو   )2(
تەرخانكراوەو پارەی تەرخانكراو بۆ 
شمەك و خزمەتگوزاری و چاككردنەوە 
ملیار و   )6( بۆ  دوات��ردا  ساڵی  لە 
تەرخانكراوەو  دینار  ملیۆن   )728(
هەمان  بۆ  )2010(ش���دا  ساڵی  لە 
مەبەست، )6( ملیارو )937( ملیۆن 
پرسیارەكە  تەرخانكراوە،  دینار 
پەرلەمانی  ئەم شمه كانەی  ئەوەیە، 
كوردستان چین كە هەموو ساڵێك 
پێویستە بكإرێن و هەموو ساڵێكیش 

چاككردنەوەیان دەوێت؟
بۆ  كوردستان،  پەرلەمانی   -
بەخشین لە ساڵی )2008(دا )366( 
لە  تەرخانكراوەو  بۆ  دیناری  ملیۆن 
ساڵی دواتر بووە بە )445( ملیۆن 
ئەو  )2010(دا  ساڵی  لە  دی��ن��ار و 
پارەیەی بۆ بەخشین تەرخانكراوە، 

ملیۆن  بۆ )855(  ك��ردووە  زی��ادی 
دینار، دەبێت كێ  بن ئەو كەسانەی 
بەخشینەكانی  ل��ە  س��وودم��ەن��دن 

پەرلەمانی كوردستان؟
كۆمەاڵیەتی  س���وودی  ب��ۆ   -
پەرلەمانی  اجتماعی(  )منافع 
)2008(دا  ساڵی  لە  كوردستان، 
)2(ملیار و )919( ملیۆن دیناری بۆ 
تەرخانكراوەو لە ساڵی دواتردا بووە 
بە )2( ملیار و)400( ملیۆن دینارو 
 )2( بە  بووە  )2010(دا  ساڵی  لە 
ئەی  دینار،  ملیۆن   )500( ملیارو 
دەبێت ئەم سوودە كۆمەاڵیەتییانە، 

بۆ كێ  بن و چۆن خەرجكرا بێت؟
 )30( )2008(دا،  ساڵی  -لە 
بۆ  دیناری  ملیۆن   )937( ملیار و 
پەرلەمانی  ن��ادارای��ی  مەوجوداتی 
كوردستان تەرخانكردووە، كە پارەی 
قوتابخانەی   )19( دروستكردنی 
سەردەمییانەیەو لە ساڵی دواتریشدا 
)25( ملیار دیناری دیكە كە پارەی 
دروستكردنی )15( قوتابخانەیە بۆ 
مەوجوداتی نادارایی تەرخانكردووە، 
زۆرە  پارە  ئەم  تەرخانكردنی  ئایا 
مەوجوداتی  بۆ  سااڵنە  بەشێوەی 
چوارچێوەی  ناچێتە  ن��ادارای��ی، 

بەهەدەردانی سامانی گشتییەوە؟

هەر یاسایەك
چەند كەوتووە لەسەرمان؟

گریمان پەرلەمانی كوردستان و 
سەرۆكایەتیی پەرلەمانی كوردستان، 
تەنیا یەك دیناری ئەم پارەیەشیان 
بەهەدەر نەداوەو لەشتی پێویستدا 
خەرجیان كردووە، ئەی لە بەرامبەر 
زۆرەدا،  پ��ارە  ئ��ەم  خەرجكردنی 
كوردستان  خەڵكی  ب��ۆ  چییان 

كردووە؟
پەرلەمان، جگە لە یاسادەركردن 
خەڵكی  بۆ  دیكەی  شتێكی  هیچ 
نەیتوانیوە  ن��ەب��ووەو  كوردستان 
تەنانەت لێپێچینەوە لە بەرپرسێكی 

حكومەتیش بكات. 
 )2010( ساڵی  تەنیا  ئەگەر 

تەرخانكراو  پ���ارەی  وەرب��گ��ری��ن، 
پەرلەمانی  خەرجییەكانی  ب��ۆ 
 )741( ملیار و   )72( كوردستان، 
م��ل��ی��ۆن دی��ن��ار ب����ووەو ج��گ��ە لە 
دەركردنی )13( یاسا و بڕیار، هیچی 

دیكەی نەكردووە.
ب���ەم پ��ێ��ی��ەش ه���ەری���ەك لە 
رێكخستنی  یاسای  وەك  یاساكانی 
خ��ۆپ��ی��ش��ان��دان ك���ە زۆری���ن���ەی 
هاواڵتییانی كوردستان دژی بوون، 
یاسای مووچەو دەرماڵەی سەرۆكی 
جێگرەكەی،  كوردستان و  هەرێمی 
یاسای پێشینەی هاوسەرگیریی كە 
 )5( نەبوو،  گەنجان  خواستی  بە 
ملیارو )595( ملیۆن دینار لەسەر 

هاواڵتییانی كوردستان كەوتووە.
پەرلەمان  دۆخی  ئەمە  كاتێك 
خۆی  ب��ۆ  شتێك  ه��ەم��وو  ب��ێ��ت، 
بۆ  هیچ  خەڵك و  پ��ارەی  لە  بكات 
لە  نەكات  كوردستان  هاواڵتییانی 
پارەی هاواڵتییان خۆیان، بۆ دەبێت 
باسكردن لە هەڵوەشاندنەوەی وەك 

كوفرێكی گەورە وێنا بكرێت.

پەرلەمانی کوردستان، 
چی بۆ خۆی و چی بۆ خەڵك كردووە؟
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لە سێ  ساڵدا، 
)187( ملیار دینار بۆ 

خەرجییەكانی پەرلەمان 
تەرخانكراوە

یاسای رێكخستنی 
خۆپیشاندان، )5( ملیارو 

)595( ملیۆن دینار 
لەسەر هاواڵتییانی 
كوردستان كەوتووە
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موڵك و  ئەو  تەسلیمكردنەوەی 
ماڵە گشتییانەی كە چەندین ساڵە 
لە الیەن حیزبە كوردستانییەكانەوە 
دەس��ت��ی��ان ب���ەس���ەردا گ��ی��راوە، 
بە  دەك��ات و  دروس��ت  كۆدەنگیی 
هەموو  ئ��ەن��دام��ەك��ان��ی��ان  وت���ەی 
چاوەڕێی بڕیاری حكومەتن بۆ ئەو 

كارە.
دوای ئەوەی بزووتنەوەی گۆڕان 
بە  سەبارەت  بەیاننامەیەكدا  لە 
چاكسازیی لە هەرێمی كوردستاندا 
پێویستە  كە  كرد؛  بەوە  ئاماژەی 
دوو حیزبە دەسەاڵتدارەكەی هەرێم 
حكومەت  داگیركراوەكانی  موڵكە 
حكومەتی  سەرۆكی  بگەڕێننەوە، 
هەرێم لە كۆنگرەیەكی رۆژنامەوانیدا 
رایگەیاند: »زۆربەی حیزب و الیەنە 
سیاسییە كوردستانییەكان موڵك و 
كردوویانەتە  الیەو  گشتییان  ماڵی 
پێویستە  حیزبیی و  ب��ارەگ��ای 
بیگەڕێننەوە بۆ حكومەت، تا وەك 
شوێنی خزمەتگوزاریی سوودی لێ 
هەرسێ  ئێستاشدا  لە  ببینرێت«، 
شیوعی و  سۆسیالیست و  حیزبی 
ب��زووت��ن��ەوەی گ��ۆڕان چ��اوەڕوان��ی 
یەكێتی و پارتین تا دەستپێشخەریی 
موڵك و  گ��ەڕان��دن��ەوەی  لە  بکه ن 
ح��ك��وم��ەت،  ب��ۆ  گشتیی  م��اڵ��ی 
دەڵێن:  كۆمەڵیش  و  یەكگرتوو 
گشتیمان  ماڵێكی  موڵك و  »هیچ 
النییە«، ئەندامێكی سەركردایەتی 
پارتیش، ئاماژە بەوە دەكات؛ كە 
موڵك و  تا  حكومەتە  ئیشی  ئەوە 
حیزبەكان  ل��ە  گشتیی  م��اڵ��ی 
ئامادەیی  یەكێتیش  بسەنێتەوە، 
خ���ۆی ب��ۆ ت��ەس��ل��ی��م��ك��ردن��ەوەی 
حكومەت  بە  گشتییەكان  موڵكە 

نیشاندەدات.
ئەندامی  م��ەه��دی،  سوبحی 
مەكتەبی سیاسیی حیزبی شیوعی 
رۆژنامە  بۆ  ئ��ەوەی  كوردستان 
خستە روو؛ كە هەر بڕیار و یاسایەك 
وەكو  سیاسییەكاندا  هێزە  بەسەر 
ئەوان  هەبێت،  حیزب  پێكهاتەی 
تر  الیەنێكی  هەر  وەك  ئامادەن 
لەو  پەیڕەوی بكەن، بەاڵم دەبێت 

الیەنانەوە دەست پێبكات كە ماڵ و 
موڵكی زۆری خەڵك و حكومەتیان 
شتێكی  »ئێمە  وتیشی:  لەالیە، 
ئەوتۆمان النییە، چونكە لە كاتی 
بەسەر  دەستمان  تەنیا  راپەڕیندا 
چەند رێكخراو و دەزگایەكدا گرت 
نەك  ب��وون،  بەعس  موڵكی  كە 

هاواڵتی«.
مەكتەبی  ئ��ەن��دام��ەی  ئ���ەو 
سیاسیی شیوعی مەرجی ملدانیان 
ب��ۆ ب��ڕی��اری گ��ه ڕان��دن��ەوەی ئەو 
حكومەت،  بۆ  الیانە  موڵكانەی 
پارتییەوەو  یەكێتی و  بە  بەستەوە 
تێدایە  تەواومان  وتی: »ئامادەیی 
بۆ گه ڕاندنەوەی ئەو موڵكانەی كە 
المانە، بە مەرجی ئەوەی كە دوو 
ئێمە  پێش  دەس��ەاڵت  حیزبەكەی 
تا  بكەن،  پێشكەش  نموونەیەك 

ئێمەش چاویان لێ بكەین«.
ئەو موڵكانەی كە لە راپەڕیندا 
ب��وون و  ب��ەع��س  حیزبی  موڵكی 
سۆسیالیست  حیزبی  الی��ەن  لە 
دی��م��وك��رات��ی ك��وردس��ت��ان��ەوە 
دەس��ت��ی��ان ب���ەس���ەردا گ��ی��راوە، 
نەكراوە،  تاپۆ  لەسەریان  تائێستا 
ئ��ەو  ن��ی��گ��ەران��ی��ی الی  ئ��ەم��ەش 
گومانن  بە  دروستكردووەو  حیزبە 
دەسەاڵت  حیزبەكانی  كە  ل��ەوەی 
بەدەستەوەیە  حكومەتیان  ك��ە 
تموحیان لەو موڵكانەدابێت كە بە 

دەستی ئەوانەوەیە. 
ب���ێ���رون ع���وم���ەر ف��ت��اح، 
سیاسیی  م��ەك��ت��ەب��ی  ئ��ەن��دام��ی 

دیموكراتی  سۆسیالیست  حیزبی 
رۆژنامە  بۆ  ئ��ەوەی  كوردستان، 
حیزبن  تاكە  ك��ە  ك��رد؛  ئاشكرا 
تاپۆ  تائێستا موڵكەكانیان لەسەر 
نەكراوە، هەروەك وتی: »ئێمە تاكە 
حیزبین كە مابینەوەو بارەگاكانمان 
هەموو  لەسەرمان،  نەكرابن  تاپۆ 
بارەگایانەی  ئەو  تر  حیزبەكانی 
خزمەتگوزاریی  فەرمانگەی  كە 
كراون  تاپۆ  بووە،  الیان  نەبوون و 
نەبێت  ئێمە  تەنیا  ل��ەس��ەری��ان، 
بەاڵم  هەوڵمانداوە،  چەندینجاریش 
ئەو  بۆ  موبەڕیرێك  ج��ارەی  هەر 
بڕوامان  بۆیە  دێننەوە،  مەسەلەیە 
لە  تموحیان  ئەوەتا  یان  كە  وایە 
بیناكان هەیە، یان تاپۆنەكردنیان 
بەاڵم  تێدایە،  غەرەزێكی سیاسیی 
سەرباری ئەوەش ئەگەربێت و یاسا، 
ئەو  گەڕانەوەی  بۆ  بڕیارێك  یان 
موڵكانە هەبێت و هەموو حیزبەكان 
دڵنیاییەوە  بە  بكەن،  پەیڕەوەی 
كەمتەرخەمیی  سۆسیالیست 

نانوێنێت«.
ب��ەره��ەم س��اڵ��ح، س��ەرۆك��ی 
كوردستان  هەرێمی  حكومەتی 
ك��ۆن��گ��رە رۆژن��ام��ەوان��ی��ی��ەك��ەی 
هات  بەیاننامەیە  ئ��ەو  ل���ەدوای 
رۆژی  گ���ۆڕان  بزووتنەوەی  كە 
مەبەستی  بە  راب��ردوو  )1/29(ی 
ب��اوی  ه��ەرێ��م��دا  ل��ە  چاكسازیی 
ك����ردەوە، ه��ەر ب��ۆی��ە س��ەرۆك��ی 
تیشكی  زەق��ی  بە  زۆر  حكومەت 
لە  كە  موڵكەی  ئەو  سەر  خستە 
الی بزووتنەوەی گۆڕانەو بریتییە لە 
»گردی زەرگەتە«، هەربۆیە وتی: 
موڵكە  ئەو  گۆڕانیش  »پێویستە 

تەسلیمی حكومەت بكاتەوە«.
لەو بارەیەشەوەو لە لێدوانێكی 
رەحیم،  تۆفیق  محەمەد  پێشتریدا 
وت��ەب��ێ��ژی ب��زووت��ن��ەوەی گ��ۆڕان 
»بزووتنەوەكەمان  رایگەیاند: 
تەسلیم  »گ��ردەك��ە«  ئ��ام��ادەی��ە 
یەكێتی و  مەرجەی  بەو  بكاتەوە، 
دۆنمەی  ه���ەزاران  ئ��ەو  پارتیش 
موڵكی گشتیی كە الیانە، بیدەنەوە 
روونكردنەوەشی  حكومەت«،  بە 
دا لەسەر ئەوەی كە گۆڕان وەكو 
موڵكێكی  هیچ  پارتی  یەكێتی و 
گردی  بەڵكو  ن��ەك��ردووە،  داگیر 

زەرگەتە لە كۆتایی ساڵی )2006(
داواكراوە،  وشە  كۆمپانیای  بۆ  دا 
بۆ  بەكارهێنانی  مەبەستی  ب��ە 
كە  فەرهەنگیی  ئیعالمیی و  كاری 
بە  یەكێتییەوە  سكرتێری  له الیەن 

كۆمپانیاكە دراوە.
رۆژنامە،  زانیارییەكانی  بەپێی 
هەریەك لە یەكێتی و پارتی هەزارەها 
)ق��ەاڵچ��واالن،  لە  زەوییان  دۆن��م 
سەری  كۆیە،  دووكان،  دەباشان، 
پیرمام،  س��ەاڵح��ەدی��ن،  رەش، 
هەولێرو دهۆك( كردووەتە شوێنی 
حیزبی و  بارەگای  نیشتەجێبوون و 
وتەبێژەكەی  هەربۆیە  ئیعالمیی، 
ئەوان  »هەركاتێك  وتی:  گ��ۆڕان 
نیوەی ئەو هەزارەها دۆنم زەوییەی 
به   دای��ان��ەوە  ك���ردووە،  داگیریان 
ئەو  ئەوان  پێش  ئێمە  حكومەت، 
بۆ  دەیگەڕێنینەوە  المانە  موڵكەی 

حكومەت«. 
لە  هەرێم  حكومەتی  سەرۆكی 
وتەكانی كۆنگرە رۆژنامەوانییەكەدا 
ناوی یەكگرتوو و كۆمەڵی نەهێنا، 
كە موڵكی گشتیان البێت و ئەو دوو 
دەزانن كە  پێویستی  بە  حیزبەش 
هیمەتێك  كوردستانییەكان  حیزبە 
موڵكە  گ���ەڕان���ەوەی  ب��ۆ  ب��ک��ه ن 

گشتییەكان بۆ حكومەت.
ئەندامی  مەجید،  عەبدولستار 
كۆمەڵی  سیاسیی  م��ەك��ت��ەب��ی 
بە  ب���ارەی���ەوە  ل���ەو  ئیسالمیی 
هیچ  ئێمە  راگەیاند:  رۆژن��ام��ەی 
النییە،  گشتیمان  ماڵێكی  موڵك و 
)2003( لە  البوو  هەرچییەكمان 
دا ك��ە وەزع���ی ع��ێ��راق گ��ۆڕان 
بە  بۆیە  ك���ردەوە،  تەسلیممان 
حیزبەكانی   كە  دەزانین  پێویستی 
بەاڵم  بگه ڕێننەوە،  موڵكەكان  تر 
بەبێ جیاوازیی لەنێوان دەسەاڵت و 
پێویستیشی  بە  دەس���ەاڵت،  بێ 
ن��ازان��م ئ��ەو ك���ارە ب��ە ی��اس��ا لە 
چونكە  داب��ەزێ��ت،  پەرلەمانەوە 
خۆی لەخۆیدا داگیركردنی موڵكی 
ناقانوونییەو  شتێكی  گشتیی 
نوێی  ی��اس��ای  ن��اك��ات  پێویست 
پێویستە  بەڵكو  دەرچ��ێ��ت،  بۆ 
ئەو  بۆ  رێوشوێن  خۆی  حكومەت 

مەبەستە بگرێتە بەر. 
مەكتەبی  ئەندامێكی  ب��ەاڵم 

سیاسیی حیزبێکی تر بە گومانەوە 
ئایا  كە  دەك��ات،  ئەوە  پرسیاری 
یان  یاسا،  پابەندی  حیزبەكان 
كە  دەك��ەن  ج��ۆرە  لەو  بڕیارێكی 
ماڵە  موڵك و  گەڕانەوەی  لە  باس 
گشتییەكان دەكات بۆ حكومەت. 

وتەبێژی  بابەكر،  سەاڵحەدین 
یەكگرتووی  سیاسیی  مەكتەبی 

وێ��ڕای  ك��وردس��ت��ان  ئیسالمیی 
ئەوەی كە جه ختی له وه  كردەوە؛ 
كە هیچ موڵك و ماڵێكی حكومەت 
وت��ی:  ن��ی��ی��ە،  ی��ەك��گ��رت��وو  الی 
بەكرێیە،  یان  »خانووەكانمان، 
مەبدەئییەن  ئێمە  كڕیومانە،  یان 
موڵكی  كە  نەبووین  ئەوە  لەگەڵ 
گشتیی بكەینە بارەگای حیزبیی، 
هەبووە  بەوە  قەناعەتمان  چونكە 
گشتیی  موڵكی  نییە  جائیز  كە 
لێ  س��وودی  حیزبەوە  الی��ەن  لە 
ئەو  لێسەندنەوەی  بۆ  ببینرێت، 
یاسا  بە  لە حیزبەكان  موڵكانەش 
حكومەت،  ب��ڕی��اری  ی��ان  ب��ێ��ت، 
ئایا  ئ���ەوەی  س��ەر  ئەوەستێتە 
ئەو  بەدەنگ  چەند  تا  حیزبەكان 
جێبەجێی  ئایا  دەچن،  بڕیارەوە 

دەكەن؟«.
گ����ەڕان����دن����ەوەی م��وڵ��ك��ە 
دوای  حكومەت،  بۆ  گشتییەكان 
لە  حكومەت،  سەرۆكی  وتەكانی 
راگەیاندن  كەناڵەكانی  زۆرب��ەی 
ب��اس دەك��رێ��ت، ب��ەاڵم بە ب��ڕوای 
پارتی،  سەركردایەتی  ئەندامێكی 
ئ���ەو م��ەس��ەل��ەی��ە ئ���ەوەن���دەی 
وەس��ت��اوەت��ە س���ەر ح��ك��وم��ەت، 
حیزبەكان  ئەستۆی  لە  ئەوەندە 

نییە.
چنار سەعد عەبدوڵا، ئه ندامی 
س��ه رک��ردای��ه ت��ی پ��ارت��ی، وت��ی: 
»ماوەیەكە ئەو بابەتە بە گشتیی 
پێویستە  پێموایە؛  دەكرێت،  باس 

بە وردیی قسەی لەسەر بكرێت، بە 
پلەی یەكەم ئەركی حكومەتە كە 
ئەو  كە  بكات  ئەوە  دەستنیشانی 
لە  بریتین  ماڵە گشتییانە  موڵك و 
چی و خۆیان لە چیدا دەبیننەوە؟ 
زانیارییەی  ئەو  حكومەت  ئەگەر 
وردی���ی  ب��ە  زۆر  دەب��ێ��ت  الی���ە، 
بۆ  بەرنامەیەك  بكات و  دیراسەی 

دەبێت  دابنێت،  مەبەستە  ئ��ەو 
الیەنە  لەگەڵ  ف��راوان  دانیشتنی 
سیاسییەكاندا بكات و پێیان بڵێت؛ 
دەوڵ���ەت و  ماڵی  م��وڵ��ك و  ئەمە 
هەمووالیەك  پێویستە  خەڵكە و 
كۆكبن لەسەر گەڕاندنەوەیان، نەك 
لەسەر  قسەی  عمومیات  بە  ئاوا 

بكرێت«.
ئەندامێكی  شێوە  هەمان  بە 
بە  یەكێتیش،  س��ەرك��ردای��ەت��ی 
كۆدەنگیی  كە  دەزانێت  پێویستی 
دروس��ت  مەسەلەیە  ئ��ەو  لەسەر 
بكرێت و حكومەت بە جدیی بەدوای 

ئەو مەسەلەیەدا بچێت.
ئه ندامی  ع��ەب��دوڵ��ا،  ئ��ارێ��ز 
ئ��ەوەی  یه کێتی  سه رکردایه تی 
لە  كە  روو؛  خستە  رۆژن��ام��ە  بۆ 
سیاسیی  مەكتەبی  كۆبوونەوەی 
مەسەلەیە  لەو  باس  حیزبەكەیدا 
كراوە، وتیشی: »بە كارێكی زۆر 
گشتیی  موڵكی  كە  دەزانم  باشی 
چیتر  حكومەت و  بۆ  بگەڕێنینەوە 
نەمێنێت،  حیزبدا  دەستی  لەژێر 
ئەمەش تەنیا بە یەكێتی ناكرێت، 
پەرلەمانەوە  لە  ئەگەر  بەڵكو 
دەربچێت،  بۆ  بڕیاری  یان  یاسا، 
لەوێ  چونكە  باشتربێت،  رەنگە 
ك��ۆدەن��گ��ی��ی ت�����ەواوی ل��ەس��ەر 
لەوەی  دڵنیاشم  دەبێت،  دروست 
نرا و  هەنگاوە  ئەو  هەركاتێك  كە 
رێوشوێن گیرایە بەر، لەو بڕوایەدام 

یەكێتی دەستپێشخەر بێت«.

یەكگرتوو و كۆمەڵ:
هیچ موڵكێكی 

حكومەتمان النییە 
تا بیگەڕێنینەوە

بەیاننامەكەی گۆڕان كۆدەنگیی لەسەر 
گەڕانەوەی موڵكی گشتیی بۆ حكومەت 

لەالیەن حیزبەكانەوە دروست دەكات

حیزبەكان چاوەڕوانی دەستپێشخەریی یەكێتی و پارتین موڵكەكانیان بگەڕێننەوە
ئەندامێكی سەركردایەتی پارتی: ئەوە ئیشی حكومەتە موڵك و ماڵی گشتیی لە حیزبەكان بسەنێتەوە

سلێمانی، قه اڵچواالن، سه رکردایه تی یه کێتی، موڵکێکی داگیرکراو. 
فۆتۆ: تایبه ت به  رۆژنامه             

سوبحی مه هدی: 
ئێمه  موڵکه کان ده گه ڕێنینه وه  ئه گه ر دوو حیزبه که ی ده سه اڵت بیانگه ڕێننه وه .
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بەشێك لە سیستمی نوێی پەروەردە هەڵپەسێردرا

پ��ەروەردەی  وەزی��ری  رۆژنامە: 
ح��ك��وم��ەت��ی ه��ەرێ��م رای��گ��ەی��ان��د؛ 
پۆلی  نمرەی   )10( بە  كارپێكردن 
نمرەی   )15( و  ئامادەیی  )10(ی 
ج��ارێ  ئ��ام��ادەی��ی  )11(ی  پ��ۆل��ی 

راگیراوە.
بڕیاردان بۆ راگرتنی ئەو بەشەی 
لەدوای  سیستمی نوێی پەروەردەیی 
)10( پ��ۆل��ی  خۆپیشاندانەكانی 
هەفتەی  لەچەند  كە  ئامادەییە  ی 

رابردوودا ئەنجامیان دا.
سەرۆكی  بەسەرپەرشتی  پێرێ  
حكومەت كۆبوونەوەیەكی پەوەردەیی 
دواتریش  ئەنجامدرا،  هەولێر  لە 
سەفین دزەی��ی وەزی��ری پ��ەروەردە 

ه��اودەن��گ  ه��ەم��ووم��ان  رایگەیاند: 
خوێندن  نوێی  سیستمی  كە  بووین 
سیستمێكی باشە ئەگەر پێداویستی 
و ژێرخانی بۆ ئامادە بكرێت، بەاڵم 
هێشتا پێویستی بەزەمینەی زیاترە. 

رۆژنامە
............................................................

قۆناغی  خ��وێ��ن��دك��اران��ی 
ئامادەیی، داوادەكەن پرۆگرامی 
كەمبكرێتەوە و  بۆ  وانەكانیان 
بۆ ئەو مەبەستەش لە ماوەی 
هەفتەیەكدا )5( خۆپیشاندان 

بەڕێوەچووە.
ناڕەزایی  لەگەڵ  هاوكات 
)10(ی  قۆناغی  خوێندكارانی 
ئامادەیی لە دژی هەمواركردنی 
تاقیكردنەوەكان،  سیستمی 
لە  راب��ردوودا  رۆژی  چەند  لە 
شارەكانی )هەولێر ، سلێمانی و 
ق������ەاڵدزێ ( ب���ە م��ەب��ەس��ت��ی 
پرۆگرامەكان  كەمكردنەوەی 
رژانە  ئامادەیی  خوێندكارانی 
رۆژی  ش��ەق��ام��ەك��ان،  س���ەر 
یەكشەممە خوێندكارانی شاری 
خۆپیشاندانێكیان  سلێمانی 
بەڕێوەبەرێتی  ب���ەردەم  ب��ۆ 
سلێمانی  پەروەردەی  گشتیی 

رێكخست.
لە  یەكێكە  ناسر،  شاباز 
خۆپیشاندەرەكان،  خوێندکارە 
ئ���ام���اژەی ب����ەوە ك����رد، بۆ 
ساڵ  کۆتایی  تاقیکردنه وه ی 

وانه کانمان  زۆری   به شێکی 
بەتایبەتی  داخ��ڵ��ک��راوه ،  ب��ۆ 
ب��اب��ەت��ەك��ان��ی )ب��ی��رك��اری، 
لەگەڵ  زیندەوەرزانی(،  كیمیا، 
بەشێكی  تائێستا  ئ��ەوەش��دا 
ك��ەم��ی پ��رۆگ��رام��ەك��ان��م��ان 
ته نیا  ب���ەاڵم  خ��وێ��ن��دووە، 
که متر له  دوو مانگ له به رده م 
بۆیە  م���اوه ،  خ��وێ��ن��دک��اران��دا 
داوادەك����ەی����ن ب��ەش��ێ��ك لە 

كەمبكرێنەوە. پرۆگرامەكان 
ل������ە ل���ێ���دوان���ێ���ك���ی 
ج��ەب��ار  م.  رۆژن��ام��ەوان��ی��دا 
بەڕێوەبەری  ئەحمەد،  حەمە 
گشتیی پەروەردەی سلێمانی، 
بەشێكی  خستەإوو،  ئ��ەوەی 
درەن���گ  ك��ت��ێ��ب��ەك��ان  زۆری 
گ��ەی��ش��ت��وون��ەت��ە دەس��ت��ی 
خوێندكاران و پرۆگرمانەكانیش 
ن���وێ���ن، خ��وێ��ن��دك��اران��ی��ش 
گ��ل��ەی��ی ئ���ەوە دەك����ەن، كە 
تەواو  زۆرەو  پرۆگرامەكانیان 

ناكرێن.
»ل��������ە  وت��ی��ش��ی: 
نووسراوێكمان  )1/19(دا 
ئاراستەی وەزارەتی پەروەردە 
ئەو  دیراسەكردنی  بۆ  كردووە 

مەسەلەیە«.

راپۆرتی: پشتیوان سەعدوڵاڵ
..............................................................

»بەدەر لە پالنی وەرگرتن«، 
بڕیاروایە وەزارەتی خوێندنی بااڵ و 
بۆ  هەرێم،  زانستیی  توێژینەوەی 
ه��ەزار   )3( خوێندن  ئەمساڵی 
خوێندكار لە پەیمانگاكانی هەرێم 
ب��ڕوای  بە  ه��اوك��ات  وەربگرێت، 
خوێندنی  شارەزایانی  چاودێران و 
خوێندكارانە  ئەو  وەرگرتنی  بااڵ، 
كپكردنەوەی  بۆ  ئێستادا،  لە 

ناڕەزایی خوێندكارانە.
رۆژی  ل����ە  ه����ەرچ����ەن����د 
وەزارەت����ی  )2010/11/4(دا 
خوێندنی بااڵ، ئەنجامی وەرگرتنی 
خوێندكارانی ئامادەیی لە زانكۆ و 
لەو  ك��رد و  ئاشكرا  پەیمانگاكان 
هه زارو   )37( چوارچێوەیەشدا 
)479( خوێندكار وەرگیران، بەاڵم 
لە »دەرەوەی پالنی وەزارەت« و 
هه رێم،  سه رۆکی  داوای  له سه ر 
وه زاره ت��ی   )2011/1/25( رۆژی 
خوێندنی بااڵی هەرێم، بڕیاری دا 
كە )3( هه زار خوێندكاری تر له  
هەرێم  ته کنیکییەكانی  په  یمانگا 
وەرگرتنەكەش  وەردەگ��ی��رێ��ن، 
بەشی  دەرچ���ووان���ی  س��ەرج��ەم 
 )894( ژم��اره ی��ان  که   زانستیی 
خ��وێ��ن��دك��ارە، دەگ���رێ���ت���ەوەو 
له   كەمترەو   )%64( كۆنمرەیان 
رێگه ی ناوه ندی وه رگرتن، هەروەك 
بەشی  خوێندكاری   )2300-2000(

وێژەیی وەردەگیرێن كە كۆنمرەیان 
كەمترە )%56(.

بەڕێوەبەری  ج��ەالل،  ج��وان 
وەزارەت��ی  لە  وەرگرتن  ناوەندی 
رۆژن��ام��ەی  ب��ە  ب��ااڵ،  خوێندنی 
خوێندكارانەی  »ئەو  راگەیاند: 
كاتی  وەردەگ��ی��رێ��ن،  ئێستا  كە 
دەوام���ی���ان ب��ۆ ه��اوی��ن درێ��ژ 
دەكرێتەوەو قەرەبووی كاتەكانیان 
ئێمە  هەرچەند  دەكرێتەوە،  بۆ 
س��ەرەت��ای  ل��ە  باشبوو  پێمان 
خوێندكاران  ه��ەم��وو  دەوام����دا 
لە  بەاڵم  وەربگیرانایە،  پێكەوە 
ئەوتۆمان  كێشەیەكی  ئێستاشدا 

نییە«.
ه���ەزار   )3( وەرگ���رت���ن���ی 
لە  ئ���ام���ادەی���ی  دەرچ��������ووی 
كاتێكدایە  ل��ە  پەیمانگاكان، 
دەوام  مانگە   )5( نزیكەی  كە 
هەمانكاتدا  لە  دەستیپێكردووەو 
»ل����ە چ���وارچ���ێ���وەی پ��الن��ی 
هەروەها  ن��ەب��ووە«،  وەزارەت���دا 
ب��ەپ��ێ��ی روون��ك��ردن��ەوەی��ەك��ی 
بۆ  ب��ااڵ،  خوێندنی  وەزارەت����ی 
وانه کانی  ق��ه ره ب��ووک��ردن��ه وه ی 
داوا  زانستیی،  بەشی  پێشووی 
ده کرێت    ته کنیکییه کان  به شه   له  
زیاده یان  وانه ی  ده وام،  دوای  له  
پێبدرێت و بۆ ده رچووانی ئاماده یی 
به   ب��ڕی��اردرا  وێژه ییش،  بەشی 
کردنه وه ی به شی ئێوارانی نوێ  له  
به شه  وێژه ییه کانی په یمانگاکان.

وەزارەتدا،  روونكردنەوەی  لە 

له   »داوا  ه���ات���ووە:  ئ����ەوەش 
کراوە،  زانکۆکان  سه رۆکایه تیی 
بكەن  ده س��ت��ه ک��ان  ه��اوک��اری��ی 
مامۆستای  پ��ه ی��داک��ردن��ی  ل��ه  

وانه بێژدا«.
دابینكردنی  ب��ە  س��ەب��ارەت 
پێداویستییەكانی خوێندن، فوئاد 
عەلی، وتەبێژی وەزارەتی خوێندنی 

بااڵ و توێژینەوەی زانستیی، ئەوە 
بینایەك  »چەند  دەخ��ات��ەڕوو: 
پێدەچێت  جێبەجێكردندان و  لە 
ل��ە چ��ەن��د م��ان��گ��ی داه���ات���وودا 
بینایانە  ئ���ەو  ت��ا  ت��ەواوب��ب��ن، 
تەواودەبن، پەنادەبرێتە بەر هۆڵی 

كێشەی  هەروەها  زانكۆكاكان، 
پێویستە  بۆیە  زۆرە،  مامۆستا 
بكرێت و  مامۆستایان  هاوكاریی 
زیادبكرێت  بۆ  وانەبێژییان  كرێی 
خوێندكارانە  بەو  وانە  بۆئەوەی 

بڵێنەوە«.
ب���ە ب�����ڕوای چ����اودێ����ران و 
ش��ارەزای��ان��ی خ��وێ��ن��دن��ی ب��ااڵ، 

خوێندكار  ژمارەیەك  وەرگرتنی 
ساڵی  كۆتایی  مانگەكانی  ل��ە 
حكومەت  بێپالنیی  خوێندندا، 

دەردەخات.
ئەندامی  نەجمەدین،  عەزیمە 
لیژنەی پەروەردەو فێركردنی بااڵ و 

توێژینەوەی زاستیی لە پەرلەمانی 
كوردستان، بە رۆژنامەی راگەیاند: 
»پێویستە وەرگرتنی خوێندكاران 
وەزارەتی خوێندنی  پالنی  بەپێی 
داوای  لەسەر  نەك  دەبێت،  بااڵ 
وتیشی:  ه��ەرێ��م«،  س��ەرۆك��ی 
بۆ  نەگونجاوە  كاتێكی  »ئێستا 
نیشانەی  وەرگرتنی خوێندكاران و 
بێپالنیی و بێبەرنامەیی حكومەت و 

وەزارەتی خوێندنی بااڵیە«.
ه���ەروەك د. ج��ەب��ار ق��ادر، 
حكومەتی  سەرۆكی  راوێ��ژك��اری 
كاروباری  بۆ  كوردستان  هەرێمی 
خ��وێ��ن��دن��ی ب����ااڵ، پ��ێ��ی��وای��ە: 
ئێستادا،  لە  وەرگرتنی خوێندكار 
ك��ەم��وك��ورت��ی��ی��ە و ك��اری��گ��ەری��ی 
خوێندن و  ئاستی  لەسەر  دەبێت 
دروستبوونی  خوێندن و  ژینگەی 
زانكۆ و  لە  زۆر  قەرەباڵغییەكی 
بەرامبەر  لە  بەاڵم  پەیمانگاكاندا، 
خوێندكاراندا،  فشاری  داخوازیی و 
لەنێو  كەمە و  ب��ژاردەی  حكومەت 
كارە  ئ��ەم  خراپەكاندا،  ب��ژاردە 

باشترینیانە.
هەرچەند ئەمساڵ ژمارەیەكی 
لە  ئامادەیی  دەرچ��ووان��ی  زۆری 
وەرگیران،  پەیمانگاكان  زانكۆ و 
نەجمەدین،  عەزیمە  وەكو  بەاڵم 
مەبەستی  دەك��ات:  بۆ  ئاماژەی 
ح���ك���وم���ەت ل���ە وەرگ���رت���ن���ی 
خ���وێ���ن���دك���اران، ب��ری��ت��ی��ی��ە لە 
كپكردنەوەی دەنگ و ناڕەزاییەكانی 

خوێندكاران.

دەڵێت:  پەرلەمانتارە  ئ��ەو 
واڵتە  ئەم  دەیەوێت  »دەس��ەاڵت 
نەكەوێت،  پێش  بێت و  وێ���ران 
ت��ەن��ی��ا ل��ەپ��ێ��ن��او م���ان���ەوەی 
لەم  خوێندن  پۆستەكانیان، 
واڵتەدا بووەتە مەهزەلە و یەكێتی و 
خۆیان  ب��ۆ  خوێندنیان  پ��ارت��ی 
بۆ  نرخێكیان  هیچ  قۆرخكردووەو 
دەسەاڵتە  ئەم  نەهێشتووەتەوە، 
ب��ەالوە  هەرێمەی  ئ��ەم  ئایندەی 
گرنگ نییە، حیزب و سەرۆكایەتیی 
چارەنووسی  لەسەر  بڕیار  هەرێم 
الیەنی  نەك  دەدەن،  خوێندكار 

پەیوەندیدار«.
ه���ەزار   )40( ل���ەو  ب����ەدەر 
خ��وێ��ن��دك��ارەی ك���ە ئ��ەم��س��اڵ 
 )9( ن��زی��ك��ەی  وەرگ����ی����راون، 
ئێستا  تا  تر  خوێندكاری  ه��ەزار 
هەمانكاتدا  ل��ە  وەرن��ەگ��ی��راون و 
وەرگرتن  داوای  ژمارەیەش  ئەو 

دەكەن. 
روونكردنه وه یه كیاندا،  ل��ە 
خوێندكارانە  ل��ه و  كۆمه ڵێك 
ئ��ەوە دەخ��ەن��ەڕوو: » ت��ا ئێستا 
ئه گه ر  نییه  و  دیار  چاره نووسمان 
ئێمه ش  وه رگ��رت��ن��ەك��ە  ب��ڕی��اری 
په نا  ناچارین  ئ��ه وا  نەگرێتەوە، 

ببه ینه  به ر خۆپیشاندان«.
وتەبێژی  وت���ەی  ب��ە  ب���ەاڵم 
توانای  بااڵ،  خوێندنی  وەزارەت��ی 
زانكۆ و پەیمانگاكانی هەرێم كەمە و 
تەحەمولی ئەو هەموو خوێندكارە 

ناكەن.

پشتیوان سەعدوڵاڵ
................................................................

م��ەڵ��ب��ەن��د و ك��ۆم��ی��ت��ەك��ان��ی 
لە  رێگرن  سلێمانی،  له   یەكێتی 
بەڕێوەبەرانەی  ئەو  گەڕاندنەوەی 
بەهۆی  س��اڵ��ە  دوو  م���اوەی  ك��ە 

الیەنگرییان بۆ گۆڕان سزادراون.
لە  زیاتر  )2009(دا  ساڵی  لە 
یاریدەدەری  )بەڕێوەبەر و   )40(
دەنگدانیان  بەهۆی  قوتابخانە( 
س���زادراون و  گ���ۆڕان،  لیستی  بە 

پلەكانیان لێسەنراوەتەوە.
 )2011/1/20( رۆژی 
وەزارەت�������ی پ��������ەروەردە، بە 
گه ڕاندنەوەی  بڕیاری  نووسراوێك 
بۆ  دا  س��زادراوەك��ان��ی  مامۆستا 
بەهۆی  بەاڵم  خۆیان،  شوێنەكانی 
مەڵبەند و  رێگریی  دەستێوەردان و 
تا  یەكێتییەوە،  كۆمیتەكانی 
 )2( ب��ەڕێ��وەب��ەر و   )4( ئێستا 
بۆ  نەگەڕێنراونەتەوە  یاریدەدەر 

قوتابخانەكانیان.
یەكێكە  كە  س��ادق  س���ەردار 
بە  س��زادراوەك��ان،  مامۆستا  لە 
»ماوەیەك  راگەیاند:  رۆژنامەی 
پ��ێ��ش ئ��ێ��س��ت��ا، ج��ارێ��ك��ی تر 
ب���ڕی���اری گ���ەڕان���دن���ەوەم���ان بۆ 
بەاڵم  درا،  خۆمان  قوتابخانەكانی 
یەكێتی  كۆمیتەكانی  مەڵبەند و 
كێشەیان  چەندین  سلێمانی،  لە 
لە  رێگرن  دروس��ت��ك��ردووی��ن و  بۆ 

بەرامبەردا  لە  گەڕاندنەوەمان و 
ب���ەڕێ���وەب���ەری پ�������ەروەردەی 
سلێمانی، هیچ دەسەاڵتێكی نییە و 
ئەو  ب��ەرام��ب��ەر  ل��ە  بێهەڵوێستە 
دەستێوەردانە حیزبییانە، مامۆستا 
راگ��ەی��ان��دووە،  منی  ب��ە  ك��ەم��ال 
بەڕێوەبەر  بە  رێگەنادات  مەڵبەند 

دابنرێمەوە«. 

ه��اوك��ات م. ك��ەم��ال ن��وری، 
بەڕێوەبەری پەروەردەی مەڵبەندی 
ب��ەوەك��رد:  ئ��ام��اژەی  سلێمانی، 
گ��ەڕان��دن��ەوەی  فەرمانی  »ئێمە 
دەركردووە  بەڕێوەبەرانەمان  ئەو 
ب��ەاڵم  خ��ۆی��ان،  شوێنەكانی  ب��ۆ 
كێشە  قوتابخانە  هەندێك  ل��ە 
كێشانەش  ئ��ەو  دروس��ت��ب��ووە و 
پەیوەندیی بە ئێمەوە نییە، بەاڵم 
لەگەڵ ئەوەشدا بۆ ئەوەی كێشەكان 

گەورە نەبنەوە، سەرپەرشتیارێكی 
مەسەلەیە  ئ��ەو  بۆ  كارگێڕیمان 
داناوەو بەدواداچوون دەكەین«. 

پێشتر  كە  حەمەكەریم،  ئازاد 
رۆژی  قوتابخانەی  بەڕێوەبەری 
لە  یەكێكە  ب���ووەو  ب��ن��ەڕەت��ی��ی 
رۆژنامە  بۆ  ئەوەی  سزادراوەكان، 
مەڵبەندی  بەرپرسانی  خستەڕوو، 

چەند  كۆمیتەكان،  سلێمانی و 
دروستكردووین و  بۆ  كێشەیەكیان 
رێ��گ��رن ل��ە گ��ەڕان��دن��ەوەم��ان، 
مافی خۆمانی  بە  ئێمە  لەكاتێكدا 
دەزانین بگەڕێینەوە قوتابخانەكانی 

پێشوومان.
وت��ی��ش��ی: »ب���ەه���ۆی ئ��ەو 
كێشانەی كە بۆیان دروستكردووم، 
چەند  دژی  لە  یاساییم  سكااڵی 
كۆمیتەی  مەڵبەند و  بەرپرسێكی 

راپەڕین تۆماركردووە«.
ن���ەگ���ەڕان���دن���ەوەی ئ��ەو   
رێگرییەكانی  م��ام��ۆس��ت��ای��ان��ە و 
مەڵبەند و كۆمیتەكان، لەكاتێكدایە 
كە لە ماوەی راب��ردوودا زیاتر لە 
چەند نووسراوێك بۆ گەڕاندنەوەی 
بۆ  س���زادراوان���ە  مامۆستا  ئ��ەو 
دەرچ��ووە و  خۆیان  شوێنەكانی 
ب���ەرپ���رس���ان���ی پ�������ەروه ردەش 
ب���ێ���دەس���ەاڵت���ن ل����ە ئ��اس��ت��ی 

دەستێوەردانەكان. 
كە  ع��ەب��دول��ق��ادر  ب��ەه��ار  م. 
باخچەی  بەڕێوەبەری  پێشووتر 
س��اوای��ان��ی ب��ەك��رەج��ۆ ب���ووە و 
بڕیاری  بە  سیاسییە،  س��زادراوی 
ماوەی  سەرپەرشتیاری،  یەكەی 
ن��ێ��ردراون��ەت��ەوە و  رۆژە   )15(
لە  حیزبیی  بەرپرسانی  پێیوایە: 
یەكێتی،  كۆمیتەكانی  مەڵبەند و 
ن��اش��ری��ن و  زۆر  ب��ەش��ێ��وەی��ەك��ی 
خستووەتە  دەستیان  نامەنتیقی 
نێو كاروباری پەروەردەو بەردەوام 
رێگریی دەكەن بۆ نەگەڕاندنەوەی 
مامۆستا سزادراوەكان، پەروەردەی 
نییە  ئ��ەوەی  ت��وان��ای  سلێمانی 

كێشەكان چارەسەربكات.
وت���ی���ش���ی: »ب��������ەردەوام 
ل���ە ك��ۆم��ی��ت��ەوە ه���ەڕەش���ە لە 
ساوایانی  باخچەی  فەرمانبەرانی 
دژی  بۆئەوەی  دەكەن  بەكرەجۆ 
م��ن ب��وەس��ت��ن��ەوەو رێ��گ��ەن��ەدەن 

بگەڕێمەوە شوێنەكەی خۆم«.

رێگرییلەگەڕاندنەوەیمامۆستاسزادراوەكاندهکرێت

وەرگرتنیخوێندكارانلەكۆتاییساڵدا
»بێبەرنامەییحكومەتەوبۆكپكردنیناڕەزایەتییخوێندكارانە«

خوێندكارانداوایكەمكردنەوەی
پرۆگرامەكانیخوێندندەكەن
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هەنگاو هاشم - هەولێر
...........................................................

كاكە الو ئەحمەد، جوتیارێكی 
دەشتی هەولێرە و ساڵی پار )6( 
ملیۆن دیناری قەرزكردووە و گەنم و 
جۆ و پەینی كیمیایی پێ كڕیووە، 
بەاڵم ئێستا سایلۆكان پارەی )40( 
تەن جۆیان ڕاگرتووە و نایدەنێ ، كە 
تەنێك  بەرامبەر هەر  لە  پێویستە 
جۆ )450( هەزار دینار وەربگرێت.
جوتیارانی هەرێمی كوردستان 
ئەمڕۆ  كە  دەك��ەن؛  ل��ەوە  جەخت 
داه���ات���ی ب��ەره��ەم��ەك��ان��ی��ان لە 
لەو  كەمترە  هەرێمدا  بازاڕەكانی 
بەرهەمهێنانیدا  لە  كە  پارەیەی 
ئەگەر  بۆیە  دەك���ەن،  خ��ەرج��ی 
لە  نەكات  هاوكارییان  حكومەت 
پیشەی جوتیاریی دووردەكەونەوە.
جوتیار  عومەر،  شێخ  سادق 
پارێزگای  لە  عەلیاوا  دەشتی  لە 

رۆژنامەی ه�����ەول�����ێ�����ر، ب��ۆ 
روون������ك������ردەوە؛ 
لە  یەكێك 
نی  كا كێشە

ئ�������ەوان س���اغ���ك���ردن���ەوەی 
رووەوە  لەم  بەرهەمەكانیانە، 
وت�����ی: »ل����ەگ����ەڵ ئ����ەوەی 
پێوە  زۆری  ماندووبوونێكی 
رابردووشدا  ساڵی  لە  دەبینین، 
س��ای��ل��ۆك��ان گ��ەن��م و ج��ۆی��ان 
پارەی  جوتیاران،  لە  وەرگ��رت 
بەاڵم  وەرگ��رت،  گەنمەكانمان 
جۆمان  پ��ارەی  ئێستا  تاوەكو 
بووەتە  ئەمەش  وەرنەگرتووە، 
ه���ۆی ئ�����ەوەی، ب��ەش��ێ��ك لە 

ج��وت��ی��اران ب��ەق��ەرز ت��ۆو بۆ 
بكڕن،  ل���ە زەوییەكانیان 

ك��ات��ێ��ك��دا دەب��ێ��ت 
ح������ك������وم������ەت 
بكات،  هاوكارییمان 
ن���ەوەك ب��ە ق��ەرز 
لێ  بەرهەمەكانمان 

بكڕێت«.
ئ�����������������ەو 

جۆیان  پ��ارەی  كە  جوتیارانەی 
وەرن���ەگ���رت���ووە ئ���ام���اژە ب��ەوە 
نازانن بۆچی  تائێستا  دەكەن؛ كە 
لەگەڵ  ن��ادرێ��ت،  پێ  پارەكەیان 
وادەی  بەسەر  مانگ   )8( ئەوەی 

خۆیدا تێپەڕیوە.
ئ���ەو ج��وت��ی��ارەی 
دەش���ت���ی ع��ەل��ی��اوا 
پێویستیشی  ب���ە 

دەزان�������ێ�������ت، 

حكومەت و وەزارەتی كشتوكاڵ ئەو 
 )5( پالنی  ن��اوی  بە  كە  پالنەی 
لە  دەبات،  ناوی  كشتوكاڵ  ساڵی 
پێبكات و  كاری  الیەكەوە  هەموو 
س����وودی ب��ۆ گ��ش��ت ج��وت��ی��اران 
هەبێت، بۆ ئەوەی بەرهەمی ناوخۆ 
سەرشانی  ب��اری  بكرێت و  زی��اد 

جوتیاران كەم بكاتەوە.
شێروانی،  حەمەد  ئیسماعیل 
جوتیارێكی ترە لە قەزای مەخمور 
لە رێگەی رۆژنامەوە داواكارە 
ئەو  پ��ارەی  حكومەت  لە 
كە  پێبدات،  جۆیەیان  بڕە 
ماوەی )8( مانگە داویانە 
تائێستا  سایلۆكان و  ب��ە 

پارەكەیان وەرنەگرتووە.
ك��ێ��ش��ەی ن���ەدان���ی 
جوتیارانی  ج��ۆی  پ��ارەی 
پارێزگای هەولێر بەرهەمی 
لە  نەگرتووەتەوە،  گەنمی 
جوتیارانی  هەمانكاتیشدا 
موسڵیشی  ك���ەرك���وك و 

نەگرتووەتەوە.

وتیشی:  شێروانی،  ئیسماعیل 
زۆری  زەوییەكی  ئەوەی  »لەگەڵ 
ئەمساڵ  بەاڵم  هەیە،  كشتوكاڵیم 
لەبەر  بكەم،  ت��ۆوی  نەمتوانیوە 
پارم  جۆی  پارەی  هێشتا  ئەوەی 
پێ نەدراوە، حكومەتی هەرێمیش 
مەخموری  یارمەتییەكی  هیچ 

نەداوە لە بواری كشتوكاڵدا«.
ج��گ��ە ل�����ەوەی ح��ك��وم��ەت��ی 
وەك  ك���وردس���ت���ان  ه��ەرێ��م��ی 
پێویست هانی جوتیاران نادات لە 
كشتوكاڵدا،  كەرتی  پێشخستنی 
لە  س��ااڵن��ە  هەمانكاتیشدا  ل��ە 
شێوازی  لە  بەروبوومەكان و  نرخی 
بەروبوومەكان و  وەرگ��رت��ن��ەوەی 
جوتیاران  بۆ  تر  گرفتی  پارەكەی 
لەوەی  جگە  ئەمە  دەك��ات،  زیاد 
كە لە هەرێمی كوردستان سایلۆی 
بەرهەمە  ب��ۆ  نییە  پێویستیش 

ناوخۆییەكان.
نوێنەری  حسێن،  د.رەس��وڵ 
لە  هەرێم  كشتوكاڵی  وەزارەت���ی 
سەرفنەكردنی  هۆكاری  بەغدا، 

پ����ارەی ج��ۆ ب��ۆ ج��وت��ی��اران لە 
حكومەتی  بۆ  سایلۆكانەوە  الیەن 
ئاماژە  دەگ��ەڕێ��ن��ێ��ت��ەوە،  ب��ەغ��دا 
بەرپرسانی  كە  دەك��ات؛  ب��ەوەش 
كێشەیە  لەم  بەغدا  لە  كوردیان 

ئاگاداركردووەتەوە.
نوێنەری وەزارەتی كشتوكاڵی 
ه��ەرێ��م ل��ە ب��ەغ��دا ب��ە رۆژن��ام��ەی 
راگەیاند: »لێكتێنەگەیشتن هەبووە 
ئەو  لەسەر چۆنیەتی سەرفكردنی 
داوكەوتنی  هەروەها  پارەیە،  بڕە 
بودجەی عێراق كاریگەریی هەبووە 
لەسەر خەرجنەكردنی ئەم پارەیە 

بۆ جوتیاران«.
كەمیی  ب��ۆ  ئ��ام��اژە  ن��اوب��راو 
كشتوكاڵ  وەزارەت����ی  ب��ودج��ەی 
سەرجەم  بەشی  پێیوایە  دەكات و 
بە  سەبارەت  ناكات،  جوتیاران 
دانەوێڵە  ك��ڕی��ن��ەوەی  ب��ودج��ەی 
ل��ە ج��وت��ی��اران��ی��ش وت���ی: »ئ��ەو 
ب��ودج��ەی��ەی ب��ۆ ك��ڕی��ن��ی ج��ۆی 
 )21( بڕی  دان��راب��وو،  جوتیاران 

ملیۆن دینار كەمیكردووە«.

راپۆرتی: ئاری سابیر
..........................................................

وێستگەیەكی  ت��اوەرەك��ان��ی 
لەسەر  مەترسیی  كۆیە  كارەبای 
ژیانی هاواڵتییانی گەڕەكێكی كۆیە 
دروستكردووەو شارەوانی و كارەباش 

كێشەكە دەخەنە ئەستۆی یەكتر.
تاوەرەكانی  نزیكیی  بەهۆی 
وێ��س��ت��گ��ەی��ەك��ی)132kv(ی 
خانووی  لە  كۆیە  قەزای  كارەبای 
هاواڵتییانی گەڕەكی زانستی  ئەو 
ژیانی  سەر  بۆ  مەترسیی  قەزایە 

هاواڵتییان دروستكردووە.
لەو  یەكێكە  عوبێد،  فەریدون 
هاواڵتییانەی ماوەی چەند ساڵێكە 
ئاماژە  دروس��ت��ك��ردووە و  خانووی 
دانانی  لە  بەر  بەوە دەك��ات؛ كە  
بە  وێستگەیە  ئ��ەو  ت��اوەرەك��ان��ی 
بڕیاری شارەوانیی كۆیە زەوییەكان 
دابەشكراوە،  هاواڵتییاندا  بەسەر 
وێستگەیەكی  »دان��ان��ی  وت���ی: 
بە  پێویستی  گ���ەورە  ك��ارەب��ای 
ئ��ام��ادەك��اری��ی  ب���اش و  پالنێكی 
گرنگتر  هەمووی  لە  هەیە،  ت��ەواو 
كە  شوێنەیە  ئ��ەو  دی��اری��ك��ردن��ی 
بەاڵم  دادەنرێت،  لێ   وێستگەكەی 
دانانی  ل��ە  ساڵێك  چەند  دوای 
چەندین  دروستكردنی  وێستگەكە و 
خانوو، باس لە  مەترسییەكانی ئەو 
تاوەرانە كراوە، كە تەنیا وەزارەتی 
بەرپرسیارن،  شارەوانی  كارەبا و 

نەك هاواڵتییان«.
شارەوانیی  لەكاتێكدایە  ئەمە 
ب��ەرام��ب��ەر  نییە  ئ��ام��ادە  ك��ۆی��ە 
خانووانە  ئ��ەو  چۆڵكردنی   ب��ە 
بكاتەوە.   هاواڵتییان  قەرەبووی 
ه����ەروەك  ف��ەری��دون، دەڵ��ێ��ت: 
دۆالرمان  هەزار   )30( لە  »زیاتر 

كردووە و  خەرج  خانووەكانمان  لە 
ئێستا داوای قەرەبوو لە شارەوانیی 
كۆیە دەكەین، بەاڵم ئەوان نیوەی 
ئ��ەو پ��ارەی��ەش��م��ان ن��ادەن��ەوە، 
لێمان  گەورەیە  غەدرێكی  ئەمەش 

دەكرێت«.
وێ���س���ت���گ���ەی)132kv(ی 
كارەبای كۆیە لە ساڵی )2001(وە، 
تێیدا و  كاركردن  بە  كراوە  دەست 
ژم��ارە)964(ی  نووسراوی  بەپێی 
حكومەتی  وەزیرانی  ئەنجومەنی 

رۆژی  لە  كە  كوردستان،  هەرێمی 
وەزارەت��ە  ئاراستەی   2001/4/14
پەیوەندیدارەكانی كردووەو دەبێت 
هەر تاوەرێكی )132kv(ی )50 
تا 100( مەتر لە دووربێت لە شوێنی 
تاوەرەكانی  بەاڵم  نیشتەجێبوون، 
وێستگەی كۆیە تەنیا هەشت مەتر  
دوورن،  هاواڵتییانەوە  ماڵی  لە 
ئەمەش لە رووی تەندروستیشەوە 
ژیانی  لەسەر  سلبیی  كاریگەریی 

هاواڵتییان دەبێت. 

هاواڵتییەكی  رەفیق،  سەاڵح 
تری  دانیشتووی گەڕەكی زانستی 
قەزای كۆیەیە، وەك خۆی دەڵێت؛ 
دوو  خانووە  دروستكردنی  دوای 
نهۆمییەكەی، چەندین جار سەردانی 
كردووە  پەیوەندیدارەكانی  الیەنە 
كێشەكەیان و  چارەسەركردنی  بۆ 
وتی:  نەداونەتەوە ،  وه اڵمی  كەس 
كێشەی  ساڵە  چ���وار  »م���اوەی 
وێستگەی  ت��اوەرەك��ان��ی  دان��ان��ی 
بەردەوامە،  ئێمە  كۆیە و  كارەبای 

تاكو ئێستا چەندین جار سەردانی 
الیەنە پەیوەندیدارەكانمان كردووە 
كێشەكە و  چ��ارەس��ەرك��ردن��ی  ب��ۆ 
ق��ەرەب��وو ك��ردن��ەوەم��ان، ب��ەاڵم 
هیچمان بۆ نەكراوە و كەس گوێمان 

لێ ناگرێت«.
س�����������ەاڵح، ئ������ام������اژەی 
ب��ەوەش��دا؛ كە ئ��ەوان  دوو ساڵ 
ب���ەر ل��ە دان��ان��ی ت��اوەرەك��ان��ی 
وێست���گەی)132kv(ی لە كۆیە 
خانوویان دروستكردووە، ئەگەر ئەو 
تاوەرانە نابێت لە خانوو نزیك بن و 
مەترسیی هەیە، بۆچی شارەوانیی 
دابین  ل��ەدەرەوەی شار  زەوییەكی 
نەدەكرد بۆ دانانی ئەو تاوەرانە؟ 

ئ���ەگ���ەرچ���ی ه��اواڵت��ی��ی��ان 
رووب��ەڕووی   دادگا  لە  كێشەكەیان 
وەزارەت����ی ك��ارەب��ا ك��ردب��ووەوه ، 
بەاڵم بەرپرسێكی وەزارەتی كارەبا 
ئاشكرا  خۆی  ناوی  نەیویست  كە 
ب��ك��ات؛ ئ��ەوە رەت��دەك��ات��ەوە كە 
بن و  كێشەكە  بەرپرسیاری  ئەوان 
بە رۆژنامەی راگەیاند: »وەزارەتی 
كارەبا كاتێ  داوای لە سەرۆكایەتی 
شارەوانیی كۆیە كردووە پارچەیەك 
زەوی دابین بكات  بۆ دانانی ئەو 
ئێستا  شوێنەی  ئەو  وێستگەیە، 
وێستگەكەی لێیە لەالیەن شارەوانی 
پێویستە  دی��اری��ك��راوە و  ك��ۆی��ەوە 
قەرەبووی  شارەوانی  وەك  ئەوان 
هاواڵتییان بكەنەوە، نەك وەزارەتی 

كارەبا«.
سابیر،  ش��ەری��ف  ه��اوك��ات، 
بەرپرسی پێشووی بەشی هونەریی 
ل��ە ش��ارەوان��ی��ی ك��ۆی��ە؛ وێ��ڕای 
زەوییە  ئ��ەو  ب���ەوەی  ئ��ام��اژەدان 
دراوە  كۆیەوە  شارەوانیی  لەالیەن 
رۆژنامەی  بە  كارەبا  وەزارەتی  بە 

راگ��ەی��ان��د: »دواج�����ار ه��ەم��وو 
خانوو  دروستكردنی  مۆڵەتێكی 
بەڕێوبەرێتی  بچێتەوە  دەب��ێ��ت 
كارەبای كۆیە و كاتێك وێستگەكە 
تاوەرەكانی  دەیانزانی  دانرابوو، 
ژیانی  لەسەر  هەیە  مەترسییان 
بە  رێگەیان  بۆچی  هاواڵتییان، 
دروستكردنی خانوو دەدا لە نزیك 

ئەو وێستگەیە«.
بەشی  پێشووی  بەرپرسی 
كۆیە   ش��ارەوان��ی��ی  ل��ە  هونەریی 
ئاشكراشیكرد؛  كە سەرجەم ئەو 
بوون  زەوی  هاواڵتییانەی خاوەنی 
كرانەوە،  قەرەبوو  ناوچەیە،  لەو 
دادگا  لە  خانووەكانیش  خ��اوەن 
داوای یاساییان تۆمار كرد بە بڕیاری 
دادگا سەرۆكایەتی شارەوانیی كۆیە 
ت��اوان دەرچ��وو، ئێستا مافی  بێ  
وەزارەتی  الی  لە  هاواڵتییانە  ئەو 
ئەو  دەتوانێت  وەزارەت  كارەبایە و 
خانووانە لەسەر خۆیان تاپۆ بكات و 

قەرەبووی هاواڵتییان بكاتەوە.

دوو ساڵ 
به رله  دانانی تاوه ره کان 

خانووه کانمان 
دروستکردووه 

تاوەرەكانی  وێستگەیەكی كارەبای كۆیە، كێشە بۆ هاواڵتییان دروست دەكه ن

سایلۆكان پارەی »جۆ« نادەن بە جوتیاران

کۆیه ، یه کێک له و خانووانه ی له  نزیک تاوه رێکی کاره بایه       فۆتۆ: ئاری



راپرسییەك: خەڵك، داوای دابینكردنی مووچە بۆ ژنی ماڵ دەكەن
)32%(ی  رۆژن����ام����ە:  
راپرسییەكی  ب��ەش��دارب��ووان��ی 
رێكخراوی بەدلیسی لە پارێزگای 
یاسا  داوا دەكەن كە  سلێمانی، 
هەموواندا  بەسەر  بەیەكسانی 

)10%(ی  جێبەجێبكرێت و 
بەشداربووانیش، داوای بڕینەوەی 

مووچە بۆ ژنی ماڵ دەكەن.
رێ��ك��خ��راوی ب��ەدل��ی��س��ی، 
ئەنجامی   2011/1/29 رۆژی 

راپرسییەكی راگەیاند كە بەشێك 
بووە لە پڕۆژەی چاودێریكردنی 
پارێزگای  ئەنجومەنی  ئ��ەدای 
4ی  مانگی  ل��ە  ك��ە  سلێمانی 

2010وە دەستیپێكردووە. 

ب���ەپ���ێ���ی ئ���ەن���ج���ام���ی 
راپ��رس��ی��ی��ەك��ەی رێ��ك��خ��راوی 
ت���ی��ای��دا  ب���ەدل���ی��س��ی، 
داوای  بەشداربووان،  )13%(ی 
مافەكانی  دەس��ت��ەب��ەرك��ردن��ی 

داوای  )14%(ی����ش  م��ن��دااڵن و 
روون��ك��ردن��ەوە و س��ەوزك��ردن��ی 
شەقامەكان و )13%(یش، داوای 
كەمكردنەوەی ئۆتۆمبیلی مۆدێل 

نزمیان كردووە.

راپۆرتی بەرزان عەلی حەمە
..........................................................
هەولێر

گەنجێكی  چینی،  جێمس 
خوێندكاری  هەولێرەو  ش��اری 
هونەرەجوانەكانە،  كۆلێژی 
لەسەر الپەڕەی فەیسبووكەكەی 
باڵوكردووەتەوە  وێنەی  چەندین 
ك��ە ل��ەک��ات��ی خ��ۆپ��ی��ش��ان��دان و 
تونس و  واڵت��ی  راپەڕینەكانی 
گەنجە  ئ��ەو  گ��ی��راون،  میسر 
فەیسبووكم  »ماڵپەڕی  دەڵێت: 
ك����ردووەت����ە س��ەك��ۆی��ەك بۆ 
بیروبۆچوونەكانی  گەیاندنی 
دواییەش  لەم  بەتایبەت  خۆم، 
س��ەب��ارەت ب��ە ش��ۆڕش��ەك��ان��ی 
ت���ون���س و م��ی��س��رو ه���ەروەه���ا 

بارودۆخی كوردستانیش«.
ج��ێ��م��س، ب�����ڕوای وای���ە، 
ه��ەوڵ��ی ه��وش��ی��ارك��ردن��ەوەی 
گەنجان دەدات لە رێی الپەڕەی 
ه��ەروەك  فەیسبووكەكەیەوە، 
چاوكراوەیی و  لەالیەك  دەڵێت: 
خوێندنەوەی نوێ  بۆ رووداوەكان 
بەرجەستە  گەنجەكان  لەناو 
دیكەشەوە  لەالیەكی  دەك��ەم و 
تۆكمە  بەهێز و  پەیوەندییەكی 
لەنێوان ئەو كەسانە دەبینم كە 

بیروبۆچوونیان لێكەوە نزیكە.
دوای����ی����ن ه��ەڵ��وێ��س��ت��ی 

ج��ەی��م��س ل���ەس���ەر الپ����ەرەی 
لەسەر  ل��ەف��ەی��س��ب��ووك  خ��ۆی 
ش����ۆڕش����ەك����ان����ی م��ی��س��ر، 
ئاپۆڕای  وێنەی  باڵوكردنەوەی 
خۆپیشاندانی شەقامێكی قاهیرە 
وێنەكە  لەسەر  جەیمس  ب��وو، 
نوسیبووی »دوایین بزمارەكانی 
لە  دیكتاتۆرییەت  ت��اب��ووت��ی 

میسر«.
ماڵپەڕی  جیهاندا  لە  ئێستا 
فەیسبووك، بووە بە یەكێك لە 
شوێنی  قەرەباڵغەكان و  ماڵپەڕە 
دروستكردنی  هۆكاری  ناسین و 
پ��ەی��وەن��دی��ی ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی و 
گ��ۆڕی��ن��ەوەی زان��ی��اری��ی و لە 
ناوەڕاستیشدا،  خ��ۆره��ەاڵت��ی 
ف����ەی����س����ب����ووك ب����ووەت����ە 
دیكتاتۆرەكان و  »دێوەزمە«ی 

راپەڕینی بەدوای خۆیدا هێناوە.
س��ەرەت��ای دام��ەزران��دن��ی 
بۆ  دەگەڕێتەوە  ماڵپەڕە  ئەم 
كە  ئەوكاتەی  س��اڵ��ی)2003(، 
زانكۆی  لە  زوكەربێرگ  م��ارك 
هارڤاردی بەناوبانگ لە ویالیەتە 
ئەمریكا  ی��ەك��گ��رت��ووەك��ان��ی 
پاش  ئ���ەو،  ب���وو.  خوێندكار 
ئەوەی چەند بیرۆكەیەكی سادە و 
بەیەكگەیشتنی  ب��ۆ  س��اك��اری 
هاوڕێی  خوێندكارانی  نێوان 
سەرەنجام  تاقیكردەوە،  خۆی 
بیرۆكەی  داهێنانی  گەیشتە 
ئێستا  ئەوەی  وەك  فەیسبووك 
سەرانسەری  لە  بەشداربووان 

بەكاریدەهێنن. جیهاندا 
لەسەرەتادا  ماڵپەڕە،  ئەم 
زانكۆی  خوێندكارانی  تەنیا 
هارڤارد بەكاریان دەهێنا، بەاڵم 
پاشتر رێگەدرا كە خوێندكارانی 
زانكۆی ستانفۆردی بەناوبانگ و 
خوێندكارانی  ئەوانیش  پاش 
هەموو ویالیەتی بۆستن و لەدوای 
خوێندكارانی  هەموو  ئ��ەوەش 
كەنەدا  ئەمریكا و  زانكۆكانی 

بەشداربن تیایدا.
شێوە  ب��ەو  م��اڵ��پ��ەڕەك��ە، 
لە  هەتا  م��ای��ەوە  س��ن��ووردارە 
زوكەربێرگ و  س��اڵ��ی)2005(دا 
ه����اوڕێ   ی���اری���دەدەرەك���ان���ی 
ماڵپەڕی  ب��ەڕێ��وەب��ردن��ی  ل��ە 
كاریان  بنكەی  فەیسبووكدا، 
گ���وێ���زای���ەوە ب���ۆ وی��الی��ەت��ی 
دەرگای  لەوێشەوە  كالیفۆرنیا و 
هەموو  بۆ  بەشدارییكردنیان 
جیهان كردەوە و ئێستاش بەپێی 
بەشداربووانی  ئامار،  هەندێك 
لە )500( ملیۆن كەس زیاترن.
تەنیا محەمەد، كە زۆربەی 
فەیسبووكەو  ل��ە  كاتەكانی 
چەندین  الپەڕەكەشی  لەسەر 
پشتگیریی  نیشانەی  هێما و 
میسر  ت��ون��س و  شۆڕشەكانی 
پێیوایە،  ب���اڵوك���راوەت���ەوە، 
فەیسبووك بووەتە چەكوشێك و 
م��ێ��ش��ك��ی دی��ك��ت��ات��ۆرەك��ان 
پ����ان����دەك����ات����ەوە »ئ����ەو 
فەیسبووك  كە  كاریگەرییەی 
عابدین  زەی��ن  رووخاندنی  لە 
زۆربەی  لە  وایكرد  عەلیدا،  بن 
ئەو  دیكتاتۆردا  نیمچە  واڵتانی 
الی  بكرێت،  فیلتەر  ماڵپەڕە 
تویتەر  فەیسبووك و  ئێمەش 
لە  كاریگەرییان  توانیویەتی 
لەسەر  بێت  زیاتر  باوك  دایك و 

كوڕەكانیان«.
ئەو گەنجەی دەڤەری رانیە، 
لەچاالكییەكانی  بەگومانەوە 
س����ەر ت�����ۆڕی ف��ەی��س��ب��ووك 
ئەگەر  پێیوایە،  دەڕوان��ێ��ت و 
ئێستا  ج����ۆرەی  ب���ەو  ب��ێ��ت و 
سەر  بخاتە  فشار  بمێنێتەوەو 
الم  ك��وردی »زۆر  دەس��ەاڵت��ی 
كوردی  دەسەاڵتی  كە  روون��ە 
تویتەر  فەیسبووك و  دەیەوێت 
زۆربەی  چونكە  بكات،  فیلتەر 
خوویان  جگەرە،  وەكو  كورد، 

پێوە گرتووە«.
یەكێكە  ن����ەژاد،  ه��ەڤ��اڵ 
رۆژن��ام��ەن��ووس و  گەنجە  ل��ەو 
كۆمەڵی  ب��واری  چاالكوانانەی 

م���ەدەن���ی ل��ە ه��ەول��ێ��ر، كە 
زۆرب������ەی ك����ارو چ��االك��ی��ی��ە 
لە  خ��ۆی  كۆمەاڵیەتییەكانی 
الپ����ەڕەی ف��ەی��س��ب��ووك��ەك��ەی 
ب����اڵودەك����ات����ەوە. ه��ەڤ��اڵ، 
ئایندەیە  بەڕێوەبەری  دەستەی 
ئاماژە  گەنج،  پرسەكانی  بۆ 
لە رێی تۆڕی  بەوە دەكات كە 
ف��ەی��س��ب��ووك��ەوە،  جیهانیی 
كەس  زۆرت��ری��ن  توانیویەتی 
لەگەڵدا  پەیوەندییان  بناسێت و 

دروست بكات.
بۆ  ئێستا  ت��ا  ه���ەڤ���اڵ، 
ناڕەزایی دەربڕین و  كۆبوونەوەو 
خۆپیشاندان، سوودی لێبینیوە، 
لە  »توانیومە  دەڵێت:  وەك 
سەدان  فەیسبووكەوە،  رێگەی 
چاالكیی  لە  كۆبكەمەوە  كەس 
جۆراوجۆری وەك خۆپیشاندان، 
دژی لەسێدارەدانی الوانی كورد 

كوردستان و  خ��ۆره��ەاڵت��ی  ل��ە 
ی��اس��ای  دژی  خ��ۆپ��ی��ش��ان��دان 
خ��ۆپ��ی��ش��ان��دان و چ��ەن��دی��ن 
دەربڕین  ناڕەزایی  كەمپه ین و 
مافی  پێشێلكاریی  بەرامبەر 
مرۆڤ لەكوردستان و جیهان«.

هەندێكیش،  بەبۆچوونی 
س���ای���ت���ی ك���ۆم���ەاڵی���ەت���ی 
زۆری  فشارێكی  فەیسبووك، 
ب��ۆ س��ەر دەس��ەاڵت��ی ك��وردی 
ب��واری  پسپۆڕانی  ه��ێ��ن��اوەو 
ئەگەر  پێیانوایە،  راگەیاندنیش 
كاربكەنە  ف��ش��ارەك��ان  بێت و 
س��ەر الوازك��ردن��ی دەس��ەاڵت��ی 
فیلتەر  سایتانە  ئەو  ك��وردی، 
دەك���رێ���ن، ئ���ەم���ەش ل��ەب��ەر 
تۆڕی  سەرچاوەكانی  ئ��ەوەی 
لەدەستی  مۆبایل  ئینتەرنێت و 

حیزبەكاندان.
ل��ە م����اوەی راب������ردوودا، 

باڵویكردەوە  هەولێر  رۆژنامەی 
كە لە ژمارەیەك لە دامودەزگا 
ح��ك��وم��ی��ی��ەك��ان��ی ه��ەول��ێ��ری 
بەكارهێنانی  پ��ای��ت��ەخ��ت��دا، 
ك��راوە و  ق��ەدەغ��ە  فەیسبووك 
یەكێك  زاری  ل��ە  رۆژن��ام��ەك��ە 
ل���ە ب���ەڕێ���وەب���ەرەك���ان���ەوە 
»بەهۆی  كە  باڵویكردووەتەوە، 
ئەو ماڵپەڕەوە، فەرمانبەرەكان 
ب��ەدەرەوەی  پەیوەندییان  زۆر 
ف��ەرم��ان��گ��ەك��ەی��ان ك����ردووە، 
دوای  لەكارەكانیان  ئ��ەوەش 

خستوون«.
س��ەپ��ان،  م��ەغ��دی��د  د. 
راگەیاندنی  لەبەشی  مامۆستا 
دەڵێت:  سەاڵحەدین،  زانكۆی 
»ل���ەب���ەرئ���ەوەی ق���ەب���ارەی 
تونس  میسر و  لە  گرفتەكان 
نین،  ك��وردس��ت��ان  ه��ێ��ن��ده ی 
ئێستا  فەیسبووكیش  ب��ۆی��ە 
كە  نییە  كاریگەرییەی  ئ��ەو 
ه��ەی��ب��ووە،  ت��ون��س  لەمیسر و 
دەسەاڵتەی  ئەم  رۆژێك  ئەگەر 
ستەممان  ئەوەی  بگاتە  ئێستا 
كاتەش  ئەو  بێگومان  لێبكات، 
دەگێڕێت  رۆڵە  ئەو  فەیسبووك 
كە لە تونس و میسر گێڕای«.

ئ���ەم پ��س��پ��ۆڕەی ب���واری 
ئەگەر  پێیوایە،  راگ��ەی��ان��دن، 
ف��ش��ارەك��ان ب��گ��ەن��ە ئ���ەوەی 
دەس��ەاڵت  ل��ەس��ەر  مەترسیی 
كلیك  بكەن، »بەیەك  دروست 
ه��ەر ه��ەم��ووی دادەخ����ەن«، 
لەدەستی  ئینتەرنێت  چونكە 

خۆیاندایە.
رەزا  رێبوار  رۆژنامەنووس، 
چاالكی و  زۆرب���ەی  چوچانی، 
لەشاری  خۆی  ناڕەزاییەكانی 
فەیسبووك  ل��ە  ه��ەول��ێ��رەوە 
پێیوایە،  ئەو  ب��اڵودەك��ات��ەوە، 
فشارێكی  فەیسبووك  ئێستا 
دەس��ەاڵت��ی  س���ەر  ب��ۆ  زۆری 
ك��وردی دروس��ت��ك��ردووە »من 
كۆمەڵێك  كە  ناشارمەوە  لێت 
ب��ەی��ان��ن��ام��ەم��ان ه��ەب��ووە كە 
بەدڵی كۆمەڵێك الیەن نەبووە، 
رێ��ی  ل��ە  ت��وان��ی��وم��ان��ە  ئێمە 
بۆچوونەكان  فەیسبووكەوە 
بیگەیەنینە  ك��ۆب��ك��ەی��ن��ەوەو 
پێموایە،  ب��ۆی��ە  دەس����ەاڵت، 
ب��ووەت��ە  ف��ەی��س��ب��ووك  ئێستا 
ئامرازێك بۆ فشارهێنان بۆسەر 
دنیا و  داخراوەكانی  دەسەاڵتە 
بە  كوردی  دەسەاڵتی  پێموایە، 
ئینتەرنێت  لەتۆڕەكانی  باشی 
بەهەر  بتوانن  ئەگەر  ترساوەو 
ج��ۆرێ��ك ب��ێ��ت رۆژن��ام��ەك��ان 
ناتوانن  ئەوا  بكەن،  كۆنترۆڵ 
بكەن،  كۆنترۆڵ  ئینتەرنێت 
بۆیە كۆمەڵێك ماڵپەڕ فشاریان 

هێناوە بۆسەر دەسەاڵت«.
گەنجێكی  ف��اری��ق،  راب���ەر 
ش��اع��ی��ری ش���اری ه��ەول��ێ��رە و 
كۆمەڵگا  ه��ەرك��ات  پێیوایە، 
ه��ەس��ت��ی ب��ە ن��اع��ەدال��ەت��ی��ی��ە 
گ��ەورەك��ان��ی دەس���ەاڵت ك��رد و 
كە  بینی  ئ��ەوەی  لەڕاستیدا 
ح��ی��زب و دەس�����ەاڵت ه��ەم��وو 
شتێكیان خستووەتە ژێر ركێفی 
كۆمەڵگەیە  ئ��ەو  خ��ۆی��ان��ەوە، 
ل��ەب��ەردەم��دا  رێگەیەكی  هیچ 

نامێنێتەوە، ئەوە نەبێت كە دژ 
بوەستێتەوە »لە  دەسەاڵت  بە 
ساتەوەختە  ئەو  كوردستانیش 
پاشەكشە  كە  نزیكبووەتەوە 
بكرێت  تۆتالیتار  دەسەاڵتی  بە 
دەسەاڵتە  ئەو  ب��ەداخ��ەوە  كە 
لەسیاسەتمەدارە  زۆر  لەناخی 
رەگی  ب��اش��ووردا  كوردەكانی 
نەوێرن  خەڵك  كە  داكوتاوە، 
رەتبكەنەوەو  ناعەدالەتییەكان 
بە سەرۆكێك بڵێن: پێویستمان 
بەتۆ نییە، چونكە سەرۆكبوون 
لەسەر  نییە  دانیشتن  تەنیا 
نییە  قسەكردن  تەنیا  كورسی، 

لەبەردەم مایكرۆفۆن«.
بە بۆچوونی رۆژنامەنووس، 
نووسینگەی  لە  هاشم  سعود 
هاواڵتی،  رۆژنامەی  هەولێری 
شەقامی  خ��رۆش��ان��ی  دوای 
ئەو  راب��ردوودا،  لەساڵی  ئێران 
كە  پێكراوە  هەستی  راستییە 
راپەڕین و خرۆشانی جەماوەریی 
هێزی  بەپشتیوانیی  پێویستی 
»بۆیە  ه��ەی��ە،  ت��ەك��ن��ۆل��ۆژی��ا 
ناویان  ك��ە  خۆیه تی  لەجێی 
)فەیسبووك و  كۆماری  بنێین 
بەتایبەت  یوتیوب(،  تویتەر و 
دەسەاڵتدارانی  ئ��ەوەی  دوای 
رێگرییان  ئێستاش   لە  ئێران و 
ل���ە ه���ەم���وو ه��ۆك��ارەك��ان��ی 
راگەیاندن كرد بۆ رووماڵكردنی 
هەریەك  ب��ەاڵم  رووداوەك����ان، 
ل��ه )ف��ەی��س��ب��ووك و ت��وی��ت��ەرو 
بۆشاییەیان  ئ��ەو  ی��وت��ی��وب( 
رووم��اڵ��ی سات  پ���ڕك���ردەوەو 
گۆڕانكارییەكانیان  ساتی  بە 
تاكە سەرچاوەی  وەك  دەكرد، 

جەماوەریش مانەوە«.
سەردەمی  »شۆڕشەكانی 
ئێستامان، بەبێ  پشتبەستن بە 
ئەستەمە  تەكنۆلۆژیا،  شۆڕشی 
ئ��ەوە  بپێكن«،  ئامانجێك 
لە  بوو  هاشم  سعود  دواقسەی 
هاواڵتی  رۆژنامەی  نووسینگه ی 

لە هەولێر.
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شۆڕشی ئەلكترۆنیی لە كوردستان دەسەاڵت دەترسێنێت!
لە فەیسبووك دەرباره ی كوردستان  چی دەوترێت؟

ئەگەر فشارەكان بگەنە ئەوەی 
مەترسیی لەسەر دەسەاڵت 

دروست بكەن، »بەیەك كلیك 
هەر هەمووی دادەخەن«، چونكە 

ئینتەرنێت لەدەستی خۆیاندایە

به شداربووانی 
فه یسبووک له  500 
ملیۆن که س زیاترن



نوخبەی  ل���ەالی  س��ی��اس��ەت��ك��ردن 
ح���وك���م���ڕان���ی ك����وردس����ت����ان و ئ��ەو 
زۆر  بڕێكی  دەژی��ن،  تیایدا  ناوچەیەی 
گوێنەگرتن و  خ��ەم��س��اردی��ی و  ل��ەس��ەر 
دام��ەزراوە،  دەوروب��ەر  نەخوێندنەوەی 
چاوەڕوانی  لە  دەبێت  ب��ەردەوام  بۆیە 
گرژیی و  تەقینەوەو  ناخۆش و  رووداوی 

مەترسیدا بین.
لەم  میسر  تونس و  واڵت��ی  دۆخ��ی 
چاكترین  راب��ردوودا  مانگەی  دوو  یەك 
دۆخەكە  خۆشمان  الی  لە  نموونەیە، 
بێباكیی و  لوتبەرزیی و  شتە،  هەمان 
لە  نوخبە سیاسییەی  ئەو  گوێنەگرتنی 
ئەمڕۆدا حكومڕانیی ئەم هەرێمە دەكات، 
دایەلۆگی  لەبری  هەمیشە  وایكردووە 
مەدەنییانەو  هەڵسوكەوتی  ئەقاڵنی و 
الی  بە  خەیاڵمان  شێنەیی،  گۆڕانی 
توندوتیژیدا  تەقینەوەو  ب��ارگ��رژی��ی و 

بچێت.
ب��ی��س��ت س���اڵ���ە ل����ە ح��وك��م��ی 
)پ.د.ك(،  )ی.ن.ك( و  حیزبۆكراتی 
كەمیی  الیەنی  نەبوونی  ناعەدالەتیی و 
پاوانكردنی  رۆژان���ە،  خزمەتگوزاریی 
ئابووریی و  سیاسەتكردن و  كایەكانی 
دەستەو  چەند  الی��ەن  ل��ە  ژی��ان��ك��ردن 

ئەمانە  هەموو  دیاریكراوەوە  تاقمێكی 
لەناو  پەنگخواردووی  توڕەییەكی  رق و 
دروستكردووە،  ك��وردی��دا  كۆمەڵگەی 
لێرەوە ترس و پەرچەكرداری رەق و توندی 
بەیاننامەكەی  بەرامبەر  لە  دەس��ەاڵت 
ترسێكی  شتێك  هەر  لە  بەر  گۆڕاندا 
قووڵە لەو تووڕەییە زۆرەی بیست ساڵی 
كوردیدا  كۆمەڵگەی  هەناوی  لە  رەبەقە 

گەورەترو گەورەتر  دەبێت.
و  شەو  دەسەاڵت  نییە  تێدا  مانای 
بەاڵم  بكات،  دیموكراسی  لە  باس  رۆژ 
جۆرە  بەو  بەیاننامەیەك  دەركردنی  لە 

قەڵس بێت.
خۆپیشاندان و  شەقام و  سەر  هاتنە 
مانگرتن و بەیاننامە دەركردن و داواكردنی 
پەرلەمان،  حكومەت و  هەڵوەشانەوەی 
دیموكراسیی و  پرۆسەی  لە  بەشێكن 
كارێكی رەوایە كەلە هەموو سیستمێكی 

دیموكراسیدا بە زەقی دەیبینین.
بوونی  س����ەرەڕای  ئ��ەوروپ��ا  ل��ە   
پ��ەرل��ەم��ان و ه��ەم��وو ئ��ەو دام��ودەزگ��ا 
هەیە،  كە  مەدەنییانەی  دیموكراسی و 
كەچی رۆژانە خەڵك لەسەر شەقامەكان 

واڵتە  لە  یەكێكە  فەرەنسا  دەبینین.. 
فیكرو  كانگەی  دنیا و  پێشكەوتووەكانی 
مۆدێرنە  پۆست  مۆدێرن و  فەلسەفەی 
لە »دیكارتەوە بۆ میشێل فۆكۆ و جان 
رێگە  ئەمە  بەاڵم  لیوتارد«،  فرانسوا 
لەوە ناگرێت كە بەردەوام خەڵك لەسەر 
شەقامەكان بن و بەرەو رووی حكومەتە 

جیاجیاكانی واڵتەكەیان ببنەوە. 
»ب���ەرزان  ك��اك  رۆشنبیر  ب���رای 
فەرەج« لە گۆڤاری نوێبوون و رۆژنامەی 
ئەم  س��ەرەت��ای  لە  ن��وێ   كوردستانی 
نووسیوە  درێ���ژی  وتارێكی  مانگەدا 
نێوان  جەنگی  ف��ەرەن��س��ا..  ن��اوی  بە 
دەس����ەاڵت و ش��ەق��ام ب��اس��ی م��ێ��ژووی 
ملمالنێیە  جەنگ و  ئەم  درێ��ژی  دوورو 
دەك����ات ل��ە س��ات��ەوەخ��ت��ی ش��ۆڕش��ی 
حوكمڕانیی  ئەمڕۆی  تا  فەرەنسییەوە 
نایەت  كەسیش  ساركۆزی« و  »نیكۆال 
پەرلەمان و  فەرەنسا  مادامەكی  بڵێت 
دامەزراوەی دیموكراسی و مەدەنی هەیەو 
بۆ قسەكردن و  لە كەناڵێكی هەیە  زیاد 
را گۆڕینەوە، ئیتر نابێت كەس بەیاننامە 
هاتنە  بۆ  بدات  دەربكات و خەڵكی هان 

سەر شەقام.
گۆڕان  بزووتنەوەی  نیوێكە  ساڵ و 

لە رێی پێشنیارو دیالۆگی ئەقاڵنییەوە 
باری  ژێر  بهێنێتە  دەسەاڵت  دەیەوێت 
داواكارییانە  ئەو  كەمی  النی  ئ��ەوەی 
ئۆپۆزسیۆن  نەك  كە  بكات،  جێبەجێ  
داوای دەكات، بەڵكو ئەو شتانە بكات 
هەڵمەتی  سەروەختی  لە  خ��ۆی  كە 
هەڵبژاردنەكاندا بەڵێنی بە خەڵك دابوو، 
واڵتانی  سیاسیی  نوخبەی  وەك  بەاڵم 
ئێمەش،  دەس��ەاڵت��داران��ی  ن��اوچ��ەك��ە 
سیاسەتەكانیان  دیارترین  لە  یەكێك 
خەمساردیی و  گوێنەگرتن و  سیاسەتی 
الموباالتییە، ئەم سیاسەتە ناشرینەش 
رەقی  زب��رو  پ��ەرچ��ەك��رداری  بێگومان 

لێدەكەوێتەوە.
دیالۆگی ئەقاڵنی ئەو كاتە مەیسەر 
دەبێت و كارا دەكرێت، كە هەردووال گوێ  
لەیەك بگرن و یەك بخوێننەوەو دان بە 
هاوكێشەیە  ئەم  بەاڵم  بنێن،  یەكتریدا 
لە كوردستاندا بوونی نییە، دەسەاڵت، 
بەڵكو  ناخوێنێتەوە،  ئۆپۆزسیۆن  نەك 
ئەوان  نابینێت،  جەماوەریش  خەڵك و 
بە  گ���ۆڕان  ب��زووت��ن��ەوەی  ئێستاش 
دەبینن،  مستەفا  نەوشیروان  گردێك و 

مەدەنیی  سیاسیی_  قەوارەیەكی  نەك 
سیاسیی  گ��ۆڕەپ��ان��ی  س��ەر  گ���ەورەی 
كوردستان كە خاوەنی نیوملیۆن دەنگی 

هاواڵتییانی ئەم هەرێمەیە.
لە سیستمی دیموكراسی تەندروستدا 
هۆڵی  دی��واری  چوار  ناو  تەنیا  تەنیا و 
یەكالییكردنەوەی  شوێنی  پەرلەمان 
لە  وابوایە  گەر  نییە،  شتەكان  هەموو 
واڵتانی  بۆ  ئ��ەوروپ��ا و  بۆ  ئەمریكاوە 
یەك  جیهاندا  لە  دیموكراسی  دیكەی 
تاقە خۆپیشاندان و كەمپه ین و بەیاننامە 
نەدەبینی،  پێكدادانمان  دەرك���ردن و 
بەیاننامەكەی گۆڕان چەند داواكارییەكی 
لەسەر  قسەی  ئەشێ   روو،  خستووەتە 
رەت  یاخود  بكرێت،  پەسەند  بكرێت و 
بازنەی  بچێتە  ئەوەی  بەاڵم  بكرێتەوە، 
ئەمە  ئیدانەكردنەوە،  تەخوینكردن و 
كەلێنێكی  دەك��ات و  ئاڵۆزتر  دۆخەكه  
گەورە لەنێوان دەسەاڵت و ئۆپۆزسیۆن و 

دەسەاڵت و خەڵكدا دروست دەكات.
ئ�����ەوەی ل���ە ت���ون���س و م��ی��س��ردا 
زۆری  سااڵنێكی  ب��ەره��ەم��ی  رووی���دا 
دەسەاڵتە،  گوێنەگرتنی  خەمساردیی و 
ئیتر  دێتەپێشێ   ساتەوەختێ   ب��ەاڵم 
ن���اخ���وات و شكست  ئ���ەم س��ی��اس��ەت��ە 
ئێمەش  دەس��ەاڵت��داران��ی  بۆ  دێنێت.. 
حیكمەت لەوەدایە ئەزموون لەو رووداوە 
لێ  خۆیانی  نەك  وەربگرن،  مێژووییانە 

نەبان كەن.
زی��ن��دەب��ەچ��اڵ��ك��رن��ی ت�����ەواوی 
داواكارییەكانی ئۆپۆزسیۆن لە پەرلەمان و 
بەیاننامەیەی  ئەم  بەگژداچوونەوەی 
ماوەیەكی  رەنگە  گۆڕان،  بزووتنەوەی 
تەمەنی  بە  درێ��ژە  بكات و  بڕ  دیكەش 
مانەوەی ئەم دۆخەی ئێستا بدات، بەاڵم 

خۆ تا ئەزەل درێژە ناكێشێت.
ئەگەر  )پ.د.ك(  )ی.ن.ك( و 
قبووڵكردنی  گوێگرتن و  ق��ودرەت��ی 
ناوخۆ  ب��وای��ە، ش��ەڕی  ب��ەرام��ب��ەری��ان 
دڵتەزێنانەیەوە  رووداوە  هەموو  بەو 
ن��ەدەق��ەوم��ا، ن��ەك ه��ەر ئ��ەوەن��دەش 
واقیعی  ئاشتبوونەوەش  دوای  بگرە 
دوو  حكومەتی و  دوو  ئیدارەیی و  دوو 
ناوچەییان، بەسەر خەڵكی ئەم واڵتەدا 

نەدەسەپاند.
ب��ەو  )پ.د.ك(  )ی.ن.ك( و 
هەیەو  پەرلەمانیان  زۆرینەی  حوكمەی 
دەبێت  دەك��ەن،  واڵتە  ئەم  حوكمڕانی 
دی،  الیەنێكی  هێزو  ه��ەر  ل��ە  زی��ات��ر 
ب��ك��ەن و پشوو  ب��ەرپ��رس��ان��ە م��ام��ەڵ��ە 
چاوسووركردنەوە و  خۆتاودان و  درێژبن، 
گ���ەورەی  ماشێنێكی  خستنەگەڕی 
بەیاننامەك  ئیدانەكردنی  بۆ  ئیعالمیی 
دەگرێت،  لەخۆ  پێشنیارێك  چەند  كە 
رەفتاری دەسەاڵتێك نییە كە خۆی بە 
بەرپرس بزانێت لە بەرامبەر واڵتێكدا كە 

تائێستاش برینەكانی سارێژ نەبووە.

دەسەاڵتدارانی ئێمەش، یەكێك لە 
دیارترین سیاسەتەكانیان سیاسەتی 

گوێنەگرتن و خەمساردیی و الموباالتییە
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شەقامەكان  دەتوانن  سەرۆكەكان  ئایا 
قیامەت  تا  دەت��وان��ن  ئایا  بكەن؟  خامۆش 
پێكهاتە  گ���رووپ و  ل��ەب��ەردەم  رێ��گ��ر  ببنە 
فەتوابێژ و  ئایا  جیاوازەكاندا؟  سەربەخۆ و 
دەتوانن  توندڕەوه كان،  پەڕگیر و  هوتافكێشە 
لەنەڕەنەڕ و  پڕبكەن  مزگەوتەكان  مینبەری 
كوشندەگەرایی  زەب��ر و  مەرگهێن و  فەتوای 
كەی  تا  ئایا  رۆشنبیران؟  نووسەران و  دژی 
یاساكان دەبنە چەكێكی پڕ زەبرو كوشندە بۆ 
كۆتوبەندكردنی قەڵەم و نووسین و راپێچكردنی 

رۆژنامەنووس و رۆشنبیرە جیدییەكان؟
دیاریكراو  لەسەرزەمینێكی  باس  لێرەدا 
دیاریكراو  شارستانییەكی  كۆمەڵگە و   و 
سەر  دەخ��ەی��ن��ە  س��ەرن��ج  بەڵكو  ن��اك��ەی��ن، 
سەرزەمینێكن  ك��ە  كۆمەڵگایانەی  ئ��ەو 
درێ��ژك��ردن��ەوەی  ژی��ان و  كورتكردنەوەی  بۆ 
سەرزەمینێكی  بەرپاكردنی  ستەمكاریی و 
ت��رس و  بەرپاكردنی  ب��ۆ  ئاشكرا  پەنهان و 
نادڵنیایی و نائینسانییەت، پێكڕا بەرهەمهێنەری 
ژیان و  ئیستاتیكای  كوشتنی  بۆ  پانتاییەكن 
پێكهاتە و تەرزە هەرە گرنگەكانی ژیاندۆستی و 
دژایەتیكردن و  فەنتازیای  زیندووكردنەوەی 
مەرگدۆستی و  پراكتیزەكردنی  هەڕەشەكردن و 

سەلەفییەتخوازیی و كۆنەپەرستیی.
م��ەال و  س����ەرۆك و  ل��ه   ه��ه ن��دێ��ک  كاتێك 
زمانحاڵ و  دەبنە  مزگەوتەكان  خوتبەبێژی 
فەتوابێژ و قسەكەر و بڕیاردەر و ورووژێنەری زۆر 
مەسەلەی گرنگ و چارەنووسساز و رۆشنبیریی و 
شارستانی.. كاتێك سەرۆكێك بەبێ  گەڕانەوە 
بۆ رای گشتیی و بەبێ  گوێگرتن و تاوتوێكردنی 
جیاوازەكان،  روانینە  رەخنە و  پڕۆژەیاسا و 
لە  دەك��ات،  بڕیارگەلێك  واژۆی  دەمودەست 
كاتێكدا زۆرێك لەو پڕۆژەیاسا و شكاتە حیزبی و 
جەبەروت و  بێجگەلە  پێكڕا و  شەخسییانە، 
هیچی  حیزبی،  ستەمكاریی  ئەندازەسازییەكی 
دیكە نیین بۆ هەرچی زیاتری كۆنترۆڵكردن و 
كۆتوبەندی  قەدەغە و  ترس و  بەرهەمهێنانی 

حیزبی و یاسایی و ناشارستانی.   
خولقێنەری  ك��ە  یاساكان  ج��ەب��ەروت��ی 
هەر  بۆ  قەدەغەن  مەترسیدار و  سنوورگەلێكی 
نووسەر و رۆشنبیر و رۆژنامەنووس و رۆژنامەیەك، 
حەرامكراوی  دنیای  نێو  پێنەخاتە  بۆئەوەی 
گشتیی و  دابونەریتی  نەتەوەیی و  ئاسایشی 
گواستنەوەی هەواڵ و بەڵگەنامەی دەوڵەتی و 
وەحشیگەرییەكان،  ناشارستانی و  ك��ارە 
داخستنی  بۆ  كوشندەن  هەوڵگەلێكی  پێكڕا 
سەرلەبەری دەرگاكانی زانیاریی و دەستكەوتنی 
نووسەران و  لەكۆمەڵگە و  راستییەكان  دات��ا و 
هەر  دژوارەدا،  سەروبەندە  لەم  گشتی.  رای 
قوربانیی  نابنە  رۆژنامەكان  رۆژنامەنووسان و 
یەكەم، بەڵكە لەڕێی ئەم جەبەروتە دەوڵەتی و 
ت��ەڕو  وشك  پ��ڕت��راژی��دی��ی��ەوە  نائینسانییە 
حەرام و  قەدەغە و  ئۆپەراسیۆنی  بەر  دەكەونە 
نایاسایی و پێكڕا دەبێت بچنە ژێر ركێفی ئەو 
ئاستە ناشارستانی و نائینسانی و نالۆژیكییەوە 
زەب��روزەن��گ و  بەرهەمهێنەری  سەرجەم  كە 
چ��ەوس��ان��ەوەی  ئاستی  ت��ا  سەركوتكردنن 
ئابووریی و  یاسایی و  شارستانی و  رۆشنبیریی و 

ئاینی و ئەخالقی. 
خوێناویترین  هەڕەشەكردن،  كلتووری 
كلتوور و بكوژترین میكانیزمە بۆ بێدەنگكردن، 
لەكردەیەكی  نییە  بریتی  تەنیا  هەڕەشەكردن 
كلتوورە  ئەم  بەڵكە  دەمارگیر،  توندوتیژ و 
كە  مەترسیئامێزەیە  دنیابینییە  ئەو  زادەی 
لەخۆیدا  جیاوازییەكان  سەرلەبەری  دەیەوێت 
بكوژێت و پێكڕا رێگرێكی راستەقینەن لەبەردەم 
دنیای  گۆڕانكاریی و  شارستانی و  گەشەپێدانی 

مۆدێرن و دیالۆگ.
كە  نیین  هێزانە  ئەو  تەنیا  كوشندەكان، 
شەقامه كان خەڵتانی خوێن دەكەن و بە رۆژی 
نەخێر  دەیكوژن،  دەڕفێنن و  ئینسان  رووناك 
هوتافكێش و  كە  ئەوانەن  گ��ەورە،  كوشندەی 
لغاوكردن و  هوتافی  م��ەرگ��ن،  خوتبەبێژی 
نووسەران و  لە  تۆبەكردن و هەڕەشەی كوشتن 
دنیابینییە  روان��ی��ن و  ن��ووس��ی��ن و  ئ��ازادی��ی 
جیاوازەكان دەكەن، ئەو مەالیانەی رێپێدراون 
نەتەوەیی و   بەناو  حیزبە  دەس��ەاڵت و  لەالیەن 
ئیسالمیی و عەلمانییەكانەوە كە دەستكراوەتر و 

دەمكراوەتر بن بۆ خرۆشاندن و بزواندنی سۆزی 
تۆڵەكردنەوە،  رق و  كوشتن و  شەڕانگێزیی و 
كۆنەپەرستانەی  هەوڵێكی  نییە و  لەخۆڕا 
هوتافكێش و  ئەو  سەرلەبەری  لەپشت  گەورە 
مەرگکێشانەوە هەیە بۆ زەلیلكردنی كۆمەڵگە و 

دەستەمۆكردنی هەست و عەقڵی شەڕانگێزیی.
حیزب و  هێز و  بە  دەبێت  كاتێك  جەهل، 
فەتواكێش، ئەوكاتە ئیتر رووە راستەقینەكەی 
پەنهان و شاراوە و  رووە  دەدات و  پیشان  خۆی 
وەهمییەكانی خۆی پەنهانتر و شاراوەتر دەكات، 
دەبێت بە حەشارگەیەكی گەورە بۆ بەرهەمهێنانی 
فەرهەنگی  پ��ەروەردە و  پەخشكردنی  جەهل و 
جەهل لە رێی ئوستادە راستەقینەكانی جەهل و 
لە رێی وەزارەت و قۆنتەراتخانەكانی جەهلەوە، 
دیكتاتۆرەكانی جەهل، چەند خاوەنی دنیایەك 
نەخوێنەوارن،  جاهیل و  سەركردەی  بەرپرس و 
بەڕێوەبەر و  وەزی��ر و  خاوەنی  ئەوەندەش  دە 
سازكردنی  بۆ  تۆقێنەرن  جاهیل و  سەرۆكی 
بێعەقڵی و  بێباكی و  لە  گەورە  سەرزەمێنێكی 
ئەخالق و  بچووككردنەوەی  بێمەعریفەتی و 
تیرۆركردنی حەقیقەت و سوككردنی ژیاندۆستی.
دی��ك��ت��ات��ۆرەك��ان��ی ج��ەه��ل، خ��اوەن��ی 
بە  ئەندازیارێكی  كوشندەترن،  دنیابینییەكی 
سەلیقەی جەهلن بۆ بەرزكردنەوەی تەالرەكانی 
بێمەعریفەتی و  جەهالەت و  بێباكی و  جەهل و 
داخرانی زیاتر و زیاتری فەرهەنگی و شارستانی و 
حیكایەت و  بە  یەقین  دیوارەكانی  هەڵچنینی 
رابردوو،  تەپوتۆزلێنیشتووەكانی  سەروەرییە 
ئەرشیفێكی  بە  روانین  پەنجەرەكانی  خنینی 
پەیوەندی  دەرگ��اك��ان��ی  داخستنی  م���ردوو، 
لەیەكتری و دانانی بەردی بناغەی ناحاڵیبوون و 
سادەكردنەوەی ژیانی شارستانی بۆ كۆمەڵێك 

غەریزەی ئاژەڵی.
سەربازی  هاوچەرخ،  دنیای  كوشندەكانی 
بكوژی  كۆمەڵێك  بەڵكە  نیین،  راستەقینە 
واقیعیدا،  تەواو  سەرزەمینێكی  لە  وەهمیین 
سازكردنی  بۆ  راستەقینەن  مافیای  كۆمەڵێك 
رووبەرێكی گەورەی تااڵنخۆریی و ئەخالقخۆریی و 
ح��ی��ك��ای��ەت��خ��ۆری��ی و س���ەروەری���خ���ۆری���ی و 
ك��ۆم��ەڵ��گ��ەخ��ۆری��ی، رۆش��ن��ب��ی��ری��خ��ۆری��ی و 

هونەرخۆریی و فەرهەنگخۆریی. 
چاالكی و  هەر  داپڵۆسینی  سەركوتكردن و 
فەرهەنگی و  شارستانی و  بزووتنەوەیەكی 
نائینسانی و  كردەگەلێكی  تەنیا  ژیاندۆستانە، 
وەحشیگەری سادە و ساكار نییە بۆ بەرپاكردنی 
مافی  پێشێلكردنی  گرانی  گ��ەورە و  فەزایەكی 
توندوتیژیی و  ب��ە  شەرعییەتدان  م���رۆڤ و 
لەئاستێكی  زەب��روزەن��گ  سیستماتیزەكردنی 
پێكڕا  بەڵكە  دەوڵەتییدا،  فەرمیی و  ب��ااڵی 
نائینسانییانە  وەحشیگەرانە و  كردەیەكی  هەر 
دەرهەق بە هەر روانینێكی نوێ  و دنیابینییەكی 
جیاواز لەو سیستمە دیكتاتۆریی و سەركوتكارە 
راستەقینە ئاڵۆزەوە سەرچاوە دەگرێت كە هەر 
كردەیەكی زەبروزەنگئاسا و هەر توندوتیژییەكی 
شوناسە  ئ��ەو  پێكهێنەری  دەبنە  فەرمیی 
زەبەالحەی كە خولقێنەری شەرعییەت و سیستم و 

دامەزراوەگەلێكی نائاسایی و نابەرجەرستەیە.
داگیركار و  چاودێر و  تەنیا  رەقیبەكان، 
نیین،  داخراوە  سەرزەمینە  ئەو  كۆنترۆڵكاری 
بەرپاكردنی  بۆ  زیندووشن  هێزگەلێكی  بەڵكە 
ف��ەزای��ەك��ی ن��اش��ارس��ت��ان��ی پ��ڕدڵ��ەڕاوك��ێ  و 
ئابووریی و  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی و  پڕناعەدالەتیی 
ئەندازەیەك رەقیبەكان دەتوانن  بە  سیاسیی، 
پێكڕا ببنە هێزگەلێكی مەترسیدار و ناتەندروست 
بۆ كۆنترۆڵكردن و بەكارهێنانی یاسا و دادگا بۆ 
میدیا و  خەڵك و  ترساندنی  كۆتوبەندكردن و 
رۆشنبیران،  دژایەتیكردنی  رۆژنامەنووسان و 
بەاڵم سەرۆكەكان، چەند ستەمكار بن، بەرگەی 
جەبەروتی ئەو هێزە شارستانی و زیندووە ناگرن 
كە چیتر قبووڵی زەبر و ستەم و نائینسانییەت 
لەبننەهاتووی  هێزێكی  چەند  جەهل،  ناكەن. 
زیندووێتیی  لەبەردەم  دواجار  بێت،  ترسناك 
كۆمەڵگە و رۆشنبیر و جیاوازییەكاندا، هیچ نیین 
بڵندگۆیەكی  قیڕەقیڕكەر و  كۆمەڵێك  بێجگەلە 
بەتاڵ. رەقیبەكان، چەند بەهێز بن لەبەردەم 
بێجگەلە  زیندوودا،  بەرپرسیار و  كۆمەڵگەیەكی 
گەندەخۆر و  مشەخۆر و  بوونەوەرێكی  كۆمەڵە 

بێمەعریفەت، هیچی دیكە نیین...

 لة ثةراويَزي
بةياننامةكةي بزووتنةوةي  »طؤِران«دا

ثريشكي دؤزةخَيك لَيوِريَذ لةجةهل
»سةرؤك و فةتوابَيذ و رةقيبةكان«

شوان ئةحمةد

ئاسؤ جةبار

شوان ئه حمه د: بۆ دەسەاڵتدارانی ئێمەش حیكمەت لەوەدایە ئەزموون لەو رووداوە مێژووییانە وەربگرن، 
نەك خۆیانی لێ نەبان كەن
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رۆژن������ام������ە: پ��ێ��رێ   
وەزارەت����ی  ك��اروك��اروب��اری  
ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی  ل��ە ش��اری 
هەولێر، رایگەیاند، لە ساڵی 
نەوجەوان   983 راب��ردوودا 
ب���ە ت���اوان���ی ج���ۆراوج���ۆر 

دەستگیركراون.
ئ���اس���ۆس ن��ەج��ی��ب، 
وەزی����ری  ك���اروك���اروب���اری  
حكومەتی   ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی  
كۆنفرانسە  ل��ەو  ه��ەرێ��م، 
كە  رۆژن���ام���ەوان���ی���ی���ەدا 

روو  خرایە  تێدا  ئامارەكەی 
وتی: »دەبێت خستنەڕووی  
هانی   زی��ات��ر  ئ��ام��ارەك��ان 
ت����وێ����ژەران و پ��س��پ��ۆڕان��ی  
بەرنامە و  بدات،  كۆمەاڵیەتی  
ئەكتیڤ  ت��ۆك��م��ەو  پ��ان��ی  

دیراسەكردنی   بۆ  دابنێن 
تاوانەكان«.

ب��ەپ��ێ��ی ئ���ام���ارەك���ە 
س��اڵ��ی  راب����ردوو زی��ات��ر لە 
تاوانی   بە  نەوجەوان   983
دەستگیر  ج���ۆراوج���ۆرەوە 

ك���راون، ل��ەو رێ��ژەی��ە 112 
ن�����ەوج�����ەوان گ���ی���راون و 
بەسەردا  یاساییان  حوكمی  
زۆرب��ەی��ان  كە  سەپێنراوە 
 18-16 نێوان  لە  تەمەنیان 

ساڵیدایە.

راپۆرتی: ئەحمەد باڵەكی

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

هیچ  ن��ەب��وون��ی  ب��ەه��ۆی 
رەسمییەوە  سەربڕینخانەیەكی 
ل���ەن���اوەن���دی ش��ارۆچ��ك��ەی 
لەسەر  قەسابەكان  رەواندوزدا، 
سەردەبڕن و  ئاژەڵ  شەقامەكان 
گۆشتەكانیان  كاتیش  زۆرب��ەی 
ب���ەب���ێ  پ��ش��ك��ن��ی��ن و م����ۆر، 

بەهاواڵتییان دەفرۆشن.
ت���ەح���س���ی���ن ب����رای����م، 
قەزای  دانیشتووی  هاواڵتییەكی 
ل��ەوەی  نیگەرانە  رەوان���دوزە و 
هەرێم  حكومەتی  ئێستا  تا  كە 
سەربڕینخانەیەك  نەیتوانیوە 
ل��ە رەوان�����دوز ب��ك��ات��ەوە و بۆ 
»قەسابەكان  دەڵێت:  رۆژنامە 
ئاژەڵ  كۆاڵنەكان  كوچەو  لەناو 
سەردەبڕن و هیچ پشكنینیشیان 
ب���ۆ ن���اك���رێ���ت و راس��ت��ەوخ��ۆ 
دەی��ف��رۆش��ن��ە ه��اواڵت��ی��ی��ان، 
بێئەوەی لێپێچینەوە هەبێت«.

یەكێكە  رەوان���دوز،  ق��ەزای 
ل���ە ق���ەزاك���ان���ی س���ن���ووری 
پ��ارێ��زگ��ای ه��ەول��ێ��ر و ژم��ارەی 
دانیشتووانەكەی، نزیكەی )15( 

نزیكەی  دەبێت و  كەس  ه��ەزار 
لەپارێزگای  دوورە  )100ك���م( 
ه��ەول��ێ��رەوە و ئ��ەم ق��ەزای��ە بە 
گەشتیارییەكانی  لەقەزا  یەكێك 
ه���ەرێ���م���ی ك��وردس��ت��ان��ی��ش 

دادەنرێت.
قایمقامی  سیروان سیرینی، 
نەبوونی  رەوان�����دوز،  ق���ەزای 
یەكێك  ب��ە  س��ەرب��ڕی��ن��خ��ان��ە 
قەزای  ئیدارییەكانی  لەكێشە 
رەواندوز دەزانێت و بە رۆژنامەی 
داوامان  »چەندینجار  راگەیاند: 
ل��ەب��را ق��ەس��اب��ەك��ان ك���ردووە 
دروس��ت  قەسابخانەیەك  ك��ە 
چیتر  ئەوەی  بۆ  بۆیان،  بكەین 
شەقامەكان  لەسەر  گۆشتەكە 
بەاڵم  نەفرۆشرن،  نایاسایی  بە 
شوێنێكی  ن��ەب��وون��ی  ل��ەب��ەر 
نەمانتوانیوە  ئێستا  تا  گونجاو، 

دروستی بكەین«.
سەربڕینخانە  نزیكترین 
ب����ۆ ق�������ەزای رەوان���������دوز، 
ق��ەزای  لە  سەربڕینخانەیەكە 
س�������ۆران، ب�����ەاڵم ب��ەه��ۆی 
سوودی  نەتوانراوە  دوورییەوە، 
ب��ەاڵم  هەبێت،  رەوان����دوز  ب��ۆ 
بەناچاریی  قەسابەكان  زۆرجار 
ئاژەڵەكانیان لەوێ  سەردەبڕن.

راپۆرتی: ئاكام ئەبوبه كر 
..............................................................

ل��ەگ��ەڵ  )م.ع(  ه���اواڵت���ی 
م���وخ���ت���اری گ���ەڕەك���ەك���ەی���ان 
)م.ع(  بوو، چونكە  دەمەقاڵێیان 
ماڵیان تازە چووبووە ئەو گەڕەكە و 
داوای  گەڕەكەش  ئەو  موختاری 
بۆ  لێدەكرد  ئاسایشی  پشتگیریی 

ئەوەی مامەڵەی لەگەڵدا بكات.
زۆر  دەنگەدەنگێكی  دوای 
ئامادەنەبوو  )م.ع(  لەنێوانیان، 
ئاسایشەوە  لە  پشتگیریی  بچێت 
بۆ موختاری ئەو گەڕەكە بهێنێت، 
چونكە وەك خۆی وتی: »ئەگەر 
حكومەت وازبهێنێت، خەڵك ئیشی 

بە موختاری گەڕەك نییە«.
ل��ە ه��ەرێ��م��ی ك��وردس��ت��ان 
بەڕێوەبردن و  بۆ  نییە  یاسایەك 
م��وخ��ت��اری  ك���اری  رێكخستنی 
هۆیەشەوە  ب��ەم  گ��ەڕەك��ەك��ان، 
بە  ئاسایش  حیزب و  دەزگاكانی 
ویستی خۆیان بەكاریان دەهێنن، 
هاواڵتییانیش لە مامەڵەی بەشێكی 

زۆر لە موختارەكان بێزاربوون.
هاواڵتییەكی  رەزا،  ن���ازم 
رۆژنامەی  بە  سلێمانییە و  شاری 
راگەیاند: »موختارەكان چاودێری 
ن��اوچ��ەك��ان��دا،  ل��ە  حیزبەكانن 
هەموو  بۆ  دەبن  بێزار  هاواڵتییان 
پشتگیریی  فەرمانگەیەك  كارێكی 

موختارەكان ببەن«.
پێشكەوتووەكاندا  واڵت��ە  لە 

تایبەت  كۆدێكی  هاواڵتییەك  هەر 
فەرمانگە  ل��ە  ه��ەی��ە و  خ��ۆی  ب��ە 
رەسمییەكانی دەوڵەتدا دەتوانرێت 
هەموو  ك��ۆدەوە  ئ��ەو  رێگەی  لە 
هاواڵتییە  ئەو  لەسەر  زانیارییەك 
الیەنێك  هیچ  ب��ەاڵم  ب��زان��رێ��ت، 
ئەو  رەزامەندیی  بەبێ   نییە  بۆی 
زانیارییە  ن��او  بچێتە  هاواڵتییە 
تایبەتیەكانییەوە، تەنیا نیشاندانی 
كۆدەكەت لەسەر كارتێكی تایبەت 
لە  مامەڵەكانت  ئەوەی  بۆ  بەسە 
بە  ب��ڕوات.  بەڕێوە  فەرمانگەكان 
پێچەوانەوە لە هەرێمی كوردستان 
موختاری  پشتگیریی  داوای 

بۆ  دەكەن  هاواڵتییان  لە  گەڕەك 
ئەوەی كارەكانیان رایی بكەن.

ئ��وم��ێ��د ل��ەت��ی��ف س��اب��ی��ر، 
بەڕێوه بەری ناحیەی بەكرەجۆ بە 
رۆژنامەی راگەیاند: »موختارەكان  
تا  دەك��ەن  هاواڵتییان  پشتگریی 
بزانرێت ئەو هاواڵتییە دانیشتووی 
كوێیە، موختارەكان كاری رەسمیی 
دەكەن و دەبێت پشتگیرییەكان لە 
تەسدیق  ئیدارییەكان  یەكە  الیەن 

بكرێت«.
لە ئێستادا حكومەتی هەرێمی 
كوردستان سەرقاڵی دروستكردنی 
لە  ئەمەش  هاواڵتییان،  بۆ  كۆدە 

رێگەی بەڕێوەبەرێتی نووسینگەی 
پێشبینی  ك��ە  زان��ی��اری��ی��ەوە، 
هاواڵتییان  هەنگاوە  ئەم  دەكرێت 
موختارەكانی  رۆتینیاتەكانی  لە 

گەڕەك رزگار بكات.
ب����ەڕێ����وه ب����ەری ن��اح��ی��ەی 
كرد؛  بەوەش  ئاماژەی  بەكرەجۆ، 
زانیاریی  كارتی  »دروستكردنی 
زۆر  كارئاسانیی  هاواڵتییان  بۆ 
دەكات و رۆتینیات كەمدەكاتەوە«.
زۆری��دا  هەوڵێكی  رۆژن��ام��ە 
ب���ۆ وەرگ���رت���ن���ی ب��ۆچ��وون��ی 
بارەی  لە  موختارەكان  نوێنەری 
ئامادە  ب��ەاڵم  ك��ارەك��ان��ی��ان��ەوە، 

لەبارەی  لێدوانێك  هیچ  نەبوون 
بدەن كە  پارەیه وه   ئەو  كاروبإری 
لە بەرامبەر هەر پشتگیرییەكدا لە 

هاواڵتییانی وەردەگرن.
محەمەد،  ك��ەری��م  ئیدریس 
ب����ەڕێ����وه ب����ەری ك����اروب����اری 
سلێمانی  پ��ارێ��زگ��ای  ن��اوخ��ۆی��ی 
كاروباری  رێكخستنی  ب��ارەی  لە 
رۆژن��ام��ەی  ب��ە  موختارەكانەوە 
راگەیاند: »لە هەرێمی كوردستان 
رێكخستنی  بۆ  نییە  یاسایەك 
تەنیا  موختارەكان،  ك��اروب��اری 
رێنماییەك لە رۆژی  2008/11/2 
بە ژمارە )18617( لە وەزارەتی 
ن���اوخ���ۆ دەرچ��������ووە و ك���اری 

پێدەكرێت«.
ناوخۆی  بەڕێوبەری كاروباری 
ئ��ام��اژەی  سلێمانی  پ��ارێ��زگ��ای 
بەوەشكرد؛ كە موختار لە یاسای 
الجزائية(  املحكامات  )اص���ول 
عێراقیدا لە مادەی )39( بڕگەی 
)2(دا موختار بە كەسایەتییەكی 
كۆمەڵێك  دان��راوە و  چاالك  كاراو 

كاری پێسپێردراوە.
ئ���ەو ب��ەرپ��رس��ە ئ��ی��داری��ی��ە 
مەرجە  ك��ە  ل��ەوەش��ك��رد؛  باسی 
بێت و  عێراقی  گ��ەڕەك  موختاری 
ناوچەكە  دی��اری  كەسایەتییەكی 
هەبێت،  خ��وێ��ن��دەواری��ی  ب��ێ��ت و 
ئیدریس كەریم، هیواشی خواست 
ك��اروب��ارەك��ان��ی  س��ەرج��ەم  یاسا 

موختارەكان رێكبخات.
ل���ە س���ن���ووری پ��ارێ��زگ��ای 

سلێمانیدا تائیستا )146( موختار 
پارێزگاوە  الیەن  لە  رەسمیی  بە 
پ��ێ��دراوە و  كاركردنیان  رێ��گ��ەی 
حكومەتەوە  الیەن  لە  مووچەیان 
بۆ تەرخان ناكرێت، بەاڵم بۆ هەر 
هاواڵتییانی  لە  كە  پشتگیرییەك 
دەكەن، بڕێك پارە وەردەگرن كە 

لە )2000( دینار كەمتر نییە.
ك����اوە م��ح��ەم��ەد ف����ەرەج،  
پ��ڕۆف��ی��س��ۆری ی���اری���دەدەر بۆ 
ك��ردەوە؛  لەوە  جەختی  رۆژنامە 
ك����ە ك������اری م���وخ���ت���ارەك���ان 
لەسەر  زانیارییە  كۆكردنەوەی 
ئابووریی و  رووی  لە  هاواڵتییان، 
دارایی و  كۆمەاڵیەتی و  سیاسیی و 

خزمەتگوزاریی.
ئ���ەو پ��ڕۆف��ی��س��ۆرە، ك��اری 
رووی  ل���ە  م���وخ���ت���ارەك���ان���ی 
وەك  زانی و  گرنگ  بە  ئیدارییەوە 
لەنێوان  ك��ردن  ن��اوزەدی  پردێك 
ه��اواڵت��ی��ی��ان و ح��ك��وم��ەت��دا، لە 
لەوەشكرد؛  باسی  هەمانكاتدا 
وەك  موختارەكان  لە  زۆرێك  كە 
هاواڵتییان  ب��ۆ  ك��ار  پێویست 
بۆ  ئەو پشتگیرییەش كە  ناكەن، 
بێ   پێویستە  دەكەن  هاواڵتییانی 

بەرامبەر بێت.
كاوە محەمەد، بەپێویستیشی 
ك��اراو  كەسێكی  موختار  زان��ی 
ئەساسی  لەسەر  بێت و  لێهاتوو 
بەڵكو  نەكات،  كار  حیزبایەتی 
كار  نیشتمانیی  ئەساسی  لەسەر 

بكات بۆ هاواڵتییان.

سلێمانی، ژماره یه ک موختار کار بۆ هاواڵتیان ده که ن          فۆتۆ: ئاکام

راپۆرتی: ئەكرەم تۆفیق
................................................................

خاوەنی موه لیدە ئەهلییەكان، 
زۆرەی  رێژە  ئەو  كە  پێیانوایە 
موه لیدەكانیان  بەكارهێنانی 
گ��رف��ت��ی ب��ۆ دروس���ت���ك���ردوون و 
لە  م��ەت��رس��ی��م��ان  دەڵ����ێ����ن: 
موه لیدەكانمان  پەككەوتنی 
گەورە  زەرەری  تووشی  هەیە و 
بە  ئەوە  لێپرسراوانیش  دەبین و 

گرفت نازانن.
كەمبوونەوەی  ئەنجامی  لە 
هەرێمی  لە  نیشتمانیی  كارەبای 
ك��وردس��ت��ان��دا، ل��ێ��پ��رس��راوان��ی 
بۆ  هەرێم  ك��ارەب��ای  وەزارەت���ی 
كێشەیە،  ئەم  چارەسەركردنی 
ب��ڕی��اری زی��ادك��ردن��ی ب��ڕی )2( 
لەالیەن  دا  ك��ارەب��ای  س��ەع��ات 
بۆ  ئەهلییەكانەوە  م��وه ل��ی��دە 
كارەبای  كەمیی  پ��ڕك��ردن��ەوەی 
بەهۆی  بوو  ئەمەش  نیشتمانیی، 
زۆر  گوشارێكی  دروستبوونی 
ئەهلییەكان و  موه لیدە  لەسەر 
لەوبارەیەشەوە زۆرێك لە خاوەن 
بەرامبەر  ئەهلییەكان،  موه لیدە 
بەو رێگە چارەسەرە، نیگەرانن. 
خاوەنی  محەمەد،  ب���ەرزان 
موه لیدەیەكی گەڕەكی سەرچناری 
بەوە  ئاماژە  سلێمانییە،  شاری 
دەك����ات، ك��ە گ��ۆڕان��ک��اری��ی لە 
سیستمی كارەبادا، گرفتی زۆری 
بۆ موه لیدەكانیان دروستكردووە، 

لەكاركەوتنی  مەترسیی  زۆرجار 
ئەو  بەهۆی  دەكەن  موه لیدەكان 
ئیشپێكردنەوە و  زۆرەی  رێ��ژە 
تووشی  »موه لیدەكانمان  وتی: 
چونكە  دەب���ن،  گ���ەورە  گرفتی 
زۆرەیان  بەكارهێنانە  ئەو  توانای 
شێوەیە  ب���ەم  ئ��ەگ��ەر  ن��ی��ی��ە، 
موه لیدەكانمان  بێت،  ب��ەردەوام 

لەكار دەكەون«.
ئ���ەو خ����اوەن م��وه ل��ی��دەی��ە 
بەڕێوەبەرێتیی  كرد  ئاشكراشی 
ك���ارەب���ا، پ��اب��ەن��د ن��ی��ن ب��ەو 
بۆ  دیاریكراوە  كە  سیستمەی 
كێشەی  ئەمە  كارەبا و  پێدانی 
دروستكردووە،  موه لیدەكان  بۆ 
لەوكاتەی  »زۆرج���ار  دەڵ��ێ��ت: 
نیشتمانیی  كارەبای  دیاریكراوە، 
لە  كارەبا  ناشكرێت  نادرێتەوە، 
خەڵكی بكۆژێنینەوە، بۆیە كاتی 

لەو  موه لیدەكانمان  كارپێكردنی 
بۆمان  كە  دەبێت  زیاتر  كاتانە 
باشە  پێمان  ئێمە  دیاریكراوەو 
موه لیدەكانمان  بە  كار  كەمتر 
ب���ك���ەی���ن و پ������ارەی ك��ەم��ی��ش 
تووشی  باشترە  لەوە  وەربگرین، 
لەتواناماندا  كە  بین  زەرەرێ��ك 

نەبێت«.
»ئێمە ناچارین بەو رێژە زۆرە 
بكەین،  موه لیدەكانمان  بە  ئیش 
خەڵكی و  ماڵی  ناكرێت  چونكە 
بكەین«،  تاریك  دراوسێكانمان 
كە  سەعیدە،  رزگار  وتەی  ئەمە 
لە موه لیدەكانی  یەكێك  خاوەنی 
شاری  مەلیكی  ت��ووی  گەڕەكی 
پێیوایە،  ب���ەاڵم  سلێمانییە، 
زی��ادك��ردن��ی م���اوەی زی���ادەی 
موه لیدەكانیان  كارەبا،  پێدانی 
زۆرج��ار  دەك���ات و  م��ان��دوو  زۆر 

موه لیدەكانمان  بۆسەر  مەترسیی 
هەیە و تووشی كێشەمان دەكات.
كە  لەكاتێكدایە  ئ��ەم��ەش 
نوێنەری بەشێك لەو موه لیدانە، 
لەو  كێشەی  نەبوونی  بە  ئاماژە 

جۆرە دەكەن. 
نوێنەری  محەمەد،  رێبوار 
گەڕەكی  ئەهلییەكانی  موه لیدە 
ئاشتی، لەوبارەیەوە بە رۆژنامەی 
گازمان  »لەبەرئەوەی  راگەیاند: 
كێشەیەكمان  هیچ  پ��ێ��دەدەن، 
نییە، زۆرجار لەو رێژەیەش زیاتر 
بە موه لیدەكان كردووە و  كارمان 

كێشەمان نەبووە«.
محەمەد،  ك���اوە  ه����ەروەك 
موه لیدە  سەندیكای  لێپرسراوی 
سلێمانی،  ش��اری  ئەهلییەكانی 
سەبارەت بە ئیشپێكردنی زیاتری 
لەگەڵ  ب��ەراورد  بە  موه لیدەكان 
وتی:  رۆژنامە  بۆ  پ��اردا،  ساڵی 
»ساڵی پار لەم كاتانەدا، كەمتر 
دەك��را ،  موه لیدەكان  بە  ئیش 
كە  نەبووە  لەبەرئەوە  ئەمەش 
كاركردنیان  توانای  موه لیدەكان 
زۆریی  بەهۆی  بەڵكو  نەبووە، 
بوو  نیشتمانییەوە  ك��ارەب��ی 
لێپرسراوی  ئێستادا«.  لەچاو 
سەندیكای موه لیدە ئەهلییەكانی 
ش���اری س��ل��ێ��م��ان��ی، ئ��ام��اژەی 
بەوەدا: »ئەو ئیشپێكردنە زۆرە، 
دەك��ات و  م��ان��دوو  موه لیدەكان 
هەموو موه لیدەیەك لەم مانگەدا 

زەرەرمەند بووە«.

خاوەن موه لیدەكان، لە سیستمی كارەبا ناڕازین

لە هەرێم یاسایەك نییە بۆ رێكخستنی كاری موختارەكان
هاواڵتییەك: موختارەكان بوونەتە چاوی حیزب 

شەقامەكانی رەواندوز 
رۆڵی سەربڕینخانەش دەبینن



ذمارة  )620(   سَيشةممة  2011/2/8 nawxo.rozhnama@yahoo.com23

کاردۆ محه مه د، ئه ندامی په رله مانی کوردستان: گۆڕان که وته  به رده م دوو رووکاری جیاواز

www.sbeiy.comسةرنووسةر:  ئازاد ضاالكخاوةنى ئيمتياز:  كؤمثانياى وشةكؤمثانياى وشة هةفتانة دةريدةكات

کارگَيِری و ريکالم و ئاگاداريى:

07480121144 - 07701203949
info. rozhnama@gimail.com   -  riklam.rozhnama@gimail.com

ناونيشان:
سلَيمانی: زه رگه ته . گردی زه رگه ته . کؤمپانيای وشه

هه ولَير: گه ِره کی زانکؤ. چوارِريانی حه مرين. 
ته نيشت بةِرَيوه به رَيتی ژينگه  )07504733642(

دابه شکردن:
کؤمپانيای پةيپه ر

 07708649210
07504483631 serwan_rm@yahoo.comhiwa.jamal@yahoo.com

بةِرَيوةبةرى نووسين
هيوا جةمالسيروان رةشيد

0750152252807701576906

تەقلیدیی  ب��ەڕێ��وەب��ردن��ێ��ك��ی  ب��ااڵدەس��ت��ی��ی 
خستووەتە  كوردستانی  هەرێمی  لەحكومڕانیدا، 
قوڵەكانی  ت��ەن��گ��ەژە  م��ەت��رس��ی��دار و  دۆخ��ی��ك��ی 
سەرجەم  لە  كۆمەاڵیەتی،  ئابووریی،  سیاسیی، 
بەتایبەتی  هاواڵتیدا،  ژیانی  جیاوازەكانی  كایە 
بەرتەسككردنەوەی رووبەری بەشداریی هاواڵتییان لە 
مافیاندا،  ژیان و  ملمالنێكانی  بەڕێوەبردن و  پرۆسەی 
بە مەبەستی چارەسەركردنێكی ریشەیی كێشە قوڵ و 
بونیادییەكانی سیستمی سیاسیی لە هەرێمدا و نانی 
چاكسازیی  گۆڕانكاریی و  لە  راستەقینە  هەنگاوێكی 
جێبەجێكردن و  )یاسادانان و  دەسەاڵتی  هەرسێ   لە 

دەسەاڵتی دادوەریی( پێویستە.
لە  بەشداریكردنی  بە  گ���ۆڕان،  ب��زووت��ن��ەوەی 
كایەی  ناو  هاتە  خۆی،  بارستەی  بە  هەڵبژاردندا 
سیاسیی، كە كەمتر نییە لە سەنگی هەردوو حیزبە 
بااڵ دەستەكەی كوردستان و وەك بەشێك لە سیستمی 
ئۆپۆزسیۆنبوونی  شوناسی  هەرێمدا،  سیاسیی 
ئەم  ه��ەڵ��ب��ژارد،  حكومەت  لە  بەشداریكردن  لە 
بە  بەخشی  زیندووێتی  تەندروستی و  شوناسەش 
بەڕێوەبردنی  كوردستان و  لە  سیاسییەكە  سیستمە 
بەرامبەر  لە  دیموكراسی.  بە شێوازێكی  ملمالنێكان 
هەر  حیزب  ه��ەردوو  سیاسییەدا،  هەڵكەوتە  ئەم 
دەیانڕوانییە  دوژمنكارانە  چاوی  بە  سەرەتاوە  لە 
بەردەم  دەخستە  كۆسپیان  تەگەرەو  ئۆپۆزسیۆن و 
ئامانجی  بە  ئۆپۆزسیۆن  كە  رای��ەك  پ��رۆژە و  هەر 
كاراكردنی دامەزراوەكان و بەشداریكردنێكی كرداریی 
لە پرسەكانی حكومڕانیدا دەینا، تا گەیشتە ئاستێك 
كە دەرفەت و دەروازەیەكی بچووك بۆ گۆڕانكاریی لە 

بەردەم ئۆپۆزسیۆن نەما.
رووك��اری  دوو  ب��ەردەم  كەوتە  گ��ۆڕان  لێرەدا 
چ��اوەڕوان��ی  تەنگژەو  ل��ە  ب��ەردەوام��ی��ی  ج��ی��اواز، 
هەڵوێستێكی  رووك����اری  ی��ان  مەترسییەكان، 
بە  تەنگژەكە  تێپەڕاندنی  ئامانجی  بە  رادیكااڵنە 
بزووتنەوەی  بۆیە  گ��ۆڕان،  چاكسازیی و  ئاراستەی 
سیناریۆیەكی  )7(خاڵیدا  بەیاننامەیەكی  لە  گۆڕان 
خستەڕوو لە روانینی خۆیەوە بە مانای بەرنامەڕێژی 
بۆ رزگاربوون لە تەنگژەكان و پاراستنی ئەزموونەكە 
یاسا و  سەروەرنەبوونی  بێدادیی و  ستەمكاریی و  لە 
لەالیەن  ژیان  بوارەكانی  سەرجەم  مۆنۆپۆڵكردنی 
حیزبەوە و عەقڵییەتێك كە ئەزموونەكەی بەم دۆخە 
دوو  هەر  توندی  كاردانەوەیەكی  لە  گەیاندووە. 
زمانەكەیان  كە  بەیاننامەكەدا  بەرامبەر  لە  حیزبدا 
بەسەرچووی  قۆناغێكی  بیركردنەوەی  دەرب��ڕی 
ملمالنێیە لە كوردستان، بە شێوەیەك كە سەرجەم 
هاواڵتیبوون و  حكومەتی  دروش��م��ەك��ان��ی  وت���ارو 
سەر  خستە  حكومەتی  دامەزراوەكانی  یەكخستنی 
چەقینێكی رووت، دووبارە كۆمەاڵنی خەڵكی بردەوە 
كەمكردنەوەی  بۆ  هەرهەنگاوێك  كە  وێنەیەك  ناو 
كۆتایی  كارەسات  بە  دەبێت  ئ��ەوان،  دەسەاڵتی 

پێبێت بۆ گەلەكەمان.
گۆڕانكاریی  شەپۆلی  هەلومەرجێكدا  لە  ئەمە 
زۆربەی واڵتانی داخراوی نادیموكراسی گرتووەتەوە، 
بە  كرانەوە  جیاتی  لە  دەس��ەاڵت  هێزەی  دوو  ئەم 
رووی سازكردنی زەمینەیەكی لەبار بۆ گفتوگۆیەكی 
بەیاننامەكەدا  لە  كراوە بۆ هەموو ئەو خااڵنەی كە 
ناوە  دی��اردەك��ەدا  بە  دانیان  خۆیان  كە  هاتوون 
ئەم  گۆڕینی  بۆ  كار  كرداردا  لە  بەاڵم  واقیعە،  كە 
ئەزموونەكە  بۆ  مەترسیی  ئەمەش  ناكەن،  واقیعە 
زیاتر دەكات و كێشە قوڵەكانی قوڵتر دەكات، بەبێ  
ئەوەی بتوانێت بەربەستێك لە بەردەم گوشارەكانی 
گۆڕانكاریی دروست بكات، بۆیە وا چاكە دەسەاڵت 
زەنگی پەرۆشی و راستگۆیی و گۆڕان، وەك بە شێكی 
گەورەو كاریگەر لە ئۆپۆزسیۆنبوون و شەقام بەهەند 
هاوبەشیكردن  چاكسازیی و  ئاراستەی  بە  وەربگرێت 

لە بڕیارداندا لەسەر پرسە چارەنووسسازەكان.

 شوناسی ئۆپۆزسیۆن

کاردۆمحهمهد

گۆڕان  بزووتنەوەی  دروستبوونی 
هەرێمی  لە  ئۆپۆزسیۆن  هێزێكی  وەك 
لە  كە  هێز  دوو  بەرامبەر  كوردستاندا 
ئۆپۆزسیۆنیان  خۆیاندا  سیاسیی  ژیانی 
ئەسڵەن  نەبینیبێت و  شێوەیە  ب��ەم 
هێزێك  كە  نەكردبێت  چ��اوەڕوان��ی��ان 
لە  ئەوەی  وەك  بكات،  گەشە  زوو  ئاوا 
پەرلەمانی  هەڵبژاردنەكانی  بانگەشەی 
كوردستاندا پێیان وابوو، رەنگە 3 یان 
4 كورسی بهێنن و یەك دوانێكێش بەخێر 
كورسیی   25 هێنانی  بەاڵم  بیاندرێتی، 
ئێستاش  كە  بوو  شۆكێك  پەرلەمان، 

دەسەاڵت لەژێری هەڵنەساوەتەوە.
پ��اش��ان ك��ە گ���ۆڕان ب��ڕی��اری دا، 
تووشی  نەكات،  لەحكومەتدا  بەشداریی 
هێزێك  چۆن  كە  بوون،  دووەم  شۆكی 
بەشداریی لە حكومەتدا ناكات، ئاخر ئەم 
دەسەاڵتە شیرینەی كە پڕە لە ئیمتیاز و 
خانوو  و شوقە و سەیارە و هەموو كەس 
چەندینجار  دەشكێنێت و  بۆ  خۆی  ملی 
چ وەك فەرد و چ وەك هێزی سیاسیی 
بەردەرگای زۆر قاپی كراوە بۆ وەرگرتنی 
نووسەرەكانی  زۆرج��اری��ش  پۆستێك و 
لەمە  تەئكیدیان  خ��ۆی��ان،  دەس���ەاڵت 
باسی  شەرمنانە  هەندێك  ك���ردووە و 
بۆ شوێنی شیاو دەكەن و  كەسی شیاو 
باسی  راشكاوانە  تریشیان  هەندێكی 
ئەوەیان كردووە كە پۆست بە عیالقات 
كەفائەت و  ب��ە  ن��ەك  وەردەگ��ی��رێ��ت، 
لێهاتوویی، كاتێك بزووتنەوەی گۆڕان ئەو 
پێیان  لەدڵەوە  دا،  لێبڕاوانەیەی  بڕیارە 
خۆش بوو، چونكە جێگە زۆر چۆڵ بوو، 
پۆست  بۆ  پاڵپاڵێنەكە  بەپێچەوانەوە 
بگەنە  تا  لەناوخۆیاندا  دەك��رد  زی��ادی 
دەیانوت،  بەالقرتێشەوە  هەنگوینەكە و 
بكات و  بەشداریی  نایەوێت  گۆڕان خۆی 
بەم  گ��ۆڕان  ب��ەاڵم  حەزدەكەین،  ئێمە 
هەموو  لەحكومەت،  بەشداریینەكردنەی 
كە  بەدرۆخستەوە  پڕوپاگەندانەی  ئەو 
دەسەاڵت لەكاتی بانگەشەی هەڵبژاردن 
پێیدەوتین، ئێمە بۆ حكومەت و دەسەاڵت 
بە  ئەم قسانەیان  بەتایبەت  وا دەكەین 
لە حیزب  تا  كە  دەوت  براكانی خۆیان 
لەگەڵیان بوون، پیاوی چاك بوون و دوای 
رۆیشتن  تەخوین  تا  دەرەوەی��ان  هاتنە 
لەگەڵیان، كە ئەمە دەبوو زەنگێك بێت بۆ 
ئەوانەی كە ئێستاش لەوێ  ماون و رەنگە 
لە هەر جیاوازییەكدا هەمان چارەنووسی 
ئ��ەم��ان��ەی گ���ۆڕاون ل��ە ب��ەدن��اوك��ردن و 
لێشاوێك لە جنێو رووبەڕوویان بێتەوە، 
بەاڵم مرۆڤ خۆی ئازادە تا كوێ  لەگەڵ 
بۆ  گ��ۆڕان  هاوكات  دەڕوات،  سیاسەت 
جەماوەرەكەی خۆی سەلماند كە چۆك 
دەسەاڵتدا  ئیمتیازی  لەبەردەم  دانادات 
بنەڕەتیی  چ��ارەس��ەری  بێت و  ئەگەر 

سیستمەكە نەكرێت.
دەیەوێت  ئەنقەست  بە  دەس��ەاڵت، 
لەم نامەیە تێنەگات كە ئەگەر سیستمەكە 
ناكەین و  بەشداریی  ئێمە  نەگۆڕێت، 
بەرژەوەندییەكانی  لە  دیفاع  ل��ەدەرەوە 
خ��ەڵ��ك دەك���ەی���ن و ف��ش��ار ب��ۆ س��ەر 
تا  دەكەین  دروس��ت  گەندەڵییەكانتان 
خۆتان ئیسالح دەكەن و هەرچی بڕیاری 
بەشدارییكردنیشە لە حكومەتی عێراقیدا، 
بڕیارێك بوو كە ئێمە بەشێك لە مافی 
كوردستانمان  خەڵكی  نوێنەرایەتیی 
بزانن،  دیموكراتیش  لە  ئەگەر  هەیە و 

لەدەرەوەی  ئینتیخابیشە و  ئیستیحقاقی 
ئیجازەی یەكێتی و پارتی و نوێنەرایەتیی 
بەشێكی  نەتەوەیە،  ئەم  خەڵكە و  ئەم 
تاپۆی  گۆڕان و  بەرنامەی  لە  بنەڕەتییە 
ئەوان نییە تا بەئیزن و خاتر و ئارەزووی 
مافە  ئ��ەم  كاتێكیش  ب��ێ��ت و  ئ���ەوان 
ئیسالحاتێك  هیچ  مەكرەمە و  دەبێتە 
نادەن،  ئەنجام  كوردستان  هەرێمی  لە 
ئەگەر كەسێك جاهل  نامانەوێت و  ئێمە 
نەبێت، دەتوانێت بڕوات لە رۆژنامەكاندا 
بیخوێنێتەوە و بزانێت كێ  هەموو توانای 
خۆی بۆ دژایەتیی گۆڕان خستەگەڕ لە 
بەغدا و تەنانەت پیاوێكی بەڕێزی الیەنێكی 
سیاسیش كە ئەم راستییەی سەلماند، چ 
بێئەدەبییەك كرا بەرامبەری و ئاشكراشە 
ئەوە ئێوە بوون كە وەزارەتەكانتان الی 
رەتكردنەوەشی  بە  قۆرخكرد و  خۆتان 
ئێمە سەلماندمان كە چیتر مافی خەڵك و 
زەوت و  نابێت  سیاسییەكان  هێزوالیەنە 
خەڵك  ب��ەرەی  بێت و  ئێوە  مەكرەمەی 
نەتوانێت  كە  دەسەاڵتێك  لە  هەمیشە 
بێت و  خزمەتگوزارییەكاندا  ئاستی  لە 
هەر  زۆر  زۆر  بووبێت،  قەیران  تووشی 
زۆر باشترە و ئەو ناكۆكییەش دەركەوت 
لەهەڵبژاردنی  یەكلیستیی  بۆ  شین  كە 
دژی  لە  موئامەرەگێڕان  پەرلەمانیی و 
درۆیەكی  چەند  گ��ۆڕان،  بزووتنەوەی 

شاخدارو بانگەشەیەكی ناشیرینە.
ب��ڕی��اری ب��زووت��ن��ەوەی گ���ۆڕان بە 
حكومەتەكەی  لە  بەشداریینەكردنی 
ئەم  ب��ڕوای  بنەمای  لەسەر  هەولێردا، 
پارێزگاریكردن و  بۆ  بووە  بزووتنەوەیە 
بەرژەوەندییەكانی  لە  داكۆكیكردن 
ئەم  ئیستیغاللكردنی  ب��ەاڵم  خەڵك، 
بەشداریینەكردنە بۆ سزادانی سیاسیی و 
بەكارهێنانی  بۆ  بەخۆدان  شەرعییەت 
سیاسیی  پاكتاوكردنی  توندوتیژیی و 
هێنانەوە  تەبریر  دامودەزگاكاندا و  لەناو 
ئەوەی  بیانووی  لەژێر  حاڵەتە  ئەم  بۆ 
لە  بەشدارییان  بوو  خۆیان  خەتای  كە 
پەست و  خۆشت  ن��ەك��رد و  حكومەتدا 
شپرزە و نیگەران نیشان بدەیت و تووشی 
هیستریاش بیت، كاتێك پێت دەوترێت، 
پەندی  ئیتر  حیزبییە،  حكومەتەكەت 
ئێوە  بەكەڵكی  ه��ەواش  دوو  بانێك و 

نایەت.
دەسەاڵتێك  كە  ئەوەیە  كۆتاقسە، 
ش��ان��ازی��ی ب���ە وەت��اق��خ��س��ت��ن ی��ان 
جەهالەتێكی  بكات،  پەراوێزخستنەوە 
راوێژكارییە  ج��ۆرە  ئ��ەم  گ��ەورەی��ە و 
خۆی  دەس����ەاڵت  ب��ۆ  شەیتانیانەیە 
الیەنێكی  ئ����ەوەی  پ��ێ��ش  خ���راپ���ە و 
گۆڕان  بەتایبەت  بلەرزێنێت،  سیاسیی 
شانازییەوە  ب��ە  ق��ۆن��اغ��ەی  ئ��ەو  ك��ە 
وەت��اق،  خۆیان  بەحسابی  تێپەڕاند، 
یان پەراوێز كاری تێبكات و شانازیی بە 
خۆی  بێشك  بكات،  پەراوێزخستنەوە 
پ���ەراوێ���ز 

دەخات.

باڵوكردنەوەی  لە  رۆژ  دوو  پاش 
بەیاننامەكەی گۆڕان، سایتی ئەكانیوز و 
وەزیری  لێدوانێكی  بزاو،  هەفتەنامەی 
دەڵێت:  كە  باڵوكردەوە  پێشمەرگەی 
هێزی  نەبێتەوە،  پەشیمان  »گۆڕان، 
پێشمەرگە لە ئامادەسازیدا دەبێت«، 
پێشمەرگە  »هێزی  دەڵێت:  هەروەها 
رووب��ەڕووب��وون��ەوەی  لە  بەرپرسیارە 
ئەزموونی  سەر  بۆ  هەڕەشەیەك  هەر 

كوردستان و  هەرێمی 
دەس��ت��ك��ەوت��ەك��ان��ی 
گ��ەل��ی ك����ورد، جا 
ئ����ەو ه��ەڕەش��ەی��ە 
یان  بێت،  ناوخۆیی 

دەرەكیی«.
رۆژن������ام������ەی 
س��ەب��ارەت  ئاوێنە، 
بەو )3( دەبابەیەی 
بەرامبەر  هێنرانە 
گ���ردی زەرگ��ەت��ەی 
)گ���ۆڕان( ، وەزی��ری 
دەڵێت:  پێشمەرگە 
»ه���ێ���ن���ان���ی ئ���ەو 
دەبابانە بۆ پاراستنی 
ن���ووس���ی���ن���گ���ەی 
هەندێك  حكومەت و 

میوانخانەیە كە لەو نزیكەن«.
ئەوەی ئەم چەند دێڕەی سەرەوە 
دەردەك��ەوێ��ت  ب��ۆی  بخوێنێتەوە، 
ك��ە دەس��ەاڵت��داران��ی ك��وردس��ت��ان چ 
پێشمەرگە  هێزی  بۆ  تێڕوانینێكیان 
هێزە  ئەو  دەیانەوێت  چۆن  هەیە و، 
خ��ەب��ات��گ��ێ��ڕە ب��ەك��ارب��ه��ێ��ن��ن و چ��ۆن 
ناشرین و  قوربانیدانیان  ناوبانگ و 

لەكەدار دەكەن.
مادده ی 9ی  دەستووری  بەپێی 
لە  دوورب��ێ��ت  دەبێت  سوپا  عێراق، 
لە  دەس��ت��ێ��وەردان  حیزبیی و  ك��اری 
ئەركی  واڵت��ەوە و  سیاسیی  كاروباری 
سوپا بەوە دیاریكراوە كە پارێزگاریی 
لە سنوورەكانی عێراق دەكات و نابێت 
بەكار بهێنرێت بۆ سەركوتكردنی گەلی 
رۆڵێكی سیاسیی  هیچ  نابێت  عێراق و 
دەس��ت��اودەس��ت��ك��ردن��ی  ب��ۆ  بگێرێت 
دەسەاڵت، كورد لە بەغدا بەشداربووە 
ب���ەردەوام  دەس��ت��وور و  داڕشتنی  لە 
داكۆكیی لەوە دەكات كە دەبێت هێزی 
پێشمەرگە بەشێك بێت لە سیستمی 

بەرەنگاریی نیشتمانیی لە عێراق.
ب��زووت��ن��ەوەی گ����ۆڕان، ش��ەوی 
 )7( ب��ەی��ان��ن��ام��ەی��ەك��ی   )1/29(
لەجیاتی  دەسەاڵت  راگەیاند،  خاڵیی 
وەاڵم��ی  بەیاننامەیەك  ب��ە  ئ���ەوەی 
هێزە  هەموو  بداتەوە،  داوایانە  ئەم 
سەربازییەكانی  ئەمنیی و  حیزبیی و 
كوردستانی  ه��ەرێ��م��ی  حكومەتی 
ب��ەوەش  ئامادەباشییەوەو  خستە 
دەبابەی  ش��ەوە  ب��ەو  ه��ەر  نەوەستا 
گواستەوە بۆ بەرامبەر گردەكە، ئەمە 
لەكاتێكدا كە بە درێژایی ئەو سااڵنەی 
گوندنشینەكانی  ناوچە  كە  راب��ردوو 
خەڵكەكەی  ك��وردس��ت��ان و  هەرێمی 
دەرەكییان  دەستدرێژیی  تۆپباران و 

پێشمەرگەی  وەزیری  سەر،  دەكرایە 
رانەگەیاند و  ئ��ام��ادەب��اش��ی  ه��ەرێ��م 
سەر  ئاراستەی  پێشمەرگەی  هێزی 
نەكرد  خۆشی  نەكرد و  سنوورەكان 
ماڵ و  كە  خەڵكەی  ئەو  ساحێبی  بە 
زیانی  زەرەرو  و  تێكچوو  لێ  حاڵیان 

گەورەیان بەركەوت!
هێزەكانی  كاتێك  میسر،  ل��ە 
داخڵی  دەبابەكانیانەوە  بە  سوپا 
هاواڵتییان  بوون،  تحریر«  »مەیدانی 
چوونەسەر  كردنەوەو  بۆ  باوەشیان 
رزگاركەریان  هێزی  بە  دەبابەكانیان و 
ئەمنییە  هێزە  لەگەڵ  بەاڵم  ژماردن، 
سەركوتكەرەكان، هەمان هەڵوێستیان 

نەبوو.
ب��ۆ ق��ازان��ج��ی ك��ێ  دەی��ان��ەوێ��ت 
ق��ورب��ان��ی��دان��ی  و  راب�����ردوو  رۆڵ و 
بكه ن،  ناشرین  لەكەدار و  پێشمەرگە 
ئامڕازی  ده كەنه   پێشمەرگە  بۆچی 
سەركوتكردنی هەر پێشهات و رووداوێك 
ئەو  بۆچی  كوردستان و  هەرێمی  لە 
كە  دەڕووشێنن  ب��ەردەوام  پیرۆزییە 
هەیەتی و  پێشمەرگە 
ت��ەن��ان��ەت م��ووچ��ە و 
مافی خۆشی پێ ڕەوا 

نابینن؟
پ��������اش ئ����ەو 
گ��رژی��ی��ەی ل���ەدوای 
ه��ەردوو  بەیانەكەی 
سیاسیی  مەكتەبی 
هاتە  یەكێتی  پارتی و 
ك���ای���ەوە، دەب��وای��ە 
ئەو  سیاسەتمەدارانی 
دوو حیزبە، وا بیریان 
هێز  كە  بكردایەتەوە 
پاراستنی  بۆ  بنێرن 
گ���ردەك���ە، ن���ەوەك 
چ��ەن��د ت��ێ��ك��دەرێ��ك 
ب���ۆ دروس��ت��ك��ردن��ی 
ئ��ەزم��وون و  لەكەداركردنی  ئ���اژاوەو 
پەالماری  هەرێم،  لە  دەستکه وته کان  
بزووتنەوەیەكی  ك��ە  ب��دەن  گ���ۆڕان 
ج���ەم���اوەری���ی ب��ێ��چ��ەك��ە، ن���ەوەك 
هەرێم  لە  دەس��ەاڵت  بەپێچەوانەوە 
ترس دایگرێت و بكەوێتە ئامادەباشی و 

هێنانی دەبابەو هێزی ئەمالو ئەوال!
لەوە دەچێت تا ئێستاش بەشێك 
لە دەسەاڵتداران، وا بیربكەنەوە كە بە 
گرتنی گردەكە و داخستنی كەناڵەكانی 
كۆمپانیای وشە، ئیتر خەڵك بێدەنگ 
دەبن و گۆڕان الواز دەبێت و تووڕەیی و 

ناڕەزایی خەڵك كۆتایی پێدێت.
پاساوی  پێشمەرگە،  وەزی���ری 
پاراستنی  بۆ  دەبابانە  ئەو  هێنانی 
ن��ووس��ی��ن��گ��ەی ح��ك��وم��ەت��ی ه��ەرێ��م 
ناپرسێت،  ب���ەاڵم  دەه��ێ��ن��ێ��ت��ەوە، 
پارێزگاریی  دەب��اب��ە  دەبێت  بۆچی 
بكات،  حكومەت  نووسینگەی  ل��ە 
خەڵكی  دەستكەوتی  حكومەت  ئەی 
ل��ە ش��اری  ئ��ەی  نییە؟  ك��وردس��ت��ان 
سلێمانی و هەر لە تەنیشت گۆڕانەوە، 
ع��ێ��راق و  پ��ەرل��ەم��ان��ی  نووسینگەی 

پەرلەمانی كوردستانی لێ  نییە؟ 
ئ����ەم ع���ەق���ڵ���ەی وەزارەت�������ە 
ئاراستە  كوردستان  ئەمنییەكانی 
دەك�����ات، ع��ەق��ڵ��ی ب��ەس��ەرچ��ووی 
ش��ەڕان��گ��ێ��زی��ی و پ��اوان��خ��وازی��ی و 
پێشكەوتن و  ئەقڵی  دیكتاتۆرییە، 
ئ��ەزم��وون و  خزمەتی  یەكسانیی و 
كوردستان  هەرێمی  دەستكەوتەكانی 

نییە.
هەقوایە پەرلەمانتاران و بەتایبەت 
ئەم  بەغدا،  لە  گ��ۆڕان  فراكسیۆنی 
مەسەلەیە بورووژێنێت و سكااڵش الی 
مەحكەمەی دەستووریی عێراق تۆمار 

بكات.

جەهالەتی 
سیاسیی و 

پەراوێزخستن

ئەگەر دەستوور و 
یاسا سەروەر بن، 
دەبێت حكومەت 

دەست لە كار 
بكێشێتەوە

ئارامشێخمحەمەد

ئازادچاالک

ىى ىىىىىىىىى
ىىىىىىىىىىى 
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ئەوەی لێرەدا لەبارەیەوە دەدوێم 
كە  هاواڵتییەكەوەیە  روانگەی  لە 
رەزامەند نییە بەو زاراوەو واتایانەی 
دەسەاڵتی هەرێم رووبەڕووی خەڵكی 
واڵتەكەمی كردووەتەوە، بە واتا دوو 
حیزبە دەسەاڵتدارەكە، چونكە پێش 
پەرلەمان و حكومەت، حیزب وەاڵمی 
راستییە  ئەو  ئەمە  داون��ەت��ەوە،  بۆ 
دەسەلمێنێت كە لە دەوڵەتی حیزبیدا 

دەژین و حیزبیش حیزبی قائیدە.

زاراوەی »ئەی خەڵكی 
بە شەرەفی كوردستان«

گەل،  مافەكانی  زەوتكردنی  بۆ 
بە  زۆری  بێشەرەفی  دەس����ەاڵت 
خەڵكی كوردستانەوە كردووە، بەاڵم 
دەبێت  پێی  پێویستی  كاتێكیش 
شەرەفی  ب��ە  »خەڵكی  ن��اوی  ب��ە 
هەر  دەب��ات،  ناوی  كوردستانەوە« 
دەسەاڵتی  نامسداقیەتی  ل��ێ��رەوە 
دەستپێدەكات،  هەرێم  لە  سیاسیی 
س��ەران��ی دەس���ەاڵت وەاڵم��ەك��ەی��ان 
لیبرااڵنەو  خۆپێناسەكردنێكی  بە 
نیشتمانیانەو نەتەوەییانەو دیموكرات 
دەستپێدەكەن، ئەم پێناسەیە دەبێت 
گەل پێیان ببەخشێت، نەك خۆیان 
ببەخشن،  بەخۆیان  سیفەتانە  ئەم 
بۆ ئەم خەسڵەتانە پێوانە هەیە لە 
زانستی  و  مێژوو  ئەزموونی  رووی 

سیاسیشەوە.

حكومەتی شەرعیی
سەبارەت بە سەرنجی حكومەتی 
لەوەی  جگە  هەڵبژێردراو  شەرعیی 
دەس��ەاڵت��داران��ی ه��ەرێ��م ب��اس لە 
كاتی  پ��ان��ك��راوی  ساختەكاریی 
بە  بەڵكو  ناكەن،  هەڵبژاردنەكان 
كەمتر  زەبەالحەوە  حیزبێكی  چەند 
زۆرینەی  دەنگی  بەاڵم  ج��اران،  لە 
لێرەدا  بەدەستهێناوە،  پەرلەمانی 
بەاڵم  شەرعیە،  دەس��ەاڵت  كەواتە 
بەاڵم  بێت،  دیموكرات  نییە  مەرج 
هەر  بە  ئیتر  دراوەت��ێ  شەرعیەتی 
الیەنی  شێوەكان  ل��ە  شێوەیەك 
هێنابێت،  دەستی  بە  دەس��ەاڵت��دار 
لە  یەكێكە  ت��ەن��ی��ا  ه��ەڵ��ب��ژاردن 
بەو  دیموكراسیەت،  خەسڵەتەكانی 
نابێتە  گوڵێك  بە  تەنیا  وات��ای��ەی 

بەهار.

دەسەاڵت نەگۆڕ نییە
دەس����ەاڵت دەك���رێ ل��ە الی��ەن 
دەسەاڵتی دژ وەك ناڕەزایی و راپەڕینی 
كاریگەرییەوە  ژێر  بكەوێتە  كۆمەڵ 
بۆ  سیستم  لە  گۆڕین  دەگاتە  هەتا 
دەك��رێ  ئەمە  تونس،  لە  نموونە 
بگۆڕدرێ بێ داواكاریی ئۆپۆزسیۆنی 
بە  ئەمەیش  رێكخراو،  سیاسیی 
شێوازی راپەڕینی جەماوەریی، بەاڵم 
گرنگی  رۆڵ��ی  دەك��رێ  ئۆپۆزسیۆن 
تێدا ببینێت و كۆمەڵگەش پێویستی 
بەرنامەو رێكخستن هەیە، پێش  بە 
گۆڕان  بزووتنەوەی  دروستبوونی 
ب��ووە.  گ��ۆڕان��دا  خواستی  لە  گ��ەل 
رادەیەكی  تا  گ��ۆڕان  سەرۆكایەتی 
زۆر بەسەر ئامادەیدا هاتووە، بەاڵم 
توانی ژیرانە ناڕەزاییەكانی جەماوەرو 
رێكبخات و  گ��ۆڕان  بۆ  خواستیان 
راكێشێت،  خۆیدا  الی  بە  بڕوایان 
دەسەاڵت  لە  ئێستە  گۆڕان  ئەوەی 
داوای دەكات دەمێكە خواستی گەلە، 
سەركردایەتی  پێویستە  هەربۆیە 
گۆڕان چیتر لەم پرۆسەیە پاشەكشە 
ملمانێی  نەكات. هۆكارێكی گرنگی 
كوردی  كۆمەڵی  دەس��ەاڵت و  نێوان 
لە باشووری كوردستان دەگەڕێتەوە 
سیاسییە  سیستمە  ئ���ەوەی  ب��ۆ 
پەیڕەوكراوەكەی هەرێمی كوردستان 

فكریی و  سایكۆلۆجی و  باری  لەگەڵ 
خەڵكی  كۆمەاڵیەتی  ئ��اب��ووری��ی و 
هەربۆیە  یەكناگرێتەوە،  كوردستان 
ماوەیەكی  بۆ  ئەگەر  سیستمە  ئەم 
ب��ەاڵم  بكرێت  پ��ەی��ڕەو  زەمەنیش 
دەبێت  ی��ان  دەرئ��ەن��ج��ام،  وەك���و 
یان  ناكەم،  بڕوا  كە  بگۆڕێت  خۆی 
رێكخستنی  ئامانجی  هەرەسدێنێت و 
واڵت ناپێكێ كە لە راستیدا پێویستە 
بۆ خۆشگوزەرانی و سەقامگیركردنی 
كۆمەاڵیەتی و  سیاسی و  رەوش���ی 

ئابووریی هاتبێتە كایەوە.

سەلماندنی فەرەزییەكان بە بەڵگە
1- ئاوەدانكردنەوەی گوندەكان و 

هەژاریی و ئاسایش 
بە  گوندەكان  ئاوەدانكردنەوەی 
كشتوكاڵی و  باری  باشتركردنی  واتا 
محەلی،  خ��ۆراك��ی  بەرهەمهێنانی 
ئاسایشی  ژینگەو  ئاسایشی  ك��ە 
خۆراكیشی پێوە بەندە و پیشەسازیی 
محەلیش دروست دەكات بێ ئەوەی 
روو لەدەرەوە بكرێت بۆ هێنانی میوەو 
خواردەمەنی بەنرخی گران، هەروەها 
كەمتر  ش��ارەك��ان  س��ەر  قورسایی 
گەڕانەوەی  بە  ئەمەش  دەبێتەوە، 
جوتیاران بۆ گوندەكانیان و رەخسانی 
لەمە  جگە  كشتوكاڵیی.  ژی��ان��ی 
بێكاریی،  ه��ەژاری��ی،  برسیەتی و 
دروستكردنی  كۆمەاڵیەتی و  زەمانی 
رێگەگرتن  نیشتەجێكردن،  شوێنی 
سەر  بۆ  مەترسیدارەكان  شتە  لە 
ژیان، وەك نەخۆشی و دروستبوونی 
ئاسایشی  تەندروستی و  تەئمینی 
سیاسیی و  ئ���ازادی���ی  سیاسیی و 
زۆرانبازیی سیاسیی و فیكریی لەبری 
تەسككردنەوەی ئازادییەكان دەبوایە 
سیاسەتی  بەكارهێنانی  جێگەی 
بگرێتەوە،  توندوتیژیی  زەبروزەنگ و 
دۆڕاو  لێرەدا  هەرێم  لە  دەس��ەاڵت 
بووە، دەوڵەت بەم ئەقڵیەتە نابرێت 

بەڕێوە.

2- ژێرخانی ئابووریی
سەبارەت بە باسی دروستكردنی 
)ئینفرا  ئ��اب��ووری��ی  ژێ��رخ��ان��ی 
س��ت��رەك��چ��ەر(، ك��ە دەس����ەاڵت لە 

لێوەكردووە:  باسی  بەیاننامەكەیدا 
بریتی  من  بۆ  ئابووریی  ژێرخانی 
نییە لەو بینا زۆرانەی بەرپرسەكان 
بەڵكو  ئاسماندا،  بە  دەبەن  بااڵیان 
بریتییە لە تۆڕی كارەبا و ئاو )كارەبا 
بۆ  وزە  گرنگترین سەرچاوەی  وەك 
پێشخستنی پیشەسازیی لە هەرێم بێ 
ئەنجام بووە(، هەروەها نه خۆشخانە و 
تەكنەلۆژیاو  ب���واری  ج��ادەوب��ان و 
بایەخدان بە پیشەسازیی محەلیی لە 
هەرێم، كە بەر وێرانكردن كەوتووە، 
كراوەتە  كوردستان  هەرێمی  كەچی 
ساغكردنەوەی  بەرفراوانی  بازاڕێكی 
خراپترین شمەكەكانی توركیاو ئێران و 

دەوڵەمەند  پێ  دی��اری  كۆمەڵێكی 
پێ  حیزبەكەی  دوو  سەرانی  بووە، 
بوون بە خاوەنی سەرمایەو كۆمپانیاو 
پارەكانیان  ترانسفێركردنی  موڵك و 
بۆ دەرەوە، بە پارەی نەوت و سامانی 
هەر  ناشەرعیی،  رێگەی  بە  گ��ەل و 
بۆیە دەسەاڵت پێش هەموو شتێك 
پارێزگاریكردن  بۆ  دەوڵەتی  هێزی 
خۆیان  سامانەكانی  س��ەروەت و  لە 
گەرنا  ئامرازە،  حیزبیش  پێویستە، 
چی تریان هەیە دەبێت بە نێویەوە 

دیاردەكانی  ئەمانەو  بكەن،  قسە 
سەرجەم  كە  گەندەڵیی  رۆت��ی��ن و 
كۆمەڵگەی  ژی��ان��ی  ب��وارەك��ان��ی 
مەترسییەكی  بووەتە  گرتووەتەوەو 
كۆمەڵ و  ئاسایشی  سەر  بۆ  گ��ەورە 
ئەو  گرنگی  بەشێكی  ئەمانە  واڵت، 
لە  دەس��ەاڵت  دەبوایە  كە  بوارانەن 
لە  بەر  هەڵبگرتایە  خەمی  هەرێم 
ئاسایشی  حیزب و  ئاسایشی  خەمی 
بەرامبەر  بنەماڵەو  تاك و  دەسەاڵتی 
پارەو سەروەت و داگیركردنی موڵك و 
موڵكی  كە  ئەوانەی  واڵت،  سامانی 
زەوی و  بەرچاوی  بەشێكی  گەلە، 
چووەتە  واڵتە  ئەم  سامانی  پ��ارەو 
چنگی كەسانێكی كەمەوە، هەروەك 
بنەماڵە  واڵتە هەمیشە موڵكی  ئەم 
بچووكەكان  بنەماڵە  گ��ەورەك��ان و 
دارودەستەكانیشیان  كە  بووبێت، 
دراوەت����ێ و  بچووكیان  پشكێكی 
ب��ەوەی  ئەمانیش  چ��ارەن��ووس��ی 
مانەوەی  بۆ  بەندەو  دەس��ەاڵت��ەوە 
خۆیان ناچارن بەرگریی لە دەسەاڵت 
سەرەكییەكانی  ئامانجە  ئایا  بكەن، 
ئەو شۆڕشە هاتووەتە دی، كە گەلی 
كورد لە دژی بەعس هەڵیگیرساند؟

3- لە بری دروستكردنی ئەنجومەنی 
ئاسایشی نەتەوەیی، ئەنجومەنی 

هەواڵگریی دروست دەكرێت
لەبری دروستكردنی ئەنجومەنی 
هەرێم،  ب��ۆ  ن��ەت��ەوەی��ی  ئاسایشی 
ك��ەچ��ی دەس�����ەاڵت پ��رۆژەی��ەك��ی 
هێناوەتە پەرلەمان بۆ دروستكردنی 
بخرێتە  هەواڵگریی و  ئەنجومەنێكی 
ژێ��ر دەس��ەاڵت��ی س��ەرۆك��ی هەرێم، 
)بڕوانە  پارتی  سەرۆكی  وات��ا  بە 
بەرواری  هاواڵتی  لە  نووسەر  وتاری 
پ��رۆژەی��ەك��ی   ،)2011/1/23(
ئاسایشی نەتەوەیی بۆ هەرێم دەمێكە 
پێشكەش بە دەسەاڵتم كردووە(.   

4- نەبوونی سەنتەری توێژینەوەی 
زانستی لەسەر بەعسیزم و فاشیزم

گرنگەكانی  بنەما  لە  یەكێك 
كۆمەڵگە،  پێشكەوتنی  ژی���ان و 
ئەوە  هۆكاری  زانستییە،  الیەنی 
دەس��ەاڵت  كە  دەگەڕێتەوە  بۆچی 
توێژینەوە  سەنتەری  نەیویستووە 
بكاتەوە؟!  سیاسییەكان  نەتەوەیی و 
لە  لێكۆڵینەوە  »دەزگ���ای  وەك 
هەوڵەكانمان  فاشیزم«.  بەعسیزم و 
بۆ  دەس��ەاڵت  لەگەڵ  بوون  بێسوود 
ئەم مەبەستە، نەكردنەوەی سەنتەری 
دیموكراسییەت و  لەسەر  توێژینەوە 
سیاسیی و  سیستمی  فیدراڵیزم و 
ئاسایشی نەتەوەیی...تاد. دەسەاڵت 
لە بەغدا داوای المەركەزییەت دەكات و 
مەركەزییەت  هەرێمی كوردستان  لە 
پیادە دەكات، ئەم دیاردانە نیشانی 

تەنیا  ن��ەك  دەس���ەاڵت  كە  دەدات 
نەتەوەییانە، بەڵكو تەكنۆكراتیانەش 
بیرناكاتەوە، دەیەوێ سوود لە كەسە 
بەاڵم  وەربگرێت،  ئەكادیمیستەكان 
دەسەاڵتیان  بەشداریی  بێئەوەی 
بكات، ئەمەش خەسڵەتی سیستمی 

دیكتاتۆرە. 

جینۆساید  نەیتوانی  دەس��ەاڵت   -5
بكاتە چەكێكی سیاسیی بۆ ئاسایشی 

نەتەوەیی

ئ��ەن��ف��ال و ه��ەڵ��ەب��ج��ە چ��ەك و 
یاسایی  سیاسیی و  دۆسییەیەكی 
گەورەو گرنگە بەدەست كوردەوە بۆ 
ئاسایشی نەتەوەیی بۆ سەر ئاستی 
ه��ەروەه��ا  ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی،  نێوخۆو 
پێویستە بچێتە ناو كتێب و بەرنامەی 
زانكۆكانەوەو  قوتابخانەو  خوێندنی 
بۆ  لیكۆڵینەوە  سەنتەری  چەندین 
دامەزرێنرێن،  جینۆساید  ب��واری 
ملیۆن  س��ەدان  لەو  دڵۆپێك  تەنیا 
نەتەوەیەو  موڵكی  كە  دۆالران���ەی 
كەمی  ك��ەس��ان��ێ��ك��ی  چ��ەن��د  الی 
دەسەاڵت كۆبوونەتەوە خەرج بكرێ 
هەرێم  سیاسیی  دەسەاڵتی  ب��ۆی، 
نەیتوانی كار بۆ بە دامودەزگاكردنی 
كیمیاباران،  ئەنفال و  ت��راژی��دی��ای 
ئەمە  بكات،  جینۆساید،  وات��ا  بە 
دۆسییەی  ئەنفالكردنی  پێیدەوترێ 
ئەنفال، دۆسییەی حینۆساید، كەچی 
پاداشت  ئەنفالچییەكان  موستەشارو 
دەكرێن و قوربانییەكان سزا دەدرێن، 
ئەنفالچی  ئەنفالكراوەكان  ئەگەر 
دەكرانەوە،  پاداشت  ئەمڕۆ  بوونایە 
لێكۆڵینەوەی  ئەنجامی  ه���ەروەك 
كە  مەلەفانەی  خ��اوەن  هەموو  ئەو 
بڕیاری  هەرێم  سەرۆكی  ساڵە  سێ 
دەس��ەاڵت  بۆچی؟  ن��ادات،  لەسەر 
بیست ساڵە بە درۆكردن كات دەباتە 
دەسەاڵتی  تراژیدیای  ئەمەیە  سەر، 
سیاسیی لە واڵتی ئێمەدا، ئایا ئەمە 
مرۆڤ  كە  نییە  شەرعیی  هۆیەكی 
چیتر بڕوای بە پەیمانەكانی دەسەاڵت 
نەمێنێت و لە دژی راپەڕێت؟ ئەمەیە 
فڕۆكەوانێكی  ئ��ەگ��ەر  ت��راژی��دی��ا 
س��ەرۆك��ی  ل��ەالی��ەن  بەكۆمەڵكوژ 
دەس��ەاڵت��دارو  ك���وردی  حیزبێكی 
س���ەرۆك ك��ۆم��اری ئ��ەم دەوڵ��ەت��ە 
ئەگەر  بكرێت،  ئ��ازاد  ك��وردە،  كە 
دادوەریی بێایەن بوایە لەم واڵتەدا، 
ئەوا دەبوایە ئەو بەرپرسە بدرایەتە 
نەدراوەتە  فەرمان  تەنانەت  دادگا، 
ئەو  دەستگیركردنی  بۆ  ئینتەرپۆڵ 
لێرەدا  دەس��ەاڵت  ئایا  فڕۆكەوانە، 
خانەی  ك��ام  پیناسەی  دەچێتە 
ئایا  سیاسییەكانەوە؟  سیستمە 
ئەو  راستییانە  ئەم  رۆشنایی  لەبەر 
كە  كوردستان  بەشەرەفەی  خەڵكی 
ناوهێنانی  بوێریی  دەسەاڵت  ئێوەی 
بچنە  نادەنێ  مافەیان  ئەو  دەكەن، 
سەر شەقامەكان، چونكە كەرامەتی 
كراوە،  بریندار  جار  سەدان  گەلێك 
ن��ەت��ان��وی��س��ت ت��ەن��ی��ا ی��ەك��ێ��ك لە 
سەر  بهێننە  ئەنفال  موجریمەكانی 
شاشەكانی تەلەفزیۆن بۆ گێڕانەوەی 
ت��راژی��دی��اك��ە، ل���ەم دەس���ت���وورە 
عێراقییەی كە بە وشەیەك زاراوەی 
جینۆسایدی تێدا تۆمار نەكراوە، كە 
كاتە  ئەو  كورد  هاوپەیمانی  لیستی 
بەڵكو  بوو،  دووەم  سیاسیی  هێزی 

لەبری ئەوە وشەی شەهیدی تێدایە، 
قورسایی  جینۆساید  وشەی  تەنیا 
یاسای  رووی  لە  دەب���وو  یاسایی 
نیودەوڵەتییەوە، كەچی كە رەخنە لە 
دەگیرێت و  سیستمە سیاسییەكەیان 
یاسا و  بە  سوێند  دەگ��رن و  سەنگەر 
خوێنی شەهیدان و شەرەفی خەڵكی 
واڵت دەخۆن، بەشێكی گەل دەنگیدا 
بەخشی  ب��ڕوای  نوێنەرەكانی و  بە 
پێیان بۆ نوێنەرایەتی بەرژەوەندییە 
شەرعییەكانی ئەمان بوو، نەك گەل 
لە خزمەتی دەسەاڵتدا بێت، شەرمە 
دەكاتە  گەل  یەكایەنە  دەس��ەاڵت 
شایەت بۆ خۆی؟ راستە سەروەرییە 
ب��ۆ م��ێ��ژووی گ��ەل��ەك��ەم��ان، ب��ەاڵم 
مەجدو  دەسەاڵت  سەر  هەتا  ناكرێ 
خولدی شەهیدانی هەشتاكانمان پێ 
شەهیدان  لە  باس  كە  بفرۆشنەوە، 
دەكەن، دەبوایە باس لەوانەی شەڕی 
نێوخۆش بكرایە، كە بە شەهید ناو 
شاوەیس  تەحسین  ب��ەاڵم  نابرێن، 

»شەهیدە«.

)سیستمی سیاسیی هەرێم 
تەقلیدیەو لەسەر بنەمای ئەقڵ و 

مەنتق دانەمەزراوە(
هەرێم  سیاسیی  سیستمی 
سیاسیی  دەس��ەاڵت��ی  نەیتوانیوە 
موئەسەساتی  دەسەاڵتێكی  بكاتە 
كە ببێتە ئالتەرناتیڤ بۆ دەسەاڵت و 
ف��ەرم��ان��ڕەوای��ی ت��اك دەس��ەاڵت��ی 
بنەمای  لەسەر  كە  ئۆتۆكراسی، 
بەڵكو  دانەمەزراوە،  مەنتق  ئەقڵ و 
كە  كردەوانەی  ئەو  بنەمای  لەسەر 
سەردەمانێك كاری پێكراوەو جێگیر 
بووەو بە میرات ماوەتەوە وەك شتێكی 
دەسەاڵتە  ئەم  هەربۆیە  تەقلیدیی، 
)سیستمە( سیاسییە لەگەڵ گۆڕانە 
لەگەڵ  ن��اڕوات،  كۆمەاڵیەتییەكان 
ئەم گۆڕانەدا سیستمیش پێویستی 
لە  هەیە  چاكسازیی  گ���ۆڕان و  بە 
تەقلیدییەكە  سیستمە  خ��ۆی��دا، 
سوود لە كزیی و الوازیی و هوشیاریی 
سیاسیی و كۆمەاڵیەتی كۆمەڵگەكەی 
خ��ۆی وەردەگ��رێ��ت ب��ۆ م��ان��ەوەی 
دەسەاڵتی  ئەو  دەس��ەاڵت،  لەسەر 
سیاسییە كە خەسڵەتێكی حوكمی 
فاكتەرن  ئەمانە  تێیدا،  فەردییە 
بارودۆخەكەی  بوونی  پێویستی  بۆ 
هوشیارو  ئۆپۆزسیۆنێكی  بە  هەرێم 
فەلسەفەی  هەڵگری  زانستی و  زاناو 
لەیەكتر  هەروەها  بێت،  عەدالەت 
ج��وداك��ردن��ەوەی دەوڵ���ەت و دین، 
عەلمانییەت  م��ن  ب��ۆ  ه��ەرچ��ەن��دە 
تەنیا بریتی نییە لە جوداكردنەوەی 
لە  بەڵكو  یەكتر،  لە  دووان��ە  ئ��ەو 
كۆمەڵگەی  دەوڵ����ەت و  ن��ەب��وون��ی 
حیزبساالریشدایە، ئەم بە پێچەوانەی 
بداتە  خۆی  تەقلیدییەكە  سەركردە 
بە  تایبەت  بە  گۆڕانكاریی،  دەست 
س��ەرەوەی.  هەرەمی  مۆدێرنكردنی 
لەو  بە زۆریی  بە رێفۆرم  سەبارەت 

دەكرێت  سیاسییانەدا  سیستمە 
بەاڵم  بن،  تەندروست  خۆیان  كە 
ئابووریی و  سیاسیی و  گۆڕانكارییە 
بە  پێویستیان  كۆمەاڵیەتییەكان 
سیستمە  ح��ی��زب و  رێفۆرمكردنی 
سیستمی  ئایا  هەیە،  سیاسییەكە 
بەم  كوردستان  هەرێمی  سیاسیی 
بەكەڵكی  ئێستەی  پێكهاتەیەی 

رێفۆرمكردن دێت؟ 
ل��ەو  ئ���ەوەی���ە،  ت��ر  خاڵێكی 
هوشیاریی  ك��ە  كۆمەڵگەیانەی 
ه��اواڵت��ی��ی��ان  ل��ە الی  س��ی��اس��ی��ی 
رەوش��ی  ه��ەروەه��ا  الوازەو  ك��زو 
تیایاندا  كۆمەاڵیەتی  ئ��اب��ووری��ی و 
سیاسیی  سیستمی  ئ��ەوا  الوازە، 
پەیڕەوكراو لە دەوڵەتدا سیستمێك 
زەن��گ و  زەب��رو  لەسەر  كە  دەبێت 
خۆسەپاندن بونیاد دەنرێت، لێرەدا 
پێشێلكردنی مافی تاكەكانی كۆمەڵ و 
بە  بوارنەدان  سەربەستییەكانیان و 
لە  ج��ۆراوج��ۆر  سیاسیی  گرووپی 
دەبێت،  ئاسایی  شتێكی  دەوڵەتدا 
لە  دیكتاتۆریی  سیستمی  وات���ا 
ئیتر  دەك��رێ��ت،  پەیڕەو  دەوڵ��ەت��دا 
دیكتاتۆرییە  سیستمە  ئ��ەو  ئایا 
تاكەكەسی  دیكتاتۆریی  سیستمی 
دیكتاتۆریی  سیستمی  یان  بێت، 
ب��ەاڵم دەس��ەاڵت��دار  بێت،  گ���رووپ 
دەیەوێ جێگەی یاساش بگرێتەوەو 
لەم زیاتر كۆمەڵەی چیتر نەبینێت، 
هەموو ئەمانە خەسڵەتی كۆمەڵگەی 
سیاسییەكەی  سیستمە  ك��وردی و 
ه��ەرێ��م��ی ك��وردس��ت��ان��ە، راس��ت��ە 
قۆناغێكی  لە  ئێمەش  كۆمەڵگەی 
كۆمەڵگەیەكی  بۆ  پەڕینەوەدایە 
م��ۆدێ��رن، ه��ەرچ��ەن��دە ب��ە قاچی 
سروشت و  بەاڵم  دەڕوات،  مێروولە 
ئەوەیە،  دەسەاڵت  ئێستەی  واقیعی 
یاسای  گۆڕینیشی  كردو  باسم  كە 
ئامانجی  لە  یەكێك  ژیانە، هەربۆیە 
ئ��ازادەك��ان و  میدیا  رۆشنبیران و 
واقیعبینەكان و  ئەكادیمیستە 
ن����ووس����ەران و س��ی��اس��ەت��م��ەدارە 
مەدەنییە  رێ��ك��خ��راوە  ژی��رەك��ان و 
كار  ئەوەیە  ت��اد.  بێایەنەكان... 
كۆمەڵ  هوشیاریی  بەهێزكردنی  بۆ 
سیاسیی و  ئیرهابی  بە  دژ  بكەن، 
بۆ  بن،  فیكریی  ئازادیی و  ئیرهابی 
مەدەنی و  كۆمەڵگەی  دروستبوونی 
ك��وردی  كەسایەتی  دروستبوونی 
دەسەاڵت  كە  ئ��ەوەی  بكۆشن،  تێ 
لەم بیست ساڵەدا ئەنجامی نەداوە، 
ئەو كاتەی كە تاكی كۆمەڵ هەست 
بكات،  خۆی  كەسایەتی  بوونی  بە 
ئەمانە دەبێت یەكێك بن لە ئەركە 
بزووتنەوەی  ئەگەر  ئەولەویاتەكان، 
پرەنسیپە  ئەم  پەیڕەویی  گۆڕانیش 
نەبێت، ئەوا ئەمیش دەكەویتە بەر 

پێناسە خراپەكان.

* لێکۆڵه ری سیاسیی
salarbasira@hotmail.com

ئةو كاتةي طةل بِرواي بة سيستمي سياسيي ناميَنَيت
سةرنجَيك له   وةآلمةكةي دةسةآلت بؤ طؤِران

د.ساالر باسیره  *

دەسەاڵت دەكرێ لە الیەن دەسەاڵتی دژ 
وەك ناڕەزایی و راپەڕینی كۆمەڵ بكەوێتە 

ژێر كاریگەرییەوە هەتا دەگاتە گۆڕین

داوای لێبووردن: به شی »بۆچوون« داوای لێبووردن له و که سانه  ده کات که  بابه تیان ناردووه  
بۆ رۆژنامه و به هۆی که می شوێنه وه  باڵونه بوونه ته وه .

دەسەاڵتی سیاسیی هەرێم 
نەیتوانی كار بۆ بە 

دامودەزگاكردنی تراژیدیای 
ئەنفال و كیمیاباران، بە 

واتا جینۆساید، بكات
سوپاس و پێزانین

لە ناخی دڵمانەوە وەك خانەوادە سوپاسی ئەو كەسایەتی و هاوڕێ  و 
گۆڕانخوازانە دەكەین كە بەبۆنەی كۆچی دوایی باوكمان، ئەدیب و نووسەری 
یان  نامە،  بە  بوون  خەممان  هاوبەشی  ناكام(ەوە  هەڵكەوتوو )سەعید 
هەردوو  )بە  وشە  كۆمپانیای  بەتایبەتی  بەسەركردنەوە  تەلەفون و  بە 
ستافی سایت و رۆژنامە( و ئەنجومەنی بزووتنەوەی گۆڕان لە شارو واڵتە 

جیاجیاكانی ئەوروپا، هەستی دڵسۆزیی ئەوان مایەی سەبووریمان بوو.
)ناكام( جگە لە بەرهەمە ئەدەبیەكانی، لەپاش خۆی سەرمایەیەكی 
هەڵوێستی  لە  مەعنەویی  سەرمایەیەكی  ئەویش  بەجێهێشتین،  بۆ  تری 
نەگۆڕی لە بەرگریی لە ئینسان و بەگژداچوونەوەی )دەسەاڵت( كە لەو 
پێناوەدا ئەزیەت و چەرمەسەریی و نەهامەتی زۆری كێشا، بەاڵم دواجار بوو 
بە خەرمانەی شانازیكردن بۆ ئێمەو بۆ هەموو ئەوانەی بەرامبەر پلەو پارە، 

گەل و ئازادیی هەڵدەبژێرن..
پشكۆ ناكام
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ئەم سەردێڕە، واتە "گەمەكە كۆتاییهات"، دروشمی زۆرێك لە خۆپیشاندەرانی تونس و 
بە  ناتوانن  چیتر  واتە  كۆتاییهات،  یارییەكە  واڵتەكەیان.  سەركردەكانی  بە  دژ  میسرە 
گەندەڵیی و بە فاشییەت و بە دیكتاتۆرییەت لە كۆشكەكاندا حوكم بكەن. ئەم دروشمە 

ئەو  سەرجەم  بۆ  دروشمە،  ئەم  مەغزاكانی  ماناو  بەاڵم  لۆكاڵییە،  دروشمێكی  واڵتە  دوو  ئەو  بۆ  هەرچەندە 
كۆمەڵگە و واڵتانەش دروستە كە كەم تا زۆر هێزێك، یان گرووپێك، یان بنەماڵەیەك بە جۆرێك لە جۆرەكان 

دەستیان بەسەر كورسی و سامانی میللەتدا گرتووە.
من، ئەم دروشمە ئیستعارە دەكەم بۆ كۆمەڵگەی كوردی و دەسەاڵت لەم هەرێمەی خۆمان و دەڵێم، گەمەكە 
شعوری  عەقڵ و  بە  گەمە  رابردووەوە  سەروەرییەكانی  بەناوی  شۆڕشگێریی و  ناوی  بە  ناتوانن  چیتر  و  تەواو  

مەملەكەتێك بكەن. 
گەمەكە تەواو. پاش بیست ساڵ لە حوكمڕانیی لەم هەرێمە و هەڵگیرساندنی شەڕی ناوخۆ و بەكوشتدانی 
كوڕی خەڵكی، پاش بیست ساڵ لە حوكمڕانیی بەبێ ئەوەی یەك موفرەدە لە حوكمڕانیی بزانن، پاش بیست 
ساڵ لە دەستبەسەرداگرتنی كورسی و سامانی میللەت، نەك جارێك هەزارجار پێتان دەڵێم، گەمەكە كۆتاییهات.
گەمەكە تەواو. پاش بیست ساڵ لە حوكمڕانیی كە نەتوانن كارەبا بۆ خەڵك دابین بكەن و ژیانمان بكەنە 
تاریكستان، كەواتە ئێوە هێزگەلێكی تاریكن و شایەنی ئەوە نین حوكممان بكەن. پاش ئەو ماوە زۆرە، ئێوە 
نەتانتوانی سێ شاری بچووك بەیەكسانی بەڕێوەبەرن، سەرباری ئەو بودجە زەبەالحە، كاتی ئەوەیە پێتان 

بڵێین، گەمەكە كۆتاییهات.
رووی  دەبێت  بوەستن.  خۆتان  پای  لەسەر  دیموكراسی  نیمچە  بە  ناتوانن  چیتر  كۆتاییهات.  گەمەكە 
راستەقینەی خۆستان دەرخەن، دیكتاتۆرن، یان دیموكرات، لەبەرەی گەلن، یان دژ بە بەرەی گەل؟ بۆ خەڵك 
لەسەر كورسین، یان بۆ خۆتان و بنەماڵەكانتان؟ برادەرینە، گەمەكە كۆتاییهات. چیتر ناتوانن لەم نێوەندەدا 

كات بكوژن. چیتر ناتوانن تاسەر بەم چاوەڕوانییە كوشتندەیە بۆ باشتركردنی ئایندەمان، كات بكوژن. 
گەمەكە كۆتاییهات. ئێوە بە بەرچاوی هەمووانەوە بە ملیۆنان دۆالر بۆ نەخۆشخانەیەك سەرف دەكەن و 
دەپرسم،  خۆتان  لە  من  دەكەن،  قسە  كە  دەزانن؟  بەگێل  ئێوە خەڵك  برادەرینە،  ئەرێ   ناكەن.  تەواویشی 
ئێوە وا هەست دەكەن، خەڵك باوەڕتان پێدەكات؟ ئێوە كە دەممان دادەخەن و نایەڵن خۆپیشاندان بكەین، 
ئەی تونستان لەبیر نییە؟ ئەو واڵتەی وەك ماستی مەیو وابوو، لەپڕدا راپەڕی، ئەی ئێوە ناترسن، خەڵك 
لەم مەملەكەتە لەپڕدا لێتان راپەڕێت؟ گەمەكە كۆتاییهات برادەران، كەس كۆمەكتان ناكات، نە ستایش و نە 

راگەیاندنە زەبەالحەكانتان، نە پارەی زۆر و نە باخ و ڤێلالكانتان، نە كورسی و نە رابردووتان.
ئێمە دەزانین، ئێوە كوڕە ماندووەكانی شاخ بوون، بەاڵم دڵنیابن چیتر رابردوو كۆمەكتان ناكات. ئێمە 
نییە  مانایە  بەو  ماندووبوونتان  بەاڵم  ئەزموونە،  ئەم  دروستبوونی  بۆ  كردووە  شەونخونیتان  ئێوە  دەزانین، 
تاسەر لەسەر حوكم بن. زۆرێك لە سەركردەكانی ناوچەكە، بە دەیان ساڵ حوكمیان كرد، بەاڵم چییان دوای 
خۆیان جێهێشت؟ مێژوو چۆن باسیان دەكات؟ برادەرینە، بۆ خۆشیی ژیانی خۆتان، بۆ وادەكەن مێژوو بە 
كارەكتەرگەلێكی ناشرین ناوتان بهێنێت؟ برادەران دڵنیا بن، نە حكومەت وا بەڕێوەدەچێت، نە حوكمڕانیش 

بەو شێوەیەیە كە ئێوە دەیكەن.
دەزانن، ئێوە زۆر دوورن لە خەڵك؟ كاتێك گەنجێك لە تونس خۆی سووتاند، سەرۆكەكەیان چوو بۆ 
نەخۆشخانە بۆالی. من دەپرسم: هەموو گەنجی كوردستان خۆیان بسووتێنن، ئێوە دەچن سەردانیان بكەن؟ 
سەرۆك لە كۆشكەكەی دێتە دەرەوە و سەردانیان بكات؟ برادەرینە، ئێوە ئامادە نین لەگەڵ تەرمی ئەنفالەكانی 

گەرمیاندا تا گۆڕستان بچن، ئیدی بۆچی پێمان دەڵێن، كوردستان تونس نییە؟
گەمەكە كۆتاییهات. چیتر خەڵك بڕوا بە دروشمەكانتان ناكات. ئەو دروشمانە، دەبێت بە عەمەلی كاری بۆ 
بكەن، ئەگەرنا چیتر خەڵك ئامادە نییە لە دۆزەخدا ژیان بگوزەرێنێت و ئێوەش وەك پادشای نێو داستانەكان 

لە كۆشكەكانتاندا ژیان بگوزەرێنن.

Game Over

عەزیز رەئووف


