
لةتيف ئاآل

هؤشياري تيمةكاني راثؤرتَيكى
كة دةكات ئاشكراى مَيينة خةتةنةكردني
٢٠٠٩داء ساَلى هةشت مانطى لةماوةى
رَيذةية ئةو ٨٦٪ى ذن   ٢٤١٥ لةكؤى

خةتةنةكراون.
هؤشيارى تيمةكانى راثؤرتةكةى
بةسةرثةرشتى كة مَيينة خةتةنةكردنى
كة ذنان) ياسايي هاريكاري (رَيكخراوي
طةرميان، قةآلدزَي، رانية، لةشارةكانى
دةردةخات ئةوة ئامادةكراوة سلَيماني
بؤ تيمانة ئةو هةوَلةكانى ــإاى وَي كة 
دياردةى بةآلم مةيدانى، رووبةإووبوونةوةى

هةية. بةردةوامى مَيينة خةتةنةكردنى
هؤشيارى تيمةكانى راثؤرتةكةى
ناوى لــةذَيــر مَيينة خةتةنةكردنى
سَيبةري لة مَيينة (خةتةنةكردني
كوردستاندا) هةرَيمي حكومةتي
هاوآلتي  دةستى وَينةيةكى نووسراوةء

كةوتووة.

بَيئاكامةكان هةولَة
لةساَلي ٢٠٠٥ رَيكخراوى  هةرضةندة  
كة حكومةت داية ئةوةي ثَيشنياري وادى
مَيينة خةتةنةكردني دذايةتيكردني «بة
وآلتاني ثَيشةنطي دةبَيتة هةرَيمة ئةم
ناوبانطَيكي نــاوةإاســتء خؤرهةآلتي
سةرجةم  هاوثَيض بةرهةمدَيت«،  نموونةيي
ئةم لةسةر بةَلطةكان راثؤرتء ئامارو
ثةرلةمان ئاإاستةي دياردةية بآلوكرايةوةء
بَيئاكامبوونى نوَيكة راثؤرتة بةآلم كران،

دةكات. بةيان هةوَلةكان هةموو
ساَل ثَينج «دواي هاتووة لةراثؤرتةكةدا
رووبةإووبوونةوةي كاركردنء  ئةزمووني
مَيينة، خةتةنةكردني دياردةي مةيداني
دياردةكة بةردةوامبووني بَيخةميء دواجار

ئةنجامَيكي نةبووة«. نةبَيت هيض
لة كة باسلةوةشدةكات راثؤرتةكة
خةتةنةكردنى بابةتى ٢٠٠٨ةوة فبرايةري
هؤَلي لةدانيشتنةكانى  مَيينة 
سةرةإاي لَيكراوة، بَيدةنطي ثةرلةماندا

 ٦٨ واذؤي بة ثرؤذة ياسايةك ئامادةبووني
ثةرلةمانتاريشةوة.

لةبةلََينةكانى تةندروستى وةزارةتى
بةإاست ئامارةكان ثاشطةزبووةتةوةء

نازانَيت
هؤشيارى تيمةكانى راثؤرتةكةى
كة بةوةدةدات ئاماذة مَيينة خةتةنةى
كوردستان، تةندروستى هةرَيمى وةزارةتى
ــةدةم ب فــةرمــي اليــةنــي يــةكــةم  وةك 

دواي بةآلم هاتوءة، داواكارييةكانيانةوة
تةندروستيء  وةزيري لةطةَل ٣ كؤبوءنةوة
ناو طشتييةكاني بةإَيوبةرة سةرجةم
وةزيري كاركردن، داناني ثالني وةزارةتء
بةَلَينةكانى لةسةرجةم تةندروستي

بووةتةوة. ثةشيمان
كة روو دةخــاتــة  ــةوة ئ هــةروةهــا
ئامارةكان سةرجةم تةندروستى «وةزارةتى
بةئامارةكاني ــت، ــَي دةزان بةناإاست
وةزارةتــي دايكايةتي ضاودَيري بةشي
-٢٠٠٧ لةساآلني كة تةندروستيشةوة
كؤكراوةتةوةء  هةولَير لةشاري  ٢٠٠٨
بةشةيان ئةم سةرداني ذنانةي ئةو لةكؤي

خةتةنةكراون«. يان ٣٠٩٢٩ كردووة
ئةوة  راثؤرتةكةدا ديكةى  لةبةشَيكى
كة ثرسيارو تَيإامانة، كة جَيي روو خراوةتة
كة ثةيامي كوردستان حكومةتي هةرَيمي
ذنان دذي توندوتيذي رووةإووبوونةوةي
وةك مَيينة خةتةنةكردني دةكات، بةيان
لةكاتَيكدا لةدونياي توندوتيذي ناناسَيت،
بةخةتةرناكترين دياردةية ئةم هاوضةرخدا

دةكرَيت. ثؤلَين توندوتيذي شَيوةكاني

دياردةكة رووبةإووى ئةهلي ميدياي
دةوةستَيتةوة

 ١٢-٢٢-٢٠٠٩/٤ بــةرواري لة 
هاوآلتي  رؤذنامةي دةستثَيشخةري بة
راديؤي طؤظارء  رؤذنامةو ضةند لةاليةن 
ميديايي هةَلمةتَيكي كوردستان ئةهلي
دياردةي رووبةإووبوونةوةي بؤ راطةيةنرا
لة كةهةريةك مَيينة. خةتةنةكردني

طؤظاري  رؤذنامة، هاوآلتي،  (رؤذنامةي
نوَي، دةنطي راديؤي ئاوَينةكان، لظين،
ذنانء ياسايي هاريكاري رَيكخراوي نةوا،

كرد. تَيدا بةشدارييان وادي) رَيكخراوي
 ١٠٠٠ كةمثينةكةدا  لةماوةي  
  ٥٠٠ رؤذمَيرء   ٧٠٠٠ يةخةو طوَلي
مةالمستةفا بةهاوكارى فاروقى ناميلكة
ضةندين  دةنطيء ١٧ كليثي دابةشكراوةء

ثةخشكران. رادؤيي بةرنامةي

دةرةكي ثالَثشتي فراوانبووني
كةمثيني راطــةيــانــدنــي دواي 
راطرن«  لةكوردستان مَيينة «خةتةنةكردني
كةناَلي  ضةندين ئةمإؤ ٢٠٠٧ تا لةبةهاري
كردءوة، ئةم كةمثينةيان ثاَلثشتي جيهاني
فراوانتر ثشتطيرية ئةم ٢٠٠٩دا لةساَلي
لة هؤَلةندا سةفارةتي لة هةريةك بووةء
هةولَير لة بةريتاني كؤنسوَليةتي عَيراق،
كةمثينة ئةم مةعنةوى ماديء ثشتطيري
زؤر   UNAMI رَيكخراوي ــةن، دةك

دةدةن. بابةتةكة بة طرنطي

هاتووة راثؤرتةكةدا لةبةشَيكى
جيهاني مرؤظي مافي «رَيكخراوي كة
لةوبارةيةوة تايبةت راثؤرتَيكي  بةمزوانة
هةماهةنطي بة كة دةكــةنــةوة، بآلو 

ئامادةيانكردوءة«. وادي تيمةكاني
راطةياندني كةناَلي ضةندين هةروةك
بةم كةمثينة ئاماذةيان ناوخؤييء دةرةكي
لةاليةن تةلةفزيؤنيش راثؤرتي دوا داوة،

بآلوكراوةتةوة. ئةلجةزيرةوة كةناَلي

بؤ دكتؤرةكان طروثي
مَيينة خةتةنةكردني رووبةإووبوونةوةي
رَيكخراوةكانء هةوَلى  ــةرةإاى س
لةسةر ئةهلى ميدياى كةمثينةكانى
دةستثَيشخةري بة ثزيشكةكانيش  ئاستى
ضةند سابير«ء عبدوآل ــؤران ط «د.
بؤ ثَيكهَينرا، طروثَيك ديكة دكتؤرَيكي
مَيينةو خةتةنةكردني رووبةإووبوونةوةي
بلؤكَيكي ئينتةرنَيت سايتي لةسةر
بآلوكردنةوةي بؤ هةية  تايبةتييان
ئةم ــةوةي ــوون ــةإووب رووب هؤشياريء
www. ناونيشانة بــةم ديــاردةيــة
s t o p f g m k u r d i s t a n .

.wordpress.com

١٢٥ طوندو  لة خةتةنةكردني مَيينة
كوردوستاندا شارؤضكةي

مانطي لةهةشت  راثؤرتةكة بةثَيي 
هؤشيارى تيمةكانى ٢٠٠٩دا ساَلي

 ١٢٥ سةرداني مَيينة خةتةنةكردنى
هةريةك لة كردووة، شارؤضكةيان طوندء
سلَيماني، شاري دةوروبةري لةناوضةكاني
قةآلدزَي، رانية، شارةزور، ضةمضةماَل،

طةرميان.
راثؤرتةكة  نَيو زانيارييةكانى  
 ٢٤١٥ «لةكؤي كة ثيشاندةدات ئةوة
 ٢٠٨٤ ســاَل   ٣٠-٥٠ لةتةمةني ذن
بةشداربوانى ٨٦٪ى رَيذةى دةكاتة كة
خةتةنةكراون«. تيمةكان كؤبوونةوةكانى
شَيوةية بةم رَيذةكة راثؤرتةكة بةثَيى

دةوروبــةري  طوندي  ٢٣ «لة وةرطيراوة
شارةزور ضةمضةماَلء سلَيماني، شاري
خةتةنةكراون،  ٢٨٩ ذن ٢٥٢ يان لةكؤي
رانيةو لةشارةكانى ،» ٪٨٧ بةإَيذةي واتة
٦٤ طوندو شارؤضكة لةكؤي  «لة قةآلدزَي
واتة  خةتةنةكراون، ١٢٩٧ ذن ١٢٩٢ يان

ذنان«. كؤي ٩٧٪ي
لة طةرميانيشدا لةناوضةكانى

يان   ٥٤٠ ذن   ٨٢٩ لةكؤي  طوند  ٣٨»
.»٪٦٥ بةإَيذةي واتة خةتةنةكراون،
كة روو دةخاتة سةرنجةش ئةو راثؤرتةكة
ثَيويستيان قوربانينء ذنانة ئةم «هةموو

تةندروستي هاوكاري بةإَينوماييء
هةية«.

تيمةكانى ــي ــةردان س لــةكــاتــي
مَيينة خــةتــةنــةكــردنــى  هــوشــيــارى 
شــاري ـــــةري دةوروب بــؤنــاوضــةكــانــي
رانية، شارةزور، ضةمضةماَل، سلَيماني،
لةناو راثرسيةك طةرميان قــةآلدزَي،
بارودؤخي دةربارةى ئةنجامدراوة  ذناندا
هؤكاري مَيينةو  خةتةنةكردنى دياردةي 
دياردةية ئةو ئةنجامنةداني ئةنجامدانء
هاتووة لةراثؤرتةكةدا ئَيستادا، لةكاتي

بوون  راثرسييةكة بةشداري «١١١٣ ذن كة
واتة ٨٩٪ بةَلَيية، يان وةآلميان ٩٩٥ كة

خةتةنةكراون«. يان
شَيوةيةي بــةم ناوضةكان  بةثَيي
لةقةزاى ــةوة، داوةت وةآلميان خــوارةوة

كض ٢٤٣  ٢٤٤ ضاوثَيكةوتنى لةكؤى رانية
داوةوتةوة ئةوةيان وةآلمى بةَلَى كةسيان
بةنةخَير كض يةك تةنيا خةتةنةكراونء كة

داوةتةوة. وةآلمى
٣١٠ كض ٣١٠  لةكؤى قةآلدزَيش لة
كراون، خةتةنة بةَلَى وتوويانة كةسيان
ثرسيار راثؤرتةكة ئامارةكانى هةربةثَيى
ــةرى  دةروب دانيشتووى كضى  ٢٩٣ لة
ئاماذةيان  كضيان  ٢٥٧ كراوةو سلَيمانى
 ٣٦ كراونء خةتةنة كة ئةوةكردووة بؤ

نةكراوين. وتوويانة كضيشيان
ناوضةى  كضى  ٢٦٦ لةكؤى هةروةها
كة  رايانطةياندووة ١٨٥ كضيان طةرميان

نةكراون. خةتةنة ٨١يان كراونء خةتةنة
روو خراوةتةوة ئةوةش لةراثؤرتةكةدا

ثرسياريان  كة ذنةي  ١١١٣ ئةو لةكؤي
هةبوة، كة ١٣٧٣  ٢٣٢٥ كض يان لَيكراوة
خةتةنةكراون ٪٥٩ واتة خةتةنةكراون يان
نةركاون خةتةنة يان واتة ٤١٪ و٩٥٢ 
داوةتةوة: وةآلميان خوارةوة شَيوةيةي بةم

يان   ٤٠١ كض   ٥١١ لة لةرانية
٦١١ كض ٤٨٦  لة قةآلدزي خةتةنةكراون،
سلَيماني دةوروبةري خةتةنةكراون، يان
كراون، خةتةنة ٣٥٣يــان كض   ٦٩٣ لة

٥١٠ كض ١٣٣ يان  لة طةرميان ناوضةي
خةتةنةكراون.

ئايا كة ثرسيارَيكيشدا  لةوةآلمى 
دةكةن، خةتةنة كضةكانيان لةداهاتوودا

ذن  كة٦٨١  دةدات بةوة ئاماذة راثؤرتةكة
بةخةتةنةكردن  بإواى ذن  ١١١٣ لةكؤي
ثَييانواية   ذنــيــان   ٣٩٤ ــاوة، ــةم ن
دةبن«، بةردةوام ئيسالمةو «كةسوننةتي
خؤيانى  عادةتَيكي بة ذن  ٢٢ هاوكات
عادةتي  بةسوننةتء ذن  ١١ دةزانــنء
يةكاليى  خؤيان ذنيش ٥ ـــنء دةزان

نةكردووةتةوة«.

راثؤرتةكة راسثاردةكانى
هؤشيارى تيمةكانى راثؤرتةكةى
راسثاردةيةك ضةند مَيينة خةتةنةكردنى
حكومىء اليــةنــة ـــةردةم ب دةخــاتــة 
كؤنتإؤَلكردنى بؤ رَيكخراوةييةكان

دياردةكة:
ثةرلةمان نوَيي  كابينةي  -١
خةتةنةكردني قةدةغةكردني ياساي
ياساي ثــرؤذة  بكات، ثةسةند مَيينة
بة مَيينة خةتةنةكردني قةدةغةكردني
فبرايةري  لة ثةرلةمانتار   ٦٨ واذؤي
بةرواري  ذمارةو ثةرلةمان  لةناو  ٢٠٠٨
داكؤكي ليذنةي ئةركي وةرطــرتــووة،
بةدواداضوون ثةرلةمانة ذناني لةمافةكاني

بكات. بابةتة ئةم بؤ
وةزيري داناني ثَيش باشترواية -٢
ليذنةي لةاليةن تةندروستي نوَيي
ئةجينداي ثرسياري ثةرلةمان ذناني
سةبارةت لَيبكرَيت،  وةزارةتي داهاتووي 
ستراتيذيةتي مَيينةو بةخةتةنةكردني

بةطشتي. تةندروستي
كوردوستان هةرَيمي حكومةتي -٣
رووبةإووبوونةوةي بؤ  ثالنَيك بةجيدي
زياتر رابطةيةنَيتء ديــاردةيــة ئــةم 
سةرجةم بابةتة ئةم فةرامؤشكردني
هةوَلةكانيحكومةت بؤ رووبةإووبوونةوةي
بةتايبةتي طومان، ذَير دةخاتة توندوتيذي

دةرةوة. دونياي لة
كاروباري ئةوقافء وةزارةتــي  -٤
ديكةي مةرجةعيةتَيكي هةر يان ئايني
ئةم بؤ بةدواداضوون لةكوردستاندا ئايني
خةتةنةكردني ضونكة بكات، دياردةية
ئايني (سوننةتَيكي  ناوي  لةذَير مَيينة 

ئةنجامدةدرَيت).
بةتايبةتي راطةياندن كةناَلةكاني -٥
باش زؤر رؤَلَيكي راديؤكان تةلةفزيؤنء
ذناني ناو  هؤشياري لةثرؤسةي دةبينن 
طؤظارةكانيش رؤذنامةو كوردستانداء

فشار. هَيزَيكي وةك
كوردستان رَيكخراوةكاني -٦
زؤريان كةمتةرخةمييةكي بةطشتي
رَيكخراوةكاني بةتايبةتيش ثَيوةديارة
«بابةتي هةقواية ئافرةتان ــانء ذن
خراثترين وةك مَيينة خةتةنةكردني
دةروونـــي جةستةييء توندوتيذي
سةرةكي  بابةتي  ذنان«  كضانء دذي

بَيت. ضاالكييةكانيان
كؤمةكي هؤشياريء ثَيويستي -٧
مَيينة خةتةنةكردني قوربانييةكاني
هؤشياري بةبآلوكردنةوةي لةكوردستاندا،
ــيء دةروون سَيكسيء تةندروستيء

كؤمةآليةتي.

lawan_hawlati@yahoo.comهاوآلتي
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طةنجء
تؤماركردنى

دؤإانَيكى
لة دواى تر

هةَلبذاردنةكانةوة
شارةزوورى توانا

ثإدةردةسةرىء ناهةموارو ذينطة لةو
كؤمةَلطاى ثَييدةوترَيت كة داتةثيوةى
ثلةى خـــاوةن  هةميشة طةنج كـــوردى
دةردةسةرىء زؤرترين لةوةرطرتنى يةكةمة
طةنج تــردا بةديوَيكى نةهامةتييةكان،
بزاوتةكانء لة زؤرَيك سةرخستنى بؤ ئاليةتَيكة
خوازةكان، ثاوةن حيزبة  مةرامةكانى  خةونء
توانايىء بطرة بةهةمان ئاليةتة ئةم بةآلم هةر
طَيذاوةى لةو نةيتوانيوة ناتوانَيت زياتريشةوة
سةركةوتنى خؤىء بةقازانجى بخاتةوة، دوور
بة ئاستةى  ئةو تا بكات  ثَيشإةوى خؤى 
لةناو خؤى خودى هَيواش قةآلضؤكردنَيكى
طةيشتوون بةوة طةنجانيش لة زؤرَيك دةبات.
بة هةر شَيويةك كة ئةوان ئةو ثاَلةوانة نين كة
ئةم ضارةسةرى.  ببةخشَيتة وزةكانى بَيت 
كاريطةريانة بةو ضارةإةشييةش كَلؤَلىء
كؤمةَلطاى ــةروةردةى ث كة بةدةستهاتووة 
لةئاستى سياسى سيستمى ضاوبةستى كوردىء
نَيو خستوويةتية كردووةو نابيناى واقيعدا
بيشةوَيتء طةر كة خةياَلييةوة دونيايةكى
نةتوانَيتء ئةوا بكات  دةربازبوون  مةيلى
بسوإَيتةوةء بازنةيةكدا لةناو بؤهةميشة
ذَير ملكةضى يان بضَيت بةفيإؤ توانايةكانى
بةئارةزووى بؤمايةك وةك بكاتء دةستةيى
اليةك هةر بؤ ويستىء هةركاتَيك خؤى
شانسَيكى طةنج بيسوإَينَيت. بَيت طةرةكى
نموونةيةكى دؤإانةكان  لة بووة  طــةورةى
ثوضيةية ماية ئةو ئةوة بؤ بةَلطةداريش
حكومإانى هةذدةساَل لة  زياتر دواى لة كة
رةنطة بةدةستيهَيناوة.  كــوردى سةقةتى
دةربازبوون بؤ طةنجان الى ئومَيدَيكى طةورة
رابوردووى هةَلبذاردنى نةهامةتييةكانى لة
فرة بةو ئةويش بووبَيت حةوت ثَينجى بيستء
زؤرَيك كة جؤريةى ليستةكان جؤربة رةنطىء
نةك ئةمة بةخشبوون ئومَيد ثَيشبينييةكان لة
توَيذةكانى ضينء تةواوى بؤ بةَلكو طةنج، بؤ
ئومَيدو ئةو هةموو بةآلم كؤمةَلطا، ناو
ناإاست بة هةَلبذاردن لةدواى ثَيشبينيانة
بؤ طةشبين دؤخَيكى نةيانتوانى شكانةوةو
جارةكانى هةموو وةك بكةن، بةر دةستة طةنج
تؤماركردةوة. ترى دؤإانَيكى طةنج بةختى تر
ئةو تةنانةت رابــوردوودا لةهةَلبذاردنى
ضارةسةرى كةشكؤَلى هةَلطرى ليستانةى
مةيدان هاتنة طةنجانةوة بةناوى بوون، طةنجان
نةبوونى بة هؤى ترو هَيرشى ليستةكانى بةهؤى
ئةنجامَيك نةيانتوانى  كاراوة ثةيإةوَيكى 
كةشكؤَليان كة تريش ليستةكانى  بدورنةوة،
ئةوانةى واتة طةنجانة، بةهايةكى لةهةر خاَلية
لةو بوون، تواناي طةنج لةرابوردوودا بكوذى كة
جارَيكى ئيستيغالل بةمةبةستى هةَلبذاردنةدا
كؤتايى بة بةآلم وةديدةخستةوة، طةنجانيان تر
جارانيان دؤخى بة هةَلبذاردن تَيثةإينى هاتنء
زريانة ئةو لةدواى كوَليان كةفء ضوونةوةو
دؤإانيان تري مةدالييةكى ديسانةوة نيشتةوةو
بةو ئةمةش هةَلواسى، طةنجاندا بةسنطى
لةإووى نةيانتوانيبَيت طةنجان كة نا ماناية
بةو بةَلكو ثؤستة، ئةو بطةنة تواناييةوة
بةردةم بةربةستةكانى  رَيطرييةكانء  مانايةى 
سياسيانةى لةإووثؤشَيكى طةنجان بةشدارى
دؤإانةيان ئةو  ئاقارى بة تاكتيك لة  ثإ ثإاو
تازة بوارة  لةو طةنجان كة بةتايبةت دةبةن 
بةشدارى مةيدانى دَينة  سةرةتايانة  كارنء
شؤإشى ساَلى ضةندين  ئةوان سياسييانةوة، 
ثةإينةوة ئاطرو  بةسةر بازدان ثإلة  شاخى
نهَينىء ثإلة  هاوثةيمانى رووبارى سةدان  لة
لةكوَى سةمةرةن، سةيرو داستانى سةدان
مةدةنيخوازو ثَيكطةيشتوءى  تازة  طةنجانى
فَيَلة بة ثةي دةتوانن  خواز  ديموكراسى
خاوةن ئةوانى ئاخر بةرن، ئةوان سياسييةكانى
بؤ شار خةباتى لةهةذدةساَل  زياتر  دةسةآلتى
سامانء سةروةتء خإكردنةوةى كؤكردنةوةو
ئاشكراو درَيذى زمان راطةياندنى دةيان خاوةنى
لة لوس، زمان ذَيرى بة ذَير راطةياندنى دةيان
بةتاَلء طيرفان طةنجانى  بة دةتوانرَيت  كوَى
بةثرتة لؤكاَلى كة رؤذنامةيةكى ضةند  خاوةن
سةركةوتن دةتوانرَيت دةردةضَيت بار جارو ثرت
شارةزا مةدةنيخوازو طةنجى  بكرَيتء تؤمار
بؤية ثةرلةمان، طةنجانةوة بخاتة بةئةقَلَيكى
لةم كة دةكةمةوة  تةئكيد ئةوة تر جارَيكى 
هةرطيز كؤمةَلطا لَينراوة ناوى (طةإةالوذَيية)ى
بدورَيتةوة هيض زياتر لةدؤإان ناتوانَيت طةنج
بن لةدةسةآلتدا كارانة قؤرغ طةندةَلكارو تائةو

بَيت. لةهةنطَلياندا سياسى سيستمى

خةتةنةكراون« ٢٤١٥ ذن ٨٦٪ «لةهةشت مانطدا، لةكؤى
بةردةوامة مَيينة خةتةنةكردنى هةوَلةكان، سةرةإاي

مَيينة دذ بة توندوتيذي لة خةتةنكردن جؤرَيكة
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هاوآلتى بة تايبةت

يةكَيتىء نَيوان ئاَلؤزييةكانى
تَيثةإبوونى دواى طــؤإان ليستى
بةسةر نيو مانطء دوو لة زياتر
سةرؤكايةتىء هةَلبذاردنةكانى

 ٧/٢٥ لة كوردستان، ثةرلةمانى
لةبةياننامةيةكدا دةبَيتةوةء قووَلرت
بَيدةنط ضرت بإياريدا  طؤإان  ليستى
هَيرشانةى ئــةو لةئاست نةبَيت
ــةآلتء دةس راطةياندنةكانى كة
سةر دةيكةنة يةكَيتى بةتايبةتيش
سةركردةو طــؤإانء بزووتنةوةى

رةمزةكانى.
لةبةياننامةيةكدا طؤإان ليستى

بآلويكردةوة  ١٠/١٣ دوَينَى كة
/٢٥ هةَلبذاردنى باسلةوةدةكات«ثاش
طؤإان بزووتنةوةى سةركةوتنى ٧و
ئؤثؤزسيؤن فراكسيؤنى لةثَيكهَينانى
كة واضاوةإَيدةكرا لةثةرلةماندا،
بةتايبةت ــةآلت  دةس حيزبةكانى
كوردستان نيشتمانى يةكَيتى
ئةنجامةكانى لةسةر هةَلوَيستةيةك
لةطةَل ــتــار رةف ــة ــران ذي بــكــاتء 

دواى خوَلقاوى تازة  هةلومةرجى
بكات«. هةَلبذاردندا

طؤإان  ليستى بةياننامةكةى  
لةبرى «بةداخةوة رايطةياندووة
لة بإيارى  عةقآلنية هةنطاوة ئةو
كةوتنة سةندنةوةداو  تؤَلة سياسةتى 
اليةنطرانى هــــةوادارانء طيانى
دةركردنء طةياندة كاريان تا طؤإان
نانبإينء سووكايةتيثَيكردنء
دةستيانكرد راطةياندنيانةوة لةهؤكانى
بزءوتنةوةى سةر  بؤ بةهَيرشكردن 
درؤو بة رةمزةكانى سةركردةو طؤإانء

هةَلبةستن«. بوختان
دةكات ئاشكراى بةياننامةكة
هةَلبذاردنةوة لـــةدواى هــةر كة 
ــــذراوو داإَي «بةبةرنامةيةكى
سايتء لةهةموو هةماهةنطى
راديــؤو بآلوكراوةكانء رؤذنامةو 
ـــةآلتء دةس تــةلــةفــزيــؤنــةكــانــى

هةإةشة  هَيرشء  يةكَيتييةوة« 
تريةى ئةمإؤ «تا دةستيثَيكردووةء
ئةمةش زيادبوونداية«، لة هَيرشةكة
ليستى طؤإان طومانى بووةتة جَيطةى
هَيرشة ئةم دووكةَلى «تةثوتؤزو كة

سووتاندنى ئاطرخستنةوةو نيازى
لةدوادابَيت«.

بةياننامةكةي لة هــةروةهــا
«سةركردايةتى هاتووة طؤإاندا ليستى
بري موئامةرة بةلؤذيكى يةكَيتى
هةَلوَيستَيك رووداوو هةموو لة
دةكةنةوة« هةر بؤية ئةو «هةَلضوونةى
نازاننء بةسروشتى راطةياندنةكانيان
داإَيذراوى ثالنَيكى بةبوونى هةست
داواى هةربؤيةش دةكةن«. ثَيشوةخت
خةَلكى طؤإانء جةماوةرى لة لَيبوردن
بَيدةنطى ضيرت كة دةكةن كوردستان 
راطةياندنةكانى ئةطةر هةَلنابذَيرينء
بن، ــةردةوام ب يةكَيتى ــةآلتء دةس

دةدةنةوة. وةآلميان
ليستى بةياننامةيةى ــةم ئ
ــةدواى ل كة لةكاتَيكداية ــؤإان ط
راطةياندنةكانى هةَلبذاردنةكانةوة
هَيرش بةتووندى زؤر ثارتى يةكَيتىء
كةسايةتييةكانى ليستى دةكةنة سةر
لةم رووداوى تازةترين لة طــؤإانء
لة خةبات رؤذنامةى شَيوةيةشدا
ضةند هةفتةيةيدا ئةم ذمارةكاني
«ثةيوةندييةكانى لةسةر بابةتَيكى

كرَيكارو مةال طؤإانء ليستى نَيوان
بآلوكردووةتةوةء  بةعسييةكان« كؤنة
تؤمةتبار وشة كؤمثانياى تيايدا
كرَيكار مةال «لةطةَل بةوةى دةكات
بةضاالكى بايةخ رَيككةوتوون

بدرَى«. ئةنسارولسوننة
ضةند  بة كرد هاوآلتي ثةيوةندي

ئةندامَيكيسةركردايةتييةكَيتييةوة،
كاتةدا لةم ئامادةنةبوون كةسيان بةآلم

بدةن. لَيدوانَيك هيض
بةروونكردنةوةكةي سةبارةت

رابردوو  شةوي طؤإان«  «بزووتنةوةي
ناوةندي مةكتةبي شةو، ٩ى كاتذمَير
نيشتمانيي يةكَيتيي  راطةياندني 

كة دا لَيدوانَيكي كــوردســتــان
لةو «هةر هاتووة: بةشَيكيدا لة
طؤإان بزوتنةوةي رونكردنةوةيةدا
كارةكاني طواية دةكةن لةوة باس
«ئاطرخستنةوةو يةكَيتي راطةياندني
ثَيمان ئَيمة  دَيت«، بةدوادا سوتاني
و سوتان «ئاذاوةو روونةداني واية

نيشتمانيي  يةكَيتيي بؤ ثَيكدادان« 
طرَيي ئةوانيش بؤ فةخرةو كوردستان
شةإو ضونكة ئةوان خوازياري دةرووني،
سةرةنجامةكةشي بة طوَي ئاذاوةنء
رؤذاني رةفتارةكاني لة هةروةك نادةن،
بينيمان، هةَلبذاردندا بانطةشةي
ئَيستاش و رابردوو لة يةكَيتي بةَالم
هةموو كة  ــات دةك ــةوة  ئ بؤ كــار 
بة ئاشتيء بة ناكؤكييةكان ملمالنَيء
لةرَيي ديموكراتي  طفتوطؤي هَيمنيء 

بكرَينةوة«. يةكاليي دةنطدانةوة
«مةكتةبي هاتووة: هةروةها
نيشتمانيي يةكَيتيي  راطةياندني 
ئةوةي دووثاتيدةكاتةوة كوردستان
بةشَيكي بآلويكردؤتةوة ئَيستا تا
بةردةواميش راستيانةيةو ئةو كةمي
ئامانجي بة بَالوكردنةوةيان لة دةبَيت
جا كوردستان، خةَلكي بةرضاوإووني
و طةندةَل كةساني ئاشكراكردني طةر
طؤإان ليستي بةزياني خراثةكاريش
ئةوا دةبَيت، تةواو بزوتنةوةكةيان و
شةرمكردن بَي ــات  دةك ثَيويست
لةطةندةَلكاران بةرطري و رايبطةيةنن

بكةن«.

ببَيتةوة ثارتى يةكَيتىء رووبةإووى بإياريدا طؤإان ليستى
لةدواوةية« سووتاندنى ئاطرخستنةوةء كةَلى دوو يةكَيتى «هَيرشةكانى
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هاوآلتى

هؤشياري تيمةكاني راثؤرتَيكى
ئاشكراى مَيينة خةتةنةكردني
مانطى هةشت كةلةماوةى دةكات
٢٤١٥ ذن،  لةكؤى ٢٠٠٩داء ساَلى

خةتةنةكراون. رَيذةية ئةو ٨٦٪ى
هؤشيارى تيمةكانى راثؤرتةكةى
بةسةرثةرشتى مَيينة خةتةنةكردنى
ياسايي هاريكاري (رَيكخراوي
قةآلدزَي، رانية، لةشارةكانى  ذنان)

ئامادةكراوة. سلَيماني طةرميان،
هــاتــووة ــةدا ــةك ــؤرت ــةراث ل
سةرجةم تةندروستى ــى »وةزارةت
دةزانَيت، بةناإاست ئامارةكان
ضاودَيري بةشي بةئامارةكاني

تةندروستيشةوة وةزارةتي دايكايةتي
 ٢٠٠٧-٢٠٠٨ لةساآلني كــة
كؤكراوةتةوةء هةولَير لةشاري
ئةم سةرداني ذنانةي ئةو لةكؤي
يان   ٣٠٩٢٩ بةشةيانكردووة

خةتةنةكراون».
راثؤرتةكة نَيو زانيارييةكانى
»لةكؤي كة ثيشاندةدات ئــةوة

لةتةمةني ٣٠-٥٠ ساَل  ٢٤١٥ ذن
٨٦٪ى رَيذةى  دةكاتة كة  ٢٠٨٤
كؤبوونةوةكانى بةشداربوانى

خةتةنةكراون». تيمةكان
رَيذةكة راثؤرتةكة بةثَيى

 ٢٣ »لة ــرياوة وةرط شَيوةية  بةم
سلَيماني، شاري دةوروبةري  طوندي
 ٢٨٩ لةكؤي شارةزور ضةمضةماَلء

واتة  خةتةنةكراون يان  ٢٥٢ ذن
لةشارةكانى ،«٪٨٧ بــةإَيــذةي

طوندو   ٦٤ »لة ــةآلدزَي ق رانيةو
١٢٩٧ ذن ١٢٩٢  لةكؤي شارؤضكة
كؤي ٩٧٪ي واتة خةتةنةكراون، يان

ذنان».
لة طةرميانيشدا لةناوضةكانى
 ٥٤٠ ذن   ٨٢٩ لةكؤي  طوند  ٣٨«
بةإَيذةي واتة خةتةنةكراون، يان
سةرنجةش ئةو راثؤرتةكة .«٪٦٥
ذنانة ئةم »هةموو كة روو دةخاتة
بةإَينماييء ثَيويستيان قورباننيء

هةية». تةندروستي هاوكاري

راثــؤرتــَيــك ــةوة ــارةي ــةمــب ل
بخوَيننةوة ١٣دا لةالثةإة

«لةماوةى هةشت مانطدا،
خةتةنةكراون« ٢٤١٥ ذن، ٨٦٪ لةكؤى

شَيروانى شَيروان

ثارتى بيستى لقى ئةندام ضوار
ثانزة لة شَيخان لةطةَل زياتر قةزاى لة
دةيان ناوضةو  بةرثرسى ثَينض كاديرو 

 ٢٠٠٩ \٤\١٠ بــةروارى لة ئةندام
دذى هةَلوَيستَيك وةكو ماَلةوة دةضنة

لق. بةرثرسى
ثارتى كة لقةى ئةندام ئةم ضوار
سيانيانخةَلكىكؤمةَلطاىكةلةكضنيء
كؤمةَلطاى خةَلكى يةكَيكيشيان
لةطةَل شَيخانن بةقةزاى سةر ضإةى
ئةم ئةندامى كاديرو لة زؤر ذمارةيةكى
بةعةشريةتى سةر زؤربةيان كة سنورة

لق هَينا. لة دةوامى طؤرانن وازيان
ثارتى بيستى لقى ئةندامَيكى

راطةياند  هاوآلتى  بة بارةيةوة  لةم 

دَيت ئةوة دواى هةَلوَيستةيان «ئةم
فةريق ناوبراو( لقى بةرثرسى كة
دهؤكة، ثارَيزطاى خةَلكى كة فاروق)
عةشريةتى بة سةر ئةندامانى بة قسة
بؤ دَلسؤزنني بةوةى دةَلَيت طؤران
ئةوةى هؤى  بووةتة ئةمةش ثارتىء 
نــةوشــريوانء طؤإانى ليستى كة 
دةظةرةكةيان لة ئيسالمى يةكطرتووى
وةكو ئةمانيش  ــردووة،  ك طةشةى
ياداشتَيك وةرطرتنَيك هةَلوَيست
مةكتةب سياسىء مةكتةب دةدةنة
تَييدا ثارتىء ناوةندى رَيكخستنى
دةكةنء لق بةرثرسى طؤإينى داواى
دةظةرةكةيان بؤ خزمةتطوزاريش داواى

ثةراوَيزخراوة«. كة دةكةن
لقةى  ئةندام ضوار لةو يةكَيك  
ناوى نةيويست  كة شَيخان لة ثارتى 

راستكردةوة، هةواَلةى ئةم بهَينرَيت
هةَلوَيست وةكــو  «ئَيمة ــى وت
بة لق بةرثرسى بةرانبةر وةرطرتنَيك
لة وازمانهَيناوة، كاتى شَيوةيةكى
ضاوةإَيى بــةروارى٢٠٠٩/١٠/١٤ةوة
اليةنة سياسىء مةكتةب لة وةآلمني

ثةيوةنديدارةكان«.
«ئةمةش وتيشى ئةندام لقة ئةو
دةظةرةكةمان كة ئةوةدَيت دواى
روويةكةوة، هةموو لة ثةراوَيزخراوة
لق بةرثرسى بؤ دووةميش  هؤكارى
قسةى جارَيك ضةند كة دةطةإَيتةوة
ئةندامء بةرانبةر كردووة ناشرينى
عةشريةتةكةمانء ئَيمة ديكيؤمَينتمان

لةو بارةيةوة«. هةية
دةنطؤى كة  بــةوةى سةبارةت
ئاغا موشري بةشارى هةية ئــةوة 

«بةهيض وتى بَيت ثشتيانةوة لة
بةم ثةيوةندى ئاغا شار بة شَيوةيةك
وةكو ئةو رةنطة نيية، مةسةلةيةوة
بةرثرسى ثَييخؤشبَيت طؤران ئاغاى
ئَيمةو خؤمان بَيتء خزمةت بة لة لق

بكات«. دةظةرةكةمان
هيض  كة بـــةوةى ــارةت ــةب س  
وتى هةَلنابذَيرن، حيزبَيكيرت
بةثارتىنييةء بةرانبةر «رةفتارةكةمان
لةطةَل دةمَينني، بةآلم بةثارتيش هةر
بة هةست هةيةو كَيشةمان بةرثرس

دةكةين«. زؤر ناعةداليةتَيكى
هاوآلتي  لَيدوان  وةرطرتنى بو  
مةجيد حةسةن بة  كرد  ثةيوةندي
شَيخان لة ثارتى لقى بةرثرسى جَيطرى
قسةيةك هيض «ئامادةنيم وتى بةآلم

لةم بارةيةوة«. بكةم

وةردةطرن هةَلوَيست ثارتى بيستى لقى ئةندامانى

هاوآلتي

هاوآلتى بة تايبةت

دوو  ١٠/٧ لة رؤذى دهؤك لةشارى ثارتى ئاسايشى
لة رَيطة ئاكرَى بةقةزاى سةر  شةرمنى طوندى رَييانى
زَيبارى دةطرنء ئةرشةد خوشكةزاى ئاغاى سيابةند خالد

دةستطرييدةكةن.
كةوتووة  هاوآلتى  دةست زانياريانةى ئةو بةثَيى
زَيبارييةء ئةرشةد خوشكى كوإى كة خالد «سيابةند
ئاكرَىء بةقةزاى سةر شةرمنى طوندى لة مامؤستاية
ئةرشةدييةوة خاَلة بة ثةيوةندى بةبيانوى ئاسايش

كردووة«. دةستطريى
ثارتى ئاسايشى لة  سةرضاوةيةك ترةوة  لةاليةكى

هاوآلتى ئاشكراكردء  بؤ سيابةندى دةستطريكردنى هةواَلى
هةيةء حةدباوة بةليستى ثةيوةندى «سيابةند رايطةياند
خاَلةكانى الى ضوؤتة عَيراق سورياو سنورى لة نزيكانة لةم

دةكات«. هاوكاريان زَيبارىء لةتو ئةرشةدو
لةو يةكَيكة  زَيبارى ئةرشةد  ثَيكردنة  ئاماذة جَيى 
تؤمةتبارة هةيةء  ثارتيدا لةطةَل  ناكؤكى كة  كةسانةى

بةعسةوة. حيزبى بة ثةيوةندى بةبوونى

خوشكةزايةكى ثارتى

زَيبارى ئةرشةد

دةستطريدةكات


