
زەمەن – سلێمانی: بەپێی پڕۆژە یاسای 
تێکۆشەرە  پێشمەرگەو  ئەو  چاکسازی، 
بریکاری  وەزیرو  پلەی  بە  کە  دێرینانەی 
کراون،  خانەنشین  پلەتایبەت  وەزیرو 
و  رێزلێنان  یاسای  بەپێی  موچەکانیان 
رێکدەخرێتەوە،  پێشمەرگە  خانەنشینی 
موچەکانیان  50%ی  نزیکەی  بەوەش 

لەدەست دەدەن.
سەرچاوەیەکی  چەند  زانیاریی  بەپێی 
نافەرمی، لەناو لیستی خانەنشینی مەدەنیدا 
هەزارو 98 کەس بە پلەی تایبەت خانەنشین 
کراون لەو ژمارەیەش 461 كەس كە 51یان 
راوێژكارو  بریكاری وەزیرو  بە پلەی وەزیرو 
پەرلەمانتارى  وەک  کەسیش   500 نزیکەی 

حەقیقی خانەنشین کراون.
بریكاری   60 کەسانەشدا  ئەو  لەناو 
 75 و  گشتی  بەڕێوەبەری   260 وەزیرو 
خانەنشینكراون  تایبەت  پلەی  بە  راوێژكار 
وەزیفییەدا  پلە  لەو  رۆژان  لە  رۆژێك  كە 
پێشمەرگەی  زۆرینەیان  نەكردووە،  كاریان 
و  سیاسی  مەکتەبی  ئەندامی  و  دێرین 

سەرکردایەتی حیزبەکانن.
وەزیر  پلەی  بە  کە  کەسانەی  ئەو 
ملیۆن   6 مووچەکانیان  کراون  خانەنشین 
دینارە بریکاری وەزارەتەکانیش مووچەکەیان 
4 ملیۆن و 330 هەزار بۆ 500 هەزار دینارو 

بەرەو خوارترە بەپێی پلەکانیان. 
بۆ ل2
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“تێکۆشەرە دێرینەکان” نیوەی موچەی خانەنشینیەکەیان لەدەست دەدەن

2020 بۆ كورد مەترسیدارە!
خەسرەو گۆران، بەرپرسی دەزگای هەڵبژاردنی پارتی:

ئامادەكاریی بۆ هەڵبژاردنی پێشوەخت دەكرێت

کورد لە کەرکوک دوو کورسی 
پەرلەمان لەدەست دەدات

نرخی راستەقینەی نەوتی هەرێم دەشاردێتەوە
بە 2 تا 3 دۆالر گرانتر لە نەوتی برێنت فرۆشراوە

سێ كاندیدی دەرچووی
یەكێتی الدەبرێن

گۆران،  خەسرەو  هەولێر:   – زەمەن 
پارتی  هەڵبژاردنی  دەزگای  بەرپرسی 
شیعەكان  دەڵێت:  کوردستان  دیموکراتی 
پێشوەخت  هەڵبژاردنی  بۆ  ئامادەكاریی 
لە  هەڵبژاردنیش  نوێی  یاسای  و  دەكەن 
سەاڵحەدین و  و  كەركوك  لە  كوردە  زیانی 

دیالە.
چاوپێكەوتنێكی  لە  گۆران،  خەسرەو 
لەوەكرد،  باسی  “زەمەن”دا  تایبەتی 
بااڵی  كۆمسیۆنی  پێكهاتەی  گۆڕینی  كە 
یاسای  هەمواركردنەوەی  هەڵبژاردنەكان و 
هەڵبژاردنەكان “نیشانەی ئەوەن ئامادەكاری 

دەكرێت بۆ هەڵبژاردنی پێشوەخت”.
پارتی  هەڵبژاردنی  دەزگای  بەرپرسی 
كە  ئەوەكرد  بۆ  ئاماژەشی  هەرچەندە 
بەهۆی  تەكنیكییەوە  رووی  لە  هەڵبژاردن 
بۆ  زۆری  كاتێكی  یاساكەوە  گۆڕینی 
كۆمسیۆن پێویستە، بەاڵم وتی: “ئاشكرایە 
كە الیەنە شیعەكان دەیانەوێت هەڵبژاردنی 

پێشوەخت بكرێت”.
دەقی چاوپێکەوتنەکە لە ل5دا باڵوکراوەتەوە.

زەمەن  - کەرکوک: بەپێی یاسای 
نوێی هەڵبژاردن و بچووککردنەوەی 
بازنەی هەڵبژاردن لە پارێزگاوە بۆ 
زیانێکی  کەرکوک  لە  کورد  قەزا، 
ئەگەری  و  بەردەکەوێت  گەورەی 
 4 بۆ  کورسییەکانی  ژمارەی  هەیە 

کورسی کەمببێتەوە.
مانگە،  ئەم  24ی  رۆژی 
عێراق  نوێنەرانی  ئەنجومەنی 
یاسای  دەنگ  زۆرینەی  بە 
کرد،  پەسەند  هەڵبژاردنەکانی 
هەڵبژاردنی  بازنەی  یاساکە  بەپێی 
عێراق لە 18 بازنەو لەسەر ئاستی 

بچووککرایەوە  پارێزگاکانەوە 
جۆرێک  بە  قەزا،  بازنەی  بۆ 
بازنەیەکی  دەبێتە  قەزایەک  هەر 

هەڵبژاردن.
ناوەندی  لە  جگە  کورد، 
قەزاکانی  لە  کەرکوک،  قەزای 
زۆر  رێژەیەکی  داقوقیش  دوبزو 
لەبەرئەوەی  بەاڵم  پێکدەهێنێت، 
هەردوو  دانیشتوانی  ژمارەی 
کەس  هەزار   100 ناگاتە  قەزاکە 
لە  کەمترە  کوردیش  رێژەی  و 
نیوەی دانیشتوان مەترسیی لەسەر 
فەوتانی دەنگی تەواوی کورد هەیە 

لەو دوو قەزایە.
سەرچاوەیەکی ئاگادار لە دۆخی 
ئاشکرای  “زەمەن”  بۆ  کەرکوک 
کورد  ئێستاوە  دۆخەی  بەو  کرد؛ 
پەرلەمانی  هەڵبژاردنی  بچێتە 
لە  کورسی   4 تەنیا  عێراقەوە 
ناوەندی کەرکوک بەدەستدەهێنێت، 
الیەنەکان  سەرجەم  بەمەرجێک 
لەسەر کاندیدەکان رێککەون، نەک 
هەبێت،  کورد  جیاوازی  کاندیدی 
دوبز  و  داقوق  لە  پێناچێت  بەاڵم 

هیچ کورسییەک بەدەستبهێنێت.
بۆ ل3

زەمەن - هەولێر: نەوتی هەرێمی كوردستان بە گرانتر 
بەاڵم  پێوەدەكرێت،  فرۆشتنی  كڕین و  برێنت  نەوتی  لە 
حكومەتی هەرێم و كۆمپانیای دیلۆیت دەڵێن بە 10 دۆالر 

كەمتر دەفرۆشرێت.    
مانگی  لە  ئەمریكی،  بلومبێرگی  داتاكانی  بەپێی 
نۆڤەمبەری ڕابردوودا چین یەكێك بووە لە كڕیارانی نەوتی 

كوردستان.
ڕێۆلین  هایك  “دۆنجین  كیمیاوی”و  كیڕۆن  “دۆنجێن 

كیمیاوی” كە دوو پااڵوگەی چینین لەگەڵ دوو پااڵگەوی 
نەوتی  كەشتی  سێ  بە  نەكراوە  ئاشكرا  ناویان  كە  تر 
“ئاتالنتیك ئێكسپلۆرێر”، “ڤێرا” و “گوانابارا” دوو ملیۆن و 
300 هەزار بەرمیل نەوتی هەرێمی كوردستانیان بۆ چین 

گواستووەتەوە.
نەوتی  بۆ  داواكاری چین  باسیلەوەكردووە  بلۆمبێرگ 
پێكهاتەی  ئەوەی  بەهۆی  زیادبووندایە  لە  كوردستان 
سۆلفاید تیادا بەرزە ئەو پااڵوگە چینیانە وادروستكراون 

نەوتی خاو و كە كوالیتیەكەی باش نیە بگۆڕن بۆ گازۆلین و 
هەروەها  ئەوروپا.  واڵتەكانی  بۆ   بنێرێت  دوای  گاز و 
بۆ  بەرهەمبهێنن  لە سوتەمەنی   دەتوانن جۆرێكی پاك 
كە  جیهان  دەریاوانی  ڕێكخراوی  بەپێی  كە  پاپۆڕەكان 
ئەوەی  بۆ  بگۆرێت  دەبێت  سوتەمەنیەكەیان  سیستەمی 

دۆستی ژینگەبێت لەسەرەتای ساڵی 2020دا.
كوردستان  هەرێمی  بێت،  بلۆمبێرگ  بەپێی  هەر   
نەوتەكەی بە 2-3 دۆالر  بەگرانتر لەنرخی نەوتی برێنت 

فرۆشتووە، لەم مانگەدا نرخی نەوتی برێنت لە جیهاندا 
ئەوە  پێوەكراوە،  مامەڵەی  دۆالرەوە   65 لەسەرووی 
دیلۆیت و  كۆمپانیای  پێشتری  راپۆرتەكانی  لەكاتێكدایە 
كە  لەوەدەكرد  باسیان  سروشتیەكان  سامانە  وەزارەتی 
نەوتی كوردستان بە 10 دۆالر كەمتر دەفرۆشرێت ئەویش 
بەهۆی فشارەكانی عێراق و كوالیتیەكەیەوە، بەاڵم بەپێی 
داتاكانی بلۆمبێرگ نەوتی كوردستان هەر بەرمیلێكی بە 

نزیكەی 70 دۆالر فرۆشراوە.

ساڵح:  سەرچین   - زەمەن 
یەكێتیدا  چوارەمی  كۆنگرەی  لە 
كۆنگرەیان  متمانەی  كەس   121
ئەندامی  بە  بوون  بەدەستهێناو 
سەركردایەتی،  گشتی  ئەنجومەنی 
قوباد  ساڵح و  بەرهەم  لە  هەریەكە 
تاڵەبانی و رێواز فایەق بە تەزكیە كرانە 
بەوهۆیەوە  سەركردایەتی،  ئەندامی 
ئەنجومەنەكە  ئەندامانی  ژمارەی 

دەگاتە 124 ئەندام .
پەیڕەوی  پێچەوانەی  ئەمەش 
بۆ  كۆنگرەیە،  بڕیاری  ناوخۆو 
چارەسەری ئەو گرفتە سێ ئەندامی 

دەرچووی كۆنگرە الدەبرێن بۆئەوەی 
ئەو ئەندامانەی بە تەزكیە دەرچوون 

جێگەیان بگرنەوە.
ئەندامی  برایم،  سەید  رەهبەر 
بە  سەركردایەتی  گشتی  ئەنجومەنی 
“زەمەن”ی وت: “چارەسەركردنی ئەو 
بابەتە ئاسانە ئەو سێ كەسە لەسەر 
هەر بازنەیەك خۆیان كاندید كردبێت 
لەو  دەرچووەكان  لە  یەكێك  ئەوا 
بازنەیە الدەبرێت كە كەمترین دەنگی 

ریزبەندییەكەی هێنابێت”.
وتیشی: “كاك قوباد لە سلێمانی 
بۆ  دەرچووی  كاندیدێكی  كاندیدە، 

هەولێر  لە  خانیش  رێواز  الدەبەین، 
كاندیدێكی دەرچووی بۆ الدەبرێت، بۆ 
كاك بەرهەمیش یان لەسەر سلێمانیە 

یان بەگشتی دەبێت”.
سلێمانی  بازنەی  لە  بەوپێیەش 
شلێر شەهید غەفور ژاژڵەیی الدەبرێ ، 
كە لە كۆتایی ریزبەندی دەرچواندایە، 
ژنانیش  كۆتای  گرفتی  لەبەر  ئەگەر 
الببرێت.  پیاوێك  و  النەبرێ  ئەو 

عیزەت سابیر الدەبرێت.
بەپێی  هەولێریش  بازنەی  لە 
رێواز  بۆ  زرار  د.شەونم  ریزبەندیەكە 

فایەق الدەبرێت.

ناکرێت هەموو 
جارێک 121 کەس 

کۆببینەوە

مستەفا چاوڕەش:

ل2

دوو دادوەری پارتی و یەكێتی كران بە ئەندامی كۆمسیۆنی هەڵبژاردن

تابلۆ

سەرنووسەر 

بۆ كورد چوونە ناو ساڵی  )2020(، تەنیا گۆڕینی  
ژمارەیەكی  حیسابی  نییە، بەڵكو سەرەتای  گۆڕانێكی  
ژیانی   بەسەر  چاوەڕواندەكرێت  كە  مەترسیدارە 

سیاسی  و ئیداریی  هەرێمدا بێت.
ساڵی )2020(،  ناو  پێدەنێینە  كە  سبەینێ  
دەسەاڵتداران بە كۆمەڵێك شكستی  زۆرەوە دەمانخەنە 
ساڵێكی  نوێوە، كە پێدەچێت سەرەتای  دەستپێكردنی  

قۆناغێكی  دژواربێت كە رووبەڕوومان دەبێتەوە.
لەسەر ئاستی هەرێم؛

* فایلی خزمەتگوزاريی : ناڕەزایی  پەنگخواردووی 
)كارەبا،  خزمەتگوزاری    كەمیی   لە  هاونیشتیمانیان 
تا  كار(،  هەلی  و  دامەزراندن  سوتەمەنی،  مووچە، 
دێت رقئەستورتر خۆی  نمایشدەكات ، چونكە  هەرێم 
سەرباری  داهات و ئیمكانیەتێكی  دارایی  باش، بەاڵم 
گرفتە  لە  یەكێك  هیچ  نەیانتوانیووە  دەسەاڵتداران 
سەرەكییەكانی  رۆژانەی هاواڵتییان چارەسەر بكەن و 
كارنامەی  تازەی  كابینەی  نوێش بەشێوەیەكی  گشتگیر 
خزمەتگوزاری  و  گرفتە  چارەسەركردنی   لە  باس 
ئەولەویات  ئەوەی   بەبێ   دەكات،  كۆمەاڵیەتییەكان 
هاواڵتییان  رۆژانەی   گرفتەكانی   چارەسەركردنی   بۆ 

دابنێت.
* فایلی ناشەفافیەت و گەندەڵی: دواخستنی 
ئەنجامدانی  لە  خاوخلیچكی حكومەت  و  چاكسازيی 
چاكسازيی ریشەیی و جددی، لەبەرامبەر ئەو قەبارە 
گەورەیەی گەندەڵی و ناشەفافیەت، لە بوونی داهاتی 
ناوخۆو نەوت و دزی گەورەی گومرگەكان و پێدانی 
زۆرینەی كۆنتراكت و گرێبەستەكانی ناوخۆ بۆ شەخس 
دواخستنی  بێگومان  دەسەاڵتداران،  كۆمپانیاكانی  و 
چاكسازيی بەرلەوەی لە زیانی خەڵك بێت، بە زیانی 

دەسەاڵتدارانە.
* فایلی دوو ئیدارەیی: هێشتا بەهۆی  سیاسەتە 
بەرژەوەند حیزبییەكانی  )یەكێتی و پارتی(یەوە، كورد 
ناوماڵی  خۆی  رێكنەخستووەتەوە و ماڵێكی  پەرتەوازەی  
هەیە، راستە یەك حكومەتمان هەیە، بەاڵم بەكردەوە  
سیستمی  سياسى  هەرێمى كوردستان دوو ئیدارەیەو 
)یەكێتی و پارتی( سیستمێكی تۆتاليتار )شمولى( 
و  سلێمانی  داهاتی  زۆر  بڕێكی  دامەزراندووەو  يان 
یەكێتی بەجیا  ئەمنیەكان،  هێزی پێشمەرگەو هێزە 
تەحەكومی  پێوە دەكات و هەولێریش بەهەمانشێوە كە 

سەد لە سەد وەك )20(ساڵ  پێش ئێستایە.
لەسەر ئاستی  عێراقی ؛ 

هەڵبژاردنی  لەوەن  روو  ئاماژەكان  هەموو   *
سیناریۆكە  ئەنجامدەدرێت،  عێراق  لە  پێشوەخت 
شیعەكان دایانڕشتووە؛ كۆمسیۆنیان دروستكردەوە، 
قازانجی  و  شەقام  ویستی  بە  هەڵبژاردنیان  یاسای 
فراكسیۆنی گەورە بڕیار لێ  دایەوە، پەرلەمان ئەگەری 
بەنیسبەت  تربووە.  بەهێز  هەڵوەشاندنەوەی  خۆ 
كوردەوە یاسای هەڵبژاردنەكە، یاسایەكی مەترسیدارە، 
سەرباری ئەوەی زەحمەتە كورد لە دیالەو سەاڵحەدین 
و بەغدا هیچ كورسیەك بەدەستبێنێت، لە كەركوكیش 
بۆیە  بەهۆی سیستمەكەوە ئەگەری دۆڕانمان هەیە. 
بەهەموو ماناكان، ئەو هەڵبژاردنە، داهاتووی  سیاسیی  
عێراق دیاری  دەكات و كوردیش سەنگ و پێگەی  لەو 

الوازیەی ئێستا الوازتر دەبێت.
لەهەموو  ئەمڕۆ  بەغدا  لە  كورد  پێگەی  گوتارو 
كات زیاتر پەرش و باڵوەترە و سێ  تیم نوێنەرایەتی 
كورد و هەرێم دەكەن )پارتی، یەكێتی، گروپی 15( 
و  )پارتی  دیسانەوە  پەرتەوازەییەش  ئەو  هۆكاری 
یەكێتی(ن و ئامادەنین لە مافدا گروپی )15( بەشدار 
بكەن، ئەوە جگە لەوەی تەنگژەكانی  هەرێمیش لەگەڵ  
بەغدا )بودجە، نەوت، دەسەاڵت، خاك(، نەك هەر 

چارەسەر نەكراون، بەڵكو لە گرژییدا دەخولێنەوە.
زادەی  تەنها  شكستانە،  و  ئاستەنگ  ئەو 
رووداوەكانی 2019 نین، بەڵكو دەرەنجامی كۆمەڵێك 
گۆرانكارین لە پارسەنگی هێزدا، كە بەشە زۆرەكەی 

تاوانەكەی هی دەسەاڵتدارانمانە.
خوا  كورد،  بۆ  چارەنووسسازە  ساڵێكی    2020

كوردستان بپارێزێت.
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