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ئةمريكا كورد- ثةيوةنديى
عَيراقء... سياسيي هاوكَيشةى لة

كؤدةبنةوة ريفؤرم باَلى سةركردةى ضوار تالَةبانىء
رؤذنامة

مةكتةبى ئةندامى ضوار ئةمإؤ بإيارة
لة ريفؤرمن، باَلى بة سةر كة سياسيى
سكرتَيرى تاَلةبانى، جةالل لةطةأل بةغدا
طفتوطؤكردن بؤ كؤدةبنةوة، حيزبةكةيان
لةمةوبةر ماوةيةك ياداشتةى ئةو لةبارةى
دابوويانة يةكَيتى بارودؤخى لةبارةى
طشتيى سكرتَيرى سياسيىء  مةكتةبى

حيزبةكةيان.
رؤذنامةى بة ئاطادار سةرضاوةيةكى
لةطةأل بةغدا لة تاَلةبانى  ئةمإؤ  راطةياند؛
حاجى عوسمانى عةلى، سةيد (عومةرى
سةيد مستةفا جةوهةر، جةالل مةحمود،
سياسيى مةكتةبى ئةندامانى ـــادر)، ق
ناسراون، ريفؤرم  باَلى بة كة حيزبةكةى، 

كؤدةبَيتة.
ضةند كة كاتَيكداية لة كؤبوونةوةية ئةو
موسء شَيخ عومةر لة يةك هةر رؤذَيكة
ثَيشووى ئةندامانى عةبدوَلآل، عومةر مالزم
ميوانى بةغدا  لة يةكَيتى مةكتةبى سياسيى
نزيككردنةوةى يةكتر لة سةرقاَلى تاَلةبانينء
لةطةأل يةكَيتينء  نَيو جياوازةكانى اليةنة 
كردووة، دانيشتنيان لةوبارةيةوة تاَلةبانى
نةزانراوةو هةوآلنة ئةو ئاكامى هَيشتا بةآلم

لــةوبــارةيــةوة روءنــكــردنــةوةيــةك  هيض 
نةدراوة.

لةبارةى رؤذنامة سةرضاوةيةى ئةو
ديكةى زانيارييةكى هيض كؤبوءنةوةكةوة
وتى: نةبَيت ئةوةندة  هةر ئاشكرانةكرد، 
نزيكةى سياسيية مةكتةب ئةندام ضوار «ئةو
مةبةستى دةمَيننةوةو  بةغدا لة هةفتةيةك 
طفتوطؤكردنة كؤبوءنةوةكةش، سةرةكيى
بةرزيانكردبووةوة، ياداشتةى  ئةو لةسةر
مةكتةبى تاَلةبانىء لةاليةن ئَيستا تا كة

نةدراونةتةوة». وةآلم سياسييةوة
ضوار ئةو  مانطة، ئةم  ١٠ى رؤذى لة
باَلى بة كة سياسي، مةكتةبى ئةندامةى
داية ياداشتَيكيان ناودةبرَين،  ريفؤرم
طشتيى سكرتَيرى سياسيىء  مةكتةبى
ئَيستاى بارودؤخى دةربارةى حيزبةكةيان
كَيشةو لةسةر قسة تَييدا كة يةكَيتى،
تيشك دةكــةنء يةكَيتى  ناتةواوييةكانى 
داواى كةموكورتييةكانء  سةر دةخةنة 
دةكةن. كَيشانة ئةو  خَيراى  ضارةسةرى
ياداشتة ئةو هَيشتا سةرضاوةكان بةطوَيرةى
مةكتةبى طشتيىء سكرتَيرى لةاليةن
هةروةك نةدراوةتةوة، وةآلم سياسييةوة
«تةنانةت وتى: رؤذنامة سةرضاوةكةى

نةكراوة». لةبارةوة طفتوطؤيشى هَيشتا

بَيت بؤ كورد داهاتى نةوت ٧٪ى دةيةوَيت بةغدا

ثارة ئةوةندةى كوردستان لة
ئةوة... ١٪ى دراوة، ئؤتؤمبيل بة
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قاضاغضَيتى طةرمى بازاإى

بةشداريى جيا ليستى دوو بة كورد
دةكات كةركوك هةلَبذاردنى

قادر هةستيار

ــةوتء  ن ليذنةى لــةطــةأل ماليكي  
يةكالييكردنةوةى بؤ  كؤدةبَيتةوة  طاز
ئةو ئةندامَيكى طازء نةوتء ثرؤذةياساى
كة حكومةتى بةوةدةكات ليذنةيةش ئاماذة
سةرةتاى ثاشكؤى دوو دةيةوَيت عَيراقى
٧٪ى تةنها كة ثةسةند بكرَيت، ياساية ئةو

كورد دةكةوَيت. داهاتةكةى بةر
رؤذنامة  دةست زانيارييانةى ئةو  بةثَيى
كؤبوونةوةيةك نزيكانة بةم كةوتوون،
وةزيرانى سةرؤك ماليكى، نورى لةنَيوان

ثةرلةمانى طازى نةوتء ليذنةى عَيراقء
بةمةبةستى ـــت، ســـازدةدرَي عــَيــراقــدا
نةوتء ثرؤذةياساى يةكالييكردنةوةى

طاز.
ليذنةى ئةندامى حةسةن، بايةزيد د.
وَيإاى عَيراق، ثةرلةمانى طازى نةوتء
بة زانيارييانة، ئةو ثشتإاستكردنةوةى
ليذنةكةى هةركاتَيك راطةياند: رؤذنامةى
طاز نةوتء ثرؤذةياساى داواى طاز نةوتء
كؤثييةيان ئةو  بكات، عَيراق حكومةتى  لة
شوراى ئةنجومةنى لةاليةن كة دةنَيرن بؤ
ئةو نةك كراوة، دةستكاريى دةوَلةتةوة

٢٠٠٧دا شوباتى مانطى  لة  كة كؤثييةى 
لةسةرى بــةغــدا  ــمء ــةرَي ه حكومةتى 

رَيككةوتبوون.
طاز، ــةوتء ن ثرؤذةياساى لة جطة
كة هةن ثاشكؤيةكى ترى ئةو ياساية ضةند
ئةوانيش كة ثةسةندبكرَيت، ثَيكةوة بإيارة
نةوتى كؤمثانياى ثَيكهَينانى ثرؤذةياساى
داهاتى دابةشكردنى ياساي نيشتمانيىء
ثَيكهَينانةوةى دووبارة ياساى سروشتيىء
ئَيستاش ــةوت، ن ـــى  وةزارةت هةيكةلى
عَيراقى حكومةتى كة لةوةدةكرَيت باس
ثةسةند يةكةم ثاشكؤى دوو دةيةوَيت

نةوتء بريتين لة ثرؤذةياساي كة بكرَيت،
نةوتى، كؤمثانياى ثَيكهَينانى ياساى طازو
دةيةوَيت كورديى بةرامبةريشدا اليةنى لة
ثةسةندبكرَيت. تريش ثرؤذةياساكةى دوو
حةسةن بايةزيد د. لةوبارةيةشةوة
دوو ثةسةندكردنى كة ئاشكرايكرد،
ياساكةىيةكةمء دووةمكة داواىحكومةتى
تةنها بيانييةكان كؤمثانيا كوردو عَيراقيية،
بةوثَييةى بةردةكةوَيت، داهاتيان ٧٪ى
ثرؤذةياساية دوو ئةو كَيَلطانةى ئةو كؤى
سةرضاوةى كَيَلطةيةء (٥٢) دةيانطرَيتةوة،

نةوتى بةرهةمهَينراوى عَيراقة. ٩٣٪ى

شوانى محةمةد ئاكؤ

بةإَيوةبردنء دةستةى قةآل، ليستى
ئةنجومةنى هةَلبذاردنى بؤ خؤى بةرنامةى
ثارتىء دةكاتء ئاشكرا كةركوك ثارَيزطاى
ئةو بوونى لة خؤيان نيطةرانيى يةكَيتيش

دةردةبإن. ليستة
وَيإاى قةآل ليستى كؤإَيكدا، لة دوَينآ 
بةإَيوةبردن، دةستةى ئاشكراكردنى
خؤشيان سووربوونى ئامادةكاريىء
لة بةشداربوونيان بةرامبةر لة راطةياند
ئةنجومةنى داهاتووى هةَلبذاردنةكانى
يةكَيتىء مةَلبةندى  كةركوك، ثارَيزطاى 
هؤشدارييان شــارة لــةو ثارتيش لقى 
لةو بةشداريى كة ئةندامةكانيان داوةتة
كورد نةكةنء هةوَلبدةن كةمترين كؤإةدا

بكات. كؤإةكة بةشداريى
لة ليستةكة، سةرؤكى فاتح، شَيرزاد

كة لةوةكرد بؤ رؤذنامة باسي لَيدوانَيكيدا
بةشداريى ئةوةى لةسةر سوورن ئةوان
كةركوك ثارَيزطاى ئةنجومةنى هةَلبذاردنى
ليذنةى وةكو ئَيستا «ئَيمة وتى: بكةنء

رَيــذةى  ثَيكهاتووينء ئةندام  ٦ لة باآل
زياترنء ذمارةية لةو ثاَلَيوراوةكانيشمان
ئةو بؤ كــردووة تةواومان ئامادةكاريى
وةكو دةمانةوَيت ئَيمة بةشداريكردنة،
هاوكارى بة  كورديى تايبةتى ليستَيكى 
ئايندةى لة طؤإانكاريى خةَلكةكة دةنطى
رَيطةيةوة لةو مةبةستمانة بكةين، كةركوكدا

بكةين». شارةكة خةَلكى زياترى خزمةتى
زانيارييةكانى بةثَيى  ترةوة  لةاليةكى
لقى لة هةريةك ئاطادار، سةرضاوةيةكى
يةكَيتى، دووى مةَلبةندى ثارتىء سَيى
ئاطادار اليةنطرةكانيان ئةندامء هةموو
كؤإةدا لةو بةشداريى كة كردووةتةوة
دذايةتى شَيوةيةك هةموو بة نةكةنء

لة ــإن. ــب دةرب ليستة ــةو ئ بــؤ خــؤيــان 
هةردوو هيضكام لة بةرثرسانى بةرامبةردا
لةسةر ئامادةنةبوون شارةكة لة حيزب
زؤرَيك هةروةكو بكةن، قسة بابةتة ئةو
بةشداربوون شارةكة ترى حيزبةكانى لة
ليستَيكى هةبوونى كؤبوونةوةيةء لةو

زانى. ئاسايى شتَيكى بة جياوازيشيان
ــان، بــةرثــرســى ــم ــوس مــحــةمــةد ع
كةركوكى نيشتمانييةكانى ثةيوةنديية
ئةوان راطةياند: رؤذنامةى بة يةكَيتى،
لةو داوايةكيان  هيض ثةيوةندييةكان وةكو 
ضوونةناو يةكطرتنء بؤ نةكردووة ليستة
مةَلبةندة ئيشى «ئةوة برايةتييةوة ليستى
لةطةأل بكات كؤبوونةوة دانيشتنء داواى
بة ليستةش ئةو هةبوونى قةآل، ليستى
ئَيمة لةبةرئةوةى  دةزانم، ئاسايى شتَيكى 
باآلى ليذنةى دةكةينء  ئازاديى  باسى

ثَيداوة». رَيطةى هةَلبذاردنةكان
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خؤثيشاندان
سلَيمانى هةولَيرء لة
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يوسف بةهادين

١/٣١ دةستنيشان  رؤذي عَيراق، ثةرلةماني
ثارَيزطاكانء ئةنجومةني هةَلبذاردني بؤ دةكات
عَيراقيش ثةرلةماني دةستووريي ليذنةي
هةمواركردني لةسةر راثرسي دةكات داوا
هةَلبذاردنةكاندا لةطةأل هاوكات دةستوور

بدرَيت. ئةنجام
باآلى  كؤمسيؤنى ئةندامَيكي بةوتةي
بةشداريي مةسةلةي هةَلبذاردنةكانيش، 
هةَلبذاردنةكان دةستوور راثرسي كةمينةكانء
خؤيدا لةكاتي نــاتــوانــرَيــت ــــاتء دوادةخ

ئةنجامبدرَيت.
ئةندامي عةبدولكةريم، ــةردار س حاكم
سةربةخؤيي باآلي كؤمسيؤني ئةنجومةني 
رؤذنامةي بة لَيدوانَيكدا لة هةَلبذاردنةكان،

هةَلبذاردني   ١/٣١ لة بإيارة راطةياند:
بةآلم بدرَيت، ئةنجام ثارَيزطاكان ئةنجومةني
كةمينةكانةوة نوَينةرايةتي كَيشةي بةهؤي
يةكاليي ثةرلةمان ـــةدا رؤذان لــةم ئةطةر
دةنطي زوو عَيراق سةرؤكايةتي نةكاتةوةو
بةكاتي ثَيويستي كؤمسيؤن نةدات، لةسةر
خؤيدا لةكاتي بتوانن  ثَيناضَيت دةبَيتء  زياتر
«ئةطةر وتيشي: ئةنجامبدرَيت، هةَلبذاردن
مةسةلةية ئةو ثةرلةمان (ثَينجشةممة) ئةمإؤ
ثةسةندي زوو سةرؤكايةتي بكاتةوةو يةكاليي

نابَيت». كاتمان كَيشةي ئةوا بكات،
«لــيــذنــةي ــــةروةك ئــاشــكــراشــيــكــرد ه
ــان داواي عــَيــراق ثةرلةماني دةستووريي
لةطةأل ــات ــاوك ه ـــردووة  ك كؤمسيؤن لــة 
هةمواركردني لةسةر راثرسي هةَلبذاردنةكاندا
ئَيمة كَيشةمان بةآلم ئةنجامبدةين، دةستووريش
ثارَيزطاكةي سآ  لة ضونكة  هةية،  ــةوةدا ل
ناوةندي ثَيويستة ناكرَيتء كوردستان هةرَيمي
هةَلبذاردن كةركوكيش لة بكرَيتةوةو دةنطدان
دةنطدةراني تؤماري لةسةر تَيبينيش ناكرَيتء
لةطةأل طفتوطؤ  بةوةشكرد ئاماذةي هةية»، 
نةطةيشتوونةتة تائَيستا بةردةوامةو ثةرلةمان
ريفراندؤمي بإيار ببَيتة ئةطةر كؤتايي، بإياري

يةك لة هةَلبذاردن دةستوورو هةمواركردني
بَيت ثابةند  ناتوانَيت كؤمسيؤن بكرَيت، كاتدا 

دياريكراوة». بؤي كاتةي بةو
كيانء ئــةو ذمــــارةي ــة ب ســةبــارةت 
هةَلبذاردني بؤ تؤماركراون  هاوثةيمانييانةي 
ئاشكرايكرد: ــةردار  س حاكم ثارَيزطاكان،
كيان   ٤٦ تؤماركراو  كياني  ٥٠٢ «لةكؤي
ليستي زؤربةيان كة كردووة،  ثاشةكشةيان
تؤماركراوة  هاوثةيمانيي  ٤١ كةسن، تاكة
بةهؤي نةكراون،  ثةسةند ئَيستا تا  ٣يان كة
هؤكارةكةي بةَلطةنامةكان»، لة كةموكوإيي
دَلنيا هةندَيكيان رةنطة  ئةوةي  بؤ طةإاندةوة
لة باشتربووة ثَييان سةركةوتنيانء  لة نةبن
لةكؤتاييدا شكست نةك بطةإَينةوة، نيوةي رَيطة
تاكةكةسي كياني «كؤمسيؤن وتيشي: بهَينن،
بة هاوثةيماني،  دروستكردني بؤ نةدا هان 
دوو ئيئتيالفي لةبةرئةوةي دوواني، تايبةتي
نوَينةرايةتي سةر دةكاتة سلبي كاري كيان
كياني دوو كة دةركــرد رَينماييمان ذنــانء
ناتوانن بن، ثياو  هةردووكيان كة  تاكةكةسي،

ثَيكبهَينن». ليست هاوثةيمانيء
ذمارةيةك لةطةأل كوردييةكانيش حيزبة
عَيراقيء شيوعي حيزبي  ئاشووريء  حيزبي
ثارَيزطاكاني لة  توركماني برايةتي  حيزبي
بةغدا موسألء سةآلحةدينء ديالةو كةركوكء
(ليستي ناوانةوة بةم ثَيكهَيناوة هاوثةيمانييان
كوردستان هاوثةيماني كةركوك، برايةتي
لة ثَيكةوةذيان برايةتيء  ليستي  ديالة، لة
موسألء لة نةينةوا برايةتي ليستي سةآلحةدين،

بةغدا). هاوثةيماني كوردستان لة
ــاآلي ب كؤمسيؤني ــاري ــام ئ بــةثــَيــي

 ١٧ نزيكةي هةَلبذاردنةكانيش سةربةخؤيي
مافي  عَيراقدا لة كةس هةزار  ٥٠٠ مليؤنء
تازةش بإيارَيكي بةثَيي  هةيةو  دةنطدانيان
،٢٠٠٩ ساَلي بؤ هةَلبذاردن دواكةوتني بةهؤي
مافي ١٩٩١ن، ساَلي لةدايكبووي ئةوانةي
لة زياتر ذمارةيان دةطاتة هةية، كة دةنطدانيان
نَيوان  لةماوةي دةتوانن كة كةس، ٧٠٠ هةزار
تؤماركردني  ناوةندةكاني لة  ١٢/١٥ بؤ   ١١/٥

بكةن. تؤمار ناويان دةنطدةران
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هةمواركردني دةكات راثرسي داوا ثةرلةمان
بكرَيت رؤذ يةك بة هةلَبذاردن دةستوورو

دةكةوَيت ثارَيزطاكان دوا هةَلبذاردني بإيار، ببَيتة سةردار: ئةطةر حاكم

فازأل دية

بة رَيطةى كوردستان ثةرلةمانى
رَيكخراوةكانى ذنانيش مانةوةى فرةذنيداو
ثةرلةمانتاران هةيةء بإيارة لةو رةخنةيان
مادةيةكى بةثةسةندكردنى رَيطةدان بة

تؤمةتباردةكةن. لةوجؤرة
لة مادةية ئةو ثةسةندكردنى دواى
دذى ثةرلةمانتارانةى ذنة ئةو ثرؤذةكةدا،
لة بةردةوامن بوون، فرةذنى مانةوةى

خؤيان. هةَلوَيستى
ليذنةى سةرؤكى زةنطةنة، ثةخشان
لة ئافرةتان ذنانء مافى  لة داكؤكيكردن
جةختى توندى بة كوردستان، ثةرلةمانى
كردةوةء مادةية ئةو رةتكردنةوةى لةسةر
رةنطة سةردةمَيك مادةكة بؤ كة ثَييوابوو

بةآلم هةبووبَيت،  مــانــةوةى  بؤ بيانو
رَيطة شَيوةيةك بةهيض سةردةمةدا لةم
دذى كة نادرَيت بةندَيك مانةوةى بة
خَيزانء ئارامى مرؤظايةتيىء كؤمةَلطةى

بَيت. مرؤظ مافةكانى
ذنانء رَيكخراوةكانى بةرامبةردا، لة
مادةية ئــةو ثةسةندكردنى ئافرةتان، 
ئةستؤى دةخةنة ثرؤذةياساكةدا لة
ثةرلةمانتاران،رووناكرةئوف،لَيثرسراوى
ذنان رووناكبيرى راطةياندنء سةنتةرى
طرت ثةرلةمانتاران لة رةخنةى سلَيمانى، لة
رؤذنامة بؤ مادةيةء ئةو ثةسةندكردنى بؤ
ثةرلةمانةى ئةو بؤ دَيت «طريانم وتى:
طوآ ئاوها ئةوان  بــؤداوةء دةنطمان كة 
دةرةوةء مةاليانة»ى «كؤلكة ئــةو بؤ
رَيطةيان ــرنء دةط ثةرلةمان ــاوةوةى ن
ديارى خَيزان ضارةنووسى كة ثَيدةدةن

قةيرةيىء نةهَيشتنى بيانووى بة بكةن،
راست ئةطةر بَيوةذن،  كةمكردنةوةى 
تا كة بخةنةإوو  سةرذمَيرييةك دةكةن 
ضةند بة ذنة ئةنفالَيكيان ثياو ضةند ئَيستا
بكةن، بةخَيويان تا هَيناوةتةوة منداَلَيكةوة
هَينانةوةى بة خؤيان حةزى ثياوان نةخَير
جوانء كض كام  تَيردةكةنء دووةم  ذنى
ئَيستادا لة  دةهَيننةوة». ئةوة بَيت  طةنج
ئاراستةى دةتوانن ذنان رَيكخراوةكانى
كة هةوَلبدةن بطؤإنء طوشارةكانيان
كةسَيتى بارى هةمواركراوى ثرؤذةياساى
رةتبكرَيتةوةو هةرَيم سةرؤكايةتى لة
بؤ بــكــرَيــتــةوة ــةمــان ــةرل ــــةى ث رةوان
موكريانى، كوردستان هةمواركردنةوةى،
هةرضةندة ئافرةتان، يةكَيتى سكرتَيرى
ئاطادارى كة لةوةكرد، باسى رؤذنامة بؤ
بةرَيوةضوونى ضؤنيةتى لة تــةواوى

دةربارةى نيية كة دانيشتنةكانى ثةرلةمان
هةمواركراوى ثرؤذةياساي لة فرةذنى
وةك بةآلم  سازكرابوو، كةسَيتيدا بارى
ئةو مــانــةوةى دذى  ئافرةتان  يةكَيتى
رةتكردنةوةى بؤ كار ثَيويستة مادةيةنء

بكرَيت. هةرَيمةوة سةرؤكى رَيطةى لة
هةندَيك ــةالى ب بــؤضــوونــةش ــةم  ئ
بةآلم بــوو، ثةسةند ثةرلةمانتارانةوة
ثَيكرد ئاماذةى زةنطةنة ثةخشان وةك
ئةستؤى دةكةوَيتة ئةوة  قؤناغةدا لةم
سةرةتاوة لة هةر كة ذنان رَيكخراوةكانى
بؤئةوةى ثرؤذةكةبوون، ئامادةكارى
رةتي هةرَيم  سةرؤكى بكةنء طوشار 

بكاتةوة.
ئةبوبةكر، بَيخاأل بــةرامــبــةردا لة 
ئيسالمى خوشكانى يةكطرتووى سكرتَيرى
كة روونيكردةوة، رؤذنامة بؤ كوردستان،
رَيكخراوةكانى لةطةأل هاوإابن نيية مةرج
رةتكردنةوةى بؤ كار  ئافرةتانء  ذنانء
ضونكة بكةن، هةمواركراوة ثرؤذةياسا ئةو
فرةذنى مانةوةى لة ثشتطيريى ئــةوان

دةكةن. سنووردار
سةوزء  ليستى ثةرلةمانتارانى  بةوتةى
نَيو لة ثةرلةمانيش، دانيشتنةكةى بةثَيى
زؤرينةى بة سةوز  ليستى ليستةكاندا، 
بةآلم بوون، فرةذنى مانةوةى دذى دةنط
لةطةأل زةرد ليستى حيزبة ئيسالمييةكانء
بةآلم مةرج، بة بوون  فرةذنى  مانةوةى
لة رةخنةى بةتوندى رةئــوف، روونــاك
ليستةكانء طشت لة طرت  ثةرلةمانتاران
هةَلوَيستى طؤإانى لة بوو نيطةرانيش
دانيشتنى لة كة ثةرلةمانتاران لة هةندَيك
بوونء فرةذنى مانةوةى دذى يةكةمدا

مةرجةكان كة دووةمـــدا دانيشتنى لة 
قايلبوون، ثَيى نواندء نةرميان دياريدةكران
كاريطةرى بؤ ــدةوة ــةإان ط «ئــةوةشــى
ثةرلةمانتا لةسةر ثةرلةمان نَيو مةالكانى

رةكان».     
ثةرلةمان لة ذنان رةخنة رَيكخراوةكانى
ئةندامةكانيان نةداوة رَيطةيان كة دةطرن
دةربارةى طفتوطؤكانى ثةرلةمان بةشدارى
رَيطةيان تةماشاكةر وةك بكةنء فرةذنى
ئةمةش ثةرلةمانةوة، هؤَلى بَينة ثَيدابوون
ئاينيىء زانايانى وةزيرء كة كاتَيكداية لة
مافةكاني شــةرعء بــوارى شارةزايانى
دانيشتنةكان بةشدارى بإياربوو ذنانيش
ثةرلةمان، سةرؤكى بةوتةى بةآلم بكةن،
لةبةرئةوةىحكومةتهةَلوَيستىدةربارةى
نةكردبووةوة، يةكاليي فرةذنى مانةوةى
بةشداريى ئامادةنةبوون بةرثرسانة ئةو

بكةن. ثةرلةمان دانيشتنةكةى
كة  بةوثَييةى ديــكــةوة، لةاليةكى  
ثةيوةندى كةسَيتى بارى ثرؤذةياساى
باس هةية، كؤمةَلطةوة تاكى ذيانى بة
لةوةدةكرَيتكة ثَيويستةئةو جؤرةياسايانة
جيهانيدا هةية، لة وآلتانى لة ئةوةى وةك
بدرَيت، بؤ دةنطى ريفراندؤمةوة رَيطةى
ثةرلةمانتارانء لةاليةن بؤضوونة ئةو بةآلم
ئافرةتانةوة ذنــانء رَيكخراوةكانى
ثةرلةمانتارَيكى بةوتةى رةتكرايةوة،
خةَلكى نوَينةرى ثةرلةمان ياسايى ليذنةى
ناكات، ريفراندؤم بة ثَيويست كوردستانةء
ساَلى لة ثرؤذةكة كة  لةوةى جطة ئةمة

لة ١٨  زياتر لةوكاتةوة  ١٩٥٩ دةرضووةء 
داواى ئَيستا تا بؤ هةمواركراوةتةوة  جار

لةسةرى. نةكراوة ريفراندؤم

هةرَيم سةرؤكى بةر دةبريَتة ثةنا كةسيَتى، بارى ثرؤذةياساى رةتكردنةوةى بؤ

سالَح حةمةالو محةمةد  

ئاسمانييةكان طةشتة ياسايي كاروباري دةدات، بإيار بةغدا
سةرثةرشتيء جَيبةجآء بةغدا لة كوردستانيشةوة هةرَيمي بة
نَيودةوَلةتييةكان بؤياسا حكومةتىهةرَيميشثةنا ضاودَيريبكرَين.

سةربطرَيت. بةغدا حكومةتى هةوَلةى ئةو نادات رَيطة دةباتء
حكومةتي طواستنةوةي وةزيــري سؤفي، سةعيد بورهان
طةشتة ضاودَيريكردني راطةياند: هةرضةندة رؤذنامةي بة هةرَيم،
بةشَيكين ئَيمةش ناوةنددايةو حكومةتي لة دةسةآلتي ئاسمانييةكان

طواستنةوة، ثرؤذة  ٣ مانطة وةزارةتي ماوةي بةآلم حكومةتة، لةو
تَييدا بةرزكردووةتةوةو كوردستان ثةرلةماني بؤ ياسايةكي
ناوةندي حكومةتي دةسةآلتةكاني لة بةشَيك كة داوامان كردووة
لة بكرَيتةوة كةم ئاسمانييةكان طةشتة فإؤكةوانييء بواري لة

بكرَيت. فراوانتر دةسةآلتةكاني هةرَيم بةرامبةردا
بةثَيي  ئاسمانييةكان  «طةشتة وتيشي: طواستنةوة وةزيرى   
عَيراقيش حكومةتي بإيار، بة رَيكدةخرَين نَيودةوَلةتي ياساي
باسي سؤفى بورهان بكات»، ياسايانةدا لةو سةرثَيضي ناتوانَيت
وةزارةتي ثرؤذةياساكةي  هةرَيم ثةرلةماني ئةطةر لةوةشكرد، 
لة بةشَيك دةتوانَيت هةرَيم ئةوا  بكات، ثةسةند طواستنةوة
ئةوةشي سةعيد بورهان وةربطرَيتةوة،  بةغدا  لة دةسةآلتةكان
بة كارنةكردن مؤَلةتي ناتوانَيت عَيراق حكومةتي كة راطةياند:
وةرطرتني مؤَلةتي ضونكة نــةدات، فإؤكةواني كؤمثانياكاني
ئةوا هةبَيت، مؤَلةتي كؤمثانيايةك ئةطةر نَيودةوَلةتييةو كاركردن

نةدات. كؤمثانياية بةو مؤَلةت ناتوانَيت عَيراقي حكومةتي
ضَيوةي ضوار لة بؤئةوةي هةرَيم طواستنةوةي وةزارةتــي
بةغدا لةطةأل ئاسمانييةكاني طةشتة كَيشةي نَيودةوَلةتيدا ياساي 
ضةندين فإؤكةوانيي  ياساي بة بةستن  بةثشت بكاتةوة يةكاليي 
سةرطةرمي ماوةيةكة  توركيا، ئةَلمانياو بةريتانياو وةك  وآلتي

فإؤكةواني. بواري ثسثؤإاني لةطةأل راوَيذكردنة

دةدات بةغدا هةوأل
كوردستان فرؤكةخانةكانى

خؤيةوة دةسةآلتى بخاتة ذَير

رؤذنامة فؤتؤ: سلَيمانى فإؤكةخانةى

رؤذنامة فؤتؤ: كةسَيتى   بارى تايبةت بة ياساى دانيشتنى
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سةعدولَآل ثشتيوان

ليذنةى سةرؤكى  جَيطرى  كوإَيكى 
دوو كوشتنى بة كة كةركوك، ئةمنى
تؤمةتة بــةو كــراوةء تؤمةتبار كــةس 
تةوقيف داوةر بإيارى  بة مانطَيكة  ضةند
رؤذى ضةند لة بةآلم بةندكراوة، كراوةء
لة نهَينى بة  ئةوةى دواى رابردووشدا 
كةسَيك دةرةوة، دةيهَيننة طرتووخانة
ثؤليسى بةإَيوةبةرى  دةكــاتء بريندار
ثؤليسانةى ئةو رايدةطةيةنَيت كةركوكيش

دةكرَين. زيندانى ثَيداوة، مؤَلةتيان كة
جَيطرى كةركوكلى،  عيرفان كوإَيكى 
ثارَيزطاى ئةمنى ليذنةى ســةرؤكــى
بة لةمةوبةر مانطَيك  ضةند  كةركوك،
بةإَيوةبةرايةتى ثؤليسَيكى  كوشتنى
كراء، تؤمةتبار كةركوكى  هاتوضؤى
لة دادوةر ــارى ــإي ب بــة ــةوة  ــةوهــؤي ب
كةركوك (تةسفيرات)ى طرتووخانةى
ئَيستاش ثَيش مانطَيك ضةند كرا، زيندانى
بةطوَيرةى كوشتء باوكى ثاسةوانَيكى

لة تؤمةتبار رؤذنــامــة، زانيارييةكانى
دةزطا ثرسى  ثَيى بة باوكييةوة، رَيطةى 
جار تائَيستا ضةندين ئةمنييةكانى شارةكة
نَيرراوةتة دةرهَينراوةو زيندان لة نهَينى بة
دواى لةمةوبةريش رؤذَيك ضةند ماَلةوة،
تر كورَيكى ماَلةوة، دةينَيرنة ــةوةى ئ
بةثَيى زانيارييةكانى دةكاتء هةر بريندار
دراوة هةوأل رووداوة ئةو دواى رؤذنامة
بةآلم ئةوروثا، بينَيرنة  كوردستانةوة  لة

نةبووة. سةركةوتوو هةوَلةكة
بــةإَيــوةبــةرى تاهير، جةمال ليوا 
بةو ــارةت ــةب س ــوك، ــةرك ك ثؤليسى 
ئَيمة راطةياند: رؤذنامةى بة مةسةلةية
عيرفان كوإةكةى كة  ئةوةين  ئاطادارى
زيندان لة باوكييةوة لةاليةن كةركوكلى، 
بيانووى بة بةآلم دةرةوة، دةرهَينراوةتة
لةطةأل نةخؤشخانة، بؤ دةيبةن كة ئةوةى
دةستثَيكردووةو لَيكؤَلينةوةمان ئةوةشدا
مؤَلةتيان كة ثؤليسانةى ئةو هةموو
مانطَيكيش ماوةى دةدةمء سزايان ثَيداوة،
هةموو بــة  ضونكة ـــةم، دةك سجنيان
قةدةغةيةو بةندكراو دةركردنى شَيوةيةك

ناكةين. قبوَليشى
كةركولى، عيرفان خؤيشييةوة لةالى
ثارَيزطاى ئةمنى ليذنةى سةرؤكى جَيطرى
ثارَيزطاى ئةنجومةنى ئةندامى كةركوكء
لة كــوإةكــةى دةرهَينانى ــةركــوك،  ك
تةندروستى بارى خراثبوونى بؤ زيندان
«كوإةكةى وتى: رؤذنامة بؤ طةإاندةوةو
بةَلكو ثياوكوذة، نة  موجريمةو نة من
ثزيشكى مؤَلةتى بة ــووةو ب نةخؤش
بؤ بردوومانة هَيناو  دةرمــان  سجن لة 
بؤ ضووين كاتَيك رووداوةكــةش عيادة،
لةطةأل ثؤليسَيكمان ضةند كة نانخواردن
كةسَيك لة تةقة سةيارةكانمانةوة لة بوونء
رووداوةش ئةو دواى برينداركرا، كراو

سجن». بؤ بردةوة كوإةكةمان
نزم نةفس «خةَلكَيكى وتيشى: هةروةها
دةيانةوَيت خؤشناوَيتء منيان كة هةن
بكةن، دروســت بؤ شتم  رَيطةيةوة لةو
بووة، قةدةر قةزاو حاَلةتى  ثَيشووتريش
طيانى كوإةكةم بةدةستى ئةفسةرَيك كة
خؤم بةدةستى دواتــر ــداوة، ــةدةســت ل

تةسليمى ثؤليسم كردووة»

بووة تر كةسى دوو كوشتنى تؤمةتبارى ثَيشتريش

كةركوك، سةرؤكى ليذنةى ئةمني جَيطرى

دةرةوة هيَناوةتة زيندان لة كوأةكةى

عةبدوإلةحمان، شارا
كةمال هؤطر حةسةن، مةال مةريوان

هةولَيرء سليَمانى

مانطرتن ــة ل هــةفــتــةيــةك  دواى 
زؤر ذمارةيةكى دوَينآ سةرلةبةيانى
ثزيشكييةكانى كؤلَيذة خوَيندكارانى لة
بةمةبةستى هةولَير سلَيمانىء زانكؤكانى
بإيارىدامةزراندنيان ناإةزايىدةربإينلة
كردنةوةى كؤلَيذى بةشَيوةى طرَيبةستء
سازكرد، خؤثيشاندانَيكيان عيشق، ئةهليي
سوءرة تةندروستيى  وةزارةتى هاوكات 
لةو طؤإانكارييةك هيض ئةوةى لةسةر

بإيارةدا ناكرَيت.
خوَيندكارانى خؤثيشاندانةكةى
سلَيمانى زانكؤى ثزيشكييةكانى كؤلَيذة
فةرمانطةى بـــةردةم  بؤ  لــةســةرةتــادا
ثارَيزطاى دواتر بؤ بةردةم تةندروستيىء
داية ياداشتَيكيان تَييدا كة بوو، سلَيمانى
داواى سلَيمانىء ثارَيزطارى دةســت
وةزارةتى ثاشطةزبوءنةوةى بؤ هةوَلدان
ثارَيزطار لة بإيارةكةيان لة تةندروستى
تةندروستيى طشتيى بةإَيوةبةرى كردء
طةياندنى بةَلَينى  ثارَيزطار سلَيمانىء 
بة خؤيان ســةرءوى بة داواكارييةكان

دا. خوَيندكارةكان
رَيكخةرى ئةندامى ــادر، ق ئاسؤس
وتــى: ــة ــام رؤذن بــؤ خؤثيشاندانةكة،
ثارَيزطاكةى هةرسآ لة «بإيارماندا
سةر بإذَيينة مانبطرينء كوردستان
دةبين ــش ــي ــةردةوام ب شــةقــامــةكــانء
وةزارةتــى ــرانء وةزي ئةنجومةنى تاكو 
ثاشطةز بإيارةكةيان لة تةندروستى

دةبنةوة».
مانطةدا ئةم ناوةإاستى لة ئةوةى دواى
وةزارةتىتةندروستىبإيارىدامةزراندنى
تةنها ثزيشكييةكانى كؤلَيذة دةرضوءانى
ئةنجومةنى لة ــردء دةرك طرَيبةست بة 
ذمــارةيــةكــى وةزيــــران ثــةســةنــدكــرا،
بةشة ضوار هةر خوَيندكارانى لة زؤر
ثزيشكييةكةى زانكؤىسلَيمانى دةستيانكرد
خؤثيشاندانةكة، دوَينَيش دواى مانطرتن، بة
دةستثَيكردةوةو مانطرتنةكةيان دوءبارة
تا ناشكَينن مانطرتن كة بةوةدةكةن ئاماذة

بإيارةكةهةَلنةوةشَينرَيتةوة.
حةسةن، سكرتَيرى رؤذنامةوانى هةَلؤ

وتى: رؤذنامة بؤ تةندروستيى وةزيرى
داواكارييةكانيان خوَيندكارنء «ئةوانة
تةندروستييةوة وةزارةتى بة ثةيوةندى
وةزارةتــى بة ثةيوةندى بةَلكو نيية،
خوَيندنىباآلوةهةية، هةركاتَيكخوَيندنيان
سةر دَينة ئةوكاتة دامةزران، تةواوكردء

تةندروستى». وةزارةتى ميالكى
طرَيبةستانة، ئةو سوءدى بة سةبارةت
كة ئةوةكرد بؤ  ئاماذةى حةسةن  هةَلو
طرَيبةستى دةرضوءانة ئةو «دامةزراندنى
لةطةأل نيية جياوازييةكيان هيض تايبةتةو
ئيمتيازاتَيكى هةموو موقيمء ثزيشكى
بؤ ــارةش ــإي ب ــةو ئ ــت، ــَي ئــةوانــيــان دةب
تواناكانى بة ثــةرة ثزيشك  كة ئةوةية
لةذَير كة ئةوكاتةى ضونكة بدات، خؤى
فَيربوءنء هةوَلى لة بةردةوام راهَينانداية،
خؤثَيطةياندندادةبَيتلةإووىدةوامكردنء
ئةطةر لةكاتَيكدا نةخؤش، لةطةأل مامةَلةى
ضاو ئةوكاتة نةدا، خؤثَيطةياندن بة ثةرةى
ئةمةش دةخشَينرَيتةوة، طرَيبةستةكةيدا بة
هاوآلتيىء خزمةتى بؤ يةك ثلةى بة
ثزيشكةكة خؤيداية»، لة خزمةتى دواتريش
هةَلوةشاندنةوةى بة  سةبارةت بــةآلم
داواكانى جَيبةجَيكردنى  بإيارةكةء 
رؤذنامةوانى سكرتَيرى  خوَيندكاران، 
بةهيض ئاماذةى  تةندروستيى وةزيــرى 
«ثَيرآ وتى: نةكردء لةوبوارةدا  هةوَلَيك
كؤبوءنةوةيةكى تةندروستيى وةزيرى

ئةنجامداو مانطرتوودا خوَيندكارانى لةطةأل
ئةنجومةنى بإيارى ئةوة كة راطةياندن، ثَيى

نيية». وةزارةتدا لةدةستى وةزيرانةء

خؤثيشاندانىقوتابييانى
هةولَير ثزيشكى زانكؤى

خوَيندكارانى دوَينآ ترةوة لةاليةكى
خؤثيشاندانيان هةولَير، ثزيشكى زانكؤى
وةزيران رَيكخست، بةردةم ئةنجومةنى بؤ
خوَيندنى وةزارةتــى لة بَيومَيديى دواى
ثةرلةمان تةندروستيىء وةزارةتى باآلو
بةدةم وةزيران كرد لة ئةنجومةنى داوايان
خوَيندكارةكان نوَينةرى بَين، داواكانيانةوة
دواىضوونةذوورةوةيانبؤناوباَلةخانةى
دواى راطةياند: رؤذنامةى بة ئةنجومةن،
سةرؤكى نورى، د. كؤبوونةوةمان لةطةأل
طوَيطرتن وةزيرانء ئةنجومةنى ديوانى
لة بوو بريتى كة خوَيندكاران، داواكانى لة
ثزيشكييةكانء ئةهليية كؤلَيذة داخستنى
دةرضــووانــى فةرمى  بة  دامــةزرانــدنــى
تةوابوءنى دواى ثزيشكييةكان كؤلَيذة
راطةياندوون ثَيى  نورى د. خوَيندكاران، 
نيية دةست قوتابييان بؤ بةهيض شَيوةيةك
بؤية ــدات، وةرب حكومةت كاروبارى لة 
بإيارى دةكرَينةوة،  ئةهلييةكان كؤلَيذة 

دةمَينَيتةوة. خؤى وةك دامةزراندن
كؤلَيذى خوَيندكارَيكى ديكةوة لاليةكى
نةيويست كة سةآلحةدين زانكؤى ثزيشكي

وتى: رؤذنامة بؤ ئاشكرابكرَيت، ناوى
باآل خوَيندنى تهندروستيیء «وهزارهتــی
ــردوءة، دةرك دذبةيةكيان بإيارى دوو
دةَلَيت تةندروستى وةزارةتــى ضونكة
ئيتر زؤرة، ثزيشكمان لــةبــةرئــةوةى
ئةى كةواية داتاندةمةزرَينين، بةطرَيبةست
رةزامةنديى باآل خوَيندنى وةزارةتى بؤضى
ئةهليى عيشق كؤلَيذى لةسةر كردنةوةى
دذبةيةكء هةم بإيارة دوء ئةو دةدات،

بة ئَيمةشة». دذ هةم
وةزارةتــى رَيوشوَينى بة سةبارةت
خؤثيشاندانةكةى لةسةر باآل خوَيندنى
ثزيشكييةكان، خوَيندكارانى كؤلَيذة دوَينَيى
ئةو راطةياندنى لة خــاَلــس، سةرتيث
رءونكردةوة رؤذنامة بؤ ئةوةى وةزارةتة،
لةطةأل بــاآلش خوَيندنى وةزارةتـــى كة 
دذى خوَيندكاراندايةو دامــةزرانــدنــى
«بؤ وتيشى: كاركردنيانة، بةطرَيبةست
باآل خوَيندنى ــرى وةزي مةبةستة ئةو
وةزارةتـــى ئاراستةى نوءسراوَيكى
لة ثشتطيريى كـــردوءةو تةندروستى

كردوءة». خوَيندكاران

ثةيمانطةى دةرضوءانى خؤثيشاندانى
كةالر تةكنيكى

لة دةرضوءانى دوَينآ ذمارةيةك هةر
بةمةبةستى كةالر تةكنيكى ثةيمانطةى 
ناإةزايىدةربإينلةدذىدانةمةزراندنيان،

ثةرلةمانى بةردةم بؤ خؤثيشاندانَيكيان
ساَلح، دَلشاد رَيكخست، كوردستان
رؤذنامةى بة خؤثيشاندةران، نوَينةرى
رايطةياند: ئَيمةدةياندةرضوءى ثةيمانطةى
سةردانى ئةوةى دواى تةكنيكى كةالرين،
ناوضةيةمان ئةو دامودةزطاكانى سةرجةم
دامةزراندنمان، بةمةبةستى ــردووة ك
نةداوينةتةوة، بؤية وةآلمَيكيان هيض بةآلم
بة ثةرلةمان بــةردةم بؤ هاتووين ئَيمة 
ثةرلةمان لة داوا  دةرضووان نوَينةرايةتى 

بدؤزنةوة. بؤ رَيطةضارةيةكمان دةكةين

سةآلحةدين زانكؤى خؤثيشاندانى
طؤإينى بةمةبةستى دوَيــنــآ هــةر 
خوَيندكارانى زانكؤكان، لة عبور سيستمى
بؤ خؤثيشاندانيان سةآلحةدين زانكؤى
سازكردو باآل خوَيندنى وةزارةتى بةردةم
عبور خؤثيشاندةران داوايانكرد سيستمى

ساآلنة  نيزامى لة وانة ١-٢ لة بطؤإَيت
بَيت،  ــة وان  ٢-٤ كؤرسات نيزامى بؤ
بة خوَيندكاران نوَينةرى لةوبارةيةوة
د. نةذدةت رؤذنامة راطةياند: دواى بينيني
لة ديوان طشتيى بةإَيوةبةرى ئاكرَيي،
خوَيندكارانى بة باآل، خوَيندنى وةزارةتى
لة دةكةن تر ئامارَيكى ئةوان راطةياند
ذمارةى زانينى بؤ سةآلحةدين زانكؤى 
لةم سوودمةنددةبن كة خوَيندكاران

ثَيشنيازة.

دةركردوءة» بإيارى دذبةيةكيان دوء باآل خوَيندنى «وةزارةتى تةندروستيىء

شةرقامةكان سةر هةولَير رذانة ثزيشكيى سلَيمانىء خويَندكارانى

ريَبين فةتاح

هةولَير

هةرَيمى وةزيرانى ئةنجومةنى
دَلنيايى فةرمانطةيةكى كوردستان
طشتييانة بةإَيوةبةرة  لةو  جؤريى
رابردوودا ماوةى لة كة ثَيكدةهَينن
ثةيمانطةى خولَيكى  لة بةشداربوون 
دةسةآلتى بةريتانىء  نةتةوةيى 
وةزارةتــةكــان لــة فراوانيشيان

ثَيدةدرَيت.
دةست زانيارييانةى ئةو بةثَيى
رابردوو هةفتةى كةوتوون، رؤذنامة
ســةرؤكــى ــى، ــارزان ب نَيضيرظان
اليةنة لةطةأل هــةرَيــم، حكومةتى
خولى بةشدارانى ثةيوةنديدارةكانء
بؤ بةريتانى نةتةوةيى ثةيمانطةى
هةرَيمى طشتييةكانى بةإَيوةبةرة
لة ــةوةو ــووةت ــؤب ــان، ك ــوردســت ك
لةسةر جةخت كؤبوونةوةكةشدا
دَلنيايى فةرمانطةى ثَيكهَينانى
وةزيراندا ئةنجومةنى لةناو جؤريى
ئةو فةرمانطةيةش هةَلطرانى كراوةو
ثةيمانطةى خــولــى ــةى ــام ــإوان ب

خؤدةطرَيت. لة بةريتانى نةتةوةيى

لة ــك ــزي ن ــى ــةك ــاوةي ــةرض س
ئاشكرا رؤذنامةى بؤ كؤبوونةوةكة
خولةكةى بةشداربووانى كة كرد،
بةريتانى نةتةوةيى  ثةيمانطةى 
دَلنيايى طشتى بةإَيوةبةرى وةك
هةرَيمى وةزارةتةكانى  لة  جؤريى
دةسةآلتى دادةمةزرَينء كوردستاندا

ثَيدةدرَيت. ثالندانانيان نةخشةو
ئةو زانيارييةكانى بةثَيى هةر
لة دةكرَيت ضاوةإوان سةرضاوةية،
فةرمانطةى داهاتوودا ساَلى سةرةتاى
دةست ثَيكبهَينرَيتء جؤريى دَلنيايى

بكات. كارةكانى بة
بةريتانى نةتةوةيى  ثةيمانطةى 

مانطى  ــا ت  ٢٠٠٧ تــةمــمــوزى ــة  ل
لة   ٣٢ بــؤ  خولَيكى  ٢٠٠٨ ئابى
طشتييةكانى بةإَيوةبةرة بةرثرسء
هةرَيم حكومةتى وةزارةتــةكــانــى
خولةكةش كـــردةوةو هةولَير لة 
ــىء ــدةَل طــةن دذة ــى ــان ــةوةرةك ت
ثالندانانء كارطَيإىء رَيكخستنةوةى
مرؤيى وزةى لة  سوودوةرطرتن 
تةواوبوونى دواى لةخؤدةطرتء
لة بـــةشـــداربـــووان ــةش  ــةك خــول
بةريتانيا دةرةوةى وةزارةتــــى

ثَيبةخشرا. تايبةتييان بإوانامةى

جؤريى دلَنيايى فةرمانطةى
دةكريَتةوة

عةلى فؤتؤ: هؤطر دكتؤرَيك لةكاتى هوتافكَيشاندا 
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زيندانيية كؤمكارى رؤذنامة:
دروستبوو؟ كةى سياسييةكان

كؤمةَلةى ٢٠٠٧/٢/٧دا لة *
رَيكخراوى سياسييةكانء زيندانيية
كؤنفرانسَيكدا سياسى لة زيندانييانى
زيندانيية كؤمكارى  يةكيانطرتء 
ثَيكهَينراو كوردستان سياسييةكانى
سياسيى زيندانييةكى هــةمــوو
لة ئةندام بَيت هةية كوردستان بؤى

جياوازى. بةبآ كؤمكارةكةدا
رَيكخراوى وةكو ئَيوة رؤذنامة:
بة سةر سياسييةكانى زيندانيية
ضةند يةكطرتنةوة ثَيش ثارتى،
كؤمةَلةى هةبووةء  ئةندامتان 
سةر سياسييةكانى زيندانيية
ئةنداميان ضةند  يةكَيتى  بة

هةبووة؟
زيندانيية رَيكخراوى وةك *

ئةنداممان  هةزار  ٣٥ سياسييةكان
زيندانيية كــؤمــةَلــةى ــووة، ــةب ه

ئةنداميان  ٢٣ هةزار سياسييةكانيش
يةكطرتنةوة دواى بةآلم هةبووة،
ئةندامةكاندا، لةناو كرا ثاكسازيى
زيندانى ثَيشتر هةبووة خةَلك
بووة ئةنداميش نةبووةء  سياسيى
سياسييةكانى زيندانيية كؤمةَلةى لة
ئَيستا كؤمكارى هةردووال، هةربؤية
فؤرمى تةنها سياسييةكان زيندانيية

وةرطرتووةء  ئةنداممان هةزار  ٢٠
بؤ ــن ــةي ــاردةك ك ــش ــي ــةردةوام ب

سياسى. زيندانى وةرطرتنى
سياسيى زيندانييانى رؤذنامة:
مانطانةيان مووضةى هةرَيم
مووضةية ئةو جياوازيى هةية،
سياسيى زيندانييانى لةطةأل

ضةندة؟ بةغدا
سياسيى ــدانــى ــن زي يــةك   *
مانطانةى مووضةى كوردستان
مووضةى كة لةكاتَيكدا ئةمةش نيية،

 ٥٠٠ بةغدا لة سياسيى زيندانييانى
دينارة. هةزار

مليؤن   ٢٥ ــةو ئ ــة: ــام رؤذن
بةغداوة لة طواية كة دينارةى
زيندانييانى هةرَيم بؤ هاتووةتة

ضى بةسةرهات؟ سياسيى

بةياننامةى ئاطادارنينء ئَيمة *
حكومةتى بؤ دةركــردووة خؤمان
دةبَيت كة  بةغدا هةرَيمء حكومةتى
ئَيمة بة خؤيان روونكردنةوةى
طةيشتووة، ثارةكة بزانين تا بدةن

لَيهاتووة؟ ضى طةيشتووة طةر
ئةو ئاطادارى كة رؤذنامة:
ضؤن ــةى ئ نين  ــة  ــارةي ث ــإة  ب
زيندانييانى نوَينةرايةتيى

سياسيى دةكةن؟
ثَييانوتين سةرةتاوة لة هةر *
سةربةخؤن، رَيكخراوَيكى ئَيوة
ثةيوةندييةكى هةوَلماندا بؤية
ــى ــةت ــوم ــك ح بـــــاش لــــةطــــةأل
دروستبكةينء بةغدا ــمء هــةرَي
لةناو بةإَيوبةرايةتييةكيشمان
ئةنفالدا شةهيدانء ـــى وةزارةت
حكومةت وتيان دوايى دامةزراند،
دةكات، مامةَلة حكومةتدا  لةطةأل
مانطى لة ناوةند حكومةتى كةضى
زيندانييانى بؤ مووضة شوباتةوة
ئَيستا تا دةكات سةرف سياسيى
كَيشةكة بووين. بَيبةش لَيى ئَيمة
عَيراق «حكومةتى  ئةوةية بةإاستى 
لَيرة ئةوةتا  نانَيت»، ئَيمةدا بة  دان
كردووةتةوة بةإَيوبةرايةتييةكيان
ئةوةى بؤ ناردووة ليذنةيةكمان ء
دةَلَين سةرفبكةن، بؤ ثارةمان
هةبَيت، ماليكى رةزامةنديى دةبَيت

سياسى  زيندانى  ٤٥٠ لة زياتر
ثإكراوةتةوةو بؤ ئَيمة الى فؤرميان
يةك ئَيستا تا هاتووةتةوة، ناويان

وةرنةطرتووة. ديناريان
باسى لةثَيشدا تؤ رؤذنامة:
رَيكخراوَيكى ئَيوة كة ئةوةتكرد
ئَيستا تا بؤ مةدةنين، سةربةخؤو
ثارتيدا يةكَيتىء فةرمانى لةذَير

كاردةكةن؟
ئــةوانــدا فــةرمــانــى ــر  ــةذَي ل  *
ــكــى ــكــخــراوَي ــن، رَي ــةي ــاك ــارن ك
تةنها ــــةوان ئ ــن،  ــؤي ــةخ ــةرب س
هاوكارييةكةش دةكةن، هاوكاريمان
ثيشةيىء رَيكخراوة لة زياتر وانييةء
هاوكاريى ديموكراتييةكانةوة

دينار  مليؤن   ٤ ئَيستا تا  كراوينء 
لة  دينارمان مليؤن  ٣ هةولَيرو لة
حكومةتيش وةرطرتووة، سلَيمانى
دةكات ئةوةش كةمَيك هاوكاريمان

نيية. ثَيويست وةك

هـــةردوو ــة ل ـــة: ـــام رؤذن
ثَيش ــدا ــان ــةت ــراوةك ــخ ــك رَي
ثارضة ضةند يةكطرتنةوة
هةمووى وةرطرتووة،  زةويتان 
زةوييان كة بوون سياسى زيندانى

وةرطرتووة؟
سياسى رَيكخراوى زيندانى لة *

زةويمان  ثارضة  ١٦٨ هةولَير لة
بؤ هةمووشيان وةرطـــرتـــووة،
سلَيمانى لة بوون، سياسى زيندانى
سياسى زيندانييانى كؤمةَلةى
وةرطرتووة، زةويان ثارضة (١٥٠٠)
سياسى زيندانى  ضةنديان  نازانم 
موخالةفات هــةردووال لة ــووة! ب
نةماوةء هةبووة، بةآلم ئَيستا ئةوة

دةكةين. تةواو ثاكسازيى
لة دةســتــةيــةك ــة: ــام رؤذن
بةناوى ـــةزراوة دام سلَيمانى
زيندانييانى لة داكؤكى دةستةى
ناطةيةنَيت ئةوة  ئةمة  سياسى،
كارةكانتاندا كةمتةرخةمن لة ئَيوة
بة ئَيوة ئةوانة  كة بةتايبةتى 
نازانن، خؤيان  شةرعى  نوَينةرى 

بةرامبةريان؟ ضيية راتان ئَيوة
بَيت راســت بة ئةطةر ئَيمة   *
زيندانييانى لة داكؤكى درؤ بة يان
بة هةموومان دةكةين، سياسيى
خةَلكيش كاردةكةين، خؤبةخش
برادةرانةداية ئةو لةناو ئَيستا هةية
بكة، لةطةَلدا  كارمان وةرة وتمان 
ئَيستا كارناكةم، ثَينةدةن ثارةم وتى
زيندانييانى بؤ كارَيك هةوَلدةدةين
الى طةيشتووينةتة بكةينء سياسى
لة داكؤكى دةستةى بةآلم ماليكى،
ئةوة بؤ كار سلَيمانى زيندانييانى
داواى ئةوان بدةن، تَيكى دةكةن
زيندانيية ئة  تةنها ــةن  دةك ئــةوة
كاريان حوكمدراون، سياسييانةى
تر كةسانةى ئةو باشة  بكرَيت، بؤ
شَيوةيةك هةر بة بوون زيندانى كة
حكومةتى عَيراقى زيندانى كردوون
زيندانى بة بؤ سياسةت، لةسةر

نةكرَين. حساب
باس دةستةية ئةو  رؤذنامة:
هةَلبذاردنى كة  ــةن ــةوةدةك ل
ئةو لةناو بكرَيت سةرتاسةرى
نوَينةرى ئَيوة ئةى رَيكخراوةدا،

نين؟ سياسييانة زيندانيية ئةو
بة يةكمانطرتووةتةوة كة *
كؤنفرانسء رؤذى ــوقء ــةواف ت
دياريكردووة، هةَلبذاردنيشمان
بةس شتى شةخسييان هةية، ئةوانة
ثَيشمان هةية، كارة ئةو سلَيمانى لة
دروست كَيشة كة راطةياندوون
هةية ضــى طفتوطؤ بــة نــةكــةنء
ئةوان بةآلم بكةين، ضارةسةرى
لةسةر هةية هةرشتَيكيان نةهاتن.
ياسا بة  با  بَيت، ناياسايى  كة  ئَيمة 
دوو نةك بةآلم  بكةن، ضارةسةرى
دةَلَينء دوايش لة رؤذنامةيةكدا وشة
داواى خاوةنى، بة  ناكةن خؤيان
خؤيان ئةوانة دةكةن؟ هةَلبذاردن
بةشداربوونء يةكطرتنةوةكةدا لة
داإشتووة ناوخؤكةيان ثةيإةوى
كؤمكارى زيندانيية لةطةَلمان، ئَيستا
خؤيان نوَينةرى بة سياسييةكان
رَيى كآ بزانين با بةآلم نازانن، 
نوَينةرى بة خؤيان داوة بــةوان
ئةو بــةدواى ئَيمة  دةزانــن،  خةَلك

لَيناطةإَيين. دةضينء كارةدا
ئــةو ــةكــاتــى ـــة: ل ـــام رؤذن
داكؤكى دةستةى خؤثيشاندانةى
سلَيمانى، لة سياسى زيندانييانى لة
ئةوةى بةَلَينى سلَيمانى ثارَيزطارى
تا ئةمة بكات، هاوكارييان ثَيدان
كة دروستة ئَيوةوة الى بة ضةند
رةسميى رَيكخراوَيكى بة خؤتان

دةزانن؟ كوردستان لة
ئةحمةد ــاى دان كة دَلنياين  *

لةو سلَيمانى، ثارَيزطارى مةجيد،
ضونكة نةبووة، ئاطادار كَيشةية
كؤمكارةوة بــةنــاوى ــةش ــةوان ئ
بةنيازين هةربؤية كردووة، قسةيان
دةبَيت بكةينء لةطةَلدا ــدارى دي
كة بضَيتةوة، خؤيدا  هةَلوَيستى  بة
دةستةية بةو  هاوكاريى بةَلَينى 
هةَلةياندا بــة ــن  ــي دةزان داوة، 
دةضنة ــة ــرادةران ب ئــةو بـــردووة،
كؤمكارةوة، بةناوى شوَين زؤر
ثةرلةمان، ئةوانة تةنانةت ضوونةتة
هيالكىء ئةو راستى بة دةيانةوَيت
كردوويةتى كؤمكار ماندووبوونةى

لةبارى بةرن.
بةطوَيرةى ئَيوة رؤذنــامــة:
بَيت، خؤتان ناوخؤى ثةيإةوى
زيندانى سياسى يةكَيك نابَيت كة
بؤ كارى تر ناوةندَيكى لة بَيت
سلَيمانى لة كةس هةندَيك بكرَيت،
نةبوونء كاريان زيندانى سياسى
بؤ هاتوون بةآلم نةكردوون، بؤ 
ئةندام بة كردووتانن ئَيوة ئَيرة
بوون، ثارتى لةبةرئةوةى بةس
ئةطةر راستة، ضةند تا ئةمة
ثةيإةوى ثَيضةوانةى ئةمة واية

نيية؟ ناوخؤتان
بووة، ناوخؤ شةإى كَيشةكة *
نيشتةجَيية، هةولَير لة كةسَيك
ضووةتة بــووة سلَيمانى خةَلكى
ــردووة، ــةك بــؤ ن ــان ــاري ئـــةوآ ك
سياسيية زيندانى هةركةسَيكيش
بَيت شوَينَيك هــةر لة ثَيويستة
هةية تر شتَيكى بكرَيت،  بؤ كارى
زيندانى كةسَيك دةَلَيت هةركةسَيك
تا بيسةلمَينَيت بَيت با نيية سياسى

نةكةين. بؤ كارى ئَيمةش
مليؤن ضوار نزيكةى رؤذنامة:
ثَيناسةى بؤ وةرطرتووة دينارتان
لة ثارةيةتان بإة ئةو زيندانى،

كردووة؟ سةرف ضيدا
هةية  كاديرمان  ٨٠ نزيكةى *
خانوو كرَيى ــدةكــانء ــاوةن ن لة 
سةرفى ثارةيةى ئةو دةدةيـــن،
زياترة زؤر ثارةية بإة لةو دةكةين
ثَيناس ئَيستاش تا وةريدةطرين, كة
دروستدةكةين، ئاسايى كاغةزى لة
بــاش ثــَيــنــاســى نــةمــانــتــوانــيــوة

دروستبكةين.
مانطة دوو ساَلَيكء رؤذنامة:

ثَيناستان  هـــةزار  ٢٠ ثـــارةى
ثَيناسَيك هةر  بؤ وةرطرتووة، 

ثَيناسانة  ئةو دينار، هةزار  ٦
بةسةرهاتووة؟ ضييان

كؤمةَلَيكيان ثَيناسةكان *
ثَينج نزيكةى وةريــانــطــرتــووة، 
ئةوةشى تــةواوبــووةء هةزاريان
لةسةر كار بــةردةوامــى بة مــاوة 
خؤمان دةكــرَيــت، دؤسيةكانيان
لةبةرئةوةى كردووة  كارةمان  ئةو
ناومانةوة. نةيةتة نازيندانى كةسى

دينارتان  مليؤن  ٢٥ رؤذنامة:
بكةن دابةشى تا  وةرطــرتــووة
سياسييةكاندا زيندانيية بةسةر
دادثةروةر ضةند تا يةكسانى، بة

دابةشكردنةدا؟ لةو بوون
ــارة  ــن دي مــلــيــؤن  ٢٥ ئـــةو  *
جَيطرى ساَلح،  بةرهةم د. لةاليةن 
ثَيشكةشى ــــر، وةزي ســـةرؤك
سياسييةكان زيندانيية كؤمكارى
فةرمانَيكى بةثَيى ئَيمةش كراوة،
ــردووة ك كــارطــَيــإى دابــةشــمــان
كارطَيإانى ئــةنــدامــانء بةسةر 
سياسييةكان، زيندانيية كؤمكارة
جةذنانةء وةك ديكةشمان ئةوانى
سايتَيكى مــايــةوة ئــةوةشــى
كة دامةزراندووة، ثآ ئينتةرنَيتمان
هةموو كارو دةكةوَيتة ماوةيةدا لةم
سياسيى زيندانييانى زانيارييةكانى

بآلودةكةينةوة. تَيدا
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سياسييةكانى كؤمكارى زيندانيية ئاذطةيى، سةرؤكى خاليد سلَيمان
هةرَيمء حكومةتى لةاليةن كة دةكاتةوة لةوة جةخت كوردستان،
بة سةبارةت خؤشى نارةزاى  رةخنةو ناكرَينء هاوكاريى  بةغداوة
رادةطةيةنَيت. سلَيمانى زيندانيانى لة داكؤكى دةستةى دروستبوونى

كوردستان: سياسييةكانى زيندانيية كؤمكارى   سةرؤكى

فهرمان مهال

پهرلهماني  له  ٢٠٠٨ /١٠/٢٧ له
کهسَيتيي باري ياساي کوردستان
خرايه زؤر لَيدوانَيکي دواي
ئهنجامدا له داخه وه  به دهنگدانهوه، 
ياسايي رهوايي فرهژنيي مهسهلهي
له دهقـــاودهق ياسايه ئهم پَيدرا. 
دهسهآلتي سهردهمي ياساکاني
دهچَيت، دهرهبهگايهتيي عهشيرهتء
مهرجي جياوازي بووني ههندآ تهنها
مهرجانهي ئهو بارهوه، لهم قورسه
پَيناکرَيت، بؤ کاري هيچ له کردهوهدا

هيچ نييه  دههَينرَيتهوه، ههق فإوفَيأل دهيان مهبهسته  ئهم
لهسهر لَيدواني بکاتء خؤش مهرجانه بهم دأل يهکَيک 
فره ژنيي قهدهغهکردني ياساي به دهنگ وابوو باشتر بکات.
به بکراية تايبه تي ههندآ حاَلهتي رهچاوي پاشان بدرايةء

مَي. نَيرء ههردوو رهگهزي بؤ يهکسانيي
بهم دهنگدان له  پهرله مان ئهندام ههندآ  بيانووي
زويربووني ياساي ئيسالمء مهترسيي پَيشَيلکردني ياسايه،
له په رلهمان ئهندامي بؤ  نه نگييه ئيسالمييه.  دهوَلهتاني
لهو بيانووي خؤي  ماَلي مؤدَيرنکردني به  جوانکردنء
ئهتاتورک بيستهم سه دهي بيستهکاني له  بهَينَيته وه. بابهته
پيتي جوانکرد: تورکي ماَلي ناو ههنگاو ههندآ به
له التيني پيتي البردء يهکجارهکي به قورئاني عه رهبي
تاد. کردهوه... جيا لَيک ئاييني ده وَله تء هَينا، بهکار جَيي
خؤشحاَلييهوه به ئيسالمييهکان ههموو دهوَلهته ئَيستاش
بکهن، دروست وآلتهوه بهم خؤيان دهيانهوهي پهيوهندي
ئهوانهي بؤيه کلهوهيه. به بهرچاوتان ناَلَى پَييان کهسيش
ههر حيزبَيک به سهر فرهژنيي داوه، رهوايي دهنگيان به
مانهوهي نيشانهي  ناسهرده مه، کؤنء رايهکي ئهوه  بن،
ئهو بيرکردنهوهي له دهرهبهگايهتييه پاشماوه ي عهقلييهتي
دونياي له  بيرکردنهوهيه جؤره  ئهم پهرلهمانانه، ئهندام 
لهسهر دهبَيت  خراپي نَيودهوَلهتيي کاريگهريي ئهمإؤدا 

رؤژ. دوا ئَيستاء بؤ کوردي کياني
ئهندامَيکي چهند سهرنجه دهنگداني جَيي من الي ئهوهي
دانهيهکي چهند دهرچوونهدهرهوهي سهوزء فراکسيؤني
له پرؤسهي به ر خولهکَيک چهند به په رلهمان له هؤَلي تره
فراکسيؤني حيزبي بهرنامهي و پهيإه  کاتَيکدا له دهنگدان،
گژاچوونهوهي به  له سهر ته ئکيد رءونيي به ســهوز
نيشتماني يهکَيتي کاتآ دهکاتهوه، فرهژنيي ديــاردهي
ئهم بنهبإکردني بؤ دهکرد کاري بوو، شاخ له کوردستان
له گشتي سکرتَيري بهإَيز پهيإهويش له جگه دياردهيه .
ئهم خراپيي باسي راشکاويي به کؤإوکؤبوونهوهدا دهيان
بؤ خؤي پشتيوانيي هاوإابوونء کردووه و دياردهيهي

دهربإيوه. ژنان مافه کاني تهواوي
فراکسيؤني پهرلهمانهي ئهندام سآ ئهو دهنگداني بؤيه
له وهي جگه  فرهژنيي، دياردهي ياساييکردني به  سهوز
به گوَينهدانيشه يهکَيتي، بهرنامهي پهيإهوء له الدانه
سَي ئهندام خؤيهتي ئهم جَيي قسهکاني سکرتَيري گشتي.
مهکتهبي سکرتارييهت، مهکتهبي  اليهن  له پهرلهمانه
بؤ زياتر بانگهَيشت بکرَين سياسيء مه کتهبي رَيکخستن

بابهته. ئهم لهسهر روونکردنهوه
ئهندام قسهکاني ته واوي گهأل له من بارهيةوه لهم
ئهو راستيي خانمه ئهم شههابم، خاَله سؤزان پهرلهمان
دهرچوو، لهالن شَير » که دهَلَى سه لماند کوردييه ي پهنده
چاکكردني بؤ راسته يهکه». ههر ژن يان بَيت پياو چ
گؤإان پرؤسهي به  دهستکردن خراپهو بارودؤخه  ئهو
دهکات، سهرتاسهريي ريفؤرمي پرؤسهيهکي به پَيويست
کهسانآ به پَيويست گشتگيرهو پرؤسه يهکي پرؤسهيه ئهم
پَيبکهن. دهست  ريفؤرم له خؤيانهوه  پَيشه کي که  دهکات
زؤر دهبَيت کوردستان  ريفؤرميستهکاني ههموو  بؤيه 

بن، پَيشهاتانه جؤره ئهم ئاگاداري
ههموو ئهرکيشيانه  خؤيهتيء  جَيي  ياسايه بهم  دژ
رَيکخراوهکاني ههموو ئافرهتانء ژنان، رَيکخراوهکاني
پهرلهمان له داوا بکهنه وهء بهرز دهنگ مهدهني کؤمهَلگاي
باشء فشاري  بکات. ياسايه لهو  پَيداچوونهوه بکهن 
بؤ ههرَيم سهرؤکايهتي سهر  بخهنه  هه مهاليهنهش

پهرلهمان. بؤ ياسايهء گهإانهوهي ئهم ئيمزانهکردني
بؤ ده نگيان پهرلهمانانه ي ئهندام ئه و ههموو بؤ
نموونهيه بهم داوه، فرهژنيي ديــاردهي په سةندکردني
گؤڤاري ژماره کاني  له يهکآ له  دَينم.  بابهته بهم کؤتايي 
لهگهَل يهکهميان خوَيندهوه، چاوپَيکهوتنم دوو خَيزاندا
کاري له  باسي  ژنه ئه م پشدهر، ناوچه ي له بوو  ژنَيک 
به چؤن کؤندا، سه ردهمي  له  دهکات خؤي  بهربووکيي
يه کهم له  کردووه رزگار کوشتن له بووکَيکي خؤي ژيريي
پياوَيک گهأل له چاوپَيکهوتنَيکه  دووهميان بووکَينيدا. شهوي
باس ههيه، ژنَيکي له زياتر سورچيء عهشيرهتي له
خواستووه، ژنانهي ئهم لهسهردهمَيکي کؤن دهکات لهوه
ئامؤژگاريي ههَلهيهء فره ژنيي که دهنآ بهوهدا دان ئَيستا
(ببورن نهکه نهوه. دووباره ههَلهيه  ئهم دهکات کوإهکاني

بهردهست نييه). له ژمارهى گؤڤارهکه م

به ثهرلهمانيكوردستان،
عهقَلييهتيكؤنياسايباري
كهسَيتيثهسةنددهكات

www.ne
tew
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ريَبين فةتاح

مانطة كؤتايى سةرةتاى

هةنطوينييةكة
هَيزة خؤطرتنةوةى دواى
تا ئاستَيك عةرةبيية عَيراقييةكانء
ثــرؤســةى سةقامطيربوونى
هةندَيك بةالى عَيراق، سياسيى
تَيبينى سياسييةوة  ضــاودَيــرى 
كوردى بوش، ئيدارى كة ئةوةكرا

ثةراوَيزخستووة.
ثرؤسةى سةرةتاى  لة  كورد
كة ــةوة ــراق ــَي ع ــى ــركــردن ــي داط
بة كورد سياسيى سةركردايةتى
عَيراق» «ئازادكردنى ثرؤسةى
هَيزَيكى تةنها ـــات، دةب ــاوى ن
ئةمةش عَيراقدا، لة رَيكخراوبوو
هاوثةيمانان هَيزةكانى وايكرد
لةطةأل ــاش ب ثــةيــوةنــديــيــةكــى 
ثةيوةنديية ئةم ببةستن، كوردةكان

بينى بةخؤوة زياترى ثةرةسةندنى
كاتَيك كة توركيا رَيطةى بة هاتنة
ئةمريكييةكان سةربازة ناوةوةى
لةوَيشةوة خاكةكةىء ناو بؤ نةدا
داواى رةتكردنةوةى عَيراق. بؤ
توركياوة، لةاليةن ئةمريكييةكان
رةخساند كوردةكان بؤ دةرفةتى
بكةنةوة، نزيك ئةمريكا لة خؤيان
هاوكَيشةكان ئَيستادا لة بةآلم
طــؤإاون، ديكة بةشَيوةيةكى
توركيا بؤ  زؤر نرخى ئةمريكا 
ئةوةية ئةمةش بةَلطةى دادةنَيت،
دؤستة رازيكردنى بؤ ئةمريكا كة
ثةنجةى توركياية،  كة كؤنةكةى 
جَيبةجَينةكردنى دواخستنى لةتةك

ئةطةرضى  كرد، نةرم  ١٤٠ مادةى
لةسةر جةخت طوتاردا ئاستى لة
دةستوورييةكان مادة ثيادةكردنى
بةآلم لة ئاستى كردةييدا دةكاتةوة،

نةكردووة. ثاَلشتييةكى
سياسييةكان ـــرة ضـــاودَي
دةكةنةوة ئــةوة لةسةر جةخت
ئاستى بةرذةوةندييةكان كة
دةكــةن. ديــارى ثةيوةندييةكان

سياسيـــى لَيكؤَليارى هةروةك
دةضَيت بؤي وا ياسين، بورهان د.
ثرؤسةى لة كــوردى زةمــةنــى
هاتووة، كؤتايى عَيراقدا  سياسيى
دواى ناوبراو بؤضوونةى ئةم
ئةمنيى ــى رةوش باشتربوونى
لةسةر كاريطةرى  كة دَيت عَيراق 
هَيزة ــى ــاَل م يةكخستنةوةى

داناوة. عَيراقييةكان عةرةبيية

هَيلكةكان

ئةمريكادا سةبةتةى لة
لة ــة ك ــة ــن رةخ زؤرتـــريـــن
كورد سياسيى سةركردايةتى
لةطةأل ثةيوةندييةكانيدا لــة
ئةوةية طيرابَيت،  دةرةوة وآلتانى 
هَيلكةكانى تـــةواوى ــورد ك كة 
ئةمريكاوة، سةبةتةى خستووةتة
كورديش سياسيى سةركردايةتى
دةكاتةوة ئــةوة لةسةر جةخت
جوطرافى هةَلكةوتةى  بةهؤى  كة
ــةوةو ــان ــت ــوردس ــى ك ــم ــةرَي ه

لة هةريةك بة طيرانى ضواردةور
سورياو توركيا،  ئَيران،  وآلتانى 
هةَلوَيستى عَيراقيشةوةو بة
بةرامبةر وآلتانة  ئةو نَيطةتيظى
لة بير تةنها وايكردووة كورد، بة
لةطةأل ثةيوةندى دروستكردنى

بكرَيتةوة. ئةمريكادا
ـــرة ـــاودَي ض ـــة ــك ل ــَي ــةش ب
ئةوة لةسةر ثَيداطريى سياسييةكان
كوردو ثةيوةندييةكانى كة دةكةن
دةضَيت، كؤتايى بةرةو ئةمريكا
كؤدةكاتةوةو خؤى دَيت تا بةغدا
حكومةتى لةسةر فشارةكانيش
سةرةتادا لة دةبن،  زياتر  هةرَيم
ناوضة طاز، نــةوتء طرفتةكانى
ئَيستا بةوشَيوةيةى دابإاوةكان
ثةيوةندييةكانى نةبوون، لةئارادا
بةشَيوةى كورد ئةمريكاش لةطةأل
نةكةوتبوو، تَيدا ساردى ئَيستا
شارةزا ئةنوةر، كةمال د. بةإاى
نَيودةوَلةتييةكان، ثةيوةنديية لة
بؤ ئةمريكا هاتنى سةرةتاى لة
كورد بؤ هةبوو دةرفةت عَيراق
بسةثَينَيت، خــؤى مةرجةكانى
توركيا لةوكاتةدا كة بةتايبةت
ئةمريكا سةربازةكانى بة رَيطةى
تَيثةإبَيت، خاكةكةيدا بة نــةدا
كورد بؤ  باشى هةلَيكى  ئةمةش 
ئةمريكا لة خؤى كة رةخساند
زياتر وتى د. كةمال نزيك بكاتةوة،
لةوكاتةدا كورد هةَلةى «يةكةم
رَيككةوتنَيكى هيض  كة ئةوةبوو
ئةمريكييةكان لةطةأل نووسراوى
ئةمريكا ئةوةى بؤ نةكرد، ئيمزا
ــورد ك ــى ــان ــةك ــي ــدي ــةرذةوةن ب

بثارَيزَيت».
توركياو  وةك ــى ــان وآلت   
هةَلوَيستَيكى ئَيستا تا كة ئَيران
بة بــةرامــبــةر نَيطةتيظانةيان
ئةوة مةترسيى هةيةو ــورد ك
لةسةر كة كورد كَيشة دةخةنةإوو
وآلتةكانيان نةتةوةيى ئاسايشى
نزيك طومانَيكى بة دروستدةكات،
ثرسى لةطةأل مامةَلة ترسةوة لة
بةتايبةت عَيراقدا دةكةن، لة كورد
هةست وآلتانة لةو هةريةك كة
لةطةأل كوردةكان دةكــةن بــةوة
هةرَيمةكةياندان. سةربةخؤيى
شــــارةزاكــــةى ثــةيــوةنــديــيــة
دةخاتةإوو ئةوة نَيودةوَلةتييةكان،
فشارةكانى دةستَيوةردانةكانء كة
كةركوكء كَيشةى لةسةر توركيا
لة بةشَيكة دابــإاوةكــان، ناوضة
كردةيى بؤ وآلتة  ئةو هةوَلةكانى
بؤ كوردةكان خواستى نةبوونى
بؤضوونى بة ضونكة سةربةخؤيى،
ــوك لة ــةرك ك ــةو «مــانــةوةى ئ
كوردستاندا، هةرَيمى دةرةوةى
كوردستان هةرَيمى مــانــةوةى

عَيراقدا». لةناو دةبَيت
سةرؤكى سةردانى ئةطةرى
كة توركيا، بؤ هةرَيم  حكومةتى
باسى طةرمى بة مــاوةيــة ئــةم 
ضاودَيرانى راى بة لَيوةدةكرَيت،

دةبــَيــت كــاريــطــةريــى سياسي 
كوردو ثةيوةندييةكانى لةسةر
باشتركردنى مةرجة بةآلم توركيا،
بنةمايةكى لةسةر ثةيوةندييةكة

بَيت. تةندروست
 

ئايندة بؤ خؤئامادةكردن
ئاكامةكانىهةَلبذاردنىهةفتةى
ئةمريكا، سةرؤكايةتى داهاتووى
يــةكــالكــةرةوةى رةنــطــة خــاَلــى
ئيدارةى هةَلوَيستى طــؤإانــى

بةرامبةر عَيراق. ئةمريكا بَيت
ئيشكردن بة كة ديموكراتةكان
وآلت ناوخؤى رةوشــى  لةسةر
ئَيستاشدا لة دةنــاســرَيــنــةوةو 
هَيزةكانى كشانةوةى بانطةشةى
بة ــةن دةك عَيراقدا لة ئةمريكا
هةَلبذاردنةكةدا، لة سةركةوتنيان
شارةزا بارزانى، عةزيز د. وةك
كوردو نَيوان ثةيوةندييةكانى لة
كردةوة لةسةر جةختى ئةمريكا،
طةلى بة بةرامبةر بةَلَينة ئةو دةبَيت
ئةمةش بةجَيبطةيةنن، ئةمريكا
كورد بؤ لـــةوةدا مةترسى بة 
كشانةوةى بة كة دروستدةكات
كورد عَيراق، لة ئةمريكا هَيزةكانى
طةورةى فشارى ذَير دةكةوَيتة
عةرةبةكانى دراوســآء وآلتانى

عَيراقةوة.
ــى، عــةل ــان ــم ــوس ــم ع ــاك ح
سياسييةكانى زانستة مامؤستاى
بؤ ئاماذة سةآلحةدين، زانكؤى
دةبَيت ــورد ك كة ــات دةك ــةوة  ئ
خؤى بةرنامةى ئَيستاوة لة هةر
هَيزةكانى كشانةوةى دواى بؤ
دةبَيت ئةمةش دابنَيت، هاوثةيمانان
لةنَيوان نووسراو رَيككةوتنى بة
كوردء سياسيى سةكردايةتيى
لة كة بةتايبةت بَيت، هاوثةيمانان
فرؤشتنى كإينء  بابةتى ئَيستادا 
كورد هةية، لةئارادا عَيراق بة ضةك
ئةوة لةسةر ثَيداطريى دةتوانَيت
ئةو ضةكانة كة بةكارهَينانى بكات
دذ بةتايبةت طةالنى عَيراق  دذ بة
يارمةتيى ئةمة قةدةغةية، كورد بة
بة ثَيداطرييةدا، لةو دةدات كورد
ئةوةية عوسمان  حاكم بؤضوونى 
عَيراق ثَيشووى حكومةتى كة
كورد بة دذ جينؤسايدى تاوانى
هةية ئةنجامداوةو ئةطةرى ئةوةش
سياسةتى هةمان داهاتوودا لة
بةرامبةر عَيراق لة بةعسييةكان
بكرَيتةوة، ـــارة دووب ــورد ك بة 
داواى دةبَيت كورد لةبةرئةوة

هاوثةيمانان بكات. ثاراستن لة

دؤستايةتيى

هاوثةيمانى يان
سياسيى ســةركــردايــةتــى
هاتنى سةرةتاى لة كة كــورد
لةسةر جةختى عَيراق بؤ ئةمريكا

ــوردو ك ــةوة دةكــــردةوة كــة ئ
بة بةآلم هاوثةيمانن، ئةمريكا
سياسييةكان ضاودَيرة بؤضوونى
هاوثةيمان ضةمكى بةكارهَينانى
ئةمريكادا كـــوردو لــةنــَيــوان
ئَيستا كــة ـــةوةى ئ ــة، ــةي هــةَل
هةية ئةمريكادا كوردو لةنَيوان
تر، هيضى دؤستايةتييةو تةنها
بارزانى عةزيز د. هـــةروةك
بةستن «هاوثةيمانى دةَلــَيــت:
ثةسةرةسةندووى قؤناغَيكى
بــةر ــة ك ــة، ــيــةكــان ــدي ثــةيــوةن
ضةندين دةبــَيــت قؤناغة ــةو  ل
ئابوورى، سياسى، رَيككةوتنى
دةوَلةتدا هةردوو لةنَيوان ئةمنى

مؤركرابن».

زَيإينةكةو دةرفةتة

هةرزانفرؤشكردنى

كارتى كورد
بؤضوونةى بةو ثشتبةستن بة
بةرامبةر سياسييةكان ضاودَيرة
نــَيــوان رَيككةوتننامةى ــة  ب
ثاراستنى عــَيــراقء ئةمريكاو
ــورد ك ــى ــان ــةك ــي ــدي ــةرذةوةن ب
هاتنةثَيشةوةى دةتوانين تَييدا،
«دةرفةتى وةك رَيككةوتننامةكة
هةندَيك سةيربكةين، زَيإين»
جةخت سياسيش ئاطايانى لة
كورد كة  دةكةنةوة ئةوة لةسةر 
بة رَيككةوتنةدا لةو دةتوانَيت
بةرذةوةنديانةى ئةو جؤرَيك
دةستوورى لة كة بثارَيزَيت
ثَييدراوة، عَيراقدا هةميشةيى
بؤ بةهَيزبَيت ثاَلثشتييةكى كة
خواستةكانى كردةييكردنةوةى

عَيراقدا. لة كورد
لةسةر جةخت عــةزيــز د. 
«ثَيويستة كة دةكــاتــةوة  ئــةوة 
كاريطةرى رؤَلى كوردى اليةنى
بةندةكانى داإشتنى لة هةبَيت
نــَيــوان رَيــكــكــةوتــنــنــامــةكــةى
بةشَيوةيةك عَيراق، ئةمريكاو
طرةنتى رَيــكــكــةوتــنــةكــة ــة  ك
بةرذةوةندييةكان ثاراستنى
بةآلم بكات»، عَيراقدا لة كورد
رةشنووسى ثرؤذةى دوا بةثَيى
شَيوةيةك هيض بة  رَيككةوتنةكة، 

نةكراوة. كوردى باسي
عةلى، عوسمان حاكم بةآلم
كة دةكاتةوة ئةوة لةسةر جةخت
هاتنةثَيشةوةى رَيككةوتنة  ئةو
بة كورد، بؤ باشة دةرفةتَيكى
دةستوورييةكانى مافة مةرجَيك
ــدا جــَيــطــيــربــكــات، ــَي ـــؤى ت خ
وتــى: زيــاتــر عوسمان  حاكم 
رةواكانى خواستة «جَيطيركردنى
دةرفةتى رَيككةوتنةكةدا، لة كورد
لة خؤدزينةوة لة عَيراق حكومةتى
دةستوور مادةكانى ثيادةكردنى

كةمدةكاتةوة».

نَيودةولَةتيدا عَيراقء سياسيى هاوكَيشةى لة ئةمريكا - كورد ثةيوةنديى

يوسف بةهادين

تا ـــراق عـــَي ــي  ــان ــةم ــةرل ث
ئةو ثَيكهَيناني بإياري ئَيستا
ــةداوة ن ثةرلةمانييةي ليذنة
تؤماري لــة لَيكؤَلينةوة كــة 
ــةء ــام ــةزن رةط ـــدةرانء ـــط دةن
دةكات. زيادةإؤييةكاني كةركوك
كةركوكيش ثةرلةمانتارَيكي
بؤ دةطةإَينَيتةوة هؤكارةكةي

خةمسارديي ثةرلةمان.
ئةندامي كاكةيي، سيروان

كوردستان، هاوثةيماني ليستي
هَيشتا راطةياند: رؤذنامةي بة
ليذنة ثَيكهَيناني بــؤ بــإيــار
بضنة تا نةدراوة، ثةرلةمانييةكة
بةكارةكانيان دةست كةركوكء
مةبدةئييةن «نوَينةرةكان بكةن
نةتةوةيةك هةر دياريكراونء
دةستنيشانكردووة، نوَينةرةكاني
بؤ بإياري بةإةسميي بــةآلم

تا دةستبةكاربن». دةرنةضووة،
ياساي ٢٤ي مــادةي بةثَيي
ــزطــاكــان ثــارَي ــي ــذاردن ــب ــةَل ه
لة ثــةرلــةمــانــي ليذنةيةكي

كــةركــوك  ثــةرلــةمــانــتــاري  ٧
دوو لـــة ــت ــرَي ــن ــَي ــدةه ــك ــَي ث
كوردو لة هةريةكة نوَينةري
ــانء يــةك ــم ــورك ــــةرةبء ت ع
كة مةسيحييةكان، نوَينةري
دابةشكردني بــؤ  ــات ــاردةك ك
ئةمنييةكاني ئيدارييء ثؤستة
ــنــةوة ــي ــكــؤَل ــَي ـــوكء ل ـــةرك ك
تؤماري دةنطدةرانء لةتؤماري
زيادةإؤييانة ئةو رةطةزنامةو
٢٠٠٣ء لةثَيش ساَلي دةكةن، كة
دةبَيت ئةنجامدراونء  دواتريش 
ثَيكبهَينرَيت،  ليذنةكة  ١١/١ ثَيش

ــدارةي ــي ئ ــي ــاري ــاوك ــة ه ــا ب ت
كارةكانيان كةركوك ثارَيزطاي
ثَيشنيازو دواتر ئةنجامبدةنء
سةرؤكايةتي بــؤ  ــاردة ــث راس

ئامادةدةكةن. ثةرلةمان
نوَينةري كاكةيي، سيروان
لةثةرلةماني كةركوك ثارَيزطاي
نيشاندا خؤى ــإواى ب عَيراق،
رؤذةدا ضــةنــد لــةم ـــةوةى  ب
بؤ بإيار عــَيــراق  ثةرلةماني
دةربكاتء ليذنةكة ثَيكهَيناني
طةإاندةوة ثَيكنةهَيناني هؤكاري
ــــةوةي «خــةمــســارديــي ــؤ ئ ب

ليذنة دروستكردني لة هةية
ثةرلةمانييةكةدا».

ــي زانــيــاريــيــةكــانــي ــَي ــةث ب
نوَينةرانةي ئــةو  رؤذنــامــةش
دةستنيشانكراون، ليذنةكة بؤ
ئةندامانة ــةم  ل ثَيكهاتوون
شواني خاليد كاكةييء (سيروان
جبوريء عومةر كورد، نوَينةري
ــنــةري نــوَي مــحــةمــةد تــةمــيــم
ئةرطَيضء سةعدةدين عــةرةب،
نــوَيــنــةري مــحــةمــةد بــةيــاتــي
نوَينةري تائَيستاش توركمانء
نةكراوة). دياري مةسيحييةكان

باآلي سةرضاوةيةكي بةثَيي
«بةهؤي عَيراقيش: ثةرلةماني
نوَينةري مةسيحييةكان ئةوةي
خةَلكي كة نيية، راستةوخؤيان
ــنــةري ــوَي ن ــت، ــَي كــةركــوك ب
لةعَيراق نةتةوةيةكطرتووةكان
كةسَيكي كة كردووة، ثَيشنيازي
ثَيدةضَيت ئةويش دابنرَيت، تر
لة بَيت مةسيحييةكان نوَينةرَيكي
كةركوك، ثارَيزطاي ئةنجومةني
ياساكةدا لةطةأل ئةمةش  كة
هَيشتا بؤية يةكناطرَيتةوة،

نةكراوةتةوة». يةكاليى

نةداوة كةركوكى راستييةكاني لة لَيكؤلَينةوة ليذنةي ثَيكهيَناني بأياري ثةرلةمان ئَيستا تا
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رؤذنامة

١-٢

كة ماوةيةدا لةو  رؤذنامة:
عَيراقت كوردستاني سةرداني
بينيت، نزيكةوة  لة  ــردء ك
لةسةر بوون ضى سةرنجةكانت

كوردستان؟
لةوآ، بينيم من ئةوةندةي *
زؤر ثــارةيــةكــى ــدةى ــةوةن ئ
رذاوة جادةكان شةقامء لةسةر
(ضةرخي الستيك «لةسةر ضوار
لة يةك ئؤتؤمبَيل)»،  سةيارةء 
ثيشةسازيء لة ئةوةندة سةدي
بةكارنةهَينراوةء كارخانةكان
ــةلء ــوث ــةل ك ــةت لــة ــان ــةن ت
كارطَيإيشدا ثَيداويستييةكاني
ساَلى كاتَيك بةكارنةهَينراوة،
هندستان،  بؤ  ضووين  ١٩٩٠
ثشتى ئابوورييةكةيان ٩٨٪ى

هَيشتا بةستبوو، خؤيان بة
بضووكء بضووك ئؤتؤمبيلى
بةآلم هةبوو، سادةيان زؤر
خؤيان بة ثشت ٪١٠٠ ئَيستا
باشترين ئَيستا  دةبةستن، 
هةية، دنيايان ئؤتؤمبيلى
ثارةيان سةرةتاوة  لة  ئةوان
خةرجدةكردء ثيشةسازيدا لة
كة ئــةوةى سةر  هاتنة  دواتــر 
طةيشتن بةوة بكةنء خةرجى

بكرَيت.  خةرجي بوارةدا كة لةو
تةنانةت كوردستان  لة  بةآلم
سةنعةتكاريشدا، ــواري ب لة 
ــةدي ن سةنعةتكارَيكمان
ئــةزمــوونء ــةو ئ بَلَيين كــة 
ئَيمة كة بَيت تةكنةلؤذياية
ــة، ــان ــردووم ك بــَيــســةرمــايــة
دةتوانين جــؤرَيــك بة ئَيمة
بخةينة ثَيداويستي  هةندَيك 
ماشَينء وةك كة بةردةستتان
شتي هةندَيك ماتؤإو ئامَيرو
بةشَيوةي ئَيمة كة لةوجؤرة،
دةنَيرينء بؤتان ثارضة ثارضة
ســوودةكــةي ــة ئــَيــوةش ل
بكإنء ئامَير ماشَينء دووبارة
خاوةن بة دةبن ئَيوةش دواتر
لةطةأل ــر زؤرت من كارخانة، 
ئةوانةم كردء قسةم خةَلكدا
ئةوةبوو مةبةستيشم ثَيوتنء
بؤ هانبدرَيت خةَلكةكة كة
هةندَيك هةَلبةت كــارة، ئةو
بةآلم ــردووة، ك ثَيشوازييان

دةترسن. كةمَيك
هةية مةترسيدار شتَيكى
بة ــة كــة كــوردســتــان ــةوةي ئ
كاآلو بة ثشت زؤر ثلةيةكى
دةبةستَيت ضينى كةرةستةى
ضونكة سةرنجة، جَيطةى كة
رادةي بة نيية وآلتَيك هيض
بؤ بَيت  مةترسي جَيطةي ضين 

سَييةم. جيهاني وآلتاني
كة ضيية هؤكار  رؤذنامة: 
باوةإَيكي وآلتــان لة ــك زؤرَي

هةية؟ بة ضين زؤريان
كة ئةوةية هؤكارةكةي *
لةوانة زيرةكة، ضين خودي
باسي باسةكةش زيرةكترةء
هةية ديكةش شتَيكي زيرةكيية،
هةرزانترةء كاآلكاني كة ئةوةية
زيرةكييةكي بة هةر ئةوةش

ئةذمار. دَيتة وآلتة ئةو
ديــكــةشــةوة  ــةكــي ــةالي ل  
زانكؤ لة  كة ئامارَيك ئَيستا 
زانستييةكاندا دامودةزطا يان
هةر طةشةكردني دةكــرَيــت،
لةسةر بةندة كؤمةَلطةيةك
كةسانَيك دةرســةدي بنةماي
هَيزي لــة كــة  هــَيــزَيــك ــان  ي
دةكةن، ئيش بةرهةمهَيناندا
ئةو رَيذةي دووةميش فاكتةري
بةكاردَيتء كة كارةبايةية وزةء
ــت دةوتــرَي خــةرجــدةكــرَيــت،
ضةندة لةو وآلتةدا هةركةسَيك
ضةندي خةرجدةكاتء وزة
سةرةتادا لة بةكاردةهَينَيت،
وةبةرهَينى كةسى ضةند دةَلَين
ــةي وزةي ــةو ئ ــن دَي تــَيــدايــة،
كةساني بــةســةر  هةية كــة 
دةكةن، دابةشي وةبةرهَيندا
ــاري دي ــةى ــذةك رَي ئةوكاتة
كوردستاني لة ئةوة دةكــةن،

سالبة. عَيراقدا
لة ــــةوةي ئ ـــة: ـــام رؤذن
خةَلك خؤماندا وآلتــةكــةي
بَلَيين يان بةكارهَينانة زؤرتر
بةرهةمهَين زؤرتر خةَلكةكة
دةطةإَيتةوة هؤكارةكةي نيية،
بــؤضــي؟ بــؤ فــةلــســةفــةي
سؤسياليستي، ــووريــي ــاب ئ
الوازيي دةوَلةتي، ئابووريي

وآلتةدا، لةم ثيشةسازي كةرتي
هؤكارةكةي ئةوةية مةبةستم

بؤضي؟ دةطةإَيتةوة
طرتووة ئامارَيكمان *
ثسثؤإان طــةورة  ١٠٪ي  كة
لة ــة وات كـــوردن، ئــَيــران لة 
يةكةم قسةي ثيشةسازيدا
٨٠٪ى -٪٧٠ نزيكةي دةكةن،
هَيزي ناو ضوونة  دانيشتووان 
ضانسَيكة ئةوة وةبةرهَينانةوة،
ضانسةكةش هَيناويانة، كة
كارى دةبَيت زؤرتر كة ئةوةية
خؤيان بؤ بكةنء بةرهةمهَينان
زؤر ئـــةوةش كــة كاربكةن
لة زؤرتر  ئةوانة طرنطة، زؤر 
بوون، دةوَلةتييةكاندا كارة
هةلومةرجَيكي كؤمةَلطة بةآلم
يارمةتيى ئــةوةى رةخساند،
شةإ يةكةميان دا، ئَيراني
سةثاندني دووةمــيــش ــوو،  ب
واتة ئَيراندا، بةسةر بوو سزا
يارمةتييةكي سزا  سةثاندني
هؤي بووة  دا، ئَيرانى زؤري 
ثيشةيي ذَيرخانى كة ئةوةي
ديكة ــاري ك دروستبكاتء
كارخانةي نموونة بؤ بكات،
-٥٠٠ خــودرو» «ايــران وةكو 
تري  ثيشةسازيي يةكةي  ٦٠٠

دروستكرد.
كرد باستان وةك رؤذنامة:
سةرمايةيةكي ئَيستا حكومةت
بودجةيةكي هةية، زؤري زؤر
هةية، زؤر سةرمايةيةكي زؤرو
ئةوةي بؤ  بكات  ضي  حكومةت 
كةرتى طـــةورةي ثشتيواني

بَيت؟ ثيشةسازي
يةكةمدا قــؤنــاغــي ــة  ل  *
وةك تةنها ثيشةسازيي دةبَيت
نةكرَيت سةير ثيشةسازيى
لةبةرضاو كــة  ــك جــؤرَي بــة 
حكومةت دةبَيت نةطيرَيت،
بكات، ــةش داب ثيشةسازيي
دايكء دواي ئَيمة ثيشةسازيي
بة دةبَيت ئةو هةية، دايكمان
ثيشةسازيي لةسةر تةواويي
بكات، سةرمايةطوزاريي دايك
ثرسي ثــرس، طــةورةتــريــن
ثيشةسازييةك هةر ــة، وزةي
ثيشةسازيي ئاراستةي لة
يان ميكانيك وةكو بَيت، كانزادا
ثؤآل»، «ثيشةسازيي فلزةكان
وةكو كــارةبــا ثيشةسازيي 
ئةليكتريكييةكان، ئؤتؤمبيلة
محاويلة، ئَيلَيكترؤمؤتؤر، وةكو
بناغةي سةرةتاوة لة دةبَيت
دةوَلةتيش دابمةزرَينيت، ئةوانة
دايــك ثيشةسازييةي ــةو ئ
ئةنجامي بةآلم ناكات، قاضاخ
دةضَيتة ئةوانة بةرهةمهَيناني
هةر بة ئةوة دةبَيت بازاإ، ناو
دةوَلةتي، بيكاتة بَيت جؤرَيك
قازانج بةثَيضةوانةوة ئةطينا
ثيشةسازيى دةبَيت ناكات.
بة هةبَيتء ناوخؤييمان 
ماشَينء لـــةإووي طشتي
دواي كاربكات، ئامَيرةكانةوة
شوَيني ثيشةسازيي ــةوة ئ
ثؤشاكء نيشتةجَيبوونء
خؤي كاريطةري ئةوة خؤراك،
نامَينَيتةوة، وةآلم بآ دةبَيتء

ــي ــن شــوَي ــي ــازي ــةس ــش ــي ث
ثؤشاكء نيشتةجَيبوونء
دةبَيت خــؤراك، ثيشةسازيي 
ئَيمة بن، تايبةتيدا كةرتي لة
زؤر شتمان دوو كارة ئةو بؤ
هةموو شت لة ثَيويستةء زؤر 
خؤشحاَليشةوة بة طرنطترةء
لَي كةَلكي ــت ــَي دةب هــةيــةء
خؤشحاَلييةوة بة كة وةربطيرآ،
لة سةرمايةدارَيك ئةطةر هةية،
بكات بةوة حةز بَيتء دةرةوة
بؤ بكات، سةرمايةطوزاريى كة

دةرةوةي لة كةسَيك نموونة
بؤ نــــاردووة ـــارةي ث وآلت 
ــت ــَي ـــرخـــوازي»و دةَل ـــَي «خ
كارخانةيةك يان قوتابخانةيةك
سوود بةنيازى دروستبكةء
كةرتى ئــةطــةر ــةآلم ب نيية، 
سوودي ضاوةإواني  تايبةت 
ناو ناضَيتة ئةوا  بَيـت،  زياتر
ضونكة ــك، داي ثيشةسازيي
دةبَيت ــك داي ثيشةسازيي 
دةرةوة ثيشةسازيي لةطةأل

بكات. ركابةرَيتى

زانيار داقوقي

كــةركــوك عــةرةبــةكــانــى
بة بـــةرامـــبـــةر ـــن  ـــاإازي ن
طرَيبةستى هةَلوةشاندنةوةى
ثَييان كشتوكاَلييةكانء زةويية
عةرةبى الى زةوييانة ئةو واية
كورد ناوضةكةيةو رةسةنى

دةكةن. تؤمةتبار
ثــارَيــزطــاى ئةنجومةنى
رابردوودا لةماوةى كةركوك،
زياتر ثارَيزطادا لةسنوورى
زةوى دؤنــم ــةزار ه ثَينج لة 
عةرةبةكانى لة كشتوكاَليى
ــةوةء ــدووةت كــةركــوك ســةن
بــةخــاوةنــى داويـــانـــةتـــةوة

رةسةنى خؤيان.
جبوري، عةبدوَلآل حسَين
ـــى ئــةنــجــومــةنــي ـــةرؤك س
ســةرؤك حةويجةو قــةزاي

ــووي ــرت ــط ــةك كــوتــلــةي ي
كـــةركـــوك، ـــي لـــة ـــةرةب ع
راطــةيــانــد: ــة رؤذنـــامـــةي ب
ئــاطــاداري بةبآ  ــان كــوردةك
عَيراقي، وةزيراني ســةرؤك
كشتوكاَليي زةوي طرَيبةستي
كةركوكيان عــةرةبــةكــانــي 
ضونكة هةَلوةشاندووةتةوة،
وةزارةتــي لةاليةن بإيارةكة
عَيراقييةوة دةوَلةتي كاروباري
ـــــي وةزارةت دةرضــــــووةء
كشتوكاألءسةرؤكوةزيرانيش

نةكراونةتةوة. ئاطادار
جبوري، حسَين بةوتةي
هاوردة هيضيان عةرةبانة ئةو
بةهيض زةوييانة ئــةو نينء
تَيدا ــوردي  ك مافي جؤرَيك
بةدةستيانةوةية، كــة نيية
ئَيستادا لة عةرةبةكان بؤية
زةوييةكان طةإانةوةى هةوَلى
بإيارة ئةو ضونكة دةدةنةوة،

ــاذاوة ئ هةَلةيةو  بإيارَيكي 
هةر دةكات، زياد لةكةركوك
بةرثرسانى ثَيويستة بؤية
تةماشاى بةيةك ضاو كةركوك
نةك بكةن، شارةكة خةَلكى
عةرةبدا بةسةر  كــوردةكــان 

فةرزبكةن.
ئةندامَيكي لةبةرامبةردا،
ثارَيزطاى لة كشتوكاَليي ليذنةي
جبوري تؤمةتةكاني كةركوك،
ــة ــة خــراوةت ك ـــكـــردةوة رةت
ــان ــوردةك ك ــاأل بــةرثــرســة ث
كة جةباري، ئازاد لةكةركوك،
ئةنجومةني ئةندامي هاوكات
كةركوكيشة ثــارَيــزطــاى
دةستوور بةثَيى «ئَيمة وتى:
بة ماليكيش نوري كاردةكةين،
ئةو لةسةر ئيمزاي دةستوور
طرَيبةستي كردووة  كة بإيارة
هةَلبوةشَينرَيتةوة. عةرةبةكان

ئاماذةي جةباري، ــازاد ئ

ـــراوي ـــووس ن بــــةوةشــــدا
ماليكيء نــوري رةســمــيــى
كشتوكاَليان ـــــي وةزارةت
دةكةن داوا كة  ثَيطةيشتووة 
بــةدةســت ــةي ــان ــي ــةو زةوي ئ
عــةرةبــة هــاوردةكــانــةوةيــةو
دؤنمة هــةزار ثَينج  لة  زياتر
تازةو (داقوقء ناوضةكاني لة
ــزو دووب يايضيء بةشيرو
بؤ بطةإَينرَينةوة سةرطةِران)

رةسةنةكانيان. خاوةنة
ســةرضــاوةيــةكــى بةثَيى 
ئةنجومةنى لة ئــاطــاداريــش
ـــوك، ـــةرك ك ـــاى ـــزط ـــارَي ث
طةإاونةتةوة توركمانةكان
ئيشى زةوييةكانيانء سةر
عةرةبةكان ـــةنء دةك تَيدا
بةآلم ئاستياندا، لة بَيدةنطن
رةخنةيان كوردةكان بؤ تةنها
زةوييةكانيان نايانةوَيت هةيةء

ثَيبدرَيتةوة.
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ئاذانسةكان

عَيراقى

دةروَيش كةريم ئةدهةم

شؤإش. ناحيةى هةولَير- ١٩٥٥ - لةدايكبووى 

موستةنسرية. زانكؤى لة فيقهة كؤلَيذى دةرضوءى -

كوردستانة. هةرَيمى ناوةندى بانكى طشتيى بةإَيوةبةرى -

كشتوكالَيى زةوى هةزار دؤنم ثيَنج لة زياتر

دةسيَنريَتةوة هاوردة» «عةرةبى لة

دراوة، ئؤتؤمبيل بة ثارة ئةوةندةى كوردستاندا، هةرَيمى لة
لة ثيشةسازيدا خةرجنةكراوة ئةوة (١٪)ى

نةختى نَيودةوَلةتى سندوقى
رَيكخراوى  بة سةر دامةزراوةكانى لة  يةكَيكة
ثارَيزطاريكردن لةثَيناو كة نةتةوةيةكطرتووةكان،
دامةزراوةية ئةو دامةزراوة، جيهان ئابووريى لة
لة سيستمى وآلتان دارايى سياسةتى سةر لة جةخت
بودجةكانيان داهاتء خةرجيى شَيوازى بانكىء

دةكاتةوة.

قةيرانةكة دةرئةنجامةكانى لة هةندَيك
دؤالر  مليار ٢٣ لينش ميريل *

كردووة زيانى
دؤالر زيانى كردووة مليار ١٤ طروث سيتى *
شكستى دةرئةنجامةكانى دةركةوتنى *

ئةمريكادا. لة وةبةرهَينةكان بانكة

ثؤلسن هَينرى
ثؤلسن ميريت هانك تةواوى هَينرى ناوى

وياليةتى  لة ١٩٤٦ ئازارى ٢٨ى لة جؤنيؤرة،
سندوقى ئةندامى لةدايكبووة، كاليفؤرنيا
٢٠٠٦دا ساَلى لة نَيودةوَلةتيية، نةختى
ثَيشنيازكراوة ئةمريكاوة  سةرؤكى  لةاليةن

وآلتة. وةزيرى خةزَينةى ئةو بؤ

سةنةدات 
لةاليةن كة  ــارة  ث ضةكي لة بريتيية
بةكاردةهَينرَيتء بةشَيوةى قةرز هاوآلتييانةوة
ضةكى ماوة جياوازة، ماوةى بةسةرضوونيشيان
مامناوةند  بةكاردةهَينرَيت، ساأل ٥ -١ كة كورت
دةتوانرَيت  ساأل ٣٠ ساأل، ماوة درَيذ ١٠- ١٠ -٥

مامةَلةى ثَيوة بكرَيت.

رةحمان سالَح

ــا ثــَيــشــنــيــازى ــي ــان ــت ــةري ب
ئةمنىء ستراتيذى رَيككةوتنَيكى
خستووةتة رؤشنبيريى سياسىء
ــراق، ــَي ع حكومةتى بــــةردةم
ضاودَيرانىسياسيشلةوبارةيةوة
بةريتانيا كة ئةوةدةكةن بؤ ئاماذة
وياليةتة سةرةكيى هاوبةشَيكى
ثاش دةيةوَيت يةكطرتووةكانةء
عَيراق، لة  هَيزةكانى كشانةوةى 
رووى لة ياساييةوة رَيطةيةكى لة
بةشداريى سياسييةوة ئةمنىء
بة بةآلم بكات، سياسى ثرؤسةى
سةربازى، ثسثؤإَيكى بؤضوونى
ئةنجامدانى لة لةندةن  حكومةتى
ئامانجى زياتر رَيككةوتننامةكةدا
رووى لــة هــةيــةء ئــابــووريــى
ئةوتؤى كاريطةرييةكى ئةمنييةوة

نيية.
عــوســمــان، ــود ــم ــةح م د. 
ثةرلةمانتارى سياسةتمةدارء
ئةنجامدانى ثَييواية ــراق، عــَي
لةنَيوان ستراتيذى رَيككةوتنى
ئيجابى اليةنى لةندةندا، بةغداء 
سوود دةتوانَيت  عَيراق هةيةء 
ئةو سةربازييةكانى ثسثؤإة لة
ئةوةشكرد بؤ هَيماى ببينَيت، وآلتة
رَيككةوتننامةكانى ضؤنَيتى
دةرةوةدا وآلتانى لةطةأل عَيراق
«بةريتانياش هةية جياوازييان
بمَينَيتةوةء عَيراقدا لة دةيةوَيت
بةشداريى روويةكةوة ضةند لة
ــراق عــَي سياسيى ــةى ــرؤس ث
رَيككةوتنى ئةنجامدانى بكات،
طشتى بةشَيوةيةكى لةوشَيوةيةش

دةطةيةنَيت». عَيراق بة سوود
ــةدواى ل بةريتانيا سوثاى
زؤرترين بة ئةمريكا سوثاى
لة بةشداريي سةربازى هَيزى
رووخانى رذَيمى بةعسدا كردووة
رووخانى  دواى ٢٠٠٣ دا، ساَلى لة
(٨٠٠٠) بةريتانيا بةعسيش رذَيمى
بؤ عَيراق كرد سةربازى رةوانةى
ئةمريكاء سوثاى هاوشانى ئةوةى
هاوثةيمانان، ترى  هَيزةكانى
بارى كؤنترؤَلكردنى بةشداريى
بإيارى بةطوَيرةى بكةن، ئةمنى
نةتةوةيةكطرتووةكان، رَيكخراوى

بؤ وادةيــة دوا ئةمساأل كؤتايى
فرةإةطةز هَيزةكانى مانةوةى
حكومةتى ثَيشتريش عَيراقدا، لة
ــاوةى م ــدا ــاري ــإي ب بةريتانيا
عَيراقدا لة هَيزةكانى مانةوةى
ئةمساأل كؤتايى نةكاتةوةء درَيذ

ثَيبكات. ثاشةكشةيان عَيراق لة
ئةندامى كاكةيى، سةرتيث
لة بةرطريى ئاسايشء ليذنةى
باس عَيراق، نوَينةرانى ئةنجومةنى
دةسةآلتدارانى كة  دةكات لةوة
دةكةنةوة لــةوة  بير بةريتانيا
هــاوشــَيــوةى رَيككةوتنَيكى
ستراتيذييةكةى رَيككةوتننامة
بؤ مؤربكات عَيراقدا لةطةأل ئةمريكا
لةناو ياسايى رَيطةيةكى بة ئةوةى
كاكةيى هةبَيت، بوونى عَيراقدا
«ئةمريكاء وت: رؤذنامةى بة
بوون سةرةكى شةريكى بةريتانيا
ئَيستاش بةعسداء رووخانى لة
دةيــةوَيــت لــةنــدةن حكومةتى 
عَيراقء بارودؤخى لة لةنزيكةوة

ئاطاداربَيت». طؤإانكارييةكان
بةريتانيا بةرطريى وةزيــرى
طةيشتة لةمةوبةر  مــاوةيــةك 
ئةنجامدانى ثَيشنيازى عَيراقء
ستراتيذى رَيككةوتننامةيةكى
كرد، عَيراق حكومةتى لةطةأل
رايطةياند: كاكةيى  لةوبارةيةوة 
رَيككةوتننامة دةتوانَيت عَيراق
ئةنجام وآلتَيكدا هــةر لةطةأل
مةحموديش د. وتةى بة بــدات،
بوارى تةنها رَيككةوتننامةكة
ضةندين بةَلكو ناطرَيتةوة، ئةمنى
ئةمنىء سياسىء وةكو اليةنى
رؤشنبيرىء ئابوورىء بازرطانى
ئَيستا تــا ــةآلم ب ــةوة، ــت ــرَي دةط
رَيككةوتننامةكة ــى ــاري وردةك
وةزارةتــى تةنها نييةء ئـاشكرا
سةرقاَلى ــراق ــَي ع بــةرطــريــى
اليةنى ــةطــةأل ل داإشتنيةتى

بةريتانيدا.
١٩١٨ء ـــى ـــاَل س دواى 
لة هاوثةيمانان سةركةوتنى
عَيراق يةكةمدا، جيهانى جةنطى
عوسمانى دةوَلةتى كؤلؤنياَلى كة
ئينتيدابى ــر ذَي خــرايــة بـــووة، 
ضاودَيران وتةى بة  بةريتانياوة،
تةمموزء ١٤ى شؤإشى دواى
يةكجاريى دةرةوةى ضوونة

ــةردةوام ب عَيراق، لة بةريتانيا
ئةوةي هةوَلى لةندةن ئيدارةى
ثةيوةندى عَيراقدا لةطةأل داوة
لةإووى عَيراق  ضونكة هةبَيت، 
طرنطى ثَيطةيةكى جوطرافييةوة
وآلتانى سةرنجى جَيطةى هةيةء
حوكمى بة بةريتانياش زلهَيزة،
لة ــى دةســةآلت ثَيشتر ئــةوةى
ضاوى بةردةوام هةبووة، عَيراقدا

بإيوة. عَيراق لة
لَيكؤَليارى ياوةر، جةبار ليوا
بةوةدةكات ئاماذة سةربازيى،
طرنطييةكى زلهَيز ــى ــان وآلت
بة ناوضةى خؤرهةآلتى سةرةكى
كة عَيراقيش دةدةن، ناوةإاست
نةوتء بة دةوَلةمةندة وآلتَيكى
دَلى وةكــو سروشتى، سامانى
هةذمار ناوةإاست خؤرهةآلتى
دةيةوَيت بةريتانيا بؤية دةكرَيت،

هةبَيت. عَيراقدا لة ئامادةيى
ياوةر جةبار ليوا بؤضوونى بة
كةبريكارىوةزارةتىثَيشمةرطةى
كوردستانة، هةرَيمى حكومةتى
لةطةأل ستراتيذيى رَيككةوتنى

لة طؤإانَيكى ئةوتؤ بةريتانيا هيض
ناهَينَيتة عَيراقدا لة ئةمنيى بوارى
وتى: ئةو وةكو ضونكة ئــاراوة،
بةريتانيا هَيزةكانى ــارةى «ذم
سوثاى ــةطــةأل ل ــــةراورد ب بــة 
بوارى لة كةمةء  زؤر ئةمريكادا 
باسى ســنــووردارة»، ئةمنيشدا
سةرةكى مةبةستى لةوةشكرد
ئةنجامدانى بؤ لةندةن  حكومةتى
لةوشَيوةية رَيككةوتننامةى
ئامانجى بة زياتر عَيراقدا، لةطةأل
بةرذةوةنديىئابوورييةءدةيةوَيت
ضوارضَيوةيةكى رَيطةيةوة لةو
عَيراقدا لة  مانةوةى بؤ  ياسايى

بكات. مسؤطةر
حكومةتى بةوةشكرد ئاماذةى
هاوشَيوةى مةبةستيةتى عَيراق
بإيارة كة رَيككةوتننامةيةى ئةو
بكات، ئيمزاى  ئةمريكادا لةطةأل 
لةطةأل تريش رَيككةوتنَيكى ضةند
فشار ئةوةى بؤ بكات تردا وآلتانى
كة واشنتؤن ئيدارةى سةر بخاتة
حكومةتى مةرجةكانى ملكةضى

بةغدا بَيت.

رَيككةوتننامةيةكى لةندةن بةغداو
ئيمزادةكةن ستراتيذيى

دةركردنى بؤ كار ماليكى
كوردةكانى بةرثرسة

موسأل دةكات
ئةو ئةمريكاش ســوثــاى
ثشتإاستدةكاتةوة زانيارييانة
نورى كة لةوةدةكةن باس كة
عَيراق، وةزيرى سةرةك ماليكى،
ضإكردووةتةوة هةوَلةكانى
دةسةآلتى كةمكردنةوةى بؤ
لة ـــان ـــوردةك ك ــة ــرس ــةرث ب
لةبوارى كة موسأل ثارَيزطاى
بةطوَيرةى دةكةن، كار ئةمنيدا
ئةمريكا، سوثاى بةياننامةيةكى
ئةمنييةكانى فةرماندة ماليكى
ــةر ــةس ل ــأل ــوس ــةم ــــورد ل ك
دووردةخــاتــةوةء كارةكانيان
نزيك بةرثرسى لةشوَينيان
بةتايبةت ــت، ــَي دادةن لةخؤى
ثشتيوانى كة سوننانةى  ئةو
ثَيشتريش ــةن. دةك لةماليكى
عَيراقى سةرضاوةيةكى ضةند
ماليكى هةوآلنةى لةو باسيان 

كردبوو.

عَيراق هاوآلتييانى
بةالوة خؤراكيان

طرنطترة
ئةندامى شابةندةر، عزةت
ثةرلةمانى لة عَيراقيية ليستى
بــةوةكــرد، عــَيــراق، ئــامــاذةى
رَيككةوتننامةى ئيمزانةكردنى
عَيراق ئةمريكا، لةطةأل ئةمنى
طةورة مةترسى ــةإووى رووب
دةيطةإَينَيتةوة ــةوةء ــات دةك
ـــت، ـــاوةإاس ن ســةدةكــانــى
لــةوةى جةختيشيكردةوة
خؤراكيان عَيراق هاوآلتييانى
طرنطترة سةروةريية لةو بةالوة
باسى ســـةركـــردةكـــان ــة  ك
«ئيمزانةكردنى وتى: دةكــةن،
هةَلةيةكى رَيككةوتننامةكة
دةبَيت ــةء  ــةورةي ط ئَيجطار

باجةكةى بدةين».

مةسيحييةكان ئاوارة
دةترسن طةإانةوة لة

ئةندامى كننا، يوسف يونادم
عَيراق، نوَينةرانى ئةنجومةنى
خَيزانى ســةدان رايطةياند، 
موسأل ناوضةكانى مةسيحى
توندوتيذييةكانةوة بةهؤى كة
جَيهَيشتبوو خؤيان شوَينةكانى
حاَلى ماألء سةر  طةإاونةتةوة 
ئةو زؤرينةى بــةآلم  خؤيان،
لةطةإانةوة ترسيان ئاوارانة
خَيزانى   ٢٠٠٠ ئَيستا «تا هةية،
بطةإَينةوةء نيين ئامادة ئاوارة
تر جارَيكى هةية لةوة طومانيان
هَيرشيان ضةكدارةكان طروثة

سةر». بكةنةوة

ياساى «دواكةوتنى
طاز كارةساتى نةوتء

لَيدةكةوَيتةوة» ئابوورى
ئةندامى جابر، حةبيب جابر
عَيراق، نوَينةرانى ئةنجومةنى
بةرامبةر ثيشاندا  نيطةرانيى 
ثةسةندكردنى دواخستنى
طاز، ــةوتء  ن ياساى ــرؤذة ث
لــةوةى جةختيشيكردةوة
رَيكخستنى بؤ ياسايةك نةبوونى
كَيشةى ضةندين نةوت كةرتى
حةبيب، جابر بةوتةى بةدواوةية،
دواكةوتنى ئيمزانةكردنء
كارةساتى طاز نةوتء ياساى
وآلت لَيدةكةوَيتةوةء ئابووريى
طةورة قةيرانَيكى رووبةإووى
كؤمثانياكان ضونكة دةكاتةوة،
وةبةرهَينان ــارى  ك ناتوانن

بكةن. نةوتدا لةكةرتى

زؤر   «ذمارةيةكى

لةو هاوآلتييان لة

طيانيان رَيطةيانةدا

كة دةستداوة، لة

بةرثرسيارَيتييةكةى

ئةستؤى دةكةوَيتة

لَيثرسراوانةى ئةو

ثرؤذةيةيان ئةو كة

وةرطرتووة»

كة نةدى سةنعةتكارَيكمان كوردستاندا لة

بووبَيت دروست سةرماية بةبآ

ئاذانسةكان

جيهانى
هةإةشة واشنتؤن
دةكات عَيراق لة

يةكطرتووةكانى وياليةتة
عَيراقى بةرثرسانى  ئةمريكا، 
ئةطةر كردةوة، ئاطادار لةوة
نَيوان ئةمنى رَيككةوتننامةى
رةتبكةنةوة واشنتؤن بةغداء
ــى ــان ــةك ــي ــــةوا هــاوكــاري ئ
بةطوَيرةى دةبإَيت، لةعَيراق
ــةى ــام رؤذن ــكــى ــَي ــؤرت راث
ريمؤند ذةنراأل (ماالكاشى)
ــدةى ــان ــةرم ف ئــؤدَيــرنــؤ،
لةعَيراق، ئةمريكا هَيزةكانى
سةركردةكانى لة هةإةشةى
ئةطةر ــــردووة،  ك ــراق ــَي ع
نةكةن، ئيمزا رَيككةوتننامةكة
ذمارةيةك واشنتؤن ئــةوا
كة دةبإَيت  هاوكارييانة لةو 

دةكات. عَيراقى ثَيشكةشى

سةركردةكانى ئةمريكا
سؤدان تؤمةتبار دةكات

حــكــومــةتــى ئــةمــريــكــا،
حكومةتى سةركردةكانى
بة كرد تؤمةتبار سؤدانى
نانةوةى ثشَيوىء هةوَلدان بؤ
توندوتيذييةكان ثةرةسةندنى
بةطوَيرةى دارفؤر، لةهةرَيمى
ــى وةزارةت بةياننامةيةكى
سةرانى ئةمريكا،  دةرةوةى 
دةيانةوَيت خةرتووم ئيدارةى
ميليشياكانةوة لةإَيطةى
دارفــؤر طةلى  جينؤسايدى 
بةوةشكراوة ئاماذة بكةن،
ســـؤدان ــى ــان ــردةك ــةرك س
طشتى راى ــت ــةوَي ــان دةي
ــةرن، ب ــةدا ــةَل ــةه ب جيهان 
هاوكارى ذَيربةذَير بةآلم

دةكةن. ميليشياكان

طؤإَيكى بةكؤمةأل
دةدؤزرَيتةوة بؤسنة لة

ــؤى ــاوخ ن ــــــى وةزارةت
كة بــآلويــكــردةوة بؤسنة،
طؤإَيكى تايبةتةكان تيمة
شارى لة بةكؤمةَليان ترى
كة دؤزيوةتةوة سربرينيضا
مسوَلمانةكانى تةرمى دةيان
طرتووة، لةخؤ شارةى ئةو
بؤسنة ناوخؤى ــى وةزارةت
روونكردووةتةوة، ئةوةشى
جينؤسايدكردنى مَيذووى
دةطةإَيتةوة قوربانييةكان 
لةاليةن  كة ١٩٩٥ ساَلى بؤ
بةرامبةر سربياوة  هَيزةكانى 
سربرينيضا دانيشتووانى
ئَيستا ئــةنــجــامــدراوةو
ناسنامةى لةسةر توَيذينةوة

دةكرَيت. قوربانييةكان

باشوور، كؤرياى
لةكوردستان هَيزةكانى

دةكشَينَيتةوة

وتةبَيذى جاى، وون تاى
كؤرياى بةرطرى وةزارةتى
وآلتةكةى رايطةياند، باشوور
يةكةمى كانونى مانطى لة
بةكشانةوةى دةست ئةمساَلدا
عَيراقء لة دةكات هَيزةكانى
ساأل كؤتاييهاتنى  ثــَيــش 
سوثاى يةكةكانى  سةرجةم 
وآلتة ئةو عَيراق ناو كؤرياى
ئةركةى ئــةو جَيدةهَيَلنء
بة تةسليم سثَيردراوة ثَييان

دةكرَيت. ئةمريكييةكان

دةكات عَيراقدا لة ثشك داواى بةريتانياش

لةتيف فاتح فةرةج

شةفافيةتي رَيكخراوي راثؤرتي بةثَيي
طةندةَليء لة ،٢٠٠٨ ساَلي بؤ نَيودةوَلةتي
بواري لة عَيراق روونكاريدا نةبووني
ميانمارةوة سؤماألء ــةدواي ل طةندةَليدا
كة هةمان لةو ريزبةندييةدا واتة وآلتة، سَييةم
ثلةي لةئاستي عَيراق كردوويةتي، رَيكخراو

سؤماأل ميانمارو بةدوايدا كة دنياية وآلتي سَييةم دوا متمانةدا
هةفتانةدا ٢٦ي ذمارة لة ئاكرةيي نةذدةت د. كةضي دَين،
طةندةَلي، ناَلَيم ثَيي  من هةية كوردستاندا لة  «ئةوةي دةَلَيت:
بة ديدارةكةش مانشَيتي نادروستة»، هةَلسوكةوتي هةندَيك
نيية»، كوردستاندا لة «طةندةَلي نووسراوة دكتؤرةوة زماني
لة ئةوةي رَيكخراوة ئةو ثَيناسةي «بةثَيي دةَلَيت: دكتؤر
رَيكخراوي راثؤرتةكةي  لة نيية!!،  طةندةَلي  هةية كوردستاندا 
واتة طشتي، بة دةكرَيت عَيراق لة باس نَيودةوَلةتيدا شةفافيةتي
سامانيشةوة سةروةتء بة ياريكردن لة كوردستانيشةوة، بة
بوونيان شةفافيةت نةبووني طةندةَليء ثَيمانوابَيت ناكرَيت
تابلؤكان لةسةر ثرؤذةكان دةبينين  رؤذانة  ئَيمة راستة نيية.
كؤمثانياو ناوي تَيضوونء  بإي ثرؤذةو ماوةي  نووسراونء
هاوآلتييان زانيني زياتر بؤ بــةآلم هةَلواسراون، ئةوانة
لة ثرؤذةكاندا،  تةواوبووني  لةكاتي ئايا بةسة؟!  ئةوة هةر 
دي ثرؤذةمان ضةندين ئَيمة بةسةردَيت، ضي درَيذكردنةوةيدا
تريان بؤ تةرخانكرا، ثارةي يةكدا بةدواي جارو سآ جار دوو كة
ثَينج دةطاتة تَييدا كاركردن ساَلةء دوو ماوةكةي هةية ثرؤذة
وةزيرَيك، مووضةي نازانَيت رووني بة كةس ئَيستا تا ساأل،
لة دةسةآلتةكاني خةرجكردني،  تواناي بةردةستي،  ثارةي
زؤرو كؤمثانيا  نازانَيت  كةس ضةندة، بةخشيندا  خــةرجء 
دةبَيت بؤضي بةرثرسن، ضةند هي كوردستان زةوةندةكاني
وةزيرو حيزبء  سياسيي مةكتةبي  سةركردايةتيء  ئةندامي 
كؤمثانياو خاوةني سةرةكيياندا كاري لةثاأل ثةرلةمانتار،
ميوانخانةو تةالرو كؤشكء رؤذانة بن، ديكةش ثرؤذةطةلي
نوآ بازاإي سوثةرماركَيتء ضَيشتخانةو  ثاركء كافترياو
لةثشت بآلودةبَيتةوة ئةوة دةنطؤي خةَلكدا لةنَيو دروستدةبنء
فةرماندةيةك، وةزيرَيك، سةركردايةتييةك، لةوانةوة هةريةك
نةبَيت، لةوانةشيان يةك هيض هةبن دةشآ هةية، ثةرلةمانتارَيك
لةثشت بكرَيت، لةوانيش طومان كة وايكردووة بَيدةنطييان بةآلم
تةنانةت هةية، سةربازيي بةرثرسَيكي بةنزينخانةيةكةوة هةر
يادةوةرييةكي بة بيبةستَيت  نةضووة بيري ناونانةكةشيدا  لة
ترسناكة، بارودؤخة لةم نةذدةت د. ثارَيزطاريكردني خؤيةوة،
«من ثَيي كة دةَلَيت: وةربطرين ئةو ريشةيةشي تةنها ئةطةر بة
ضوارضَيوةي دةضَيتة ئةكاديمي كةسَيكي بؤ طةندةَلي»، ناَلَيم
لةوةش جياواز  قسةي ناوةرؤكدا  لة با لَيكردنةوة،  داكؤكي 
ثةردةثؤش ناكرَيت كة هةية طةندةَلييةك كوردستاندا لة بكات،
بؤ بةرثرسةكان ثةرلةمانتارو  وةزيرو لة زؤرَيك  بكرَيت،
د. وةك ثسثؤإَيكي بؤ دةنَين، راستييةدا بةو دان خؤشيان
ضؤن بكرَيتةوة لةوة بير كة ئةوةية دروست قسةي نةذدةت
بؤ بيانوو ئةوةي نةك رزطاربكرَيت،  نقومبوون  لة ثاثؤإةكة
بيانووهَينانةوة دكتؤر ئةوةى  هيوادارم بهَينرَيتةوة،  دياردةكة

نةبَيت!!

طةندةَلي ئايا

هةية؟ كوردستاندا لة

ئابوورى لَيكدانةوةى

ئاذانسةكان

مور تاليب د.

خؤراك «ئاسايشي
مهترسيدايه» له كوردستان هةرَيمى له

دةكات هةرزان خؤراك دارايى، قةيرانى
ئاذانسةكان

١ ماوةى لة

ئَيران: لة كورد ئابووريناسى زادة، حةسةن عةتاى

ناسراوى ثيشةسازى ئابووريناسء  زادة،  حةسةن عةتاى
فرؤشى نويَنةريَكى كة لةوةكرد، باسى ئَيران، لة كورد
كارخانةكانى سةردانى ئَيرانء هاتووةتة كة كاتَيك عَيراق
ئةنجامة بةو خةَلك ئَيراندا «لة دةركةوتووة بؤى كردووة،
دةزطاكان، كارخانةو ثارةكانيان دةدةن بة كة طةيشتوون
هةمانكاتدا لة كةمترة، خؤشطوزةرانييان ثَيداويستى بةآلم
بة كارخانةء ثارة ئةوةى لةبرى عَيراق بةثَيضةوانةوةية، لة
هةر كةسة هةية»، ئةو ئؤتؤمبيلمان بدرَيت، باشترين دةزطا
هةبَيتء باشت  ئؤتؤمبيلى ئةطةر  ئَيراندا  لة كة زانى  زوو
لة بةثَيضةوانةوة بةآلم عةيبة، هةبَيت كةمت سةرمايةي
سةرمايةي نةبَيتء باشت ئؤتؤمبيلَيكي تؤ ئةطةر عَيراق
باش كاريَكي  خراثةء زؤر «ئةوةش عةيبة هةبَيت باشت 

نيية».
ئةو كة ثيَيوابوو  رؤذنامةدا ديداريَكى لةميانةى ناوبراو 
هةية، ئابوورييةوة فةرهةنطء بة ثةيوةندي زؤرتر ثرسة
بة تيَثةإيوة، ثَيدا ئَيرانى كة كرد ئةزموونة لةو باسى ناوبراو
طةيشتين بةوة هةموو طرفتء كَيشةية ئةو دواي جؤرَيك
خةرجيدا ئاراستةي  بة هةية سةرمايةمان هةرضي  كة

بةكارى ببةين. سةرمايةطوزاريدا بوارى نةبةينء لة

ئَيران ثسثؤإانى طةورة ١٠٪ى

كوردن

مةشقكردندا كاتى لة بةريتاني سةربازَيكى
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رؤذنامة

١-٢

كة ماوةيةدا لةو  رؤذنامة:
عَيراقت كوردستاني سةرداني
بينيت، نزيكةوة  لة  ــردء ك
لةسةر بوون ضى سةرنجةكانت

كوردستان؟
لةوآ، بينيم من ئةوةندةي *
زؤر ثــارةيــةكــى ــدةى ــةوةن ئ
رذاوة جادةكان شةقامء لةسةر
(ضةرخي الستيك «لةسةر ضوار
لة يةك ئؤتؤمبَيل)»،  سةيارةء 
ثيشةسازيء لة ئةوةندة سةدي
بةكارنةهَينراوةء كارخانةكان
ــةلء ــوث ــةل ك ــةت لــة ــان ــةن ت
كارطَيإيشدا ثَيداويستييةكاني
ساَلى كاتَيك بةكارنةهَينراوة،

هندستان،  بؤ  ضووين  ١٩٩٠
ثشتى ئابوورييةكةيان ٩٨٪ى

هَيشتا بةستبوو، خؤيان بة
بضووكء بضووك ئؤتؤمبيلى
بةآلم هةبوو، سادةيان زؤر
خؤيان بة ثشت ٪١٠٠ ئَيستا
باشترين ئَيستا  دةبةستن، 
هةية، دنيايان ئؤتؤمبيلى
ثارةيان سةرةتاوة  لة  ئةوان
خةرجدةكردء ثيشةسازيدا لة
كة ئــةوةى سةر  هاتنة  دواتــر 
طةيشتن بةوة بكةنء خةرجى

بكرَيت.  خةرجي بوارةدا كة لةو
تةنانةت كوردستان  لة  بةآلم
سةنعةتكاريشدا، ــواري ب لة 
ــةدي ن سةنعةتكارَيكمان
ئــةزمــوونء ــةو ئ بَلَيين كــة 
ئَيمة كة بَيت تةكنةلؤذياية
ــة، ــان ــردووم ك بــَيــســةرمــايــة
دةتوانين جــؤرَيــك بة ئَيمة
بخةينة ثَيداويستي  هةندَيك 
ماشَينء وةك كة بةردةستتان
شتي هةندَيك ماتؤإو ئامَيرو
بةشَيوةي ئَيمة كة لةوجؤرة،
دةنَيرينء بؤتان ثارضة ثارضة
ســوودةكــةي ــة ئــَيــوةش ل
بكإنء ئامَير ماشَينء دووبارة
خاوةن بة دةبن ئَيوةش دواتر
لةطةأل ــر زؤرت من كارخانة، 
ئةوانةم كردء قسةم خةَلكدا
ئةوةبوو مةبةستيشم ثَيوتنء
بؤ هانبدرَيت خةَلكةكة كة
هةندَيك هةَلبةت كــارة، ئةو
بةآلم ــردووة، ك ثَيشوازييان

دةترسن. كةمَيك
هةية مةترسيدار شتَيكى
بة ــة كــة كــوردســتــان ــةوةي ئ
كاآلو بة ثشت زؤر ثلةيةكى
دةبةستَيت ضينى كةرةستةى
ضونكة سةرنجة، جَيطةى كة
رادةي بة نيية وآلتَيك هيض
بؤ بَيت  مةترسي جَيطةي ضين 

سَييةم. جيهاني وآلتاني
كة ضيية هؤكار  رؤذنامة: 
باوةإَيكي وآلتــان لة ــك زؤرَي

هةية؟ بة ضين زؤريان
كة ئةوةية هؤكارةكةي *
لةوانة زيرةكة، ضين خودي
باسي باسةكةش زيرةكترةء
هةية ديكةش شتَيكي زيرةكيية،
هةرزانترةء كاآلكاني كة ئةوةية
زيرةكييةكي بة هةر ئةوةش

ئةذمار. دَيتة وآلتة ئةو
ديــكــةشــةوة  ــةكــي ــةالي ل  
زانكؤ لة  كة ئامارَيك ئَيستا 
زانستييةكاندا دامودةزطا يان
هةر طةشةكردني دةكــرَيــت،
لةسةر بةندة كؤمةَلطةيةك
كةسانَيك دةرســةدي بنةماي
هَيزي لــة كــة  هــَيــزَيــك ــان  ي
دةكةن، ئيش بةرهةمهَيناندا
ئةو رَيذةي دووةميش فاكتةري
بةكاردَيتء كة كارةبايةية وزةء
ــت دةوتــرَي خــةرجــدةكــرَيــت،
ضةندة لةو وآلتةدا هةركةسَيك
ضةندي خةرجدةكاتء وزة
سةرةتادا لة بةكاردةهَينَيت،
وةبةرهَينى كةسى ضةند دةَلَين
ــةي وزةي ــةو ئ ــن دَي تــَيــدايــة،
كةساني بــةســةر  هةية كــة 
دةكةن، دابةشي وةبةرهَيندا
ــاري دي ــةى ــذةك رَي ئةوكاتة
كوردستاني لة ئةوة دةكــةن،

سالبة. عَيراقدا
لة ــــةوةي ئ ـــة: ـــام رؤذن
خةَلك خؤماندا وآلتــةكــةي
بَلَيين يان بةكارهَينانة زؤرتر
بةرهةمهَين زؤرتر خةَلكةكة
دةطةإَيتةوة هؤكارةكةي نيية،
بــؤضــي؟ بــؤ فــةلــســةفــةي
سؤسياليستي، ــووريــي ــاب ئ
الوازيي دةوَلةتي، ئابووريي

وآلتةدا، لةم ثيشةسازي كةرتي
هؤكارةكةي ئةوةية مةبةستم

بؤضي؟ دةطةإَيتةوة
طرتووة ئامارَيكمان *
ثسثؤإان طــةورة  ١٠٪ي  كة
لة ــة وات كـــوردن، ئــَيــران لة 
يةكةم قسةي ثيشةسازيدا
٨٠٪ى -٪٧٠ نزيكةي دةكةن،
هَيزي ناو ضوونة  دانيشتووان 
ضانسَيكة ئةوة وةبةرهَينانةوة،
ضانسةكةش هَيناويانة، كة
كارى دةبَيت زؤرتر كة ئةوةية
خؤيان بؤ بكةنء بةرهةمهَينان
زؤر ئـــةوةش كــة كاربكةن
لة زؤرتر  ئةوانة طرنطة، زؤر 
بوون، دةوَلةتييةكاندا كارة
هةلومةرجَيكي كؤمةَلطة بةآلم
يارمةتيى ئــةوةى رةخساند،
شةإ يةكةميان دا، ئَيراني
سةثاندني دووةمــيــش ــوو،  ب
واتة ئَيراندا، بةسةر بوو سزا
يارمةتييةكي سزا  سةثاندني
هؤي بووة  دا، ئَيرانى زؤري 
ثيشةيي ذَيرخانى كة ئةوةي
ديكة ــاري ك دروستبكاتء
كارخانةي نموونة بؤ بكات،
-٥٠٠ خــودرو» «ايــران وةكو 

تري  ثيشةسازيي يةكةي  ٦٠٠
دروستكرد.

كرد باستان وةك رؤذنامة:
سةرمايةيةكي ئَيستا حكومةت
بودجةيةكي هةية، زؤري زؤر
هةية، زؤر سةرمايةيةكي زؤرو
ئةوةي بؤ  بكات  ضي  حكومةت 
كةرتى طـــةورةي ثشتيواني

بَيت؟ ثيشةسازي
يةكةمدا قــؤنــاغــي ــة  ل  *
وةك تةنها ثيشةسازيي دةبَيت
نةكرَيت سةير ثيشةسازيى
لةبةرضاو كــة  ــك جــؤرَي بــة 
حكومةت دةبَيت نةطيرَيت،
بكات، ــةش داب ثيشةسازيي
دايكء دواي ئَيمة ثيشةسازيي
بة دةبَيت ئةو هةية، دايكمان
ثيشةسازيي لةسةر تةواويي
بكات، سةرمايةطوزاريي دايك
ثرسي ثــرس، طــةورةتــريــن
ثيشةسازييةك هةر ــة، وزةي
ثيشةسازيي ئاراستةي لة
يان ميكانيك وةكو بَيت، كانزادا
ثؤآل»، «ثيشةسازيي فلزةكان
وةكو كــارةبــا ثيشةسازيي 
ئةليكتريكييةكان، ئؤتؤمبيلة
محاويلة، ئَيلَيكترؤمؤتؤر، وةكو
بناغةي سةرةتاوة لة دةبَيت
دةوَلةتيش دابمةزرَينيت، ئةوانة
دايــك ثيشةسازييةي ــةو ئ
ئةنجامي بةآلم ناكات، قاضاخ
دةضَيتة ئةوانة بةرهةمهَيناني
هةر بة ئةوة دةبَيت بازاإ، ناو
دةوَلةتي، بيكاتة بَيت جؤرَيك
قازانج بةثَيضةوانةوة ئةطينا
ثيشةسازيى دةبَيت ناكات.
بة هةبَيتء ناوخؤييمان 
ماشَينء لـــةإووي طشتي
دواي كاربكات، ئامَيرةكانةوة
شوَيني ثيشةسازيي ــةوة ئ
ثؤشاكء نيشتةجَيبوونء
خؤي كاريطةري ئةوة خؤراك،
نامَينَيتةوة، وةآلم بآ دةبَيتء

ــي ــن شــوَي ــي ــازي ــةس ــش ــي ث
ثؤشاكء نيشتةجَيبوونء
دةبَيت خــؤراك، ثيشةسازيي 
ئَيمة بن، تايبةتيدا كةرتي لة
زؤر شتمان دوو كارة ئةو بؤ
هةموو شت لة ثَيويستةء زؤر 
خؤشحاَليشةوة بة طرنطترةء
لَي كةَلكي ــت ــَي دةب هــةيــةء
خؤشحاَلييةوة بة كة وةربطيرآ،
لة سةرمايةدارَيك ئةطةر هةية،
بكات بةوة حةز بَيتء دةرةوة
بؤ بكات، سةرمايةطوزاريى كة

دةرةوةي لة كةسَيك نموونة
بؤ نــــاردووة ـــارةي ث وآلت 
ــت ــَي ـــوازي»و دةَل ـــرخ ـــَي «خ
كارخانةيةك يان قوتابخانةيةك
سوود بةنيازى دروستبكةء
كةرتى ئــةطــةر ــةآلم ب نيية، 
سوودي ضاوةإواني  تايبةت 
ناو ناضَيتة ئةوا  بَيـت،  زياتر
ضونكة ــك، داي ثيشةسازيي
دةبَيت ــك داي ثيشةسازيي 
دةرةوة ثيشةسازيي لةطةأل

بكات. ركابةرَيتى

زانيار داقوقي

كــةركــوك عــةرةبــةكــانــى
بة بـــةرامـــبـــةر ـــن  ـــاإازي ن
طرَيبةستى هةَلوةشاندنةوةى
ثَييان كشتوكاَلييةكانء زةويية
عةرةبى الى زةوييانة ئةو واية
كورد ناوضةكةيةو رةسةنى

دةكةن. تؤمةتبار
ثــارَيــزطــاى ئةنجومةنى
رابردوودا لةماوةى كةركوك،
زياتر ثارَيزطادا لةسنوورى
زةوى دؤنــم ــةزار ه ثَينج لة 
عةرةبةكانى لة كشتوكاَليى
ــةوةء ــدووةت كــةركــوك ســةن
بــةخــاوةنــى داويـــانـــةتـــةوة

رةسةنى خؤيان.
جبوري، عةبدوَلآل حسَين
ـــى ئــةنــجــومــةنــي ـــةرؤك س
ســةرؤك حةويجةو قــةزاي

ــووي ــرت ــط ــةك كــوتــلــةي ي
كـــةركـــوك، ـــي لـــة ـــةرةب ع
راطــةيــانــد: ــة رؤذنـــامـــةي ب
ئــاطــاداري بةبآ  ــان كــوردةك
عَيراقي، وةزيراني ســةرؤك
كشتوكاَليي زةوي طرَيبةستي
كةركوكيان عــةرةبــةكــانــي 
ضونكة هةَلوةشاندووةتةوة،
وةزارةتــي لةاليةن بإيارةكة
عَيراقييةوة دةوَلةتي كاروباري
ـــــي وةزارةت دةرضــــــووةء
كشتوكاألءسةرؤكوةزيرانيش

نةكراونةتةوة. ئاطادار
جبوري، حسَين بةوتةي
هاوردة هيضيان عةرةبانة ئةو
بةهيض زةوييانة ئــةو نينء
تَيدا ــوردي  ك مافي جؤرَيك
بةدةستيانةوةية، كــة نيية
ئَيستادا لة عةرةبةكان بؤية
زةوييةكان طةإانةوةى هةوَلى
بإيارة ئةو ضونكة دةدةنةوة،

ــاذاوة ئ هةَلةيةو  بإيارَيكي 
هةر دةكات، زياد لةكةركوك
بةرثرسانى ثَيويستة بؤية
تةماشاى بةيةك ضاو كةركوك
نةك بكةن، شارةكة خةَلكى
عةرةبدا بةسةر  كــوردةكــان 

فةرزبكةن.
ئةندامَيكي لةبةرامبةردا،
ثارَيزطاى لة كشتوكاَليي ليذنةي
جبوري تؤمةتةكاني كةركوك،
ــة ــة خــراوةت ك ـــكـــردةوة رةت
ــان ــوردةك ك ــاأل بــةرثــرســة ث
كة جةباري، ئازاد لةكةركوك،
ئةنجومةني ئةندامي هاوكات
كةركوكيشة ثــارَيــزطــاى
دةستوور بةثَيى «ئَيمة وتى:
بة ماليكيش نوري كاردةكةين،
ئةو لةسةر ئيمزاي دةستوور
طرَيبةستي كردووة  كة بإيارة
هةَلبوةشَينرَيتةوة. عةرةبةكان

ئاماذةي جةباري، ــازاد ئ

ـــراوي ـــووس ن بــــةوةشــــدا
ماليكيء نــوري رةســمــيــى
كشتوكاَليان ـــــي وةزارةت
دةكةن داوا كة  ثَيطةيشتووة 
بــةدةســت ــةي ــان ــي ــةو زةوي ئ
عــةرةبــة هــاوردةكــانــةوةيــةو
دؤنمة هــةزار ثَينج  لة  زياتر
تازةو (داقوقء ناوضةكاني لة
ــزو دووب يايضيء بةشيرو
بؤ بطةإَينرَينةوة سةرطةِران)

رةسةنةكانيان. خاوةنة
ســةرضــاوةيــةكــى بةثَيى 
ئةنجومةنى لة ئــاطــاداريــش
ـــوك، ـــةرك ك ـــاى ـــزط ـــارَي ث
طةإاونةتةوة توركمانةكان
ئيشى زةوييةكانيانء سةر
عةرةبةكان ـــةنء دةك تَيدا
بةآلم ئاستياندا، لة بَيدةنطن
رةخنةيان كوردةكان بؤ تةنها
زةوييةكانيان نايانةوَيت هةيةء

ثَيبدرَيتةوة.
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ئاذانسةكان

عَيراقى

دةروَيش كةريم ئةدهةم

شؤإش. ناحيةى هةولَير- ١٩٥٥ - لةدايكبووى 

موستةنسرية. زانكؤى لة فيقهة كؤلَيذى دةرضوءى -

كوردستانة. هةرَيمى ناوةندى بانكى طشتيى بةإَيوةبةرى -

كشتوكالَيى زةوى هةزار دؤنم ثيَنج لة زياتر

دةسيَنريَتةوة هاوردة» «عةرةبى لة

دراوة، ئؤتؤمبيل بة ثارة ئةوةندةى كوردستاندا، هةرَيمى لة
لة ثيشةسازيدا خةرجنةكراوة ئةوة (١٪)ى

نةختى نَيودةوَلةتى سندوقى
رَيكخراوى  بة سةر دامةزراوةكانى لة  يةكَيكة
ثارَيزطاريكردن لةثَيناو كة نةتةوةيةكطرتووةكان،
دامةزراوةية ئةو دامةزراوة، جيهان ئابووريى لة
لة سيستمى وآلتان دارايى سياسةتى سةر لة جةخت
بودجةكانيان داهاتء خةرجيى شَيوازى بانكىء

دةكاتةوة.

قةيرانةكة دةرئةنجامةكانى لة هةندَيك
دؤالر  مليار ٢٣ لينش ميريل *

كردووة زيانى
دؤالر زيانى كردووة مليار ١٤ طروث سيتى *
شكستى دةرئةنجامةكانى دةركةوتنى *

ئةمريكادا. لة وةبةرهَينةكان بانكة

ثؤلسن هَينرى
ثؤلسن ميريت هانك تةواوى هَينرى ناوى

وياليةتى  لة ١٩٤٦ ئازارى ٢٨ى لة جؤنيؤرة،
سندوقى ئةندامى لةدايكبووة، كاليفؤرنيا
٢٠٠٦دا ساَلى لة نَيودةوَلةتيية، نةختى
ثَيشنيازكراوة ئةمريكاوة  سةرؤكى  لةاليةن

وآلتة. وةزيرى خةزَينةى ئةو بؤ

سةنةدات 
لةاليةن كة  ــارة  ث ضةكي لة بريتيية
بةكاردةهَينرَيتء بةشَيوةى قةرز هاوآلتييانةوة
ضةكى ماوة جياوازة، ماوةى بةسةرضوونيشيان
مامناوةند  بةكاردةهَينرَيت، ساأل ٥ -١ كة كورت
دةتوانرَيت  ساأل ٣٠ ساأل، ماوة درَيذ ١٠- ١٠ -٥

مامةَلةى ثَيوة بكرَيت.

رةحمان سالَح

ــا ثــَيــشــنــيــازى ــي ــان ــت ــةري ب
ئةمنىء ستراتيذى رَيككةوتنَيكى
خستووةتة رؤشنبيريى سياسىء
ــراق، ــَي ع حكومةتى بــــةردةم
ضاودَيرانىسياسيشلةوبارةيةوة
بةريتانيا كة ئةوةدةكةن بؤ ئاماذة
وياليةتة سةرةكيى هاوبةشَيكى
ثاش دةيةوَيت يةكطرتووةكانةء
عَيراق، لة  هَيزةكانى كشانةوةى 
رووى لة ياساييةوة رَيطةيةكى لة
بةشداريى سياسييةوة ئةمنىء
بة بةآلم بكات، سياسى ثرؤسةى
سةربازى، ثسثؤإَيكى بؤضوونى
ئةنجامدانى لة لةندةن  حكومةتى
ئامانجى زياتر رَيككةوتننامةكةدا
رووى لــة هــةيــةء ئــابــووريــى
ئةوتؤى كاريطةرييةكى ئةمنييةوة

نيية.
عــوســمــان، ــود ــم ــةح م د. 
ثةرلةمانتارى سياسةتمةدارء
ئةنجامدانى ثَييواية ــراق، عــَي
لةنَيوان ستراتيذى رَيككةوتنى
ئيجابى اليةنى لةندةندا، بةغداء 
سوود دةتوانَيت  عَيراق هةيةء 
ئةو سةربازييةكانى ثسثؤإة لة
ئةوةشكرد بؤ هَيماى ببينَيت، وآلتة
رَيككةوتننامةكانى ضؤنَيتى
دةرةوةدا وآلتانى لةطةأل عَيراق
«بةريتانياش هةية جياوازييان
بمَينَيتةوةء عَيراقدا لة دةيةوَيت
بةشداريى روويةكةوة ضةند لة
ــراق عــَي سياسيى ــةى ــرؤس ث
رَيككةوتنى ئةنجامدانى بكات،
طشتى بةشَيوةيةكى لةوشَيوةيةش

دةطةيةنَيت». عَيراق بة سوود
ــةدواى ل بةريتانيا سوثاى
زؤرترين بة ئةمريكا سوثاى
لة بةشداريي سةربازى هَيزى
رووخانى رذَيمى بةعسدا كردووة
رووخانى  دواى ٢٠٠٣ دا، ساَلى لة
(٨٠٠٠) بةريتانيا بةعسيش رذَيمى
بؤ عَيراق كرد سةربازى رةوانةى
ئةمريكاء سوثاى هاوشانى ئةوةى
هاوثةيمانان، ترى  هَيزةكانى
بارى كؤنترؤَلكردنى بةشداريى
بإيارى بةطوَيرةى بكةن، ئةمنى
نةتةوةيةكطرتووةكان، رَيكخراوى

بؤ وادةيــة دوا ئةمساأل كؤتايى
فرةإةطةز هَيزةكانى مانةوةى
حكومةتى ثَيشتريش عَيراقدا، لة
ــاوةى م ــدا ــاري ــإي ب بةريتانيا
عَيراقدا لة هَيزةكانى مانةوةى
ئةمساأل كؤتايى نةكاتةوةء درَيذ

ثَيبكات. ثاشةكشةيان عَيراق لة
ئةندامى كاكةيى، سةرتيث
لة بةرطريى ئاسايشء ليذنةى
باس عَيراق، نوَينةرانى ئةنجومةنى
دةسةآلتدارانى كة  دةكات لةوة
دةكةنةوة لــةوة  بير بةريتانيا
هــاوشــَيــوةى رَيككةوتنَيكى
ستراتيذييةكةى رَيككةوتننامة
بؤ مؤربكات عَيراقدا لةطةأل ئةمريكا
لةناو ياسايى رَيطةيةكى بة ئةوةى
كاكةيى هةبَيت، بوونى عَيراقدا
«ئةمريكاء وت: رؤذنامةى بة
بوون سةرةكى شةريكى بةريتانيا
ئَيستاش بةعسداء رووخانى لة
دةيــةوَيــت لــةنــدةن حكومةتى 
عَيراقء بارودؤخى لة لةنزيكةوة

ئاطاداربَيت». طؤإانكارييةكان
بةريتانيا بةرطريى وةزيــرى
طةيشتة لةمةوبةر  مــاوةيــةك 
ئةنجامدانى ثَيشنيازى عَيراقء
ستراتيذى رَيككةوتننامةيةكى
كرد، عَيراق حكومةتى لةطةأل
رايطةياند: كاكةيى  لةوبارةيةوة 
رَيككةوتننامة دةتوانَيت عَيراق
ئةنجام وآلتَيكدا هــةر لةطةأل
مةحموديش د. وتةى بة بــدات،
بوارى تةنها رَيككةوتننامةكة
ضةندين بةَلكو ناطرَيتةوة، ئةمنى
ئةمنىء سياسىء وةكو اليةنى
رؤشنبيرىء ئابوورىء بازرطانى
ئَيستا تــا ــةآلم ب ــةوة، ــت ــرَي دةط
رَيككةوتننامةكة ــى ــاري وردةك
وةزارةتــى تةنها نييةء ئـاشكرا
سةرقاَلى ــراق ــَي ع بــةرطــريــى
اليةنى ــةطــةأل ل داإشتنيةتى

بةريتانيدا.
١٩١٨ء ـــى ـــاَل س دواى 
لة هاوثةيمانان سةركةوتنى
عَيراق يةكةمدا، جيهانى جةنطى
عوسمانى دةوَلةتى كؤلؤنياَلى كة
ئينتيدابى ــر ذَي خــرايــة بـــووة، 
ضاودَيران وتةى بة  بةريتانياوة،
تةمموزء ١٤ى شؤإشى دواى
يةكجاريى دةرةوةى ضوونة

ــةردةوام ب عَيراق، لة بةريتانيا
ئةوةي هةوَلى لةندةن ئيدارةى
ثةيوةندى عَيراقدا لةطةأل داوة
لةإووى عَيراق  ضونكة هةبَيت، 
طرنطى ثَيطةيةكى جوطرافييةوة
وآلتانى سةرنجى جَيطةى هةيةء
حوكمى بة بةريتانياش زلهَيزة،
لة ــى دةســةآلت ثَيشتر ئــةوةى
ضاوى بةردةوام هةبووة، عَيراقدا

بإيوة. عَيراق لة
لَيكؤَليارى ياوةر، جةبار ليوا
بةوةدةكات ئاماذة سةربازيى،
طرنطييةكى زلهَيز ــى ــان وآلت
بة ناوضةى خؤرهةآلتى سةرةكى
كة عَيراقيش دةدةن، ناوةإاست
نةوتء بة دةوَلةمةندة وآلتَيكى
دَلى وةكــو سروشتى، سامانى
هةذمار ناوةإاست خؤرهةآلتى
دةيةوَيت بةريتانيا بؤية دةكرَيت،

هةبَيت. عَيراقدا لة ئامادةيى
ياوةر جةبار ليوا بؤضوونى بة
كةبريكارىوةزارةتىثَيشمةرطةى
كوردستانة، هةرَيمى حكومةتى
لةطةأل ستراتيذيى رَيككةوتنى

لة طؤإانَيكى ئةوتؤ بةريتانيا هيض
ناهَينَيتة عَيراقدا لة ئةمنيى بوارى
وتى: ئةو وةكو ضونكة ئــاراوة،
بةريتانيا هَيزةكانى ــارةى «ذم
سوثاى ــةطــةأل ل ــــةراورد ب بــة 
بوارى لة كةمةء  زؤر ئةمريكادا 
باسى ســنــووردارة»، ئةمنيشدا
سةرةكى مةبةستى لةوةشكرد
ئةنجامدانى بؤ لةندةن  حكومةتى
لةوشَيوةية رَيككةوتننامةى
ئامانجى بة زياتر عَيراقدا، لةطةأل
بةرذةوةنديىئابوورييةءدةيةوَيت
ضوارضَيوةيةكى رَيطةيةوة لةو
عَيراقدا لة  مانةوةى بؤ  ياسايى

بكات. مسؤطةر
حكومةتى بةوةشكرد ئاماذةى
هاوشَيوةى مةبةستيةتى عَيراق
بإيارة كة رَيككةوتننامةيةى ئةو
بكات، ئيمزاى  ئةمريكادا لةطةأل 
لةطةأل تريش رَيككةوتنَيكى ضةند
فشار ئةوةى بؤ بكات تردا وآلتانى
كة واشنتؤن ئيدارةى سةر بخاتة
حكومةتى مةرجةكانى ملكةضى

بةغدا بَيت.

رَيككةوتننامةيةكى لةندةن بةغداو
ئيمزادةكةن ستراتيذيى

دةركردنى بؤ كار ماليكى
كوردةكانى بةرثرسة

موسأل دةكات
ئةو ئةمريكاش ســوثــاى
ثشتإاستدةكاتةوة زانيارييانة
نورى كة لةوةدةكةن باس كة
عَيراق، وةزيرى سةرةك ماليكى،
ضإكردووةتةوة هةوَلةكانى
دةسةآلتى كةمكردنةوةى بؤ
لة ـــان ـــوردةك ك ــة ــرس ــةرث ب
لةبوارى كة موسأل ثارَيزطاى
بةطوَيرةى دةكةن، كار ئةمنيدا
ئةمريكا، سوثاى بةياننامةيةكى
ئةمنييةكانى فةرماندة ماليكى
ــةر ــةس ل ــأل ــوس ــةم ــــورد ل ك
دووردةخــاتــةوةء كارةكانيان
نزيك بةرثرسى لةشوَينيان
بةتايبةت ــت، ــَي دادةن لةخؤى
ثشتيوانى كة سوننانةى  ئةو
ثَيشتريش ــةن. دةك لةماليكى
عَيراقى سةرضاوةيةكى ضةند
ماليكى هةوآلنةى لةو باسيان 

كردبوو.

عَيراق هاوآلتييانى
بةالوة خؤراكيان

طرنطترة
ئةندامى شابةندةر، عزةت
ثةرلةمانى لة عَيراقيية ليستى
بــةوةكــرد، عــَيــراق، ئــامــاذةى
رَيككةوتننامةى ئيمزانةكردنى
عَيراق ئةمريكا، لةطةأل ئةمنى
طةورة مةترسى ــةإووى رووب
دةيطةإَينَيتةوة ــةوةء ــات دةك
ـــت، ـــاوةإاس ن ســةدةكــانــى
لــةوةى جةختيشيكردةوة
خؤراكيان عَيراق هاوآلتييانى
طرنطترة سةروةريية لةو بةالوة
باسى ســـةركـــردةكـــان ــة  ك
«ئيمزانةكردنى وتى: دةكــةن،
هةَلةيةكى رَيككةوتننامةكة
دةبَيت ــةء  ــةورةي ط ئَيجطار

باجةكةى بدةين».

مةسيحييةكان ئاوارة
دةترسن طةإانةوة لة

ئةندامى كننا، يوسف يونادم
عَيراق، نوَينةرانى ئةنجومةنى
خَيزانى ســةدان رايطةياند، 
موسأل ناوضةكانى مةسيحى
توندوتيذييةكانةوة بةهؤى كة
جَيهَيشتبوو خؤيان شوَينةكانى
حاَلى ماألء سةر  طةإاونةتةوة 
ئةو زؤرينةى بــةآلم  خؤيان،
لةطةإانةوة ترسيان ئاوارانة
خَيزانى   ٢٠٠٠ ئَيستا «تا هةية،
بطةإَينةوةء نيين ئامادة ئاوارة
تر جارَيكى هةية لةوة طومانيان
هَيرشيان ضةكدارةكان طروثة

سةر». بكةنةوة

ياساى «دواكةوتنى
طاز كارةساتى نةوتء

لَيدةكةوَيتةوة» ئابوورى
ئةندامى جابر، حةبيب جابر
عَيراق، نوَينةرانى ئةنجومةنى
بةرامبةر ثيشاندا  نيطةرانيى 
ثةسةندكردنى دواخستنى
طاز، ــةوتء  ن ياساى ــرؤذة ث
لــةوةى جةختيشيكردةوة
رَيكخستنى بؤ ياسايةك نةبوونى
كَيشةى ضةندين نةوت كةرتى
حةبيب، جابر بةوتةى بةدواوةية،
دواكةوتنى ئيمزانةكردنء
كارةساتى طاز نةوتء ياساى
وآلت لَيدةكةوَيتةوةء ئابووريى
طةورة قةيرانَيكى رووبةإووى
كؤمثانياكان ضونكة دةكاتةوة،
وةبةرهَينان ــارى  ك ناتوانن

بكةن. نةوتدا لةكةرتى

زؤر   «ذمارةيةكى

لةو هاوآلتييان لة

طيانيان رَيطةيانةدا

كة دةستداوة، لة

بةرثرسيارَيتييةكةى

ئةستؤى دةكةوَيتة

لَيثرسراوانةى ئةو

ثرؤذةيةيان ئةو كة

وةرطرتووة»

كة نةدى سةنعةتكارَيكمان كوردستاندا لة

بووبَيت دروست سةرماية بةبآ

ئاذانسةكان

جيهانى
هةإةشة واشنتؤن
دةكات عَيراق لة

يةكطرتووةكانى وياليةتة
عَيراقى بةرثرسانى  ئةمريكا، 
ئةطةر كردةوة، ئاطادار لةوة
نَيوان ئةمنى رَيككةوتننامةى
رةتبكةنةوة واشنتؤن بةغداء
ــى ــان ــةك ــي ــــةوا هــاوكــاري ئ
بةطوَيرةى دةبإَيت، لةعَيراق
ــةى ــام رؤذن ــكــى ــَي ــؤرت راث
ريمؤند ذةنراأل (ماالكاشى)
ــدةى ــان ــةرم ف ئــؤدَيــرنــؤ،
لةعَيراق، ئةمريكا هَيزةكانى
سةركردةكانى لة هةإةشةى
ئةطةر ــــردووة،  ك ــراق ــَي ع
نةكةن، ئيمزا رَيككةوتننامةكة
ذمارةيةك واشنتؤن ئــةوا
كة دةبإَيت  هاوكارييانة لةو 

دةكات. عَيراقى ثَيشكةشى

سةركردةكانى ئةمريكا
سؤدان تؤمةتبار دةكات

حــكــومــةتــى ئــةمــريــكــا،
حكومةتى سةركردةكانى
بة كرد تؤمةتبار سؤدانى
نانةوةى ثشَيوىء هةوَلدان بؤ
توندوتيذييةكان ثةرةسةندنى
بةطوَيرةى دارفؤر، لةهةرَيمى
ــى وةزارةت بةياننامةيةكى
سةرانى ئةمريكا،  دةرةوةى 
دةيانةوَيت خةرتووم ئيدارةى
ميليشياكانةوة لةإَيطةى
دارفــؤر طةلى  جينؤسايدى 
بةوةشكراوة ئاماذة بكةن،
ســـؤدان ــى ــان ــردةك ــةرك س
طشتى راى ــت ــةوَي ــان دةي
ــةرن، ب ــةدا ــةَل ــةه ب جيهان 
هاوكارى ذَيربةذَير بةآلم

دةكةن. ميليشياكان

طؤإَيكى بةكؤمةأل
دةدؤزرَيتةوة بؤسنة لة

ــؤى ــاوخ ن ــــــى وةزارةت
كة بــآلويــكــردةوة بؤسنة،
طؤإَيكى تايبةتةكان تيمة
شارى لة بةكؤمةَليان ترى
كة دؤزيوةتةوة سربرينيضا
مسوَلمانةكانى تةرمى دةيان
طرتووة، لةخؤ شارةى ئةو
بؤسنة ناوخؤى ــى وةزارةت
روونكردووةتةوة، ئةوةشى
جينؤسايدكردنى مَيذووى
دةطةإَيتةوة قوربانييةكان 
لةاليةن  كة ١٩٩٥ ساَلى بؤ
بةرامبةر سربياوة  هَيزةكانى 
سربرينيضا دانيشتووانى
ئَيستا ئــةنــجــامــدراوةو
ناسنامةى لةسةر توَيذينةوة

دةكرَيت. قوربانييةكان

باشوور، كؤرياى
لةكوردستان هَيزةكانى

دةكشَينَيتةوة

وتةبَيذى جاى، وون تاى
كؤرياى بةرطرى وةزارةتى
وآلتةكةى رايطةياند، باشوور
يةكةمى كانونى مانطى لة
بةكشانةوةى دةست ئةمساَلدا
عَيراقء لة دةكات هَيزةكانى
ساأل كؤتاييهاتنى  ثــَيــش 
سوثاى يةكةكانى  سةرجةم 
وآلتة ئةو عَيراق ناو كؤرياى
ئةركةى ئــةو جَيدةهَيَلنء
بة تةسليم سثَيردراوة ثَييان

دةكرَيت. ئةمريكييةكان

دةكات عَيراقدا لة ثشك داواى بةريتانياش

لةتيف فاتح فةرةج

شةفافيةتي رَيكخراوي راثؤرتي بةثَيي
طةندةَليء لة ،٢٠٠٨ ساَلي بؤ نَيودةوَلةتي
بواري لة عَيراق روونكاريدا نةبووني
ميانمارةوة سؤماألء ــةدواي ل طةندةَليدا
كة هةمان لةو ريزبةندييةدا واتة وآلتة، سَييةم
ثلةي لةئاستي عَيراق كردوويةتي، رَيكخراو

سؤماأل ميانمارو بةدوايدا كة دنياية وآلتي سَييةم دوا متمانةدا
هةفتانةدا ٢٦ي ذمارة لة ئاكرةيي نةذدةت د. كةضي دَين،
طةندةَلي، ناَلَيم ثَيي  من هةية كوردستاندا لة  «ئةوةي دةَلَيت:
بة ديدارةكةش مانشَيتي نادروستة»، هةَلسوكةوتي هةندَيك
نيية»، كوردستاندا لة «طةندةَلي نووسراوة دكتؤرةوة زماني
لة ئةوةي رَيكخراوة ئةو ثَيناسةي «بةثَيي دةَلَيت: دكتؤر
رَيكخراوي راثؤرتةكةي  لة نيية!!،  طةندةَلي  هةية كوردستاندا 
واتة طشتي، بة دةكرَيت عَيراق لة باس نَيودةوَلةتيدا شةفافيةتي
سامانيشةوة سةروةتء بة ياريكردن لة كوردستانيشةوة، بة
بوونيان شةفافيةت نةبووني طةندةَليء ثَيمانوابَيت ناكرَيت
تابلؤكان لةسةر ثرؤذةكان دةبينين  رؤذانة  ئَيمة راستة نيية.
كؤمثانياو ناوي تَيضوونء  بإي ثرؤذةو ماوةي  نووسراونء
هاوآلتييان زانيني زياتر بؤ بــةآلم هةَلواسراون، ئةوانة
لة ثرؤذةكاندا،  تةواوبووني  لةكاتي ئايا بةسة؟!  ئةوة هةر 
دي ثرؤذةمان ضةندين ئَيمة بةسةردَيت، ضي درَيذكردنةوةيدا
تريان بؤ تةرخانكرا، ثارةي يةكدا بةدواي جارو سآ جار دوو كة
ثَينج دةطاتة تَييدا كاركردن ساَلةء دوو ماوةكةي هةية ثرؤذة
وةزيرَيك، مووضةي نازانَيت رووني بة كةس ئَيستا تا ساأل،
لة دةسةآلتةكاني خةرجكردني،  تواناي بةردةستي،  ثارةي
زؤرو كؤمثانيا  نازانَيت  كةس ضةندة، بةخشيندا  خــةرجء 
دةبَيت بؤضي بةرثرسن، ضةند هي كوردستان زةوةندةكاني
وةزيرو حيزبء  سياسيي مةكتةبي  سةركردايةتيء  ئةندامي 
كؤمثانياو خاوةني سةرةكيياندا كاري لةثاأل ثةرلةمانتار،
ميوانخانةو تةالرو كؤشكء رؤذانة بن، ديكةش ثرؤذةطةلي
نوآ بازاإي سوثةرماركَيتء ضَيشتخانةو  ثاركء كافترياو
لةثشت بآلودةبَيتةوة ئةوة دةنطؤي خةَلكدا لةنَيو دروستدةبنء
فةرماندةيةك، وةزيرَيك، سةركردايةتييةك، لةوانةوة هةريةك
نةبَيت، لةوانةشيان يةك هيض هةبن دةشآ هةية، ثةرلةمانتارَيك
لةثشت بكرَيت، لةوانيش طومان كة وايكردووة بَيدةنطييان بةآلم
تةنانةت هةية، سةربازيي بةرثرسَيكي بةنزينخانةيةكةوة هةر
يادةوةرييةكي بة بيبةستَيت  نةضووة بيري ناونانةكةشيدا  لة
ترسناكة، بارودؤخة لةم نةذدةت د. ثارَيزطاريكردني خؤيةوة،
«من ثَيي كة دةَلَيت: وةربطرين ئةو ريشةيةشي تةنها ئةطةر بة
ضوارضَيوةي دةضَيتة ئةكاديمي كةسَيكي بؤ طةندةَلي»، ناَلَيم
لةوةش جياواز  قسةي ناوةرؤكدا  لة با لَيكردنةوة،  داكؤكي 
ثةردةثؤش ناكرَيت كة هةية طةندةَلييةك كوردستاندا لة بكات،
بؤ بةرثرسةكان ثةرلةمانتارو  وةزيرو لة زؤرَيك  بكرَيت،
د. وةك ثسثؤإَيكي بؤ دةنَين، راستييةدا بةو دان خؤشيان
ضؤن بكرَيتةوة لةوة بير كة ئةوةية دروست قسةي نةذدةت
بؤ بيانوو ئةوةي نةك رزطاربكرَيت،  نقومبوون  لة ثاثؤإةكة
بيانووهَينانةوة دكتؤر ئةوةى  هيوادارم بهَينرَيتةوة،  دياردةكة

نةبَيت!!

طةندةَلي ئايا

هةية؟ كوردستاندا لة

ئابوورى لَيكدانةوةى

ئاذانسةكان

مور تاليب د.

خؤراك «ئاسايشي
مهترسيدايه» له كوردستان هةرَيمى له

دةكات هةرزان خؤراك دارايى، قةيرانى
ئاذانسةكان

١ ماوةى لة

ئَيران: لة كورد ئابووريناسى زادة، حةسةن عةتاى

ناسراوى ثيشةسازى ئابووريناسء  زادة،  حةسةن عةتاى
فرؤشى نويَنةريَكى كة لةوةكرد، باسى ئَيران، لة كورد
كارخانةكانى سةردانى ئَيرانء هاتووةتة كة كاتَيك عَيراق
ئةنجامة بةو خةَلك ئَيراندا «لة دةركةوتووة بؤى كردووة،
دةزطاكان، كارخانةو ثارةكانيان دةدةن بة كة طةيشتوون
هةمانكاتدا لة كةمترة، خؤشطوزةرانييان ثَيداويستى بةآلم
بة كارخانةء ثارة ئةوةى لةبرى عَيراق بةثَيضةوانةوةية، لة
هةر كةسة هةية»، ئةو ئؤتؤمبيلمان بدرَيت، باشترين دةزطا
هةبَيتء باشت  ئؤتؤمبيلى ئةطةر  ئَيراندا  لة كة زانى  زوو
لة بةثَيضةوانةوة بةآلم عةيبة، هةبَيت كةمت سةرمايةي
سةرمايةي نةبَيتء باشت ئؤتؤمبيلَيكي تؤ ئةطةر عَيراق
باش كاريَكي  خراثةء زؤر «ئةوةش عةيبة هةبَيت باشت 

نيية».
ئةو كة ثيَيوابوو  رؤذنامةدا ديداريَكى لةميانةى ناوبراو 
هةية، ئابوورييةوة فةرهةنطء بة ثةيوةندي زؤرتر ثرسة
بة تيَثةإيوة، ثَيدا ئَيرانى كة كرد ئةزموونة لةو باسى ناوبراو
طةيشتين بةوة هةموو طرفتء كَيشةية ئةو دواي جؤرَيك
خةرجيدا ئاراستةي  بة هةية سةرمايةمان هةرضي  كة

بةكارى ببةين. سةرمايةطوزاريدا بوارى نةبةينء لة

ئَيران ثسثؤإانى طةورة ١٠٪ى

كوردن

مةشقكردندا كاتى لة بةريتاني سةربازَيكى

www.ne
tew

e.c
om
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ساَلح حسَين بةختيار

لةدايكبووة. رانية لة ساَلى ١٩٦٩ -  

سةآلحةدينة. زانكؤى ئةندازياريى كؤلَيذى شارستانى بةشى دةرضووى -

دامةزراوة. رانية شارةوانيى لة ١٩٩٤ ساَلى -

دةستبةكاربووة. رانية شارةوانيى سةرؤكى وةك ٢٠٠٥/١٢/٢٦دا لة -

كوردستان هةرَيمى ثةروةردةى وةزارةتى رابردوو ساَلى
دةستنيشانكردء خوَيندن ــةروةردةء ث بؤ نوَيى سيستمى
تيؤريىء رووى لة جَيبةجَيكردنةوة، ــوارى ب خستيية
لة بارةيةوة لةو  رةخنة سةرنجء  كؤمةَلَيك  ثراكتيكييةوة 
ذمارةيةك ثراكتيزةكردن، ساَلَيك دةطيرَين، سيستمةكة
اليةنى ذمارةيةكيش دةرخستووةء سيستمةكةى خةوشى

هةمان داهاتووش ساآلنى  بؤ دةكرَيت ئايا دةبينرَيت، باشى
لة ثَيويستة كة  ضين طؤإانانة ئةو بكرَيت؟ ثةيإةو  سيستم
خوَيندكارء مامؤستا، ئةمإؤى واقعى بكرَين؟ سيستمةكةدا
هةر ئةم سيستمة؟ دةكرَيت ضةند لةبارن بؤ قوتابخانةكان تا
بةيةكجار يان جَيبةجَيبكرَيت، سيستمةكة لة بةشَيك ساَلَيك
كوردستاندا هةرَيمى لة خوَيندن بوارى سةرجةم بةسةر

بسةثَينرَيت؟
شارةزايانء بآلودةكاتةوة، لةوبارةيةوة دؤسيةيةك رؤذنامة
لةبارةى سةرنجةكانيان  راو دةتوانن ثسثؤإانى ثةروةردةييش

بنَيرن. رؤذنامة بؤ ناونيشانة بةم سيستمةكةوة

perwerde@yahoo.com 

سةركةوتندا شكستء لةنَيوان ثةروةردة نويَى سيستمى

بودجةيةكى حكومةتةوةو لةاليةن ناسَينرا وشكةساَلى ساَلى بة رابردوو ساَلى
قةزاي سنووري  لة تةرخانكرا، قةيرانةكة بةرةنطاربوونةوةى بؤ تايبةت 

مليؤنء ضلونؤ نؤسةدو  مليارو  ضوار (٤,٩٤٩,٩٦٨,٣٤٠) بإى سلَيمانيدا مةركةزي
ثرؤذةو لة مةبةستةء بؤ ئةو دينار ضل هةزارو سَيسةدو شةستوهةشت نؤسةدو
٢٠٠٨/٥/٢٥ تا ٢٠٠٨/١٠/٨  لة كة بةشَيوةيةك سةرفكرا، جوتياراندا هاوكاريكردنى
دابينبكرَيت ناوضانة هاوآلتييانء ئةو بؤ خواردنةوة سةرضاوةي ئاوى هةوَلدراوة

قةيرانة. لةو زةرةرمةندبوون كة
دينار، مليؤن ثةنجا دووسةدو (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) بإي تانجةرؤ ناحيةي سنوورى لة

لة خويَندن
بةدواداضوءنى

سةميرة محةمةد

هةولَير

ثرؤذةياساى بؤ خوَيندنةوة دوايين
كةسَيتى بارى قانونى هةمواركراوى
ـــاردةى دي ــى ــردن ــوءردارك ــن ــة س ب
ئاراستةى دوو ناكؤكيى فرةذنىء
نوَينةرانى بيركردنةوةى لة جياواز
ليذنةى ئةندامانى كةوتةوةو  ثةرلةمان
ثةرلةمانى لة  ذنان مافى لة  داكؤكيى
ثَيشَيلكاريى بة ئةمة كوردستانيش
لةقةَلةم ثرؤذةكانيان  خواستء  بؤ
دروشمء لة دووفاقيةتى بة دةدةنء
حيزبة ثرؤطرامى ثراكتيككردنى
دانيشتنى لة دةزانن، عةلمانييةكانى
كوردستاندا ثةرلةمانى  ١٠/٢٧ى رؤذى
ثرؤذةياساى ثةسةندكردنى دةربارةى

دةنطدةر   ٧٤ كؤى لة  كةسَيتى، بارى 
ثةرلةمان، ئامادةبوءى ئةندامانى لة
قةدةغةكردنى لةطةأل ٣٥يــان تةنها
لةو كة زؤرينةش بوونء دياردةكةدا
لةطةأل ثَيكدةهَينا، ٣٩يــان ذمارةية
مةرجى بة بوءن فرةذنيدا هَيشتنةوةى
دارايى بارى خةرجىء ئةستؤطرتنى لة
يةكء وةك هاوسةرةكانى بؤ ثياو
ذنى نةهَينانةوةى مةرجى دانانى
طرَيبةستى لة ذنةوة  لةاليةن  دوءةم
خاوةن ثياوى هاوسةرطيرييةكةداو
بةرجةستةكردنى تواناى هاوسةردار
طوزارشتى دارايىء مافى لة دادثةروةيى
سةرثَيضيشى ئةطةر بكاتء مسؤطةر

دينار  مليؤن   ١٠ بإى بة  ئةوا كرد، 
زيندانيكردنى بةندكردنء ثَيبذاردنء

دةدرَيت. سزا ساأل ٣ ماوةى بؤ

زولَمى مَيذوو ديكة «جارَيكى
كردةوة دوءبارة خؤى

ذنان» مافةكانى بة بةرامبةر
زؤرى ــى ــةك ــي ــي ــاوةإوان ض ـــاش  ث
مافةكانى لة داكؤكيكار رَيكخراوةكانى
ساأل شانزة لة زياتر دواى دواجار ذنان،
ثَيشنيازى ــرؤذةو ث ثَيشكةشكردنى لة 
طؤإانكاريى هةمواركردنء  بؤ  بةردةوام
لة بكةوَيتةوة جؤرَيك بة تا ياساكةدا، لة
ذناندا داواكارييةكانى خواستء ئاستى

بَيت.
رؤذى مانطة  ــةم  ئ ٢٧ى  رؤذى
ضةندين ــؤ ب ــوو ب يــةكــاليــيــكــردنــةوة 
شانزة لة زياتر  داواكاريىء خواستَيك كة
ئافرةتان ذنــانء رَيكخراوةكانى ساَلة
بكةنةوةو جَيطةى ياسادا لة دةيانةوَيت
ثَيشنيازيان ثرؤذةو ضةندين رءوةو لةو
لةنَيو تايبةتمةندةوة ليذنةى رَيطةى لة
بةرزكردووةتةوة كورستاندا ثةرلةمانى
ليذنة ثــةرلــةمــانء سةرؤكايةتى بــؤ 
سةرةنجام تا ديكة، ثةيوةنديدارةكانى
ـــرد، روءى دةك ــان ــي ضــاوةإَي ئـــةوةى 
ضةندَيتى راستةقينةى ــوى دي نــةداو
روءنى بة هةوَلةكانيان لةبةرضاوطرتنى

بوو. ئاشكرا بؤ
لة ذمـــارةيـــةك ــى ــوءن ــؤض بــة ب
ذنان، مافةكانى بــوارى هةَلسوإاوانى
مَيذوو ـــارو  رؤذط ديــكــةش جارَيكى 
ذنان ئةوةى كــردةوةو ذنان لة زوَلمى
ملمالنَيى شاآلوى بةر كةوتة دةيانخواست
ئةو هَيشتا ديكةوة لةاليةكى ئايدياكان، 
دةرئةنجامى بة هةية كة ئةنجامةشى
هةر بةوةى ذنانى دةزانن، خةباتى رةنجء
كردووة ثَيداطرييان مةرجةكاندا لة نةبَيت

قورس ئةوةندة مةرجةكان بؤئةوةى
كة وادةكات دياردةكة، دابنرَيت لةبةردةم
بكاتةوة رَيطريى ناإاستةخؤ جؤرَيكى بة
لةسةر شةهاب، خاَلة سؤزانى فرةذنى. لة
لة بةر خولةكَيك ضةند  ســةوز، ليستى 
لةبةردةم خوَيندنةوةكة دةستثَيكردنى
خؤشحاَلى ــإاى وَي ثةرلةماندا، هؤَلى
لة بةرضاو  ذمارةيةكى بينينى بة خؤى 
هةوَلى ئومَيدةوة بة ذنانء رَيكخراوةكانى
بةوةى ذنــان، بؤ دءوثاتكردةوة خؤى
لة سوءردةبَيت ثةرلةماندا هؤَلى لةنَيو
لةو قانونةكةو مادةكانى لة داكؤكيكردن
ثَيشكةشيان ذنان ليذةى هةمواركردنةى
ثةرلةمان، سةرؤكايةتى بة ــردوءة ك
طؤإان داواى ذنان ئَيمةى «ئةوةى وتى:
وةكو ئايين لة نيية دةرضوءن دةكةين،
ئَيمة دةكــةن، بؤ تةفسيرى  وا هةندَيك
تةنها ئاييندا، لةطةأل نيية كَيشةمان
ئايديايةكى بة دةمانةوَيت  نةبَيت  ئةوةندة
هةمواربكرَيت». ياساكة ثَيشكةوتنخوازانة

بةدذايةتى ئايينى لةقةلَةم
لة مافةكانيان دةدةنء

دةزانن ثارَيزراو بة ئيسالمدا
بة سةر كةسايةتييةكانى رَيكخراوو
دروشمى بة كة ئيسالمييةكان ليستة
بَيت) ئيسالم دذى ناوَيت (مافَيكمان
ياساكةو بوون بؤ دوا خوَيندنةوة ئامادةى
ئةقآلنىء رةنطدانةوةيةكى بة ئةنجامةكةى
ذنان ئةوةى ثَييانواية دةزاننء واقيعى
فرةذنى رَيطريى لة رةهايى ويستوويانة بة
عاتيفيانةو بيركردنةوةيةكى بكةن،
فةتاح شَيخ واقيعة، لة دوءر نازانستيىء
كاروبارى ليذنةى ئةندامى نةقشبةندى،
ئاماذة زةرد، ليستى  بة  سةر ئةوقاف
بؤ طؤإانكاريى هةوَلى كة دةكات بةوة
جطةلةوةى الدانة ذنانةوة، لةاليةن ياساكة
خولقاندنيشة سةنطةر ئيسالم، ئايينى لة
ئةو ئةطةرضى ثياوان، دذايةتيكردنى بؤ
وةكو ئايينيةكة، تَيإوانينة لة ــةدوور ب
قةدةغةكردنى لةطةأل ــةواو ت ثياوَيك
ضوءنةتة خانمان «بةداخةوة دياردةكةداية
دذى ئافرةتة، ثياو دةزانن سةنطةرَيك كة
روانــطــةى لــة ــةآلم بــة ثــَيــضــةوانــةوة ب
ئافرةتداية»، خزمةتى لة ثياو شةريعةتةوة
بةخشى ئةوةشى ئامؤذطارى لةهةمانكاتدا
داواى ئــةوةى لةبرى  ذنــان  دةبَيت كة 
هؤشيارى دةكةن، ياسادا لة طؤإانكاريى
نةكةن قبوَلى ــةوةى ب كضان بة بــدةن
خَيزانداردا ثياوى لةطةأل هاوسةرَيتى
«دةبَيت دةَلــَيــت: بؤية بكةن، دروســت
بدةين كضان بة هؤشيارى هةموءمان
لةطةأل من فرةذنييةوة، حاَلةتى نَيو نةضنة
لة رَيطرييش ناكرَيت بةآلم نيم، دووذنيدا
لة رَيطريكردن ضونكة بكةين، دياردةكة

لة الدانة طةورةتر فةسادَيكى بة فةساد
كة ثياوانةى بؤ هةموو ئةو خوايى فةرمانى
روءنء دةقَيكى ئةمةش بة هاوسةردارنء
ئاشكرا هاتوءةو طؤإانكاريى تيايدا، الدانة
دابونةريتى لة الدانيشة خواييةو دةقة لةو

كؤمةَلطة بةطشتى».

دوو جياوازو دروشمى دوو

لة ئايديا، ئاراستةى جودا

ملمالنَيى خستة نَيو ريزةكانى

ذنانةوة

ثــرؤذةيــاســاى لــة سَييةم مـــادةى 
ساَلى ١٨٨ى ــارة ذم كةسَيتى ــارى ب
لة ثةرلةمان بؤ  هةمواركراو  ١٩٥٩ى
سآ لةسةر جةخت ٣دا ،٢ ،١ بإطةكانى
تا كة دةكاتةوة، هةَلثةسَيردراو خاَلى
تايبةتمةنديى ليذنةى  ــةردوو  ه ئَيستا
ئةنجومةنى فيقهيى ليذنةى ثَيداضوءنةوةو
دواجار كؤكنةبوءن،  لةسةرى وةزيران 
سنوءردارى بة مادةكة يةكةمى بإطةى
فراكسيؤنى لة هةريةك  هَيَلدرايةوةو 
ئيسالمىء كؤمةَلى ليستةكانى زةردو
جــيــاوازى بــة ئيسالمى  يةكطرتوءى

دوو  دةنطى خستنة دواى لة دةنــط  ٤
دياردةكةو لة رَيطريكردن ثَيشنيازى

دةنطى   ٣٥ بةرامبةر لة سنوءرداركردنى،
فراكسيؤنى سةوزو ئةندامانى لة زؤرَيك 
ترى ليستةكانى زةردو ليستى لة كةمَيك
وادةى لة كاتذمَير دوو  لة بةر بردةوة.
بؤ ثةرلةمان ئةندامانى ذوءرةوةى ضوءنة
لة هؤَلى ثةرلةمان، ذمارةيةكى بةرضاو نَيو
ذنانى كةسايةتىء ذنانء رَيكخراوةكانى
كارمةندو حيزبء رَيكخستنةكانى نَيو
كؤمةَلطةى رَيكخراوةكانى كاديرانى
ئاراستةى جياوازء  ئايدياى  بة  مةدةنى
كؤشكى ثةرلةمانى بةردةم بيركردنةوة لة
ثايتةختى هةرَيمى هةولَيرى كوردستان لة
دروشمى بةرزكردنةوةو بة كوردستان،
جةختيان دةكردةوة تيايدا جؤارءجؤر، كة
لة يةكسانَيتى فرةذنىء نةمانى لةسةر
كضء كوإو لةنَيوان ميرات دابةشكردنى
خَيزانةكان، شيرازةى ضوءنى بةهانةوة

ثةرلةمان ثَيشوازييان لة ئةندامانى طوأل بة
رَيكخراوةكانى هةمانكاتيشدا لة دةكردو
ئيسالمييةكان حيزبة  بة  ســةر ذنانى
خوا فةرمانى بة فرةذني دروشمى بة
ياساى طؤإينى قبوَلمانةو دةزانــيــنء
دةقة دةستكاريكردنى كةسَيتى، بارى
طروثة رَيكخراوو بة بةرامبةر ئايينيةكانة،
ضوءنة رَيطةى لةسةر عةلمانييةكان
بؤ ثةرلةمان ئةندامانى ذوءرةوةى
بارى ثرؤذةياساى خوَيندنةوةى دوايين
ئامادةبوءان الى سةرنجى  كةسَيتى،

دروستكردبوو.

بة زؤربوءندايةو لة فرةذنى
نازانرَيت دياردةش

دادطاى لة وةرطيراو ئامارَيكى بةثَيى
ئةو رَيــذةى  هةولَير، كةسَيتى ــارى ب
تةنها كردوءة، ثيادة فرةذنييان ثياوانةى
دةطاتة رابردوءدا ساَلى ثَينج ماوةى لة

زؤرترين  رابــردوو  ساَلى حاَلةت،  ٣٥٤
قسةكانى بة ثَيى بةخؤوة طرتوءةو رَيذةى
بَيت، ثةرلةمانيش ئةندام زرارى خةمان
كوردةواريدا كؤمةَلى  لةنَيو دياردةية  ئةم
نةريتَيكة بةَلكو نيية،  مَيذوءيى  مؤركَيكى
طواستراوةتةوة جاهيلةكانةوة عةرةبة لة
كاتَيكدا لة كــوردى، كؤمةَلطةى نَيو بؤ 
ليستة سةر بة ئةوانةى ئةندامانى ثةرلةمان
ئايينييةوة روانطةى لة ئيسالمييةكانن،
نةبووةتة حاَلةتةكة هَيشتا ثَييانواية
دةكــرَيــت، تَيدا ــى ــادةإؤي زي ـــاردةو  دي
ترسناك دياردةيةكى بوءبَيتة كة بةوةى
ئةندامى سةعيد، شةمسة كؤمةَلطةدا، لة
ليستى لةسةر كوردستان ثةرلةمانى
ثَييواية ثَيضةوانةوة بة ئيسالمى، كؤمةَلى
ثَيشكةوتوءيةوةية، لة دياردةكة بوونى
«كؤمةَلطةى كؤمةَلطة دواكةوتوويى نةك
تاوةكو نيية ثَيشكةوتوو ئةوةندة ئَيمة
ثَيشكةوتوء وآلتانى لة ضاو بابَيين بَلَيين
فرةذنى ثَيضةوانةشةوة بة بكةين،
ثَيشكةوتوءن، كة  زؤرة وآلتانةدا  لةو
ثَيشكةوتوو ئةوةندة ئَيمةش كؤمةَلطةى
ثَيويستى سواوةو ياسايةكى بَلَيين تا نيية

ئةنوةر، مةال بةآلم هةية»، ضاكسازيى  بة
ليستى لةسةر مرؤظ مافى ليذنةى ئةندامى
بةوةى ذنان بة دةداتةوة دَلنيايى يةكطرتوو،
سنوءرداركردنى بة ئةطةرضى  ئةنجامةكة
كاراية هةنطاوَيكى بةآلم فرةذنى كةوتةوة،
«مةرجةكانى دياردةكة لة رَيطريكردن بؤ
قورسن، ئةوةندة فرةذنى سنوءرداركردنى

لَيدَيت». مةنعكردنى بؤنى
كــامــةال، باثير ــةوة ــك دي لــةاليــةكــى
لةبةر كوردستان، ثةرلةمانى ئةندامى

دةنطدانى دواخستنى  ياساكة هةستياريى 
لةطةأل دةزانى باشتر بة ياساكة لةسةر
«ئةطةر تاك، ئازادييةكانى رةضاوكردنى
نةكرَيت، رةضاو ياساكةدا لة تاك ئازاديى
زؤرترى كؤمةآليةتى ئاريشةى بَيطومان
دةنطدان بؤية لَيدةكةوَيتةوة، فرةذنيى وةك
وةك هةستيارى ثرؤذةياسايةكى لةسةر
كاتى بة  ثَيويستى كةسَيتى، بارى ياساى 

هةية». زؤر

فرةذنيدانء لةطةأل ثياوان
بةالوة مةرجةكانيشيان

طونجاوة
سةرؤكى حةيدةرى، شَيروان بةآلم
بة ســةر ثــةرلــةمــان، ياسايى ليذنةى 
ئاكامة بةو ئاماذة زةرد، فراكسيؤنى
لة بكرَيت رَيطريى ئةطةر دةكات خراثانة
كَيشةى ئةو  بإواى بة ضونكة فرةذنى، 
ئةم مادةكانى  «دةبَيت دروستدةبَيت ديكة 
شةريعةتى ئيسالم ضوارضَيوةى قانونة لة
ــةإووى ل لةهةمانكاتيشدا ــةضــن، دةرن
دةكةين، ضى بزانين دةبَيت سياسييةوة
بةوشَيوة فرةذنى لة  رَيطريى ضونكة
رَيذةى كردوءة، داوايان ذنان رةهاييةى
ئاستةنط دةبَيتة ــاتء  ــاددةك زي ــةآلق ت
زؤرى ذمارةيةكى كضانء قةيرة لةبةردةم
لة مارةييش دةبنء زةرةرمةند لَيى ذنان
من بؤية دةبَيت، ثةيدا دادطا دةرةوةى
لة كة مةرجانةى  بةو فرةذنيدام لةطةأل 
لة رةهايى رَيطرى نةك هاتوءة، ياساكةدا

دياردةكة».
ليذنةى فوئاد بابان، سةرؤكى د. بةآلم
كوردستان، ثةرلةمانى لة تةندروستى
كؤمةآليةتييةكانى مةسةلةكةى كاريطةريية
سنوءرداركردنى دياردةكةو ترسناكة لة ثآ
سنوءرداركردنيدا لة «دادثةروةرى دةَلَيت:
نابَيت، دةستةبةر دانــراوة مةرجَيكى كة 
لة كة ئةوةية نــادادثــةروةرتــر ــةوةش  ل
ضةند هاوسةرَيتى فــرة دةرئةنجامى
بة دةبن دروست كؤمةَلطةدا لة نةوةيةك
فرةذنى بؤية ناودةبرَيت، زإكوإ زإكضء
كة خَيزانةكانةوة، نَيو دةخاتة ناتةبايى

قةدةغة بكراية». بة يةكجاريى دةبوو
سةرؤكى فةرةج، محةمةد كاتَيكدا لة
ليستى لةسةر  ــرؤظ م مافى ليذنةى
هةية وردى شيكردنةوةى يةكطرتوو،
ئيسالمىء شةريعةتى ئةحكامةكانى بؤ
ثؤلَينكراو ئةحكامى  ضوار بة  دةيانكات
شةريعةتدا «لة  حةرامةكان حةآلألو  بؤ
موباح، واجــبء لة هةية ئةحكام ضوار
حةآلَلكراوةكانةوةو خانةى دةضنة كة
حةرامدان»، لة خانةى مةكروهيش نةهىء
تاوةكو دةهَينَيتةوة ئايينى ثاساوى ئةو
سنوءرداركردنى بة ثةرلةمان بإيارةكةى
ببينين واقيعييانة ضاوَيكى بة فرةذنى
بكةين، قــةدةغــة فــرةذنــى «ناتوانين
خانةى دةضَيتة حةآلَلكراوةوة لة ضونكة 
دةتوانين بـــةآلم ــان، ــراوةك ــك ــةرام ح

بكةين». سنوءردارى
ثةرلةمانتارى تاَلةبانى، ــورى ن د. 
ئةندامةكةى لةطةأل هاوإاية سةربةخؤ،
عةمةليى كارَيكى بةوةى يةكطرتوو، ليستى
«كَيشةى نةهَيَلين فرةذنى رةهايى بة نيية
زةق وةهــا كة نيية جــؤرة بةو فرةذنى
هَيشتنةوةو لةطةأل من بؤية كراوةتةوة، 
كؤمةَلطةى لــة ســنــوءرداركــردنــيــدام،
خؤيان ذنــان لة ذمارةيةك كورديشدا 
كارَيكى ئةمة بؤية فرةذنيدان، لةطةأل
رَيطريى ئَيستادا لة نابَيت عةمةليى
لةو هةمانكاتيشدا لة دياردةكة، لة بكةين
لة خؤى داهاتوءدا لة دياردةكة بإوايةدام

دةبينَيتةوة». نةماندا كةمبوءنةوةو
طومانى زةرد، ليستى لة قاسم، جةمال
لةاليةن عةدالةت  دابينكردنى لة  هةية
لة نيية ثياو نموءنةى «يةك ثياوانةوة
ذيانى لة عةدالةتى كؤمةَلطةكةماندا
بؤية كردبَيت، جَيبةجآ هاوسةريدا فرة
نةهَيشتنى بة عةدالةت مسؤطةركردنى

تةواوةتى دياردةكة دةبَيت».

ذنانى داواكاريى ياداشتى
خويَندنةوةى لةكاتى هةولَير
ياساكةدا دةدريَتة ثةرلةمان

خوَيندنةوةى دوايين رؤذى هةمان لة
هاوبةشى ناوةندى كةسَيتى، بارى ياساى
هةولَير، لة ئافرةتان رَيكخراوةكانى
داواكارييان ضةندين ياداشتَيكياندا لة
ئاراستةى بةنووسراو الفيتةو بةشَيوةى 
لةوبارةيةوة كرد، كوردستان ثةرلةمانى
سةنتةرى بةرثرسى ــةردى، ه ضلورة
ئةندام كوردو ئافرةتى ثرسى بؤ خاتوءزين
رَيكخراوةكانى هاوبةشى ناوةندى لة
زؤرترين راطةياند: رؤذنامةى بة ئافرةتان،
ئةو لةطةأل يةكدةطرَيتةوة داواكارييةكانمان
ثةرلةمان ذنانى ليذنةى كة هةمواركردنةين
البردنى داواى ــردوءةو ك ثَيشكةشيان
ياساكةداو لة دةكةين (نشوز) وشــةى
بةرامبةر ثَيشَيلكاريى بة بةكارهَينانيشيان

دةزانين. مافةكانمان
ناوةندى داواكارييةكانى بةشَيكى لة
ئافرةتانى رَيكخراوةكانى هاوبةشى
بيانوءيةك هيض هاتوءة: «نابَيت بة هةولَيردا
نشوز، خانةى بخةينة ئافرةتان ياساكةدا لة
لةسةر ئةو ئافرةتانة الببرَيت ثَيويستة سزا
ضونكة دةكــةن،  شوو بةهةوآ سةر كة 
بةبآ هةإةشةداو فشارو لةذَير زؤريان
هاوسةرطيريية ئةو خؤيان رةزامةنديى

دةدةن». ئةنجام

ترسَيكى كوردستان  ثةرلةمانى

ئةو بؤ دروستكرد ديكةى
نابَيت مندالَيان ذنانةى

هَيشتنةوةى دةنطؤى ديكةوة لةاليةكى
خستووةتة ذنانى لة  ذمارةيةك  فرةذنى
ذنى هَينانةوةى هــةإةشــةى بـــةردةم
هاوسةرةكانيانةوةو لةاليةن دوءةم

سنوءردارييةكة مةرجى كة ئةوانةش
تةمةن عةزيز، سةيران دةيانطرَيتةوة،
فسيؤلؤذى  هؤكاري  بة كة  ســاأل،  ٣٦
بَيبةش نييةو وةضةخستنةوةى تواناى
ئةو ثاأل  لة دايكايةتى، سؤزى لة بوءة
لَي ئةوةشى  ترسى هةميشةييةيدا خةمة 
ياخود تةآلق بة ضارةنوءسى نيشتوءة
كؤتايى بَيت دووةم ذنى بةسةر هَينانةوةى
هاوسةرطيريم ذيانى ساَلة سآ «ماوةى
ئةو سةرةإاى نابَيت،  منداَلم  ثَيكهَيناوةو 
دةروءنم، سةر كةوتووةتة طرانةى بارة
طوَيبيستى كاتَيك زياديكرد ئةوةشم خةمى
يةكَيكيش رَيثَيدراوةو  فرةذنى بووم  ئةوة
ناحةقيية ئةمة كة نةزؤكيية، مةرجةكان لة
خودا اليةك لة دةكرَيت، بةرامبةرمان
دايكايةتيية سؤزى لةو سروشتةوة لة
بة تــرةوة لةاليةكى ــردوومء ك بَيبةشى
دةكةوَيتة دةرءونى هةإةشةيةكى ياسا

ذيانمةوة».
كضء خةمى لة بةتةمةنيش ذنانى
لة ثاَلثشتيى ــؤ ب ــدانء  ــان ــي ــان ــةك رؤَل
ثةرلةمان، نَيو ذنانى داواكارييةكانى
ثةرلةمانى كؤشكى بةردةم لة ذمارةيةكيان
نةجات دايكة كؤبوونةوة، كوردستان
٦٠ ساَلةو خةَلكى  ذنَيكى تةمةن حسَين، كة
تةواويى بة ئةطةرضى هةولَيرة، شارى
خؤى ثشتيوانى لة طوزارشت نةيدةتوانى
داواكارييةكانى بةيةكى يةك بؤ بكات
نَيو ذنانى ليذنةى رَيــكــخــراوةكــانء
ثؤلة ئةم لةطةأل  «بؤية وتى: ثةرلةمان،
ثةرلةمان، بةردةم هاتوءينةتة ئافرةتةدا
ئَيمةش بسَينينء خؤمان مافى تاوةكو
شاهيديدانمان ميراتىء مافى ثياو وةكو
بةسةردا ذنيان كضةكانمان هةبَيتء

نةهَينرَيت».
بــارى يــاســاى ئــامــاذةيــة جَيطةى 

لة   ١٩٥٩ ساَلى ١٨٨ى ذمارة كةسَيتى
دةرضوءةو عَيراقييةوة حكومةتى لةاليةن
لة ضاكسازى جار ضةندين ئَيستا تاوةكو
دوايين لة هةمواركراوة، كراوةو ياساكةدا
مارسداو ٢٧ى لة ثار هةمواركردنيدا ساَلى
ئةنجومةنى لةاليةن باآلدا كؤنفرانسَيكى لة
كوردستانةوة هــةرَيــمــى ــى ــران وةزي
بؤ ياسايى فيقهىء تايبةتى  ليذنةيةكى
رَيكخراوةكانى داواى لةسةر ثَيكهَينرا
ذنان، مافةكانى لة بةرطريكاران ذنانء
لةاليةن كؤنفرانسيش راسثاردةكانى
ديكة جارَيكى فراوانترةوة ليذنةيةكى
رةوانــةى كرايةوةء بؤ هةمواركردنى
كوردستان كراو ثةرلةمانى ليذنةى ياسايى
دوايين خوَيندنةوةى  ٩ مانط ساَلَيكء ثاش
بؤكراو مانطة ئةم ٢٨ى ٢٧و رؤذانى لة
هةَلثةسَيردراوةكانى بإطة لة هةريةك
ميراتيى لةاليةن خؤيىء تةآلقى فرةذنىء
كوردستانةوة ثةرلةمانى سةرؤكايةتى

لَيدرا. كؤتايى بإيارى

ئةنوةر: مةال

لةسةر دةنطدان

ثرؤذةياسايةكى

وةك هةستيارى

كةسَيتى، بارى ياساى

كاتى ثَيويستى بة

هةية زؤر

هةردى: ضلورة

ئةو لةطةأل

هةمواركردنةين

ليذنةى كة

ثةرلةمان ذنانى

كردوءة ثَيشكةشيان

تاَلةبانى: نورى د.

فرةذنى كَيشةى

نيية جؤرة بةو

زةق وةها كة

من بؤية كراوةتةوة،

هَيشتنةوةو لةطةأل

www.neسنوءرداركردنيدام
tew

e.c
om
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سةآلحةدينة. زانكؤى ئةندازياريى كؤلَيذى شارستانى بةشى دةرضووى -

دامةزراوة. رانية شارةوانيى لة ١٩٩٤ ساَلى -

دةستبةكاربووة. رانية شارةوانيى سةرؤكى وةك ٢٠٠٥/١٢/٢٦دا لة -

كوردستان هةرَيمى ثةروةردةى وةزارةتى رابردوو ساَلى
دةستنيشانكردء خوَيندن ــةروةردةء ث بؤ نوَيى سيستمى
تيؤريىء رووى لة جَيبةجَيكردنةوة، ــوارى ب خستيية
لة بارةيةوة لةو  رةخنة سةرنجء  كؤمةَلَيك  ثراكتيكييةوة 
ذمارةيةك ثراكتيزةكردن، ساَلَيك دةطيرَين، سيستمةكة
اليةنى ذمارةيةكيش دةرخستووةء سيستمةكةى خةوشى

هةمان داهاتووش ساآلنى  بؤ دةكرَيت ئايا دةبينرَيت، باشى
لة ثَيويستة كة  ضين طؤإانانة ئةو بكرَيت؟ ثةيإةو  سيستم
خوَيندكارء مامؤستا، ئةمإؤى واقعى بكرَين؟ سيستمةكةدا
هةر ئةم سيستمة؟ دةكرَيت ضةند لةبارن بؤ قوتابخانةكان تا
بةيةكجار يان جَيبةجَيبكرَيت، سيستمةكة لة بةشَيك ساَلَيك
كوردستاندا هةرَيمى لة خوَيندن بوارى سةرجةم بةسةر

بسةثَينرَيت؟
شارةزايانء بآلودةكاتةوة، لةوبارةيةوة دؤسيةيةك رؤذنامة
لةبارةى سةرنجةكانيان  راو دةتوانن ثسثؤإانى ثةروةردةييش

بنَيرن. رؤذنامة بؤ ناونيشانة بةم سيستمةكةوة

perwerde@yahoo.com 

سةركةوتندا شكستء لةنَيوان ثةروةردة نويَى سيستمى

بودجةيةكى حكومةتةوةو لةاليةن ناسَينرا وشكةساَلى ساَلى بة رابردوو ساَلى
قةزاي سنووري  لة تةرخانكرا، قةيرانةكة بةرةنطاربوونةوةى بؤ تايبةت 

مليؤنء ضلونؤ نؤسةدو  مليارو  ضوار (٤,٩٤٩,٩٦٨,٣٤٠) بإى سلَيمانيدا مةركةزي
ثرؤذةو لة مةبةستةء بؤ ئةو دينار ضل هةزارو سَيسةدو شةستوهةشت نؤسةدو
٢٠٠٨/٥/٢٥ تا ٢٠٠٨/١٠/٨  لة كة بةشَيوةيةك سةرفكرا، جوتياراندا هاوكاريكردنى
دابينبكرَيت ناوضانة هاوآلتييانء ئةو بؤ خواردنةوة سةرضاوةي ئاوى هةوَلدراوة

قةيرانة. لةو زةرةرمةندبوون كة
دينار، مليؤن ثةنجا دووسةدو (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) بإي تانجةرؤ ناحيةي سنوورى لة

لة خويَندن
بةدواداضوءنى

سةميرة محةمةد

هةولَير

ثرؤذةياساى بؤ خوَيندنةوة دوايين
كةسَيتى بارى قانونى هةمواركراوى
ـــاردةى دي ــى ــردن ــوءردارك ــن ــة س ب
ئاراستةى دوو ناكؤكيى فرةذنىء
نوَينةرانى بيركردنةوةى لة جياواز
ليذنةى ئةندامانى كةوتةوةو  ثةرلةمان
ثةرلةمانى لة  ذنان مافى لة  داكؤكيى
ثَيشَيلكاريى بة ئةمة كوردستانيش
لةقةَلةم ثرؤذةكانيان  خواستء  بؤ
دروشمء لة دووفاقيةتى بة دةدةنء
حيزبة ثرؤطرامى ثراكتيككردنى
دانيشتنى لة دةزانن، عةلمانييةكانى
كوردستاندا ثةرلةمانى  ١٠/٢٧ى رؤذى
ثرؤذةياساى ثةسةندكردنى دةربارةى

دةنطدةر   ٧٤ كؤى لة  كةسَيتى، بارى 
ثةرلةمان، ئامادةبوءى ئةندامانى لة
قةدةغةكردنى لةطةأل ٣٥يــان تةنها
لةو كة زؤرينةش بوونء دياردةكةدا
لةطةأل ثَيكدةهَينا، ٣٩يــان ذمارةية
مةرجى بة بوءن فرةذنيدا هَيشتنةوةى
دارايى بارى خةرجىء ئةستؤطرتنى لة
يةكء وةك هاوسةرةكانى بؤ ثياو
ذنى نةهَينانةوةى مةرجى دانانى
طرَيبةستى لة ذنةوة  لةاليةن  دوءةم
خاوةن ثياوى هاوسةرطيرييةكةداو
بةرجةستةكردنى تواناى هاوسةردار
طوزارشتى دارايىء مافى لة دادثةروةيى
سةرثَيضيشى ئةطةر بكاتء مسؤطةر

دينار  مليؤن   ١٠ بإى بة  ئةوا كرد، 
زيندانيكردنى بةندكردنء ثَيبذاردنء

دةدرَيت. سزا ساأل ٣ ماوةى بؤ

زولَمى مَيذوو ديكة «جارَيكى
كردةوة دوءبارة خؤى

ذنان» مافةكانى بة بةرامبةر
زؤرى ــى ــةك ــي ــي ــاوةإوان ض ـــاش  ث
مافةكانى لة داكؤكيكار رَيكخراوةكانى
ساأل شانزة لة زياتر دواى دواجار ذنان،
ثَيشنيازى ــرؤذةو ث ثَيشكةشكردنى لة 
طؤإانكاريى هةمواركردنء  بؤ  بةردةوام
لة بكةوَيتةوة جؤرَيك بة تا ياساكةدا، لة
ذناندا داواكارييةكانى خواستء ئاستى

بَيت.
رؤذى مانطة  ــةم  ئ ٢٧ى  رؤذى
ضةندين ــؤ ب ــوو ب يــةكــاليــيــكــردنــةوة 
شانزة لة زياتر  داواكاريىء خواستَيك كة
ئافرةتان ذنــانء رَيكخراوةكانى ساَلة
بكةنةوةو جَيطةى ياسادا لة دةيانةوَيت
ثَيشنيازيان ثرؤذةو ضةندين رءوةو لةو
لةنَيو تايبةتمةندةوة ليذنةى رَيطةى لة
بةرزكردووةتةوة كورستاندا ثةرلةمانى
ليذنة ثــةرلــةمــانء سةرؤكايةتى بــؤ 
سةرةنجام تا ديكة، ثةيوةنديدارةكانى
ـــرد، روءى دةك ــان ــي ضــاوةإَي ئـــةوةى 
ضةندَيتى راستةقينةى ــوى دي نــةداو
روءنى بة هةوَلةكانيان لةبةرضاوطرتنى

بوو. ئاشكرا بؤ
لة ذمـــارةيـــةك ــى ــوءن ــؤض بــة ب
ذنان، مافةكانى بــوارى هةَلسوإاوانى
مَيذوو ـــارو  رؤذط ديــكــةش جارَيكى 
ذنان ئةوةى كــردةوةو ذنان لة زوَلمى
ملمالنَيى شاآلوى بةر كةوتة دةيانخواست
ئةو هَيشتا ديكةوة لةاليةكى ئايدياكان، 
دةرئةنجامى بة هةية كة ئةنجامةشى
هةر بةوةى ذنانى دةزانن، خةباتى رةنجء
كردووة ثَيداطرييان مةرجةكاندا لة نةبَيت

قورس ئةوةندة مةرجةكان بؤئةوةى
كة وادةكات دياردةكة، دابنرَيت لةبةردةم
بكاتةوة رَيطريى ناإاستةخؤ جؤرَيكى بة
لةسةر شةهاب، خاَلة سؤزانى فرةذنى. لة
لة بةر خولةكَيك ضةند  ســةوز، ليستى 
لةبةردةم خوَيندنةوةكة دةستثَيكردنى
خؤشحاَلى ــإاى وَي ثةرلةماندا، هؤَلى
لة بةرضاو  ذمارةيةكى بينينى بة خؤى 
هةوَلى ئومَيدةوة بة ذنانء رَيكخراوةكانى
بةوةى ذنــان، بؤ دءوثاتكردةوة خؤى
لة سوءردةبَيت ثةرلةماندا هؤَلى لةنَيو
لةو قانونةكةو مادةكانى لة داكؤكيكردن
ثَيشكةشيان ذنان ليذةى هةمواركردنةى
ثةرلةمان، سةرؤكايةتى بة ــردوءة ك
طؤإان داواى ذنان ئَيمةى «ئةوةى وتى:
وةكو ئايين لة نيية دةرضوءن دةكةين،
ئَيمة دةكــةن، بؤ تةفسيرى  وا هةندَيك
تةنها ئاييندا، لةطةأل نيية كَيشةمان
ئايديايةكى بة دةمانةوَيت  نةبَيت  ئةوةندة
هةمواربكرَيت». ياساكة ثَيشكةوتنخوازانة

بةدذايةتى ئايينى لةقةلَةم
لة مافةكانيان دةدةنء

دةزانن ثارَيزراو بة ئيسالمدا
بة سةر كةسايةتييةكانى رَيكخراوو
دروشمى بة كة ئيسالمييةكان ليستة
بَيت) ئيسالم دذى ناوَيت (مافَيكمان
ياساكةو بوون بؤ دوا خوَيندنةوة ئامادةى
ئةقآلنىء رةنطدانةوةيةكى بة ئةنجامةكةى
ذنان ئةوةى ثَييانواية دةزاننء واقيعى
فرةذنى رَيطريى لة رةهايى ويستوويانة بة
عاتيفيانةو بيركردنةوةيةكى بكةن،
فةتاح شَيخ واقيعة، لة دوءر نازانستيىء
كاروبارى ليذنةى ئةندامى نةقشبةندى،
ئاماذة زةرد، ليستى  بة  سةر ئةوقاف
بؤ طؤإانكاريى هةوَلى كة دةكات بةوة
جطةلةوةى الدانة ذنانةوة، لةاليةن ياساكة
خولقاندنيشة سةنطةر ئيسالم، ئايينى لة
ئةو ئةطةرضى ثياوان، دذايةتيكردنى بؤ
وةكو ئايينيةكة، تَيإوانينة لة ــةدوور ب
قةدةغةكردنى لةطةأل ــةواو ت ثياوَيك
ضوءنةتة خانمان «بةداخةوة دياردةكةداية
دذى ئافرةتة، ثياو دةزانن سةنطةرَيك كة
روانــطــةى لــة ــةآلم بــة ثــَيــضــةوانــةوة ب
ئافرةتداية»، خزمةتى لة ثياو شةريعةتةوة
بةخشى ئةوةشى ئامؤذطارى لةهةمانكاتدا
داواى ئــةوةى لةبرى  ذنــان  دةبَيت كة 
هؤشيارى دةكةن، ياسادا لة طؤإانكاريى
نةكةن قبوَلى ــةوةى ب كضان بة بــدةن
خَيزانداردا ثياوى لةطةأل هاوسةرَيتى
«دةبَيت دةَلــَيــت: بؤية بكةن، دروســت
بدةين كضان بة هؤشيارى هةموءمان
لةطةأل من فرةذنييةوة، حاَلةتى نَيو نةضنة
لة رَيطرييش ناكرَيت بةآلم نيم، دووذنيدا
لة رَيطريكردن ضونكة بكةين، دياردةكة

لة الدانة طةورةتر فةسادَيكى بة فةساد
كة ثياوانةى بؤ هةموو ئةو خوايى فةرمانى
روءنء دةقَيكى ئةمةش بة هاوسةردارنء
ئاشكرا هاتوءةو طؤإانكاريى تيايدا، الدانة
دابونةريتى لة الدانيشة خواييةو دةقة لةو

كؤمةَلطة بةطشتى».

دوو جياوازو دروشمى دوو

لة ئايديا، ئاراستةى جودا

ملمالنَيى خستة نَيو ريزةكانى

ذنانةوة

ثــرؤذةيــاســاى لــة سَييةم مـــادةى 
ساَلى ١٨٨ى ــارة ذم كةسَيتى ــارى ب
لة ثةرلةمان بؤ  هةمواركراو  ١٩٥٩ى
سآ لةسةر جةخت ٣دا ،٢ ،١ بإطةكانى
تا كة دةكاتةوة، هةَلثةسَيردراو خاَلى
تايبةتمةنديى ليذنةى  ــةردوو  ه ئَيستا
ئةنجومةنى فيقهيى ليذنةى ثَيداضوءنةوةو
دواجار كؤكنةبوءن،  لةسةرى وةزيران 
سنوءردارى بة مادةكة يةكةمى بإطةى
فراكسيؤنى لة هةريةك  هَيَلدرايةوةو 
ئيسالمىء كؤمةَلى ليستةكانى زةردو
جــيــاوازى بــة ئيسالمى  يةكطرتوءى
دوو  دةنطى خستنة دواى لة دةنــط  ٤
دياردةكةو لة رَيطريكردن ثَيشنيازى

دةنطى   ٣٥ بةرامبةر لة سنوءرداركردنى،
فراكسيؤنى سةوزو ئةندامانى لة زؤرَيك 
ترى ليستةكانى زةردو ليستى لة كةمَيك
وادةى لة كاتذمَير دوو  لة بةر بردةوة.
بؤ ثةرلةمان ئةندامانى ذوءرةوةى ضوءنة
لة هؤَلى ثةرلةمان، ذمارةيةكى بةرضاو نَيو
ذنانى كةسايةتىء ذنانء رَيكخراوةكانى
كارمةندو حيزبء رَيكخستنةكانى نَيو
كؤمةَلطةى رَيكخراوةكانى كاديرانى
ئاراستةى جياوازء  ئايدياى  بة  مةدةنى
كؤشكى ثةرلةمانى بةردةم بيركردنةوة لة
ثايتةختى هةرَيمى هةولَيرى كوردستان لة
دروشمى بةرزكردنةوةو بة كوردستان،
جةختيان دةكردةوة تيايدا جؤارءجؤر، كة
لة يةكسانَيتى فرةذنىء نةمانى لةسةر
كضء كوإو لةنَيوان ميرات دابةشكردنى
خَيزانةكان، شيرازةى ضوءنى بةهانةوة

ثةرلةمان ثَيشوازييان لة ئةندامانى طوأل بة
رَيكخراوةكانى هةمانكاتيشدا لة دةكردو
ئيسالمييةكان حيزبة  بة  ســةر ذنانى
خوا فةرمانى بة فرةذني دروشمى بة
ياساى طؤإينى قبوَلمانةو دةزانــيــنء
دةقة دةستكاريكردنى كةسَيتى، بارى
طروثة رَيكخراوو بة بةرامبةر ئايينيةكانة،
ضوءنة رَيطةى لةسةر عةلمانييةكان
بؤ ثةرلةمان ئةندامانى ذوءرةوةى
بارى ثرؤذةياساى خوَيندنةوةى دوايين
ئامادةبوءان الى سةرنجى  كةسَيتى،

دروستكردبوو.

بة زؤربوءندايةو لة فرةذنى
نازانرَيت دياردةش

دادطاى لة وةرطيراو ئامارَيكى بةثَيى
ئةو رَيــذةى  هةولَير، كةسَيتى ــارى ب
تةنها كردوءة، ثيادة فرةذنييان ثياوانةى
دةطاتة رابردوءدا ساَلى ثَينج ماوةى لة

زؤرترين  رابــردوو  ساَلى حاَلةت،  ٣٥٤
قسةكانى بة ثَيى بةخؤوة طرتوءةو رَيذةى
بَيت، ثةرلةمانيش ئةندام زرارى خةمان
كوردةواريدا كؤمةَلى  لةنَيو دياردةية  ئةم
نةريتَيكة بةَلكو نيية،  مَيذوءيى  مؤركَيكى
طواستراوةتةوة جاهيلةكانةوة عةرةبة لة
كاتَيكدا لة كــوردى، كؤمةَلطةى نَيو بؤ 
ليستة سةر بة ئةوانةى ئةندامانى ثةرلةمان
ئايينييةوة روانطةى لة ئيسالمييةكانن،
نةبووةتة حاَلةتةكة هَيشتا ثَييانواية
دةكــرَيــت، تَيدا ــى ــادةإؤي زي ـــاردةو  دي
ترسناك دياردةيةكى بوءبَيتة كة بةوةى
ئةندامى سةعيد، شةمسة كؤمةَلطةدا، لة
ليستى لةسةر كوردستان ثةرلةمانى
ثَييواية ثَيضةوانةوة بة ئيسالمى، كؤمةَلى
ثَيشكةوتوءيةوةية، لة دياردةكة بوونى
«كؤمةَلطةى كؤمةَلطة دواكةوتوويى نةك
تاوةكو نيية ثَيشكةوتوو ئةوةندة ئَيمة
ثَيشكةوتوء وآلتانى لة ضاو بابَيين بَلَيين
فرةذنى ثَيضةوانةشةوة بة بكةين،
ثَيشكةوتوءن، كة  زؤرة وآلتانةدا  لةو
ثَيشكةوتوو ئةوةندة ئَيمةش كؤمةَلطةى
ثَيويستى سواوةو ياسايةكى بَلَيين تا نيية

ئةنوةر، مةال بةآلم هةية»، ضاكسازيى  بة
ليستى لةسةر مرؤظ مافى ليذنةى ئةندامى
بةوةى ذنان بة دةداتةوة دَلنيايى يةكطرتوو،
سنوءرداركردنى بة ئةطةرضى  ئةنجامةكة
كاراية هةنطاوَيكى بةآلم فرةذنى كةوتةوة،
«مةرجةكانى دياردةكة لة رَيطريكردن بؤ
قورسن، ئةوةندة فرةذنى سنوءرداركردنى

لَيدَيت». مةنعكردنى بؤنى
كــامــةال، باثير ــةوة ــك دي لــةاليــةكــى
لةبةر كوردستان، ثةرلةمانى ئةندامى

دةنطدانى دواخستنى  ياساكة هةستياريى 
لةطةأل دةزانى باشتر بة ياساكة لةسةر
«ئةطةر تاك، ئازادييةكانى رةضاوكردنى
نةكرَيت، رةضاو ياساكةدا لة تاك ئازاديى
زؤرترى كؤمةآليةتى ئاريشةى بَيطومان
دةنطدان بؤية لَيدةكةوَيتةوة، فرةذنيى وةك
وةك هةستيارى ثرؤذةياسايةكى لةسةر
كاتى بة  ثَيويستى كةسَيتى، بارى ياساى 

هةية». زؤر

فرةذنيدانء لةطةأل ثياوان
بةالوة مةرجةكانيشيان

طونجاوة
سةرؤكى حةيدةرى، شَيروان بةآلم
بة ســةر ثــةرلــةمــان، ياسايى ليذنةى 
ئاكامة بةو ئاماذة زةرد، فراكسيؤنى
لة بكرَيت رَيطريى ئةطةر دةكات خراثانة
كَيشةى ئةو  بإواى بة ضونكة فرةذنى، 
ئةم مادةكانى  «دةبَيت دروستدةبَيت ديكة 
شةريعةتى ئيسالم ضوارضَيوةى قانونة لة
ــةإووى ل لةهةمانكاتيشدا ــةضــن، دةرن
دةكةين، ضى بزانين دةبَيت سياسييةوة
بةوشَيوة فرةذنى لة  رَيطريى ضونكة
رَيذةى كردوءة، داوايان ذنان رةهاييةى
ئاستةنط دةبَيتة ــاتء  ــاددةك زي ــةآلق ت
زؤرى ذمارةيةكى كضانء قةيرة لةبةردةم
لة مارةييش دةبنء زةرةرمةند لَيى ذنان
من بؤية دةبَيت، ثةيدا دادطا دةرةوةى
لة كة مةرجانةى  بةو فرةذنيدام لةطةأل 
لة رةهايى رَيطرى نةك هاتوءة، ياساكةدا

دياردةكة».
ليذنةى فوئاد بابان، سةرؤكى د. بةآلم
كوردستان، ثةرلةمانى لة تةندروستى
كؤمةآليةتييةكانى مةسةلةكةى كاريطةريية
سنوءرداركردنى دياردةكةو ترسناكة لة ثآ
سنوءرداركردنيدا لة «دادثةروةرى دةَلَيت:
نابَيت، دةستةبةر دانــراوة مةرجَيكى كة 
لة كة ئةوةية نــادادثــةروةرتــر ــةوةش  ل
ضةند هاوسةرَيتى فــرة دةرئةنجامى
بة دةبن دروست كؤمةَلطةدا لة نةوةيةك
فرةذنى بؤية ناودةبرَيت، زإكوإ زإكضء
كة خَيزانةكانةوة، نَيو دةخاتة ناتةبايى

قةدةغة بكراية». بة يةكجاريى دةبوو
سةرؤكى فةرةج، محةمةد كاتَيكدا لة
ليستى لةسةر  ــرؤظ م مافى ليذنةى
هةية وردى شيكردنةوةى يةكطرتوو،
ئيسالمىء شةريعةتى ئةحكامةكانى بؤ
ثؤلَينكراو ئةحكامى  ضوار بة  دةيانكات
شةريعةتدا «لة  حةرامةكان حةآلألو  بؤ
موباح، واجــبء لة هةية ئةحكام ضوار
حةآلَلكراوةكانةوةو خانةى دةضنة كة
حةرامدان»، لة خانةى مةكروهيش نةهىء
تاوةكو دةهَينَيتةوة ئايينى ثاساوى ئةو
سنوءرداركردنى بة ثةرلةمان بإيارةكةى
ببينين واقيعييانة ضاوَيكى بة فرةذنى
بكةين، قــةدةغــة فــرةذنــى «ناتوانين
خانةى دةضَيتة حةآلَلكراوةوة لة ضونكة 
دةتوانين بـــةآلم ــان، ــراوةك ــك ــةرام ح

بكةين». سنوءردارى
ثةرلةمانتارى تاَلةبانى، ــورى ن د. 
ئةندامةكةى لةطةأل هاوإاية سةربةخؤ،
عةمةليى كارَيكى بةوةى يةكطرتوو، ليستى
«كَيشةى نةهَيَلين فرةذنى رةهايى بة نيية
زةق وةهــا كة نيية جــؤرة بةو فرةذنى
هَيشتنةوةو لةطةأل من بؤية كراوةتةوة، 
كؤمةَلطةى لــة ســنــوءرداركــردنــيــدام،
خؤيان ذنــان لة ذمارةيةك كورديشدا 
كارَيكى ئةمة بؤية فرةذنيدان، لةطةأل
رَيطريى ئَيستادا لة نابَيت عةمةليى
لةو هةمانكاتيشدا لة دياردةكة، لة بكةين
لة خؤى داهاتوءدا لة دياردةكة بإوايةدام

دةبينَيتةوة». نةماندا كةمبوءنةوةو
طومانى زةرد، ليستى لة قاسم، جةمال
لةاليةن عةدالةت  دابينكردنى لة  هةية
لة نيية ثياو نموءنةى «يةك ثياوانةوة
ذيانى لة عةدالةتى كؤمةَلطةكةماندا
بؤية كردبَيت، جَيبةجآ هاوسةريدا فرة
نةهَيشتنى بة عةدالةت مسؤطةركردنى

تةواوةتى دياردةكة دةبَيت».

ذنانى داواكاريى ياداشتى
خويَندنةوةى لةكاتى هةولَير
ياساكةدا دةدريَتة ثةرلةمان

خوَيندنةوةى دوايين رؤذى هةمان لة
هاوبةشى ناوةندى كةسَيتى، بارى ياساى
هةولَير، لة ئافرةتان رَيكخراوةكانى
داواكارييان ضةندين ياداشتَيكياندا لة
ئاراستةى بةنووسراو الفيتةو بةشَيوةى 
لةوبارةيةوة كرد، كوردستان ثةرلةمانى
سةنتةرى بةرثرسى ــةردى، ه ضلورة
ئةندام كوردو ئافرةتى ثرسى بؤ خاتوءزين
رَيكخراوةكانى هاوبةشى ناوةندى لة
زؤرترين راطةياند: رؤذنامةى بة ئافرةتان،
ئةو لةطةأل يةكدةطرَيتةوة داواكارييةكانمان
ثةرلةمان ذنانى ليذنةى كة هةمواركردنةين
البردنى داواى ــردوءةو ك ثَيشكةشيان
ياساكةداو لة دةكةين (نشوز) وشــةى
بةرامبةر ثَيشَيلكاريى بة بةكارهَينانيشيان

دةزانين. مافةكانمان
ناوةندى داواكارييةكانى بةشَيكى لة
ئافرةتانى رَيكخراوةكانى هاوبةشى
بيانوءيةك هيض هاتوءة: «نابَيت بة هةولَيردا
نشوز، خانةى بخةينة ئافرةتان ياساكةدا لة
لةسةر ئةو ئافرةتانة الببرَيت ثَيويستة سزا
ضونكة دةكــةن،  شوو بةهةوآ سةر كة 
بةبآ هةإةشةداو فشارو لةذَير زؤريان
هاوسةرطيريية ئةو خؤيان رةزامةنديى

دةدةن». ئةنجام

ترسَيكى كوردستان  ثةرلةمانى

ئةو بؤ دروستكرد ديكةى
نابَيت مندالَيان ذنانةى

هَيشتنةوةى دةنطؤى ديكةوة لةاليةكى
خستووةتة ذنانى لة  ذمارةيةك  فرةذنى
ذنى هَينانةوةى هــةإةشــةى بـــةردةم
هاوسةرةكانيانةوةو لةاليةن دوءةم

سنوءردارييةكة مةرجى كة ئةوانةش
تةمةن عةزيز، سةيران دةيانطرَيتةوة،
فسيؤلؤذى  هؤكاري  بة كة  ســاأل،  ٣٦
بَيبةش نييةو وةضةخستنةوةى تواناى
ئةو ثاأل  لة دايكايةتى، سؤزى لة بوءة
لَي ئةوةشى  ترسى هةميشةييةيدا خةمة 
ياخود تةآلق بة ضارةنوءسى نيشتوءة
كؤتايى بَيت دووةم ذنى بةسةر هَينانةوةى
هاوسةرطيريم ذيانى ساَلة سآ «ماوةى
ئةو سةرةإاى نابَيت،  منداَلم  ثَيكهَيناوةو 
دةروءنم، سةر كةوتووةتة طرانةى بارة
طوَيبيستى كاتَيك زياديكرد ئةوةشم خةمى
يةكَيكيش رَيثَيدراوةو  فرةذنى بووم  ئةوة
ناحةقيية ئةمة كة نةزؤكيية، مةرجةكان لة
خودا اليةك لة دةكرَيت، بةرامبةرمان
دايكايةتيية سؤزى لةو سروشتةوة لة
بة تــرةوة لةاليةكى ــردوومء ك بَيبةشى
دةكةوَيتة دةرءونى هةإةشةيةكى ياسا

ذيانمةوة».
كضء خةمى لة بةتةمةنيش ذنانى
لة ثاَلثشتيى ــؤ ب ــدانء  ــان ــي ــان ــةك رؤَل
ثةرلةمان، نَيو ذنانى داواكارييةكانى
ثةرلةمانى كؤشكى بةردةم لة ذمارةيةكيان
نةجات دايكة كؤبوونةوة، كوردستان
٦٠ ساَلةو خةَلكى  ذنَيكى تةمةن حسَين، كة
تةواويى بة ئةطةرضى هةولَيرة، شارى
خؤى ثشتيوانى لة طوزارشت نةيدةتوانى
داواكارييةكانى بةيةكى يةك بؤ بكات
نَيو ذنانى ليذنةى رَيــكــخــراوةكــانء
ثؤلة ئةم لةطةأل  «بؤية وتى: ثةرلةمان،
ثةرلةمان، بةردةم هاتوءينةتة ئافرةتةدا
ئَيمةش بسَينينء خؤمان مافى تاوةكو
شاهيديدانمان ميراتىء مافى ثياو وةكو
بةسةردا ذنيان كضةكانمان هةبَيتء

نةهَينرَيت».
بــارى يــاســاى ئــامــاذةيــة جَيطةى 
لة   ١٩٥٩ ساَلى ١٨٨ى ذمارة كةسَيتى
دةرضوءةو عَيراقييةوة حكومةتى لةاليةن
لة ضاكسازى جار ضةندين ئَيستا تاوةكو
دوايين لة هةمواركراوة، كراوةو ياساكةدا
مارسداو ٢٧ى لة ثار هةمواركردنيدا ساَلى
ئةنجومةنى لةاليةن باآلدا كؤنفرانسَيكى لة
كوردستانةوة هــةرَيــمــى ــى ــران وةزي
بؤ ياسايى فيقهىء تايبةتى  ليذنةيةكى
رَيكخراوةكانى داواى لةسةر ثَيكهَينرا
ذنان، مافةكانى لة بةرطريكاران ذنانء
لةاليةن كؤنفرانسيش راسثاردةكانى
ديكة جارَيكى فراوانترةوة ليذنةيةكى
رةوانــةى كرايةوةء بؤ هةمواركردنى
كوردستان كراو ثةرلةمانى ليذنةى ياسايى
دوايين خوَيندنةوةى  ٩ مانط ساَلَيكء ثاش
بؤكراو مانطة ئةم ٢٨ى ٢٧و رؤذانى لة
هةَلثةسَيردراوةكانى بإطة لة هةريةك
ميراتيى لةاليةن خؤيىء تةآلقى فرةذنىء
كوردستانةوة ثةرلةمانى سةرؤكايةتى

لَيدرا. كؤتايى بإيارى

ئةنوةر: مةال

لةسةر دةنطدان

ثرؤذةياسايةكى

وةك هةستيارى

كةسَيتى، بارى ياساى

كاتى ثَيويستى بة

هةية زؤر

هةردى: ضلورة

ئةو لةطةأل

هةمواركردنةين

ليذنةى كة

ثةرلةمان ذنانى

كردوءة ثَيشكةشيان

تاَلةبانى: نورى د.

فرةذنى كَيشةى

نيية جؤرة بةو

زةق وةها كة

من بؤية كراوةتةوة،

هَيشتنةوةو لةطةأل

سنوءرداركردنيدام www.ne
tew

e.c
om
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ضوارتا تةندروستيى مةَلبةندى بيناى
هةيةو كَيشةى  كةموكوإىء ضةندين 
باسى كارمةندةكانى لة هةندَيك وةك
نيية، تَيدا تةندروستى مةرجى دةكةن
تةنها بيناية ئةو كة  لةكاتَيكداية  ئةوة

مليؤن   ٣٨٧ لة زياتر  بإى  بة دوو ساَلة 
ئةو ترةوة لةاليةكى دروستكراوة، دينار
مةَلبةندةكة فةرمانبةرانى بؤ شوقانةى
هةيةو كَيشةى هةمان دروستكراون،
تَييدا بةوشَيوة «ناتوانن كارمةندةكانى

بمَيننةوة».
 ٤٨ ضوارتا تةندروستيى مةَلبةندى
 ٧٠ لة زياتر رؤذانة هةيةو كارمةندى
جطة بةآلم دةكةن، سةردانى نةخؤش
طوندء   ١٣٠ لة زياتر ضوارتا قةزاى لة
طوندانةى  ئةو تةندروستيى بنكةى  ١٠٠

بةسةرةوةية.
لة ــبــةنــدةكــة مــةَل ــى ــوَي بــيــنــاى ن
 ١٢ لة كة نهؤمة يةك ــةو (c)ي جؤرى
لة ثَيكهاتووة، طةورة هؤَلَيكى ذوورو
ئيدارةى سةردةمى لة ٢٠٠٤/٦/٣٠ء
كاركردن بة دةست سلَيمانى، ثَيشووى

 ١٩٣ مليؤنء  ــإى٣٨٧  ب تَييداء  كــراوة 

تةرخانكراوةء  بؤ دينارى  ٥٠٠ هةزارو
تةندروستييةوة وةزارةتـــى لةاليةن
كارمةندةكان بــةآلم جَيبةجَيكراوة،
كةموكوإى طــرفــتء لــة رةخــنــةيــان
ئةندازيارييةوةو لةإووى هةية بيناكة
زؤربةى كة ديارة بيناكةوة بة ئةوةش
وةرزى لة بردووةو درزى ديوارةكانى
دَيتة ثــَيــدا  ــاوى ئ زستاندا ـــارانء  ب
بؤنى ذووريشيدا هةندَيك لة خوارةوةء
كارمةندانى كة بةشَيوةيةك دَيت، ئاوةإؤ
بةوهؤيةوة دةكةن باسى مةَلبةندةكة ناو
ناضنة مــاوةيــةك  بةيانيان زؤربـــةى
كارةبايىء طرفتى سةربارى  ذوورةوة،

تةبةدؤرةكانىء كةوتنةخوارةوةى 
سةربانةكةيدا، لة  ئاو  كؤبوونةوةى
باس كارةمةندةكانيشى لة هةندَيك
ثةنجةرةكانى دةرطــاو  كة لةوةدةكةن
مةَلبةندَيكى بؤ نينء باش لةجؤرى

نابَيت. تةندروستيى
ــوةبــةرى ــةإَي ب ئــاظــان عــوســمــان،
تةندروستيى مةَلبةندى كارطَيإيي
ثَييواية ــةوةى ئ ســةربــارى ضــوارتــا،
وةك قةزايةكى بؤ مةَلبةندةكةيان بيناى
دوو بةوهؤيةوة بضووكةء زؤر ضوارتا
باسى ذوورَيكةوة، كردووةتة بةشيان
لةكار تيشكةكةيان ئامَيرى كة لةوةكرد
بةطشتى «بيناكة وتيشى:  كةوتووةو
باش مةَلبةندةكة ناو زؤرةء كةموكوإى
سؤنةر ثزيشكى بة ثَيويستيشمان نيية،

هةية».
كارطَيإيى بةإَيوةبةرى هــةروةك
كة ضوارتا تةندروستيى مةَلبةندى
وتى: شوقةكانة،  نيشتةجَيى  خؤيشى 
ديوارةكانيدا بة  ئاو زستان  «هاوينء
زؤربةيان ديوارةكانيشى خوارةوة، دَيتة
هةوَلمانداوة ضةندينجار تةقيون،
بؤ هيضيان ئَيستا تا ضاكبكةنةوة بؤمان
خؤمان لةسةر وتووشمانة نةكردووين،

نةيانهَيشتووة». دةكةين، ضاكى
ــدة ــةن ــب ــةَل م ــاى ــن ــي ـــة ب ــة ل ــط ج
بإى بة تر بينايةكى تةندروستييةكة،

بؤ  ٨٦٤ مليؤنء ٥١٤ هةزارو ٦٢٥ دينار
كارمةندةكانى نيشتةجَيبوونى شوَينى
لةساَلى دروستكراوةو مةَلبةندةكة
ئةويش ــةآلم ب ــووة،  ــةواوب ت ٢٠٠٧دا 
ضةندين هةيةو طرفتى بةهةمانشَيوة
هةندَيك بةشَيوةيةك  هةية، كةموكوإى 
ئةطةر كة لةوةدةكةن باس كارمةندان لة
ضاكنةكرَيت، بمَينَيتةوةو بةوشَيوةية

دةكةن. ضؤَلى
ــدى ــةن ــارم ك ــةد، ــةم ــح ــك م ــاس ن
تةندروستيى مةَلبةندى لة تةندروستييةء
لة يةكَيك لة ــاتء دةك دةوام  ضوارتا
لةوةكرد باسى نيشتةجَيية، شوقةكاندا
مووضةكانيان لة ــارة  ث مانطانة كة 
وتى: نيشتةجَيبوونيانء  لةبرى دةبإن 
«هةرضةندةشوقةكان تازةدروستكراون،
نايةنء نيشتةجَيبوون بةكةَلكى بةآلم
بة ئاو تةقيونء ديوارةكانى هةموو
دَيتةخوارةوة»، ديوارةكانيدا سةقفء
ضةندينجار كة خستةإوو ئةوةشى
تَيدا ضاكسازيى خؤيان ويستوويانة
وتى: ثَينةدراوةو  رَيطةيان بةآلم بكةن،
بكةينء ضاكى  نةهَيَلن ئةطةر «ئَيستا 
خؤشيان بؤمان ضاكنةكةن، ناضار دةبين
دانيشتن بةكةَلكى ضونكة بكةين، ضؤَلى

نايةت».
عوسمان، زريان د.  خؤشيةوة الى
حكومةتى تةندروستيى ـــرى وةزي
كَيشةو لةو  خؤى بَيئاطايى هةرَيم، 
ثرؤذةية «ئةو وتى: راطةياندء طرفتانة
تا نـــةكـــراوة، ــة ســةردةمــى مــنــدا ل
ئةو نةوتووة بةمنى كةس ئَيستاش
بؤ بةدواداضوونى من  هةية، كَيشةية
ضارةسةر بؤ كَيشةكانيان ــةمء دةك
د. هــــةروةك دةكـــــــــــةم»،
طشتيى بةإَيوةبةرى  عةبدوَلآل، شَيركؤ
كة رايطةياند سلَيمانى تةندروستيى
دةكةن دروست ئةندازياريى ليذنةيةكى
ضارةسةركردنى ــةدواداضــوونء ب بؤ 
وتيشى: بينايةو دوو ئةو كَيشةكانى
زوو هةر ئَيمةدابوو تواناى لة «ئةطةر
تواناى لة ئةطةر دةكةين،  ضارةسةرى
وةزارةتــى ــةى رةوان نةبوو، ئَيمةشدا

دةكةين».
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رَيطةى بة بؤ ئَيران تر كةلوثةلَيكى
بازاإَيكى بةتايبةتيش قاضاخ.
طــازء طــةرمــى ســاغــكــردنــةوةى
كوردستان. لة ئَيرانيية بةنزينى
ئَيرانةوة، لة كةلوثةل هَينانى لةوآ
لة تةنها ئَيران بؤ  بردنى هةروةها
رَيطةى بة وآلخةوةية رَيطةى بارى
داهاتَيكى ئةوةش شاخدا، قاضاخى
هاوآلتييانى بؤ باشى ئابوءرى

ناوضةكة دةستةبةر كردووة.
لةو  ساأل)، ١٩) محةمةد عةلى

خةريكى ساَلة دوو ماوةى بازاإةدا
لــةوةكــرد باسى كرَيكارييةو
ناوضةكة، دَينة كة بارانةى ئةو
يةكتر لــةســةر دايــانــدةطــرَيــتء
دةكات ئامادةيان هةَلياندةضنَيتء
ترى ناوضةكانى بةرةو بؤئةوةى
«ذيانم وتيشى: ببرَين. كوردستان

 ٢٠ رؤذانة ئيشةيةو ئةو لةسةر
دةكةم.  ثةيدا دينار هةزار  ٣٠ بؤ
ناضارمء بةآلم ناخؤشة، كارَيكى 

بيكةم». نيية تر ئيشى

شكستخواردوو ثرؤذةيةكى

عةبدولَآل دارا

دانيشتووانى  لة زؤرَيـــك  
قةزاى دةوروبــةرى طوندةكانى
ــادق طــونــدةكــانــيــان ــدس ــةي س
ناوةندى لة روويان جَيهَيشتووةو
هؤكارى ئةوةش قةزاكة كردووة،
خزمةتطوزارييةكانى كةميى بؤ
ــةء ــدان ــون ط ـــةو ــةت ل ــوم ــك ح
بة دةطةإَيننةوة وشكةساَلى
تَيدا ذيانى  ناتوانن كة جؤرَيك 

بةسةربةرن.
راثـــةإيـــنـــى  لـــــــةدواى   
لة ـــك  زؤرَي ١٩٩١ةوة  ســاَلــى
كوردستان طوندنشينةكانى
خؤيانء طوندةكانى طةإانةوة
ثَيشترء كة كردنةوة، ئاوةدانيان
ئةنفالء شاآلوةكانى بةهؤى
ضؤأل طوندةكانةوة وَيرانكردنى
ئــةوكــات ضونكة كــرابــوون،
طوندةكان سةرضاوةى هةإةشةو
بوون كورد  النةى شؤإشةكانى
بةآلم عَيراق،  حكومةتى  بة  دذ

 ١٧ لــة زيــاتــر دواى ئَيستاو
زؤر بةشَيكى ــارة دووب ســاأل،
ضؤَلبوون بةرةو طوندةكان لة

دةضن.
بة قةزاى  سةر  طوندي ماوي
٥٠ ماَلى  نزيكةى كة سةيدسادق،
طوندانةى لةو يةكَيكة تَيداية،
ــراوةء ــن رووخــَي ـــار كــة دووج
راثَيضي دانــيــشــتــووانــةكــةى
كراون، زؤرةملَيكان  ئؤردوطا 
ئاوةدانكردنةوةى ثاش بةآلم
جارَيكي ئَيستا طــونــدة، ــةو  ئ
دةإوات. ضؤَلبوون بةرةو ديكة
لة يةكَيكة مــاوى، عــةبــدوَلــآل
ئاماذة طوندة، ئةو دانيشتووانى
بةهؤي كــة دةكـــات ــةوة ئ بــؤ 
خزمةتطوزارييةكانى نةبووني
قوتابخانةو رَيطةوبانء وةك
ئاوى خواردنةوةوة، سةرضاوةى
ئؤردوطاو بطةإَينةوة بةنيازن

قةزاىسةيدسادقءئةوةشىوت:
كشتوكاَليش ئةوانة «سةرةإاى
ثَيداويستيمان ناكرَيتء  خزمةت
ثاش بؤية نةكراوة، دابين بؤ
بؤ  طــةإانــةوةمــان لة ســاأل   ١٧
لة زؤرَيك ئَيستا طوندةكةمان،
ضونكة دةطةإَيينةوة، ماَلةكان

فةرامؤشكراوين».
ــى ــي ــةم ك ســــــــــةرةإاى
حكومةت، خزمةتطوزارييةكانى
لة بــاران كةميى وشكةساَلىء
هؤكارَيكى ـــردوودا راب ساَلى
طوندةكانة، ضؤَلبوونى ديكةى
ئاذةَلداريى كشتوكاألء بةوثَييةى
طوزةرانى ذيانء سةرضاوةى بة
كة دادةنــرَيــت، طوندنشينةكان
وشكةساَلييةوة بةهؤى ئةويش

دةضَيت. نةمان بةرةو
لةو يةكَيكة سةعيد،  عومةر
ئةو لةبةر كة طوندنشينانةى
خؤى طــونــدةكــةى هــؤكــارانــة
قةزاى لةناو ئَيستا  جَيهَيشتووةء 
باسى دةذى، ســةيــدســادقــدا
ئاواتةخوازة ئَيستاش كة لةوةكرد
بتوانَيت بطةإَيتةوةء تر جارَيكى
ذيــان لــة طــونــدةكــةى خــؤيــدا
«ئةطةر ــي: وت بــةســةربــبــاتء
ــةء ــواي هــةب ــاشــم ــي ب ــك ــارَي ك
منداَلةكان بذيمء ثَيي بمتوانياية
خوَيندن، لة نةبووناية بَيبةش
خؤمانم الدَييةي ئةو هةرطيز 

جَينةدةهَيشت».
يةكَيكى  طَلةزةردة طوندي  
كة ــةى ــدان ــون ط ديــكــةيــة لــةو
طةإاونةتةوة دانيشتووانةكةى
كةسَيكي هيض شارؤضكةكانء
ضؤَلكراوة، تةواو نةماوةء تَيدا
ئةو كةالوةكانى ديمةنى تةنها
ئاماذةى كة دةبينران طوندة
خزمةتطوزارييء نــةبــوونــى
طوندانة ئةو فةرامؤشكردنى 
ــةو ـــك الن ــة رؤذانـــَي ـــوون ك ب
بةآلم بوون، شؤإش سةنطةرى

حكومةتى سايةى لة ئَيستاو
ــةرةو هــةرَيــمــدا ســةرلــةنــوآ ب
ئةوةش كة دةضــن، ضؤَلبوون 
ئابووريىء ذَيرخاني بة زيان
كوردستان كشتوكاَلى كةرتى
ديكةوة لةاليةكى دةطةيةنَيتء
قةرةباَلغبوونى هؤى دةبَيتة
هةرَيم، شارؤضكةكاني شارو
هَيشتا ئةوةشدا لةطةأل بــةآلم
نايانةوَيت كة هةن كةسانَيك

ضؤأل بكةن. خؤيان زَيدى

ئةو ــوأل،  رةس ساَلح حاجى
دانيشتووى كة تةمةنةية بة ثياوة
هةتا بإياريداوة  ماويةو طوندى 
نةكاتء ضؤأل طوندةكةى مردن
تَييداو ذيان  لة  بَيت  ــةردةوام  ب
تَيدا ماَلَيكي تةنها  «طةر وتى:
بمء من ماَلة  ئةو دةبَيت مابَيت، 
هةركوآ لة  ــردووة ك وةسَيتم
طوندةكةمانء بمطةإَيننةوة بمرم،
خؤمان طوندةكةي قةبرستاني لة

بمنَيذن».

وَيرانةن ئةمأؤ سةنطةر دويَنآ دَيهاتةكان؛

بارةكانياندا باركردنى لةكاتى كاروانضى هةرَيمكؤمةَلَيك طوندةكانى لة يةكَيك ديمةنى
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هةرَيم حةسةن

ساأل)  ٤٣) حسَين، عةبدوَلآل
زةَلَيية مةرزى كاروانضييةكى
هةرَيم- سنوورى  خاَلى (زةَلَى، 
ثشدةر- قةزاى سنوورى لة ئَيران
دوو نزيكةى رؤذانة قةآلدزآ)،
سةخت رَيطةيةكى  ســةعــات 
وَيستطةى دةطاتة تا دةبإَيت
داطرتنى بؤ طةشتةكةى يةكةمى
عةبدوَلآل كاسبييةكةى  بارةكانى، 
خَيزانةكةى خؤىء بذَيويى كة
نهَينيى ــة ب ــدة، ــةن ب ــةر  ــةس ل
ئةنجامى تةواوةوة كاركردنَيكى
وتى: خؤى وةكو ضونكة دةدات،
ئَيران ثاسدارى  نابَيت «هةميشة 
ئَيمة لة ضاويان  ئةطةر بمانبينن، 
تةقةمان دةكةونء دوامان بَيت
كاروانضيية ــةو ئ ــدةكــةن». ــَي ل
قاضاخ بة  بــارَيــك  كة رؤذانـــة
بارَيكى لةوَيشةوة ئَيران، دةباتة
هةرَيم، خاكى بؤ دةهَينَيتةوة دى
جار هةندآ ئةوةش سةربارى
خةَلكانةش ئةو وآلخ سوارى بة
دةضنة قاضاخيى بة كة دةبــةن
كة نةفةريش يةك نرخى ئَيران،
بة ئَيران، طوندةكانى دةيبةنة
تمةنة. هةزار  (٢٠ -١٢) طشتيى
ئَيمة «كارةكةى وتى: عةبدوَلآل
لةطةأل طةمةكردنة  سةختةو 
تازة نييةو ضارمان بةآلم مةرطدا،

كاسبيمان». كارو بووةتة ئةوة
ــى ــي ــان ــازرط ضــاالكــيــى ب
هةرَيمى سنوورةكانى لةسةر
ــةطــةأل ئــَيــرانــدا ــان ل كــوردســت
زيادى بةرفراوان بةشَيوةيةكى
مةرزى سآ هةرضةندة كردووة،
لةنَيوان نَيودةوَلةتى رةسميىء
كوردستاندا هةرَيمى ئَيرانء
حاجى (باشماخ، كراونةتةوة
بةآلم ثةروَيزخان)، ئؤمةرانء
بةشَيوةى بازرطانيى ضاالكيى
ثَيكهاتة ــة ل يةكَيكة قــاضــاخ

بازرطانييةو ئةو  سةرةكييةكانى 
لة ٥٥٠كم تائَيستاش بة درَيذايى
نَيوان سنوورى ناوضةى ضةندين
هةيةو بوونيان ئَيراندا هةرَيمء
هاوآلتييان لة زؤر  ذمارةيةكى
خَيزانةكانيان خؤيانء  بذَيويى
دةكةن. ثةيدا ثيشةية جؤرة بةو

دوورةدةستى ناوضةيةكى لة
هةرَيمى نَيوان سنوورى سةر
رَيطةيةكى لة ئَيران كوردستانء
هةورازو ضةندين ثَيضاوثَيضى
ضاالكترين لة يةكَيك نشَيودا،
هةية، بوونى قاضاخةكان مةرزة
دوا كة زةَلَيية، مةرزى ئةويش
كوردستانةو هةرَيمى ناوضةى
ضةند تةنها ئَيران هَيزةكانى
دوورن. لَييةوة كيلؤمةترَيك
ناوضةية لةو نزيكبوونةوة بة
ضاالكييةكى بوونى بة هةست
ــت، ــرَي ــإى بــازرطــانــيــى دةك ض
قاضاخةكةيدا، شَيوة لة بــةآلم
ئَيرانيش هةرَيمء  بةرثرسانى 
ضاوثؤشيى لة جؤرَيك ثَيدةضَيت
بكةن، بازرطانيية جــؤرة لــةو
مةيدانيى طةشتَيكى رؤذنامة
لة ئةنجامداو ناوضةية ئةو بؤ
كاروانضيىء ضةند نزيكةوة
دةربارةى بينىء قاضاخضييةكى
ثرسيارى ــان ــي ــاروطــوزةران ب

لَيكردن.
شَينةيى، حاجى ئةحمةد
قاضاخضييةكى  ـــاأل)، س  ٣٨)
كرد بةوة ئاماذةى ناوضةكةيةو
هَينانى بةزؤريى ئةوان ئيشى كة
وتيشى: ئَيرانةوة، لة سووتةمةنيية
جطة نيية، تر  ئيشَيكى هيض  «لَيرة
ئةحمةد قاضاخضَيتيى»،  كارى  لة
خاوةنى قاضاخضَيتيى  سةربارى 
لة طةورةية (مةخزةن)َيكى مزأل
بارةيةوة وتى: لةو مةرزى زةَلَى،
بار بؤ خةَلك «ئَيمة لة مزَلةكةمان
ئَيمة ثارة الى بة وةردةطرين كة
تةن يةك بؤ نموونة، دةمَينَيتةوة،
تمةن، (٢٠٠٠) شةوَيك بؤ برنج

تمةن (٥٠٠) شووشة بارَيك
تا بارانةش ئةم وةردةطــريــن،
الى ئَيران بؤ بةإَيكردنى كاتى

دةمَيننةوة». ئَيمة
ــة كــارةكــةى  ل ئــةحــمــةد    
ــةوةى ئ ــةآلم ب ــة، ــي ــؤى رازي خ
ــةوو ئ ــطــةى نــيــطــةرانــيــى جــَي
كة ئةوةية هاوثيشةكانييةتى،
ئَيرانييةكان ثاسدارة زؤرجــار
هَينانء لةبةردةم رَيطر دةبنة
رَيطةكان بارةكانيانء بردنى

سةرانة ثارةو داواى دةطــرنء
بوونى سةربارى  ئةمة دةكةن، 
هةر بؤ كة ثذاك ضةكدارةكانى
دةكةن.  تمةن  ٢٠٠ داواى بارَيك 
وتى: «ئةوةى لَيدةرضَيت ئةحمةد
بارودؤخ ئةطةر  نييةو  كَيشةمان 
زؤر بارَيكى رؤذانة نةبَيت، طرذ
دَيتء ئَيراندا هةرَيمء نَيوان لة

دةإوات».
بـــــووةتــة ــة ــةي ــاوض ئـــةو ن
نــاوضــةيــةكــى نــَيــودةوَلــةتــيــى

هاوآلتييانى رؤذانة ناإةسميىء
هةرَيمةوةو خاكى دَينة ئَيرانيى
دةضنة هةرَيميش هاوآلتييانى

ئَيرانةوة. خاكى
ســاأل)،   ٤٣) ثــيــرؤت، ــادر ق
زةرد»ى «كانيية طوندى خةَلكى
قاضاخضيية لة يةكَيكة ئَيرانة،
زةَلَى مةرزى لة  كة  ئَيرانييةكان، 
بوو، بارةكانى داطرتنى سةرقاَلى
بار رؤذانة كة كرد بةوة ئاماذةى
بؤ دةهَينَيت زةردةوة كانيية لة

خؤمء عَيراق. وتى: «ذيانى ديوى
كارةية، ئةو لةسةر خَيزانةكةم
ببم». دةستبةردارى ناتوانم بؤية
بــةهــؤى ـــــَى طــونــدى زةَل
بازرطانيى ضاالكيى فراوانيى
بازاإَيكى بووةتة قاضاخضييةوة
سةرطةرمى خةَلكةكةى كة طةورة
قاضاخضَيتىء كارى دوكانداريىء
(مةخزةن)و مزأل كرَيدانى بة
بؤ ئَيرانين كةلوثةلى هَينانى
ضةند بردنى هةروةها كوردستان،

شؤخان كةريم

رةخنة نةخؤشةكان  لة زؤرَيك 
دكتؤرةكان رةفتارى مامةَلةو لة
نةخؤشةكان بةبآ كة دةطرن بةوةى
ئةمة دةزانن، نةخوَيندةوار ئةقألء
نةخؤشةكان نهَينيى جطةلةوةى
ثَيكةوة نةخؤشَيك ضةند ناثارَيزنء

دةبينن.
(ناوَيكى  ساأل) ٢٨) عةلى سؤزة
دةيان لةو يةكَيكة  ـــوازراوة)،  خ
ســةردانــى مانطانة نةخؤشةى
دةكــات، ــؤرةكــان ــادةى دكــت ــي ع
بةهؤى كة لةوةكرد باسى ئةو
ســةردانــى نةخؤشييةكةيةوة
كردووة، ذنانى دكتؤرى  زؤرترين
بة دكتؤرانة يةكَيك لةو هيض بةآلم
ذمارةيةك لةطةأل نةيانبينيوةو تةنها
بؤ ثشكنينيان ديكةدا  نةخؤشى
«هةموو وتى: سؤزة ئةنجامداوة،
كردوون، سةردانم دكتؤرانةى ئةو
نةخؤش كة  ناكةن ئةوة رةضاوى 
سآو سآ بةَلكو ببينن، تةنها بة
بانطدةكةنة نةخؤش ضوار ضوار
دةكةن». بؤ ثشكنينيان ذوورةوةو

بةوةشدا ئاماذةى نةخؤشة ئةو
مَيردةكةشى نايةوَيت ئــةو كة 
بةآلم ضيية، نةخؤشييةكةى بزانَيت
حاَلةتة ئةو رةضاوى دكتؤرةكان
تردا نةخؤشَيكى لةطةأل ناكةنء
لَيدةكات. نةخؤشييةكةى ثرسيارى
مامةَلةى لة رةخنةشى هةروةك
بةوةدا ئاماذةى طرتء دكتؤرةكان
زؤر مامةَلةيان هةندَيكيان كة
نةخؤشداء لةطةأل ناشرينة خراثء
بة هيض دكتؤرةكان لة وتى: «هةندَيك

دةروونيى بارى رةضاوى جؤرَيك
نةخؤشةكان بةبآ نةخؤش ناكةنء
قسةى دةزاننء نةخوَيندةوار ئةقألء
دةيانشكَينن». ثَيدةَلَينء ناشرينيان

تاوانباركردنى بةرامبةر لة
خراثء مامةَلةى بة دكتؤةكان
نةخؤشةكاندا، نهَينيى نةثاراستنى
دةكةن بةوة ئاماذة دكتؤرةكان
بَيزاريان نةخؤشةكان زؤركات كة
لَييان دةكــةن ناضاريان  دةكــةنء

توإة ببن.
ثسؤإى ئةحمةد، ــان ذي د. 
لةو يةكَيكة ذنان،  نةخؤشييةكانى 
طلةيى نةخؤشةكان كة دكتؤرانةى
كة دةكةن بةوة  ئاماذة لَيدةكةنء 
نةخؤشَيك لة زيــاد جطةلةوةى
هاوكات دةبينَيت، كاتدا يةك لة
ناشرين زؤر رةقةو قسةى مامةَلةى
دكتؤرة ئةو بةآلم دةَلَيت، نةخؤش بة
بكاتة نةخؤشى زؤر رةتيكردةوة كة
زؤر نةخؤشى «من وتى: ذوورةوةو
توإةبوونيشم ذوورةوةو ناكةمة
لةطةأل دةيانةوَيت كة لةوكةسانةية
ذوورةوة»، بَينة نةخؤشةكةياندا
هَينايةوة ــةوةى ئ نموونةى ئةو
لة نةخؤشَيك رؤذانـــةدا لةم  كة 
ثَيطرتووةو يةخةى عيادةكةيدا
منداَلةكةى كة لَيكردووة  زؤرى
طةيشتووةتة كــار لةباربباتء
كةسَيكى داواى هاوكاريى لة ئةوةى
نةخؤشةكةى بؤئةوةى بكات تر
«ئةطةر وتيشى: بكاتةوة، لةكؤأل
دَينةوة نةخؤشةكان بؤ توإةم، من

بؤالم».
ــد، ــي رةش نــــورى ــر  ــَي دل د. 
ثيشةيى ــيــذنــةى ل ســةرؤكــى 
ثسثؤإى ثزيشكانء سةنديكاى

سةرؤكى ذنانء نةخؤشييةكانى
ســةردانــى كــة ليذنةيةية ــةو  ئ
بةدواداضوونى بؤ دةكات عيادةكان
لةإووى سةرثَيضييةكان كَيشةو
مــةرجــةكــانــى ثــاكــوخــاوَيــنــىء
«جار وتى: ئةو تةندروستييةوة، 
عــيــادةكــان ــار ســةردانــى ــةج ب
ئةو دةستنيشانكردنى بؤ دةكةين
ئامَيرى بوونى سةرثَيضييانةو
بة ثابةندبوون ثَيويستء ثزيشكيى
لة دكتؤرةكان ثيشةى ثسثؤإَيتيى

عيادةكانيان».
خؤى هــةرضــةنــدة ــر ــَي دل د. 
سةرؤكىئةوليذنةيةيةكةسةردانى
بةدواداضوونى بؤ دةكات عيادةكان
لة سةرثَيضييةكان، كــَيــشــةو

نةخؤشى   ٣٠ لة زياد عةيادةكةيدا
ضوار ئاوو بةإادى يةك تَيدابوو،
تا ــوو ــراب دان ستيل ــى  ــةرداخ ث
لَيبخؤنةوة، ئــاوى نةخؤشةكان
هةمانشَيوةى بة جطةلةوةى ئةوة
نةخؤشَيك ضةند ديكة دكتؤرةكانى

دةبينَيت. ثَيكةوة
«ئَيمة  وتى: لةوبارةيةوة ئةو  
سةفةريمان ثةرداخى هةميشة
ثةرداخةكان بةآلم بةكارهَيناوة،
نةيانكإيوةتةوة»، ديارة تةواوبوون،
كاتَيك خــســتــةإوو ــى  ــةوةش ئ
دةبَيت، قةرةباَلغ عيادةكةيان
ناضاردةبنبةوشَيوةيةنةخؤشةكان
ئاماذةى ضونكة وةك خؤى ببينن،
دةكةنء بَيزاريان نةخؤشةكان ثَيدا
هةوَلدةدةم «لــةمــةودواش وتــى: 

نةبَيت». بةوشَيوةية
دكتؤرَيك هةموو هةرضةندة
بإوانامةى وةرطــرتــنــى لــةطــةأل 
دةخؤن ثيشة سوَيندى ثيشةكةيدا

ثيشةكةيانء لة دَلسؤزبن  بةوةى
بثارَيزن، نةخؤشةكانيان نهَينيى
دكتؤرةكان لة هةندَيك  ــةآلم ب
بَيباكانة نادةنء سوَيندة بةو طوآ
ثيشةكةيان ئيتيكى ســنــوورى

دةبةزَينن.
ثسثؤإى سةعدى، دانيال د.
باسى دةروونييةكان، نةخؤشيية
سوَيندى ثزيشكةكان كة لةوةكرد
سوَيند ثزيشك هةيةو ثيشةييان
نةخؤش نهَينيى  كــة ـــوات دةخ
نيية بؤى بةوثَييةش بثارَيزَيت،
نةخؤشةكةى نةخؤشيى ساناترين
بؤية ئاشكرابكات، تر كةسَيكى بؤ
ثَيويستة ثَيدا، ئاماذةى ئةو وةك
دروستبكات وا بارودؤخَيكى دكتؤر
نةخؤشبتوانَيتهةموونيشانةكانى
دكتؤرةكةى بة نةخؤشييةكةى
جطة حاَلةتةدا «لةو وتى: بَلَيتء
بؤ ــى ــي دةروون كاريطةريى لــة 
ناتوانَيت دكتؤرةكةش نةخؤشةكة،
نةخؤشييةكة تـــةواوةتـــى  ــة  ب
لةمبارةشدا بكات، دةستنيشان
نادؤزرَيتةوةو طونجاو ضارةسةرى
بة تريش تةندروستيى زيانى رةنطة

بطةيةنَيت». نةخؤش
كة ــةإوو ــت ــس ئـــةوةشـــى خ
ثةيوةنديى دكتؤريش مامةَلةكردنى
مةرج كةسَيتيى دكتؤرةوة هةيةو بة
مامةَلةى دكتؤرَيك هةموو نيية
سةنديكاى ثَيويستة بَيتء ناشرين
بكةن بانط دكتؤرانة ئةو ثزيشكان
كةمامةَلةيانلةطةألنةخؤشةكانياندا
حاَلةتة لةو رآ هةوَلبدةن خراثةو
سةنديكاى هــةرضــةنــدة بــطــرن. 
ضةند لةطةأل لَيثَيضينةوةى ثزيشكان
نةبوونى لةبةر كردووةو عيادةيةكدا

ثَيويست، تةندروستيى مةرجى
بةرامبةر لة بةآلم  دايانخستوون،
دكتؤرةكاندا، خراثى مامةَلةى
داوا ثَيناكرَيتء هيضى سةنديكاش
خؤيان كة دةكةن نةخؤشةكان لة

نةكةن. دكتؤرانة ئةو سةردانى
نةقيبى ــوى،  ــةح م تــةهــا د. 
سلَيمانى، لقى ثزيشكانى سةنديكاى
مةرجء بةوةدا كة سةنديكا ئاماذةى
عيادةكان بؤ  هةية خؤي  ياساى
بيناى تةندروستيىء  لــةإووى 
مامةَلكردنى هةروةها عيادةكانء
باسى نــةخــؤش،  لةطةأل دكتؤر
سةنديكاى ئامانجى كة لةوةشكرد
لة ــة ــكــردن ثــزيــشــكــان داكــؤكــي
رَيكخستنى ثزيشكانء مافةكانى
عيادةكاندا لة ثزيشكةكان  كارى
وتى: فةرمييانء دةوامى لةدواى
كــردووةو لَيثَيضينةوةمان «ئَيمة
بةهؤى عيادةيةكيشمان ضةند
مةرجى نةبوونى كةمتةرخةميىء
تا داخستووةو تةندروستييةوة 
ضونكة نةكراونةتةوة، ئَيستاش
تَيدانةبووة». عيادةيان مةرجةكانى
مامةَلةى كة خستةإوو ئةوةشى
خودى بة ثةيوةنديى دكتؤرةكان
خةَلك «با وتى: هةيةو خؤيانةوة
كة دكتؤرةى ئةو الى بؤ نةضَيت

ناشرينة». مامةَلةى دةزانَيت
هَيما نةخؤشةكان  ــةى  زؤرب
لــةإووى كــة ـــةن بــؤ ئــةوة دةك
عــيــادةكــان تــةنــدروســتــيــشــةوة
قةرةوَيَلةيةى ئةو نينء خاوَين
دةكةن، لةسةر  نةخؤشى ثشكنينى 
كة داخــراوة لةسةر ضةرضةفَيكى
ئةوة هةر نةخؤشَيك هةموو بؤ
بةكاردةهَينرَيت، كةئةوةشلةإووى

ضونكة نادروستة، تةندروستييةوة
دَينة ئةوآ، كةسانةى هةريةك لةو
هةيةو جياوازيان نةخؤشييةكى

ببن. تووش تريش ئةوانى رةنطة
ــاأل)،  س  ٢٧) ــاح ــةت ف ثؤشيا 
ضــاوةإَيــى ــان ذي د. عــيــادةى لة 
ئةو ـــرد، دةك ــؤرى ــت دك بينينى 
دووةمجارة كة لةوةكرد باسى
دةكــات، دكتؤرة ئةو سـةردانى
نةضووةتة تةنها بة  ئَيستا  تا بةآلم
سآ يــةكــةمــجــار ذوورةوةو 
شةش دووةمجاريش نةخؤشء
ضووةتة كة لةطةَلدا بووة نةخؤشى

ذوورةوة.
شةشةم ــةوة «ئ وتــى: ثؤشيا
تا بةآلم دةكةم، سةردانى دكتؤرة
ثَيشكةوتوويم مةرجَيكى هيض ئَيستا
ــةإووى ل نــة بــةرضــاونــةكــةوت،
ـــةإووى ل ــة ن تــةنــدروســتــيــىء
دةروونيى بارودؤخى رةضاوكردنى
نةخؤشةكانءمامةَلةكردنىمرؤظانة
كة لةوةشكرد باسى لةطةَليان».
نةخؤشانةى لةو يةكَيك جارَيكيان
بيرى ذوورةوة، ضووبووة لةطةَلى
سؤنةرةكةى ثشكنينى ضووبوو
بة زؤر دكتؤر ــةآلم ب بهَينَيت،
كردووةو لةطةأل ناشرينى رةفتارى
«خةتاى وتيشى: توإةبووة،  لَيى
لةئاست بَيدةنطين كة خؤمانة
دكتؤرةكانيش شتَيكداو هةموو
لةطةَلدا مامةَلةمان حةيوان وةك
ــة بــةردةم ــت دةإؤي ـــةن، كــة دةك
ثَيدةكات»، خَيرت دةَلَيى دكتؤر
ثَيويستة كة خستةإوو ئةوةشى
دكتؤرةكانء بؤ سنوور حكومةت
نةخؤشدا لةطةأل مامةَلةكردنيان 

دابنَيت.

نةخؤشةكانيان ناثارَيزن دكتؤرةكان نهيَنيى

بارةكانياندا باركردنى لةكاتى كاروانضى كؤمةَلَيك
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سازدانيرؤذنامة

كؤتايي بةشيسيَيةمء

زؤربةي طشتيي بة ئَيران لة رؤذنامة:
طةورة ئيسالم لةطةأل كة لةكاتَيكدا طةنجةكان
جؤرَيك ثشتي بة نينء لةطةَليدا بوون، زؤر

ضيية؟ ئةمة هؤكاري تَيدةكةن،
دذ بيروباوةإيان ثَيموانيية من *
ئيسالمي بة دذ ئــةوان بَيت،  ئيسالم  بة
ئةوان لةجياتى بم منيش ئةطةر تةنفيزين،
بؤ بةهةشت، بمبةن زؤر بة خؤش نيية ثَيم
ثَيش سةردةمي لة بضم، خؤم بؤ با لَيمطةإآ
ئةوكات بووين، طةنج ئَيمة ٧٩دا شؤإشي
حكومةت بووين، دينةوة بةشوَين ئَيمة
ئَيستا بــةآلم  بــوو، بَيدينييةوة بةشوَين
طةنجانيش دينةوةيةو بةشوَين حكومةت
هةَلوَيست حاَلةتي لة  بةردةوامي بة كة
بةرامبةريان ناإةزايةتي وةرطرتندانء ئَيمة
كة ئةوةي لةجياتى حكومةت  دةردةبإين،
شوناسة بةو خؤي بؤ طةنج كة لَيطةإَيت
دةكات، لةسةر ئةندازياريي دَيت بطات،
شت زؤر بؤ الي ئَيمة ئةندازياريي وشةي
كلتووريية، ئةندازياريي مةبةستم بةكاردَيت،
لة تؤتاليتَيرةكان، حكومةتة بة تايبةتة كة
ناكرَيت، كلتوور ئةندازياريي راستيدا كلتوور
يةك مرؤظ هةزارو مرؤظ، دةطةإَيتةوة بؤ
اليةني جؤراوجؤري هةية، ئَيختياري هةية،
بهَينيت، ئَيمة بةدةست دةبَيت رةزامةنديي
ئةو هةر بكةن، كؤنترؤَلمان كة نين رؤبؤت
دانيشيتء رةزامةنديي ئةطةر لةطةَلي طةنجة
بةخت طيانيشي ئامادةية بهَينيت، بةدةست
ثآ زؤر كارَيكي بة بتةوآ بةآلم ئةطةر بكات،
دروستيش كارَيكي ئةطةر تةنانةت بكةيت،
وةردةطرَيت، بةرامبةر هةَلوَيستت بَيت،
لةئاراداية حاَلةتة  ئةو ئَيستادا لة  بةداخةوة
حاَلةتَيكي ئَيمة طةنجاني  ــةي زؤرب كة 
ثةرضةكردارانةيانلةبةرامبةررواَلةتسازيية
طرتووة، بةخؤيانةوة حكومةت دينييةكاني
نيية، رواَلةتي شةريعةت دين تةنها لةكاتَيكدا
دينزياتر ثةيوةستيئيمانءخلوسي دَلمانة،
بَيت رواَلةتة ئةو ثةيوةستي  لةوةي وةك
بباتة تؤ منء خودا ئةطةر دةيثارَيزين، كة
باشةوة كردةوةي  كارو بةهؤي بةهةشت، 
دةمانبات،نةك بةهؤيثاراستني رواَلةتةكان،
هةية، رواَلةتةيان ئةو ريابازيش مونافيقء
بةرامبةر ئَيمة طةنجاني توإةيي هةَلوَيستء
ئةطةر ئةمانة هةر رياكارانةية، ئيسالمي بة
ثَيغةمبةر كاكة بَلَييت دانيشيء لةطةَليان
ئَيوة، قورئاني كتَيبي بوو، رةحمةت رةسولي
خةليفةكاني ئَيوةو ئيماماني رةحمةتة، كتَيبي
لةطةأل رةحمةت بنةماي لةسةر ثَيغةمبةر
ثَيمواية من دةكرد، هةَلسوكةوتيان خةَلكدا
ئَيمةدا طةنجةكاني لةناو  ئةوليا عةشقي
دةزانَيت ضونكة بــةآلم دةدات، شةثؤل
لة دةضَيت بازاإ، دوكانء بووةتة عيبادةت
بكات، نوَيذيش ئةطةر دةكات، نوَيذ تةنهاييدا
بكات، نوَيذ جةماعةت لةطةأل ئامادةنيية
حيكايةتي وةكو حكومةت دينء حيكايةتي
كة واية  ناشرينة عةجوزة ثيرةذنة ئةو 
لَيي منداَلةكة و طرتبوو لةباوةش منداَلَيكي
هةرضي دةطريا، بةرز بةدةنطي دةترساو

دةيالواند، دةكردو نةوازشتي ثيرةذنةكة
خؤ بةرزدةبوويةوة،  زيــإةي زياتر ئةو
دةبوويةوةو ذير خؤي بؤ لَييبطةإاية ئةطةر
ئةطةر من دةَلَيم بؤية دةبوو، كةواتة بَيدةنط
هةَلبطرَيت، لةسةر دةستيان حكومةت
دينيان نيية، كَيشةيان خةَلك ــةي زؤرب
كَيشةيان ئَيمة طةنجاني ئاخر دةوَيت، خؤش
كاتَيك دةبيني ضيية، ثَيغةمبةر خواو لةطةأل
ئةوكات دةر، دةضنة  خؤيان  كؤمةَلطةي  لة
بؤي دةطــرنء خؤيان ديني رَيزي زياتر

دةبن. ثةرؤش
كؤمةَلطةكاني لة ساآلنَيكة رؤذنامة:
بيروبؤضوونَيك جؤرة ئَيمةدا هاوشَيوةي
زؤر لَيكدانةوةيةكي كة طرتووة شكَلي
شَيوةي لة دةكــاتء دين  لة بونيادطةرانة 
ديارة دةركةوتووة، دينيدا فيندةمينتاليزمي
دروستكردووة، فراواني طيروطرفتَيكي ئةمة
كة باوةإةن ئةو لةسةر كةسانَيك تةنانةت
دةركةوتني لة خؤرئاوايي سياسةتمةداراني
رازين، ئيسالم لة لةوضةشنة لَيكدانةوةيةكي
بةرذةوةنديي لة كة  ئةوةى  بةمةبةستي
بة طشتي ئَيوة وةربطرن، لَي خؤيان سوودي
مَيذووي لة بونيادطةريية ئةو ثَيطةي جَيطةو
هةَلدةسةنطَيننء ضؤن ئيسالمدا هاوضةرخي
ض نةبَيت  زاأل روانينة ئــةو ــةوةي ئ بؤ 

دةكةن؟ ثَيشنياز رَيطةضارةيةك
نة ئيسالم بة تايبةتة نة بونيادطةريي *
بونيادطةريي ئيسالمييةكان، مةزهةبة بة
مةسيحي بونيادطةريي هةية، يةهودي
بونيادطةريي هةيةتي، هيندو هةية، كاتؤليك
ئةمة هةية، شيعة سوننةو  مسوَلماني
دةدات، دينَيك هةموو  لة  كة ثةتايةكة
ئيالهيي رةسةنايةتييةكي زؤربةشيان
رَيطةي لة دةيانةوَيت دادةنَين، خؤيان بؤ
كؤمةَلطةدا بةسةر دين  توندوتيذييةوة
هةَلكردن، باوةإيان بة رةحمةت، بسةثَينن،
تَيطةشتني نيية، لةوضةشنة شتي توليرانسء
ثيرؤزةكان كتَيبة لة  بةرتةسكيان زؤر
خوَيندةوارو كةم زؤر خةَلكانَيكي هةية،
بة مشتيانداية،  لة طيانيان تاقةتن، كةم 
رةنطة مةترسيدارنء خةَلكانَيكي طشتي
رةنطة بَيت، ئاستةدا لةو هةر كلتووريشيان
بردنة بةرامبةرئةوةدا لة باشترينضارةسةر
بَيت، طشتي سةقافةي ئاستي ســةرةوةي
زانياريي ئاستي سةرةوةي بردنة هةروةها
سوننةتي ثيرؤزو قورئاني خةَلك، دينيي
ئةولياي سيرةي خوا، رةسولي ثيرؤزي
غايةتَيكةوةن، بةشوَين ئةمانة هةموو دين
عةدالةتة، غايةت كؤمةآليةتيدا بواري لة كة
مافي ثاراستني عةدالةتيش ثَيويستي
دينيي لة ئةندَيشةي خةَلكة، بإوانة كؤمةآلني
لة سةروترة، (حق اللة) الناس) لة (حق ئَيمةدا
دةينةكةت لةثَيشةوة دةوترَيت ئَيمةدا ديني
ئةطةر بضؤ نوَيذةكةت بكة، بةجَيبهَينة ئينجا
خةَلكي روونبكةينةوةو باشي بة ئةوة ئَيمة
كَيشةكان زؤر رادةيةكي تا تَيبطةيةنين، لَي
جةخت لَيرةدا ثَيويستة دةبَيت، ضارةسةر
لة هةندَيكجار بكةمةوة، شتَيك لةسةر
زيادةإؤيي دينيشدا رووناكبيري نوَيطةريء
كة بَيت بةشَيوةيةك  نابَيت ئةمة دةكرَيت، 
كة بكةن هةست وا ئَيمة مسوَلماني طةنجاني
ثابةندنين ديني رووناكبيراني نوَيخوازانء
بةشَيوةيةك دةبَيت دينةوة، ئةسَلةكاني بة
هةموو كةس زياتر لة بزانن ئةوانة بَيت كة
ثابةندي قورئاني ثيرؤزء سوننةتي رةسولي
بةآلمدةردءكةَلكةَلةيدينيان هةيةو خودان،

بذين. هاوضةرخيشدا دنياي لة دةيانةوَيت
ئَيستا ئيسالمي بونيادطةريي بةداخةوة
شيعة، لة وةك زياترة  سوننةدا  لةناو
زياتر هةنطاوي سوننة زاناياني ثَيويستة
كَيشانةية لةو عةقَلطةرايي يةكَيك هةَلبطرن،
تؤ فةلسةفة بدةن؛ سةرنج هةمانة، ئَيمة كة
بطريت، لةبةرضاو شَيوةكاني لة هةركام
سوننةدا جيهاني لةناو ئةوتؤ بةشَيوةيةكي
لةدواي بَلَيم دةبَيت نةناسراوة، رةسمي بة
فةلسةفةيان بةتةواوةتي روشــدةوة ئيبن
سوننةدا لة ئَيستا بؤ  باشة الوة، خستة
ئةوةى هؤي بووةتة ئةوة نيية؟ فةيلةسوف
لة ــك زؤرَي لةناو  عةقَليي ئةندَيشةي  كة 
نةكات، جديي سوننةدا طةشةي بيرمةنداني
خؤي طةشةي عةقأل لة كؤمةَلطةيةكدا كاتَيك
ثَيشةوة، دَينة تةسةكةكان بيرة نةكرد،

هةيةتي، شيعةش خؤ دَيت، سةلةفيطةري
شيعةدا لة بةآلم (اخباريطري)يةكان، وةكو
(وحيد وةكــو ــةورةي ط زانــاي  كؤمةَلَيك
لةوةوثَيش سةدة دوو نزيكةي كة بهبهاني)
دروستكرد جديي  طــةورةي نيزاعَيكي
سةريانهةَلدا، ثــةراوَيــزةوة، خستنيية كة 
ثاشةكشةي نةتوانرا سوننةدا لةناو بةآلم
طونجاو بوارَيكي ئةشعةريطةري ثَيبكرَيت،
سإينةوةي دةإةخسَينَيتء ــةوة ئ بؤ 
خةساري موعتةزةلةش ئةندَيشةي
بةشَيوةيةك دةدات، ثرسة لةم جديي
قيشرطةري سوننةدا كؤمةَلطةي لة كة
كة بزانين دةبَيت بةهةرحاأل لَيدةكةوَيتةوة،
دةورَيكي ديندا زاناياني لةناو ئوسوأل عيلمي
زؤري كةَلكي ئوسوأل عيلمي هةية، جديي 
ضونكة وةرطرتووة، عةقَلييةكان زانستة لة
جديي طةشةيةكي سوننةدا لةناو فةلسةفة
كردووةتة كاري  كَيشةية ئةم نةكردووة، 
ئةوةى هؤي بووةتة ئوسوَلةكةشيانء سةر
لةناو زيندووييةي جوَلةو ئةو ئيجتيهاد كة
شيعةكاندا لةناو  وةك نةبَيت سوننةكاندا 
ئةو هــةر خؤشحاَلييةوة بة بوويةتي،
كةساني هَينانء ناوم من كة بيرمةندانةي
دةبَيت كة هةن، سوننةكاندا لةناو ديكةش
بؤضوونةكانيان ئةوةي بؤ بدرَيت يارمةتيان

كاريطةري زياتري هةبَيت.
هةية تةعاليمَيكمان ئَيمة بةهةرحاأل
ئــاوةذوويــان كةَلكي  دةبــن  ئــةوة بؤ  كة 
(وهابيت) نموونة بؤ لَيوةربطيرَيت،
بؤ بونيادطةرةكان، زؤر طونجاوة بةستَينَيكي
هةم شيعة لةسةر هةم مةترسييةكة ئةمةش
ئيسالم جيهاني طشتي بة سوننة، لةسةر
بة نيية تايبةتمةند مةترسييةوة، دةخاتة
ئةخباريية سوننةكان، سةلةفيية اليةنَيك،
دةست هةردووال، قيشرييةكاني شيعةكان،
دةطةيةنن، خةسار يةكترو دةستي دةدةنة
لة زياتر ئةمإؤ ئَيمة ئةطةر ثَيمواية من
هاوبةشةكانمان خاَلة لةسةر شتَيك هةر
دروشم، بة بكةينةوة، هةَلبةت نةك جةخت
سةلمَينراوة لةسةر بكةينةوة  جةخت واتة
بتوانين باشتر رةنطة قورئانييةكان،
ئَيستا ببينةوة، مةترسيية ئةو بةرةنطاري
بونيادطةرانة ئةم زؤر ئةوروثا ئةمريكاو
بةرامبةر هةزار ضةند دةكةن، ئاطرانديسمان
دةكةن، نمايشيان دةكةنةوةو طةورةيان
سةر بؤ برديانم  ئةَلمانيا، بؤ ضووم  من
نةمدةزاني من دواناوةنديي، لة دين ثؤلي
وَينةكانم سةيري بخوَينمةوة، هةر ئةَلماني
كة بدةن ثيشان بةشةم  ئةو  وتم دةكرد،
بن وَينةي كرد  سةيرم ئيسالم، بة تايبةتة
ناخؤش ثآ زؤرم دانــاوة،  لةطةأل الدنيان 
وَينةي بةَلطةيةك ض بةثَيي ئَيوة وتم بوو،
داناوة، ئيسالم سيمبولي وةك ثياوةتان ئةم
هيتلةر وةك وَينةي منيش  ئايا حةزدةكةن
دوو ئةو وتيان دابنَيم، ئةوروثا سيمبولي
وتم نيية، ثَيكةوة ثةيوةنديان  مةوزوعة
هيتلةر ئايا وتم يةكن، وةك رَيك ئَيمة الي
الدن بن كة ذَيرمانيية كؤمةَلطةي نوَينةري
الدن بن بَيت، ئيسالمي كؤمةَلطةي نوَينةري
لة بزانن بإؤن ثةراوَيزخراوة، كةمينةيةكي
ثَييةتي، بإوايان ضةندة ئيسالمي وآلتاني
بة دذ لةبةرئةوةي تةنها خةَلكانَيك رةنطة
ئةمريكايي دذة  بةهؤي واتة ئةمريكاية 
راستي بة بةآلم بكةن، ثةسةندي بوون، 
نةبووة، ئَيمة سيمبول كات بؤ هيض الدن بن
ثَيوةري الدن بن لــةوآ دةبيني كةضي
(محةمةد) ناوي دةبينين يان ئيسالمييةتة،
لة ئةوكات  خؤم من بةكاردةهَينن،  ضؤن 
ئةمريكا بووم، ئةطةر سةرنج بدةيت دةبيني
تيرؤريستَيك (محةمةد)ن. ناوةكان زؤربةي
بة ــووة ب واشينتؤن لة رؤذة دوو كة 
كة دةكوذَيت، خةَلك كوَيرانة مسوَلمانء
ديكةية، دةطيرَيتء شتَيكي ناوي خؤي ديارة
فآلن محةمةد فــآلنء محةمةد بةناوي
هةموو ئةوانة بإوابكةن دةكةن، نمايشتي
نيية، شيعةء سوننة ئيسالمن، مةسةلة دذي
ئةم ئَيمة دةبَيت ئيسالمن، دذي تةنها ئةوان
١١ي لةدواي بةتايبةت كة فؤبياي ئيسالمة
ثةرةيسةندووة، ئةمريكا لة سَيثتةمبةرةوة
سةرنةكةين كةو بَيت، وةكو ثَيوةي هؤشمان
الوةكييةوة بابةتي  بة خؤمان بةفرداو  بة
لة بةرطريي كاتَيك تا  نةكةين، سةرقاأل

ئةوان بكةين، ثَيغةمبةرةكةمان قورئانء
نة بمَينَيت تؤوي سوننة نة دةيانةوَيت
بابةتة لةسةر ثَيداطريي دةبَيت ئَيمة شيعة،
ديكة شتةكاني ثَيمواية بكةين، سةرةكييةكان

نين. طرنط زؤر
شةريعةتي لة دةكرَيت ئايا رؤذنامة:
دةربهَيننء تــةواو ياسايةكي ئيسالميدا
ثآ ئةمإؤي مؤدَيرني كؤمةَلطةي بتوانين

بكةين؟ ئيدارة
شَيوةيةك هيض بة ناكرَيت، نةخَير *
ئيديعايةكي ئَيمة فيقهي  يان  ئَيمة قورئاني
بة داوة عةقَلي خودا  نيية،  لةوضةشنةي
قورئان، وةك هةر عةقَلةش ئةم ئَيمة،
ديكةشةوة لةاليةكي ئَيمة، بة داويةتي خودا
بة كؤمةَلطةي عورفى خؤي ثَيغةمبةري
دذايةتي دين بنةماكاني لةطةأل مةرجَيك كة
كردووة، ئيمزاي ناسيوةو رةسمي بة نةبَيت،
زؤربةي ئيمزايين، ئةحكامي  ئةمانة خؤ
واتة ئيمزايين، ئةحكامي ئَيمة مةسةلةكاني
ئةطةر دةكرَيت، ئيمزا كؤمةَلطة عورفى
دةكةنةوةو راستي هةبَيت  كَيشةيةكي
ئيسالم دةكــرَيــت، ئيمزا ديكةش  ئــةوي
نةبووة بةوشَيوةية سةرةتاشةوة لة هةر
دايبنَيت، خؤي شتَيك  هةموو  بَيتء كة
ئيسالم نةبووة. واي ئيديعايةي  قورئانيش
جةزاييء مةدةني، ثرسة لة نموونةيةك
بةآلم ــاراوة، ئ هَيناوةتة بازرطانييةكاني
هةموو شتَيكي كة نيية ئيديعاي ئيستفساري
ئَيمة بؤ موباحاتي حةوزةي كردبَيت، دياري
لة دةينووسين ئَيمة كة ياسايةكيش داناوة،
حةوزةي نةك موتةغةيراتداية حةوزةي
لة نةك موباحاتداية لة واتة سةوابيت،
ــةوزةي ح لة موحةرةماتدا، واجــبــاتء
دةكات، حوكم بةشةر عةقَلي  موباحاتيشدا
حةرامء حةآلَلتان  ئَيوة دةَلَين كة ئةوانةي
دةثرسين لَييان  حةآلأل كردووة،  حةرامتان
دةكةن؟ ضؤن عةهددا نةزرو لة ئَيوة باشة
دروستدةكةن خؤيان بؤ ئيلزامات كؤمةَلَيك
لة دةناسَيت، رةسمي بة موفتيش كة
ئينساني عةقَلي موباحاتدا حـــةوزةي
نيسبةتيان كة دةكات دياري ئيلزام كؤمةَلَيك
لة بوو ئةطةر هةَلةش خودا، دةَلَيت بة نادات
كة بةيعةت مةسةلةي هةر خؤم. ئةستؤي
بةشَيوةيةك سةرةتاي ئيسالمدا هةبووة، لة
شورايةي ئةو خةَلك، راي بؤ طةإانةوةية
شَيوةيةكة هةية، ئَيمةدا  ئايينيي  ياساي لة
ناَلَيم من خةَلك،  راي  بؤ طةإانةوة  بؤ
دةربهَينين، ديموكراسي دين لة دةكرَيت
خوَيندنةوةيةك دةكرَيت  ثَيمواية  بةآلم
ديموكراسيدا لةطةأل كة بكرَيت ئيسالم بؤ
خوَيندنةوةية ئةو دةمةوَيت من تةبابَيت،
كة كةسانةي ئةو ثَيشمواية  ئاراوة،  بهَينمة
دةربهَيننء شةريعةت لة حوكم دةيانةوَيت
دابنَين، شةرع ئةحكامي لةسةر قانون ناوي
دووبارة دةكةنةوة، ئةزموونَيكي مةترسيدار
ئَيران) ئيسالمييةكاني (سزا ياساي ئَيستا
كتَيبي وشةي بة وشة  وةرطَيإاني  رَيك
بة خومةينييةو ئايةتوَلآل المسائل)ي (تسهيل
ئةم بةرطريلَيكردن نابَيت، شَيوةيةك بؤ هيض
تةباية، لةطةأل زةوابيتي ئيسالمدا ياساية نة
ئةطةر مرؤظ، مافةكانى زةوابيتي لةطةأل نة
بكةينةوة دووبارة ئةزموونة ئةو دةمانةوَيت

فةرموو.
ضؤن توركيا ئةزمووني ــة: ــام رؤذن

دةبينيت؟
رذَيمَيكي ئةتاتوركةوة لةدواي ديارة *
كة سةركار، هاتووةتة توركيا لة الئيكي
ثةرضةكردارَيك بووبةرامبةر حكومةتيديني
نةزانكاري بةرهةمي واتة  عوسمانييةكان،
بةآلم ئةتاتوركة، الئيسيتةي عوسمانييةكان،
براياني خوشكانء ئةمانةشدا هةموو لةطةأل
خؤيان تَيطةيشتوويي ئاوزء بة ئَيمة توركي
ئةو لةناو ئيسالمخوازييةكةيان توانيان
خةريكن بةرن، ثَيش بةرةو سيستمة الئيكةدا
دةهَيننء دةنطيش دةسةثَينن،  خؤيان
ئةم ئةطةر هةية، من دَلنيام كاريطةريشيان
هةبَيت، درَيــذةي بةمشَيوةية هةر رةوتة
هةَلدةوةشَيتةوة، الئيسيتةية سيستةمة ئةو
ئايينن، دذي دنيادا لة حكومةت دوو بإوانة
دين بة بةرامبةر ئةمريكا حكومةتي دةبيني
فةرةنساء حكومةتي بةآلم بَيدةربةستة،
الي ضؤن نموونة بؤ ئايينن، دذي توركيا

ئةوان الي ئيجبارة، حيجاب ئَيمة ثاراستني
ثَيمواية من ئيجبارة، حيجاب نةثاراستني
مرؤظن، مافي ثَيشَيلكردني هةردووكيان
ئةم هةر هيضيان بكةيت. بةرطريي لة ناكرَيت
وياليةتةكاني لة  هةندَيك حكومةتةو  دوو
وانين، ديكة ئةواني بةوشَيوةيةن، ئةَلمانيا
دةيكةن، توركيا ئيسالمييةكاني كة كارَيك
زؤر دةكةم، بؤ دوعايان دةكةم، ستايشي من
طةشةيةكي بة دةكةن، هةَلسوكةوت عاقآلنة
لةناو لةوآ قةَلةم دةدةم، ئَيمة لة ئيسالمي
ئيسالمي طةشةي ئيمانء شوناسي طةنجاندا
ئيجباري نةبووني ئةوةش دةبينين، هؤكاري
ئةوة ثَيضةوانةي ئَيراندا لة بةآلم ئيسالمة،
ئيجباريية، ئيسالم لَيرة ضونكة دةبينين،
حاَلةتي كوردستان  لة عَيراق، لة هيوادارم 
لةسةر جةخت ببينينء ئةوة مامناوةندي
دةَلَيم ثَيي من كة ئيختياري، ئيسالمي
ئيسالمي بكةينةوةو  رةحماني ئيسالمي 
ضونكة البدةين، توندوتيذخواز ئيجباريء
ئَيمة كؤمةَلطةكاني  ــةي زؤرب سروشتي

جيهةتةية. ئةم بةرةو
طةورةي كَيشةيةكي عَيراق لة رؤذنامة:
شيعةو بةغدا لة سةريهةَلدا، مةزهةبي
هةر يةكتري، كوشتوبإي كةوتبوونة سوننة
بكةوتاية، ديكةي بةردةست ئةوي اليةنةو
رادةيةك تا  ئَيستا هةرضةندة دةيكوشت، 
ئَيوة بإواي بة بةآلم كةمبووةتةوة، ئةوة
شَيوةيةك ض بة دةبواية لةمة بةرطرتن بؤ

بكراية؟ هةَلسوكةوت
زؤر ئايين زاناياني رؤَلــي لَيرةدا  *
ئيمانداريدينَيكينكة ئَيمة جَيطةيسةرنجة،
كةعبةية، ئَيوة (المسلم) بةهاي تَييدا بةهاي
هةَلبةت دةإَيذين، بَيتاوانَيك خوَيني ضؤن
ئامانجانة، بآ تةقينةوة خؤكوذيء كارة ئةو
ديندار مرؤظَيكي هيض بَيدينة، خةَلكاني كاري
مسوَلمانناكوذَيت،ئةمةيكةبةناويسوننة
سوننةوة دذي لة  شيعة شيعةو  دذي لة
لةئارادا دينيي شعوري ئةطةر دةكرَيت،
مرؤظي كات هيض رووناداتء هةرطيز بَيت،
ناكوذرَين، بةءشَيوةية منداأل ذنء بَيتاوانء
سةلمَينرا تاوانةكانيان دادطادا كام لة ئةمانة
بةثَيي خؤ دةيانكوذيت، بةوشَيوةية تؤ كة
كوشتنى بَيتاوانَيك، كوشتنى قورئاني ثيرؤز
زيندووكردنةوةي، هةروةك خةَلكة، هةموو
ئةم خةَلكة، هةموو زيندووكردنةوةي
ئاييني بنةماكاني بةثَيضةوانةي كارانة
من هةَلبةت ـــت، دةدرَي ئةنجام ئيسالم 
خؤم الي دةبيستم، هةواآلنة ئةم كاتَيك 
هةية، قةساوةتي مَيذينةي عَيراق دةَلَيم
كوشتوبإ بووة، شةإو هةميشة طؤإةثاني
جؤراوجؤرةوة، جلوبةرطي بة جارةو هةر
هةَلكردن كلتووري بدةين هةوأل دةبَيت
بزانين دةبَيت ثَيبدةين، ثةرة كؤمةَلطةدا لة
بؤ دةطةإَيينةوة تةنها بة خؤمان ئَيمة كة
خةَلك دينى بةرثرسياري ئَيمة خودا، الي
بةرثرسياري خــودادا بةرامبةر لة نين،
دووري ضاكةو بة ئةمر خؤمانين، دينى
مةرجةكةي هةية،  مةرجي  خراثةش  لة
ئيدي نةبَيت كاريطةريي ئةطةر كاريطةريية،
وازي دةبَيت نيية، تؤ لةئةستؤي ئةركةكةي
رؤَلي رووةوة لةو  من بؤية بهَينيت،  لَي
ئةوان دةزانم، بة طرنط زؤر دين زاناياني
خؤيان رؤَلي دةبَيت هةية، بةرزيان رؤَلَيكي

بطَيإن.
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كةسايةتي كةديوةر،  موحسين  د.
ئَيران، لة دينيي ريفؤرمي ناوداري
دين لة دةكرَيت «ناَلَيم دةَلــَيــت:
بةآلم ثَيمواية دةربهَينين، ديموكراسي
ئيسالم بؤ خوَيندنةوةيةك دةكرَيت
ديموكراسيدا لةطةأل كة بكةين،

تةبابَيت».
ئةم بةشى لــةداويــيــن ــوةر ــةدي ك
رؤذنـــامـــةدا، ضــاوثــَيــكــةوتــنــةى
ئةزموونى ئيسالمى، فةدةمَينتاليزمى
كَيشةى توركياو ئيسالمييةكانى
عَيراق لة ئاييني  توندوتيذيى 

لَيكبداتةوة.

ئةحكامي  لةسةر ناوي قانون كة كةسانةي كةديوةر: ئةو موحسين

دةكةنةوة دووبارة مةترسيدار ئةزموونَيكي دابنَين، شةرع

كةديوةر موحسين د.
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بةرةي يةكطرتووي كورد:
رَيكخراوانةي بةناو لةو بةرضاو بةشَيكي
ئاماذةتانثَيكردوونلةسةردةمَيكي ئَيوة كة
سياسيء خةباتي هةلومةرجي لة دياريكراو
كوردستانء كؤمةَلطةي  لة كؤمةآليةتي 
مةجالي كة بةشةي ئةو دروستبوون، ئَيران
ضوارضَيوةي لة  كراوةتةوةو بؤ  ياساييان
بوونيان ئيسالميدا كؤماري بنةإةتي ياساي
زؤرتر لةدايكبوونيان مَيذووي هةية،
ساَلةكاني دووةمي نيوةي بؤ دةطةإَيتةوة
زاييني، ١٩٩٠ي واتة  ئَيران، لة  ٧٠ دةيةي
قازانجي بة  هَيز  تةرازووي كة  ئةوكاتةي 
كؤماري بة دذ ئَيران لة جةماوةريي خةباتي
بةسةرداهات، ئةوكات ئاَلوطؤإي ئيسالمي 
بزوتنةوةطةلَيكي مةهاري كؤنترؤألء بؤ
ذنانء رؤشنبيران، كرَيكاري، جةماوةريي،
كوردستان، شؤإشطَيإانةي بزوتنةوةي
ئيسالمي، كؤماري ئةذديهاي منداَلداني لة
رَيبةرايةتي بة ئيسالمي ئيسالحخوازي 
ئةوكاتة كؤماري سةرؤك خاتةمي
خوازياري جةماعةتة ئةو لةدايكبوو،
ياساي بة كؤمةَلطة قانونمةندكردني
بنةإةتي ياساي  بةإَيوةبردني ئيسالمي، 
ئةو دةستي زةليلي ئَيران كؤمةَلطةي (كة
دةسةآلتي كةمكردنةوةي ياسايةية)،
ئاشكرا ثةيوةندي فةقية، موتَلةقةي وياليةتي
قوَلبوونةوةي لة بةرطري خؤرئاواو لةطةأل
بوون. جةماوةرييةكان رةسةنء بزوتنةوة

بةرةي كة بوو هةلومةرجَيكدا وةها لة
كةس ضةند لةاليةن كورد يةكطرتوويي
ضةند ثةرلةمانء نوَينةراني بةناو لة
ثايتةخت تاراني لة ديكة ئيسالحخوازي
هةوألء سةرةإاي بةرةية  ئةم  لةدايكبوو،
مةيلء بؤيكراو كة  زؤر ثإوثاطةندةيةكي 
ئؤثؤزسيؤني لة بةشَيك  دَلخؤشي
بةهؤي تاراوطة، لة كورد ناسيؤناليستي
رةسةنء خةباتي بةرهةمي كة ئةوةي
وآلت ناوةوةي تَيكؤشةراني دَلسؤزانةي
جَيطةيةك بؤ رَيطة نةيتواني نةبوو،
تةمةني مؤمي  كوذانةوةي لةطةأل بةرَيتء
ئةمانيش تارمايي دةوَلةتيدا ئيسالحخوازي
بةرةية ئةم سةرةكي مؤرةي ثَيهات. كؤتايي
ثَيشووي نوَينةري ئةدةب، بةهائةدين ئاغاي
شوراي مةجليسي لة كامياران سنةو شاري
بةهؤي رابردوو ساَلي كة بوو، ئيسالمي
مةرطي كرد، فةوتي خوَين شَيرثةنجةي
هةرضي بةرةيةي ئةم ئةدةبيش ئاغاي
كؤماري كرد، سةرلَيشَيواوي تووشي زياتر
ئةم هةَلسوإاني لة ضاوثؤشيي ئيسالمي
بةناوبةرةية دةكرد،ضونكةهيض زةرةرَيكيان
وةها بووني بة ديكةوة نةبوو، لةاليةكي بؤي
ديموكراتيكيان فةزاي ذَيستي جةمعطةلَيك
راستيدا لة كة ثَيدةطرت، ئَيران كؤمةَلطةي لة

نيية. وانةبوو ء
وجودي حاَلَيكدا  لة ئيسالمي كؤماري
ئَيرانء لة كة دةكات تةحةمول بةرةية ئةو
رَيكخراوي نادات  ئيجازة كوردستانيش 

رَيكخراوي وةك ثيشةيي سةربةخؤو
خوَيندكاران، الوان، ذنان، كرَيكاريي،

دروستبَيت. موعةليمانء...
راستيدا ثرؤذةيةك لة بةناو بةرةية ئةو
كة خؤردادييةكان ٢ي خؤيدا، لةكاتي كة بوو
بؤ بوون، حكومةتي ئيسالحخوازاني هةمان
كؤنترؤألءبةالإَيدابردنيبزوتنةوةيخةَلكي
خةَلكة ئةو ثةشيمانكردنةوةي كوردستان،
هةست شؤإشطَيإانةيان، رابردووي لة
بةفيإؤضووني خةساركردنء رةنجء بة

دايانإشتبوو. نائؤمَيدي مةقاوةمةتء
شكستي بة ثرؤذةية ئةم ئةطةرضي
سةرانسةريدا، ئاستي لة ريفؤرمخوازةكان
بةآلم هَينا، هةرةسي كوردستانيش لة
ئيسالمي كؤماري ثاشماوةكاني بؤ وجودي
ئَيستاش بؤية بَيت،  بةكةَلك دةتوانَيت  هةر
بووني لة ضاوثؤشيي  قاَلبةكةي راطيراوةو

دةكةن.
ئةَلبةتةئةوةش بَلَيم كةئةم هةَلسةنطاندنة
كةسايةتيي لةسةر قةزاوةتكردن ماناي بة
مةسةلة ئةوةية بةَلكو نيية، فةرد يان ئةو ئةم
كردةوة بة هةبَيت نيةتَيكيان هةر ئةوان كة
كؤتاييدا لة كة ثرؤذةيةكن بةإَيوةبةري
كؤماري سياسةتةكاني جَيطيربووني بؤ
دةكات. كارئاسانيي كوردستان لة ئيسالمي

كورد: ريفؤرمخوازاني

لة هةر جةمعةيةش ئةم ثَيناسةي
يةكطرتووي بةرةي  وةآلمي ضوارضَيوةي
هاتنةكايةي بة ئةمانيش دةكرَيت. كورددا
وشةي ئاراوة، هاتنة خوردادةوة دووي
باقي كةسانةو ئةم بؤ  بنةمادا  لة ريفؤرم
وشةي بةرامبةر لة ديكة ريفؤرمخوازاني
ئاَلوطؤإي ماناي كة راثةإيندا شؤإشء
كؤمةآليةتيء ئابووريء سياسي، قوَلي

ئاراوة. دَيتة هةية، فةرهةنطي
ئاَلوطؤإي ريفؤرمء خوازياري ئةمان
بؤ ئيسالميدا، كؤماري لة هاكةزايين
مةرجةعي كة فةقية» «وةلي دةَلَين نموونة
فيكري سيستمي  لة  ئاييني  سياسيء 
داناني بةجَيي ئيسالميداية، كؤماري 
لةاليةن دةبَيت  كةسةوة، ضةند لةاليةن 
لةخؤيدا ئةوة  كة هةَلبذَيردرَيت خةَلكةوة 
جةماوةريي بة ياساييء هيض شةرعيةتَيكي
جةماوةر، قةيومي خؤي بة كة نادات كةسَيك
خةَلك بة نةدةرةوة وةآلم نوَينةري خوداو
جيايي خوازياري نموونة بؤ يان دةزانَيت،
مافي ثياو، دةوَلةت، بةرابةري ذنء لة دين
بيروباوةإو رادةربإين نةتةوةكان، ئازاديي
داخوازانة لةم هةركام  بؤ  بةَلكو نين،
ثاشبةندَيكيئيسالميثَيوةدةنَينكةبؤخؤي
ئةو لةباربردني بةرتةسككردنةوةو ماناي بة
راثةإيني لة ئةمانة داخوازانةية، ويستء
هةَلسوإاوانةي بةشداريي جةماوةريء
زياتر سياسيدا ضارةنووسي لة خةَلك
كؤماري دةسةآلتداريةتي هةتا دةترسن 
ئةوانبة وتةي خؤيانتةفسيرَيكي ئيسالمي،
ئيسالمين، حكومةتي لة ئةمإؤيي ئيسالمي-
ئيسالمي كؤماري بؤ زةرةرَيكيان ئةمانة
بةكاريان تةنطانةيشدا لةكاتي بةَلكو نيية،
ئيسالمي كؤماري هةربؤية دةهَينَيت،
دةكات، هةَلسوإانيان كارو لة ضاوثؤشيي
لة هيض طرَييةك ناتوانن بةهؤي ئةوةي بةآلم
ئَيران كوردستانء خةَلكي رؤذانةي ذياني
دةور لة هَيزيان  هيضء  بة  نابن بكةنةوة، 

كؤنابَيتةوة.

لة ثةرلةمان: كورد فراكسيؤني نوَينةراني

لة دةورةية  دوو فراكسيؤنة ئةم 
بةناو راطةياندووةو خؤي ئَيران ثةرلةماني
ئةوة سةرةتا ثَيمخؤشة هةية. هةَلسوإاني

لة هةَلبذاردن دةنطدانء نةفسي كة بَلَيم
سيستمَيكي هيض لةطةأل ئيسالميدا كؤماري
ئةمإؤي جَيكةوتووي ديموكراتيكء
هةموو نايةتةوة،  سةرمايةداري نيزامي 
هَيَلك بَيذنطء دةبَيت نوَينةرانة بةناو ئةو
شوراي سافي لة دواتريش بكرَينء
بة باوةإيان دةبَيت بطوزةرَين،  نيطةهبان
زؤر كة ئيسالمي كؤماري بنةإةتي ياساي
هةبَيت، ئينسانيية، دذي كؤنةثةرستانةء
بخؤن سوَيند بَيت، فةقيهيان قبوأل وةاليةتي
كؤماري بةرذةوةنديي قازانجء بة دذ
لة ئيرادةي خواستء بة دذ كة ئيسالمي
راناوةستن، ئَيرانة،  خةَلكي نةوةدي  سةدا
لة راستي بة فراكسيؤنَيك نوَينةرو وةها
داإَيذةردا، ياسا ناوةندَيكي ثةرلةمانء هةر
جطة ضيية؟ قازانجيان تواناو نةبن يا ببن
لة كورد فراكسيؤني باسكرا، لةوانةي
هةتا ئَيران لةكاتَيكةوة ثَيكهاتووة ثةرلةماني
ستةملَيكراوي خةَلكي بؤ كارَيكيان ض ئَيستا
سازمانء كام  ئةنجامداوة؟ كوردستان 
كوردستان لة  جةماوةريي رَيكخراوي 
ض كامء  دروستبوون؟ ئةوان هيمةتي بة 
كوردستان لة ديموكراسييةكيان جؤرة
لة سياسيان زينداني كام ثةرةثَيداوة؟
ئازاديان نةجاتداوةو مةرط لة كوردستان
سيستانء ثاش كة كوردستان كردووة؟
ئؤستان دووةمين بة بةلوضستان
هةذاري، بَيكاري، باري لة (محافزة)ي ئَيران
ض بةناوبانطة، بَيهداشت دةرمانء نةبووني
رةنجء ئةم كةمكردنةوةي بؤ هةوَلَيكيان
فراكسيؤنء بةناو ئةم داوة؟ ئازارانة
ضونكة نين، خةَلك  نوَينةري نوَينةرانة، 
هةَلبذاردندا لة كوردستان خةَلكي زؤرينةي
راستيدا لة  ئةمانة ناكةن، بةشداريي 
خةَلكي لةنَيو ئيسالمي كؤماري نوَينةري
ثةرلةمانء هةَلبذاردنء كوردستاندان،
ئيسالميدا شوراكاني ئيسالمي لة كؤماري
شانؤطةرييةك ئةنجامداني بؤ ناوَيكن تةنها
شوراكان ثةرلةمانء بةناوي ئَيراندا لة كة
بؤ زؤرتر شانؤطةريية ئةو لةئاراداية،
دةرةوةي رووى ويتريني رازاندنةوةي

ئيسالميية. سةرةإؤي دةسةآلتي

خوَيندكاري: بواري ضاالكاني

تةيفَيكي خوَيندكاري بواري ضاالكاني
مةيلء لة بةَلكو نين، رةنط يةك يةكدةستء
بةشة ئةم ثَيكدَين، جؤراوجؤر بؤضووني
تا راديكاألء سؤسياليست، لة تَيكؤشةراني
ئاستَيكي لة ليبراألء ناسيؤناليستيء مةيلي
لة ثَيكدَين،  مةزهةبيش كةمتردا زؤر زؤر 
دةوَلةتء دينء تَيكةآلويي  بةهؤي ئَيراندا 
سياسيكردني سياسةتء مةزهةبيكردني
بةداخةوة بارهَينان، فَيركردنء مةزهةبء
زانستطاكاندا فَيرطةء  ضوارضَيوةي  لة
عيلمي زانستيء خوَيندني  بواري
بةرضاو لةوة دةرسةدَيكي جطة بةرتةسكة،
بؤ دةكرَيت تةرخان ئَيران خوَيندنطةكاني لة
باقي ثاسدارانء سوثاي بةسيجي، منداآلني

ئةوة سةرةإاي بةآلم دةوَلةتييةكان، نيهادة
خةباتء زيندووي ناوةندَيكي خوَيندنطةكان
ئيسالمي كؤماري دذي لة تَيكؤشان
رابردوودا ساَلي ضةند لة بةتايبةت بوون،
خوَيندنطةكانءتايبةتيترزانكؤكانمةيدانَيكي
ضةثء خوَيندكاراني خةباتي بةرضاوي
ضةثء باَلَيكي وةكو بوونء سؤسياليست
بةسةر خؤيان توانيويانة سؤسياليست
ئةمة كة داسةثَينن، ئيسالميدا كؤماري
ئةم بزوتنةوةية، بؤ دةستكةوتَيكي طةورةية
كوردو خوَيندكاري دةيان بة ئَيستا هةر
كؤماري بةنديخانةكاني لة كورد غةيرة
زياتريشيان دةدرَينء ئةشكةنجة ئيسالمي
ضاوترسَين بةآلم  دةركراون، خوَيندن لة
نةبوون،ئةمراستييةنيشانةيزيندووبووني
خوَيندنطةكانداية، ئَيمة لة ضاالكيي خةباتء
كورد خوَيندكاراني دابإاني خوازياري
بةَلكو نين، كورد غةيرة خوَيندكاراني لة
قوَلي ثةيوةنديي هاوخةباتيء خوازياري
لةطةأل تَيكةَلبوونيان  بةتايبةت ئةوانء 
بزوتنةوة باقي  كرَيكاريء بزوتنةوةي 
لة سةركةوتنيان كة كؤمةآليةتييةكانين

دةكات. مسؤطةر تَيكؤشاندا

ذنان: بواري ضاالكاني

كؤماري كة بَلَيم ئةوة سةرةتا
ئَيسقان سةر هةتا دةسةآلتَيكي ئيسالمي 
ثياوساالرو ذن،  بة دذ كؤنةثةرست، 
دذ ئينساني دذي دابونةريتي اليةنطري
ذنانة. واتة ئَيران كؤمةَلطةي نيوةي بة
هةم ياساو ئايينء هةم ئيسالمي كؤماري
وةك كؤنةثةرستانةي فةرهةنطي رَيساو
ذنان ثآء طةردني لة دةستء بةند كؤتء
هةزاران بة دةيانء هةتا ئَيستا ئاآلندووةو
(سةنطسار)، زيندةبةضاأل ئيعدام، ذنيان
كردووة، ئاوارة  ئةشكةنجةو زينداني، 
ويستء بةديهَيناني بؤ ذنان خةباتي بةآلم
لة روو زياتر هةتا هاتووة داخوازييةكانيان

طةشةء بةرةوثَيشضوون بووة.
زايينيء ٧٩ي ساَلي ئةطةر
كؤماري سةركاري هاتنة سةرةتاكاني
بؤ ذنان خةباتي  سةركوتي ئيسالمي، 
كؤمةَلطة ضاوترسَينكردني سةركوتء
سةركوتة ئةو  ئةمإؤ بةآلم بووبَيت،
هَيزو خةباتء دامركاندني بؤ راستةوخؤ
ئةَلبةتة ذنانة،  بزوتنةوةي تواناكاني 
بزوتنةوة باقي  وةك ذنانيش بزوتنةوةي 
بؤضووني مةيلء ديكة كؤمةآليةتييةكاني
رَيكخراوةكاني كة تَيداية  جؤراوجؤري
المانواية ئَيمة لةبةردةطرَيت، ذنانيش
فَيمَينيسم ليبراَلي، بؤضوونطةلي
بؤضووني مةزهةبيء  فَيمَينيسم ليبراأل، 
هَيزو هةموو ناتوانن  ناسيؤناليستي 
لة دذي يةكطرتوو خةباتي بؤ وزةي ذنان
نيزامي ئيسالميء كؤماري  دةسةآلتي
ضةوسانةوةي لةسةر  كة سةرمايةداري 
دامةزراوة، ئينسان بةدةستي ئينسان
ثةرةم خةباتي بةَلكو يةكبخات، كؤبكاتةوةو
بؤ هةوَلدةدةين ئَيمة دةكات، دابةش ثةرةمء
لة سؤسياليست ضةثء مةيلي بةهَيزكردني
خؤي ضاالكي بنةماي كة ذناندا بزوتنةوةي
هؤشياركردنةوةي رَيكخستنء  لةسةر
لة دادةنَيت، زةحمةتكَيش كرَيكارو ذناني
بزوتنةوة باقي لة هةوَلدةدات هةمانكاتدا
شؤإشطَيإانةكان، رةسةنء كؤمةآليةتيية
بزوتنةوةي كرَيكاريء بزوتنةوةي وةك
خوَيندكاران، دانشجوييء سؤسياليستي
بؤ بكاتء هاوبةش  كاري ثشتيوانيء 
داخوازةكاني ويستء بةدةستهَيناني
ثشتيوانييئةوانيشبؤاليخؤيرابكَيشَيت.
بةبآ زاَلبووني ستراتيذي بزوتنةوةي ذنان
جووتبوون بةسةريداو سؤسياليستي

كؤمةآليةتييةكاني بزوتنةوة باقي لةطةأل
ئامانجةكاني هةموو ناتوانَيت ديكةدا،

بهَينَيت. بةدةست

مرؤظ مافي بواري هةَلسوإاواني
كوردستان: لة

مرؤظ مافي بواري تَيكؤشةراني
نرخء بة كاري ئَيران، كوردستانء لة
زةختء سةرةإاي كردووة، دَلسؤزانةيان
بة سةريان، لة رؤذانة  بةردةوامء  زؤري
زةحمةتيان خؤيان ئيمكاناتي  هيمةتء
طيراوةو لَي كةسيان  زؤر كَيشاوة،  زؤر
درانء ئةشكةنجة ئازارو دةطيرَيتء
دروست ضاالكييان ئاستي لة بةربةست
ئةو كؤمةَلة هَيزي بة تةنها دةكرَيت، ئةوان
كة ئامانجةكانيان بة ناتوانن هةَلسوإاوة
هةموو لة مرؤظ مافةكاني دابينكردني
ثَيويستة بةَلكو بطةن، بوارةكانداية،
راديكاَلي خةباتي بوارةكاني رووبكةنة
مافي لة بةرطريى جةماوةريء كرَيكاريء
لةبةرضاوطرتني بةبآ  مرؤظةكان  هةموو
ئيديؤلؤذي ئايينء نةذاد، رةطةز، نةتةوة،
ضوارضَيوةي لة  تةنها خؤيان  بكةن،
بواري لة نةكةن، قةتيس  كوردستاندا
شارةزايانة قانونيدا عةلةنيء خةباتي
تَيكؤشان، لة بةشة ئةم بكةنء هةَلسوإان
زةرفيةتي توانء  كة نهَيني خةباتي  لة
ثَيويستة جيابكةنةوة. بةرتةسكة، كةمء
بة رَيكخراوةيي سازمانيء سكتاريسم لة
بةرذةوةندىو دووربكةونةوةو تةواوي
هةر بةسةر مرؤظ  مافةكاني دابينكردني 
بطرن، فةرز حيزبيدا مةحدودي ويستَيكي
رؤذانةي خةباتي بوارةكاني لة بدةن هةوأل
تَيكةأل دوورنةكةونةوةو جةماوةريدا
خةباتي لة ببن،  تَيكؤشانة خةباتء  بةو
كؤماري بة دذ سةرتاسةري كرَيكاري،
بةهَيزي بدةن هةوأل دانةبإَينء  ئيسالمي 
ئةو جةرطةي لة مرؤظ  مافةكاني  بكةنء

بةرنةثَيش. رؤذانةدا خةباتة
خؤمانء ئَيمة بَيت راستي ئةوةي
بة دذ ئؤثؤزسيؤني لة ديكةش كةسي
قةيؤمي دةمإاستء بة كؤماري ئيسالمي
بكةنء ضي بَلَيين ثَييان هةتا نازانين ئةوان
دذواري هةلومةرجي ئَيمة نةكةن، ضي
هةَلسوإاوانء تَيكؤشاني خةباتء
شؤإشطَيإانةكاني راديكاألء رَيكخراوة
كؤماري دةسةآلتي ذَير وآلتء ناوخؤي
هةوَلدةدةين دةكةين، دةرك ئيسالمي،
بةشَيوةي ثَيشنيازةكاني خؤمانيان قسةء
هةرطيز بَلَيين، ثآ  رؤشن ئيسباتيء
ثَيش ناخةينة مةكةن ئةوة بكةنء ئةوة
ضاوثَيكةوتنةكانء لة هةوَلدةدةين ثَييان،
خةباتء ئةزموونةكاني راطةياندنةكانماندا،
ئةو كؤمةَلطةيةء بزوتنةوةكاني رابردووي
الوازو خاَلة تا لة باس بكةين بؤ جيهانيان
هةوَلدةدةين وةربطرن، كةَلك بةهَيزةكاني
دةرةوةو لة جةماوةريي ثشتيوانيي
رابكَيشينء ئةوان  الي بؤ وآلت ناوخؤي
خةباتة ئيسالميدا لةو كؤماري بةرامبةر لة

نةمَيننةوة. دةيكةن بة تةنها كة رؤذانةي
ئةو دووركةوتنةوةي رادة هةر
راديكاألء تَيكؤشةرة  رَيكخراوو 
كرَيكاري، خةباتي لة  ماندوونةناسانة
هةروةها شؤإشطَيإانة، جةماوةريء
ليبراَلي، كورتبين، بيروبؤضووني زاَلبووني
خةباتء بةسةر مةحةلي  ناسيؤناليستيء 
سكتاريزمي زاَلبووني تَيكؤشانيانداو
بزوتنةوةي لة دابإان رَيكخراوةييء
ريفؤرمء بةدةستهَيناني بؤ ض سةرتاسةري،
بة بؤ كؤتاييهَينان كورتماوةو ض خواستي
بة ئيسالمي، كؤماري يةكجاريي تةمةني

دةزانين. زيانبةخش هةَلةو
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birura@rozhnama.com

ئةندامي رةحمانثةنا، حةسةن
(رَيكخراوي كؤمةَلة ناوةندي كؤميتةي
كؤمؤنيستي ئَيران)، كوردستاني حيزبي
لةضوارضَيوةيوةآلمدانةوةبةثرسةكاني
دووركةوتنةوةي رؤذنامة، تةوةرةي ئةم
كرَيكاري، خةباتي لة رَيكخراوانة ئةو
هةروةها شؤإشطَيإانة، جةماوةريء
كورتبين، بيروبؤضووني  زاَلبووني 
مةحةلي ناسيؤناليستيء ليبرالي،
دابإان تَيكؤشانيانداو خةباتء بةسةر
هةَلةو بة سةرتاسةري بزووتنةوةي لة

دةزانَيت. زيانبةخش

تةوةر

خؤرهةآلتةوة حيزبةكانى روانطةى لة ناوخؤييةكان رَيكخراوة
عةبدولَآل شةهرام تةوةر: سةرثةرشتيارى

رةحمانثةنا: حةسةن

نازانين  بة دةمأاستي رَيكخراوةكان ديكةش كةسي  خؤمانء

رةحمانثةنا حةسةن

www.ne
tew

e.c
om
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ئيمتياز: خاوةنى

وشة كؤمثانياى
سةرنووسةر:

عةدنان عوسمان
adnan@rozhnama.com

نووسين بةإَيوةبةرى
عومةر شَيخ ئاودَير

b.nusin@rozhnama.com

هةولَير: نووسينطةى
٠٦٦٢٥٦٩٩٨٥ ثيشةسازي وةزارةتي تةنيشت مةتري- شةست شةقامي

ئاطاداري ريكالمء كارطَيإيء
٠٧٤٨٠١٢١١٤٤ - ٠٧٧٠١٢٠٣٩٤٩   

info@rozhnama.com-riklam@rozhnama.com

سةرةكيي: ئؤفيسى
ثةروةردةي سلَيماني طشتيي بةإَيوةبةرايةتي ثشت - بةختياري سلَيماني -

دابةشكردن:
٠٧٧٠١٥١٧٥٣٣ - ٠٧٧٠١٥٤٤٧٨٠ نَيوةند كؤمثانياي

نووســةران دةستــةي
عةبدوإلةحمان فرمان نةجيب                هيوا جةمال                                             فازأل رةشيد   سيروان

هةولَير ئؤفيسي
فةتاح رَيبين
٠٧٥٠٤٥٦٦٢٧٦ ٠٧٧٠١٥٢٦٥٨٣٠٧٧٠١٥٧٦٩٠٦٠٧٧٠٢٢٣٣٣٠٤ ٠٧٥٠١٥٢٢٥٢٨

ئــــاطــــادارى14
riklam@rozhnama.com

2008/9/22 دووشةممة (310) ذمــارة
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ماوةتى دلَير

ضوارةم بةشى

ئيجابي اليهني  ههندَيك ئهگهر
كوردستان سياسييهكاني حيزبه
له پَيشهوه باسمان كه ئهوانه بَيت
حيزبه سياسييانه بهآلم ئهم كرد،
اليهني ههندآ له  بهدهرنهبوون، 

ههَله. سلبيو
له بَلَيين ههر سهرهتا دهتوانين
پرؤسَيسي ئَيستاش تا  سهرهتاوه
رَيكخراوه حيزبء پَيكهاتني
ميتؤده بنهماء لهسهر كوردييهكان
نهچوءن بهإَيوه زانستييه كان
دهزگايهكي سياسيي حيزبي كه
به ئامانجي ملمالنآء زؤرانبازييه،
سياسي دهسهآلتي گرتنه دهستي
كاريگهرانه بهشداريكردني يان
بؤ پَيكيشهاتبَيت ئهگهر تيايدا،
ئامانجَيكي ــهمء ك ماوهيهكي
كردؤته ئهوهيان الواز تاكتيكي 
وازيـــان ــي ــهزووي دروشـــمء ب
نه يانتوانيوه بؤيه لَيهَيناوه،
بؤ بن هؤكاريك پَيويست وهكو
بؤيه پاشكهوتن، له رزگاربوون
حيزبه سهركردهو بزوتنهوهو
خهسَلهته ــهم ئ سياسييهكان
ههبووه خوارهوهيان نَيگهتيڤانهي
هؤكارَيكي زاتيي سهرنهكهوتن كه

بوون:
داواء خؤدانهدهست زوو .١
ئابوورييء سياسييء خواسته
كلتوورييهكاني ئاسايشيء
نهخشهء دهرهوهء دهوَلهتاني

پالنهستراتيژييهكانيان.
ــهتــي خــهســَل بـــوونـــي   .٢
بإياري خاوهن خؤبهكهمزاني الي
له بهرامبهر كـــوردي سياسي

بإياري خاوهن كارهكتهرهكاني
ئيقليميءجيهانيدا.

له  ههندآ دروستبووني  .٣
سياسييهكان حيزبـه ئؤرگانء
ــهكء ــؤم ك ــتء ــس ــي  وي ــَي ــه پ ب
ئهنتي ئهمنيء  دهزگا پشتگيري 

نهتهوهييهكان.
٤.نهبوونيده زگاودامهزراوهي
ئاراسته كهرهكاني چاودَيريء
ــاي (دهزگ وهك  سياسي  ژياني
دادوه رييه دهستووري، سياسي،
دهزگايهكي يــان سياسييهكان

باآل). نهتهوهيي ئاسايشي
نــاوهنــدَيــكــي نــه بــوونــي  .٥
بإيار خاوهن سياسي دهسه آلتي
نيشتمانييء پايه لــهســهر كــه  
وهستابَيتء نهتهوهييه كان

بهإَيوهبچَيت.
ئؤرگانه  بآلوبوونهوهي .٦
كه سواوهكان كارتؤنيء سياسييه
به َلكو نييه، پؤزهتيظيان رؤَلي  نهك
لهوانه هه ندَيك مردوونء دهزگاي
ناوه ندهو ئهم بؤ سيخوإيي رؤَلي

دهبينن. ناوهنده ئهو
باسمان ئهمانهي سهرباري
كــوردي ـــردن، كــؤمــهَلــگــهي ك
كهوتووه، پاش كؤمهَلگهيه كي
گرَيدراوهله چوارچَيوهيده وَلهتاني
نموونهي خؤيان كه داگيركهريدا،
دياردهي راستهوخؤي ئاشكراء
ئابوورين. سياسييء  پاشكهوتني 
له پإ درَيژي تهمهنَيكي وَيإاي بؤيه 
ئهزموون، قوربانييء تَيكؤشانء
راستي رهوايــــيء ــاري ــه رب س
سه رهإاي كورد، سياسي كَيشهي
دهرفهتي چهندين دهركهوتني
ههلومهرجي گرنگء مَيژوويي
حيزبه نَيودهوَلهتي، ئيقليميء
كَيشهي نهيانتوانيوه سياسييهكان

سياسي كَيشه يهكي بكهنه كورد
كوردستان له ئهمإؤ نَيودهوَلهتي،
هَيزي رَيكخراوو حيزبء بهگشتي
بهشَيوه يهكي ههيه، وا سياسيي
دروست خؤرسك سروشتيىء
ستراتيژي بهرنامهء  نــه بــووه، 
واقيعي ههَلقوآلوي راستهقينهي
هيچ نييهء كــوردي  كؤمهَلگهي
ئهكاديميء لؤژيكَيكي بنهماو
زياتر بهَلكو  نييه، تيا زانستي 
هؤى بوونهته فاكتهر ههندآ

وهك: دروستبووني،
دهزگا نهخشه ي هــهوألء  .١
دهوَلهتاني ههواَلگرييهكاني
بؤ دهره وه، ئيقليميء ناوهندء
نهخشهكانيان، جَيبهجَيكردني
گؤپاَلي وهك لــه كــوردســتــان
فاكتهري .٢ تَيكدهريي. سياسييء
گرَيي كهسَيتييانهء ــارهزووي ئ
لهوانهي ههندَيك سايكؤلؤژي
تايبهتء مهرجي هه لء بههؤي
بوونبهخاوهن دهرگاي سهيرهوه
حيزبييان بؤ كراوهتهوهء به ناحهق
سياسييء كاري پشتي سواري

بوون. حيزبايهتي
خه باتي واقيعي جار زؤر .٣
تهخت تهواو رَيگاي چهكدارانه
ــؤ چــوونــهپــَيــشــي كـــــردووه  ب
ـــرده ء كــهســايــهتــيــيــه ـــه رك س
سهربازييهكانء كؤمهآليهتييء
كاَلفامانه ساكارء زؤر خؤيان
رَيكخراوء گــروپء توانيويانه

دابمهزرَينن. سياسي حيزبي
شوَينگهراييء فاكتهري .٤
ههبووه خؤي رؤَلي  رهگهزگه رايي
رَيكخراوء گه لَيك پَيكهَيناني له
بهپاَلپشتي سياسيدا، حيزبي
سه رهكييهكان هَيزه حيزبء
سورچييهكان، فهيلييه كانء وهك

هتد. كاكه ييهكان،...
دهوَلهتاني ئهوهندهي كورد .٥
سهرهكي هــؤكــاري  داگيركهر
هَينده خؤشي بوون، پاشكهوتني
بهرههمهَيني پَيكهَينهرو زياتر
خؤي كات  هيچ واقيعهيهء ئهو 
ــإؤژهي پ ــردووهو ــهك ن ئــامــاده 
پَيشهاتء رووداوء بؤ نهبووه

گؤإانكارييهكان.
سهيري تهنها  ئهگهر  بؤيه  *
بكهين، ١٩٩١ز ــي ــن ــه إي راپ
ــهدواي ل عَيراق له كوردستاني
به رگريء خهباتء ساأل دهيــان
سياسي حيزبي چهندين ههبووني
ديسپلينء كهچي  جــؤراوجــؤر، 
راپهإينهدا لهو رَيكخراوهييبوون
(رهفتاركردن وهك دهبينرا، كهم
داگيركهراندا، ــنء  دوژم لهگهأل
پاراستني تاوانباران، سزاداني
دؤكيؤمَينتهكاني بهَلگهنامهو
موخابهراتيء ههواَلگريء دهزگا
ــشء حــيــزبــيــيــهكــانــي ــاي ــاس ئ
بهياريكردني رَيــگــهدان به عس،
بهربهرييانهي خهَلكبهو بهَلگهنامهء
پرؤژه حكومييهكانء دامــهزراوه
ــهت، دهوَل خزمهتگوزارييهكاني
ــانء ــؤك ــك زان ــهيــان ــمــوون ــه  ن ل
ــا ــودهزگ دام قوتابخانهكانء
بهنداوهكاني خزمهتگوزارييه كان،
ئاوديوكردني بَيخمه، ــانء دوك
نهپاراستني ئامَيرهكان، كهلوپهلء
قــورسء چهكي پارچه ــه دان س
سيستمي ــان دهي نيوهقورسء
تانكء موشهكيء ـــيء راداري
ــهم ئ ـــــؤشء... هــتــد، ـــــپ زرَي
به ــدراوه ــرَي گ پاشكهوتووييه
چونكه سياسييهوه، پاشكهوتني
راپهإين پَيش اليهنةكان حيزبء
حاَلهتي بــؤ به رنامهإَيژييان

لهاليهكي نهكردبوو.  جؤره  لهم
كراو راپه إين كاتَيك تريشه وه
رژَيميبه عسلهكوردستانده ركرا،
لــهبــهردهم ــهوره گ ده رفه تَيكي
ههبووه، كوردستاندا حيزبهكاني
حوكمإاني سيستمَيكي ئهوهي بؤ
كه دامهزرَينآ، كراوه ديموكراتي
ئايدؤلؤژياي بيرو بناغهي لهسهر
له راسته راوه ستابآ، جياواز
سياسي حيزبي فرة يي كوردستان
نهبووةته فرهييه ئهم به آلم ههيه،
بهو سياسي، سيستمي بناغه ي
ئازادانه به حيزبه كان مانايهي
ههَلبژاردنهوهو گهمهي ناو بچنه
بَيت، قبووأل دهرئهنجامه كانيان
هه يه ديموكراتيدا وآلتاني له وهك
پَيكبهَينآء حكومه ت زؤرينه (واته
ئؤپؤزسيؤنَيكي دهوري كهمينهش
ــي رؤَل راو ببينَيتء سياسي
رووداوهكان)، له ههبَيت بهرچاوي
لهكوردستان ـــهوه ي ئ بـــه آلم
ئهمهش بوو، تر شتَيكي روويدا،
ئَيستاش تا كه چهسپاند ئهوهي
نييه ئاماده كوردي حيزبَيكي هيچ
ئه و كؤي له  دهســت ئاساني به 
دواي له كه ههَلگرَيت  ئيمتيازاتانه 
راپهإينهوهبه دهستيهَيناوهءملبؤ
ديموكراتي راستهقينهي گهمهيهكي
ئاماده حيزبهكان ئَيستاش تا بدات،
كه بدهن  ههَلبژاردنَيك  بؤ  مل  نين 
هيچ واته تيايه، دؤإاني ئهگهري
نييه ئاماده لهحيزبه كان يهكآ
بَيت دهوري ماوهيهكيش ئهگهر بؤ

ببينَيت. سياسي ئؤپؤزسيؤني
حيزبه نَيگهتيڤي تري *خاَلَيكي
له كارنهكردن سياسييهكان بريتييه
سياسييه تيؤره  تَيزو  ميتؤدء به
له وه رنهگرتن سوود زانستييهكان،
سهدانئه زموونء پهنديمَيژوويي

له مَيژووي مهرگبار، ــهورهو گ
حيزبايه تيدا. نزيكي دوورء

كارنهكردن پالنء نهبووني
ئاساييء دياردهيهكي بهرنامه، به
راهاتووه زؤربهي وا زاَله، كورد
به ســؤزو به ههستء شتهكان
ئهنجام بهرنامه بآ  ههإهمهكيء
بهم هــهر  سياسهتيشي بــدات،
تهنانهت كــــردووهو شــَيــوه يــه
دؤستء لهگهأل رَيككهوتنهكاني
دوژمندابهههإهمهكيئه نجامداوهو
سؤزدا ههستء كاريگهريي ژَير له
ئازادييهي نيمچه  ــهم  ئ بـــووه،
كوردستان باشووري ئهمإؤي
سياسهتَيكي ــجــامــي ــةن ده رئ
به نييه پشتئه ستوور ههإهمهكييهو
مؤدَيرن، سياسي فكري  زانستء
پإ سياسهت ده كــات وا ــه وه ي ئ
زؤربهي ئهوهيه  تراژيديا،  له  بَيت
دهيانهوَيت سياسييهكان حيزبه
نه گؤإهوه رووخساري سيماو به
جووَلهدا پإگؤإانء لهمَيژوويهكي
هَيزَيكي حيزبء هيچ بمَيننهوهو
ــهوه ب بــاوه إ كــوردي  سياسي 
مَيژووييء وهزيفه كه ناكات
كؤتايي سياسييهكهي پَيداويستييه
تهسليمي چووه، بهسهر  هاتووهو
سياقه ئهو كه نابَيت راستييه ئهو
به پَيويستيان خوَلقاون،  نوَييانهي
پرؤژهي نوآء سياسي حيزبي
سياسيتازهههيه.لَيرهوهسياسهت
دهرفه تء بهكارهَيناني هونهري له
دهبَيته مَيژووه وة ناو ئهگهرهكاني
له مَيژوو پهكخستني هونه ري
چاندني بإوايهكي ئيشكردندا، واتا
ــؤإاودا، گ جيهانَيكي له نه گؤإ
شوناسَيكي بــه بــاوه إهــَيــنــان 
لهناو دهتوانَيت پَييوايه كه ئهبهدي

بژي. گؤإاودا مَيژوويهكي

له کؤمهلَگةدا رؤَلي حيزبء زهرورهتي ههبووني

لَيپرسينهوه

ههموو لهگهأل

که ئهوانهي

دهسهآلتو

پلهوپايهي

حيزبيو

بؤ حکومي

بهرژهوهنديي

خَيزانو خؤيانو

بنهماَلهکانيان

توركمان رةفعةت عيماد

دةستخؤشي شتَيك هةموو ثَيش
دةكــةم مستةفا  نةوشيروان لةبةإَيز 
توركمانء ثرسي لة خةمخؤري بةهؤي
بؤ ثَيشنيازانةي ئةو  ثَيشكةشكردني
داخــوازيء كَيشةو ضارةسةركردني
لة تــوركــمــان مافي لــة داكــؤكــيــكــردن
لة ضةندينجار خؤشم كــوردســتــان،
ئاليةتي ثَيشنيازو ضةند رؤذنامةكاندا
بؤ توركمانم ثــرســي ــارةي ــةض ــط رَي
بةآلم باسكردووة، كورد  سةركردايةتي
بةهةرحاأل ثَينةداوة، طوَيي كةس بةداخةوة
ئةوةية، بَيت باسكردن جَيطةي ئةوةي
لة باسي زياتر نةوشيروان بةإَيز كة
كةركوك توركماناني ثرسي كَيشةكانء
ناوي جَيناكؤكةكان بةناوضة  كة كردووة،
داخوازيي لةكَيشةو باسي بـــردووةو
ثايتةخت هةولَيري شاري توركماناني
لةذَير ساَلة ضةندين كة ــردووة، ــةك ن
هيضيان ــةآلم ب ــة، ــوردداي ك دةســةآلتــي
نيشاني ئاوَينةيةك وةك تا نةكراوة بؤ
ديكة شوَينةكاني كةركوكء توركماناني
راثةإينةوة لةدواي بَلَيين تاوةكو بدرَيت،
ئةوةش كردووةو توركمان بؤ ئةوةمان
سةركردايةتي بةداخةوة دةكةين، ئَيوة بؤ
ضؤنء نةيزاني لةسةرةتاوة هةر كورد

ثرسي لةطةأل مامةَلة شَيوازَيك بــةض
هةرة زؤربةي ئَيستاش بكات، توركماندا
توركمان رؤشنبيراني كةسايةتيء زؤري
باسي تــردا ناوضةكاني كةركوكء لة 
لةذَير ساَلة ضةندين  كة  ئــةوةدةكــةن،
توركماناني بؤ ضي كورديدا دةسةآلتي
هةر بكرَي، ئةوانيش بؤ  تا كراوة هةولَير
ناوضةكاني كةركوكء توركماناني بؤية
كوردو سةركردايةتي بة متمانةيان تر
 ١٤٠ مــادةي جَيبةجَيكردني بةتايبةتي
دةبواية شتَيك هةموو ثَيش بؤية نيية،
لةكَيشةو باس مستةفا نةوشيروان بةإَيز
كوردستان توركماناني داخوازييةكاني
ئازادكردني ثَيش بةتايبةت  بكردبا،
ئةندامَيكي ئةوكات كة كةركوك، شاري
باسي دةبــوا بوو (ي.ن.ك)  بــةرزي ثلة 
شَيوازَيك بةض ضؤن كة بكردبا، ئةوةي
يةكَيتييةوة ثارتيء لةاليةن  رَيطةدةدرَي 
ثةرلةمانء حكومةتي لة نوَينةري توركمان
بَيت لةطةَلدا ئَيستاشي كوردستان هةرَيمي
ئةو كة دةكرَين، دةستنيشان دادةمةزرَينء
بةرذةوةنديي بؤ كار نوَينةرانةش بةناو
تةنانةت توركمان نةك دةكــةن خؤيان
كة ناكةنء خؤشيان لةمافي داكؤكي
توركماني حيزبَيكي بةناو هةركةسة
برايةكء ضةند ياخود كــةس لةضوار
ثَيكهَيناوةو حيزبَيكيان خؤيان كةسوكاري
بةنةتةوةكةيان، بازرطانيكردنن خةريكي
ثَيش كورد سةركردايةتي جطةلةمةش

 ١٣ ماوةي لة بةعس رذَيمي رووخاني
توركمانان بؤ ضي حكومإانيدا ســاأل
كَيشةو بةتةواوي  دةبينين ئةوا كردووة، 
ثةراوَيزخستووةو توركماني داخوازيي
لةطةأل مامةَلة ضؤن نةيزانيوة تةنانةت
ضةند لَيرةدا بؤية بكات، توركماندا ثرسي
كَيشةء دةهَينينةوة، كة نموونةيةكي سادة
توركماناني ئَيستاي رابردوو داخوازيي
كَيشةي ثرسء ثَيش ثايتةخت هةولَيري
نموونة بؤ ضيية...  كةركوك توركماناني 
سياسييةكاني ثارتة ئةنجوومةني لة ئَيستا
واتة نيية، توركمان نوَينةري كوردستان
كوردستاندا سياسيي لةبإياري توركمان

ترةوة لةاليةكي لةاليةك ئةمة نيية، بةشدار
تةلةفزيؤني كةناَلَيكي توركمانةكان تائَيستا
نيية، سةربةخؤيان رؤذنامةيةكي  ياخود
تةنها كوردستان توركماناني هةروةها
لة هةية رؤشنبيرييان دامةزراوةيةكي
بةإَيوةبةرايةتي بةناوي كوردستان
ئةم تــوركــمــان، رؤشنبيري طشتيي 
تةنها وَيرانبووةو بةتةواوي دةزطايةش
مستةفاء نةوشيروان بةإَيز  رةنطة ناوة،
بَيت، ناوة لةم طوَييان تازة خوَينةران
رؤشنبيري ضاالكييةكي  هيض ضونكة
ئةوةي بةهؤي تَيداناكرَيت، توركماني
هيض لةسةر رةزامةندي دارايي وةزارةتي
بَيجطة نادات، دةزطاية ئةو ثرؤذةيةكي
ئاسمانيء كةناَلةكاني لةزؤربةي لةمةش
توركماني ــاوةي م كورديي ناوخؤيي
سرياني عةرةبي ــاوةي م كةضي نيية،
ثةروةردةشةوة لةبواري  هةروةها  هةية،
حكومةتي بــَيــت،  لــةطــةَلــدا ئَيستاشي 
توركماني خوَيندني بة طرنطي هةرَيم
قوتابخانة كةمي لة بةتايبةت ــةداوة، ن
قوتابخانةكانء كؤني  توركمانييةكانء 
بةإَيوةبةري طرنطتر لةهةمووشيان
من ــَي دةَل توركماني خوَيندني طشتيي 
كوردَيكيان واتة نيم...! توركمان كوردم
جطة توركمانَيك، نةك  داناوة  ثؤستة لةم
لةهيض رَيكخراوَيكي جةماوةرييء لةمةش
كوردستان لة ثيشةييةكان ديموكراتيء
نوَينةري كةضي نيية، نوَينةري توركمان

كوردستان ثَيكهاتةكاني اليةنء هةموو
بةهةمانشَيوة وةرزشيدا  لةبواري  هةية،
يةك تةنها كوردستان ئؤَلؤمثي ليذنةي لة
بةهؤي ئةميش هةية، توركمان نويََنةري
ملمالنَيي ــة رؤذان بوونييةوة توركمان
شةقامَيك تائَيستا لةمةش جطة دةكرَي،
نيية توركمان بةناوي كوردستان لة
ئازادن كريستييانةكان برا بةثَيضةوانةوة
قوتابخانةكانء شةقامء ناوي لــةوةي
خؤيان بكةن، شوَينة تايبةتييةكان بةناوي
لة هةموو قوتابخانةكانء لة بَيجطة لةمةش
طشت نيشتمانييةكاندا  نةتةوةييء بؤنة 
كوردستان سروودي نةتةوةو ثَيكهاتةكاني
توركمانةكان بةآلم هةية،  خؤي  تايبةتي
اليةنَيكء هةموو هةروةها نيية، ئةوةيان
كؤمةَلَيك كوردستان ثَيكهاتةكاني
هةية، رؤشنبيرييان رَيكخراوي سةنتةرو
كوردستاندا تةواوي لة توركمانةكان بةآلم
هةية، رؤشنبيرييان سةنتةري يةك تةنها
تر، داخوازيي كَيشةء ضةندين ئةمةو
مستةفا نةوشيروان بةإَيز  دةبواية كة
ضارةسةري ثَيشنيازانةي ئــةم ثَيش
ثَيشنيازَيكي كةركوك، توركماناني ثرسي
ئَيستاو كَيشانةي ئةم  رَيطةضارةي بؤ
بةتايبةتي دانابا، توركمان ــردووي راب
سةركردايةتي لةناو دةسةآلتيدا لةكاتي
ئازادكردني ثَيش بةتايبةتيش (ي.ن.ك)و
رذَيمي رووخــانــي كــةركــوكء ــاري  ش

بةعس.

مستةفا... نةوشيروان بةأَيز ثَيشنيازةكةي لةسةر سةرنجَيك
كةركوك لة توركمان ثرسى لةمةأ

birura@rozhnama.com birura@rozhnama.com

زؤر كوردستاندا له ديموكراسيي  بونيادي

رزگاريي نيشتماني قؤناغي بإيني سهختتره له

ناوخؤ وةزارةتي
ثارَيزطايسلَيماني

بةدواداضوون و ثالن بةإَيوةبةرَيتي خؤجَييةتي/ كارطيري
 R١– ٣٤٧ ئاشكرا بانطةوازي

راثةإين لة ياريطايةك دروستكردني ثرؤذةي ثرؤذة:
تةندةرى كة دةكات  كؤمثانياكان بةَلَيندةرو  ئاطادارى سةرجةم سلَيمانى ثارَيزطاى  *
(كارطَيإىء فةرمانطةكةمان سةردانى كردن جَيبةجآ بؤ هةية ناوبراو ثــرؤذةى
سالم سةرةكي شةقامي لةسةر (٥) نهؤمى عةلى حاجى جةمالى تةالرى لة خؤجَييةتى)

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات
 ٢٠٠٨/١١/٠٤ رؤذى  تا  ثَيدةكات دةست   ٢٠٠٨/١١/٠١ رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير
تا سةرلةبةيانى ¬-٩ى كاتذمَير ٢٠٠٨/١١/٠٩ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ بؤ (١٠)ى
ثَيش كاتذمَير١١ى ٢٠٠٨/١١/٠٩ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

كردنيان(١ تا  ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ثَيويستة -١
هةولَير)يان ثالنداناني وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى بَيت، (١٠

ثَيبَيت.
تؤماركردنى ثشتطيرى ثَيويستة هةرَيمن دةرةوةى كةلة كؤمثانيايةى بةَلَيندةرو ئةو -٢

بازرطانيةوة). طشتي (بةرَيوةبةري لةاليةن ثَيبَيت
دادةخرَيت. تةندةر سندوقى وةرناطيرَيتء كراو ديارى كاتى دواى تةندةرَيك هيض -٣

ضةكَيكى بة دياريكراو ثارةى بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تامينات بإى -٤
دينار مليؤن دوو (٢,٠٠٠,٠٠٠) بإى  بة ضمان)  (خطاب  يان (مصدق) كراو ثةسةند

ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى لةكاتى دةبَيت كة رؤذ ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت
تةندةربن كردنةوةى ثرؤسةى ئامادةى بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة -٥

ناكرَيتةوة. بةثَيضةوانةوة تةندةرةكانيان مةبةستة ئةو بكةن بؤ ديارى نوَينةرَيك يان
ثَيويستةئةستؤثاكى ٦-ئةوكؤمثانياوبةَلَيندةرانةىكةبةشدارىدةكةنلةبانطهَيشتةكةدا

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و بدرَيت بؤساَلى نوآ ثآ دةرامةتيان باجى
خاوةنةكةى بؤ ناطةإَيتةوة كة دينار هةزار هةشت ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (٨,٠٠٠)
بؤ تةندةرةكةى كة كةسةى ئةو سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى

دةردةضَيت.
ئامادةبووني بة بدرَيت ئةنجام بؤي ثَيويست هةية ثشكنيني كة كةرةستانةي ئةو -٨

دار. ثةيوةندي اليةني
ثشتطيري لةطةأل بكات كةشي ثَيش داوة ئةنجامي كة كارانةي ئةو ليستي بةَلَيندةر -٩
كاتي لة تقدم العمل) (جدول بةثَيي ماوةكةي بةرنامةي كاري لةطةأل وة سوودمةند اليةني

ناكرَيتةوة. مةرجةكاندا  تةندةر نةبووني
نةبووني مةرجةكاندا. كاتي لة نابآ بةشداربووني بةلَيندةر مافي -١٠

مةجيد ئةحمةد دانا
ثارَيزطاريسلَيماني

طوذمدان لةجياتى قوتابييةكان خوَيندكارىء رَيكخراوة لة زؤرَيك

خوَيندكاران، طةنجانء تازةبوونةوةى طؤإانخوازىء هةستى بة

هةستةو ئةم كثكردنى هةوَلى لة حيزب لةثشتدانى بةدةست

هةستةن ئةم نةهَيشتنى

ناوخؤ وةزارةتي
ثارَيزطايسلَيماني

بةدواداضوون و ثالن بةإَيوةبةرَيتي خؤجَييةتي/ كارطيري
 R٣– ٤٩ ئاشكرا بانطةوازي

لة دةربةنديخان (دووبارة) ثؤلي (٤) قوتابخانةي دروستكردني ثرؤذةي ثرؤذة:
تةندةرى كة دةكات  كؤمثانياكان بةَلَيندةرو  ئاطادارى سةرجةم سلَيمانى ثارَيزطاى  *
(كارطَيإىء فةرمانطةكةمان سةردانى كردن جَيبةجآ بؤ هةية ناوبراو ثــرؤذةى
سالم سةرةكي شةقامي لةسةر (٥) نهؤمى عةلى حاجى جةمالى تةالرى لة خؤجَييةتى)

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات
 ٢٠٠٨/١١/٠٤ رؤذى  تا  ثَيدةكات دةست   ٢٠٠٨/١١/٠١ رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير
تا سةرلةبةيانى ¬-٩ى كاتذمَير ٢٠٠٨/١١/٠٩ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ بؤ (١٠)ى
ثَيش كاتذمَير١١ى ٢٠٠٨/١١/٠٩ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

كردنيان(١ تا ٨) ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ثَيويستة -١
ثَيبَيت. هةولَير)يان ثالنداناني وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى بَيت،
تؤماركردنى ثشتطيرى ثَيويستة هةرَيمن دةرةوةى كةلة كؤمثانيايةى بةَلَيندةرو ئةو -٢

بازرطانيةوة). طشتي (بةرَيوةبةري لةاليةن ثَيبَيت
دادةخرَيت. تةندةر سندوقى وةرناطيرَيتء كراو ديارى كاتى دواى تةندةرَيك هيض -٣

ضةكَيكى بة دياريكراو ثارةى بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تامينات بإى -٤
دينار مليؤن ثَينج (٥,٠٠٠,٠٠٠) بإى  بة ضمان)  (خطاب  يان (مصدق) كراو ثةسةند

ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى لةكاتى دةبَيت كة رؤذ ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت
تةندةربن كردنةوةى ثرؤسةى ئامادةى بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة -٥

ناكرَيتةوة. بةثَيضةوانةوة تةندةرةكانيان مةبةستة ئةو بكةن بؤ ديارى نوَينةرَيك يان
ثَيويستةئةستؤثاكى ٦-ئةوكؤمثانياوبةَلَيندةرانةىكةبةشدارىدةكةنلةبانطهَيشتةكةدا

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و بدرَيت بؤساَلى نوآ ثآ دةرامةتيان باجى
خاوةنةكةى ناطةإَيتةوة بؤ كة هةزار دينار ثانزة ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (١٥,٠٠٠)
بؤ تةندةرةكةى كة كةسةى ئةو سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى

دةردةضَيت.
ئامادةبووني بة بدرَيت ئةنجام بؤي ثَيويست هةية ثشكنيني كة كةرةستانةي ئةو -٨

دار. ثةيوةندي اليةني
ثشتطيري لةطةأل بكات كةشي ثَيش داوة ئةنجامي كة كارانةي ئةو ليستي بةَلَيندةر -٩
كاتي لة تقدم العمل) (جدول بةثَيي ماوةكةي بةرنامةي كاري لةطةأل وة سوودمةند اليةني

ناكرَيتةوة. مةرجةكاندا  تةندةر نةبووني
نةبووني مةرجةكاندا. كاتي لة نابآ بةشداربووني بةلَيندةر مافي -١٠

مةجيد ئةحمةد دانا
ثارَيزطاريسلَيماني

٢٨٦٤/ب/٢٠٠٨ ذمارة: سةرؤكايةتي ئةنجومةني دادوةرَيتي  
٢٠٠٨/١٠/٢٩ بةروار: سلَيماني  ناوضةي تَيهةَلضوونةوةي سةرؤكايةتي دادطاي

سلَيماني/٢  بةرايي دادطاي
ئاطاداري

احمد داواكار/ خليل علي
رشيد حمة حسن جليل داواكراو/

دادطاية لةم احمد) علي (خليل بةناوي داواكار رشيد) حمة (جليل لةسةركراو داوا بؤ
البردني بة تايبةت (٢٨٦٤/ب/٢٠٠٨) ذمارة بة كرديت تؤمار لةسةر داوايةكي
لةبةرئةوةي مالي)، يخي شيوع) لةسةر موَلكي ذمارة (٢٩ كةرتي ٣٠ي (ازالة كؤبةش
لة ئاطاداركردنةوةت بة بإياريدا دادطاية ئةم بؤية ناديارة نيشتةجَيبوونت شوَيني
دادطايي بؤ ئامادةبوونت مةبةستي بة (رسمي) فةرمي نَيوخؤي رؤذنامةي دوو
بإيار غيابي دادطا بة نةبيت بةثَيضةوانةوة ئامادة (٢٠٠٨/١١/٢٦) رؤذي بؤ كردن

دةدةكات.
دادوةر

شاهين عدو سلطان شكر

١٥٢/ش/٢٠٠٨ ذمارةي داوا/ كةسَيتي لة ثشدةر     دادطاي باري
ئاطانامة

امين محمد بكر شاناز داواكار/
خدر حجي ابوبكر داوالَيكراو/

ناديارة ناونيشانت ئَيستا كة خدر حجي ابوبكر داوالَيكراو بؤ
/١٥٢) ذمارة داواي لة دةركرد خؤي بإياري  دادطا  كة دةكةينةوة ئاطادارت
دادطا تيايدا كراو امين)ةوة محمد  بكر (شاناز  داواكار لةاليةن كة ش/٢٠٠٨)
بإة لةسةر داوالَيكراو تؤ داواكارو نَيوان هاوسةريةتي سةلماندني بة بإياريدا
ئَيستا وة لةبةرئةوةي نيية ثاشةكي عيار (٢١)وة زَيإ مسقاأل (٢٠) ثَيشةكي مارةي
رؤذنامةي دوو (٢) بةهؤي بكاتةوة ئاطادارت بإياريدا دادطا ناديارة ناونيشانت
بإيارةكة لَيداني هةَلنةستي بة تانة ياساييدا ئةطةر لة ماوةي ناوخؤيي، رؤذانةي

ياسا. بةثَيي دةرهةقت وةردةطرَيت كؤتايي ثلةي بإيارةكة ئةوا

دادوةر
احمد عمر اسماعيل

كاركردن هةلى

كاركردن بؤ مآ) (رةطةزى بةكارمةندة ثَيويستى ليرة سؤثةرماركَيتى
. سؤثةرماركَيتةكةدا لةناو

شةو) ١١ى سةعات ثاشنيوةإؤ تاكو ٤ى (سةعات كاركردن كاتى
بةختيارى مزطةوتى طةإةكى بةختيارى، بةرامبةر سلَيمانى : ناونيشان

٠٧٧٠٢٥٨٢٣٢٣ ثةيوةندى

هياللئيبراهيم

كةمينةو كَيشةى
ضارةنووس مةسةلةكانى

كةسانى ثسثؤإانء لة زؤرَيك
ثَييان كةمينة، بــوارى ئاطادارى
سةدةى بيست كةسةدةى واية
ئةوة لةبةر هــةر  كةمينةكانة،
طرنطييةوة بة بوارة ئةو ثسثؤإانى
زؤرجار وة روو دةخةنة باسة ئةو
دنيادا لة كةمينةكان كَيشةى
سياسى، مةسةلة بة دةبةستنةوة
نَيوان ثةيوةندييةكانى ئابوورىء

. وآلتان
لة بيركردنةوة مةسةلةى
طةورةكردنى كةمينةء كَيشةى
بـــةدواى ـــةإان ط كــَيــشــةكــانء
بؤ دةطةإَيتةوة ضارةسةركردنيان

بيست. سةدةى سةرةتاكانى
سياسيى فيكريىء عةقَلى لةالى
بيركردنةوة مةسةلةى خؤرئاوا
دينيىء دةوَلةتى دامةزراندنى لة
شتَيكى ــةوةى ــةت ن دةوَلــةتــى

ئاستةمة.
 ئةوانئةو دةوَلةتانة لةسةرئةو 
مةترسى بة  دادةمةزرَين، بنةماية 
دةستكةوتء ســةر بؤ دةزانــن
بةتايبةت ناوضةكة لة دةسةآلتيان
لةبةر ، ناوةإاست خؤرهةآلتى
جؤرة لةو هةوَلى طةلَيك ئــةوة

لةناوبران.
طةورةكردنء زؤرجار كةواتة
وروذاندنىكَيشةىكةمينةءتايفةء
طةلَيك لة جياوازةكان نةتةوة
لةوانة (عَيراق) ئةم ناوضةية وآلتى
لةدروستكردنى طرتنة رَيطة بؤ
يان عةرةبى نةتةوةى دةوَلةتى

هةروةها دينى  شيعةى دةوَلةتى 
ئاسانى بة وآلتانة ئةو دةشتوانرَيت

بكرَين. كؤنترؤأل
ئةمريكاو ـــةالى ب ئَيستا
كة نية طرنط هاوثةيمانةكانى
بيست لة  زياتر خاوةنى عةرةب 
ثشتطيريشيان بطرة ــةتــة دةوَل
ثَيطةى بةهَيزبوونى لة دةكــات
سةربازييان سياسيىء ، ئابوورى
ــى ــةت دةوَل هــةنــدآ بةتايبةت 
بةآلم لةدذى ناوضةكة، لة عةرةبى
دامةزرندنى دةوَلةتَيكة كةثشتطيرى
نةتةوةى دةوَلةتى دامةزرانى لة
لة دامةزراندنى يان بير عةرةبى،
ضونكة دةكاتةوة، دينيى دةوَلةتى
خةياَلةء ئــةو بةهَيزبوونى بة 
نةتةوةى دةوَلةتَيكى دامةزراندى
دةبَيتة ــة ــةت دةوَل ئــةو ئةوكاتة
سياسةتى بيروإاو يةك خاوةنى
بازارء يةك  ثارةو  يةك  تايبةت، 
سياسةتى ثةيوةندى جؤر يةك

نَيودةوَلةتى.
بيركردنةوة ئةوة لةبةر هةر
نةتةوةى دةوَلةتى دامةزراندنى لة
عةرةبء بؤ ئامَيزة  كَيشة  ضةند
كورد بؤ ئةوةندةش شيعةكان
كَيشةية ــةم ئ وةزؤرجـــاريـــش 
لة طرتن  رَيطة بؤ دةكَيشَيت سةر 
بؤ ناسؤناليستيى بيركردنةوةى
يةك نَيو كَيشةى كردنى ضارةسةر

وآلتيش.
ناتوانآ  عَيراقدا لة كورد  ئَيستا
ــار زؤرج كــة حيزبى بيرى بــة 
ئيستغالل ناسيؤنالستى بيرى
خواستء لة بةرطرى دةكــات
وةك ضونكة بكات، داواكارييةكانى
ئةو بةر كةوتؤتة عَيراقيش وتمان
بيركردنةوة سياسيىء ئيعالمييةى
كة هاوثةيمانةكانى ئةمريكاء
قةبارةى طةورةكردنى لة بريتيية
جياوازةكانى ثَيكهاتة نةتةوةء
بيرى كــردنــى بةهَيز ــراقء ــَي ع
بيرى سونةء شيعةء الى ئاينيى
هةروةها كورد  لةالى نةتةوةيش
مافى مةسةلةكانى ــى ــدن رةذان
وآلتة ئةم جياوازةكانى كةمينة
ئاشوورء كلدانء مةسيحىء وةك
لة ــارة ك ــةم ئ ديــكــة. كةمينةى 
هةر ئةوةى بؤ هةوَلَيكة عَيراقدا
بير مةزهةبَيك كةمينةء كؤمةَلةء
خؤى خواستى بــةرذةوةنــدى لة 
هةريةكةيان هةروةها بكاتةوة
داواى عَيراقدا ضوارضَيوةى لة
مافةكانيان بكةن، بةآلمئةمجارةيان

دةستوورةوة. لةرَيطةى
بووةتةوة  كورد ئةوة لةبةر  
لة ئةطةرضى عَيراق لة بةشَيك
كلتورىء مافة رابردوودا ساآلنى
لَيزةود ذيانةكانى سياسيىء
ناكرآ ئةوةشدا لةطةأل  كرابوو،
بؤضارةسةركردنى نةتةوةى بيرى
بطرَيتةبةر، ئَيستادا لة كَيشةية ئةو
ثَيويستة قؤناغةدا لــةم بةَلكو
لة ــى ــةوةي ــةت ن ــى ــاف م داواى 
بكات. دةستووردا ضوارضَيوةى
ئةمريكاء سياسةتى ئةوة لةبةر
كورد كة روونة هاوثةيمانةكانى 
طرنط رةطةزَيكى وةك  عَيراقدا لة

دامةزراندنةوةى لة سةيردةكات،
كورد بةآلم عَيراقى نوَيى دةوَلةتى
لةثاأل بةَلكو نية،  مةسةلةكة  هةمو
كلدء توركمانةكانء كوردديشدا
عَيراقء سةرانسةرى لة ئاشوور
روو. خراونةتة كةركوك بةتايبةت
و راطــةيــانــدن  تةختيةى بــة 
رَيكخراوةيى سياسيى و ثشتطيرى
دةخرَيتة داواكارييةكانيان مافء
طةورة داواكانيان مــافء روو
ئةم سةرةكى بةشَيكى دةكرَيت،
دانةمةزراندنى ثَيناو لة رةوتةش
مةزهةب بير لة عَيراقدا دةوَلةتَيك لة

بكاتةوة. نةتةوة يان
وةك ضارةنووسى كةركوكيش
دةسةَلتدارن طةورةية، عَيراقَيكى
ئةوة لةسةر ثَيداطرى ئةمريكا
شوَينى كةركوك كة دةكةنةوة
ثَيويستة جياوازةكانةء ثَيكهاتة
يةك وةك اليــةنــةكــان هــةمــوو 
هةبَيتء داواكارييان مافء بذينء
دياريكردنى لة هةبَيت  دةوريــان
بةآلم شــارة ئــةو ضارةنووسى 
ثرؤسةى دواى رؤذانى بةدرَيذاى
ضةند بــؤ ــوك  ــةرك ك ٢٠٠٣دا  
حيزبة ــت دةس كةوتة  مانطَيك
بة دةتوانرا ئةوكاتة كوردديةكان،
شارة ئةو ضارةنووسى ئاسانى
كاتةدا لةو ضونكة  ، ديارىبكرَيت 
ترسى لة ــان ــاوردةك ه عةرةبة
بةجَيهَيشتبوو، شارةكةيان ذيانيان
لةو دةيانتوانى توركمانةكانيش
كة بكةن قبوأل بريارة ئةو كاتةدا
سةر بطةإَيتةوة شارةكة ئيدارةى
لةاليةن كوردستانء  هةرَيمى 
بةرَيوةبضَيت، هةرَيمةوة حكومةتى
لة ساأل ثَينج دواى ئَيستا بةآلم
ثَينج دواى ملمالنآ، هةإةشةء

تووندوتيذى شارى ساأل تيرؤرء
رَيطاى كؤمةَلَيك بة كةركوك
لةبةر هةر تَيثةإى جؤربةجؤر
بةغدا، بوونى بةهَيز دواى ئةوة
شارة ئةو لةضارةنووسى بير ئَيستا
دةوَلةمةندء شارَيكى كة دةكرَيتةوة

ناكؤكيية. ثإ

ثةرلةمانى رؤَلى
كةمينةكان عَيراقء

دواىئةوةى كوتلةء حيزبةكانى
ئةوةى سةر ثةرذانة عــَيــراق،
كةركوك ضارةنووسى لة بير كة
رَيطاى لة  لةوكاتةوة بكةنةوة 
جؤربةجؤر فشارى ثةرلةمانةوة
دروستدةكةن هةَلوَيستى تايبةتيان
ياساء ئةو لةسةر دةنطدان لة هةية
شارةو بةو ثةيوةندى كة ثرؤذانةى

هةية كوردستانةوة هةرَيمى
ثيايدا شارة ئةو دؤخةى ئةم
زؤرى بةشَيكى تــَيــدةثــةإَيــت
سةركردايةتى بة  ثــةيــوةنــدى
ضونكة هةية،  كوردةوة سياسيى 
كاتى لة ــورد ك سةركردايةتى
بؤ نةكردبوو ئامادة خؤى خؤيدا
كةركوك ضارةنووسى دياريكردنى
بؤ ثَينةبوو  ثرؤذةيةكيشى هيض 
كةاليةنةكانى ئَيستاش ئةوكاتة
رَيطاى لة شــارة ــةو  ئ ديكةى
فشار دةيانةوآ ياساييةوة كةناَلى
ئاسايى بة ثَيويستة دروستبكةن
هةموو ضونكة وةربــطــيــرَيــت، 
حيزبة سزاى خؤى هةية، هةَلةيةك
لة بيريان ئةوةندةى  كوردديةكان 
كة دةكردةوة كةركوك تابؤكردنى
بيريان ئةوةندة دةبَيت كاميان بؤ
ــردةوة، ــةدةك ن ضارةنووسى لة 
كار مةيدانييةوة لةإووى ضونكة

نموونة بؤ ئامانجانة نةكرا ئةو بؤ
يةكَيتىء بة سةر رَيكخراوةكانى
كرَيكاران، سةنديكاى لةوانة ثارتى
هيض رؤذنامةنووسان رؤشنبيران،
نةيانتوانييةوة نةبووة رؤَلَيكيان
ـــارى داواك ــافء م بــةرطــرى لــة
جطة توَيذةكةى خؤيان بكةن، ئةمة
كوردديةكان حيزبة كة ــةوةى ل
ثةراوَيزخستنى ئاراستةى بة
شارة ئةو ديكةى نةتةوةكانى
نةيانهَيشتووة ــردووة ك كاريان
دَلنيابن هةبَيتء خؤيان دةورى
ئةطةر داهاتوودا  لة كة ــةوةى  ل
هةرَيمى سةر بطةرَيتةوة كةركوك
سةالمةتى بة ئةوان كوردستان،
كارو ئازادانة  دةتوانن دةذيــنء 
بــدةن. ئةنجام ضاالكيةكانيان
كَيشةكان تَيةثربوونى دواى ئَيستا
دةَلَين توركمانةكان عــةربء
دةسةَلتثَيدانى بة كةركوك كَيشةى
ثةراوَيزخستنى ــكء ــَي ــةن الي
ناكرَيت ضارةسةر تر اليةنَيكى
ياساىء طةرةنتى  داواى هةروةها 
ثاراستى بؤ  دةكةن دةستوورى 
ئةوة لةبةر كةرامةتيان مــافء
ثرؤسةى لــةســةرةتــاى ــةوةى  ئ
يةكَيتىو ئَيستاى تا ٢٠٠٣وة
كةمينةو لَينةكرابَيتةوة بيرى ثارتى
عَيراقء ضوارضَيوةى لة مافةكانيانة

كوردستان. هةرَيمى
سياسيى سةركردايةتى لةسةر
بكةن، ئةو مةرجانة قبوأل كة كورد
زؤر شَيوةيةكى بة ئةوانيش
وروذاندنى كةوتوونةتة ترسناك
خةَلك ناسيؤنالستانةى بيرى
كَيشةو ــى ــردن ــةك ــارةس ض ــؤ  ب
رَيطا ئةم كةركوك، ضارةنووسى

ضارةية.

ثارتى  الى يةكيَتىء (بيرنةكردنةوة)
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ئيمتياز: خاوةنى

وشة كؤمثانياى
سةرنووسةر:

عةدنان عوسمان
adnan@rozhnama.com

نووسين بةإَيوةبةرى
عومةر شَيخ ئاودَير

b.nusin@rozhnama.com

هةولَير: نووسينطةى
٠٦٦٢٥٦٩٩٨٥ ثيشةسازي وةزارةتي تةنيشت مةتري- شةست شةقامي

ئاطاداري ريكالمء كارطَيإيء
٠٧٤٨٠١٢١١٤٤ - ٠٧٧٠١٢٠٣٩٤٩   

info@rozhnama.com-riklam@rozhnama.com

سةرةكيي: ئؤفيسى
ثةروةردةي سلَيماني طشتيي بةإَيوةبةرايةتي ثشت - بةختياري سلَيماني -

دابةشكردن:
٠٧٧٠١٥١٧٥٣٣ - ٠٧٧٠١٥٤٤٧٨٠ نَيوةند كؤمثانياي

نووســةران دةستــةي
عةبدوإلةحمان فرمان نةجيب                هيوا جةمال                                             فازأل رةشيد   سيروان

هةولَير ئؤفيسي
فةتاح رَيبين
٠٧٥٠٤٥٦٦٢٧٦ ٠٧٧٠١٥٢٦٥٨٣٠٧٧٠١٥٧٦٩٠٦٠٧٧٠٢٢٣٣٣٠٤ ٠٧٥٠١٥٢٢٥٢٨

ئــــاطــــادارى14
riklam@rozhnama.com
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ماوةتى دلَير

ضوارةم بةشى

ئيجابي اليهني  ههندَيك ئهگهر
كوردستان سياسييهكاني حيزبه
له پَيشهوه باسمان كه ئهوانه بَيت
حيزبه سياسييانه بهآلم ئهم كرد،
اليهني ههندآ له  بهدهرنهبوون، 

ههَله. سلبيو
له بَلَيين ههر سهرهتا دهتوانين
پرؤسَيسي ئَيستاش تا  سهرهتاوه
رَيكخراوه حيزبء پَيكهاتني
ميتؤده بنهماء لهسهر كوردييهكان
نهچوءن بهإَيوه زانستييه كان
دهزگايهكي سياسيي حيزبي كه
به ئامانجي ملمالنآء زؤرانبازييه،
سياسي دهسهآلتي گرتنه دهستي
كاريگهرانه بهشداريكردني يان
بؤ پَيكيشهاتبَيت ئهگهر تيايدا،
ئامانجَيكي ــهمء ك ماوهيهكي
كردؤته ئهوهيان الواز تاكتيكي 
وازيـــان ــي ــهزووي دروشـــمء ب
نه يانتوانيوه بؤيه لَيهَيناوه،
بؤ بن هؤكاريك پَيويست وهكو
بؤيه پاشكهوتن، له رزگاربوون
حيزبه سهركردهو بزوتنهوهو
خهسَلهته ــهم ئ سياسييهكان
ههبووه خوارهوهيان نَيگهتيڤانهي
هؤكارَيكي زاتيي سهرنهكهوتن كه

بوون:
داواء خؤدانهدهست زوو .١
ئابوورييء سياسييء خواسته
كلتوورييهكاني ئاسايشيء
نهخشهء دهرهوهء دهوَلهتاني

پالنهستراتيژييهكانيان.
ــهتــي خــهســَل بـــوونـــي   .٢
بإياري خاوهن خؤبهكهمزاني الي
له بهرامبهر كـــوردي سياسي

بإياري خاوهن كارهكتهرهكاني
ئيقليميءجيهانيدا.

له  ههندآ دروستبووني  .٣
سياسييهكان حيزبـه ئؤرگانء
ــهكء ــؤم ك ــتء ــس ــي  وي ــَي ــه پ ب
ئهنتي ئهمنيء  دهزگا پشتگيري 

نهتهوهييهكان.
٤.نهبوونيده زگاودامهزراوهي
ئاراسته كهرهكاني چاودَيريء
ــاي (دهزگ وهك  سياسي  ژياني
دادوه رييه دهستووري، سياسي،
دهزگايهكي يــان سياسييهكان

باآل). نهتهوهيي ئاسايشي
نــاوهنــدَيــكــي نــه بــوونــي  .٥
بإيار خاوهن سياسي دهسه آلتي
نيشتمانييء پايه لــهســهر كــه  
وهستابَيتء نهتهوهييه كان

بهإَيوهبچَيت.
ئؤرگانه  بآلوبوونهوهي .٦
كه سواوهكان كارتؤنيء سياسييه
به َلكو نييه، پؤزهتيظيان رؤَلي  نهك
لهوانه هه ندَيك مردوونء دهزگاي
ناوه ندهو ئهم بؤ سيخوإيي رؤَلي

دهبينن. ناوهنده ئهو
باسمان ئهمانهي سهرباري
كــوردي ـــردن، كــؤمــهَلــگــهي ك
كهوتووه، پاش كؤمهَلگهيه كي
گرَيدراوهله چوارچَيوهيده وَلهتاني
نموونهي خؤيان كه داگيركهريدا،
دياردهي راستهوخؤي ئاشكراء
ئابوورين. سياسييء  پاشكهوتني 
له پإ درَيژي تهمهنَيكي وَيإاي بؤيه 
ئهزموون، قوربانييء تَيكؤشانء
راستي رهوايــــيء ــاري ــه رب س
سه رهإاي كورد، سياسي كَيشهي
دهرفهتي چهندين دهركهوتني
ههلومهرجي گرنگء مَيژوويي
حيزبه نَيودهوَلهتي، ئيقليميء
كَيشهي نهيانتوانيوه سياسييهكان

سياسي كَيشه يهكي بكهنه كورد
كوردستان له ئهمإؤ نَيودهوَلهتي،
هَيزي رَيكخراوو حيزبء بهگشتي
بهشَيوه يهكي ههيه، وا سياسيي
دروست خؤرسك سروشتيىء
ستراتيژي بهرنامهء  نــه بــووه، 
واقيعي ههَلقوآلوي راستهقينهي
هيچ نييهء كــوردي  كؤمهَلگهي
ئهكاديميء لؤژيكَيكي بنهماو
زياتر بهَلكو  نييه، تيا زانستي 
هؤى بوونهته فاكتهر ههندآ

وهك: دروستبووني،
دهزگا نهخشه ي هــهوألء  .١
دهوَلهتاني ههواَلگرييهكاني
بؤ دهره وه، ئيقليميء ناوهندء
نهخشهكانيان، جَيبهجَيكردني
گؤپاَلي وهك لــه كــوردســتــان
فاكتهري .٢ تَيكدهريي. سياسييء
گرَيي كهسَيتييانهء ــارهزووي ئ
لهوانهي ههندَيك سايكؤلؤژي
تايبهتء مهرجي هه لء بههؤي
بوونبهخاوهن دهرگاي سهيرهوه
حيزبييان بؤ كراوهتهوهء به ناحهق
سياسييء كاري پشتي سواري

بوون. حيزبايهتي
خه باتي واقيعي جار زؤر .٣
تهخت تهواو رَيگاي چهكدارانه
ــؤ چــوونــهپــَيــشــي كـــــردووه  ب
ـــرده ء كــهســايــهتــيــيــه ـــه رك س
سهربازييهكانء كؤمهآليهتييء
كاَلفامانه ساكارء زؤر خؤيان
رَيكخراوء گــروپء توانيويانه

دابمهزرَينن. سياسي حيزبي
شوَينگهراييء فاكتهري .٤
ههبووه خؤي رؤَلي  رهگهزگه رايي
رَيكخراوء گه لَيك پَيكهَيناني له
بهپاَلپشتي سياسيدا، حيزبي
سه رهكييهكان هَيزه حيزبء
سورچييهكان، فهيلييه كانء وهك

هتد. كاكه ييهكان،...
دهوَلهتاني ئهوهندهي كورد .٥
سهرهكي هــؤكــاري  داگيركهر
هَينده خؤشي بوون، پاشكهوتني
بهرههمهَيني پَيكهَينهرو زياتر
خؤي كات  هيچ واقيعهيهء ئهو 
ــإؤژهي پ ــردووهو ــهك ن ئــامــاده 
پَيشهاتء رووداوء بؤ نهبووه

گؤإانكارييهكان.
سهيري تهنها  ئهگهر  بؤيه  *
بكهين، ١٩٩١ز ــي ــن ــه إي راپ
ــهدواي ل عَيراق له كوردستاني
به رگريء خهباتء ساأل دهيــان
سياسي حيزبي چهندين ههبووني
ديسپلينء كهچي  جــؤراوجــؤر، 
راپهإينهدا لهو رَيكخراوهييبوون
(رهفتاركردن وهك دهبينرا، كهم
داگيركهراندا، ــنء  دوژم لهگهأل
پاراستني تاوانباران، سزاداني
دؤكيؤمَينتهكاني بهَلگهنامهو
موخابهراتيء ههواَلگريء دهزگا
ــشء حــيــزبــيــيــهكــانــي ــاي ــاس ئ
بهياريكردني رَيــگــهدان به عس،
بهربهرييانهي خهَلكبهو بهَلگهنامهء
پرؤژه حكومييهكانء دامــهزراوه
ــهت، دهوَل خزمهتگوزارييهكاني
ــانء ــؤك ــك زان ــهيــان ــمــوون ــه  ن ل
ــا ــودهزگ دام قوتابخانهكانء
بهنداوهكاني خزمهتگوزارييه كان،
ئاوديوكردني بَيخمه، ــانء دوك
نهپاراستني ئامَيرهكان، كهلوپهلء
قــورسء چهكي پارچه ــه دان س
سيستمي ــان دهي نيوهقورسء
تانكء موشهكيء ـــيء راداري
ــهم ئ ـــــؤشء... هــتــد، ـــــپ زرَي
به ــدراوه ــرَي گ پاشكهوتووييه
چونكه سياسييهوه، پاشكهوتني
راپهإين پَيش اليهنةكان حيزبء
حاَلهتي بــؤ به رنامهإَيژييان

لهاليهكي نهكردبوو.  جؤره  لهم
كراو راپه إين كاتَيك تريشه وه
رژَيميبه عسلهكوردستانده ركرا،
لــهبــهردهم ــهوره گ ده رفه تَيكي
ههبووه، كوردستاندا حيزبهكاني
حوكمإاني سيستمَيكي ئهوهي بؤ
كه دامهزرَينآ، كراوه ديموكراتي
ئايدؤلؤژياي بيرو بناغهي لهسهر
له راسته راوه ستابآ، جياواز
سياسي حيزبي فرة يي كوردستان
نهبووةته فرهييه ئهم به آلم ههيه،
بهو سياسي، سيستمي بناغه ي
ئازادانه به حيزبه كان مانايهي
ههَلبژاردنهوهو گهمهي ناو بچنه
بَيت، قبووأل دهرئهنجامه كانيان
هه يه ديموكراتيدا وآلتاني له وهك
پَيكبهَينآء حكومه ت زؤرينه (واته
ئؤپؤزسيؤنَيكي دهوري كهمينهش
ــي رؤَل راو ببينَيتء سياسي
رووداوهكان)، له ههبَيت بهرچاوي
لهكوردستان ـــهوه ي ئ بـــه آلم
ئهمهش بوو، تر شتَيكي روويدا،
ئَيستاش تا كه چهسپاند ئهوهي
نييه ئاماده كوردي حيزبَيكي هيچ
ئه و كؤي له  دهســت ئاساني به 
دواي له كه ههَلگرَيت  ئيمتيازاتانه 
راپهإينهوهبه دهستيهَيناوهءملبؤ
ديموكراتي راستهقينهي گهمهيهكي
ئاماده حيزبهكان ئَيستاش تا بدات،
كه بدهن  ههَلبژاردنَيك  بؤ  مل  نين 
هيچ واته تيايه، دؤإاني ئهگهري
نييه ئاماده لهحيزبه كان يهكآ
بَيت دهوري ماوهيهكيش ئهگهر بؤ

ببينَيت. سياسي ئؤپؤزسيؤني
حيزبه نَيگهتيڤي تري *خاَلَيكي
له كارنهكردن سياسييهكان بريتييه
سياسييه تيؤره  تَيزو  ميتؤدء به
له وه رنهگرتن سوود زانستييهكان،
سهدانئه زموونء پهنديمَيژوويي

له مَيژووي مهرگبار، ــهورهو گ
حيزبايه تيدا. نزيكي دوورء

كارنهكردن پالنء نهبووني
ئاساييء دياردهيهكي بهرنامه، به
راهاتووه زؤربهي وا زاَله، كورد
به ســؤزو به ههستء شتهكان
ئهنجام بهرنامه بآ  ههإهمهكيء
بهم هــهر  سياسهتيشي بــدات،
تهنانهت كــــردووهو شــَيــوه يــه
دؤستء لهگهأل رَيككهوتنهكاني
دوژمندابهههإهمهكيئه نجامداوهو
سؤزدا ههستء كاريگهريي ژَير له
ئازادييهي نيمچه  ــهم  ئ بـــووه،
كوردستان باشووري ئهمإؤي
سياسهتَيكي ــجــامــي ــةن ده رئ
به نييه پشتئه ستوور ههإهمهكييهو
مؤدَيرن، سياسي فكري  زانستء
پإ سياسهت ده كــات وا ــه وه ي ئ
زؤربهي ئهوهيه  تراژيديا،  له  بَيت
دهيانهوَيت سياسييهكان حيزبه
نه گؤإهوه رووخساري سيماو به
جووَلهدا پإگؤإانء لهمَيژوويهكي
هَيزَيكي حيزبء هيچ بمَيننهوهو
ــهوه ب بــاوه إ كــوردي  سياسي 
مَيژووييء وهزيفه كه ناكات
كؤتايي سياسييهكهي پَيداويستييه
تهسليمي چووه، بهسهر  هاتووهو
سياقه ئهو كه نابَيت راستييه ئهو
به پَيويستيان خوَلقاون،  نوَييانهي
پرؤژهي نوآء سياسي حيزبي
سياسيتازهههيه.لَيرهوهسياسهت
دهرفه تء بهكارهَيناني هونهري له
دهبَيته مَيژووه وة ناو ئهگهرهكاني
له مَيژوو پهكخستني هونه ري
چاندني بإوايهكي ئيشكردندا، واتا
ــؤإاودا، گ جيهانَيكي له نه گؤإ
شوناسَيكي بــه بــاوه إهــَيــنــان 
لهناو دهتوانَيت پَييوايه كه ئهبهدي

بژي. گؤإاودا مَيژوويهكي

له کؤمهلَگةدا رؤَلي حيزبء زهرورهتي ههبووني

لَيپرسينهوه

ههموو لهگهأل

که ئهوانهي

دهسهآلتو

پلهوپايهي

حيزبيو

بؤ حکومي

بهرژهوهنديي

خَيزانو خؤيانو

بنهماَلهکانيان

توركمان رةفعةت عيماد

دةستخؤشي شتَيك هةموو ثَيش
دةكــةم مستةفا  نةوشيروان لةبةإَيز 
توركمانء ثرسي لة خةمخؤري بةهؤي
بؤ ثَيشنيازانةي ئةو  ثَيشكةشكردني
داخــوازيء كَيشةو ضارةسةركردني
لة تــوركــمــان مافي لــة داكــؤكــيــكــردن
لة ضةندينجار خؤشم كــوردســتــان،
ئاليةتي ثَيشنيازو ضةند رؤذنامةكاندا
بؤ توركمانم ثــرســي ــارةي ــةض ــط رَي
بةآلم باسكردووة، كورد  سةركردايةتي
بةهةرحاأل ثَينةداوة، طوَيي كةس بةداخةوة
ئةوةية، بَيت باسكردن جَيطةي ئةوةي
لة باسي زياتر نةوشيروان بةإَيز كة
كةركوك توركماناني ثرسي كَيشةكانء
ناوي جَيناكؤكةكان بةناوضة  كة كردووة،
داخوازيي لةكَيشةو باسي بـــردووةو
ثايتةخت هةولَيري شاري توركماناني
لةذَير ساَلة ضةندين كة ــردووة، ــةك ن
هيضيان ــةآلم ب ــة، ــوردداي ك دةســةآلتــي
نيشاني ئاوَينةيةك وةك تا نةكراوة بؤ
ديكة شوَينةكاني كةركوكء توركماناني
راثةإينةوة لةدواي بَلَيين تاوةكو بدرَيت،
ئةوةش كردووةو توركمان بؤ ئةوةمان
سةركردايةتي بةداخةوة دةكةين، ئَيوة بؤ
ضؤنء نةيزاني لةسةرةتاوة هةر كورد

ثرسي لةطةأل مامةَلة شَيوازَيك بــةض
هةرة زؤربةي ئَيستاش بكات، توركماندا
توركمان رؤشنبيراني كةسايةتيء زؤري
باسي تــردا ناوضةكاني كةركوكء لة 
لةذَير ساَلة ضةندين  كة  ئــةوةدةكــةن،
توركماناني بؤ ضي كورديدا دةسةآلتي
هةر بكرَي، ئةوانيش بؤ  تا كراوة هةولَير
ناوضةكاني كةركوكء توركماناني بؤية
كوردو سةركردايةتي بة متمانةيان تر

 ١٤٠ مــادةي جَيبةجَيكردني بةتايبةتي
دةبواية شتَيك هةموو ثَيش بؤية نيية،
لةكَيشةو باس مستةفا نةوشيروان بةإَيز
كوردستان توركماناني داخوازييةكاني
ئازادكردني ثَيش بةتايبةت  بكردبا،
ئةندامَيكي ئةوكات كة كةركوك، شاري
باسي دةبــوا بوو (ي.ن.ك)  بــةرزي ثلة 
شَيوازَيك بةض ضؤن كة بكردبا، ئةوةي
يةكَيتييةوة ثارتيء لةاليةن  رَيطةدةدرَي 
ثةرلةمانء حكومةتي لة نوَينةري توركمان
بَيت لةطةَلدا ئَيستاشي كوردستان هةرَيمي
ئةو كة دةكرَين، دةستنيشان دادةمةزرَينء
بةرذةوةنديي بؤ كار نوَينةرانةش بةناو
تةنانةت توركمان نةك دةكــةن خؤيان
كة ناكةنء خؤشيان لةمافي داكؤكي
توركماني حيزبَيكي بةناو هةركةسة
برايةكء ضةند ياخود كــةس لةضوار
ثَيكهَيناوةو حيزبَيكيان خؤيان كةسوكاري
بةنةتةوةكةيان، بازرطانيكردنن خةريكي
ثَيش كورد سةركردايةتي جطةلةمةش

 ١٣ ماوةي لة بةعس رذَيمي رووخاني
توركمانان بؤ ضي حكومإانيدا ســاأل
كَيشةو بةتةواوي  دةبينين ئةوا كردووة، 
ثةراوَيزخستووةو توركماني داخوازيي
لةطةأل مامةَلة ضؤن نةيزانيوة تةنانةت
ضةند لَيرةدا بؤية بكات، توركماندا ثرسي
كَيشةء دةهَينينةوة، كة نموونةيةكي سادة
توركماناني ئَيستاي رابردوو داخوازيي
كَيشةي ثرسء ثَيش ثايتةخت هةولَيري
نموونة بؤ ضيية...  كةركوك توركماناني 
سياسييةكاني ثارتة ئةنجوومةني لة ئَيستا
واتة نيية، توركمان نوَينةري كوردستان
كوردستاندا سياسيي لةبإياري توركمان

ترةوة لةاليةكي لةاليةك ئةمة نيية، بةشدار
تةلةفزيؤني كةناَلَيكي توركمانةكان تائَيستا
نيية، سةربةخؤيان رؤذنامةيةكي  ياخود
تةنها كوردستان توركماناني هةروةها
لة هةية رؤشنبيرييان دامةزراوةيةكي
بةإَيوةبةرايةتي بةناوي كوردستان
ئةم تــوركــمــان، رؤشنبيري طشتيي 
تةنها وَيرانبووةو بةتةواوي دةزطايةش
مستةفاء نةوشيروان بةإَيز  رةنطة ناوة،
بَيت، ناوة لةم طوَييان تازة خوَينةران
رؤشنبيري ضاالكييةكي  هيض ضونكة
ئةوةي بةهؤي تَيداناكرَيت، توركماني
هيض لةسةر رةزامةندي دارايي وةزارةتي
بَيجطة نادات، دةزطاية ئةو ثرؤذةيةكي
ئاسمانيء كةناَلةكاني لةزؤربةي لةمةش
توركماني ــاوةي م كورديي ناوخؤيي
سرياني عةرةبي ــاوةي م كةضي نيية،
ثةروةردةشةوة لةبواري  هةروةها  هةية،
حكومةتي بــَيــت،  لــةطــةَلــدا ئَيستاشي 
توركماني خوَيندني بة طرنطي هةرَيم
قوتابخانة كةمي لة بةتايبةت ــةداوة، ن
قوتابخانةكانء كؤني  توركمانييةكانء 
بةإَيوةبةري طرنطتر لةهةمووشيان
من ــَي دةَل توركماني خوَيندني طشتيي 
كوردَيكيان واتة نيم...! توركمان كوردم
جطة توركمانَيك، نةك  داناوة  ثؤستة لةم
لةهيض رَيكخراوَيكي جةماوةرييء لةمةش
كوردستان لة ثيشةييةكان ديموكراتيء
نوَينةري كةضي نيية، نوَينةري توركمان

كوردستان ثَيكهاتةكاني اليةنء هةموو
بةهةمانشَيوة وةرزشيدا  لةبواري  هةية،
يةك تةنها كوردستان ئؤَلؤمثي ليذنةي لة
بةهؤي ئةميش هةية، توركمان نويََنةري
ملمالنَيي ــة رؤذان بوونييةوة توركمان
شةقامَيك تائَيستا لةمةش جطة دةكرَي،
نيية توركمان بةناوي كوردستان لة
ئازادن كريستييانةكان برا بةثَيضةوانةوة
قوتابخانةكانء شةقامء ناوي لــةوةي
خؤيان بكةن، شوَينة تايبةتييةكان بةناوي
لة هةموو قوتابخانةكانء لة بَيجطة لةمةش
طشت نيشتمانييةكاندا  نةتةوةييء بؤنة 
كوردستان سروودي نةتةوةو ثَيكهاتةكاني
توركمانةكان بةآلم هةية،  خؤي  تايبةتي
اليةنَيكء هةموو هةروةها نيية، ئةوةيان
كؤمةَلَيك كوردستان ثَيكهاتةكاني
هةية، رؤشنبيرييان رَيكخراوي سةنتةرو
كوردستاندا تةواوي لة توركمانةكان بةآلم
هةية، رؤشنبيرييان سةنتةري يةك تةنها
تر، داخوازيي كَيشةء ضةندين ئةمةو
مستةفا نةوشيروان بةإَيز  دةبواية كة
ضارةسةري ثَيشنيازانةي ئــةم ثَيش
ثَيشنيازَيكي كةركوك، توركماناني ثرسي
ئَيستاو كَيشانةي ئةم  رَيطةضارةي بؤ
بةتايبةتي دانابا، توركمان ــردووي راب
سةركردايةتي لةناو دةسةآلتيدا لةكاتي
ئازادكردني ثَيش بةتايبةتيش (ي.ن.ك)و
رذَيمي رووخــانــي كــةركــوكء ــاري  ش

بةعس.

مستةفا... نةوشيروان بةأَيز ثَيشنيازةكةي لةسةر سةرنجَيك
كةركوك لة توركمان ثرسى لةمةأ

birura@rozhnama.com birura@rozhnama.com

زؤر كوردستاندا له ديموكراسيي  بونيادي

رزگاريي نيشتماني قؤناغي بإيني سهختتره له

ناوخؤ وةزارةتي
ثارَيزطايسلَيماني

بةدواداضوون و ثالن بةإَيوةبةرَيتي خؤجَييةتي/ كارطيري
 R١– ٣٤٧ ئاشكرا بانطةوازي

راثةإين لة ياريطايةك دروستكردني ثرؤذةي ثرؤذة:
تةندةرى كة دةكات  كؤمثانياكان بةَلَيندةرو  ئاطادارى سةرجةم سلَيمانى ثارَيزطاى  *
(كارطَيإىء فةرمانطةكةمان سةردانى كردن جَيبةجآ بؤ هةية ناوبراو ثــرؤذةى
سالم سةرةكي شةقامي لةسةر (٥) نهؤمى عةلى حاجى جةمالى تةالرى لة خؤجَييةتى)

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات
 ٢٠٠٨/١١/٠٤ رؤذى  تا  ثَيدةكات دةست   ٢٠٠٨/١١/٠١ رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير
تا سةرلةبةيانى ¬-٩ى كاتذمَير ٢٠٠٨/١١/٠٩ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ بؤ (١٠)ى
ثَيش كاتذمَير١١ى ٢٠٠٨/١١/٠٩ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

كردنيان(١ تا  ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ثَيويستة -١
هةولَير)يان ثالنداناني وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى بَيت، (١٠

ثَيبَيت.
تؤماركردنى ثشتطيرى ثَيويستة هةرَيمن دةرةوةى كةلة كؤمثانيايةى بةَلَيندةرو ئةو -٢

بازرطانيةوة). طشتي (بةرَيوةبةري لةاليةن ثَيبَيت
دادةخرَيت. تةندةر سندوقى وةرناطيرَيتء كراو ديارى كاتى دواى تةندةرَيك هيض -٣

ضةكَيكى بة دياريكراو ثارةى بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تامينات بإى -٤
دينار مليؤن دوو (٢,٠٠٠,٠٠٠) بإى  بة ضمان)  (خطاب  يان (مصدق) كراو ثةسةند

ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى لةكاتى دةبَيت كة رؤذ ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت
تةندةربن كردنةوةى ثرؤسةى ئامادةى بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة -٥

ناكرَيتةوة. بةثَيضةوانةوة تةندةرةكانيان مةبةستة ئةو بكةن بؤ ديارى نوَينةرَيك يان
ثَيويستةئةستؤثاكى ٦-ئةوكؤمثانياوبةَلَيندةرانةىكةبةشدارىدةكةنلةبانطهَيشتةكةدا

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و بدرَيت بؤساَلى نوآ ثآ دةرامةتيان باجى
خاوةنةكةى بؤ ناطةإَيتةوة كة دينار هةزار هةشت ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (٨,٠٠٠)
بؤ تةندةرةكةى كة كةسةى ئةو سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى

دةردةضَيت.
ئامادةبووني بة بدرَيت ئةنجام بؤي ثَيويست هةية ثشكنيني كة كةرةستانةي ئةو -٨

دار. ثةيوةندي اليةني
ثشتطيري لةطةأل بكات كةشي ثَيش داوة ئةنجامي كة كارانةي ئةو ليستي بةَلَيندةر -٩
كاتي لة تقدم العمل) (جدول بةثَيي ماوةكةي بةرنامةي كاري لةطةأل وة سوودمةند اليةني

ناكرَيتةوة. مةرجةكاندا  تةندةر نةبووني
نةبووني مةرجةكاندا. كاتي لة نابآ بةشداربووني بةلَيندةر مافي -١٠

مةجيد ئةحمةد دانا
ثارَيزطاريسلَيماني

طوذمدان لةجياتى قوتابييةكان خوَيندكارىء رَيكخراوة لة زؤرَيك

خوَيندكاران، طةنجانء تازةبوونةوةى طؤإانخوازىء هةستى بة

هةستةو ئةم كثكردنى هةوَلى لة حيزب لةثشتدانى بةدةست

هةستةن ئةم نةهَيشتنى

ناوخؤ وةزارةتي
ثارَيزطايسلَيماني

بةدواداضوون و ثالن بةإَيوةبةرَيتي خؤجَييةتي/ كارطيري
 R٣– ٤٩ ئاشكرا بانطةوازي

لة دةربةنديخان (دووبارة) ثؤلي (٤) قوتابخانةي دروستكردني ثرؤذةي ثرؤذة:
تةندةرى كة دةكات  كؤمثانياكان بةَلَيندةرو  ئاطادارى سةرجةم سلَيمانى ثارَيزطاى  *
(كارطَيإىء فةرمانطةكةمان سةردانى كردن جَيبةجآ بؤ هةية ناوبراو ثــرؤذةى
سالم سةرةكي شةقامي لةسةر (٥) نهؤمى عةلى حاجى جةمالى تةالرى لة خؤجَييةتى)

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات
 ٢٠٠٨/١١/٠٤ رؤذى  تا  ثَيدةكات دةست   ٢٠٠٨/١١/٠١ رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير
تا سةرلةبةيانى ¬-٩ى كاتذمَير ٢٠٠٨/١١/٠٩ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ بؤ (١٠)ى
ثَيش كاتذمَير١١ى ٢٠٠٨/١١/٠٩ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

كردنيان(١ تا ٨) ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ثَيويستة -١
ثَيبَيت. هةولَير)يان ثالنداناني وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى بَيت،
تؤماركردنى ثشتطيرى ثَيويستة هةرَيمن دةرةوةى كةلة كؤمثانيايةى بةَلَيندةرو ئةو -٢

بازرطانيةوة). طشتي (بةرَيوةبةري لةاليةن ثَيبَيت
دادةخرَيت. تةندةر سندوقى وةرناطيرَيتء كراو ديارى كاتى دواى تةندةرَيك هيض -٣

ضةكَيكى بة دياريكراو ثارةى بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تامينات بإى -٤
دينار مليؤن ثَينج (٥,٠٠٠,٠٠٠) بإى  بة ضمان)  (خطاب  يان (مصدق) كراو ثةسةند

ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى لةكاتى دةبَيت كة رؤذ ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت
تةندةربن كردنةوةى ثرؤسةى ئامادةى بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة -٥

ناكرَيتةوة. بةثَيضةوانةوة تةندةرةكانيان مةبةستة ئةو بكةن بؤ ديارى نوَينةرَيك يان
ثَيويستةئةستؤثاكى ٦-ئةوكؤمثانياوبةَلَيندةرانةىكةبةشدارىدةكةنلةبانطهَيشتةكةدا

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و بدرَيت بؤساَلى نوآ ثآ دةرامةتيان باجى
خاوةنةكةى ناطةإَيتةوة بؤ كة هةزار دينار ثانزة ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (١٥,٠٠٠)
بؤ تةندةرةكةى كة كةسةى ئةو سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى

دةردةضَيت.
ئامادةبووني بة بدرَيت ئةنجام بؤي ثَيويست هةية ثشكنيني كة كةرةستانةي ئةو -٨

دار. ثةيوةندي اليةني
ثشتطيري لةطةأل بكات كةشي ثَيش داوة ئةنجامي كة كارانةي ئةو ليستي بةَلَيندةر -٩
كاتي لة تقدم العمل) (جدول بةثَيي ماوةكةي بةرنامةي كاري لةطةأل وة سوودمةند اليةني

ناكرَيتةوة. مةرجةكاندا  تةندةر نةبووني
نةبووني مةرجةكاندا. كاتي لة نابآ بةشداربووني بةلَيندةر مافي -١٠

مةجيد ئةحمةد دانا
ثارَيزطاريسلَيماني

٢٨٦٤/ب/٢٠٠٨ ذمارة: سةرؤكايةتي ئةنجومةني دادوةرَيتي  
٢٠٠٨/١٠/٢٩ بةروار: سلَيماني  ناوضةي تَيهةَلضوونةوةي سةرؤكايةتي دادطاي

سلَيماني/٢  بةرايي دادطاي
ئاطاداري

احمد داواكار/ خليل علي
رشيد حمة حسن جليل داواكراو/

دادطاية لةم احمد) علي (خليل بةناوي داواكار رشيد) حمة (جليل لةسةركراو داوا بؤ
البردني بة تايبةت (٢٨٦٤/ب/٢٠٠٨) ذمارة بة كرديت تؤمار لةسةر داوايةكي
لةبةرئةوةي مالي)، يخي شيوع) لةسةر موَلكي ذمارة (٢٩ كةرتي ٣٠ي (ازالة كؤبةش
لة ئاطاداركردنةوةت بة بإياريدا دادطاية ئةم بؤية ناديارة نيشتةجَيبوونت شوَيني
دادطايي بؤ ئامادةبوونت مةبةستي بة (رسمي) فةرمي نَيوخؤي رؤذنامةي دوو
بإيار غيابي دادطا بة نةبيت بةثَيضةوانةوة ئامادة (٢٠٠٨/١١/٢٦) رؤذي بؤ كردن

دةدةكات.
دادوةر

شاهين عدو سلطان شكر

١٥٢/ش/٢٠٠٨ ذمارةي داوا/ كةسَيتي لة ثشدةر     دادطاي باري
ئاطانامة

امين محمد بكر شاناز داواكار/
خدر حجي ابوبكر داوالَيكراو/

ناديارة ناونيشانت ئَيستا كة خدر حجي ابوبكر داوالَيكراو بؤ
/١٥٢) ذمارة داواي لة دةركرد خؤي بإياري  دادطا  كة دةكةينةوة ئاطادارت
دادطا تيايدا كراو امين)ةوة محمد  بكر (شاناز  داواكار لةاليةن كة ش/٢٠٠٨)
بإة لةسةر داوالَيكراو تؤ داواكارو نَيوان هاوسةريةتي سةلماندني بة بإياريدا
ئَيستا وة لةبةرئةوةي نيية ثاشةكي عيار (٢١)وة زَيإ مسقاأل (٢٠) ثَيشةكي مارةي
رؤذنامةي دوو (٢) بةهؤي بكاتةوة ئاطادارت بإياريدا دادطا ناديارة ناونيشانت
بإيارةكة لَيداني هةَلنةستي بة تانة ياساييدا ئةطةر لة ماوةي ناوخؤيي، رؤذانةي

ياسا. بةثَيي دةرهةقت وةردةطرَيت كؤتايي ثلةي بإيارةكة ئةوا

دادوةر
احمد عمر اسماعيل

كاركردن هةلى

كاركردن بؤ مآ) (رةطةزى بةكارمةندة ثَيويستى ليرة سؤثةرماركَيتى
. سؤثةرماركَيتةكةدا لةناو

شةو) ١١ى سةعات ثاشنيوةإؤ تاكو ٤ى (سةعات كاركردن كاتى
بةختيارى مزطةوتى طةإةكى بةختيارى، بةرامبةر سلَيمانى : ناونيشان

٠٧٧٠٢٥٨٢٣٢٣ ثةيوةندى

هياللئيبراهيم

كةمينةو كَيشةى
ضارةنووس مةسةلةكانى

كةسانى ثسثؤإانء لة زؤرَيك
ثَييان كةمينة، بــوارى ئاطادارى
سةدةى بيست كةسةدةى واية
ئةوة لةبةر هــةر  كةمينةكانة،
طرنطييةوة بة بوارة ئةو ثسثؤإانى
زؤرجار وة روو دةخةنة باسة ئةو
دنيادا لة كةمينةكان كَيشةى
سياسى، مةسةلة بة دةبةستنةوة
نَيوان ثةيوةندييةكانى ئابوورىء

. وآلتان
لة بيركردنةوة مةسةلةى
طةورةكردنى كةمينةء كَيشةى
بـــةدواى ـــةإان ط كــَيــشــةكــانء
بؤ دةطةإَيتةوة ضارةسةركردنيان

بيست. سةدةى سةرةتاكانى
سياسيى فيكريىء عةقَلى لةالى
بيركردنةوة مةسةلةى خؤرئاوا
دينيىء دةوَلةتى دامةزراندنى لة
شتَيكى ــةوةى ــةت ن دةوَلــةتــى

ئاستةمة.
 ئةوانئةو دةوَلةتانة لةسةرئةو 
مةترسى بة  دادةمةزرَين، بنةماية 
دةستكةوتء ســةر بؤ دةزانــن
بةتايبةت ناوضةكة لة دةسةآلتيان
لةبةر ، ناوةإاست خؤرهةآلتى
جؤرة لةو هةوَلى طةلَيك ئــةوة

لةناوبران.
طةورةكردنء زؤرجار كةواتة
وروذاندنىكَيشةىكةمينةءتايفةء
طةلَيك لة جياوازةكان نةتةوة
لةوانة (عَيراق) ئةم ناوضةية وآلتى
لةدروستكردنى طرتنة رَيطة بؤ
يان عةرةبى نةتةوةى دةوَلةتى

هةروةها دينى  شيعةى دةوَلةتى 
ئاسانى بة وآلتانة ئةو دةشتوانرَيت

بكرَين. كؤنترؤأل
ئةمريكاو ـــةالى ب ئَيستا
كة نية طرنط هاوثةيمانةكانى
بيست لة  زياتر خاوةنى عةرةب 
ثشتطيريشيان بطرة ــةتــة دةوَل
ثَيطةى بةهَيزبوونى لة دةكــات
سةربازييان سياسيىء ، ئابوورى
ــى ــةت دةوَل هــةنــدآ بةتايبةت 
بةآلم لةدذى ناوضةكة، لة عةرةبى
دامةزرندنى دةوَلةتَيكة كةثشتطيرى
نةتةوةى دةوَلةتى دامةزرانى لة
لة دامةزراندنى يان بير عةرةبى،
ضونكة دةكاتةوة، دينيى دةوَلةتى
خةياَلةء ئــةو بةهَيزبوونى بة 
نةتةوةى دةوَلةتَيكى دامةزراندى
دةبَيتة ــة ــةت دةوَل ئــةو ئةوكاتة
سياسةتى بيروإاو يةك خاوةنى
بازارء يةك  ثارةو  يةك  تايبةت، 
سياسةتى ثةيوةندى جؤر يةك

نَيودةوَلةتى.
بيركردنةوة ئةوة لةبةر هةر
نةتةوةى دةوَلةتى دامةزراندنى لة
عةرةبء بؤ ئامَيزة  كَيشة  ضةند
كورد بؤ ئةوةندةش شيعةكان
كَيشةية ــةم ئ وةزؤرجـــاريـــش 
لة طرتن  رَيطة بؤ دةكَيشَيت سةر 
بؤ ناسؤناليستيى بيركردنةوةى
يةك نَيو كَيشةى كردنى ضارةسةر

وآلتيش.
ناتوانآ  عَيراقدا لة كورد  ئَيستا
ــار زؤرج كــة حيزبى بيرى بــة 
ئيستغالل ناسيؤنالستى بيرى
خواستء لة بةرطرى دةكــات
وةك ضونكة بكات، داواكارييةكانى
ئةو بةر كةوتؤتة عَيراقيش وتمان
بيركردنةوة سياسيىء ئيعالمييةى
كة هاوثةيمانةكانى ئةمريكاء
قةبارةى طةورةكردنى لة بريتيية
جياوازةكانى ثَيكهاتة نةتةوةء
بيرى كــردنــى بةهَيز ــراقء ــَي ع
بيرى سونةء شيعةء الى ئاينيى
هةروةها كورد  لةالى نةتةوةيش
مافى مةسةلةكانى ــى ــدن رةذان
وآلتة ئةم جياوازةكانى كةمينة
ئاشوورء كلدانء مةسيحىء وةك
لة ــارة ك ــةم ئ ديــكــة. كةمينةى 
هةر ئةوةى بؤ هةوَلَيكة عَيراقدا
بير مةزهةبَيك كةمينةء كؤمةَلةء
خؤى خواستى بــةرذةوةنــدى لة 
هةريةكةيان هةروةها بكاتةوة
داواى عَيراقدا ضوارضَيوةى لة
مافةكانيان بكةن، بةآلمئةمجارةيان

دةستوورةوة. لةرَيطةى
بووةتةوة  كورد ئةوة لةبةر  
لة ئةطةرضى عَيراق لة بةشَيك
كلتورىء مافة رابردوودا ساآلنى
لَيزةود ذيانةكانى سياسيىء
ناكرآ ئةوةشدا لةطةأل  كرابوو،
بؤضارةسةركردنى نةتةوةى بيرى
بطرَيتةبةر، ئَيستادا لة كَيشةية ئةو
ثَيويستة قؤناغةدا لــةم بةَلكو
لة ــى ــةوةي ــةت ن ــى ــاف م داواى 
بكات. دةستووردا ضوارضَيوةى
ئةمريكاء سياسةتى ئةوة لةبةر
كورد كة روونة هاوثةيمانةكانى 
طرنط رةطةزَيكى وةك  عَيراقدا لة

دامةزراندنةوةى لة سةيردةكات،
كورد بةآلم عَيراقى نوَيى دةوَلةتى
لةثاأل بةَلكو نية،  مةسةلةكة  هةمو
كلدء توركمانةكانء كوردديشدا
عَيراقء سةرانسةرى لة ئاشوور
روو. خراونةتة كةركوك بةتايبةت
و راطــةيــانــدن  تةختيةى بــة 
رَيكخراوةيى سياسيى و ثشتطيرى
دةخرَيتة داواكارييةكانيان مافء
طةورة داواكانيان مــافء روو
ئةم سةرةكى بةشَيكى دةكرَيت،
دانةمةزراندنى ثَيناو لة رةوتةش
مةزهةب بير لة عَيراقدا دةوَلةتَيك لة

بكاتةوة. نةتةوة يان
وةك ضارةنووسى كةركوكيش
دةسةَلتدارن طةورةية، عَيراقَيكى
ئةوة لةسةر ثَيداطرى ئةمريكا
شوَينى كةركوك كة دةكةنةوة
ثَيويستة جياوازةكانةء ثَيكهاتة
يةك وةك اليــةنــةكــان هــةمــوو 
هةبَيتء داواكارييان مافء بذينء
دياريكردنى لة هةبَيت  دةوريــان
بةآلم شــارة ئــةو ضارةنووسى 
ثرؤسةى دواى رؤذانى بةدرَيذاى
ضةند بــؤ ــوك  ــةرك ك ٢٠٠٣دا  
حيزبة ــت دةس كةوتة  مانطَيك
بة دةتوانرا ئةوكاتة كوردديةكان،
شارة ئةو ضارةنووسى ئاسانى
كاتةدا لةو ضونكة  ، ديارىبكرَيت 
ترسى لة ــان ــاوردةك ه عةرةبة
بةجَيهَيشتبوو، شارةكةيان ذيانيان
لةو دةيانتوانى توركمانةكانيش
كة بكةن قبوأل بريارة ئةو كاتةدا
سةر بطةإَيتةوة شارةكة ئيدارةى
لةاليةن كوردستانء  هةرَيمى 
بةرَيوةبضَيت، هةرَيمةوة حكومةتى
لة ساأل ثَينج دواى ئَيستا بةآلم
ثَينج دواى ملمالنآ، هةإةشةء

تووندوتيذى شارى ساأل تيرؤرء
رَيطاى كؤمةَلَيك بة كةركوك
لةبةر هةر تَيثةإى جؤربةجؤر
بةغدا، بوونى بةهَيز دواى ئةوة
شارة ئةو لةضارةنووسى بير ئَيستا
دةوَلةمةندء شارَيكى كة دةكرَيتةوة

ناكؤكيية. ثإ

ثةرلةمانى رؤَلى
كةمينةكان عَيراقء

دواىئةوةى كوتلةء حيزبةكانى
ئةوةى سةر ثةرذانة عــَيــراق،
كةركوك ضارةنووسى لة بير كة
رَيطاى لة  لةوكاتةوة بكةنةوة 
جؤربةجؤر فشارى ثةرلةمانةوة
دروستدةكةن هةَلوَيستى تايبةتيان
ياساء ئةو لةسةر دةنطدان لة هةية
شارةو بةو ثةيوةندى كة ثرؤذانةى

هةية كوردستانةوة هةرَيمى
ثيايدا شارة ئةو دؤخةى ئةم
زؤرى بةشَيكى تــَيــدةثــةإَيــت
سةركردايةتى بة  ثــةيــوةنــدى
ضونكة هةية،  كوردةوة سياسيى 
كاتى لة ــورد ك سةركردايةتى
بؤ نةكردبوو ئامادة خؤى خؤيدا
كةركوك ضارةنووسى دياريكردنى
بؤ ثَينةبوو  ثرؤذةيةكيشى هيض 
كةاليةنةكانى ئَيستاش ئةوكاتة
رَيطاى لة شــارة ــةو  ئ ديكةى
فشار دةيانةوآ ياساييةوة كةناَلى
ئاسايى بة ثَيويستة دروستبكةن
هةموو ضونكة وةربــطــيــرَيــت، 
حيزبة سزاى خؤى هةية، هةَلةيةك
لة بيريان ئةوةندةى  كوردديةكان 
كة دةكردةوة كةركوك تابؤكردنى
بيريان ئةوةندة دةبَيت كاميان بؤ
ــردةوة، ــةدةك ن ضارةنووسى لة 
كار مةيدانييةوة لةإووى ضونكة

نموونة بؤ ئامانجانة نةكرا ئةو بؤ
يةكَيتىء بة سةر رَيكخراوةكانى
كرَيكاران، سةنديكاى لةوانة ثارتى
هيض رؤذنامةنووسان رؤشنبيران،
نةيانتوانييةوة نةبووة رؤَلَيكيان
ـــارى داواك ــافء م بــةرطــرى لــة
جطة توَيذةكةى خؤيان بكةن، ئةمة
كوردديةكان حيزبة كة ــةوةى ل
ثةراوَيزخستنى ئاراستةى بة
شارة ئةو ديكةى نةتةوةكانى
نةيانهَيشتووة ــردووة ك كاريان
دَلنيابن هةبَيتء خؤيان دةورى
ئةطةر داهاتوودا  لة كة ــةوةى  ل
هةرَيمى سةر بطةرَيتةوة كةركوك
سةالمةتى بة ئةوان كوردستان،
كارو ئازادانة  دةتوانن دةذيــنء 
بــدةن. ئةنجام ضاالكيةكانيان
كَيشةكان تَيةثربوونى دواى ئَيستا
دةَلَين توركمانةكان عــةربء
دةسةَلتثَيدانى بة كةركوك كَيشةى
ثةراوَيزخستنى ــكء ــَي ــةن الي
ناكرَيت ضارةسةر تر اليةنَيكى
ياساىء طةرةنتى  داواى هةروةها 
ثاراستى بؤ  دةكةن دةستوورى 
ئةوة لةبةر كةرامةتيان مــافء
ثرؤسةى لــةســةرةتــاى ــةوةى  ئ
يةكَيتىو ئَيستاى تا ٢٠٠٣وة
كةمينةو لَينةكرابَيتةوة بيرى ثارتى
عَيراقء ضوارضَيوةى لة مافةكانيانة

كوردستان. هةرَيمى
سياسيى سةركردايةتى لةسةر
بكةن، ئةو مةرجانة قبوأل كة كورد
زؤر شَيوةيةكى بة ئةوانيش
وروذاندنى كةوتوونةتة ترسناك
خةَلك ناسيؤنالستانةى بيرى
كَيشةو ــى ــردن ــةك ــارةس ض ــؤ  ب
رَيطا ئةم كةركوك، ضارةنووسى

ضارةية.

ثارتى  الى يةكيَتىء (بيرنةكردنةوة)
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كؤيله دهكاته كوردستان ذناني ثهرلهمان

فرهذني قانووني
بدرَيت بإيار ريفراندؤم به دهبَيت

د.رهفيقسابير
قانووني دهنگ، چوار تهنيا زؤرينهي به  کوردستان، پهرلهماني ئوکتؤبهر ٢٧ي رؤژي
ئافرهتاني بهکؤيلهکردني قانووني بَلَيم دروستتر يان فرهژني، نائينسانييانهي ناديموکراتانهو
لوتکهو ههبووني گهيانده پياوي شؤڤَينيزمي پهرلهمان، کارهيش بهم کرد. کوردستاني پهسند
ديموکراتي پرينسيپي گرنگترين چونکه پرسيارهوه . ژَير خسته کوردستاندا له ديموکراتيشي
بن، بن) هاومافء هاوئهرک ئاينَيک نه تهوهو رهگهزو هه ر به (سهر که دهبَيت مرؤڤهکان ئهوهيه
کهچي دهداته پياو، فرهژني «مافي» قانوون به کوردستان پهرلهماني کاتَيک بهآلم بن. يهکسان واتا
خهَلکي نيوهي بهَلکو ده نَيته وه، جياوازي ههر نهک قانوونه به م ئهوا ژن، ناداته  فرهپياوي «مافي»
سياسيي قانوونيء ئهخالقي، رهوايي بهمهيش تر، نيوهکه ي کؤيلهي دهکاته  (ژنان) کوردستانيش

که نييه ئهوه شايه ني نامهسئوله و ناديموکراتء ناعاديل، په رلهمانَيکي که دهيسهلمَينَيت چونکه دهدات، لهدهست خؤي
ههَلبوهشَيندرَيتهوه. پهرلهمانيش بکرَيتء شهرمهزار دهبَيت قانوونه ئهم بؤيه بکات، کوردستان گهلي نوَينهرايهتيي
نيوهکهي بلوَيت) سهري بؤيان (ئهگه ر ئامادهشن بکهن، کؤيله کوردستان گهلي نيوه ي دهتوانن ئهوانهي  چونکه

بگرن. قوإ له ديکهيش
داگيرکرني و غهزو رَيي له عهرهب، جؤرهي لهم تري نهريتي زؤر وهک عهرهبه، پريميتيڤانهي نهريتَيکي که  فرهژني
ئهخالقيي قانوونيء رهوايي عَيراقهوه دهوَلهتي له رَيي کوردستان، دواتريش هَيندراوهته ناوي ئيسالمهوه عهرهبء به
ماليزيا، نموونه تونس، (بؤ عهره بيشن ههيانه تهنانهت مسوَلماننء گهلهکانيان که وآلتاندا، زؤر له نهريته ئهم پَيدراوه .
بهقانوونکردني کراوهتهوه. بؤيه لَيکراوهو رهت نه فرهتي جاران..) بهَلکانء سؤڤيهتي مسوَلمانهکاني قهفقاس، وآلته
نهريتي کولتوورو به سهپاندني شهرعييهتدانيشه شوورهييةو خؤيهوه کوردستان اليهن پهرلهماني دياردهيه، له ئهم

داگيرکهر.
ناديموکراتانهي لهم جؤره قانوونَيکي ههيه مافي ئهوهي بنهإهتدا له کوردستان، بهآلم ئايا پهرلهماني
کؤنهپهرست،  دهنگي سيوچهند تهنانهت يان ده نگ، چوار ئايا گرنگتر بدات؟ لهمهيش بإيار کوردستان گه لي بؤ
له که ههيه قانوونييهيان ئهخالقيء سياسيء مافه ئه و نه بَيت، خاوَينيان سياسيي رابردوويهکي هه ندَيکيان که رهنگه
بدهنء چارهنووسساز هَينده بإياري نهوهکانيشمان، جياتي له تهنانهت کوردستانء باشووري کوردي ههموو جياتي

بسهپَينن؟ کوردستاندا کؤمهَلي بهسهر ناديموکراتانه  فره  نائينسانييانهو فره قانوونه ئهم
کوردو ژناني کچانء بَيفهإ، کهسَيکي چهند سَيکسيي حه زي ههوهسء به رهواييدان بؤ تهنيا ماقووله  ئايا
کوردبوونمان له خؤمانء له  شهرم پَيشکه وتوودا مؤدَيرنء دنياي بهردهم له ئَيمهيش کؤيلةو بکرَينه  نهوهکانيشيان،

بکهين؟
نييه پهرلهماندا ده سهآلتي له هه يه، داهاتوومانهوه  ئَيستاو به  په يوه نديي که گرنگه، مهسهله ئهم

بکرَيتهوه. ريفراندؤم يهکاليي دهبَيت به بدات، بؤيه لهسهر بإياري
به ههيه، داهاتووهوه  نهوهکاني ههمووانء به پهيوهندي که بچووک، زؤر مهسهلهي ديموکراتدا وآلتاني  له 
سوَيد  ١٩٦٨ له ساَلي که چه پدا، يان راست سايدي به ئؤتؤمؤبيل لَيخوريني نموونه (بؤ ده درَيت بإيار ريفراندؤم

کراوه). بؤ راپرسي
قانوونه ئهم گهورهيهوهو تاوانه ئهم باري ژَير نهچَيته که ده کهم کوردستان ههرَيمي سهرؤکايهتيي له داوا من بؤيه

بدرَيت. بإيار مهسهلهيه ئهم گشتيدا له راپرسييهکي بکات که داوا بکاتهوه و رهت نائينسانييه ناديموکراتء
ژنان. کؤياليهتيي قانووني پووچکردنهوهي ريسواکردنء بؤ فراوان جهماوهريي خهباتي بهرهو

قبووَل ئافرهتان کؤيلهکردني قانووني کراوه ، لَيي ستهمهي ههموو ئهو دواي ئهگهر، نهتهوهيهک
نييه! شايهني ئازادي بکات،

ريكالم
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