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ئةطةر يةكيَتى طؤأانكارى نةكات
سؤسيال ديموكرات تووشى شؤك دةكات

رؤذنامة

جَيطرى  مارك،  نؤرد  كالس 
سؤسيال  ثارتى  سكرتَيرى 
ئاماذة  سويد،  ديموكراتى 
بةراورد  بة  يةكَيتى  بةوةدةكات 
بة بنةماكانى سؤسيال ديموكرات، 

ثَيويستى بة طؤإان هةية.

ديمانةيةكى  لة  مارك  نؤرد 
لة  دةقةكةى  كة  رؤذنامةدا 
ثاشكؤى         دا بآلوكراوةتةوة، 
لة  يةكَيتى  «ئةطةر  دةَلَيت: 
نةكات،  طؤإانكارى  كؤنطرةدا 
تووشى  ديموكرات  سؤسيال 

شؤك دةكات».
كالس نؤرد مارك، كة جَيطرى 

سؤسيال  ثارتى  سكرتَيرى 
ماوةيةك  سويدة،  ديموكراتى 
وةفدَيكى  لةطةأل  لةمةوبةر 
ئـينتـةرناسيؤنـال  ســؤسيــال 
كــوردسـتــانى  ســــةردانـــى 
داوايان  «يةكَيتى  وتى:  كردبوو، 
بؤ  بدةين  يارمةتييان  لَيكردووين 
يةكَيتى،  ثَيكهاتةى  رَيكخستنةوةى 

تةواو  حيزبَيكى  يةكَيتى  بةوثَييةى 
نييةو خؤشيان دان بةوةدا دةنَين». 
ضاوةإَيى  كة  روونيشيكردةوة، 
بزانن  تا  حيزبةكةن  كؤنطرةى 
يةكَيتى  كَيشةكانى  بارودؤخى 
وتيشى:  دةطات،  كوآ  بةرةو 
طؤإانء  بة  ثَيويستى  «يةكَيتى 

طةشةثَيدان هةية».

ثةكةكة بةشداريى كؤنطرةكةى هةولَير دةكات
ل٢

إؤذنامة

حكومةتى  سةرؤكى  جَيطرى 
سةرؤكايةتى  رايطةياند،  هةرَيم 
هةرَيم  حكومةتى  هةرَيمء 
رةزامةندييان نيشانداوة، بؤ هاتنى ١٣ 
هةزار ئاوارةى فةلةستينى بؤ هةرَيمى 
كوردستان، كة ئَيستا لة ناوةِراستء 

باشوورى عَيراق نيشتةجَين.

عةباس  مةحمود   ٤/١٣ رؤذى   
فةلةستينى  دةسةآلتى  سةرؤكى 
طةيشتة  رةسميى  سةردانَيكى  بة 
لة  دواتر  كوردستانء  هةرَيمى 
لةطةأل  رؤذنامةوانيدا  كؤنطرةيةكى 
رايطةياند:  هةرَيم،  سةرؤكى 
 ١٣ ئةو  طرتنة خؤى  لة  هيواخوازين 
لة  كة  فةلةستينييةدا،  ئاوارة  هةزار 
كوردستانيش  هةرَيمى  هةن،  عَيراق 

رؤأل  بطَيِرَيت، لةبةرامبةردا سةرؤكى 
هةرَيم رةزامةندي لة سةر ئةو خاَلة 

نيشاندا.
عيماد ئةحمةد جَيطرى سةرؤكى 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  حكومةت 
حكومةت  هةرَيمء  «سةرؤكايةتى 
لةسةر  نيشانداوة،  رةزامةنديمان 
١٣هةزار  ئةو  نيشتةجَيكردنى 
ناوضة  لة  كة  فةلةستينييةى  ئاوارة 

باشوورى  ناوةِراستء  نائارامةكانى 
من  بةبِرواى  نيشتةجَينء  عَيراق 
ضونكة  نيية،  خراث  كارَيكى  ئةوة 
هةم  ئابوورييةكةو  رووة  لة  هةم 
ثةيوةندييةكانى  ثتةوكردنى  لة 
باش  رؤَلَيكى  فةلةستينيش  كوردء 

دةطَيِرَيت».

زياتر لة ل ٣ داية

سةرؤكايةتى هةرَيمء حكومةت رةزامةندن
١٣ هةزار ئاوارةى فةلةستينى بيَنة كوردستان
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سؤسيال ديموكرات تووشى شؤك دةكات
تةواو  حيزبَيكى  يةكَيتى  بةوثَييةى 
نييةو خؤشيان دان بةوةدا دةنَين». 
ضاوةإَيى  كة  روونيشيكردةوة، 
بزانن  تا  حيزبةكةن  كؤنطرةى 
يةكَيتى  كَيشةكانى  بارودؤخى 
وتيشى:  دةطات،  كوآ  بةرةو 
طؤإانء  بة  ثَيويستى  «يةكَيتى 

رؤذنامة

دةستةى  سةرؤكى  قادر  عةلى 
هةرَيمى  لة  هةَلبذاردنةكان 
بؤ  لَيدوانَيكيدا  لة  كوردستان، 
دوَينَى  تةنيا  رايطةياند:  رؤذنامة 
فؤرمى  كيانى سياسى  لة ٢٠  زياتر 
هةَلبذاردندا  لة  بةشداريكردنيان 
نَيو  بَينة  ئةوةى  بؤ  وةرطرتووة، 
وتيشى:  هةَلبذاردنةكان،  ملمالنَيى 
بة  كيانانة  ئةو  تةواوى  نيية  «مةرج 
مةرج  ضونكة  دابنَيين،  بةشداربوو 
قبوَل  كيان  وةك  كيانانة  ئةو  نيية 
بكرَينء رَيطةى بةشداريكردنيان ثَي 

بدرَيت لة هةَلبذاردنةكان».
خستةإوو،  ئةوةشى  هةروةك 
كوردةكانى  ئةطةرضى  كة 
هةرَيم  دةرةوةى  دانيشتووى 
بةشدارى  دةنطدةر  وةك  ناتوانن 

بةآلم  بكةن،  هةَلبذاردنةكاندا  لة 
دةتوانن وةك كيانى سياسى ليست 
بؤ  بثاَلَيون  خؤيان  ثَيكبهَيننء 
كَيبإكَيي هةَلبذاردن لة ضوارضَيوةى 

ياساى هةَلبذاردنةكاندا.
دةستةى  زانيارييةكانى  بةثَيى 
دوَينآ  كة  هةرَيم  هةَلبذاردنى 
رؤذنامةوانيدا  كؤنطرةيةكى  لة 
ذمارةى  خرايةإوو،  هةولَير  لة 
هـــةرَيـمى  دانـيشـتـووانـى 
ئامارةى  ئةو  بةثَيي  كوردستان 
دابةشكردنى  كؤمثانياى  لة  كة 
دةطاتة  وةريانطرتووة،  خؤراكةوة 
ذمارةيةش  لةو  (٤٣٨٢٩١٠)كةسء 
دةنطدانيان  مافى  (٢٥١٨٢٩٠) كةس 
نيوةى  لة  زياتر  دةكاتة  كة  هةية، 

دانيشتووانى هةرَيم.
لةالثةإة ٣دا
بةدواداضوونَيك بآلوكراوةتةوة

(٢٠) كيانى سياسى 
فؤرمى بةشداريكردنى 

هةلَبذاردنةكانيان 
وةرطرتووة

رؤذنامة 

سةرؤكى  كينانى،  موهةنةد 
دةستةى ئيدارى رَيكخراوى تؤإى 
ضاودَيريكردنى  بؤ  عَيراقى  عةينى 
رةهةندة  بة  ئاماذة  هةَلبذاردن، 
داخراو  ليستى  سلبييةكانى  
داخراو  «ليستى  ثَييواية،  دةكاتء  
ثاَلَيوراو  ئاشكرا  بةشَيوةيةكى 
بةو  دووردةخاتةوة،  دةنطدةر  لة 
ئةو  ثاَلَيوراوانى  دةنطدةر  ثَييةى 
ئيرادةى  جياناكاتةوةو  لَيك  ليستة 
حيزبةكةوة  بة  تةنيا  دةنطدةر 
زؤر  ئةطةرَيكى  دةبةستَيتةوةو 
ئيرادةى  طةندةَلبوونى  بة  دةدات 

طةيشتنى  رَيطاى  لة  دةنطدةر 
بؤ  توانا  بَي  ناشايشتةو  كةسانى 

كورسى دةسةآلت.»
رؤذنامةدا،  ديمانةيةكى  لة 
الثةإة(٦)دا  لة  دةقةكةى  كة 
دةَلَيت:  كينانى   بآلوكراوةتةوة 
سةربةخؤى  ليستى  «دةركةوتنى 
ثرؤسةى  تَيركردنى  ناحيزبى 
لة  سياسيية  ديموكراسيى 
بؤ  دةرفةت  ثَيدانى  رَيطاى 
بؤ  كةسةكان  اليةنء  سةرجةم 
ئةوةش  سياسيى،  بةشداريى 
لة  دووركةوتنةوة  هؤى  دةبَيـتة 
هاتنةكايةى  حيزبىء  دةمارطيريى 

راستةقينة».  ديموكراسييةتى 

«ليستى سةربةخؤ تَيركردنى 

ثرؤسةى ديموكراسيية»

فةالح نةجم 

لة كؤبوونةوةى  ثَيرَيى نورى 
ئةنجومةنى  سةرؤكى  ماليكى، 
كؤمكارى  لةطةأل  عَيراق  وةزيرانى 
زيندانيية سياسييةكانى كوردستان، 
داواكانيانى  جَيبةجَيكردنى  بةَلينى 

داوة، 
لة  سةرةتا  هةرضةندة 
هةزار   (٥٧) لة  زياتر  كوردستاندا 

زيندانى سياسيى ناو نووسكرابوون، 
ورد  لَيكؤَلينةوةيةكى  ثاش  بةآلم 
دةركةوت، كة (٢٧) هةزار زيندانى 
بة  هةن،  كوردستاندا  لة  سياسيى 
بِرواى محةمةد ثشدةرى، ئةندامى 
سياسييةكانى  زيندانيية  دةستةى 
 (٧) لة  كوردستاندا  لة  كوردستان، 
هةزار زيندانى سياسيى زياتر نيية، 
ئةو زيادةى كة نووسراوة لة كاتى 

هةَلبذاردنةكاندا تؤماركراون.

زيندانييةكى  هةر  هةرضةندة 
بِرى  مانطانة  عَيراق  سياسيى 
وةردةطرَيت،  دينار  هةزار   (٥٠٠)
لة  بِريارة  ئةو  تائَيستا  بةآلم 
ناكرَيت،  ثةيِرةو  كوردستان 
ضونكة حكومةتى عَيراق دةيةوَيت 
ئةو  هةرَيم،  (١٧٪)كةى  بِرى  لة 
حكومةتى  سةرفبكات.  مووضةية 
كة  رةتدةكاتةوة،  ئةوة  هةرَيم 
مام  ئةحمةدى  وتةى  بةثَيى 

سةرؤكى  جَيطرى  ِرةسوأل 
سياسييةكانى  زيندانيية  كؤمكارى 
ثَيرَيى  دانيشتنى  لة  كوردستان،  
سياسييةكانى  زيندانيية  كؤمكارى 
ماليكى-دا  لةطةأل  كوردستانى 
بةَلَينى ئةوةى ثَيداون لةوكاتةوةى 
عَيراق  سياسييةكانى  زيندانيية 
مووضةيان بؤ سةرفكراوة، هةمان 
بِرة ثارة  بؤ زيندانيية سياسييةكانى 

كوردستانيش سةرف بكات.

ماليكى كَيشةى زيندانيية سياسييةكانى هةرَيم يةكاليى دةكاتةوة 

ئارام جةمال*

دةرخــواردى  ئةفسانانة  ئةم  بةبةردةوامى   تةقليدى  دةسةآلتى   
هاوآلتيان دةدات:

- ئةفسانةى طؤِران تةنها لةسةرةوة دةبَيت.
- ئةفسانةى موَلكدارَيتى تايبةتى هةقيقةت.

- ئةفسانةى طؤِران تةنها لةسةرةوة دةبَيت.
- ئةفسانةى موَلكدارَيتى تايبةتى هةقيقةت.

- ئةفسانةى طؤِران تةنها لةسةرةوة دةبَيت.

- ئةفسانةى نةمانى ئةو يةكسانة بةنةمانى هةمووان.
-  ئةفسانةى طووتارى يةكطرتنء يةكثارضةيى كؤمةآليةتى...

نوخبةى  شةرعيةتى  متمانةو  كَيرظى  ضةماوةو  كاتَيك  بــةآلم 
سيماى  دةبَيتة  قةيران  دَيتء  خوار  رووةو  تةقليدى  دةسةآلتدارى 
سةرةكى هةموو ئاستةكانى بونيادى كؤمةآليةتىء سياسىء ئةخالقىء 
قؤناغى ئاَلوطؤِر دةست بةرؤيشتن دةكات، لةم ساتانةدا كؤمةَلَيك شت 
ثرسيارةوة،  ذَير  دةخةنة  ئةفسانانة  ئةو  كةرَيكةوِراست  دةردةكةون 
قؤناغى ئاَلوطؤِر دةست بةرؤيشتن دةكات، لةم ساتانةدا كؤمةَلَيك شت 
ثرسيارةوة،  ذَير  دةخةنة  ئةفسانانة  ئةو  كةرَيكةوِراست  دةردةكةون 
قؤناغى ئاَلوطؤِر دةست بةرؤيشتن دةكات، لةم ساتانةدا كؤمةَلَيك شت 

يةكَيك لةوانة ئةوةية هَيزى ئؤثؤزسيؤن ئةطةرضى خؤى وةك بةديليش 
ثرسيارةوة،  ذَير  دةخةنة  ئةفسانانة  ئةو  كةرَيكةوِراست  دةردةكةون 
يةكَيك لةوانة ئةوةية هَيزى ئؤثؤزسيؤن ئةطةرضى خؤى وةك بةديليش 
ثرسيارةوة،  ذَير  دةخةنة  ئةفسانانة  ئةو  كةرَيكةوِراست  دةردةكةون 

فريادِرةسَيك  بةديلء  وةك  جةماوةردا  لةديدى  بةآلم  نةكات  تةرح 
لةديدو  دةسةآلت  دةموضاوةكانى  طؤِرينى  لةمكاتانةدا  سةيردةكرَيت، 
فريادِرةسَيك  بةديلء  وةك  جةماوةردا  لةديدى  بةآلم  نةكات  تةرح 
لةديدو  دةسةآلت  دةموضاوةكانى  طؤِرينى  لةمكاتانةدا  سةيردةكرَيت، 
فريادِرةسَيك  بةديلء  وةك  جةماوةردا  لةديدى  بةآلم  نةكات  تةرح 

وَيناى جةماوةرَيكى بةرفراواندا لةوة دةردةضَيت كةتةنها ئامراز بَيتء 
لةديدو  دةسةآلت  دةموضاوةكانى  طؤِرينى  لةمكاتانةدا  سةيردةكرَيت، 
وَيناى جةماوةرَيكى بةرفراواندا لةوة دةردةضَيت كةتةنها ئامراز بَيتء 
لةديدو  دةسةآلت  دةموضاوةكانى  طؤِرينى  لةمكاتانةدا  سةيردةكرَيت، 

دةستةجةمعىء  غةريزةيةكى  كةَلكةَلةو  مةراقء  دةبَيتة  بةَلكو  بةس 
كؤمةآليةتى ئةو قؤناغةى كةسيما سةرةكييةكةى خؤى لةملمالنَييةكى 
دذبةيةكدا  هاوتةريبء  مؤدَيلى  دوو  هَيزو  دوو  نَيوان  بنضينةيى 

دةبينَيتةوة. 
بؤ  ثَيشةوة  دَيتة  طرنط  وَيستطةيةكى  وةك  هةَلبذاردن  لةمكاتانةدا 
كؤمةآليةتىء  تووِرةيى  خاوكردنةوةى  هاوكَيشةيةو  ئةو  طؤِرينى 
دواجــار  كة  مةدةنيدا  بةئاقارَيكى  ملمالنَيية  ئةو  ئاِراستةكردنى 
كؤمةآليةتىء  تووِرةيى  خاوكردنةوةى  هاوكَيشةيةو  ئةو  طؤِرينى 
دواجــار  كة  مةدةنيدا  بةئاقارَيكى  ملمالنَيية  ئةو  ئاِراستةكردنى 
كؤمةآليةتىء  تووِرةيى  خاوكردنةوةى  هاوكَيشةيةو  ئةو  طؤِرينى 

لةمةش  بةدةر  دَيت،  كؤتايى  موتَلةق  رةهاو  دةسةآلتى  بةدابةشكردنى 
دواجــار  كة  مةدةنيدا  بةئاقارَيكى  ملمالنَيية  ئةو  ئاِراستةكردنى 
لةمةش  بةدةر  دَيت،  كؤتايى  موتَلةق  رةهاو  دةسةآلتى  بةدابةشكردنى 
دواجــار  كة  مةدةنيدا  بةئاقارَيكى  ملمالنَيية  ئةو  ئاِراستةكردنى 

ئةطةرى روودانى كارى توندوتيذيىء ثةالماردان زياترو زياتر دةبَيت.
كؤمةَلَيك خاَلى باشء ئةرَينى لةم قؤناغى ئاَلوطؤِرةدا هةن، لةوانةش 
طؤِرانخواز  نةيارو  ئؤثؤزسيؤنء  اليةني  هةوَلَيكى  هةر  ئةوةي  وةك 
كؤمةَلَيك خاَلى باشء ئةرَينى لةم قؤناغى ئاَلوطؤِرةدا هةن، لةوانةش 
طؤِرانخواز  نةيارو  ئؤثؤزسيؤنء  اليةني  هةوَلَيكى  هةر  ئةوةي  وةك 
كؤمةَلَيك خاَلى باشء ئةرَينى لةم قؤناغى ئاَلوطؤِرةدا هةن، لةوانةش 

زياتر  خؤى  بةرامبةريش  اليةنى  وادةكات  ئامانجةكانى  بةديهَينانى  بؤ 
طؤِرانخواز  نةيارو  ئؤثؤزسيؤنء  اليةني  هةوَلَيكى  هةر  ئةوةي  وةك 
زياتر  خؤى  بةرامبةريش  اليةنى  وادةكات  ئامانجةكانى  بةديهَينانى  بؤ 
طؤِرانخواز  نةيارو  ئؤثؤزسيؤنء  اليةني  هةوَلَيكى  هةر  ئةوةي  وةك 

مةدةنىء  ياسايىء  مافة  لةبةردةم  خؤى  دةستى  بكاتةوةء  طورج 
سياسييةكاندا شلتربكات كةئةمةش دواجار دةكةوَيتة خزمةت ثرؤسةى 
هؤشياريى  ئاستى  لةوالشةوة  دةكاتةوة  قووَلترى  ديموكراسييةوةء 
كؤمةَلطةوة،  هَيزةى  دوو  ئةم  نَيوان  ملمالنَيكانى  بةهؤى  هاوآلتيان، 
سةر  دَينة  زياتر  شاراوةكان  نهَينيية  بةرذةوةندييء  بةرزدةبَيتةوةو 
هاوآلتيان  لةالى  رستةكان  طوتةو  ضةمكء  ثشت  ماناكانى  بــةِرةء 
سةدةقةى  خَيرو  لؤذيكى  قؤناغةدا  لةم  هةروةها  ئاشكراتردةبن. 
هاوآلتيان  لةالى  رستةكان  طوتةو  ضةمكء  ثشت  ماناكانى  بــةِرةء 
سةدةقةى  خَيرو  لؤذيكى  قؤناغةدا  لةم  هةروةها  ئاشكراتردةبن. 
هاوآلتيان  لةالى  رستةكان  طوتةو  ضةمكء  ثشت  ماناكانى  بــةِرةء 

ئاسايى  هاوآلتى  دةنطى  ضيتر  بةسةردةضَيتء  بةهاوآلتيان  دةسةآلت 
رَيكخراوة  ئةهلىء  ميدياى  سَيهةمى  كةرتى  لَيدةطيرَيتء  طوَيى  زياتر 

سةربةخؤكانى كؤمةَلطةى مةدةنيش دةستكراوةتر دةبن.
طةمةى  نَيو  بضَيتة  ناضاردةبَيت  دةسةآلتدار  نوخبةى  كاتَيكيش 
ئةفسانانة  ئةو  هةندَيكجار  هةَلبذاردن  ئةنجامةكانى  هةَلبذاردنةوة، 
بةهؤشيارييةكى  بطؤِريَِت  هاوآلتي  لةالى  كة  بةتاَلدةكةنةوة  بةجؤرَيك 

راستةقينةو بَلَيت كة:
بةهؤشيارييةكى  بطؤِريَِت  هاوآلتي  لةالى  كة  بةتاَلدةكةنةوة  بةجؤرَيك 

راستةقينةو بَلَيت كة:
بةهؤشيارييةكى  بطؤِريَِت  هاوآلتي  لةالى  كة  بةتاَلدةكةنةوة  بةجؤرَيك 

- طؤِرانى راستةقينة لةخوارةوةية نةك لةسةرةوة.
- هةقيقةت موَلكى هةمووانةو هيض كةسء اليةنَيك بؤى نيية قؤرغى 

- طؤِرانى راستةقينة لةخوارةوةية نةك لةسةرةوة.
- هةقيقةت موَلكى هةمووانةو هيض كةسء اليةنَيك بؤى نيية قؤرغى 

- طؤِرانى راستةقينة لةخوارةوةية نةك لةسةرةوة.

بكات.
- نةمانى دةسةآلتداران ناكاتة نةمانى هةمووان.

كؤمةآليةتيدا  رَيكةوتنَيكى  لةضوارضَيوةي  جياوازيى  طووتارى   -
بةهَيزتريان دةكات. 

 ،١٩٩٨ ساَلى  سلؤظاكياى  هةَلبذاردنةكانى  كة  وانانةن  ئةو  ئةمانة 
٢٠٠٣ء  جؤرجياى   ،٢٠٠٠ يؤطؤسالظياى   ،٢٠٠٠ ساَلى  كرواتياى 
شؤِرشى ثرتةقاَلى ئؤكرانياى ساَلى ٢٠٠٤ فَيرمان دةكةن، كةهةموويان 
هةَلبذاردنانةش  بةم  تةقليدييةكانء  دةسةآلتة  طؤِرينى  بوونةهؤى 

شؤِرشى ثرتةقاَلى ئؤكرانياى ساَلى 
هةَلبذاردنانةش  بةم  تةقليدييةكانء  دةسةآلتة  طؤِرينى  بوونةهؤى 

شؤِرشى ثرتةقاَلى ئؤكرانياى ساَلى 

دةطوترَيت «شؤِرشى هةَلبذاردنةكان». 
هةَلبذاردنانةش  بةم  تةقليدييةكانء  دةسةآلتة  طؤِرينى  بوونةهؤى 

دةطوترَيت «شؤِرشى هةَلبذاردنةكان». 
هةَلبذاردنانةش  بةم  تةقليدييةكانء  دةسةآلتة  طؤِرينى  بوونةهؤى 

* بةِريَوةبةرى ثةيمانطةى كوردي بؤ هةلَبذاردن

شؤِرشى هةَلبذاردنةكان

حكومةتء رَيكخراوةكان فشارةكانيان بؤ سةريةك زياددةكةن

ئامادةكردنى: راي طشتي

رَيــكــخــراوةكــانــى  هةَلمةتى 
فشارخستنة  بؤ  مةدةنى  كؤمةَلطةى 
كوردستان  هةرَيمي  حكومةتي  سةر 
رَيكخراوةكانى  ياساي  بة  سةبارةت 
كؤمةَلطةى مةدةنىء لة فراوانبوندايةء 
هاوكات فشارةكانى حكومةت بؤ سةر 

رَيكخراوةكان زياديكردووة.
٢٠٠٦لةساَلى ٢٠٠٦لةساَلى ٢٠٠٦ةوة رَيكخراوةكانى 
كؤمةَلطةى مةدةنى ثرؤذةياسايةكى 
حكومةتى  بة  ثَيشكةش  تايبةتيان 
كوردستان  ثةرلةمانى  هــةرَيــمء 
ــدا  ــش ــة ســالــى ٢٠٠٧ي ــة ســالــى ٢٠٠٧كــــردوة، ل ٢٠٠٧كــــردوة، ل
لة  داواى  حكومةت  ــى  ــةرؤك س
ثرؤذة  كة  كــردووة  رَيكخراوةكان 
ياسايةكى مؤدَين ئامادة بكةن، بةآلم 
فيدراسيؤنى  بةرَيوبةرى  بةبِرواى 
مةدةنى  كؤمةَلطةى  رَيكخراوةكانى 
فيدراسيؤنى  بةرَيوبةرى  بةبِرواى 
مةدةنى  كؤمةَلطةى  رَيكخراوةكانى 
فيدراسيؤنى  بةرَيوبةرى  بةبِرواى 

بؤ  حكومةت  طوشارةكانى  ئَيستا 
كؤمةَلطةى  رَيكخراوةكانى  سةر 
مةدةنى زيادى كردووة بة تايبةتى لة 
اليةن وةزارةتى ناوخؤوة لة سنورى 

ثارَيزطاى سلَيمانى.
بةرَيوبةرى  خان  مــوراد  فةآلح 

رَيــكــخــراوةكــانــى  فيدراسيؤنى 
بةوةدا  ئاماذةى  كؤمةَلطةى مةدةنى 
ناوخؤ  وةزارةتــى  ئَيستادا  لة   » كة 
وةزارةتى  لة  هةية  فشارَيك  جؤرة 
بؤ  رَيكخراوةكان  لةسةر  ناوخؤوة 
ياساى  لةطةَل  رَيكخستنةوةيان  خؤ 
١٥ذمارة ١٥ذمارة ١٥دا بة تايبةتى رَيكخراوةكانى 
ئيشكاليةتة  ئةم  سلَيمانى،  دةظةرى 
لةوةوةية كة تا ئَيستا رَيكخراوةكانى 
هةولَير بة ياسايةك مؤَلةت دراونء 

ئةوانى سلَيمانى بة ياسايةكي تر».
ساَلى  لــة   ١٥ ذمـــارة  يــاســاى 
ئةو  ئــيــدارةى  ــةن  الي لة  ٢٠٠١دا 
(هةولَير)  هةرَيم  حكومةتي  كاتةى 
كاتةي  ئةو  لةئيدارةى  دةركــراوةء 
كارى  (سلَيمانى)  هةرَيم  حكومةتي 
بة  بةَلكو  نةكردووة  ياساية  بةء 
كارى  (سلَيمانى)  هةرَيم  حكومةتي 
بة  بةَلكو  نةكردووة  ياساية  بةء 
كارى  (سلَيمانى)  هةرَيم  حكومةتي 

٢٩٧طوَيرةى بِريارى ذمارة ٢٩٧طوَيرةى بِريارى ذمارة ٢٩٧ لةاليةن 
هاوكارييةوة  ثةيوةندىء  وةزارةتى 

طوَيرةى بِريارى ذمارة 
هاوكارييةوة  ثةيوةندىء  وةزارةتى 

طوَيرةى بِريارى ذمارة 

رَيكخراوةكان،   بة  دراوة  مؤَلةت 
ئَيستا داوا لة رَيكخراوةكانى سنورى 
ثارَيزطاى سلَيمانى كراوة كة دةبَيت 
بدةن  بةَلَين  مانطَيكدا  ــاوةى  م لة 
١٥دا  ذمارة  ياساي  لةطةَل  خؤيان 

بطونجَينن.
بةبِرواى فةالح « ئةوةى لة ياساي 
دا هةية دةبَيت راستةوخؤ  
واى فةالح « ئةوةى لة ياساي 
دا هةية دةبَيت راستةوخؤ  
واى فةالح « ئةوةى لة ياساي 

ذمارة ١٥
بةبِرواى فةالح « ئةوةى لة ياساي 

ذمارة 
بةبِرواى فةالح « ئةوةى لة ياساي 

لةطةَل  ثةيوةندييان  رَيكخراوةكان 
لة رَيطةى  بَيتء  وةزارةتى ناوخؤدا 
ئةوانةوة مؤَلةت وةربطرنء وةزارةتي 
سةرثةرشتييةكى  جــؤرة  ناوخؤ 
ئةو  بةآلم  دةكــةن،  رَيكخراوةكان 
ئَيمةيةء  خواستى  كة  ياسايةى 
رَيطة  كة  ئةوةية  دةكةين  داواى 
كراوةتربنء  رَيكخراوةكان  بة  بدات 

دةسةآلتيان زياتر بَيت».
لة  ياسايي  هؤبةى  بةِرَيوبةرى 
بةرهةم  عةقيد  ناوخؤ  ــى  وةزارةت
لة  ياسايي  هؤبةى  بةِرَيوبةرى 
بةرهةم  عةقيد  ناوخؤ  ــى  وةزارةت
لة  ياسايي  هؤبةى  بةِرَيوبةرى 

كة طوشاريان  كردةوة  ئةوةى رةت 
وتى  رَيكخراوةكانء  خستبَيتة سةر 
« وتى بِريارى ٢٩٧ كارى ثَيناكرَيت 
١٥ ــارة  ذم ياساى  ــةوةى  ئ لةبةر 

« وتى بِريارى 
ــارة  ذم ياساى  ــةوةى  ئ لةبةر 

« وتى بِريارى 

لة  زياترة  ياسا  قوةتى  وة  هةيةء 
بِريارى  بة  كار  كاتةى  ئةو  بِريار، 
يةكى  ةرَيم 
بِريارى  بة  كار  كاتةى  ئةو  يار، 
يةكى  ةرَيم 
بِريارى  بة  كار  كاتةى  ئةو  يار، 

ه حكومةتى  دةكرا   
بر بة  كار  كاتةى  ئةو  يار، 

ه حكومةتى  دةكرا   
بر بة  كار  كاتةى  ئةو  يار، 

٢٩٧
نةطرتبووةوة».

ئةوةشى وت كة  بةرهةم  عةقيد 
هيض قورسييةك لة ثرؤسةى مؤَلةت 
ئةوةشى وت كة  بةرهةم  عةقيد 
هيض قورسييةك لة ثرؤسةى مؤَلةت 
ئةوةشى وت كة  بةرهةم  عةقيد 

نةبَيت  ئةوة  تةنها  نيية  وةرطرتندا 
هةبَيت  ثارَيزةرَيكى  رَيكخراوةكة 
داِرشتنى  لة  ئةوةية  بؤ  ئةوةيش 
باشتر  رَيكخراوةكةدا  بةرنامةى 
داِرشتنى  لة  ئةوةية  بؤ  ئةوةيش 
باشتر  رَيكخراوةكةدا  بةرنامةى 
داِرشتنى  لة  ئةوةية  بؤ  ئةوةيش 

خؤيان لةطةَل ياساكةدا بطونجَينن.
 لةطةَل ئةوةى ياساى ذمارة ١٥

حكومةت   كارى  بةرنامةى  بووةتة 
وةزيرى  بةآلم  رَيكخراوةكان  بؤ 
هةرَيم بؤ رَيكخراوةكانى كؤمةَلطةى 
وةزيرى  بةآلم  رَيكخراوةكان  بؤ 
هةرَيم بؤ رَيكخراوةكانى كؤمةَلطةى 
وةزيرى  بةآلم  رَيكخراوةكان  بؤ 

مةدةنى جؤرج مةنسور بِرواى واية 
ناطونجَيت   
مةدةنى جؤرج مةنسور بِرواى واية 
ناطونجَيت   
مةدةنى جؤرج مةنسور بِرواى واية 

١٥ ذمارة  «ياساى  كة 
مةدةنى جؤرج مةنسور بر

ذمارة  «ياساى  كة 
مةدةنى جؤرج مةنسور بر

رَيكخراوةكانى  بارودؤخى  لةطةَل 
ئَيستادا ضونكة ياساى ١٥ لة ٢٠٠١

دةرضووة لة ثةرلةمانى كوردستان 
طؤِرانكارى  ــةزار  ه كاتةوة  لــةو 

بووة»
بة  حكومةت  ـــرةى  وةزي ــةو  ئ
رَيكخراوةكان  دةزانَيت  ثَيويستي 
بؤئةوةى  بهَينن  زياتر  فشارى 
رَيكخستنى  بؤ  شةفاف  ياسايةكى 

كارى رَيكخراوةكان دابنرَيت.
فيدراسيؤنى  بةِريَصوبةرى 
رَيكخراوةكانى كؤمةَلطةى مةدةنيش 
فيدراسيؤنى  بةِريَصوبةرى 
رَيكخراوةكانى كؤمةَلطةى مةدةنيش 
فيدراسيؤنى  بةِريَصوبةرى 

لةهةوَلى  ئَيستا  كة  بةكرد  ئاماذةى 
لة  رَيكخراوةكانن  كؤكردنةوى 
(سلَيماني،  ثارَيزطاكة  هةرسَي 
لةطةَل  قسة  ــؤك)دا  ده هةوَلَيرء  
دةكةينء  ثةيوةنديدارةكان  اليةنة 
لة ماوةيةكى نزيكدا كؤنفرانسَيك بؤ 
ئةو مةبةستة سازدةكةين بؤئةوةى 
ثَيناو  لة  بكةين  زياتر  فشارةكان 
بؤ  شةفافدا  مؤدَيرنء  ياسايةكى 

رَيكخراوةكانى كؤمةَلطةى مةدةنى.
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بؤ ناردني هةر بابةتَيك بؤ ئةم ثاشكؤية لةسةر هةمواركردنى هةر ياساو ثرؤذة ياسايةك يان ثَيشنيازكردني ثرؤذة ياسايةكى 
نوآ، تكاية وتارء شيكردنةوةء بابةتةكانتان بنَيرن بؤ ئةم ئةدرةسانة:

،١١٣،١١٣، ثةيمانطةي كوردي بؤ هةَلبذاردن- سلَيماني- طةإةكي بةختيارى، شةقامى هةكارى، كؤآلنى ذمارة 
خانووى ذمارة ٤٤ (نزيك سةنتةرى طةنجان).

dana_jameel@yahoo.com     aram_jamal@yahoo.com    aram_jamal@yahoo.com                  
ياخود ذمارة تةلةفونةكاني: ٣١٨٧١١١، ٠٧٧٠١٥٧٣٢١٠

دارى
ئاطا

يةكَيك لةضاالكييةكاني طروثي ٢٥ي نؤظةمبةر  ي نؤظةمبةر  فشاري رَيكخراوةكان تا ضةند كاريطةري لةسةر حكومةت دروستدةكات                  

يوسف محةمةد:  « ثةرلةمان شةرعيةتى 
نةماوة»

...ل٢

(KIE) پاشکؤيةکی مانگانةية پةيمانگةی کوردی بؤ هةَلبژاردن
بةهاوکاری رَيکخراوی (NED)ة لةطةأل        دا بآلودةكرَيتةوة.

«ثِرؤذة ياساى رَيكخراوة 
ناحكومييةكان......»

...ل٣

ة لةطةأل        دا بآلودةكرَيتةوة.

ثَيداضونةوةيةك بؤ 
ثرؤذةى دةستورى

 هةرَيم...
...ل٤

يوسف محةمةد:  « ثةرلةمان شةرعيةتى 
نةماوة»

لةثاشكؤى 
راى طشتيدا 

ضةندين 
بابةت 

دةربارةى  
ياساو 

ثرؤذةياسا 
بآلوكراوةتةوة

بةرهةم خاليد

هةولَير  شاري  لة  دوَينى 
حيزبى  سياسيي  مةكتةبي  باَلي 
كوردستان  زةحمةتكَيشانى 
خؤي  شةشةمى  كؤنطرةى 
ناوى  لةسةر  دةستثَيكردء 
يةكترى  هةردووال  حيزبةكةش 
هةإةشةى  تؤمةتباردةكةنء 
كَيشةية  ئةو  كردنةوةى  يةكاليى 

دةكةن لة رَيطاى ياساوة.

مةكتةبي  ئةندامى  خاليد،  سةعد 
دةربارةى  زةحمةتكَيشان،  سياسيي 
ئةوان  رايطةياند:  كؤنطرةكة 
كؤنطرةية  ئةو  بؤ  ئامادةكارييان 
ئامادةبوونى  بة  دوَينَي  كردووةو 
كؤنطرةكةيان  ئةندام   (٣٧٥)
دةستثَيكردووةو نوَينةرى  هةردوو 
مةكتةبي سياسيي يةكَيتىء ثارتيش 
ئامادةى كؤنطرةكةبوون، كة ئةوةش 
حيزبةكةيةء  شةرعيةتى  واتاى 
ثةيإةوي  بةثَيى  «ئَيمة  وتيشي: 
مامةَلةمانكردووةو  حيزب  ناوخؤى 

ناوةندي  كؤميتةى  كؤنطرةكةدا  لة 
نوَيء سكرتَيرى نوَي هةَلدةبذَيرينء 
كَيشةى ناوى حيزبةكةش لة رَيطةى 

ياساوة يةكاليي دةكةينةوة».
زاخؤيي،  فةتاح  بةرامبةردا  لة 
حيزبى  سياسيي  مةكتةبي  وتةبَيذى 
زةحمةتكَيشان، باَلى قادر عةزيز كة 
ثَيش ماوةيةك كؤنطرةى شةشةميان 
وةك  عةزيز  قادر  تَييدا  بةستء 
هةَلبذَيردرايةوة،  حيزب  سكرتَيرى 
نوَينةرى  ئامادةبوونى  رايطةياند:  
ئاساييةو  شتَيكى  ثارتى  يةكَيتىء 

الى  كة شةرعيةت  نيية  ئةوة  ماناى 
كؤنطرةى  لة  «ئَيمة  وتي:  ئةوانةء 
اليةنَيكمان  هيض  سَييةمةوة 
نةكردووةو  كؤنطرة  بانطهَيشتى 
ناوَيك  هةر  بة  ئازادن  ئةوانيش 
هةمان  بة  ئةطةر  ضونكة  كاربكةن، 
بة  ئَيمة  ئةوا  بةردةوامبن،  ناوةوة 
دةكةينةوةو  يةكاليي  ئةوة  ياسا 
لة  حيزبةكةمان  كيانى  دوَينَيش 
مةبةستى  بة  نوَيكردةوة،  كؤمسيؤن 
هةَلبذاردنى  لة  بةشداريكردن 

ثةرلةمانى كوردستاندا».

ثارتىء يةكَيتى بةشداريى كؤنطرةى باَلى مةكتةبى سياسييان كرد

كَيشة ناوخؤييةكانى زةحمةتكَيشان ئالَؤزتر بوو

جَيطرى سكرتَيرى ثارتى سؤسيال ديموكراتى سويد:

ثاشكؤى         دا بآلوكراوةتةوة، 
لة  يةكَيتى  «ئةطةر  دةَلَيت: 
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ئةوةى ثَيويستة
بوترَيت

عةدنان عوسمان

(٥)

مووضةدان
بودجةى  شَيرى  بةشى  دةوترَيت  وةك 
ثاش  واتة  دةإوات،  مووضة  بؤ  كوردستان 
بإة  ئــةو  باشى  بةشَيكى  حيزب  ــةوةى  ئ
وةيا  بةغداوة،  لة  هةرَيم  دةطاتة  بودجةيةى 
دةستدةكةوَيت  ديكةوة  رَيطاى  كةناألء   لة 
دةمَينَيتةوة  ئةوةى  دةنَيت،  وةالوة  خؤى  بؤ 

زؤرترينى بؤ ثَيدانى مووضة سةرفدةكرَيتء  كةمترين رَيذةش بؤ 
خزمةتطوزارىء  بنياتنانء  طةشةثَيدان تةرخاندةكرَيت.

لة راستيدا ئَيمة نة دذ بة ثَيدانى مووضةينء نة لةطةأل بإينى 
بإينى  نة  يا  بإين  سةر  لة  قسة  هاوآلتييةكداين.  هيض  مووضةى 
مووضة نيية، قسة لة سةر زؤريى رَيذةى مووضةخؤر نيية، بةَلكو 
مةبةستى ئَيمة لَيرةدا ثةنجة خستنة سةر شَيوازى ثَيدانى مووضةية 

لةطةأل  ئةو عةقَلييةتةى لةثشت ئةو شَيوازةوةية. 
خاوةنى  خؤيةتى  مافى  كوردستان  هاوآلتييةكى  هةموو 
داهاتء  دةرامةتى خؤى بَيتء  بة هؤيةوة سةربةرزانة خؤىء  
ماأل ومنداَلى ذيان بطوزةرَينن، هةر كةسَيك لة توانايدا هةبَيت كار 
بكات دةبَيت دةوَلةت مشورى ئةوة بخوات، كارَيكى طونجاوى بة 
مووضةيةكى عاديالنةوة بؤ دابينبكات، ئةطةريش بة هةر هؤيةكةوة 
بوارى كاركردنى نةبوو، دةبَيت دةوَلةت ذيانى خؤىء  منداَلةكانى 
النيكةمى  كة  بكات،  تةرخان  بؤ  مووضةيةكى  بكاتء   دابين 
ثَيداويستييةكانى ذيانى بؤ فةراهةم بكرَيت. تةنانةت طةر كةسَيك 
هةر  بة  توانايى(  نة  كاتى  لة  نةبَيت  دةوَلةتيش  مووضةخؤرى 
هؤيةكى ثزيشكييةوة بَيت) ثَيويستة حكومةت مشورى طوزةرانى  
خؤىء  خَيزانى بخواتء  ذيانَيكى سةربةرزانةى بؤ دابين بكات. 
بة كورتى دةوَلةت دةبَيت لة خةمى هةموو هاوآلتياندا بَيتء داهاتى 
وآلت بة بةرنامةو نةخشةى دروستةوة لة خزمةتى ذيانَيكى باشدا 
بَيت بؤ هاونيشتمانيان. ئةمةش ئةو حاَلةتةية، كة لة زؤربةى وآلتة 

ديموكراتء  ثَيشكةوتووةكاندا ثيادة دةكرَيت.
بنةماو  ئةو  سةر  لة  كوردستاندا،  لة  مووضةدان  ئايا  بةآلم 
سيستمة سؤسيالةية، كة لةو وآلتانة ثةيإةو دةكرَيت، يان بةشَيكة 
لة بَيبةرنامةيىء  نةبوونى ثالن؟ زؤر جار بةرثرسانى وآلت لة 
كاتى ضاوثَيكةوتنء  طفتوطؤكاندا بة ثةذارةوة باس لةوة دةكةن، 
ئةوتؤ  هيضى  تةرخانكراوةو  مووضة  بؤ  بودجة  زؤرينةى  كة 
مةسةلةكة  كةواتة  طةشةثَيدان.  ئاوةدانكردنةوةو  بؤ  نامَينَيتةوة 
ثةيوةندى بةوةوة نيية، كة ئةم شَيوازى مووضةدانة بةشَيك بَيت 
لة سيستمى: «هةموو هاوآلتييةك دةبَيت بذَيتء  سوودمةند بَيت 
لة داهاتى وآلت». بةشَيك نيية لة فةلسةفةى دةوَلةت، كة لة خةمى 
بَي  بَيسةروبةريىء   لةو  ديكةية  بةشَيكى  بةَلكو  هةمووانداية، 
بةرنامةييةى لةم هةرَيمة دةطوزةرَيتء  تا دَيت دذوارتر دةبَيتء  
ملمالنَيى حيزبييةكانيش بوارى ئةوة بة هةردوو حيزب نادةن، بة 
دواى ضارةسةرَيكى مةعقولدا بطةإَينء  داهاتى كوردستان لةو 

كؤيلةييء  بة هةدةردانة رزطار بكةن. 
دانى مووضة ثةيوةست نةبووة بة هيض ثرةنسيثَيكى ئيدارىء  
مالييةوة لة كوردستاندا:  كةسء  مووضةى شياو بؤ شوَينى شياو، 
واتة نة لةسةر بنةماى ثَيويستىء  نة لةسةر بنةماى ئةركء  تواناو 
كاريان  حيزب  هةردوو  كة  ثَيوةرَيك  تةنيا  دانةنراوة،  كةفائةت 
بووة،  ئةوة  ثَيشبإكَيى  مووضةدا  مةسةلةى  لة  كردووة  لةسةر 
دةورى خؤى  لة  كةمدا زؤرترين موضةخؤر  كاتَيكى  لة  كامةيان 
سياسةتةكانى  بة  دةكات  ثةيوةستى  ناضاريش  بة  كؤدةكاتةوةو 
خؤيةوة. ئةو لةشكرة زؤرةى مووضة خؤر لةبرى ئةوةى هَيزَيكى 
بودجةى  بةسةر  باريش  بوونةتة  بن،  داهَينةر  بةرهةمهَينةرى 
هةرَيمةوة، لةوةش سةختتر ئةوةية، بإى مووضةى تةرخانكراويش 
بؤ هاوآلتيان النى كةمى ثَيداويستييةكانى ذيانيش فةراهةم ناكاتء  
زؤرينةى مووضةخؤران ناضارن بة شكألو شَيوازى ديكة بةدواى 

داهاتى ديكةدا بطةإَين، لة ثَيناو بةسةربردنى ذيانَيكى ئاساييدا.
قورسة  نائينسانى  هةَلوَيستَيكى  ــةورةو  ط كارةساتَيكى 
خةَلكء   دةستةمؤكردنى  لة  شَيوةيةك  بكرَيتة  مووضةدان 
بةتايبةت فةرمانبةرانء  بؤ مةرامء  مةبةستى سياسىء  حيزبى 
مووضةخؤرانء   لة  هةإةشةكردن  بةكاربهَينرَيت.  بةرتةسكدا 
لة  بؤ بةشداربوون  ناضاركردنيان  بإينيانء   نان  بة  ترساندنيان 
كؤإو بؤنة حيزبييةكانء  بةكارهَينانيان وةك ماشَينَيكى حيزبىء  
بؤ مةبةستى حيزبى بةشَيكة لة عةقَلييةتَيكى  ثاوانخوازانة، كة بة 
كراوةو  ئينسانىء   كؤمةَلطاى  طةأل دروشمى  لة  هيض شَيوةيةك 

مؤدَيرندا ناطونجَيت.
سزادانى خَيزانيش لة سةر هةَلوَيستى سياسى باوك، يا دايك، 
يا بةخَيوكةرى خَيزان شَيوازَيكى قَيزةونى كةم نموونةية تةنانةت 

لة وآلتة ديكتاتؤرةكانيشدا.
هةموو كةسَيك لة كوردستاندا، كة تواناى هةية ثَيويستة كارى 
توانايدا  لة  رةواوة  هؤيةكى  هةر  بة  ئةوةشى  بكرَيت،  دابين  بؤ 
نةبَيت كار بكات، دةبَيت دةوَلةت لة بودجةى وآلت ذيانى خؤىء  
ثَيدانء   نابَيت  بة هيض  شَيوةيةكيش  دابين بكات،   ماألء  منداَلى 
بة  بكرَيتةوة  ثةيوةست  مووضة  كةمكردنى  يا  زيادكردن  بإين، 
ئةجَينداو بةرنامة حيزبىء  سياسييةكانةوة،  مافى رةواى خةَلكة  
سوودمةندبن لة داهاتى وآلت، كة موَلكى هةمووانةو دةبَيت بةثَيى 
ثالنَيكى زانستىء  لة ذَير سةرثةرشتى ثةرلةمانَيكى راستةقينةدا 

سةرف بكرَيتء  هةموو اليةك لَيى سوودمةند بن.

ئيبراهيم عةلى

تؤماركردنى ناوى
سياسييةكان كيانة 

رؤذنامةوانيدا  كؤنطرةيةكى  لة 
باآلى  كؤمسيؤنى  لةبارةطاى 
هةَلبذاردنةكان،  سةربةخؤى 
ــرســى ئــةو  ــةرث ـــادر ب ــى ق عــةل
كوردستان  هةرَيمى  لة  دةستةية 
دةستكراوة  دوَينَيوة  لة  رايطةياند: 
كيانة  ــاوى  ن تؤماركردنى  بــة 
بةشداريكردن  بؤ  سياسييةكان 
ثةرلةمانى  ــى  ــذاردن ــب هــةَل ــة  ل
تائَيستا  هةرضةندة،  كوردستاندا 
لــةاليــةن  ــذاردن  ــب ــةَل ه رؤذى 
ــارى  ــمــةوة دي ســةرؤكــى هــةرَي

نةكراوة.
كيانة  رايطةياند:  قادر  عةلى 
كؤتايى  تا  دةتوانن  سياسييةكان 
رؤذى  لــة  رةسميى  دةوامـــى 
بكةنء  تؤمار  خؤيان  ناوى   ٤/٢٤
هةموو  مةبةستةش  ــةم  ئ ــؤ  ب
ثَيويستة  كراوةو  ئامادةكارييةك 
فؤرمَيك  سياسييةكان  كيانة 
لة  بةشداريكردن  بؤ  ثإبكةنةوة 
ئةوةشى خستةإوو،  هةَلبذاردنء 
هةية  بؤيان  ئةرمةنةكان  تةنيا  كة 
ثَيشكةشى  كةسى  يةك  ليستى 
كؤمسيؤن بكةن، ئةطةرنا تةواوى 
ثَيكهاتةكانى ديكةى هةرَيم دةبَيت 
ياساى  رَينماييةكانى  بةثَيي 
هةَلبذاردن ليست ثَيشكةش بكةن.

نيوةى زياترى دانيشتووانى 
هةرَيم دةتوانن دةنط بدةن

كؤمسيؤنى  ــةرى  ــوةب ــةإَي ب
هةرَيمى  لة  هةَلبذاردنةكان  باآلى 
خستةإوو،  ئةوةشى  كوردستان 
كة ذمارةى دانيشتووانى هةرَيمى 
ئامارةى  ئةو  بةثَيي  كوردستان 
دابةشكردنى  كؤمثانياى  لة  كة 

دةطاتة  وةريانطرتووة،  خؤراكةوة 
(٤٣٨٢٩١٠)كةسء لةو ذمارةيةش 
(٢٥١٨٢٩٠) كةس مافى دةنطدانيان 
نيوةى  لة  زياتر  دةكاتة  كة  هةية، 
لة  ئةمة  هةرَيم،  دانيشتووانى 
كاتَيكداية هةر هاوآلتييةك فؤرمى 
لة  يةكَيك  بة  سةر  خؤراكةكةى 
نةبَيت،  هةرَيم  ثارَيزطاكةى  سَي 
ناتوانَيت بؤ هةَلبذاردنى ثةرلةمانى 

كوردستان دةنط بدات.
عةلى قادر ئةوةشى خستةإوو، 
ــمــى كــوردســتــان  ــة هــةرَي ــة ل ك
 (٥٤٠٣) دةنطدانء  بنكةى   (١١٥٠)
كة  هةية،  دةنــطــدان  وَيستطةى 
 ١٢ كؤمسيؤن  بنكةيةك  هةر  بؤ 

دابينكردووة. فةرمانبةرى 

دةتوانرَيت ليستى سةربةخؤ 
ثَيكبهَينرَيت

كؤمسيؤن  بةرثرسةى  ئــةو 
كةسَيك  «هــةمــوو  ــيــشــى:  وت
ياساى  رَينماييةكانى  بةثَيي 
دةتوانَيت  هةرَيم  هةَلبذاردنى 
ثَيكبهَينَيتء  سةربةخؤ  ليستى 
بؤ  دةبَيت  سياسييةكانيش  قةوارة 
بةشداريكردن لة هةَلبذاردن (٢٥) 
بة كؤمسيؤنء  بدةن  دينار  مليؤن 
قةوارةى تاكة كةسيش دةبَيت (٥) 
بةإَيوةبةرى  بدات،  دينار  مليؤن 
هةَلبذاردنةكان  باآلى  كؤمسيؤنى 
لة هةرَيمى كوردستان، جةختيشى 
كردةوة، كة بودجة نابَيتة رَيطر لة 
بةردةم ئةنجامدانى هةَلبذاردن لة 

هةرَيمى كوردستاندا.

نةبوونى بودجةو كَيشةى 
هةَلبذاردن ئةنجامنةدانى 

ثةرلةمانى  ديكةوة،  لةاليةكى 
دوَينَييدا  دانيشتنى  لة  كوردستان 
بة  ثةرلةمانتاران  لة  هةندَيك 
حكومةتى  كة  ثَيويستيانزانى، 
هــةرَيــم بــودجــةى هــةَلــبــذاردن 

ئةنجامدانى  ئةوةى  بؤ  دابينبكات، 
كَيشةى  هةَلبذاردن  ثرؤسةى 
تاَلةبانى  ــورى  د.ن تَينةكةوَيت، 
ــى:  ــان، وت ــةم ــةرل ــى ث ــدام ــةن ئ
بؤ  كَيشة  ببَيتة  بودجة  «نابَيت 

هةَلبذاردن». ئةنجامنةدانى 
هاوكات عوسمان بانى مارانى، 
«ناكرَيت  وتى:  ثةرلةمان،  ئةندامى 
ئةنجامنةدانى  ئةنجامدانء  ئَيمة 
بة  ببةستينةوة  ــذاردن  ــب ــةَل ه
لــةاليــةن  بــودجــة  دابينكردنى 
لة  ضونكة  عَيراقيةوة،  حكومةتى 
هةية،  ئةوة  ئيمكانيةتى  هةرَيمدا 

كة ئةو بإة ثارةية دابينبكرَيت».
ســـةرؤكـــى ثــةرلــةمــانــيــش 
ئــةنــدامــانــى ثــةرلــةمــانــى لــةوة 
دَلنياكردةوة، كة حكومةتى هةرَيم 
دابيندةكات،  ثــارةيــة  بــإة  ئــةو 
وتيشى: «بةآلم جارَي دةمانةوَيت 
مافى خؤمان لة بةغدا وةربطرين، 
بؤ  بودجةية  دابينكردنى  كــة 
دابينيان  ئةوان  ئةطةر  هةَلبذاردن، 
نةكرد، ئةوا حكومةتى هةرَيم ئةو 

بإة ثارةية دابيندةكات».

دياريكردنى رؤذى هةَلبذاردن
بإيارةى،  ثرؤذة  ئةو  بةثَيي 
لة  دةنط  بةزؤرينةى  دوَينى  كة 
ثةرلةمانى كوردستان ثةسةندكرا، 
سةرؤكى هةرَيم دواى دابينكردنى 
هةَلبذاردن،  ثَيداويستييةكانى 
دياريدةكات،  هةَلبذاردن  رؤذى 
ــرؤذة  ث يةكةمى  خــاَلــى  لــة  كــة 
«سةرؤكى  هاتووة:  بِريارةكةدا 
دةسةآلتى  كوردستان  هةرَيمى 
رؤذى  دياريكردنى  بؤ  ثَيدةدرَيت 
سَييةمى  خولى  هةَلبذاردنةكانى 
دواى  كوردستان،  ثةرلةمانى 
ثَيداويستييةكانى  دابينكردنى 
ــــرؤســــةى هـــةَلـــبـــذاردن  ث
ــاآلى  ب كؤمسيؤنى  ــةن  ــةالي ل

هةَلبذاردنةكانةوة».

ثرؤذةياساى
ثارَيزطاكان ئةنجومةنى 

خاَلى دووةمى كؤبوونةوةكةى 
كوردستان،  ثةرلةمانى  دوَينَيى 
لة  طفتوطؤكردن  لة  بريتيبوو 
بارةى ثرؤذةياساى ثارَيزطاكانى 
هةرَيمى كوردستان، بة زؤرينةى 
سَي  ــة  ل ــر  ــات زي دواى  دةنـــط 
ثازدة  طفتوطؤكردن،  كاتذمَير 
لة مادةى شةشةمء مادةى  بإطة 
ثةسةند  ثرؤذةياساكة  حةوتةمى 

كرا.

(٢٠ ) كيانى سياسى فؤرمى 
بةشدارى وةردةطرن

لَيدوانَيكى  لة  ــادر،  ق عةلى 
رايطةياند:  رؤذنامةدا  بة  تايبةت 
بيست  لة  زياتر  دوَينَى  «تةنيا 
ــى  ــؤرم ــى ف ــاس ــي ــى س ــان ــي ك
هةَلبذاردندا  لة  بةشداريكردنيان 
نَيو  بَينة  بؤئةوةى  وةرطرتووة، 
بةآلم  هةَلبذاردنةكان،  ملمالنَيى 
مةرج نيية تةواوى ئةو كيانانة بة 
بةشداربوو دابنَيين، ضونكة مةرج 
قبوَل  كيان  كيانانة وةك  ئةو  نيية 
بةشداريكردنيان  رَيطةى  بكرَينء 

ثَيبدرَيت لة هةَلبذاردنةكان».

كوردةكانى دةرةوة دةتوانن 
بثالََيََون خؤيان 

ــة درَيـــذةى  ـــادر ل عــةلــى ق
ــة،  ــام لــَيــدوانــةكــةيــدا بــؤ رؤذن
ئةطةرضى  كة  خستةإوو،  ئةوةى 
كوردةكانى دانيشتووى دةرةوةى 
دةنطدةر  وةك  ناتوانن  هةرَيم 
هةَلبذاردنةكان  لة  بــةشــدارى 
كيانى  بكةن، بةآلم دةتوانن وةك 
خؤيان  ثَيكبهَيننء  ليست  سياسى 
هةَلبذاردن  كَيبةركَيي  بؤ  بثاَلَيون 
ــاســاى  ـــوةى ي ـــَي ـــوارض لـــة ض

هةَلبذاردنةكان.

(٢٠) كيانى سياسى فؤرمى بةشداريكردنى 
هةلَبذاردنةكانيان وةرطرتووة

شارا عةبدوإلةحمان

حكومةتى  هةرَيمء  سةرؤكايةتى 
بؤ  نيشانداوة،  رةزامةندييان  هةرَيم 
فةلةستينى  ئاوارةى  ١٣هةزار  هاتنى 
ئَيستا  كة  كوردستان،  هةرَيمى  بؤ 
عَيراق  بــاشــوورى  ــتء  ــاوةِراس ن لة 

نيشتةجَين.
عةباس  مةحمود   ٤/١٣ رؤذى 
بة  فةلةستينى  دةسةآلتى  سةرؤكى 
سةردانَيكى رةسميى طةيشتة هةرَيمى 
كؤنطرةيةكى  لة  دواتر  كوردستانء 
سةرؤكى  لــةطــةأل  ــيــدا  رؤذنــامــةوان
عةباس  مةحمود  كوردستان،  هةرَيمى 
طرتنةخؤى  لة  هيواخوازين  رايطةياند: 
ئةو ١٣هةزار ئاوارة فةلةستينييةدا، كة 
لة عَيراق هةن، هةرَيمى كوردستانيش 
رؤَلى عَيراق بطَيِرَيتء سةرؤكى هةرَيم 

رةزامةندي لة سةر ئةو خاَلة نيشاندا.
سةرؤكى  جَيطرى  ئةحمةد  عيماد 
راطةياند:  رؤذنــامــةى  بة  حكومةت 
حكومةت  ــمء  هــةرَي سةرؤكايةتى 
لةسةر  نيشانداوة،  رةزامةنديمان 
ـــةزار  ١٣ه ــةو  ئ نيشتةجَيكردنى 
ناوضة  لة  كة  فةلةستينييةى  ــاوارة  ئ
باشوورى  ناوةِراستء  نائارامةكانى 
ئةوة  من  بةبِرواى  نيشتةجَينء  عَيراق 
لة  هةم  ضونكة  نيية،  خراث  كارَيكى 
رووة ئابوورييةكةو هةم لة ثتةوكردنى 
فةلةستينيش  كوردء  ثةيوةندييةكانى 

رؤَلَيكى باش دةطَيِرَيت.

سةرؤكى  جَيطرى  لَيدوانةى  ئةم 
لة  تةنيا  كة  كاتَيكداية،  لة  حكومةت 
سلَيمانى ١٨٣هةزار خَيزان كرَيضينء بة 
هاتنى ئةو ئاوارة فةلةستينيانة قةيرانى 

نيشتةجَيبوون زياتر قوَلدةبَيتةوة.
ئةحمةد  عيماد  بارةيةشةوة  لةو 
قةيرانى  ئةمة  «بةثَيضةوانةوة  وتى: 
ناكات،  دروســـت  نيشتةجَيبوون 
ئاوارانة  ئةو  بؤ  خانوو  ئَيمة  ضونكة 
ناوةِراستء  لة  بةَلكو  دروستناكةين، 
باشوور ضؤن نيشتةجَين، لة هةرَيميش 
بة هةمان شَيوةو لة ذَير سةرثةرشتى 

نةتةوة يةكطرتوةكاندا دةبن.

وتيشى:  «بؤ ئةو خاوةن خانووانة 
بة  خانووةكانيان  كة  هةية،  سوودى 
بةو  كرَي  بيدةنة  تا  ماوةتةوة  ضؤَلى 

ئاوارة فةلةستينيانة».
بةآلم بةبِرواى  سكرتَيرى كؤمةَلةى 
كرَينشينان،  مافى  لة  داكؤكيكردن 
هةرَيمء  سةرؤكايةتى  بِريارةى  ئةو 
حكومةت بؤ رةزامةندى نواندن لةسةر 
نيشتةجَيكردنى ئاوارة فةلةستينيةكان، 
لـــةوةوة ســةرضــاوةى طــرتــووة، كة 
واقيعى  ئاطادارى  كورد  «بةرثرسانى 
ذيانى خةَلكى هةرَيمةكةى خؤيان نيين. 
لةكاتَيكدا ئةو رةزامةنديية دةردةبإن كة 

نزيكةى دانيشتووانى هةرَيم كرَيضين».
ئةو  سةرؤكى  هةوَلؤيى،  عةتا 
«بةشَيكى  وت:  رؤذنامةى  بة  يةكَيتيية 
زؤرى دانيشتووانى هةرَيمى كوردستان 
نةبوونى  سةرةكييان  هةرة  كَيشةى 
ضؤن  ئَيستا  نيشتةجَيبوونة،  يةكةى 
لةسةر  رةزامةندى  كورد  بةرثرسانى 
ــِرن،  دةردةب فةلةستينيانة  ئةو  هاتنى 
بــِريــارة  ــةو  ئ ثَيش  ــوو  ب ثَيويست 
واقيعييانةيان  وردو  خوَيندنةوةيةكى 
خؤيان  هةرَيمةكةى  خةَلكى  ذيانى  بؤ 
بكرداية، كة لة دوا رؤذدا ثةشيمانى لة 

دوا نةبَيت».

سةرؤكايةتى هةرَيمء حكومةت رةزامةندن،
١٣ هةزار ئاوارةى فةلةستينى بيَنة كوردستان
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بة  عَيراق  كؤمارى  سةرؤكايةتى 
مةرسومى كؤمارى، ئةسيل نجَيفى وةك 
ثارَيزطار ثةسةندكردء    بةرثرسى لقى 
ثارتيش لة موسأل دةَلَيت: «كات زوو بوو 

بؤ دةركردنى ئةو مةرسومة»
بة  عَيراق  كؤمارى  سةرؤكايةتى   
دامةزراندنى  كؤمارى  مةرسومَيكى 
ئةسيل نجَيفى سةرؤكى ليستى حةدباى 
شارةء  ئةو  ثارَيزطارى  وةك  موسَلى 
ثةسةند  ديكةى  ثارَيزطارَيكى  ضةند 
لة  كة  مةرسومة،  ئةو  بةثَيى  كردووة، 
٢٠٠٩/٤/١٤ دةرضووةو ئيمزاى هةريةك 
لة جةالل تاَلةبانى سةرؤك كؤمارء عادل 
عةبدولمةهدىء تاريق هاشمى جَيطرانى 
ئاماذة  ثَيوةية،  كــؤمــارى  ســةرؤك 
دامةزراندنى  بِريارى  كة  بــةوةدراوة 
نجَيفى وةك ثارَيزطارى موسأل لة رؤذى 
ثَي  كارى  مةرسومةوة  ئةو  دةرضوونى 

دةكرَيت.
ــةو مــةرســومــة لة  دةرضــوونــى ئ
نةينةواى  برايةتى  ليستى  كة  كاتَيكداية، 
كوردى  ناِرازيية لة ثَيكهاتةى حكومةتى 

حةدبا   ليستى  ثَييةى  بةو  موسأل  محةلى 
لة ثؤستة سيادييةكان بَيبةشى كردوون،  
هةرضةندة قاسم ساَلح سةرؤكى ليستى 
ئةو  ــى  ــوون دةرض نةينةوا،  برايةتى 
ياسايى  هةنطاوَيكى  بة  مةرسومةى 

طــؤران  خةسرةو  ــةآلم  ب قةَلةمدا،  لة 
ثَييواية  ثارتى   موسَلى  لقى  بةرثرسى 
ئةو  دةركــردنــى  بؤ  بــووة  زوو  «كــات 

مةرسومة كؤماريية»
ئيدارةى  لة  كة  طــؤران،  خةسرةو   

ثارَيزطار  جَيطرى  موسَلدا   ثَيشووى 
بوو، بة رؤذنامةى راطةياند: «ثةيوةنديم 
كردووةو  حةدباوة  ليستى  سةرانى  بة 
ثَيموتوون «كة كؤنترؤَلكردنى دةسةآلتى 
رَينادةين  مَيذووييةو  هةَلةيةكى  موسأل 

دةست لةناوضة كوردييةكان وةربدةنء  
ثةيوةستيش نابين بة فةرمانء  بِريارى 

ئيدارةى نوَيوةو جَيبةجَيى ناكةين»
لة  ــوردة  ك بةثرسة  ئةو  لَيدوانى   
كاتَيكداية، كة  بةثَيى ياسايى ئةنجومةنى 
ثارَيزطاكانى عَيراق، ئةنجومةنى ثارَيزطا 
بةرزترين دةسةآلتى ئيدارىء  ياسايىء  
ضاودَيرى  ذَير  لة  تةنيا  دةبنء   دارايى 

ثةرلةمانى عَيراقدا دةبن.
عَيراقيش  ثةرلةمانتارَيكى  هاوكات   
ثارَيزطارى  «رةتــكــردنــةوةى  دةَلــَيــت 
هةَلبذَيردراو لة دةسةآلتى هيض اليةنَيكى 

نيية». عَيراقييدا 
ليذنةى  ئةندامى  ئةتروشى  سامى   
ثةرلةمانى  لة  دةستوور  هةمواركردنى 
كة  روونكردةوة،  رؤذنامةى  بؤ  عَيراق، 
ثارَيزطاكانى  ئةنجومةنى  ياساى  بةثَيى 
ثارَيزطار  هةَلبذاردنى  دواى  لة  عَيراق 
ثــارَيــزطــاوة  ئةنجومةنى  ــةن   ــةالي ل
اليةنَيكى  هيض  كؤمارء   سةرؤكايةتى 
تةنيا  بكاتةوة،  رةتــى  ناتوانَيت  ديكة 
ثةرلةمان نةبَيت،  كة دةتوانَيت ثارَيزطار 
ثارَيزطاربوونى  مةرجى   ئةطةر  الببات، 
ئةنجومةنى  ياساى  لة  كة  تَيدانةبَيت 

دياريكراوة». ثارَيزطاكاندا 

 بةرثرسى لقى ثارتى لة موسأل:

ثابةند نابين بة فةرمانء بأيارى ئيدارةى نوَيى موسألء جيَبةجيَيان ناكةين

ئارام شَيخ وةسانى

ــاى  ــزط ــارَي ئــةنــجــومــةنــى ث
طشتيى  بةإَيوةبةرَيتى  دهؤكء 
داوايةكى  شارة  ئةو  ثةروةردةى 
رةسميى  ثَيشكةش بة وةزارةتى 
بؤئةوةى  دةكـــةن،  ـــةروةردة  ث
ثرؤطرامى خوَيندنى ثؤلةكانى (٧، 
كرمانجى،  زاراوةى  بكرَيتة   (٩  ،٨
ــــةى  داواك وةزارةت  ـــةآلم  ب

رةتكردوونةتةوة.
بةرثرسى  شاَلى،  ئيبراهيم 
ئةنجومةنى  لة  يةكَيتى  كوتلةى 
رؤذنامةى   بة  دهؤك،  ثارَيزطاى 
لةاليةن  ئةوةى  دواى  راطةياند: 
ثسثؤإانء  لة  زؤر  ذمارةيةكى 

ضةند  ـــــةروةردةى  ث لــيــذنــةى 
ــــةك  ــة، داواي ــك ــكــى دي ــَي اليــةن
ثارَيزطا  ئةنجومةنى  طةيةنراية 
ثةرتووكى  طؤإينى  بة  سةبارةت 
بؤ  كرمانجى،  زارى  بؤ  خوَيندن 
ئةنجومةنى  مةبةستةش  ئــةو 
تايبةتى  كؤبوونةوةيةكى  ثارَيزطا 
بة  كؤبوونةوةكةدا  لة  ئةنجامدا، 
بةإَيوةبةرَيتى  لةطةأل  رَيككةوتن 
لة  دهــؤك  ثـــةروةردةى  طشتيى 
بةرزكردةوة  داوايةكمان  ٣/٤دا 
بــؤ وةزارةتــــى ثــــةروةردة كة 
 (٩  ،٨  ،٧) ثؤلةكانى  خوَيندنى 
بكرَيتة كرمانجى، بةآلم وةزارةت 

داواكةى رةتكردوونةتةوة.
لة نووسراوةكةدا كة وةزارةتى 

ئةنجومةنى  ــؤ  ب ـــــةروةردة  ث
بةإَيوةبةرَيتى  دهؤكء  ثارَيزطاى 
ناردوويةتى،  دهؤك  ثةروةردةى 
هاتووة «طؤإانى زمانى خوَيندن بؤ 
كرمانجى لة دةسةآلتى ئةنجومةنى 
لة  ئةويش  ئَيمة،  نةك  وةزيرانة 
كوردستانةوة  ثةرلةمانى  رَيطاى 

دةبَيت نةك بةمجؤرة».  
لة  يةكَيتى  كوتلةى  بةرثرسى 
دهؤك،  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى 
وتــى: «رَيـــذةى دةرضـــوون لةو 
نزمدابوو،  لةئاستَيكى  قؤناغانة 
طرفت  تووشى  قوتابييةكانمان 
ــان  ــةم داواي ــةو  ئ بؤية  ـــوون،  ب
ثَيشكةش بة وةزارةتى ثةروةردة 

كرد».

وةزارةتى ثةروةردة داواكةيان رةتدةكاتةوة

دهؤك داوا دةكات قوتابيان بة كرمانجى بخويَنن
هةستيار قادر

كؤمثانياى  داوايةكى  سةر  لة   
ثَيشووى  سةرنورسةرى  نؤكان 
رؤذنامةى هاوآلتى بة يةك مليؤن 

دينار غةرامة كرا.
سلَيمانى  كةتنى  دادطاى  دوَينَي 
عةبد  غــةرامــةكــردنــى  ــارى  ــإي ب
ثَيشووى  سةرنووسةرى  عارف 
لةسةر  دا،  (هاوآلتي)  رؤذنامةى 
كؤمثانياى  كة  ياسايى  داوايةكى 
ــارى  ــؤم ـــةســـةرى ت نــؤكــان ل
ناوهَينانى  بة  سةبارةت  كردووة، 
راثؤرتة  لةنَيو  ناوبراو  كؤمثانياى 
رؤبنى  مايكل  وةرطَيإدراوةكةى 

ئةمريكيي. رؤذنامةنووسى 

رةئــوف  كةمال 
ــةرى  ــووس ــةرن س
ــى وَيـــإاى  ــاوآلت ه
ثشتإاستكردنةوةى 
بة  ـــة،  ـــةك ـــةواَل ه
رؤذنامةى راطةياند: 
ــةكــى  ــوةي ــةشــَي «ب

ئةو  ــا  دادط كتووثإ 
سةرنووسةرى  داوةو  بإيارةى 
ثـــَيـــشـــووى رؤذنــــامــــةى 
دينار   مليؤن  يــةك  بة  هاوآلتى 

غةرامةكردووة».
ـــارف  هـــاوكـــات عـــةبـــد ع
هاوآلتى  ثَيشووى  سةرنووسةرى 
جةختى لةسةر ئةوة كردةوة، كة لة 
(مايكل  وةرطَيإدراوةكةى  راثؤرتة 
نؤكان  كؤمثانياى  ناوى  رؤبن)دا 

ــدى  ــةرذةوةن «ب بؤ  كة  هــاتــووة، 
طشتيى  بــةرذةوةنــدى  حــيــزب، 

بةكارهَيناوة»
ثَيشووى  ســةرنــووســةرى   
«ثَيويستى  وتيشى:  هــاوآلتــى 
نؤكان   كؤمثانياى  ــرد   ــةدةك ن
ــةو كــارةبــكــاتء  لــة راثــؤرتــة  ئ
ئيهانةى  ـــةدا  ـــإدراوةك ـــَي وةرط

ثَينةكراوة».

سةرنووسةرى ثَيشووى (هاوآلتى)

بة يةك مليؤن دينارى ديكة غةرامةكرا

نيان مةجيد

ئاطربةستي  كوردستان  كرَيكارانى  ثارتى 
بة  راطةياندو  مانطي حوزةيران  تا  يةكاليةنةي 
مةرجي دانةناني  ضةكيش بةشداري كؤنطرةي 
هةولَير  لة  بــِريــارة  كة  ــات،  دةك نةتةوةيي 

سازبكرَيت.
جظاكي  كؤما  سةرؤكايةتي  كؤنسةي 
كوردستان، لة ١٣ى ئةم مانطةدا بةياننامةيةكي 
بؤ راي طشتي بآلوكردةوةء  تَييدا ئاطربةستي 

بةياننامةكةدا  لة  راطةياند،  خؤي  يةكاليةنةي 
بِرياريدا  كوردستان  جظاكي  كؤما  كة  هاتووة: 
سةربازييةكاني  ضاالكيية  راطرتني  قؤناغي  كة 
بةسةرضووةو  مؤَلةتةكةي  مارتدا  لة٢٩ى  كة 
درَيذبكاتةوةو  حوزةيران  مانطي  يةكي  تا 
راشيطةياندووة: ئةطةر دةوَلةتي تورك هَيرش 
ضاالكييةكي  جــؤرة  هيض  ئةوانيش  نةكات، 
بةياننامةكةدا  لة  نــادةن.  ئةنجام  سةربازي 
رَيطةي  بــة  ــان   ــةي ــارةك ــِري ب كــة  ــووة،  ــات ه
بةراي  ضارةسةري،  بةرفراواني  ثِرؤذةيةكي 

سةرخستني  بؤ  رادةطةيةننء  جيهان  طشتي  
قؤناغةكة، بانطى دةوَلةتي توركء هَيزو اليةنة 
ديموكراتخوازةكان دةكات كة بة هةستيارييةوة 

بجوَلينةوةء ثشتيواني لةو قؤناغة بكةن.
مةرجي  ثةكةكة  شــةِردا  راطرتني  لةطةَل 
بةشداريكردن  بؤ  هةية   ضةكي  دانةناني 
ثارتة  هةموو  بؤ  نةتةوةييةي  كؤنطرة  لةو 
كوردييةكان لة هةولَيري باشووري كوردستان، 
بة ناوي كؤنطرةي يةكخستني طوتاري كوردي 

رَيكدةخرَيت.

 ثةكةكة ئاطربةستي راطةياند

ئارام نةجيم

ناإةزايى  مةبةستى  بة   
دةركردنيان  لةسةر  دةربإين، 
لة ثةنجا  لة كارةكانيان، زياتر 
كرَيكارى شارةوانيى هةَلةبجة 
ــدا  ــي ــارةوان ــــةردةم ش ــة ب ل
دةكرد  داوايان  كؤبوونةوةو 

لةسةر كارةكانيان النةبرَين.
مــةحــمــود كة  مــحــةمــةد 
كار  ــةســةر  ل كــرَيــكــارَيــكــى 
ساَلَيك  «بــؤ  ــى:  وت البـــراوة، 
بَي  دةكةين  كار  لَيرة  زياترة 
ماوةيةدا  لةو  كةموكوِريىء 
ثَيكردووين،  كاريان  هةندَيك 
بووةء   كؤمثانياكان  ئيشى  كة 
ئَيستا  ــردووة،  ك بةئَيمةيان 
كةم  كة  ــةوةى  ئ بةبيانووى 
المان  دةيانةوَيت  كاردةكةين، 
دةبَيت  ــة  رؤذان ئَيمة  ــةرن،  ب
بةآلم  بكةين،  كار  (٨) سةعات 
زياتر  سةعاتيش  ـــة(١٠)  ل
مووضةكةشمان  كاردةكةينء 

رازى  هةر  ئَيمة  كةمة،  زؤر 
بووين».

كةريم  خدر  بارةيةوة  لةو 
سةرؤكى شارةوانيى هةَلةبجة 
ئةو  كة  رةتــكــردةوة،  ئــةوةى 
وتى:  دةركرابنء  كرَيكارانة 
كة  راطةياندوون  ثَيمان  «تةنيا 
طرَيبةستةكة  بةثَيى  دةبَيت 
بةآلم  كاربكةن،  سةعات    (٨)
بة  نين  ثــةيــوةســت  ـــةوان  ئ
ــار  زؤرج طرَيبةستةكةوة، 
ضووم ئامادةنين لةو جَيطةيةى 
كارى  دياريكراوة  بؤيان  كة 
تَيدابكةن»، وتيشى: «ذمارةيةك 
ديكةيان  كارى  كرَيكارةكان  لة 
ئيشةيان  ئةم  ناتوانن  هةيةو 
رةتيكردةوة  هةروةك  بكةن». 
كرَيكارةكان ئيشى كؤمثانيايان 
ثَيكرابَيتء وتى: «ئةوة تةنيا بؤ 
دةَلَين،  وا  واقيعةكة  شَيواندنى 
ناو  لة  هةية  ديكةمان  خةَلكى 
با  نيية،  كارَيكى  هيض  شاردا 

ئةوانة بَين كار بكةن».

لة هةلَةبجة (٥٠) كرَيكارى 

دية فازلشارةوانى الدةبرَين

ئةنجومةنى  لةنَيوان  هةماهةنطى  ليذنةيةكى 
باآلى دادوةرى بةغداء   ئةنجومةنى دادوةرى 

هةرَيمى كوردستان ثَيكهات.
حاكم رزطار محةمةد ئةمين ئةندامى ليذنةى 
دادوةرى  باآلى  ئةنجومةنى  نَيوان  هةماهةنطى 
بةغداء ئةنجومةنى دادوةرى هةرَيمى كوردستان، 
كة   ئاشكرايكرد:  رؤذنامة  بؤ  لَيدوانَيكدا  لة 
ليذنةى هةماهةنطى لةنَيوان هةردوو ئةنجومةنى 
ـــة٢٠٠٩/٣/٣١- ل هةرَيم  بةغداء   دادوةرى 

يةكةم  داهاتووش  هةفتةى  ثَيكهاتووة،    وة 
كؤبوونةوة لة بةغدا ساز دةكةن.

لة  ئامانجيش  ـــار،  رزط حاكم  ــةى  وت بــة 
ثةيوةندىء   بةستنى  ليذنةية   ئةو  دامةزراندنى 
دادوةرى  باآلى  ئةنجومةنى  لةنَيوان  هاوكاريية 
بةغداء   ئةنجومةنى دادوةرى هةرَيمى كوردستان، 
لَيكتَيطةيشتنةى  ياداشتى  ئةو  جَيبةجَيكردنى  بؤ 
ئةنجومةنةكة  سةرؤكى  هــةردوو  لةنَيوان 
كاروبارةكان  رَيكخستنى  لةطةأل  ئيمزاكراوة، 
تايبةتمةندَيتىء   بوارى  لة  هــةردووال،  لةنَيوان 

جَيبةجَيكردنى بِريارة شارستانييةكان .

سةبارةت بة هؤكارى ثَيكهَينانى ليذنةيةكى 
كة  كردةوة،  تةئكيدى  رزطار  حاكم  جؤرة،  لةو 
لة  دةكرَين  ياساييانةى  مامةَلة  ئةو  زؤركات 
باشوور  ناوةِراستء   ناوضةكانى  لة  هةرَيم، 
كاريان ثَيناكرَيتء  بةثَيضةوانةشةوة، بةتايبةت 
هةرَيمى  نيوان  سنوورييةكانى  ناوضة  لة 
زؤركات  ديكة،  ثارَيزطاكانى  كوردستانء  
كاردةكرَيتء   يةك جياواز  لة  وةك دوو وآلتى 
دةردةضَيت  لةاليةك  كة  ــا،  دادط بِريارةكانى 
لةالكةى ديكة شةرعيةتى نةبوو، كةس وةرةقةى 

كةسى نةدةخوَيندةوة.

ئةنجومةنى باآلى دادوةرى بةغداء هةرَيم، ليذنةيةك ثَيكدةهيَنن
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دية فازأل

ساأل  دوو  تَيثةإبوونى  ثاش 
باآلى  ليذنةى  ثَيكهَينانى  بةسةر 
تائَيستا  فايلدارةكان،  لة  لَيكؤَلينةوة 
لةطةأل  لَيكؤَلينةوةى  فايلدارَيك  هيض 
سياسيش  ضاودَيرانى  نــةكــراوة، 
تةئكيد دةكةنةوة كة ثشتطوَيخستنى 
ئةو فايلدارانة لةاليةن سةرؤكايةتى 
كارتَيك  وةك  ثَيويستة  هةرَيمةوة 

بةكاربهَينرَيت.
ليذنةى  ــة  ل ــةك  ــاوةي ــةرض س
ئةوةى  فايلدارةكان  لة  لَيكؤَلينةوة 
ليذنةكةيان  كــة  روونـــكـــردةوة، 
٢٠٠٧-ةوة  ساَلى  ســةرةتــاى  لة 
هةرَيم  ســةرؤكــى  فةرمانى  بــة 
ئةندامنء   (٩) نزيكةى  دامةزراوةء 
ثاش ساَلَيك كاركردنء تةواوكردنى 
لَيكؤَلينةوة لة نزيكةى (١٠٠) فايلء 
سةرؤكايةتى  بة  ثَيشكةشكردنى 
سةرؤكايةتيي  لة  تائَيستا  هةرَيم، 
نةكراونةتةوة  ئاطادار  هةرَيمةوة 
كة ضارةنووسى ئةو فايلدارانة ضى 

دةبَيت.
لة  ــط  ــان م ــن  ــدي ضــةن دواى 
دؤسَيية،  دةيان  ئةو  تةواوبوونى 
تائَيستا سةرؤكايةتى هةرَيم لةطةأل 
ليذنةى ثةيوةنديداردا كؤنةبووةتةوة 
ئةو  ضارةنووسى  دياريكردنى  بؤ 
خدر  حاكم  هةرضةندة  دؤسَييانة، 
كة  نةزانى  ثَيويست  بة  ــةوةى  ئ
فايلدارةكان  لة  لَيكؤَلينةوة  ليذنةى 
كؤببنةوة،  هةرَيم  سةرؤكى  لةطةأل 
ليذنةيةكى  ليذنةية  ئةو  ضونكة 
دةسةآلتى  ثَيويستة  دادوةريــيــة، 
فايالنةى  ئةو  كردنةوةى  يةكاليى 

هةبَيت». وتيشى: «لةبةرئةوةى ئةو 
ليذنةية لةاليةن سةرؤكى هةرَيمةوة 
دةسةآلتى  ياساى  دامـــةزراوةء 
دادوةريش باس لة ثَيكهَينانى ليذنةى 
دةكرَيت  هةربؤية  ناكات،  لةمجؤرة 
ئةو  ضارةنووسى  هةرَيم  سةرؤكى 
بةآلم  بكاتةوة،  يةكاليى  دؤسَييانة 
كة  ثَيشنيازبكات  ليذنةكة  دةبَيت 
دادطا  رةوانةى  دؤسَييانة  لةو  كام 
ياساييةكان  رَيوشوَينة  بكرَينء 

دياريبكةن».
بة وتةى سةرضاوةكةى ليذنةى 
فايلدارةكانيش،  لة  لَيكؤَلينةوة 
بةردةوامن،  كارةكانيان  لة  ليذنةكة 
هيض  كارةكانيان  تائَيستا  بــةآلم 
هؤكارةكةشى  نةبووة،  ئةنجامَيكى 
ئةو  «هةستيارى»  بؤ  طةإاندةوة 
كة  تــَيــدادةكــةن  ــارى  ك فايالنةى 

ورووذاندنيان كارَيكى ئاسان نيية.
ثَيشتريش فوئاد حسَين، سةرؤكى 
بؤ  هةرَيم،  سةرؤكايةتى  ديوانى  
رؤذنامة ئاماذةى بةوة كردبوو، كة 
ليذنةكة  دؤسَييانةى  ئةو  زؤربةى 
هةرَيمى  سةرؤكايةتى  ثَيشكةشى 
ئةسَلى  وَينةى  كؤثينء  كــردوون 
نين، هةربؤية ناكرَيت كاريان لةسةر 
تةئكيدى  خدر  حاكم  بةآلم  بكرَيت، 
يةكاليى  ئةوةى  ياسا  كة  كردةوة، 
لةطةأل  مامةَلة  ضؤن  كردووةتةوة 
بةَلطة ئةسَلىء كؤثييةكان دةكرَيت، 
سةرؤكايةتى  دةكرَيت  هةربؤية 
لة  ديكة  شَيوازى  رَيطاء  بة  هةرَيم 
دؤسَييانة  ئةو  دروستى  راستىء 

دَلنيابن ئةطةر بيانةوَيت.
هاوكات، سةرضاوةكةى ليذنةى 
تةئكيدى  فايلدارةكان  لة  لَيكؤَلينةوة 
كردةوة، كة ساردوسإى كةوتووةتة 

بإيار  كارةكانيانةوةء  ئيشء  نَيو 
ئةندامانى   ٢٠٠٨ كؤتايى  لة  وابوو 
طفتوطؤكردن  بؤ  كؤببنةوة  ليذنةكة 
فايلةكان،  ضارةنووسى  لةسةر 
ئةندامةكان خؤشيان  تائَيستا  بةآلم 

كؤنةبوونةتةوة. 
«ئةو  وتى  حةسةن،  خدر  حاكم 
ليذنةية وةك دةستةى نةزاهة واية 
تةواودةكات،  كارةكانى  كة  كاتَيك 
كآ  كة  جيابكاتةوة  ئةوة  ثَيويستة 
تاوانى بةسةردا ساغبووةتةوةء كآ 
نةبووةتةوة،  ساغ  بةسةردا  هيضى 
ئةوا  هةبوو  ئيحالة  بةَلطةى  ئةطةر 
بكرَيت،  دادطا  رةوانــةى  ثَيويستة 
لةطةأل  ثةيوةندى  بوونى  ضونكة 
بة  شــةإدا  بارودؤخى  لة  دوذمــن 
ثَيويستة  دةذمــَيــردرَيــتء  ــاوان  ت
دادطايى  ئاشكرادا  دادطايةكى  لة 

بكرَيت».
ــةك لــة ضــاودَيــرانــى  ــارةي ذم
ــةر  ــةس ــكــيــد ل ســيــاســيــش تــةئ
باشترين  «ئَيستا  كة  ئةوةدةكةنةوة 
سزادانى  ئاشكراكردنء  بؤ  كاتة 
باسيرة،  د.ساالر  فايلدارانة»،  ئةو 
سياسيى  زانستى  مامؤستاى 
ثَييوابوو  سلَيمانى،  زانكؤى  لة 
بؤ  كاتة  شياوترين  ئَيستا  كــة 
ئاشكراكردنى ناوى ئةو فايلدارانةو  
دادطا،  بةردةم  بؤ  رةوانةكردنيان 
ثةرلةمانء  هةَلبذاردنى  ضونكة 
ثَيويستة  لةثَيشة،  هةرَيم  سةرؤكى 
بةرثرسانى باآلى حيزبىء حكوميى 
هاوآلتييان  كة  لَيكبدةنةوة  ئةوة 
بناسنء  كةسانة  ئةو  خؤيانة  مافى 
لة هةر ثؤستء اليةنَيكى حيزبيدابن 
ئةوةى    بؤ  بطةن،  خؤيان  سزاى  بة 
بؤ  دةنط  هةَلةوةء  نةكةونة  خةَلك 

رابردوويان  كة  بــدةن  كةسانَيك 
ميللةتة  لةم  خيانةتيان  نييةء  ثاك 

كردووة.
هةرَيم  سةرؤكى  هةرضةندة 
ليذنةى  رةسميى  بإيارَيكى  بة 
فايلدارةكان  لــة  لَيكؤلَينةوةى 
ثَيكهَيناوة، بةآلم دواى تةواوكردنى 
كارةكانيان  لــة  زؤر  بةشَيكى 
١٢ى  مانطى  لة  ليذنةكة  ئةندامانى 
كؤبوونةوةيان  داواي  ٢٠٠٨ةوة 
كردووةو  هةرَيم  سةرؤكى  لةطةأل 

تائَيستا وةآلميان نةدراوةتةوة.
ئةطةر  كة  ــةوةى  ب ســةبــارةت 
سةرؤكايةتى هةرَيم ئامادة نيية كار 
لةسةر ئةو فايالنة بكات، بؤ ليذنةى 
د.ساالر  ثَيكدةهَينَيت،  بؤ  تايبةتى 
ئةوجؤرة  «ثَيكهَينانى  وتى:  باسيرة 
ليذنانة بؤ سةرنجإاكَيشانى خةَلكة، 
دةيانةوَيت  ئةوانيش  طواية  كة 
كةسانى  ــةنء  ــك ب ضــاكــســازيــى 
سزاى  بة  ميللةتدا  لةناو  خيانةتكار 
لةوةى  جطة  ئةمة  بطةيةنن،  خؤيان 
ثيشاندةدةن،  خؤيان  بَيمنةتى 
ئةوةى  طلةيى  كة  ثارتى  بةتايبةت 
هةن  زؤر  كةسانَيكى  كة  لَيدةكرا 
لةناو ئةو حيزبةدا كة ثَيشتر لةطةأل 

رذَيم ثةيوةندييان هةبووة».
بةوةشكرد،  ئاماذةى  د.ساالر   
ئةطةر ئةو ليذنةية ثَيكنةهَينراية ئةوا 
هةر طلةيى لة سةرؤكايةتى هةرَيمء 
ئةو  نايانةوَيت  كة  دةكرا  حكومةت 
خيانةتكارانة ئاشكرا بكةن، ئَيستاش 
ثَيكهَينراوةء  ليذنةيةيان  ئةو  كة 
نادرَيتةوة  كارةكانيان  ــى  وةآلم
هةرَيمء  سةرؤكايةتى  لةسةر  هةر 
ــت،  ــى كـــوردى دةكــةوَي دةســةآلت
ئةو  لــةاليــةن  ثَيويستة  ئةمةش 

اليةنانةى دةيانةوَيت لة هةَلبذاردنى 
ئةم جارة وةك ئؤثؤزسيؤن خؤيان 
هةبَيتء  رؤَليان  بكةنء  كانديد 
طؤإان بكةن، بةباشى بةكاربهَينرَيت، 

بؤ ئةوةى لة حكومةتء ثةرلةمانى 
فايلء  خاوةن  كةسانى  داهاتوودا 
جَيطايان  خاوةنةكانيان  حيزبى، 

نةبَيتةوة.

ليذنةى لَيكؤَلينةوة ضوار مانط زياترة داواى كؤبوونةوة لةطةأل بارزانى دةكات

سةرؤكايةتى هةرَيم ضارةنووسى فايلدارةكانى دياري نةكردووة

        شارا عةبدوإلةحمان

هيض  ياساى حيزبة كوردستانييةكان  لة 
سنوورداركردنى  بة  تايبةت  مادةيةكى 
حيزبةكانى  جــيــابــوونــةوةى  ـــاردةى  دي
تَيدانييةء حكومةتيش هيض لَيثَيضينةوةيةكى 
لةوبارةيةوة نيية، ئةمة لةكاتَيكدا كة بة بإواى 
ياساى  «ثَيويستة  ثةرلةمان،  ئةندامَيكى 
ئةو  حيزبة سياسييةكان هةمواربكرَيتةوةو 
بإواى  بة  هاوكات  زيادبكرَيت،  بؤ  خاَلةى 
ياساى  لة  ثَيويستة  سياسى،  ضاودَيرَيكى 
بؤ  سنوورَيك  حيزبةكاندا  دامةزراندنى 

جيابوونةوة دابنرَيت.
كوردستان  لة  رابـــردووداو  لةماوةى 
بةش  ــةش  ب كـــوردى  حيزبى  ضةندين 
لَي  نوَييان  حيزبى  هةندَيكيان  كة  بوون، 
دواى  ديكةشيان  هةندَيكى  دروستبوو، 
راطةياندةوة  يةكطرتنةوةيان  ماوةيةك 
تائَيستا  كة  بةوثَييةش  ثوكاونةتةوة،  يان 
هيض  كوردستانييةكاندا  حيزبة  ياساى  لة 
بإطةيةك بؤ سنوورداركردنى ئةو دياردةية 
سةربةخؤييةكيان  جؤرة  حيزبةكان  نيية، 

لةوإووةوة وةرطرتووة.

ئةبوبةكر،  عــةبــدولــكــةريــم  حــاكــم 
ثةرلةمانى  ياسايى  ليذنةى  بإياردةرى 
لة  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  كوردستان، 
بؤ  بإطةيةك  هيض  حيزبةكاندا  ياساى 
لة  جيابوونةوة  حاَلةتى  سنوورداركردنى 
حيزبدا نيية، ضونكة حيزبةكان سةربةستن 
جا  رادةطةيةنن،  جيابوونةوة  كة  لــةوةى 
بةهؤى جياوازيى ئايدؤلؤذيى تاكةكانى بَيت 

يان هةر شتَيكى ديكة.
(١٧)ى  ذمـــارة  يــاســاى  بــةطــوَيــرةى 
كوردستانييةكان  حيزبة  ١٩٩٢ى  ساَلى 
١٩٩٧ء  ساَلى  لة  يةكةمى  هةموارى  كة 
هةموارى دووةمى لة ساَلى ٢٠٠٢دا كراوة، 
كة  لةخؤطرتووة  بإطةى  مــادةو  ضةندين 
تايبةتة بة ضؤنَيتى دامةزراندنى حيزبةكانء 
سياسيى  ثرؤسةى  لةطةأل  مامةَلةكردنيان 

كوردستاندا.
مةحمود،  ئيسماعيل  بةبإواى  بــةآلم 
ثةرلةمانى  ناوخؤيى  ليذنةى  سةرؤكى 
ثةرلةمان  ياسايةى  ئــةو  كــوردســتــان، 
جيابوونةوةى  سنوورداركردنى  لةإووى 
حيزبة كوردييةكان كةموكوإى زؤر تَيدايةو 
ثَيويستة هةمواربكرَيتةوةو ئةو بإطةيةى بؤ 
زيادبكرَيت، وتى: «ئةو ياساية ضارةسةرى 

حيزبةكانى  جــيــابــوونــةوةى  كَيشةى 
بؤية  ناتةواوة،  رووةوة  لةو  نةكردووةو 
بؤشايية  ئــةو  ــوودا  ــات داه لة  ثَيويستة 

ثإبكرَيتةوة».
ثةرلةمان  ناوخؤى  ليذنةى  سةرؤكى 
رووةوة  لــةو  حكومةت  ــى  زان باشى  بة 
اليةني  حكومةت  «بةوثَييةى  دابنَيت  سزا 
ئةوانةوة  الى  ثَيويستة  جَيبةجَيكردنة، 

سزايةك لةوبارةيةوة دابنَيت».
بةآلم بةثَيضةوانةوة محةمةد قةرةداغى، 
سكرتَيرى ياسايى ئةنجومةنى وةزيران، ثَيى 
باش نةبوو كة حكومةت سزاى ئةو حيزبة 
جيابوونةوةيان  كة  بدات  كوردستانيانة 
تَيدةكةوَيتء بة رؤذنامةى وت: «حكومةت 
دامةزراندنى  لةكاتى  كة  لةسةرة  ئةوةندةى 
ثَيبدات،  دامةزراندنيان  مؤَلةتي  حيزبةكاندا 
حيزب  دوو  دةبنة  كة  ئازادن  خؤيان  دواتر 

يان بة يةكطرتوويى دةمَيننةوة».
لة نوَيترين نموونةدا، كؤتايى مانطى ٣ى 
رابردوو حيزبى زةحمةتكَيشانى كوردستان 
بةخؤوةبينى،  دووكةرتبوونى  لة  شَيوةيةك 
كة لة ئَيستادا هةردوو بةشةكةى ئةو حيزبة 

خؤيان بة حيزبة بنةإةتييةكة دةزانن.
سةبارةت بة ضؤنَيتى مامةَلةكردن لةطةأل 

قةرةداغى  محةمةد  لةوجؤرة،  حاَلةتَيكى 
مامةَلةكردنى  دةرئةنجامى  رايطةياند: 
دوو  لةو  يةكَيك  لةطةأل  دةسةآلتى سياسى 
بةشة جيابووةوةى ئةو حيزبة، دةريدةخات 
كة لةمةودوا كام لةو دوو بةشةى ئةو حيزبة 

دةمَيننةوةو بةهَيز دةبن.
هاوكات بةبإواى بإياردةرةكةى ليذنةى 
ياسايى ثةرلةمان، ئةو حيزبانةى دوو كةرت 
دةبن، اليةكيان وردةوردة بةرةو ثوكانةوة 
دةضَيتء اليةكيان بةهؤى لَي كؤبوونةوةى 
دواجار  «تا  دةبَيت  بةهَيز  جــةمــاوةرةوة 
ديكة  ئةوى  هةَلدةوةشَيتةوةو  اليةكيان 
دةمَينَيتةوة، لةبةرئةوة بةبإواى من ثَيويست 

بة سزادانيان ناكات».
سياسيى  ــى  ــران ــاودَي ض بــةبــإواى 
حيزبة  دروستبوونى  ياساى  كوردستان، 
ثَيويستة  تَيدايةو  كةموكوإى  كوردييةكان 
جيابوونةوةو  بؤ  سنوورَيك  ياسايةدا  لةو 
ئةو  تا  دابنرَيت،  حيزبةكان  كةرتبوونى 

حاَلةتة نةبَيتة دياردة.
زانستى  مامؤستاي  عيسا،  د.ســاَلــح 
حيزبةكان  لة  جيابوونةوة  ثَييواية  سياسى، 
طــرتــووة كة هةر  لـــةوةوة ســةرضــاوةى 
لةناو  دةســةآلت،  بطاتة  دةيةوَيت  حيزبةو 

ئةو  كــة  ــةن  ه كــةســان  حيزبةكانيشدا 
وتيشى:  بووة،  بةرجةستة  تَيدا  حةزةيان 
ء  ثةيإةو  سياسييةكان  حيزبة  «ثَيويستة 
كة  هةبَيت  تؤكمةيان  ئةوةندة  ثرؤطرامَيكى 
بيانوويةك  هةر  دؤزينةوةى  لة  رَيبطرَيت 
كة بؤ  جيابوونةوةو دروستبوونى حيزبى 
ثَيويستة  لةوةى  ئةمة جطة  بةكاربَيت،  نوآ 
كوردييةكان  حيزبة  دروستبوونى  ياساى 
بؤ  سنووردانانَيكى  كة  بَيت  بةشَيوةيةك 
بةديبكرَيت»و  تَيدا  جيابوونةوةية  ئةو 
ــى  ــةك ــاردةي وتــيــشــى«جــيــابــوونــةوة دي
دةرئةنجامى  لة  كة  ئاسايية  سروشتيء 
كوردستانةوة  هةرَيمى  نالةبارى  رةوشى 
ـــةرواري، كة  دروســتــبــووة»  كــامــةران ب
مامؤستاى زانستى سياسيي، بة رؤذنامةى 
حيزبة  دامــةزرانــدنــى  ياساى  راطةياند: 
دووبارة  كة  بةوةية  ثَيويستى  كوردييةكان 
هةمواربكرَيتةوة، تا بةشَيوةيةك دابإَيذرَيت 
ئاسان  ئةوةندة  حيزب  دروستبوونى  كة 
نةبَيت هةرزوو جيابوونةوةى تَيدا رووبدات، 
يان كةرت ببَيت، هاوكات ثرةنسيثء بنةماى 
ضونكة  دابنرَيت،  سياسى  حيزبى  بؤ  تازة 
ئةو ياسايةى كة هةمانة كؤن بووةو لةطةأل 

حيزبى ئةم سةردةمةدا نايةتةوة.

دةربارةى ئينشيقاقء جيابوونةوةى حيزبةكان

ثةرلةمانتارَيك: ياساى حيزبة كوردستانييةكان ثَيويستى بة هةمواركردنةوة هةية
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فازَل نةجيب

بةشي سَييةمء كؤتايي

دروشمء بةَلَينة ناإاستةكان
١- بة هةموو توانامانةوة تَيدةكؤشين 
هةموو  ضةسثاندني  جَيبةجَيكردنء  بؤ 
هةميشةيي  دةستووري  بإطةكاني  بةندو 
مافء  ئةوانةي  بةتايبةتيش  عَيراق، 
بةرجةستة  طةلةكةمان  داخوازييةكاني 

دةكات.
ــةوة  ــان ــام ــوان ت ــوو  ــةم ه ــة  ب  –  ٢
مادةي  جَيبةجَيكردني  بؤ  تَيدةكؤشين 
(٥٨) بؤ طةإانةوةي كةركوكء خانةقينء 
هةموو  شةنطالء  ــارو  زةم مةخمورو 
ديكة  تةعريبكراوةكاني  شارو شارؤضكة 

بؤ سةر هةرَيمي كوردستان.
٣- بة هةموو توانامانةوة تَيدةكؤشين 
سنووري  ضةسثاندني  دياريكردنء  بؤ 
بة  كــوردســتــان،  هةرَيمي  جوطرافي 
مَيذووييء  راستيية  بة  ثشتبةستن 

سياسييء جوطرافييةكان.
دروشمي  سةرةوة  خاَلةي  سآ  ئةو 
ليستي  سَييةمي  دووةمء  يــةكــةمء 
بؤ  بــووة  كــوردســتــان  هاوثةيماني 
كة   ٢٠٠٥ ساَلي  كؤتايي  هةَلبذاردنةكاني 
كةسي  مستةفا  نةوشيروان  ئةوكاتيش 
بووة،  نيشتماني  يةكَيتي  ناو  دووةمــي 
ئَيستا بآ هيض خؤماندووكردنَيك دةتوانين 
درووشمةكاني  ئةولةوياتي  بَلَيين 
خاَلةي  سآ  ئةو  كة  هاوثةيماني  ليستي 
بةتاألء  ئاو  سةر  بَلقي  وةك  سةرةوةية، 

بَيناوةإؤك دةرضوو، ضونكة:
هةموو  ــة  ل ــتــوانــي  دةي كـــورد   -١
مولحةقَيكي  عَيراقدا  سةفارةتةكاني 
رَيكخستني  بؤ  هةبَيت،  بةخؤي  تايبةت 
بازرطاني،  رؤشنبيرييء  كــاروبــاري 
كةضي نةيكردو لةبري ئةوة نووسينطةي 
ثايتةختى  هةندَيك  لة  هةرَيمي  حكومةتي 
تائَيستاش  كة  ــةوة،  ــردووةت ك ــان  وآلت
وةك نووسينطةي يةكَيتيء ثارتي وايةء 
لةاليةن هيض دةوَلةتَيكيشةوة بة رةسميي 

نةناسَينراوة.
ــاوةي  ــةم ل ــي  ــوان ــت دةي ـــورد  ك  -٢
جَيبةجَيكردني  داواي  دياريكراوي خؤيدا 
هةبَيت،  هةَلوَيستي  بكاتء   (١٤٠) مادةى 
بة  ئيبراهيم جةعفةري  د.  نةيكرد.  كةضي 
ثارتة  دوو  لة  يةكَيك  سياسيي  مةكتةبي 
دةسةآلتي  «لةماوةي  وتبوو  طةورةكةي 
كوردةكان  وةزيرة  جار  يةك  تةنيا  مندا 
هةَلوَيست  جَيبةجَيكردنء  باسي 
مادةى  لةسةر  نةكردووة  وةرطرتنيان 
دةخةنة  تاوانةكة  بؤضي  ئيتر   ،(١٤٠)

ئةستؤي من».
دةيتواني  دةستوور  بةثَيي  كورد   -٣
دووةمي  زماني  بكاتة  كــوردي  زماني 
هةموو  لة  دامودةزطاكاندا  لة  قسةكردن 

عَيراقدا، كةضي نةيكردو..... هتد.
بةرنامةي كاري ليستي هاوثةيماني 
كوردستان كة لة (٣٣) خاأل ثَيكهاتووة، 
دةتوانين  خؤماندووكردنَيك  هيض  بآ 
راستطؤ  خاَلياندا   (٢٤) لة  كة  بَلَيين 
نةبوونء ئةوانةي ديكةش نيسبةتَيكي 
بةَلَينة  تَيداية...  راستطؤيي  لة  كةم 
(ضةسثاندني  ئةمانةن  ناإاستةكانيش 
مادةي  جَيبةجَيكردني  دةستوور، 
ســنــووري  ــي  ــكــردن ــاري دي  ،(٥٨)
ــةوةي  ــردن ــاك ــي كـــوردســـتـــان، ج
ياسا،  ـــةروةري  س ــانء  ــةك دةســةآلت
كورد  تايبةتمةندَيتي  بةهَيزكردني 
كَيشةي  ضارةسةركردني  عَيراقدا،  لة 
قةرةبووكردنةوةي  فةيلييةكان، 
كيمياباران،  ئةنفالء  كةسوكاري 
ــرؤظ،  م مافةكاني  لــة  رَيــزطــرتــن 
بواري  لة  ئازاديي  فراوانكردني 
ثَيشخستني  ضاثةمةنيدا،  راطةياندنء 
ثشتيواني  رووناكبيرييء  ــاري  ب
رَيكخستني  زانستي،  داهَيناني  لة 
لــةإووي  ثَيشخستني  ثَيشمةرطةو 
دابةشكردني  ضةكةوة،  بذَيوييء 

عاديالنةي داهات بةسةر هاوآلتيياندا، 
كارةباو  كَيشةي  خَيراي  ضارةسةري 
ئاو ء سووتةمةني، ضارةسةري خَيراي 
ثةرةثَيداني  نيشتةجَيبوون،  كَيشةي 
خزمةتطوزاريي  باشكردني  كشتوكاأل، 
ثةرةثَيداني  الدَيكان،  لة  تةندروستي 
ثاراستني  طةشتوطوزار،  كةرتي 
ذينطة، سوود وةرطرتن لة ساماني ئاو 
ء دروستكردني بةنداو، ثشتيواني لة 
بنةماكاني بازاإي ئازادو رةخساندني 
ضارةسةركردني  يةكسان،  هةلي 
تؤإةكاني ئاو لة شارو شارؤضكةكانء 
ــاردةي  دي نةهَيشتني  دَيهاتةكان، 
كَيشةي  بة  بايةخدان  طةندةَلي، 

كوردةكاني هةندةران).
مستةفا  نةوشيروان  رؤذةي  ئةو  تا 
شةريكة  بووة،  نيشتمانيدا  يةكَيتي  لةنَيو 

كة  بــووة  بةَلَينانة  ئةو  هةموو  بةشي 
بةو  داني  خؤشي  (بؤ  نةكراون  جَيبةجآ 
مةسةلةيةدا ناوة)، ئَيستاش كة ماَلي خؤي 
دروشمةكاني  ئةو  ئايا  جياكردووةتةوة، 
ئةو  بؤ  بةتايبةت  رَيكدةخات،  ضــؤن 
تةنيا  لةسةرةو  كَيشةي  كة  ناوضانةي 
دةتوانَيت  قورسةكان)  (ئةركة  ثياوي 

مامةَلةي لةطةَلدا بكات.

كوردي كةركوك لةنَيوان 
ستةملَيكراويدا...  ستةمكارييء 
نةوشيروان مستةفا ضي دةَلَيت؟

عةلي،  رزطــار  ضاوثَيكةوتنةكةي  لة 
سةرؤكي ئةنجومةني ثارَيزطاي كةركوك، 
كَيشةي  «ضارةسةركردني  ثَييإاطةياندم 

نابَيت، ضونكة دواتر  بة (٥٠+١)  كةركوك 
ضي دةكةيت لةو ٤٩٪ي ديكة كة دذي ئةو 

بإيارةن؟».
هةندَيك  كة  كرد،  ئةوةشي  باسي  ئةو 
اليةني عةرةب هةية هةر ئامادة نيية دان 
بنَيت بةو هةموو ستةمةي لة كورد كراوة 
هةية  توركمانيش  اليةني  كةركوكدا،  لة 
كوردستان  وشةي  بة  بــإواي  تائَيستا 

نيية.
جَيطري  ــي،  ــةل ع سةعيد  ـــان  راك
كوتلةي  لة  كةركوكةو  ثــارَيــزطــاري 
ــةرةب)،  (ع كؤماريية  طــردبــوونــةوةي 
هةركةسَيك  كة  كردم  بؤ  ئةوةي  باسي 
موَلكي  بةعسدا  رذَيمي  سةردةمي  لة 
هةبووبَيت،  بةَلطةي  داطيركرابَيتء 
بؤ  موَلكةكةي   (١٤٠) ــادةي  م بةثَيي 
كراوةتةوة،  قةرةبووش  طةإاوةتةوةو 

لة (٢٧)  هةر لةو ضوارضَيوةيةشدا زياتر 
ئةو  ــاوردة  ه عةرةبي  خَيزاني  هــةزار 
شارةيان ضؤَلكردووةو وتي: «بةآلم ئةي 
بةو  سةبارةت  دةَلَين  ضي  كوردةكان 
كردوويانةو  تةجاوزةي  هةزار  سةدان 
دروستكردووة،  هةإةمةكي  طؤإانَيكي 
دانيشتووي  ئةوان  كة  بةَلطةكانيان  كوا 

رةسةني شاري كةركوك بن؟».
ياساى  لة   (٢٣) مادةي  بةثَيي  ئَيستا 
ئةو  دةبَيت  ثارَيزطاكاندا  هةَلبذاردنى 
ليذنةي كة بؤ دياريكردني تةجاوزاتء... 
هتد ثَيكهَينراوة، لة ضةند مانطي داهاتوودا 
كؤتايي  لة  تــةواوبــكــاتء  ئيشةكاني 
شــارةش  لــةو  هــةَلــبــذاردن  ئةمساَلدا 

ئةنجامبدرَيت.
بيري  ئةوة  ئَيستاوة  لة  هةر  باشترة 
كة  بهَينينةوة  مستةفا  نــةوشــيــروان 
تةجاوزات  مةسةلةي  ضارةسةركردني 
ئةركةكان،  سةختترين  لة  دةبَيت  يةكَيك 
ضونكة وةك راكان سةعيد باسي دةكات، 
ئةنجامدراوة،  هةإةمةكي  بةشَيوةيةكي 
بؤ  ــردن  ــادةك ــام ئ خــؤ  ـــةوةش  ل جطة 
نةوشيروان  ليستي  بةشداريكردني 
ئةنجومةني  هةَلبذاردني  لة  مستةفا 
ثارَيزطاي شاري كةركوك، زؤر دذوارتر 
كوردستان،  هةَلبذاردنةكاني  لة  دةبَيت 
ثرسيارة  ئةو  سةرةتاوة  لة  هةر  ضونكة 
(يةكإيزيي)  ئايا  كة  دةطرَيت  يةخةمان 
كورد لة كةركوك ئةركي لةثَيشينة دةبَيت 

يان جياكردنةوةي ماأل لةوَيشدا؟

كةركوكء نةوشيروان 
كاريطةريية  مستةفا.... 

دةرةكييةكان

بةثلةي  كـــةركـــوك  ــي  ــةرض ــةط ئ
بةآلم  كةركوكييةكانة،  كَيشةي  يةكةم 
سياسيي  ضارةنووسي  دياريكردني 
كاريطةريية  لــةذَيــر  ثارَيزطاية  ئــةو 
ناتوانَيت  كةسيش  دةرةكييةكانيشدايةو 
بةشوَين  دةبَيت  كةواتة  لَيبكات،  نكؤَلي 
نةوشيروان  كة  بطةإَيين  رايةَلةدا  ئةو 

مستةفا دةبةستَيتةوة بة دةرةوة.
لة  نكؤَلي  ناتوانَيت  ــةس  ك هيض 
كاريزمايي بووني هةريةك لة تاَلةبانيء 
بزووتنةوةي  لةنَيو  بكات  بــارزانــي 
حاَلةتةش  ئةو  بةشَيكي  كوردايةتيدا، 
زياتر  كة  هةية  بـــةوةوة  ثةيوةندي 
ــةو دوو  ــة ئ ــةك ــة ســةدةي ــارةك ــة ض ل
دةكةن  كورد  نوَينةرايةتي  كةسايةتيية 
ناوضةييء  عَيراقيء  مةحفةلة  هةموو  لة 

جيهانييةكاندا.
مستةفا  نــةوشــيــروان  كــة  ئَيستا 
وةرطرتني  ملمالنَيي  ــة  ــووةت ــةوت ك
كورد  نوَينةرايةتيكردني  سوكاني 
كوردستان)،  (ثةرلةماني  ئاستي  لة 
ثاشان  كوردستان)،  (حكومةتي  ثاشان 
(ثةرلةماني عَيراق)، (حكومةتي عَيراق)ء 
نَيودةوَلةتييةكان)،  ناوةندة  ثاشتر( 
ثرسيارةدا  ــةو  ئ ــةردةم  ــةب ل ــت  ــَي دةب
ثةيوةندييةكاني  ئاستي  كة  رايبطرين 
كوردستان،  (جــةمــاوةري  لةطةأل  ئةو 
كوردستان  سياسييةكاني  سةركردة 
سةركردة  ثارتي،  يةكَيتيء  لة  جطة 
حكومةتةكاني  عَيراق،  سياسييةكاني 
زلهَيزةكان  دةوَلــةتــة  ـــآ،  دةرودراوس
كة  ئةمريكا  هةموويانةوة  ســةروو  لة 
ض  لة  هةية)  عَيراق  لةسةر  كاريطةرييان 

ئاستَيكداية؟
ـــر  ــة وردت ــارةك ــي ــرس ئـــةطـــةر ث
اليةنانةي  لةو  هةريةك  ئايا  بكةينةوة، 
لةطةأل  مامةَلةكردني  باسمانكردوون، 
دةبَيت  ثةيوةست  مستةفا  نةوشيروان 
لةسةر  سياسييةي  قورسايية  بــةو 
طؤإةثاني كوردستان بةدةستي دةهَينَيت 
(وةك ئةمري واقيع)، يان ثةيوةندييةكان 
هاوكاريشي  ئةطةر  كة  جؤرةية  بةو 
لةوةي  نةكةن  رَيطري  النيكةم  نةكةن، 
لةسةر  خؤي  سياسيي  قورسايي  كة 
كــوردســتــان  سياسيي  ــي  ــان ــؤإةث ط

بضةسثَينَيت؟.

كةركوك لة نَيو دروشمةكاني 
مةسيفء قةآلضواالنء طردى زةرطةتةدا

بـةدواداضــــوون
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نادر تلوعي 

حوزةيرانى  مانطي  ــي  دووةم نيوةي  لة   
كؤمار  سةرؤكايةتي  هةَلبذاردني  داهاتوودا، 
شارةزايان  زؤربةي  بةإَيوةدةضَيت،  ئَيران  لة 
هةَلبذاردنة  ئةم  كة  ئــةوةي  لةسةر  كؤدةنطن 
لةو  دةبينَيت،  خؤيةوة  بة  تايبةت  طرنطييةكي 
نَيودةوَلةتيء  ئاستي  لة  ض  ئَيران  كة  رووةوة 
هةستياردا  قؤناغَيكي  بة  ناوخؤدا  ئاستي  لة  ض 
دةإوات، كَيشةي ئةتؤمي لة ئاستي نَيودةوَلةتيدا 
لةم  هةر  ماوةتةوةء  ضارةسةرنةكراويي  بة 
ئَيرانء  طفتوطؤي  مةسةلةي  ضوارضَيوةيةدا 
بارودؤخي  ئــارادايــة،  لة  بةطةرمي  ئةمريكا 
ئابووريش لة ئَيران تادَيت روو لة دذواريي دةكات، 
ثرسي مافي مرؤظء كَيشةي ضاالكاني مةدةنيء 
رؤذنامةنووسان تؤختر خؤيان دةنوَينن، ئةمانةو 
وايانكردووة  ديكةش  كاريطةري  بابةتَيكي  ضةند 
ببَيتة  ثَيشوةخت  زؤر  هةَلبذاردن  مةسةلةي 
ناوةندي سةرنجي اليةنة جؤراوجؤرةكان، بةآلم 
تائَيستاش كة ماوةيةكي ئةوتؤ بؤ بةإَيوةضووني 
دؤخي  نةماوة،  لةبةردةمدا  هةَلبذاردنةكان 
هةَلبذاردن ئاَلؤز دةردةكةوَيت، هةرضةندة ضةند 
كةسايةتييةكي ديار خؤيان هةَلبذاردووة، بةآلم 
جؤراوجؤرةكانةوة  اليةنة  بة  راإايــي  هَيشتا 
لةسةر  ساغبوونةوةياندا  مةسةلةي  لة  ديارة 
كانديدةكان، رةنطة هةر بةهؤي ئةم حاَلةتةوةبَيت 
كة ميرحسَيني موسةوي لةماوةي ئةم هةفتةيةدا 
كة  كــردووة،  سةرنجإاكَيشي  قسةيةكي  ضةند 
زؤر  يان  نةكراوة  ضةشنة  لةو  قسةي  ثَيشتر 
هةَلبذاردن  بارودؤخي  هةرضةندة  كراوة،  كةم 
ديسان  بةآلم  هةَلدةطرَيت،  قسانة  ضةشنة  ئةم 
جياوازة.  ثَيشووةوة  خولةكاني  نسبةت  بة 
ميرحسَيني  زماني  لة  ئيسنا  هةواَلي  ئاذانسي 
موسةوييةوة كة بة رةسميي خؤي هةَلبذاردووة، 
محافزكارة  هةم  ئَيران  كؤمةَلطاي  رايطةياندووة 
«بة  وتويةتي:  موسةوي  ريفؤرمخواز،  هةم 

سيفةتة  هةموو  ئــَيــران  خةَلكي  من  ــإواي  ب
محافزكارييء  لةوانةش  تَيدايةو  باشةكانيان 
ريفؤرمخوازيى»!! هةرضةند ئةم قسةية بة ئاشكرا 
ريكالمكردنء هةوَلي راكَيشاني هةردوو باَلةكةي 
ثَيوة ديارة، بةآلم بةتوندي بةرةوإووي رةخنةي 
سايتي  بــووةتــةوة،  محافزكاران  لة  هةندَيك 
راطةيةنراوَيكدا  لة  يةزدي  ميسباحي  ئايةتوَلآل 
موسةوي بة كانديدي ريفؤرمخوازةكان ناوزةد 
ريفؤرمخوازي  حيزبي  دوو  كة  بةوةي  دةكات، 
موجاهيديني  ئيسالميء  ئَيراني  موشارةكةتي 
ـــةن،  دةك ثشتطيري  ئيسالمي  ئينقالبي 
ئيسالمي  ئينقالبي  موجاهيديني  راطةيةنراوةكة 
قةَلةمدةدات،  لة  ناشةرعي  رَيكخراوَيكي  بة 
بة  سةر  كة  (مردمك)  سايتي  ديكةوة،  لةاليةكي 
ثشتطيريكردني  هةواَلي  ريفؤرمخوازة،  رةوتي 
موسةوي  لة  ريفؤرمخوازي  اليةني  ضــوار 
لة (حيزبي  راطةياندووة، كة ئةو اليةنانة بريتين 
كارطوزاراني  ئيسالمي،  ئَيراني  موشارةكةتي 
ئينقالبي  موجاهيديني  رَيكخراوي  سازندةطي، 
خةباتكارةكان)،  رؤحانيية  كؤمةَلي  ئيسالميء 
بة  سةر  كة  ميللي  ئيعتمادي  رؤذنامةي  بةآلم 
ريفؤرمخوازةو  كانديدي  كة  كةإوبي)  (مةهدي 

ئَيران  ثةرلةماني  شةشةمي  خولي  سةرؤكي 
بووة، ثَيشتر رايطةياندووة، هةندَيك لة ئةنداماني 
حسَيني  غوَلآلم  وةكو  سازندةطي  كارطوزاراني 
كةرباسضي، سةرؤك شارةوانيي ثَيشووي تاران، 
ضةند  كةإوبييةوة،  اليةنطراني  ريزي  ضوونةتة 
رؤذَيكيشة كةإوبي بة دروشمي ضاكسازيكردن 
دةردةكةوَيت،  ئَيراندا  بنةإةتي  دةستووري  لة 
سايتي (كلمة)ش كة سايتَيكي نزيك لة موسةويية 
لة  موعين)ي  (مستةفا  ثشتطيريكردني  هةواَلي 
وةزيري  موعين،  بآلوكردووةتةوة،  موسةوي 
خولي  كانديدي  خاتةميء  كابينةي  ثةروةردةي 
كؤمار  سةرؤكايةتي  هةَلبذاردنةكاني  نؤيةمي 
سةركةوتني  ــةذاد  ن ئةحمةدي  تَييدا  كة  بوو 
كة  وادةردةكــةوَيــت  بةطشتي  بةدةستهَينا، 
زؤربةي ريفؤرمخوازان ثشتطيري لة ميرحسَيني 
بة  خؤي  ئةو  كة  هةرضةند  دةكــةن،  موسةوي 
رؤذنامةي  دةزانَيت.  باَلةكة  هةردوو  كانديدي 
ريفؤرمخوازانة،  بةرةو  مةيلي  كة  يةزد  ئافتابي 
ئةو قسةيةي موسةوي بةرجةستة كردووةتةوة 
كة لة سةردانةكةيدا بؤ ثارَيزطاي ئيالم كردبووي 
باس  دةمةوَيت  «بةندة  وتي:  ئيالم  لة  موسةوي 
كؤماريدا  سةرؤك  لةكاتي  كة  بكةم  كارانة  لةو 
نايكةم، ثَيش هةموو شتَيك من درؤ ناكةم، خةَلك 
بة مةحرةمي حكومةت دةزانمء هيض شتَيكيان لَي 
موسةوي  قسةيةي  ئةم  ثَيدةضَيت  ناشارمةوة»!! 
رووي لة ئةحمةدي نةذاد بَيت، بةوةي كة ثَيشتر 
لةناو اليةنة حكومييةكاندا بة سةرؤك كؤمارَيكي 
موسةوي  هةروةها  دةركردووة،  ناوي  درؤزن 
لة كؤنفرانسَيكي رؤذنامةوانيدا بةرامبةر طفتوطؤ 
سةرؤك  ئةو  نيشاندا،  نةرمي  ئةمريكا  لةطةأل 
دةوترَيت  بووةو  جةنط  سةردةمي  وةزيراني 
دابةشكردني  بةرنامةي  رَيطاي  لة  توانيويةتي 
ئَيران  ئةوكاتةي  ئابووري  بةشةخؤراكةوة 
ثَييانواية هةَلبذاردني  بؤية زؤر كةس  رابطرَيت، 
موسةوي بؤ قؤناغي ئَيستاي ئَيران هةَلبذاردنَيكي 

باشة.

دةبَيت عةرةبةكان 

هةلَوَيستي خؤيان بطؤ  أن

ماشةآل شةمسو لواعزين

ــي مــيــســرء  ــةت ــوم ــك ح
عــةرةبــســتــانــي ســعــوديء 
غةزة  جةنطي  دواي  ئةردةن 
دياريكراو  بةشَيوةيةكي 
جيهاني  طشتيي  راي  لةاليةن 
ــــةرةوإووي  عـــةرةبـــةوة ب
بوونةوة،  تؤمةت  كؤمةَلَيك 
جيهاني  كة  لةكاتَيكدا  ئةمة 
لة  طشتييةكةي  راي  عةرةبء 
بوونء  هةَلضووندا  حاَلةتَيكي 
ضاوةإَيي ئةوةيان دةكرد ئةم 

ءآلتانة بةرامبةر خةَلكي فةلةستين هةَلوَيستَيكي شياو ءةربطرن، بةدةر 
عةرةبستاني  ميسرو  هةَلوَيستةي  ئةو  نادروستبووني  يا  دروست  لة 
بةتايبةت  بوو،  ديكة  شتَيكي  عةرةب  نةتةوةي  ضاوةإوانيي  سعودي، 
لةاليةكي  تؤمةتةوةو  قةفةسي  كةوتنة  لةاليةكةوة  ئةمانة  كة  لةكاتَيكدا 
حةماسء  بزووتنةوةي  لة  ئَيران  ثشتطيرييةكاني  بةهؤي  ديكةشةوة 
جيهادي ئيسالمي، هةم لة جةنطي ٢٠٠٨ي فةلةستينء هةم لة جةنطي 
طشتيدا  راي  لةنَيو  ءآلتة  ئةم  ثَيطةي  حيزبوَلآل،  لة  لوبنان  ٢٠٠٦ي 

بةرزبوويةوة.  
وا دَيتة ثَيشضاو كة قاهيرة دواي جةنط هةوَلي دةدا بةشَيوةيةك ئةم 
طؤإةثاني  بخاتة  تؤثةكة  تؤمةتةوة  لكاندني  رَيطاي  لة  بطؤإَيت،  دؤخة 
دؤخي  بتوانَيت  بةشَيوةيةكيش  هةروةها  بكات،  ئَيران  لة  طؤأل  ئَيرانء 

حيزبوَلآل بة مةترسيدار لةقةَلةم بدات.
رَيكخراوَيكي  بؤ  كَيشةكاني  ئاستي  ميسر  حكومةتي  كة  ئةوةي 
سياسي بةناوي حيزبوَلآل دابةزَينَيت، ثَيش هةموو شتَيك بَيبةرنامةيي 
خؤرهةآلتي  لةئاستي  حيزبوَلآل  طةورةكردنةوةي  ميسرء  حكومةتي 
باسء  دةستثَيكردني  بة  ئةمةشدا  لةطةأل  ــات،  دةردةخ ناوةإاستدا 
يةكطرتووةكاني  ءياليةتة  ئَيرانء  بة  ثةيوةنديدار  خواسةكاني 
ئةمريكاوة، هةروةها ئامادةيي ئؤباما بؤ دانووستان لةطةأل ئَيرانء بة 
رةسميي ناسيني رَيذةي مافي هةبووني تةكنةلؤذياي ئةتؤميي ئَيران، 
ئَيران  كة  لةكاتَيكدا  رَيك  ءآلتانة  ئةم  ءروذان،  عةرةبةكان  سةركردة 
ثشتطيريي بزووتنةوةي حةماسء حيزبوَلآلي دةكرد، داوايان لَيدةكرد 
عةرةب  رةسميي  ثَيكهاتةي  لة  بهَينَيتء  ئةوان  ثشتطيريكردني  لة  ءاز 
نزيك بَيتةوة، كة بإواي بة ئاشتبوونةوة لةطةأل ئيسرائيلء ثَيملبون بة 

دانووستان لةطةأل ئةو ءآلتة هةبوو. 
بة  عةرةبةكان،  سةركردة  داخوازييةي  ئةم  لةطةأل  هاوكات 
ئَيران،  لةطةأل  دانووستان  بؤ  ئةمريكا  ئامادةيي  لةبةرضاوطرتني 
هةَلوَيستي عةرةبةكانء رذَيمةكاني ءةكو قاهيرة بةرةو هؤشداريدان بة 
ئةمريكا ءةرطةإا، ئةويش لةسةر بنةماي ئةوةي كة ئَيران مةترسيدارة، 
ضونكة ثَيش دةستثَيكردني دانووستانةكاني نَيوان ئَيرانء ئةمريكا، ضةند 
بةريتانيا  ئةمريكاو  لةنَيوان  طفتوطؤ  ثَيكهاتني  بؤ  ثؤزةتيظ  جوَلةيةكي 
ديكةوة  لةاليةكي  حيزبوَلآل  حةماسء  لةنَيوان  هةروةها  لةاليةكةوة، 
ئةعياني  ئةنجومةني  نوَينةراني  لة  هةندَيك  تةنانةت  ئاراوة،  هاتوونةتة 
بةريتانيا لة بةيروتء ديمةشق بة رةسميي لةطةأل حيزبوَلآلو حةماس 
عةرةبي  سةركردةكاني  لة  هةندَيك  حاَلةتانة  ئةم  كرد،  طفتوطؤيان 
لة  ناوضةكة  جيؤثؤلةتيكي  هةية  ئةوة  ئةطةري  كة  لةوةي  تؤقاندووة 
دروستكردني  بة  ثَيويستيان  هةربؤية  بطؤإَيت،  ئَيران  بةرذةوةنديي 
ئةمريكاو  سةركردةكاني  رَيطايةوة  لة  كة  هةبوو  سيناريؤ  كؤمةَلَيك 
خؤرئاوا بؤ ئةنجامداني طفتوطؤ لةطةأل ئَيرانء رَيكخراوة سياسييةكاني 

ءةكو حةماسء حيزبوَلآل ثةشيمان بكةنةوة.      
ئةمريكا  دةيانةوَيت  عةرةب  سةركردةكاني  كة  دةبينين  ئَيستادا  لة 
ءياليةتة  خؤرئاواو  بطرَيتةبةر،  توند  سياسةتَيكي  ئَيران  بةرامبةر 
بة  ناوةإاست  خؤرهةآلتي  كَيشةي  دةيانةوَيت  يةكطرتووةكانيش 
ئةم  لةنَيوان  كَيشةيةداو  لةم  ضارةسةربكةن،  ئَيران  لةطةأل  طفتوطؤ 
رايس  كؤندؤليزا  كة خانمي  ريزبةندييانةي  ئةو  بؤضوونةو  هَيألء  دوو 
لةنَيوان  هةروةها  دانــاوة،  لةسةر  ميانإةوي  ناوي  دياريكردووةو 
لة  شتَيك  لوبنان،  لة  ض  فةلةستينء  لة  ض  مقاومة  اليةنطري  هَيزةكاني 

داهاتوودا لةدايك دةبَيت.
ئةوةي كة ئةم شتة ضي دةبَيتء بة ض شَيوةيةك دةبَيتء نيشانةكاني 
ضي  بزانين  دةبَيت  كات،  تَيثةإبووني  بة  بةستراوةتةوة  دةبن،  ضي 
روودةدات، بةآلم ئةطةر ئةو ثرسيارة بَيتة ئاراوة كة ئةم بارودؤخةو 
دروستي  حيزبوَلآل  بة  بةرامبةر  خؤي  ميسر  كة  قةيرانة  كَيشةو  ئةم 
كردووة، ئايا دةبَيتة هؤي الوازبووني رةوتي دانووستانةكاني ئَيرانء 
ستراتيذي  ضونكة  (نةخَير)ة،  ءةآلمةكةي  يةكطرتووةكان،  ءياليةتة 
حاَلي  لة  ناوةإاست  خؤرهةآلتي  لة  ئةمريكا  يةكطرتووةكاني  ءياليةتة 
دةطوازرَيتةوة  ميانإةوةكان،  هَيزة  لة  نزيكبوونةوة  لة  طؤإاندايةو 
ثَيشضاو  دَيتة  ءا  ئةنجامدا  لة  راديكاَلةكان،  هَيزة  لة  نزيكبوونةوة  بؤ 
ءردي  بة  رَيطاي  لة  دةبَيت  كة  عةرةبن  ميانإةوةكاني  حكومةتة  ئةوة 
ستراتيذي  ديثلؤماسيء  ئاسؤي  ئَيستاء  طؤإانكارييةكاني  ناسيني 
نوآ  بارودؤخي  لة  خؤيان  هةَلوَيستي  هَيدي  هَيدي  ئةمريكاوة،  نوَيي 
نزيك بكةنةوةو بةشَيوةيةكي زيادةإؤيانة ثشت بة ءادةكاني ئةمريكا 
طؤإاندايةو  حاَلي  لة  ئةمريكا  سياسةتةكاني  ءادةو  ضونكة  نةبةستن، 
تووشي  طؤإانةدا  ئةم  ئةنجامي  لة  عةرةبةكان  رذَيمة  لةوانةية 
بةثَيي  نةبووة هَيدي هَيدي  تا درةنط  بؤية دةبَيت  بن،  فراوان  كَيشةي 
ثَيكدَيت،  يةكطرتووةكاندا  ءياليةتة  سيستمي  لة  طؤإانكارييانةي  ئةو 

هةَلوَيستي خؤيان بطؤإن. 

 سةرضاوة: ديثلؤماسي ئَيراني 

ءآلتانة بةرامبةر خةَلكي فةلةستين هةَلوَيستَيكي شياو ءةربطرن، بةدةر 

ثالََيوراوى ريفؤرمخوازةكان، لة شرؤظةى سايتء 
رؤذنامةكاني ئَيراندا 

 رؤذنامة

ثةيوةنديي  دروستبووني  بابةتى  دةربــارةي 
ئةحمةدي  مةحمودي  ئةمريكا،  ئَيرانء  نَيوان 
ئَيستادا  لة  كة  تَيدةطات  لةوة  رايطةياند،  نةذاد 
طرنطترين بابةتي جيهان مةسةلةي دروستبووني 
ثةيوةنديي نَيوان ئةو دو وآلتةية، بةآلم دةربارةي 
ئةم بابةتة نة سةرسةختي دةكةنء نة بة سادةييش 

بيردةكةنةوة.   
ضاوثَيكةوتنَيكدا  لة  ئَيران  كؤماري  سةرؤك 
ئةوةشى  ئةَلمانيدا،  شثيطَلي  هةفتةنامةي  لةطةأل 
وت نابَيت ضاوةإواني ئةوة لةئارادا بَيت ثرسَيك 
بة  طرتووة،  شكَلي  ساَلدا   (٦٠) لةماوةى  كة 
ضارةسةربكرَيت،  بةتةواوةتي  رؤذو  دوو  يةك 

هةروةك دةَلَيت: «زؤر بةإَيزةوة دةربارةي ئؤباما 
قسةدةكةين، بةآلم ئَيمة واقيعيانة بيردةكةينةوةو 
لةم  ئةوةي  ببينين،  واقيعي  طؤإاني  دةمانةوَيت 
ثَيناوةدا طرنطة، بووني ئيرادةية بؤ بةدةستهَيناني 
بطؤإدرَيت،  بارودؤخةكة  ئةطةر  ثَيشكةوتن، 

رَيطاضارةش دةدؤزرَيتةوة». 
دروستكردني  بة  سةبارةت  نةذاد  ئةحمةدي 
بؤمبي ئةتؤمي لةاليةن وآلتةكةيةوة، جةخت لةسةر 
ئةوة دةكاتةوة كة هيض مةيلَيكيان بؤ دروستكردني 
هةزاران  بة  لةوبارةيةوة  نييةء  ئةتؤمي  بؤمبي 
الثةإة راثؤرتيان بؤ ئاذانسي نَيودةوَلةتي ئةتؤم 
هــةزاران سةعات ثشكنين  بة  كــردووة،  رةوانــة 
ضاودَيريي  ئاذانس  كامَيراكاني  ئةنجامدراوةو 

ضاالكيية ئةتؤمييةكاني ئةوان دةكةن. 
وتــووَيــذةدا  لةو  ئَيران  كؤماري  ســةرؤك 
دؤسيةي  بة  بةرامبةر   (٥+١) وآلتاني  هةَلوَيستي 
خواستي  بةثَيضةوانةي  وآلتةكةي،  ئةتؤميي 
خؤيانء بة ئةنجامي كاريطةرييء فشاري ئةمريكا 

لةقةَلةم دةدات. 

ئةحمةدي نةذاد: بؤ ثةيوةنديطرتن لةطةأل ئةمريكا 

سةرسةختي ناكةينء بة سادةييش بيرناكةينةوة

رؤذنامة

ئةنجوومةني  سكرتَيري  جةليليان،  سةعيد 
ئاسايشي نةتةوةيي ئَيران، رايطةياند: وآلتةكةي 
وآلتاني  لةطةأل  دانووستان  لة  دةكات  ثَيشوازي 
(٥+١)، ئةمة لةكاتَيكدا رؤبةرت وودي، وتةبَيذي 
رايطةياند:  ئةمريكا،  دةرةوةي  وةزارةتـــي 
لةو  دةبن  ئامادة  ئةمريكاش  ديبلؤماتةكاني 

دانووستانةدا. 
لة  بآلويكردةوة،  ئَيران  هةواَلى  ئاذانسى 
سؤالناي  خافَير  لةطةأل  تةلةفؤنيدا  وتووَيذَيكي 
كردووة  ثَيشوازي  ئةوروثا،  يةكَيتي  نوَينةري 
(٥+١)و   وآلتاني  لةطةأل  ئَيران  دانووستاني  لة 
سؤالنا لةو وتووَيذةدا هةندَيك روونكردنةوةي 
وآلتاني  راطةيةنراوي  دوايين  دةربارةي  داوة 
(٥+١) سةبارةت بة ئَيران، هةروةك جةليليانيش 

راطةيةنراوة  بةو  بةرامبةر  وآلتةكةي  وتويةتي 
ثَيشوازي  بآلودةكاتةوةو  رةسميي  بةياني 

دةكات لة «دانووستانَيكي بةكةَلك».
هةميشةيي  ئةندامي   (٥) ئةمةدا  لةثَيش 
لة  ئةَلمانيا  ــاســايــشء  ئ ئــةنــجــوومــةنــي 
راطةيةنراوَيكدا ئامادةيي خؤيان بؤ دانووستاني 
ئَيران  ئةتؤمي  دةربارةي دؤسيةي  راستةوخؤ 

لةطةأل ئةو وآلتة راطةياند.
رؤبةرت وود، وتةبَيذي وةزارةتي دةرةوةي 
بؤ  راطةيةنراوة،  ئةم  دواي  بة  دوا  ئةمريكاش، 
ئاذانسةكاني ئاشكراكرد، ديبلؤماتةكاني ئةمريكا 
بةشداري دةكةن لة دانووستانةكاندا هةركاتَيك 
ئاسايشي  ئةنجوومةني  ئةندامي  وآلتاني 
ئةَلمانيا  يةكطرتووةكانء  نةتةوة  رَيكخراوي 
بيانةوَيت لةطةأل بةرثرساني ئَيراني دانووستان 
بةشداربوون  ئَيران  خواست  هيواشي  بكةن، 

ئةوةي  هةروةك  بكات،  قبوأل  دانوستانةدا  لةو 
لةو  ــوون  ــازب دةرب بؤ  ــي  زان دةرفةتَيك  بة 
كَيشةيةي ضةند ساَلَيكة نيطةراني نَيونةتةوةيي 

لَيكةوتووةتةوة.
دةرةوةي  وةزيـــري  كلينتؤن،  هيالري 
رؤذنامةوانيدا  كؤنفرانسَيكي  لة  ئةمريكاش، 
ضاالكانة  يةكطرتووةكان  «وياليةتة  رايطةياند 
لةطةأل  ــات  دةك دانووستانةكان  بــةشــداري 

ئَيران».
لةوة  جةختيان  ــةردةوام  ب  (٥+١) وآلتاني 
كردووةتةوة كة لة هةوَلي ئةوةدان قةناعةت بة 
ئَيران بهَينن بؤ راطرتني ضاالكيية ئةتؤمييةكاني، 
بة  ضاالكييةكانيان  ئَيران  بةرثرساني  بةآلم 
ئاشتيخوزانة ناوزةد دةكةنء خوازياري ئةوةن 
بة  وآلتةكةيان  بؤ  ئةتؤمي  تةكنةلؤذياي  مافي 

رةسميي بناسرَيت.

ئةمريكا بةشداردةبَيت

www.neئَيران ثَيشوازيي لة دانووستان دةكات لةطةأل وآلتاني (٥+١)
tew
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ضــاوثـيَـكةوتـن

هةستيار قادر 

دةستةى  سةرؤكى  كينانى،  موهةنةد 
رَيكخراوى تؤإى عةينى عَيراقى  ئيدارى 
ئاماذة  هةَلبذاردن،  ضاودَيريكردنى  بؤ 
ليستى  ئيجابييةكانى  سلبىء  رةهةندة  بة 
بة  «كاركردن  ثَييواية   دةكاتء  داخراو 
كوردستاندا  هةرَيمى  لة  داخراو  ليستى 
ــة لة  ــن ثــاشــطــةزبــوونــةوةء دواكــةوت
بؤ  ناثةرؤشيية  ديموكراسىء  بونيادنانى 
دؤزينةوةى سيستمَيكى نموونةيى طونجاو 
هةنطاوة  ئةو  كوردستان،  هةرَيمى  بؤ 
جؤرَيكيشة لة دةستبةسةراطرتنى شةقامى 
كوردى لةاليةن ئةو حيزبانةى كؤنترؤَلى 

دةسةآلتى سياسيى هةرَيميان كردووة». 
رؤذنامةدا  ديمانةيةكى  لة  كينانى   
مةترسييةكانى  ــةر  ــةس ل جــةخــت 
بةشدارينةكردنى دةنطدةران دةكاتةوة لة 
هةَلبذاردنداء ثَييواية ئةو هةنطاوة تةنيا 

لة بةرذةوةندى حيزبة دةسةآلتدارةكانة. 
بكةين  بــةراوردَيــك  ئةطةر  رؤذنامة: 
هةرَيمء  ديموكراسى  ئةزموونى  لةنَيوان 
شارةكانى ناوةإاستء باشوورى عَيراقدا لةإووى 
مَيذووى ئةزموونى ديموكراسييةوة، هةرَيمى 
كوردستان ثَيشةنطترة، ئايا ثيادةكردنى ليستى 
بةثَيضةوانةى  لة هةرَيمى كوردستان  داخراو 
دوايــن  لة  كة  عَيراق  ديكةى  شارةكانى 
ليستى  ثارَيزطاكاندا  ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى 
نيمضةكراوةيان ثةيإةو كرد، ماناى ثاشةكشَيى 

ديموكراسييةتى هةرَيمى كوردستان نيية؟
* واى دةبينم كة ثرؤسةي بنيادنانةوةى 
لةسةر  عَيراقدا  سةرانسةرى  لة  هةَلبذاردن 
هةَلبذاردن  سيستمى  نوَيكردنةوةى  بنةماى 
لةطةأل  هاوتابَيت  هاوئاهةنطء  كة  دةبَيت، 
عَيراقدا،  دةوَلــةتــى  خــودى  بنيادنانةوةى 
لة  دةبينين  بطةإَينينةوة  زاكيرةشمان  ئةطةر 
عَيراق  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى 
داخراوى  ليستى  بةثَيى   ٢٠٠٥ ساَلى  لة  دا 
يةك بازنةيى ئةنجامدرا، بةآلم ئةو سيستمة 
ثَيويستى  بةهؤى  ثةرةيسةند  بةرةبةرة 
سيستمى  ديموكراسى،  بنيادنانةوةى 
هةر  بةشَيوةيةك  فرةبازنة  داخراوى  ليستى 
هةَلبذاردنء  بازنةيةكى  ببَيتة  ثارَيزطايةك 
لةسةر  ثاَلَيوراوةكان  ركابةرى  لَيرةشةوة 
لة  كة  بــوو  زياتر  ثارَيزطايةك  ئاستى 
ثارَيزطاكانى  ئةنجوومةنى  هةَلبذاردنى 
٢٠٠٥/١٢/١٥دا بةديكرا، دواتر ئةو سيستمةش 
زياتر ثةرةى سةند بةهؤى ثَيويستى زؤرى 
شةقامةوةو  لة  ثاَلَيوراو  نزيكبوونةوةى 
رةخساندنى  كةمايةتييةكانء  ثةراوَيزخستى 
لة  ديكة طؤإانكارى  بؤ جارَيكى  فرة حيزبى 
تا  كرا،  ثارَيزطاكاندا  ئةنجوومةنى  ياساى 
كة  ثةيإةوبكرَيت  رَيذةيى  كراوةى  ليستى 
سيستمَيكى تَيكةَلة لة هةردوو ليستى كراوةو 

داخراو.
ئيجابى  كاريطةرى  طؤإانكاريية  ئةو 
نَيوان  مةوداى  كورتكردنةوةى  بؤ  هةبوو، 
وةك  ثاَلَيوراو  دابةزينى  دةنطدةرو  ثاَلَيوراو 
قايلكردنى  بؤ  حيزب  بؤ  مونتةمى  كةسَيكى 
تايبةتى  كةسَيتى  بؤ  دةنطدةر  هاوآلتىء 
واتة  سيستمة  ئةم  حيزبةكةشى،  خــؤىء 
اليةنة  رَيذةيى،  كــراوةى  ليستى  سيستمى 
ضارةسةركرد  داخراوى  ليستى  خراثةكانى 
ثاَلوَيراوة  ئةو  بؤ  دةنطةكان  ثَييةى  بةو 
كورسييةك  تا  دةكات  ئامادةى  دةإواتء 
ــة بــةدةســتــهــاتــووةكــانــى  ــط بــةثــَيــى دةن

بة  كاركردن  مانةوةو  بةآلم  بةدةستبهَينَيت، 
بة  كوردستاندا  هةرَيمى  لة  داخراو  ليستى 
دواكةوتنة  ثاشطةزبوونةوةو  من  تَيإوانينى 
بؤ  ناثةرؤشيية  ديموكراسىء  بنيادنانى  لة 
دؤزينةوةى سيستمَيكى نموونةيى طونجاو بؤ 
هةرَيمى كوردستان، ئةو هةنطاوة جؤرَيكيشة 
كوردى  شةقامى  دةستبةسةراطرتنى  لة 
لةاليةن ئةو حيزبانةى كؤنترؤَلى دةسةآلتى 
هةرَيميان  سياسى  ثرؤسةى  سياسىء 
حيزبء  ليستء  بة  رَينةدانيشة  ــردووة،  ك
شوَينى  بة  طةيشتن  بؤ  ديكة  كوتلةكانى 
دانانى  لة  جطة  ئةمة  بإيار،  دروستكردنى 
ناوو ثاَلَيوراوى جَيطيرو دياريكردنى ثاَلَيوراو 
هاوآلتييان،  دةنطدةرو  بةسةر  سةثاندنى  و 
دةهَينَيتة  هةَلبذاردن  بايكؤتكردنى  ئةطةرى 
ئاراوة لةاليةن ئةو هاوآلتييانةى كة ناكؤكن 
ثرؤسةى  خــودى  حيزبانةء  ئةو  لةطةأل  
خاَلَيكى  لَيرةشةوة  هةَلبذاردنةكةشدا، 
كةمبوونةوةى  كة  ئةوةية،  ديار  ئاشكراو 
رَيذةى بةشدارى هاوآلتييان دروستدةبَيت لة 
ثرؤسةى هةَلبذاردنء بنيادنانةوةى سياسى 
لة  مةترسيدارة  ئاماذةيةكى  كة  هةرَيمدا، 

بةديهَينانى ئامانجى طةالندا.
دةَلَين  ضاودَيران  لة  هةندَيك  رؤذنامة: 
زؤرينةى  لةاليةن  ثةرلةمان  كؤنترؤَلكردنى 
هةرَيمةوة  دةسةآلتدارى  حيزبى  هــةردوو 
سيستمى  لةسةر  دةبَيت  سلبى  كاريطةريى 
لة  سيستمة  ئةو  ثَييةى  بةو  هةَلبذاردن؟ 
ثةرلةمان دةردةضَينن كة خؤيان ثَييان باشة، 

نةك ئةو سيستمةى بؤ واقيعى كؤمةآليةتىء 
سياسىء ديموكراسيش باش بَيت؟

حيزبانةى  ئةو  ئاشكراية  كة  ئةوةى   *
كؤنترؤَلكردووة،  سياسييان  دةسةآلتى 
كاردةكةن بؤ طةآلَلةكردنى ياساو سيستمَيك 
بةرهةَلستكارانيان  لة  رآ  رَيطايةوة  لة  كة 
ئةم  هةبَيت،  سياسييان  بةشدارى  بطرنء 
دوو  لةبةر  مةترسيدارة  كارَيكى  هةنطاوةش 

هؤكار: 
ديموكراسىء  ثرؤسةى  لَيدانى  يةكةم: 
دةسةآلت  ئاشتيانةى  مةدةنىء  جَيطؤإكَيى 
رَيطرتنى  رَيطاى  لة  دةورى  بةشَيوةى 
سةربةخؤ،  ئؤثؤزسيؤنى  بةرهةَلستكارو 
حيزبةكانى ديكة لة بةشدارى سياسيى دةبَيتة 
هؤى بةكارهَينانى توندوتيذيى بؤ طةيشتن بة 

دةسةآلت.
دروســتــكــردن  كــاريــطــةرى  دووةم: 
ثاَلثَيوةنانيان  دةنطدةرو  ئيرادةى  لةسةر 
لةطةأل  كارلَيكنةكردن  بةشدارينةكردنء  بؤ 
وادةكــات  ئةمةش  هةَلبذاردندا،  ثرؤسةى 
طروثى اليةنطرى ديموكراسى بكاتة كةسانى 
توإةو ناإازيي لة ديموكراسىء بَيهَيزكردنى 
نةبوونى  بةهؤى  بةشداريكردن  ــذةى  رَي
لةو  بكات  نوَينةرايةتيان  كة  كةسَيكةوة 
كردووة،  دةسةآلتيان  كؤنترؤَلى  حيزبانةى 
دةبَيـت  خراثى  كاريطةرى  ئةمة  دواجاريش 

لةسةر ضةمكى هاوآلتيبوون.
رؤذنامة: لة هةرَيمى كوردستان جؤرَيك 

بةديدةكرَيت  دةسةآلت  سياسيى  دذايةتى  لة 
بةرامبةر ليستى سةربةخؤكان، ئةمة تيرؤرى 
ديموكراسيية يان ئيدارةى ملمالنَيية لةاليةن 

ئةو حيزبة باآلدةستانةوة؟
بناغةى  كة  بزانرَيـت  ثَيوَيستة   *
قبوَلكردنى  بنةماى  لةسةر  ديموكراسى 
كلتوورةش  ئةو  دادةإَيذرَيتء  ديكة  ئةوي 
بة ركابةرى سياسيىء قبوَلكردنى ركابةرى 
دواييةى  ئــةم  هةَلبذاردنى  لة  ــتــةدى،  دَي
بؤمان  عَيراقيشدا  ثارَيزطاكانى  ئةنجوومةنى 
هَيدى  هَيدى  بيرؤكةية  ئةو  كة  روونبووةوة 
ركابةرييةكى  رَيطاى  لة  جَيبةجَيدةكرَيت 
ثاكء روونى نَيوان ليستة سياسييةكانةوةو 
دابةزين بؤ شةقام  لةاليةن سةرجةم حيزبء 
ليستة سياسييةكانةوة، تا بإواى هاوآلتييان 
بة بةرنامةكانيان بهَينن، ئةمة جطة لة زؤرى 
ثاَلَيوراوةكان لة كةسانى سةربةخؤ بة ليستى 
نوآء بةشداريكردنيان لة ركابةرى ئاشتيانةو 
بةندَيك  هيض كؤتء  بوونى  بةبآ  مةدةنييانة 
بةآلم  ثرؤسةيةدا،  لةو  بةشداريكردنيان  بؤ 
روودةدات  كوردستان  هةرَيمى  لة  ئةوةى 
بنيادنانى  بؤ  رووكةشانةية  مومارةسةيةكى 
رَيطاى  لة  ثةرشوبآلو  ديموكراسييةتَيكى 
سياسييء  ليستة  دوورخستنةوةى  خستنء 
سةربةخؤكانى ديكة لة ركابةرى هةَلبذاردنء 
ئةو  طةيشتنى  دةرفةتةكانى  بَيهَيزكردنى 
ليستانة بة دةسةآلت، لَيرةشةوة كاريطةريى 
ديكةى ئةو كارة دةردةكةوَيت، كة ئةوانيش 
قبوَلنةكردنء داننةنانة بة بةرامبةرو نةبوونى 

كلتوورى  ـــىء  ـــةروةري دادث يةكسانىء 
تةنانةت  دةسةآلت،  مةدةنيانةى  جَيطؤإكَيى 
بةإَيوةبردنى  لة  ــةشــدارى  ب بيرؤكةى 
هؤى  دةبَيتة  ئةمةش  ــدا،  وآلت كــاروبــارى 
دروستبوونى دوو طروث كة يةكَيكيان حوكم 
دةكرَيت،  تةنيا حوكم  ديكةن  ئةوى  دةكاتء 
تَيكإاى ئةمانةش هةإةشةيةكى ئاشكران بؤ 
هةرَيمى  لة  ديموكراسى  بنيادنانةوةى  سةر 

كوردستاندا.
سةربةخؤ  ليستى  سةرهةَلدانى  رؤذنامة: 
كؤمةَلطا  ثةإينةوةى  وَيستطةى  دةبَيتة 
بؤ   ديموكراسييةوة  حيزبؤكراتى  لــة 

ديموكراسييةتى مةدةنى؟
* دةركةوتنى ليستى سةربةخؤى ناحيزبى 
تَيركردنى ثرؤسةى ديموكراسى سياسيية، لة 
بؤ سةرجةم اليةنء  دةرفةت  ثَيدانى  رَيطاى 
ئةوةش  سياسيى،  بةشدارى  بؤ  كةسةكان 
دةبَيـتة هؤى دووركةوتنةوة لة دةمارطيريى 
ديموكراتييةتى  هاتنةكايةى  حيزبىء 
بةرةو  بنرَيـت  لةوَيوة هةنطاو  تا  راستةقينة، 
لة  خؤى  كة  كؤمةآليةتى  ديموكراسيةتى 
ئابوورىء  مةدةنىء  مافة  بةدةستهَينانى 
بةشَيوةيةكى  سياسييةكاندا  رؤشنبيريىء 
ئيرادةى  تيايدا  كة  دةبينَيتةوة  بةرفروان 
تاكةكةسى رةطةزى خوَلقَينةرى كلتوورةكانى 
كؤمةَلطا دةبَيت، لة رَيطاى ئازاديى رادةربإينء 
دةستكةوتنى  بةرامبةرو  راى  قبوَلكردنى 
جياوازةكانى  ئاكارة  ديموكراسىء  زانيارى 

ديكةى ديموكراسييةتى كؤمةآليةتى.
بيرؤكةى  سةرهةَلدانى   ــة:  ــام رؤذن
هةَلبذاردندا  ثرؤسةى  لة  بةشدارينةكردن 
زيان  يان  ثةكدةخات،  سياسيى  ثرؤسةى 
كؤمةَلطاكةى  ديموكراسييةتى   خودى  بة 

دةطةيةنَيت؟
هةإةشة  كة  هةنطاو  مةترسيدارترين   *
لة تةختى ديموكراسييةتى ئةو وآلتانة دةكات 
لة سةرةتادان،  ديموكراسييةوة  لةإووى  كة 
كةميى رَيذةى بةشداريكردنى هاوآلتييانة لة 
ثرؤسةى دةنطدانداو بةرةوثيرةوة نةضوونى 
ئةو  كة  بةشَيوةيةك  دةنطدانة،  سندوقةكانى 
داخراوبَيت  بَيتء  تايبةت  تةنيا  ثرؤسةية 
كؤنترؤَلى  حيزبانةى  ئةو  اليةنطرانى  بؤ 
حيزبانة  ئةو  تةنيا  كــردووةو  دةسةآلتيان 
خةَلك  بةشداريكردنةى  كةميى  لةو  سوود 
بةشداربووةكان  دةنطة  ثَييةى  بةو  دةبينن، 
ئةطةرةكانى  بةآلم  اليةنطرانيةتى،  لة  تةنيا 
طؤإينى بيرؤكةى بةشدارينةكردنى سياسيى 
لةدوايين دةرفةتى هةَلبذاردندا قابيلى طؤإانة 
كاتَيك دةنطدةر خؤى بة ناضارى دةبينَيتةوة 
سزادانى  طؤإاندا،  حةتمييةتى  لةبةردةم 
دةسةآلتيان  كؤنترؤَلى  حيزبانةى  ئــةو 
كردووة بةهؤى خراثى ئةداى ئةو حيزبانةو 
لة  بارودؤخةكة  سةرتاثاى  دواجــاريــش 
ثَيضةوانة  دةسةآلتدارانةى  حيزبة  ئةو  دذى 
دةبَيتةوة، بة بةشداريكردنى ئةو هاوآلتييانةى 
اليةنطرى ئةو حيزبانة نينء لَيرةشةوة بنةماى 
ثاداشتء سزاى ئةو حيزبانة دةردةكةوَيتء  

حيزبة  لةم  ناضاوةإوانكراو  ثاشةكشَييةكى 
ئاشكراى  ثَيشكةوتنَيكى  دةسةآلتدارانةو 
لة  ئةمةش  بةديدةكرَيت،  ديكة  حيزبةكانى 
هةَلبذاردنى ئةنجوومةنى ثارَيزطاكانى عَيراقدا 
نوآ  حيزبَيكى  ضةند  كة  ثَيكرد  هةستمان 
ثَيشكةوتنء ضةند كةسايةتييةكى سةربةخؤ 
سةريانهةَلدا بةرامبةر بة ثاشةكشَيى حيزبة 
هةرةسهَينانى  طةورةكانء  دةسةآلتدارو 

ضةند حيزبَيكى ديكة كة دةسةآلتدار بوون. 
لة  ليستى داخراو  رؤذنامة: كاركردن بة 
هةَلبذاردنى داهاتووى ثةرلةمانى كوردستاندا 
لةإووى  لةسةر دةكرَيت  مشتوومإَيكى زؤرى 
اليةنة  هةَلبذاردنةوة،  واقيعى  ئةكاديمىء 

خراثء باشةكانى ليستى داخراو ضيية؟
ئَيمةوة  بــةالى  بَيت  طرنط  ــةوةى  ئ  *
بكةين،  داخراو  ليستى  خَيراى  ثَيناسةيةكى 
جؤرة  ئةو  باشةكانى  اليةنة  لة  سةرةتا 
خاآلنةدا  لةم  كة  ثَيبكةين  دةست  ليستةوة 

خؤى دةبينَيتةوة:
بة  داخــــراو  ليستى  سيستمى   -١
ئاسانء  سيستمَيكى  رَيذةيى  نوَينةرايةتى 
تيايدا  هةَلبذاردن  رَيوشوَينةكانى  سادةيةو 
لةاليةنى  بةتايبةت  ئةنجامدةدرَيت،  ئاسان 

سةرذمَيرىء جياكردنةوةى دةنطةكان. 
٢- كاركردن بة ليستى داخراو دةرفةت 
سياسييةكان،  حيزبة  بؤ  دةإةخسَينَيت 
كة  دةكـــات  ناضاريان  كة  بةشَيوةيةك 
بؤ  بآلوببنةوة  زيــاتــر  ــكــى  ــةرَي رووب بــة 

ثَيشكةشكردنى بةرنامةى روونترى خؤيان، تا 
هاوآلتييان ئاشنابن بة ئةجَينداى ئةو حيزبانةو 
فكرةكانيان، ليستى داخراو طوشاريش دةخاتة 
سةر حيزبة سياسييء كيانة سياسييةكان كة 
ثاَلَيوراوةكانيان بة خةَلك بناسَينن لة رَيطاى 

ئةداكانيانةوة.
٣- ليستى داخراو دةتوانَيت رؤأل ببينَيت 
بةهَيز،  بةشَيوةى  تواناكانى  بوونيادنانى  لة 
بةشَيوةيةك كة بتوانَين ركابةرى حيزبةكانى 
ديكة بكات لة رَيطاى خوَلقاندنى سةركردةى 

بةهَيزو هةيكةلى نوَيى حيزبةكةى.
داخراويش  ليستى  خراثةكانى  اليةنة   

بريتين لة:
١- ليستى داخراو بةشَيوةيةكى ئاشكرا 
بةو  دووردةخاتةوة،  دةنطدةر  لة  ثاَلَيوراو 
ليستة  ئةو  ثاَلَيوراوانى  دةنطدةر  ثَييةى 
بة  تةنيا  دةنطدةر  ئيرادةى  لَيكجياناكاتةوةو 
زؤر  ئةطةرَيكى  دةبةستَيتةوة،  حيزبةكةوة 
ئيدارةى  طةندةَلبوونى  خراثء  بة  دةدات 
كةسانى  طةيشتنى  رَيطاى  لة  دةنــطــدةر 

ناشايشتةو بَيتوانا بؤ كورسى دةسةآلت.
ــى  ــةك ــي دزي ســيــســتــمــة  ئــــةو   -٢
دروستكردنى  سةثَينراوو  (فةرهودي)يةكى 
ديكتاتؤرييةت لةناو حيزبةكاندا دروستدةكات، 
كة ئةطةر بة زؤريش ئةو ديكتاتؤريةتة حوكم 
دواجار  ليستةكة،  ريزبةندى  بةسةر  بكات 
سةر  كاردةكاتة  ناسياوى  خزمايةتىء 
حيزبء  بةسةر  حيزبانةو  ئةو  بِرياردةرانى 

دةنطدةردا فةرز دةكرَين.
رَيطاى  لة  دةسةآلتدارةكان  حيزبة   -٣
ليستى كراوةوة كؤنترؤَلى سةرجةم رةهةندء 
سةرهةَلدانى  دةرفةتي  دةكةنء  اليةنةكان 
بةرتةسك  نوآ  ثاَلَيوراوى  ليستء  حيزبء 
نةمانى  هؤى  دةبَيتة  ئةمةش  دةكــةنــةوة، 
سةربةخؤيىء ناضاربوون بؤ بة حيزبي بوون 
هةست  كة  ثاَلَيوراوةوة،  هةندَيك  لةاليةن 
بةإَيوةبردنى  بآلوبوونةوةو  تواناى  دةكةن 
دةشتوانن  هةيةو  وآلتةكةيان  كاروبارى 
نوَينةرايةتى دةنطدةرةكانيان بكةن بةشَيوةى 
ورد، بةمةش بازنةكة بؤ بةرذةوةندى حيزبة 

دةسةآلتدارةكان دةمَينَيتةوة.
بة  هةستكردن  داخـــراو   ليستى   -٤
لةالى  ناسةركةوتوويى  بَيبةشبوونء 
ثاَلَيوراوانى يةك حيزب دروستدةكات،  بةو 
ثَييةى جياكردنةوةى دةنطةكانء دابةشكردنى  
ريزبةندى  بنةماى  لةسةر  كورسييةكان 
ثاَلَيوراوَيكى  دةشَيت  دةبَيت،  ليستةكة 
ليستةكةبَيتء  كؤتايى  ريزبةندى  لة  بةهَيز 
دةنطَيكى زؤر بؤ ليستةكى كؤبكاتةوة، بةآلم  
ناتوانن  ريزبةندييةكةيةوة  دوورى  بةهؤى 
نوَينةرايةتى  بةدةستبهَينننء  كورسييةك 
ئةو دةنطانة بكات كة ثاَلثشتييان لَيكردووةو 
ئيرادةى  لــَيــرةشــةوة  ــداوة،  ــَي ث دةنطيان 
هاوآلتىء دةنطدةر ون دةبيَـتء دةدرَيت بة 
ثاَلَيوراوَيكى ديكة كة اليةنطريى لة حيزبةكةدا 
تا  نيية  بةرفراوانى  جــةمــاوةرى  زؤرةو 
بارةشدا  لةم  كورسييةك،  خاوةنى  بيكاتة 
لةنَيوان  هةَلبذاردن  ئيستيحقاقى  رةطةزى 

ثاَلَيوراوةكانيشدا ون دةبَيت.
ئةطةرى  داخــــراودا  ليستى  لــة   -  ٥
دؤزينةوةى هاوثةيمانى فراوان زؤر قورسة 
لةنَيوان كوتلةو حيزبةكانداء رَيطريش دةبَيت 
لةبةردةم دانانى كةسانى نوآ كة سةربةخؤبن 
بةهؤى داخراوى هةندَيك حيزبةوة بة رووى 
تؤَلةسةندنةوةو  لةوةش  ئةندامةكانيدا، جطة 
خؤشاردنةوةى كةسَيتى نامَينَيت تا باشترين 

ثاَلَيوراو دياريبكرَيت.
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خؤي  جَيطاي  حةقيقةت  «دةبَيت 
بَيدار  فةقيرة  ميللةتة  ئةم  بدؤزَيتةوةء 
بَيتةوةء ئةم نةوعة ميكرؤبانة دةفع بكةن، 
ضونكة ئةم زووَلمة كة ئةمانة كردوويانة 
بةثيشة، ئاخري ئةهالي مةجبور دةبن بة 
رَيطايةكي  ثةيداكردني  بؤ  فيكركردنةوة 
نةجات، ضونكة حةثس تا زياتر ئةزيةتي 
رَيطاي  بؤ  فيكردةكاتةوة  زياتر  بكةن، 
ءةسيلةي فيرار». لة ضيرؤكي مةسةلةي 

ءيذدانةوة ءةرطيراوة
دةورةيةي  ئةم  نائيبةكاني  دةزانم 
ءادةكـــةي  ئةعيانيش  مةجليسي 
مانطي  سةرةتاي  لة  نةماوةء  زؤري 
قانوونييان  كــاتــي  ــةوة  ــران ــوزةي ح
بؤ  نيية  مةعلوم  ئيتر  ــةن،  ــةواودةك ت
لَيدةطةإَين  يان  درَيذدةكةنةوة،  خؤياني 
ئةو  موحتةمةلة  ئاخر  بيطَيإَيت،  خوا 
هةَلبذاردنةى ئةمجارةش لةكاتي خؤيدا 
نةكرَيتء ئةويش رَيك ءةك ثردةكانء 
هةر  ــان  دوك عةربةتء  قيرتاوةكةي 
ئةم  نةكرد  حةزم  نةطات،  كؤتايى  بة 
تانةلَيدةري  غةزةتةيةكي  لة  زةمةتان 
ءةك  خاوةنةكةي  كة  نةشربكةم،  ءادا 
لة  (هةندَيكى  كــردووة  ئيقراري  خؤي 
طردةء  ئةو  داويةتيية  ءا  ئَيوةدا  داخي 
بةر لة هةر ءةزعَيكيش دةيةوَيت ءةزعي 
لةئاست  بطؤإَيت  ئَيوة  سكوتةي  ئةو 
تةحةمولم  بةآلم  ناعةدالةتييةكاندا)، 
ءامان  ئةهالي  جةميعي  ضونكة  نةكرد، 
فةخامةتء  مووضةي  دةكرد  تةئةمول 
طزيرةكان  ءةزيرء  ئةعزةمء  سةدري 
كةمبكةنةوة، ئةما بةداخةوة بةو هةموو 
مووضة زؤرةوة بيستم لة كؤتايى تةمةني 
مةجليسةكةتاندا لة مةجليسَيكي داخراودا، 
يةكَيكتان نةبَيت بة ئةكسةريةتي موتَلةق 
مليؤنَيكي  دوو  مووضةكة  يةك،  كةم 
دةقةيةدا  لةو  خستةسةر،  بؤ  ديكةتان 
دَيإةي  ئةم  تةنيا  بيرنةهاتةوة  هيضم 
قايمقامء ثةرلةمانتاري ءةجبة  شاعيرء 
سةرةتاكاني عَيراق، رةحمةتي (ئةحمةد 

موختار بةطي جاف) نةبَيت:  
ضةن كةسَيكي تازةثياكةوتوو لة كورة 

دةرضوون
ثياو كة ضوو بؤ ئيش لة ثَيشا 

يؤقلةمةي طيرفان ئةكةن
راستييةكةي مةبةست لة بةكارهَيناني 
كؤنةيدا،  لةوشَيوة  ثَيشوو  زمانةي  ئةو 
تةنيا بؤ ئةوةبوو كة ثَيتان بَلَيين نزيكةي 
ئَيستا هةر بةو زمانة  (١٠٠) ساأل ثَيش 
لةسةر  ثإكردن  طيرفان  كَيشةء  هةمان 
ئةحمةد  هــةبــووة،  ميللةت  حيسابي 
بؤي  شيعرةكانيدا  لة  جاف  موختار 
موختار  (ئةحمةد  ئةو  بةيانكردووين، 
ئةو  زياتر  هةركةس  لة   (١٩٣٥  -١٨٩٨
لةبةر  رَيك  ضونكة  لَيدَيت،  رةخنانةي 
طةندةَلي هةمان ئةو ثؤستةي ثةرلةماني 
ئَيوة  ئةمإؤ  كة  جَيهَيشتووة  عَيراقي 
زيادكردني  بيري  هةر  نةفةسدا  دوا  لة 
١٩٢٢دا  لةساَلي  ناوبراو  ئاخر  دةكةن، 
دوو  دواي  هةَلةبجةء  قايمقامي  دةبَيتة 
ساأل ءازي لَيدةهَينَيت، (١٩٢٤)يش دةبَيتة 
نائيب (ثةرلةمانتار) لة ثةرلةماني عَيراقء 
لةوَيش دةكشَيتةوة، ضونكة ئةو باش لةو 
مةسةلةية تَيطةشتبوو كة لة عَيراقةكةي 
قانوونةكانيش  ثَيطةء  ثؤستء  ئةودا 

تةنيا بؤ ثإكردني طيرفانة:
جاهيالن بؤ ئيستفادةي زاتي خؤيان 

رؤذء شةو
لةم موحيتة مةنعي عيلمء سةنعةتء 

عيرفان ئةكةن
ببينن ءا (٨٥) ساأل لةمةوبةر ئةحمةد 
لة  بةر  جَيدةهَيَلَيتء  ثةرلةمان  موختار، 
هةركةسَيك دةكةوَيتة ءَيزةي ئةو ضينةي 
كة بةناوي بةرثرسء نائيبء خانةدانء 
طيرفانء  سةرطةرمي  عةشرةتةكانةوة 
بة خوَيني خةَلكء  ياريكردنن  ئةمالكء 
ناعةدالةتيء  لةئاست  بَيدةنطبوونيان 
ضيان  ئيتر  دةسةآلتدا،  موزةيةفاتةكاني 

لة مةسةلةي ءيذدان داوة.
شيعرةكاني  تةنيا  خؤ  بــةإاســت 

ثةرلةمانتارء  بة  ثةيوةنديان  كة  نيية 
هةية،  ئَيمةوة  بةرثرسةكاني  ءةزيــرء 
ءيذدان)ةكةشي  (مةسةلةي  ضيرؤكي 
١٩٣٥دا  ساَلي  لة  ضيرؤكةء  يةكةم  كة 
نووسراوة، هةر هةمان قةواني ئَيستايةء 
زيندووبووبَيتةوةء  ئةوةي  هــةروةك 
ــةء  ــخــان لــةنــاو ثــةرلــةمــانء ءةزارةت
حكومةتي  حكومييةكاني  ئؤفيسة 
لةو  لةوَيشدا قسة  هةرَيمدا نووسيبَيتي، 
ئةطةر  مــرؤظ  كة  ــات،  دةك مةسةالنة 
ثارةء  خــاوةن  ء  ثياكةوتوو  بيةوَيت 
مةسةلةي  لة  ضاو  دةبَيت  بذي،  خؤش 
خةياَليدا  لة  ئةوةي  بنوقَينَيتء  ءيذدان 
دةبَيت  بطرة  بــَيــت،  خــةَلــك  نةبَيت 
دؤخَيك  لة  باس  ئةو  بشيانإوتَينَيتةوة، 
دةكات كة ثياوي باش ئةوةية خيانةت لة 
موَلكء مافي طشتي بكات، ءةك دةَلَيت 
خيانةتةء  سةداقةت  كة  بوو  «مةعلوم 

خيانةت سةعادةتة».
ئاخر ئةوةش ببينن لة هةموو دنيادا 
كؤتاييةكاني  لة  مرؤظ  ءاية  نةريتةكة 
ماوةي حوكمء ثؤستء ثةرلةمانتاريء 
بةجؤرَيك  هةوَلدةدات  بةرثرسيارَيتيدا 
لة جوانترين شَيوةدا خؤي  لةجؤرةكان 
نمايش بكات، تا ئةوةي بةدَلي خةَلكيش 
نةبووة لةبيريان بضَيتةوة، ءةك ئةوةي 
خؤيان  دواي  كــة  ــوش  ب كلينتؤنء 
ءآلتةكةيان  بؤ  سةدةييان  رَيككةوتني 
جَيهَيشت، بةآلم الي ئَيمة ئةو ضانسةش 
ثةرلةمانتارةكان  كؤتاييةكاندا  لة  نييةء 
بير لة مووضةكةيان دةكةنةوة، لةكاتَيكدا 
دةزانــنء  خؤشيان  ساَلة  ضةندين  بؤ 
خةَلك هاواريةتي كة مووضةي سةرؤكء 
لةئاست  زؤرةء  ثةرلةمان  ــرء  ءةزي

طيرفاني خةَلكدا يةك بة سةد زياترة.
وةك  دةكــرد  ضــاوةإَيــمــان  ئَيمة 
بيرلَيكراوةء  ثَيويستء  هةَلوَيستَيكي 
بةرذةوةنديي  طةرضي  ءيذدانطةرا، 
خؤتانةوة  لة  تَيدانةبَيت،  خؤشتاني 
ــبــكــةنء مــووضــةكــانــتــان  دةســتــثــَي

كةمبكةنةوةء لةوَيشةوة بتوانن بوَيرانة 
ـــرانء  بــة ســـةرؤكء ســـةرؤك ءةزي
ئَيمة  ءةك  ئَيوةش  بَلَين  ءةزيرةكان 
ئاستي  بؤ  مووضةكانتان  فةرموون 
نةك  كةضي  داطــرن،  خةَلك  ــذدانء  ءي
خؤشتان  مووضةي  نةكرد،  ئةوةتان 
ئةو  ناشتانةوَيت  دَلنياين  زياتركردء 
كة  هةَلوةشَيننةوة  حةيابةرةش  ياسا 
خانةنشينتان  بةرز  مووضةيةكي  (بة 

دةكات).
ءَيرانةكاني  ءآلتة  هاوشَيوةي  لة 
هةرَيمةي  عَيراقء  ئةم  لوبنانء  ءةك 
ئَيمةء نموونة نزيكةكةكاني نةبَيت، كوا 
ثةرلةمانتار خانةنشين دةكرَيت، ئةي ئَيوة 
بيرتان ضوويةوة فةرمانبةرى حكومةت 
ثياوماقوَلي  خةَلكن،  «نوَينةري  نين 
خةَلكن»، تائَيستا كآ بينيويةتي سةرؤك 
سثَيتيء  ريش  لةسةر  عةشيرةتَيك 
قسةي مةجليس خؤي خانةنشين بكات 
بةآلم  عةشيرةتةكةي،  حيسابي  لةسةر 

ئَيوة ئةوةشتان كرد.
لةبةرئةوة دَلنياين لةوةش كة ئةحمةد 
ءيذدانء  مةسةلةي  لة  جاف  موختار 
ثَيكاويةتيء  رةخنةطرةكانيدا  شيعرة 
خةو  كة  ئةوةش  كوردة،  ءاقيعي  ئةوة 
بضَيتة  شةمةندةفةر  هَيَلي  دةبينَيت 
هةورامانةوة، بةإاستي خةونى شيعرةء 

هيضيتر:
ثاش قإاني موددةعي دةس ثَيئةكةن 

تةعميري موَلك
رَيطاي ئاسن دةضَيتة خاكي 

هةورامانةوة
تا  مــرؤظ  ضونكة  خةونة،  بةَلَي 
ناو  بيركردنةوانةي  ئةمجؤرة  خاوةني 
«ويذدانة  ئةو  حكومةتء  ثةرلةمانء 
زيندووانة» بَيت كة مووضةكةيان (٢٥٠) 
جار بةقةد مووضةي كةمئةندامةكانيانة، 
طَيلَيتيية تةوةهومء خةياَلي ئةوة بكةين 
ضاكسازيي بةمانة دةكرَيتء ثةرلةمانيش 

بةمانةوة دةستثَيشخةر دةبَيت!!  
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ثاريَزةر/ طؤران محةمةد رةشيد

كوردستاندا  لة  هةَلبذاردن  زةنطي  كاتَيك 
لَيدةدرَيت، ثارتةكاني نَيو طؤإةثاني كوردي جارَيكي 
بانطةشةكردنء  ثإوثاطةندةو  دةكةونةوة  ديكة 
كارَيكي  ئةمةش  كارةكانيان،  بةرنامةي  هةَإلشتني 
ئاساييةو ئةركي هةموو ثارتَيكة لة دونيادا ثيادةي 
بكات، بةآلم لة كوردستاني ئَيمةدا مايةي نيطةرانيية 
كة تائَيستا بة فعلي يةك بةرنامة جَيبةجَينةكراوةو 
بانطةشةو  سةرجةم  نــةدراوةتــآ،  خؤي  هةقي 

ثإوثاطةندةكانيش وةك سةراب وابوون.
بة  درك  ــوآ،  ن ــةوةي  ن لة  جطة  هةموومان 
راستيء دروستي بةرنامةكان دةكةين كة هةرطيز 
تةنيا  نةبووة،  تَيدا  خةَلكي  طشتيي  بةرذةوةنديي 
ئةنداماني  تايبةتي  ســوودي  بةئامانجطةياندني 

ثارتةكة خؤي بة طةورةو بضووكييةوة بووة.
تاكي كوردي مةحاَلة نةزانَيت كة دةسةآلتداراني 
بةرامبةر  هةبووة  كةمتةرخةمييةكيان  ض  سياسي 
ئةو  كــؤمــةألء  تــوَيــذةكــانــي  ضينء  ســةرجــةم 
وةديهَينانء  لةئاست  نواندوويانة  خةمساردييةي 
تاكي  مافةكاني  سادةترين  دةستةبةركردني 
تَيثةإبووني  ثاش  ئةوةية  بةَلطةش  كــوردي... 
تاكي  هَيشتا  حوكمإانيدا،  بةسةر  ساأل  هــةذدة 
ناجَيطيريي طوزةرانء  بةدةست ثشَيوييء  كوردي 
كؤمةآليةتيء  ئابووريء  باري  خراثيي  طةندةَليء 

دةناَلَينَيت. فةرهةنطييةوة 
الوانء  راشكاوانة  يةكَيتي  بةرثرساني  ئةمإؤ 
هاتنة  هةلي  دةَلَين،  ثَييان  كؤدةكةنةوةو  طةنجان 
دةسةآلتدا  لة  تا  دةرةخسَينين  بؤ  ثَيشةوةتان 
بةشداربن، ئةمإؤ ثَيويستة الوانء طةنجان رؤَليان 
ثةراوَيزخرابوونء  الوان  دوَينآ  لةكاتَيكدا  هةبَيت، 
سادةترين مافةكانيان ثشتطوَيخرابوو، بةدَلنياييةوة 
كوردي،  دةسةآلتي  سَيبةري  زةرةرمةندي  تاكة 
وزةو  سانايي  بة  زؤر  كة  بوون،  الوان  طةنجانء 
لةو  ئــاوإنــةدانــةوة  خةفةكرابوو،  تواناكانيان 
ذيانَيكي  فةراهةمنةكردني  ناهةموارةو  بارودؤخة 
لة ثَيشترو  ئاسودةو نةخستنةطةإي وزةكانيان، ض 
ضارةسةركردني  لة  خةمساردييان  ئَيستاشداو  لة 
فةوتاندني  كؤمةآليةتييةكانيانء  ئابووريء  طرفتة 
نــاوخــؤ،  نةطريسي  شـــةإي  ــة  ل هةندَيكيان 
ناضاركردني هةندَيكي ديكةيان بؤ جَيهَيشتني زَيدي 
خؤيانء طيرسانةوةيان لة وآلتي غةريبان، ثيشةو 
بةرنامةي كاري دةسةآلتي سياسيي كوردي بووة 
نيية  بة درَيذايي ضةند ساَلةي حوكمإاني. شاراوة 
كاتَيك  ــةوة،  دةدران وةآلم  طةنجان  الوانء  ضؤن 
مافة  داواي  سةردةميانة  هَيمنانةو  بةشَيوةيةكي 
لة  بيركردنةوةيان  لةبري  دةكــرد،  رةواكانيان 
لَيدانء  بة  طونجاودا،  رَيطاضارةي  دؤزينةوةي 

عةزيةتدان وةآلمتان دةدانةوة.
و  بةشخوارو  هةردةم  ئَيمة  طةنجاني  الوانء 
ذيان  قورسي  باري  طوزةراندووة،  ذيانيان  بَيهيوا 
هةميشة لةمثةرَيكي ئَيجطار طةورة بووة لةبةردةم 
هَيندة  بَيطومان  دةنا  هيواكانياندا،  وةديهَيناني 
كؤمةَلطادا  لة  خؤيان  سةنطي  قورساييء  نين  كةم 
سةردةمَيكدا  لة  كة  نةكةن  بةوة  درك  نةزانن، 
ثَيويستي  بةرةوثَيشضوون  طؤإانكارييء  دةذين 
وةك  مافةكانيان  فةراهةمكردني  هةنووكةيية، 
الواني ديكةي جيهان، كاري ثَيويستة، خودي خؤيان 
ئاقارَيكي  لة كؤمةَلطادا بة  دةتوانن ذياني سياسيي 
ديكة بةرنء تينوَيتيان بشكَينن، نةك دةسةآلتداراني 
سياسيي ئَيستا دةستيان بطرنء رَييان نيشانبدةن، 
وةك بَلَيي كوَيرنء نازانن بةرةوكوآ بإؤن. ئةمإؤ 
تواناكانيان  وزةو  طةنجان  الوانء  لةبارة  زةمينة 
بخةنة كارو بة ليستي سةربةخؤو بةرنامةي كاري 
باشةوة بةشداريي هةَلبذاردن بكةن، ثَيطةي خؤيان 
دةستةبةر  مافةكانيان  بكةنةوةو  دةسةآلتدا  لة 
بكةنء ضاوةإَيي ثارتة سياسييةكان نةكةن، بيري 
بةرذةوةنديي  هةميشة  كة  حيزبايةتي  تةسكي 
طشتي فةرامؤشكردووة، وةالنَين، ضونكة بَيطومان 
باشترة  زؤر  خؤتان،  رةنجي  بةرهةمي  خواردني 
ئَيوةي  ئةطةر  دةبةخشرَيت،  ثَيتان  كة  لــةوةي 
مةحاَلة  كار،  نةخةنة  تواناكان  طةنجانيش  الوانء 
سةردةمانَيكي  هيوايةي  ئةو  بَيتةدي،  هيواكانتان 

دوورودرَيذة خةوني ثَيوةدةبينن.

ثةرلةمانء مةسةلةي ءيذدان

(ثَيشكةشة بة ثةرلةمانتارةكان، با تةنيا ئةوان بيخويَننةوة)

ئةمأؤ.. الوان 
بةرنامةي كارن..

دويَنَيش... خرابوونة 
ثةراوَيزةوة...

كوردستان  هةرَيمى  ئةزموونى 
بؤ  مؤدَيل  بة  ببَيت  بإياربوو  كة 
كةس  عَيراق،  حوكمى  بةإَيوةبردنى 
نةيزانى ئةم مؤدَيلة ض مؤدَيلَيك بوو؟ 
يا خراث بوو؟ كة باش بوو، بؤ  باش 
وَيرانةء  خراثء  لة  هةر  كوردستان 
بؤضى  ئةى  دةناَلَينَيت؟  ياسا  ثَيشَيلى 
رؤذانةء ساآلنة هةر طلةيىء طازةندة 
دامــاوةبــوو؟  ميللةتة  ئةم  شيعارى 
الى  ضونكة  نةبوو!  باش  بَيطومان 
ديموكراسيمان  باسى  زؤر  دةسةآلت 
خؤشيان  الى  بـــةآلم  دةكـــرا،  بــؤ 
زؤر  دةنرا!!  بؤ  ثةككةوتنى  هةنطاوى 
باسى دزىء بةتاآلنبردنى سةروةتء 
كةسيش  كــرا!!  ميللةتة  ئةم  سامانى 
باسى  زؤر  نةكرا!  دادطايى  لةسةرى 
طةندةَلى كرا، بةآلم طوَيى ثَينةدراو رؤذ 
ثةرلةمان  لة  زيادبووندان!  لة  بةإؤذ 
هةر  بةآلم  ــرد،  دةرك ياسامان  زؤر 
ياسايةء بوونى هةيةء  ناشزانرَيت نة 
بؤ جوانيية نة بؤ جَيبةجَيكردنة؟ زؤر 
باسى شةفافبوونى بودجة كرا، بةآلم 
ئَيستاش كةس نازانَيت ضةندةء ضؤن 
دَيتء ضؤن دةإوات! ئةمة ئةو مؤدَيلة 
سياسييةكانى  كة  بوو  بةإَيوةبردنة 
بةغدا  ــرد  دةك ثَيشنيازيان  هةرَيم 

لة  بــةآلم  ببات!  بؤخؤى  كؤثييةكى 
شةش ساَلى تةمةنى حكومةتى بةغدادا 
تائَيستا شتَيكى وا سةرنجإاكَيشيان لةو 
كوردستان  حوكمإانييةى  ئةزموونة 
بةرضاو نةكةوت، كة بيانةوَيت ئةمانيش 
ثآ  وآلتةكةيانى  بكةنء  ئَيمة  لة  ضاو 
ئَيمة  بنَينةوة، بؤية دةبَيت ئَيستا  بنياد 
ضاو لة ئةوان بكةين، ضونكة لةو ماوة 
بةغدادا  حكومةتى  تةمةنى  كورتةى 
طؤإانيان  ناوةء  هةنطاويان  ضةندين 
دروستكردووةء ضةندين كاربةدةستى 
دزيء  لةسةر  حكومةت  ــةورةى  ط
ــةنء  دةك ــا  دادط راثَيضى  طةندةَلى 
دةبــإنــةوة!  بؤ  قانوونييان  ــزاى  س
كةضى ئَيمةى داماو نةك لة سةرةتاو 
بةإَيوةبردنمان،  حوكمى  ناوةإاستى 
بةَلكو لةماوةى (١٨) ساَلى حكومإانيى 
زياتر  هةذارةكان  فةقيرو  لة  وآلتمان 
ــا،  دادط بــةردةمــى  نةهاتة  كةسَيك 
دزَيكى  يا  طةندةَلكارَيك  ساتَيك  بؤ 
لة  نةهَيناو  وآلتيان  باآلى  بةرثرسى 
ئةوانى  بؤ  ثةندَيك  بة  بيكةن  دادطــا 
ئةم  ــةردةم  ب رووإةشــى  ديكةشء 

ميللةتةى بكةن.
ثاوانء  بة  بووة   شتَيكى ديكة كة 
بؤمان جَيماوة! بوونى ضةندين ثؤستة 

لة كةسَيدا، لة ماَلةوة دانيشتنى هةمان 
لَيوةشاوةيىء  كة  كةسيشة  ضةندين 
شارةزايى تَيياندا وجودى هةية، كةضى 
ئةطةر بة خةباتكردنيش حسابى بكةين، 
ماندووبووةكانيش  خةباتء  خاوةن 
دةســوإَيــنــةوة،  ئيشوكار  بآ  هــةر 
هةندَيك  تائَيستا  كوردستان  لة  ئيتر 
ثؤستةكةى  نازانَيت  هةية  بةرثرس 
كة  هةية،  ثؤستى  دانة  ضةند  ضييةء 
بهَينيت  ناوى  بابةتَيكدا  لة  بتةوَيت 
ثؤستةكةى  بة  ئاماذة  ضؤن  نازانى 
خــراث  ــارةى  ــةب ل هةيانة  ــت!   ــدةي ب
وآلتةوة  ئةم  كاروبارى  بةإَيوةبردنى 
حيزبن،  سكرتَيرى  كةضى  ــن،  دةدوَي
هةمانكاتدا  لة  ثةرلةمانيشن،  ئةندام 
داواى  خؤشيان  كةضى  وةزيريشن؟!! 
طؤإان دةكةنء خؤشى لة دةسةآلتدا 
هةمانة  ثؤستةكانة،  قؤرخكارَيكى 
ئةندامى مةكتةبى سياسيية، سةرؤكى 
بؤ  سةرؤكة  نوَينةرى  رَيكخراوةكانة، 
ناوضة دابإاوةكان، سكرتَيرو وتةبَيذى 

مةكتةبى سياسيية... 
بة  باوةإيان  ئةمانة  بةهةرحاأل 
نموونةي  ئةمة  بــةآلم  نيية!  طــؤإان 
دوو بةرثرسى وآلتن لة دوو بةرطدا، 
حيزبء  لة  ثؤستةيان  ضةند  ئــةم 

حكومةتدا هةية! ئةى ئةطةر بة ثؤستى 
بةرثرسانى ديكةشدا بإؤينء دوايش 
ئــةوةى  بؤ  بطةإَيين  فةراغَيك  لة 
لةكوآ  دةبَيت  دابنَين،  لَى  طةنجَيكى 
ثاوانكردنى  بكةوَيت؟  دةستمان 
دةبينين  ضى؟  زياتر  لةوة  دةسةآلت 
ثسثؤإة،  ماَلةوةيةء  لة  كةس  دةيان 
ديار  ثؤستى  ضةندين  بة  لةوالشةوة 
دةبات!!  بةإَيوةى  هةيةء  كةس  يةك 
طةندةَلييةكى  خــؤى  ئةمةش  ئــةى 
نيية؟  دةسةآلتة  حيزبء  ئةم  ديكةى 
نةخةَلةتَينينء  خؤمان  با  كؤتاييدا  لة 
كوردستان بة زؤر نةكةين بة مؤدَيلَيك 
كة خؤمانى ثآ بشارينةوة لة زؤرَيك 
ئةمإؤى  ضونكة  بابةتطةالنة،  لةو 
كوردستان ثَيويستى بة طؤإانَيك هةية 
طةندةَلييةكان  هةموو  ريشةكَيشى 
كورت  وتةيةكى  بة  ــةوةك  ن بكات، 
بهَينين،  كَيشةكان  هةموو  بة  كؤتايى 
بةديبكةين،  طؤإانَيك  هيض  بَيئةوةى 
كةواتة هةنطاونان بؤ طؤإان دةكةوَيتة 
ضونكة  خؤيان،  كةسةكان  ئةستؤى 
بؤ  هةنطاوَيكة  هةرتاكَيكمان  دةنطى 

طؤإانَيك.

 shwanwasan@yahoo.com  

ئةزموونى كوردستانء ثاوانكردنى 
ثؤستةكان نموونةى كةمة!! 

شوان وةسانى    

(ثَيشكةشة بة ثةرلةمانتارةكان، با تةنيا ئةوان بيخويَننةوة)(ثَيشكةشة بة ثةرلةمانتارةكان، با تةنيا ئةوان بيخويَننةوة)
هةردي مةهدي
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بةشي ثَينجةم

هاتووةتة  ــوردي  ك حيزبي  ئــةوةتــةي 
بةإَيوةبردني  سياسةتء  خةباتء  مةيداني 
ثَيكهاتةيةكي  سروشتء  خاوةني  ثرسةكان، 
هةموو  حيزبةكاني  ــةواوي  ت قةيراناويية، 
سةرةتاي  لة  هةر  كوردستان  ثارضةكاني 
قةيرانانةن  ئةو  خاوةني  دامةزراندنيانةوة 
بؤخؤيان  لةإاستيدا  يان  باسمانكردن،  كة 
دروستكةري ئةو قةيرانانةن، هيض حيزبَيك نيية 
لة كوردستانداو لة هةموو كاتء سةردةمَيكي 
بوونياندا، كاركرديان بةشَيك نةبَيت لة قةيراني 
قةيراني  بةتايبةتي  ئابووريء  سياسييء 
دةسةآلتء بإياردان لةناو خودي حيزبةكةي 

خؤياندا.
ضارةسةري  لةكاتي  حيزبةكان  هةموو 
بةر  نةبردووةتة  ثةنايان  ناوبراودا  قةيراني 
حيزبي  هةرطيز  عةقآلني،  ياساي  و  ثةيإةو 
ناوخؤ  ثةيإةوي  بةرنامةو  بة  كاري  كوردي 
ناوخؤ  ثةيإةوي  بةرنامةو  ئةطةر  نةكردووة، 
بة دةستوورو ياسا يان عةقَلي طشتيي حيزب 
قةيراني  ئاستةنطء  لةكاتي  سةيربكةين، 
طشتيية  عةقَلة  بةو  كار  سياسيدا  ئابووريء 
نةكراوةو لة بةرامبةر دةسةآلتء بةرذةوةنديي 
ثَيوةر  روانطةو  كراوةتة  باآلدةستدا  هَيزي 
كاتء  زؤربــةي  كَيشةكان،  ضارةسةري  بؤ 
يان  ســةرؤك  دةسةآلتي  سةردةمةكانيش 
بةرذةوةنديي  باآلو  دةسةآلتي  سكرتَيرةكان، 
ئةو  لةثَيناوي  لَيرةشةوةو  بووة،  سةردةست 
دةسةآلتء بةرذةوةندييةدا هةموو سةرؤكء 
هةرخؤيان  ذياندابن  لة  هةتا  سكرتَيرةكان 
حيزبَيكي  هيض  نةطؤإن،  بــاآلو  دةسةآلتي 
كوردي نيية سكرتَيرةكانيان كةمتر لة ضارةكة 

سةدةيةك حوكميان كردبَيت.
هَيزة  ئةو  دةسةآلتي  دةستَيوةردانء 
لة  هةرطيز  كــورديــدا  حيزبي  لة  باآليانة 
نــةبــووة،  حيزب  طشتيي  ــي  ــدي ــةرذةوةن ب
زؤربةي كاتةكانء هةموو جارةكان مانةوةو 
بةرذةوةنديي ئةو هَيزة باآلدةستانة كراونةتة 
ضــارةســةري  بؤ  بإيار  ديــدطــاو  ــوةرو  ــَي ث
دةسةآلتي  سياسيء  ئابووريء  قةيرانةكاني 
بَيطومان  هةلومةرجةدا  لــةم  حيزب،  نــاو 
بؤ  دةطؤإَين  كاتييةوة  قةيراني  لة  قةيرانةكان 
ثةيإةوي  ياساو  تةواوي  قةيراني عةقآلنيةت، 
ثةيإةوي  (بةرنامةو  عةقآلني  ياساي  طشتيء 
تةواوي  ثَيناكرَيت،  كاري  حيزب  ناوخؤ)ى 
ناو  دةكةوَيتة  حيزب  راطةيةنراوي  سيستمي 
ناتوانَيتء  كة  قةيرانة  ئةم  كَيشةوة،  قةيرانء 
عةقَلي  حيزبء  باآلي  بةرذةوةنديي  نايةوَيت 
سةرئةنجام  بطرَيت،  بةهةند  حيزب  طشتيي 
كؤميتةي  لة  طشتي  نوَينةرايةتي  ناتوانَيت 
ناوةنديء مةكتةبي سياسييةكاندا بةرجةستة 
طشتيي  ثابةندي  ناسنامةو  بةمجؤرة  بكات، 
ذَير  دةكةوَيتة  ئةندامان  حيزبء  هةموو 
قةيراني  بةشَيوةي  ئةمةش  طومان،  ثرسيارو 

رةوايي ناو حيزب دةردةكةوَيت.
كاتةكان  هةموو  يــان  جــار  زؤربـــةي 
نةماني  ــان  ي كةمبوونةوة  ــةري  ــارةس ض
يان  حيزبي،  طشتيي  ــاداري  ءةف ثشتيوانيء 
بووة  تةكةتوالت  دروستكردني  بةشَيوةي 
ديكة)،  حيزبةكاني  (ي.ن.ك)ء  (نموونةي 
سةرؤكء  رةهاي  دةسةآلتي  بةشَيوةي  يان 
(ث.د.ك)ء  (نموونةي  بووة  باآلدةست  هَيزي 
فراكسيؤنء  خــودي  تةنانةت  (ث.ك.ك)). 
يان  بةرنامة  ـــةدةوري  ل تةكةتولةكانيش 
ديدطايةكي سياسييء فيكري نةبووة، ئةمانيش 
كؤمةَلَيكء  بةرذةوةنديي  روانطةو  لة  هةر 
كؤمةَلَيكي  بةهَيزو  كةسَيكي  ـــةدةوري  ل

دياريكراودا بووة لةو حيزبانةدا.
رةوايــيء  قةيراني  ضارةسةرنةكردني 
نةخوَيندنةوةي هةموو باألء هَيزو كةسةكاني 
ثةرةيسةندووة،  هاتووة  هةتا  حيزب  ناو 
ءتاري  ناسنامةو  بنيادو  تةواوي  سةرئةنجام 
قةيرانء  رةوشي  كةوتووةتة  حيزبانة  ئةو 
ناسنامانة  بةرنامةو  بةو  طرنطينةدان  يان 
كاري  كــراوةتــة  لةإاستيدا  يــان  بــووةتــة، 
ناسنامةو  لَيرةشةوة  حيزبةكان،  بةردةوامي 
ءتاري ئامانجداري حيزب يان الوازبووة يان 
فةوتاوة، كارنامةي دوورودرَيذي حيزبةكاني 
كوردستان لةم زةمينةيةدا باشترين بةَلطةن بؤ 

سةلماندني ئةو قسانة.
كوردستان  حيزبةكاني  لة  يةكَيك  هيض 
بةرامبةر  ءةفــاداربــَيــت  ثابةندو  كة  نيية 
ضةثةكان  خــؤيــان،  ناسنامةي  بةرنامةو 
كؤكردنةوةي  هةوَلي  لة  راستةكان  لة  زياتر 
سامانء بةرذةوةندين، عةلمانييةكان زياتر لة 
ئيسالمييةكان كةوتوونةتة داوي كؤنةثةرستي 
ئيسالمييةكانيش  مةزهةبييةوة،  دينيء 
ــورديء  ك دةســةآلتــي  ثاشكؤي  بوونةتة 
تةنانةت  ــة،  دةســةآلت ئــةو  لةطةأل  ــازش  س
ثَيكهاتةو  خودي  لةسةر  سازشة  ئةو  ئةطةر 
كارةساتةكة  بَيت.  ئايينيشيان  ناسنامةي 
لةوةدا نيية كة تةنيا سةركردايةتيء مةكتةبي 
بةَلكو  بةوجؤرةبن،  حيزبانة  ئةو  سياسيي 
كارطردو  ئةندامانء  تــةواوي  كة  لةوةداية 
سياسةتء رةوشي رؤذانةش طيرؤدةي داوي 
عةقآلني،  سياسي،  ئابووريء  قةيرانةكاني 
كةسء  هيض  متمانةن،  ناسنامةو  ــيء  رةواي
ئةندامَيكي حيزبي كوردي نيية كة ثابةندبَيت بة 
ءتارو ناسنامةي حيزبةوةو كار بة ثةيإةوي 
روانطةي  ديدطاو  بكةن.  حيزبة  ئةو  ناوخؤي 
ثةيداكردني  بةرذةوةنديء  تةكةتوالت،  هَيز، 
كة  ميكانيزمةية  ئةو  هةذموون،  دةسةآلتء 
ثةيإةوي  حيزبي  ئةنداماني  كةسء  تةواوي 

دةكةنء ثَيوةي دةناَلَينن.
لة  كوردي  حيزبي  ثَيكهاتةي  سروشتء 
هةرَيمي كوردستاندا كة مةيداندارء دةسةآلتء 
حكومةتةكةيةتي،  هةرَيمء  بةإَيوةبةري 
حكومةتيش  حكومةت،  ناو  بؤ  طوَيزراوةتةوة 
بةوشَيوةية  يان  بةإَيوةدةضَيت  بةوشَيوةية 
تووشي قةيران كراوة. لةناو حيزبدا سةرؤكء 
بآ  بةرذةوةندي  دةســةآلتء  سكرتَيرةكان 
ئةمالواليان هةيةو حكومةت كراوةتة ثاشكؤي 
ئةو دةسةآلتء بةرذةوةنديية، يان لة باشترين 
سةرضاوةي  كراوةتة  حيزب)  (بؤ  حاَلةتدا 
ثاوانكردني ئةو هَيزو بةرذةوةندييةو رةوشَيكي 
خةَلكء  بؤ  نالةباري  خــراثء  بَلَييت  هةتا 

كؤمةَلطاو حكومةتيش دروستكردووة.
قةيرانةكاني  كــوردســتــان  لــة  ئَيستا 
عةقآلنيةت،  قةيراني  (سياسي)،  ئابووريء 
قةيراني  سةرئةنجام  رةوايـــيء  قةيراني 
ناسنامة، لة هةردوو كايةي حيزبء حكومةتدا 
ثانزة  لة  زياتر  ــاوةي  م هةيةو  ـــذةي  درَي
هةتا  ناوخؤ  شةإي  ١٩٩٤و  ساَلي  (لة  ساَلة 
تةواوي  كوردي  حكومةتي  حيزبء  ئَيستا)، 
ناو  خستووةتة  كوردستانيان  كؤمةَلطاي 
قةيرانةوة، هةموو ئةو ئاستةنطء قةيرانانةي 
كة لة الثةإةكاني ثَيشوودا ئاماذةم بؤكردن، 
رؤذانةو  هةلومةرجي  كراونةتة  بوونةتةو 

بةردةوام لة كوردستان.
بةبإواي بيرمةندان خراثترين كاريطةريي 
قةيران، جطة لةو قةيرانء كاريطةرة ترسناكء 
ثَيشوودا  الثةإةكاني  لة  كة  خراثانةي 
ناومهَيناون، ئةوةية كة سياسةتء نوَينةرايةتي 
نَيطةتيظء  ناسنامةي  رووخسارو  سياسي، 
ــةالي خــةَلــك، ضونكة  ل ــزراوي دةبــَيــت  ــَي ب
دةسةآلتةية  ئةو  يان  هَيزةية  ئةو  سياسةت 
لة سةردةمي قةيراندا، كة رَيطرو لةمثةإة لة 
بةرامبةر تةواوي مافء ئازادييء بةشدارييء 
ئةوةية  خراثتر  لةمةش  خةَلكدا،  نوَينةرايةتي 
نوَينةرايةتي  دةســةآلتء  يان  سياسةت  كة 
سياسي، كارَيكي ءادةكات كة تةواوي خةَلك 
لة بيروإاو ديدطاي سياسي دووربكةونةوةو 
سنوورةكاني  كايةو  ناو  بضنةوة  ديسانةوة 
ثةيإةوكردني  ءاتة  خؤيان،  تايبةتي  ذياني 
كاردانةوةيةكي سلبي لة بةرامبةر زيادةإؤييء 
درؤزنيء بَيوةفايي سياسةتء سياسييةكان. 
ئةوةية  رةوشة  ئةم  ئاماذةكاني  روخسارو 
كة طيانء ناسنامةي هاونيشتمانيء هاوآلتي 
يةكسان  كةس  هةندَيك  الي  الوازدةبــَيــتء 
سياسيء  بــةشــداريــي  سفر.  بــة  ــت  ــَي دةب
ــةرةو  ــفــؤرم ب ــدان بــؤ طــؤإيــنء ري ــةوَل ه
فيكريء  ناسنامةي  دةضَيتء  بَيئومَيديي 
ئازاديخوازي بةرةو هةَلدَير دةإوات، هةوألء 
بةرذةوةنديخوازي  خؤثةرستيء  طياني 
كةساني  سنوورةكاني  ثةرةدةسَينَيت، 
لةطةأل  راديكاأل  ــةروةرو  دادث ئازاديخوازو 
ثاوانخوازو  اليةنة  كــةسء  سنوورةكاني 
خةَلك  لــةالي  كؤنةثةرستةكان  طةندةألء 
جؤرَيك  سةرئةنجام  نامَينَيت،  جياوازيي 
دةبَيتة  بَيهودةيي  ثاكانةو  تةسليمبوونء  لة 

رةوشي طشتي.

ئاستةنطء قةيرانةكاني (ي.ن.ك)
نموونةي بةرضاو لة قةيراني حيزبي كوردي

لة  كاريطةرة  هَيزَيكي  حيزبء  (ي.ن.ك) 
هةروةكو  كورديدا،  حكومةتي  سياسةتء 
بووة  كاريطةر  هَيزَيكي  رابردووشدا  لة  ضؤن 
رادةيةش  بةو  بةآلم  تَيكؤشان،  خةباتء  لة 
ئةم هَيزة لة رةوشي دروستكردني ئاستةنطء 
ئةوةتةي  بووة،  كاريطةر  كاراو  قةيرانيشدا 
(ي.ن.ك) هةية لة هةناوي خؤيدا توخمء ماكي 
ئاستةنطء قةيراني هةَلطرتووة، كة سةرئةنجام 
بةمشَيوةيةي ئَيستا قةيرانةكاني طةورةو مةزن 
سياسةتء  لة  هَيزة  ئةم  قةيراني  بووةتةوة، 
نــاوةرؤكــي  شــَيــوةو  لة  طشتي،  ثــةيــإةوي 
(سةركردايةتيء  حيزب  ناو  نوَينةرايةتيي 
سياسيشدا  بإيارداني  لة  سياسيي)،  مةكتةبي 
بووة،  درَيذخايةن  ــةردةوامء  ب هاتووة  هةتا 
هةرطيز ئةم حيزبة (يان لة راستيدا ئةم هَيزة) 
ثةيإةوي  بةرنامةو  بة  ثابةندبَيت  نةيتوانيوة 
كؤنفرانسء  كؤنطرةو  لة  بإياردراو  ناوخؤي 
نة  هَيزةو  ئةم  ئةنداماني  نة  ثلينؤمةكان، 
هةَلوَيستَيكي  نةيانتوانيوة  دةرةوةي  كةساني 
رؤشنء ثةيطير بطرنةبةر لةمةإ ئةوةي كة ئةم 
لةوثةإي  هةية.  ثةيإةوَيكي  بةرنامةو  ض  هَيزة 
ئةوثةإي ضةث، اليةني كؤنةثارَيزو  تا  راست 
ديموكراتي  عةلمانيء  اليةني  راديكاأل،  اليةني 
ديكتاتؤري  كؤنةثةرستء  بةرامبةر اليةني  لة 
بةرامبةر  لة  هةبوون،  هَيزةدا  لةم  بــةردةوام 
يةك ئاستةنطء ناكؤكيان هةبووةو سةرئةنجام 

نةبوون  بةهرةمةند  اليةنانة  ديدطاو  لةو  هيض 
ئةم  حيزب.  طشتيي  بإياري  سياسةتء  لة 
طشتيي  عةقَلي  بة  ثابةندنةبووة  هةرطيز  هَيزة 
ضارةسةري  بؤ  ثةيإةو)،  (بةنامةو  بإياردراو 
يان  بةهَيز  اليةني  هةميشة  كَيشةكانيش 
خةفةكردني  لة  هةبووة  نةخشي  هَيز  مةنتقي 
كَيشةكان، نةك ضارةسةريان. ئةم رةوشة ءاتة 
ثابةندنةبوون بة بةرنامةو ثةيإةوي طشتي، لة 
خودي نوَينةرايةتي ئةو هَيزةدا رةنطيداوةتةوةو 
خاوةن  نةيتوانيوة  نوَينةرايةتي  كاتَيك  هيض 
بةرذةوةنديي  لة  كة  ءابَيت  كارنامةي  بإيارو 
طشتيي ئةو كةسء اليةنانةدا بَيت، سةرئةنجام 
سةركردايةتيشدا  بإياردانء  دةسةآلتي  لة 
هاوئاهةنطي نةبينراوة، قةيراني سةركردايةتيء 
لة  هاوئاهةنط  طشتيء  نوَينةرايةتي  نةبووني 
لة  بووة  يةكَيك  كاتةكاندا  سةردةمء  هةموو 

كَيشةكاني ناو (ي.ن.ك).
حكومةتي  ثَيكهَيناني  راثةإينء  لةدواي 
هةرَيمء ثاش ئةوةي كة بةرذةوةنديي ماَليء 
هَيزداريي دَينة ناو كايةي حيزبي كوردييةوة، 
زياتر  ديكة  هَيزةكاني  هةموو  لة  (ي.ن.ك) 
ــازادو  ئ بإياري  سياسةتء  كة  نةيتواني 

ديموكراتيء عةدالةتي هةبَيت، جطة لة بإياري 
هةَلبذاردني طشتي لة ساَلي ١٩٩٢ بؤ ثَيكهَيناني 
حكومةتي هةرَيم، هيض بإيارو كارنامةيةكي ئةم 
حيزبة بؤني ئةوةي لَينايةت كة لة بةرذةوةنديي 
ــاوةري  جــةم خـــؤيء  هــَيــزةكــةي  طشتيي 
ئةم  بإيارةكاني  هةموو  بَيت،  كوردستاندا 
هَيزة تةنيا لة بةرذةوةنديء لة ديدطاي هَيزي 
تائَيستاش  بووة،  (ي.ن.ك)  ناو  دةسةآلتداري 

بةوشَيوةية بةردةوامة.
نةبووني  طةندةَليء  تةشةنةسةندني 
ئَيستا  كة  ئــابــووري  دارايـــيء  شةفافيةتي 
يةكَيكة لة كَيشة زةبةالحةكاني ناو (ي.ن.ك)ء 
ثَيوة  هَيزةي  ئةو  مانةوةي  بوونء  سةرتاثاي 
روانطةي  لة  بةرذةوةنديء  لة  ديسان  بةندة، 
يان  لَيكدراوةتةوة  ــدارةوة  دةســةآلت هَيزي 
يان  بكرَيت  ثةنهان  كة  دراوة  ئةوة  هةوَلي 
دوابخرَيت. بةكورتي هةموو بوونء مانةوةي 
يةكَيتي ئَيستا لةبةردةمي ثرسيارو طومانداية، 
هيض كارو بإيارَيكي يةكَيتي نيية لة ئاستةنطء 

قةيران دروست نةكات.
بؤ رؤشنكردنةوةي كاريطةري قةيرانةكاني 
ناو (ي.ن.ك) لةسةر ئاستي حيزبء حكومةتء 
خةَلك، ديسان دةبَيت ميتؤدي فيكري بةكاربهَينم 

بؤ باسكردنء تةشةنةي قةيران لةو هَيزةدا.
هةروةكو لة سةرةتاي ئةم لَيكؤَلينةوةيةدا 
سياسيء  كَيشةكاني  ئاستةنطء  باسمكرد، 
ضارةسةرناكرَيت  كة  كؤمةآليةتي  ئابووريء 
يان دوادةخرَيتء هةوَلي ثةنهانكردني دةدرَيت، 
ئةمة بؤخؤي يةكَيكة لة كَيشة بةردةوامةكاني 
نوَينةرايةتي  بة  كة  سيستمانةي  ئةو  هةموو 

هةَلدةسن.
يان  رَيــكــخــراو  مةنتقي  كــة  حيزبيش 
بةدةرنيية  دةيطرَيتةوة،  نوَينةرايةتي  سيستمي 
لةو كَيشةو ئاستةنطانة. لةكاتَيكدا كة هةنطاوي 
ضــارةســةري  بــؤ  ثةيدانابَيت  ــةرؤش  ــةث ب
دةكةوَيتة  كَيشانة  ئةو  كاريطةريي  كَيشةكانء 
سةروو ضاوةإواني خةَلكةوة، ئةم ئاستةنطانة 
بةرةو قةيران دةضَيتء مَيذووي (٣٣) ساَلةي 
قةيرانانةي  كَيشةو  لةم  زؤرَيك  (ي.ن.ك)يش 
بةخؤوة ديوة، هةموو كاتَيك لةناو (ي.ن.ك)دا 
لة  قةيرانةكان  ضارةسةري  هةوَلي  ديدطاو 
دةسةآلتدارةوة  هَيزي  بةرذةوةنديي  روانطةو 
بووة، ئةم هَيزةش نةيتوانيوة يان نةيويستووة 
خةَلك  حيزبء  طشتيي  بةرذةوةنديي  كة 
سةرئةنجام  بؤية  روانطة،  سةرةتاو  بطاتة 
تةواوي عةقَلي طشتيي ئةو حيزبة كةوتووةتة 
قةيرانةوةو قةيراني عةقآلنيةت لةناو (ي.ن.ك)دا 
بةشداريء  هةية،  دوورودرَيذي  مَيذوويةكي 
شةإةكاني  هةموو  لة  هَيزة  ئةم  كاريطةريي 
بةرنامةي  ناسنامةو  بة  ثابةندنةبوون  ناوخؤ، 
بووةتة  عةدالةت  ديموكراسيء  نيشتمانيء 
طشتيي  بةرنامةي  بانطةوازو  ثَيضةوانةي 
ديموكراسيء  نةبووني  تةنانةت  (ي.ن.ك)، 
لةناو  طشتي  نوَينةرايةتي  ـــةروةريء  دادث
خودي ئةو حيزبةداء رووخسارةكاني قةيراني 

عةقآلنييةتي ناو (ي.ن.ك).
ــي كــاريــطــةريــيء  ــردن ــةك ضــارةســةرن
عةقآلنييةتء  قةيراني  رووخسارةكاني 
كة  ــات  ءادةك قةيرانة،  ئةم  بةردةوامبووني 
ئةنداماني  طشتيء  ءةفاداريي  ثشتيوانيء 
بضَيت،  نةمان  يــان  الوازي  ــةرةو  ب حيزب 
سةرئةنجام قةيراني رةوايي هةموو اليةنةكاني 
ذياني (ي.ن.ك) طرتةوة، (هةروةكو ضؤن ئةم 
قةيرانة هةموو اليةنةكاني تةواوي حيزبةكاني 

كوردستاني طرتووةتةوة).
دوو  ــةردةوام  ب (ي.ن.ك)دا  لةناو  بةآلم 
ضارةسةري  بؤ  ثَيشةوة  هاتووةتة  رَيطاضارة 
رَيطاضارةكةش  هــةردوو  ــي،  رةواي قةيراني 
نةبووة بؤ ئةوةي سيستمي طشتيء  هةوَلدان 
ثارَيزراوبَيتء  طشتي  بةرنامةي  ناسنامةو 
رزطاربكرَيت،  قةيرانانة  لةم  (ي.ن.ك)  تةواوي 
بؤ  بووة  هةوَلدان  رَيطاكة  ــةردوو  ه بةَلكو 
بة  بووة  ثابةندبوون  يان  كاتي  ضارةسةري 
لةاليةك  سيستم،  ءردة  ضارةسةرو  ءردة 
هةوَلدراوة كة تةكةتوالتء ثابةندبازيي بكرَيتة 
ئةو  بةهَيزكردني  رزطاركردنء  بؤ  رَيطايةك 
بَيهَيز  هةستدةكةن  كة  اليةنانةي  كــةسء 
ئةم  ناوةرؤكي  بَيطومان  ثةراوَيزكراون.  يان 
تةكةتوالنةش لةسةر بناغةي فيكرو ثةيإةوي 
سياسي جياواز يان ثابةندبوون بة بةرنامةي 
بووة  هةوآلنة  ئةو  بةَلكو  نةبووة،  طشتييةوة 

بةرذةوةنديي  هةذموونء  هَيز،  دةيةوَيت  كة 
ئةو كةسء اليةنة بثارَيزَيت كة تةكةتولةكةيان 
دروستكردووة. لةاليةكي ديكة بةردةوام كةسء 
بووة،  جةالل  مام  خودي  كة  ناوةندي  هَيزي 
هةذموونء  هَيز،  كة  بووة  ئةوةدا  هةوَلي  لة 
بةرذةوةنديي باألء هَيزةكةي خؤي بثارَيزَيت، 
كارنامةي  بــإيــارو  سياسةتء  هةميشة 
(ي.ن.ك) بةوجؤرة بووة كة سةرؤك تاَلةباني 
ضارةسةر  رَيطاكةي  هــةردوو  ءيستويةتي. 
بةشَيك  جةالل)،  مام  ثةيإةوي  (تةكةتوالتء 
بوون لة ءردة ضارةسةر يان رَيطايةك بوون 
سةرئةنجام  سيستم،  ءردة  دؤزينةوةي  بؤ 
نوَينةرايةتي  طشتيء  عةقَلي  طشتي،  رةوايي 
طشتي الوازكراونء رةوايي طشتي ئةم هَيزةيان 

خستووةتة قةيرانةوة.
سياسيي،  قةيرانةكاني  بةردةوامبووني 
عةقآلنيء رةواييء ضارةسةرنةكردنيان بةرةو 
ساَلَيكة)  ضةند  لةإاستيدا  (يان  دةضَيت  ئةوة 
ناسنامة،  قةيراني  كة  ضــووة  ئــةوة  ــةرةو  ب
قةيرانةكاني  لة  بَيت  يةكَيك  فةرهةنطء متمانة 

(ي.ن.ك).
(ي.ن.ك)دا  لةناو  كةسَيك  هيض  ئَيستا 
(ئةطةر  مابَيت،  هَيزة  بةو  متمانةي  كة  نيية 
ديطاي هَيزو روانطةي بةرذةوةندي نةبَيت)ء 
يان  بَيت،  حيزبة  ئةو  ناسنامةي  هةَلطري 
لةإاستيدا تةواوي هؤكارةكاني ثابةندبوونء 
ئةندامبوون لة يةكَيتيدا لةالي هةمووان بووةتة 
لةناو  نيية  كةس  ثرسيار.  طومانء  جَيطاي 
يةكَيتيدا بإواي بةوةبَيت كة (ي.ن.ك) هةَلطري 
ناسنامةي نيشتماني، ديموكراسي، عةدالةتء 
روخسارانةي  ئةم  هةموو  بَيت،  عةلمانيةت 
ئةو  ئةنداماني  لةالي  (ي.ن.ك)  ناسنامةي 
هَيزةء (لةالي زؤربةي خةَلكي كوردستانيش) 

بووةتة مايةي طومانء ثرسيار.
ــــادا ئــةم  ــة هــةلــومــةرجــَيــكــي ءةه ل
لةناو  (لةإاستيشدا  دةرئةنجامانة روودةدةن 

(ي.ن.ك)دا رووياندا):
هَيزة  ــدارو  ــةآلت دةس هَيزي  يــةكــةم: 
طشتي  بإيارَيكي  هيض  بة  ناتوانن  نةيارةكان 
بكةنء رةواييء ناسنامةو يةكَيتيي ريزةكان 
ضةند  لةم  كة  ئةوةبوو  ئةمةش  بثارَيزن، 
نة  بينيمان،  دواييدا  مانطةي  ضةند  ساألء 
بةرذةوةنديي  ءيستي  تواني  ناوةندي  هَيزي 
طشتيء ئاشتبوونةوةي طشتي بثارَيزَيت، نة 
هَيزي  بة  ثابةندبن  توانيان  تةكوتةلةكانيش 

ناوةندي.
هَيزو  كة  دةيــةوَيــت  نــاوةنــدي  هَيزي 
خؤي  تايبةتي  بةرذةوةنديي  هةذموونء 
ناضاربوون  ديكةش  هَيزةكاني  بثارَيزَيت، 
باَلي  ءازهَيناني  (نموونةي  ءازبهَينن 
ئةو  ريفؤرم)،  باَلي  مستةفاو  نةوشيروان 
ماونةتةوةو  ئَيستا  كة  ديكةش  هَيزانةي 
طومانء  لة  ناوةندي،  هَيزي  لة  نين  بةشَيك 
(ي.ن.ك)دا  لةناو  خؤيان  مانةوةي  ثرسياردا 

بة هةَلثةرسَيردراوي هَيشتووةتةوة.
ناو  تايبةتي  مةيداني  لة  جطة  دووةم: 
نَيوان  ركــابــةري  مةسةلةي  (ي.ن.ك)ء 
كَيشةية،  بةو  تايبةت  بإيارةكاني  هَيزةكانء 
ئَيستا لةناو يةكَيتيدا هيض بإيارَيكي ثةيطيرو 
ضارةنووسسازيش نادرَيتء هةوَلةكاني ئةم 
كة  سةلماند  ئةوةيان  دوايي  مانطةي  ضةند 
بإيارةكان كاتينء كاريطةرييان زؤر الوازة، 
ئايندةي  لةسةر  بإياربدات  ناتوانَيت  يةكَيتي 
ثارتيء  لةطةأل  هاوبةش  ليستي  هةَلبذاردنء 
رَيككةوتني ستراتيذي لةطةأل ثارتي، تةنانةت 
ناتوانَيت بإياريش بدات لة كؤنطرةي ئايندةي 
ديموكراتي  ثارتي  زياتر  لةمةش  خــؤي، 
كوردستانيش كةوتووةتة طومانء ثرسيارو 
هاوبةشانةي  بإيارة  بةو  ثَيداضوونةوة 
ــردووة،  ك ئيمزاي  (ي.ن.ك)دا  لةطةأل  كة 
لة  جؤرَيك  تووشي  كَيشةيةدا  لةو  ئةمانيش 

ثَيداضوونةوة بوون.
لةناو  ئامانجدار  ءتاري  نةماني  سَييةم: 
(ي.ن.ك)داء بةتايبةتي لةالي هَيزي ناوةندي 
لة  بإياردةرة،  تائَيستا  كة  هَيزةي  ئةو  يان 
تةشةنةسةندني  بة  قةيرانداو  هةلومةرجي 
قةيرانةكانء رووداني يةكلةدواييةكي قةيراني 
سياسيي، بةرةو قةيراني عةقآلنييةتء بةرةو 
متمانة،  ناسنامةو  قةيراني  رةواييء  قةيراني 
ءتاري  كوشتني  نةمانء  قوربانيي  يةكةمين 

ئامانجدارة.

ئَيستا لة كوردستان 

قةيرانةكاني ئابووريء 

(سياسيي)، قةيراني 

عةقآلنييةت، قةيراني 

رةواييء سةرئةنجام 

قةيراني ناسنامة، لة 

هةردوو كايةي حيزبء 

حكومةتدا درَيذةي 

هةية

ذمــارة (448) ثَينجشةممة 82009/4/16 birura@rozhnama.comبؤضـــوون

قةيراني رةوايي لة حيزبء دةسةآلتي كورديدا
سروشتء ثَيكهاتةي قةيراناويي حيزبي كوردي

ئةكرةمي ميهرداد

www.ne
tew

e.c
om



11 ئــاطــاداريذمــارة (448) ثَينجشةممة 2009/4/16 riklam@rozhnama.com

خاوةنى ئيمتياز:

كؤمثانياى وشة
سةرنووسةر:

عةدنان عوسمان
adnan@rozhnama.com

بةإَيوةبةرى نووسين
ئاودَير شَيخ عومةر

b.nusin@rozhnama.com

ئؤفيسى هةولَير:
شةقامي زانكؤ ٩٤ نزيك ضوارإيانى حةمرين، تةنيشت بةإَيوةبةرايةتى ذينطةى هةولَير

كارطَيإيء ريكالمء ئاطاداري
٠٧٤٨٠١٢١١٤٤ - ٠٧٧٠١٢٠٣٩٤٩   

info@rozhnama.com-riklam@rozhnama.com

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

دابةشكردن:
كؤمثانياي نَيوةند   ٠٧٧٠١٥١٧٥٣٣ - ٠٧٧٠١٥٤٤٧٨٠

دةستــةي نووســةران
سيروان رةشيد     فازأل نةجيب                هيوا جةمال                                                     فرمان عةبدوإلةحمان    ب. ئؤفيسي هةولَير 

ئيبراهيم عةلى
٠٧٥٠٤٤٤٧١٠٩

٠٧٧٠١٥٢٦٥٨٣٠٧٧٠١٥٧٦٩٠٦٠٧٧٠٢٢٣٣٣٠٤ ٠٧٥٠١٥٢٢٥٢٨
fazil988@yahoo.comhiwa.jamal@yahoo.com serwan_rm@yahoo.comfrman802001@yahoo.com

وةزارةتي ناوخؤ
ثارَيزطاي سلَيماني

كارطيري خؤجَييةتي / بةإَيوةبةرَيتي ثالن و بةدواداضوون
Rبانطةوازي ئاشكرا ٣٢١ – ١

ثرؤذة: دروستكردني ياريطاي كراوةي تؤثي دةست و بالة و باسكة بؤ قوتابخانةي 
ناري لة عةربةت(دوبارة).

* ثارَيزطاى سلَيمانى ئاطادارى سةرجةم بةَلَيندةرو كؤمثانياكان دةكات كة تةندةرى 
(كارطَيإىء  فةرمانطةكةمان  سةردانى  كردن  جَيبةجآ  بؤ  هةية  ناوبراو  ثرؤذةى 
خؤجَييةتى) لة تةالرى جةمالى حاجى عةلى نهؤمى (٥)  لةسةر شةقامي سةرةكي 

سالم بكات بةمةبةستى وةرطرتنى تةندةر.
* وةرطرتنى تةندةر لة رؤذى ٢٠٠٨/٠٤/١٦ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٨/٠٤/٢١ 

كاتذمَير (٩)ي سةر لةبةيانى تا ١٢ى نيوةإؤ.
* دوارؤذى طةإانةوةى تةندةر رؤذى ٢٠٠٨/٠٤/٢٩ كاتذمَير ¬٩ى سةرلةبةيانى تا 

١٠ى نيوةإؤ بؤ كارطَيري خؤجَييةتي
ثَيش  كاتذمَير١١ى  تةندةر رؤذى ٢٠٠٨/٠٤/٢٩  ئاشكراكردنى  كردنةوةو  * رؤذى 

نيوةإؤ.
مةرجةكانى بةشدارى كردن:

١- ثَيويستة ئةو كؤمثانياو بةَلَيندةرانةى كة بةشدارى دةكةن ثلةى ثؤلَين كردنيان 
ثالنداناني  وةزارةتي  و  كوردستان  بةَلَيندةرانى  (يةكَيتى  ثَيناسةى  بَيت،   (٩ تا   ١)

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

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

دادةخرَيت.
بة  ثارةى دياري كراو  بةبإى  رَينماييةكان دةبَيت،  ياساو  بةثَيى  تةئمينات  ٤- بإى 
ضةكَيكى ثةسةند كراو (مصدق) يان (خطاب ضمان) بة بإى (٤٠٠٠٠٠٠)  ضوار مليؤن 

دينار وةردةطيرَيت بؤ ٣٠ رؤذ كة دةبَيت لةكاتى طةإانةوةى تةندةر ئامادةبَيت.
كردنةوةى  ثرؤسةى  ئامادةى  بةشداربووةكان  كؤمثانيا  بةَلَيندةرو  ثَيويستة   -٥
تةندةربن يان نوَينةرَيك ديارى بكةن بؤ ئةو مةبةستة بةثَيضةوانةوة تةندةرةكانيان 

ناكرَيتةوة.
ثَيويستة  لةبانطهَيشتةكةدا  دةكةن  بةشدارى  كة  بةَلَيندةرانةى  كؤمثانياو  ئةو   -٦

ئةستؤثاكى باجى دةرامةتيان ثآ بدرَيت بؤساَلى نوآ و ثَيناسةيان ثَيبَيت.
بؤ  ناطةإَيتةوة  كة  دينار  هةزار  ثانزة   (١٥٠٠٠) بةرامبةر  تةندةر  وةرطرتنى   -٧
كة  كةسةى  ئةو  سةر  دةكةوَيتة  ئاطادارية  ئةم  بآلوكردنةوةى  كرَيى  خاوةنةكةى 

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

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

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

دانا ئةحمةد مةجيد
ثارَيزطاري سلَيماني

وةزارةتي ناوخؤ
ثارَيزطاي سلَيماني

كارطيري خؤجَييةتي / بةإَيوةبةرَيتي ثالن و بةدواداضوون
Rبانطةوازي ئاشكرا ٤٠٧ – ١

نةخؤشخانةكاني  بؤ  ثزيشكي  ئامَيري  و  ثَيداويستي  دابينكردني  ثرؤذة: 
سلَيماني(دووبارة).

* ثارَيزطاى سلَيمانى ئاطادارى سةرجةم بةَلَيندةرو كؤمثانياكان دةكات كة تةندةرى 
(كارطَيإىء  فةرمانطةكةمان  سةردانى  كردن  جَيبةجآ  بؤ  هةية  ناوبراو  ثرؤذةى 
لةسةر شةقامي سةرةكي    (٥) نهؤمى  لة تةالرى جةمالى حاجى عةلى  خؤجَييةتى) 

سالم بكات بةمةبةستى وةرطرتنى تةندةر.
* وةرطرتنى تةندةر لة رؤذى ٢٠٠٨/٠٤/١٦ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٨/٠٤/٢١ 

كاتذمَير (٩)ي سةر لةبةيانى تا ١٢ى نيوةإؤ.
* دوارؤذى طةإانةوةى تةندةر رؤذى ٢٠٠٨/٠٤/٢٩ كاتذمَير ¬٩ى سةرلةبةيانى تا 

١٠ى نيوةإؤ بؤ كارطَيري خؤجَييةتي
ثَيش  كاتذمَير١١ى   ٢٠٠٨/٠٤/٢٩ رؤذى  تةندةر  ئاشكراكردنى  كردنةوةو  رؤذى   *

نيوةإؤ.
مةرجةكانى بةشدارى كردن:

١- ثَيويستة ئةو كؤمثانياو بةَلَيندةرانةى كة بةشدارى دةكةن ثلةى ثؤلَين كردنيان (١ 
تا ٩) بَيت، ثَيناسةى (يةكَيتى بةَلَيندةرانى كوردستان و وةزارةتي ثالنداناني هةولَير)يان 

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

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

بة  كراو  دياري  ثارةى  بةبإى  دةبَيت،  رَينماييةكان  ياساو  بةثَيى  تةئمينات  بإى   -٤
ضةكَيكى ثةسةند كراو (مصدق) يان (خطاب ضمان) بة بإى (٧٠٠٠٠٠٠)  حةوت مليؤن 

دينار وةردةطيرَيت بؤ ٣٠ رؤذ كة دةبَيت لةكاتى طةإانةوةى تةندةر ئامادةبَيت.
كردنةوةى  ثرؤسةى  ئامادةى  بةشداربووةكان  كؤمثانيا  بةَلَيندةرو  ثَيويستة   -٥
تةندةربن يان نوَينةرَيك ديارى بكةن بؤ ئةو مةبةستة بةثَيضةوانةوة تةندةرةكانيان 

ناكرَيتةوة.
ثَيويستة  لةبانطهَيشتةكةدا  دةكةن  بةشدارى  كة  بةَلَيندةرانةى  كؤمثانياو  ئةو   -٦

ئةستؤثاكى باجى دةرامةتيان ثآ بدرَيت بؤساَلى نوآ و ثَيناسةيان ثَيبَيت.
بؤ  ناطةإَيتةوة  كة  دينار  هةزار  ثانزة   (١٥٠٠٠) بةرامبةر  تةندةر  وةرطرتنى   -٧
كة  كةسةى  ئةو  سةر  دةكةوَيتة  ئاطادارية  ئةم  بآلوكردنةوةى  كرَيى  خاوةنةكةى 

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

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

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

دانا ئةحمةد مةجيد
ثارَيزطاري سلَيماني

وةزارةتي ناوخؤ
ثارَيزطاي سلَيماني

كارطيري خؤجَييةتي / بةإَيوةبةرَيتي ثالن و بةدواداضوون
Rبانطةوازي ئاشكرا ٦١٤ – ٥

لة  منداآلن)  دوكان(ياري  باخضةي  هَيمن+تةواوكاري  ثاركي  (دروستكردني  ثرؤذة: 
دوكان.

* ثارَيزطاى سلَيمانى ئاطادارى سةرجةم بةَلَيندةرو كؤمثانياكان دةكات كة تةندةرى 
(كارطَيإىء  فةرمانطةكةمان  سةردانى  كردن  جَيبةجآ  بؤ  هةية  ناوبراو  ثرؤذةى 
لةسةر شةقامي سةرةكي    (٥) نهؤمى  لة تةالرى جةمالى حاجى عةلى  خؤجَييةتى) 

سالم بكات بةمةبةستى وةرطرتنى تةندةر.
* وةرطرتنى تةندةر لة رؤذى ٢٠٠٨/٠٤/١٥ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٨/٠٤/٢٠ 

كاتذمَير (٩)ي سةر لةبةيانى تا ١٢ى نيوةإؤ.
* دوارؤذى طةإانةوةى تةندةر رؤذى ٢٠٠٨/٠٤/٢٨ كاتذمَير ¬٩ى سةرلةبةيانى تا 

١٠ى نيوةإؤ بؤ كارطَيري خؤجَييةتي
ثَيش  كاتذمَير١١ى   ٢٠٠٨/٠٤/٢٨ رؤذى  تةندةر  ئاشكراكردنى  كردنةوةو  رؤذى   *

نيوةإؤ.
مةرجةكانى بةشدارى كردن:

١- ثَيويستة ئةو كؤمثانياو بةَلَيندةرانةى كة بةشدارى دةكةن ثلةى ثؤلَين كردنيان (١ 
تا ٨) بَيت، ثَيناسةى (يةكَيتى بةَلَيندةرانى كوردستان و وةزارةتي ثالنداناني هةولَير)يان 

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

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

بة  كراو  دياري  ثارةى  بةبإى  دةبَيت،  رَينماييةكان  ياساو  بةثَيى  تةئمينات  بإى   -٤
ضةكَيكى ثةسةند كراو (مصدق) يان (خطاب ضمان) بة بإى (٦٠٠٠٠٠٠)  شةش مليؤن 

دينار وةردةطيرَيت بؤ ٣٠ رؤذ كة دةبَيت لةكاتى طةإانةوةى تةندةر ئامادةبَيت.
كردنةوةى  ثرؤسةى  ئامادةى  بةشداربووةكان  كؤمثانيا  بةَلَيندةرو  ثَيويستة   -٥
تةندةربن يان نوَينةرَيك ديارى بكةن بؤ ئةو مةبةستة بةثَيضةوانةوة تةندةرةكانيان 

ناكرَيتةوة.
ثَيويستة  لةبانطهَيشتةكةدا  دةكةن  بةشدارى  كة  بةَلَيندةرانةى  كؤمثانياو  ئةو   -٦

ئةستؤثاكى باجى دةرامةتيان ثآ بدرَيت بؤساَلى نوآ و ثَيناسةيان ثَيبَيت.
بؤ  ناطةإَيتةوة  كة  دينار  هةزار  ثانزة   (١٥٠٠٠) بةرامبةر  تةندةر  وةرطرتنى   -٧
كة  كةسةى  ئةو  سةر  دةكةوَيتة  ئاطادارية  ئةم  بآلوكردنةوةى  كرَيى  خاوةنةكةى 

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

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

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

دانا ئةحمةد مةجيد
ثارَيزطاري سلَيماني

دادطاى باري كةسَيتي سلَيماني                                                            ذمارة ٤٤٢/ش/٢٠٠٩
بةروار/٢٠٠٩/٤/١٣

ئاطانامة
داواكار/ دارا قادر أحمد

داوالةسةركراو/ ئةليكسندرا بَيرطر
داواكار (دارا قادر أحمد) داوايةكي بة ذمارة (٤٤٢/ش/٢٠٠٩) لةم دادطاية تؤماركردووة لةسةرت، 

وة لةم داوايةدا هاتووة كة داواي ثةسةندكردني تةآلقي دةرةكي نَيوانتان.
دوو  بةهؤي  بكاتةوة  ئاطادارت  دا  بِرياري  دادطا  نيشتةجَيبوونت،  شوَيني  نادياري  لةبةر  وة 
رؤذنامةي ناوخؤي رؤذانةوة بؤ ئامادةبونت لةبةردةم ئةم دادطاية لة رؤذي دادبيني كة دةكةوَيتة 
يان  ئامادةنةبن خؤتان  ثَيضةوانةوة  بة  (٩:٣٠)ي سةرلةبةياني،  (٢٠٠٩/٥/١٩) سةعات  بةرواري 

بريكار نةنَيرن ئةوا دادطا داواكة دةبينَي بة ثيضي ياسا.
دادوةر

جاسم جزا حافز

وةزارةتي ناوخؤ
ثارَيزطاي سلَيماني

كارطيري خؤجَييةتي / بةإَيوةبةرَيتي ثالن و بةدواداضوون
Rبانطةوازي ئاشكرا ٥٤٩ – ١

بازرطاني  بةِريضوةبةرايةتيةكاني  بةردةم  رَيطاي  قيرتاوكردني  و  ضاككردن  ثرؤذة: 
خؤراك(دووبارة).

* ثارَيزطاى سلَيمانى ئاطادارى سةرجةم بةَلَيندةرو كؤمثانياكان دةكات كة تةندةرى 
(كارطَيإىء  فةرمانطةكةمان  سةردانى  كردن  جَيبةجآ  بؤ  هةية  ناوبراو  ثرؤذةى 
لةسةر شةقامي سةرةكي    (٥) نهؤمى  لة تةالرى جةمالى حاجى عةلى  خؤجَييةتى) 

سالم بكات بةمةبةستى وةرطرتنى تةندةر.
* وةرطرتنى تةندةر لة رؤذى ٢٠٠٨/٠٤/١٦ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٨/٠٤/٢١ 

كاتذمَير (٩)ي سةر لةبةيانى تا ١٢ى نيوةإؤ.
* دوارؤذى طةإانةوةى تةندةر رؤذى ٢٠٠٨/٠٤/٢٩ كاتذمَير ¬٩ى سةرلةبةيانى تا 

١٠ى نيوةإؤ بؤ كارطَيري خؤجَييةتي
ثَيش  كاتذمَير١١ى   ٢٠٠٨/٠٤/٢٩ رؤذى  تةندةر  ئاشكراكردنى  كردنةوةو  رؤذى   *

نيوةإؤ.
مةرجةكانى بةشدارى كردن:

١- ثَيويستة ئةو كؤمثانياو بةَلَيندةرانةى كة بةشدارى دةكةن ثلةى ثؤلَين كردنيان (١ 
تا ٩) بَيت، ثَيناسةى (يةكَيتى بةَلَيندةرانى كوردستان و وةزارةتي ثالنداناني هةولَير)يان 

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

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

بة  كراو  دياري  ثارةى  بةبإى  دةبَيت،  رَينماييةكان  ياساو  بةثَيى  تةئمينات  بإى   -٤
ضةكَيكى ثةسةند كراو (مصدق) يان (خطاب ضمان) بة بإى (٤٠٠٠٠٠٠)  ضوار مليؤن 

دينار وةردةطيرَيت بؤ ٣٠ رؤذ كة دةبَيت لةكاتى طةإانةوةى تةندةر ئامادةبَيت.
كردنةوةى  ثرؤسةى  ئامادةى  بةشداربووةكان  كؤمثانيا  بةَلَيندةرو  ثَيويستة   -٥
تةندةربن يان نوَينةرَيك ديارى بكةن بؤ ئةو مةبةستة بةثَيضةوانةوة تةندةرةكانيان 

ناكرَيتةوة.
ثَيويستة  لةبانطهَيشتةكةدا  دةكةن  بةشدارى  كة  بةَلَيندةرانةى  كؤمثانياو  ئةو   -٦

ئةستؤثاكى باجى دةرامةتيان ثآ بدرَيت بؤساَلى نوآ و ثَيناسةيان ثَيبَيت.
بؤ  ناطةإَيتةوة  كة  دينار  هةزار  ثانزة   (١٥٠٠٠) بةرامبةر  تةندةر  وةرطرتنى   -٧
كة  كةسةى  ئةو  سةر  دةكةوَيتة  ئاطادارية  ئةم  بآلوكردنةوةى  كرَيى  خاوةنةكةى 

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

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

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

دانا ئةحمةد مةجيد
ثارَيزطاري سلَيماني

وةزارةتي ناوخؤ
ثارَيزطاي سلَيماني

كارطيري خؤجَييةتي / بةإَيوةبةرَيتي ثالن و بةدواداضوون
Rبانطةوازي ئاشكرا ٦١٩ – ١

ثرؤذة: راكَيشاني هَيَلي ئاو لة بؤري سةرةكي ئاوي دووةمي دوكان-سلَيماني بؤ (٣) 
تانكي قةبارة (٣٠٠) م³ لة ثيرةمةطرون.

* ثارَيزطاى سلَيمانى ئاطادارى سةرجةم بةَلَيندةرو كؤمثانياكان دةكات كة تةندةرى 
(كارطَيإىء  فةرمانطةكةمان  سةردانى  كردن  جَيبةجآ  بؤ  هةية  ناوبراو  ثرؤذةى 
لةسةر شةقامي سةرةكي    (٥) نهؤمى  لة تةالرى جةمالى حاجى عةلى  خؤجَييةتى) 

سالم بكات بةمةبةستى وةرطرتنى تةندةر.
* وةرطرتنى تةندةر لة رؤذى ٢٠٠٨/٠٤/١٦ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٨/٠٤/٢١ 

كاتذمَير (٩)ي سةر لةبةيانى تا ١٢ى نيوةإؤ.
* دوارؤذى طةإانةوةى تةندةر رؤذى ٢٠٠٨/٠٤/٢٩ كاتذمَير ¬٩ى سةرلةبةيانى تا 

١٠ى نيوةإؤ بؤ كارطَيري خؤجَييةتي
ثَيش  كاتذمَير١١ى   ٢٠٠٨/٠٤/٢٩ رؤذى  تةندةر  ئاشكراكردنى  كردنةوةو  رؤذى   *

نيوةإؤ.
مةرجةكانى بةشدارى كردن:

١- ثَيويستة ئةو كؤمثانياو بةَلَيندةرانةى كة بةشدارى دةكةن ثلةى ثؤلَين كردنيان (١ 
تا ٧) بَيت، ثَيناسةى (يةكَيتى بةَلَيندةرانى كوردستان و وةزارةتي ثالنداناني هةولَير)يان 

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

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

بة  كراو  دياري  ثارةى  بةبإى  دةبَيت،  رَينماييةكان  ياساو  بةثَيى  تةئمينات  بإى   -٤
ضةكَيكى ثةسةند كراو (مصدق) يان (خطاب ضمان) بة بإى (١٠٠٠٠٠٠٠)  دة مليؤن 

دينار وةردةطيرَيت بؤ ٣٠ رؤذ كة دةبَيت لةكاتى طةإانةوةى تةندةر ئامادةبَيت.
كردنةوةى  ثرؤسةى  ئامادةى  بةشداربووةكان  كؤمثانيا  بةَلَيندةرو  ثَيويستة   -٥
تةندةربن يان نوَينةرَيك ديارى بكةن بؤ ئةو مةبةستة بةثَيضةوانةوة تةندةرةكانيان 

ناكرَيتةوة.
ثَيويستة  لةبانطهَيشتةكةدا  دةكةن  بةشدارى  كة  بةَلَيندةرانةى  كؤمثانياو  ئةو   -٦

ئةستؤثاكى باجى دةرامةتيان ثآ بدرَيت بؤساَلى نوآ و ثَيناسةيان ثَيبَيت.
بؤ  ناطةإَيتةوة  كة  دينار  هةزار  ثانزة   (١٥٠٠٠) بةرامبةر  تةندةر  وةرطرتنى   -٧
كة  كةسةى  ئةو  سةر  دةكةوَيتة  ئاطادارية  ئةم  بآلوكردنةوةى  كرَيى  خاوةنةكةى 

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

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

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

دانا ئةحمةد مةجيد
ثارَيزطاري سلَيماني

دادطاى بةرايى سلَيمانى/٥                                                                    ذمارة ٢٩٧/ب/٢٠٠٩
بةروار/٢٠٠٩/٤/١٣

ئاطادارى
داواكاران/ ١. ثاكيزة محمد عزيز  
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هةنطاوةكانى  ئاشكرابوونى  دوابةدواى 
خستنة  بؤ  ضاكسازيى)  (طؤإانء  سياسةتى 
بنةإةتى  طؤإانَيكى  دةستثَيكى  سةرثآء 
كؤمةَلطادا،  ئايندةى  خؤشطوزةرانيى  لةثَيناو 
كة توانى لةماوةيةكى كةمدا تةكانى بَيوضانى 
ئةو  ــةواوى  ت هةَلدانةوةى  بؤ  بدات  خؤي 
طةندةَلىء فةساديةى كة تووشى شادةمارى 
كؤمةآليةتىء  سياسىء  ئيدارىء  دامودةزطا 
ناكرَيت  لةوة  نكؤَلى  بووة،  ئابوورييةكان 
ئةم  هةنطاوى  ديتنى  بيستنء  سةرةتاى  كة 
مَيذووى  حوكمى  بة  ضاكسازيية)  (طؤإانء 
طةمةى  جؤرةها  كة  سياسييةكان،  كاية  ناو 
لةاليةن  بؤية  كرابوو،  تَيدا  جؤراوجؤرى 
نووسةرء  بةتايبةت  طشتىء  بة  كؤمةَلطا 
رؤذنامةنووسان بة طومانةوة لَييان دةإوانى، 
(طؤإانء  ئةم  سياسةتى  بانطةشةكانى  كة 
سياسةتمةدارء  لةاليةن  ضاكسازيي)ةش 
رزطاريخوازى  بزاظى  ناو  رؤذنامةنووسى 
رابةرايةتى  مستةفا)،  (نةوشيروان  كوردةوة 
بة  سةرةتاشةوة  لة  هةر  بةآلم  دةكرَيت، 
شَيوازى جؤراوجؤر لةاليةن هةردوو حيزبى 
ئةم  لةئاست  بةربةست  ــدارةوة  ــةآلت دةس
مةيدان،  هاتووةتة  ضاكسازي)ةدا  (طؤإانء 
بةربةرستةكان  لَيهات  ءاى  بةإؤذ  رؤذ  تا 
دةرئةنجامى  لة  ئةويش  كة  ضإتربوونةوة، 
(نةوشيروان مستةفا)  ئةوةوة سةريهةَلدا كة 
هةَلبذاردنةكانى  بؤ  خؤى  بإيارى  دوايين 

ئايندةى كوردستان ئاشكراكرد.
هؤكارَيكى  بــووة  بانطةشةيةش  ئــةم 
كؤمةَلطا،  قةناعةتى  طؤإانى  بؤ  نةوعى 
بإوابوون  ــةرةو  ب طومانةوة  لة  ئةويش 
بنةإةتىء  كَيشة  ضــارةســةركــردنــى  بــؤ 
بةو  ئةوة  بةآلم  كؤمةَلطا،  ستراتيذييةكانى 
هةنطاوةكانى  ديدى  لة  تةنيا  كة  نيية  ماناية 
نــووســةرانء  ضاكسازيي)ةوة  (طـــؤإانء 
دةرخستنى  ــى  هــةوَل رؤذنــامــةنــووســان 
سياسيى  ــىء  ــداري ــي ئ طةندةَلييةكانى 
بةَلكو  دابَيت،  ساَلةيان   (١٨) ئةم  ئةزموونى 
(طؤإانء  سةرهةَلدانى  ثَيش  بةثَيضةوانةوة، 
لة  رؤذنامةنووس  نووسةرء  ضاكسازيى)، 
خؤيان  تواناكانى  بةطوَيرةى  كوردستاندا 
تاوداوة،  تَيدا  خؤيان  ئةسثى  ءيذدانةوة  بة 
سياسةتى  هاوكَيشةى  لةثاأل  ئةمإؤش  بةآلم 
(طــــؤإانء ضــاكــســازيــى) كــة نــووســةرء 
دةنط  يةك  دةبنء  هاوإا  رؤذنامةنووسان 
ماناية  بةو  كةموكوإييةكاندا،  لةئاست  دةبن 
رؤذنامةنووسان  ــووســةرانء  ن كة  نيية 
بانطةشةي  ــةي  ــةوان ئ عــةبــدى  بوونةتة 
ئيتر  دةبَيت  ــر  دوات دةكــةن،  ضاكسازيي 
بكرَين!  دذايةتى  ثارتييةوة  يةكَيتىء  لةاليةن 
ئةم  ثَيش  ــن  ــي دةزان هةموومان  ضونكة 
سةردةمى  لة  رؤذنامةيةك  تاكة  دةنطؤيانة، 
دةرخستنى  رضةشكَينى  توانى  كة  ثَيشوو 
رؤذنامةى  تةنيا  بَيت،  طةندةَلييةكان  تةواوى 
داخوازييةكانى  لةثَيناو  كة  بوو،  (هاوآلتى) 
كؤمةَلطادا بووبووة مينبةرَيكى ئةهلىء ئازاد، 
دةسةآلتدار  حيزبى  هةردوو  ثَيناوةشدا  لةم 
لة مَيذووى سةرهةَلدانى (هاوآلتى)ةوة تا بة 
كاية  ئةو  ناو  خؤخزاندنة  بؤ  دةطات،  ئةمإؤ 
ئةويش  نةدةكرد،  درَيغى  ئةهلييةوة،  مينبةرة 
رؤذنامةنووساني  نووسةرء  رَيطاى  لة 
دةنطء  ئيرادةى  تابتوانن  كة  خؤيانةوة، 
ئةوةبوو  تَيكبشكَينن،  جياوازةكان  بيرءإا 
نووسةرء  ضةند  كة  ســةردةمــةشــدا  لــةو 
لةناو  بَياليةنييان  الفى  كة  رؤذنامةنووسَيك 
تاإادةيةك  هةندَيكيشيان  دةكردء  كايةكةدا 
دادةنا،  فيكرى)  (رةخنةى  ءارسى  بة  خؤيان 
كة  دةركــةوت  ئةزموونةكان  بةثَيى  بةآلم 
ضؤن لة شةوةزةنطى ميواندارييةكداء لةثَيناو 
كراوة  مووضةى  ئيمتيازاتء  ءةرطرتنى 
بةرامبةر بة دةزطاى راطةياندنة حيزبييةكان، 
هةندَيكى  دا،  بةهةدةر  خؤيان  قةَلةمةكانى 
طةمةكردنء  ضةندينجار  دواي  ديكةشيان 
دواجار لة رؤذنامةء طؤظارةكاني حيزبةكاندا 

خؤيان دؤزييةوة.
جَيطاى  زياتر  نووسينةدا  لةم  ئــةوةى 
سةرنجء باسكردن بَيت، لةدواى رةوينةوةى 
سياسةتى  بة  بةرامبةر  كؤمةَلطا  طومانةكانى 
هةمانكاتيشدا  لة  ضاكسازيى)،  ــؤإانء  (ط
هةنطاونانى ئةو سياسةتةش لةناو كؤمةَلطادا 

ءةك شةثؤلى دةريا تادَيت بةرةو كةنارةكانى 
لةئاست  دةبَيت،  فراوانتر  كؤمةَلطا  خواستى 
حيزبى  هةردوو  كَيشةكانيشدا  دةرخستنى 
زؤر  ثاساوهَينانةوةيان  ــدار  ــةآلت دةس
بةرثرسانى  دةبينين  كة  هةربؤيةش  بَيهَيزة، 
هةردووال زؤر بة دةمارطيرييةكى ناشرينةوة 
ءتار  خؤياندا  كةناَلةكانى  لة  جــارجــارة 
نادادثةروةرييةى  ئةو  روانطةى  لة  دةدةن! 
ثارتى)  (يةكَيتىء  سياسةتى  ساَلة   (١٨) كة 
مَيذوو  بؤ  لةئاستيشيدا  كردووةء  ثاوانيان 

بةرثرسيارن.
سنوورى  لة   ٢٠٠٩/٣/١٩ رَيكةوتى 
رؤذنامةنووس   (٢٦) هةولَيردا  ثارَيزطاى 
بةردةم  طشتىء  راى  بؤ  بةياننامةيةكيان 
نَيضيرظان  بارزانى،  (تاَلةبانى،  لة  هةريةك 
بارزانى)، لةثَيناو هةنطاونانى دادثةروةريىء 
ــىء ثــاراســتــنــى  ــمــوكــراس بـــوونـــى دي
دةقى  لة  كة  خستةإوو،  ئةزموونةكةيدا 
ســةروةتء  كة  داوادةكــةن  بةياننامةكةدا 
ئاشكرابكةن،  (ميللةت)  بؤ  خؤيان  سامانى 
نيية،  كفر  كفر،  طَيإانةوةى  دةَلَين  هةروةك 
لة  تَيطةيشتن  بؤ  بةياننامةية  ئةم  دوابةدواى 
لةنزيكةوة،  ضاكسازيى)  (طؤإانء  بيرءإاى 
 (١٠) رؤذنامةنووسةكة   (٢٦) كــؤى  لة 
(نةوشيروان  ســةردانــى  رؤذنــامــةنــووس 
بوو  يةكَيك  بةندةش  كة  كرد،  مستةفا)يان 
لة  دةَلَيم  مَيذوو  بؤ  رؤذنامةنووسانة،  لةو 
رؤذنامةنووسان  تَيكإاى  سةردانةكةشدا 
هةبوو،  خؤيان  تايبةتمةندى  بــيــرءإاى 
طوَيطرء  شَيوازى  بة  لةوانة  كامَيك  هيض 
دانةنيشتبوون،  طفتوطؤكاندا  لة  سةرلةقاندن 
ئَيمة باسمان  بةَلكو بةثَيضةوانةوة ئةوةى كة 
هةبوو،  خؤشمان  رةخنةى  لَيوةدةكردء 

هــةردوو  بةرثرسانى  كة  لــةوةى  دَلنياين 
بةوشَيوةية  ئامادةنين  باآلدةست  حيزبى 
ءةك  بن،  ئَيمة  رةخنةطرتنى  طوَيبيستى 
سنطفراوانىء  بة  كة  (طردةكة)  برادةرانى 
ئايندةوة  مةسئوليةتى  بة  هةستكردن 
كة  ئَيمة  ءةردةطــرت،  بةهةند  رةخنةكانيان 
ماناية  بةو  كردووة،  (طردةكة)مان  سةردانى 
لةئاست  ضاوثَيكةوتن  ناتوانين  كة  نيية 
اليةنةكانى ديكةدا بكةين، بةثَيضةوانةوة ئَيمة 
بؤ  ناوة  هةنطاومان  ئاشكراش  بة  ناترسينء 
ضارةسةركردنى نادادثةروةريى، ثَيشمانواية 

بة ئاشكرا هةنطاونان بؤ هةركارَيك، ثَيويست 
بةوة ناكات ئَيمة بخرَيينة ذَير ضاودَيرييةوة، 
هــةردوو  ناشيرينانةى  ديمةنة  لةم  جطة 
ئةوةية  ناشيرين  ديمةنى  دوايين  حيزب، 
بة  بةياننامةيةء  ئةو  دةركردنى  لةدواى  كة 
ض  رؤذنامةنووسَيك،  ضةند  بةشداربوونى 
كةناَلة  بؤ  قسةكردن  نووسينء  بوارى  لة 
هةندَيك  كة  بيستمان  ديتمانء  جياوازةكان، 
سةر  مامناوةندييةكانى  بــاآلء  كاديرة  لة 
دووبــارة  حيزب،  هــةردوو  راطةياندنى  بة 
ناوخؤيان  شةإى  بةدطؤيةكانى  زمانة  بة 
ئةو  كةسايةتى  بة  تةشهيركردن  كةوتنة 
دةرةوةى  لة  ئةمإؤ  كة  رؤذنامةنووسانةى 
تةشهيرى  تةنانةت  ــةن،  ــاردةك ك حيزب 
لَيرةدا  بــةآلم  ثــاأل،  ــة  دراي جاسوسيشيان 
دةتوانن  ضةند  تا  كة  ئةوةية،  ثرسيارةكة 
كة  ببنةوة  راستييةكان  ــــةرةوإووى  ب
دةربإينى  بةداخةوة  بةآلم  ئاشكرابكرَين؟ 
ئةو هةَلوَيستانةيان ض لة ئَيستاء ض لة ئايندةدا، 
تؤزقاَلَيك كار ناكاتة سةر رةوتى رادةربإينى 
ئةم  دوابــةدواى  رؤذنامةنووسة،   (٢٦) ئةو 
جؤراوجؤرةكانى  دةزطــا  هةنطاوانةشيان 
ئةندامة  ئاشتبوونةوةى  بؤ  ديكةشيان 
بةتايبةتى  طشتىء  بــة  ــيــان  تــؤراوةكــان
رؤذنامةنووسة كؤنةكانى سةر بة دةزطاكانى 
خؤيان، سياسةتى ئاشتبوونةوةيان هَيناوةتة 
كة  نيية  ئةوة  لةسةر  قسةمان  ئَيمة  ئــارا! 
بةرذةوةندييةكانى  لةثَيناو  حيزب  هةردوو 
قسةمان  بةَلكو  دةنَين،  هةنطاوَيك  ض  خؤياندا 
بةناو  ئةوجؤرة  ئينتيهازيةتى  جؤرى  لةسةر 
لةثَيناو  كة  رؤذنامةنووسانةية  نووسةرء 
رووى  ـــراوةدا،  ك مووضةى  ئيمتيازاتء 
دةكةوَيت،  بةدةر  تاك  تاك  شةرمةزارييان 
لةوانةشة سبةينآ ذمارةيان زؤرتربَيت، ئَيمة 
بذي،  دةتوانَيت  كةس  مووضة  بةبآ  ناَلَيين 
مووضةدا  لةثَيناو  كة  ئةوةية  طرنط  بةآلم 
كؤمةَلطا،  داخوازييةكانى  رَيطري  نةبَيتة 
سيماو  لةمةودوا  كؤمةَلطاش  ثَيويستة  بؤية 
نووسةرانة  ئةوجؤرة  هةَلسوكةوتى  ئاكارء 
كوشندةى  ظايرؤسَيكى  ض  كة  بناسن  باش 
ئةمإؤى  سياسةتى  ئةطةر  كؤمةَلطان، 
لةئاست  باآلدةستيش  حيزبى  هـــةردوو 
سةربةخؤكان،  جياوازء  دةنطة  كثكردنةوةى 
مةيدان،  بهَيننة  ئاشتبوونةوة)  (سياسةتى 
ئةوجؤرة  ءةك  خــؤم  بةحاَلى  بــةش  من 
نووسةرانة نيم كة هةردةمةى ثةرضةمَيك بة 
نوكى  بدةمء  بيركردنةوةكانمدا  رووخسارى 
ماضكردنى  ضةمانةوةء  لةثَيناو  قةَلةمةكةشم 
راستء  دواتر  بكةم،  هةراج  دةستدا  لةثى 

ضةث بة رابردووى رةخنةكانى خؤمدا بَينم.
ثرسيارة  ئةو  نووسينةدا  ئةم  كؤتايى  لة 
بؤ هةموو دةزطاكانى سةر بة هةردوو حيزبى 
سةردانى  بة  ئايا  ئاراوة،  دَيتة  دةسةآلتدار 
عةرشى  (طردةكة)،  بؤ  رؤذنامةنووس   (١٠)
ئةمة  مةترسييةوة؟  دةكةوَيتة  دةسةآلتتان 
جطة لة بةرثرسى دةزطاكانى هةردوو حيزبى 
(تاَلةبانىء  خودى  تةنانةت  دةســةآلتــدار، 
بة  مستةفا  نةوشيروان  كة  دةزانن  بارزانى) 
بزاظى  سياسييء  طؤإةثانى  لة  خؤى  تةنيا 
رةقةمَيكى  ــورددا  ك طةلى  رزطاريخوازى 
سةردانى  دةبَيت  بؤ  بةآلم  ديارة،  تايبةتء 
(نةوشيروان  الى  بؤ  رؤذنامةنووس   (١٠)
لةكاتَيكدا  كــة  ــت،  ــَي ب ـــةرام  ح مستةفا) 
رؤذنامةنووسةكانى سةر بة هةردوو حيزب 
بَيت؟!  حةآلأل  بؤيان  دةكــةن،  سةرداني  كة 
رؤذنامةنووسة  كة  لةبةرئةوةية  ئــةوةش 
خؤيان  ــةرووى  س بة  ثــرس  حيزبييةكان 
دةكةن، بةآلم ئَيمة خاوةنى هيض سةروويةك 
نينء جيا لة ديدةنى دووذمنةكانمان، ئازادين 

كة سةردانى هةر شوَينَيك بكةين.
ضاكسازيى)  ــــؤإانء  (ط لــةوةتــةى 
هةركةسَيك  وتومانة  ئَيمة  سةريهةَلداوة، 
هةوأل بؤ طؤإان بدات، هاوإاين لةطةَليدا، بةآلم 
دةَلَييت ضى كة ئَيوة خؤتان دروستكةرى ئةو 
قةدةرةن كة زاتى طؤإان ناكةن، ئةمإؤش بة 
ثَيشإةوايةتى  لة  مستةفا)  (نةوشيروان  تةنيا 
كؤمةَلطاش  تةواوى  ئَيمة،  نةك  طؤإانداية، 

لةطةأل ئةو كاروانةداية.  

hawramanmhammad@yahoo.com

ضيرؤكى سةفةرَيك
هةورامان محةمةد  لةثيَناو طؤأاندا

ئيبراهيم باليسانى

لةبيرمة،  بؤية  لةبيرمة،  ــاش  زؤرب
ضونكة نامةوَيت لةبيرى بكةم! ئةو رؤذانةم 
ئَيمة  «ئةطةر  دةتوت:  دةهاتىء  كة  لةبيرة 
رذَيم  بطةينء  ئامانجةكانمان  بة  توانيمان 
دةست،  بطرينة  دةســةآلت  لةناوببةينء 
خةَلكى  ئَيوةو  خزمةتى  ضؤن  بزانن  ئينجا 

كوردستان دةكةين».
ثَييةكى  ئةمإؤ  كةسةى  ئةو  لةبيرمة 
لةناو  ئةوروثا،  لة  ديكةى  ئةوةي  لَيرةيةو 
ماَلةكةى خؤماندا لة دوو بةتانىء يةك لَيفةى قورستر لة قورسايى 
خؤى لة بةرةبةيانَيكى شةإدا لةترسا خؤى حةشاردابوو! هةر لةو 
ئةو  هاوةَلى  شةهيدبوونى  تةرمى  ئَيمة  بةرماَلةكةى  بة  رؤذةدا 

ترسنؤكة بةرةو مزطةوت رةوانةكرا!!.
نةبوونى  شةإو  ترسى  لة  ثَيشتر  كة  كةسةى  ئةو  ئَيستا   
جورئةتء ئازايى خؤى دةشاردةوة، ناوة ناوة دةيبينمء ئاراستةى 
قارةمانء  كةسَيكى  وةك  ئةو  يةكة،  رووةو  ضاوةكانمان  بينينى 
شاردا  بازاإو  لة  رؤذطارة  رؤذو  ئةو  ئاراى  هَينانة  دروستكةرو 
كاتَيك  هةر  دةكــات!  طةورة  قسةى  دةدوآء  دةردةخــاء  خؤى 
خؤى  خؤى،  ثاسةوانةكانى  حةشاماتى  لةناو  ئةو  دةيبينم  من 
بةآلم  بزربكات!  لَيم  خؤى  دةيةوَيت  ثةلةثةل  بة  دةشارَيتةوةو 
من هةر لة دوورةوة وةك ضؤن لة (باليسان) بانطم دةكرد بانطى 
دةكةمء ثَييدةَلَيم: ها ئةوة ضيية؟ نامناسى؟ لةبيرتة لة رؤذى (...) 
ض  لة  هؤشةوة  دةروونىء  لةإووى  دةوتء  ضيت  ماَلةكةماندا  لة 
بارَيكدابوونء ضيتان دةوت؟ دةمزانى ئةو بةو ثةيظانةى من ضةند 
سةغَلةتةو ضةندة شةرمنة! بةآلم ضي بكات ناتوانَيت لة راستييةك 
البدات كة كةسَيكى راستطؤ دةدوَيتء دةبَيذَيت، رةنطة ئةو كةسة 
سةغَلةتء  من  بينينى  بة  داَلدةدانى،  خزمةتكردنىء  سةرةإاى 
نائارام بَيت، رةنطة بؤ زياتر خؤدةرخستنى لةم رؤذطارةو زياتر 
ئَيمة  نةيةوَيت  ثؤستدا،  ثلةو  لة  ثَيشى  سوودمةندبوونىء ضوونة 
قارةمانَيكء  وةك  ئةو  تا  بخوازَيت!  ئاوات  بة  نةمانمان  ببينَيتء 
لة  بةشَيك  بة  خؤى  دةربخاتء  خؤى  بيةوَيت  فريادإةسَيك 
خةونة  ئةو  هَينانةدى  بَيطومان  بزانَيت،  رةوشة  ئةو  هَينانةدى 
كارَيكى طرانء قورسة، ضونكة وةك ضؤن ئَيمة لة رابردوو زهنء 
هؤشمان كارابوو، ئَيستاش هةر واينء دةزانين كآ دروستكةرى 
ضيتر  بذىء  ئاراميى  بة  ميللةت  دةيةوَيت  كَيش  رؤذطارةية؟  ئةم 
دةستى ماندوو لةسةر سكى تَير نةبَيتء شانء ملى لةاليةن ئةمء 

ئةودا بؤ نةشَيلدرَيت!.
ئَيستا بةهةمانشَيوة زؤرجار كةسوكارى ئةو شةهيدة دةبينم 
كة بة بةردةم ماَلةكةى ئَيمة بؤ مزطةوت دةبردرا! ذيانء طوزةرانى 
لةطةأل  نيية  جياوازييةكى  هيض  شةهيدة  ئةو  منداَلةكانى  خَيزانء 
خؤشناوةتىء  كيميابارانكراوةكانى  شةهيدانى  طوزةرانى  ذيانء 
ئةم  ديكةى  شةهيداني  تَيكإاى  كؤيةو  دةشتى  طةرميانء 
باسم  ديكةمدا  نووسينَيكي  لة  ديكةش  جارَيكي  من  كوردستانةن، 
لة ذيانء طوزةرانى كؤمةَلطاى (ظَيتنام) كردبوو، خةَلكى ئةو وآلتة 
بة تَيكإا بةشداري شؤإشء خةباتيان كردبوو، بؤية هاوآلتييانى 
ئةو وآلتة لة هةموو روويةكةوة وةك يةكنء وةك يةكيش دةذينء 
هةن، بةآلم لةم مةملةكةتةى خؤماندا (كوردستان) ناكرَيتء نابَيت 
بَلَيين: هةموومان وةك يةكينء وةك يةكيش خةباتمان كردووةو 
ماندوبوونء  زؤر  كة  ئةوانةى  دةبينين  كةضى  قوربانيمانداوة؟! 
لةدواوةى  ئيهمالكراونء  ثةراوَيزدانء  لة  ئةمإؤ  تَيكؤشاون، 
دواوةن! ئةمةش دةطةإَيتةوة بؤ نةبوونى هيض ياسايةكء نةبوونى 
بؤ  لةيةكترى!  سثى)  (رةشء  جياكردنةوةى  بؤ  ثَيوةرَيك  هيض 
سةلماندنى ئةو بؤضوونةشمان ئةطةر دةزطاو ناوةندَيكى زانستىء 
لة  ئَيستا  كة  ناعةدالةتييةى  ئةو  لةسةر  لَيكؤلينةوة  بَيتء  بَياليةن 
كوردستاندا هةية بيكات، بَيطومان جياوازييةكى زؤر بةديدةكرَيت 
بوونء  هيالك  شؤإشةوة  بةو  رؤذطارَيك  كة  ئةوانةى  لةنَيوان 

ئةوانةى كة دذى شؤإش بوون!
با نةبَيتة ناوضةطةريىء خؤهةَلكَيشان بة هيالكىء قوربانيىء 
فيداكاريى، بةآلم خةَلكى خؤشناوةتى زؤريان كردو كةميان نةكرد 
بؤ كوردايةتى، بةآلم دةثرسم ئايا بةقةد ئةو قوربانيىء تَيكؤشانةى 
ئاوإيكى  توانيويةتى  ــةآلت  دةس ئايا  خؤشناوةتى،  خةَلكى 
ئاوةدانىء  لةإووى  بداتةوة؟  خةَلكة  لةو  خةمخؤرانة  جديىء 
بَيطومان  ثَيويستدابَيت؟!  لةئاستى  توانيويةتى  خؤشطوزةرانييةوة 
جا  دةَلَين:  دةكرَيتء  لةوة  قسة  ئةطةر  بَيت!!  نةخَير  دةبَيت  وةآلم 
هةموو ناوضة رزطاركراوةكانى ثَيشوو خزمةتيانكرد بة شؤإشء 
لة  يةكةمينجار  بزانرَيت  ئةوةش  دةبَيت  بةآلم  ثَيشمةرطة،  هَيزى 
كوردستان، خؤشناوةتى لةاليةن رذَيمى ثَيشوو كيمياباران كراو 
يةكةمين  وةك  توانيويةتى  دةسةآلت  ئايا  ئةنفالكران!  خةَلكةكةى 
خزمةتطوزاريى  ثــرؤذةى  يةكةمين  كيميابارانكراو  ناوضةى 
ضونكة  نةخَيرة!  وةآلم  بَيطومان  بكات؟  ناوضةية  بةو  ثَيشكةش 
هةنووكة  تا  تَيدةثةإَيت،  يادةدا  ئةو  بةسةر  ساأل   (٢٢) كة  ئةمإؤ 
دةسةآلت نةيتوانيوة تةنيا يةك خانووش بؤ كةسوكارى شةهيدان 
دروستبكات!! نامةوَيت باس لة طرفتةكاني ديكة بكةم، بةآلم ئةوةش 
دةزانم خةَلكى خؤشناوةتى لةم هةَلبذاردنةى داهاتوو دةزانن دةنط 

بة كام ليست دةدةنء دوا ثةياميان ئاراستةى كآ دةكةن.
Info_balisani@yahoo.com

ثاش (٢٢) ساأل لة 
كيميابارانكردن،

خةلَكى خؤشناوةتى 
دةنط بة كآ دةدات؟!

ئيبراهيم باليسانى

ضونكة نامةوَيت لةبيرى بكةم! ئةو رؤذانةم 
ئَيمة  «ئةطةر  دةتوت:  دةهاتىء  كة  لةبيرة 
رذَيم  بطةينء  ئامانجةكانمان  بة  توانيمان 
دةست،  بطرينة  دةســةآلت  لةناوببةينء 
خةَلكى  ئَيوةو  خزمةتى  ضؤن  بزانن  ئينجا 

كوردستان دةكةين».

لةناو  ئةوروثا،  لة  ديكةى  ئةوةي  لَيرةيةو 

بؤ دةبَيت سةردانى 

(١٠) رؤذنامةنووس 

بؤ الى (نةوشيروان 

مستةفا) حةرام 

بَيت، لةكاتَيكدا 

رؤذنامةنووسةكانى 

سةر بة هةردوو حيزب 

كة سةرداني دةكةن، 

بؤيان حةآلأل بَيت؟! 

ئةوةش لةبةرئةوةية 

كة رؤذنامةنووسة 

حيزبييةكان ثرس بة 

www.neسةرووى خؤيان دةكةن
tew
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دةبَيت ضى بوترَيت!!
 سةردار قادر 

رؤذى  دياريكردنى  ثةرلةمان  هةرَيمء  سةرؤكايةتى  بةإَيوةية،  كوردستان  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى 
ياسايةكء  دةركردنى  بإياريش  دوا  لةيةكترى،  دةكةن  فةرموو  وندةبَيتء  لةنَيوانياندا  هةَلبذاردن 

هةمواركردنَيكى نوَيية.
كاتى  ئيتر  هةَلبذاردن،  لة  بةشداريكردنى  بؤ  ليستةكانة  سياسيىء  قةوارةى  ناونووسكردنى  وادةى 
رةوتةكانة،  دةركةوتنى  بةرةكانةء  جيابوونةوةى  ليستةكان،  بة  دةرهةق  طومانةكانة  رةوينةوةى 

عةلمانييةكان ضةند ليستيان هةية؟ ئيسالمييةكان، ضةثةكان، ليستى سةربةخؤ..... 
كَيشةى  ليستى  لة  نوآ  كَيشةيةكى  بووةتة  ناوةندء هةرَيمدا  لةنَيوان دةسةَالتى  هةَلبذاردن  بودجةى 

نَيوانيان.....
باآلى هةَلبذاردن دةستيثَيكرد،  ياساى هةَلبذاردنى كؤمسيؤنى  ثةيإةوكردنى  حةملةى راطةياندن بآ 
يةكَيتى  ثاراستنى  يةكَيتىء  بةهاكانى  ثيرؤزكردنى  زبرء  خيتابَيكى  بة  يةكَيتى  حةملةكةش  سةرةتاى 
ناو يةكَيتىء رَينةدان بة كةسء طروث كة كاربكات بؤ بةشبوونى يةكَيتى... لةو الشةوة ثارتى جةخت 

دةكاتةوة لة يةكإيزيى ماَلةكةى خؤىء ئيتيفاقى ستراتيذى نَيوانيان بةرز رادةطرَيت...
نَيوان ئةندامانء هةوادارانى هاوثةيمانى كوردستانء ليستى سةربةخؤ، كةسانَيكى زؤر هةن كة  لة 
بةثَيى راثرسييةكانى كة بآلوكراوةتةوة تائَيستا لة ضاوةإوانيدايةو بإيارى نةداوة بضَيت بؤ دةنطدانء 

ترسى هةية لة روودانى توندوتيذىء روودانى نائاراميى لة ناوضةكةدا....
ئةم خيتابة زبرة بؤ؟؟

طةر يةكَيتىء ثارتى ئامادةن بؤ كردنى هةَلبذاردنء قبوَلكردنى دةرئةنجامةكانى، ئيتر بؤ خيتابى زبر 
ثيشانبدةن!! 

طةر ئةوان باوةإيان بة ديموكراسى هةيةء ئامادةن هةَلبذاردن بكةن وةك بةختيار عةلى دةَلَيت: «دةبَيت 
باوةإيان بة دؤإاندنيش هةبَيتء دةسةآلت بة شَيوازى ئاشتيانة بطوَيزرَيتةوة بؤ ليستى براوة!!!»

طةر ئةوان ثرؤسةى هةَلبذاردن وةك ناكؤكى ناوماَلى حيزب نةبيننء ماف بطَيإنةوة بؤ تاكى كورد 
كة راى خؤى لةسةر ئةوان بَلَيتء دةنطدان بكاتة ثَيوةر بؤ مةحةكى ضةند ساَلةى دةسةآلتيان، شةقامى 
كوردى ناإةزايى خؤى يان قبوَلكردنى ئةوان يان جياواز لةوان  لة سندوقى دةنطدان ثيشانبدات، ئيتر ئةم 

خيتابة طإاويانة بؤ؟؟
طةر ئةوان دَلنيان لة حاَلى خؤيانء هةَلبذاردن بة مةنزَلطةى بإواثَيدانى خؤيان بزانن، ئيتر بؤ باس 

لةوةبكةن كة ليستى جياواز ليستى لَيكترازانة؟؟ 
طةر ئةوان باوةإيان بة بوونى بةهاى موراَلى نَيوان هاوإَييانى دوَينآ هةية، ئيتر لة ئَيستاوة كة هَيشتا 

ئةوان  لة دةسةآلتدان، بؤ طشت كَيشةكانى ثَيشوو دةدةنة ثاأل هاوإَيكانى دوَينآ كة جيابوونةتةوة؟؟
بؤ ناكرَيت اليةنةكان بة ثرانسيثى كارء كاردانةوة كارنةكةنء زياتر كاربكةن بؤ ئيعالنكردنى بةرنامةو 
ثرؤذةكانيان، واتة بيناى خيتابيان لةسةر خؤيان بَيتء لةسةر بةرامبةر نةبَيت، كلتوورى كؤمةَلطاى ئَيمة 
كلتوورى بيناكردنة لةسةر رةهةندةكانى بةرامبةرء بيناكردنى خؤيية لةسةر قةيرانء طرفتى بةرامبةر... 
بؤ ناكرَيت طؤإان لةو كلتوورةدا بكرَيتء جوانييةكانى رةنطء لؤطؤء بةرنامةء ليستى كانديدى خؤت 
كار  ئةوةندةى  دووربخرَيتةوةء  شوبهاندن  ثرانسيثى  ناكرَيت  بؤ  بَيت.....  دةنطةكان  بةديهَينانى  زامنى 
لةسةر واقيعى حاأل بكرَيتء داهاتوو جوان بكرَيتء بةهاى ئةخالقى بةرز راطيرَيتء تاكى كوردى هَيمن 

بكرَيتةوة، ئةوةندة كةسء راو راى بةرامبةر نةشَيوَيندرَيت.....
دروستكردنى  بؤ  كار  بةيةكةوةو  ببةسترَيتةوة  نةبوونيان  ئؤثؤزسيؤنبوونء  دةسةآلتء  ناكرَيت  بؤ 
بارودؤخى تةندروست نةكرَيت.... بؤ طشت اليةك هةوأل نادةن كة كاربكةن بؤ دروستبوونى سيستمء 
كةمكردنةوةى رؤَلى تاكء كاريزماى سةركردة.... طةر ماَلى حيزب ئةو بوارة نةدات با ثةرلةمان ئةو 

شوَينةبَيت...
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لة ميدياكانى توركياوة
ئا: كامةران ئةحمةد

بةركان  عيسمةت  راديكاَلدا  رؤذنامةى  لة 
لوسةر  (مارتين  ناونيشانى  لةذَير  وتارَيكى 
ثةرةطرافَيكدا  لة  نووسيوةء  كــورد...)  كينطى 
ثارتى  ســةرؤكــى  ــورك  ت ئةحمةد  ــت:  ــَي دةَل
كؤمةَلطاى ديموكرات (دةتةثة) بةردةوامة لةسةر 
دةقيقةييةكةى  ثَينج  ضاوثَيكةوتنة  طَيإانةوةى 
لةطةأل باراك ئؤباماء لة لَيدوانَيكيدا بؤ رؤذنامةى 
باراك ئؤبامام وتووة  راديكاأل تورك وتى: «بة 
كينط  لوسةر  مارتين  خةونةكةى  ئةمريكا  لة 
هاتةدى، ئَيمةش دةمانةوَيت خةونى كلتوورىء 

ناسنامةييةكانى كورد بَينةدى».
بةدةستهَينانى  بؤ  ئةمريكا  لة  رةشثَيستةكان 
ثةنايان  شَيوةيةك  بةهيض  مةدةنييةكانيان  مافة 
مارتين  كورد  بةداخةوة  نةبرد،  توندوتيذيى  بؤ 
بيبَيت،  نةيتوانيوة  نةبووةء  كينطَيكى  لوسةر 
ضةند دةنطَيك هةبووة دذ بة توندوتيذيى، بةآلم 
دةوَلةتةكةمانء  لةاليةن  دةنطانة  ئةو  هةر زوو 
هةندَيكيشيان  كثكراونء  ثةكةكةوة  لةاليةن 
كوذراون، تةنانةت ئةحمةد تورك كة يةكَيكة لة 
ئاشتيخوازترين مرؤظ كة ناسيبَيتم، تا رادةيةك 
لةذَير كاريطةرى زمانى توندوتيذيداية. ئةحمةد 
لةطةأل  ضاوثَيكةوتنةكةيدا  لة  بةشَيك  لة  تورك 
ضةكةكان  «ثَيويستة  وتى:  راديكاأل  رؤذنامةى 
بَيدةنط بكرَين»، بةآلم كة دةضيت بؤاليان دةَلَين 
لَيبووردن  بؤ  يان  فإَيدان  ضةك  بؤ  من  «خؤ 
رازيبن  ئةوانيش  ئةطةر  شــاخ»،  نةضوومةتة 
ناكاتء  قبوأل  لَييان  خةَلك  فإَيدان  ضةك  بة 
تةنيا  ئازادييةكانمان،  مافء  كوا  ثَيياندةَلَين 
بازنة  ئةو  باسكردنى  بؤ  بةسة  رستةية  ئةم 
طؤش  توندوتيذى  توندوتيذى،  كة  داخراوةى 
كينط  لوسةر  مارتين  لَيكضوواندنى  دةكــات، 
الى  هةَلة  وَينايةكى  ناطونجَيتء  ئَيمة  لةطةأل 

ئؤباما دروستدةكات.    
لةدةستدا؟  دةنطةكانى  بؤضى  ئاكةثة   -٣
ناونيشانى وتارَيكى فيكرةت بيالية لة رؤذنامةى 
كةمبوونةوةى  هؤكارةكانى  لة  باس  ميللييةت، 
طةشةسةندنى  دادو  ثــارتــى  دةنطةكانى 
هةَلبذاردنة  لة  دةكات  توركيا  دةسةآلتدارى 
دةنووسَيت:  بيال  ئازار،  مانطى  ناوخؤييةكانى 
دةرئةنجامةكانى كؤمثانيايةكى راثرسي توركيا 
نيشانى دةدات كة بَيكاريىء قةيرانى ئابوورىء 
هةَلسوكةوتىء  هةمووشيانةوة  ســةروو  لة 
سةرؤكى  ئةردؤغانى  تةيب  رةجةب  ئسلوبى 
لةدةستدانى  بؤ  سةرةكيبوون  هؤكارى  ئاكةثة، 
لة  يةكَيك  راثرسييةكة  بةطوَيرةى  دةنطةكان. 
لةدةستضوونى ذمارةيةكى  فاكتةرة طرنطةكانى 
ئةردؤغان  رةقى  ئسلوبى  دةنطةكان  لة  زؤر 
ئسلوبةى  ئةو  دةنطدةر  كة  ــةوت  دةرك بوو، 
بةرامبةر  ــةوةى  ــاردان ك نــةكــردء  ثةسةند 
هةَلمةتى  بةدرَيذايى  ئــةردؤغــان  نيشاندا، 
هةَلبذاردنةكة كة بةتةنيا خؤى بةإَيوةي دةبرد، 
بةثَيضةوانةى  دةدا،  رةقى  توندء  زؤر  لَيدوانى 
ئةردؤغان  كة  ثَيشووةوة  هةَلبذاردنةكانى 
هةندَيك  ئةمجارةيان  خةَلكةوة  ناو  دةضووة 
ئةو  ئةمةش  ثشتطوَيخست،  كؤمةَلطاى  ضينى 
تورك  دةنطدةرى  كة  دةرخست  راستييةى 
ناكات،  شةإانطَيز  رةقء  ئسلوبَيكى  بة   حةز 
ئةوةية  راثرسييةكة  ديكةى  دةرئةنجامَيكى 
زياتر  ركةبةرةكانى  لةبرى  ئــةردؤغــان  كة 
ئــةوةش  طــرت،  ــازاد  ئ ميدياى  لة  رةخــنــةةى 
كاريطةرييةكى سلبى هةبوو بؤ سةر دةنطدةران، 
دةدةن  نيشانى  راثرسيية  ئةو  دةرئةنجامةكانى 
بة  بدات  ئةولةويةت  ئةردؤغان  ثَيويستة  كة 
ئابوورىء  قةيرانى  بَيكاريىء  ضارةسةرى 
ميدياى  لةطةأل  ثةيوةندييةكانى  داإشتنةوةى 
ئازاد، بةشَيوةيةكى دادثةروةرانةء بة ئسلوبَيكى 

نةرمتر.

وةرطَيإان ـ ديمانةو لَيكؤَلينةوةى سياسي
ذمــارة (448)                                                    ثَينجشةممة 2009/4/16

٨ الثةإة

يةكيَتى لة كؤنطرةدا طؤأانكاريي نةكات (S.I) شؤك دةكات

يةكةم سةرؤكى عةرةبى

لة كوردستان
ل٧

ل ٣

PIRD

رَيطرتن له  ملمالنآ له سه ر كوردستان

ل٦

ل ٤ - ٥

جَيطرى سكرتَيرى ثارتى سؤسيال ديموكراتى سويدى بؤ ثرد:

كةركوك بؤمبةكةى نَيوان 
كوردو عةرةب
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3 ذمــارة (448) ثَينجشةممة 2009/4/16
prd@rozhnama.com

يةكيَتى لة كؤنطرةدا 

طؤأانكاريي نةكات

(S.I) شؤك دةكات

سازدانى: هيَمن لهؤنى

سكرتَيرى  جَيطرى  نؤردمارك،  كالس   
ثارتى سؤسيال ديموكراتى سويدى، باوةإى 
كوردستان  نيشتمانيى  يةكَيتيى  وايــة 
طةيشتووةتة ئةو واقيعةى دةبَيت بطؤإَيت، 
رَيكخراوى  ئةوا  نةكات،  طؤإان  ئةطةر 
سؤسيال ئينتةرناسيؤنال (si) تووشى شؤك 
دةكات. نؤردمارك كة ماوةيةك لةمةوبةر 
ئينتةرناسيؤنال  سؤسيال  وةفدَيكى  لةطةأل 
لة كوردستان بوو، هةروةك خؤى ئاماذةى 
بؤكرد بة بانطهَيشتَيكى يةكَيتى هاتووةتة 
كوردستان بؤ كردنةوةى خول بؤ كاديرانى 
يةكَيتى  ثَيويستة  وتى  ئةو  حيزبة،  ئةو 
ببةستَيتء  كؤنطرة  كات  زووترين  بة 
نؤردمارك  كالس  زيادبكات.  ذنان  رؤَلى 
وةآلمى  تايبةتدا  ضاوثَيكةوتنَيكى  لة 

ثرسيارةكانى (ثرد)ى دةداتةوة. 

هةرَيمى  بؤ  سةردانةكةتان  ئامانجى  ثرد: 
كوردستان ضيية؟

* ئامانجى ئةم سةردانةمان دةطةإَيتةوة بؤ 
دوو ساأل لةمةوبةر، كاتَيك وةفدَيكى يةكَيتيى 
كردينء  سةردانيان  كوردستان  نيشتمانيى 
بؤ  بدةين  يارمةتيان  كة  لَيكردين  ــان  داواي
ثَيكهاتةى سياسيى،  يةكَيتىء  رَيكخستنةوةى 
بةوثَييةى كة  بارودؤخى كورد طؤإاوةء بةرةو 
دةإوات،  ديموكراسى  ئارامء  بارودؤخَيكى 
طةيشتووةتة  نيشتمانى  يةكَيتى  ئَيستا  بؤية 
بؤ  طؤإانة  بة  ثَيويستى  كة  بؤضوونةى  ئةو 
ديموكراتييةدا  سيستمة  ئةو  لةطةأل  ئةوةى 
جةنط  زةمةنى  ثارتَيكى  ئَيستا  بطونجَيتء 
نيية. يةكَيتيى نيشتمانيى كوردستان لة رَيطاى 
مةكتةبى ثةيوةندييةكانيانةوة داوايان لَيكردين 
ثةروةدةيى  خولَيكى  ئَيرةو  بَيينة  بتوانين  كة 
بكةينةوة لةبارةى ضؤنيةتى بةستنى كؤنطرةو 
ثارتة،  ــةو  ئ ئةندامانى  بؤ  ديموكراسى 
بؤ  دةخايةنَيتء  ساأل  دوو  ثرؤذةكةشمان 

ضةندينجارى ديكة سةردانى ئَيرة دةكةين.
كاديرانى  بؤ  خولةكانتان  ئايا  ــرد:  ث
باآلكانيش  لَيثرسراوة  يــان  ــة  ــوارةوةي خ

دةطرَيتةوة؟
لةئاستى  خولةكانمان  بةشداربووانى   *
ئةندامانء  لة  بريتين  نييةو  ـــةرةوةدا  س
لَيثرسراوانى كؤميتةء رَيكخراوةكانى الوانء 

ذنان.

كَيشةكانى  بة  هةستت  خولةكاندا  لة  ثرد: 
ناو يةكَيتيى نيشتمانيى كوردستان كرد؟

راى  بــةآلم  نا،  طشتى  بةشَيوةيةكى   *
جياواز هةبوو.

كَيشانة  ئةو  بوونى  تــؤوة  بــةالى  ثــرد: 
ئاسايية؟

سياسيى  ثارتَيكى  هةموو  طشتى  بة   *
ئَيستا لةم جيهانة، زياتر لة كوتلةيةكى تَيداية، 
جياوازن  بيروبؤضوونى  خاوةنى  ضونكة 
ثارتةكةيان،  سياسةتى  لة  قسةكردن  لةكاتى 

بؤية شتَيكى نؤرماَلة.

سؤسيال  ثارتَيكى  بةرثرسَيكى  وةك  ثرد: 
سؤسيال  ثــةيــإةوى  ضةند  تا  ديموكرات 
يةكدةطرنةوة،  نيشتمانى  يةكَيتى  ديموكراتء 
كَيشةوة  ضةندين  بة  يةكَيتى  لةكاتَيكدا 

دةناَلَينَيت؟
* هةموو ثارتَيكى سياسيى ثَيويستة لةكاتى 
لة سياسةتى  قسة  ببةستَيتء  كؤنطرة  خؤيدا 
خؤى بكات، رَيطا بة هاتنة ناوةوةى ئةندامى 
بة  بةروارد  بة  نيشتمانى  يةكَيتى  بدات،  نوآ 
بة  ثَيويستى  ديموكرات،  سؤسيال  بنةماكانى 
طؤإان هةيةو يةكَيكيش لةو طؤإانانة بريتيية 
ئةم  ناو  بؤ  ذنان  زياترى  ناوةوةى  هاتنة  لة 
زووترين  بة  هيوادارم  هةروةها  رَيكخراوة، 
كات يةكَيتى كؤنطرة خؤى سازبكات، ضونكة 

طرنطة بؤ ئةم ثارتة.

نؤرماَلة،  لةكوَيدا  يةكَيتى  كَيشةكانى  ثرد: 
لة  بريتيين  كَيشةكان  كرؤكى  لةكاتَيكدا 
بةإَيوةبردنى  سيستمى  شةفافيةتء  نةبوونى 

ئةم ثارتة؟
هَيشتا  كوردستاندا  لة  ديموكراسى   *
تا  زؤرة  ماوةيةكى  بة  ثَيويستى  ساوايةو 
ساأل   (٢٠٠) دواى  ئَيمة  طةشةبكات،  بتوانَيت 
سويد  لة  هةمانة  ئَيستا  ئــةوةى  توانيمان 
يارمةتيدانى  بؤ  لَيرةم  من  بهَينين،  بةدةستى 

ئةم ثارتة بؤ ضارةسةركردنى كَيشةكانى. 

ضؤن   كة  ئةوةية  لَيرةدا  ثرسيار  ثرد: 
ثارتَيك بووةتة ئةندامى سؤسيال ديموكرات، 
وةك  ديموكراسى  بنةماكانى  لةكاتَيكدا 
يةكتر  دةســةآلتء  تةداولى  شةفافيةتء 

قبوَلكردنى تَيدانيية؟
* ئةوةى يةكَيتى نيشتمانى دةبةستَيتةوة 
بة رَيكخراوى سؤسيال ديموكرات، بريتيية لة 
باوةإبوونى هاوبةش بة بةهاكانى سؤسيال 
ديموكرات, راستة يةكَيتى نيشتمانى ثارتَيكى 
دةنَين  بةوةدا  دان  خؤيان  نييةو  تةواو  زؤر 
طةشةبكةن،  دةيانةوَيت  هةيةء  كَيشةيان  كة 
هةربؤية داوا لة ئَيمة دةكةن يارمةتيان بدةينء 
هاوكارييان بكةين بؤ بةرةوثَيشضوونى ئةو 
تا  ثارتةين  ئةم  كؤنطرةى  ضاوةإَيى  ثارتة. 
بزانين بارودؤخى كَيشةكانى يةكَيتى بةكوآ 
طؤإانء  بة  ثَيويستى  ثارتة  ئةم  دةطــات، 
كؤنطرة  دواخستنى  هةية،  طةشةثَيدان 
هؤى  دةبَيتة  درَيذخايةن،  ماوةيةكى  بؤ 
بارودؤخى  لة  ئَيمة  ثةرؤشيى  زيادبوونى 

يةكَيتى.

ثرد: بة قسةكانتاندا واديارة ئومَيدَيكت بة 
داهاتووى يةكَيتى هةية، بةآلم ئةطةر يةكَيتى 
كؤنطرةى طرتء طؤإانى ئةوتؤى نةكرد، ئَيوة 

كاردانةوةتان ضى دةبَيـت؟
* تووشى شؤك دةبين.

لة ئةنداميةتى  رَيكخراوى  ثرد: ئامادةن 
سؤسيال ديموكرات دةريبكةن؟

لةو  يةكَيتى  كة  نيم  ثَيطةيةدا  لةو  من   *
ثرسيارى  هيوادارم  دةربكةم،  رَيكخراوة 
لةسةر  من  ضونكة  لَينةكةيت،  لةمجؤرةم 
ئةطةر قسةناكةم، ضونكة لة رؤذنامةكاندا بة 

خراث دةردةضَيت.
ئَيوةم  كــاردانــةوةى  ثرسيارى  من  ثرد: 

كردووة ئةطةر يةكَيتى نةطؤإَيت؟ 
نموونة  بؤ  نةطؤإَيت،  يةكَيتى  ئةطةر   *
بة  بكات  ذنَيك  نةتوانَيت  ببةستَيتء  كؤنطرة 
دةكةوَيتة  ئةوا  سياسيى،  مةكتةب  ئةندامى 
سةرسوإمانمان  تووشى  ثرسيارةوةء  ذَير 

دةكات.

ثرد: ضةندين ئةندامى مةكتةبى سياسيىء 
دةستيان  طشتى  سكرتَيرى  جَيطرى  ثَيشتر 
بيانبينيت  هةوَلتداوة  لةكاركَيشاوةتةوة، 
ضي  دةستلةكاركَيشانةوةيان  هؤكارى  بزانيت 

بووة؟
لةكار  دةستيان  بؤ  كة  هةية  زانياريم   *
كَيشاوةتةوة، بةآلم كَيشةكة لةوةداية كة ئةوان 
ضؤن دةتوانن ئةو ناكؤكيانة ضارةسةربكةن، 
بةإاى من تةنيا رَيطا بريتيية لة طقتوطؤيةكى 

بنياتنةرانة.

ئةندامانة  ئــةو  هــةوَلــتــداوة  تؤ  ــرد:  ث
ببينيت؟

* تائَيستا نةمتوانيوة بيانبينم، بةآلم زؤرَيك 
لة ئةندامانى خوارةوةم بينوة كة طلةييان هةية 

لة ضؤنيةتى بةإَيوةبردنى يةكَيتى.

ثرد: هةندَيك باوةإيان واية كة ثَيدةضَيت 
كَيشةكانى ناو يةكَيتى ببَيتة هؤى دواخستنى 
تؤ  كوردستان،  لة  ثةرلةمان  هةَلبذاردنى 

دةَلَييت ضى؟
* بةإاستى دواخستنى هةَلبذاردن هيض كات 
سياسييةكان  ثارتة  كوردستانء  كَيشةكانى 
هيض  من  ــةإاى  ب بؤية  ضــارةســةرنــاكــات، 
بيانوويةك نابينم بؤ دواخستنى هةَلبذاردن لة 
كوردستان، هةرجؤرة هةنطاوَيك بؤ بةئةنجام 
خراثى  وَينةيةكى  خؤيدا،  لةكاتى  نةطةياندنى 
هةرَيمى كوردستان لة ثرؤسةى ديموكراسى 

ثيشانى ناوةوةو دةرةوة دةدات.

ثرد: طةشبينى بة طؤإان لةم هةرَيمةدا؟
* طةشبينم كة ئيرادةى طؤإان دةبينم.

جَيطرى سكرتَيرى ثارتى سؤسيال ديموكراتى سويدى بؤ            :

هيض بيانوويةك بؤ دواخستنى 

هةلَبذاردن لة كوردستاندا نيية

جَيطرى سكرتَيرى ثارتى سؤسيال ديموكراتى سويدى بؤ            :

هيض بيانوويةك بؤ دواخستنى 

هةلَبذاردن لة كوردستاندا نييةهةلَبذاردن لة كوردستاندا نيية

جَيطرى سكرتَيرى ثارتى سؤسيال ديموكراتى سويدى بؤ            :جَيطرى سكرتَيرى ثارتى سؤسيال ديموكراتى سويدى بؤ            :
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راثؤرتي ثاتريك كؤكبَيرن

كاتَيك سةدام حسَين رووخَينرا، سوننة 
بةآلم  لةدةستدا،  هةذموونيان  عةرةبةكان 
هاوكاري  سةربازي  وةك  ئةمريكا  كاتَيك 
كــردةوة  دةستيان  دايــمــةزرانــدن،  خؤي 
ئَيستا  بةآلم  خؤيان،  بةهَيزكردنةوةي  بة 
بؤ  خؤيان  ئةمريكا  سةربازاني  لةكاتَيكدا 
لة  كة  سونييةكان  ئامادةدةكةن،  كشانةوة 
هاوثةيماني  بة  بوون  طؤإانء  ياخيبووةوة 
رابردوودا  ساَلي  دوو  لةماوةي  ئةمريكا، 

جارَيكي ديكة لة داهاتوويان دةترسن.
رووداوَيكيان  هةفتةية  ئةم  كؤتايي 
بةسةردا هات، دواين هَيرش خؤكوذَيك بوو 
كة سةر بة قاعيدة بوو (١٣) ضةكداري سوني 
كوشتء (٣٠) ديكةشي برينداركرد، تةواوي 
ئةنجوومةنةكاني  ئةنداماني  قوربانييةكان 
ميليشيايةي  طروثة  ئةو  بــوون،  سةحوة 
يةكةمجار  كة  ثاَلثشتياندةكات  ئةمريكا  كة 
دذي ئةمريكييةكان دةجةنطان تا ئةوكاتةي 
كؤنترؤَلي  زياتر  زياترء  ئةلقاعيدة،  دذي 
وادةخةمَلَينرَيت  راثةإين  دةكرد،  يةكةكةي 
كة (٥٣) ئةندامي ئةنجوومةنةكاني سةحوة 

تةنيا لة هةفتةي رابردوودا كوذرابن.
لةاليةن  سةحوة  ئةنجومةني  ئةنداماني 
تةنيا  قاعيدةوة  بكوذةكاني  بؤمبةكانء 
حكومةتي  لةاليةن  بةَلكو  ئامانج،  ناكرَينة 
بةغداوة  ئةمني  هَيزةكاني  عَيراقء  شيعي 
بةطشتي متمانةيان ثَيناكرَيت لةم كاتةدا كة 

هَيزةكاني ئةمريكا لة كشانةوةدان.
رؤذي شةممة نزيكةي (٢٥٠) ضةكداري 
لة  ثَيبوو،  سوكيان  ضةكي  كة  سةحوة 
خإببوونةوة  يةكتري  ــــواردةوري  ض
لة  ســةربــازي  بنكةيةكي  دةرةوةي  لة 
شارؤضكةي جبالة، كة (٣٥) ميل دةكةوَيتة 
باشووري بةغداوةء  ضاوةإَيي وةرطرتني 
خؤكوذةكة  لةوكاتةدا  دةكرد،  مووضةيان 
خؤكوذةكة  تــةقــانــدةوة.  ثَيياندا  خــؤي 
تواني  ء  بةستبوو  تةقةمةني  ثشتوَينَيكي 
ئةويش  قةرةباَلغيةكةوة، ضونكة  ناو  بضَيتة 
جلي  سةحوة  ضةكداراني  بةهةمانشَيوةي 

سةربازي لةبةردا بوو.
موستةحةقي  تا  كردووة  ضيمان  «ئَيمة 
موحةمةد  هـــاواري  ئةمة  بين؟»  ئةمة 
بةتوندني  تةقينةوةكةدا  لة  كة  ئةلجةنابيية، 
وتي:  ببوو،  بريندار  قاضةوة  ورطء  لة 
ناوضةية  ئةم  بؤ  ئاراميمان  بووين  «ئَيمة 
بؤ  دَيين  كاتَيك  ئَيستاش  ــدةوة،  ــةإان ط
الشةكانمان  مووضةكانمان  وةرطرتني 

بَيت  نةفرةت  بة  ــةن،  دةك ثارضةثارضة 
قاعيدة! بة نةفرةت بَيت قاعيدة!»

قاعيدة،  كة  نيشاندا  ئةوةي  هَيرشة  ئةم 
هةيبوو،   ٢٠٠٥-٢٠٠٧ ــزةي  ــَي ه ــةو  ئ
طةرمةي  لة  سوننة  شيعةء  لةكاتَيكدا 
خؤكوذ  نةيماوة،  ناوخؤياندابوون،  شةإي 
ناوةإاستء  بؤ  دةياننَيرَيت  رادةهَينرَيتء 
باكووري عَيراق. هةيني رابردوو لؤرييةك 
هةَلطرتبوو،  تةقةمةني  ثاوةند   (٢,٠٠٠) كة 
بنكةيةكي سةرةكي  بة دةروازةي  خؤيكرد 
سةربازي لة موسأل كة دةكةوَيتة باكووري 
 (٢) ئةمريكيء  ســةربــازي   (٥) عــَيــراق، 

ئةندامي هَيزةكاني ئةمني عَيراقي كوشت.
كة  ــوة  ــةح ئــةنــجــوومــةنــةكــانــي س
طرنط   ٢٠٠٦ كؤتايي  لة  سةرهةَلدانيان 
دذايةتيكردني  بة  كؤتايهَينان  بؤ  بوو 
لةاليةن  ئةمريكي  داطيركةري  هَيزةكاني 
دذة  زؤر  ذمارةيةكي  سونييةكانةوة، 
ئةمريكاييء ئةنداماني قاعيدة لةخؤدةطرَيت، 
بتوانَيت  قاعيدة  كة  كردووة  ئاساني  ئةمة 
ضةكدارانة  ئةم  لةسةر  هةواَلطري  زانياري 
دةستنيشاوكراوترين  كة  دةستبكةوَيت 
طةورة  طومانَيكي  هَيرش،  بؤ  ئامانجن 
سةحوة  ئةنجوومةنةكاني  ئةنداماني  كة 
شيعي  حكومةتي  ئةمني  هَيزةكاني  لة 
ضةكدارة  كة  ئةوةية،  جيادةكاتةوة  عَيراق 
بةيةكةوة  ثَينةدرابوو  رَيطايان  سوننةكان 
ثارةكةيان  تا  جبالة  لة  بنكةكةيانةوة  بضنة 
فةرقبوو،  مانطيان  سآ  كة  وةربــطــرن 
ديوارةكانةوة  بةهؤي  ئــةوةي  لةجياتي 
لة  تا  ناضاركران  سةربازةكان  بثارَيزرَين، 
ضاوةإَيبكةن،  شةقامةكان  لةسةر  دةرةوة 
بضووكةكاني  ثارتة  بة  رَيطاياندا  لةكاتَيكدا 
مووضةكةيان  بنكةكةوة  ناو  بضنة  تا  ديكة 

وةربطرن.
هةميشة  سةحوة  ئةنجوومةنةكاني 
حكومةتي  لةاليةن  طوماندابوون  لةذَير 
كؤنترؤَليان  كورد  شيعةء  كة  عَيراقةوة 
كردووة، ضونكة ذمارةيةكي زؤر بةعسيء 
ناكرَيت  كة  تَيداية  ثَيشووي  ياخيبووةكاني 
دذي  وةستانةوةيان  ثَيبكرَيت.  متمانةيان 
قاعيدة لة ناوضةي زؤرينة سوننةي ئةنبارء 
بةغداء  نــاو  نشينةكاني  سوني  ناوضة 
خؤيةوة  لة  كة  بوو  شتَيك  ــةري  دةوروب
روويدا، بةآلم هَيزةكاني ئةمريكا بةخَيرايي 
ئةنجوومةنةكاني  بؤ  خؤيان  ثاَلثشتي 
بة  ئةمة  ثَيدان،  ثارةي  دةربإيء  سةحوة 
نابةدأل لةاليةن حكومةتي عَيراقةوة قبوَلكرا، 
سؤفا  رَيككةوتننامةي  بةثَيي  كة  لةكاتَيكدا 
ئةمريكاء  حكومةتي  لةنَيوان  ثارساأل  كة 

عَيراقدا ئيمزاكرا، هَيزةكاني ئةمريكا لة ٣٠ى 
مانطي حوزةيران لة شارةكان دةكشَينةوة، 
ئةنداماني  سوننةو  عةرةبي  لة  ــك  زؤرَي
مةترسي  ســةحــوة  ئةنجوومةنةكاني 
هَيرشيان  حكومةت  كة  هةية  ئةوةيان 
رابردوو  ساَلى  (١٠)ى  مانطي  بكاتةسةر، 
كة  دةربإي  رةزامةندي  عَيراق  حكومةتي 
بةآلم  بدات،  سةحوة  ئةنداماني  مووضةي 
يان  دوادةكةوَيت  زؤر  يان  مووضةكةيان 
دذي  حكومةت  هةروةها  نادرَيت،  هةر 
ثؤستَيكي  هةر  كة  وةستاوةتةوة  ئةوةش 
طةورة لة دةزطاكاني ئةمني بةم سةربازانة 
ئازار  مانطي  داوايانكردبوو،  كة  بسثَيرَيت 
بةغدا،  لة  ئةمريكا  هَيزةكاني  بةهاوكاري 
سةر  هةَليكوتاية  حكومةت  هَيزةكاني 
ئةلفازأل  ناوضةي  لة  ضةكدارة سوونييةكان 
بةشَيوةيةكي  بازرطانييةء  ناوضةيةكي  كة 
تيادا  بيناكاري  كةلوثةلي  تايبةتي 
ئةنداماني  شيش،  دارء  وةكو  دةفرؤشرَيت 
يان  دةطيران  يان  ناوضانة  لةو  سةحوة 

دةردةكران.
ئةنجوومةنةكاني  ــــردوودا  راب لــة   
جارَيكي  ــردةوة  ك هةإةشةيان  سةحوة 
ئةم  ياخيبوو،  هَيزي  دةبينةوة  ديكة 
زؤر  سونين،  سةحوةش  ئةنجوومةنانةي 
ى   ٪٢٠ تةنيا  سوننةكان  ـــراون،  الوازك
شيعة  لةكاتَيكدا  ثَيكدةهَينن،  عَيراق  خةَلكي 
ئَيستا  تائيفييةوة  ثاكتاوي  بةهؤي   .٪٦٠
شيعةية،  دانيشتوانةكةي  زؤربةي  بةغدا 
سوريا  ئوردنء  بةرةو  كة  سوننانةي  ئةو 

كؤضيان كردووة زؤربةيان نةطةإاونةتةوة 
نةضوونةتةوة  طةإابَيتيشنةوة  ئةطةر  يان 

شوَينة كؤنةكاني خؤيان.
ئَيستا  ســةحــوة  ئةنجوومةنةكاني 
دذي  ناوضةدا  هةندَيك  لة  دابةشبوون، 
شوَيني  هةندَيك  لة  دةجةنطنء  حكومةت 
لة  خؤيان  بةشي  دةيــانــةوَيــت  ديــكــةدا 

دةسةآلت هةبَيتء داواي ثاَلثشتي دةكةن.
ئةحمةد  ئةنبار، شَيخ  لة رومادي ضةقي 
تيرؤركرا،  ثَيشتر  براكةي  كة  ئةبوريشة 
يةكةم  دروســتــكــردنــي  بــة  دةستيكرد 
ئةنجوومةنة  ئةم  كة  سةحوة  ئةنجوومةني 
دةَلَيت:  ئةو  لَيدروستبوو،  سياسي  ثارتَيكي 
دةهَينَيتء  ضةكداريي  لةملمالنَيي  «واز 
وةزيــران  ســةرؤك  لةطةأل  كار  دةيةوَيت 
دةَلَيت:  هةروةها  بكات»،  ماليكيدا  نوري 
يةكطرتوو  عَيراقَيكي  بمانةوَيت  «ئةطةر 
ئاراستة  يةك  بة  دةبَيت  دابمةزرَينين، 
كاربكةين، يةكطرتنةوةي شيعةء سوننة، تا 

يةك وآلت بنياتبنَيين».
ئةحمةد  شَيخ  ئامانجةي  ــةم  ئ ئايا 
بةديدَيت؟ ثرسيارَيكة دةبَيت ضاوةإَيبكةين، 
بةعقوبة،  موسألء  لة  بنكةكانيانةوة  لة 
مامةَلةيان  دةبَيت  بةهَيزةء  هَيزَيكي  قاعيدة 
ئةنداماني  بــةالي  ئةمة  لةطةَلدابكرَيت، 

سةحوةوة مةترسيدارترين كارة.

ذمــارة (448) ثَينجشةممة 22009/4/16
prd@rozhnama.com

وةرطَيِرانى:نامؤ عةبدوَلآل
The Indipendent :سةرضاوة

ئةنجوومةنةكاني 

سةحوة لةذَير هةأةشةء 

كوشتندان
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جةيمس كؤطان

ضاوةإَيدةكرَيت ملمالنآ دوورودرَيذةكان لةسةر ئةو ناوضة 
(ئةو  ناسراون  كَيشةلةسةرةكان)  (ناوضة  بة  كة  عَيراقيانةى 
ناوضانةى كة دةكةونة باكوورةوةو حكومةتى هةرَيمى كوردستان 
ئةم  لة كؤتايى  بانطةشةى موَلكدارَيتيان دةكات)،  ئار جى)  (كةى 
مانطةدا بتةقنةوة، ئةوةش لةطةأل بآلوكردنةوةى راثؤرتَيكدا لةاليةن 

نةتةوةيةكطرتووةكانةوة.
ثارَيزطاى  لة  بريتيية  لةسةرة،  كَيشةى  كة  ناوضة  طرنطترين 
كةركوك، ئةو شوَينةى كة زياد لة ٤٠٪ى نةوتى عَيراق بةرهةم 
ناوضة  تَيداية،  دةرنةهَينراويشى  نةوتى  ١٥٪ى  دةهَينَيتء 
كَيشةلةسةرةكانى دى بريتين لة ناوضة كوردنشينةكانى هةردوو 
ثارَيزطاى ديالةء موسأل، كة لةسةر سنوورى حكومةتى هةرَيمى 

كوردستانن.
ضاوةإوانكراوةكةى  راثؤرتة  لة  كة  زانيارييانةى  ئةو 
كة  دةردةخةن  ئةوة  كردووة،  دزةيان  نةتةوةيةكطرتووةكانةوة 
بؤ  كةركوك  كة  بؤئةوةى  لةخؤطرتووة،  ثَيشنيازَيكى  راثؤرتةكة 
بَيت،  تايبةت)  حاَلةتى  (خاوةن  ثارَيزطايةكى  ساأل   (١٠) ماوةى 
دةوَلةت ئؤتؤنؤمييةكى سياسيى طةورة بة ثارَيزطاكة بدات، بةآلم 
مؤَلةتى  بةبآ  ياخود  كوردستان  هةرَيمى  سةر  بضَيتة  ناتوانَيت 
حكومةتى ناوةندى بإيارى بودجة بدات، خةونى نوخبةى كوردى 

بؤ كؤنترؤَلكردنى كةركوك ناكام دةكرَيت. 
بانطةشةى كوردةكان بؤ خاوةندارَيتى كةركوك دةطةإَيتةوة 
بؤ سةرةتاى هاتنةبوونى جوآلنةوةى نةتةوةيى كوردى لة شةإى 
الوازكردنى  بةمةبةستى  بةريتانياو  حكومةتى  جيهانيدا.  يةكةمى 
ئيمثراتؤريةتى عوسمانى، بةَلَينطةلَيكى زؤرى دا بة كوردةكان بة 
كة  ناوضانةدا  لةو  كوردى  سةربةخؤى  دةوَلةتَيكى  دامةزراندنى 
نةخشةى  كَيشانةوةى  دووبارة  لةدواى  كوردنشينن،  زؤرينةيان 
لة  فةرةنسا  بةريتانياو  عوسمانى،  ئيمثراتؤريةتى  ثاش  سياسيى 
كةمينةيةكى  بوونة  كوردةكان  ثةشيمانبوونةوةء  بةَلَينةكانيان 
توركياو  عَيراقء  بةسةر  دابةشكران  و  ثَيشَيلكراو  ضةوساوةء 

ئَيرانء سوريادا.
بة  كةركوكيان  خؤيدا  لةكاتى  كوردةكان  نةتةوةثةرستة 
(قودسى كوردستان) ناودةبرد وةك ئاماذةيةك بؤ ئةوةى كة دَلى 
كلتوورى كوردةكانة، سةرةإاى هةموو ئةمانة، كَيشةى سةرةكى 
بة  كةركوك  كة  ثَييانواية  كوردةكان  نةتةوةثةرستة  كة  ئةوةية 
سةرضاوةيةكى  دةكرَيت  دةوَلةمةندةيةوة  خاكة  ئةو  خؤىء 
لة  سةربةخؤبَيت  دةوَلةتَيكى  هةرجؤرة  سةقامطيريى  بةهَيزى 
لةكاتى  كوردةكان  ثشتطيريى  بؤ  ثاداشتَيك  وةك  داهاتوودا. 
عَيراق  كاتى  ياساى  ئةمريكييةكانى  نووسةرةوة  عَيراقدا،  شةإى 
تَييدا بإيار لة ريفراندؤمَيك دةدات بؤ  مادةيةكيان جَيطيركرد كة 
ضارةسةركردنى كَيشةكة لة ٢٠٠٧/١٢/٣١دا، ثَيش ريفراندؤمةكةش، 
دةبَيت حكومةتى عَيراقى يارمةتى ئةو كوردانة بدات كة لة زةمةنى 
سةدام حسَين-داو وةك بةشَيك لة ثاكتاوى رةطةزيى لة شارةكة 

دةركرابوون، هةتا بطةإَينةوة شوَينةكانى خؤيان. لة دةستوورى 
عَيراقيدا كة لة ٢٠٠٥/١٠/١٥دا  ثةسةندكرا، بإطةكانى نَيو ياساى 
ئيدارةى كاتى بةنَيوى مادةى (١٤٠) جَيطيركران، لةوكاتةوة هةموو 
هةوألء بانطةشةكان بؤ جَيبةجَيكردنى مادةى (١٤٠) رووبةإووى 
ئؤثؤزسيؤنَيكى توندى عةرةبء توركمانةكانى كةركوكء زؤرينةى 
ثارتة عةرةبييةكانى عَيراق بووةتةوة. هةروةها حكومةتى توركيش 
دذى مادةى (١٤٠)ة، ضونكة لةوة دةترسَيت كة حكومةتى هةرَيمى 
كوردستان دةست بةسةر ناوضة دةوَلةمةند لة نةوتةكةدا بطرَيت، 

ئةمةش هانى كوردةكانى توركيا بدات بؤ جيابوونةوة.  
زؤرينةى  كة  ثارَيزطا  ئيدارةى  كةركوك خؤيدا،  لةناو شارى 
كوردييةء بة ثشتطيريى حكومةتى هةرَيمى كوردستانء ثَيشمةرطة 
كورد،  هةزار  دةيان  نيشتةجَيكردنةوةى  دووبارة  بة  هةستاوة 
ضةند دةنطؤيةك هةية بةوةى كة هَيزة كوردييةكان هةستاون بة 
فشار  بةمةبةستى  ئةشكةنجةدان  فإاندنء  كوشتنء  ئةنجامدانى 
خستنة سةر عةرةبء توركمانء ئاشورييةكان، بؤ ئةوةى شارةكة 

بةجَيبهَيَلن.
ئَيستا شارةكة بةسةر سآ ناوضةى كوردو عةرةبء توركماندا 
دابةشبووة، ملمالنَيكانيش روو لة زيادبوونن. ساَلى ٢٠٠٧و لةطةأل 
ئةوةى  ترسى  ئةمريكا  ريفراندؤمةكةدا،  وادةى  نزيكبوونةوةى 
هةبوو كة شارةكة لة طؤمى خوَينى خؤيدا بطةوزَيتء بضَيتة ثاأل 
ئةوةشى  ترسى  هةروةك  عَيراقةوة،  ديكةى  نائارامةكانى  شارة 
هةبوو كة توركيا هةستَيت بة هَيرشكردنة سةر هةرَيمى كوردستان 
بؤ رَيطرتن لة ريفراندؤمةكة، لة ناوةإاستى ساَلى ٢٠٠٧و لةذَير 
دواخستنى  بة  رازيبوون  كوردةكان  ثارتيية  ئةمريكادا،  فشارى 
بةروارَيكى  هيض  بوونى  بةبآ  رابردوو  ساَلى  هةَلبذاردنةكان، 
دياريكراو، ثةرلةمانى عَيراقى داواى لة نةتةوةيةكطرتووةكان كرد 

بةوةى ضارةسةرَيك بخاتةإوو.
راثؤرتةكةى  ئامادةكارى  كؤمسيؤنى  كة  سةيرنيية  شتَيكى 
بةرذةوةندييةكانى  لةطةأل  (هاوتةريب  نةتةوةيةكطرتووةكان 
شةإى  هةَلطيرسانى  لةبةردةم  رَيطربَيت  دةيةوَيـت  ئةمريكادا)، 
هةرضةندة  باكوور.  لة  توركيادا  خؤهةَلقورتاندنى  ناوخؤداو 
بة ضوونةوة  دةنطبدةن  دةيانةوَيت  كةركوك  كوردةكةى  زؤرينة 
سةر هةرَيمى كوردستان، بةآلم ريفراندؤم ناكرَيت ئةنجامبدرَيت، 
دةستةواذةى  كورديش  نوخبةى  دَلنياكردنةوةى  بةمةيةستى 

(خاوةن حاَلةتى تايبةت) بةكارهَينراوة.
بةآلم هَيشتا ترسى ئةوة هةية كة ئةوة ببَيتة مايةى توإةكردنى 
ئةمريكا  توندكردنةوةى ملمالنَيكان، واديارة  ثارتة كوردييةكانء 
ئةوةى  وةك  بكات  رازى  بةغدا  حكومةتى  كة  خةميةتى  زياتر 
بكات.  كوردستان  هةرَيمى  حكومةتى  ويستةكانى  ثشتطيريى 
ئاطرى  ثشكؤكانى  لةسةر  عَيراق  ديكةى  ناوضةكانى  ئةوكاتةى 
بةآلم  بوو،  بةهةشتة سةقامطيرةكة  بوو، كوردستان  توندوتيذى 
طارديان  رؤذنامةى  طؤشةنووسى  عةالدينى  رانجى  هةروةك 
دةَلَيت: «لةطةأل باشتربوونى بارودؤخى عَيراقدا، بايةخى كوردةكان 

بةرةو كةمبوونةوة ضوو». 
رؤذى ٣/٢٦، رؤذنامةى لؤس ئةنجلس تايمز وتى، كة هَيزةكانى 

فيرقةى ١٢ى سوثاى عَيراقى كة زؤرينةيان عةرةبن، هةستاون بة 
طرتنى شةقامةكانى دةوروبةرى كةركوكء دةيانةوَيت هَيزةكانى 
بكاتة  كوردةكان  هةواَلطريية  دةزطا  كارمةندانى  ثَيشمةرطةء 
فةرماندةى  زةيدى،  عةبدولئةمير  ذةنةراأل  شارةكة،  دةرةوةى 
دةسةآلتى  دةرةوةى  لة  «ئةمة  رؤذنامةكة  بة  وتى  فيرقةكة، 

ئةوانداية». 
فيرقةكة  فةرماندةيى  بؤ  ماليكييةوة  لةاليةن  زةيدى  دانانى 
وروذَينةرةء جَيى سةرنجة، زةيدى لة ساآلنى ١٩٩٠دا فةرماندةى 
حكومةتى  دةسةآلتى  سةثاندنى  لة  بووة  بةرثرس  بووةو  ليوا 

عَيراقى بةسةر ناوضة كوردييةكانى باكوورى كةركوكدا. 
الوةكيكردنى  وةالخستنء  بؤ  دةكات  ئامادة  خؤى  ماليكى 
رابردوودا  لة  ثارتانة  ئةم  ضونكة  بةغدا،  لة  كوردييةكان  ثارتة 
رؤَلى يةكاليى كةرةوةيان بينيوة لة بإيارةكانداء بووبوونة هؤى 

دابةشكردنى ثارتة سوننىء شيعييةكان.
لة بةرنامةكانيدا بؤ هةَلبذاردنى ثارَيزطاكانى ١/٣١ى رابردوودا، 
حيزبى دةعوة، ثارتةكةى ماليكى وتبووى كة دذى هةموو جؤرة 
كؤنترؤَلَيكى حكومةتى هةرَيمة بةسةر كةركوكدا، ئةمةش وايكرد، 
كة بةشَيكى زؤر لة عةرةبة نةتةوةثةرستةكان ثشتطيريى حيزبى 
لةو  هات.  يةكةم  ثلةى  بة  هَيناو  ٢٥٪ى  رَيذةى  كة  بكةن  دةعوة 
لةطةأل  هاوثةيمانى  دةعوة  حيزبى  جار  يةكةم  بؤ  هةَلبذاردنانةدا 
ئةنجومةنى باآلدا ثَيكنةهَينا، كة ئةمةى دواييان نةرمترة دةربارةى 
ئةو  لةطةأل  دةعــوة  حيزبى  بةثَيضةوانةوة  سةدوضل،  مــادةى 
كوردين  بةرفراوانخوازيى  كة دذى  بةست  هاوثةيمانى  ثارتانةدا 
اليةنطرانى  لةطةأل  ثارَيزطاكاندا  لة  هةندَيك  لة  ناوضانةدا،  لةو 
موقتةدا سةدرى مةال توندإةوةكةدا رَيكةوتووة بؤ دروستكردنى 
سةآلحةدينء  بابل،  بةغدا،  ثارَيزطاكانى  لة  ثارَيزطا.  ئةنجومةنى 
موتَلةطدا  ساَلح  ثارتةكةى  لةطةأل  بةنيازة  دةعوة  حيزبى  ديالةدا، 

هاوثةيمانى دروستبكات كة كؤنة بةعسييةكة. 
مانطى رابردوو سةركردة كوردةكان ثاش ئةوةى هةستيانكرد 
ئةوةيان  بةدواى ضارةسةردا دةطةإَين،  ياساوة  لة دةرةوةى  كة 
دووثاتكردةوة كة مادةى (١٤٠) تاكة رَيطاضارةى ضارةسةركردنى 
لة  كوردستان،  هةرَيمى  بارزانى، سةرؤكى  مةسعود  كَيشةكةية، 
كؤبوونةوةيةكدا لةطةأل دةسةآلتدارانى كورددا لة كةركوك لةسةر 
جَيبةجَيكردنى  لة  جطة  نابن  رازى  هيض  بة  كة  رَيككةوتن  ئةوة 
كة  دى  كوردةكةى  سةركردة  تاَلةبانى،  جةالل   .(١٤٠) مادةى 
بابةتَيكى   (١٤٠) «مادةى  وتى:  ٤/١دا  لة  عَيراقة،  سةرؤكى  ئَيستا 

دةستوورييةء هيض كةسَيك ناتوانَيت بيطؤإَيت».
ثَيطة  لةسةر  توركياو جةختكردنةوة  بؤ  ئؤباما  سةردانةكةى 
ويستة  كة  ئةوةى  بؤ  ديكةية  بةَلطةيةكى  توركيا،  طرنطةكةى  
كوردييةكان زؤر دوورن لةوةى ثشتطيريى ئةمريكا بةدةستبهَينن، 
كردةوة  كورديان  طةلى  كوردى،  سةركردايةتيى  ديكة  جارَيكى 
هيضيان  بةرامبةردا  لة  بةآلم  ئيمثرياليستةكان،  هَيزة  قوربانيى 
كة  سةلماندوويةتى  رابردووش  ئةزموونى  هةروةك  نةضنييةوة، 
سةربةخؤ،  دةوَلةتَيكى  بة  طةيشتن  بؤ  زلهَيزةكان  بةر  ثةنابردنة 

كؤتاييةكةى تاأل بووة.
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تريَنتن دانَيأل

باشووري  بةغداء  سوننةكاني  شيعةكانء  ئَيستا 
بةآلم  كةمكردووةتةوة،  كوشتنيان  لةيةكتر  عَيراق 
باكووري عَيراق بووة بة بؤمبَيكي مةترسيدار، لةكاتَيكدا 
عَيراق  لة  كشانةوةي  ستراتيذي  دةيةوَيت  واشنتؤن  كة 

جَيبةجَيبكات.
بةسةربردني  دواي  الدروستبوو  تَيإوانينةم  ئةم 
هةفتةيةك لةطةأل سةربازاني ئةمريكا لة باكووري عَيراق، 
ضةندين  ئةنجامداني  سةرةإاي  ناوضةية  ئةو  هةرَيمَيكي 
سةقامطيري  كةمترين  طةورة،  سةربازي  ئؤثةراسيؤني 
شاري  لة  خؤكوذَيك  هةيني  رؤذي  بينيوة.  بةخؤيةوة 
سةربازي  ثَينج  بةغدا،  باكووري  دةكةوَيتة  كة  موسأل 
ئةم  كوشت،  عَيراقي  ثؤليسي  ئةفسةري  دوو  ئةمريكيء 
هيََرشة كارةساتترينء طةورةترين هَيرش بووة بؤ سةر 

هَيزةكاني ئةمريكا لةماوةي يانزة مانطي رابردوودا.
ــانء  ــوردةك ــةو طــرذيــة كــؤنــةي كــة لــةنــَيــوان ك ئ
كةركوك،  نةوتي  ثإ  شاري  لةسةر  هةية  عةرةبةكاندا 
دةكرَيت بتةقَيتةوة كاتَيك هَيزةكاني ئةمريكا مةسةلةكان 
لة  باس  هةردووال  جَيدةهَيَلَيت،  ضارةسةرنةكراوي  بة 
بةإووني  واشنتؤن  دةكةن.  ناوخؤ  هةَلطيرساني شةإي 
بَيت،  بةرقةرار  تَييدا  ئاشتي  كة  دةوَيت  عَيراقَيكي  ديارة 
ئةمريكا  ضةكداراني  هَيزي  نوَيي  فةرماندةي  بةآلم 
 (١٤٠,٠٠٠) هةر  دةيةوَيت  كة  رايطةياندووة  بةإووني 

سةربازةكةي بكشَينَيتةوة، كاتذمَيرةكة لَيدةدات.
ميكائيل واحيد حةنا، ئةفسةري بةرنامة لة تينك تانكي 
«ئةمانة  دةَلَيت:  نيويؤرك،  لة   (Century Foundation)
لةم  دةربضن،  كؤنترؤأل  لة  دةكرَيت  كة  طةلَيكن  مةسةلة 
دةكرَيت  هةَلةيةك  هةر  كة  شتة  مةترسيدارترين  كاتةدا 
ئةم  لَيبكةوَيتةوةء  ماَلوَيرانكةري  توندوتيذييةكي 

سةقامطيرييةي ئَيستا دروستبووة كةمبكاتةوة».
وتي:   ئؤباما  ــاراك  ب ســةرؤك  شوبات،  مانطي  لة 
«تةواوي سةربازةكان تا ساَلي ٢٠١٠ دةكشَينَيتةوة، ئةم 
جَيبهَيَلنء  شارةكان  دةبَيت  شةش  مانطي  تا  سةربازانة 
بضنةوة نَيو بنكةكانيان، هةرضةندة توندوتيذي لة باكوور 
سَيشةممةى  رؤذي  دوابــخــات».  البردنيان  دةكرَيت 
هةفتةى رابردوو ئؤباما لة سةردانَيكي سةرسوإهَينةردا 
بؤ بةغدا بة سةربازةكاني ئةمريكاي وت: «كة (١٨) مانطي 

داهاتوو ماوةيةكي طرنط دةبَيت». 
كة  كرد  عَيراقييةكان  لة  داواي  ئؤباما  هةروةها 
ضارةسةري جياوازييةكانيان بكةن، ئةم ثةيامةي ئؤباما 
دةإؤين،  ئَيمة  رَيكبخةن، ضونكة  دَيت خؤتان  ماناية  بةم 
عَيراق  لة  ئَيمة  كشانةوةي  دواي  شَيواوييةك  هةر 

دروستبَيت خؤتان بةرثرسيارن.

طوماناويي ثابةندبوونَيكي 
خةَلكي  لة  زؤرَيك  لةاليةن   (١  -٣١) هةَلبذاردنةكاني 
كة  واخوَيندرايةوة  فراوان  بةشَيوةيةكي  دةرةكييةوة 
ثايتةختي  شيعةكان  دةنطدةرة  بووة،  توندوتيذيي  بآ 
سياسييان داية دةست نوري ماليكي سةرؤك وةزيران، 
بةآلم  زيادبكات،  خؤي  دةسةآلتي  تا  بوو  ثَيويستي  كة 
ضةند  كةمدةبَيتةوةء  كاريطةرييان  ثَييانواية  كوردةكان 
كورسييةك لةدةستدةدةن بؤ عةرةبة سوننةكاني ناوضة 

باكوور. تَيكةَلةكاني 
كؤمةَليك  ماليكي  كة  ئةوةن  نيطةراني  كوردةكان 
واية،  حسَين  سةدام  وةك  لَيدةركةوتووةء  نيشانةي 
ثالني  تا  دةكات  ئامادة  خؤي  ئةمريكا  لةكاتَيكداية  ئةمة 

كشانةوة جَيبةجَيبكاتء جةخت بكاتة سةر ئةفغانستان.
لةكاتَيكدا  ئازار  مانطي  شةممةي  رؤذي  بةيانييةكي 
ثارَيزطاريكردن  خةريكي  ئةمريكادا  سةربازاني  لةطةأل 
كة  شوَينَيكدابووم  لة  هةبوو  باشم  بةختَيكي  بووين، 
بؤ  ويستيان  هاوثةيمانان  هَيزةكاني  لةوَيبام،  نةدةبوو 
بؤية  هةَلوةشَينرايةوة،  كارةكة  بةآلم  بنَيرن،  باشوورم 
طةيشتمة بنكةكةيةكي ثؤليس لة دبس، شارَيكة دةكةوَيتة 
(١)ي  فةوجي  فةرماندةيةكي  لةوآ  باكووري كةركوكء 
هَيزي (٢) لةطةأل فةرماندةى كوردةكان لة كؤبوونةوةدا 

بوون.
حكومةتي  كة  ــإي  دةردةب ناإةزاييان  كوردةكان 
ناوةندي زياد لة سنووري خؤي هةنطاو دةنَيتء دةست 
بةهي  كوردةكان  كة  دةطرَيت  خاكانةدا  ئةو  بةسةر 
ئةو  هَيلي سةوزة،  ملمالنَيية  ئةم  خؤياني دةزانن، ضةقي 
كوردةكاني  بؤ  نةتةوةيةكطرتووةكان  كة  سنوورةي 
كوردستان  سةربةخؤي  نيمضة  هةرَيمي  كة  دروستكرد، 
شةإي  دواي   ١٩٩١ ساَلي  لة  هَيَلة  ئةم  جيادةكاتةوة، 
حسَين  ســةدام  لة  كــوردةكــان  ثاراستني  بؤ  كةنداو 
دروستكرا. عةرةبةكان دةَلَين ئةو ناوضانةي كة دةكةونة 
بةآلم كوردةكان  ئةوانة،  هَيَلي سةوزةوة هي  باشووري 
ضةندين  ــةردووال  ه توندةدا،  ملمالنآ  لةم  ناإازين، 
بةندكردنء  ناضاركردنء  لة  هةر  بةكارهَيناوة  تاكتيكيان 

بطرة تا كوشتن.
ناو  ثارساأل كاتَيك هَيزةكاني عَيراق ويستويانة بضنة 
ئةو ناوضانةوة، كوردةكان خةريك بوو لةطةأل حكومةتي 
بدةن،  بةيةكدا  شيعةداية،  هةذمووني  لةذَير  كة  عَيراقدا 
تا  تةداخوليانكرد  ئةمريكييةكان  ئَيستا  وةك  هةر  ثاشان 
هؤكاري  تائيفي  رقي  تةنيا  كردةوة،  هَيور  وةزعةكةيان 
ئةم ملمالنَيية نيية، ئةم ناوضة جَيناكؤكانة ئةو ناوضةيةية 
جيهان  نةوتي  ضاَلطةي  طةورة  شةشةم  واثَيدةضَيت  كة 

لةخؤبطرن.
حةنا دةَلَيت: «نازانرَيت كة شةإ دةكةن يان نا، بةآلم 
تاقيبكةينةوة،  دةمانةوَيت  ئَيمة  كة  نيية  شتَيك  ئةمة 

دةكرَيت  دةبــنء  توند  زؤر  توندوتيذييانة  ئةمجؤرة 
مةترسييةكي طةورة بؤ بةرذةوةندي تةواوي هةرَيمةكة 

دروستبكات».
رائيدَيكي  ســآ،  مانطي  ســـاردةي  بةيانيية  ئــةو 
بةشداربم  نةيهَيشت  داخستء  دةرطاكةي  سةربازي 
كوردةكاندا  ئةفسةرة  لةطةأل  كة  كؤبوونةوةيةي  لةو 
ئةنجامي دةداء وتي: «شتي وانابَيت»، بةآلم ناني نيوةإؤ 
هَيندةي  كةباب،  مريشكء  برنجء  بة  رازاوة  سفرةيةكي 

كؤبوونةوةكة ثإبوو لة رووداو.
شاهيدي بينيني طرذييةكان:

ئةو درامايةي كة لةنَيوان سوثاي ئةمريكاء بةرثرسة 
كوردةكاندا روويدا ئاشكرابوو، من بةإَيككةوت ئاطاداري 
ئةفسةرَيكي  نانخواردنةكةدا  لةكاتي  بووم،  هةموويان 
ذوورة  بة  كرد  خؤي  طةردةلول  وةك  ثؤليس  طةورةي 
رادةشاوند،  باَلةكاني  دةجوآلء  بةخَيرايي  قةرةباَلغةكةدا 
ناإةزايي دةربإيء وتي: «سوثاي عَيراق رَيطرييان  ئةو 
ثةيوةندي  كة  بطرن  كةسَيك  ئةفسةرةكاني  كة  كردووة 

هةبووة بة ضاالكيي رفَينةرةكانةوة».
كة  طؤنسلةيظ  رايــان  ئةمريكا  سوثاي  كؤَلؤنَيلي 
ئةفسةرة  بة  تةكساسة،  وياليةتي  هودي  فؤرت  خةَلكي 
تةنيشتيةوة  لة  كة  شارةوانييةكة  سةرؤكي  كوردةكةو 
كةللة  كةساني  ثَيويستة  ئَيمة  «لةسةرخؤبن  وتي:  بوو 

ساردبين، سازشبكةين».
كوردة،  كة  موستةفا  هادي  دبز  شارةواني  سةرؤكي 
عَيراق  لة  هاوثةيمانان  هَيزةكاني  ثَيويستة  «بؤضي  وتي: 
كة  كرد  ثةيوةندي  (سةدان)  بة  ئاماذةي  ئةو  بمَيننةوة»، 

ثَيوةي كراوة لةاليةن خةَلكانَيكةوة كة ترسَينراون.
طؤنسلةيظء  كؤتاييهات،  كؤبوونةوةكة  كاتَيك 
الشةيان  لة  بةتوندي  طوللةنةبإيان  كة  سةربازةكاني 
بةستبوو، سةركةوتن بؤ ناو ئؤتؤمبَيلَيكي طةورة كة مين 
نايبإَيتء ثَييدةوترَيت (MRAP) بةجؤرَيك دروستكراوة 
ئؤتؤمبَيلة  هةية،  ميني  بةتاَلكردنةوةي  تواناي  كة 
تا  دةنطيانكردبووةوة  شارةكان  بةناو  بَيزاركةرةكان 
بكةوَيت  ثلةبةرز  بةرثرسَيكي  بة  ضاويان  ئةمريكييةكان 

لة سوثاي عَيراق.
بزانم،  ديكةش  اليةكةي  بؤضووني  ثَيمخؤشبوو 
داواكةم  بةآلم  بم،  كؤبوونةوةكة  طوَيبيستي  تا  داوامكرد 
كاتذمَيرييةكة  يةك  كؤبوونةوة  كة  هةر  رةتكرايةوة، 
دذة  ئؤتؤمبَيلة  ناو  ضووينةوة  هةموومان  كؤتاييهات، 
لة  كةركوك  بنكةكةي  بؤ  طةإاينةوة  كة  مينةكةمان، 
سةيرمكرد،  ثةنجةرةيةكةوة  تةسكي  كونَيكي  رَيطاي 
بينيم سووتاني طازَيكي بريقةدار بة ئاسؤي هاوشَيوةي 

شةوي هاَلؤين رووناكي بآلودةكردةوة.
سةرضاوة:

www.miamiherald.com

ئؤباما  طرفتةكان بؤ عـــــــــــَيراقييةكان جَيـدةهـَيَلَيـت

بؤمبي كةركوك 

ثَيدةضَيت لةنَيوان كوردء 

عةرةبدا بتةقيَتةوة

وةرطَيِرانى: نامؤ عةبدوَلآل
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سةر  مرؤظى  مافى  ئةنجوومةنى   ٣/٢٦
ثَيشنيازى  لةسةر  يةكطرتووةكان،  نةتةوة  بة 
هةرسآ وآلتى ثاكستانء بيالإوسء ظةنزوَيال، 
هةستا بة ثةسةندكردنى بإيارى (قةدةغةكردنى 
ناوزإاندنى ئايينةكان). ثسثؤإانى بوارى ئايينء 
بؤ  زياتر  بإيارة  ئةم  ثَييانواية،  ئازادييةكان 
دواجاريش  ئيسالمييةكانةو  وآلتة  رازيكردنى 
بإيارةكةدا  ــى  دةق لة  ئــةوانــة،  قازانجى  لة 
ئةتككردنى  دينةكان  (ناوزإاندنى  كة  هاتووة 
هؤى  دةبَيتة  كة  مرؤظة،  سةروةرى  شةرةفء 
كة  كةسانةى  ئةو  ئازاديى  بةرتةسككردنةوةى 
كراوة،  بةرامبةر  بَيإَيزييان  زإَينراوةء  ناويان 
هةروةك ئةمةش دةكرَيت سةر بؤ توندوتيذيى 

بكَيشَيت». 
بَيئومَيدبوونى  خؤرئاوا  ليبإاَلةكانى  طروثة 
بة  دةربـــإىء  بإيارةكةدا  لةئاست  خؤيان 
جاإنامةى  لة  بينى  روونيان  هةَلطةإانةوةيةكى 
جيهانى مافةكانى مرؤظى ساَلى ١٩٤٨، كة تيايدا 
مافى هةموو كةسَيك ثارَيزراوة بؤ رادةربإينء 
هةَلبذاردنى بيروباوةإو طؤإينى دينء ئازاديى 
ئاييندا  لةطةأل  ئةوة  ئيدى  جا  رةها،  رادةربإينى 

ثَيكبَيتةوة يان نا.
لةم  هةر  كة  ئةوةية،  سةرنجة  جَيى  ئةوةى 
سةروبةندةدا بوو كة وياليةتة يةكطرتووةكانى 
ئةوةى  بؤ  ئاشكراكرد،  خؤى  ويستى  ئةمريكا 
زؤر  هةندَيك  ئةنجوومةنةكةدا،  لة  ئةندام  ببَيتة 
دةإواننء  ئةمريكا  بإيارةكةى  لة  ئيجابيانة  بة 
سياسةتى  لة  دةبينن  طــةورةى  طؤإانَيكى  بة 

دةمةش  ئةم  هةتا  ئةمريكا  ضؤن  وآلتةكةدا، 
هاوشَيوةكانى  ئةنجوومةنة  لة  كة  ئامادةنةبوو 
كارى  كة  ثَييوابوو  ئةندامء  ببَيتة  مرؤظدا  مافى 
يةكةمى ئةمجؤرة ئةنجوومةنانةى مافى مرؤظ 
بريتيية لة ئيدانةكردنى ئيسرائيل، بةآلم هةندَيكى 
هةنطاوةى  لةو  نةرَينى  بةشَيوةيةكى  ديكة 
ئةمريكا  ئةطةر  كة  ثَييانواية  دةإواننء  ئةمريكا 

سياسةتةكانى  لة  جديى  طؤإانَيكى  نةتوانَيت 
كة  واباشترة  ئــةوا  بكات،  ئةنجوومةنةكةدا 
بإيارى  بةتايبةتى دواى  ئةمةش  ناوى،  نةضَيتة 
تايبةت بة (ناوزإاندنى ئايينةكان). جؤن بؤَلتن، 
ئةنجوومةنى  لة  ئةمريكا  ثَيشووى  نوَينةرى 
لة  هةبوو  توندى  كاردانةوةيةكى  ئاسايش، 
«ئةوةى  وتى:  ئةمريكاداء  بإيارةكةى  بةرامبةر 
ئةمريكا كردى بريتيبوو لة سواربوونى كةشتى 
بةرفرينةكة  شاخة  بةر  ئةوةى  دواى  تايتانيك 
كةوت»، ئةمريكا يةكَيكة لةو وآلتة دةطمةنانةى 
مافى  هةردوو  سةركةوتووانة  توانيويةتى  كة 
ئايينىء ئازاديى رادةربإين ثَيكةوة كؤبكاتةوةء 

رآ لة بةدذ يةكداضوونيان بطرَيت. 

ئَيستا ئةنجوومةنى مافةكانى مرؤظى نةتةوة 
وةك  ٢٠٠٦-ةوة  ساَلى  لة  كة  يةكطرتووةكان، 
مافةكانى  لةسةر  جةختكردنةوة  بؤ  هةنطاوَيك 
مرؤظ دروستكرا، وةك مينبةرَيك دةبينرَيت بؤ 
بةتايبةت ئيسالميةكانيان.  وآلتة ديكتاتؤرةكان، 
وةك  وآلتانَيكى  كة  ثَييانواية  ليببإاَلةكان 
دووى  لة  ئةفغانستان  ثاكستانء  سعوديةء 

ناوى  لةذَير  ئةوةى  بؤ  وادةطةإَين،  هةلَيكى 
دى  كةسانى  مافى  ئايينيةكاندا  مافة  ثاراستنى 
لة  هةندَيك  لة  ئَيستا  بكةن،  زةوت  دةربإين  بؤ 
بة  طؤإين  دين  ئيسالميدا  عةرةبىء  وآلتانى 

تاوان دادةنرَيتء سزاى خؤى هةية.
لة  طةردونييةكان  مرؤيىء  بةها  يةكَيتى 
كة  دووثــاتــكــردةوة،  ــةوةى  ئ بةياننامةيةكدا 
بإيارةيةوة  ئةم  لةإَيى  يةكطرتووةكان  نةتةوة 
وآلتانى  بةدةست  داوة  باشى  بيانوويةكى 
ثَيشَيلكردنى  زةوتكردنء  بؤ  سةركوتكةرةوة 
يةكَيتييةكة  نوَينةرى  برؤنن،  ئازادييةكان، رؤى 
لة جنَيف دةَلَيت: «ئةم بإيارة بريتيية لة هةوَلَيكى 
ديكةى وآلتانى كؤنفرانسى ئيسالمى بؤ طؤإينى 

(قاهيرة)،  جاإنامةى  بة  (جنَيف)  جاإنامةى 
ساَلى  لة  كة  قاهيرة  جاإنامةى  اليةنطرانى 
١٩٩٠ لةاليةن وآلتانى ئيسالمييةوة ثةسةندكرا، 
تــةواوكــةرى  جاإنامةية  ئــةو  كة  ثَييانواية 
جنَيفة،  مرؤظى  مافةكانى  جيهانى  جاإنامةى 
بةآلم دذةكانى ثَييانواية كة بةريانى نَيوان دوو 
جاإنامةكة زؤر فراوانة، جاإنامةى قاهيرة دذى 
دذى  دةوةستَيتةوة  زؤرلَيكردنَيك  جؤرة  هةر 
مسوَلمانان، بؤ ئةوةى دينيان بطؤإن يان بَيدين 
بن، لةكاتَيكدا دذى مافى تاك دةوةستَيتةوة بؤ 
طؤإينى دينء بَيدينيىء (بَيباوةإى) بة شايانى 

سزادان دةزانَيت. 
كؤمةَلطا  حاَلى  وردترى  خوَيندنةوةيةكى 
ئةوةمان  كوردستانيشةوة،  بة  مسوَلمانةكان 
ئةوانةى  زؤرى  زؤربــةى  كة  ــات،  دةردةخ بؤ 
ثَييانواية كة  ئايينى دةكةن،  ئازاديى  بانطةشةى 
ثَيشَيلكردنى  ئايينةكاندا  بةرامبةر  لة  قسةكردن 
ئازاديى  خودى  ئامانجةكةيان  ئازادييةكانة، 
حيكمةتَيك  ضونكة  زةوتكردنيةتى،  بةَلكو  نيية، 
ئارادا  لة  دذةكةشى  ئةطةر  نامَينَيتةوة  ديندا  لة 
نةتةوة  بإيارةكةى  ثشت  ئاماذةكانى  نةبوو، 
بابةتةكة  كة  ثَيدةَلَين  ئةوةمان  يةكطرتووةكان 
سياسةتى  ئازاديىء  دينء  نيية،  سادة  هَيندة 
ثَيكةوة  هةموو  ديبلؤماسيةت  نَيودةوَلةتىء 
ئةم  هَيَلةكانى  لَيكجياكردنةوةى  طرَيدراون، 

تةونةش ثَيويستى بة كاتة.

ذمــارة (448) ثَينجشةممة 2009/4/16

prd@rozhnama.com

يةكةم سةرؤكى عةرةبى لة كوردستان
سؤران ثاآلنى 

مةحمود   ٤/١٣ رَيكةوتى  دووشةممة  رؤذى 
وةكو  فةلةستين،  دةسةآلتى  سةرؤكى  عةباس، 
جيهانى  عةرةبىء  دةوَلةتى  سةرؤكى  يةكةم 
ضاودَيرانى  كرد،  كوردستانى  هةرَيمى  سةردانى 
ئةطةرضى  سةردانة  ئةم  ثَييانواية،  سياسيى 
سةردانَيكى مةعنةويية، بةآلم ئةو ثإوثاطةندانةى 
وةآلمدايةوة كة وآلتانى عةرةب دةَلَين كوردةكان 
سةر بة ئيسرائيلن. رؤذنامةى شةرقولئةوسةتى 
لة  ئامانج  كة  بآلويكردووةتةوة  لةندةنيش  ضاثى 
دةسةآلتى  ثتةوكردنى  عةباس  مةحمود  هاتنى 
ضارةسةرى  بؤ  بةَلكو  نيية،  ــةردووال  ه نَيوان 
كَيشةى ئاوارة فةلةستينيةكانة كة لة بةغدان، بؤ 

ئةوةى كة لة هةرَيمى كوردستان  نيشتةجَيبن.
ثةرلةمانى  ئةندامى  عوسمان،  د.مةحمود 
عَيراق لةسةر ليستى هاوثةيمانى كوردستان، لةو 
بارةيةوة بة ثردى راطةياند: ئةم سةردانة طرنطى 
لةوةداية كة دةبَيت كورد لة ضوارضَيوةى دنياى 
يان  بناسَينَيت،  خؤى  كَيشةى  زياتر  عةرةبيدا 

بةالى كةمةوة دذى نةبن.
ئةسةسةرد،  فةريد  مةبةست  هةمان  بؤ 
ستراتيذى  لَيكؤَلينةوةى  سةنتةرى  سةرؤكى 
كوردستان، ثَييواية ئةم هاتنةى مةحمود عةباس 
ثإوثاطةندانةى  ئةو  بؤ  بوو  وةآلم  باشترين 
ثةيوةندى  كورد  كة  دةيكةن،  عةرةبى  وآلتانى 
لةطةأل ئيسرائيل هةية، هةروةها وتى: «ئةم هاتنةى 
ثةيامَيك  كورددا،  لةطةأل  كؤبوونةوةى  عةباسء 
كة  عةرةب  جيهانى  بؤ  كــوردةوة  لةاليةن  بوو 
دةكةن». فةلةستين  مةسةلةى  ثشتيوانى  ئةوان 
وتيشى: «هاوسؤزييةك هةية لةنَيوان هةردووالدا، 
كة هةردووال دةوَلةتى سةربةخؤ نينء كَيشةيان 
خةمى  هةمانكاتيشدا  لة  نزيكةو  يةكةوة  لة  زؤر 

هاوبةشيان هةية».
سةرؤكى  سةردانةى  ئةو  لةميانةى  هةر 
لةطةأل  كؤبوونةوةى  فةلةستينء  دةسةآلتى 
كؤنطرةيةكى  لة  هــةردووال  بارزانى،  مةسعود 
رؤذنامةوانيدا باسى طرنطىء ثةيوةندى مَيذوويى 
فةلةستين  سةرؤكى  كرد،  هةردوواليان  نَيوان 
كاتَيك  هةرَيم  سةرؤكى  هيوادارم  رايطةياند: 

سةردانى فةلةستين بكات كة دةوَلةتةو  بةيةكةوة 
نوَيذ لةو قودسة بكةين كة سةآلحةدينى ئةيوبى 

رزطارى كرد.
ئةطةرضى مةسعود بارزانى، سةرؤكى هةرَيمى 
سةردانَيكى  بة  ســةردانــةى  ئةم  كوردستان، 
كؤنطرة  لــة  وةســفــكــرد،  مــَيــذوويــى  طــرنــطء 
سةرؤكى  ئةمة  رايطةياند:  رؤذنامةوانييةكةيدا 
يةكةم وآلتى عةرةبىء جيهانيية سةردانى هةرَيم 
دةكات. بةآلم محةمةد حةكيم، ئةندامى مةكتةبى 
ليستى  سةرؤكى  ئيسالمىء  كؤمةَلى  سياسيى 
كؤمةأل لة ثةرلةمانى كوردستان، لةو بإوايةداية 
باشة،  ئةطةرضى  ناوبراو  سةردانةى  ئةم  كة 
هةرَيمى  عَيراقء  بؤ  كاريطةرييةكى  هيض  بةآلم 
ئةوةى  نابَيتة  «ئةمة  وتى:  وةك  نيية  كوردستان 
موعةمةر  موبارةك،  حوسنى  وةك  كةسَيكى 
بكات»،  كوردستان  هةرَيمى  سةردانى   قةزافى 
هؤكارةكةشى بؤ ئةوة طةإاندةوة كة فةلةستين نة 
دةوَلةتةء نة لةذَير سايةى سيستمَيكى فيدراَليية، 

بةَلكو قةوارةيةكة بةثَيى رَيككةوتنَيك دروستبووة، 
تةنانةت ئةوةشى نةشاردةوة كة مةحمود عةباس 
خةَلك  ضونكة  نيية،  شةرعيةتى  سةرؤك  وةك 

دةنطى ثَينةداوة.
لةنَيوان  كة  باسانةى  لــةو  ديكة  يةكَيكى 
هةردووالدا باسى لَيوةكرا، مةسةلةى ئةو (٨٠٠٠) 
ئاوارة فةلةستينيية بوو، كة لة بةغداو دةوروبةرى 
دةذينء رووبةإووى كَيشةى ئةمنيى بوونةتةوة، 
بةرثرسانى  لة  داواى  سةردانةيدا  لةم  عةباس 
لة  ثةنابةرانة  ئةو  بدةن  رَيطا  كة  كردووة  هةرَيم 

هةرَيمى كوردستان نيشتةجَيبن.
حكومةتى  سةرؤكى  جَيطرى  ئةحمةد،  عيماد 
لة  ــووة  ب يةكَيك  كة  كــوردســتــان،   هةرَيمى 
مةحمود  نَيوان  كؤبوونةوةى  بةشداربووانى 
بؤ  لَيداونَيكيدا  لة  بارزانى،  مةسعود  عةباسء 
ئةوة  لةندةنى  شةرقولئةوسةتى  رؤذنامةى 
رةتدةكاتةوة، كة هيض رَيككةوتننامةيةكى رةسمييان 
لةنَيواندا كرابَيت لةسةر ئاوارة فةلةستينيةكان، بؤ 

بطوازرَينةووز  كوردستان  هةرَيمى  بؤ  ئةوةى 
دةَلَيت: «لة طفتوطؤى نَيوان هةردووالدا حكومةتى 
هةرَيمء سةرؤكايةتى هةرَيم، رةزامةندى نيشاندا 
بؤ ثَيشوازيكردن لةو ثةنابةرة فةلةستينيانةى كة 
لة خوارووى عَيراقنء رووبةإووى توندوتيذيى 
كوردستان  هةرَيمى  لة  دةتوانن  بوونةتةوة، 

نيشتةجَيبن».
جَيطرى سةرؤكى حكومةتى هةرَيم ئةوةشى 
دةرطاكانمان  ئةطةرضى  ــةوة  ــكــردووةت روون
دةبَيت  بةآلم  ثةنابةرانةدا،  ئةو  بةإووى  كراوةية 
ئةوانةى دةيانةوَيت بَينة كوردستانء نيشتةجَيبن 
لةاليةن دةسةآلتى فةلةستينييةوة بة سةرؤكايةتى 
مةحمود عةباس ثشتطيرى بكرَين، دواى ئةوةش 

لةذَير ضاودَيرى يوئَين-دا دةبن.
ستراتيذى  لَيكؤَلينةوةى  سةنتةرى  سةرؤكى 
ئةو  ئةطةر  بــإوايــةدايــة،  لــةو  كوردستانيش 
بَينة  هةرَيم  حكومةتى  رةزامةندى  بة  ثةنابةرانة 

كوردستانةوة، هيض طرفتَيك دروست ناكات.

ئازادى ئايينء طةمة ديبلؤماسييةكان

وةرطَيِرانى: دانا نةوزةر 
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هيَنرى بَيكري

يان  ئه مريكا  هاتنه  ناوه وه ي   ده رئه نجامي  
بؤ  ده يَلَين،  هه ندَيك  عَيراق ءه كو  داگيركردني  
نييه  كه   تَيدا  له  ساَلي  ٢٠٠٣دا، گوماني   عَيراق 
جَيگاي   داهاتووش  ساآلني   بؤ  مه سه له يه كه  
مشتومإَيكي  زؤر ده بَيت. يه كَيك له  ئه نجامه كان 
كه  تاإاده يه ك ئاشكراشه ، ئه وه بوو كه  هه ستي  
قوَلتركرده وه و  كورده كان  الي   نه ته وايه تي 
هيواكانيان پَيينايه  ناو قؤناغَيكي  جديتره وه ، كه  
ميلله تَيكن  ساآلنَيكي  درَيژه  سه ركوت ده كرَينء 
ءه كو  ءآلتــي   چــوار  له نَيوان  خه ونه كانيان 
عَيراقء توركياء ئَيرانء سوريا دابه شكراون. 
شتي   چاوتَيبإينه   بوترَيت  به مه ش  ده كرَيت 
زياترو داواكاريي  بؤ مافي  سياسي ء فه رهه نگي  
كه   ئؤتؤنؤمييه ك  ده سته به ركردني   زياترو 
له   بكات  سه ربه خؤيان  شَيوه يه ك  هه موو  به  
ده ستَيوه رداني  به رپرساني  به غدا، له  ئَيستادا له  
عَيراق ناوچه  كوردنشينه كان كه  سوودمه ندي  
له ناوبردني   رووخــانــدنء  له   بــوون  يه كه م 
رژَيمي  سه دام، جآ پَيي خؤيانيان له  هه رَيمَيكي  
بَلَيين  ده توانين  قايمكردووه ،  فيدراَليخوازدا 
له مإؤدا  كوردستانيش  هه رَيمي   حكومه تي  
به   گه يشتن  بؤ  فشارَيكه   هَيزو  حه قيقه تء 
چؤن  ءه ك  زياتر،  ده سه آلتي   ده ستكه وتء 
گه إاندنه وه ي   هه وَلي   له   ده بينين  ئَيستادا  له  
سه ر  بؤ  كورده كانن  زؤرينه   دابإاوه   ناوچه  
ده وَله مه ند  ناوچه ي   به تايبه تي   هه رَيمه كه يان، 
به  نه وتي  كه ركوك. بوونء داواكاني  حكومه تي  
ترس  جَيگاي   هه ميشه   كوردستان  هه رَيمي  
بووه  بؤ ته واوي  دراوسَيكاني  عَيراقء زه نگي  
دراوسآ  ءآلتاني   بؤ  بووه   ئاگاداركرنه وه  
به شَيوه يه كي   به غدا  حكومه تي   به  گشتي ء 
له وه ي   دوورن  مه سه النه ش  ئه م  تايبه تي، 
بگه نه   خه مخؤرانه   جديي ء  هه وَلي   به بآ  
ببينن،  خؤيانه وه   به   جَيگيريي   كه   قؤناغَيك 
ئه گه ر بَيتء مه سه له ي  كورد پشتگوآ بخرَيت 
له گه َلدا  نه شياو مامه َله ي   به شَيوه يه كي   ياخود 
كه   حاشاهه َلنه گره   حه قيقه تَيكي   ئه وا  بكرَيت، 
كورده كانء تَيإوانينه كانيان له تواناياندايه  له م 
بارودؤخه  ناسكه دا كه  عَيراق پَييدا تَيده په إَيت، 
عــَيــراقء  لــه   توندوتيژيي   ناجَيگيريي ء 
جَيي   هه ربؤيه   بهَيننه كايه وه ،  ديكه   ناوچه كاني  
ده ستبه رداري   عَيراق  حكومه تي   كه   خؤيه تي  
بيربكاته وه ،  عه قآلنيتر  ببَيتء  سه ركَيشي  
به شَيوةيه ك كورده كان بكات به  هاوپه يمانَيكي  
له   هه ميشه   كه   دوژمنَيك  نه ك  چاوه إوانكراو 

بؤسه دا بَيت بؤ حكومه ته كه ي  به غدا.
كورد  مه سه له ي   ئه مريكاش،   بة  سةبارةت 
اليه ني  زؤر جديي ء هه سته وه ر له خؤده گرَيت،  
له   عَيراق  خاكي   نه بووني   به ش  به ش  لةوانة: 
عَيراقء  بارودؤخي   جَيگيريي   داهاتووداو 
چوونه  بــؤ  ئه مريكا  هَيزه كاني   تــوانــاي  
ــه دا،  ءآلت لــه م  به رپرسيارَيتي   ــاري   ب ــر   ژَي
توركيادا  له گه أل  په يوه ندييه كاني   هاوكات 
باكووري   په يماني   دياري  هاوپه يمانَيكي   كه  
تينووي   له  ناوچه كه داو  (ناتؤ)يه   ئه تَله سي  
بوون به  ئه ندامه  له  يه كَيتي  ئه وروپا، هاوكاتء 
مه سه له ي   ئه مريكا،  بؤ  گشتيتر  به شَيوه يه كي  
ناوچه يه كي   ئاراميي   جَيگيري ء  ءاتا  كورد 
ئَيجگار ده وَله مه ند به  ساماني  نه وت، له م كاته دا 
ئاسايشي   به   سه باره ت  زؤر  نادَلنياييه كي   كه  
ئه مريكا  جيهانء  ــه   ــردووةت ــك رووي ءزه  
كه   بيرمانبچَيت  نابَيت  كه واته   به تايبه تي ، 
كورده كان بمانه وَيتء نه مانه وَيت، كاريگه ريي  
ته واويان هه يه  له سه ر ته واوي  مه سه له كان له  
پشتگوَيخستني   هه ربؤيه   ناوچه كه ،  عَيراقء 

كه يسه كه يان ءاتا نه وت بةئاگرداكردن!
 ئه م راپؤرته  باس له وه ده كات، كه  پَيويسته  
چاودَيربَيتء  له نزيكه وه   ءاشنتؤن  له سه ر 
ره هه نده   هه موو  به و  بدات  زياتر  گرنگييه كي  

پرسي   بــه   په يوه ستن  كــه   لَيكئاآلوانه ي  
كورده وه  له اليه كه وه ، هاوكات ئه گه ري  زؤري  
ده ستَيوه رداني   ملمالنآ ء  دروستبووني  
ءاشنتؤن  ده بَيت  ديكة وه .  له اليه كي   ده ره كي  
چاره سه ري   تَيبگاتء  نزيكبَيته وه و  زياتر 
بكات،  پَيشووي   هه َله كاني   كه مته رخه مي ء 
لينكء  ــوو  ب مومكين  له كوآ   به جؤرَيك 
بؤ  پاَلنه ربَيت  كه   بدؤزَيته وه   په يوه ندييه ك 
گه يشتن به  دواإؤژَيكي  جَيگيرو گه شه سه ندوو 

له  عَيراقء ناوچه كه دا. 
كه   له وه بكه ين  باس  نه هاتووين  ئَيمه     
مه سه له ي   جياوازه كاني   رووكاره   ده كرَيت 
چاره سه ربكرَيت،  به په له   ئَيستاداو  له  كورد 
به َلكو ده مانه وَيت ئه و حه قيقه ته  بخه ينه إوو كه  
پَيويسته  ءاشنتؤنيش بيزانَيت، كة مه سه له يه كي  
كورد،  مه سه له ي   ءه كو  هه سته وه رى  هَينده  
ده بَيت مامه َله ي  جديي  له گه َلدا بكرَيتء هاوكات 
هه ر پَيشكه وتنَيك (يان پاشكه وتنَيك)، له  يه ك 
ناوچه دا كاريگه ريي  ئيجابي  (يان سلبي ) ده بَيت 
عَيراق،  ديكه ي   ناوچه كاني   جوَله ي   له سه ر 
لَيره شدا مه سه له يه كي  جه وهه ري  دَيته كايه وه ، 
كه ركوكء  بارودؤخي   ئاساييكردنه وه ي  
هه َلگره يه   مشتومإ  پارَيزگا  ئه م  داهاتووي  
له گه أل پاَلپشتيكردن له  فيدراَلي ء شه رعيه تدان 
كردني   عَيراقداو  له   فيدراَلييه كان  پَيكهاته   به  
هه ركه سه و  كه   به شَيوه يه ك  ديفاكتؤ،  به  
پآ  فيدراَليم  بَلَيت «من سيستمي   هه َلنه سَيتء 
قبوأل نييه »! مه سه له يه كي  ديكةش كه  پَيويسته  
مه سه له ي   بكه ين،  له سه ر  هه َلوه سته ي  
په يوه نديي  نَيوان حكومه تي  ئه نقه ره و حكومه تي  
هه رَيمي  كوردستانه . به كورتي  پَيويسته  له سه ر 
ءاشنتؤن گرنگيي  زياتر بدات به  كورده كانء 
له  كورده كان بكات هؤكاري   كارَيك بكات ءا 
جَيگيريبن له  ناوچه كه دا، هاوكات رَيگا گرتن له  
ده ستي  ده ره كي  تَيكده ريش، ئه ركَيكي  ديكه ي 

 ءاشنتؤنه  له م قؤناغه دا.
لَيره دا سآ سه رچاوه ي  پَيكه وه  به ستراوي 
رَيتَيچوء ء ئه گه رلَيكراوي  ملمالنَيي توند هه يه  

له  هه رَيمي  كوردستان: 
ئه و رؤَله ي  كورده كانء  به   تايبه ته   يه كه م 
عَيراق  له   كوردستان  هه رَيمي   حكومه تي  
ده يگَيإن، ءاتا قه باره ء فراوانيي  ئه و هه رَيمه ي 
 ءه كو به شَيك له  هه رَيمَيكي  فيدراَليي  كوردنشين 
(له گه أل چه ندين ناوچه ي  ده وَله مه ند به  نه وت 
كه  شاري  كه ركوكيش له ناوياندايه )، كؤنترؤَلي  
ده كه ن، ده بَيت هه موو اليه نه  په يوه نديداره كان 
راسته قينه ي   ئه گه رَيكي   كه   بزانن  ــه وه   ئ
ئه گه ر  له ئارادايه ،  ئينشيقاق  جيابوونه وه ء 
هاوپه يمانه كاني   ناوه ندي ء  حكومه تي   هاتوو 
هه ندَيك  جَيبه جَيكردني   له   شكستيانهَينا 

له اليه ن  كه   سه ره تايي  سه ره كي ء  داواكاريي  
كورده كانه وه  پَيشكه شء پَيشنيازكراوه .

جيابوونه وه ي   كــه   بَلَيين  ــت  ــرَي ده ك  
دروســتــكــردنء  به ربه ست  ــانء  ــورده ك ك
كورده كان  ــي   داواكــاري له   به رگيريكردن 
سه باره ت به  كه ركوكء كؤمه َلَيك سيناريؤي  
هه َلگيرساني   هؤي   ببَيته   ده كرَيت  ديكه ، 
عَيراقداء  له   سه رتاسه ري   ناوخؤي   شه إَيكي  
گؤمي  خوَينه كه  قوَلتر بكاته وه ، كه واته  خودي  
به رپرسيارَيـتي   به غدا  له   ناوه ندي   حكومه تي  
هاتوو  ئه گه ر  ئه ستؤ  ده كه وَيته   سه ره كي  
نه ك  پشَيويي ،  فاكته ري   به   بوون  كورده كان 

ئاشتي  له  ناوچه كه دا.
چاوه إوانكراوي   دووه مي   سه رچاوه ي    
ــه  گــرژيــيــه   ــي ، تــايــبــه تــه  ب ــژي ــي ــدوت ــون ت
ئه و  ءاتا  توركيادا،  له   گه شه سه ندووه كان 
توركياء  حكومه تي   له نَيوان  گرژييه ي  
كورده كاندا بووني  هه يه ، كه  ءه كو كه مينه ش 
زه وت  مافه كانيان  تــه واوي   سه يرناكرَينء 
كه   هه ستده كات  ءا  پَييوايه ء  توركيا  كراوه . 
حكومه تي  هه رَيمي  كوردستانء سه ركه وتني  
كورده كان له  باكووري  عَيراق، هه إه شه ن بؤ 
سه ر ئاسايشء سه المه تي  ناوچه  هه رَيمييه كاني  
بؤ  رَيگاخؤشكه ريشه   هــاوكــات  توركيا، 
ده ستكه وتء سه ركه وتني  زياتر. توركيا ترسي  
كورده كاني   داهاتوودا  له   لَينيشتووه   ئه وه ي  
گه وره تر  سياسيي   بزووتنه وه ي   توركيا  ناو 
كرَيكاراني   پارتي   هاوكات  دروستبكه ن، 
زياتر  جوَله كاني   (په كه كه )،  كوردستانيش 
بكاتء زياني  گه وره تر به  به رژه وه ندييه كاني  

ئه و ءآلته  بگه يه نَيت له  ناوچه كه دا. 
(په كه كه ) گروپَيكي  ياخيبووه  له  حكومه تي  
له ناو  چه كداره كاني   نيوه ي   نزيكه ي   توركياء 
هه يه،  بنكه يان  كوردستاندا  هه رَيمي   خاكي  
له  (٥٥٠٠) گه ريال ده دات كه   ژماره يان خؤي  
له  ناوچه كاني  هه رَيمي  كوردستانء باشووري  
ئه مه ش  جَيگيرن،  توركيا  خــؤرهــه آلتــي  
ءايكردووه  كه  حكومه تي  ئه نقه ره  هه ميشه  له  
به رپرساني  حكومه تي   له گه أل  بَيت  مشتومإدا 
راكَيشاني   بؤ  كاربكات  كوردستانء  هه رَيمي  
له   (په كه كه )  تا  هه رَيم  به رپرساني   سؤزي  
كوردستان ده ربكه ن. توركه كان هه ر سوورن 
هه رَيمَيكي   سه رهه َلداني   له   رَيگرتن  له سه ر 
ئؤتؤنؤمي  به هَيز له  باكووري  عَيراق، تا حاَلي  
حازر ته نيا بؤ جارَيكيش نه رمييان نه نواندووه  
ءشــه ي   ته نانه ت  ــانء  ــورده ك ك به رامبه ر 
(كوردستان) بڤه ء تابوه  له اليان، هه ر ئه مه شه  
بووةته  هؤي  ئه وه ي  كه  په يوه ندييه كاني  ئه مريكا 
به   (ناتؤ)يه ،  هاوپه يمانَيكي   كه   توركيا،  له گه أل 
تَيپه إَيت. هاوكات دواي   قؤناغَيكي  پإ گرژيدا 

ءاشنتؤن  ئه نقه ره وه ،  له اليه ن  زؤر  فشارَيكي  
هه َلبكات  توركيا  بؤ  سه وز  تيشكي   ناچاربوو 
(په كه كه )ء  گه ريالكاني   سه ر  هَيرشكردنه   بؤ 
كوردستان.  هه رَيمي   سنووري   به زاندني  
(٢٠٠٧)ه وه ء  يه كه مي   كانووني   مانگي   له  
هَيزه   پچإپچإ  بـــه رده وامء  به شَيوه يه كي  
ده كه نه   هَيرش  توركيا  پياده كاني   ئاسماني ء 
حاَلي   تا  به آلم  (په كه كه )،  گه ريالكاني   سه ر 
چؤك  بكه ن  پارته   له و  نه يانتوانيوه  ءا  حازر 
توركيا  كرده وانه ي   ئه م  به إاستي   دابــدات، 
ملمالنَييه كي   دروستبووني   ريسكي   ره نگه  
تَيدابَيتء  كوردي   (عَيراقي )  توركي   توندي  
ئه مه ش  بَيت،  نوقم  تَييدا  توركيا  سه روبه ر 
له  ءآلتاني  دراوسآ  بكات كه  هه مان شت  ءا 
راگرتووه،   توركياي  تائَيستا  ئه وه شي   بكه ن، 
يه كَيتي   له   به ئه ندامبوونَيتي   مه سه له ي  
ده ستي   ژَيربه ژَير  ده بينين  هه ربؤيه   ئه وروپا، 
ئه وروپييه كان  نــه وه ك  ده وه شَينَيت  خؤي  
به   بكه ن  ئه وروپا  يه كَيتي   له   به ئه ندامبووني  

شتَيكي  مه حاأل.
ملمالنَيش،  سَييه مي   ــاوه ي   ــه رچ س   
ئَيرانء  په رچه كرداري  كورده كاني   له   بريتييه  
به ره وپَيشچوونانه ي   به و  سه باره ت  سوريا 
ئــه و  رووده ده ن،  ـــان  ـــه ري ـــه ده وروب ل
پارچه كه ي   دوو  كورده كاني   ده ستكه وتانه ي  
كردووه،  ده سته به ريان  كوردستان  ديكه ي  
 ءايان لَيده كات ئه وانيش خه مَيكي  خؤيان بخؤن، 
ديمه شق  تارانء  حكومه تي   كؤنه وه   له   هه ر 
عَيراقيان  كورده كاني   خواستي   دژايه تي  
كردووه ء پَيكه وه ء له گه أل توركياشدا هاوكارء 
ئه زمووني   له باربردني   بؤ  بوون  هاوپه يمان 
به ربه ست  سه ركوتكردنيانء  كورده كانء 
به ره وپَيشچوونيان.  له إَيي  دروستكردن 
هه رچه نده  كورده كاني  ئَيرانء سوريا هَينده ي  
كورده كاني  توركياء عَيراق گرنگيان پَينه دراوه ، 
به آلم سه ره إاي  ئه وه ش هَيشتا كاريگه رن به  
رووداو ء پَيشهاته  ئيقليمييه كان، هه ر ئه مه شه 
توندوتيژيي   جؤره كاني   هه موو   ءايكردووه  
له گه َليان تاقي  بكرَيته وه ، ءه ك ئه وه ي  ئَيرانء 
له   كوردبوون  كه   بيريانچووبَيت  سوريا 
خوَينياندايه ء مه رگ بيريان ده باته وه ! جوَله ء 
چاالكيي  گه شه سه ندووي  كورده كانء حاَله تي  
به ته واوه تي   سوريا  ئَيرانء  له   توندوتيژيي  
زه نگي   كردووه ء  نيگه ران  رژَيمه ي   دوو  ئه م 
بَيتء  ئه گه ر  ــداون،  ــَي ل بؤ  مه ترسيداري  
زيادبووندا  له   عَيراق  به ره وپَيشچوونه كاني  
ئيقليمييه كاني   ناوچه   سه المه تيي   ئه وا  بَيت، 
مه ترسييه وه ء  ده كه وَيته   سوريا  ئَيرانء 
ده ستَيوه رداني   ئه نجامدا  له   دوورنييه  
له پَيناو  عَيراقدا،  كاروباري   له   بكه ن  زياتر 
كه مكردنه وه ي  ئه و لؤده ي  له اليه ن كورده كاني  

خؤيانه وه  خراوه ته  سه ريان. 
 بؤ ئه مريكا ئه م سآ سه رچاوه ء هؤكاره ي  
ده بنةهؤي   باسمانكرد،  كه   ملمالنَييه ي  
سه رئَيشه ،  كَيشه ء  خه رمانَيك  هه َلگيرساني  
سياسيي ء  ناسه قامگيريي   ــيــيــه   دوورن
بآ   ناوخؤي   شه إَيكي   ياخود  توندوتيژيي  
له گه أل  كه   سه رهه َلبدات،  عَيراقدا  له   كؤتايي 
له يه ك  ئه مريكا  هَيزه كاني   كشانه وه ي   پالني  
رَيگاخؤشكه ريش  ببنه   هاوكات  بئاَلَينء 
كه   عَيراق  دراوسَيكاني   نــاوه وه ي   هاتنه   بؤ 
دروستكردني   بؤ  ساتدان  ئانء  له   هه ميشه  
عَيراقييه كان،  بؤ  زياتر  نه هامه تي   كَيشه ء 
به و  په ي   ئه مريكا  ده بَيت  ئه مه ش  له به ر  هه ر 
شه إي   هه َلگيرساني   كه   به رَيت  حه قيقه ته  
له  عَيراقدا گورزي  كوشنده  ده بَيت بؤ  ناوخؤ 
سه ر به رژةوه ندييه كاني  له  عَيراقء ناوچه كه دا، 
ئه و  چيتر  كوردستانيش  هه رَيمي   پَيده چَيت 

ناوچه  ئارامه  نه بَيت بؤ ئه مريكييه كان.
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شاآلو فةتاح
ئيمارات

لة  جياوازو  نةتةوةى   (١٢٠) بةشداريى  بة 
(٣٠٠) زانكؤى جيهانةوة، (١٠٠٠) خوَيندكارى 
ئاستى خوَيندنى باآل بة هاوكاريى رَيكخراوى 
 Education without) بَيسنوور  فَيربوونى 
Borders)، لة دوبةي كؤنفرانسى نَيودةوَلةتيى 
(ضارةسةركردنى كَيشة جيهانييةكان بة هزرى 

نوآ)يان بةست.
٢٠٠٩/٣/٢٩دا  لــة  كؤنفرانسة  ــةم  ئ   
ئامانجى  تةواوبوو.  ٤/٣دا  لة  دةستيثَيكردو 
ضــارةســةرى  ــةوةى  ــن دؤزي كؤنفرانسةكة 
داهَينةرانةبوو بؤ كَيشة هةنووكةييةكانى جيهان، 
رَيكخستنى  دوبةى  لة   (EWB) رَيكخراوى كة 

تةواوى كارةكانى لةئةستؤ طرتبوو.
تَييدا جطة لة ضةند بارةكردنةوةى ثةيامى 
هاوكاريى  سنوورةكانء  بإينى  بَيسنووريىء 
نَيوان نةتةوة جياوازةكان، ضةند لَيكؤَلينةوةيةك 
ثَيشكةشكراو  خوَيندكارانةوة  لــةاليــةن 
جيهانييةكانى  كَيشة  بة  ســةبــارةت  تَييدا 
كلتوورء  وزة،  ــةروةردة،  ث (ئابوورى،  وةك 
طةرمبوونى جيهان) دوان. هةروةها هاوكاريى 
نَيوان نةتةوة جياوازةكان بؤ ئاوةدانكردنةوةى 
وةسفكرد،  نوآ  دةركةوتةيةكى  وةك  زةوى 
بة  كؤنفرانسانةشى  ئةمجؤرة  ـــى  روودان
ضانسَيكى طةورة بؤ لَيكتَيطةيشتنء لَيبووردنى 

نَيوان نةتةوةكانى جيهان لةقةَلةمدا.
خوَيندكاري  عةرةبى  يةك  كــوردء  سآ 

سلَيماني  ــراقء  عــَي لة  ئةمريكي  زانــكــؤي 
ــي  ــووان ــادةب ــام بــةشــداربــوون، لــةنــَيــو ئ
جيهاني  كةسايةتييةكى  ضةند  كؤنفرانسةكةدا 
عةبدولكةالم، سةرؤكى  جةي  ثي  (ئةي  وةك: 
ثَيشووى هيندستانء وةزيرى خوَيندنى باآلو 
هونةرمةندو  ئيماراتء  زانستى  لَيكؤَلينةوةى 
مؤسيقارو وةرزشةوانى ئؤَلؤمثى لةخؤطرتبوو. 
كؤنفرانسةكةدا،  دةستثَيكردنى  سةرةتاى  لة 
وةزيرى خوَيندنى باآلى ئيمارات، شَيخ نةهيان 
بن موبارةك ئال نةهيان، جةختى لةسةر رؤَلى 
نةوةى نوآ لة طةشةثَيدانى جيهانء هاوكاريى 
ئاوةدانكردنةوةى  ثَيشخستنء  بؤ  كرد  ئةوان 
وتارَيكى  لة  دواتر  طشتى،  بة  جيهان  وآلتانء 
خؤيدا سةرؤكى ثَيشووى هيندستان ئاماذةى 
الو،  بؤ  كــرد  بــاوةإبــةخــؤبــوون  ــى  رؤَل بة 
دووبارةش يةكطرتنء يةكترناسينى الوانى بة 
تواناكان  طةشةثَيدانى  بؤ  طونجاو  رَيطايةكى 

وةسفكرد. 
جيهانةوة  كيشوةرى  شةش  لة  ــان  وآلت
وةك  بــةشــداريــكــردن  بــؤ  خــؤيــان  ثشكى 
نوَينةرو ثَيشكةشكار وةرطرتبوو، لةنَيو وآلتة 
جياوازةكاندا، عَيراقيش ثشكى خؤى بة ضوار 
نوَينةر وةرطرتبوو، زؤرَيك لة خوَيندكاران ئةم 
كؤنفرانسةيان وةك خاَلى وةرضةرخان بةرةو 
طؤإانء لَيك تَيطةيشتن وةسفكرد، بةتايبةتيش 
جياوازةكانى  نةتةوة  زؤرينةى  كؤنفرانسةكة 

سةرإووى زةوى لةخؤطرتبوو.
جوليان سميس (٤١) ساأل، كة يةكَيك بوو 
وت:  ثردى  بة  كؤنفرانسةكة   رَيكخةرانى  لة 

بَيهاوتا  ثةروةردةيية  كؤنفرانسة  ئةم  «ئةوةى 
هةية  جيهانى  روانطةيةكى  ئةوةية  دةكــات، 
بةشَيوةيةكى  كَيشةكان  ضارةسةركردنى  بؤ 
ثةروةردةيىء ئاشتيانة لةإَيى توَيذَيكي طةنجى 

خوَيندكارةوة».
 جوليان ثَييوابوو، بةستني كؤنفرانسةكة لة 
يارمةتيدةر  ناوةإاست،  خؤرهةآلتي  دوبةىء 
نَيوان  ئاشنايةتي  دروستكردني  بؤ  دةبَيت 
وآلتاني ديكةي جيهانء دانيشتوواني ناوضةكةء 
وَينةى راستةقينةى نةتةوةو كلتوورةكانى ئةم 
وتيشي:  هةروةها  جوليان  دةبينن،  دةظــةرة 
«طرنطترين خاأل لةم كؤنفرانسةدا ئةوةبوو كة 
خؤيان  بةَلكو  طوَيطرنين،  ضيتر  خوَيندكاران 
ديالؤطى  بة  ثَيويستمان  ئَيمةش  ــنء  دةدوَي
زياترة لةنَيوان الوةكانى جيهاندا بؤ ئةوةى بة 

ئاراستةى داهَينانء ئاشتيدا بإؤين».
رَيكخةرانى  لة  بوو  يةكَيك  بَيرط،  جَينيفةر 
طواستنةوةو  قورسيى  باسى   كؤنفرانسةكة، 
كردو  خوَيندكاران  ثَيوةكردنى  ثةيوةندي 
طرت  طواستنةوةية  سيستمى  لةو  رةخنةى 
ثَييوابوو  طرتيةبةر، هةروةها  رَيكخراوةكة  كة 
بؤ  هةية  نوآ  سيستمَيكى  بة  ثَيويستيان 
خوَيندكاران  طواستنةوةى  ثةيوةنديكردنء 
ئةوةى  جَينيفةريش  جيهاندا،  سةرانسةرى  لة 
دووثاتكردةوة كة خوَيندكاران ثَيويستة دةنطى 
خؤيان هةبَيتء ضارةسةرى كَيشة جيهانييةكان 

بة ئايديا نوَييةكانيان دروستبكةن. 
خوَيندكارانى بةشداربووش راى جياوازيان 
لةسةر كؤنفرانسةكة هةبوو، مارى (٢٢ ساأل)، 

ئيتاَلى، ئاماذةى بة رؤَلى ثؤزةتيظى كؤنفرانسةكة 
بةآلم ضةندبارةكردنةوةى دةستةواذةى  كرد، 
ثَييوابوو،  زانىء  زياد  بة  سنوورةكانى  بإينى 
«هةموو شتَيك سنووري خؤى هةيةء ثَيويستة 

هةيبَيت».
 ٢١) قةزاز  سيظةر  عَيراقيش،  نوَينةرَيكى 
ساأل)، يةكَيك لة خوَيندكارة بةشدارةكاني عَيراق، 
وتى: «ثَيمواية بوونى ئةمجؤرة كؤنفرانسانة بؤ 
طشت الوانى جيهان بةتايبةت عَيراق ثَيويستة، 
لةنَيوان  تَيكةَلبوون  شارةزايىء  ــات  وادةك
نةتةوةو كلتوورة جياوازةكاندا دروست ببَيت، 
ثَيويستييةتى،  ئَيمة  نةوةى  كة  ئةمةش شتَيكة 
ضونكة بةهؤى كَيشة سياسيىء كلتوورييةكانى 
دواييدا  ساَلةى  ضةند  لةم  ئَيمةوة  وآلتــى 
نةتةوةكانى  لةطةأل  تَيطةيشتن  تَيكةَلبوونء 
و  طونجاو  بةشَيوةيةكى  زةويدا  سةرإووى 

ثَيويست رووينةداوة».
سيظةر كؤنفرانسةكةي بة «طرنطء دةطمةن» 
تَيكةَلبوونء  ضانسي  بةوثَييةي  وةسفكرد، 
بَيهاوتا  بةرفراوانء  تَييدا  الوان  يةكترناسيني 
دى  ئةوانى  لةطةل  لةكاتَيكدا  ضونكة  بــووة، 
دةردةبإىء  خؤيان  سةرسوإمانى  دةدواين، 
تةواو  تَييدا  ذيان  وآلتَيكة  عَيراق  ثَييانوابوو 
طشت  لة  كلتوور  ثــــةروةردةء  دذوارةء 
وتيشى  كةمداية،  زؤر  لةئاستَيكى  بةشةكانيدا 
خوَيندكارانى  كة  بينى  ئةوةشمان  «بَيطومان 
دروستتريان  ثةروةردةيةكى  ديكة  وآلتانى 
ئاستى  زانكؤكانداو  خوَيندنطاو  لة  هةية 

باوةإبةخؤبوونيان زؤر لة ئَيمة بةرزتربوو».

كؤنفرانسَيك بؤ بأينى سنوورةكان لة دوبةى سازكرا
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