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محةمةد سالَح حةمةالو

يةكَيتيى  ئةندامى سةركردايةتى  ئاسؤ عةلي 
دةكات:  بةوة  ئاماذة  كوردستان،  نيشتمانيى 
دةركردني كاديراني يةكَيتىء نانبإاوكردنيان دذ 

بةبنةما سةرةكييةكاني كاركردنى يةكَيتيية.
ضةندين  رابــردوودا  رؤذى  ضةند  لةماوةى 
تيايداية  كة  حكوميى،  حيزبىء  بةرثرسى 
بؤ  اليةنطيرييان  بةبيانووى  كؤلَيذة،  راطــرى 
بةليستى  دةنط  كة  يةكَيتى  ناو  ريفؤرمى  باَلى 
لةسةركارالبراونء ثؤستةكةيان  طؤإان دةدةن 
دةركردنيانء  لة  جطة  لَيوةرطيراوةتةوة، 
ناضاركردنيان بؤ دةستلةكاركَيشانةوة، بَيبةشيان 

دةكةن لةو ئيمتيازاتانةى كة ئَيستا هةيانة.
 (KNN) بؤ  لَيدوانَيكيدا  لة  عةلي  ئاسؤ 
ئاماذةي بةوة كرد، نانبإيني كاديرء فةرمانبةران 
فةرمانبةران  كة  مووضةيةي  ئةو  لةكاتَيكداية 
خَيري  خؤيانةء  تايبةتي  مافَيكي  وةريدةطرن، 
زؤرة  ثارة  لةوبإة  ثارةيةش  ئةو  نيية،  كةس 
لةبودجةي  بةناشةفافيانة  كة  تةرخاندةكرَيت 
طشتيي هةرَيم بؤ حيزب دةبإَيتء بةشَيكي كةمي 

بؤ كاديرةكان تةرخاندةكرَيت.
نانبإيني  سياسةتي  وتيشى:  هــةروةهــا 

هةمان  درَيذةثَيدةري  كاديران  فةرمانبةرانء 
سياسةتي رذَيمي ثَيشووة، كة خةَلكي دةبةستةوة 
ويستي  هةركاتَيك  بؤئةوةي  بةمووضةوة، 
طةردنيء  بيكاتة  ثةتَيك  وةك  مووضةية  ئةو 
«بةرثرسيارَيتي  وتيشى:  ببةستَيتةوة،  ثَيي 
ثاراستني ذيانء طوزةرانء ثاراستني كةرامةتي 
ئةخالقيةو  بةرثرسيارَيتييةكي  هاوآلتييان، 
هةرَيمي  سةرؤكايةتي  حكومةتء  لةئةستؤي 

كوردستانداية». 
شــارةزا  عومةر  تةها  ديكةوة  لةاليةكى 
لةبواري سياسيدا ئةوةي خستةإوو كة لةإووي 
ياساييةوة حيزب بؤي نيية فةرمانبةري حكوميي 
دةربكات، ضونكة جياوازي راوبؤضوون ناضَيتة 
وتيشي:  ئيدارييةوة،  سةرثَيضي  ضوارضَيوةي 
لةسةربنةماي  دةبَيت  فةرمانبةران  «دةركردنى 
جياوازي  بَيتء  ئيداريي  سةرثَيضيكردني 
بيروبؤضوونء ئينتيماي حيزبي بةسةرثَيضيكردني 
ئةطةر  لةحاَلةتَيكيشدا  دانانرَيتء  ئيداريي 
ياسايي)  (دامةزراوةييء  حكومةتَيكي  حكومةت 
بةر  ثةنابةرَيتة  دةتوانَيت  فةرمانبةر  ئةوا  بَيت 

دادطاي كارطَيري».
لةوبارةيةوة راثؤرتَيك
لة ل ٢ دا بخوَينةرةوة

دةربارةى دةركردنء نانبإينى اليةنطرانى باَلى ريفؤرم

ئاسؤعةلى: بةرثرسياريَتييةكى ئةخالقى 

لةئةستؤى حكومةتء سةرؤكايةتى هةرَيمداية

سامان بةشارةتى 

بةرثرسى  ســادق  ثشتيوان   
ديموكراتى  ثارتى  دووى  لقى 
كوردستان، ئةو قسانة رةتدةكاتةوة 
كة ئةو لةكؤإَيكيدا هَيرشي كردبَيتة 
ضوار  مستةفاء  نةوشيروان  سةر 
هةية  «رَيــزم  وتيشى:  حيزبةكة، 
كاك  تَيكؤشانى  خــةبــاتء  بــؤ 
شَيوةيةك  بةهيض  نةوشيروانء 
ئةو،  سةر  نةكردووةتة  هَيرشم 
نةوشيروان مستةفا  كاك  كَيشةى 
يةكَيتييةوة  بةناو  ثةيوةندى 
تةرةف  ناكةمة  خؤم  من  هةية 

لةوكَيشةيةدا». 

بةرثرسى   (٥/١٣) رؤذى 
لةكؤإَيكيدا  ثارتى  دووى  لقى 
ذمارةيةك  بؤ  لق  لةبارةطاى  كة 
لةخوَيندكارى زانكؤو ثةيمانطاكان 
هةندَيك  بةوتةى  سازيكردبوو، 
لةئامادةبووانى كؤإةكة بةرثرسى 
لقى دووى ثارتى لةهةولَير هَيرشى 
طؤإانء  ليستى  سةر  كردووةتة 
نةوشيروان مستةفاو ليستى ضوار 

حيزبةكة.
سادق  ثشتيوان  لةبةرامبةردا 
ثارتى  دووى  لقى  بةرثرسى 
بةوةكرد،  ئــامــاذةى  لةهةولَير 
خوَيندكاراندا  ــؤإةى  ك لــةو  كة 
دوو  لقى  ــاى  ــارةط ب لــةنــاو  كــة 

سازيداوة «بةهيض شَيوةيةك ناوى 
نةهاتووة»،  مستةفا  نةوشيروان 
هةروةها باسى ليستى طؤإانيشى 
«ئازاديىء  وتيشى:  نةكردووة، 
ــبــذاردنء  هــةَل لــة  ديموكراتى 
تــةواوم  ــِرواى  ب ليستيداية،  فرة 
ثَيشمواية  هةيةو  بةفرةاليةنى 
بةوشَيوةية  سياسى  ثرؤسةى 
مونافةسة  كة  ســةردةكــةوَيــت، 
هةبَيت بؤ طرتنة دةستى دةسةآلت، 
ئةو  ليستانةش  ئةم  هاتنةكايةى 
دروســتــدةكــات،  مونافةسةية 
هةموو اليةكيش هةوَلدةدةن زياتر 
هةرَيمى  هاوآلتييانء  خزمةتى 

كوردستان بكةن». 

بةرثرسى لقى دووى ثارتى:
بةهيض شَيوةيةك هَيرشم نةكردووةتة سةر 

نةوشيروان مستةفا

طةندةلى

حكومةت

بةرهةم خاليد

ضوار  سةرنووسةرو  دوَينَي 
طؤظارى  لةستافي  ديكة  كةسى 
بةشى  كاديري  كة  رؤشنطةرى، 
(١)ى  مةَلبةندى  رووناكبيرى 
ــوون،  ب يةكَيتى  رَيكخستنى 
لةكاركَيشايةوةو  دةستيان 
طؤظارةكةش  سةرنووسةرى 
خؤمان  بةخواستى  «ئَيمة  دةَلَيت: 
لةكاركَيشايةوة،  دةستمان 
بةوة  بــاوةإمــان  لةبةرئةوةى 
طؤإانكاريى  ثَيويستة  كة  هةية 

رووبدات».
ـــي،  ـــةل ــــــوان ع ــــــةري م

ــارى  ــؤظ ـــووســـةرى ط ســـةرن
ــطــةرى لــةلــَيــدوانــَيــكــدا  رؤشــن
لةبةر  راطةياند:  بةإؤذنامةى 
هةَلوَيستى خؤمان دوَينَي بإياري 
داوةء  دةستلةكاركَيشانةوةمان 
بإيارمانداوة ضيتر وةك كاديري 
مةَلبةند  رووناكبيرى  بةشى 
«لةسةر  وتيشي:  كارنةكةين. 
بإوامان  كة  خؤمان  هةَلوَيستى 
دةستمان  بؤية  هةية،  بةطؤإان 
لةبةشى  ــةوة  ــشــاي ــةكــاركــَي ل
ئَيستا  مةَلبةندء  رووناكبيرى 
نةماوة،  لةوَي  ئيمتيازَيكمان  هيض 
ئَيمة بَيئةوةى بانطبكرَيين خؤمان 

ئةو بإيارةمان داوة».

كاديرة دةستلةكاركَيشاوةكاني 
لة،  لةهةريةك  بريتين  طؤظارةكة 
سةرنووسةرء  عةلي،  مةريوان 
بةإَيوةبةرى  مةحمود،  بَيستون 
هةردى  عومةرء  تةها  نووسينء 
عــةلــي ئــةنــدامــانــى دةســتــةى 
ئةمين،  ئومَيد  نــووســةرانء 
سؤران  ضاثء  سةرثةرشتيارى 
قادر كؤستة، كة ئةندامى دةستةى 
بةآلم  طؤظارةكةية،  نووسةرانى 
كاديرى مةَلبةند نةبووة ثَيشتريش 
خاوةن  كة  عةبدولوةفا،  شةماأل 
بةرثرسى  طؤظارةكةء  ئيمتيازى 
ثةيوةندييةكانى دةرةوةى يةكَيتي 

بوو، ثؤستةكةى لَيسةندرايةوة.

ستافي طؤظارى رؤشنطةرى لةبةشى 
رووناكبيرى مةلَبةندى سلَيمانى

 دةست لةكار دةكَيشنةوة

رؤذنامة

توَيذةرَيكي بياني كة ئاطاداري ناوةإؤكي 
لةسةر  هةرَيمة  بةغداو  نَيوان  رَيككةوتني 
ئاماذة  كوردستان،  نةوتييةكاني  طرَيبةستة 

بةوة دةكات كة حكومةتي هةرَيمي كوردستان 
هةرَيم  نةوتي  بةغدا  حكومةتي  رازيبووة، 
كؤمثانيا  ثارةي  لةهةمانكاتدا  دابةشبكات، 
بودجةي  لةسةر  ١٧٪ي  بيانييةكانيش 
توَيذةرة   ئةو  بإواى  بة  دةدرَيت،  كوردستان 

«ئةوة  بكرَيت،  ئاشكرا  ناوى  نةيويست  كة 
سازشكردنة كة حكومةتي هةرَيم كردوويةتي، 
هةرَيم  حكومةتي  لةوةداية  طرفتةكة  بةآلم 
لةميللةتةكةى  دةكاتء  بةنهَيني  كارانة  ئةم 

دةشارَيتةوة».

بةرزان محةمةد ثةرلةمانتارى كوردستان 
ئَيمة  كة  حكومةتة  طةورةي  «طرفتَيكي  وتى: 
وةك ثةرلةماني كوردستان بةهيض شَيوةيةك 

ئاطاداري ناوةإؤكي طرَيبةستةكان نين».
وردةكارى لة ل٢داية

ثارةي كؤمثانياكان لةسةر بةشى ١٧٪-ةكةى بودجةى هةرَيم دةدرَيت
حكومةتي هةرَيم بة نهَيني سازشَيكي طةورة دةكات

ل ٣

«بودجةى حيزب 

شَيوازَيكى طؤترةكاريى 

وةرطرتووة»

مةترسى سةرةكي.. دةرةكى يان 
ناوةكى

ئؤثؤزسيؤنء دةسةآلت كاميان 
لةسةر حةقن

سؤران عةبدولقادر كؤستة                      ل ٧

كَيشةى هةَلبذاردنى 
كةركوك

طةإايةوة خاَلى سفر
ل ٤

لةسةرءبةندى هةَلبذاردنةكاندا
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حةمةالو سالَح محةمةد

يةكَيتى سياسى مةكتةبى ئةندامَيكى
يةكَيتىء لة هةريةك بودجةى دةَلَيت،
ئةندامَيكي  دينارةو ٣٠ مليؤن مانطانة ثارتى
كوردستانيش ثةرلةماني دارايي ليذنةي
بؤ تائَيستا ثَيوةرَيك بؤئةوة دةكات، ئاماذة
دانةنراوةو حيزبةكان بودجةي دياريكردني
شَيوازَيكي حيزبةكانيش ــةي ــودج ب

طؤترةكاريي وةرطرتووة.
رؤذنامةي لةطةأل ضاوثَيكةوتنَيكيدا لة
وتةبَيذي كارطَيإو بةختيار، مةال ئاوَينة
بةوة ئاماذةي يةكَيتي  سياسي  مةكتةبى
مانطانة ثارتي يةكَيتيء لة هةريةكة كردووة،
حكومةت لة  بودجة دؤالر مليؤن (٣٠)

وةردةطرن.
هةرَيم دارايي وةزيري تاَلةباني، بايز
ئةوةي راطةياند: رؤذنامةي بة وةكالةت بة
(٣٠) ثارتي يةكَيتيء بودجةي دةَلَيت كة
ناوبراو هاوكات نية. راست دؤالرة، مليؤن
بودجةي دروستي راستيء ئامادةنةبوو
«لة وتيشي: ئاشكرابكات، ثارتي يةكَيتيء
بودجةي دارايي وةزارةتي ٥/٧-ةوة رؤذي
دارايي ليذنةي رةوانةي هةرَيمي ئةمساَلي
ساَلي ئةمساَليش كـــردووة،  ثةرلةمان
بودجةي ثةرلةمان ثَيويستة شةفافيةتةو

ئاشكرابكات». حيزبةكان
ليذنةي ئةندامي سابير، ميرزا هيوا
ئةوةي كوردستان،  ثةرلةماني لة دارايي 
لةو «يةكَيك خستةإوو ــامــة رؤذن بؤ 
ناشةفافيةتَيكي تائَيستا كة كَيشانةي
بةديدةكرَيت، تَيدا  ئاشكراي  روونء
كؤمةَلطاي رَيكخراوةكاني حيزبء بودجةي
لةساَلي ئةوةي «دواي وتيشي: مةدةنيية».
دةرضوو، حيزبةكان ياساي ١٩٩٣-ةوة

ثةرلةماني ساَلةدا  لةو  هةر ثَيويستبوو 
حيزبء بودجةي بؤ ياسايةكي كوردستان
دياري مةدةني كؤمةَلطاي  رَيكخراوةكاني 
ئةو بؤ ثَيوةري كؤمةَلَيك  تَييدا  بكردايةو
باسيكرد، ئةو بةآلم وةك دابناية»، مةبةستة
لةو خؤي ثةرلةمان تائَيستا لةوكاتةوة
ئيرادةيةكي بةوثَييةى نةداوة، مةسةلةية
ئةو نايةوَيت لةثشتةوةيةو سياسيي

بكات. دياري ثَيوةرانة
(٥٧) لةمةوبةر ســاأل  دوو نزيكةي
ياسايةكيان ثةرلةمانتاريكوردستانثرؤذة
كرد، ثةرلةمان سةرؤكايةتى بة ثَيشكةش
دياري ثَيوةر كؤمةَلَيك ثةرلةمان بؤئةوةي
تائَيستا بودجةي حيزبةكان، بةآلم بؤ بكات

سةرينةطرتووة. هةوَلة ئةو
بودجةي «تائَيستا وتيشي:  ميرزا هيوا
كؤمةَلطاي ديكةي دامةزراوةكاني حيزبء
شَيوازَيكيطؤترةكارييوةرطرتووة، مةدةني
خؤي بــةئــارةزووي دةسةآلتدار حيزبي

دياريدةكات». وا بوَيت ضؤني
ثةرلةماني ناوخؤي ثةيإةوي بةثَيي
(١٠) ياسايةك ثــرؤذة  هةر كوردستان،
ثَيويستة بكةن، لةسةر واذؤي ثةرلةمانتار
بةرنامةي ضوارضَيوةي بيخاتة ثةرلةمان

خؤيةوة. كاري
لةوةشكرد، باسي ثةرلةمانتارة ئةو
داوايانكرد ثةرلةمانتارة (٥٧) ئةو كة سةرةتا
لَي خؤي حكومةت دابنرَيت، ثَيوةرَيك
ثرؤذة هةمان جاري دووةم هةربؤية الدا،
هةرضةندة ثَيشكةشكردةوة، ياسامان
بةآلم بؤكرا، يةكةميشي خوَيندنةوةي

نةكرد. ثةيِرةوي ثةرلةمان بةداخةوة
ئاماذةى دارايي ليذنةي ئةندامةي ئةو
بــةردةوام ساَلة دوو ماوةي بةوةشكرد
كة دةكــةمــةوة، ئــةوة لــةســةر جةخت 
دابنرَيت، حيزبةكان بودجةي  بؤ ثَيوةرَيك

جبَيبةجَينةكردني بةرامبةر لة ئةمساأل بةآلم
دارايــــيء لــيــذنــةي ــي ــان ــةك ــي ــاري دواك
دارايــي، وةزارةتةكاني يةكنةطرتنةوةي
داراييم ليذنةي كؤبوونةوةكاني بايكؤتي

كرد.
تاَلةباني بايز كة ئــةوةش ــارةي دةرب
ياساي ــرؤذة ث لة ــردووة ــةوةك ل باسي 
حيزبةكان بودجةي ئةمساَلدا  بودجةي
دارايي ليذنةي ئةندامةي ئةو دياريكراوة،
حيزبةكان بودجةي تائَيستا كة رةتيكردةوة

دياريكرابَيت.
كة ئاشكراكرد، ئةوةشي ميرزا هيوا
ثةرلةماندا لة كورسي (٩) هةية «حيزب
بةآلم هةية،  زؤريشي جةماوةرَيكي هةيةو 
هةيةء ثةرلةماندا لة كورسي (٣) هةية حيزب

زياترة». ئةوان بودجةي لة بودجةكةشي
بانطةشةكردنى روونكردةوة، ئةوةشي
 ٣٠ مانطانة ثارتى  يةكَيتىء كة  ئــةوةى
كةمة، زؤر شتَيكي وةردةطرن مليؤن دؤالر
مليؤنة (٣٠) ئةو تةرخانكردني ثَييوابوو
لة ذمارةيةك  بؤ واية نةسريةيةك وةك 
هةرَيمي «داهاتي وتيشي: بارةطاكانيان،
بؤ جؤراوجؤردا ناوي لةذَير كوردستان
هةربؤية تةرخاندةكرَيت، دةسةآلت حيزبي
ياساي لة خؤيان  جؤراوجؤر رَيطاي  بة
ثةرلةمانيش لة دةدزنـــةوةو حيزبةكان

ثَينادةن». رَيطاي
وتي:  بودجةي حيزبةكانيش  دةربارةي
زياتر نزيكةي هةرَيم كة بودجةي «(٪٦٠)ي
مووضةي بؤ ساآلنة تريليؤن دينارة، (٥) لة
بؤضووني بة دةِروات»،  فةرمانبةران 
فةرمانبةرانةش ئةو ٢٠٪ي ميرزا هيوا
وتي: ئةو وةك نينء فيعلي  فةرمانبةري
بؤ دةمامكدارن مووضةخؤري «ئةوانة
دوو ئةو اليةنطراني  حيزبيء كاديراني

دةكرَين». خةرج حيزبة
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مليؤن دؤالرة» ٣٠ مانطانة ثارتى يةكيَتىء «بودجةى
وةرطرتووة طؤترةكاريي شَيوازَيكي حيزب بودجةي ثةرلةمانتارَيك:

سةعدولَآل ثشتيوان

ثَيشمةرطة كؤبوونةوةيةكي لةطةأل لة
سكرتَيرى تاَلةبانى جةالل  دَيرينةكاندا،
كوردستان، نيشتيمانيى يةكَيتيى طشتى
كردو بارزانى مةسعود بؤ بانطةشةى
لةثَيشةو هةَلبذاردنمان «ئةوة وتى:
خؤشةويستء دَيرينى ثَيشمةرطةيةكى
كاك جةنابى كؤَلنةدةر تَيكؤشةرء
هةموومان كــة ــى  ــارزان ب مةسعود 
سةرؤكايةتى بؤئةوةى ثاآلوتوومانة،
ئَيوةو دةنطى  بة كوردستان  هةرَيمى 
دووثات ديكة جارَيكى خةَلك كؤمةآلنى
تائَيستا لةكاتَيكداية ئةمة ببَيتةوة».
دةستي هةَلمةتى هةَلبذاردن بةإةسميى
كؤمسيؤنيش بةرثرسانى ثَينةكردووةو
بةثَيشَيلكردنى ثإوثاطةندةيةك هةر
كؤمسيؤن رَينماييةكانى يــاســاو

دادةنَين.
هةَلبذاردنى   ٢٠٠٩/٧/٢٥ بإيارة
سةرؤكى كوردستانء ثةرلةمانى
كاتدا يــةك لة كوردستان هةرَيمى
(٥) ئةوةشدا لةطةأل ئةنجامبدرَين،
سةرؤكى ثؤستى بؤ خؤيان كــةس
ديارترينيان كة كردووة، كانديد هةرَيم
ثارتى سةرؤكى  بارزانى، مةسعود 

كوردستانة. ديموكراتى
هونةر  تـــةالرى لــة  ٥/٢٤ ثــَيــرآ
تاَلةبانى جــةالل سلَيمانى لةشارى
نيشتمانيى يةكَيتيى طشتى سكرتَيرى
لةطةأل كؤبوونةوةيةكى كوردستان،
دَيرينةكان ثَيشمةرطة  لة  ذمارةيةك
بةئاشكرا كؤبوونةوةكةدا لة سازكرد،
كردو بارزانى مةسعود بؤ بانطةشةى

دةنطى كرد ئامادةبووان لة داواى
ثَيبدةن.

طرنطىء خؤتان ــارة  «دي وتيشى:
وةك ــن دةزان مةسعود كــاك ــزى رَي
دَيرينء ثَيشمةرطةيةكى تَيكؤشةرء

ســـةروةرى بنةماَلةيةكى ـــةى رؤَل
كورددا، طةلى مَيذووى لة ثرشنطدارة
لةناو مةسعود كاك كة دَلنيام من ديارة
دَلمان، هةر نةك هةموومانداية، دَلى
زارو سةر دَيتة ثَيويستدا لةكاتى بةَلكو

زمانيشمان».
مةسعود ــؤ ب ــطــةشــةكــردن ــان ب
بؤ تاَلةبانييةوة لــةاليــةن بــارزانــى
سةرؤكى ثؤستى بةدةستهَينانةوةى
بةرثرسانى لةكاتَيكداية ــم، هــةرَي

ســةربــةخــؤى ـــاآلى ب كؤمسيؤنى 
لةسةر جةخت عَيراق هةَلبذاردنةكانى
هةر لةئَيستادا  ــةوة، ــةن دةك ــةوة  ئ
لة الدانة بانطةشةكردنَيك ثإوثاطةندةو

كؤمسيؤن. رَينماييةكانى ياساو
ئةندامى عةبدولكةريم، ــةردار س
كؤمسيؤنى ـــاآلى  ب ئــةنــجــومــةنــى
عَيراق، هةَلبذاردنةكانى  سةربةخؤى 
هَيشتا ــد: ــان ــةي راط ــةى ــام رؤذن بــة 
هةَلبذاردن هةَلمةتى بانطةشةكردنء
راستاندنى دواى ثَينةكردووةو دةستي
قؤناغة ئــةو ــَيــوراوةكــان، ثــاَل ــاوى  ن
كؤمةَلَيك كؤمسيؤن دةستثَيدةكات،
دانــاوةو ئةوة بؤ  مةرجى  رَينمايىء
بة ثابةندبن هــةمــوواليــةك دةبــَيــت

كؤمسيؤنةوة. رَينماييةكانى
هةر ئةطةر بؤئةوةشكرد، ئاماذةى
كؤمسيؤن رَينماييةكانى اليةنَيك كةسء
كؤمسيؤن بكات، بانطةشة بكاتء ثَيشَيل
قةوارة لةوةش جطة دةكات، ئيجرائات
بةر ثةناببةنة دةتوانن سياسييةكان

دادطا.
سةرؤكى بؤ «بانطةشةكردن وتيشى:
لةطةأل جياوازييةكى  هيض هــةرَيــم 
نيية، سياسييةكاندا قةوارة بانطةشةى
هةَلبذارن هةَلمةتى دةستثَيكردنى تا
سةرؤكى بؤ بانطةشة نابَيت بةإةسميى،

بكرَيت». هةرَيم
رابــردوودا رؤذى  ضةند  لةماوةى
حيزبىء ــرســة ــةرث ب ــة ل ــــك  زؤرَي
يةكَيتى ــىء ــارت ث حكومييةكانى
كوردستانى ليستى  بؤ بانطةشةيان 
لةكاتَيكداية ئةوةش دةستثَيكردووة.
هةَلمةتى بــةإةســمــيــى تائَيستا 

ثَينةكردووة. دةستى هةَلبذاردنةكان

دةكات بارزانى بؤ بانطةشة تالَةبانى
بكرَيت» هةرَيم سةرؤكى بؤ بانطةشة نابَيت دةستثَينةكات، بةإةسميى هةَلبذارن هةَلمةتى «تا
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عةبدولَآل نامؤ

ــاداري ــاط ئ كــة بياني ــكــي ــذةرَي تــوَي
بةغداو هةرَيمة نَيوان ناوةإؤكي رَيككةوتني
كوردستان، نةوتييةكاني طرَيبةستة لةسةر
هةرَيمي حكومةتي كة دةكات بةوة ئاماذة
بةغدا حكومةتي رازيــبــووة كوردستان
لةهةمانكاتدا دابةشبكات، هةرَيم نةوتي
لةسةر ١٧٪ي بيانييةكانيش كؤمثانيا ثارةي
بإواى بة  ــت، دةدرَي كوردستان بودجةي
ئاشكرا ناوى نةيويست  كة توَيذةرة  ئةو
حكومةتي كة سازشكردنة «ئةوة بكرَيت
لةوةداية بةآلم طرفتةكة كردوويةتي، هةرَيم
نهَيني بة  كارانة ئةم هةرَيم حكومةتي 

دةشارَيتةوة». ميللةتةكةى لة دةكاتء
،٢٠٠٣ رذَيمةوة ساَلي لةدواي رووخاني
تاكاليةنة كوردستان هةرَيمي حكومةتي
طرَيبةست ئيمزاكردنى بة دةستيكردووة

لة نةوتدا دةرهَينانى ثشكنينء لةبوارى
سلَيمانيء هةولَيرو ثارَيزطاي هةرسآ
وتوويةتي لةكاتَيكدا حكومةتي هةرَيم دهؤك،
نةبووني لة دةستوورينء طرَيبةستةكاني
خؤيانة مافي لةعَيراق غازدا نةوتء ياساي
بةآلم بكةن، ناوضةكانيان نةوتي ئيدارةي كة
بة طرَيبةستانة ئةو عَيراق  نةوتي وةزيري

لةقةَلةمدةدات. ناياسايي
توند ملمالنَييةكي ساردو دواي شةإَيكى
طرَيبةستة لةسةر بةغدا  هةرَيمء  لةنَيوان
هةفتةي دوو ــاوةي  ــةم ل نةوتييةكان، 
بآلوكرايةوة، ئةوة  ميدياكاندا لة  رابردوودا
مانطى لة دةدات هةولَير بة رَيطا بةغدا كة
بةندةري رَيطاي لة نةوت حوزةيرانةوة
بازاإةكاني هةناردةي توركييةوة جيهاني

بكات. ئةوروثا
ثةرلةماني ئةندامي محةمةد، بــةرزان
يةكةم ثلةي بة «عَيراق  وتى:  كوردستان،
ئةو بةهؤي دةبةستَيتء نةوت بة ثشت

لة نةوت نرخي كة ئابوورييةوة قةيرانة
طرفتة ئةم ثإكردنةوةي بؤ دابةزينداية،
زيادبكات، خؤي بةرهةمي ناضارة عَيراق
رازيبووة»، هةرَيم داواكةي بة ناضار بؤية
بؤ لةلَيدوانَيكدا بيانييةكة توَيذةرة بةآلم
«ئــةوةي ــات، دةك بــةوة ئاماذة رؤذنامة
هةرَيم كردوويةتي، جَيبةجَيكردني حكومةتي
بةرهةمي بةغدايةء ويستةكاني تــةواوي
كوردستان نةوتييةكاني طرَيبةستة هةموو
باشووري ــاوةإاســتء ن ئــةوانــةي وةك 
ناوةندييةوة حكومةتي لةاليةن عَيراق
ئةم ــةوةي «ئ وتيشى: دابةشدةكرَيت»،
ثارةي دانــي ــات،  دةك طةورةتر سازشة
١٧٪-ةكةي بةشى لة بيانييةكانة  كؤمثانيا 

هةرَيم». حكومةتي بودجةي
حكومةتى هةرَيمء رَيككةوتنةى ئةم
كوردستان ثةرلةماني لةكاتَيكداية ناوةندى
شَيوةيةيةو لةو رَيككةوتننامةيةكي ئاطاداري

دةزانَيت. نةوتييةكان طرَيبةستة ناوةإؤكي

بةهيض «ئَيمة  وتى: محةمةد، ــةرزان  ب
ئةطةر ئةوةنين، ــاطــاداري ئ شَيوةيةك
شةهرستاني مةرجةي بةو هةرَيم حكومةتي
ئابووري لة طةورة زةرةرَيكي ئةوا بَيت، قايل

دةدات». كوردستان هةرَيمي
تواناي ئَيستا  كوردستان هةرَيمي 
بةرميل (١٠٠,٠٠٠) لة زياتر هةناردةكردني

رؤذَيكدا. لة هةية نةوتي
بةهيض «من  دةَلَيت: محةمةد ــةرزان  ب
حكومةتي كة  ناكةم تةسةور شَيوةيةك 
لة كؤمثانياكان ثارةي بكات قبوأل هةرَيم
بؤ هيضي ضونكة نةدرَيت،  نةوتةكة  داهاتي

نامَينَيتةوة.»
طرَيبةستي جؤر دوو  هةرَيم  حكومةتي
(طرَيبةستي يةكةميان ئيمزاكردووة، نةوتى
ــان ــي دووةم ــتء ــرَي ــدةوت ــَي ــة)ي ث ــدم خ
كة بةرهةمهَينان)ة، (هاوبةشي طرَيبةستي
زؤربــةي طرَيبةستةكة ــي دووةم جــؤري 
ثَيكدةهَينَيت، حكومةت طرَيبةستةكاني

لة (٪١٥) هةرَيم حكومةتي لةمجؤرةياندا
كة كؤمثانيايةي بةو دةدات دةرهَينراو نةوتي
طرَيبةستة ئةمجؤرة هةَلدةستَيت، كارةكة بة
جؤرَيك كة دةبةسترَيت، شوَينانة ئةو لةسةر

نا. يان هةية بووني نةوت ئايا هةية طومان
ناإةزايي كوردستان ثةرلةمانتارةكةى
طةورةي «طرفتَيكي دةَلَيت: دةردةبإَيتء
ئَيمةوةكثةرلةمانيكوردستان كة حكومةتة
ناوةإؤكي ئــاطــاداري شَيوةيةك بةهيض
«ضةندينجار وتيشى: نين»،  طرَيبةستةكان
ــران وةزي ئةنجومةني سةرؤكي بةإَيز
كة ناوةإؤكي بةَلَينيداوة نَيضيرظان بازراني،
ئاشكرا طشتيي راي بؤ طرَيبةستةكان
نةكراوة». ئةوة تائَيستا بةآلم دةكرَيت،
ئةطةر بةوةشدةكات،  ئاماذة ــةروةك  ه
هاوآلتييانء بةرذةوةنديي  طرَيبةستَيك 
رةضاوبكرَيت، تَيدا طشتي بةرذوةنديي
طرَيبةستانة ئةو وردةكاريي ناكات ثَيويست

بشاردرَينةوة. هاوآلتييان لة

دةكات طةورة سازشَيكي نهَيني بة هةرَيم حكومةتي

دةدرَيت هةرَيم بودجةى بةشى ١٧٪-ةكةى لةسةر كؤمثانياكان بياني: ثارةي توَيذةرَيكي

يوسف بةهادين

كؤماري سةرؤك جَيطري هاشمي، تارق
حيزبييةكةي ثؤستة دةستبةرداري عَيراق،
بؤ خؤتةرخانكردني لةبةرامبةر  دةبَيت

سيادييةكاني. حكوميء كاروبارة
يةكشةممةي رؤذي كؤبوونةوةي لة
ئيسالمي حيزبي ــوراي ش ئةنجومةني 
دةستبةرداري هاشمي تــارق عَيراقي،
تكريتي ئوسامة ئةو لةجَيي بوو ثؤستةكةي
ئيسالمي حيزبي طشتيي ئةمينداري بة
سامةإايي ئةياد هةَلبذَيردراو عَيراقي

سةرؤكء جَيطري وةك ثةرلةمان سةرؤكي
سةرؤكي بة عةبدولحةميد موحسين
هةَلبذَيردرا. حيزبةكة شوراي ئةنجومةني

مةكتةبي رةسميي بةياننامةيةكي بةثَيي
وَينةيةكي كة ئيسالمي حيزبي سياسي
هاشمي تاريق كةوتووة،  رؤذنامة  دةست
لة كــردووة شورا ئةنجومةني لة داواي 
خؤي تا بيبةخشين حيزبيةكةي ثؤستة
جَيطري سةرؤك ثؤستي بؤ تةرخان بكات
قبوأل داواكةي شوراش ئةنجومةني كؤمار،

كردووة.
لة يةكَيك سامةإايي، عةبدولكةريم

ئةوةي ئيسالمي حيزبي سةركردةكاني
نيية يةكةم جاري ئةوة ئاشكراكردووة،
ثؤستة لة دةست داوايكردووة هاشمي كة
كاري بؤ خؤي هةَلطرَيتء حيزبيةكةي
داواكــةي بــةآلم تةرخانبكات، حكوميي
ئةنجومةني لَيكؤَلينةوة دواي دواخــراءة،

نيشانداوة. رةزامةندي شورا
يةكشةممةي رؤذي كؤبوونةوةي لة
هةَلبذاردني لة جطة  شورا،  ئةنجومةني
(١١) ئيسالمي حيزبي طشتيي ئةمينداري
هةمان سياسي مةكتةبي بؤ ئةنداميش

هةَلبذَيردران. حيزب

دةسـتـبـةرداري هـاشـمـي تـاريـق
بوو حيزبييةكةى ثؤستة

فاخير تةالنى 

شارؤضكةى دانيشتووانى لة ذمارةيةك
دوَينآ بَيئاويى، لةبةر  ثيرةمةطروون
بةردةم بؤ رَيكخست هَيمنانةيان رَيثَيوانَيكى

شارؤضكةكة. ناحيةى بةإَيوةبةرَيتى
بةشدارانى لة يةكَيك  رةســوأل،  نةجيم
«شارؤضكةى بةوةكرد ئاماذةى رَيثَيوانةكة،
ثرؤذةى ساَلة ضوار ماوةى ثيرةمةطروون
سوودى كةس تائَيستا بةآلم كراوة، بؤ ئاوى
خؤمان حسابى لةسةر خؤمان نةبينيوة، لَيى

هةَلكةندووة، هةموو ماَلةكانماندا لة بيرمان 
مةسرةفى دؤالر (١٠٠٠) النيكةم ماَلَيك
بةآلم بَيت، رزطارمان بَيئاويى لة تا كردووة
كردووة، وشكيان بيرةكان لة زؤرَيك ئَيستا
شارؤضكةكة دةبَيت  بــإوات بةوشَيوةية
ضارةيةكمان «ئةطةر وتيشى: بكةين»، ضؤأل
ديكة رَيطايةكى ناضاردةبين نةدؤزنةوة، بؤ

بطرينةبةر».
بةإَيوةبةرى سةالم عومةر، بةرامبةردا لة
كَيشةى لة نكؤَلى ثيرةمةطروون، ناحيةى
«ئةم وتى: نةكردو شارؤضكةكة بَيئاويى

تؤإَيكى لةمةوبةر ساَلَيك ثَيش شارؤضكةية
كرذةوة بؤي طوندى لة هةبووة ئاوى كؤنى
بةآلملةبةرفراوانىءكةمبوونىئاوى دةهات،
بَيئاوييان كَيشةى هاوآلتييان ئَيستا كرذة،
ثارَيزطارى بةوةشكرد، ئاماذةى هةية»،
بإى لةسةر رةزامةنديى دةربإيوة سلَيمانى
كةمئاوى ضارةسةرى بؤ دينار مليؤن (٤٠٠)
ئينج بةردانةوةى شةش لةطةأل شارؤضكةكة
سلَيمانىء دوكان- ئاوى ثرؤذةى لة ئاو
دةستبةكار ديكةدا رؤذى (١٥) لةماوةى

دةبن.

ثيرةمةطروون شارؤضكةى دانيشتووانى
ريَثَيوان دةكةن لةبةر بيَئاويى

عةبدولخالق دلَير
مةجيد نيان

جةالل بإيارةكانى جَيبةجَيكردنى
كاديرانةى ئةو لةدةركردنى تاَلةبانى
اليةنطرى يةكَيتيدا ئؤرطانةكانى لةناو
دوَينَيش بةردةوامة، طؤإانن، ليستى
(١)ء مةَلبةندةكانى كاديرى دةيان
دةست ناضاركران سلَيمانى (٢١)ى

لةكاربكَيشنةوة.
زياتر سلَيمانى يةكى لةمةَلبةندى
ريزةكانى ناضاركران كادير (٥٠) لة
ثلةى كة جَيبهَيَلن، حيزبةكةيان
لَيثرسراوء مةَلبةندء كارطَيإى
لَيثرسراوى كؤميتةء جَيطرى

كةرتةكانى رَيكخستنى تَيداية.
كارطَيإى عةبدوإلةحيم ئاسؤ
سلَيمانى ــى  ــةك ي ــدى ــةن ــب ــةَل م
ئةوةى دواى راطةياند: بةإؤذنامةى
يةكاليي خؤمان  لَيكردين ــان  داواي
بةليستى دةنط ئةوانةى بكةينةوةء
دةرةوةى بضنة نادةن كوردستانى
خؤماندا بإيارى  ئَيمةش  يةكَيتى، 
يةكَيتى. لةناو دةرةوةمــان بةهاتنة
لةناو دةمانةوَيت  «ساآلنَيكة  وتيشى:
بةآلم بكةين، ضاكسازيى يةكَيتيدا
رَيطرييان يةكَيتى دةسةآلتدارانى
هةوَلةكانمان دذى كــــردووةء

وةستاونةتةوة».
ضــواربــاخء (٦)ى  لةكؤميتةى
كادير (١٣) مةليك تــوى (١٥)ى

لةكاربكَيشنةوة، دةست ناضاركران
كؤميتةكةء لَيثرسراوى هةردوو كة
لَيثرسراوى كؤميتةء جَيطرى

تَيداية. رَيكخستنى كةرتةكانى
كؤميتةى لَيثرسراوى كؤمةَلة، هيوا
رايطةياند: مةليك ــوى ت (١٥)ى 
يةكى مةَلبةندى لَيثرسراوى ثَيشتر
ثَييوتوون سلَيمانى رَيكخستنى
ئةنجومةنى لةكؤبوونةوةى ثَيويستة
بكةنةوةء يةكاليي خؤيان كؤميتةدا 
بةليستى ــط دةن كــاديــرانــةى ئــةو 
مووضةكانيان نــادةن كوردستانى
«ماوةيةكة وتيشى:  ــت.  ــإدرَي دةب
كةتوونةتة خؤمانةوة بةبةرضاوى
ئَيمةش ديكةمان، هةظاآلنى نانبإينى
ئةو دذى هةَلوَيستوةرطرتنَيك وةك

لةإَيكخستنةكان بإيارماندا  كارة
ضارةنووسى ضونكة دةرةوة، بَيينة
بةيةكةوةية، هةظاآلنمان هةموو
ــارى ــإي ب ــةوة ــك ــَي ــةى ث ــؤي ــةوه ب

داوة». طؤإانمان ضاكسازيىء
سةر بازيانى (٢)ى كؤميتةى لة
زياتر سلَيمانيش، (٢١)ى بةمةَلبةندى
دةست ناضاركران كاديريان (١٠) لة
لَيثرسراوى كة لةكاربكَيشنةوة،
جَيطرةكةىء هــةردوو كؤميتةكةء
كةرتَيكى ضــةنــد ــرســراوى ــث ــَي ل
رؤذة (٢٠) ماوةى هاوكات تَيداية،
مووضةى كؤميتةكةء  نةسريةى 
يةكَيتييةوة لةاليةن كةرتةكان ئةندام
لَيثرسراوى ثرسى بةبَى راطيراوة

كؤميتةكة.

بةرثرسي حةسةن رةفيق ساالر
بــازيــان رَيكحستني كؤميتةى
بيروإاي راطةياند: بةإؤذنامةى
لةخؤطرتن رةخنة رةخنةو ئــازادء
رَيطاو نيشتمانيدا يةكَيتي لةناو
دروستبوونى ليستى جَيطاي نةماوة،
ليستة ئةو دةخوازين هيوامانة، طؤإان
يةكَيتييةكةى جاران، يةكَيتى بكاتةوة
ئايندة بؤ ثالنى بةرنامةء بتوانَيت كة
بةو طؤإانة «يةكَيتى هةبَيت. وتيشى:
بإياريداوة بؤية بووة،  تةنطةنةفةس
ثشتطيريى كاديرانةى  ئةو  هةموو
ئَيمةش دةربكرَين، دةكةن ليستة ئةو
طؤإانينء ضاكسازيىء لــةطــةأل
دةربإيوةء ليستة بؤئةو ثاَلثشتيمان

هَيناوة». لةثلةكانى خؤمان وازمان

كَيشايةوة لةكار دةستيان سلَيمانى ٢١)ى (١ء مةلَبةندى كاديرى دةيان

بةردةوامة طؤإان ليستى دةركردنى اليةنطرانى

خاليد بةرهةم

سياسيى مةكتةبى ئةندامَيكى
كة ــردةوة، ــك رةت ــةوةى ئ يةكَيتى
بإياريدابَيت ثارتى لةطةأل حيزبةكةى
ثةرلةمانى هةَلبذاردنى بؤ كة
بةشداريى ليست بةيةك  عَيراقيش

بكةن.
ئةندامى مةعسوم ــاد ــوئ د.ف
يةكَيتىء سةرؤكى مةكتةبى سياسى
كوردستان هاوثةيمانى ليستى
عَيراق نوَينةرانى لةئةنجومةنى
لةطةأل تائَيستا راطةياند، بةإؤذنامةى

هاوثةيمانَيتيةك لةهيض باس ثارتى
داهاتووى هةَلبذاردنى بؤ نةكراوة

عَيراق. ثةرلةمانى
ماليكى، نورى وتةكانى هةروةها
بة عَيراقي ــى ــران وةزي ســةرؤك
داواى كة وةسفكرد، «نةطونجاو»
سيستمى بؤ كردبوو طةإانةوةى
وتيشي: تةوافوق، لةبرى زؤرينة
كة دةكةين اليةنَيك «ثَيشوازى لةهةر
بطونجَيتء ئَيمةدا بنةماكانى لةطةأل
هةروةها بكات، هاوثةيمانى داواى
فيدراَلي بةسيستمى اليةنة ئةو دةبَيت
هاوثةيمانى بــؤئــةوةى رازيبَيت

ببةستين». لةطةأل

ثارتى لةطةأل مةعسوم: فوئاد د.
نةكردووة هاوثةيمانيَتيمان باسى

عَيراق ثةرلةمانى بؤ
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سازدانى: ثشتيوان سةعدولَآل

يةكطرتووى  ليستى  ســةرؤكــى 
ئةنجومةنى  لة  كوردستان  ئيسالمى 
نوَينةرانى عَيراق، ثَييواية هةَلبذاردنى 
كوردستان  ثةرلةمانى  داهاتووى 
لة  باشتر  طةشةسةندووى  بوارَيكى 
قؤناغى ئؤثؤزسيؤنبوونء كاراكردنى 
دةزطا  حكومةتء  ثةرلةمانء  زياترى 
دةهَينَيتة  ديكة  نيشتمانييةكانى 
ضاكسازيىء  لةثَيناو  ئــــاراوة، 
ثَيشكةشكردنى خزمةتطوزارييةكاندا، 
لةنَيو  يةكطرتوو  بةشداريكردنى 
دةبةستَيتةوة  هاوثةيمانَيتييةكدا 
شياو  فشارَيكى  بتوانَيت  ــةوةى  ب
زياتر  تا  دةسةآلت  لةسةر  كؤبكاتةوة 

ملبدات بؤ خواستةكانى خةَلك.
مةكتةبى  ئةندامى  د.محةمةد، 
لةم  ئيسالميية،  يةكطرتووى  سياسيى 
دةَلَيت:  رؤذنامةدا  ضاوثَيكةوتنةى 
هةَلبذاردنةدا  لةم  «بةشداريكردنمان 
بؤ ئةوةية ثَيكةوة كاربكةين لةثَيناو 
لة  دةوَلةت  دةزطاكانى  قوتاركردنى 
دةزطاى  بة  طؤإانيان  حيزبيبوونء 

نيشتمانيى».

داهاتووى  هةَلبذاردنى  لة  رؤذنامة: 
ثةرلةمانى كوردستاندا بؤضى يةكطرتوو 
سةربةخؤ بةشداريي ناكاتء لةطةأل ضةند 

حيزبَيكدا هاوثةيمانَيتى دروستكرد؟
شياو  فشارَيكى  بتوانَيت  بؤئةوةى   *
زياتر  تا  دةسةآلت،  لةسةر  كؤبكاتةوة 
بؤ  خةَلك  خواستةكانى  بؤ  ملبدات 

خزمةتطوزارييةكانء  ثَيشكةشكردنى 
سياسييةكاندا  لــةبــوارة  ضاكسازيى 
لة  بــــةردةوام  ضونكة  بهَينَيتةدى، 
ثرؤسةيةكى  ثَيشكةشكردنى  هةوَلى 
بنةماى  لــةســةر  كــة  نيشتمانيداين 
لةطةأل  بكات  مامةَلة  هاوآلتيبوون 
بنةماى  لةسةر  نــةك  هاوآلتيياندا، 
يان  ئايينى  ــان  ي سياسى  ئينتيماى 
هةموو  ــةوةى  ــةرئ ــةب ل ــى،  ــةب ــةزه م
هةبَيت،  ئينتيمايةكيان  هةر  هاوآلتييان 
يةكسانبن،  ياسادا  لةبةردةم  دةبَيت 
ئةركء  جياوازيى،  بآ  هةموو  ضونكة 
هةروةها  لةئةستؤداية،  بةرثرسيارَيتيان 
بةهَيزكردنى  قوَلكردنةوةو  لةثَيناو 
كاركردنى  ثَيكةوة  ثَيكةوةذيانء  طيانى 
بة  هةرَيم  جياجياكانى  اليةنة  نَيوان 
ئةو  طةشةثَيدانى  خؤيان،  خواستى 
لة  جؤرَيك  بؤ  رةخساندنى  ــوارةى  ب
ثَيشوودا،  قؤناغى  لة  ئؤثؤزسيؤنبوون 
قؤناغ  طؤإانةكان  بة  بــاوةإى  ضونكة 
لةثَيناو  كاربكةين  ثَيكةوة  تا  بةقؤناغة، 
لة  ــةت  دةوَل دةزطاكانى  قوتاركردنى 
دةزطــاى  بة  طؤإانيان  حيزبيبوونء 
بؤ  هــةمــووانــةوة  لة  تا  نيشتمانيى، 

هةمووانبن بةبآ جياوازيى. 

لةطةأل  بةجيا  بؤضى  ئةى  رؤذنامة: 
يةكَيتىء ثارتى بةشداريى دةكةن؟ 

* ضونكة ئةم دةسةآلتة ثَيويستى بة 
كارابَيتء  بتوانَيت  تا  هةية  ضاكسازيى 
بؤئةوةى  بَيت،  خةَلكدا  خزمةتى  لة 
ئؤثؤزسيؤن،  بؤ  بإةخسَينين  بوارَيك 
دةسةآلت  نةبَيت،  ئؤثؤزسيؤن  ئةطةر 
بؤطةنى  طةندةَلى  دةبَيتء  ضةقبةستوو 

دةكاتء لة سروشتى خؤى اليدةدات.
ـــة: بــةشــداريــكــردنــتــان  ـــام رؤذن
ويستء  بة  ثارتى  يةكَيتىء  لةدةرةوةى 
وةكو  يــان  ــووة؟  ب خؤتان  ـــارةزووى  ئ
لة  ثشتيان  ثارتى  يةكَيتىء  دةوترَيت 
رابردوو  هةَلبذاردنى  هاوثةيمانةكانى 

كردووة؟
خؤمان  بةويستى  زؤر  زؤر  بةَلَى   *
حيزبى  ـــةردوو  ه هــةرضــةنــدة  بــوو، 
ثَيكةوة  تا  هةوَلياندا  زؤر  ــةآلت  دةس
بةآلم  بكةين،  هةَلبذاردنةكان  بةشداريى 
ثآ  كاركردنمان  شَيوازةى  ئةم  خؤمان 

باشبوو بؤ هةَلبذاردنةكان.
يةكطرتوو  بةوثَييةى  ــامــة:  رؤذن
ــات،  دةك ضاكسازيى  باسى  كــات  زؤر 
ليستى  لــةدةرةوةى  بةشداريكردنتان 
تا  هةَلبذاردنةدا  لةم  ثارتى  يةكَيتىء 

ضةند ثةيوةستة بة ضاكسازييةوة؟
بةجياو  مةبةستةية  ئةو  بؤ  هةر   *
خةباتطَيإى  حيزبَيكى  ضةند  لةطةأل 
دةرةوةى  سياسيى  طؤإةثاني  سةر 
بؤ  ــان  خــؤم بةويستى  ــــةآلت،  دةس
ثرؤسةيةكى  ثَيشكةشكردنى  مةبةستى 
لةثَيناو ضاكسازيى سياسىء  نيشتمانيى 
دةسةآلت،  لةسةر  دروستكردن  فشار 
ــة خــزمــةتــى خــةَلــكــدابــَيــت، ئةم  ل ــا  ت

ثَيكهَينا. هاوثةيمانَيتييةمان 
بؤضى  وايـــة  ــةر  ــةط ئ رؤذنــامــة: 
شَيوازى  لــةم  بيرتان  ـــردوودا  راب لة 

نةكردووةتةوة؟ بةشداريكردنة 
شةإى  لة  تازة  ثَيشوو  قؤناغى   *
دابةش  وآلت  دةرضووبووين،  ناوخؤ 
بووبوو بةسةر دوو ناوضةى دةسةآلتدا، 
نةطرتبووةوة،  يةكي  هةرَيم  حكومةتى 
يةكخستنى  كــؤكــردنــةوةو  ــة  ــؤي ب
هةموو  هاوكاريكردنى  تــوانــاكــانء 
يةكطرتنةوةى  لةثَيناو  جياجياكان  اليةنة 
دةستوور،  سةرخستنى  حكومةتء 
ئةم  رةواكانى  مافة  بةدةستووريكردنى 
دواى  طرذييةكانى  رةواندنةوةى  طةلةو 
شةإى نةطريسى ناوخؤ، بةشداريكردن 
لة يةك ليستى هاوبةشدا زؤر ثَيويستبوو، 
داواكارييةكى هةنووكةيى ثَيويستى ئةو 
هةل  بضووكترين  كة  بةآلم  بوو،  قؤناغة 
حكومةتء  يةكطرتنةوةى  دواى  رةخسا 
يةكطرتوو  ثةرلةمانى  دروستبوونةوةى 
و سةرخستنى دةستوور، لة هةَلبذاردنى 
عَيراقدا بة خوَينى شةهيدةكانمان يةكةم 
سةربةخؤيىء  جياييء  هةنطاوى 
لةثَيناو  طَيإانمان  تــةواوكــارى  رؤَلــى 
طةندةَليدا  ــى  ــةت دذاي ضاكسازيىء 

ئةمجؤرة  هةر  ضةسثاند،  نةخشاندو 
لةاليةن  جياجيا  ليستى  قبوَلكردنى  لة 
ئةو  بةرهةمى  لةئَيستادا  دةسةآلتةوة 
هةنطاوة ثيرؤزةبوو، ضونكة هةموو ئةو 
لةدةورى  ضةواشةكارييانةى  ضاووإاو 
ليستى جياواز هةبوو، ثوضةَلي كردةوةو 
ــى  رؤَل جيا  ليستى  كة  سةلماندمان 

تةواوكارى دةبَيت نةك دذايةتى.     
رؤذنامة: بةشداريكردنتان لةطةأل دوو 

ئيسالميى،  حيزبَيكى  عةلمانىء  حيزبى 
ثَيكهَينانى  بة  ثةيوةندى  ضةند  تا 
سياسى  طؤإةثانى  نَيو  طةورةى  هَيزَيكى 

كوردستانةوة هةية؟
بؤئةوةى  مةبةستةية  ئــةو  بؤ   *
كــارا  نيشتمانيى  هَيزَيكى  بتوانين 
خزمةتطوزاريدا  ضاكسازيىء  لةثَيناو 

بةدةستبهَينين. 
هةَلبذاردنى  تؤ  ــةإاى  ب رؤذنامة: 
ض  كوردستان  ثةرلةمانى  داهــاتــووى 

طؤإانكارييةك دةهَينَيتة ئاراوة؟
* بوارَيكى طةشةسةندووى باشتر لة 
كاراكردنى  ئؤثؤزسيؤنبوونء  قؤناغى 
دةزطا  حكومةتء  ثةرلةمانء  زياترى 
يةكخستنى  ديكة،  نيشتمانييةكانى 
ضاكسازيىء  لــةثــَيــنــاو  ــان  ــاك ــوان ت

خزمةتطوزارييةكاندا.  ثَيشكةشكردنى 
ئةم  بَلَيين  دةتوانيت  ــة:  ــام رؤذن
دةإووخَينَيتء  هَيزَيك  هةَلبذاردنة 

لةهةمانكاتيشدا هَيزَيك دروستدةكات؟
رووخـــانء  باسى  نيية  ــةرج  م  *
باسى  بةَلكو  ــت،  ــَي ب ــردن  ــك دروســت
ئيجابىء  ــى  ــؤإان ط ضــاكــســازيــىء 
كاراكردنء  ديموكراسىء  طةشةكردنى 
لة  نيشتمانييةكانة  دةزطا  رزطاركردنى 

حيزبيبوون.
دةسةآلت  لةئَيستادا  ئايا  رؤذنامة: 
بة  ثَيويستى  كوردستان  هةرَيمى  لة 

ئةلتةرناتيظ هةية؟
* دةسةآلت ثَيويستى بة ضاكسازيى 
بكاتء  خــزمــةت  بتوانَيت  تــا  هةية 
كارابَيتء لة طةندةَلييةكان رزطاربكرَيت، 

نةك باسى بةديلء بةديلبوون. 
رؤذنامة: ئةى لةم قؤناغةدا بةديلَيك 

بؤ طرتنةدةستى دةسةآلت هةية؟
ـــةآلت  دةس ــى  ــردن ــؤإك ــوط ــاَل ئ  *
بة  ثَيويستى  ديموكراسى  بةشَيوازَيكى 
ثَيويستى  هةيةء  باش  زةمينةسازييةكى 
ديموكراسيانةى  نةشونماى  طةشةو  بة 
هةية،  سياسييةكان  ثرؤسة  كؤمةَلطاو 
ــةت  دةوَل هاتةدىء  ــةوةش  ئ هةركات 
ئةوجا  بوو،  دةزطاكان  ياساو  دةوَلةتى 
لة  دةبــَيــت  ئيجابى  طــؤإانــى  طــؤإان 
بةرئةنجامَيكى  دةسةآلتدا خزمةتدةكات، 
بةآلم  ــت،  دةبــَي كَيبإكَيكان  ئاسايى 
تا  كاربكةين  ثَيويستة  لةئَيستادا 
زةمينةسازيية  ئــةو  زةمينةيةو  ئــةو 

دَيتةئاراوة.  
دةكرَينة  هَيرشانةى  ئةو  رؤذنامة: 
يةكَيتىء  دةرةوةى  ليستةكانى  سةر 
بة  دةكةيت،  ثَيناسةيان  ضؤن  ثارتى، 
ئةو  بنةمايةك  ض  لةسةر  تؤ  بؤضوونى 
عةقَليةتييةك  ض  يان  دةكرَين؟  هَيرشانة 

ئةوةى دروستكردووة؟ 
* ئةو هَيرشانة هةندَيكى بةرئةنجامى 
بةهؤى  هةندَيكيان  ملمالنَيكانة،  ئاسايى 
عةقَليةتةكانة،  ديموكراسى  كاَلوكرضى 
ناخماندا نيشتووى  لة  تائَيستاش  ضونكة 

ديكتاتؤريةت  كاريطةريى  دةستى 
هةَلقوآلوى  هةندَيكيشيان  هةية،  بوونى 
بؤية  دةسةآلتة،  موَلكداريبوونى  ديدى 
بة  مادام  بَيت،  دةسةآلتدا  لة  هةركةس 
دةزانَيت،  خؤى  راستةقينةى  موَلكى 
هةركةس باسى طؤإان بكات بة دوذمنء 

باووباثيرانةى  ميراتى  ئةو  داطيركةرى 
دةدةن  بةخؤيان  رَيطا  بؤية  دةزانَيت، 
نةشياوو  ئاوةَلناوَيكى  جؤرة  هةموو 
دوذمنكارى،  خيانةت،  لة  نةخوازراو 
هةركةسَيك  ثاأل  بدةنة  هتد،  ناثاكىء.. 
طةندةَلى  ضاكسازيى  ــؤإانء  ط باسى 

بكات.
بةشداريكردنتان  ئةى  رؤذنــامــة: 
هةَلبذاردنى  لة  سةربةخؤ  ليستى  بة 
ض  لةسةر  عَيراقدا  ثةرلةمانى  رابردووى 

بنةمايةك بوو؟
زيــاتــرى  ـــةوةى  ـــردن ـــك ـــوَل ق  *
كاتَيك  هاوآلتى  تا  بوو  ديموكراسيةت 
دةضَيتة ثاى سندوقةكاني دةنطدان، زياتر 
ئةطةر  بَيت،  لةبةردةستدا  خيارَيكى  لة 
هةَلبذاردن،  نابَيتة  ريفراندؤم  دةبَيتة  نا، 
هةَلبذاردنةكان  ثرؤسةى  بؤئةوةى 
طةرموطوإ بكرَين، ضونكة كَيبإكآ نةبَيت 
دةطوزةرَيت،  بة ساردوسإى  ثرؤسةكة 
طيانى  بةهَيزكردنى  بــؤ  ــا  ــةروةه ه
ثَيشكةشكردنى  لةثَيناو  ئيجابى  كَيبإكَيى 
ديكةوة  لةاليةكى  خزمةتطوزارييةكاندا، 
بدةينة  ئيسالميش  رةهةندَيكى  بؤئةوةى 
طةلَيكى  ضونكة  كورد،  سياسيى  خةباتى 
نةبوو  طونجاو  كورد  وةك  مسوَلمانى 
لة  بَيت  خاَلى  سياسييةكةى  ثرؤسة 
وةك  هاوكات  ئيسالميى،  رةهةندى 
مافَيكى  بؤ  بوو  مومارةسةكردنَيك 
ــى خــؤمــانء  ــووري ــت ســيــاســىء دةس
بوارَيك  رةخساندنى  بؤ  هةنطاوَيك 
ضةسثاندنى  بؤ  ئؤثؤزسيؤنبوونء  بؤ 
لةطةأل  راستةقينة،  سياسيى  فرةيى 
فشار  بؤ  بــوو  هةنطاوَيك  ئــةوةشــدا 

لةثَيناو  دةسةآلت  لةسةر  دروستكردن 
خةَلكء  خواستةكانى  بة  طرنطيدان 
خزمةتطوزارييةكانء  ثَيشكةشكردنى 
ناساندنى  ــؤ  ب ــك  ــوارَي ب ــى  ــازدان س
بة هةموو  طةندةَلييةكانء دذايةتيكردنى 

شَيوازةكانييةوة.
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بةهادين يوسف

كاركردنيان  ماوةي  كؤتاييهاتني  لة  بةر 
كارةكاني  شكستي   (٢٣) ــادةى  م ليذنةي 
عــةرةب  رازينةبووني  بةهؤي  راطةياند، 
فةرمانبةرانء  ــارةي  ذم هاوتاكردني  بة 

دانةمةزراندني فةرمانبةري كوردةوة.
كؤتاييهاتني  ثَيش  ٢٠٠٩/٥/٢٤ء  رؤذي 
ليذنةي  كاركردنيان،  دووةمـــي  مــاوةي 
ثةرلةماني تايبةت بة لَيكؤَلينةوةي راستييةكاني 
خؤي  رَيكنةكةوتني  شكستهَينانء  كةركوك 
ضارةسةركردني  بةوثَييةش  راطةياند، 
دةسثَيردرَيت  كةركوك  هةَلبذاردني  كَيشةي 
تا  عَيراق،  سةرؤكايةتي  ئةنجومةنى  سآ  بة 
رَيوشوَينء مةرج بؤ هةَلبذاردني ئةنجومةني 

ثارَيزطاي كةركوك دابنَيت.
ــادم يــوســف كــةنــنــا، نــوَيــنــةري  ــون ي
لة   ،٢٣ ــادةي  م ليذنةي  لة  مةسيحييةكان 
لَيدوانَيكيدا بؤ رؤذنامة هؤكاري رَيكنةكةوتني 
«خاَلي  بؤئةوةي،  طةإاندةوة  ثَيكهاتةكاني 
طشتييةكانةو  وةزيفة  ــارةي  دةرب سةرةكي 
بة  رازينةبوون  توركمانةكان  عــةرةبء 
ثَيشنيازَيكي ئةندامة كوردةكان بؤ هاوتاكردني 
ئةو خاَلةو طواستنةوةي ميالكي زياتر لة (٢) 
هةزار مامؤستا لة هةرَيمي كوردستانةوة بؤ 
سةر ئيدارةي كةركوك، كة ئَيستا لة كةركوك 

دامةزراون».
كوردستان  هاوثةيماني  «ليستي  وتيشي: 
سةبارةت  دةكرد  ياسايي  زةمانةتي  داواي 
وةزيفيء  ئيدارييء  ثلة  يةكسانكردني  بة 
ئةمنييةكان، دةربارةي البردني تةجاوزاتيش، 
كورد داواي دةكرد ئةو حاَلةتةي لة كةركوك 
هةية، وةك هةموو ثارَيزطاكاني ديكةي عَيراق 

ضارةسةربكرَيت».
ليذنةية  ئةم  كاري  شكستي  راطةياندني 
ثَيشنووسي  لةسةر  كؤبوونةوةية  ئةو  دواي 
ياساكة هات، كة ليستي هاوثةيماني كوردستان 
ليذنةكةي  ديكةي  ئةنداماني  ثَيشكةشي 
خزمةتة  هاوتاكردني  بة  سةبارةت  كردبوو 

طشتييةكانء ثلة ئيدارييء وةزيفييةكان.
ذمارة  ياساي  لة   (٢٣) ــادةي  م بةثَيي 
ئةنجومةني  ٣٦ي ساَلي ٢٠٠٨ي هةَلبذاردني 
كةركوك  لة  هةَلبذاردن  عَيراق،  ثارَيزطاكاني 
دواخراو ليذنةيةكي (٧) كةسيي لة دوو نوَينةري 
هةريةكة لة كوردو عةرةبء توركمانء يةك 
دابةشكردني  بؤ  ثَيكهات  مةسيحي  نوَينةري 
ثؤستةكاني كةركوكء لَيكؤَلينةوة لة تؤماري 
زيادةإةوييةكان،  رةطةزنامةو  دةنطدةرانء 
كؤتايي  تا  ثَيكبَيتء   ٢٠٠٨/١١/١ بإياربوو 
خؤي  راثؤرتي  دوا   ٢٠٠٩ ــازاري  ئ مانطي 
سةرؤكايةتي  بة  ثَيشكةش  لةوبارةيةوة 

ئةنجومةني نوَينةران بكات. 
خاليد شواني، ئةندامي ليستي هاوثةيمانيء 
شكستي  دواي  ليذنةكة،  لة  كورد  نوَينةري 
نوَينةراني  رايطةياند:  كؤبوونةوةكةيان 
ثَيكهاتةكان نةطةيشتوونةتة هيض رَيككةوتنَيك 
مادةي  ناوةإؤكي  جَيبةجَيكردني  لةبارةي 
ئيدارييةكان  ثؤستة  «دابةشكردني   ،(٢٣)
دةوَلةتدا  دامــةزراوةكــانــي  فةرمانطةو  لة 

طةورةترين رَيطرة لة طةيشتن بة رَيككةوتنَيك، 
بدةنة  زةمانةتَيك  هيض  نايانةوَيت  عةرةبةكان 
ئاشوورييةكان،  كلدؤ  توركمانء  كــوردو 

لةبارةي دابةشكردني ئةو ثؤستانةوة».
ئةوةشكردةوة،  لةسةر  جةختي  شواني 
لةكؤتايي  ليذنةكةيان  كاركردني  مــاوةي 
نةطةيشتني  بة  ثَيدَيتء  كؤتايي  مانطةدا  ئةم 
مةسةلةي  ئةنجامَيك  بةهيض  ليذنةكةش 
نوَينةراني  ئةنجومةني  رةوانــةي  كةركوك 
هؤي  دةبَيتة  كارةش  ئةم  دةكرَيت،  عَيراق 

ئاَلؤزبووني ثرسةكة بؤ جارَيكي ديكة.
دةربارةي ئةوةي ئةطةر ليذنةكة نةطةيشتة 
رؤذةدا  ضةند  ئةم  لةماوةي  دةرئةنجامَيك 
بةديل ضي دةبَيت، يونادم كةننا وتي: «ئةطةر 
رَيككةوتين باشترة، ئةطةر نا ئةوة رايدةطةيةنين 
راثؤرتي  نةبووةء  سةركةوتوو  ليذنةكة  كة 
خؤمان دةنووسين بؤ سةرؤكايةتي ثةرلةمان، 
سآ  بةردةستي  دةضَيتة  مةسةلةكة  ئةوكاتة 
ئةنجومةنى سةرؤكايةتييةكةي عَيراق (كؤمار، 
لةوة رَيطاضارةي  نوَينةران،  وةزيران)، جطة 

ديكة نيية».
لة (سيروان  ثَيكدَيت   (٢٣) ليذنةي مادةي 
كاكةييء خاليد شواني نوَينةري كورد، عومةر 
عةرةب،  نوَينةري  تةميم  محةمةد  جبوريء 
سةعدةدين ئةرطيجء محةمةد بةياتي نوَينةري 
كلدانء  نوَينةري  كةننا  يونادم  توركمانء 
ئاشووري)، دواي دوو مانط لة ثَيكهَيناني رؤذي 
ئةنجومةنى  كةسييةكةي  حةوت  ليذنة   ٢/٢
نوَينةرانى عَيراق سةرداني كةركوكيان كردء 
توركمانء  ئةنجامدا،  كؤبوونةوةيان  يةكةم 
كةركوك  ثارَيزطاي  ئةنجومةني  عةرةبةكاني 
داوايانكردووة وةك ثةيامَيك بؤ كةركوكييةكان 
سةرؤكي  ثؤستي  راستةوخؤ  لةسةرةتاوة 
توركمانةكان،  بدرَيتة  ثارَيزطا  ئةنجومةني 
ئةمةش بكرَيتة خاَلي دةستثَيكردني كارةكاني 
ئةم  راستةوخؤ  بةآلم  ثةرلةمانييةكة،  ليذنة 
ثَيشنيازة لةاليةن كوردةوة رةتكرايةوة، دواي 
ديكة  كؤبوونةوةيةكي  هيض  ماوةيةش  ئةو 

ئةنجامنةدرا.
ليذنة  نووسراوَيكي  وةآلمي  لة  ثَيشترو 

ثارَيزطاي  ئةنجومةني  بؤ  ثةرلةمانييةكةدا 
كةركوك، ليستي برايةتي كةركوك، ئامادةيي 
ثؤستي  ــةرداري  ــب ــت دةس نيشاندا  ــؤي  خ
سةرؤكي ئةنجومةني ثارَيزطا بَيتء ثارَيزطار 
ثارَيزطاريش  جَيطري  ثَيشتريش  هةَلبذَيرَيت، 

درابووة عةرةبةكان.
بةيةكجاريي  ليذنةكة   ٢٠٠٩/٣/٧ رؤذي 
ضوونة كةركوك بؤ تةواوكردني كارةكانيانء 
لةسةر  راسثاردةكاني  دوا  ئامادةكردني 
ضةندين  بةدواوة  بةروارة  لةو  مادةية،  ئةو 
بةشداري  بة  هــاوبــةشء  كــؤبــوونــةوةي 
نةتةوة  نوَينةري  ئةمريكاو  كونسوَلي 
ئةنجامَيكي  بة  بَيئةوةي  كرا،  يةكطرتووةكان 
بؤ  ــاردة  راســث بكرَيتة  كة  بطةن  ئــةوةتــؤ 
ضارةسةركردني كَيشةي هةَلبذادني كةركوك 
 ،٢٠٠٩  /٣/٣١ لة  كارةكانيان  كؤتاييهاتني  تا 
بةشَيوةيةكي  ليذنةكة  سةروبةندةشدا  لةو 
بؤ  كارةكانيان  ماوةي  داوايانكرد  رةسميي 
دوو مانط درَيذبكرَيتةوة، بؤئةوةي قةرةبووي 

دوو مانطي لةدةستضوويان بكةنةوة.
دواي  دانيشتني  لة   ٢٠٠٩/٤/١٦ رؤذي 
ليذنة  ثــةرلــةمــانــدا،  زستانةي  ثــشــووي 
داوايانكرد  بةإةسميي  ثةرلةمانييةكة 
بؤ  مانط  دوو  ماوةي  بؤ  كارةكانيان  ماوةي 
نوَينةرانيش  ئةنجومةنى  درَيذبكرَيتةوةو 
مؤَلةتي  بةوثَييةش  ثةسةندكرد،  داواكــةي 
تةواوكردني  بؤ  ليذنةكة  دراية   ٢٠٠٩/٥/٣١

كارةكانيان.
(٢٣)ي  مادةي  لة  حةوتةم  بإطةي  بةثَيي 
ئةو  بةثَيي  ثارَيزطاكان:  هةَلبذاردني  ياساي 
بؤ  بةرزيدةكاتةوة  ليذنةكة  راسثاردانةي 
ئةنجومةني نوَينةرانء بةثَيي ئةو ئةنجامةش 
ياسايةكي تايبةت بؤ يةك خولي هةَلبذاردني 
دةردةضَيت،  كةركوك  ثارَيزطاي  ئةنجومةني 
ئةطةر ليذنةكةش نةطةيشتنة ئةنجام، ئةوكاتة 
سةرؤكايةتي  كؤمار،  (سةرؤكايةتي  هةرسآ 
وةزيران، سةرؤكايةتي ئةنجومةني نوَينةران) 
نةتةوة  لةإَيي  نَيودةوَلةتي  بةهاوكاري 
دادةنَيت  طونجاو  مةرجي  يةكطرتووةكانةوة، 

بؤ ئةنجامداني هةَلبذاردن لة كةركوك».
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ليذنةي مادةي (٢٣) شكستيهَينا

كَيشةي هةلَبذاردني كةركوك طةأايةوة خاَلي سفر

محةمةد سالَح حةمةالو

نوري ماليكي، سةرؤك وةزيراني عَيراق، 
تةوافوقي  سةردةمي  كة  رايدةطةيةنَيت 
سياسي بةسةرضووة، ئةندامَيكي ثةرلةماني 
هةميشة  كــورد  ثَييواية،  كوردستانيش 
عَيراق  حوكمإاني  شــَيــوازي  ئاطري  بة 
طؤإيني  لة  «ترسي  هةربؤية  سووتَينراوة، 

سيستمي تةوافوقي سياسي هةية». 
دواي ئةوةي ليستةكةي نوري ماليكي لة 
ئةنجومةني   دواييانةي  ئةم  هةَلبذاردنةكاني 
عَيراق  ناوضةيةكي  ضةند  لة  ثارَيزطاكان 
جؤرَيك  ئَيستا  بةدةستهَينا،  سةركةوتني 
ماليكييةوة  ــوري  ن لةاليةن  بَيمنةتي  لة 
دروستبووة، بةوةي كة دةيةوَيت سيستمي 
سيستمي  بؤ  بطؤإَيت  سياسي  تةوافوقي 
لة  (كآ  دةَلَيت  خؤي  وةك  سةرؤكايةتي 
دةنطةكاني  زؤرينةي  هةَلبذاردنةكاندا 

بةدةستهَينا، حكومةت ثَيكبهَينَيت).
ثةرلةماني  ئةندامي  غةفور،  د.ناسح 
رؤذنامة خستةإوو  بؤ  ئةوةي  كوردستان، 
كة يةكَيك لة هةَلة طةورةكاني سةركردايةتي 
كورد ئةوةية، كة لةكاتي تةنطانةدا هةراليةنَيك 
بؤيان  ويستبَيت  ضيان  لَيكردبَيتء  رووي 
كردوون، وتيشي: «زؤرَيك لةوانة كة ثَيشتر 
ئامادةبوون ديموكراتيي تةوافوقي لة عَيراقدا 
تةنطةذةكان  لة  كة  ئَيستا  بكرَيت،  ثةيإةو 
لة  ثةشيماندةبنةوة  بــووة،  ــان  ــاري رزط

سيستمةكة». 
سةرةك  ماليكي  نــوري  لَيدوانةكاني   
وةزيراني عَيراق، دةربارةي هةَلوةشاندنةوةي 
سيستمي ديموكراتيي تةوافوقي، لةكاتَيكداية 
كةركوك  سياسييةكاني  اليةنة  زؤربةي  كة 
داواي  شارةكة  ئيدارةي  بةإَيوةبردني  بؤ 
دةكةن،  تةوافوقي  سيستمي  ثةيإةوكردني 

ئةنجومةني  هةَلبذاردنةكاني  دواي  بةآلم 
حةدبا  ليستي  نةينةوا،  لة  ثارَيزطاكان 
تاكإةوانة ئيدارةي ناوضةكة دةطرَيتةدةستء 
ناوضةكة  ئيدارةي  بةإَيوةبردني  لة  كورد  

بَيبةش دةكات.
ئةطةر  بــةوةكــرد،  ئاماذةي  د.ناسح    
بةوشَيوةية بَيت، كَيشةي كةركوك ضارةسةر 
ناكرَيت، هةربؤية كورديش ثَيداطيري دةكات 
بة  رَيطا  زؤرينةيةء  كةركوك  لة  لــةوةي 
بةشداريكردني ثَيكهاتة سياسييةكاني ديكةي 

ثارَيزطاكة نادات.
وتيشي: «لَيدوانةكاني ماليكي ثَيضةوانةي 
دةستوورةو ئةو لَيدوانانةش تةنيا بؤ ئاذاوة 
نانةوةية، ضونكة هةرَيمي كوردستان ئَيستا 
بةرضاوي  ثَيشكةوتني  رووةوة  ضةندين  لة 
بةو  ضاويان  هةربؤية  بينيوة،  بةخؤيةوة 
ثَيشكةوتنانةي هةرَيم هةَلنايةت، دةيانةوَيت 
بةهةر شَيوةيةك بَيت ئةم ئةزموونةي هةرَيم 
بشَيوَيننء جارَيكي ديكة دةسةآلتي مةركةز 

بةهَيز بكةنةوة».
بةثَيي مادةي (١٤٢)، ثَيويستة دوو لةسةر 
طؤإيني  دذي  عَيراق  ثارَيزطاي  سآ  سَيي، 
دةستوورنةبن، ئةطةر نا طؤإيني دةستوور 

سةركةوتن بةدةست ناهَينَيت.
د.نــاســح ئـــةوةي روونـــكـــردةوة، كة 
طؤإيني سيستمي فةرمانإةوايي بة طؤإيني 
ماليكيش  لَيدوانةكاني  دةبَيت،  دةستوور 
دةستوورة،  ثَيضةوانةي  ــةوةي  ئ ــإاي  وَي
لة بانطةشةكردني هةَلبذاردن  هاوكات جطة 

هيض لَيكدانةوةيةكي ديكة هةَلناطرَيت.
ليستي  ئةندامي  سةعدون،  موحسين 
هاوثةيماني لة ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراق، 
نوري  لَيدوانةكاني  راطةياند:  رؤذنامةي  بة 
ماليكي ثَيضةوانةي واقيعي سياسيي عَيراقة، 
ئةطةر تةوافوقي سياسيي نةبَيت، ئةوا عَيراق 
بةرةو هةَلطيرساني جةنطي ئةهلي دةإوات، 
عَيراق  كؤمةَلطاي  بةوةشكرد،  ئاماذةي 

بؤية  فرةئايين  فرةنةتةوةو  كؤمةَلطايةكي 
بؤ  شَيوازة  باشترين  تةوافوقي  سيستمي 

بةإَيوةبردني وآلت.  
ئةو ئةندامةي ليستي هاوثةيماني دةَلَيت: 
عَيراق  سياسييةكاني  ثَيكهاتة  ــةي  زؤرب
واذؤيان لةسةر ئةوة كردووة، كة سيستمي 
سياسي  سيستمَيكي  عَيراق  بةإَيوةبردني 
تةوافوقي نيشتماني بَيت، هةربؤية سيستمي 
سةرؤكايةتي لة واقيعي ئَيستاي عَيراقدا جَيي 

نابَيتةوة.
ثةرلةماني  ئةندامي  بابان،  د.فوئاد 
ماليكي  لَيدوانةكاني  ثَييواية،  كوردستان، 
تةوافوقي  سيستمي  طؤإيني  ــارةي  دةرب
ئامادةكاريية  سةرؤكايةتي،  سيستمي  بؤ 
سيستمي  كة  داهاتوو  هةَلبذاردنةكاني  بؤ 
بة  بــطــؤإدرَيــت  وآلت  فــةرمــانــإةوايــي 
«ئةو  وتيشي:  سةرؤكايةتي،  سيستمي 

هةنطاوةش ئةوة دةطةيةنَيت كة دةيانةوَيت 
عَيراق بطةإَيننةوة بؤ سةردةمي تاكإةوي، 
وةك ضؤن  لة سةردةمي رذَيمي ثَيشوودا 

ثةيإةو دةكرا».
«هةرضةندة  وتيشى:  بابان  د.فوئاد 
ــووري  ــوق لــة دةســت ــةواف مــةســةلــةي ت
تةوافوق  بةآلم  نةهاتووة،  ناوي  عَيراقدا 
عَيراق  سياسييةكاني  اليةنة  رَيككةوتنَيكة 
تةنيا  ئةوةش  هةر  رَيككةوتوون،  لةسةري 
دةبات،  بؤ  ثةناي  ماليكي  كة  بةهانةيةكة 
دةكرَيت  بنةمايةكة  تةوافوق  كة  بةوةي 
ثَيشيوابوو  بخشَينرَيتةوة»،  ثَيدا  ضاوي 
لة  ماليكي  ليستةكةي  سةركةوتني  دواي 
ئةنجومةني  دواييةي  ئةم  هةَلبذاردنةكاني 
عَيراقدا،  ناوضةيةكي  ضةند  لة  ثارَيزطاكان 
جارَيكي ديكة ماليكي دةيةوَيت سيستمَيكي 
تاكإةوي بَينَيتة كايةوة، بةآلم ئةمجارةيان 

بة جلوبةرطَيكي مةدةنيانةوة.
سةركردايةتي  كة  ئةوةش  دةربارةي 
ثةيإةوكردني  لة  هةية  ترسي  ــورد  ك
سيستمي سةرؤكايةتي لة عَيراقدا، د.ناسيح 
هةميشة  كورد  ترسي  ثَييوابوو  غةفور 
سةرضاوةي  لةوةوة  ئةوةش  ئاراداية،  لة 
ئاطري  بة  كــورد  هةميشة  كة  طرتووة 

شَيوازي حوكمإاني عَيراق سووتَينراوة.  
يةكةم  ــة  ل ــرد،  ــةوةشــك ب ــاذةي  ــام ئ
حكومةتةكةي  دامةزراندني  بةياننامةي 
ماليكييةوة لة ساَلي ٢٠٠٥، بةَلَينيدا مادةي 
جَيبةجَيشي  بةآلم  بكات،  جَيبةجآ   (١٤٠)
هةميشة  بَيبةَلَينيانة  ئةو  هةربؤية  نةكرد، 
ترسء دَلةإاوكآ الي سةركردايةتي كورد 
حكومةتي  تاضةند  ئاخؤ  كة  دروستدةكات، 
بةَلَينةكاني  بة  دةبَيت  ثابةند  ناوةنديي 

خؤيةوة.

كورد لة نةهَيشتنى تةوافوقى سياسيى دةترسَيت

بـةدواداضــــوون

ذمارةيةك لة ئةندامانى ليذنةى مادةى ٢٣
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(١-٢)
باس لةدوو طوتاري جياواز دةكرَيت 
لةسةر  دةرةكي  بةمةترسيي  سةبارةت 
طوتارَيكيان،  كــوردســتــان.  هةرَيمي 
لةليستي  كةخؤي  ئؤثؤزسيؤنة،  طوتاري 
كوردستانيةكةو  ثارتة  ضوار  طــؤإانء 
بةشَيكي بضووكي ضةثةكاندا دةبينَيتةوةء 
دةرةكــي  ((مةترسيي  ــة:  واي باوةإيان 
لةسةر هةرَيمي كوردستان زؤر الوازةء 
مةترسيية  ئةو  لةضاو  نازانن  بةهيضي 
جةستةي  ســةراثــاي  كة  ناوةكييةدا، 
بةشي  طرتووةتةوةء  كوردي  كؤمةَلطاي 
دةخةنة  ئؤباَلةكةشي  ــةورةي  ط هــةرة 
كةئةمإؤ  سياسييةكان  هَيزة  ئةستؤي 
لةديوةكاندا  بةديوَيكيش  لةدةسةآلتدان، 
ئةمة يةكَيكة لةطوتارةكاني ركابةريكردني 
هةَلبذاردندا)).  لةثرؤسةي  دةســةآلت 
دةسةآلتة،  طوتاري  دووةميان،  طوتاري 
سةرةكي  ثارتي  لــةهــةردوو  كةخؤي 
(ث.د.ك)ء  ئةوانيش  دةبينَيتةوة  كورديدا 
((هةرَيمي  ثَييانواية:  ئةمان  (ي.ن.ك)ن، 
مةترسيية  لةبةردةم  هَيشتا  كوردستان 
مةترسيية  ترسناكةكاندايةء  دةركيية 
نييةء  سةنطةيان  ئــةو  ناوةكييةكان 
يان  دةكرَين،  ضارةسةر  لةدرَيذماوةدا 
دةرةكييةكان  مةترسيية  بَلَيين  راسترة 
طــةورة  هاوآلتياندا  زهنيةتي  لةبةر 
لةمةترسيية  خؤياني  دةكـــةنـــةوةء 
كةم  اليةني  دةثارَيزن،  ثَي  ناوةكييةكان 
ناوةكييةكاندا  بةمةترسيية  داننان  ضونكة 

بةرؤكي خؤيان دةطرَيت)).
لةم تَيكستةدا ئةوةندةي مومكين بَيت 
بَياليةنانةي  هةوَلدةدةم شيكردنةوةيةكي 
بكةمء  بؤضوونة  دوو  ئةم  بؤ  زانستيانة 
بةرضاوي  دةزانــم  هاوآلتيشي  بةمافي 
ئةم  واقيعيةتي  ئاستي  رؤشنبَيتء 
ــازاإي  ــةب ل سياسيية  ــارة  ــوت ط دوو 
بكرَيتء  خؤي  وةك  هةَلبذاردنةكاندا 
كاريطةريي هةذموونء اليةنداري لةخؤي 
باشتر  بتوانَيت  ئةوةي  بؤ  دووربخاتةوة، 
سياسةتةي  ئةو  ببخةشَيتة  خؤي  دةنطي 

كةنوَينةرايةتي ئةو دةكات.

مةترسيية دةرةكييةكان 
لةسةر هةرَيمي كوردستان:

سةرةكييةكان  دةرةكيية  مةترسيية 
بريتين لة، مةترسي سياسيء ئابووريء 
كوردستان،  هةرَيمي  لةسةر  ستراتيذي 
مةترسيية  ئةمجؤرة  كة  هَيزانةش  ئةو 
دراوسَيي  وآلتَيكي  ضةند  دروستدةكةن 
توركياء سوريا دةطرَيتةوة  ئَيرانء  وةك 
هَيزة  زلهَيزء  ثاشان  ــةك،  ي بةثلةي 
لةناوضةكةدا.  ــدارةكــان  ــدي ــةرذةوةن ب
ــردوودا  راب لةماوةي  تَيدانيية  طوماني 
هةميشة ئةم وآلتانة لةهةموو جؤرةكاني 
فيدراَلي  ئؤتؤنؤميء  خودموختاريء 
ئةوةي  ترساونء  عَيراق  كوردةكاني 
ئــةوةي  بؤ  كــردوويــانــة  ويستبَيتيان 
كوردةكاني هةرَيمي كوردستان كةمترين 
لةهةمان  بهَينن.  بةدةست  دةستكةوت 
كوردةكان  كة  بارودؤخيشدا  ذينطةو 
هَينابَيت  بةدةست  دةستكةوتَيكيان 
بؤ  ثيداضوونةوةيان  وآلتــانــةش  ئــةم 
كردووةء  خؤيان  سياسي  ذياني  باري 
لةضارةسةري  ــوود  س هــةوَلــيــانــداوة 
طةر  بؤخؤيان.  وةربطرن  عَيراقييةكان 
ئةم  شةإانطَيزي  رةطـــةزي  سةيري 
درَيغييان  هةرطيز  بكةين  سيستمانة 
خةَلكي  لةسةركوتكردني  نــةكــردووة 
لةسةربَيت  تائَيستاشي  كوردستانء 
بةكاردةهَيننء  هَيز  دةيانةوَيت  كةي 
بطرَيت.  ثَي  رَيطايان  ناتوانَيت  كةسَيكيش 
نموونة  باسمانكردن  بارةي  دوو  ئةو  بؤ 
زؤرن: كةمنين ئةو هَيرشة سةربازيانةي 
هةرَيمي  سةر  دةكرَينة  مانطانة  ساآلنةء 
كوردستان، هةروةها دةبَيت ئةو هةوَلةي 
وةربطرين،  بةهةند  توركيا  ئةمدواييانةي 
مامةَلة  ديكة  بةشَيوازَيكي  دةخوازَيت  كة 

لةطةأل كوردةكاندا بكات، يان ئةو طوتارةي 
باسي  لةئَيراندا  ريفؤرميستةكان  ئةمإؤ 
بةضارةسةري  سةبارةت  لَيوةدةكةن 
ديكة  نةتةوةكاني  ئايينزاء  كةمينةو 

بةتايبةتيش مةسةلةي كورد. 
سياسي  مةترسيي  ضارةسةري  بؤ 
هةرَيمي  دراوسَيكاني  دةرةكيية  هَيزة 
سةلماندن  طفتوطؤء  زماني  كوردستان، 
هةيةو  مــرؤيــي  تَيضووني  كةمترين 
كة  هةية،  زؤرتــر  بةكاتَيكي  ثَيويستي 
لةمثةربَيت  زؤرة  ئةمكاتة  بَيتء  ئةطةر 
ناوخؤييةكاندا،  ضاكسازيية  لةبةردةم 
بــةرةوإووي  كوردستان  هةرَيمي  ئةوا 
دةضَيت.  قةيرانةكان  قووَلبوونةوةي 
هةرَيمي  دراوسَيكاني  هَيزة  تائَيستاش 
هةذموونَيكي  دةيانةوَيت  كوردستان 
لةسةر  سياسي  مةعريفيء  كولتووريء 
بكةنء  مومارةسة  كوردستان  هةرَيمي 
هةذموونطةراييةش  ئةم  مَيذوويي  رةطي 
ئيمثراتؤريةتي  هةردوو  سةردةمي  بؤ 
بؤ  هــةروةهــا  عوسمانيء  ســةفــةويء 
هةذمووني رؤشنبيريي ئيسالمي سياسي 
لةالي عةرةبةوة دةطةإَيتةوة. هةميشةش 
لةمَيذووي  عَيراق  كوردةكاني  طوتاري 
نوَيي شؤإشء خةباتي مافي نةتةوةييةوة 
عيلمانيء  تةواو  سيستمَيكي  خوازياري 
فيكرييةوة  لةإووي  كة  بوون  مؤدَيرن 
بةبةردةوامي  دراوسَيكاندا  هَيزة  لةطةأل 

لةملمالنَيدا بووة.
زؤر  تَيإوانينَيكي  بضمة  نامةوَيت 
مةترسيية  ئةم  دةَلَيين  بةآلم  قووَلةوة، 
دةرةكيية زؤر دةخايةنَيتء بةردةواميش 
ئةمإؤ  خؤشحاَليية  جَيي  ئةوةي  دةبَيت، 
لةجيهاندا ذمارةي ئةو هَيزة نَيودةوَلةتيانة 
طوتارء  ثارسةنطي  كة  زياديانكردووة 
لةبةرذةوةندي  سياسيانةيان  ئاراستةي 
ــةوةي  ل زيــاتــر  عةقآلنيداية  خةباتي 
بَيت.  عةزةَليدا  ملمالنَيي  لةبةرذةوةندي 
رَيكخراوة  ئــةوروثــاء  طوشاري  بؤية 
نَيونةتةوةييةكان  ــيء  ــةت ــودةوَل ــَي ن
ناوضةييةكان  هَيزة  لةسةر  كاريطةرييان 
هةية، بؤ ئةوةي كةمترين هَيز بةكاربهَينن. 
دةسةآلتي  ثَيويستة  ديكةوة  لةاليةكي 
لةإَيي  بةهَيزبَيت  ئــةوةنــدة  سياسي 
بةرامبةر  بتوانَيت  ثةيوةندييةكانيةوة 
بةجيهاني  كَيشةكة  ــاوا  ئ بةثرسَيكي 
نَيودةوَلةتي  كؤمةَلطاي  بــكــاتــةوةو 
لَيبةرثرسيار بكاتةوة. ئةطةرنا ثرسيارَيك 
عَيراقيء  دةستووري  ((بةثَيي  دةكةين: 
عَيراق  دةرةوةي  كاروباري  ياساكاني 
رَيطةيدراوة نوَينةرايةتي حكومةتي هةرَيم 
لةباَليؤزخانةكاني عَيراقدا بكرَيتةوة، ئةطةر 
ثةيداكردني  بةئةركي  باَليؤزخانانة  ئةم 
بؤ  ناوضةيي  نَيودةوَلةتيء  ثشتيواني 
ئةي ضي  هةَلناستن،  كوردستان  هةرَيمي 

دةكةن؟))
هةرَيمي  ئابوورييةوة،  لــةإووي 
بـــةرةوإووي  ـــةردةوام  ب كوردستان، 
ـــازاإي  ــي ب ــؤرخــكــردن مــةتــرســيــي ق
هَيزي  هاتوضؤي  ئاوو  طرفتي  ناوضةييء 
بازرطانييةكان  رَيطا  بةكارهَيناني  كارء 
هَيزة  بوارةدا  لةم  دةبَيتةوة.  بووةتةوةء 
سياسييةكاني كوردستان تةواو ثاسيظء 
بَيثَيزن.. بازاإةكاني كوردستان باشترينء 
ساغكردنةوةي  بؤ  زةمينةن  لةبارترين 
ــان،  ــك ــَي ـــة دراوس ـــةت شــمــةكــي دةوَل
ــدا،  ــك ــةذوورَي ل ئاستةنطة  تــةنــانــةت 
يان  لةبةإَيوةبةرَيتيةكدا  لةثاركَيكدا، 
لةسووثةرماركَيتَيكدا بطةإَيينء سةرانإَيذ 
ئةم  بةرهةمهاتووي  لةشمةكي  نةبَيت 
دةوَلةتَيكي  ئةطةر  تةنانةت  وآلتــانــة. 
حوكمي  خؤيان  توركيا  يان  ئَيران  وةك 
هَيندة  هةر  بكرداية  كوردستانيشيان 
بخةنة  بازرطاني  ــاآلي  ك دةيانتواني 
دةيانتواني  هَيندة  هةر  بازاإةكانييةوةو 
بؤية  بدؤزنةوة،  كؤمثانياكانيان  بؤ  كار 
لةهةرَيمي  ترسيان  دةرةكييةكان  هَيزة 
كاتَيكيش  رووةوة.  لةم  نيية  كوردستان 
بةثَيي  ئاو،  وةك  طرفتَيكي  سةر  دَيتة 

ــي  دةســةآلت ــةمــإؤ  ئ سياسةتةكاني 
بةرةوإووي  لةإؤذان  رؤذَيك  كوردي 
داواكارييةكاني خؤي نابَيتةوة لةبةرامبةر 
مافةكاني  داواي  ئازيزةكانداء  دراوسَي 
ناكات.  ناوضةيي  ئاويي  لةبةشة  خؤي 
ثالنَيكي  هيض  تائَيستا  كة  بةتايبةت 
لةكوردستاندا.  نيية  فراوان  كشتوكاَلي 
طوماني  ناكةين،  كار  لةهَيزي  باس  ئةوة 
لةهاتووضؤداء  ئازادة  كار  هَيزي  تَيدانيية 
نيية، مةسةلةي  لةسةر  ئةوتؤي  طرفتَيكي 
نةوتيش  وةك  سروشتييةكاني  سامانة 

بؤدوايي.
ســةرةكــي  ثــرســيــاري  ئَيستاش 
لةماوةي  مَيذوويية،  دةرفــةتــي  ئَيمة 
ئةو  ــارةي  ذم ـــردوودا،  راب ضةندساَلي 
هةرَيمي  كوردء  بؤ  دؤستانةي  هاوإَيء 
كوردستان زياديان كردووة ضةندة؟ يان 
ئةو  لةنزيكةوة  كةميانكردووة؟  ضةند 
طةندةَليء  بةطرفتي  بيانيانةي  هــاوإَي 
دةزانن  مرؤظ  مافةكاني  خروقاتةكاني 
كوردستان  لةهةرَيمي  بةبةردةوامي 
تَيدانيية  طوماني  دووردةكـــةونـــةوة. 
مةترسيية  طرفتي  ــرسء  ث ئةمانةش 
دةرةكييةكان.  نــةك  ناوةكييةكانن، 
دةَلَيين:  بكةين  ديكة  ثرسيارَيكي  طةر 
لةهةموو  ـــردوودا  راب لةماوةي  ((ئايا 
كوردستاندا  لةعَيراقء  ئةودةرفةتانةي 
بقؤزرَينةوة  توانرا  ضةندَيك  هةبوون 
لةسةر  ــي  دةرةك مةترسيي  بؤئةوةي 
هَيزة  كةمبكرَيتةوةء  كوردستان  هةرَيمي 
وةك  نَيونةتةوةييةكاني  ستراتيذيء 
كوردةكان  هاوثةيماني  بكرَينة  ئةمريكا 
ثــرســيــارة زؤر  ــةم  ئ ــدا؟))  ــم ــةرَي ــةه ل
ئةو  وةآلميش  باشترين  هةَلدةطرَيتء 
سةرؤكي  بةإَيز  كة  طازندانةية،  طلةييء 
دةكات  ئةمريكاي  لةهةَلوَيستي  هةرَيم 
لةدوا ساتةكاني ئةم ضوارساَلةي حوكمي 

خؤيدا.

مةترسيية نيمضة 
دةرةكييةكاني سةر هةرَيمي 

كوردستان:
مةترسيية  لةمجؤرة  مةبةستمان 
ــةوةو  ــوون ــةرةوإووب ســةرجــةم ئــةو ب
حكومةتي  لةطةأل  كة  ملمالنَييانةية 
هةرَيمي  ـــــةرةوإووي  ب ــيــدا  فــيــدراَل
كوردستان دةبَيتةوة. ئةمانةش دةبنة دوو 
سياسيية   مةترسيية  يةكةميان  بةشةوة: 
راستةوخؤكان كة ثَينج كَيشةي سةرةكي 
لةسةر  مةترسييةكان  ــةوة:  ــت دةطــرَي
ناوضة  لةسةر  مةترسييةكان  فيدراَليزم، 
نةوتء  مةترسييةكاني  ــان،  ــإاوةك داب
مةترسييةكاني  سروشتي،  ساماني 
ــان،  ــت ــوردس ــي ك ــم ــةرَي بـــودجـــةي ه
مةترسييةكاني طؤإانكاري لةدةستووري 
مــةتــرســيــش،  دووةم  ــدا.  ــي ــراق ــَي ع
مةترسييةكاني سةنطء قورسايي كوردة 
لةسةنطء  كةخؤي  عَيراقدا:  لةتَيكإاي 
ثَيشينةي  بيروإاء  زانستيء  قورسايي 
هةَلوَيستي  كورديء  هَيزي  مَيذووييء 
ــوةي عــَيــراقــدا  ــَي ــوارض ــةض كــــورددا ل

دةبينَيتةوة. 
بابةتةكان  مةترسييةوة  لةيةكةم  با 
مةترسي  لَيكؤَلينةوة،  باسء  بةر  بخةينة 
بــةردةوامــة،  مةترسييةكي  فيدراَليزم 
غةيرة  سياسيية  لةهَيزة  هةندَيك  ضونكة 
نييةء  ثَيي  باوةإيان  عَيراق  كوردةكاني 
زؤرباش  ثَييةتي  باوةإيشيان  ئةوانةي 
نــةكــردووة،  بةطرنطيةكةي  هةستيان 
لةثاشهاتةكاني  بَلَيين  راسترة  ــان   ي
عَيراقي  دةوَلةتي  فيدراَليةتي  دةترسن. 
كاتَيك  بؤية  جَيطيركراوة،  لةدةستووردا 
مةترسي  بةر  دةكةوَيتة  مةسةلةية  ئةم 
ئةطةرهاتوو دةستوور هةَلوةشَينرايةوةو 
دةستوورَيكي ديكة خراية شوَيني، كة بةثَيي 
دةستوورةدا  لةو  ديكة  بإطةي  ضةندين 
بإياري  دةتوانن  كوردستان  كوردةكاني 
هةبَيت.  يةكالييكةرةوةيان  جياوازء 

راستة  مةترسييةش   ئةم  باردا  لةيةك 
دووضاري  عَيراقي  دةوَلةتي  ئةطةرهاتوو 
بووةوة  ديكة  ديكتاتؤري  سيستمَيكي 
لةبري  بةرَيت  هَيز  بؤ  ثةنا  بةئاشكرا  كة 
ضارةسةري سياسي، ئةمةش اليةني كةم 
لةإووي  دةوَيت  ديكةي  ساَلي   (١٠-١٥)
ــةوةي  ئ بــؤ  ئــابــووريــيــةوة  سياسيء 
دةرفةتي  كاتَيك  بةآلم  بطرَيتةوة..  خؤي 
سياسي  ضــارةســةري  ديموكراسيء 
ناوخؤيي  طوناهةكان  ــةوا  ئ هةبَيت، 
نةضةسثاندني  لةنةسةلماندنء  دةبنةوة 
خةَلكي  سياسييةكاني  خــواســتــة 
وةك  لةجيهانَيكي  بةتايبةت  كوردستاندا. 
ئةمإؤدا كة بةهؤي بةرفراواني تؤإةكاني 
ثةيوةندييةوة ديكتاتؤريةتَيكي تر مةحاَلة، 
ئــةطــةرضــي بــاآلدةســتــي نــةتــةوةيــةك 
نيية،  مةحاأل  ديكةدا  نةتةوةيةكي  بةسةر 
ديموكراسيةكاندا.  لةطةمة  بةتايبةت 
جةنطة  ئةم  ــةوةي  ــةرةوإووبــوون ب بؤ 
كورد  دةبوو  بةردةوامة،  مةترسيدارة 
ئابووري  سياسيء  ثَيطةي  لةعَيراقدا 
هةَلبذاردني  بةآلم  بةهَيزبكات،  خؤي 
ثَيضةوانةي  ثارَيزطاكان  ئةنجومةني 
دةوَلةمةندبووني  سةلماندء  ئةمةيان 
ديكة  جارَيكي  باآلدةستةكانيش  حيزبة 
ئةوةي سةلماندووة، كة كورد نةيتوانيوة 
نةتةوةيةك  وةك  خؤي  ئابووري  ثَيطةي 

لةعَيراقدا بةهَيز بكات. 
ناوضة  ــةســةر  ل مةترسييةكان 
دابإاوةكان، مةترسييةكن هَيشتا يةكاليي 
كوردستانء  خةَلكي  كة  نةكراونةتةوة، 
دةسةآلتدار  سياسي  هَيزي  بةتايبةت 
زؤري  ــردوودا  راب لةماوةي   دةيتواني 
تةنيا  لَيرةدا  من  بكات.  ضارةسةر  لَي 
لةكاتي   دةكــةم،  بؤنةيةك  لةضةند  باس 
 ،٢٠٠٣ ساَلي  عَيراقدا  رزطاركردني 
نةبووني  ئةنجامي  كوردستان  خةَلكي 
ــت  درووس سياسي  ــي  ــةك ــةروةردةي ث
دةسةآلتطرتنة  بةر  ثةنابردنة  لةبري 
خزمةتكردني  ناوضانةو  ئةو  دةستي 
خةَلكةكةي بةكوردء عةرةبء توركمان...
ثةيداكردني  لةداَلغةي  ــةردةوام  ب تاد، 
دةستكةوتي  ــةمء  رةق بــَي   ئوتومبَيلى 
سياسي  هَيزي  بــوون،  تاآلنيدا  مــاديء 
نةطرتةبةر  ئيجرائاتَيكي  هيض  كورديش 
نةك  رةفتارانة  لةمجؤرة  بةرطرتن  بؤ 
لةسةر  بةَلكو  ــةوام،  ع خةَلكي  لةسةر 
بةرثرسةكاني  تةنانةت  ئةندامء اليةنطرء 
بؤنةي  ديكة  بؤنةيةكي  خــؤشــيــان. 
مةجليسي حوكم بوو، كة من لَيرةدا باس 
ثؤل  ياداشتةكاني  درووستي  لةإاستيء 
بريمةري حاكمي مةدةني ئةوساي عَيراق 
ئةو  ئةطةر  ثرسياردةكةم  بةَلكو  ناكةم، 
ضي   ئةي  ناإاستن  هةمووي  ياداشتانة 
راستييةكةيةتي؟ هةروةها طةر بَيينة سةر 
دانوستاندنةكانيان  كوردء  خواستةكاني 
سياسييةكاني  كةسايةتيية  بةطشتي 
دوو  بةسةر  دابــةشــبــووبــوون  ــورد  ك
لةإاكردني  بةش، بةشَيكيان بةثلةي يةك 
ماديية  دةستكةوتة  بةدواي  خَيرادابوون 
تاكة كةسييةكانداء بةشَيكيشيان بةهةمان 
تؤماركردني  ثؤستء  بةدواي  خَيرايي 
راياندةكرد.  تاكةكةسيدا   مــَيــذووي 
هةَلنووتاني  ــذاردنء  ــب ــةَل ه قؤناغي 
لَيوةرنةطيرا  سوودي  سوننةش  عةرةبي 
كورد،  سياسي  ثَيطةي  بةهَيزكردني  بؤ 
ضونكة ئةو بارة دةطمةنةء جارَيكي ديكة 
نةهاتنة  سوننةكان  كة  نابَيتةوة  دووبارة 
هةَلبذاردنةوةء كورد ذمارةيةكي زؤري 
كورسييةكاني ثةرلةماني برد، بةمجؤرةش 
١٤٠ء  مادةي  جَيبةجَينةكردني  طرفتي 

زؤر هةلي ديكة لةدةستدران.
بَلَيت  ــةس  ك هــةنــدَيــك  لــةوانــةيــة 
سروشتيش  ساماني  ــةوتء  ن طرفتي 
ديكةية،  طرفتةكاني  بةهةمانشَيوةي 
مةسةلةكاني  لةهةموو  دةَلَيم  من  بةآلم 
ئةم  ضونكة  ثَيش،  ضووةتة  باشتر  ديكة 
راستةوخؤي  ثةيوةندييةكي   بابةتةيان 
دةستكةوتة  هةناردةكردنء  بةثارةء 

مادييةكانةوة هةية، كة تةواوي كوردستان 
دياريكراو  خةَلكَيكي  كؤمثانياء  ضةند  بؤ 
قؤرخكراوة. مةترسيي بودجةي هةرَيميش 
سةرذمَيري  بةهؤي  بارَيكدا  لةهةموو 
دةكرَيتء  ضارةسةر  دانيشتووانةكةيةوة 
مةترسيي  راستةقينة مةترسيي ذمارةيية 
طةإانةوةي  كوردستانداو  لةئَيستاي 
ئةم  واتة  لةداهاتوودا.  ترة  ناوضةكاني 
ئَيستا  بةمجؤرةي  لةداهاتوودا  مةترسيية 
هةرَيمي  دانيشتوواني  ــذةي  رَي نابَيت  
دانيشتوواني  رَيذةي  لةضاو   كوردستان 
ئةساسيية  مــةســةلــة  ئــةو  ــدا  ــراق ــَي ع
مةترسييةك  ضيتر  دةكــاتء  ضارةسةر 
جطة  بَيت،  كةسدا  لةدةسةآلتي  نيية 

لةضارةسةري ناوضة دابإاوةكان. 
مةترسيية  دةســتــوورء  طرفتي 
ئاماذةيةكمان  ثَيشتر  دةستوورييةكان، 
هةية،  مةترسيية  ئةو  هةميشةش  ثَيداء 
دةسةآلتي  يان  عَيراقي  حكومةتي  كة 
ديكة  جارَيكي  بيةوَيت  لةعَيراقدا  سياسي 
ذمارةيةك  بضَيتةوةء  دةستوورةدا  بةو 
ثَييان  باوةإي  كة  بطؤإَيت،  لةوبةندانة 
بةرةوإووبوونةوةية  ئةم  ئينجا  نيية، 
بةبةهَيزي  بــــةالوازيء  ــدي  ــوةن ــةي ث
هةية،  كوردييةكانةوة  هَيزة  سياسي 
هةرَيمي  دانيشتوواني  رَيــذةي  ضونكة  
يةكالييكةرةوة  هَيزَيكي  نابَيتة  كوردستان 
دةســتــووريــدا  ــي  طــؤإان لةمةسةلةي 
بةهَيزء  ئيعترازَيكي  بةكارهَيناني  بةبَي 
دةستوور،  هةمان  ديكةي  بةندةكاني 
بةرةوإووبوونةوةية  ئةم  دةبَيت  بةَلكو 
ضارةسةر  جياواز  سياسي  بةتةكنيكي 
ضارة  ناوخؤييةكان  ثرسة  بكةينء 
تَيدابَيت  طوإوتينمان  بؤئةوةي  بكرَين 
مةترسيية  ــةوةي  ــوون ــةرةوإووب ب بؤ 
تائَيستا  مةبةستة  ئةم  بؤ  دةرةكييةكان. 
لةثةرلةماني عَيراقيدا هيض  بلؤكي كوردي 
نةناوة بؤ بةهَيزكردني  هةنطاوَيكي جديي 
تابتوانن  لةعَيراقدا  كوردةكان  ثَيطةي 
بةرضاويان  رَيذةيةكي  لــةداهــاتــوودا  
دةبَيت  ئةوةي  ئةنجومةنةدا.  لةو  هةبَيت 
بكةين  بؤ  دؤعاي  بوةستينء  لةسةري 
بةسياسةتء  لةدةستطرتن  بريتيية 
كة  تةوافوقييةوة،  ديموكراتي  سيستمي 
ئةم سيستمة زؤر بةزوويي عَيراق بةرةو 
دوو ئةطةر دةبات، يان تةوافوق بةردةوام 
جةستةو  ديموكراسيةتَيكي  دةبــَيــتء 
دةبَيت  ــةرار  ــةرق ب ثإشكست  ثةيكةر 
كورد  بةرذةوةندي  نةك  كة  لةعَيراقدا، 
تَيدانيية،  ديكةشي  كةسي  بةرذةوةندي 
دَيتة  راستةقينة  ديموكراتيةتَيكي   يان 
ئاراوةو ئةمجؤرة لةسياسةتي كوردةكان 
لةئةطةري  باس  ئةوة  دةخوات.  شكست 

ناديموكراتي ناكةين.
كة  ــدا،  دووةم لةضةشني  مةترسيي 
كوردةكاندا  قورسايي  لةسةنطء  خؤي 
زانستييةوةبَيت،  لــةإووي  دةبينَيتةوة، 
ضؤنَيتي  سياسيء  فيكرييء  بيروإاي 
هَيزء  ـــةإووي  ل ــان  ي ــت،  ــَي ــدارةوةب ــي ئ
طوماني  بَيت.  سياسييةوة  هةَلوَيستي 
كورد  رابــردوودا  لةماوةي   كة  تَيدانيية 
ثَيشكةش  باش  ئةزموونَيكي  نةيتوانيوة 
لةبةر  نــةك  ــةوةش  ئ بكات،  بةعَيراق 
دةردة  ئةو  لةبةر  بةَلكو  ناتوانَيت  ئةوةي 
كوردةكان  خودي  تووشي  كوشندةيةي 
ثةنجا  سياسةتي  خؤيانداء  لةناو  بووة 
هَيزة  ناهةقي  موجامةلةي  بةثةنجاو 
نةبةكام  كةسي  داناني  جؤربةجؤرةكانء 
سيادييةكاندا.  سياسيء  لةثؤستة 
شَيوازي  كارطَيإيء  زانستيء  لةإووي 
دةسةآلتي  لَيثرسينةوةدا  ثَيداضوونةوةء 
سياسي كوردي نةيتوانيوة وةك ثَيويست 
ئةو  تَيكإاي  بسةلمَينَيتء  خؤي  لةعَيراقدا 
سياسةتي  بةكاريهَيناوة  سياسةتانةي 
ثةخشاني  تةخشانء  سياسيء  بةرتيلي 
ئةو سةرضاوانة بووة، كة دةست هةندَيك 
ئةمةش  كــةوتــوون،  لةبةرثرسةكاني 
مةترسيية  لــةخــودي  مةترسيدارترة 

دةرةكييةكة. 

مةترسيي سةرةكي.. دةرةكي يان ناوةكي
ئؤثؤزسيؤنء دةسةآلت كاميان لةسةر حةقن
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جةمال ئيختيار

وادةى  ــةوةى  ــوون ــب ــك ــزي ن ــة  ب
بإيارواية  كة  ئَيران  هةَلبذاردنةكانى 
٦/١٢ بةإَيوةبضَيت، ملمالنَيى اليةنةكان 
ناوخؤ  دةرةوةو  سياسةتى  لةسةر 
ضوارضَيوةيةدا  لةو  ضإدةكرَيتةوة، 
سةرؤك  نةذاد،  ئةحمةدى  مةحمود 
باسى  ــران،  ــَي ئ ئَيستاى  كــؤمــارى 
لــةدواى  دةكرَيت  كة  لــةوةكــردووة 
سةرؤكايةتيى  هةَلبذاردنى  دةيةمين 
طفتوطؤ  ئةمريكا  لةطةأل  وآلتة،  ئةو 
ــران ضــةنــد جــارَيــك  ــَي بــكــرَيــتء ئ
دةستثَيكردنى  بؤ  خؤى  ئامادةيى 
بةر  نةك  بةآلم  راطةياندووة،  طفتوطؤ 

لةهةَلبذاردنى ئَيران. 
هةَلمةتةكانى  ضوارضَيوةى  لة 
ئَيران،  لة  سةرؤكايةتيى  هةَلبذاردنى 
خؤيان  هةوَلى  ركابةرةكان  اليةنة 
سةرةكى  مةسةلةى  دوو  لةسةر 
ضإكردووةتةوة، يةكةميان مةسةلةى 
ئَيرانء  ناوخؤى  بؤ  حكومةت  ئةداى 

دووةميان سياسةتى دةرةوة. 
سياسةتى  ــة  ب ــدى  ــوةن ــةي ث ــة  ل
دةرةوةى ئَيران، زؤربةى كانديدةكان 
لةطةأل  ئامادةن  كة  لةوةدةكةن،  باس 
قسةكانى  بكةنء  طفتوطؤ  ئةمريكا 
ضوارضَيوةيةدا   لةو  هةر  نةذاديش 

دةبينرَيت.
ــوز  ــي ـــــارس ن ـــى ف ـــس ـــاذان ئ
بؤ  بةطةإانةوة  بآلويكردووةتةوة: 
طفتوطؤ  بؤ  ئةمريكا  ثَيداطرييةكانى 
لةطةأل ئَيران بةر لة هةَلبذاردن، نةذاد 
ذَير  دةخاتة  ئةمريكا  راستطؤبوونى 
ضوارضَيوةى  لة  طفتوطؤ  بؤ  ثرسيار 
كة  ثَييواية  دوواليــةنــةدا،  رَيــزى 
سياسةتى  بةسةر  بَيمتمانةيى  كةشى 

دةرةوةى ئةمريكادا زاَلة. 
سياسةتمةدارانى  روانطةى  لة 
ئةحمةدى  ئَيرانةوة،  ريفؤرميستى 
دةرةوةدا   سياسةتى  لةبوارى  نةذاد 
خوَلقاندووة،  وآلتة  ئةو  بؤ  كَيشةى 
لةبوارى  هةَلةكانى  سياسةتة  بةهؤى 

توندإةويى  ئَيرانء  ئةتؤميى  كَيشةى 
هؤلؤكؤستى  مةسةلةى  لــةســةر 
جولةكة، بووةتة هؤى ثةراوَيزخستنى 
نَيوةدةوَلةتيداو  كؤمةَلى  لة  ئَيران 
لةإاستيدا  كة  ثَييانواية  ضاودَيران 
كة  ريفؤرمخوازةكانة،  ثالتفؤرمى 
وةكو  ناضاردةكات  نةذاد  ئةحمةدى 
لةبوارى  هةَلبذاردن  بانطةشةيةكى 
بَلَيتء  شتَيك  دةرةوةدا  سياسةتى 
نا،  ئةطةر  بطات،  طفتوطؤ  بانطةشةى 
ثةراوَيز  بةرةو  ئَيرانى  كــردةوة  بة 

بردووة.   
ئةطةرضى لة بةرةى ريفؤرمخوازى 
هةية،  كانديدى سةرةكى  دوو  ئَيراندا 
بةآلم ضانسى مير حسَين موسةوى لة 
مةهدى كةروبى زياترةء موسةوى بة 
راطةياندنى ثالتفؤرمى خؤى لةبوارى 
سياسةتى دةرةوةدا بؤ كةمكردنةوةى 
تةنطةذة لةنَيوان ئَيرانء ئةوانى ديكةدا، 
قسةء  ئةطةر  ئةمريكا  لةطةأل  طفتوطؤ 
كردارى ئةمريكا يةك بَيتء ثاراستنى 
ئَيران،  نةتةوةييةكانى  بةرذةوةنديية 
ئةو  سةرنجى  راكَيشانى  هةوَلى 
سياسةتى  لة  كة  دةدات  ئَيرانيانة 
ئةحمةدى  دروستكردنى  تةنطةذة 

نةذاد بَيزارن. 
سايتى فارَين ثؤَلَيسى دةنووسَيت 
ئَيرانيية  ــةى  زؤرب روانطةى  لة  كة 
بيانى،  ضــاودَيــرانــى  ليبراَلةكانء 
بة  كؤتايى  دةتــوانــَيــت  مــوســةوى 
نةذاد  ئةحمةدى  توندإةوييةكانى 

بهَينَيت. 
ناوخؤدا  سياسةتى  لــةبــوارى   
دةوروبــةرى  لة  زياتر  مةسةلةكة 
بة  دةبينَيتةوة،  خــؤى  ئابووريدا 
دةرةوة،  سياسةتى  هةمانشَيوةى 
ئةحمةدى نةذاد بة بةرثرس دةزانرَيت 
ئَيران  ئابووريى  بارى  خراثبوونى  لة 
نةوت  بة  ثشت  تةنيا  ويستويةتى  كة 

ببةستَيت. 
كة  بــةوةدا  ئاماذةى  سايتة  ئةو 
ئةمجارةدا  لةهةَلبذاردنى  ثَيدةضَيت 
ببينَيت،  سةرةكى  دةورى  ثةتاتة 
لة  ــةذاد  ن ئةحمةدى  لةبةرئةوةى 

ساويلكة  سياسةتى  ضوارضَيوةى 
ثةتاتةو  ــدا،  خــؤي هةَلخةَلةتَينى 
كإينى  بؤ  ديكة  زؤرى  سةدةقةى 
لة  كة  ــازاإةوة،  ب خستووةتة  دةنط 
زؤربةى  ئابووريناسانةوة  روانطةى 
ــةذاد  ن ئةحمةدى  سياسةتةكانى 

هةَلةبوون. 
(فارَين  سةرضاوة  هةمان  هةر 
ثؤَلَيسى) دةَلَيت اليةنطرانى موسةوى 
كةسَيكى  ئةو  دةكرَيت  ثَييانواية، 
طونجاوبَيت بؤ ضارةسةركردنى كَيشة 
ثاساوى  بة  ئَيران،  ئابوورييةكانى 
ئةوةى كة ئةو لةكاتى شةإدا بؤ دوو 
بووة،  ئَيران  وةزيرى  سةرؤك  خول 
ئابووريى  كة  توانيويةتى  لةوكاتةدا 
بكاتء  كارطَيإيى  باشى  بة  ئَيران 
نيية،  شةإدا  لة  ئَيران  كة  لةئَيستادا 

باشتر دةتوانَيت بةو ئةركة هةستآ. 
خؤيدا  ثالتفؤرمى  لة  موسةوى 
ئازاد  كةشى  كة  لةوةكردووة  باسى 
ئَيراندا  لة  زانياريى  ئاَلوطؤإى  بؤ 
دةخوَلقَينَيت، رَيطانادات ضيتر ثؤليسى 
ئةو وآلتة بةناوى بةربةرةكانآ، شتة 
هةَلبكوتنة  لَيكراوةكان»ةءة  «نةهى 
تاكةكةسييةكانى  ئازاديية  ســةر 
هــةروةهــا   ــران،  ــَي ئ هاوآلتييانى 
ئَيرانء  طشتيى  بودجةى  ضاككردنى 
رَيطاثَيدانى كةناَلى تةلةفزيؤنى ئةهلى 
بة بةشَيكى ديكة لة بةرنامةكةى خؤى 

وةسفكردووة. 
كآ  كــة  ديارنيية  تائَيستاش 
ئةمجارةدا  هةَلبذاردنةكانى  لــة 
ـــةآلم لــةطــةأل  ـــت، ب ســـةردةكـــةوَي
كانديدةكانى  لة  هةركام  ئةوةشدا 
لةناو  ئَيران  سةرؤكايةتيى  ثؤستى 
هةية،  ثَيطةيان  تايبةتدا  توَيذَيكى 
ثَيشهاتة  كة  لةبةرئةوةشة  هــةر 
سياسييةكانى داهاتووى نزيكى ئَيران 
ضاودَيران  بةآلم  ناكرَيت،  ثَيشبينى 
طشتى  بةشَيوةيةكى  كة  ثَييانواية 
لة  ضاكسازيى  ثَيويستى  بة  هةست 
دةرةوةء  سياسةتى  بوارى  هةردوو 
ناخؤى ئَيراندا دةكرَيت، ئةطةرى ئةوة 
هةية كة ئةم ئةطةرة خؤى بسةثَينَيت. 
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عــَيــراق  ــنــةرانــى  ــوَي ن ئةنجومةنى   
لَيثرسينةوة لة وةزيرةكان ضإتر دةكاتةوةو 
بةهؤيةوة فةالح سودانى، وةزيرى بازرطانى 
ليذنةى  ئةندامَيكى  لةكاركَيشايةوة.  دةستى 
نةزاهةش بةطرنطى دةزانَيت هةمان هةنطاو 
لةثةرلةمانى كوردستانيش جَيبةجَي بكرَيتء 
دةَلَيت: «بةوثَييةى يةكَيتىء ثارتى زؤرينةى 
ثةرلةمانى كوردستانيان ثَيكهَيناوة، ئةستةمة 
ثةرلةمانة  لةو  لةوةزيرةكان  لَيثرسينةوة 

ئةنجام بدرَيت»

ثةرلةمان لةسةردةمى سامةإاييدا
لةدواى دةستلةكاركَيشانةوةى مةحمود 
مةشهةدانى سةرؤكى ثَيشووى ئةنجومةنى 
ئةياد  دةستبةكاربوونى  عَيراقء  نوَينةرانى 
ئيسالمى  حيزبى  ثاَلَيوراوى  سامةإايى 
ضاودَيرى  اليةنى  مةشهةدانى،  لةجَيطةى 
ضاالكتركراوةو  نوَينةران  ئةنجومةنى 
لةونَيوةندةشدا ذمارةيةك وةزيرى حكومةتى 
عَيراقى بةمةبةستى لَيثرسينةوة بانطهَيشتى 
سةرةتا  ــران،  ك نــوَيــنــةران  ئةنجومةنى 
وةزيرى  هةردوو  داخراودا  لةدانيشتنَيكى 
ئةنجومةنى  بانطهَيشتى  بةرطرى  ناوخؤو 
ميوانداريىء  بةمةبةستى  كران  نوَينةران 
ئةمنيى  ــى  رةوش لةسةر  طفتوطؤكردن 
عَيراقء زيادبوونى كارة توندووتيذييةكان، 

هةفتةى رابردووش فةالح سودانى وةزيرى 
لَيثرسينةوة  بةمةبةستى  عَيراق  بازرطانى 
كراو  نوَينةران  ئةنجومةنى  بانطهَيشتى 
تؤمةت  ضةندين  نةزاهةوة  ليذنةى  لةاليةن 
ئاراستةى خؤىء ئةداى وةزارةتةكةى كراء 
لةكاركَيشايةوة  دةستي  دوَينآ  بةوهؤيةوة 
هةردوو  لةدذى  هةنطاو  هةمان  بإياريشة 
وةزيرى نةوتء طواستنةوة ثةيإةو بكرَيت.

ساوا  ئةفرايم  ئةبلةحةد  لةوبارةيةوة   
عَيراق  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  بإياردةرى 
ثرؤذةى  «بيرؤكةى  راطةياند:  بةإؤذنامةى 
حكومةتى  وةزيرةكانى  بانطهَيشتكردنى 
عَيراقى، ثَيشتر هاتبووة ئاراوة، بةآلم كارى 
سامةإايى  ئةياد  هاتنى  لةدواى  ثَينةكراو 
نوَينةران  ئةنجومةنى  سةرؤكى  ثؤستى  بؤ 
كاراتر  ثةرلةمان  ضاودَيريكردنى  اليةنى 

كرا».
نوَينةران  ئةنجومةنى  بإياردةرةى  ئةو 
ئاماذةى بةوةشدا، كة ئةطةر زؤرة بةشَيك 
بةهؤى  بانطهَيشتدةكرَين  وةزيرانةى  لةو 
دةكرَيت  ئاراستةيان  كة  تؤمةتانةى،  ئةو 

متمانةيان لَيبسةنرَيتةوة.

ماليكى رَيطرة؟
ئةنجومةنى  ناخؤى  ثةيإةوى  بةثَيى 
نوَينةرانى عَيراقء بةثشتبةستن بةثَيناسةى 
عَيراقدا  لةدةستوورى  ثةرلةمانى  كارى 
ــرو  وةزي بانطهَيشتكردنى  ـــؤرى  دووج
ئةنجومةنى  لةاليةن  هةية  بةرثرسةكان 
ميواندارىء  بؤ  يةكةميان  نوَينةرانةوة، 

ضةند  لةسةر  ثرسيار  ئاراستةكردنى 
تةوةرَيكى دياريكراوى ثةيوةنديدار بةكارى 
دووةميشيان  ــرةوة،  وةزي بةرثرسء  ئةو 
ئاستى  بطاتة  ئةطةرهةية  كة  لَيثرسينةوةية 
لَيىء ئةو هةنطاوةش  لَيسةندنةوةى متمانة 
ثَيويستى بةئيمزاى (٢٥) ئةندام ثةرلةمانةء 
كشاندنةوةى  دؤسييةى  خستنةإووى 
لةئةنجومةنى  لةوبةرثرسة  متمانةش 
 (٥٠) بةئيمزاى  ثَيويستى  نوَينةراندا 
لَيسةندنةوةى  بؤ  دواتريش  ثةرلةمانتارةء  
ئةندامانى  (٥٠+١)ى  ثَيويستة  متمانةية  ئةو 
ئامادةبووى دانيشتنَيك لةدواى ثإكردنةوةى 
بؤ  ــط  دةن دانيشتنةكة  ياسايى  نيسابى 
دةكاتة  كة  بدةن،  متمانةى  لَيسةندنةوةى 
 (٢٧٥) ئةو  لةكؤى  ثةرلةمان  ئةندام   (١٣٨)
كورسيية كة ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراقيان 

ثَيكهَيناوة.
بانطهَيشتكردنى  لــةســةرووبــةنــدى 
وةزيرةكانى حكومةتى عَيراقدا دةنطؤى ئةوة 
هاتة ئاراوة، كة خودى نورى ماليكى رَيطرة 
لةبةردةم بانطهَيشتكردنى ئةو وةزيرانةدا تا 
نةكرَيتة بةَلطةيةك بؤ بَيهَيزيى ئةداى كابينةى 
حكومةتةكةىء ناكؤكيية سياسييةكان لةناو 

ثةرلةماندا يةكاليى نةكرَينةوة، 
بةثَيى دوو بإيارى رةسميى ئةنجومةنى 
مَيذووةكةيان  كة  عَيراقيش،  وةزيرانى 
دةطةإَيتةوةء   ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ء  ساآلنى  بؤ 
كؤثييان دةست رؤذنامة كةوتووة، سةرؤك 
وةزيران رَيى بةهيض وةزيرَيك نةداوة بةبَي 
وةزيران  ئةنجومةنى  ثرسى  ئاطاداربوونء 

بضَيتة ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراقء بةردةم 
دادطاكان بةمةبةستى لَيثرسينةوة لَييان.

ــةم كة  ــةك ـــووســـراوى ي ــى ن  بــةثــَي
دةطةإَيتةوةء   ٢٠٠٧/٤/٢٣ بؤ  مَيذووةكةى 
ئيمزاى د. عةباس ساعيدى سكرتَيرى طشتى 
لةسةرة  عَيراقى  وةزيرانى  ئةنجومةنى 
ماليكى  نورى  بإيارَيكى  بةثَيى  كة  هاتووة، 
وةزيــرء  هيض  نابَيت  وةزيــران  ســةرؤك 
ــةى  رةوان ثَيشوو  ئَيستاو  بةرثرسَيكى 
سةرؤك  بةإةزامةندى  تةنيا  بكرَيت،  دادطا 
ئةوة  بإيارة  ئةو  بةآلم  نةبَيت،  ــران  وةزي
ثَيشكةشكردنى  لَيكؤَلينةوةء  كة  ناطةَينَيت 
ثَيوستى  بةرثرسانة  ئةو  لةسةر  شكات 
وةزيرانة،  ســةرؤك  ثَيشترى  بةمؤَلةتى 
بةنهَينى  كة  دووةميشدا  لةنووسراوى 
ناوبراوةو مَيذووى ٢٠٠٨/٨/١٢ى لةسةرةو 
عَيراق  مرؤظى  مافى  وةزارةتى  ئاراستةى 
كراوة داواى لةوةزيرى مافى مرؤظ كردووة 
ئةنجومةنى  لةدانيشتنةكانى  بةشداريى  كة 
مؤَلةتى  وةرطرتنى  بةبَي  نةكات  نوَينةراندا 

ثَيشوةخت لةسةرؤك وةزيران.
بإياردةرى  ساواى  ئةفرايم  ئةبلةحةد 
ثشتإاستكردنةوةى  ــإاى  وَي ثةرلةمان 
ــةدوورى  ب بإيارة  دوو  ئةو  نــاوةإؤكــى 
لةبةردةم  بَيت  رَيطر  بتوانَيت  ماليكى  زانى 
بةردةم  بؤ  وةزيرةكاندا  بانطهَيشتكردنى 
«ثةرلةمان  وتيشى:  نوَينةرانء  ئةنجومةنى 
طةر  بانطبكاتء  وةزيرانة  ئةو  دةتوانَيت 
ماليكيش رَيطربَيت لةبةردةم ئةو ثرؤسةيةدا 
ســةرؤك  ــودى  خ دةتــوانــَيــت  ثةرلةمان 

ئةنجومةنى  بانطهَيشتى  وةزيــرانــيــش 
نوَينةران بكات بةمةبةستى لَيثرسينةوة لةو 

هةَلسوكةوتانةى»

طواستنةوةى ئةزموونى لَيثرسينةوة 
بؤ كوردستان 

وةزيرةكان  لَيثرسينةوةى  مؤدَيلى 
لَيسةندنةوةى  ثةرلةمانةوةء  لةاليةن 
نةطةيشتووةتة  تائَيستا  لَييان  متمانة 
هةرَيمى كوردستانء بةبإواى ئازاد ضاالك 
ئةنجومةنى  نةزاهةى  ليذنةى  ئةندامى 
نوَينةرانى عَيراق، ثَيويستة ئةو هةنطاوةش 

لةكوردستان جَيبةجَيبكرَيت.
ليستى  ئةندامى  كة  ــاالك،  ض ــازاد  ئ  
دةربإى  خؤى  رةشبينى  هاوثةيمانيشة 
لةم  وةزيــرةكــان  لَيثرسينةوةى  ــةوةى  ل
هةرَيمدا  حكومةتى  ئَيستاى  كابينةيةى 
بدرَيتء  ئةنجام  ثةرلةمانةوة  لةاليةن 
وتيشى: «باوةإناكةم هةنطاوى لَيثرسينةوة 
لةاليةن  هةرَيم  حكومةتى  لةوةزيرةكانى 
جَيبةجَي  كــوردســتــانــةوة  ثةرلةمانى 
زؤرينةى  ثارتى  يةكَيتىء  ضونكة  بكرَيـت، 
بةدةستةوةيةء  ثةرلةمانيان  كورسييةكانى 
ئةو  بثرسينةوة  لةوةزيرَيك  بيانةوَيت  طةر 
كةسَيكى  دةبةنء  الى  خؤيان  حيزبة  دوو 
بةوةناكان  ثَيويستيش  دادةنــَيــنء  ديكة 
بيهَيننة ثةرلةمانةوة تا نةبَيتة خاَلَيك بةسةر 

حكومةتةوة».

«ثَيويستة ثةرلةمانى كوردستانيش ئةو هةنطاوة بنَيت»

لةذَير طوشارى ثةرلةماندا وةزيرى بازرطانى عَيراق دةستى لةكاركَيشايةوة

بـةدواداضــــوون

ثَيدةضَيت دواى هةلَبذاردنى سةرؤكايةتى ئَيران، طفتوطؤى نَيوان تارانء واشنتن دةستثيَبكات
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ئؤثؤزسيؤنء شكؤ

ئــؤثــؤزســيــؤن كــاراكــتــةرَيــكــى 
كاريطةرى بةرفراوانكردني مةوداكانى 
ديكةشدا  ديــوةكــةى  بة  ئــازاديــيــة، 
سيستمى  بؤ  ءاية  دذةظايرؤس  ءةك 
نَيوان  باآلنسى  راطرتنى  كارطَيإيىء 
هةرسآ دةسةآلتى  قةزايىء تةنفيزىء 
بةطةإخستنء  هؤكارى  تةشريعى، 
راستةقينةية،  دةسةآلتى  ئةكتيظبووني 
دةزطا  ئةو  كة  تَيدانيية  طومانى  هيض 
بةرامبةريدا  لة  دةسةآلت  زةبةالحةية 

بةربةست  دةبَيتة  بضووكدةبَيتةوةء 
ئؤثؤزسيؤن  ستةمكاريدا،  لةبةردةم 
لةسةر  جَيبةخؤطرتةية  خةسَلةتَيكى 
فزوَليةتى  خاوةنى  ــادل،  ع ضةمكى 
هةستياريية  مةهاراتء  مةعريفىء 
مؤدةكانى  باآلكان،  ئامانجة  بةرامبةر 
تةوازوعى  رَيطاى  لة  سياسى  فيكرى 
لَيثرسراوَيتى  ئامادةية  مةعريفييةوة 
لة  بطرَيت،  لةئةستؤ  هاونيشتمانى 
هزرى  شوَينى  ديكةشةوة  ديوةكةى 
كةسة  دةرطــيــربــووى  توندوتيذء 
لةشوَينى  دةطرَيتةوة،  سياسييةكان 
ئايديا ضةقبةستووانةدا دايةلؤطء  ئةو 
ديدى  تةحةداكردنى  فيكرىء  تةئويلى 
هةميشة  دةهَينَيت،  بةرهةم  نادروست 

نيشتمان،  خاوةن  دةكاتةوة  تاكةكان 
هةستى  لةقنةبوونى  لةسةر  كــار 
ءاتة  ــات،  دةك نيشتمانثةروةرييان 
نيشتمان دةكاتة نيشتمانَيكى راستةقينة 
تَيدا  خؤيانى  هاونيشتمانيان  كة 
ئةوكاتة  نيشتمان  ضونكة  بدؤزنةوة، 
كة  راستةقينة  نيشتمانَيكى  دةبَيتة 
كؤمةآليةتى  دادثةروةريى  يةكسانىء 
رَيطاى  لة  تةنيا  بةرقةراربَيت،  تَيدا 
ئؤثؤزسيؤنَيكى بةهَيزيشةوة دةتوانين 

ئةو فةزاية فةراهةم بكةين. 
ئةطةر تَيفكرين لةدواى لةباربردنى 
يةكَيتى  كة  رابردوودا  لة  ئؤثؤزسيؤن 
قبوَلنةكردء  هةَلبذاردنى  ئةنجامةكانى 
دةسةآلت  ساأل  ضوار  بؤ  ئامادةنةبوو 
ثةنجا  لةسةر  بكاتء  ثارتى  رادةستى 
راستةوخؤ  ئةوة  رَيككةوتن،  بةثةنجا 
ئيشكالياتي  تووشي  كوردى  شةقامى 
دوو  بؤ  مةيدانةكة  هاتةوةء  مةعريفي 
هَيزى زةبةالح بةدةر لة فيكرء مةعريفة 
زؤرينةى  بةرامبةردا  لة  ضؤَلكرا، 
خوانى  لةسةر  ــوردى  ك ثَيكهاتةى 
ئةوانةى  كؤبوونةوة،  تةسليمبوون 
خؤيانء  ـــةرووى  س ثــَيــضــةوانــةى 
تَيإوانينى جياوازيان هةبوو، شوَينيان 

باجةكةى  ئَيستا كورد  ثآ ضؤَلكرا، كة 
ئؤثؤزسيؤنَيكى  ئةطةر  ضونكة  دةدات، 
ثاراستنى  بؤ  نةبَيت  ئامادةيى  بةهَيز 
ــةوة  ئ طشتييةكان،  دةســتــكــةوتــة 
جةماوةر لة تةنطةذةكاندا بةرطريكردن 
لة  بةرطريكردن  بــة  نيشتمان  لــة 
كة  دةكـــات،  ــا  ــن ءَي حــاكــم  حيزبى 
بؤ  رابـــردوودا،  لة  بينى  ئةمةشمان 
نيازى  توركيا  ئةوكاتةى  نموونة 
هةبوو،  كوردستانى  ثةالماردانى 

شةقامى  ضؤَلكران،  جةنط  بةرةكانى 
بةرطريكردنى  ئامادةيى  كــوردى 
لة  نــادادثــةروةريــيــةى  ئــةو  نةبوو، 
دةبَيتة  هةية،  ئامادةيى  كوردستاندا 
هاونيشتمانياندا  لةبةردةم  بةربةست 
لة  كة  نيشتمان،  خؤشةويستى  بؤ 
رابردوودا بينيمان، لةوكاتةدا نيشتمان 
دابةش دةبَيت بؤ هةريةك لة بةهةشتء 
دؤزةخ، زؤرينةش لة دؤزةخدا بة ذانى 
كوللةمةرطييةوة دةذين، بةثَيى هةموو 
حةزبكات  نيية  كةس  ثَيدراوَيكيش 
ئةطةر  بةآلم  بمَينَيتةوة،  دؤزةخدا  لة 
ثةرلةماندا  لةناو  كارا  ئؤثؤزسيؤنَيكى 
هاونيشتمانيانى  سةرلةنوآ  هةبَيت، 
كورد ئومَيدَيكيان بؤ دةطةإَيتةوة كة لة 

دواجاردا ئةو خؤى خاوةنى نيشتمانةء 
فةرزكراوى  ميوانَيكى  حيزبة  ئةو 
ئةو  دةطاتة  حاَلةتةشدا  لةو  كاتيية، 
باوةإةى كة ثاراستني نيشتمان دوورء 
نزيك ثةيوةندي بةوةوة نيية كام حزب 
جَلةوي  كوردستانء  لة  فةرمانإةواية 
ضةمكي  كَيداية،  لةدةست  دةســةآلت 
لة  جيادةكاتةوة  نيشتمانثةروةريي 
حيزبايةتيى،  سياسيء  سيستمي 
طةورةمان  ترسَيكى  ثَيويستة  بؤية 
نيشتمان،  لةدةستدانى  لة  هةبَيت 
طرَيدراوى  نيشتمانيش  لةدةستنةدانى 
مةوداكانى  تا  ئازاديية،  مةوداكانى 
كَيرظى  بكرَيتةوة،  بةرتةسكتر  ئازاديى 
بةرزتر  نيشتمانيش  لةدةستدانى 
مامةَلةيةكى  ثَيويستة  بؤية  دةبَيتةوة، 
ئَيستاى  رةوشةى  ئةو  لةطةأل  ذيرانة 
كوردستاندا بكةينء ترسى لةدةستدانى 
لة  ترسةش  ئةم  نةشارينةوة،  ئازاديى 

ئازايةتييةوة سةرضاوة دةطرَيت.
ــــــرس لـــــة نــيــشــتــمــانء  ت
بــةرتــةســكــبــوونــةوةى مــةوداكــانــى 
ئازاديى، بةماناى ترس لة لةدةستدانى 
تاكة فريادإةسَيكيش  رؤحى جوامَيرة، 
كــورد  ئينسانى  ــى  رزطــاركــردن بــؤ 
كارابوونى  رؤحــيــى،   هةرةسى  لة 
ئؤثؤزسيؤنة، ئَيستا كوردستان لةسةر 
تَيدةثةإَيت،  بوركاناويدا  خاكَيكى 
رووبةإووبوونةوةشمان  كةرةستةى 
بؤ  قوربانيدان  ـــذاردةى  ب لة  جطة 
شكؤمةندييةكةى  ثاراستنى  نيشتمانء 
هيض  بةهَيز،  ئؤثؤزسيؤنَيكى  رَيطاى  لة 
لةبةردةمدا  ديكةمان  رَيطاضارةى 
لةذَير  نيشتمان  لةكاتَيكدا  ضونكة  نيية، 
بَلَيين  نةنطيية  ضةقؤداية،  رةحمةتى 
بةَلكو  دةكــات؟  بؤ  ضيمان  نيشتمان 
نيشتمان  بَلَيين  ثَيويستة  لةسةرمان 

ضيت بؤ بكةين؟

خائينةكانى ئةمأؤ، 
شؤأشطَيأةكانى 

سبةى..

طه سؤلَةيى

لة بةرنامةي كاري ليستة ركابةرةكاني 
خةرمانَيك  كوردستاندا،  هةَلبذاردني 
ئةطةر  كة  ريزكراون  ثــرؤذة  بةَلَينء 
يةكبخرَين، ءآلتمان  كردارةكان  طوفتارء 
سةثان  بة  شا  شةريف،  شامى  دةبَيتة 

راناطرين..
ــةر قـــةوارةء  ــاوى ه ســةرةتــا لــة ن
اليةنَيكدا طةشبيني بةديدةكرَيت، ( ليستي 
كوردستاني، ئيش بؤ كوردء كوردستان!، 
نوآ،  مؤدَيلى  ريفؤرمء  طؤإان،  ليستي 
خزمةتطوزاري،  ضاكسازييء  ليستي 
طةإاندنةوةى  طةندةَلىء  كةنارخستنى 
نةك  ئايندة،  ليستي  خزمةت،  متمانةء 
ئَيمةية...  الى  ئايندةش  سبةى  ئةمإؤء 

هتد).
ئينطليزةكان دةَلَين (كارتي هةَلبذاردن 
لةجَيي فيشةكة)، لة ءآلتي بآ ميليشيادا، 
هةإةشةء  طؤإانكاريء  ميكانيزمي 
هةَلبذاردنة،  تةنيا  تؤَلةسةندنةوة، 
ــاإازي  ن جــةمــاوةري  هةَلبذاردندا  لة 
ئةوانة  ثَيي  لــةذَيــر  دإك  دةتــوانــَيــت 
طوزةراندء  ساَليان  ضوار  كة  دةربهَينَيت 
ءاقيعي  نةخستة  ثةيمانيان  ــواردة  ض
بوَيرةء  جةماوةرى  ئةوة  كاريانةوة، 
ئةوة هةَلبذاردنى بآ ساختةية دةتوانَيت 
ليستةكان تةمآ بكاتء ريزبةندييةكانيان 

بطؤإَيت. 
نائاسايية،  بارودؤخَيكي  هةَلبذاردن 
لة  دَلنيانين  ــإةوا  ــان ــةرم ف حيزبي 
حوكمدارَيتييان،  ــي  ــت ــَي ــةردةوام ب
نايةنة  ئومَيدانة  بآ  ديكةش  حيزبةكاني 
لة  لة هةَلبذاردن جؤرَيكة  كايةكةوة، بةر 
ضةواشةء  راطةياندني  كَيبإكآء  فةوزاء 

ناوزإاندنء.... هتد. 
نابات  زؤر  ثةتايةكة  هةَلبذاردن 
كةسانى  طةردةلولَيكة  تةواودةبَيت، 
كةشوهةواكة  لةوانةية  تةنطةجيقَلدان، 
بكةن،  ــاوى  ــارط ب ديــكــة  ئــةوةنــدةى 
بؤئةوةى  ثَيويستة  زؤر  خوَينساردى 
نةدةين،  تَيك  خؤمان  خوَيندنةوةى 
نةشكَينرَين،  ســنــوورةكــان  طــةرةكــة 
بؤ  نةكرَيت  ءإَينة  نابةجآء  قسةي 
شةلم  زياتر،  دةنطى  مسؤطةركردنى 
نيية،  رةوا  كارَيكى  ناثارَيزم،  كوَيرم 
بة  با  دةوترَيت  دةكرَيتء  هةرضييةك 

سلوكةت بَيت.
ــرؤشء  ــف ــت ــة دةس ــا ضـــاوَيـــك ل ب
عةرةبانةضيء دوكانداراني بازاإ بكةين، 
خؤي  كةلوثةلي  مــيــوةء  كــةس  ــةر  ه
لة  دةكات،  بؤ  بانطةشةى  دةإازَينَيتةوةء 
كةسيشيان نابينين تانة بدةن لة كةلوثةلى 
ئةواني ديكة، جةماوةر كإيارن، خؤشيان 

مافي هةَلبذاردنيان هةية.
كؤشكي  لةسةر  بَيين  ئَيمة  نيية  مةرج 
رووخاوي خةَلكي، تةالري خةونةكانمان 
بنيات بنَيين، هةر ليستَيك ضي لة هةطبةي 
داية با بيخاتة بازاإةوة، شكستء دةنطى 
كةضبوونى  دونياء  كؤتايى  ماناى  كةم، 
كةعبة نيية، كة شةإي هةَلبذاردن دةكةين، 
تيابهَيَلينةوة،   ئايندةى  ئاشتيء  بةشي 
دةكرَين،  تؤمةتبار  ئةمإؤ  ليستانةى  ئةو 
لةوانةية هةفتةى دواى هةَلبذاردن بير لة 
دةبَيتة  دواجار  بكةينةوة،  هاوثةيمانييان 
بانطهَيشت  ئةطةر  رووداريي  لة  جؤرَيك 
حكومةت،  كابينةى  ثَيكهَينانى  بؤ  بكرَين 
بةرء  ءاية،  نيسك  ءةك  سياسةت  يان 

ثشتي بؤ نيية!.

سةعدولَآل برايم خان

ثرؤسةي هةلَبذاردنء حيزبي (Expire) ئَيكسثايةر
ياسين كةريم

سةرقاَلي  كوردستان  لةئَيستادا   -
ثرؤسةي هةَلبذاردنة، بؤ يةكةمجارة لة 
كوردستاندا،  لة  هةَلبذاردن  ثرؤسةي 
ئؤثؤزسيؤني  ليستي  ــدو  ــدي ــان ك
راستةقينة بَيتة مةيداني هةَلبذاردنةوة، 
ئةوةش لةبةر ئةوةبووة كة فةرهةنطء 
هةرطيز  كوردييةكان  ثارتة  بيري 
بَيطةرديان  ــاكء  ث هةَلبذاردنَيكي 
ئةنجامي  قــةتــيــش  نـــةكـــردووة، 
نةكراوة،  ثةسةند  ثآ  هةَلبذاردنيان 
ساأل   (١٨) كــوردســتــان  هــةربــؤيــة 
تةوافوق  كوشندةي  ثةتاي  تووشي 
بةرذةوةنديء  لةسةر  هات  (ثَيكهاتن) 
ــةآلتء  دةس كورسي  دابةشكردني 

بودجةو داهات...
هـــةمـــوو كــاروبــارةكــانــيــان 
يةكَيتي  ثــارتــيء  ــردووة،  ــك ــةش داب
هةر  دؤخة  ئةم  بوو  ئاواتيان  خؤزطةو 
بإواتء هيض طؤإانَيك نةكرَيت، ضونكة 

ئةوان ئاوا سوودمةندبوون.
ديموكراسيء  ثرؤسةي  دنيادا  لة 
ــدارو  دةســةآلت ثارتي  ــبــذاردن،  هــةَل
كَيبإكَيوة،  دةكــةونــة  ئؤثؤزسيؤن 
دةنطداني  رَيطاي  لة  ئةنجامدا  لة  تا 
يا  دةبَيتةوة،  يةكاليى  هاوآلتييانةوة 
كةمَيك  يان  ــةآلت  دةس مانةوةي  بة 
كورسييةكاندا،  رَيذةي  لة  طؤإانكاريي 
دةسةآلتء  حاكم  ثارتي  راديكاآلنة  يا 
ــي جــَيــدةهــَيــَلــَيــت بؤ  ــةت ــاي ســةرؤك
لَيدةكات،  ثيرؤزبايي  ئؤثؤزسيؤنء 
فيدراَليء  فةرهةنطي  ئَيمة  الي  بةآلم 
بةو  رَيــطــاي  ئةمإؤ  تا  فَيَلطةرايي 
خؤيدا  رَيطاي  بة  ــةداوة  ن ثرؤسةية 

تَيثةإَيت، بةآلم ئةوا ئَيستا خؤشبةختانة 
هةندَيك  طؤإانء  ليستي  بووني  لةبةر 
ليستي  ــــةدةرةوةي  ل ديكة  ليستي 
كوردستاني ثارتيء يةكَيتي هاتوونةتة 
ئةوةي  بةهةرحاأل  ملمالنَيكةوة،  ناو 
هيض  طوزةراوة،  كوردستان  لة  تائَيستا 
جَيبةجَينةكراوة  دروشمانة  لةو  يةكَيك 
ــازادو  ئ ـــازاإي  ب ديموكراسيء  لة 
مافةكاني مرؤظء هاوآلتيبوون، دادطاو 
سوثاو راطةياندنء بازاإى بازرطانيء 
لةدةستي  هةموو  وآلتء...  بودجةي 
ناوةندي حيزبدا بووة، بة هيض جؤرَيك 
نايطرَيتةوةو  ديموكراسي  ثَيناسةي 

نةيطرتووةتةوة.
سياسييةكاني  حيزبة  ــارتء  ث  -
دةسةآلتدا  لة  ئةوانةي  كوردستان 
ئؤثؤزسيؤن  بةناو  ئةوانةشي  بوونء 
رَيكخستنء  كاري  هةيكةلي  بــوون، 
لةسةر  ثرةنسيثيان  ديسثلينء 
بؤ  ــةســةرةوة  ل هــةإةمــي  بنضينةي 
يةكةمي  كةسايةتي  بووة،  خــوارةوة 
لة  دةســةآلتــةكــانــي  هــةمــوو  حيزب 
خؤيدا كؤكردووةتةوة، كة ئةمة لةطةأل 
بنةماكاني سيستمي ديموكراسيدا يةك 
ناطرَيتةوة، هةر ئةمةش واي لَيكردوون 
ضيدي  كورد  كؤمةَلطاي  ئَيكسثايةربن، 
سياسةتء  لــة  فــؤرمــة  ئــةمــجــؤرو 
زةمينةي  ناكاتء  قبوأل  حيزبايةتي 
زةمينةكة  هاتووةتةكاية،  طــؤإان 
داواي  خةَلك  ثلةيةك  طةيشتووةتة 
هاوآلتيياني  دةكات،  ريفؤرم  طؤإانء 
كاريزمايان  كةسايةتيي  كوردستان 
حيزبء  ــت  ــةوَي ــان دةي نييةو  قبوأل 
بنوَينَيتء  ئاشكراتر  روونء  حكومةت 
خةَلك،  ناو  بَيتة  سادةبَيتء  سةركردة 
لة دةردو طرفتةكانيانةوة نزيك بَيت كة 

رضةية  ئةو  نةوشيروانيشةوة  كاك  بة 
خواوةندو  ضيتر  سةركردة  بشكَينَيت، 
نةبَيت،  كاريزما  رؤحــيــيء  باوكي 
بَيت،  خةَلك  كؤمةآلني  نوَينةري  بةَلكو 
بةَلَيني درؤ  ضيتر طةلي كورد بةرطةي 
مافء  النيكةمي  دةيانةوَيت  ناطرَيت، 
لة  جَيبةجَيكردني  بؤ  خواستةكانيان 
تةندروستيء  ثــةروةردةو  خوَيندنء 
مافة  كارةباو  ئاوو  كاركردنء  هةلي 

نيشتمانييةكانء  نــةتــةوةيــيء 
نوَينةري  ئةكتيظء  ثةرلةمانَيكي 

راستةقينة، جَيبةجآ بكرَيت.
ثرؤسةي  ــةوةي  ئ بةئومَيدي   -
ــة  ــارت ـــذاردن لـــةنـــَيـــوان ث ـــب ـــةَل ه
دةسةآلتدارةكانء بةرةي ئؤثؤزسيؤن 
هَيمنء  تةندروستء  ئاراستةي  بة 

كوردي  عةقَلي  تَيثةإَيت،  شارستانيدا 
ئةنجامي  كة  كردبَيت  طةشةي  هَيندة 
هةَلبذاردن قبوأل بكرَيت، ساختةبازييء 
دةنط كإينء ئاذاوةطَيإيي تَينةكةوَيت، 
ناوبانطي طةلي كورد نةزإَيننء لةكةدار 
نةكرَيت، بةهيواي ئةوةي هةَلبذاردن لة 
ليستي رةشدا ناوي نةبرَيتء ملمالنآء 
ناكؤكي نةطاتة رادةي شةإو ناخؤشي، 
راظةي  سياسي  ضاودَيراني  هةروةكو 

ئةم هةَلبذاردنة دةكةن، دةيكةنة ثَيوةر 
بؤ ناوبانطي ناسنامةو كةسايةتيي طةلي 
بةإَيوةبضَيت،  ضاكي  بة  ئةطةر  كورد، 
ئةطةر بةثَيضةوانةوة، ئةوة طةلي كورد 
هةلَيكي ديكة لةدةستدةداتء بة هةموو 
ثَيوةرةكان ئةم قؤناغة نوَيية لة ذياني 

طةلي كورددا.

مةوداكانى  بةرتةسكبوونةوةى  نيشتمانء  لة  ترس 
تاكة  لة لةدةستدانى رؤحى جوامَيرة،  ئازاديى، بةماناى ترس 
هةرةسى  لة  كورد  ئينسانى  رزطاركردنى  بؤ  فريادإةسَيكيش 

رؤحيى،  كارابوونى ئؤثؤزسيؤنة

كؤمةَلطاي كورد ضيدي ئةمجؤرو 

قبوأل  حيزبايةتي  سياسةتء  لة  فؤرمة 

ناكاتء زةمينةي طؤإان هاتووةتةكاية، 

ثلةيةك خةَلك  طةيشتووةتة  زةمينةكة 

داواي طؤإانء ريفؤرم دةكات
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ثةخشى  دةستثَيكردنى  دواى 
 ،(KNN) تةلةفزيؤنى  ئاسمانى 
كــوردى  ميدياى  بَلَيين  دةتوانين 
بةسةرهاتء  ــةورةى  ط طؤإانَيكى 
ضووة قؤناغَيكى زؤر تايبةتةوة، ئةطةر 
رؤذنامةى  يةكةمين  دةرضــوونــى 
بةدرخانةكانةوة،  لةاليةن  كوردستان 
دةستثَيكردنى  رؤذى  يةكةمين 
مَيذووى رؤذنامةطةريى كوردى بَيت، 
كةناَلى  دامةزراندنى  بةروارى  ئةوة 
يةكةمين  ـــش  (KNN)ي ئاسمانيى 
مَيذوويةكى  دةستثَيكردنى  رؤذى 
ميدياى  ثَيشكةوتووى  جــيــاوازء 
ئةو  دةَلَيين  كة  كورديية،  بينراوى 
 (KNN) مَيذووة جياوازة كة لةمةودوا
مةبةستمان  بكات،  بيناى  بةنيازة 
جــةمــاوةرء  طشتى  بة  كة  ئــةوةيــة 
طةورةترة  زؤر  تةلةفزيؤن  بينةرى 
لةدةورى  كة  نوخبةيةى  ئةو  لةضاو 
ضونكة  كتَيبن،  طؤظارء  رؤذنامةء 
نوخبةيةك  بؤ  بةتةنيا  تةلةفزيؤن 
هةربؤية  هةمووانة،  بؤ  بةَلكو  نيية، 
سؤسيؤلؤذىء  لةئاستة   (KNN)
سايكؤلؤذييةكةى كؤمةَلطاى كورديدا 
طــؤإانــى طـــةورة دروســتــدةكــاتء 
دنيايةكى جياوازتر دةخولقَينَيت، ئةمة 
سياسييةكةدا  لةئاستة  لةوةى  جطة 
وةختة  فةزايةكة  بيناكردنى  خةريكى 
بَلَيم دةيةوَيت هةمووان بكاتة بكةرى 
لة  بةشداربكات  هةمووان  سياسىء 
لةإاستيدا  ئةمة  كة  بإيارى سياسيدا، 

جةوهةرى ديموكراسيية.
لةم  مةبةستمانة  ــدةى  ــةوةن ئ
قسةبكةين،  وشة  كؤمثانياى  كةناَلةى 
شَيوازة  لة  باس  نيية  مةبةستمان 
ئةو  هةمان  ديكةى  ميدياييةكانى 
كؤمثانياية بكةينء شيكردنةوة بكةين، 
(رؤذنامة)ء  رؤذنامةى  ثَيش  ضونكة 
وشة،  كؤمثانياى  (سبةى)ى  ماَلثةإى 
ضةندين ماَلثةإء رؤذنامةى هةبوونء 
ئةوانيش خةريكى بيناكردنى فةزايةكن 
تةسكء  فـــةزا  ــةو  ل ــاوازة  ــي ج كــة 
كوردستان  لة  حيزب  كة  تاريكةى 
لةدواى  رؤذ  بيناكردنَيتىء  خةريكى 
خؤيان  واقيعى  ــةوةى  ــان م رؤذ 
لةدةستدةدةن. قسةكردنى ئَيمة لةسةر 

لةبةرئةوةية  تةلةفزيؤنيى،  كةناَلَيكى 
كة تةلةفزيؤن رَيطايةكة كة بةهؤيةوة 
كؤمةَلطا  ئاستةكانى  هةموو  بؤ  ثةيام 
لةم  ــاوةر  ــةم ج نوخبةء  ـــاتء  دةب

وةزيفةدا هاوبةشدةكات.
ـــةدواى راثــةإيــنــةوة  ـــةوةى ل ئ
دةبينرَيت لة ميدياى بينراوى كورديدا، 
دووبارةبوونةوةى  لة  جطة  نيية  هيض 
كالسيك،  سواوى  بَيتامء  شَيوازَيكى 

ثــيــاهــةَلــدانء  لــة  جطة  نيية  هيض 
كة  واقيعةى  ئــةو  هةَلطةإانةوةى 
ناشيرينىء  هةموو  بة  سيخناخة 
كاولكارييةك. تةلةفزيؤنة كوردييةكان 
طةمذةكردنء  سةرضاوةى  ثَيشتر 
فَيريان  بوون،  ئَيمة  بَيبايةخكردنى 
رةخنة  بيرنةكةينةوةء  كة  دةكردين 
دةوتين  ثَييان  ضونكة  نةطرين، 
ئةوةى  دةإوات،  بةباشى  هةمووشت 
عةيبى  راستةو  تةواو  دةيَلَين  ئةوان 
نيية، ثَيشتر يةك كةناَلى تةلةفزيؤنيى 
لةتةنيشت  بَلَيت  جةماوةر  بة  نةبوو 
فةزايةى كة ميدياى حيزب وةك  ئةو 
فةزايةك  دةدات،  ثيشانى  بةهةشت 
هةموومان  خةريكة  كة  بينادةبَيت 
خؤى  تَييدا  طةنج  دةخنكَيين،  تَييدا 
دةهَيَلَيت،  بةجَيى  يــان  دةكــوذَيــت 
ئةتك  دةسووتَينرَيتء  تَييدا  ذن 
شتَيكى  بووةتة  تَييدا  ذيان  دةكرَيت، 
بةرثرسَيكى خوارى  بَيماناى حةتمى، 
هةزاران  بة  زلحيزبَيك،  خــوارةوةى 
فةزايةك  ياساوةية.  لةسةرووى  ثلة 
زينداني  بؤخؤى  حيزبةو  هةر  كة 
تايبةتى هةيةء بةبآ دادطاء بةبآ ياسا 
ئازاد دةكات،  خةَلك دةطرَيتء خةَلك 
نازانَيت  كــةس  تَييدا  كة  فــةزايــةك 
سياسةتمةدار،  كآ  بازرطانةو  كآ 
فةزايةك  مافيا،  كآ  بةرثرسةو  كآ 
دةزطاء  دةكرَيتء  طةورة  خَيأل  تَييدا 
دامةزراوةى مؤدَيرن سوكء بَيبايةخ 

دةبن.  
تا ثَيش لةدايكبوونى (KNN) خةَلكى 
نةدةبينى  تةلةفزيؤنيان  كةناَلَيكي 
نةهامةتييةكانيان  لة  طــوزارشــت 
لة  ــةدةطــرت  ن طوَيى  كــةس  بكات، 
بيطةيةنَيتة  داخــوازيــيــةكــانــيــانء 
حكومةتء بةرثرسانء زلحيزبةكانى 
لةسةر  ئَيمة  قسةكردنى  كوردستان. 
طؤإانَيك  بَلَيين  ئةوةية  بؤ   ،(KNN)
بؤ  دَلخؤشة،  جةماوةر  بةإَيوةيةء 
لة  هاتووة  كاتي  ئيتر  بَلَيين  ئةوةية 
ناوضةيةكى  هةر  وةك  كوردستانيش 
ديكةى ديموكراتخواز، ئةوةندة ئيهانة 
كةرامةتيان  مرؤظةكانء  شعورى  بة 
نةكرَيت، كاتى ئةوةية كة ئيتر مؤنتاذى 
ئةو  ئةمء  بةخواستى  ــان  رووداوةك

نةكرَيت. (KNN) دةيةوَيت ئةو ثةيامة 
رةنطة  لةمةودوا  ئيتر  كة  بطةيةنَيت 
خؤكوشتن،  بؤ  نةمَينَيتةوة  ثاساوَيك 
بخوات  خةفةت  نيية  هةق  كةس  ئيتر 
نابيسترَيت،  دةنطى  كة  بــؤئــةوةى 
ثةيامى (KNN) لة هةموو ئاستةكاندا 
بــةإاى  طــةورةيــة،  زؤر  ثةيامَيكى 
لةسةرووى  ثلة  بةدةيان  رةنطة  من 
ثةيامى رؤذنامةى (كوردستان)ةكةى 

رةهةندى  طؤظارى  بةدرخانييةكانء 
رةهةندييةكانء هاوآلتيء ئاوَينةكةى 

رؤشنبيرانى كوردستانةوة بَيت.
لةدايكبووة  ــةوة  ئ بؤ   (KNN)
خؤبادان  باوى  ئيتر  ثَيمانبَلَيت  كة 
ثياهةَلدانى  بضووكء  ثياوةتى  بة 
جةماوةر  ئيتر  نةماوة،  ئةو  ئــةمء 
خؤيةتى،  مافى  كة  خزمةتطوزارييةك 
ــةزاران منةت  ه ــةزاران جــارء  ه بة 
لةمةودوا  بفرؤشرَيتةوة،  ثَيى  نابَيت 
ضييةو  مافى  كة  فَيردةبَيت  جةماوةر 
ئيمتيازى كامةية، لةمةودوا هةموومان 
لة ناشيرينييةكانى كلتوورى خؤمانء 
ئاطاداردةبينء  خؤمان  سياسةتى 
دَيين.  طشتييةوة  ضاكةى  بةتةنط 
خةَلكى  بؤئةوةى  ناكرَيتةوة  دةروازة 
دوذمنى  تيرؤريستء  ببَيتة  رقدا  لة 
خؤى،  نةتةوةى  بةرذةوةندييةكانى 
كة  فَيردةكات  هةموومان   (KNN)
وآلت  لة  جوامَيريى  رةخنةء  رةنطة 
فَيرماندةكات  مابَيت،  هةر  هَيشتا 
حيزب  كامةية،  ضــوارةم  دةسةآلتى 
لة  جياية  دز  حكومةت،  لة  جياية 
سياسى، بازرطان جياية لة رؤشنبير، 
بةرثرس.  لة  جياية  خَيأل  ســةرؤك 
(KNN) لةدايكبووة بؤئةوةى نةك هةر 
سياسييةكانى  بة  بةَلكو  جةماوةر،  بة 
ناتوانن  بةمجؤرة  ئَيوة  بَلَيت  وآلتيش 
بةشَيوةيةكى  بةإَيوة  ببةن  سياسةت 
هةموو  ئيشى  سياسةت  تةندروست، 

كةس نيية. 
ــةوةى  ــؤئ ب هــاتــووة   (KNN)
لة  ــي ســيــاســيــيــةكــان  ــوون ــؤض ب
بةرامبةر  فاشييةوة  بؤضوونَيكى 
بؤضوونَيكى  بؤ  بطؤإَيت  جةماوةر، 
سياسييةكانء  ديموكرات،  ليبراألء 
ئةوانةى لة ضواردةورى زلحيزبةكانى 
دةهَينَيتةوة  بةئاطايان  كوردستانن، 
ناشيرين  خةريكة  ضةندة  كة  لةوةى 
لَييانةء  رقي  خةَلكى  ضةند  دةبــنء 
تكاية  دةَلَيت  ثَييان  ثَييان.  بَيتاقةتة 
خةريكة  جامةكة  تكاية  بةسة،  ئيتر 
بؤ  مةترسين  ئَيوة  تكاية  ثإدةبَيت، 
نةتةوةية،  ئةم  شتَيكى  هةموو  سةر 
ئَيوة هيض ضوارضَيوةيةكى ئةخالقيتان 
بةإَيوةبردنى  سياسةتء  لة  نيية 
بةهانةتان  كة  حكومةتدا، هةربؤيةشة 
هةموو  لة  رقى  تا  جةماوةر  بة  داوة 
هيض  بَيت،  ثيرؤزيىء سةروةرييةكان 
نةمابَيت  شيرين  ثيرؤزء  ال  شتَيكى 
ئامادةية  نيشتمان،  ــةردى  داروب لة 
دوذمنَيك  بة  بفرؤشَيت  هةمووى 
ئيمتيازَيكى  بةرامبةردا  لة  لةدةرةوةو 

بضووكى دةستكةوَيت. 
كة  تةلةفزيؤنةية  ئةو   (KNN)
بؤ  هةموواليةك،  بؤ  ثَيية  ثةيامى 
هةموو  بؤ  نوخبة،  بؤ  جــةمــاوةر، 
كة  ئةوانةى  بؤ  تةنانةت  حيزبةكان، 

دةسةآلتدارانى  داخى  لة  دةيانةوَيت 
ئةم  كـــوردى  حكومةتى  حــيــزب- 
كة  ثةيامَيك  تَيكبدةن،  ئةزموونة 
زمانى  بة  بةآلم  رةخنة،  لة  ثإيةتى 
لة  ثإيةتى  كــة  ثةيامَيك  طـــوأل، 
شارستانى،  جــوانء  ضاوةإوانيى 

ثإيةتى لة هيوا، ثإيةتى لة مذدة.
بة  ــةر  ه لــةدايــكــبــوو،   (KNN)
تكاية  ثَييوتين:  مةسيح  وةكو  منداَلى 

تكاية  مةبن،  بَيتاقةت  بن،  ضاوةإوانم 
كةس  نةكوذَيت،  طةنجَيك خؤى  هيض 
كلتورء  بةرامبةر  نةكات  بَيإَيزيى 
هةر  من  ثَييوتين  ثيرؤزى،  مَيذووى 
خؤم،  سةرثَيى  كةوتمة  ئةوةندةى 

كة  طؤإانَيك  دروستدةكةم،  طؤإان 
تةنيا  نةبَيت،  زةرةرمةند  تَييدا  كةس 
ئةوانة  طةندةَلضييةكانء  مافياكانء 
دةذينء  ورطيان  بؤ  هةر  كة  نةبَيت 
ناتوانن يةك سانتيم لةوديو ئارةزووة 
بيربكةنةوة،  ئاذةَلييةكانيانةوة 
ثَييوتين ئايدؤلؤذيا لةمةودوا دةخرَيتة 
ثَيوةرى  لة  جطة  خؤَلةوةء  تةنةكةى 
هيض  طشتى،  ضاكةى  هاوآلتيبوونء 
نابَيتة  نييةء  بايةخى  ديكة  شتَيكى 

ثنتى هيض جؤرة ثؤلَينَيك.
(KNN) ثَييوتين من دةزانم هةموو 
حيزب  تةلةفزيؤنى  ميدياء  رؤذَيك 
هيض  بة  ضةواشةكردنتاننء  خةريكى 
ناكةن،  ئَيوة  لة  طوزارشت  جؤرَيك 
تا  دانراون  ئةوة  بؤ  دةَلَيى  تةنانةت 
كوردستانةوة،  دَينة  بيانيانةى  ئةو 
كةيفخؤشبنء  بكةنء  سةيريان 
هةرَيمى  لة  خةَلكى  بَلَين  ــى  دواي
ئةى  نيية،  كَيشةى  هيض  كوردستان 
خةريكى  بؤخؤيان  هةر  ئةوةنيية 

طؤرانىء هةَلثةإكَين.
دةبــَيــتــة   (KNN) ـــةمـــةودوا  ل
بيانييةكانيشء  رَينيشاندةرى 
لة  ثإيةتى  كوردستان  دةَلَيت  ثَييان 
بة  بَيحورمةتيكردن  كةموكوإىء 
مافةكانى مرؤظ. زؤر  ديموكراسىء 
ضونكة   ،(KNN) ثةيامى  طةورةية 
هةر بةم سةرةتاى تةمةنةى نيشانيدا 
لــةمــةودوا  وابــكــات  دةتوانَيت  كة 
بخةنة  رؤذ  شــةوء  بــةرثــرســان 
ئةم  خزمةتى  بؤئةوةى  سةريةك 

خةَلكة بَيخزمةتة بكةن.

(KNN) مؤمَيك لةناو فةزايةكى تاريككراودا 
(دةقى ئةو ثةيامةى كة ئةم تةلةفزيؤنة لةطةأل خؤيدا بؤى هَيناوين)

ئاسؤ ئةمين سيروان بابه عه لي  

ژيـــربـــَيـــژ بــؤ 
گرنگه،  لــَيــکــدانــه وه  
(ته هه ور)  هه َله باشيي 
بإيارداندا  راڤــه و  له  
هزريي  ئاسته نگي 
دروستده کات،  گه وره  
چه وتانه   پاشان  که  
خاوه نه که يدا  به سه ر 

ده شکَيته وه .
ــي  ــه ک ــي ــي ــت راس
زلهَيزةكة،   دوو  ده سه آلتي  سه لمَينراوه،  
به رامبه ر  لةپَيشمانه  هه َلبژاردنه ي  ئه م  پَيش 
ئه وه   ئه مه   بــه آلم  نه بوون،  راستگؤ  گه ل 
راستييه   بوَيرء  ئه واندا،  قيني  له   ناگه يه نَيت 
به رجه سته کانيش که  له وانه يه  هه ر له  بنه إه تدا 
خه وشي رَيبير (مَيتؤد)ي رامياريي ئه وان بن، 

به رپه چ بده ينه وه .
يه کَيك له وانه  پرسي مه ترسي ده ره کيية، 
گؤإاني  هيواي  زؤربه مان  که   ئةگه ر  سبه ي 
ده سه آلت  هه َلده چنين،  له سه ر  ديموکراسي 
ده ستيکه وت، وه آلمي ئه و رکابه رانه ي ئه مإؤ  

ده َلَين مه ترسي ده ره کي نييه ، چؤن ده بَيت ؟!
له إاستيدا ئه و مه ترسييه  هه بووه ء هه يه ء 
رؤژانه   مه ترسييه   ئه و  به رده وامه ،  هَيشتا 
چوارچَيوه ي  له   کوردستان،  زه ميني  له سه ر 
ده کاته وه ،  واژؤ  خؤي  گه وره دا  بَيإَيزييه کي 
ئه وه يه ،  لَيره دا  ژيربَيژانه که   پرسياره   به آلم 
چي بووةته  هؤي ئه و مه ترسييانه ي به رده وام 
پيرؤزييه کاني  ده نوَينن و  خؤيان  بَيإَيزييدا  له  

خاك و مرؤڤي کوردستان ئه تك ده که ن؟! 
مه ترسييه کي  ــــه رده وام  ب بَيإَيزيي 
وآلتاني  نييه   بَيإَيزيي  ئــه وه   ئه ي  مه زنه، 
ده سووتَينن ،  سنووره کان  ئَيران  تورکياو 
به دواي  دژه إکابه ر  دژه تيرؤرو  پاساوي  به  
که  ژماأل و  ديکه دا  پارچه کاني  خه باتگَيإاني 
ده ڤه ره   خه َلکي  ده که ن ،  کوردستان  کَيوماَلي 
ده که ن و  داماو  خانه  به کؤأل و  سنوورييه کان 
بَيإَيزيي  ئــه وه   مه گه ر  تَيكده ده ن؟  ژينگه  
ميت و  (ئيتآلعات و  به   سه ر  گروپه کاني  نييه ، 
هه رَيمي  له   موخابه رات)  ئه ر گه نه کؤن و 
ئه وه   ئه دي  ده کــه ن؟  ته راتَين  کوردستاندا 
پايته ختي  له نَيو  نييه ،  بَيإَيزيي  مه ترسي و 
ئؤپه راسيؤني  ژووري  کوردستاندا  هه رَيمي 
بنده سته ي  به شي  مه زنترين  دژي  هاوبه ش 

کوردستان ده خرَيته گه إ؟
مه زنه که ي  دؤسته   نييه ،  بَيإَيزيي  ئه وه  
نه پَيوَيت،  پآ  هيچي  ئه وه ي  ئه مريکا!  کورد 

کآلوي کورده ؟ 
يان  راســتــه وخــؤبــن  ديــاردانــه   ــه و  ئ
يان  لَيكبدرَينه وه   تاکتيك  وه ك  ناإاسته وخؤ 
ستراتيژ، هه ر مه ترسين، به آلم ئه و بَيإَيزيي و 
ئه مريکاشه وه،  هه َلوَيستي  به   مه ترسيانه 
ده رئه نجامي شَيوانشَيويي (فه وزا)و رامياريي 
ئَيمه   ئه وه ن  ره نگدانه وه ي  ناوخؤن،  هه َله ي 
رامياريي و  سيستمَيکي  کرده کي،  ناوه وه ،  له  
به ره ژاني  نييه ،  ته ندروستمان  ئابووريي 
ئه وه ن رَيز له  داواو خواسته  کؤمه آليه تييه کاني 
ئه وه   به رژه نگي  ناگيرَيت،  خؤمان  کؤمه َلگا ي 
وه آلم و  رَيــکــاري  چــاره ســه رو  ره چــه تــه ي 
دَلسؤزانه مان  روون و  پسپؤإانه و  گوتاري 

نييه .
نه إسکان  و  نائاماده يي و  هؤکاري هه موو 
نه بووه کانيش دوو زل پارته که ن، له به ر يه ك 
مه ترسييانه   ئه و  (ده سه آلتدارن)!  چونکه   هؤ، 
به وه  ناإه وَينه وه، ده سه آلت بيانکاته  ريکالمي 
هه َلبژاردن، يان له پإ بؤ پاساوي دواخستن و 
زه ق  ببزوَينرَين و  هه َلبژاردن  ئه نجامنه داني 
بؤ  گه شبينيي  گريمانه و  به َلکو  بکرَينه وه، 
که   هه َلده ده ن،  سه ر  له وَيدا  ره وينه وه يان 
ده سه آلتي  له   ديموکراسيانه   شَيوازَيکي  به  
ره هاي دوو زل پارته که  بدرَيت و ده سه آلتَيکي 
ديموکراسيي،  که مخه وش  و  ته کنؤکرات و 

له اليه ن کؤمه َلگا وه ره وايي پآ بدرَيت.
ئةم په نده  چينييه،  باوه  که  ده َلَيت (له باتي 
مؤمَيك  بده يت،  تاريکيي  له   تانه   ــه وه ي  ئ

دابگيرسَينه) .
له   دَلسؤزانه   ئــه وانــه ي  نييه   راستتر 
(دَيفاکتؤ)دان،  باو  ره وشي  گؤإيني  هه وَلي 
رَيکاري  چاالکن،  گؤإاندا  زه مينه ي  له نَيو 
مه ترسييه   بَيإَيزيي و  چاره سه ري  بؤ  خؤيان 
له خؤإا  نــه ك  بخه نةإوو،  ده ره کييه کان 

نه بوويان بکه ن؟!

پرسي مه ترسي 
ده ره کي

تا ثَيش لةدايكبوونى (KNN) خةَلكى كةناَلَيكي 
تةلةفزيؤنيان نةدةبينى طوزارشت لة نةهامةتييةكانيان 

بكات، كةس طوَيى نةدةطرت لة داخوازييةكانيانء بيطةيةنَيتة 
حكومةتء بةرثرسانء زلحيزبةكانى كوردستان

تةلةفزيؤنة 

كوردييةكان 

ثَيشتر سةرضاوةى 

طةمذةكردنء 

بَيبايةخكردنى 

ئَيمة بوون، فَيريان 

دةكردين كة 

بيرنةكةينةوةء 

رةخنة نةطرين، 

ضونكة ثَييان 

دةوتين هةمووشت 

بةباشى دةإوات، 

ئةوةى ئةوان 

دةيَلَين تةواو 

راستةو عةيبى نيية

www.ne
tew

e.c
om
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ئيمتياز: خاوةنى

وشة كؤمثانياى
سةرنووسةر:

عةدنان عوسمان
 ednan.rozhnama@yahoo.com           -            adnan@rozhnama.com نووسين بةإَيوةبةرى

عومةر شَيخ ئاودَير
awder.sh.omer@gmail.com

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

ئاطاداري ريكالمء كارطَيإيء
٠٧٤٨٠١٢١١٤٤ - ٠٧٧٠١٢٠٣٩٤٩   

info. rozhnama@gmail.com
riklam. rozhnama@gmail.com

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

دابةشكردن:
٠٧٧٠١٥١٧٥٣٣ - ٠٧٧٠١٥٤٤٧٨٠ نَيوةند كؤمثانياي

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

عةلى ئيبراهيم
٠٧٥٠٤٤٤٧١٠٩

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

١ سلَيماني/ كةتن دادطاي
٢٦٨٣/ج/٢٠٠٨ ذمارة:

٢٠٠٩/٥/١١ بةروار:
ئاطاداري

حسن أياد قائد راكردوو/ تؤمةتباري بؤ
(٢١) مادةي بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي  بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
ثؤليسي بنكةي بة تايبةتة كة كَيشةيةي لةو (هاتووضؤ) ياساي لة
لة بريارماندا نيية كراوت دياري جَيطةي  ئةوةي لةبةر وة (سةرضنار)
لة (٢٠٠٩/٧/٩) رؤذي لة كة بكةينةوة ئاطادارت ناوخؤييةكان رؤذنامة
بنكةي ثؤليس نزيكترين بطةينيتة خؤت يان ئامادةبيت بةردةم دادطاكةمان
ئامادةبونت بةبآ دادطايي دةكرَيت بة ثَيضةوانةوة رؤذةدا لةو هَينانت بؤ

ياسا. بةثَيي
دادوةر

توفيق محمد عادل

١ سلَيماني/ كةتن دادطاي
١٢٣٥/ج/٢٠٠٨ ذمارة:

٢٠٠٩/٥/١٨ بةروار:
ئاطاداري

ابراهيم عمر مهدى راكردوو/ تؤمةتباري بؤ
لة (٤٤٦) مادةي بةثَيي بكرَييت ئةوةي دادطايي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
(نةهَيشتني بنكةي ثؤليسي تايبةتة بة لةو كَيشةيةي كة (سزادان) ياساي
رؤذنامة لة بريارماندا نيية كراوت دياري جَيطةي ئةوةي لةبةر وة تاوان)
بةردةم لة (٢٠٠٩/٧/١٤) رؤذي لة كة بكةينةوة ئاطادارت ناوخؤييةكان
بؤ ثؤليس بنكةي نزيكترين بطةينيتة  خؤت يان  ئامادةبيت دادطاكةمان
ئامادةبونت بةبآ  دةكرَيت دادطايي ثَيضةوانةوة بة رؤذةدا لةو  هَينانت

ياسا. بةثَيي
دادوةر

توفيق محمد عادل

١ سلَيماني/ كةتن دادطاي
١٣٧٣/ج/٢٠٠٨ ذمارة:

٢٠٠٩/٥/١٨ بةروار:
ئاطاداري

رسول الدين محى كاروان راكردوو تؤمةتباري بؤ
(٢٣٠) مادةي بةثَيي بكرَييت ئةوةي دادطايي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
(سةرا) ثؤليسي بنكةي بة تايبةتة كة كَيشةيةي لةو (سزادان) ياساي لة
رؤذنامة لة  بريارماندا نيية كراوت  دياري  جَيطةي ئةوةي لةبةر  وة
بةردةم لة (٢٠٠٩/٧/١٣) رؤذي لة كة بكةينةوة ئاطادارت ناوخؤييةكان
بؤ ثؤليس بنكةي نزيكترين بطةينيتة  خؤت يان  ئامادةبيت دادطاكةمان
ئامادةبونت بةبآ  دةكرَيت دادطايي ثَيضةوانةوة بة رؤذةدا لةو  هَينانت

ياسا. بةثَيي
دادوةر

توفيق محمد عادل

غم/٢٠٠٩ ٨٧/ج ذمارة: عَيراق  هةرَيمي كوردستان/
٢٠٠٩/٤/١٩ بةروار: ئةنجومةني دادوةري 

سلَيماني ناوضةي تَيهةَلضوونةوةي دادطاي سةرؤكايةتي
كؤية كةتن دادطاي

ئاطاداري
محمد قادر عمر راكردوو/ تؤمةتباري بؤ

(١/٢٣) مادةي بةثَيي بكرَييت ئةوةي دادطايي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
تايبةتة كة كَيشةيةي لةو (٨٦) ساَلي (٢٠٠٤) ذمارة هاتووضؤ ياساي لة
نيية كراوت دياري جَيطةي ئةوةي  لةبةر  وة  سكتان ثؤليسي بنكةي بة
رؤذي لة كة بكةينةوة ئاطادارت ناوخؤييةكان رؤذنامة لة بريارماندا
بطةينيتة خؤت يان ئامادةبيت دادطاكةمان بةردةم لة (٢٠٠٩/٦/١٥)
ثَيضةوانةوة دادطايي بة رؤذةدا لةو هَينانت بؤ ثؤليسى نزيكترين بنكةي

ياسا. بةبآ ئامادةبونت بةثَيي دةكرَيت

يةكةم قازى
على محمد ديار

عَيراق كوردستان/ هةرَيمي
دادوةري ئةنجومةني

سلَيماني لة دادطاي تاوانةكاني كركوك سةرؤكايةتي
٢٤٧/ج/٢٠٠٨ ذمارة:
٢٠٠٩/٥/٢٤ بةروار:

ئاطاداري
صالح حمه محمد سالم تؤمةتباري راكردوو/ بؤ

(١/٢١) مادةي بةثَيي بكرَييت ئةوةي دادطايي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
(كةالر) ثؤليسي بنكةي  بة تايبةتة كة كَيشةيةي لةو (ضةك)  ياساي لة
رؤذنامة لة  بريارماندا نيية كراوت  دياري  جَيطةي ئةوةي لةبةر  وة
بةردةم لة (٢٠٠٩/٨/١١) رؤذي لة كة بكةينةوة ئاطادارت ناوخؤييةكان
بؤ ثؤليس بنكةي نزيكترين بطةينيتة  خؤت يان  ئامادةبيت دادطاكةمان
ئامادةبونت بةبآ  دةكرَيت دادطايي ثَيضةوانةوة بة رؤذةدا لةو  هَينانت

ياسا. بةثَيي
دادطا سةرؤكي
اكرم فرج امين

١٤/ج/٢٠٠٩ ذمارة: عَيراق  هةرَيمي كوردستان/
٢٠٠٩/٤/٢٢ بةروار: ئةنجومةني دادوةري 

دوكان كةتني دادطاي
العراق كردستان/ اقليم

القضاء مجلس

محكمة جنح دوكان

ئاطاداري بابةت/
حمودى شاكر عمر راكردوو/ تاوانباري بؤ

سةرةراي   ٢٠٠٩/٤/٢٢ كردنت دادطاي رؤذي لة ئامادةنةبوويت ئةوةي لةبةر
(ئامادة بة كرايت دادطاي ئةوة لةبةر دا ناوخؤيي رؤذنامةي دوو لة ئاطاداركردنةوةت
بةثَيي تاوانباركردنت بة (١٤/ج/٢٠٠٩) داواي ذمارة لة ئاشكرا شَيوةي نةبوون) بة
ماوةي (١) كردنت بؤ بةند بة سةرتا بة درا حوكم ياساي سزادان (٤٥٠) لة مادةي
يان دادطاية بةم بكةيت تةسليم خؤت هةية بؤت دراوة طرتنت فةرماني وة يةك ساأل

ياسا. بةثَيي بإيارة وة مافي (اعتراز)ت هةية لةم ثؤليس بنكةي نزيكترين
دادوةر

فرج كامةران حسن

٤/ج/٢٠٠٩ ذمارة: عَيراق  هةرَيمي كوردستان/
٢٠٠٩/٥/١٣ بةروار: ئةنجومةني دادوةري 

دوكان كةتني دادطاي
العراق كردستان/ اقليم

القضاء مجلس

محكمة جنح دوكان

ئاطاداري بابةت/
فرج محمد عثمان هاوكار راكردوو/ تاوانباري بؤ

سةرةراي   ٢٠٠٩/٥/١٣ كردنت دادطــاي رؤذي لة ئامادةنةبوويت ئةوةي لةبةر
(ئامادة بة كرايت دادطاي ئةوة لةبةر دا ناوخؤيي رؤذنامةي دوو لة ئاطاداركردنةوةت
مادةي بةثَيي تاوانباركردنت بة (٤/ج/٢٠٠٩) داواي ذمارة لة ئاشكرا شَيوةي نةبوون) بة

كردنت  بةند بة سةرتا بة درا ٢٠٠٤ حوكم ساَلي ذمارة (٨٦) هاتوضؤ ياساي (١/٢٣) لة
بةم تةسليم بكةيت هةية خؤت بؤت دراوة فةرماني طرتنت ساأل وة يةك (١) ماوةي بؤ

ياسا. بةثَيي بإيارة لةم هةية (اعتراز)ت مافي وة ثؤليس بنكةي نزيكترين يان دادطاية
دادوةر

فرج كامةران حسن

كوردستان هةرَيمي حكومةتي
داد وةزارةتي

دوكان كةتني دادطاي
٢٠٥/ج/٢٠٠٨ ذمارة:
٢٠٠٩/١/٢٨ بةروار:

ئاطاداري
صديق محمد بإوا راكردوو/ تؤمةتباري بؤ

(٢٣) مادةي بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي  بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
ثؤليسي بنكةي بة تايبةتة كة كَيشةيةي لةو (هاتووضؤ) ياساي لة
لة بريارماندا نيية كراوت دياري جَيطةي ئةوةي لةبةر وة (سورداش)
لة (٢٠٠٩/٥/٦) رؤذي لة كة بكةينةوة ئاطادارت ناوخؤييةكان رؤذنامة
بنكةي ثؤليس نزيكترين بطةينيتة خؤت يان ئامادةبيت بةردةم دادطاكةمان
ئامادةبونت بةبآ دادطايي دةكرَيت بة ثَيضةوانةوة رؤذةدا لةو هَينانت بؤ

ياسا. بةثَيي
دادوةر

فرج حسن كامران

عَيراق كوردستان/ هةرَيمي
دادوةري ئةنجومةني

سلَيماني لة دادطاي تاوانةكاني كركوك سةرؤكايةتي
١٤٢/ج/٢٠٠٩ ذمارة:
٢٠٠٩/٥/١٨ بةروار:

ئاطاداري
شريف حمه شوكت هةَلكةوت راكردوو تؤمةتباري بؤ

(٤٣١) مادةي بةثَيي بكرَييت ئةوةي دادطايي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
ثؤليسي بنكةي بة تايبةتة كة كَيشةيةي لةو (هاتووضؤ) ياساي لة
لة بريارماندا نيية كراوت دياري جَيطةي ئةوةي لةبةر (ضةمضةماأل)
لة (٢٠٠٩/٧/٨) رؤذي لة كة بكةينةوة ئاطادارت ناوخؤييةكان رؤذنامة
بنكةي ثؤليس نزيكترين بطةينيتة خؤت يان ئامادةبيت بةردةم دادطاكةمان
ئامادةبونت بةبآ دادطايي دةكرَيت بة ثَيضةوانةوة رؤذةدا لةو هَينانت بؤ

ياسا. بةثَيي
دادطا سةرؤكي
اكرم فرج امين

٢٠٢/ب/٢٠٠٩ عَيراق ذمارة: هةرَيمي كوردستان/
٢٠٠٩/٤/١٤ بةروار: ئةنجومةني دادوةري 

تَيهةَلضونةوةي دادطاي سةرؤكايةتي
سلَيماني لة كةركوك ناوضةي

ضةمضةماأل بةرايي دادطاي
ئاطاداري

كردووة تؤمار  داوايةكي ياروةيس عبداهللا ابراهيم داواكار
باري رةطةزنامةي بةإَيوةبةرايةتي لةسةر دادطاكةمان لة
ناوي طؤريني بؤ كارةكةي وَيراي ضةمضةماأل شارستاني
ياساي لة (٢١) ماددةي بةثآ محمد، بؤ بإوا لة كوإةكةي
ئةم بآلوكردنةوةي  بة برياردرا  بؤية  شارستاني، باري
بكات ثةيوةندي با هةية الري  هةركةسَيك جا ئاطادارية
ئةم بآلوكردنةوةي ثاش رؤذ (١٠) لةماوةي دادطايةوة بةم

ياسا. ئةبينرَيت بةثآ داواية ئةم ئاطادارية، بةثَيضةوانةوة
رَيزدا... لةطةأل

الحاكم
سليمان رحمان عزالدين

عَيراق كوردستان/ هةرَيمي
دادوةري ئةنجومةني

سلَيماني لة دادطاي تاوانةكاني كركوك سةرؤكايةتي
١٤٢/ج/٢٠٠٩ ذمارة:
٢٠٠٩/٥/١٨ بةروار:

ئاطاداري
شريف حمه شوكت هةَلكةوت راكردوو تؤمةتباري بؤ

بكرَييت دادطايي ئةوةي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
لةو (هاتووضؤ)  ياساي لة  (٤٣١) ــادةي م بةثَيي
(ضةمضةماأل) ثؤليسي  بنكةي بة تايبةتة كة  كَيشةيةي
لة بريارماندا نيية كراوت دياري جَيطةي ئةوةي لةبةر
رؤذي لة كة بكةينةوة ئاطادارت ناوخؤييةكان رؤذنامة
يان خؤت ئامادةبيت دادطاكةمان لة بةردةم (٢٠٠٩/٧/٨)
رؤذةدا لةو هَينانت بؤ ثؤليس بنكةي نزيكترين بطةينيتة
بةثَيي ئامادةبونت بةبآ دةكرَيت دادطايي ثَيضةوانةوة بة

ياسا.
دادطا سةرؤكي
اكرم فرج امين

١١٥/ج/٢٠٠٩ ذمارة: عَيراق  هةرَيمي كوردستان/
٢٠٠٩/٥/١٨ بةروار: ئةنجومةني دادوةري 

سلَيماني لة دادطاي تاوانةكاني كركوك سةرؤكايةتي
ئاطاداري

فؤاد عارف فتاح راكردوو تؤمةتباري بؤ
تايبةتة كة لةو كَيشةيةي (ضةك) ياساي لة (٢١) مادةي بةثَيي بكرَييت ئةوةي دادطايي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
ناوخؤييةكان رؤذنامة لة بريارماندا نيية كراوت دياري جَيطةي ئةوةي لةبةر وة (ضةمضةماأل) ثؤليسي بنكةي بة
بنكةي نزيكترين بطةينيتة خؤت ئامادةبيت يان دادطاكةمان بةردةم لة (٢٠٠٩/٧/٨) رؤذي لة كة بكةينةوة ئاطادارت

بةثَيي ياسا. ئامادةبونت بةبآ دةكرَيت دادطايي ثَيضةوانةوة بة رؤذةدا لةو هَينانت ثؤليس بؤ
دادطا سةرؤكي
اكرم فرج امين

غم/٢٠٠٩ ٦٨/ج ذمارة: عَيراق  هةرَيمي كوردستان
٢٠٠٩/٥/٢١ بةروار: ئةنجومةني دادوةري 

كةتن دةربةنديخان دادطاي
ئاطاداري

قادر أحمد ئازاد راكردوو تؤمةتباري بؤ
كَيشةيةي لةو عَيراقي) (سزاداني ياساي لة (٤٤٦) مادةي بةثَيي بكرَييت ئةوةي دادطايي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
رؤذنامة لة بريارماندا نيية كراوت دياري جَيطةي ئةوةي لةبةر وة (دةربةنديخان) ثؤليسي بنكةي بة تايبةتة كة
بطةينيتة خؤت يان ئامادةبيت دادطاكةمان بةردةم لة (٢٠٠٩/٧/١٣) رؤذي لة كة بكةينةوة ئاطادارت ناوخؤييةكان

ياسا. بةثَيي بةبآ ئامادةبونت دةكرَيت دادطايي ثَيضةوانةوة بة رؤذةدا لةو بؤ هَينانت ثؤليس بنكةي نزيكترين
دادوةر

حسن عباس اكرم

كار هةلي
كارمةندَيك بة ثَيويستي ستايل ئيتالي بيرناردي كؤمثانياي
بةباشي بزانَيت كوردي، ـ عةرةبي ـ ئيتالى كة زمانةكاني هةية،

ئاخاوتن. و نووسين بة
ثةيوةنديمان  ١٠ رؤذدا ماوةي لة با هةية ئارةزووي كةس هةر

ناونيشانة: بةم بكات، ثَيوة
ئاسيا رؤني ـ بيناي مةحمود مةليك شةقامي ثارزنةي ـ سلَيماني

طةرةكي ضوارضرا. ـ
٠٧٧٠٤٠٠٠٨٦٨ ت/ ذ.

riklam. rozhnama@gmail.comئــاطــاداري
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حيزبيدا دةسةآلتي هةذموونى سةربةخؤيىء خةونى لةنَيوان ميديا

ءآلتَيكدا كلتووريء هزرييةكانى ثَيكهاتة لة
ديموكراسيةتء سةرةكييةكانى رةطةزة كة
مةترسى لةذَير  هَيشتا رادةبإين ئازاديى 
بؤضوونء هزرى كؤنزةرظاتيظدابن، كؤمةَلَيك
كؤمةآليةتى فةزاى دنياو لة ثرةنسيثانة ئةم
تةندروستى طةشةى نةبووبنء سةوز ئَيمةدا
طرنطانةى كةناَلة ئةو نةكردبَيت، خؤيان
بةهؤيةوةئازاديىرادةربإينزياددةكةنءراى
بةشَيوةيةكى رةخنة ثَيدةدةنء طةشة جياواز
ثَيكهاتةى لة  طةورة ثانتاييةكى زانستيانة، 
دةطرَيتةوة، سياسيدا سيستمى كؤمةَلطاو
ئومَيدى ئاستى نةطةيشتووةتة هَيشتا كة
مامةَلة ناتوانن خةَلكى ئازادانة هاوآلتييانء
روونتر ئةطةر بكةن، ضةمكانةدا ئةو لةطةأل
مرؤظ تَييدا هَيشتا كة كؤمةَلطايةكدا بَلَيين لة
بكرَيتء تيرؤر جياواز راى رةخنةو لةسةر
بكرَيتء ثَيشَيل  بةئاشكرا مرؤظ مافةكانى 
هَيشتا كلتووريدا ئاستى لةسةر توندوتيذيى
يةكاليى بؤ لَيكراوبَيت، ثةيإةو نةريتَيكى
كؤمةَلطانةدا، جؤرة لةو كَيشةكان كردنةوةى
زؤربةى ئةوكايةوثَيكهاتةجياجيايانةى ذيانى
دةبن، بَيطومان لةدايك ديموكراسى بةئيفليجى
لةدايكبوى كلتوورانةدا لةمجؤرة ميدياش
ناجَيطيرةية ناتةندروستء دؤخة ئةو هةمان
ذيانى جؤراوجؤرةكانى كاية هةموو لة كة

دةبينرَيتةوة. ئَيمةدا سياسى كؤمةآليةتىء
لةدايكبوى بةطشتى ميديا  كوردستان لة
دؤخَيكىناتةندروستىناجَيطيرةكةكؤمةَلطاى
تَيثةإيوة، ثَييدا ساأل ضةندين بةدرَيذايى ئَيمة
سياسى كلتوورىء  توندوتيذيى كة دؤخَيك 
تَيإوانينء ئةو سةرةكييةكانى بنةما لة
مرؤظ ئَيمةدا كؤمةَلطاى لة كة دنيابينيانةن
ئةو بةرهةمى ئةمةش لَيدةكات، ثةيإةويان
شةإوملمالنآء توندوتيذييانةية كةكؤمةَلطاى
لةسةر زؤر مَيذوويةكى بةدرَيذايى ئَيمة
لةطةَلدا ئاشنايةتى دةرةكيدا لؤكاَلىء ئاستى
كلتوورَيكى لة قورسة بؤية كردووة، ثةيدا
لةدايكبوونى ــى ضــاوةإَي شَيوةيةدا لــةو 
تَير ثرؤفَيشناألء تةندروستء ميديايةكى
كة بكةين، رؤذنــامــةوانــى مةعريفةى لة 
قوَلةكانى برينة خستنةسةر دةست تواناى
دةسةآلتَيك هةبَيت، كاريطةر بةشَيوةيةكى
هةيمةنةيةكى بةخشينةوة زانيارى كة بَيت
ضوارضَيوةى لة دروستكردبَيت بؤ طةورةى
ئةوةى ءةك كؤمةَلطادا، طشتى دةسةآلتى
تةندروستى لةدايكبوونَيكى ضاوةإَيى ناكرَيت
بكةين مةدةنى كؤمةَلطاى ديموكراسيةتء

هَيزَيكى شَيوةيةو لةو ميديايةكى بوونى بةبآ
هةرة لة بكات، رابةرايةتى كة كاريطةر
كارى فؤرمة لة ئةو فاكتةرانةى ديارترين ئةو
خاوةن ئَيمة كة ئةوةية، دروستدةكات ميديا
ثاشخانَيكى كلتوورىدةوَلةمةندنين لةيةكترى
رَيزطرتن بةيةكترىء دانثَيدانان قبوَلكردنء
سةرةإاى مرؤظ، بةهاكانى بيروباوةإو لة
لة دةوَلةمةند ئةزموونَيكى  مَيذوء  نةبوونى
مَيذووى هةرضةندة مؤدَيرندا، ميديايى كارى
سةردةمَيكى بؤ رؤذنامة يةكةمين دةركردنى
بارودؤخة ئةو لةبةر بةآلم دةطةإَيتةوة، دوور
ثَييدا ئَيمة كؤمةَلطاى سياسىء كؤمةآليةتييةى
دةستثَيكردنة ئةم هةنطاوةكانى تَيثةإيوة،
ببَيتة هةَلبنرَينء بةباشى نةتوانراوة دواتر
لةدايكبوونى ميديايةكى بؤ سةرةتايةكى بةهَيز

دةسةآلتدار. تةندروستء
بــةرةى ســةر بؤ ميديا دابةشكردنى 
يةكَيكيان هةر تاوانباركردنى سثىء رةشء
نازانستى ناثرؤفَيشناألء ديكة، ئةوى بؤ
كة ئَيمةية كلتوورى هةَلقوآلوى بنةماكانى
دانةنان يةكترو قبوَلنةكردنى لة، بريتيية
ناو خستنة هةَلبةستنء تؤمةت بةيةكتريء
لة بنةما يةكَيك كةواتة بازنةى تاوانبارييةوة،
بؤ كَيشةية ئةم دروستبوونى طرنطةكانى
ئَيمة ئةزموونى نةبوونى كلتوورىء ثَيكهاتةى
رووبةإووبوونةوةكانمان لة دةطةإَيتةوة
بةدرَيذايى شَيوةية،  لةم طرفتى بة  بةرامبةر
طةورةى بةشَيكى  ئَيمة كؤمةَلطاى مَيذووى 
نؤرمى بةهاو سةرهةَلدانى لة ئةمجؤرة
دةسةآلتى بةطشتىء دةسةآلت توندوتيذيي
دةسةآلت بةرثرسيارة، لَيى بةتايبةتى سياسى
ئازاديى ســاَلــةى ضةند  ئــةو بــةدرَيــذايــى
نةيويستووة يان نةيتوانيوة كوردستان
ميديا لةطةأل شةفاف تةندروستء مامةَلةيةكى
بةتايبةت حيزبىء ميدياى كاتَيك ضونكة بكات،
تؤمةتةكانى هةموو دَيت، باآلدةست حيزبي
بآ نةتةوةو بة دذ ناثرؤفَيشناَلىء سيخوإىء
ئينتيمايى دةداتة ثاألميدياىئةهلىءبةبةشَيك
ئايدؤلؤذى سياسىء ثالنءبةرنامةيةكى لة
هيض ئةهلي ميدياى ثَييواية كة ءةسفيدةكات،
دةرةوة لة كة سياسى ثرؤذةيةكى لة جطة نيية
ئةو تَيزو ئةمة دةكرَيت، ثاَلثشتى لة ناوةوة يان
ناديموكراسييةكاندا وآلتة لة  كة تَيإوانينةية
بوارى ثةيوةنديدارةكانى كاية زؤربةى لة
دةبينرَيت، جياوازدا راى رادةربإينء ئازاديى
دةسةآلت هةميشة كؤمةَلطانةدا لةو ضونكة
بةسةر دةدات  كؤمةَلطا دابةشكردنى هةوَلى 

بةرةيةك لةيةكترى، جياواز بــةرةى دوو
دةسةآلتء بؤضوونةكانى  لةطةأل تةواو كة
حوكمة ثَيكهاتةى بةإَيوةبردنء شَيوازى
كةموكورتييةكان هةموو لة ضاو وآلتداء لة
بؤ طةورةيىء ناواقيعى دةثؤشَيتء ءةسفَيكى
ئةو ءةك دةكات، ديموكراسيبوونى دةسةآلت
حيزب كوردستاندا لة بآلوكراوانةى رؤذنامةو
يان خؤى، بانطةشةكردن بؤ دةكات بؤ دةريان
حيزبء بة ثارةى بة طؤظارانةى ئةو رؤذنامةو
لة ديوَيكى جطة كة دةردةضن ثاَلثشتى حيزب
تَيإوانينةكانى حيزبيةكانء رؤذنامة ديكةى
لة ضاو ئةمانة نين، ديكة هيضى دةسةآلت،
رَيطا دةثؤشنء كةموكورتييةكان هةموو
ئةم نادةن ميدياى ديكة ديكةو بة خةَلكى بة
نامؤ نيشتمانء دذة بة دةربخات، كَيشانة

دةكةن. ءةسفيان
كة سةرةتايةكى طةشة بةرةى دووةميش
هةموو بة سةربةخؤ  ئةهلىء ميدياى  لة
تَيإوانينى بةثَيى كةموكورتيةكانييةوة،
نيشتمانء سةروةرييةكانى دذى دةسةآلت
كؤمةَلطاو بة نامؤية ــةو ءآلت ئةزموونى
ئامانجى دةرةكييةو  ئةجَينداى  داردةستى 
نيشتمانة، باآلكانى بةرذةوةنديية لَيدانى
هةنطاوى ترسناكء سةرةتايةكى  ئةمةش
بةرةيةو ئةو لَيدانى كؤنترؤَلكردنء بؤ يةكةمة
هَيزو كة توند ملمالنَييةكى بؤ ثةلكَيشكردنى
لةم بةكاردةهَينرَيت، تَييدا ضاوسوركردنةوة
دةبَيت، يةكةم بةرةى براوة ملمالنَييةشدا
دةســةآلتء دةزطاكانى  كؤى ثَييةى  بةو
ئةو دةستى لة نواندن توندوتيذى هةإةشةو
ترسناكةى تَيإوانينة ئةو بؤية بةرةيةدان،
كؤمةَلطا لة جياواز  رةنطى دوو  تةنيا كة
دابةشكردنةوةى سثين، رةشء كة هةن
هةنطاوَيكى بنةماية ئةم لةسةر كؤمةَلطا
توندوتيذيىء سةرهةَلدانى بةرةو ترسناكة
جياوازتر بة كة دةنطانةى ئةو كثكردنةوةى
دةنطى ضونكة بيردةكةنةوة، دةسةآلت لة
ثَيكهَينةرة لة جياواز رةنطى جــيــاوازو
دنيانء ئةمإؤى كلتوورى سةرةكييةكانى
ثَيكدةهَينن، ديموكراسيةت طرنطةكانى ثاية
ئةزموونَيكى بة ئةزموونَيك هيض ناكرَيت
هةموو ئةطةر بكةين، ءةسف ديموكراسى
ءةك كؤمةآليةتييةكانى ثَيكهاتة خةَلكء
هةبَيت، بيركردنةوةيان يةك بنء يةك
رَيطاو ئةم كوردستانيشدا لة ئةطةر بؤية
بَيطومان بكرَين، ياساغ قةدةغةو كةناآلنة
كة سةرهةَلدةدةن، ديكة  شَيوازى  رَيطاو بة

رةطةزةكانى لة يةكَيك توندوتيذيى ئةوكاتة
دةكةوَيتة ئةستؤى دةبَيتء بةرثرسيارَيتيش
نازانستى مامةَلةيةكى ضونكة دةسةآلتةوة،
ثَيويستة بؤية دةكات، كَيشةية ئةم لةطةأل
كة بزانَيت ئةوة كوردستاندا لة دةسةآلت
جؤراوجؤرى كةناَلى جياوازو دةنطى بوونى
لة حيزبء دةسةآلتى دةرةوةى لة ميديايى
روويةكى دةسةآلت، دةرةوةى سَيبةرةكانى
مانايةكى بة ديموكراسين،  ثرؤسةى  جوانى
رؤذنامانةن ئةو ئةهلىء ميدياى ئةوة ديكة
كؤمةَلطاى ديموكراسيةتء ءاقيعى كة
ئةوانةن ثَيدةدةن، ثةرة  وآلتاندا  لة مةدةنى
نةك ميدياى ديموكراسيةت نيشانةى بوونى
لة جطة كة بــآلوكــراوانــةى  ئــةو حيزبىء 
ضاالكييةكانى سةرؤكةكانيانء رةسمى
بة سةركردةكانيان، هيضى ديكة نابةخشنةوة
ساَلةى ضةند لةم كوردستانيش لة جةماوةر،
دةرةوةو سةرنجى زؤرتر ئةوةى دواييدا
لةسةر جةخت  راكيشاوةو ديكةى خةَلكى 
راى ديموكراسيةتء لة  نووزةيةك بوونى
تَيكؤشانانةى هةوألء ئةو دةكةنةوة، جياواز
رؤذنامةو طؤظارو سايتة ميدياى ئةهليء ئةو
دةسةآلت لة جياواز بة كة جؤراوجؤرانةن،
لة بضووكيان ثانتاييةكى  بيردةكةنةوةو 
طةشةثَيداوة، جياواز راى ديموكراسيةتء
كة تَيبطات لةوة دةسةآلت طرنطة زؤر بؤية
هةوَلدانء جياوازء دةنطى لة ثارَيزطاريكردن
بةرفراوانكردنىئةودةرفةتانةبؤراىجياواز،
دةكاتء ئةو ئةزموونة جوانتر رووى زؤرتر
كؤمةَلطاى لة ثَيدةدات طةورةترى ثَيطةيةكى
دةنطانة، ئةو كثكردنةوةى نةك مرؤظايةتيدا،
حيزبء دنيادا ميدياى لة بةثَيضةوانةوة ئةمإؤ
زؤر ثانتاييةكى حيزب طؤظارةكانى رؤذنامةو
كايةى ضوارضَيوةى لة ماوة بةرتةسكيان
بةرةو دنيادا ءآلتى هةندَيك لة ميديادا،

دةضن. نةمان ثووكانةوةو
ئةهلى ميدياى  لــة رةخــنــة ـــات  زؤرك
كارناكاتء بَياليةنانة كة بةوةى دةطيرَيت
هانى راستييةوةو لة دوورن رايةكانى
ضينة لةنَيو دةدات توندوتيذيى دووبةرةكىء
ناإاست زانيارى كؤمةَلطاء جؤراوجؤةكانى
هةية طرنط بابةتَيكى لَيرةدا دةكاتةوة، بآلو
بةشَيكى بابةتة ئةو بوةستين، لةسةرى دةبَيت
ئةوةى نَيوان  ملمالنَيكانى  كَيشةو لة زؤر
زؤرَيك حيزبىء ئةهلىء ميدياى ثَييدةوترَيت
ناإوءنىء لةسةر ثَيكهةَلثذانانةى كَيشةو لةو
زانيارى دةستنةكةوتنى شةفافيةتء نةبوونى

ئــةوةش ضــارةســةردةكــات، دروستدةبن
بةخشينى زانيارى بؤ ياسايةكى كارثَيكراوة
ئةم بةثَيي هةية، دنيادا ءآلتانى زؤربةى لة كة
جياوازةكانى دةزطا  كةناألء هةموو ياساية
بؤ سةرثشت دةخاتة حكومةت دةسةآلتء
زانيارييانةى ئةو ثَيدانى زانيارىء بةخشينى
داواى طشتى بةشَيوةيةكى خةَلك ميدياو كة
راستييةكدا بة دان  ثَيويستة لَيرةوة  دةكات،
ئةهلى ميدياى  بةَلَى ئةوةية،  ئةويش بنَيين 
بآلودةكاتةوة، بةَلَى ميدياى ناإاست زانيارى
ديارنيية، زانيارى سةرضاوةكانى ئةهلى
كاريطةرى هةندَيكجار ئةهلى ميدياى بةَلَى
سياسىء ثرؤسةى لةسةر دادةنَيت خراث
ناثرؤفيشناَلة، ئةهلى ميدياى بةَلَى نةتةوةيى،
لة كَيشانة ئةو هةموو  من  راى بة بةآلم
ضارةسةردةبَيت ياسايةكةوة بوونى رَيطاى
بة زانيارى بةخشينى زانيارىء  ثَيدانى كة
ئةو نةبوونى ضارةسةربكات، هاوآلتييان
لَيى دةسةآلت تةنيا كوردستاندا لة ياسايةش
ئةزموونَيكى لةماوةى ضونكة بةرثرسيارة،
نةتوانراوة ثةرلةمانى، كارى لة دوورودرَيذ
راى بة كة ضارةسةربكرَيت، كَيشةية ئةو
بةشَيكى بوارة ئةو شارةزاياني لة زؤرَيك
لة ضارةسةردةكات، كَيشانة ئةو زؤرى
كاريطةرترة طرنطترو ياسايةنةش لةو زؤرَيك
بة دةريكردوون كوردستان ثةرلةمانى كة
باشترءابوو بؤية رؤذنامةطةريشةوة، ياساى
ياساى دةركردنى لةطةأل  هاوكات ثةرلةمان
بؤنةدا زؤر لة بةداخةوة كة رؤذنامةطةريى
ء ثَيشكةوتوو ياسايةكى ثَيناكرَيت، كارى
دةربكاتء زانيارى بةخشينى بؤ مؤدَيرن
زؤربةى لة ئةوةى ءةك ثَيبكرَيت، كارى
لةبرى ياساية ئةم ثَيشكةوتووةكاندا ءآلتة

رؤذنامةوانى بةكاردةهَينرَيت. ياساى
بؤ ئاماذةى ثَيويستة كة ثةيام دوايةمين
ميديا حيزبء حكومةت ئةوةية، دةبَيت بكةين
ثرؤفَيشناأل ئةكاديمىء خةَلكى جَيبهَيَلَيتء
ضونكة بكةن، خؤيان كارى ــوارةدا ب لةو
ضاودَيرى دةسةآلتى روونة، مةسةلةكة زؤر
طةندةَلىء حوكمء شَيوةى بةإَيوةبردنء
دواكةوتوويى سياسىء مامةَلةى خراثى
ناكرَيت، حيزبى  ميدياى بة تاد سيستمء... 
لةسةر حيزب هةمان كاتَيك بةتايبةت
ميدياى كارى  ئةمة بةَلكو بَيت، دةسةآلت 

سةربةخؤو ئةهليية.
hwnar2@yahoo.com

هونةر فةتاح

فيََلمان ليَبكةن سةرذمَيريدا لة ئةمجارة دةيانةوَيت

مةركةزى حكومةتى رابردوودا لةماوةى
لة كة بآلوكردةوة هةواَلةى ئةو عَيراقى
رَيكخستنى سةرذمَيرييةكى ئامادةكاريداية بؤ
لةكؤتايى عَيراقدا لةسةرانسةرى طشتى
بة هــةَلــســان ديــاريــشــة ءةك  ئــةمــســاأل، 
ثَيويستى نييةء ئاسان جؤرة لةو كارَيكى
لةإووى هةية تــةواو ئامادةكارييةكى بة 
دانانى تةكنيكىء زانستىء  هونةريىء
سةرخستنى بؤ زانستى ــارء دي ثالنَيكى
هةرة لة يةكَيك جــؤرة، لةو ثرؤذةيةكى
دروستكردنى ئامادةكارييانة ئةو طرنطترين
زانيارييانة ئةو فؤرمة  ئةو بةثَيى  فؤرمَيكة،
دابةشبوونى ضةندَيتىء  لةسةر كؤدةبَيتةوة 
كةسيش ثَيكهاتةكان، دانيشتوانء جوطرافى
سةرذمَيريية ئةو ثَيويستى طرنطىء لة الريى
كةيسة لة زؤر يةكالييكردنةوةى بؤ نيية
نةخشةكَيشان، بؤ ءآلتة هةَلواسراوةكانى ئةم
ذيان ديكةى اليةنةكانى بؤ هةموو هةروةها
بازرطانىء بؤ بطرة تةندروستييةوة لة هةر
هةموو طةشةثَيدانء ئــاوةدانــكــردنــةوةء
ئةمانة هةموو لة بةآلم كؤمةَلطا، جومطةكانى
ئةو كةيسي يةكالييكردنةوةى هةستيارتر 

زؤربةيان لةسةرةء  كَيشةيان كة ناوضانةية 
لةثَيش دةبَيت، ضــارةى  سةرذمَيريية بةو
ناوضة كةركوكء كةيسى هةمووشيانةوة
جا كوردستان، هةرَيمى لة دابإاوةكانة
كارة ثةيوةندى راستةوخؤى لةبةرئةوةى ئةو
نةتةوةى ثرسى ستراتيذيترين بةسةر هةية
كةسى ئايا بزانين خؤمانة مافى كــوردةوة،
كة هةية ليذنةيةدا لةو كورد ءةكو ئَيمة
سةرذمَيريية ئةو ئامادةكاريى نةخشةكَيشء
ضَونَيتى بابةتةكانىء لةسةر بإيار دةكةنء
لَيكردم ءاى ئةوةى دةدةن؟ جَيبةجَيكردنى
لةطةأل هاوكات بوو، ئةوة بكةم ثرسيارة ئةو
لة سةرذمَيريية ئةو باسى بآلوبوونةوةى
باس ميدياكانةوةبةتايبةتميدياعةرةبييةكان،
كةبةنيازن لةضةندخانةيةكىئةوفؤرمةدةكرا
ئةو ثرؤسةية، ئةو ئةنجامدانى بؤ بةكاريبهَينن
خانةى نةتةوة دةكرَيت لَيوة خانانةى كةباسى
وةك كة مةزهةبة، (دين)ء ئايين (قةومي)ء
اليةن هةندَيك  لةسةرةو ناكؤكييان ديارة 
هةندَيكيش دةكةنء يةكَيكيان نةمانى داواى
بةثَيى كةس هةر هةمووى، البرنى داواى
بةرذةوةندى بةثَيى خؤىء سياسى ئةجَينداى

خواستةشدا باسء  هةموو ئةو لةناو  خؤى،
ديكة جارَيكى هةموو ءةك ئةمجارةشيان
راستييةكان ئةودان هةوَلى لة اليةنانة ئةو
ءاى بوَيت ضؤنيان دايثؤشنء  بشَيوينء
لة كرد خةتةرَيك بة هةستم  بؤية لَيبكةن،
رووبةإووى لةوةوثَيش كة ئةوانةى جؤرى
داإَيذراو ثيالنَيكى بوونةتةوة، كورد نةتةوةى
كورد، طةلى بة بةرامبةر دةضةسثَيت كة هةية
كرد طرنطيثَينةدان لة  جؤرَيك بة هةستم
بةرامبةر بةغدا لة بةرثرسةكانمانةوة لةاليةن
كة ضارةنووسسازة  هةستيارء كارة بةو 
دةبَيتة ئةنجامبدرَيت،  رَيكوثَيكى بة  ئةطةر
طةإانةوةى بؤ  حاشاهةَلنةطر بةَلطةيةكى 
ديكة كؤسثَيكى دةبَيتة نا ئةطةر مافةكانمان،
زؤر سةرشانى خؤيانة ئةركى رَيطامان كة لة
كة خشكةييانة نةخشة جؤرة لةو بةئاطابن
هةموو لة ئةو اليةنانةى ثيشةى هةميشةيى
طومانيان سياسةتى دةبَيت هةنطاوَيكدا
لةوةوة هةستةشم ئةو بةكاربهَينين، لةطةَلدا
نةبَيت ثيالن ئةطةر كة طرت، سةرضاوةى
زؤر نةمَينَيتء نةتةوة خانةى دةيانةوَيت بؤ
ءةآلمى بؤ دةكةن؟ نةمانى لةسةر ثَيداطرى

بةرذةوةندى لة  بزانين دةبَيت ثرسيارة  ئةو
جياوازةكان نةتةوة لةسةر زانيارى كَيداية،
جياجياكاندا ناوضة لة ــارةوة ذم ــةإووى ل
نيية، كورددا بةرذةوةندى لة بَيطومان نةبَيت؟
كةركوك دةَلَيت هةيةء  ئةولةيةتى  ضونكة
ناوضةكانى لة زؤرَيـــك كوردستانييةء
عةقَلى بةرذةوةندى لة كةواتة لَيكراوةتةوة،
سوننةو بة عةرةبةكانمانداية برا شَوظَينى
توانةوةى هةوَلى  لة  هــةردةم  كة شيعةوة
خؤياندا، كلتوورى لةناو نةتةوةكانن هةموو
لة جطة  نانَين ديكةدا كةسى بوونى بة دان 
دةزانن بة ثَيشةواى هةمووان خؤيان خؤيان،
مَيذووييةكان بةَلطة هةموو وآلتــةداء لةم
سةردةمَيكشداء هيض لة دةسةلمَينن، ئةوة
نةناوة بــةوةدا دانيان قــةد لةئَيستاشدا 
هى ناوضانة ئةو مافةء خــاوةن كورد كة 
الوازياندا كاتى هةندَيك  لة لةوانةية  كوردن،
هةموو كردبَيتء ثَيمان دةستييان دةستى
بةهَيز تا طرتبَيتةبةر هةَلخةَلتاندنيان رَيطايةكى
هةموو دةستبةردارى ئةوسا بوونةتةوة،
ئةزموونةكانى بوونةتةوة، بةَلَينةكانيان
ضونكة راستييةشن، ئةو شايةدى طةلةكةمان

ضؤن سةر، بضَيتة بؤيان ئةمجارةش ئةطةر
لةناو نةتةوة خانةى ءابكةنء دةيانةوَيت
ئاستةم زؤر ئةوكاتة  نةهَيَلن، فؤرمةدا  ئةو
لةو بةتايبةتى بزانرَيت كورد ذمارةى دةبَيت
بؤ زانياريية هةية بةو ثَيويستى شوَينانة كة
دةستووريية مةرجَيكى  كة ساغكردنةوةى 
ئةو ئةو زانياريية، مةبةستة، نةبووني ئةو بؤ
لةطةأل (١٤٠)ة ذمارةى كة دةستورييةى مادة
هيواى تاكة كة كةموكوإييةكاني هةموو
لةجَيىخؤىبةتاألدةبَيتةوةءلة هةموو كوردة،
بةسةر هةر كَيشةكةش  ياساى ئيلزامَيكى 
دةمَينَيتةوةء هيض ضارةسةرَيكىنابَيت، ئاوةوة
لة ديكةية بةشَيكى ئةمةش بَلَيم دةتوانم بؤية
مافة بزركردنى بؤ ثيالن داإشتنى زنجيرةى
كورد ميللةتى دةبَيت بؤية كورد، رةواكانى
نةتةوة خانةى ئةوةى لةسةر ثَيداطربَيت زؤر
بمَينَيتةوة، سةرذمَيرييةدا ئةو فؤرمى لةناو
بةرامبةر لة لةسةرى نةكات مساوةمة هيض
ءةرطرتنى ءةك كاتى دةستكةوتَيكى هيض
ئةوة كاتيى بؤية ئيمتيازاتَيك، ثؤستَيكء
دواإؤذ لة بير كورد سةركردايةتى هاتووة

بكاتةوة نةك ئَيستا.

ئةبوبةكر حةسةن
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باوكة لةضاوةأواني خَيزانَيك
شويَنةكةياندا بَيسةرو

هةَلدانةوةي بؤ

بةكؤمةَلةكانء طؤإة

ضةند بَيسةروشوَينةكان،

ئامادة ثرؤذةياسايةك

دةكرَيت ل2

هةرَيمي

كوردستان

قيامةتَيك لة جياوازيي

كؤمةآليةتي
ل3

مين «ضاندني

لةو بةردةوامة

ملمالنَيي ناوضانةي

لة تَيداية سةربازيي

جيهاندا» ل3
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كؤمةآليةتي جياوازيي لة قيامةتَيك كوردستان، هةرَيمي
ئةمين* هادي

رؤذي وةك كوردستان هةرَيمي
جياوازييةكي لَيهاتووة، قيامةتي
ثَيشكةشكردني لة بةديدةكرَيت زؤر
تــاك، ــي ــات داه خــزمــةتــطــوزاريــي،
ذيان... جؤري كاركردن، دةرفةتةكاني
كة ــةوةي ئ هــؤي ــةوةش بــووةتــة ئ
دروستبَيت، لةيةك دوور ضيني دوو
دةسةآلتدارانة ضيني ضينيان يةكةم
خةريكي هةرَيمةكةدا بةهةشتي لة كة
ضينيش دووةم خؤشطوزةرانين،
جةهةننةمي لة كة هاوآلتييانة  ضيني

دةسووتَين. هةرَيمةكةدا
ئةوانةن هةموو دةسةآلتدار ضيني
ميللةت داهاتي ثؤستء  ثــارةء كة 
خؤيان تةنيا ئةوةش لةبةردةستيانداية،
منداألء خَيزانء بةَلكو ناطرَيتةوة،
لةطةأل دةطــرَيــتــةوة، كةسوكاريان
يان خوَين ثةيوةنديي ئةوانةي هةموو

لةطةَلياندا. هةية خَيزانيء..
ضينيهاوآلتييانيشهةمووئةوانةن
بة نين ثةيوةست نزيك يان بةدوور كة

دةسةآلتدارةوة. ضيني
ضينة دوو جياوازييةكاني نَيوان ئةم

طرتووةتةوة. بوارةكاني سةرجةم
نيعةتي نازو لة دةسةآلتدار  ضيني
طرنطيدانن سةرقاَلي مةلةدةكةن، ذياندا
بةكارهَيناني ــانء ذي ضؤنَيتي بة 
خؤشي، ســةفــرةء بؤ كاتةكانيان 
لة بةردةوام هاوآلتييان ضيني بةآلم
بةدواي طةإان بؤ قورسدان هةوَلي
هةر ذيانيانء ــاي دةرط كرانةوةي

ثَيشكةشكردني نموونة بؤ ناطةن، ثَيي
هةرَيمي لة خزمةتطوزارييةكان
دةكرَيت، تَيدا جياوازيي كوردستاندا،
ضيني ئةنداماني كة شوَينانةي ئةو
هةموو لة نيشتةجَين، تَييدا دةسةآلتدار
باشترة خزمةتطوزارييةوة  روويةكي 
تَيدا هاوآلتيياني كة شوَينانةي لةو
كارةباء باشء ئاوي ئةوان دةذي،
هاوآلتيياني هةية، باشيان  رَيطاوباني
دوكةألء بةدةست  ناوضةش  هةندَيك 
زستانةوة قؤإاوي هاوينء تةثوتؤزي

دةناَلَينن.
جياوازييةكي ديكةوة لةاليةكي
دةرفةتةكاني لةإووي هةية طةورة
كارةوةلةهةرَيميكوردستاندا،هةندَيك
دةسةآلتدار ضيني بة سةر كةساني لة
هةيانة هةية، كاريان ثؤستء ضةندين
حيزبي حكومييء ثؤستي يةككاتدا لة
كاري سةرقاَلي  لةوالشةوة هةيةء
بةشَيك بةآلم ميللةت، ثارةي بة بزنسة
كاريان دةرفةتي  هاوآلتييان ضيني لة
ثةنادةبةنةبةر بؤية دةستناكةوَيت،

دةربإين. ناإةزايي خؤثيشاندانء
ضيني لــة كــة ــةو كــةســانــةش ئ
كاريان دةرفةتَيكي كة هاوآلتييان
بةئةستةمداهاتةكةيان لةبةردةستداية،
بةداخةوة ــات، دةك ذيانيان بةشي
كة بيستمان جياوازييانة ئةو لةبةر
خؤي ئازادي ثاركي لةالي طةنجَيك
لةبةرئةوةي ئةويش  سووتاندووة، 
كوردستان هةرَيمي جياوازييةى ئةم

ثَينةدا. ذياني دةرفةتي
جياوازييةكاني لة ديكة يةكَيكي
لة جياوازيية كوردستان، هةرَيمي

بة سةر كةساني تاكةكةسدا، داهاتي
ماندووبوونء بآ بةرثرسان، ضيني
ميللةت ــــارةي ث ــن، ــت ــإش ــارةق ئ
دةيبةخشنةوة لةبةردةستياندايةء
ئةحبابةكانيادا، ــتء دؤس بةسةر
مؤدَيل ئاخر بةرثرس ضيني كوإاني
خؤيان ويستي بة  هةية، ئؤتؤمبَيليان 
وآلتء دةرةوةي بؤ  سةفةردةكةن
خوَيندن نيشتةجَيبوونء بؤ وآلتة ئةو
دةيخوازن، خؤيان كة هةَلدةبذَيرن
بؤ لةبةردةستيانداية بَيسنوور داهاتي
كاتةكانيان، بةسةربردني رابواردنء
داهاتَيكي هاوآلتييان  ضيني بــةآلم
بةجؤرَيك هةية ــان ــوورداري ــن س

ناكات. ذيانيان بةشي بةتةواوي
ذيانةوة جؤري لةإووي هةروةها
ضيني كةساني هةية، طةورة جياوازيي
كة ئةو ضاالكيانةي هةموو  دةسةآلت
شوَيني دةيكةن، بةئاساني دةيخوازن

شوَينء خؤشترين لة حــةوانــةوة
ثاركء دروستدةكةن، هاوينةهةوار
دروستدةكةن، بؤخؤيان طةورة باخي
تةنيا بةَلكو  وةبةرهَينان، بؤ  نةك
بة خؤيان، بةسةربردني كــات بؤ 
باخء بؤ دابيندةكةن زةوي دؤنــم
بةشَيك خــؤيــان، سةفاي  كةيفء
بة يان كرَيضينء هاوآلتييانيش لة 
سادةيان ذوورَيــكــي قوإبةسةري
لةسةر دروســتــكــردووة بؤخؤيان
لــةوةش جطة  تاثؤ، بآ زةوييةكي 
دةإووخاند خانووةكانيان دةمانبيني

بةسةرياندا.
هاوآلتييان ئاوي بؤري دةخؤنةوة،
ضينيدةسةآلتدار ئاوي كانزاييوآلتاني
هاوآلتييان دَيت، بؤ بةتايبةتي ديكةي
ضيني ثَيدةدرَيتء بايعيان خؤراكي

خؤراك... باشترين دةسةآلتداريش
نيية ــان ــاي ــوان ت ــان ــي ــي هــاوآلت
بكةن، نةخؤشييةكانيان ضارةسةري
ضةكي بةركةوتةي نةخؤشي ضةندين
كة هةية، ديكة نةخؤشيي كيمياييء
دةرةوةي سةرداني  نيية توانايان 
بةآلم ضــارةســةر، بؤ بكةن  وآلت
هةآلمةتَيك بؤ دةســةآلتــدار ضيني
دةطةيةنَيتة خؤي ميللةت ثارةي بة
نةك جيهان، نةخؤشخانةي باشترين
قةومء بؤ بةَلكو بؤخؤي، بةتةنيا
لةوةش جطة دؤستةكانيشيان، منداألء
نةشتةرطةريي بؤ سةرفدةكةن ثارة

سياحةت. سةفةرء جوانكارييء
قيامةتَيكة ئَيمة هةرَيمةي ئةم
بة جياوازييةكانيش جياوازيي، لة
كةساني ضاوةإواننةكراوة، رَيذةيةكي

سةدان بَيسنوورء دةســةآلت ضيني
لةبةردةستيانداية دةرفةت ثارةء قات

هاوآلتييان. بة بةراورد بة
ئابووري طةشةيةكي  هةرضةندة 
بةآلم هةية، كوردستاندا هةرَيمي لة
لة ئةوةندةي طةشةية  ئةو  ثَيمواية
نيو دةسةآلتدارداية، ضيني خزمةتي
هاوآلتيياندا ضيني خزمةت لة ئةوةندة

نيية.
ئَيمة هــةرَيــمــةي  ــةم ئ كَيشةي 
بةهةشتةكةي هةتابَيت كة ئةوةية
جةهةننةمةكةشي خؤشتردةبَيتء
سنووري ــةردةوام ب سووتَينةرتر،
هاوآلتييان دةســةآلتــدارء ضيني
جيادةبنةوة، لةيةكيدي تؤخدةبَيتةوةء
بةرجةستةء ضينة دوو ئةم تاإادةيةك
ناوةند ضيني هةستناكرَيت كة ديارن

مابَيت. كؤمةَلطايةدا لةم
لةثَيش ئاماذةبؤكردنة جَيطاي
جياوازيية ئةو ١٩٩١-ةوة راثةإيني
نةبوو، ــةوجــؤرة ب كؤمةآليةتيية
وةك ئةوكاتة  دةســةآلتــداري ضيني
ثاركء ئَيستا دةسةآلتداري ضيني
سياحةء سةفرةء كؤمثانياء ظَيالء
ثؤستء داهاتي بَيسنووريان ضةندين

نةبوو! لةبةردةستدا
ئةطةرئةمجياوازييةكةمنةكرَيتةوة،
كؤمةَلطاكةمان دواجـــار  بؤ ــةوا ئ
رووبةإووبوونةوةء لةناودةباتء

دروستدةكات. طةورة تةقينةوةيةكي

*تويَذةري كؤمةآليةتي

Hadi.ameen@yahoo.com

ملمالنَيي ناوضانةي لةو بةردةوامة مين «ضاندني
جيهاندا» لة تَيداية سةربازي

قةدةغةكردني جيهاني هةَلمةتي
ميني بةكارهَيناني (ICBL) مين
ثاكستان تاَليباني دذةكةسي لةاليةن
ئيدانة وآلتة (سوات)ى ئةو دؤَلي لة

دةكات.
ــةي ــان ــؤرت راث ـــةو ــي ئ ــَي ــةث ب
بــآلوبــوونــةوةء ــةدا ــان ــي ــةم دواي ل
راثؤرتي تازةترين لةناويشياندا
مافةكاني ضــاودَيــري  رَيكخراوي
وؤض)، رايــتــس (هيومان ــرؤظ  م
ئةندامَيكي ــي ــؤرت راث ــا ــةروةه ه
جيهانييةكة، هةَلمةتة بــة ســةر
دذة ميني تاَليبان ضةكدارةكاني

بةكاردةهَينن. كةسي
بةإَيوةبةري خانبوو شاة رةزا
بـــةردةوامء (ئاشتي رَيكخراوي
ئةندامَيكي كة ،(SPADO ثةرةثَيدان
قةدةغةكردني جيهاني هةَلمةتي
دةَلَيت: ثاكستان، لة (ICBL) مينة
باكووري لة مرؤيي «بارودؤخي
زؤر ئَيستا ثاكستان خــؤرئــاواي
ئةو دةترسين زؤر ئَيمة ئاَلؤزةء
ببنة ضَينراون، دواييانة بةم مينانةي
ناوضةكةدا، لة زياتر هةإةشةيةكي

نةك زةوي ميني بةكارهَيناني
كتوثإء هةإةشةي دةبَيتة تةنيا
هاوآلتييان، ذياني  بؤ  راستةوخؤ
درَيذخايةنيشي كاريطةري بةَلكو

دانيشتووانة». ئةو لةسةر دةبَيت
هيومان راثــؤرتــةكــةي بةثَيي 
ناوضةي دانيشتوواني وؤض، رايتس
دؤَلـــةدا لــةو هَيشتا  ــــوات) (س

بةرةو بةطشتي خةَلكيش ماونةتةوةء
ــةردان) (م (ســوابــي)ء شارةكاني
ثاكستان هةروةها تاَليباني هةَلدَين،
خان (سؤهراب  لة شوَينيان هةشت 

كردووة. مينإَيذ ضؤك)
دةَليت: وؤض رايتس  هيومان
كة ناوضةيةى ئةو «لةبةرئةوةى
بووةتة تَيداية، شةإةكانى ئَيستا
بةإووى داخراو سةربازيى ناوضةى
ضاودَيرةكانى رؤذنامةنووسانء
ئةو ناتوانرَيت  ئَيستا مرؤظدا، مافى 
وردبين سةربازييانة زانياريية

بَياليةن». بةشَيوةيةكى بكرَيت
ثاكستان، طروثى لة تاَليباني جطة
ناوضةى لــة  ديــكــةش ــدارى ــةك ض
فيدراَلى هةرَيمَيكي كة (بةلوضستان)،
ثاكستان، خؤرئاواى لة خَيَلةكانة
بةكاريدةهَينن. هةيةو مينيان هةموو
قوربانى كة زادة، عةلى فةيروزى
جَيبةجَيكردنى كارمةندى  مينةو
هةَلمةتى -ICBL) لة رَيككةوتننامةية
مين)، قــةدةغــةكــردنــى  جيهانى 
جيهانء وآلتانى «زؤربةى دةَلَيت:
دةرةوةي ضةكدارييةكانى طروثة

بةكارهَينانى لة وازيان حكومةتةكان،
بةهؤى ئةو هَيناوة كةسى مينى دذة
بؤ دروستيدةكةن بينراوانةى زيانة
تاَليبان هانى ئَيمة بؤية هاوآلتييان،
بهَينَيتء كارة لةو واز كة دةدةين
نةضَينن، زةمينى  مينى ديكة  هيضى
لة هاوآلتيياني دواتر هةإةشة ضونكة

دةكات». خؤيان
قةدةغةكردنى جيهاني هةَلمةتى
جيهانى تؤإَيكى (ICBL) مين
زياتر لة ناحكوميةكانة  رَيكخراوة 
بؤ كــاردةكــات ـــدا وآلت  (٨٠) ــة ل
زةمينىء مينى لة ثاكتر جيهانَيكى
هةَلمةتة ئةو هَيشويى، تةقةمةنى
بؤ نؤبَلى خةآلتى (١٩٩٧) لةساَلى
ثَيزانينَيك وةك ثَيبةخشرا ئاشتى
طةآللةكردنى بؤ هةوَلةكانى بة
مين قةدةغةكردنى رَيككةوتننامةى

ساَلةدا. لةو

ــكــخــراوي رَي ــي: ــإان ــَي وةرط
راهــيَــنــانــةوةي كــوردســتــان بــؤ
هةلَمةتة لة ئةندام  كةمئةندامان- 

جيهانييةكةدا.

www.ne
tew

e.c
om



ئةبوبةكر عةبدوإلةحمان

طةإايةوة قوتابخانة لة سومةيية
كاتَيك فرمَيسك، لة ثإبوون ضاوةكاني
خَيزانةكةياني بارودؤخي ثرسياري زاني
لةمةوبةر ســاأل  (٣) كــة لــَيــدةكــرَيــت،
ئاسايشةوة» هَيزَيكي «لةاليةن باوكى
بابةتة ئةم «دايكة وتي: شوَينبزركراوة،
تازة ئَيمة مةكة، باس  كةسَيك هيض بؤ
باوكتان دةَلَين ثَيمان خةَلك فةوتا، ذيانمان

بووة». تيرؤريست
ثؤلى قوتابي كة حسَين، واحيد سومةيية
دواتاقيكردنةوةي لة ناوةنديية، يةكةمي
دةركةوت دووةمي ئةمساَلدا بؤي وةرزي
ئةطةر بدات درَيذة بة خوَيندن ناتوانَيت كة
بنةماَلةكةيان باوكء كَيشةي حكومةت
هيض «تائَيستا بةو ثَييةي نةكاتةوة، يةكاليي
باوكيان رووبةإووي بةَلطةدار تاوانَيكي
بَيسةروشوَينيشةء بةآلم نةكراوةتةوة،

خراوةتةثاأل». طةورةشي تؤمةتَيكي
ضةمضةماألء دانيشتووي حسَين، واحيد
كةركوك، ئاوي فةرمانطةي لة فةرمانبةر

ضةند  ــةاليــةن ل  ٢٠٠٦/٦/٢٨ رؤذي
كاركردني شوَيني  لةبةردةم كةسَيكةوة 
ضى نازانرَيت تائَيستا بةآلم دةإفَينرَيت، 

هاتووة. بةسةر
بة مــنــداَلــةء واحــيــد بــاوكــي ضــوار
كؤمةَلي حيزبي ئةندامي ئةوةي تؤمةتي
بةآلم دةستطيركراوة، بــوو ئيسالمي 

رؤذَيك هيض هاوسةرةكةي  وتةي  بةثَيي
تةنيا بووةء  فةرمانبةر نةبووةء ضةكدار 
خَيزانةكةي بذَيوي دابينكردني سةرقاَلي
هيض رووبةإووكردنةوةي «بةبآ بووةء
لةاليةن ثَيشوةخت، ياسايي داوايةكي
تائَيستا دةإفَينرَيتء ضةكدارَيكةوة ضةند

نةبينراوةتةوة».
هـــاوســـةري ــن، ــي ــاس ـــةر ي ـــةوه ط
ــإي دةرب خــؤي بَيهيوابووني واحــيــد،
ثَييةي بةو مَيردةكةي، بينينةوةي بؤ
سةردانكردني بؤ هةوَليانداوة ضةندين
ــاي دةزط ئاسايشء طرتووخانةكاني
ضاككردني بةإَيوةبةرَيتييةكاني زانياريء
وتي: بووة، بَيئةنجام  بةآلم كؤمةآليةتي،
لة كة بينيوة خةَلكمان جارَيك «ضةند
ثَييان ئازادبوون، ئاسايش طرتووخانةي

دةستبةسةرة». لةوآ واحيد كة وتووين
بؤ ــت  ــَي دةض ــد واحــي رؤذةي ــةو  ئ
نزيك لة ضةكدارَيك ضةند دةوامكردن،
ثةالماري كةركوك ئــاوي فةرمانطةي
بكةن، دةستطيري  دةيانةوَيت دةدةنء 
فةرمانطةكة ثاسةواني ثؤليسَيكي بةآلم
نةهَيَلَيت فريايةوةء بة بَيت دةيةوَيت
ميلي ضــةكــدارةكــان ــةآلم ب بيإفَينن،
ناسنامةي لَيدةهَيننةوةء دةمانضةي
ثؤليسةكة ثيشاني سلَيماني  ئاسايشي
ببَيتةوةء لَييان نزيك ناهَيَلن زياتر دةدةنء
بةرةو ئؤتؤمبَيلَيكةوةء دةخةنة واحيد

دةيإفَينن. ناديار شوَينَيكي
كة دَلنياين «ئَيمة دةَلــَيــت: طةوهةر

بة سةر فإاندووة  مَيردةكةميان ئةوانةي 
ثؤليسةكة ضونكة بووة، سلَيماني ئاسايشي
هةبووة زانياريمان بينيونء  ناسنامةكةي
بؤ طواستوويانةتةوة راستةوخؤ كة

طرتووخانةي قةآلضواالن».
كةسة ئةو ناوي بة  ئاماذةي  طةوهةر
بة مَيردةكةي  دةكرَيت طومان كة كرد 

ن،ب). (ن، ناوي كة دابَيت طرت
هةوآلنة ئةو باسي بةردةوام طةوهةر
خزمةكاني كةسوكارء لةطةأل كة  دةكات
هــةواَلــي زانيني بــؤ ــي ــةت داوي خــؤيــدا 
«ثارةيةكي ثَيناوةشدا  لةو مَيردةكةي، 
لةبةرئةوةي بةآلم خةرجكردووة،  زؤري
دةزطا وةزارةتء هةرَيمء  حكومةتي
دروستي وةآلمَيكي هيض ثةيوةنديدارةكان
ثَينةدراوة رَيطايان تائَيستاش نادةنةوة،
بكةن دةستنيشان واحيد بؤ ثارَيزةرَيك
طرتووخانةكانياندا. لةنَيو بكات سةرداني

لة بــةوةكــرد، ــاذةي ــام ــةر ئ ــةوه ط
لة واحــيــد ــــردوودا راب رؤذي «ضــةنــد 
كةوتووةء نةخؤش ئةشكةنجةدا  ذَيــر
دةستء بةآلم نةخؤشخانة،  بردوويانةتة 
لة يةكَيك ثَيوةبووةء زنجيري قاضي
كة دَلنيام هةربؤية بينيويةتي،  خزمةكاني
شوَينبزري بةتةواويي دةيانةوَيت ئاسايش

بيبينَيت». كةسَيك هيض ناهَيَلن بكةنء
باري خراثي لة باسي  دايكة ئــةو
دةستطيركردني لةدواي كرد طوزةرانيان
مووضةي ثَييةي بــةو مَيردةكةيةوة،
ضوار نةماوةء بؤ بةخَيوكردني مَيردةكةي

تَيثةإاندووة، تاَلي ذيانَيكي منداَلةكةي
هيض هةبووة  هةفتة زستانةدا «لةم وتي: 
كاتَيك منداَلةكانم نةبووة، ثآ ثارةيةكمان
بياندةمى». نةبووة ثارة خوَيندن بؤ ضوون
جةاللء مام لة ــوو داواكــارب هةربؤية
نةماني مانء لة كة يةكَيتي سةركردايةتي
ئايندةي بكةنةوةء ئاطاداريان مَيردةكةي
بؤئةوةي لةبةرضاوبطرن، منداأل ضوار
نةضَيت. هةَلدَير بةرةء خَيزانة ئةو ذياني

واحيد، طةورةكةي كضة سومةيية،
كوشتووة باوكميان ــةطــةر «ئ وتــي: 
ئةطةريش ــةوة، ــدةن ب جةنازةكةيمان 
ضيتر بكةنء دادطايي  ياسا بةثَيي  ماوة
هيض ئةطةر ضونكة كةن، سةرطةردانمان
رَيطاي لة نةكةوَيت دةست وةآلمَيكمان
سكاآل نَيودةوَلةتييةكانةوة رَيكخراوة

تؤماردةكةين».
كوردستان- هةرَيمي طشتيي ئاسايشي
هيض دةزانـــن ــــةدووري ب سلَيماني،
ناونيشانةوة ء ناو بةو دةستطيكراوَيك
دةدةن بةَلَين هةبَيتء دةزطاكةيان لة

بكةن. بابةتة ئةو بؤ بةدواداضوون
بةإَيوةبةري حةمةجان، قادر حاكم
سلَيماني، هةرَيم- ئاسايشي طشتيي
باوةإناكةم راطةياند:  رؤذنــامــةي  بة 
لةنَيو ضةشنة لــةو دةستطيركراوَيك
وتي: هةبَيتء ئاسايشدا  طرتووخانةكاني 
دؤزينةوةي ئةو بؤ دةكةين «بةدواداضوون
زيندانةكاني لةناو تةنانةت هاوآلتيية، ئةو
ئازادي هةبَيت  ئةطةر دةطةإَيم ديكةشدا 

دةكةين».
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كراوة بَيسةرو شوَين ئاسايشةوة اليةن لة سالَة سَى ثياوَيك

ضةند بَيسةروشويَنةكان، بةكؤمةلَةكانء طؤأة هةلَدانةوةي بؤ
دةكرَيت ئامادة ثرؤذةياسايةك

عارف ستارة

لةئةنجومةني مــرؤظ مافي ليذنةي
ثرؤذةياسايةك ضةند بةنيازن عَيراق، نوَينةران
عَيراقي، مرؤظي مافي ـــي وةزارةت بدةنة
طؤإة لةسةر زانــيــاري كــؤكــردنــةوةي بؤ 
دةركردني شوَينةكانء بَيسةرء بةكؤمةَلةكانء

تاوان. هاوآلتياني بَي ياساي مافي
دةَلَيت: مرؤظ  مافي ليذنةي بإياردةري 
بةكؤمةأل طــؤإي  لةكوردستان هةرضةندة
بؤ ١٪ي ئةطةري بةآلم دةبَيت نةدؤزراوةتةوة،
لةكوردستانيش بةكؤمةأل طؤإي كة دابنَيين

هةبَيت.
ليذنةي ــاردةري ــإي ب ئةسعةد، ئةحالم
عَيراق، نوَينةران لةئةنجومةني مرؤظ مافي
ثرؤذةكةمان هَيشتا راطةياند: بةإؤذنامةي
ضةند لةطةأل بةآلم ئةمإؤ نةكردووة، ثَيشكةش
مافي وةزارةتي سةرداني ليذنةكة ئةندامَيكي
فايلي طؤإة تةماشاي دةكةينء مرؤظي عَيراقي
لةبارةوة زانيارييان دةكةينء  بةكؤمةَلةكان
زانياري بانكَيكي كاتة ئــةو ــن،  ــري وةردةط
زانيارييانة ئةو بنةماي لةسةر دةكةينةوة
ليذنةي سةرداني دةكةينء بةثرؤذةكة دةست

دةكةين. كوردستانيش مرؤظي مافي
نوَينةران ئةنجومةني ئةندامةي ئــةو

بةر بةكؤمةَلةكان طؤإة شَيري ثشكي ثَييوابوو،
كوردستان ثرؤذةية ئةم بؤية كةوتووة، كورد
طؤإي لةكوردستان هةرضةندة دةطرَيتةوة،
دةبَيت ــةآلم ب نــةدؤزراوةتــةوة، بةكؤمةأل
بةكؤمةأل طؤإي كة دابنَيين بؤ ١٪ي ئةطةري

هةبَيت. لةكوردستانيش
شوَينكراوةكاني بَيسةرو ـــارةي دةرب
عَيراقء يةكةكاني يةكلةدواي شةإة جةنطء
بــةوةكــرد، ئــامــاذةي ئةحالم كوردستان،
بَي ناوةندَيكي كردووة لةحكومةت داوايــان
رؤذانة ضونكة بكاتةوة، شوَينةكان سةرء
زياتر ئةمة دةكرَيت، شوَين بَيسةرو خةَلك
رةوش لةكوردستان ناوةندة، باشوورء بؤ

حاَلةتة ئةم لةكوردستانيش ئةطةر ئارامترة،
ناوةندة ئةم بؤ سكاآل دةتوانرَيت رووبدات 

ببرَيت.
زيندانةكانء بؤ بةدواداضوون لةبارةي
رايطةياند: كةيسةكانيانيش ثَيداضوونةوةي
بكةين، هةرَيم زيندانةكاني سةرداني بِرياربوو
لةبةغدا كورد وةك نوَينةري ئَيمة دواخرا بةآلم
سةرداني كوردستان نةيةنة ليذنةكةش ئةطةر
ثَيشكةش راثؤرت دةكةينء طرتووخانةكان
ئةندامي دوو ثَيمانباشة ــةآلم ب دةكــةيــن،
لةسةرمان ئةوةي بؤ بَين لةطةَلمان عةرةبيش
لةثرؤذةكةدا وا مادةي دةمانةوَيت نةكةوَيتء
خزمةت بةهةرَيمي كوردستان بكات. بَيت، كة

عةبدوإلةحمان فؤتؤ: سةرءشوَينكراوة بآ ساَلة (٣) واحيدكة خانةوادةى
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كوردستاندا ثياوانة لة طيانلةدةستداني سييةكانء شَيرثةنجةي نةخؤشييةكانى سةرةكى جطةرةكَيشان هؤكارى
سزادةدرَين.

بة ياساكةي عوسمان، ـــان د.زري
لة ئةطةرضي وةسفكرد، «ثَيشكةوتوو»
ياساية ئةو دونيادا وآلتانى لة زؤرَيك 
وةزارةتى لةاليةن بةآلم  دةرنةضووة،
جَيبةجَيكراوةء تــةنــدروســتــيــيــةوة
دةركـــراوة، بــؤ ثَيويستى رَينمايى
كةمتربوونةوةي هؤي بووةتة ئةمةش
شوَينة لة كةمتر جطةرةكَيشان، ذمارةى
ئةطةر دةكَيشرَيت، جطةرة طشتييةكان
ياساكة لة ئةوةندة  خةَلكى نةبَيت  هيض
قةدةغةية، جطةرةكَيشان طةيشتووة
راطةياندندا كةناَلةكانى لة جطةرة ريكالمى
ئةو نةماوة، جؤرةكانييةوة هةموو بة
لةسةر بوو يان شارةكاندا ريكالمانةى لة
هةَلطيراون، بوو، سةرةكييةكاندا شةقامة
نيشانةى ضَيشتخانةكاندا زؤربــةى لة 
ئؤتؤمبَيلة لةناو  دانراوة، جطةرةكَيشان 

نةماوة. جطةرةكَيشان طشتييةكاندا

ثرؤذةياساكة  طةآلَلةبوونى ضؤنَيتى
ثَيشينةء لــة باسي دزةيـــى ظيان 
ــاي ــاس ي ئـــامـــادةســـازيـــيـــةكـــانـــي
كردء جطةرةكَيشان قةدةغةكردني
بيرؤكةى دروستبوونى رايطةياند:
ديــاردةى بةرةنطاربوونةوةى ياساى
هةر لة هةرَيمى كوردستان، جطةرةكَيشان
ثةرلةمان لة بةشداربوونم سةرةتاى لة
دروستبوو، ــةالم ل ٢٠٠٥دا لةساَلى
كةسَيكى كؤمةَلة  دةكرد ئةوةم ثَيشبينى 
بكةن، ثشتطيريم هاوكاريىء ديكة
ئيدارةيى دوو كابينةى  هةردوو  لةكاتى
سارديى بة زؤر كارةكة هةرَيمدا، لة
يةكطرتنةوةى لةطةأل بةآلم دةإؤيشت،
كوردستان، هةرَيمي ئيدارةكةي دوو
بة ثرؤذةكة طةآلَلةكردنى  بة دةستمكرد

ديكة. ضةند كةسَيكى هاوكاريى
ــي ــردن ــةك ــةدةغ ق ثـــرؤذةيـــاســـاي
٢٠٠٧/٥/٢٧دا ــة ل جــطــةرةكــَيــشــان
ــرا، ــؤك ــى ب ــةم ــةك ي ــةوةى ــدن ــن ــوَي خ
لة تــةنــدروســتــى بـــةآلم وةزارةتـــــى
بةإَيوةبرد كؤنفراسَيكى ٢٠٠٨/٣/٦دا
دةنــطــى هــاتــنــة ــؤ ــوو ب ــارب ــؤك ــة ه ك

بــةرةنــطــاربــوونــةوةى بــؤ ميدياكان 
ورءذاندنى جطةرةكَيشانء ــاردةى دي
هةَلمةتي ثشتطيريى دةنطانةى ئــةو
دةكةن، جطةرةكَيشان قةدةغةكردني

ناساندنى ئةو كؤنفرانسة «ئةو ظيان وتي:
دةنطى كؤكردنةوةى بوو، ثرؤذةياساية
لة بة طشتى ياساكة بؤى، ثشتطيريى بوو
ثةسةندكرا، دةنط بةكؤى ٢٠٠٧/١١/١٤دا
بوارى كةوتة ٢٠٠٨/١/٣١دا لة بةآلم

جَيبةجَيكردنةوة».

ياساكة  جَيبةجَينةكردنى لة طلةيى
هَيشتا كة  لةوةدةكات طلةيى د.زريان 
جَيبةجَينةكراوة، بإطةكانى ياساكة
ثَيويست وةك ثةيوةنديدار هةندَيك اليةنى
لةناو نةكردووة، جَييةجآ ياسايةيان ئةم
جطةرة هَيشتا هةرَيمدا بازاإةكانى
بازاإى دةفرؤشَيت،  منداآلنةوة  لةاليةن
شارةكاندا، لة جطةرةكَيشان هةية تايبةتى
رةتنةكراونةتةوة، سنوورييةكان خاَلة لة

ئةو رَينماييةكانى جــطــةرة ثاكةتى
توتنء زيانى وةكو ثَيوةنيية، ياسايةيان
جطةرة الوان زياتر زيانى جطةرةكَيشان،
بؤ كراوةتةوة تايبةت شوَينى دةكَيشن،

كَيشان. نَيرطةلة
بــةوةكــرد ــامــاذةي ئ دزةيــى ظيان 
ياساكة سةرةكي  مادةيةكى دووجارة 
دووجارة ئةوة بؤ دوادةخرَيت، رايطةياند:
بؤ نووسراومان وةزيران ئةنجومةنى لة
جَيبةجَينةكردنى بة سةبارةت دةكرَيت
كة ئةوةبوو  جارَيكيان  بإيارة،  ئةو 
ياساكة داوايانكردووة بازرطان كؤمةَلَيك
ئامادةباشيى تا دوابخرَيت، مانط شةش
هةبَيت مــاوةيــان تا ــةنء دةك خؤيان 
بةرهةمهَينان كؤمثانيانةى ئةو لةطةأل
بإطةكانى جَيبةجَيكردنى  بؤ رَيككةوتن 
دواخولى لة ـــارة  دووب مــادةيــة،  ئــةو 
٢٠٠٨دا ساَلى هاوينى لة  ثةرلةماندا
كة ـــاردةوة ن ياسايةكيان ـــرؤذةى  ث
مةترسييةكاني ئاطاداركردنةوةكاني
جطةرةكان ثاكةتي لةسةر جطةرةكَيشان
بَيت، كة ئَيمة جيهانى دةبَيت بة زمانَيكي

بَيت. كوردي زماني بة داوامانكردبوو
بياني زمانَيكي نووسيني ثَييوابوو ظيان
ناهةموارو زؤر جطةرة ثاكةتَيكي لةسةر
كوردى زمانى بَيتء ئةطةر ئَيمة ناإَيكة،
ضةند هةوَلى ئَيمة كةوا بنَيين، بةالوة
هةر لة بووة، زمانة ئةو لةسةر ساَلةمان
زمانى دايكة، بة دةدرَيت ياسا وآلتَيك كة
زمانى بيانييةكةدا زمانة لةثاأل دةتوانرَيت
زمانةكة ئةطةر بةكاربَيت، كوردييةكةش
لة هةروةك بَيت،  ئينطليزى يان  عةرةبى
بةم سةبارةت ئوردونى وآلتى ياساكةى
دةبَيت بةوةكردووة ئاماذةى مةسةلةية
وآلتةوة، ئةو دةضَيتة بةرهةمانةى ئةو

بَيت. عةرةبى زمانى بة ئاطادارييةكةى
ئاماذةي ثةرلةمانة ئــةنــدام ــةو  ئ
خــاتــرء ــةر ــةب ل ــت ــَي ــاب بـــةوةكـــرد «ن
مافي بازرطان، (١٥ -١٠) موجامةلةى
كة بخؤين ــةذار ه كةسى هــةزارةهــا
جطةرةكَيشان بةر بردووةتة  ثةنايان
ضين زيانةكانى  بزانن ــةوةى ئ بةبآ
ئةم كةواتة دةوروثشتى، خــؤىء بؤ 
ليذنةى هةوَلى بة  كة  ثرؤذةياسايةمان 
تةندروستىء ثــةرلــةمــانء ياسايى 
كة لةبةرئةوةية بنياتناوة، كؤمةآليةتى
مةبةستةكاني لة سادة زمانَيكي بة خةَلك
لة رَيــطــاش ئاسانترين بة تَيبطةنء
هاوآلتييان جطةرةكَيشان، زيانةكاني
رَيذةى دياريكردنى لة  ئاطاداربكاتةوة،

جطةرةكةدا». لةنَيو نيكؤتين قةترانء
ـــةوةى «ئ ـــي: وت ظــيــان هــةروةهــا
دةردةكةين، ئَيمة ياساكة رةضاودةكرَيت
بةداخةوة نةكردووة، جَيبةجَيمان بةآلم
ثَيوةي ثةيوةنديمان هةمووشمان كة
قةدرو كةمة، بةدواضوونمان هةيةء

ئةو ياساية نازانين». بةهاى

جطةرةكَيشان: بةرةنطاربوونةوةي ياساى لة دووةم مادةي

سزاى سةرثَيضيكردن بة بكات سةرثَيضى هةرضى دةستبداتآ، كإينيان  فرؤشتنء ثيشةى بكَيشَيت ياخود ثَيكهاتةكانى توتنء منداأل بةرهةمةكانى نابَيت
سزادةدرَيت. هةمواركراو ١٩٨٣ى ساَلى (٧٦)ى ذمارة نةوجةوانان ياساى بةثَيى

ذناندا ثياوانء لة سَيكسى تواناى كةمبوونةوةي هؤي دةبَيتة جطةرةكَيشان
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كوردستاندا ثياوانة لة طيانلةدةستداني سييةكانء شَيرثةنجةي نةخؤشييةكانى سةرةكى جطةرةكَيشان هؤكارى
فةتاح بَيستون راثؤرتى

تةندروستي رَيكخراوي ئاماري ثَيي بة
دةكَيشن جطةرة ملياركةس (١,٨) جيهانيي،
قوربانييةكاني ساآلنةش لةجيهاندا،
هةرَيمي لة زيادبوونداية، لة نيكؤتين
بةرةنطاربوونةوةي ياساي كوردستانيشدا
تا بةآلم، بإياري لةسةردرا جطةرةكَيشان
نةكراوة. جَيبةجَي ثَيويست وةكو ئَيستا

هةرَيمدا  عَيراقء لة  شَيرثةنجة
ــى ــان ــةك ــةت ــاَل زؤربـــــوونـــــى ح
بة بــةراورد بة عَيراقدا لة شَيرثةنجة
نايجيرياو وياليةتةيةكطرتووةكانء
نوَيترين بةثَيى زياترة، ئةوروثا وآلتانى
ناونيشانى  ٢٠٠٩ بة نيسانى مانطى ئامارى
ثَينج لةماوةى عَيراقدا لة شَيرثةنجة
هةزارء (٦٣) ٢٠٠٤)دا، -٢٠٠٠) ساَلى
شَيرثةنجةيان عَيراق هاوآلتي (٩٢٣)
بؤ جياوازةكانييةوة، جؤرة بة هةبووة
حاَلةتى بة تؤماركراونء يةكةمينجار
هةردوو لةاليةن دةستنيشانكراون، نوآ
وةزارةتى عَيراقء تةندروستى وةزارةتى
ئامارة بةثَيى هةرَيمةوة تةندروستى
هةزارء (٣٢) ذمارةية لةو  رةسمييةكة 
كة نَيرن ــةزى رةط نةخؤشيان  (٢٨١)
(٦٥٢) هةزارء   (٣١) ثَيكدةهَينن،   ٪٥٠,٥
٤٩,٥٪ي مَيينةنء رةطةزى نةخؤشيان

ثَيكدةهَينن. ئامارةكة
بة  (مةمك) ئامارةكة بةثَيى هةر  
جةستة شوَينى بآلوترين يةكةمينء
هةموو ١٦٪ى كــة دةذمــَيــردرَيــت
دةطرَيتةوة، عَيراق شَيرثةنجةكانى
تةندروستى وةزيرى عوسمان، د.زريان
راطــةيــانــد: ــم، بــة رؤذنــامــةي ــةرَي ه
بة ذناندا لةنَيو  مةمك شَيرثةنجةى 
دةذمَيرَيتء شَيرثةنجة  جؤرى  يةكةمين
بؤ ــكــة هــؤكــارَي جــطــةرةكــَيــشــانــيــش

نةخؤشيية». بةوجؤرة تووشبوون
وةزارةتــــي ــةى ــارةك ــام بــةثــَيــى ئ
سييةكانء عــَيــراق،  تــةنــدروســتــي

شوَينى دووةم هةناسة بؤرييةكانى
بة دةبَيت، تووش شَيرثةنجةيان كة بآلون
دةذمَيردرَيت شَيرثةنجة جؤرى يةكةمين
سةرتاسةرى لة ثياواندا رةطــةزى لة 
ثَيكدةهَينَيت، ٪٨ رَيــذةى كة  عَيراقدا، 
حكومةتي تــةنــدروســتــي وةزيــــري 
هؤكارة دةربارةى  كوردستان  هةرَيمي 
سييةكان شَيرثةنجةى سةرةكييةكاني
سةرةكى هؤكارى «جطةرةكَيشان وتى:
سييةكانء شَيرثةنجةي نةخؤشييةكانى
كوردستاندا»، لة ثياوانة طيانلةدةستداني
سَييةم شَيرثةنجة نةخؤشيي لةكاتَيكدا

عَيراقدا. مردنة لة هؤكاري

شَيرثةنجةية دروستبوونى هؤكارى
تايبةتمةند ثسثؤإى بارام، د.ئــارام
بؤرييةكانى سنطء نةخؤشييةكانى لة
ــان ــش ــَي ــةرةك ــط «ج ــــى: ـــن، وت خـــوَي
راستةوخؤ هةيةء زؤري زيانَيكى
لةسةر دةردةكةوَيت كاريطةرييةكاني
دووكةَلةى ئةو هةناسةدان، كؤئةندامى
هةناسةوة، بؤرى دةضَيتة هةَلدةمذرَيت
هؤكارى دةبنة تَيدايةء مادةى زؤر كة

هةناسةدان». كؤئةندامى شَيرثةنجةى
ثــســثــؤإة، ـــةو ئ ــي وتــــةي ــَي ــةث ب
دووكةَلى دةريانخستووة لَيكؤَلينةوةكان
زيانبةخشى مادةى (٨٠٠) لة زياتر جطةرة
كاريطةرييان كة تَيداية جؤراوجؤرى
ئةو شَيرثةنجةكانى  لــةســةر هةية 
جطةرةكَيشان ئةطةرضي كؤئةندامة،
دوضاري تةندروستي طرفتي ضةندين
مةترسيدارترينء بةآلم دةكات، مرؤظ
سَييةم كة شَيرثةنجةية، مةرطهَينترينيان
هةروةها جيهاندا، لة مردنة هؤكاري
شَيرثةنجةي هــؤكــارةكــانــي ٩٠٪ي 

جطةرةكَيشانةوةية. بةهؤي سييةكان
ماكةكاني دةســتــنــيــشــانــكــردنــي
زؤرة، بةوثَييةي طرفتي شَيرثةنجةي سي
دةردةكــةون درةنــط كاريطةرييةكاني 
دةكات، تةشةنة بةخَيرايي ئةوكاتةي تا
بة دةتوانرَيت نةخؤشانة ئةو ٢٥٪ي تةنيا
بكرَيت. بؤ ضارةسةريان نةشتةرطةريي

ـــت: ـــَي دةَل ــان ــم ــوس ــــــان ع د.زري

جطةرةو وةك توتن  بةرهةمةكاني 
زياتر ديكة، شَيوةكانى هةموو نَيرطةلةو
تَيداية، زيانبةخشيان مادةي (٤٠٠٠) لة
هةية كاريطةريان ذةهراوينء مادانة ئةم
نةخؤشيى، دروستبوونى ضةندين لةسةر
بة تووشبوونن هــؤكــارى هــةروةهــا 
طةدةو زمانء ثوكء قورطء شَيرثةنجةى
ئةندامةكانى لة زؤر ثَيستء ميزةَلدانء
طيروطرفتى هةروةها جةستة، ديكةى
درَيذخايةنى هةوكردنى  هةناسةتةنطىء 
بةردةوامء كؤكةى  بؤرييةكانى هةناسة،
لةكاركةوتنى بةَلغةمء دروستبوونى
سييةكانء بةشةكانى هَيواشى هَيواش
دألء ــؤرةى ن دلــةإاوكــىء دَلةكوتآء

مَيشك. نؤرةى
تةندروستي ـــري وةزي ــا ــةروةه ه
جطةرةكَيشان ــرد ــةوةك ب ــاذةي ــام ئ
خوَينمةيين بؤ سةرةكيية هؤكارَيكى
بؤرييةكانى لة خوَينء بؤرييةكانى لةناو
خوارةوة، ثةلةكانى بةتايبةت ثةلةكاندا،
سييةكانء بضووكةكانى  بؤريية  لة
هؤكارى دةبَيتة جار زؤربــةى كة دأل

طيانلةدةستدان.
مَيشك  دألء نةخؤشييةكانى
لة مَيشك نؤرةى دألء نؤرةى  بةتايبةت 
يةكةم هؤكارى بة كوردستاندا هةرَيمى
كة هاوآلتيياندا، مردنى لة دةذمَيردرَيت
نةخؤشييانة، ئةم هؤكارةكاني لة يةكَيك
ــةوةى ئ ـــةرةإاى س جطةرةكَيشانة،
ثيربوونى هؤى دةبَيتة جطةرةكَيشان
لَيكؤَلينةوةكان زوو، ــتء ــاوةخ ن
جطةرةكَيشن، ئةوانةى  دةريانخستووة 
تةمةنيان ساأل (١٢-١٣) بةاليةنى كةمةوة
دةبَيتة هــةروةهــا دةبــَيــتــةوة، كةمتر 
دروستبوونى ثَيست، ضرضيى هؤى
دةموضاوء ثَيستى زةردى  رةنط خاألء

دةستةكان.
هــؤي ــة ــت ــَي دةب ــان ــش ــَي ــةرةك ــط ج
لة سَيكسى تــوانــاى كةمبوونةوةي
ئةو ذنانةى لةوةى جطة ثياوانء ذناندا،
ئةطةرى جطةرةكَيشن، دووطياننء
ثَيشوةخت منداَلةكةيان هةية ئةوةيان
ئةو بضَيت، لةباريان يان لةدايكبَيت
جطةرةكَيش لةدايكَيكى كؤرثانةى

كــةمــتــرةء ــن، كــَيــشــيــان ــدةب ــك ــةداي ل
سكى لة نةكردووة تةواويان طةشةى
هةية مردنيان ئةطةرى  دايكةكةياندا، 
منداآلنةى لةطةأل ئةو منداَلبووندا، لةكاتى
جطةرةكَيش دةذيــن باوكَيكدا دايــكء
تووشى هةية ئةوةيان ئةطةرى بن،
بن، ئالوةكان بةردةوامى هةوكردنى
تووشى هةية ئةوةيان ئةطةرى هةروةها
حةساسيةتى سييةكانء هةوكردنى
ببن هةناسة بؤرييةكانى سييةكانء
جطةرةكَيش ببن، رةبوو  تووشى يان
كزبَيت ضاوةكانى هةية ئةوةى ئةطةرى
مةيينى بةهؤى لةدةستبدات، ضاويان يان
تؤإى خوَينهَينةرةكانى  لةناو خوَين 

كةسةكةوة. ضاوى

بةرةنطاربوونةوةى ياساى

جطةرةكَيشان

مادةكانى بإطةو زؤر ئةوةى لةطةأل
بةخؤيةوة تايبةت لةاليةنى ياساية ئةم
لـــةإووى بـــةآلم جــَيــبــةجــَيــنــةكــراوة،
رَيكخستنى تةندروستىء كؤمةاليةتىء
يةكَيك بة  ديكةوة اليةنةكانى خَيزانء
ثةرلةمانى كة دةذمَيردرَيت ياسايانة لةو
بؤ ثَيوةبكات شانازيى كوردستان

دةركردنى. داإشتنىء طةآلَلةكردنء
ثةرلةمانى ئــةنــدام دزةيـــى، ظيان 
داإَيــذةرانــي لة  يةكَيك  كوردستانء
جطةرةكَيشان، قةدةغةكردني ياساي
«بة وتــي: رؤذنامة بؤ لَيدوانَيكدا لة 
دةكةم ياساية ئةم باسى شانازييةوة
دةركراوة، كوردستان ثةرلةمانى لة كة
خةَلكى كــؤمــةآلنــى رَيكخستنى  بــؤ 
ذيانى بارى رَيكخستنةوةى كوردستانء
توانرا ثةرلةماندا خولةى لةم خَيزان

دةربكرَيت». لةمجؤرة ياسايةكي
قــةدةغــةكــردنــي ــاي ــاس بــةثــَيــي ي
جطةرة قــةدةغــةيــة جــطــةرةكــَيــشــان، 
ريكالم طشتييةكانء شوَينة لة بكَيشرَيت
شوَينة لة توتن بةرهةمةكاني بؤ بكرَيت
راطةياندنةوة، كةناَلةكاني طشتييةكانء
ياسا هةمان بةثَيي سةرثَيضيكارانيش

جطةرةكَيشان: بةرةنطاربوونةوةي ياساى لة يةكةم مادةي
قةدةغةية، فرؤشتن بةمةبةستى لةخؤطرتن يان فرؤشتن ياخود نمايشكردنيان بؤ بازرطانى ثَيوةكردنيان لة هةرَيم توتن يان بةروبوومى لة جؤرَيك هةر هَيناني يان دروستكردن
لة بيست كةمترنةبَيتء دينار مليؤن ثَينج لة كة دةدرَيت حوكم غةرامةيةك بة بكات بإطةية ئةم سةرثَيضى ئةوةى نةبن، هاوجووت نَيودةوَلةتييةكان ثَيوةرة نيشانةو لةطةأل ئةطةر

زياترنةبَيت. ديناريش مليؤن

ذناندا ثياوانء لة سَيكسى تواناى كةمبوونةوةي هؤي دةبَيتة جطةرةكَيشان
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مــــردنة ـواشء كأيني هيـَ ـشان مـةرطَيكــــــي جطــةرةكيـَ

لة بةرازيل لة دةبينرَيت، ئةمإؤ
يةكةمين دةركةوت، ١٨٧٠دا ساَلى
جطةرةكَيشان دةربارةى ئاماريش
لة ١٨٨٠دا لــةســاَلــى كــرابــَيــت،
ئةمريكادا وياليةتةيةكطرتووةكانى
ــارةي ذم بـــووة، كــة لــةوكــاتــةدا
كةس مليؤن (٥٠) دانيشتووانةكةى
جطةرة بليؤن (١,٣) بةتةنيا بووة،
بةآلم دواى كَيشراوة، ساَلدا لةيةك
دانيشتووانى ذمـــارةى  ــةوةى ئ
مليؤن (٢٠٤) طةيشتة وآلتة ئةو
كَيشراو جطةرةى ذمارةى كةس،
(٥٣٦) بؤ بةرزبووةوة لةساَلَيكدا
ــت ــةوَي دةردةك لــةمــةوة بليؤن، 
زيــادبــوونــى ـــارةى تــَيــكــإاي ذم
زياديكردووة، ٪٣٠٠ بة دانيشتووان
(١٣٣) جطةرةكَيش ذمارةى بةآلم
زيــادكــردنــةى ــةو ئــةوةنــدةى ئ

زياديكردووة. دانيشتووان
ــي ــت ــدروس ــةن ــــــري ت وةزي
ــاردةي دي بة هــةرَيــم ســةبــارةت
ئَيمة «منداآلنى وتى: جطةرةكَيشان
يان باوكيان كة  دةذين ماَلَيكدا  لة
لة ٪٢٢ دةكَيشن، جطةرة دايكيان
٢٨٪ى خوَيندطاكان، مامؤستايانى
١١٪ى ثياوانء ٤٢٪ى ثزيشكان،

دةكَيشن». جطةرة ئافرةتان

بةرطريكردن هةَلمةتى
جطةرةكَيشان   لة

بآلوبوونةوةى لةدذى بةرطريى
خوة ئةم دذايةتى جطةرةكَيشانء
لةسةدةى يةكةمينجار بؤ نوَيية،
وةكو دةستيثَيكرد، هةذدةهةمدا
كتَيبةيدا لــةو يةكةم) (جيمسى

توتن)، (بةربةرةكانى  بــةنــاوى: 
كة ــةإوو ــووةت ــت ــس ــــةوةي خ ئ
بؤ هــؤكــارَيــكــة جطةرةكَيشان 
ــى تــةنــدروســتــى، بــةآلم ــان داإم
ئةم دنيادا وآلتانى لة طشت ئةمإؤكة
بةرفراوان بةشَيوةيةكى هةَلمةتة
لــةســةرةتــاى ئــةنــجــامــدةدرَيــت،
فةرةنسا دةسةآلتدارانى ئةمساَلدا
بةتةواوةتى جطةرةكَيشانيان
طشتييةكاندا، شوَينة لة قةدةغةكرد
ئوتَيلةكانء ــةكــانء  ــان ي وةك 
ــانء ــؤك ــن ــازي ط ضــَيــشــتــخــانــةو
بةسةربردن... كات شوَينةكانى
ثَيشووتر ساآلنى  بةمةرجَيك
ئةم بؤ ديكةيان  شوَينى ضةندةها 

مةبةستة قةدةغة كردبوو.
ئــونــتــاريــوى ــى ــم ــةرَي ــة ه ل
هةية ياسايةك  كــةنــةدا ــى وآلت
(٢٤٧) بةبإى غةرامةكردن بؤ
هةركةسَيك بؤ ئةمريكى، دؤالرى
بكَيشَيت جطةرة ئؤتؤمبَيلدا لة كة
تةمةنى كة تَيدابَيت منداَلَيكى كة
ئةطةر كةمتربَيت،  ساأل  (١٦) لة

كراوةبن. ثةنجةرةكانيش
ئةو تــةنــدروســتــى ـــرى  وةزي
كةناَلةكاني بؤ لَيدوانَيكدا لة هةرَيمة
ئةم «داإشتنى وتــى: راطةياندن
بؤ طرنطة هةنطاوَيكى ياساية
منداآلن»، تةندروستيى ثاراستنى
ياسايةشيان ئةم داإشتنى هؤكارى
دوكةَلى ضإيى بؤئةوةى طةإاندةوة
ئؤتؤمبَيلَيكدا لةناو جطةرةكَيشان
ئةو ضإيى لة زياترة  جار (٢٧)

ذوورَيكداية. لة دوكةَلةى
ــى ــردن ــةك ــةدةغ ئــةنــجــامــى ق
شوَينة طشتييةكانى جطةرةكَيشان لة

وياليةتى لة ضَيشتخانةكان وةك
رؤَلَيكى ئةمريكى، ماساشوستسى
بووةتة هةروةها هةبوو، طةورةى
جطةرةكَيشان كةمبوونةوةى هؤى
٤٠٪ي هــةرزةكــارانــدا، لةنَيوان
ئةم هةرزةكارةكانى جطةرةكَيشة

لَيهَيناوة. وازيان وياليةتة
تيمى سةرؤكى سيطل، د.مايكل
دةرئةنجامةكانى توَيذينةوةى
جطةرةكَيشان قةدةغةكردني ياساي
ماساشوستس، ــمــي هــةرَي ــة  ل
لةو مــنــداأل كاتَيك رايــطــةيــانــد:
كةسَيك هيض دةبينرَيت، شوَينانة
بيردةكةنةوة وا ناكَيشَيت، جطةرة
كؤمةآليةتييةوة لةإووى كارة ئةم
نةشياوة، ئاكارَيكى رةفزكراوةء
جطةرةكَيشاني ذمــارةي ئةمةش

كردووةتةوة. كةمتر
داهَينانياندا نوَيترين لة يابان لة
جطةرةكَيشان، لة  بةرطريكردن  بؤ
ــردووة ــك ــت دروس ئامَيرَيكيان
ثَيوانةى جطةرة، فرؤشتنى بؤ
دةموضاو رووى ضرضى هَيَلةكانء
ئةوةى بزانن  بؤئةوةى ــات،  دةك
تةمةنَيكدايةء لة ض دةكإَيت جطةرة
تةمةنى طةيشتووةتة كةسة ئةو ئايا
تةمةنى جطةرة، كإينى بؤ رَيثَيدراو
ساَليية، (٢٠) وآلتة رَيثَيدراو كة لةو
(٧٥٠) داهاتوو تةمووزى مانطى تا
ئةم بؤ دةكــرَيــت ئــامــادة ئامَير 
كوردستاندا هةرَيمى  لة  مةبةستة،
ثةرلةمان ٢٠٠٧/١١/١٤دا لــة
تايبةت دةرضووان (٣١)ى ياساى
(قــةدةغــةكــردنــي هةَلمةتة ــةم  ب
شوَينة طشتييةكان) جطةرةكَيشان لة
-٢٠٠٨/٥/٣١ رؤذى لة دةبَيت كة

(١٣) لة كة بكرَيت، جَيبةجآ ةوة
ثَيكدَيت. مادة

بؤ نوآ ثرؤذةياسايةكى
هَينانى لةسةر باج دانانى

جطةرة 

ئةم مةبةستى بؤ  لوبنان لة
خستووةتة باجيان  هةَلمةتة، 
سوودى جطةرة، بازرطانيى  سةر
بؤ بةكاردةهَينن  باجةش ــةو  ئ
بةرطريكردن هةَلمةتى راطةياندنى
جطةرةكَيشان، قةآلضؤكردني لة
لة كــــارةش ـــةم ئ ــةى  ــرؤك ــي ب
ويالتة لــة جَيبةجَيكردنيداية
لة كةوا ئةمريكادا، يةكطرتووةكانى
كإينى تواناى دةكات هةرزةكاران

نةبَيت. جطةرةيان
ثةرلةمانى ئةندام دزةيى، ظيان
ئاماذة «دةمةوَيت وتى: كوردستان،
كة بكةم ديكة ثرؤذةياسايةكى بة
قةدةغةكردني ياساي تةواوكةرى
كوردستاندا، لة  جطةرةكَيشانة 
ئةو دةكــرد هةستم وا ضونكة
بةرةنطاربوونةوةى ياسايةى
تَيدا كةموكورتى جطةرةكَيشان
دانةنَيين باج بَيتء ئةطةر دةبَيت
بةروبوومةكانى بازرطانيى لةسةر
جيهانييةء شتَيكى ئةوة ضونكة توتن،
كاتَيك وايــة  دونــيــادا هةموو لة
رَيكخستنى بؤ دادةنرَيت، ياسايةك
تاكةكانى هاوآلتييانء ذيانى
ئةو هةمانكاتدا لة دةبَيت، كؤمةأل
مادانةوة بةو بازرطانيى كةسانةى
ئةو بةرامبةر لَيثرسراوبن دةكةن،
زيانيان مادانة بةو هاوآلتييانةى

بكرَينةوة». قةرةبوو ثَيدةطاتء
٢٠٠٨/٩/١٠دا ــة ل ظــيــان
ئامادةكردووة ثرؤذةياسايةكي 
ياسايى ليذنةى ثاَلثشتى بة
ــةى ــت ــاراس ئ ـــان، ـــةم ـــةرل ث
كردووة، وةزيراني ئةنجومةنى
ــةش ــاي ــاس ــرؤذةي ــة ئـــةو ث ك
باجى دانــانــى بؤ بإطةكانى
تةندروستيية خزمةتطوزاريى 
بــازرطــانــانــةي ــةو ــةســةر ئ ل
دةهَيننة جطةرة بةروبوومةكاني
دةبَيت كوردستانةوة،  هةرَيمي 
لة بإَيك ثَيداني بة ثابةندبَيت
بؤ باج بةشَيوةى قازانجةكاني
قوربانييةكانى زةرةرمــةنــدء
دةكرَيتة كة بةروبوومانة، ئةو
بؤ هــاوكــاريــى سندوقَيكى 
ئةوانةى زةرةرمــةنــدبــوونــى
نةخؤشييةكانى ــى ــووش ت
نةخؤشيية شــيــرثــةنــجــةو 

بوون. ديكة قورسةكانى

دةرئةنجام 

رَيكخراوى راثــؤرتــى بةثَيى
وآلتانى لة جيهانى، تةندروستى
جطةرةكَيشان ــذةى رَي عةرةبيدا
ــاردا ــةرزةك ه منداآلنى لةنَيوان
بةآلم ئةم رَيذةية ،٪٢٣ طةيشتووةتة
طةيشتووةتة فةلةستيندا عَيراقء لة
بارى ناجَيطيريى بةهؤى ،٪٣٠
لة ئــابــووريــيــةوة، ــاســىء  ســي
جطةرةكَيشةكان ذمارةى ميسردا
كةس، مليؤن (١٧) طةيشتووةتة
جطةرةكَيشان ٩٪ى ساآلنةش رَيذةى
ئةوانةى ٧٠٪ى زيادبوونداية، لة
بَيهؤشكةرةكانن، مــادة ئالودةى
دةستيان جطةرةكَيشانةوة بةهؤى
تةنيا سعودية لة كردووة، خوة بةم
مليؤن (٢٠٠) ساآلنة ثايتةختدا لة
كإينى بــؤ ســةرفــدةكــرَيــت ــاأل  ري
٧٠٪ى هةزار ثاكةت جطةرة، (١٧٠)
تةمةنيان دةكَيشن جطةرة ئةوانةى

ساَليداية. (٣٠ -٢٠) لةنَيوان
ــرى ــَي ســةرذم ــة ــة تــونــس ك ل
كةسة، مليؤن (١٠) دانيشتووانةكةى
لة دةكَيشن، جطةرة كةس مليؤن (٣,٥)
دؤالر مليؤن (٤٠٠) ساآلنة لوبنانيش
جطةرةكَيشان، بؤ سةرفدةكرَيت
(٣٥٠٠) نزيكةى ساَلَيك هةموو
زيانةكاني ــارى ــؤك ه ــة ب ــةس  ك
دروستدةبن، جطةرةكَيشانةوة
(٣٥٠) ضين لة لةدةستدةدةن، طيان
كة دةكَيشن، جطةرة كةس مليؤن
جطةرةكَيشانى هةموو  سَييةكى
تريليؤنَيك ساآلنة ثَيكدةهَينَيت، دونيا
وآلتة، نرخي دةفرؤشَيت لةو جطةرة
ثاكةتَيك هةرزانةء جطةرة ثاكةتي
دؤالرة، (٠,٢١) نزيكةى جطةرة
طيان كةس مليؤنَيك نزيكةى ساآلنة
ماكةكانى هؤكارى بة لةدةستدةدات
جطةرةكَيشانةوة. نةخؤشييةكانى
ــراوى ــخ ــك رَي ــى ئـــامـــارى ــَي ــةث ب
مليار (١,٨) جيهانى، تةندروستى 
جيهاندا لة دةكَيشَيت جطةرة كةس
بةسةر دابةشبوون زؤرينةيان كة

ثَيطةيشتووةكاندا. تازة وآلتة
داكؤكى زؤر كة ــي دزةي ظيان
بةرةنطاربوونةوةى لةسةر دةكات
ناتوانين «ئَيمة وتى: جطةرةكَيشان،
بكةين، تةرك بةخةَلك جطةرةكَيشان
خةَلك نةريتَيكةء ــةوة ئ ضونكة
دةبَيت بةآلم ثَيوةطرتووة، خوي
ئــةوةى بؤ  كاربكةين ـــةردةوام  ب
خؤيان جطةرةناكَيشن كة ئةوانةى
بثارَيزين نوآ نــةوةى بثارَيزنء
داتاكانء هةموو ضونكة خوة، لةم
دةريانخستووة لَيكؤَلينةوةكان

زيانى  خؤنةويست،  جطةرةكَيشانى
جطةرة لةوكةسانةى كةمترنيية

دةكَيشن».

جطةرة دةكَيشن مليار كةس (٨  ١) جيهانى، تةندروستى رَيكخراوى ئامارى بةثَيى

ثَيطةيشتووةكاندا تازة وآلتة بةسةر دابةشبوون زؤرينةيان كة جيهاندا لة

,
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فةتاح بَيستون راثؤرتى

ــةد ئــةمــيــن، ــحــةم د.نـــــزار م
ــؤى ــك زان ــطــرى ســـةرؤكـــى جــَي
بوارى ثرؤفيسؤرى سلَيمانىء
وتى: دةروونــى، ضارةسةركردني
نةخؤشييةكة «جطةرةكَيشان
رَيكخراوى ثؤلَينكردنةكانى بةثَيى
لةطةأل جيهانى، تــةنــدروســتــى
مةيخواردنةوةو قــومــاركــردنء

داية». سةركَيشيكردن
هؤكارةكاني لة  باسي  ــزار د.ن
ــي ــدن ــةن ــةس ــةن ــةش ـــر ت ـــات زي
توَيذي لةنَيو كرد جطةرةكَيشان
كة خستةإوو ئةوةشي طةنجاندا،
دؤزينةوةو ئارةزوومةندى طةنجان
استطالع)يان (حب شارةزابوونن
حــةزدةكــةن بـــةردةوام تــَيــدايــة،
لةبةرئةوة تاقيبكةنةوة، دياردةكان
كةس ــوو ــةم ه ثــَيــش دةبينين 
جطةرةكَيشان، بة دةستدةكةن
خؤشييةكى بةمكارة لةسةرةتادا
ديكة جارَيكى دةستدةكةوَيتء 
ديكة هؤيةكى لَيدةكاتةوة، حةزى
ثرؤسةيةك الساييكردنةوةية،

دةروونناسيدا زانستى لة هةية
شوَين خستنة خؤ  ثَييدةوترَيت 
ئةو خؤى دةخاتة شوَينى (تقمص)،
بةدةستةوةية، جطةرةكةى كةسةى
ئةوانةية هاوإَييةتى ديكة هؤيةكى
لة ــك زؤرَي دةكَيشن، جطةرة كة 
قؤناغى لة بةتايبةتى طةنجان
ئةم هــةرزةكــاريــدا سةرةتايىء
بةدةستيانةوة، دةيطرن كة جطةرةية
بؤ دةيبةن ثةنجةكانيانةوة لةنَيوان
ثياوةتي نيشانةى وةكو دةميان،
هةستدةكةن وا ـــن،  دةإوان تَيي
لةبةر دةبَيت، بةهَيزتر كةسَيتيان
طةنجان زيــاتــر هــؤكــارانــة ــةم  ئ

بؤ جطةرةكَيشان. ثةنادةبةن

نَيرطةلة دةركةوتنى
هةرَيمدا لة

ـــة شـــارةكـــانـــى ــا ل ــت ــس ــَي ئ
خراثتر ديــاردةيــةكــى هةرَيمدا
كة ثةيدابووة جطةرةكَيشان لة
جطةرةكَيشان، لة  زياترة  مةترسى
وةزيـــري ــــان عــوســمــان، د.زري
«زيانى وتى: هةرَيم تةندروستي
جطةرة، زيانى لة زياترة نَيرطةلة

زيانةكانى زياترة سةرةإاى ئةوةى
كة جطةرة زيانانةى ئةو هةموو لة
زياترى ديكةى مةترسيى باسكران،
نةخؤشيانةى ــةو ئ وةك هةية
بةهؤى بةكترياين، ظايرؤسينء
يةكَيكةوة لة نَيرطةلة بةكارهَينانى
دةطوازرَينةوة ديكة يةكَيكى بؤ
بؤ ــةوة ــةك ــؤش ــةخ ــة كــةســة ن ل
هؤكارى واتــة  ديكة، كةسةكةى
بةهؤى نةخؤشيية طواستنةوةى
يةكَيكى بؤ يةكَيكةوة لة ئاَلوطؤإى
دةســتء نةخؤشييةكانى ديكة،
لة ثَيدةكرَيت ئاَلوطؤإي ثَيست
كةسَيكي بؤ تووشبوويةكةوة

ئاسايي».

خؤنةويست جطةرةكَيشانى

خؤى تةنيا هةر جطةرةكَيش
بةَلكو كارة، لةو نابَيت زةرةرمةند
دةوروثشتى لــة خةَلكةي ــةو ئ
ثَيدةطاتء زيانيان هةمان دادةنيشن
جطةرةكَيش وةكو بةهةمانشَيوة
ظيان بةردةكةوَيت، زيانةكانيان
جطةرةكَيشانى بة  ئاماذةي  دزةيى
زؤرى كَيشةى كة خؤنةويستكرد
لــةبــةرئــةوةى ــتــةوة، ــدةكــةوَي ــَي ل
هؤشيارييةكى تائَيستا هاوآلتييان
ئةم زيانةكانى لةسةر هةية كةميان

دياردةية.
ئةوةيان  زانستييةكان  لَيكؤَلينةوة
١٥٪ي جطةرةكَيش كة دةرخستووة
بؤخؤيةتى، زيانةكةى ــةألء دوك
٪٨٥ دةكاتة كة ديكة بإةكةى بةَلكو
زؤرتر دةوروثشتَيتى، خةَلكانى بؤ
جطةرةكَيشاني قوربانييةكانى 
منداأل ضونكة منداَلن، خؤنةويست
هةية، نةرمونيانى زؤر جةستةيةكى
هةَلمذينى بؤ هةية ئامادةباشى زؤر
تةنانةت زيانبةخشانة،  مادة  ئةو
دةركةوتووة لَيكؤَلينةوانةدا لةو
زيانبةخشانة مادة ئةو سروشتى
زووتر منداَلدا جةستةى لة كة واية

هةَلدةمذرَيت.

ئةوةندة جطةرةكَيشان بؤضى
زيانبةخشة؟ 

ثسثؤإي ــــارام،  ب د.ئـــــارام
سةبارةت سي، نةخؤشييةكاني 
دوكةَلي ثاشماوةكاني كارلَيكى بة
لةشدا ئةندامةكاني لةطةأل جطةرة 
جطةرة دوكــةَلــى «كاتَيك ــي:  وت
سييةكانةوة، دةضَيتة هةَلدةمذرَيتء
دروستبوونى هؤكارى دةبَيتة

زؤر». نةخؤشيى طيروطرفتء
جطةرة هؤكارة هةروةها دوكةَلي
هةواكان بؤري تةسكبوونةوةى بؤ

مادةى لةطةأل نيشتنى سييةكاندا، لة
خانةكانى رووثؤشى لةسةر كاربؤن
نةهَيشتنى كةمكردنةوةو سييةكان،
دةرةوةو لةنَيوان هةواطؤإكآ
نةخؤشةكة بــةردةوام سييةكاندا،
دةكات، تةنطةنةفةسى  بة  هةست
بةردةوامى دةردانى كؤكةو بوونى

رذَينةكان.
زانــكــؤى ــة ل ــع، ــاف ــا ن ــوه د.س
ــةوةدةكــات، ب ئــامــاذة سلَيمانى،
جطةرة ــي ــةَل دوك نيكؤتيني كــة 
ــةوةى ــوون ــةرزب ب ــؤى دةبــَيــتــة ه
،(Catecholamine) ئاستى
دألء لَيدانى خَيرا دةبَيتة دواتــر
خوَينء مولولةكانى كرذبوونى
خوَينء ثةستانى بةرزبوونةوةى
كاربؤن ئؤكسيدى يةكة زيادبوونى
كاريطةرييةكى ئةمةش لةشدا، لة
هيمؤطلؤبين لةسةر هةية سامناكى
خوَين)و نــاو ــوورى س (بــؤيــةى
ئؤكسجينى بإى كةمكردنةوةى
شانةكانى بؤ دةضَيت كة ــواوة ت
بةرضاوترين بة ئةمةش ــةش، ل
لةسةر دادةنرَيت جطةرة زيانى

خوَين. سوإى دألء كؤئةندامى
ــةى  ــك دي ــى ــان ــةك ــان لـــة زي  
خإؤكة ــذةى رَي بةرزكردنةوةى
جَيطرتنةوةى بؤ خوَينة سوورةكانى
شانةكان، ناتةواوى ئؤكسجينى بإى
جطةرةكَيشان ديكةوة لةاليةكى
لةسةر هةية خراثى كاريطةريى
كاركردنة بة  بةرطريى، كؤئةندامى 
دذةتةنةكانء ذمارةى ئاستى سةر
خانة ضاالكيى  كةمكرنةوةى دواتر

هَيرشبةرةكان.
جــطــةرةكــَيــشــان طشتي  ــة  ب
بؤ ــة ــي ــي ــةرةك س ــى ــك ــارَي ــؤك ه
مرؤظء تةندروستى تَيكضووني
جةستةدا لة نةخؤشيى ضةندين
شَيرثةنجةى ٩٠٪ى دروستدةكات:
ســــنــــط،٧٠٪ى نــةخــؤشــيــيــة
٨٠٪ى سنط، درَيذخايةنةكانى
ناجَيطيريى دأل،٥٠٪ ـــؤرةى ن
ثةستانى خوَين، هؤكارى سةرةكى
دان، دةمء ثوكء نةخؤشييةكانى
كؤئةندامى سةر بؤ كاريطةريى
ئافرةتانى ـــىء دةروون ــةرسء ه

دووطيان.

اليةنى جطةرةكَيشانء
كؤمةآليةتى 

كارَيكى دنيادا لة جطةرةكَيشان
جطةرة كةسةى ئةو ناكؤمةآليةتيية،
لة بؤن لَيدَيت، بؤنى دةكَيشَيت
ذوورةكةى بؤنى دَيت، هةناسةى
ناخؤش تَييداية شوَينةى  ئةو يان
زةردو شوَينة ئةو  رةنطى  دةبَيت،

ذينطةييةوة لةإووى دةبَيت، دَيز
ئةو ثاكةتء جطةرةو ثاشماوةى
بة ثةيوةستن ديكةى مــادانــةي
ثيسبوونى ســةرةإاى جطةرةوة،
كةسة ــــــةرى  دةوروب هــــةواى 
طشتيان ئةمانة جطةرةكَيشةكة،

ذينطة. ثيسبوونى هؤكارى دةبنة
ثةخشدةكات زيان جطةرةكَيش
خــؤيء ـــــواردةوري ــةســةر ض ب
هةمان تةندروستييةوة  لــةإووى 
كةسانة، ئةو دةبةخشَيتة زيــان
زياني جطةرةكَيشان لةبةرئةوة
جطةرةكَيشةكة بؤ  كؤمةآليةتي

هةية.

جطةرةكَيشانء   مَيذووى
لة بةرزبوونةوةى ئاستى

كوردستاندا: هةرَيمى

ــةن ــةالي ل ــؤ يــةكــةمــيــنــجــار ب
بؤ ـــرد دةك ــةى كــؤضــيــان ــةوان ئ
لةسةرةتاى ئةمريكا، كيشوةرى
خوي شــانــزةيــةمــةوة ـــةدةى  س
طواسترايةوة جطةرةكَيشانيان
بةآلم ــا، ــةوروث ئ كيشوةرى بؤ 
ناوى خةَلكى كة نيكؤتين  زاراوةى
دةكةن، جطةرة باسى كاتَيك دةبةن
نيكؤت، جؤن ناوى لة وةرطيراوة
ليشبونة، لة فةرةنسا سةفيرى
تةواوى ثشتطيريى كةسةى ئةو
لةسةر سووربوو دةكرد،  توتن لة
سوودَيكى جطةرةكَيشان ئةوةى
بةئاطابوونء وةكو هةية زؤرى

ضارةسةرى طةلَيك نةخؤشيى.
ئةوةى شَيوةى وةك جطةرة

مــــردنة ـواشء كأيني هيـَ ـشان مـةرطَيكــــــي جطــةرةكيـَ

ئةنجامى لة زيانانةى زياترة لةو نَيرطةلة زيانةكانى بةكارهَينانى عوسمان: د.زريان

دةبن مرؤظ دووضارى جطةرةكَيشانةوة
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عومةر سةرثةرشتيار: بةرهةم

بةرةنطاربوونةوةي ياساي

جطةرةكَيشان

جيَبةجَيكراوة؟ ضةند تا

٠٧٧٠١٥٠٦٥٦٠ ثةيوةندى: بؤ

يان جطةرة ئةو شوَينانةي كة حةوتةم: «ثَيويستة لةسةر مادةي
دابنَينء تابلؤ نمايشدةكةن، فرؤشتن بؤ ثَيكهاتةكاني يان توتن
(يةكةم/٢)ي بإطةي لة كة تةندروستييةي ئاطاداركردنةوة ئةو
بخوَينرَيتةوة كة بةرضاو، بةجؤرَيكي هاتووة ثَينجةمدا مادةي
دةدرَيت، سزا بةغةرامةيةك سةرثَيضيكةريش بدرَيت، لةسةري
ديناريش هةزار لة(٥٠٠) نةبَيتء كةمتر دينار هةزار لة(٥٠) كة
ئةوكات دووبارةكردةوة، سةرثَيضييةكةي ئةطةر نةبَيت، زياتر
جاري بؤ ئةطةريش دادةخرَيت،  مانط يةك ماوةي  بؤ كؤطاكةي

لَيدةسةندرَيتةوة». مؤَلةتةكةي ئةوكات دووبارةيكردةوة، دووةم

يان توتن يان جطةرة بؤ «ريكالمكردن شةشةم:  مــادةي
هؤيةكاني لةهةموو لةهةرَيمء شوَينةكان لةهةموو ثَيكهاتةكاني
سزا بةغةرامةيةك سةثَيضيكةر  دةكرَيتء قةدةغة  راطةياندن
ديناريش مليؤن لة (٢) نةبَيتء كةمتر دينار لة(٤٠٠) هةزار دةدرَيت

الببات». سةرثَيضيية ئةو ناضاردةكرَيت نةبَيتء زياتر

ثَيكهاتةكاني توتنء  بةرهةمةكاني منداأل «نابَيت دووةم: ماددةي
هةرضي بداتآء دةست كإينيان  فرؤشتنء  ثيشةي  يان بكَيشَيت
نةوجةوانان ياساي بةثَيي سةرثَيضيكردن بةسزاي بكات سةرثَيضي

دةدرَيت». سزا هةمواركراو ١٩٨٣ي ساَلي (٧٦)ي ذمارة

هةشتةم: «جطةرةكَيشانء   مادةي
دامودةزطا لة قةدةغةية نَيرطةلة
هــؤيــةكــانــي ــانء ــةك ــي ــي ــم رةس
تايبةتي، طشتييء هاتوضؤي
فَيركردنء بنكةكاني  قوتابخانةء 
بنكة نةخؤشخانةكانء زانكؤء
نؤإينطةي تةندروستييةكانء
شوَينة ــةوتء  ــزط م ثزيشكيء
ثيشةسازييةكان، دةزطا طشتييةكانء
بةبازاإكردني مةَلبةندةكاني 
ضَيشتخانةكان، ــي، ــان ــازرط ب
بةنزينء وَيستطةكاني ضايخانةكانء

سووتةمةني». ثَيداني
شَيوةى جطةرة كة لةسةر شيرينى جؤرَيك لة

قوتابخانةكاندا دةفرؤشرَيت دروستكراوة لة

ثَينجوَينى جةمال فؤتؤ:

ثَينجوَينى جةمال فؤتؤ:

عةلى ئاسؤ فؤتؤ:
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