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ريفؤرم باَلى ئةندامةكةى ٤ رةسوألو كؤسرةت لة جطة

سةركردايةتى ديكةى ئةندامى (١١)
دةستلةكاردةكَيشنةوة يةكيَتى

رةشيد سيروان

دةســتــلــةكــاركــَيــشــانــةوةى دواى 
جَيطرى ثؤستى لة مستةفا  نةوشيروان
نيشتمانى يةكَيتى طشتى سكرتَيرى
،٢٠٠٦ يةكةمى كانونى ٢ى لة كوردستان
رةسوأل كؤسرةت تــردا ثَيشهاتَيكى لة
طشتىء سكرتَيرى يةكةمى جَيطرى عةلى،
ئةو سياسى مةكتةبى ديكةى ئةندامى (٤)
ئةطةرى دةكَيشنةوةو دةستلةكار حيزبة
داهاتوءدا رؤذى  ضةند لة زؤرة  ئةوةش
هةمان سةركردايةتى ديكةى ئةندامى (١١)

وازبهَينن. حيزب

روداوةكة ضؤنيةتى

ــردوءى راب هةفتةى بإيارى بةثَيى
بإيار سياسى، مةكتةبى كؤبوءنةوةى
كؤبوءنةوةي بةغدا شارى  لة ئةمإؤ بوو
بؤ بكرَيت تةرخان سياسى مةكتةبى
(٧) ئةو راثؤرتى لةسةر طفتوطؤكردن
نيوى مانطء لــةمــاوةى  كة ليذنةيةى
ضاكسازى مةسةلةى بؤ رابــــردوءدا
طؤإانكارييةكدا لة بةآلم  دروستكرابوو،
نزيك سةرضاوةيةكى  زانيارى بةثَيى 
مةال ثَيشتر يةكَيتى، سياسي مةكتةبى لة
سياسى مةكتةبى كارطَيإى بةختيار،
وتووة سياسى مةكتةبى ئةندامانى بة،
لةسةر بإياردانة بؤ كؤبوءنةوةكة كة
يةكَيتى، لة مستةفا نةوشيروان دةركردنى
بؤ نةوشيروان ليست كة بةثاساوى ئةوةى

دةكات. ئامادة داهاتوو هةَلبذاردنةكانى
ئةو زانــيــاريــيــةكــانــى ــرةى  ــوَي ــةط ب
ضوار ثَيشتر رؤذى ئاطادارة،  سةرضاوة
باَلى بة كة سياسى مةكتةبى  ئةندامةكةى
سةيد عةلى، (عومةرى ريفؤرم ناودةبرَين
سةيد مستةفاى مةحمود، حاجى عوسمانى
رةسوَلى كؤسرةت جةوهةر)، جةالل قادر،
هةندَيك طشتىء سكرتَيرى جَيطرى
سياسي مةكتةبى ديكةى ئةندامانى لة
ئةو بةشداريى ئةوان كة ئاطاداردةكةنةوة
مةكتةبى نابن رازيى ناكةنء كؤبوءنةوةية
نةوشيروان دةركردنى بإيارى سياسى

دةكَيشنةوة. دةستلةكار بداتء مستةفا

دةستلةكاركَيشانةوةى
كؤسرةت رةسوأل

هةَلوَيستى ئاشكراكردنى دوابــةدواى
سياسى، مةكتةبى ئةندامةى ضوار ئةو
وةك عــةلــيــش ــــوأل رةس كـــؤســـرةت 
دةركردنى بة بةرامبةر ناإازيبوءنى
دةدات بإيار يةكَيتيدا،  لة  نةوشيروان
كة نةكات، كؤبوءنةوةية ئةو بةشداريى
باآليهي يهكَيتي ئهندامه پَينج ئهو لةدواتردا
گشتيي سكرتَيري ئاراستهي نامهيه كيان
«ئهگهر پَييانوتوءه  ــردءوهو ك يه كَيتي
دهربكرَيت، له يهكَيتيي مستهفا نهوشيروان

دهكَيشينهوه». دهستلهكار

مةحمود حاجى عوسمانى ضوونى
بةغدا بؤ

سةرضاوة زانيارييةكانى بةثَيى هةر
سةعات ــة، ــام رؤذن بــاوةإثــَيــكــراوةكــةى
حاجى عوسمانى رابردوو شةوى (١٠:٣٠)ى
مةحمودلةفإؤكةخانةى سلَيمانييةوةضوءةتة
هةر دةستلةكاركَيشانةوةى نامةى بةغداو
كردووة. تاَلةبانى تةسليمى ئةندامةكةى ثَينج

لةسةر سورن كةسةكة (٥)
وازهيَنانةكة

ئاَلؤزييانةى ئــةو لةسةروبةندى
دروستبووة، هةينيةوة رؤذى لة كة
بطةإَيتةوةو دوَينآ بإياربوو تاَلةبانى
ببات، ضارةسةركردن بةرةو كَيشةكان
ضــاوةإَيــى ئــةوةى بةثاساوى ــةآلم  ب
بؤية نةطةإايةوة، دةكات، بيانى ميوانَيكى
عوسمانى رابردوو شةوى  درةنطانَيكى
ئةندامة ثَينج ئةو بةناوى  مةحمود حاجى
دوابإيارى كردووةو تاَلةبانى سةردانى

ثَيإادةطةيةنَيت. خؤيانى
ضؤن تاَلةبانى نيية رون هَيشتا بةآلم
يةكَيتى تازةيةى ثَيشهاتة ئةو مامةَلة لةطةأل
يةكالدةكاتةوة، ضؤن كَيشةكان دةكاتء

وازيانهَيناوة. ئةوانةى لةطةأل بةتايبةتى

ناوخؤييةكان  ثرؤذة شكستى
سةرضاوةيةكى تــرةوة لةاليةكى
ئةم كة ئةوةكرد،  بؤ ئاماذةى ئاطادار 
نزيكةى دةستلةكاركَيشانةوةيةى
سياسى مةكتةبى ئةندامانى نيوةى
ثرؤذةكانى شكستى نيشانةى  يةكَيتى،
سةركردايةتى لةنَيو يةكَيتيية ضاكسازى
كؤسرةت جياجيا بة ضونكة حيزبةكةدا،
مةكتةبى ئةندامةكةى هةرضوار رةسوألء
بؤ ثرؤذةيان طشتى سكرتَيرى سياسىء
دواتريش ثَيشكةشكردووةء ضاكسازى
ئامادةكردنى بؤ ثَيكهَينرا ليذنة حةوت
ناوخؤى جياجياكانى لةبوارة راثــؤرت

بةآلم حيزبدا، لة ضاكسازيكردن يةكَيتىء
لةسةر طفتوطؤكردن بؤ دانيشتن ثَيش
ضةند ئةو ليذنةية، ضةند ئةو راثؤرتةكانى
يةكَيتى سياسى  مةكتةبى ناو ئةندامةى 
راطةياندو خؤيان دةستلةكاركَيشانةوةى
توانادا لة  دةريدةخات، رونى بة  ئةوةش
نَيو كاركردنةى بةمشَيوازة ئَيستادا لة نيية
ثرؤذةيةكى هيض يةكَيتى سةركردايةتى

ثيادةبكةن. ضاكسازى

ديكةى ئةندامى (١١) وازهيَنانى
يةكيَتى سةركردايةتى

دةستلةكاركَيشانةوةى دوابـــةدواى
سةركردايةتى باآليةى ئةندامة ثَينج ئةو
ئةوانيش لةدواى  دةكرَيت  ضاوةإآ  يةكَيتى، 
كؤميتةى ديكةى ئةندامانةى ئةو تــةواوى
ريفؤرمء باَلى بة  سةر كة  سةركردايةتى
دةستلةكاربكَيشنةوة رةسوَلن، كؤسرةت
ناوةكانى بة كةسة، (١١) ذمــارةيــان كة 
رَيكخستن، مةكتةبى كارطَيإى عةلى، (ئاسؤ
مةكتةبى لَيثرسراوى عةبدولوةفا، شةماأل
جةمالى مامؤستا دةرةوة، ثةيوةندييةكانى
رَيكخستنةكانى لَيثرسراوى محةمةد، حاجى
مةكتةبى كارطَيإى مةالقةرة، دةرةوة، سةفين
لَيثرسراوى قاسم، ــوردؤ ك رَيكخستن،
نيشتمانييةكان، عوسمان مةكتةبى ثةيوةنديية
عةبدوَلآل، ئاسؤ ئةَلمانى، رةفعةت مارانى، بانى
بورهان كةركوك، مةَلبةندى لَيثرسراوى
دوو طواستنةوةء وةزيرى سؤفى، سةعيد
بةثَيويست ديكةى سةركردايةتى) كة ئةندامى

بهَينرَيت. راثؤرتةدا ناوةكانيان لةم نةزانرا

ضارةنوسى
دةستلةكاركَيشاوةكان

كؤسرةت دةستلةكاركَيشانةوةى دواى
باَلى ــةى ــةك ــدام ــةن ئ ـــوار ض ــــوألء  رةس
ئةطةرى سياسىء  مةكتةبى ناو ريفؤرمى 
ئةندامةى (١١) ئةو دةستلةكاركَيشانةوةى
ئةو نيية رون هَيشتا سةركردايةتى، ديكةى

بةرنامةى ئايندةيان يةكَيتى سةركردانةى ناو
لةنَيوان طةرم طفتوطؤى بةآلم دةبَيت، ضي
ضةندين لةسةر هةية تردا كةسايةتى ئةوانء

جياواز. سيناريؤى

تالَةبانىدةستلةكاركَيشانةوةكان ئايا
قبولَدةكات؟

سكرتَيري تاَلهباني، نازانرَيت ئَيستا تا
كوردستان، نيشتماني يهكَيتي گشتي

ئةندامة ثَينج ئةو دهستلهكاركَيشانه وهى
دانوستان يان قبوَلدةكات يةكَيتى باآليةى
داواكانيان، جَيبةجَيكردنى لةسةر دةكات
ئةو باوةإثَيكراوةكان زانياريية بةثَيى كة
لة سياسى مةكتةبى ناو ئةندامةى ثَينج
تاَلةبانى بؤ مةرجَيكيان ضةند نامةكةياندا
بةآلم طةإانةوةيان، ئةطةرى لة ــاوة دان
نةيويست رؤذنامة تايبةتةكةى سةرضاوة

مةرجانة بكات. ئةو ئاماذة بؤ

ناوخؤى رةوشى ئالَؤزبوءنى
يةكيَتى

ــى ــةواَل ه ــة ك ــــةوةوة ــرآ ش ــَي ــة ث ل
رةسوأل، كؤسرةت دةستلةكاركَيشانةوةى
ضوار يةكَيتىء طشتى سكرتَيرى جَيطرى
حيزبة ئةو سياسى مةكتةبى ئةندامى
بآلوبووةتةوة، يةكَيتى ئؤرطانةكانى لةناو
ئؤرطانةكانء لةناو نائاسايى بارودؤخَيكى
سةريهةَلداوةو يةكَيتى رَيكخستنةكانى
كؤميتهكاني مهَلبهندء مةكتةبء زؤربهي
بؤ اليةنطيرييان ئــةوانــةى ض يه كَيتيي،
كؤسرةت ــفــؤرمء ري باَلى كوتلةكانى
بة ســةر ئةوانةشى ض هةيةء ــوأل رةس
كةوتوءنةتة طشتين، سكرتَيرى كوتلةى
ئةوةى سةربارى نائاساييةوة، بارودؤخَيكى
شةوى ثَيرآ شةوو دوَينآ بةدرَيذايى
رَيوشوَينَيكى سلَيمانى شارى لةناو رابردوو
لةاليةن بينى بةخؤيةوة نائاسايى ئةمنى
بة سةر فةوجةكانى ئاسايشء  هَيزةكانى
زؤر جوَلةيةكى يةكَيتييةوةء بةرثرسةكانى

دةكرا. بةدي

ئهندامه له پيَنج رونكردنهوهيهك
دهستلهكاركَيشاوهكهوة

دةستلةكاركَيشانةوةى لةسةروبةندى
هةندَيك جياجياى لَيدوانى ئةندامةو ثَينج ئةو
(١١)ى سةعات يةكَيتى، بةرثرسانى لة
كة رونكردنةوةيةكدا لة رابــردوو شةوى
نزيك سةرضاوةيةكى نَيردرا، رؤذنامة بؤ
لَيدوان ههندَيك رايطةياند:  ئةندامة  ثَينج لةو
ئامانج چؤنيةتيو لهسهر دهدرَيت دراوهو

ئهو دهستلةكاركَيشانهوهي به سهبارهت
بؤ لَيدوانانه لهو بهشَيك ههڤاَله، پَينج
بؤيه كارهيه، ئهو بچوككردنهوهي شَيواندنو
بدهين. رونكردنهوهيه ئهم زاني بهپَيويستمان
هــؤكــاري بَلَيين ئـــهوه «پَيويسته
ههڤاَله پَينج ئهو دهستلهكاركَيشانهوه ي
زؤرو كَيشه ئــه و ــؤ ب ده گــه إَيــتــهوه
نيشتماني يهكَيتي ناو كهَلهكهبووانهي
لهگهأل رابردوودا له ساآلني كه كوردستان،
ههوَلي سياسيدا مهكتهبي جهاللو مام بهإَيز
به آلم چارهسهركردنيان، بؤ دراوه زؤر
ههڤاَله پَينج ئهو بؤيه چارهسهرنهكران،
سكرتَيري بهإَيز به دهستلهكاركَيشانهوهيان
راگهياندووهو سياسي مهكتهبي گشتيو
به دهستلهكاركَيشانهوهكانيشيان ده قــي
گشتيو سكرتَيري بؤ رهوانهكردووه  نوسراو
كَيشانه ئهو بؤ جديي چارهسهرَيكي ئهگهر
دهبن بهردهوام ههڤاَله پَينج ئهو ئهوا نهكرَيت،
هه ڤاآلني ئيستقالهي ئيستقالهكهيانو لهسهر

دَيت». به دوايدا تريش

ضى لَيدَيت؟ ضارةنوسى يةكيَتى
ئةمإؤى شةوء دوَينآ كؤبوءنةوةى
عوسمانىحاجىمةحمودءئةطةرىسةردانى
تاَلةبانى، الى بؤ رةسوَليش كؤسرةت
يةكالكةرةوة كؤبوونةوةيةكى ثَيدةضَيت
ئةو ناوخؤييةكانى  كَيشة بة سةبارةت بَيت 
بةرةو بةتةواوةتى  كَيشةكة يان جا حيزبة، 
خراثبوءن بةرةو يةكَيتى بباتء قوَلبوءنةوة
بؤية نةوعى، باشبوءنَيكى بةرةو يان بإوات،
داهاتووضارةنوسى رؤذى ئةطةرةكانىضةند

يةكالدةكاتةوة. يةكَيتى

www.asiacell.com
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رةفعةت عيماد

حيزبيء بةرثرساني لة ذمارةيةك
ذمارةي توركمان داوادةكةن كةسايةتيي
ثةرلةماني لة توركمانةكان بؤ كورسي
دةكةن داواش زيادبكرَيت، كوردستان
يةكَيتييةوة ثارتيء لةاليةن نوَينةرةكانيان
توركمانةكان بةَلكو نةكرَين، دةستنيشان

دةستنيشانكردنيان. لة ئازادبن خؤيان
كةسايةتيي ئؤتراقضي، سالم د.
نوَينةري داناني لةبارةي  توركمان،
كوردستان، ثةرلةماني  لة  توركمان
داخراوي ليستي لةبارةي خؤي نيطةرانيي
ثةرلةماني هةَلبذاردني بؤ يةكَيتي ثارتيء
«ثَيمان ــي:  وت دةربـــإيء كوردستان
ليستي بة يةكَيتي ثارتيء كة نيية باش
ثةرلةماني هةَلبذاردني نَيو دةضنة داخراو
ثَيشتر هةروةك ئةوان ضونكة كوردستان،
بةناوي خةَلكي خؤيان ــارةزوي ئ بة 
ناتوانَيت كةسيش دادةنَينء نةتةوةيةك
خؤمان دةمانةوَيت ئَيمة بكات، قسة
بكةين». لةبارةي دياري نوَينةري خؤمان
توركمانةكان بؤ كورسي ضةند ئةوةي
بكرَيت، دياري كوردستان ثةرلةماني لة
بؤ سةرذمَيريي ئاماركردنء سالم د.
دانا، بة باشترين ضارةسةر توركمانةكان
توركمانةكان بؤ «ثَيويستة وتي: بؤية
لة ذمارةيان كة بكرَيت سةرذمَيريي
ئةو بةثَيي ضةندة، كوردستان هةرَيمي
بكرَيتء دياري كورسييةكان رَيذةية

نوَينةر لةناوخؤيان توركمانةكان دواتر
شةبةك، ثةرلةمانتاري هةَلبذَيرن». سامي
كؤمةَلةي سةرؤكي عَيراقء ثَيشوي
ثَيويستة كة ثَييوابوو توركمان، ليبإاَلي
نوَينةري رَيكبكةونء خؤيان توركمانةكان
يةكَيتي، بكةن نةك ثارتيء دياري خؤيان
وةك خؤمان  «داوادةكــةيــن وتي: بؤية 
ثةرلةماني بؤ خؤمان نوَينةري توركمان
بة ئةميش بكةين، ديــاري كوردستان
سياسييةكاني اليةنة لةنَيو رَيككةوتن
شةبةك كةسايةتييةكان»، توركمانء
دووةم توركمان  وةك «ئَيمة وتيشي: 

بؤية كوردستان، هةرَيمي لة نةتةوةين
كوردستاندا ثةرلةماني  لة  ثَيويستة
لةم هــةر هةبَيت»،  كورسيمان   (١٠)
كةسايةتيي ئةرسةالن، ئايدن بارةيةوة
يانةي بةرثرسي جَيطري توركمانء
راي ــان ــةم ه تــوركــمــانــي، ئــؤجــاغــي 
هةرَيمي لة «توركمانةكان وتي: هةبوو
بةالي نةتةوةنء دووةمين كوردستان
لة نوَينةرة حةوت بة ثَيويستمان كةمي
نوَينةرانةش ئةو كوردستاندا، ثةرلةماني
دياري هةَلبذاردنةوة رَيطاي لة ثَيويستة
بةبآ كوردييةكان حيزبة  نةك بكرَين

دياريان بكات». راي ئَيمة ثرسء
مةكتةبي ئةندامي ئيلخانلي،  محةمةد
ضاكسازيي ــةوةي ــن ــزوت ب سياسيي 
بؤ ثَيويستة لةطةأل ئةوةبوو كة توركمان،
سةركردايةتيي توركمان، نوَينةري داناني
سياسيانةي اليةنة بةو طرنطيي كورد
جةماوةريي ثَيطةيةكي كة بدات توركمان
بؤ دةرةوة لة كةسَيك «داناني هةية
حسابي نوَينةرايةتي توركمانةكان لةسةر
سياسيي ثرؤسةي بة زيان ئةوا ئَيمة،
كة كةسانةش ئةو دةطةيةنَيتء توركمان
نوَينةرايةتيي ناتوانن دةستنيشانكراون،
ضونكة بكةن، توركمان راستةقينةي
لةبارةي نين»، سياسي ئةزموني خاوةن
توركمانةكان بؤ كورسي ذمارةي رَيذةو
بةباش ئةوةي ئيلخانلي  ثةرلةمان،  لة
توركمان رَيذةي ذمارةو بةثَيي كة زاني
كورسييةكان كوردستاندا، هةرَيمي لة
وتي: بؤية بكرَيت، دياري ثةرلةمان لة
بنةماي لةسةر كورسيانة  ئةو  «ثَيويستة
ئةمة ضونكة  بكرَين،  ــاري  دي ــارة ذم
بؤية نةتةوةيةكة، نوَينةرايةتيكردني 

 ٦ بكرَيتة  كورسييةوة  ٤ لة باشة ثَيمان
شةش ئةو بتوانن ئةوكات كة كورسي،
هةبَيت بةهَيزيان هةَلوَيستي كةسة
داخــوازيــي ويــســتء دةرخستني بــؤ 
ئةوةشي بةرثرسة ئةو توركمانةكان»،
سياسيي سةركردايةتيي ضؤن كة وت
بة سةبارةت هةية باشي رؤَلَيكي كورد
ثَيويستة نيشتمانييةكان، سياسيء ثرسة
هةرَيمي لة هةمان رؤَليان توركمانةكانيش

هةبَيت. كوردستاندا
كة توركمان تري كةسايةتييةكي
نيطةرانيي ئاشكرابكرَيت، ناوي نةيويست
لة ثارتيء يةكَيتي دةربإي بةوةي خؤي
توركمانةكان نةيانهَيشتوة  ئَيستا  تا كة
خؤيان نوَينةري خؤيان، ئازاديي بة
هةرَيمي لة ئَيستا  «تا وتي: هةَلبذَيرنء 
نوَينةري نةمانتوانيوة كوردستان
خؤمان ويستي ئـــازاديء بة خؤمان
هةرَيمي حكومةتي ثــةرلــةمــانء بــؤ 
لةطةَلدا ئَيستاشي هةَلبذَيرين، كوردستان
سةر كةساني  يةكَيتي  ثــارتــيء  بَيت 
ئَيمةي بةناوي خؤيان حيزبةكةي بة
كةسايةتيية ئةو دةكةن»، دياري توركمان
لة توركمان مافي كة وت ئــةوةشــي
دةكرَيت ثَيشَيل كوردستان  هةرَيمي
ئةو خاوةني بة خؤي كةس كة بةوةي
خاوةني «كةس وتي: نازانَيت، نةتةوةية
بازرطانيي يةكَيتيش ثارتيء نيية، ئَيمة
دةكةن، ثَيشَيل مافمان  دةكةنء  ئَيمة بة
ثةرلةمانتارةي ضوار ئةو ئَيستا فةرمو
ضيان ثةرلةمانن لة توركمان بةناوي كة
سةر هةريةكةو كة كردووة! توركمان بؤ
توركمان طاَلتة بة حيزبَيكي كوردييةو بة
توركمانة كةسايةتيية ئــةو دةكــةن»،
توركمان ئَيمةي «داواكــاريــن وتيشي:
خؤمان ويستي خواستء ئــازاديء بة 
خؤمان بؤ يةكَيتي نوَينةري وةك ثارتيء
بؤ بكةين، دياري كوردستان ثةرلةماني
بكات ئَيمة  بة خزمةت بةإاستي ئةوةي 

شةرعيي خؤمانة». ئةوةش مافَيكي كة
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ثارتيء لةاليةن نويَنةرةكانيان داوادةكةن توركمانةكان
نةكرَين دياري يةكيَتييةوة

عةبدولخالق دلَير

زيندانيية بَيبةشكردنى بةهؤى
كوردستان هةرَيمى سياسييةكانى
حكومةتى ئيمتيازاتةكانى مافء لة
زيندانيية كــؤمــكــارى ــى، ــراق ــَي ع
دادطاى لة كوردستان سياسييةكانى
ياسايى سكاآلى عَيراقى فيدإاَلى
هةرَيم ناوةندىء حكومةتى دذى

تؤماردةكات.
جَيطرى ــوأل، رةس مام ئةحمةد
زيندانيية كــؤمــكــارى ــى  ســةرؤك
بة ــان، ــوردســت ك سياسييةكانى
داواكردنى بؤ راطةياند: رؤذنامةى
ياسايى بةشَيوةيةكى مافةكانمان
وةفدَيكمانسةردانى مانطىرابردوودا
كرد، بةمةبةستى تؤماركردنى بةغداى
فيدإاَلى دادطاى لة  ياسايى سكاآلى
عَيراقىء حكومةتى دذى عَيراقى
هةرَيم، كةمتةرخةمييةكانى حكومةتى
زيندانيية جياكردنةوةى بةهؤى
ثارَيزطاكانى لة هةرَيم سياسييةكانى
ترىعَيراقلةإوىمافءئيمتيازاتةوة،
يةكةمى قؤناغى مةبةستةش ئةو بؤ
هةندَيك داواى بوءةء تةواو سكاآلكة
لَيكرابوو، ترمان دؤسيةى بةَلطةء
كؤكراونةتةوةء بةَلطانةش ئــةو

دادطاية. ئةو دةطةيةنرَيتة
ثةسةندكراوى ياساى  بةثَيى
عَيراقء ثةرلةمانى (٤)ى ــارة ذم
لة كة عَيراقى،  حكومةتى بإيارى 
بإياردراوة  ٢٠٠٨ دةرضووة، شوباتى

دينار هةزار (٥٠٠) بإى بةثَيدانى
هةر بؤ مانطانة هــاوكــارى وةك 
ضةندان عَيراقء سياسى زيندانييةكى
زةوى ثَيدانى وةك تر، ئيمتيازاتى
خانوبةرةء سلفةى نيشتةجَيبوونء
بــةآلم دةرةوة، طةشتى حـــةجء
هةرَيمى سياسييةكانى زيندانيية
ئيمتيازاتانة مافء لةو كوردستان

بَيبةشكران.
كؤمكارى ســةرؤكــى جَيطرى
ئاماذة سياسييةكان زيندانيية
ئــةوان ســكــاآلكــةى ، بــةوةشــدا 
عَيراقيية ناوةندى حكومةتى دذى
زيندانيية مافى ثَيشَيلكردنى بةهؤى
هاوكات كوردستانء سياسييةكانى
نيية، لَيبةدةر هةرَيميشى حكومةتى
حكومةتى بةوتةى ناوبراو بةوثَييةى
كة لةوةى بووة كةمتةرخةم هةرَيميش
بؤ هةوَلَيكيان هيض  لةوبارةيةوة
نةداوةو كوردستان زيندانييةكانى
ئاراستةى ياداشتمان «سآ وتيشى:
لة عَيراق ثةرلةمانى نوسينطةكانى
داوامان كردووةء هةرَيم ثارَيزطاكانى
لة بطَيإيت خؤى رؤَلى كة كردووة،
زيندانيية كَيشةكانى ضارةسةركردنى
كوردستانء هةرَيمى سياسييةكانى
ياسايانةى بــةو ضاوخشاندنةوة 
زيندانيية بودجةى ثةرلةمانء لة
سيادىء بكرَيتة سياسييةكان
بؤئةوةى وةفدى دةرفةت بإةخسَينن،
كوردستان سياسييةكانى  زيندانيية 
تا بكةين، عَيراق ثةرلةمان سةردانى

كؤببينةوة. لةطةَليان لةوبارةيةوة

سكاآل زيندانييانى سياسى

عَيراقء حكومةتى دذى

تؤماردةكةن سةعدولَآلهةرَيم ثشتيوان

هةواَلَيك، ناإاستى طومانى بة
عــَيــراق ـــؤى ـــاوخ ـــــــى ن وةزارةت
كةركوكى ثؤليسى بةإَيوةبةرايةتى 
لَيكؤَلينةوة ــةوةء ــاطــاداركــردووةت ئ
كةركوكى ئاسايشى ضاالكييةكى لة
زانيارييةكى ضةند بةثَيى بكرَيت، ثارتى
بؤ ســنــور ــارة ــإي ب وا  ــةش  ــام رؤذن

دابنرَيت. ئاسايش كارةكانى
هاوآلتى ئَيستا  ثَيش مــاوةيــةك 
هَيزةكانى لةاليةن جاسم» «موسةنا
شارى كةركوك لة ئاسايشى ثارتييةوة
(حيزام مينإَيذكراو ثشتوَينى بة
نيازى بــيــانــووةى ــةو  ب ــس)ةوة  ــاف ن
هةبوو، خؤكوذى كردةى ئةنجامدانى
دادطاى رةوانةى دواتر دةستطيركيراو
دةزطا كة  ئةوةى دواى كرا، كةركوك 
لة طومانيان كةركوك ئةمنييةكانى
وةزارةتى هةبوو، رووداوةكة راستى
ذمارة نوسراوى  بة عَيراق ناوخؤى 
ثؤليسى  بةإَيوةبةرايةتى  ٢/٤ لة (٨٢٠)
لَيكؤَلينةوة كة ئاطاداركردةوة كةركوكى

بكرَيت. روداوةكة لة
رؤذنامة زانيارييةكى ضةند بةثَيى
بةرثرسةوة سةرضاوةيةكى لة كة
دةستطيركردنى دواى كةوتووة، دةستى
كة ــووة ــةوت دةرك جاسم» «موسةنا 
جطةلةوةش ئةندامَيكى ثارتييةو ناوبراو
لةطةَلدا ئاسايشى باوةإثَيكراوَيكى
ئاسايشى لةاليةن روداوةكةش بووةو
موسةنا دواتر دروستكراوة. ثارتييةوة
رةتكردووةتةوة ئةوةى دادطا لة جاسم
تةقينةوة ئةنجامدانى مةبةستى كة
ئاسايشى باوةإثَيكراوةكةى  بووبَيتء 
دادطـــاوة ــةن ــةالي ل ئَيستا ثارتيش 

داواكراوة.

بةإَيوةبةرى تاهير، جةمال ليوا
رؤذنــامــةى بــة كــةركــوك، ثؤليسى 
وةزارةتى كة  ئةوةى دواى راطةياند: 
كردينةوة ئاطادارى نوسراو بة ناوخؤ
بكةين، ــة روداوةك لة  لَيكؤَلينةوة كة 
لَيكؤَلينةوةو بة  ــردووة  ك دةستمان
راستى لة دةبينةوة دَلنيا تا بةردةوامين،
لة «تؤمةتبارةكة وتيشى:  روداوةكــة.
دادطادا ئةوةى رةتكردووةتةوة بةردةم
ئةنجام خؤكوذى كردةى ويستبَيتى كة

بدات».
بةإَيوةبةرى نةجات، هةَلؤ عةميد
ديموكراتى ثارتى كةركوكى ئاسايشى
كة رةتــكــردةوة ــةوةى ئ كوردستان، 
«ئةو وتى: بَيتء دروستكراو روداوةكة
ــردووة، ك دةستطيرمان كة كةسةى
زانياريى ــووةو ب خؤكوذ كةسَيكى
خةَلك نيية طرنط هةبووة،  تةواومان
ئةوةية طرنط لَيكيدةداتةوة، ضــؤن

دةستطيركردووةو خؤكوذَيكمان كة
روبدات». تةقينةوة نةمانهَيشتووة

دةوتــرَيــت، ــــةوةى وتــيــشــى: «ئ
مــةبــةســتــيــان ثــإوثــاطــةنــدةيــةو

ئاسايشة». رؤَلى كةمكردنةوةى
رؤذنامة، زانيارييةكانى بةثَيى هةر
لَيثرسينةوةى عَيراق ناوخؤى وةزارةتى
كةركوك لَيكؤَلينةوةى دادوةرى لةطةأل
سنوردانان بةمةبةستى ـــردووة، ك
ئةم ئــاســايــش، ضاالكييةكانى بــؤ 
لةنَيوان كؤبوونةوةيةك هةفتةية
كةركوكدا دادطاى ثؤليسء ئاسايشء

دةبةسترَيت.
هةريةك بة  ثةيوةنديى رؤذنامة 
بةإَيوةبةرى ناميق، ئاراس عةقيد لة
كةركوكء تاوانةكانى لَيكؤَلينةوةى
دادوةرى مستةفا، ـــاروق ف حاكم
ئــامــادةنــةبــوون ــرد، ك لَيكؤَلينةوة

بدةن. لَيدوان لةوبارةيةوة

كةركوكى ئاسايشى لةطةأل لَيكؤلَينةوة

ثارتيدا دةكرَيت
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بالَةكي ئةحمةد
سؤران قةزاي بة سةر سيدةكانى ناحيةي لة
ناوضةية، ئةو بؤ ئاودَيري ثرؤذةيةكي بإياردرا
هةزارو (٩٤٤) بإي بة ئةميان برج كؤمثانياي لةاليةن
نَيودةوَلةتي بانكي  بودجةي لةسةر  دؤالر (٧٣٠)

جَيبةجآ بكرَيت.
سيدةكان ناحيةي بةإَيوةبةري زرار، موسليح
نزيكةي ثرؤذةية ئةو تةواوبووني بة رايطةياند:
خَيزان (٢٥٠) دةكرَيتء  بةراو زةوي دؤنم  (٥٠٠)
ثرؤذةكة كة طوندانةش ئةو دةبن. سودمةند لَيى
طؤرمةمك، سةرو، ـ (كاوالن لة بريتين دةيانطرَيتةوة

لؤكانء سنين).

زةوي دؤنم (٥٠٠) ثرؤذةيةك

بةراو دةكات

يوسف بةهادين

تاران لة حكومةتي هةرَيم نوَينةري
دووشةممةي رؤذي لة ئاشكرايكرد،
هــةرَيــمء حكومةتي ــــردووةوة راب
رَيككةوتوءن ئَيران ئيسالمي كؤماري
شةممة رؤذي لة  ئــةوةي  لةسةر
سنورةكاني تؤثباراني (دوَينآ)ةوة
مةرزةكانيش سةرجةم رابطيرَيتء

ئاطاداركراونةتةوة. لةوبارةيةوة
لة وتيشى: ــاغ،  دةب عومةر نــازم
هاوبةشي كؤميتةي كؤبوءنةوةي
ئَيراندا كوردستانء هةرَيمي نَيوان
رابـــردوو ــةي ــم ــةم دووش رؤذي 
تؤثبارانةكاني راطرتني بة بإياردرا
بةو ــةوة،  ــران ــَي ئ ــةن ــةالي ل ســنــور 
رَيطربَيت هةرَيم حكومةتي مةرجةي
لةسةر ضةكداريي جموجؤَلي لة
سَيشةممةو رؤذانــي لة  سنورةكان،
لةسةر تةئكيد رابردوو ضوارشةممةى
رؤذي كــراوةتــةوةو مةسةلةية ئةو 
دةستة طةإانةوةي دواي ضوارشةممة
كوردستانةوة، هةرَيمي لة هاوبةشةكة
مةرزةكاني هةموو داوةو بإياريان
لة دةبَيت كة كراونةتةوة، ئاطادار سنور
رابطيرَيت. تؤثباران شةممةوة رؤذي

رؤذي سةردانةكةي بة سةبارةت
وةزيري موتةكي، مةنوضةهر ٢/١٢ي
كوردستانء بؤ ئــَيــران دةرةوةي
هةرَيمء سةرؤكي لةطةأل كؤبوءنةوةي
سةرؤكي هةرَيمء سةرؤكي جَيطري
وتي: كوردستان هةرَيمي حكومةتي
دةرةوةي ــري وةزي «سةردانةكةي
ضاوثَيكةوتنء بة  بوو تايبةت  ئَيران
باشكردني لةسةر تةئكيدكردنةوة
ئيسالمي كؤماري ثةيوةندييةكاني 
هةرَيمي ــراقء ــَي ع لــةطــةأل ــران  ــَي ئ
مةسةلةي بــؤ ــةآلم ب كــوردســتــان،
رؤذي ضةند ئَيمة تؤثبارانةكان
كردبوو تايبةتيمان  دانيشتني رابردوو 

كردووة ئيمزا رَيككةوتننامةيةكمان و
بةو رابطيرَيت، تؤثباران بؤئةوةي
لة ضةكدارانةي كة هَيزة مةرجةي ئةو
نةضنة هةرَيمن، سنوري  ناوضةكاني
ضاالكي ئيسالميء كؤماري خاكي ناو
دذي ئَيران». نةدةن ضةكداريي ئةنجام
بارزانيء نَيضيرظان سةرداني دواي
٢٠٠٨/٨/١٠ء  لة حكومةت وةفدَيكي
بارزانيء مةسعود سةرداني دواتر
ثارتة بــاآلي ئةنجومةني وةفدَيكي

 ٢٠٠٨/١٠/٢٢ رؤذي لة سياسييةكان
لة هاوبةش كؤميتةيةكي  ئَيران،  بؤ
كؤماري هةرَيمء حكومةتي نَيوان
نازم بةوتةي ثَيكهات، ئَيران ئيسالمي
ثَيكهاتووة كؤميتةية ئةو عومةر،
هــــةردووال ـــي ـــداران ــة دةســـةآلت ل
كَيشةكانةوة بةدةم بتوانن بؤئةوةي

بدؤزنةوةو بؤ ضــارةســةري  بضنء 
كؤميتةكة بــدةنء ثَيويست بإياري
بإيارة دةكاتء دةوري كؤبوءنةوةي
ضإتر زياترو كؤبوءنةوةكان لةمةودوا
نزيكةوة ئاطاداربوونى بؤ لة بكرَينةوة،
ئةنجام مةرزةكان لة خروقاتانةي ئةو

دةدرَين.
ضةند حكومةتي تا دةربارةي ئةوةي
لة رآ هةية  ئــةوةي تواناي  هةرَيم
لةسةر بطرَيت ضةكداريي جموجؤَلي
ئاماذةي عومةر نــازم  سنورةكان،
تؤثباران راطرتني مةسةلةي بةوةكرد،
ئةوةي بةَلكو نيية، موتَلةق بإيارَيكي
تةواوة هاوكاري لَيدراوة، بإياري
كؤماري هةرَيمء حكومةتي لةنَيوان
ئةو دياردةية، بؤ بنةبإكردني ئيسالمي
ئةوة ناوضةكةش هاوآلتياني دةبَيت

ئةو ئةنجامداني ذمـــارةي بــزانــن،
ئَيران لة كة ضةكدارييانةي ضاالكيية
بؤ طــةإاونــةتــةوة ئةنجاميانداوةو
دةبَيت وتيشى: زؤرن، كوردستان،
ضةكدارانة مةبةستيان ئةو هَيزة بزانين
كة ناسكةدا قؤناغة  لــةم  كة ضيية
هةية طرنط ثرسي كَيشةو كؤمةَلَيك
ئةو ئةنجامداني خةريكي عَيراقدا، لة
حكومةتي بؤ طرفت ضاالكييانةنء
دةكةن، دروست  كوردستان هةرَيمي 
ئةو سةد سةدا لة بَلَيين «ناتوانين
بةآلم دةكــةيــن، بنةبإ ضاالكييانة
لةاليةن ــن دةدةي بـــةردةوام هةوَلي
ئةو بنةبإكردني بؤ ئَيرانةوة هةرَيمء

دياردةية».

بالَةكي ئةحمةد
بة شةقآلوة، قةزاي قايمقامي عومةر، دالوةر
حكومةتي بإيارَيكي  بةثَيي  راطةياند:  رؤذنامةي 
 (٥) ٢٠٠٩دا ساَلي لة بإياردرا كوردستان هةرَيمي
بكرَيت. دروســت شةقآلوة سنورى لة قوتابخانة 
بإيارةكة قايمقامى شةقآلوة ئاماذةى بةوةشدا بةثَيى
قوتابخانةيةكي باتاس، لة ثؤلي (١٨) قوتابخانةيةكي
هةرير لة  ثؤلي  (٩) يةكَيكى  كؤرآ،  لة  ثؤلي  (١٨)
باسرمةو لة ثؤلي (١٨) قوتابخانةيةكي بةربيان،
دروست هةرير لةناو ثؤليش (١٨) قوتابخانةيةكي

دةكرَيت.

لة قوتابخانة (٥) دروستكردنى

شةقآلوة

فةالح نةجم

ليذنةى سةرؤكى عةبدوَلآل، ئارَيز
رؤشنبيرى كاروبارى ثةيوةندييةكانء
رؤذنامةى بة كوردستان،  ثةرلةمانى  لة
دةستثَيكردنةوةى لــةطــةأل  راطــةيــانــد:
بةروارى، تةها ثةرلةماندا، دانيشتنةكانى
دةكرَيتة بانط الوان وةرزشء وةزيــرى
ثَيشتريش لَيثرسينةوة. بؤ ثةرلةمان
روبــةإوى كة رةخنانةى ئةو ــارةى دةرب
ضةندين ثةرلةمان بووةتةوة، وةزارةتة ئةو
ثرسيارى ئاراستةى تةها بةروارى، وةزيرى

بؤ هاتنى  ثَيش بؤئةوةى كردووة، وةزارةتــة ئةو
بداتةوة. وةآلمى ثةرلةمان،

طشتى بةإَيوةبةرى حاميد، ئةمير هاوكات
وتى: الوان وةرزشء ــى وةزارةت لة  راطةياندن
وةزيرى لة داواى رةسمى بة ثةرلةمان «تائَيستا
بؤ ثةرلةمان بضَيتة  نةكردووة الوان  وةرزشء

لَيثرسينةوة».

وةزيرى  لة  ثةرلةمان

دةثرسَيتةوة الوان وةرزشء

سبهی

كوردهكان، پهنابهره دهركردنی چوارچَيوهی له
لهشاری تری  پهنابهری  ژمارهيهك سويد  حكومهتی 

كردهوه. عَيراق رهوانهی يؤتؤبؤرييهوه
شهممه، دوَينآ ئاگادار، سهرچاوهيهكی بهگوَيره ی
سويدهوه  يؤتؤبؤری شاری له پهنابهر (٤٠) نزيكهی
تايبهتهوهو فإؤکهيهکی خراونه ته کهلهپچهکراوی به
بهغدا پاشان  ــوردنء ئ ثايتةختى عهمانى  ــه رهو ب

نَيردراونهتهوه.
لهاليهن ههفتهيه دوء ماوهی که ئهحمهد، شوان
دهستبهسهرکراوهو ــهوه وآلت ئهو کؤچی ده زگــای
فريای مامةَلةكةيةوة  تــهواونــهبــوءنــی به هؤی 
رايگهياندووه: نهکهوت، ئهمجاره ناردنهوهکهی
له هاوإَيکانی، په نابه ران له ناردنهوهی بهر «شهوَيک
بشکَيننء گرتوخانهكهيان ده رگای ويستويانه ههوَلَيکدا
پوچهأل پؤليسهوه لهاليهن ههوَلهيان بهآلم ئهو ههَلبَين،
بهرهبهيان چواری  «سهعات وتيشی: کراوهتهوه»،
ئؤتؤمبيلی ناو خراونه ته کورده کان په نابهره زؤر به

تايبهتهوه».
تهلهفزيؤنء کامَيرای لهچاوی دور پهنابهران
ماوةيةكة دهنَيردرَينهوه.  راطةياندنء رؤژنامهنوسان
وآلتهوه ئه و پؤليسی دهزگاکانی  لهاليهن  پهنابهران
که تايبهته داخراوهوه، شوَينَيکی دهخرَينه دهگيرَينء 
ناردنهوهيان بؤ ئاماده کاری پاشان کؤچء دهزگای به

دهکرَيت.

ثهنابهرى تر ذمارهيهكى سويد

ناردهوه بهزؤر كوردى

راطرتني ئَيران لةسةر هةرَيمء
رَيككةوتن سنور تؤثبارانةكاني

بةكر رانكؤ

هةَلدةكوتنة ضةكدار ئؤتؤمبَيلي دةيان
لة بةإَيز  كؤمثانياي كارةكاني سةر 
كة ئةوةى بةبيانوى ضةمضةماأل، سنوري
ئةوان موَلكى لةسةر بةإَيز كؤمثانياى
بةإَيوةبةري دةكــات، جَيبةجآ ثرؤذة
دةكات، بةوة ئاماذة كؤمثانياكةش طشتي

لَيكراوة. هةإةشةيان كة
بة هةمةوةند، ئاغاي مةمةد ثشكؤ
خاوةن وةكو ئَيمة راطةياند: رؤذنامةى
بةإَيز كؤمثانياى كة زةوييانةى ئةو
دةكات، جَيبةجآ لةسةر  ثرؤذةيةكى
ــةزؤر ب بةعس  ــمــي رذَي ــؤي خ كاتى 
تاثؤي ضةمضةماأل  شارةواني  لةسةر 
كؤمثانياي لةسةر ئَيستاش ــردووة، ك
خانوي (١٠٠٠) تا تاثؤكراوة، بةإَيز
كردووة داوامان بكاتء دروست لةسةر
حكومةت تا رابطرن كارةكانيان كة

دةكاتةوة. قةرةبوءمان
هةمةوةند، ئاغاي  مةمةد  ثشكؤ
ضةندين ثَيشتر  كة بةوةشكرد ئاماذةى 
كة تؤماركردووة،  ياساييان داواى جار 

بةكاربهَينرَين. زةوييانة ئةو نابَيت
مةحمود  ياسين بــةرامــبــةردا لة   
كؤمثانياكاني بةإَيوةبةري طشتي رةشيد،
نيطةراني دةربإيني وَيــإاى بــةإَيــز،

ئاشكرايكرد رووداوة، ئةو بؤ خؤي
(١٠٠٠) كة ضةرمو شــاري ــرؤذةي  ث
جَيبةجآ كؤمثانياكةيةوة لةاليةن خانوة،
بنةماَلةي سةرةتا «هةر وتى: دةكرَيتء
كة وتين ثَييان هةمةوةندييةكان
اليةني ئَيمةش  زةوييانةن، ئةو خاوةنى 
ئاطاداركردووةتةوةو ثةيوةنديدارمان
(٤٠) زةوييانة ئةو ياساييشةوة لةإوي
تاثؤكراون، شارةوانييةوة بةناوى ساَلة
ضةندين بكةنء  قةرةبوء  داواي  ناتوانن 
ناإاستةوخؤ بةشَيوةيةكي جاريش
بةنيازن كؤمةَلَيك كة كراوينةتةوة، ئاطادار

بدةن». كؤمثانياكةماندا بةسةر
مةمةد  ثشكؤ ــةوةى ئ ســـةرةإاى   
رةتدةكاتةوة ئــةوة هةمةوةند  ئاغاي
بةإَيز كردبَيت، كؤمثانياى هةإةشةيان لة
رونيكردةوة كؤمثانياكة  بةإَيوةبةري 
هاتوونةتة ضةمضةماأل لة كةسانةى ئةو
نوسراوَيكي كؤمثانياكةيان، ســةر
بة داوة هةإةشةئامَيزيان ناياساييء

ثرؤذةكة. سةرثةرشتياري
قايمقامي حةميد، ــةوزاد ن هاوكات
«لةبةر راطةياند: ضةمضةماأل، قــةزاي
بةشَيوةيةكي كةسانة ــةو ئ ئـــةوةي
كؤمثانياية، ضوونةتة سةر ئةو ناياسايي
دةكةين دةستطير كةسانة ئةو سةرجةم

كردووة». كارةيان ئةو كة

سةر دةكريَتة هَيرش
بةأَيز كؤمثانياي ثرؤذةيةكى

فازأل دية

ثةرلةماندا داهاتووى خولى لة
لَيهاتوويى خوَيندنء ئاستى
دياريكردنى بؤ ثــَيــوةر نابنة
ضوارةم لة بةوثَييةى ثةرلةمانتار،
ئةم (١٢)ى كة هةمواركردنيدا
هةَلبذاردن ياساى بؤ مانطة
ئةو ــراوة ــةك داوان ئةنجامدرا،
هةمواربكرَيتةوة، ياساكة خاَلةى
لَيهاتوويى خوَيندنء ئاستى كة

ثةرلةمانتاران. بؤ ثَيوةر دةكاتة
شــةريــف، ــر مــحــةمــةد ــَي دل
لة ياسايى ليذنةى ئةندامى
لة وتى: كوردستان، ثةرلةمانى
بؤ ضــوارةم هةمواركردنةوةى
هةَلبذاردن (١)ى ذمارة ياساى
بةرةى  لةاليةن ١٩٩٢ ساَلى لة كة
باس ــراوة، دان كوردستانييةوة
ثةرلةمانتار خوَيندنى ئاستى لة
خاَلة ــةو ئ بــةمــةش ــراوة، ــةك ن
هاتووة، ياساكةدا لة هــةروةك
مةرجى كة بةوةى دةمَينَيتةوة

ثةرلةمانتار رؤشنبيريى ئاستى
تواناى تةنها كة دةبَيت ئــةوة

هةبَيت. خوَيندنةوةى نوسينء
محةمةد، ــر ــَي دل ــةى ــةوت ب
ئةم لةطةأل خاَلة ئةو مانةوةى
ناطونجَيتء سةدةيةدا بارودؤخء
هةمواركردنةوة بة ثَيويستى
بوءنى النيكةم  كــة ــوو، ــةب ه

دابناية. ئامادةييان بإوانامةى
كة ثرؤذةيةدا لةو  بةوثَييةى
ياساى هةمواركردنةوةى بؤ
خاَلة باس لةو هةَلبذاردن كرابوو،
خوَيندةوارى ئاستى كة نةكرابوو
ــات، دةك ديـــارى ثةرلةمانتار
هةمواربكرَيتةوة، خاَلةكة نةتوانرا
ليذنةى ئةندامى جامباز، تارق
تةئكيدى ثةرلةمان لة ياسايى
خاَلة ــةو ئ ــةر ــةط ئ ــــردةوة، ك
ثَيويستة ئةوا هةمواربكرَيتةوة،
(١٠) ئيمزاى بة  كة  ثرؤذةيةك 
ثةرلةمان بة ثَيشكةش ثةرلةمانتار
بكرَيتء لةسةر كارى بكرَيتء
دةتوانرَيت ئينجا ثةسةندبكرَيت،

بكرَيت. هةموار خاَلة ئةو

خويَندنء ئاستى
بؤ لَيهاتوويى ثَيوةر نابَيت
ثةرلةمانتار دياريكردنى
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بةرهةم خاليد

لة  ــردن  ــك ــري ــةرط ب كــؤمــيــتــةى 
ساآلنةى  راثؤرتى  لة  رؤذنامةنوسان 
كة  ــات،  دةك ئــةوة  بؤ  ئاماذة  خؤيدا 
ساَلي ٢٠٠٨ كوشتنى رؤذنامةنوسانء 
كةمبوءن  لــة  روى  بةندكردنيان 
ـــردوءةء دةربـــارةى بــارودؤخــى  ك
رؤذنامةنوسانى هةرَيمي كوردستانيش 
هَيما بؤ ئةوة دةكات، مةترسي لةسةر 
ئازاديي رؤذنامةنوسى هةية لة هةرَيم، 
هةرَيم  ئةمنييةوة  لةإوى  هةرضةندة 
كةمتر روبةإوى كارة توندوتيذييةكان 

بوءةتةوة.
ساآلنةى  راثؤرتى  دوايين  لة   CPJ
 ٢٠٠٩/٢/١٣ رؤذى  ــة  ك ــدا،  ــؤي خ
ئةوة  بؤ  هَيما  بــآلويــكــردوءةتــةوة، 
ئازاديي  لةسةر  مةترسي  كة  دةكات 
هــةرَيــم،  لــة  هةية  رؤذنــامــةنــوســى 
ئةمنييةوة  لــــةإوى  ــدة  ــةن ــةرض ه
ــارة  ك ــــةإوى  روب كةمتر  ــم  ــةرَي ه
ثَيشتر  كة  بوءةتةوة  توندوتيذييةكان 
بة  ــامــاذة  ئ ــوءةوةو  ــب طــرت عَيراقي 
دةكات  كؤميتةكة  ديكةى  راثؤرتَيكى 
بة  رابردوودا  ساَلى  ئايارى  مانطى  لة 
تَييدا  كة  ديكة»  «عَيراقَيكى  ناونيشانى 
بارودؤخى  لةسةر  خؤى  نيطةرانى 
دةربإيبوو  رؤذنامةنوسان  كاركردنى 
بةتايبةت  كوردستان  هةرَيمى  لة 
بةرامبةر  توندتيذى  دةستطيركردنء 
نمونةيةكى  ضةند  رؤذنامةنوسانء  بة 

لة  باس  خستوةتةإوو،  لةوبارةيةوة 
لةطةأل  دةكات  كؤميتةكةيان  ديــدارى 
هةرَيمء  سةرؤكى  بارزانى،  مةسعود 
بؤ  طونجاويان  «كةشَيكى  ثَييوتون: 
ــدوءةء  ــامــةنــوســان رةخــســان رؤذن
رَينماييان بة دةزطا ئةمنيةكان داوة، كة 
بة هيض شَيوةيةك مافي رؤذنامةنوسان 
ناكرَيت  هــةروةهــا  نةكةن،  ثَيشَيل 
بؤ  ــشــةكــةى  ــي ث ـــوس  ـــةن ـــام رؤذن

بةكاربهَينَيت».  بةرامبةر  ناشرينكردنى 
ـــاســـاى كـــاري  ـــــــارةى ي دةرب
مانطى  كة  هةرَيميش،  رؤذنامةطةرى 
ثةرلةمانى  لــة  ـــردوو  راب ئةيلولى 
 CPJ ــرا،  ــدك ــةن ــةس ث ــان  ــت ــوردس ك
دةستطيركردنى  هةرضةندة  دةَلَيت: 
بةآلم  قةدةغةكردءوة،  رؤذنامةنوسى 
«لة ماوةى دءو ساَلى  نييةء  كَيشة  بآ 
كوردستان  ثةرلةمانتارانى  رابردوءدا 

ــان بؤ  ــورســي ضــةنــد يــاســايــةكــى ق
رؤذنامةنوسان ثةسةندكردوءة».

ـــةو  هـــــةروةهـــــا بــــاســــي ل
بة  كة  كـــردوءة،  ثَيشَيلكارييانةش 
بة  ــةق  دةره ياساكةوة  ثَيضةوانةى 
رؤذنامةنوسان ئةنجامدراون بة تايبةت 
رؤذنامةنوسانء  دةستطيركردنى 
نمونةى دةستطيركردنى شوان داودى، 
هةفتةنامةى  ســـــةرنوسةرى  
هَيناوةتةوة،  حسَينى  عادل  د.  هةواألء 
بة  هةرَيمء  دادطاكانى  لةاليةن  كة 
رؤذنامةطةرييةوة  ياساى  ثَيضةوانةى 
ــةرةإاي  س ــةوة  ئ دةستطيركراون، 
كوشتنء توندوتيذى ديكة بةرامبةر بة 

رؤذنامةنوسانى كوردستان.
ــارةى  دةرب راثؤرتيدا  دوايين  لة 
لة  ــان  ــوس ــةن ــام بـــارودؤخـــى رؤذن
باكورى  ــاوةإاســتء  ن خؤرهةآلتى 
لة  بةرطريكردن  كؤميتةى  ئةفريقا، 
ئةوة  بؤ  ئاماذة   CPJ رؤذنامةنوسان 
دةكات كة لة ماوةى ساَلى ساَلى ٢٠٠٨دا 
سةرانسةرى  لة  رؤذنامةنوس   (٤١)
جيهاندا كوذراون كة بة بةراورد لةطةأل 

ساآلنى رابردوو ذمارةيةكى كةمة.
ئاماذةى  راثؤرتةكةيدا  لة   CPJ
بةوةشداوة، كة ساَلى ٢٠٠٨  لة عَيراق 
كة  كـــوذراون،  رؤذنامةنوس   (١١)
بةراورد  بة  كةمة  ذمارةيةكى  ئةويش 
ئةوةشى  بة ساآلنى رابردوو هؤكارى 
بؤ باشبوءنى رةوشى ئةمنى لة عَيراق 

دةطةإَينَيتةوة.
راثؤرتةكةدا  ديكةى  بةشَيكى  لة 
لة  كة  دراوة  ثَيشَيلكارييانة  بةو  ئاماذة 
دةرةوةى  لة  ئةمريكاوة  اليةن سوثاى 

ئةو وآلتة بةرامبةر بة رؤذنامةنوسان 
ئةنجامدراون، بة تايبةت كة تا ئَيستاش 
ئاذانسى  وَينةطرى  جةسام،  ئيبراهيم 
رؤيتةرز لة عَيراق الى سوثاى ئةمريكا 
دادطاى  ئةوةى  سةرةإاى  زيندانيية، 

عَيراقي ئازادى كردوءة.

لة  عــَيــراق  بة  تايبةت  بةشى  لة 
بةرطريكردن  كؤميتةى  راثؤرتةكةدا، 
ــت:  ــان دةنــوســَي ــوس ــةن ــام ــة رؤذن ل
«سةرةإاى دابةزينى ذمارةى كوشتنى 
 (١١) بؤ  عَيراق  لة  رؤذنامةنوسةكان 
 (٪٦٦) ــذةى  رَي بة  كة  رؤذنامةنوس 
ساَلى  دوو  لةضاو  كــردءوة  كةمى 
ساأل  شةشةم  بؤ  ــةآلم  ب ـــردوو،  راب
لة  عَيراق  ئةمساَليش  يــةك،  لةسةر 
كة  وآلتانةية  ئةو  يةكةمى  ريزبةندى 
ذيانى  سةر  بؤ  مةترسي  زؤرترين 

رؤذنامةنوسان هةية».
 (١١) ــةو  ئ ــة  ــةك ــؤرت راث بــةثــَيــى 
رؤذنامةنوسةى ساَلى ٢٠٠٨ كوذراون، 
كةناألء  لةطةأل  عَيراقينء  سةرجةميان 
دةزطا ناوخؤييةكان كاردةكةن، ئةوةش  
كةناَلة  كةمبوءنةوةى  بؤ  ئاماذةية 
هؤكارى   CPJ وآلتة،  لةو  بيانييةكان 
بة  توندوتيذييةكانى دذ  كةمبوءنةوةى 
رؤذنامةنوسان لة عَيراق بؤ باشبوءنى 
هَيزةكانى  زيادكردنى  ئةمنيء  رةوشى 
بة  دذ  سةحوة  هةَلمةتةكانى  ئةمريكاء 
قاعيدةو وةستانى شةإ لةاليةن موقتةدا 
هةَلمةتة  ئةمريكاء  بة  دذ  ســةدرةوة 
ئةمريكاء  هَيزةكانى  بةردةوامةكانى 
تيرؤريستةكان  طروثة  بة  دذ  عَيراق 

دةطةإَينَيتةوة.

سازداني:
هةستيار قادر

رؤذنامة: هاوثةيماني لةطةأل كآ 
حكومةتى  ثَيكهَينانى  بؤ  دةكةن 

محةلى لة موسأل؟
كــات  هــَيــشــتــا  ــدة  ــةن ــةرض ه  *
هاوثةيمانَيتى  باسكردنى  بؤ  زووة 
دةرئةنجامى  دةرنةضوءنى  بةهؤى 
ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى  كؤتايى 
ناإةزايى  بــةآلم  ثارَيزطاكانةوة،  

بة  بةرامبةر  هةية  موسأل  خةَلكى 
حيزبة  سةركردايةتى  لة  هةندَيك 
شــارةكــةو  لــة  كوردستانييةكان 
هاوآلتيان خواستيان نيية جارَيكى تر 
بطةإَينةوة  موسأل  لة  بةرثرسانة  ئةو 
دةخوازين  ئَيمة  ئيداريىو  دةسةآلتى 
ثارتة  سياسى  سةركردايةتى  لة 
كوردييةكان، بارودؤخى نوَيى موسأل 
وةريبطرَيتء  بةهةند  بكاتء  قبوأل 
ثةيوةنديش  نوَيى  كةشى  ثَيويستة 

بإةخسَينن لةنَيوان كوردء عةرةبدا.

هةية  ــةر  ــةط ئ ـــة:  ـــام رؤذن
لةطةأل كورددا بكةنء  هاوثةيمانى 
ئةو  ثَيضةوانةى  ئةطةرةكانى 

ضيية؟ هاوثةيمانَيتييةش 
لةطةأل  هاوثةيمانَيتيمان   *
بووةتةوةء  يةكاليى  تردا  ليستةكانى 

برايةتى  ليستى  ــة  ب ســةبــارةت 
نةينةواش، بةم دوايية بةرثرسةكانيان 
وةإسكةر  ئيستفزازىء  لَيدوانى 
ــةوة  ئ ــةر  ــةس ل جــةخــت  دةدةنء 
دةكةنةوة، كة بةردةوامن لة سياسةتى 
ئةم  موسَلدا،  شــارى  لة  ثَيشويان 
لة  نابَيت  باشى  دةرنجامى  لَيدوانانة 
هاوثةيمانى  ئةطةرى  لة  لَيكطةيشتنء 

دورمان دةخاتةوة.

بةرامبةر  هةَلوَيستتان  رؤذنامة: 
لة  دابإاوةكان  ناوضة  ضةمكى  بة 

موسأل ضيية؟
* ئةم دؤسيةية دوو اليةنى هةية، 
ناوضةى  بة  ثةيوةستة  يةكةميان 
سةرضاوةيةكى  دةبَيت  كة  موسأل، 
بإيارى يةكطرتووى هةبَيت لة ناوضة 
ناوضانة  ئةو  دةبَيت  دابإاوةكانداو 

بة  ــةر  س كؤتايى  بةشَيوةيةكى 
طةإانةوة  بةبآ  بن  موسأل  ثارَيزطاى 
حكومةتى  ناوةندىء  حكومةتى  بؤ 
هةرَيمى كوردستان. اليةنى دووةميش 
لةطةأل  دةستورييانةية  مامةَلةكردنى 
ناوضة كَيشةدارةكان، كة لة دةرةوةى 
ئةنجومةنى  ــى  دةســةآلت ســنــورى 
حكومةتى  دةسةآلتى  لة  ثارَيزطايةو 
ئَيمة  ثــةرلــةمــانــدايــة،  ــدىء  ــاوةن ن
تاكة  ثارَيزطا  ئةنجومةنى  ثَيمانواية 
سةبارةت  دةبَيت  بإياردةر  اليةنى 
بــة ســنــورى ئــيــداريــى شــارةكــةو 
هَيندة  كَيشةية  ئةو  كة  ثَيشمانواية، 
يةكاليى  ناوضانة  ئةو  نييةء  ئاَلؤز 
موسَلنء  بة  ســةر  كة  كــراوةتــةوة 
بطةنة  ناكؤكةكان  اليةنة  دةشكرَيت 

رَيككةوتن لةسةرى.

لة  سياسى  هاوسةنطى  رؤذنامة: 
ضؤن  نوَيدا  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى 
كورد  ناكةن  ضاوةإآ  ئايا  دةبَيت، 
ئةنجومةنى  لة  خؤيةوة  هَيزى  لة 
ئةو  طةإاندنةوةى  بؤ  كار  ثارَيزطا 
هةرَيمى  سةر  بؤ  بكات  ناوضانة 

كوردستان؟
* ئَيمة لة ليستى حةدبا  بَيطومانين 
ثارَيزطاى  بة  سةر  ناوضانة  ئةو  كة 
تيايدان  كة  خةَلكةش  ئةو  موسَلنء 
كةمينةكاننء  لة  يان  عةرةبن  يان 
كةشَيكى  ثَيويستة  كةمينانةش  ئةو 
ثَيكةوةذيان  بؤ  بدؤزنةوة  طونجاو 
بةرلةوةى راى خؤيان لةسةر ئايندةى 
ئَيمة  دةرببإن.  كَيشةدارةكان  ناوضة 
سياسي  رَيطاى  بة  حةدبا  ليستى  لة 
خؤمان  تَيإوانينةى  لــةو  بةرطرى 
ثةيوةستبوءنى  بة  سةبارةت  دةكةين 
ئةنجومةنى  بة  كَيشةدارةكان  ناوضة 

ثارَيزطاى موسَلةوة.

لة  كوردى  كةسايةتى  رؤذنامة: 
ئةطةر  هةية؟  ئَيوةدا  ليستةكةى 

هةية بؤ ناويان ئاشكرا ناكةن؟
كــوردى  كةسايةتى  ضةندين   *
هةندَيكيان  هةن،  حةدبادا  ليستى  لة 

كة  نةبوو،  ثَيويستييان  ئازايةتى 
دةربكةونء  ئاشكرا  بةشَيوةيةكى 
هةندَيكيشيان  مــانــةوةء  نهَينى  بة 
كوردييةكان  حيزبة  هةإةشةى  لة 
رانةطةَينراو  ناويان  بؤية  دةترسان، 
ــى  رؤَل كــة  كةسايةتييانةش  ــةو  ل
حةدبا  ليستى  لــة  ســةركــردايــةتــى 

دةطَيإن، (دَلدار عةبدوَلآل زَيبارى)ية.
 

لةطةأل  ثةيوةنديت  رؤذنــامــة: 
جةوهةر هةركى، سكرتَيرى حيزبى 
كوردستان  ــةروةرى  دادث ئازادىء 
هةية؟ بؤ ئةو كةسايةتييةشتان بؤ 
نةكرد،  بانطهَيشت  ليستةكةتان  ناو 
كوردانةى  ئةو  زؤربةى  كاتَيكدا  لة 
بة  كــوردةكــان  سياسيية  اليةنة 
ليستى  لة  دةزانن،  خؤيانى  نةيارى 

حةدبادا هةن؟
توندوتؤَلى  ثةيوةندى  بةَلَي   *
بةآلم  هةية،  سياسيمان  هاوإَييةتىء 
رازيـــى نــةبــوو، كــة بــةشــداريــى لة 
ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى 
لةو  ــز  رَي ئَيمةش  بكاتء  موسَلدا 

بإيارةى دةطرين.

رؤذنامة: بةوة تاوانبار دةكرَييت 
كة دذ بة كورديت، ئايا ئةو هةَلوَيستة 
يان  نةتةوةية  وةك  كوردة  بة  دذ 

سياسييةكانى؟ اليةنة 
نةتةوةى   نيم   ئةوة  لةطةأل  من   *
ضةند  يان  حيزبَيك  بخزَينرَيتة  كورد 
سياسيمان  ناكؤكى  ئَيمة  حيزبَيكةوة، 
كوردستانى  حيزبى  هةندَيك  لةطةأل 
كوردداو  ميللةتى  لةطةأل  نةك  هةية، 
بؤ  حيزبَيكةوة  لة  ناكؤكييانةش،  ئةم 
حيزبَيكى تر دةطؤإَيت، ئَيمة لة موسأل 
ثارتى  لةطةأل  كَيشةكانمان  زؤربةى 
لةطةأل  نةك  كوردستانة،  ديموكراتى 
بةرامبةر  هةَلوَيستيشمان  يةكَيتيداو 
ئةداى  بنةماى  لةسةر  حيزبانة  بةو 
نةتةوةى  ثَيمانواية  سياسييانةوةية. 
لَيكراوةو  ــم  زوَل ميللةتَيكى  ــورد  ك
ئةطةر  تةنانةت  لَيدةطرين،  رَيزيشيان 

جياواز لة ئَيمةش بيربكةنةوة. 

 ئةسيل نجَيفى: كَيشةمان لةطةأل كورددا نييةو لةطةأل حيزبةكانياندا ناكؤكين

سةرؤكى  نجَيفى،  ئةسيل 
نيشتمانى  حــةدبــاى  ليستى 
بــةوةدةكــات  ئــامــاذة  موسأل، 
ضةندين  ليستةكةى  ــة  ك
ئاستى  لــة  تَيداية  كـــوردى 
هةندَيكيان  سةركردايةتيداو 
ئاشكرا  خؤيان  ناوى  ناوَيرن 
لةطةأل  ثةيوةنديشى  بكةنء 

جةوهةر هةركيدا بة هَيزة.
ئةسيل نجَيفى، كة ليستةكةى 
موسَلى  دةنطةكانى  زؤرينةى 
ديمانةيةكى  لة  بةدةستهَيناوة، 
لَيدوانى  رايطةياند:  رؤذنامةدا 
موسأل  لة  كــورد  بةرثرسانى 
رَيككةوتن  هاوثةيمانَيتىء  لة 

دورمان دةخاتةوة.

CPJ: رةوشى رؤذنامةنوسان لة هةرَيم جَيطاى نيطةرانيية
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سامان بةشارةتى 

ضاودَيريى  بؤ  رؤذ  ــؤإى  ت  
هاوكاريى  بة  هةَلبذاردنةكان، 
يةكَيتيى  نةتةوةيةكطرتووةكانء 
ئةوروثاو رَيكخراوةكانى كؤمةَلطاى 
هةَلدةستن  مافى مرؤظ،  مةدةنيء 
بة ضاودَيريكردنى هةَلبذاردنةكانى 
طشتى  رَيكخةرى  كوردستان، 
رَيكخراوةكةش ئاماذة بةوةدةكات، 
كة ضاودَيرىء بةدواداضوونى كيانة 
ثاَلَيوراوةكانيان  سياسييةكانء 
دةكةن، سةرثةرشتي ئةنجامةكانى 
«بؤئةوةى  دةكةن،  هةَلبذاردنيش 
دةنطةكاندا  لــة  ساختةكاريى 

نةكرَيت».
٥/١٩ى  هةَلبذاردنى  بؤ  بإيارة 
ــان، تــؤإى  ــوردســت هــةرَيــمــى ك
هةَلبذاردن،  ضاودَيريى  بؤ  (رؤذ) 
بكات،  هةَلبذاردنةكة  ضاودَيريى 
هؤطر ضةتؤ، رَيكخةرى طشتى تؤإى 
بة  هةَلبذاردن،  ضاودَيريى  بؤ  رؤذ 
كاركردنى   راطةياند:  رؤذنامةى 
ســةرتــاســةرى  لــة  رؤذ  تـــؤإى 
قورسايى  بةشَيكى  بةآلم  عَيراقة، 
هةرَيمى  ــة  ل كــارةكــانــيــشــمــان 
كوردستانة، هَيماى بؤ ئةوةشكرد، 
ثةرلةمانى  ــى  ــذاردن ــب ــةَل ه ــؤ  ب
٥/١٩دا  ــة  ل كـة  ــان،  ــت ــوردس ك
هةَلدةسَيت  رؤذ  تؤإى  دةكرَيت، 
بة ضاودَيريكردنى هةَلبذاردنةكة بة 
نةتةوةيةكطرتووةكان،  هاوكاريى 
ئةو  ضاودَيريى  «تةنها  وتيشى: 
ناكةين،  هةَلبذاردنيش  رؤذةى 
بةَلكو ضاودَيريى دةورةى تةواوى 
ضاودَيرييء  دةكةين،  هةَلبذاردن 
بةدواداضوونى ئةو كيانة سياسيانةء 
ثاَلَيوراوةكانيان دةكةين بؤ ئةوةى 
كةسانة  ــةم  ئ ضةند  تــا  بزانين 
لَيهاتوونء دةتوانن داواكارييةكانى 
تا  بكةن؟  جَيبةجآ  هاوآلتييان 
هةَلبذاردن  ياساى  لةطةأل  ضةند 
دةطونجَين؟»، رونيشيكردةوة ئَيستا 
كوردستانن  ثةرلةمانى  ضاوةإَيى 
هةَلبذاردنةكان  ياساى  ئةوةى  بؤ 

كؤمسيؤنى  بيداتة  تةواوبكاتء 
ئةوةى  بؤ  هةَلبذاردنةكان،  باآلى 
رَيكخراوةكةش دةست بة كارةكانى 

خؤيان بكةن.
ــرى تـــؤإى رؤذ  كــارَيــكــى ت
ــذاردن،  ــب ــةَل ــى ه ــري ــاودَي ــؤ ض ب
هةَلمةتى  ــى  ــردن ــك ــري ــاودَي ض
لة  كة  هةَلبذاردنة،  ثإوثاطةندةى 
دةزطاكانى راطةياندندا دةكرَيت، بؤ 
ثَيشَيلكاريانةى  ئةو  بزانن  ئةوةى 
رودةدةن ضين، هةروةها ضاودَيريى 
كيانة  دارايــــى  ـــاوةى  ـــةرض س
دواتريش  دةكةن،  سياسييةكانيش 
دةكةن  بةَلَينانةش  ئةو  ضاودَيريى 
دةدرَينة  هةَلبذاردندا  لةكاتى  كة 
لةدواى  بزانن  ئةوةى  بؤ  هاوآلتى 
بةَلَينانة  لةو  ضةند  هةَلبذاردن 
جَيبةجآ دةكرَيت. رَيكخةرى طشتى 
تؤإى رؤذ بؤ ضاودَيريى هةَلبذاردن 
باشمان  كاديرى  «كؤمةَلَيك  وتى: 

هةَلبذاردن  ضاودَيريكردنى  بؤ 
مةشقيشيان  ــردووةء   ــادةك ــام ئ
كة  ثَيكراوة،  وآلت  دةرةوةى  لة 
ياساى  لة  باشيان  شارةزاييةكى 
هــةَلــبــذاردنــدا هــةيــةو دةتــوانــن 
سندوقةكانى  باشى  ضاودَيرييةكى 

دةنطدان بكةن». 
ضاودَيريى  بــؤ  رؤذ  ــؤإى  ت
تؤإانةى  لةو  يةكَيكة  هةَلبذاردن، 
هاوكاريى  بة  ٢٠٠٤دا  ساَلى  لة 
يةكَيتى  نةتةوةيةكطرتووةكانء 
يةك  هاوكاريى  بة  ــاو  ــةوروث ئ
بةناوبانطةكانى  رَيكخراوة  لة 
بة هةَلبذاردنء  تايبةتة  ئةَلمانيا كة 
ــار بؤ  ــا ســةنــتــةرى ك ــةروةه ه
لة مافةكانى  لَيكؤَلينةوة  ضاودَيريى 
بؤ  بإيارة  ـــةزراوة،  دام ــرؤظ   م
هةَلبذاردنى  خولةى  ئةم  ئَيستاى 
ضاودَيريى  كوردستان  ثةرلةمانى 

هةَلبذاردنةكان بكات.

رَيكخراوَيك ضاودَيريى 
هةلَبذاردنةكانى كوردستان  دةكات

بةهادين يوسف

كوردستان  هةرَيمي  سةرؤكي 
سةرجةم  ــي  ــازادكــردن ئ فةرماني 
لة  كة  دةدات،  عةرةبةكان  بةندكراوة 
طرتوخانةكاني هةرَيمي كوردستاندان. 
موسَليش  ــاى  ــزط ــارَي ث جــَيــطــرى 
ئازادكردنى  كة  بةوةدةكات،  ئاماذة 
هؤزة  داواى  لةسةر  بةندكراوةكان 

عةرةبييةكان بووة.
كؤتايي هةفتةي رابردوو مةسعود 
بارزاني، سةرؤكي هةرَيمي كوردستان، 
سةرجةم  ئازادكردني  بة  فةرمانيدا 
دةرةوةي  عةرةبانةي  زيندانيية  ئةو 
طرتوخانةكاندانء  لة  كة  كوردستان، 
ساغ  ــةســةردا  ب تؤمةتَيكيان  هيض 
ضوارضَيوةيةدا  لةو  نةبووةتةوةو 
بةندكراو   (٣٠) نزيكةي  ئَيستا  تا 

ئازادكراون.
ديواني  فوئاد حسَين، سةرؤكي  د. 
بة  كوردستان،  هةرَيمي  سةرؤكايةتي 
رؤذنامةي راطةياند: ئةو بةندكراوانةي 
هَيزةكاني  لةاليةن  ثَيشتر  ئازادكراون، 
ئةمريكاو عَيراقةوة دةستطيركرابوءن، 
ئةمنييةوة  بارودؤخي  بةهؤي  بةآلم 
هَينرابوءنة هةرَيمء دواي لَيكؤَلينةوة لة 
دؤسيةكانيان، ئةوانةي بةشدارنةبوون 
تيرؤرستي،  توندإةوييء  لةكاري 

ــةو  ـــازاد دةكــرَيــنء وتــيــشــي: «ئ ئ
زيندانييانة لةاليةن هَيزةكاني هةرَيمي 
دةستطيرنةكرابوءن،  كوردستانةوة 
لة  ئةمريكييةكاننء  زينداني  بةَلكو 
هَيرشكردنة  يــان  هةَلهاتن  ترسي 
بؤ  تيرؤرستانةوة  لةاليةن  سةريان 
ئاسايشي  رادةستي  ئازادكردنيان، 
ـــوون»،  ـــراب ــرو دهـــؤك ك ــَي ــةول ه
بــةردةوام  ــةوان  ئ رونيشيكردةوة 
لة دؤسيةكانيانء  لَيكؤَلينةوة  لة  دةبن 
لةطةَلياندا  لَيكؤَلينةوة  ئــةوانــةي 
تةواوكراوةء هيض تؤمةتَيكيان بةسةردا 

ساغ نةبووةتةوة، ئازاد دةكرَين.
سةرؤكايةتي  ديواني  سةرؤكي 
ئازادكردني  كة  رةتكردةوة،  ئةوةشي 
ئةو زيندانييانة ثةيوةنديي بة هيض جؤرة 
لةوبارةيةوة  هةبَيتء  رَيككةوتنَيكةوة 
هةرَيم  سةرؤكي  «ثَيشتريش  وتي: 
كةسانةي  ئةو  ئازادكردني  بةَلَيني 
بةسةردا  تؤمةتَيكيان  هيض  كة  دابوو، 

ساغ نةبووةتةوة».
لقي  بةرثرسي  طؤران،  خةسرةو 
موسَلي ثارتي ديموكراتي كوردستانء 
جَيطري ثارَيزطاري موسأل، ئةوةي بؤ 
رؤذنامة ئاشكراكرد، ثَيش ئةنجامداني 
ثارَيزطاكان،  ئةنجومةني  هةَلبذاردني 
ئازادكردني  بإياري  هةرَيم  سةرؤكي 
خةَلكي  كة  داوة،  زيندانييانةي  ئةو 
دةرةوةي هةرَيم يان موسَلنء بةهؤي 

كوردستان  لة  نائاساييةوة  ــاري  ب
سةرجةم  بإياريشة  بةندكرابوونء 
زيندانييةكاني هةرَيم لة خةَلكي دةرةوة 
نةدراون  حوكم  كة  بكرَينةوة،  بةتاأل 
ساغ  بةسةردا  تاوانَيكيان  هيض  يان 
نةبووةتةوة، بةآلم بةهؤي سةرقاَلييةوة 
ثةيوةنديي  دواخراوةء  هةَلبذاردن،  بة 

بة هيض رَيككةوتنَيكةوة نيية.
وةفدَيكي   ٢٠٠٩/١/١٩ رؤذي 
كةسايةتييةكاني  ــؤزو  ه ــةرؤك  س
ــوســأل، لة  ــاي م ــزط ــارَي ــوري ث ســن
سةرؤكى  لةطةأل  كؤبوونةوةيةكدا 
ــم، ضــةنــد داواكــاريــيــةكــيــان  ــةرَي ه
خةسرةو  كرد،  بارزانى  ئاراستةى 
لة  «يةكَيك  وتى:  لةوبارةيةوة  طؤران 
هؤزةكان  سةرؤك  داواكارييةكاني 
عةرةبانة  بةندكراوة  ئةو  ئازادكردني 

بووة».
موسأل  ــاري  ــزط ــارَي ث جــَيــطــري 
وةجبة  دوو  بة  ثَيشتر  ئاشكراشيكرد، 
جارَيكي  زيندانيء   (١٠٠) جارَيك 
ئــازادكــراونء  زيــنــدانــي   (٩٦) تــر 
ثؤليسي  بةإَيوةبةرايةتي  رادةستي 
دراونةتةوة  دواتــر  ــراونء  ك موسأل 
كةسوكاريان، «بةآلم ئةو (٣٠) زيندانيية 
ئازادكراونء  راستةوخؤ  ئةمجارة 
بإواناكةم  نةكراون،  ثؤليس  رادةستي 
الي  تر  بةندكراوَيكي  هيض  ئَيستا 

ئاسايش بَيت».

ئازادكردنى بةندكراوةكان، لةسةر داواى هؤزة عةرةبييةكان بووة

سالَح رةحمان

حكومةتى  ناوخؤى  وةزارةتى 
عَيراق لة هةوَلى ئةوةداية رَيطا لةو 
هاتوضؤية بطرَيت كة لة مةرزةكانى 
دةكرَينء  كوردستانةوة  هةرَيمى 
بتةنَيت،  هــةرَيــم  سنورةكانى 
ئةو  بةرثرسانى  بةوتةى  ضونكة 
هاتوضؤكان  سةرجةم  وةزارةتة، 
هةرَيمةوة  مةرزةكانى  لة  كة 
ئةنجام دةدرَين «ناياسايين»، بةآلم 
رةطةزنامةء  طشتى  بةإَيوةبةرى 
هةرَيم  نشينطةى  ثاسثؤرتء 
تَيكإاى  لةوةدةكاتةوة،  جةخت 
مةرزةكانى  لة  مامةآلنةى  ئةو 
ـــن،  دةدرَي ئةنجام  هــةرَيــمــةوة 
سيستمى  طوَيرةى  بة  ياسايينء 

مةركةزيى ئةنجام دةدرَين.
عوسمان،  موحسين  لــيــوا 
رةطةزنامةء  طشتى  بةإَيوةبةرى 
ثاسثؤرتء نشينطة، بؤ رؤذنامةى 
لةاليةن  تائَيستا  روونــكــردةوة، 
عَيراقةوة  ناوخؤى  وةزارةتـــى 
نوسراوَيكيان  هيض  رةسمى  بة 
لة  باس  نةطةيشتووة  بةدةست 
ئةو  نــاوةوةى  هاتنة  ناياسايى 
سنورةكانى  لة  كة  بكات  كةسانة 
خاكى  ــاو  ن ــة  ــن دَي ــةوة  ــم ــةرَي ه
«سةرجةمى  وتيشى:  ــراق،  عــَي
مةرزةكانى  لة  مامةآلنةى  ئةو 
بيانى  كةسانى  بؤ  كوردستانةوة 
دةكرَيت،  بؤ  ظيزايان  دةكرَيتء 
مؤرى  ياسايينء  بةشَيوةيةكى 
لةسةرة»،  عَيراقيان  حكومةتى 
ضونكة وةكو ليوا موحسين هَيماى 
ظيزاى  ثاسثؤرتء  مؤرء  كرد،  بؤ 
هاتنة ناوةوةى عَيراق مةركةزييةء 
ثَيداويستييانة  ئةو  سةرجةمى 

لةاليةن بةغداوة دابين كراون.
ليوا  لةمةوبةر  رؤذَيك  ضةند 
وتةبَيذى  خةَلةف،  عةبدولكةريم 
باسى  عَيراق،  ناوخؤى  وةزارةتى 
بيانييانةى  ئةو  كة  لةوةكردبوو 
دَينة  كوردستانةوة  هةرَيمى  لة 

بةشَيوةيةكى  عَيراق،  خاكى  ناو 
ئةطةر  ــاوةوةء  ن دَينة  ناياسايى 
حــكــومــةتــى عــَيــراق دةســتــى 
دةكات،  دةستطيريان  بيانطاتآ، 
بة  سنورةكان  كردبوو  داواشــى 
نةكرَينةوةء  بيانييةكاندا  إوى 
ئةوةى  مافى  كوردستان  هةرَيمى 
بؤ  ناوةوة  هاتنة  مامةَلةى  نةبَيت 
بكات،  كةسانة  ئةو  بيانييةكانء 
عَيراقةوة،  خاكى  ناو  دَينة  كة 
«حكومةتى  وتى:  خةَلةف  وةكو 
عَيراق ئةو رَيطةثَيدانانةى هةرَيمى 
بيانى  هاوآلتيانى  بؤ  كوردستان 
دةزانَيتء  ناياسايي  بة  دةيكات، 

مامةَلةيان ثَيناكات».
مةحمود  ــةم  ــت رؤس عةقيد 
مةرزى  لَيثرسراوى  كؤكؤيى، 
ئاماذةى  باشماخ،  نَيودةوَلةتى 
هاوآلتيية  ئةو  هةموو  بةوةكرد، 
دةرةوةى  دةضنة  عَيراقييانةى 
وآلتء دةطةإَينةوة، بةشَيوةيةكى 
دةكرَيت،  بؤ  مامةَلةيان  ياسايى 
دةيانةوَيت  كة  بيانييانةشى  ئةو 
خاكى  نــاو  بَينة  مـــةرزةوة  لــةو 
بة  ـــراق،  ـــَي ع كـــوردســـتـــانء 
دةكةنء  هاتوضؤ  ثاسثؤرتةوة 
هةبَيت،  عَيراقيان  ظيزاى  دةبَيت 
مــةرزى  لة  ئَيستا  «تــا  وتيشى: 
بيانى  كةسَيكى  هيض  باشماخةوة 
بةشَيوةيةكى ناياسايى نةهاتووةتة 
سةرجةم  هةرَيمةوةء  خاكى  ناو 

مامةَلةكان ياسايى بوون».

طشتى  ــــةرى  ــــوةب ــــةإَي ب
نشينطة  ثاسثؤرتء  رةطةزنامةء 
لَيدوانةكانى  كة  بةوةكرد،  هَيماى 
هيض  ــةف  ــةَل خ عــةبــدولــكــةريــم 
نيية،  دروســتــيــان  بنةمايةكى 
ــةى لة  ــةســان ـــةو ك ضــونــكــة «ئ
ــى كــوردســتــانــةوة  ــان ــةرزةك م
هيض  عَيراقةوة،  خاكى  ناو  دَينة 
بةشَيوةيةكى  نييةء  طرفتَيكيان 
مةركةزى مؤرى هاتنة ناوةوةيان 
ــت،  دةدرَي ثاسثؤرتةكانيان  لة 
ناياسايى  مامةَلةكانيشيان  ئةطةر 
ثَينادرَيتء  رَيطايان  ئــةوا  بن، 

دةطةإَينرَينةوة».
ئةو  ـــران،  ضـــاودَي ــةى  ــةوت ب
وةزارةتى  وتةبَيذى  لَيدوانانةى 
لة  سياسى  ئامانجى  نــاوخــؤ 
سنورةكان  دةيةوَيت  ثشتةوةيةء 
بةرتةسك  كوردستان  هةرَيمى  لة 
بكاتةوةء دةسةآلتى مامةَلةكردنى 
هةرَيم  مةرزةكانى  لة  هاتوضؤ 
مةرزى  لَيثرسراوى  بسةنَيتةوة، 
باسى  باشماخ  ــةتــى  ــودةوَل ــَي ن
رَيطا  شَيوةيةك  بةهيض  لةوةكرد، 
بةو كةسانة نةدراوة، كة دةيانةوَيت 
ناو  بَينة  ناياسايى  بةشَيوةيةكى 
كارةكانى  لة  هةرَيمةوةء  خاكى 
ضونكة  دةبن،  بةردةوام  خؤشيان 
نَيودةوَلةتييةء  «مةرزةكةيان 
ناوةندييةوة  حكومةتى  لةاليةن 
ناسَينراوةء  رةسمى  مةرزَيكى  بة 

مامةَلةكانيشيان ياسايين».

بةغدا دةيةوَيت سنورةكان 
لة هةرَيم بتةنَيت

 بارزانى لةطةأل ذمارةيةك سةرؤك هؤزى عةرةبدا      فؤتؤ: ئةرشيف
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ثةرلةمان هةلَبذاردني
دةسةآلت ثاوانكردني ديسان يان

كؤنطرةيةكي  ٢٠٠٩/٢/٢ لة رؤذي
سةرؤكي هاوبةشي رؤذنامةواني
حكومةتي كوردستانء ثةرلةماني
مةسةلةيةكي ضةند دا، هــةرَيــم
ــي ــوس ــارةن ض ــط لـــةســـةر ــرن ط
قسةي هةرَيم سياسي دةسةآلتي
لةم يةكَيك هــةر كة لةسةركرا،
هةَلوةستة بة ثَيويستي مةسةالنة
لةسةركردنة، لةوانةش، دياريكردني
بة هةَلبذاردنةكة ئةنجامداني كاتي
ثةرلةمانةوة  لةاليةن ٢٠٠٩/٥/١٩
لةم خــؤي ثةرلةمان كاتَيكدا لة 
نوَينةرايةتي بة  كؤتايي  كاتةدا
يةكَيتي ثارتيء بةشداري ــت، دَي
ثرؤسةي لة هاوبةش ليستَيكي بة
هةردوو دابةشكردني هةَلبذاردندا،
ثــةرلــةمــانء ــي ســةرؤك ثؤستي 
لةاليةن هةرَيم  ئايندةي حكومةتي 
لة بةر ئَيستاوة حكومةتي سةرؤكي

هةَلبذاردن!! ئةنجامداني
لةسةر قسةي لَيرةدا ــةوةي ئ
ثارتيء دابةزيني ــةوا ئ دةكةين
لة هاوبةش ليستَيكي بة يةكَيتيية
هةنطاوةي ئةم كة  هةَلبذاردندا، 
مانايةك لة زياتر بةراستي ئةوان
ئامانجي ئــةويــش هةَلناطرَيت، 
ديمكراسيية ثرؤسةي لةباربردني

بةندة ثرؤسةية ئةم كة هةرَيم، لة
ملمالنَيي حيزبيء فرة بووني بة
ئةمانةش نَيوانياندا، لة ئازاد سياسي
ديموكراسي دنــيــاي هــةمــوو لــة 
هةَلبذاردني ثــرؤســةي بناغةي
ديموكراسيةتيش دَينن، ثَيك ئازاد
بآ ناوَيكي ئــازاد هةَلبذاردني بآ 

ناوةرؤكة.
ــآء ــالن ــم ــل م ـــة ـــاشـــكـــراي ئ
حيزبةكان نَيوان هاوثةيمانييةتي
كارَيكي هةَلبذاردندا ثرؤسةي لة
حيزبَيك هةر ئاسايية، دروســتء
ضؤنيةتي شَيوةو  لة سةربةستة 
ــدا، ــذاردن ــب ــةَل ه ــة بـــةشـــداري ل

دةضَيتة اليةنَيك ض  لةطةأل هةروةها
بارودؤخي بةثَيي هاوثةيمانيةوة،
رؤَلي وآلتةكةو سياسي  طؤإةثاني
وآلتةكةدا، ئاستي لةسةر حيزبةكة
جموجؤَلةي ئةو هةموو ئةوةية طرنط
حيزبةكانةوة لــةاليــةن دةكــرَيــت
ذياني بةطةإخستني مةبةستي
ثرؤسة سةرخستني  سياسيء 

بَيت. ديمكراسييةكة
لة هاوثةيمانيةتي ئَيستاي ئةوةي
بة بةديدةكرَيت، يةكَيتي ثارتيء
كاريطةرييان رابردويانء بة بةراورد
سياسي طــؤإةثــانــي لــةســةر 
شكست ئةزموني كــوردســتــانء
فةرمانإةوايةتيان، ـــواردوي خ
هاوثةيمانيةتة ئةو بَلَيين: ناتوانين
كارَيكي نَيوانيان  سياسييةي 
ئةوان ضونكة  ئاساييية، دروستء 
يةكترو لة ترس مةسةلةي ئةطةر
نةبَيت، كوردستان جةماوةري لة
ثَيويستيان بةو هاوثةيمانيةتةي ئةوا
خؤيان ئةوان لةكاتَيكدا نيية، يةكتر
خؤياندا لةنَيو شت زؤر لةسةر
هةريةكَيك ضونكة نين، طونجاو
رابــردوو خــاوةن حيزبَيكي لــةوان
بآ فــراوانء جــةمــاوةري ثَيطةي 
زؤريان هيواي هاوثةيمانيةتيشي

كورسي بــاش ذمارةيةكي هةية
بَينن. بةدةست ثةرلةمان

بة (١٩٩٢)ةوة ساَلي لة ئةوان
كوردستانيان دةسةآلتي شةريكي
بةداخةوة كة ئةمإؤ، تا قؤرغكردووة
بوارةدا لةم حيزب  هةردوو  ئةداي
رةزامةندي ــوازيء داخ ئاستي لة 
كردةوة بة تائَيستا نةبوو، خةَلك
هةرَيمي لة جياواز  حكومةتي  دوو
هةريةكةيان هةية، كوردستان
يةكَيتي، ثارتيء لة حيزبَيكة هي
هاوثةيمانةتيةيان بةو ئةوان بؤية
قؤرغكردني بةردةوامبووني ماناي
كوردستانء لة سياسيية دةسةآلتي

ئةزمونة ــةو ئ بــةردةوامــبــوونــي
حوكمإانيةتية، خواردوةي شكست
نارازيية خةَلك بةطشتي هةر نةك كة
لة ـــك زؤرَي بةَلكو بــةرامــبــةري،

خؤشيان. اليةنطراني
خةباتء بؤ رَيزمان لَيرةدا ئَيمة
هةيةو حيزب هةردوو جةماوةري
ئةم سةرةكي بةشَيكي ئةوانيش
ئةمة ــةآلم ب دَيــنــن،  ثَيك ميللةتة
دةبَيت كــة ــةت، ــاي ن ماناية ــةو  ب
بكرَيتء قبوأل لَي شتَيكيان هةموو
خؤم حاَلي بة بةش  ببين،  بَيدةنط
بؤ ــةوان  ئ هاوثةيمانيةتيةي ئةو
زةنطَيكي بة داهاتوو هةَلبذاردني
ثرؤسةي لةسةر ــم دةزان خةتةر
ثاوانكردني هةرَيمء  لة  ديمكراسي

دةسةآلت تيايدا.
باشتربوو يةكَيتي ثــارتــيء
ئةطةر جةماوةر لة  بةر بؤخؤيان
ــرؤســةي ث ــة جــيــا بـــةشـــداري ب
دةرئةنجامي بكردباو هةَلبذاردنيان
كردبا قبوأل هةَلبذاردنةكةشيان
كةمينةي بواية، ضؤنَيك هةر بة
بةدةست زؤرينةيان يا كورسي
ئؤثؤزسيؤن لــة يــاخــود هَينابا
حةقيقةتي ضونكة النيكةم بمايةتةوة.
دةردةكةوت ميللةت بؤ هةريةكَيكيان

اليةني بؤخؤشيان، ــا ــةروةه ه
ثرؤسةي ناو دةهاتة تريش سياسي
بةهَيزتر ديمكراسييةكة هةَلبذاردنء
رةنطي ــطء دةن بةبووني ــوو دةب
لةثاي نةك  ثةرلةماندا، لة جياواز 
ديسان ئــةوانــدا هاوثةيمانيةتي
بآ الوازو وجود، دَيتة ثةرلةمانَيك
دوو ئةو فةرماني  بة ــةآلتء  دةس

هةَلدةسوإَيت. حيزبة
سةركردايةتي ديـــارة ــةآلم ب
بنةماكاني حــيــزبــة دوو ئـــةو 
هةزمي نييةو قبوأل ديمكراسييةتيان
مةترسييان ئَيستا تا ضونكة ناكةن،
يةكةم رادةي بة هةية يةكتر لة

لة هــةردووكــيــان  ترسي لة  ــةر  ب
سياسييةكاني اليةنة جةماوةرو
قايل كامَيكيان هيض ــةوان ئ تــر،
بآ ثةرلةماني كةمينةيةكي نابَيت
لة تردا ئةوي زؤرينةي راست لة
بكةوَيتة يةكَيكيان  ياخود ثةرلةمان، 
لة تر ئةوي ئوثؤزسيؤنء بةرةي
سيستمي لة ضونكة بَيت، حوكمدا
دةسةآلت قؤرغكردني حيزبيدا فرة
هةَلبذاردن دةورةيةكي ضةند بؤ
مسؤطةرو اليةنَيك حيزبء هيض بؤ
هَيَلكاري نــابــَيــت، ــةر ــةب دةســت
لة وآلت سياسييةكاني حيزبة
وآلتاني لة ــة ــةردةوام ب طــؤإانــي
تازةترين نزيكترينء ديموكراسيدا،
هةَلبذاردني دةرئةنجامي نمونةش
كة عَيراقة ثارَيزطاكاني ئةنجومةني

ئةنجامدرا. ٢٠٠٩/١/٣١ لة
حيزبيش دوو سيستمي  بطرة
ملمالنَيي ناكات  ئةوة دةستةبةري 
نَيوان لة تةنيا هةر وآلتةكة سياسي
بمَينَيتةوة، ــراوان ف حيزبي دوو
ثةيدابَيتء سَييةم حيزبي لةوانةية
حيزبةي دوو لــةو  بةيةك جَيطا
(حيزبي وةك ــكــات  ب لـــةق ــر  ت
جَيطاي كة بةريتانيا)  كرَيكاراني 
لة طرتةوة (ئازاديخوازاني) حيزبي

رابردووةوة. سةدةي بيستةكاني
ئــةوةي وةك ئَيمة الي بــةآلم
ــم ــةرَي ه ـــي ســيــاســي ـــةآلت دةس
كؤمثانيايةكيبازرطانيبَيتءثارتيء
بة بن خاوةني تةنيا خؤيان  يةكَيتي
تر اليةنَيكي كةسء هيض شةريكي،
بؤي نةبَيت نةبَيتء بة سةرةوة مافي
ئَيستاو رابردوو لة بَينَيت بةكاري
سةرؤكي قسةكاني داهاتووشدا،
دابةشكردني بة ئَيستاش، حكومةتي
ثةرلةمانء سةرؤكي ثؤستةكاني
ثارتيء بةسةر  ئايندة حكومةتي 

ئةم حةقيقةتة دةسةلمَينن. يةكَيتي
ــةو ــةت ب ــوم ــك ســـةرؤكـــي ح
هةَلبذاردني ثرؤسةي هةَلوَيستةي
بؤ بايةخَيكي كردو  بةها  بآ زياتر
ثآ ئومَيدي خةَلكي كة نةهَيشتةوة
لة ئَيستاوة هةر ئةو بمَينَيت، ضونكة
كؤتايي هةَلبذاردنةكةشي  هةر  نةك
دةرئةنجامةكانيشي بةَلكو هَينا، ثآ
ض هةَلبذاردن ئيتر كــرد! ئاشكرا

بكرَيت؟ ثَيويستة
بؤيةجةماوةرواليةنءرَيكخراوة
كوردستان تــري سياسييةكاني 
ــان ــةإوي روب جــدي  ثرسيارَيكي
قؤرغكردني ئامادةن  ئايا دةبَيتةوة، 
شكست ئةزمونة ئةو دةســةآلتء
بَيت ــةردةوام ب حوكم ــواردوةي خ
حكومةت سةرؤكي وةك هةرَيم لة
بإياري ئَيستاوة لة بإاندويةتيةوةو
ثَيضةوانةوة دةيانةوَيت يا بة لَيداوة؟
حيزبيةي نةخشة ئةو رةطــةوة لة 
باوة ئَيمةدا كوردستاني لة ساآلنَيكة
يةكَيتي ثارتيء ضيتر هةَلتةكَيننء
ضارةنوسي كَيشةو مةرجةعي تاكة
وةآلمي تةنيا؟ بة نةبن  ميللةتة ئةم
ئةو جةماوةرةو الي ثرسيارة ئةو 
بخا اليةكدا بة دؤخةكة دةتوانَيت
ئةو بوَيرانةي وةآلمدانةوةيةكي بة

ضارةنوسسازة. ثرسيارة

عومةر شؤرشحةسةن م.

لةنَيوان بارزانى
سوننةء شيعةدا

ئيبراهيم هيالل

بانطهَيشتى بة رابردوو  هةفتةى
هةردوء سةردانى بارزانى رةسمى،
كة كرد، قةتةرى كوةيتء وآلتى
هةر كةنداون، طرنطى دةوَلةتى دوو
دوابةدواى طةإانةوةشى مةنوضةهر
ئَيران دةرةوةى  ءةزيرى موتةكى، 

هةولَير. طةيشتة
رةسمى بانطهَيشتى لةإاستيدا
قةتةر كوةيتء لةاليةن بارزانى
ثَيطةى خاوةن  دةوَلةتى دوو  ءةك

ئةوان هةية، تايبةتى طرنطى ناوضةكة، ئابووريى ستراتيذىء
ئةمةش دةكةن، عَيراق بارودؤخى سةيرى ءرياييةوة بة
لة ئاطاداربوون هةروةها ءآلتة، لةو  خؤيان ثَيطةى لةبةر

خؤرئاوا. لةطةأل ثةيوةندييةكانيان
كةنداو ديكةى ءآلتى زؤر  قةتةرو كوةيتء  ئَيستادا لة
سوننةكانى هةستانةوةى بةهَيزبوونء لة بوون بَيئومَيد
شيعةى بةهَيزبوونى بةرامبةر لة بةردةوام بؤية عَيراق،
دةطةإَين، بةديلدا ءآلتة، بةدواى ئةو دةسةآلتى لةناو عَيراق
مةترسيية لةاليةكةوة شيعة دةسةآلتى بةهَيزبوونى ضونكة
لة ئَيران ثَيطةى ترةوة لةاليةكى كةنداو،  ءآلتانى سةر بؤ
ئةوانيش ئابووريى سياسىء ثَيطةى دةبَيت، بةهَيز عَيراق
دةكةنةوة، بةديلَيك بير لة ئةوان بةردةوام لةبةرئةوة الواز،
سوننة شوَينى عَيراقدا دةوَلــةتــى ضواضَيوةى لة كة 
كة كوردستان هةرَيمى كاتةدا  لةم بطرَيتةوة،  عةرةبةكان
هةذدة لة زياتر  ماوةى  هةيةء ياسايى سياسي  ثَيطةيةكى 
ءآلتانى ضونكة بايةخة، جَيطاى دةبات، بةإَيوة خؤى ساَلة
شيعة دةسةآلتةكانى تارماييةكانء لة بةردةوام كةنداو
كورددا بةهَيزيى  بةدواى كة ئةوكاتةية، ئَيستا دةترسن، 

بكةن. ثشتطيريى بطةإَينء
هةَلبذاردنى كةنداو، ءآلتانى نائومَيديى ديكةى اليةنَيكى
ءآلتانةى ئةو بةتةواوى هةَلبذاردنة ئةو بوو، ثارَيزطاكان
ثَيطةى قورسايىء سةنطء طةإانةوةى لة رةشبينكرد،
عَيراق لة ئَيرانيان ثَيطةى هةَلبذاردنةكان بؤية سوننةكان،
كة اليةنانةى ئةو  زؤربةى ئةطةرضى كرد، بةهَيز  زياتر
دةنطيان هةية،  ئَيرانةوة بة راستةوخؤيان ثةيوةندى 
ثَيش عَيراق كَيشةى ئَيستا بةآلم  سةرنةكةوتن، نةهَيناو
مةزهةبيشة، كَيشةيةكى بَيت،  سياسى  كَيشةيةكى ئةوةى
نَيوان ــةإى ش بَيت، دةســـةآلت ــةإى ش ــةوةى ئ ثَيش 
بةهَيزبوونى بة ضونكة مةزهةبَيكة، الوازيى بةهَيزبوونء 
سياسىء ثةيوةنديية الوازبوونى سةر كاردةكاتة يةكَيكيان
بةتايبةت ديكةيان، ئةوى ستراتيذييةكانى ديبلؤماسىء
بةهَيزبوونى بةدواى بةردةوام شيعة دةوَلةتَيكى ءةك ئَيران
لةبةرئةوة ناوضةكةدا، لة دةطةإَيت خؤيدا ثَيطةى نفوزء
دانثَيدانانة نيشانةى كةنداو، بؤ بارزانى رةسمى بانطهَيشتى
ئةو ثشتطيريكردنى كوردستانء هةرَيمى دةسةآلتى بة
ئةم دبلؤماسييةوة، ئابوورىء سياسىء لةإوى هةرَيمةية
ديكةى ءآلتانى كة ئةوةى سةردةكَيشت بؤ بانطهَيشتكردنة
بكةن هةرَيم بانطهَيشتى دةسةآلتدارانى بةإةسمى عةرةبى
بكةن، هةرَيمة ئةو ثشتطيريى طرةنتى ءآلتةكانيانء بؤ
ثشتطيركردنء ئةم بةرامبةر لة بةهَيزبَيت، زياتر هةوَلبدةن
طومانةوة، كةوتة ئَيران بــارزانــى، بانطهَيشتكردنةى
ئابووريى ثَيطةى خاوةن وآلتى دوء سةردانى بةتايبةت كة
راستةوخؤ لةبةرئةوة قةتةر، كوةيتء ءةك كرد دبلؤماسى
ءةزيرى موتةكى، مةنوضةهر بارزانى، طةإانةوةى دواى
لة ئَيرانيش ضونكة هةولَير، طةيشتة ءآلتة ئةو  دةرةوةى
بةتايبةت عَيراقدا، لة دةترسَيت خؤى ثَيطةى الوازبوونى
هةرَيمى بةهَيزكردنى هةوَلى  عةرةبى  ءآلتانى ئةطةر
ءةزيــرى كــاردانــةوة ءةك ئةوةبوو بــدةن، كوردستان 
لة كونسوَلخانةى دوو كردنةوةى بإيارى ئَيران دةرةوةى
نوسينطة ءةك  ثَيشتر كة دا سلَيمانى هةولَيرء شارةكانى 
ئةم بةغدا، لة بوون ئَيرانى باَليؤزخانةى بة سةر بوونء
زيندوكردةوة كؤنةى كَيشة ئةو دةرةوة ءةزيرى بإيارةى
لةطةأل ئَيران دوو ئيدارةيةء ثَيويستة كوردستان هَيشتا كة
مامةَلةبكات، جياواز ئيدارةى دوو ءةك سلَيمانى هةولَيرء
ــةوةى ئ ئــَيــران  ــة  ــةوةي كــاردان ــةو ب ديــكــةوة لةاليةكى 
كوردستانةء هةرَيمى ثايتةختى هةولَير كة رةتكردةوة،
بةداخةوة بةآلم بَيت، ثايتةخت  لة كونسوَلطةرى  ثَيويستة 
شاردا دوو لة كرد ئةوةيان  قبوَلى سياسى  سةركردايةتي
ثةيوةندييةكانى رَيكخستنى  بؤ  هةبَيت كونسوَلخانة  دوو
ديكةى خاَلَيكى  كوردستان. هةرَيمى لةطةأل ئَيران
لةطةأل هةولَير دةرةوة لة ءةزيرى ئةوةبوو كة مةترسيدار
رؤذنامةنوسى كؤنطرةى كؤبووةوةو هةرَيم سةرؤكى
هةرَيم، ئةمة سةرؤكى جَيطرى لةطةأل سلَيمانيش لة بةست،
يةكَيتىء نَيوان ملمالنَيى بة  ديارة  ئاماذةيةكى ديسانةوة 
هةرَيمى دةسةآلتدارانى الوازيى ديكةى ثارتى، نيشانةيةكى
مةنوضةهر لةوةى  جطة ئةمة ئَيران، بةرامبةر كوردستانة 
لةكاتى دا ديــارى ئاطاداركردنةوةيةكى ضةند موتةكى
تؤثبارانى مةسةلةى هةروةها رؤذنامةنوسييةكةدا، كؤنطرة

فةرامؤشكرد. ءآلتةكةيةوة لةاليةن كوردستانى هةرَيمى

كوردستان تري رَيكخراوة سياسييةكاني جةماوةرو اليةنء

ئامادةن قؤرغكردني ئايا دةبَيتةوة، روبةإويان ثرسيارَيكي جدي

بَيت بةردةوام حوكم خواردووةي شكست ئةزمونة ئةو دةسةآلتء

لة ئَيستاوة حكومةت بإاندويةتيةوةو سةرؤكي هةرَيم وةك لة

ئةو رةطةوة لة دةيانةوَيت ثَيضةوانةوة بة يا لَيداوة؟ بإياري

باوة هةَلتةكَيننء لة كوردستاني ئَيمةدا ساآلنَيكة حيزبيةي نةخشة

ضارةنوسي ئةم كَيشةو مةرجةعي تاكة يةكَيتي ضيتر ثارتيء

ئةو جةماوةرةو الي ثرسيارة وةآلمي ئةو تةنيا؟ نةبن بة ميللةتة

بوَيرانةي وةآلمدانةوةيةكي بة بخا اليةكدا بة دؤخةكة دةتوانَيت

ثرسيارة ضارةنوسسازة www.neئةو
tew
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om
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سازدانى
نورىء مةال عةبدولَآلى

سؤران ثاآلنى

ضاودَيران لة زؤرَيك بإواى بة رؤذنامة:
وياليةتة ثَيشوى سةرؤكى بوشى جؤرج
بؤ قةيرانى ثإ ميراتَيكى يةكطرتووةكان،
بؤ ئَيوة خؤيندنةوةى ئايا جَيهَيشتوة، ئؤباما

ضيية؟ حاَلةتة ئةو
هةشت لــةمــاوةى بــوش ئــيــدارةى  *
بةرثرسيارَيتييةكى حوكمإانيدا ساَلةى
لةو ماوةيةدا جَيهَيشتوة، بؤ ئؤباما طةورةي
طةورةوة جةنطى دوو ناو رؤشتة ئةمريكا
عَيراق)، ئةمريكا-  ئةفغانستانء (ئةمريكا- 
بةر شانبداتة  ناضارة نوآ ئيدارةى بؤية 
ــردوو، راب ئيدارةى كارةكانى ئةنجامى
كارةكانى زياتر مةبةستييةتى ئؤباما
دواتريش بكاتةوة، ضإ ئةفغانستان لة
ضونكة عَيراق، بارودؤخى باشكردنى
بةو بثَيكَيت ئامانجةكانى نةيتوانى بوش
نَيودةوَلةتى دةيويست. شَيوةيةى كؤمةَلى

تةقينةوة شةإو هَيشتا ئةفغانستان لة
عَيراق بارودؤخى شَيوة بةهةمان هةية،
سةردةمى لة دةبوو  ئةمانة هةموو  خراثة

بكراناية. سةر ضارة بوش
بارى شةإانة ئةو ــرةوة ت لةاليةكى

كــرد، الســةنــط  ئةمريكاى ــوورى ــاب ئ
ــة وآلت ــةو ئ بانكةكانى ــن  ــري ــةورةت ط
زؤرَيك بوونةوتةوة،  شكست روبةإوى 
هةَلةى بة بارودؤخة ئةو ئةمريكاييةكان لة

دةزانن. بوش
هاوكارةكانى بوشء بةآلم رؤذنامة:
دةكةن بةو دةسكةوتانةوة شانازى بةردةوام
طةلى بؤ دةستيانهَيناوة بة ماوةيةدا لةو كة

جيهان؟ ئةمريكاو
باوةإيان هاوكارةكانى بوشء راستة *
بيركردنةوةى ئةمة سةركةوتوبوون، واية
عَيراقء لة سةدام رذَيمى خؤيانة. البردنى
نيية، سةركةوتن ئةفغانستان لة تاَليبان
ئةمريكا سوثاى دةيزانى دنيا هةموو
بةآلم بِروخَينَيت، رذَيمانة ئةو دةتوانَيت
من راى بة طرنطة، ئةوة دواى بارودؤخى
٢٠٠٣ تا  نةبوء، لةدواى ئةمريكا سةركةوتو
لة كوذراون، عَيراق لة كةس هةزاران ئَيستا
دةبَيت، بةهَيز تاَليبان رؤذانة ئةفغانستانيش
كة دينةهاتووة، بة سةرةكى ئامانجى واتة
عَيراقء ئاوةدانكردنةوةى لة بوو بريتى
هتد. ديموكراتى.. سيستمَيكى دامةزراندنى
ئةمريكا سةرقاَلى  ثَيتانواية رؤذنامة: 
كَيشةى هةندَيك ناوخؤييةكانء كَيشة بة
ئةفغانستان لة تيرؤر شةإى وةك ترى
لة بَيت دةستبةردار بوونى ئةمريكا ماناى

عَيراق؟

دةستبةرداربوون ماناى ئةمة نةخَير *
خؤتان دةزانن رَيككةوتنامةيةكى بةآلم نيية،
ترةوة لةاليةكى هةية، عَيراقى) (ئةمريكى_
كة دةكاتةوة، دوثات ئةوة بةردةوام ئؤباما
هةَلداوة سةرى ئةفغانستانةوة لة تيرؤر
بكرَيت، بنبإ لةوَيشةوة هةر دةبَيت بؤية
لة دةبَيت  ــةردةوام ب ئةمريكا بؤية هةر
بوارى لة نيية مةرج عَيراقء هاوكاريكردنى
ئابوورىء بوارى لة دةشَيت بَيت سةربازى

تربَيت. بوارةكانى
كشانةوةى كة هةية رايةك رؤذنامة:
هؤى دةبَيتة عَيراق لة ئةمريكا هَيزةكانى
لةو كورد بؤسةر مةترسي دروستبوونى

ضي؟ دةَلَين ئَيوة بارةيةوة
عَيراق لة ئةمريكا سوثاى مانةوةى *
ئةو سياسةتى بة ثةيوةندى بإيارَيكة
دةزانَيت طرنطى بة كورد  هةية، وآلتةوة
هةتا بؤ  بَيت عَيراقدا  لة ئةمريكى  سوثاى 
ئةمريكا بةآلم كوردستان،  لة  يان هةتاية
واتة دةكات، عَيراق سةيرى ضاو يةك بة
لة ضؤن ناكات، ئيش  كورد  خواستى بة
كورد ئيتر وادةكةن، بَيت بةرذةوةندييان
ئةمريكا بؤ ئةوة نا يان سةرة لة مةترسى
بؤى ئةمريكا  دةشَيت بةآلم نيية، طرنط
يا ثَيويستة مانةوةيان كة دةركــةوَيــت،
مانةوةى داواى كــورد سياسييةكانى
هةموو لة بةآلم بكةن، ئةمريكا سوثاى 

سياسةتى سةر دةكةوَيتةوة حاَلةتَيكدا
ئةمريكا.

بة ئةمريكا كــورد بــةآلم رؤذنــامــة:
ئومَيدَيكى دةزانــَيــتء خؤى ثشتيوانى
لة بَيت هاوكاريان  كة هةية، زؤريشيان 

كَيشةكانياندا. ضارةسةرى
سةرةتاوة لة هةر ئةمريكييةكان *
خؤيان عَيراقييةكان دةبَيت وتويانة
كورديش بؤ بكةن، كَيشةكانيان ضارةسةرى
ئةو كرد ثاشةكشةى ئةمريكا هاتوو ئةطةر
ئةوة كورد ضى دةبَيت لة عَيراقدا رؤلى كاتة
تا سياسةتمةدارانى كورد، دةكةوَيتة سةر
ئاشتةوايى لة هةبووة رؤَليان رادةيةك ض
بةإَيوةبردنى لة يا سونة، شيعةو نَيوان
كات ئــةو دةضَيت ــةوة ل نوَيدا عَيراقى
بةغدا، لة دةكشَيينةوة ئَيمةش بَلَيت: كورد
بايةخى كوردستانى كات يةك لة  ئةمريكا
باكورةكةى بةشة وتيان كاتةى ئةو زانيوة،
بؤية نيية كَيشةى ئةمنييةوة روى لة عَيراق
بضنة ئةمريكى سةربازى  ناكات  ثَيويست

ئةوآ.
وةكو ئةمريكا ئَيستا  تا واتة  رؤذنامة:
كوردستان هةرَيمى سةيرى سياسى كيانَيكى

ناكات؟
لة بينترة واقيع ئةمريكا راستيدا لة *
عَيراق، لة بةشَيكة هةرَيم  ضونكة ئَيمة،
لةنَيوان هةية دؤستانة ثةيوةندى ضى ئةطةر
بين واقيع كورد ئَيمةى هةرَيم، ئةمريكاو
ئةمريكا دةزانَيت وا كــوردة تةنها  نين،
وةكو ئةمريكا بؤ بابل دهؤكء دؤستيةتى.
نازانن هةر دنيا وآلتانى زؤربةى يةكة،
نامانناسن. هةر عَيراق نةَلَيى تا ضيية كورد
ــان بــؤضــوونــة رام ــةم رؤذنــامــة:  ئ
ماناى ئايا ثرسيارةى ئةو بؤ دةكَيشَيت
لةمةدا كورد سياسى سةركردايةتى وانيية

بووة؟ كةمتةرخةم
تةنها تاوانى ضةندسياسييةكى بة *ئةمة
مَيذووى بةدرَيذايى نيية، كراو ديارى
نةطؤإمان سياسةتَيكى كورد خةباتى
داواى سةرةتاوة لة كؤسؤظؤ لة نةبووة،
ثَيى كاتةى ئةو  تا  كرد  سةربةخؤييان 
ساَلة) (حةفتا  كــورد  ئَيمةى طةيشتن،
داواى سةردةمَيك  دةطؤإين سياسةت 
كةركوكةوة بة دةكــرد سةربةخؤيمان
عَيراقى طةأل لة مانةوة وتمان ــى دواي
كاريطةريى طؤإانة جؤرة  ئةم فيدراأل،
كؤمةَلطاى يةكطرتووةكانء نةتةوة هةية،
خؤت داواكارى وتارو بةثَيى  نَيودةوَلةتى

وا ئةمة ــات، دةك لةطةأل هةَلسوكةوتت
لة بكةن طومان دةرةوة دنياى دةكــات
ئَيمة دةبَيت بؤ باشة كورد، داواكارييةكانى
بدةين سةربةخؤيى جاإى ئةطةر بَلَيين،
بةيانييةوة لة من ناخؤشة، ثَييان وآلتان
ناخؤش ثَيى دنيا  هةموو با  سةربةخؤم
سةربةخؤيى دونيادا لة هيض وآلتَيك بَيت،
ناخؤش ثَيى وآلت كؤمةَلَيك رانةطةياندوة
طةلةكةى تةنها كورد بؤ كةواتة نةبووبَيت،
خةمى لةوةداية كورد هةَلةى طرنطة، خؤت
خةمى تا طرنطة ــةالوة ب تــرى وآلتانى
هةرة سياسةتَيكى ئةمةش طةلةكةى
ئةوة ضاوةإَيى كورد نابَيت بؤية خراثة،
هةَلةية ئةمة بكات، بؤ شتى خةَلك بَيت
بةوة باوةإمان بيكةى،دةبَيت خؤت دةبَيت

بؤ تؤ ناكات. شت هةبَيت كة كةس
سياسييةكانى لة هةندَيك رؤذنامة:
بايدني جؤزيف بة ئؤمَيديان ــورد ك
ثرؤذةى خاوةنى كة هةية، ئؤباما جَيطرى
ئايا هةرَيم، سآ بؤ عَيراقة دابةشكردنى
ئيدارةى لة كورد خةمى دةتوانَيت ئةمة

بإةوَينَيتةوة؟ ئةمريكا نوَيى
كــورد خــةمــى ــةس نــاتــوانــَيــت * ك
بكات، بإةوَينَيتةوةء كَيشةكةى ضارةسةر
ئومَيدَيكة، تةنها ئــةوة  بايدنيشةوة بة 
زةرورةتى عَيراق دابةشكردنى بيرؤكةى
بوو عَيراق سةردةمةى ئةو بارودؤخى
بة مابَيت بــاوةإى بايدن  نيية وا ماناى 
ئةو ثــرؤذةكــةى عَيراق، دابةشكردنى
ئةو عَيراقى بارودؤخى ضارةسةرى بؤ
بةم عَيراق  بارودؤخى ئةطةر بوو، كاتة 
بضَيت باشى ــةرةو ب ئَيستا شَيوةيةى 

ناكةنةوة. دابةشكردن لة بير ئةوانيش
لة بايدن بينيمان وةك ــامــة: رؤذن
ضارةسةرى كةركوك بؤ سةردانةكةيدا
ضارةسةرى كليلى بة شارةى ئةو كَيشةى
خوَيندنةوةى زانى عَيراق هةموو كَيشةكانى

ضيية؟ بارةيةوة لةو ئَيوة
وتووة راستى لةمةدا بايدن جؤزيف *
عَيراقدا ترى شارةكانى  لة  سونة شيعةو
هاوبةش خاَلى هةبَيت كَيشةيان ضةندة
هاونةتةوةن.. هاوزمان  هةية لةنَيوانياندا 
بايدن بؤية وانيية، كورد بؤ بةآلم هتد،
دةيةوَيترَيطرَبيت لة تةقينةوةىبارودؤخى
كةركوك، دواجار ئةمريكا باوةإى بةوةية
خؤى كَيشةى ضارةسةرى خؤى خةَلك
ئةمريكاوة لة روانطةى كورديش بؤ بكات،
بكات. كَيشةكانى ضارةسةرى خؤى دةبَيت

وةك يـةكـن ئـةمـريـكـا بـؤ ئةيوب نورى:  دهـؤكء بـابـل

وةسانى شَيخ ئارام

رؤذنامة

نَيوان ئةمنى رَيككةوتننامةى بةثَيى
سوثاى واشنتؤن، بةغداو حكومةتى
تةواوى كشانةوةى  ثَيش دةبَيت ئةمريكا 
عَيراقييةكان بــةنــدكــراوة هَيزةكانى،
حكومةتى رادةستى ياخود  بكات ئازاد
ذمارةى ئَيستادا لة كة بكاتةوة، عَيراقيان
هةزار (١٥) نزيكةى بةندكراوانة ئةو
هةنطاوةكانى لة يةكَيك وةك بةندكراوة،
ئةمنى رَيككةوتننامةى جَيبةجَيكردنى ثالنى
بإياريداوةمانطانة(١٣٠٠ تا ١٥٠٠) ئةمريكا،
ئةوةى بؤ بكات  ئازاد عَيراقى بةندكراوى 
بةندكراوَيكى  ٢٠٠٩ هيض النيكةم تا كؤتايى
ئةمريكادا سوثاى  زيندانةكانى لة  عَيراقى
ليذنةى ئةندامى بادى، عومةر نةمَينَيتةوة،
نوَينةرانى ئةنجومةنى لة مرؤظ مافى
ئازادكردنى بإيارى بة  سةبارةت عَيراق،
«رَيككةوتن وتى: عَيراقييةكان بةندكراوة
سوثاى عَيراقء حكومةتى لةنَيوان هةية
ئةمنى رَيككةوتنى ضوارضَيوةى لة ئةمريكا
كة بكرَين ئازاد عَيراقييةكان بةندكراوة كة
بةسرةء لة (بوكا)ن زيندانى لة زؤرينةيان
بةندكراوة ذمارةى تر، شوَينَيكى ضةند
زياد خؤيان وتةى بةثيآ عَيراقييةكان
ئةو زؤرينةى بةندكراوة، هةزار (١٥) لة
ئاطادارى ئَيمة بَيتاوانن، بةندكراوانة
(٩٠٪)ى بَلَيين: دةتوانين بارودؤخةكةين،

بؤية بَيتاوانن، عَيراقيانة بةندكراوة ئةو
بكرَين، ئازاد  بةندكراوانة ئةو ثَيويستة 
لة داواى  عَيراق  حومةتى كة لةوةى  جطة 
زيندانى كة بيست ئةمريكا كردووة سوثاى
ضونكة بكات، عَيراق حكومةتى رادةستى
ئةنجامداوة، تاوانيان زيندانيية بيست ئةو
لةطةأل هةَلسوكةوتيان عَيراق حكومةتى
سةبارةت بادى عومةر هةروةها دةكات،
زيندانيانة لةو بةشَيك  دادطاييكردنى  بة

حكومةتى بة تةسليمكردنةوةيان دواى
زؤرينةى كة دَلنياين  «ئَيمة وتى:  عَيراق
بَيطومان بَيتاوانن، بةندكراوانة ئــةو
ثاش دةكرَيت، لةطةَلدا لَيكؤَلينةوةيان
دةكرَين، ئازاد دةردةضن، بَيتاوان بة ئةوةى
كة ئةوانةن زياتر طيراوانة ئةو بــةآلم
طةإانء ئةنجامى لة طشتى بةشَيوةيةكى

طيراون». هةإةمةكى بة ئةمنييةكان ثالنة
مانطة ئةم  (١٢)ى ــرةوة ت لةاليةكى

بةرثرسى باآلو ئةفسةرى كوانتوك، دَيظد
لة ئةمريكا طرتوخانةكانى نــاوةنــدى
ئازادكردنى بة ثرؤذةى سةبارةت عَيراق،
ئةوةى مذدةى عَيراقييةكان بةندكراوة
لة بةر كة بةندكراوان كةسوكارى بة دا
ئازادكردنء ثرؤسةى ،٢٠٠٩ كؤتايى ساَلى
عَيراقييةكان بةندكراوة تةسليمكردنةوةى
كة وتةيةكيدا، لة دَيظد دَيت، كؤتايى بة
وتى: كـــردةوة، ــآلوى ب راديــؤى ســةوا

رادةستكردنةوةى ثرؤسةى بة «طةشبينم
كؤتايى لة بةر كة عَيراقييةكان بةندكراوة
لة  هةروةها بَيت، كؤتايى  ٢٠٠٩ ساَلى
زيندانى (١٤٧٠٠) ئةمريكا طرتوخانةكانى
بؤ داإشــتــوة ثالنمان هةية، عَيراقى

ثرؤسةكة». كؤتاييهَينان بة
يةكةم ترةوة وةك هةنطاوى لةاليةكى
عَيراقى زيندانى (١٠٥) مانطة ئةم (١٠)ى

ئازادكران. ئةمريكاوة لةاليةن

ئازاد دةكرَين هةزار زيندانيى (١٥) نزيكةى

لة جةنط راديؤى بةإَيوةبةرى رؤذنامةنوسء نورى، ئةيوب
ثَييوايةلةثاشكشانةوةىهَيزةكانى شارىنيويؤركىئةمريكا،
ئةم لة هاوكاريكردنى دةبَيت عَيراق بةردةوام لة ئةمريكا
لة دةشَيت بَيتء سةربازى بوارى لة نيية مةرج كة وآلتة،
دانيشتوى كة ئةيوب، بَيت، ديكة بوارةكانى ئابوورىء بوارى
نييةء واقيع بين كورد كة دةكات لةوةش ئةمريكاية، باس
دةَلَيت: دؤستييةتىء ئةمريكا دةزانَيت وا كة كوردة، تةنها
دنيا وآلتانى زؤربةى يةكة، وةكو ئةمريكا بؤ بابل «دهؤكء

نامانناسن». عَيراق هةر نةَلَيى تا كورد ضيية نازانن هةر
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 ٢٠٠٩/٢/١١ چوارشه ممه ،  رؤژي 
به ديار دانيشتني پارله ماني کوردستانه  وه  
تايبه ت  پارله مان  دانيشتنه که ي  دانيشتم. 
له   بإگه يه ک  چه ند  هه موارکردني  به   بو 
ياساي هه َلبژاردني گشتيي بؤ پارله ماني 
 ٣٠ له   ته مه ن  دابه زاندني  کوردستان: 
ساَله وه  بؤ ٢٥ ساأل بؤ خؤ کانديدکردن 
به رزکردنه وه ي  ساَله )؛   ١٨ هؤآلند  (له  
له   ليستي هه َلبژاردنا  له ناو  رَيژه ي ژنان 

٢٥٪وه  بؤ ٣٠٪ بؤ سه ره وه .
داوايانکرد  پارله مانَيک  ئه ندام  چه ند 
بکرآ.  مناقه شه   هه َلبژاردن  شَيوازي 
ــراو  داخ ــي  ــژه ي رَي بــه شــَيــوازي  ئاخؤ 
شَيوازي  به   بکرآ  ــان  ي بمَينَيته وه  

هه َلبژاردني رَيژه يي کراوه ؟
له سه ر  رَيچکه و ئه نجامي مناقه شه که  
ليستي کــــــراوه  يان داخراو هه ستي ال 
نازانآ  پارله مانه که مان  که   دروستکردم 

ليستي رَيژه يي کراوه  ياني چي. 
بؤئه وه ي  پارله مان  سه رؤکي  به إَيز 
داواي  که   بکا  بَيده نگ  ئه ندامانه   ئه و 
ده نگداني رَيژه يي کراوه  ئه که ن، هؤآلندي 
به  نمونه  هَينايه وه  که  گوايه  «هه تا ئَيستا 
داخراو  رَيژه يي  هه َلبژاردني  شَيوازي 
به   خاتونَيکيش  چه ند  ئه کا(!)»  په يإه و 
تونديء ره قي به رگرييان له  هه َلبژاردني 
بؤئه وه ي  گوايه   ئه کرد،  داخراو  رَيژه يي 
که م  رَيژه که يان  نه خورآو  ژنان  مافي 

نه بَيته وه (!).

ئايا ئه و دوو بؤضوونه 
هيضيان راستن؟

يه كه م: شَيوازي هه َلبذاردن
له  وآلتي هؤآلند:

هه َلبژاردني  چوار  هؤآلند  وآلتي  له  
بؤ  گشتيي  هه َلبژاردني  هه يه :  گشتي 
(پارله مان  پارله مان  دووه مــي  ژوري 
ژمــاره ي  يه که م،  ژوري  ژوره :  دوو 
ئه ندامه کاني ٧٥ که سه . چوار ساأل جارَيک 
ناإاسته وخؤ  هه َلبژاردني  به إَيگه ي  
هه َلئه بژَيردرَين. ژوري دووه م، ژماره ي 
چوارساأل  ئه ندامه .   ١٥٠ ئه ندامه کاني 
گشتيي،  هه َلبژاردني  رَيگه ي  به   جارَيک 
هه َلئه بژَيردرَين)؛  راسته وخؤ  نهَينيء 
نهَيني  راسته وخؤو  گشتيي  هه َلبژاردني 
بؤ ئه نجومه ني هه رَيمه کان/ پارَيزگاکان. 
ئه نجام  جــارَيــک  چــوارســاأل  ئه ميش 
پارَيزگادا.  هه رَيم/  سنوري  له   ئه درآ، 
ئه نداماني  هه َلبژاردنه   ئه م  ده رچواني 
هه َلبژاردني  هه َلئه بژَيرن؛  يه که م  ژوري 
شاره وانييه کان،  ئه نجومه ني  گشتي 
به إَيگه ي  خؤي،  بؤ  شاره وانييه   هه ر 
نهَيني،  راسته وخؤو  گشتيي  هه َلبژاردني 
ــه درآ؛  ئ ئه نجام  جــارَيــک  چــوارســاأل 
نهَيني  راسته وخؤو  گشتيي  هه َلبژاردني 

ئه نداماني پارله ماني ئه وروپي.
داخراوي  ليستي  ئَيستا  نه ک  هؤَلندا 
له   سه ده يه که ،  نزيکه ي  به َلکو  نيه ، 
١٩١٧وه  هه َلبژاردن به  شَيوازي رَيژه يي 

کراوه  ئه نجام ئه دا. 

دووه م: ليستي رَيذه يي
كراوه  ضييه ؟:

شَيوازي  ئه و  کراوه   رَيژه يي  ليستي 
هه َلبژاردنه يه  که  ده نگده ر ئه توانآ له يه ک 
دَلخوازي  حيزبي  ليستي  به   ده نگ  کاتا 
خؤيء به  کانديدي دَلخوازي خؤي له ناو 
هه ر  ده نگده ر  بدا.  حيزبه که يا  ليستي 
يه کجار ده نگ ئه داو مافي يه ک ده نگيشي 
هه يه . به آلم که  ئه چَيته  ناوه ندي ده نگدان 
ئه گه ر  ــدا.  ب حيزبَيک  به   ــگ  ده ن ئه بآ 
حيزبه که يا  کانديده کاني  ليستي  له ناو 
بداتآ.  ده نگي  ئه توانآ  ناسي،  که سَيکي 
که  ده نگي به و که سه  دا، ياني ده نگي به و 

حيزبه ش داوه  که ئه و که سه  کانديدَيتي. 
له  هه مو حاَله تَيکا ده نگ به که س ئه درآ. 
له   که   يه که مه   که سي  که سه ،  ئه و  جا 
ليست  راکَيشه ري  ئه وترآ  پَيي  هؤَلةندا 
تر.  ناوَيکي  هه ر  يان   (Lijsttrekker)
ئه وانه ي ده نگ به  حيزبه که ء به رنامه که ي 
که سَيکيان  ليسته که يا  له ناو  ــه ده نء  ئ
هه ميشه   بده نآ،  ده نگي  نييه   مه به ست 
دووه مي  يان  يه که م  که سي  به   ده نگ 
که سي  هه يه   وا  جاري  ئه ده ن.  ليسته که  
ئه هَينآ.  ده نگه کان   ٪٨٠  -  ٪٧٠ يه که م 
ئه نداماني  باقي  ده نگي  ئه وو  ده نگه کاني 
ــاره ي  ژم کؤئه کرَينه وه و  ليسته که  

کورسييه کان دياري ئه که ن.

باشييه كاني ده نطدان
به  شَيوازي رَيذه يي كراوه :

باشترين،  ناچارئه بآ  حيزب   -١
دَلسؤزترين  پاکترين،  وشيارترين، 
بخاته   کؤمه أل  يان  حيزبه که ي  که ساني 
نه ک  ــه وه ي  ئ بؤ  ليسته که يه وه .  نــاو 
خه َلکي  به َلکو  خؤي،  ئه ندامه کاني  هه ر 
بده نآ.  ده نگي  بکا  رازي  بَيال يه نيش 
به   ده نگدانه   که سانه   بــه و  ده نــگــدان 
حيزبه که ش. قه باره ي حيزبي پآ گه وره  

ئه بآ.
پارله مان  بؤ  ده رچو  ئه نداماني   -٢

ده نگده ر  ده نگي  منه تباري  ئه وه نده ي 
نابن.  حيزب  منه تباري  ئه وه نده   ئه بن، 
پارله مان  له ناو  گه ل  نوَينه ري  ئه بنه  
له   گوَيإايه َلي.  حيزبء  نوَينه ري  نه ک 
پرؤژه ي  کؤمه ألو  کَيشه کاني  مناقه شه ي 
ئه بآ  يان  ئازايه تي  پإکَيشيء  قانونه کانا 
قسه بکه نء  وآلت  گــه لء  قازانجي  به  

ده نگ بده ن، نه ک به قازانجي حيزب. 
ئه گه ر  به نفوزي حيزب  ئه نداماني   -٣
کانديد  بَيزراوبون،  له ناو خه َلکا  گه نده أل، 
ياني  ئــه ده ن.  حيزب  له   زه ره ر  بکرَين 
ئه دا،  که سانه   جؤره   ئه و  باجي  حيزب 
ريزه کاني  له   ئه بآ  ناچار  حيزب  بؤيه  
بؤ  نه بآ  هيچ  يان  بکا  بژاريان  خؤي 
هه ستيار  پؤستي  پارله مانء  ئه ندامه تي 

کانديديان نه کا.
٤- ئه نداماني به نفوز، به آلم گه نده ألء 
ناوبانگ خراپ، وه کو خؤيان به ختي خؤ 
ناتوانن  ئه بَيته وه ،  که م  کانديدکردنيان 
ئه گه ر  بسه پَينن.  خؤشيان  پياوه کاني 
وا  هه َلبژاردنيش  قؤناغي  دوو  يه ک- 
بکه ن، سه ره نجام ئه بآ واز له  سه پاندني 
حيزب  له کؤتاييا  چونکه   بهَينن،  کانديد 

باجي ئه و سياسه ته  ئه دا.
خؤشتر  ديمؤکراسي  زه مينه ي   -٥
توانا،  بــه   ئــه تــوانــآ  که سَيک  ئــه کــا. 
بؤ  ده ربچآ  خؤي  ناوبانگي  لَيوه شاييء 

پارله مان.
له ناو  ناچارئه بن  حيزبه کان   -٦

که سانه دا  ئه و  به دواي  بگه إَين  کؤمه آل 
بيانکه ن  تا  باشه   ناوبانگيان  تواناو  که  
به  کانديدي خؤيان. ياني: له باتي ئه وه ي 
خه َلک مه منوني حيزب ببآ، وه کو ئه وه ي 
به   بيکات  تا  باوه ،  کوردستان  له   ئَيستا 
حيزب  ــر،  وه زي يان  پارله مان  ئه ندام 
بکا  قه بوأل  ئه بآ  باش  که ساني  مه منوني 

ببآ به  ئه ندامء کانديدي.
٧- پاش چه ند هه َلبژاردنَيک، کلتوري 
حيزبايه تي کردني سه قه ت له  کوردستان، 

راست ئه کاته وه .

خراثييه كاني ليستي داخراو:

نمونه   لَيدانء  فه لسه فه   به   پَيويست 
به رجه سته مان  نمونه ي  ناکا.  هَينانه وه  
هه يه  بؤ خراپي ليستي داخراو . پارله ماني 
شته   باشترين  کوردستان  ئيفليجکراوي 
نمونه   به   ــراو  داخ ليستي  خراپي  بؤ 

بهَينرَيته وه . 

سَييه م: ليستي كراوه 
(هه َلبذاردني رَيذه يي كراوه ) 

زه ره ر له  رَيذه ي ٣٠٪ ذنان ئه دا؟
بؤ  قانوني  نه بآو  هه إه مه کي  ئه گه ر 
دابنرآ، نه خَير. ئه وه ي پَيي وابآ ليستي 
له  ئه سآل  ئه دا  له و رَيژه يه   کراوه  زه ره ر 

رونکردنه وه ي  بؤ  تَينه گه يشتوه .  لَيي 
به نمونه   هؤآلند  هه َلبژاردنه کاني  زياتر، 

ئه هَينمه وه :
له م وآلته  بؤئه وه ي که ساني وه ها که  
بؤ،  ده ربچن  خؤيان  تواناي  به   ئه توانن 
ژوري دووه م يان ئه نجومه ني هه رَيمه کان 
يان  شاره وانييه کان  يان  ئه نجومه ني 
نه خورآ،  مافيان  ئه وروپي،  پارله ماني 
ده نگي  ئه وترآ  پَيي  هه يه ،  قانونَيکيان 

فه زَلدار.

ده نطي فه زَلدار/ فوركيورستَيمن 
(voorkeurstemmen) ضييه ؟:

ده نگي فه ز َلدار ئه و ده نگه يه  که  ئه گه ر 
هَيناي،  هه َلبژاردن  ليستي  ناو  ناوَيکي 
يه که م،  (ژوري  ئه ندامي  به   ئه بآ  پَيي 
هه رَيمه کان،  ئه نجومه ني  دووه م،  ژوري 
ئه نجومه ني  ــي،  ــه وروپ ئ پارله ماني 
شاره واني)، ئه گه ر ريزي ناوه که ي له ناو 
ليستي کانديده کانا، له خوار ئه و ژماره ي 
تَيکإاي  کــه   بــآ  کورسييانه ش  ــه و  ئ

ئه يهَينآ.  ليسته که  
بگه ين،  فه زَلدار  له ده نگي  بؤئه وه ي 
گشتيي  هه َلبژاردني  ئه نجامي  بؤ  په نا 

ساَلي ٢٠٠٦ي ژوري دووه م ئه به م: 
هه َلبژاردني  هه تا  فه زَلدار  ده نگي 
دووه م،  ژوري  ١٩٩٤ي  ساَلي  گشتيي 
ده نگي  ٥٠٪ي  له   رَيــژه ي  له   بو  بريتي 

له   به آلم  کورسييه ک.  هه ر  بؤ  پَيويست 
هه َلبژاردني گشتيي ساَلي ١٩٩٨ي ژوري 

دووه مه وه ، ئه و رَيژه يه  بوه  به  ٢٥٪. 
بــردنــه وه ي  بــؤ  پَيويست  ده نــگــي 
دا به شکردني  له   بريتييه   کورسييه ک 
(له   وآلت  ئاستي  له سه ر  دراو  ده نگي 
حاَله تي هه َلبژاردني ژوري دووه ما) يان 
شاره واني  ئاستي  له سه ر  دراو  ده نگي 
هه َلبژاردني شاره وانييه کانا)  حاَله تي  (له  
به سه ر ژماره ي کورسييه کاني پارله مان 
بؤ  ديــاريــکــراوا.  شاره وانييه کي  يــان 
دووه م  ژوري  ٢٠٠٦ي  هه َلبژاردني 
مافي  کــه س  مليؤن)   ١٢,٢٦٤,٥٠٣)
مليؤن)   ٩,٨٣٨,٦٨٣) هه بو.  ده نگداني 
 ÷ ده نگ  دا.  ٩,٨٣٨,٦٨٣  ده نگي  که س 
کورسي.  ده نگ/   ٦٥٥٩١ کورسي=   ١٥٠
له و هه َلبژاردنه يا  فه زَلدار  که واته  ده نگي 
(٦٥٥٩١ ÷ ٢٥٪= ١٦٣٩٨ شازده هه زارو 
بوه .  ده نگ  نه وه دوهه شت)  سَيسه دو 
ده نگ  خه َلک  زياتر  ژماره يه کي  هه تا 
به رزتر  فه زَلداريش  ده نگي  نرخي  بده ن، 

ئه بَيته وه .
سؤسيال  حيزبي  هه َلبژاردنه يا  له و 
ده ي  فه ن  په ي  کار-  پارتي  ديمؤکرات/ 
 (Partij van de Arbeid- PvdA) -ئا
هَيناوه .  ده نگي  کورسي   ٣٣ به شي 
دووه م  ژوري  ئه ندامي  بونه   ئه وانه ي 
 -١) ناوه کاني   (PvdA) ليستي  له سه ر 

ليستي  به آلم  ليسته که  بون.  ناو  ٣٣)ى 
نزيکه ي  حيزبه   ئه و  کانديده کاني  ناوي 
هه َلبژاردنه يا  له و  ئه گه ر  بو.  ناو   (١٠٠)
ده نگي  (١٠٠)يةم  يان   (٥٠)  ،(٣٤) ناوي 
فه زَلداري بهَينايه ، ناوي (٣٣)يه م جَيگه ي 
(٣٣)يــه م  نــاوي  واتــه   ئه کرد.  چؤأل  بؤ 
دووه م.  ژوري  ئه ندامي  به   نه ئه بو 
ئه چوه   هَينابو،  فه زَلداري  ده نگي  ئه وه ي 
هه َلبژاردنه يا  له و  به آلم  ئه و.  جَيگه ي 
هيچ کانديدَيکي (PvdA) نه يتواني ده نگي 

فه زَلدار بهَينآ. 
٢٠٠٦دا  گشتيي  هه َلبژاردني  له  
دووه م،  ژوري  ئه ندامي   (١٥٥) له کؤي 
هَينا:  فه زَلداري  ده نگي  که س   (١) ته نيا 
له    ١٩٦٨/٢/٢٠ له   کايا.  کؤسه ر  فاتمه  
چارسه مياي تورکيا له  دايک بوه . له سه ر 
بو،   (D٦٦)  ٦٦ ديمؤکراته کاني  ليستي 
پَينجسه دو  هه زارو  سيوچوار   ٣٤٥٦٤

شه ستوچوار ده نگي هَينا.
نيو  نزيکه ي  لــه مــاوه ي  هؤآلند  له  
ليستء  لــه   ــه س  ک  ٩ ته نيا  ـــه ده دا  س
فه زَلداريان  ده نگي  جيا  جيا  حيزبي 
له   که سيان   ٦ ژماره يه   له و  هَيناوه . 
 ،٢٠٠٢  ،١٩٩٨) گشتييه کاني  هه َلبژاردنه  
 ٢٠٠٦ پَيشوه ختء  هه َلبژاردني   ٢٠٠٣
هه َلبژاردني پَيشوه خت)دا هَيناويانه . واته  
فه زَلدار  ده نگي  قانوني  که   کاته وه   له و 

هه موارکراو له  ٥٠٪وه  کرا به  ٢٥٪. 
له   ــژاردن  ــب ــه َل ه قــانــونــي  ــه گــه ر  ئ

کوردستان بگؤإآ، له  ليستي داخراوه وه  
حيزبه کان  کــراوه ،  ليستي  به   بکرآ 
بخه نه   باش  زؤر  خه َلکاني  ئه بن  ناچار 
ليسته کانيانه وه . ئه و کاته  ده نگي فه زَلدار 
بير  حيزب  چونکه   ده گمه ن.  به   ئه بآ 
ئه بآ  خــؤي  قازانجي  بؤ  ئه کاته وه ، 
کؤمه آل  ناو  له   که   باشه کاني،  کانديده  
قه درو رَيزيان هه يه و شاره زان له  پَيشي 

پَيشه وه  بن. 
تواني  ئه گه ر که سَيک  فه زَلدار  ده نگي 
ئه و  ئه با.  که سَيک  ته نيا  مافي  بيهَينآ، 
ئه بآء  ليسته که   ناو  ناوي  دوا  که سه ش 
له   بچيآ  له خؤيه وه   نييه   بؤي  حيزب 
پَيش  ناوي  يان  ناوه إاست  يان  سه ره تا 
خاوه ني  ده ربهَينآو  ليسته که   کؤتايي 

ده نگه  فه زَلداره که  بخاته  جَيگه ي.
نيشتمانيي  يه کَيتيي  نمونه :  بــؤ 
که سي   (١٠٠) ليستَيکي  کوردستان 
کورسي   (٣٠) به شي  به آلم  دائه به زَينآ، 
ده نگي  (١٠٠)هه م  که سي  ئه هَينآ.  ده نگ 
که سي  کاته   ئــه و  ئه هَينآ .  ــدار  ــه زَل ف
خاوه ني ده نگي فه زَلدار که  له  ليسته که يا 
ناوي سه د هه مينه  ئه چَيته  جَيگه ي ناوي 
فه زَلدار  ده نگي  دوو  ئه گه ر  (٣٠)هــه م. 
(٣٠)و  ناوه کاني  جَيگه ي  ئه چنه   هه بون، 

.(٢٩)
(٣٠)هه مه وه   ناوي  له خوار  ره نگه  
خه َلکي تريش هه بن ده نگي زؤر زياتريان 

له  ناوي (٥ م، ١٠ م، ١٥، ١٩، ٢٣ م، يان 
له ده نگي  به آلم  بهَينن،  تر)  ناوَيکي  هه ر 
نيه   بؤيان  ئه و که سانه   فه زَلدار که متره . 
ناوانه   ئه و  جَيگه ي  پارله مان،  ناو  بچنه  

يان هيچ ناوَيکي تريان پآ ناگيرآ.
لــه وه ي  ــان  ژن ترسي  ــه وه   ئ له به ر 
ترسَيکي  ئه خوا،  مافيان  کراوه   ليستي 
بآ بناغه يه . کَي ئه َلَي ئه سَله ن دوا ناوي 
هه مو  تا  ئه بآ  ژن  حيزبَيک  هه ر  ليستي 
جارآ هه ر ژن جَيگه ي خؤي بؤ پياوَيک 
ده نگي  خاوه ني  ناَلَي  کآ  بکا؟  چؤأل 
پياوَيک  جَيگه ي  نابآو  ژنَيک  فه زَلدار 

ناگرَيته وه ؟

ليستي كراوه  ذياني ديمؤكراسي 
عه يبدار ئه كاو ئه يشَيوَينآ؟

ديمؤکراسي  شَيواندني  دواکه وتنء 
مافه کاني  کَيشه و  له   قورس  زه ربــه ي 
له   ژن  مافي  کَيشه و  چونکه   ئه دا،  ژنان 
ديمؤکراسييه .  کَيشه يه کي  بنه چه وه  
بواري  چاالکواناني  له   داوا  له به رئه وه  
بيانوه   له م  واز  ئه که م  ژن  مافه کاني 
نازانستييه  بهَيننء ببنه  پشتيواني ليستي 
له به رده ما  کات  هَيشتا  کراوه .  رَيژه يي 
بؤ  قانونَيک  پــرؤژه   ئه توانرآ  مــاوه و 
ــراوه   ک بؤ  داخـــراو  ليستي  گؤإيني 
قازانجي  به   ياساکه   بکرآو  پَيشکه ش 

ديمؤکراسي هه موار بکرآ.

هه لَبژاردن به  شَيوازي رَيژه يي کراوه : هؤآلند به  نمونه 

ئه طه ر قانوني هه َلبذاردن له  كوردستان بطؤإآ، له  ليستي داخراوه وه  بكرآ به  ليستي 

كراوه ، حيزبه كان ناضار ئه بن خه َلكاني زؤر باش بخه نه  ليستةكانيانه وه . ئه و كاته  ده نطي 

فه زَلدار ئه بآ به  ده طمه ن. ضونكه  حيزب بير ئه كاته وه ، بؤ قازانجي خؤي ئه بآ كانديده  

باشه كاني، كه  له  ناو كؤمه آل قه درو رَيزيان هه يه و شاره زان له  ثَيشي ثَيشه وه  بن
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ــان بـــةرةو  ــت ــوردس ـــةرة ك ـــةرة ب ب
كة  ئةزمونَيك  دةإوات،  نوآ  ئةزمونَيكي 
تةجاوزي  ببإَيتء  ئاستةنطةكان  دةبَيت 
لةبةر  نةكرَيت  ئةمإؤش  ئةطةر  بكات، 
هةر  بةآلم  ناسروشتي،  هؤكارَيكي  ضةند 
دةبَيت لة ئايندةدا ئةنجام بدرَيت، ضونكة بة 
بإواى من ئةزمونى كوردستان لةمة زياتر 
ئةويش  ناطرَيت،  بةستويى  ضةق  بةرطةى 
كوردييةوة  كؤمةَلطاي  ديموكراتيكردني  لة 
زامني  دةبَيتة  ئــةوةي  ثَيدةكات،  دةست 
بةدةستهَيناني  بةديهَينانء  طؤإانةء  ئةم 
كةواتة  دانة،  دةنط  سندوقي  حاَلةتة  ئةم 
مةبةستة  ئةم  هةَلبذاردنةوة  رَيطاى  لة 
لة  ريشةيى  طؤإانكارييةكى  دَيتةدىء 
دروست  كوردستان  سياسى  سيستمى 
دةكات، كة خةونى زؤرَيك لة ئَيمةمانانة.     
جيهان  ســيــاســي  ــي  ــةرج ــوم ــةل ه
بينيوة  بةخؤيةوة  كرانةوةى  بةشَيوةيةك 
سياسةتي  لة  نةبينراو  ــاراوةء  ش شتي 
لةضاوى  بَيت  دةربــازى  ئاستةمة  وآلتان 
ديموكراتخوازةكان،  مةدةنىء  رَيكخراوة 
كة دواى روخانى رذَيم بةوردى ضاودَيرى 
هةرَيمةكةى  تايبةتى  بة  دةكــةن،  عَيراق 
ئَيمة، بؤية كوردستانيش وةك هةر وآلتَيك 
كةوتؤتة بةر تيشكء ضاودَيري زؤرَيك لةو 
اليةنء كةسانةى كة ثةرؤشى ضةسثاندنى 
سيستمَيكى ديموكراتىء مةدةنين، دةتوانم 
بَلَيم لة زؤربةي وآلتان زياتر كةوتؤتة بةر 
تيشك لةبةر كؤمةَلَيك هؤكاري سروشتيء 
حاَلةتةش  ــةم  ئ ــووري،  ــاب ئ سياسيء 
ــةوة  كــردؤت زةق  زيــاتــر  كوردستاني 
تةنها  بةآلم  سةر،  خراوةتة  زياتر  تيشكي 
نية  بةس  نَيودةوَلةتي  فشاري  هةلومةرجء 
ببَيتة  بطؤإدرَيتء  كوردستان  بؤئةوةي 
جيهان،  لة  ئازادي  ديموكراتيء  نمونةي 
نةخَير بةَلكو ئيرادةي طةلء خةَلك بؤ ئةم 
ثَيويستة،  زياتر  شتَيك  هةموو  لة  طؤإانة 
مافء  بة  ئاشنابوون  خةَلك،  هؤشياري 
جةوهةريء  خاَلَيكي  خؤي  ئةركةكاني 
رَيذةيةك  دروستة  بةَلَى  هةَلنةطرة،  حاشا 
ــازاديء  ئ ئــةم  ــةآلم  ب هةية،  ئــازادي  لة 
ئاست  (لة  كرضوكاَلة  زؤر  ديموكراتييةتة 
خةباتء تَيكؤشانى ئةم طةلة نيية)، ضونكة 
بنةماكاني ديموكراتييةت  لة سيماء  يةكَيك 

بة  سياسي  دةسةآلتي  طؤإاني  لة  بريتيية 
ئاشتيانة، كة ئةوةش تا ئَيستا لة وآلتي ئَيمة 
روينةداوة، هةر كةسء اليةنَيكيش بيةوَيت 
(خيانةتكارء  بة  بوروذَينَيت  بابةتة  ئةو 

موئامةرةضى) سةيرى دةكةن.
دةوَلةتى  ترى  كؤَلةكةيةكى  هةروةها 
خةَلك  ئاطاداربوونى  ديموكراتى  مةدةنىء 
لة داهاتء بودجةي دةوَلةتء ئاطادارى لة 
ضؤنيةتى سةرفكردنى لةاليةن حكومةتةوة، 
كة بة زماني ئَيستا ثَيي دةَلَين: شةفافيةت، 
لةم  نيية  خةبةرَيكي  ئَيستا  تا  ئةوةش  كة 
ئةم  لَيثرسراواني  سةرمايةي  هةرَيمة، 
بَيت، هاوكات دةبَيت  وآلتة دةبَيت شةفاف 
هذا)  لك  أين  (من  بةدواداضونء  ليذنةي 
بة  وآلتة  طةلء  ئةم  ئايندةي  بكرَيتء  كارا 

رونيء ئازايانة قسةوباسي لةسةر بكرَيت، 
ضونكة ئايندةي طشتمان يةك ضارةنوسة.

لة  بريتيية  طرنطتر  هــةمــووش  لــة 
خةَلكة  ئةم  دةبَيت  خةَلكة،  ئةم  هؤشياري 
مافء  بة  دةرهــةق  بَيت  روون  بةرضاو 
شت  دةبــَيــت  ــؤي،  خ ئايندةي  ئـــةركء 
خؤي  مافةكاني  ــةدواي  ب بخوَينَيتةوةء 
لةسةر  مةدةنيانةء  شَيوازَيكي  بة  بكةوَيت 
مافةكاني بَيدةنط نةبَيت، بةداخةوة خةَلكي 
ئَيمة شت كةم دةخوَينَيتةوة، بةآلم بإياري 
(راثؤرتي  نمونة  بؤ  هةية  ال  ئامادةكراوي 
ضوار حيزبةكة) و (دوو حيزبةكة) ضةندين 

كةسم دواند بةبآ خوَيندنةوة قسةوباسيان 
ئةم  تؤ  باشة  دةطوتن:  ثَيم  دةكرد،  لةسةر 
وت:  دةيان  خوَيندوةتةوة،  راثؤرتانةت 
نةخَير، باشة ئةي ضؤن رَيطا بةخؤت دةدةيت 
لة  باس  كاتَيك  بكةيت،  لةسةر  قسةوباسي 
نيية،  ناطرنطي  لةبةر طرنطيء  ناكةم  ئةرك 
ضونكة ئةركء ماف لةيةك ئاستدان، بةآلم 
ضونكة دةسةآلتء حكومةت لة وةرطرتني 
خانوم  رؤذَيك  ئازان.  هاوآلتيان  ئةركي 
ذورَيك  هةر  دةضوينة  كاتَيك  فرؤشتبوو 
ثولء  بةناوي  بداباية  ثارةمان  دةبواية 
رسومات خؤ كارَيكي سروشتيء ياسايية 
منيش خؤم بة خوَيندةوار داناء وتم بابزانم 
ئةم بإة ثارةي ئةم ذوورة هي ضيية، ئيتر 
بةذان  ئةذنؤم  تا  راوةستام  لةسةرة  هةر 

طرت  ثارَيزةرم  ضوم  ناضاري  بة  كةوت 
تةنيا بؤئةوةي ثارةكةم لَي وةرطرن، بؤية 
بَيت  ئاشنا  هاوآلتي  دةبَيت  من  مةبةستى 
بة مافةكاني خؤيء دواتر بزانَيت ئةوانةي 
بؤضي  ــةآلت  دةس ناو  بضنة  دةيانةوَيت 
دةضنء ثرؤذةيان ضيية، هةروةها ئيرادةى 
ضةكةرة  ــى  دةرون دَلء  لة  طؤإانكارى 
بكرَيت، فَيرة دةنطدانء هةَلبذاردنى كةسى 
بإيارى  ئَيستاوة  لة  هةر  نةك  بَيت،  شياو 
بةشدارى نةكردن بدات لةو هةَلبذاردنانةى 

كة بإيارة ئةنجام بدرَيت.
زؤر  ئاوي  هةويرة  ئةم  هةرحاأل  بة   

مةبةستى  سةر  دَيمة  بؤية  دةكَيشَيت، 
(كاك  هاتني  ئةويش  بابةتةكةم  سةرةكى 
ئامادةكردن  خؤ  مستةفا)ء  نةوشيروان 
هةموو  بَيطومان  داهاتوة،  هةَلبذاردني  بؤ 
خؤي  تايبةتي  تاولةرزي  هةَلبذاردنَيك 
هةيةء ئَيستا خةريكة لة كوردستان هَيدي 
ئةم هةواَلةي  بَيطومان  هَيدي طةرم دةبَيت 
(كاك  لة  باس  كة  هاوآلتي)  (رؤذنامةي 
نةوشيروان) دةكات كة نيةتي بةشداريكردني 
هةية لة هةَلبذاردني ئةمجارة لة كوردستان 
هةَلوَيستةي  ئةم  سةربةخؤ،  ليستَيكي  بة 
(كاك نةوشيروان) كؤمةَلَيك ئةطةرء ترس 
كوردي  شةقامي  نَيو  لة  دةكات،  دروست 
تر  جارَيكي  اليةنةكان  خوَيندنةوةي  بؤ 
اليةنة  طشت  ثَيداضونةوة،  بةر  خرانةوة 

خوَيندنةوةيان  دَلنياييةوة  بة  سياسييةكان 
خةلةلي تَيكةوت  لةدواي ئةم هةواَلة، ئةطةر 
(كاك نةوشيروان) ئةم هةواَلة ثشت راست 
بةم هةَلوَيستةي خؤي ضةند  ئةوا  بكاتةوة 

شتَيك دةوروذَينَيت كة ئةمانةن:
بةر  دةخاتة  تــازة  رؤحَيكى  يةكةم: 
الثةإةي  لةسةر  ثَيشتر  كة  قسانةي  ئةم 

رؤذنامةكان باسي لَيوة كردووة.
ئَيستاى  سياسي  هاوكَيشةي  دووةم: 

كوردستان دةطؤإَيت.
لةم  ــارا  ك بةشَيكي  دةبَيتة  سَييةم: 

طؤإانةي كة ثَيمواية بةإَيوةية.

هةية  فةراغَيك  بَلَيم  دةتوانم  ضوارةم: 
ثإي  هةَلوَيستة  ئــةم  دةكــرَيــت  ئَيستا 
ئةطةر  دةكرَيت، ضونكة  دةَلَيم  كة  بكاتةوة، 
ئةزمون  هةمان  ئةطةر  يان  نةكرَيت  بؤي 
خؤي  وةك  فةراغةكة  ئةوا  دوبارةبكاتةوة 

دةمَينَيتةوة .!!.
ليستة  ـــةم  ئ ـــت  ـــَي دةب ــةم:  ــج ــن ــَي ث
تايبةتمةندييةتي خؤي بة راكشاوانة ثيشان 

بدات.
تواناي  ليستة  ئةم  ثَيمواية  شةشةم: 
لةبةر  ئةويش  هةية،  دةنطي  بةدةستهَيناني 
نةوشيروان)  (كــاك  كةسايةتي  خــودي 
خةَلكانَيكي  بؤ  هيوايةكة  دواتر  لةاليةك 
زؤر كة ثَيشتر خةريكي خةباتء كاركردن 
بارةي  لةم  ئومَيدن  بآ  ئَيستا   كة  بوون 

ئَيستادا. 
نةوشيروان)  (كاك  دةكرَيت  حةوتةم: 
نَيودةوَلةتية  هةلومةرجة  لــةم  ســوود 
شَلةقاندني  بؤ  وةريطرتوة  يان  وةربطرَيت 

ئةم بارة.
(كــاك  ــرد  ك باسم  وةك  هــةشــتــةم: 
نةوشيروان) زؤر بة توندي لة بابةتةكانيدا 
هةرَيم  ئَيستاكةي  بارودؤخي  لة  رةخنةي 
باسم  كة  اليةنانةي  لةم  بةتايبةتي  طرتوة، 
طوتارانة  ئةم  بةآلم  ثَيشةكيةكة،  لة  كرد 
هةية  شَيوةية  لةم  هةَلوَيستي  بة  ثَيويستي 
لة دوو الوة، لة اليةكيان بة بةشداريكردني 
ليستي  بة  ــارة  ج ئــةم  هةَلبذاردني  لة 
راست  ثشت  هةواَلة  ئةم  واتة  سةربةخؤ 
ئةوانةي  هات  ئةطةر  دووةميان:  بكاتةوة، 
بة شَيوةيةكى جدى كاريان  باسي كردون 

بؤ بكات. 
شةرعييةتي  نةوشيروان  كاك  نؤيةم: 
ئةو  هــةر  هةية،  كؤني  خةباتي  شــاخء 
ضةندين  خةريكة  كــة  شةرعيةتةشة، 
بؤ  ميرات  ببَيتة  بَيتء  بَيبةش  لَي  كةسي 
وةضةكانيش، ئةم خاَلةش لة قازانجي (كاك 

نةوشيروان) بةكاردَيت.
ــاوةن  خ بيكةمة  نية  مةبةستيشم 
بؤ  زةمينة  ــةآلم  ب موسا،  طؤضانةكةي 

طؤإاني لةم جؤرة لةبارة.

* سةرنووسةرى هةفتةنامةى
(األفق اجلديد)

نةوشيروان مستةفاو قؤناغي داهاتوو
عةبدوللةتيف ياسين*

مــَيــذووي  لــة  يةكةمجارة  بــؤ  ــةوة  ئ
زياتر  ماوةي  بؤ  كة  عَيراقدا،  كوردستانء 
كوردستان  لة  توركمانةكان  ساَلة  ضوار  لة 
كوردستاندا  ثةرلةماني  لة  نوَينةريان  ضوار 
لةاليةن  نوَينةرانةش  ئةو  هةرضةندة  هةية، 
توركمان  بةناوي  كوردييةكانةوة  حيزبة 
هةرضؤنَيك  ئةمةش  بةآلم   كراون،  تةعين 
بَيت بؤ ئةوةية كة ءةك نوَينةري توركمان 
كوردستانء  توركمانةكانةكاني  كاروباري 
ناوضة دابإاوةكان  راثةإَيننء ضارةسةري 
كَيشةو داخوازييةكانيان بكةن، ءةك دووةم 
نةتةوة لة هةرَيمي كوردستان، جطة لةمةش 
لةكاتي هةَلبذاردني خولي دووةمي ثةرلةماني 
سةرؤكي  كؤمارو  سةرؤك  كوردستاندا 
هةرَيمي كوردستان زؤرجار لة وتارةكانياندا 
توركمانةكان  كة  ــرد  دةك ــةوة  ل باسيان 
كوردستاندا  ثةرلةماني  لة  خؤيان  نوَينةري 
هةيةو ئةو نوَينةرانةش بؤ ئةوة دانراون كة 
بكةنء  نةتةوةكةيان  خزمةتكردني  بؤ  كار 
بكةن،  ضارةسةر  داواكارييةكانيان  كَيشةو 
بؤية ئةوكات تَيكإاي توركماناني كوردستان 

كورديان   سةركردايةتي  هةنطاوةي  ئةم 
كردو  ءةســف  ــاش  زؤرب هةنطاوَيكي  بة 
ثَييانوابوو، كة ضيتر سةردةمي ديكتاتؤريةت 
نةماوةو ئةوانيش ءةك توركمان بة هةموو 
شاد  خؤيان  رؤشنبيريي  سياسيء  مافَيكي 
دةبن، بةآلم بةداخةوة ءانةبوو، ضونكة هةر 
لة  نوَينةرانة  ئةو  دةستبةكاربووني  لةكاتي 
ثةرلةماني كوردستان تا ئَيستا، نةك هيضيان 
بةَلكو زؤربةي  نةكردووة،  نةتةوةكةيان  بؤ 
توركمانةكانيش نايانناسنء هةروةها لةناو 
جةماوةرو خةَلكي توركمانيشدا نين بؤ ئةوةي 
توركمانةكان  داواكاريي  كَيشةو  كة  بزانن 
نوَينةرانة  ئةو  لةطةَلدابَيت  ئَيستاشي  ضيية، 
لة ماوةي ئةو ضوار ساَلةدا ثرؤذةيةكيان بؤ 
توركمان  نةتةوةي  بةرذةوةنديي  خزمةتء 
ثَيشكةشي ثةرلةماني كوردستان نةكردووة، 
كَيشةو  لةبارةي  قسةيةكيان  ئَيستا  تا 
لةطةأل  نــةكــردووة،  توركمان  داخــوازيــي 
كؤمةَلَيك  بة  ئَيستا  توركمانةكان  ئةمةشدا 
بةشدارنةبووني  ءةك   دةناَلَينن،  كَيشةوة 
سياسييةكاني  ــارة  ــإي ب ــة  ل تــوركــمــان 

لة  نوَينةريان  نةبووني  كــوردســتــانء 
ئةنجومةني ثارتة سياسييةكانء هةوَلنةدان 
توركماناني  هاندانء هؤشياركردنةوةي  بؤ 
ناوضة دابإاوةكان بؤ طةإانةوةيان بؤ سةر 
كةناَلَيكي  نةبووني  كوردستان،  هةرَيمي 
ئاسماني توركمانيء نةبووني رؤذنامةيةكي 
سةربةخؤي توركمانيء كَيشةي قوتابخانة 
كَيشةي  ــا  ــةروةه ه توركمانييةكانء 
ثةراوَيزخستني  طؤإستانء  شوَينةوارو 
بواري هونةري توركمانيء ضةندين كَيشةي 
طؤإةثانةكةدا  لة  ئاشكرا  بة  ئَيستا  كة  تر، 
ــةش بــووةتــة  ــةم ــة ئ ــة، ك ــةي ــي ه ــوون ب
فةراغَيكي طةورةء جَيطاي باسكردن لةنَيو 
توركمانةكاني كوردستاندا، لةطةأل ئةمةشدا 
ثةرلةماني  لة  توركمانيش  نوَينةراني  بةناو 
كوردستان هةموو كات خؤيان لةم كَيشةو 
داواكاريانةي توركمانةكان دةدزنةوة طواية 
سةركردايةتي كورد بؤيان جَيبةجآ ناكات..! 
ئاراستةي   ثرسيارَيك  ضةند  لَيرةدا  ئَيمة 
سةركردايةتي كورد دةكةين، ئايا ئةو ضوار 
ماوةي  بؤ  كة  توركمان،  ثةرلةمانتارةي 

ثةرلةمانن،  دووةمي  خولي  لة  ساَلة  ضوار 
تا ئَيستا ضيان بؤ توركمانةكان كردووة كة 
ئايا سةركردايةتي  بَيت؟  باسكردن  جَيطاي 
ئَيستا  تا  هةيةء  كَيشةية  لةم  ئاطاي  كورد 
ئةمةش  ــان  ي ـــردووة  ك لَيثَيضينةوةي 
دةبينين  ئَيستا  لةمةش  جطة  سيناريؤية؟ 
هةَلبذاردني  ثرؤسةي  مانطَيك  ضةند  ثاش 
ئةنجام  كوردستان  ثةرلةماني  بؤ  نوَينةر 
ديسان  كورد  سةركردايةتي  ئايا  دةدرَيت، 
بةنيازة بةبآ ثرسي هيض توركمانَيك ياخود 
كةسايةتييةكان،  نوَينةر بؤ توركمانةكان لة 
ثةرلةماني كوردستان تةعين بكات ؟ ئةطةر 
ئةمةش شَيوازَيكء رَيطايةكي راستة بةالي 
ئايا  دةثرسين  كــوردةوة،  سةركردايةتي 
ضةند  نوَينةرايةتي  كوردستان  ثةرلةماني 
شاري  ئايا  دةكات؟  كوردستان  ثارَيزطاي 
بؤضي  ءاية  ئةطةر  لةطةَلداية!  كةركوكي 
نةتةوةيةك دةستنيشان  بؤ  ضوار كورسي 
دةكرَيت، كة دووةم نةتةوةية لة كوردستان 
توركمانةكان  هةولَير،  شاري  لة  تةنها  كة 
لة  ئةطةر  ءاتة  كةسن!  مليؤن  نيو  لة  زياتر 

بةرامبةر هةر ثةنجا هةزار دةنط، نوَينةرَيك 
دةستنيشان  هةَلبذاردنةوة  رَيطاي  لة 
هةولَير  شــاري  تةنها  ئــةوا  بــكــرَيــت، 
ثةرلةماني  لة  كورسيية   (١٠) بة  ثَيويستي 
كةركوك..!  شاري  لة  جطة  كوردستان، 
ثرسيارَيكي تر ئةوةية كة ئايا بؤضي كورد 
نوَينةري  ــاتء  دةك هةَلبذاردن  بؤخؤي 
توركمانةكان  بؤضي  هةَلدةبذَيرَيت،  خؤي 
ئازادنين لة هةَلبذاردني نوَينةرةكانيان؟ ئةو 
ثرسيارانةش قسةي من نيية، بةَلكو قسةي 
ثَيويستة  بؤية  كوردستانة..  توركمانةكاني 
ضارةسةركردني  بؤ  كورد  سةركردايةتي 
هةَلبذاردنَيكدا  هةر  لةكاتي  كَيشةية  ئةو 
بوار بدات ياخود شوَينَيك بؤ توركمانةكان 
دابين بكات، بؤ ئةوةي ئةوانيش بتوانن بة 
ئازاديء ديموكراسي نوَينةري راستةقينةي 
خؤيان هةَلبذَيرن، كة بةإاستي داكؤكي لة 
باَلي  لةذَير  نةك  بكات،  رةواكانيان  مافة 
توركمان  نةتةوةي  بة  بازرطاني  ئةواندا 
بكرَيتء سةركردايةتيي كورديش بَيدةنطي 

بنوَينَيت.

ثَيويستة نويَنةري توركمانةكان لة رَيطاي هةلَبذاردنةوة بيَنة ثةرلةماني كوردستان 

عيماد رةفعةت

ثَيويستة نويَنةري توركمانةكان لة رَيطاي هةلَبذاردنةوة بيَنة ثةرلةماني كوردستان 

لة ثةراوَيزي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستاندا...

ثَيمواية ئةم ليستة تواناي بةدةستهَيناني دةنطي هةيةو ضةند شتَيك 
دةوروذَينَيت:

يةكةم: رؤحَيكى تازة دةخاتة بةر ئةم قسانةي كة ثَيشتر لةسةر الثةإةي 
رؤذنامةكان باسي لَيوة كردووة.

دووةم: هاوكَيشةي سياسي ئَيستاى كوردستان دةطؤإَيت.
سَييةم: دةبَيتة بةشَيكي كارا لةم طؤإانةي كة ثَيمواية بةإَيوةية.

هةولَير

www.ne
tew

e.c
om
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ئيمتياز: خاوةنى

وشة كؤمثانياى
سةرنووسةر:

عةدنان عوسمان
adnan@rozhnama.com

نووسين بةإَيوةبةرى
عومةر شَيخ ئاودَير

b.nusin@rozhnama.com

هةولَير: نووسينطةى
٠٦٦٢٥٦٩٩٨٥ ئاظةشين هؤتَيل ثشت مةتري- سةد شةقامي

ئاطاداري ريكالمء كارطَيإيء
٠٧٤٨٠١٢١١٤٤ - ٠٧٧٠١٢٠٣٩٤٩   

info@rozhnama.com-riklam@rozhnama.com

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

دابةشكردن:
٠٧٧٠١٥١٧٥٣٣ - ٠٧٧٠١٥٤٤٧٨٠ نَيوةند كؤمثانياي

نووســةران دةستــةي
عةبدوإلةحمان فرمان نةجيب                هيوا جةمال                                             فازأل رةشيد   سيروان

هةولَير ئؤفيسي
عةلى ئيبراهيم

٠٧٥٠٤٤٤٧١٠٩ ٠٧٧٠١٥٢٦٥٨٣٠٧٧٠١٥٧٦٩٠٦٠٧٧٠٢٢٣٣٣٠٤ ٠٧٥٠١٥٢٢٥٢٨

ئــاطــاداري
riklam@rozhnama.com

وةزارةتي ناوخؤ
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٥١٦ – ٥ ئاشكرا بانطةوازي

 +  ٢ ئــازادي   +  ٢ (سةرا طةإةكي  شؤستةي و شةقام كردني كؤنكرَيت ثــرؤذة: 
رانية شةهيدان) لة

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

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات
٢٠٠٩/٢/١٥ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٢/١٨  رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير
تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٣/٢ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

خؤجَييةتي كارطَيري بؤ نيوةإؤ ١٠ى
ثَيش كاتذمَير١١ى رؤذى٢٠٠٩/٣/٢ تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

كردنيان (١  ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ١- ثَيويستة
هةولَير)يان ثالنداناني وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى بَيت، (٤ تا

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

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

دادةخرَيت.
بة كراو دياري ثارةى  بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات  بإى -٤
دينار مليؤن ضل بإى (٤٠٠٠٠٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكى

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

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

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و بؤساَلى نوآ بدرَيت دةرامةتيان ثآ باجى ئةستؤثاكى
كة دينار هةزار ثةنجا ضوارسةدو (٤٥٠٠٠٠) بةرامبةر  تةندةر  وةرطرتنى   -٧
ئةو سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى خاوةنةكةى بؤ ناطةإَيتةوة

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

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

ناكرَيتةوة. مةرجةكاندا  تةندةر نةبووني
بَيت. ثآ نوَينةرايةتي فةرمي نوسراوي دةبَيت كؤمثانيا نوَينةري -١٠
نةبووني مةرجةكاندا. كاتي لة نابآ بةشداربووني بةلَيندةر مافي -١١

دانا احمد مجيد
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٤٠٣ – ١ ئاشكرا بانطةوازي

(دووبارة) لة سلَيماني عةلي حاجي جةمالي فراوانكردني قوتابخانةي ثرؤذة:
كة دةكات كؤمثانياكان بةَلَيندةرو سةرجةم ئاطادارى سلَيمانى ثارَيزطاى *
فةرمانطةكةمان سةردانى  كردن  جَيبةجآ  بؤ هةية  ناوبراو  ثرؤذةى  تةندةرى
لةسةر (٥) نهؤمى عةلى حاجى جةمالى تةالرى  لة خؤجَييةتى) (كارطَيإىء

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم سةرةكي شةقامي
رؤذى  تا  دةكات  ثآ  دةست   ٢٠٠٩/٢/١٥ رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير ٢٠٠٩/٢/١٨
سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٣/١ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

خؤجَييةتي كارطَيري بؤ نيوةإؤ ١٠ى تا
ثَيش كاتذمَير١١ى رؤذى٢٠٠٩/٣/١ تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

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

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

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

دادةخرَيت.
دياري ثارةى بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات بإى -٤
بإى (٦٠٠٠٠٠٠)  بة (خطاب ضمان)  يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكى بة كراو
طةإانةوةى تةندةر  لةكاتى كة دةبَيت ٣٠ رؤذ دينار وةردةطيرَيت بؤ شةش مليؤن

ئامادةبَيت.
كردنةوةى ثرؤسةى ئامادةى بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة -٥
تةندةرةكانيان بةثَيضةوانةوة مةبةستة ئةو بؤ بكةن ديارى نوَينةرَيك يان تةندةربن

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

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

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

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

تةندةر ناكرَيتةوة. مةرجةكاندا  كاتي نةبووني العمل) لة تقدم
بَيت. ثآ نوَينةرايةتي فةرمي نوسراوي دةبَيت كؤمثانيا نوَينةري -١٠
نةبووني مةرجةكاندا. كاتي لة نابآ بةشداربووني بةلَيندةر مافي -١١

دانا احمد مجيد
سلَيماني  ثارَيزطاري

وةزارةتي ناوخؤ 
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٥١٢ – ٥ ئاشكرا بانطةوازي

لة قةآلدزآ هةنارؤك طةإةكي بؤ سندوقي و لولةيي ئاوةرؤي كردني ثرؤذة: دروست
تةندةرى دةكات كة بةَلَيندةرو كؤمثانياكان ئاطادارى سةرجةم ثارَيزطاى سلَيمانى *
خؤجَييةتى) فةرمانطةكةمان (كارطَيإىء سةردانى كردن بؤ جَيبةجآ هةية ناوبراو ثرؤذةى
بةمةبةستى سالم بكات شةقامي سةرةكي لةسةر (٥) نهؤمى عةلى حاجى جةمالى تةالرى لة

تةندةر. وةرطرتنى
تا رؤذى ٢٠٠٩/٢/١٨  دةكات  ثآ  ٢٠٠٩/٢/١٥ دةست  رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير
١٠ى تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٣/١ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

بؤ كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ
ثَيش كاتذمَير١١ى رؤذى٢٠٠٩/٣/١ تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

كردنيان (١  ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ١- ثَيويستة
هةولَير)يان ثالنداناني وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى بَيت، (٤ تا

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

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

بة كراو دياري ثارةى  بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات  بإى -٤
مليؤن ثَينج و سي بإى (٣٥٠٠٠٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكى

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

ناكرَيتةوة. بةثَيضةوانةوة تةندةرةكانيان مةبةستة ئةو بكةن بؤ ديارى نوَينةرَيك يان
ثَيويستة لةبانطهَيشتةكةدا دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو -٦

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و بؤساَلى نوآ بدرَيت دةرامةتيان ثآ باجى ئةستؤثاكى
بؤ خاوةنةكةى ناطةإَيتةوة كة هةزار دينار سي ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (٣٠٠٠٠)
بؤ تةندةرةكةى كة كةسةى ئةو سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى

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

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

ناكرَيتةوة. مةرجةكاندا  تةندةر نةبووني
بَيت. ثآ نوَينةرايةتي فةرمي نوسراوي دةبَيت كؤمثانيا نوَينةري -١٠
نةبووني مةرجةكاندا. كاتي لة نابآ بةشداربووني بةلَيندةر مافي -١١

دانا احمد مجيد
سلَيماني ثارَيزطاري

وةزارةتي ناوخؤ 
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٥١٨ – ١ ئاشكرا بانطةوازي

زَيإينؤك لة بؤنةكان هؤلي كردني دروست ثرؤذة:
تةندةرى دةكات كة بةَلَيندةرو كؤمثانياكان ئاطادارى سةرجةم ثارَيزطاى سلَيمانى *
خؤجَييةتى) فةرمانطةكةمان (كارطَيإىء سةردانى كردن بؤ جَيبةجآ هةية ناوبراو ثرؤذةى
بةمةبةستى سالم بكات شةقامي سةرةكي لةسةر (٥) نهؤمى عةلى حاجى جةمالى تةالرى لة

تةندةر. وةرطرتنى
تا رؤذى ٢٠٠٩/٢/١٨  دةكات  ثآ  ٢٠٠٩/٢/١٥ دةست  رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير
١٠ى تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٣/٢ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

بؤ كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ
ثَيش كاتذمَير١١ى رؤذى٢٠٠٩/٣/٢ تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

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

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

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

بة كراو دياري ثارةى  بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات  بإى -٤
مليؤن دوانزة بإى (١٢٠٠٠٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكى

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

ناكرَيتةوة. بةثَيضةوانةوة تةندةرةكانيان مةبةستة ئةو بكةن بؤ ديارى نوَينةرَيك يان
ثَيويستة لةبانطهَيشتةكةدا دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو -٦

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

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

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

ناكرَيتةوة. مةرجةكاندا  تةندةر نةبووني
بَيت. ثآ نوَينةرايةتي فةرمي نوسراوي دةبَيت كؤمثانيا نوَينةري -١٠
نةبووني مةرجةكاندا. كاتي لة نابآ بةشداربووني بةلَيندةر مافي -١١

دانا احمد مجيد
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٤٣٧ – ٤ ئاشكرا بانطةوازي

بةرباخ) + (مامؤستايان كؤآلنةكاني طةإةكي كردني كؤنكرَيت و كردن قيرتاو ثرؤذة:
(دووبارة) ثَينجوَين لة

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

تةندةر. وةرطرتنى
 ٢٠٠٩/٢/١٨ رؤذى  تا  دةكات  ثآ  دةست   ٢٠٠٩/٢/١٥ رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير
١٠ى تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٣/٢ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

بؤ كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ
نيوةإؤ. ثَيش كاتذمَير١١ى رؤذى٢٠٠٩/٣/٢ تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

كردن: بةشدارى مةرجةكانى
كردنيان (١  ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ١- ثَيويستة
هةولَير)يان ثالنداناني وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى بَيت، (٣ تا

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

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

بة كراو دياري ثارةى  بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات  بإى -٤
مليؤن نةوةد (٩٠٠٠٠٠٠٠) بإى  بة (خطاب ضمان)  يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكى

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

ناكرَيتةوة. بةثَيضةوانةوة تةندةرةكانيان مةبةستة ئةو بكةن بؤ ديارى نوَينةرَيك يان
ثَيويستة لةبانطهَيشتةكةدا دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو -٦

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و بؤساَلى نوآ بدرَيت دةرامةتيان ثآ باجى ئةستؤثاكى
كة دينار هــةزار ثةنجا ضوارسةدو  (٤٥٠٠٠٠) بةرامبةر  تةندةر  وةرطرتنى   -٧
كةسةى ئةو ئاطادارية دةكةوَيتة سةر ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى خاوةنةكةى بؤ ناطةإَيتةوة

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

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

ناكرَيتةوة. مةرجةكاندا  تةندةر نةبووني
بَيت. ثآ نوَينةرايةتي فةرمي نوسراوي دةبَيت كؤمثانيا نوَينةري -١٠
نةبووني مةرجةكاندا. كاتي لة نابآ بةشداربووني بةلَيندةر مافي -١١

دانا احمد مجيد
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٩٦ – ٣ ئاشكرا بانطةوازي

(دووبارة) طةرميان كارةباي بةإَيوةبةرايةتي بؤ كرَين كإيني ثرؤذة:
كة دةكات كؤمثانياكان بةَلَيندةرو سةرجةم ئاطادارى سلَيمانى ثارَيزطاى *
فةرمانطةكةمان سةردانى  كردن  جَيبةجآ  بؤ هةية  ناوبراو  ثرؤذةى  تةندةرى
شةقامي لةسةر (٥) نهؤمى عةلى حاجى تةالرى جةمالى لة خؤجَييةتى) (كارطَيإىء

تةندةر. بكات بةمةبةستى وةرطرتنى سالم سةرةكي
رؤذى  تا  دةكــات  ثآ دةست  ٢٠٠٩/٢/١٥ رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير ٢٠٠٩/٢/١٨
سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٣/١ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

خؤجَييةتي كارطَيري بؤ نيوةإؤ ١٠ى تا
ثَيش كاتذمَير١١ى رؤذى٢٠٠٩/٣/١ تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

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

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

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

دادةخرَيت.
دياري ثارةى بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات بإى -٤

 (٤٠٠٠٠٠٠) بإى  بة ضمان)  (خطاب  يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكى بة كراو
تةندةر  طةإانةوةى  لةكاتى دةبَيت كة  ٣٠ رؤذ بؤ وةردةطيرَيت دينار مليؤن ضوار

ئامادةبَيت.
كردنةوةى ثرؤسةى ئامادةى بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة -٥
تةندةرةكانيان بةثَيضةوانةوة مةبةستة ئةو بؤ بكةن ديارى نوَينةرَيك يان تةندةربن

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

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

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

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

تةندةر ناكرَيتةوة. مةرجةكاندا  كاتي نةبووني العمل) لة تقدم
بَيت. ثآ نوَينةرايةتي فةرمي نوسراوي دةبَيت كؤمثانيا نوَينةري -١٠
نةبووني مةرجةكاندا. كاتي لة نابآ بةشداربووني بةلَيندةر مافي -١١

دانا احمد مجيد
سلَيماني  ثارَيزطاري
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ماَلئاوايي بؤ  ئةطةر كة  ليستَيك،
حيزبي تؤتاليتاريةتي ستةمكاريء
جَيطاي بَيطومان بَيتةئارا،  ــوردي ك
باراك تيمةكةي تةنانةت دَلخؤشيية،
ثرةنسيثء ئةم ثشتيواني ئؤباماش
ئؤثؤزسيؤنء تا ئيشكردنةتازةيةدةكات،
بَيتةئاراو مةدةني بةرةنطاري ضةمكي
خةَلكي كؤمةَلَيك ــةريء دادط ياساو
رةخنةطرو مــةدةنــيء تةكنؤكراتء
بطرنة ئةستؤي دةوَلةتي ناحيزبي كاري
مَيذووي بؤ طةإانةوة  بةبآ  خؤيانء
رابردو، شاخء شةرعيةتي حيكايةتةكاني
لة بكرَيت دروست نوآ حيكايةتَيكي
دةرئةنجامء لة دةبَيت بةآلم شــاردا،
سياسةتء شةفافيةتء  بةرنامةو 
ئاطاداربينء ليستة ئــةم ئةجَينداي
تر ليستةكاني دةردي بــة ئةميش 
نةكةنة دزة  طةندةأل خةَلكاني نةضَيتء
ئَيستاوة لة هةر  ئاسايية زؤر  ناويةوة،
بؤ تةبليغاتي شوَينةكاندا زؤربةي لة
دةست سازبكرَيتء بؤ كةمثيني بكرَيتء
يةكَيكة ليستة ئةم ثرؤسةكة،  بة بكرَيت
فيكرييةكان جةوهةريء هةنطاوة لة
سيستمي كؤي دةستكاريكردني بؤ
لَيدةنَيم ناوي كوردستانء حوكمإانيي

سةختةكة) نةشتةرطةريية (ليستي
بيماري نةخؤشء جةستةيةكي بؤ
ئيفليجكراوي سياسي جةستةي ءةك
سةركةوتنء شكستي كوردي، هةروةك
نةشتةرطةرييةكةشكةوتووةتةئةستؤي
ثسثؤإيء ئاطاييء دةنطدةرانء خةَلكء

نةوشيروانء كاك  خودي هةم  بوَيريي
ليستةكة، دةوري كاراكتةرةكاني هةم
نةشتةرطةر دكتؤري نهَينيي ضونكة
جوآلندني نةك سةركةوتنةكةيداية لة
بة هةنطاوةكة ئةطةرضي نةشتةرةكة،

دؤخة ئةو  بؤ دادةنرَيت ثواز يةكةم 
كة ئابوورييةي، كلتوريء سياسيء
ديموكراسيةتي فةزاي ساَلة ضةندين
بردووةو قؤرخكاري بةرةو هةرَيمي
ياساو دةسةآلتةكاني حوكمء  سيستمي
حيزبء دوو باوةشي  خزاندووةتة 

ليستة ئةم ئةطةر ئايدؤلؤذيا، دوو
ئةوا دروستبكات، نوآ مَيذوويةكي
قوتبيء دوو  لة ءازهَينانة مَيذووي 
رةخنةو سةردةمي حيزبيء قؤرخي
ئةو دةستكاريكردني شةفافيةتء

تَيثةإاندني حيزبييةو قةرةقؤشة حوكمة
باوةإيان كاريزماو سةرؤكانةي، كة ئةو
نةماوةو دةسةآلت كورسيء طؤإيني بة
طؤمة ئَيستاوة  لة ئةطةرضي نيية، 
ثارتي يةكَيتيء شَلةقاندووةو مةنطةكةي
دَلةإاوكآء ترسء حاَلةتي  خستووةتة

ضونكة يةكتر، بؤالي مةكوكي  طةشتي 
دةخاتة كوردي شةقامي نةشتةرة ئةم
كة ضارةنوسساز دوإيانَيكي بةردةم
بكةنةوةو جودا لةيةك  سثي رةشء
لة ــوردي ك سياسةتي  دنياي  تةنها 

ئةطةر ضونكة نةبينن!  سةوزدا  زةردو
ثرةنسيثي بة باوةإيان ثارتي يةكَيتيء
دةسةآلت دةستاودةستي ديموكراسيء
هةر ليستةو لةم رَيز دةبَيت هةبَيت،
ناحيزبي حيزبيء  سةربةخؤو ليستَيكي 
بةخشينةوةو بة نةكةن دةست بطرنء
باوةإيان ئةطةر بؤيان، تؤمةت داتاشيني
لة حيزب جياكردنةوةي ضاكسازيء بة
ثرؤذةكةي جَيبةجَيكردني حكومةتء
هةية، طةندةَلي نةهَيشتني تاَلةبانيء
ئةم بطرنء ليستة ئةم حورمةتي دةبَيت
نةكةن، ناشرين  مةدةنيةش هةنطاوة 
ليستةكان ناشرينكرني بةشَيكي هةروةك
نَيو كاراكتةراني ئةستؤي دةكةوَيتة
جَيبةجَينةكردني لة  خؤيان ليستةكة
ضاكسازيء خؤشطوزةرانيء بةَلَينء
هةَلبذاردن ثَيش شاعيرانةي خةوني
هةَلبذاردنةي ئةو ضةند درَيذايي بة كة
بة كة بةَلَين، كةمترين كوردستان
سةرو نةبراوةتة درابَيت، جةماوةر
زؤر دةســــةآلت كــورســي دواجــــار 
سةركوتء بؤ  طؤإيوة، ءةفاي بةَلَينء 
كوشتنء تــةنــانــةت تــونــدوتــيــذيء

بَيوةفايي.
Asolm2002@yahoo.com 

مستةفا! نةوشيروان سةختةكةي نةشتةرطةريية
عةبدوللةتيف ئاسؤ

٢ -٢

بةشَيك ــردودا راب ئةَلقةي لة 
ثرؤذةي دةربــارةي ثرسةكان لة 
بيستوثَينج طةنجاني ئةندامي بوونة
خاَلَيكي بؤية خستةإو،  ساَلةم
وةستان لةسةر جَيطا ديكةى
ثؤستَيك وةرطرتني ضؤنيةتي
تا   ٢٥) تةمةن طةنجَيكي  لةاليةن 
ئةو بةإَيوةبردني ساآلنةوةو (٣٠
تةواوكار بةشَيوةيةكي ثؤستة
ئةو لةاليةن ئيجابيانة (ثَيرفَيكت)ء

دةخةمةإو. طةنجةوة
سةردةمي ئةمإؤدا ئاشكراية لة
كةسَيك دةستنيشانكردني بؤ
ثَيويستة طرنط، ثؤستَيكي بؤ
باشي ئةزمونَيكي كةسة ــةو ئ
ضةندايةتيء لةإوي كؤكردبَيتةوة
ئةزمونء ضونكة ضؤنيةتييةوة،
بةساناتر زؤر  نةبَيت، شارةزاييت 
كةسةي، لةو دةدةيت هةَلة بإياري
زانياريي شارةزاييء دنيايةك كة
بؤ كؤكردبَيتةوة، هةمةجؤري
تا هةرَيم لة طةنجَيك هةر نمونة

ئةطةر  تةمةني،  ساَلي   ٢٢ دةطاتة
ئينجا خوَيندبَيتي، ــِران داب بةبآ
بةدةست بةكالؤريؤس بإوانامةي
ساأل  ٣ ئةطةر بؤية دةهَينَيت،
دةرضووني لةدواي كردبَيت كاري
ئةوةندة بايي دةتوانَيت زانكؤ، لة
بةدةست ئةزموني شــارةزايــيء
خوَيندنيشدا لةماوةي هَينابَيت،
قوتابيء رَيكخراوة لة طةنجة ئةو
كردبَيت، كاري خوَيندكارييةكان
ئامادةي لةوبوارةدا شارةزايي ئةوا
ثؤستة دةستي طرتنة بؤ دةكات

باآلكان؟
ــــش بــة ــــاوي ــــةر ض ــــةط ئ
ئةمريكا ئةوروثاو ثةرلةمانةكاني
هــةرةزؤري زؤربــةي بخشَينين،

بةتةمةننء ثةرلةمانتارةكان
ساَليشةوةن، (٤٠) لةسةرو بطرة
طةنجَيكي هةبووة حاَلةتيش خؤ
ئةو ناو ضووةتة تةمةنيش كةم
فيشةري يؤشكا وةكو ثةرلةمانانة،
دةرةوةي ثــَيــشــوي وةزيــــري 
ثةرلةمانتار بة كاتَيك كة ئةَلمانيا،
كاآليةكء كاوبؤو بة  هةَلبذَيردرا
ئةندامَيتي سوَيندي درَيذةوة قذَيكي
ـــــةإووي رووب خــــوارد، هـــةر
لةاليةن بووةوة طاَلتةثَيكردنيش

ديكةوة. ثةرلةمانتارةكاني
ضـــوار ــان ــم ــؤش ــــةالي خ ل
يةكَيك كاتَيك لةمةوبةر ســاأل
داواي سياسييةكان لةاليةنة
كرد زانــكــؤ مامؤستايةكي  لــة 
تةمةني كة ثةرلةمانتار، ببَيتة
ئَيستاكة بوو، ساأل (٣٠) سةرو
كؤلَيذةكاني لة  يةكَيك  ــري راط
رةتيكردةوة، سلَيمانيية، زانكؤي
وتبوي: هةبوو، جواني بيانويةكي
بكةم بةشداريي ماومة هَيشتا
ئةي وآلتــةكــةم، ياساداناني لة 
هةية ثَيضةوانة نمونةي ضةند
نييةو ثــآ هيضيان هَيشتا كــة 
ئةو لةإَيي واستةكاري بةواستةو
بةدةست ثؤستانة ئةو ثرؤذةيةوة
ثرؤذةكة نامانةوَيت  دةهَينن؟ 
دةمانةوَيت بةَلكو رةتبكةينةوة،
دةست ثرسيارةكانمان وةآلمــي
بارودؤخي لة بةتايبةتي بكةوَيت،
ثَيشةوةو هاتنة هةرَيم،  تايبةتي
ثرؤذةيةكي واقيعي ئةمري بوونة
لَيكؤَلينةوة بة ثَيويستي  لةوجؤرة
لة خةَلكانَيك ــةوةي  ئ بؤ هةية، 
خراث ئاراستةيةكي بة داهاتوودا

نةهَينن. بةكاري

SANGARRASULL@GMAIL.
COM

!(٢٥) ذمارة كةيسي

رةسوأل سةنطةر

فيكرييةكان، بؤ جةوهةريء هةنطاوة لة يةكَيكة ئةم ليستة

لَيدةنَيم ناوي كوردستانء حوكمإانيي سيستمي كؤي دةستكاريكردني

ءةك بيماري جةستةيةكي نةخؤشء بؤ نةشتةرطةريية سةختةكة ليستي

كوردي ئيفليجكراوي سياسيي جةستةي

ههموو نييه  تيادا  گوماني 
خؤي مَيژوويهكي نهته وهيهك
پةإتوكء گؤظارو ههيه، سهدان
ســه ردهمــه لــه ــامــه كــان رؤژن
لةوه باس خؤي  جياجاكاني 
تاكهكان زؤربهي ئهمهش كراوه،
نهتهوهيهكيش ههموو دهزانن،
بهردهوام گؤإاني به پَيويستي
بمانةوَيت ئهگهر بؤيه ههيه،
گؤإاني بإؤينء بهرهوپَيش
نييه پَيويست بكه ين، بهرده وام
گرنگه بكهين، رابــردوو باسي
داهاتوو سهيري سياسييهكان
په يامي ضــؤن بــزانــن بــكــه ن، 
ئه مإؤ جهماوهر، ده دهنة گهش
زؤر حهزدهكهن سياسييهكان
له گوآ وايه  باشتر قسهبكهن،
رابهَينن خؤيان بگرنء خهَلكيش
ئــهوهيــه سياسه ت هــونــه ري
خهَلك ههست به سؤزت بكاتء
خهَلكدايه له ناخي ئهوهي بزانن

ههبَيت. ئهويشدا ناخي  له
بزانَيت مه رجه سياسهتمهدار
رودهدات، ضي دهوروپشتي  له
بؤ ضييه كَيشهكان بزانَيت
ضارهسه ركردني ههوَلي  ئهوهي
ئه گهر خه َلك ضونكه ــدات، ب
لَيناگرَيت، گوَيت ههبوو كَيشهي
كه نهبَيت ئهوه پهيامهكهت گهر
قسه تؤ ههر ناخي خه َلكدايه،  له
جه ماوهر لهگهأل گفتوگؤ بكهيتء
سياسه تمهدار ئهوكاته نهكهيت
ناو لــه ـــإاو داب كهسَيكي  بــه  

دهبينَيتهوه. خؤي  جهماوهردا
كَيشهي جهماوهر كاتَيك
دهبَيت سياسهتمهدار  دهبَيت، 
گهر ضيه ، كَيشهكان بزانَيت
ضــارهســهري بكات گفتوگؤ
وهك ئاسانتره، كَيشه كان
بدهيت، بإيار  فهوقي ــهوهي  ل

لهگهأل قسه كاتَيك  ضونكه
بؤ كَيشهكهت بكهيت خهَلك
ضارهسهريش ــاتء دهك باس
باشترين بهردهستت،  دهخاته 
مامؤستايان، كَيشه كاني نمونه
كؤلَيژهكاني كَيشهي خوَينكاران،

...هتد. پزيشكي 
راگهياندن كاريگهري لَيرهوه
لــهســهر ض ــــت، ــــهوَي ده رده ك
ض سياسهتمهداران، گوتاري
بهإيوه بردني ضؤنيهتي لهسهر
جهماوهر ضونكه دامودهزگاكان،
ــري ــاودَي ض وردي بــه زؤر 
بهرنامهكان ــالنء پ گــوتــارو
به َلَينء ئهو به تايبهتي دهكات،
ناكرَين، جَيبهجآ بهرنامانهي
ئهگهر سياسهتمهدار، ههربؤيه 
بكات، كَيشهكان لهسهر قسه
ــاداري ــاگ ئ مــهيــدانــي گرنكه  
بهَلَين گوتارء  بَيتء كَيشهكان 
كهي ضؤنء  نهزانَيت تا نهدات 
دهكرَيت؟ ضارهسهر كَيشه يه ئهو
له دهبينرَيت زؤر نمونهش
ئاو، كَيشهكاني لهسهر ميدياكان
وهزارهتهكان يهكگرتني كارهبا،

...هتد.
مــيــديــاكــان  ــه ــك ل ــَي ــات  ك
بزانرَيت وايه باشتر قسهدهكه يت
قسهي ضؤن ضييه،  پهيامه كةت 
بــآلوي كــهي ــهي، دهك له سه ر
لهسهر كاريگهري دهكهيتهوه،
ئهو دهبَيت، ضؤن هاوآلتيان
پهيامَيكي دايدهإَيژَيت پهيامهي
راستهقينهية، تــونــدوتــؤَلــه،
داهَينانه. واقعييه، ههيه، پَيوهري
گرنگي له باس شارهزايان
له نابَيت دهَلَين: دهكهنء پهيام
ههموو زياتربَيتء وشه (٨٠)
بگهيهنَيت، مهبهستهكهش
ئارهزوي هاوآلتيان  بؤئهوهي 

وهرگــرتــنــي ـــوونء ـــه دواض ب
كهواته بَيت، زانياري الدروست
پهيامَيك كاتَيك سياسهتمهتدار
جابؤ واتاداربَيت دهبَيت دهدات،
پهيامه، ئــه وجــؤره گه يشتني
باسي ههيهء جؤراوجؤر رَيگاي 
پهيامي نهكرَيتء تَيدا رابردوي

ههبَيت. ئاشكرات رونء
كه په يامَيك، گهيشتني بؤ
شارهزايان بيگهيهنَيت، دهتهوَيت
دهستپَينهكات، كَيشه بابه دهَلَين
گوَيگران سه رنجي ضونكه
پَيضهوانهوه به  راناكَيشَيت،
ههمان له راكَيشبَيت، سهرنج
بنرَيت ههنگاو پراكتيكي به كاتدا

ضارهسهركردني. بؤ
دهَلَين: شارهزايان له زؤر
گهيشتن بؤ  كاركردنداء لهكاتي 
ئهم پَيويسته ئامانجَيك به
وهربگيرَيت بهههند ههنگاوانه
ــودجــه، ب ــي ــوون ــج، ب ــان ــام (ئ
ضاالكي، مهبهست، كؤمهَله ي
كار، دهستي كاتي، خشتهي

ميديا) ههَلبژاردني
ـــــــي ء ـــــــاإه زاي ـــــؤ ن ب
كَيشهكانء ضارهسهركردني
بهتايبهتي ئامانجهكان هَينانهدي
ــبــژاردنــهكــانــدا لــه كــاتــي  هــهَل
ـــوازي ـــَي ش ـــه  ئــــةمــــإؤدا ل
خــهَلــك بــانــگــهــَيــشــتــكــردنــي
لَيبگرن گوَيت به زؤر بؤئهوهي
زؤر بهَلكو ــاوه، ــهم ن بــاوي 
بكهيتء ســهردانــيــان گرنگه  
بزاني تا بيت جهماوه ردا لهناو
ضيان ــهوان ئ ده وتــرَيــتء  ضي  

دهوَيت؟
سهنته ري ــهدا ــاوهي م ــه م  ل
كوردستان له سهربهخؤ ميدياي
ــكــي  ــَي وؤركــشــؤث  (imck)
لهاليهن ـــردهوه، ك راهَيناني

راهَينهرء پسپؤإَيكي ضهند
سياسييهكان، حيزبه ئامؤژگاري
لهدوا گرنگيه  جَيگاي ئــهوهي 
(وؤركــشــؤپ)هدا، ئهم رؤژي 
خولهكه بــهرنــامــهي به پَيي
بانگهَيشتكران هاوآلتي ضهندين
جياجياكان، توَيژه ضينء له
راوبؤضوونء ئازادانه به زؤر
خؤيان ناإهزاييهكاني گلهيي ء
لهسهر ههريهكه باسكردء
ــرد دهك قسهيان كَيشهيهك
حيزب (دهستوهرداني لهوانهش
ژياني بوارهكاني لهسهرجهم
خوَيندن، سيستمي خراپي خهَلك،
له حيزب دهسه آلتي تَيكهَلبووني
شهفافيهت، نةبووني حكومهت،
كؤنترؤَلكردني ــي، ــدهَل گــه ن
ديموكراتي، نهبووني ــازاإ، ب
ئهمهء ــان) ژي مافي نه بووني
تر، ناإهزايي گلهييء ضهندين
ناإهزاييهكاني لهسهرجهم
گرنگترين به  ئهوهي جهماوهر 
بووني (تَيكهأل دياريكرا خاأل
حكومهتء حيزبء دهسهآلتي

بوو). ديموكراسي نةبووني
له كه م، كؤمهَلَيكي راي بة
دَلسؤزانه زؤر كه هاوآلتيان
ــهر س ــه  ده ســـتـــيـــان خــســت
بَيت، ئهوانه كهموكورتييهكان
به شَيكي نييه تَيدا گوماني
رايان ههمان جهماوه ر زؤري
حيزبهكان ــهوهي ــؤئ ب هه يه،
خؤي جهماوهرهكه ي لهگهأل
زوتره ههرضي ئاشتبَيتهوهء
حكومهت له حيزب دهسهآلتي
بنهماكاني جيابكرَيتهوهء
بكرَيت، جَيبهجآ ديموكراسي
زؤر با سياسهتمهدارهكانيش
رابهَينن خؤيان نهكهنء قسه

بگرن. جهماوهر له گوآ

بگرَيت گوآ زؤر بكاتء قسه كهم سياسه تمهدار، باشوايه

ئه كرهم هادي
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بةو كةسانةى دةدرَيت تايبةت هةزار ظيزاى (٢٥)

كاريان كردووة لةطةأل ئةمريكييةكان
٣ ل

دةكات جوانتر هةلَبذاردن رةنطةكان، جياوازي
2009/2/15 (406)   يةكشةممة xalk@rozhnama.comذمــارة

كةمدةكرَيتةوة ماآلنة ئةو كارةباى نرخى

بةكاردةهَينن زؤر كارةبا كة
٢ ل

٤ء٥ الثةإةكانى

الثةإة ٨

ثارَيزطايةكدا لة تةنها

ثرؤذة تةواو نةكراوة (١٧٠) نزيكةى

توركييةكان كؤمثانيا

بيَئاو كردووة رانيةء كؤيةيان
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هةولَير
عةلى ئيبراهيم

رابـــردودا ساَلى تةمموزى مانطى لة 
ظيزاى بةرنامةى ئةمريكا باَليؤزخانةى
عَيراقيانة كارمةندة ئةو بؤ تايبةتى كؤضبةرى
ئةو يا ئةمريكييةكان لةطةأل كة راطةياند،
كاريان ئةمريكا حكومةتى لةبرى رَيكخراوانةى
راطةياندنةكةش ناوةإؤكى  بةثَيي  كــردووة،
ثَيشكةش داواكاريى  كةسةى  ئةو ثَيويستة 
تايبةت كؤضبةرى وةك ئــةوةى بؤ دةكــات
لةاليةن بَيتء عَيراقى هاوآلتيى وةربطيرَيت،
لةبرى ياخود دامةزرابن ئةمريكاوة حكومةتى
(١) النيكةم دامةزرابنء ئةمريكى حكومةتى
كردبَيت،  كاريان  ٢٠٠٣/٣/٢٠ لــةدواى ساأل
ــةإوى روب كةسة ئــةو  ثَيويستة ــةروةك ه
بةردةوامى بة ياخود بووبَيتةوة هةإةشة
كاركردنى بةهؤى بَيت لةسةر هةإةشةى

ئةمريكييةكاندا. لةطةأل

كةسابةتى كوردستان لة
ثَيوةكرا

راطةياندنةكةى بــآلوبــوونــةوةى دواى 
هةرَيمى كوردستانداو لة باَليؤزخانةى ئةمريكا،
لة شارى دهؤك ضةند نوسينطةيةك بةتايبةت
وابكةن دةتوانن  ئةوةى ناوى لةذَير كرانةوة 
ثارةيةكى ئةمريكا، بةوهؤيةشةوة بضَيتة خةَلك
زانيارييةكانى بةثَيي وةرطيرا، هاوآلتييان لة زؤر
لةو هاوآلتى هةزار سآ لة زياتر رؤذنامة
هةر بؤ نوسيوةو خؤيان ناوى نوسينطانة

وةرطيراوة. دينار هةزار (٥٠) يةكَيكيشيان
سةنتةرانةوة ئةو لةاليةن ثارة وةرطرتنى
زؤريان فشارى ئةوكاتةى تا بوو بةردةوام
بؤ نةبوو وةآلمَيكيان هيض ســةرو خراية
بؤ كردبوو  ثَيشكةش داوايان كةسانةى ئةو 
لةبةرئةوة ئةمريكاوة،  لةاليةن وةرطرتنيان
ذمارةيةكى داخستء نوسينطةكانى حكومةت
نوسينطانةوة لةو كة هاوآلتييانةش لةو زؤر
طةياندة ناإةزاييان كردبوو، ثَيشةكةش داوايان
هيض بةآلم هةرَيم، لة ئةمريكا  كونسوَلخانةى

نةكةوت. دةست ئةوتؤيان وةآلمَيكى

كاركردن لة ترس
يا ئةمريكييةكان لةطةأل ئةوكةسانةى
لةوةى جطة ئةمريكييةكانكاردةكةن، رَيكخراوة
(هاوكاري بة توندإةوةكانةوة ضةكدارة لةاليةن
هةإةشةيان دةكرَينء تؤمةتبار داطيركةر)

نةتةوةييةكاني هَيزة لــةاليــةن ــةســةرة، ل
دةكرَينء تةماشا جاسوس وةك عَيراقيشةوة
بَيطانة بؤ زانياريى كة دةكرَين تؤمةتبار بةوة

دذايةتيكردنء مةترسيانةش دةطوازنةوة، ئةو
ــكــردووة واي كةسانة ــةو ئ ذيــانــى لــةســةر 
ثَيدانى بإيارى عَيراق لة ئةمريكا باَليؤزخانةى
بةرةو دةتوانن هاوآلتييانةو  بةو داوة ظيزاى 

بكةن. كؤض ئةمريكا يةكطرتووةكانى وياليةتة
لة يةكَيك لة كة عَيراقى كارمةندَيكى
بؤ كــاردةكــات، ئةمريكييةكاندا رَيكخراوة
لــةوةى جطة  كة ــردةوة ــك رون ــةى ــام رؤذن
دذايةتى ــةوة رةوت جؤرة دوو ئةو لةاليةن
حيزبةكانيش هةواَلطرييةكانى دةزطا دةكرَين،
بةوة «بــةردةوام وتى: دةكةنء ضاودَيرييان
لةسةر زانياريى كة دةكــةن تؤمةتبارمان
ئةمريكييةكان بة ثَيشلكارييةكانيان حيزبةكانء
لة ئةوانةى هةموو لةكاتَيكدا ئةوة دةطةيةنين،
لةاليةن كاردةكةن، ئةمريكييةكاندا رَيكخراوة
كراونء موقابةلة ئاسايشةوة دةزطاكانى
هيض طومانَيكى ئةوانء ئةمنيةتى دَلنيابوون لة
رةزامةندييان بؤية  نةبووة، لةسةر  ئةمنيان

رَيكخراوانةدا كاربكةن». لةو نيشانداوة كة

كوردستان ئةمريكييةكان لة
ناكةنةوة نوسينطة

تايبةتى كونسوَلى لؤدينسكى، جَيفرى
بةغدا، لة  ئةمريكا باَليؤزخانةى لة ظيزا ثَيدانى 
سةرةكى كارى راطةياند رؤذنامة بة ئةوةى
بؤ ظيزاية ــارى كــاروب رَيكخستنى ــةوان ئ
بإؤن دةيانةوَيت كة عَيراقييةكان هاوآلتيية
كة ئاسانكاريى خستةإو ئةمريكا، ئةوةشى بؤ
ويستويانة قوتابيانةى ئةو بؤ كردووة زؤريان

وتى: بدةنء خوَيندن بة درَيــذة ئةمريكا لة 
ئَيستا دةدةينء  طةنجان بة تايبةت «طرنطيى 
ئةمريكا لة  عَيراقى قوتابي  (١٢٠٠) لة زياتر

دةدةن». خوَيندن بة درَيذة
كؤضبةرانى ظيزاى لةبارةى  لؤدينسكى
كَيشةى ثَيشتر كة  لةوةكرد باسى  تايبةتةوة
كةسانةى كة دةيانويست هةبووة بؤ ئةو زؤر
بوو ثَيويست بكةنء طةشت  ئةمريكا بةرةو
ئَيستا بةآلم وةربطرن، ظيزا  ديكة وآلتَيكى لة

دةتوانن لة بةغداوة ئةم كارةيان بؤ بكرَيت.
لة ظيزا ثَيداني  بة تايبةت كؤنسوَلي 
لة ماوةيةكة كة ئةمريكا باَلوَيزخانةي
ضينء زؤربةى لةطةأل كوردستانةو  هةرَيمى
كردووةو كؤبونةوةى كؤمةَلطا توَيذةكانى
لة نايةنةوَيت  كوردةكان كة دةركةتووة بؤى 
لةوةكردةوة جةختى وةربطرن، ظيزا بةغدا
سلَيمانى يا هةولَير لة كــردووة داوايـــان
بةآلم بكرَيتةوة، فيزا ثَيدانى نوسينطةيةكى

ثالنَيكيان هيض ئَيستادا لة كة كردةوة دوثاتى
هةرَيمى لة نوسينطة كــردنــةوةى بؤ نيية 
فؤرمةكانيان كة ئةوةى خستةإو  كوردستان،
نوسينطانةى لةو نين بةرثرسيش نييةو ثارة بة
خةَلك بؤ فؤرميان ثارة بة كوردستاندا لة كة
كة وآلتة يةكةم «عَيراق وتيشى: ثإكردوةتةوة،
ئةوةش جَيبةجَيبكرَيت، تَيدا بةرنامةيةى ئةم
لةاليةن عَيراقةء خةَلكى (قوربانييةكانى) لةبةر
لةسةر رةزامةنديى ئةمريكييةوة كؤنطرَيسى
(٢٥) بةرنامةية ئةو  بةهؤى نيشاندراوةو 
عَيراقييةكان، بة دةدرَيت تايبةت ظيزاى هةزار
سايتى رَيطاى لة خةَلك كردووة  لة داواشمان

ثإبكةنةوة». فؤرم تايبةتةوة

ئةمريكايان تايبةتي كؤضبةرى ظيزاى عَيراقى هاوآلتيى هةزار (٢٥)
هةإةمةكى بةشَيوةيةكى بةآلم ئةوة ئةمريكا، دةبرَينة دابين دةكرَيتء بؤ
لةطةأل ئةمريكييةكاندا كة وةردةطرن ظيزاكة هاوآلتييانة ئةو تةنها نييةو

ذيانيان. سةر بؤ هةإةشة بووةتة كاركردنةش ئةو كردووةء كاريان

بةو كةسانةى دةدرَيت تايبةت هةزار ظيزاى (٢٥)
كردووة كاريان ئةمريكييةكان لةطةأل

يا ئةمريكييةكان لةطةأل ئةوكةسانةى
كاردةكةن، ئةمريكييةكان رَيكخراوة

ضةكدارة لةاليةن لةوةى جطة
داطيركةر) (هاوكاري بة توندإةوةكانةوة

هةإةشةيان دةكرَينء تؤمةتبار
نةتةوةييةكاني هَيزة لةاليةن لةسةرة،

تةماشا جاسوس وةك عَيراقيشةوة
دةكرَين

بةدواداضوون

ئةمريكييةكاندا هَيزة طةَل ل عَيراقي ئةفسةرَيكي ضةند ثَينجوَينيبةغدا: جةمال فؤتؤ:
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محةمةد سالَح حةمةالو

بةكارهَينانى نوَيى نرخى خشتةى بةثَيى
حكومةتى كارةباي وةزارةتي كة كارةبا
سةرةتاي لة بآلويكردوةتةوةء هةرَيم
هاتووة تَييدا ثَيدةكرَيت،  كاري  ئةمساَلةوة
سةنتةري لة بةشداربويةك هةر ئةطةر
كارةباي ثَيوةري ناحيةكان قةزاو ثارَيزطاو
لة دينارو هةزار (٤٠) مانطانة ئةوا نةبَيت،
ماَلَيكيش ئةطةر هةزارو (٢٠) طوندةكاندا
مانطانة بةكاربهَينَيت فةيس) (سري كارةباي
ئةوة لَيوةردةطيرَيت، دينارى هةزار (١٠٠)
سةنتةري بؤ نرخة ئةو ثَيشتر لةكاتَيكداية
بؤ هةزارو (٧) ناحيةكان قةزاو ثارَيزطاو
(سري فةيس)يش هةزارو بؤ (٥) طوندةكان

بووة. دينار هةزار (٢٠) تةنها
بةشي  لَيثرسراوي عةزيز، محةمةد  
هاوإا سلَيماني، كارةباي وزةي فرؤشتني
زؤرةء نرخة ئةو كة ئةوةي لةطةأل بوو
ئةوة بؤ زؤرةى نرخة ئةو دانانى هؤكارى
بةبآ نةتوانَيت ماَلَيك هيض كة طةإاندةوة

بةكاربهَينَيت. كارةبا ثَيوةر
وةزارةت بــةرثــرســانــى وتـــةى  ــة  ب
هةرَيم حكومةتي ئامانجةكاني لة يةكَيك
ئةوةية كارةبادا، نرخي  زيادكردني لة
كارةبا كةمتر وزةي  هاوآلتييان  كة
نرخة خشتةي لة وةك بةكاريبهَينن، بةآلم
مانطانة ماَلَيك ئةطةر هاتووة نوَييةكةدا
وزةي كيلؤواتةوة هــةزار  (٥) لةسةرو
كيلؤ هةر نرخي ئةوا بةكاربهَينَيت، كارةبا
ئةوة دةدرَيتآ، دينار (٢٠٠) بة واتَيكي

بؤ كؤنةكة سيستمة بةثَيي كة لةكاتَيكداية
ماآلنة لةو دينار (٢٨٠) كيلؤواتَيك هةر
هةزار (٥) لةسةرو مانطانة كة وةرطيراوة

وزةي كارةبا بةكاردةهَينن. كيلؤواتةوة
ثَيشتر  عةزيز، محةمةد ــةي وت بة  
سلَيماني كــارةبــاي بةإَيوةبةرايةتي
نرخي كارةباي كةمكردنةوةي رةخنةيان لة

هةزار (٥) لة كة زياتر ئةو ماآلنة هةبووة
ئةو بؤ بةكاردةهَينن،  كارةبا كيلؤوات 
ئاراستةي رونكردنةوةيةكيان مةبةستةش
طوَييان بةآلم  كردووة، كارةبا وةزارةتي

لَينةطيراوة.
رؤذنامة دةست زانياريانةي ئةو بةثَيي
كارةبا نرخي زيادكردني ثَيش كةوتوون،

سلَيماني كــارةبــاي بةإَيوةبةرايةتي
مانطانة ماآلنةي ئةو كردبوو ثَيشنيازي
وزةي كيلؤواتةوة هــةزار  (٥) لةسةرو
بؤ كارةباكةيان بةكاردةهَينن، نرخي كارةبا
بكرَيت دينارةوة (٢٨٠) لة كيلؤواتَيك هةر
ئةو ئةوةي جياتي لة بةآلم دينار، (٣٦٠) بة
هاوآلتييان ئةوةي بؤ بكرَيت ثةيإةو نرخة
بطرن، كارةباوة بةكارهَيناني بة دةست
بؤ كةمكراوةتةوة نرخةكة بةثَيضةوانةوة

دينار. (٢٠٠)
ـــاري ـــذك راوَي ــي، ــاج ــود ح ــةحــم م
سةرؤكي هاوكات كة كارةبا وةزارةتــي
نوَيي نرخي كــة  بــووة  ليذنةية ــةو  ئ
لةوةكرد باسي دياريكردووة، كارةبايان

 ١) لة مانطانة كة بةشداربوانةي ئةو
كارةبا  كيلؤوات) هةزار  ٥ تا كيلؤواتةوة
حكومةتةوة لةاليةن بةكاردةهَينن، وزةي
واتة دةدرَيت بؤ ثارةكةيان لة رَيذةيةك
كة ثــارةيــةي لــةو دةكــرَيــن هاوكاريي 
بةشداربوانةي ئةو بةآلم دةيدةن، مانطانة
كارةبا كيلؤواتةوة  هــةزار   (٥) لةسةرو
كؤمةكَيكيان هيض حكومةت بةكاردةهَينن،
دةدةن، ثارةكة تَيكإاي خؤيان بةَلكو ناكات
لةسةرو مانطانة كة ماآلنةي وتيشي: «ئةو
كارةبا وةزي  كيلؤواتةوة ــةزار  ه  (٥)
رَيذةكةيان كةمنء زؤر  بةكاردةهَينن،
ثارةيةي بإة بةو سةبارةت ،«٪٢ ناطاتة
بؤ هاوكاريي وةك حكومةت مانطانة كة
وردةكاريي حاجي مةحمود دةدات، ماآلني
ئاماذةي بةآلم نةدركاند، هاوكارييةكةي
كةمتر كارةبا ماآلنةي (ئــةو  بةوةكرد 
رَيذةي بة هاوكارييةكةيان بةكاردةهَينن،
بةكاربهَينرَيت، كارةبا زياتر تا بةآلم ٨٠٪ية،

دةبَيتةوة). كةمتر هاوكاريية ئةو
ساَلَيكة ضةند ماوةي  هةرَيم  حكومةتي
كارةبا وزةي ئَيرانةوة توركياو رَيطاي لة
ئةحمةد وَيستطةي لة هةروةك دةكإَيت،
وَيستطةيةكي كة هةولَير لة ئيسماعيل
دةكإَيتء كارةبا تايبةتة، كةرتي بة سةر
ئَيستا تا دةفرؤشَيتةوةء هاوآلتيياني بة
كارةبايان ناحيةكان قـــةزاو ٨٥٪ي 
سيستمي بة ثةيوةستن ـــراوةو دان بؤ 
بةشَيك بةآلم كارةباوة،  هاوبةشيكردني 
كارةبايان ثَيوةري ئَيستا تا هاوآلتييان لة

دانةنراوة. بؤ
طشتي بــةإَيــوةبــةري  ــادر،  ق حاميد 
ئاماذةي هةرَيم، كارةباي دابةشكردني
لةاليةن كارةبا  نرخي  داناني  بةوةكرد 
خؤي وةزارةت كة بووة ليذنةيةكةوة
بؤضي كة ئــةوةش  ــارةي دةرب دايناوة،
ئةو لةسةر كارةباي نرخي حكومةت
كارةباي كة نةكردووة زيــاد ماآلنةش
طشتي بةإَيوةبةري بةكاردةهَينن،  زؤر
ئاماذةي هةرَيم كارةباي دابةشكردني
زؤر كارةبا (ثَيويستة ئةو كةسةي بةوةكرد
لَيوةبطيرَيتء زؤري ثارةي بةكاردةهَينَيت،
بةكاردةهَينَيت، ثارةي كةم ئةوةشي كارةبا
نرخةكة داناني لَيوةربطيرَيت، بةآلم كةمي

بووة). ثسثؤإةوة ليذنةيةكي لةاليةن

راثؤرت

ئةو كارةباي نرخي كارةبا وةزارةتي
مانطَيكدا لة كة كةمدةكاتةوة ماآلنة
وزةى كيلؤوات هةزار (٥) لة زياتر
لة لةكاتَيكدا ئةوة بةكاردةهَينن، كارةبا
سةرةتاىئةمساَلةوة نرخىبةكارهَينانى
زيادى طشتى  بةشَيوةيةكى كارةبا 
فرؤشتني بةشي لَيثرسراوي كردووة،
كارةباي بةإَيوةبةرايةتى لة وزةش
ثَيشتر كة دةكات لةوة باس سلَيماني
سلَيماني كارةباي بةإَيوةبةرايةتي
نرخى كة طرتووة لــةوة رةخنةيان 

كةمبكرَيتةوة. بةوشَيوةية كارةبا

كةمدةكريَتةوة ماآلنة كارةباي ئةو نرخي

بةكاردةهيَنن زؤر كارةبا كة

22009/2/15 يةكشةممة (406) ذمــارة
xalk@rozhnama.com

هةية رةخنةي سلَيماني كارةباي بةإَيوةبةرايةتي

كاركردندا كاتي لة كارةبا فةرمانطةي كارمةندي دوو
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هةَلبــــــــــذاردن

دلَيرعةبدولخالق

بةشى ســةرؤكــى تؤفيق،  رةزا
بة سلَيمانى، زانكؤى لة راطةياندن
هةَلبذاردنةكانى لة دةزانَيت ثَيويستى
جياواز ليسى كوردستاندا داهاتووى
ئةطةر ئةو، بإواى بة ضونكة هةبَيت،
ليست بــةيــةك  حيزبةكان هــةمــوو
باشترة، نةكةن بةشداريى ــةزن، داب
لة بريتيية هــةَلــبــذاردن بةوثَييةى 
بؤ «ملمالنَيى بةرذةوةندييةكانء خةباتة
بةدةستهَينانىدةنطىخةَلكبةشَيوةيةكى
بة شةرعيةت لَيوةية كة ديموكراسيانة
دةسةآلتَيكى بة دةداتء دةسةآلتَيك
نمونةى تؤفيق رةزا دةبةخشَيت». ترى
ثةرلةمانى ــةداى ئ ئَيستاى خراثى
«نةيتوانيوة كة هَينايةوةء كوردستانى
رؤألبطَيإَيت»، هؤكارى ئةوةشىبؤئةوة
ثَيشودا هةَلبذاردنةكانى لة كة طةإاندةوة
هةوثةيمانيدا لةيةك اليةنةكان هةموو
ليستةدا لةو دةنطةكان كؤبونةوةء
كة «ئةو هاوثةيمانيةتيية كؤكراونةتةوة،

ديموكراسيةتة». كوشتنى
زانكؤى راطةياندنى بةشى سةرؤكى

كة ــردةوة ــةوةك ل جةختى سلَيمانى
دةرةوةى جياكانى سةربةخؤء ليستة
لةسةر بكةن ئيش  حيزبةكة  دوو
كاروباري لة حيزب جياكردنةوةى
دادطاكانء سةربةخؤيى حكومةتء
كاراكردنى ــةروةردةء ث سةربةخؤيى
ضؤنيةتى لة شةفافيةت ثةرلةمان، رؤَلى
ئةو هَينانانةدى بودجةء  سةرفكردنى
دةنطدةرى جةماوةرى بة كة بةَلَينانةي

دةدةن.
بةشى سةرؤكى كانةبى، سةآلح د.
هاوإاية سلَيمانى، زانكؤى مَيذووى
سةربةخؤء ليستى بوونى ــةوةى ل
داهاتووى هةَلبذاردنةكانى  لة  جياواز
لة دةبَيت طؤإانى ئةطةرى كوردستان،
ضونكة ثةرلةمان، حكومةتء ثَيكهاتةى
خةَلكى كؤمةَلَيك هةية  توانايدا «لة
ضاالك لةخؤي كؤبكاتةوةء رؤَلى جديى

ببينَيت»،وتيشى:«ثَيويستةليستىجياواز
بثرسين دةبَيت  بةرلةوة بةآلم هةبَيت،
هةيةء ض ئامانجَيكيان كَين؟ ليستانة ئةو
كانديدةكانيان كوَيية،  تا  سةربةخؤييان
لة دةكةنء ديارى بنةمايةك  ض لةسةر
بؤ تةنها بكةن؟ ضى  دةتوانن  واقيعدا
يان هةوَلدةدةن دةسةآلت طرتنةدةستى

بكةن؟». طؤإان دةيانةوَيت
سةرؤكىبةشى ئةبوبةكر، ئةنوةر د.
لةوبإوايةداية سلَيمانى، زانكؤى ياساى
بةس سةرةكييةكة حيزبة  دوو تةنها
كوردستان، هةَلبذاردنةكانى بؤ نين
بةهَيز ــرى ت اليــةنــى ئــةطــةر  بةَلكو 
سودو دةبَيتء باشى ئةنجامى هةبَيت،
لَيدةكةوَيتةوةء طشتى بةرذةوةندى
سةربةخؤ جــيــاوازء «ليستى ــى:  وت
كَيبإكَييةكى دروستبوونى هؤى دةبَيتة
لة اليةنةكانء حيزبء لةنَيوان دروست
بة دةبَيتء جوانتر ثرؤسةكة ئةنجاميدا
هةرَيمى طشتى بةرذةوةنديى قازانجى

دةشكَيتةوة». كوردستان
ليستة زانى ثَيويستى بة ئةنوةر د.
ثَيش حيزبةكة دوو دةرةوةى جياكانى
راست ناإةوايانة كارة ئةو شتَيك هةر
بكةنةوة كةئةوحيزبانةكردويانة، خةَلكى
طرنطةكان بوارة ثؤستء بؤ ثسثؤإ

«ثَيويستة وتيشى: بــكــةن، ديـــارى
بةشَيوةيةكى ياساكان داهاتوو بؤ
خةَلكةوة، بةسةر ــةإوات ن سةقةت
تَيدابَيتء بيركردنةوةء سةرنجى بةَلكو
لةخؤبطيرَيت، نةخَير بةَلَىء زؤرترين
ثةرلةمان، ئَيستاى ئةزمونى وةك نةك
جَيبةجَيكردنى رَيككةوتنء بةشَيوةى كة
ئةنجامى ــة، ــةرةوةي س بإيارةكانى
لةو بةشَيك لة هةَلةية بوونى ئةمانةش
ثةسةندى ثةرلةمان كة ياسايانةدا،

كردون».

كؤلَيذى راطرى ئةحمةد، دلَير د.
بةثَيضةوانةوة مرؤظاتييةكان، زانستة
ليستة «ثَيموانيية دةَلَيت: ــتء دةدوَي
ئاماذة بكةن»، ــؤإان ط جياوازةكان
ديموكراسيدا وآلتَيكى لة بةوةشدةكات
كةهةمةإةنطىثَيوةديارة،ئاساييةليستى
هةَلبذاردنةكان ثةيدابنء بؤ كاتى جياواز
بةدةستهَينانى بؤ بكةن بةشداريي
كة لَيرةش، دةســةآلت،  كورسييةكانى
ميدياى هةيةء جياجيا حيزبى ضةندين
ليستى ثَيويستيشة كةواتة هةية، ئازاد

هةَلبذاردنةكان. بؤ هةبَيت جيا

كة دةزانَيت، ثَيويستى بة دلَير د.
بير كارنامةياندا لة جياوازةكان ليستة
سياسىء ذيانى اليةنةكانى هةموو لة
سةربازي ئابوورىء كؤمةآليةتىء
ئَيستاش تا بكةنةوة، كوردى كؤمةَلطاى
ثَيكهَينانى هةوَلى لة كوردستاندا لة
ثَيويستة سياسينء قــةوارةيــةكــى
بطيرَيتء لةبةرضاو  باش خاَلة  ئةو
دةسةآلتةكان «جياكردنةوةى وتــى:
دامةزراوةييكردنى بة لةيةكترىء
ــوارة ب لــة شةفافيةت حوكمإانيء
ثالندانان، حكومةتء جياوازةكانى
ديراسةكردنى ئيشكردنء بةرنامة بة
جَيبةجَيكردنى ــانء ذي بــوارةكــانــى
دةبَيت، ئةمانة دةستورييةكان، بإطة
ليستة ئيشكردنى ئةولةويةتى لة

بَيت». جياوازةكان سةربةخؤو
بةشى مامؤستاى فةوزى، سامان د.
جياوازء ليستى بوونى لةطةأل ياسا،
ثارتىء ليستى لة جطة  سةربةخؤداية،
كاراكردنى بؤ ئةوةش هؤكارى يةكَيتى،
كوردستان لة ديموكراسى طةمةى
بةثَيضةوانةى ثَييواية دةطةإَينَيتةوةء
ئةنجامى ثَيشو، هةَلبذاردنةكانى 
دةهَيَلَيتةوةء بةناإوونى هةَلبذاردنةكان
هةردوو كة «ثَيشتر وتى: نابَيت، زانراو

هةَلبذاردن بؤ دادةبةزين، ثَيكةوة حيزب
دةنطةكان (٨٠٪)ى كة بــوو، ــراو  زان
ئةنجامةكانيان دةهَيننء بةدةست
هؤى دةبــووة ئةمةش يةكالكردبوو،
خةَلك زؤرى بةشَيكى بَيهيوابوونى
بةوشَيوةية ئةمجارة  كة دةنطدان،  لة

نابَيت».
هةرضةندة كة رونيكردةوة، سامان د.
لةاليةن هيض لَيدوانَيكى رةسمى ئَيستا تا
بةآلم رانةطةيةنراوة، وشةوة كؤمثانياى
ثَييواية،ئةطةرليستىنةوشيروانمستةفا

هةَلبذاردنةكاندا، لة بكات بةشداريى
هةَلبذاردنةكان ئةنجامى بَيطومان ئةوا
ضاوةإوانكراو دَيتء بةسةردا طؤإانى
هؤى دةبَيتة ــةوة  «ئ وتيشى: نابنء
سياسى ثرؤسةى لة طةورة طؤإانَيكى

كوردستاندا».
ــرى راط ئةبوبةكر،  فـــاروق د.  
كارطَيإى، كاروبارى بؤ زانكؤ سةرؤكى
ثَييوايةئةطةربةرؤحيةتىديموكراسيانة
بإوانين، هةَلبذاردنةكان  ثرؤسةى  لة
سةربةخؤ جياوازء ليستى بزانين دةبَيت
كوردستاندا ثةرلةمانى هةَلبذاردنى لة
ئةو ديموكراسى ثرؤسةى خزمةتى
قازانجى «لة دةَلَيت: دةكاتء هةرَيمة
ثرؤسةى ميللةتةكةمانء قؤناغةى ئةم
كوردستانة»، ــةوةى ــردن ــك ــاوةدان ئ
بؤضوونيشى واية، كة ليستة سةربةخؤء
جياوازةكانطرنطى بة دوواليةنىئاستى
كَيشةى ضارةسةركردنى نةتةوةييء
ساغكردنةوةيان جَيناكؤكةكانء ناوضة
ناوخؤيى ئاستى لةسةر هةروةها بدةن،
ثَيداويستيية كارةباء ئاوء دابينكردنى
سةرةكييةكانىذيانىكؤمةَلطاءهةوَلدان

طةندةَلى. نةهَيشتنى بؤ

بةشداريكردنى لةبارةى خؤيان راى  سلَيمانى  زانكؤى مامؤستايانى
كة كوردستان، ثةرلةمانى داهاتووى هةَلبذاردنى بؤ دةردةبإن نوآ ليستَيكى

دةربإيوة،  رايان مامؤستايانةى ئةو زؤربةي بدرَيت، ٢٠٠٩/٥/١٩ ئةنجام بإيارة
سةرةكييةكة، حيزبة ليستى دوو ليستى سةربةخؤء جياواز لة بوونى ثَييانواية
طؤإان بة طةشبينن دةكاتء هةرَيمى كوردستان ديموكراسى ثرؤسةى بة خزمةت

داهاتوودا. هةَلبذاردنةكانى لة

كوردستاندا سياسى لة ثرؤسةى طةورة طؤأانى نوآ، دةبيَتة ليستى بةشداريكردنى
زي
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نياز نايف

ــةرى ــوةب ــةإَي ــال، ب ــةم ج ـــارام ئ
هةَلبذاردن، بؤ كــوردى  ثةيمانطاى
بنةما ــة ل ــك يــةكــَي ــة ك ــة،  ــواي ــي ــَي ث
بوونى هةَلبذاردن، سةرةكييةكانى
بةرنامةيةكى اليــةنء ليستء ضةند
ويستى بة بتوانن هاوآلتييان تا جياوازة
اليةنةى كةسء بةو بدةن دةنط خؤيان

باشى دةزانن. بة
هةر كة بةوةشدا، ئاماذةى هةروةك
لةوةى ئازادة سياسى كيانَيكى حيزبء
لةميانةى ببةستَيت هاوثةيمانَيتى
بة ــةآلم ب ــبــذاردنــدا، ثــرؤســةى هــةَل
ئةو لةوةداية كة طرفت بؤضوونى ئةو،
دةرطاى داخستنى بؤ  هاوثةيمانَيتيية 
هاوآلتيياندا، بةإوى بَيت ديموكراسي
كة لةكاتَيكداية، «مةترسييةكان وتيشى:
ئةنجامدانى سةرةإاى هاوثةيمانَيتى
هةموو داخراو، ليستَيكى بة هةَلبذاردن
ديموكراسيدا بــةإووى دةرطاكانيش

دابخات».
خستةإوو ئةوةشى جةمال ئارام
ماناى جياواز ليستى نةبوونى كة
«ئةو وتى: ديموكراسييةو نةبوونى
لة رَيطرى فرةليستييةو دذى باوةإةى
جؤرَيكة دةكات، جياواز دةنطى بوونى
هةَلبذاردن دةيةوَيت عةقَليةتةى لةو
دةبَيت ناضار كاتَيك بــةآلم نةكات،
تر تةكنيكَيكى دَيت بكات، هةَلبذاردن
وابَيت هةَلبذاردنةكة كة بةكاردةهَينَيت،

رَيطا خؤى مسؤطةر بكاتء بردنةوةى
جياواز ليستَيكى هيض بوونى بة نةدات
بةإَيوةبةرى خــؤى»، دةرةوةى لة 
هةَلبذاردن بؤ ــوردى ك ثةيمانطاى

ئَيستاى ــى ــارودؤخ ب ثَيشيوابوو
كة طــؤإاوة بةشَيوةيةك كوردستان
دةبَيت واقيعَيكء بووةتة جياواز ليستى
بكةن. لة دذين، قبوَلى هَيزانةش كة ئةو
عــةزيــز، بــةإَيــوةبــةرى ثــةرويــن
ثَييواية ثيران،  دةنطى رَيكخراوى 
حكومكردن لة  بريتيية، ديموكراسي 
يةكَيكة هةَلبذاردن خةَلكةوةء لةاليةن

ديموكراسي سةرةكييةكاني بنةما لة
ناإاستةوخؤ يان راستةوخؤ خةَلك كة
تا ثةروين وتةى بة بةآلم دةكات، حكوم
لة جؤراوجؤربنء نوَينةرانة ئةم ضةند
وةك كؤمةَلطا بن، ثَيكهاتة جياجياكاني
ئةوة ئةوكاتة حيزب، ئايينء نةتةوةو
خةَلك ضاالكانةي بةشداريي دةرفةتي

دةبَيت. زياتر حكومِرانيدا لة
طةرضي خــســتــةإوو،  ــةوةشــى  ئ
مافَيكي هاوثةيمانيكردن  تةوافوقء 
دةرفةتي بةآلم اليةنةكانة، ياسايي 
نةيارو اليةني هاوآلتييانء بةشداريي
كؤمةَلطا، تري ثَيكهاتةي جياوازو بيري
لة بكةن بةشداريي كة دةكاتةوة، كةمتر

فةرمانإةواييدا. نوَينةرايةتيكردنء
طشتى بةإَيوةبةرى ضةتؤ، هؤطر 
رَيكخراوى ثاو، جةخت لةوة دةكاتةوة
بوونى ليستَيكء ضةند بوونى بةبآ كة
سياسييةكاندا، اليةنة لةنَيوان كَيبإكآ
سيستمة ئةو بنةماكانى لة يةكَيك هيض
كة هةَلبذاردن نابَيت، ديموكراسيية ثيادة
«بَيطومان وتى: لةثَيناويداو دةكرَيت
دةكرَيت، هةَلبذاردن لة باس كاتَيك
هةبن جياواز كؤمةَلَيك ليستى ثَيويستة
هةبَيت هةَلبذاردنيان مافى هاوآلتييان تا
ئاماذةى ئةو وةك ضونكة لةنَيوانياندا»،
ناكرَيت، اليةن يةك بؤ هةَلبذاردن ثَيدا،

ضةند بَيتء هةمةاليةن ثَيويستة بةَلكو
وتيشى: بكةن، كَيبإكآ جياواز اليةنَيكى
جياوازو رةنطى ثرؤسةكة  «ئةطةر
هيض ئةوا نةبَيت، تَيدا جياوازى ليستى

نامَينَيتةوة». ديموكراسى بؤ بةهايةك
ــةرةإاى س هؤطر  بؤضوونى  بة 
كوردستان هةرَيمى بارودؤخى ئةوةى
تةوافوقى بة ثَيويستى هةندَيكجار
مةسةلة لة هةية يةكدةنطى  سياسىء
دةرةوةى ــة ل نيشتمانييةكانء
نيية ثاساوَيك هيض بةآلم كوردستان،
ديموكراسييةكان بنةما لة الدان بؤ
هةر «ئَيمة هــةرَيــمــدا، نــاوخــؤى لة 
ثارتة كة  قؤناغةى، ئةو بطةينة دةبَيت 
بةتايبةت بكةن، كَيبإكآ سياسييةكان
حيزبى دوو  وةك يةكَيتى  ثارتىء 
بطةنة دةبَيت  كوردستان لة سةرةكى 
دةسةآلت ئاشتيانة بة كة بإوايةى، ئةو
ترى يةكَى بؤ ــةك الي بــطــؤإنــةوةو

جَيبهَيَلَيت».
بوارى لة ضاالك سةمةد، مريةم 
هاوثةيمانى رَيكخراوةييدا، كــارى
وةك باشترة ثآ حيزبةكانى نَيوان
سةربةخؤ، ليستى بة دابةزينيان لة
ئَيستادا قؤناغى لة  ئةو  راى بة ضونكة
يةكدةنطىء بــة ثَيويستى كـــورد
مةسةلة كة ئَيستادا،  «لة يةكإيزيية، 
ضارةسةر نةتةوةييةكان نيشتمانىء
لةسةرة، جديان  هةِرةشةى نةكراونء 
كــوردو ماَلى  يةكإيزيى بَيطومان 

مريةم ثةسةندترة»، هاوبةشى ليستى
كة بةوةدا، ئاماذةى ئةوةشدا لةطةأل
هؤى ئةو هاوثةيمانيةتيية ببَيتة ناكرَيت
ديموكراسىء بنةماكانى ثَيشَيلكردنى
دةنطة كةمينةو ثةراوَيزخستنى

جياوازةكانى دةرةوةى هاوثةيمانى.
ــةرى ــوةب ــةإَي ب ئةمين،  شــؤإش
كؤمةَلى دةسثَيشخةرى رَيكخراوى
كة ــات، دةك ئــةوة بؤ هَيما مةدةنى، 
هاوآلتييانى جياواز، ليستى نةبوونى
هةَلبذاردن ثرؤسةى لة كردووة بَيزار
بؤ دةنــط تةنها دةبَيت  كة ــةوةى، ب
ليستَيك ياخود دياريكراو ذمارةيةكى
ويستى بة ليستةش ئةو دواتر بداتء

ئةمةش بكات، دياري كانديدةكان خؤى
هاوآلتييان لة  زؤرَيك  كة  وايكردووة، 
هةربؤية دةنطدان، بؤ بضن نةبن ئامادة
ليستَيك تاكة بوونى ئةو بؤضوونى بة
اليةنةكان هةموو كؤبوونةوةى ياخود
كاريطةريى دياريكراودا، ليستَيكى لة
كــةمــبــوونــةوةى ــةر ــةس ــت ل ــَي دةب
دةنطدان، هاوآلتييان لة بةشداريكردنى
كة هَينايةوة بةَلطةى ئــةوةش بؤ 
لة ؤركشؤثَيكدا ضةند لةميانةى
بؤيان كوردستان، جياجياكانى  ناوضة
جياواز ليستى ئةطةر  كة  دةركةوتووة
بة هاوآلتييان ئــةوا  هةبَيت، بوونى
هةَلبذاردن لة ثَيشوازيى ديكة جؤرَيكى

دةكةن.
ليستى «يــةك  وتيشى:  ــةروةك ه
دةسةآلتدارةكاندا حيزبة نَيوان لة
اليةكيان هيض كة دةطةيةنَيت، ئةوة
بةآلم دؤإاندن»، ملبدات بؤ نيية ئامادة
لة كة لةوةكردةوة، جةختى شؤإش
بيدؤإَينَيتء يةكَيك دةبَيت هةَلبذاردندا

هاوآلتييان ئةوةش بيباتةوة، يةكَيكيش
كى براوةيةو كآ  كة  دةكــةن،  دياري 
بريق» باقء دروشمى «نةك دؤإاوة،

وتى. شؤإش وةك
ــوةبــةرى ــةإَي ب محةمةد،  عةتا

مةدةنيةت طةشةثَيدانى  رَيكخراوى 
فرةليستى كاتَيك ثَييواية ،(CDO)
ئاسانى بة خةَلك ئةوكاتة هةبوو،
هةَلبذاردنى بؤ بإياربدات دةتوانَيت
باشترين يــاخــود ليست  باشترين

ويستء خــواســتء لة كة نوَينةر،
هةروةك نزيكة، بيروبؤضوونةكانييةوة
ــةوداى م فرةليستى «بــوونــى ــى:  وت
لة وا دةكــاتء فراوانتر ديموكراسى
لةسةر بكةن كَيبإكآ دةكات اليةنةكان
بةرنامةو باشترين ثَيشكةشكردنى

ثرؤطرام».
كة خــســتــةإوو ــةوةشــى ئ عةتا 
هةموو مافى هاوثةيمانى دروستكردنى
دذ مةرجَيك بة سياسييةكانة، كوتلة
خةَلك، ويستى خواستء بة نةبَيت
زانى باشى  بة ئةوةشدا لةطةأل بةآلم
هاوثةيمانييةكانياندا بة حيزبةكان
بدرَيت رَيطا  «ثَيويستة وتى: بضنةوةو 
كوتلةى بكرَيتةوةو تاقى تريش ضانسى
بكرَيت»، دروســت  تر ليستى تــرو
ئةوةشكرد بــؤ هَيماى ـــةروةك ه
رَيكخراوةكانى وةك ـــةوان ئ كــة 
بوونى هاندةرى مةدةنى، كؤمةَلطاى
لة جياوازن دةنطى ليستء زؤرترين
كوردستاندا. هةرَيمى هةَلبذاردنةكانى

ديموكراسيية نةبوونى ماناى هةلَبذاردندا، لة جياواز ليستى نةبوونى
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ئاَلوطؤإكردنء  بؤ ئاشتيانةية  مةدةنيء رَيطاى تاكة  هةَلبذاردن  
بيروبؤضوونة ئايدياو حيزبء نَيوان لة دةســةآلت، دةستاودةستكردنى
تةندروست بةشَيوةيةكى ديموكراسىء هةَلبذاردن بؤ ئةوةى بةآلم جياوازةكان،
هاوآلتيان تا هةبن جياواز اليةنَيكى ليستء ضةند ثَيويستة  بضَيت، بةإَيوة
بوونى بةبآ هةربؤية جياوازةكاندا، دةنطة نَيوان لة هةبَيت هةَلبذاردنيان مافى
يةكَيك هيض سياسييةكاندا، اليةنة لةنَيوان كَيبإكآ بوونى ليستَيكء ضةند
ضؤنييةتى بارةى لة نابَيت، ثيادة ديموكراسيية سيستمة ئةو بنةماكانى لة
اليةنة كؤبونةوةى جياوازو ليستى نةبوونى هةَلبذاردنةكانء بةإَيوةضوونى
مةدةنى كؤمةَلطةى لة رَيكخراوةكانى هاوثةيمانيةتيةكدا، زؤرَيك لة سياسيةكان
جياواز ماناى ليستء دةنطى بوونى بةبآ هةَلبذاردن ئةوةى، كة هاوإان لةسةر

ديموكراسية. نةبوونى

هةَلبــــــــــذاردن
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دةنطدةران كةمبوونةوةي لةسةر دةبَيت كاريطةري جياواز ليستي نةبووني
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ئارىسابير

ـــردوودا راب ساَلى  ضةند لة 
كوردستان هةرَيمى حكومةتى
ئيدارةىسلَيمانىضةندطرَيبةستَيكى
كؤمثانيايةكى توركى لةطةأل طةورةى
ئاوى تؤإى راكَيشانى بؤ واذؤكرد،
رانيةو ناوضةكانى بؤ خواردنةوة
ضارةسةركردنى مةبةستى بة كؤية
ناوضانة، لةو ئاوى كةم كَيشةى
ضةند ثرؤذانة  لةو  هةندَيك  بةآلم 
بونيان تةواو  وادةى  بةسةر  ساَلَيك 
نةبوون، تةواو ئَيستا تا تَيثةإيوةء
تر لةو هةندَيكى لةوةى ئةمة جطة
كاركردندانء سةرةتاى لة ثرؤذانة
هاوآلتى هــةزاران هؤيةشةوة بةو

بَيئاون. ناوضةكة

«طرَيبةستةفاشلةكان»

حكومةتى طرَيبةستى بةثَيى
كؤمثانيايى لةطةأل كوردستان هةرَيمى
لة راكَيشاني ئاو توركى ثرؤذةى (LG)
بة رانية قةزاي بؤ رانيةوة دةربةندى
ئةنجامبدرَيتكة دؤالر مليؤن بإى(٢٢)
كراوة  ٢٠٠٥/٥/١٣ دةست بةروارى لة
ماوةى ثرؤذةيةداء لةو كاركردن بة
بونى، تةواو بؤ بوو دياريكرا (٣٠٥)رؤذ
بةثَيى هةر نةبووة، تةواو ئَيستا تا بةآلم
ثَيشوى ئيدارةى ترى طرَيبةستَيكى

تيمى) (ميل كؤمثانيايى لةطةأل سلَيمانى
راكَيشانى ثرؤذةى بوو بإيار توركى
(١٨) بإى بة كؤية لة كَلَيسا ئاوى تؤإى
لة دؤالر هةزار سةد هةشت مليؤنء
كة ئةنجامبدرَيت رؤذدا (٣٤٠) ماوةى

كاركردن  بة ٢٠٠٦/٤/٢٥ دةستكراوة لة
تةواو ئَيستا تا ثرؤذةيةش ئةو تَييدا،

وةستاوة. كاركردن تيايدا نةبووةو
كة سةرثةرشتيار ئةندازيارَيكى
ضوونى بةإَيوة ضؤنيةتى ئاطادارى
بة طرَيبةستانةى  ئةو ثرؤذانةية ئةو 
حكومةتى فاشلةكانى» «طرَيبةستة

قةَلةمدا. لة كوردستان هةرَيمى
كة رانية دةربةندى ئاوى ثرؤذةى
رانيةو قةزاى ناوةندى  بؤ  ئاو بإيارة
حاجياواو ضوارقوإنةو  ناحيةكانى 
لة دةبواية بكات دابين سةركةثكان
(٣١) ئَيستا بواية، تةواو ٢٠٠٦/٥/٨
ئةو بوونى  تةواو  كاتى بةسةر  مانط 
٪٧٥ تةنيا تَيثةإيوةو ثــرؤذةيــةدا
ئاوى ثرؤذةى كراوة، تةواو كارةكانى
بؤ ئاو بإيارة كة  كؤيةش  كَلَيساى
دابين ئاشتى ناحيةى كؤيةو قةزاى
تةواو  ـــة٢٠٠٧/٤/٥  ل دةبواية بكات
 ٢١) ئــةوةى  لةطةأل بكراية، بةآلم
ــاركــراودا دي كاتى بةسةر مانط  (
تةواو كارةكانى ٪١٠ ئَيستا تا تَيثةإيوة
وةستاوةو ثرؤذةكة لة كاركردن بووة
ضةند لــةنــَيــوان جارَيكيش ضةند 
ثَيكراوة، ئاَلوطؤإى تردا كؤمثانيايةكى
كؤمثانيايةك هــةر  ياساش بةثَيى
بةجَييهَيشت نةداو ئةنجام ثرؤذةكةى

كة كردنةوة ئاطادار جارَيك ضةند دواى
مانط تَينةثةرَيت اليةنى (٣) لة وادةكةى
ئةو هةية ئــةوةى دةسةآلتى يةكةم 
وةربطرَيتةوة كؤمثانياية لةو ثرؤذةية
بيداتة تةندةرو  بة بيكاتةوة دووبارة 
تَيثةإ دواى بةآلم  تر، كؤمثانيايةكى
ئةو بةسةر زؤرة ماوة ئةو بوونى
حكومةتى ئَيستا ــةدا، ثــرؤذةي دوو 
وةرطرتوةتةوة ثرؤذةيةى ئةو هةرَيم
نوآ لة سةر بإيارة كؤمثانياية لةو

بؤ لَيبدرَيت. تةندةرى

دةستى لةسةر زةرةر
كؤمثانياكان

طرَيبةستةى ــةو ئ ضــى ئــةطــةر
هةردوو هةرَيمء حكومةتى لةنَيوان
ئةو ــراوة ك توركييةكةدا كؤمثانيا
جَيبةجَيكردني بةشي ثارةية بــإة
بؤ كاتةدا لــةو ــرد دةك ثرؤذةكاني
ئةو نةبوونى  تةواو لةبةر بةآلم ئةو،
خؤيداو لةكاتى دواكةوتنى ثرؤذانةو
كةرةستةى نرخى بةرزبوونةوةى
ئةو ئَيستا ثَيداويستييةكان بيناسازىء
تةرخانكراوة ثارةيةى بإة بةو ثرؤذانة

نابَيت. تةواو بؤى
ئــةنــدازيــارانــى  وتـــةى بةثَيى   
كَلَيساى ئــاوى ــرؤذةى ث ثرؤذةكة
مليؤن (٣٠) زياتر لة كؤية ثَيويستى بة
بؤية تةواوكردنى، بؤ ديكةية دؤالرى

بةو نيية  ئامادة كؤمثانيايةك  «هيض 
بودجةيةىثَيشوثرؤذةكةتةواوبكات»،
رانيةش دةربةندى ئــاوى ــرؤذةى ث
ناو بإطةكانى  دةستكاريكردنى دواى 
كةموكوإى بيانوى  بة تةندةرةكة 
ئةطةر بةآلم زيادكرا،  بؤ  بودجةكةى
دياريكراوى لةكاتى ثرؤذةية دوو ئةو
بة ثَيويستى «ئَيستا بكراية تةواو خؤيدا
بؤ نةدةبوو» زؤرة ثارة ئةو زيادكردنى

ثرؤذةكة. بوجةى سةر
لَيثرسراوى  ئةرسةالن، ئةمير
لةوبارةيةوة كؤية، ئاوى فةرمانطةى
راثؤرتى ئَيمة  سةرةتاوة «لة  وتى:
سةرةوة بؤ بةرزكردووةتةوة خؤمان
كةئةو كؤمثانيايةكةمتةرخةميى دةكات
مانطى لة ئةوةش دواى كارةكانيدا، لة
كؤمثانياى لة رةسمى بة رابــردوودا
وةرطيراوةتةوةو ئَيستا ميلكينى توركى
بة بدرَيت تةندةرو بكرَيتةوة بإيارة

تر». كؤمثانيايةكى

توركييةكان(٣٠٠) كؤمثانيا
هاوآلتييانبآئاو هةزار

كردووة

لة ثرؤذانة ئةو دةستثَيكردنى
قةزاى سنورى هاوآلتييانى سةرةتادا
بةوةى كرد  دَلخؤش كؤيةى رانيةو 
كة دةبَيت، ضارةسةر ئاويان كَيشةى
(٤٨) ماوةى لة رانية قةزاى لة ئَيستا

ئاو نيو سةعاتء يةك تةنيا سةعاتدا
هةندَيك لة هاوآلتييان، بة  ــت  دةدرَي
نةكةوتنى سةر بةهؤى  طةإةكيش
رؤذ يةك ضوار (قولة) بة تؤإى ئاوى

ثَيدةدرَيت. ئاويان جار
ناحيةكانيش لة ئةوةى سةرةإاى
ثَيويستيان كــردوة، كةمى زؤر ئاو
قةزاى لة هةية،  تر ئاوى ثرؤذةى  بة
كؤيةشكةيةك ثرؤذةى ئاوىطةورةى
راكَيشراوة تةقتةقةوة ناحيةى لة هةية
لة  ئةنجامدراوة،  ١٩٤٥ ساَلى بؤى
بة دانيشتوانةكةى ذمارةى كة ئَيستادا
لة كردووة، زيادى بةرضاو رَيذةيةكى
سةعات يةك تةنيا سةعات ماوةى(٤٨)

هاوآلتييان. بة دةدرَيت ئاو
ــةزاى ق ســنــورى دانيشتوانى
هاوآلتى هةزار  (٢٠٠) لة زياتر رانية
قةزاى دانيشتوانى رَيــذةى دةبَينء
(٦٠) نزيكةى ئاشتى ناحيةى كؤيةو
كؤمثانيا ثَييةش بةو كةسة، هةزار
(٣٠٠) نزيكةى ئَيستا تا توركييةكان
قةزاى سنورى لة هاوآلتييان هةزار 

كردووة. كؤية بآ ئاو رانيةو

توركييةكان كؤمثانيا

ئـاو كــردووة بـيـَ رانـيـةو كـؤيـةيـان

راثؤرت

كؤية لة ديمةنَيك
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بالَةكي ئةحمةد

طوندي قةرةنياوةو  طوندي هةردوو 
بة شارةواني سةر كة بَيلةنطري خوارو
كيلؤمةتر شةش نزيكةى مةجيداوةن،
ئةو هاوَالتيياني دورن، سؤرانةوة لة
وةكو دةكــةن بةوة ئاماذة طوندانة 

نةكراوة. خزمةتييان ثَيويست

طوندي  دانيشتوي حةسةن،  ئةحمةد 
كة ــةوةدا ب ئاماذةى خــوارو، بَيلةنطري
هةيةء وتى: ئةوان كةموكوإييةكى زؤريان

ئاوى ئَيستا تا ماَلين (٤٠) نزيكةى «ئَيمة
رانةكَيشراوة». بؤ خواردنةوةمان

ئةوةشى خستةإو كة بة هةردوو طوندي
زياتر خوارو بَيلةنطري طوندي قةرةنياوةء
بنكةيةكي ئَيستا تا بةآلم دةبن، ماأل (١٥٠) لة
بؤ دةبَيت «ئَيمة وتيشى: نيية، تةندروستييان
هاوديان، يان باَلةكيان بضينة تةداوي يةك
دةذين تَيدا ئَيمةى شوَينانةى  ئةو ضونكة

نيية». تَيدا تةندروستى بنكةى
دوو بةو كة لةوةشكرد  باسى  ئةحمةد
نييةء وتى: قوتابخانةيةكيان ئَيستا طوندة تا
كيلؤمةترَيك ضةند دةبَيت «منداَلةكانمان
ناوضةيةكى بطةنة قوتابخانةيةك لة تا ببإن

ســةرمــاو وةرزى  ــة ل ـــةوةش ئ ــكــة،  دي
خوَيندكارةمانمان بؤ طرفت ســؤَلــةدا

دروستدةكات».
لة  ــوو ب يةكَيك ميران،  خورشيد 
هاوسَيى قةرةنياوةى طوندي دانيشتوانى
ماَلة سةد لة زياتر كة  بَيلةنطري، طوندى
تةندروستي بنكةى ئَيستا نة «تاوةكو وتى:
لةوةى جطة ئةمة هةية،  قوتابخانةمان  نة
نةكراوة، ضارةسةر بؤ ئاومان كَيشةى
ثةيوةنديدارةكان اليةنة داواكارين بؤية

بكةن». بؤ ضارةسةر كَيشةكانمان
رةشيد، ـــةردار س لــةوبــارةيــةوة

«لة  وتي: ديانا،  ناحيةى بةإَيوةبةري

دةطاتة تاوةكو مةجيداوة ــي دَي شــارة
خوارو بَيلةنطري قةرنياوةو طوندةكاني
هةرضةندة هةية، زؤرمان ثَيداويستييةكي
ياداشتمان زؤرة ــةكــي ــاوةي م ئَيمة 
بةآلم بــارةيــةوة، لةو بــةرزكــردوةتــةوة
جَيبةجآ ثرؤذةيةك هيض  ئَيستا تاوةكو

نةكراوة».
ئةوةشى ديانا، ناحيةى بةإَيوةبةري
بَيخاَلةوة ئــاوي لة ئَيستا كة خستةإو
دَيي بؤشارة هَيناوة ئاويان بؤرييةكى
«لة وتى: مةجيداوة شارةدَيي باَلةكيانء
بطةيةنينة ئاو بؤرى هةوَلدةدةين داهاتوشدا

طوندانةش». ئةو

هةية خوارو داواكارييان بيَلةنطري طوندي طوندي قةرةنياوةء دانيشتواني

رَيطاوبانء ثرؤذةى (١٧٠) لة ثارَيزطايةكدا نزيكةى تةنها
تةواونةكراون ئاوةدانكردنةوة

عةول سيروان

ثـــرؤذةى  (١٧ ــة( ل ــر ــات زي ئَيستا ــا  ت
رَيطاوبانء ــرؤذةى ث  (٣٠) ٢٠٠٧و  ساَلى
تةواوكراون، ٢٠٠٨دا ساَلى لة ئاوةدانكردنةوة
بة بةإَيوةبةرايةتيية ئةو ثرؤذةى (١٧٠) بةآلم
لةمساَلدا رةنطة ماونةتةوةو تةواونةكراوى
فةرمانطةكةش بةرثرسانى بكرَين، تــةواو
كةميى بؤ  ثرؤذانة ئةو دواكةوتنى هؤكارى 
بؤ تايبةت ئؤتؤمبيلى نةبوونى ئامَيرء
دةطةإَيننةوة. كارمةندةكانيان هاتوضؤكردنى

بةإَيوةبةرى محةمةد، عةبدوَلآل طوآلَلة
بةهؤى كة لةوةكرد باسى سلَيمانى، رَيطاوبانى
هؤكارى ناتوانن ثرؤذةكانيانةوة زؤريــى
وتى: بكةن، ــاري دي ثــرؤذةكــان دواكةتنى
ثرؤذةكانء لة هةندَيك طةورةيى «بةهؤى
ديارة، ثَيوة دواكةتنى كاتةكانيانةوة، زؤريى
زياتر كة نيية ثرؤذةيةكمان هيض هةرضةندة
هةبَيت، رَيطاوبانةوة  بةخودى ثةيوةندى 
بة ثةيوةندى زياتر ثرؤذةكانمان ضونكة
هةر ئةوةشدا لةطةأل هةية، بةَلَيندةرةكانةوة
لةكاتى تةواوكردنةكةى وادةى بةَلَيندةرَيك
دةكةين»، غةرامةى  بكات، تَيثةإ زياتر  خؤى
ثرؤذةكانى دواكةوتنى هؤكارى هــةروةك
كاركردنى خراثيى لة جطة رَيطاوبانى
بؤ زيادة بإطةى دانانى  بؤ بةَلَيندةرةكان، 

طةإاندةوة. ثرؤذةكانيان
طشتى ــةرى  ــوةب ــةإَي ب ــال، ــةم ك ــا  ــوان ت
سلَيمانى، نيشتةجَيكردنى ئاوةدانكردنةوةو
ثــرؤذةكــانــيــان كــــردةوة ـــةوة  ل جةختى 
ذمارةكانيانء زؤريى بةهؤى جؤراوجؤرة،

ضةند هةندَيكيان ثرؤذةكانيانةوة طةورةيى
طةورةيى بةهؤى ثَيشيواية دةخايةنن، ساَلَيك
ئةنجامدانةكانى رَيذةى كة ثرؤذةكانةوةية
(بةتايبةت دةكــةوَيــت،  دوا  هةندَيكيان
تــةواو ــاوةى م كة رَيطاوبان  ثرؤذةكانى
بودجة ئةو بةهؤى ئةمةش زؤرة، بوونيان
دادةنرَيت، ثرؤذةكانةوة سةرةتاى لة كةمةى
تةرخانكراوة، بؤى  ثارةيةى بإة  ئةو ضونكة
زؤربةى دةكرَيتء سةرف سولفة بةشَيوةى
ئةنجامةكانيان بإطة بةشَيوةى  ثرؤذةكانيش

تةواودةبَيت).
ئاوةدانكردنةوة طشتى بــةإَيــوةبــةرى
لةكاتى ـــةوةى ل جطة  رونــيــشــيــكــردةوة
كَيشةيان زؤركات ثرؤذةكانياندا ئةنجامدانى
خؤيان بؤ بةشَيكى كة  دروستدةبَيت بؤ
سفريان خاَلى ئَيستا ثَييةى تا بةو دةطةإَيتةوة،
ثرؤذةكاندا ئةنجامدانى لةكاتى دانةناوةء
بؤ تةواويان ديزاينَيكى روثَيوو زؤربةيان
كةموكورتى بةبآ  ثرؤذةية ئةو تا  ناكرَيت
(نةبوونى تريشةوة لةاليةكى بدرَيت، ئةنجام
زؤربةى ضونكة ترة، هؤكاريكى دةسةآلت)
وةزيرانةوة ئةنجومةنى  لةاليةن ثرؤذةكانيان

هؤى دةبَيتة ــةوةش ئ لَيدةدرَيت، بإيارى 
وتى: ئيشةكانداء لة ثةلةثةلكردنيان دواكةوتنء
ئيشةكانماندا خراثيى بةسةر بةضاو «تةنها
كةم رؤتيناتانة ئةو  طةر  بةآلم  دةضينةوة،
خؤمان سنورى لة دةسةآلتةكان بكرَيتةوة،
زؤركات كة دةبَيتةوة كةم كَيشةكانمان بَيت،
داوامــان خؤمانةوة لةسةرو  فةرمانَيك بة 

ثرؤذانة». بؤ تةواوكردنى ئةو لَيدةكرَيت
جةخت ئــاوةدانــكــردنــةوة بةرثرسانى
خراثيى ستافء كةميى كة دةكةنةوة لةوةش
شارةزاو ئةندازيارى نةبوونى ئامَيرةكانيانء
طةياندنى بؤ طونجاو ئؤتؤمبيلى كةميى
كاركردنيان، شوَينى بؤ كارمةندةكان
لة كاركردنيان كةميى لةسةر هةية كاريطةرى

ثرؤذةكاندا.
ئــاوةدانــكــردنــةوةى بــةإَيــوةبــةرايــةتــى

لة  زياتر  ٢٠٠٩ ساَلى بؤ سلَيمانى  ثارَيزطاى 
خستويانةتة ئامادةكردووةو ثرؤذةى (٢٠٠)
بإياردان بؤ وةزيران ئةنجومةنى بةردةست

لةسةريان.
ئةو كة خستةإو ــةوةى ئ كةمال توانا
ئةو دةيانةوَيت دةبَيتء جياوازتر ثرؤذانةيان

هةيانبووة، رابردو ساآلنى كةموكورتيانةى
هةر دةستثَيكردنى  ثَيش بكةنةوةء كةمى 
ئةو ــةواوى ت ديزاينى روثَيوو ثرؤذةيةك
بؤ تَيضوونى ثــارةى بإى بكرَيتء  شوَينة
بَلَيين دةتوانين «ئةوكاتة وتى: بكرَيت، دابين
ثارةى ئةطةر ئةنجامداوة، ئيشةكانمان ٩٥٪ى
ديزاينء بكرَيت، ئامادة  بؤ  تةرخانكراومان

ئامادةية». ثرؤذةكانمان ثالنى
ــى ــاَل س ـــؤ ب ــت ــس ــوي ــَي ـــةى ث ـــوذم ط
ثــرؤذانــةى  ــةو ئ تــةواوكــردنــى بــؤ   ٢٠٠٩
كــردووة، ئامادةيان بةإَيوةبةرايةتييةكة
بؤ دؤالرى (٣١٢,٥٩٨,٠٠٠) بإي دةبَيت
بة كة لةكاتَيكداية  ئــةوة  بكرَيت، تةرخان
ثرؤذةى دينار  مليار  (٣٠٠) نزيكةى بةهاى
لةذَير سلَيمانى ئاوةدانكردنةوةى فةرمانطةى
(١٧٠) ذمارةية لةو بةآلم جَيبةجَيكردنداية،
ئاوةدانكردنةوةى ساآلنى ثرؤذةى رَيطاوبانء
بإى طوذمةكةى تةواونةكراونء كة رابردون
تةرخانكراوة، بؤ دينارى (٧٧٣,٥٨٩,٠٠٠)
كردةوةو ذمارانة لةو جةختى كةمال توانا
لَى دينارى (٤١٠,٣٩٣,٠٠٠) ئَيستا «تا  وتى:

خةرجكراوة».

ثارَيزطاى سنورى لة تةنها
رَيطاوبانء ثرؤذةى (١٧٠) سلَيمانيدا
ساَلى دوو لة كة هةية ئاوةدانكردنةوة
كراوة كاركردن بة دةســت رابــردودا 
نــةكــراون، ــةواو ت ئَيستا تا تيايداو
ئاوةدانكردنةوةى طشتى  بةإَيوةبةرى
هؤكارةكةى ناكاتء لةوة نكؤَلى سلَيمانيش
طةورةيى ئامَيرو  كارمةندء كةميى  بؤ
دةَلَيت: «ثرؤذةى ثرؤذةكان دةطةإَينَيتةوة،

دةوَيت». زؤرى كاتى رَيطاوبان

لة قيرتاوكردنى رَيطةيةكدا كاركردن
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ثياسةكردن خةمةكاني رو شا
عةزيز  هوشيار  

فرة رةهةندء فرة ضةمكَيكي شار ضةمكي
طؤشة ضةندين لة يةككاتدا لة دةكرَيت تةفسيرة،
رابمَينرَيتء بخوَينرَيتةوةء ئاإاستةوة تَيى نيطاو
شار يةككاتدا لة دةتوانرَيت واتة بكرَيت، تةفسير
كؤمةآليةتي سياسي، ديمؤطرافي، ثانتاييةكي وةك
هتد فةرهةنطيء.. بازرطانيء ئابووريء ياخود
لة بةشَيوةيةك بخوَينرَيتةوة،  بكرَيتء  تةماشا
لةو يةكَيك هةر بة بكرَيت يةكسان شَيوةكانيش
بؤضووني نيطاو طؤشة بةثَيي ئةويش ثانتاييانة

كةسةكان.
شار تةفسيركردني ناسينء ثَيوةرةكاني
تر كةسَيكي بؤ كةسَيكةوة لة ئةوةي سةرةإاي
لة ديكةو وآلتَيكي بؤ وآلتَيكيشةوة لة جياوازة،
زةمانَيكي سةردةمء زةمانَيكيشةوة بؤ سةردةمء

دةشطؤإَيت. جياوازةو ديكة
ــارةي  ذم بة  شــار ثَييانوابوو كؤندا لة   
بةو واتــا دةكــرَيــت، ثَيناسة دانيشتوانةكةي
دانيشتوانةكةي ذمارةي كة شار، دةوترا ثانتايية
ئةم هةَلبةت نةبواية كةمتر كةس (٥٠٠٠) لة
لة ديكةء شوَينَيكي شوَينَيكةوة بؤ لة ذمارةيةش
جياواز ديكة سةردةمَيكي بؤ سةردةمَيكيشةوة
ذمارةيةش ئةم مةرجكردني بة دياريكردنء بووة،

بكرَيتةوة. الدآ جيا لة كة بووة ئةوة بؤ
شارو  كؤمةَلطاء بةرةوثَيشضووني لةطةأل
ئامارء لة شاريش ثَيناسةي شارستانييةتةكاندا
كة شوَينَيك، بؤ طؤإا دانيشتوانةوة ذمــارةي
شارةوانيء كة شوَينَيك واتة هةبَيت، شارةواني
رَيوشوَيني هةبَيتء خزمةتطوزاري دامودةزطاي
دابينكردني ضوونء هاتنء ذيانء رَيكخستني
سةرةتاييةكاني ثَيداويستيية خزمةتطوزاريء
ماَليان ســةرو ثاراستني دانيشتوانةكةيء
رةهةندة ســةرةإاي  ئةمة بطيرَيت، لةبةرضاو
فةرهةنطيء بازرطانيء ئابووريء سياسيء

كؤمةآليةتييةكانيديكةشي.
طرنطيدانبةشاروخةسَلةتةكانيشارثَيشينةي
كة بةشَيوةيةك هةية  درَيذي دوورو  مَيذوويي
هةندَيكلة شارناسانءمَيذوونوسان سةرةتاكةي
ضؤن كة كؤنةكان،  ميسريية سةر دةبةنةوة 
دروستكردني لة بةتايبةتي ثَيداوة طرنطيان
كاتَيك فيرعةونةكان نمونة بؤ تــازةدا، شاري
بة شار دروستكردني بؤ ســثــاردووة ــان راي
نزيكيء مةوقيعةتء شوَينء بؤ حسابيان وردي
خزمةتطوزارييء زؤر اليةني ئاوةوةو لة دوري
بوارةي ئةو ثَيداويستييةكاني طرنطي جوانكارييء

كردووة. دةطرَيت، ئةستؤي لة شارة ئةو كة
مةكةدؤنيدا ئةسكةندةري سةردةمي لة كاتَيك
طرنطي زؤر دروستدةكرَيت ئةسكةندةريية شاري
بةشَيوةيةك دةدرَيت شارةكة ئاوةإؤي ئاوو بة
كارَيكي وةك ئَيستا  ناساني  شوَينةوار  كة
سةرةإاي دةكــةن، تةماشاي سةرسوإهَينةر
شةقامةكانيء ثاركء شارةكةو اليةني جوانكاري
باخضةو بيناكانيء شوَيني كؤبونةوةو طةشتء
جؤري كةسابةتء شوَيني خةَلكء طةإاني

كةسابةتةكان.
باخضة شةقامء رَيطاوبانء بابلييةكانيش الي
يةكَيك كة بةشَيوةيةك هةبووة،  تايبةتي طرنطي
باخضة جيهان سةرسوإهَينةرةكةي حةوت لة
دةاللةتي ئةمةش بووة، بابل  هةَلواسراوةكاني
بة طرنطييان لة ثَيويست بابلييةكان زياد كة ئةوةية

داوة. شارةكانيان رازاندنةوةي باخضةو
رؤماو بابلء دواي شارةكاني مَيذووي
لة ثإة تريش دَيرينةكاني شارة ئةسكةندةرييةو
دروستكردني بوون بؤ كاركردنء ماندء هةوألء
جــوانء ــةالري ت كؤشكء شةقامء باخضةء
جَيي بوونةتة كة بةشَيوةيةك سةرنجإاكَيش

هاتوضؤكةراني. طةشتيارانء سةرسوإماني
طةإيدةو وةسفي لة طوَيى ئَيمة لة نيية كةس
شارة ئةو  بؤ بَيت نةبوو  قةديمييةكان  ثياوة 
لة بوون سةرسام ثَيي بينيويانةو كة جوانانةي،
بةغداء تارانء ئةسفةهانء  بةيروتء  نمونةي

هتد. ثاريسء.. لةندةنء قاهيرةو ئةستةنبوألء
زؤري بةشي  شارانةش ئةم هةموو وةسفي 
بريتي ئةويش بووة  اليةنييةوة يةك لة تةنها 
تةالرو كؤشكء دوكانء بازاإو جواني لة بووة
باخضةكانيء ثاركء شؤستةو شةقامء جادةو
ئةو طةشتيارانء بؤ حةوانةوةي، شوَينةكاني
دةكةنء وآلتَيك شارو سةرداني كة كةسانةشي،
ئةوة دةكةن، دونياي ديكةو شوَينان بينيني لة حةز
ثَيي بكةنء بينيني بة حةز كة شتَيكة، طرنطتريين
بن. بةختةوةريش هةمانكاتدا شادو لة سةرسامء

***
سادة تَيإوانينَيكي سةر دَيينة ثَيشةكييةوة لةم
يةك وةرطرتني سلَيمانيء وةكو شارَيكي بؤ
لةسةر تَيبيني هةندَيك تا شارة ئةم رةهةندي
رَيكخستنء جوانكاريء اليةني ئةويش بدةين
رازاندنةوةيةتيءلةناوئةواليةنةشداشؤستةكانء
طرنطي ثانتاييةكي  كة ثياسةكردنةكاني شوَيني 
طرنطي دونيادا شارَيكةو لة هةموو هةر شارَيتي
كوردستانء لة ثَيي دةدرَيت تةنها ثَيدراوةو زؤري
ثَيويست وةك كة طرنطي ثَيداني نةبَيت سلَيمانيدا

نيية.
كةموكوإي لة زؤرَيك لةسةر قسة دةكرَيت
لةو هةريةك كة بةجؤرَيك بكرَيت شارة ئةم
زؤرةوة طرنطييةكي بة ئةوةية هي كةموكوإيانة
قسة تةنها لَيرةدا من بةآلم بدرَيت، سةرنجي
كردنةكاني ثياسة شوَيني ثاركء شؤستةو لةسةر

دةكةم.
لةناو بيةوَيت كة شــارَيــك،  هــةر جواني 
شاردا بؤ هاوضةرخةكان ثَيناسة ضوارضَيوةي
رَيكوثَيكيء جوانيء لة بريتية ببَيتةوة، جَيي
هةر باخضةكاني، ثاركء شؤستةكانيء فراواني
ثاركء رَيكوثَيكء  بةرينء شؤستةي شارَيك 
كافترياو دَلطيرو جوانء فراوانء زؤرء باخضةي
هةن سلَيمانيدا لة ضايخانانةي ئةو (نةك ضايخانة
تَيدا ضايةكيان ثةلة بة دةشَين  ئةوة بؤ تةنها كة
تَيدا حةوانةوةي شوَيني بإؤيت)ء بخؤيتةوةء
هاوضةرخانةي ماناي بة نيية شارَيك نةبَيت،
مرؤظ بَيتء ذيان شايستةي نيية شوَينَيك شارء

كةوَيت. ضنط ئاسودةيي كةمَيك تَييدا
***

سلَيمانييةكاني كة شارةية ئةو سلَيماني
بةجؤرَيك كردووة نالةبار  بارودؤخَيكي  توشي
لَيي رقيشيان  بوَيتء خؤشيان يةككاتدا لة  كة
تا بَيتء دَلطير جوانء زؤر اليانةوة بة  بَيت،
هةميشة اليــان، بَيت ناشيرين ئَيسكيش سةر
ثاركء بازاإو شةقامء لة ثياسةكردن بؤ بَينةدةر
لةء بن بَيزاريش كات حةز خوا تا باخضةكانيء
دةرئةنجامي ئةمةش ثياسةكردنانة، طــةإانء
طازينؤء باخضةء ثــاركء بآ شؤستةييء بآ 
طونجاوو شايانة، حةوانةوةي ضايخانةو شوَيني
رَيطاي نة هي ثياسةكردنن شؤستةكاني نة ضونكة
ضايخانةو نة بازاإةكانيدا لةناو هةية هاتوضؤ
ثاركء تَيداية نة رَيكوثَيكي قاوةخانةو كافترياي
طشتي، ئازاديء باخي ثاركي جطة لة باخضةش،
بؤ باخضةيان ثاركء مواسةفاتي كةمتريين كة

تَيداية. بةسةربردن كات
كَيشةو بووةتة ثاركء باخضة كة كةمي لة جطة
بآ شؤستةييش بؤ ئةم شارة، عةيبةيةكي طةورة
طةورةترين شارةيةو ئةم كَيشةي طةورةترين
شارةشي ئةم شارةو خةَلكي ئةم عةيبةيةكيشة كة

كردووة. شةرمةزار رءطيرء ميواناني الي
***

كةَلكيء  بآ لة كؤنيء شؤستةكاني   شارَيك
بَيطومان ثَينةبرَيت، حةسودي ضؤَليدا ضاألء ثإ
ناإةحةتء ضوونةكانيشي هاتنء رؤيشتنء ثيا
هاتوضؤكةرةكانيشي مرؤظة دةبنء طرفت ثإ
بوونء توإة طرذيء بوونء ماندو لة دةبن ثإ
بةجؤرَيك ئةمةش هةر طةرمي، دةمار هيالكيء
كةرةستةكاني بة دةكات ضةكيان ثإ جؤرةكان لة
توندوتيذيء هةَلضوونء بَيزاريء وةإســيء

شةإانطَيزي.
***

ثَيداويستييةكي شةقامةكان ثياسةكردني

هةر مرؤظةكانة، طرنطي زؤر دةروني رؤحيء
ثياسةي جارَيك  ضةند هةفتةيةكدا لة مرؤظَيك 
تةماشاي لَييةوة نةكاء شةقامةكان ســةر
ضؤن ذيان  نازانَيت نةكات خةَلكةكةي شارو 
هةموو دةطوزةرَيت، كوَيش بةرةو دةطوزةرَيتء
جؤرو ترو خةَلكي هةية بةوة ثَيويستي كةسَيك
ببينَيتء ثَيكهاتةيان  جلءبةرطء شَيوةيانء 
لةوَيشةوة وةك ئاوَينة تةماشاي خؤي بكاتةوةو
بكاتةوة. ثَيناس كؤمةآليةتيدا طشتَيكي لةناو خؤي
خؤي هةم ثياسةكردندا  لة مرؤظ ثَيويستة 
هةم بكاتء نمايش كؤمةآليةتي كائينَيكي وةك 
ببينَيت، ديكةش كؤمةآليةتييةكاني كائينة نمايشي
دةرونييةكاني رؤحيء اليةنة  ســةرةإاي  ئةمة
ئاسودةييةكي كردنَيك ثياسة هةموو كة ديكةشي،
بةتاَلي باش ئاستَيكي تا مرؤظء دةبةخشَيتة زؤر
بَيزارييةكاني بَيتاقةتيء خةمء زؤرَيك لة دةكاتةوة
بةخؤدا بيركردنةوةو بؤ دةداتآ فةزايةكي ذيانء

ذيان. دانان بؤ ضوونةوةو بةرنامة
***

باخضةكاني ثاركء شؤستةو شةقامء شارَيك
نةبَيت ئةوةيان شايستةيي تواناء سيماو سةرو
دةفتةري ببنة خؤبطرنء لة ئارام ثياسةيةكي
كضة كوإو بةطشتيء خةَلكةكةي ــادةوةري ي
ئةو بةتايبةتي، ئةظينداراني عاشقء طةنجةكانيء
وابةستة خؤشةويستيء ثردي  ناتوانَيت شارة
دروست ئةواندا خؤيء لةنَيوان بةيةكةوة بوون
شاردا دَلي لة ئةوان نة  حاَلةتةشدا  لةم بكات،
ئةواندا دَلي لة شاريش نة شايستةو جَييةكي

دةبَيت. شايستةي جَييةكي
لةسةر قسةيةك دةتوانين  لَيرةشةوة  هةر
بوونةوةو (كاأل  دةَلَين ثَيي كة بكةين طرفتة ئةو
وابةستةيي خؤشةويستيء ئينتيماو نةماني
بكةينةوة ثةيوةستي وآلت)ء بؤ طةنجانء الوان
طرنطترين لة يةكَيك ضونكة كَيشةيةوة، بةم
يادكردني لة بةجَيهَيشتنء ئاساني بة هؤكارةكاني
طةنجانةوة لةاليةن ئَيمة شارةكاني وآلتء
بؤ رَيطايانةية جَيطاو شوَينء فةزاو ئةو نةبووني

ذيانيان. ساتة خؤشةكاني مومارةسةكردني
باخضةيةك تؤماري ثاركء شارَيك، شؤستةو
طةنجَيك، نرخي بة خؤشء يادطارييةكي هيض
تؤمار سينةيدا لة خؤي  مرؤظَيكي  عاشقَيك،
بكات وابةستةي ثةيوةستء ناتوانَيت نةكردبَيت،
لة بَيئيرادةييةوة دؤخي بيخاتة خؤيةوةء بة

بيركردني. بإياري بةجَيهَيشتنء لة هةمبةر
لةوة ســةرمــان تريش كةسي زؤر مــنء 
جوانكردنء ثرؤسةي ضيية هؤي كة سوإماوة،
دةطمةن بة زؤر  ئَيمةدا  لةم شارةي رازاندنةوة 
خةريكي هةيةء كة  ئةوةشي دةكرَيت،  بةدي
نيوة تؤخء ناتَيرو زؤر داخةوة بة ئةنجامدانين
خؤيان سلَيماني خةَلكي وةك هةندَيكي ناضَلةو

تر. هيضي فَلضة لَيدانةء تةنها دةَلَين
ساآلني لة كة سلَيمانيدا وةكو شارَيكي لة
جوانترين هــةرة لة بوو يةكَيك هةشتاكاندا
شؤستةي قوالنجَيك تةنها  عَيراق،  شارةكاني
بستَيك ناليء ثاركي طشتي بؤ كتَيبخانةي بةردةم
ثياسةكردني تؤزَيك شايستةيي كة هةية شؤستة
باَلي باي بةختةوةرانة كةمَيك بتوانَيت هةبَيتء
بَيئةوةي بدةيت، تَيدا  خؤتي خةمةكاني  خةياألء
خؤ شاندانء شان لة الإؤشتنء لةسةر بة ناضار
هاتوضؤكةراندا، طةأل لة ببيت مؤإكردنةوة لةيةكتر
طشتييةوة باخي بةردةم لة شؤستةيةش بستة ئةم
ماأل بة ئاشتيدا ئوتَيل تةنيشتي لة دةستثَيدةكاتء
شةقامةكاني لةوة بَيجطة دةسثَيرَيت، ئاواييت
بة نيية تَيدا ثياسةكردنيان مواسةفاتي هيض تر

مةولةويشةوة. كراوةي تازة شةقامي
***

ثاركء شؤستةو وابَيت ثَيي حكومةت ئةطةر
حةوانةوةو شوَينةكاني كافترياو طازينؤء باخضةو
نين زؤر طرنط الوةكينء شتي بردن كات بةسةر
بةهةَلةدا ئةو ثَيويستة ضووةو هةَلةدا بة ئةوة

بكاتةوة. راست ضوونة
ئيفالس ئيفالسيي رادةي  تا شارَيك  ناكرَيت
شوَيني بضوكء  ثاركي شؤستةو لة  بَيت

بة حكومةتيش كاتيء ثشوداني حــةوانــةوةو
لَي خؤي ذَيرةوة ضيني بووني خةريك بيانوي
كة بزانن، ئةوة  اليةك هةموو دةبَيت بدزَيتةوة،
خةسَلةتةكاني طرنطترين طةورةترينء لة يةكَيك
حةزو سروشتةكةييء جواني سلَيماني شاري
ثياسةكردن، طةإانء بؤ خةَلكةكةيةتي خولياي
نةزةري ئافرةتء ثياوةوة، ئةمةش ثَيويستة بة بة
بكرَيتء بؤ  ئاساني كار وةربطيرَيتء ئيعتيبار 

بكرَيت. بؤ كاري ثَيويست بةثَيي
***

كردووة، زؤري كاري شارةدا لةم حكومةت
بةآلم ئاماذةي ثَينةدرَيت، دةبَيت ئةطةر بَيويذداني
كردووة شتَيكي هةموو وابَيت ثَيي حكومةت ئةطةر
ضونكة ئةوةي ضووة، هةَلةدا بة ئةوة ئةم شارة بؤ
بكرَيتء دةبوو  كة بةوةي بــةراورد كراوة كة 

كةمة. زؤر بكرَيت دةتوانرا
بكرَيت بــؤي ــاوة م شتي زؤر شــارة ئــةم 
دروستكردنء جوانكارييء  روي لة  بةتايبةتي
رازاندنةوةي ثاركء باخضةو جادةو شةقامةكانء
كؤآلنء شةقامء لة زؤر درةختَيكي دارو رواندني

رَيطاوبانةكان.
بة هةية كار ئيشء ــرؤذةو ث لــةوآ لَيرةو
بةداخةوة بةآلم شار، جوانكردني مةبةستي
ناإَيكءثَيكء سستء خليضكء خاوو ئةوةندة
دةكــات، سةرسام دَلطرانء مــرؤظ ناتةواوة
ئةوةندة ناضألء نيوة ئةوةندة كارانةش لةو  زؤر
جوانكارييء سةليقةي زةوقء  بآ تةرتيبء بآ
خؤزطة بَلَى لَيدةكات وا  مرؤظ شارستانيانةية

نةكراية. هةر
بةطشتيء ــارة ش لــةم  ئَيمة بةرثرساني
وآلتاني زؤربةيان بةتايبةتي شارةواني برادةراني
جوانيء بة حةتمةن  بينيوةو تريان شاراني  ترو
كةضي بوون، سةرسام ثاكءخاوَينيان رازاوةييء
بةشَيكي بوونة سةرسام بينينء ئةم بؤضي نازانين
ناو هزرو بؤ ناطوازنةوة بَيت كةميش ئةطةر ضي

شارةدا. لةم كاركردنيان بيري
***

بوونء كؤن ئاإاستةي بة  شارَيكة سلَيماني
دةنَيت، مل بةربووندا بَيسةرو  بوونء ناشيرين
بةرثرساني بةطشتيء هةرَيم حكومةتي ثَيويستة
ئاإاستةي ئةو بةتايبةتي كارَيك بكةن شارة ئةم
بوونء ناشيرين بةرو بَيسةرو بوونء الدآ بة
بةرنامةي ثالنء  بكةنةوة، ثَيضةوانة بوونة ثيس
رازاندنةوةوجوانكردنيئةمشارةشبدرَيتةدةست
بؤ شارةزاو دَلسؤزن تواناو بة كة هةم ئةوانةي،
جوانء سةليقةيةكي زةوقء هةم وة شارة ئةم
بة بإواشيان هةم هةيةو  شارستانييانةشيان 
شايستةو ذينطةيةكي شايستةو ذيانَيكي ئايندةو
بةرنامة ثالنء كاتَيك ئةوةي بؤ هةية، جوانيش
خزمةتطوزاريي جوانكارييء ثرؤذةيةكي هةر بؤ
كة بطرن، بةرضاو لة ئةو اليةنانة دادةنَين هةموو
ئةم شاركردني بة بؤ بطيرَين بةرضاو لة ثَيويستة

هاوضةرخانة. شَيوازَيكي لةسةر شارة
                                                
hoshyaraziz@hotmail.com 
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