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سةوز: فراكسيؤني سةرؤكي

دارايى، مةسةلـةى ئاشكرانةبوونى لـةثيَناو
يةكناخاتةوة دارايى ضاودَيرى ديوانةكانى حكومةت

         

ئاست لة فةرمودةكانىخواداوةستان
شيَرزاد مةحمود

يةكةمكتَيبى(نةسرحامدئةبوزةيد)م يةكةمجارلةساَلى٢٠٠٤دا

عةرةبىء روناكبيرى لة نةسر خوَيندةوة، دةق) (ماناى ناوى بة

خؤى دين ئةطةر ناسراوة، ثَييواية ريفؤرميستى دينى بة جيهانيشدا

رةنطدةبَيتةوةء بةرة كةم بةرة نةكاتةوة سةردةمةكاندا نوآ لةطةأل

رؤشنطةرى كة ثَييواية بيرمةندانةية لةم نةسر يةكَيك دةضَيت، لةناو

ماناية بةو دةستثَيدةكات، دينييةوة ريفؤرمى لة سةرةتا ثَيكهاتةيى

لة نةستَينيتةوة، تةواوييةتخوازى ثةإطيرييةتء لة دين تؤ تا

لة ديموكراتيكةوةء يارييةكى بكةويتة لةطةَلى ناتوانيت اليةكةوة

خؤى وةك نةريتييةكاندا ئايينىء كؤمةَلطا لة ديكةشةوة اليةكى

دةست اليةكةوة هةر يانى لة دةبَيت، كؤسثَيكى طشتطير بمَينَيتةوة

هةموو دين بة ئةوة بةرَيت، دابونةريتةكان كلتورء عةقَلييةتء بؤ

ثَيدةطرَيت. ثَيشت هةيةء ئامادةييى توندإةوةكانييةوة جةنطاوةرة

بةتايبةت مةعريفييةكانيداء ثرؤذة لة نةسر كة ديكة خاَلَيكى

دوو لة بريتيية كردووة، لةسةر  ئيشى دةق)دا  (ماناى كتَيبى لة

ئاسمانيبوونى ئةطةرى يةكةم: لة، بريتين طرنط زؤر خاَلى

لةطةأل ثةيوةندى لة ثَيغةمبةر ئةزمونةكانى  كاريطةرى قورئانء

روبةإوى كة ثرسيارانةى ئةم دووةم: قورئاندا، داإشتنةوةى

هةندَيك ثةيوةندى لةطةأل لة دةكاتةوة ئيسالمى جيهانى قورئانء

لة قورئاندا. خوا ئايةتء فةرمودةكانى لة

ناوى بة كتَيبَيكدا لة سروش د. يةكةم خاَلى بة سةبارةت

كردووة، لَيكؤَلينةوةيةكى ضإى ثَيغةمبةرانة) (لَيكدانةوةى ئةزمونى

دينيانةي ريفؤرميستة ئيسالمىء بيرمةندانة  لةو يةكَيكة ئةويش

قورئاندا، نوسينةوةى بةسةر زاَلة ثَيغةمبةر ئةزمونى ثَييواية كة

نسبةت بة بةآلم ثَيداوة، ئاماذةيان باشى بة نوسينةكةياندا لة

بةرجةستة ئيسالم توندوتيذى هاوكَيشةى نةسر دووةمةوة خاَلى

كة هةية سةرةكى قاضى دوو ئيسالم كة ثَييواية ناوبراو دةكاتةوة،

كاميان هيض لة حاشا ناكرَيت لَيبوردةيى، توندوتيذىء لة بريتين

ناكرَيتبَلَينئةمتيرؤرانةىكةطروثةئيسالميةكان بؤنمونة بكرَيت،

نيية، ئيسالمى مةشروعييةتى ئيسالمةوةء بةناوى بةس دةيكةن،

هةر ثراكتيككردنيان كة تَيداية ئايةتى كؤمةَلَيك قورئاندا لة ضونكة

بؤ وةإَيدةخةن،  خوَين الفاوى  كراون  ثراكتيك ثَيش لةوة وةك

يةكيان دَينَيتةوة، نمونةيةك ضةند دةق)دا (ماناى كتَيبى لة نمونة

بؤ ئَيمة دةكرَيت «ئايا  دةَلَيت: نةسر شمشَير، ئايةتى  لة بريتيية

ئيش بكات مرؤظ مةدةنييةتء خزمةتى تةواوى بة ئيسالم ئةوةى

دواىئةوةش تةعبير لة توندوتيذى دةكةن»؟ نةكةين كة ئايةتانة بةو

ئةطةر «ئايا دةكاتةوةء دةَلَيت: طرنطتر بةرجةستة زؤر ثرسيارَيكى

ئيشيان بخةينة ئةمالوةء توندوتيذانة ئايةتة كة ئةم بووينةوة ساغ

نةوةستاوين»؟ خوا فةرمودةكانى دذى بة حاَلةتةدا لةم ثَينةكةين،

بنةماى لةسةر دينى ستراكتؤرى كة بيرمةندانةية لةم نةسر

بةآلم ــات، دةك قةيران توشى ناوخؤييةوة ثارادؤكسةكانى

باقى هاشم ساَلحء خةونةكةى كة نيية ماناية ئةمة بةو ديسانيش

ئةوةى بؤ هاتبَيتةدى  ديكة  عةرةبةكانى ريفؤرميستة  روناكبيرء 

ثَيبكةن. دةست طشتطير رؤشنطةرييةكى

كردووة، نةسر لةطةأل وتوَيذَيكمان (ثرد)دا لةم ذمارةيةى هةر

بيرمةندى كؤمةَلَيك لةطةأل هةبَيت دةرفةت داهاتوودا هيوادارم لة

باشترء ثرسياري بكةينء ديمانة بوارةوة لةم ناوضةكةش ديكةى
بكةين. ئاراستة جديتريان

سةرةتا

رووناكبيرى سياسيىء لَيكؤَلينةوةى ديمانةو
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شَيرزاد مةحمود

يةكةمكتَيبى(نةسرحامدئةبوزةيد)م يةكةمجارلةساَلى٢٠٠٤دا
عةرةبىء روناكبيرى لة نةسر خوَيندةوة، دةق) (ماناى ناوى بة
خؤى دين ئةطةر ناسراوة، ثَييواية ريفؤرميستى دينى بة جيهانيشدا
رةنطدةبَيتةوةء بةرة كةم بةرة نةكاتةوة سةردةمةكاندا نوآ لةطةأل
رؤشنطةرى كة ثَييواية بيرمةندانةية لةم نةسر يةكَيك دةضَيت، لةناو
ماناية بةو دةستثَيدةكات، دينييةوة ريفؤرمى لة سةرةتا ثَيكهاتةيى
لة نةستَينيتةوة، تةواوييةتخوازى ثةإطيرييةتء لة دين تؤ تا
لة ديموكراتيكةوةء يارييةكى بكةويتة لةطةَلى ناتوانيت اليةكةوة
خؤى وةك نةريتييةكاندا ئايينىء كؤمةَلطا لة ديكةشةوة اليةكى
دةست اليةكةوة هةر يانى لة دةبَيت، كؤسثَيكى طشتطير بمَينَيتةوة
هةموو دين بة ئةوة بةرَيت، دابونةريتةكان كلتورء عةقَلييةتء بؤ
ثَيدةطرَيت. ثَيشت هةيةء ئامادةييى توندإةوةكانييةوة جةنطاوةرة

بةتايبةت مةعريفييةكانيداء ثرؤذة لة نةسر كة ديكة خاَلَيكى
دوو لة بريتيية كردووة، لةسةر  ئيشى دةق)دا  (ماناى كتَيبى لة
ئاسمانيبوونى ئةطةرى يةكةم: لة، بريتين طرنط زؤر خاَلى
لةطةأل ثةيوةندى لة ثَيغةمبةر ئةزمونةكانى  كاريطةرى قورئانء
روبةإوى كة ثرسيارانةى ئةم دووةم: قورئاندا، داإشتنةوةى
هةندَيك ثةيوةندى لةطةأل لة دةكاتةوة ئيسالمى جيهانى قورئانء

لة قورئاندا. خوا ئايةتء فةرمودةكانى لة
ناوى بة كتَيبَيكدا لة سروش د. يةكةم خاَلى بة سةبارةت
كردووة، لَيكؤَلينةوةيةكى ضإى ثَيغةمبةرانة) (لَيكدانةوةى ئةزمونى
دينيانةي ريفؤرميستة ئيسالمىء بيرمةندانة  لةو يةكَيكة ئةويش
قورئاندا، نوسينةوةى بةسةر زاَلة ثَيغةمبةر ئةزمونى ثَييواية كة
نسبةت بة بةآلم ثَيداوة، ئاماذةيان باشى بة نوسينةكةياندا لة
بةرجةستة ئيسالم توندوتيذى هاوكَيشةى نةسر دووةمةوة خاَلى
كة هةية سةرةكى قاضى دوو ئيسالم كة ثَييواية ناوبراو دةكاتةوة،
كاميان هيض لة حاشا ناكرَيت لَيبوردةيى، توندوتيذىء لة بريتين
ناكرَيتبَلَينئةمتيرؤرانةىكةطروثةئيسالميةكان بؤنمونة بكرَيت،
نيية، ئيسالمى مةشروعييةتى ئيسالمةوةء بةناوى بةس دةيكةن،
هةر ثراكتيككردنيان كة تَيداية ئايةتى كؤمةَلَيك قورئاندا لة ضونكة
بؤ وةإَيدةخةن،  خوَين الفاوى  كراون  ثراكتيك ثَيش لةوة وةك
يةكيان دَينَيتةوة، نمونةيةك ضةند دةق)دا (ماناى كتَيبى لة نمونة
بؤ ئَيمة دةكرَيت «ئايا  دةَلَيت: نةسر شمشَير، ئايةتى  لة بريتيية
ئيش بكات مرؤظ مةدةنييةتء خزمةتى تةواوى بة ئيسالم ئةوةى
ئةوةش دواى تةعبير لة توندوتيذى دةكةن»؟ نةكةين كة ئايةتانة بةو
ئةطةر «ئايا دةكاتةوةء دةَلَيت: طرنطتر بةرجةستة زؤر ثرسيارَيكى
ئيشيان بخةينة ئةمالوةء توندوتيذانة ئايةتة كة ئةم بووينةوة ساغ
نةوةستاوين»؟ خوا فةرمودةكانى دذى بة حاَلةتةدا لةم ثَينةكةين،

بنةماى لةسةر دينى ستراكتؤرى كة بيرمةندانةية لةم نةسر
بةآلم ــات، دةك قةيران توشى ناوخؤييةوة ثارادؤكسةكانى
باقى هاشم ساَلحء خةونةكةى كة نيية ماناية ئةمة بةو ديسانيش
ئةوةى بؤ هاتبَيتةدى  ديكة  عةرةبةكانى ريفؤرميستة  روناكبيرء 

ثَيبكةن. دةست طشتطير رؤشنطةرييةكى
كردووة، نةسر لةطةأل وتوَيذَيكمان (ثرد)دا لةم ذمارةيةى هةر
بيرمةندى كؤمةَلَيك لةطةأل هةبَيت دةرفةت داهاتوودا هيوادارم لة
باشترء ثرسياري بكةينء ديمانة بوارةوة لةم ناوضةكةش ديكةى

بكةين. ئاراستة جديتريان

سةرةتا
رووناكبيرى سياسيىء لَيكؤَلينةوةى ديمانةو
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٢ ل
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شَيوازي ئةطةر

زؤرينة، كرا بة رَيذةيي

دةبَيت ثإ ثةرلةمان

يةكَيتيء ئةندامانى لة

ثارتي

 ٢ ل

رؤذنامة

رايطةياند: كوردستان ثةرلةماني  لة سةوز  فراكسيؤني سةرؤكي
حكومةتى هةرَيملةثَيناو ئاشكرانةبوونىمةسةلةى دارايىنايةوَيت بإيارى
(هةولَيرء كوردستان دارايى ضاودَيرى ديوانى هةردوو يةكخستنةوةى
كة كرد، بةوة تؤمةتبار ديوانةكةيشى هةردوو جَيبةجآ بكات. سلَيمانى)
ثةرلةمانتاران». نادةنة طةندةَلكارييةكان بارةى لة دؤكيومَينت «زانياريىء
بؤ لَيدوانَيكدا لة  سةوز، فراكسيؤنى سةرؤكى محةمةد،  كوَيستان
ضاودَيريي دارايي نايةوَيت بةمةبةست كوردي «دةسةآلتي وتى: رؤذنامة
ياساكةي يةكطرتنةوةيهةردووديواني ضاودَيريي، ئةطةر نا، يةكبطرَيتةوة،
راسثاردووة هةردووالي ثةرلةمانيش سةرؤكايةتي ثةسةندكراوةو
ئةو هؤكارى ناكات». جَيبةجَيي  حكومةت بةآلم يةكبطرنةوة، بؤئةوةي
جَيبةجَيي ئامادةنيية «حكومةت كة طةإاندةوة ئةوة بؤ جَيبةجَينةكردنةشى

نةبَيت». ئاشكرا كوردستان دارايي لة مةسةلةي بؤئةوةي بكات،
دةَلَيت: ئةركيحكومةتة هةردووديوانةكة سةرؤكيفراكسيؤني سةوز
دواكةوتنى وةزيران ئةنجومةنى ياسايى سكرتَيرى بةآلم يةكبخاتةوة،

ثةرلةمان. ئةستؤى دةخاتة ديوانةكة هةردوو يةكخستنةوةى
باسي وةزيران، ئةنجومةني ياسايي سكرتَيري قةرةداغي، محةمةد
دارايي ضاودَيريي ئةوةي لةسةر رازين ثةرلةمانيش حكومةتء لةوةكرد،
ئةوة «تةنها دةرضووةو يةكطرتنةوةكةش فةرماني ياساو يةكبطرَيتةوةء
دةستنيشان ديوانةكة سةرؤكي بؤ كةسَيك ثةرلةمانةوة لةاليةن ماوةتةوة
جَيبةجآ بإيارة ئةو كةمدا لةماوةيةكي ثةرلةمانيش ثَيويستة بكرَيت،

بكات».
داية ل٣ لة وردةكاريى

نةدراوة كؤتايى : بأيارى بةرهةم  سالَح بؤ   

دةكات هةلَبذاردن سةرثةرشتى كآ
ئارام نةجيم

جَيطرى ساَلح، بةرهةم د.
طشتى سكرتَيرى دووةمى
لة كوردستان، نيشتمانى يةكَيتى
رؤذنامةى بة تايبةتدا لَيدوانَيكى
تاَلةبانى هاتنةوةى بة راطةياند:
باش زؤر هةنطاوى سلَيمانى، بؤ
بؤ كراوة بةرنامةإَيذى نراوةو
كَيشةكانء ضارةسةركردنى
يةكإيزي ثاراستنى لة جةخت
بةمةبةستى كراوةتةوة يةكَيتي

يةكَيتى. خزمةتكردنى زياتر
دةربارةى بةرهةم  د.
سةرثةرشتى سثاردنى
ثةرلةمانى هةَلبذاردنى

ئؤفيسةكانى بة  كوردستان
كؤمسيؤنى كوردستانى 
من «ئةوةى وتي:  هةَلبذاردن 
ئَيستا تا مةسةلةية ئةو بزانم
لَينةدراوةو كؤتايي بإيارى
كوردستان ثةرلةمانى 
بةثَيى ثَيمباشة لَييدةكؤَلَيتةوةو
لةطةأل مامةَلة ياسا دةستورء

بكرَيت». مةسةلةيةدا ئةو
دوَينآ نيوةإؤى ثاش
كتوثإدا، سةردانَيكى لة
ساَلح ئةحمةد بةرهةم د.
هةَلةبجةى شارى سةردانى
بةرثرسة لةطةأل كردء
حيزبةييةكاندا ئيدارييةكانء
مةَلبةندى لة دواتر كؤبووةوةو

وتارَيكى هةَلةبجة لة يةكَيتى
بةوةدا، ئاماذةى ثَيشكةشكردو
هةموو لةطةأل يةكَيتى كة
بةو جياوازداية، بؤضوونَيكى
ناوخؤو ثةيإةوى لة مةرجةى
النةداتء ريزةكانى  ثاراستنى 
كة نةشاردةوة، ئةوةشى
هةيةء كَيشةى يةكَيتى
حيزبى ببَيتة بيةوَيت  ئةطةر
ضاكسازى ثَيويستة ئايندة،
«ثَيويستة وتيشي: ئةنجامبداتء
طشت بطرينء خةَلك لة طوآ
بكةين، ديراسة سةرنجةكان
ضارةنوسى بة ياريكردن بةآلم
نابَيت سورةو خةتى  يةكَيتى،

ثَيبكات». ياري كةس

رؤذنامة

يةك ديالة لة تةوافوق  بةرةى
ليستى دةداتة سياديى ثؤستى
هاوثةيمانىءيةكَيتىءثارتيشلةسةر
ئةندامَيكى ناكؤكنء مةسةلةية ئةو
كة بةوةدةكات، ئاماذة ثارتيش

كؤبوونةوة ثارتييةوة لةثشت يةكَيتى
لةطةأل تةوافوقدا دةكات.

دةست زانيارييانةى ئةو بةثَيى
ثَيكهَينانى بؤ كةوتوون، رؤذنامة
ديالة، ثارَيزطاى  لة نوآ ئيدارةى 
ثَيشنيازى تةوافوق بةرةى ليستى
سياديى ثؤستى يةك كردووة

بةآلم هاوثةيمانى، ليستى بدرَيتة
ناوبراو ليستى ثارتييةكانى ئةندامة
بدرَيتة ثؤست دوو كة دةكةن، داوا
يةكَيتى بةرامبةريشدا لة ليستةكةيانء
قايلة. سياديى ثؤستى يةك ثَيدانى بة
ثارتى ئةندامى ئيبراهيم، جةليل
كوردستان، هاوثةيمانى ليستى لة

ئةو ثشتإاستكردنةوةى وَيإاى
رؤذنامةى رونكردةوة، زانيارييانة بؤ
بؤ ثؤستة دوو ئةو داواكردنى كة
ثارَيزطا) (ئةنجومةنى لة كة ئةوةية
هةبَيت، نوَينةري كورد  (ثارَيزطا)دا
وةرطرتنى بة قايلة يةكَيتى بةآلم
وتيشى: سياديىء ثؤستى يةك

ئاطادارى بةبآ يةكَيتى «برادةرانى
بةرةى لةطةأل كؤبوونةوة ئَيمة 

دةكةن». تةوافوقدا
تاَليب سةيد بةرامبةردا لة
ليستى لة يةكَيتى ئةندامى ئةحمةد،
دوو داواكردنى ديالةدا، هاثةيمانى
ديالةى ثارَيزطاى سياديى ثؤستى

بةوثَييةى وةسفكرد، مةنتيقى» «نا بة
كة تةوافوق بةرةى ناوبراو، بةوتةى
ثؤستى يةك تةنها هةية، كورسى (٩)
ثؤست دوو رَينادات داناوةو خؤى بؤ

هاوثةيمانى. ليستى بدرَيتة

داية ل٢ لة وردةكاريى

نــاكـؤكــــن لـةسـةرى ثــارتـى يـةكيَتـىء

كـورد دةداتـة يـةك ثـؤسـتـى ديـالـة تـةوافـوق بـةرةى
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بيرمةندى ئةبوزةيد،  حامد  نةسر
تايبةتى ديمانةيةكى لة عةرةب،
ذمارةى لة دةقةكةى كة رؤذنامةدا
بآلوكراوةتةوة، ثرددا ئةمإؤى
بوونى بةبآ  بةوةدةكات، ئاماذة 
ريفؤرم، بةردةوامى ثرؤسةيةكى
مةترسي لةبةردةم ئايينَيك هةموو
وتيشى: ثوكانةوةداية، مردنء

نيية بريتى ريفؤرم «ثرؤسةى
بةَلكو ئايينةكة، طؤإينى لة
ماناء نوَيكردنةوةى لة بريتيية

لَيكدانةوةكانى».
ثَيشيواية، ئةبوزةيد حامد نةسر
بة مسوَلمانةكان كؤمةَلطا ئَيستا
سةختدا» «يةكجار بارودؤخَيكى
ئيسالميش بيرى تَيثةإدةبنء
ريفؤرمء بة طةورةى ثَيويستييةكى
لةوبارةيةوة هةية، نوَيكردنةوة

ئةو دوءبارة «ثَيويستة دةَلَيت:
ئةخالقييانةى رؤحىء رةهةندة
ماوةيةك كة بطةإَينينةوة، ئيسالم
تقوسة ريتواألء  ذَير بة بوو
ءنبوءة، روكارئاساكانةوةء
بؤ كَيشاوة سةرى ئةوةش كة
هةر دى، ئةوى لة رق توندإةوىء
دذى ئَيمة دةبَيت كة ئةمةية لةبةر
كة بجةنطين، كةسانة ئةو هةموو

خودا دةزانن». بة نوَينةرى خؤيان

: نةسر حامد ئةبوزةيد بؤ  

ريفؤرمة بة ثَيويستى ئيسالمى www.neبيرى
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سةعدولَآل ثشتيوان

كوردستان ثةرلةمانى دووةمى خولى
ئَيستا تا ــاوةء م مانطى سآ لة كةمتر
ثرؤذةياسا بةبآ ثةسةندكردن (١٥) نزيكةى
سةرؤكى راطةياندنى راوَيذكارى ماونةتةوة،
لةماوةى بــةوةدةكــات،  ئاماذة ثةرلةمان
(٢٢٧) ثةرلةمان ــردوودا  راب ساَلى ضوار
بإيارى (٨١) ياساو (٤٣) كردووةء دانيشتنى

دةركردووة.
كوردستان  ثةرلةمانى  ٢٠٠٥ /٦/٤ لة
ساَلةدا ضوار لة ماوةى ئةم دةستبةكاربووةو
ياساو (٨١) سازكردووةو  دانيشتنى  (٢٢٧)
ساَلى (٢٠٠٥)دا لة دةركردووة، (٤٣) بإيارى
دةركـــردءوةو بإيارى  (١٩) ياساو   (٤)
٢٠٠٦دا لة سازكردووة، دانيشتنى (٢٤)
دانيشتنى (٤٨) بإيارء   (١٢) ياساو   (٢٠)

دانيشتنء   (٨٩) ٢٠٠٧دا لة سازكردووة،
لة ــردووة، دةرك بإيارى  (٧) ياساء   (٣٩)

(٥) ياساو   (١٨) دانيشتنء   (٦٥) ٢٠٠٨دا
دةركردووة. بإيارى

راوَيذكارى جةوهةر، تاريق بةوتةى
بؤ كــوردســتــان ثةرلةمانى ســةرؤكــى 
ساَلة ضوار ئةم ئةطةر راطةياندن، كاروبارى
بةراورد ثةرلةمان رابردووى ساَلةكانى بة
بإيارو ياساو  دةركردنى  لةإوى  بكرَيت، 
ضوارساَلى ضاالكترين دانيشتنةكانييةوة،
مةسةلةى لة  وتيشى: ــووة. ب ثةرلةمان
هةردوو يةكنةطرتنةوةى  بةهؤى بودجةدا 
ساآلنى نةيتوانى ثةرلةمان ئيدارةكةوة،
بكات، بودجة لةسةر طفتوطؤ (٢٠٠٦ (٢٠٠٥ء
ثةرلةمان بؤ طةورةى كَيشةيةكى «ئةمةش
بإيارَيكى ثةرلةمان  بؤية دروستكرد»، 
يةكنةخرَينةوة، ئيدارةكان تا ــرد دةرك
مامةَلةيانلةطةأل نةكاتء هيضثرؤذياسايةكى
بة تايبةت ثرؤذةيةكى لة جطة وةرنةطرت،

نةبَيت. كارةبا
خولةيدا ئةم ماوةى لة لةوةشكرد، باسى
ساَلى بودجةى كوردستان، تةنها ثةرلةمانى

لةطةألئةوةشدا (٢٠٠٧ء٢٠٠٨)ىبؤهاتووةو
دواكةوتووة. ثةرلةمان لة ثةسةندكردنةكةى
دَيتة بودجة  ساَلة دوو «تةنها وتيشى: 
بودجة ثةسةندكردنى راستة ثةرلةمان،
بةشَيكى ئةويش دوادةكةوَيت، خؤى لةكاتى
عَيراقةوة ثةرلةمانى حكومةتء بة ثةيوةندي
وةزارةتى هةردوو يةكنةطرتنةوةى هةيةء
نةبوونى بؤ ــووة ب هؤكارَيك دارايــيــش
كة لةوةى رَيطربووة  ئةمةش شةفافيةتء 
خؤى ــى رؤَل مةسةلةيةدا  لةو  ثةرلةمان
ليذنةكانى بؤ طرفتى ضةندين نةبينَيتء
راستيشدا لة دروستكردووة، ثةرلةمان
بودجة كة ثةرلةمانة، سةرشانى ئةركى
دابةش يةكسان شةفافيانةو بةشَيوةيةكى

بكات».
كوردستان ثةرلةمانى هةرضةندة
هةرسآ ٢٠٠٨دا ساَلى لة كة داوايكردبوو، 
ثَيشمةرطة ناوخؤو ــىء داراي وةزارةتــى
ثةرلةمان ئَيستاى خولى بةآلم يةكبخرَينةوة،
بةرةوتةواوبووندةضَيتءئةووةزارةتانةش

يةكنةخروانةتةوة. رةسمى بة
داكؤكى ثةرلةمان دةَلَيت: جةوهةر تاريق
لة وةزارةتةكة هةرسآ كة كردووة، لةوة
«بةآلم يةكبطرنةوة، دياريكراودا وادةى
لة يةكنةخراونةتةوةء تائَيستا بةداخةوة
سةرؤكى طةإانةوةى ضاوةإوانى ئَيستاشدا
ثةرلةمان بانطهَيشتى  بؤئةوةى حكومةتين، 

بكرَيت».
ثةرلةمان، راوَيذكارى سةرؤكى بةوتةى
نةيتوانيوة ثةرلةمانى كوردستان خولةدا لةم
وةربطرَيتةوة، وةزيرَيك هيض لة متمانة
بانطهَيشتى وةزيرَيك ضةند هةرضةندة

كراون. ثةرلةمان
رابردوودا  ساَلى دوو لة راشيطةياند:  
ثةرلةمان، هاتوونةتة وةزير (٢٠) لة زياتر
متمانة وةرطرتنةوةى مةسةلةى لة بةآلم
نةكردووة، كارى ثةرلةمان وةزيرةكان، لة
بةَلطةو بة ثَيويستى كــارة ئةو  «ضونكة
بة بةشَيكيشى ثةيوةندى ورد هةية، زانياريى
سياسىء بإيارى يةكخستنةوةى ثرؤسةى

هةية». ئيدارةييةوة دوو
كةمتر ثةرلةمان ئَيستاى خولةى ئةم
ضةندين ئَيستا تا ــاوةو  م مانطى سآ لة 
(دةستورى وةكــو طرنطى  ثرؤذةياساى
ســةرمــايــةى هــةرَيــم، ئــاشــكــراكــردنــى
هةَلبذاردنى ثرؤذةياساى بةرثرسان،
ثرؤذةياساى ثارَيزطاكان، ئةنجومةنى
لةاليةن طةندةَلى) ــةوةى ــوون ــةإوب روب

ثةسةندنةكراون. ثةرلةمانةوة
بة ثةرلةمانى خولةى ئةم جةوهةر تاريق
ناوبردء كورد» ماَلى يةكخستنةوةى «قؤناغى
سةركةوتوو ــةوةدا ل «ثةرلةمان ثَييواية
ياساى كؤمةَلَيك توانيويشيةتى بــووةء
دةربكات». كوردستان لة ستراتيذى طرنطء
كارى كؤمةَلَيك كة ئةوةشكرد، بؤ هَيماى
نةيتوانيوة ثةرلةمان ئَيستا تا كة ترماوة
هةن، طرنط ثــرؤذةى هةنديََك بيانكاتء
بة ثَيويستيان نييةو ئاسان ثةسةندكردنيان
ئَيستا تا بؤية  هةية، حكومةت رةزامةنديى 

ثةسةند نةكراون. جؤرة ثرؤذانة ئةو

3 2009/3/9 دووشةممة (422) بةدواداضوونذمــارة هةواألء
hewal@rozhnama.com

محةمةد سالَح حةمةالو

لة ســـةوز فراكسيؤني ــي  ســةرؤك
حكومةتى كوردستان رايطةياند: ثةرلةماني
مةسةلةى ثَيناو ئاشكرا نةبوونى لة هةرَيم
يةكخستنةوةى بِريارى نايةوَيت دارايى
دارايــى ــرى ــاودَي ــى ض ــوان ـــةردوو دي ه
كوردستان(هةولَيرءسلَيمانى)جَيبةجَيبكات.
تؤمةتبار بــةوة ديوانةكةيشى ــةردوو ه
بارةى لة  دؤكيؤمَينت «زانيارىء كة  كرد

ثةرلةمانتاران». نادةنة طةندةَلكارييةكان
ســةرؤكــى ــةد، ــةحــةم كــوَيــســتــان م
رؤذنامة بؤ لَيدوانَيكدا لة سةوز، فراكسيؤنى
بةمةبةست ــوردي ك «دةســةآلتــي ــى:  وت
يةكبطرَيتةوة، دارايي ضاودَيريي نايةوَيت
ديواني هةردوو يةكطرتنةوةي نا، ئةطةر
ثةسةندكراوةو ياساكةي ضاودَيريي،
هةردووالي ثةرلةمانيش سةرؤكايةتيي
بةآلم يةكبطرنةوة، ئةوةي بؤ راسثاردووة
ئةو هؤكارى ناكات». جَيبةجَيي حكومةت
طةراندةوة ئةوة بؤ جَيبةجَينةكردنةشى

بكات، جَيبةجَيي ئامادةنيية حكومةت كة
كوردستان لة دارايي مةسةلةي ئةوةي بؤ
بؤ هَيماى روةوة لةو نةبَيت. ئاشكرا
يــاســاي دامــةزرانــدنــي ــة؛ ــرد ك ــةوة ك ئ
ــووةو دةرض ــي داراي ضاودَيريي ديواني
نوسراو بة ثةرلةمان «سةرؤكايةتيي

ضاودَيريي ديواني هةردوو يةكطرتنةوةي
بةآلم كردووة، حكومةت ئاراستةي دارايي
بؤ بكات، جَيبةجَيي ئامادةنيية حكومةت
كوردستان لة دارايــي مةسةلةي ئةوةي

نةبَيت». ئاشكرا
دةستةى نةبوونى محةمةد، كوَيستان
دةستِرانةطةيشتنى كوردستانء لة نةزاهة
دوو بة زانيارييةكان بة ثةرلةمانتاران
رووبةروو هةوَلةكانى بةردةم بةربةستى
لةقةَلةمداء طةندةَلكارييةكان بوونةوةى
دارايــى ــرى ــاودَي ــى ض ــوان ـــةردوو دي ه
تؤمةتبار بةوة  سلَيمانى)يشى (هةولَيرء 
بارةى لة  دؤكيؤمَينت زانيارىء كة  كرد
ثةرلةمانتارانء نادةنة طةندةَلكارييةكان
دوو ئَيستا وتى: لةبةرئةوةي تا روةوة لةو
كوردستاندا لة دارايي ضاودَيريي ديواني
دوو «ئةو يةكياننةطرتووةتةوةو هةيةو
زانيارييء هيض ئامادةنين ديــوانــةش
ثةرلةمان، بةردةم بخةنة دؤكيؤمَينتَيك
كوردستاندا دةستةي لة سةربارى ئةوةش
بة دةستيان ثةرلةمانتاران نييةء نةزاهة
مةسةلةي لة  ئةوةي بؤ  ناطات زانياريى 

لة كوردستان بكؤَلنةوة». طةندةَلي

لة دارايــي ضاودَيريي  ديواني  ياساي 
مــادةي لة دةرضـــووةو  /٢٠٠٨دا  ٤/٢١
كة دةكات بةوة ئاماذة ياساكةدا سَييةمي
(ثةرلةمان) نيشتماني ئةنجومةني بة ديوان
ثَينجةميشيدا مادةي لة دةبةسترَيتةوة،
سةرؤكي كة رونــكــردووةتــةوة ــةوةي  ئ
سةرؤكايةتيي لة كة مةرسومَيك بة هةرَيم
دادةدمةزرَيتء لةسةر هةرَيم دةردةضَيت،
ثاآلوتنيئةنجومةنينيشتمانيكوردستانء
بة ثةرلةمانء ئةنداماني دةنطي زؤرينةي بة
دادةمةزرَيت. سةرؤكي ديوان وةزير، ثلةي
دةَلــَى: سةوز فراكسيؤني  سةرؤكي
ديوانةكة هـــةردوو حكومةتة ئةركي
ياسايى سكرتَيرى بــةآلم يةكبخاتةوة.
دواكــةوتــنــى ــــران وةزي ئةنجومةنى 
دةخاتة ديوانةكة هةردوو يةكخستنةوةى

ثةرلةمان. ئةستؤى
ياسايي سكرتَيري قةرةداغي،  محةمةد
لةوةكرد باسي وةزيـــران، ئةنجومةني
لةسةر رازيــن ثةرلةمانيش حكومةتء
يةكبطرَيتةوةء دارايي ضاودَيريي ئةوةي
يةكطرتنةوةكةش فــةرمــانــي ــاســاو  ي
لةاليةن ماوةتةوة ئةوة تةنها دةرضووةو»

ديوانةكة سةرؤكي بؤ كةسَيك ثةرلةمانةوة
ثةرلةمانيش ثَيويستة بكرَيت، دةستنيشان
جَيبةجآ بِريارة ئةو  كةمدا  لةماوةيةكي

بكات».
ليذنةي ئةندامي رؤســتــايــي، ــا  زان
كوردستان، جةختي ثةرلةماني لة ياسايي 
دةستنيشانكردني كة كردةوة ئةوة لةسةر
لةاليةن دارايي ضاودَيريي ديواني سةرؤكي
بةثَيي دواتر دياريدةكرَيتء ثةرلةمانةوة
سةرؤكايةتيي لةاليةن  كة مةرسومَيك
سةرؤكةكةي ــت، دةردةضــَي هةرَيمةوة

دادةمةزرَيت.
ثةرلةمان كةمتةرخةكى بة سةبارةت
بةرثرسانى ــرء وةزي لة لَيثَيضينةوة بؤ 
كرد ئةوة بؤ ئاماذةى كوَيستان حكومى،
ئامادة تةنانةت وةزيرةكان لة هةندَيك كة
ثةرلةمانتارانيش سةردانى كاتى لة نين
ثةرلةمانتاران وةآلمى وةزارةتةكانيان بؤ
كة هَينايةوة ئــةوةى نمونةى  بدةنةوةء
ثةرلةمانتار ذمارةيةك لةمةوبةر ماوةيةك
بةآلم» كرد، كارةبايان وةزارةتي سةرداني
ثَييان ضاوي ئامادةنةبوو كارةبا وةزيري

بكةوَيت».

ماوة لةبةردةمدا مانطى سآ لة كةمتر

ثةسةند نةكردووة طرنطى ثرؤذةياسايةكى ثةرلةمان ضةند

سةوز: فراكسيؤني سةرؤكي

دارايى مةسةلةى نةبوونى ئاشكرا ثيَناو لة
يةكناخاتةوة دارايى ضاودَيرى ديوانةكانى حكومةت

محةمةد سالَح حةمةالو

وةزارةتي ديوانى بةإَيوةبةري
دةكــات، ئاشكراي ــــةروةردة ث
(٨) لة زياتر ــان ــةي ــةك وةزارةت
فةرمانبةري كارمةندو ــةزار ه
بؤ كار ئَيستادا لة هةيةو زيادةي
سةر بؤ دةكرَيت طواستنةوةيان
حكومةتي تــري وةزارةتــةكــانــي

هةرَيم.
بةإَيوةبةري سديق، لوتفي
ـــةروةردة، ث ـــي ديــوانــى وةزارةت
رونكردةوة، رؤذنامة بؤ ئةوةشي
زيادةكاني فةرمانبةرة كارمةندو
دةكةونة بة زؤري وةزارةتةكةيان 

بووني هؤكاري ناحيةكان، قةزاو
كارمةندانء زؤرةي ذمــارة ئةو
فةرمانبةرانيشي لة وةزارةتةكةيان
ساَلَيك ضةند كة طةإاندةوة، ئةوة بؤ
هةَلبذاردنةكاندا «لةكاتي لةمةوبةر
لة زؤر ذمارةيةكي لَيشاو بة
ــراونء ــن ــةزرَي دام هاوآلتييان
بةسةر ــةرك  ئ بة ــوون ب ئَيستا
لة وتيشي: وةزارةتةكةيانةوة»،
بؤ كار ثةروةردة وةزارةتي ئَيستادا
زيادانة كارمةندة ئةو طواستنةوةي
وةزارةتةكاني سةر بؤ ــات دةك
ئاوييةكانء سةرضاوة كارو دادو
وا ثيشةسازيء ــيء ــارةوان ش
ئةنجومةني كؤبوونةوةي لة بإيارة
ثــةروةردة ــي وةزارةت وةزيراندا،

زيادانة بخاتة كارمةندة ليستي ئةو
وةزارةتةو ثَينج ئةو ضاوي ثَيش
ثَيويست كارمةنديان ضةند ئةوانيش
دواتر بكةنء دةستنيشاني بَيت،
ئةو بؤ سةر ميالكيان بطوازرَيتةوة

وةزارةتانة.
وةزارةتي  ديواني  بةإَيوةبةري
بةوةكرد، ئاماذةشي ــةروةردة ث
فةرمانبةرةكاندا طواستنةوةي لة
شوَيني تـــةمـــةنء رةضـــــاوي 
نيشتةجَيبونيكارمةندةكاندةكرَيت،
شوَيني سنوري لة كارمةندَيك هةر
دةطوازرَيتةوة خؤيدا نيشتةجَيبوني
ثَييوابوو فةرمانطةيةكي تر، بةآلم بؤ
ثرؤسةيطواستنةوةكةكاتَيكيزؤر

دةخايةنَيت.

ثةروةردة وةزارةتي
زيادةى هةية فةرمانبةرى هةشت هةزار

حةميد ئاوارة

لةسةربآلوكردنةوةىهةواَلَيك
لة ئاوير ثروشةو رؤذنامةى لة
ياسايى داوايةكى حاجياوا، دادطاى
رؤذنامةنوسى دوو لــةســةر
تؤمار رؤذنــامــةكــة دوو هــةر 
ثؤليسى بنكةى لةاليةن دةكرَيت،
بة يةكَيكيان هةر  سةروضاوةش
كةفالةت بة دينار مليؤن (٣) بإى

دةكرَين. ئازاد
عةبدوَلآلحةمةد،سةرنوسةرى
«دواى وتى: ثروشة رؤذنامةى
ذمارة لة هةواَلَيك بآلوكردنةوةى

هاوآلتييةك  ناونيشانى لةذَير ٤٨

بووة ثؤليس ضةك دةكات، دوانزة
ثؤليسى بنكةى نيطةرانى جَيطاى
هةواَلة ئةم وتيان سةروضاوة،
داوايةكى بوو ئةوة نيية، راست
حاجياوا ــاى  داط لة ياساييان
ئَيمةش تؤماركردين، لةسةر
زؤر ئةوةى بةآلم ئامادةبووين،
ثؤليسَيكى بوو نيطةرانى جَيطاى
ســةروضــاوة بنكةى نوَينةرى
دةيوت هَينابوو كةلةثضةى دوو
هةردوو كة داوم رَيطاى دادوةر
ثروشةو رؤذنامةى ثةيامنَيري
دةيويست بكةمء كةلةثضة  ئاوَير
ضاوى لةثَيش ثةيامنَيرةكانمان
ئَيمة بشكَينَيتةوة، ــك خــةَل
بنكةى بةرثرسى بة  ثةيوةنديمان

كــردو ســةروضــاوة ثؤليسى 
نةيهَيشت دةكــةيــن، سوثاسى
بكرَين، كةلةثضة ثةيامنَيرةكان
تةواومان بةَلطةى ئَيمة هةرضةندة
بة ثةيامنَيرةكان ثاشان بوو، ثآ
كةفالةت بة دينار مليؤن (٣) بإى

دادطا. رؤذى تا كران ئازاد
بابةتة، بةم سةبارةت هةر
بة ــرد ك ــة ثــةيــوةنــدى ــام رؤذن
هةرتةلى ــآل، ــدوَل عــةب كــةريــم 
ئاوَير، رؤذنامةى سةرنوسةرى
بدات، لَيدوان ئامادةنةبوو بةآلم
هةواَلَيكى رؤذنامةكةيان كة
لة تؤمةتبارَيك ــاوى ن لــةذَيــر
بآلويان رادةكات، ثؤليس حةوت

كردبووةوة.

رؤذنـامـةنـوس دوو ثـؤلـيـس
دةكـات دةسـتـطـيـر
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نَيودةوَلةتي شارةزاي ذمارةيةك
ئامادةكردني بــؤ كــةركــوكــن، لــة 
ئةو كَيشةكاني لةسةر راثؤرتَيك
ضارةسةركردني ضؤنيةتي  شــارةو
موَلكدارَيتي، ــواري ب كَيشةكاني
ثَييواية، كــورديــش  بةرثرسَيكي
دةبَيتة بنةماي راثؤرتي ئةوشارةزايانة
بؤ نةتةوةيةكطرتووةكان، راثؤرتي

كةركوك. كَيشةي ضارةسةركردني
جَيطري سةرؤكي رَيبوار تاَلةباني،
بة كةركوك، ثارَيزطاي ئةنجومةني
شــارةزا ئةو راطةياند: رؤذنامةي
لة طوآ دةيانةوَيت نَيودةوَلةتييانة
كةركوك ثَيكهاتةكاني ليستء هةموو
كَيشةي لةبواري بةتايبةتي  بطرن،
كَيشة لة يةكَيكة ضونكة موَلكداري،
كَيشةية ئةو ئةطةر ئاَلؤزةكان، زؤر

رَيــطــاضــارةي بكرَيت، ضــارةســةر
وتيشي: دةكاتء ئاسان تر كَيشةكاني
ئةو رؤشنايي لــةبــةر «ئــةوانــيــش 
خؤيان ثَيشنيازةكاني طفتوطؤيانة
يةكطرتووةكانيش نةتةوة دةنوسنء

دةبةستَيت، ئةوان راثؤرتةي بةو ثشت
كةركوك، ضارةسةركردني كَيشةي بؤ
بَيت، ــؤن ض ــة ــةك ــؤرت راث ــةر  ــةط ئ
راثؤرتة ئةو ئةنجامي بةثَيي يؤنامي

دةكات». ثَيشكةش راسثاردةكاني

ــةشء ــاوب ه ــة دةربـــــارةي خــاَل
كةركوك نَيوان ليستةكاني ناكؤكةكاني
ئاماذةي تاَلةباني ،٢٣ مادةي لةسةر
هةرسآ هةية خاَلَيك ضةند بةوةكرد،
ثارَيزطا ئةنجومةني ليستةكةي
ضارةسةري ئةويش هاوإان، لةسةري
دةستورو بنةماي  لةسةر كَيشةكان 
دةبَيت زيادةإؤييةكانيش بؤ بَيت، ياسا
سةرتاسةري بؤ دةربكرَيت ياسايةك
دةبين ثابةند ئَيمة ئةوكاتة عَيراق،
لة بةدةربَيت كةركوك ناكرَيت ثَيوةي،
دةنطدةرو بؤ تؤماري تر، شارةكاني
نوسراوي ئةنجومةن رةطةزنامةش،
بةسةر هةموو تا ثارَيزطار، كردووة بؤ
بؤئةوةي بكات، دابةشي فةرمانطةكاندا
لة فةرمانبةران دامةزراندنء رَيذةي
بةهةمانشَيوة بزانرَيت، دامودةزطاكان
حكومةتء ميالكاتي بة سةبارةت 
موَلكي لةسةر زيادةإؤييانةي ئةو

كراوة. حكومةتيش

بة ســةبــارةت تاَلةباني رَيــبــوار 
بإطةكاني دةسةآلتةكانء دابةشكردني
برايةتي  «ليستي ٢٣ وتي: مادةي تري
سةرجةم ثاكيج يةك بة داوادةكــات
بة نةك خاأل بكرَيت، بإطةكان جَيبةجآ
توركمان عةرةبء ليستي بةآلم خاأل،
كــردووة، دةستثَيشخةرييةكيان
ثاكي)ء دةيانةوَيت ناوة (نيةت ناويان
ــبــةرداري دةســت بــرايــةتــي ليستي 
سةرةكييةكاني ثؤستة لة يةكَيك
خاَلةكاني رةضــاوي بَيئةوةى بَيت،
ضونكة قورسة، ئةمةش بكرَيت، تر
جَيبةجآ خاَلَيك ناكرَيت ثَيمانواية
تر خــاَلــةكــانــي ــة ل واز بــكــرَيــتء 
فةرمانبةرةوة لة دةبَيت بهَينرَيت،
بةشء بةرثرسي تا ثَيبكرَيت، دةست
طشتييةكان، بةإَيوةبةرة  بةإَيوةبةرو 
ئةمنيء بــواري لة ئةوةكرا ئةطةر
ئاسايية ثَيمان  ئَيمة ئةوكاتة ئيداريي، 
بكةين». دابةش تريش دةسةآلتةكاني

يةكطرتووةكان نةتةوة كةركوك، كَيشةى ضارةسةرى بؤ
دةبةستَيت نَيودةولَةتى شارةزايانى راثؤرتى بة ثشت

قادر هةستيار

ثؤستى يةك لة ديالة تةوافوق بةرةى
هاوثةيمانىء ليستى دةداتــة سياديى
ثؤستة ئةو لةسةر ثارتيش يةكَيتىء
بةوة ئاماذة ثارتيش ئةندامَيكى ناكؤكنء
ثارتييةوة لةثشت يةكَيتى كة دةدات،

دةكات. لةطةأل تةوافوقدا كؤبوونةوة

ثارتى  يةكَيتىء  تةوافوق،
دابةشدةكات

دةست زانيارييانةى ئــةو بةثَيى
ئيدارةى ثَيكهَينانى بؤ كةوتوون، رؤذنامة
بةرةى ليستى  ديالة، ثارَيزطاى لة  نوآ
كورسى (٩) خاوةن ثلة يةكى تةوافوقى
سياديى ثؤستى كردووة، يةك ثَيشنيازى
هاوثةيمانىء ليستى لة هةريةك بدرَيتة
كة ئيئتيالف، ليستى ديالؤطء بةرةى
ئةنجومةنى ســةرؤكــى ثؤستةكانى
دوو ثــارَيــزطــارو ديــالــةو ثارَيزطاى 
ئةندامة بةآلم دةطرَيتةوة، جَيطرةكةيان
داوا هاوثةيمانى ليستى ثارتييةكانى
ليستى بدرَيتة  ثؤست دوو كة دةكةن، 
ثارتيدا يةكَيتىء بةسةر هاثةيمانىء
يةكَيتى بةرامبةريشدا لة دابةشبكرَيتء
قايلة، سياديى ثؤستى يةك بةثَيدانى
بَيت، ثارَيزطا ئةنجومةنى سةرؤكى كة
كؤبوونةوةى دوايين  لة بةوهؤيةشةوة 

بــةرةى هاوثةيمانىء ليستى نَيوان
كة هةفتةى رابردو ئةنجامياندا، تةوافوقدا،
هؤَلى كوردى ليستى ثارتييةكانى ئةندامة

كؤبوونةوةكةيان بةجَيهَيشتووة.

هةَلوَيستةكةى  لة سورة ثارتى،

ثارتى ئةندامى ئيبراهيم، جةليل
لة كوردستان هاوثةيمانى ليستى لة
ئةو ثشتإاستكردنةوةى وَيإاى ديالة،
رونكردةوة رؤذنامةى بؤ زانيارييانة،
ئةوةية بؤ ئةو دوو ثؤستة داواكردنى كة
ياسادانان دةسةآلتى هــةردوو لة كة
جَيبةجَيكردن ثارَيزطا)و (ئةنجومةنى
بؤ هةبَيت، نوَينةريان (ثــارَيــزطــا)دا
ثَيشو، ئةزمونى دووبارةنةبوونةوةى
ثارَيزطادا لة بةهَيزيان بوءنى كورد كة
داواكــارى لة داكؤكيكردن بؤ نةبووة

ديالة. ثارَيزطاى سنورى كوردى
بةوةشدا، ئاماذةى ئيبراهيم جةليل
يةك وةرطرتنى بة قايلة  يةكَيتى كة
بةآلم ديالة،  ثارَيزطاى  سياديى  ثؤستى 
لةسةر سورين ثارتي وةك «ئَيمة وتى:

هةوَلوَيستةكةمان».
ئةحمةد، تاَليب سةيد بةرامبةردا لة
هاثةيةمانى ليستى لة يةكَيتى ئةندامى
سياديى ثؤستى دوو داواكردنى ديالةدا،
مةنتيقى» «نــا  بة ديالةى ثارَيزطاى
ناوبراو بةوتةى  بةوثَييةى وةسفكرد، 
كورسى (٩) كــة ــوق ــةواف ت ـــةرةى  ب

خؤى بؤ ثؤستى يــةك تةنها هةية،
بدرَيتة ثؤست دوو رَينادات ــاوةو دان
لة كورسى (٦) كة هاوثةيمانى، ليستى

هةية. ثارَيزطادا نوَيى ئةنجومةنى

ذَير بة ذَير كؤبوونةوةى
ثارتى توإة دةكات 

لةنَيوان كة تر كَيشانةى لةو يةكَيك
ثارَيزطاى سنورى لة  ثارتيدا  يةكَيتىء
ئةنجامدانى ــداوة، ســةريــهــةَل ديــالــة 
لةطةأل اليةنيية يــةك  كــؤبــوونــةوةى

تةوافوقدا. بةرةى بةرثرسانى
ئيبراهيم، جةليل لةوبارةيةشةوة
هاوثةيمانى، ليستى لة ثارتى ئةندامى
بــرادةرانــى راطةياند: رؤذنــامــةى بة 
ضةند ثارتى، ئاطادارى  بةبآ  يةكَيتى
بةرثرسانى لةطةأل كؤبوونةوةيةكيان
لةو ثارتى ئةنجامداوةو تةوافوقدا بةرةى

ثةراوَيزخراوة. كؤبوونةوانةدا
ليستى يةكَيتى  ئةندامَيكى هاوكات 
كة رةتــدةكــاتــةوة، ئــةوة هاوثةيمانى
كؤبوونةوةيان هاوثةيمانى ليستى وةك
سةيد كردبَيت، تةوافوقدا بةرةى لةطةأل
وةك كة ئاشكرايكرد، ئةحمةد تاَليب
حيزبى لةطةأل كؤبوونةوةيان يةكَيتى
نَيو اليةنَيكى وةك كردووة ئيسالميدا
كؤبوونةوةيةدا لةو  تةوافوقء  بةرةى
بةشدارييان هاوثةيماني ليستى وةك

نةكردووة.

ناكؤكن لةسةرى ثارتى يةكيَتىء

كورد دةداتة ديالة ثؤستَيكى تةوافوق بةرةى
عةبدوإلةحمان شارا

ذنــانــى (١٠٪)ى 
راثرسييةك بةشداربوءى 
كة رَيكخراوةكانى ثَييانواية،
ذنــان بــؤ هيضيان ــان  ذن
رَيذةى هاوكات نةكردووة،
باوةإيان ذنانيش (٢٥٪)ى
رَيكخراوةكانى كارى بة
ــذةى رَي نييةء ئافرةتان
كة ثَييانواية (١٩٪)شيان
ئافرةتان رَيكخراوةكانى
خــؤيــان ــؤ ب تــةنــهــا كـــار

دةكةن.
كوردستان، ثةيمانطاى
بة سياسييةكان ثرسة بؤ
مافى وةزارةتى هاوكارى
لَيكؤَلينةوةيةكى مــرؤظ،
بؤ راثرسيدا لةشَيوةى
ــذةى رَي ــى ــةدواداضــوءن ب
توندوتيذى ئةنجامدانى 
ساَلى لة ذنــان بةرامبةر 
ئــةنــجــامــداوة، ٢٠٠٨دا 
ذن (١٠٠٠) كــــة
تَيداكردوءةو بةشدارييان
لة راثـــرســـيـــيـــةكـــةش
ــى ــان ســـنـــوورى شــارةك
دهؤك سلَيمانىء هةولَيرو

ئةنجامدراوة.
ـــى ـــام ـــج ـــةن لـــــة ئ

لـــَيـــكـــؤَلـــيـــنـــةوةكـــةدا
كة ــــــوءة، ــــــةوت دةرك
ذنانى ــذةى رَي زؤرترين
ـــةإوى روب بــةشــداربــوو
بوونةتةوة، توندوتيذى
دةطاتة ــان ــذةكــةي رَي كــة 
(٨٩،٥١٪)ى كة ،(٪٦٠,٩٠)
زارةكيء توندوتيذى ذنان
ذنانى (٧٢،٧٪)ى رَيــذةى
لَيكؤَلينةوةكة نمونةى
توندوتيذى روبــــةإوى
ـــذةى رَي كــؤمــةآليــةتــىء
ذنــانــى (٤٣،٤٪)ى 
ـــةإوى روب بــةشــداربــوو
ئــابــوورىء توندوتيذى
(١٢,١٥٪)ى ـــــذةى رَي
روبـــةإوى ئافرةتانيش
جةستةيى توندوتيذى

بوونةتةوة.
راثرسيةكة بةثَيى  هةر
بةشداربوو ذنانى (٣٪)ى
حكومييةكانء فةرمانطة لة
ــوءان، ــةشــدارب ب (٨٪)ى 
حيزبييةكاندا بارةطا لة
توندوتيذى روبــــةإوى
ســةبــارةت ــةوة، ــةت ــوءن ب
ــةر ب ـــة ثـــةنـــابـــردنـــة ب
ذنانيش رَيكخراوةكانى
روبةروبوءنةوةى لةكاتى
(١٠٪)ى توندوتيذيدا،

ــوءى ــدارب ــةش ــى ب ــان ذن
ثَييانواية راثرسييةكة
ذنان رَيكخراوةكانى كة
نةكردووة، ذنان بؤ هيضيان
(٢٥٪)ى رَيــذةى هاوكات
كارى بة باوةإيان ذنانيش
ئافرةتان رَيكخراوةكانى
(١٩٪)شيان رَيذةى نييةء
رَيكخراوةكانى كة ثَييانواية
بؤ كــار تةنها ئافرةتان

دةكةن. خؤيان
بةرثرسى رةحيم، خانم
كة ئــاســودة، رَيكخراوى
بة تايبةتة رَيكخراوَيكى
ذنانء مافى لة بةرطريى
ذنانةى ــةو ئ ــى ــدةدان داَل
توندوتيذى روبــــةإوى
زؤربةى ثَييوابوو دةبنةوة،
ئَيستاش تــا ــى ــك ــةَل خ
رَيكخراوةكانى كة ثَييانواية
ــى ــةدةن م ــاى ــط ــةَل ــؤم ك
دةســـةآلت، لــة بةشَيكن
ئةوةى «بةهؤى  وتيشى: 
دةســةآلتء لة خةَلك كة
خزمةتطوزارييةكان لة
ئةوةى بةهؤى ناإازينء
رَيكخراوةكانيش وادةزانن
دةســـةآلت، لــة بةشَيكن
ــارى ــةك ل ـــةوة ـــةرئ ـــةب ل

ناإازين». رَيكخراوةكان

ذنان «٢٥٪ى
نيية» رَيكخراوةكانيان بة باوةأيان

عةبدولخالق دلَير

مةكتةبى دانيشتنى دوايين لة
لةوةكراوة باس يةكَيتى،  سياسى
هةرَيمى لة هةَلبذاردن شَيوازى
كوردستانبطؤإَيتءلةبريئةوةي
يةك دهؤك هةولَيرو سلَيمانيء كة
بكرَينة بن، هةَلبذاردن بازنةي
ضاودَيرَيكى بازنةيةكء ضةند
دةَلــَيــت: هةَلبذاردنيش ــوارى ب
لةسةر طةورةية «مةترسييةكى
لةدةرةوةى اليةنانةى ئةو  هةموو
بةشداريى بةنيازن حيزبة دوو ئةو

بكةن». هةَلبذاردن لة

ئةنداميليذنةي كةريمبةحري،
كوردستان، ثةرلةماني لة ياسايي
كــة ئةو كـــرد، ـــةوةي بــاســي ئ
لة كة هةَلبذاردن ثرؤذةياسايةي
كة داخراوة ليستي ثةرلةمانداية،
بازنةي يةك كوردستان هةموو
رَيذةيي شَيوةي هةَلبذاردنةو
بةقةدةر ليستةكان هةموو هةيةو
كورسييان دةنطةكانيان، رَيذةي
ثةرلةمانءضاودَيرَيكيش دةبَيتلة
مةكتةبي راطةياند: رؤذنامةي بة
ئةوةي ثَيشنيازي يةكَيتي سياسي
ضةند بكرَيتة كوردستان كردووة

هةَلبذاردن. بازنةيةكي
ئةندامى ثيرة، ئةحمةد سةعدى
ئةوةي يةكَيتى، سياسى مةكتةبى

ئَيستا تاكو راطةياند: رؤذنامة بة
شَيوازىئةنجامدانىهةَلبذادنةكان
وتي: ــةبــووةتــةوةء ن يةكاليى
شَيوةى يةكالبوونةوةى «بــؤ
كوردستان، هةرَيمى هةَلبذاردنى
اليةنةكان هةموو بؤضوونى دةبَيت
لةسةرى هةموويان وةربطيرَيتء

رةزامةندبن».
ثيرة سةعدي لَيدوانةي ئةو
ليستةكاني كــة لةكاتَيكداية،
ثارتي يةكَيتيء دةرةوةي
ئةطةرَيك هةموو بؤ خؤيان
ياسايةي ئةو كة دةكةن، ئامادة
دةكرَيت، ثةسةند ثةرلةمان لة
دةنطي ثةيدابووني فرةييء دذي
لةطةأل ثةرلةمانء لة بَيت نةيار

ئَيستاي بةرذةوةندييةكاني
مــانــةوةي ــيء ــارت ث يةكَيتيء 
حكومةتء بةسةر هةيمةنةيان

بطونجَيت. ثةرلةمان
بة بكرَيت كوردستان ئةطةر
هةَلبذاردنء بازنةيةكي ضةند
بكرَيتء ثةسةند زؤرينة سيستمي
بطيرَيتةوة، ثآ رَيذةيي جَيطاي
زؤريــنــةي ليستةي ــةو ئ ــةوا  ئ
بةدةستدةهَينَيت، دةنطةكان
بازنةية ئةو كورسييةكاني هةموو
ــةوةش ب بــؤخــؤي دةبــاتــةوةو
ديكة ليستةكاني لة رَيطريي
ثةرلةمان. كةريم بضنة دةكات، كة
رةوانةكردني لةبارةي بةحري
شَيوازي ثرؤذةيةكي  جؤرة  هةر

واية راي ثةرلةمان، بؤ هةَلبذاردن
دةكات، ثةسةندي ثةرلةمان كة
يةكَيتيء فراكسيؤني ضونكة

زؤرينةن. ثارتي
بةإَيوةبةرى جةمال،  ئــارام
بؤ ـــــوردى ك ــاى ــط ــان ــم ــةي ث
بــةوة ــامــاذة ئ هةَلبذاردنيش
بؤ ئيش حيزب هةردوو دةكات،
ياسايى رَيطايةكى بة ئةوةدةكةن
لة هةَلبذاردنةكان ئةنجامى
يةكالبكةنةوة، خؤيان  قازانجى
طةورةية «مةترسييةكى وتيشى:
لة اليةنانةى ئةو هةموو لةسةر
بةنيازن حيزبة دوو ئةو دةرةوةى

بكةن». هةَلبذاردن لة بةشداريى
(١)ى ذمــارة ياساى بةثَيى

ئةنجومةنى ١٩٩٢ى ــى ســاَل
نــيــشــتــمــانــى كـــوردســـتـــان،
لةسةر ثةرلةمان كورسييةكانى
رَيذةيية، هةَلبذاردنى سيستمى
بازنةيى ضةند سيستمى ئةطةر
ئةنجامبدرَيتء كوردستان لة
ثَيويست زؤريــنــة، بة بكرَيت
ئةو هةموارى ثةرلةمان دةكات
بارةيةوة لةو بكاتةوة. ياساية
بةوةدةكات، ئاماذة  جةمال  ئارام
رَيطا ثةرلةمان ئةندامانى ثَيويستة
«ضونكة نةدةن، هةمواركردنة بةو
راستةوخؤى كودةتايةكى ئةوة
هةموو بةرامبةر ثارتيية يةكَيتىء
دةيانةوَيت كة تر هَيزانةى ئةو
بكةن». هةَلبذاردندا لة بةشداريى

ثارتي يةكيَتيء لة دةبَيت ثأ ثةرلةمان زؤرينة، بكريَتة رَيذةيي شَيوازي

تاَلةبانى رَيبوار
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ئةمريكا، كورد تةنها دةهَيَلَيتةوة

طةأان بةدواي باوكَيكي نوَيدا
هةردى مةهدي

بارزاني بةدواي ثشتيواندا 
دةطةإآ

ــةي  ــي ــدواي ــةم ــي ئ ــان ــةرةك ــةف س
بارزاني  مةسعود  هةرَيم  سةرؤكي 
سةرةكييةكاني  هــةرة  جةمسةرة  بؤ 
لَيناخوَينرَيتةوة  ئةوةي  تةنها  ئةوروثا، 
بارزاني  نَيودةوَلةتيدا  لةئاستي  كة 
دةروازةي  ئةوةتا  لَيكراوةء  ثَيشوازي 
ـــراوة،  واآلك لــةســةر  ثايتةختةكاني 
كة  لَيدةخوَينرَيتةوة  ئةوةشي  هاوكات 
نوَييةكةي  ئيدارة  ــت،  ــةوَي دةردةك وا 
ئؤباما نايةوَيت وةك بوشي كوإ لةطةأل 
عَيراق  بةنيازة  بجوَلَيتةوةء  كوردةكاندا 
وةك «يةك ثارضة» نةك «سآ ثارضةي 
ثياوة  ئةو  ماليكي،  جياواز» بسثَيرَيتةوة 
يةك  يةك  نةيارةكاني  كة  بةهَيزةي، 
خستةوة قاَلبَيك كة ترس لة هةر كاتَيك 
بؤضي  نا  ئةطةر  دايانبطرَيت،  زياتر 
جةنطي  رابـــردووي  ساَلي  شــةش  لة 
درَيذو  لةوشَيوة  سةرداني  عَيراقةوة، 

بةثةلةية لة سةرؤكي هةرَيم نةبينرا؟
ســةردانــةي  ئــةو  بَلَيين  دةكــرَيــت 
ئةوروثا  ثايتةختةكاني  بؤ  بارزانى 
لةكاتي  نةك  زيــادكــراودايــة،  لةكاتي 
مانايةي  بةو  زيادكراو  بةسةرضوودا، 
ئَيستاو  لة  بةر  ساآلنَيك  ــوو  دةب كة 
خؤي  سياسييةكاني  هَيلكة  كورد  زوتر 
بَيمتمانةكةي  تةنها سةبةتة  نةخستايةتة 
كؤشكي سثييةوة، هاوكات زيادكراو بةو 
ئةطةرَيك  ئةمإؤش  دةشكرَيت  مانايةي 
كورد  زيادكراوةدا  كاتة  لةم  مابَيتةوةء 
تؤماربكاتء  زَيإين  سياسي  طؤَلَيكي 
بَيت  كاتيش  بةشَيوةيةكي  ديسانةوة 
مةترسييةكاني  هةذمونء  لة  خؤي 
عَيراق  مةركةزيخوازةكاني  ماليكيء 
البدات، «كاتي بةسةرضووش نا»، ضونكة 
دةكرَيت كار بكرَيتء هَيندةش دؤخةكة 
نَيو  بخاتة  كورد  كة  نيية،  بةسةرضوو 
دةربازبوون  كة  مردوةوة،  دةريايةكي 

لَيي مةحاأل بَيت.
بةآلم بة هةر ديوَيكدا بَيت ئةو ماناية 
وةخت  درةنط  سةردانة  ئةم  كة  رونة، 
بوو، دةريشكةوت كة سياسةتي كوردي 
بَيستراتيذةء  كورتخايةنء  ضةندة 
لةرزؤكةكانء  وةدةستهاتووة  ئةنجامة 
ــة وةدةســتــنــةهــاتــووة  ــام ــج ــةن ئ
ئةو  دةرئةنجامي  خوازراوةكانيش 
ساَلي  ضةند  لة  كة  هةآلنةن  سياسةتة 
(٥٨)و  مادةكاني  بينران،  رابــردوودا 

كَيشة  جَيناكؤكةكانء  ناوضة  ١٤٠ي 
باشترين  بةغدا  هةَلواسراوةكاني 
زياتر  لةوةش  قسةيةن،  ئةم  نمونةي 
بيسترا  كوردي  سةركردايةتي  لة  زؤر 
ثشتيواني  ئيدارةكةي  ئةمريكاو  كة 
١٤٠و  جَيبةجَيكردني  بؤ  سةرةكيية 
بةغدا،  لة  دةستكةوتةكان  ثاراستني 
بطرة  نةبوو،  ثشتيوان  هةر  نةك  بةآلم 
بؤ  بوو  هؤكارَيكيش  بَلَيين:  دةكرَيت 
سوننةء  عَيراقيية  ضاوسوركردنةوةي 

شيعةكان لة ئةطةري جَيبةجَيكردنيدا.

ئةمريكا، كورد لةنَيو 
تةنها دةهَيَلَيتةوة نةيارةكانيدا 

رةنطة كورد لةو دؤستة دةطمةنانةي 
ئيدارةكةي جؤرج بوشي كوإ بووبَيت، كة 
دواي جَيهَيشتني ناوبراو، سةركردايةتي 
طورطةكةي  لة  ثإ  داهؤَلة  لةنَيو  كوردي 
جَيهَيشتبَيت،  ناوةإاستدا  خؤرهةآلتي 
طةرمةي  لة  تا  بوش،  ئيدارةي  ضونكة 
سثيدا،  كؤشكي  لةنَيو  بوو  كارةكانيدا 
خستةبةر  هاوثةيمانةكاني  لة  زؤرَيك 
نةيارةكانيانةوة  كوشندةي  رةحمةتي 
بةر  زوو  هةر  ئةوان  وآلتةكانياندا،  لة 
كؤشكةكةيدا،  لة  بــوش  رؤشتني  لة 
ــاردة  ــث ــةي خـــؤيـــان س ــةك ــك ــؤش ك
نةيارةكانيان، ئةمةش تةنها لةبةرئةوةي 
ــاردةرو  ــةالم ث ثــيــاوة  هاوثةيماني 
دةنطي  بؤية  بوون،  (بوش)  شةإانييةكة 
باجي  نةهَينايةوةء  بةدةست  ثَيويستيان 
ثشتطيريكردني  بةرامبةر  لة  خؤيان 
ئةو  لةنَيو  ئةمريكادا،  سياسةتةكاني 
دؤإاوانةشدا ليستةكة بة (ماريا خوسية 
دةستثَيدةكاتء  ئيسثانيا  ئازنةر)ي 
ثَيشوي  ســةرؤكــي  بلَير)ي  (تــؤنــي 
ثَيشوي  وةزيري  سةرؤك  بةريتانياو 
يابانء (ثةروَيز موشةرةف)ي ثاكستان.. 
بةآلم  طرتةوة،  ديكةشي  وآلتَيكي  ضةند 
(سةرؤك  رؤشتني  دواي  كةوتة  كورد 
سياسةتدا  ساراي  لة  ئةمإؤ  وا  بوش)و 
لة  خــؤي  ــةآلي  ق دوا  خةريكة  ــورد  ك
لة  ثَيدةضَيت  لةدةستدةدات،  ئةمريكادا 
ئةمدواييةي  ســادةي  هــةرة  شيكاري 
هةرَيمدا  سةرؤكي  بارزاني  مةسعود 
راستي  ئةوروثا،  جةمسةرةكاني  بؤ 
ثَيدةضَيت  بسةلمَينَيت.  بؤضوونة  ئةو 
ئةفغانستانيش  ئايندةي  هةَلبذاردني 
كارةزاي)  (حةميد  جَيهَيشتني  لة  رؤذي 
سةرؤكي ئةفغانستانء دوا هاوثةيماني 
بَيتء  بوش)  (ســةرؤك  خؤشباوةإي 
طةمارؤدراوةكةي  تاَليبان  بة  كؤشكة 

جَيبهَيَلَيت. سةرؤكايةتي 

موفاجةئة ضاوةإَيكراوةكة!!
الي بةشَيكي جةماوةر دةستبةرداني 
كورد  لة  سثي  كؤشكي  نوَيي  ئيدارةي 
نةكردني  موجامةلة  تر،  بةواتايةكي  يان 
دةيكرد،  كــوإ  بوشي  ئــةوةي  وةك 
هةميشة  وةك  بَيتء  موفاجةئةيةك 
ئةمريكاية  نوَيي  «خيانةتَيكي  بوترَيتةوة 
الي  ئةمة  ــةآلم  ب كـــورد»..  بةرامبةر 
رؤشنبيراني  سياسيء  ضاودَيراني 
نابَيتء  موفاجةئة  هةرطيز  هةرَيمة  ئةم 
دؤخةي  لةم  زياتر  ثَيشبيني  هــةرزو 
كة  ئــةوةي  بةآلم  ــردووة،  ك ئَيستايان 
فةرشة  ـــيء  زارةك بةَلَينة  بة  تةنها 
لة  قسةكردنَيك  تةنها  ســورةكــانء 
بوو،  رازي  كؤنطرَيس  تريبؤنةكاني 
بؤ  ئةمريكا  ئيدي  لَيكدةدايةوة  واي 
ميهرةبانةكةي  باوكة  دؤستء  هةميشة 
سياسييةكةي  سةركردايةتيية  كوردة، 
ئَيستاشي  خؤشباوةإانة  كة  بوو،  كورد 
لةطةَلدا بَيت، بةوة تؤمةتبار دةكرَيت كة 
ناإؤشني  كورتخايةنء  سياسةتَيكي 
هةرَيميء  نــَيــودةوَلــةتــيء  لةئاستي 
بَيت  ئَيستا  بؤية  طرتووةتةبةر،  عَيراقيدا 
يان دواتر، يةك يةك دةزووى ضنراوي 
ضةندين ساَلةي ئةو هةوَلة ناإؤشنانةش 

هةَلدةوةشَيتةوة.

بؤ  ضاوةإَيكراوة  ئةوةي  لةبةرئةوة 
لةم  كــوردي  سياسةتي  رةخنةطراني 
موفاجةئةيةء  ئــةوةي  لَيَلترة،  دؤخــة 
كة  تةفسيرةية،  ئةو  ئــةوة  بَيوةفايية 
دةسةآلتي ئَيستاي هةرَيم دةيكاتة ثاساو 
هةَلوَيستء  بؤ  خؤدزينةوةيةك  وةك 
ئَيستاش  تا  طةرضي  سياسةتةكاني، 
داني بة شكستي خؤيدا نةناوة بةرامبةر 
بةغداو  لة  سياسييةكاني  خؤشباوةإيية 
ئةوة  درةنط  يا  زو  بةآلم  واشنتؤندا، 
ئةوةش  باوةإةداين  لةو  طريمانةيةكةء 
ببينين كة سياسي نَيو دةسةآلتي كوردي 

لة ميدياكةيةوة ئةوةش رابطةيةنَيت.

ماليكي دةسثَيشخةرييةكةي 
وةزيراني  سةرؤك  ماليكي  ئةوةي 
تري  هاوإَيكاني  سياسيية  لة  عَيراق 
كؤي  لة  نيية  ئةوة  تةنها  جيادةكاتةوة، 
هةَلبذاردندا،  دوا  لة  ثارَيزطا  ضواردة 
بردةوة،  ليستةكةي  بؤ  ثارَيزطاي  نؤ 
سآ  لة  كة  هةنطاوةشيداية  لةو  بةَلكو 
هاتني  بوشء  جَيهَيشتني  لة  بةر  مانطي 
يةكانطيري  خؤي  طوتاري  ئؤبامادا، 
بة هةمان  ديموكراتةكان كردو  طوتاري 
نةزمء ئاوازي هةَلمةتةكاني هةَلبذاردني 
سةرؤكي  ئةوساو  ثاَلَيوراوي  ئؤباماي 

دةكرد،  ئاراستة  لَيدوانةكاني  ئَيستا، 
مةسةلةي  لة  تةبايية  ئــةم  بةشَيكي 
خؤي  ئةمريكادا  هَيزةكاني  كشانةوةي 
دوا  لة  ضؤن  بينيمان  ضونكة  بينييةوة، 
ضؤن  بوشدا  سةرؤكايةتي  مانطةكاني 
نيطةرانيي كؤشكي سثي طةشتة ئاستَيك 
ماليكي  طؤإيني  كودةتاو  لة  بيريان 
دةكردةوة، بةآلم ئةوة زيرةكي ناوبراو 

بوو، رَيطاي لةو ثالنةش طرت.
ثَيش  ئةو  دةوتــرَيــت  كة  لةوَيداية 
بةثَيضةوانةي  كــةوت،  روداوةكــــان 
سةركردايةتي سياسي كورد تا رؤشتني 
ثشتيوانييةي  بآ  ساتة  لةو  بيري  بوش 
سةرلةبةر  كة  نةكردبويةوة،  ئَيستا 
كؤمارو  ســةرؤك  وةزيــرو  دةستورو 
تازةلَيدراوةكانء  بيرةنةوتة  كةركوكء 
لةدةستدانداية،  مةترسي  لة  بودجةكةي 
سةرؤكي  ئةمجارة  ثَيدةضَيت  بؤية 
نةوتء  بيرة  ثــارةء  سيحري  هةرَيم 
ئيغراكردني  بازرطانييةكانء  ثــرؤذة 
ئيتاَليء  ــيء  ــس ــةرةن ف كؤمثانيا 
ئةَلمانييةكان بةكاربهَينَيتةوة، لةوَيشةوة 
بة خؤرئاواييةكان بَلَيت هةموو ئةوانة لة 
بةرامبةر داناني سنورَيكة بؤ هةذموني 
كة  نوَييةكانيدا،  هاوثةيمانة  ماليكيء 
بةر لة هةركةسَيك، هةإةشةن بؤ سةر 

ئيدارةكةي هةرَيم.

هةَلةكةى عَيراق، لة كوةيت دووبارة دةكاتةوة؟

ئَيران بانطةشةى خاوةنداريةتى بةحرةين دةكات
ئيختيار جةمال 

هةندَيك  دواييةى  ئةم  لَيدوانةكانى 
نيطةرانيى  ئَيران  باآلكانى  بةرثرسة  لة 
دروستكردو  بةحرةين  حكومةتى  الى 
لةوةكرا،  باس  عةرةبييةكاندا  ميديا  لة 
كة عةلى ئةكبةر ناتق نورى، سةرؤكى 
ثَيشوترى مةجليسى شوراى ئيسالمى 
ئَيستاى  راوَيــذكــارى  (ثةرلةمان)ء 
ئايةتوَلآل  ــؤإش،  ش بــاآلى  رَيبةرى 
خامنةيى بانطةشةى ئةوةى كردووة كة 
بةحرةين تا ساَلى ١٩٧٠ ضواردةيةمين 
ثارَيزطاى ئَيران بووة. ئةم وتةية بووة 
سةرهةَلدانةوةى  تر  جارَيكى  هؤى 
وآلتــة  ــى  ــاإةزاي ن ناكؤكييةكانء 
كة  ئاستةى،  ئــةو  تا  عةرةبييةكان 

ديبلؤماسييةكانى  ثةيوةنديية  مةغريب 
خؤى لةطةأل ئةو وآلتةدا هةَلثةسارد.

ميدياكانء  كاردانةوةى  ــةدواى  ل
قةشقاوى،  حةسةن  عةرةبى،  وآلتانى 
ئَيران،  دةرةوةى  وةزارةتى  وتةبَيذى 
سةروةريى  لة  رَيز  ئَيران  رايطةياند: 
دراوسَيكانى  وآلتة  هةموو  بةحرةينء 
دواى  قةشقاوى  قسةكانى  دةطرَيت، 
دةرةوةى  ــرى  وةزي كة  هــات،  ئــةوة 
رايطةياند:  ئالخةليفة  خاليد  بةحرةين، 
بةو  بةرامبةر  نــاإةزايــيــةك  وةك 
بةحرةين  ــران،  ــَي ئ هــةَلــوَيــســتــةى 
دانوستانةكانى تايبةت بة كإينى طازى 
سروشتى لةطةأل ئةو وآلتةدا راطرتوة.

لة ئَيستادا بةحرةين وةكو وآلتَيكى 
ميانإةوى ناوضةكة دةناسرَيتء رؤَلَيكى 
عةرةب-  كَيشةى  لة  بينيوة  ناوةندى 
لة  سةربةخؤيى  لةدواى  ئيسرائيلداو 

دؤستانةى  ثةيوةندييةكى  ١٩٧١دا، 
وآلتانى  دراوسَيكانىء  لةطةأل  هةبووة 
بارطرذييةكانى  بةآلم  جيهان،  ديكةي 
٢٠٠٧دا  لة  ئَيران  بةحرةينء  نَيوان 
حسَين  كــة  كاتَيك  سةريانهةَلدا، 
عةلى  راوَيذكارى  شةريعةتمةدارى 
رؤذنامةى  سةرنوسةرى  خامنةيىء 
لكاندنى  لة  باسى  ئَيرانى  كةيهانى 
بــةحــرةيــن وةكـــو ضــواردةيــةمــيــن 
هةنطاوَيك  كرد،  ئَيرانةوة  بة  ثارَيزطا 
هةَلوَيستى  وةبيرهَينةرةوةى  كة 
سةدام لة هةشتاكاندا بوو، بؤ لكاندنى 
لةوكاتةدا  ــراقــةوة،  عــَي بــة  كــوةيــت 
مةنوضةهر  ئَيران،  دةرةوةى  وةزيرى 
كرد،  بةحرةينى  سةردانى  موتةكى 
وتى:  طرذييةكانء  خاوكردنةوةى  بؤ 
شةخسى  هةَلوَيستى  تةنها  ــةوة  ئ
شةريعةتمةدارى بووة، بةآلم ئةوجؤرة 

بةرثرسة  لةاليةن  جاروبار  لَيدوانانة 
دةبنةوةء  ــارة  دووب ئَيرانييةكانةوة 

طرذييةكان زيندو دةكةنةوة. 
بةحرةين  شيعةكانى  نَيوةندةدا  لةو 
لةبارى مةزهةبييةوة هةست بة نزيكى 
دةكةن، هاوكات ئاطاشيان لة شوناسى 
ــش  ــاري ــى خــؤيــانــةء زؤرج ــةرةب ع
بوونةتةوة  رةخنةطرتن  ــةإوى  روب
بؤ  ئَيران،  بؤ  هاوسؤزيان  لةسةر 
موبارةك،  حوسنى  ٢٠٠٦دا  لة  نمونة 
ثَينجةمى  تابورى  بة  ميسر،  سةرؤكى 
بووة  لَيدوانة  ئةو  بردنء  ناوى  ئَيران 
بةحرةين  لة  توإةيى  شةثؤلَيكى  هؤى 
جَيطرى سةرؤكى  كة  ئاستةى،  ئةو  تا 
لة  داواى  وآلتــة  ــةو  ئ ثةرلةمانى 
داواى  رةسمى  بة  كة  كرد،  موبارةك 

لَيبوردن بكات.
بةآلم سةرةإاى ئةوانةش، تا ئَيستا 

بة  بةحرةين  ئَيرانء  وآلتى  هةردوو 
ديبلؤماتى  ثةيوةندى  ــةردةوامــى  ب
هةرضةندة  هَيشتووةتةوة،  خؤيان 
جارءبار طرذيى دةكةوَيتة نَيوانيانةوة، 
لةكاتَيكدا كة سياسةتى بةحرةين زياتر 
لةسةر بنةماى ميانإةوىء هاوثةيمانى 
ناوضةيى لةطةأل دراوسآ عةرةبةكانيء 
ئةمريكاو خؤرئاوا  لةطةأل  هاوثةيمانى، 
بنياتنراوةء نيطةرانة بةرامبةر بةرنامة 
شــارةزايــان  ئــَيــران،  ئةتؤمييةكةى 
لَيدوانانةى  ئةوجؤرة  كة  ثَييانواية 
هؤى  دةبنة  ئَيرانى،  بةرثرسانى 
بةحرةين  نيطةرانييةكانى  زياتربوونى 
كة جيانيية لة نيطةراني وآلتانى كةنداو 
نةخشةى  هاوكَيشةء  دةربـــارةى 
بةتايبةت  ناوضةكةدا،  لة  دةســةآلت 
بؤ  بةدةوامة  هةوَلةكانى  لة  ئَيران  كة 

بةدةستهَينانى ضةكى ئةتؤمى.
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ــةرؤك  س ماليكى،  نـــورى 
ــت  ــراق، دةيــةوَي ــَي ـــرى ع وةزي
ـــؤى بــةســةر  ـــى خ ـــةآلت دةس
عَيراقدا  دةرةوةى  وةزارةتــى 
نزيكةكانى  كةسة  بسةثَينَيتء 
طرنطةكانى  ثؤستة  لة  خــؤى 
دابمةزرَينَيت،  ــةدا  وةزارةت ئةو 
ثابةندى  دةرةوةش  وةزارةتــى 
بإيارانةى  ــاردةء  ــث راس ــةو  ئ

ئةنجومةنى وةزيران نابَيت.
ــد  ــةن بــــةطــــوَيــــرةى ض
دةســت  كــة  بةَلطةنامةيةك، 
ئةميندارَيتى  رؤذنامة كةوتوون، 
وةزيرانى  ئةنجومةنى  طشتى 
نوسراوى  بةطوَيرةى  عَيراق، 
لة  (ق/١٠٦/٥/٢)ء  ـــارة  ذم

نيطةرانى   ٢٠٠٩/١/٢٢ رَيكةوتى 
بةرامبةر  ثيشانداوة  خؤيى 
هةَلسوكةوتى وةزارةتى دةرةوة، 
فةرمانةكانى  ثــابــةنــدى  كــة 
نابَيت  وةزيـــران  ئةنجومةنى 
ــة نـــوســـراوى ذمـــا رة  ــة ب ك
رَيكةوتى  لة   ( (ق/٢١٠٥٩/٢٧/٢ 
بة  طشتاندويةتى   ٢٠٠٨/٨/٢٤
خانةنشينكردنى  مـــةبـــةستى 
ثَيويستة  كة  كةسانةى  ــةو  ئ
خانةنشينيان  دةرةوة  وةزارةتى 
نوسراوةكةى  بةطوَيرةى  بكات، 
ئةنجومةنى وةزيران، كة ئيمزاى          
حسَين،  نيعمةتوَلآل  فةرهاد  د. 
ئةنجومةنى  طشتى  ئةميندارى 
لةسةرة،  وةكالةتى  بة  وةزيران 
ــةوة  ب دةرةوة  ـــــى  وةزارةت
تؤمةتبار كراوة، كة رَينماييةكانى 
ناكات،  سةرؤك وةزير جَيبةجآ 
ــةو نــوســراوةى  بــؤ وةآلمــى ئ

ــش،  ــي ــران ئــةنــجــومــةنــى وةزي
نوسراوى  دةرةوة  ــى  وةزارةت
(ز/٨٢٢/٣٣/١)ى  ذمـــــــــارة 
 ٢٠٠٩/٢/٢٦ ــى  ــةوت ــك رَي ــة  ب
سةرجةم  بةسةر  دةركردووةء 
دةرةوةيدا  وةزارةتى  بةشةكانى 
ــارةت بة  ــةب طــشــتــانــدووة، س
لةبارةى  زانيارى  كؤكردنةوةى 
ئةنجومةنى  نــوســراوةى  ئــةو 
ــــرانء وةآلمـــدانـــةوةى،  وةزي
بةرثرسانى  وتــةى  بة  ضونكة 
عَيراق،  دةرةوةى  وةزارةتـــى 
كـــــارمةندانى  خانةنشينكردنى 
ــةدةســةآلتــى  ـــة ل ـــةك وةزارةت
ياساء  بةطوَيرةى  وةزارةتداية 
بؤية  خانةنشينكردن،  رَيساكانى 
مافى  ـــران  وةزي ئةنجومةنى 
وةربداتة  دةســت  نيية  ئــةوةى 
ــى وةزارةتــــى  ــان ــارةك ــاروب ك

دةرةوة.

ذمــارة (422) دووشةممة 42009/3/9 بـةدواداضــــوون
siaset@rozhnama.com

وان نـيـَ شـة دةكـةويَـتـة  كـيـَ

وةزارةتـى دةرةوةء نـورى مـالـيـكـى

ناكرَيت كورد ستراتيذيةتى ضةسثاندنى ديموكراسيةت
لة وآلتدا بكَيشَيت، بةآلم خؤي ياساشكيَنىء طةندةَلى ئةنجام بدات 

سازدانى: بةشار ضةلةبي
 بةغداد

محةمةد ئةبوبةكر، بةإَيوةبةري 
لة  راطةياندن  فةرمانطةي  طشتي 
ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراق، ئاماذة 
نوَينةرايةتيى  كة  دةكات،  ئةوة  بؤ 
ئةنجومةن،  لةناو  بةغداء  لة  كورد 
ديــاريــكــراويــان  ستراتيذَيكى 
بة  زؤرى  زيانى  ئةوةش  نةبووةو 
كَيشةى كورد طةياندووة، بةتايبةت 
مادةى ١٤٠ي دةستورء دةَلَيت: «تاكة 
كورد،  سةركردايةتى  ثةناى  ثشتء 
دابين  رةنجاندنء  خةَلكةكةيةتى، 
دةبَيتة  مافةكانيان،  نةكردنى 
ثاشةكشَيكردنى  سةرةكى  فاكتةرى 

كورد لة عَيراقدا».

لة  نزيكيتان  حوكمى  بة  رؤذنامة: 
دانيشتنةكانى ئةنجومةنى نوَينةرانةوة، 
كوردييةكاني  فراكسيؤنة  كاري  رؤألء 
ناو ئةنجومةني نوَينةراني عيراق ضؤن 

هةَلدةسةنطَينن؟
هةَلوَيستَيكةوة  لة  كاريطةرييان   *
جاري  جياوازة،  تر  هةَلوَيستَيكي  بؤ 
كوردةكان  ثةرلةمانتارة  واهةبووة 
بطؤإن،  بابةتَيك  ئاراستةي  توانيويانة 
بةثَيضةوانةوة  هةبوو  واش  جــارى 
فراكسيؤنة  طرفتي  طشتي  بة  بــووة، 
سةرةكيدا  خاَلى  دوو  لة  كوردةكان 

ميكانيزمي  ئةويش  دةبينَيتةوة،  خؤي 
ستراتيذيةتة،  نةبووني  بإياردانء 
قؤناغةى  ئةم  طشتيى  سيماى  ئةمةش 
تايبةت  طشتىء  بة  كــوردة  خةباتى 
ثةرلةمان،  ناو  بة فراكسيؤنةكاني  نيية 
ميكانيزمَيكي  بإياردان  ميكانيزمي 
زياتر  ثةرلةمان  ئةندام  كارى  كؤنةو 
سةرو  هةَلوَيستى  رةنــطــدانــةوةى 
خؤيةتى، نةك بةرهةمى تاووتوَيكردنء 
تواناو  دةربإى  بةكؤمةألو  بإياردانى 
بؤ  لةوانةية  ئةمةش  هةَلوَيستى خؤى، 
ئةم قؤناغة هةندَيك سودى هةبووبَيت، 
زياترة،  نَيطةتيظانةي  كاريطةري  بةآلم 
ثَيمواية  ستراتيذيةتةوة،  لةبواري 
جارى  هةية،  كوشندةى  طرفتي  كورد 
واهةبووة كورد بة هةموو قورساييء 
ضةند  لة  ثشتطيريي  خــؤى،  هَيزي 
كةسء اليةنَيك كردووة، بطرة زؤرجار 
بة  بةرامبةر  توندتربووة  لةوانيش 
ئةو كةسء  ئَيستا  نةيارةكانيان، بةآلم 
دادةنَين  يةكةم  ثلةي  بة  اليةنانة 
كورد،  مافةكاني  دذايةتيكردني  لة 
ستيراتيذيةتَيكى  نةبووني  هةروةها 
طةياندة  ١٤٠ى  مادةي  ئاشكرا،  رونء 

ئةو طَيذاوةى ئَيستا تَييكةوتووة.
كورد  تؤ  تَيإوانينى  بة  رؤذنامة: 
ثةرلةماني  لة  لؤبييةك  توانيويةتي 
كة  جؤرَيك،  بة  دروستبكات  عَيراقدا 
نةهَيَلَيت هيض ثرؤذةيةك يان ياسايةكي 
دذ بة بةرذةوةنديي كورد لة ثةرلةماندا 

ثةسةند بكرَيت؟
بــارودؤخء  ناجَيطيريي  بةهؤى   *

لة  بةرذةوةندييةكان  بةيةكداضوونى 
لؤبيكردن  رابـــردوودا،  ساَلى  ضةند 
ضةندين  تريش  اليةنةكانى  كوردو  بؤ 
ــى  ــوونء داضــوون ــض ــةَل ــاغء ه ــؤن ق
لةكاتي  نمونة  بؤ  بينيوة،  بةخؤيةوة 
فيدراَليةتدا،  ياساي  ثةسةندكردني 
ليستي  ثةرلةمانتاري  دوو  ئةطةر 
ليستي  يان  كورستان  هاوثةيماني 
ئــامــادةي  ئيسالمي  يةكطرتووي 
دانيشتنةكة نةبوناية، ئةوا بةدَلنياييةوة 
بؤ  طرفتي  نةدةكراو  ثةسةند  ياساكة 
بَلَيين،  دةتوانين  بؤية  دةبوو،  دروست 
لة  كوردييةكان  فراكسيؤنة  رؤَلي  كة 
فيدراَليةتء  ياساي  ثةسةندكردني 
بوو،  باش  هةرَيمةكاندا  دروستكردني 
كة  ثارَيزطاكان،  ياساي  بةثَيضةوانةي 
هةندَيك  بطرة  نةبوو،  بةهَيز  رؤَليان 
هةَلةشي تَيدابوو، بةبإواى من ثَيويستة 
ئةو  دابإَيذَيتء  ستراتيذيةتَيك  كورد 
سةرةكى  ثايةيةكى  بكاتة  مةسةلةية 
رَيطا  لة  يةكَيك  ستراتيذيةتة،  ئةو 
دةستخستنى  بؤ  كاريطةرةكان  زؤر 
عَيراقَيكى  هَينانةدى  مــافــةكــان، 
ثَيشَيلكردنى  تَييدا  كة  ديموكراسيية، 
دةستورو ياساو شكاندنء سإينةوةى 
نيية،  ئاسان  كارَيكى  تر  خةَلكانى 
ئةوةش كارى دةوَيت، ضونكة ناكرَيت 
ضةسثاندنى  ستراتيذيةتى  ــورد  ك
بكَيشَيت،  وآلتــدا  لة  ديموكراسيةت 
لة  يان  كوردستان،  هةرَيمى  لة  بةآلم 
طةندةَلى  ياساشكَينىء  خؤي  عَيراقدا 

ئةنجام بدات. 

فراكسيؤنة  سةنطي  ــة:  ــام رؤذن
عَيراق  ثةرلةماني  ناو  كوردييةكانى 

ضؤن هةَلدةسةنطَينن؟
* سةنطي كورد ثةيوةستة بة ضةند 
لةو سةنطةي كة  فاكتةرَيك، كة بريتين 
ماوةي ثَينج ساَلة هةيةتي، ئةو سةنطة 
لة سةرةتاى روخانى رذَيمدا زؤربووةو 
تا  كردووة  كةمى  وردة  وردة  ثاشتر 
هؤكارى  ضةندين  ئةمةش  كة  ئَيستا، 
كورستان  لةناوخؤي  نمونة  بؤ  هةية، 
ئةمةش  كة  ناإةزايي هةية،  لة  جؤرَيك 
كةمكردووةتةوة،  كوردي  قورسايي 
لَيثرسراوانةى كورد كة لة  ئةو كةسء 
لَيهاتووييةوة  تواناو  لةإوى  بةغدان، 
ــار  زؤرج ئــةمــةش  نين،  ــةك  ي وةك 
وةك  نةتوانَيت  ــورد  ك ــردووة  ــك واي
ثؤستانة  ثلةو  ئةو  تةوزيفي  ثَيويست 

بكات بؤ بةرذةوةنديي خؤي.
رؤذنامة: بؤضونَيك هةية كة دةَلَيت، 
ئَيستاي  سةنطي  لة  سود  كورد  ئةطةر 
نةتوانَيت  لةوانةية  وةرنةطرَيت،  خؤي 
بةدةست  دةرفةتة  ئةم  تر  جارَيكي 

بهَينَيتةوة، ئَيوة دةَلَين ضي؟
ماوةيةى  ئةو  بؤ  كورد  ثَيويستة   *
داهاتوو تا كاتى ئةنجامدانى هةَلبذاردنة 
ضــارةســةري  لــة  بير  طشتييةكان، 
دةتوانن  نمونة  بؤ  بكاتةوة،  ديكة 
ئةنجومةنى  ئيسالميء  حيزبي  لةطةأل 
بة  جــارَيــك  ضةند  ئيسالمي  ــاآلى  ب

حيزبةكةى  ماليكيء  لةطةأل  راشكاوى 
رونء  داواكارييةكانيان  قسةبكةنء 
بكةنء  تاووتوَيى  لةطةَليدا  دياربَيتء 
كردةوةكانىء  لة  خؤيان  مةترسي 
تَينةطةيشتنَيك  هةر  بخةنةإو،  داهاتوو 
هةموو  بإةوَيتةوةو  هةية  لةنَيوانياندا 
داهاتووى  نةخشةى  ثالنء  ثَيكةوة 
ثَيويستى  بة  لَيرةدا  بكَيشن،  وآلت 
دةبينم، كة ئةو داواكاريانة دةستورىء 
ضونكة  بن،  ستراتيذي  دورخايةنء 
لةطةأل  بابةتةمان  ئةو  ئَيمة  ئةوةندةى 
ماليكي  بــةإَيــز  لــة  نزيك  كةسانى 
طازندةيان  ئةوانيش  وروذاندبَيت، 
ئةو  طرنطى  ــةرةإاى  س بــةآلم  هةية، 
ديموكراسي  ثرسي  هَيشتا  هةوآلنة، 
ثَيشكةشكردنى  كوردستانء  ناوخؤى 
ئةزمونى سةركةوتوو لةسةرو هةموو 
ئةو  هةر  نا،  ئةطةر  ترةوةية،  هةوَلَيكى 
هاوثةيمانَيتيان  كورد  ئَيستا  اليةنانةى 
بةديهَينانى  بؤ  دةبةستَيت،  لةطةَلدا 
كة  كاتى،  هاوبةشء  بةرذةوةندييةكى 
لةوانةية  ماليكيية،  ثاشةكشةثَيكردنى 
سبةي ببنةوة نةيارو رَيطربن لةبةردةم 
تاكة  لةبةرئةوة  كورددا،  ئامانجةكانى 
كورد،  سةركردايةتى  ثةناى  ثشتء 
دابين  رةنجاندنء  خةَلكةكةيةتىء 
فاكتةرى  دةبَيتة  مافةكانيان  نةكردنى 
لة  كورد  ثاشةكشَيكردنى  سةرةكى 

عَيراقدا.

ميكانيزمي بإياردان، ميكانيزمَيكي كؤنةو كارى ئةندام 

ثةرلةمان زياتر رةنطدانةوةى هةَلوَيستى سةرو خؤيةتى 

نةك بةرهةمى تاووتوَيكردنء بإياردانى بةكؤمةألو 

دةربإى تواناو هةَلوَيستى خؤى

بةإَيوةبةري فةرمانطةي راطةياندني ئةنجومةني نوَينةراني عَيراق:

 محةمةد ئةبوبةكر

 نورى ماليكى هؤشيار زَيبارى
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Rozhnama helps you to make your goods famous

بآلوبكةنةوة ريكالمةكانتان لة   دا كاآلكانتان بؤ زياتر ثةيداكردنى بازاإى نوآء برةوى بؤ

في أعلنوا ملنتوجاتكم والترويج جديدة اسواق ألجاد

Mob: 009647501503333                             009647701438154
Email: riklam@rozhnama.com                    info@rozhnama.com                
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(١-٢)

ناوةندء  لة  خاَلين  كة  كؤمةَلطايانةى  ئةو 
هونةرى  فةرهةنطىء  رؤشنبيرىء  دةزطاى 
سةربةخؤ، ثَيكإا دةبنة كؤمةَلطةلَيكى هةذارء 
وَيران لةإوى شارستانىء فةرهةنطييةوة، ئةو 
نيشتمانةى ثإة لة دةزطاء كؤمثانياى حيزبىء 
لة دامةزراوةى سةربةخؤء  حكومىء خاَليية 
ئازاد، بَيطومان هَيندةى نيشتمانَيكى وةهميية 
ديكة  هيضى  حيزبى،  نةخشةيةكى  لةسةر 
نيية، ئةو دةسةآلتانةى رَيطرَيكى راستةقينةن 
رؤشنبيرىء  دامةزراوةى  نَيوةندء  لةبةردةم 
بآلوكراوة  ضاثء  هونةرىء  فةرهةنطىء 
سةربةخؤكان، ثَيكإا دةسةآلتطةلَيكى كوشندةن 
هةمةإةنطييةكان،  جياوازىء  كوشتنى  بؤ 
فةوزايةكى  خولقَينةرى  دةبنة  دةرئةنجام 

طةورةى جةهلء نادنيابينى.  
سياسىء  ئؤثؤزسيؤنَيكى  هــةمــوو 
زادةى  كؤمةآليةتى،  فةرهةنطىء  حيزبىء 
رةخنةيىء  رؤشنبيرىء  ئؤثؤزسيؤنة  ئةو 
هةر  لة  بــةر  كة  ئةدةبييةية  مةعريفيء 
سةرةتايةكى رةخنةيى سياسىء كؤمةآليةتىء 
شارستانىء ئابوورى، رةخنةى رؤشنبيرىء 

مةعريفى ئامادةية. 
نيية  بريتى  رؤشنبيرى  ئؤثؤزسيؤنى 
بزوتنةوةيةكى  رةوتء  ــان  ي حيزب  لــة 
ئؤثؤزسيؤن  لة  ئةمجؤرة  نةخَير  ئايدؤلؤذى، 
بة  زؤر  ثَيكإا  كة  حيزبة،  ثَيضةوانةى  تةواو 

ــةزراوةى  دام نَيوةندء  لة  بريتين  سادةيى 
رؤشنبيرىء فةرهةنطى يان هونةرىء فيكرى 
رَيكخراوطةلَيكى  رةنطة  ئازاد،  سةربةخؤء 
لةوانةية  سةربةخؤبن،  ناحيزبى  ناحكومىء 
سةربةخؤء  بآلوكردنةوةى  ضاثء  دةزطاى 
تواناى  ناوةندانة  ئةم  هةرضةندة  ئازادبن، 
هةبَيت،  ئةكاديميان  مةعريفىء  فشارى 
هَيزَيكى  بةرهةمهَينةرى  دةتوانن  دةرئةنجام 
دواجار  ديالؤطسازبن،  رةخنةيىء  طةورةى 
سةربةخؤكانن  رةخنةطرة  رؤشنبيرء  ئةوة 
جيابكةنةوة،  جةهل  لة  حةقيقةت  دةتوانن 
دةرةبةطخوازى لة سةربةخؤيى جيابكةنةوة، 
نوسينى زيندو لة نوسينى مردو جيابكةنةوة. 

«رؤشنبير  ـــَيـــت:   دةَل حـــةرب  عــةلــى 
دةذى،  قةيرانةكاندا  لةنَيو  بوونةوةرَيكة 
راستىء  مةسةلةى  بة  بايةخ  لةبةرئةوةى 
طشتييةكان  بةها  ـــةروةرىء  دادث ــازدىء  ئ
طيروطرفتء  نانةوةى  بة  دةبينين  دةدات، 
ريسواكردنء ئاشكراكردنى اليةنة خراثةكان، 
دةذى  ئةوة  لةسةر  ثتر  ئةو  دةطةشَيتةوة، 
مافء  بةكارهَينانى  خراث  لةسةر  قسة  كة 
دةدات  ــذة  درَي دواتــر  بكات»،  ئازادييةكان 
ئةمإؤ  «بةآلم  دةَلَيت:  راظةكردنةكةىء  بة 
لةسةردةمى ئَيستادا، بارودؤخةكان طؤإاونء 
قةيران  رؤشنبيرةى  ئةو  نين،  ثَيشدا  وةك 
ئَيستاكة  دةنَيتةوة،  طرفت  دروستدةكاتء 
ئةوةى  ثاش  بةتايبةتى  قةيرانداية،  لة  خؤى 
كارةكانى  عةيبء  ثرةنسيثةكان،  تيؤرء 

لة  رؤشنبير  لةوةى  ئاشكراكردووة  ئةويان 
طةورةكانى  طؤإانكاريية  ئاَلوطؤإو  بةرامبةر 
دةستةوةسانء  ئاستَيكدا  لة  ثتر  كة  دنيادا 
راستطؤيىء  لة  رؤشنبيرى  ئةمةش  الوازة، 
ئَيمة ئةمإؤ ئةو شتانة  داماَلى،  لة ضةكةكانى 
رؤشنبير  طةورانةى  بةها  ئةو  كة  دةبينين 
روداوة  كوتةكى  لةذَير  لَيدةكرد،  داكؤكى 
روداوة  ئَيستا  ــن،  ــَي دةإوخ طةرمةكاندا 
طاَلتة بة ساكاريى دروشمء  طةورةكانى دنيا 
بةرنامةو  دةريدةخةن  دةكــةن،  ثرؤذةكان 

تيؤرةكان ضةند كةمدةستء الوازن».
مالنَيى  لة  ثإبَيت  نيشتمان  طرنطة  ضةند 
سياسىء كارطَيإىء بازرطانىء كؤمةآليةتى، 
ملمالنَيى  لة  لَيوإَيذبَيت  طرنطة  هَيندةش 
شةإى  طرنطة  ضةند  رؤشنبيرى،  مةعريفىء 
مةعريفىء  شةإى  طرنطة  هَيندةش  سياسى، 
بة  ثَيويستى  ضةند  كؤمةَلطا  رؤشنبيرى، 
ئةوةندة  سةد  هةية،  سةربازى  جةنطاوةرى 
مةعريفىء  جــةنــطــاوةرى  بــة  ثَيويستى 
ئةم  ثَيويستى  هةية،  رةخنةيى  رؤشنبيرىء 
ملمالنآء جةنطة مةعريفيية لةوَيوة سةرضاوة 
دةطرَيت كة ثَيكإا كؤمةَلطا ضةند ثَيويستى بة 
خواردنء خواردنةوة هةية، سةد ئةوةندةش 
شارستانىء  مافة  هةبَيت،  مافى  طرنطة 
مرؤظ  ئازاديية سروشتييةكانى  فةرهةنطىء 
شانة  خانةء  دةتوانَيت  ئؤكسجين،  وةك 
تاكةكةسييةكان  فةرهةنطىء  كؤمةآليةتىء 
كةواتة  ثَيبدات،  طةشةيان  ببوذَينَيتةوةء 

مافة  لة  ثشتيوانيى  بةرطرىء  ئةوانةى  كَين 
مرؤييةكانى  فةرهةنطىء  شارستانىء 
هاوآلتييانء كؤمةَلطا دةكةن، كَين ئةوانةى بة 
رةخنةطرانة  مةعريفىء  زانستىء  شَيوازَيكى 
طةندةَلى  كة  ــةى  رون ئاوَينة  ئــةو  دةبنة 
روخسارى خؤى تَيدا دةبينَيتةوة، هاوكات كَين 
ئةوانةى دةبن بةو مايكرؤسكؤثةى كة خانةء 
ثَيكهاتةء تةونة جاَلجاَلؤكةييةكانى ناعةدالةتى 
رةخنةطرء  ئةو  تةنها  بَيطومان  ــةوة،  دةدؤزن
سةربةخؤء  ــة  ــام رؤذن ــوسء  ــةن ــام رؤذن
ئاوَينةء  بةو  دةبن  دةتواننء  جديانة  نوسةرة 
راستييةكان  كة  ثشكنةرةى  مايكرؤسكؤثة 
راوإوتء  كــةمــوكــوإىء  ـــــةوةء  دةدؤزن

ناحةقييةكان ئاشكرا دةكةن.
طرنطةكانى  ثَيكهَينةرة  دةبنة  ئةوانةى  كَين 
ئةوانةى  كَين  نيشتمان،  كؤمةَلطاء  فةرهةنطى 
هونةرييةكانى  رؤشنبيرىء  كؤَلةكة  دةبنة 
كؤمةَلطايةك، فةرهةنطى زيندو واتة ئةو ثاشخانة 
رؤشنبيرىء مةعريفىء هونةرييةى كة رابردوو 
كؤمةَلطايةك  فةرهةنطى  ئايندةى  ئَيستاء  ء 
ئاستى  ثَيوانةكردنى  لةكاتَيكدا  دياريدةكات، 
شارستانىء هونةرىء مةعريفيى نةتةوةيةك 
بة ذمارةى حيزبء دةزطا حيزبىء هةواَلطرىء 
ضؤن  وةك  ناكرَيت،  ثَيوانة  جاسوسييةكانى 
ذمارةى  بة  كؤمةَلطايةك  ثَيشكةوتنى  ئاستى 
بةرزكردنةوةى  مؤدَيلةكانء  ئاخر  ئؤتؤمبيلة 
بانكةكان  ثإكردنةوةى  تةالرةكانء  كؤشكء 
ثَيشكةوتنى  ئاستى  لةإاستيدا  ناكرَيت،  ثَيوانة 

شارستانىء فةرهةنطى كؤمةَلطايةك وةستاوة 
مؤزيكء  هونةرى  ثَيشكةوتنى  ئاستى  لةسةر 
رؤشنبيرييةكانى،  دةزطا  سةماء  شَيوةكارىء 
ضةند طرنطة نيشتمانَيك ثإبَيت لة دامةزراوةى 
طرنطة  هَيندةش  فةرهةنطى،  كؤمةآليةتىء 
رؤشنبيريى  دةزطــاى  لة  ثإبَيت  نيشتمانَيك 

سةربةخؤ. 
ضةند ئازاديى رادةربإينء ئازاديى نوسينء 
بآلوكردنةوة طرنطة بؤ بوذاندنةوةى كؤمةَلطاء 
خولقاندنى فةرهةنطَيكى زيندوى ثةيوةنديئامَيز، 
دةزطاء  ئةو  لةثشت  طرنطة  ئةوةندةش  سةد 
ناوةندء ميديايانةوة، دةزطاطةلَيكى سةربةخؤء 
كارا هةبن بؤ سيستيماتيزةكردنى فةرهةنطَيكى 
مؤدَيرنء عةقَليةتَيكى كراوةى ثةيوةنديئامَيزء 

ديالؤطساز.  
زانكؤء  بةرهةمهَينةرى  ئازاد  كؤمةَلطاى 
ئابوورىء  فةرهةنطىء  رؤشنبيرىء  دةزطاى 
سياسيى ئازادة، بة هةمانشَيوة كؤمةَلطايةكيشة 
ــازادء  ئ تاكةكةسى  بةرهةمهَينةرى  بــؤ 
طؤإان،  خةونى  خاوةن  بةئيرادةء  فَيرخوازى 
بةآلم تَيطةيشتن لة ضةمكى ئازادىء تَيطةيشتن 
لة مانا كردارييةكانى ئازادى، خاوةنى هَيزَيكة 
بؤ دروستكردنى كؤمةَلطايةكى مؤدَيرنء ئازاد، 
حيزبى  بة  ثَيويستيان  ديكتاتؤرةكان  ضةند 
سةركوتكارء جةالدى ستةمكار هةية، هاوكات 
ئازاديش ثَيويستى بة جةنطاوةرى مةعريفىء 

فةرهةنطيء ئيرادةطةر هةية. 

ئؤثؤزسيؤنى رؤشنبيريى
ئاسؤ جةبار

(٢-٢)

لةوةدةكةن  باس  ثارتي  يةكَيتيء  ئةطةر 
ئايندةي  لةثَيناو  ستراتيذي  رَيككةوتني  كة 
كؤمةَلطاو يةك دةنطيي كوردة، بؤضي لةدواي 
بة  ثةرلةمانيان  حكومةتء  رَيككةوتنةوة  ئةم 
رَيذةي زؤرينة لةنَيوان خؤياندا دامةزراندووة؟ 
ءاتا  حكومةت  سةرؤكي  لةوكاتةوة  ئايا  
توانيويةتي  ضةندجار  بــارزانــي،  نَيضرظان 
دةزطا  كةمتةرخةميي  كةموكوإيء  لةثَيناو 
داموو  سةرداني  (مةيدان)ي  بة  ئيدارييةكاندا 
طةرميان،  دةظةرةكاني  ئيدارييةكاني  دةزطا 
شارباذَيرء  بيتوَين،  ثشدةر،  شـــارةزور، 

هةورامان بكات؟!
عومةر  حكومةت،  سةرؤكي  جَيطري  يان 
كاري  توانيويةتي  ضةند  كار  هةمان  بؤ  فةتاح 
زاخؤ،  دهــؤك،  دةظةرةكاني  بؤ  (مةيدان)ي 

ئاكرآ، ئامَيديء شةنطار بكات؟!
يةك  هةرطيز  لةناخدا  كة  ثارتي  يةكَيتيء 
ناطرنء ئةم رَيككةوتنةش لةإوي جةوهةرييةوة 
ئابووري  سياسيء  بــةرذةوةنــدي  لة  جطة 
تةندروست  بةرذةوةندييةكي  هيض  بؤخؤيان، 

بؤ ئايندةي كؤمةَلطا بة رةوا نابينن!!
ثارتى و يةكَيتى  بة بيستني هاتنة مةيداني 
ئايندة،  هةَلبذاردنةكاني  بؤ  كــراوة  ليستي 
هةردوو حيزبي دةسةآلتدار هةر لة بنكةكاني 
دوايين  دةطاتة  تا  سةرويانةوة  دةسةآلتي 
دةزطا  جؤرة  هةموو  بة  خوارويان،  بنكةكاني 
ناإاستةوخؤ،  راستةوخؤو  حيزبييةكانيانةوة، 
بة ئاشكراو بة نهَيني، دذايةتييةكي بَيوَينةي ئةم 
بيروإاي  ئَيستا  هةرضةندة  كة  دةكةن،  داواية 
طشتي  رايةكي  دةنطؤو  بووةتة  كراوة  ليستي 

بةناو كؤمةَلطادا!
شةرم  طشتي  بة  ثارتي  يةكَيتيء  دةبَيت 
بيانطرَيت كة لةئاستي ديموكراتيةتدا بةربةست 
ــراوةدا،  ك ليستي  ئاستي  لة  دروستدةكةن 
بةتايبةتي ثارتي، ضونكة دةَلَيي ثارتي لةبيري 
لة  خؤيدا  ئيدارةي  دةسةآلتي  لةبن  كة  ضووة 
جةرطةي  لةناو  رابــردوودا  هةَلبذاردنةكاني 
شارؤضكةي (عةنكاوة) هةزارةها دةنط درا بة 
شارؤضكةي  كاتَيك  كة  عالوى)،  (أياد  ليستي 

ميزانيةي  لةسةر  دؤالر  مليؤن  بة  (عةنكاوة) 
لةثَيناو  سةرفكراوة  بؤ  هةرَيمي  حكومةتي 
لةكاتَيكدا  ئةمة  كة  بوذانةوةيدا،  طةشةكردنء 
هةَلةبجةء قةزاو ناحيةكاني دةظةرةكاني ديكة 
نةكراوة،  بؤ  (عةنكاوة)ي  سةرفياتي  ضارةكي 
نةدا  ئةوةندة  دةنطيان  هةمانكاتيشدا  لة  بةآلم 

بة ثارتي!!
كورد  ــراوةي  ك ليستي  بة  دةنطدان  ئايا 
باشترة كة هاوإاو هاوئامانجي ئايندةي يةكترن 

ياخود دةنطدان بة ليستي (أياد عالوى)؟!
ــةدواي  ل ثــَيــداوة  ئاماذةمان  هـــةروةك 
(يةكَيتيء  ستراتيذييةكةي  رَيككةوتنة 
خؤسةثاندني  ســاأل  بة  ســاأل  ــي)ةوة،  ــارت ث
بوارةكاني  هةموو  بةسةر  ثارتي  يةكَيتيء 
ذياني كؤمةَلطادا رةنط دةداتةوة، نمونةي هةرة 
ثارتي  يةكَيتيء  هةَلسوكةوتةكاني  زيندوي 
لةدواي رَيككةوتنة ستراتيذييةكةوة، سياسةتي 
(تواقف)ة، كة ئةم سياسةتةش بةَلطةي زيندوي 
بؤ  دةردةخات  ثارتي  يةكَيتيء  هةَلسوكةوتي 
ديموكراتيةت!  سةركوتكردني  دةمكوتكردنء 
(تواقف)مان  سياسةتي  هةموومان  ضونكة 
ديت كة ضؤن لة تةواوي دامودةزطا حيزبيء 
ئاستي  لة  هةر  برابةشي خؤيان  ئيدارييةكاندا 
(تاَلةبانيء  دةسةآلتي  ثَيطةي  دياريكردني 
بارزاني)ةوة تا دةطاتة دوايين خاَلي (تةوافوق)ي 
بآ  سةنديكاكاندا،  ناحيةو  قةزاو  ثارَيزطاو 
ناديموكراتيةتي  كؤمةَلطا  طشتي  راي  طوَيدانة 

خؤيان بة يةكجارةكي سةثاند!
هةروةك وتمان كةَلةكةبووني هةموو ئةو 
ثارتيء  يةكَيتيء  ناديموكراتيانةي  هةنطاوة 
رؤذ  كة  ءايكرد  ئيداريان  كاري  طةندةَليي 
طــؤإانء  دةنطؤي  ساأل  بة  ساأل  رؤذو  بة 
ضاكسازييةكان لة فيكري هَيَلَيكي سياسييةوة 
بطوازرَيتةوة بؤ ناو شةقامي كورديء بةرةو 
ضةند  لةم  هةربؤيةشة  ببات،  طشتي  راي 
هَيندة  ناعةدالةتيية  دةنطؤي  ئةو  ــةدا  رؤذان
لةناو هةناوي مةكتةبي  زةق بووةءة سةرةتا 
بةآلم  دةرهَينا،  سةري  (يةكَيتي)دا  سياسيي 
ضاكسازيي  طــؤإانء  دةنطؤي  وتمان  ءةك 
جةوهةري  بة  نيية  ءابةستة  تةنها  ئةمإؤ 
ناعةدالةتيي تةنها حيزبَيك، ضونكة ئةم هةنطاوي 
يةك  دةرةجةي  بة  هةردووكيان  ناعةدالةتيية 

روداني  لةدواي  هةربؤيةشة  بةشدارن،  تَييدا 
(يةكَيتي)،  سياسيي  مةكتةبي  ناو  بارطرذيي 
بدات،  نيشان  بَيدةنطيي خؤي  نةيتواني  ثارتي 
هةربؤية بةثةلةو بآ دواكةوتن نوَينةري باآلي 
خؤي بؤ شاري سلَيمانيء لةوَيشةوة بؤ بةغدا 
(ثارتي)ش  بةإَيكرد، ضونكة  (تاَلةباني)  بؤالي 
رَيككةوتننامةي  لة  كارةكتةري شةريك  ءةك 
دةسةآلتي  ثَيطةي  ــواري  ب لة  ستراتيذي 
ئابوورييةكاندا  باآل  بةرذةوةنديية  سياسيء 
كة  ناضاربوو  بةشدارة،  هةيةو  خؤي  ثشكي 
نةخؤشييةي  ئةو  تيماركردني  بؤ  بةشداربَيت 
هةية،  هةردووالدا  طةندةَليةتي  هةناوي  لة  كة 
(يةكَيتيء  ءاتا  هةردوواليان  سةعات   (٧٣)

ثارتي) لة ذوري ئينعاشدا بمَيننةوة!!
ناطةيةنَيت  ئةوة  هةقيقةتانة  ئةم  دةربإيني 
ئةو روداوانة  بؤ  ئَيمة خؤشحاَليي خؤمان  كة 
توندوتيذيء  ئايندةدا  لة  كة  دةردةبــإيــن 
ماَلوَيراني بؤ كؤمةَلطاي لَيبكةوَيتةوة! بةآلم لة 
هةمانكاتيشدا نابَيت ئةوة لة كؤمةَلطا شاراوة 
بَيت كة لةدواي رَيككةوتننامةي ستراتيذيةوة 
برابةشي  ءةك   ٪١٧ داهاتي  حيزبة  دوو  ئةم 
حيزبيانة دابةش دةكةنء هيض دةرخستةيةكي 
تةنها  حكومةتء  نيية،  ئاشكراي  رونء 
ياساء  هيض  لة  كة  طةورةية،  برا  تَييدا  حيزب 
تةنها  نةبووة  ديموكراتيةتدا  بانطةشةيةكي 
سياسةتي  بووني  بَيت،  بــراطــةورة  حيزب 
كؤمةَلطادا  لةناو  حيزب  براطةورةيي  ئةمإؤي 
ناديموكراتيةت،  تؤقاندنء  ترسانء  لة  جطة 

هيضي ديكة ناطةيةنَيت!!
دوو  رَيككةوتنة  لةدواي  حيزبة  دوو  ئةم 
قؤَلييةكةيانةوة هةميشة بة ضاوي كؤمةَلطايدا 
دةدةنةوةو دةَلَين رَيككةوتني ستراتيذي نَيوان 
وتارو  يةكخستني  ماناي  ثارتي)  (يةكَيتيء 
نمونة  بة  دةطةيةنَيت،  كورد  ماَلي  يةكدةنطي 
لةإوي  كة  بيسةلمَينين  دةتوانين  هَينانةوة 
لةإوي  ــةردووال  ه جوآلنةوةي  جةوهةري 
ناخةوة لةطةأل يةكتردا زؤر دورة لة راستييةوة! 
ضونكة هةر لةم ماوةيةدا هاتني ديبلؤماتكاري 
(مةنوضهر  دةرةوة  ــري  ءةزي ءاتــا  ئَيراني 
كردنةوةي  سلَيمانيء  هةولَيرو  بؤ  موتةكي) 
ئيدارةي  دةسةآلتي  لةبن  ئَيران  قونسوَليةتي 
(يةكَيتيء ثارتي)دا، بةَلطةي زيندو دةردةخات 

كة لة جةوهةردا تا ئَيستا هةرَيمي كوردستان 
دوو ئيدارةية نةك يةك ئيدارة، ضونكة لةإوي 
هةبَيتء  قونسوَليةت  يةك  دةبَيت  ياساييةوة 
ئةويش دةبَيت ثَيطةي لة مةركةزي ئيدارةي ئةو 
شوَينة بَيت نةك لة دووال..!! كةواتة هةنطاوناني 
بؤ  تةواوبوو  زةنطَيكي  ئَيراني  ديبلؤماتكاري 
نَيوان  ئةمإؤي  ئيدارةيي  دوو  دةرخستني 

(يةكَيتيء ثارتي)...!!
ــةوةي  ئ بؤ  بارطرذييةو  حاَلةتة  ــةو  ل
طشتيء  راي  نةبَيتة  هةنطاوة  ئةو  بةتةواوي 
لة  نةجوَلَيت،  بةتةواوي  كــوردي  شةقامي 
بارطرذيية  ئةو  هَيوربوونةوةي  دواساتةكاني 
سةرؤكي هةرَيميش وتي: ئةم هةنطاوء روداوة 
بارطرذيية نةك تةنها زةرةرة بؤ يةكَيتي، بةَلكو 
ثارتي!  بؤ  هةية  زةرةريشي  هةمانكاتدا  لة 
هةردوواليةنةوة  هةَلسوكةوتي  لةإوي  طةر 
ئةم  دةبينين  قسةية،  ئةم  بإوانينة  مةنتقى  بة 
هةردووال  ضونكة  راستة،  دةقــاودةق  قسةية 
رَيككةوتني  ــةدواي  ل ثارتي  يةكَيتيء  ءاتــا 
بؤ  شينطَيإيانة  هةميشة  ستراتيذييةوة، 
سياسيء  دةسةآلتي  ثَيطةي  نةداني  لةدةست 
هةرَيم  داهاتي  ١٧٪ى  رَيذةي  دابةشبووني 
لةناو خؤياندا..! بؤية دةبَيت بزانين كة دةنطؤي 
ئةمإؤي طؤإانء ضاكسازيي زؤر جياوازترة 
لةوانةي رابردوو، بؤية هةنطاوي طؤإانةكاني 
نيية،  اليةكياندا  هيض  بةرذةوةنديي  لة  ئةمإؤ 
ثارتي)  (يةكَيتيء  ءاتا  دووقؤَلي  هةربؤية 
كاروانةدان!  ئةم  دذايةتيكردني  مةيداني  لة 
ئَيستا  كة  دةنطؤية  ئةم  ئايا  بثرسين  با  بةآلم 
تاكَيكي  هةموو  ناخي  ناو  بؤ  شؤإبووةتةوة 
كؤمةَلطاو ضينء توَيذةكان، هةروا بة ئاسانيء 
سةرةتاييء  بةَلَيني  بة  هَيوربوونةوةيةك 
ضاكسازيي  ضاوةإواني  دةكرَيت  شةفةهي 
بنةإةتي حيزبيء ئيداريي لة هةردووال بكرَيت؟ 
كة كاتَيك هةردووال خؤشيان باش دةزانن بة 
ئيداريي  حيزبيء  ضاكسازيي  هةنطاوناني 
بةرذةوةنديية  لةدذي  طةندةَلييةوة  لةإوي 
باآلكاني سياسيء ئابووري خؤيانة.. ئايا ئةوان 
بة فعلي ئامادة دةبن ئةم هةنطاوة بنَين لةثَيناو 
طؤإانء  كارواني  دةبَيت  يان  كؤمةَلطادا؟! 
ضاكسازيي لةطةأل كؤمةَلطادا بةردةوام بَيت بؤ 

طؤإان..؟!

(يةكيَتيء ثارتي 
 (٧٣) سةعات لة ذوري ئينعاشدا!!)

دةنطة 
نةبيستراوةكان

كةى دةبيسترَين؟

بةهرؤز رةئوف

ئةم  بؤ  بةإَيوةية  طرنط  هةَلبذاردنَيكى 
بةوثَييةى  (كوردستان)  خؤمان  هةرَيمةى 
وابإيارة ضةند ليستَيكى جياوازء سةربةخؤء 
بَيتة مةيدانةكةوة، ئةمةش  هاوثةيمانى نوآ 
طةرموطوإتر  هةَلبذاردنةكة  ثرؤسةى 
ئةوةى  ثَيشبينى  دةتوانرَيت  كة  دةكــاتء 
لَيبكرَيت جؤرَيك لة طؤإان لةم هةرَيمةدا بَينَيتة 
طوزةرانى  ئابوورىء  لةاليةنى  هةر  كايةوة 
بةو  ثةرلةمانء حكومةتيش،  خةَلكةوة هةتا 
بةَلطةيةى هاتنةكايةى ضةند ليستَيكى جياواز 
سةركةوتن،  ثاش  ثةرلةمان  هؤَلى  نَيو  بؤ 
ئةو  بةرامبةر  لة  بوَير  دةنطَيكى  ئةوكات 
كوردستانى  هةرَيمى  بةرؤكى  طةندةَليةيى 
لةهةمانكاتدا  دةبَيتةوةو  بةرز  طرتووةتةوة 
زؤرو  سامانة  بةفيإؤدانةى  ئةو  لةبةرامبةر 
زةوةندةى وآلت كة ضةندين ساَلة تةمةنَيتى 
ترةوة  لةاليةكى  هةَلدةبإَيت،  ضاوةكانى 
دةسةآلتء داهاتى ئةم وآلتة لةنَيو ئةوبازنة 
مةرجةى  بةو  دةردةهَينرَيت   قةتيسكراوةدا 
بةدةنطمان لة رابردوومان بكؤَلينةوةء ثرسيار 
لة ئايندةمان بكةين. بؤية طرنطة هاوآلتييانى 
رؤذى ٥/١٩  لة  طرنطيةوة  بة  كوردستانيش 
هةَلبطرن،  هةنطاو  ثيرييةوة  بةرةو  بإواننء 
بيرنةكةين  لة  ئةوة  ثَيويستة  لَيرةدا  بؤية 
بؤ كوَيمان  كة  بَيت  دةنطةكانمان  لة  ئاطامان 
ئايندةيةكمان نيشاندةدات، طرنطة  دةباتء ض 
لةوةش تَيبطةين ئةمإؤ كوردستان ثَيوستى 
بكةينء  بــةردا  بة  نوَيى  بةرطَيكى  بةوةية 
تامةزرؤية بةدةنطى نوآو بة سيستمى نوآو 
بة ضاكسازى نوآ لة بضوكترين دامةزراوةوة 
تا طةورةترين دامةزراوةى وآلت ضاوةإوانى 
ئةوةشى  ئَيمةية،  بــازوى  قــؤألء  هيمةتء 
ثَيويستة  كة  ئةوةية  طرنطترة  هةمووى  لة 
خوَيندنةوةيةكى واقيعانة بؤ رابردوو بكةينء 
وردو ذيرانة نوكى قةَلةم لة ناوى ثاَلَيوراوةكة 
بسوين، ضونكة دةنطى منء تؤية بإياردةدات 
هةر  دةكات،  وآلت  ئايندةدا حوكمى  لة  كَيية 
منء تؤشين تواناى دةستنيشانكردنى كةسة 
لة  حةرامةكان  تيكة  هةيةو  طةندةَلةكانمان 
قوإطيان دةربَينينةوةو وةاليان بنَيينء ضيتر 
رَيطا نةدةين يارى بة عةقَلمان بكةن.                  

هةورامان محةمةد

كة لة جةوهةردا تا ئَيستا هةرَيمي كوردستان 
دوو ئيدارةية نةك يةك ئيدارة، ضونكة لةإوي 
هةبَيتء  قونسوَليةت  يةك  دةبَيت  ياساييةوة 
دوو ئيدارةية نةك يةك ئيدارة، ضونكة لةإوي 
هةبَيتء  قونسوَليةت  يةك  دةبَيت  ياساييةوة 
دوو ئيدارةية نةك يةك ئيدارة، ضونكة لةإوي 

ئةويش دةبَيت ثَيطةي لة مةركةزي ئيدارةي ئةو 
شوَينة بَيت نةك لة دووال..!! كةواتة هةنطاوناني 
بؤ  تةواوبوو  زةنطَيكي  ئَيراني  ديبلؤماتكاري 
نَيوان  ئةمإؤي  ئيدارةيي  دوو  دةرخستني 

ــةوةي  ئ بؤ  بارطرذييةو  حاَلةتة  ــةو  ل
طشتيء  راي  نةبَيتة  هةنطاوة  ئةو  بةتةواوي 
لة  نةجوَلَيت،  بةتةواوي  كــوردي  شةقامي 
بارطرذيية  ئةو  هَيوربوونةوةي  دواساتةكاني 
سةرؤكي هةرَيميش وتي: ئةم هةنطاوء روداوة 
بارطرذيية نةك تةنها زةرةرة بؤ يةكَيتي، بةَلكو 
سةرؤكي هةرَيميش وتي: ئةم هةنطاوء روداوة 
بارطرذيية نةك تةنها زةرةرة بؤ يةكَيتي، بةَلكو 
سةرؤكي هةرَيميش وتي: ئةم هةنطاوء روداوة 

ثارتي!  بؤ  هةية  زةرةريشي  هةمانكاتدا  لة 
هةردوواليةنةوة  هةَلسوكةوتي  لةإوي  طةر 
ئةم  دةبينين  قسةية،  ئةم  بإوانينة  مةنتقى  بة 
هةردووال  ضونكة  راستة،  دةقــاودةق  قسةية 
رَيككةوتني  ــةدواي  ل ثارتي  يةكَيتيء  ءاتــا 
بؤ  شينطَيإيانة  هةميشة  ستراتيذييةوة، 
سياسيء  دةسةآلتي  ثَيطةي  نةداني  لةدةست 
بؤ  شينطَيإيانة  هةميشة  ستراتيذييةوة، 
سياسيء  دةسةآلتي  ثَيطةي  نةداني  لةدةست 
بؤ  شينطَيإيانة  هةميشة  ستراتيذييةوة، 

هةرَيم  داهاتي  ٪ى 
لةناو خؤياندا..! بؤية دةبَيت بزانين كة دةنطؤي 
ئةمإؤي طؤإانء ضاكسازيي زؤر جياوازترة 
لةوانةي رابردوو، بؤية هةنطاوي طؤإانةكاني 
نيية،  اليةكياندا  هيض  بةرذةوةنديي  لة  ئةمإؤ 
ثارتي)  (يةكَيتيء  ءاتا  دووقؤَلي  هةربؤية 
نيية،  اليةكياندا  هيض  بةرذةوةنديي  لة  ئةمإؤ 
ثارتي)  (يةكَيتيء  ءاتا  دووقؤَلي  هةربؤية 
نيية،  اليةكياندا  هيض  بةرذةوةنديي  لة  ئةمإؤ 

كاروانةدان!  ئةم  دذايةتيكردني  مةيداني  لة 
ئَيستا  كة  دةنطؤية  ئةم  ئايا  بثرسين  با  بةآلم 
تاكَيكي  هةموو  ناخي  ناو  بؤ  شؤإبووةتةوة 
كؤمةَلطاو ضينء توَيذةكان، هةروا بة ئاسانيء 
تاكَيكي  هةموو  ناخي  ناو  بؤ  شؤإبووةتةوة 
كؤمةَلطاو ضينء توَيذةكان، هةروا بة ئاسانيء 
تاكَيكي  هةموو  ناخي  ناو  بؤ  شؤإبووةتةوة 

سةرةتاييء  بةَلَيني  بة  هَيوربوونةوةيةك 
ضاكسازيي  ضاوةإواني  دةكرَيت  شةفةهي 
بنةإةتي حيزبيء ئيداريي لة هةردووال بكرَيت؟ 
كة كاتَيك هةردووال خؤشيان باش دةزانن بة 
ئيداريي  حيزبيء  ضاكسازيي  هةنطاوناني 
بةرذةوةنديية  لةدذي  طةندةَلييةوة  لةإوي 
باآلكاني سياسيء ئابووري خؤيانة.. ئايا ئةوان 
بةرذةوةنديية  لةدذي  طةندةَلييةوة  لةإوي 
باآلكاني سياسيء ئابووري خؤيانة.. ئايا ئةوان 
بةرذةوةنديية  لةدذي  طةندةَلييةوة  لةإوي 

بة فعلي ئامادة دةبن ئةم هةنطاوة بنَين لةثَيناو 
طؤإانء  كارواني  دةبَيت  يان  كؤمةَلطادا؟! 
بة فعلي ئامادة دةبن ئةم هةنطاوة بنَين لةثَيناو 
طؤإانء  كارواني  دةبَيت  يان  كؤمةَلطادا؟! 
بة فعلي ئامادة دةبن ئةم هةنطاوة بنَين لةثَيناو 

ضاكسازيي لةطةأل كؤمةَلطادا بةردةوام بَيت بؤ 
طؤإانء  كارواني  دةبَيت  يان  كؤمةَلطادا؟! 
ضاكسازيي لةطةأل كؤمةَلطادا بةردةوام بَيت بؤ 
طؤإانء  كارواني  دةبَيت  يان  كؤمةَلطادا؟! 
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ناشرينء  دياردةيةكى  ساَلَيكة  ضةند 
كورديدا  كؤمةَلطاى  لة  مةترسيدار 
سةريهةَلداوة، دياردةيةك كة لة هةردوو 
سياسيدا  ســؤســيــؤلــؤذيء  ئاستى 
خوَيندنةوةى  ضةندين  بة  ثَيويستى 
جديىء تايبةت هةية، ئةوةى دةبينرَيتء 
سوكايةتيكردنة  فينؤمينى  دةبيسترَيت، 
بة قوربانيء شةهيدانمان، سوكايةتى بة 
طيانبةخشينء  لة  ثإيةتى  كة  مَيذوويةك 
ــة ئةو  ــةرخــودان، زؤربــةمــان رؤذان ب
كؤمةَلطاى  نامرؤييةى  قَيزةونء  دياردة 
ضةندين  بة  ضؤنء  كة  دةبينين،  كوردى 
خةريكى  نزم  نةفس  كةسانَيكى  شَيواز 
بة  سوكايةتيكردنن  طــاَلــتــةكــردنء 
ئةنفالكراو،  كةسوكارى  خةَلكاني: 
لة  كة  خةَلكانَيك  ــدراو،  ــَي ل كيمياوي 
كةناَلةكانى  دؤكؤمينتارييةكانى  بةرنامة 
كارةساتةكانيانةوة  لةبارةى  راطةياندندا 
شَيوازى  ســةدان  ــن،  دةدوَي مَيذوو  بؤ 
باوكى  دايكء  خوشكء  بة  طاَلتةكردن 
كةسوكارى ئةنفالكراو ئَيستا لة مؤبايلى 
زؤرَيك لة خةَلكيدا دانراوةء شةوء رؤذ 

خةريكى ئةمجؤرة طاَلتةكردنةن.
هةقى  زاتييةكةدا  ئاستة  لة  ئَيمة   
بةمجؤرة  دَلطرانبين  زؤر  خؤمانة 
كة  طاَلتةثَيكردنانةى  سوكايةتىء 
عةزيزةكانمان  قوربانيية  بةرامبةر 

بةوةى  بَيتاقةتبين  حةقمانة  دةكرَيت، 
خؤى  دةنــطــى  كاَلفام  كةسَيكى  كــة 
سةلمان  لةنوطرة  كة  ذنَيك  بؤ  طؤإيوة 
خؤى  بةدةستى  تازةبووةكةى  منداَلة 
خؤشيةوة  بةرضاوى  بة  هةر  فإَيداوةء 
هةرضى  كة  ذنَيك  خواردويةتى،  سةط 
هَيناوة،  بةسةرياندا  هةية  سوكايةتى 
ــة  رؤذان كة  قــَيــزةون  شتى  هـــةزاران 
كارى  بــةآلم  ــت،  دةكــةوَي بةرطوَيمان 
زانستىء  لَيكؤَلينةوةى  ئَيمة  سةرةكى 
بابةتيانةى  هؤكارة  ئةو  بةدواى  طةإانة 
كة وايكردووة سوكايةتىء بَينرخكردنى 
قوربانييةكانى خؤمان بكةينة شةوضةرةو 

حيكايةتى ناوثاسء ناو تاكسى. 
بة  (سوكايةتيكردن  دياردةية  ئةم 
نَيطةتيظى  دياردةيةكى  خؤت)،  قوربانيى 
تازةيةو لة هةموو دنيادا شتَيكى غةريبء 
نامؤية، لة مَيذووى نةتةوةى كورديشدا 
ئةوة ضةند ساَلَيكة ئةم دياردةية هةستي 
هةتابَيت  ئةوةشدا  لةطةأل  ثَيدةكرَيت، 
نوَيى  جــؤرى  بآلودةبَيتةوةء  زياتر 
نةتةوةيةدا  ئةم  قوربانيى  بة  سوكايةتى 

دةهَينرَيت.
كآ بةرثرسة لةم سوكايةتيانة؟

ــى  ــةك خــاوةن ــةوةي ــةت ــوو ن ــةم ه
(ناسيؤناليزم)ى  سياسى  بزوتنةوةيةكى 
خؤيةتى، ئَيمة بإوامان بةوةية كة (ئةوة 

ناسيؤناليزمة نةتةوة دروستدةكات نةك 
ناسيؤناليزمَيك  هةموو  بةثَيضةوانةوة)، 
كلتورى  ثاراستنى  سةرةكى  ئامانجى 
ضوارضَيوةيةكى  لــةنــاو  نــةتــةوةيــة 
ناسيؤناليزم  تر  واتايةكى  بة  سياسيدا، 
ثاراستنى  مةسئوليةتى  تـــةواوى 
لةئةستؤداية،  ــةوةى  ــةت ن كلتورى 
كلتورى  بةشى  طةورةترين  مَيذووش 
هةندَيك  تةنانةت  نةتةوةيةكة،  هةموو 
بــاوةإيــان  فةيلةسوف  كؤمةَلناسء 
لةدايكبوونى  ـــةروارى  ب كة  بــةوةيــة 
لةدايكبوونى  لةطةأل  هاوكاتة  مَيذوو 
لةدايكبوونى  لةطةأل  نةتةوةش  نةتةوةدا، 
بةشَيكى  لةدايكدةبَيت.  ناسيؤناليزمدا 
كورد،  مَيذووى  لةبيرنةكراوى  طةورةى 
مَيذووى  خوَينة،  قوربانيدانء  مَيذووى 
هةزاران  كةرامةتى  رؤحء  مامةَلةكردنى 
بةرامبةر  لة  طيانفيداية  بةرزو  مرؤظى 

ئازاديى نةتةوةكةيدا. 
بإوانين،   سؤسيؤلؤذياوة  لة  طةر 
تيؤريى  سيستمى  لةسةر  ناسيؤناليزم 
بةثَيى  (autopsy) كاردةكات،  ئؤتؤثسى 
ئةم سيستمة ناسيؤناليزم خؤى بةرثرسة 
ــدنــةوةو دروســتــكــردنــةوةى  ــان لــة ذي
لةو  رَيزطرتن  لة  بةرثرسة  خؤى  خؤى، 
دةبَيت  خؤى  ناوة،  بنياتى  كة  مَيذووةى 
سوديان  بطونجَيتء  طؤإانةكان  لةطةأل 

لَيوةرطرَيت.
كوردى  ناسيؤناليزمى  الى  ئةوةى 
سيستمة  بةم  كارنةكردنة  نايبينين، 
لةكاركةوتنى  شكانء  (ئؤتؤثسى)، 
بةشةكانيةتى، بَيتواناييةتى لة خؤطونجان 
دةرةوةى،  طؤإانكارييةكانى  لةطةأل 
كة  طــةورةكــةى  ئامانجة  طــؤإيــنــى 
لةسايةى  بوو  بةهةشتَيك  دروستكردنى 
دةوَلةتَيكى كورديدا بؤ هةزاران ئامانجى 
بةتاآلنبردنء  لة  كة  زاتــي،  غةريزىء 
هَينانةوةى بةعسء دةركةوتنى هةزاران 

فايل... بةتةواوى خؤى مانيفَيستكرد.
هةموو  سؤسيؤلؤذييةكةدا  ئاستة  لة 
كؤمةَلَيك  خاوةنى  ناسيؤناليزمَيك 
بةخؤيةتى،  تايبةت  حةآلَلى  ــةرامء  ح
كؤمةَلَيك هَيَلى سورى كلتورى هةية كة 
ئةطةر ناسيؤناليزم كار بؤ ثاراستنيان 
نةكات، بةر لة هةمووشت ناسيؤناليزم 
دةخرَيتة  ــَيــتء  دةب بَيبايةخ  خــؤى 

زبَلدانةوة.    
(طاَلتةكردن  كورديدا  كؤمةَلطاى  لة 
تايبةتى  بابةتى  هؤكارى  قوربانى)  بة 
هةيةو بةرثرسى سةرةكى ئةم دياردة 
دزَيوة بة ثلةى يةكةم هةردوو حيزبى 
كورديية  دةسةآلتدارى  ناسيؤناليستى 

(ثارتىء يةكَيتى).
كار  حيزبة  دوو  ئةم  ساَلة  ضةندين 

قوربانيدانء  بَيبايةخكردنى  لةسةر 
كورد  مرؤظى  كةرامةتى  خةباتء 
حةرامء  بوترَيت  ثَيى  ئةوةى  دةكةن، 
حةآلَلى نةتةوة، ئةمان نةك ثاراستيان، 
بةَلكو خؤيان بةر لة خةَلكى سةرجادة 
شكاندنيانء بإوايان ثَيي نةماو كةوتنة 

نابوتكردنيان.
تــةنــانــةت  ــة،  ــزب حــي دوو  ـــةم  ئ
ميدياكانيان، روداوة سادةكانى رؤذانة 
طةورةكانى  كارةساتة  بة  دةشوبهَينن 
دادةنَين،  يةكترى  بة موراديفى  كوردو 
بة  بــاَلــنــدة)  (ئةنفلؤنزاى  ناونانى 
مريشكَيك  مرداربوونةوةى  ئةنفالء 
هةموو  ئةنفالكراوَيك...  موراديفى  بة 
ئةمانة بةَلطةى ئاشكران لةسةر ئةوةى 
دةسةآلتدارةكةو  حيزبة  هةردوو   كة 
لةم  يةكةمن  بةرثرسى  ميدياكانيان 
بةردةوامبوونى  خةمناكة.  ــاردة  دي
حيزبىء  دةســةآلتــى  هــةيــمــةنــةو 
هةروةها  حيزبة،  دوو  ئةم  نادةزطايى 
بةردةوام كاركردنيان بؤ كاَلبوونةوةى 
نةبوونى  نةتةوةييةكة،  ضوارضَيوة 
نةتةوةيى  دادطايةكى  ثَيوةرو  هيض 
جطة  ئةنجامةكةى  كوردستان،  لة 
زياترى  زياترو  سوكايةتيكردنى  لة 
ترى  هيضى  نةتةوةية،  ئةم  قوربانيانى 

لَيناكةوَيتةوة.

كآ بةرثرسة لة سوكايةتيكردن

ئاسؤ ئةمين بة قوربانييةكانمان؟

 سامانى سروشتى زؤرء زةوةندى 
خراث  ئةنجامى  لة  عَيراق،  دةوَلةتى 
سةدةى  ــةواوى  ت لة  بةكارهَينانيدا 
ثاشايةتىء  سةردةمى  لة  ــردوو،  راب
سةردةمى  لة  بةتايبةتى  كَوماريدا 
لَيى  عَيراق  طةالنى  بةعسدا،   رذَيمى 

سودمةند نةبوون.
جار  يةكةم  بؤ   ١٩٢٥ ساَلى  عَيراق 
نةوت  بة  سةبارةت  ئيمتيازى  عةقدى 
مؤر  داطيركةردا  بةريتانياى  لةطةأل 
يةكَيك  كؤماريدا  سةردةمى  لة  كرد، 
١٤ى  شؤإشى  دةستكةوتةكانى  لة 
نةوتى  نيشتمانيبوونى  ياساى  تةموز 
 (٨٠) ياساى ذمارة  بة  بوو، كة  عَيراق 
بةتةواوى  ياساية  ئةم  بةآلم  ناسراوة، 
نةوتى عَيراقى نيشتمانى نةكرد، بةَلكو 
نةوت  طرَيبةستى  زةوييةكانى  ٩٥٪ى 
لـآ  نةوتى  بيرى  كة  بوو،  بازنةية  لةو 
٥٪ى  كرابوو،  نيشتمانى  نةدرابوو 
سودى  دى  بيرةكانى  لة  ثاشماوةكة 
بةردةستى  خراية  وةردةطــيــرا،  لـآ 
ياساى  واتاية  بةم  عَيراق،  كؤمثانياى 
ناسرا،   ٪٩٥ ياساى  بة   (٨٠) ذمــارة 
حةسةن  ئةحمةد   ١٩٧٢ ساَلى  لة 
كؤمثانيا  عَيراق،  سةركؤمارى  بةكر، 
نةوتيية ئةمريكاييةكانى لة بةشى ٥٪ى 
نيشتمانى كرد، بةآلم خةَلك خَيرى لةو 
داهاتةى نةوت نةدي، لةبةر سياسةتى 
شةإخوازانةى رذَيمى حيزبى بةعسى 
لةناو ضوو لةطةأل خةَلكى كوردستانء 
لـَيهات  تا واى  عَيراقدا،  دراوسَييةكانى 
ئابوورى عَيراق داتةثىء عَيراق ئةطةر 
داهات  فرة  بةرهةمء  فرة  سةردةمَيك 
بوو، بةآلم لةطةأل وَيرانكردنى (٤٥٠٠) 

لةناوبردنى  كــوردســتــانء  طوندى 
باشورى  دارخورماكانى  زؤرينةى 
عَيراقدا  لة  كشتوكاَلى  كةرتى  عَيراق، 
كارطةكانى  هةروةها  نةما،  بةرهةمى 
خراية  هةموو  ــةت  دةوَل ثيشةسازى 
كةرتى  عَيراقء  جةنطةكانى  خزمةتى 
طةشتءطوزار هةموو ثةكيان كةوت، لة 
ئاكامدا عَيراق تاكة سةرضاوةى داهاتى 
بوو،  غاز  نةوتء  ئةويش  مايةوة،  بؤ 
هةر وةك لة بودجةى ساَلى ٢٠٠٣وة تا 
هةندَيكجار  دةركةوتووة،   ٢٠٠٨ ساَلى 
عَيراقى  بودجةى  نةوت ٩٦٪ى  داهاتى 
ثَيكهَيناوة، بةثَيى راثؤرتَيكى وةزارةتى 
عَيراق  دةوَلةتى   ٢٠٠٢ لة ساَلى  نةوت 
نةوتى  بةرميل  مليار   (١١٥) خاوةنى 
ــ   ٪٣٠) نزيكةى  بإةش  لةو  يةدةطة، 
ثَيشبينى  كوردستاندايةء  لة  ٤٠٪)ى 
لة  عَيراق  نةوتى  يةدةطى  دةكرَيت 
بةرميل،  مليار   (٢٢٠) بطاتة  داهاتوودا 
دةكات  داطير  يةكةم  ثَيطةى  بةمةش 
جيهاندا،  نةوتى  يةدةطى  خشتةى  لة 
دةرئةنجامانةى  ئةو  ثاش  ئةويش 
بيابانى  لة  نةوتدا  بــةدواى  طةإان  لة 

خؤرئاوا دةردةكةوَيت.
دةستورى  نوسينى  رؤذانــى  لة 
ثرسى  فيدراأل،  عَيراقى  هةميشةيى 
بوو  دذوار  ناكؤكييةكى  غاز  نةوتء 
اليةكء  لة  كــوردى  اليةنى  لةنَيوان 
اليةكى  لة  ئةمريكى  عةرةبىء  اليةنى 
مادةيةك  ضةند  سةرئةنجام  تــرةوة، 
اليةنى  طوشارى  لةذَير  نيوةناضأل  بة 
كوردى سةبارةت بة نةوتء غاز خراية 
 ،١١١) مادةكانى  لة  دةستورةوة، وةك 
مادةى  لة  وةك  هةر  هاتووة،  ١١٢)دا 

موَلكى  غاز  «نةوتء  دةَلَيت:  (١١١)دا 
هةموو طةلى عَيراقة لة هةموو هةرَيمء 
يةكةمى  بإطةى  لة  هةر  ثارَيزطاكاندا»، 
«حكومةتى  دةَلَيت:  (١١٢)دا  مــادةى 
فيدراأل لةطةأل حكومةتى هةرَيمء ثارَيزطا 
بة  هةَلدةستَيت  بةرهةمهَينةرةكاندا 
بةإَيوةبردنى نةوتء غازى دةرهَينراو 
مةرجَيك  بة  هةنوكةييةكاندا  كَيَلطة  لة 
داهاتةكانى بةشَيوةيةكى دادثةروةرانة 
لةطةأل  بطونجَيت  كة  دابةشبكرَيت 
هةموو  لة  دانيشتوان  دابةشبوونى 
ناوضةكانى وآلتدا، وَيإاى دياريكردنى 
بةشَيك بؤ هةرَيمة زيان لَيكةوتووةكان، 
بؤ  ثَيشووةوة  رذَيمى  اليــةن  لة  كة 
ئةوانةى  يان  دياريكراو  ماوةيةكى 
بَيبةشكراونء  بَيدادى  بةشَيوةيةكى 
ئةوة  دواى  لـَيكةوتووة،  زيانيان 
بؤ  هاوسةنط  ثةرةثَيدانى  بةجؤرَيك 
هةموو ناوضة جيا جياكانى وآلت دابين 
بكاتء ئةمةش بة ياسا رَيك دةخرَيت». 

وةك لةو مادةيةدا بة ديار دةكةوَيت.
بة  كــة  ئَيستا  كَيَلطةكانى   -١
شَيوازَيكى هاوبةش لةنَيوان حكومةتى 
ناوةندىء هةرَيمةكان بةإَيوة دةبرَيت، 
داهاتةكةشى بةثَيى ذمارةى دانيشتوان 

دابةش دةكرَيت.
٢- كَيَلطةكانى دواإؤذ: بةإَيوةبردنى 
ئةو  هةرَيمةكانء  دةست  دةكةوَيتة 
لةناو  بةرهةمهَيننء  كة  ثارَيزطايانةى 

هيض هةرَيمَيكدا رَيكنةخراون. 
ئةطةر تةماشاى دةستورى ٢٠٠٥ى 
(١١٥)دا  ــادةى  م لة  بكةين،  عَيراق 
لة  ناكؤكى  بوونى  «لةكاتى  دةَلـَيت: 
هاوبةشى  ديكةى  دةسةآلتةكانى 

نَيوان حكومةتى فيدراألء هةرَيمةكانء 
هةرَيمَيكدا  لة  ثارَيزطايانةى  ئــةو 
رَيكنةخراون، ئةوا كارثَيكردنى ياساى 
هةروةها  دةخرَيت»،  ثَيش  هةرَيمةكة 
(١٢١)دا  مادةى  دووةمــى  بإطةى  لة 
خؤيةتى  مافى  هــةرَيــم  دةســةآلتــى 
هةرَيم  لة  فيدراَلى  ياساى  ثيادةكردنى 
ئةطةر  حاَلةتَيكدا  لة  بكات،  هةموار 
لةنَيوان  هةبَيت  نةطونجان  ناكؤكى 
هةرَيمدا،  ياساى  فيدراَلىء  ياساى 
ناو  ناضَيتة  كة  ثرسةى  بةو  سةبارةت 
تايبةتمةنديية حةسرييةكانى دةسةآلتة 
دةستورة  ئةم  واتــة  فيدراَلييةكان، 
دةسةآلتى  بؤ  فراوانى  دةرطايةكى 
هةرَيمةكان كردةوة، بةتايبةتى لةإوى 
سامانى  ــةروةتء  س بةإَيوةبردنى 
لة  كوردستان  هةرَيمى  نيشتمانى، 
بوارى سامانة سروشتييةكاندا، يةكجار 
جؤرةكانى  ــةى  زؤرب دةوَلــةمــةنــدة، 
نوسينى  لة  تَيداية  سروشتى  سامانى 
كورد  عَيراقدا،  هةميشةيى  دةستورى 
سةرضاوة  موَلكييةتى  زؤريدا  هةوَلى 
هةرَيم  دانيشتوانى  بؤ  سروشتييةكانى 
تر  ضى  نةيدةويست  بطةإَينَيتةوة، 
وةك  هةموويان  سامان  ســةروةتء 
سةردةمى ثَيشو لة بندةستى حكومةتى 
بكةوَيتةوة  ئةمجارةش  بَيت،  عَيراقدا 
عَيراق،  فيدراَلى  حكومةتى  بندةستى 
نةضووة  بؤ  بةتةواوى  ئةمةى  بةآلم 
نةوتء  موَلكايةتى  بةتايبةتى  سةر، 
هةرَيمى  موَلكى  بكرَيتة  نةتوانرا  غاز 
كة  رَيككةوتن  بةجؤرَيك  كوردستان 
نةوتء غاز لة هةر كوَييةك بَيت، ئةوة 
ديارة  عَيراقييةكانة،  هةموو  موَلكى 

لةثشتةوة  سياسى  مةبةستى  ئــةوة 
هةرَيمى  ــوو  ب ــان  ــةوةي ئ بــؤ  بــوو، 
مةركةز  لةطةأل  بةجؤرَيك  كوردستان 
جيابوونةوةى  بوارى  تا  بدةن  طرآ 
لةو  بــةآلم  نةمَينَيت،  بؤ  عَيراقدا  لة 
داهاتوودا  لة  كة  نةوتييانةى  كَيَلطة 
دةبينرَيتةوة،  كوردستان  هةرَيمى  لة 
١٢١)ى   ،١١٢  ،١١٠) مادةكانى  بةثَيى 
هةرَيمى  حكومةتى  عَيراق،  دةستورى 
ــوةبــردنء  بــةإَي مافى  كــوردســتــان 
ديارة  هةية،  نةوتى  ياساكردنى  بة 
ثَيشتريش كردويةتىء مادةى (١٤١)ى 
وةك  هةر  ثَيداناوة،  دانى  دةستوريش 
سةرؤكى  مــةشــهــةدانــى،  مةحمود 
عَيراق،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  ثَيشوى 
كة  رؤذنامةوانيدا  كؤنطرةيةكى  لة 
رايطةياند:  كــرد،  ســازى  هةولَير  لة 
مافى  كورد  عَيراق  دةستورى  بةثَيى 
لةطةأل  هةية  طرَيبةستى  بةستنى 
ئةم  كؤتايى  لة  بيانييةكاندا،  كؤمثانيا 
كة  دةطةين  ئةنجامة  بةو  نوسينةدا 
فيدراَلدا  عَيراقى  لة  سروشتى  سامانى 
بةثَيضةوانةى جاران، بةثَيى دةستورى 
عَيراق  طةلى  بةرذةوةندى  لة  فيدراَلى 
كوردستانيش  هةرَيمى  رَيكخراوة، 
جطة لة داهاتى نةوتء غاز كة موَلكى 
بؤ  ترى  ئةوانى  عَيراقة،  طةلى  هةموو 

طةإاوةتةوة.

سةرضاوةكان:
هَيمن  و:  مةيسةمى،  لوتفولآل 
عَيراق،  نةوتى  ياساى  مةحموود، 
رؤذنامةى ميديا، ذمارة (٣٣٣)، هةولَير، 

بةشى يةكةم، ٢٠٠٨/٤/٨، ل ١٨.

دابةشكردنى سامانى سروشتى 

لة عَيراقى فيدرالَدا          ريَبين محةمةد سؤفى

www.ne
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om
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كوردستان هةرَيمي حكومةتي
داد وةزارةتي

٢ سلَيماني/ كةسيةتي باري دادطاي
ذمارة: ٣٥٤/ش/٢٠٠٩  

رؤذ: ٢٠٠٩/٣/٨  
(ئاطانامة)

محمد أمير رؤذة داواكار:
عبداهللا نوري دَلشاد داوالَيكراو:

دادطاية لةم (٣٥٤/ش/٢٠٠٩) بة ذمارة داوايةكي محمد) أمير داواكار (رؤذة
جيابوونةوة داواي كة هاتووة داوايةدا لةم وة سةرت، لة كردووة تؤمار

نةطونجان. و ناكؤكي بةهؤي
ئاطادارتان دا بإياري دادطا بوونت، نيشتةجآ شوَيني نادياري لةبةر وة
ئامادةبونتان بؤ  رؤذانةوة ناوخؤي رؤذنامةي دوو بةهؤي  بكاتةوة
ــةرواري ب دةكةوَيتة كة  دادبيني  رؤذي لة  دادطاية  ئةم لةبةردةم
نةبن ئامادة ثَيضةوانةوة بة سةرلةبةياني، (٢٠٠٩/٤/١٥) سةعات (٩,٣٠)ي

بةثَيي ياسا. ئةبينآ داواكة دادطا ئةوا نةنَيرن بريكارآ خؤتان يان
عبداهللا نوري دَلشاد داوالَيكراو:

دادوةر
محمد أحمد عمر

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   هةولَيرسيروان ئؤفيسي

عةلى ئيبراهيم
٠٧٥٠٤٤٤٧١٠٩
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دادوةري ئةنجومةني
سلَيماني ناوضةي تَيهةَلضونةوةي دادطاي

ثشدةر بةرايي دادطاي
ذمارة: ١٠٣/ب/٢٠٠٩  

بةروار: ٢٠٠٩/٣/٤  
(ئاطانامة)

امين محمد رسول محمد داواكار/
وَيإاي ثشدةر/ شارستاني باري تؤماري راستطري داوالَيكراو/

كارةكةي
داواي ديالن) ناكامةكةي كوإة لةبري امين محمد رسول (محمد داواكار

تؤماري راستطري لةسةر كردؤتةوة دادطاية لةم سةرةوةي ذمارةي
ناكامةكةي ناوي كوإة طؤإيني كارةكةي بؤ ثشدةر/ وَيإاي شارستاني

كارؤخ. بؤ ديالن لة
بة بإياردرا شارستاني ياساي لة (٢١) ماددةي بةثَيي وة

لةم هةية رَيطرتني مافي هةركةسآ ناوطؤإينة، ئةم بآلوكردنةوةي
رؤذدا دة (١٠) ماوةي دادطايةوة لة بةم بكات ثةيوةندي طؤإينة با ناو

بةثَيضةوانةشةوة وة رؤذنامةيةدا، لةم بآلوكردنةوةي رؤذي لةثاش
ياسا. طوَيرةي بة ئةبينرآ داواية ئةم

دادوةر
عمر عوني سركوت

ئةو راثــةإيــن ضركةساتى 
بة هةموو كة بوو، ضركةساتة
خؤمان دوذمنى دةستةجةمعى
لةسةر بووين كؤك دةناسىء
دإندةية رذَيمة ئةم كة ئةوةى،
ئَيمة حوكمى  ئةوةنيية شايةنى 
ئةو راثةإين ضركةساتى بكات،
ءةك هةموو كة بوو ضركةساتة
ئومَيدى دةكردةوةء بيرمان يةك
ثَيشمةرطانة ئةو لةسةر خؤمان
سنورةكانةوة لة كة هةَلضنيبوو،
ثَيش بــوونء هةرَيم ئاوديوى 
شارةكان، نَيو بطةنة ــةوةى ئ

راثةإيبوو. جةماوةر
ضةندين راثــةإيــن  لــَيــرةوة
ئةوةى فَيركردين، طرنطى ءانةى
جةماوةر بؤ ســةردةمــةدا لةو 
بةطذ ــوو ــةوةب ئ بــوو،  طرنط 
ئةستةم دةضووةوة، موستةحيلدا
بكرَيت، خةونيش باس لةوة بة بوو
جةماوةردا لةبةردةم رذَيم كة
ئةم كة مانايةى بةو ئةمة هةَلبَيت،
بوو، بةهَيز هَيندة ثايةكانى رذَيمة
نةكةين، بةوة باوةإ ءايكردبوو كة
لةبةر رذَيمة ئةم بَيت رؤذَيك كة
ئَيمة بةآلم هةَلبَيت، جةماوةردا
طوناهـ زؤر ســةردةمــةدا لةو 
خؤمان ئومَيدى هةموو بوين،
كة ثَيشمةرطة هةَلضنيبوو، لةسةر
ئومَيدةى ئةو بكةن. ئَيمة حوكمى
كؤمةآلنى رةوييةوةء ءردة ءردة
راستييةى ئةو طةيشتنة  خةَلك
دنيايةك ــاخ ش ثــيــاوانــى  ــة  ك
هَيناية خؤياندا لةطةأل ناشرينييان
ــارةوة ش لة  ئيدى ــارء  ش نَيو 
ثارتة ناتةندروستةكانى ملمالنآ
يةكَيتىء بةتايبةتى كوردييةكان،
دةرئةنجام ثَيكردء دةستى ثارتى
لةدواى بوون، ثَيشمةرطةكان هةر
فةرهودكردنى كةوتنة راثةإينةوة
ــــةزراوة دام شتومةكةكانى
شؤفألء لةوانة حكومييةكان،
ثَيداويستى كارطةكانء ئؤتؤمبيلى
كردبَيت زيادةإؤيم طةر كارةبا،
لةم دةستى ثَيشمةرطة بَلَيم:
النيكةم خؤ هةبووة،  كردةوانةدا 

ئةو شوَينانة ثَيشمةرطة دةيتوانى
دةستى نةهَيَلَيت بثارَيزَيتء
لةثاأل بةركةوَيت. فةرهودضيانى
سةربازء كوشتنى  ئةمانةدا 
هَيندةى بةعس رذَيمى ئةمنةكانى
راثةإينى قودسيةتى لــة تــر 
كةمكردةوة، ســةردةمــةدا لةو 
ضةندين كوشتنى جؤرَيك بة
لة ـــم رذَي ــازى ــةرب ئــةمــنء س
دةركةوتةيةكى سلَيمانى، شارى
بوو، سةردةمة ئةو ترسناكى
شةإى ساأل سآ ثاش ئيدى كة

خؤيدا هَينا. لةطةأل ناوخؤى
ــن ــةإي راث جــوانــيــيــةكــانــى
بــوو، ــةوة ئ ــةدا ــةردةم ــةو س ل
دنيا ثياوى ديكتاتؤرترين كة
كرد، شارةكانمان لة ماَلئاوايى
بةآلمناشرينترينضركةساتةكانى
ئةوكاتةوة لــةدواى راثــةإيــن
كاتَيك كــة ثــَيــكــرد، ــى  دةســت
شؤإش ثياوانى ءةئاطاهاتين
ءآلتةيان ئةم شتَيكى  هةموو
ــةدام س ــةر ط ــوو، ــردب ــؤرخ ك ق
بة كردبَيت مرؤظةكانى هةموو
كوردييةكان ثارتة  ئةوا  بةعسى،
سةرجةم شارةكانء نَيو هاتنة
حيزبىء بة كرد مرؤظةكانيان
بواية حيزب كــوإى ئـــةوةى
هةبوو، ذيانى باشى ضانسى
زؤر نةبواية، حيزب كوإى ئةوةى
دةستكةوتةكانى لة سانايى بة

كرا. بَيبةريى راثةإين
هةذدة تَيثةإينى ثاش ئَيستاء
لة هةر بةر راثةإيندا، ساأل بةسةر
بة ثَيويستمان تر ساتَيكى ئانء
خوَيندنةوةىئةو بارودؤخةهةية،
لةطةأل ئَيستاى ءةك قؤناغَيكى كة
سةردةمانَيك طةر هَيناوة، خؤيدا
سةرسةختترين بة بةرامبةر ئَيمة
ئةوا كردبَيت،  راثةإينمان رذَيم 
بيانوى بة دوَينآ ثَيشمةرطةكانى
دةستكةوتةكانى ثاراستنى
بؤ هةوَلَيك هةموو راثةإين،
دةكةن. زيندةبةضاأل  راثةإين
بة بةرامبةر  كورد دوَينآ طةر 
ديكتاتؤرى سةرسةختترين

ئةمإؤ ئةوا  راثةإيبَيت، سةردةم 
ثَيويستى بة جةماوةرة ئةو هةر 
بةرامبةر هةية تر  راثةإينَيكى
كة طــةنــدةأل، دةسةآلتَيكى بة 
شؤإشى كارةكتةرةكانى كوإانى
دور راثةإينَيك بوون، خؤمان
خوَينإشتن، توندوتيذىء لة
كودةتاى ماناى بة راثــةإيــن
ــةى ــةق شــةإةت ــىء ــداري ــةك ض
نا، بةَلكو ياخيبوونَيكى كؤآلنةكان
نةرمونيان، توندوتيذىء بآ
هةموومان كــة راثــةإيــنــَيــك
كارةكتةرة طةندةألء بةرامبةر بة
بَلَيين هةرَيمة ئةم مشةخؤرةكانى
هةرطيز راثةإين لة ئةمجؤرة نا،
ناضَيت، نةوةدءيةك راثةإينى لة
بةوةنيية ثَيويستى راثةإينة ئةم
(لةزمناكؤوةبؤئازاد١٧٦٠، بَلَيين:
حةوتى ئاطاداربكةرةوة برادةران
ئَيمةش بكةن، زةماوةند  مانط
ئةمجؤرة بةَلكو التان)،  دةطةينة 
ثَيويستى راثةإين شؤإشء لة
دةستةجةمعى هؤشيارييةكى بة
ئيرادةى بة ثَيويستى هةية،
بة راثةإين طةر هةية، هةموومان
خوَينإشتنء تةقةكردنء ماناى
لة ئةوا هاتبَيت، تؤَلةكردنةوة
ئَيستادا دةستكةوتةكانى راثةإين
بؤ بَيتء هةمووان  هى  دةبَيت
بةدةست ــارت ك زؤر  ئةمةش
كارتى لةوانة جةماوةرةوةية، 
لةثَيش هةَلبذاردن دةنطدانء

هةموويانةوةية.
ــى ــن ــةإي راث ـــــةوةى لـــة ئ
كة نةوةدءيةكدا بينيمان، ئةوةبوو
سياسةتمان سةردةمةدا لةو ئَيمة
بى. (ئار. براى كؤمةَلَيك سثاردة
لة شانىشاخ كةحوكمى ئَيمة جى)
ثَيويستة ئَيمة ئَيستا بةآلم بكةن،
هى كة هةبَيت دةسةآلتَيكمان 
دةسةآلتَيك نةك بَيت، هةمووان
داطيريان دياريكراو  نوخبةيةكى 
ثاراستنى بيانوى بة كردبَيتء
ــن ــةإي راث دةســتــكــةوتــةكــانــى

بكةن. بَيدةنط هةموومان
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بةرثرسياريَتى راثةأينء
رةئووف عةزيز

ئاطاداري
ئةو هةموو بؤ  بةإَيزةوة  كؤمثانياي  لة  ئاطاداريةك 
كاركردنن ئارةزوومةندي كة  رووثَيوانةي  ئةندازيارو
ئةندازياري بة ثَيويستي ئَيستا كة كؤمثانياكةمان لة
دوو ئةزمووني مةرجآ بة هةية رووثَيو و شارستاني

بوارةدا. هةبآ لةو ساَليان
لة بكةن كؤمثانياكةمان سةرداني با فؤرم وةرطرتني بؤ

بةرواري ٢٠٠٩/٣/١٠. ٢٠٠٩/٣/٧ تاوةكو بةرواري
ناونيشان/

نزيك محمود مةليك بازنةيي  شةقامي  ـ سلَيماني
مؤأل. ئاَلتون

تةلةفؤني/ ذمارة ياخود
فانؤس و نؤرماأل ٥٢٥٢

كؤإةك ئاسياو ٠٥٣٥٢٥٢

ونبوون
هةركةسَيك ونبووة (٩٣٣٢٤٦) لة (٢٠٠٨/١٢/٢٨) بة ذمارة كاكة عةبدوَلآل) (عاسي فةتاح بةناوي وةسلَيك

ضةمضةماأل. لة ئاران كتَيبخانةي بؤ بيطةإَينَيتةوة دؤزييةوة

ونبوون
لة بريتيية شةهيد وارسي كة (١٤٣١) ذمارة محةمةد) بة حسَين بةناوي (ئةكرةم شةهيدان ثَيناسَيكي دةزطاي

ضةمضةماأل. كتَيبخانةي ئاران لة بؤ بيطةإَينَيتةوة دؤزييةوة هةركةسَيك حةمة ئةمين رةزا) (رابيعة

پيايدا  که رؤژهي  چهند  ئهم  
له يهکَيک ــادي  ي تــَيــده پــه إيــن
گهورهترينخاَلهکانيوه رچهرخانه
چه ند خــهبــاتــي مــَيــژووي ــه   ل
که خاَلَيک کورددا، گهلي ساَلهي
چه کداريء ساَلهي چه ند خهباتي
ــدا ــن ــهإي راپ ــه ل ــــــه دهري ده رب
بهرهو گهلهکهماني کؤکردهوهء
قؤناغي تر ئاراسته کرد، قؤناغَيکي
په رلهمانء حکومهتء بنياتناني
بــهإَيــوهبــردنــي ــژاردنء ــب ــه َل ه
دهسهآلتء پؤستهکاني کورسيء
ــي ــان ژي ــي ــردن ــهک ــاره س ــوم م

بوو. هتد ديموکراسيء....
دَلخؤشييه ، جَيگاي ئَيره تا
مهحاَله يادهوهرييه روداوو ئهو
يهکَيکماندا ههر  بيري  زهنء له
لهگهأل بسإَيتهوه ، ئاساني به
ههموو به بــهراورد به  ئه وهشدا 
(ئهوانهي دنيا، تري شؤإشهکاني
شتَيکي ئامانج)، گهشتونهته  که
به شؤإشَيک نييه، سه ير ئاساييهء
سيستمَيکي گؤإناني له راپهإينء
بَيت، کؤتايي ــم زاَل ديکتاتؤرء
لهو گهر نييه، سهير ههروهها
ساَلَيکي چهند ماوهي بؤ کاتهداء
خؤشيمان يادهدا لهو دواتريش
کؤإي ئهو ئاماده ي دهربإيبَيتء
که بووبين خؤشيانه  ههَلپهإينء
بهإاستي بهآلم رَيکخراوه،  بؤي
حوکمء لــه  ــاأل س  (١٨) دواي
ئاسايي دهســهآلت مومارهسهي
بچَيته ميللهت داهاتي نيوهي نييه
حيزبء دوو قوإگي گيرفانء
رَيکخستني ديــوهخــانء شَيخء
راپهإين بؤ ئَيمهش  بَيسودهوهء 

ههَلپهإين.
و يهکگرتوو نيوه حکومهتمان
يادي بؤ  بَيتء يه کنهگرتوو نيوه 
پهرلهمانمان ههَلپهإين، راپهإين
ثابةندى مــوريــدى له بَيت پإ 
راپــهإيــن بــؤ  ئَيمهش حــيــزبء 

ههَلپهإين.
شــارء هــهمــوو ــوکء ــه رک ک
دواي تــري شــارؤچــکــهکــانــي
چاره نوسيان رزگاري پرؤسهي
چييان نهزانَيت کهس نه بَيتء رون
راپهإين بؤ بچين دَيتء بهسهر

ههَلپهإين.
بآ شارؤچکانمان شـــارء
يــهک ـــنء ب ــوزاري ــگ ــه ت ــزم خ
پؤل يهک دهوامء سآ خوَيندنگا 
ئَيمهش بَيت، تيا خوَيندکاري (٤٠)

ههَلپه إين. راپه إين بؤ بچين
کؤمپانياکانمان ـــهي زؤرب
پرؤژهي نيوه خهريکي حيزبي بنء
مونافهسهء بآ تهندهري ناچألء
خهَلک مافي حهپهلوشکردني
راپهإين بؤ بچين ئَيمه ش بن،

ههَلپهإين.
نيوه ئههليء نيوه کارهبامان
بچين بَيتء ناچأل نيوه حکوميء

ههَلپهإين. راپه إين يادي بؤ
ئاوهإؤمان ئاوء  رَيگاوبانء 
بَيتء خراپدا نزمء ئاستَيکي له
رَيگاوبانهکان ٪٨٠ي له تهنانهت
بؤ بــنء به عس ســهردهمــي هي 

ههَلپه إين. راپهإين يادي
ــدانء شــههــي ــاري ــوک ــه س ک
لـــهوپـــهإي ئــه نــفــالــکــراوان
يــادي بــؤ ــنء ب که مخزمهتيدا

ههَلپهإين. راپهإين

نوقمي دهوائيرمان دائيره ء
مهحسوبييهت واسيته ء رؤتينء
ههَلپهإين. راپهإين يادي بؤ بنء

له رو کشتوکاَلمان الدآء
راپهإين يادي بؤ  بَيتء  وَيرانه

ههَلپهإين.
ضةند ــي ــاَل س ــان ــؤم ــک زان
تيا بهسودي لَيکؤَلينهوهيهکي
تهراتَيني شوَيني نــه کــرَيــتء
خاس قبوأل خوَيندکاري قوتابيء
راپهإين بؤ بچين ئَيمهش بَيتء

ههَلپهإين.
بچَيته ميللهت داهاتي نيوهي
پهرلهماني ئهندام وهزيرء گيرفاني
دهرچواني نيوهي خانهنشينه وهء
جاده لهسهر  بَيکارء  زانکؤش 
راپهإين بؤ ئَيمهش ...هتد، بنء

ههَلپهإين.
ههموو ئهم دواي ميللهتَيک
ساَله چهند ئهم دواي گهندهَلييه،
مومارهسهي ـــژهي درَي دورو
که شــَيــوهيــهي ــه و ب حکومه ت 
خهريکي هَيشتاکه  دهيبينن،
من ـــهإاي ب بــَيــت ــپــه إيــن هــه َل
نازانرَيت ئَيستا تا کارهساته،
داواکردني بؤ خهَلکه ئهو بؤچي
باسمان ئهوانهي مافهکانيانء
ههرگيز زؤره  ژمــاره بهو کرد،
بچوکترين خاوهني يهکناگرنء
يه کگرتوو ــرؤژهي پ يــاداشــتء
له هه َلپهإکآ  بؤ کهچي نين، 
ئامادهن! هه موو چاوتروکانَيکدا
تَيإامانء جَيگاي ئهمه بهإاستي
ئةوةية، پرسيار لَيوردبونهوهيه ،
گرياني حهقي ياده ئهم دؤخهء ئهم

ههَلپهإين!؟ يان ههيه،

هةلَثةأين يان طريان،
راثةأين بؤ عومهر ئاراس
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ههيه شتَيك مهدهنيدا وآلتاني له
شتَيكه ئــهوه شه فافيهت، دهَلَين پَيي
بهشَيكه ئهمه چونكه نييه، ئَيمه لهالي
مافي مافَيكه، ئهمه ديموكراسي، له
ئهو ئَيمه ئه نفؤرماسيؤن، وهرطرتني
كوردستان خهَلكي دياره نييه، مافهمان
خهَلكي رهنطه نييه ، مافه ئهم شاياني
ميدياكاني رؤژنامهنوسء كوردستان،
ئَيمه بؤيه نه بن، بــاوهإ جَيي كــوردي
شتهكاني تهنانهت شتَيكء ههموو دهبَيت
وآلتهكهمانهوه خؤمانء به  پهيوهندي كه
عه رهبيء توركيء قهَلهمي له  ههيه،
رَيطاي به بخوَينينهوهء تر خهَلكاني
بهرنامهي بزانين، ئهوانهوه ميدياي
بنكهيهكي داناني (PKK)و چهكپَيداناني
به إَيوهبردني، بؤ هه ولَير له هةواَلطري
نمونانهيه. لهو يهكَيك بهرنامهيةش ئهم

سه دام، روخاني پاش ده زانين وهكو
ئةمريكادا عَيراقء توركياو لهنَيوان
ميكانيزماي بهناوي مؤركرا رَيككهوتنَيك
ميكانيزمايه  ئــهم ئامانجي قؤَلي،  ٣

.(PKK) به رامبهر توركيايه يارمهتيي
له  ههيه طهريالي هه زار چهند (PKK)
(بهتايبهتيله١٩٩١هوه) كهتوركيا قهنديل،
ئه نجامداني بؤ  بيانو بة  كردويهتي
ئؤپهراسيؤن لــهدواي ئؤپهراسيؤن
بهآلم كوردستاندا،  ههرَيمي لهناو خاكي
(PKK) هَيزي نهچَيت  لهبيرمان دهبَيت 
نييه كه طهرياليه ههزار ئهو چهند بهس
چه ند كوردستان باكوري له قه نديلن، له
ههيه ء ههمووي له طهريال ههبَيت، شاخ
له پَيدهزانن، باش  ئةمريكاش  توركياو
دهرسيم، شاخي تهندورهك، له له جودي
دهرياي ناوچهي له تةنانةت بينطؤل
جطه  ههن، (PKK) طهريالكاني رةشيش،
شارو طشت  له  (PKK) شاخهكان، له
له كوردستانء باكوري شارؤچكهيهكي
وهكو توركييهكاني شاره ناوجهرطةي
ئادهنا، ئزمير، ئهنقهره، ئيستهنبؤل،
ههيه، تةنانةت تةنزيماتي مهرسينء هتد...
(PKK) توركيادا پةرلةماني خودي لهناو
قهنديل (PKK)ي ــاره دي بــهآلم هه يه،
طشت توركيا بؤيه تايبهته،  (PKK)يهكى

قهنديل! سهر خستووهته تهركيزي
زؤر ئَيستا تا توركيا ــي ــهت ده وَل
بشكَينَيت، تَيك كوردي شؤإشي ههوَليدا
قورطي تا توركيا  ئهمهشدا لهپَيناو 

(بانكي (IMF) ــهرزي ق ژَيــر چووهته
جبةخانه، بؤ كإيني چه كء نَيودةوَلةتى)
(توركيش)ى كورد مرؤڤي مافي طشت
چهندينجار ئهمه  لهسهر پَيشَيلكردو 
مهحكوم مرؤڤهوه  مافي دادطاي لهاليهن
پآ ــوردي ك شؤإشي هَيشتاش كــرا،
تيرؤريستييهكاني رَيكخراوه لهناونهبرا.
(دهزطاي (JITEM) ئهرطهنهكؤنء وهكو
چــهتــهي ــه)ء ــدرم ــهن ــري ج ــط ــةواَل ه
بؤ ههمووي ئــهوانــه، سوسورلوكء
ئازاديخوازي بزوتنهوهي تَيكشكاندني
دهوَلهتهوه خودي لهاليهن  كورد طهلي
باكوري توركياو طهالني دروستكرانء
ههموو كوردو توركء به كوردستان
دؤزهخَيك دوچــاري پَيكهاتهيهكهوه، 
به َلكو نهبوو، هيچ سودَيكى  بهآلم كران،
دوژمنايهتي دژايه تيء بهپَيچهوانهوه
دژوارتر قوَلترو كورد توركء نَيوان
ناوخؤو ئاستي له  كورد پرسي بوو،
دهنطَيكي بوو، بةهَيزتر نَيودةوَلةتى
كَيشه يهكي ــووه  ب هَيناو ـــري زؤرت

نَيودةوَلةتى.
رَيطاو به توركيا كرمانجي: كورتء
سةرنطونء سجنء  چهكء زماني  به
طهلي رهواكــانــي مافه  قه دهغهكردني
پَيكرا، چي  هاتء له دهستي چي  كورد،
بَيئه نجام نافيلهء ههمووي  بهآلم كردي،

بوو.
شتَيكي عَيراق لهطهأل باشور فيدراَلي
له جطه كــاغــةزه، لهسهر كارتؤنيء 
فيدراَلي نةناوة، ثَيدا دانى كهس كورد
طهلي مافهكاني  ـــارودؤخء ب ــه إوي ل
هيچ رؤژانهدا ژياني واقيعء له كورددا
نه كوردو بؤ نه نييه،  ئهوتؤي  مانايهكي
كورد فيدراَلي به آلم عهرهبهكانيش، بؤ
دهبينَيت كابوسَيك ــي رؤَل باشور له 
لهمديوي ــورد ك ــاآلي ئ توركيا. لــه  
كه خهليل) (ئيبراهيم خابور روبارهكهي
له شهوان خهوي النابرَيت، توركيا  به 
دهدات، تَيك ئونيتهر توركياي دهوَلهتي
زياتر ئةمريكاو پشتطيريي به ئهمهش
تازه  هاتووهدي، دونيا دهوَلهتي (٣٠) له
توركيا لهدهستيدابَيت، دونياش چهكي

پَيدهكرَيت؟ چى
تهكنةلؤژيا طلؤبالء  دونياي  لهم
سڤيلء كهماليستهكاني له جطه بهرزةدا،
كهس دونــيــادا له  ــورك ت عه سكه ري
چهكء به چارهسهرَيكى به ــإواي ب
دهمَيكه ئةمريكا بؤيه نهماوه، كوشتن
بؤ ده كــات توركيا له  زه خت لهاليهك

لهطهأل پةيوهندييهكاني ئاساييكردني
له اليهكيش كــوردســتــانــدا، هه رَيمي
سياسهتء بؤ دهدات  حكومهت  هاني
ئاشتيانه سڤيلء چارهسهرَيكي رَيطاي
له كورد كَيشهي به سهبارهت بطرَيتهبهر
كورديء به (TRT٦) كردنهوهى توركيا.
(AKP) حكومهتي كه ههنطاوَيكي تر چهند
بدات ئهنجامى بةنيازة  رايطه ياندووه 
له كوردؤلؤجي به شي كردنهوهي (وهكو

قهدهغهيي  البردني توركيء زانكؤي ٢
زيندانهكاندا)، له كوردي زماني لهسهر
زهختي يارمةتىء هاندانء ئهنجامي له
ئهنجاميدا، ئه وروپا يهكَيتيي ئةمريكاو
ئابانت پالتفؤرمي كؤنفرانسي ههروه ها
شوباتي ١٦)ى (١٥و ــي رؤژان له كه 
ئهنجامي سازكرا، ههولَير له ئهمساَلدا
توركهكان به كه ئةمريكايه  سياسهتي

قبوَلكراوه.
ئهم  نييه، عهيبي هيچ ئــَيــرة تــا   
درهنطيش ههرچهنده طؤإانكاريانه
وهكو بــن،  بچوكيش  ــهمء  ك بــووبــنء
طرنطن، باشء ههنطاوَيكي  سهرهتايهك 
بة ئَيستا تا ههمووي ئهمانه ــه آلم ب
لؤلؤيهكه لَيلَين،  دهَلَيت، كورد  دهردي
ههره بهشي كه  پَيدهكات دهستي  ئَيستا
ياخود چهكپَيدانان كَيشهكهيه ، ئهساسي

.(PKK) چهككردني

ناوهندي هةوَالطري
له ههولَير توركي

پالتفؤرمي كؤنفرانسي ــهدواي دواب
باَليؤزخانه توركيا دهبوايه  كه ئابانت،
هةواَلطري بنكهيهكى ههولَير، له بكاتهوه
هاوكاريي به بنكهيه كه ئهم  داناني دانا،
رؤژي كوردستان ههرَيمي ئةمريكاو
فهرمي ستاتويهكي  شــوبــات  ٢٤ي 
هةواَلهكاني وهرطرتني بؤ ــرت، وه رط
رهوشء ههَلسهنطاندني (PKK)و
ئهم (PKK)يــه،  طهريالكاني جموجؤَلي
قؤَلي   ٣ بهرنامهي له بهشَيكه بنكهيه
لهطه أل هاوكات ،(PKK) چهككردني بؤ
بارزاني مهسعود بنكه يةدا، ئهم داناني
سهفهر كوردستان ههرَيمي سهرؤكي
هه واَلي پَيي  به ئــهوروپــا، بؤ ده كــات
(وهكو تاراف، توركي چهندين رؤژنامهي
هتد)، هــابــهرو.... ئينتهرنَيت ــال، رادك
(٢٣)ى لة ههرَيم سهرؤكي سهفهري
پةيوهندي ئه وروپا، بؤ رابردوو شوباتى
ئهو ههمان ههيه، بهرنامه يهوه بهم

ههرَيم سهرؤكي رايدهطهينن سهرچاوانه
ســهرؤكء به چــاوي ســهردانــهدا  له م 
ئةَلمانياء ئيتاَليا، وآلتاني  سهركردهكاني
داواى بارزانى ده كــهوَيــتء فةرةنسا
ضارةسةركردنى لة هاوكاربن لَيكردون

.(PKK) كَيشةى

بهرنامهي ضهككردن به قؤناغ  قؤناغ
:(PKK) ضهكثَيداناني ياخود

حيزبء كؤنفرانسي سازداني .١ 
هه رضوار سياسييهكاني اليةنه

ثارضهكاني كوردستان:
مهسعود دهستپَيشخهريي ــه ب
كؤنفرانسَيكى ههرَيم سهرؤكي بارزاني
طروپه حيزبء سازدهكرَيتء كوردي
پارچهي ــوار ــهرچ ه سياسييهكاني 
كؤنفرانسهكهدا له كؤدهبنهوه، كوردستان
ئهوروپاو وآلتاني وتهبَيژي نوَينهرو 
ئاماده چاودَير ناونيشانى به ئةمريكا
به كؤنفرانسه كهدا ئهنجامي له دهبن،
چهكدانان، مانيفهستؤي ناونيشاني
ئاشكرا طشتي راي بؤ مانيفهستؤيه ك
دهكرَيت (PKK) له داوا تَييدا كه دهكرَيت
شهإي به كؤتايي ــآء دان چه كهكان

بهَينَيت. چهكداريي

لَيبوردن: ياساي .٢ 
ناونيشاني به (توركيا) حكومهتى
ياسايهكي ماأل،  بؤ طهإانه وه بهرنامهي
ههنطاو ياسايه ئهم دهردهكات، لَيبوردن
جَيبه جآ ــتء ــرَي دهردهك ههنطاو به  

دهكرَيت.

طه ريالكان: رهوشي .٣ 
توركيا طهرياليانهى كه بهرامبهر ئهو
كوشتندا شه إو له (واتا نييه تاوانَيكيان
ماَلي بؤ دهطهإَينهوه نهبوون)، بهشدار
دؤزيان دهوَلــهت ئهوهى  بهبآ خؤيان
رهوشي ياخود  بكات  تؤمار  لهسهر 

(ههنطاوى يهك). ياسايي بطرَيتهبهر.

تاوانبارهكان: طهريال رهوشي .٤ 
له ههيه  ناويان كه طهرياليانةى ئهو
شهإو له  ههبووه به شداريان توركياو
توركيا، ــهدژي ل چه كداريي  چاالكيي
بهندي لَيبوردن ياساي له دهتوانن
پيشهماني سود وةربطرنء به سزايهكي
ماَلي بؤ بطهإَينه وه ئــازادبــنء كــه م 

خؤيان.

قائيدو رهوشي .٥
طهريال: سهركرده كاني

وآلتاني بؤ بإؤن دةتوانن كه سانه ئهم
بهبآ بكهن پهنابه ري داواي ئهوروپاو
بكات وآلتانه له و ههإهشه توركيا ئهوهى
ئيتاَلياى كرد. له  ئؤجةالن بؤنه ي به وهكو
مهسعود توركي، سهرچاوهكاني بهپَيي
لهم سهرؤكي ههرَيمي كوردستان بارزاني
لهو داوا ناوبراو،  وآلتاني بؤ سهردانهدا
پشتطيريي حاَلهتهدا لهو دهكات وآلتانه
به پهنابهريي مافي بكه نء بهرنامهيه لهم
(PKK) عه سكهرييهكاني قائيده سهرؤكء

بدهن.

كؤتاييدا:   له
رؤژطاره سهردهمء ئهم من بؤچوني به
نييهء چهكداريي ــهكء چ ســه ردهمــي 
توركيا توركء له  قؤناغهدا لهم چهكهكان
كورد، دهطهيةنَيته زيان زهرهرو زياتر
كؤنفرانسي ئهطهر تريش له اليهكي بهآلم
پارچه كاني چوار ههر سياسييهكاني حيزبه
تهنها توركياو فشاري لهژَير كوردستان
داخوازييهكاني فه رزكردني بهمهبهستي
ئهمه بَيطومان ،(PKK) له سهر بَيت توركيا
پةيوهندييهكاني دهطهيهنَيته طهوره زيانَيكى

كورد. كوردو
دهمَيكه كؤنفرانسه ئــهم ــي هــه واَل
دهكرَيت، باس كورديدا ميدياكاني له
له طهل كؤنطرا  (PKK)و بهإَيوهبهراني
ئهطهر رايانطهياندووه دهرفهتدا چهندين
بهشداريي بهبآ بهمجؤره كؤنفرانسَيك
سازبدرَيت، ئهوان به  پرس  بهبآ ئهوانء
كؤنفرانسه ئهو  بإيارَيكي هيچ  ئــهوان

خؤيانه. مافي ئهمةش كه ناكهن پهسهند
بإواى خؤي هه رَيم سه رؤكي ئهطهر
قهناعهت دهتوانَيت ههيه ء بهرنامهيه بهم
بكاتء (PKK)ش) (توركياو اليهنهكان به
سڤيلء چارهسهريهكي  ديالؤطء رَيطاي 
باشهء هةنطاوَيكي ئهمه بكات، ئاشتيانه
له ئه وهي كورد، بؤ پَيوهيه زؤري خَير َيكي
ئهمهيه، دةوةشَيتهوه ههرَيميش سهرؤكي
بهبآ هــهرَيــم  ســهرؤكــي ئهطهر  ــه آلم  ب
(لهطهأل مؤركراو پةيمانَيكى قهولء هيچ
ئيشه، ئهم ژَير بچَيته  توركدا)،  اليهني
خراپى به كورددا بهسهر دةتوانَيت ئهوه
ههرَيم سهرؤكي هيوادارم بشكَيتهوه.
مَيذوويية ميسيؤنه لهم وردي به زؤر
ئهنجامي نهكات لهبيريش بيربكاتهوهء
(٤٥) چارهنوسي دهبَيته  ميسيؤنه ئهم

مليؤن كورد.

دهستيپَيکرد ههولَير له (PKK) چهککردني بهرنامهي

ــتء ــدروس ــهن ت ــاي ــگ ــه َل ــؤم ــه  ك ل
بهرنامهكانء بهرنامهدا، به ديموكراتء
خه َلك، دهوَلهتء سياسييهكانء كاره
ههموو دهإؤن، ئاراستهيهك به ههموو
دهزانَيت، خؤي  مافي  ــهركء  ئ كه س
داإَيـــژراوه بهرنامهيهك ياسايهكء
لهو بهشَيكن ههموو حكومهت خهَلكيء
سه رپَيچي ناتوانَيت كهس هيچ ياسايه،
به ياسايه لهو  الدان بكات، له وياسايه 
دهوَلهتهء ئهو مافي پَيشَيلكردني  ماناي

گهورهيه. تاوانَيكي  ئهنجامداني 
ــي ــهآلت دهس ــواوء ــَي ش ــه  ءآلتـــي ل
بَيبهرنامهدا، ستهمكارء زؤردارء
شؤإشء ء مَيژوء  پاساءء  ههميشه 
دهركردنء ناوزإاندنء  هَيرشكردنء 
بنهماي سومبولء دهبَيته بَيإَيزيكردن
ناإهواء كه ئهوهي ههميشه كاركردن،
دهدرَيت ئهنجام بَيت، نادادپهروهريي
له خهَلك، مافهكاني رهچاوكردني بهبآ
لهسهر قسهكردن بؤ جارَيكدا  ههموو
دةتوانرَيت نالهبارانه،  رهوشــه  ئه و

لهوانهيه بهَينرَيته وه، كوردستان نمونهي
كه لهوهبكهن باس ههبن كهسانَيك
بهرامبهر له بَيويژدانييه  ئهوه  بهإاستي
ئهگهر بهآلم دهكرَيت،  بارودؤخه  ئهم
كارنامهي ءآلتانء بهرنامهء  سهيري
دهزانيت تَيدهگه يتء بكه يت، جيهان
كاركردني حكومه تهء  ئهم كارنامهي 
كاركردنَيكي له بريتييه،  يهكَيتي  پارتيء
متمانهيهك هيچ كه  كاركردنَيك كاتي،
دهكرَيت ئهوهشي نييه، لهپشتييه وه
ده درَيت، ئهنجام زؤردا فشارَيكي لهژَير
بإياري ههميشه پرؤسه يهكه ههَلبژاردن
كه كهسانه ي ئهو لهسه ر دهدات كؤتايي

دهمَيننهوه.
ئهمإؤ يهكَيتي پارتي ء ههرچهنده
باشء سهرمايةيةكي كوردستاندا له
خةَلكةوة، ذيانى قؤرغكردنى بةهؤى
لهبهردهستدايهء ــان زؤري خه َلكَيكي
به ــژه درَي ديكه ماوه يهكي  ده توانن
ئهوهدا لهگهأل خؤيان بدهن، بهآلم تهمهني
دروستكردني هه َلبژاردنء دواخستني

بؤ ههَلبژاردن كؤمسيؤني كؤنترؤَلكردني
ئاماژهن ههموو ئهمانه دهسهآلتيان، ژَير
يهكَيتي پارتيء به إاستي كه ئهوهي  بؤ
ههَلبژاردن له  جديان زؤر  ترسَيكي
پرؤسه يهكه ههَلبژاردن چونكه  ههيه،
ئه وانيش هه َلدهسهنگَينَيت، ــهوان ئ
ههيانه، كه  دهسهآلتهي ئهو نايانهوَيت
پارتيء بــإوات، دهسهآلتياندا لهژَير
قبوأل هه َلبژاردنه ئه و كاتَيك يهكَيتي
پرؤسهكه ئهنجامداني پَيش كه دهكهن،
قبوَلي كاتَيك بزانن، دهرئهنجامهكه ي
دَلنيابن، شتَيك ههموو له كه  دهكهن
خه َلكي ناكه ن قبوَلي ئاسانييه به و ئهوان
ئهگهريش ههَلبژاردنهوه ، ناو بَيته ديكه
بهرژهوهندياندا له ههَلبژاردنه ئهو بزانن
به ههموو شَيوهيهك بهبآ گوَيدانه نييه،
رَيككه وتنهكاني ديموكراتيء بنهماكاني
درَيژانهي، كؤبوونهوه ئه و نَيوانيانء
شهقامي خهَلكيء دهدانء ئهنجاميان كه
كه بهوشَيوهيهي دهيگؤإن گشتي ،
ــن دهزان چونكه بيانهوَيت،  خؤيان

چونكه ناگرن، ههَلبژاردن بهرگهي
ئــهوه نــده يهكَيتي  پــارتــيء  ـــن  ده زان
ناو نهكهوَيته  ــرس  ت ئــه گــهر بـــران، 
ئهوةنده دهزانن بهرژهوهندييهكانيان،
بن، يهك كه ءهكــو  قبوَله يه كتريان
بيردهكهنهوه، چؤن  خؤيان ــن ده زان
بهرگهي ته نانهت دهزانن باش خؤيان
خؤشيان خودي ناو ههَلبژاردنهكاني 
لهبهر دهزانــن بــاش چونكه  ناگرن،
ماأل بةخاوةن خؤ قبوَلنةكردنء يةكتر
بوو دةســةآلت براطةورةيىء زانينء
ساأل پانزه دروستبوو، ناوخؤ شهإي
پايتهختي سلَيماني نهيده زاني كهس
كوردستانه يان ههولَير، كه ناچاربوون
ببهستن، ستراتيژي رَيككهوتننامهي
خؤيان نهيانوَيرا بوو ههَلبژاردن لهبهر
به عَيراقء هه َلبژاردنهكاني له بدهن
ههر دوايانخست، جياجيا بيانوي بإو
زهويء پــارهء هه َلبژاردنيشه له بهر
لهسهر دهبهخشنه وه ئيمتيازه كان
ههَلبژاردنه لهبه ر ههر خهَلكي ، حسابي

بإَيژن. خؤيان خوَيني ئامادهن
ئــاســايــيــه  زؤر لـــه بـــه رئـــهوه  
پارتيء دوابخرَين، ههَلبژاردنهكان
ئهمجاره ئهگهر دهزانن باش يهكَيتي
جاران ءهكو ئيدي بكهن،  ههَلبژاردن
بهدهم سندوقي خهَلكي نـــــــــــاچَيت
ءهكو ئيدي ههَلبژاردنه كانيانهوه،
لقيان مهَلبهندء بهرهو خهَلكي جاران
بةَلَيني به ئه مجاره ناتوانن ئيدي ناچَيت،
دهزانن ههَلبخهَلهتَينن، خهَلكي ناإاست،
نهوهيهك لَييانء توإهيه چهنده خهَلك
نابينَيت، ئهوان چاويان دروستبووه،
پرؤسهيهش ئهو ههر دهبَيت خؤ بهآلم
پرؤسه يهشدا لهم لهوانهيه بدهن، ئهنجام
به باوهإي مابَيت زؤر خهَلكَيكي هَيشتا
ههردهبَيت بهآلم ههبَيت، يهكَيتي پارتيء
خواسته كاني ملكهچي رؤژان له رؤژَيك
ئهو خهَلكء كانديدهكاني خهَلكيء
دهيانهوَيت بهإاستي  كه ببن،  كهسانه
حكومهتداريي دهيانهوَيت بكهنء گؤإان

ميليشياگه ريي... نهك بكهن،

ههلَبژاردن له ترس
حسَين سهمير
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ئاست لة وةستان
فةرمودةكانىخوادا

شَيرزاد مةحمود

يةكةمكتَيبى(نةسرحامدئةبوزةيد)م يةكةمجارلةساَلى٢٠٠٤دا
عةرةبىء روناكبيرى لة نةسر خوَيندةوة، دةق) (ماناى ناوى بة
خؤى دين ئةطةر ناسراوة، ثَييواية ريفؤرميستى دينى بة جيهانيشدا
رةنطدةبَيتةوةء بةرة كةم بةرة نةكاتةوة سةردةمةكاندا نوآ لةطةأل
رؤشنطةرى كة ثَييواية بيرمةندانةية لةم نةسر يةكَيك دةضَيت، لةناو
ماناية بةو دةستثَيدةكات، دينييةوة ريفؤرمى لة سةرةتا ثَيكهاتةيى
لة نةستَينيتةوة، تةواوييةتخوازى ثةإطيرييةتء لة دين تؤ تا
لة ديموكراتيكةوةء يارييةكى بكةويتة لةطةَلى ناتوانيت اليةكةوة
خؤى وةك نةريتييةكاندا ئايينىء كؤمةَلطا لة ديكةشةوة اليةكى
دةست اليةكةوة هةر يانى لة دةبَيت، كؤسثَيكى طشتطير بمَينَيتةوة
هةموو دين بة ئةوة بةرَيت، دابونةريتةكان كلتورء عةقَلييةتء بؤ
ثَيدةطرَيت. ثَيشت هةيةء ئامادةييى توندإةوةكانييةوة جةنطاوةرة

بةتايبةت مةعريفييةكانيداء ثرؤذة لة نةسر كة ديكة خاَلَيكى
دوو لة بريتيية كردووة، لةسةر  ئيشى دةق)دا  (ماناى كتَيبى لة
ئاسمانيبوونى ئةطةرى يةكةم: لة، بريتين طرنط زؤر خاَلى
لةطةأل ثةيوةندى لة ثَيغةمبةر ئةزمونةكانى  كاريطةرى قورئانء
روبةإوى كة ثرسيارانةى ئةم دووةم: قورئاندا، داإشتنةوةى
هةندَيك ثةيوةندى لةطةأل لة دةكاتةوة ئيسالمى جيهانى قورئانء

لة قورئاندا. خوا ئايةتء فةرمودةكانى لة
ناوى بة كتَيبَيكدا لة سروش د. يةكةم خاَلى بة سةبارةت
كردووة، لَيكؤَلينةوةيةكى ضإى ثَيغةمبةرانة) (لَيكدانةوةى ئةزمونى
دينيانةي ريفؤرميستة ئيسالمىء بيرمةندانة  لةو يةكَيكة ئةويش
قورئاندا، نوسينةوةى بةسةر زاَلة ثَيغةمبةر ئةزمونى ثَييواية كة
نسبةت بة بةآلم ثَيداوة، ئاماذةيان باشى بة نوسينةكةياندا لة
بةرجةستة ئيسالم توندوتيذى هاوكَيشةى نةسر دووةمةوة خاَلى
كة هةية سةرةكى قاضى دوو ئيسالم كة ثَييواية ناوبراو دةكاتةوة،
كاميان هيض لة حاشا ناكرَيت لَيبوردةيى، توندوتيذىء لة بريتين
ناكرَيتبَلَينئةمتيرؤرانةىكةطروثةئيسالميةكان بؤنمونة بكرَيت،
نيية، ئيسالمى مةشروعييةتى ئيسالمةوةء بةناوى بةس دةيكةن،
هةر ثراكتيككردنيان كة تَيداية ئايةتى كؤمةَلَيك قورئاندا لة ضونكة
بؤ وةإَيدةخةن،  خوَين الفاوى  كراون  ثراكتيك ثَيش لةوة وةك
يةكيان دَينَيتةوة، نمونةيةك ضةند دةق)دا (ماناى كتَيبى لة نمونة
بؤ ئَيمة دةكرَيت «ئايا  دةَلَيت: نةسر شمشَير، ئايةتى  لة بريتيية
ئيش بكات مرؤظ مةدةنييةتء خزمةتى تةواوى بة ئيسالم ئةوةى
ئةوةش دواى تةعبير لة توندوتيذى دةكةن»؟ نةكةين كة ئايةتانة بةو
ئةطةر «ئايا دةكاتةوةء دةَلَيت: طرنطتر بةرجةستة زؤر ثرسيارَيكى
ئيشيان بخةينة ئةمالوةء توندوتيذانة ئايةتة كة ئةم بووينةوة ساغ
نةوةستاوين»؟ خوا فةرمودةكانى دذى بة حاَلةتةدا لةم ثَينةكةين،

بنةماى لةسةر دينى ستراكتؤرى كة بيرمةندانةية لةم نةسر
بةآلم ــات، دةك قةيران توشى ناوخؤييةوة ثارادؤكسةكانى
باقى هاشم ساَلحء خةونةكةى كة نيية ماناية ئةمة بةو ديسانيش
ئةوةى بؤ هاتبَيتةدى  ديكة  عةرةبةكانى ريفؤرميستة  روناكبيرء 

ثَيبكةن. دةست طشتطير رؤشنطةرييةكى
كردووة، نةسر لةطةأل وتوَيذَيكمان (ثرد)دا لةم ذمارةيةى هةر
بيرمةندى كؤمةَلَيك لةطةأل هةبَيت دةرفةت داهاتوودا هيوادارم لة
باشترء ثرسياري بكةينء ديمانة بوارةوة لةم ناوضةكةش ديكةى

بكةين. ئاراستة جديتريان

سةرةتا
رووناكبيرى سياسيىء لَيكؤَلينةوةى ديمانةو

2009/3/9                               (422) prd@rozhnama.comذمــارة الثةإة ٨

سياسى بةشداريى

لة ئةوروثا ريفؤرمى ئايينى

دووشةممة

دزراو مَيذوويةكى بيناكردنةوةى

٦ء٧ ل

٤ء٥ ل

PIRD

ئةبوزةيد حامد
نةسر

ل٣

٢ ل

سياسى ملمالنَيى سةرهةَلدانى ٢هؤكارى ل
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عةلى نةوزةر دانا سازدانى:

لةسةر كة بيريارَيك ءةك ثــرد:
كردووة، زؤرتان كارى دينى ريفؤرمى
ضى ــوة ــَي ئ الى ديــنــى  ريــفــؤرمــى 

دةطةيةنَيت؟
خوَيندنةوةء لة دوبارة بريتيية ريفؤرم *
بريتى ريفؤرم دينى، دةقى راظةكردنةوةى
لة بريتيية بةَلكو دينةكة، طؤإينى لة نيية
بةبآ لَيكدانةوةكانى، ماناء نوَيكردنةوةى
ريفؤرم، بةردةوامى ثرؤسةيةكى بوونى
مةترسيى ــةردةم ــةب ل دينَيك  هــةمــوو
بةهؤى ئةمةش ثوكانةوةداية، مــردنء
لةطةأل ناتوانَيت دينة ئةو ئيدى كة ئةوةى
سياسىء كؤمةآليةتى، مَيذوويى، طؤإانة 
مرؤييةكاندا كؤمةَلطا  نَيو كلتورييةكانى 
ثةيامبةر لة  ئةوةى بةطوَيرةى هةَلبكات، 
لةسةرى خــودا (فــةرمــودة)، مــاوةتــةوة
(مجدد)َيك نوَيكةرةوة ساَلَيكدا سةد هةموو
ئايين. ماناكانى نوَيكردنةوةى بؤ دةنَيرَيت
ثيرؤزء ناثيرؤز ضؤن دةتوانين ثرد:
دةسةآلتَيكى ئايا جودابكةينةوة؟ لةيةك

ئةنجامبدات؟ ئةوة هةية دينى
بة طرَيدراوة ضةمكَيكى ثيرؤزيى *
طرؤ كة تاكء شتةية ئةو باوةإةوة، ثيرؤز
نمونة بؤ ثيرؤزة، ثَييانواية باوةإدارةكان
مسوَلمانان، بؤ ثيرؤزة شوَينَيكى مةكة
بؤ ئةمانة بةآلم هةمانشَيوة، بة قورئانيش
ثيرؤزنين، ديكة باوةإدارى خةَلكانى لةالى
بةآلم ثيرؤزة، مةسيحييةكان لةالى خاض
ياخود مةال نيية، ثيرؤز مسوَلمانان الى
مرؤظى بةَلكو ثيرؤزنين، ئةمانة (عولةما)،
كة كةسَيكن ئةمانة كؤمةَلة راستة سادةن،
ءايان زانستة ئةم بةآلم هةية، زانستيان
مرؤظ، لة بةدةر بن شتَيك كة لَيناكات
تةنانةت بَيهةَلةبن، كة لَيناكات ءايــان
ــردووةء ك هةَلةى ثةيامبةرةكةشمان
لةسةر كردووة سةرزةنشتى قورئانيش
بوونَيكى بووةء مرؤظ ئةو هةربؤية ئةوة،

نةبووة. ثيرؤز
كؤمةَلطا ئَيستا ثَيتوانيية ثــرد:
سةدة ســةردةمــى بة مسوَلمانةكان

تَيثةإدةبن؟ خؤياندا ناوةإاستةكانى
مسوَلمانةكان كؤمةَلطا ئَيستا بَيطومان *
سةختدا يةكجار ــكــى  بــارودؤخــَي بــة 
ثَيويستييةكى ئيسالمى بيرى تَيثةإدةبن.
نوَيكردنةوة ريفؤرمء بة طةورةى يةكجار
دوبارة كة لةوةى بريتيية ئامانجةكة هةية،
ئيسالم ئةخالقيانةى رؤحىء رةهةندة ئةو
ذَير بة بووة ماوةيةكة كة بطةإَينينةوة
روكارئاساكانةوةء ءنبوة، ريتوالء تقوسة

توندإةوىء سةرى كَيشاوة بؤ ئةمةش كة
كة لةبةرئةمةية هةر دى، ئةوى لة رق
كةسانة ئةو هةموو دذى ئَيمة دةبَيت
خوا نوَينةرى بة خؤيان  كة بجةنطين
دةتوانَيت كة ريفؤرمة تةنها ئةوة دةزانن،
دؤطــمــابــوون ضةقبةستنء لــة ئايين 
زيندوبكاتةوة، رؤحةكةى بثارَيزَيتء
من بتَيك، دةبَيتة ئايينيش ئةوا نا، ئةطةر
نيية، مةحاأل ريفؤرم ئَيستادا لة ثَيمواية
سةرةتا بةآلم نيية،  بوونى  مةحاأل  ضونكة 
تَييدا كة دروستبكرَيت مةودايةك دةبَيت

بيركردنةوة ئازادبَيت.
سياسى ئيسالمى لة ضــؤن ــرد: ث
دةطَيإن ئةرَينى رؤَلَيكى ئايا دةإوانيت،

نةرَينى؟ يان
فؤرمةى لــةم سياسى ئيسالمى   *
بةردةم لة بةربةستةكانى يةكَيكة ئَيستايدا
هةرجؤرة دذى سياسى ئةجَينداى ريفؤرم،
ئةوان دةوةستَيتةوة، ريفؤرم هةوَلَيكى
بةوةى دين بةكارهَينانى بة هةَلدةستن
تةشريعييةكانيدا اليةنة لة دين هةموو
رؤحىء رةهةندة دةكــةنــةوةء قةتيس

دةكوذن. دين ئةخالقييةكانى
بة ــوة ــَي ئ ـــرد: هــةنــدَيــكــجــار ث
دةكرَين، ئايين تاوانبار دذايةتيكردنى

بؤضى؟ ئةمة
بنةإةتى ريفؤرمى كة  ثَيمواية من *
دةسةآلتة دامــةزراوةء ئةو بؤ هةإةشة
سايةيدا، لة كة دروستدةكات دينيانة
ئةوان هةربؤية ثارَيزراون، عولةما مةالء
هةرزان بةكاردةهَينن، هةرزانةكة ضةكة
ئةوان ئةوةى هةربؤية مةترسيدار، بةآلم
ئةو دوبارةكردنةوةى لة بريتيية دةيكةن،
طوتارى سةدةية ضةندين كة دؤطمايانةى

كردووة. مؤنؤثؤأل ئيسالميان
جيهاد ضةمكى لة ضؤن تؤ ثرد:
لةثَيناوى دةكرَيت ئايا دةإوانــيــت،
بكرَيت؟ شةإ خةَلكيدا مسوَلمانكردنى

يةكةميان هةية: ماناى دوو جيهاد *
كة رؤح، نةفسء جيهادى لة بريتيية
ثةيامبةر، فةرمودةى  بةثَيى ئةمجؤرةيان 
لة بريتيية دووةميان طةورةكةية، جيهادة
بة قورئان جةستةيى. فيزيكىء جيهادى
هةستن دةكات كة مسوَلمانان داوا لة رونى
كاتَيك جيهادة، ئةمجؤرة ئةنجامدانى بة
دةبَيتةوة، دةستدرَيذيى توشى كؤمةَلطا
هةرجؤرة كة لةوةدا رونة زؤر قورئان
دروستكردنَيك هةإةشة دةستدرَيذىء
لة دةكات، قةدةغة مسوَلمانانةوة لةاليةن
نَيوان مَيذووييةكانى ناكؤكيية زةمةنى
ئيمثراتؤريةتى ئيسالمىء ئيمثراتؤريةتى 
كة دينى ئةركَيكى كراية  جيهاد  بَيزةنتيدا،

داوايكرد، دةوَلــةت سةرؤكى ئةوكاتةى
نيية دينى ئةركَيكى جيهاد جَيبةجَيدةكرَيت،
ئةنجاميدا، بَيت ثَيويست كة تاك لةسةر
شيكارة ثَيويستة  لةإاستيدا هةربؤية 
كة تَيبطةن راستيية لةو مَيذووييةكان
قورئانةوة لةاليةن جةستةيى جيهادى
دامةزراوةيى بة ثَينةدراوةء فةرماني
فةقيهةكانةوة ئةمة لةاليةن بةَلكو نةكراوة،

ئةنجامدراوة.
ئايينى فــرةيــى لــة  ــؤن ض ثــرد: 
فرةيى بة باوةإت  تؤ ئايا دةإوانيت؟ 

هةية؟ حةقيقةت
ئايينةكان فــرةيــى ثــلــورالــيــزمء  *
هيض حــاشــاهــةَلــنــةطــرةء راستييةكى 
فةلسةفيانةوة طفتوطؤ بةو ثةيوةندييةكى
(حةقيقةت) ضةمكى ــارةى  دةرب كة نيية
فرةئايينداية جيهانَيكى لة ئيسالم لةئارادان،
مةسيحييةتء ئايينةكانى ئةودا لةثاأل كة
سابئىء زةردةشــتــىء يــةهــوديــةتء
بةم دانى قورئان هةية، بوونيان طنؤتستى
مةودايةكيشى دةالقةء ناوةء راستييةدا
هةربؤية بةجَيهَيشتوة، ثَيكةوةذيان بؤ
سةرةتاوة لة هةر ئيسالمى ئيمثراتؤريةتى
بيست، ســةدةى يةكةمى ضارةكى هةتا
عوسمانى ئيمثراتؤريةتى  كة ئةوكاتةى 
ئايينييةكانى طرؤ  باوةشى هةَلوةشايةوة، 
جا ثاراستبوونى، كردبويةوةء  ديكةى
فرةيىء زةمةنى  كة ئَيستادا لة  ضجاى
مرؤظة. مافةكانى ــازادىء  ئ يةكسانىء
ئةم لةطةأل شَيوةيةك هيض بة ئيسالم
كة راستة بةَلَى نايةتةوة، دذ بةهايانةدا
بة رآ ئيسالم كة ثَييانواية فةقيهةكان
بطؤإَيت خؤى  دينى ــادات ن مسوَلمان
قورئانى روانطةى بةآلم  بَيت، بَيدين يان
ئيسالم لة ئةوانةى ئةطةرضى جياوازة،
سزايان مردن لةدواى هةَلدةطةإَينةوة،
باوةإى ئازاديى قورئان بةآلم دانراوة، بؤ

دةستةبةركردووة.
بةرهةم تيرؤر ئيسالم ئايا ثرد:
ئيسالم ئَيستا ضونكة دةهَينَيت،
سةرضاوةى ــةوةى ب تاوانباركراوة

جيهاندا؟ لة تيرؤرة
دةبَيت ئَيمة بَيمانان، قسانَيكى ئةمانة *
ضةمكَيكى تيرؤر ضةمكى كة تَيبطةين لةوة
كلتورةكاندا دينء هةموو لة كة ئاَلؤزة
بةهؤى ئةمةش هةية، هةبووةء بوونى
سياسييةكانةوة، كؤمةآليةتىء فاكتةرة
لةنَيوان بكةين جياوازيى دةبَيت ئَيمة
كة بيانوانةدا ئةو تيرؤريستانء  كردارى
دةقة ئةوان دةيخةنةإو، تيرؤريستةكان
خؤيان كؤنتَيكستةكانى لة ئايينييةكان
سادةكانى بــــاوةإدارة ــنــنء دةردةهــَي

بة ثَيدةهَينن قةناعةتيان ثَيدةخةَلةتَيننء
شةيتانييةكانيان. كردارة

ئَيستاى بارودؤخى  لة ضؤن  ثرد:
دةإوانيت؟ عَيراق

زؤر عَيراقيش بارودؤخى دوبارة *
ديكتاتؤريةتى سةردةمى لة خؤى ئاَلؤزة،
خراثترين كة  ئاَلؤزبوو، سةداميشدا 
ديكتاتؤريةتى لةدواى بوو ديكتاتؤريةتَيك
لةذَير ــراق عــَي ئَيستا ــران. ــَي ئ لــة  شــا 
بووة بارودؤخةش ئةم داطيركاريداية،
قةيرانة كَيشةو جوآلندنى ختوكةدانء هؤى
كؤمةآليةتىء ئايينىء ئةخالقىء ئابوورىء
كؤمةَلَيك لةاليةن عَيراق سياسييةكان،
بة ئامانجء كراوةتة دراوسَيوة رذَيمى
ئاَلؤزتركردنء بؤ كاردةكةن بةردةوامى
ثرسيارةكة بارودؤخةكة، خراثتركردنى
بة بطةين دةكرَيت  ضؤن ئايا كة  ئةوةية
هةموو تَييدا كة سياسى هاوكَيشةيةكى
جياوازيية هةموو  بة عَيراق دانيشتوانى 
ئؤقرة سياسييةكانيانةوة،  ئايينىء ئةتنىء 
كرا، ئةمة  ئةطةر  بَيت، رازى ثَيى  بطرآء 
ئةوتؤى طرنطييةكى داطيركارى كَيشةى

نابَيت.
كوردستانى ــارةى دةرب ضى ثرد:
دةإوانيت؟ لَيى ضؤن دةزانيتء عَيراق

هةر كة  دةزانـــم شتانة ئــةو من   *
دةيــزانــَيــت، دةربـــارةى دى كةسَيكى 
سياسى سةقامطيرييةكى  كة دةزانــم 
هةية، ــوورى ــاب ئ ثَيشكةوتنى هــةيــة،
هةروةها هةية، ئــازاد كةشوهةوايةكى
كوردستانء نَيوان ناكؤكيى لة ئاطادارم
نَيوان كَيشةكانى  لة  ئاطاشم توركيا، 
هةية، بةغدا حكومةتى لؤكاألء حكومةتى
فَيستيظاَلى ضةندين بؤ بانطهَيشتكراوم من
هةتا بةآلم كؤنفرانس، سيمينارو كلتورىء
ءةك هةموو بإؤم، نةكردووة ئَيستا حةزم
هةرطيز ئــةوة رونيدةكةمةوة جارَيك
كوردستان دذى  من كة نيية لةبةرئةوة 
بةرطريكارَيكى من كوردبم، خةَلكى يان
كلتورء بة طةشة هةتا كوردةكانم مافى
بؤخؤم هةر من  بةَلكو بدةن، زمانةكةيان 
عَيراق نةيةمة كة تَيداية ناوةكيم هةستَيكى
لة من بةغداوة، نَيو نةضمة يةكةمجار هةتا
بانطهَيشتى ضةندينجار سةدامدا سةردةمى
ءةك من بةآلم كرام، (مرباد) فَيستيظاَلى
ديكتاتؤرى سيستمى  بؤ دذايةتييةك 
من رةتكردةوة. بانطهَيشتةكانم سةدام
زؤر ــةوةمء ســاَل  (٦٥) لةسةرو ئَيستا
بةغداء سةردانكردنى ثَيش دةترسم
لةطةأل دةدةم بةَلَين بةآلم بمرم، قودس
دةستبةجآ بةغدا، بؤ سةردانمدا يةكةم

بةإَيكةوم. كوردستانى جوان بةرةو

ئةبوزةيد: حامد نةسر

بجةنطين ئةوانة دذى دةبَيت

دةزانن خوا نويَنةرى بة خؤيان كة

كوردى رؤذنامةيةكى لةطةأل ضاوثَيكةوتنيدا يةكةم لة
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سـيـاســـى بـةشــداريــى

عةبدولَآل نةجم م/

بةشداريى  لة ــةوةى ئ بؤ سةرةتا  
ثَيناسةى ثَيويستة تَيبطةين، سياسى
بَلَيين دةتوانين  بكةين، بةشداريى 
خؤبةخش كارَيكى هةموو بةشداريى
هاوآلتييانةوة لةاليةن كة خؤ دةطرَيتة
دروستكردنى بةمةبةستى دةطيرَيتةبةر
سياسةتة هةَلبذاردنى لةسةر كاريطةريى
كاروبارة بةإَيوةبردنى طشتييةكانء
سةركردة هةَلبذاردنى يا طشتييةكان،
حكومةتى ئاستى لةسةر ض سياسييةكان
يا نــاوخــؤ حكومةتى  يــا  ــةكــة ــةت دةوَل

نةتةوةيى. حكومةتى
بةشداريى بَلَيين دةتوانين هةروةها
هاوآلتييان ــةى ــةوآلن ه ــةو ئ هــةمــوو
ئاراستةكردنى مةبةستيان  كة  دةطرَيتةوة
كارىدةزطاحكومييةكانيادةزطاحكومةتة
ئةركانةى بةو هةستان يا ناوخؤييةكان
سروشتى ض ثَيويستَيتى، كؤمةَلطا كة
زانياريى ثَيدانى يا بَيت، راوَيــذكــارى

ضاودَيريكردن، يا جَيبةجَيكردن يا بَيت
بةشَيوةيةكى بةشداريكردنةكةى يا
واتا ناإاستةوخؤ، يا بَيت راستةوخؤ
هةوَلدانى بةشداريى بَلَيين دةتوانين
هاوآلتييانة حكومةتء نَيوان هاوبةشى
ئامادةكردنى بؤ جياوازةكاندا، ئاستة لة
يا هةية كة سةرضاوانةى  ئةو  (تعبئة)
بؤ بدؤزرَيتةوة دةتوانرَيت كة ئةوانة
بةثَيى ثَيداويستييةكان ثإكردنةوةى
سياسةتَيكى سنورى لة داإَيذراو ثالنَيكى

هةمووان. بؤ كؤمةآليةتى
 بةشداريىسياسىلة هةركؤمةَلطايةكدا 
هؤكارى كؤمةَلَيك كؤتايى  دةرئةنجامى
مةعريفىء ئــابــوورىء كؤمةآليةتىء
كة ئةخالقيية، سياسىء رؤشنبيرىء
ئةمانة ثَيكةوة ثةيكةرى دةوَلةتَيكى هةموو
سياسييةكةىء سيستمة دياريكراوو
دةكات. ديارى ئيشكردنةكانيان شَيوازى

ثرةنسيثَيكى سياسى بةشداريى
طرنطترين لة يةكَيكة  ديموكراتييةء 
لة نوآ، نةتةوةى دةوَلةتى ثرةنسيثةكانى
سيستمة دةتوانين ثرةنسيثةوة ئةم رَيطاى
لةسةر بنياتنراون كة  ديموكراتييةكان
ئةركء لة يةكسانيبوون هاوآلتيبوونء
سيستمة لة جيابكةينةوة  مافةكاندا، 
دكتاتؤرييةكان تؤتاليتارو زؤردارةكان،

دةكةن. ثيادة قؤرخكردن سياسةتى كة
ضةمكَيكى  بةشداريى سياسى  ضةمكى
نوَييةء هاتووةتة ناو رؤشنبيرى كوردىء
بةآلم سياسييةكانى، مةسةلة بةتايبةتى
دةرنةكةوتووةء ضةمكة ئةم ئيستاش تا
ئةو ضةمكةو ئةم واتا نةبووة، جَيطير
ثَيوة ثةيوةنديان كة تازانةى ضةمكة
رؤشنبيرى لةناو نةتواونةتةوة هةية،
بةشَيوةيةكى نــةتــوانــراوة كــورديــداو
طونجاوبَيت كة بهَينرَيت بةرهةم واقيعيانة
كؤمةَلطاى ثَيداويستييةكانى لةطةأل

كراوة ــةوةى ئ تةنها بةَلكو كــورديــدا، 
الساييكردنةوة وةكو ضةمكانة ئةم كة
دراوة طونجاندنى هةوَلى بةكارهَينراوةء

كةلةثوردا. لةطةأل
نزيكيش سةردةمانَيكى تا كؤنداو لة
لةسةر بوو قــؤرخ سياسى بةشداريى 
دةوَلةمةندةكان، خانةدانء خةَلكانى
بوون بَيبةش هةذارةكةش خةَلكة زؤربةى
سةردةمى لةثاش بةآلم  بةشداريية، لةو
لة هةظدةيةم ســةدةى تا رينيسانةوة
سياسى بةشداريى روكردنة ئةوروثادا،
شؤإشى لة  تا كرد، زيادبوون لة  روى
هــةذدةيــةم ســةدةى  لة ثيشةسازيدا
بؤ دةطةإَيتةوة ئةمةش ترؤثك، طةيشتة

هؤكارَيك. ضةند
سياسى بةشداريى ضاالكيى دةتوانرَيت

دوو شَيوة: ثؤلَين بكرَيت بة
شتانة ئــةم ئاسايى: ضاالكيى  -١
بةدواداضونى (دةنطدان،  لةخؤدةطرَيت: 
موناقةشاتى ســيــاســى، كــاروبــارى
كؤنطرة سيمينارو ئامادةبوونى سياسى،
هةَلمةتى بةشداريكردنى طشتييةكان،
ثإوثاطةندة، ثارةو بة هةَلبذاردنةكان
بةرذةوةندى، طروثةكانى  بةشداريكردنى 
سياسييةكان، ثارتة ئةندامى بة بوون
طشتييةكانء ثؤستة بؤ خؤثاآلوتن

سياسييةكان). ثؤستة بةدةستهَينانى
شَيوازى فراوانترين بة دةنــطــدان
ضونكة دةذمَيردرَيت، سياسى بةشداريى
سيستمى هةردوو لةاليةن دةكرَيت  ثيادة
جياوازيى بة ناديموكراتييةوة ديموكراتىء
يةكةمدا لة كاريطةريى، رادةى مةبةستء
ثاَلَيوراوانء (مفازلة)كردنى نَيوان ئامرازى
ئازاديى بة كة  كةسانةية هةَلبذاردنى ئةو
سياسييةكان ثؤستة هةَلدةبذَيرَينء
لة واتا ــدا دووةم لة  بةآلم ــرن،  وةردةط
نيية، بةوشَيوةية  زؤردارةكاندا، سيستمة 

هةَلبذاردن سيستمانة، لةمجؤرة ضونكة
كة دةسةآلتدارانةوة بةدةستى  ئامرازَيكة
ثإوثاطةندةو مةبةستى بؤ بةكاريدةهَينن
نةك بةدةستهَينانى ثشتيوانىء شةرعيةت،
سياسيانةى هةَلبذاردنَيكى  مةبةستى  بؤ
لةسةر هةبَيت كاريطةرى كة هؤشيارانة
دةســةآلتء كــاروبــارى بةإَيوةبردنى

جةماوةرةوة. لةاليةن سياسةتةوة
ياساية هةندَيكى نائاسايى: ضاالكيى -٢
وآلتدا هةندَيك لة هةندَيكى سكاآل، وةكو
ثَينادرَيت، رَيطاى تر وآلتانى لة ياسايةو
هةندَيك بايكؤتء (مــزاهــةرة)ء وةكــو 

تر. سلبيانةى كردةوةى
لة  شَيوةيةكة سياسى بةشداريى  
ضونكة (تعليم)، فَيربوون شَيوةكانى
مافء فَيرى هاوآلتييان رَيطايةوة لة
دةبَيتة ئةمةش كة دةبن،  ئةركةكانيان
تةواوى هؤشيارييةكى ثةيدابوونى هؤى

ئةركةكانيان. مافء لةإوى هاوآلتييان
لة يةكَيكة سياسى ــى ــةشــداري ب
ضونكة ديموكراتى، سيستمى سيماكانى
ديموكراتى طةشةثَيدانى طةشةكردنء
بةشدارىء فراوانكردنى بة بةستراوة
هةموو مافَيكى بة بةشداريية ئةم كردنى

كؤمةَلطاكةدا. لة كةسَيك
سياسى ــى ــداري ــةش ب هـــةروةهـــا
ئاسايشى دروستبوونى هؤى دةبَيتة
هؤى دةبَيتة ئةمةش كؤمةَلطا، سيستمةكةو
شةرعيةتى بة هةستكردن  قوَلبوونةوةو 
مافَيكى سياسى بةشداريى سيستمةكة.
ئةوةى بؤ هاوآلتييان  دةداتة ديموكراتى
ئةو لةطةأل بكةن لَيثرسينةوة بتوانن
لة دةكةن كةمتةرخةميى كة لَيثرسراوانةى
ئةو ئةنجامدانى ئيشوكارةكانياندا، ضونكة
روداوةكانن، ئاطادارى  كة هاوآلتييانةى 
لةسةر بإيار باش بةشَيوةيةكى دةتوانن

دةسةآلتداران بدةن. ئةداى

سياسىء ملمالنَيى هؤكارى سةرهةلَدانى
سياسى حيزبى دروستبوونى

ئةكرةم هادى

ــوورىء ــاب ئ بــارودؤخــى فــيــكــرىء
ديــمــوكــراســى، كــؤمــةآليــةتــىء كــةمــى
سةرهةَلدانى لةسةر هةية كاريطةريى
سياسييةكان ثارتة زؤرجار سياسى، ثارتى
دواكةوتوةكان، كؤمةَلطا لة بةتايبةتى
دةردةضــنء خؤيان ــارى ك سنورى لة 
واى تا  دةطرن، دةسةآلتدا بةسةر دةست
دةكات حكومةت كؤنترؤَلى حيزب لَيدَيت
لة حيزب ذياندا،  بوارةكانى لةسةرجةم 
دةبَيتة دةردةضــَيــتء طةل نوَينةرايةتى 
طةل لَيرةوة حكومةتدا، لة حيزب نوَينةرى
بةإَيوةبردنى ضؤنيةتى ضاودَيريى ناتواَيت

بكات. كاروبارةكان

مؤنؤثؤأل دةســةآلتــى حيزب  كاتَيك
نامَينَيت، طؤإانكارى بة ــإواى ب كــرد،
فراوانكردنى لة ترسى لَيدَيت واى هةربؤية
بةخؤىء متمانةى  دةبَيتء  ــةآلت  دةس
بؤ جا دةبَيتةوة، كةم ــةرةكــةى دةوروب
رَيوشوَينى دةسةآلتةكةى  بةهَيزكردنى
دةإوات، تاكإةوى بةرةو دةطرَيت توند
بةتايبةتى دةستثَيدةكات، ملمالنَيكان لَيرةوة
نَيوان ملمالنَيى ثارتةكانء  نَيوان  ملمالنَيى
دروستبوونى بؤ كؤمةَلطا، تاكةكانى
يةكَيك هةية، هؤكار ضةندين ناكؤكييةكان
تةمةن)، ئةزمونء (جياوازى هؤكارانة لةو
زؤرجار تةمةن ثَيشكةوتو حيزبى لةناو
كؤمةَلطا لة  بةتايبةتى نيية، كاريطةريى 
وآلتدا لةضةندين ئةمإؤ ثَيشكةوتوةكاندا،
طةنجانى بة دراوة رَيطا ناوةندة باآلكاندا، لة
لة بةشداربن بةتوانا  زانستء  خــاوةن
ناوةندى لة دةكرَيت  بؤية بإيارداندا، 
ئةزمونء بة كةسانى دةسةآلتدا بإيارو
بكرَيت. تَيكةأل زاست خــاوةن طةنجانى
ذنان، لة بوونى رَيذةيةكى باش سةرةإاى
لة هةية زؤر جياوازييةكى  ئةوةى  لةطةأل
ئاستةكانى دةسةآلتدارانء داهاتى نَيوان

سةرهةَلدانى ئةنجامدا دةبَيتة لة خوارةوة،
ئةو كاريطةرى كؤمةآليةتي، جياوازى
سةرةوةو ضينةكانى لةنَيوان جياوازييةى
دروست ملمالنآ هةية خوارةوة ضينةكانى
ســةرةوةش ــت، ســةرمــايــةدارانــى ــَي دةب
خوارةوة ضينةكانى دةكةن كارَيك هةميشة
دةسةآلتى هاوكاتيش بوةستنةوة، دذيان
رَيطاى لة بةكاردةهَيننء حكومةت حيزبء
بوارةكانى كؤنترؤَلى سةرمايةكانيانةوة
خوارةوة ضينةكانى لَيرةوة دةكةن، ذيان
دةدةنء جياوازييةكان نةهَيشتنى هةوَلى
طؤإانى هةوَلى رَيكةوَيت بؤ هةليشيان
لةدةست هيض سةرنةكةوتن، طةر دةدةن،
سةرمايةيةك هيض خاوةنى ضونكة نادةن،
فاكتةرَيكى هةروةها بدةن. دةستى لة تا نين
سةرهةَلدانى بؤ هةية كاريطةرى كة تر
رؤشنبيريية، عةقَليةتىء ئةويش ملمالنآ
تواناو ئاستى سياسيدا حيزبى لةناو
لَيدةكةوَيتةوة، زؤرجار ملمالنَيى رؤشنبيرى
خاوةنى دةسةآلتدانء لة لَيثرسراوانةى ئةو
هةبَيت كاريطةرى  نيية توانايدا لة بإيارن، 
تاكةكانى خوارخؤىء ئةندامانى لةسةر
خاوةن كةسانى بةرامبةريشدا لة كؤمةَلطا،

خؤيان كاريطةرى رؤشنبير عةقَليةتء
نين، بإياردا  مةركةزيةتى لة بةآلم هةية،

دةكةوَيتةوة. لَي ملمالنَيي ئةنجامةكةى
دروستبوونى بؤ تَيدانيية طومانى
رةنطدانةوةى راطةياندن  سياسى،  ثارتى
ببينينء راطةياندنى  بةتايبةتى هةية  خؤى
سةنديكاكانء رؤذنامةكانء بيستنء
رَيــكــخــراوةكــان، ــةألء ــؤم يــانــةكــانء ك
كؤمةَلطاى لة بةتايبةتى ئابوورى هةرضةندة
سةرةكي دةورى كاريطةرىء دواكةوتوو

هةية.
سياسييةكاندا ثارتة لةناو كاتَيك
ضارةسةر ملمالنَيكان جياوازييةكانء
سياسى نوَيى ثارتى ئةنجامةكةى  نةكران،
حيزبانةى ئةو زؤركات  دةبَيت،  دروست
ثَيكهاتةء ــن، دةب ــت دروس دةرةوة لة 
لَيرةشةوة زياترة، مةركةزيان رَيكخستنء
ئيدارةكانى لة دةبينرَيت سةركردة رؤَلى
خؤ ضؤنيةتى رَيكخستنء ملمالنَيكانء
ثَيناو لة هةَلبذاردنةكان  بؤ ئامادةكردن 
بةشداريكردنى يان دةسةآلت دةستى طرتنة
ئامانجةكان بة طةيشتن بؤ ــةآلت دةس

ياسايى. ديموكراسىء بةشَيوةى
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ديالَيکتيکه بداته گرآ بهرباس،  سوبژَيکتيڤيته ي
کوردييهوه، سوژهي شوناسي جياکاني جيا
دهرکهوتهي دهرئهنجامء دهکاته ههمووي ههر
تورکيا، دواييهي ئهم سياستهکاني گؤإيني
دةَلَيت خؤي بؤ ههرچهند تر، واتايهکي به
کوردييه ناسيؤناليزمي دهربارهي  نوسينهکه ي
دهربارهي خه ريکه  راستيدا له  بةآلم تورکيا، له
ئهم لهگةأل تورکي  ئهويديي هةَلسوکهوتي 

دهدوآ. ناسيؤناليزمهدا
سياسييهکانيش هؤکاره ئهگهر تهنانهت
ئهوا سوبژَيکتيڤيتهيه ک، گهشهکردني هؤي ببنه
سوژه ئاگاي ناخود تري اليهنه کاني ديسانهوه
لهماوهيهکي دهپارَيزن، خؤيان دهسهآلتي ههر
دهتوانَيت سوبژَيکتيڤيته که درَيژخايهندايه
ئهم ئاشکراي ههره  نمونه ي بکات، زاأل خؤي
له کوردي سوژهي ئاگاي  ناخود  دهسةآلتهي
پاش نمونه بؤ دهبينرآ، کوردستاندا باشوري
کؤمةَله  هَيشتا راپهإيندا سهر به  ساأل (١٨)
ناخود له بهشَيک بوونهته  که  ئايديؤلؤذييهک

بهعسيزم، وه ک له باشور، کوردي سوژه ي ئاگاي
ئَيستا پَيش ساأل چه ند وه ک هه ر گؤإَيدان، له ههر
کوردستاندا له دروسته وتم سَيمينارَيکدا له
به عسيزم ئايديؤلؤذيي بهآلم نهماوه، بهعسي
واته رهنگدهداته وه، پراکسيسهکاندا زؤربهي له
سياسييهکاندا هاوکَيشه له گؤإانکاري ههرچهند
ديالَيتيکه ئهم کامَلبووني  زوتر له  ههيه  دهوري
ديالَيکتيکه ئهم ههر بةآلم سوژه دا، دهرهوي  له
له ناخودئاگابوونيهوه سروشتي بههؤي
ديالَيکتيکي بَلَيم، وردتر دهبَيت، کامأل درَيژخايهندا
ديالَيکتيکي مهبهست لَيرهدا که ئهويدي) (خود
ئهويدييهکاني شوناسي کوردي (ئَيگؤي سوژهي
سياسيي ملمالنَيي نهک  کوردييه)،  ســوژهي 
ئايديؤلؤذي کورديء ناسيؤناليزمي لهنَيوان
نايهته بهتهواوهتي تورکي) نهتهوهي (دهوَلهت-
سوبژَيکتيڤيتهي ئهگهر ناسيؤناليزم بهرههمهَيني
سوژهکردني به  دهسةآلتي تواناء ناسيؤناليزم
شوناسيدا ههمان له  ئاماده  تري ئايديؤلؤذييهکاني

نهبَيت.

بوو؟ بزر يان دزراو مَيژوو:
سآ تورکياي له کوردي سوژهي مَيژووي
ــهدزراوه، ن بيستهمدا سهدهي دواي چارهکي
دزراوه، مَيژووه که وتمان ئهو بووه، بزر بهَلکو
ئايديؤلؤذييهکهوه لهاليهن نييه مانايه  بهو تهنها
ههر که دهگهيةنَيت ئــهوهش بةَلکو دزراوه، 
کوَييه، له بزانين لهوانهشه ئامادهيهء ئَيستاش
شوناسء که ئه وهيه  لَيردا وهلي د. مهبهستي
لهاليهن تورکيا له ــوردي ک ــوژهي س زماني
تورکيا)وه مؤدَيرني  نــهتــهوه ي ـــهت- (ده وَل
ههمان له  رو وهرگرتنهوهشي بؤ ده بَيت دزراوهء
چونکه هةَلهيه، تَيزه  ئهم بکهين،  ئايديؤلؤذي
بةَلکو تهنانهت نييه، مومکين واقيعدا ههر له نهک

لَيرهدا کَيشه سازکهره، تيؤريکيشهوه لهإوي
ده کهمهوه: روني زياتر

نهک نييه، مومکين واقيعدا له تَيزه ئهم
نهتهوهي (دهوَلــه ت- ئايديؤلؤذي  له بهرئهوهي
شوناس بةَلکو ناکات، ــاره ک ئــهم نــاوبــراو)
بابهتي وهکو چ بهرباسدا  لهماوه ي  کورديي
ئهو لهالي به رههست بابهتي وهکو چ دهرههستء
بيداتهوه ناتوانَيت بؤيه ههر نييه، ئايديؤلؤذييه
تيؤريکيشهوه روانگهي له کوردي، سوژهي به
بؤ ديسانهوه دزراو) (مَيژوويهکي زاراوهي
پَيدانهوهي لهکاتي چونکه هةَلهيه، بهستَينه ئهم
ناوبراوه وه ئايديؤلؤذيي  لهاليهن مَيژووه  ئهو
کوردي سوژهي ههر نهک کوردي، سوژهي به
ئايديؤلؤذييه لهو خؤي شهرعييه تي تر جارَيکي
لَيدهکات وا سوژهيه ئهو بهَلکو وهردهگرَيته وه،
شوناسهکهي له به شَيک دؤزينه وهي لهپَيناو
ههردو بکات، له  ئايديؤلؤذي له ههمان رو خؤيدا
تورکيا له کوردي جارَيکيتر سوژهي حاَلهتهکه دا
(دهوَلهت- ئايديؤلؤذيي  سوژهي به دهبَيتهوه 

تورکيا). مؤدَيرني نهتهوه ي
دواتر سهره وه، وهک هؤيانهي بهگوَيرهي ئهو
دهبَيت پَيموايه دهردهکهوَيت، زياتر وتارهدا لهم
ده ستهواژه ي له ناوبراو  قؤناغي  و مَيژوو بؤ
جگه وهربگرين، کهَلک  بوو)  بزر (مَيژووي
ههر واقيعيشدا له تيؤر يکانه، راشناَله لهم
شوناسه و مَيژوو ئهو واته بهههمانشَيوهيه،
له يهکَيک نـــه دزراوه، بزربووهء راستيدا له  
ئايديؤلؤذيي پراکسيسي دهرئهنجامه کاني
بزربووني تورکيا) مؤدَيرني نهته وهي (دهوَلهت-
له بوو کــوردي  ســوژهي شوناسي و  مَيژوو
که پَيويستي دهزانم به لَيره دا نهک دزيني، تورکيا،
ئايديؤلؤذييه ئهم که  بکهمهوه دوباره  تَيزهم ئهو
به بوون که بوو ئايديؤلؤذيانه له و يه کَيک تهنها
سوژهي شوناسي و مَيژوو بزربووني هؤکاري
سه دهي دواي چارهکي سآ تورکياي له  کوردي

بيستهمدا.
نوسينهدا ئهم سهرهتاي له وهک وهلي، د.
ئايديؤلؤذييهکاني بؤ ئاماژه  قهت پيشانمدا،
ههوَلدان ناکات. بزربوونهدا  لهم  کاريگه ر تري
بووه بزر مَيژووه ئهم دهستهبهرکردنه وهي  بؤ
هاوشَيوهي تورکيا له کوردييهوه سوژهي لهاليهن
بابهتي تاقيکردنهوه ي بؤ سوژهيه ههوَلداني
واته  الکاندا، ئهندَيشهي له  (the Real) واقيعي
سوژهي ناسيؤناليزمي  سوبژَيکتيڤيتهي ئهگهر 
له خؤي واقيعيي) (بابهتي تورکيا له  کوردي
بهدهستهَينانهوي لهگةأل (identity) ئهمئهوَيتي
لهبهر دهبينَيته وه، بــزربــووهدا  مَيژووه  ئه و 
ئهويش که ناگات پَيي قهت سهرهکي هؤکارَيکي
بگهإَيته وه مَيژووهکه  بزربووني بؤ ئهوهي پَيش
له هةَلبهت دهگهإَيتهوه، لهدهستچووني بؤ
مَيژووه ئهو دهکرَيت دهگمهندا حاَله تي ههندَيك
بهرههمي ههندَيك له لهوانهيه  نمونه  بؤ ببينرَيتهوه،

نييه مه رج دابَيتهوه، رهنگي هونهريدا ئهدهبيء
تر سوبژَيکتيڤيتهيهکي ههر يان ناسيؤناليزم
پراکسيسه له  مَيژووييهکانداء نوسينه له  تهنها
ستيفان وهک ــت، ــهوَي ده رک سياسييهکاندا
نهديتراوهکان)دا (گوللة   وتــاري  له گرينبالت
مَيژووي دهتوانرَيت  کــردووه،  بؤ ئاماژهي
ئهدهبيء هونهرييهکاني بهپَيي بهرههمه  قؤناغيک
تَيياندا بهو مهرجهي بنيات بنرَيتهوه قؤناغه ئهو
پةيوهندييهکاني ناوبراوء سوبژَيکتيڤيتهي
له يه کَيک نوَيندرابنهوه ، قؤناغه ئه و دهسةآلتي
سوژهي بؤ مَيژووه  ئهم دهرکهوتني رَيگاکاني 
ئهو سهرهتاکاني  دهستنيشانکردني کــوردي 
بههؤي بوو دواتر که هؤشياري)يهيه (خود-
لهناو ناسيؤناليزم سوبژَيکتيڤيتهي دروستبووني
کوردي سوژهي هونهرييهکاني ئه دهبيء بهرهه مه
زؤربهيان ههر نهک بهرههمانه ئهو تورکيا، له

ئه و  دهرکهوتني سه رهتاکاني سه رزاره کين، به َلکو
کهمن. بهرههمانهدا لهو هؤشياري)يهش (خود-
بتوانَيت له وانهيه تورکيا له  کوردي ناسيؤناليزمي

کوردي سوژهي بؤ شوناسَيک قؤناغهدا لهم
ناتوانَيت شَيوهيهک بههيچ بةآلم بکات، دروست
مَيژووه، ئهو بدؤزَيتهوه ، بووه بزر مَيژووه ئهو

بةَلکو له دهستچووه. ون نهبووه، وتهني الکان
گرنگايه تي لهسهر باسهي هه موو ئهو پاش
دهکات، ئاراستهي مَيژوو وهدهستهَينانهوه ي
بؤ دهکــات نوآ سه رهتايهکي باسي وه لي د. 
هؤيهکي تريش کَيشه له بهر تورکيا، ئهم روانگهيه
ئهمهچجؤرهسهرهتايهکينوَييه چونکه سازکهره،
بهدهستهَيناوهتهوه، رابردووهکهمان تهنها تييدا که
(بهدهستهَينانهوهي رابردوو وهلي دهنووسَيت: د.
وهک ههر بَيدهنگييهيه)، ئهم کؤتايپَيهَيناني
ــردووه راب ئهو  کــرد، بؤ  ئاماژه م له سهرهوه
بزر بهَلکو بهَينينهوه،  بهدهستي تا ــهدزراوه ن
بَيدهنگييه بهم کؤتاييهَينان لهمهش جگه بووه،
ده ست رابــردووهوه ئهو بهدهستهَينانهوهي له 

 the) هَيماييني نهزمي گؤإيني له بهَلکو پَيناکات،
پَيدهکات، دهست کوردييهوه سوژهي (Symbolic
به دهستهَينانهوهي ريگاي له  نهک ئَيستا گؤإيني
کوَييه، له نازانَيت کهس که رابردوويهکه وه
لهو اليهنَيک قورسايي گؤإيني ريگاي له بهَلکو
کورديء سوژهي ئَيگؤي لهنَيوان هاوکَيشهيهي
ههيه. سوژهيهدا ئهو شوناسي ئايديؤلؤذييهکاني
بهکارهَيناني بَلَيم دهبَيت وته، دوا وهکو
حاَلهتَيکدا ههموو له  دزارو) (مَيژوويهکي زاراوهي
بهسه رهاتء باسکردن له  له بؤ نمونه نييه. هةَله
بؤتانء ميرنشيني ههردوو چارهنوسي بهتايبهت
دزراو مَيژووي دهستهواژه ي دهکرَيت باباندا
داگيرکردني روداوي نمونه، بؤ بهکاربهرين،
عوسمانييهوه ئَيمپراتؤريي لهاليهن سلَيماني
بيناکردنهوهي بؤ شارهيه،  ئهم دزراوي مَيژووي
وردي به سالم و نالي چامهکةي  دوو دهکرَيت
بنياتنانهوهي لهپَيناو مَيتؤده ئهم بخوَينينهوه،

کتَيبه به گرنگيدان لهجياتي دزراودا مَيژووي
بهرههمه لهو ئاوإ بةَلگه نامه ييهکان مَيژووييء
ئهو تَيياندا که ــهوه دهدات هونهريانه  ئه دهبيء
يهکهم فوکؤ نوَيندراوهتهوه، سوبژَيکتيڤيته يه
نوسينه وهي مَيژووي له مَيتؤدهي بوو ئهم کهس
بؤچوونه ئهم کرد، ره چاو خؤرئاوا مؤدَيرني
مَيژوويخوازيي بهتيؤريي ههشتاکاندا له دواترء
نوآ(New Historicism)ناسرا،کهواتهدهتوانين
رهچةَله کناسيي قؤناغهکاني  له ههندَيك  بَلَيين
جياوازدا به شي دوو به سهر کوردي سوژهي
(مَيژووي دزراو)و (مَيژووي که دهکرَين دابهش
ههر روبهإوبوونهوهي بهمهبهستي بزربوون).
مَيتؤدؤلؤذيي تيؤرييهکه، به پَيويستمان کاميان
(مَيژوويخوازيي به رهخنهييهي بؤچوونه ئهو
بؤ سودبهخشه  ــردووه، ده رک ناوبانگي نوآ)
لَيکؤَلينهوه بةآلم دزراو، بيناکردنهوهي مَيژووي
لهدهستچوونيهوه بههؤي  بوو  بزر مَيژووي له

سهخته. گهلَيك
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ره چه لَهکناسيی  وه لی، عه باس د. بإوانه:  
ناسنامهی و  نه تهوه سازکردنی کوردهکان: 
کورديدا، مَيژوويی نووسينی له نهتهوهيی
هاشم د. ئينگليسييهوه له وه رگــَيــإانــی
ئاپَيک، وهشانَين ستؤکهؤلم: ئهحمهدزاده،

.٢٠٠٤
الکانييه.  من بؤچوونهکهی لَيرهدا دياره
بؤ ناخودئاگادا له  ــاوات ئ وايــه پَيی الکــان
له و بزربووه بهلکوو وننهبووه که  بابه تَيکه
جؤره ههر تيؤريی الکان به پَيى دهست چووه .
لهگهأل تهواو  ئهمئهويَتی بؤ سوژه ئاواتؤکی 

ناسهرکهوتووه. چَيژدا بابهتی
ژيژهکهوه   الکان و روانگهی له هؤکاره  ئهم
دووبارهيان لَيرهدا من و لَيکراوه باسی وردی به
سهرنجه جَيی خالَه ئهم وتنی بهآلم ناکهمهوه،
بؤ ههر دووکيان دهگهإيَتهوه  که سهرچاوهی
ئهمئهويَتی سهرنهگرتنی له باس کاتآ هَيگَيل
دهکات. رههادا رؤحی و سوژه  نيَوان له تهواو

 Stephan Greenblatt, “Invisible  
 Bullets: Renaissance Authority
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 Dollimore and Alan Sinfield
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.48-University Press, 1996, pp.18

و  ئينگليسی وتاری  دوو له پَيشتر  من  
له باسم و ناساندووه  تيؤرييهم  ئهم کورديدا
و ويليامز رهيمؤند  روانگهکانی کاريگهريی 
مَيژوودا بنياتنانه وهی پرسی له فووکؤ ميشل

کردووه. بروانه:
 Bakhtiar Sajjadi, “Raymond
 Williams and Cultural
 Materialism,” Maf, Sanandaj
 Payam-e-Nur Univesity, No1, pp.
.2005 ,11-4
ويليامز: و «فووکؤ سهجادی، بهختيار
ماتَيرياليزمی و نــوآ خوازيی مَيژوويی
ل. ،٥٥ ژ. پيَنجهم، رامان، سالَی فهرههنگی،»
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سهجادي بهختيار د.
بةريتانيا ئَيگزيَتر، زانکؤي

كؤتايى دووةمء بةشى

وتاري بؤ رهخنهگرانه خوَيندنهوه يه کي
(مَيژوويه کي دزراو)          

نوسيني: د. عه باس وه لي    

تورکيا: لــه کـــوردي ناسيؤناليزمي
يان هؤشياري) (خود- دهرکــــــهوتهي

ئهويدي؟
باسي هَيگَيلي بهشَيوهيهکي ئــه گــه ر
ئهوا بکهين، سوبژَيکتيڤيته سهرهةَلداني
(خــود- ــو وهک ئـــهوهي  پَيش ناسيؤناليزم
قةَلهمي له (self-consciousness) هؤشيارى)
دهرئهنجامي دهرکهوته ء وهکو دهبَيت بدهين،
بکهين تهماشاي هؤشياري)يه (خــود- ئه و

له ههرچهند هؤشياري)، (خــود- هه روه ها
لهاليهن بةآلم گؤإآ، دَيته  ئهويديدا  بةرامبه ر
دهمهوَيت من بوون. دَيته خوددا لهناو خودهوهء
وهلي د. که بکهم  دهستنيشان خاَله  ئهو  لَيرهدا
کوردي سهر ناسيؤناليزمي شيکارييهکهيدا له له
بيچمگيريء داوهته  سه رنجي تهنها تورکيا  له
سوبژَيکتيڤيتهيه ئهم ههنوکهييهکاني ئاراسته
باسي بؤيه ههر ئهويدييهوه، بههؤي لهاليهنء
ئَيگؤي لهاليهن گهشهکردنهکهي سهرهةَلدانء
دهکات، فهرامؤش کوردييهوه سوژهي خودي
بؤ ههر ئاماژهشي بةَلکو نايخاته بهرباس، نهک

ناکات.
سهر له هه ر نهک  وهلــي د. روانگهکاني 
له بةَلکو دامـــهزراون، ئهويدي به گرنگيدان

سه رهتاي له ههر دهربإاون ، ئه ويديشهوه پَيگهي
خودي به ئاماژهدان لهجياتي نوسينهکه يهوه
دهکات ئهم خوده له ئهويتربووني باس کوردي
پاساوه ئهو دهکرَيت هةَلبهت تورکي. خودي بؤ
زياتر مَيتؤدؤلؤژييهکهيدا له وهلي د. که بهَينينهوه
ههروهها خود، له  تا ده داتهوه ئهويدي له ئاوإ
پَييوايه هه رچهند بَيت، ئه وه هؤيهکهي رهنگه
قسه تورکيا له کوردي ناسيؤناليزمي دهربارهي
ده ربارهي خهريکه راستيدا له بةآلم دهکات،
کورديدا ناسيؤناليزمي له گةأل ئهويدي مامةَله ي
باس بؤ  ســهرهوه هؤيانهي ئهو دهکــات. قسه  
به پةيوه نديدار اليهنه دوو له يهکَيک له نهکردن
له چونکه هاوکَيشهکه وهدهچنهخانهيپاساوهوه،
وهک چ هؤشياري)ء (خود- وهک چ ناسيؤناليزم

ناکؤَلَيتهوه. هؤشياري) (خود- دهرکهوتهي
که ئه وهيه سهرهوه بةَلگاندنانهي ئهو ئاکامي
نين، هَيگَيلي بههيچ شَيوهيهک وهلي د. باسهکاني
لهسهر بؤ کاريگهريي ئاآلتوسَير رهنگه ئهمهش
پَيش ئَيراني کتَيبي له هه م چونکه بگهإَيتهوه، ئهو
تريشيدا وتارهکاني له هه م سهرمايه داريداء
مَيتؤدهکهى لؤژيکهکهء ناسيؤناليزم دهربارهي
چيرؤکي ههمووان پَيموايه ئاآلتوسَيرييه،
لهاليهن ئاآلتوسَيرهوه هَيگَيل له مارکس داماَليني
ئاآلتوسَير بهرؤکي رهخنهيه  ئهم بةآلم دهزانن،
مهعريفي سيستمي له چونکه  ناگرَيتهوه،
سوبژَيکتيڤيتهء وهک چ ناسيؤناليزم ئاآلتوسَيردا
دهرنــهکــهوتــووه، بهرباس ئؤبژهي وه ک  چ 
ئاآلتوسَير روانگهکاني له بهشَيک رهنگه هةَلبهت
پَيگهي له ناسيؤناليزم سهر له باسکردن له
کاتهي ئهو ــه،  وات بن  بهکةَلک  ئايديؤلؤذيدا
سوژه، کؤکردنهوهي دهستدهکاته ناسيؤناليزم
خهريکين ئَيمه بچَيتهوه لهبيرمان نابَيت بةآلم
ناسيؤناليزمي سازبووني چؤنيه تي له باس
يه کهم له دهکهين، خود  چهمکء وه کو کوردي
سوبژَيکتيڤيتهيه ئهم لهدايکبوني ساتهکاني
که زاأل، ئايديؤلؤذييهکي له نهک دهکؤَلينهوه،
کردبَيتء کوردان سوژهکردني به  ده ستي پَيشتر

بهههر ناسيؤناليست، کردبَيته کوردَيکي ههموو
نييه، الوازي پيشاندهري نهبوون هَيگَيلي حاأل،
اليهنهي دوو لهو يهکَيک له ئاوإنهدانهوه بةآلم
سهرهةَلداني هؤي دهبَيته نَيوانيان ديالَيکتيکي که
ناسيؤناليزم، ــو وهک سوبژَيکتيڤيتهيهکي

دهبَيتهوه. وتاره ئهم روبهإوي ره خنهيهکه
له وهلي  د. تَيياندا که زؤرن گوزارانه  ئهو 
هؤشياريي) (خود- ههر نهک ناوبراودا وتاري
جيا ديالَيکتيکه تورکياء له کوردي سوژه ي
بةَلکو دهکات، فه رامؤش پَيوهنديدارهکان جيا
ئَيستاء ئاراستهکاني دابينکهري بهإَيوه بهرء
تورکيا له  کــوردي ناسيؤناليزمي داهاتووي
که ئهويدي ههمان  ئهويدييهوه، پاأل  دهخاته
بنهإهتدا بههؤيدژايهتيکردنييهوه له ناسيؤناليزم

نوسينهکهيدا بهشَيکي له  نمونه، بؤ سهريهةَلدا،
سهر لــه مــَيــژوويــي (نوسيني ده نــوســَيــت:
ديسکؤرسء لهسهر کــوردي، ناسيؤناليزمي
ئهم هه تا که دادهمهزرَيت سوژهيهک پراکسيسي
رهتکراوهي  َيکي  other تري ئهوي دواييهش
واته بووه)، تورکي مؤدَيإني نهتهوهي دهوَلهت-
وه کو گشتَيکي کورديي سوژهي وه لي لَيرهدا د.
کهچي کردووه، پَيناسه  تورکي خودي بؤ ئهويديي
رهتکراوهي ئهويتري  سهرهتا  کوردي  سوژهي
شوناسهکهي ئهمه خؤيهتي، شوناسهکهي
شوناس دهرهوهي ئايديؤلؤذياي نهک خؤيهتي
قؤناغدا يهکهم له ناسيؤناليزم سوبژَيکتيڤيتهي که
ناسيؤناليزم له راڤهيه  ئهم ئهويدي،  دهکاته
دهبَيت وردهکارانهيه تيؤريکء ئهوهي لهبهر
له کــوردي ســوژهي بکه مهوه ، رونــي زياتر 
له بهشه ئهو رهتــکــراوهي ئهويديي  تورکيا
ئايديؤلؤذيکه گوتاره که  خؤيهتي شوناسهکهي
لةو مهبهست لَيرهدا پَيکيانهَيناوه. جياکان جيا
جياکاني جيا سوبژَيکتيڤته شوناس) له (بهشه
جگه ئهمهش گوتارانهن، ئهو بهرههمهَينراوي
ئهو لهنوآ ههمان سوبژَيکتيڤيته سهر که لهوه ي
گوتارهئايديؤلؤذيکانهبهرههمدههَينَيتهوه،ئهوهي
بهرههمهَينانهوهي زياتر دهيبينين باکور له ئَيمه
ئايديؤلؤذيايه ههمان بهرهه مهَيناني بارودؤخي
شوناسي سوبژَيکتيڤيتهکاني ساَله دهمَيك که

دروستکردووه. کوردييان سوژهي
جَيگاي تريشهوه اليهکي له گوزارهيه ئهم
به پَيچهوانهوه، راست چونکه زياتره، سهرنجي
ههر نهک مؤدَيرنانة) نهتهوه ــهت- (دهوَل ئه و
بةَلکو نهکردووه،  پَيناسه  ئهويدي  به کورديان 
داوه، کورد بهخودکردني بؤ ههوَليان بهردهوام
ئَيراني، گهلي رهسه نترين به ئَيراندا له کورد
به سوريادا عَيراقء  له تورکء به تورکيادا  له
ئومهي بهناوي  گهورهتر خودَيکي له بهشَيک 
يهکَيک واته  کراون، سهير عهره بي واحيدهي 
نهتهوانه) ــهت- (دهوَل ئهو بانگهوازهکاني له 
ههر خود، له بهشَيکن کوردان  که بووه ئهوه 

له هؤشياري) (خود- دهرکه وتني ئهمه بؤيه 
چَيبووني بههؤي دواتر  که کورديدايه  سوژهي
(دهوَلهت- ئايديؤلؤذيي له  وا سوبژَيکتيڤيتهوه
ئهويتربوونيدا دان به مؤدَيرن) دهکات نهتهوهي
قؤناغهکاني له هؤشياري)يه  (خود- ئهو بنَيت،
ديالَيکتيکي پةيوهندي پاش پهرهسه ندنيداء تري
شوناسدا ههمان تري سوبژَيکتيڤيتهکاني لهگةأل
سوبژَيکتيڤيتهي سه رهةَلداني، هؤي دهبَيته
بَلَيين دهتوانين که قؤناغهدايه لهو ناسيؤناليزمء

کراوهتهوه. ناوهکي کوردي ناسيؤناليزمي
ئاراسته لهسهر باسکردني له وهلــي د. 
سوبژَيکتيڤيتهي ــهکــانــي ــي ــووکــه ي هــه ن
دهنوسَيت: تورکيا له  کوردي  ناسيؤناليزمي
سياسيء پرؤسه (ديموکراتيزهکردنهوهي

زهمينهي ورده  ورده خهريکه ياساييهکان
سياسهتي له  کورد پَيگهي تورکياء له  سياسي
رسته يه ئهم لهوانهيه دهگؤإَيت)، وآلتهدا ئهم
بهرچاو، بَيته راست خؤنواندنيدا يهکه م له
لهم بــدهيــن،  سهرنج وردي به گــهر ــةآلم  ب
گؤإدراوه، هؤکرد هؤکارء جَيگاي گوزارهيهدا
سياسيء پرؤسهي ديموکراتيزکردني واته
بَيت هؤکاريک ئهوهي پَيش تورکيا له ياسايي
خؤي بؤ وآلتهدا، لهم کورد پَيگهي گؤإيني بؤ
که کوردييه ، سوژهي گؤإانکارييهکاني هؤکردي
يهکَيتي ناإاستهوخؤ راسته وخؤء بهشَيوه گهلي
نهوإسکهي سوبژَيکتيڤيته لهم ئةوروپاشي

کردووةتهوه. ئاگادار خؤي
خَيرا تر کهسي زؤر وهک لَيرهدا وهلي د.
(يهکَيتي ئةوروپاء ههوَلهکاني دواتري ئاماژه بؤ
واته دهکــات، ريفؤرم)  بؤ تورکيا  حکومهتي
چؤنيهتي هؤکارهکانء له  باس ئهوهي بهبآ
ئهگهرهکاني سوبژَيکتيڤيتهکهء سهرهةَلداني
له دهرئهنجامهکاني باس بکات خَيرا پهرهسهندني
(ئهمهش دهنوسَيت: ئهو دهکات، پهرهسهندنهکهي
ساَلهي چهند له م کورد پَيگهي که ئاماژهيهکه
زه مينهي له  واته دهکا، ديار تورکيا له  دواييدا
ئهم ئةوروپا)، يهکَيتي به گهيشتن سياسه تي
يهکهم رهخنهيه ، جَيگاي رووهوه دوو له روانگهيه
باسي ئهو شَيوهيهي بهو سوژه پارادؤکسي
نواندنهوه بهبآ  واته (سوبژَيکتيڤيتهيهک دهکات
راسته چونکه سازکهره، کَيشه خؤي مَيژوودا) له
بةآلم ههيه، نواندنهوه  به پَيويستي سوبژَيکتيڤيته 
ئامادهيه، پَيشوهخت اليهکهوه  له نواندنهوهيه ئهم
نواندنه وهيهيه ئهم ههر تريشهوه، اليهکي له
بؤ فشارهکاني دهکات ئةوروپا يهکَيتي له وا
به رچاوهکاني نمونه بکات، زياتر تورکيا سهر
ئهو ئايديؤلؤذيکهکاني گوتاره نواندنهوهيه ئهم
ئهم سوبژَيکتيڤيتهيهي لهاليهن که  ئهنستيتؤتانهن
بهرههمهَينراونء ــهوه  ــي کــوردي ســـوژه ي 
راست وه لي د. ئولگوسازين، کهچي خهريکي
سوبژَيکتيڤيتهيه ئهم پَييوايه بهپَيچهوانهوه
(دهوَلهت- ئايديؤلؤذيي  ئهمه نييهء نواندنهوهي 
نهتهوهيمؤديرنيتورکيا)يهبواربؤسه رهةَلداني

ده کات. خؤش سوبژَيکتيڤيتهيه ئهو
ناإاستهوخؤء ئاکامه له يهکَيک راستيدا له
له بريتييه وهلي د. نوسينهي ئهم نَيگهتيڤهکاني
پشتگوَيخستني ئهوهه مووچاالکيءماندوبوونهي
دروستکردنء بؤ تورکيا له کوردي سوژهي
سوبژَيکتيڤيتهيه. ئهو نواندنهوهي گهآلَلهکردنء
بههؤي سوبژَيکتيڤيتهيه  ئهم پَييوايه وهلي د.
تورکياوه سياسهتي ديموکراتيزهبووني
ــي ئــهم ــدن ــهرهســهن پ ـــدووه، پــــه ره ي ســـه ن
ههبَيت پةيوهندي ئهوهي پَيش سوبژَيکتيڤيتهيه
پةيوهنديي تورکياوه، سياسهتهکاني گؤإيني به
ئهم زاَلبووني چؤنيه تي به ههيه راسته وخؤي
کورديدا سوژهي شوناسي لهناو سوبژَيکتيڤيتهيه
ئهم ئايديؤلؤذيکي دهسةآلتي  ئهمه  تورکيا، له
دابين پهره سهندنهکهشي که سوبژَيکتيڤيتهيهيه
دهربارهي تورکيا سياسه تهکاني نهک دهکات،
تورکيا ئهگهر نمونه بؤ سوبژَيکتيڤيتهيه، ئهم
بوارهدا سياسهتهکاني لهم گؤإانکاري له چيدي
لــهدواي رؤژ سوبژَيکتيڤيتهيه ئه م نه کات،
هؤکارهکه لَيرهدا بَيت، پهرهسهندندا له رؤژ
چاالکبووني ئامادهبوونء بؤ دهگهإَيتهوه
بهو پةيوهنديدار ئولگوسازهکاني ــا ده زگ
ئَيستا پَييوايه وهلي د. سوبژَيکتيڤيتهيه وه،
ئهو پاش کــورد لهسهر نوسين باسکردنء
مؤدَيلي وهکــو تورکيا تــازهيــهي سياسه ته
ههمان درَيژهي له  راستيدا له  کهچي لَيهاتووه،
ههر سياسهتهش ئهم گؤإيني پَيش که چاالکيدايه
سه رهةَلداني ئهوه ي لهبري ئهو بوو. ئارادا له
ئاکامهکهي بووه به ئهو (خود- هؤشياري)ييه ي
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مةترسى ءةستانى رء بــةرةء بوء
بزءتنةءةكةشى سةلماند. كَلَيساى
هةستى طةشةسةندنى  ثشت  لــة
ثَيويستى ئاشكراكردنى  نيشتمانيء 
(كمبن)يش ــوء، ب بةضاكسازييةءة
كة دةنوَينَيت ضاكسازى ترى رةنطَيكى
لَيكدانةءةيةكى دةستيثَيكردء ئايين بة
خؤضاندن رَيطاى لة  دةكرد  بؤ باتينى
ئةءةى، ءةك خؤيان سيفةتةكانى بة
دةَلَين مسوَلمانةكان سؤفيية كة
مرؤييةكانء ءةسفة لةكارخستنى
خوداييةكان، سيفةتة ءةرطرتنى
مةسيح تةقليدى بؤ  طــةإانــةءة جا 
رَيطاى لة كَلَيسا فةرهةنطى بةبآ
شَيوةيةكى ضاكسازى ضاكسازييةوة.
شؤإشطيإي سياسي كؤمةآليةتى
دةنواند لةسةر دةستى هؤماس مؤنزر،
جةماءةرى ريشةيى باَلي بة كةسةر
بةثَيضةءانةى ضاكسازى، بؤ بــوء
مامناءةندى ضاكسازى لــؤتــةرى

ثارَيزطار.
كَلَيسا بة دذ  تةنها مؤنزر  تؤماس
مةسيحييةتء بة دذ بةَلكو نةبوء
نيازءء بـــوءن، دةرةبــةطــايــةتــيــش
كؤمةآليةتى شؤإشى خواستيشى
شؤإشطَيإانء بؤ بــوء ئــابــوءرى
زياتر هـــةذاران، الدَيكانى ــارءء ش
كَلَيساء ضاكسازى هةءَلى ــةءةى ل
دامةزراندنى، كَلَيساء  رَينماييةكانى 
بةسةر بَيت «ئاسمان ءتى: مةلةك
كؤمةَلطايةكى بنياتنانى زةءيـــداء
موَلكداري بةخشينى ناضينايةتىء
دامةزراندنى حكومةتةكانء بة تايبةت
سؤسياليستى نؤباءى كؤمةَلطايةكى
نَيوان يةكسانى لةسةر كة شيوعى

دامةزرابَيت». مرؤظةكان
جةماءةرة بزءتنةءة بة بوء كاريطةر
ناءةإاست سةردةمى سؤفييةكانى
زةنجء شؤإشةكانى هاءشَيوةى كة
كلتورى لة بوء قةرمةتييةكانء حةالج
بنةإةتى ئيسالميدا، جيهانى كؤنى
شؤإشةكةى ـــةزةرى) (ن رءانينى
بوء خودا بينينى وجودء ءةحدةتول
طيان ضاالكى ئيدى شتَيكدا، هةموء لة

دةركةءت. كؤمةَلطادا لة
لة عةقأل ــدارى ــَي ب ئةنجامى لــة 
نَيوان مــاءةى تَيثةإاندنى مــرؤظء
ئةء رادةثةإي، ئيمان زةءى مرؤظء
الى شتراءسء وجودةيش ءةحدةتول
ئايين لة رةخنةطرتن لة رء فيورباخ
ئايين ئةفسانةى توانى مؤنزر بوء،
نامؤيي، شتراءسء ءةك ببات لةناء
ئةنجامبدات، فيورباخ ءةك ئايينيش
القديم)ى (العهد كتَيبي لؤتةريش مارتن
زمانى بؤ ءةرطَيإا زمانى التينييةءة لة
كَلَيساى رؤَلي  بةرثةرضى ئةَلمانىء 
لةنَيوان نَيوةندَيك ءةك ــةءة دةداي
رزطاربوءنى دةيوت خودادا مرؤظء
نهَينييةكانء ـــردارء ك بــة ــرؤظ  م
بةَلكو نيية، ئايينيةكان رَيوإةسمة

باءةإة. بة تةنها
بةبآ بةخششة خواييى فةزَلى

بدرَيت بةديهَينانى هةءَلى ــةءةى ئ
بؤ كَلَيسا  ببةخشَيت،  كَلَيسا  يــان 
جةستةكان، بؤ  نةءةك دةرءنةكانة 
كةلةثورء لةسةر ئايينيش حةقيقةتى
ثاثاكان دةقةكانى كَلَيساء بإيارةكانى
لةسةر تةنها بةَلكو  دانــامــةزرَيــت، 
ثشتيوانانى لة دادةمةزرَيت، ئينجيل
باَلى دءو مامناءةند ضاكسازى
فةرمانإةءاء ضينى لةثاأل بوء، ثارَيزطار
جوتيارييان جةنطى لة  دةرةبةطايةتيدا

ضةند بة دذ  بةمةش راءةستا، 
دةربإي كة بوء بيردؤزةييةك
بوء بؤرذواييةكان بةرذةءةنديية
بيردؤزةىياساىسرءشتىء ءةك
بازرطانى ــىء مــرؤي ــةزعــةى ن
بزءتنةوةييةكى ثاشان ــازاد، ئ
كة دةركـــةوت  ضاكسازى تــرى 
دةكردةءة خودا لةسةر جةختى
لةسةر جةخت لـــةءةى  زيــاتــر
تةسةءفي لة بكاتةءة، مــرؤظ
لةءةى زياتر  بوء  نزيكتر  باتينى 
بَيت نزيك  كؤمةآليةتى شؤإشى
كاَلظن زنظلجىء الى ئةءةى ءةك
لة خوا دةيــوت زنظَلضى هةبوء،
هةية ئامادةبوءنى  شتَيكدا هةموء 
هةَلةى بة دانى ئؤطؤستينيش ءةك
قةدةر بة بإءابوءن لة دةنا، يةكةمدا
ئازادى بة بإءاى لةءةى زياتر
بإءاى بَيت هةَلبذاردن ءيستء
دةكرَيت بوء،  كاَلظن راكــةى  بة 
تاءانةكان بةدةلةءة رَيطاى لة
قودسييةكانيش ــةءة، ــإن ــس ب
لةسةر دةرةكيية ئاماذةيةكى
باتينى رؤحى دةاللةتَيكى ضةند
راظةكارى بةهؤى هاءبةشيدا، لة
ئينكارى الــربــانــى)ء (العشاء 
كردارى ئامادةبوءنى  بة زنظَلضى 
دءبارةبوونةءةى لة مةسيحيى
لؤتةر لة قودسييةكان، الى عيسا

جيابوءييةءة.
ــةرى ــن ــةزرَي دام كاَلظنيش،
كة ثرؤتستانتيية، مةزهةبَيكى
سةركةءتوةكانى ضينة ثَيويستى
دةطرتء لةخؤ نوآ بيرَيكى بة
ــى ســةردةم ــةتــى ــي ــي ــؤرذءازي ب

باءةإييةكةى بيرءء ديدة دةنواند،
كة راءةســتــابــوء ـــةءة ــةر ئ ــةس ل
بؤ ثَيشترة هى خواييةء رزطاربوءن
تريش كةسى هةندَيك كةسء هةندَيك
قةدةرة ئةء دةبات، بةسةريدا بةقوإ
ضاالكييةكانى هةموو ثَيشينةيش
ئةءةى لةطةأل جا ناطرَيتةوة، مرؤظ
خؤي سةرئةنجامى  ناتوانَيت مرؤظ 
خؤى ذيانى بة دةتوانَيت بةآلم بزانَيت،
لةءانةى يةكَيكة كة  بسةلمَينَيت  ئةءة
سةردةمى لة كاَلظن هةَليبذاردءءة. ءا
سةرمايةدارى يةكةمى ثةرشءبآلءى
بؤية سةريهةَلدا، سةرهةَلدراءدا تازة
دنيا زءهــدء بؤ دةكــرد بانطةءازى 
بةطةءرةيىء دةستطرتن نةءيستىء

فةزَلةكانةءة.
دءاتــردا لة ظَيبةر ماكس بؤية

دامةزراندنى هؤكارَيكى بة كــردى
تــؤمــاس دءاى ســـةرمـــايـــةدارى،
ضةثي باَلي  لة سوسينييةكان مونزر 
كة دةركــةءتــن ئايينيدا  ضاكسازى 
بير ئــازادى لة ــرد دةك بةرطرييان
ئؤرتؤدؤكسييةكان دةربإينة بة دذ
سآ بة دذ ئــةءان مةسيحييةت، بؤ 
هةَلةى ئؤطةستينء  بة دذ خودايىء 
بة يةكةمء كةءتنء قةزاء قةدةرء دذ
كاسؤليكى بوءن. هةموء دامةزراءةى

درءشــمــة نهَينىء بــةرثــةرضــى
قؤرخكارى الهـــوتء ئايينةكانء

دةدايةءة. رلظةيان
بوء طةيشتن ئايينى مةسيحييةت
ءةسيةتى خوا كة هةتاييةى ذيانة بةء
كتَيبة مةسيح، سةيدى بؤ ثَيكردءءة
دةكرَيت هاتوءنء خواءة لة ثيرؤزةكان
بةرطرييان تَيبطةينء لَييان عةقأل بة
ئةخالق بنةماكانى رَيبازءء لَيبكرَيت،
بــاءةإي بيرءء ــةءةك ن بةخشةرن
يان درءشـــم هيض داءاى الهـــوت،

نةدةكرد. ئايينيشيان رَيوإةسمَيكى
جارانى ءةك جولةكةش فةلسةفةى
فةلسةفةء بــة ــواســراء  ــةَل ه ــؤى  خ
لة هــةر ــرةءة  ت طةالنى ذيارةكانى
ئةكةدء ئاشورء بابلء ذيارةكانى
بةنَيو نـــوآء  ميسري كــةنــعــانء

فةلسةفةى يــؤنــانــىء فةلسةفةى
نوَييةكان ســةردةمــة  تا ئيسالمى
لة جولةكةكان فةيلةسوفة دةركةءت،
رَينيسانسيشدا ضاكسازىء سةردةمى
ناءةإاست ســةردةمــى فةلسةفةى
مةيونيان كوإي  موساى بةتايبةتى 
ســةردةمــى ئةفالتونييةتى لــةطــةأل
سةرةتاكانى لة رَينيسانس ضاكسازىء
كؤدةكردةءة. جولةكةدا ضاكسازى
بةشَيوةيةكى جولةكة ضاكسازى
الى حةظدة سةدةى  لة  كــردارى
لةطةأل دةستيثَيكرد، ئيسثيونوزا
ضوار مــاءةيــةدا لــةء ئــةءةشــدا
دةركةءتن جولةكة  فةيلةسوفي 
ئيسحاق ــوء، ــب ــال ئ ــف  ــوس (ي
ئةبرافانيل يةهوزا  ئةبرافانيل، 
ئالبوء يوسف  ئةكؤستا)، (ئةبريؤ 
بنةإةتةكانى بابةتة تاءيداية
ئيبن لةطةأل ذمارةيدا لة باءةإءء
ئيبن الى بوء، راجياءاز مةيمون
هةبوء بــاءةإ  سيانزة مةيمون
سآ لة تةنها ئالبوء يوسف كة
بوءنى دةكردنةءة.  ثوختى خاَلدا 
بؤ خودايى سةرضاءةى خــودا،
يةكَيك سزا،  ثاداشتء تةءرات، 
خــودا بــوءنــى عةقَلةكاندا لــة 
بيستنةكاندا، لة لةءانةش بوء،
طةإاندنةءة ثَيغةمبةرايةتىء
ظانيل ئةبرا  بــوء، خــوا الى بؤ 
مةيمونء ــوإي  ك مــوســاى بــة 
ضونكة بوءة،  كاريطةر كرسكاس 
بة بوءة كاريطةر مةيمون ئيبن
ئةفلؤتينء ئةرستؤء ئةفالتونء
جولةكانةكةى، ــاءةإة ــرءب ــي ب
ئةخالقى ميتافيزيكء جوانىء
خوداء ضؤن ءةك يةكدةخست
يةكدةخست، خؤشةءيستى
بنةماى خــؤشــةءيــســتــى ــا  ج
جيهان جيهانة، درءستكردنى
ئةءيش بــؤ ــوءة ــات ه ــوة ــةءَي ل
هةبوء كاريطةريشى دةطةإَيتةءة،
خؤشةءيستى ضةمكى لةسةر
كؤتاييدا لة ئيسبينوزا، الى خودا
فةلسةفةى جولةكة ئةكؤستا توانى
نــاءةإاســتــةءة ــى ــةردةم لــة س
ئةكؤستا ضاكسازى. بؤ بطوازَيتةءة
بة دذ بوء عةقآلنى فةيلةسوفَيكى
فةريسييةكانى بوء، جولةكة قةتعييةتى
طؤإينى بة دةكرد تؤمةتبار (ئةحبار)
بة نةبوء بإءاى موسا، شةريعةتى
دءاى ذيانى طيانء مانةءةى هةميشة
لة رةخنة زيندءبوءنةءةء مــةرطء
لة ياساى ءةك بةرطرى ئايينى رةسمى
لة مرؤظدا هةية، ئةءةش سرءشتى كة
خؤشةءيستى بة كة ياسايةية ئةء
مرؤظةكان هةموء ــراء ك ئاَلوطؤإ
بنةإةتى دةبةستَيتةءةء ثَيكةءة
ئةم خراثةية، ضاكةء جياكردنةءةى
لةسةر كاريطةرى طةءرةترين كةسة

درءستكردبوء. ئيسبنوزا

حةبيبولَآل جةالل نيهاد ءةرطَيإانى:
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بَيدارى ئةنجامى لة

مرؤظء لة عةقأل

ماءةى تَيثةإاندنى

زةءى مرؤظء نَيوان

ئةء رادةثةإي، ئيمان

ءةحدةتول وجودةيش

فيورباخ شتراءسء الى

لة رةخنةطرتن لة رء

توانى مؤنزر بوء، ئايين

لةناء ئايين ئةفسانةى

ءةك شتراءسء ببات

ءةك ئايينيش نامؤيي،

ئةنجامبدات فيورباخ
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حةنةفي حةسةن د.

شــانــزةى ــزةء ــان ــى ث ــةردةم س
طؤإان ماءةى  بة دادةنرَيت زايينى 
بؤ ناءةإاستةءة سةردةمةكانى لة
كتَيبةكانى لة ءةك نوآ، سةردةمى
خؤرئاءاشدا فةلسةفةى مَيذءءى
لة طواستنةءة ئــةءةى ءةك بــاءة
كؤنةءة لة  يان  زانست بؤ  ئاينةءة 
مرؤظ بؤ خوداءة لة يان نوآ بؤ
عةقأل ــؤ ب دةســـةآلتـــةءة ــة  ل ــان  ي
داهاتوء، بؤ رابـــردءءةءة لة يان 
بةقؤناغَيكى دةبَيت ــةءة ب تةنها
تيايدا كة تَيثةإبَيت  نَيوةنديدا 
بةبآ تا سةرهةَلبدات جةنطة ئةء
تةنانةت يان  شكان  يان  كؤتءبةند 
هؤشيارى لة هةَلطةإانةءةيةكيش
ماءةشدا لةء بطوَيزَيتةءة، ئةءرءثيدا
ئايينىء ضاكسازى بزءتنةءةى دءء
كة ــن دَي رَينيسانس ــى ســةردةم
رَينسانسي لة  لة ضاكسازى هةندَيك
بةشدارييان جولةكة)دا (ئةطوستاى
رَينيسانيش زاناى هةندَيك كردء
ــوس)دا ــم ــاراس (ئ ــة ضــاكــســازى ل
هةردوءكيان كــرد، بةشدارييان
ئةطةر كَيشا، درَيذةيان سةدة دءء
(١٥) سةدةى لة ضاكسازييةكة ضى
سةدةى لة  رَينيسانيش بوء نزيكتر 
ئــةءةى ءةك  ــوء، ب نزيكتر  (١٦)
سرءشتى ثَيدانَيكى درَيذة رَينيسانس

ضاكسازيش بَيتء ئايينى ضاكسازى
طشطير رَينيسانسَيكى سةرةتاكانى

بَيت.
رةءتَيكى ضةند ئــةءةى ــإاى ءَي
هةبوءن دءء سةدةيةدا لةء جيا لَيك
مةسيحىء ئايينى ضاكسازى ءةك
جــولــةكــةء ئايينى  ــســازى ضــاك
مرؤظ مةزهةبى ئةفالتونييةتء 
تؤباييء بيركردنةءةى طـــةراء،
طومانى زانستء طةشةسةندنى
هةمويان دةكرَيت  بةآلم مةزهةبى،
سةرةكييةءة رةءتى دءء بخةينة
ســةردةمــى ئايينى، ضــاكــســازى

رَينيسانس.
ــةى ــةزان رةط ــةء ئ طرنطترين
ئايينى ضاكسازى بزءتنةءةكانى
سةدةكانى لة جولةكة مةسيحىء
كؤدةكاتةءة ـــدا، ـــةم (١٥ةء١٦)ةي
ءةستان لة  كؤبكرَينةءة دةكرَيت 
ــةى دةســــةآلتء ــط ــَي لــــةإءى ث
طيريدا، دةســـةآلت  ــاءةى ــةرض س
كَلَيساء لة بوء بريتى ئةءيش كة
ــاءةإى ب بيرءء  بؤ قؤرخكاريى 
ــارى، ــةك راظ بنةماكانى ئيمانء
ئةءدا لــةبــةردةم تةنها بـــاءةإدار
لَيبوردنى ئةءيش ثَيدادةنراء  داني
كَلَيسادا لة تةنها دةبوء ثَيدةبةخشىء
ببيسترَيتء لةءَيدا  بكةيتء  نوَيذ

بدرَينةءة. ءةآلم نزاكان
نَيوةندى ئايينى ضــاكــســازى
بةرثةرض خــوادا  مــرؤظء لةنَيوان
خواى بة مرؤظى ثةيوةندى دايةءةء
لَيبوردندا داءاى نزاء لة خؤيةءة

ئايين ــوت دةي راستةءخؤ،  كــردة
ئةءيش كة سةرضاءةى هةية يةك
درءشمى (تةنها لةذَير كتَيبة، ئةميش

كتَيب)دا.
ـــاءةى ـــةرض س بـــةرثـــةرضـــى
بريتى كــة  ــــةءة دةداي دءءةمـــى 
ئةمةش كَلَيسا  فةرهةنطى لة  بوء
نةطونجانَيك نــةبــوءنــى ــةر  ــةب ل
نَيوان مةسيحء ءتةكانى لةنَيوان
يان (ئةب باءكةكان بيرءباءةإي
مةسيحيية)ء كَلَيساى ثلةيةكى باءك
ئينجيلء رةءشتى بانطةءازى نَيوان

كلَيسا، خوداييةكانى فرة بيرءباءةإة
راظةى قؤرخكردنى بة نةبوء رازيش
ــاءةإى ب ئــازادى ثيرؤزء كتَيبي
مةسيحى ئــازادى دةربإينى ءةك
بة سياسي ــازادى  ئ جا راطةياند،
دةستثَيدةكات، ئايينى ـــازادى ئ
ئايينى دنيايىء دةسةآلتى بةرثةرضى
ئازادى بةناءى دايةءةء كَلَيساشى
دةسةآلتدا ــةإءى ل مةسيحييةءة
لةإءى مرؤظيشى  ئــازادى ءةستا،
تَيطةشتنء خواستء هؤشء عةقألء
ـــردارةءة ك ــنء ــي ـــتء رءان رةءش
بةناخ يةكةميشيدا ثلةى  لة راطةياند،
بةسةر ئةخالق رءخسارءء بةسةر 
بةسةر تــةســةءف ــاءةإء  ــرءب ــي ب
ئايينى ضاكسازى بؤية  شةريعةتدا،
ئةفالتؤنييةتء بة بوء ثةيوةست
ءةك ــةءف، ــةس ت ئؤطةستينىء
سةرضاءةكانى لة  يةكَيك  ئــةءةى
ئةَلمانى نمونةي تةقواء مةزهةبى
ثةيكةريشي ءَينةء بةرثةرضى بَيت،
راطرتنى ثاك شكؤى شانء دايةءة
ــةرز ب ــدا ــكــةرســازي ــةي ــةر ث ــةس ب
ضاكسازى بــزءتــنــةءةى راطـــرت، 
لة ــى ــةآلت ــؤره خ ــســاى ــَي ــة كــَل ك
ــةزار ه ثَيش ثَينجةمء ســـةدةى
دةستيثَيكردةءة، هةستا ثَيى ساأل
رةهبانيةت كةنارطيريء سيستمى
بةرثةرضدايةءةء (خةَلوةتكَيشى)
هاءسةرطيري بؤ دةكرد بانطةءازى
ثَيكةءة هيض خةَلوةتكَيشةكان،
خواو لةنَيوان نيية نةطونجانَيك
باشتر طياندا جةستةء شتةكانى

ــرؤظ م ــــوء خــواســتــةكــانــى ءاب
لةجياتى رَيكبخرَين رابطةيةنرَيتء
بكرَيتةءة بـــةدةءردا الى ــةءةى ئ
بة كؤتايهَينا تَيربكرَيت، بةنهَينى
كة رؤمانيى فرةخودايى ثيرؤزى
رَيوإةسمى طواستنةءةى تةنها
ئاهةنطةكانى رؤمــانــى ئايينىء
خوا شــَيــوانــى بــؤ ــوء ب قةيسةر 
ئةءةى تا نوآ  ئايينى ناء  ءيستى
كةءتة داثؤشيو مةشخةَلةكانى
كة ســادة رؤمانى دانانى ثيرؤز 
رامانء كردنةءة بير بنةماى لةسةر

نوَيذ راءةستا بَيت.
ئيمان بة بةخشى يةكةميشى ثلةى
كارى كَلَيسا ضونكة جياتى كردار، لة
درءشمة رَيوإةسمء بؤنةء لة زياتر
بوءنى بةبآ نزيكترة بيانييةكان
ئةخالقى، يان رؤحى  ءاتايةكى  هيض
نةتةءةيى بــةزمــانــى نوَيذيشى
التينييةءة لة ثيرؤز كتَيبي دانــاء
فةإةنسي، ئةَلمانىء بؤ ءةرطَيإدرا
فةرهةنطى راطرتنى بــةرز كةءتة
لة بةتايبةت نةتةءةيى جةماءةريى
كة نةتةءةيى النكةى بيري ئةَلمانياى
ئيمثراتؤرييةتى سةردةمى بة كؤتايى
بؤ دةكرد بانطةءازى هَيناء مةسيحى
سةربةخؤء دةءَلةتى دامةزردندنى
ثَيشتر ضؤن ءةك نةتةءةيى، كَلَيساى
نيشتمانى كَلَيساى بةناءى دءناتوس
ثَيي ضوارةمدا سةدةى لة ئةفريقى

هةستان.
دذ جوتياران شؤإشى  كاتَيك
هةَلطيرسا، كؤن دةرةبةطايةتى  بة
ئايينى ــى ــك ــســازَي ضــاك ــد  ــةن ض
شؤإشانةى ئــةء سةركردايةتى 
تري هةندَيكى مؤنزر) (تؤماس كرد
هاءثةيمانييان دةرةبةطةكاندا لةطةأل
بؤ ثاَلثشتى ءةك  (لؤتةر)  بةست
ءةك تا نوآ ضاكسازى بزءتنةءةى
بَيتء ــةردةءام ب مكؤن نيزامَيكى
بة هــاءدةم ــوآء  ن طيانى لةطةأل
رَيبكات، سةردةمةييةكان خواستة
ضاكسازى بزءتنةءةى راستيدا لة
ئةءرءثيدا هؤشيارى لة ئايينى
ــةدءر ب ئيسالميية نمونة ــةء ل

دءاتــرى فةلسةفةى لة كة نةبوء
هةر بآلءبوءيةءة، خوَيندنطةييةءة
مسوَلمانان ثةيوةنديكردنى لة
خاضثةرستييةكانةءةء جةنطة لة
ئيسالمييةكان، زانستة طواستنةءةى
عةرةبي فــَيــرى ــةرخــؤى  ئ جالؤ 
لة بةدءر ئيسالمى نمونةى كردء
نمونةيةكى ءةك هةنوي كة خورافة
جولةكة مةسيحىء  ضاكساءى 

هةبوء. (ئيسبينوزا)
هوس يةحيا ضاكسازي يةكةم
كتَيب تةنها  دةســةآلتــى كة بــوء 
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جاندارى زاطرؤس ئامادةكردنى:

١٩٩٩ى فيبريوةرى ١٤ى بةرةبةيانى لة
كة كاتَيك لةمةوبةر، ساأل دة واتا زاينى،
ناوةإاستى بةهَيز تةقينةوةى زنجيرةيةك
ئؤزبةكستانى وآلتى ثايتةختى تاشكةند، شارى
(١٠٠) لة زياتر ـــوذراوء ك  ١٦ هــةذانــدو
روداوةى ئةم  مَيذوو لَيكةوتةوة، بريندارى 
رؤذانة، سادةء روداوَيكى ضوارضَيوةى لة نة
ئاسؤى دةركةوتنةكانى  يةكةم وةك بةَلكو 

نوسييةوة. ئاسياى ناوةإاست لة تيرؤريسم
لةناو تيرؤريسم وشةى  ئةوكات  هةَلبةتة
بةآلم نةبوو، باو وةها ناوضةكة، خةَلكانى
نيشتمانى وةك ناوةإاست ئاسياى ئةمإؤكة
هةندَيك كة دةناسرَيت، توندإةوةكان طروثة
توندوتيذى لة ترسناك كارنامةيةكى لةمانة
سنورى تةنانةت لةمانة هةندَيك وَينادةكةن،
طةياندووةتة خؤيان تيرؤريستييةكانى كارة
ثةرةشيان ناوةإاستء ئاسياى دةرةوةى

ثَيداوة.
تؤمةتبار لةمةوبةر ساأل دة كة طروثةى ئةو
تةقينةوةكانى زنجيرة ئةنجامى بة بوون
(بزوتنةوةى ئَيستاكة بةناوى طروثى تاشكةند،
سةركردةى ناسراون)، ئؤزبةكستان ئيسالمى
ثَيشتر نمانطنى)ية، (جومعة ناوى كة طروثة ئةم
ثَيشوو سؤظيةتى سورى سوثاى سةربازَيكى
سوثايةء ئةم ريزى لة خؤيدا لةكاتى كة بوو

جةنطابوو. ئةفغانييةكان موجاهيدة لةدذى
لةمةوبةرى ساأل دة تةقينةوةكانى  ثَيش
ســةركــردةى نمانطنى جومعة تاشكةند،
مادة هؤشبةرةكان قاضاخضيية لة  دةستةيةك
باشورى لة ئةفغانستانء باكورى لة بوو

دةدا. ئةنجام ضاالكيان قةرقيزستان
بةناوبانطى نوسةرى رةشيد، ئةحمةد
راديــؤى لةطةأل وتووَيذَيكدا لة ئؤزبةك،
كة دةكات خاَلة بةم  ئاماذة ئازاد،  ئةوروثاى

(بزوتنةوةى جوَلةكانى ضاالكىء ناوةندى
لة كة (فةرغانة)ية ناوضةى ئؤزبةك)، ئيسالمى
تاجيكستان قةرقيزستانء تا ئؤزبةكستانةوة
روخاندنى سةرةكيان ئامانجى هةية، درَيذةى
سةرؤك ئؤف)، كةريف (ئيسالم حكومةتى

ئؤزبةكستانة. سيكؤالرى كؤمارى
بة كة دةكاتةوة  تةئكيد رةشيد ئةحمةد 
لةسةر كاريطةرى بابةتَيك، وةها واقيعيبوونى
(كةريم بَيتء  طةر لَيدةكةوَيتةوةء ناوضةكة 
فةرغانة ناوضةى لة بةشَيك بإوخَيتء ئؤف)
ئيسالمى بزوتنةوةى دةسةآلتى ذَير بكةوَيتة
كات، تَيثةإبوونى بة ئةوكات ئؤزبةكستان،
ذَير دةخــةنــة ــاوةإاســت ن ئاسياى طشت 

ضةثؤكةى خؤيان.
بؤ  ئةمريكا  هَيرشةكانى  سةرةتاى  لة   
قورسى طورزى طروثة ئةم ئةفغانستان، سةر
ناوضةكة لة  طروثة ئةم ئةندامانى لَيكةوتء 
ئاسياى رويانكردة هةندَيكيان رايانكرد،
ناوضة بــةرةو هةندَيكيشيان نــاوةإاســتء

رايانكرد. ثاكستان باكورى عةشايرييةكانى
بزوتنةوةى كة هةية ئةمة دةنطؤى ئَيستاكة
خؤى سةرلةنوآ ئؤزبةكستان ئيسالمى
كؤكردووةتةوةء هَيزةكانى سازداوةتةوةء
ضاالكى ثاكستان وةزيرستانى ناوضةى لة

دةنوَينَيت.
ثةلى تر ناوضةكانى بــةرةو طروثة ئةم
ترى تيرؤريستى طــروثــى هاويشتوةء
دروستكردووة،كةطروثىبزوتنةوةىئيسالمى
ئةوةية ئامانجي لةمانةيةء  يةكَيك  توركستان
ناوضةى لة كة بةربآلودا ناوضةيةكى لة تا
تا ضين ئؤيغؤر)ى جيانط (ذين ئؤتؤنؤمى
دةطرَيتةوة، خةزةر  زةرياى كةناراوةكانى 
ياساكانى بةرثابكاتء ئيسالمى حكومةتى

لة ناوضةكةدا بةرثابكةن. شةريعةت
رةخــنــةى كــة ــة طــروث ــةم ل ــر  ت لقَيكى 
ئةَلمانيا، بةتايبةت ئةوروثا دَلى ناو كردووةتة
ئيسالميية) جيهادى (يةكطرتووى ــاوى ن

هَيرشى زنجيرةيةك بةرثرسيارَيتى كة
ساأل ثَينج لة بؤخارا تاشكةندو لة تيرؤريستى

ئةستؤ. طرتووةتة لةمةوبةرى
طروثى هةندَيك ناوةإاستدا ئاسياى لة
بةيات) (طروثى بةناو طروثى وةك تيرؤريستى
ترسناكترينء لة يةكَيك كة تاجيكستانة، لة
دَيتة تيرؤريستييةكان طروثة توندترين
ناوضةكانى لةسةر هَيرشةكانيان ئةذمارء
تر طروثَيكى كــؤكــردووةتــةوة. بضوكتردا
جان كة تةحرير)ة (حيزبى بةناو طروثى
تؤذينةوةكانى بةشى سةرؤكى شوبرالين،
ناوى هاروارد، زانكؤى لة ناوةإاست ئاسياى

شاراوة. هَيزَيكى مةزهةبى دةنَيت
ئامانجى كة دةكات ئاماذة شوبرالين بةإَيز
رذَيمةكانى دذايةتيكردنى تةحرير) (حيزبى
ئةنجامى لةإَيى لةناوبردنيانة دواتر ئَيستاو

شاراوة. ئؤثةراسيؤنى
قةزاقستانء تا قرقيزستان تاجيكستانء لة
زةريـــاى ــى ــان ــاراوةك ــةن ــرى ك ــى ت ــان وآلت
خؤرئاوا، باكورو خؤرهةآلتء لة  خــةزةر
لة هةندَيك ماوةيةك هةرضةندة دةوَلةتان
دةكةن، سةركوت يا قؤَلبةست تيرؤريستةكان
بوارةدا وآلتانة لةم ئةم ناتةواوى هةوَلى بةآلم
ناوضةكة ميانإةوةكانى  طروثة بؤ  بــوارى
رةوتَيكى طرتنةبةرى  بؤ كة خؤشكردووة 
خةَلكانى ثَييةش بةم بوَيرتربنء توندإةوانة،
بةكاربهَينن، بزوتنةوةكةياندا  لةناو  توندإةو
ئاسياى ناوةإاست وآلتى ضةند لة ئَيستاكةش
لة ئةمة بن. ئةندام هاوبةشء  حكومةتدا لة
ناوةإاست، ئاسياى دةوَلةتانى كة حاَلَيكداية
لةدذى يةكتر هاوكاريكردنى لةكاتى تةنانةت
كةفايةتى بةبآ يةكتر تيرؤريسميشدا،
يةك ئاراستةى رةخنة دةكــةنء تؤمةتبار
تيرؤريسم هةستةكانى  هةمانكاتدا لة  دةكةن،
ثةرةدةسَيننء ناوضةكةدا لة جاران لة زؤرتر
نةدارو خةَلكانى لةسةر دةبَيت كاريطةريان

ناوضةكة. هةذارى
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