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ل٥

رؤذنامة

ثةرلةمانتارَيك  ضةند  ثَيشنيازى  ثةرلةمان  سةرؤكايةتى 
بخرَيتة  ئاسايش  هَيزةكانى  داوايانكرد  كة  فةرامؤشدةكات، 
ناوخؤوة،  ــى  وةزارةت كارى  ثرؤذةياساى  ضوارضَيوةى 
وةك  يةكَيتى  ثارتىء  ئاسايشى  هَيزةكانى  بةوهؤيةشةوة 
ثةرلةمانى  ئةندامَيكى  مانةوة،  بةحيزب  سةر  دةزطاى  دوو 
طرفتى  كةسَيك  ئةطةر  دةكات،  بةوة  ئاماذة  كوردستانيش 
بكات  بانط  كَى  نازانَيت  ثةرلةمان  هةبَيت  ئاسايش  لةطةأل 
هيض  تائَيستا  بةوثَييةى  بكات،  لةطةأل  طفتوطؤى  بؤئةوةى 
ئاسايش  هَيزةكانى  مةرجةعى  وةكو  حكوميى  اليةنَيكى 

ديارينةكراوة.
تايبةت  كة  كوردستاندا  ثةرلةمانى  دوينَيى  لةدانيشتنى 
بوو بةطفتوطؤكردن لةسةر ثرؤذةياساى وةزارةتى ناوخؤى 
نةخراية  ئاسايش  هَيزةكانى  دؤسييةى  هةرَيم،  حكومةتى 
هات،  ئةوة  دواى  ئةوةش  ثرؤذةياساكةوة،  طفتوطؤى  نَيو 
ئاسايش  هَيزةكانى  ثَيشنيازيانكرد  ثةرلةمانتارَيك  ضةند  كة 
كؤنترؤَلى  لةذَير  بنء  ناوخؤ  بةوةزارةتى  سةر  ثَيويستة 
ثةرلةمانتارانة  ئةو  بةوتةى  بةآلم  دةربهَينرَين،  حيزب 
ئةو  لةسةر  طفتوطؤ  ثَينةداون  رَيطةى  ثةرلةمان  سةرؤكى 

مةسةلةية بكةن.
كوَيستان محةمةد، ثةرلةمانتار لةسةر فراكسيؤنى سةوز، 
ساألءنيوة  لةسآ  زياتر  كة  كرد،  لةوة  باسى  لةوبارةيةوة 
دةزطاى  دوو  تائَيستا  بةآلم  يةكيطرتووةتةوة،  حكومةت 
لةإووى  هَيزانة  ئةم  نازانَيت  كةس  كة  هةية،  ئاسايشمان 
ياساييةوة سةر بةكَين، وتيشى: «بؤية ئةو دؤسيةية نةخراية 
وةك  بؤئةوةى  ناوخؤوة  وةزارةتى  كارةكانى  ضوارضَيوةى 
ئةم  نةزانَيت  كةسيش  يةكنةطرنةوةء  بمَيننةوةو  هَيز  دوو 

هَيزانة بةكَيوة ثابةندن».

وردةكاريى لة ل٣داية

ثـةرلةمان نـةيهَيشت هَيزةكـانـى ئـاسـايشى
ثارتىء يةكيَتى يةكبخريَنةوة

وردةكاريى كشانةوةى حةوت 
قةوارة لة هةَلبذاردنةكاندا

ل٣

بةرهةم خاليد

تاَله باني  سكرتَيري   به بإياري  جه الل 
كــوردســتــان،  نيشتمانيي   يه كَيتيي  
ده ستيانكرد  يه كَيتي   مه َلبه نده كاني  
به ده ركردني  ئه و كاديرانه ي  كه  اليه نگري  
ليستي  گؤإان ده كه ن، بةرثرسي مةَلبةندى 
دةكات،  بةوة  ئاماذة  يةكَيتيش  يةكى 
هةيةو  ثرؤطرامي  و  ثةيإةو  يةكَيتى  كة 
لة  كاربكات  ثةيإةوة  ئةو  دذى  ئةوةى 
دةرةوةى يةكَيتية، هاوكات بةرثرسء ١٠ 
كاديري  كؤميتةي (٧)ي  رَيكخستني  شَيخ 
ثةيوةندييان  سلَيمانى  لةشارى  محَيدين 

بةليستى طؤإانةوة كرد. 
لَيپرسراوي   حــه مــه إه زا  شاهَين 
كؤميته ي  (٧)ي  رَيكخستني  شَيخ محَيدين 
ئه نجومه ني   «دوَينآ  راگه ياند:  سبه ي   به  
كؤميته كه مان له گه َل لَيثرسراوى مه َلبه ندي  
كؤبووةوةو  سلَيماني   رَيكخستني   (١)ي  
مةَلبةند  لَيثرسراوى  كؤبوونةوةكةدا  لة 
جه الل  مام  جه نابي   به بإياري   پَييوتين، 
بؤ  كار  يه كَيتيدانء  له ناو  كه سانه ي   ئه و 
ي .ن.ك)   - (پ.د.ك  كوردستاني   ليستي  

ناكه ن، ده بَيت يه كَيتي  به جَيبهَيَلن».
پَيشي   مه َلبه ند  «به رپرسي   وتيشي : 
وتوين، هه ر كه سَيك له ناو يه كَيتيء به پلةو 
پايةو پاره ي  يه كَيتي  كار بؤ ليستي  گؤإان 

بكات، ئَيمه  به  خائيني  له  قه َله مده ده ين».
(٧)ي   كؤميته ي   ــپــرســراوي   ــَي ل
يةكَيتى  محَيدينى  شَيخ  رَيكخستني  
ئه و  كاديري    (١٠) خــؤىء  رايطةياند، 
كؤميته يه  رايانطةياندووة: «ئَيمه  باوه إمان 
هه يه ،  ليسته   ئه و  كاره كاني   به رنامةو  به  
بؤيه  ناتوانين كار بؤ پإؤژه يه ك نه كه ين 
كه  به  راستي  بزانين، بؤية بإيارماندا كه  
لةطةأل ئةو هه ڤاآلنه  پَيكه وه  كاربكه ين بؤ 

سه رخستني  ليستي  گؤإان».
لة بةرامبةردا بةرزان ئةحمةد كوردة، 
يةكَيتيى  يةكى  مةَلبةندى  لَيثرسراوى 
بةإؤذنامةى  كوردستان   نيشتمانيى 
بة  ثةيوةندى  مةسةلةية  ئةو  راطةياند: 
ناوخؤي يةكَيتيةوة هةية، «ئَيمة ثةيإةوو 
لةو  ئــةوةى  هةية،  خؤمان  ثرؤطرامى 
ضوارضَيوةيةدا ئيش بكات سةرضاومان، 
لة  بكات  ئيش  ثةيإةو  دذى  ئةوةشى 

دةرةوةى يةكَيتية».

«هه ر كاديرَيك كار بؤ ليستي  
گؤأان بكات به  خائين
له  قه لَه مي ده ده ين»

رؤذنامة

ــاى ضــاودَيــرى دارايــى  دةزط
(هةولَير)،  كوردستان  هةرَيمى 
سةرؤكى  كة  دووثاتيدةكةنةوة 
ثةرلةمان ثَييإاطةياندوون تاوةكو 
هةردوو ديوانى ضاودَيرى دارايى 
يةكنةطرنةوة  سلَيمانى  هةولَيرو 
نةكةن،  نوَييةكة  ياسا  بة  كار 
ســةردانــَيــكــى  دواى  ــش  ــةوي ئ
ليذنةى  ثةرلةمانء  سةرؤكايةتى 
ياسايى هات كة رؤذى ٢٠٠٨/٧/١ 

دارايــى  ضاودَيرى  ــاى  دةزط بؤ 
ئةنجامياندابوو. (هةولَير) 

ــاى ضــاودَيــرى دارايــى  دةزط
(هةولَير)،  كوردستان  هةرَيمى 
كة  روونكردنةوةيةكياندا  لة 
نَيردراوةو  رؤذنامة  بؤ  كؤثيةكى 
ئةم  ٢ى  ــةإة  ــةالث ل ــةى  ــةك دةق
ــةوة،  ــراوةت ــآلوك ــةدا ب ــارةي ذم
«رؤذى  ــةن،  دةك بــةوة  ئاماذة 
ثةرلةمانى  شاندَيكى   ٢٠٠٨/٧/١
سةرؤكايةتى  بة  كوردستان 
ثةرلةمانء  ســةرؤكــى  بــةإَيــز 

ليذنةى  ســةرؤكــى  سكرتَيرو 
كردينء  سةردانيان  ياسايى 
هاوبةش  لةكؤبوونةوةيةكى 
سةرؤكى  طفتوطؤكردن،  دواى 
تاوةكو  ثَييإاطةياندين،  ثةرلةمان 
هةردوو ديوانى ضاودَيرى دارايى 
يةكنةطرنةوة  سلَيمانى  هةولَيرو 

كار بة ياسا نوَييةكة مةكةن».
ئةو روونكردنةوةيةى دةزطاى 
ضاودَيرى دارايى دواى ئةوة هات 
ثةرلةمانى  ياسايى  ليذنةى  كة 
نووسراوَيكياندا  لة  كوردستان 

بة  كة  كردبوو  لــةوة  نكؤَلييان 
ــرى دارايــيــان  دةزطـــاى ضــاودَي
نوَييةكة  ياسا  بة  كــار  وتبَيت 

مةكةن.
لةكؤتايى روونكردنةوةكةياندا 
دةزطـــاى ضــاودَيــرى دارايـــى 
نووسيويانة «ئَيمة سةرسوإمانى 
ض  ئايا  كة  رادةطةيةنين،  خؤمان 
كاتَيكء بةض نووسراوَيك ليذنةى 
ضاودَيرى  بة  ثةرلةمان  ياسايى 
بة  كار  كة  راطةياندووة  دارايى 

ياسا نوَييةكة بكةين».

ضاودَيري دارايى دووثاتيدةكاتةوة:

سةرؤكى ثةرلةمان ثيَيوتين كار بة ياسا نويَيةكة 
نةكةين تا  ديوانةكانى ضاودَيرى يةكنةطرنةوة

مومتاز حةيدةرى: 

هةر دةسةآلتَيك 
بيةوَيت ميديا لغاو بكات، 

شكستدةهَينَيت
ل٧

ئةوكاتةى ديموكراسييانة 

تؤَلةدةكرَيتةوة
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سامان بةشارةتى 

ضةند  ثَيشنيازى  ثةرلةمان  سةرؤكى 
كة  فــةرامــؤشــدةكــات،  ثةرلةمانتارَيك 
بخرَيتة  ئاسايش  هَيزةكانى  داوايانكرد 
ضوارضَيوةى ثرؤذةياساى كارى وةزارةتى 
هَيزةكانى  بةوهؤيةشةوة  ــاوخــؤوة،  ن
ئاسايشى ثارتىء يةكَيتى وةك دوو دةزطاى 
ثةرلةمانى  ئةندامَيكى  مانةوة،  سةربةخؤ 
ئةطةر  دةكات،  بةوة  ئاماذة  كوردستانيش 
هةبَيت  ئاسايش  لةطةأل  طرفتى  كةسَيك 
ثةرلةمان نازانَيت كَى بانط بكات بؤ ئةوةى 
تائَيستا  بةوثَييةى  بكات،  لةطةأل  طفتوطؤى 
مةرجةعى  وةكو  حكوميى  اليةنَيكى  هيض 

هَيزةكانى ئاسايش ديارينةكراوة.
ثةرلةمانى  دويــنــَيــى  لةدانيشتنى 
كوردستاندا كة تايبةت بوو بةطفتوطؤكردن 
ناوخؤى  وةزارةتى  ثرؤذةياساى  لةسةر 
دؤسييةى  بــةآلم  ــم،  ــةرَي ه حكومةتى 
طفتوطؤى  نَيو  نةخراية  ئاسايش  هَيزةكانى 
ثرؤذةياساكةوة، ئةوةش دواى ئةوة هات، 
ثَيشنيازيانكرد  ثةرلةمانتارَيك  ضةند  كة 
هَيزةكانى ئاسايش سةر بةوةزارةتى ناوخؤ 
دةربهَينرَين،  حيزب  كؤنترؤَلى  لةذَير  بنء 
بةآلم بةوتةى ئةو ثةرلةمانتارانة سةرؤكى 
ثةرلةمان رَيطةى ثَينةداون طفتوطؤ لةسةر 

ئةو مةسةلةية بكةن.
ثةرلةمانتارى  محَيدين،  طــَيــالس 
بةوةكرد،  ئاماذةى  ســةوز،  فراكسيؤنى 
ــان  داواي ثةرلةمان  ئــةنــدام  ــةوت  ح كة 
هَيزةكانى  كة  كرد  ثةرلةمان  لةسةرؤكى 
ناوخؤ،  وةزارةتى  سةر  بخرَيتة  ئاسايش 
هيض  لَينةطيراو  طوَيمان  بةداخةوة  «بةآلم 
ثَيشنيازةى  ئةو  لةسةر  طفتوطؤيةكيش 
ئاسايش  نةكرا، كة دةبواية هَيزةكانى  ئَيمة 
بخرايةتة ضوارضَيوةى كارةكانى وةزارةتى 

ناخؤوة».
سةيرى  بةطومانةوة  ثةرلةمانتارة  ئةو 
دةزطـــاى  هـــةردوو  يةكنةطرتنةوةى 
دةكــاتء  سلَيمانى  هةولَيرو  ئاسايشى 
دةزطاى  هةردوو  بؤضى  «تَيناطةم  دةَلَيت: 
ئاسايشى سلَيمانىء هةولَير يةكناطرنةوةو 
لةدانيشتنةكةى دوَينَيشدا نةهَيَلرا دؤسييةى 
ثــرؤذةيــاســاى  نَيو  بخرَيتة  ئاسايش 
هةرَيم،  حكومةتى  ناوخؤى  وةزارةتــى 
لةنَيوانياندا  طةورة  كَيشةيةكى  ثَيدةضَيت 

هةبَيت». 
ثةرلةماندا  دوَينَيى  لةدانيشتنةكةى 
هَيزةكانى  بإياردرا  دةنــط،  بةزؤرينةى 
ثرؤذةياساى  نــاو  نةخرَينة  ئاسايش 
وةزارةتى ناوخؤوة، بةو مانايةى لةإووى 

دةمَيننةوة،  سةربةخؤ  مةرجةعيةتةوة 
لةثةرلةمانتاران  هةندَيك  بةبإواى  ئةوةش 
هَيزةكانى  كة  ــووة،  ب مةبةستة  ئةو  بؤ 
بمَيننةوةو  هَيز  «دوو  وةك  ئاسايش 
يةكنةطرنةوةء كةسيش نةزانَيت ئةو هَيزانة 

بةكَيوة ثابةندن».
ثةرلةمانتارى  محةمةد،  كوَيستان   
باسى  لةوبارةيةوة  سةوز،  فراكسيؤنى 
ساألءنيوة  لةسآ  زياتر  كة  كــرد،  لــةوة 
تائَيستا  بةآلم  يةكيطرتووةتةوة،  حكومةت 
كةس  كة  هةية،  ئاسايشمان  دةزطاى  دوو 
ياساييةوة  لةإووى  هَيزانة  ئةم  نازانَيت 
دؤسيةية  ئةو  «بؤية  وتيشى:  بةكَين،  سةر 
نةخراية ضوارضَيوةى كارةكانى وةزارةتى 
هَيز  دوو  وةك  ــةوةى  ــؤئ ب ــؤوة،  ــاوخ ن

كةسيش  نةطرنةوةء  يــةك  بمَيننةوةو 
نةزانَيت ئةم هَيزانة بةكَيوة ثابةندن».

ئاسايش  هَيزةكانى  هَيشتنةوةى 
بةسةربةخؤيى لةكاتَيكداية كة لةإاثؤرتَيكي 
كة  ئينتةرناشناَلدا،  ئةمنستى  رَيكخراوى 
بآلوكرايةوة،  نيساندا  مانطى  لةناوةإاستى 
ثارتىء  ئاسايشى  دةزطـــاى  هـــةردوو 
مرؤظ  مافةكانى  بةثَيشَيلكردنى  يةكَيتى 
بــةوةش  هــةروةكــو  كــردبــوو،  تؤمةتبار 
لةسةروو  «خؤيان  كة  كردبوون  وةسفى 
ياساوة دةبينن»، ثةرلةمانتارَيكيش ثَييواية، 
هةبَيت،  ئاسايش  دةزطاى  دوو  هةتاوةكو 
ماناى واية كةلَين هةية لةثرؤسةى سياسيى 

هةرَيمدا. 
ثةرلةمانتارى  زةنطةنة،  ثةخشان 

دةزطاكانى  «ئةطةر  وتى:  شيوعى  حيزبى 
نةبن  ياسادا  لةضوارضَيوةى  ئاسايش 
هةرَيممان  ئاسايشى  هَيزى  بَلَيين  ناتوانين 
ثَيشيوابوو هةتاوةكو دوو دةزطاى  هةية»، 
هةية  كةلَين  واية  ماناى  هةبَيت  ئاسايش 

لةثرؤسةى سياسيى هةرَيمدا. 
فــةرةج،  محةمةد  خؤشيةوة  لةاليةن 
سةرؤكى ليذنةى مافى مرؤظ لة ثةرلةمانء 
سةرؤكى فراكسيؤنى يةكطرتووى ئيسالمى، 
ئاماذةى بةوةكرد، بةهؤى شةإى ناوخؤوة 
بةستراونةتةوة  ئاسايش  دةزطاكانى 
ئَيستاش  ــو  ــاوةك ــةت ه ــةوةو  ــزب ــةحــي ب
نةهاتوونةتة  نةطرتووةتةوةو  هةريةكيان 
سةر حكومةت، روونيشيكردةوة، ماوةيةك 
يةكبطرنةوةو  هــةبــوو  ــةوة  ئ دةنــطــؤى 

لةثةرلةمان،  دةرضــوو  بؤ  ياسايةكيشى 
حكومةت  ياساية سةرينةطرتء  ئةو  بةآلم 

ياساكةى كَيشايةوة.
ئاماذةى بةوةكرد، هةر بؤ ئةم مةبةستة 
باشبوو  ثَييان  لةثةرلةمانتارةكان  هةندَيك 
هَيزةكانى ئاسايش بخرَينة سةر وةزارةتى 
دوو  ئةو  لَينةطيرا،  طوَييان  بةآلم  ناوخؤ، 
خؤيان  وةك  هةرَيم  ئاسايشى  هَيزةى 
بةرثرسى  كَى  نازانَيت  كةسيش  مانةوةو 
«ئةطةر  وتيشى:  دةزطايةية»،  ئةم  يةكةمى 
هةبَيت  ئاسايش  لةطةأل  طرفتى  كةسَيك 
بؤ  بكات  بانط  كَى  نازانَيت  ثةرلةمان 
هةروةك  بكات»،  لةطةأل  طفتوطؤى  ئةوةى 
دووثاتيشى كردةوة، كة بةثَيى ياسا نابَيت 

دوو هَيزى ئاسايشى سةربةخؤ هةبَيت.

ريَبين فةتاح 

ليستة  ــاوى  ن ئاشكراكردنى  دواى 
هاوثةيمانى  راطةياندنى  تؤماركراوةكانء 
 (٧) لةليستةكان،  ذمــارةيــةك  لةنَيوان 
لةهةَلبذاردنى  خؤيان  تؤماركراو  ليستى 
ثاَلثشتى  دةكَيشنةوةو  ثةرلةمان  داهاتووى 

لةليستةكانى ديكة دةكةن.
لقى  بةرثرسى  محةمةد  هــةنــدرَيــن 
سةربةخؤى  باآلى  كؤمسيؤنى  هةولَيرى 
راطةياند:   بةإؤذنامةى  هةَلبذاردنةكان، 
لـــةدواى تــؤمــاركــردنــى نــاوةكــانــيــانء 
بةشداريكردنى  مــؤَلــةتــى  وةرطــرتــنــى 
ليست  حةوت  لةكؤمسيؤن،  هةَلبذاردنةكة 
ثارَيزطارانى  لة(ثارتى  يــةك  هــةر  كة 
سثى  ليستى  كــوردســتــان،  ديموكراتى 
مةسيحى،  برايانى  كؤمةَلةى  سةربةخؤ، 
ديموكراتى،  نةهرةينى  بةيت  حيزبى 
ئةرمةن)،  (ليستى  موراديان  موراد  شانت 

ليستى  نيشتمانى،  ديموكراتى  ليستى 
ثَيكهاتوون،  سةربةخؤ)  زةحمةتكَيشانى 
لةهةَلبذاردنى  لةبةشداريكردن  ليستةكانيان 

داهاتووى ثةرلةمان كَيشاوةتةوة.
ـــادر بــةرثــرســى دةســتــةى  عــةلــى ق
بؤ  كوردستان  لةهةرَيمى  هةَلبذاردنةكان 
كشانةوةى  كة  روونكردةوة،  رؤذنامةى 
ثةيوةندى  ئاساييةو  شتَيكى  ليستةكان 
زؤرجار  كة  هةية،  خؤيانةوة  بةليستةكان 
خؤيان  دةنطةكانى  دةكشَينةوةو  ليستةكان 

دةخةنة ثاَل قةوارةى ديكة.
كة  نةهرةين،  بةيت  ديموكراتى  حيزبى 
لةاليةن  ئاشوورييةكانء  لةحيزبة  يةكَيكة 
ثةرلةمانى  ئةندامى  هــةكــارى  رؤمــيــؤ 
دةكرَيتء  سةرؤكايةتى  كوردستانةوة 
يةكَيكة لةحيزبة كشاوةكان، لةبةياننامةيةكى 
رؤذنامة  دةســت  وَينةيةكى  كة  تايبةتدا 
بةشدارينةكردنى  هؤكارى  كــةوتــووة، 
نَيوان  ملمالنَييةى  ئةو  بؤ  لةهةَلبذاردنةكة 
ليستء قةوارة ئاشوورييةكان دةطَيإَيتةوة.

مةكتةبى  ئةندامى  يؤنان  جةرجيس 
حيزبى  راطةياندنى  بةرثرسى  سياسيىء 
ئاشوورى  نةهرةينى  بةيت  ديموكراتى 
كشانةوةيان  ئةوان  راطةياند:  بةإؤذنامةى 
لةهةَلبذاردنةكة لةبةرذةوةندى طةلى كلدانى 
«طؤإةثانى  زانيوة  ئاشوورى  سريانى 
سريانى  كلدانى  طةلى  وةك  ئَيمة  سياسيى 
ئةوة  زةمينةى  هةستيارةو  ئاشوورى 
لةبارنيية ضوار ليستى ئاشوورى كَيبرإكَىء 
ثةرلةمان  كورسى  ثَينج  لةسةر  ملمالنَى 
ئةوةش  لةسةر  جةختى  جةرجيس  بكةن». 
ليستةكةيان  هةَلوةشاندنةوةى  كة  كردةوة، 
ماناى ئةوة نيية بةشداريى لةهةَلبذاردنةكة 
ليستة  ئةو  ثاَلثشتى  ئةوان  بةَلكو  ناكةن، 
ئامانجةوة  سياسةتء  لةإووى  كة  دةكةن 
كة  هؤيةوة  بةو  نزيكة،  لةحيزبةكةيانةوة 
كة  ملمالنَييةوة  ئةو  ناو  بضينة  «نامانةوَيت 
روودةداتء  طةلةكةماندا  لةنَيو  خةريكة 

وةك كَيشمةيةكى تائيفى دةردةكةوَيت».
هةردوو  رؤذنامة  زانيارييةكانى  بةثَيى 

هةريةك  زةحمةتكَيشان  حيزبى  باَلةكةى 
خؤيان  ــاوى  ن ــاواز  جــي ليستى  بـــةدوو 
هةردوو  بة  تؤماركردووةو  لةكؤمسيؤن 
ئةمةش  ثَيكهَيناوة،  ليستيان  ضوار  باَلةكة 
بةهؤى  كؤمسيؤن  ئــةطــةر  ــةوةى  ــؤئ ب
حيزبى  ناوى  ناوخؤييةكانيانةوة  كَيشة 
قبوأل  اليةنَيكيان  هةر  بؤ  زةحمةتكَيشان 
دةكرَيتةوةو  رةت  ديكة  اليةنةكةى  بكات، 
عةزيز  قادر  باَلى  لةبةرئةوة  نابَيت،  ليستى 
ليستى  ئايندةو  ليستى  بةناوى  ليستى  دوو 
مةكتةبى  باَلى  سةربةخؤو  زةحمةتكَيشانى 
ليستى  بــةنــاوى  ليستى  دوو  سياسى 
ديموكراتى  ليستى  زةحمةتكَيشانء  حيزبى 
دواى  كــة  ــردووة،  ــك ــت دروس نيشتمانى 
بؤ  زةحمةتكَيشان  ليستى  ثةسةندكردنى 
مؤَلةت  ثَينةدانى  سياسىء  مةكتةبى  باَلى 
سياسى  مةكتةبى  باَلى  عةزيز،  قادر  بة 
قادر  باَلى  نيشتمانىء  ديموكراتى  ليستى 
ليستى زةحمةتكَيشانى سةربةخؤى  عةزيز 

كَيشاوةتةوة.

لةليستى  ــح  ــات ف ــق  ــاري ت هــاوكــات 
لةليستة  يةكَيكة  كة  سةربةخؤ،  سثى 
ــةى  ــام ــراوةكــان، بــؤ رؤذن ــن ــوةشــَي هــةَل
ناوى  ــةوةى  ئ دواى  كة  ــردةوة،  ــك روون
هاوثةيمانى  ئاشكراكرانء  ليستةكان 
راطةيةنرا،  لةليستةكان  ذمارةيةك  لةنَيوان 
بؤ  زةرورةتــَيــك  كة  دةركــةوتــووة  بؤيان 
بةشداريكردنى ئةوان بةليستَيكى سةربةخؤ 
لةهةَلبذاردنةكة نةماوةتةوة، ضونكة ليستى 
ديكة هةن لةطؤإةثانة سياسييةكةدا كَيبإكَى 
سيستمى  بةرةءثَيشبردنى  بؤ  ــةن  دةك

ديموكراسى.
ناوبراو جةختى لةسةر ئةوةش كردةوة، 
كة وةك ليستى سثى سةربةخؤ موقاتةعةى 
وةك  تةنيا  نةكردووة،  هةَلبذاردنةكةيان 
بة  سةبارةت  ناكةن.  بةشداريى  ليستَيك 
تاريق  ديكة،  لةليستةكانى  ثاَلثشتيكردنيان 
فاتح باسى لةوةكرد، كة ليستَيكى دياريكراو 
ثشتطيرى  بــةآلم  لَيبكةن،  ثاَلثشتى  نيية 

لةاليةنى ئؤثؤزسيؤن دةكةن. 
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وردةكاريي كشانةوةى (٧) قةوارة، لةهةلَبذاردنةكاندا

ثةرلةمان نةيهَيشت هَيزةكانى ئاسايشى ثارتىء يةكيَتى  
لةضوارضَيوةى وةزارةتى ناوخؤ يةكبخريَنةوة

بةثَيى ياسا نابَيت دوو هَيزى ئاسايش هةبَيت 
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بالَةكي ئةحمةد 

دادطاى كةتنى سؤران سةرنووسةرى 
بةمليؤنَيك  كرمانجى  زارى  هةفتةنامةى 
ـــةوةش ثاش  ــة كـــرد، ئ ــةرام ــار غ ــن دي
كؤمةَلى  بةرثرسي  دوو  لةاليةن  ئةوةى 
لةسةر  ياسايي  داواى  ئيسالميةوة 

تؤماركرابوو.
رؤذي  (١٥٠)ي  لةذمارة  ئةوةى  ثاش 
هةفتةنامةي  ٢٠٠٨/٦/٩ي  دووشةممة 
لةسةر  ــَيــك  هــةواَل كرمانجيدا  زاري 
دينار  مليؤن   (٥٠) بــإى  ديارنةمانى 
سؤراني  مةَلبةندي  لةنؤذةنكردنةوةي 
هؤى  بووةتة  كة  بآلوكرايةوة،  كؤمةَلدا 
مةروان  لةنَيوان  كَيشة  دروستبوونى 
سؤرانى  مةَلبةندى  بةرثرسى  طةآلَلى 
ئةندامي  ئــةحــمــةد،  نــةبــةز  ــةألء  ــؤم ك

دوو  ئةو  دواتر  كؤمةأل.  سةركردايةتي 
كةتني  لــةدادطــاي  كؤمةأل  بةرثرسةى 
لةسةر سةرنووسةري  سؤران سكاآليان 
ثاش  ــردء  ــارك ــؤم ت كرمانجي  زاري 
شةممة  يةك  رؤذي  دانيشتنَيك  ضةند 
بإياريدا  ناوبراو  دادطــاى   ٢٠٠٩/٥/١٧
سةرنووسةري  ئيبراهيم،  ئيسماعيل 
بةمليؤنَيك  كرمانجي  زاري  هةفتةنامةي 

دينار غةرامة بكرَيت.
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سةبارةت بةو روونكردنةوةيةى 
ليذنةى ياسايى ثةرلةمان كة تيايدا 
بةضاودَيرى  لةوةكردبوو  نكوَليان 
بةياسا  ــار  ك وتبَيت  ــان  ــي داراي
ــى  داراي ــرى  ضــاودَي نوَييةكةى 
دارايى  ضاودَيرى  ديوانى  نةكةن. 
داية  روونكردنةوةيةيان  ئــةم 
رؤذنامةء تيايدا دووثاتيدةكةنةوة 
ثَييإاطةياندوون  ثةرلةمان  كة 

ضاودَيرى  نوَييةكةى  بةياسا  كار 
دارايى نةكةن. هةرضةندة خوازيارنين 
وةآلمدانةوةى  بةرثرسيارء  بكةوينة 
روونكردنةوةكةى بةرَيز ليذنةى ياسايى 
ثةرلةمان لةسةر ئةم بابةتة، لةبةرئةوةى 
ديوانى  ــةردوو  ه ليذنةى  خؤى  كاتى 
ليذنةى  بةهاوكارى  دارايى  ضاودَيرى 
كاريطةريان  رؤَلَيكى  ثةرلةمان  ياسايى 
ياساى  طةآلَلةكردنى  لةداإشتنء  هةبوو 
هةرَيمى  دارايـــى  ــرى  ضــاودَي ديوانى 

جَيطةى  ــةمــةش  ئ كــة  ــان،  ــت ــوردس ك
جَيطةى  ئةوةى  بةآلم  رَيزة،  سوثاسء 
بةإوونكردنةوة  ثَيويستى  نيطةرانييةو 
هةية كاتى خؤى بةنووسراومان (نهَينى) 
ئاطادارى   ٢٠٠٨/٦/٢٥ لة   ٧٢ ــارة  ذم
كــردةوة  ثةرلةمانمان  سةرؤكايةتى 
ياساى  بةثَيى  بةدةستبةكاربوونمان 
نوَي لة ذمارة (٢)ى ساَلى ٢٠٠٨، كةضى 
تاوةكو ئَيستا وةآلمى ئةم نووسراوةمان 

بةإةسميى نةدراوةتةوة. 

شاندَيكى   ٢٠٠٨/٧/١ رؤذى  بةآلم 
بةسةرؤكايةتى  كوردستان  ثةرلةمانى 
سكرتَيرء  ثةرلةمانء  سةرؤكى  بةإَيز 
سةردانيان  ياسايى  ليذنةى  سةرؤكى 
هاوبةش  لةكؤبوونةوةيةكى  كردينء 
ناوةإؤكى  لةسةر  طفتوطؤكردن  دواى 
لةسةرةوة  ثَيدراو  ئاماذة  نووسراوى 
ثةرلةمان  سةرؤكى  دواتر  كرا.  طفتوطؤ 
ديوانى  هةردوو  تاوةكو  ثَييإاطةياندين 
سلَيمانى  هةولَيرء  دارايــى  ضاودَيرى 

يةكنةطرنةوة كار بةياساكة مةكةن، ئَيمة 
رادةطةيةنين،  خؤمان  سةرسوإمانى 
ئايا ضى كاتَيكء بةضى نووسراوَيك  كة 
كوردستان  ثةرلةمانى  ياسايى  ليذنةى 
كةكار  راطةياندووة  دارايى  بةضاودَيرى 

بةياسا نوَييةكة بكةين.

ديوانى ضاوديَرى دارايى هةريَمى 
كوردستان هةولَير 
٢٠٠٩/٥/١٨

سةرؤكى ثةرلةمان ثيَيأاطةياندين تاوةكو هةردوو ديوانى ضاودَيرى 
دارايى يةكنةطرنةوة كار بةياسا نويَيةكة نةكةين

ستارة عارف

بؤ  خؤكانديدكردن  دةرطـــاى  ئةمإؤ 
بؤ  ثؤستى سةرؤكى هةرَيم دةكرَيتةوة، كة 
كةسانة  ئةو  كؤمسيؤن  هةفتةيةك  ماوةى 
ناونووس دةكات، كة خؤيان بؤ ئةو ثؤستة 
تَيداية،  ياساييةكانيان  مةرجة  دةثاَلَيونء 
ئةطةرضى ياساى سةرؤكايةتى هةرَيم رَيطة 
بةذنان دةدات خؤيان بؤ ئةو ثؤستة بثاَلَيون، 
بؤ  ذنان  ضانسى  ضاودَيران  بةبإواى  بةآلم 

خؤكانديدكردن الوازة.
ــاري  داواك جَيطري  حةسةن،  ئةميرة 
متمانةيان  ذنان  ثَييواية:  سلَيمانى  طشتيي 
بتوانن ملمالنَي لةسةر  بةخؤيان نةداوة، كة 
هةرَيم  سةرؤكى  ثؤستى  بةدةستهَينانى 
دةسةآلتي  ديكةشةوة  لةاليةكى  بكةنء 
نةداوة،  بةذن  دةرفةتي  كوردستان  سياسي 

دةستي بةناوةندي بإيار بطات.
مامؤستاي  محةمةد،  يوسف  هةروةها 
سلَيماني،  لةزانكؤي  سياسييةكان  زانستة 
ئاستي  نةطةيشتووةتة  تائَيستا  ذن  دةَلَيت: 
دةستثَيشخةري سياسي، تا خؤي بؤ ثؤستَيكي 
بةخؤي  متمانةي  دةبَيت  بثاَلَيوَيت،  باآل 
هةبَيتء لةئاستي ئةو بةرثرسيارَيتييةدا بَيت، 
ذن  بةشداريي  بؤ  كؤتا  لةثةرلةمان  ئةوةتا 
دياريكراوة، بةشَيكي بؤ ذنان دةطةإَيتةوة كة 
نةكردوةء  طةشةي  هَيندة  سياسييان  رؤَلي 
كانديد  خؤيان  نةيانتوانيوة  «ثياوانيش  وتي: 
بكةن، ئةوةش ثةيوةندى بةإةوشى سياسي 

هةرَيمةوة هةية».
ذن  كةميى  هؤكارى  لةذنان  بةشَيك 
بؤ  باآلكاندا  ثؤستة  بإيارء  لةناوةندةكانى 

سيستمى سياسىء دةسةآلتى ثياوساالريى 
دةطةإَيننةوة كة لةكوردستاندا بةديدةكرَيتء 
فشار  خؤيان  ذنان  دةبَيت  كة  ثَييانواية، 
دروست بكةن بؤئةوةى بطةنة ئةو ثؤستانة.

ـــوأل،  ــة رةس ــري ــوك ثــإؤفــيــســؤر د.ش
كوردستان،  ثةرلةمانى  لة  ثةرلةمانتار 

فشار  هَيزَيكي  دةبَيت  كة  واية  بؤضوونى 
زؤر  ضونكة  ببَيت،  دروســت  ذناندا  لةناو 
لةبإياري  سةربةحيزبةكاننء  لَيهاتوو  ذني 
وتي:  نــةكــراوةء  بؤ  حسابيان  سياسيدا 
«جةنطَيكي ئاشكرا لةناو حيزبدا لةدذي ذنان 
نةبَيت  كؤتايةك  ئَيستا  وةك  ئةطةر  هةية، 

كةس بير لةذن ناكاتةوة».
ثةرلةمان،  ئةندامي  زرار،  خةمان  بةآلم 
راي واية كة ثؤستي سةرؤكي هةرَيم حيزبيء 
سياسيةء ثةيوةندي بةمتمانةي ذنانةوة نيية، 
بؤية ئةطةر كةسَيك بيةوَيت ببَيتة سةرؤكى 
طةورة  جةماوةريي  اليةنَيكي  دةبَيت  هةرَيم 

ثشتطيري لَي بكات، بةآلم تائَيستا دةرفةتَيكي 
لةدةزطا  كة  نةإةخساوة  ذنان  بؤ  لةوجؤرة 
حيزبيء سياسيةكاندا بطاتة ناوةندي بإيارء 
ياسايي  بةربةستي  من  «بةبإواى  وتيشي: 
بابةتي  واقيعيء  بةربةستي  بةَلكو  نيية، 

هةية». 

«جةنطَيكى ئاشكرا لةناو حيزبدا لةدذى ذنان هةية»
ذنان دةيانةوَيت كانديديان بؤ ثؤستى سةرؤكايةتى هةرَيم هةبَيت؟

ضاودَيرى دارايى دووثاتيدةكاتةوة:

سةرنووسةري هةفتةنامةي زاري 
كرمانجي غةرامةكرا

سةيوان خورشيد

كاروبارى  بؤ  هةرَيم  ــى  وةزارةت
رةزامةندى  بةنووسراوَيك  دارايــي 
رةشيد  د.صاحيب  دانانى،  لةسةر 
كــؤلــَيــذي  راطـــرى  وةك  دةدات 
لــةكــةالر،  بنةإةتى  ــــةروةردةى  ث
كؤلَيذةكة  راطرى  لةكاتَيكداية  ئةوة 
ــراوة  ــووس ن ــةو  ب تةنيا  دةَلــَيــت: 
ديكة  كةسَيكى  كة  ئاطاداركراوةتةوة، 

لةشوَينةكةى دانراوة. 
كاروباري  بؤ  هةرَيم  ــي  وةزارةت
كة   ٢٣٩ ذمارة  بةنووسراوي  دارايي 
لة ٢٠٠٩/٥/٦دا دةرضووة، رةزامةندى 
رةشيد،  د.صاحيب  كة  دةربــإيــوة 
بكرَيتة  عةرةبي  لةزماني  دكتؤرا 

راطري كؤليذي بنةإةتي لةكةالر.

جةالل سةعدوَلآل، راطرى كؤليذي 
لةوبارةيةوة  بنةإةتي  ــةروةردةي  ث
مانط  ثَينج  راطةياند:  بةإؤذنامةي 
دةستلةكاركَيشانةوةم  ئَيستا  ثَيش 
زانكؤي  سةرؤكايةتي  ئاراستةي 
ئَيستا  تاكو  بةآلم  كردووة،  سلَيماني 
وتيشي:  نــةداومــةتــةوة،  وةآلمــيــان 

ناكاتة سةر ئةوةي  «البردني من كار 
لةخزمةتكردن،  ــم  ورةب بآ  من  كة 
كَي  نيية  روون  تائَيستا  هةرضةندة 
ئةوة  تةنيا  البردنمةوةية،  لةثشت 
ئــاطــادار  ــراوة  ــووس ن ــةو  ب نةبَيت 
ديكة  كةسَيكي  كــة  كــراومــةتــةوة 

كراوةتة راطري كؤلَيذةكة».

راطري كؤلَيذي ثةروةردةي بنةأةتي 
كةالر دةطؤأدرَيت
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سازدانى: ئاوارة حةميد 

مومتاز  رووناكبير  ــةرء  ــووس ن
دةسةآلتَيكى  هةر  ءاية  راي  حةيدةرى، 
ميديا،  ءةرداية  دةستى  ئةطةر  سياسيى 
بكات،  كةمؤ  لغاوء  ميديا  ءيستى  يان 
ئةو دةسةآلتة شكستدةهَينَيت، نةبوونى 
جياواز،  بيروباوةإى  ئؤثؤزسيؤنء 
سةربةست  ميدياى  دةورنةطَيإانى 
بةنةخؤشي كؤمةَلطاء نةخؤشيي عةقَلة 

سياسييةكةى دةزانَيت.
لة  توندوتيذيى  بــة  ــارةت  ــةب س
دةَلَيت:  حيزبيش  يا  ئةهلى  ميدياى 
ميدياى  لة  توندوتيذييةكان  «هةردةم 
بةآلم  دةستثَيدةكات،  ــةوة  دةســةآلت
هةندَيكجار كاردانةوةكان لةالى ميدياى 
ئةهلى بةهَيز دةبَيتء ميدياى ئةهليش 
لة  توندوتيذييةكانةوة،  ناو  دةخزَيتة 
هةموو زةمانَيك تؤمةتى ئةوة خراوةتة 
ثاأل ميدياى ئةهلى، كة لةذَير كاريطةري 

دةزطا هةواَلطرييةكان كاردةكات». 

رؤذنامة: رؤَلى ميدياى ئةهلى كوردى لة 
لة  كؤمةآلتييةكانء  سياسىء  طؤإانكاريية 
ضؤن  كوردى  ميدياى  ئاستى  طةشةكردنى 

دةبينيت؟
* بةر لة هةموو شتَيك راطةياندن ءةك 
شارستانى  كؤمةآليةتى،  دياردةيةكى 
ساأل  هـــةزاران  بطرة  ــاأل،  س بــةســةدان 
سةريهةَلداوةو  ــادة  س بةشَيوةيةكى 
ءاتــة  ــإاوة،  ــَي ط ــؤى  خ تايبةتى  رؤَلـــي 
بووةتة  ضونكة  كؤمةأل،  بةرةوثَيشبردنى 
كة  ـــةورة  ط شارستانى  ئــامــرازَيــكــى 
مرؤظايةتى  لة رَيطاى قةَلةمء بيركردنةوة 
دياردانةى  ئةو  دةستنيشانكردنى  بؤ 
كة  مَيشكةوة،  لــةالى  كؤسث  دةبــنــة 
بةرةوثَيشةوةيان  رَيكيانبخاتء  بتوانرَيت 
مَيذووى  تةماشادةكةين  بؤية  ببات، 
ســةردةمــى  لــة  دنيا  هــةمــوو  لــة  ميديا 
قةرزاري  مرؤظايةتى  ئةمإؤ  تا  زووةوة 
كة  طةورةية،  شارستانيية  ــاردة  دي ئةو 
هةموو  لة  دةكرَيت  ئةهلى  ميدياى  باسى 
خؤى  تايبةتمةندى  كاريطةرىء  كاتَيك 

دةستى  بة  سانسؤرة  ضونكة  هةبووة، 
بةكاردَيت،  دةسةآلت  بةرامبةر  خةَلكةوة 
نيشتمانثةروةرو  دةسةآلتة  ئةو  ئةطةر 
لة  ميدياية  ئةم  دةبَيت  بَيت،  ديموكراتيش 
سانسؤرَيكى  بَيت،  دةسةآلت  دةرةوةى 
راستةقينةى دةستى كؤمةآلنى خةَلك بَيت، 
ميدياى  بَلَيين  دةتوانين  رووةوة  لةم  ئا 
ثَيشكةوتنى  نيشانةي  بنةماء  ئةهلى 
لة  هةية  كاريطةرى  دةورى  كؤمةَلطايةء 
سةبارةت  مرؤظايةتى،  بةرةوثَيشبردنى 
بة بةشى دووةمى ثرسيارةكة، كؤمةَلطاى 
مَيذووةكةيدا  ضوارضَيوةى  لة  كــوردى 
بنةماى  ــووة،  ــةوت دواك كؤمةَلطايةكى 
بةتةواوى  هَيشتا  ديموكراتى  عةقَلى 
داطيركردنى  سةرةإاى  نةبووة،  دروست 
سياسىء  ــــةإووى  ل ض  ــان  ــت ــوردس ك
كاريطةرى  ئةمانة  ئايينى،  نةتةوةيىء 

بة  طرنطيان هةبووة كة عةقَلى شارستانى 
دةبينين  ٠بؤية  نةإوات،  خؤى  سروشتى 
كوردى  ميدياى  شارستانى  عةقَلى  كة 
لةسةرةتاوة  هةر  ميدياية  ئةو  الوازة، 
لةدايك  كوردى  شةقامى  لةناوجةرطةو 
ءةك  لةدايكبووة،  ئاوارةيى  بة  نةبووة، 
ميدياى  ئةمإؤى  ثرسيارةكة  جةوهةرى 
كةشوهةوا  ئــةو  لةناو  ــوردى  ك ئةهلى 
كؤمةآليةتي،  كَيشمةكَيشمى  ئــاَلــؤزةو 
نةتةوايةتى، سياسىء كلتوورى ميديايةك 

لةدايك  لةدايكبووة كة بة سروشتى خؤى 
لةدايك  شارستانى  رَيطايةكى  بة  نةبووة، 
عةقَلى  دةستوةردانى  سةرةإاى  نةبووة، 
ءشةو  ثيرؤزيى  لة  رَيزنةطرتن  سياسىء 
دوايدا  ساآلنةى  لةم  لةهةمانكاتدا  قةَلةم، 
راطةياندن  كةناَلى  طؤظارو  ذمارةيةك 
سةرثآء  هاتوونةتة  كــوردســتــان  لــة 
عةقَلى  بةآلم  بطَيإن،  دةور  دةيانةوَيت 
خؤيان  سروشتى  بة  ناهَيَلَيت  سياسى 
هةرهةموومان  ثَيويستة  بةإَيوةبضن، 
دواإؤذى  بةرثرسيارَيتى  بة  هةستكردن 
ميدياى  كة  ءابكةين  نةتةويمان،  ثرسى 
بطَيإَيتء  خؤى  تايبةتى  ــى  رؤَل ئةهلى 
ـــإوات، ضــةنــدة ئةو  ب بــةرةوثــَيــشــةوة 
ثَيش  كؤمةأل  بـــإوات،  بةرةوثَيشةوة 
بةرةوثَيش  حيزبيش  ميدياى  دةكةوَيتء 

دةكةوَيت.

هةَلبذاردنى  لةبةردةم  ئَيمة  رؤذنامة: 
دةبَيت  كوردستانداين،  ثةرلةمانى 
لةم  بَيت  ضؤن  حكوميى  ميدياى  رؤلــى 

هةَلبذاردنة؟
هةر  ــة  ل ميديا  كــاتــَيــك  هــةمــوو   *
طَيإاوة  خــؤى  دةورى  ــان  ذي بوارَيكى 
راستطؤو  ثاك،  ميللى  سانسؤرَيكى  ءةك 
لة  كة  ئةمإؤ  ئَيمةش  ديموكراتيخواز، 
كؤمةَلَيك  ناسكداين،  زؤر  دووإيانَيكى 
ــةإووى  ل ض  لــةبــةردةمــدايــة  كَيشةمان 
ض  سياسى،  كــؤمــةألء  ــى  ــووي ــةوت دواك
فاشى  سيستمى  ثاشماوةى  لــةإووى 
ثرؤذةيةكى  بة  خؤئامادةنةكردن  بةعس، 
ــذى ســـةرتـــاســـةرى ثــَيــش  ــي ــرات ــت س
بؤ  ــان  رووخ دواى  ــةدامء  س رووخانى 
ضارةسةركردنى كَيشةكان. تةماشادةكةين 
دووإيانَيكى  لةبةردةم  كوردى  ميدياى 
ئاَلؤزداية كة بتوانَيت رؤلى خؤى بطَيإَيت، 
قوتابخانةيةكى  قؤناغَيكء  هةَلبذاردن 
بؤئةوةى  ميللةتَيكة  هةر  طرنطى  هةرة 
كؤمةآليةتىء  ديموكراتى،  عةقَلى  بنةماى 
شارستانى دروستبكرَيت،  ئَيمة بؤ جارى 
بةآلم  ئةنجامدةدةين،  هةَلبذاردن  سَييةمة 
ئةمجارةيان زؤر جياوازة لةطةأل جارةكانى 
ديكة، زؤر طرنطة ئَيمة لة رَيطاى ميدياكانةوة 
راستطؤيانةو  بةشَيوةيةكى  بتوانين 
بةرثرسيارَيتى رؤَلي ميديا  بة  هةستكردن 
حكومى  راطةياندني  دةبَيت  بةإَيوةبةرين، 
حيزبايةتيء  ئايدؤلؤذياى  دةرةوةى  لة 
سياسى  حساباتى  كردنةوةى  يةكاليى 
شةإى  ناوضةطةرىء  عةشيرةتطةرىء 
براكوذيى ثَيشتربَيت، بؤية بةرثرسيارَيتى 
كورديداية  ميدياى  لــةبــةردةم  ــةورة  ط
شارستانىء  بةشَيوةيةكى  بتوانَيت  كة 
كراوة  بةعةقَلَيكي  نشتيمانثةروةريىء 
راطةياندن  ءشةو  ثيرؤزى  روانطةى  لة 
زةمينة  كــة  بــكــات،  طــةورة  هاوبةشى 
بإةخسَينَيت هةَلبذاردن بةسةركةوتوويىء 
ئازاد  ديموكراتيء  كةشوهةوايةكى  لة 
لةطةأل  ئةهلى  ميدياى  ئةنجامبدرَيت، 
نوآ  قؤناغَيكى  بــةرةو  حيزبى  ميدياى 
ئةم  ئةطةر  ئةوةية،  ئةويش  دةنَيت  ثيادة 
ئةنجامدرا،  بةسةركةوتوويى  ثرؤسةية 
دؤســتء  بؤ  سياسيمان  كَيشةى  ئــةوا 
دةطةيةنَيت،  نوآ  قؤناغَيكى  بة  دوذمنان 
ثَيويستة هةرهةموومان بة عةقَلَيكى كراوة 
كة  بسةلمَينين  دوذمنانمان  دؤستء  بؤ 
خؤيةتى،  ثةيامي  خاوةن  كوردى  ميدياى 
ثَيشكةوتووةو  دونيا  ميدياكانى  ءةك 

طرةوى خؤى بباتةوة.
نةبوو  باشتر  تؤ  بةبإواى  رؤذنامة: 
سةركردايةتى سياسيى حيزبةكان عةقَليةتى 
راطةياندنةكانيان لة شةإى ناوخؤ بطؤإن بؤ 

عةقَلى ديموكراتىء يةكتر قبوَلكردن؟
ئةطةر  سياسى  دةسةآلتَيكى  هةر   *
ءيستى  ــان  ي ميديا،  ـــة  ءةرداي دةستى 
بَيطومان  بكات،  كةمؤ  يان  لغاو  ميديا 
نةبوونى  شكستدةهَينَيت،  دةسةآلتة  ئةو 
بيروباوةإى جياوازء دةور  ئؤثؤزسيؤنء 
نةطَيإانى ميدياى سةربةست، ئةوا كؤمةَلطا 
سياسييةكةى  عةقَلى  ــة  ءات نةخؤشة، 
دةسةآلتى  ثَيويستة  كةواتة  نةخؤشة، 
لة  عيبرةتى  ثةندو  كوردستان  لة  سياسيى 
ميديا  كة  ءةرطرتبَيت،  براكوذيى  شةإى 
ناشرينترين  زبَلخانةء  بــووة  نةمابوو، 
هةموومان،  بة  كــرا،  نــاوزإانــدن  قسةو 
كلتووريء  دامــودةزطــا  حيزبةكانء  بة 
ميديايةى  ئةم  بتوانين  كة  سياسييةكانةوة 
ببَيتة  بثارَيزين،  دةستوةردان  لة  هةية  كة 
بةشَيكى رووطةش لة ثرؤسةى هةَلبذاردن، 
لة  بطَيإَيت  خــؤى  ــي  رؤَل ميديا  ضةندة 
بؤ  تةنيا  نةك  كوردة،  دؤزى  بةرذةوةندى 
ثارضةكانى  بؤ  كوردستان  بةشةى  ئةم 
ديكةش، نةتةوةيةك ثاش هةزاران ساأل لة 
داطيركردنى (جةستةى، مَيشك، خاك)، ئةوا 
لة بةشَيكى ديكة هةَلدةستَيتةوةء ضرايةكى 
ميديا  ئةويش،  بةدةستةوةية  رؤشنى 

بةطشتىء ميدياى ئةهلى ئازاد بةتايبةتى.
توندوتيذيى  تؤ  بةبإواى  رؤذنامة: 
حيزبيدا  يــا  ئةهلى  راطــةيــانــدنــى  لــة 

سةرهةَلدةدات؟
ــةآلت  دةس تةماشابكةين  ئةطةر   *
ـــةوة دةكــــات كة  ــؤ ئ ــــةردةم كـــار ب ه
ئةو  بثارَيزَيت،  خؤى  بةرذةوةندييةكانى 
دةيكاتة  بةدةستيةوةية  كة  ميديايةى 
جوانكردنى  ثارَيزطارىء  بؤ  ئامرازَيك 
ناشارستانىء  زمانَيكى  كة  بةشَيوةيةك 
دةستثَيدةكات،  ميدياكةى  لة  توندوتيذيى 
ميدياى  لة  توندوتيذييةكان  هــةردةم  كة 
دةســةآلتــةوة دةســتــثــَيــدةكــات، بــةآلم 
ميدياى  لةالى  كاردانةوةكان  هةندَيكجار 
ئةهليش  ميدياى  بةهَيزدةبَيتء  ئةهلى 
دةبَيت  توندوتيذييةكانةوة،  ناو   دةخزَيتة 
فراوانتر  سنط  هَيمنترو  ئةهلى  ميدياى 
بةشَيوةيةك  شارستانى،  بةَلطةى  بة  بَيت 
ءايان  بكات،  مامةَلة  بَيت  سوودبةخش  كة 
ميدياى  بكاتةوة،  قةرزاريان  كة  لَيبكات 
بةدةست  سانسؤرَيكة  ءتم  ءةك  ئةهلى 
دةسةآلتيش  ميدياى  كة  ءابكات  خةَلكةوة، 
ضةثَلةش  خـــؤى،  ســكــةى  ــةر  س بَيتة 
كاتَيك  هةموو  بةآلم  لَينادرَيت،  بةدةستَيك 

لةالى ميدياى دةسةآلتةوة سةرهةَلدةدات.
رؤذنامة: زؤرجار بةرثرسان ئاماذة بةوة 
ميديا  هةندَيك  هةية،  كةزانيارييان  دةكةن 
كاردةكات،  هةواَلطري  دةزطاى  فآلن  لةذَير 

ئةهلى  ميدياى  ئايا  ئةوةية،  ثرسيارةكة 
ءآلتان،  هةواَلطرى  دةزطاى  ذَير  كةوتووةتة 

يا دةنطى خةَلك بة دةسةآلت دةطةيةنَيت؟
قورسة،  زؤر  ثرسيارةكة  بةإاستى   *
بَيت،  لةبةردةست  بةَلطةت  دةبَيت  ضونكة 
بةآلم بَيطومان هةر دةسةآلتَيك كة بيةوَيت 

تؤمةتانة  ئةم  بكات،  خؤى  لة  ثارَيزطارى 
تةنانةت  بةرامبةر،  بؤ  دروســتــدةكــات 
دةَلَين  ــت  دةردةضــَي حيزب  لة  كةسيش 
كؤنة بةعسييةء لةوانةية ءاش نةبَيت، ئةم 
دةستةواذانة خزمةت ناكةنء لة دةرةوةى 
عةقَليية،  مةنتقى  شارستانىء  ضةمكى 
كؤمةَلَيك لة ميدياى ئةهليمان هةية، ئةطةر 
خؤ  خوانةخواستة  ءابَيت  يةكَيكيشيان 
بةَلطة  بة  با  ءاية  ئةطةر  ءانين،  هةموويان 
بةرذةوةندى  ضوارضَيوةى  لة  بيسةلمَيننء 
ريسوايان  بكةنء  ئاشكرايان  نةتةوةيى 
بكةن بؤ خةَلك، نةك بة قسةى توندوتيذو 

ناشيرن، مةسةلةى ميدياى ئةهلى لة هةموو 
ثاأل،  دةخرَينة  تؤمةتانةى  ئةم  زةمانَيك 
لةطةأل ئةوةش ئَيمةى كورد لةوة بةدةرنين 
بخزَينة  خؤيان  هةواَلطرييةكان  دةزطا  كة 
ئاشكرايان  ئةوةية  طرنط  بةآلم  ميديا،  ناو 

بكةنء  ريسوايان بكةن.
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ضــــاوثَيكةوتن

هةردةم توندوتيذييةكان

لة ميدياى دةسةآلتةوة دةستثَيدةكات، 

بةآلم هةندَيكجار كاردانةوةكان لةالى 

ميدياى ئةهلى بةهَيزدةبَيتء ميدياى 

ئةهليش دةخزَيتة ناو  توندوتيذييةكانةوة

مومتاز حةيدةرى:

هةر دةسةآلتَيك بيةوَيت ميديا لغاو بكات، شكستدةهيَنَيت

ثَيويستة 

دةسةآلتى 

سياسيى لة 

كوردستان ثةندو 

عيبرةت لةشةإى 

براكوذى 

ءةربطرَيت،

كة ميديا نةمابوو، 

بووة زبَلخانةء 

ناشرينترين قسةو 

ناوزإاندن كرا

ميدياى ئةهلى بنةماء

ثَيشكةوتنى كؤمةَلطايةء نيشانةي 

دةورى كاريطةرى هةية

لة بةرةوثَيشبردنى مرؤظايةتى
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بكةين،  راستةقينة  ضاكسازيي  لة  باس  ئةطةر  عةلي:  ئةبوبةكر 

دةبَيت ديدي راستةقينةمان بؤ ضاكسازيي هةبَيت، واتة هةَلطري 

ئايديايةكي ريفؤرمخوازيي بين.

بؤضووني  بيركردنةوةء  زادةي  ضاكسازيي   ئةسةسةرد:  فةريد 
دةسةآلت،  بةردةستي  دةضنة  ثرؤذةكان  هةموو  بةآلم  جياوازة، 
هةموو  لة  حكومةت  سياسيي  دةسةآلتي  يان  حيزب  سةركردايةتيي 

حاَلةتَيكدا كاري ئةوانة جَيبةجَيي بكةن.

هةَلكةوت عةبدوَلآل: هةموو ثرؤذةيةكي ضاكسازيي لة بةرذةوةنديي 
بةرذةوةندين  خاوةن  ئةوانةي  لةوانةية  دةدات،  كةس  ضةندين 

ئاستةنط بووبن لةثَيش ئةو ثرؤذانةي كة جَيبةجَينةكراون.
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بـةدواداضــــوون

ستارة عارف

كؤتايى ساَلى ثارو سةرةتاى ئةمساأل 
ضاكسازيي  بآلوكردنةوةى  ساَلي  وةك 
ثــرؤذةو  ضةندين  بةوثَييةي  ناسرا، 
ثَيشكةشكرانء  ضاكسازيي  بؤ  بةرنامة 
ضةندين ليذنة بؤ ئةو مةبةستة ثَيكهَينرا، 
ضاكسازيي  بؤ  حيزبةوة  لةاليةن  ض 
بؤ  حكومةتةوة  لةاليةن  ض  خؤيدا،  لةناو 
رؤتينء  كةمكردنةوةي  ضاكسازييء 
حكومةتدا،  دامةزراوةكاني  لة  طةندةَلي 
ثؤزةتيظي  دةرئةنجامَيكي  تائَيستا  بةآلم 
طؤإانكاريي  ضاكسازيىء  ليذنانةو  ئةو 

دةرنةكةوتووة.
ــاي ئــةمــســاَلــدا ضــوار  ــةرةت ــةس ل
(يةكطرتوو،  كــوردســتــانــي  حيزبي 
سؤسيالست)،  زةحمةتكَيشانء  كؤمةأل، 
ئاراستةي  ضاكسازييان  ثرؤذةيةكي 
هةرَيم  دةسةآلتداراني  طشتييء  راي 
باآلي  ليذنةيةكي  حكومةتدا  لةناو  كرد، 
وزاريء دواتر ضوار ليذنةي بضوككراوة 
حكومةتدا  كارةكاني  لة  ضاكسازيي  بؤ 
بةدواداضووني  بؤ  ــر  دوات ثَيكهَينرا، 
ــي ضــاودَيــريــي  ــوان راثــؤرتــةكــانــي دي
داد،  وةزيري  سةرؤكايةتيي  بة  دارايي 
لة  هةريةكة  يةكَيتيش  ئاستي  لةسةر 
طشتييء  سكرتَيري  تاَلةباني  جــةالل 
(باَلي  سياسي  مةكتةبي  ئةندامي  ضوار 
سكرتَيري  جَيطري  هةردوو  ريفؤرم)ء 
ضاكسازيي  ثــرؤذةي  بةجيا  طشتي، 
لةوضوارضَيوةيةدا  ثَيشكةشكرد،  خؤيان 
(٧) ليذنة ثَيكهَينرا بؤ ضةندين كاروباري 
ئةو  كاري  تةواوبووني  ثاش  ناوخؤ، 
ديكة  ليذنةي  ديكة دوو  ليذنانة جارَيكي 

ثَيكهَينرايةوة.
ضةندين  ئةو  بَيئةنجاميي  سةرةإاي 
ثَيشهاتدا  لةدوايين  ليذنانة،  ثــرؤذةو 
ذمارةيةك  لةطةأل  كؤبوونةوةيةكدا  لة 
كاديري يةكَيتي، تاَلةباني   لة وتةيةكيدا 
دةَلَيت:  كةموكوإييةكان  بة  سةبارةت 
طةورةكاني  هَيزة  بة  تةنيا  «ضاكسازيي 

ئةو  بؤ  دةكرَيتء  ثارتي  يةكَيتيء  وةك 
مةبةستةش هةنطاويان ناوة».

مةكتةبي  ئةندامي  عةلي،  ئةبوبةكر 
ثَييواية،  ئيسالمي  يةكطرتووي  سياسيي 
هَيزانةي  ئةو  بَلَيت  دةيةوَيت  مام جةالل 
لةدةرةوةي يةكَيتيء ثارتينء دروشمي 
ئةو  ناتوانن  بآلودةكةنةوة،  ضاكسازيي 
دةيانةوَيت  ئةطةر  بةديبهَينن،  ئامانجانة 
بَين  با  بةديبهَينن،  ئامانجانة  ــةو  ئ
ماَلي  بكةنء  ثارتي  يةكَيتيء  هاوكاريي 
هةوَلي  لةوَيوة  جيانةكةنةوةء  خؤيان 

ريفؤرمخوازيي بدةن.
يةكَيتيش  سةركردايةتيي  ئةندامَيكي 
بؤ  ثــرؤذة  بووني  بةوةدةكات  ئاماذة 
ضاكسازييء جَيبةجَيكردنيان، دوو شتي 
ثرؤذة  بة  ئاماذةيةك  وةك  جياوازن 

جَيبةجَينةكراوةكان.
بةإَيوةبةري  ئةسةسةرد،  فةريد 
ستراتيذيء  لَيكؤَلينةوةي  سةنتةري 
يةكَيتي  ســةركــردايــةتــيــي  ئــةنــدامــي 
كة  هةبوون  ثــرؤذة  كؤمةَلَيك  وتــى:  
ــرؤذةء  ث ضونكة  جَيبةجَينةكراون، 
جَيبةجَيكردن لةيةكتر جياوازن، كؤمةَلَيك 
ثرؤذةء ديدي جياواز هةبوونء ئَيستاش 
ضةند ديدَيكي جياواز بؤ ضاكسازيي هةية، 
بةآلم تائَيستا هةمووي لة يةك بةرنامةدا 
«حــةوت  وتيشي:  كؤنةكراونةتةوة، 
ضاكسازيدا  ضوارضَيوةي  لة  ليذنةكة 
خؤيان  راثؤرتي  هةموويان  ئَيستا  بوو، 
ثَيشكةش بة مةكتةبي سياسي كردووةء 
كؤميتة بؤ جَيبةجَيكردني راسثاردةكانيان 

دانراءة، نازانم دةستبةكارن يان نا».
ئةسةسةرد وتيشي: «كاتَيك كة ضةند 
دةبَيت  هةبَيت،  ضاكسازيي  ثرؤذةيةكي 
نيية  مةرج  بكرَيت،  لةسةر  رَيككةوتنيان 
ثرؤذةكان وةك خؤيان جَيبةجآ بكرَين، 
بيركردنةوةء  زادةي  خؤي  ضاكسازيي 
هةموو  ــةآلم  ب ــاوازة،  ــي ج بؤضووني 
ثرؤذةكان دةضَيتة بةردةستي دةسةآلت، 
دةسةآلتي  يان  حيزب  سةركردايةتيي 
حاَلةتَيكدا  لةهةموو  حكومةت  سياسيي 

كاري ئةوانة جَيبةجَيي بكةن».

بةبإواي رؤشنبيران، هةَلةية بوترَيت 
ضاكسازيي تةنيا بة هَيز دةكرَيت، بةَلكو 
هَيزةكان  يةكانطيريي  بة  ضاكسازيي 
دةبَيت   جَيبةجَيدةكرَيت،  كوردستان  لة 
كايةكي  لةناو  ئؤثؤزسيؤن  دةسةآلتء 
ضاكسازييةدا  لةو  رؤَليان  ديموكراسيدا 
بة  تةنيا  ضاكسازيي  ضونكة  هةبَيت، 

هَيزَيكي طةورة ناكرَيت.
نووسةرء  عةبدوَلآل،  هةَلكةوت 
هةر  ــةوةي  ــؤئ ب ثَييواية  رؤشنبير، 
ثرؤذةيةكي ضاكسازيي جَيبةجآ بكرَيت، 
شايةني  واقيعييةوة  ــةإووي  ل دةبَيت 
يةكَيتيدا  «لةناو  بَيت،  جَيبةجَيكردن 
هةيةء  ضاكسازيي  بؤ  ثرؤذة  كؤمةَلَيك 
بة  ثةيوةندي  كة  جَيبةجَينةكراون، 
هةية،  بإياردانةوة  رَيكخراوةييء  كاري 
دةرةوةي  ئةواني  ــؤإانء  ط ــرؤذةي  ث
يةكَيتيش لة قؤناغي بانطةشة بؤكردندان، 
ئةم ثرؤذانة بؤ داهاتووةء دةبَيت بخرَيتة 
ثرؤذةي  هةميشة  واقيعييةوة،  زةمينةي 
طةورةن  ئاستةنطي  كؤنةكان  شتة  نوآ 

لةبةردةميدا».
ــت:  ــَي ــآل دةَل ــدوَل ــةب ــةوت ع ــك ــةَل ه
«لةبةرئةوةي كؤمةَلَيك ثرؤذةي جياواز 
ئاستةنطيش  لةوانةية  ثَيشكةشكراوة، 
هةية،  جياواز  بؤضووني  كة  ئةوةبَيت 
لة  ضاكسازيي  ثرؤذةيةكي  هةموو 
دةدات،  كةس  ضةندين  بةرذةوةنديي 
بةرذةوةندين  خاوةن  ئةوانةي  لةوانةية 
ئاستةنط بووبن لةثَيش ئةو ثرؤذانةي كة 
بةبإواي  لةبةرئةوةي  جَيبةجَينةكراون»، 
تةنيا  ضاكسازيي  بوترَيت  هةَلةية  ئةو 
يةكانطيريي  بة  بةَلكو  دةكرَيت،  هَيز  بة 
جَيبةجآ  كوردستاندا  لة  هَيزةكان 

دةكرَيت.
جةخت  ـــان  شـــارةزاي هــــةروةك 
راستةقينة  ضاكسازيي  كة  دةكةنةوة 
بَيت،  ريفؤرم  ئايدياي  هةَلطري  دةبَيت 
بة  بةرامبةر  بَيت  دروشمَيك  نــةك 

فشارةكان.
ئةطةر  عةلي  ئةبوبةكر  بةبإواي 
راستةقينة  ضــاكــســازيــي  ــة  ل بــاس 

راستةقينةمان  ديــدي  دةبَيت  بكةين، 
هةَلطري  واتة  هةبَيت،  ضاكسازيي  بؤ 
بين،  ريفؤرمخوازيي  ئايديايةكي 
بةرامبةر  نةبَيت  دروشمَيك  ضاكسازيي 
زؤرجار  ضونكة  دياريكراو،  فشارَيكي 
هةندَيك  ئَيمةدا  فيكرييةكةي  ناوةندة  لة 
وةرطيراوة،  مؤدَيل  بة  سياسي  شتي 
راستةقينة  خواستَيكي  هةَلقوآلوي  كة 
راستةقينة  خواستَيكي  يان  نةبووة، 
راستةقينةي  ئيرادةيةكي  بةآلم  هةبووة، 
سياسي لةثشتةوة نةبووة، بؤئةوةي ئةو 
واقيعيدا  سياسيء  ذياني  لة  دروشمة 

جَيبةجآ بكرَيت. 
بةإَيوةبةري سةنتةري لَيكؤَلينةوةي 
ستراتيذي سةبارةت بة كؤي ثرؤذةكان 
ثَيشكةشكراون،  ضاكسازيي  بؤ  كة 
روونيكردةوة،  «ثرؤذةي ضوار حيزبةكة 
كؤمةَلَيك  نةبوو،  ثرؤذة  وشة  ماناي  بة 
حكومةت  ئاراستةي  كة  بوو  رةخنة 
كؤمةَلَيك  طشتيء  رةخنةي  كة  كرابوء، 
ثرؤذةيةكي  شَيوةي  بوونء  ثَيشنياز 

ضاكسازيي وةرنةطرتبوو».
ناوخؤي  ثرؤذةكاني  دةربـــارةي 
كاك  ــةي  ــرؤذةك «ث ــي:  وت يةكَيتيش 
كؤمةَلَيك  د.بةرهةميش  كؤسرةتء 
ــوو  ــذراب داإَي بةشَيوةيةك  ديــدبــوو 
خؤيان  بؤضووني  لة  طوزارشتي  كة 
دةكرد،  ضاكسازيي  ثرؤسةي  لةسةر 
مةرج  وةرنةطرتبوو،  ثرؤذةي  شَيوةي 
بَيت،  ثــرؤذة  بة  هةر  ضاكسازيي  نيية 
هةندَيكجار ديديش تاإادةيةك دةتوانَيت 

جَيطاي ثرؤذة بطرَيتةوة».
مةرج  عةلي  ئةبوبةكر  بــةبــإواي 
ناوبنرَين  ــان  ــرؤذةك ث هــةمــوو  نيية 
بوون  بؤضوون  هةندَيكيان  ريفؤرم، 
ثرؤذةيةكي  تائَيستا  ريفؤرمء  لةسةر 
ريفؤرمخوازييء ثَيش مةرجةكانيشي لة 

كؤمةَلطاي ئَيمةدا دةرنةكةوتووة.
دةبينَيت  واي  ئةسةسةرد  فةريد 
لة  ــةالل  ج مــام  الي  هَيز  ــةي  وش كة 
نيية  زةنطدا  زةبرء  بةكارهَيناني  ماناي 
اليةنةي  ئــةو  بةَلكو  ضاكسازيي،  بؤ 

جَيبةجَيكةري ضاكسازيية، دةبَيت تواناي 
دةسةآلتي  جةماوةرء  جَيبةجَيكردنء 
هَيز  وشةي  هةبَيت،  جَيبةجَيكردنيشي 
هــةَلــدةطــرَيــت، حيزب  ــدي جــيــاواز  دي
هَيزي  بة  ديموكراسيدا  سيستمي  لة 
دةسةآلتدا  لة  نةك  بةهَيزة،  جةماوةر 
مةرج  دةسةآلتداريش  حكومةتي  بَيت، 
بة  ثَيويستي  حيزبَيك  هةر  ضونكة  نيية، 
بريتيية  ئامرازيش  هةية،  هَيز  ئامرازي 
سوثاء  وةك  ــةت  دةوَل دةزطاكاني  لة 
دةسةآلت،  نواندني  دةزطاي  ئاسايشء 
جَيبةجَيكردني  تواناي  اليةنَيك  ئةطةر 
ثرؤذةي  ناتوانَيت  نةبَيت،  ضاكسازيي 
بكات،  جَيبةجَيي  هةبَيتء  ضاكسازيشي 
بؤ  بانطةشة  دةتوانَيت  كةسَيك  هةموو 
جَيبةجَيكردني  بةآلم  بكات،  ضاكسازيي 
زؤري  توانايةكي  ــاتء  ك كة  طرنطة 

دةوَيت.
دةكرَيت،  ــرؤذة  ث باسي  كاتَيك   
هةموو  بَيتء  طشتطير  ئةوةية  مةبةست 
بوارةكان بطرَيتةوةء كاتي دياريكراوي بؤ 
دانرابَيت، كرابَيت بة ضةند قؤناغَيكةوةء 
بؤ  جَيبةجَيكردني  ميكانيزمي  ئامرازء 
ثرؤذة  شَيوةي  ئةوكاتة  كرابَيت،  دياري 

وةردةطرَيت.
خؤي  دةسةآلت  هةَلكةوت  بةوتةي 
كة  دروستكردووة  واي  زةمينةيةكي 
ثَيويستي بة ضاكسازيي هةيةء طلةييةكاني 
خةَلك بؤ  ئةوانة، ئةطةر يةكَيتيء ثارتي 
ضاكسازيي  هةَلبذاردنةدا  لةم  بةنيازن 
بكةن، دةبَيت ريتمي قسةكانيان بطؤإنء 
حيزبَيك  رَيكخراءو  هةموو  لة  داوا 
طؤإانكاريي  ضاكسازييء  ثَيكةوة  بكةن 

ئةنجامبدةن.
هةرَيم  ثَييواية،  عةلي  ئةبوبةكر 
بة  ثَيويستي  جؤربةجؤردا  لةبواري 
ريفؤرم هةية، ئةوكاتة ثَيويستمان بة هَيز 
دةبَيت بةمانا هاوضةرخةكةي، بؤئةوةي 
ديدةكانمان بكةين بة ثرؤذةء ثرؤذةكان 
جَيبةجآ  دةزطاكانةوة  ياساو  رَيطاي  لة 
لة  لةنزيكةوة  بتوانن  بكةينء هاوآلتييان 
بةرهةمي ريفؤرمخوازيي سوودمةندبن.

ضاكسازيي بة هَيز دةكرَيت يان بة بةرنامة؟
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سياسيي تَير

ئةوكاتةي ديموكراسييانة تؤلَة دةكريَتةوة

بةدواداضوون

هةردي مةهدي

جةنطَيكة  دانوستان  طفتوطؤء 
ءابَيت  ئةطةر  ئاشتييةوة،  لةإَيي 
هةَلوَيستء  سياسةتء  رةنطة 
ــة هــةَلــكــشــاوةكــانــي  ــدوان ــَي ل
ئةو  هةمان  عَيراق  كوردستانء 
بَيت  تؤَلةكردنةوةية  جةنطي 
سياسييةكان  لــةوآ  لَيرةو  كة 

بةرامبةر يةكتري دةكةن.
لةم رؤذانةدا ماليكي لة بةغدا 
سيستمي  باشتربووني  لة  قسة 
ثةرلةماني  لة  سةرؤكايةتي 
دةكات، بارزانيش بة هةَلبذاردني 
راستةوخؤ  هةرَيم  سةرؤكي 
وردة  ءردة  خةَلكةوة  لةإَيي 
هةرَيمي  ثةرلةماني  سيستمي 
هةنطاو  سةرؤكايةتي  ــةرةو  ب
حةدباي  ليستي  ثَيهةَلطرتووة، 
موسَليش ءةك ئةوةي بة مافَيكي 
دةزانــَيــت،  خــؤي  ديموكراسي 
لؤكاَلي  حكومةتَيكي  كابينةي 
برايةتي  ليستي  بآ  زؤرينةي 
هــةروةك  ثَيكهَيناوة،  ــوردي  ك
ليستي  هةمان  ساآلنَيكة  ئةوةي 
كةركوك  ــاري  ش لة  برايةتي 
هةَلبذاردنةكاندا  لة  لةبةرئةوةي 
حكومةتة  بةدةستهَينا،  زؤرينةي 
ــةكــةي كــةركــوكــي  ــي ــي ــؤكــاَل ل
ئةنجومةنء  سةرؤكي  ثَيكهَيناء 
بؤ  ثارَيزطاري  جَيطرةكةيء 
دةمَيكيشة  دابينكرد،  ليستةكةي 
حيزبي ئيسالميي ءةك زؤرينةي 
ثؤستة  زؤريــنــةي  ســونــنــة، 
حكومييةكاني  ثــةرلــةمــانــيء 
ــرد،  ب ــؤي  خ ــؤ  ب سوننةكاني 
تةوافوقَيكي  بــة  ــش  ــاري دواج
ســةرؤكــي  تةنيا  سياسيانة 
لةو  سوننة  ثشكي  لة  ثةرلةمان 
ثؤستةشي  ئةو  نةبوو،  حيزبة 
دواي  سامةإايي  قؤرخكرد، 
ثشوودرَيذييةكي سياسيانة بووة 

سةرؤكي ثةرلةماني عَيراقي.
سةرجةمي ئةو لَيدوانء كردة 
رةنطء  ــةرةوة  س سياسيانةي 
تَير)  (سياسيي  ــاري  ــس روخ
سياسيانةي  ئةو  نيشاندةدةن، 
هاوآلتييانةوة  دةنطي  بةهؤي  كة 
ديموكراسيانة  «بــةوثــَيــيــةي 
ئةمإؤ  ثَيطةكانيان»،  ضوونةتة 
لَيدوانء  بادةدةنء  بَيباكي  باَلي 
مرؤظانة  لةو  رةفتارةكانيشيان 
ناني  ــة  ل بَيباكن  ــة  ك دةضـــن 

ضونكة  ــوق،  ــةواف ت دراوســـآء 
خـــةزَيـــنـــةكـــةيـــان لـــةإَيـــي 
(وةك  ثإبووة  ديموكراسييةوة 
ثإة  سوورن)،  لةسةري  خؤيان 

لة دةنطء ثاَلثشتي هاوآلتييان. 
بؤ  ئايا  ئةوةية  ثرسيار  بةآلم 
(حوكمي  عَيراق  ءةك  ءآلتَيكي 
ثارَيزطايةك  هةر  لة  زؤرينة)، 
بةطشتي  عَيراق  لة  بةتايبةتيء 

كآ بةكوآ دةطةيةنَيت؟ 

لة ديموكراسيةتي 

تةوافوقةوة بؤ 

تؤَلة ديموكراسيةتي 

ــةو  لــة خــوَيــنــدنــةوةي ئ
سياسييةي  ــدراوة  ــَي ث ضــةنــد 
رووندةبَيتةوة  ئةوة  سةرةوةدا، 

لة  ــراق  عــَي خةريكة  ئيتر  كــة 
تةوافوقييةوة  ديموكراسيةتَيكي 
ــةتــي  ــمــوكــراســي ــــةرةو (دي ب
بــةرةو  راستتر  يــان  زؤريــنــة) 
تؤَلةكردنةوة)  (ديموكراسيةتي 
بةومانايةي  تؤَلة  دةنَيت،  هةنطاو 
توَيذء  هةر  نوَيدا  عَيراقي  لة 
دواي  تاكَيك  حيزبء  ــةنء  الي
بةعس،  حكومةتةكةي  رووخاني 
ستةملَيكراوي  هةستَيكي 
ـــةء  ــدا زاَل ــةري ــةس ــــةورة ب ط
رَيطايةك  هةر  لةوثَيناوةشدا 
ئةوةي  تا  دةيطرَيتةبةر  بَيت، 
لةدةستضووي  مَيذووي  تؤَلةي 
ئامرازة  لةناويشيدا  بكاتةوة، 
ديموكراسييةكان ءةك جةنطَيكي 

مةدةني هؤكارَيكن.
ــي ســونــنــةكــان  ــةرض ــةط ئ
لة  بيريان  ئــةوةنــدةي  ثَيشتر 
هةيمةنةي  شكؤء  لةدةستداني 
هَيندة  ـــــردةوة،  دةك ــان  خــؤي

نةدةزاني  بة ستةملَيكراو  خؤيان 
ساَلي   (٨٠) نزيكةي  (ضونكة 
سوننةكان  ــراق،  ــَي ع حوكمي 
 (٦) لةم  بةآلم  برد)،  بةإَيوةيان 
لة  ئةوانيش  رابــردوودا  ساَلةي 
قوربانيي)،  بوونة  (ستةمكارةوة 
شيعةء  تةوافوقةكاني  ضونكة 
ئةو  طةياندة  ئةوانيشي  كــورد 
لَيكرابَيت،  ستةميان  كة  هةستةي 
موسألء  كةركوكء  لة  بةتايبةت 
سيادييةكاندا،  ثؤستة  بةغداء 
كوتلةء  عَيراقدا  لة  بةوشَيوةية 
بة  هةست  نةمايةوة  هَيزَيك 
ستةملَيكراويي نةكات، بؤ ئةمةشة 
هةراليةك  تؤَلةكردنةوة  هةوَلي 
بإةخسَيت،  بؤ  ــوارى  ب ئةطةر 
ئةو  ءةك  نــــادات،  لةكيسي 
ثارتيء  سياسييةكاني  تؤَلةيةي 
ثةرلةمانء  لة  كــورد  يةكَيتي 
ثارةء  لة  هةرَيمدا  حكومةتي 
ثؤستء حكومةتدا، لة هاوآلتيء 

ديكةيان  حيزبةكاني  بـــراء 
برايةتي  ئةوةي  ءةك  كــردةوة، 
كةركوكء  ثَيشتري  ساآلني  لة 
توركماني  عةرةبء  لة  موسَلدا 
ليستي  كة  حةدبا  ءةك  ــرد،  ك
ثةراوَيزخست،  كوردي  برايةتي 
ــاآلي  ب ئةنجومةني  ماليكي 
ـــك لــة ثــارَيــزطــاكــان  لــة زؤرَي
ئيسالميي،  حيزبي  ءةالخست، 
سةرؤكي  لة  ديكةي  سوننةكاني 
ثةرلةمان خست، لةمدواييانةشدا 
بآ  ءةزيرة  ثةرلةمان،  زؤرينةي 
هَيناية  بارزطانييان  ثاَلثشتةكةي 
كآ  بةآلم  لَيثرسينةوة،  بةردةم 
ثشتئةستوورةكاني  ءةزيـــرة 
دةهَينَيـتة  كورد  شيعةء سوننةء 

لَيثَيضينةوة؟! ئاستي 

داثؤشراوةكاني تةوافوق 

ئاشكرا دةبن

ئةوةي  دةردةكةوَيـت  لَيرةوة 
بةدةستدَيت،  تــةوافــوقــدا  لــة 
طوزةراندني  داثؤشينء  تةنيا 
كَيشةكانة، نةك ضارةسةركردن، 
بةَلكو بة ئاراستةي داثؤشينداية، 
هةر  تةوافوقدا  لة  بةومانايةي 
بةرذةوةندييةكي  بةهؤي  اليةء 
مافة  لــة  ــةوة  ــةن ــاي ــخ ــورت ك
ئيتر  دةبَيت،  خؤش  طةورةكة 
دوادةخـــةن  ــة  ــةورةك ط كَيشة 
ءةك  بكةن،  ضارةسةري  نةك 
١٧٪ي  ــةي  ــودج ب نــمــوونــةي 
بؤ كورد،  هةرَيمء مادةي (١٤٠) 
بةدةستهاتنء  بةتةوافوق  كة 
ــة هــَيــزي  ــإؤ خــةريــكــة ب ــةم ئ
لةكاردةكةونء  نةيار  زؤرينةي 
كــَيــشــةيــةك  ءةك  ســاآلنــة 
كاتَيك  بةآلم  سةرهةَلدةدةنةوة، 
هةَلبذاردن  سندوقةكاني  دةنطي 
ــدا زيــاد  ــةك بــة ئــاراســتــةي الي
رَيساي  هةموو  ئةوسا  دةكةن، 
تةوافوق هةَلدةوةشَيتةوةء كَيشة 
دةردةكةونةوة،  داثؤشراوةكان 

ـــي  ـــان ـــراوةك ــة ب ــي ــي ــاس ــي س
رةفــتــاري  بــة  هةَلبذاردنيش 
رَيككةوتنة  تَيرةوة  مرؤظَيكي 
ذَير  دةخةنة  تةوافوقييةكانيان 
ثَيداضوونةوة  داواي  ثرسيارء 
دةكةن، ءةك ئةوةي لةم رؤذانةدا 
كة ماليكي نايةوَيت جارَيكي يدكة 
براكاني  ئيئتيالفي  ناو  بضَيتةوة 
ئيسالميء  باآلي  ئةنجومةني  لة 
ءا  ضونكة  شيعةكان،  هةندَيك 
ثَيويستي  ئةو  ئيتر  هةستدةكات 
ئيئتيالفةي  تةوافوقاتء  بــةو 
لَيدوانةكاني  نــةمــاوة.  ثَيشتر 
جةالليش  مام  هةرَيمء  سةرؤكي 
دواييان  كؤبوونةوةي  لةكاتي 
ئةوةي  ليستةكةيان، هةر  لةسةر 
لَيدةخوَينرَيتةوة كاتَيك ئاماذةيان 
لة  دةيانةوَيت  ئةوان  كة  بةوةدا 
بنء  خؤيان  هةر  ليستةكةياندا 
بةرامبةر  تاقيدةكةنةوة  خؤيان 
دَلنياشبوون  ديكة،  ليستةكاني 
هاوآلتي  الي  «شيرينترن  لةوةي 
زياتر لةوةي حيزبةكان بة تاَليان 
دةبةنةوة،  زؤرينة  كة  دةزانن»، 
دواي  ــت  ــَي ــدةض ــَي ءاث ـــةآلم  ب
نزيكترين  لة  هةَلبذاردنةكانء 
تةوافوقء  لة  هةريةك  ئةطةردا، 
يةكَيتي  هاوثةيمانَيتييةكةي 
ديموكراتيش  ثارتي  نيشتمانيء 
هةماهةنطيي  ئاستي  هةمان  هةر 
ئةنجومةني باآلء حيزبي دةعوةي 
دةنطء  رووداوء  دواتر  هةبَيت، 
ثؤستةكان اليةكيان بَيباك بكاتء 
تةوافوقةكة هةَلوةشَيتةوةء كَيشة 

ئاشكراببن.  داثؤشراوةكانيش 
ئةمإؤ نةك تةنيا كوردستان، 
دؤخةدا  بةو  عَيراق  كؤي  بةَلكو 
ــت كــة ســةردةمــي  ــدةثــةإَي ــَي ت
ئاشكرابووني كَيشة هةَلواسراوة 
ساآلنَيكة  كة  داثؤشراوةكانة، 
ضونكة  دايثؤشيون،  تةوافوق 
بةرطة  ئةوكاتة  تــا  ــوق  ــةواف ت
نوآ  هةَلبذاردنَيكي  كة  دةطرَيت 
تواناكةشي  ئةنجامدةدرَيت، 
تــةرازووي  كة  ئةوةندةية  هةر 

دةنطةكان دةيطؤإن.

كؤبوونةوةى سةرانى رَيككةوتننامةى ضوارقؤَلى

دوكان، ئةو كؤبوونةوةيةى كة ماليكى تووإةكرد
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محةمةد سالَح حةمةالو

حكومةتي  عَيراق،  نةوتي  ــي  وةزارةت
عَيراق»  نةوتي  تاآلنبردني  بة«بة  هةرَيم 
تؤمةتبار دةكات، جَيطري سةرؤكي ليذنةي 
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  لة  طازيش  نةوتء 
لَيدوانةكاني  بةوةدةكات  ئاماذة  عَيراق 
ثةردةثؤشكردني  بؤ  ــةوت  ن وةزيـــري 

شكستةكاني خؤيةتي.
حكومةتي  عــَيــراق،  نةوتي  وةزيــري 
نةوتي  ساماني  بةتاآلنبردني  بة  هةرَيم 
«رَيذةي  كة  بةوةي  دةكات  تؤمةتبار  وآلت 
ثشكي زياد لة ثَيويست دةدات بة كؤمثانيا 
لة  نةوت  بةرهةمهَيناني  بواري  بيانييةكاني 

كوردستان».
ليذنةي  ئةندامى  حةسةن،  د.بايةزيد 
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  لة  طاز  ــةوتء  ن
عَيراق، بة رؤذنامةي راطةياند: لَيدوانةكاني 
شةهرستاني ثَيضةوانةي قسةكاني خؤيةتي، 
ضونكة ئةو لةاليةك دةَلَيت كة طرَيبةستةكاني 
كة  لةكاتَيكداية  ئةوة  نةبينيوة،  هةرَيمي 
نةبينيبَيت،  هةرَيمي  طرَيبةستةكاني  ئةطةر 
كؤمثانيا  ثشكي  قازانجء  ــذةي  رَي ضؤن 

بةرهةمهَينةكان دةزانَيت.
لة طرَيبةستة هاوبةشةكاندا رَيذةي ١٠٪ 
بؤ ١٢٪ي مافي موَلكدارَيتييةء لة بةرامبةر 

دةدرَيتةوة  بةكاردةهَينرَيت،  زةوييةي  ئةو 
بة حكومةت، ٤٠٪ بؤ ٥٠٪ش كة سةرمايةي 
بة  بدرَيتةوة  ثَيويستة  كؤمثانياكةية، 

كؤمثانياكة خؤي. 
وةزارةتي  كة  لَيكؤَلينةوةيةك  بةثَيي   
دةركةوتووة  ئةنجاميداوة،  عَيراق  نةوتي 
حكومةتي هةرَيم ١١٪ بؤ ٢٨٪ قازانج دةدات 
بة كؤمثانياكاني بواري وةبةرهَيناني نةوت، 
نةوتي  وةزارةتي  كة  رَيذةيةي  ئةو  بةآلم 
ثةسةندة،  بةاليةوة  دياريكردووةو  عَيراق 

لةنَيوان ٣٪ بؤ ١٦٪ية. 
لةكاتَيكدا  لةوةكرد  باسي  د.بايةزيد 
ئةطةر ١٥٪ي قازانجيش بدرَيت بة كؤمثانيا 
بةرهةمهَينةكاني نةوت، ئةوا جارَيكي ديكة 
ئةو ١٥٪ية كةمدةكرَيتةوة، ضونكة حكومةت 

باج لةسةر ئةو قازانجةش دادةنَيت،
هةرَيم  «طرَيبةستةكاني  وتيشي: 
طازي  ــةوتء  ن ياساي  ضوارضَيوةي  لة 
رَيطاي  دةستوور  بةثَيي  كة  هةرَيمداية 
ــي  ــةوةي وةزارةت ثــَيــدراوة، ئــةوة جطة ل
وةزارةتي  لةطةأل  دةتوانَيت  عَيراق  نةوتي 
سةرضاوة سروشتييةكاني هةرَيم دابنيشَيت 
بؤ ثَيداضوونةوة بة طرَيبةستة نةوتييةكاني 

هةرَيمدا».
حةسةن  ــةزيــد  ــاي د.ب وتــةى  بةثَيى 
هيض  تائَيستا  عَيراق  نةوتي  وةزارةتـــي 
طرَيبةستَيكي لةبواري نةوتدا ئةنجام نةداوة، 

هةرَيم  حكومةتي  كة  لةكاتَيكداية  ئــةوة 
لةطةأل  ــةورةي  ط طرَيبةستي  ذمارةيةك 
جيهانيدا  بةناوبانطي  كؤمثانياي  ضةندين 

ئةنجامداوة.
طاز  ــةوتء  ن ليذنةي  ئةندامةكةى   
بة  نةوت،  وةزيري  شةهرستاني  حسَين  
(فاشل) ناودةبات، بؤئةوةش ثاساوى ئةوة 
لةوكاتةوةي  «شةهرستانى  دةهَينَيتةوة 
بووةتة وةزيري نةوت، ئاستي بةرهةمهَيناني 
ئةوة  ضــووة،  كةمبوونةوة  بــةرةو  نةوت 
لةسةر   ٪٩٠ عَيراق  بودجةي  كة  لةكاتَيكدا 
بةنيازة  تازة  نةوتة، شةهرستانيش  داهاتي 
سةرداني كؤمةَلَيك وآلت بكاتء ذمارةيةك 
طرَيبةست لة مانطي (٩)ي ئةمساَلدا لةبواري 

نةوتدا ئةنجام بدات». 
نةوتدا  لةبواري  طرَيبةست  جؤر  دوو 
هاوبةش  طرَيبةستي  بة  يةكَيكيان  هةية، 
ناودةبرَيتء ئةو كؤمثانياي نةوتةكة بةرهةم 
تَيضوونةكةي  ثــارةي  لة  جطة  دةهَينَيت، 
رَيذةيةك قازانجي بؤ دادةنرَيت، طرَيبةستي 
بؤ  كؤمثانياكة  كة  ئةوةية  خزمةتطوزاريش 
تَيضوون  بةرميلَيك نةوت ٣٠٪ي بإي  هةر 
كة  وةردةطرَيت،  قازانج  رَيذةيةكي  لةطةأل 
طرَيبةستةكة  جؤري  هةردوو  تاإادةيةك 
ثارةدانةكةي  جؤري  بةآلم  يةكن،  وةك 
عَيراقي  حكومةتي  بةآلم  هةية،  جياوازيي 

طرَيبةستي خزمةتطوزاريي ثآ باشترة.

ــري  وةزي لَيدوانةكاني  ـــارةي  دةرب  
بةوةكرد  ئاماذةي  د.بايةزيد  عَيراق،  نةوتي 
لةسةر  ــةوت  ن وةزيـــري  «لَيدوانةكاني 
ئةوةية  هةرَيم  نةوتييةكاني  طرَيبةستة 
نوشستةكاني  دةيةوَيت  شةهرستاني  كة 
ئةو  ضونكة  بكات،  ثةردةثؤش  ثآ  خؤي 
طرتوويةتيةبةر،  شةهرستاني  سياسةتةي 
«هةربؤية  وتيشي:  هةَلةية»،  سياسةتَيكي 

ئَيستا (١٤٠) ئيمزا لةاليةن ثةرلةمانتارانةوة 
لةطةأل  لَيثَيضينةوة  بؤئةوةي  كؤكراوةتةوة 

وةزيري نةوتدا بكرَيت».
ليستي  هــةَلــوَيــســتــي  ـــــارةي  دةرب
لةكاتي  بةوةكرد  ئاماذةي  هاوثةيماني 
ثةرلةمان،  بــؤ  بانطهَيشتكردنةكةيدا 
لةسةر  هةَلوَيستي  هاوثةيمانيش  ليستي 
لَيثَيضينةوةكةي حسَين شةهرستاني دةبَيت.

ئيختيار جةمال 

لةطةأل ئةوةدا كة توركيا لة هةوَلةكانى 
ئةوروثا  يةكَيتى  لة  بةئةندامبوون  بؤ 
كاراى  ئةندامانى  لة  هةندَيك  بةردةوامة، 
لة  فةرةنسا،  ئةَلمانياء  ءةك  يةكَيتيية  ئةو 
دذى بةئةندامبوونى توركيا لةو يةكَيتييةدا 
توركياش  بةرثرسانى  ءةســتــانــةوةء 
مةبةستى  هةَلوَيستانة  جؤرة  (ئةو  دةَلَين 
سياسييان لةثشتةوةية، بةتايبةتى بةهؤى 
هةَلبذاردنى  ءادةى  نزيكبوونةوةى 

ثةرلةمانى ئةوروثا). 
ـــراوى (جـــةيـــمـــزتـــاون)  ـــخ ـــك رَي
ئةَلمانيا  راوَيذكارى  كة  بآلويكردووةتةوة 

ئةنجَيال مَيركألء سةرؤكى فةرةنسا نيكؤال 
بةئةندامبوونى  طفتوطؤى  ساركؤزى 
توركيايان زيندوو كردووةتةوة بة خستنة 
ذَير ثرسيارء طومانكردن لة عةقَلى توركيا، 
كؤبونةوةيةكدا  لة  بةشداريكردن  لةكاتى 
دذايةتى  سةركردة   هةردوو  بةرلين،  لة 
يةكَيتييةكةو  طةورةكردنةوةى  بؤ  خؤيان 
ـــارة  دووب توركيا  نــــاوةوةى  هَينانة 
ثَيشةوةى ئةوةى  هَينانة  بة  كردووةتةوة، 
بآ  كردنةوةيةكى  طةورة  جؤرة  هةر  كة 
ناكارامةكردنى  هؤى  دةبَيتة  سةرةوبةرة 
كاركردنى يةكَيتييةكةو بةثَيويستى دةزانن 
رابطيرَيت،  توركيا  بة  بةتاأل»  «بةَلَيندانى 
جؤرَيكى  بؤ  خؤيان  ثشتيوانى  ــةوان  ئ
دووبــارة  توركيا  ئةندامَيتى  لة  تايبةت 
جَينشين  ضوارضَيوةيةكى   ءةك  كردةوة، 

توركياء  ثةيوةندييةكانى  رَيكخستنى  بؤ 
يةكَيتى ئةوروثا.

ناوة  كة  ناسراوة  بــةوة  ساركؤزى 
لة  توركيا  بةئةندامبوونى  دذايةتى  ناوة 
يةكَيتى ئةوروثا دةكات، ثَيش هةَلبذاردنى 
لة ٢٠٠٧دا ئةو لةطةأل دووبارةكردنةوةى 
كة  كردبوو،  ثَيشنيازى  خؤى  نةيارى 
بؤ  ثرؤذةيةك  ضوارضَيوةى  لة  توركيا 
ثآ  بةشدارى  ناوةإاست  سثى  دةرياى 
توركياء  نةيارى  بةهؤى  بةآلم  بكرَيت، 
بةتايبةتى  يةكَيتييةكة  ديكةى  ئةندامانى 
ثرؤذةية  لةو  ءازى  ساركؤزى  بةريتانيا، 
ناوةإاست  سثى  دةرياى  يةكَيتى  هَيناء 
دروستكراء  سةربةخؤ  يةكةيةكى  ءةك 
ئةطةرضى  ئةندام،  بة  بوو  تَييدا  توركيا 
سةرؤكايةتى  فةرةنسا  كة   لةكاتَيكدا 

هةَلويستى  دةكــرد،  ئةوروثاى  يةكَيتى 
هاوكات  بــبــوء،  نةرمتر  ــؤزى  ــارك س
توركياشى  ئةندامَيتى  طفتوطؤكانى 
ئةوةشدا  لةطةأل  بــةآلم  هةَلنةثةسارد، 
ئةندامَيتى  نةيارى  ديارترين  ئةو  تائَيستا 
توركياية، بؤ نموونة لةكاتى سةردانةكةيدا 
كة  ءيستى  ئؤباما  توركيا  ئةوروثاء  بؤ 
بدات،  هان  توركيا  ئةندامَيتى  طفتوطؤكانى 
قسانةى  ئةو  بةثةلة  ساركؤزى  بــةآلم 
رَيطا  دةستتَيوةردانَيكى  ءةك  ئؤباماى 
ئةوروثا  يةكَيتى  كاروبارى  لة  ثَينةدراو 
كة  ديكةشى  ءآلتانةى  ئةو  رةتكردةوة، 
ءةك فةرةنسا بيريان دةكردةوة، هاندا كة 

دذايةتى توركيا بكةن. 
ئةنجَيال  ساركؤزى،  شَيوةى  بةهةمان 
ضوونة  دذى  ئةَلمانيا،  راوَيذكارى  مَيركأل، 

ئةوروثا  يةكَيتى  بؤ  توركياية  نــاوةوةى 
بَيزارى  هؤى  بووةتة  هةَلوَيستةى  ئةو  كة 
ديموكراتةكانى  سؤسيال  هاوثةيمانة 
كة  ـــدار،  ـــةآلت دةس ئيئتيالفى  ــاو  ــةن ل
مةسةلةكة،  لةسةر  باشترة  هةَلوَيستيان 
ثَيطةى  هةَلبذاردنء  تيبينيةكانى  مَيركأل 
ثاساوى  بة  دةكات  خؤى  كؤنسَيرظاتيظى 
ئةندامبوونى  بةرامبةر  دذايةتييةكانى 
توركيا، بةر لة هةَلبذاردنةكانى ثةرلةمانى 
ئَيمة  كة  راستة  «ئةوة  ءتويةتى  ئةوروثا 
ئةندامَيتى  لة  تايبةتين  جؤرَيكى  لةطةأل 
ئةو  ــةواوى  ت ئةندامَيتى  نةك  توركيا، 

ءآلتة». 
فةرةنسا،  ئةَلمانياء  بةثَيضةوانةى 
ءآلتانى ديكةى ءةك (فينلةندء ثورتوطال) 
توركيا  ــةواوى  ت ئةندامَيتى  ثشتطيرى 
لةميانةى  ــةن،  دةك ئةوروثا  يةكَيتى  لة 
سةردانَيكى بؤ توركيا سةرؤكى ثروتوطال 
ءتويةتى كة ئةندامبوونى توركيا سوودى 
هاوشَيوةى  دةبَيت.  هةردووال  بؤ  باشى 
فينلةندء  دةرةوةى  ءةزيــرى  ثورتوطال 
ئةندامَيتى  ثؤَلؤنياش ثشتطيريى  حكومةتى 

تةواويان بؤ توركيا كردووة. 
سايتى ئةفريكئةيذة بآلوى كردووةتةوة، 
طويل،  عــةبــدوَلــآل  توركيا،  ســةرؤكــى 
ءآلتَيكى  ضةند  هةوَلى  كة  رايطةياندووة 
ئةوروثى بؤ راطرتنى بةئةندامبوونى توركيا 
لة يةكَيتى ئةوروثا جَيطاى قبوَلكردن نيية، 
بإياردراوة طفتوطؤى بةئةندامبوون لةطةأل 
بإيارَيكى  هةر  ثَيبكرَيتء  دةستى  توركيا 

ثَيضةوانةى ئةو بإيارة قبوأل ناكرَيت. 
قوبرس  كؤمارى  نةناسينى  بةإةسمى 
لةاليةن توركياوة بةشَيكى ديكة لة ئاَلؤزى 
كة  يةكَيتييةكةدا،  لة  توركياية  ئةندامَيتى 
ئةو  باكوورى   ١٩٧٤ ساَلى  لة  توركيا 

ناوضةيةى داطيركردووة. 
داواى  ١٩٨٧ءة  نيسانى  لة  توركيا 
ئةندامَيتى لة يةكَيتى ئةوروثا كردووةء لة 
كراوةء  كانديد  بةإةسمى  ١٩٩٩ءة  ساَلى 
ساَلى ٢٠٠٥ دةستى بة طفتوطؤى ئةندامَيتى 

لةطةأل يةكَيتييةكة كردةوة. 
مةرجةكانى  ثَيش  ضوارضَيوةى  لة 
لة  داواى  ئةوروثا  يةكَيتى  بةئةندامبوون، 
توركيا كردووة كة ضاكسازيى ئةنجامبدات، 
بةتايبةتى لة بوارى فراوانكردنء رَيزطرتن 
كة  ءآلتــة،  لةو  كورد  نةتةوةى  مافى  لة 
بؤ  نةتةوةشيان  كةمة  حسابى  توركيا 
لة  زياتر  ذمــارةيــان  لةكاتَيكدا  ناكات، 
دواييةش  ئةم  تا  كة  كةسة،  مليؤن   (٢٥)
قسةكردنيان بة زمانى زطماكى خؤيان لَى 

قةدةغة كرابوو.

«وةزيري نةوت شكستةكاني ثةردةثؤش دةكات»

كَين ئةوانةى دذى بة ئةندامبوونى توركيان لة يةكيَتى ئةوروثا؟ 

حسَين شةهرستانى، وةزيرى نةوتى عَيراق
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نيازي دةسةآلتء هةَلةكاني كؤمسياري باآل:

گومان لة هةلَبژاردنَيکي ئازادء ديموکراسي

9 ذمــارة (471) سَيشةممة 2009/5/19
birura.rozhnama@gmail.comبؤضـــوون

دةرووي کورد

بــؤئــةوةي  زؤرن  ـــامـــاژة  ئ
دةســةآلتــدارانــي  لــةوةي  بترسين 
بيانةوَيت  کــوردســتــان  هةرَيمي 
لة  کوردستان  ثةرلةماني  هةَلبژاردني 
٢٠٠٩/٧/٢٥دا ئارام، رؤشن، پاکء بآ 

گزيء ديموکراسي بَيت:
لةمةوبةرةوة  ساأل  چوار  لة   -١
دةسةآلتداراني کورد دةيانزاني دةبَيت 
لة ٢٠٠٩/٥/١٩دا هةَلبژاردن بکرَيتةوة، 
تا  بإي  خؤيان  لة  نوتقيان  کةچي 
ثةرلةماني   ،٢٠٠٩ ساَلي  سةرةتاي 
بناغة  بآ  بيانووي  بة  هةردوو حيزب 
هةَلبژاردني  ياساي  هةموارکردني 
بةدةستکاريکراوي  کاتَيک  دواخست، 
کرا،  هــةرَيــم  ـــةي ســةرؤکــي  رةوان
بؤ  ناردييةوة  بةدةستکارييةوة  ئةو 
ئةوةي  لةباتي  ثةرلةمان  ثةرلةمان، 
بةزوويي دابنيشَيتةوة، تاکتيکي دةستي 
تا   بةکارهَينا،  کوشتني  کات  دةستيء 
لة ٢٠٠٩/٣/٢٥دا دةستکاري کردةوةو 

نارديةوة بؤ سةرؤکي هةرَيم.
لةجياتي  ٢- سةرؤکي هةرَيميش 
ئةوةي زوو بة زوو ءادةي هةَلبژاردن 
تاکتيکي  ئةويش هةمان  بکات،  دياري 
رؤژي  ٢٠٠٩/٥/٥دا،  لة  تا  بةکارهَينا، 
بؤ  دياريکرد  ٢٠٠٩/٧/٢٥ي  شةممة، 
ئةم  لةوةداية،  سةمةرة  هةَلبژاردن، 
ياساية ٢٠٠٩/٥/١٢ بؤ جاري پَينجةم 

هةموارکرا!
هةَلبژاردنةوةي  لةسةر  قسة   -٣
سةرؤکي هةرَيم نةبوو تا راگةياندني 
ئةهلي بآلويکردةوة، (وادةي قانوونيي 
دةچَيت)،  بةسةر  هةرَيم  سةرؤکي 
ءتيان  يةکسةر  هةواَلة  ئةم  دواي 
ئةمة  دةکرَين)،  پَيکةوة  (هةردووکيان 
موفاجةئة بوو بؤ خةَلکي کوردستانء 
دوو  دةرةوةي  سياسييةکاني  هَيزة 
ئامادةکارييان  هيچيان  کة  حيزبةکه، 
بؤ  کانديد  دياريکردني  بؤ  نةکردبوو 

سةرؤکي هةرَيم.
لة  ــةر  ب ــاآل  ب کؤمسياري   -٤
دياريکردني رؤژي هةَلبژاردن، ءادةي 
تؤمارکردني ناوي ليستة بةشدارةکاني 

هةَلةبوو،  تاکتيکة  ئــةم  راگةياند، 
خزمةتي هةَلبژاردني ئازادو بآ گزيء 
ئارام ناکات، کةوتة خزمةتي هةردوو 
هةإةشةکردنء  کةوتنة  حيزبةکةء 
ــي چةند  ــدن ــاوزإان ن بــؤ  ــدان  ــةوَل ه
ليستَيک،  کةسايةتيء سةرؤکي چةند 
ــؤإانء  گ ليستي  ســةرؤکــي  ءةک 
بــزووتــنــةوةي  ليستي  ــي  ســةرؤک
نةيانتواني  کوردستان،  چاکسازيي 
چاوةإوانکراوةکاني  کانديدة  لة  کار 
ليستي گؤإان بکةن، بةآلم ژمارةيةک 
کانديدي ليستةکةي ديكةيان ترساندء 

پةشيمان کردةوة.
کؤمسياري  دووةمي  هةَلةي   -٥
بؤ  بوو  درَيژ  ماوةيةکي  داناني  باآل، 
مانگ  دوو  هةَلبژاردن،  کةمپةيني 
بؤ هةلومةرجي هةرَيمَيک  زؤر زؤرة 
کةم  ناديموکراتيي  هَيزي  دوو  کة 
تَيکإاي هَيزةکاني  ضيکةآلنةي خاوةن 
پَيشمةرگةء  ئــاســايــش،  پؤليس، 
ئيعالمي  ماکينةيةکي  خاوةن  سوپاء، 
ــةک  ــارةي زةبـــــةالحء خــــاوةن ژم
پيسء  دةم  بوختانچيء  کــاديــري 
لةدةستداني  ترسي  کة  پيس،  قةَلةم 
هؤشي  ءةها  بةرژةوةندييةکانيان 
شةإي  بةرپاکردني  لة  سأل  بردوون، 
هةردوو  ئةگةرچي  ناکةنةوة،  ناوخؤ 
بووة  مةعلوم  بؤيان  لةوةتةي  حيزب 
بةليستي  مستةفا  نةوشيروان  کاک 
شــاآلوي  دادةبــةزَيــت،  سةربةخؤ 
دةست  هةَلبژاردنيان  پإوپاگةندةي 
ئةوالي  گةيشتوونةتة  پَيکردووةو 

هيسترياش.
کؤمسياري  سَييةمي  هةَلةي   -٦
باآل، دياريکردني ءادةي تؤمارکردني 
چاودَيراني ناوخؤو بيانيية، بةگوَيرةي 
رؤژي  کــة  کؤمسيار  بإيارَيکي 
چاودَيران  بآلوکرايةوة،   ٢٠٠٩/٥/١٢
نَيوان  لةماوةي  تةنيا  هةية  بؤيان 
بؤ  خؤيان  ناوي  ١٢-٢٠٠٩/٥/٢٢دا 
لةالي  هةَلبژاردن  چاودَيريکردني 
ماوة  ئةو  بکةن،  تؤمار  کؤمسيار 
رؤژي  دياريکردني  لةنَيوان  کورتة 
خؤتؤمارکردني  ءادةي  هةَلبژاردنء 
دروستدةکات  گومان  چاودَيراندا، 

کوردستان  کاربةدةستاني  لــةوةي 
کةمترين  تاکتيکة  بــةم  بيانةوَيت 
بَينة  بکةون  فريا  بياني  چاودَيري 

کوردستان.
٧- سَي هةَلةي يةک لةسةر يةکي 
گومان  لة  جؤرَيک  باآل،  کؤمسياري 
دروستدةکات، بَلَيي هةَلةکان رَيکةوت 

بن يان ئةنقةست؟
رَينماييةکاني  بةگوَيرةي   -٨
بةو  نادرَيت  رَيگا  باآل،  کؤمسياري 
حيزبء قةوارانةي خاوةني ميليشياو 
هَيزي چةکدارن، بةشداري هةَلبژاردن 
دوو  خاوةني  پارتي  يةکَيتيء  بکةن، 
گةورةترين هَيزي ميليشيايين، کةچي 
بةشداري  پَيدراوة  رَيگايان  هةر  نةک 
هةَلبژاردن بکةن، بةَلکو تةواوي هَيزي 
حوکمةتء  بةرپرسةکاني  حوکمةتء 
ساماني  سةروةتء  تةواوي  هةرَيمء 
خةَلکي کوردستانيش بؤ پإوپاگةندةي 
بةکاردةهَينن،  خؤيان  بؤ  هةَلبژاردن 
حوکمةت  هةفتةية   (٢) ـــاوةي  م
بةَلَيندان بة دروستکردني  کةوتووةتة 
بآ  بةرنامةو  بآ  ءةهميي  پــرؤژةي 
بةَلَينيانداوة  لةو دوو هةفتةيةدا  پالن، 
پــرؤژةي  بؤ  دؤالر  ملَيون  ــةدان  س

ءةهمييء سةرپَيي تةرخان بکةن.
٩- راستة هَيزةکاني (پَيشمةرگة، 
ساآلني  ــة  ل پــؤلــيــس)  ئــاســايــشء 
ــووة لة  ــان هــةب ــي رابــــردوودا رؤَل
بةآلم  هةرَيمدا،  ئاسايشي  پاراستني 
تَيکإايان هي  هَيزانة  ئةو  لةبةرئةوةي 
هيچ  دةسةآلتدارن،  حيزبي  هةردوو 
بَياليةنانة  بتوانن  که  نيية  گرةنتييةک 
چاودَيريي هةَلبژاردن بکةن، بةتايبةت 
هةَلبژاردنةکاني  لة  لةبةرئةوةي 
پارَيزگاکاندا،  ئةنجومةني  ٢٠٠٥ي 
يةکترييان  هَيزةکاني  حيزب  هةردوو 
گــوايــة   ــةوة،  ــان ــوم گ ـــر  ژَي خستة 
بة  خؤي  ناوچةي  لة  هةريةکةيان 
لة  دةستي  حيزبةکةي،  قازانجي 

هةَلبژاردن ءةرداوة. 
کؤمةَلَيک  لةوانة،  بَيجگة   -١٠
بة  ئاماژةي ديكة هةن گومان دةکةن 
يةقين کة هةردوو حيزبي دةسةآلتدار 
پةتي  رةنگة  دةترسن،  لةهةَلبژاردن 

هةَلبژاردن  بپسَيتء  گرتنيان  بةرگة 
ئارام،  نةهَيَلن  النيکةم  يان  بدةن  تَيک 
تةزوير  ــزيء  ف ــزيء  گ بآ  ئـــازادء 
(گوَيخةواندني  لةوانة  تَيپةإَيت، 
دابينکردني  لة  هةرَيم  کاربةدةستاني 
گوشاربَيت  بة  چ  هةَلبژاردن،  پارةي 
تا  ــدي  ــاوةن ن حوکمةتي  ــةر  س بــؤ 
پــارةي  بةرَيتةسةرء  بةَلَينةکةي 
کؤمسياري  تةسليمي  تةرخانکراو 
باآلي هةَلبژاردنةکان بکات، چ خؤيان 
پارةکةي  تةسليم بکةن، قةدةغةکردني 
لة  پشتيواني  سرودي  بآلوبونةوةي 
لةو  هةإةشةکردن  گــؤإان؛  ليستي 
دةدةن  کرآ  خانووي  هاوآلتييانةي 
پإوپاگةندة،  بؤ  ديكة  ليستةکاني  بة 
هةإةشةي کوشتن لة سةرؤکي ليستي 
کوردستان  چاکسازيي  بزووتنةوةي 
ــمــةوة،  ــي هــةرَي ــةرؤک ــةن س ــةالي ل
تةخشانء پةخشانکردني سةدان مليار 
بةناوي  بةرثرسانةوة  لةاليةن  دينار 
بةخشيشء ديارييةوة بةسةر خةَلکء 
کإيني  بةمةبةستي  حيزبيدا،  کاديري 
دةنگء کإينيءيژدان، بآلوکردنةوةي 
کةسانةي  ئةو  نانبإيني  پإوپاگةندةي 
ليستةکاني  گؤإانء  ليستي  بة  دةنگ 
ترساندني  بةمةبةستي  دةدةن  ديكة 
شکستي  کةمکردنةوةي  خــةَلــکء 

ليستي هاوبةشي يةکَيتيء پارتي).
لةبةر هةموو ئةو هؤيانة، پَيويست 
دةکات ژمارةيةکي زؤر چاودَيري بياني 
کوردستان  لة  هةَلبژاردندا  رؤژي  لة 
کؤمسياري  بإيارةکةي  بــةآلم  بن، 
ئةم  هاتنةدي  لةبةردةم  رَيگرة  باآل 
بخرَيتة  گوشار  هةقة  بؤية  تاکتيکةدا، 
سةر کؤمسيار، تا ءادةي تؤمارکردني 
يان  بن  کةسايةتي  بياني،  چاودَيراني 
رَيکخراو، بگوَيزَيتةوه بؤ (دوو- سآ) 
هةَلبژاردن.  رؤژي  پَيش  هةفتةي 
رَيکخراوة  ئةرکي  ئةمة،  شانبةشاني 
مةدةنييه  کؤمةَلي  کوردستانييةکاني 
(نةك رَيکخراوةکاني سةر بة يةکَيتيء 
پارتي) بةوردي چاودَيريي هةَلبژاردن 
ــةن، چـــاوســـوورکـــردنـــةوةي  ــک ب
حيزبء  هــةردوو  کاربةدةستاني 

دةزگاکانيان نةيان ترسَينَيت.

ئاكام كةمال - ماليزيا 

مؤدَيرنةكةى  نوآء  مانا  بة  حيزب  ئاشكراية 
ئةوروثا  لة  سةرةتا  هــةذدةدا  ســةدةى  لةكؤتايى 
ثَيكهاتةء  ســةرجــةم  ءةك  ــر  دوات سةريهةَلدا، 
طــرتــةوةء  جيهانى  ذيــان،  تايبةتمةندييةكانى 
دةسةآلتة  ــةورةو  ط ئيمثراتؤريةتة  نةمانى  ثاش 
جيهاندا  هةموو  لة  ميذوو  درَيذايى  بة  ئايينييةكان، 
رَيساو  ضةند  بــةهــؤى  حيزب  ــداوة،  ســةريــهــةَل
ئامرازَيكةوة  خةَلك لةدةورى كؤبووةتةوة، هةَلبةت 
ئايدؤلؤذىء  بنةماى  لةسةر  رَيبازة  بةرنامةء  ئةم 
بةثَيى  طرتووةء  سةرضاوةى  كلتوور  ئايينء  فيكرء 
حيزب  طؤإاوة،  حيزب  بةرنامةى  رؤذطارةكانيش 
تاإادةيةك  بووة  خةَلكانَيك  كؤبوونةوةى  هةوَينى 
ثةيإةوء  ستانداردء  رَيبازء  يةك  بة  باوةإيان 
لةاليةن  جيهاندا  زؤربةى  لة  حيزب  هةية،  ثرؤطرام 
لة خةَلكء  بةشَيكن  لَيدةكرَيتء  ثشتطيريى  خةَلكةوة 
ويستء  بةثَيى  ثَيويستة  بؤية  ثَيكيدةهَينن،  ئةوان 
بنَيت،  طشتطيرانة  هةنطاوى  كؤمةَلطا  ــارةزووى  ئ
بةومانايةى كاتَيك حيزب بةشَيك دةبَيت لة ثَيكهاتةى 
دامودةزطا،  ثةرلةمانء  فةرمانإةوايىء  دةوَلةتء 
ئيدى ثَيويستة حيزب ببَيتة بابةتى طشتىء ئةو حيزبة 
فيكريىء  بنةما  لة  زؤرَيك  دةستبةردارى  ثَيويستة 
ثَيكهاتة  لة  بَيت  بةشَيك  ببَيتء  خؤييةكان  خواستة 
يان  عةلمانى  حيزبَيكى  ئةطةر  نموونة  بؤ  طشتييةكة، 
ئيسالمى ببَيتة فةرمانإةوا، ثَيويستة فةرمانإةوايةتى 
بسةثَينن  خؤيان  ئايدؤلؤذى  بيرى  نةك  طشتطيربن 
دادثةروةربن  دةسةآلتدارَيكى  هاوآلتييانداء  بةسةر 
بؤ يةكةيةكةى كؤمةَلطا، جا ئةو تاكةش خاوةنى هةر 

بَيت. بيروبؤضوونَيك 
بؤ  خةَلك  خةَلكء  بؤ  حيزب  داخوازيى  هةَلبةتة 
لة  دةطؤإَيت،  شوَينةكان  سةردةمء  بةثَيى  حيزب 
لةثاش  خةَلك  داخوازيى  ئةطةر  كورديدا  كؤمةَلطاى 
ضلةكانى  ثاش  ءاتة  حيزبةكانةوة  دروستبوونى 
مافى  ثَيدانى  لة  بووبَيت  بريتى  رابــردوو،  سةدةى 
كوردء دذايةتيكردنى ديكتاتؤريةتء بةهؤى فراوانيى 
دةسةآلتى سؤظيةتةوة بيرى ئايدؤلؤذى شيوعيةتء 
رةنجدةرء  لةسةر  قسة  بووبَيت،  زاأل  كؤمؤنيست 
رةنجبةر كرابَيتء دواتر بيرى سؤسياليستء ثاشان 
بيرى ئيسالمى بووبَيت بة بةشَيك لة كارنامةى حيزبة 
حيزبء  ضةندين  بةوهؤيةشةوة  هةر  كوردييةكان، 
كوردستاندا  لة  جؤراوجؤر  رَيكخراوى  طــروثء 
دةبينرَين، بةآلم ثَيويستة حيزبةكان بةثَيى رؤذطارء 
مانايةى  بةو  بإياربدةن،  كؤمةَلطاكةيان  داخوازيى 
كؤمةَلطا ثَيويستى بة ضى بَيت، ثَيويستة حيزب بؤى 
كؤمةَلطاء  لة  نابَيت  بةشَيك  دةنا  بهَينَيت،  فةراهةم 
سةر  دَينة  كاتَيك  بةتايبةتى  نيية،  كؤمةَلطا  حيزبى 
ثةرلةمان،  زؤرينةى  بردنةوةى  لةسةر  قسةكردن 
بةشَيك  كؤمةَلطا  داخوازيى  تةنيا  تةنياء  ثَيويستة 
كوردى  كؤمةَلطاى  حيزب،  كارى  بةرنامةى  لة  بَيت 
دامودةزطاكردنى  بة  ثَيويستى  هَيندةى  لةئَيستادا 
تةكنؤكراتء  ضينَيكى  دروستبوونى  دةوَلـــةتء 
ثياوانى  ثيشةى  هَينانةوةى  شاخء  ثياوانى  ءةالنانى 
يان  ثَيويستة،  ــاراى  ك ثةرلةمانتارَيكى  شــارء 
كارةباى  ء  ئاو  خزمةتطوزايىء  هَيندةى  هاوآلتى 
داواى  لةوة  كةمتريش  زؤر  تاإادةيةكى  ثَيويستة، 
هيض  تةبةناى  ناكاتء  دياريكراو  ئايدؤلؤذيايةكى 
حيزبةكان  تَيكإاى  ثَيويستة  بؤية  نيية،  بةرنامةيةك 
بيرَيكى  سةثاندنى  نــةك  لةبةرضاوبطرن  ئةمة 

دياريكراو.
كوردستان  ئيسالمييةكانى  عةلمانىء  هةَلبةت 
تَيداية،  توندإةوييان  طةورةى  بةشَيكى  هةندَيكيان 
فيكرىء  بنةما  لةسةر  نين  سازشكردن  ئامادةى  كة 
سةرةكى  هؤكارى  نمووونة  بؤ  ئايدؤلؤذييةكةيان، 
حيزبى  سياسيى  مةكتةبى  باَلى  جيابوونةوةى 
لة  بريتيبوو  كاتةدا  لةم  كوردستان  زةحمةتكَيشانى 
ئيسالمييةكاندا،  لةطةأل  عةزيز  قادر  باَلى  دابةزينى 
ئامادةى  (ئَيمة  دةَلَين  خؤيان  ءةك  بةجؤرَيك 
دانوستانين لةطةأل كةسانَيك لةإووى ئايدؤلؤذييةوة 
لَيكردن  ءاى  هةرئةمةش  دوور)،  نةك  بين،  نزيك 
ضةثء  ديموكراتخوازء  حيزبة  لةطةأل  جياببنةوةء 
ليبرالةكاندا ءةك خؤيان دةَلَين هاوثةيمانى ثَيك بهَينن، 
ئةمةش بيرى تةسكى ئايدؤلؤذىء سازشنةكردن بؤ 
ضونكة  رةنطدةداتةوة،  تَييدا  هاوآلتييان  داواكاريى 
كارةبا  بة  ثَيويستيان  هَيندةى شارةكانى كوردستان 
هةية، هَيندة ثَيويستيان بة ئايدياى هيضكام لة حيزبة 
عةلمانييةتةكان  لة  زؤرَيك  بؤية  نيية،  كوردييةكان 
كةوتوونةتة  قسةدةكةنء  ئايديادا  كاريطةريى  لةذَير 
بابةتى  تايبةتةوةو  ثرؤطرامَيكى  كاريطةرى  ذَير 
خواستى  ئةويش  فــةرامــؤشــكــردووة،  طشتييان 
نيشتمانء  بةرنامةيةكى  لةسةر  هاوآلتييانة 
خزمةتكردن بة هةموو تاكةكانى كؤمةَلطا بة هةموو 
بيروبؤضوونَيكى تايبةتةوة، تا نةضينةوة ذَير دةستى 
ئةو دةسةآلتةى هَيندةى بيرى تاك تَييدا زاَلة، هَيندة 
ئاواتء ثَيداويستى هاوآلتى زاأل نيية، ياخود النيكةم 
بةسةر  زاأل  و  لَيهاتوو  ضاوكراوةى  ثةرلةمانَيكى 

كارةكانى حكومةتدا لةدايكبَيت.

بيرى توندأةويي

رؤذ  ــةدواى  ب رؤذ  بــةداخــةوة 
حاَلةتى  ــىء  ــةدةن ــام ن ــــاردةى  دي
طؤإةثانى  لةسةر  ناتةندروست 
بةديدةكرَيت،  كوردستان  سياسى 
لَيوة  باسى   دةمةوَيت  من  ئــةوةى 
كة  كوردستانة  سوثاى  ئةداي  بكةم، 
دةست لة كاروبارى سياسى بةتايبةت 
داهاتووى  هةَلبذاردنى  ثرؤسةى 
كوردستان وةردةدات، ءةك ئاطادارين 
كوردستان  سوثاى  فةرماندةكانى 
ثإوثاطةندةكردن  بؤ  ليذنة  بوونةتة 
حاَلةتة  كوردستانى،  ليستى  بؤ 
كارةيان  ئةم  لةوةداية  كؤميدياكة 
بةنهَيني نيية، بةَلكو بةئاسايى كار بؤ 
ثارتىء  (ليستى  كوردستانى  ليستى 
شانبةشانى  ء  دةكـــةن  يةكَيتى) 
كاديرة سياسييةكان سةردانى ماآلن 
سوثاش  لةناو  هــةروةهــا  ــةن،  دةك
لة  ضاوسوركردنةوة  كةوتوونةتة 
دةنطدانيان  ناضارى  سةربازةكانء 
كوردستانى،  ليستى  بــؤ  دةكـــةن 
فةرماندةكانى  ئاشكراى  كاركردنى 
درك  دةربــإى  ثيشمةرطة  هَيزى 
هاوضةرخء  دنياى  بة  نةكردنيانة 
سةربازىء  ئةكاديمياى  لة  ئيكماليانة 
كةواتة  ثيشةكةيان،  لة  تَينةطةيشتن 
لةسةرةتاوة  كوردستانى  ليستى 
طؤَلةكةى خؤى تؤماردةكات، بةوةى 

كة رؤذى ثَيش هةَلبذاردن لةناو يةكة 
دةنطدان   ثرؤسةى  سةربازييةكان 
ليستى  ءاتة  ئةوان  دةستثَيدةكات، 
دةنطانة  ئةم  هةموو  كوردستانى 
دةستةبةردةكةن، ضونكة بةشَيوةيةك 
كة  دةكةن  بارودؤخةكة  كؤنترؤَلى 
بةدةستبهَينن،  دةنطةكان  بةئاسانى 
بة  سةربازييةكان  يةكة  ضونكة  
دةدةن،  دةنطةكان  بنكة  بنكة  طروثء 
كؤنترؤَلكراويشدا  ءا  فةزايةكى  لة 
مةوداكانى  سايكؤلؤذييةوة  لةإووى 
بيركردنةوة زؤر بةرتةسك دةبَيتةوة، 
كة  كؤياليةتى  ــةى  ــل دواث دةطــاتــة 
اليةنى  بةسةر  نةتوانَيت  دةنطدةر 
تةجنيد  بَيتء  زاأل  خؤيدا  فكرى 
بةرثرسةكانيان  بينينى  بة  دةكرَيت، 
دَلةإاوكَى  ترسء  حاَلةتى  تووشى 
دةبن، لةبةر بارستايى ئةو هةذموونء 
لةسةريةتى  ــة  ك ئينزيباتييةى 
خؤى  كةسايةتى  فراوانى  بةشَيكى 
حاَلةتةدا  لةم  كةواتة  لةدةستدةدات، 
كوردستان  سوثاى  فةرماندةكانى 
كة سةربةخؤ نين، دةتوانن بةئاسانى 
بؤ حيزبى حاكم  سةرجةم دةنطةكان 
دةستةبةر بكةن، لةكاتَيكدا ئةم دةنطانة 
تَيكدةدةنء  ثرؤسةكة  باآلنسى 
ناهاوسةنطييةك دروستدةكةن، ئةطةر 
هةزار   (200) كوردستان  سوثاى 

كةس بَيت، ئةوة (200) هةزار دةنط 
ضاوسوركردنةوةء  فشارء  لةذَير 
دةضَيتة  جؤرارءجؤردا  هةإةشةى 
كة  يةكَيتى،  ثارتىء  حسابى  سةر 
زياتر  بةراييةكان  ئةنجامة  بةثَيى 
دةكات،  مسؤطةر  كورسي   (10) لة 
هةَلبذاردنةكة  دوواليةنةو  ئةو  بؤ 
كة  دةبَيت،  موزةيةف  هةَلبذاردنَيكى 
لةوةنيية  مةبةستم  ناشةرعى،  دةَلَيم 
كةسايةتييةكى  ســةربــاز  ــودى  خ
ناشةرعى بَيت، بةثَيضةوانةوة سةرباز 
نيشتمانى  قورسترى  ئةركَيكى 
شكؤى  ثاراستنى  كة  لةئةستؤداية 
لةناو  بنةإةتدا  لة  بةآلم  نيشتمانة، 
ئةو  سةرباز  ناديموكرتييةكاندا  هَيزة 
لةو  دةسةندرَيتةوة  لَي  كةسايةتييةى 
سةربازييةكةى  بنكة  لةناو  حاَلةتةى 
لةناو  ئةطةر  رةنطة  ــدةدات،  ــط دةن
ءةك  هاونيشتمانيانيدا  ئــاثــؤراى 
كةسَيكى مةدةنى دةنط بدات، ئازادى 
ـــات، بــةآلم  خــؤى دةســتــةبــةر دةك
فةرماندة  ئةو  لةبةرامبةر  دةنطدان 
ئةجَيندايةكى  بؤ  كار  سةربازيانةى 
خؤيان  بَياليةنى  دةكــةنء  سياسى 
هةر  دةبــَيــت،  جــيــاوازى  ناثارَيزن 
سوثا  ــدا  ءآلت هةندَيك  لة  بؤيةش 
هةَلبذاردن  ثــرؤســةى  بــةشــدارى 
ناكات، بؤ نموونة لة توركيا، بؤية من 

ثَيشنياز دةكةم ضاوَيك بة دةنطدةراندا 
كوردستان  سوثاى  بخشَيندرَيتةوةء 
بمَينيتةوة،  بَياليةن  سوثايةكى  ءةك 
رؤَلى  لة  نيية  كةمكردنةوة  ئةمةش 
كوردستان،  ثَيشمةرطةى  هَيزى 
ثيشمةرطةى  هَيزى  ئَيستا  هةرضةندة 
كوردستان لةذَير ثرسيارَيكى قوَلداية، 
-ةءة   1991 راثةإينى  لــةدواى  كة 
ئينتيماى بؤ كآ هةبووة، بؤ نيشتمان؟ 
ئايا  سياسييةكان؟  كةسايةتيية  بؤ  يا 
لةكاتى تةنطانةدا ئةم هَيزة ثارَيزةرى 
ضةندينجار  لةكاتَيكدا  ــووة؟  ب كآ 
دوذمنانةوة  لةاليةن  كوردستان 
ثةالمار دراوةء ثَيشمةرطة نةيتوانيوة 
رؤذانة  بكات،  نيشتمان  لة  بةرطرى 
سةروةريمانء  سنوورةكانمانء 
دوذمــنــانــةوة  ــةن  ــةالي ل شكؤمان 
هَيزى  ــى  رؤَل كوا  ثَيشَيلدةكرَيت، 
هةموو  كوردستان؟  ثيشمةرطةى 
هَيزة  ئةم  كة  ئةوةن  دةربإى  ئةمانة 
سةرةكى  حيزبى  هــةردوو  لةاليةن 
كؤنترؤَلكراوة،  يةكَيتي  ثــارتــىء 
بة  ببن  هاتووة  ئــةوة  كاتى  ئَيستا 
لة  دةســت  نيشتمانىء  ـــاى  دةزط
كاروبارى سياسى ءةرنةدن، ءاباشة 
ثرؤسةى  بةشداريى  قؤناغة  بؤئةم 

هةَلبذاردن نةكةن.  
Soma_kyan@yahoo.com

با سوثاى كوردستان بةشداريى 
هةلَبذاردن نةكات
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بَلَيم،  ءشه يه ک  هه ر  ئــه وه ي  پَيش 
تَيکؤشه رء  ئه و  ده که مه   ده مم  رووي 
ده سةآلتي  ژَير  هةَلوَيستانه ي  خاوه ن 
قوربانييانء  که سوکاري  به عسييه کانء 
پَيشمه رگ  دواجاريشدا  له   شه هيدانء 
دَيرينه  کاني  هؤشياره  خؤبه خشه  
يه کَيک  هيچ  ءايه   مه نتيق  که   کوردستان، 
له و ئازيزانه   دژ به و ناونيشانه ي سه ره وه  
نه بن، چونکه  ئه وان زه ره رمه ندء قوربانيي 
له   به رده بازيشن  رابــردووداء  له   بوون 

ئه  مإؤدا.
ئه م پَيشنيازه  له  کورتيدا ده بإَينمه وه  
له   گفتوگؤء  جَيگا ي  ببَيته   هيوايه ي  به و 
ئؤپؤزسيؤنَيکي  سه رهةَلداني  ئه نجامدا 
به   ــؤز  ــس دَل راسته قينه ء  بــه هــَيــزي 
کورد،  نه ته وه ي  ئامانجه کاني  ئــاواتء 
جَله وي  ئاينده دا  هةَلبژاردنه کاني  له   تا 
ده ستء  بگرَيته   سياسيي  ده سةآلتي 
هه موو  دَله إاوكَيي  ترسء  به   کؤتايي 
باشووردا  له   کورد  مرؤڤي  ساتةكا ني 

بهَينَيت.
هه روا  يه کَيتي  پارتيء  ئاشکراشه  
ده ســةآلتء  ده ستبه رداري  به ئاساني 
بؤئه وه ي  بةآلم  نابن،  ده ستکه وته کانيان 
ره شتر  له که دارء  مَيژوويان  زياتر  له وه  
هه بَيت،  ــان  ــاوه إي ب ــت  ــَي ده ب نه بَيت، 
که ساني  له   ــه   که سه يه  ءان ئــه و  ــا  زان
لَيوه  ءانه ي  نه ک  ديكه وه  ءه رده گرَيت، 

 ءه ربگيرَيت.
ـــي  ـــه ت ـــاي ـــرؤڤ ـــــژووي م ـــــَي م
ده سةآلتَيکي  هيچ  دووپاتيکردووة ته وه  
به هَيزيش  هه رچه نده   ناديموکراتي 
به  درَيــژه   تاسه ر  نه يتوانيوه   بووبَيت، 
 ته مه ني بداتء ءه ک گاَلته جاإيش کؤتايي 

پَيهاتووه ، 
بــؤئــه وه ي کــاره ســات روونـــه دات، 
بارودؤخي  ره چاوي  چؤن خةَلکي کورد 
له  (ئه گه رچي  ــرد         کوردستانيان ک
نه بوو!)  ديكة  شتَيکي  زياتر   ءه همَيک 
داخست،  گؤَيچکه يان  نوقاند،  چاويان 
برسَيتي  سکي  به ست،  خؤيانيان  زماني 
له  به رامبه ر  هةَلگوشي،  خؤيانيان 
ـــرده وه ي  ـــه زار کـــارو ک ــــه زاران ه ه
ره وشتَيکي  له  هه ر  دوور  ناشارستانيء 
ئه و  به رگه ي  مرؤڤانه ء  راسته قينه ي 
پارتيء  که   گرت  کاره ساتانه يان  هه موو 
ته نيا  ته نياء  بوون،  خوَلقَينه ري  يه کَيتي 
زه فه ري  کورد  دوژمناني  له به رئه وه ي 
به رپرسانء  ده بَيت  نه به ن!  پآ  زياترمان 
بإيار به ده سته کاني ناو پارتيء يه کَيتيش 
له خؤيان  به رپرسيارَيتي  تؤزقاَلَيک 
سروشتييه ي  مافه   ئه و  پَيشَيلي  بنوَيننء 
ده سةآلتي  گؤإيني  له   نه که ن  خةَلکي 
 (١٨) ئــه زمــوونــي  چونکه   سياسي، 
دووپاتيکردووه ته وه   ــردوو  راب ساَلي 
نه يانتوانيوه   نه ک  يه کَيتي  پارتيء  که  
کورد  نه ته وه ي  جؤراوجؤراکاني  کَيشه  
بؤ   بةَلکو  بکه  نه وه،   نزيک  چاره سه ر  له  

چه ندين ده يه  گَيإاويانه ته  دواوه  .
ده بَيت چي بکه ين:  

ئه خالقي  نه ته وة ييء  ئه رکي   -١
سه رشاني هه موو مرؤڤَيکي پاکي کورده  
بواري  له   تواناء  به پَيي  هه ريه که   که  
الشه ي  به ر  بداته   شان  خؤيدا  پسپؤإي 
ــاى  دةزط چه قيوي  مــانــدوء  شــةآلألء 
هةرَيمء  بةإَيوةبردنى  ــدارةدانء  ــي ئ
رزگاري  ميحنه ته   له م  کوردو  نه ته وه ي 
بکات، ئه ويش به  طةإاندنةوةى که رامه تء 
نه ته وه ييان ،  مرؤڤانه ء  شه هامه تي 
به ده سته وه گرتني  رَيگاش  ته نيا  که  
که ساني  له اليه ن  سياسييه   ده سةآلتي 
دَلسؤزء پسپؤإ له  به إَيوه بردني کؤمةَلگا 

به ته واوي ماناوه .
مانگي  له   په رله مان  هةَلبژاردني   -٢
چاره نووسسازه ء  هةَلبژاردنَيکي  ئايار، 
چه ندين  ئه و  ءه ک  ديكةي  فرسه تَيکي 
ــه وه ي کـــورد له   ــه ت فــرســه تــه ي بــؤ ن
به هؤي  بةآلم  سه ريهةَلداوه ،  باشووردا 
پَيويستء  هــؤشــيــاريــي  ــي  ــوون ــه ب ن
ئاماده نه بووني ئه و ژماره  که مه  له  مرؤڤه  

فرسه ته کان  خه مخؤره کانه وه ،  دَلسؤزء 
له بارچوون.

شکستء  ده يـــان  پــاش  ــإؤ  ــه م ئ
کاره ساتي جه رگبإ، نه ته وه ي کورد هه م 
کؤکردووةته وه،  باشي  ئه زموونَيکي 
ئه کاديميء  مرؤڤي  ــه دان  س خاوه ني 
جؤراوجؤره کاندا،  بــواره   له   پسپؤإه  
ئه رکي سه رشاني يه که  به يه که يانه ء هيچ 
خاَليکردنه وه ء  شان  بؤ  نييه   به هانه يه ک 
نه ته وةيىء  ئه رکه   ئه و  له ئامَيزنه گرتني 
مرؤڤانه يه، ئه ويش به  ناساندني ليستَيک 
له و  که سايه تييه  پاکء خاوه ن هةَلوَيستء 
که   ئه کاديمسته کان،  ته کنؤکراتء 
له   کـــورد  ــه وه ي  ــه ت ن نــوَيــنــه رايــه تــي 
به   کؤتايي  هه وَلي  بکه نء  باشووردا 
کورد  نه ته وه ي  کةَله که بووه کاني  کَيشه  
کوردستان  ــووري  ــاش ب به گشتيء  

به تايبه تي بهَينن.
ــي  ــوون ــه ب ن ــي  ــام ــج ــه ن ــه ئ ل  -٣
به رده وامي  پَيشَيلکاري  دادپه روه رييء 
هاوآلتيياني  سروشتييه کاني  مافه  
له اليه ن ده سةآلته وه  ، خةَلکي  کوردستان 
به ره ي  که وتوونه ته   خؤبه خؤ  به گشتيء 
ئؤپؤزسيؤنه   ئه م  بةآلم  ئؤپؤزسيؤنه وه، 
خاوه ني  ناإَيکخراوه،  په رشوبآلوه ، 
ء  يه کگرتوو  رابه إايه تييه کي  ئه جه نده و 

سه رانسه ري نييه ،
ئه رکي سه رشاني  ئه و خه مخؤرانه ي 
گه له ،  ــه ره ي  ب رؤشنبيراني  نــه تــه وه ء 
شه خسيه کانيان  کَيشه   تـــه واوي  که  
کؤکردنه وه ء  له   بن  جديي  ءه الوه بنَينء 
جه ماوه ر،  ئاماده کردني  پَيشإه ويکردنء 
به ره و   گؤإانه وه   به رنامه ي  به  ئامانجء 

سندوقه کاني هةَلبژاردن. 
ئه و  هه موو  له   سوودءه رگرتن   -٤
په يوه ندييه   (راگه ياندنء  که ناآلنه ي 
که   سياسييه کان)  مه ده نيء  گشتيء 
باشووري  ئه مإؤي  ده ســةآلتــدارانــي 
قؤرخيان  نه يانتوانيوه   کوردستان 
له  به رژه وه ندي  به کارهَينانيان  بکه ن، 
ئامانجي  که   ليسته ي  ئه و  سه رکه وتني 
گؤإانءگؤإانکاري به رفراوانء ريشه ييه  
له  سيستمء به إَيوه به رايه تيء فه رهه نگي 
له سه ر  نــاوي  هَيشتا  کــؤمــةَلــگــاداء 
ليستي  ناوي  پَيشنيازي  من  دانه نراوه ،  
نيشتماني  رزگاري  ديموکراتيء  گؤإاني 

ده که م بؤ ليستي ئاماژه  بؤکراو.
بوار  جــؤرَيــک  به هيچ  نابَيت   -٥
په الماري  تا  يه کَيتي  پارتيء  بدرَيته  
بــداتء  ديكة  ليسته کاني  جــه مــاوه رو 
هه ستَيت به  کإينء ته زويري ده نگه کانء 
به رامبه ر  هه إه شه   توندوتيژييء  کاري 
هه وَلي  ده بَيت  ئه نجامبدات،  ده نگده ران 
کورده   له اليه ن  به تايبه تي  بدرَيت  ته واو 
وآلت،  ده ره وه ي  نيشته جَيبووه کاني 
ده زگاء  زؤري  زؤرترين  سه رداني  که  
سه ربه خؤ کان  نَيوده وَله تييه  رَيکخراوه  
پرؤسه ي  چاودَيري  داوابکه ن  بکه نء 

هةَلبژاردنه که  بکه ن.
له  کؤمسيؤني  داوابکرَيت  ده بَيت   -٦
ته راوگه   کورداني  بؤ  هةَلبژاردن  باآلي 
بتوانن به شداريي له  ده نگدانء پرؤسه ي 
هةَلبژاردندا بکه ن، چونکه له ناو کورداني 
به رزي  رَيژه يه کي  ژماره و  هه نده راندا  
ناإه زايه تي به رامبه ر سيستمي  ده سةآلتي 
کوردستان  باشووري  له   کورد  ئَيستاي 
ليستي  بؤ  ده نگبده ن  ئاماده ن  که   هه يه ، 

گؤإان له  هةَلبژاردني ئاينده دا. 
له   ده سته يه ک  هةَلبژاردني   -٧
که سايه تييه  پاکء ئازيزانه ي سه ره وه  که  
پَيشه نگي ليستي گؤإان بن، ئه وانه  ده بَيت 
دَلسؤزييء  لــه إووي  که   بن  که سانَيک 
ــيء  ــاره زاي ــاو ش ــوان ــاوه إو ت ــروب ــي ب
نوَينه رايه تي  بتوانن  جه ربه زه ييه وه ، 
جه ماوه ر بکه نء پرؤسه ي گؤإانکارييء 

دژوارييه کاني رابه إايه تي بکه ن.   
٨- به بإواي به نده ، هه ريه ک له  کاک 
مسته فا)  نه وشيروان  ناميقء  (جه وهه ر 
خاوةن  ء  ناسراو  که سايه تييه کي  ءه ک 
شَيوه ي  به   سيستمء  ــاإازي  ن نفوزء 

کوردستان،  باشووري  به إَيوه بردني 
ده تـــوانـــن مــه شــخــةأل بــه ده ســتــانــي 
ده بن،  تاريکستانه   ئه و  رؤشنکه ره وه ي 
جوآلنه وه يه دا  ئه م  له ناو  پَيويسته   بةآلم 
رؤشنبيرييء  سياسيء  که سايه تي  زؤر 
ئه کاديميء کؤمةآليه تي هه بن، که  مؤرکي 
به   ببه خشن  تازه گه رَيتي  سه رانسه ريء 
له   قؤناغَيکي نوآ  هةَلمه ته که و زه مانه تي 
ژياني سياسيء ديموکراتي له  کؤمةَلگاي 
له   ــت  ــَي دوورب که   بکه ن،  کوردستان 
کالسيکييه کاني  ــوه ره   ــَي پ ملمالنآء 

يه کَيتيء پارتي.
کاک  برايان  له سه ر  پَيويسته    -٩
مسته فا)  نه وشيروان  ناميقء  (جه وهه ر 
که   دَلنيابکه نه وه ،  کوردستان  خةَلکي 
سياسي  گه مه يه کي  هةَلوَيسته يان  ئه م 
هه نوکه ييه ،  پَيويستييه کي  بةَلکو  نييه ، 
هةَلوَيستي  ئاشکراکردني  به   ئه ويش 
جَيگؤإکَيى  به رامبه ر  ئاشکرايان  روونء 
ده سةآلتء سيستمي حوکم له  داهاتووي 
به ره که تي  به پيتء  کوردستانَيکي 
دياريکراوء  وه رزي  چوار  کشتوکاَليء 
خاوه ن  ستراتيژيء  رَيگا يه کي  جَيگاو 
زآء  چه ندين  گه وره ء  به ربه ستي  دوو 
له  ده سته   بَيجگه   ئه مه   چه م،  رووبــارء 
بيره  تيژه کاني  کارکردنء  ره نگينه کاني 
ئه مانه شه وه   له  سه رووي  بيرکردنه وه ، 
ره ش،  ئاَلتوني  له   بير  ســه دان  بووني 
ئارادا  له   دَلسؤزانه   پاکء  بيرَيکي  ئه گه ر 
کوردستان  بوو  ساَلَيک  چه ند  بوايه ، 

ده بووه  دوبه ي.
به   پَيويسته   له ئَيستادا  ئه وه ي   -١٠
پيشانداني  لَيبکرَيته وه،   بيري  کاوه خؤ 
بؤ  راشــکــاوه   روونء  ــگــا يــه کــي  رَي
رزگاربوون له  هه موو ئه و کَيشه و قه يرانه  
کؤمةآليه تيء  ئــابــووريء  سياسييء 
دووچـــاري  ئــه مــإؤ  فه رهه نگيانه ي 
يه کَيتيء  هــاتــوونء  کؤمةَلگاکه مان 
تواناو  بآ  لةچاره سه رکردنيدا  پارتي 
متمانه و  گَيإانه وه ي  ده ربه ستن،  بآ 
که   ميلله ته که مان  بؤ  باوه إبه خؤبوونه  
بإيارده ربَيت  سه رپشکء  خؤي  ده بَيت 
چاره نووسي  دياريکردني  ئاينده و  له  
هه موو  گرنگه   نه ته وه که ي.  کؤمةَلگاو 
کوردستان  ئه مإؤي  ناإازييه کاني  ده نگه  
ناإه واي  و  هه لومه رجي سه پاو  دژي  به  
ده سةآلتي  سيستمي  داگــيــرکــه رانء 
کؤبکرَينه وه ،  چه ترَيکدا  له ژَير  هه رَيم 
ــک لــه   ــؤإَي ــؤ ئـــه م مــه بــه ســتــه ش ت ب
ده ره وه و  له   په يوه ندي  که ناَله کاني 
سه رئه نجام  دروستبکرَيتء  ــاوه وه   ن
ليستَيکي  به رنامه و  خاوه ن  به ره يه کي 
کانديدکراوه کاني  که سايه تييه   له   ئاشکرا 
هةَلمه تي  بؤ  هه مووشى  لَيبکه وَيته وه ، 

هةَلبژاردن ئاماده و  ته يار بکرَين.       
ده نگه   هه موو  هه وَلبدرَيت   -١١
يه کَيتيء  ناو  ره خنه گره کاني  ناإه زاييء 
حيزبيء  ــي  ــان دامــوده زگــاک ــيء  ــارت پ
گه ندةَلي  بيرؤکراتيء  به   دژ  حکومه ت، 
به ره ي  به   ناکارايي،  هةَلوَيستيء  بآ 
دَلنيابکرَينه وه،   په يوه ستبکرَينء  گؤإان 
گؤإانکاريي  ئامانجه کاني  مه به ستء 
ــي کــوَيــرانــه  يا  ــه ت بــــه دووره  لــه  دژاي
ده ستکه وته کاني  له به رچاونه گرتني 
رابردوودا  له   که   گه له که مان  تائَيستاي 
ده ره وه  ــــاوه وه و  ن ئاستي  ــه ســه ر  ل
له   ســوود  ئاينده شدا  له   به ديهَيناون، 
لَيهاتوييان  پسپؤإييء  دَلسؤزييء 
ــؤإان  گ بــه رنــامــه ي  ئه نجامداني  بــؤ 

ءه ربگيرَيت. 
ليستي  کانديده کاني  گرنگه   -١٢   
له هه موو  بن  بژارده يه ک  گؤإان  به ره ي 
ئه وانه ي که  له  هه موو بواره کاندا  ده توانن 
داواکارييه کاني  خواستء  نوَينه رايه تي 
ژنانء  خوَيندکارانء  گه نجانء  ميلله تء 
مافه کانيان  که   بکه ن  توَيژانه   چينء  ئه و 
پَيشکه وتني  بؤ  ده توانن  پَيشَيلکراوه ، 
رؤَلي  ئاوه دانکردنه وه ي  کوردستانء 

گرنگء به رچاو بگَيإن. 
ديموکراسي  ژياني  بؤئه وه ي   -١٣

گه ردووني  ده بَيت جاإي  بَيت،  به رقه رار 
تا  يه که مه وه   به ندي  له   مــرؤڤ  مافي 
دوابه ند جَيبه جآ بکرَيتء ببَيته  ءانه يه کي 
سه ره تاييء  قوتابخانه کاني  له   سه ره کي 
راگه ياندندا  ده زطاكاني  له   ناوه نديدا، 

گرنگي ته واوي پَيبدرَيت.
ـــه واوء  ت گــرنــگــي  ــت  ــَي ده ب  -١٤
ئه نفالء  کاره ساته کاني  به   دَلسؤزانه  
ئه م  هه وَلبدرَيت  بدرَيتء  کيماباران 
پشتگوَيخراوه    فه رامؤشکراوو  دؤسيه 
هةَلمه تَيکي  ــادا  ــي دن ئاستي  لــه ســه ر 
ناوه نده   ئه نجامبدرَيت،  بؤ  فــراوانــي 
به  که   ناچاربکرَين  نَيوده وَله تييه کان 
گه له که ماندا  جينؤسايدي  به   دان   فه رمي 
بنَين، کاري ده ستبه جَيش بؤ که سوکاري 
بکرَيتء  ناوچه کانيان  قوربانييه کانء 
ــاســوده يــي  ـــيء ئ ـــه روه ري ــــزو س رَي
ده روونيء کؤمةآليه تييان بؤ بگَيإَيته وه و 
نوَينه رايه تي  ده نگء  په رله مانيشدا  له  

ته واويان هه بَيت.
ده ســـةآلتـــه    تـــــه واوي  ــه   ل  -١٥
ديموکراتييه کاني  نيمچه   ديموکراتيء  تا 
له   ءه ک  به شَيک   ئؤپؤزسيؤن  دنيادا 
کؤمةَلگا، مافي خؤيانه  که  به هره مه ند بن 
له  سه روه تء ساماني وآلت، بةآلم ئه وه  
ته نيا رژَيمه  ديکتاتؤرء کؤنه په رسته کانن 
بةَلکو  نانَين،  مــافــه دا  بــه م  دان  نــه ک 
ــه ده ريء  ده رب برسيکردنء  سياسه تي 
خؤيان  موخالفيني  به رامبه ر  سإينه وه  
له کاتي  پَيشنيازده که م  پياده ده که ن، 
زاَلبوون  بؤ  به ربه سته داو  ئه م  بووني 
بؤ  هةَلمه تَيک  کؤسپه دا،  ئه م  به سه ر 
به رپابکرَيت  دارايـــي  کــؤکــردنــه وه ي 
ياساييء  رَيوشوَينَيکي  سيستمء  که  
به دووربَيت  بگرَيتء  به خؤوه   شه فافانه  
له و نه ريتء خراپه کارييانه ي  تائَيستا له م 

بواره دا پياده کراوه .*

ئه رکه  پَيويسته کان: 
١- رؤژنامه نووسان ده بَيت شه رةفي 
بؤ  بپارَيزن،  پيشه گه رَيتي خؤيان  پيشه ء 
له   داکؤکيکردن  جدييء  هاوبه شيکردني 
ره وتي گؤإانکارييء ءه ستانه وه  به  رووي 
به رته سککردنه وه ي  بَيداديء  گه ندةَليء 

ئازادييء ديموکراسي له  کوردستان.
دَلسؤزه کانء  ئه ندامه   ده بَيت   -٢
ناو  خؤبه خشه کاني  دَيرينه   پَيشمه رگه  
جوامَيرانه ي  ــي  رؤَل پارتي  يه کَيتيء 
خه باتء  رَيگانه ده ن  چيتر  ببينن،  خؤيان 
پاکي  گه شء  خوَيني  قوربانييه کانيان، 
ژَيرپَيي  به رده بازي  ببَيته   هاوإَيکانيان، 
گه ندةَلکاران، ده بَيت له  هه وَلي بَيوچاندابن 
مه زنييان،  سه روه رييء  گَيإانه وه ي  بؤ 
که   ئاواتانه يه   ئه و  هَينانه دي  به   ئه وه ش 
که   به خشي  له پَيناودا  خؤيانيان  گياني 
ته نيا  گه له ،  ئازاديي  وآلتء  سه روه ريي 

رَيگاش سيستمَيکي ديموکراتييه .
بــه ره ي  ليستي  نوَينه راني   -¬٣
دادگادا  له   دادگــا،  بؤ  په نابه رن  گؤإان 
چه ند دادوه رَيک دياريبکرَيت له   دادوه ره  
قوربانياني  له  گؤإستاني  سه ربه خؤکان، 
له به رده م  هةَله بجه ،  شاري  کيمياباراني 
سه رجه م که ناَله کاني راگه ياندن، هه ردوو 
له  خاکي  تَيکةَله يه ک  ده ستيان بخه نه  ناو 
په يمان  کوردستانء  پارچه ي  هه ر چوار 

بده ن:  
هه موو  گــؤإي  به   ده خــؤم  سوَيند 
شؤإشه کاني  قوربانياني  شه هيدانء 
قوربانياني  ئه نفالء  به  کوردستان، 
ئه و  ئاهونزاي  زريکهء  به   کيمياباران، 
تاوان  به بآ  که   پياوانه ي  ژنء  منداألء 
به   پَيشمه رگه ،  ناوي  به   زينده به چاَلکران، 
ءيژدانء سه روه ريي هه موو ئه وانه ي تا 
نه کردووه ،  خيانه تيان  ساته وه خه ته   ئه م 
گه ندةَلييان نه کردووه ، خيانه ت له  کوردء 
گه لء  به رژه وه ندي  نه که مء  کوردستان 
بــه رژه وه نــدي  پَيش  بخه مه   نيشتمان 

خؤمه وه .

Hajianwar54@yahoo.de

له ثَيناو به رذه وه نديي نه ته وه ي كورددا

ده بَيت له گةأل گؤأاني ده سةآلت بين
له  هه رَيمي کوردستان!

ديار بةكر

ثــةرلــةمــانــي  ــدة  ــةن ــةرض ه  *
ــة دةرئــةنــجــامــي  ــان ل ــت ــوردس ك
ديموكراتيانةي  كَيبإكَييةكي 
دةسةآلتةوة  دةستاودةستكردني 
ئةطةر  بةآلم  كايةوة،  نةهاتووةتة 
طريمانةي  لة  كة  بَيت  قبوأل  ئةوةمان 
ثةرلةمان  جؤرةوة  بةو  ثَيناسةيةكي 
طةل  نوَينةرايةتي  مومارةسةي 
دةسةآلتةي  ئةو  ثَيويستة  دةكــات، 
لةو  ءةريطرتووة،  متمانةيةوة  لةو 
كة  بيسةلمَينَيت  هةلومةرجةدا 
ديموكراسيةت ثَيويستي ثَييةتي! بةآلم 
تواناكاني  كة  لةو هؤكارانةي  يةكَيك 
مةسةلةية  بةم  سةبارةت  ثةرلةماني 
خستووةتة ذَير ثرسيارةوة، طةمةى 
ئةو  زؤربــةي  بة  بابةخولَيكةيةتى 
كة  رَينماييانةي  بــإيــارو  ياساو 
ثةيوةندييان بة هةَلوَيستَيكي يةكاليى 
هةنوكةييء  مةسةلة  ـــةرةوةي  ك

ضارةنوسسازةكانةوة هةية!
هةر  لة  زياتر  ــةوةي  ئ ئَيستا 
هةَلويستة  بة  ثَيويستي  شتَيك 
لةسةركردنة، مةسةلةي ئامادةكاريي 
كة  هةَلبذاردنة،  ثَيداويستييةكاني 
نةهاتني  هاتنء  ئةطةري  لةنَيوان 
(بـــودجـــة)دا طــيــري خــــواردووة، 
هةرَيميش  سةرؤكايةتي  ثةرلةمانء 
هةَلوَيست  بآ  هاتنيدا  لة ضاوةإواني 

ماون!
كاريطةري  هؤكارَيك  يةكةمين 
راستةقينةي  رؤَلي  نةبووني  لةسةر 
نةبوونةي  ضاالك  نوَينةرايةتيء  ئةو 
ثةرلةمان هةية، نمايشكردني دةوري 
سياسةتكردني  لة  ثاشكؤيةتييةتي 
حيزب  ئةمإؤش  بةداخةوة  حيزبدا! 
بايةخ  رةوتي  دةستوورو  غيابي  لة 
لةهةر  زياتر  ياسادا  ثَينةداناني 
بةهايةكي ديكة، ئةوةندةي لة سوآء 
رَيككةوتنة  كؤنترؤَلكردني  خةمي 
بة  طوَيي  هَيندة  ئابوورييةكانيةتي، 
هةَلبذاردن نيية! لةم حاَلةتةشدا ئةوة 
بةسةر  كة  طةورةية  قةَلةمبازَيكي 
متمانةي  زؤرترين  خواستي طشتيء 

هاوآلتيياندا دةدرَيت!
كراو  ١٩٩٢هــةَلــبــذاردن  ساَلي 
لة  ــودجــةش  ب بــاسء خــواســي  ض 
ئَيستا  بةثَيضةوانةي  نةبوو،  طؤإَيدا 
هةلومةرجي ئةوكاتةش لةبار نةبوو، 
بةعس  ئةوكاتةي  حكومةتي  بةَلكو 
بوو،  تَيكدةر  لةهةمانكاتيشدا  رَيطرو 
بوو  ئيرادةيةك  هةَلبذاردن  بةآلم 

هةر ئةنجامدرا!
ــم  ــةرَي ئــَيــســتــا حــكــومــةتــي ه
ثارةيةشي  ئةو هةموو  ئةزموونَيكء 
بؤ  ثــارة  ثالنَيك  بة  كةضي  هةية، 
بةهؤي  ناكات،  تةرخان  هةَلبذاردن 
نةطةيشتنةوة!  بودجة  بيانووي 
هاوكَيشةيةكي  ءةك  ـــةوالش  ل
كايةي  دواخستني  بؤ  ناسروشتي 
ــت (بــودجــةي  ــَي ــذاردن دةَل ــب ــةَل ه
عَيراقةوة  حكومةتي  لة  هةَلبذاردن 
نةطات  بودجة  ئةطةر  نةهاتووة، 
هةَلبذاردن دوا دةخةين)، ئةوة ءةك 
ئةوة ءاية ئَيمة لةبةرخاتري حكومةتي 
ثيادة  ديموكراسي  ثرؤسةي  عَيراق 
هةَلبذاردن،  لة  بَيخةميية  ئةم  بكةين! 
ثةشيمانبوونةوةية  ــك  ــؤرَي ج
نا  ئــةطــةر  ديموكراسيبوون،  لــة 
هيض  هــةَلــبــذاردن  دواخــســتــنــي 
نيية  ياسايي  شةرعيء  بيانوويةكي 
هةردوو  ماوةي  درَيذكردنةوةي  بؤ 
دةسةآلتي سةرؤكايةتيء ثةرلةمان!

ــةم  ــــــاوةذووي ئ ضــةمــكــي ئ
بودجة  ئةطةر  ئةوةية،  بؤضوونةش 
كة  ناكةين،  هــةَلــبــذاردن  نةبَيت، 
ديموكراسي  نةبوو،  هةَلبذاردنيش 

نابَيت!

ثةرلةمان لة طةمةى 
بابة خولَيوة...

بؤ ضاوةإواني 
بودجة؟!

حاجي ئه نوه ر
  سويسرا

www.ne
tew

e.c
om
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خاوةنى ئيمتياز:

كؤمثانياى وشة
سةرنووسةر:

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

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

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

كارطَيإيء ريكالمء ئاطاداري
٠٧٤٨٠١٢١١٤٤ - ٠٧٧٠١٢٠٣٩٤٩   

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

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

دابةشكردن:
كؤمثانياي نَيوةند   ٠٧٧٠١٥١٧٥٣٣ - ٠٧٧٠١٥٤٤٧٨٠

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

ئيبراهيم عةلى
٠٧٥٠٤٤٤٧١٠٩

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

هةرَيمي كوردستان/ عَيراق         إقليم كوردستان/ العراق
ئةنجومةني دادوةري          مجلس القضاء

دادطاي بةرايي سلَيماني/ ١         ذمارة/ لة خوارةوة
           بةروار/ ٢٠٠٩/٥/١٨

ئاطاداري
 (٢٠٠٩/٤/٢٢) بةرواري  لة  دةرضووة  دادطاية  لةم  كة  بريارَيك  بة  بةستن  ثشت 
ثَيكراو  ئاماذة  موَلكي  لةسةر  شيوع)  (ازاله  بةشةكاني  نةهَيشتني  بة  سةبارةت 
ناتوانرَيت دابةش بكرَيت بةسةر  لةبةر ئةوة  لة خوارةوة هاتووة بة فرؤشتني  كة 
هاوبةشةكاني دا لةبةر ئةوة موَلكةكة دانرا لة زيادكردنَيكي ئاشكرا بؤ ماوةي (٣٠) 
رؤذ لةدواي بآلو بوونةوةي ئةم ئاطاداريية لة رؤذنامةيةكي رةسمي دا لةبةر ئةوة 
هةركةسَيك ئارةزووي كإيني هةية لة هاوبةشةكاني يان هةر كةسَيكي تر بَيجطة 
لة هاوبةشةكاني سةرداني ئةم دادطاية بكات بة مةرجَيك ١٠٪ي بارمتةي بهَينَيت 
لة نرخي خةملَينراو ئةطةر هاوبةش نةبوو، بةآلم ئةطةر لة هاوبةشةكاني بوو كآ 
ئةبوورَيت بةثَيي ئةو بةشةي كة هةيةتي لة موَلكةكةي لةكاتي تةواو بووني ماوةي 
ياسايدا لة كاتذمَير (١٢)ي نيوةرؤ دواهةمين رؤذي زياد كردنةكة دةست ثآ دةكات 
و رةوانةكردني بنبإةش بؤ ئارةزوومةندي كؤتايي بة ثةيمانةكةيةوة ئاشكرا دةكرَيت 
رؤذةي  ئةو  ئةوا  بكات  رةسمي  ثشوويةكي  رَيكةوتي  زيادكردنةكة  رؤذي  ئةطةر 
دواي ثشوو دَيت بة رؤذي زيادكردن دادةنرَيت، رةسمي تؤماركردن و بانطةوازيش 

لةسةر كإيارة.
* ذمارةي موَلكء روبةرو نرخةكاشيانةو ذمارةي داواكانيانة:

١ـ  ١٤٠/٦٤٦ م٢ قإطة روبةري ١٥٧/٥٠ م٢ية رووةو باشوري رؤذئاواية نرخةكةي 
(١٨٩٠٠٠٠٠) هةذدة مليؤنء نؤسةد هةزار دينارة ذمارةي داواكةي ٤٨٤/ب/٢٠٠٩.

٢ ـ ١٤٠/٥٤٥ م٢ قإطة روبةري ١٦٠ م٢ ية رووةو باكوري رؤذهةآلتة نرخةكةي 
/٤٨٢ داواكةي  ذمارةي  دينار  هةزار  سةد  شةش  و  مليؤن  حةظدة   (١٧٦٠٠٠٠٠)

ب/٢٠٠٩.
٣ ـ ١٤٠/٦٩٥ م٢ قإطة روبةرةكةي ١٦٠م٢ية رووةو باكوري رؤذهةآلتة نرخةكةي 
/٤٧٨ داواكةي  ذمارةي  دينار  هةزار  سةد  شةش  و  مليؤن  حةظدة   (١٧٦٠٠٠٠٠)

ب/٢٠٠٩.
٤ ـ ١٤٠/٦٨٣ م٢ قإطة روبةري ١٦٠ م٢ية رووةو باكوري رؤذهةآلتة نرخةكةي 
/٤٧٧ داواكةي  ذمارةي  دينار  هةزار  سةد  شةش  و  مليؤن  حةظدة   (١٧٦٠٠٠٠٠)

ب/٢٠٠٩.
٥ ـ ١٤٠/٦٧٧ م٢ قإطة روبةري ١٦٠ م٢ية رووةو باكوري رؤذهةآلتة نرخةكةي 
/٤٧٤ داواكةي  ذمارةي  دينار  هةزار  سةد  شةش  و  مليؤن  حةظدة   (١٧٦٠٠٠٠٠)

ب/٢٠٠٩.
٦ ـ ١٤٠/٦٨٧ م٢ قإطة روبةري ١٦٠ م٢ية رووةو باكوري رؤذهةآلتة نرخةكةي 
/٤٨٣ داواكةي  ذمارةي  دينار  هةزار  سةد  شةش  و  مليؤن  حةظدة   (١٧٦٠٠٠٠٠)

ب/٢٠٠٩.
٧ـ  ١٤٠/٦٦٤ م٢ قإطة روبةري ١٥٧/٥٠ م٢ية رووةو باشووري رؤذئاواية نرخةكةي 
(١٨٩٠٠٠٠٠) هةذدة مليؤن و نؤ سةد هةزار دينار ذمارةي داواكةي ٤٧٥/ب/٢٠٠٩.

٨ـ  ١٤٠/٦٦٢ م٢ قإطة روبةري ١٥٧/٥٠ م٢ية رووةو باشوري رؤذئاواية نرخةكةي 
(١٨٩٠٠٠٠٠) هةذدة مليؤن و نؤ سةد هةزار دينار ذمارةي داواكةي ٤٧٣/ب/٢٠٠٩.

٩ـ  ١٤٠/٦٤٢ م٢ قإطة روبةري ١٥٧/٥٠ م٢ية رووةو باشوري رؤذئاواية نرخةكةي 
(١٨٩٠٠٠٠٠) هةذدة مليؤن و نؤ سةد هةزار دينار ذمارةي داواكةي ٤٧٩/ب/٢٠٠٩.

١٠ـ  ١٤٠/٦٥٣ م٢ قإطة روبةري ١٥٧/٥٠ م٢ية رووةو باكوري رؤذهةآلتة نرخةكةي 
(١٧٣٢٥٠٠٠) حةظدة مليؤن و سآ سةدو بيستء ثَينج هةزار دينار ذمارةي داواكةي 

٤٧٦/ب/٢٠٠٩.
١١ـ  ١٤٠/٦٦٣ م٢ قإطة روبةري ١٥٧/٥٠ م٢ية رووةو باكوري رؤذهةآلتة نرخةكةي 
(١٧٣٢٥٠٠٠) حةظدة مليؤن و سآ سةدو بيستء ثَينج هةزار دينار ذمارةي داواكةي 

٤٨١/ب/٢٠٠٩.
١٢ـ   ١٤٠/٦٦١ م٢ قإطة روبةري ١٥٧/٥٠ م٢ية رووةو باكوري رؤذهةآلتة نرخةكةي 
(١٧٣٢٥٠٠٠) حةظدة مليؤن و سآ سةدو بيستء ثَينج هةزار دينار ذمارةي داواكةي 

٤٨٦/ب/٢٠٠٩.
١٣ـ   ١٤٠/٦٥٤ م٢ قإطة روبةري ١٥٧/٥٠ م٢ية رووةو باكوري رؤذهةآلتة نرخةكةي 
(١٧٣٢٥٠٠٠) حةظدة مليؤن و سآ سةدو بيستء ثَينج هةزار دينار ذمارةي داواكةي 

٤٨٠/ب/٢٠٠٩.
١٤ـ   ١٤٠/٦٤١ م٢ قإطة روبةري ١٥٧/٥٠ م٢ية رووةو باكوري رؤذهةآلتة نرخةكةي 
(١٧٣٢٥٠٠٠) حةظدة مليؤن و سآ سةدو بيستء ثَينج هةزار دينار ذمارةي داواكةي 

٤٧٢/ب/٢٠٠٩.
١٥ـ   ١٤٠/٦٤٥ م٢ قإطة روبةري ١٥٧/٥٠ م٢ية رووةو باكوري رؤذهةآلتة نرخةكةي 
(١٧٣٢٥٠٠٠) حةظدة مليؤن و سآ سةدو بيستء ثَينج هةزار دينار ذمارةي داواكةي 

٤٨٥/ب/٢٠٠٩.
ئةم موَلكانة لة كؤمثانياي خانوةكاني نةوزادي كؤن بةرامبةر بة (٣٨) تةكاني هؤمرة 

كوَيرة هيضي لةسةر نيية هةمووي زةوي نيشتةجَيية كارطوزاري تَيدا نيية.

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقارى العامة

دائرة التسجيل العقاري فى ضمضمال
جلنة تثبيت امللكية في ضمضمال

العدد/ ٢٥٠٣
التاريخ/ ٢٠٠٩/٥/١٧

(أعالن)
(قرار تثبيت عادية عقار مجددا)

التسجيل  (بآ كةس) الى طالب  بناء على ثبوت عائديه متام العقار التسلسل (٢٩٩) محلة 
املؤرخ ٢٠٠٩/٥/١٣ الصادر من هذة  العائدية  (ورثه/ كرمي صالح ضاوش) مبوجب قرار تثبيت 
الدعوى  اقامة  املذكور  القرار  اعتراض على  لدية  و على من  القرار  نعلن هذا  اللجنة علية 
لدى احملكمة اتصة خالل مدة ثالثني يوما أعتبارا من اليوم التالى لنشر هذا األعالن و عند 

انتهاء.
حاكم محكمة بداءة ضمضمال

رئيس جلنة تثبيت امللكية في ضمضمال

إقليم كوردستان/ العراق 
العدد: ١/س/٢٠٠٩ مجلس القضاء    

رئاسة محكمة إستئناف منطقة كركوك في السليمانية                التأريخ: ٢٠٠٩/٥/١٤
(اعالن)

املستأنف/ بهجت كرمي حمه خورشيد
إلى املستانف عليه/ نظام احمد على

البدائي الصادر  القرار  (بهجت كرمي حمه خورشيد) قام بالطعن استئناف في  املستأنف 
من محكمة بداءة ضم ضمال بالعدد ٤٢٠/ب/٢٠٠٨ في ٢٠٠٨/١٢/٣١ لدى محكمتنا هذه 
بالعدد ١/س/٢٠٠٩ طالبا فسخ القرار البدائي املتضمنا لزامك  بدفع مبلغ ٠٠٠ر١٠٠ مائة الف 
دينار من أصل املبلغ املدعى به مع املصاريف و أتعاب احملاماة ولكونك مجهول محل االقامه 
حالياً عليه قررت هذه احملكمة تبليغك اعالنا بوسيطة صحيفتني يومتني محليتني بحضورك 
صباح يوم ٢٠٠٩/٦/٢٥ امام هذه احملكمة للمرافعه أو ارسال وكيل عنك بعكسه سوف جترى 

املرافعة يحقك غياباً مبوجب القانون.
الرئيس

اكرم فرج امني

وةزارةتي ناوخؤ
ثارَيزطاي سلَيماني

كارطيري خؤجَييةتي / بةإَيوةبةرَيتي ثالن و بةدواداضوون
Rبانطةوازي ئاشكرا            ٥٨٩ – ١

ثرؤذة: دروستكردني بيناي ناوةندي وةرزش و الواني بابان لة سلَيماني 
(دووبارة).

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

تةندةر.
تا رؤذى  دةكات  ثآ  لة رؤذى ٢٠٠٩/٥/١٩ دةست  تةندةر  * وةرطرتنى 

٢٠٠٩/٥/٢٤ كاتذمَير (٩)ي سةر لةبةيانى تا ١٢ى نيوةإؤ.
¬٩ى  كاتذمَير   ٢٠٠٩/٦/١ رؤذى  تةندةر  طةإانةوةى  دوارؤذى   *

سةرلةبةيانى تا ١٠ى نيوةإؤ بؤ كارطَيري خؤجَييةتي
* رؤذى كردنةوةو ئاشكراكردنى تةندةر رؤذى٢٠٠٩/٦/١ كاتذمَير١١ى 

ثَيش نيوةإؤ.
مةرجةكانى بةشدارى كردن:

ثلةى  دةكةن  بةشدارى  كة  بةَلَيندةرانةى  كؤمثانياو  ئةو  ثَيويستة   -١
ثؤلَين كردنيان (١ تا ٣) بَيت، ثَيناسةى (يةكَيتى بةَلَيندةرانى كوردستان و 

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

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

دادةخرَيت.
٤- بإى تةئمينات بةثَيى ياساو رَينماييةكان دةبَيت، بةبإى ثارةى دياري 
بإى  بة  ضمان)  (خطاب  يان  (مصدق)  كراو  ثةسةند  ضةكَيكى  بة  كراو 
(٦٠٠٠٠٠٠٠)  شةست مليؤن دينار وةردةطيرَيت بؤ ٣٠ رؤذ كة دةبَيت 

لةكاتى طةإانةوةى تةندةر ئامادةبَيت.
ثرؤسةى  ئامادةى  بةشداربووةكان  كؤمثانيا  بةَلَيندةرو  ثَيويستة   -٥
مةبةستة  ئةو  بؤ  بكةن  ديارى  نوَينةرَيك  يان  تةندةربن  كردنةوةى 

بةثَيضةوانةوة تةندةرةكانيان ناكرَيتةوة.
لةبانطهَيشتةكةدا  دةكةن  بةشدارى  كة  بةَلَيندةرانةى  كؤمثانياو  ئةو   -٦
و  نوآ  بؤساَلى  بدرَيت  ثآ  دةرامةتيان  باجى  ئةستؤثاكى  ثَيويستة 

ثَيناسةيان ثَيبَيت.
هةزار  ثةنجا  ضوارسةدو   (٤٥٠٠٠٠) بةرامبةر  تةندةر  وةرطرتنى   -٧
دينار كة ناطةإَيتةوة بؤ خاوةنةكةى كرَيى بآلوكردنةوةى ئةم ئاطادارية 

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

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

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

دانا احمد مجيد
ثارَيزطاري سلَيماني

هةرَيمي كوردستان/ عَيراق         إقليم كوردستان/ العراق
ئةنجومةني دادوةري          مجلس القضاء

دادطاي بةرايي سلَيماني/ ٣         محكمة بداءة السليمانيه/ ٣
ذمارة/ ١١٢٠/ب/٢٠٠٩
رَيكةوت/ ٢٠٠٩/٥/١٧

ئاطاداري
بؤ داوا لةسةركراو (جمال سعيد عبداهللا) شوَيني نيشتةجَيي ئَيستات ناديارة

داواكار (خانم سعيد رشيد) داواي ذمارة (١١٢٠/ب/٢٠٠٩) لة بةرواري (٢٠٠٩/٥/٥) 
لةسةرت تؤماركردووة تَييدا هاتووة هاوبةشة لةطةأل تؤدا لة موَلكي ذمارة ٤٤/١٤٣ 
كةرتي/ ٦ فةرةتؤغان لةبةر ئةوةي بة شَيوةي هاوبةشي سودي لَي وةرناطرَيت داوا 
دةكات لة دادطا بؤ بانطهَيشت كردنت بؤ دادبيني و ثاشان بإياردان بة نةهَيشتني ئةو 
كؤبةشية بة دابةشكردني ئةطةر شياو بَيت ئةطةرنا، بة فرؤشتن بةرَيطاي فرؤشتني 
بةثَيي ثشكةكةي  بة سةرتاندا هةر كةسة  نرخةكةي  دابةشكردني  ثاشان  ئاشكراو 

لةطةأل طرتنة ئةستؤت بؤ تَيضووني دادطاييةكة.
لةبةر ئةوةي شوَيني نيشتةجَيت لةم كاتةدا ناديارة وةك لة روونكردنةوةو ئاطادار 
كةرةوةي داهاتووة ثشت راستكراوةي موختاري طةإةك (سابون كةران) لةبةر ئةوة 
بإياردرا بة ئاطاداركردنةوةت لة رَيطةي دوو رؤذنامةي ناوخؤي رؤذانة ئامادة بونت 
لة سةر لةبةياني رؤذي دادبيني رَيكةوتي (٢٠٠٩/٦/٣) لة بةردةم ئةم دادطايةوة يان 
نارني نوَينةري ياسا بة ثَيضةوانةوة دادبيني دةكرَيت بة مافت بة ناديارو ئاشكرا بةثَيي 

بنةماكان...

دادوةر
هاشم عبدالحامد حمه سعيد 

وةزارةتي ناوخؤ
ثارَيزطاي سلَيماني

كارطيري خؤجَييةتي / بةإَيوةبةرَيتي ثالن و بةدواداضوون
Rبانطةوازي ئاشكرا               ٥٩٢ – ١
ثرؤذة: دروستكردني بيناي ناوةندي وةرزش و الواني بةكرةجؤ (دووبارة).

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

سةرةكي سالم بكات بةمةبةستى وةرطرتنى تةندةر.
* وةرطرتنى تةندةر لة رؤذى ٢٠٠٩/٥/١٩ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٥/٢٤ كاتذمَير (٩)ي سةر لةبةيانى تا 

١٢ى نيوةإؤ.
كارطَيري  بؤ  نيوةإؤ  ١٠ى  تا  سةرلةبةيانى  ¬٩ى  كاتذمَير   ٢٠٠٩/٦/١ رؤذى  تةندةر  طةإانةوةى  دوارؤذى   *

خؤجَييةتي
* رؤذى كردنةوةو ئاشكراكردنى تةندةر رؤذى٢٠٠٩/٦/١ كاتذمَير١١ى ثَيش نيوةإؤ.

مةرجةكانى بةشدارى كردن:
١- ثَيويستة ئةو كؤمثانياو بةَلَيندةرانةى كة بةشدارى دةكةن ثلةى ثؤلَين كردنيان (١ تا ٣) بَيت، ثَيناسةى (يةكَيتى 

بةَلَيندةرانى كوردستان و وةزارةتي ثالنداناني هةولَير)يان ثَيبَيت.
٢- ئةو بةَلَيندةرو كؤمثانيايةى كةلة دةرةوةى هةرَيمن ثَيويستة ثشتطيرى تؤماركردنى ثَيبَيت لةاليةن (بةرَيوةبةري 

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

٤- بإى تةئمينات بةثَيى ياساو رَينماييةكان دةبَيت، بةبإى ثارةى دياري كراو بة ضةكَيكى ثةسةند كراو (مصدق) يان 
(خطاب ضمان) بة بإى (٦٠٠٠٠٠٠٠)  شةست مليؤن دينار وةردةطيرَيت بؤ ٣٠ رؤذ كة دةبَيت لةكاتى طةإانةوةى تةندةر 

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

ئةو مةبةستة بةثَيضةوانةوة تةندةرةكانيان ناكرَيتةوة.
٦- ئةو كؤمثانياو بةَلَيندةرانةى كة بةشدارى دةكةن لةبانطهَيشتةكةدا ثَيويستة ئةستؤثاكى باجى دةرامةتيان ثآ بدرَيت 

بؤساَلى نوآ و ثَيناسةيان ثَيبَيت.
كرَيى  خاوةنةكةى  بؤ  ناطةإَيتةوة  كة  دينار  هةزار  ثةنجا  ضوارسةدو   (٤٥٠٠٠٠) بةرامبةر  تةندةر  وةرطرتنى   -٧

بآلوكردنةوةى ئةم ئاطادارية دةكةوَيتة سةر ئةو كةسةى كة تةندةرةكةى بؤ دةردةضَيت.
٨- ئةو كةرةستانةي كة ثشكنيني هةية ثَيويست بؤي ئةنجام بدرَيت بة ئامادةبووني اليةني ثةيوةندي دار.

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

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

دانا احمد مجيد
ثارَيزطاري سلَيماني

وةزارةتي ناوخؤ
ثارَيزطاي سلَيماني

كارطيري خؤجَييةتي / بةإَيوةبةرَيتي ثالن و بةدواداضوون
Rبانطةوازي ئاشكرا                  ٦٣٢ – ١

ثرؤذة: راكَيشاني كارةبا بؤ (ثرؤذةي ئاوي راثةإين + ثاركي دايك + وَيستطةي طةإةكي سارا لة دوكان) دووبارة.
* ثارَيزطاى سلَيمانى ئاطادارى سةرجةم بةَلَيندةرو كؤمثانياكان دةكات كة تةندةرى ثرؤذةى ناوبراو هةية بؤ جَيبةجآ 
كردن سةردانى فةرمانطةكةمان (كارطَيإىء خؤجَييةتى) لة تةالرى جةمالى حاجى عةلى نهؤمى (٥)  لةسةر شةقامي 

سةرةكي سالم بكات بةمةبةستى وةرطرتنى تةندةر.
* وةرطرتنى تةندةر لة رؤذى ٢٠٠٩/٥/١٩ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٥/٢٤ كاتذمَير (٩)ي سةر لةبةيانى تا 

١٢ى نيوةإؤ.
كارطَيري  بؤ  نيوةإؤ  ١٠ى  تا  سةرلةبةيانى  ¬٩ى  كاتذمَير   ٢٠٠٩/٦/١ رؤذى  تةندةر  طةإانةوةى  دوارؤذى   *

خؤجَييةتي
* رؤذى كردنةوةو ئاشكراكردنى تةندةر رؤذى٢٠٠٩/٦/١ كاتذمَير١١ى ثَيش نيوةإؤ.

مةرجةكانى بةشدارى كردن:
١- ثَيويستة ئةو كؤمثانياو بةَلَيندةرانةى كة بةشدارى دةكةن ثلةى ثؤلَين كردنيان (١ تا ١٠) بَيت، ثَيناسةى (يةكَيتى 

بةَلَيندةرانى كوردستان و وةزارةتي ثالنداناني هةولَير)يان ثَيبَيت.
٢- ئةو بةَلَيندةرو كؤمثانيايةى كةلة دةرةوةى هةرَيمن ثَيويستة ثشتطيرى تؤماركردنى ثَيبَيت لةاليةن (بةرَيوةبةري 

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

٤- بإى تةئمينات بةثَيى ياساو رَينماييةكان دةبَيت، بةبإى ثارةى دياري كراو بة ضةكَيكى ثةسةند كراو (مصدق) يان 
(خطاب ضمان) بة بإى (٢٠٠٠٠٠٠)  دوو مليؤن دينار وةردةطيرَيت بؤ ٣٠ رؤذ كة دةبَيت لةكاتى طةإانةوةى تةندةر 

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

ئةو مةبةستة بةثَيضةوانةوة تةندةرةكانيان ناكرَيتةوة.
٦- ئةو كؤمثانياو بةَلَيندةرانةى كة بةشدارى دةكةن لةبانطهَيشتةكةدا ثَيويستة ئةستؤثاكى باجى دةرامةتيان ثآ بدرَيت 

بؤساَلى نوآ و ثَيناسةيان ثَيبَيت.
٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (٨٠٠٠) هةشت هةزار دينار كة ناطةإَيتةوة بؤ خاوةنةكةى كرَيى بآلوكردنةوةى ئةم 

ئاطادارية دةكةوَيتة سةر ئةو كةسةى كة تةندةرةكةى بؤ دةردةضَيت.
٨- ئةو كةرةستانةي كة ثشكنيني هةية ثَيويست بؤي ئةنجام بدرَيت بة ئامادةبووني اليةني ثةيوةندي دار.

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

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

دانا احمد مجيد
ثارَيزطاري سلَيماني
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بةطشتيء  عَيراق  لة  توركمانةكان 
بةتايبةتي،  هــةولــَيــريــش  شـــاري  لــة 
زمانء  خــاوةن  رؤشنبيرو  ميللةتَيكي 
دةوَلةمةندنء  فؤلكلؤرَيكي  كلتوورو 
بــةآلم  هــةيــة،  زؤريــشــيــان  نفوزَيكي 
حكومةتء رذَيمة يةك لةدواي يةكةكاني 
ميللةتةيان  ئةم  هةرهةموويان  عَيراق، 
مافةكانيانان  كــــردووةء  ــز  ــةراوَي ث
بةثَيضةوانةش  ثشتطوَيخستوون، 
لة  بــةردةوامــبــووة  توركمان  ميللةتي 
نيشتمانةكةي،  خاكء  لة  داكؤكيكردن 
كوردستان  دةسةآلتبةدةستةكانى  حيزبة 
سياسةتي  ءَينةي  رازانــدةوةي  بؤ  تةنيا 
مافةكانيان  توركمانء  باسي  خؤيان 
كاتي  ــاتء  س لة  بةتايبةتي  دةكـــةن، 
رؤذانــة  هــةَلــبــذاردن،  ءةك  ثَيويستى 
سياسيي  وتاري  ضاوثَيكةوتنء  ضةندين 
دةخوَينينةوةء  لَيثرسراوان  لةاليةن 
ــةإةي  الث لةسةر  دةبين  طوَيبيستي 
تةلةفزيؤنةكان  شاشةي  رؤذنامةكانء 
دةربارةي دةستتَيوةرنةدان لة كاروباري 
توركمان، ءاي بة ضاك دةزانن كاروباري 
خؤيان  بَيتء  توركمانةكان  بؤ  توركمان 
بكةن،  دةستنيشان  خؤيان  ضارةنووسي 
ميكياذكردني  بؤ  تةنيا  قسانة  ئةم  بةآلم 
رووي سياسةتةكةيانةء دةستتَيوةردانيش 
بةرةو ثةرةسةندن دةضَيت، لة هةَلبذاردني 
ئةو  ءاتة  ــردوو،  راب ثةرلةماني  خولي 
ثةرلةمانةي ئَيستا كة دوو مانط لة تةمةني 
ضوار  دةضَيت،  بةرةوكؤتايى  ــاوةء  م
لةسةر  دامةزراند  توركمان  بؤ  ئةنداميان 
نَيوان  رَيككةوتني  فيفتيء  فيفتي  بنةماي 
(ثارتيء  سةرةكييةكة  حيزبة  هةردوو 
قوإةكة  ئةمجارةيان  بــةآلم  يةكَيتي)، 
رووي  زياتر  مةسةلةكة  زياديكردو 
هــةردووال  ليستي  كرد،  ئاَلؤزبوون  لة 

لة كَيشةكةيان لةسةر  مايةوةو  هةندَيك 
ئةستؤي  سةر  خستيانة  الداو  خؤيان 
توركمان، تا توركمان طلةييان لَى نةكاتء 
بَلَين خؤتان ئةندامةكانتان دياريكردووة، 
ئَيستا ثَيشبإكَييةكي بَيسوودء بآ بنةماو 
بةبآ هيض ثَيوةرَيك ئةندام كانديد كراوة، 
نةتؤراني  بنةماي  لةسةر  تةنيا  بةَلكو 
نةكردني  كانديد  كورد،  سةركردةكاني 
سووتاوي  زط  كة  كةسانةي  جؤرة  ئةو 
ميللةتةكةياننء بة توندإةو ناويان دةبةن، 
بةَلكو  نةكرد،  هيضمان  ئيمة  لَيرةدا  جا 
تةنيا ناوى ئةندامةكانمان طؤإىء هيضي 
ديكة، بةَلكو بة باشتري دةزانم هةرءةك 
خؤي بةجَيبهَيَلين، دامةزراندني ئةو ثَينج 
لةاليةن  هةر  ئةمجارةشيان  ئةندامةي 
دةستنيشانكردنء  ضونكة  بَيت،  ئةوان 
ئَيستا  كة  ئةندامانةي  ئةو  كانديدكردني 
لةطةأل  نابَيت  جياوازييةكيان  هيض 
بةهيض  هيضمان  ءاتة  ثَيشوو،  ئةنداماني 

ئةوة  هةموويان  ئةمانة  بةآلم  نةكرد، 
دةستةوئةذنؤ  توركمان  كةوا  ناطةيةنَيت 
ءاقيعي  ئةمري  تةسليمي  بوةستَيتء 
بةدواي  طةإان  بةَلكو  بَيت،  سةثَيندراو 
ضارةسةرَيك بةرامبةر ئةم طةمةية بوو بة 
ئةركء خةباتي هةرة سةرةكي توركمان، 
هةستيارة.  قؤناغة  رؤذو  لةم  بةتايبةتي 
فاكتةرَيكي  سياسي  طؤإانكاري  طؤإانء 
زؤر طرنطة لة ذياني طةالنء ئةم طؤإانةش 
تايبةتمةندييةكي هةية بؤ ذياني توركماني 
سياسيي، ضونكة ئةوا نزيكةي (١٨) ساَلة 
طؤإانكارييةك  هيض  كةمتر،  يا  زياتر  يا 
سياسيي  ذياني  لة  كايةوة  نةهاتووةتة 
ئَيمةش ئومَيدةوارين طؤإانَيك  توركمان، 
سياسيي  طؤإةثاني  لةسةر  ــدات،  رووب
ديموكراسيانة  مؤدَيرنء  بةعةقَليةتَيكي 
بكات،  توركمان  كَيشةي  لةطةأل  مامةَلة 
بة  جياوازييةك  هيض  بةبآ  بــرا  ءةك 
دوا  دةطاتء  ئاواتء خواستةكاني خؤي 

ثَيشَيلكارييء  ناكؤكيء  تابوتي  لة  بزمار 
زبَلخانةي  بةرةو  دةضةقَينَيتء  طةندةَلي 
مَيذووي دةبات، ليستي طؤإان كةوا ئَيستا 
بةشداريي  خؤي  قورسايي  بةهةموو 
ئةم  بةرامبةر  دةكــات  ثَيشبإكَيية  ئةم 
ليستانةي كة خؤيان سازداوة بؤ هةمان 
هةولَير  لة  توركمانةكان  مةبةست، 
بؤ  دةتوانن  هةيةو  باشيان  ءجودَيكي 
بهَينن  بةدةست  دةستكةوت  زؤر  خؤيان 
ديموكراسيانةء شةفاف  بارودؤخَيكي  لة 
بة  ببن  هةروةها  دةستتَيوةردان،  بةبآ 
بةدياركةوت  هــةروةك  ــةرازوو،  ت الي 
 ،١٩٩٢ سالي  هةَلبذاردني  يةكةم  لة 
هةربؤيةش توركمان ذمارةيةكي سةختة 
ليستي  سةرؤكي  سياسيي،  رَيــذةي  لة 
ليستة،  ئةم  بيرؤكةي  خاوةني  طــؤإان 
باشي  ثرؤذةيةكي  مانطَيك  ضةند  لة  بةر 
توركمان  كَيشةي  بة  دةرهةق  داإشتبوو 
ثرؤذةكةش  اليةكي  بةطشتي  عَيراق،  لة 
شاري  لة  بوو  توركمانةكان  بة  دةرهةق 
هةولَير، ئةوةي جَيطاي سةرنجة لةاليةن 
ئةم  داإشتني  لة  ئامانج  توركمانةكان، 
ثرؤذةية ضيية، ئايا ريكالمَيكي ثَيشوةختى 
بؤ  ساَلة  ضةند  ئةطينا  بوو؟  هةَلبذرادن 
ئةم ثرؤذةيةي دانةدةإشت؟ ئايا تاضةند 
ثابةند دةبَيت بةرامبةر ثرؤذةكةيء طةلي 
توركمان لة هةولَير؟ ئةطةر توركمانةكان 
دةنطيان بة ليستةكةي داو ليستةكةي بوو 
بة ليستي دةسةآلت؟ ثرؤذةكة ثرؤذةيةكي 
نيية  تةسةل  تَيرو  هةرضةندة  باشة، 
توركمان،  ئاواتةكاني  طشت  بة  دةرهةق 
دةتواندرَيت  باشةو  ثرؤذةيةكي  بةآلم 
شياوي  بكرَيتء  قبوأل  ثرةنسيث  ءةك 
ثرؤذةية  ئةم  دةتوانرَيت  طفتوطؤكردنة، 
طفتوطؤكردن  ثراكتيككردنيء  لةكاتي 

ببَيت بة ثرؤذةيةكي ناياب.

ئةطةر توركمانةكان

نازم سائيغدةنط بة ليستي طؤأان بدةن

كوشتنى 

ديموكراسي
محةمةد حةمة حةسةن

مة  تننا و َيككة ر
نَيوان  ستراتيذيةكةى 
جطة  حيزب  هــةردوو 
طةمةيةكى  ـــةوةى  ل
ــــةردوو  ديـــكـــةى ه
ــة بـــةنـــاوى  ــزب ــي ح
ديــمــوكــراســيــيــةوة، 
سياسيانةى  ئاكارَيكى  سةرةتاي 
خودى  ئةتككردنى  بؤ  ناتةندروستة 
ديكةى  فَيَليكى  ديموكراسيةتء 
لة  ثارتةكةية  هــةردوو  سياسيانةى 
ئةزموونى  ثاراستنى  بةناوى  ميللةت 
خةَلك،  ذيانى  باشتركردنى  هةرَيمء 
(ثارتىء  نَيوان  رَيككةوتنةى  ئةو  ئايا 
بيركردنةوةى  لةبيري  يةكَيتى) 
ميللةتةوة  باآلكانى  بةذةوةنديية 
سةريهةَلداوة؟ يان بؤ ثةردة ثؤشكردنى 
كة  طةندةَليانةية  كةموكوإيء  ئةو 
هةردوو  سةرتاثاى  ساَلة  ضةندان 
داثــؤشــيــوة!؟ ضيدي  ئــيــدارةكــةى  
باجى  نيية  ئامادة  زياتر  لةوة  ميللةت 
ديكة  بةشَيوازَيكى  يان  ــدات،  ب بؤ 
فريوبدةن  بةوة  جةماوةر  دةتانةوَيت 
بةناوى (ثيالنء ئةطةرء خةتةرةكان) 
هةرَيمى  ئةمإؤى  ئةزموونى  لةسةر 
هيضي  لةإاستيدا  كة  كوردستان، 
ءانيية جطة لة عةقَليةتى ثاوانخوازيىء 
نةبوون  باوةإ  قبوَلنةكردنء  يةكتر 
بــة شــكــســتء دةســتــاودةســت 
حوكمإانى  كة  دةســةآلت  نةكردنى 
شاهيدى  رابــردووتــان  دةيــةى  دوو 
راستيانةن،  ئةو  هةَلنةطرى  حاشا 
سياسةتء  بةهةمان  ديسانةوة  يان 
حكومإانيتان،  ثَيشووى  ثَيوةرى 
كاية  سةرجةم  ثاوانى  دةتانةوَيت 
كوردستان  ئيدارييةكانى  سياسيء 
بةسةرداطرتنى  دةست  بؤ  بكةنةوة 
بؤ  (طةلة)  ئةم  سامانى  ســةروةتء 
ساَلى  ضةندان  بؤ  حيزب  ــةردوو  ه
خةريكة  ســةردةمــانــة  ــةو  ئ ديــكــة، 
لةوة  زؤر  جةماوةر  بةسةردةضَيتء 
ضاو كراوةترةء بةو شَيوازة حوكمةى 
شَيوازة  ئــةو  نابَيت،  رازى  ئَيوة 
كوردستان  لة  ئةمإؤ  حوكمإانييةى 
كؤمةَلطا  لة  نــةك  دةكــرَيــت،  ثيادة 
لةزؤربةى  بطرة  ثَيشكةوتووةكاندا، 
ثيادة  دواكةوتووةكانيشدا  كؤمةَلطا 
ناكرَيتء كارى ثآ ناكرَيت. لة وآلتانى 
مةدةنىء  كؤمةَلطاى  ء  ثَيشكةوتوو 
نةبينراوة!  نةبووةء  ديموكراسيدا 
سياسيء  ثؤستة  ــةم  ــةرج س كــة 
ئيدارييةكانى ءآلت لةثَيش هةَلبذاردنء 
هةم  بكرَيت،  ــةش  داب دةنطدانةوة 
ليستى  بةناو  دةتانةوَيت  ديسانةوة 
ستراتيذي  رَيككةوتنى  هاوبةشء 
هةَلبذاردنةكان  بؤ سةرجةم  نَيوانتان 
بكةن،  بةشداريى  هاوبةش  ليستى  بة 
كردووةء  ئيمزاتان  خؤتان  هةر  كة 
رَيككةوتوون بؤ ضوار ساَلى يةكةمء 
بــةإَيــوةبــردن  ئايندةى  ـــى  دووةم
كوردستان  هةرَيمى  لة  بكرَيت، 
ثَيشكةوتوو  كؤمةَلطاى  لة  نةبَيت! 
لة  جةماوةر  تَييدا  ديموكراسيدا  ء 
سندوقةكانى  هةَلبذاردنء  رَيطاى 
خؤىء  ضارةنووسي  دةنطدانةوة 
وآلتدا  لة  حوكمإانيكردن  شَيوازى 
سيستمى  تةماشاي  دياريدةكات، 
ديموكراسي بكةن، لة دونيادا نةبووةء 
ساَلى  ضــوار  دةسةآلتى  نةبينراوة 
يةكةمء دووةم دياريبكرَيت كة هَيشتا 
ئايندة  ئةوةش  كة  نةهاتووة،  كاتى 
ئةوةش  دةدات!!؟  لةسةر   بإيارى 
دةسةآلتة  سةندنةوةى  لة  دةاللــةت 
خةَلكء  ضاوى  خؤَلكردنة  (طةل)ء  لة 
لة دونياى  (طةل)ة،  ئيرادةى  ثساندنى 
ديموكراسيء كؤمةَلطاى ثَيشكةوتوودا 
ــةل) دةســةآلت ديــاريــدةكــات لة  (ط
سندوقةكانى  هةَلبذاردنء  رَيطاى 
ثَيش  ــةآلت  دةس نةك  دةنطدانةوة! 
ئةم شَيوازة  بكةوَيت،  (طةل)  ئيرادةى 
هةرَيمى  ئةمإؤى  حوكمإانييةى 
خؤسةثاندن  لة  جؤرَيكة  كوردستان، 

لةذَير سَيبةرى ديموكراسيةتدا.

كارمةند رةسوأل باخةوان

يةكَيك لةو ثَيشكةوتنة سياسيانةى 
ــإؤى هــةرَيــمــى كــوردســتــان  ــةم ئ
دروستبوونى  دةبينَيت،  بةخؤيةوة 
هَيزى سَييةمة كة لةاليةن بةإَيز كاك 
دةكرَيت،  ئاراستة  نةوشيروانةوة 
سياسىء  ضاكسازيى  دروشمى  بة 
ياساو  ــى  ــةروةري س ــوورىء  ــاب ئ
بؤ  كاركردن  ثةرلةمانء  كاراكردنى 
شةفافيةت  طةندةَلىء  لةناوبردنى 
بةموئةسةساتكردنى  داهاتىء  لة 
هةيمةنةى  نةهَيشتنى  حكومةتء 
لةو  رَيز  ئَيمة  حةقة  هتد،  حيزب... 
بطرينء  دروشمانة  ئةو  كةسايةتيةو 
لة  طؤإانكاريى  لةسةر  سووربين 
ــداو  ءآلت بةإَيوةبردنى  سيستمى 
لةوثةإى  ضونكة  بكةين،  ثشتطيريى 
تايبةتىء  ناياسايىء  دةسةآلتة  ئةو 
كــوردى  حيزبى  ــة  ك ــةى  ــان ــادي م
لة  دابينكردووة  ســةركــردةى  بؤ 
بــةرامــبــةر بــَيــدةنــطــبــوون، بــةآلم 
داواى  رةتدةكاتةوةء  ئةمانة  هةموو 
حكومةتء  بةإَيوةبردنى  لة  طؤإان 
ذيانى خةَلكى كوردستان  ضاككردنى 
كة  يةكسان  بةشَيوةيةكى  دةكــات 
بةرةو  ءآلت  لَييان،  بَيدةنطبوون 
لةو  ديكة  يةكَيكى  ــات.  دةب دواوة 
كة  ســةردةمــيــانــةى  دةستكةوتة 
لةو  جياواز  كــردووة،  ثَيشكةشى 
مةرجى سةرةكيان  كة  سةركردانةى 
بؤ ثَيطةى سياسييانء سةركةوتنيان 
هَيزى  كؤمةَلَيك  دروستكردنى 
خؤيانداو  بــةدواى  كة  ضــةكــدارة، 
جياواز  ناياسايى  بةشَيوةيةكى 
هةنطاودا  يةكةم  لة  بؤضوونة،  لةم 
ءشةية  كؤمثانياى  دروستكردنى 

ئازادةو  راطةياندنى  دةزطايةكى  كة 
دةبينينةوة،  تَيدا  خؤى  جار  كةمترين 
خةَلكى  كؤمةَلَيك  بةثَيضةوانةوة 
بةإَيوةى  ثرؤفيشناأل  رؤشنبيرء 
طةورةترين  ئةمإؤدا  لة  كة  دةبةن، 
خزمةت بة كؤمةَلطاى كوردى دةكات، 
بيرءبؤضوونةكانةوة  جياوازيى  بة 
هاوآلتييان  ئاطاداركردنةوةى  لة 
ضةقبةستووة  ئةو  بؤ  بةدةستبردن 
طرنطانةى  ثرسيارة  ئةو  سياسىء 

حيزبى  كة  بَيوةآلمن،  ئةمإؤ  تا  كة 
ــةم هــةرَيــمــةدا  كـــوردى بــةســةر ئ
ثَيشكةشكردنىء  بة  بةآلم  دايهَيناوة، 
هــؤشــيــاركــردنــةوةى خــةَلــكــى 
راثؤرتى  بةرنامةو  بة  كوردستان 
نووسراوء  بينراوء  بةشَيوةى  بةهَيز 
هةر  كة  ــان،  ــاردةك دي نيشاندانى 
لةسةر  هاوآلتى خؤى قسةى  خودى 

بة  تةكانَيكى  هةمانكاتدا  لة  دةكات، 
بةخؤداضوونةوة  بؤ  داوة  حكومةت 
بؤ  دةكـــات  بـــةدواداضـــوون  هةتا 
بةشَيوةيةكى  كةموكوإييةكان 
ءتنى  ــةدار،  ــق ــري ب ـــووردارو  ســـن
راستييةكان بة بةَلطةوة نابَيتة تَيكدانى 
ئةزموونةكة ئةطةر قورسترين قسةش 
نيشانةدانء  بةثَيضةوانةوة  بَيت، 
كوردستان،  خةَلكى  لة  شاردنةوةى 
دةبات،  دواوة  بةرةو  ئةزموونةكة 

نةوشيروان  كاك  تائَيستا  ئةطةرضى 
بةثَيى  رانةطةياندءوة،  بةرنامةكةى 
كة  ياساييةى  ئيلتيزامة  بةرنامة  ئةو 
كراوةية  دةرطاى  بةآلم  لةسةريةتى، 
بؤ زؤرترين ثشتطيريىء ثَيشنياز كة 
رؤشنبيرانء  خةمخؤرانء  لةاليةن 
ــةوة  ــان ــازادةك رؤذنــامــةنــووســة ئ
ئاراستة  دَلسؤزانة  بةشَيوةيةكى 

بؤضوونانة  لةم  رَيزيش  دةكرَيت، 
دةكرَيت،  لةسةر  ئيشى  طيراوةو 

ضونكة طؤإان خواستى هةموومانة.
كوردستان  خةَلكى  ثَيويستة  بؤية 
مافة  بةدةستهَينانةوةى  بة  طؤإان 
بزاننء  خؤيان  زةوتــكــراوةكــانــى 
بَيدةنطبنء  نةك  لَيبكةن،  داكؤكى 
ء  بةسةرضوو  قسة  لةو  بطرن  طوآ 
شاردنةوةى  بةخشينةوةو  تؤمةت 
لةناخيدا  طــؤإان  كةموكوإييةكان 

هةَلتةكَينَيت. 
ئةوةى لةم نووسينةمدا باسمكرد، 
ئيشى  ــى  ــرداري ك بــةشــَيــوةيــةكــى 
هةية  رةنطدانةوةى  كراوةو  لةسةر 
لة  كوردستان،  خةَلكى  سوودى  بة 
دةستيثَيكردووةو  كاروانةكة  ئَيستادا 
بة ثشتطيريى هةموومان ءآلت بةرةو 

طؤإانة ئيتر بؤ ناديارة.

طؤأان دةستيثَيكردووة

بة  طــؤإان  كوردستان  خةَلكى  ثَيويستة  بؤية 

خؤيان  زةوتكراوةكانى  مافة  بةدةستهَينانةوةى 

طوَيبطرن  بَيدةنطبنء  نةك  لَيبكةن،  داكؤكى  بزاننء 

لةو قسة بةسةرضوو ء تؤمةت بةخشينةوةو شاردنةوةى 

كةموكوإييةكان طؤإان لةناخيدا هةَلتةكَينَيت

مستةفا  نةوشيروان  ثرؤذةكةى 
لةنَيوان  ستراتيذيى  رَيككةوتنى  بؤ 
كوردو توركمان، هةرضةندة ثرؤذةيةكى 
ثرؤذةيةكى  بــةآلم  نية،  تَيروتةسةل 
قبوَلبكرَيتء  ــت  ــرَي ــوان دةت بــاشــةو 

دةوَلةمةندبكرَيت
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عومةر بةرهةم

سةرؤكايةتي ئاراستةي كة لةنووسراوَيكدا
ثةرلةمانء سةرؤكايةتي كوردستانء هةرَيمي
دةست كراوةءوَينةيةكي شةهيدان وةزارةتــي
قورباني (١١) كةسوكاري كةوتووة، رؤذنامة
زياتر لةوة مافيان دةكةن داوا ناوخؤ شةإي
منداآلنة ئةو خوَيني قةرةبووي نةخورَيتء
كؤمةَلطاي هةردوو بؤ تؤثبارانَيكدا لة كة بكةنةوة،

بوون. كةمئةندام شةهيدء قةسرَي) (شاوةيسء
لةنووسراوةكةدا قوربانييانةي ئةو ليستي
بؤ   ١٩٩٤/١٢/٢٤) لةنَيوان ثَيكراوة ئاماذةيان
تةمةنيشيان برينداربوونء شةهيدء (١٩٩٦/٨/١٧
لةناو سةرجةميان ساَليدايةء (٣-١٢) لةنَيوان
كوَيرانةي لةكاتي تؤثبارانكردني خؤياندا ماَلةكاني
بةركةوتوون، شةإكةرةكاندا لةهَيزة يةكَيك

نةكراوةتةوة، خَيزانانة ئةو قةرةبووي تائَيستاش
دياريكراوة. بؤ شةهيدانةيان مووضةيةكي تةنيا

تةمةن (سةفين)ي باوكي حةسةن، فةيسةأل
لة(١٩٩٥/٧/١١) شاوةيس لةكؤمةَلطاي كة ٩ساأل،
لةدةستداوة، طياني تؤثبارانكردندا لةكاتي
ئةو بةتايبةتي شةإكةرةكان هَيزة داوايكرد،
قةرةبووي ئةنجامداوة تؤثبارانةكةي  اليةنةي
ذنء بةمنداآلنء بةرامبةر كة بكاتةوة، ئةو تاوانة
شةإةدا. ئةو لةكاتي ئةنجاميانداوة سيظيل خةَلكي
لةكةسوكاري ديكة بةشَيكي لةطةأل فةيسةأل
جارَيك هةوَليداوة شةإةدا، ضةند قوربانيياني ئةو
بؤ زيانةيان ئةو قةرةبووي  ياساييةوة  لةإووي
شةإةدا، كة ثَييان طةشتووة لةكاتي ئةو بكرَيتةوة
ئةطةر نةزاني، بةدووريشي بووةء بَيسوود بةآلم
باآليانة اليةنة ئةو بَيئةنجامبَيتء ئةمجارةيان
تؤمار سكاآل  نةضن داخوازييةكانيانةوة بةدةنط

باآلى نَيودةوَلةتي. لةدادطاي بكات
كؤمةَلطاي ناوةإاستي دةكةوَيتة فةيسةأل ماَلي
(٣٠٠) يةكَيتي سكرتاريةتي بارةطاي شاوةيسء
خةَلكي ناوضةكةش لةماَليانةوةء دوور بووة مةتر
كاتَيك نةبووة، شةإةدا لةو بةشدارييةكيان هيض

قوربانيي. بوونةتة منداَلةكانيان تؤثبارانكراونء
داواكراوة نووسراوةكةدا ديكةي لةبةشَيكي
بوونء كةمئةندام لةوإؤذانةدا منداآلنةي ئةو
وةكو ــةدةســتــداوة، ل لةجةستةيان بةشَيك 
ياساييةكاني لةمافة بكرَينء ئةذمار كةمئةندامان

نةكرَين. بَيبةش خؤيان
تةمةن نيشتمانى باوكي عةبدوَلآل، جةالل 
 ١٩٩٤/١٢/٢٤ لةإؤذي كة (٧ساأل) (١٠ساأل)، كاوة
يةكَيك لةدةستداوةء طيانيان شكارتة لةكؤمةَلطاي
ــاأل) (١٣س كوَيستان بةناوي لةكضةكانيشي
بةإؤذنامةي بووة، كةمئةندام تؤثباراندا لةهةمان

لــةدةســتــدانء بريني لةكاتَيكدا راطــةيــانــد:
سارَيذ هَيشتا منداَلةكانم  كةمئةندامبووني 
بةآلم ثشتطوَيخستنء خَيزانةكةمدا، لةنَيو نةبووة
بةخشة ئازار تر هَيندةي قةرةبوونةكردنةوةيان

ذيانيان. بؤ
راطةياندني بةشي لَيثرسراوي كة جةالل
بةإَيوةبةرَيتيئةوقافةلةإاثةإين،وتي:«نامانةوَيت
طيانييةي ئَيمة لةو لةوزيانة لةوة زياتر بَيدةنطبين
بَيديفاع ئَيمة لةكاتَيكدا بةرمانكةوت، جةنطةدا
يارييان ماَلةكةمدا لةبةردةمي منداَلةكانم بووينء
ماَلةكةماندا لةبةردةمي تؤثَيك كاتَيك دةكرد

تةقييةوة».
لَيكؤَلينةوةء ــرد، ــك داواشــي بــاوكــة ــةو  ئ
بةرثرسي بكرَيتء تاوانة ئةو بؤ بةدواداضوون
دابوو، تؤثبارانكردنةكةي بإياري هَيزانةي ئةو

بدرَيت. سزا ياسا بةثَيي بةدادطاء بدرَيت

لة ثايزي تةمةندا ذيان

جةَلتة كةمدةكاتةوة بة توشبوون مةترسييةكاني لة موزيك طوَيطرتن

ل4،5
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بكريَنةوة قةرةبوو داوادةكةن ناوخؤ شةأي قوربانياني

ئةمين: محةمةد د.
تةندروستييةكان راوَيذكارة

بةرثرسيارن لة تَيكضووني
لة تةندروستي باري

كوردستاندا هةرَيمي

سَي قوربانيي: باوكي

تؤثبارانكراين كاتَيك دةكرد يارييان دةرطا لةبةردةمي مندالَةكانم
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نيانمةجيد

ثسثؤإة لة هةندَيك ــةالي ل موزيك
ــك ــةرَي ــارةس ـــو ض وةك ــان ــةك ــي ــي دةروون
باري كةسانةي ئةو بؤ بةكاردةهَينرَيت
رةنطيداوةتةوة ئةوةش ناجَيطيرة، دةروونييان
لةطةأل رؤذانةياندا مامةَلةي هةَلسوكةوتء لة
بؤ زؤرجار يان كؤمةآليةتييةكةياندا، ذينطة
دةروونييةكان، هةَلضوونة ئارامكردنةوةي
ميكانيزمي لة بووة بةشَيك موزيك لة طوَيطرتن

مرؤظ. دةروونيي باري كؤنترؤَلكردني
ثزيشكء حةمةئةمين، رةسوأل د.نةشميل
ديــدارةدا لةم ــي، دةروون بواري ضارةسازي
زانستييةكاني كاريطةريية بة دةدات ئاماذة
مرؤظء ــي دةروون اليةني لةسةر موزيك

دةروونيي. هَيوركردنةوةي

وةكو دةكرَيت موزيك هونةري رؤذنامة:
ضارةسةرَيك تَيي بإوانرَيت؟

زةمةنء  هةموو لة موزيك بةتايبةت هونةر * 
مرؤظ بووة. ئارامبةخش هَيوركةرء كلتوورَيكدا،
دةطرَيت بؤ بةدةستهَينانى ثشووى لة موزيك طوآ
جةستة، خاوبوونةوةى تةركيزكردن، دةروونىء

خوددا. بةناو طةإان بةئاطابوونء
ئارامبةخش دةكرَيت طرتن،  موزيك لة طوآ
ئةو موزيكةى بةثَيى بكات هيالك مَيشك يان بَيت
تايبةت موزيكى هةَلبذاردنى لَيدةطرين، طوَيى كة
طوآ خةَلك زؤربةى طرانةء كارَيكى تاك، بة
كة نةك خؤشة ثَييان كة دةطرن موزيكَيك لة
موزيكة لة طوَيطرتن بةآلم سوودمةندبن، ثَيى
طوَيطر طشتى بةشَيوةيةكى ميللييةكان فؤلكلؤرىء

دةكةنةوة. هَيمن
سؤفيطةرييةكان رؤحانىء طؤرانيية سروودء
لةهةمووئايينةجياوازةكانءراهَينانةرؤحييةكانء
ئارامكردنى بةمةبةستى بةكاردَين يؤطادا
بةرزكردنةوةى كؤكردنةوةء تةركيز دةروون،
زووشةوة، سةردةمانى لة رؤحانيةت، ئاستى
بة هةستيان دةروونناسةكان  زانا  ثزيشكء
ضارةسةركردنى بؤ كــردووة موزيك طرنطيى
لة (فارابى) ئيسالم زاناي جةستةيى، دةروونىء
كردووة موزيكى باسى نووسينةكانيدا لة يةكَيك
حةظدةدا سةدةى لة رؤحى، ضارةسةرَيكى وةك
موزيك كاريطةريى لة  باسى بَيرتن)  (رؤبَيرت
نةخؤشيى هةندَيك بؤ ضارةسةر وةك كردووة
توندى جؤرَيكى كة وةكو (ميالنكؤليا) دةروونى،

خةمؤكيية. نةخؤشيى
جيهانىدا دووةمــي يةكةمء جةنطةكانى لة 
بؤ بةريتانيا، نةخؤشخانةكانى لة يةكَيك لة
بةكارهاتء ضارةسةر وةك  موزيك يةكةمجار
لةسةر هةبوو باشى كاريطةريى كة دةركةوت
بريندارةكانء سةربازة ضاكبوونةوةى خَيرا
باشتربوونى هَيوربوونةوةء بؤ بوو يارمةتيدةر

سةربازةكان. دةروونيى بارى
رابــردووداء ســةدةى ضلةكانى لةساآلنى
موزيك ئةمريكا، يةكطرتووةكانى وآلتــة لة
بةكاردَيت زانستى ئةكاديمىء بةشَيوةيةكى
دةروونىء نةخؤشيى هةندَيك ضارةسةرى بؤ
ثَيشكةوتووةكاندا وآلتة لة ئَيستا جةستةيى،
بة ضارةسةر بة  تايبةت خوَيندنى كة  كةسانَيك

هةَلدةستن. كارة بةم دةخوَينن، موزيك
طوَيطرتن لة ثَيكهاتووة  ضــارةســةرة  ئةم 
يان جةستةيى، خاوبوونةوةى موزيكء لة
ذةنين، ئاواز يان وتن طؤرانى بة بةشدارييكردن
نووسينى ليريكىطؤرانىيانلَيكدانةوةى موزيكء

كة رَيطايانةى لةو يةكَيكة ذةنين ئاواز طؤرانى،
سؤزء دةركردنى هةستء دةربإينى بةكاردَيت بؤ
دروستكردنى جةستةييةكانء دةروونىء فشارة
باشترواية جةستةدا، دةروونء لةنَيوان ثةيوةندى
دةروونى ضارةسةرى لةطةأل ضارةسةرة ئةم كة

بةكاربهَينرَيت. دةرماندا بة ضارةسةر يان

لةسةر كاريطةريي ضؤن موزيك رؤذنامة:
بةجَيدةهَيَلَيت؟ مرؤظ دةرووني جةستةء

لةسةر موزيكيان كاريطةريى لَيكؤَلينةوةكان *
موزيكانةى ئةو  ثيشانداوة، مَيشك شةثؤلةكانى 
مَيشك شةثؤلةكانى هةية،  بةهَيزيان  تؤنى كة
دةجوَلَينن، موزيكةكة تؤنى ريتمى بةهةمان
تةركيزء كؤكردنةوةى هؤى دةبَيتة خَيرا موزيكى
هَيمن دةكاتء مَيشك خاويش وريايى، موزيكى
كاريطةريية باشانة ئةم تَيإامانةوة، دةيباتة باري

دةبَيت. بةردةوام موزيكةكةش وةستانى ثاش
ثؤزةتيظ بارَيكى  موزيك، لة طوَيطرتن 
يارمةتيدةرة دةروونء  بــة  دةبةخشَيت

ــآ، ــةإاوك دَل دَلتةنطىء كــةمــكــردنــةوةى بــؤ 
تواناى بةهَيزكردنى بؤ دةدات تاك يارمةتيى
دةروونييةكانء فشارة رووبةإووبوونةوةى

كارابوون. ئومَيد بة ذيانء زؤربوونى
هةروةهاطوَيطرتنلةموزيكءكاريطةرييةكاني
خاو دأل لَيدانى هةناسةدانء وةك جةستة، لةسةر
هةروةها كةمدةكات، خوَين فشارى دةبَيتةوة،
وةك نةخؤشييةكانى بة تووشبوون مةترسيى
كرذيى كةمدةكاتةوة،  ــاخ دةم دألء جةلتةى
لةش بةرطريى ئاستى كةمدةكاتء ماسولكةكان
لةو يةكَيك بة موزيك  ئَيستا بةرزدةبَيتةوة. 
تةندروست بة يارمةتى كة دادةنرَيت هؤكارانة

مانةوة دةدات.

موزيك سوودةكاني ضؤن كةواتة رؤذنامة:
دةكةيت؟ دةستنيشان

*ضارةسةركردنبةموزيكئةمكاريطةرييانةي
كؤمةآليةتىء بةتوانابوونى مرؤظ: لةسةر دةبَيت
زيادبوونى هةستةكان، دةربإينى باشتر
فشارة كةمبوونةوةى  تةركيزكردن،  تواناى 
يادةوةريى، باشبوونى جةستةييةكان، دةروونىء
طرفتة كةمبوونةوةى ــازار،  ئ كةمبوونةوةى
زانستىء ئاستى باشتربوونى خووإةوشتييةكان،
بةرةوثَيشضوونى كاركردندا، لةكاتي كؤمةآليةتى

رؤحانييء بةهَيزبوونى جةستةيى.
كؤنسَيرتي لة بةشداريكردن رؤذنامة:
لة هةية جياوازييةكي ض طؤراني، موزيكء

تؤماركراو؟ موزيكَيكي لة طوَيطرتن
موزيك، لة طوَيطرتن باسمانكرد وةك *
زانستييةكاندا لَيكؤَلينةوة لة دةبةخشَيت، ئاراميى
موزيكء راستةوخؤ لة طوَيطرتنى دةركةوتووة كة
كاريطةرترء ئؤثَيراكاندا، كؤنسَيرتء لة طؤرانى

سوودمةندترة.
يان كؤنسَيرتةكان دةضنة كة كةسانةى ئةو
لةإووى دةطــرن،  هَيمن موزيكى لة طوآ زؤر
تووشبوون لةكاتى ئارامترن، دةروونييةوة
زياتر نادروستدا، دةروونيى بارى هةندَيك بة

ضارةسةرى موزيكي. بة سوودمةند دةبن

بؤ ضين زانستييةكان رَينمايية رؤذنامة:
موزيك؟  لة طوَيطرتن شَيوازي

لة طوَيطرتن بؤ هةية رَينماييةك ضةند *
لَيوةرطرَيت سوودي مرؤظةكة بؤئةوةي موزيك،
بارَيكى لةكةمكردنةوةيماندووبوونيرؤذانةءلة
(٢٠) ماوةى بؤ  ثاَلبكةوةء يان  دابنيشَيت هَيمندا 
بة طشتي بطرَيت، موزيكَيكى هَيمن لة خولةك طوآ

كورتدةكةمةوة: ضةند خاَلةدا لةم رَينماييةكانم
ئةو هةَلبذَيرة، خاو هَيمنء موزيكَيكى •
يانبازنةييان يانريتمَيكىدووبارة موزيكانةىكة

خةَلك طونجاون. بؤ زؤربةى هةية،
رَيطابدة كاتَيككةطوَيت لةموزيكةكة طرتووة، •
بشواتةوة، رؤذةكةت هيالكيى بكاتء داطيرت
هةناسةدانت تا  هةناسةت، سةر تةركيزبكةرة 
سةر تةركيزبكةرة  دةبَيتةوة. رَيك قوألء خاوء
بةمةش موزيكةكة، نؤتةكانى  نَيوان  بَيدةنطيى
باشترخاودةبيتةوةء ثشوو دةدةيتءدووردةبيت

موزيكةكة. لَيكدانةوةى شيكردنةوةء لة
بوو، وزة جوَلةء بة ثَيويستت ئةطةر •

بةكاربهَينيت. خَيرا موزيكَيكى كة باشترواية
هيالكدابوويت، دةروونيى بارَيكى لة ئةطةر •
ئاشنايت، ثَيى كة بطرة موزيكَيك لة طــوآ
لَيطرتووة، طوَيت منداَليدا لة كة موزيكَيك وةك

دةكاتةوة. هَيمنت ئاشناييةكة هةندَيكجار
موزيكانة لةو طوآ ثياسةكردندا، لةكاتى •
موزيكةكةدا تؤنى لةطةأل لَييانة، حةزت كة بطرة
رَيطابدة بدةرةوةء هةناسة وةربطرةء هةناسة
رؤشتنء وةرزشى بتبات. خؤى لةطةأل موزيكةكة
باشترين خةياَلبردنةوة، طرتنء موزيك لة طوآ

فشارالبةرة. هَيمنكةرةوةء
•طوَيطرتن لةدةنطةسروشتييةكان وةكدةنطى
دارستانَيكى بَيدةنطيى يان دةريا، شةثؤلةكانى
لةمجؤرة ثياسةكردن خولةك (٢٠ -١٥) كث،
دةروونييةكان فشارة هيالكىء  شوَينانةدا،
لةم طوآ كاسَيت بة دةشتوانرَيت كةمدةكاتةوة،
كارء شوَيني دووربوو لة بطيرَيت ئةطةر دةنطانة

حةوانةوةوة.
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دةروونى: ثسثؤإَيكى

جةلَتة كةمدةكاتةوة بة توشبوون مةترسييةكاني لة موزيك طوَيطرتن

دةكات ثَيشكةش ئاوازَيك  موزيسيانَيك طرتووخانةي محةتة  لة جيهاني موزيكدا رؤذي لة
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وةسانى شَيخ ئارام

هةولَير

مةترسيية توندوتيذييةكانء
منداآلن دةروونييةكان بةسةر

 
ئةمساَلدا، نيساني مانطى كؤتايى لة
بة سالم وجدان عَيراق، مرؤظى مافى وةزيرى
بارودؤخى راطةياند: ئةلزةمانى رؤذنامةى
٢٠٠٣-ةوة ساَلى لةدواى عَيراق منداآلنى
كردةوة بةهؤى رؤيشتووةء خراثى بةرةو
دةبنة منداآلن رؤذانة تيرؤريستييةكانةوة
لة منداأل ــةزاران  ه هةروةها قوربانيى.
راثؤرتة دةذين، نائاساييدا بارودؤخَيكي
دياردةي بة ئاماذة رؤذنامةوانييةكانيش 
دةكةن. عَيراقةوة بة منداآلني بازرطانيكردن
كة توندوتيذييةكان  كردة لةوةي جطة 
خراثى كاريطةريى روودةدةن، عَيراق لة
منداآلن، دةروونى لةسةر دروستكردووة
باوك دايكء بآ منداأل بة هةزاران هةروةها

ماونةتةوة.
لَيكؤَلينةوةيةكى ئةنجامى بةثَيي
لَيكؤَلةرةوة ثزيشكَيكى لةاليةن كة مةيدانيى
لة علوان حةسةن بةناوى ئةنجامدراوة
لةو لَيكؤَلينةوةكةش ئةنجامةكانى بةغدا،
ئاشكراكرا، بابل  ثارَيزطاى لة ؤركشؤثَيكدا 
لة نَيودةوَلةتيية  ثسثؤإى كة لَيكؤَلةرة ئةو 
بةهؤى رايطةياند: منداآلندا، ضاودَيريكردنى
لة رؤذانــة  توندوتيذييانةى كــردةوة ئةو 
طرفتى تووشى  منداآلن روودةدةن، عَيراق
ناخؤش خةوى شةوانة بوون، دةروونــى

هةَلضوونء تووشى هةروةها  دةبينين،
هاتوون. دةروونى بارى ناجَيطيريى

ئاماذةكراوة لَيكؤَلينةوةكةدا بةشَيكى لة
بةوثَييةي منداآلنة،  ئــةو دواإؤذي بة
ئاسةوارة لةطةأل ذيانيان داهاتوودا «لة
ــةنء ــةردةب ــةس ب ــةكــانــى جــةنــط خــراث
هةروةها دةبَيت»، ناجَيطيريان كةسايةتييةكى
ئةوةشى عَيراق مرؤظى مافى ــرى وةزي
ئةلزةمان رؤذنامةى بؤ خستووةتةإوو
ثَيويستة كراوةء مةترسيانة بةو هةست كة
بؤئةوةى بطيرَيتةبةر ثَيويست رَيوشوَينى
توندوتيذييةكان طــرذيــىء لة مــنــداآلن

بثارَيزرَين.

منداآلن بة بازرطانيكردن

بةريتانى طارديانى رؤذنامةى مانطةدا لةم
راثؤرتَيكىبآلوكردةوةلةسةررةوشىمنداآلنى
كة خراوةتةإوو ئةوة راثؤرتةكةدا لة عَيراق،
منداآلن دةكرَيت، بة فرؤشتن كإينء بازرطانيى
باسكردنى سةرطةرمى وآلتان ئةوةى «لةطةأل
لة ساآلنة بةآلم منداآلنن،  مرؤظء مافةكانى

دةفرؤشرَين». منداأل (١٥٠) عَيراق
طاردياندا راثؤرتةكةى  ديكةى بةشَيكى  لة
كارة بةو تايبةت باندى ضةندين كة هاتووة،
بة بازرطانيكردن بؤ دروستبوون  عَيراق لة
بؤ بةشَيكيان منداآلنة ئةو هةروةها منداآلن،

بؤ ديكةيان بةشَيكى بةخَيوكردنء طرتنةخؤء
هةروةها بةكاردةهَينرَين، لةشفرؤشى كارى
دةرةوة دةنَيردرَينة منداآلنة لةو بةشَيك 
ئوردءنء سورياء  وآلتةكانى بؤ بةتايبةت

ديكة. وآلتَيكى ضةند توركياء
لة راثؤرتة ئةو بآلوبوونةوةى دواى
حكومةتى بةريتانيدا،  طارديانى رؤذنامةى 
سةبارةت وتووَيذ لَيكؤَلينةوةو كةوتة عَيراق
مرؤظ مافى ليذنةى هةروةها دياردةية، بةم
دوابةدواى عَيراق نوَينةراني ئةنجومةني لة
تايبةتيان كؤبوونةوةيةكى راثؤرتةكة

ئةنجامدا. باسة بةم سةبارةت
مافى  ليذنةى ئةندامى  عةلى،  عومةر  
عَيراقء نوَينةراني ئةنجومةني لة مرؤظ
رؤذنامةى بة ؤركشؤثةكة، بةشداربوويةكى
ليذنةى وةك ثةرلةمان لة ئَيمة راطةياند:
وةردةطرين، بةهةند بابةتة ئةو مرؤظ مافى
دةكةين، سةيرى طةورةش مةترسييةكى بة
ئــةوة ليذنةكةشمدا ــةوةى ــوون ــؤب ك لــة 
هةموو بة ثَيويستة كة دووثاتكرايةوة
بآلوبوونةوةء لة  بطيرَيت رَيطا  جؤرَيك
فرؤشتنى كإينء دياردةى تةشةنةسةندنى

منداآلن.
حكومةت  ــي زان بةثَيويستي عةلي  
بؤئةوةى بخاتةطةإ خؤى  هةوَلى تةواوى
هةذارةكان خَيزانة ذيانى دةستةبةرى
بؤ كؤمةآلتى دةستةبةرى هةروةها بكاتء
ئةنجومةني ئةندامةي ئةو بكات، دابين خةَلك
رَيطريى ئةطةر ثَييوابوو، عَيراق نوَينةراني
ئةو مةترسى وةك ئةوا نةكرَيت، بابةتة لةو
لةسةر دةبَيت طةورةى كاريطةريى دياردةية
اليةكةوة بة هةموو ثَيويستة بؤية  كؤمةَلطا،
بة بازرطانيكردن لةطةأل بةرةنطارببينةوة 

منداآلنةوة.
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ئاوارة حةميد
حةسةن مةال مةريوان

هةوَلدةدةن ثةيمانطاكان  زانكؤء مامؤستاكاني 
دابمةزرَينن، بةخؤيان تايبةت سةنديكايةكي
كوردستان مامؤستايانى يةكَيتى ئَيستا ئةطةرضي

مامؤستايانة. ضاالكيةكاني ئةو بؤ كارء رَيكخةرة
(١٥٠٠) نزيكةي ثةيمانطاكاندا زانكؤء لةنَيو
كة كردووة، داواية ئةو لةسةر واذؤيان مامؤستا
هةرَيم حكومةتي نزيكدا لةئايندةيةكي بإيارة
رابردووةوة لةمانطي كة بداتةوة، داواية ئةو وةآلمي
ثَيشكةشيكراوةءلةم ديدارةشدا ئةحمةدحةمةدةمين،
دروستكردنى دةستةى راطةياندنى  بةرثرسى
سةنديكاى مامؤستايانىزانكؤوثةيمانطاكان، ضؤنَيتي
سةنديكايةكي ثَيويستي بيرؤكةكةء دروستبووني

دةخاتةإوو. رؤذنامة بؤ ضةشنة لةو

دامةزراندنى بيرؤكةى رؤذنامة:
دةطةإَيتةوة؟ بؤكةى سةنديكاية ئةم

دةستمانكرد   ٢٠٠٨ تةموزى لةمانطى •
زانكؤء مامؤستايانى لةنَيو كؤكردنةوة بةواذؤ
سةنديكاي بؤدروستكردنى ثةيمانطاكان
هةرلةو ثةيمانطاكان، زانكؤء مامؤستايانى
زانكؤء لةسةرجةم توانيمان ضوارضَيوةيةدا
كؤية، سلَيمانى، هةولَير، ثةيمانطاكانى

ــة(١٥٠٠) ل زياتر  واذؤى كةركوك دهــؤكء 
لةكؤبوونةوةيةك دواتر كؤبكةينةوة، مامؤستا
وةرطرتنى دواى طةآلَلةكرد ثرؤذةياسايةكمان
تؤكمةكردنى بؤ مامؤستاكان سةرنجى راو
باآلو خوَيندنى وةزارةتى بةثاَلثشتى ثرؤذةكة

ثَيشكةش  لة٢٠٠٩/٤/٢١  زانستى توَيذينةوةى
ضاوةإوانى كــرد  ناوخؤمان بــةوةزارةتــى

ناوخؤين. وةزارةتي وةآلمى
 

توانراوة ثَيدا ئاماذةت وةك رؤذنامة:
كؤبكةنةوة، مامؤستا (١٥٠٠) واذؤى
نةكردووة ــان واذؤي مامؤستايانةى ئةو

بةشدارنابن؟
داوايةيان ئةو واذؤي زانكؤ مامؤستاياني •
بؤ رَيكخراوةكة نةيانكردبَيت كردبَيتء
ثةيمانطاكان زانكؤء مامؤستاياني سةرجةم
(٩٠٪)ي كة جياوازي، بةبَي لةئايندةدا دةبَيت

لةطةَلماندان. مامؤستايان

ئةم لةدروستكردنى ئامانجتان رؤذنامة:
بوو؟ ضى سةنديكاية

ثةيمانطاكان زانكؤء مامؤستايانى  ديارة •
تايبةت سةنديكايةكى كة ثَيباشبوو وايــان
ئةم بةشداريكردنى بؤ  هةبَيت بةخؤيان
سياسيةكانى كؤمةآليةتىء لةثرسة توَيذة

كة ئومَيدةوارم ضارةسةركردنيان، هةرَيمء
لةزانكؤو دياريشى جَيثةنجةى سةنديكاية ئةم

هةبَيت. ثةيمانطاكاندا

حيزبةكان كة ضيية، طرةنتى رؤذنامة:
دةستنةخةنة ناو سةنديكاكة؟

بثارَيزين، خؤمان بَياليةنى توانيومانة ئَيمة •
ناوخؤ ثةيإةوى  بةثَيى ئةوةشمانداوة هةوَلى 
ئةوةش هةبَيت، حيزب دةستوةردانى نةهَيَلين

بطيرَيت. تاك لةبيركردنةوةى رَيطة ناكرَيت

سةنديكاية ئةم دروستبوونى رؤذنامة:
ضى مامؤستايان يةكَيتى ـــةدةرةوةى ل

دةطةينَيت؟
كة بكةين، ــةوة ل نكوَلى نابَيت ئَيمة  •
ثإخةباتء مَيذوويةكى مامؤستايان يةكَيتى
لةماوةى توانيويانة هةبووةء، تَيكؤشانيان
بةكوردو بةرضاو خزمةتَيكى دروستبوونيان
زانكؤو مامؤستايانى بةآلم بكةن، كوردستان
نةماندةتوانى كةمةو رَيذةيان ثةيمانطاكان
مافةكانى بةطةلء  بكةين خزمةت بةتةواويى 
ثَيباشتربوء وامان بؤية داوابكةين، خؤمان
هةبَيت بةخؤمان تايبةت كةسةنديكايةكى
بيرمانلةدروستكردنىسةنديكاىمامؤستايانى

كردةوة. ثةيمانطاكان زانكؤو

مردنداندا بازرطانيثَيكردنء لةبةردةم عَيراق منداآلنى

ضاوةأوانى  زانكؤ سةنديكاكة: مامؤستايانى راطةياندني بةرثرسي
سةنديكاكةيان ثَيدانى مؤلَةتى بؤ ناوخؤ دةكةن وةزارةتى وةآلمى

دادةمةزرَيت ثةيمانطاكان زانكؤء مامؤستاياني سةنديكاي واذؤ، (١٥٠٠) كؤكردنةوةي دواي
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تـةمــةنــدا لــــةثايــــــــزي ذيـان

ئايندةيةكي لة بإيارة ثَيدةدرَيتء ديناريان
دينارءخانةكة هةزار (٤٥) بة بكرَيت نزيكدا
لة طةورةتر فراوانء بينايةكي بؤ بطوازرَيتةوة

بةكرةجؤ. ناوضةي

خانةى لة  كارمةند سلَيمان، قادر نةسرين 
كارطوزارةكان لةوةكرد، باسى بةساآلضووان،
كةمنء زؤر شوَينةكةدا ثَيويستيي لةضاو
مامةَلةكردن ضونكة زؤرة، «كَيشةمان وتى:
وةكو زؤرجار جياوازةء بةساآلضوواندا لةطةأل
تواناي طؤشةطيردةبنء دةطرنء  بيانوو منداأل
ئةوةشدا لةطةأل بةآلم كةميكردووة، تَيطةيشتنيان

دةكةينء خزمةتيان كة بةوةى خؤشحاَلين ئَيمة
لةطةَلياندا». دةبين ماندوو

بةنزيكى رؤذانــة  لةوةشكرد، باسى ئةو
دةشوات بةساآلضووانة ئافرةتة لةو (٥ بؤ   ٤)
بةردةوام «دةيانطؤإينء وتيشى: لةوَين، كة

دةكةينةوة» ثاكيان
كؤمةآليةتي ضاودَيريي ياساي بةثَيي
ساألء (٦٠) تةمةن  ثياواني  ،١٩٨٥ لةساَلي
ئةذمار بةساآلضوو ساأل بة (٥٥) تةمةن ذناني
زانستييةكان سةرضاوة بةثَيي بةآلم دةكرَين،
وةكو دةستنيشانكراوة ساَلي (٦٥) تةمةني

مرؤظةكان. بةساآلضووني بؤ ئاست نزمترين
ثسثؤإ شَيخاني، عةبدوإلةحمان د.محةمةد
لةبوارى شارةزا هةناوء  نةخؤشييةكانى  لة
تةمةني لة كاتَيك «مرؤظ وتي: بةساآلضوواندا،
كؤئةندامةكانى لة ثيريى تَيدةثةإَيت، ساَلي (٦٥)
لةشيدادةردةكةوَيتءتواناكانيانبةرةوالوازيى
تةمةندا زياتري تَيثةإيني لةطةأل دةإواتء 
تَيطةيشتنةكان دةروونء جةستةء كَيشةكاني
ئةوانةى بةوةشكرد، ئاماذةي دةكات»، زياد
ثَيياندةَلَين زياتربَيت، ساأل (٨٥) لة تةمةنيان

ثيران. ثيرى
بة طرنطيى  دةزانَيت  بةثَيويستى دكتؤرة  ئةو 
ثزيشككاريةتى بدرَيتء بةساآلضووان تةندروستيى
«بؤ وتيشى: دابمةزرَيت، بةساآلضووان تايبةتمةند بة
كارمةندى ثزيشكى ثسثؤإء ثَيويستمان بة ئةوةش
خزمةتكردنى لةبوارى هةية ثسثؤإ تةندروستى
كؤمةآليةتىء كارمةندى هةروةها بةساآلضوواندا،

بةساآلضووان». دةروونيى تايبةت بة ثسثؤإى
بةوةشكرد، دةبَيت ئاماذةى هةروةها د.محةمةد
ئةوانيش: كة بدرَيت، طيروطرفتةكانيان بة بايةخ
بيركردنةوةء تواناى بيستنء بينينء طيروطرفتى
خوَينى بؤرييةكانى سنطء  دألء  طيروطرفتةكانى
كؤنترؤَلكردنى ماسولكةكانء جومطةء مَيشكء ناو

ثيسايية. ميزء
ــووان ــاآلض ــةس بـــواري ب ــؤإةي ئــةو ثــســث
بةساآلضووانى كةسوكارى هؤشياركردنةوةى
ثشتطوآ بةساآلضووان  بؤئةوةي زاني، طرنط بة
دابين بؤ تايبةتةكانيان ثَيداويستيية نةخرَينء

بكرَيت.

ثَينجوَيني جةمال فؤتؤ:
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تـةمــةنــدا لــــةثايــــــــزي ذيـان

ئةحمةد سةركةوت

ساأل)، رؤذانة لةنزيك  ٧٧) عةبدوَلآل كةريم
طوَيزاني سلَيماني، شاري  طةورةي مزطةوتي
زؤري بةشَيكي بةآلم دةفرؤشَيت، ريشتاشين
خؤشاردنةوة بؤ تةرخاندةكات تواناكاني
رَيطانادةن كة شارةواني، ضاودَيرةكاني لة
شةقامة سةرشؤستةء «دةستطَيإةكان

داطيربكةن». قةرةباَلغةكة
دينارَيكي ــةزار ه ضةند ــة  رؤذان كةريم
ثَيدةكات ئاماذةي خؤي وةكو دةستدةكةوَيت،
دابيندةكات، ثآ كةسيي (٣) خَيزانَيكي بذَيويي
هةية، بةتةمةني هاوسةرَيكي نابيناء كضَيكي كة
كاردةكةم، تةمةنةوة «بةم وتي: هةروةها
لةمالوة بكةين، ئيسراحةت ناهَيَلَيت شارةواني
دةمانخةنةوة لةوالوة شةقامء سةر دةمانخةنة
وةكو بطةإَين ثَيماندةَلَين شؤستةكة، سةر

بسووإَينةوة». هةر ئاشةمةكينة
لةوةكرد، باسي بةتةمةنة كاسبكارة ئةو
طوَيزانانةي كارتؤنء ئةو رابردوودا لةماوةي
لةاليةن بةسةرداطيراوة دةستي دةيانفرؤشَيت،
هةزار دينار غةرامة (٢٥) دواتر ضاودَيرةكانةوة،
نابَيت جارَيكي كة دةكرَيتء ئاطاداردةكرَيتةوة
وتي: كةريم بةآلم ببينرَيتةوة، لةوشوَينة ديكة 
خَيزانةكةم كــاردةكــةمء هةر ناضاريدا «لة 

دةكات». من دةستي ضاوةإواني
رؤذانةضةندين لةبازاإءشوَينةطشتييةكاندا
ثَيداويستي خاوةن بةتةمةنء ثياوي كةمئةندامء
مووضةء ئاستي بةوثَييةي كاردةكةن، تايبةت
ثَيداويستيء دابينكردني لةئاستي تاك داهاتي
لةو زؤر بةشَيكي نيية، رؤذانةدا كةلوثةلةكاني
ناتوانن نزمةء خوَيندةوارييان ئاستي كةسانة
ناإةسمييةكاندا رةسمييء دامــودةزطــا لة 

خانةنشينن. هةندَيكيشيان كاربكةنء
ساَلي  شةش لة  ساأل)، ٧٥) فةرةج سديق
مةحمود (يةكَيكة مةليك شةقامي رابردوودا لة
سلَيمانيدا طشتيي بازاإي لة شةقامانةي لةو
طوَيزانء دةكات)، تَيدا كاري دةستطَيإ زؤرترين
طوزةرانم «ئةطةر وتي: دةفرؤشَيت، شقارتة
حةز كةسَيك هيض ضيية؟ بةمة ئيشم بَيت، باش

ماندووبوون ناكات ئةطةر ناضارنةبَيت». بة
شارةوانيء ضاودَيراني بةباشي زاني سديق
رَيسايةكي سلَيماني، قايمقاميةتي ــازاإء ب
بةتةمةنء هاوآلتيية بؤ دةربكةن تايبةت
ضةند لة  تايبةتةكانء ثَيداويستيية خــاوةن 
كاربكةنء ثَيدةن  رَيطايان تايبةتدا شوَينَيكي 
خراثيي طرانييء ضونكة دانةنيشن، بَيكار
بةتةمةني ثياوي ذنء ضةندين بذَيويي، ئاستي
خةَلك لة  «دةست  ــةرء دةرؤزةك بة كــردووة

ثاندةكةنةوة».
ريشة ــة ل رَيـــز ــك ــةَل ســديــق وتـــي: «خ
حكومةت ناتوانَيت بةآلم دةطرَيت، سثييةكةمان
ئَيمةدا كاسثيكردني ئيرادةي رَيزء لةئاستي
خةَلك لةبةرضاوي بكاتء ئةوةندة  نرخاندنَيك

ثَينةكةن». راوإاوَينمان نةمانشكَيننء
ثياوة لةو هةندَيك بؤ كاركردن هةرضةندة
كات بؤ وايةء خوليايةك وةكو بةتةمةنانة
ماَلةوة لة حةزناكةن  بةوثَييةي بةسةربردنة، 
بَيكاردابنيشنء كوإوكضةكانيان ثارةيانبدةنآ،
هاوتةمةنةكاني هاوشَيوةي ئةوانيش هةربؤية
بةسةر دةستدةطيرَيت راودةنرَينء خؤيان

كةلوثةلةكانياندا.

ساأل)،  ٧٥) رةحيم حةمة حسَين حاجى
باري كة دةستطَيإانةي لةو ديكةية يةكَيكي
بةآلم مامناوةندة، خَيزانةكةي طوزةراني
دووركةوتنةوة بؤ  كاتء بةسةربردني  بؤ

سلَيمانيدا شاري ناوبازاإي لة بَيكاريي، لة
بةآلم باشة، «طوزةرانمان وتي: كاردةكات،
سةرقاأل كارَيكةوة بة خؤم حةزدةكةم خؤم
هاوتةمةنء بينيني لةوةشكرد، باسي بكةم»،
ثَيدةبةخشَيتء ضَيذي ناوبازاإدا لة هاوإَيكاني
ماَلةوةدا ضوارضَيوةي لة باشتريزاني بة

نةبَيت. كةسَيك هيض تَيكةَلي دابنيشَيتء
ــووان ــاآلض ــةس ب ــة ل ــكــة هــةنــدَيــكــي دي
ئةوةي بةهؤي  نيية، كاركردنيان تواناي 
لة يان لَيهَيناون ــان وازي كةسوكارةكانيان
خانةي بؤ  بــردووة ثةنايان نةماون، ذياندا
ذياني ثيريي)، (خةَلوةتطةي بةساآلضووان
خواست لةوآ بةسةردةبةن، هيوايان رؤذانةيان
لةسةر كاريان ثةيوةنديدارةكان ــة وةزارةت
شايستةيان رؤذانةي كارَيكي بكرداية ئةوة
بكرداية، دابين خانةية  ئةو بةساآلضوواني  بؤ
بَيكةسيية كارةساتء لةو  بير زؤر بؤئةوةي

تَيكردوون. رووي كة نةكةنةوة

هةَلةبجةى خةَلكى عةبدولقادر، عةلى مةال
خانةى لــةنــاو ذيــانــى ئَيستا  شــةهــيــدةء 
بةسةردةبات، سلَيمانيدا  بةساآلضوواني 
لةو ساَلة (٣) ــاوةى م بــةوةكــرد، ئاماذةى 
هاوسةرةكةي لةبةرئةوةي دةذى، خانةيةدا
بيطرَيتة نةبووة كةس كردووةء دوايي كؤضى
الى لَييداوةء جةَلتة بكات، خزمةتي خؤىء
هةربؤية بووة، كوَير ضاوي هةردوو راستء

بةساآلضووان. خانةي روويكردووةتة

لة هةرضةندة ثَييواية عةبدولقادر مةال
لَيدةطيرَيتء ــان زؤري رَيزَيكي خانةكةيان
جلوبةرطيان دةكرَينء خواردنء باش خزمةتي
دةروونييةوة لةإووي بةآلم دابيندةكرَيت، بؤ
لةناو كة ئةوةن ناإةحةتى دةضَيذنء ئازار

طوزةرانم زوو «من وتى: ناذينء كةسوكارياندا
بووم، باش كةسوكارم بؤ زؤريش بووة، باش
كوإى تةنانةت  قةوماوة لَيم كة ئَيستا بةآلم 

بؤ الم». خؤشم نايةت
لةساَلى كة سلَيماني بةساآلضوواني خانةى
ــةزراوةء دام سلَيمانى لةشارى ١٩٩٦-ةوة
سلَيمانييةوة، طشتيي  باخي نزيك  دةكةوَيتة
كة  دةذى تَيدا بةساآلضووى (٣٧) ئَيستا
خزمةتَيكى خانةيةوة ئةو كارمةندةكانى لةاليةن
هةزار (٣٠) دةكرَين، مانطانة هةريةكةيان باش
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(ئايدزىكؤمةآليةتى) نةمانىسيـــــستمىبةرطريىكؤمةلَطا

بة مووضة دابينكردنى -١
ناونيشانى بة جياجياء رَيذةى
بوارى دؤزينةوةى بة سةيرو
خةَلك، مووضةثَيدانى  بؤ  سةير
مووضةخؤر تاكى ئةوةى بةبآ
دابنَيت بةردَيك لةسةر دارَيك
كة مووضةيةى ئةو بةرامبةر لة

وةريدةطرَيت.
ثؤليسء ضــةكــدارء بة   -٢
ــى زؤربــــةى ــردن ــازك ــةرب س
لةثَيناو كوردستان طةنجانى
طةنجانةو ئةو وابةستةكردنى
ثَيدانى حيزبةوة، بة خَيزانةكانيان
جياجيا سةربازيى ثلةوثايةى
ئاستى ــى رةضــاوكــردن بةبآ 
سةربازيىء تواناى ئةكاديمىء

خوَيندةواريى. ثلةى
زؤربةىء شةهيدكردنى بة -٣
شةهيدى لةطةأل تَيكةآلوكردنيان
ثيرؤزةى وشة ئةو راستةقينة،
بة بةرامبةريدا لة هةموومان كة
سةرمان سةرسامييةوة رَيزو
ئةويش ـــد، ـــةوان دادةن بــؤى 
بةهؤى ــد)ة. ــي (شــةه وشـــةى 
ئةو حيزب، ثرؤسةيةى ئــةو
نةماوةو جارانى ثيرؤزييةى
هةموو ضونكة كاَلبووةتةوة،
جطة شةهيد، بة  ــووة ب كــةس

شةهيد نـــاوى ــة ك ــــةوةى  ل
وةك جياجيا ــاوى ــازن ن ــة  ب
شةهيدى سةنطةرء  (شةهيدى 
نازناوى ضةندين هــاوآلتــى)ء
لةثَيناو تةنيا ثةيدابوون،  ديكة
مووضةثَيدانء بازنةى ئةوةى

فراوانتربَيت. كؤنترؤَلكردن
زةوى ثارضة دابينكردنى -٤
ثَيداويستىء رةضاوكردنى بةبآ
فراوانبوونى بؤ رَيكوثَيك ثالنَيكى

شارؤضكةكان. شارو
خةَلكى ــى ــدن دامــةزران  -٥
بة بإوانامة بآ نةخوَيندةوارء
ثإكردنى حيزبء  ثشتطيريى 
حكومييةكان فةرمانطة هةموو
حيزب، ئةندامانى اليةنطرانء بة
ئةوانةى ــةى زؤرب لةكاتَيكدا 
نينء ئةكاديمى دامةزرَينراون
يان كرَيكار يان جوتيار ثَيشتر
بوونء بازرطان يان دوكاندار
ثَيشخستنى لة خؤيان ــى رؤَل

طَيإاوة. كوردستاندا ئابووريى
لة دياردةية ئةم ثَيمواية من
طةورةترين داهاتوودا ساآلنى
هةرَيم حكومةتى  بؤ ثشَيويى 
ئةو بةدةستى دروستدةكات
ثةيمانطاكان زانكؤو لة كةسانةى

دانامةزرَين. دةردةضنء

حــيــزبــة لـــةوكـــاتـــةوةى
بةمشَيوةية سياسييةكان
بوونةوة، خةَلك  ــةرةوإووى  ب
كــورديــش تــاكــى تَيإوانينى
بةسةردا طؤإانى  بــةتــةواوى 
تاكى ــةوة ــات ــةوك ل ــووة. ــات ه
هةَلوَيستى دةنــطــدانء كــورد 
وةك نيشتمانى نةتةوايةتىء
ــةن، ــردةك ــةي س ــى ــاري ــك ــرَي ك
داواكارييةكانى هةركاتَيك
دةبَيتء زوير جَيبةجَينةكران
دةنطدانء سندوقى لة شــةق
هــةَلــدةدات. ــةوة ــةت خـــاكء ن
هيض كــؤمــةَلــطــا ــةوة ــات ــةوك ل
ـــةردةم ـــةب ل ــى ــةك ــي ــري ــةرط ب
نةماوةو تاكةكانيدا بةرذةوةندى
سنوورَيكى بووةتة كؤمةَلطا
بةرذةوةنديى لةبةردةم كراوة
كؤمةَلطايةى ئــةو تاكةكانى،
كوردستان سياسيى دةسةآلتى
مةزادكردنى كؤمةَلطاى نا، بنياتى
بيركردنةوةى ئازاديىء ئيرادةو
فَيريكردين دةســـةآلت تاكة،
دةنطء بــدات، زياتر ثارة كآ
ذَير دةخةينة بيركردنةوةمان 

ئةو. ثَيى
دةبينين بدةين سةرنج ئةطةر
كؤمةَلطاية ئةو تاكةكانى هةموو

لةو نــاخــيــانــةوة ــى قــوآلي ــة  ل
هيواخوازى بَيزارنء بارودؤخة
يةكَيكيان هيض  بةآلم طؤإانَيكن،
لةو بةشداريى تَيناضَيت دةستى
بةهؤى بكات طؤإانكارييةدا
بؤى ــةى ــي ــدي ــةرذةوةن ب ــةو  ئ
واية ماناى ئةوةش  دابينكراوة، 
بةرامبةر لة ــورد  ك تاكى كة 
الوازو تايبةتيدا بةرذةوةنديى
بةثَيى كوردى تاكى بَيدةسةآلتةو
بةإَيوةدةضَيتء بةرذةوةندى
عةقألء بةثَيى نةك بإياردةدات،
كؤمةَلطا دةرئةنجام بيركردنةوة،
سيستمى لة جةستةيةكى وةك
بةرامبةر الواز، بــةرطــريــى
تاكةكانى بـــةرذةوةنـــديـــى
خؤإاطرتنى تواناى ماوةتةوةء
تاكةكانيدا. ــةردةم ــةب ل نيية 
كوردستان سياسيى دةسةآلتى
جوانةكانى تاكيية  بةها  هةموو
بيركردنةوةو ئــازاديــى وةك 
طةلء ــاكء خ خؤشةويستى
ئيرادةو جورئةتء  نيشتمانء 
كؤى كة  ديكة، جوانةكانى بةها 
كؤمةَلطادا لة بةهايانة ئــةو
ثَيكدةهَينن، بةرطريى سيستمى
نةتةوةيةك دةستةو هةر دذى
ثَيشَيل نةتةوةييان مافى كة
ثــَيــى ــــر ذَي بــكــات، خــســتــة
بةرذةوةنديى تاكء تةفروتوناى
نةخؤشيى ماناى ئةوةية كرد،
بةرطريى سيستمى نةمانى
ــايــدزى (ئ ــان ي كــؤمــةآليــةتــى
كؤمةَلطاى كة كؤمةآليةتى)،
بةدةستيةوة ئَيستا ــوردى ك
سةرةكى هؤكارى كة دةناَلَينَيت،
دةســةآلتــى نةخؤشيية  ــةو  ئ
ئَيستاكة كوردستانة، سياسيى
فــيــدراأل عــَيــراقــى حكومةتى 
ئيسناد ئةنجومةنى دةيةوَيت
كوردستاندا لة جاشايةتى يان
ناونيشانَيكدا ــةر ه ــر ــةذَي ل
جَيطاى بنَيتةوة، بنيات بَيت،
نيية، مةترسى سةرسوإمانء
كوردستانء ذينطةى ضونكة
مَيذووى لةوةتةى دةوروبةرى
هةميشة هةية، كورد سياسيى
ميكرؤبء بةكترياو لة ثإبووة
دذ موئامةرةضى تاقمى دةستةو

كورد. مةسةلةى بة
مةترسيية  جَيطاى ئــةوةى  
دةسةآلتى كة بارودؤخةية ئةو
كوردستاندا لة  كورد  سياسيى
دةسةآلتى دروستيكردووة،
تَيدةطات لــةوة كــوردســتــان
بــةرامــبــةر ــة ل ــاكــةكــان ــة ت ك
ــيــةكــدا كة ــدي ــةر بــةرذةوةن ه
يان فيدراأل عَيراقى حكومةتى
دابينى ديكة حكومةتَيكى هةر
بــَيــئــيــرادةن، الوازو ــكــات،  ب
هةوَلدةدات كوردى دةسةآلتى
ضاودَيرىء هةإةشةكردنء بة
جــاشــايــةتــي ـــةدان، ـــان ـــط رَي
هةر لةكاتَيكدا سةرهةَلبداتةوة، 
كردة كوردى كؤمةَلطاى خؤى
مؤَلطةيةكى الوازو كؤمةَلطايةكى
ــى ــوون ــةروةردةب ث لــةبــار بــؤ

كة خــيــانــةتــَيــك هـــةرجـــؤرة 
رووبدت.

سياسيى دةسةآلتى ئةطةر
خةمى لة بةإاستى  كوردستان 
خــاكء ــةوةو ــةت ن ــووى ــات داه
نةدةبوو بــوايــة، كؤمةَلطادا
بكرداية ــةوة ئ فَيرى خةَلكى
ئيرادةو ــطء دةن ئــازاديــى  كة 
بفرؤشَيت، خؤى بيركردنةوةي
لة طةلةكةى داهاتووى دةبواية
طةورةتر بة دةسةآلت كورسيى
فَيرى كــة ئَيستا بــزانــيــايــة.
ئازاديىء خؤمانء كردووين
بفرؤشين، دةنطدانمان مافى
ــةوةش ئ ــت ضــاوةإَيــى ــَي دةب
خاكء دَيت رؤذَيــك كة  بكات

بفرؤشين. نةتةوةمان
دةسةآلتى لة داوا لةبةرئةوة
كة دةكةم كوردستان سياسيى
لةناخى ظايرؤسة  ئةو زووة  تا
دةربكَيشَيتء كوردى كؤمةَلطاى
ــى ــدي ــةرذةوةن ب ــة كــؤتــايــي ب
مشةخؤريي تــاكــةكــةســىء 
ئةو رؤذَيك تا ضونكة بهَينَيت،
زياتر بَيت، بةردةوام بارودؤخة
بآ بةرذةوةنديخوازى هةستى
كورددا تاكى بةناخى  سنوور
عورفَيكى دةبَيتة  رؤدةضَيتء 
تاك رؤحـــى كــؤمــةآليــةتــىء

دةبَيت. طةندةَلتر طةندةألء
سياسيى دةسةآلتى ئةطةر
سياسةتى ــة  ل ــان ــت ــوردس ك
كؤمةَلطا كــؤنــتــرؤَلــكــردنــى
بةردةوام ئَيستا بةمشَيوةيةى
بةاليةنى دةبــَيــت ــةوا ئ بَيت، 
ئةم ـــى ضـــاوةإوان ــةوة  ــةم ك
بَيت: خوارةوة دةرئةنجامانةى

ـــوردء ك ــةى  ــةل ــةس م  -١
خاكة كــةركــوكء فــيــدراَلــىء 
هةرَيمى سةر بؤ نةطةإاوةكان
دةبــنــة ــان، تــةنــيــا ــت ــوردس ك
حكومةتى ــاتء ك مةسةلةى
دةســتــى ــى فـــيـــدراأل ــراق ــَي ع
ئةو تا ثَيدةكات دةستييان
دةطرَيتء خؤى كةمَيك رؤذةى
نامَينَيت، ئاسايشى كَيشةى
ثــارةو هةَإلشتنى  بة ئةوسا
سامان مــاألء ــدىء ــةرذةوةن ب
دةبنة مةسةالنة ئةو هةموو 
زؤر لةماوةيةكى سةرئاوء بَلقى

كورتدا كؤتاييان دَيت.
هةرةسهَينانَيك هــةر  -٢
ــــورد ك ــــة مـــةســـةلـــةى ل
هةر لةناوضوونى لةئَيستاداء
لة نةتةوايةتى بةرذةوةندييةكى 
الثةإةكانى لةسةر  داهاتوودا، 
بةر تاوانةكةى لة بةشَيك مَيذوو

دةكةوَيت. سياسى دةسةآلتى
بــــارودؤخــــة ــــةو  ئ  -٣
كورسىء لة كوشندة زةبرَيكى
ضونكة دةدات، دةسةآلتيان
خةَلكى هةموو ناتوانن خؤ
مووضةخؤر، بكةنة كوردستان
سازنةبَيت زةمينة بؤئةوةي
دووبارة جاش خيانةتكارء كة
ــدا ــوردي ــاو جــةســتــةي ك ــةن ل

زيندووببَيتةوة.
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راوَيژكاره لهبري
دهدوَيم تهندروستييهكان

ئةمين د.محهمهد
   

نووسينَيكدا زنجيره چهند له ده مهوَيت  پَيشهكي
بكهم تهندروستي  خزمهتگوزاريي لــه  ــاس ب
هاوآلتييهك، ءهك شهفاف راستگؤء بهشَيوهيهكي
هةوَلدهدهم پزيشكَيك، ءهك  بيركردنه وهم پَيش
اليهنه هةموء شَيوازَيك به بخهمةإوو كَيشهكان
لهخؤبگرَيت، تهندروستييهكان خزمهتگوزارييه
دياريكراوبَيت، اليهنَيكي ئاراستهي بَيئةوهي
پسپؤإييه ئةم پهيوهنديدارهكاني اليهنه هيوادارم
بگرنةبهرو رَيبازه ئةم فراوانهييهوه سنگ به
بؤ هؤيهك ببَيته لَيبكهوَيتهوهء پؤزةتيڤانهي ئةنجامي

تهندروستي. بواري بهرهوپَيشبردني

ده طةإَينمه وه: بابهته  ئةم نووسيني هؤي
كهسايه تي  خاوهني بسه لمَينم نهوهكانمان بؤ -١
زؤرين، ته ندروستي پزيشكيء بواري شــارهزاي
سَيكتهري سستيي لهپشت سياسي هؤكاري بةآلم
ءاته ديكة)، سَيكتهره كاني (وهك تهندروستييهوهيه
نه زانينهوه له تهندروستي سَيكته ري دواكهوتني
گهلَيك پسپؤإي پيشهيي خاوهني نهبووه، بهَلكو ئَيمه
كه هةرَيم دهرهوهي ناوهوهء له بةإَيزين شاره زاي

لَيوهربگيردرَيت. سووديان دةكرا
كؤمهَلگاي  له  نهخؤش كه  بسهلمَينم هاوآلتي  بؤ -٢
لهو پزيشكييهكه  دهسته پزيشكء بةآلم گوناهة، ئَيمه

گوناهتره.
ءهآلمدانهوهيان بابهتانهوهء ئةم لهإَيي -٣
دهرهوهو (له دَلسؤز شــاره زاء كهساني  لهاليهن
ـــهزراوه دام تــازهي بيناي  ــم)، ــةرَي ه ـــاوه وه ي  ن
شهفافء شَيوازَيكي به بكهينهوه تهندروستييهكانمان
كه بخوَلقَينين كةشَيك بارودؤخَيكء بتوانين نوآ،

بهرزبكهينهوه. هاوآلتي تهندروستي هةستي
پزيشكهكانمان متمانهي  ديكة جارَيكي  بؤ -٤
ته ندروست كؤمهَلگايه كي تازهبكهينه وهو خه َلك لهالي

كايهوه. بهَينينه 
بابه تانهوه  ئةمجؤره لــهإَيــي بتوانين  -٥
گرانبههايه بؤگهنه  الوازه سيستمه ئةو دهستبهرداري
سيستمي گؤإاني بهرهو هانبدهين حكومهت بينء

تهندروستي.
هاوآلتي  پزيشكانء تهندروستيء پسپؤإي  -٦
ته ندروستي سهنتهرَيكي  كردنهوهي به  هانبدهين
ئاستي دهستنيشانكردني بؤ سهربهخؤ، ئيستراتيذي
چارهسهركردنيانء گرفته كانء تهندروستيء
سوودي دواإؤژ بؤ تهندروستي داتاي كؤكردنه وهي

لَيوهربگيردرَيت.
بمَينَيتهوه. دؤكيومَينتَيك ءهك دواإؤژ بؤ -٧

تهندروستييهكان راوَيذكاره
گرنگترين له يهكَيكه تهندروستي سيستمي
گؤإانكارييء كؤمهَلگايهك، هةر كؤَلهكهكاني 
خزمه تگوزارييهكان كاره پيادهكردني نوَيكردنهوهو
ءهگةإخستني له هةيه  خؤيان  كاريگه ري  رؤَلي
كؤمهَلگايهكي بؤ هؤكارَيك دهبَيته كه تواناكان،
گؤإانَيكيش هةموو پَيشكه وتوو، تهندروستء
پَيويستي هةيه، ئامادهباشي پَيشهكيء به پَيويستي
هةيه، جياجيا دياريكراوي شهفافء پرؤژهيهكي به
چاولَيكه ريي، بازو به نوَيبوونهوه پَيشكهوتنء چونكه

لَيناكهوَيتهوه. باشي ئةنجامي

هةرَيمي له  تهندروستي ــاري ب تَيكچووني
هةموومان، سهرشاني دةكهوَيته  كوردستان
سهرشاني دةكه وَيته گرانهكه  باره  رَيژه، به بةآلم
دنيادا هةموو له ءابزانم ته ندروستييهكان، راويژكاره
ئةنجومهني (وهزارهت، له تهندروستي راوَيژكاري

بإيار، شوَيني له نزيكن سهرؤكايه تييهكان) ءهزيران،
رَينمايي لهژَير بهيهكهوه، هةيه باشيان پهيوهندييهكي
كاريگه رييهكي كاردهكهنء تهندروستيدا  ءهزيري
ئةو تهندروستيي رهوشي له هةيه باشيان زؤر
پهرلهمان پزيشكي ليژنهي يارمه تيي به ءآلتــهدا،

 feed) دهبَيت باشيان پَيچهوانهيي كاردانهوهي
گرفتء بهدواداچووني بؤ (back mechanism
ءهزيري رَيگاي  له چارهسهركردنيان كَيشهكانء 

تهندروستييهوه.
رَيــژهي ئةگهر جيهان وآلتاني ءه ك ئَيمهش
راوَيژكاره تهندروستييهكانمانزياترنهبن، كهمترنين،
له نهبووه  باشيان كاريگهرييهكي هيچ بــةآلم
لهبهرئةوهي كؤمهَلگاكهماندا، تهندروستيي رهوشي
ته نانهتناشزانين تفعيلنهكراون)، كاريگهرنهكراون(
ئاوازَيك له هةريهكه يان كَين، راوَيژكارانه ئةو
بهيهكهوه پهيوهندييان ئةوه ي بهماناي دهخوَينَيت،
سهرچاوهي (مرجع) رَيگاي  له  هةريه كه نييه،
قهَلهميان تائَيستا نايكات، يان كاردهكات خؤيهوه
ئاگاداربين ئَيمه  ئةوهي كاغهز، سهر نهخستووةته 
پَيشكهش گرنگيان  بهرچاوء پرؤژهيهكي هيچ  لَيي
ءة زارهتي رَيگاي له نهكردووه خؤيان بهسهروو
بهرپرسييه ئةو لهئاستي  دةبوايه  تهندروستييه وه،
مهيدانييان سةرداني  دةبوايه بوونايه ، مَيژووييةدا 
بهبآ تهندروستييه كان دامهزراوه هةموو بؤ هةبوايه 
بكردايه پؤلَين دهستنيشانء كَيشه كانيان جياوازيي،
شياويان چــارهي  گرنگيي، كاريگهرييء به پَيي
دهسهآلت، ءهزيرو جهنابي بهرده ستي بخستايهته 
له پيشهييان راپؤرتي يهك مانگانه نهبوايه هيچ
به پَيشكهش تهندروستييهوه ــري ءهزي رَيگاي 
راوَيژكارانهمان ئةمجؤره  ئةگهر بكردايه. دهسهآلت
بؤ نهدهبوو الرييه كي هيچ ءهزير جه نابي هةبوايه،
لهسهرشاني كارهكاني له  زؤر هاريكاريكردنيانء

دهكردهوه. سوكتر كهمترو ءهزيريان
تهندروستيانه ــاره  ــژك راوَي لــهو ئةگهر ئايا 
پزيشكيء خــزمــهتــگــوزاريــي بـــاري بپرسين 
دةبَيت ئاستَيكدايه؟ چ له  كوردستان تهندروستيي
له ءه آلمهكانيان بَلَيي  بَيت! چؤن  ءهآلمهكانيان
بچَيت پزيشكي ده ستهي هاوآلتييانء  ءهآلمــي
يان تهندروستي )! پزيشكيء  كارمهندي  (پزيشكء
بؤ ئايا دهبَيت، ديكةيان بؤچوونَيكي جؤره ئةوان
ئامارَيك جؤره چ به  ده بهستن پشت ءهآلمهكانيان
بهراوردي شَيوهيهك هيچ به كه ئامارانهي (بهو
لهگهأل ناكرَيت ته ندروستييهكان خزمهتگوزاره
لهوكاره دهكرَيت سهرف  كه پارهيهي  بإه ئةو
دهمانهوَيت ئَيمه بههةرحاأل خزمهتگوزاريانهدا). 
راوَيژكاري بةإاستي تهندروستييهكانمان راوَيژكاره
ئةنجام بهباشي كارهكانيان بنء تهندروستي
سَيكتهري بهرهوپَيشچووني  بؤ هؤيهك ببنه  بدهن،
داواكارم كؤتاييدا له هةرَيمهكهمان، له تهندروستي
بؤچوونهكانم ئةگه ر تهندروستييةكان راوَيژكاره له

راستبكهنهوه. بؤم هةَلهن،

قةآلدزةيى عةلى

بوارى شارةزايانى  لة  زؤر
سةلماندووة ئةوةيان كؤمةَلناسى
وةك كؤمةَلطا جةستةى كة
لة ــة ك ــك ــَي ــرؤظ جــةســتــةى م
بةيةكةوة شانةى خانةو ضةندين
ــارو ك ــــةإووى ل ــراوة ــت ــةس ب
بةكؤى ثَيكهاتووة، فرمانةوة
خانةو هةموو فرمانةكانى كارو
كؤمةَلطا، جةستةى ناو شانةكانى
ئــابــوورىء سياسىء ذيــانــى
بةإَيوةدةضَيت، كؤمةآليةتى
لة تــاك  تَيإوانينةكانى كــؤى
كؤمةآليةتىء سياسىء ذيانى
ثَيكهاتةى لة بةشَيكة ئابووريدا
كؤمةَلطا، ناو شانةكانى  خانةو
تَيإوانيني لة ناتةواوييةك هةر
يةكَيك لة كؤمةَلطا تاكةكاني كؤي
كؤمةآليةتىء سياسيء كاية لة
لةناو ثشَيوييةك ئابوورييةكان،
دروستدةكاتء كؤمةَلطادا ذيانى
لةسةر دةبَيت كاريطةريشى
كؤمةَلطا، تةندروستى ئايندةى
لــةبــةرئــةوة تــةبــانــةبــوونــي
مــرؤظ جةستةى كؤمةَلطاو
نةخؤشيى مةترسيدارترين
سيستمى نةمانى كؤمةآليةتييةء
خؤيدا بةدواي كؤمةَلطا بةرطريى
ناويدةنَيم من كة دةهَينَيت،

كؤمةآليةتى). (ئايدزى
ــى ــةك زاراوةي وةك ئــايــدز
(ثاسؤلؤجى)، زانى  نةخؤشيى
لةناوضوونى ــانء  ــةم ن واتــة 
جةستةى بةرطريى سيستمى
جؤرة هَيرشى بةهؤى مرؤظَيك،
ثزيشكانء كــة  ظــايــرؤســَيــك
ئايدز خودى كة ثَييانواية زانايان
هؤكارَيكة بةَلكو نيية، نةخؤشيى
بة مرؤظةكة تووشبوونى بؤ
خرؤكة نةخؤشييةك، هةموو
رؤَلـــى ــن  ــوَي خ سثييةكانى
جةستةى لة  دةبينن بةرطريى 
كاتَيك هةر زيندوودا، مرؤظَيكى
وةك زيندووى بوونةوةرَيكى 
يان ــرؤس ــاي ظ ــان ي بةكتريا
رَيى ديكة زيندةوةرَيكى هةر
مرؤظ، جةستةى ناو بكةوَيتة
لةناوى دةكةنء دذايةتى ئةوان
مرؤظ مانةوةى كةواتة  دةبةن،
تــةنــدروســت، بــةشــَيــوةيــةكــى
بةو ثةيوةستة راســتــةوخــؤ
ئةطينا بةرطرييةوة، سيستمى
مرؤظ دةوروبـــةرى ذينطةو
نةخؤشيى لــة ــإن  ث هةميشة

جؤراوجؤر.
خــإؤكــة ـــك ـــَي ـــات ـــةرك ه
بةرطريى سيستمى سثييةكانء
ظايرؤسى لةاليةن جةستة ناو
ئةوكاتة ئيتر  لةناوبرا، ئايدزةوة 
ــاســةوان ث ــآ  ب جةستةيةكى
دةردو بةردةستى دةكةوَيتة
وآلتَيكى دةيكةنة  نةخؤشيىء 
طــةشــةكــردنء ــةت بــؤ ــةالم س
زؤربوونى زيندةوةرة نةخؤشيى

هَينةكان.

لةئاستة كوردستانيشدا لة
سيستمي توانرا سياسييةكةدا،
كــوردي كؤمةَلطاي بةرطريي
لة ــت ــرَي ــك ب ــان  ــش ــي ــن ــت دةس
بؤ ٢٠٠٨دا ساَلي هةَلبذاردني
كؤنترؤَلكردني خؤنوَيكردنةوةء 
دةهاتة سياسيانةي تةنطذة ئةو
حيزبة بةوثَييةي ثــَيــشــةوة،
كــوردســتــان سياسييةكانى
ثارتى يةكَيتىء طشتىء بــة
بةوةكرد هةستيان بةتايبةتى
ثشتبةستن بة ناتوانن ضيتر كة
هةَلثةثَيكردنى شةإةثةإؤء بة
بة بــدةن بةردةواميي خةَلك،
خؤيان، ــى ــةآلت دةس حــوكــمء
ــةواوى ــةت ب ثــارتــى يةكَيتىء 
ـــان ــةى جـــةمـــاوةري ــان ــم ــت م
لةبةرئةوةش لةدةستدابوو،
سةر كةوتبووة كوردستان كة
ضاودَيرانى لةاليةن عــَيــراقء
ضاودَيريى بيانييةوة ناوخؤىء
هةإةشةكردنء بة نةدةكرا دةكرا،
بهَيننة ضاوسووركردنةوة خةَلك
دةنطدان، سندوقةكاني بةردةم
نوَييان ميكانيزمي هةربؤية
كة خةَلك هانداني بؤ طرتةبةر
ثآ متمانةيان هةَلبذاردنةكاندا لة

ببةخشن:

(ئايدزىكؤمةآليةتى) نةمانىسيـــــستمىبةرطريىكؤمةلَطا
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عومةر سةرثةرشتيار: بةرهةم

باخةوانيان نيية خويَندنطاكان باخضةي ضوار يةكي

٠٧٧٠١٥٠٦٥٦٠ ثةيوةندى: بؤ

محةمةد سارا

ــةوان ــاخ ب ــي ــوون ــةب ــؤي ن ــةه ب
بةإَيوةبةرَيتي لةقوتابخانةكاندا،
(١٠) ثــارةي بإياريداوة ــةروةردة ث
بةإَيوةبةري بةو لةساَلَيكدا بدات رؤذ
بؤ ــرن دةط كرَيكار قوتابخانانةي
بةثَيي ضونكة باخةكانيان، خزمةتكردني
باخضةي بةإَيوةبةرَيتي ئامارَيكي
لةشاري قوتابخانةكان، خوَيندنطاء
يــةك)ي ــوار (ض نزيكةي سلَيمانيدا 
باخةوانيان قوتابخانةكاني خوَيندنطةء
بةكاري قوتابييةكان مامؤستاء نييةء

هةَلدةستن. باخةواني
لةقوتابخانةكاندا باخةوانانةي ئةو
دةكةن، بةوة ئاماذة كاردةكةن، رؤذانة
بةتةنيا قورسةء زؤر كارةكةيان كة
نةمامةكان باخء سةوزكردني  فرياي
مامؤستاكاني قوتابيء ئةطةر ناكةون،

نةكةن. هاوكارييان قوتابخانةكان
باخةوان  ساأل)، ٤٠) محةمةد حةكيم
بنةإةتي، بــةمــؤى لةخوَيندنطاى
طةورة رووبةرَيكى بةوةكرد، ئاماذةي
بةباخء ــراوة ك لةقوتابخانةكةيان
باخةواني يةك تةنيا قوتابخانةكةش
خزمةتكردني كَيآلنء  فرياي هةيةء
«بــاري ــي: وت ناكةوَيتء باخضةكة
رؤذانة هةربؤية نيية، باش تةندروستيم
قوتابييةكان كارطوزارء مامؤستاء
كاري هةرضةندة دةكــةن، هاوكاريم

نيية». ئةوان
كشتوكاَلي رابــةرانــي بــاخــةوانء
ئةوةيان سكاآلي قوتابخانةكاندا لةنَيو
كةمةء مــووضــةكــةيــان كــة  ــة،  هــةي
ئيمتيازاتي مةترسيء ــةي ــاَل دةرم
تةنيا ساآلنة نايانطرَيتةوة، ثَيويست
دةكرَيت ئاراستة سوثاسَيكيان رَيزء
هيض دوادةكةوَيت ئةوةندة زؤرجار كة

نامَينَيت. سودَيكي
رابـــةرى ــةن، ــةس ح هـــاذة قـــادر
بةمؤي لةقوتابخانةي كشتوكاَلى
بخةوانَيك ــنء «م ــي: وت بنةإةتي،

خزمةتكردني سةرقاَلي ـــةردةوام ب
رؤذانــة هةرضةندة باخضةكةمانين،
قإكةر دةرمــانــي  كيمياييء ثةييني
خوراوةء مافمان بةآلم بةكاردةهَينين، 

نامانطرَيتةوة». مةترسي دةرماَلةي
كة بــةوةكــرد، ــاذةي ــام هـــاذة ئ
باخضةكان شةتَلطةء بةإَيوةبةرَيتي
زؤرجار دةكةنء كةميان هاوكاريي
درةنطدا لةكاتَيكي نةمام تؤء شةتَلء
ذمارةيةكي يان دةطــات، بةدةستيان
ئةطةرضي دابيندةكةن، بؤ كةميان
زؤر مــانــدوبــوونــَيــكــي هــاتــوضــؤء 
هَينانيان لةوةرطرتنء بةخةرجدةدةين

قوتابخانة. بؤ
بةمؤ، قوتابخانةي بةإَيوةبةري
لةوةي قادر، هاذة لةطةأل هاوإابوو
هاوكارييان باخضةكان  بةإَيوةبةري 

دةضنء بةدةميانةوة  كةمتر ناكةنء 
بؤ كةم بإَيكي ساآلنةكاندا لةدةرخستة
لةكاتَيكدا دياريدةكةن، قوتابخانةكةيان
قوتابخانةيةدا كراوة لةو دؤنم زةوي (٣)
بةدةست ناياب ثلةي ساآلنة بةباخضةء

هةَلسةنطاندندا. لةكاتي دةهَينَيت،
بةإَيوبةرى خدر، مةعروف كةمال
وتي: بنةإةتى، بةمؤى قوتابخانةى
فةرمانبةرةكانم ئــةوةي «بــةهــؤي
ناكةون، باخضةكة خزمةتي فرياي
ميزانييةي لة زؤر ثارةيةكي ساآلنة
بؤ كرَيكار بة  دةدةم قوتابخانةكة 
لةوةي جطة باخضةكة،  خزمةتكردني 
يةكَيكي طوأل تــؤوي  نةمامء كإيني
زؤر ساآلنة خةرجيانةي  لةو  ديكةية

دةكةوَيت». قوتابخانةكةمان لةسةر
كة بةوةشكرد، ئــامــاذةي  كةمال

نؤذةنكردنةوةء لةكاتي باشترواية
طرنطي قوتابخانةكاندا دروستكردني
بةشَيوةيةكي بدرَيتء بةباخضةكان
خؤَلي زةوييةكةي بؤداإَيذراو  ثالن
لَيواربةندي تَيبكرَيتء سياجء بةسوودي
قوتابخانة كاتَيك ضونكة بؤبكرَيت، باشي
دواتر فةرامؤشبكرَيت، ــةوإووةوة ل
كةمةي ثارة بةو  ناتوانَيت قوتابخانةكة 
هةروةها رَيكبخاتةوةء باخضةكة هةيةتي
لةبةإَيوةبةرَيتي «داواكــاريــن وتــي: 
باخضةي بؤ زياتر باخةواني ثةروةردة
يان دابمةزرَينَيت، قوتابخانةكان
لةإَيطةي كؤمثانياي تايبةتةوة ئةوكارة

ئةنجامبدات».
بةإَيوةبةرَيتي ئامارَيكي بةثَيي
خوَيندنطاكان، قوتابخانةء باخضةي
(٢١٤) نزيكةي سلَيمانيدا لةشاري
قــوتــابــخــانــةء بــاخــضــةيــان هــةيــة،
قوتابخانة (٧٠) تائَيستا بـــةآلم
زؤرَيك نييةء باخةواني باخضةكانيان
باخةوانء كارمةندي لةقوتابخانانةكان
كشتوكاَلييةكانيان سةرثةرشتيارة

ناكةون. كارةكانيان فرياي
بةإَيوةبةري سةعيد، حسَين عةلي
قــوتــابــخــانــةو ــةى ــض ــاخ ــى ب ــةش ب
لةبةإَيوةبةرَيتي خوَيندنطاكان،
سلَيماني، مةَلبةندي ثــــةروةردةي
نةبووني لةبةر كة بةوةكرد، ئاماذةي
نــاتــوانــرَيــت ــةي ثــَيــويــســت، ــودج ب
بؤ بطيرَيت كرَيكار بةطرَيبةست
باخضةكانيان خزمةتي قوتابخانةكانء
كرَيي دةتــوانــن تةنيا ــةآلم ب بكةن، 
بدةن كرَيكار رؤذي (١٠) كاركردني
بؤ دةطرن  كرَيكار خوَيندنطايانةي بةو 

باخضةكةيان. خزمةتكردني
خستةإوو:  بةإَيوةبةرة ئةوةشي  ئةو
لةإَيطةي دةتوانن تةنيا ئةوان ساآلنة كة
كشتوكاَلييةكانةوة سةرثةشتيارة
ئةطةر بكةن، قوتابخانةكان سةرداني
باشيكرابوو، خزمةتي باخضةكة
باخةواني بةإَيوةبةرء  بؤ سوثاسنامة 

دةنَيرنةوة. قوتابخانةكة 

سارا فؤتؤ: قوتابخانةكةيان    قوتابيء مامؤستايان لة باخضةي كاركردني
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