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رؤذنامة

لةسةر  جةخت  يةكَيتى  بةرثرسانى 
اليةنطرانى  سةرجةم  دةكردنى  الدانء 
رَيكخستةكانى  لةناو  ريفؤرم  باَلى 
ئةوةى  لةطةأل  دةكةنةوة،  حيزبةدا  ئةو 
بؤ  كاريطةريى  هةَلمةتة  ئةو  ثَييانواية 
ئةندام  هةية،  يةكَيتى  يةكإيزيى  سةر 
دةَلَيت:  بةيةكَيتيش  سةر  ثةرلةمانَيكي 
«دياردةى الدانء دةركردن لةناو يةكَيتيدا 

شتَيكى تازة نيية».
تاَلةبانى، سكرتَيرى  بةبإيارى جةالل 
كوردستان  نيشتمانيى  يةكَيتيى  طشتى 
كؤمةَلَيك  رابـــــردوودا  لــةمــاوةى 
اليةنطرى  كة  يةكَيتى  ئةندامى  كاديرو 
دةست  ناضاركراون  ريفؤرمن  باَلى 
لةهةمانكاتيشدا  لةكاربكَيشنةوةو 
سةدانى  ــراونء  دةرك ديكة  كؤمةَلَيكى 
خؤيان  ئاطاداركراونةتةوة،  ديكةش 

يةكاليي بكةنةوة.
رابـــردوودا  رؤذى  دوو  لــةمــاوةى 
شَيخ  (٧)ى  كؤميتةى  لــة  هةريةكة 

ــازادى  ئ (٣)ى  كؤميتةى  محَيدينء 
دةست  ناضاركران  سلَيمانى  لة  يةكَيتى 
لةكاربكَيشنةوة، بةبيانووى ئةوةى وةك 

باَلى ريفؤرم اليةنطرى ليستى طؤإانن.
لَيثرسراوى  مةحمود،  كةريم  عومةر 
بةإؤذنامةى  ــازادى  ئ (٣)ى  كؤميتةى 
راطةياند: ئَيمة لةهةَلبذاردنى ساَلى ٢٠٠٦دا 
لةسةر باَلى ريفؤرم هةَلبذَيردراوين، هةر 
لةناو رَيكخستنةكاندا حسابى  لةوكاتةوة 

كاديرى ثلةدوومان بؤكراوة.
ــــــةرزان ئــةحــمــةد كـــــوردة،  ب
سلَيمانى  (١)ى  مةَلبةندى  لَيثرسرواى 
كــوردســتــان،  نيشتمانيى  يةكَيتيى 
حيزبينء  ئَيمة  راطةياند:  بةإؤذنامةى 
بةثَيى  هةيةو  ثةيإةووثرؤطراممان 
ديكة  اليةنَيكى  بؤ  ئةوةى  ثةيإةوة  ئةو 
ئةو  دةردةكرَيت،  لةيةكَيتى  كاربكات، 
بإيارةشمان لةكاتى خؤيدايةو ثةلةكردنى 

تَيدانيية.

وردةكارى لة ل٣داية

هةستيار قادر

باآلى  كؤمسيؤنى  هةرضةندة 
سةربةخؤى هةَلبذاردنةكان لةثالنى 
مانطةى  ئةم  (٢٣)ى  خؤيدا  كارى 
دةستثَيكردنى  بؤ  دياريكردووة 
بــةآلم  ــذاردن،  ــب هــةَل بانطةشةى 
هةَلبذاردنةكانى  سةرؤكى دةستةى 
رؤذة  ئــةو  دياريكردنى  هــةرَيــم 
بةكؤتايهاتنى  دةبــةســتــَيــتــةوة 

ثاَلَيوراوةكانةوة. وردبينيى 
وادةى  دوَينَي  ــةوةى  ئ دواى   
ثاَلَيوراوى  ــاوى  ن تؤماركردنى 
ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى  ليستةكانى 
بإيارة  كؤتايهات،  كوردستان 
وردبينيكردنى  داهاتوودا  لةهةفتةى 
ــش كــؤتــايــى  ــي ــان ــوراوةك ــَي ــاَل ث

هةَلبذاردن  بانطةشةى  ثَيبَيتء 
دةستثَيبكات،

سةرؤكى  محةمةد  هةندرَين 
كؤمسيؤنى  هةولَيرى  ئؤفيسى 
هــةَلــبــذاردنــةكــان بــةإؤذنــامــةى 
خؤيدا  كارى  «لةثالنى  راطةياند: 
ئةم  (٢٣)ى  بؤ   (٢٢) كؤمسيؤن 
دةستثَيكردنى  بؤ  دانــاوة  مانطةى 
دواى  ــذاردنء  ــب ــةَل ه هةَلمةتى 
ثاَلَيوراوةكانء  وردبينيكردنى 
هةفتةى  بــارةكــانــدا  ــةى  ــةزؤرب ل
هةَلبذاردن  بانطةشةى  داهاتوو 

دةستثَيدةكات».
سةرؤكى  ــادر  ق عةلى  ــةآلم  ب  
هةرَيم  هةَلبذاردنةكانى  دةستةى 
ــراوى  ــك ــاري دي وادةى  ــى  ــوون ب
دةستثَيكردنى  بــؤ  ــردةوة  ــك رةت

هةَلمةتةكانى هةَلبذاردنء رايطةياند: 
«دةستثَيكردنى هةَلمةتى هةَلبذاردنء 
بةكؤتايهاتنى  بةندة  ـــةى  وادةك
وردبينيى ثاَلَيوراوةكانةوةء لةدواى 
كؤتايهاتنى ئةو وردبينيية هةَلمةتةكة 

دةستثَيدةكات».
بةوةشدا،  ئاماذةى  قادر  عةلى   
كة بةوثَييةى لةهةرَيمى كوردستاندا 
دةستةى  هــاوشــَيــوةى  دةســتــةي 
بةغدا  بةعسى  ريشةكَيشكردنى 
ثَيشينةى  وردبينيكردنى  بؤ  نيية، 
بةر  دةبــةنــة  ثةنا  ثــاَلــَيــورواكــان 
وتيشى:  نــاوخــؤ،  ـــــى  وةزارةت
دةزطايةكى  بةضةند  «ثةيوةندى 
رةطةزنامةو  زانكؤو  وةك  ديكةى 
دةزطاى ثةنجةمؤرى تاوانةوة دةكةن 

بؤ وردبينيكردنى ثاَلَيوراوةكان».

دةستثَيكردنى هةلَمةتى هةلَبذاردن 
ديارينةكراوة

رؤذنامة 

بةثَيى راثؤرتي ذمارة (١٣٩)ى (نهَينى) 
 ٢٠٠٦/٥/٤ لة  كة  دارايــى،  ضــاودَيــرى 
سةرؤكايةتى  نووسينطةى  ئاراستةى 
كراوة،  (سلَيمانى)  وةزيران  ئةنجومةنى 
(بةرزان قادر) كة ناسراوة بةرزانى قالةى 

خاكء  ــوى  رادَي بةإَيوةبةرى  خةَلوز 
بةمةبةستى  بةرنامة،  بةرنامةى  ستافى 
زياتر  ئاسةوار،  ثارضة   (٥٥٠) فرؤشتنى 
لةئةنجومةنى  دينارى  مليؤن   (٥١) لة 

وةزيران وةرطرتووة.
رةخنةية  كة  راثؤرتةكةدا،  لةبةشَيكى 
بــودجــةى  ســةرفــكــردنــى  لةضؤنَيتى 

ئةنجومةنى وةزيران (ئيدارةى سلَيمانى)، 
نووسيويةتى:  دارايى  ضاودَيرى  ديوانى 
ـــةدةرةوةى  ل كةسانةى  ئــةو  «ئــةطــةر 
با  ثَيدةسثَيرن  كاريان  فةرمانطةكاندا 

بةثَيى ثسثؤإييان دابنرَين».
بةإَيوةبةرى  رةشيد،  كةمال  هاوكات 
سلَيمانى  شوَينةوارى  بةإَيوةبةرَيتى 

لةبةإَيوةبةرَيتييةكةمان  «بةرزان  وتى: 
كارمةند نييةو بةإَيوةبةرَيتى شوَينةوارى 
بإة  ئةو  دابينكردنى  تواناى  سلَيمانيش 
بةرزان  كة  بةوثَييةش  نيية،  ثارةيةى 
جَيطرى  فةتاح  عومةر  لةطةأل  ثةيوةندى 
باشة،  حكومةت  سةرؤكى  ثَيشووى 
بإة  ئةو  ــةوةوة  ئ لةإَيطةى  هةربؤية 

بؤ  وةزيــران  لةئةنجومةنى  ثارةيةى 
فرؤشتنى  بةمةبةستى  دابينكراوة 
ئاسةوارةكان، بة بةإَيوةبةرَيتييةكةمان».

ثةيوةنديكرد  ضةندينجار  رؤذنامة 
بةمةبةستى  خةَلوزةوة،  قادر  بةرزان  بة 
نةتوانرا  ــةآلم  ب ــدوان،  ــَي ل وةرطرتنى 

ثةيوةندييةكةى وةربطيرَيت.

بــةرزان قــادر خـةلَـوز ذمــارةيـةك ئــاسـةوار
بة (٥١) مليؤن دينار دةداتة حكومةت 

ل ٥

راديؤى دةنطى طؤأان...
لةسةر شةثؤلى FM بة 

فريكويَنسى ٩٤,٤ مَيطاهَيرتز

لةئَيستادا لة سلَيمانى

راديؤى دةنطى طؤأان...
لةسةر شةثؤلى FM بة 

فريكويَنسى ٩٤,٤ مَيطاهَيرتز

لةئَيستادا لة سلَيمانى

هةَلبذاردنى داهاتوو 

تاقيكردنةوةيةكة بؤ 

ديموكراسى لة كوردستان

ل ٦

هةَلبذاردنَيكى ثاك، رَيطا خؤشكةر 

دةبَيت بؤ طؤإيني وَينةي شَيواوي 

هةرَيم لة دةرةوة

د. دلَير ئةحمةد

يوسف محةمةد

بة دةستكارييةوة
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ثشتيوان سةعدولَآل

لةسةر  جةخت  يةكَيتى  بةرثرسانى 
باَلى  كاديرانى  سةرجةم  دةركردنى  الدانء 
حيزبةدا  ئةو  رَيكخستنةكانى  ناو  ريفؤرم 
هةَلمةتة  ئةو  ثَييانواية  هةرضةند  دةكةنةوة، 
كاريطةرى بؤ سةر يةكإيزيى يةكَيتى هةية، 
حيزبةش  بةو  سةر  ثةرلةمانى  ئةندامَيكى 
لةناو  دةركــرن  الدانء  ــاردةى  دي دةَلَيت: 
لةإابردووشدا  نييةء  تازة  شتَيكى  يةكَيتيدا 

مافى هةندَيك خةَلك ثَيشَيلكراوة.
سكرتَيرى  تاَلةبانى،  جةالل  بةبإيارى 
كوردستان  نيشتمانيى  يةكَيتيى  طشتيى 
ئةندامء  كؤمةَلَيك  رابـــردوودا  لةماوةى 
ناضاركراون  ريــفــؤرم  باَلى  اليةنطرى 
لةهةمانكاتيشدا  لةكاربكَيشنةوةو  دةست 
سةدانى  ـــراونء  دةرك ديكة  كؤمةَلَيكى 
ديكةش ئاطاداركراونةتةوة، خؤيان يةكاليي 

بكةنةوة.
(ه،أ)  هاوآلتي  لةمةوبةر  رؤذَيك  ضةند 
لةكاتي  سلَيمانيية  شاري  دانيشتووي  كة 
سَي  لةاليةن  ماَلةكةى  بؤ  طةإانةوةيدا 
بةتؤمةتى  ئاسايشي سلَيمانيةوة  كارمةندى 
هَيرشي  طــؤإانــةوة  بةليستى  ثةيوةندى 
ستافى   ٥/١٩ رؤذى  هةروةها  كرايةسةر، 
بةمةَلبةندى  سةر  ئازادى   (٣)ى  كؤميتةى 
سلَيمانى بةلَيثرسراوى كؤميتةء جَيطرةكةىء 
دةست  ناضاركران  كؤميتةكة،  ئةندامى   (٩)

لةكاربكَيشنةوة.
لَيثرسراوى  مةحمود،  كةريم  عومةر 
بةإؤذنامةى  ئـــازادى  (٣)ى  كؤميتةى 
لةهةَلبذاردنى ساَلى ٢٠٠٦دا  ئَيمة  راطةياند: 
هةر  هةَلبذَيردراوين،  ريفؤرم  باَلى  لةسةر 
حسابى  رَيكخستةكاندا  لةناو  لةوكاتةوة 
تائةوةى  بؤكراوة،  ثلةدوومان  كاديرى 
ثَيرآ لَيثرسراوى مةَلبةندى سلَيمانى داواى 
ئَيمةش  لَيكردينء  خؤيةكالييكردنةوةى 
ليستى  بؤ  ئيش  بَيينةدةرةوةء  بإيارماندا 
طؤإان بكةين، جطة لةلَيثرسراوى كؤميتةكة، 
ئةنجومةنى  ئةندامى   (٩) يةكةمء  جَيطرى 
لةكاركَيشاوةتةوةء  دةستيان  كؤميتةكة 
لةطةأل  كــةرت   (١٠) كــةرت،   (١٢) لةكؤى 
هاوكات  دةستلةكاركَيشراوةكانة،  ئةندامة 
رَيكخستني   (٧)ي   كؤميتةي  ئةندامى  دةيان 
شَيخ محَيدين لةشارى سلَيمانى ثةيوةندييان 

بةليستى طؤإانةوة كرد. 
شاهَين حة مةإة زا، لَيثرسراوي  كؤميتة ي  
سبة ي   بة   محَيدين  شَيخ  رَيكخستني   (٧)ي  

راطة ياند: ضةند رؤذَيك لةمةوبةر ئة نجومة ني  
مة َلبة ندي   بة رثرسي   لة طة أل  كؤميتة كة مان 
كؤبووةوةو  سلَيماني   رَيكخستني   (١)ي  
لةكؤبوونةوةكةدا ثَييوتين، بة بإياري  جة نابي  
مام جة الل ئة و كة سانة ي  لة ناو ية كَيتيدانء 
كار بؤ ليستي  كوردستاني  (ث.د.ك – ي .ن.ك) 

ناكة ن، دة بَيت ية كَيتي  بة جَيبهَيَلن».
لَيثرسراوي  كؤميتة ي  (٧) وتيشى: «ئَيمة  
ليستة   ئة و  كارة كاني   بة بة رنامةو  باوةإمان 
هة ية و لة دة رة وة   يان لة ناوة وة ي  ية كَيتي  بين 
نيشتمانيي   ية كَيتيي   بة ئة ندامي   هة رخؤمان 
خة باتمان  ضونكة   دة زانــيــن،  كوردستان 
داوةو  ية كَيتي   بؤ  قوربانيمان  تَيداكردووةو 
شانازى بةكارةكانى رابردوومانةوة دةكةين، 

هةظاآلنى  كؤمةَلَيك  الى  ضوينةتة  ئَيستاش 
ديكة كة خاوةنى زؤرينةى سةروةرييةكانى 

ناو يةكَيتين». 
اليةنطرى  سةدان  رابــردوودا  لةماوةى 
خؤيان  داوايانلَيكراوة  ــؤإان  ط ليستى 
دةيان  ئةوةشدا  لةطةأل  بكةنةوةو  يةكاليي 
بةرثرسانى  دةركـــراونء  ديكة  كةسى 
يةكَيتيش باس لةوةدةكةن، ئةو هةَلمةتةيان 
كوردستان  شاروشارؤضكةكانى  سةرجةم 

دةطرَيتةوة. 
لَيثرسرواى  كــوردة،  ئةحمةد  بــةرزان 
مةَلبةندى (١)ى سلَيمانى يةكَيتيى نيشتمانيى 
ئَيمة  راطةياند:  بةإؤذنامةى  كوردستان، 
هةيةو  ثرؤطراممان  ثةيإةوو  حيزبينء 

اليةنَيكى  بؤ  ئــةوةى  ثةيإةوة  ئةو  بةثَيى 
ئةو  دةردةكرَيت،  لةيةكَيتى  كاربكات،  ديكة 
ثةلةكردنى  خؤيدايةو  لةكاتى  بإيارةشمان 

تَيدانيية. 
لةيةكَيتى  «ئــةوانــةى  وتــى:  هةروةها 
راستة  كةمةو  ذمــارةيــان  ــن،  ــرَي دةردةك
كاريطةرى بؤ سةر ريزةكانى يةكَيتى هةية، 
ضونكة  ناطةيةنَيت،  زيان  بةوشَيوةية  بةآلم 
دةيان  يةكَيتى  وةكو  طــةورةى  حيزبَيكى 
هةورازو نشَيويى ئاواى بإيوةو تائَيستاش 

ماوةتةوة».
لَيثرسرواى مةَلبةندى سلَيمانى ئةوةشى 
يةكَيتى  رَيكخستةكانى  «هةموو  راطةياند: 
ئةوةى  كوردستان  ناوضةكانى  لةسةرجةم 

بؤ بةرنامةى يةكَيتى كارنةكات، لةإيزةكانى 
يةكَيتى ناهَيَلرَين».

ثةرلةمانتارَيكى  ديــكــةوة،  لةاليةكى 
بةثَيويستى  كوردستان  نيشتمانيى  يةكَيتيى 
سةر  كاديرانى  ئــةنــدامــانء  ــت،  ــَي دةزان
بةحيزبةكةى خؤيان يةكالييبكةنةوة، كة بؤ 
نيطةرانى  لةهةمانكاتيشدا  كاردةكةن،  كآ 
ئةندامانء  دةركردنى  لةهةَلمةتى  خؤى 

كاديرانى نَيوحيزبةكةى دةردةبإرَيت.
ثةرلةمانى  ئةندامى  عةبدوَلآل،  ئارَيز 
يةكَيتى،  ليستى  لــةســةر  كــوردســتــان 
كة  هةركةسَيك  راطةياند:  بةإؤذنامةى 
ثابةندى  ثَيويستة  بَيت،  حيزبَيك  ئةندامى 
ئةطةر  بَيت،  حيزبةكةى  ناوخؤى  ثةيإةوى 
خؤيةتى  مافى  حيزبةكةى  نةبَيت،  ثابةند 
بةآلم  بدات،  سزاي  ثةيإةو  هةمان  بةثَيى 
شةخسى  شتى  ئيجرائاتانة  ئةو  رةنطة 
زؤربوو،  ئيجرائات  كة  لةكاتَيكدا  تَيبكةوَيت، 
يةكاليةنة  ثةيإةو  ئةوةشدا  لةطةأل  بةآلم 
ئيجرائاتى  كة  بةو كةسةى  مافدةدات  نييةو 

لةطةأل كراوة داواى مافى خؤى بكات.
«يةكاليي  ثةرلةمانتارة  ئةو  بةبإواى 
حيزبةكان  نَيو  خةَلكانى  نةبوونةوةى 
لةناو  مووضة.»  بذَيويىء  بؤ  دةطةإَيتةوة 
دوو  بووةتة  نةماوةو  تةبايى  يةكَيتيدا 
خةَلك  هةموو  ذيانى  بــةداخــةوة  ــةش،  ب
مةسةلةكة  بةستراوةتةوةو  بةحيزبةكانةوة 
مووضةية، رةنطة ئةو مةسةلةية كاريطةرى 
دروستبكات، ئةطينا كةسَيك بؤ ليستى طؤإان 
نيشتمانيى  يةكَيتيى  لةناو  بؤضى  كاربكات، 
كوردستان دةمَينَيتةوة، دةبَيت خةَلك خؤى 
لةبةشَيكى  واى  ئةمةش  بكاتةوة،  يةكاليي 
لةسةر  بكات،  كارَيك  كة  كــردووة،  خةَلك 
خواستى خؤى نةبَيتء ئازادانة بيرنةكاتةوة، 
مووضةكةى  لةبةر  حيزبايةتييةكةى  بةَلكو 
مةسةلةية  ئةو  لةئاييندةدا  دةبَيت  بَيت، 
كة  ئةوةبكرَيت،  بؤ  كار  ضارةسةربكرَيتء 
ذيانى خةَلك بةحيزبةكانةوة نةبةسترَيتةوة، 
بؤ ئةوةى خةَلك بتوانَيت باشتر بيربكاتةوة، 
ئةم  بؤ  رةوانيية  دياردةيةكى  ئةوة  ضونكة 

قؤناغة». 
الدانء  «دياردةى  وت:  ئةوةشى  ئارَيز 
كوردستانييةكانء  حيزبة  لةناو  دةركرن 
بةتايبةتى لةناو يةكَيتيدا شتَيكى تازة نييةو 
ئةوةى  بةبَي  كةسانَيك  ضةند  ئَيستا  ثَيش 
خؤيان  لةشوَينةكةى  ئاطاداربووبن،  خؤيان 
البراونء ثؤستيان لَيسةندراوةتةوةو مافيان 
مافى  نةيانتوانيبَيت  رةنطة  ثَيشلَيكراوةو 

خؤيان وةربطرنةوة».

دةركردنء ثاكتاوكردنى كاديرو ئةندامانى باَلى ريفؤرم ضأدةكرًيَتةوة

فةالح نةجم 

ئةنجومةنى  كارى  مانطة  حةوت  لة  زياتر 
راطــيــراوة،  سياسييةكانيان  ثارتة  ــاآلى  ب
زةحمةتكَيشانى  حيزبى  طشتيى  سكرتَيرى 
ثَييواية، راطرتنى كؤبوونةوةى  كوردستانيش 
بةهؤى  سياسييةكان  ثارتة  ئةنجومةنى 
طةندةَلىء  لةسةر  بووة  قسةكردنيان  زؤر 

ناعةدالةتى بارودؤخى هةرَيم.
سياسييةكان  ثارتة  باآلى  ئةنجومةنى 
ثارتىء  لةحيزبةكانى   ٢٠٠٧ ساَلى  لةبةهارى 
سؤسياليستء  يةكطرتوو  كؤمةألء  يةكَيتىء 
دامةزرا  ثَيكهاتووة،  شيوعى  زةحمةتكَيشانء 
بةمةبةستى بةشداريثَيكردنى ثارتة سياسيةكان 
لة ثرؤسةى سياسيى هةريمداو كؤبوونةوةكانى 
هةرَيم  سةرؤكى  بارزانى  مةسعود  لةاليةن 
هةر  دةدراية  راسثاردةكانيشى  بةإَيوةدةبرا، 

سآ سةرؤكايةتييةكةى هةرَيمى كوردستان.
حيزبى  طشتيى  سكرتَيرى  عةزيز،  قادر 
رؤذنامةى  بة  كوردستان،  زةحمةتكَيشانى 

دروستبوونى  ئامانجى  بنةإةتدا  لة  راطةياند: 
حيزبةكانى  بةشداريثَيكردنى  ئةنجومةنةكة، 
ثرؤسةي  لة  بوو  يةكَيتى  ثارتىء  دةرةوةى 
بة  تايبةت  سياسييةكانى  بإيارة  سياسيىء 
ئةوةى  بةهؤى  بةآلم  كوردستان،  هةرَيمى 
ناعةدالةتى  طةندةَلىء  لةسةر  قسةمان  زؤر 
بــآلوكــردنــةوةى  دواى  بةتايبةت  كــرد، 

راثؤرتةكةمان بؤ راي طشتيى، ثارتىء يةكَيتى 
دوواليةنة  خؤيان  راطرتء  كؤبوونةوةكانيان 
لةسةر ثرسة سياسييةكان كوردستان  بإيار 

دةدةن.
ثارتة  ــاآلى  ب ئةنجومةنى  هةرضةندة 
هيض  ٢٠٠٨/١٠-ءة  مانطى  لة  سياسييةكان 
بةآلم  ئةنجامنةداوة،  كؤبوونةوةيةكيان 

ئةوة  دواى  ثةيوةندييةكانيان  طرذبوونى 
كوردستانييةكة  حيزبة  ــوار  ض كة  ــات،  ه
سؤسياليستء  زةحمةتكَيشان،  (يةكطرتوو، 
خراثى  دةربــارةى  راثؤرتيكيان  كؤمةأل)  
طشتيى  راي  بؤ  كوردستان  ــارودؤخــى  ب
ثارتىء  سياسيى  مةكتةبى  بــآلوكــردةوة، 
يةكَيتى زؤر بةتوندى ءةآلمى راثؤرتةكةياني 

ئاسايى  ثةيوةندييةكانيان  تائَيستاش  دايةوة، 
ثَييوابوو،  عةزيز  قادر  هةروةها  نةبووةتةوة، 
ثارتىء  لةطةأل  حيزبةكة  ضوار  بةشدارى  كة 
بةشدارييةكى  ئةنجومةنةدا  لةء  يةكَيتى 
ئةنجومةنةكةدا،  لة  بوو  رووكــةش  شكلىء 
لةاليةن سةرؤكى هةرَيمء  بإيارةكان  ضونكة 
بةتايبةت  دةكرايةوة،  يةكاليى  جَيطرةكةيةوة 
كوردستانء  هةرَيمى  نَيوان  كَيشةكانى 
بؤ  طةإانةوة  بةبآ  يةكَيتى  ثارتىء  كة  بةغدا 
ثةرلةمانء حكومةتء حيزبةكانى ديكة خؤيان 

بإياريان لة ثرسة طرنطةكان داوة.  
كارى  كة  نايشارنةوة  يةكَيتيش  ثارتىء 
ئةنجومةنةكةيان لة دذى هةَلويستى ثارتةكاني 
ثيرة،  ئةحمةد  ديكة راطرتووة، ءةك سةعدى 
ئةندامى مةكتةبى سياسى يةكَيتيى نيشتمانيى 
كوردستان، ثَييوابوو كة ثارتةكانى دةرةوةى 
ثةرلةمانء  حكومةتء  لة  يةكَيتى  ثارتىء 
خؤيان  قسةى  دةتــوانــن  راطةياندنةكاندا 
ناكاتء  كؤبوونةوة  بة  ثَيويست  بكةن، 
لة  كة  دةوترَيت  ئةوة  لةكؤبوونةوةكانيشدا 

رؤذنامةكاندا دةنوسرَيت.

ئةنجومةنى باآلى ثارتة سياسييةكان ٧ مانطة كؤنةبووةتةوة

«لةبةرئةوةى قسةمان لةسةر طةندةَلىء ناعةدالةتى دةكرد كارةكانى ئةنجومةن راطيرا»

«دياردةى الدانء دةركردن لةناو يةكيَتيدا شتَيكى تازة نيية»

بةتؤمةتى  ئاسايشي سلَيمانيةوة  كارمةندى 
هَيرشي  طــؤإانــةوة  بةليستى  ثةيوةندى 
ستافى   
بةمةَلبةندى  سةر  ئازادى   )ى 
سلَيمانى بةلَيثرسراوى كؤميتةء جَيطرةكةىء 
دةست  ناضاركران  كؤميتةكة،  ئةندامى   (

لَيثرسراوى  مةحمود،  كةريم  عومةر 
بةإؤذنامةى  ئـــازادى  )ى 
دا 
هةر  هةَلبذَيردراوين،  ريفؤرم  باَلى  لةسةر 
حسابى  رَيكخستةكاندا  لةناو  لةوكاتةوة 

«ئَيمة  باوةإمان بة بة رنامةو كارة كاني  ليستى طؤران هةية و 

لة دة رة وة   يان لة ناوة وة ي  ية كَيتي  بين هة رخؤمان بة ئة ندامي  

ية كَيتيي  نيشتمانيي  كوردستان دة زانين»
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نيان مةجيد

لةجوتيارانى  كؤمةَلَيك  دوَينَي 
خؤثيشاندانَيكيان  بازيان  ناحيةى 
كارطةى  نةيانهَيشت  ســازكــردو 
كــاربــكــات،  ــان  ــازي ب ضيمةنتؤى 
ئةو  ــارةى  ث تائَيستا  لةبةرئةوةى 
ئةو  كة  وةرنةطرتووة  زةوييانةيان 
دروستكراوة،  لةسةر  كارطةيةى 
سلَيمانيء  قايمقامى  طةيشتنى  ثاش 
بةإَيوةبةرى  لةطةأل  كؤبوونةوة 

ناحيةى بازيانء بةرثرسانى كارطةكة، 
توانرا كَيشةكةيان ضارةسةر بكرَيت.

كة  خؤثيشاندةرةكان،  جوتيارة 
ذمارةيان (٤٠٠) كةس بوو بؤ ماوةى 
زياتر لة ٦ سةعات رَييان لةكاركردنى 
كارطةكة طرت بة مةبةستى وةرطرتنى 
لةاليةن  كة  زةوييانةى  ئةو  ثارةى 
خاوةنى كارطةكةوة لَييانكإدراوةء لة 
 ٢ نرخةكةى  كة  ثَيكدَيت،  دؤنم   (٧٢)

مليؤنء (٤٠٠) هةزار دؤالرة.
بةإَيوةبةرى  بةهائةدين،  زانا   

ئةو  دةربـــارةي  بــازيــان  ناحيةي 
بؤ  راطةياند:  بةإؤذنامةى  كَيشةية 
هةريةكة  كَيشةكة  هَيوركردنةوةي 
قايمقامي  ساَلح،  محةمةد  زانــا  لة 
كارطَيإي  ئةحمةد،  ئاراس  سلَيمانيء 
بازيانء  هاتنة  سلَيماني  ثارَيزطاي 
ثارةى  ضارةسةركرد،  كَيشةكةيان 
بةرثرسانى  لةاليةن  زةوييةكانيان 
بةخاوةن  ـــةوة  داوةت كارطةكةوة 
بةكَيشةكة  كؤتاييان  زةوييةكانء 

هَيناوة.

ذمارةيةك هاوآلتي نةيانهَيشت كارطةى ضيمةنتؤي بازيان كاربكات

بةهادين يوسف

ئةنجومةني ثارَيزطاي ديالة بةردةوامة 
دذي  كؤبوونةوةكاني  لةهةَلثةساردني 
دةستطيركردني سةرؤكي ليستي تةوافوق 
لةئةنجومةنةكة، بةوتةي ئةندامَيكي ليستي 
كةسةيان  ئةو  هَيز  هةمان  هاوثةيمانيش 
رابردووش  ساَلى  كة  دةستطيركردووة 
ئةنجومةنء سةرؤكي  هةَليانكوتاية سةر 

ليذنةي ئةمنييان دةستطيركرد.
ـــردوو  راب ــةي  ــم ــةم دووش رؤذي 
سةرؤك  ماليكي  نوري  تايبةتي  هَيزَيكي 
كؤبوونةوةدا  لةكاتي  عَيراق  وةزيراني 
ثارَيزطاي  ئةنجومةني  سةر  هةَليانكوتاية 
ناسراو  خةزرةجي  عةبدولجةبار  ديالةو 
سةرؤكي  ئةبولموجاهيد  بةعةبدولجةبار 
هةمان  دةستطيركردء  تةوافوقيان  ليستي 
هَيز شَيخ رياز تامي سةرؤكي عةشيرةتي 
ــةعء ســةرؤكــي ســةحــوةي  ــةم ــوج م
لةبةرامبةردا  دةستطيركرد،  بةهروزيان 
كؤبوونةوةكاني  ئةنجومةن  لةوإؤذةوة 
سةرؤكي  دوَينَيش  هةَلثةساردووةو 
بةعقوبة  سنووري  هؤزي  لة(٤٠)  زياتر 
داوايانكرد  رَيكخستء  خؤثيشاندانَيكيان 
ماليكي  نوري  سةعاتدا   (٤٨) لةماوةي 
دةستطيركراوةكان  بداتةوةو  وةآلميان 

ئازاد بكات.
ليستي  ئةندامي  فةيزوَلآل،  طوَلباخ 
ثارَيزطاي  لةئةنجومةني  هاوثةيماني 

راطةياند:  بةإؤذنامةي  تايبةت  ديالة، 
ليستي  ســةرؤكــي  تيرؤر  «بةتؤمةتي 
لةكاتَيكدا  دةستطيركردووة،  تةوافوقيان 
ئةوةبوو  شياوي  كَيشةيةو  بَي  كةسَيكي 

بكرَيتة ثارَيزطاري ديالة».
ــزةي  ــَي ـــةو ه ــكــرد: ئ ــاشــكــراشــي ئ

دةستطيركردووة  عةبدولجةباريان 
بةناوي  ماليكي  نوري  تايبةتى  هَيزَيكي 
ساَلي  كة  هَيزبوون  هةمان  القدرة)  (قوات 
نيوةشةودا  لة   ٢٠٠٨/٨/١٩ لة  رابردوو 
ثارَيزطاو  ئةنجومةني  سةر  هةَليانكوتاية 
ئةنجومةنيان  سةرؤكي  ئؤتؤمبَيلةكاني 

سةرؤكي  ئةلزوبةيدي  حسَين  د.  بردوو 
ــان  ــزطــاكــةي ــارَي ث ئةمنيي  ــيــذنــةي  ل
دةستطيركردو تائَيستا بَي سةرو شوَينة.

ئةنجومةني  سَيشةممةش  رؤذي 
لةكؤنطرةيةكي  ــة  ــال دي ــاي  ــزط ــارَي ث
خؤي  بةردةوابووني  رؤذنامةنووسيدا 

كؤبوونةوةكانيان  هةَلثةساردني  لةسةر 
بةزووترين  داوايــانــكــرد  راطــةيــانــدء 
بكرَيت،  ــازاد  ئ ئةندامةيان  ئــةو  كــات 
يةكةوة  كةرخي  ــاي  دادط لةاليةن  كة 
ــوو،  دةرض دةستطيركردني  فةرماني 
سةرؤك   (٤٠) لة  زياتر  هةردوَينَيش 
خؤيان  دذايةتي  لةخؤثيشاندانَيكدا  هؤز 
دووةم  ضاكةي  مذدةكاني  هةَلمةتي  بؤ 
ماليكي  نــوري  لة  داوايــان  راطةياندو 
 (٤٨) لةماوةي  كرد  وةيــزران  سةرؤك 
بةهروزو  سةحوةي  سةرؤكي  سةعاتدا 
ئازاد  ديالة  ئةنجومةني  ئةندامةكةي 

بكرَيت.
ــة كــوردةكــةي  ــدام ــةن بــةوتــةي ئ
ضاوةإواني  ديالة  ثارَيزطاي  ئةنجومةني 
«ئةو  وتيشي:  مالكين،  نــوري  وةآلمــي 
وةكو  ماليكي  نــوري  تايبةتةى  هَيزة 
سةدام  تايبةتةكاني  هَيزة  ثاسةوانء 
حسَين رةفتاريان كردووةو ثَيشَيلي ياسا 

دةكةن».
بةرامبةر  ـــردووةوة  راب لةهةفتةي 
 (١٢) ثؤست  ثَينةداني  ثشتطوَيخستنيانء 
(بــةرةي  كوتلةي  ضــوار  هةر  ئةندامي 
رةوتي  قانوونء  دةوَلــةتــى  ديالؤطء 
ضاكسازيء كوتلةي عَيراقية)ش بايكؤتي 
ثارَيزطاي  ئةنجومةني  كؤبوونةوةكاني 
ديالةيان كردو لةإؤذي دووشةممةشةوة 
كؤبوونةوةكاني  ديكة  ئةندامةكةى   (١٧)
دةستطيركردني  بةرامبةر  راطـــرت، 

سةرؤكي ليستي تةوافوق.

هَيزَيكي تايبةتي ماليكي ئةنجومةني ثارَيزطاي ديالة دةشَيويَنَيت

شارا عةبدوإلةحمان

ستراتيذى  راثــؤرتــَيــكــى  بةثَيى 
ئةمريكى،  سياسيى  ثةيمانطايةكى 
هةرَيمى  ئاسمانى  دةيةوَيت  ئيسرائيل 
فإؤكة  بؤ  بةكاربهَينَيت  كوردستان 
بنكة  لَيدانى  بؤ  خؤى  جةنطييةكانى 
وتةبَيذى  هاوكات  ئَيران،  ئةتؤمييةكانى 
ئةوة  هــةرَيــم  ثاراستنى  هَيزةكانى 
رَيككةوتنَيك  هيض  كة  رةتدةكاتةوة 
ئيسرائيلدا  هةرَيمء  حكومةتى  لةنَيوان 

كرابَيت بؤ ئةو مةبةستة.
بةثَيى راثؤرتةكة كة لة (١١٤) الثةإة 
شيكردنةوةى  بة  ثشتى  ثَيكهاتووةء 
سياسيى  ــىء  ــازي ــةرب س كــةســانــى 
بةستووة، باشترين رَيطا بؤ هَيرشكردنة 
لةاليةن  ئَيران  ئةتؤمييةكانى  بنكة  سةر 
دةوَلةتةكانى  ئاسمانى  ئيسرائيلةوة، 
بةتايبةت  عَيراقة،  سورياو  توركياء 

بةشى ئاسمانى هةرَيمى كوردستان.
وةزارةتى  بريكارى  ياوةر،  جةبار 
ثَيشمةرطةو ئةندامء وتةبَيذى هَيزةكانى 
لةو  ثاراستنى هةرَيم، بوونى ئةطةرَيكى 
رؤذنامةى  بة  رةتكردةوةو  شَيوةيةى 
لةإووى  هةرَيم  حكومةتى  راطةياند: 
رَيطا  ناتوانَيت  دةستورييةوة  ياسايىء 
بة  كة  جةنطى  فإؤكةيةكى  بةهيض  بدات 
هَيرش  يان  بسوإَيتةوة  ئاسمانةكةيدا 
بكاتة سةر وآلتَيكى ديكة، ضونكة بةشَيكة 

عَيراقء  فيدراَلى  دةوَلةتى  ئاسمانى  لة 
بةثَيى دةستوور ثاراستنى ئةو ئاسمانة 

لةئةستؤى حكومةتى عَيراقداية.
راثؤرتَيكى  راثؤرتةكة  هةرضةندة 
بةَلطةيةكى  بةهيض  ثشتى  شيكارييةو 
ياسايىء نهَينى نةبةستووة، بةآلم ترسى 
دروستكرد  هةرَيم  دانيشتوانى  الى 
لةوةى كة ببنة بةشَيك لة شةإى نَيوان 

ئَيران. ئيسرائيلء 
جةبار  ليوا  مةبةستةش  ئــةو  بؤ 
تةنيا  راثؤرتةكة  كة  بةوةكرد،  ئاماذةى 
باس لة ئةطةرء ثَيشبينى دةكاتء باسى 
لة هيض رَيككةوتنَيك نةكردووة، وتيشى: 
دةوَلةت  كوردستان  ئةوةى  «بةهؤى 
عَيراقة،  بة  ســةر  هةرَيمَيكى  نييةو 
هيض  ئيمزاكردنى  مافى  بةثَيى دةستوور 
رَيككةوتننامةيةكى لةطةأل وآلتانى دنيادا 
نيية بؤ هَيرشكردنة سةر وآلتانى ديكة»، 
هاوكات بةو ثَييةى هةرَيمى كوردستان 
لةطةأل  ئؤرطانى  ثةيوةندييةكى  هيض 
بؤ  ثَيبدات  رَيطاى  تا  نيية  ئيسرائيلدا 
ئةو  عَيراقيش  تةنانةت  ئَيران،  لة  لَيدان 
عَيراق  كاتَيك  هةر  نيية،  ثةيوةندييةى 
ئةوكاتة  هةبوو،  ثةيوةندييةى  ئــةو 
كة  ــاردةدات  ــإي ب هــةرَيــم  حكومةتى 
هةموو  بةثَيى  نا،  يان  هةبَيت  ثةيوةندى 
ناتوانَيت  هةرَيم  حكومةتى  خاآلنة  ئةم 
مةبةستة  ئةو  بؤ  رَيككةوتنَيك  هيض 
لةطةأل ئيسرائيلدا بكاتء نةشيكردووة».

رَيككةوتنى  بةثَيى  ديكةوة،  لةاليةكى 
هةموو  ثاراستنى  (عَيراق-ئةمريكا)، 
هةرَيمى  بة  عَيراق  دةوَلةتى  ئاسمانى 
هَيزى  لةئةستؤى  كوردستانيشةوة، 
ئةوةى  بةهؤى  ئةمريكاداية  ئاسمانى 
هيضيان  هةرَيم،  عَيراقء  حكومةتى  كة 
ئاسمانى  ثاراستنى  بؤ  ئيمكانياتيان 

خؤيان نيية.

جةبار ياوةر: ئيسرائيل لةئاسمانى هةرَيمةوة 
ثةالمارى ئَيران نادات

هةستيار قادر

ثةردة  عَيراق  دارايى  ضاودَيرى  ديوانى   
لةسةر دؤسييةى بةفيإؤدانى ثارةكانى عَيراق 
هةَلدةداتةوةء  بريمةردا  ثؤأل  لةسةردةمى 
ثةرلةمانى  نــةزاهــةى  ليذنةى  ئةندامَيكى 
بؤ  هةية  «رَيككةوتنَيك  دةَلَيت:  عَيراقيش 
لةنَيوان  كةسةطةندةَلةكان  ناوى  طؤإينةوةى 

عَيراقء ئةمريكادا»
رؤذنامة  دةست  زانيارييانةى  ئةو  بةثَيى 
سةرطةرمى  عَيراقى  حكومةتى  كةوتوون، 
ئةو  دؤسييةى  سةر  ثــةردةى  هةَلدانةوةى 
ثؤأل  لةسةردةمى  كة  داراييانةية  طةندةَلية 
ئةمريكا  ثَيشووى  مةدةنى  حاكمى  بريمةرى 
زؤرى  ثارةيةكى  ئةنجامدراوةو  لةعَيراق 
ئةو  بؤ  براوة  بةهةدةر  تيا  عَيراقى  لةداهاتى 
سةرؤكى  توركى  عةبدولباست  مةبةستةش 
ديوانى سةرؤكايةتى ضاودَيرى دارايى عَيراقى 
بؤنى  ستيوارت  لةطةأل  كؤبوونةوةيةكى 
ثشكنةرى طشتى ئةمةريكى تايبةت بةثرؤسةى 
بؤ  ئةنجامداوة  عَيراق  ئاوةدانكردنةوةى 
تَيهةَلضوونةوةى  دادطاى  بإيارى  كاراكردنى 
فيدراَلى سةبارةت بةخراث بةكارهَينانى ثارةو 
لةماوةى دةسةآلتى ثؤأل بريمةر  ثولى عَيراق 

وةك حاكمى مةدةنى ئةمريكا لةعَيراق.
نةزاهةى  ليذنةى  ئةندامى  ضاالك  ئازاد   
بوونى  ثشتإاستكردنةوةى  وَيإاى  عَيراقى، 
بــةإؤذنــامــةى  ــةوجــؤرة  ل رَيوشوَينَيكى 
طةندةَلى  كة  هةية  دؤسيية  «دوو  راطةياند: 

تيمى  ثرؤذةكانى  يةكةميان  ئةنجامدراوة،  تيا 
ئاوةدانكردنةوةى عَيراق، كة حكومةتى ئةمريكا 
ثارةكةى دابينكردووةو بة (١٠٠) مليار دؤالر 
مةزةندة كراوة، ئةوى ديكةشيان ثارةى نةوتى 

عَيراق بووة».
 ئازاد ضاالك ئاماذةى بةوةشدا، كة دةنطؤى 
بةغداو  لةنَيوان  رَيككةوتنَيك  هةية  ئــةوة 
كةسة  ناوى  ئةمريكا  تا  هةبَيت  واشنتؤندا 
بةرامبةر  عَيراق  بداتة  عَيراقييةكان  طةندةَلة 
طةندةَلةكانى  ئةفسةرة  ناوى  بةوةرطرتنى 
سووثاى ئةمريكا كة لةدؤسييةى بةهةدةردانى 

ثارةى عَيراقدا بةشدارييان كردووة. 

ثةردة لةسةر «طةندةلَييةكانى» 
سةردةمى بريمةر هةلَدةدريَتةوة
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سازداني: سؤران ثاآلنى

مامؤستاى  ئةحمةد،  ــر  ــَي د.دل
لةبوارى  ثسثؤإ  سلَيمانىء  زانكؤى 
بةهؤى  ثَييواية  سياسيدا،  مَيذووى 
هةرَيمى  لة  دةســتــوور  نةبوونى 
كوردستاندا، جؤرى سيستمى سياسى 
تيشك  ديارنيية،  كوردستاندا  لة 
دةخاتة سةر مةسةلةى ديموكراسىء 
كوردستانء  هةرَيمى  هةَلبذاردنى 
داهاتوو،  «هةَلبذاردنى  دةَلــَيــت: 
ثةرلةمانى داهاتوو جياوازتر دةبَيت 

لةوانةى كة ثَيشتر هةبوون».

كوردستاندا  لة  ئَيستا  رؤذنــامــة: 
ئةم  تؤ  ــن،  دةإؤي هةَلبذاردن  بــةرةو 
هةَلبذاردنة ضؤن دةبينيت، ئايا ثَيتواية 
طؤإانَيكى  دةبَيتة هؤى  هةَلبذاردنة  ئةم 
سياسيىء  نةخشةى  لة  ضاوةإواننةكراو 
هةرَيمى  لة  دةسةآلتدارَيتى  سيستمى 

كوردستاندا؟
ئةنجامةكانى  ثَيشبينى  ناتوانم   *
بةآلم  بكةم،  داهــاتــوو  هةَلبذاردنى 
كة  نيشاندةدةن  وا  ئاماذةكان  هةموو 
ثةرلةمانى  و  داهاتوو  هةَلبذاردنى 
كة  لةوانةى  دةبَيت  جياوازتر  داهاتوو 

ثَيشتر هةبوون.
ئةم  باسدةكرَيت  وةكــو  رؤذنــامــة: 
هــةَلــبــذاردنــة طــةرمــوطــوإ دةبــَيــت، 
دةنطى  جياوازو  ليستى  كة  بةتايبةت 
ئةم  ضةند  تا  هاتووةتةكايةوة،  جياواز 
سةختى  تاقيكردنةوةيةكى  هةَلبذاردنة 
حوكمإانيى  مَيذووى  لة  ديموكراسيية 

هةرَيمدا؟
ـــوو  ـــات داه ـــى  ـــذاردن ـــب ـــةَل ه  *
ديموكراسى  بؤ  تاقيكردنةوةيةكة 
طروثة  ــارتء  ث بؤ  كوردستاندا  لة 
نةوةى  راى  ناسينى  بؤ  سياسييةكان، 
ــوادارم  ــي ه ئَيستا،  خةَلكى  نـــوآء 
لةم  بين  شارستانيدا  لةئاستَيكى 
بةرامبةر  بةتايبةت  هةَلبذاردنةدا، 

دؤستانء دوذمنانى كوردستان.
رؤذنامة: يةكَيتىء ثارتى دوو حيزبى 
تا  هةرَيمن،  دةسةآلتدارى  سةرةكيى 
ضةند ئةطةر لةم هةَلبذاردنةدا دةنطيان 
قبوأل  هــةَلــبــذاردن  ئاكامى  نةهَينا 
لةئَيستاوة  هةر  كة  بةتايبةت  دةكةن، 
قةوارةكانى  دذى  ثإوثاطةندةيان 
لة  زةرةر  ئةمة  دةستثَيكردووة،  ديكة 
تةندروستبوونى هةَلبذاردنء ئةزموونى 

ناطةيةنَيت؟ ديموكراسى 
* هةموو اليةنَيكى سياسيى بة اليةنى 
دَلسؤزى  ئةطةر  دةسةآلتداريشةوة 
نيشتمانء نةتةوةبَيت، ثَيويستة ملكةضى 
ئةنجامةكانى هةَلبذاردن بَيت، بةتايبةت 
ئةطةر هةَلبذاردنةكة ثاك بَيتء بإيارى 
طةل بَيت، ضونكة ديموكراسى خؤى بة 
ماناى حوكمى طةل دَيت، هةر اليةنَيكيش 
ثرؤسةى  بة  خزمةت  بوةستآ،  دذى 

ئازادىء ديموكراسى ناكات.
بة  كوردستان  هةَلبذاردنى  رؤذنامة: 
ليستى داخراو دةبَيت، بةآلم ئةنجومةنى 
كراوة  بةليستى  عَيراق  ثارَيزطاكانى 
ديموكراسى  كة  ثَيتواية  ضةند  تا  بوو، 
بةهَيزترة  عَيراق  خوارووى  بةغداو  لة 
لة كوردستان؟ بةتايبةت كة ثةرلةمانى 
لة  ضاالكترة  زؤر  دةبينرَيت  عَيراق 

ثةرلةمانى كوردستان؟
بةبإيار،  بــوو  داخــراو  ليستى   *
هيضى  ناتوانين  خـــراث،  ــان  ي ــاش  ب
لة  بإيارةكةش  لةثَيش  بكةين،  لةطةَلدا 
زؤرى  قسةى  راطةياندندا  كةناَلةكانى 
لةسةر كرا، ثَيموانيية ثةرلةمانى عَيراق 
باشتربَيت،  كوردستان  ثةرلةمانى  لة 

ضونكة ثةرلةمانتارةكانى بةغدا زياتر لة 
خةمى ئيمتيازاتى خؤياندان، بةآلم ئَيستا 
وةزيفةكانى  بة  هةوَلدةدات  خةريكة 

خؤى هةستَيت.
دةسةآلتدارَيتى  سيستمى  رؤذنامة: 
سةرؤكى  بةآلم  ثةرلةمانيية،  عَيراق 
ثةرلةمان  لة  كوردستان  هةرَيمى 
سةرؤكى  هةَلبذاردنى  كة  رايطةياند 
لةطةأل  راستةوخؤ  بةشَيوةى  هةرَيم 
كوردستان  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى 
شتى  دوو  ئةمة  ئايا  ئةنجامدةدرَيت، 
دذبةيةك نيية لةنَيوان بةغداو هةرَيمى 

كوردستاندا؟ 
نابَيت  فيدراَليدا  سيستمى  لة   *
دةستوورى  هةرَيم لةطةأل دةستوورى 
تائَيستا  ضونكة  بَيت،  ناكؤك  ناوةنددا 
دةستوورى  لةسةر  كؤتاييمان  بإيارى 
ئةطةر  سةيرنيية  بؤية  نةداوة،  هةرَيم 
ببيستيت،  بابةتة  لــةو  شتَيكى  هــةر 
سةرؤك  تازةية،  ئةزموونَيكى  ئةمة 
راستةوخؤ  بةشَيوةيةكى  ئــةطــةر 
من  دةَلَيت  ئةوكاتة  ثَيبدرَيت،  دةنطى 
طةورةترم،  ثةرلةمان  حكومةتء  لة 
ئةمةش  ثَيداوم،  دةنطيان  طةل  ضونكة 
خةسَلةتى سيستمى سةرؤكايةتيية نةك 
عَيراق  سةرؤكى  لةكاتَيكدا  ثةرلةمانيى، 
ثَيدةدرَيت،  دةنطى  ثةرلةماندا  لةناو 
بةهَيزكردنى  بؤ  ماليكي  نورى  ئَيستاش 
لة  باس  دةوَلـــةت،  سةرؤكى  ثَيطةى 
سةرؤكى  راستةوخؤى  هةَلبذاردنى 

وآلت دةكات.
سيستمى  بؤ  تؤ  ثَيناسةى  رؤذنامة: 
لة هةرَيمى كوردستاندا  دةسةآلتدارَيتى 

ديموكراسييةو    سيستمَيكى  ئايا  ضيية، 
يان  تَيداية  ديموكراتيةتي  بنةماكانى 

نا؟
سياسيى  سيستمى  ثَيناسةكردنى   *
بة  ثَيويستى  كوردستاندا  هةرَيمى  لة 
روونكردنةوةيةكى كورت هةية، ضونكة 
لةناو زاناكانى بوارةكانى ياساو زانستى 
بؤية  نيية،  يةكطرتوو  رايةكى  سياسيدا 
هةرَيمى  سياسيى  سيستمى  من  بةإاى 
ثَيناسةى  بَيتء  ئةطةر  كوردستان 
لة  نيية  بــةس  ئــةوةنــدة  هــةر  بكةين، 
دةستوورو  بإطةكانى  مادةو  روانطةى 
ستراكتؤرى  تةماشاى  ياساكانةوة 
لةكاتَيكدا  بكةين،  سياسييةكة  سيستمة 
بريتيية  ستراكتؤرةكة  كة  دةزانين 
ثةرلةمان،  دةسةآلتةكة:  هةرسآ  لة 
يان  باآل  دادطاى  ئةنجومةنى وةزيرانء 

قةزايى.
سياسيى  سيستمَيكى  هــةمــوو 
كوردستانيشةوة،  بــة  جيهاندا  لــة 
كؤمةآليةتى  سيستمى  رةنطدانةوةى 
سيستمى  واتـــة  دةبــيــنــرَيــت،  ــوة  ثــَي
سيستمى  ســةر  كاردةكاتة  سياسى 
لة هةمانكاتدا كاريطةريى  كؤمةآليةتىء 
سيستمى  نـــاو  ـــى  ـــان ـــةزراوةك دام
كؤمةَلي  بةسةرةوةية،  كؤمةآليةتى 
كة  تَيثةإدةبَيت  قؤناغَيكدا  بة  كوردى 
دياردةى تةقليدىء سوننةتى، دياردةى 
لة  مــةدةنــى،  كؤمةَلطاى  ــرنء  ــؤدَي م
ثَيوة  ديكةشى  ــاردةى  دي هةمانكاتدا 
لةناو  كلتوورَيكيان  جؤرة  كة  ديــارة، 
كة  دروســتــكــردووة،  ميللةتةدا  ئــةو 
كؤنء  بةهاى  لة  تَيكةآلوة  كلتوورَيكى 

بةهاى تازة،
كتَيبء  هةزاران  دنيادا  لة  تائَيستا 
ديموكراسى  لةسةر  دكتؤرا  تَيزى 
لةاليةن  ثرسيار  ضةندين  نووسراون، 
ديموكراسى  دةربـــارةى  زانايانةوة 
دروستبووة، لةوانة ئايا ديموكراسى لة 
جيهانى ئيسالميداو لةطةأل بيروباوةإى 

دةطونجَيت؟ ئيسالميدا 
مامناوةند  ضينى  ديموكراسى  ئايا 
ديموكراسى  ئايا  دروستيدةكات؟ 
ثةيإةودةكرَيت  كؤمةَلطايانة  ئةو  ناو 
ئايا  ديموكراسين،  ثَيش  كؤمةَلى  كة 
خةسَلةتةكانى  دةبَيت  ديموكراسى 
هةبَيت،  ميللةتةكةدا  كلتوورى  لةناو 
بة  بيهَينيتء  ــةدةرةوة  ل ئاسايية  يان 
ديموكراسى  ئايا  بيسةثَينيت؟  زؤر 

سياسىء  ئازاديى  لة  بريتيية  تةنيا 
ثَيويستة  ديموكراسى  يان  راطةياندن؟ 
بةتايبةت  بطرَيتةوة  بوارةكان  هةموو 
تيشكى  لةذَير  سياسيى؟  ئابوورىء 
بَيتء  ئةطةر  ثرسيارةدا  ضةند  ئةم 

باس لة ديموكراسيبوونى يان نةبوونى 
دةتوانين  بكةين،  كــوردى  دةسةآلتى 
هةرَيمى  سياسيى  سيستمى  كة  بَلَيين 
هةَلبذاردن  بنةماى  لةسةر  كوردستان 
دروستبووة، هةموو ئةو دامةزراوانةى 
هةن،  ديموكراسيدا  وآلتَيكى  لة  كة 
ئــةداى  بــةآلم  بةديدةكرَين،  لَيرةش 
وةزيفةيان جياوازة، دةسةآلتى كوردى 
لةاليةن تاكة حيزبَيكةوة بةإَيوةناضَيت، 
لة ضةندين  تَيكةآلوة  بةَلكو حكومةتَيكى 
ئةمة  كة  سياسيى  اليةنى  حيزبء 
ديموكراسيية،  بةَلطةى  هةبوونى  خؤى 
هَيشتا  حكومةت  دامةزراوةكانى  بةآلم 
نيية،  ياسايان  بةهَيزى  بناغةيةكى 
حكومةتء  لةنَيوان  كَيشة  بينيتان  كةى 
لةنَيوان  كَيشة  دروستبوو،  ثةرلةماندا 
دروستبوو،  ثةرلةماندا  ســةرؤكء 

حكومةتدا  ســةرؤكء  لةنَيوان  كَيشة 
دروستبوو، كةى بينيتان دادطاى قةزايى 
ئةو  ضارةسةركردنى  لة  هةبوو  رؤَلى 
كَيشانةدا، ئةوسا دَلنيادةبين لة هةبوونى 
سةروةريى ياساو بةهَيزبوونى دةوَلةتى 
لةهةمانكاتدا  هةرَيمةكةمان،  لة  ياسا 

لة  ديموكراسى  هةبوونى  لة  دَلنيادةبين 
وآلتةكةماندا.

سياسيى  سيستمى  لة  ــة:  ــام رؤذن
يان  هةية  سيستم  لة  جؤرَيك  وآلتاندا 
يان  ديكتاتؤريية،  يان  ديموكراسيية، 
سؤسياليستى، بةآلم ضاودَيرانى سياسيى 
دةَلَين ئةم سيستمةى هةرَيمى كوردستان 
دنياوة،  سيستمَيكي  هيض  بوارى  ناضَيتة 

رات لةسةر ئةمة ضيية؟
دةستوورى  بةإةسميى  تاوةكو   *
لةسةر  بإيارى  كوردستان  هةرَيمى 
سيستمى  كام  بَلَيين  ناتوانين  نةدرَيت، 

سياسيمان هةية.
لة  كة  مةرجانةى  ئةو  ئايا  رؤذنامة: 
ديموكراسيدا  دةسةآلتداري  سيستمَيكى 
كوردستاندا  هةرَيمى  سيستمى  لة  هةن، 

دةبينرَين؟

* بةَلَى زؤر لةو مةرجانة بةديدةكرَين، 
ئــازاد،  ميدياى  هةبوونى  نموونة  بؤ 
ثارتى  لة  تَيكةآلو  حكومةتى  بوونى 
تاإادةيةك  بوونى  جياجيا،  سياسيى 
رَيكخراوى  بوونى  ئـــازاد،  بـــازاإى 

جياجياى كؤمةَلى مةدةنىء... هتد.
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ضــــاوثَيكةوتن

د.دلَير ئةحمةد، ثسثؤإ لةبوارى مَيذووى سياسيى: 

هةلَبذاردنى داهاتوو تاقيكردنةوةيةكة بؤ ديموكراسى
لة كوردستان

سةرؤك ئةطةر بةشَيوةيةكى راستةوخؤ دةنطى 

ثَيبدرَيت، ئةوكاتة دةَلَيت من لة حكومةتء ثةرلةمان 

طةورةترم، ضونكة طةل دةنطيان ثَيداوم، ئةمةش 

خةسَلةتى سيستمى سةرؤكايةتيية نةك ثةرلةمانيى، 

لةكاتَيكدا سةرؤكى عَيراق لةناو ثةرلةماندا دةنطى 

ثَيدةدرَيت

هةموو 

ئاماذةكان وا 

نيشاندةدةن 

كة 

هةَلبذاردنى 

داهاتوو و 

ثةرلةمانى 

داهاتوو 

جياوازتر 

دةبَيت 

لةوانةى كة 

ثَيشتر هةبوون

www.ne
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بـةدواداضــــوون

هةستيار قادر

بؤ  كوردييةكان  اليةنة  هاوثةيماني 
عَيراق  ثةرلةمانى  داهاتووى  هةَلبذاردنى 
بإيارينةداوةو  يةكطرتوو  ئاشكرانيية، 
لةاليةكى ديكةوة كؤمةَلي ئيسالميش لة ليستى 

هاوثةيمانى كوردستانى بةغدا نيطةرانة.

 شةش ساألء سآ ثةرلةمان  
دووةمى  كانوونى   ٣٠ عَيراق  ثةرلةمانى 
ثــرؤســةى  ئــةنــجــامــدانــى  ءادةى  وةك 
دياريكرد،   ثةرلةمان  ــبــذاردنــةوةى  هــةَل
لةوبارةيةشةوة خاليد عةتية، جَيطرى يةكةمى 
سةرؤكى ثةرلةمانى عَيراق، ئاشكرايكرد، كة 
لةدواى ئاراستةكردنى ئةو ثرسة بؤ دادطاى 
بإياريداوة  ناوبراو  دادطاى  عَيراقى،  فيدراَلى 
ئةنجام  هةَلبذاردنة  ئةو  ٢٠١٠/١/٣٠دا  لة  كة 
بدرَيتء يةكةم دانيشتنى ثةرلةمانى نوَيش لة 

٢٠١٠/٣/١٦دا ئةنجام بدرَيت.
ئةنجامدانى  ءادةى  ديــاريــكــردنــى 
دةرطاكانى  عَيراق،  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى 
ءاآلكرد بؤ ئةنجامدانى هاوثةيمانى نوآ يان 
ثةرتةوازةبووةكانى  ليستة  يةكخستنةوةى 
نَيو ثةرلةمانى ئَيستا، لةوانة ليستى ئيئتيالفء 

بةرةى تةوافوق.
كة  ثةرلةمانيية  هةَلبذاردنى  سَييةم  ئةمة 
سةدامةوة  حكومةتى  رووخاندنى  لةدواى 
هةَلبذاردنى  يةكةم  ئةنجامبدرَيت،  عَيراق  لة 
سةرانسةرى  لة  ٢٠٠٥دا  ساَلى  لةسةرةتاى 
ئةندامانى  دياريكردنى  بؤ  ئةنجامدرا  عَيراقدا 
ئةوكات  كة  هةَلبذَيردراو،  ثةرلةمانى  يةكةم 
بة ئةنجومةنى نيشتمانى عَيراق ناودةبراو بة 
شيعة  كوردء  سوننةكان،  بةشدارينةكردنى 
ثةرلةمانةيان  ئةو  كورسييةكانى  زؤرينةى 
بةدةستهَيناو تَييدا دةستووريان نووسييةوة. 
بةر  لة  ســاألء  هةمان  كؤتايى  لة  ــر  دوات
نوَيدا،  ثةسةندكراوى  دةستوورى  رؤشنايى 
عَيراق  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى  دووةم 
ئةنجامدراء ناوةكةى طؤإدرا بؤ ئةنجومةنى 
يةكةمء  ئيئتيالف  ليستى  تَييدا  نوَينةران، 
دووةمء  كوردستان  هاوثةيمانى  ليستى 

بةرةى تةوافوقى سوننيش سَييةم بوون. 

هاوثةيمانى كوردستان ضى لَيدَيت
بة  كة  كوردستان  هاوثةيمانى  ليستى   
لة  كــورد  رةسميى  ســةرةكــىء  نوَينةرى 
ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراقدا لةقةَلةمدةدرَيت، 
دوو  درَيذايى  بة  ثارتى  يةكَيتىء  لة  جطة 
خولةكةى ثَيشووى ثةرلةمان، ضةند حيزبء 
ئَيستاى  فؤرمى  تَيدابوو،  ديكةى  اليةنَيكى 
ئةو ليستةش ثَيكهاتووة لة يةكَيتىء ثارتىء 
زةحمةتكَيشانء  حيزبى  ئيسالمىء  كؤمةَلى 

كةسايةتييةكى  ضةند  سؤسياليستء  حيزبى 
سةربةخؤ،  فةيلىء  توركمانىء  مةسيحىء 
ئةوة دةإؤن كة شَيوازى  بةرةو  ئةطةرةكان 
بةسةردا  طؤإانكارى  هاوثةيمانَيتيية  ئةو 
بَيتء هةندَيك لةو حيزبانةى كة ئَيستا لةناو 
ليستى هاوثةيمانى كوردستاندان، ليستى جيا 
ثَيكبهَيننء هةندَيك اليةنى نوَيى عَيراقيش بَيتة 

ناو ليستةكةوة.
ئاطادار  سةرضاوةيةكى  لةوبارةيةوة 
بة  كوردستانةوة  هاوثةيمانى  ليستى  لة 
رَيككةوتنى  تائَيستا  راطةياند:  رؤذنامةى 
هاوثةيمانى  ليستى  ئاستى  لةسةر  رةسمى 
باسنةكراوة،  ديكةدا  ليستَيكى  هيض  لةطةأل 
ليستةكةوةيةو  لةسةروو  هةية  كة  ئةوةى 
يةكَيتىء  سياسيى  مةكتةب  ئاستى  لةسةر 
كــراوة،  لــةســةر  طفتوطؤى  ثارتييةوة 
بة  عَيراقيية  ليستى  بةشداريكردنى  لةوانة 

سةرؤكايةتيى ئةياد عةالوى.
ـــاوى،  ــروان زةه ــةوة ســي ــارةي ــةوب  ل
كوردستان،  هاوثةيمانى  ليستى  بإياردةرى 
ئةوةى بة دوور نةزانى كة هاوثةيمانييةكانى 
بطؤإدَيت  عَيراق  داهاتووى  هةَلبذاردنى 
يان سوننة  لةطةأل شيعة  كورد  بةشَيوةيةك 
بؤ  بكةن،  هاوثةيمانى  ثَيضةوانةوة  بة  يان 

هةنطاونان  تايفىء  اليةنى  كاَلكردنةوةى 
بةرةو نيشتمانيبوون لة عَيراقدا، وتى: «ئةطةر 
ئةو هةنطاوةش ئةنجام بدرَيت، مةركةزيةتى 
ليستةكان دةمَينَيتةوة كة كورد يان شيعة يان 

سوننةية».
بةوةشدا  ئاماذةى  ــازى  زةه سيروان 
بؤ  هاوثةيمانى  ليستى  مةرجى  تاكة  كة 
ليستةكانى  لةطةأل  هاوثةيمانَيتى  ئةنجامدانى 
ديكةدا، رَيزطرتنة لة دةستوورى هةميشةيى 

عَيراقء مادةكانى.

 كؤمةَلى ئيسالميى نيطةرانة
لة  كة  كوردستان  ئيسالميى  كؤمةَلى 
عَيراقدا  ٢٠٠٥ى  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى 
كوردستان  هاوثةيمانى  ليستى  لة  بةجيا 
دواتريشدا ضوونة  هةَلبذاردنى  لة  دابةزى، 
كورسيان  يةك  هاوثةيمانييةوة  ليستى  ناو 
لة  طلةيى  حيزبة  ئةو  بةرثرسَيكى  ثَيدرا، 
دةكاتء  هاوثةيمانى  ليستى  هةَلسوكةوتى 
هَيندةى  بة  هاوثةيمانى  ليستى  ثَييواية 

قةبارةكةى مامةَلةى لةطةَلدا نةكراوة.
 عةبدولستار مةجيد، كارطَيإى مةكتةبى 
كوردستان،  ئيسالميى  كؤمةَلى  سياسيى 
سةركردايةتيى  راطةياند،  رؤذنامةى  بة 

ساَلى  ضوار  لةماوةى  ئيسالميى  كؤمةَلى 
عَيراقدا،  ثةرلةمانى  تةمةنى  ــردووى  راب
ليستى  هةَلسوكةوتةكانى  لة  نيطةرانة 
جطة  ثةرلةمان،  لة  كوردستان  هاوثةيمانى 
ثَيشتر  كة  كورسى  دوو  لةبرى  لــةوةى 
لة  كورسييان  يةك  ثَيدابوون،   بةَلَينيان 
دةستةكةوتةكانى  لة  داوةتآء  ثةرلةمان 
كة  بَيبةشكراوة  هاوثةيمانى  ليستى 
قةبارةى  هَيندةى  بة  دةستيانكةوتووةو 
لةطةَلدا  مامةَلةى  ئيسالميى  كؤمةَلى 

نةكراوة.
بةشداريكردنى  شَيوازى  بة  سةبارةت 
كؤمةَلى ئيسالميى لة هةَلبذاردنى داهاتووى 
مةكتةبى  كارطَيإى  عَيراقدا،  ثةرلةمانى 
سياسيى كؤمةأل ءتى: «هَيشتا كات زووة بؤ 
بةشداريكردنى  لةسةر شَيوازى  قسةكردن 
هةَلبذاردنى  لــة  ئيسالميى  كــؤمــةَلــى 
ئةطةرَيكيش  ضةند  ثةرلةماندا،  داهاتووى 
لةبةردةستداية لةوانة بةشداريكردن لةطةأل 
جيا  ليستى  بة  يان  هاوثةيمانى  ليستى 
اليةنى  لةطةأل  بةستن  هاوثةيمانَيتى  يان 
ليستى  لة  كؤمةأل  بةشداريكردنى  ديكةدا، 
هاوثةيمانيدا بةستراوة بة ضارةسةركردنى 

كَيشةكانى ناوةندو هةرَيمةوة».

 يةكطرتوو بإيارينةداوة 
كة  كوردستان  ئيسالميى  يةكطرتووى 
لةطةأل  هاوثةيمانَيتى  مامةَلةكردنى  شَيوازى 
ثَيضةوانةى  كوردستاندا  هاوثةيمانى  ليستى 
كؤمةَلى ئيسالميى بووة، لة هةَلبذاردنى ساَلى 
دابةزى،  هاوثةيمانيدا  ليستى  لةطةأل  ٢٠٠٤دا 
بةآلم لة هةَلبذاردنى ساَلى ٢٠٠٥ى ثةرلةماندا 
 (٥) كــردء  هةَلبذاردنى  بةشداريى  بةجيا 

كورسى بةدةستهَينا.
ليستى  سةرؤكى  ئةحمةد،  د.محةمةد 
بإياردان  عَيراق،  ثةرلةمانى  لة  يةكطرتوو 
يةكطرتوو  بةشداريكردنى  شَيوازى  لةسةر 
بةستةوة  عَيراقدا،  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى  لة 
ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى  كؤتاييهاتنى  بة 
لة  بإيارة  «ئــةو  ءتيشى:  كوردستانةوة، 
سةكردايةتيى  ئةنجومةنى  ــى  دةســةآلت
يةكطرتووداية بة وةرطرتنى راوبؤضوونى ئَيمة 

ءةك ليستى يةكطرتوو لة ثةرلةمانى عَيراق».
اليةنة  دابةزينى  ئةحمةد  د.محةمةد 
سياسييةكان بة ليستى جيا بةباشتر دةزانَيت، 
بةو مةرجةى ئةو اليةنانة ئيدارةى هاوكاريىء 
هةماهةنطيان لةنَيواندا بَيت، ءتيشى: «من ءةك 
ئةو  دابةزين،  جيا  ليستى  بة  باشة  ثَيم  خؤم 
هةنطاوة سةربةخؤيى ليستةكان دةثارَيزَيت».

كؤمةأل نيطةرانةء يةكطرتوو بإيارينةداوة

لة هةلَبذاردنى ثةرلةمانى عَيراقدا هاوثةيمانيى كورد ضؤن دةبَيت؟

محةمةد سالَح حةمةالو

بةَلطةو  ثةرلةمانتارانةي  ئةو 
وةزيـــرة  ــةســةر  ل دؤكيومَينت 
طةندةَلةكاني حكومةت كؤدةكةنةوة، 
هةإةشةلَيكردن  رووبـــةإووي 
ليذنةي  ئةندامَيكي  ــةوة،  ــن دةب
ــةوةدةكــات  ــةزاهــةش ئــامــاذة ب ن
ئاستي  لةسةر  هةإةشةكردنةكان 
هةندَيك دةزطاو بةرثرسي طةورةي 

حكوميية.
لة  كة  دؤسيانةي  ئةو  هةموو   
مةشهةداني،  مةحمود  سةردةمي 
نوَينةراني  ئةنجومةني  سةرؤكي 
عَيراق راطيرابوون، وةك تَيوةطالني 
ــان بة  ــرةك ــةك لــة وةزي ــارةي ذم
لةاليةن  ئَيستا  طةندةَليي،  تؤمةتي 
ــي، ســةرؤكــي  ــةإاي ــام ــاد س ــةي ئ
عَيراق،  نوَينةراني  ئةنجومةني 
زيندووكراونةتةوةو كاريان لةسةر 

دةكرَيت.  
لَيثَيضنةوة  دواي دةستثَيكردني 

ذمارةيةك  ــان،  ــرةك وةزي لةطةأل 
بةَلطةو  كــة  ثةرلةمانتاران  لــة 
دؤكيومَينتيان لةسةر ئةو وةزيرانة 
ـــةإووي  ــةوة، رووب كــؤكــردووةت

هةإةشةلَيكردن دةبنةوة.
ئةندامي  ئةتروشي،  سامي 
ئةنجومةنى  لة  ياسايي  ليذنةي 
رؤذنامةي  بة  عَيراق،  نوَينةرانى 
هةإةشةلَيكردنانة  ئةو  راطةياند، 
لةوكاتةوة  بةَلكو  تازةنيية،  شتَيكي 
ذمارةيةك  كة  دةستيثَيكردووة 
كاردةكةن  ضاالك  ثةرلةمانتاري 
لةسةر  بةَلطةنامة  كؤكردنةوةي  بؤ 
كة  حكوميانةي  بةرثرسة  ئــةو 
تَيوةطالون،  طةندةَلي  تؤمةتي  بة 
«هةإةشةلَيكردنةكة  وتيشي: 
نيية،  راستةوخؤ  بةشَيوةيةكي 
بؤ  ئيمةيأل  نامةو  كؤمةَلَيك  سةرةتا 
نَيردراوةو  ثةرلةمانانة  ئةندام  ئةو 
دواتر لة رَيطاي كؤمةَلة كةسَيكةوة 
هةواَلدةري  سري)  (مخبر  بة  كة 
بة  ثةيوةندي  نــاســراون،  نهَيني 
كة  دةكةن  ثةرلةمانةكانةوة  ئةندام 

بةرذةوةنديي  لة  كةسةكة  طواية 
ئاطاداري  ثةرلةمانة  ئةندام  ئةو 
بةوةشكرد،  ئاماذةي  دةكاتةوة»، 
زؤرجار هةإةشةكان بةشَيوةيةكن 
ثةرلةمانة  ئةندام  ئةو  ئةطةر  كة 
ـــةوةي  ـــردن ـــؤك ـــة ك دةســــت ل
ئةوا  هةَلنةطرَيت،  بةَلطةنامةكان 
جطة لةوةي هةوَلدةدرَيت لة رَيطاي 
دؤسيةي  حكومييةكانةوة  دةزطا 
دروستبكةن،  بؤ  جــؤراوجــؤري 
لةسةر  حــةســانــةي  ــةوةي  ــؤئ ب
وةك  تؤمةتي  ياخود  هةَلبطيرَيت، 
بووني ثةيوةندي بةتيرؤريستانةوة 

بؤ دروستدةكةن. 
ئةندامى  هاوكات  كة  سامى 
ئيسالميية  يةكطرتووى  ليستى 
لةوةى  بوو  نيطةران  لةثةرلةمان 
سياسييةوة  ــةإووي  ل ثةرلةمان 
ــةي كــــردووة، كة  ــةي ــةَل ئــةو ه
نهَيني  هةواَلدةري  بؤ  ياسايةكي 
كاريطةريي  ئَيستا  كة  دةركردووة 
وتيشي:  دروستكردووة،  نَيطةتيظي 
لةمةوبةر  ماوةيةك  «هةرضةندة 

لةاليةن ليذنةي ياساييةوة هةوَلَيك 
هةبوو بؤ هةَلوةشاندنةوةي ياساكة، 
سةركةوتوونةبوو،  هةوَلةكة  بةآلم 
ئةو  بآلوبوونةوةي  دواي  بةآلم 
لة  ذمارةيةك  ئَيستا  هةإةشانة، 
بةياننامةيةكيان  ثةرلةمانتاران 
ثةرلةمان  ئاراستةي سةرؤكايةتيي 
ثةرلةمان  ــةوةي  ــؤئ ب ـــردووة  ك
هةإةشةكردنةكة  مةسةلةي  لة 
ديكةش  جارَيكي  ئاطاداربكةنةوة، 
داواكراوة ياساي هةواَلدةري نهَيني 
هةَلطرتني  مةسةلةي  نةمَينَيتء 
ثةلةمانتاران  لةسةر  حةسانةش 

كارَيكي ئاسان نةبَيت». 
هةإةشةكردن لة ثةرلةمانتاران 
ماليكي  ــوري  ن كة  لةكاتَيكداية 
ــراق  ــَي ـــي ع ـــران ســــةرؤك وةزي
طةندةَليء  بنبإكردني  بانطةشةي 
لَيثَيضينةوة لة بةرثرساني حكوميي 
هةر  لةكاتَيكداية  ــةوة  ئ ــات،  دةك
بآ  داوايــكــردووة  ماليكي  خودي 
ثةرلةمان  ئةو،  ئاطاداركردنةوةي 
بؤي نيية لَيثَيضينةوة لة هيض وةزيرو 

بةرثرسَيكي حكوميي بكات.
ليذنةي  ئةندامي  ضاالك،  ئازاد 
ئةطةر  ثَييواية  عَيراق،  نةزاهةي 
طةندةَلي  دذايةتي  دةيةوَيت  ماليكي 
بكات  ئةوة  داواي  نةدةبوو  بكات، 
بةرثرسة  ـــرو  وةزي نابَيت  كــة 
ئةو  ئــاطــاداري  بآ  حكومييةكان 
بكرَيت،  لةطةَلدا  لَيثَيضينةوةيان 
كة  دَلنياية  ماليكي  «ئَيستا  وتيشي: 
ثةرلةمان دةيةوَيت بةإاستي رؤَلي 
ماليكي  هةربؤية  ببينَيت،  خؤي 
ذمارةيةك  خؤي  بةرنامةيداية  لة 
طؤإينةش  ئةو  بطؤإَيتء  وةزير 
حيزبةكةي  بؤ  دةستكةوتَيك  وةك 

خؤي بطَيإَيتةوة».
نةزاهة  ليذنةي  ئةندامةي  ئةو 
ــي روونــــكــــردةوة، كة  ــةوةش ئ
ذمارةيةك لةو ئةندام ثةرلةمانانةي 
هةإةشةلَيكردن  إووبــةإووي  كة 
ليذنةي  ئةندامي  ــةوة،  ــةت ــوون ب
نــةزاهــةن، بـــةآلم ذمــارةيــةكــي 
بةوة  ثةرلةماننء  ئةندام  ديكةيان 
لَيدوانيان  تؤمةتباركراون كة طواية 

دةربارةي كةموكوإييء تَيوةطالني 
حكوميانة  بةرثرسة  وةزيرو  ئةو 
سكاآليان  هةندَيكيان  ئَيستا  داوة، 
كة  داواكراوة  تؤماركراوةو  لةسةر 
ئةو ئةندام ثةرلةمانانة حةسانةيان 

لةسةر هةَلبطيرَيت.
نةشاردةوة،  ئةوةشي  ضاالك   
لةسةر  «هةإةشةلَيكردنةكان  كة 
بةرثرسي  دةزطاو  هةندَيك  ئاستي 
وتيشي:  حكوميدان»،  طــةورةي 
بؤ  كــار  ثةرلةمان  «لةئَيستادا 
وةزيري  لة  متمانة  دةكــات  ئةوة 
بؤئةوةي  بسةنرَيتةوة،  بازرطاني  
ئةو  هةموو  بؤ  ثاَلثشتَيك  ببَيتة 
بإيارة  كة  ديكة  لَيثَيضينةوانةي 
ــةك  ــارةي ثــةرلــةمــان لــةطــةأل ذم
بدات،  ئةنجامي  ديكةدا  وةزيــري 
ــةي  هــةوَل ــةم  ئ ــةر  ــةط ئ ضونكة 
نةبَيت،  سةركةوتوو  ثةرلةمان 
ثةرلةمان  بة  متمانةي  كةس  ئةوا 
ديكةش  وةزيرانةي  ئةو  نامَينَيتء 
لةطةَلدا  ليثَيضينةوةيان  بإيارة  كة 

بكرَيت، سةركةوتوونابن».

محةمةد سالَح حةمةالو

سةرؤكي ثةرلةمان جةنطي راستةقينة هةلَدةطيرسيَنَيت

ذمارةيةك لة ئةندامانى ليستى هاوثةيمانى كوردستان
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لةيةك  داهاتوودا  تةمموزي  لةهةَلبذاردني 
دياريكردني  بؤ  دةكرَيت  هةَلبذاردن  كاتدا 
هاوكات  كوردستانء  ثةرلةماني  ئةنداماني 
لةاليةن هاوآلتييانةوة هةَلبذاردنيش دةكرَيت بؤ 
دياريكردني سةرؤكي هةرَيم، بةوةش سيستمي 
حوكمإاني هةرَيمي كوردستان لةثةرلةمانييةوة 

دةبَيتة سةرؤكايةتي.
يةكَيتي  ثارتيء  رابــردووشــدا  لةماوةي 
هاوثةيماني خؤيان راطةياند بؤ بةشداريكردن 
ناوي  لةذَير  ئايندة  تةمموزي  لةهةَلبذاردني 

ليسي كوردستاني.
بةآلم تائَيستا ثاَلَيوراوى بةهَيز بؤ ثؤستي 
سةرؤكي هةرَيم مةسعود بارزانيية، ئةوةي كة 
جَيطةي ثرسيارة ئةوةية، ئايا ناوبراو ثاَلَيوراوي 
دةمةوَيت  وتــارةدا  لةم  كة  يةكَيتيية،  ثارتيء 
تيشكَيك بخةمةسةر نهَينيي هاوثةيمانييةكةيان 
ــداوةء  رووي طؤإانكاري  ضةندين  لةكاتَيكدا 
ئَيستاي دوو حيزبةكة وةك ساَلي 2005 نيين.

ضوار  دةستلةكاركَيشانةوةي  دواي 
لةو  يةكَيتي  سياسيي  مةكتةبي  ئةندامةكةي 

نةوشيروان  وازهَيناني  لةثَيشتريش  حيزبةء 
كة  رايانوابوو  لةضاودَيران  زؤر  مستةفا، 
رَيكةوتننامةي  دةكاتةسةر  كاريطةري  ئةوة 
ستراتيذي نَيوان ثارتيء يةكَيتيء ئيتر ناتوانن 
لةنَيوان  ثؤستةكان  يةكسان  بةشَيوةيةكي 

خؤياندا دابةشبكةن.
يةكَيتي  ثارتيء  رَيكةوتني  ئاشكراية 
ــدي  ــةرذةوةن ب 2005دا  لــةهــةَلــبــذاردنــي 
دوواليةنةبووة، ئةويش بةوةي ئةطةر ثؤستي 
بةخشراية  عَيراق  كؤماري  سةرؤكايةتي 
هةرَيمي  سةرؤكايةتي  ثؤستي  تاَلةباني، 
حكومةتَيكي  بارزانيء  بدرَيتة  كوردستان 

هاوبةش لةهةرَيمي كوردستان ثَيكبهَينن.
زنجيرة  كة  لةوبِروايةدان  كةسيش  زؤر 
يةكَيتي،  دةستلةكاركَيشانةكاني سةركردايةتي 
بنوَينَيت  الواز  يةكَيتي  كة  ئةوةي،  دةبَيتةهؤي 
بؤ  هاوثةيمانيان  ئةطةري  ثارتيء  لةبةرامبةر 
كةمبَيتةوة. كوردستان  ئايندةي  ثةرلةماني 

تةنيا  سةركردانة  ئةو  جيابوونةوةي  بَيطومان 
خودي خؤيان نيية، بةَلكو كؤمةَلَيك جةماوةريان 

سةركردةكانيان  بةوازهَيناني  ئةوانيش  هةيةء 
وازدةهَينن لةيةكَيتي.

لةبةرضاوطرتني  بة  مةنتقييةوة  لةإووي 
جيابوونةوةكان، ئةوة رووندةبَيتةوة كة هَيزي 
يةكَيتي لةبةرامبةر ثارتي كةمبووةتةوةء ئةطةر 
دابــةزن،  جياواز  بةليستي  حيزبة  دوو  ئةو 
دةبَيت  زياتر  ثارتي  دةنطةكاني  رَيذةي  ئةوا 

لةيةكَيتي.
بةآلم ثرسياري طرنط ئةوةية: ئايا لـةكاتي 
سةرءكايةتي  ثؤستي  دووبــارةبــوونــةوةي 
كؤمار بؤ تاَلةبانيء جيابوونةوةي ئةو كؤمةَلة 
سةركردةية لةيةكَيتي، ضؤن هاوثةيماني نَيوان 

ثارتيء يةكَيتي كراو درَيذةي ثَيدةدرَيت.
ثَيويستة  ثرسيارة  ئةو  وةآلمدانةوةي  بؤ 

ئةلقةي رووداوةكان ببةستين بةيةكةوة.
لةيةك   1992/5/19 لةهةَلبذاردني 
ئةنداماني  دياريكردني  بؤ  هةَلبذاردنكرا  كاتدا 
كرا  هةَلبذاردنيش  هاوكات  ثةرلةمانيء 
بزووتنةوةي  ـــةري  (راب دياريكردني  بؤ 
ــان) كة  ــت ــوردس ــوازي طــةلــي ك ــخ ــاري رزط

تاَلةباني،  (جةالل  لة  بريتيبوون  خؤثاَلَيوةكان 
مةسعود بارزاني، د.مةحمود عوسمان، عوسمان 
لةثاَلَيوراوةكان  هيضكام  بةآلم  عةبدولعةزيز)، 
دةنطي (1+%50)يان بةدةستنةهَينا بؤية كةسيان 
رزطاريخوازي  بزووتنةوةي  رابةري  نةبوونة 

طةلي كوردستان.
بةإَيكةوتنامةي  بةردةواميدان  من  بةإاي 
ستراتيذيء ثَيكهَيناني هاوثةيماني ثارتي لةطةأل 
يةكَيتي ثةيوةست نيية بةهةَلبذاردني ئةنداماني 
بةهةَلبذاردني  ثةيوةستة  بةَلكو  ثةرلةمانةوة، 
بارزاني  ثَيمواية  هــةرَيــمــةوةء  ســةرؤكــي 
سةرؤكايةتي  بؤ  يةكَيتيية  ثارتيء  ثاَلَيوراوي 

هةرَيم.
هةَلبذاردني  لةداتاي  بدةين  سةرنج  ئةطةر 
ساَلي 1992، كة دةنطدانيش كرا بؤ دياريكردني 
ــةوةي رزطــاريــخــوازي  ــن ــزووت (رابــــةري ب
كة  رووندةبَيتةوة  ئــةوا  كوردستان)  طةلي 
يةكَيتي،  لةطةأل  ثارتي  هاوثةيمانيكردني 
سةرؤكايةتي  ثؤستي  بؤ  بارزاني  هةَلبذاردني 

هةرَيمي كوردستان مسؤطةردةكات.

بزووتنةوةي  رابـــةري  لةهةَلبذاردني 
لةساَلي  كوردستان  طةلي  رزطاريخوازي 
ضوار  بةدةستهاتووي  دةنطي  رَيذةي   1992
بارزاني  مةسعود  بةمجؤرةبوو:  ثاَلَيوراوةكة 
بةدةستهَيناوة،  دةنطةكاني   %47.51 رَيذةي 
عوسمان  43.93%ء  رَيذةي  تاَلةباني  جةالل 
عةزيز 3.93% هةروةها د. مةحمود عوسمانيش 

.%2.37
بؤ وةرطرتني ئةو ذمارانةش ثشتم بةستووة 
كوردستان  ثةرلةماني  بةدؤكيؤمَينتَيكي 
بةناونيشاني (هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان 
دروستكرد  بؤ  ضارتَيكم  بةآلم   ،(1992/5/19
ــوةي بــةرواوردكــاريــيــةكــة  ــةوةي شــَي ــؤئ ب

روونبَيتةوة لةنَيوان ثاَلَيوراوةكاندا.
ثَيكةوة  رووداووةكــان  مَيذووي  بَيطومان 
هةية  كاريطةري  رَيــذانــة  ئــةو  بةستراون، 
لةسةر دياركردني سةرؤكي هةرَيم لةئَيستادا، 
دةنطة  زؤربووني  لةبةرضاوطرتني  بة  ئةويش 
ئَيستاي  حكومةتي  لةثةرلةمانء  ناإازييةكان 

هةرَيم.
يةكَيتي  لةطةأل  كاتَيك  ثارتي  ثَيمواية 
ئةطةري  كــردووة،  هاوثةيماني  نيشتماني 
سةرؤكي  وةك  بــارزانــي  سةركةوتني 
نهَيني  ــةوةش  ئ زيــاديــكــردووةء  هةرَيم 
هاوثةيمانييةكةيانة، ضونكة ئةطةر جةماوةري 
بؤ  دةنطةكان  25%ي  رَيــذةي  يةكَيتي 
سةرؤكي هةرَيم مسؤطةربكةن، ئةوا لةطةأل 
دةنطةكاني جةماوةري ثارتي رةنطة رَيذةكة 
سةرؤكايةتي  بةوةش  (1+%50)ء  بطاتة 

هةرَيم بؤ بارزاني مسؤطةردةبَيت.
هةرَيميش  سةرؤكايةتي  بَيطومان 
ــاوةرةوة  ــةم ــةن ج ــةالي ــةوةي ل ــةرئ ــةب ل
راستةوخؤ دياريدةكرَيت، بؤية كاريطةريء 

دةسةآلتَيكي طةوةرةي دةبَيت.
سوودمةند  ثارتي  تةنيا  رةنطة  بةآلم 
يةكَيتي  بةَلكو  لةهاوثةيمانييةكة،  نةبَيت 
ئةويش  ــدة،  ــةن ــوودم س نيشتمانيش 
دواي  لةإَيكةوتني ستراتيذيدا  بةمانةوةي 
ئةوةي ئةو كؤمةَلة ئةندامة سةرةكييانةي 
ــةوة)  ــان ــةي ــاوةرةك ــةم ــانء ج ــؤي ــةخ (ب

لةحيزبةكة نةماون.
Hadi.ameen@yahoo.com

ثَيويستة طؤأان ضاودَيري سياسيي
 لةسةر  ياسا ([÷ÌÈâ^Èä÷]<Ìe^ŒÜ) بطريَتةوة 
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birura.rozhnama@gmail.comبؤضـــوون

هةندَيجار كة دةوترَيت ضاودَيري سياسيي 
السياسية ) مةبةست لَيي دةسةآلتي  ( الرقابة 
كارةكاني  لةسةر  راستيةكانة  بةدواداضووني 
بزانرَيت  ئةوةي  بؤ  جَيبةجَيكردن،  دةسةآلتي 
بنةما  دروســت  راســتء  بةجؤرَيكي  ئايا 
نا؟،  يان  جَيبةجَيكردووة  ياساي  طشتيةكاني 
هةروةها ئةطةر بةشَيوازَيكي دروست ئةنجام 
بخرَيتة  لةونادروستية  بةرثرسيار  نةدرابوو 
بةرثرسيارة  ئةو  ئيتر  بةرثرسياريتيةوة،  بةر 
يةكَيك  يــان  بَيت،  ـــران  وةزي ئةنجومةني 
ثاراستني  هؤي  دةبَيتة  ئةمةش  لةوةزيرةكان، 

بةرذةوةنديية طشتيء نةتةوةييةكان.
ضاودَيري  دةوترَيت  كة  هةندَيجاريش 
لَيي  مةبةست   ( السياسية  الرقابة   ) سياسيي 
خؤثاراستنة ( وقاية ) كة ثَيش دةرضووني ياسا 
لةسةر  كؤتايي  بإياردةري  دةبَيتة  دةكةوَيتء 
دةركةوت  هاتوو  ئةطةر  ياسا،  دةرنةضووني 

ئةو ياساية ثَيضةوانةي دةستوورة.
ئةمجؤرةي  منيش  مةبةستي  ــرةدا  ــَي ل
دووةمة، واتة ضاودَيري لةسةر ياساكان ثاش 
هةمواركردني لةاليةن ثةرلةمانء  ثَيش خستنة 

بواري جَيبةجَيكردنةوة.
لةثَيناو  سياسيي  ضاودَيري  هةرضةندة 
لةإووكةشدا  ياساكان  بووني  دةستووري 
سادةوسوكء ئاسانة، بةآلم لةواقيعدا كارَيكي 
بةتايبةت  طرَيية،  كَيشمةكَيشء  ثإلة  ئاَلؤزو 
ئةركةي  ئــةو  كة  اليةنةي  بــةو  ســةبــارةت 

دةكةوَيتة ئةستؤ.

ضاودَيريكردني  كاري  كة  اليةنةي  ئةو 
هةندَيكجار  دةسثَيردرَيت  ثــَي  ياساكاني 
دادةنرَيتء  (تعيين)  دامةزراندن  لةإَيطةي 
ئةطةر  هةَلبذاردنةوة،  لةإَيطةي  هةندَيجاريش 
(تعيين)  دامــةزرانــدنــةوة  لةإَيطةي  هاتوو 
لةاليةن ثةرلةمانةوة دياريكرا، ئةوا لةم كاتةدا 
دةبَيتء  ثةرلةمان  شوَينكةوتةيي  دووضاري 
بثَيكَيت،  خؤي  ئامانجةكةي  ناتوانَيت  بةمةش 
كة ضاودَيريكردني ئةوياسايانةية كة ثةرلةمان 

دةنطي لةسةر دةدات.
ئةطةر هاتوو لةإَيطةي طةلةوة هةَلبذَيردرا، 
دةبَيتةوة،  ديكة  كَيشةيةكي  تووشي  ديسان 
ئةويش كة هةمان اليةنء ئاراستة سياسييةكان 
بةسةر  زاَلدةبن  ثةرلةماندا  بةسةر  زاَلن  كة 
سياسي  اليةنَيكي  ضةند  هةرضةندة  ئةميشدا، 
هيض  لَيرةيشدا  بةآلم  ثَيكيدةهَينن،  جياواز 
اليةنة  ئةو  لةبووني  بةدينايةت  سوودَيك 
ضاودَيريية  اليةني  ئةم  ضونكة  ضاودَيريية، 
دةسةآلتةكاني  حسابي  لةسةر  هةوَلدةدات 
ئةمةش  بكاتء  فراوان  خؤي  دةسةآلتي  ديكة 
يةكساني  هاوسةنطيء  بنةماي  ثَيضةوانةي 

دةسةآلتةكانة.
كاتي  ثَيش  ياساكان  ضاودَيريكردني 

دةرضوونيان سَي شَيوازي هةية:
يةكةم: تاكة كةسَيك هةَلدةستَي بةوكارةو 
بةرازيل  لةدةستووري  ئةمشَيوازة  يةكةمجار 
لةخؤ  دةقَيكي  ضةسثَينراء   1937 لةساَلي 
طرتبوو كة تَييدا هاتبوو ( مافي سةرؤك كؤمارة 

بةهؤي  لةثرؤذةياساكان  بطرَيت  رَيطة  كة 
شَيوازة  ئةم  هةروةها  نادةستووريانةوة؛ 
كاري  ئَيستا  خؤماندا  كوردستاني  لةهةرَيمي 
ثَيدةكرَيتء خودي سةرؤكي هةرَيم ئةو ئةركي 

ضاودَيرييةي ثَي سثَيردراوة.
دووةم: خودي ثةرلةمان خؤي هةَلدةستَيت 
لةدةوَلةتة  هةندَيك  ئةمةش  كــردارة،  بةو 

ئيشتراكييةكان ثيادةي دةكةن.
سَييةم:  ئةم ضاودَيريكردنة دةخرَيتة ئةستؤي 
دةستةيةكي ثسثؤإ، هةندَيك لةدةستوورةكاني 
فةرةنسايش ئةم شَيوازةيان ثةسةند كردووة؛ 
ضاودَيري سياسيي  نةضَيت  لةبير  ئةوةيشمان 
سةريهةَلداو  لةفةرةنساوة  هةر  ياسا  لةسةر 
داهَينةرةكةيشي (ناثليؤن) بوو، كة ئةنجومةنَيكي 
ثيراني دروستكرد بةناوي (ئةنجومةني ثيراني 
بريتيبوو  ئةنجومةنة  ئةو  كاري  ثارَيزطار)، 
لةثارَيزطاريكردني دةستوورو هةَلوةشاندنةوةو 
لةطةأل  كة  ياسايةك  هــةر  رةتــكــردنــةوةي 
دةستووردا نةطونجَيت، هةر ياسايةك هةموار 
 (10) لةماوةي  ثةرلةمانةوة  لةاليةن  دةكرا 
هةواَلةي  هةمواركردنةكةوة  لةإؤذي  رؤذدا 
ئةم ئةنجومةنة دةكرا ثَيش دةركردني، هةروةها 
ئةحكامة  راظةي  هةبوو  بؤي  ئةنجومةنة  ئةم 

تةمومذاوييةكاني ناو دةستوور بكات.
ئــةوةي  لةبري  ئةنجومةنة  ئــةم  ــةآلم  ب
بؤ  دةكــرد  كــاري  بثارَيزَيت،  دةستوور  كة 
بةو  دةستوور  ئةحكامةكاني  راستكردنةوةي 
نةيدةتواني  ثَييخؤشةء  ئيمثراتؤر  كة  بارةدا 

يةك ياساي ثَيضةوانةي دةستوور رةتبكاتةوة، 
لةوكاتةدا  نادةستوورييةكان  ياسا  بةمةرجَيك 
لةسةرةتادا  بوون، ضونكة هةر  بَيشومار  زؤر 
خؤياني  دةستوورةوة  بةثَيضةوانةي  ناثليؤن 
بةدياريكردنيان  هةستابوو  دياريكردبوو، 
كردبوون  ئيغراي  ــؤيء  خ ــارةزووي  ــةئ ب
ــر  دوات بةخششء  ثــؤســتء  ــةجــؤرةهــا  ب

بةئارةزووي خؤي بةكاري دةهَينان .
ياساكان  ضاودَيريكردني  لةإاستيدا 
نادةستووري  بوونء  دةستووري  لةإووي 
بوونةوة هةندَيك اليةني تاإادةيةك باشي تيادا 
ئةم ضاودَيريية  كة  ئةوةي  وةك  بةديدةكرَيت، 
ثَيشوةختةء  خؤثارَيزيي  ضاودَيرييةكي 
دةستوور دةثارَيزَيت لةهةر سةرثَيضييةك ثَيش 
جَيبةجَيكردنء رووداني سةرثَيضيةكء ئةمةش 
ضاودَيرييةكة  كة  لــةوةي  كةمترة  زةرةري 
هةروةها  بَيت؛  ياساكان  جَيبةجَيكردني  ثاش 
ئةمجؤرة ضاودَيريية زؤر جار لةطةأل بنةماي 

جياكردنةوةي سَي دةسةآلتةكةدا دةطونجَيت.
ئةطةرضي ئةو اليةنة باشانةي الي سةرةوة 
بةآلم  هةية،  ضاودَيرييةدا  لةو  باسمانكرد  كة 
خراثيشي  اليةني  هةندَيك  ديكةوة  لةاليةكي 
لةاليةنة  زؤرتــرن  بَلَيين  دةكرَيت  كة  هةية، 
زةحمةتة  زؤر  كة  ئةوةي  وةك  باشةكاني، 
ثَي  كــارةي  ئةم  اليةنةي  يان  كةسةي  ئةو 
دةسثَيردرَيت بتوانَيت سةربةخؤبَيتء كاريطةر 
حيزبييةكان،  سياسييء  بةإةوتة  نةبَيت 
بةرثرس  ئةنداماني  داناني  شَيوازي  هةروةها 

زاَلكردني  هؤكاري  خؤي  ضاودَيريية  لةم 
هةَلدةستَيت  كة  اليةنةية  ئــةو  بؤضووني 
ضاودَيريكردنة  ئةم  هةروةها  بةدانانيان؛ 
سروشتَيكي قانووني هةيةء ثَيويستي بةخةَلكي 
لَيرةدا  ئةمةش  هةيةء  لَيهاتوو  ياساناسي 
ئةم  ئةوانةي  هةميشة  ضونكة  نيية،  وجودي 
كارةيان ثَي دةسثَيردرَيت كةسانَيكي سياسين 
واقيعي  لةمانةيش  بَيجطة  قانووني؛  نةك 
ضاودَيرييةيان  ئةمجؤرة  دةوَلةتانةي  ئةو 
بةكارهَيناوة ئةوةي سةلماندووة، كة ناتوانَيت 
ئامانجة خوازراوةكاني بثَيكَيت، ضونكة مَيذوو 
لةمجؤرة  مةبةست  كة  سةلماندووة  ئةوةي 
ئامانجَيكي  ضةند  هَينانةدي  ضاودَيريكردنة 

تةسكي سياسيية.
طؤإانخوازَيك  هةر  لةسةر  ثَيويستة  بؤية 
هةوَلي نةهَيشتني ئةم ضاودَيريية سةرنةكةوتوو 
فاشيلة بداتء ئةزمووني خراثي خةَلكي ديكة 

دووبارة نةكرَيتةوة لةهةرَيمي كوردستان.
هةَلبذاردني  ئــةمــةش  ئةَلتةرناتيظي 
ثةرلةمانء  بؤ  ضاالكة  هؤشيارو  ئةندامانَيكي 
تايبةتي  ــي  ــةزاي ق ضــاودَيــري  ــا  ــةروةه ه
نةهَيشتنء  ضونكة  سةركةوتوو،  تؤكمةو 
نادةستوورييةكان  ياسا  هةَلوةشاندنةوةي 
سةربةخؤوة  تايبةتمةندي  دادطايةكي  لةاليةن 

هيض جؤرة كاريطةرييةكي نَيطةتيظي نابَيت.

* ماستةر لةبواري ياساء سياسةت

دانا رةحمان فةرةج *

نهيَني هاوثةيمانيكردني ثارتي لةطةأل يةكيَتي
 لةكاتَيكدا ضةندين سةركردةي سةرةكي لةيةكيَتي جيابوونةتةوة

هادي ئةمينهادي ئةمين
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ستارة عارف

زانستة  مامؤستاي  محةمةد  يوسف 
سياسيةكان لةزانكؤي سلَيماني، ئاماذة بةوة 
دةكات ثةرلةمان خؤي شةرعيةتي نةماوةء 
ناشةرعيشة،  بإياري  دةركردني  خةريكي 
هةروةك ثَيشيواية بةرذةوةندي ستراتيذي 
هةرَيمي كوردستان لةوةداية كةملمالنَيكان 
بةشَيوةيةكي  كة  بــإوات  ئاقارةدا  بةو 
سندوقي  لةإَيطةي  ملمالنَيكان  ئاشتيانة 
وتيشى:  بكرَيتةوة،  يةكاليى  دةنطدانةوة 
ئةطةر  دَلنيابَيت  لةوة  دةسةآلت  «دةبَيت 
ثةرلةمانء  فرةيي  لةإَيطةي  ملمالنَيكان 
بةإَيوة  ئاشتيانة  بةشَيوةيةكي  دةنطدانةوة 
نادات  باش  ئةنجامي  بَيطومان  نةضَيت، 

بةدةستةوة».

داهاتوو،  هةَلبذاردنةكانى  رؤذنامة: 
ضاوةإواني ئةوةي لَيدةكرَيت، طؤإانَيك 

بةقازانجي خةَلك بَينَيتة ئاراوة؟
هةَلبذاردنَيكي  طرنطة  ئةوةندةي   *
لةاليةن  ئةنجامبدرَيتء  شةفاف  ثاكء 
كةموكورتي  نةهَيَلرَيت  باآلوة  كؤمسيؤني 
قــةوارة  ليستء  هةموو  بكةوَيتء  تَي 
ئــازادانــة  بةشَيوةيةكي  سياسيةكان 
ئةوةندة  بكةن،  سياسي  ملمالنَيي  بتوانن 
ئةو  طرنطة  ئةوة  نيية،  طرنط  ئةنجامةكةي 
لةسةر  جيهانيدا  لةميدياي  ناشيرينةي  وَينة 
بَيتةوة،  روونتر  هةية  كوردستان  هةرَيمي 
بةغداء  وَينةي  نَيوان  جياوازي  خةريكة  كة 
ئَيستا  دةبَيتةوة،  ثَيضةوانة  تةواو  هةرَيم 
كة  دةوَلةتَيكة  روونترةء  بةغدا  وَينةي 
دةنَيت  ثتةو  هةنطاوي  ديموكراسي  بةرةو 
تازةوة  دةسةآلتي  دروستبووني  لةكاتي 
شايةدي ضوار هةَلبذاردن بووين لةعَيراقء 
دوو ئةنجومةني ياسايي لةإَيطةي دةنطداني 
حكومةتي  تةمةني  لة١٧ساأل  كة  ئاشكراوة، 
هةَلبذَيردراوة،  ئةنجومةن  دوو  هةرَيمدا 
كة  ئَيستاية  ثةرلةمانةي  ئةم  يةكَيكيان 
شةرعيةتي لةدةستداوة، واتا هَيندةي طرنطة 
رةنطة  بكةينةوة،  راست  شَيواوة  وَينة  ئةو 
بؤية  نةبَيت،  طرنط  ئةنجامةكاني  هَيندة 
دةبَيت بةهةموومان ضاودَيري ئةم ثرؤسةية 
بكةين، تاإادةيةك ئةو هاوكَيشة سياسيةي 
بكرَيتةوة،  هاوسةنط  هةية  لةهةرَيمدا 
دةسةآلت  ئاَلوطؤإي  يان  دةبَيت  بةوةي 
بكرَيت، يان ئؤثؤزسيؤنَيكي سياسيي بةهَيز 

لةثةرلةماني داهاتوودا هةبَيت. 

ملمالنَيية  ئةو  ثَيتواية  ئايا  رؤذنامة: 
ئةو  بتوانَيت  كة  بةإَيوةبضَيت،  شَيوةية  بةو 

بطةإَينَيتةوة؟ سياسيية  هاوسةنطيية 
ستراتيذي  بةرذةوةندي  لةإاستيدا   *
كةملمالنَيكان  لةوةداية  كوردستان  هةرَيمي 
بةشَيوةيةكي  ـــإواتء  ب ــارةدا  ــاق ئ ــةو  ب
سندوقي  لةإَيطةي  ملمالنَيكان  ئاشتيانة 
دةبَيت  بكةينةوة،  يةكاليى  دةنطدانةوة 
ملمالنَيكان  ئةطةر  دَلنيابَيت  لةوة  دةسةآلت 
دةنطدانةوة  ثةرلةمانء  فرةيي  لةإَيطةي 
نةضَيت،  بةإَيوة  ئاشتيانة  بةشَيوةيةكي 
بةدةستةوة،  نادات  باش  ئةنجامي  بَيطومان 
كةثةردةيان  ملمالنَييانةي  ئةو  ئةطةرهةية 
لَيدةكةين،  رَيطرييان  دةدةيــنء  بةسةردا 
توندوتيذيي،  رووداوي  بؤ  سةربكَيشن 
بؤية لةثَيناو مانةوةي هةرَيمي كوردستانء 
نَيودةوَلةتي  ثشتطيري  طَيإانةوةي  بؤ 
زياتري  هةرضي  نةبووني  السةنط  بؤيء 
ناوةندة،  هــةرَيــمء  نَيواني  هاوكَيشةي 
ــازادء  ئ بةهةَلبذاردنَيكي  ثَيويستمان 
بدةين  رَيطة  كة  هةية،  ديموكراسيانة 
بَي  جياوازيء  بَي  ليستةكان  سةرجةم 
ئةوةي كانتؤناتي داخراو لةهةرَيمدا هةبَيت، 
رَيطةيةوة  لةم  كَيشةكانيش  بكةنء  ملمالنَي 

يةكاليي دةكرَينةوة.

رؤذنامة: بةإاي تؤ كورد بةفيعلى ئةم 
ثيشتطيريية نَيودةوَلةتييةي لةدةستداوة، 
باس  راطةياندندا  لةئاستي  تةنيا  يان 

دةكرَيت؟ 

قسةي  ــن  م ــةء  ــةي ه بــةواقــيــعــي   *
هةفتةي  كة  دةهَينم،  هةرَيم  سةرؤكي 
ثَيشوو طلةيي لةئةمريكييةكان كردء وتي: 
ئةوةي ضاوةإوانمان دةكرد وادةرنةضوو 
لةطةأل  نةكردين  كَيشةكانيان  ثشتطيري 

بةغدا. 

سةركةوتني  ــة  كــةوات ــة:  ــام رؤذن
بؤ  طرةنتيةك  دةبَيتة  هــةَلــبــذاردن 
لةئاستي  ثشتطيريية  ئةو  طَيإانةوةي 

نَيودةوَلةتيدا؟ 
ديموكراسيبووني  سةركةوتنء   *
رَيطا  كَيشة،  نةبووني  ــذاردنء  ــب هــةَل
وَينةي  طؤإيني  بؤ  دةبــَيــت  خؤشكةر 
ئةو  دةرةوةدا،  لةجيهاني  هةرَيم  شَيواوي 
بكةين،  ئةوة  بانطةشةي  دةتوانين  كاتة 
هةرَيم  ديموكراسيبووني  بةئاراستةي  كة 

هةنطاو هةَلدةنَيين.
 

رؤذنــامــة: ضــاوةإوانــي ئــةوة لةم 
هةَلبذاردنة دةكرَيت، ديموكراسيانةء بَي 
طرفت بضَيتة ثَيشةوة، خاَلي جياكةرةوةي 
٢٠٠٥ء  ساَلي  لةطةأل  هةَلبذاردنة  ئةم 

ئةواني ديكةدا لةضيدا دةبينيت؟ 
لَيدةكرَيت،  ئةوةي  ضاوةإواني  بةَلَي   *
ثَيدةضَيت  هةية  جياواز  ليستي  ئَيستا 
لةثةرلةماني داهاتوودا ليستي ئؤثؤزسيؤن 
هةبَيت، ئةمةش رَيطا خؤشكةرة لةداهاتوودا 
بَيتة كايةوةء  ئةوتؤ  ملمالنَييةكي سياسيي 
ئؤثؤزسيؤنَيكي  دةنطي  لةثةرلةماندا 
ديموكراسي  ئةزمووني  هةبَيت،  بةهَيز 
داهاتوو  ثةرلةماني  رةنطة  كردنة،  كةَلةكة 
ئةطةر  ثةرلةمانة،  لةم  بَيت  زيندووتر 
نةيةتة  ــةآلت  دةس دةستاودةستكردني 
ديموكراسي  سيستمي  بةإاستي  كايةوة، 
بَي بووني ئؤثؤزسيؤنَيكي كارا ناضةسثَيت، 
بةرةو  ديموكراسي  سيستمي  كاتة  ئةو 
سياسي  كةملمالنَييةكي  دةضَيت،  ثَيشةوة 
لةئارادا  ئؤثؤزسيؤندا  دةسةآلتء  لةنَيوان 
ضاودَيرء  ئؤثؤزسيؤن  هةميشة  بَيتء 
بؤ  ـــةآلت  دةس لــةســةر  بَيت  فشارَيك 
داخوازييةكاني  بةَلَينء  جَيبةجَيكردني 
بؤ  دةسةآلت  كةموكوإييةكاني  خةَلكء 
راي طشتيي ئاشكرا بكات، ئةمة وا دةكات 
لة بةخؤداضوونةوةدا  دةسةآلت بةردةوام 
خةَلك  بةقازانجي  ملمالنَيية  ئةم  بَيتء 
دةضةسثَيت.  ديموكراسييةت  دةشكَيتةوةء 
كة  دةبَيت  مانادار  هةَلبذاردن  كاتة  ئةو 
ضةند  لةنَيوان  بكرَيت  سةرثشك  هاوآلتي 
بةرنامةء ثَيدراوَيكدا يةكَيكيان هةَلبذَيرَيت، 
راست  بؤ  لةضةثةوة  ليستَيك  ئةوةي  نةك 
ئةطةر  بَلَيين،  بةخةَلك  دروستبكةينء 

دةتةوَيت ئةمةيةء ناشتةوَيت هةر ئةمةية. 

هاوآلتي  كة  ضيية  طةرةنتي  رؤذنامة: 
فَيَلي  دةبَيتء  ثارَيزراو  دةنطةكاني 
مافي  كَيية  ــاري  ك ئةمة  لَيناكرَيت، 

بثارَيزَيت؟  هاوآلتيان 
بةئازادانة  هاوآلتييةكة  هةر  مافي   *
ئيرادةء  مومارةسةى  ــداتء  ب ــط  دةن
دةنطي خؤي بكات، طرةنتي يةكةم بريتيية 
بةئيرادةي  كة  هاوآلتي  لةهوشياري 
لةهةَلبذاردنةكاندا  بةشداريي  خؤي 
باآلي  كؤمسيؤني  دووةم  طرةنتي  بكات. 
بَياليةنانة  هةَلبذاردنةكان  سةربةخؤي 
نيشانةكاني  ــةك  ــاإادةي ت بكات،  كــار 
ديارة  سةربةخؤية  بةوشَيوة  كؤمسيؤن 
ــردوودا  راب ــةي  رؤذان لةم  هةرضةندة 
مةكتةبي سياسيي حيزبي زةحمةتكَيشاني 
باسيان  لةبةياننامةيةكياندا  كوردستان 
لةوة كردووة، كة ليستةكة بؤ كؤمسيؤني 
بةغدا  هةَلبذاردنةكاني  سةربةخؤي 
هةرَيمدا  لةكؤمسيؤني  طــةإاوةتــةوةء 
ثَيويستة  هاتووة،  بةسةردا  طؤإانكاري 
مةسةلةية  ــةم  ئ وةآلمـــي  كؤمسيؤن 
لةإَيطةي  كَيشةية  ئةم  دةبَيت  بداتةوة، 
نةك  بــكــرَيــتــةوة،  يةكاليى  ــاســاوة  ي
سياسيي  كاريطةري  لةذَير  كؤمسيؤن 
بإياري لةو شَيوةية بدات. لةو باوةإةدام 
ثَيكدَيت  كة  تايبةت  دةنطداني  كَيشةي 
ثَيشمةرطةء  هَيزةكاني  لةدةنطداني 
ثَيش  كة  سنوور  ثاسةواني  ئاسايشء 
يةكاليى  هَيشتا  دةدةن  دةنط  هةَلبذاردن 
نةكراوةتةوة، كة ناويان لةتؤماري طشتي 
دةنطداندا ناسإرَيتةوةء ئةمةش دةرفةتي 
دةنط  جار  دوو  كة  دةإةخسَينَيت  ئةوة 
بدةن، بؤ ضارةسةركردني ئةم مةسةلةية 
دةتوانرَيت تؤمارَيكي تايبةت بةهَيزةكاني 
دروست  دةنطدان  بؤ  ثؤليس  ئاسايشء 
طشتيدا  لةتؤماري  ناويان  بكرَيتء 
مافي  ثاراستني  بؤية  بسإرَيتةوة، 
باآلوة  كؤمسيؤني  لةاليةن  دةنطدةر 
ثيشةييانة  ثإؤفيشناألء  بةشَيوةيةكي 
ئةم  ناوي  تؤماري  دةكرَيتء  طرةنتي 
طشتي  ــاوي  ن لــةتــؤمــاري  هــَيــزانــةش 
سياسييةكاني  هَيزة  جيابكرَيتةوة. 
دةرةوةي دةسةآلتء كؤمةَلطاي مةدةني 
موكوإبن،  جيدي  بةشَيوةيةكي  ثَيويستة 
بةإَيوة  شةفافانة  هةَلبذاردنةكان  كة 
كة  دةسةآلتة  ديكة  طرةنتيةكي  بإوات 
هةَلبذاردنةء  ئةم  لةهةستياريي  دَلنيابَيت 
هةوَلي شةفافي بؤ فةراهةم بكات، ضونكة 
بةهةَلبذاردنَيكي  ثَيويستي  ئةمإؤ  هةرَيم 
سةنطء  ئــةوةي  بؤ  هةية  ثإؤفيشناأل 

قورسايي خؤمان بزانين. 
ــةآلت  دةس لةئَيستادا  ــة:  ــام رؤذن
لةبةرامبةر  ميديايي  هَيرشَيكي 
خؤي  دةرةوةي  اليةنةكاني  ليستء 
نيية  ــرس  ت ئةمة  دةســتــثــَيــكــردووة، 
كة  ــةآلت  دةس لةدةستاودةستكردني 
هَيشتا لةناو كؤمةَلطاي كورديدا نةبووةتة 
فَيرنةبووة خؤي  فةرهةنطَيكء دةسةآلت 

بةجَيبهَيَلَيت؟ كورسيةكةي 
دةنطي  كاتةي  ئةو  ئاسايية  شتَيكي   *
كايةوةء  دَيتة  ئؤثؤزسيؤن  جياوازء 
كارا  بهَينَيتء  بةدةست  دةنط  دةيةوَيت 
ركابةرَيتي  دةكةوَيتة  دةســةآلت  بَيت، 
جةماوةر  هةوَلدةدات  ليستانةوةء  ئةم 
ــةآلت  دةس ــةآلم  ب كؤنةبنةوة،  لةمانة 
ــازاد  ئ بانطةشةي  مافي  لةسةريةتي 
خؤي  بإةخسَينَيتء  هةموواليةك  بؤ 
كة  نـــاإةوا  لةتانةي  بطرَيت  بـــةدوور 
سةربةخؤكان.  ليستة  ثــاأل  ــة  ــت دةدرَي
بةآلم  هةية،  ملمالنَيي  مافي  دةسةآلتيش 
دةزطاي  هةندَيك  شةريفانة  بةشَيوةيةكي 
لةملمالنَيكاني هةَلبذاردندا  نيشتماني هةية 

بةكارنةهَينرَيت. 

رؤذنامة: هةَلبذاردني سةرؤكايةتي 
هةَلبذاردني  لةطةأل  هاوكاتة  هةرَيم 
مــاوةكــةشــي  ئَيستا  ــان،  ــةم ــةرل ث
درَيذكراوةتةوة، ئةمة تاضةند ياسايية؟ 
خؤي  ــان  ــةم ــةرل ث بـــةداخـــةوة   *
دةركردني  خةريكي  نةماوة،  شةرعيةتي 
ئازاري  لةمانطي  ناشةرعيشة،  بإياري 

نةماوة،  رةوايةتي  ثةرلةمان  ئةمساَلةوة 
ياساي   ٤٦ مـــادةي  بةثَيي  ضونكة 
هةرَيم،  ثةرلةماني  هةَلبذاردنةكاني 
كؤبوونةوةي  يةكةم  دةكات  ثَيويست 
ثاش  رؤذ   (١٠) كوردستان  ثةرلةماني 
هةَلبذاردن  دةرةنجامي  راطةياندني 
ساَلي  هةَلبذاردني  دةرةنجامي  بَيت، 
لة(٢/٢٥) راطةيةنراء كؤبوونةوة،   ٢٠٠٥
ياسا  هةمان  (٥١)ي  ــادةي  م بةثَيي 
ساَلة  ضوار  ثةرلةمان  ياسايي  ماوةي 
ئةمساَلدا  مانطي شوباتي  لةكؤتايي  بؤية 
ئةطةر  نةماوة،  شةرعيةتي  ثةرلةمان 
لةسةر  ثةرلةمان  ياسايي  ليذنةي 
فيدراَلي  لةدادطاي  بابضن  ناكؤكن  ئةمة 
بسةننةوة.  خؤيان  شةرعيةتي  بةغدا 
جوَلةتر  ثإ  ثةرلةمان  ضوارةمي  ساَلي 
باشيان  ياساي  بإيارء  طةلَيك  بــوو 

يةكَيتي  ثارتيء  ئةطةر  بةآلم  دةركرد، 
ثةرلةمانةوة  سةرؤكايةتي  لةإَيطةي 
ثةرلةمانَيكي  رةنطة  نةبووناية  رَيطر 

ضاالكترمان هةبواية.
درَيذكردنةوةي ماوةي سةرؤكايةتي 
ئةطةر  ناياسايية،  ثةرلةمان  هةرَيمء 
رةوايــي  تا٦/٤يش  ثةرلةمان  مــاوةي 
مــاوةي  ناتوانَيت  ثةرلةمان  بماية، 
هاوآلتيان  تةنيا  بكاتةوة  درَيــذ  خؤي 
ماوةي  بؤ  هاوآلتيان  ضونكة  دةتوانن، 
بةنوَينةري  ثةرلةمانيان  ساأل  ضــوار 
هةموو  بؤية  ــبــذاردووة،  هــةَل خؤيان 
ثةرلةمان  ماوةي  درَيذكردنةوةيةكي 
ثةرلةمان  ئةوةي  سةرةإاي  ناشةرعية 
بؤسةرؤكي  لةدةستداوة،  خؤي  ماوةي 

بةهةمانشَيوةية. هةرَيميش 
لةم  بةنيازة  ثةرلةمان  لةمبارةدا 
ــةســةر دةســتــوور  ــار ل ــإي ــةدا ب ــول خ
ريفراندؤمةوة،  بيخاتة  بَيئةوةي  بدات، 
لةهةموو  دةستوور  لةسةر  بإياردان 
جيهاندا بةدوو شَيوةية، يان دةستةيةكي 
خةَلكةوة  لةاليةن  دامةزرَينةر  كاتي 
يان  طروثَيك  يــان  هةَلدةبذَيردرَيت 
دةنووسَيتةوةء  دةستوور  ثةرلةمان 
ئةطةر  ــان  ي راثرسييةوة،  دةيخاتة 
هةر  هةَليشنةبذَيردرابَيت،  دةستةكة 
بيخاتة  بنووسَيتةوةء  دةستوور  دةبَيت 

راثرسي خةَلكةوة.

ــم  ــي هــةرَي ــةرؤك رؤذنـــامـــة: س
لةاليةن  راستةوخؤ  ئةطةر  داوايكرد، 
هةَلدةبذَيرَيتةوة،  خؤي  بَيت  طةلةوة 
لةاليةن  نيية  باش  بةاليةوة  بؤضي 

هةَلبذَيردرَيت؟  ثةرلةمانةوة 
نةكةين،  لةنيةت  طومان  ناتوانين   *
رَيإةوَيك  لةكوردستاندا  ثَيدةضَيت 
سيستم  ئاراستةي  كة  بَيت،  لةئارادا 
كؤماري  يان  ثاشايةتي  نيمضة  بةرةو 
ويراسي بةرَيت، ناتوانين طومان نةكةين 
دةسةآلتةكاني  دةيانةوَيت  كة  لةوانةي 
سةرؤكي هةرَيم زياد بكرَيتء كةسيش 
نةكات،  ركابةري  ديار  بةشَيوةيةكي 
ديموكراسي  سةر  بؤ  مةترسيية  ئةمة 
هةَلبذاردني  بؤ  هةوَلدان  لةهةرَيمداء 
سةرؤك لةاليةن خةَلكةوة تادةسةآلتَيكي 
ثةرلةمان  ئةوةي  بؤ  هةبَيتء  زياتري 
بكات  لةطةَلدا  لَيثرسينةوةي  نةتوانَيت 
بةتايبةتي  ــات  ــدةك ــت دروس طــومــان 
لةسةرؤكايةتي  «شةخسةنة»  كةدةبينين 
ئاراستةية  بةم  ئةطةر  هةية،  هةرَيمدا 
بةشار  شَيوةي  سيستمَيكي  ــإوات  ب
دةبَيت،  دروست  لةكوردستاندا  ئةسةد 
لةإَيطةي  هةرَيم  سةرؤكي  ثَيويستة 
لةئةنجومةني  تَيكةَلة  ئةنجومةنَيكي 
كوردستانةوة  ثةرلةماني  ثارَيزطاكانء 
ــتء دةســةآلتــةكــانــي  ــردرَي ــذَي ــب ــةَل ه
ثةرلةماني  سيستمي  سنوورداربن 
بَيت  لةئارادا  طرةنتي  ئةوةي  بؤ  هةبَيت، 

كة بةرةو ديكتاتؤري نةإوات.
 

بَيت  ئةوة  ترسي  ثَيتوانية  رؤذنامة: 
زيندووتربَيتء  داهاتوو  ثةرلةماني 
ضاودَيري ئةداء كارةكاني بكات، بؤية 
ثَي  هةَلبذاردني  خةَلكةوة  لةاليةن 

باش بَيت؟ 
ركابةر  نةبووني  نيية،  دوور   *
بؤ  ــم  ــةرَي ه ــي  ــةرؤك س ثؤستي  ــؤ  ب
ئةزمونةكةمان باش نيية، لةثرؤذةكةماندا 
هةرَيم  دةســتــووري  ضاكسازيي  بؤ 
سةرؤكي  كة  ــردووة،  ك ثَيشنيازمان 
كاتي  دةستةيةكي  لــةاليــةن  هــةرَيــم 
بريتيبن  هةَلبذَيردرَيت  هاوبةشةوة 
ثارَيزطاء  ئةنجومةني  لةئةنداماني 
ئةوكاتة  كــوردســتــان  ثــةرلــةمــانــي 
هةرَيم  ســةرؤكــي  دةســةآلتــةكــانــي 
ــةوةي  ـــإاي ئ ــووردار دةبــن وَي ــن س
بةسةرؤكي  دةدرَيـــت  سةربةخؤيي 
دةبَيتء  ثةرلةماني  سيستمي  هةرَيمء 
دةزطاي  سةرؤكي  هةرَيم  سةرؤكي 
ثةرلةمانيش  دةبَيتء  جَيبةجَيكردنيش 

ضاودَير دةبَيت بةسةريةوة.

يوسف محةمةد، مامؤستاى زانكؤى سلَيمانى: ديموكراسيبوونى هةلَبذاردن 

رَيطاخؤشكةر دةبَيت بؤ طؤأينى ويَنةى شَيواوى هةرَيم لة جيهانى دةرةوة

ني  د ر ا َلبذ هة

لةاليةن  سةرؤك 

خـــةَلـــكـــةوة 

تَيكي  آل سة ة د تا

زياتري هةبَيتء بؤ 

ثةرلةمان  ئةوةي 

ـــت  ـــَي ـــوان ـــةت ن

ي  ة و سينة لَيثر

ــــدا  ــــةَل ــــةط ل

ــومــان  ــات ط ــك ب

دروستدةكات

www.ne
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هةرَيم  سياسيى  سيستمى 
ثةرلةمانى  سيستمَيكى  ثَيويستة 
بَيت، تَييدا دةسةآلتى جَيبةجَيكردن 
دوواليةنة بَيت، اليةكيان سةرؤكى 
هةرَيم كة بةرثرسيارَيتى سياسيى 
هةَلنةطرَيت، اليةكى ديكة حكومةت 
بَيتء  ــــران  ءةزي ئةنجومةنى 
بكةوَيتة  سياسيى  بةرثرسيارَيتى 
نوَينةرانى  راســـت  لــة  ئةستؤ 
(ثةرلةمان)،  هةرَيم  دانيشتوانى 
هاوكارىء  دةستةبةرى  هةروةها 
ثةرلةمانء  نَيوان  هاوسةنطى 
حــكــومــةت بــكــرَيــت، ســةرؤكــى 
هةرَيميش باآلنسى نَيوان ئةو دوو 
ناوبذيوان  رابطرَيتء  دةسةآلتة 
لةكاتى سةرهةَلدانى  بَيت  (حةكةم) 
ئةو  لةنَيوانياندا،  ناكؤكى  كَيشةء 
ثةرلةمانء  تَيكةآلوةش  سيستمة 
لة  كة  بطؤإدرَيت  سةرؤكايةتيية 
ياساى سةرؤكايةتى هةرَيم ذمارة 
لَيدراوةو  بإيارى   ٢٠٠٥ (١) ساَلى 
هةرَيميش  دةستوورى  ثرؤذة  لة 
كؤمةَلَيك  لةبةر  ثَيشنيازكراوة، 
ــرةدا  ــَي ــارى ءاقــيــعــى كــة ل ــؤك ه

دةخةمةإوو. طرنطترينيان 
تَيكةآلودا  سيستمى  لة  يةكةم: 
سةرؤكى كؤمار دةسةآلتى فراوانء 
بَيئةوةى  هةية،  ــؤرى  ــؤراوج ج
ئةوتؤى  بةرثرسيارَيتييةكى 
لةسةربَيت، ئةمةش كةموكوإييةكى 
لة  ثَيكدةهَينَيت  مــةتــرســيــدار 
دةسةآلتةكةىء  نَيوان  هاوسةنطى 
نموونة  بؤ  بةرثرسياريةتييةكةيدا، 
ــةرؤك كــؤمــارى هــةريــةك لة  س
سيستميان  كة  ميسر  فةرةنساو 
فراوانيان  دةسةآلتَيكى  تَيكةآلوة، 
ـــوارى يــاســادانــانء  هــةيــة لــة ب
بــارودؤخــى  لة  جَيبةجَيكردندا 
ــةش لة  ــةآلت ــةم دةس ئــاســايــدا، ئ
فراوانتر  زؤر  نائاسايدا  حاَلةتى 
بةرامبةردا  لة  كةضى  ــت،  ــَي دةب
ــةكــى كــةم  ــي ــي ــت ــارَي ــةرثــرســي ب
بؤ  لــةســةرة  ســـنـــوورداريـــان 
ناتوانين  بؤية  لَييان،  لَيثرسينةوة 
سةرؤك  بةرثرسيارَيتى  بَلَيين 
كؤمار لة بةرامبةر طةلدا هاوسةنطة 
فراوانةى  دةسةآلتة  ئةو  لةطةأل 
بةركاريدةهَينَيت  لةدةستيدايةو 
هةرَيمى  فةرةنساء  ميسرء  لة  ض 
كوردستانيش، ئةم كةموكوإييةش 
نَيوان  هاوسةنطى  نةبوونى  يا 
بةرثرسيارَيتيةكةى  دةســةآلتء 
مةترسييةكى  كؤمار  ســةرؤك 
سةقامطيريى  لةسةر  طــةورةيــة 
بوونى  ضونكة  سياسى،  سيستمى 

تواناى  بةبآ  ــراوان  ف دةسةآلتى 
لة  طةلةوة  لةاليةن  لَيثرسينةوة 
خاوةنى ئةو دةسةآلتة، ئيستبدادَيكى 
بةآلم  فةراهةمدةكات،  مسؤطةر 
لَيثرسينةوةو  ئالياتى  بوونى 
بةشَيوةيةكى  بةرثرسيارَيتى 
هؤكارَيكة  رَيكخراو،  قانوونى 
ئاشتيانةى  ــارى  ــك ــؤإان ط ــؤ  ب
بةثَيضةوانةى  فةرمانإةواكان، 
بؤ  ثةنا  دةبَيت  ناضار  طةل  ئةمةش 
بةرَيت  توندوتيذيى  بةكارهَينانى 

لةثَيناو طؤإينى فةرمانإةواكان.
دووةم: هةرضةندة هةَلبذاردنى 
طةلةوة  لةاليةن  كؤمار  ســةرؤك 
تَيداية،  باشى  اليةنى  هةندَيك 
لة زؤر كاتدا اليةنى خراثء  بةآلم 
لَيدةكةوَيتةوة،  مةترسيدارى 
طةل  ــةى  ــةرؤك س ــةو  ئ ضونكة 
نفوزَيكى  ثايةو  هةَليدةبذَيرَيت، 
بةدةستدةهَينَيت،  فــراوان  بةرزء 
ــةى زيــاتــر دةبــَيــت  ــةك ــةآلت دةس
بةبةراورد لةطةأل ئةوةى ثةرلةمان 
بةتةنيا  ئةو  ثَييةى  بةو  هةيةتى، 
دةكات،  طةل  هةموو  نوَينةرايةتى 
ثةرلةمان  ئةندامانى  لةكاتَيكدا 
نوَينةرايةتى  يةكَيكيان  ــةر  ه
ــــةن، ئــةم  بــةشــَيــكــى طـــةل دةك
مةركةزو ثاية بةرزةى سةرؤكيش 
ــاتء  دةك ــدا  ــةي الث غرورييةكى 
زاَلدةبَيت  بةسةريدا  هةستَيك 
نوَينةرى  بةتةنيا  خؤم  بَلَيت  كة 
تا  هةَلبذاردووة  منى  طةل  طةلم، 
بةرذةوةندييةكانى  لة  ثارَيزطارى 
ءاى  هةستة  ئةم  لةكؤتايدا  بكةم، 
بةسةر  دةست  بةتةواوى  لَيدةكات 
بخاتة  دةست  بطرَيتء  دةسةآلتدا 
بةمشَيوةية  ثةرلةمانيشةوة،  كارى 
سيستمَيكى  ــؤ  ب سيستمةكة 
تاكإةوى بطؤإَيت، زؤر ئةزموونى 
سةلماندووة  ئةمةى  دةستووريش 

بؤ نموونة:
(لويس نابليؤن بونابارت) ساَلى 
١٨٤٨ لةاليةن طةلى فةإةنساوة بة 
بةآلم  هةَلبذَيردرا،  كؤمار  سةرؤك 
كؤمارى  دةســتــوورى  لــةدوايــدا  
حكومى  سيستمى  هةَلوةشاندةوةو 
ئميثراتؤرى،  بؤ سيستمَيكى  طؤإى 
دةستوور،  بةثَيى   ١٨٥١ ساَلى 
 ١٩١٩ ساَلى  ئةَلمانى  فايمارى 
سةر  هاتة  هةَلبذاردن  بة  (هيتلةر) 
 ،١٩٢٢ ساَلى  سةرؤكايةتى  تةختى 
ديكتاتؤرةى  ئةو  ئةوةبوو  بةآلم 
شَيواند،  دونياى  كة  كةوتةوة  لَى 
ديكتاتؤر  كؤمةَلَيك  سةرهةَلدانى 
ئةنجامى  لة  التينى  ئةمريكاى  لة 
لة  طةلةوة  لةاليةن  هةَلبذاردنيان 

سةدةى رابردوو.
كؤمار  ســـةرؤك  يــةم:  ــَى  س
بةهؤى  ــار  زؤرج هةَلبذَيردراو 
زاَليةتى  رؤيــشــتــووىء  ــت  دةس
هةمواركردنَيك  ثةرلةماندا،  بةسةر 
لة دةستوور دةسةثَينَيت تا ماوةى 
سةرؤكايةتى بطؤإَيت بؤ ماوةيةكى 
ئةم  ــايــى، ســةثــانــدنــى  كــؤت ــآ  ب
لةطةأل سيستمى  بَيطومان  دؤخةش 
ضونكة  يةكناطرَيتةوة،  كؤمارى 

سيستمى  لة  سةرؤكايةتى  ماوةى 
دياريكراوبَيت،  دةبَيت  كؤماريدا 
بة  نموونة  راستييةش  ئــةم  بؤ 
تونس  ميسرء  ئةزموونى  هةردوو 
دةستوورى  بةثَيى   دةهَينمةوة، 
تونس ساَلى ١٩٥٩، سةرؤكى كؤمار 
بؤ  هةَلدةبذَيردرا  طةلةوة  لةاليةن 
سةرؤك  بةآلم  ساأل،  ثَينج  ماوةى 
(جيب بؤرقيبة) ساَلى ١٩٧٥ هةَلسا 
دةستوورةكة  هةمواركردنى   بة 
لة ذياندا  تا  بتوانَيت  بةو شَيوةيةى 

بمَينَيتةوة،  سةرؤكايةتى  لة  مابَيت 
بةثَيى  الدرا،   ١٩٨٧ ساَلى  بةآلم 
مادةى (٧٧)ى دةستوورى ميسرى 
سةرؤكايةتى  ماوةى   ،١٩٧١ ساَلى 
كؤمار (٦) ساَلةو دةتوانَيت جارَيكى 
ديكةش خؤى كانديد بكاتةوة، بةآلم 
ئةم مادةية ساَلى ١٩٨٠ هةمواركرا 
تا سةرؤك كؤمار ضةندجار بيةوَيت 
لةبةر  خؤى هةَلبذَيرَيتةوة، ئةمةش 
كة  كرا  ســادات)  (ئةنوةر  خاترى 
ماوةى دووةمى سةرؤكايةتييةكةى 

روو لة كؤتايى بوو.
تاكةكانى  كاتَيك  ـــوارةم:  ض
هةَلبذاردنى  بة  هةَلدةستن  طةل 
ــة  ــةي ــةوان ــــةرؤك كـــؤمـــار، ل س
كانديد  لَيوةشاوةترين  باشترينء 
نةبوونى  لةبةر  هةَلنةبذَيرن، 
سياسيى  هؤشيارى  شارةزايىء 
اليان لةاليةك، لةاليةكى ديكةشةوة 
طةورةو  ثإوثاطةندة  ئةو  بةهؤى 
كانديدةكان  سةرلَيشَيوَينةرةى 
ــكــةن لــة هــةَلــبــذاردنــةكــانء  دةي
سةرؤكايةتيدا،  راثرسييةكانى 
ــذاردنء  ــب ــةَل ــةو ه نــمــوونــةش ب
وآلتانى  لة  كة  دَينمةوة  راثرسيانة 

بؤ  ــدراون  ــام ــج ــةن ئ ــة  ــاوضــةك ن
ءةرطرتنى راى طةل لةسةر بوونى 
سةرؤك  بة  دياريكراو  كةسَيكى 
كؤمار، ضونكة دةرئةنجامة ئاشكرا 
كراوةكان هةميشة زياتر بووين لة 
رَيذةى ٩٠٪، بةَلكو زؤرجار رَيذةى 

٩٩٪يان تَيثةإاندووة.
ثَينجةم: ئةم سيستمى تَيكةآلوة 
ــى  ــةوروث ــى ئ ــان ــة وآلت ــر ل ــات زي
ثةيإةوكرا كة بارودؤخى سياسيىء 
جياوازة  ئابوورييان  كؤمةآليةتىء 

لةوةى الى ئَيمة هةية، ئةو ءآلتانةش 
نةمسا  ١٩٦٢وة،  لةساَلى  فةرةنسا 
زياتر لة (٥٠) ساَلَيكة، ثورتوطال لة 
لةساَلى  ئةَلمانيا  ١٩٧٦-ةوة،  ساَلى 
ئــةوةى  لةطةأل   ،١٩٣٣ تا   ١٩١٩
تةنيا  سيستمة  ئةم  ثةيإةوكردنى 
ئةوروثى  كةمى  ءآلتَيكى  ضةند 
ئةم  ثراكتيككردنى  بةآلم  طرتةوة، 
بآ  ءآلتاندا  هةندَيك  لة  سيستمة 
كَيشةو تةنطةذة نةبوو، لة هةندَيكى 
ءةك  شكستيهَينا  ديكةشياندا 
وآلتانى  لة  لةكاتَيكدا  ئةمة  ئةَلمانيا، 
جيهانى سَييةمى ءةك خؤيان تةنيا 
ثةيإةوكراوة،  تونس  ميسرء  لة 
ئةم  ياسايى  سياسيىء  ــى  دؤخ
كة  ضاومانة  لةثَيش  ءآلتــانــةش 
لةإووى  كؤمارى  سيستمى  تَيياندا 
سيستمى  بــووةتــة  بابةتييةوة 
زانين  ئةطةر  بةسة  ثاشايةتى، 
لة  هــةريــةك  ئَيستاى  ســةرؤكــى 
ساَلة   (٢٠) لة  زياتر  تونس  ميسرو 

لةو ثؤستةدان.
ــنء  ــري ــت ــاش شــــةشــــةم: ب
نموونةى  ــن  ــري ــووت ــةوت ســةرك
فةرةنساية،  تَيكةآلو  سيستمى 
كة  كــؤمــارى  لة  فةرةنسييةكان 
ساَلى ١٩٥٨ دةستثَيدةكات، تائَيستا 
قبوأل  سيستمةيان  ئةم  بةردةوامة 
ـــةراأل  (ذةن دةستى  لةسةر  كــرد 
بةمةبةستى   ١٩٦٢ ساَلى  ديغول) 
تةنفيزى  دةسةآلتى  بةهَيزكردنى 
زاألء  ــى  ــةآلت دةس بــةرامــبــةر  لــة 
بةدرَيذايى  ثةرلةماندا  فراوانى 
سَييةمء  كؤمارى  هةردوو  تةمةنى 
ضوارةمى فةرةنسى (١٨٧٥ـ ١٩٥٨)، 
ساَلى   (١٨) ئةزموونى  لة  بــةآلم 
حوكمإانى هةرَيم، ئَيمة حكومةتَيكء 
ئةنجومةنى ءةزيرانَيكى زاألء بةهَيز 
ثةرلةمانَيكى  بةسةر  بةديدةكةين 
بة  ــــــةآلت،  دةس بـــآ  الوازى 
هةَلبذاردنى سةؤكى هةرَيم لةاليةن 
دةسةآلتى  لة  بةشَيك  ءةك  طةلةوة 
زياترء  دةسةآلتة  ئةم  تةنفيزى 
ثةرلةماندا،  بةسةر  زاَلدةكات  زياتر 
تاكَيكى  هةموو  خواستى  لةكاتَيكدا 
هةرَيمة  ئةو  خةمخؤرى  دَلسؤزو 
ثةرلةمانء  بةر  بة  كردنةوةية  رؤح 
نةبَيت  زاأل  ئةطةر  كاراكردنيةتى، 
بةسةر دةسةآلتى تةنفيزيدا، النيكةم 

دةبَيت هاوسةنط بَيت لةطةَلى.

سيستمَيكى ثةرلةمانى،
يان تَيكةآلو بؤ هةرَيمةكةمان

جةمال عةزيز

ــي  ــةك ــي ــي ــت راس
ــرة  ــةگ ــن ــةَل ــاه ــاش ح
رؤژي  لـــة  مــــرؤڤ 
لــةدايــكــبــوونــيــيــةوة 
ژياني،  كؤتايي  هةتا 
ــــارةزوو ء  حـــةزء ئ
ني  كا يستيية و ا پَيد
ــةإؤژ  ب رؤژ  ژيــانــي 
لــة گــؤإانــكــاريــدايــة، 
پَيدوايستي  دابينكردني 

بةشةوة،  دةبَيتة دوو  ئةو گؤإانكارييانةش 
ئةركي  چوارچَيوةي   دةچَيتة  بةشَيكي 
زؤر  كة  ديكةيان  بةشةكةي   خَيزانةوة، 
گرنگة، دةبَيت بة ئةركى فةرماني دةسةآلتء 
كاربةدةستاني حكومةت كة لةسةر داهاتي 
ءةك  بكات،  جَيبةجَيي  بَيمنةت  ءآلت 
بوارةكانداء  هةموو  لة  خزمةتگوزاريي 
هَينانةكايةي هةلي كارء دامةزراندنء زؤر 

پَيداويستي ديكة.
ــم  ــي هــةرَي ــان ــةم ــةرل ــةتء پ ــوم ــك ح
ئَيستا،  هةتا  دةسةآلتيان  گرتنة  لةماوةي  
ئيمكانياتةي   ــةو  ئ پَيويستء  ءةكـــو 
ء  ــارةزوء  ئ حــةزء  دةستيانداية،  لةذَير 
دابين  جةماوةريان  پَيداويستييةكاني 
چريكةي  بة  بــةتــازة  ــازة  ت ــردووة،  ــةك ن
دةبَيتةوة،  خةبةري  خةريكة  گؤإان  دةنگي 
دةيةوَيت لةم ماوة كةمةي  كة ماوة بؤ كاتي 
هةَلبژاردن، تةعويزي ئةو هةموو ساآلنةي  
رةنگكردنء  بة  ئةويش  بداتةوة،  پَيشوو 
شةقامةكان،  لة  هةندَيك  رةشكردنةوةي  
بؤ  پــارةيــةي  ئــةو  تةنانةت  هةرچةندة 
كةمترة  زؤري  تةرخانكراوة،  ئةمانةش 
لةوةي  كة تةخشانء پةخشان دةكرَيت يان 
هةندَيك  بة  دةدرَيت  دةمانچةو  بة  دةدرَيت 
خؤيان  بةهاي  كة  كةسانةي   ئةو  كةس. 
لةدةستداوة، فَيري دةستپانكردنةوة بوون، 
حةپةلوش  پارانةي   بإة  ئةو  هَيشتا  بةآلم 
تةسةوري  كة  زياترة  لةوة  زؤر  دةكرَين 

بكةين.
لة  ءتي  گَيإامةوة  بؤي  برادةرَيكم 
خزمَيكيان  رابردوودا  سةدةي  پةنجاكاني 
كة خةَلكي دةرةوةي  شار بوون، بؤ خوَيندن 
بوو،  خؤمان  لةماَلي  سلَيمانيء  هاتبووة 
ئةوسا هةردووكمان منداأل بووينء لة پؤلي 
پَينجي سةرةتايي بووين، رؤژَيك باوكيشي 
كوإةكةي  كة  زانيبووي  شارو  بؤ  هاتبوو 
ءةرگرتووة،  خزمَيكيان  لة  ديناري  يةك 
بانگي كردو موحاسةبةي  دةكرد كة بؤچي 
بة  داوة  دينارةشي  ئةو  ءةريگرتووةء 
 ٤) عانة  يةك  بابة  ءتي:  كوإةكةي  چي...! 
عانةي  يةك  گوَلةبةإؤژة،  بة  داوة  فلس)م 
ديكةش  عانةيةكي  لةبزينةء  بة  داوة  ديكةم 
هةي  وتي:  توإةبوء  باوكة  مةسكةت.  بة 
دوو  عانةو  يةك  بة  دينارَيك  ناإةسةن 
دينارة  لةو  بَلَي چيت  پَيم  تةواونابَيت،  عانة 
هةية  بؤمان  ميللةتيش  ئَيمةي  ئينجا  كرد. 
دينار،  نةك  دؤالرة  مليؤنةها  ئةم  بپرسين 

چي لَيدَيتء بؤ كوآ دةچَيت.
عيشق  بــة  خةَلكي  ســةردةمــانــَيــك 
ئَيستا  ئة  مةرگةوة،  بةرةوپيري  دةچوون 
پارةء  بةرةوپيري  دةچن  هةن  خةَلكانَيك 
كوردستان  برادةرينة،  گةلي  ئيمتيازاتةوة. 
ئةويش  ءَيرانبووة،  ئابووري  ژَيرخاني 
خراپ  بةهؤي  ــن  ــي دةزان هةموو  ءةك 
تَيكةَلكردني  دةســةآلتء  بةكارهَيناني 

حيزبء حكومةتء... هتد.
بةهةرحاأل ئةگةر خوايكرد ئةم حكومةتة 
ئةوا  بكات،  رازي  جةماوةر  ئةوكاتة  تواني 
بؤ  دةكةين  لةخؤمان  دةستخؤشي  ئَيمة 
بةئاگاهَينةرةوةمان،  نةعرةتةي   خؤمانء 
جةماوةر  ــةوا  ئ نةشتوانرا،  ئةگةر  خؤ 
ــژاردنء  ــب ــةَل ــة ه خـــؤي ســةرپــشــكــة ل
ئةمانةش  لةهةموو  لَي  دةستنيشانكردندا، 
نةكرا،  ئةوكاتة  تا  ئةوةي   ئةوةية  گرنگتر 
لةوبإوايةدا نيم جةماوةر بة ءةعدو ءعود 

بؤ داهاتوو فريو بدرَيت.

وةرزي گؤأان

د. شؤإش حةسةن 

بة هةَلبذاردنى سةرؤكى هةرَيم 
لة  بةشَيك  ءةك  طةلةوة  لةاليةن 
دةسةآلتة  ئةم  تةنفيزى،  دةسةآلتى 
بةسةر  ــات  ــدةك زاَل زياتر  زياترء 
خواستى  لةكاتَيكدا  ثةرلةماندا. 
خةمخؤرى  دَلسؤزو  تاكَيكى  هةموو 
بةر  بة  كردنةوةية  رؤح  هةرَيمة  ئةو 
ثةرلةمانء كاراكردنيةتى، ئةطةر زاأل 
تةنفيزيدا،  دةسةآلتى  بةسةر  نةبَيت 
بَيت  هاوسةنط  دةبَيت  النيكةم 

لةطةَلى

بةرثرسيارَيتيةكةى  دةسةآلتء  نَيوان  هاوسةنطى  نةبوونى 
سةقامطيريى  لةسةر  طةورةية  مةترسييةكى  كؤمار  سةرؤك 
بةبآ  فراوان  دةسةآلتى  بوونى  ضونكة  سياسى،  سيستمى 
تواناى لَيثرسينةوة لةاليةن طةلةوة لة خاوةنى ئةو دةسةآلتة، 

www.neئيستبدادَيكى مسؤطةر فةراهةمدةكات
tew
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ئاسؤبيني

ئةطةرى تَيكشكاندنى 
ءةهمةكان

ثاريَزةر تةها عومةر رةشيد

سةركردةى  كردارى  لة  زهنء  لةناو  هةميشة  ئةوةى 
خؤرهةآلتيدا  دةبينرَيت، بريتيية لة خواستى مؤنؤثؤلكردنى 
ناإةزاييء  دةنطى  خةفةكردنى  رَيطاى  لة  سياسةت 
دةسةآلتء  لةسةر  كَيبإكآ  قبوَلنةكردنى  جياوازء  راى 
ناإةزاييء  دةنطى  خةفةكردنى  رَيطاى  لة  سياسةت 
دةسةآلتء  لةسةر  كَيبإكآ  قبوَلنةكردنى  جياوازء  راى 
ناإةزاييء  دةنطى  خةفةكردنى  رَيطاى  لة  سياسةت 

خؤي  ئةمة  شكست...  لةئةستؤنةطرتنى  لةهةمانكاتدا 
لةخؤيدا مؤدَيلَيكة لة ذيانى سياسيي ئةم ناوضةيةداء الى 
كؤمةَلطادا  لةناو  حيزب  حيزبء  لةناو  سةركردة  ئَيمةش 
لةخؤيدا مؤدَيلَيكة لة ذيانى سياسيي ئةم ناوضةيةداء الى 
كؤمةَلطادا  لةناو  حيزب  حيزبء  لةناو  سةركردة  ئَيمةش 
لةخؤيدا مؤدَيلَيكة لة ذيانى سياسيي ئةم ناوضةيةداء الى 

هؤكارى  ــردووة،  ك ئةزموونيان  رابــردوودا  لةماوةى 
ئةنجامةكةى  بَيت،  هةرضى  مؤدَيلة  ئةم  دروستبوونى 
يةك  لة  سياسيي  بإيارى  كورتكردنةوةى  لة  بريتيية 
لة باشترين حاَلةتدا لةضةند كةسَيكدا. رةوايى   يان  كةسدا 
يةك  لة  سياسيي  بإيارى  كورتكردنةوةى  لة  بريتيية 
لة باشترين حاَلةتدا لةضةند كةسَيكدا. رةوايى   يان  كةسدا 
يةك  لة  سياسيي  بإيارى  كورتكردنةوةى  لة  بريتيية 

بإوايةوة سةرضاوة دةطرَيت كة  لةو  ئةم كورتكردنةوةية 
بةسةردا  هةَلةيةكيشى  ئةطةر  ناكات)،  هةَلة  (سةركردة 
بإوايةوة سةرضاوة دةطرَيت كة  لةو  ئةم كورتكردنةوةية 
بةسةردا  هةَلةيةكيشى  ئةطةر  ناكات)،  هةَلة  (سةركردة 
بإوايةوة سةرضاوة دةطرَيت كة  لةو  ئةم كورتكردنةوةية 

حيكمةتَيكى  كة  ءابَيت  بإوامان  دةبَيت  ئةوا  ساغكرايةوة، 
دووربينىء  مؤدَيلةدا  لةم  نايزانين،  ئَيمة  كة  لةثشتةوةية 
تةنيا  سياسةتدا  دنياى  لة  ستراتيذ  تاكتيكء  ثَيشبينىء 
لةناو يةك مَيشكدا حةشاردراوة، كة بؤ زانينيان دةبَيت بير 
لة بضووكترين هةَلسانء دانيشتنى سةركردة بكرَيتةوة، تا 
ئةوةندةى نوكة دةرزييةك تَييبطةيتء بزانيت حيكمةت لةو 
جوَلةء هةَلسوكةوتانة ض ثرؤذةيةكى سياسيى لةثشتةوةية، 
دةبيسترَيت، هةموو  لة زارى سةركردةوة  ئةوةى  ضونكة 

بابةتةكة نيية، واتا حيكايةتةكانى سياسةت ناديارن. 
ضاو  شؤإشطَيإةكان  دةبواية  شاخدا  سةردةمى  لة 
رؤذَيــك  ضةند  دواى  تا  ئةشكةوتَيك  ــاى  دةرط ببإنة 
خةَلوةتى سةرؤك تةنيا ئةوة بزانن كة ئةم خةَلوةتكَيشانة 
رؤذَيــك  ضةند  دواى  تا  ئةشكةوتَيك  ــاى  دةرط ببإنة 
خةَلوةتى سةرؤك تةنيا ئةوة بزانن كة ئةم خةَلوةتكَيشانة 
رؤذَيــك  ضةند  دواى  تا  ئةشكةوتَيك  ــاى  دةرط ببإنة 

بآ حيكمةت نيية، كة رةنطة ئةطةرةكان زؤر لَيك دووربن 
ياخود  بَيت  نوآ  ضةكداريى  ضاالكييةكى  بةرنامةى  (يان 
بةمةبةستى  شؤإشةكة)..  بة  بَيت  كؤتاييهَينان  دةشَيت 
بةرز راطرتنى اليةنى ثيرؤزيىء مةعنةويىء دَلنيابوون لة 
بةمةبةستى  شؤإشةكة)..  بة  بَيت  كؤتاييهَينان  دةشَيت 
بةرز راطرتنى اليةنى ثيرؤزيىء مةعنةويىء دَلنيابوون لة 
بةمةبةستى  شؤإشةكة)..  بة  بَيت  كؤتاييهَينان  دةشَيت 

عةقَلى سياسيي سةرؤك، زؤرجار دةبينين ميدياى حيزب 
دةهَينَيتةوة  بةبير  سةركردةكان  رابردووى  ءتانةى  ئةو 
كة بةر لةضةند ساأل لة رووداوةكان ثَيشبينييان كردووة، 
(بؤ نموونة) ءتوويةتى عَيراق دةإووخَيت يان ئةمريكا لة 
عَيراق دةدات.. لة رةنطدانةوةى مؤنؤثؤلي سياسةتدا لةسةر 
ساَلى  ئةوةندة  رابــردووى  لة  حيزب  سياسةتى  حيزب، 
خوارةوة  بؤ  لةسةرةوة  هةإةمَيك  لةشَيوةى  رابردوودا 
نةك  حيزب  كة  بةمشَيوةية  داإَيذراوة.  مةبةستة  ئةم  بؤ 
بةناوى ئةندامانييةوة، بةَلكو بةناوى كؤمةَلطاوة سياسةت 
نةك  حيزب  كة  بةمشَيوةية  داإَيذراوة.  مةبةستة  ئةم  بؤ 
بةناوى ئةندامانييةوة، بةَلكو بةناوى كؤمةَلطاوة سياسةت 
نةك  حيزب  كة  بةمشَيوةية  داإَيذراوة.  مةبةستة  ئةم  بؤ 

دةكات، بةآلم هةموو مةسةلةء بإيارةكان الى سةرؤكنء 
شياوى دركاندن نين، دواى ئةو مةكتةبى سياسيى كةمَيك 
تا  بةمشَيوةية  كةمترء  كةمَيكى  سةركردايةتى  دةزانَيت، 
هيض  ئاطادارى  ئةمان  خةَلك  ئةندامانء  دةطاتة  سياسةت 

نين.
طواستنةوةى سياسةتكردن لة خانةى ثَيشبينىء بيرى 
سةرؤكةوة بؤ لَيكؤَلينةوةى زانستىء ئةداى دامةزراوةييء 
موَلكى  لة  شةفافكردنىء  بؤ  ناديارةوة  حيكمةتَيكى  لة 
ضارةنووسسازة  مةسةلةيةكى  خةَلك،  بؤ  كةسَيكةوة 
بةتايبةتى كة ئَيستا زياتر لة هةر كاتَيك ثرسي ضاكسازيى 
تَييدا  خةَلك  بةشداريى  سياسةتكردنداء  جةستةى  لة 
ءةك  ملمالنآ  كة  دةستثَيدةكات  بةوة  ئةمةش  لةئاراداية، 
ضوارضَيوةى  لةناو  سياسةتكردن  رةطةزى  سةرةكيترين 
ضةند دامةزراوةيةكى دةسةآلتدا بوارى بؤ برةخسَينرَيت. 
طؤإانكاريى،  ئةطةرى  لة  بةشَيكة  هةَلبذاردن  ملمالنَيدا  لة 
بةشداريى  كة  دةبَيت  ديموكراسي  ئةنجامَيكى  كاتَيكيش 
كؤمةَلطا،  ذيانى  بةردةوامى  ثرؤذةيةكى  بكرَيتة  سياسي 
دةبَيت هةَلبذاردن ئةو بيرؤكةية بكاتة ءاقيع كة سياسةت 
لةاليةن  جياوازةكانة  ضارةسةرة  خستنةإووى  دنياى 
بيركردنةوة جياوازةكانةوة، ئةوةندةى ئاماذةية بؤ كارى 
هةرضةندة  تاكةكةسى،  كارى  بؤ  نيية  ئاماذة  بةكؤمةأل، 
كارى  لة  سةركردة  كارايي  لَيهاتووييء  ئةزموونء 
نيية،  فةرامؤشكردن  شياوى  مةسةلةيةكة  سياسيدا 
بة  نيشتمانيدا  ثَيداويستى   ميكانيزمء  لةناو  دةبَيت  بةآلم 
دامةزراوة بكرَيت  نةك ببَيتة كارى سةرثَيىء بَيبةرنامةى 

ضةند كةسَيك.
بة  ثَيويست  ضةندة  دةسةآلتدا  ديموكراسيبوونى  لة 
زؤر  هةية،   ثةرلةمانى  ئؤثؤزسيؤنَيكى  دروستبوونى 
لةوةزياتر ثَيويست بة جَيطيركردنى مةبدةئى سياسةتكردنة 
لة رؤشنبيريى سياسيى كؤمةَلطادا، وةك سلوكَيكى مرؤيي 
ئَيستاء  سةركردةكانى  بؤ  دةطمةن  ثيشةيةكى  ءةك  نةك 

داهاتووش.

رةنگة لة سةرتاسةري دونيادا 
ءةك  حكومةتي  دةســةآلتء  كةم 
موزايةدة  كة  هةبن  هةرَيم  ئةوةي  
ــوونء  ــةزم ــةوتء ئ ــك بــة دةســت
لة  لةكاتَيكداء  بكات،  بةرهةمةكاني 
زؤر الو خاَلدا هةرَيمي كوردستان 
ءةك دةسةآلت (هةردوو حيزبةكة) 
دةســةآلت،  مؤنؤپؤَلكاري  ءةك 
پرسياريان  نيشانةي   ــت  ــَي دةب
بةرپرسيارَيتييان  لة  بخرَيتةسةر 
كَيشةء  كؤمةَلَيك  بةرامبةر  لة 
دووچاري  كة   هةمةچةشنة  گرفتي 
هاوآلتييانيان  ــةكــةء  ــم هــةرَي
ــمء  ــةءة، پــاســاوء دروش ــووةت ب
خوتبةي  رةنگاورةنگ لةبير كةسي 

ناباتةوة...
پارَيزگا)  سآ  (هةرَيمَيكي 
زةبــةنــدي  زؤرء  بودجةيةكي 
مليار  نؤ  نزيكةي   بة  بةرامبةر 
دؤالر!! داهاتي ئةو نةوتء گازةي  
ئَيران،  دةنَيردرَيتة  (رةش)  بة 
خةليل  ئيبراهم  گومرگي  داهاتي 
كة  (١٩٩١)ةوة  لةساَلي  ــةر  ه
رؤژانةي  بة يةك مليؤنء پَينج سةد 
(جا  كراوة  مةزةندة  دؤالر  هةزار 
لةو كاتةوة تائَيستا كة دةكاتة (١٨) 
يان  بگات  داهاتةكة  دةبَيت  ساأل، 
گةيشتبَيتة چةند؟!)، هةر لةبةر ئةو 
خرانة  كةس  هةزاران  گومرگةش 
هةموو  ئةم  بةرامبةر  لة  گأل...  ژَير 
داهاتةدا، دةسةآلتي هةرَيم خؤي بة 
پَيشةنگي هَينانة كايةي بةهةشتَيكي 
ــةإووي  ــت ل ــَي ــةرز دةزان ســةر ئ
خزمةتگوزارييةوة،  ـــرؤژةء  پ
پَيش  نيية  بينايةك  ــردو  پ هيچ 
تةواوبكرَيت)  (ئةگةر  تةواوبووني 
دةسةآلتةوة  راگةياندنةكاني  لة 
نةكرَيت،  لَيوة  باسي  پانزة جار  دة 
دةســةآلتــي  حكومةتء  دةبــَيــت 
بةسةر  بكةن  چي  منةتي  هةرَيم 
خزمةتگوزاريي  گواية  خةَلكدا، 
كونء  كام  لة  دةكةن؟!  پَيشكةش 
قوژبني دونيادا هةية كة حكومةتء 
كة  بكةن  ئةوة  منةتي  دةســةآلت 
خؤيان  هاوآلتيياني  خزمةتي 
دةكةن؟ ئةي  دةسةآلت نازانَيت ئةو 
بودجةيةي لة ناوةندةوة دابينكراوة 
خزمةتكردني  بــؤ  خــةَلــكــة،  بــؤ 

ــؤ خــؤشــگــوزةرانــي  ــكــة، ب خــةَل
خواستء  دابينكردني  بؤ  خةَلكة، 
ئةو  خةَلكة...  پَيداويستييةكاني 
بودجةية بؤ حيزبء سةرؤكايةتي 
حيزبء مةبةستء مةرامي حيزب 
خةَلكي  ــژةي  رَي بة  بةَلكو  نيية، 
هةرَيم بودجةكةش دابينكراوة، خؤ 
ئةگةر بة رَيژةي  هةردوو حيزبةكة 
سةدو  لة  يةك  بةدَلنياييةوة  بواية، 
دةبوو،  پارةية  بإة  ئةو  هةزاري 
خةَلكي  ناوي  بة  كة  بودجةيةك 
هةرَيمةوة ءةردةگيرَيتء دةخرَيتة 
حيزبةوة،  (گيرفان)ةكاني  قاسةء 
پرؤژةيةكء  پارةية  لةو  ئةگةر 
ــت،  ــكــرَي ب ــةجــآ  ــب جــَي دووان 
دةسةآلتةكةي            هــةرَيــمء  نابَيت 
چونكة  بكات،  پَيوة  (موزايةدة)ي 
بؤ  بودجةية  ئــةو  بنةإةتدا  لة 
خةَلكة، دةسةآلت لةجياتي خةَلكء 
كارتؤنييةوة  پةرلةمانَيكي  لةإَيي 
بودجةو  بةسةر  دةستيگرتووة 
رةشةكاني  سپيء  داهاتة  هةموو 
لةبةرامبةر  ــت  دةيــةوَي هــةرَيــم، 
چةپَلةي   خزمةتگوزارييةكان 
لَيبدرَيت،  بــؤ  دةستخؤشييان 
بودجةء  ــةوةي   ئ لةئاست  ئيتر 
لَيدَيتء  چي  ديكة  داهاتةكاني 
چؤن  ــتء  ــرَي ــدةك ــةش داب ــؤن  چ
لَيي  خةَلكة  ئةو  لَيدةدرَيت،  (لرف) 
خؤي  بةرچاوي  بَيتء  بَيدةنگ 
موزايةدةي  منةتء  لةو  نةبينَيت 
هةَلوَيستي  دةيكات،  ــةآلت  دةس
قوتابخانةيةك  لــةســةر  چيية 
(سةيدسادق)  شارؤچكةي   لة 
تايبةت  بيناي  نةبووني  لةبةر 
 (٨٠٠) لة  زياتر  قوتابخانةكة،  بة 
دةخوَينن!  دةوام   (٣) بة  قوتابي 
حوجرةي   كة  بينايةك  لة  لةكوآ؟! 
خانوء  ــةر  ه ئــاخــؤ  مــزگــةوتــة! 
لَيپرسراواني  كؤشكَيكي  بينايةء 
تَيدا  قوتابخانةي   چةند  دةسةآلت، 
نرخء  بة  سةبارةت  دروستبكرَيت 
(شوهرة)  نةدةكرا  بةهاكانيان!! 
بَلَيتء  كةمتر  گؤرانييةك  خان 
پآ  قوتابخانةيةكي  پارةكةي  بة 

دروست بكراية؟!
لةجياتي  بچَيت  كــةســَيــك 
ءةربگرَيتء  پارة  ديكة  كةسَيكي 

شتَيكي  (خَير)  ءةك  جــارجــارة 
بداتآ، جؤرَيكة لة دزي، جؤرَيكة لة 
هةَلخةَلةتاندن، دةبَيت هةر دوعاي 
ئةو  لةبري  دةسةآلت  بكةين  ئةوة 
پــارةي   بة  خزمةتگوزارييانةي 
داواي  دةكــات،  جَيبةجَيي  خةَلك 
لَينةكاتء  Ranta)مان  (فائدة  سو 
بة قةرزي بانك لةسةرمان حساب 

بكات.
دَلسؤزء  كةسة  ئةو  (شةهيد) 
بة عةقَلةية كة گياني  خؤي  دةكاتة 
قورباني  كةسء خةَلكاني  ديكة، هةچ 
شتَيك موزايةدةي  پَيوة بكرَيت، بة 
دةسةآلتي   ناكرَيت!  شةهيدةوة 
بة  تايبةت  نةريتَيكي   ءةك  كوردي  
بة سةر شةهيدء  موزايةدة  خؤي ، 
دةكــات،  قوربانييةكانيشةوة 
كة  لَيدةدات  ئةوة  الفي   دةسةآلت 
ئَيستا  دةسةآلتةي   ئةم  مانةوةي  
كام  شةهيدة)!!  خوَيني   (پاراستني  
لةپَيناوي   شةهيدةي   ئةو  شةهيد؟ 
ئازاديي ء سةرفرازيدا گياني  خؤي  
جاشء  موستةشارء  بةختكرد، 
لة  ئَيستا  ئةو  بكوژةكاني   فايلدارة 
سايةي  ئةم دةسةآلتةوة لةوپةإي  
دةژين!  اليــف)دا  (هاي   نيعمةتء 
هــةزارة  پَينج  ئةو  شةهيد؟  كام 
دةسةآلتي   كة  هةَلةبجة  شةهيدةي  
جَيبةجَيكاري   ئامادةنيية  كوردي  
ــزاي  خــؤي   تــاوانــبــارةكــة بــة س
پيآ  (ئةستَيرة)ي   پلةي   بگاتء 

دةبةخشَيت ...
ـــةو  كـــــام شـــةهـــيـــد؟ ئ
مانگانةي   مووچةي   شةهيدةي  
نيوةي   ناگاتة  (شةهيدبوون)ي  

بكوژةكةي ؟ 
شةهيدةي   ئةو  شةهيد؟  كام 
ــاآلي   ــة خـــةوي  هــةَلــكــردنــي  ئ ب
دا،  هةناسةي   دوا  كوردستانةوة، 
بكوژي  هةمان شةهيد بةو ئاآليةوة 

بنَيژرَيت!! كام شةهيد!
شةهيد  كام  خانووي   مــاألء 
(تــةهــا  (كــؤشــك)ةكــةي   ءةك 
كةسوكاري   دوكان!!  لة  محَيدين)ة 
محَيدين)  (تةها  ءةك  شةهيد  كام 
بؤ چارةسةر!! رةوانةي  دةرةوةي 

 ءآلت كرا!!
ـــةوةوة  دةســــةآلت هـــةر ب

ــةدة بة  ــوزاي نــةوةســتــاوة كــة م
بةَلكو  خوَيني  شةهيدانةوة دةكات، 
گؤإةپانء  سةر  (بإؤنة  دةَلَيت 
كة  ئاگاداربكةنةوة  پاكيان  گياني  

هاتووةتةدي )!!! خواستةكانيان 
ــةآلت دةيــةوَيــت   بــةَلــَي،  دةس
شةهيدانء  گــؤإي   ســةر  بچينة 
مذدةيان  پيرؤزيانء  مــةزاري  
ئةوة  مذدة  بَلَيين:  پَييان  بدةينآء 
هاكا  زيندانةء  عــةزاوي)   (تاريق 
گةيشت...  تاوانةكاني   سزاي   بة 
لة  سوَلتان)  (هاشم  ئــةوة  مــذدة 
بة  ئيمزاي   جار   (١٠) زيندانةء 
ئةوة  مذدة  كراوة..  گةياندني   سزا 
(خزرجي)  دةركةوت (خةت مائيل) 
مذدة  بدرَيت...  سزا  دةبَيت   نييةء 
خائينانةي   ــوردة  ك ئــةو  ئةوةتا 
ئَيوةدا  لة (شةهيدبووني)   دةوريان 
بة  ــن  دةدرَي هةموويان  هةبووة، 
ءيژداني   ياساء  لةبةردةم  دادگاء 
مرؤڤايةتي  دةگةن بة چارةنووسي  
ئــةي   مـــذدة  خيانةتةكانيان.. 
(شةهيداني)  قةسابخانةكاني  بةعس، 
رژَيمةكةي   بةدةستي   كة  ئَيوة 
ـــدارةدرانء           ـــةســـَي (ســـــةدام) ل
ئاَلتوني   پةيكةري   كة  (قةزافي) يش 
بؤ دروستدةكات، ئَيستا فولكةكةي 
ــاوةء كـــراوة بة  ــةم ــي)  ن ــةزاف (ق

(فولكةي  ئايندةي  خةوي  شةهيد).
دةسةآلتي  كوردي  يةكَيكة لةو 
ديماگورگيانةي   دةسةآلتة  جؤرة 
هةموو  تايبةت  بــةرژةونــدي   بؤ 
يارييةك دةكات، هةر ئةم دةسةآلتة 
تاوانباراني   مةسةلةي   لة  بــوو 
پَيشمةرگة،  هةَلةبجةء  ئةنفالء 
كردووة  زؤري   حورمةتييةكي   بآ  
كةسوكارء  شةهيدء  خــودي   بة 
ئةمإؤ  كةچي   قوربانييةكانيش، 
(موزايةدةي)  ئةوة بةسةر خةَلكةوة 
خواستةكاني   هةموو  كة  دةكات 

شةهيدان هاتووةتةدي !
ــي   ــردن ــةراوردك ب بــؤ  ئَيمة 
جياوازي   كردارةكانء  دروشمء 
ــانء مــةبــةســتــةكــانــي  ــي ــوان ــَي ن
بؤ  پـــةردةوة)،  (لةپشت  ــةءان  ئ
ئةمإؤء  هةَلسةنگاندني  ءتــةي  
پرسيار  ءةك  دوَينيآ،  كــرداري  

دةيخةينة بةردةم دةنگدةران....

موزايةدة...
پشكؤ ناكام

شاسوار مامة

لــــةســــةروبــــةنــــدى   
ـــردووى   راب هةَلبذاردنةكانى 
زلهَيزةكة  ثارتة  دوو  كوردستاندا، 
دروشمى  بة  ثارتى)  (يةكَيتىء 
ــةدارء جـــؤراوجـــؤر  ــك ــس ــري ب
ــان  داواي دةكــردء  بانطةشةيان 
ثآ  دةنطيان  هاوآلتييان  دةكــرد 
دةكردةوة  دَلنيا  خةَلكيان  بدةن، 
خزمةتيان  دةنطدانيان  لةبرى  كة 
دةهَيننةدى،  ئاواتةكانيان  دةكةنء 
بوو  ماوةيةكى كةم  كوردستانيش 
نةبوو  ئةزموونيان  ببوو،   ئازاد 
حيزبةكة،  دوو  حكومإانى  لةطةأل 
بةئاسانى  خــةَلــكــةكــةى  بــؤيــة 
ضةندين  بــةآلم  كــرد،  بــاوةإيــان 
نةمانبيستء  كرد  تَيثةإى  ساأل 
كةمى  بةشَيكى  تةنيا  نةمانبينى 
ثراكتيزة  بةَلَينانة  دروشمء  ئةو 
حيزبةكة  دوو  ــة  ك ــن  ــرَي ــك ب
ئَيستا  كة  كردبوونةوة،  بآلويان 
هةَلبذاردنى  بــةرةو  كوردستان 
هةنطاو  ــةمــان  ثــةرل سَييةمى 
ثإوثاطةندةى  بةرلةوةى  دةنَيتء 
يةكَيتىء  دةستثَيبكات،  هةَلبذاردن 

ـــردووة بة  ثــارتــى دةســتــيــان ك
بانطةشةكردنء هاندانى هاوآلتييان 
ــةرةإاى  س ثَييان،  دةنــطــدان  بؤ 
ثإوثاطةندةيان،  كاتى  ناياسايى 
لةهةمانكاتدا شَيوازى بانطةشةيان 
لة  ثارتة دووردةخاتةوة  دوو  ئةو 
ضونكة  ديموكراسى،  بنةماكانى 
تؤمةتباركردنى  هةإةشةكردنء 
دوو  ئةو  دةرةوةى  ليستةكانى 
ديكةى  شَيوازى  ضةندين  ثارتةء 
ءةك  بانطةشةكةن،  بةرنامةى 
دةرةوةى  لة  ليستَيك  هةر  ئةوةى 
ــى بــكــات لة  ــداري ــةش ئـــةوان ب
هةَلبذاردن خيانةتكارء نياز خراث 
ئةوةى  ديكةوة  لةاليةكى  بَيت، 
ثآ  ئاماذةى  لَيرةدا  دةمةوَيت  من 
دروشمةكانى  ئايا  ئةوةية،  بكةم 
ــىء ثـــارتـــى لــةكــاتــى  ــت ــَي ــةك ي
ضى  هةَلبذاردن  ثإوثاطةندةى 
كوردستانى  ليستى  ئةطةر  دةبن؟ 
خاوةندارَيتى   حيزبة  دوو  ئةو  كة 
لة  ــزطــارى  ثــارَي بَلَين  ـــةن،  دةك
دةستكةوتةكان دةكةين كة ءَيردى 
توندوتيذيى  ئةوا  سةرزاريانة، 
رؤذنــامــةنــووســانء  بةرامبةر 
مرؤظء  مافةكانى  ثَيشَيلكردنى 

ئَيوة  كة  ديكة  ضةندانى  طةندةَلىء 
دةستكةوتةكان  بةرثرسن،  لَييان 
بة  ــةوت  ــك ــت نــاثــارَيــزن، دةس
سةروةريى  خزمةتطوزاريىء 
طةندةَلىء  كةمكردنةوةى  ياساء 
كوردستان  ديموكراسيبوونى 
بَلَين  ــةر  ــةط ئ دةثـــارَيـــزرَيـــن، 
ثَيشكةش  زياتر  خزمةتطوزاريى 
كآ  ــةوا  ئ ـــةن،  دةك هاوآلتييان 
لةماوةى  كة  دةكردن  لَى  رَيطرى 
ضةندين  خاوةنى  كة  رابـــردوو 
ساأل دةسةآلتن، خزمةتطوزاريتان 
كوردستان  خةَلكى  بة  ثَيشكةش 
ــرد؟  ــان ك ــةت ــؤ ن ــة؟ ب ــواي ــردب ك
بَيت،  نةتانتوانى  تائَيستا  ئةطةر 
هةَلبذاردنيش  لةكاتى  دَلنيام 
بةَلَينة  دروشمء  هةمان  ناتواننء 
بَلَين  فريودةرةكانى ديكةن، ئةطةر 
دةطةإَينينةوة  دابإاوةكان  ناوضة 
ديدى  لة  ئةوا  كوردستان،  سةر 
خةونى  ئاواتة  ئةو  هاتنةدى  ئَيوة 
خةونةكانى  هةروةك  شاعيرانةية 
ديكةتان، بةَلطةشم بؤ ئةوة ئةوةية 
ـــردوودا  راب ساَلى  لةضةند  كة 
ئةو  كةمى  بةشَيكى  نةتانتوانى 
كة  بكةن  جَيبةجآ  هةنطاوانة 

نةتانتوانى  بؤضى  بوون،  ثَيويست 
نموونةيةكى جوان ثيشانى خةَلكى 
كة  بــدةن  جَيناكؤكةكان  ناوضة 
ئةو  فةرمانإةواى  ساَلة  ضةندين 
ئةطةر دةسةآلتى  ناوضانة دةكةن، 
كوردى، كوردستان نةكاتة نموونة 
كآ ثَييواية خةَلكى ئةو ناوضانة بة 
كورديشةوة حةزدةكةن بطةإَينةوة 
ــان،  ــمــى كــوردســت ســةر هــةرَي
كــوردى  هاوإَييةكى  هــةروةك 
حيزبة  مامةَلةى  ثَييوتم  كةركوك 
بةشَيوةيةكة  كوردستانييةكان 
نةماوة  ــان  ــارةزووم ئ ئَيمة  كة 
كوردستان،  سةر  بطةإَيينةوة 
لة  دَلنيابووين  هةموومان  ئَيستا 
حكومإانى  شَيوازى  نةطؤإانى 
دوو ثارتةكة، ضونكة ئةزموونمان 
هةية لةطةأل هةردووكيان لةماوةى 
كاتى  ئَيستا  رابردوو،  ساَلى   (١٨)
ــةوة هــاتــووة رةنــطء دةنــطء  ئ
بكرَيتةوةء  تاقى  نوآ  بةرنامةى 
شَيوازةى  ئةو  دذى  راثةإينَيك 
دةسةآلت لة رَيطاى هةَلبذاردنةوة 

ئةنجامبدرَيت.

Shaswar.press@yahoo.com

دروشمة بريقةدارةكان
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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

وةزارةتي ناوخؤ
ثارَيزطاي سلَيماني

كارطيري خؤجَييةتي / بةإَيوةبةرَيتي ثالن و بةدواداضوون
Rبانطةوازي ئاشكرا ٤ – ١

ثرؤذة: طةياندني خزمةتطوزاري بؤ بةشَيك لة طةإةكي زةرطةتة
كؤمثانياكان  بةَلَيندةرو  سةرجةم  ئاطادارى  سلَيمانى  ثارَيزطاى   *
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 ٢٠٠٩/٥/٢٣ دةست ثآ دةكات تا رؤذى 

٢٠٠٩/٥/٢٧ كاتذمَير (٩)ي سةر لةبةيانى تا ١٢ى نيوةإؤ.
¬٩ى  كاتذمَير   ٢٠٠٩/٦/٧ رؤذى  تةندةر  طةإانةوةى  دوارؤذى   *

سةرلةبةيانى تا ١٠ى نيوةإؤ بؤ كارطَيري خؤجَييةتي
* رؤذى كردنةوةو ئاشكراكردنى تةندةر رؤذى٢٠٠٩/٦/٧ 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).
سندوقى  وةرناطيرَيتء  كراو  ديارى  كاتى  دواى  تةندةرَيك  هيض   -٣

تةندةر دادةخرَيت.
ثارةى  بةبإى  دةبَيت،  رَينماييةكان  ياساو  بةثَيى  تةئمينات  بإى   -٤
بة  ضمان)  (خطاب  يان  (مصدق)  كراو  ثةسةند  ضةكَيكى  بة  كراو  دياري 
بإى (٧٥٠٠٠٠٠٠)  حةفتاو ثَينج 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 

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

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

دانا احمد مجيد
سلَيماني ثارَيزطاري 

فةرمانطةي دادنوس لة رانية
ذمارة/ ٨٠٣٧/٢١
بةروار/ ٢٠٠٩/٥/١٩

ب/ ئاطاداري

بؤ ئاطايكراوة/ محمد على امينـ  حاجياواـ  طةرةكي راثةرين كة شوَيني نيشتةجآ 
بونت ناديارة لةكاتي ئَيستادا.

ئاطاينامةيةكي  فةرمانطةكةمانةوة  رَيطةي  لة  عبداهللا)  حمه  (عبداهللا  ئاطايدةر 
ئاراستةكردويت بة ذمارة (٨٠٣٧/٢١) لة ٢٠٠٩/٥/١٣ كة تيايدا داوات لَي دةكات 
مولكي ذمارة (١/٥٤٣٩) كةرتي (٣٦)ي ميرةيط ى بة ناوةوة تؤمار بكةيت لةبةر 
ئةوةي لة ساَلي (١٩٩١) لَيي كريبويت بةآلم لةبةر ئةوةي كة شوَيني نيشتةجآ 
بونت ناديارة لةكاتي ئَيستادا بةثَيي نوسراوي بنكةي ثؤليسي حاجياواو ثشتطيري 
ناوخؤيي  رؤذنامةي  دوو  لةرَيطةي  ئاطادارية  بةو  بؤية  حاجياوا  شارةواني 
رؤذانةوة ئاطادارت دةكةين كة دواي (٨) هةشت رؤذ لة بةرواري بآلوبوونةوةي 
ئاطاداريةكة لة بةإَيوةبةرايةتي تؤماركردني خانووبةرةي رانية ئامادةبيت و ئةو 
مولكةي بة ناوةوة تؤمار بكةيت بة ثَيضةوانةوة ئاطايدةر داوايةكي تحليكت لةسةر 

تؤمار دةكات بةثَيي برياري ذمارة (١١٩٨) ساَلي ١٩٧٧ي راست كراو.

دادنوس
مخرير ابراهيم محمد امين

وةزارةتي ناوخؤ
ثارَيزطاي سلَيماني

كارطيري خؤجَييةتي / بةإَيوةبةرَيتي ثالن و بةدواداضوون
Rبانطةوازي ئاشكرا ٢ – ١

ثرؤذة: راكَيشاني بؤري ئاو بؤ ضةند كؤآلنَيك لة طةرةكي سةرضنار (١٢١) 
+ راكَيشاني بؤري ئاو بؤ ضةند كؤآلنَيك لة طةإةكي رزطاري (٤٠٨).

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

تةندةر.
رؤذى  تا  دةكات  ثآ  دةست   ٢٠٠٩/٥/٢١ رؤذى  لة  تةندةر  وةرطرتنى   *

٢٠٠٩/٥/٢٧ كاتذمَير (٩)ي سةر لةبةيانى تا ١٢ى نيوةإؤ.
¬٩ى  كاتذمَير   ٢٠٠٩/٦/٧ رؤذى  تةندةر  طةإانةوةى  دوارؤذى   *

سةرلةبةيانى تا ١٠ى نيوةإؤ بؤ كارطَيري خؤجَييةتي
* رؤذى كردنةوةو ئاشكراكردنى تةندةر رؤذى٢٠٠٩/٦/٧ كاتذمَير١١ى 

ثَيش نيوةإؤ.
مةرجةكانى بةشدارى كردن:

ثلةى  دةكةن  بةشدارى  كة  بةَلَيندةرانةى  كؤمثانياو  ئةو  ثَيويستة   -١
ثؤلَين كردنيان (١ تا ٦) 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 
دةبَيت  كة  رؤذ   ٣٠ بؤ  وةردةطيرَيت  دينار  مليؤن  (١٤٠٠٠٠٠٠)  ضواردة 

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

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

ثَيبَيت. ثَيناسةيان 
٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (٣٠٠٠٠) سي هةزار دينار كة ناطةإَيتةوة 
ئةو  سةر  دةكةوَيتة  ئاطادارية  ئةم  بآلوكردنةوةى  كرَيى  خاوةنةكةى  بؤ 

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

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

(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
سلَيماني ثارَيزطاري 

وةزارةتي ناوخؤ
ثارَيزطاي سلَيماني

كارطيري خؤجَييةتي/ بةإَيوةبةرَيتي ثالنء بةدواداضوون
بانطةوازي ئاشكرا R١  ـ ٦٥١

ثرؤذة: دروستكردني نةفةق و لوثي رؤشتني هةميشة كراوة لة شةقامي مةليك 
مةحمود بؤ شةقامي مامؤستايان.

كة  دةكات  كؤمثانياكان  بةلَيندةرو  سةرجةم  ئاطاداري  سلَيماني  ثارَيزطاي   *
فةرمانطةكةمان  سةرداني  كردن  جَيبةجآ  بؤ  هةية  ناوبراو  ثرؤذةي  تةندةري 
لةسةر   ٥ نهؤمي  عةلي  حاجي  جةمالي  تةالري  لة  يةتي)  خؤجآ  و  (كارطَيري 

شةقامي سةرةكي سالم بكات بة مةبةستي وةرطرتني تةندةر.
رؤذي  تا  ثَيدةكات  دةســت   (٢٠٠٩/٥/٢٣) رؤذي  لة  تةندةر  وةرطرتني   *

(٢٠٠٩/٥/٢٧) كاتذمَير (٩)ي سةر لةبةياني تا (١٢)ي نيوةإؤ.
* دوارؤذي طةإانةوةي تةندةر رؤذي (٢٠٠٩/٦/٧) كاتذمَير (٩)ي سةرلةبةياني 

تا (١٠)ي نيوةرؤ بؤ كارطَيري خؤجَييةتي.
تةندةر رؤذي (٢٠٠٩/٦/٧) كاتذمَير (١١)ي  * رؤذي كردنةوةو ئاشكرا كردني 

ثَيش نيوةرؤ.
مةرجةكاني بةشداري كردن:

١ ـ ثَيويستة كؤمثانياي بةشداربوو ثرؤذةي هاوشَيوةي ئةم ثرؤذةيةي جَيبةجآ 
كردبَيت وة (cv)ي خؤي ثَيشكةش بكات.

ثؤلَين  ثلةي  دةكةن  بةشداري  كة  بةَلَيندةرانةي  كؤمثانياو  ئةو  ثَيويستة  ـ   ٢
وةزارةتي  و  كوردستان  بةَلَيندةراني  (يةكَيتي  ثَيناسةي  بَيت،   (٤ تا   ١) كردنيان 

ثالنداناني هةولَير) يان ثآ بَيت.
ثشتطيري  ثَيويستة  هةرَيمن  دةرةوةي  لة  كة  كؤمثانيايةي  بةَلَيندةرو  ئةو  ـ   ٣

تؤماركردني ثَيبَيت لةاليةن (بةإَيوةبةري طشتي بازرطانيةوة).
تةندةر  سندوقي  و  وةرناطيرَيت  كراو  دياري  كاتي  دواي  تةندةرَيك  هيض  ـ   ٤

دادةخرَيت.
٥ ـ بري تامينات بةثَيي ياساو رَينمايي يةكان دةبَيت، بة بري ثارةي دياري كراو 
 (٤٠٠٠٠٠٠٠) بإي  بة  ضمان)  (خطاب  يان  (مصدق)  كراو  ثةسةند  ضةكَيكي  بة 
ضل مليؤن دينار وةردةطيرَيت بؤ ٣٠ رؤذ كة دةبَيت لةكاتي طةرانةوةي تةندةر 

ئامادة بَيت.
٦ ـ ثَيويستة بةَلَيندةرو كؤمثانيا بةشداربووةكان ئامادةي ثرؤسةي كردنةوةي 
ثَيضةوانةوة  بة  مةبةستة   ئةو  بؤ  بكةن  ديــاري  نوَينةرَيك  يان  بن  تةندةر 

تةندةرةكانيان ناكرَيتةوة.
٧ ـ ئةو كؤمثانياو بةلَيندةرانةي كة بةشداري دةكةن لة بانطهَيشتةكةدا ثَيويستة 

ئةستؤ ثاكي باجي دةرامةتيان ثآ بدرَيت بؤ ساَلي نوآ وة ثَيناسةيان ثَيبَيت.
كة  دينار  هةزار  ثةنجا  ضوارسةدو   (٤٥٠٠٠٠) بةرامبةر  تةندةر  وةرطرتني  ـ   ٨
ناطةإَيتةوة بؤ خاوةنةكةي كرَيي بآلوكردنةوةي ئةم ئاطادارية دةكةوَيتة ئةستؤي 

ئةو كةسةي كة تةندةرةكةي بؤ دةردةضَيت.
بة  بدرَيت  ئةنجام  بؤي  ثَيويست  هةية  ثشكنيني  كة  كةرةستانةي  ئةو  ـ   ٩

ئامادةبووني اليةني ثةيوةندي دار.
لةطةأل  بكات  ثَيش كةشي  داوة  ئةنجامي  كة  كارانةي  ئةو  ليستي  بةَلَيندةر  ـ   ١٠
ثشتطيري اليةني سوودمةند وة لةطةأل بةرنامةي كاري بةثَيي ماوةكةي (جدول 

تقدم العمل) لةكاتي نةبووني مةرجةكاندا تةندةر ناكرَيتةوة.
١١ ـ نوَينةري كؤمثانيا دةبَيت نوسراوي فةرمي نوَينةرايةتي ثآ بَيت.
١٢ ـ بةَلَيندةر مافي بةشداربووني نابآ لة كاتي نةبووني مةرجةكاندا.

دانا احمد مجيد
ثارَيزطاري سلَيماني

وةزارةتي ناوخؤ
ثارَيزطاي سلَيماني

كارطيري خؤجَييةتي / بةإَيوةبةرَيتي ثالن و بةدواداضوون
Rبانطةوازي ئاشكرا ٣ – ١

ثرؤذة: طةياندني خزمةتطوزاري بؤ طةرةكي قازي محمد ذمارة (١١٠).
كؤمثانياكان  بةَلَيندةرو  سةرجةم  ئاطادارى  سلَيمانى  ثارَيزطاى   *
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.
تا رؤذى  لة رؤذى ٢٠٠٩/٥/٢٣ دةست ثآ دةكات  * وةرطرتنى تةندةر 

٢٠٠٩/٥/٢٧ كاتذمَير (٩)ي سةر لةبةيانى تا ١٢ى نيوةإؤ.
¬٩ى  كاتذمَير   ٢٠٠٩/٦/٧ رؤذى  تةندةر  طةإانةوةى  دوارؤذى   *

سةرلةبةيانى تا ١٠ى نيوةإؤ بؤ كارطَيري خؤجَييةتي
* رؤذى كردنةوةو ئاشكراكردنى تةندةر رؤذى٢٠٠٩/٦/٧ كاتذمَير١١ى 

ثَيش نيوةإؤ.
مةرجةكانى بةشدارى كردن:

ثلةى  دةكةن  بةشدارى  كة  بةَلَيندةرانةى  كؤمثانياو  ئةو  ثَيويستة   -١
ثؤلَين كردنيان (١ تا ٢) 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 
كة  رؤذ   ٣٠ بؤ  وةردةطيرَيت  دينار  مليؤن  ثَينج  هةشتاو    (٨٥٠٠٠٠٠٠)

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 

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

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

دانا احمد مجيد
سلَيماني ثارَيزطاري 

بةإَيوةبةرايةتي جَيبةجآ كردن
لة رانية

ذمارة/ ٦٥/ت/٢٠٠٨
بةروار/ ٢٠٠٩/٥/١٠

ئاطاداري
م٢٢   ٥/٣٤٥ ذمارة  موَلكي  فرؤشتني  بة  هةَلدةستَيت  بةإَيوةبةرايةتيةكةمان 
(زليخاو  قةرزداران  ناوي  بة  تؤمارة  رانيةوة  شاري  دةكةوَيتة  كة  سركبكان 
عبداهللا.  برايم  رابى  وة  و  عبدالرحمن  ابراهيم  كضاني  شيرين)  ناهيدةو  بةهارو 
با  هةية  بةشداربووني  ئارةزوي  كةسَيك  هةر  ئاشكرا.  زيادكردني  شَيوةي  بة 
سةرداني  ئاطادارية  ئةم  بآلوبونةوةي  دواي  رؤذي  لة  رؤذدا   (٣٠) ماوةي  لة 
بةهاي  (١٠٪)ي  بةبإي  (تأمينات)  لةطةأل خؤي  وة  بكات  بةإَيوةبةرايةتيةكةمان 
خةمَلَينراوي موَلكةكة بهَينَيت. وة روسومات و خةرجي دةكةوَيتة ئةستؤي ئةو 
بةشداربووةي كة زيادكردنةكةي بؤ دةردةضَيت. وة لة رؤذي (٣٠) سي يةمدا 
بةإَيوةبةرايةتيةكةماندا  لةناو  زيادكردنةكة  نيوةرؤ  دوازدةي   (١٢) كاتذمَير 

دةست ثآ دةكات.

جَيبةجآ كاري داد
عبدالرحمن خضر حمد

زانياري لةسةر موَلكي ذمارة ٥/٣٤٥ م٢٢ سركبكان 
١ ـ ذمارةي زةوي: ٥/٣٤٥ م٢٢ سركبكان

٢ ـ خاوةن قةرز: عبداهللا رسول احمد
ابراهيم عبدالرحمن و  ناهيدةو شيرين) كضاني  بةهارو  (زليخاو  قةرزداران:  ـ   ٣

رابى برايم عبداهللا
٤ ـ جؤري زةويةكة: زةوي نيشتةجآ بوون.

٥ ـ سنوري ئاوةدانيةكة: باكوري رؤذئاوا ٥/٣٤٣ باشوري رؤذئاوا ٥/٥٩٠.
٦ ـ شَيوةي زةويةكة: (روكن)
٧ ـ ثَيكهاتةكاني: زةوي بةتاأل

٨ ـ نرخي خةمَلَيندراو: (١٨٠٠٠٠٠٠) هةذدة مليؤن دينار.

ذووري بازرطاني و ثيشةسازي سلَيماني
غرفة جتارة و صناعة السليمانية

ذمارة: ٤٣٤١
بةروار: ٢٠٠٩/٥/١٣

نيشانةي  تؤماركردني  داواي  مصطفى)  معروف  (فائق  كؤمثانياي  بةإَيز 
و  (مواد  بةرهةمي  بؤ   ٢٠٠٩/٥/٧ بةرواري  لة  كردوة  خوارةوةي  نيشاندراو 
البقع  وازالة  الصقل  و  للتنضيف  مستحضرات  بصابون،  للغسيل  مستحضرات 
(كوزماتيك) محلول  الزينة  واملواد  لروحية  الزيوت  و  العطرية  الروائح  الشحمية، 

للشعر)
هةركةس و اليةنَيك ناإةزامةندة لة تؤماركردني ئةم نيشانةية لة ماوةي (٩٠) 
ذوورةكةمان  سةرداني  ئاطاداريية  ئةم  بآلوكردنةوةي  بةرواري  لة  رؤذدا 
لة  دةبين  بةردةوام  ثَيضةوانةوة  بة  ناإةزايي  كردني  ثَيشكةش  بؤ  بكات 

تؤماركردن.

عبداهللا محمد أمين خدر
تؤماركاري نيشانةي بازرطاني

حكومةتي هةرَيمي كوردستان
وةزارةتي دادوةريي

دادطاي باري كةسَيتي سلَيماني/٣
ذمارة: ٤٦١/ش/٢٠٠٩

رؤذ: ٢٠٠٩/٥/٢٠ي زاييني/٢٧٠٣

ئاطانامة

داواكار: النة محمد صابر
داوالَيكراو: سامي احمد فرج

دادطاية  لةم  (٤٦١/ش/٢٠٠٣)  ذمارة  بة  داوايةكي  صابر)  محمد  (النة  داواكار 
دةكات  داواي جيابوونةوة  كة  هاتووة  داوايةدا  لةم  وة  لةسةرت،  تؤماركردووة 

لةهؤي جَيهَيشتني زياتر لة دوو ساَل وة طواستنةوةي زياتر لةدة ساَل. 
وة لة بةر نادياري  شوَيني نيشتةجَي بوونت، دادطا بِرياري دا ئاطادارتان بكاتةوة 
ئةم  لةبةردةم  ئامادةبوونتان  بؤ  رؤذانةوة  ناوخؤيي  رؤذنامةي  دوو  هؤي  بة 
دادطاية لة رؤذي دادبيني كةدةكةوَيتة بةرواري (٢٠٠٩/٦/١٤)  سةعات (٩:٢٠)ي 
سةرلةبةياني، بة ثَيضةوانةوة ئامادة نةبن خؤيان يان بريكارَي نةنَيرن، ئةوا دادطا 

داواكة ئةبينَي بة ثَيي ياسا.
داوالَيكراو: سامي احمد فرج

دادوةر
جاسم جزا صابر
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دةركةوتةيدا  سادةترين  لة  ئةطةر 
هةَلبذاردن بريتي بَيت لة تاقيكردنةوةى 
شياوترينيان،  هةَلبذاردنى  هَيزةكانء 
ديكةشيدا  ديـــوةكـــةى  ــة  ب ـــةوا  ئ
هةَلبذاردنةكةء  ضؤنَيتى  لة  بريتيية 
بةشَيوةيةكى  ــى  ــوون ــوةض ــةإَي ب
بؤ  هةوَلَيك  هةر  لة  دوور  ئاشتيانةء 
نةيارى  ءةك  هَيزةكان  نيشاندانى 
بردنةوةى  ديكة  مانايةكى  بة  يةكتر، 
لة  هَيزَيك  نيية  ئةوة  تةنيا  هةَلبذاردن 
بطرَيتةبةر  رَيطايةك  هةموو  هَيزةكان 
بةَلكو  هةَلبذاردنةكة،  بردنةوةى  بؤ 
لةخؤيدا  خؤي  دؤإان  قبوَلكردنى 
تةنيا  بردنةوة  بردنةوة.  لة  جؤرَيكة 
يةكتر  هةوَلبدةن  هَيزةكان  نيية  ئةوة 
ناشرين بكةن بؤئةوةى هةَلبذاردنةكة 
كة  ئةوةية  هةَلبذاردن  بةَلكو  ببةنةوة، 
ضؤن هَيزَيك بَيتء رَيز لة كارتةكانى 
ئةوة  دواجار  ضونكة  بطرَيت،  خةَلك 
تاقيدةكاتةوةء  هَيزةكان  خةَلكة 
نوَينةرى خؤيان دياريدةكةن بؤئةوةى 
بطةيةننة  خةونةكانيان  ثةرلةماندا  لة 

دةسةآلت.

منى جوانء تؤى ناشيرين
ضةند  ــة  ل كــورديــيــةكــان  ــزة  هــَي
دةســتــدةكــةن  داهـــاتـــوودا  رؤذى 
ثإوثاطةندةى  دةستثَيكردنى  بة 
بةجؤرَيك  هةريةكةيان  هةَلبذاردن، 
ــة جـــؤرةكـــان هـــةوَلـــدةدات كة  ل
كؤتايي  ــةى  ــةك ــذاردن ــب ــةَل ه ــة  ل
زؤرترين  ئةمساَلدا  مانطىتةمموزى 
ناوى  كؤبكةنةوةء  لةخؤيان  خةَلك 

كارتةكانى  زؤرترين  لة  ليستةكةيان 
ئةمةش  كة  بنووسرَيت،  دةنطداندا 
دياردةيةكى تةواو دروستةء مافى هةر 
هَيزء اليةنَيكة بةجؤرَيك لة جؤرةكان 
هةوَلى ئةوة بدات لةماوةى دوو مانط 
زؤرترين  كارتى  ثإوثاطةندةكردندا، 
بةآلم  بكات،  مسؤطةر  بؤخؤى  خةَلك 
لة  كة  ئةوةية،  نيية  دروست  ئةوةى 
هةوَلى  هةَلبذاردندا  ثإوثاطةندةى 
كإينى عةقَلى خةَلك بدرَيتء هَيزةكان 
نةبيننء  خؤيان  ناشرينييةكانى 
هةر  بةرامبةر،  ءَيزةى  بكةونة  تةنيا 
بكات،  تاوانبار  ديكة  ئةوى  يةكَيك 
هَيزَيك  لة  جةماوةر  هةوَلبدرَيت  يا 
هانبدرَيتء  ليستةكان  لة  ليستَيك  يا 
بةرامبةر  جةستةيى  رؤحىء  ئازارى 
بدرَيت (ءةك ئةوةى لة هةَلبذاردنةكةى 
ئةوةى  بيطومان  بينيمان)،  رابردوودا 
دروست نيية ئةوةية، كة هَيزةكان لةو 
طةورة  دروشمَيكى  كؤمةَلة  ماوةيةدا 
بةرزبكةنةوة، كة خؤشيان دةزانن ئةو 
دروشمانة شايةنى جَيبةجَيكردن نين، 
ضونكة بَيشك هةر هَيزَيك يا ليستَيك لة 
ليستةكان ئةطةر بيةوَيت دروشمةكان 
دروشمة  لة  ئــةوا  بكات،  جَيبةجآ 
دةستثَيدةكات،  بضووكةكانةوة 
ــر  دوات دروشــمــةكــانء  هةَلطرتنى 
ديكة  هَيندةى  جَيبةجَينةكردنيان، 
الى  ليستانة  لةو  ــك  زؤرَي متمانةى 

خةَلك لةدةستدةدات.

دوو مانط لة دروشم
هةَلبذاردنةكةى  ثَيودانطةى  بةو 

ليستى  لة  لَيوانلَيوة  ئةمجارةمان 
هةَلبذاردنَيكى  دَلنيام  ــاواز،  ــي ج
هةموومان  بةآلم  دةبَيت،  طةرموطوإ 
بؤ  ليستانة  ئــةو  دةزانــيــن  ــةوةش  ئ
خةَلك  زؤرينةى  دةنطى  رازيكردنى 
زؤرَيك  كة  ثَيدةدةن،  بةَلَينمان  هَيندة 
دنيا  هَيزَيكى  هيض  بة  بةَلَينانة  لةو 
بووةتة  ئةوة  بةآلم  ناكرَيت،  جَيبةجآ 
كة  ئَيمةدا  كؤمةَلطاى  لة  كلتوور 
ضةمكء  كؤمةَلَيك  دَيــنء  هَيزةكان 
ئــةوةى  بةبآ  ــدةدةن،  ــإَي ف زاراوة 
ئةوةى  بةبآ  ســةرىء  بطةإَينةوة 
ئةو  كردةوةى  لةطةأل  دروشمانة  ئةو 

هَيزانةدا بَيتةوة.
كؤمةَلطاى  ليستةكانى  مانط  دوو 
ثإوثاطةندةكردن  دةكــةونــة  ئَيمة 
مانطةدا  دوو  لةم  ليستةكانيان،  بؤ 
دروستة هةر هَيزَيك بيةوَيت بانطةشة 
بؤخؤى بكات، بةآلم دةبَيت طومان لة 
ئةطةر  كة  بكةين  ليستَيك  هَيزء  هةر 
خؤىء  جوانييةكانى  باسى  بيةوَيت 
ناشيرينييةكانى بةرامبةر بكات، دةبَيت 
تةنيا  كة  بكةين  ليستانة  لةو  طومان 
بةرامبةرةكانيانء  ــزةى  ءَي بكةونة 

ناشرينييةكانى خؤيان نةبينن. 
ثإوثاطةندةكردندا  لةضركةساتى 
ليستةكان دةبَيت ئةو بةَلَينانة بة خةَلك 
جَيبةجَيكردنيان  ضانسى  كة  بــدةن 
ئَيمة  ـــةوةى  ئ ــارى  ــةرب س ــة،  هــةي
خؤمان  هَيزةكانى  ليستء  هةموومان 
دةناسين، بةآلم ئةوةى طرنطة ئةوةية 
مانط  دوو  لةماوةى  ليستانة  لةم  كام 
لة  رَيز  بؤخؤيان،  ثإوثاطةندةكردن 

حورمةت  ــرنء  دةط خةَلك  هةستى 
دةطةإَيننةوة بؤ ليستةكةيان.

دؤإاوى براوة
هةَلبذاردن  بــردنــةوةى  هةرطيز 
هةموو  ليستَيك  كة  لةوةى  نيية  بريتى 
دةنط  زؤرترين  دابَيت  ئةوةى  هةوَلى 
بؤخؤى مسؤطةر بكات، ليستَيك ئةطةر 
هةإةشةى  ضاوسووركردنةوةء  بة 
لةم  ـــةم  دةك ئومَيد  ــة  (ك نانبإين 
هةَلبذاردنةدا ئةوة روونةدات)، بيةوَيت 
بؤخؤى  دةنطةكان  كورسييةكانى 
ليستة  ئةو  بَيشك  ئةوا  بكات،  مسؤطةر 
يةكةمين  لة  ئةوةى  ءةكو  نيية،  براوة 
كوردستاندا  هةرَيمى  هةَلبذاردنى 
بينيمان كة شارى دهؤك دةنطدةرةكانى 
لة ذمارةى كؤى دانيشتووانى ئةو شارة 
زياتربوو. هةر هَيزَيك بةساختةكاريىء 
دةكةم  ئومَيد  (كة  خةَلك  عةقَلى  كإينى 
بيةوَيت  روونةدات)،  هةَلبذاردنةدا  لةم 
مسؤطةر  بؤخؤى  دةسةآلت  كورسيى 
لةو  طومان  دةبَيت  بَيشك  ئةوا  بكات، 
بَيت  روونيش  دةبَيت  بكةين،  كورسيية 
ليستةكان  لة  ليستَيك  ئةطةر  المــان 
سةر  نةهاتة  دروســت  بةشَيوةيةكى 
ليستة  ئةو  ئةوا  دةســةآلت،  كورسيى 
درؤكــردن  لة  دةبَيت  ــةردةوام  ب هةر 
تةنانةت  هةوادارانىء  خؤىء  لةطةأل 

ئةوانةش كة دةنطيان ثَيداوة.
كة  هَيزةى  ئةو  من  بةبإواى  بؤية 
رَيز  بةآلم  دةدؤإَينَيت،  هةَلبذاردنةكة 
كارتى  دةنــطــدانء  سندوقةكانى  لة 
هةموويان  ثَيش  ــت،  ــرَي دةط خةَلك 
تةنيا  هةَلبذاردن  براوةية، جوانييةكانى 

رَيزطرتنى  بةَلكو  نيية،  بردنةوةدا  لة 
ئةو  لةاليةن  هةَلبذاردنةكةية  ثرؤسةى 
زؤرينةى  نةياتوانيوة  كة  ليستانةوة 
مسؤطةر  بؤخؤيان  خةَلك  دةنطى 

بكةن.

ئةزموونَيكى براوة
جوان  ئةزموونةكةمان  ــةوةى  ئ
هَيزَيك  ــة  ك نيية  ـــةوة  ئ ــــات،  دةك
زؤرينةى  ديكةش  هَيزَيكى  بدؤإَيتء 
مسؤطةر  بــؤخــؤى  كورسييةكان 
جوان  ئةزموونةكةمان  ئةوةى  بكات، 
زؤرينةى  ليستَيك  نيية  ئةوة  دةكات، 
داطيربكاتء  بؤخؤى  كورسييةكان 
متمانةى  نةتوانن  ديكةش  ليستطةلَيكى 
جوانيى  بةَلكو  بهَينن،  بةدةست  خةَلك 
خودى  جوانيى  لة  ئةزموونةكةمان 
لةم  طرنطة  ــةوةى  ئ ثرؤسةكةداية. 
ليستةكانى  لة  حورمةت  هةَلبذاردنةدا 
هةَلبذاردنةكةى  ءةك  بطرينء  يةكتر 
دةنطدان  سندوقةكانى   ٢٠٠٥ ساَلى 

سوورنةكةين.
ثرؤسةيةكى  توانيمان  ئَيمة  ئةطةر 
ئةنجامبدةين،  تةندروست  هةَلبذاردنى 
كةسيش  نييةء  دؤإاو  كــةس  ــةوا  ئ
ثرؤسةى  ئةطةر  نيية،  تاسةر  براوةى 
هةَلبذاردنى ئايندةمان هةَلبذاردنَيكى بآ 
كةموكوإى بوو، ئةوا ئةزموونَيكى بآ 
كةموكوإيمان هةيةء هةموومان براوة 
دةبين، ئةطةر نا، ئةوا خؤمان لةبةردةم 

ئةزموونَيكى دؤإاودا دةبينينةوة.

Azizrauf2003@yahoo.com

تاقيكردنةوةيةكمان لةثَيشة

باوکی سه رکار 

 (٤٧٠) ــارة  ذم رؤذنامة  رؤذنــامــةي  لة 
بابةتةكةتانمان   ،٢٠٠٩/٥/١٨ ـــةرواري  ب
خوَيندةوة كة جةنابتان بَيئاطان لة طؤإانةكانء 
بابةتةت  ئةو  بةمةبةستَيك  يان  رووداوةكان، 
دةكةوَيت  بةديار  ءا  ناوةرؤكدا  لة  نووسيوة 
بة  شــاراوةكــان  شتة  لة  ثارَيزطاريكردنة 
ثَيمخؤشة  ئاراستةيةكي سياسيي نووسيوتة، 
ئةم  بإواننة  ديقةتةوة  سةرنجء  بة  جةنابتان 

خاآلنةي خوارةوة:
بةإةسميي  هــةرَيــم  حــكــومــةتــي   *
ئةو  بؤ  دراوسآ  لةطةأل ءآلتاني  رَيككةوتووة 
دةكرَيت،  كة  تؤثبارانانةي  سنووربةزاندنء 
جةنابي  راستييةكاني  ءةآلمي  جةنابت  ديارة 
لةو  ــووة  ــرت ءةرط بةسةير  حةمةت  كاكة 
بةَلطةي  بوو  ئةطةرثَيويست  رؤذنامةيةدا، 

رةسيمان الية بؤتي دةنَيرين.
بةوة  ــت  دراوســَي بــةإَيــزت وآلتــانــي   *
خؤراكي  كةرةستةو  كة  دةكةيت  تاوانبار 
ضاك  خؤت  دةنــَيــرن،  بؤ  بةسةرضوومان 
حكومةتي  سةرةكي  ئةركَيكي  ئةوة  دةزانيت 
هةرَيمي كوردستانة كة ضاودَيرييةكي ءردي 
مــةوادي  رَيطانةدات  بكاتء  سنوورةكان 
رؤذانــةي  ثَيداوستييةكاني  و  بةسةرضوو 

خةَلك بهَينرَيتة كوردستان.
* خوشكي ئازيز ئَيمة لة خةباتء تَيكؤشانء 
ثَيمان  نيية  كةس  بة  ثَيوستمان  قوربانيداندا 
ئةركة  خؤبةخشينء  لة  ضونكة  بفرؤشَيتةوة، 
نيشتمانيء نةتةوةييةكاندا حيزبي سؤسياليست 
سكرتَيرةكةي  كوردستانء  ديموكراتي 
مَيذووي  لة  بووة،  ثَيشةوة  لة ريزي  هةردةم 
ثإ لة سةروةريي شؤإشي نوَيدا بةشي شَيري 
بةركةوتووة، حةق ءاية جةنابتان ئةوة بزانن 
ثَيداويستييةكاني رؤذانةي خةَلك لةدةرةوةي 
كوردستان،  دةهَينرَيتة  كوردستان  هةرَيمي 
زؤر  خؤماَليمان  كةرةستةى  لةبةرئةوةي 

كةمةو طرنطيي ثَينادرَيت، ئةمةش حةقيقةتة. 
كوردستان  خةَلكي  بةتاكي  تاك  الي   *
حكومةتي  بازاإةكاني  كة  ئاشكراية  روونء 
هةرَيمي كوردستان ثَيداويستييةكاني رؤذانةي 

خةَلك لةدةرةوة هاوردة دةكات.
* بةإَيزم كة هةموو كةس لةم حكومةتء 
ثَيتوانةبَيت  بةشدارة،  خَيروبَيريدا  لة  ءآلتةدا 

سةدةقةو خَيري ثَيدةكرَيت ءةكو جةنابي كاكة 
ئةون،  ءةكو  ئةوانةي  حيزبةكةيء  حةمةء 
رةوشة  ئةم  دةستكةوتانةء  ئازادييء  ئةم 
ماندوءبوونء  بة  كوردستان  سياسييةي 
هةزاراني  ثروسكي  ئَيسكء  لةسةرخؤبَينء 
ءةكو كاك محةمةدي حاجي مةحمود هاتووة 

ئاراوة.
تــؤ باسي  ــةش كــة  ــارةي ث ــإة  ب ــةو  ئ  *
لَيوةدةكةيت، نةسريةي كةسانَيكي  نامةسئول 
بضووك  دةزطايةكي  بؤ  مانطَيكدا  لة  كة 
ثةرشء  خؤيان  بةرذةوةنديي  بؤ  ــة  رؤذان
بةإَيزَيكي  باشترواية   دةكــةن،  ثةخشاني 
كةسة  ئــةو  بَيت  روون  الت  كة  تؤ  ءةكــو 
تَيكؤشةرو شؤإشطَيإانةي كة ئةم ئازاديةيان 
هَيناوةتةبوون، هةرطيزاء هةرطيز ضاوةإوان 

نةبَيت ئةمجؤرة كةسانة:
أ- بة ثارةوثول دةمكوتء بَيدةنط بكرَين 

كة تؤ نيشانةت ثَيداوة.
ب- بة مادةو موكافةئة دةفء تةثأل لَينادةن 
بؤ كةسانء اليةنَيك كة ستراتيذيةتيان نةبَيت 

بؤ ئايندةي ئةم وآلتة.
كة  كوردَيك  هةموو  بؤ  دةركةوتووة  ج- 
مةحمودء حيزبةكةي  كاك محةمةدي حاجي 
ئةم  لةدةستنةداني  بؤ  هةية  ثةرؤشيان  تةنيا 
ئازادييء ديموكراسيء دةستكةوتانةي كة لة 

ثةرلةمانء حكومةتدا خؤي دةبينَيتةوة.
بةهيواي  بةإَيزم  شاكر)،  (تامان  خاتوو   
ئةوةم ئةم بابةتةت بؤ دَلسؤزيي نووسيبَيتء 
بؤ  نةبَيت  قةَلةمةكةتةوة  لةثشت  دةستَيك 
دةخــوازم  كؤتاييدا  لة  ديكة.  مةبةستَيكي 
تَيبطةيت،  رووداوةكان  راستيي  لة  بةإَيزتان 
هةر  درؤ  هــةر  بةسةرضوو  زةمةنة  ئــةو 
سةركردةكانء  لة  هةندَيك  لةاليةن  درؤ!.. 
رابةري  ثَيشإةوء  بة  خؤيان  كةسانةي  ئةو 
بؤ  كوردستان  لةناوةوةي  دةزاننء  طةلة  ئةم 
توركياو  ئَيرانء  بةرامبةر  لة  يةكتري شَيرن، 
ئَيمة  دةستةمؤن،  ثشيلةي  سوريا  بةغداو 
نايشارينةوة بة دةنطَيكي زوآلَلي ثإاوثإ راستي 
رؤذنامة سةربةخؤيةي  لةم  دةكةن  بانطةشة 
رؤذنامةوة بؤ هةموو خةَلكي كوردستانء بؤ 
كة  ءآلتانةي  ئةو  قونسولطةرييةكاني  هةموو 
باسمكردن، (حيزبي سؤسياليست ديموكراتي 
كؤء  تاكء  ئازاديي  بة  باوةإي  كوردستان) 

سةربةخؤيي نيشتمانء نةتةوةي كورد هةية.

وةآلمَيك بؤ (تامان شاكر)

دةشتى ئةنوةر

عةزيز رةئوف

ئةمءةآلمة كة بؤ تامان شاكر دةنووسم، 
بؤ  دَلسؤزييةكة  بآ  موبالةغةكردنء  بآ 
تامان  لة  كينةيةكة  رقء  بآ  حةمةء  كاكة 
خان، دةمةوَيت ئةو حةقيقةتة بَلَيم كة كاكة 
حةمة باسى لَيكردووةء تامان خانيش باسى 
لة هةندَيكى ديكةى كردووة، بةآلم لةنَيوان 
ئةو دووانة كة يةكةميان باسى خَيرء بَيرى 
ءآلتانى دراوسآ دةكاتء دووةميان باس 
لةو كَيشانة دةكات كة ءآلتانى دراوسآ بؤ 

كورديان دروستكردووة. 
لةناو  ئَيستا  كة  كورد  ميللةتى  ئَيمةى 
ءآلتانى عةرةبيدا نيشتمانةكةمان بة بةشَيك 
لة خاكى عةرةب دادةنرَيتء بة ئيسرائيلى 
دةبَيت  بؤية  دةكرَيين،  تةماشا  دووةم 
ئةو  بةرامبةر  لة  هةَلوَيستَيكمان  ئَيمةش 
تةماشاكردنةى ئةوان هةبَيت، بةآلم ضؤن 
تةماشاكردنةى  ئةو  لةبةر  هةَلوَيستَيك؟ 
ئةوان، ئايا دةكرَيت ئَيمةش هةموو عةرةب 
بة دوذمنى خؤمان سةير بكةين، لةكاتَيكدا 
عةرةب  بةرامبةر  لة  كورد  ءةك  بوونمان 
فايلَيكى  لةناو  ءاية  رةش  خاَلَيكى  ءةك 
نابَيت  نةخَير  بَيطومان  سثيدا؟  طةورةى 
ئَيمةش بة ضاوى دوذمنء دوذمنكارييةوة 
تةماشايان بكةين، دةبَيت ئَيمة بة سياسةتى 
ءايان  ئاشتيانة  طفتوطؤى  لَيكطةيشتنء 
ضاوى  ضاوةو  بةو  ديكة  جارَيكى  لَيبكةين 
ساَلى ١٩٨٨ تةماشامان نةكةن، تا جارَيكى 
ديكة بة دةردى كارةكانى رابردووء رؤذة 
دةكةم  قسةش  ئةم  نةإؤين،  رةشةكاندا 
خؤش  عةرةب  بة  دَلم  من  نيية  ئةوة  بؤ 
ئةوةمة  بؤ  بةَلكو  بَيت،  لَييان  حةزم  بَيتء 
تايبةتمةندييةكى  خاوةنى  عــةرةب  كة 
الى  الوة،  زؤر  لة  ئةوان  بوونى  خؤيانء 
طرنطترة  مةبةستمانة  ئَيمة  كةسانةى  ئةو 
طفتوطؤ  مَيزى  ئَيمة  دةبَيت  بؤية  ئَيمة،  لة 

لةثَيش تةماشاكردنمانةوة بَيت.
حةمة  ــة  ــاك ك ــةى  ــســةي ق ـــةو  ئ ــؤ  ب

لةئَيستادا  نيية  تَيدا  طومانى  كردوويةتى، 
خَيرو  هةية  ــان  ءام ــى  دراوســَي ــى  ءآلت
خَيرء  بزانين  ئةوةش  دةبَيت  بةرةكةتة، 
لَيبطرَيتء  بةرةكةت ئةوة نيية كة رَيزمان 
بداتآ،  ماديةكةمان  اليةنة  ئاَلتونء  ثارةء 
لة  ئَيمة  ئةوةية  بةرةكةتة  خَيرء  بةَلكو 
كوردستانينء تائَيستا نةمانتوانيوة طرنطى 
بدةين،  خؤمان  ناوخؤيى  بةرهةمى  بة 
يةك  توركيا  ئَيرانء  تةماشابكة  كةضى 
دةبينى  دابخةن،  سنوورييةكان  خاَلة  رؤذ 
طؤإانَيكى  ض  بةسةردَيتء  ضى  بازاإةكان 
ئابوورى بة زيان بةسةرماندا دةشكَيتةوة، 
ئةمةش هؤكارةكةى بؤ ئةوة دةطةإَيتةوة 
لةسايةى ئةو نؤزدة ساَلةى داوى راثةإين، 
نةبووة  ئةو عةقَليةتةى  حكومةتى كوردى 
جوتيارةكان  طوندةكانء  بة  طرنطى  كة 
بؤ  بنَيرين  ناوخؤمان  بةرهةمى  تا  بدات 
بةرهةمة  (هَينانى  هاوكَيشةية  ئةم  ئةوانء 
بكةينةوة،  ثَيضةوانة  جؤراوجؤرةكان) 
سياسييةكةيةوة  رووة  لة  ئةطةريش 
لة  نةبواية  ئَيران  ءآلتى  تةماشابكةين، 
دةيسانةوة   ١٩٩١ ساَلى  كــؤإةوةكــةى 
ذمارةى  دةكراينةوةء  ديكة  ئةنفالَيكى 
زيادى  ديكة  هَيندةى  ئةنفالكراوةكان 
كارةكانى  تةماشاى  ئةطةريش  دةكــرد، 
ديكةى داوى راثةإين بكةين كة هةندَيكيان 
ئةوةمان  لَيوةبكةين،  باسى  ئَيستا  ناكرَيت 
ض  ئَيران  توركياء  كة  رووندةبَيتةوة  بؤ 
هةَلوَيستانة  ئةو  بووةء  هةَلوَيستَيكيان 
تَيدا  كــوردى  قازانجى  زةرةرء  ضةندى 

بووة.
باسى  خان  تامان  كة  قسانةى  ئةو 
توإةييةكى  شَيوة  دَلنيام  كردووة،  لَيوة 
بَيت  دذايةتى  توإةيية  ئةطةر  ديارة،  ثَيوة 
ديكة  هؤكارى  يان  بَيت  كينة  رقء  يان 
توإةييةكان  كاتَيك  ئةوةية  طرنط  بَيت، 
لة  قسةكردن،  سةرةكى  خاَلى  دةبَيتة 

بضَيتة  دةرنــةضــَيــتء  ضوارضَيوةيةك 
بؤ  ديكة  دةستى  هَينانةوةى  بةرنامةي 
خاكى كوردستان، من بة تةحةداوة دةَلَيم 
بة  خَيرم  دانى  رؤذان  لة  رؤذَيك  تائَيستا 
يةك حيزبى كورديدا نةناوة، ئةويش تةنيا 
عةقَليةتى  بة  حيزبانة  ئةم  لةبةرئةوةى 
حيزبة  لةناو  ثيرؤزى  دةكةنء  ئيش  شاخ 
دةكرَيت  بؤية  سنوورة،  بآ  كوردييةكاندا 
دةَلَيت  خان  تامان  كة  بَلَيم  حةقيقةتة  ئةو 
ءآلتانى ديكة بؤ كاكة حةمة بووةتة خَيرء 
ديكةش  ءآلتانى  ناَلَيت  بؤ  ئةى  بةرةكةت، 
بؤ حيزبةكانى ديكة لة رابردوودا بؤ يةكتر 
شكاندنةوةمان ببوون بة خَيرى بةرةبان؟ 
تا  بطرة  درواسَيمانةوة  ئَيران  توركياء  لة 
ئةوانيش  دراوسَيى،  ءآلتى  دةيان  دةطاتة 
لةناوبردنمانيانداوة،  دذايةتيء  هةوَلى 
نةطرتووةء  ــةرى  س ثالنةكةى  ــةآلم  ب
ديكةوة  بةرنامةيةكى  شَيوازء  بة  ئَيستا 
لة  دةيــةوَيــت  طؤإةثانةكةء  هاتووةتة 
رَيطاى نةيارء ثارتة نةيارةكانى ئَيمةوة، لة 
عَيراقدان ديسانةوة ئةو ئامانجةى خؤيان 
شتَيك  تاكة  بَلَيم  دةكرَيت  بؤية  بهَيننةدى، 
قوبَلكردنمانة  يةكتر  ئَيمة،  بؤ  ئَيستا طرنطة 
تَيكدانمانةوة  ضاوى  بة  ئةوانةى  لةئاست 
تةماشامان دةكةنء دةيانةوَيت بة ساآلنى 
ناوخؤدا  لةئاستى  بةآلم  ببنةوة،   ١٩٨٨
لةناو خؤماندا زؤر ئاسايية، با ملمالنَيكان 
لةم قاَلبةى ئَيستا دةرضَيت كة بة عةقَليةتى 
بكرَيتة  ملمالنَيكة  بيردةكرَيتةوة،  شاخ 
مةنتقىء  طفتوطؤى  عةقألء  ملمالنَيى 
ثَيشبإكَيى سنوور نةبةزاندن، تا ئةو ثةتةى 
طرآ كؤنةكةى لَيدراوةء بةدرَيذايى دواى 
راثةإين نةكراوةتةوة، با ئَيستا خؤمان بة 

شَيوة عةقآلنيةكةى بيكةينةوة.

dashty.press85@yahoo.com

كاكة حةمة حكومةتى كوردستان، 

يان ءآلتانى دراوسآ بؤ تؤ خَيرو بةرةكةتة!

وةآلمَيك بؤ تامان شاكر
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قبولَنةكردنى لة ترس
ئةنجامةكان

رةشيد سيروان

ثةرلةمانى سَييةمى خولى هةَلبذاردنةوةى  لة ئةمجارة  دةبينم كة خؤشحاَليية  جَيطاى من بؤ
هيوايةك و دةكةن ثةرلةمان كورسييةكانى بردنةوةى بؤ كَيبإكآ ليست، (٢٥) كوردستاندا،

كوردستان دةطؤإَيت. ضةقبةستووةكةى سياسيية واقيعة هةَلبذاردنة ئةم دروستبووة كة
طؤإان ليستى و يةكَيتي ثارتىء هاوبةشةكةى ليستة لةنَيوان سةرةكى كَيبإكَيى هةَلبذاردنةدا لةم
كة خاوةنى ناديدةبطيرَيت ملمالنَييةدا لةم حيزبةكة ضوار ليستى رؤَلى ناشبَيت هةروةك دةبَيت،

هةية. كورسييان كؤمةَلَيك تواناى بردنةوةى دةنطةكاننء لة باش رَيذةيةكى
طةورةى تةكانَيكى ثَيكهَيناو جياوازى ليستى كة دا مَيذوويي ذيرانةء بإيارَيكى مستةفا نةوشيروان
لةوةبَيت الريى هةبَيت كةسَيك هيض ثَيموانيية كة دا، كوردستان هةرَيمى لة سياسيى مةنطى طؤمى بة

طؤإانة. بة ضاكسازيىء ثَيويستى كوردستان، خةَلكى ئيداريى ذيانى سياسيىء قؤناغةى ئةم
لة كةس، سلَيمانى (١,٥٨,١٨٩) لة هةرَيم، دانيشتووى هاوآلتى (٤,٤٠٣,٢٠٧) لةكؤى هةَلبذاردنةدا لةم
سةرجةمى دةنطدةران مافى دةنطدانيان هةية، كة كةس (٨٩٨٧٣٥) كةس، لة دهؤك (٥٦١٨٤٩) هةولَير

كةس. (٢,٥١٨,٧٧٣) دةكاتة
كورسييةكةى (١١١) لةكؤى ئةمجارة كوردستان، هةرَيمى ثةرلةمانى هةَلبذاردنى ياساى بةثَيى
ئةرمةن مةسيحىء  توركمانء ثَيكهاتةكانى بؤ كؤتا سيستمى وةك كورسى  (١١) ثةرلةمان،
بةو خةمَلَينراوة، بؤ دةنطى (٥٠٠) هةزارو   (٢٢) ثةرلةمانيش كورسى يةك  هةر  بؤ دابينكراوة،
دةدةن، خؤيان ثَيكهاتةكانى ليستى بة دةنط ئةرمةن مةسيحىء توركمانء هاوآلتييانى ثَيودانطةش
بةمشَيوةية كة كورسييةكةىديكةىثةرلةمانليستة كوردييةكانكَيبإكآ بؤبردنةوةىدةكةن، (١٠٠)

دهؤكدا بةشدةبَيت: هةولَيرو سلَيمانىء ثارَيزطاكانى كورسييةكان بةسةر
سنوورىثارَيزطاىسلَيمانى(٤٦) كورسى، ثارَيزطاىهةولَيرو دهؤكيش (٥٤)كورسىبةردةكةوَيت،
دهؤك، هةولَيرو ثارَيزطاى سنوورى دةنطدةرى (١) مليؤنء (٤٦٠) هةزارو (٥٨٤) لةكؤى ضونكة
دهؤك هةولَيرو ئةرمةنةكانى توركمانء مةسيحىء دةنطدةرانى بؤ دةنطى (٥٠٠) هةزارو   (٢٤٧)

دةإوات.
ذمارةيةك بةدةستهَينانى لةسةر هةَلبذاردنةدا لةم مستةفا نةوشيروان ليستةكةى طةورةى طرةوى
سلَيماني لة طؤإان ليستى دةكرَيت  ثَيشبينى وةك  ضونكة دهؤكة، هةولَيرو  ثارَيزطاى كورسي
طؤإان ليستى هةَلسوإاوانى لة هةندَيك لةئَيستاوة هةر كة بةدةستدةهَينَيت، دةنط باش ذمارةيةكى
دةباتةوةو دةنطةكان زؤرينةى ليستةكةيان سلَيمانيدا ثارَيزطاى سنوورى لة كة روونة اليان هَيندة
بةَلكو بكةين، يةكةم براوةى  لة باس لة سلَيمانى ناكات  ثَيويست دةَلَين: كة  طةشبينن بةإادةيةك

كَيية؟ دووةم بكةين براوةى باس لة واباشترة
رةنطة بكرَيت ئةوة ثَيشبينى دةبَيت كة دةبينَيت، بةخؤيةوة سةير موفاجةئةى هةَلبذاردن هةندَيكجار
ثَيكهَينانى بؤ بهَينَيت بةدةست كورسييةكان رةهاى زؤرينةى نةتوانَيت ليستَيك هيض هةَلبذاردنةدا لةم

.(٥٠+١) حكومةت
حوكمإانى سياسيى سيستمَيكى جؤرة هيض خاوةنى كة ئةوةية كوردستان لة طةورة هةرة كَيشةى
ئةم هاوشَيوةى كة جيانةكراوةتةوة، لةيةك حكومةت حيزبء نييةو دةوَلةتى دامودةزطاى نيية،
بةعسى سوريادا رذَيمى كوردستانء هةرَيمى لة تةنيا ناوضةكةشدا لة بَيوَينةيةو دنيادا دةسةآلتة لة
طؤإانء ليستى سةركةوتنى لة ئةطةرى كة بهَينَيت بةخؤى ناتوانَيت قةناعةت مرؤظ بؤية بةرقةرارة،
دةبن ئةوة ئامادةى هَيزة ئةم دوو ئايا بكةن؟ يةكَيتى دؤإان قبوأل ثارتىء ليستى ضوار حيزبةكةدا،

بكةن؟!! براوةكان ئةنجومةنى وةزيران تةسليمى ليستة دةرطاى كليلى
Serwan_rm@yahoo.com
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ثةرلةمان

فياسكؤ فيلمء
ئابإووى زإاوةء ثةرلةمان «ناوبانطى
راستةقينة مةترسييةكى ئَيستا تكاوة،
ديموكراتييةكةء ثرؤسة كؤى لةسةر هةية
ئَيستا ساتَيكى بةإاستى شةرعيةتى ثةرلةمان،
راسبريدطةرى ئاالن وتةى ئةمانة ترسناكة»
بوون، (طارديان) رؤذنامةى سةرنووسةرى
(ئابوورى- فياسكؤيةكى ئاشكرابوونى ثاش
بةريتانيادا، ثةرلةمانى لةنَيو ئةخالقى)
كة ـــةوةى ئ ــى ــن ــةوت ــاش دةرك ئــةمــةش ث
بة هةستاون ئةندامانى ثةرلةمان لة هةندَيك
تايبةتىء ئامانجى بؤ طشتى ماَلى بةكارهَينانى
فياسكؤكةشدا ئاشكرابوونى  لةطةأل  نامؤ،
لةكاركَيشايةوةء دةستى ثةرلةمانَيك ئةندام
ناوبانطيان ثاراستنى بؤ ديكةش هةندَيكى
ثَيشهاتة ئةم طةإاندةوة، جونةيهيان هةزاران
سةرؤك ــراون،  ب طــؤردن بة جآ خةريكة
ثارتى زؤرينةكةى دةكاتء لةق ءةزيــران
دوايةمين مةترسييةوة، دةخاتة كرَيكارانيش
رَيــذةى كة دةردةخـــات،  ئــةوة  راثرسيش 
خاأل شةش كرَيكاران  ثارتى جةماوةرى 
لةدواى خاأل (١٣) هاتووةتة خوارةوةء ئَيستا

ثارَيزطارانةوةية. ثارتى
ءآلتَيكى لة شَيوةية لةم ــكــى رووداوَي
دايكى بة ثةرلةمانةكةى كة بةريتانيادا ءةك
نائاسايية، بَلَيى تا ناسراوة ثةرلةمانةكان
ئاسايىء لَيكةوتةكانى دةرئةنجامء بةآلم
ئةندام ثارتء ئةو ئيدى ضاوةإوانكراون،
ماَلى ــات دةك جــورئــةت كة ثةرلةمانةى
خؤى تايبةتى  ــدى ــةرذةوةن ب بؤ طشتى 
شتَيكى بةرذةوةندييةكةش بةكاربهَينَيتء
بَيت، سَيكسى فيلمى كإينى ءةك سوكى
جارَيكى بَيتء طةل بةزةيى ضاوةإوانى نابَيت
ءآلتَيك ببينَيت، دةسةآلتةوة بة خةون ديكة
كراوةيىء بونيادى لةسةر كلتوورةكةى كة
بونيادنرابَيت، ئيرادة بيركردنةوةء ئازاديى
ءةك ئازاى هاوآلتى بوَيرء ميدياى تةنيا
كة هةَلدةكةوَيت، تيا بةريتانياى ئــةوةى
ءةزيرَيك هةفتةيةدا ئةم لةماوةى تةنيا
دوو ئةندامَيتى لةكاركَيشاوةتةوةء دةستى
با بةآلم هةَلثةسَيردراوة، ثةرلةمانتاريش
لَييةوة دةستكةالء بكةينة رووداوة ئةم
خؤمان لةمةإ فياسكؤكانى لة نيطايةك
نين ضـــاوةإوان ئَيمة هةرضةندة بكةين،
اليةنى بة بطاتةوة  كوردستان ثةرلةمانى 
لةطةأل بةآلم بةريتانيادا، ثةرلةمانى كةمى
ئةطةر بثرسين، خؤمانة مافى ئةوةشدا
سَيكسى فيلمى سيدى كإينى  بةريتانيا لة
فةزيحة تاوانء طشتى سامانى ثارةى لةسةر
رَيككةوتنى ناديارء بوجةى دةبَيت بَيت،
داخراوةكانء داهاتة خةرجىء شــاراوةء
لةئاست ثةرلةمانةكان ئةندام بَيدةنطى
رءذانــة داراييةى  طةندةَليية هةموو  ئةو
ئةندام هةَلوَيستى ئةطةر بَيت؟ ضى روودةدات
لةئاست خةَلكيش ثاشان ثةرلةمانةكانمانء
ئةوة بَيت، بَيدةنطى ناديارييةدا هةموو ئةم
بةريتانياى ثةرلةمانى ئايا بثرسين، دةبَيت
طةندةَلترة كوردستان ثةرلةمانى لة طةورة
بة حةزيان  ئَيمة  ثةرلةمانةكانى ئةندام  يان 

نيية!!. فليم سةيرى
عةلى نةوزةر دانا ئا:

سياسي ديمانةو لَيكؤَلينةوةى ـ وةرطَيإان
2009/5/21 (473)                                          ثَينجشةممة ذمــارة

الثةإة ٨

٦ ل

PIRD

نَيوان ناكؤكييةكانى
ثةرةدةسيَنَيت سوننة كوردء

باوك بوشي ئيدارةي بوشء هةردوو لة بيرةوةرييةكاني راوَيذكارَيك
عَيراق شةإي دوو بوش، دوو
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طةورةدايةء داأوخانَيكي لة عَيراق ئابووريي
ثيَناكات هةستي حكومةت

تايمز: لؤسئةنجلوس رؤذنامةي

سلي راثؤرتي ليز

عَيراق لةبةرئةوةي ثَييانوابوو  ــك زؤرَي
سيستمَيكي نةوتةء زؤري داهاتَيكي خاوةني
ئابووريي قةيراني بؤية نيية، موعةقةدي بانكي
لةكاتَيكدا بةآلم عَيراق،  سةر كارناكاتة  جيهاني
كةمبووةتةوة، موشتةريش بةرزةء نةوت نرخي

دابةزينداية. عَيراق لة ئابووريي
جيهاني بة ئابووريي كة داراييةي ئةو قةيرانة
عَيراقء دةطةيةنَيتة خؤي دواجار هَيناوة، ضؤكدا
زؤر كاريطةريي كة هةية  ــةوةش ئ ئةطةري 

دروستبكات. ءآلت ئاراميي مةترسيدار لةسةر
ــازاإة ب ئــةو داشــكــاوة، ئؤتؤمبَيل نرخي 
ئةو كةوتووة، جوَلة لة  جاران طةرموطوإةي
لةمةوبةر مانطَيك كة ضةند كارةبايانةي ئامَيرة
دانرابوون، سوثةرماركَيتةكاندا رةفــةي لة 
ءآلت لةكاتَيكدا خؤيانن، شوَيني لة هةر ئَيستاش
لة نيوةي زياتر ياخيبووانداية، لةذَير هةإةشةي
ساَليداية، (٢٩ -١٨) لة تةمةنيان كة ثياوةكاني

بَيكارن.
تا خاياند ماوةيةكي ئابووريي قةيراني
ثارساأل لةبةرئةوةي سةرةتا ئَيرة، طةيشتة
عَيراق قازانجَيكي بةرزبوو، نرخي نةوت كاتَيك
ءآلتةدا لةم ضونكة ثاشان دةستكةوت، طةورةي
بضووكي سادةيةء ثةيوةندييةكي بانكي سيستمي
ثَيشبينيية ئةو بةآلم هةية، دةرةوةوة جيهاني بة
شوباتدا مانطي لة بةمدوايية كة طةشبينانةي
هةَلة بةتةواويي كــران، عَيراقةوة لةبارةي

دةرضوون.
ــكــي ــل، ئــابــووريــنــاســَي ــي ــةم ــم ج ــاس ب
فيدراسَيونء دةستةي بةرثرسي عَيراقييةء
خةَلك «هةندَيك دةَلَيت: عَيراقة، ثيشةسازييةكاني
لة كار جيهاني ئابووريي قةيراني ثَييانوابوو

طةمذة بوون». خةَلكانة ئةو عَيراق ناكات،
زيان بآ نةيتواني عَيراق بؤضي بزانيت ئاسانة
دابةزيني بَيت، دةربازي ئابووريية قةيرانة لةم
بةرميلَيك هةر نرخي كة لوتكةوة لة نةوت نرخي
دؤالر (٥٠) بؤ  ثار هاويني بوو دؤالر (١٤٧)
٩٠٪ي داإوخاند، ضونكة ئابووريي ءآلتي ئةمإؤ،
دةبةستَيت. نةوت بة ثشت  عَيراق ئابووريي
لةاليةن عَيراق ئاوةدانكردنةوةي هاوكارييء
سةرضاوةيةكي هيض كؤتاييهاتووةء ئةمريكاوة
ئؤباماوة ئيدارةي  لةاليةن ثَيناضَيت نوآ ماديي
لة دةيةوَيت لةكاتَيكدا بكرَيت،  دابين عَيراق بؤ

بكشَيتةوة. عَيراق
ئةو  لةسةر ثاَلدةداتةوة عَيراق  ٢٠٠٩ ساَلي
رابردووةوة بؤي ساآلني لة كة زيادةيةي ثارة
مةترسييةكي داهاتوو ساَلي بةآلم ماوةتةوة،
دةكةوَيتة عَيراق حكومةتي كة لةإَيداية طةورة
باآلي بةرثرسَيكي ءةكــو بارودؤخَيكةوة،

«ئيفالس دةكات». دةَلَيت: عَيراق لة ئةمريكي
بودجةوة، كةمهَيناني بةهؤي ئةمساأل
كةمكرايةوة، دؤالر مليار (١٨) بإي مةسروفات بة
زؤر ذمارةيةكي ــةإووي ب ــاي دةرط عَيراق
ءةبةرهَينة بةآلم كردووةتةوة، ءةبةرهَيني بيانيدا
ثيشانداوة ئامادةبوونيان  كةمي بة تايبةتةكان 
تةقينةوةء هَيشتا كة  كاربكةن ءآلتَيكدا  لة بَين
دابةزيوة، زؤر رَيذةكةي هةرضةندة كوشتن،

بة ئاساني روودةدةن. رؤذانة
بة  بة ئاماذةكردن لة ديدارَيكدا جابر  بةيان
مانطي لة تةقينةوةكان رَيذةي بةرزبوونةوةي
ئةوةي ئاسايشة، يةكةم «دةرسي ءتي: نيساندا،
كؤمةكمان روويدا، رابردوودا هةفتةي ضةند لة

ناكات».
ئةمريكييةكان عــَيــراقء بةرثرسةكاني
لةنَيوان ثةيوةندييةكيان دروستكردووة زؤرجار
ء ثَيشكةوتوو ئابوورييةكي هةبووني ثَيويستيي
ضةكء دةستبدةنة عَيراق خةَلكي ئةوةي ئةطةري

بووةستنةوة. حكومةت دذي
عَيراق، ءةزيراني سةرؤك ماليكي، نوري
ءتي: لةندةندا  كؤنفرانسي لة رابــردوو مانطي
دوو ئابووري بةرةوثَيشضووني «ئاسايشء
باس ناتوانين بةيةكةوة، ثةيوةنديدان لة ضةمكن
هةبووني بةبآ بكةين ئةمنيةت سةقامطيرء لة

بةهَيز». ئابوورييةكي
داهاتي روويــكــردووةتــة دابةزينةي  ئةو 
ءاي لة حكومةت كردووة كة دامةزراندن عَيراق،
ثؤليس (٣٠,٠٠٠) نزيكةي النيكةم كةمبكاتةوة،
تائَيستا دايانبمةزرَينن، بوو بةرنامةدا لة كة

دانةمةزراون.
دروستدةكات مةترسيي ئةمة هةروةها
ئةندامي (٩٠,٠٠٠) بةَلَينيدابوو حكومةت لةكاتَيكدا
دابمةزرَينَيت، حكومةت  لة عَيراق  كوإةكاني

دةرئةنجامي رةنطة  ــةدات) روون ئةطةر (ئةمة
ثاَلثشتي خةَلكانة ئةو دروستبكاتء نيطةرانكةر
كة سوننيانة ضةكدارة ئةم نةكةن، حكومةت
جةنطان دةستيانكردة طواستةوةء  سةنطةريان
طةورةيان كاريطةرييةكي ياخيبوواندا، لةطةأل
بةآلم شةإةكة، طؤإيني لةسةر دروستكرد
ضةكداري ءةكو ضةكدارانة ئةم ئايا كة نيية روون
قؤناغي دةضينة كة كاتَيك دةكرَين حكومةت قبوأل

عَيراق. لة شةإ دواي كؤمةَلطاي
كار  ثَيويستة عَيراق طشتي بةشَيوةيةكي  
بَيكارن، كة بكات  دابين طةنجةكاني  ٢٨٪ى بؤ
(٨٢٥,٠٠٠) ثَيويستة ساَلَيك هةموو هةروةها
رَيطايان بتةوَيت دابمةزرَينَيت، ئةطةر نوآ كةسي
ذياني بذَيويي ثةيداكردني  بؤ  كة لَيبطريت
نةكةن. ياخيبووانةوة ثةيوةندي بة خَيزانةكانيان
ئــاوء دةبــَيــت بةهةمانشَيوة حكومةت 
ئةطةر خةَلكي دابينبكات، خانووبةرة بؤ كارةباء
ثَيش كة بةَلَينانةي بةو ثابةندبن سةركردةكان

دايان. هةَلبذَيردرَين ئةوةي
لة ــارة ث ــةوةي ئ لةجياتي عــَيــراق  ــةآلم  ب
ئةوةتا سةرفبكات، خةَلكيدا  بؤ  كار دابينكردني
كة دةبَيت ثارةية كةمدةكاتةوة ئةو ئةمساأل بإي
مليار (١٨) لة بكات، سةرفي ئاوةدانكردنةوةدا لة
مليار (٣٦,٥) داهاتي  مليار.   (١٢) بؤ دؤالرةوة
تةرخانكراوة، ثرؤذةكان بؤ كة ئةمريكي دؤالري
عَيراق رؤذانــةي  مةسروفاتي بةشي تةنانةت
زؤربةي دةوَيت،  دؤالري مليار (٤٦) كة ناكات
٧٥٪ى دةإوات، مووضة  بؤ ثارةية ئةو  زؤري
ثارساأل كة حكومةتن  كةرتي لة مووضةخؤران 
كاتَيك بوو، فةرمانبةر نيو ملَيونء (٢) ذمارةيان

بةرزبوو. نةوت نرخي
بةدةست داهاتة  ئةو ثَيناضَيت تةنانةت 
هَيشتا نةوت دةرةوةي ناردنة ضونكة بهَينرَيت،
ئةمة ءةستاوة.  ثَيشبينييةكةوة ضةند لةثشت 
ثَيشبيني كة جابرة بةيان دارايي، ءةزيري ءتةي
يان دؤالر مليار (٢٥) ئةمساأل بودجة دةكات
لةطةأل ءةزير بهَينَيت، كورت زياتريش تةنانةت
قسةي (IMF) نَيودةوَلةتي دارايي ضاودَيري
بؤشايية ئــةو ثَيبداتء ــةرزي ق تا ــردووة ك

دروستدةبَيت. كة ثإبكاتةوة
 ٢٠٠٣ خةياَلَيكي بؤ  ئاخ هةموو  ئةمإؤ
بةوثةإي بــوش ئــيــدارةي كة هةَلدةكَيشن،
داهاتي كة ثَيشبينيكرد بةخؤبوونةوة متمانة
عَيراق بنياتنانةوةي مةسروفاتي تةواوي نةوت

دةتوانَيت دابينبكات.

رووخاوي عَيراق ذَيرخاني نةك ئةوة، هةر
كة شةإ، ثَيش ئاستةي ئةو  بطاتة نةيتوانيوة
مليؤن (٣) نــةوت دةرةوةي ناردنة ئاستي
لة بةرهةمهَينان رؤذَيكدا، لة بوو نةوت بةرميل
نةوت ملَيون (١,٨) رؤذانة عَيراق هةرةسداية.
بةرمليةي مليؤن (٢) لةو كةمتر دةرةوة، دةنَيرَيتة

ثَيبةستووة. ثشتي ٢٠٠٩ بودجةي كة
دةَلَيت جابر نين، خراث بؤضوونةكان تةواوي
ئابووريي دةردةخةنء ئةوة نيشانةكان لةكاتَيكدا
هةستانةوةداية، لة ديكة ءآلتَيكي ضةند ئةمريكاء
عَيراق بكإنء عَيراق نةوتي رةنطة ئةمانة

رزطاربكةن.
ءةبةرهَينان بة  عَيراق زؤري ثَيويستييةكي 
هَيَلة سوورةي ئةو كة دةنَيت بة حكومةتةوة ثاأل
رَيطر لةبةردةم هاتني كؤمثانيا بيانييةكان ببووة
نةوت ياسايةكي ببضإَينَيت، نةبووني عَيراق، بؤ
تووشي ءةبةرهَينةري ضةندين عَيراق لة
نةوتدا كةرتي لة  بَين لةوةي كردووة  دودَلي
ءةبةرهَيناني نوَيي ياسايةكي بةآلم كاربكةن،
ثةسةندكردنداية ضــاوةإوانــي لــة نــةوت 
ياساية لةم  مةبةست ثةرلةمانةوة، لةاليةن 
دةبَيت كة رَيوشوَينانةية ئةو كاريطةرتركردني

نةوتييةكانةوة. كَيَلطة لةبارةي بطيرَينةبةر
كة نيشاندةدات ئةوة ئةمريكا ئةزمووني
كاريطةريي دةكرَيت بازاإَيك لة متمانة قةيراني
حةسةن ديكة،  بازاإةكاني  لةسةر  هةبَيت 
فرؤشتني ثيشانطاي خاوةني كة نةجم يوسف
هةية ئؤتؤمبيلي زؤر ذمارةيةكي ئؤتؤمبَيلةء
شوبات مانطي بةغدا، مةنسوريةي  ناوضةي لة
لةو هةرضةندة فرؤشتووة، ئؤتؤمبيلي (٣٢) تةنيا
بازاإ ء باشبوو ئابووري باري هَيشتا مانطةدا
ئؤتؤمبَيلي (٤) تةنيا نيسان مانطي بوو، طةرم

فرؤشتووة.
جةمال، ماهير زةوي، طةورةي فرؤشياري
دةفتةرَيكدا لة  زةوي  ثارضة (٣٠٠) لة زياتر
كإينء نووسينطةي (دةفتةري تؤماركردووة
مانطي دوو لة بةآلم  زةوي)، و فرؤشي خانوو
ئةو نةفرؤشتووة، ثارضةي يةك ــردوودا راب
بارودؤخَيكي ض كة  ثَيماندةَلَيت ئةمة  ثَييواية،
فرؤشتني بازاإي  كردووةتة رووي ناهةموار 
بة نرخةكانيان فرؤشياران موَلك. زةويء
ماهر بةآلم دابةزاندووة، ٪٢٥ تا ٪٢٠ رَيذةي

نايانكإَيت». خةَلكي «هَيشتا دةَلَيت:
ئابووري كة ثَييواية ئابووريناسة، كة ئانتؤن
كة لةوةي خراثترداية زؤر بارودؤخَيكي لة
ئابووريناسة ئةم  ثَيدةكات، هةستي  حكومةت
ساَلي رابردوو كة قازانجةي لةو ثَييواية زؤرَيك
دةكراو تَيدا مةسروفي زيــادة بةدةستهات،
مووضةي زيادكردني  لة دؤالر مليار ضةندةها

سةرفكرا. حكومةتدا فةرمانبةراني
عَيراق ثيشةسازييةكاني كارطةكانء
خنكانداية، لة كشتوكاأل لةكاركةوتوون، 
بإي حكوميي ءةبةرهَيناني  كةمبوونةوةي 
بةوثةإي ئانت كةمدةكاتةوة.  بازاإ  لة ثارة
ثَيدةضَيت كة دةكات ئةوة ثَيشبيني دَلنياييةوة
دابإوخَيت، بةتةواوي ئةمساأل عَيراق ئابووريي
بَيت سفريش قازانجمان ئةطةر «تةنانةت وتي:
دةستي ثاإانةوةدا لةشَيوةي ئانتؤن ئةمساأل»،
سوثاس «دةَلَيم ءتي: بةرزكردةوةو ئاسمان بؤ

خواية». تؤ بؤ
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ئةمنةسوورةكة)  نيشتماني (مؤزةخانةى  
مؤزةخانة لة زؤريش نييةء سوور سلَيمانى لة
 ١٩٧٩ ناإَيكةكةى لة ساَلى ناكات، سآ باَلةخانة
دةزطا جَيطاى ببنة بؤئةوةى  دروستكراون
بةشَيك ئةمنييةكانى سةدام حسَين، ئةمةش ءةك
سةركوتكردنى بؤ  رذَيمةكةى هةوَلةكانى  لة
دةَلَيم ،١٩٧٥ ساَلى لة ناواقيعييةكةيان شؤإشة
بةَلَينى بة  بإوايان كوردةكان ضونكة ناواقيعى، 
باَلةخانةكان دووانلة ئةمريكىءئَيرانييةكانكرد.
تةنيا ثةنجةرانة ئةو  بةآلم هةية، ثةنجةرةيان
سلَيمانى هاوآلتييانى كة كرانةوة ئةوكاتة
شةإى دواى ١٩٩١ء لةساَلى كرد راثةإينيان
نيية، ثةنجةرةيةكى هيض باَلةخانة سَييةم كةنداو،
لة دةرةوةء لة كةسَيك هيض ءابإياربوو ضونكة
كوضةكانى مةرطء لة نةبينَيت، شوَينة ناوةوة ئةو
سوك خؤر ميوانَيكى ئَيسك ئةشكةنجةدا تيشكى

نيية.
دووبارة لة  بريتيبوو سةدام ثرؤسةكةى 
داإشتنةوةى كؤمةآليةتىء بنيادنانةوةى
هةستا رذَيم ،١٩٧٩ ساَلى ثَيكهاتةى نةتةوةيى تا
سةر طوندى (٤٠٠٠) نزيكةى ثاككردنةوةى بة
خةَلكةكةى راطواستنى توركياء ئَيرانء سنوورى
عةرةب زؤرملَى، نيشتةجَيي كؤمةَلطاى بؤ
ستراتيذى شوَينَيكى ناوضةء ضةند هَينراية
بةآلم لَي دةركرا، (كةركوك)ء كوردةكانى ءةك
طةورةشى بةكارهَينا ثارةء ئابوورييةكى سةدام
كوردى. نةتةوايةتى هةستى لةناوبردنى بؤ
كوردةكانء ياخيبووة دروستبوونى لةطةأل
ئــَيــرانء ــراقء  ــَي ع شــةإى دةستثَيكردنى
دروستكردنىبةرةىكوردستانىلةئَيرانلةساَلى
ئيدى رووياندا، دراماتيكى طؤإانطةلَيكى ،١٩٨٧
ءةك تابورى كوردةكانى ياخيبووة لَيرةوة سةدام
ئةتنيكييةكان طؤإانكاريية لةقةَلةمدا، ثَينجةم
ثرؤسةى ءةرطــرتء كوشندةيان شَيوةيةكى 
يةكةم دةستيثَيكرد، جينؤسايد  لةناوبردنء
ثرؤسةى لة  بريتيبوو زنجيرةيش ئةم ئةَلقةى 
ناوضةيةكى ضةند سةر هَيرشكردنة بة كة ئةنفال
دواى .١٩٨٨ لةساَلى دةستيثَيكرد سلَيمانى نزيك
طرت دةستيان كوردييةكان هَيزة ئَيرانء ئةوةى
طرتنى هةإةشةى هةَلةبجةداء شارى بةسةر
بة هةستا سةدام رذَيمى كرد، دةربةنديخانيان
طازى بة دةوروبةرى شارةكةء بؤمبارانكردنى
ئةنفال ثرؤسةى كؤتاييةكانى لةطةأل كيمياويى،
دةيظد مَيذونووس بةطوَيرةى ،١٩٨٩ لةساَلى
ببوونة سةدام مةرطى ثرؤسةكانى  ماكدوَيل،
ذنء لة كةس (٢٠٠٠٠٠) نزيكةى كوشتنى هؤى
هةزاران ئاوارةء هةزار سةدان منداألء ثياوء

بآ ذيان. طوندى داماَلراوء
ساردء مَيذوويى راستى ئةمانة هةموو
كة ساردنين هيض دةموضاوانة ئةو بةآلم سإن،
نيشتماني مؤزةخانةى باَلةخانةكانى ديوارى
كة مؤزةخانةيةك دةبينن، ئةمنةسوورةكة
دذى لة حسَين  سةدام  (١٩٧٩-١٩٩١) لة هةر
داوةو خةَلكى ئةشكةنجةى كوردةكان ياخيبووة
ءابوو سةدام عادةتى هةرضةندة كوشتوونى،
كؤمةَلدا بة طؤإى لة ثَيكةوةو قوربانييةكانى كة
نةدةضةشت ءيذدانيشى ئازارى هيض دةكوشت،
يةكةم لةطةأل بينينى قوربانييةكاندا، ءَينةطرتنى لة
لة ءَينةكة دةكةوَيت، جوَلة لة خوَين ءَينةدا
كوإى قوتابى (١٣) لة كة ثؤلَيك دةكات ءَينةى
التينى، زمانى يان طفتوطؤ ثؤلي ثَيكهاتووة، طةنج
ديارة، ناإةحةتييةى كة لة ضاوةكانياندا ئةو بةبآ
لةساَلى ءَينةكة كة ــات ءادةردةخ ئةفسانةكة

كوإة هةموو كة طيراوة، زينداندا لةنَيو ١٩٨٦ء
ئةشكةنجة يةكَيكيان  بَيجطة ناوى، طةنجةكانى 
ءَينة لةدواى  ءَينة ثاشان كــوذراون، دراونء
ثيشان طةنجةكان  كوإة رةميكردنى ديمةنى 
ئةوةى تا بةستراوةوة، دةموضاوى بة دةدات
خوارةوة دَيتة بةو دارانةدا خوَينيان تنؤكى تنؤك
ديكةدا ءَينةيةكى لة بةستراونةتةوة. ثَييةوة كة
دوو كة ــةون دةردةك بةعسى سةربازى دوو
بةرزكردووةتةوةو قاقاى سةريان جةستةى بآ
سآ ديكةدا ءَينةيةكى لة لَيدةدةن، سةركةوتن
كة داثيرةى دايكىء منداَليك، دةردةكةون، ذن
طيراوةء لةسَيدارةدانيان ثَيش ساتَيك ضةند تةنيا
نةماوة. تَيدا رؤحى ترساندا لة دةموضاويان
ذيانى دواساتةكانى  ديكةش ءَينةى ضةندين 
ثاشان دةطَيإَيتةوة، ئةوان ءةك ذنانى كضء
طوندنشينى كؤمةَلَيك دةبينن، الدَيكان ءَينةى
مؤدَيلى بةرةو كراونء زيل سوارى كة بَيئومَيد
ثاشماوةو دةبرَين، كوشتن  ثيشةسازيانةى
ئةو جةستةى ئةندامى ءَيرانةكان، خؤَلةمَيشى
كوذراون، تؤثبارانةوة  بةهؤى كة مردووانةى 
ءَينةى سةربازةكانى ءَينانةشدا، ئةم  هةموو لة
بة دةكةن شانازى ضؤن  كة  دةبينيت سةدام
ذوورةكانى كوشتنةكانيانةوة.  قةتَلوعامء 
ءَينةى لة ثإة مؤزةخانةكة  ذوورى  دوايةمين
سلَيمانى شارى ١٩٩١ى ساَلى راثةإينةكةى
دةبابة ءَينةى طيراون، خةَلكةوة لةاليةن كة
بةعسيية تَيبةردراوة، ئاطريان  كة بةعسييةكان
تيمار كوردةكانةوة لةاليةن كة بريندارةكان
ثؤستةرَيكى كة تَييدا ءَينةيةكى دَلتةزَين دةكرَين،
(خوشكةكةم نووسراوة لَيى  كة بةدةستةوةية

لةكوَيية)؟
دوو ذوورىئةشكةنجةىديكةيشهةبوون كة
لةسةقفى ثآدةبوون، يةكةيان(١٠ ثآ بة ١٥) هةر
هةر يةكةيانةوة شيشَيكهاتووةتة خوارةوةكة بة
ثَييةوةيةء زيندانييةكان قوالثَيكى كؤتاييةكةيةوة
هةَلواسينةكةش هةَلدةواسران، قوالثةوة بةو
لةثشتيانةوة دةستيان ــوو، دةب بةمشَيوةية
هةَلدةواسران لةوَيوة كةمةريانء  دةطةيةنراية
دةرهَينانى لةجآ ئامانجى ئةمةش قوالثةكةدا، بة
كة ءايةرَيكى لةكاتَيكدا ئةمةش شانةكانيان بوو،
ئةندامى بة  يان  مةمكيانةوة  طؤى  بة  كارةبايى 
ذوورى دوو لةنَيوان دةبةسترا، زاوزَييانةوة
هةية طوَيطرتن ذوورى ئةشكةنجةدانةكةدا،
بؤ تا ــرا، دادةن لةوَيدا قوربانييةكة تَييدا كة 
زريكةى ــاوارء ه بة طوَيي سةعات ضةندين
ئةو بةهؤى هةندَيك كة بَيت ئةشكةنجةدانةوة
تةنانةت دةكرد، ئيعتيرافى تَيكدةشكاء فشارةوة
لة دانثيانان تا دةدران ئةشكةنجة منداآلنيش

ديكةدا هؤَلَيكى لة ءةرطرن، ترساوةكانيان دايكة
(٤ ثآ  لة كة تَيداية كةسى تاكة ذوورى ذمارةيةك
بؤ لَيرةدا طرنطةكان زيندانيية نابن، زياتر ثآ (٥ بة
دةكران، زيندانى ئةشكةنجة ثإ مانطى (٦) ماوةى
كة ثإكراوةتةوة كةسانة ئةو بةناوى ديوارةكان
ءيستوويانة لةو حاَلةتةضةرمةسةريية بؤساتَيك
ثياوَيكى ثةيكةرى يةكَيكياندا  لة  بَيت، رزطاريان
ثاش ثياوة ئةم ئازاد، مامؤستا بةنَيوى تَيداية
بةردةوام، ئةشكةنجةى زيندانىء لة مانط (٦)
بة كةمةريةوة لة  كاتذمَير (٢٤) مــاوةى بؤ
دان ئازاردا لة ئةويش هةَلدةواسرَيت، سةقفةكةدا
بةآلم دةيزانَيت، كة دةنَيت شتانةدا ئةو هةموو بة
ذوورةكةوة ديوارى  بة دةكرَيت، رةمى  ثاشان
تا هةَلواسراوة، ئازاد مامؤستا رؤذذمَيرةكةى
جيهانى بة ثةيوةندى جؤرةكان  لة بةجؤرَيك
جارَيكى كة  جيهانةى ئةو بمَينَيت، دةرةوةوة 
هاتنة منداأل ذنء هةزاران ثياوو نةيبينيةوة، دى
نيشتماني مؤزةخانةى  ديوارةكانى ضوار  نَيو
ئةوانى بَيجطة كةمَيك، بةآلم ئةمنةسوورةكةوة،
نَيردران نةضوون، لةناو ئةوانةى نةطةإانةوة، دى
لةسَيدارة بةغدا تا لة بةنديخانةى ئةبوغرَيب بؤ

بدرَين.
نيشتماني ــةى ــان ــؤزةخ م ــى ــان ــرخ ذَي
تاريكء شوَينَيكى كة ذوورَيكة ئةمنةسوورةكة
هةَلةبجةى بؤمبارانكردنى ءَينةكانى قةبزةء
خةَلكى بةشَيكى  كيميايي،  ضةكى  بة تَيداية 
لةسةر كة ثياوةى ئةو ءَينةى بة ئاشنان خؤرئاوا
باوةشيةوة كؤرثةكةى بة ماَلةكةيان قادرمةى
بةآلم دَلتةزَينة، ديمةنَيكى راستيةكةى راكشاوة،
كارى بؤ كة دةبيستراكة هَيندة لةهةمانكاتدا
زؤر طؤظار رؤذنامةو بةرطى رؤذنامةوانىء
ءَينةكانى زؤرى بةشَيكى بإواناكةم من طونجاوة،
لةاليةن ئةمنةسوورةكة نيشتماني مؤزةخانةى
ءَينةكان ضونكة بينرابن، خؤرئاواوة خةَلكى
دَلى بيانبينَيت كةس  هةر ترسناكن، كة ئةوةندة
كردم، زؤر ناإةحةتى كة ئةو ءَينةيةى ثَيكدادَيت،
بوو، ساآلن (٧ يان   ٦) تةمةن كضَيكى ءَينةى
قاوةييةكةى قذة بة هةَلطةإاوةء سثى دةموضاوى
طرتووة، سةوزى رةنطى دةميشى دراوة، دةورة
كة دةَلَيي توإةن هَيندة كراوةن، بةآلم ضاوةكانى
طازةكة طةإاوةتةوة، دؤزةخ لة ئةهريمةنَيكةء
جةستةى ءا بةَلكو كوشتوويةتى، تةنيا نةك هةر

ءةرطرتووة. دَيوَيكى ديمةنى كة تَيكداوة
طةنجء كضَيكى لةطةأل هةفتةيةك ضةند ثاش
لةكاتى كرد، هةَلةبجةم سةردانى مَيردةكةيدا
حةوت تةمةنيان هةردووكيان كيمياوييةكةدا
هةَلةبجة يادطارى  لةالى يةكةمجار بوو، ساأل
هةَلةبجةوة، دةروازةي دةكةوَيتة كة ءةستاين

تاآلنكراو  سووتَينراء ٢٠٠٦ لةساَلى يادطاريية ئةم
خةَلكة ــارة، دي ثَيوة ئاسةوارةكةشى هَيشتا
دذى سةرى لة هَيرشيانكردة توإةكةى هةَلةبجة
دةدا، ئةنجامي حكومةت كة جياوازيكردنةى ئةو
خةمبارةء ءَيرانةو (هةَلةبجة دةيانوت ئةوان
كراوة)، قيرتاو كةمى شةقامَيكى  ضةند تةنيا
فةرامؤشكردنى بؤ دةسكةاليةكة يادةوةرييةكة 
لة هةروةك  حكومةتةوة، لةاليةن راستيانة ئةو
بةرامبةرضةرمةسةرييةكانىكةسوكارىئةنفالدا

ئةنجامدرا.
بةكؤمةَلى طؤإَيكى شارةكةدا ناوةإاستى لة
تَييدا دراوةء  دةورة ثةرذينَيك بة كة تَيداية 
بةعسييةكان بؤ ذوورةوة (هاتنة نووسراوة
كةسيية تاكة طؤإة ناوةإاستى لة قةدةغةية)،
تةرمى كة تَيداية بةكؤمةَلى طؤإَيكى كؤنةكاندا،
طرتووة، لةخؤ كيمياييةكةى قوربانى (٣٠٠٠)
تَيداية كَيلى ذمارةيةكى زؤر سةرى لةثشتيةوة
تةواو خَيزانَيكى نوَينةرايةتى هةريةكةيان كة
كة ثَييوتم، بوو لةطةَلمدا كضةى ئةو دةكــةن،
ثَيشمةرطةكةى باوكة كة  هةبووة بةختى ئةو
لةوة ئةو ضونكة جَيبهَيبَلن، شارةكة كة ثَييوتون
ئةوانيش روودةدات، هَيرشةكة كة دَلنيابووة
طةورةكانى ئؤردوطا يةكَيك لة بةرةو رؤيشتوون
طةإاونةتةوة مانط (٦) ثاش ئَيرانء لة ثةنابةران
كةوتووةء كيميايى بةر باوكى سلَيمانى، بؤ
لةدةستداوة، طيانى كاريطةرييةكةيةوة بةهؤى
ضؤن كة بيردَيتةوة ساتانةى ئةو مَيردةكةشى
ئةو طرتووة، دايكييةوة جلةكانى بة دةستى
كاتانةىكةلةترسىمةرطءضةكىكيميايىبةرةو
كة ناضاربوون خاَلَيكدا لة هةَلدةهاتن، شاخةكان
يةكَيكيان جياوازدا الدَيى  دوو رَيطاى لةنَيوان
كيميايى ضةكى بةر الدَيكةش هةردوو هةَلبذَيرن،
ئَيستا كة بةختة تةنيا ئةوة بؤية هةر كةوتبوون،
نةذيا ئةوةندة طةنجةكة كضة براى ذيانداية، لة
وةك هةر ضونكة ببينَيت، ضةرمةسةريانة ئةو تا
تةمةنى لة ١٩٨١ء لةساَلى براكةى ثَييوتم، كضةكة
خؤيةوة هاوإَيى باشترين لةاليةن ساَليدا (١٤)
بةآلم بوو، ساأل (١٤) هةر ئةويش كة دةكوذرَيت،

بوو. ثياوى بةعس تةمةنة كةمةشةوة بةو
ءايــكــردووة ضةشتنة ــازار ئ ميراتي ئــةم 
متمانة سياسةتدا، لة توندبن  رةقء كوردةكان
بةآلم دةبةستن، بة خؤيان ثشت ناكةن، كةس بة
خةريكة كوردى  كؤمةَلطاى سياسةت، لة  جودا
ئةزموون دةبَيتةوةء ضاك  سةرخؤىء دَيتةوة
لةإاستيةكةيدا ءةردةطرَيت، قوربانيى بوونة لة
تةندروستى ثرؤفيسؤرَيكى كة باس) (جوديس
لةطةأل هؤثكينسةء جؤن  ــووى دةرض طشتى
قوربانيانى بؤ هارتالند هاوثةيمانى ثرؤذةى
لة يةكَيك كة ثَييواية كاردةكات، ئةشكةنجةدان
بةتايبةت قوربانييةكان كة ئةوةية، كَيشةكان
يةكَيك كة ثَيشمةرطانةى ئةو كةمئةندامةكانء
ثَييانواية جةستةيان لةدةستداوة، ئةندامةكانى لة
لةبيركراون، كوردةكانةوة لةاليةن ئةوان كة
لةكاتَيكدائةوان هؤكارى سةرةكى ئازادييةكةيانن،
سةردانى سلَيمانى خةَلكى كةمى ذمارةيةكى
دةكةن، ئةمنةسوورةكة نيشتماني مؤزةخانةى
بَيدةنطةكانى طؤإة بؤ  دةإؤن  كاتانةشى ئةو
سةيرانء طةشتء بؤ خؤشةويستةكانيان،
ئازاديى ذيانء لة وةرطرتن ضَيذ هةَلثةإكآء

دةإؤن.

زانكؤي لة سياسةت ثرؤفيسؤري *
ميشيطني ئةمريكي
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باوك بوشي ئيدارةي بوشء هــــةردوو لة بيرةوةرييةكاني راوَيذكارَيك

ئاسايش ئةنجومةني  ستافي لة بوو هاوإَيم 
بةرامبةرم لة سؤظيةت، يةكَيتي بة تايبةت
نةطيراو بؤ خؤي رايس كؤنداليزا ءةستابوو.
خَيرا زؤر بةشَيوةيةكي شوَينةكةمء هاتة
هةروةها ءتةكةم، تايثكردني بة كرد دةستي
شا لةاليةن  كة نووسييةوة نامانةشي ئةو
طةيشتبوونء داواي ثَيم حسَيني ئوردونةوة

نةكةين. طةورةتر كَيشةكة كة لَيدةكردين
منيش بطاتء  ماوة كةمَيكي ســةرؤك 
بوو ئةوة  كَيشةكة نيية، لةبةردةستدا كاتم 
ناوضةي لة ضؤن بكةمةوة ثةيوةندي نةمتواني
كؤنداي ديكة جارَيكي دةرضم، سثي كؤشكي
كة نيشاندام، راستي  رَيطاي فريامء  هاتةوة
داثَييء كاغةزةكانم خوارآ، هاتة سةرؤك
كةوتينة خشاندنةوةء ثَيدا  ضاوَيكي ئةويش
ئومَيديي بآ ئةو ثَيشهاتةكان، دوايين باسي
ثَيشكةوتنة شكستي بةهؤي دياربوو ثَيوة
رؤذنامةنووسةكان ديبلؤماسييةكان،
دروستبووني لة  رآ  ضؤن كة  ثرسي  لَييان
ءةآلمدا لة دةطرَيت،  كارتؤني حكومةتَيكي 
بةآلم ــن، دةزان بن ضــاوةإوان  تةنيا  وتي 
(ئةمة وتي كة بةهَيزتربوون ديكة ءشةكاني
ئةم نابَيت، بةردةوام ئةمة  نابَيت، بةردةوام

كوةيت). توندوتيذيية دذي
تا هَيرشكردن لة نةبوو بةردةوام سةدام
داطيركردني بة بوش بةآلم سعودية،  بطاتة
ئةمة بةإاستي  ببوو، ثةست زؤر كوةيت 
شارستاني ءآلتاني مامةَلةكردني رَيطاي

بوو طةإانةوة ئةوة يةكتري، لةطةأل نةبوو
ثةيوةنديية دواكةوتووي سةردةمَيكي بؤ

نَيودةوَلةتييةكان.
بؤ كـــارم ــاأل س دة لــة زيــاتــر دواي 
دةبليو جــؤرج  ــةرؤك س كــرد، كوإةكةي
داناني ستافي  بةإَيوةبةري ءةك  بوش
ئةوكات كة  دةرةوة ءةزارةتــي سياسةتي
خؤم ديكة جارَيكي بوو،  ءةزير  ثاوأل كؤَلن
سةدام بوشء نَيوان سةرؤك شةإي لةناو
ئةميان بَيت  هةرضؤنَيك دؤزييةوة، حسَيندا 
من ئةوةي  لةوآ ءابــوو، كؤتاييةك ءةك
بانطةشةكاني ءةك بوش بإيارةكاني بينيم،
بةهؤي ئةمةش نــةبــوون، دوذمــنــةكــةي
كة هةواَلطرييةكان زانياريية كةموكورتي
ديكة كةسانَيكي  ضةند جَيطرةكةيء بةهؤي 

بةردةست دةخران.
كة ترة  بليمةت  لةوة زؤر زؤر  بوش 
سةرنجي هةروةها تيَيطةيشتووة، ئةو خةَلك
دةوروبةري كةساني  الوازي  لةسةر باشي

هةية،
دةخوَينَيتةوة، خةَلكي بةءريايي بوش
زوو دةيويست بوو ــةوةدا ل ئةو هةَلةي 
زوو ئةو هةروةها دةرئةنجامةكان، بطاتة
ئةوةشدا لةطةأل دةطؤإي، كؤرسةكاني زوو
ءةسفدةكرد، بَيهَيزي بة كؤرسي طؤإيني
ئةو ناكات، ئةمة بةهَيز سةركردةي بةآلم
بوو، ديارء زةقةكان كردني كارة لة حةزي
باوكييةوة جياوازبَيت، لة ءايكرد كة ئةمةش

نةبوو. سةركةشيكردن لة حةزي كة
سةرةكيترين عَيراق ،٢٠٠٣ لةطةأل هاتني
بؤهَيوركردنةوةي دوايينهةوَلمدا ثرسبوو،
حةتمي شةإَيكي بؤني كة بارودؤخةكة
داخستء ــةم ذوورةك دةرطــاي لَيدةهات،
كؤَلن بؤ نامةيةك نووسيني بة دةستمكرد
ثَيشكةوتنة سةرةإاي ثَييوابوو  كة ثاوأل،
درةنــط زؤر هَيشتا ديبلؤماسييةكان،
هَيز بةكارهَيناني لة  كة  ئةمريكا بؤ نيية
ءا ئةطةر لةإاستيدا دووربــكــةوَيــتــةوة،
لةسةرمان، دةبوو زؤر نرخةكةي بماباينةوة،
ثرسياري دةمايةوةء  دةسةآلتدا  لة سةدام
لةاليةن دةكرايةوة ــةإوو رووب زؤرمــان

خؤرهةآلتي لة اليةنطرانمانةوة دؤستء
ئةمريكا دةيــانــوت ئةوسا ــت، ــاوةإاس ن

دةسةآلتدا بهَيَلَيتةوة. لة سةدام دةيةوَيت
دةكةم لَيوة باسي من ئةوةي دةمزاني
بتةقَيتةوةء رةنطة دةرةوة، بكاتة دزة ئةطةر
هةموو كةسَيك، سةر زاري بة ءَيردي ببَيت
نامةكةم داية خؤم بةدةستي هؤية لةبةر ئةم
فةرمييةوة سكرتاريةتي لةإَيي ثاوألء كؤَلن
بة بيدات  لةهةلَيكدا ءت، ثَييم نةنارد، بؤم 
بؤضوونَيكي ديكةي ئةوكاتة سةرؤك، بوش
دوودَلييةوة، كةوتبووة ببوء، دروست ال
خستيية خوَيندةوةء نامةكةي ثاوأل كؤَلن
بيداتة دةكرد ثَيشبينيم طيرفانييةوة، نَيو
لةكاتي بةكارهَيناني بؤ بةآلم ســةرؤك، 
روويــدا، ئةطةر  ءتووَيذدا دروستبووني 
نةدا، ــان رووي هيضيان  ءادياربوو  بةآلم
سةرةوة دوانةي لةم يةكَيكيش  هةر ئةطةر
هيضي من نامةكةي ثَيدةضَيت رووياندابَيت،
لةقةدةر من بةآلم  نةطؤإيبَيت، بابةتةكة لة
نووسيبووم، سةرؤك خؤم  مَيشكي تواناي 

طةإانةوة. ثابةندبوو بة زؤر
يةكةم، بوشي سةرؤك لةطةأل بةراورد بة
بؤنةدا هةندَيك لة تةنيا سةرؤكةم ئةم
كؤبوونةوةي هةندَيك لة نموونة بؤ دةبيني،
يان نَيوخؤيي، ئاذانسي ــةورةي ط زؤر
خؤي لةطةأل هةندَيكجار ثاوأل كؤَلن كة 
كؤبوونةوةكاني لة يةكَيك  بؤ دةيبردم
ءاشنتؤن، لة سةرؤك نووسينطةي لة خؤي
ذووي لة كردبَيتمان كة  طفتوطؤ درَيذترين
ئاسماني هَيزي  بؤردي لة بوو كؤنفرانس 
ئَيرلةنداي لوتكةي لة  طةإانةوة لةكاتي
لةساَلي ــر، دوات مانطَيك ضةند باكوور،
بوشء  منء كاتذمَيرَيك  لة  زياتر  ٢٠٠٣
كة ئةوةي بووين، بةيةكةوة ثاوأل كؤَلن
بوو بوش ئاسوودةيي سةرسامكرد مني
هَيرشكردنة بؤ بإيارةكةي بة سةبارةت
بوو مانط سآ تةنيا كاتة لةو عَيراق، سةر
ءادياربوو ئةو بةآلم بووين،  جةنطدا لةناو
متمانةي زؤر بَيت، ئاشتيدا حاَلةتي لة كة
قسةي متمانةوة  بة زؤر هةبوو، بةخؤي 
بةوةي سةرسامبووم  منيش  بةآلم دةكرد،

كة ئاَلؤزييانةي لةو بوو بَيباك زؤر بوش كة
دووضارمان كة ثَيشبيني كردبوو بؤمان ئَيمة
بوو طةورةكة ئامانجة لة ضاوي ئةو دةبَيتةوة،
وردةكارييةكاني طومانء  نةدةدا  رَيطاي ء

بطرن. ئامانجةكاني لة رآ ديكة
ئةم طةيشتة  ضؤن  بوش  دةبليو  جؤرج 
ثرسيارةم هَيشا ءةآلمي ئةم دةمرم قؤناغة؟
نةبوو كؤبوونةوةيةك هيض ناكةوَيت، ضنط
باسيان كؤكةكان دذء  اليةنة  ئــةوةي بؤ
روويدا، بإيارة ئةم نةخَير، كرابَيت، لَيوة
مَيزي لةسةر ثرسة ئةم بوو، زنجيرة ئةمة
دةستبةكاربووني لةسةرةتاي بوو طفتؤطؤ
سَيثتةمبةر، ١١ي ثَيش بةآلم نوَيوة، ئيدارةي
طرنطةكاني خاَلة يةكَيك بوو لة تةنيا عَيراق
١١ي لةدواي دةرةوة، سياسةتي ئةجَينداي
كة ئةوانةي ــةرؤكء س سَيثتةمبةرةوة،
كة بطةيةنن جيهان بة نزيكنءيستيان لَيوةي
بوَيرانةي خَيراء بإيارداني تواناي ئةمريكا
سةرةتايةك ئةفغانستان رزطاركردني هةية.،

نيية. هَيشتا ديار بوو، بةآلم كؤتاييةكةي
ســةرؤك ــوو، ب جــيــاواز عــَيــراق زؤر
بإوخَينَيت، زةبــةالح ءآلتَيكي دةيويست
هةروةها بطؤإَيت، مَيذوو كؤرسي ءيستي
بطؤإَيت، ءآلتةكة هةر نةك دةيويست
شَيري ثشكي  كة بطؤإَيت هةرَيمَيك بةَلكو 
تيرؤرء بةرهةمهَيناني لة بةركةوتووة
ئةو مؤدَيرنيتة، بــةرةنــطــاربــوونــةوةي 
خؤي نةكرا، ثَيي باوكي ئةوةي دةيويست

بيكات.
نةبواية، سَيثتةمبةر ١١ي ئةطةر ئايا
دةبوو؟ دروست عَيراق دووةمي جةنطي
ءةآلمدانةوةيان مَيذووييانة ثرسيارة ئةم
هةندَيك سَيثتةمبةر، ١١ي ثَيش مةحاَلة،
عَيراق بة سةبارةت بيرؤكراسي ضاالكي
سةركةوتني بةَلطةي بةآلم ئةنجامدران،
سَيثتةمبةر ١١ي كةمن، زؤر ضاالكيانة ئةو
كة ضةكؤشَيك كردة ئةمريكاي ئيدارةي
بيكوتَيت، دةطةإَيتء بزمارَيكدا بــةدواي

بزمارة. بةو بوو عَيراق
                        

 وةرطَيإاني: ثرد

دةيويست  بوو لةوةدا ئةو هةَلةي دةخوَينَيتةوة، خةَلكي بةءريايي  بوش

دةطؤإي، كؤرسةكاني زوو زوو ئةو هةروةها دةرئةنجامةكان، بطاتة زوو

بةآلم ءةسفدةكرد، بَيهَيزي بة كؤرسي طؤإيني ئةوةشدا لةطةأل
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لة  ــوو ب  ١٩٩٠ ساَلي   ٨/١ ــوارةي ــَي ئ
عَيراقييةكان هَيزة جيهاندا لةوثةإي ءاشنتؤن،
منء بوون، كوةيت كؤنترؤَلكردني خةريكي
(برَينت نةتةوةيي ئاسايشي راوَيذكاري
ناوخؤيي دانيشتنَيكي بةثةلة سكؤكرؤفت)
بةيان بةري تا كة ثَيكهَينا، ئاذانسةكةمان
ظيديؤيي سيستمي رَيطاي لة ء بةردةوامبوو
لة نيةتي بةتةواوي هَيشتا داخراو ئةنجامدرا.
بةثةلة دةبواية بةآلم عَيراق تَينةطةيشتبووين،

ءةربطرتاية. هةَلوَيستمان
ثالنء هيض بوو، لةناكاو زؤر رؤذة ئةو
لةم سيناريؤيةكي بؤ خؤئامادةكردنَيك
كرابوو رَيككةوتن نةبوو، لةئارادا جؤرة
كوةيت عَيراقء بةتواناكاني كةسايةتيية كة
رَيطاي لة ئةمريكا  سةرؤكي رابطيرَين، 
كرابووةوة ئاطادار نيوةشةودا لة برَينتؤءة
هةروةها بكات، ئيمزا طرنطةكان كاغةزة كة
يةكطرتووةكان نةتةوة بضينة بإيارماندا
ئةنجومةني ئاسايش بؤئةوةي ضارةسةرَيكي
كوةيت لة عَيراق بؤئةوةي بةدةستبهَينين
يةكَيتي كة بوو باش شتَيكي بكات، ثاشةكشآ
كرد، ئَيمةيان ثاَلثشتي ضين سؤظيةتء
ديكةي هةنطاوَيكي سؤظيةت يةكَيتي هةروةها
ئامادةييان ئةوةي دواي نا دَلخؤشكةريان

بكةن. (UN) بإياري ثاَلثشتي دةربإي

سةدام بؤ داية بةهَيزي ئاماذةيةكي ئةمة
دةرةوة ءةزيري بؤ ئةمة لةإاستيدا حسَين،
رووخاني لةضاو نةبوو، هيض بةيكر) (جةيمس
سارد جةنطي بة كؤتايي كة بةرلين ديواري

هَينا.
ئةنجومةني فةرمي كؤبوونةوةي  يةكةم

قةيرانةكة بة سةبارةت نةتةوةيي ئاسايشي
لةطةأل  كؤبوونةوة بؤ ٨/٢ لةسةر رَيككةوت
باش كؤبوونةوةكة بوش، جؤرج سةرؤك
لةبارةي رايان كةسَيك  ضةند  ــوو، دذوارب
سةربازييء توانا عَيراقء سوثاي نيةتي
ئةوةي دةخستةإوو، ئَيمة ديبلؤماسييةكاني
ئاطادار (ئةوةندةي نيطةرانكرد،  مني كة
بوون) نيطةران سةرؤكيشي برَينتء بووم
ئامادةبوواني لة هةندَيك كة لةوةي، بريتيبوو
بةاليانةوة روويدابوو كة ئةوةي ذوورةكة
هيضمان ئَيمة كة ثَييانءابوو بوو، ئاسايي
ئةمريكا سياسةتي دةبَيت بةَلكو ناكرَيت، ثآ
ثةل سةدام زياتر كة بَيتةوة لةوة دَلنيا تةنيا
كؤبوونةوةكة، تةواوبووني لةطةأل نةهاوَيت،
ــؤرادؤ كــؤل ئةسثينء بـــةرةو ســـةرؤك 
خشتةيةكي لة  باس بؤئةوةي بةإَيكةوت 
ئةمريكا سوثاي ستراتيذي دوورءدرَيــذي

بكات.
نائومَيديي دةرةوةء ضوومة ذوورةكة لة
ء بــوو رازي دةربـــإي،  برَينت بؤ خــؤم 
كة بنووسم شتَيك كة  لَيكردم داواي
سةرؤك، دةستي بيداتة طةإانةوةي لةطةأل
ءازهَيناني كة بــوو، ئــةوة من بؤضووني
كوةيت دةستبةسةركردني  لة عــَيــراق 
هةروةها بدرَيت، بؤ زؤري باجَيكي ثَيويستة
ثَيويستي كوةيت لة عَيراقيش دةركردني
خؤمانةوة، لةاليةني دةبَيت ئَيمة سوثاي بة
(بةهةمانشَيوةي نووسيبووم نامةكةدا لة
مةترسييةم ئةو ئاطاداري  منيش  جةنابتان،
ضةند ــةإة ش ئــةم نرخي مةترسيء كة 
بــارةي ئــةم قبوَلكردني ــةآلم ب ــت، ــَي دةب
لةسةرمان طران بة ديكة ئةوةندةي ئَيستاش
كَيشةمان بدةين بإيارَيك هةر دةوةستَيت،
بؤي بإيارَيكيش هةر دروستدةكات، بؤ
هؤي زيادكردني توندوتيذيي لةم هةية ببَيتة

سارد). جةنطي دواي سةردةمةي
ئةنجومةني ــةوةي ــوون كــؤب دووةم 
قةيرانةكةوة لةبارةي نةتةوةيي ئاسايشي

ئةوتؤي  جياوازييةكي ء ٨/٣ بوو رؤذي لة
كة هةبوو ئةوةيان كاتي خةَلكي نةبوو،
بإياري كؤبكةنةوةء  خؤيان بــيــروإاي 
ذووري بضينة ئةوةي ثَيش لةسةربدةن،
تارَيكي برَينتء كة ءابوو بإيار كابينةكةوة،
زةنطَيكي ءةك بخوَينَيتةوة، (ضةرضأل)
ثَيضةوانةكردنيئاراستةي بؤ ئاطاداركردنةوة

عَيراق. لة توندوتيذي
بةهَيزتر طونجاوء كةسَيكي برَينت
هَيمن بةشَيوةيةكي ئةو ديكة، لةواني بوو
هةروةها هةبوو، هَيمني ديمةنَيكي دةدواء
ءَيــنــةي رووخــســاري ســؤفــيــطــةرانــةي
بةهَيزي فةيلةسوفَيكي رؤشنبيرَيكء
حةشاردابوو، ناخيدا لة ئةمريكا ءيستةكاني
(الري ئةمريكا دةرةوةي  ءةزيري  جَيطري
كة دووثاتكردةوة برَينتي بؤ ئيطلبَيرطر)
هؤي دةبَيتة هةر نةك  ئَيمة  هةَلوَيستي
بةَلكو سةردةمة، ئةو ئاراستةي دياريكردني
لةوةي حسَين سةدام بةرامبةر بَيدةنطيمان
هاندةرَيك دةبَيتة هَيناوة، كوةيتي بةسةر
سعوديةء بةرامبةر شت هةمان بؤئةوةي

بكاتةوة، ــارة دووب ئيسرائيليش ئؤثَيكء
ئةوكاتة ضيني) (ديــك بةرطري ــري ءةزي
لةئارادا بإيارَيك هيض هاوإابوو، الري لةطةأل
ئةمريكا داهاتووي ئاراستةي بةآلم نةبوو،

بوو. ئاشكرا زؤر
نووسينطةي ــة ل رؤذ  دوو دواي
برَينت ثَيوةكرا، ثةيوةنديم (سكؤكرؤف)ةوة
رَيطاي لة سةرؤك ثَييوتم بوو، هَيَلةكة لةسةر
دةيظدةوةء كامث طةيشتووةتة طةإانةوةيةتي
هةروةها دةطاتةجآ، ديكة كاتذمَيرَيكي
بؤ ئامادةبم لةوآ دةبَيت كة ثَييإاطةياندم
خوراةوة، باَلةفإةكة دَيتة كة لة ثَيشوازيكردن
تةلةفؤنةكة داخستني دواي بةآلم باشة، ءتم
ثَيشتر شةوي كرد، ناإةحةتي  بة هةستم
بوومة ضوو كاتذمَيرَيك ضةند بؤ تةنيا
نةبوو، لةبةردا فةرميم جلوبةرطي ماَلةوةء
بؤينباخ بة  ثَيويستم كة ءتيان ــرادةران  ب
لةبةر فةرمي ضاكةتَيكي ثَيويستة تةنيا نيية،
يةكَيك لة دانةيةكم بَيت هةرضؤنَيك بكةم،
كارياندةكرد، لةوآ كة ءةرطرت كةسانة لةو
لة ــوون، ب ــورت ك زؤر قؤَلةكاني ــةآلم ب
بوو شتَيك ئامادةكردني زةحمةتتر هةمووي
دانيشتم كؤمثيوتةرةكة لةسةر سةرؤك، بؤ
بنووسمةوة، ءتةكانم ثوختةي بؤئةوةي
بة كةمخةويي ديبلؤماتييةكان، سةربازيء
تَيكردبووم، كاري بوو ء ديار روخسارمةوة
كؤمثيوتةرةكة تايثكردنيشم لةسةر تةنانةت
كة رايس كؤنداليزا نةمابوو، جاراني خَيرايي
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سةرقاَلى تاريق ئةياد كة لةكاتَيكدا
تَيكشكَينراوء ئــاســةوارة هةَلدانةوةى
بــوو،ءاى كةركوك قــةآلى  دَيرينةكانى 
طةشتيارييةى جوانة ديمةنة ئةو كة دةبينى
بونياد تَيكشكَينراويةوة  لة دووبـــارة 
هـــةروةك بــةإَيــوةبــةرى ــةوة، ــت ــرَي دةن
روونيكردةوة، كةركوكيش ئةنتيكةخانةى
بة بكةين قــةآليــة ــةو ئ بةنيازين كــة 
بةو طةشتياريى، ناوضةيةكى مؤزةخانةو
لة ناوة بةرفراوانيان هةنطاوَيكى ثَييةى
خاثوربووةى كؤشكة ئةو لة كاركردن
كة خاوةنداريةتييةكةى نؤزدةيةم، سةدةى
كريستيانى خانةوادةيةكى بؤ دةطةإَيتةوة

شارة. ئةو دةوَلةمةندى
كة بوو ئةوة خوازيارى تاريق ئةياد
سةردانى دونياوة هةموو  لة ميوانان
ديمةنة ئــةو بكردايةو  قةآليةيان  ئــةم
خؤيان بــةضــاوى سةرنجإاكَيشةيان
بؤ دةطةإَيتةوة مَيذووةكةى كة ببينيياية
ئةو مةخابن لةئَيستا، بةر ساأل (٤٦٠٠)
خةونةكةى كة ءايكرد نالةبارة رةوشة

بَيتةوة. ثوضةأل
ــةى ــةوت ــك ــةَل ه قــــةآلى كـــةركـــوك
ــةرزو ب ـــةورةى ثــإ شــوَيــنــةوارَيــكــى ط
دانيشتووانى ثاشماوةى تَييدا كة نزميية
طوزةراندووةء ذيانيان تَيدايةو ئةوكاتةى
هةزاران بؤ دةطةإَيتةوة سةردةمةكةى
قوللةى (٦٠) هةروةها لةئَيستا، بةر سال
لةاليةن ئةمانيش كة تَيداية، ثاسةوانيشى
ســةدةى لة ـــةورةوةء ط ئةسكةندةرى

ثَيش زايينةوة دروستكراوة. ضوارةمى
ئةو قولالنةءةك رؤذطارى ئةمإؤدا لة
بةكاردةهَينرَيتء ثاسةوانى بؤ ثَيطةيةك
لةسةرى ملمالنآ شارى نَيو كةوتوونةتة
ناكؤكى كة ــارةى  ش ئةو كةركوكةوة،
كوردةكاندا بةغداو حكومةتى لةنَيوان
شارة ئةو اليةو دةيةوَيت لةسةرةو هةر
خؤيان رابكَيشَيت.  ذَير ركَيفى بؤ ناوضةى
لةاليةن بينينى لة بووة بةدوور قةآلكة
جطة لةمانةش ثسثؤإانى نَيودةوَلةتييةوة،
بووةتةوة، بةردةوام هَيرشى رووبةإووى
لة دةَلَيت: «لةئَيستادا ئةياد تاريق ءةك بةآلم
تازة بة ثرؤسةىثارَيزطاريلَيكردندايةوتازة
بارةيةوة لةم نؤذةندةكرَيتةوة»، دووبارة
رووبةإووى «قةآلكة دةَلَيت: تاريق ئةياد
ببوويةوة، هةرةسهَينان ـــانء داإوخ
تيروكةوانَيكى داثــؤشــراوء بازاإَيكى
تَيدا ناوةإاستى سةدةكانى  سةردةمى
بةر ئةميش هَينابوو، هةرةسيان كة بوو
نؤذةنكراونةتةوة، لةمةوبةر ساأل (١٠) لة
سةردةمى مؤنومَينتى لةهةمانكاتدا بةآلم
ناوازةيةو كة تَيداية سةلجوقيةكانيشى

نةإووخاوة). نةطؤإاوةء شَيوةى
كؤمةَلَيك ئــةوانــيــشــةوة نزيك  لــة 
ءَينةى ذنَيكى خشتى كؤن كرَيكار لةسةر
تةمةنى لة كة دةكَيشن توركى دةوَلةمةندى
ئةميش مَيذووى مــردووة، ساَليدا  (٢٤)
ئةياد ضواردةيةم، سةدةى بؤ دةطةإَيتةوة
هةندَيك ثَيإاطةياندين، ئةوةشى تاريق
دةدةن نيشان ئةوة هةن، ديكة دةاللةتى
توإةكردنء بةمةبةستى بةكارهَينرابن كة
ئةوكاتة، سوَلتانى ئيستيفزازكردنى
ثةيامبةر قةبرى لةوالتريشةوة هةروةها
(١٠٠٠) بؤ ئةميش مَيذووى كة لَيية دانيالى
هةرةوها دةطةإَيتةوة،  لةئَيستا بةر  ساأل
سةدةى حةوتةم مزطةوتة طةورةكةش بؤ
لة هةردووكيان ئةمانيش دةطةإَيتةوة،

ثرؤسةىثارَيزطاريلَيكردندانءلةشَيوةشدا
ديوارة ئةو  هةرضةندة دةضن، لةيةكتر 
باكطراوندة لةطةأل تازة بؤيةكراوةى سثيية
بةآلم ناطونجَيت، ثشتةوةى قاوةييةكةى
لةطةأل بةراورد بة ثرؤذانة ئةمجؤرة زيانى
رووبةإووى كة راوإووتةى دزىء ئةو
لةثاش بوويةوة عَيراق ئةنتيكةخانةكانى
٢٠٠٣دا، لةساَلى رذَيمة ئةو رووخانى
شوَينةوارة ناوضةى لة زؤرَيك كة زياترة

طرتبووةوة. عَيراقى كؤنةكانى
ئاستى شَيوةكان لة بةشَيوةيةك راستة
بةشةكانى زؤربــةى لة ءآلت ئاسايشى

لةئَيستادا بةآلم ضووة، بةرةوثَيش عَيراقدا
بةرثرسى كؤمةَلَيك رووبةإووى عَيراق
دةيانةوَيت كة بووةتةوة دةســةآلتــدار
بةرةوثَيش ءآلت طةشتوطوزارى كةرتى
دةسةآلتى كة لةكاتَيكداية  ئةمةش  ببةن،
بةوثَييةى فةرامؤشكردووة، خؤينيان
بة ثةرة راوَيذ راو بةبآ خؤكردةكيانةو
بؤ دةدةن، كةرتة ئةو نؤذةنكردنةوةى
رةشيدى، حوسةين قةيس مةبةستة ئةم
سةرؤكىدةستةىئةنتيكةخانةىنيشتيمانى
كةركوك كة  كــرد، لــةوة  باسى عَيراق،
تَييدا كة دةطمةنةكان ثارَيزطا لة يةكَيكة

ئةنتيكةخانةكان نؤذةنكردنةوةى كارى
ئةنجامدةدرَيت، شارةزايان راوَيذى بة
سةردةمى لة خستةإووكة ئةوةشى بةآلم
تةنيا كة بةرثرسان لة زؤرَيك سةدامدا
تةنانةت هةبوو، سةرةتاييان بإوانامةى
نةدةناسى حامورابيشيان خةزنةزةرو ئةبو
بةئةنجاميان هةَلدةستانء كارانة بةو كة
لة نةريتة ئةم تائَيستا راستة دةطةياند،
بةردةوامة، هةر ثارَيزطاكاندا لة هةندَيك

ناكرَيت. بةدى كةركوكدا لة بةآلم
ءةزيرى رابردوو مانطى بارةيةوة لةم
دَيرينةكان، شوَينةوارة طةشتوطوزارو
لة كار ءةستانى  بة ــرد دةرك فةرمانى
موسأل، لة  ئاشورييةكان دَيرينى ديوارى 
زانيبووى كة  هات ئــةوة ثاش ئةمةش
بةكارهَينراوة، كارةبايى بةردبإى مشارى
راطةيةنرا قسةكةرةكةيةوة زارى لة ءةك
شَيوازى بةكارهَينانى شَيوةيةك بةهةموو
كارانةدا ئةمجؤرة نؤذةنكردنةوةى لة نوآ
لةاليةكى ديكةةوة، حكومةتيش قةدةغةية،
بةإَيوةبةرى كارةكانى لة بوو نيطةران
بابل، ثارَيزطاى دَيرينةكانى شوَينةوارة
كؤشكء رايطةياندبوو، كة ئةوةى ثاش
شوَينى بة دةكــات  ســةدام تةالرةكانى
بة ــات دةك ءاآل ــاى دةرط طةشتياريىء

طةشتياراندا. رووى
دةستةى ســةرؤكــى خــؤيــةوة الى 
ئةم عَيراق، نيشتمانى  ئةنتيكةخانةى 
بة بابلى دةســةآلتــدارانــى هةنطاوةى 
دَيرينةكانى شوَينةوارة قؤرخكردنى

ناوبرد. عَيراق
ثَيشووى بةإَيوةبةرى يوحةنا، دؤنى
كة بــةغــداش نيشتمانى مــؤزةخــانــةى
ضاككردنةوة لة هةبوو سةرةكى دةورَيكى
ثارضة هــــةزاران ــةوةى ــردن ــك ــؤذةن ن
شَيوازى لة نيطةرانبوو ــةواردا، ــاس ئ
بةبآ ناوضانة ئةو بةطةشتوطوزاركردنى 
دةَلَيت: شوَينةوارناسان، بة را ثرسء
كة دونيادا لة نيية شوَينةوارناسَيك «هيض
بؤية بَيت»، طةشتوطوزار ناوضةى لة رقى
ثارةيان ثارَيزطارةكان كة ثَييوابوو، يوحةنا
تةرخاندةكةن ثارانة ئةو لةبةردةستةو
بة راوَيذ ئةوةى بةبآ طةشتوطوزار بؤ
«دةسةآلتداران بكةن، شوَينةوارناسان
كة ناخؤشة ثآ  ئَيمة  بة  رايــان  ثــرسء
تا دوابكةوَيت ثرؤذةكة با جارآ دةَلَيين
سورين ئَيمة  ضونكة دةكرَيت، ديراسة 
بةطوَيرةى كارَيك هةموو ئةنجامدانى لة

شوَينةوارناسى»، زانستى
جةخت شوَينةوارناسة ئةم هةروةها
زؤر كارَيكى ـــات، دةك ــةوة ئ لــةســةر 
سةقامطيرت ئاسايشَيكى كة خةتارناكة
دروستكردنى بة بكةيت دةست هةبَيتء
راوَيذ نةضى بةآلم خراث، البةالو ثرؤذةى
بكةيت شوَينةوارناسةكان شــارةزاو بة 
ءآلتة  لةم ١٩٩١ كةنداوى شةإى لة كة
ئةم بؤية هَيشتووة، بةجَييان دوورنء
ئةو هةموو ثَيويستة ثَييواية، ثسثؤإة
عَيراقء بؤ بكرَين بانطهَيشت شارةزايانة
شوَينةوارانةدا ئةو هةَلكةندنى لة كاربكةن
ثسثؤإانة ئةو يا بؤيان، دياريدةكرَيت كة
بينينى ديراسةو  ئةنجامدانء بؤ  بَين
ئةو ــاو ن ئــاســةوارةكــانــى كةرةستةو 
زؤر رةوشَيكي نا ئةطةر مؤزةخانانة،

ئاراوة. دَيتة دذوار

عةلى ئازاد و:

مةترسيدان لة عَيراق طةشتيارييةكانى شويَنة
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داطةر سام

سوننة كوردء نَيوان  ناكؤكييةكانى 
موسَليشةوة بة باكوور ثارَيزطاكانى لة
ئةوةى دواى ئةمةش ثةرةدةسَينَيت،
ثارَيزطاكانى هةَلبذاردنى ئةنجامى كة
تَييدا كة نةبوو، كوردةكان بةدَلى عَيراق
عةرةبةكان. دةست كةوتة دةســةآلت
اليةنة لةنَيوان ناكؤكى  هةرضةندة
نيية، تــازة شتَيكى جــيــاوازةكــانــدا
ضةكدارة دواييدا رؤذانــةى لةم بةآلم
رَيطرتن بة  دةستيانكردووة كوردةكان 
ئةنجامدانى لة عةرةبةكان فةرمانبةرة لة
ئةوان كة بةومانايةى ئةمةش كارةكانيان،
بةسةر لؤكاَلى حكومةتى فةرمانإةوايى
رةتدةكةنةوة. نةينةوادا ثارَيزطاى هةموو
فشار بة كوردةكان هةستاون هةروةها
لةذَير كة ناوضانةى ئةو سةر خستنة
بايكؤتى بؤئةوةى  دةسةآلتى خؤياندان،
تةنانةت بكةن، عةرةبةكان دةسةآلتدارة
لةنَيو ثؤستيان هةندَيك ئةطةر ءتوويانة
ثةنا دةبةنةبةر ئةوا ثارَيزطادا ثَينةدرَيت،

سةربازيى. هَيزى بةكارهَينانى
بةردةوام ئةمريكييةكان بةرثرسة
ناوضانةدا لةو كة هةبووة ئةوةيان ترسى
ملمالنآء لةسةرة لة باكوور، كَيشةى كة
كوردء لةنَيوان  سةربازيى  ناكؤكى 
ناكؤكيانة ئةم رووبدات، عةرةبةكاندا
ءةك هَيزَيكى ضةند كة ءايــكــردووة
قؤستنةوةى بة هةستن ئةلقاعيدة
هَيزَيكى ءةك خؤدةرخستن دةرفةتةكةء
كة لةكاتَيكدا ئةمةش هةموو عةرةبى،
هةتا ئةمريكييةكان هَيزة ــراوة دان ءا 
عَيراقييةكان بضنة شارة لة مانطى تةموز

دةرةوة.
كَيشةكان ئايا كة نيية روون هَيشتا
هةندَيك بــةآلم نا،  يان  ثةرةدةسَينن
ثَيشوودا رؤذةى ضةند لةم ثَيشهات
نيطةرانىء دروستكردنى هؤى بوونةتة

دَلةإاوكآ.
نوجةيفى، ئةسيل ،٥/٨ رؤذى
موسأل، هةَلبذَيردراوى تازة ثارَيزطارى
شارؤضكةى نَيو بضَيتة ثَينةدرا رَيطاى
كؤنترؤَلى ــر لــةذَي كــة بةعشيقةوة

ثارَيزطار كاروانةكةى كوردةكانداية،
سوثاى عَيراقيشى لةخؤطرتبوو. ثؤليسء
ئؤتؤمبَيلَيكى شةممةش يةك رؤذى
ثارَيزطار ئؤفيسى لةنزيك مينإَيذكراو
بووية ثؤليسَيك تَييدا كة تةقيةوة،
ثشت اليةنى هَيشتا بةآلم قوربانيى، 

ديارنيية. رووداوةكة
كوردةكان ســاأل  (٥) نزيكةى بؤ
ئةمةش بــوون، موسأل فةرمانإةواى
زؤرينةى كة راستييةى  ئةو  سةرةإاى
ئةم عةرةبن، ثارَيزطاكة دانيشتووانى
هــةزاران لةاليةن كورديية دةسةآلتة
كوردييةكانيشةوة هَيزة ضــةكــدارى
رةزامةنديى بة كة دةكــرا، ثشتطيريى
ثاراستنى بةمةبةستى ئةمريكاء
ثارَيزطاكة، رؤيشتبوونة موسأل ئاسايشى
يةكَيكة ثارَيزطاكة كة  لةكاتَيكدا ئةمةش

مةترسيدارةكان. ناوضة لة
نوجةيفى، ئةسيل رابــردوو مانطى
ثةيوةندى كة دةوَلةمةند بازرطانَيكى
عةرةبةكانء عةشيرةتة لةطةأل بةهَيزى
ثَيدةضَيت هةيةو بةعسدا حيزبى ئةندامانى
ءةك هةيبَيت، ياخيبووةكانيشدا لةطةأل

نوآ هةَلبذَيردرا. ثارَيزطارى
ئةلحةدبا، ليستة ئــةو، ليستةكةى
ثَيكهاتووة، سوننة زؤرينةيةكى لة كة
كورسى (٣٧) لةكؤى  كورسى   (١٩)
بةدةستهَينا، ثارَيزطاكة ئةنجومةنى
لةدةست ثؤستةكانى هةموو بةمةش
لةم كة ــةوة ءةرطــرت ــوردى  ك ليستى 

هات. دووةم ثلةى بة هةَلبذاردنانةدا
بايكؤتكردنى كــوردةكــان وةآلمــى
ئَيستاش ــوو،  ب نوَييةكة ــة دةســةآلت
ناإةزايةتييةكان زياتركردنى هةإةشةى
جَيطرى بَيتء ثؤستةكانى ئةطةر دةكةن
ئةنجومةنى ســةرؤكــى  ــزطــارء ثــارَي

نةدرَيتآ. ثارَيزطاريان
لةطةل هةرطيز دةَلَيت، نوجةيفيش
ئةوةى تا ناكةن، دانوستان كوردةكاندا
ثــارَيــزطــارى ســنــوورى بةإةسميى 
ثاشةكشة هَيزةكانيان بناسَيننء نةينةوا
سنوورةى ئةو دةرةوةى هةتا بكةن
ئةو ناودةبرَيت، ســةوز هَيَلى بة كة 
عَيراق شــةإى ثَيش كة سنوورانةى 
بةآلم تَيدابوو،  كوردييةكانى هَيزة 
دةَلَين رةتدةكةنةوةء  ئةمة كوردةكان 
بــارودؤخــى يــةكــالكــردنــةوةى ثَيش 
هيض موسأل، بــاكــوورى ناوضةكانى
دةَلَين ئةوان روونادات، ثاشةكشةيةك
نة هةيةو نوجةيفى بة متمانةيان نة كة
كة هةية عَيراقى حكومةتى بة متمانةيان
سةركردايةتيى ماليكييةوة نورى لةاليةن
حسابى لةسةر هةوَلدةدات كة دةكرَيت،
لة باكوورى خؤى دةسةآلتى كوردةكان

بكات. فراوان عَيراق
ثارتى بةرثرسى  طؤران، خةسرةو 
كة موسأل لة كوردستان ديموكراتى
خــاوةن ــوردى ك ثارتى  بةهَيزترين 
«ئةوان وتى:  شارةكةدا، لة ضةكدارة 
ضونكة نيية، كةسانة بةو متمانةيان

دةزانن». نيةتةكانيان ءيستء
لة داواى  نوجةيفى دواييانةدا لةم 
هَيرشةكانيان كة كرد ياخيبووةكان
ئةمريكييةكان هَيزة  سةر  بؤ رابطرن
لةشارى دةرةوةياندا ضوونة لةكاتى
ثَيدةضَيت «وا  ــت: ــَي دةَل ئــةو موسأل، 
داواكةيان ــى ءةآلم بةرطريكارةكان
توإةيى زةحمةتة زؤر بةآلم دابَيتةوة»،
كوردةكاندا لةئاست عةرةبةكان سوننة

بكرَيت. كؤنترؤأل
لَيكؤَلةرةوةيةك هيَلتةرمان،  يوست
بابةتى ــذكــارى راوَي ءةك ئَيستا كة 
لة لـــةســـةرةكـــان ــشــة نــاوضــة كــَي
دةَلَيت نةتةوةيةكطرتووةكان كاردةكات،
لة زياتر بــارودؤخــةكــة  خراثبوونى 

كوردةكانداية. بةرذةوةنديى
لة باآلية راوَيذكارَيكى كة هيَلتةرمان
دةربارةى نَيودةوَلةتى، قةيرانى طروثى
كوردةكان «ثَيدةضَيت دةَلَيت: عَيراق
ئاَلؤزبوونى بةالى هةبَيت مةيليان زياتر
بؤئةوةى ئةمةش ــةدا، ــةك ــارودؤخ ب
ئةطةر كة بكةن ئةمريكييةكان بة قةناعةت
ئةنجامةكان جيَبهَيَلن، كوردةكان بَيتء
ئةمريكييةكان هَيزة دةبن». مةترسيدار
كةمكردةوة رووداوانةيان ئةو طرنطيى لة
ئةنجامدراون. كوردةكانةوة لةاليةن كة
كة نةينةوا  دانيشتووانى كاتةدا لةم 
خؤيان ئيتنيكى، تَيكةَلةيةكى لة بريتيية
دةكةن. كاتطةلَيكى ناإةحةتتر ئامادة بة
رَيطاى لةسةر كة ثشكنين خاَلَيكى
ئَيستا بوو، موسأل هةولَير- سةرةكى 
موسأل، نزيكى هَينراوةتة نزيككراوةتةوةو
رَيطاكة درَيذايى بة كوردى ضةكدارانى
طردةكانيش سةر بآلوكراونةتةوةء
لةنزيك ثإكراونةتةوة، بةوشَيوةية
طَلين مةتةرَيزي ضةندين بةعشيقة،
دةتوانرَيت ضةكةكانيش  دروستكراون، 
مةتةرَيزةكانةوة بةسةر بــةإوونــى
هيض دةَلَيت طؤران خةسرةو ببينرَيت.
شارةكة، نَيو  نةهَينراوةتة نوآ هَيزَيكى 
مؤَلةتى لةكاتى كة هَيزانةى  ئةو بةآلم
خراثبوونى بةهؤى بوون، سةربازيدا

بانطكراونةتةوة. بارودؤخةكةوة
كة  ـــاأل)، س  ٤٩) ئةلياسى ــدر خ
كة بةعشيقةية ــارى ش دانيشتووى
تائيفةيةكى كة هةية، ئَيزدي زؤرينةيةكى
«ئَيمة دةَلَيت: زمانن، كــوردى كؤنى
كَيشةمان بضووكينء تائيفةيةكى
عةرةبدا كوردء لةنَيوان ئَيمة ناوَيت،
دةم ناتوانين طــيــرمــانــخــواردووةء
لة فشار كوردةكان ءاديارة بكةينةوة».
دان بؤئةوةى دةكةن كريستيانةكانيش
شارؤضكةكانى لة نةنَين. ثارَيزطاردا بة
فةرمانبةرانةى ئةو قةرةقوش، تةلكةيفء
نوَيدا دةسةآلتى لةطةأل دةيانةوَيت كة
رووبةإووى ئةوان دةَلَين بكةن، مامةَلة
كوردةكان طةورةى سةربازيى بوونَيكى

دةبنةوة.
بةرثرسَيكى تَيبينيانةى ــةم ئ
ءَينةكة ــةرةقــوش، ق ثؤليسى  ــاآلى ب
ناوى ــكــرد داواي كة ــةوة ــدةكــات روون
ثَينةدراوة رَيى لةبةرئةوةى نةهَينرَيت
«ئَيستا بــكــات ميدياكان بــؤ قسة 
ئينشائةَلآل دةسةآلتداية،  لة تيرؤريست
نا، ئةطةر دةبينةوة، ــان ــةإووي رووب

دةإوات». خراثتر حاَلةكة
دانا نةوزةر و:

ثةرةدةسيَنَيت نَيوان كوردء سوننة ناكؤكييةكانى
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عةبدوَلآل نامؤ هاوكار: لهؤنى       هَيمن سةرثةرشتيار:

٠٧٧٠١٩٩٢٨٢٤ : ثةيوةندى بؤ

ئهوروپا ٢٠٠٩  پهرلهماني ههلَبژاردنهکاني  
دهباغ   سيروان ئامادهکردني:   

پهرلهماني  ههَلبژاردنهکاني  ٦/٧
(١٨) سويد ئةنجامدةدرَيت، ئهوروپا
ئَيمهي بهواتهي ئهمه  دهبَيت،  نوَينهري
سويدي، رهگه زنامهي ههَلگري سويديء
راميار (١٨) سويد جياوازهکاني پارته له
له دهمانهوَيت ئَيمه که ههَلدهبژَيرين

نوَينهرمانبن. ئه وروپادا پهرلهماني
که ههن ناوَيکمان چهند کورد ئَيمهي

ههَليانبژَيرين: دهتوانين
-١/http://www.berivan.eu  
ناو چوارهم چهپ، پارتي ئونگؤر، بَيريڤان

چهپدا. ليستهکهي پارتي له
-٢/http://www.joseferdem.eu
ليستي له ناو بيستودووهم ئيردچ، يوسف

ديموکراتدا. سؤسيال
http://www.rebwarhassan.  
ناو چوارده يهم حهسهن، رَيبوار -٣/com

ژينگةدا. پارتي ليستي له
http://www.evincetin.se/٤-ئهڤين
سؤسيال ليستي  له ناو بيسته م چهتين، 

ديموکراتدا.
-٥/http://www.farukaslan.se
له ناو نؤزدهيهم ئهسآلن، فاروق ئازاد

چه پدا. پارتي ليستي
بةآلم  نييه، کورد که ماَلم فرَيدريک -٦
کوردء ميللهتي نزيکي هاوإَييهکي وهک
ناسراوه. کورد بههَيزي دؤزي پاَلپشتَيکي
/http://fredrikmalm.blogspot.com

گهل. پارتي ليستي له ناو چوارهم

کورد ههزار (١٠٠) نزيکه ي سويد له
مليؤن، (١) نزيکهي ئهوروپادا  له  ههن،
نهگهيشتووينهته کورد  ئَيمهي  بهداخهوه
رامياريي لهسهر ئاستي پلهوپايه يهکي بهرز
ئَيمهي لهبهرئهوهي ئهمهش ئهوروپا،
رامياريدا پارتي چهندان بهسه ر کورد

دابهشبووين.
ئهزموونَيکي بگه ينه بمانه وَيت ئهگهر
بؤ ئهوروپادا له پَيشکه وتوو بينراوي
دهبَيت دهنگهکانمان دؤزي کورد، پاَلپشتيي
وانهکهين، ئهگهر کهس، يهک به بدهين
له کــهس بــآلودهبــنــهوه ء ده نگه کانمان
بؤ ئهمهش نايبهنهوه، کوردهکان نوَينهره
ئهم لهبهر هه ر نييه، باش کورد رهوشي

بؤ بکه م دهنگدان پَيشنيازي دهمهوَيت هؤيه
بَيت پَيويست کهمترين دهنگي که کهسَيک
پهرلهماني به کوردَيک وهک گهيشتن بؤ
کورده سويدي- رامياري ئهويش ئهوروپا،
ئهوهي بههؤي ئونگؤر، بَيريڤان بهناوي
پارتي ليستي لهسهر ناوه چوارهم بَيريڤان
دهنگه، (١٠٠٠٠) به پَيويستي  تهنيا چهپ، 
پارتي که لهبيرنهچَيت ئهوهشمان ههروه ها
له راميارييه  نزيکترين راميارييان چهپء

دؤزهکهي. بؤ کوردء رهوشي
له دَيريک لهشاري ئونگؤر بَيريڤان
له لهدايکبووه کوردستان بــاکــووري
له سويد له شاري بولنيس ١٩٧١/٤/١٥دا،
بهشي له ــهواوکــردووهو ت قوتابخانهي
له دواتر دهرچووهو سروشتناسي زانستي
نَيونه تهوهيي پةيوهنديي کولَيژي فهرهنسا
بإوانامهي خــاوهنــي تــه واوکــردووهء

ماجيستَيره.
لهمنداَلييهوهلهگهألتوندوتيژييءرژَيمي
چهوساندنهوهي ، ژياوه تورکي ميليتانتي
چاالکهکاني گرتني ــان،  راون رامياريي،
کرَيکاران، سهنديکاکاني راميارييء بواري
ئه مانه ههَلواسين، هه إهشهي کوشتنء
بهرهو ئـــارهزووي سهرنجء وايلَيکرد

راکَيشرَيت. رامياريي
سهرؤکي ياريدهدهري  ئَيستا بَيريڤان 
شارهوانيي له چهپه پارتي دهستهي
ئهندامي ههروهها (ستؤکهؤَلم)، يارفاال
ئاستي لةسهر شارهوانييه ، بهإَيوبهرَيتي
سهنديکاي له بَيريڤان ئهوروپاش، يهکَيتي

کؤميتهي له ههروا ئهوروپادا کارمهنداني
کاري سهنديکاکاني لهوآ، لهبواري ژناندا

جيهاندا لهپَيناوي يهکسانيدا چاالکه.
ئهندامي سهرهوه،  کارانهي لهو  جگه
واته کوماکه ، بهإَيوهبهري دهسته ي
کوماک کورد، منداآلني مافي رَيکخراوي
کوردستان له پشتگيريدا ــرؤژه ي پ له 

کاردهکات.
ئهندامي  به ببَيت بَيريڤان ئهگهر  
که پرسانهي ئهو ئهوروپا، پهرلهماني
زؤرنء دهتوَيته وه، بؤي مؤمَيک وهک
دواي پهيوهنده بهوه ي بةآلم ئهمه مهزنن،
کام له راميارييهکان، گروپه له گفتوگؤ

ئهندام. به دهبَيت ليژنه
کــاره ــــهواره ي ق ــه ل جگه ـــةآلم  ب
ههندَيك له دهيهوَيت بَيريڤان گشتييهکان،
سهرنجي بخاتهکار، ديكةدا تواناو پرسي
له خؤي تواناي  سهرنجء ئهو بَيگومان 
تازهباوهکاندا راميارييه گيروگرفته پرسء
به بةآلم دهخاتهکار، پَيشهوه، دَينه  که 
بؤ: دهخاتهکار خؤي تواناي کارو گشتي

کؤچبهرو مرؤڤانهي راميارييهکي -
که ئهوروپا ئاستي لهسهر پهناههنده
لهباري نَيودهوَلهتييهکان رَيکكهوتنه بگاته
پهناههندهيهک ههموو  ــرؤڤ، م مافي
وهک مافپهروهرانه که ههيه ئهوهي مافي
داواکهيدا به چاو رَيزه وه به تاکهکهس

بخشَينن.
بؤ زياتر دهبَيت ئهوروپا يهکَيتي -
مرؤڤء مافي ئاشتي، دروستکردني

لهنَيوان کاربکات، جيهان وآلتاني پاَلپشتي
چه وساوه، ستهمء پاَلپشتي گهالني ئهمهدا
گهيشتن بؤ دهخاتهکار خؤي تواناي
ره واکهي داوا کوردء مرؤڤي مافي به
مافي ههروهها خؤي، به إَيوهبردني بؤ
کارکردن کهمهنهتهوه کان، ديكةو گهالني
يهکَيتي مرؤڤء ديموکراسي له مافي بؤ
ئهوروپا يهکَيتي  ــهدهره وه، ل ئه وروپاء
جيهاندا. له رامياريي هَيزَيکي ببَيته دهبَيت
تَييدا ئهوروپا که بازاإَيکي ناوخؤي -
سهنديکاکانء مافه کؤمةآليهتييه کان مافي

پارَيزراوبن.
جياواز ريزي کــاردا ــازاإي ب له ناو
جياوازييهک، جــؤره ههموو  نه بَيت،
بزووتنهوهيهکي ههمووان، بؤ کار مافي
به پَيويستمان ئَيمه بههَيز، سهنديکايي
کومهآليهتييهکانه پهيوهندييه بههَيزکردني
دابينکردني بؤ راميارييهک ئهوروپاداء له

ههومووان. بؤ کار
له يهکساني باري پوختيء زؤرکردني
چؤن نايهکساني دهبينين ئهوروپادا، ئَيمه
ئهمهش تاوان، گهورهترين ناخي دهچَيته 
سؤزانيء ــژهي رَي بهرزبوونهوهي به 
بؤ گهنج ئافره تي به بازرگانيکردن
لهژَير که دهردهکهوَيت، سَيکسي ئامانجي
دهژين، ئهمه کؤيله وهک بارَيکي قورسدا
دهبَيت نابَيتهوهء جَيي ديموکراتيدا له
دهبَيت ههروهها بهَينين،  پآ کؤتايي
که له وهدابَيت ئامانجمان بکهينء خهبات
دهزگا له  ههَلبژَيرينء ئافرهت زؤرترين 
بکهينهوه، جَييان ئهوروپادا جياوازهکاني
حکومهتي يان کؤمسيؤن پهرلهمان، وهک
ئيمپراتؤريهتي به  کؤتايي ئهوروپاو

بهَينين. پيرهمَيردان
ههآلواردني کهمهنهته وهکانء لهدژي -
ئهوروپادا له  بکه ين، خه بات هاوتوخمهکان
که هه ن كؤنه پارَيز هَيزي زؤر ئهمإؤ
بگرنه دهسةآلت ئامادهن کاتَيک ههموو 
نهفرهتئامَيز راميارييهکي که ده ســت،
نزمهوه چاوَيکي به پــه يــإهودهکــهنء
ئهو هاوتوخمهکانء ئافرهت، سهيري
يان جياواز نهتهوه يهکي له که کهسانهي
ئهمه دهکهن، نهتهوهيين کهمايه تييهکي

نييه. پهسهند
بدهيت لهبهرئهوه لهبيرت نهچَيت دهنگ

چهپ! پارتي له  ئونگؤر بَيريڤان به

حةسةن ئيردضرَيبوار ئونطؤريوسف بَيريظان

ماَلمئةظين ضةتين ئازاد فاروق ئةسآلنفرَيدريك
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