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رؤذنامة

بإياردةدات  يةكَيتى  سياسى  مةكتةبى 
بةرثرسيارَيتى لةدوو ئةندامى سةركردايةتى 
بسةنَيتةوةء  حيزبةكةى  ريفؤرمى  باَلى 
لَيثرسينةوةش بؤ خؤساغكردنةوةى كاديران 
بةبَى شةش  بإيارة  دةستيثَيكردو سبةينَيش 
ريفؤرم  باَلى  سةركردايةتى  ئةندامةكةى 

كؤببَيتةوة.
بةإؤذنامةى  ئاطادار  سةرضاوةيةكى 
رابــردوو  ثَينجشةممةى  رؤذى  راطةياند: 

يةكَيتيدا  سياسى  مةكتةبى  لةكؤبوونةوةى 
مةكتةبى  لَيثرسراوَيتى  ثؤستى  بإياردراوة 
ثةيوةندييةكانى دةرةوة لة شةماأل عةبدولوةفا، 
ئةندامى سةركردايةتىء ثؤستى لَيثرسراوى 
قاسم،  لةكوردؤ  نيشتمانييةكان  ثةيوةنديية 

ئةندامى سةركردايةتى بسةنرَيتةوة.
سبةينَى  بــإيــارة  ــكــةوة،  دي لةاليةكى 
كؤبوونةوةى كؤميتةى سةركردايةتى يةكَيتى 
بةبَى شةش ئةندامةكةى باَلى ريفؤرم (ئاسؤ 
عةلى، عوسمان بانيمارانى، سةفين مةالقةرة، 
جةمال  قاسم،  كوردؤ  عةبدولوةفا،  شةماأل 

هاوكات  كة  ئةنجامبدرَيت.  محةمةد)  حاجى 
ئةو  يةكَيتى  سةركردايةتي  ئةندامَيكى  ضةند 
ناوخؤى  ثةيإةوى  بةثَيشَيلكردنى  هةنطاوة 
بةوة  ئاماذة  وةسفدةكةنء  حيزبةكةيان 
شةرعيةتَيكى  هيض  كؤبوونةوةكة  دةكــةن، 

نيية. 
ــى، ئــةنــدامــى  ــاران ــم ــي ــان عــوســمــان ب
بةباَلى  سةر  كة  يةكَيتى  سةركردايةتى 
ريفؤرمة، بةإؤذنامةى راطةياند:  ئةو بإيارة 
بإيارَيكى طةنجانةية، ئةطةر لةكؤبوونةوةكةدا 
كارَيكة  ئةوة  بكةين،  بةشداريي  ئَيمة  نةهَيَلن 

غةدرَيكى  يةكَيتييةو  بنةماكانى  هةموو  دذى 
تاوانَيكمان  هيض  ئَيمة  ضونكة  طةورةية، 
هةية،  جياوازمان  بيروإاى  تةنيا  نةكردووة، 

كة ئةوةش كارَيكى ياساييء ئاسايية.
ــَى  ــن ــةردوَي ـــكـــةوة، ه ــى دي ــةك ــةالي ل
مةكتةبى  كارطَيإى  لةئةندامانى  لَيثرسينةوة 
كوردستانى  دةرةوةو  ثةيوةندييةكانى 
سةعدى  مةالبةختيارو  دةستيثَيكرد، 
سياسى  مةكتةبى  ئةندامانى  ثيرة  ئةحمةد 
خؤساغكردنةوة  بؤ  لَيثرسينةوةيان  يةكَيتى 
مةكتةبة  دوو  ئةو  كارطَيإى  لةئةندامانى 

بةباَلى  سةر  زؤرينةيان  كة  ئةنجامداوة، 
ريفؤرمن.

سةرضاوة  ئةو  زانيارييةكانى  بةثَيى 
لةكؤبوونةوةكةدا  رؤذنامة  ئــاطــادارةى 
كة  ــووة:  وت بةئامادةبووانى  مةالبةختيار 
خؤساغكردنةوةيةو  بؤ  كؤبوونةوةية  ئةم 
بكات  طؤإان  ليستى  بؤ  ئيش  هةركةسَيك 
ماديىء  ئيمتيازَيكى  هيض  ــتء  دةردةكــرَي
شتَيك   هةموو  دةبَيت  نامَينَيتء  مووضةى 

بةجَيبهَيَلَيت.
وردةكارى لة ل٣داية

ليَثرسينةوة بؤ خؤساغكردنةوةى ئةندامى مةكتةبةكان دةستيثَيكرد

كؤميتةى سةركردايةتى بةبآ سةركردةكانى باَلى ريفؤرم كؤدةبَيتةوة

يةكيَتى دوو ئةندامى سةركردايةتى دةركرد

بةرهةم خاليد

سةربةخؤى  باآلي   كؤمسيؤني  
رايگه ياند:  ــه كــان  ــژاردن ــب هــه َل
ئةو  (٢٠٠٩/٥/٢٥)وة  لةسبةينَي 
وآلتةوة  ــةدةرةوةى  ل كةسانةى 
لةدايكبووانى  هةروةها  دَينةوةو 
هه يه   بــؤيــان   (١٩٩١) ــى  ســاَل
به شداريكردن  بؤ  خؤيان  ناوي  
ــي  پــه رلــه مــانــدا  ــژاردن ــب ــه َل ــه ه ل
ثرؤسةى  بةشداريى  تؤماربكه نء 

دةنطدان بكةن.
كه   راگــه يــانــدراوَيــك  بةثَيي  
كؤمسيؤندا  ره سميي   له ماَلثةإى  
تايبةتى  تؤمارى  بآلوكراوةتةوة ،  
ضاثكراوةو  ــدةران  ــط دةن ــاوى  ن
بؤ  مانگه وه    ئه م  (٢٥)ي   له إؤژي  

له ناوه نده كاني   هه فته   دوو  ماوه ي  
كه سانه   ئــه و  ــاوي   ن ده نگداندا، 
(٣١)ي   له دواي   كه   تؤمارده كرَيت 
ئازاري  رابردووه وه  گه إاونه ته وه  
بؤ ناو هه رَيم له گه أل  له دايكبوواني  

ساَلي  (١٩٩١).
ــدراوه كــه دا  ــان ــه إاگــه ي ــه ر ل ه
تــؤمــاري   كؤمسيؤن  ــووه :  ــات ه
چاپكردووه و  ده نگده راني   ناوي  
 (٨٤) بــه ســه ر  دابــه شــده كــرَيــت 
له هه رسَي   ده نگداندا  ناوه ندي  
پارَيزگاكه ي  هه رَيمدا، به مه به ستي  
ــه وه ي  تــؤمــاره كــه و  ــردن ــك ــوَي ن
كه سانه ي   ئه و  ناوي   زيادكردني  
بؤئه وه ي    ده طةإ َينه وه،   له ده ره وه  

به شداريي  له ده نگداندا بكه ن.
ــــادر، بــةرثــرســى  ــي ق ــةل ع

هةرَيم  هةَلبذاردنةكانى  دةستةى 
لةلَيدوانَيكدا بةإؤذنامةى راطةياند: 
هاوآلتييان  هةفتةدا  دوو  لةماوةى 
ناوةندةكانى  سةردانى  دةتوانن 
دَلنيابن  بؤئةوةى  بكةن،  دةنطدان 
لة راستىء دروستى ناوةكانيانء 
ــةدةرةوةى  ل هاوآلتييانةى  ئةو 
وآلتيش دةذينء سةردانى هةرَيم 
بةشداريى  هةية  بؤيان  دةكــةن 
«هه ر  وتيشي:  بكةن،  دةنطدان 
له و  ته نيا  هه يه   بؤي  ده نگده رَيك 
ناوي   كه   ده نگبدات  نــاوه نــده دا 
هه َلةو  هه ر  له كاتي   تؤماركراوه  و 
ده نگدان  له مافي   كةموكوإييةكدا 

بَيبه شده بَيت».

راثؤرتَيك لةوبارةيةوة لة ل٤داية

ئةو كوردانةى لةدوو هةفتةى ئايندةدا 
دةطةأيَنةوة، مافى دةنطدانيان دةبَيت

وادةى هةلَمةتى هةلَبذاردن بؤ هةفتةى 
داهاتوو دوادةخرَيت 

هةستيار قادر

ـــةدةرةوةى  ـــوون ــؤى ض ــةه ب
ئةنجومةنى  لةئةندامانى  بةشَيك 
باآلى  كؤمسيؤنى  كؤمسيارى 
هةَلبذاردنةكان،  سةربةخؤى 
وادةى  دياريكردنى  زؤرة  ئةطةر 
دةستثَيكردنى هةَلمةتى هةَلبذاردنى 
هةفتةى  بؤ  كوردستان  ثةرلةمانى 

داهاتوو دوابكةوَيت.
رؤذنامة،  زانيارييةكانى  بةثَيى 
ئةنجومةنى  لةئةندامانى  بةشَيك 
باآلى  كؤمسيؤنى  كؤمسيارى 
هةَلبذاردنةكان  ســةربــةخــؤى 
ئةمة  وآلتن،  دةرةوةى  لةخولَيكى 
لةكاتَيكداية كة ثةسةندكردنى ناوى 
ثاَلَيوراوةكان وةك قؤناغى كؤتايى 

دةستثَيكردنى  وادةى  دياريكردنى 
ثَيويستى  هةَلبذاردن  هةَلمةتى 
ئةنجومةنة  ئــةو  بةإاستاندنى 
دةســةآلت  باآلترين  وةك  هةية 

لةكؤمسيؤندا.
خةليفة  ــان  ــم ــدوإلةح ــةب ع
ـــدنء  ـــان ـــةي ـــةرثـــرســـى راط ب
جةماوةرييةكانى  ثةيوةنديية 
سةربةخؤى  بــاآلى  كؤمسيؤنى 
رؤذنامةى  بة  هةَلبذاردنةكان، 
ئةو  طةإانةوةى  «بةبَي  راطةياند: 
نيسابى  كؤمسيار  ئةندامانةى 
كؤمسيؤن  كؤمسيارى  ئةنجومةنى 
بإيار  ناتوانن  نابَيتء  تــةواو 
ناوى  لةثةسةندكردنى  دةربكةن 
ئةطةرهةية  ــَيــوراوةكــانــداء  ثــاَل
دةستثَيكردنى  وادةى  دياريكرنى 

بكةوَيتة  هةَلبذاردن  هةَلمةتى 
هةفتةى داهاتووةوة بةوثَييةى ئةو 
ئةندامانةى كؤمسيار دواى رؤذى 
عَيراقء  دةطةإَينةوة  مانط  (٢٥)ى 
ثاَلَيورواوةكانيش  ثةسةندكردنى 
هةَلمةتى  دةستثَيكردنى  بةرلة 
بةإاستاندنى  ثَيويستى  هةَلبذاردن 
ئةندامانى ئةو ئةنجومةنةية هةية»

بــــةوةشــــدا،  ــــاذةى  ــــام ئ  
ــى نـــاوى  ــردن ــك ــي ــن ــي كـــة وردب
اليةنة  لةاليةن  ثاَلَيواروةكانيش 
كاتَيكى  ثــةيــوةنــديــدارةكــانــةوة 
كة  بةتايبةت  دةوَيـــت،  زؤرى 
دةخرَيتةوة  دوور  ثاَلَيوراوَيك 
ليستةكةيدا  لــةطــةأل  دانيشتن 
طؤإانى  بةمةبةستى  ئةنجامدةدات 

ئةو ثاَلَيوراوة. 

ل ٥

رَيككةوتنى ستراتيذيى
لة ترسى ناإةزايى 

شةقامى كورديية
نةك مةترسى

عوسمان بانيمارانى

ل ٧

دةمانةوَيت ضةند 

ثةرلةمانتارَيكى سةربةخؤ 

بضنة ثةرلةمانةوة

شَيردل تةحسين
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سةيوان خورشيد

ذمارةيةككاديرىكؤميتةىشَيروانةى
يةكَيتىءكةرتىخوَيندكارانىهةمانكؤميتة
ريفؤرمةوة بةباَلى ثةيوةندييان بةبيانووى
ناضاردةكرَيندةستلةكاربكَيشنةوة،ئةويش
بةجَيبةجَيكردنى درَيذةدان لةضوارضَيوةى
بإيارةكانى سكرتَيري يةكَيتيى نيشتمانيى
كوردستانبؤدةركردنىكاديرواليةنطرانى

ريفؤرم. باَلي
كؤميتةى بةرثرسى وةهاب، مةحمود
بةإؤذنامةى لةكةالر يةكَيتى شَيروانةى
رؤذى ــةوةى ــوون ــؤب ــةك ل ــد: ــان ــةي راط
ئةنجومةنى ــردووى  راب ضوارشةممةى
يةكَيتى، كـــةالرى  (١١)ى  مةَلبةندى
ثَييوتين بةتوندى زؤر مةَلبةند «لَيثرسراوى
هيضيشتان نينء هيض ئَيوة دةرةوة، بإؤنة
«لةنَيو وتيشى: نــةمــاوة»، لةيةكَيتيدا
يةكَيتيدا ذمارةيةكى كؤميتةكانى طةرميانى

لةسةر هةية ثَيشكةوتوومان كاديري زؤر
طؤإانن، ليستى اليةنطيرى ريفورمء  باَلى
نةكرَين، نانبإاو لــةبــةرئــةوةي ــةآلم  ب
ئةمةش بكةن». ئاشكرا خؤيان نايانةوَيت
هةإةشةو بوونى بؤ ئاماذةيةك وةك
لةناو ريفؤرم  لةسةر اليةنطرانى مةترسى

كوردستاندا. نيشتيمانيى يةكَيتيى
كؤميتةى شَيروانة ئةو كاديرانةى لةناو
كؤميتة، لةبةرثرسى جطة دةركراون، كة
لةطةأل هةية ثَيشكةوتوو كاديري شةش
كؤميتةكةدا، بةرثرسى جَيطرى دوو
يةكةمى جَيطرى عةبدوإلةحمان، محةمةد 
ئاماذةى شَيروانة، كؤميتةى بةرثرسى
بةشى كارطَيإى لةاليةن كة بةوةكرد،
كةالرةوة (١١)ى مةَلبةندى رَيكخستنى
ئةوةى بةهؤى كة ئاطاداركراوةتةوة،
دةبَيت كردووة  طؤإان ليستى بؤ  كارى
ساَلة (٣٠)» دةستلةكار بكَيشَيتةوة، وتيشى:
كاردةكةمء ئَيستاش يةكَيتييةدا لةثَيناو ئةم
دةزانم، بةيةكَيتى خؤم هةر دةركراوم كة

جوانكردنى بؤ هةر جيابوونةوةشم بةآلم
يةكَيتيية».

بةلَيثرسراوو ثةيوةنديكرد رؤذنامة
مةَلبةندى(١١)ى لَيثرسراوى جَيطرى
بةآلم لةكةالر، يةكَيتييةوة رَيكخستنى
لةوبارةيةوة لَيدوانَيك  هيض ئامادةنةبوون 

بدةن.
بةرثرسى كةرتى هةينى هاوكات رؤذى
سةر كةرتى ئةندام (٧) خوَيندكارانء (٨)ى
دةستلةكاركَيشانةوةى ريفؤرم بةباَلى

راطةياند. خؤيان
كةرتى بةرثرسى  ــاب، وةه محةمةد
شَيروانة لةكؤميتةى خوَيندكاران ٨ى
هةميشة «ئَيمة راطةياند: بةإؤذنامةى
سآ ثلة بةكاديري  كراوينء دذايةتى 
هةر خؤمان ئَيمة بــةآلم سةيركراوين، 
ثَيإةوا ناحةقيمان دةزانين،  بةيةكَيتى
بكرَيت، طؤإانكاري دةمانةوَيت نييةو
طــؤإان ليستى بؤ كــار  لةوثَيناوةشدا

دةكةين».

3 2009/5/24 يةكشةممة (474) بةدواداضوونذمــارة هةواألء
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ريفؤرم باَلى كاديرانى دةركردنى
هةية درَيذةى

سةعدولَآل ثشتيوان

سةركردايةتى كؤميتةى سبةَينآ بإيارة
بةبآ كوردستان نيشتمانيى يةكَيتdى
ئةندامى ذمــارةيــةك بةشداريثَيكردنى
ريفؤرم باَلى بة ســةر سةركردايةتى
ئةندامَيكى ضةند  هاوكات كؤببَيتةوة، 
هةنطاوة ئــةو يةكَيتى سةركردايةتي
ناوخؤ»ى ثــةيــإةوى «ثَيشَيلكردنى بة 
بةوة ئاماذة وةسفدةكةنء حيزبةكةيان
شةرعيةتَيكى هيض «كؤبوونةوةكة دةكةن،
دةركردنء هةَلمةتى لةهةمانكاتيشدا نيية»،

بةردةوامة. ريفؤرم اليةنطرانى البردنى
لةكؤبوونةوةىثَينجةشممةىرابردووى
لة يةك هةر يةكَيتيدا، سياسdى مةكتةبى
مةكتةبى لَيثرسراوى عةبدولوةفا، شةماأل
قاسم، كوردؤ دةرةوةء ثةيوةندييةكانى
نيشتمانييةكانى ثةيوةنديية لَيثرسراوى
لة هةريةك البرانء لةثؤستةكانيان يةكَيتى
حاجى مةحمودى  ثيرةو ئةحمةد سةعدى 
ئةوةى بةبآ دانــراون، شوَينيان لة  ساَلح
لةو ثَيشتر مةكتةب هةردوو لَيثرسراوى

ئاطاداركرابَيتنةوة. بإيارة
مةال ضاودَير، سايتى هةواَلَيكى بةثَيى
مةكتةبى وتةبَيذى  كارطَيإء  بةختيار، 

كؤبوونةوةكةى دواى يةكَيتى، سياسيى
هةفتةىرابردووى مةكتةبى سياسيىيةكَيتى
دووشممة رؤذة بإيارة  رايطةياندووة، 
يةكَيتيى سةركردايةتى كــؤبــوونــةوةى
ئةو ئةنجامبدرَيتء كوردستان  نيشتمانيى
ئامادةدةبن تَييدا سةركردايةتى ئةندامانةى
بةوثَيية دةثارَيزن»، يةكَيتى ناو «يةكَيتى كة
عةبدولوةفا، شةماأل عةلى، (ئاسؤ لة يةك هةر
عوسمان محةمةد، جةمال قاسم، كوردؤ
باَلى بة كة مةالقةرة) سةفينى بانيمارانى، 
بانط كؤبوونةوةكة بؤ  دةناسرَين،  ريفؤرم

ناكرَين.
مةكتةبى ئةندامى ثيرة، ئةحمةد سةعدى
بة كوردستان، نيشتمانيى يةكَيتى سياسيى
(دووشةممة) سبةينآ راطةياند:  رؤذنامةى
بةبآ كؤدةبَيتةوة سةركردايةتى كؤميتةى
ئةندامانى لة ذمارةيةك بةشداريكردنى
بؤ خؤيان هةندَيكيان كة سةركردايةتى،
ديكةيان هةندَيكى نايةنء كؤبوونةوةكة

كانديدى ليستى طؤإانن.
مةكتةبى ــراوى ــرس ــث ــَي ل ــى  ــردن الب
ثةيوةنديية دةرةوةو ثةيوةندييةكانى
مةكتةبى لةاليةن يةكَيتى نيشتمانييةكانى
ناوخؤى ثةيإةوى ثَيضةوانةى سياسييةوة،
ثةيإةوى بةثَيى ضونكة حيزبة، هةمان
كوردستان، نيشتمانيى يةكَيتيى ناوخؤى

لَيثرسينةوةى دةسةآلتى  سياسى مةكتةبى
هةية سةركردايةتى كؤميتةى ئةندامانى لة
بةثَيى هةروةها دةكردنيان، البردنء نةك
بؤي نيية سياسيى مةكتةبى هةمان ثةيإةو،

بطؤإَيت. مةكتةبةكان لَيثرسراوى
ئــةنــدامــى ــيــمــارانــى، ــان عــوســمــان ب
باَلى بة سةر كة يةكَيتى سةركردايةتى
هةروةك راطةياند: رؤذنامةى بة ريفؤرمة،
هةواَلى يةكَيتى، ناو  هةميشةيى كــارى
سةركردايةتى كؤميتةى كؤبوونةوةى
ثةيإةو ياساو لة دوور  بةشَيوةيةكى
بإيارَيكى ئةو بإيارة راى من «بة دةبيستين،
نةهَيَلن كؤبوونةوةكةدا لة ئةطةر طةنجانةية،
دذى كارَيكة ئةوة بكةين، بةشداريي ئَيمة
يةكَيتيية، كاركردنى ثرةنسيثةكانى هةموو
تةنيا نــةكــردووة، تاوانَيكمان هيض ئَيمة
ئةوةش كة هةية، جياوازامان بيروإاى

ئاسايية». ياساييء كارَيكى
سةركردايةتى «كؤبوونةوةى وتيشى:
ثلينيؤمء هةم نييةو شةرعيةتى  ئَيمة بةبآ
ئَيستا ئةوانةى  نيية، شةرعيةتى كؤنطرةش 
هيض يةكَيتى خاوةنى  بة كــردووة  خؤيان
نةماوة، ياساييان شةرعىء سيفاتَيكى
بةهيض سياسيش مةكتةبى ــا ــةروةه ه
شَيوةيةكشةرعيةتىنةماوةوناتوانَيتكةس
هةموومان كؤنطرة كاتى تا ضونكة دةربكات،

يةكسانين». هاوبةشء بإيارانةدا لةو
ئةحمةد سةعدى لــةوبــارةيــةوة هــةر 
ئةو بةثَيى  سياسى «مةكتةبى وتى: ثيرة 
دةسةآلتى ثَييداوة، كؤنطرة دةسةآلتةى
هةيةو مةكتةبةكانى لَيثرسراوى  البردنى
ئةوانة ثَيشيازبكات ثلينيؤم بؤ دةتوانَيت
بؤئةوةى اليانداوة، ناوخؤ ثةيإةوى لة

الببرَين».
يةكَيتى نــاوخــؤى ــإةوى ــةي ث بةثَيى 
كؤميتةىسةركردايةتىبةزرتريندةسةآلتى
(٣٥) لة كؤنطرةدا دوو لةنَيوان (ى.ن.ك)
ئةندامى (١٠) سةركردايةتىء ئةندامى
ضوار ساَلى ثَيكدَيت، سةركردايةتى يةدةطى
بةآلم كؤدةبَيتةوة، ثَيويستيشدا لةكاتى جارء
كؤميتةى سةركردايةتى دوو ساَلة لة زياتر

نةكردووة. كؤبوونةوةى
بانيمارانىئةوةشىراطةياند:كؤبوونةوةى
نةماوة»، شةرعيةتَيكى «هيض سةركردايةتى
كؤميتةكة ساَلَيكة ضةند مــاوةى ضونكة
ناوخؤ «لــةثــةيــإةوى كــؤنــةبــووةتــةوةو
رووبــدات شتَيكيش هةر  ئةطةر ــداوة، الي
لة هةر ئةطةر ضونكة بةرثرسيارن، خؤيان
دةربكةن، سةركردايةتى ئةندامى خؤيانةوة
شت دروستببَيتء طةورة كَيشةى ثَيدةضَيت

رووبدات».
ئاماذة سةركردايةتى ئةندامةى ئةو

دَلسؤزى «خةَلكانى ئةوان كة دةكات، بؤئةوة
بةشداريي بةرامبةر لة حيزبةكةياننء
بَيدةنط كؤبوونةوةكةدا، لة ثَينةكردنيان

وةردةطرن». هةَلوَيست نابنء
ناو طــةورةى بةشَيكى  «ئَيمة  وتيشى: 
لة بةرطريمان خؤمان خوَينى  بة يةكَيتينء
كوردستان نيشتمانيى يةكَيتى مانةوةى
طةياندووةتة يةكَيتييةمان ئةو ئَيمة كردووةو
ئَيمة بكةن، ــان دةرم ئةطةر قؤناغة، ئةم
ياسايى رَيطاى دةبــَيــتء هةَلويستمان 

دةطرينةبةر».
مةالقةرة، سةفينى لةوبارةيةوة هةر
نيشتمانيى يةكَيتيى سةركردايةتى  ئةندامى
سبةينآ كة «بيستوومانة وتى: كوردستان،
بةآلم كؤدةبَيتةوة، سةركردايةتى كؤميتةى
ئةطةر نةكراوينةتةوة، ئاطادار تائَيستا
ئَيمةش بكرَيت، ئَيمة  بةبآ  كؤبوونةوةش

دةبَيت». هةَلوَيستمان
يةكَيتى «دةمَيكة  راشيطةياند: مةالقةرة 
ناكاتء ثةيإةوء دةستوورى حيزبى بة كار
ئةندامانى لة ذمارةيةك ثَينةكردنى بةشداريي
كؤميتةى كؤبوونةوةى لة سةركردايةتى
نة حيزبييةو بإيارَيكى نة سةركردايةتيدا،
لة خؤيانةوة هةر بةَلكو بإيارَيكى شةرعيية،
كوتلةى يــةك تةمسيلى  بإياريانداوةو 

دةكةن». يةكَيتى ناو باآلدةستى

كؤدةبيَتةوة ريفؤرم ئةندامانى بةبآ يةكيَتى سةركردايةتى كؤميتةى

ريفؤرم: باَلى بة سةر يةكَيتى ئةندامَيكىسةركردايةتى

نيية شةرعيةتَيكى هيض ئَيمة ئامادةبوونى بةبآ سةركردايةتى كؤبوونةوةى

عةبدوإلةحمان شارا

مامؤستايةكى يةكَيتى سياسى مةكتةبى
لةكارةكةى ــان دوك تةكنيكى ثةيمانطاى
ثشتطيرى ئةوةى بةبيانووى دووردةخاتةوة،
ثةيمانطاكةش راطرى كردووة، طؤإان لةليستى

ثشتإاستدةكاتةوة. هةواَلةكة
ساَلة ضوار ماوةى كة ئةحمةد، ئاراس
وانةبَيذةو دوكــان  تةكنيكى  لةثةيمانطاى
ئةو ــنــةرانــى دامــةزرَي دةســتــةى ئةندامى 
«دوَينَي وتــى: رؤذنامة بؤ ثةيمانطايةشة
كة ثَييإاطةياندم، بانطيكردمء ثةيمانطا راطرى
دراوة فةرمان يةكَيتيةوة سياسى لةمةكتةبى
نيم، مامؤستا ثةيمانطاية لةو من لةمةودوا
لةدواى طواية كة ئةوةى بةبيانووى ئةمةش
ضاكسازيم طؤإانء باسى موحازةراتةكانم
زؤر ئةمة كة ــردووة، ك خوَيندكارةكان بؤ 
راى وةك من ئةطةر لةإاستييةوةو دوورة

بكةم لةطؤإان ثشتطيرى خؤشم ــازادى ئ
مةبةستة ئةو بؤ خوَيندنم ثرؤسةى هةرطيز

بةكارنةهَيناوة».
ــرى راط عــومــةر هــاوكــات د. حــةســةن
بؤ هةواَلةكةى دوكان تةكنيكى ثةيمانطاى
كةمن «راستة وتى: ثشتإاستكردةوةو رؤذنامة
لةثةيمانطاكةمان لةمةودوا ثَيمإاطةياندووة
فةرمانةكة نازانم جارَي بةآلم نيية، مامؤستا
كة فةرمانى مةكتةبى لةكوَيوة هاتووةو دَلنيانيم
لةسةرووى دةزانــم ئةوةندة بَيت،  سياسى

ثَيكرا. كارةم ئةو فةرمانى خؤمةوة
مامؤستاية ــةو ئ ــةوةى  ــن دوورخــســت
تاَلةبانى جــةالل  ثــرؤذةكــةى ثَيضةوانةى
دوورخستنةوةى بؤ يةكَيتيية سكرتَيرى
خوَيندنء يةكَيكة لةثرؤسةى دةسةآلتى حيزب
ثشتطيريى بةتؤمةتى  كة  كةسةى دةيان  لةو
يةكَيتيةوة لةاليةن  طــؤإان،  ليستى كردنى

بوونةتةوة. هةَلمةتى دةركردن رووبةإووى

يةكيَتى سياسى مةكتةبى
مامؤستايةك لةكارةكةى

دووردةخاتةوة
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عارف ستارة

دؤالر  ــةزار ه  ١٨٠ بــإي
ــةي ــإؤكــةخــان لــةبــانــكــي ف
كة سةر بةوةزارةتي سلَيماني
ديارنامَينَيت، هةرَيمة دارايي
فإؤكةخانةى بةإَيوةبةرى 
ئاماذة سلَيمانيش نَيودةوَلةتى
ليذنةى كــة ـــات، دةك ــةوة  ب
ثَيكهَينراوةو لَيكؤَلينةوة
راثــؤرتــَيــك هيض تائَيستا

دةرنةضووة. لةوبارةيةوة
كة ــــةك ســــةرضــــاوةي
ببرَيت ـــاوى  ن نــةيــويــســت
راطــةيــانــد: ــةى ــام ــةإؤذن ب

لة  دؤالر ــةزار ه  ١٨٠ بــإى
نَيودةوَلةتى فإؤكةخانةى
لةسةر ديارنةماوةو سلَيمانى
«بةإَيوةبةري كَيشةيةش ئةو
ــى فــإؤكــةخــانــةو ــك ــان ب
بةرثرسي ــطــرةكــةيء جــَي
قــاســة دةســتــطــيــركــراون».
بةوةش ئاماذةى سةرضاوةكة
بانكةكة «بةإَيوةبةري كة كرد،

شارى بةجَيهَيشتنى لةكاتى
كة دةستطيركراوة، سلَيمانى
بةشداريكردن بةمةبةستى
ويستوويةتى لةخولَيكدا

بةجَيبهَيَلَيت». سلَيمانى
ــةد، ــم ــةح ئ كــــامــــةران
فإؤكةخانةى بةإَيوةبةرى 
سلَيماني ــى ــةت ــودةوَل ــَي ن
بؤ هةواَلةكةى لةلَيدوانَيكدا 
ثشتإاستكردةوةو رؤذنامة
ليذنةيةكي بةوةكرد، ئاماذةى
ــي ثــَيــكــهــَيــنــراوة ــن ــي وردب
لَيكؤَلينةوة بةمةبةستى
بــإة ئـــةو ــى ــان ــةم ــارن ــةدي ل
ديكة، شتَيكى ضةند ثارةيةو
هيض «تــائــَيــســتــا وتــيــشــى: 
رةسميي وردبيني راثؤرتَيكي
ئةوةى لةطةأل دةرنةضووة،
وردبيني  رؤذة  ٦ ماوةي بؤ

دةكةن».
سامان خؤيةوة لةاليةن
ــةري ــوةب ــةإَي ب مـــةولـــود،
فــإؤكــةخــانــةى ئاسايشي 
خؤيى بَيئاطايى سلَيمانى
وتى: لةوبارةيةوةو نيشاندا

رؤذَيك ئاطادارم «ئةوةندة
هات، دارايي وةزيري جَيطري

نازانم بؤضي هات».
بريكاري عوسمان دَلشاد
وتي: «ئَيستا وةزارةتى دارايي
لَيكؤَلينةوةداية، لةقؤناغي
دةركــةوت ئةنجامةكةي كة 
راشيطةياند: بةدادطا»، دةدرَيت
بكةنء لةكةس طومان ناتوانن

بإيار بدات». دةبَيت دادوةر
ــى ــَي ــةث ب ــش ــري ــت ــش ــَي ث
(٥٧٤١/١)ى ذمارة فةرمانى 
ئاسايشى بةإَيوةبةرَيتى
٢٠٠٩/٥/١٠دا لةإؤذى طشتيى
ثــَيــشــووى بــةإَيــوةبــةرى
فــإؤكــةخــانــةى ئاسايشى 
ــراث خ ــةر ــةس ل سلَيمانى
ثؤستةكةى. بةكارهَينانى
طومانى البراوةء كار لةسةر
ضةند كة لةسةرة ئةوةشى
بؤ كة حكوميى ئؤتؤمبَيلَيكى 
تةرخانكراون فإؤكةخانة
رؤذى لةضةند فرؤشتبَيت،
بؤ ثارةى بإَيك ــردوودا. راب

طةإاندووةتةوة. فإؤكةخانة

ناميَنَيت ديار سلَيماني فأؤكةخانةي لةبانكي دؤالر هةزار ١٨٠

قادر هةستيار

ئاماذة ئيئتالف ليستى ئةندامَيكى
ئيسالمى يةكطرتووى كة دةكات، بةوة
هةَلبذاردنى بؤ بووة قايل كوردستان
ثاأل بضَيتة عَيراق ثةرلةمانى داهاتووى
ئةنجومةنى سةرؤكى  ليستةكةييء 
بوونى يةكطرتووش سةركردايةتى
رةتدةكاتةوةو لةوجؤرة رَيكةوتنَيكى

دةَلَيت:
ثَيشنيازَيكى ئيئتالف «ئــةطــةر
لةاليةن سةركردايةتى بكات لةوجؤرة

دةكرَيت». تاووتوَي يةكطرتووةوة
 رؤذنامةىشةرقولئةوسةتلةسةر 
ليستى ئةندامى عةسكةرى سامى زارى
«ضةندين كة بآلويكردةوة، ئيئتالفةوة 
كاريطةر سوننى  كوردىء كةسايةتى 
ئيتالفةوة بةليستى ثةيوةندييان
بةشداريكردن بةمةبةستى كردووة

داهاتووى هةَلبذاردنى بؤ لةوليستةدا
عَيراق».

نزيكى كةسَيكى كة عةسكةرى
وةزيرانى ســةرؤك ماليكي  نــورى
ئيسالمى «يةكطرتووى دةَلَيت: عَيراقة،
نيشانداوة خؤى ويستى  كوردستان
لةليستى بةشَيك ببَيتة بــؤئــةوةى

ئيئتالف».
ئيسالمى يةكطرتووى لةبةرامبةردا
لةطةأل لةوجؤرة رَيكةوتنى بوونى

رةتدةكاتةوة. ئيئتالفدا ليستى
ســةرؤكــى  ــةجــمــان، ــدار ن ــن  دي
يةكطرتووى سةرؤكايةتى ئةنجومةنى
راطةياند: بةإؤذنامةى ئيسالمى
لةوجؤرة رَيكةوتنَيكى جؤرة «هيض
ئيسالمىء يةكطرتووى  لةنَيوان 
لةوبارةيةوة نييةء ئيئتالفدا ليستى
داوايةكى ئةطةر نةكراوين، موفاتةحة
بةردةستمان بخةنة لــةوجــؤرةش
يةكطرتووةوة سةركردايةتى لةاليةن

تاووتوَي دةكرَيت»
ئــةتــروشــى   هــاوكــات ســامــى
ئيسالمى يةكطرتووى  ليستى ئةندامى 
لةسةر جةختى عَيراق لةثةرلةمانى
ئيسالمى يةكطرتووى كة كردةوة، ئةوة
ئيئتالف بةليستى  بةرامبةر سياسةتي 
بةشداريكردنى ئةطةرى نةطؤإاوةء
ناوليستى اليةنَيكى وةك يةكطرتوو 
دوو لةو هيضكام لةاليةن  ئيئتالف 

اليةنةوة باس نةكراوة.

رةتيدةكاتةوة يةكطرتوو

ئيئتالف ئيسالمى دةضيَتة ثاأل يةكطرتووى ئيئتالف: ليستى ئةندامَيكى

شوانى محةمةد ئاكؤ

دةكات داوا عَيراق، بازرطانى وةزارةتى
خؤراكيان فؤإمى  كةسانةى ئةو  هةموو
شارةبَيت، لةو ماَليشيان دةبَيت لةكةركوكة
هاوآلتييةك هةر  بإيارة  ئةو  بةثَيى  هةر
نيشتةجَيبوونى ثشتطيرى مانطةوة لةم
خؤراكى بةشة  ئــةوا نةبَيت، كةركوكى
كؤمثانياى طشتى بةإَيوةبةرى ثَينادرَيت،
«هةموو دةَلَيت لةكةركوكيش خــؤراك
مةسةلةية لــةو  كةركوكم بةرثرسانى

ئاطاداركردووةتةوة».
بازرطانى وةزارةتــــى  بــإيــارةكــةى
 ١٩٠٧ ذمــارة بةنووسراوى كة عَيراق،
رياز  ئيمزاى دةرضووةو  ٢٠٠٩/٤/١٩ لة

ئةو طشتيى  بةإَيوةبةرى هاشمى، فاخر 
مايةى بووةتة بةسةرةوةيةو وةزارةتةى
مانطانةى خؤراكى بإينى هــةإةشــةى
خَيزانانةى لــةو  ــةزار ه  (١٠) نزيكةى
لةكةركوكةو خــؤراكــيــان فــؤإمــى كــة 
شارؤضكةكانى شارو نيشتةجَيى خؤيان

كوردستانن.
طشتيى بةإَيوةبةرى جــاف، ــةرةم ك
لةلَيدوانَيكدا كةركوك، خؤراكى كؤمثانياى
بةرثرسانى «هةموو  وتي: رؤذنامة  بؤ
لةو ئاطاداركردووةتةوة  كةركوكم شارى 
داناوة طةورةشم بةمةترسييةكى كَيشةيةو
وادةكات ئةمة ضونكة كةركوك، سةر بؤ
شارةكة خَيزانى  هــةزار   (١٠) نزيكةى

بإيارة». لةو زةرةرمةندبن

حةميد ئاوارة

يةكَيتى سةرؤكى عةبدوَلآل، نيعمةت
ئةو ثَييواية كوردستان، ثةرلةمانتارانى
ماوةيةىكةبؤثإوثاطةندةىهةَلبذاردن
دةبوو زؤرةء ماوةيةكى دياريكراوة
بزانياية، هةَلبذاردنى وادةى كؤمسيؤن
دةستثَيبكرداية، خؤى كارةكانى ئينجا
دةبــوو زؤرةء  كاتَيكى «دوومــانــط 
تَيثةإى تامانطَيك رؤذ لةبيست ماوةكة

نةكرداية».
ــة، ــام رؤذن بــؤ لةلَيدوانَيكيدا 
ثةرلةمانتارانى يةكَيتى سةرؤكى
لةسةر «ثَيويستة وتيشي: كوردستان
اليةك، هةموو ليستةكانء سةرؤك
لةضوارضَيوةى ثإوثاطةندةكان كة
كَيبإكَيى نةكةونة تا يــاســادابــنء
ثإوثاطةندةكان نابَيت نابةرثرسانةء

بَيت». شكاندن بؤيةكتر
بــاآلى كؤمسيؤنى هــةرضــةنــدة

لةثالنى هةَلبذارنةكان سةربةخؤى
مانطةى ئــةم (٢٣)ى  رؤذى خــؤى
هةَلبذارنةكان ثــإوثــاطــةنــدةى  بــؤ 
ــادر، ق عةلى ــةآلم ب ديــاريــكــردبــوو،
هةَلبذاردنةكانى دةستةى سةرؤكى
وادةى كة  دةكات، بةوة ئاماذة هةرَيم 
ثإوثاطةندةكان ثةيوةستة بةكؤتايهاتنى
رؤذى ــوراوةكــانء ــَي ــاَل ث وردبينى 
رؤذى ئاشكراكردنى ثاَلَيوراوان، يةكةم

دةبَيت. هةَلبذاردنةكان بانطةشةى

هةلَبذاردن ثأوثاطةندةى بؤ كة ماوةيةى «ئةو
زؤرة» دياريكراوة

حةميد ئاوارة

ـــى وةزارةت مانطة لةسَي زياتر
وةزيرةو بَي هةرَيم ئاوةدانكردنةوةى
بؤ ثاَلَيوراوَيكى هيض يةكَيتى تائَيستاش
ئةوةش ديارينةكردووة، ثؤستة ئةو
ئةحمةد، عيماد كة ئــةوةدَيــت ثــاش 
وةزيرىئاوةدانكردنةوةثؤستىجَيطري
وةرطرت. هةرَيمى حكومةتى سةرؤكى

ئاوةدانكردنةوة وةزارةتى ثؤستى
ثاش ـــوو  دةب يةكَيتييةو ثشكى
ئةحمةد، عيماد دةستبةكاربوونى 
بؤ ديكة كةسَيكى سياسي مةكتةبي
هةروةك بكات، كانديد وةزارةتة ئةو
سةرؤكى جَيطرى ئةحمةد، عيماد
ثَيشووتريدا لةلَيدوانَيكى حكومةت
لةاليةن رايطةياند: رؤذنــامــة بؤ 
تةكليفكراوة وةزيرانةوة ئةنجومةنى

جَيطرى ثؤستى لةطةأل  هــاوكــات 
وةزيرى ئةركى حكومةت  سةرؤكى

بةإَيوةبةرَيت. ئاوةدانكرنةوةش
ئةحمةد سةعدى خؤيةوة لةالى
ثةيوةندييةكانى بةرثرسى ثيرة،
بةإؤذنامةى يةكَيتى دةرةوةى
يةكَيتى ئَيستا «تــاكــو  راطــةيــانــد:
وةزارةتـــة ئــةو بؤ  كةسَيكى هيض 

ديارينةكردووة».

وةزارةتى  ثؤستى بؤ كةسَيكى هيض  يةكيَتى
ئاوةدانكردنةوة ديارينةكردووة

عَيراق هةأةشةى وةزارةتى بازرطانى
خَيزانى  ١٠ هةزار لة خؤراك بأينى

دةكات كةركوك
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سازداني: سؤران ثاآلنى

ئةندامى  بانيمارانى،  عوسمان 
ئةندامى  يةكَيتىء  سةركردايةتيى 
ثةرلةمانى كوردستان، لةوبإوايةداية 
نةخشةى  هةَلبذاردنةدا  لــةم  كة 
ثَيشيواية  دةطؤإَيتء  هةرَيم  سياسيى 
لة  جياواز  دةكرَيت  ــاوةإآ  ض كة 
زياتر  خةَلك  ثَيشوو  هةَلبذاردنى 
بةهؤى  بكات  هةَلبذاردن  بةشداريى 

بوونى ليستى جياوازةوة. 
ــةرةو  ــة: لــة كــوردســتــان ب ــام رؤذن
ئةم  ثَيتواية  ـــن،  دةإؤي هــةَلــبــذاردن 
هةَلبذاردنة دةتوانَيت ببَيتة سةرةتايةك 
هةرَيمى  لة  سياسى  نةخشةى  طؤإانى  بؤ 

كوردستان؟
خؤيدا  لة  خؤى  هةَلبذاردنة  ئةم   *
ضةندين  ضونكة  ــارة،  دي ثَيوة  طؤإانى 
بةشداريى  جياجيا  ــةوارةى  ق ليستء 
سةرةتاى  ئةمةش  دةكةن،  هةَلبذاردن 
لة  طؤإانيش  بة  ســةبــارةت  طــؤإانــة، 
سياسى  ثرؤسةى  يان  كوردى  ئيدارةى 
بةثَيى  ئــةوة  كوردستان،  هةرَيمى  لة 
سياسييةكان  قــةوارة  ضةند  تا  ئةوةية 
زؤر  ئؤثؤزسيؤن  ئةطةر  دةهَينن،  دةنط 
بَيت،  كةميش  ئةطةر  باشة،  ئةوة  بهَينَيت 
ئةوا دةنطى نةيار دةضَيتة ثةرلةمانء لة 
ثةرلةمانةوة شةإَيكى ياساييانة دةكرَيت، 
بةفيإؤدانى  لة  دةطرَيت  رَيطا  ئةمةش 
ماَلى كورد، ئةمة لةكاتَيكدا ئةطةر بةرةى 

بةدةست  ثَيويست  دةنطى  ئؤثؤزسيؤن 
ثَيك  حكومةت  كة  بؤئةوةى  نةهَينَيت 

بهَينَيت.
رؤذنامة: ئايا بؤ ئةم ثةرلةمانة تائَيستا 
نةيتوانيوة بةر لة بةفيإؤدانى ماَلى كورد 

بطرَيت كة تؤ دةَلَيى بةهةدةرضووة؟
دةتوانَيت  ضؤن  ثةرلةمانة  ئةو   *
نوَينةرى  ثةرلةمانة  ئةو  وابكات؟  شتى 
ضؤن  لــةدةرةوة  تَيدايةو  حيزبةكانى 
ئاراستةكران، وا كاردةكةن، تا ثةرلةمان 
بةوشَيوةية بَيت ناتوانَيت كاربكاتء رَيطة 
بطرَيت،  كورد  ماَلى  بةهةدةرضوونى  لة 
لة  ئؤثؤزسيؤن  كورسى  يةك  تةنانةت 
ثةرلةمان نيية، ئةطةر هةبواية هةر رؤَلى 

دةبوو.
رؤذنامة: بةآلم هةندَيك لة حيزبةكان 
وةكو  ــن  دةزان ئؤثؤزسيؤن  بة  خؤيان 

ئيسالمييةكان؟
نيية  حيزب  نيية،  وا  شتى  هةرطيز   *
نةبَيت، هةموويان  لة حكومةتدا شةريك 

رَيككةوتوونء وةزيريان هةية.
رؤذنامة: كةوابوو ئؤثؤزسيؤن نين؟

* حيزبة بضووكةكان ئةطةر جورئةتى 
هةبواية،  ئؤثؤزسيؤن  بة  بوونيان 
رَيطايان نةدةدا ماَلى كورد بةفيإؤبإوات، 
ضونكة  قسةبكةن،  ئةطةر  ناحةقن  ئةوان 
وةزيريان  حكومةتء  لة  رازين  خؤيان 
بة  بؤية  لَيوةردةطرن،  بودجةى  هةية، 
من  نين،  ئؤثؤزسيؤن  شَيوةيةك  هيض 
كورسى  هةَلبذاردنة  ئةم  بإوامواية 

بةهَيزى ئؤثؤزسيؤن دةباتة ثةرلةمان.
هةَلبذاردنة  ئةم  كةوابوو  رؤذنامة: 

دةتوانَيت ثةرلةمان بطؤإَيت؟
* ثارتىء يةكَيتى ئةو كورسيانةى كة 
ديكةوة  لةاليةكى  نامَينَيت،  هةيانة  ئَيستا 
هةبَيت،  بةهَيز  ئؤثؤزسيؤنى  ئةطةر 
ثارتىء يةكَيتيش دةبَيت خؤيان بطؤإن، 
طؤإانى  ملمالنَيى  ئةطةر  تؤ  ضونكة 
لةطةَلدا بكةيت، يان دةبَيت خؤى بطؤإَيت 
يان دةدؤإَيت، طؤإان دةستيثَيكردووةو 

دةبَيت هةبَيتء دةشكرَيت.
هةَلبذاردنةى  ئةم  ثَيتواية  رؤذنامة: 
توندوتيذيى  لــة  دوور  كــوردســتــان 
هةَلبذاردن  هَيشتا  ضونكة  بةإَيوةبضَيت، 
دةستيثَينةكردووة كة لة زؤر الوة يةكتر 

تؤمةتبار دةكرَيت؟
* ئةم هةَلبذاردنة ئةطةرضى جياوازيى 
هةية لةطةأل هةَلبذاردنى ثَيشوو، بةآلم بآ 
كةموكورتى نابَيت، ضاوسووركردنةوةى 
تَيداية،  هَيزى  بةكارهَينانى  تَيداية، 
دةبَيت،  تَيدا  ناشةرعى  ثإوثاطةندةى 
بةإَيوةبردنى  دةسةآلتى  بةكارهَينانى 
ناإازييةء  كورد  شةقامى  بةآلم  تَيداية، 
دةركــةوتــووة  بــؤى  باشى  بة  خةَلك 
ثآ  كــوردى  ئيدارةى  سيستمةى  ئةو 
ئةطةر  خةَلك  خراثةو  بةإَيوةدةضَيت 

دةنطى بداتآ ناحةقة.
ثارة  بةهَيزى  ثَيتوانيية  رؤذنامة: 

دةسةآلت دةتوانَيت بيباتةوة؟
* ثارة تةنيا بؤ بةرثرسان بةكاردَيتء 
ضونكة  ناطرَيتةوة،  ــةذار  ه هاوآلتى 
بؤ  رةنطة  ماَلَيك،  هةموو  ناطاتة  ثارةكة 
بةشَيك لة خةَلك هةبَيت لةاليةن ثارتىء 
نةك  كةمينةن  ئةوانة  بةآلم  يةكَيتييةوة، 
جةماوةرى  خةَلك  زؤرينةى  زؤرينة، 
بة  خؤى  دةنطى  ــذدانء  وي ناإازييةو 
بةم  قةناعةتى  ضونكة  نافرؤشَيت،  ثارة 

سيستمةى بةإَيوةبردنى ئَيستا نيية.
رؤذنامة: ثارتىء يةكَيتى ئةوة دةَلَين 
ئةو  لــةســةرة،  دةرةكيمان  ترسى  كة 
مةسةلةى  لةبةردةم  ضين  مةترسيانة 
ئةو  هاوبةشى  ليستى  ئايا  نةتةوايةتيدا، 
لةدةستضوونى  مةترسى  لة  حيزبة  دوو 

دةستكةوتةكانة يان شتى ديكة؟
ثارتىء  دابةزينى  بةثَيضةوانةوة   *
خةتةرة  زؤر  ليست،  بةيةك  يةكَيتى 
كة  نةريتَيك  دةبَيتة  ئــةوة  كــوردو  بؤ 
ثارتىء يةكَيتى قةبارةو ذمارةى خؤيان 

لةسةر  كة  باسيدةكةن  ئةوةى  نةزانن، 
باوةإناكةم  من  دةرةكيية،  مةترسى 
دةرةكيمان  مةترسييةكى  هيض  كــة 
لة  ئَيستا  كة  ضةكةى  ئةو  لةسةربَيت، 
بةكاريدةهَينين،  يةكترى  دذى  شانمانة 
فارس،  ــوركء  ت ــةرةبء  ع دذى  نةك 
خةتةرة،  كوردستان  بارودؤخى  ئةطةر 
بارودؤخى  نابينم،  مةترسييةك  من  كة 
باشترين  لــةبــارةو  زؤر  كوردستان 
ئةو  بوونةوةى  يةكاليى  بؤ  بارودؤخة 
شتة تةمومذاوييةى كة بةثَيى رَيككةوتن 
دةبَيت  ــت،  ــرَي ــوةدةب ــةإَي ب حكومةت 
بةشَيوةى هةَلبذاردن يةكاليى بكرَيتةوة، 
ناإةزايى  لة ترسى  بؤية ئةو رَيككةوتنة 
ترسى  لــة  ــةك  ن كــورديــيــة  شةقامى 
دةوروبةر، ئةطةر بارودؤخى كوردستان 
نالةبارة، ئةى ضؤن جةنابى مام جةاللء 
حكومةتء  سةرؤكى  مةسعودء  كاك 
باسى  سةفةرةكانياندا  لةكاتى  ثةرلةمان 
بارودؤخى  كوردستان  كة  دةكةن  ئةوة 
وآلتــان  كؤمثانياى  لة  داوا  ئــارامــةو 
وةبةرهَينان  كوردستان  لة  كة  دةكةن 
ئارام  وةبةرهَينان  بؤ  ئةطةر  بكةن، 
يةكاليى  هةَلبذاردنى  بؤ  بؤ  ئةى  بَيت، 

ئارام  حيزبةكان  قةبارةى  كردنةوةى 
بانَيكء دوو  نيية؟ ديارة ئةوةش دةبَيتة 
ئارامة،  كوردستان  لة  بــارودؤخ  هةوا، 
سيستمة  لةم  دَلى  كورد  خةَلكى  بةآلم 
لة  ياساييانة  تؤَلةى  دةيانةوَيت  ثإة، 
رَيطاى هةَلبذاردنةوة لةوجؤرة سيستمة 

بكةنةوة.
هةَلبذاردنة  ئةم  ضةند  تا  رؤذنامة: 
دةتوانَيت خزمةت بة رةوتى ديموكراسى 

لة هةرَيمى كوردستان بكات؟
نيية،  ديموكراسى  كوردستاندا  لة   *

ثرؤسةى  هةية،  ئازاديى  لة  جؤرَيك 
دةستاودةستكردنى  ديموكراسى 
قبوأل  كوردستاندا  لة  كة  دةســةآلتــة 
لة  كة  ئةوانةى  هيوادارم  بةآلم من  نيية، 
هةزمى  هةية،  دةسةآلتيان  كوردستاندا 
ديموكراسيانة  بــةرةو  هةَلبذاردنَيكى 
تةنيا  كورد  خةَلكى  رَيطابدةن  بكةنء 
بة  دةنطةكةيةتى،  كة  سةرمايةكةى 
ئــةوةش  ــدات،  ب دةنطة  ئــةو  ــة  ــازادان ئ
ثرؤسةى  بةرةو  باشة  هةنطاونانَيكى 
ديموكراسى ئةطةر نةهَيَلن ئةو ثرؤسةية 
كة خةريكة دةستثَيدةكات، بةتةواوى بؤ 
هةَلبذاردنةش  ئةم  دةطةإَيتةوة،  دواوة 
حيزبة  ئةطةر  باشة  تاقيكردنةوةيةكى 
خؤيان  بةرامبةرةكانى  دةسةآلتدارةكان 

قبوأل بكةن.
بةشداريكردنى  ضةند  تا  رؤذنامة: 
هةَلبذاردنة  طةمةى  ئةم  طؤإان  ليستى 

طةرمتر دةكات؟
ـــؤإان  ط ليستى  ــنــى  هــات بــة   *
هةَلبذاردنةكة طةرموطوإ دةبَيتء خةَلك 
دةضن،  دةنطدان  سندوقةكانى  بــةرةو 
حيزبى  ــةردوو  ه كة  ناإازيى  خةَلكى 
رةتدةكردةوة،  ثَيشووى  دةسةآلتدارى 

بةشَيوةى  دَيت  ديكة  ليستَيكى  كة  ئَيستا 
نةبوون  بةتةما  خةَلكانةى  ئةو  ياسايى 
بَينة سةر سندوقى دةنطدانء بةديلَيكيان 
هةيةو  بةديلة  ئةو  ئَيستا  شكنةدةبرد، 
ليستةكة  كة سةرؤكايةتى  كةسةش  ئةو 
رابردووىء  كوردستان  خةًلكى  دةكات 
ليستى  ئَيستا  ــن،  دةزان بيركردنةوةى 
ليستة  بةو  دةنط  دَيت  هةيةو  طــؤإان 
تةواوى  سةيرى  ئةطةر  ثَيمواية  دةدات، 
ليستى  بكةين،  ناإةزاييانةى شةقام  ئةو 
بةدةستدةهَينَيت،  باش  دةنطَيكى  طؤإان 

زؤرجار  هةَلبذاردنةكاندا  لة  هةروةها 
موفاجئةى طةورة دةبينين.

رؤذنامة: تؤ ئةندامى سةركردايةتيت 
ناإازيت،  يةكَيتى  لة  بةآلم  يةكَيتى،  لة 
لة  كوردستانى  ثةرلةمانى  ئةندامى 
دةسةآلتداريت  نــاإازيــت،  ثةرلةمان 
هةموو  ئةم  ناإازيت،  حكومةت  لة  بةآلم 

ناإةزاييانةى تؤ لة ضييةوة هاتووة؟
كة  لــةوةى  ــم  ــاإازي ن حيزب  لــة   *
لة  ديموكراتة  سؤسيال  حيزبةكةمان 
سيستمى  دةبَيت  ديموكراتدا،  سؤسيال 
بةإَيوةبردنى حيزب شةفافيةتى تَيدابَيت، 
بإيارةكاندا،  كؤبوونةوةو  بودجةو  لة 
ئَيمةدا  حيزبى  لةناو  بةداخةوة  بةآلم 
واقيعى  لة  بةرنامةكةمانداية  لة  ئةوةى 
كردةوةييدا رةنطينةداوةتةوة، ئَيمة دواى 
نةمانتوانى  نيشتمانى،  رزطاريى  قؤناغى 
كة  تائَيستا  بكةينةوة  يةكاليى  خؤمان 
حيزبى طةلين يان هى كؤمةَلَيك كةس؟ لة 
حكومةت  حيزبء  تائَيستا  حكومةتيشدا 
ماَلى خؤيان لةيةكتر جيانةكردووةتةوةء 
تَيكةآلوة، بؤية حكومةت هى دوو حيزبى 
نيية،  طةل  حكومةتى  ــدارةء  دةســةآلت
حكومةتدا  دامودةزطاكانى  لة  ئَيستاش 

هةربؤيةش  لَيدةكةن،  تةزكيةت  داواى 
لة سيستمى بةإَيوةبردنى ئةو حكومةتة 
كة  ثةرلةمانيش  نــاإازيــم،  زؤر  زؤر 
تةوجيهات  حيزبةو  هةردوو  طوَيرايةَلى 
بة  نةبووة  ــتء  ــرَي وةردةط لــةوانــةوة 
كوردستانء  خةَلكى  مةرجةعيةتى 
هةية،  ديكة  مةرجةعيةتى  لةثشتيةوة 
داهــاتــووى  بــؤ  ئةمة  ثَيمواية  بؤية 
دواوةمان  بةرةو  خةتةرةو  طةلةكةمان 
لة  ئةوةش  لةسةر  بؤية  دةطةإَينَيتةوة، 

ثةرلةمان ناإازيم.
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ضــــاوثَيكةوتن

عوسمان بانيمارانى، ئةندامى سةركردايةتى يةكَيتى:

رَيككةوتنى ستراتيذيي ثارتىء يةكيَتى 
لةترسى ناأةزايى شةقامى كورديية نةك مةترسى

ئةطةر 
بارودؤخى 
كوردستان 

نالةبارة، ئةى 
ضؤن جةنابى 

مام جةاللء 
كاك مةسعودء 

سةرؤكى 
حكومةتء 

ثةرلةمان لةكاتى 
سةفةرةكانياندا 

باسى ئةوة دةكةن 
كة كوردستان 

بارودؤخى 
ئارامةو داوا 
لة كؤمثانياى 

وآلتان دةكةن 
كة لة كوردستان 

وةبةرهَينان بكةن

يةكَيتيش  ثارتىء  هةبَيت،  بةهَيز  ئؤثؤزسيؤنى  ئةطةر 

دةبَيت خؤيان بطؤإن، ضونكة تؤ ئةطةر ملمالنَيى طؤإانى 

لةطةَلدا بكةيت، يان دةبَيت خؤى بطؤإَيت يان دةدؤإَيت، 

www.neطؤإان دةستيثَيكردووةو دةبَيت هةبَيتء دةشكرَيت
tew

e.c
om
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بـةدواداضــــوون

شارا عةبدوإلةحمان

كوردستانء  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى 
ــة بـــإيـــارة لة  ســـةرؤكـــى هـــةرَيـــم ك
وا  بةإَيوةبضَيت،  ئةمساَلدا  ٧/٢٥ى 
طةرموطوإييةكى  كة  ضاوةإواندةكرَيت 
ثَيشووى  هةَلبذاردنةكانى  لة  زياتر 
ئةمةش  ببينَيت،  بةخؤوة  كوردستان 
جياواز  ليستَيكى  ضةند  كة  بةوثَييةى 
ضةند  ــات  ــاوك ه دةكــــةن،  ــى  ــةشــداري ب
ثؤستى  وةرطرتنى  ملمالنَيى  كةسَيكيش 

سةرؤكايةتيى هةرَيم دةكةن.

قةوارة بةشداربووةكان
ســةربــةخــؤى  ـــاآلى  ب كؤمسيؤنى 
ناوى   ٢٠٠٩/٤/٢٨ رؤذى  هةَلبذاردنةكان 
هةَلبذاردنةكان  بؤ  سياسى  قةوارةى   (٤١)
تةنيا  ـــــان  (٢٠)ي ــة  ك ــرد،  ــدك ــةن ــةس ث
قةوارةى   (٢١) مؤَلةتء  تازةكردنةوةى 

نوآ.
كورسيية   (١٠٠) بؤ  قةوارةيان   (٣١)
بؤ  ــةوارة  ق  (٣) ثةرلةمان،  طشتييةكةى 
 (٤) توركمانةكانء  كؤتاي  كورسى   (٥)
كلدانى  ئاشوورى  كورسى   (٥) بؤ  قةوارة 
كورسى   (١) بؤ  قةوارة   (٤) سريانييةكان، 
تايبةتى ئةرمةنةكان كَيبإكآ دةكةن، دواتر 
تةنيا  بةوثَييةش  كشانةوةو  قــةوارة   (٧)
(٣٤) ليست مانةوة كة دواتريش بةشَيكيان 

ثَيكهَينا. هاوثةيمانييان 
هاوثةيمانَيتييةكان

هاوثةيمانَيتيان   (٥) ليست   (١٥)
هةَلبذاردنى  لة  بةشداريكردن  بؤ  ثَيكهَيناوة 
لة  بريتين  كة  كوردستاندا،  ثةرلةمانى 
ضاكسازيي  خزمةتطوزارييء  (ليستي 
ئيسالميى  (يةكطرتووى  حيزبةكة  ضــوار 
كوردستان،  ئيسالميى  كؤمةَلى  كوردستان، 
سؤسياليست ديموكراتى كوردستانء حيزبى 
كوردستاني  ليستي  (ئايندة)،  زةحمةتكَيشان 
ثارتي  كوردستانء  نيشتمانيي  (يةكَيتي 
ئازاديء  ليستي  كوردستان)،  ديموكراتى 
دادثةروةريي كؤمةآليةتي كة بريتين لة (حيزبي 
شيوعي كوردستان، حيزبى زةحمةتكَيشانى 
طةلى  ديموكراتي  بزووتنةوةي  كوردستان، 
كوردستان، بزووتنةوةي ديموكراسيخوازانى 
سةربةخؤى  ــارى  ك ثارتي  كوردستان، 
كة  يةكطرتوو  كلداني  ليستي  كوردستان)، 
بريتين لة (حيزبي يةكَيتي ديموكراتي كلدانيء 
ئةنجومةنى نيشتماني كلداني)، ليستي حوكمي 
لة هةريةكة  ئاشووري سرياني  كلداني  زاتي 
لة (حيزبي ديموكراتي بةيت نةهرةينء حيزبي 
نيشتماني ئاشووريء ليستى كلدؤئاشوورى 
ديموكراتى)، بةوثَييةش لةكؤي (٤١) قةوارة، 
سةربةخؤ  قةوارةي   (٢٠) هاوثةيمانيء   (٥)
بإيارة  كة  دةكةن  هةَلبذاردنةكان  كَيبإكَيي 

٧/٢٥ بةإَيوةبضَيت.

كشانةوة

ليستة  نـــاوى  ئاشكراكردنى  دواى 
هاوثةيمانى  راطةياندنى  تؤماركراوةكانء 
ليستى   (٧) لةليستةكاندا،  ذمارةيةك  لةنَيوان 
داهاتووى  هةَلبذاردنى  لة  تؤماركراو خؤيان 
ثةرلةمان كشاندةوةو هةندَيكيان ثاَلثشتيى لة 

ليستةكانى ديكة دةكةن.
(ثارتى  لة  هةريةك  كة  ليست  حــةوت 
ليستى  كوردستان،  ديموكراتى  ثارَيزطارانى 
سثى سةربةخؤ، كؤمةَلةى برايانى مةسيحى، 
شانت  ديموكراتى،  نةهرةينى  بةيت  حيزبى 
ليستى  ئةرمةن)،  (ليستى  موراديان  موراد 
ديموكراتى نيشتمانى، ليستى زةحمةتكَيشانى 
هةَلبذاردنى  لة  بةشداريكردنيان  سةربةخؤ)، 

داهاتووى ثةرلةمان كشاندةوة.

ذمارةى ثاَلَيوراوان
بةشداريى  ليستةكانى  ســةرجــةم 
هةَلبذاردنى ثةرلةمان، ناوى ثاَلَيوراوةكانى 
باآلى  كؤمسيؤنى  ثَيشكةشى  خؤيان 
كة  كردووة  هةَلبذاردنةكان  سةربةخؤى 
تؤماركردنةكة  بة  كؤتايى   ٥/٢٠ رؤذى 

هات.
ذمارةى ثاَلَيوراوى سةرجةم ليستةكان 
 (١١١) لةسةر  كَيبإكآ  كة  ثاَلَيوراوة   (٥٠٩)
كورسييةكةى ثةرلةمان دةكةن، بةثَيى ئةو 
لةوبارةيةوة  كؤمسيؤن  كة  رَينماييانةش 
دايناوة، هةر ليستَيك بؤى هةية كة ذمارةى 
ثاَلَيوراوةكانى لةنَيوان (٣- ١٠٠) ثاَلَيوراودا 
بَيت جطة لة كؤتاي تايبةتي كلدؤئاشووريء 

ثاَلَيوراو   (٥) لة  نابَيت  كة  توركمانةكان، 
ئةرمةنةكانيش  كؤتاي  نةبَيتء  زياتر 
ياساى  بةثَيى  تاكةكةسيية، هاوكات  ليستي 
دةبَيت  كوردستان  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى 
لة  بَيت  ثاَلَيوراوةكان  ٣٠٪ى  ذن  رَيذةى 

هةر ليستَيكدا.
خؤيان  ناوي  ثاَلَيوراو   (٢٠) هةروةها 
بؤ  ـــردووة  ك كؤمسيؤن  بــة  ثَيشكةش 
كؤتاي  كــورســي   (٥) لــةســةر  كَيبإكآ 
كلدؤئاشورييةكان، (٢٠) ثاَلَيوراويش بؤ (٥) 
كورسي كؤتاي توركمانةكانء (٣) ثاَلَيوراو 

بؤ تاكةكورسي كؤتاي ئةرمةنةكان.

نوَيكردنةوةي تؤمارى دةنطدةران
٢٠٠٧ي  ساَلي  ئامارةكاني  بةثَيي 
بازرطاني،  وةزارةتــي  خؤراكء  كؤبووني 
هةيةو  دةنطدانيان  مافى  كة  كةسانةي  ئةو 
لة  ساَلييةوةية،   (١٨) لةسةرووى  تةمةنيان 
 (٢) لة  زياتر  هةرَيم  ثارَيزطاكةى  هةرسآ 

مليؤنء (٥٠٠) هةزار كةسة. 
هةرسآ  ــة  ل  ،٥/٢٥ ســبــةى  ــارة  ــإي ب
ــاوةنــدي  ن  (٨٤) ــم  ــةرَي ه ــزطــاكــةى  ثــارَي
بكرَيتةوة  دةنطدةران  تؤماري  نوَيكردنةوةي 
(٣١ لة هةولَير، ٣٧ لة سلَيمانىء ١٦ لة دهؤك)، 
تؤماركردنى  بةمةبةستى  دةنطدةر  بؤئةوةى 
ناو،  البردنى  طؤإينء  راستكردنةوةو  ناوو 
سةرداني ناوةندو بنكةكاني دةنطدان بكةن بؤ 
دَلنيابوونةوة لة بووني ناوةكانيان، تا بتوانن 
تا  بكةنء  بةشداريي  هةَلبذاردندا  رؤذي  لة 

رؤذى ٦/٧ ثرؤسةي نوَيكردنةوةي تؤماري 
دةنطدةران بةردةوام دةبَيت.

بانطةشةى هةَلبذاردن
هةرضةندة كؤمسيؤنى باآلى هةَلبذاردنةكان 
دوَينآ (٥/٢٣)ى دياريكردبوو بؤ دةستثَيكردنى 
بةآلم  هةَلبذاردن،  بانطةشةى  بة  ليستةكان 
بة  بةسترايةوة  رؤذة  ئــةو  دياريكردنى 

كؤتاييهاتنى وردبينى ثاَلَيوراوةكانةوة.
وةك  تايبةت  دةستةيةكى  كوردستان  لة 
بؤ  نيية  بةعس  ريشةكَيشكردنى  دةستةى 
بةآلم  ثاَلَيوراوةكان،  ثَيشينةى  لة  لَيكؤَلينةوة 
هاوكاريى  دةبرَيتةبةر  ثةنا  مةبةستة  ئةو  بؤ 
وةك  دةزطايةكى  ضةند  ناوخؤء  ــى  وةزارةت
ثةنجةمؤرى  دةزطــاى  رةطةزنامةو  زانكؤو 
وادةى  ثاَلَيوراوةكان،  وردبينى  بؤ  تاوانةكان 
وردبينى  كؤتاييهاتنى  بة  بةندة  بانطةشةش 
ثاَلَيورةكانةوة كة بإيارة لةم هةفتةيةدا كؤتايى 
ناوي  كؤمسيؤن  هةركات  بةوثَيية  ثَيبهَينرَيت، 
ئةوكاتة  ثةسةندكرد،  ثةرلةماني  ثاَلَيوراواني 
هةَلبذاردنةكان  بانطةشةي  ثإوثاطةندةو 

دةستثَيدةكات.

بودجةى هةَلبذاردنةكة
داواى  هــةَلــبــذاردنــةكــان  كؤمسيؤنى 
بؤ  دؤالرى  مليؤن   (٣٧) بإى  دابينكردنى 
ثةرلةمانى كوردستان  داهاتووى  هةَلبذاردنى 
حكومةتى  لةسةرةتاوة  هةرضةندة  كردبوو، 
١٧٪ى  بودجةية  ئةو  رايطةياندبوو  عَيراق 
دواتــرء  سةرفبكرَيت،  هةرَيمدا  بودجةى 
ناوةندى  داواكارييةكى زؤر، حكومةتى  دواى 
بودجةية  ئةو  ثَيدانى  لةسةر  رةزامةنديى 
بودجةية  ــةو  ئ تائَيستا  ــةآلم  ب ثيشاندا، 
قؤناغ  هةرَيم  حكومةتى  بإيارة  نةنَيردراوةو 
بةقؤناغ بإى بودجةى ثَيويست بداتة كؤمسيؤن 
كارةكانيان  بؤئةوةى  (سولفة)،  ثَيشينة  وةك 
ثةكينةكةوَيت تا ئةوكاتةى حكومةتى ناوةندى 

بودجةكة دابيندةكات.

ثاَلَيوراوي سةرؤكي هةرَيم
سةرؤكى  بارزانى  مةسعود   ٥/٢١ رؤذى 
كانديد  ثؤستة  ئةو  بؤ  خؤى  دووبارة  هةرَيم 
لةدواى  ثاَلَيوراوة  سَييةم  بارزانى  كردةوة، 
سةرؤك  ئةحمةد  ئيبراهيم  هةَلؤ  لة  هةريةك 
ميراودةلى  د.كــةمــال  ثَيشكةوتن،  ليستى 
كةسايةتى سةربةخؤ، كة ثَيش بارزاني ناوي 
بؤ  هةرَيم  سةرؤكي  كانديدي  وةك  خؤيان 
ئةو ثؤستة لةدةستةى هةَلبذاردنةكانى هةرَيم 

تؤماركردبوو.
هةرَيم  سةرؤكايةتى  ياساى  بةثَيى 
هةرَيم  سةرؤكى  بؤ  خؤى  كة  كةسةى  ئةو 
ساأل   (٤٠) لة  تةمةنى  دةبَيت  دةكات،  كانديد 
عَيراق  كوردستانى  هاوآلتى  كةمترنةبَيتء 
مافَيكى  هةموو  نيشتةجَيبَيت،  لَيى  بَيتء 
١٩ى  رؤذى  هةبَيت.  سياسى  شارستانىء 
ئةم مانطة خؤثاآلوتن بؤ سةرؤكايةتيى هةرَيم 
تا  ثرؤسةية  ئةو  بإيارة  دةستيثَيكردووةو 

سبةى (٥/٢٥) بةردةوام بَيت.

هةلَبذاردني ثةرلةماني كوردستان بة ذمارة

جةمال ئيختيار 

سةردانى  لة  طةإانةوة  لةكاتى 
توركيا  ــى  ــةرؤك س ــمــةشــق،  دي
بؤضوونةكانى خؤى لةسةر كَيشةى 
ئاماذةي  دووبــارةكــردةوةو  كورد 
هاوبةش  تَيطةيشتنَيكى  بةوةكرد 
دةوَلةتدا  دامةزراوةكانى  لةنَيوان 
توركيا  ــةوةي  ب طةشبينة  هةية، 
بؤ  فراواندةكاتةوة  هةوَلةكاني 
سةرؤكى  كَيشةكةى،  ضارةسةرى 
بة  ئَيستا  دةرفةتةى  ئةو  توركيا 
ناودةبات،  مَيذوويى  دةرفةتَيكى 
دةوَلةت  لةاليةن  بةثَيضةوانةشةوة 
ــى ثــارتــى  ــةرؤك بــاخــضــةلــى، س
بزووتنةوةى نةتةوةيى دةخرَيتة ذَير 
ثرسيار، كة ثَييواية هيض دةرفةتَيكى 

مَيذوويى لةئارادا نيية. 
ئةمدواييةى  لَيدوانةكانى 
طويل،  عةبدوَلآل  توركيا،  سةرؤكى 
طؤإينةوةيةكى  بيروإا  طفتوطؤو 

بةربآلوى لة توركيا دروستكردووة، 
تا ئاستَيك كة رؤذنامةكانى توركياو 
باسيان  زةمـــان  تـــودةى  لــةوانــة 
طفتوطؤيانة  ئةو  كة  لةوةكردووة 
خؤيان  جَيطاى  شوَينَيك  لةهةموو 
هةموو  ــاو  ــةن ل ـــةوةو  ـــردووةت ك
باسى  حكومةتدا  دامودةزطاكانى 
واتة  توركيا،  كَيشةى  ضارةسةرى 

كَيشةى كورد دةكرَيت. 
دةنووسَيت:  ــان  زةم ــودةى  ت
تازةية  هةَلسوكةوتَيكى  ئةوة جؤرة 
هةوَلدانَيكى  كوردء  كَيشةى  لةطةأل 
تازةية بؤ رووبةإووبوونةوة لةطةأل 
مةسةلةى ئيتنيكى لة توركيا، تائَيستا 
كة  دةكرد  ئةوةى  ثشتطيريى  سوثا 
لةناوببرَيتء  تيرؤر  لةسةرةتادا 
ئابوورييةكان  كؤمةآليةتيء  كَيشة 
ئةطةرضى حكومةتى  بخرَينة دواتر، 
دووةم  ئةوةى  وابوو  راي  مةدةنى 
سوثا  بــةآلم  ثَيشبخرَيت،  دةبَيت 
هةموو شتَيكى ديارى دةكرد، ئَيستا 
سوثا دةَلَيت وةرة با ثَيكةوة ئةنجامى 
مةدةنى  سوثا-  ثةيوةندى  بدةينء 

خةريكة زياتر دةبَيتة شتَيكى وةكو 
ليبراأل ديموكراسى.

ستووننووسى  بايدار،  يــاوز 
تودةى زةمان، دةنووسَيت كة ئَيستا 
ئيتر هةموو كةسَيك باسى كَيشةكة 
دةكات، طويل، ئيلكةر باشبوغ، موراد 
دةوَلةت  تورك،  كورد،  قةرةيةآلن، 
هةموو  ــرانء  ــاودَي ض باخضةلى، 

توَيذةكان. 
عةقَلى  ئَيستا  ثَييواية،  بايدار 
ـــؤإاوةو  ط مــةســةلــةكــة  بينينى 
دةبينَيتء  ديكة  بةشَيوازَيكى 
فةرماندةى ئةركانى سوثاى توركيا 
لةكاتى  كة  دةهَينَيتةوة،  نموونة  بة 
زؤر  رؤذنامةطةريدا  كؤنفرانسَيكي 
قسةى  ديكة  بةشَيوازَيكى  نةرمترو 
هةَلينةكوتاوةتة  بةثةلة  كــردووةو 
كوردستان،  كرَيكارانى  ثارتى  سةر 
 (٩) كوشتنى  هةواَلى  ئةطةرضى 
تازة  ميندا  تةقينةوةى  لة  سةرباز 

بوو. 
بايدار درَيذة دةدات كة نوخبةى 
تَيطةيشتووة  لةوة  توركيا  سياسيى 

كة فاكتةرة نَيودةوَلةتىء ناوضةيىء 
ناوخؤييةكانى  توركيا هيض رَيطايةكى 
لة ئاشتةوايى  ناهَيَلَينةوة جطة  ديكة 
لة  ئاشتى  بنياتنانةوةى  نيشتمانىء 
ماَلةوة، هةروةكو ئةتاتورك دةَلَيت. 

وةكو  توركيا  رؤذنامةكانى 
ئةوانى  حوريةتء  زةمانء  تودةى 
بةردةوامى  بة  دواييةدا  لةم  ديكة، 
كردووة،  كورديان  كَيشةى  باسى 
وآلتة  ئةو  سةرؤكى  دةربإينةكانى 
طيانَيكى تازةى بة بةر ئةو باسانةدا 
شوَينَيكء  هةموو  كة  كـــردةوة 
توركيايان  ئَيستاى   كةشوهةواى 
داطيركردووة، بةآلم لةطةأل ئةوةشدا 
ــةكــردةوة  ب هــةنــطــاوى  تائَيستا 

نةنراوة. 
تادَيت ثشتطيريى بؤ ضارةسةر 
ضوارضَيوةيةدا  لةو  دةكاتء  زياد 
رَيكخراوة ناحوكمىء مةدةنييةكانى 
خؤيان  ثشتطيريى  دياربةكريش 
بةئومَيدى  راطةياندووة،  طويل  بؤ 
ئةوةن كة ضاويان بة طويل بكةوَيت 

بؤ راطةياندنى هةَلوَيستى خؤيان. 

ـــى ئــةنــجــومــةنــى  ـــةرؤك س
ــوورى  ــاش ب بيزنسمانةكانى 
خؤرهةآلتى ئاناتوليا، شا ئيسماعيل 
«كةشَيكى  دةَلَيت:  ئؤغلو  بةدرخان 
بةآلم  ضارةسةر،  بؤ  هةية  طونجاو 
الدةدةن  خؤيان  ــةن  الي هةندَيك 
دؤزينةوةى  ثشتطيريى  كة  لةوةى 
ضارةسةرَيك بكةن، هةر دامةزراوةو 
دةبــَيــت  بــةرثــرســيــار  كةسَيكى 
بكات،  ثرؤسةية  ئةم  ثشتطيريى 
خؤمانء  ثشتطيريى  ثيشاندانى  بؤ 
بينينى  داواى  ثرؤسةكة  هاندانى 

سةرؤك (طويل)مان كردووة».  
بؤ  ثشتطيريى  ئــةطــةرضــى 
زياتر  كورد  كَيشةى  ضارةسةرى 
بووة، سوثا نةرمتر مامةَلة دةكاتء 
مةيلى  ــةش  وآلت ئــةو  حكومةتى 
هةنطاوبنَيت،  كة  هةية  ئــةوةى 
نةتةوةثةرستة  ــة  ــةن الي بـــةآلم 
لةوانة  وآلتةو  ئةو  توندإةوةكانى 
دةوَلةت باخضةلى، سةرؤكى ثارتى 
ئةوة  نــةتــةوةيــى،  بــزووتــنــةوةى 
دةخاتة ذَير ثرسيار كة دةرفةتَيكى 

ئةطةرضى  بَيت،  لةئارادا  مَيذوويى 
ثرؤسةكةى  تَيكدانى  رؤَلى  تائَيستا 
نةبينيوة، بةآلم هةنطاوى ئةوتؤشى 
نةناوة كة ببَيتة بةشَيكى بنياتنةر لة 
ثرؤسةكةداو يارمةتيى دؤزينةوةى 
كَيشةي  ديموكراتى  ضارةسةرى 

كورد بدات. 
ــــرانــــى ســيــاســى  ضــــاودَي
كاتى  هاوشَيوةى  كة  ثَييانواية، 
ئؤجاالن،  عةبدوَلآل  دةستطيركردنى 
ــاران  ــك ــرَي ــى ك ــارت ــى ث ــةرؤك س
كةوتووةتة  وآلتة  ئةو  كوردستان، 
بةردةم دةرفةتَيكى مَيذوويى، بةآلم 
ئؤجاالندا  طرتنةكةى  لةكاتى  ئةطةر 
لَيوةرنةطيراو  سوودى  دةرفةتةكة 
نابَيت  ئةمجارةيان  لةدةستضوو، 
لةدةستبدات،  هةلة  ئــةم  توركيا 
ضارةسةرَيكى  رَيطاى  لة  ثَيويستة 
ئاشتيانةو ديموكراتييةوة كؤتايى بة 
بهَينرَيت،  وآلتة  لةو  كورد  كَيشةى 
ماديىء  زيانى  ضيتر  بــؤئــةوةى 
بة  وآلتة  ئةو  هاوآلتييانى  لة  طيانى 

كورديشةوة، نةكةوَيت.

توركيا؛ دةرفةتَيكى مَيذوويى بؤ ضارةسةري كَيشةى كورد

www.ne
tew

e.c
om



7 ذمــارة (474) يةكشةممة 2009/5/24

سازدانى: ريَبين فةتاح

ليستى  شَيردل تةحسين، سةرؤكى 
لةسةر  سةربةخؤ، جةخت  توركمانى 
لةسةرةتادا  كة  دةكــاتــةوة  ــةوة  ئ
توركمانييةكان  حيزبة  هةوَليانداوة 
بةشداريى  هاوبةش  ليستَيكى  بة 
«بةهؤى  بةآلم  بكةن،  هةَلبذاردنةكة 
ــدى  ــةرذةوةن ب لةبةرضاوطرتنى 
توركمانييةكان  حيزبة  تايبةت» 
نةكردووة،  ثرؤذةكة  لة  ثَيشوازييان 
زؤر  رَيذةيةكى  ثَييواية  كة  ناوبراو 
لة دةنطى توركمان بةدةست دةهَينن، 
لةبةرئةوةى  كة  دةكات  لةوة  باس 
توركمانةكانى  ثــةرلــةمــانــتــارة 
ــةوة  ــك ــةَل ــوو لـــةاليـــةن خ ــش ــَي ث
بةدامةزراندن  هةَلنةبذَيردرابوونء 
نةيانتوانيوة  ثةرلةمان،  ضووبوونة 

داكؤكى لة مافى توركمان بكةن.  

لة  كؤمةَلَيك  ءةك  ئَيوة  رؤذنامة: 
لة  يةكةمجار  بؤ  هةولَير،  توركمانانى 
دةرةوةى حيزبة توركمانييةكان ليستَيكى 
ثةرلةمان  هةَلبذاردنى  بؤ  توركمانيتان 
ئةم  ثَيكهَينانى  بيرؤكةى  ثَيكهَيناوة، 

ليستة لةكوَيوة سةرضاوة دةطرَيت؟
ــى  ــردن ــك ــت دروس ــةى  ــرؤك ــي ب  *
دةرةوةى  لة  توركمانى  ليستَيكى 
داواى  لةسةر  توركمانييةكان  حيزبة 
ثَيكهاتووة،  هةولَير  توركمانانى 
دةكرا  بؤ  ئةوةم  ثَيشنيازى  بةردةوام 
دةيانوت  خةَلكةكة  ثَيكبهَينم،  ليستَيك 
هةية  ثةرلةمانتارَيكمان  ضةند  ئَيمة 
هيضيان  كوردستان  ثةرلةمانى  لة 
لةبةرئةوة  نــةكــردووة،  توركمان  بؤ 
توركمانَيكى  ضــةنــد  ــت  ــةوَي ــان دةم
بةرطرى  ثةرلةمانء  بضَيتة  سةربةخؤ 
ديارة  بكةن،  توركمان  مافةكانى  لة 
شةإكردنء  ماناى  بة  بةرطريكردن 
برا  لةطةأل  نيية  دروستكردن  كَيشة 
بةَلكو  ديكة،  نةتةوةكانى  كوردةكانء 
توركمانة  مافةكانى  ثاراستنى  تةنيا 
طفتوطؤكردن  هَيمنء  بةشَيوةيةكى 

ئةمة  دواى  ديكة،  اليةنةكانى  لةطةأل 
هةولَير  توركمانانى  لة  كؤمةَلَيك  لةطةأل 
لةسةرةتادا  ثَيشنيازيانكرد  كؤبوينةوة، 
بةرثرسةكان  سةردانى  ذمارةيةكمان 
ــارى  ــزط ــارَي بــكــةيــن، ســـةردانـــى ث
هةولَيرمان كردء زؤر خؤشحاأل بوو بة 
ثرؤذةكةمان، دواتر سةردانى مةَلبةندى 
يةكَيتيمان كردو ثَيمانإاطةياندن كة ئَيمة 
ئةوانيش  سةربةخؤينء  كةسانَيكى 
ثارتى  برادةرانى  ءةك  بةهةمانشَيوة 
برادةرانى  بوو،  ثرؤذةكةيان ثآ خؤش 
ثَييان  بةهةمانشَيوة  طــؤإان  ليستى 

ناو  بضنة  سةربةخؤ  كةسانى  خؤشبوو 
سينان  ثاَلثشتى  بة  ئيدى  ثةرلةمان، 
دواى  ضةلةبىء  مةحمود  ضةلةبىء 
ئةرسةالنء  ءيداد  كاك  سةردانيكردنى 
بإيارى  ثرؤذةكة  قةساب،  سةنعان 

لةسةر دراو ليستةكةمان تؤماركرد.  
رؤذنامة: باست لةوة كرد ثةرلةمانتارة 
كار  نةيانتوانيوة  تائَيستا  توركمانةكان 
بكةن،  توركمان  داخوازييةكانى  بؤ 
كةواتة هؤكارى ئةمة بؤضى دةطةإَيتةوة 
لةسةر  كار  نةيانتوانيوة  تائَيستا  كة 

مافةكانى توركمان بكةن؟
لةسةرةتاوة  هةر  لةبةرئةوةى   *
تــوركــمــانــةكــان بة  ثــةرلــةمــانــتــارة 
ثةرلةمان،  ناو  نةضوونةتة  هةَلبذاردن 
دامةزرَينراون،  ثةرلةمان  لة  بةَلكو 
دةتوانن  بَيت  هةَلبذاردن  بة  ئةطةر 
بةآلم  قسةبكةن،  هةبَيتء  هةَلوَيستيان 
دةبَيت  بَيت،  دامــةزرانــدن  بة  ئةطةر 
ثةيإةوى لة بةرنامةى ئةو حيزبة بكةن 
ءةك  ئةوان  رةنطة  دايمةزراندوون،  كة 
كردبَيت،  كاريان  لةثةرلةمان  حيزب 

نةك ءةك توركمان.
ثةيوةندييةكتان  ض  ئَيوة  رؤذنامة: 
هةية،  توركمانييةكان  حيزبة  لةطةأل 
بؤ  ليستيان  ــةى  ــةوان ئ بةتايبةت 
ثةرلةمان  داهــاتــووى  هةَلبذاردنى 

ثَيكهَيناوة؟ 

ثــةيــوةنــدى  ــوركــمــان  ت ءةك   *
باشة،  يةكتر  لةطةأل  كؤمةآليةتيمان 
لةطةأل  سياسةت  ناو  دةطاتة  كة  بةآلم 
كة  بةو هؤيةوة  ئةمةش  تةبانين،  يةكتر 
شةخسى  بةرذةوةندى  كةسَيكء  هةر 
كة  ئَيستا  طرتووة،  لةبةرضاو  خؤى 
داوة،  ليستمان  ثَيكهَينانى  بإيارى  ئَيمة 
ثَيكبهَينين  يارمةتى  سندوقَيكى  بإيارة 
ثةرلةمانتار  ءةك  كة  ثارةيةى  لةو 
ثآ  خةَلكى  هــاوكــارى  ءةريدةطرين 
لةنَيوان  جياوازى  لةمةشدا  بكةين، 
هةولَير  ديكةى  خةَلكى  توركمانةكانء 

لة برا كوردةكان ناكةين. 
ــاس لــةوة دةكــرَيــت  ــة: ب ــام رؤذن
لةسةرةتادا ثَيشنيازى ئةوة كراوة حيزبة 
هاوبةش  ليستَيكى  بة  توركمانييةكان 
سةري  بيرؤكةكة  دواتر  بةآلم  دابةزن، 
بؤضى  راستة  ئةمة  ئةطةر  نةطرتووة، 

سةري نةطرت؟
* ئةوة راستة لةسةرةتادا ثَيشنيازكرا 
هةموو اليةنةكان بةيةكةوة داببةزن، من 
ثَيموتن ثَيشتر بة ئيمزاى هةموو حيزبة 
توركمانييةكان ءةك نوَينةرى توركمان 
كرد،  ئؤلؤمثى  ليذنةى  رةوانةى  منتان 
ثَيويستة لة هةموو بإيارةكانى ديكةشدا 
رَيكخست  داوةتَيكم  بةيةكةوةبن، 
بؤئةوةى حيزبة توركمانييةكان لةيةكتر 
نزيك بكةمةوة، يةك دوو دانيشتن كراو 
كرد،  توركمانمان  حيزبى  سةردانى 
ئةوان  كة  روونــبــووةوة  دواتــر  بةآلم 

لةطةأل ئةوة نين بةيةكةوة كاربكةين. 
رؤذنامة: كَيشةكة لة ضييةوة سةرضاوة 
تايبةتى  بةرذةوةندييةكى  دةطرَيت، 
بةرذةوةندييةكى  يان  هةية  لةثشتةوة 

طشتى؟
دابةشكردنى  لةسةر  كَيشةكة   *
لةنَيوان حيزبةكاندا، هةر  كورسييةكانة 
لةسةرةوةى  خؤى  دةيةوَيت  حيزبَيك 
ئــةوةى  لــةبــةرئــةوة  بَيت،  ليستةكة 
بــةرذةوةنــدى  كة  لَيدةخوَينرَيتةوة 

شةخسى بَيت، ضونكة ئةوان لة حةوت 
لةسةر  ملمالنآ  ثَيكهاتوونء  حيزب 
ثَينج كورسى دةكةن، هةر هةمووشيان 
ليست  سةرؤك  خؤيان  بة  دةيانةوَيت 
ليستةكةدا  لةناو  خؤيان  كةسانى  بنء 
بة  ئةطةر  دةبَيت  باشتر  بةآلم  بَيت، 
هةَلبذاردن بَيت نةك يةك ليست بَيت، با 
اليةنة  حيزبء  لةنَيوان  هةبَيت  كَيبإكآ 
هةر  قورسايى  بزانين  توركمانييةكانء 

اليةنَيك ضةندة.
توركمانى  ليستى  ءةك  رؤذنامة: 
سةربةخؤ ضاوةإواندةكةن دةنطى ضةند 

بةدةستبهَينن؟ توركمان 
دةزانَيت  سندوق  دروستى  بة   *
دةنطةكانى  دةبن،  ضؤن  ئةنجامةكان 
توركمان ثةرتوبآلو دةبن، ضونكة ليستة 
توركمانيان  نوَينةرى  كوردييةكان 
توركمانييةكان،  ليستة  لة  جطة  تَيداية 
دةكةين  ئةوة  ضاوةإوانى  ئَيمة  بةآلم 
ليستةكةمان  بؤ  دةنط  هةزار   (١٥٠) تا 
كة  توركمانةكاندا  رَيذةى  لةكؤى  بَيت، 

نزيكةى (٣٠٠) هةزار دةبن.
ــوة ض  ــَي ـــة: كـــةواتـــة ئ ـــام رؤذن
هةَلبذاردنةكة  بؤ دواى  بةرنامةيةكتان 
ــةوة  كــردووةت ــةوة  ل بيرتان  هةية، 
بة  بيكةن  طةشةثَيبدةنء  ليستةكة 

حيزبَيكى توركمانى يان ضى ديكة؟
دةيهَينين  دةنطةى  ئةو  بةثَيى   *
دياريدةكةين،  خــؤمــان  بــةرنــامــةى 
دةدةين  ئةوة  لةسةر  بإيار  ئةوكات 
حيزب يان كؤمةَلةيةك ثَيكدةهَينين يان 
ثةرلةمانتارانى  نووسينطةيةكى  هةر 
توركمان دةكةينةوة بؤئةوةى خزمةتى 
هةوَلدةدةين  ئَيمة  بكةين،  ميللةتةكةمان 
رَيطريى لة دروستبوونى هةر كَيشةيةك 
بكةين،  توركمان  ــوردو  ك لةنَيوان 
دةكةينةوة  لــةوة  بير  ئَيمة  تةنانةت 
كوردو  نَيوان  ثةيوةندى  بتوانين  كة 
بةرةوثَيشةوة  كةركوك  لة  توركمان 
لة  نموونةيةك  دةمانةوَيت  ببةين، 
بكةين،  ثَيشكةش  كوردستان  هةرَيمى 
داواى  هةرَيم  دةرةوةى  ئةوانةى  كة 
بؤ سةر هةرَيمى كوردستان  طةإانةوة 

بكةين.
حيزبة  ــى  ــاس ب ــة  ل ـــة:  ـــام رؤذن
ئةو  بــــةردةوام  توركمانييةكاندا 
ديكة  اليةنى  كة  ثَيشةوة  دَيتة  طومانة 
دةكةن،  ئاراستةيان  لةثشتيانةوةيةو 
حاَلةتة  ئةم  لةسةر  قسةيةكتان  ض  ئَيوة 

هةية؟  
سياسى  بارودؤخَيكى  لةإاستيدا   *
توركمانيانةى  حيزبة  ئــةو  تايبةت 
ســةردانــى  ئَيمة  ــردووة،  ــك ــت دروس
كردووةو  كوردستانمان  حيزبةكانى 
ئَيمة  كة  ثَييانإاطةياندووين،  ئــةوان 
توركمانى  حيزبَيكى  هيض  ثاَلثشتى 
لةإاستيدا  هــةَلــبــذاردن،  بؤ  ناكةين 
بؤ  كارتؤنى  حيزبى  ــةوان  ئ ئةطةر 
جياوازييان  دروستبكةن،  توركمان 
كورد  بة  دذ  ئةوانةى  لةطةأل  دةبَيت  ض 
ئةو  دروستدةكرد،  كارتؤنيان  حيزبى 
ديكة  اليةنةكانى  لةاليةن  حيزبانةى 
قؤناغَيكى  حيزبى  دروستدةكرَين، 
ثَييان  ئيشيان  هةركاتَيك  دياريكراون، 
لةبةرئةوة  دةكـــةن،  بةإَييان  نةما 
كوردستان  حيزبةكانى  باوةإناكةم 
كارتؤنيية  حيزبة  بة  طرنطى  ئةوةندة 
ثَيشتر  ئةوةى هةية  بدةن،  بضووكةكان 
يةكَيتىء  لة  ثارةيان  حيزبَيك  كؤمةَلة 
ثارتى  لة  ثارةيان  ديكة  كؤمةَلَيكى 
ءةردةطرت، بةآلم ئَيستا ئةوة نةماوةو 

تةنيا بودجةى حكومةت هةية.
توركمانةكان  لة  هةندَيك  رؤذنامة: 
توركمانى  ليستى  كة  دةكةن  لةوة  باس 
بنةماَلةى  لــةاليــةن  كة  سةربةخؤ 
دةكرَيت،  ثاَلثشتى  ضةلةبييةكانةوة 
ئةمة  هةية،  توركياوة  بة  ثةيوةندييان 

راستة؟
ــةمء  ــةك ءآلت دذى  ــات  ك هيض   *
طةمةيةكةوة  ناو  ناضمة  ميللةتةكةم 
ثاَلثشتى  ديكةوة  مةملةكةتَيكى  لة  كة 
بنةماَلةى  ــةأل  ــةط ل ئَيمة  ــم،  بــكــرَي
ئــةوان  دانيشتووين،  ضةلةبييةكان 
هةولَيرنء  رةسةنى  بنةماَلةيةكى 
خزمةتطوزارييان  ثــرؤذةى  ضةندين 
ئيحسان  جَيبةجَيكردووة،  هةولَير  لة 
هةر  دةكـــات،  ئَيمة  ثاَلثشتى  ثاشا 

يان  توركيان  اليةنَيكى  بزانم  كاتَيك 
تَيكةَلمان  توركى  موخابةراتى  اليةنَيكى 
هيض  ناكةين،  قبوأل  ئةوة  ئَيمة  دةبن، 
دةرةكييةوة  اليةنى  بة  ثةيوةندييةكمان 
ليستةكةمان  ماديى  ثاَلثشتى  نييةو 
ضةلةبييةكانء  بنةماَلةى  لــةاليــةن 
دةكرَيت،  هةولَيرةوة  دةوَلةمةندةكانى 
ليستةكةى  لةسةر  ثإوثاطةندانةى  ئةو 
لةبةرئةوةية  دروستدةكرَيت،  ئَيمة 
بةهَيزةو  ئَيمة  ليستةكةى  دةزانن  كة 
هةية،  جةماوةر  لةناو  خؤى  قورسايى 
ئَيمة  كة  دةناسَيت  ئَيمة  كةس  هةموو 
ضيمان  تائَيستا  كَيينء  كوإى  كَيينء 
ديارة  دةجوَلَيينةوة،  ضؤن  كــردووةو 
هةوَلى  خؤيةتى  مافى  اليةنَيك  هةر 
بدات،  جةماوةر  دةنطى  بةدةستهَينانى 
ديكة  اليةنةكانى  حسابى  لةسةر  بةآلم 

قبوأل ناكرَيت.

شَيردل تةحسين، سةرؤكى ليستى سةربةخؤى توركمان:

دةمانةوَيت ضةند ثةرلةمانتارَيكى سةربةخؤ بضنة 
ثةرلةمانةوةو بةرطرى لة مافى توركمان بكةن

شَيردل تةحسين محةمةد
هةولَير  لــة   ١٩٥٥ ــى  ســاَل  -

لةدايكبووة.
بة  ثةيوةندى  ١٩٧٠دا  لةساَلى   -

ئؤجاغى توركمانةوة كردووة.
شةستةكانةوة  ساآلنى  لة   -

لةبوارى ءةرزشيدا كاريكردووة.
هةرة  ءةرزشوانة  لة  يةكَيك   -

ناسراوةكانى هةولَيرة.
ئامادةيى  ــة  ل مامؤستاية   -

كشتوكاأل.
تةنفيزيى  مةكتةبى  ئةندامى   -

ليذنةى ئؤَلؤمثيى كوردستانة.
كوردستان  ثةرلةمانى  بؤ   -
توركمانى  ليستى  سةرؤكى  ئَيستا 

سةربةخؤية.

حيزبى  كوردستانييةكان  حيزبة  ئةطةر 

كارتؤنيى بؤ توركمان دروستبكةن، جياوازييان 

ضي دةبَيت لةطةأل ئةوانةى دذ بة كورد حيزبى 

كارتؤنييان دروستدةكرد؟

ثاَلثشتى ماديى 

ليستةكةمان 

لةاليةن بنةماَلةى 

ضةلةبييةكانء 

دةوَلةمةندةكانى 

هةولَيرةوة 

دةكرَيت

hewal.rozhnama@gmail.com
ضــــاوثَيكةوتن
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ئارام شَيخءةسانى

كوردةكانى  ثةرلةمانتارة  دادطايكردنى 
ليستى دةتةثة يةكَيكة لة بابةتة طةرمةكانى 
ئةم ماوةية لةميدياى توركيادا، ثَينج  لةاليةن 
ثَيشَيلكردنى  بة  تؤمةتباركراون  دادطاوة 
ثإوثاطةندةى  لةكاتى  توركيا  دةستوورى 
ئةمةش  هةَلبذاردنى شارةوانييةكان،  ثَيش 
طةورةى  كَيشةى  طفتوطؤو  ناإةزايىء 
دروستكردووة، تةنانةت ضةندين بةرثرسى 
كَيشةكةوة،  ناو  هاتوونةتة  توركى  باآلى 
ئةمة لةكاتَيكداية كة هةريةكة لة ئةردؤغانء 
بؤ  ئامادةكردووة  ثرؤذةيةكيان  طويل 
ضارةسةرى كَيشةى كورد لةوآلتةكةياندا، 
سياسيى  شرؤظةكارانى  بةثَيى  ــةآلم  ب
دةســتــوور  لــة  ضاكسازيى  ــؤإانء  ــاط ت
بةرثرسانى  هةنطاوَيكى  هةر  نةكرَيت، 
ثَيويستة  بؤية  دةبَيت،  بَيبةرهةم  توركيا 
دةستوورييةكان  اليةنة  ســةرةتــاوة  لة 
ضارةسةربكرَينء دةسةآلتى سوثا كةمبكر

َيتةوة.                   هةريةك لة ثةرلةمانتاران 
ئايسأل  كــورتــالن،  فاتمة  ئاينا،  (ئامينة 
توطلوكء سةباحةت تونجَيلء سةآلحةدين 
ءةزيرى  داواكراوانن،  لةناو  دةميرتاش) 

رايطةياند:  ئاتآلى  بةشير  توركيا  ناوخؤى 
بةهيض جؤرَيك نامانةوَيت رووداوى ساَلى 
ضونكة  بَيتةوة،  دووبارة  توركيا  ١٩٩٤ى 
بَيتةوة،  ــارة  دووب رووداوة  ئةو  ئةطةر 
دةطةإَيينةوة  ئَيمة  ئةوةية  ماناى  ئةوا 
ئةوة  ئةمةش  ئَيستا،  ثَيش  ساأل   (١٥) بؤ 
ــدات،  رووب ئــةوة  ئةطةر  كة  دةطةيةنَيت 
دةنَينن،  هةنطاو  ــةرةودواوة  ب ئَيمة  ءاتة 
ثَيويستة لة رَيطاى كةناَلى طفتوطؤو كةناَلى 

لَيكتَيطةيشتن كَيشةكان ضارةسةربكةين.
كة  ثةرلةمانتار  ضوار   ١٩٩٤ لةساَلى 
ساداك،  سةليم  زانا،  (لةيال  لة  بريتيبوون 
هاتيث دكلء ئؤرهان دؤطان) لة ثةرلةمانى 
زمانى  بة  سوَيندخواردن  بةهؤى  توركيا 
كرايةوة  بؤ  دادطايان  كةيسَيكى  كوردى، 
دةســتــوورى  ثَيشلكردنى  تؤمةتى  بة 
زيندانةوة.           خرانة  تؤمةتباركرانء  توركيا 
شارةزاء  ئؤزبدون،  ئيرطون  ثرؤفيسؤر 
بة  ياسا،  دةستوورو  ــوارى  ب ثسثؤإى 
ئةو  كة  راطةياندووة،  زةمانى)  (تــودةى 
دةستوورى  ياساء  بةثَيى  ثةرلةمانتارانة 
مادةكانى  بةثَيى  بانطكراون،  توركيا 
ئةندام  ئةو  توركيا  دةستوورى  (٨٣و١٤) 
لَيثَيضينةوة  رووبـــةإووى  ثةرلةمانانة 

دةكرَينةوة.

كَيشة  بــةهــةمــان  ــارةت  ــةب س ــةر  ه
كؤكساأل  توركيا،  ثةرلةمانى  ءتةبَيذى 
تؤثتان رايطةياند: ئةطةر ئةو ثةرلةمانتارانة 
ئارامطرو زمانى طفتوطؤيان هةبَيت، دةتوانين 
ضارةسةربكةين،  كَيشةكة  طفتوطؤ  بة 
كَيشةكة  «ثَيويستة  ءتيشى:  كؤكساأل 
ضارةسةربكرَيتء  ئاسانتر  بةشَيوةيةكى 
بةكاربهَينرَيتء  دايةلؤط  طفتوطؤو  زمانى 
بةخؤياندا  دان  ثةرلةمانانةش  ئةندام  ئةو 
بطرن، ئَيمة بةهاوكارى دادطاى مافى مرؤظى 
ياسا  بوارى  شارةزايانى  نَيودةوَلةتىء 
بةدواى ضارةسةرَيكدا دةطةإَيين، هيوادارم 
ئةنجامَيكى  بطةينة  نزيكدا  لةماوةيةكى 
ناضارين  لة زؤر حاَلةتدا  ئَيمة  بةآلم  باش، 
دةستوور  ضونكة  كاربكةين،  هةندَيك 
بةآلم   دروستكردووة،  ناضارييةى  ئةو 
بدؤزينةوة»،  ضارةسةرَيك  هيواخوازم 
رابردوو  ضوارشةممةى  رؤذى  هةروةها 
ئةندامى  ــاش،  ــرت ــي دةم ــن  ســةآلحــةدي
ثةرلةمانء سةرؤكى شارةوانيى دياربةكر، 
ئاهةنطَيكي  لة  بةشداريكردنى  لةكاتى 
توركيا  رايطةياند:  طةنجاندا  ــى  ءةرزش
ضونكة  بطةإَيتةوة،  بةرةودواوة  ثَيويستة 
بةيةكةوة  توركةكان  كوردو  رابردوودا  لة 
جةنطى  هةَلطيرساندنى  بؤ  هةوَلياندا 

يادكردنةوةى  بايكؤتى  من  سةربةخؤيى، 
بةشداريى  دةكةمء  سةربةخؤيى  جةنطى 
هةوَلى  كة  رؤحــةى  ئةو  ضونكة  ناكةم، 
بؤية  نةماوة،  ئَيستا  سةربةخؤيى  بؤ  دةدا 

ثَيويستة بؤ دواوة بطةإَينةوة.
ثرؤفيسؤرء  بوستانضى،  نــاجــى 
مامؤستاى بةشى ثةيوةندييةكان لة يةكَيك 
كة  ءتارَيكيدا  لة  توركيا،  زانكؤكانى  لة 
بآلويكردووةتةوة  زةمان)  (تودةى  سايتى 
بؤ  بكةين  ضى  (دةمانةوَيت  ناوى  لةذَير 
كَيشةى كورد؟)، بةشَيوةيةكى تَيروتةسةل 
تورك  كــوردو  ثةيوةندييةكانى  لة  باس 
توركياوة  مَيذووى  قوآليى  لة  ــات  دةك
نووسةر  ئَيستا،  بة  دةبةستَيتةوة  رابردوو 
دةستطيركردنء  ثرسى  لةئَيستادا 
دادطاييكردنى ئةندامة ثةرلةمانة كوردةكان 
دةخاتةإوو،  خؤى  بؤضوونى  باسدةكاتء 
توركيا  رةفتارانةى  «ئــةو  دةنووسَيت 
هةوَلدانة  طةورةبوونء  توإةبوونء  تةنيا 
بؤ  كــوردةكــان  مةيلى  زياتركردنى  بؤ 
جيابوونةوة، ئةمة لةكاتَيكدا كة ئةطةر ئةو 
ءاتة  بكرَين،  دادطايى  ثةرلةمانتارة  ثَينج 
لة  ئازادبوون  بؤ  هةوَلدةدةن  ديكة  ئةوانى 
كؤتء بةندةكانى ياساو ثاساو بؤ هةوَلى 
هةموو  هةروةها  دةهَيننةوة،  سةربةخؤيى 

تيذدةبنةوة  ئؤثؤزسيؤنانة  طوتارة  ئةو 
رووداوانــــة»،  ــةو  ل كؤمةَلَيك  بةهؤى 
نموونةى  ضةندين  بابةتةكةدا  لة  نووسةر 
بةراوردكارى باسدةكاتء بة ضةند جؤرَيك 
هةنطاوانةى  ئةو  كة  بَلَيت،  ئةوة  دةيةوَيت 
توركيا بةرامبةر بة كورد هيض بؤ ضارةى 
بؤ  طرفتةكان  بةَلكو  ناكات،  كورد  كَيشةى 
مةيلى جيابوونةوة  زياتر دةكاتء  توركيا 
كوردةكان،  بؤ  دةكــات  فةراهةم  زياتر 
نووسةر دةنووسَيت (كَيشةى كورد ءةك 
شوشةيةك  لةناو  كة  ءاية  جنؤكةيةك 
ئازادى بكةيت، ئةو جنؤكةيةش بةردةوام 
ئاوَينةدا،  لةبةردةم  دةبينَيتةوة  خؤى 
ءيستى  دةوروذَيتء  زياتر  هةردةم  بؤية 
لةاليةكى  بةآلم  دةبَيت،  زياتر  ياخيبوونى 
هةية  ــةك  ءزةي هةيةء  هَيزَيك  ديكةوة 
سَيبةرى  لةذَير  جياوازو  تَيإوانينى  بؤ 
ئامانجة  ئةو  ديموكراسى  بانطةشةى 
ثَييةتى،  ديموكراسى  سةرةكيانةى 
دةتوانَيت هةَلضوونء دذ وةستانةوةكانى 
لة  رَيطريى  بةآلم  خاوبكاتةوة،  كوردةكان 
ماناكانى  لة  يةكَيك  بيركردنةوة،  زمانء 
ئةوكات  واتة  جياكردنةوة،  لة  بريتيية 
خؤى  كة  دةمَينَيتةوة  جوطرافيا  تةنيا 

جيابكاتةوة).

ثيَنج لة ثةرلةمانتارة كوردةكانى توركيا دادطايى دةكرَين

بـةدواداضــــوون

جةمال ئيختيار

لة  ئَيران  سةرؤكايةتيى  هةَلبذاردنى 
بة  ئةنجامدةدرَيت،  داهاتوودا  مانطى  (١٢)ى 
لةنَيوان  كةس  ضوار  ناوى  ثةسةندكردنى 
كةمثةينى  ناونووسكراودا،  كةسى   (٤٧٥)

هةَلبذاردن دةستيثَيكرد. 
موحافيزكارانء  بةرةى  لة  هةركام  لة 
كة  بةشدارن  كانديد  دوو  ريفؤرمخواز، 
بريتين  موحافيزكار  بةرةى  كانديدةكانى 
لةسةرؤكى ئَيستا مةحمود ئةحمةدى نةذادء 
ثَيشووى  فةرماندةى  ــى  رةزاي موحسين 
سوثاى ثاسداران، لة بةرةى ريفؤرمخوازيش 
سةرؤك  موسةوى  حسَين  مير  لة  هةركام 
كةروبى  مةهدى  ثَيشووترء  ءةزيــرانــى 

سةرؤكى ثَيشووترى ثةرلةمان بةشدارن. 
ــةدى نــــةذاد لة  ــةحــم ــودى ئ ــةحــم م
ــةرادانــى  ئ طــونــدى  لــة  ١٩٥٦/١٠/٢٨دا 
لةدايكبووة،  سمنان  ثارَيزطاى  لة  طةرمسار 
تةكنةلؤذى  زانستء  زانكؤى  دةرضــووى 
ئَيران  سةرؤكى  بة  ٢٠٠٥دا  لة  ئَيرانة، 
كةسَيكى  بة  نةذاد  ئةحمةدى  هةَلبذَيردرا، 
ناسراوةء  ئيسرائيل  ئةمريكاء  رةخنةطرى 
بةردةوام لةسةر مةسةلةى ئةتؤميى ئَيرانء 

هؤلؤكؤستى جولةكة طؤبةندى ناوةتةوة. 
قةزاى  لة  ١٩٥٤دا  لة  رةزايى  موحسين 
ثارَيزطاى خوزستان  لة  مةسجد سولةيمان 
لةدايكبووة، ئةويش ءةكو نةذاد دةرضووى 
زانكؤى زانستء تةكنةلؤذييةء بؤ ماوةيةكى 
ئَيران  ثاسدارانى  سوثاى  فةرماندةى  درَيذ 
بووة، تؤمةتبارة بة هةبوونى ثةيوةندى لةطةأل 
تةقينةوةكةى ناوةندى كلتوورى جولةكةكان 

لة بؤينس ئايرس، ثايتةختى ئةرجةنتين. 
ريفؤرم،  بةرةى  كانديدةكانى  لة  يةكَيك 
عةلى  لة  ١٩٣٧دا  لة  كةروبيية،  مةهدى 
لةدايكبووة،  لورستان  ثارَيزطاى  طودةرزى 
ئَيرانء  بةنفوزةكانى  ئايةتوَلآل  لة  يةكَيكة 
ثَيشتر سةرؤكى مةجليسى شوراى ئيسالميى 

ئَيران بووة. 
مير حسَين موسةوى، كانديدى دووةمء 
ساَلى  ريفؤرمخوازة،  بــةرةى  بةهَيزترى 
ئازةربايجانى  ثارَيزطاى  لة  خامنة  لة   ١٩٤١
زانكؤى  دةرضووى  لةدايكبووة،  خؤرهةآلت 
 (٨) ماوةى  بؤ  ثَيشتر  بةهةشتييةء  شةهيد 

ساأل سةرؤك ءةزيرانى ئَيران بووة. 
رؤذى  ــبــذاردن  هــةَل كةمثةينةكانى 
هةَلبذاردنةكان  لة  ثَيش  رؤذ   (٢٠) هةينى، 
دةستيانثَيكردء ريفؤرمخوازةكان بةهيوان كة 

مةحمود ئةحمةدى نةذاد لة كَيبإكَيكة بكةنة 
دةرةوة. 

هةَلمةتى  سةرةكييةكانى  مةسةلة  لة 
دةرةوةى  ناوخؤء  سياسةتى  هةَلبذاردندا، 
بةجؤرى  اليةنةكان  لة  هةركام  كة  ئَيرانة 

خؤى خوَيندنةوةى بؤ دةكات. 
لةماوةى  كة  ثَييانواية  ريفؤرميستةكان 
ئةحمةدى  خؤيدا،  سةرؤكايةتيى  ساأل   (٤)
نةذاد لةئاستى ثةيوةنديى دةرةوةدا كَيشةى 
بةتايبةتى  خوَلقاندووة،  ئَيران  بؤ  زؤرى 
مةسةلةى  قةيرانى  كارطَيإى  نةيتوانيوة 
ئةتؤميى ئَيران بكات، كة خؤرئاوا بةطومانةوة 
لَيى دةإوانَيتء ثَييواية هةوَلَيكة بؤ بةدةست 
خستنى ضةكى ئةتؤميى، هةروةها قسةكانى 
ئةحمةدى نةذاد لةمةإ هؤلؤكؤستى جولةكة، 
كردووةء  ئَيران  ئاراستةى  زؤرى  رةخنةى 
هةيةء  رةخنةيان  لةمةشدا  رَيفورميستةكان 
بة طشتى ثَييانواية كة نةذاد ناتوانَيت كةسَيكى 
باش بَيت بؤ ثيشاندانى روخسارَيكى جوانى 

ئَيران لةئاستى دةرةوةدا. 
نــاوخــؤيــش،  سياسةتى  لةئاستى 

نةذاديان  سياسةتةكانى  ريفؤرميستةكان 
لَيكدانى  لةطةأل  داوةتة بةر رةخنةء هاوكات 
كة  ئةو،  دةرةكى  سياسةتى  سةرنةكةوتنى 
بووةتة هؤى ثةراوَيزخستنى ئَيران، ثَييانواية 
كَيشةى  خوَلقاندنى  هؤى  دةبَيتة  ئةمة  كة 
ئةحمةدى  هةروةها  ئَيران،  بؤ  ئابوورى 
نةذاد لة بانطةشةكانى هةَلبذاردنى ثَيشوودا 
خةَلك  بؤ  نــةوت  داهاتى  كة  بةَلَينيدابوو 
خةرج بكات، لةطةأل ئةوةدا كة ئابووريناسان 
نازانن،  ــت  دروس سياسةتَيكى  بة  ئةمة 
ريفؤرميستةكانيش دةَلَين كة ناكرَيت ثارةى 
نةوت راستةءخؤ ببرَيتة سةر سفرةى خةَلكء 
ثَيويستة بؤ طةشةثَيدان سةرف بكرَيت، كة 
نةك  ضارةسةربكات  بنةإةتدا  لة  طرفتةكان 

خةَلك موحتاجى حكومةت بكات. 
موسةوى بةَلَينيداوة كة ءَينةى ئَيران لة 
بة  بكاتةوةء  ضاك  نَيودةوَلةتيدا  كومةَلطاى 
ئَيران،  دةرةوةى  ثةيوةنديى  بةهَيزتركردنى 
رَيطاى ضارةسةركردنى كَيشة ناوخؤييةكانء 

لةوانة كَيشة ئابوورييةكان هةمواربكات. 
لةالى خؤيةوة ئةحمةدى نةذاد كة زياتر 

لة موحسين رةزايى كة ئةويش هةر كانديدى 
هةية،  بردنةوةى  ضانسى  موحافيزكارانة، 
هةوَلدةدات كة مةسةلةى ئةتؤميى ئَيران بكاتة 
دةستكةوتَيك بؤخؤىء بة هَينانة ثَيشةوةى 
دةتوانين»،  «ئَيمة  ءتنى  ئةتؤمىء  ئَيرانى 
هةوَلدةدات كة لة هةستى نةتةوةيى ئةوان بة 

قازانجى خؤى كةَلك ءةربطرَيت. 
باآل،  رَيبةرى  لةاليةن  نةذاد  ئةحمةدى 
لَيدةكرَيتء  ثشتيوانيى  خامنةيى  عةلى 
كانديدى  ببَيتة  كة  يارمةتيداوة  ئةوةش  هةر 
لةناو  نا،  ئةطةر  كؤنةثارَيزةكان،  لةثَيشى 
كةسة  لــة  زؤر  ــةدا  ــةرةي ب ــةو  ئ خــودى 
كة  مةالكان  توَيذى  ءةكو  دةسةآلتدارةكان 
لة سةردةمى سةرؤكايةتيى ئةودا هةستيان 
بؤ  هاوسؤزيان  كردووة،  ثةراوَيزبوون  بة 
ثشتيوانى  ئةطةر  هةيةء  ريفؤرمخوازةكان 
نةبواية،  ــةذاد  ن ئةحمةدى  لة  خامنةيى 
بؤ  ديكةيان  كانديدى  ــةوان  ئ لةوانةبوو 

هةَلبذاردنةكة هةبواية. 
هةردوو الى موحافيزكارو ريفؤرمخواز 
ئَيران  ئةتؤميى  مةسةلةى  لة  داكؤكى 

بَيت،  رواَلةتيشدا  لة  ئةطةر  بةآلم  دةكةن، 
مةسةلةكة  لة  جياواز  شَيوةى  دوو  بة 

نزيكدةبنةوة. 
ئَيران  كــة  ئــةوةى  لــةطــةأل  هــاوكــات 
ــازةى  ت ـــذى  ـــاوَي دووره موشةكَيكى 
تاقيكردووةتةوة، سةرؤكى ئةمريكا، باراك 
سةر  تا  ناكرَيت  كة  رايطةياندووة  ئؤباما 
كة  لةكاتَيكدا  بن،  دانوستان  خةريكى  هةر 
تةواوكردنى  بؤ  دةقؤزَيتةوة  ئَيران هةلةكة 
مةترسيى  كة  خؤى  ئةتؤميى  ــرؤذةى  ث

لَيدةكرَيت. ضةكسازيى 
ئةمريكا  كة  ثَييانواية،  ــران  ضــاودَي
مةسةلةى  يةكالييبوونةوةى  ضاوةإوانى 
سةرؤكايةتيى ئَيرانة، بؤئةوةى بةرامبةرى 
لةطةأل  جديى  بة  نا،  ئةطةر  بناسَيت،  خؤى 

ئَيران هةَلسوكةوت دةكات. 
ئَيران،  لة  ثؤستى سةرؤكايةتيى كؤمار 
خاوةنى دةسةآلتى تةواو نييةء لة كؤتاييدا 
رَيبةرى باآل، عةلى خامنةيى بإيارى كؤتايى 
ئةو  ضارةنووسسازةكانى  مةسةلة  لةسةر 

ءآلتة دةدات.

بازى هةَلبذاردن لةسةر شانى كآ دةنيشَيتةوة؟

هةلَمةتى هةلَبذاردن بؤ ثؤستى سةرؤك كؤمارى ئَيران دةستيثَيكرد
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كَين  كَين؟  شار  كوشندةكانى 
كوشندةيةكى  دةبنة  ــةى  ــةوان ئ
شارء  كلتوورى  راستةقينةى 
ضيية  جياوازى  شارستانييةت؟ 
لةنَيوان كوشتنى ئينسانء كوشتنى 
بؤئةوةى  لةإاستيدا  ـــاردا..؟  ش
بدةينةوة  ثرسيارانة  ئةم  وةآلمى 
بةناو  ســةفــةربــكــةيــن  ــت  ــَي دةب
كاتَيك  شاردا،  كوشتنى  ثانؤراماي 
لة  حكومةت  دةسةآلتى  ناتوانين 
جيابكةينةوة،  حيزب  دةسةآلتى 
كؤلَيذةكان  زانكؤكانء  كاتَيك 
حيزب،  كؤميتةى  بارةطاء  دةبنة 
مزطةوت  لةسةر  شــةإة  كاتَيك 
هةموو  كاتَيك  ــكــردن،  دروســت
بارةطاء  ضةندين  شار  طةإةكَيكى 
دةضَينرَيت،  تَيدا  حيزبى  ديوةخانى 
مردووى  فةرهةنطى  ثَيكإا  كاتَيك 
باقى  بةسةر  دةبَيت  زاأل  حيزب 
ئةوكاتة  ديكةدا،  فةرهةنطةكانى 
ون  خــؤى  ناسنامةى  شــار  ئيتر 
دةكاتء دةمرَيت، كاتَيك شوناسى 
شار  طرنطةكانى  ثَيكهاتة  ناوةندء 
لةسةر نةخشةى ذيانى شارستانى 
بيناسازيىء  وةك  دةسإَينةوة، 
ناوةندى  سينةماء  كةلةثوورء 
كاتَيك  سةربةخؤ،  فةرهةنطىء 
هونةرييةكان  رؤشنبيريىء  هؤَلة 
حيزبخانةء  تةعزَيخانةء  بة  دةبن 
شةقامةكان  كاتَيك  قؤنتةراتخانة، 
كاتَيك  لَيدَيت،  طةندةَلى  بؤنى 
ـــزى  ــان رَي ــاك ــةه ســـةرجـــةم ب
لةدةستدةدةن،  خؤيان  شارستانى 
طةندةَلىء  دزىء  ئةخالقى  كاتَيك 
عــةنــتــةريــاتء  راووإووتء 
ــؤإاألء  م جَيى  هــةإةشــةكــردن 
مافء  ذياندؤستىء  بةهاكانى 
طؤإانكارى دةطرنةوة، ئةوكاتة ئيتر 
كوشندةكانى شار وةك دةسةآلتء 
طةندةَلىء  ئةخالقى  كؤنخوازيىء 
ــردنء  ــةك ــةإةش ه راوإوتء 
شارستانىء  وَيرانكردنى  هَيزى 
كوشندة  بة  ــن  دةب ذياندؤستى 
راستةقينةكانى شارء شارستانى. 

ضةند  ئينسان  كوشتنى 
ــــزةوةنء  ــــَي ـــى ق ـــةك ـــردةي ك
كوشتنى  بــؤ  وةحشيطةرانةية 
ئينسانَيك،  ضةند  يان  ئينسانَيك 
بةآلم كوشتنى شار، واتة كوشتنى 
ئةخالقىء  مرؤيىء  بةها  هةموو 
كلتوورييةكانى  شارستانىء 
ثَيكإا  كة  ئينسانةكان  سةرجةم 
ــــاردةء  ــن دي ــري ــدارت ــرســي مــةت
وةحشيطةرانةية  كردةطةلَيكى 
رؤحىء  بةها  خامؤشكردنى  بؤ 

كلتوورييةكانى مرؤظ.

شارى ناشيرين
شار تةنيا بريتى نيية لة ضةند 
طةإةكَيك،  ضةند  كؤآلنء  شةقامء 
لة  نيية  بريتى  تةنيا  ضؤن  وةك 
ــانء  ــةالرةك ــةوةى ت ــردن ــةرزك ب
ـــان، شــارى  نــزمــكــردنــةوةى ذي
ريزة  كؤشكء  ئةو  تةنيا  جــوان 
بةرثرسء  بؤ  كة  نيية  خانووانة 
حيزب  نزمةكانى  بةرزو  ئةندامة 
شار  هاوكات  دروستدةكرَين، 
حيزبيانة  كؤشكة  تــةالرء  بــةو 
بةرثرسةكان  كة  ناكرَيت،  جوان 
خةونء  شارى  خةَلك  طيرفانى  لة 
خؤيانى  بضووكةكانى  فةنتازيا 
ناشرين  شارى  بةخَيودةكةن،  تَيدا 
بارةطاء  ســةدان  لة  ثإة  شارَيكة 
رَيكخراوطةلى  ــقء  ل كؤميتةء 
نــاوةنــدء  لــة  خاَليية  حيزبىء 

دامةزراوةى سةربةخؤ.
شارانةية  ئةو  ناشرين  شارى 
حيزبىء  ــاى  ــارةط ب لــة  ــإة  ث كــة 
خاَليية لة دامةزراوةى فةرهةنطىء 
شارى  شارستانى،  رؤشنبيريىء 
كةمترين  كة  شارةية  ئةو  ناشرين 

ـــةرىء هــؤَلــى  ســيــنــةمــاء طـــةل
لَيوانلَيوة  بةآلم  تَيداية،  شانؤى 
بَيشومارى  كؤشكى  ــةالرء  ت لة 
ثياوكوذء  عةنتةرء  بةرثرسء 
خاَليية  بــةآلم  طةندةَلخؤرةكان، 
ثةيوةندى  شارستانىء  ذيانى  لة 
فةرهةنطىء طؤإان.                   شارى 
بازرطانة  شارى  واتة  ناشيرين، 
ئَيكسثايةر  ضــاوضــنــؤكــةكــانء 
فرؤشء شارى بآ ساحَيب، شارى 
قوَلبوونةوةى طةندةَلى تا بينةقاقاى 
شارى  جةهل،  حيزبء  بةرثرسء 
تا  ناعةدالةتى  بــةرزكــردنــةوةى 
ــىء شــارى  ــةي ــران ــةإى وَي ــةوث ئ
ء  خانوو  كرَيى  بةرزكردنةوةى 
واتة  كاآلكان،  شتومةكء  نرخى 
بازرطانىء  بةرةَلآلخانةى  شارى 

عةنتةرياتى بازاإ.

شارى جوان
شارى جوان، واتة شارى دةيان 
شوَين  سةدان  طةلةرىء  سينةماء 
هاوإَييةتىء  خؤشةويستىء  بؤ 
يةك شوَين بؤ حيزب، شارى جوان، 
خزمةتطوزاريىء  ــارى  ش ــة  وات
ــارى  ــن، ش ــاوَي ــوخ ــاك ـــارى ث ش
عيشقء  ــى  ــان ــةورةك ط باخضة 
دَلنيايى،  سةفةركردنء  شــارى 
دةيان  ثةيمانطةء  زانكؤء  شارى 
دامةزراوةى فةرهةنطىء هونةرىء 
واتــة  ســةربــةخــؤ،  رؤشنبيريى 
حيزب  دووركةوتنةوةى  شارى 
ناوةندء  طشتييةكانء  شوَينة  لة 
ئةكاديمىء  فةرهةنطىء  ــا  دةزط

زانكؤييةكان.
نيشتمانَيكى  ــةر  ه لةثشت 
مؤدَيرنء  جيهانبينَيكى  جوانةوة 
روانينَيكى شارستانى ئامادةية، كة 
هَيزَيكة بؤ هةَلوةشاندنةوةى دنياى 
داخراوء روانينى داخراو، هاوكات 
نةريتثارَيزة  هَيزَيكى  كؤنخوازيش 
بؤ داخستنى روانينء داطيركردنى 
مؤدَيرن  جيهانبينى  جياوازييةكان، 
بةرثاكردنى  طؤإانء  بؤ  هَيزَيكة 
فةزايةكى  خوَلقاندنى  جياوازىء 
هَيزَيكة  كؤنخوازيى  بةآلم  كراوة، 
دووبارةبوونةوةء  بةرثاكردنى  بؤ 
ــتء  ــةري رةنــطــإَيــذكــردنــى ن
ئةم  مؤنوثؤليزةكردن،  ئةخالقياتى 
دياردةيةكى  جيهانبينى  لة  شَيوازة 
كاريطةرترة،  تةوذمَيكى  نــوآء 
ديكةء  هزرَيكى  بةرهةمهَينانى  بؤ 
مرؤظَيك  ديــكــة،  خةياَلدانَيكى 
دةكةوَيتة  كة  بةرهةمدةهَينَيت 
بضووكةكانء  حيكايةتة  دةرةوةى 
كة  داخراوةى  دنيا  ئةو  دةرةوةى 
دنيابينييةكانء روانينةكان بضووك 
جياوازى  هزرَيكى  واتة  دةكةنةوة، 

ثاش حيكايةتة طةورةكانة. 
ــى ئــــارةزووة  ــردن ــةك خــةف
كؤمةَلطاء  تــةواوى  شاراوةكانى 
ـــاردةيـــةكـــى  ـــاكـــةكـــةس، دي ت
ــراوء شــاردنــةوةى  ــك ــاري ــادي ن
مرؤظةكانة  دنيابينى  روانــيــنء 
فةرهةنطىء  حةشارطةيةكى  لة 
ئــةخــالقــىء كــؤمــةآليــةتــيــدا، بآ 
خةفةكردنى  هةَلقوآلوى  ئةندازة 
ويستء  خـــةونء  جــيــاوازيــيء 
شارستانىء  مرؤيىء  داواكاريية 
ئةوةى  هاوكات  فةرهةنطييةكانة، 
ــةو واقــيــعــةوة، بآ  دةكــةوَيــتــة ئ
طةوةرترة  قــةوارةكــةى  ئةندازة 
كة  خةياَلدانة  ــةو  ئ قــوآليــى  لــة 
سةدان  روانينى  رووبةرةكانى 
كة  دةركةوتانةية  ئةو  ئةوةندةى 
سات بةسات ثإدةبن لة حيكايةتء 
سةرضاوةء  بآ  سةرطوزشتةى 
سةثاندنى  ئــاَلــطــؤإثــَيــكــراوى 
ياساطةلَيكى ستةمكارانةى بآ قسة 

بةسةر مرؤظةكاندا. 
كاريطةرةكانى  شتة  لة  يةكَيك 

كة تا ئةم سةر وةختة بةكراوةيىء 
ــةوة،  ــت ــَي ــن ــَي ســةربــةخــؤ دةم
دةبَيتة  كــة  خــةيــاَلــدانــةيــة  ــةو  ئ
بةهاى  ــزء  رةم بةرهةمهَينةرى 
ــاوازء جــيــاكــةرةوة لــة هةر  جــي
دياريكراو،  ئايديايةكى  فةرهةنطء 
كَلَيشةسازيية  ــةو  ئ هــةَلــبــةت 
كؤمةآليةتىء كلتوورييةى حيكايةتة 
كؤمةَلطا،  خودى  ناو  شاراوةكانى 
هةموو  دةرئةنجامى  لــةاليــةك 
ثةراوَيزخستنة  ضةثاندنء  ئةو 
كؤمةآليةتى  ئةخالقىء  كؤنترؤَلى 
دياريكردنى  بؤ  كؤمةَلطايةكة، 
سنوورةكانى ذيانء ئارةزووةكانء 
لة  ــةس  ــةك ــاك ت ــى  ــردن ــةوك ــَل ج
يةكةيةكى دياريكراوى فةرهةنطىء 
راظةكاريية  ئةم  سايكؤلؤذيدا، 
ثةيوةستة  ضةند  سةرةتايية 
دةرونشيكارييةوة،  زانستى  بة 
ــدارة بة  ــدي ــوةن ــةي ــدةش ث ــن ــَي ه

ئةنترؤثؤلؤذياء كولتورناسييةوة،
لة  دةربضين  كةمَيك  بؤئةوةى 
بضينة  ثَيويستة  طشتييةكان،  شتة 
كة  طةورةيةوة  قوآليية  ئةو  نَيو 
ئارةزوو  بةرفراوانى  ثانتاييةكى 
تاكةكةسء  شاراوةكانى  خةياَلة 
رووة  ــةو  ئ ـــردووى  م بةشَيكى 
زيندووةى كؤمةَلطاية كة نابينرَيت، 
طــةورةى  ثَيكهاتةيةكى  هاوكات 
خةفةكراوةية  سةرزةمينة  ئةو 
ــكــى  ــَي كــة لــة فــةرامــؤشــبــوون
سةرضاوة  كؤنزَيرظاتيظانةوة 
كةناركةوتوويةكى  ــتء  ــرَي دةط
بريتيية  كة  كؤمةَلطاية،  زيندووى 
لةنَيو  تاكةكةس  كاَلبوونةوةى  لة 
فةرهةنطيانةدا  خانة  يةكةء  ئةو 
طــروثء  خــَيــزانء  لة  بةتايبةتى 
حيزبء  ــألء  ــَي خ قــوتــابــخــانــةء 
هَيندةى  داخراوةكاندا،  دامةزراوة 
بةرجةستةى  دنياى  بة  ثةيوةستة 
روانينة  دنياى  ثيرؤزةكانء  شتة 
ثةيوةست  هَيندة  رامكراوةكانةوة، 
راستةوخؤى  ثةيوةندى  بة  نيية 
لةو  يةكَيك  هةر  بة  تاكةكةسةوة 
ضةمكانةو ئةو خةياَلطةيةى كة دنيا 
قةفةزَيكى  بؤ  دةكاتةوة  بضووك 

دياريكراوى روانينء دنيابينى،
لةبةردةم  ئَيمة  سةرئةنجام 
مةعريفيدا  ــةورةى  ط كايةيةكى 
كلتوورء  لــةبــةردةم  بــةآلم  نين، 
ئاَلؤزى  ترادسيؤنَيكى بةرجةستةء 
داين،  كؤمةَلطايةك  كؤمةآليةتى 
ئةندازةيةكى  تا  كؤمةَلطايةكة  كة 
داخراوء  كؤمةَلطايةكى  بةرفراوان 
ثياوساالريى  ضؤن  وَيرانكارة، 
ــى مـــوقـــةدةسء  ــك ــَي ــةآلت دةس
بةهةمانشَيوة  سايكؤلؤذيية، 
موقةدةسة  سةرجةم  دةسةآلتى 
بؤ  هَيزطةلَيكن  هاوشوناسةكان 
هةر  غةرقكردنى  يةكخستنء 
يةكةيةكى  لة  الدانَيك  جياوازىء 
طةورةتردا، كة خَيزانى موقةدةسء 
طروثى  مـــوقـــةدةسء  حيزبى 
فةرهةنطى  هاوكات  موقةدةسة، 
بةرهةمهَينةرء  خَيزان  لؤكاَليى 
مؤإاَلة،  دابونةريتء  كؤثيكةرى 
هــةمــووى  ئةمانة  ــدة  هــةرضــةن
سةيردةكرَين،  ترادسيؤن  وةك 
موقةدةساتء  كؤمةَلَيك  بــةآلم 
ــراون  ــةك ــةدةغ ــراوء ق ــك ــةرام ح
كة  ثؤلَينكراون  ئةندازةيةك  بة 
كؤى  لة  جياكردنةوةيان  مةحاَلة 
بة  خَيزان  ثةيوةندييانةى  ئــةو 
خــؤيــةوة،  دةرةوةى  ـــاوةوةء  ن
طشتة  لــةو  جياكردنةوةى  ــة  وات
كؤى  لــة  كــة  نابةرجةستةيةى 
ــةتــىء  كــؤمــةآلي سيستمَيكى 
رووبةرَيكى  غةرقى  شارستانيدا، 
فةرهةنطَيكى  ــانء  ذي داخـــراوى 

قفَلدراوى دةكات.
ــةش  ــردن ــك ــرؤَل ــت ــؤن ـــةم ك ئ

ميكانيزمَيكى هةروا سادةو ساكار 
زياد  كة  ميكانيزمَيكة  بةَلكو  نيية، 
مةودايةكى  لة  زياد  بوارَيكء  لة 
دةكةن،  لةسةر  كارى  هةذمونطةر 
ـــةروةردةء  ث ميكانيزمى  وةك 
فَيركردنء دةسةآلتى ثياوساالريىء 
نةريتساالرىء  كلتوورساالرىء 
كوَيخاساالريى،  حيزبساالريىء 
تَيياندا  ــةرن  رووب كؤمةَلَيك  كة 
خولياء  خةياألء  ضَيذء  غةريزةء 
رام  تاكةكةس  ئيرادةء خةونةكانى 
كاريطةرييةكى  هاوكات  دةكرَيت، 
تاكةكةسَيك  هةر  لةسةر  ئاسؤيى 
كار  رامكردنةش  ئةم  جَيدةهَيَلن، 
ثةيوةندييةكانء  كيمياى  لةسةر 
دنيابينى  ــيــنء  روان ئاسؤكانى 
مرؤظةكان  سةرئةنجام  دةكــاتء 
دياريكراوى  دنيابينى  تاكةيةك  لة 
ــاتء  دةك بةرجةستة  ـــةذاردا  ه
ـــردوودا  م جوطرافيايةكى  ــة  ل

دةيانذَينَيت.
شـــارى نــاشــريــن خــاوةنــى 
داخراوة،  مردووى  فةرهةنطَيكى 
فةرهةنطى داخراويش دابةش دةبَيت 
دابةشكراوى  كؤمةَلَيك  بةسةر 
ديكةدا، ئةو ثَيكهاتة دياريكراوانةى 
ئةم ماشَينة طةورةية ثَيكدةهَينن كة 
دروستكارى خودى ئةو دنيايةشنء 
روانينء  ئــةو  بةرهةمهَينةرى 
كؤثييان  خؤى  لة  كة  وَينانةشن 
دابةشبوونةش  ئــةو   دةكــاتــةوة، 
ثةيوةندى  كؤنكرَيتىء  خَيزانى 
(نةريتى  كلتوورى، وةك  داخراوى 
ئيرادةى  هاوسةرطيرى،  داخراوى 
ثةيوةندى  مَيطةل،  دةستةمؤى 
ـــةزى،  ــىء هـــاوإةط ــن ــوَي ــاوخ ه
مةزهةبىء  ناوضةيىء  دةمارطيرى 
حيزبىء  سياسىء  كلتوورىء 
داخراو،  كارتؤنىء  دامودةزطاى 
كلتووريى  رؤشنبيرىء  ناوةندى 
هةرةمى  دةسةآلتَيكى  كة  بازنةيى 
ـــات،  دةك ــى  ــرؤَل ــت ــؤن ك ئيفليج 
داخرانة  ئةو  هةموو  سةرئةنجامى 
فةرهةنطى،  داطيركارى  بَيدةنطىء 
كةالوةيةكى مةعريفى ناتةندروست، 
ونبوونى  بــضــووكء  خةياَلَيكى 
روانينء  ئيرادةء  وةك  تاكةكةس 

جياوازى) بةرهةمدةهَينَيت.   
ــة شارى  ــارى جــوان، وات ش
لةنَيوان  لَيكتَيطةيشتن  ثةيوةندىء 
شارى  جياجياكاندا،  ناوضة  شارو 
جياوازىء هةمةإةنطيية فةرهةنطىء 
شارى  رؤحييةكان،  رؤشنبيرىء 
كلتوورى زيندوو، شارى حةقيقةتة 
دَلنيايىء  ياساء  شارى  سادةكانء 
ئاسايشى كؤمةآليةتىء تاكةكةسيى. 
شارى  واتة  ناشيرينيش،  شارى 
دةســةآلتــى  حــيــزبء  تةراتَينى 
ئاسايشء  ثؤليسء  موتَلةقى 
حيزب،  كؤمثانياكانى  بةرثرسء 
ناشيرين  شارى  بةسادةيى  زؤر 
ستانداردة  ياساء  غيابى  شــارى 
شارستانييةكانة، شارى ريزكردنى 
مرؤظء  مافى  ثَيشَيلكارييةكانى 
رؤذنامةنووسانء  دذايةتيكردنى 
بةرامبةر  توندوتيذيى  بةكارهَينانى 
ميدياى  رةخنةطرء  رؤذنامةنوسء 
ئازادء ضةوسانةوةى رؤشنبيريىء 
بةكارهَينانى زةبروزةنطى ياسايىء 
حيزبى  حــكــومــيــىء  وزارىء 
بةرامبةر نووسةرانء رؤشنبيرانى 

سةربةخؤ.
دواجار ضةند طرنطة دؤزينةوةى 
شارء  ناشيرنكردنى  فاكتةرةكانى 
ــدةش  ــةوةن ئ ــةد  س شارستانى، 
ــة  ــةَل ـــةوةى راي ـــن طــرنــطــة دؤزي
كؤنترؤَلكردنى  مةترسيئامَيزةكانى 
ستةمكارى فةرهةنطىء رؤشنبيريى 
بةرامبةر هَيزة شارستانىء كؤَلةكة 
كلتوورة  ـــؤإانء  ط طرنطةكانى 

زيندووةكان.

كوشتنى شار.. كوشتنى نيشتمان

فه ره يدون حه مه إه شيد - سويسرا

دواي دياريکردني رؤژي ٢٠٠٩/٧/٢٥ بؤ 
نوآ،  په رله ماني  کورسييه کاني  هه َلبژاردني 
هه مه   (هاوپه يمانَيتي)  کواليسؤني  ليستء 
کَيبإکَيکاني  بؤ  هه مه چه شن  ئايدؤلؤژياو 
قــه واره  که وتنه  دياريکردني  هه َلبژاردن 
گه رموگوإيي  خــؤيــان،   سياسييه کاني 
ده رکه وتني ليستء قه واره ي نوآ، نيشانه ي 
له   کوردستانه  کؤمه َلگاي  ناإازيبووني 
ده سه آلتء په رله ماني ئه مإؤ، نه وه ک ئاماژه 

 بؤ موماره سه ي ديموکراسيي راسته قينه .
هؤکارو  خه رمانَيک  لــه  بــه رامــبــه ر 

په رله ماندا،  ته مه ني  حه ڤده  ساأل  سه رنه که وتووي  ئه زمووني 
ملمالنآو کَيبإکَيکاني هه َلبژاردني په رله ماني ٢٠٠٩/٧/٢٥ به نَيواني 
گه لء  راسته قينه ي  ده سه آلتي  له نَيوان  به رفراوان  پانتاييه کي 
ده نگده رو  تاکي  الي  خؤي  جياوازيي  گه نده َلسازدا،  ده سه آلتَيکي 
کؤمه َلگاي کوردستان نمايشده کات، له به رئه وه  گؤإه پانء مه يداني 
١٩٩٢ء  هه َلبژاردنه کاني   له  مه وداي  زؤر  هه َلبژاردن  کايه کاني 
گؤإان  ليستي  له کاتَيکيشدا  ده بَيت،  پإملمالنآ  به رفراوانء   ٢٠٠٥
ملمالنآ  ئه و  گه رموگوإي  مسته فا  نه وشيروان  سه رپه رشتيي  به  

په رله مانييه  جؤشده دات.
به آلم  په رله مانه،   خاوه ني  کورد  ١٩٩٢/٥/١٩ةوه   به رواري  له  
په رله مان وه ک شانؤگه رييه کيش، وه زيرَيکي گه نده أل، لَيپرسراوَيکي 
حکومي مشه خؤر، لَيپرسراوَيکي خاوه ن فايل، مقاولَيکي بآ قه ولء 
دادوه ريي،  ياساييء  لَيپَيچينه وه ي  به رده م  نه خستووةته   په يماني 
ورياييء  بة  خؤيانه   مافي  کوردستان  خه َلکي  جه ماوه ري  که واته  
به  جورئه تي سياسييه وه  به  مَيژووي پاسيفبووي ئه و په رله مانه دا 
بؤ  به  ئه شهه دوبيالکردن  به  خه وتوويي،  که  حه ڤده  ساَله   بچنه وه،  
حيزب، به  گوَينه گرتن له  داواکاني جه ماوه ر نوَينه رايه تيي گه له که ي 

ده کات.
هَيزي سه ره کي  هه ردوو  نائؤقره ي الي  ترسء  له  هه نووکه دا 
دوودَلي  بآ  رؤشنيء  به   ديموکرات  پارتي  نيشتمانيء  يه کَيتي 
ده بينرَيت، به آلم له  به رامبه ر پَيشهاته هه مه جؤره کاني هه َلبژاردنء 
وه ک  راسته وخؤ  هه َلبژاردن،  که رنه ڤاَلي  گه ياندني  به  سه رکه وتن 
به رپرسياري  لَيي  نيشتماني)  يه کَيتي  ديموکراتء  (پارتي  حيزب 

سه رکه وتنء سه رنه که وتني هه َلبژاردن ده بن.
سه ربازيي،  هَيزي  خاوه ني  سه ره کي  هَيزي  هه ردوو  چونكة 
راگه ياندني  که ناَلي  ته له فزيؤنء  دؤالري،  به  مليؤنان  بودجه ي 
به  دوو  به هره مه ندييه   توانستء  ئه م  ده کرَيت  به رفراوانن، 
يان  هه َلبژاردن،  پرؤسه ي  خزمه ت  بخه نه   پَيچه وانه   ئاراسته ي 
يان  ديموکراسي،  دووره کاني  توله إَيگا  بؤ  رچه شکاندن  رووه و 
مؤبؤکراسي  ده سه آلتي  بؤ  گه إانه وه   هه َلبژاردنء  مؤنؤپؤلکردني 

(ده سه آلتي بازاإيي)..
به و  هه َلبژاردنه کاندا  هه َلمه تي  له   ده بَيت  کوردي  ده سه آلتي 
شَيوه يه ک  به  هيچ  له به رده ستيدايه،   ئامرازانه ي  دامــه زراوه و 
له شوَيني  ــردن  ده رک نانبإينء  له   ترساندن  هه إه شه و  نه بَيته  
له  ترسء  دوور  ده نگده ر  تاکي  تا  ده نگده ر،  له  جه ماوه ري  کار 
ئه منيه تي  گوزه رانء  سه رژيانء  که  کاربکاته   هةرسَله مينه وه يه ک 
گياني، ده نگي خؤي بداته  ئه و ليسته ي که  له إووي هزري سياسيء 

قه ناعه تي خودييه وه  به  ليستي خؤيء به رنامه ي خؤي ده زانَيت.
ده زگا  به و  سه رةکي  هَيزي  هــه ردوو  ده سه آلتي   ده کرَيت 
هيچکات  له به رده ستياندايه،   راگه ياندن  له جؤره کاني  به رفراوانانه ي 
به  وتارء رَيپؤرتاذو راپؤرته  هه واَله کان  نه بَيته  فاکته ري گرژييء 

ئاَلؤزيي هه لومه رجه که  له  ساته وه ختي که مپينه کاني هه َلبژاردندا.  
هه موو  خاوه ني  ئه مإؤ  تا  هَيزه ي  ئه و  کورديء  ده سه آلتي 
به ده ستَيکي  به دواوه   له  ئه مإؤ   ده کرَيت  په رله مانه،   کورسييه کاني 
ئاماده بکات  ئه جَينداي سياسيي خؤي  فراوانه وه   به  دَلَيکي  کراوه و 
به وه ي   ،٢٠٠٩/٧/٢٥ دواي  په رله ماني  له   کورسييه کان  رَيژه ي  بؤ 
حيزبَيک  به مؤنؤپؤلکراوي  په رله مانَيکي  ناکرَيت  ئاينده   په رله ماني 

يان دوو حيزبي دياريکراوبَيت.
ده نگه کان  به ده ستهَيناني  بؤ  ده سه آلت  ئه مإؤوه   له   ده کرَيت 
ده ستبه ردار بَيت له  پاره و ئيمتياز به خشينه وه  به  دووباره کردنه وه ي 
هه َله کاني دوَينآ، له  ناشيرينکردني کؤمه َلگاي کوردي به  له خاچداني 
کوردي   کؤمه َلگاي  هه موو  ده کرَيت  به پَيچه وانه وه   ديموکراسي، 
هه َلبژاردن  به رده م  رؤژه کاني  به تايبه تتر  ده سه آلت  به  گشتىء 
نيشتمانيء  به  که رنه ڤاَلي  ٢٠٠٩/٧/٢٥دا  له  ده نگدان  رؤژي  تا 
کار  ديموکراسييه وه   نيه تَيکي  رؤحء  به  بخوَينَيته وه ،  نه ته وه يي 
تا خه َلکي کوردستان  کَيبإکَيي شه ريفانه  بکات،  ته بليغاتء  له سه ر 
دوور له ترسي چاوسوورکردنه وه و هه إه شه ي نانبإين، به  هه ستي 
نوآ، به  پالني نوآ، به  به رچاوإوونيء عه قآلنيه تي خؤي بچَيته  ناو 

که رنه ڤاَلي هه َلبژاردن.
قبوَلکردنء  ئيراده يه ء  به م  راسته إَيية   ئه م  له سه ر  کارکردن 
هه َلبژاردنه کاني  به  ده رئه نجامه کاني  اليه کمان  هه موو  رَيزگرتني  
له  هه رَيمي کوردستان  ٧/٢٥، سه رکه وتني  که رنه ڤاَلي هه َلبژاردنه  
په رله مانَيکي  له  مؤته که ي  رزگاربوونمان  باشتر،  ئه جَينداي  بؤ 
که  نوَينه ري  ئه کتيظ،  په رله مانَيکي  بؤ  پاسيف  ديوه خانيء 
راسته قينه ي گه ل بؤ هه موو چينء توَيژه کاني کؤمه َلگاي کوردستان 

بکات.

faraidun_73@hotmail.com

که رنه ڤاَلي هه لَبژاردن بؤ 
رزگاربوون له  په رله مانَيکي 

پاسيفء ديوه خاني ئاسؤ جةبار
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كاريطةربَيت  ناتوانَيت  هَيزَيك  هيض 
خاسيةت  هَيزانة  لــةو  بَيتء  ئةطةر 

ءةرنةطرَيت كة ئةم دذيانة
«فردريك نيضة»

بَيت  بريتى  بإياربَيت هةَلبذاردن  ئةطةر 
طةلةوة  لةاليةن  كةس  كؤمةَلَيك  دانانى  لة 
لةسةر  ءآلت  بةإَيوةبردنى  باشتر  بؤ 
دةتوانين  ئةوا  ديكة،  كؤمةَلَيكى  حسابى 
مةدةنيانةية  «شؤإشَيكى  هةَلبذاردن  بَلَيين  
يان  فؤرمَيك  لــةدذى  شــار  خةَلكى  كة 
كارو  ئيدى  دةيكات»،  دةسةآلت  نؤرمَيكى 
جوآلنةوةكانى ثَيش هةَلبذاردنيش خاسيةتى 
كارو جوآلنةوةى ثَيش شؤإشى ءةردةطرَيت. 
ئايا  دةسةثَينَيت:  خؤى  ثرسيارَيك  لَيرةوة 
شؤإش  ثإوثاطةندةضيانى  كة  شتةى  ئةو 
«هةَلبذاردن»  شؤإش  ثَيش  «هةَلبذاردن» 
بة  يان  ضيية؟  ــةن  دةك لةسةر  تةركيزى 
بةهَيز  خاَلى  شؤإش  ثَيش  ديكة  واتايةكى 
الى شؤإشطَيإ «دةنطدةر»و ثإوثاطةندةضى 

شؤإش ضيية؟
شؤإش «هةَلبذاردن» تةقينةوةيةكى داخء 
سؤزو كينةى مرؤظة، رةهاكردنى عاتيفةية، 
هةَلطَيإانةوةى جؤرَيكة لة جؤرةكانى سيستم 
«دةنطدةر»  شؤإشطَير  كة  ئةوجؤرةى  بؤ 
دةيةوَيت، ئةم شَيوة مامةَلةكردنةش هةرطيز 
كة  نابَيت  يةكانطير  سارددا  عةقَلَيكى  لةطةأل 

لةدوى ناسينء كؤكردنةوةى مةعريفةداية.
لة شؤإشةكاندا هةميشة بةشى سؤزو 
بةآلم  دةكرَيت،  ئةدا  جوان  مرؤظ  عاتيفةى 
ئةو شتةى كة تةنانةت باسيشى لَيوةناكرَيت، 
دواى  رابةرانى  تا  ثَيدةضَيت  زؤرى  عةقَلة، 
عةقألء  ناسينةوةى  بكةونة  شــؤإش 
ءَيرانانةى كة سؤزء  ئةو  ئاوةدانكردنةوةى 

عاتيفةى مرؤظ بكةريانة.
زؤرباش  «دةنطدةران»  شؤإشطَيإان 

لةوةتَيدةطةن كة دذى ضينء شؤإش لةدذى 
شؤإشطَيإ  ــةوةى   ئ بــةآلم  ــةن،  دةك ضي 
دةركى  يان  لَيناكاتةوة  بيرى  «دةنطدةر» 
شؤإش  ثاش  ويستراوةكانى  ثَيناكات، 
«دةنطدان»ة، دؤزينةوةى ئةو ءيستراوانةش 
كاتَيكى زؤرى دةوَيت. شؤإشطَيإ «دةنطدةر» 
ثارضةيةكى ئاطراويية لة بةرامبةر تواناكانى 
وا  دةبَيت،  خؤءنكردن  تووشى  خؤيةوة 
بةهَيز   بة خَيراييةكى  هةستدةكات دةتوانَيت 
سوننةتة ضةقبةستووةكانى مرؤظ بطؤإَيتء 
دابنَيت.  نوآ  سوننةتطةلَيكى  ئةوانة  لةجَيى 
ئةو كارةى كة سؤزو عاتيفةى مرؤظ ثَيش 
شؤإش دةيكات، عةقَلى هةزاران فةيلةسوف 
لةثَيشةوة  نيية، ضونكة ءةك  تواناى كردنى 

باسكرا، لة شؤإشدا سؤز حاكمة.
ــتء  ــواس لـــــةإووى ئــامــانــجء خ
شؤإشيشةوة،  دواى  بيركردنةوةكانى 
شؤإشطَيإى  لةنَيوان  جياوازييةك  هيض 
شار  شَوإشطَيإى  «ثَيشمةرطة»و  شاخ 
هؤكارةكانن  تةنيا  ئةوة  نيية،  «دةنطدةر»دا 
كة دةطؤإَينء ئةنجام هةر هةمان ئةنجامة، 
سندوقى  ئةوةية  هةبَيت  كة  طؤإانَيك  تةنيا 
سندوقى  جَيطرةوةى  دةبنة  هةَلبذاردنةكان 
خةَلك  كآلشينكؤف،  لةبرى  فيشةكةكان، 
ئيدى  عاتفيانة،  قسةيةكى  بةآلم  قسةدةكات، 
مانا عةقَلييةكان ءندةبنء سؤزو عاتيفة دةبنة 
جارَيك  تا  سؤزيش  عةقألو  ئةلتةرناتيظيان، 
لةدذى  جار  ســةدان  دةطونجَين،  ثَيكةوة 

يةكدى دةوةستنةوة.
(معيار)  ثَيوةر  يةك  تةنيا  شؤإشدا  لة 
ئةويش  هةية،  خراثبوون  يان  ضاكبوون  بؤ 
ثَيوةرة  ئــةم  خؤيةتى،  ــؤإش  ش ــودى  خ
دةضَيت،  ثَيوةريى  بآ  لة  بؤخؤى  عاتفيية 
لة  ضاك  بةَلكو  ضاكة،  شؤإش  تةنيا  نةك 
لة  طةلَيك  وتةى  بة  ئيتر  شؤإشة!!  خؤيدا 
ثَيوةرى ضاكةو  بة  بوو  فةيلةسوفان شتَيك 

خراثةى خؤى، ئةوة سةرةتاى سةرهةَلدانى 
عةقَليش  كارى   (irrationality) بَيعةقَليية، 
شةثؤلةكانى  طةإاندنةوةى  نَيوةندةدا  لةم 
سَوزو عاتيفة نيية، بةَلكو كارى كةمكردنةوةى 
بةرطريكردنء  تواناى  ضونكة  ءَيرانةكانة، 
يةكةمين  نيية.  شةثؤالنةى  ئةو  طلدانةوةى 
شتَيك ثَيش شؤإش دةبَيتة قوربانيى، عةقَلة، 
دةطةإَيتةوة  كة  شتيشة  دوا  هةمانكاتدا  لة 
لةبةرضاو  ئةوة  دةبَيت  بةآلم  النكةكةى، 
بطيرَيت كة هيض طؤإانَيكى سيستماتيكى بةبآ 

بوونى عةقأل دروستنابَيت.
بانطةشةيةكى  كوردستاندا  لة  ئةمإؤ 
ثإوثاطةندةضييةكانى  رادةبـــةدةرى  لة 
هةَلبذاردن بةرطوآ دةكةوَيتء بة ضاويش 
باسى طؤإان دةكرَيتء  لةاليةك  دةبينرَيت، 
سَييةميش  الى  ضاكسازيى،  ديكة  لةاليةكى 
ــاتء  دةك «رابـــردووبـــوون»  بانطةشةى 
دةكاتء  دةستكةوتةكانييةوة  بة  شانازيى 
دةيكاتة دةستكةالى ثإوثاطةندةكانى، بةآلم 
نةيانتوانيوة  تائَيستا  بانطةشانة  ئةم  هةموو 
بازنةى عاتيفة بةجَيبهَيَلنء ضيتر كار لةسةر 
بانطةشةكانيان  ــرؤذةو  ث عةقآلنيبوونى 
كة  لةسةردوانة  قسةو  جَيى  ئةوةى  بكةن، 
دةبَيت شؤإشطَيإ «دةنطدةر» ئاطادارى بَيت، 
اليةنى عةقآلنيى ئةم شؤإشة «دةنطدانة»ية، 
شؤإشطَيإ دةبَيت لة خةمى ئَيستايدا بَيت بؤ 
كإينةوةى  نةك  ئايندةى،  دةستةبةركردنى 
رابردووى كة بة هيض جؤرَيك دادى نادات، 
رابردوو،  لة  زياترة  شتَيكة  ئَيستا  ضونكة 
هَيزَيكى  ئةطةر  ئيدى  داهاتوو،  لة  كةمترة 
عةقَلى طةورة نةبَيت خةمى مسؤطةركردنى 
طــورزى  عاتيفة  بخوات،  داهــاتــووة  ئــةم 
هةذدة  سيناريؤى  دةوةشَينَيتء  خؤى 
لة  دةكاتةوة، جطة  دووبارة  رابردوو  ساَلى 
ئايدؤلؤذيى  ضةمكَيكى  ضةند  خستنةوةى 

ضةقبةستوو، ئةنجامَيكى ديكةى نابَيت.

بة  دةبَيت   ئةمإؤ  كورد  شؤإشطَيرى 
هاواربكاتء  زارى  بة  ثإ  هَيزَيكىء  هةموو 
بَيزارم،  بَيمانايانةتان  بَلَيت: ضيدى لةم قسة 
خةياَلثآلوييةكانتانم  قسة  ئةرزشى  ضيدى 
النةماوة، شؤإشطَيإى كورد ئةمإؤ ثَيويستة 
سةرخستنى  طــةورة،  كوردستانى  لةبرى 
دةنطى  فةلةستين،  رزطاركردنى  ئيسالم، 
كورد لة بةغدا ءةرطرتنى تيكَيتى بةهةشت، 
مافة  لة  باس  ــردوو،  راب لة  خيانةتنةكردن 
ضونكة  بكات،  ذيان  سةرةتاييةكانى  هةرة 
دةبَيت  ئةمإؤ  بَيبةشة،  مافانة  لةو  ئةو 
«هةَلبذاردن»،  شؤإش  ثإوثاطةندةضيانى 
لةذَير هةر ناوو نيشانَيكدان لة خةمى ئاوو 
كة  دةرنةضن،  ميللةت  ئابووريى  كارةباو 
تائَيستاش تاكى كورد ليكيان بؤ دةإَيذَيت، 
ثةيمانة  كــة  لــةوةبــطــةن  دةبــَيــت  ئـــةوان 
بةبآ  جَيبةجَيكردنى  ئةستةمة  طةورةكانيان 
فةراهةمهَينانى ئةو مافة سةرةتاييانة، ضونكة 
طةورة  ــةردى  ب هةَلطرتنى  ــن  دةزان باش 

نيشانةى نةوةشاندنيةتى.
تاكى  مــامــةَلــةنــةكــردنــى  عــةقــآلنــى 
هةموو  لة  هةَلبذاردنةكان  ثَيش  كورديش 
ثرسى  لة  تةنانةت  مةترسيدارترة،  شتَيك 
بيركردنةوةو  عاتفيانة  ضونكة  كةركوكيش، 
عاتفى  سيستمَيكى  مامةَلةكردن،  ناعةقآلنى 
نةبَيت  هةَلبذاردن  كاتى  دةهَينَيت  بةرهةم 
كارةباى  ــاوو  ئ رَيطاوبانء  ضاككردنى 

بيرنةكةوَيتةوة.
سياسةتى  لةبرى  ئةمإؤ  دةنــطــدةر 
ثَيويستى  تؤمةتباركردن،  يةكترى  جنَيوو 
بَيزارة  ئةو  هةية،  خزمةت  سياسةتى  بة 
ضونكة  بَيماناكان،  ئايدؤلؤذيية  شةإة  لة 
ئايدؤلؤذى  شــةإى  وتةنى  ثؤثةر  كــارل 
دَوزةخَيك  بةهةشت،  خولقاندنى  لةبرى 
«دةنطدةر»  شؤإشطَيإ  خوارةوة.  دةهَينَيتة 
دةبَيت ضيدى بَيزاربَيت لة سياسةتى مافياو 

سةرؤك خَيألء مةالء كؤمثانياو ماستاوضى، 
ئةوةوة  بةناوى  نةهَيَلَيت ضيدى  دةبَيت  ئةو 
لةثشت  ــةوةوةو  ئ بةناوى  بكرَيت،  قسة 
مؤزو  ــةرةسء  ض مَيزى  لةسةر  ــةردةو  ث
بكرَيت،  ديارى  ضارةنووسى  ثرتةقاَلةكان 
ئةو  بَيت،  هيض  ئاطادارى  خؤى  بَيئةوةى 
بةناوى  سيستمَيك  بة  نةبَيت  رازى  دةبَيت 
ئةوةوة بةتؤمةتى (ناموس)، رؤذَيك بكةوَيتة 
رؤذَيكى  (ئافرةتان)،  (ذنــان)ء  راوكردنى 
بَيزار دةبَيت، هةر  لة راوكردن  ديكة كاتَيك 
يةكسانيى  بانطةشةى  ــةوةوة   ئ بةناوى 
كورد  دةنطدةرى  بكات،  (ئافرةتان)  (ذنان) 
دةبَيت بةدةست سوورى قةَلةمة ئازادةكان 
بَلَيت بةسة ئيدى ستؤث، شؤإشطَيإى كورد 
دةبَيت ضيدى نةهَيَلَيت لةسةر ثشتى ئةو هةر 
بكرَيت،  جياواز  بيرَيكى  بؤ  بانطةشة  رؤذة 
رَيطاضارةى  تاكة  سؤشياليزم  ــك  رؤذَي
دى  رؤذَيكى  ئيسالم،  دى  رؤذَيكى  كوردة، 
كورد  شؤإشطَيإى  هتد،  ماركسيزمء... 
ئةمإؤ دةبَيت لةبرى سندوقى فيشةك، داواى 
دةنطدان  سندوقى  طةيشتنى  خَيراتر  ضةند 
رازى  بووةشَينَيت،  خؤى  طورزى  تا  بكات 
دةى شةودا  كاتذمَير  هةواَلةكانى  لة  نةبَيت 
كوردستانَيكى  «لة  هةَلبذاردن  ركابةرانى 
ديموكراسى»،  لةطةأل  نةرمكردوو  ثةنجة 
بؤ  مةترسيدار  لةثشتء  خائينء دةست  بة 
بكرَين،  ثةسن  نةتةوةيى  ئاسايشى  سةر  
ئةو نابَيت لة دةلةسةى طؤظارة رؤتينييةكان 
بَيدةنط بَيت كة بَيشةرمانةو دوور لة هةموو 
ئةم  رؤَلةكانى  رؤذنامةوانيى،  ئيتيكَيكى 
ناوزةد  طَيرةشَيوَين  تيرؤريستء  بة  طةلة 
لةدةست  بةهَيزةكة  ضةكة  ضونكة  دةكات، 
ئةودايةء رؤذى ٧/٢٥ ئةو راستيية لةسةر 

سندوقةكانى دةنطدان دةسةلمَينَيت..
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شؤأشى هةلَبذاردن لةنَيوان عةقألء عاتيفةدا
ريَبين ئةحمةد رةشيدريَبين ئةحمةد رةشيد
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رووداوةكاني پؤَلؤنيا لةنَيوان ساآلني ١٩٨٠ 
 تا ١٩٨٩ كة سةرةتاي بة پَيكهَيناني بزووتنةوةي  
(هاوپشتي)و ئةنجامةكةي بة پاشةكشةي  پارتي 
تؤتاليتاريزم  داإماني  پؤَلؤنياء  كؤمؤنيستي 
مَيژووي  يادةوةري  لة  هةميشة  بؤ  دا،  ئاكامي 
بَيگومان  دةمَينَيتةوة،  درةخشان  مرؤڤايةتيدا 
ساآلني  لة  پؤَلؤنيا  ديموكراسخوازي  بزاڤي 
لة  هةنگاريا  شؤإشي  لةدواي   ١٩٨٠ دةيةي 
ساَلي ١٩٥٦ء خةباتي ديموكراتيكي چيكةكان لة 
ساَلي ١٩٦٨، گرنگترين رووداوي جةماوةرييء 
كؤمةآليةتيية لة مَيژووي هاوچةرخي ئةوروپاي 
گورزي  گةورةء  كةلَيني  بووة  كة  خؤرهةآلت، 
كؤمةآليةتي)  (سياسي-  بونيادي  لة  كاريگةر 
بــارةوة  لةم  كؤمؤنيستيدا،  تؤتاليتاريزمي 
ديموكراسي  ئةزمووني  دةربــارةي   باسةكان 
سةدةي  بيستةم بةبآ گرنگيدان بة بزووتنةوةي  
كةشوهةواي  بةديهَيناني  (هاوپشتي)ء 
ديموكراسي كؤمةآليةتي لةو ءآلتةدا، سنوردارو 

ناتةواو دةبَيت.

سياسةتي كؤمةآليةتي لة دذي دةسةآلتي سياسي:
تايبةتمةندييةكاني  گرنگترين  لة  يةكَيك 
پؤَلؤنيا،  ديموكراسيخوازي  بزووتنةوةي 
ئاشكراي  راستةوخؤء  رووبةإووبونةوةي  
حكومةت،  بةرامبةر  لة  بوو  مةدةني  كؤمةَلي 
لةوانةية بتوانين بَلَيين كة ئةزمووني ديموكراسي 
تؤتاليتاريزم  دژي  لة  خةبات  پؤَلؤنياء  لة 
(كؤمةَلي  لة زاراوةي  بوو  تازة  سةرهةَلدانَيكي 
مةدةني) لة زماني سياسى خؤرئاوا، لة ديدگاي 
ديموكراسي  بة  گةيشتن  پؤَلؤنيا،  تَيكؤشةراني 
ماناي  بة  كة  مةدةني  كؤمةَلي  تواناكردني  بؤ  
لة  بوو  كؤمةآليةتي  سيستمي  هةَلوَيستي 
ئايديؤلؤژي،  سياسيء  سيستمي  بةرامبةر 
پَيكهاتني  تةوةري سةرةكي شَيوة سازبوونء 
پايةي  لةسةر  پؤَلؤنيا  لة  مةدةني  كؤمةَلي 

سةربةخؤي ژياني كؤمةآليةتي بوو لة بةرامبةر 
حكومةتي هةژموونخوازء ملهوإ،

تؤتاليتاريزم  كة  بزانين  ــةوة  ئ ئةگةر 
داخراوة  تةواوخوازء  كؤمةآليةتي  سيستمي 
ئابووري،  تَييدا هةموو كاروباري سياسي،  كة 
كؤمةآليةتيء فةرهةنگي لةبةردةستي حيزبَيك 
كؤمةَلگاش  بَيتء  تايبةتدا  دةسةآلتداري  يان 
مؤدَيلء  يةك  بةرنامةي  خواستء  بةپَيي 
لة  بةإَيوةبچَيت،  دروستبَيتء  پــةيــإةودا 
پَيكهاتةي   اليةني  گرنگترين  ئةمةدا  بةرامبةر 
ديموكراتيكي بزاڤي خةَلكي پؤَلؤنيا، دابإانة لةو 
لةاليةن  كة  هةذموونَيكة  دةسةآلتة،  سيستمء 
بةو  هةر  دامةزرابوو،  كؤمؤنيستةوة  پارتي 

هةذموونخوازييةش كؤمةَلگاي بةإَيوة دةبرد.
پؤَلؤنيا  هاوپشتي  بزاڤي  كاريگةري 
شؤإشى  بة  بيرمةندان  كة  بوو  بةشَيوةيةك 
-١٩٨٠ ساآلني  لة  دةبةنء  ناوي  ديموكراتي 

جياخوازي  رةوتي  لةگةأل  هاوإَيگاية   ١٩٨٩،
سياسيء  كؤمةآليةتيء  فةزاكاني  لةنَيوان 
دةرةوةي   لة  گشتي  قةَلةمإةوي  لةدايكبووني 

حيزبء دةسةآلتي پاوانخواز.
رابةراني  لة  يةكَيك  ميشينك)  (ئــادام 
نامةكاني  لة  ناسراوي بزووتنةوةي هاوپشتي، 
تازة  پرسَيكي  چةمكء  لة  باس  زيندانةوة 
نوآ)،  (گؤإانخوازي  ناونيشاني  بة  دةكــات 
ئاراستةي  سةرةكي ميشينك بؤ ئةو پرسة بوو 
ئةوروپاي  لة  تازة  مَيژوويي  هةلومةرجي  كة 
لة  ــؤإش  (ش ئةزمووني  دوو  خــؤرهــةآلت، 
خوارةوة)ي هةنگاريا لةساَلي ١٩٥٦ء (ريفؤرم 
بة  ١٩٦٨ي  چيكوسلؤفاكي  ــةرةوة)ي  ــةس ل
دةبَيت  لةبةرئةوة  نةگةياند،  سةركةوتن 
ئةوروپاي  لة  گؤإان  ديموكراسيء  اليةنگراني 
رَيگايةكي  پةيداكردني  هةوَلي  لة  خؤرهةآلت 
ديكة بن، شاياني باسة كة خةباتكاراني رَيگاي 
رَيگايان  باشترين  پؤَلؤنيا  لة  ديموكراسي 
هةژمووني  پاشةكشةپَيكردني  بؤ  هةَلبژارد 
ژياني  رةهةندي  لة  ديكتاتؤري  حكومةتء 

مةبةستة  ئةم  بؤ  هةر  خةَلكدا،  كؤمةآليةتي 
نةياراني حكومةتي كؤمؤنيستي بؤ خستنة چاَلي 
پَيكهَيناني  بة  دةسةآلتي تؤتاليتار، دةستيانكرد 
شَيوةيةكي نوآ لة سازمانداني كؤمةآليةتي كة 
پةنابردن نةبوو بؤ شؤإشي كؤمةآليةتي، بةَلكو 
بةرةوپَيشچووني  گؤإانء  شَيوةكاني  دةبَيت 
سياسي لة پةيوةندي لةگةأل ريفؤرمي پَيكهاتةي  
(ياچيك  مةبةست  هةمان  بؤ  بَيت،  كؤمةَلدا 
كؤرڤون) يةكَيك لة دامةزرَينةراني بزووتنةوةي  
هاوپشتي (KOR) بؤ يةكةمجار باس لة چةمكي 
ســنــووردار  ــؤي  (خ كة  دةكــات  شؤإشَيك 

دةكات).
بزووتنةوةي  ديموكراسيخوازي لة پؤَلؤنيا 
لة ساآلني دامةزراندني بزاڤي (هاوپشتي) بةو 
ئةنجامة گةيشت، كة باشترين رةوشي خةبات بؤ 
ديموكراسيء ئازاديي دابإانء جيابوونةوةية لة 
نةريتي ماركسيستي بؤ شؤإش، دَلنياكردنةوة 
بوو لةسةر شَيوةيةكي تازة لة خؤبةإَيوةبردني 
كؤمةآليةتي، بة بإواي كةساني ءةك (كؤرڤون) 
رةوتةي   ئةم  بةرهةمي  كة  مةدةني  كؤمةَلي 
دةبَيت  بــوو،  كؤمةآليةتي)  (بةإَيوةبردني 
فرةييء  لةوَيدا  بَيتء  پلوراليستي  كؤمةَلَيكي 
هةرچةندة  بناسرَيت،  بةإةسميي  جياوازي 
دةسةآلتي  بةرامبةر  لة  رووبــةإووبــونــةوة 
كاتيية  دامةزراندني  بة  پَيويستي  تؤتاليتاري 
بؤ بزووتنةوةيةكي يةكگرتوو، بةآلم دةبَيت لة 
باوةإو  بيرو  هةموو  كؤبوونةوةي   ئةنجامي 

بؤچووني تاكء اليةنء حيزبةكان بةدي بَيت.
(ئاالن  فةرةنسي  ــاوداري  ن كؤمةَلناسي 
تؤرين) لةم بارةوة دةَلَيت (هاوپشتي پؤَلؤنيا لة 
ساآلني ١٩٨٠ تا ١٩٨٩ لةنَيوان هةردوو چةمكي 
بزووتنةوةي  كؤمةآليةتيء بزاڤي پلوراليستيدا 
لةنَيوانياندا  جياوازيش  بَيگومان  كة  پَيكهات، 
ريفؤرمء  لةپَيناوي سازداني  ئةمةش  دةبينَيت، 
دةبَيت)،  كؤمةَلگادا  پَيكهَينانةوةي   سةرلةنوآ 
بزووتنةوةي   زياتري  رؤشنكردنةوةي   بة 
دةگةين،  ئةنجامة  بةو  پؤَلؤنيا  ديموكراسي 

هاوإَيگاية  هاوكاتء  بزووتنةوةية  ئةم  كة 
كةناَلي  تؤإو  ژيانةوةي   سازدانةوةء  لةگةأل 
هؤي  دةبَيتة  كة  تازةية،  كؤمةآليةتي  فراواني 
لة  ــازة  ت مةدةني  هاوپشتي  دروستكردني 
ئةم  هةروةها  تؤتاليتار،  دةسةآلتي  بةرامبةر 
بكاتة  گةورة  كةلَيني  درزو  تواني  هاوپشتيية 
دةســةآلتء  بيرؤكراسي  چوارچَيوةي   ناو 
يةكپارچةء  مةنتقي  لة  دژايةتي  سةرهةَلداني 

تةواوخوازي حكومةتي ئةوسا.
ــةوةي   ــن ــزووت ــي ب ــةرةك ــاوازي س ــي ج
ديموكراتي پؤَلؤنيا لةگةأل شؤإشي مةجارستان 
بوو،  توندوتيژيي  پرسي  بة  سةبارةت   ١٩٥٦
بزووتنةوةي  هاوپشتيء اليةنگراني ديموكراسي 
بةرامبةر  لة  ــوون  دژب ناكؤكء  پؤَلؤنيا  لة 
دةستبردن بؤ چةكء توندوتيژيي، ئةوان بةبآ 
تايبةتي يان  ئامانجء پةيإةوي سياسي  بووني 
دياريكراو  حيزبَيكي  ئامانجي  لة  ءابةستةيي 
مافةكاني  پرسي  بؤ  گةإانةوةيان  بةهؤي 
لة  هؤشياري  لة  تازةيان  شَيوازَيكي  هاوآلتي، 
پؤَلؤنياء تةواوي ءآلتاني ئةوروپاي خؤرهةآلت 
ئةم  هاوآلتيياني  راستةقينةي   ماناي  داهَينا، 
ئامانجةكاني  دروشــمء  لةناو  بزووتنةوةية 
شاري (گدانسك)دا بة رؤشني دةبينرَيت، ئةوان 
دةسةآلتي  لة  بةشداريكردن  خواستي  بةبآ 
حكومةتء بة داكؤكيكردن لة بنةماء مافةكاني 
سةرهةَلداني  لة  تازةيان  شَيوةيةكي  هاوآلتي، 
كرد،  پايةإَيژي  ديموكراسيدا  كؤمةآليةتي 
ديكؤمَينتةكاني  بةَلگةو  لة  بين  شارةزا  ئةگةر 
بة   ،١٩٨٠ لةساَلي  گدانسك  دانووسانةكاني 
جواني ئةوة دةبينين كة سوربوني (ليخ فاليسا)و 
دامةزراندني  بؤ  تةنيا  هاوپشتي  كرَيكاراني 
سةنديكاء رَيكخراوي جةماوةري نةبوو، بةَلكو 
پؤَلؤنيا)  (رزگاركردني  لة  زياتر  مةبةستيان 
بوو لة بآ مافي، بةمجؤرة پرسي سةرةكي بؤ 
بزاڤي  هةَلسوإاني  ديموكراسيء  اليةنگراني 
خودساماني  كؤمارَيكي  بةديهَيناني  هاوپشتي، 
بنةماي  گةشةكردني  لةسةر  كة  بوو  خةَلكي 

لةهةموو  بوو  خؤبةإَيوةبردن  (ئؤتؤنؤمي)و 
ئابووريدا،  پةروةردةء  فةرهةنگء  بوارةكاني 
پَيشنيازي سةرةتايي هاوپشتي، بةإَيوةبردنء 
پَيكهاتةي   لة  بوو  بةشانة  ئةو  نوَيكردنةوةي 
كة  كؤمؤنيستي  حكومةتي  هةژموونخوازي 
لةدةستدا  كارسازييان  بةإَيوةبردنء  تواناي 
لة  هاوپشتي  بزووتنةوةي   هةرچةندة  بوو، 
سةرةتاي دامةزراندني سةنديكاي كرَيكاري بوو 
كة بؤ مافي چينايةتي خؤيان خةباتيان دةكرد، 
بزووتنةوةي كؤمةآليةتيء گةشةكردني  بةآلم 
كة  گرنگانة  سياسيية  پةيامة  ئةو  مةدةنيبوونة 
تةواوي پؤَلؤنياو ئةوروپاي خؤرهةآلتي گرتةوة، 
بزووتنةوةيةكي  هاوپشتي  بزاڤي  لةإاستيدا 
بؤ  بــوو  يارمةتيدةر  كة  بــوو  كؤمةآليةتي 
لة  دامةزراندني كؤمةَلگاي فرةييء ديموكراتي 
پؤَلؤنيا، شاياني باسة تا سةردةمي دامةزراندني 
(هاوپشتي) لة ئابي ١٩٨٠، زؤرَيك لة نةيارانء 
پؤَلؤنياء  كؤمؤنيستي  رژَيمي  رةخنةگراني 
لةدايكبووني  خؤرهةآلت،  ئةوروپاي  هةموو 
دوورو  هيوايةكي  بة  مةدةنييان  كؤمةَلي 
ئامانجَيكي ناإؤشن دةزاني، بةآلم بزووتنةوةي  
هاوپشتي بة خؤناساندني بزاڤَيكي نيشتمانيء 
اليةنةكاني  كــةسء  هةموو  تواني  گشتي، 
خؤي  لةدةوري  كؤمؤنيستي  حكومةتي  دژي 
دوو  بؤ  دابةشكرد  كؤمةَلگاي  كؤبكاتةوةء 
ديكتاتؤرء  سةربازييء  حكومةتي  جةمسةري 
كؤمةَلگاي ئاشتيخوازء دادپةروةر، سةرئةنجام 
خؤيانء  لةنَيوان  ئةخالقييان  ســنــووري 

اليةنگراني ديكتاتؤري دياريكرد.
بيرمةندان بإوايان ءاية بزاڤي ديموكراتيكي 
بوو،  سياسةت  دژي  سياسةتَيكي  (هاوپشتي) 
ــارةي   دةرب پرسياريان  گومانء  بة  چونكة 
ناديموكراتيكي  دةسةآلتخوازء  پَيكهاتةي  
بنةماء  خؤرهةآلت،  ئةوروپاي  لة  كؤمؤنيزم 
پرسي بزاڤَيكي سياسي نوَييان خستةإوو كة تا 
ئةمإؤ سةر مةشقي ئةخالقيء كؤمةآليةتيية بؤ 

زؤرَيك لة بزاڤة كؤمةآليةتييةكاني جيهان.

پةيامي پؤلَؤنيا بؤ كوردستان
ئةكرةمى ميهرداد

www.ne
tew

e.c
om



11 2009/5/24 يةكشةممة (474) بؤضـــــــوونذمــارة birura. rozhnama@gmail.com

ئيمتياز: خاوةنى

وشة كؤمثانياى
سةرنووسةر:

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

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

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

ئاطاداري ريكالمء كارطَيإيء
٠٧٤٨٠١٢١١٤٤ - ٠٧٧٠١٢٠٣٩٤٩   

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

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

دابةشكردن:
٠٧٧٠١٥١٧٥٣٣ - ٠٧٧٠١٥٤٤٧٨٠ نَيوةند كؤمثانياي

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

عةلى ئيبراهيم
٠٧٥٠٤٤٤٧١٠٩

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

٢٩١/ب/٢٠٠٩ ـ ذمارة: كوردستان/ عَيراق هةرَيمي
٢٠٠٩/٥/٢٠ ـ بةروار: دادوةري ئةنجومةني

تَيهةَلضونةوةي دادطاي سةرؤكايةتي
سلَيماني لة كةركوك ناوضةي

ضةمضةماأل بةرايي دادطاي
ئاطاداري

دادطاكةمان لة كردووة  تؤمار داوايةكي فتاح) أحمد (هاوار  داواكار
وَيراي ضةمضةماأل شارستاني باري رةطةزنامةي بةإَيوةبةرايةتي لةسةر
بةثَيي ماددةي شكؤ، هاوكار بؤ لة ناوي كورةكةي طؤريني كارةكةي بؤ
ئةم بآلوكردنةوةي  بة بإياردرا بؤية شارستاني، باري ياساي لة (٢١)
دادطايةوة بةم بكات با ثةيوةندي الري هةية كةسَيك هةر ئاطادارية جا
ئةم ثَيضةوانةوة بة ئاطادارية، ئةم بآلوكردنةوةي ثاش رؤذ (١٠) ماوةي لة

ياسا. بةثآ ئةبينرَيت داواية
رَيزدا... لةطةأل

الحاكم
شوان حبيب صالح

سلَيماني ثيشةسازي و بازرطاني ذووري
صناعة السليمانية جتارة و غرفة

٤٣٤١ ذمارة:
٢٠٠٩/٥/١٣ بةروار:

خوارةوةي نيشاندراو نيشانةي تؤماركردني داواي مصطفى) معروف (فائق كؤمثانياي بةإَيز
مستحضرات و (مواد بةرهةمي بؤ ٢٠٠٩/٥/٧ لة بةرواري كردوة

و للتنضيف مستحضرات بصابون، للغسيل
الروائح الشحمية، البقع ــة وازال الصقل

الزينة واملواد  لروحية الزيوت و العطرية
للشعر) محلول  (كوزماتيك)

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

لة دةبين بـــةردةوام ثَيضةوانةوة بة 
تؤماركردن.

خدر أمين محمد عبداهللا
بازرطاني نيشانةي تؤماركاري

٢٠٦/ب/٢٠٠٩ ذمارة: ئةنجومةني دادوةري 
٢٠٠٩/٥/١٧ بةروار: سلَيماني ناوضةي تَيهةَلضونةوةي دادطاي

ثشدةر بةرايي دادطاي
(ئاطانامة)

قادر داواكار/ ناجية حسن
كارةكةي وَيإاي ثشدةر/ شارستاني باري تؤماري راستطري داوالَيكراو/

دادطاية لةم ســةةرةوةي ذمارةي داواي  قادر) حسن (ناجية  داواكــار
كارةكةي وَيإاي  ثشدةر/ شارستاني  تؤماري راستطري  لةسةر كردؤتةوة 

سورمة. ناجية بؤ خؤي لة طؤإيني ناوي بؤ
بة بإياردرا شارستاني بــاري ياساي لة  (٢١) ــاددةي م بةثَيي وة
لةم هةية رَيطرتني مافي هةركةسآ طؤإينة، ناو ئةم بآلوكردنةوةي
لة رؤذدا دة (١٠) ماوةي لة دادطايةوة بةم بكات ثةيوةندي با ناوطؤإينة
داواية ئةم ثَيضةوانةوة بة وة رؤذنامةيةدا، لةم بآلوكردنةوةي رؤذي ثاش

ياسا. طوَيرةي بة ئةبينرآ
دادوةر

عمر عونى سركوت

دادوةري ئةنجومةني
سلَيماني ناوضةي تَيهةَلضونةوةي دادطاي

ثشدةر بةرايي دادطاي
٢٠٧/ب/٢٠٠٩ ذمارة:
٢٠٠٩/٥/١٧ بةروار:

(ئاطانامة)
(حسين) ناكامةكةي كورة لةبري احمد قادر حسن داواكار/

كارةكةي وَيإاي ثشدةر/ شارستاني باري تؤماري راستطري داوالَيكراو/
دادطاية لةم ــةةرةوةي  س ذمــارةي  داواي احمد) قادر (حسن  داواكــار
كارةكةي وَيإاي  ثشدةر/ شارستاني  تؤماري راستطري  لةسةر كردؤتةوة 

جةنطي. شَيخ لة حسين بؤ ناوي كوري ناكامي طؤإيني بؤ
بة بإياردرا شارستاني بــاري ياساي لة  (٢١) ــاددةي م بةثَيي وة
لةم هةية رَيطرتني مافي هةركةسآ طؤإينة، ناو ئةم بآلوكردنةوةي
لة رؤذدا دة (١٠) ماوةي لة دادطايةوة بةم بكات ثةيوةندي با ناوطؤإينة
داواية ئةم ثَيضةوانةوة بة وة رؤذنامةيةدا، لةم بآلوكردنةوةي رؤذي ثاش

ياسا. طوَيرةي بة ئةبينرآ

دادوةر
عمر عونى سركوت

١ سلَيماني/ كةتن دادطاي
١٤٢٧/ج/٢٠٠٨ ذمارة:

٢٠٠٩/٣/٨ رؤذ:
هيثم نعيم ثنان تاوانبار بؤ/

ئاطاداري بابةت/
رَيكةوتي لة كردنت دادطايي  رؤذي  لة نةبووين  ئامادة  ئةوةي لةبةر
لةبةر  ناوخؤدا، رؤذنامةكاني لة  ئاطاداركردنةوةت سةرةإاي  ٢٠٠٩/٥/٦
داواي لة ئاشكرا شَيوةي بة نةبوون) (ئامادة بة كرايت دادطايي ئةوة
٢١ لة  ماددةي طوَيرةي بكرَييت بة تاوانبار درا )وة بإيار ) ذمارة تاواني

هاتووضؤ ياساي
(٦) مانط شةش بة سةرتا بة درا حوكم

دادطاية بةم بكةيت تةسليم خؤت هةية بؤت وة درا طرتنت فةرماني وة
هةية لةم بإيارة (أعتراض)ت وة مافي بة نزيكترين بنكةي ثؤليس يان

ياسا. طوَيرةي بة
دادوةر

توفيق محمد عادل

١٧٩٦/ب٢٠٠٧/١ حكومةتي هةرَيمي كوردستان  ذمارة:
٢٠٠٩/٥/١٢ بةروار/ ئةنجومةني دادوةري 

تَيهةَلضونةوةي دادطاي سةرؤكايةتي
هةولَير ناوضةي

١ هةولَير/ بةرايي دادطاي
كوردستان اقليم حكومة

القضاء مجلس
استئناف محكمة رئاسة

اربيل منطقة 
١ محكمة بداءة اربيل/

جاردان
داوالَيكراوان: بؤ/

بطرس. دنحا خالدة (٣ سالم دنحا بطرس.  بطرس.       ٢) دنحا روفائيل (١
حسام عزيز دنحا. خالد دنحا بطرس.             ٦) بطرس دنحا بطرس.       ٥) (٤
دنحا. بهنان بهار (٩ دنحا.   عزيز ٨) ان دنحا.       عزيز  ٧) وسام 

طورطيس. حبيب (١٠
مةبةستي  بة  ١ هةولَير/ بةرايي دادطاي لة دةرضووة دةرهةقتان (١٧٩٦/ب٢٠٠٧/١) ذمارة بإياري
ئةوةي  لةبةر و  عةنكاوة)، م٥  ٢٠٦) ذمارة مولكي لةسةر الشيوع) (إزالة هاوبةشي نةهَيشتني
لة شابو) منصور (سةليم عةنكاوة ناحيةي موختاري اشعاري بةثَيي ناديارة دانيشتنتان شوَيني
بة رؤذانة ناوخؤي رؤذنامةي دوو رَيطاي لة ثَيراطةياندنتان بة بإياريدا دادطا بؤية ،(٢٠٠٨/٧/١)

وةردةطرَيت. كؤتايي ثلةي بإيارةكة ثَيضةوانةوة بة سةرةوة بإياري لة لَيدان تانة مةبةستي
رَيزدا... لةطةأل

يةكةم دادوةري
سامح عثمان يونس

ثشدةر لة كةسَيتي باري دادطاي
٣٨/ش/٢٠٠٩ ذمارة/
٢٠٠٩/٥/٣ بةروار/

ئاطانامة
رسول محمد بهار داواكار/

حمد بايز ثيروت داوالَيكراو/
حمد بايز ثيروت داوالَيكراو/ بؤ

بوونت نيشتةجآ شوَيني  ئَيستا كة حمد بايز ثيروت داوالَيكراو  بؤ
ناديارة...

ذمارة داواي لة دةركرد خؤي بإياري  دادطا  كة دةكةينةوة ئاطادارت
كرابوو تؤمار رسول) هاوسةرةكةت (بهار حمد لةاليةن كة (٣٨/ش/٢٠٠٩)
كة كةوتوو دةرةكي  تةآلقي راستاندني بة بإياريدا دادطا  وة لةسةرت،
دابوو،  تةآلق دادطا دةرةوةي لة هاوسةرةكةت ٢٠٠٩/٢/٣ بةرواري لة خؤت
بإياريدا دادطا ناديارة، بوونت نيشتةجآ شوَيني ئَيستا ئةوةي لةبةر
رؤذنامةي دوو بةهؤي بإيارةكة  ناوةرؤكي  بة  بكاتةوة ئاطادارت
يان تانةلَيدان بة هةَلنةستي ياسايدا ماوةي لة ئةطةر ناوخؤ، رؤذانةي
بة وةردةطرَيت كؤتايي ثةلةي بإيارةكة  ئةوا  بإيارةكة ثَيداضوونةوةي

ياسا. بةثَيي هةقت

دادوةر
احمد عمر اسماعيل

دادوةري ئةنجومةني
١ سلَيماني/ بةرايي دادطاي

مستعجل/٢٠٠٩ ٦٦/كشف ذمارة/
٢٠٠٩/٥/١٩ بةروار/

ئاطاداري

كؤمثانياي رَيثدراوي بةإَيوةبةري محمد حسن فالح كةشف/ داواكاري
كارةكةيةوة لة سةرو محمد حسن فالح

عازار ريموند كةشف/ كراوي لةسةر داوا بؤ
ئةوةي لةبةر كردووة تؤمار تؤ  لةسةر داوايةي  ئةم كةشف داواكاري
لوبناني دَيي ثرؤذةي لة مسلح و سياج بناي كاري بة هةَلساوة داواكار
مؤليدةي لةطةأل كارة ئةو ثَيداويستي ئامَيرو هةموو كردني دابين لةطةأل
بةو طةياندن زيان بؤتة ئةمةش و طؤإانكاري بة هةَلساوين تؤ وة كارةبايي
جَيطيركردني داواي بؤية لةو ثرؤذةية داية كة ثةالنةي كةل و ئامَيرو
ناديارة دانيشتنتان شوَيني ئَيستا ئةوةي  لةبةر وة دةكات، ئَيستا باري

 ٢٠٠٩/٥/٢٤ رؤذي كة لة ناوخؤ رؤذنامةي دوو بةهؤي ئاطادارت ئةكةينةوة
دةكرَيت. دادبيني بيت بة ثَيضةوانةوة بة غيابي ئامادة دادطاية لةم

يةكةم دادوةري
محمد حسن خدر

كوردستان هةرَيمي حكومةتي
داد وةزارةتي

٣ سلَيماني/ كةتن دادطاي
٤٥١/ج/٢٠٠٩ ذمارة:
٢٠٠٩/٥/١٩ بةروار:

ئاطاداري

شهيب مجلى عبدالحسين ناصر راكردوو/ تؤمةتباري بؤ
بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
بة تايبةتة كة كَيشةيةي لةو (هاتووضؤ) ياساي لة (٢١) مادةي
دياري جَيطةي ئةوةي لةبةر وة (بةختياري) ثؤليسي بنكةي
ئاطادارت ناوخؤييةكان رؤذنامة  لة بريارماندا  نيية كراوت
دادطاكةمان بةردةم  لة (٢٠٠٩/٧/٦) رؤذي لة كة بكةينةوة
بؤ بنكةي ثؤليس نزيكترين بطةينيتة خؤت ئامادةبيت يان
بةبآ دةكرَيت بة ثَيضةوانةوة دادطايي رؤذةدا لةو هَينانت

ياسا. بةثَيي ئامادةبونت

دادوةر
محمد محمد شريف

كوردستان هةرَيمي حكومةتي
داد وةزارةتي

٣ دادطاي كةتن/
٣/ج/٢٠٠٩ ذمارة:

٢٠٠٩/٥/١١ بةروار:
ئاطاداري

محمد فواز شعالن راكردوو/ تؤمةتباري بؤ
بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
تايبةتة كة (هاتووضؤ) لةو كَيشةيةي ياساي لة ف١) ٢١) مادةي
دياري جَيطةي ئةوةي لةبةر وة (بةختياري) ثؤليسي بنكةي بة
ئاطادارت ناوخؤييةكان رؤذنامة  لة بريارماندا  نيية كراوت
دادطاكةمان بةردةم  لة (٢٠٠٩/٧/٨) رؤذي لة كة بكةينةوة
بؤ بنكةي ثؤليس نزيكترين بطةينيتة خؤت ئامادةبيت يان
بةبآ دةكرَيت بة ثَيضةوانةوة دادطايي رؤذةدا لةو هَينانت

ياسا. بةثَيي ئامادةبونت

دادوةر
محمد محمد شريف

كوردستان هةرَيمي حكومةتي
داد وةزارةتي

٣ سلَيماني/ كةتن دادطاي
٤٥١/ج/٢٠٠٩ ذمارة:
٢٠٠٩/٥/١٩ بةروار:

ئاطاداري
شهيب مجلى عبدالحسين ناصر راكردوو/ تؤمةتباري بؤ

لةو (هاتووضؤ)  ياساي لة  (٢١) مادةي بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي  بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
كراوت دياري جَيطةي ئةوةي  لةبةر وة (بةختياري) ثؤليسي بنكةي بة تايبةتة  كة كَيشةيةي
بةردةم لة (٢٠٠٩/٧/٦) رؤذي لة كة بكةينةوة ئاطادارت ناوخؤييةكان رؤذنامة لة بريارماندا نيية
بة رؤذةدا لةو  هَينانت بؤ ثؤليس بنكةي نزيكترين  بطةينيتة  خؤت يان ئامادةبيت دادطاكةمان 

ياسا. بةثَيي ئامادةبونت بةبآ دةكرَيت دادطايي ثَيضةوانةوة
دادوةر

محمد محمد شريف
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كةرةستةكانيدروستكردنيحكومةتَيكي ئايا

نين؟ لةبةردةستدا كوردستاندا، ديموكراتيكلة

ساأل: (١٨) تةنيا
ئةندامانيباآلدةستيسةركردايةتيء
ثةرلةمانتارة ءةزيرء سياسييء مةكتةب
بَلندةكاني ثاية  كارمةندة حيزبييةكانء 
زؤري بةشَيكي راطةياندنء دةزطاكاني
حيزبة داخراوي بازنةي  لةنَيو  ئةوانةي
ضةقيان كوردستاندا دةسةآلتدارةكاني
ئةو كورسيء ثاراستني بؤ بةستووة
خؤيان، بــةســاآلضــووةي دةســةآلتــة
بآ ــــاران بــآ بــيــركــردنــةوةء زؤرج
طوتاريان، لَوذيكي لة قوَلبوونةوة
الإَيدا بة خةَلك دةيانةوَيت طؤء دَينة
بكةن، تةماوي لَيألء ببةنء راستييةكان
كوردستان خةَلكي  زؤري ذمارةيةكي 
رةوايــةتــيــي ــة ل ــان ــاي رةه طوماني 
متمانةء كوردييةء دةسةآلتي ياسايي
(خةَلك- هةردووالدا لةنَيوان باوةإيش 
دةضَيت، بةرةوكاَلبوونةوة حكومةت)
دةرهاويشتةي لَيكدابإانة ئةم ديــارة
خةَلكة خوَيندنةوةي ضاودَيريكردن
نــائــارامء سياسيية ــة دؤخ ــةو  ئ بــؤ 
(١٨) لةماوةي دةسةآلت كة دذوارةي
كردووة، رةنطإَيذي رابــردوودا ساَلي
جيهانة ئةم  سةرزةمينَيكي ض لة  ئاخر
راستةقينةي ديموكراتيكي حكومةتَيكي
لة ضنطي ســاأل  (١٨) هةَلبذَيردراو،
حيزبء لةطةأل كردووةء طير دةسةآلت
هاوشوَيني خؤيدا قةوارة سياسييةكاني
دةســةآلتــي دةســتــاودةســتء دابــةش

نةكردووة؟
ساَلة  ضةندةها كوردستان خةَلكي  
طؤإاني ءةرضــةرخــانء ضــاوةإوانــي
بيركردنةوةء لة  دةكـــات  ريشةيي
كارةكتةرةكاني سياسةتي هةَلوَيستء
بة دةبينن خةون دةسةآلتة، ئةم نَيو
ئةو باشتركردني دةستكاريكردنء
حكومإانيية سترةكضةرة سيستمء
بة حيزب هةردوو كة ناديموكراتيكةي
ديموكراتيكيدةزانن، لةبةرامبةررةخنةء
لة ئةوان خةَلكيشدا، جدييةكاني ثرسيارة
تايبةتي زؤر بةرذةوةندي طؤشةنيطاو
جار سةدان دةدةنةوة، ءةآلم خؤيانةوة
كردووةء (كات) رةطــةزي لة باسيان
زؤر كوردستان خةَلكي كة ثَييانوتوين
ماناء بة ضةمكء بووة نيية ئاشنا مَيذ لة
كةمئةزموونة ديموكراسي، طريمانةكاني
دامـــةزراوة ــواري دامــةزرانــدنــي لة ب
ديموكراتيكةكان. سياسيء مةدةنيء
ساواييء لةسةر  قسةيان بةلَيشاو 
حوكمإاني ئــةزمــوونــي  ــةمــةيــي دةَل
حاكمةكاني ـــردووة، ك خؤجَييةتي
لة ساأل (١٨) ثاش حكومةتة ئةو نَيو
كةضي ثيربوون، خؤيان فةرمانإةوايي،
كؤرثةلةيةء هَيشتا حكومةتةكة ثَييانواية
هةر لة نةوةستاوة، خؤي ثَيي لةسةر
بَيدةنطي رةخنةطر دةنطَيكي  شوَينَيك
سةر خستبَيتة تيشكي شكاندبَيتء
ياساييء ئابووريء سياسيء قةيرانة
خراث طةندةَليء باسي كارطَيإييةكانء
ثَيشَيلكردني دةسةآلتء بةكارهَيناني 
كردبَيت، مرؤظي بنةإةتييةكاني مافة
ثةرضةكردارء دةيــان بةرامبةردا لة
سةرمؤري ئامادةكراوي ءةآلمدانةوةي
كراوةتةوة، بةطذدا بةسةرضووي كات
سادةطؤييء لة ــووة  ب لَيوانلَيو كة 
ــضــوونء هــةَل ــة ل هــةنــدَيــكــجــاريــش
لة خؤقوتاركردن بؤ دةمارطرذيي،
ثرؤذةكاني ثَيشنيازو رةخنةء بةرامبةر
يا دةكةن، كإ خؤيان يا ضارةسازيدا،
هؤكاري دوو بؤ  ئاماذة زمانء  دَينة
(تةمةنكورتي دةكةن، (بابةتيءالوةكي)
ناحةزانء ثيالنطَيإي هةرَيمء حكومةتي
ئةم ءاتة دةرةوة)، ناوخؤء نةياراني
بة دي) ئةواني (كات- هؤكاري دووانة
هؤكارة فاكتةرء هةموو ديكة، مانايةكي
راستةقينةكاني ناوةكيية) (خودَيتيء
ئاَلؤزيء كَيشةء سةرهةَلداني  ثشتي
سياسيء ناسةقامطيري  ناكؤكيء 
جومطةكاني لةتلةتبووني بــَيــداديء

كؤمةآليةتييةكان سياسيء  ثَيكهاتة
حةبَيكي دةنكة ءةك  ــةوة، ــارن دةش
دواجار زمانةوةء ذَير دةخرَيتة هؤشبةر

دةدرَيت. قوت
ئةزمووني لة  ســاأل  (١٨) دواي
خودموختاريدا، خؤبةإَيوةبردنء 
دوو ئــةم  نَيو ءتةبَيذةكاني كةضي
حكومةتة ئةم نَيو زمانحاَلةكاني حيزبةء
دةَلَين ثَيمان ــنء دَي خؤمان لةمةإ
بنجبةستء هَيشتا (ئةزموونةكةمان
بة ثَيويستمان نةبووةء بةرجةستة
ثرؤسَيسيي لة تا  زياترة  (كــات)ي
دروستكردنيحكومةتَيكيديموكراتيكء
ديموكراتيكةكاندا ـــا ـــودةزط دام
ثاساوء بةسةدان دةبين)، سةركةوتوو
نائةقآلني ناوكء بآ كرضوكاألء بيانوي
ثَيبكةن قةناعةتمان دةيانةوَيت دَيننةوةء
دةيجونةوة، دةيَلَينء ئةوان ئةوةي كة
ئةزمووني بنةماي لةسةر تَيطةيشتنَيكة
سياسيي ئةزمووني خؤيانء سياسي
كة كاتَيك بةرهةمهاتووة، جيهان طةالني
دةسةآلتي لة رةخنة كوردستان خةَلكي
بةرثرساني حــيــزبــيء ســيــاســيء 
كوردستان دةطرنء حوكمةتي هةرَيمي
تا نةبووة كةم ساَلة (١٨) ئةم ثَييانواية
ياساييء سياسيء قةوارةيةكي بناغةي
ديموكراتيكي فةرمانإةوايي سيستمَيكي
ئــةوان كةضي دابــمــةزرايــة، جَيطير 
فإَيدةدةنة طوناهةكة دَينء هةندَيكجار
ساَلةي ضةند ناوخؤي شةإي ئةستؤي
هةرواية) لةإاستيشدا  (كــة  خؤيان
بةربةستي كؤسثء بة قؤناغة ئةو
سياسيء طــةشــةي ـــؤإانء  ط ثَيش 
دةكةن، ثَيناسة ئابووري كؤمةآليةتيء
دةرئةنجامة كاريطةريء لةسةر جةخت
دةكةن، رؤذطارة ئةو نةويستراوةكاني
ئةو (ســةردةمــةء ئــةو ــةوةي ئ ءةك 
ئةو شةإانة تةرخانكرا، كة بؤ زةمةنةي)
نَيو كاراكتةرةكاني نةك بَيت طوناهبار

زةمةنة)! (مَيذووةء ئةو ئةو
خؤكوذييء  ــةإي ش كآ باشة  
دةسةآلتطةرايي كوشندةي شــةإي
ئةو قوربانيي بة بوو كَيش هةَلطيرساندء
خةَلك كة شكَينة؟ ئَيسك قَيزةونء شةإة
كوَيرةوةرييةكاني ئةو باسي نةهامةتيء
ئةمإؤء لةسةر كاردانةوةي رؤذطارةء
لةومَيذووة ئايندةدةكاتءرةخنةيتوند
يةكداضووةكان بةطذ حيزبة شكؤيةي بآ
دةطرَيت،لةبةرامبةريشداشةإكةرةكاني
باسي دةَلَين ثَيمان ئةمإؤ (دوَينآ)،
برينةكان قةتماغةي مةكةنء رابردوو
بةطذدا دَيرؤكمان هةَلمةدةنةوةء
ثاساو ءةك  لةهةمانكاتيشدا مةكةن! 
توإةييء هةَلمذيني بؤ هَينانةوةيةك
حكومةتة ــةو ل خةَلك رةخنةكاني
ئيفليجة، ثةرلةمانة لةو شؤإشطَيإةو
ساآلني شةإي باسي بةسادةيي زؤر
لة (يةكَيكة دةَلَين دةكةنء نةوةتةكان
بةردةم دروست هؤكارة سةرةكييةكاني
ديموكراتيكء سيستمَيكي نةبووني
هاوضةرخي دةسةآلتَيكي ريشةطيربوني
كوردستان خةَلكي كةواتة بةهَيز)،
(كات)ء بةفيإؤداني لة بةرثرسيارة
ناوبانطء مرؤييء سةرضاوةي سامانء
دةستكةوتة ــوردء ك سياسي ثايةي
كؤنتراكتةرء يــا نــةتــةوةيــيــةكــان،
ئــةنــدازيــارانــي لــؤردةكــانــي شــةإو
خؤشكاراني ضةواشةكارييء راطةياندي

روزةردي؟ شةإي ئاطري

لةئَيستا: بةر ساأل (٦٠)
ضةمكي  بــةهــاء ــــرخء ن كــآ   
مافي ثرةنسيثةكاني ديموكراسيء
ببنة نادات دةكاتء رَيطا تيرؤر مرؤظ
ديدء هزرو بيرو لة كلتوورَيكي ضةسثاو
كؤمةَلطايةء ئةم تاكةكاني جيهانبيني
كؤمةآليةتيء سياسيء ذياني لة
ثراكتيزة ثراوةء  ياساييدا فةرهةنطيء 

بكرَين؟

ــان ــوردســت ك ــي ــك ــةر خــةَل ــةط ئ
ديموكراسي لــةســةرةتــايــيــةكــانــي
بة نين ئاشنا تَينةطةيشتوونء
سيستمة ئةم طةشةكردني قؤناغةكاني
خؤتان ــةوةي ئ ءةك حوكمإاني، لة 
طواية كــة ـــةن،  دةك بــؤ  بانطةشةي
ساَليان بــةســةدان ئــةوروثــا طةالني 
قؤناغةي ئةم  طةيشتوونةتة تا  بإيوة
ضلةكاندا لةكؤتايي ئَيوة خؤ ئَيستايان،
ناوي (ثارتي بة حيزبَيك دروستدةكةن
زؤربةشتان كوردستان)ء ديموكراتي
نزيكةي كةواتة ماون، لةذياندا ئَيستا
كوردستاندا لة لةئَيستا بةر ساأل (٦٠)
حيزبي كراوةء ديموكراسي لةسةر قسة
سادةو خةَلكي طريمان نراوة، بةناوةوة
ئاطايي كوردستان نةخوَيندةواري
لة ديموكراسييان هؤشياري سياسيء
نيية،زانياريياندةربارةي ئاستَيكي باآلدا
نَيودةوَلةتييةكاني ثةيماننامة  جاإنامةء
ثَيويستدا ئاستي لة  مرؤظ مافةكاني
سياسيء فةلسةفةي لة ئاطان بآ نييةء
سياسيء طؤإانكاريية  ــذووي  ــَي م
طةالني كؤمةآليةتييةكاني ئابووريء
دةستكةوتة ــةو ئ هــةمــوو  جيهانء 
دروستكردني بواري  لة كة  طرنطانةي
مــةدةنــي)ء ــي (نــةتــةوةيــي- ــةت دةوَل
ئَيوةي حوكمإانيدا بةدةستيانهَيناوة، خؤ
ئةندامة سةركردةو سياسةتمةدارء
حيزبةكان، نَيو دةســةآلتــدارةكــانــي 
زؤرتان تةمةنَيكي هةيةء مَيذوويةكتان
رَيكخراوةييدا سياسيء كاري بواري لة
راثةإينةوةش لةدواي  بةسةربردووة، 
ديبلؤماسيء ـــاري ك بــــواري ــة  ل
دةرةوةدا دنياي لةطةأل تَيكةآلوبوون
هةندةراندا لة ــردووة، ك بةشداريتان
طفتوطؤتان ضاوثَيكةوتنء ــاونء ذي
سياسةتمةداراني ــةرؤكء س لةطةأل
كردووةء ديموكراتيكةكاندا حكومةتة
حكومإانييان، كلتووري بة ئاشنابوون
زةخيرةيةكي دةبنة هةموو ئةمانة كة
توانا مةعريفيء ئةزموونيء باشي
لةضيتان بَلَين دةثَيمان ئآ بةهَيزكردن،

كةمة؟
خةَلكي دةَلَين خؤتان  ئةوةي ءةك
(كات) بة زياتري ثَيويستي كوردستان
فَيربوونء خؤبةإَيوةبردنء بؤ هةية
باشة ديموكراسي، ئةزموونكردني
كةم ناهؤشيارو كةمئةزموونء ئَيوةش
لة ئَيوةش ئايا بوارةدا، لةو مةعريفةن
دروستكردني بةإَيوةبردنء هونةري
دامودةزطاي جَيبةجَيكردنء دادوةرييء
كــؤَلــةوارنء ديموكراتيكدا ياسايي
هيض ــردوودا راب ساَلي  (٦٠) لةماوةي
بؤهَيندةباسي فَيرنةبون؟ئآئةطةرءاية،
كوردستانتان ديموكراسي ئةزمووني
ثآ ديكةشتان خةَلكي ئَيمةو طوَيي كردو
خةَلكي دةرةوةي كرد، دةتانويست كةإ
ئةم بكاتء ئَيوة لة ضاو كوردستان
دةرةوة هةناردةي ئَيرة ئةزموونةي

بةرامبةر! بآ بكةن
ئَيمةي بَلَين ثَيمان دةمةوَيت من
ديموكراسي لة كوردستان خةَلكي
لة ئَيوة ئةطةر ئَيوة؟ يا تَينةطةيشتووين
بةتواناترو بةئاطاترء كوردستان خةَلكي
بنةماكاني ضــةمــكء لــة ــرنء ــارات ك
ديموكراتيك حكومةتي ديموكراسيء
بوو رَيــطــرتــان كــآ تَيطةيشتوون، 
ئازاد بةدةربةستء ضاالكء ثةرلةمانَيكي
دادوةريــي دةسةآلتَيكي دروستبكةن؟ 
دامةزراوةيي دادثــةروةرء داكؤكيكارء
بوو بةربةستتان كــآ ثَيكبهَينن؟
جَيبةجَيكارء جَيبةجَيكردني دةسةآلتَيكي
كة دروستبكةن كار ثإ خزمةتطوزارء
بزانَيت خؤي ماَلي بة كوردستان هةموو
ناوضةيي، جياكاريي جياوازيء بةبآ
بؤ خةَلكة ئــةم ساماني  بةيةكساني
ئاوةدانيء هةمووانء خؤشطةزةراني
ذَيرخاني ثتةوكردني طةشةثَيدانء
بةطةإ كةركوكيشةوة بة نيشتمانة ئةم

بخات؟
ئةم كارمةنداني لة يةكَيك هــةر
بإيار ـــةورةء ط ــةرة ه لــة حكومةتة 
بةدةستةكانةوةتابضووكترينبةإَيوةبةر،
خوازراو ئةرَينيء طؤإانكاري دةتوانَيت
بكاتء خؤي فةرمانطةكةي ذينطةي لة
ديموكراتيكء دةزطايةكي بة بيكات
دةسةآلتي ثَييةي بةو  خزمةتطوزار،
لة (شياوةء بةدةستةء  بإيار  هةيةء
ئةطةر ءاتــة  ـــراوة)! دان شياو  شوَيني
هةبَيتء ئيرادةتان مةيلء مؤتيظء
هةذمونطةريء سياسةتي دةستبةرداري
خَيأل خودثةرستيء ــإةوي)ء ــوت (ج
طوماني بن،  زانين خؤبةزل ثةرستيء 
لةسةري ديموكراسي شنةباي  نيية تَيدا
ئةستوني بة خــوارة بؤ  هةرةمةكةوة 
ئاسؤيي بة خوارةوةش  لة هةَلدةكاتء 
ثةخش كؤمةَلطادا  يةكةكاني لةناو 
سةرةوة بؤ ديكة  جارَيكي دةبَيتةوةء 
ثآ ئةمةشتان ئةطةر هةَلدةطةإَيتةوة،
جا نةتان كردووة، ئةوةي  ءةك  ناكرَيت
كة بيانووانةي لةو بَيت بيانوويةك بةهةر
لة نؤرمء ثَيشتر باسمكردن، ئةطةر هَيشتا
شَيوازءبنةماكانيحكومةتيديموكراتيك
كةرةستةكاني ثَيتانواية تَينةطةيشتوونء
لةبةردةستدا حكومةتة ئةو دروستكردني
ثاوانخوازييء سياسةتي باشترة ءا نيية،
جةمسةري) (جـــوت  قــؤرخــكــاريــي
خةَلكي با لَيطةإَين هةَلبووةشَيننةوة،
ديموكراتخوازاني ويستء ئــازاديــي
بةشَيك با بكةن، كؤمةكتان كوردستان
ئةستؤي بكةوَيتة بةرثرسيارَيتيية لةو
بوَيرانةء عةقآلنيء بإياردانَيكي ئةوان،
طشتي) (بةرذوةندي لةثَيناوي جوامَيرانة
خاكةوة بةم ئةطةر نيية، ئةستةم هَيند
بة نيشتمانة ئةم  ئةطةر بةسترابنةوةء 
دةستبةرداري بزانن، خؤتان دايكي
كةَلكةَلةي دةسةآلتطةراييء غةريزةي
ــارةزووة ئ كؤنترؤَلي بن، ستةمكاري
هةميشة بكةنء  نادروستةكان ناإةواو 
من (ئايا  بكةن، خؤتان لة ثرسيارة ئةم 
يا هةم  كوردَيك ءةك مرؤظَيك، ءةك 
سستيء (كات)ء خؤبةكؤيلةكردني نيم)؟
ثَيكةوة نةتةوةء دروستكردني لة بَيباكي
ئةم تاكةكاني نةتةوةيي خةياَلي طرَيداني
ئاسايشي شوناسء لة لَيدانة نةتةوةية،
خؤدزينةوة خةمساردييء نةتةوةييمان،
لةدروستكردنيحكومةتَيكيديموكراتيكي
ئةم تَييدا مرؤظي كة (نةتةوةيي- مةدةني)،
بةبوونء دةنطي هةبَيتء هةست هةرَيمة
مافء بكاتء خــؤي هاوآلتيبووني
ئازاد بَيتء ثارَيزراو شكؤي كةرامةتء
رؤحي كوشتني لة بةشداريكردنة بذي،
بةهةند خؤطَيلكردنء نةتةوةييمان،
ئةخالقييانة، ئةركة ئةو ءةرنةطرتني
نيية كةمتر هيضي ستةمةء  طةورةترين
خةَلكي بة دذ كة ستةمكارييةي لةو

رابردوودا. كراوة لة كوردستان
ثرسيارةي  ئةو ءةآلمدانةوةي بؤ
هةَلطرتووة بابةتةي ئةم ناونيشاني كة
بةإَيز ئَيوةي لة  (جطة دةَلَيين  ئَيمة
لةبةردةستدا لة  نكؤَلي هةية  كةس كةم
دروستكردني كةرةستةكاني نةبووني
بكات)، ديموكراتيك حكومةتَيكي
تــَيــكــســتــةوة، لـــــةإووي تـــيـــؤريء
زؤربــةي بيركردنةوةي طــوشــراوةي
فةيلةسوفانء بيريارانء زؤري هةرة
سياسةتمةداراني روونــاكــبــيــرانء
ثةيماننامةء بةخشراوة، ثآ جيهانمان
نةتةوة مرؤظي مافي رَيككةوتننامةكاني
مافي بآلوكراوةكاني يةكطرتووةكانء
ئةمريكامان ئةوروثاء يةكَيتي مرؤظي
لةبةردةستدا سةرباري لةبةردةستداية،
هاوشان خؤمان،  ئةزمووني هةبووني 
حوكمإانيء ئةزمووني زؤري بةشَيكي
ئةم ئــازاديــخــوازي طةالني مــَيــذووي
دةتوانين ثاككراوةء هَيلكة ءةك جيهانة
بؤ بةرين، ئةي كةواتة كَيشةكة دةستي

لةكَيــداية؟!. لةكوَيــداية؟

تازهترين له يهكيَتي
گهأانهوهيدا بأياري

دواوه بؤ
شيروان محهمهد ئهمين

ــي  تــيــپــه كــانــي ــت ــَي ــه ك (ي
دروستدهكاتهوه)

سه ردَيإي ســه رهوه ئــه وهي
ــر چــاودَي سايتي  ــكــي  ــَي هــه واَل
رَيكخراوه مه كتهبي به ســهر
يهكَيتيي ديموكراتييه كاني
له كه كوردستانه ، نيشتمانيي
مهكتهبي هاتووه هــه واَلــهكــه دا
تيپهكاني بإياريداوه نيشتماني يهكَيتي سياسيي
تهواوي له شاخو خهباتي سه ردهمي وهك پَيشمهرگه
لهسهر چاودَير دروستبكاتهوه، كوردستان ناوچهكاني
يهكَيتي سياسيي مهكتهبي  له سهرچاوهيهك زاري
تيپو ههمان مهفرهزانه تيپو «ئهو نووسيويهتي
ژمارهيان ناوهوهن، بهههمان جاراننو مهفرهزهكاني
پَيشمهرگانهوه تفاقي جلو به  پَيكدَيتو ههزار ده له
شؤإشي سه ردهمي كه شوَينانهي ئهو دهچنهوه
بؤ چهكيان  ئؤتؤمبَيل و كردووه، تَيدا خهباتيان شاخ 

دابيندهكرَيت».
جياواز لهسهر لَيكدانهوه يهكي پرسيارو لَيرهدا چهند
لهسهر بإيار بؤچي  يهكَيتي ههواَله دروستدهبَيت، ئهو
گرنگيي ئهوهي زياتر لهجياتي دهدات بؤ دواوه گهإانهوه
دهدات؟ سهربازيي هَيزي به  گرنگيي  بدات، قهَلهم به
له كوردستان  خهَلكي  سياسيي ژياني بارودؤخي  ئايا 
مهترسييه جَيگاي يان لهگهأل وآلتاني دراوسآ، ناوخؤ
پَيكبهَينرَيت؟ سهربازيي هَيزي  ديكةي پاشكؤيهكي تا
سياسيي مهكتهبي بإيارهي ئهو ههَلبژاردن دواي ئهگهر
بهَلَين لةئَيستادا كه جَيبهجَيكردنهوه خانهي نهچووه
مووچهخؤر، به بكرَين دهدرَيت خهَلك ههزار (١٠) به
چاودَيري ئهفسانهي ههواَلهكه  دهبَيت  ئاشكرا ئهوكات
بؤ ــووه ب ديموكراتييهكان رَيــكــخــراوه مه كته بي
راسته هه واَله ئهو ئه گهر هه َلبژاردن، پإوپاگه ندهي
تا باسي نةكردووه روونتر چاودَير بهشَيوهيهكي بؤچي
بإياره لهو سوودمهندبين دهتوانين گهنج ئَيمهي بزانين
كه كهسانهيه ئهو چييه، ئايا ههر بؤ مهرجهكانيان يان
نيشتمانين؟ يهكَيتي دانهبإاوي  دَيريننء پَيشمهرگهي
لهوجؤره بإياري شَيوهكه ههردوو به من بهبإواي
سهربازيي، بؤ گه نج تواناي به كارهَيناني چونكه ههَلهيه،
ئهمإؤ گهنجي توَيژي دواكه وتني تهمه َليء مايهي دهبَيته
ئهگهر ههروهها سهردهمدا، جياوازه كاني بواره له
مهكتهبي بَيت، دَيرين  پَيشمهرگهي بؤ تهنيا  بإيارهكه
چونكه دهكات،  مَيژوويي ههَلهيهكي يهكَيتي سياسيي 
بووه،  ساأل (٣٠) ته مهني حهفتاكاندا لةساآلني ئهوهي
پيرييء كهواته بهرهو ساأل، (٦٠) بووةته تهمهني ئَيستا

نهماوه. پَيشمهرگايهتي  هَيزي چووهء پهككهوتن
لهجياتي يهكَيتي سياسيي مهكتهبي دهخوازم بؤيه
له بهشَيوهيهك بدات راگهياندن به گرنگيي چهك،
بخاته كَيشه كان كوردي راگهياندني وآلت دهرهوهي
ئــه وهي جيهان، به رچاوي بؤ نَيودهوَله تي ئاستي
حيزب، نهك كوردستانه خه َلكي به رژهوهنديي له
كؤمهَلي پَيشهوايي كه ئهوهي وهك بنرَيت، بؤ ههنگاوي
رابردوو ساَلي بهرزنجي  محهمهد شَيخ  ئيسالميي،
جاران پارهيهي «ئهو وت: رؤژنامهي رؤژنامهي به
نهماني دواي دهكرا، خهرج عهسكهري  مهكته بي بؤ
راگهياندن مه كتهبي بؤ ئَيستا عه سكهري مهكتهب
بارزاني، نَيچيرڤان كاك ههروهها كه ده كهين»، خهرجي
گهالوَيژ گؤڤاري ساَليادي  له ههرَيم حكومهتي  سهرؤكي
به شار خهباتي  «پَيويسته وتي: ههولَير، شاري  له
گرنگيي شاخ گؤإاني بهسهردابَيتء خهباتي له جياواز

بدرَيت». راطةياندن به
نهك ههبَيت، بإيارمان خاوهن ميللهتَيكي بؤئهوهي
به بايهخدان به ئهوهش  بإوا، بآ الوازو  ميللهتَيكي

دهكرَيت. كلتووريي فهرههنگء رؤشنبيرييء بواري
پارته هــهمــوو نيشتمانيء يهكَيتي خــؤزگــه
به حهز زياتر بيسهلمَينن  بؤئهوهي كوردستانييهكان 
لهجياتي دهكهن، پَيشكهوتن ئازاديي ء ديموكراتيء
ده ئهو بكه نهوه، سهربازيي پاشكؤي له بير ئهوهي
ده ستيان بكرَين، چهكدار بهنيازن پَيشمهرگه يهي ههزار
رؤشنبيرييان زانستيء خولي بكرَيتء پَينووس به
پايتهختي سلَيماني شاري ههوَلبدهن  بكرَيتهوه، بؤ
پارهيهي ئهو  چونكه بكهن، رؤشنبيرتر رؤشنبيريي، 
مايهي دهبَيته لهوهي  جگه  دهكرَيت، خهرج  لهوبوارهدا
له خهَلك گوماني  وآلتء ئابووريي به زيانگهياندن
متمانهي جَيگاي ههرگيز ناوخؤ شه إي مهترسييهكاني
توركياو سهربازيي هَيزي بهرامبهر بتوانَيت نييه، خهَلك
ههرَيمي سنوورهكاني ساَلَيكه چهند كه بووهستَيت ئَيران

كوردستان بؤردوومان دهكهن.
Sherwan148@yahoo.com

ئازاد عةلي سالَح
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نيية قوتابخانةيان لةهةرَيمدا طوند ١٠٠٢

عةبدولقادر: سؤز

ثارَيزطا ئةنجوومةني
بةديلي بووةتة

لة وةزارةتةكانء
ثأؤذة ئةوان جياتي
خزمةتطوزارييةكان

ئةنجامدةدات

٢ ل

٢ ل

ل٤

بةهَيزكردنى بؤ ساَليى ثالنَيكي دة رَيكخراوَيك ضةند

دادةإَيذن كوردستان هةرَيمى لة ياسا سةروةريى

دووسايدكردنىشةقامَيك

لَيدةكةوَيتةوة ناإةزايى

تةرخانكراوة بؤ ديناريان مليؤن دةيان

كؤية ثأؤذةكاني

شكستدةهيَنن
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وةسانى شَيخ ئارام

هةولَير

ــى ــم ــةرَي ه ــى ــةت ــوم ــك ح
بـــإيـــاردةدات ــان ــت ــوردس ك
ضإتربكاتةوة هةنطاوةكانى
سيستمى جَيبةجَيكردنى بؤ
بؤ ــار ك ــنــدنء ــى خــوَي ــوَي ن
ثرؤسةكة بةرةوثَيشبردنى
طرفتَيك ضةند بةآلم بكات،
لــةبــةردةم رَيــطــر  بوونةتة 
تائَيستاش ــةداو  ــةك ــرؤس ث
ضارةسةربكرَين، نةتوانراوة
كةميى طرفتيش سةرةكيترين
خوَيندنطاية قوتابخانةو بيناي
هةرَيمدا. شارةكانى لةسةرجةم

(٣) دروستكردنى بة
قوتابخانة هةزار

سةركةوتوو سيستمةكة
دةبَيت

نــوَيــى سيستمى ــى ــَي ــةث ب
ذمــارةى ثَيويستة  ثـــةروةردة، 
كةمبَيتء ثؤلةكاندا لة قوتابيان
بةجؤرَيك قوتابخانةكانيش
(٩) بنةإةتى قؤناغى كة بن
دوابـــةدواى ــةآلم ب بَيت، ثؤلى 
ــى ــي ــدان ــةي م ـــكـــى ســـةردانـــَي
ــةوةى ــردن ــك ــاوةدان لــيــذنــةى ئ
بؤ ــان ــت ــوردس ثــةرلــةمــانــى ك
هةرَيم، شارؤضكةكانى شــارو
طرفتى كــة ــــووة ــــةوت دةرك
لةبةردةم رَيطرة بينا كةميى
سيستمةكةدا، جَيبةجَيكردنى
بينا كَيشةى  بؤئةوةى ضونكة 
سيستمةكة ببَيتء ضارةسةر
«ثَيويستة سةركةوتووبَيت،
لة قوتابخانة هةزار (٣) لة زياد 
هةرَيمدا شارؤضكةكانى شارو

دروستبكرَين».
ليذنةى سةرؤكى تاهير، زرار
ثةرلةمانى لة ئاوةدانكردنةوة
ــةى ــام رؤذن ــة ب ــان، ــت ــوردس ك
ــة ــةردان س دواى ــد: ــان ــةي راط
ليذنةكةمان مةيدانييةكانى
ــان، ــةك ــك ــارؤض ــؤ شـــارو ش ب
كةميى كَيشةى بة هةستمان
خؤم بؤية كرد، قوتابخانة بيناى
ثــةروةردةم وةزيرى سةردانى
ئامارةكان بةثَيى  ضونكة  كرد،
طوند (١٠٠٢) كة دةركةوت بؤم
هةر قوتابخانةيان كوردستان لة

(١٦٣٧) قوتابخانةش (٢ يان  نيية،
دةكرَيت، تَيدا دةوامى (٤ يان   ٣
نوَيى سيستمى لةطةأل ئةوانةش

ناطونجَين». ثةروةردةدا
لةوةكرد باسى تاهير زرار
،٩) قوتابخانةى ثَيويستة كة
كة دروستبكرَيت، ثؤلى (٢٧ ،١٨
ثَيويست بودجةى طشتيى كؤى
قوتابخانانة ــةو ئ ــةوةى ــؤئ ب
كةميى كَيشةى دروستبكرَينء
سيستمى ــة ل نةمَينَيت بينا

(١) بإى لة بريتيية خوَيندندا،
(٦٣٣) مليؤنء (١٢٦٥٦٥) مليارو

دؤالر.
ضةند ئامارانة ئةو هةرضةندة
ئامادةكراونء لةمةوبةر مانطَيك
هاتووة، بةسةردا طؤإانى ئَيستا
كةميى طرفتى بؤئةوةى بةآلم
ضارةسةربَيت، بةتةواوى  بينا
هةية، كات بودجةو بة ثَيويستى
ليذنةى ــى ســةرؤك ـــةروةك ه
ثةرلةمانى لة ئاوةدانكردنةوة
ئةوةى «وةك وتى: كوردستان
بة دةستكراوة ئاطاداربم من
ضةندين بيناء دروستكردنى
دروستكردندان». لة قوتابخانة
ياريدةدةرى سديق، جةاللةدين
ثةروةردةى طشتيى بةإَيوةبةرى
ثَيشووترى ديداريكى لة دهؤك،
لةوةدةكات باس رؤذنامة، لةطةأل
سةرةكيى طرفتى  بينا كةميى  كة
خوَيندنة، ــى ــوَي ن سيستمى
ضارةسةرَيكى وةزارةت بةآلم
ئةوةش دؤزيوةتةوة مامناوةنديى
شوَينةكان، طونجانء بةثَيى

سيستمى «لة دةَلَيت: جةاللةدين
قوتابخانةكان دةبَيت  تازةدا
قوتابخانةكان واتة بن، ثؤلى (٩)
(٩) بة  بكرَين ثؤلييةوة  (٦) لة
ضونكة طرفتَيكة، ئةمةش ثؤلى،
قوتابخانة ئةو هةموو دةبَيت
بةسةردا طؤإانيان ثؤليانة شةش
ئةوةش بكرَين»، فــراوان بَيتء
بؤئةوةى كة ــةوة ــات ــدةك روون
بــةتــةواوى نـــوآ سيستمى 
سنوورى لة  بكرَيت جَيبةجآ 
بة ثَيويستى دهؤكدا، ثارَيزطاى
نوَيى بيناى (٣٣٤) دروستكردنى
لةوةى جطة هةية، قوتابخانة
مامؤستاى ذمـــارةى «كةميى
ديــكــةى ثــســثــؤإ طــرفــتــَيــكــى

سيستمةكةية».

سآ قوتابخانة
خولةكانى دةوامييةكانى

نةخوَيندةواريى
زؤرينةى ئــةوةى سةربارى
شـــــارو شــارؤضــكــةكــانــى
بيناى كةميى كَيشةى كوردستان
بةشَيكى هةيةو قوتابخانةيان

سآ رؤذانة قوتابخانةكان زؤرى
خولةكانى دةكرَيت، تَيدا دةوامى
نةخوَيندةواريش نةهَيشتنى

زياتركردووة. كَيشةكةيان
بةإَيوةبةرَيتى ئامارَيكى بةثَيى
سلَيمانى، ثـــةروةردةى طشتيى
(٥٤) كة روونكراوةتةوة  ئــةوة 
(٣) رؤذانــة كة هةية قوتابخانة

ئةنجامدةدرَيت. تَيدا دةوامى
ليذنةى سةرؤكى تاهير، زرار
ثةرلةمانى لة ئاوةدانكردنةوة
لةوةكردةوة جةختى كوردستان،
ئامادةيان كة ئامارةكانى بةثَيى كة
«(١٦٣٧) قوتابخانةش (٢  كردووة
دةكرَيت، تَيدا دةوامى ٣ يان ٤) يان

نوَيى سيستمى لةطةأل ئةوانةش
ناطونجَين». ثةروةردة

ثةروةردةدا وةزارةتى ثالنى لة
نةهَيشتنى هةَلمةتى ساَلَيكة ضةند
ــي دةســت نــةخــوَيــنــدةواريــى
مةبةستةش ئةم بؤ  ثَيكردووة،
جا ديكة، دةوامَيكى ديكة جارَيكى
رؤذانة كراوةتةوة، بَيت يا شةوانة
ئــةوةش ثَييانواية ــران ــاودَي ض

بيناى ديكة كَيشةى كةميى هَيندةى
نةهَيشتنى ئةطةرضى زيادكردووة،
هةنطاوَيكى بة نةخوَيندةواريى 
هةَلمةتى بؤ بةآلم دادةنرَيت، طرنط
هةمان نةخوَيندةواريى نةهَيشتنى
خوَيندنى بؤ كة هةية  بينا طرفتى

هةية. طشتى
نةهَيشتنى رؤذى يــادى لة 
وةزارةتـــى نــةخــوَيــنــدةواريــدا،
ساَلى ١٢/٢٢ى لة ثـــةروةردة
روونكردنةوةيةكى ــردوودا راب
هاتووة تَييدا كة بــآلوكــردةوة
٢٠٠٠ى ساَلى رووثَيوى «بةثَيى
لة ــــــةروةردة، ث ـــــى وةزارةت
هةولَيرو ثارَيزطاى  لة  هةريةك

هاوآلتييان ٣٤٪ى ــدا ــؤك ده
ــا ــةروةه ه ــدةوارن، ــن ــوَي ــةخ ن
سنوورى هاوآلتييانى ٢٧٪ى
لة نةخوَيندةوارن»، سلَيمانى
ــةوةش ئ ــةدا ــةوةك ــردن ــك روون
لة هةوَلدةدرَيت كة خراوةتةإوو
خاَلى كوردستان ٢٠١٥دا ساَلى
هةروةها نةخوَيندةواريى، لة بَيت
زؤر هةوَلَيكى  ساَلَيكة ضةند 
لة طؤإان بةمةبةستى  دةبينرَيت 
كاراكردنى ثةروةردةو سيستمى
كةمكردنةوةى خوَيندنء سيستمى
نةخوَيندةواريى، بةرزى رَيذةى
حكومةت هةوآلنةى ئةو بةآلم
ئةنجامى بةشَيكيان ئةطةرضى
لة بةشَيك هــةبــووة، باشيان
ثةروةردة وةزارةتى  ثالنةكانى 
ــةورة ط هؤكارَيكى بــوونــةتــة
طةإانةوةى دروستكردنء بؤ
ســةدان بؤ خوَيندن دةرفــةتــى
خولى رَيطاى  لة ثير، طةنجء 
نةخوَيندةواريىء نةهَيشتنى
تاقيكردنةوةى خَيراو خوَيندنى
بؤ ئاسانكارييةكان ــىء دةرةك
ضةندين بــةآلم مةبةستة، ئةو
لة وةك خــراونــةتــةإوو ئامار 
ـــى ــةوةى وةزارةت ــردن ــك روون
(٢٨٣١٨٠) هاتووة ثــةروةردةدا
بةشداريكردنيان بةهؤى تائَيستا
نةهَيشتنى ــةكــانــى خــول ــة  ل
بووة رزطاريان نةخوَيندةوارييدا،
لة هةروةها نةخوَيندةواريى، لة
خوَيندنطا (٨٧) خَيرا خوَيندنى
(٥) بة قوتابى كة كــراوةتــةوة
بنةإةتى قؤناغى ساَلى (٩) ساأل،

تةواودةكات.
بةشَيك ئةوانةشدا لةطةأل
سيستمى لة مامؤستايان لة
كة ثَييانواية  نيطةراننء نوآ 
نةكراوة ــةواو ت ئامادةكاريى
سيستمةكة، جَيبةجَيكردنى ثَيش
كةميى لــــةإووى بــةتــايــبــةت
ضةندين بيناو نةبوونى مامؤستاو

ديكة. كَيشةى
ئةطةر ثَيشبينييةكان  بةثَيى 
مامؤستاى بيناء كةميى كَيشةى
نةكرَيت، ضــارةســةر ثسثؤإ
بةردةم بؤ طةورة  طرفتى  ئةوا
خــوَيــنــدن تـــازةى سيستمى 

دروستدةبَيت.

نيية هةرَيمدا قوتابخانةيان لة طوند ١٠٠٢

ئاوةدانكردنةوةي ليذنةي سةرؤكي تاهير، زرار

ثةرلةمان:

تَيدا دةوامى (١٦٣٧) قوتابخانة (٢ يان ٣ يان ٤)

ثةروةردةدا نوَيى سيستمى ئةوانةش لةطةأل دةكرَيت،

ناطونجَين
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سابير ئارى

شةقامى دووسايدكردنى
كؤية، ــازاإى  ــاوب ن ســةرةكــى
هةندَيك كؤيةو تاكسى شؤفَيرانى
دةكاتء نيطةران لةهاوآلتييان
لةتوانايدا شةقامة ئةو ثَييانواية
رةخنةى دووسايد، بكرَيتة نيية
ثاركَيك نيية كة ئةوةش دةطرن،
سةرؤكى ئؤتؤمبَيل، وةستانى بؤ
«بؤ دةَلَيت: كؤيةش شارةوانى
قةرةباَلغى كــةمــكــردنــةوةى 
ــة ــردووةت ك شــةقــامــةكــةمــان
لةداهاتوودا رةنطة دووسايد،

سايد». بةيةك بيشيكةينةوة

(٣٠ســـاأل)، محةمةد سامان
لةكؤية، تاكسيية ــرى شــؤفــَي
ئةو بةهؤى  كة لةوةكرد باسى 
ناو شةقامى دووسايدكردنةى
هاتوضؤ ثؤليسى بـــــازاإةوة
وتى: بوةستن، ثَينادات رَيطةيان
سايد يةك ثَيشتر شةقامة «ئةو
دروست زؤر قةرةباَلغييةكى بوو
ئَيواران، بةتايبةت لةسةرى ببوو
كردوويةتيية شارةوانى ئَيستا
زؤر شةقامةكةش ــدء دووســاي
ثؤليسى بـــووةتـــةوةو بــضــوك 
نادات بةئَيمة رَيطة هاتوضؤش
ــةرات، ــةف ن ــارى ــؤك ب بوةستين 
داهاتمان كارء وايكردووة ئةمةش
لةسةر كاريطةرى كةمبَيتةوةو

هةية». بذَيويمان
دةيان كة  بةوةشكرد، هَيماى 
ذيانيان قةزاكة تاكسى شؤفَيرى
بإة ئةو كاركردنةء ئةو لةسةر
دةستيان ــة  رؤذان كة ثارةيةية
«هيض ــيــشــى: وت ـــتء ـــةوَي دةك

ئةطةر نيية، ديكةمان مووضةيةكى
كرَيى نةوةستين ــازاإ ب لةناو
ناكةوَيت، دةست بةنزينةكةشمان
ثةيوةنديدارةكان اليةنة واية هةق
دةدةن ئةنجام  ثرؤذةيةك كاتَيك 
بكةنةوة». خةَلكة ئةو لةذيانى بير

قةزا،  ١٩١٨ بووةتة لةساَلى كؤية
لةساَلةكانى لةشةقامةكانى بةشَيك
لةماوةى دروستكراونء (٧٠)ةوة
رَيذةى ــردوودا، راب ساَلى ضةند
بةشَيوةيةكى كؤية دانيشتووانى
ئَيستا زيــاديــكــردووةء بةرضاو 
لةناو ئؤتؤمبيل هةزار (٦) لة زياتر 
بةآلمتائَيستاشةقامَيكى قةزاكةداية،

دروستنةكراوةو نوآ ئةوتؤى
دةيانةوَيت ثةيوةنديدارةكان اليةنة
دووسايد. بكةنة ناوبازاإ شةقامى
ئةو بةشَيكى ــرانء ــَي ــؤف ش
بازاإ هاتوضؤى هاوآلتييانةى
كة دةطرن، ئةوة رةخنةى دةكةن
طةراجَيكى كؤيةدا بازاإى لةناو
وةستانى ئؤتؤمبيل، نيية بؤ طةورة
تايبةتء ئؤتؤمبيلة هــةمــوو
لةسةر ناضارن تاكسييةكانيش
بةشَيكى بوةستن،  شةقامةكة 
دةطرن هاوآلتيانيش رةخنةى ئةوة
نيية بةرفراوان هَيندة شةقامةكة كة

دووسايد. بكرَيتة كة

شؤفَيرَيكى حسَين، ـــازاد ئ
لة رةخنةى كة تاكسيية  ديكةى
طرتء شةقامةكة دووسايدكردنى
بؤ خةَلك ثلرؤذة « حكومةت وتى:
هيض باوةإناكةم بــةآلم ــات، دةك
ثرؤذةية بةو كؤية هاوآلتييةكى
شةقامةكة لةبةرئةوةى  رازيبَيت، 
لةسةر زؤرى قةرةباَلغيةكى
بيزار هاوآلتيان دةبَيتء دروست 
بؤ شةقامة ئــةو ضونكة ــن،  دةب
هةَلطرتنى تواناى نابَيتء دوسايد
نييةء ئؤتؤمبيلةى هةموو ئةو
زؤر بمابايةوة سايدى بةيةك

لةئَيستا». بوو باشتر

بةإَيوةبةرى بةكر، شَيردأل رائيد
وتى: كؤية هاتوضؤى ثؤليسى
ضةند ــن ــوان دةت «تاكسيةكان
باركردنى بؤ  بوةستن دةقيقةيةك 
نةفةر هةَلطرتنى شــتــومــةكء
ئةو بؤية بةطةراج،  بيكةن  نةك
بةدوسايد كــردووة  شةقامةمان
لةناو رَيزَيك بةضةند ئؤتؤمبيل تا
قةرةباَلغى نةوةستنء ــازاإدا ب

دروستنةكةن».
ئاراس ديكةشةوة لةاليةكى
شارةوانى سةرؤكى حةوَيزى،
دووسايدكردنى هؤكارى كؤية
وةستانى بؤ بازاإى ناو شةقامى
ــدةوة، ــةإان ط زؤر ئؤتؤمبيلى
كردووة شةقامةمان «ئةو وتى:
ضيتر كة بووة، ئةوة بؤ بةدووسايد
بازاإ لةناو ئؤتؤمبيل ريزَيك ضةند
زؤر، بؤماوةيةكى رانةوةستَيت
كةسانةى ئةو بؤ  ئاسانيشة  كار
ضونكة بازاإ، ناو بَينة دةيانةوَيت
سايدةكةوة لةهةردوو  بةوشَيوةية 
سايد يةك نةك دةكرَيت، هاتوضؤ
ئؤتؤمبيلَيك ريــز ضةند بَيتء

تائَيوارة». لةبةيانى بوةستَيت
نكؤَلى حـــةوَيـــزى ئــــاراس 
نةكردوو شةقامةكة لةقةرةباَلغى
باسى ــةوةش ئ ضــارةســةرى بؤ 
شوَينَيكى لةضةند كة لةوةكرد،
شةقاميان كــؤيــةوة ــةى ــك دي
لةقؤناغى دروســـتـــكـــردووةء
ئةو ئةطةر ثَييوابوو كؤتايدان،
قةرةباَلغية ئةو تةواوبن  شةقامانة
نامَينَيت، هةية ـــازاإدا ب لةناو
بةنيازين ئةوةشدا «لةطةأل وتيشى:
وةستانى بؤ طــةورة طةراجَيكى
رةنطة دروستبكةين، ئؤتؤمبيل
شةقامةش ــةو ئ ــوودا ــات ــةداه ل

بكةنةوة بةيةك سايد».
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كؤية ناو بازاأى دووسايدكردنى شةقامى
لَيدةكةويَتةوة ناأةزايى

بةشارةتى سامان

 
دة ثالني رَيكخراوَيك ضةند
سةروةريى بةهَيزكردنى  بؤ  ساَليى
ــة هــةرَيــمــى كــوردســتــان يــاســا ل
سةروةر بةهؤى ئةوةش دادةإَيذن،

ياساوة. نةبوونى 
رَيــكــخــةرى ــم ســةلــيــم، ــةري ك
طشتى ضــوارةمــى كــؤبــوونــةوةى
بةهَيزكردنى ثــالنــى داإشــتــنــى
هةرَيمى لــة  يــاســا  ــى ــةروةري س

راطةياند: رؤذنامةى بة كوردستان،
ــى ــةروةري ــةهــؤى نــةبــوونــى س ب
كــوردســتــان، هــةرَيــمــى لــة  ياسا 
بةهاوكارى رَيكخراوَيك ضةند
دة ثالنَيكى ئةمريكا باَليؤزخانةى
بةهَيزكردنى بؤ دادةإَيــذن ساَليى
هةرَيمى لــة  يــاســا  ــى ــةروةري س

كوردستان.
لة رابــــردوو ثَينجشةممةى
عةبدوَلآل) سةعد (شةهيد هؤَلى
رَيكخةرى هــةولــَيــر، شــارى لــة 
(RLO) هةرَيم ياسايى  ضاودَيرى 
لة ياساى ــى ســةروةري ــى رةوش

تاووتوَيكرد، كوردستان هةرَيمى
وياليةتة باَليؤزخانةى بةهاوكارى
تيمى ئةمريكاء يةكطرتووةكانى
هــةرَيــمــى ئـــاوةدانـــكـــردنـــةوةى
ثرؤطرامى (RRT)ء كوردستان
لة نةتةوة يةكطرتووةكان ثةرةثَيدان

.(UNDP)
ساَلةى دة ثالنى طشتى رَيكخةرى
لة ياسا سةروةريى بةهَيزكردنى
لةوةكرد باسى كوردستان، هةرَيمى
ضوارةمين دانيشتنةكةيان كــة
قسةكردن بؤ ــووة ب كؤبوونةوة
سةروةريى بةهَيزكردنى لةسةر

كوردستان، وتيشى: لة هةرَيمى ياسا
رَيكخراوة ئةو لةطةأل «دةمانةوَيت
بؤ ساَليى دة ثالنَيكى بيانييانةدا
ياسا ــى ســةروةري بةهَيزكردنى
كوردستان، هةرَيمى لة دابإَيذين
دةزانين هةموومان وةك ضونكة
سةروةريى كوردستان هةرَيمى لة

نيية». ياسا
ئاماذةىبةوةشكرد كةريمسةليم،
بيانى بةشداربووى (٤٠) لة زياد كة
ياسا سةروةريى لة ثسثؤإن كة
بةشداربوون، كؤبوونةوةكةدا لة
بؤ ساَليى دة ثالنَيكى بؤئةوةى

ياسا ــى ســةروةري بةهَيزكردنى
كوردستان، هةرَيمى بؤ دابإَيذن
هاوآلتييانيش دةســــةآلتء  ــا «ت
سةروةريى لة رَيز ضؤن فَيربكرَين
لة شةش دانيشتنةكةش ياسا بطرن،
فَيركردن، داديى، (دادوةريى، طروثى
رَيكخراوى دةسةآلتةكانء ناوخؤ،
كة ثَيكهاتوون، نَيودةوَلةتييةكان)
ئامادة خؤيان راثؤرتى هةريةكةيان
سةروةريى ضؤنيةتى لةسةر دةكةن
دةكــةن، لةسةر طفتوطؤى ياساء
كؤنفرانسَيكدا لة  راثؤرتانةش  ئةم

دةخرَيتةإوو».

بةهَيزكردنى بؤ سالَيى ثالنًيكي دة رَيكخراوَيك ضةند
دادةأَيذن كوردستان هةرَيمى لة ياسا سةروةريى

نةبووني ياساوة بةهؤى سةروةر

كؤية ناوبازاإي شةقامي
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سابير ئارى

ضةند ــردوودا راب ساَلى ضةند لةماوةى 
قوتابخانةو ئاوو رَيطاوبانء ثرؤذةيةكى
كؤيةدا ــةزاى ق سنوورى لة طةشتياريى 
سنوورةكةش ئةندازيارَيكى شكستيانهَيناوة،
كةمتةرخةميى بؤ شكستانة ئةو هؤكارى
ثرؤذةكان جَيبةجَيكارى اليةنى حكومةتء
بةَلَيندةرانى سةرؤكى يةكَيتى دةطةإَينَيتةوة،
شكستى هاوآلتييان لة تةنيا دةَلَيت سلَيمانيش

دةبن. زةرةرمةند ثرؤذةكان

مليؤن دؤالريى (١٨) ثرؤذةيةكى

شكستدةهَينَيت
ئاو (طةياندني كؤية كَلَيسة- ئاوى ثرؤذةى
بؤ كَلَيسة طوندي ئاستي لة بضووكةوة لةزَيي
لةاليةن ثرؤذانةى لةو يةكَيكة كؤية) قةزاي ناو
مليؤنء (١٨) بإى سلَيمانييةوة ثَيشووى ئيدارةى
بإياربوو تةرخانكرابوو، بؤ دؤالرى هةزار (٨٠٠)
بكات جَيبةجَيى توركى تيمى ميل- كؤمثانياى
دواى بةآلم كؤية، شارةوانيى سةرثةرشتيى بة
شارةوانى، لة ئاو فةرمانطةى جيابوونةوةى
سةرثةرشتيكردنى كؤية ئــاوى فةرمانطةى

ئةستؤ. طرتة ثرؤذةكةى
٢٠٠٦/٤/٢٥دا لة كة كَلَيسة  ئاوى ثرؤذةى 
مانطَيك تةنيا دواى تَييدا، كاركردن بة دةستكراوة
(٢) كة تائَيستاش وةستاوةء  تَييدا  كاركردن
تةواوبوونةكةيدا وادةى بةسةر رؤذ (٤٥) ساألء
هةرضةندة تةواوبووة، ثرؤذةكة ١٠٪ى تَيثةإيوة،
داوةتــة ثــرؤذةكــةى  جَيبةجَيكار كؤمثانياى
ثَيويستبوو طرَيبةست بةثَيى ديكةء كؤمثانيايةكى

تةواوبواية. ٢٠٠٧/٤/٥دا لة
فةرمانطةى لَيثرسراوى ئةرسةالن، ئةمير
لةسةرةتاى كة  بةوةدةكات ئاماذة كؤية،  ئاوى
لةطةأل كَيشةيةك ضةند ثرؤذةكةدا  لة كاركردن
«ثَيشتر وتى: هةبووة، توركييةكةدا بةَلَيندةرة
سةرثةرشتى شارةوانييةوة لةاليةن ثرؤذةكة
كة ٢٠٠٧دا لةساَلى كاتَيك ــةآلم ب دةكـــرا،
ئةركى شارةوانى، لة جياكرايةوة ئاو فةرمانطي
ئةوةى دواى ئةستؤ، طرتة سةرثةرشتيكردنمان
ثرؤذةكة جَيبةجآ نةيتوانى توركييةكة كؤمثانيا 
كــردةوة خؤمان ــةرووى س ئــاطــادارى بكات، 
بةجَيهَيشتووةء ثرؤذةكةى كؤمثانياكة كة

كَيشةية بدؤزرَيتةوة». بؤ ئةو ضارةسةرَيك
هةموو كة لةوةكرد، باسى ئةرسةالن ئةمير 
وتيشى: ثرؤذةكة، تةواوكردنى بؤ هةوَلَيكيانداوة
هةبوو كؤمثانياكةوة بة زياتر ثةيوةندى «كَيشةكة
جطة نيية، ئَيمةوة لةالى بةوثَييةى كةمتةرخةميى
ئةو شارةوانييةوة وةزارةتــى لةاليةن لةوةش 
كراوةتةوة ئَيستا لَيوةرطيراوةتةوةء ثرؤذةيةى
بة دةست كةمدا لةماوةيةكى رةنطة تةندةرء

بكرَيتةوة». ثرؤذةكةدا لة كاركردن

مةتريىء شةست شةقامى شكستى

تؤفيق تاهير مةلةوانطةى
كؤيةء مةتريى  شةست  شةقامى  ثــرؤذةى 
ثرؤذةى دوو تؤفيق، تاهير مةلةوانطةى هؤألء
كة كؤيةن قــةزاى ديكةى شكستخواردووى

كراوةو تَيدا  كاريان كؤيةوة لةاليةن شارةوانيى
دةكران. سةرثةرشتى

دواى مةتريى شةست شةقامى ــرؤذةى ث
-٢٠٠٥ لةساَلى تَييدا، كاركردن لة ماوةيةك
مةلةوانطةى هؤألء ثــرؤذةى وةستاوةو  ةوة
لةاليةن ٢٠٠١-ةوة لةساَلى تؤفيقيش تاهير
ئةوةى دواى تَيداكراوة، كارى كؤيةوة شارةوانيى
طروثى بة درا (موساتةحة) طرَيبةست بةشَيوةى
ئةو بةآلم لوبنانى، ئينتةرناشناَلى كؤمثانياكانى

كؤمثانيايةش ثرؤذةكةى بةجَيهَيشت.
كؤية، شارةوانيى سةرؤكى حةوَيزى، ئاراس
نةكرد كاركردن  وةستاندنى شكستء لة نكؤَلى 
نةبوونى بؤ ئةوةشى هؤكارى ثرؤذةكاندا، لة
دوو «ئةو وتى: طةإاندةوة،  ثَيويست  بودجةى
ئَيمةش دةويست،  زؤريان ثرؤذةية بودجةيةكى
زؤر ــرؤذةى ث بة ثَيويستمان كؤيةدا لةناو
بة بؤية قةزاكةوة، فراوانبوونى بةهؤى هةبوو
لةبوارى شــارداء لةناو زياتر ثَيويستمانزانى
يةكطرتنةوةى لةطةأل كاربكةين، خزمةتطوزاريدا
لةساَلى كؤية ــةزاى ق ئيدارةكةش، ــةردوو ه

ثارَيزطاكانى  ثةرةثَيدانى ٢٠٠٧ بودجةى -٢٠٠٦
بؤ بودجةيةك هيض نةمانتوانى بؤية وةرنةطرت،
لةوةشكرد، كة باسى تةرخانبكةين»، ئةو ثرؤذانة
بة دراوة تؤفيق تاهير مةلةوانطةى هؤألء ثرؤذةى
لوبنانى، بةآلم ئينتةرناشناَلى طروثى كؤمثانياكانى
ناوخؤييةوة نةيانتوانيوة بةهؤى كَيشةى ئةوانيش
ثرؤذةكةتةواوبكةن،وتيشى:«بةنيازينبؤجارَيكى

موساتةحة». طرَيبةستى بة بيدةينةوة ديكة
ئاراسحةوَيزى هةرضةندةنكؤَلى لةثَيويستىء
نةكرد، ثرؤذةكان كارى وةستانى دواكةوتنء
لةاليةن كةمتةرخةميى كة رةتكردةوة ئةوةى
ئةو كاتَيك «ئَيمة هةبووبَيت، وتى: شارةوانييةوة

جَيبةجَيكردنةوة بوارى خستووةتة ثرؤذانةمان
شةقامة بةتايبةتى ناوضةكةمان بؤ ثَيويستبووة
ضةند لةماوةى لةبةرئةوةى مةترييةكة، شةست
كؤيةدا لةناو ئؤتؤمبَيل رَيذةى رابردوودا ساَلى
دواتر دروستبووة، قةرةباَلغى زياديكردووةء زؤر
لةناو خةرجنةكردووة، ثرؤذانةدا لةو ثارةمان كة
بووةء ديكة ثرؤذةى بة ثَيويستمان طةإةكةكان
نةبووة». بَيبةرنامةيى كةمتةرخةمىء مةسةلةكة

كة لةكاتَيكداية بةرثرسانة ئــةو ــةى وت
هاوآلتييان بة زيان تةنيا ثرؤذةكان شكستى
نةورؤز ثَيشتريدا لةلَيدوانَيكى وةك دةطةيةنَيت
سلَيمانى لة بةَلَيندةران يةكَيتى سةرؤكى خةفاف،
كة خستةإوو ئةوةشى هةروةك ثَيكرد، ئاماذةى
هةردوواليةنى دواكةوتنى ثرؤذةكان لة شكستء

بةَلَيندةرانةوةية. حكومةتء
ئةندازيارَيكىسنوورىقةزاىكؤيةشثَييواية،
سنوورةكةدا لة  ثرؤذانةى ئةو شكستهَينانى 
كةمتةرخةميى ثالنء نةبوونى بؤ تةواونةكراون،
دةخرَيتة ثرؤذةيةك «كاتَيك وتى: دةطةإَيتةوة،
فةرمانطةيةكى هةر ياخود  شارةوانى  بةرنامةى
بؤ تةواوى لَيكؤَلينةوةى ثَيشتر ثَيويستة ديكة،
ئةوكاتة بكرَيت، بؤ دياري بودجةى كاتء بكرَيتء
بةآلم جَيبةجَيكردنةوة، ضوارضَيوةى بخرَيتة
سنوورى لة ثرؤذانةى لةو  بةشَيك بةداخةوة
لَيكؤَلينةوةيةكى هيض شكستيانهَيناوة، كؤيةدا
خراونةتة هةرةمةكى بةشَيوةى نةكراوةء لةسةر
شكستهَينانى هؤكارى ئةوةش جَيبةجَيكردنةوة،

ثرؤذانةية». ئةو
نــاوى نةيويست كــة ــارة ــدازي ــةن ئ ــةو  ئ
كةموكوإيىء لــة باسى بــآلوبــكــرَيــتــةوة،
كردو ثةيوةنديدارةكان اليةنة كةمتةرخةميي
كَلَيسة ئاوى ثــرؤذةى  كة خستةإوو ئــةوةى

ديزاينةكةيدا لة كةموكوإيى ــةوةى ل جطة
كة بةَلَيندةرةكةى دراوةتة كؤمثانيايةك هةبووة،
شةست «ثــرؤذةى نةبووة،  سةرمايةى  هَيندة
اليةنة لــةســةرةتــادا كؤيةش مةترييةكةى
زياتر بة ثَيويستى دةيانزانى ثةيوةنديدارةكان
نةبوو ئةو بودجةيةش دؤالرة، كة مليؤن (١٠) لة
يةك نةبوو  ثَيويست كراوةء تَيدا كارى بؤضى 

بكرَيت». خةرج تَيدا دينارى

تةقتةق ثرؤذةكانى شكستى
كؤيةش قةزاى بة سةر تةقتةقى ناحيةى لة
ثؤليى (١٢) قوتابخانةيةكى ثاركَيكء  ثرؤذةى
ثارة، بإَيك دواى خةجكردنى هَيناوة، شكستيان
وةك ساَلة ضوار وةستاوةء تَيياندا كاركردن

جَيهَيَلراون.
تةقتةق، شارةوانيى سةرؤكى مامةند، ئازاد
زةوييةكةيان تةنيا ــةوان ئ لــةوةكــرد، باسى 
دابينكردووةء ثؤليى (١٢) قوتابخانةى بؤ
وتى: نةبوون، ثرؤذةية ئةو سةرثةرشتيارى
وةستانى هؤكارى نازانين شارةوانى وةك «ئَيمة
طشتيى بةإَيوةبةرَيتى ضييةء ثرؤذةية ئةو

كَيشةيةن». كؤية ئاطادارى ئةو ثةروةردةى
ئازاد تةقتةق، ثاركى ثرؤذةى بة سةبارةت
لةاليةن ٢٠٠٤دا لةساَلى ثاركة «ئةو وتى: مامةند
سلَيمانييةوة ئيدارةى شارةوانى ــى وةزارةت
لةو كار مانطَيك ضةند كؤمثانيايةكء درابووة
كَيشةى بةهؤى دواتر بةآلم كرا، ثرؤذةيةدا
لة بإيارمانداوة ئَيستا وةستا، ثرؤذةكة ثارةوة
بضووك ثاركَيكى زَيى لةسةر شوَينَيكى باشترء
شوَينةش ئةو دروستبكةينء طةورة ديكةى

باخضةيةك». بكةينة

ثرؤذةكانى دينار، مليؤن دةيان بةهاى بة
شكستدةهيَنن كؤية

دةدةن باجةكةى هاوآلتييان
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سؤران ثاآلنى

لة مةنغؤلةكان مــنــداَلــة
ناموراد ذيانَيكى لة كوردستاندا
نيية ئةوتؤ  شوَينَيكى دةذينء 
تَيكةأل بطرَيتء خــؤيــان لــة 
بكات، ئاساييان خةَلكانى بة
بةشَيوة منداآلنةى ئةو زؤركات
وةك (مةنغؤل) روخساريان كة
دةهَيَلرَينةوةو ماَلةكاندا لة وان

دادةبإَين. كؤمةَلطا لة
ــة ــداَل ــن م كـــةســـوكـــارى
لة ئةوةش طلةيى مةنغؤلةكان
رَيكخراوةكان رؤذء  كؤمةَلةى
منداَلةكانيانى كــة دةكـــةن
لةكاتى تةنيا ثشتطوَيخستووة،
يان ــك ــكــخــراوَي رَي ـــةوةى  ئ
كؤيان اليان بَيتة بةرثرسَيك

دةطرن. رَيزيان دةكةنةوةو
ـــادى، ه ــخ ــَي ــد ش ــةن ــب رَي
شارى نيشتةجَيى هاوآلتييةكى
تةمةن برايةكى سلَيمانيية،
مةنغؤليية، كة هةية ساَلى (١٨)
هةَلوَيستء طرنطي رةخنةى لة
مةنغؤلةكان منداَلة ثَينةدانى
بة رَيكخراوةكانداو  لة طرت 
كؤمةَلةى راطةياند: رؤذنامةى
ثاس بة مانطَيك ضةند رؤذ
براكةم بة هاتوضؤى رؤذانــة
ديكة كؤمةَلَيكى  لةطةأل دةكرد
ئةوةش خؤى، هاورَييانى لة
خؤشحاَلييانء مايةى ببووة
رؤذانة كة دَلخؤشبوون زؤر
دةرةوةو دةضوونة ماَلةوة لة

ماأل. بؤ دةهاتنةوة
سلَيمانى لقى رؤذ كؤمةَلةى
خــةَلــكــانــى ـــارى ـــاوك ــة ه ك
مةنغؤلةكان منداَلة كةمئةندامء
بوارةدا لةو رَيكخراوَيكة دةكات،
مانطَيك ضةند ــاتء ــاردةك ك

منداَلة ئةو هاتوضؤى ئةركى
كة ئةستؤ طرتبووة مةنغؤالنةى
رؤذانة يارى كةس بوون، (٣٠)
وةرزشييان ــؤرى ــؤراوج ج
ــةرةو ب دواتـــر ــدةكــردنء ــَي ث
بةآلم دةطةإاندنةوة، ماَلةوةيان
منداَلةكان كةسوكارى وةك
زياترة مانط (٦) باسيدةكةن،
ئاوإيان كؤمةَلةيةش ئةو كة
وةك منداَلةكان لَيناداتةوةء

دةطوزةرَينن. ذيان ثَيشتر
ــةو ل ــى ــةي ــل رَيـــبـــةنـــد ط
ثشتطوَيخستنة هةَلوَيستء
«كؤمةَلةكة ئةو وتةى بة طرت،
ئةوة بؤ  منداآلنةيان ئةم تةنيا
رَيكخراوَيك ئةطةر كة دةوَيت

ثيشانيان هات بةرثرسَيك  يان
ثآ  ئــيــمــتــيــازاتــى  بــــدةنء 

وةربطرن».
ــردةوة، ــك روون ئــةوةشــى
الى بؤ سةردانيان دواى كة
هةرَيم ســةرؤكــى جَيطرى
هاتوضؤكردنى بؤ ثاسَيكى
ثَيشكةشكردوون منداآلنة ئةو
رؤذانة بيانطوازنةوة، بؤئةوةى
ثشتطوَييان هـــةر ـــةآلم ب

خستوون.
كة روونكردةوة، ئةوةشى
لة ماَلةوة كةسوكارى منداَلةكة
بؤى بوَيت هةرضييةكى هةموو
دةطرن، رَيزى جَيبةجَيدةكةنء
لةوةداية «كَيشة وتى: بةآلم

دةبَيتء بَيتاقةت ماَلةوة لة
منداآلن بؤ دةَلَيت دةطــرىء
من بةآلم مةكتةب، بؤ دةضن

بضم». ناتوانم
مةحمود، محةمةد شَيخ
لة رؤذ كؤمةَلةى سكرتَيرى
رةخنةى بارةي لة سلَيمانى،
منداآلنةو ئــةو كةسوكارى
ئةو «ئَيمة وتى: لةبيركردنيانةوة
نةكردووةو لةبير كةسانةمان
يةك لةسةر  مانطَيك ضةند 
وةرزشى هَيناوماننء رؤذانة
ثَيكردوون، جؤراوجؤرمان 
ئةوةمان كَيشةى ئَيمة بةآلم
بضووكمان هؤَلَيكى كة هةبوو
يارى نةماندةتوانى هةبوو،

ثَيبكةن». جؤراوجؤريان
بةرنامةى بة ســةبــارةت
بؤ كةسانة ئةو طةإانةوةى
بــؤئــةوةى رؤذ  كــؤمــةَلــةى
بــةرنــامــةى ــة ب ــة بــتــوانــن ك
سةرطةرميان جؤراوجؤرةوة 
رؤذ كؤمةَلةى سكرتَيرى بكةن،
ئَيستا «ئَيمة وتيشى: سلَيمانى لة
هؤَلَيكى دروستكردنى خةريكى
ئةوانةو بؤ وةرزشين طةورةى
كاتدا نزيكترين لة ضاوةإوانين
بة بكةين دةست تةواوببَيتء
بةرنامانةى ئةو جَيبةجَيكردنى
بةهيض بــؤيــان، هةمانة كــة 
لةبير ئةوانمان ئَيمة شَيوةيةك
كةسوكارى بةآلم نةكردووة»،
ثَيويستى بؤ ئاماذة منداَلةكان
بؤ دةكـــةن  ــردن ــارك ك زوو 
ثَييةى ــةو ب منداَلةكانيان،
بؤ نيية  ديكة شوَينَيكى  هيض 
ثةروةردةكردنء لةخؤطرتنء

طرنطيثَيدانيان.
كةسوكارى ديكة لة يةكَيكى
لةو كضَيكيان كة  مةنغؤلةكان
ناوى هةيةء نةيويست شَيوةية
بةوةكرد، ئاماذةى بهَينرَيت،
كة منداَلةكةيان كاتةى ئةو كة
رؤذ كؤمةَلةى دةبراية رؤذانة
«كة وتى: دَلخؤشبوون، زؤر
دةبوونء ماندوو دةهاتنةوة
كاتَيكى ضونكة  ــن،  دةخــةوت
هاوتةمةنء لةطةأل خؤشيان
دةرةوة ــة ل شــَيــوةكــانــيــان
ئَيستا بــةآلم بــةســةردةبــرد،
ئَيمةش ماَلةوةيةو لة بةردةوام
بةدواى واين ثاسةوان وةك
دةترسين كضةكةمانةوةء
كؤآلن طاَلتةى بضَيتة كة لةوةى
لةو لةإاستيدا بؤية ثَيبكرَيت،
زؤر ماَلةوةن، لة كة رؤذةوة

دةطرى». هةر بَيتاقةتةو

42009/5/24 يةكشةممة (474) ذمــارة
xalk.rozhnama@gmail.com

مةنغؤلةكان مندالَة لةخؤطرتنى بؤ نيية شويَنَيك هيض

بدةن؟! دةنط هةية بؤيان زيندانييةكان
ماوةيةكي ئاشكراية وةك
دةســةآلتء حكومةتء زؤرة
كوردستان هةرَيمي  حيزبةكاني 
بؤ خؤئامادةكردنن سةرقاَلي
بةهةرشَيوةيةك هةَلبذاردن رؤذي
شت هةندَيك لَيرةدا  بةآلم  بَيت،
ثارتانةي ئةو وةك بةديدةكرَيت
جةماوةري كة رانابينن خؤيان لة
بدةنء بؤ دةنطيان كوردستان
لَيذيداية، لة طَلؤَلةيان ــن دةزان
تةماع زةويء ثارةو بة دةيانةوَيت
بؤ دةنطيان خةَلكي خستنةبةريان،
بهَيننةدي، ئامانجةكانيان بدةنء
كؤمةَلطاي ضونكة ناشكرَيت، بةآلم
طــوزةر سةردةمَيكدا  لة  ئَيمة
عةولةمةية، ذياني ذيان دةكةن
دةذيان، تَييدا ثَيشتر كة نةما ئةوة
راستييةكانيان هةموو خةَلكي
ئةو ئةوانةي دةركــةوتــووة، بؤ 
هةموو لة  دوورن دةكةن، كارانة 

بنضينةيةكي ئازادييء ديموكراسي
ميللةت نيشتمانةكةيان،  طةلء  بؤ
راستييةكان كة طةيشتووة لةوة
ــــات، دةردةك ســةر ــوة ــوَي ــةك ل
خستنةبةر تةماع بة ثَيويست
بةالي خؤياندا هاوآلتييان تا ناكات
هةَلبذاردن كاتي تا راكَيشن
زيندانييان بةس بدةن، بؤ دةنطيان
بةَلَينَيكي بكةنء سةردانيان ماوة
بَلَين ثَييان بدةنآء نادروستيان
دةردةكــةيــنء بؤ  لَيبووردنتان
ئَيمةنء كةسوكاري ئــَيــوةش
دةَلَيم بؤية  جا ئةم طةلةن، كوإي
مافي زيندانييةكانيش  ئةطةر 
فريايان زوو هةية، دةنطدانيان
بةَلَين بة ئةوانيش دةنطي بكةونء

بكإين.

رؤذنامةنووس
يادطار ئوض قارداش زيندانَيك ديمةني
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ئةبوبةكر عةبدوإلةحمان

ئةنجومةنى ئةندامى عةبدولقادر، سؤز
رؤذنامةدا ديدارَيكى لة سلَيمانى، ثارَيزطاى
سنوورى لة  كة دةكــات ثرؤذانة  لةو باس
لةسةر بودجةى راثةإين بازيانء تاسَلوجةو
ئةنجامدراون، سلَيماني ثارَيزطاى ئةنجومةنى
ثارَيزطاى ئةنجومةنى كة دةكات بةوةش ئاماذة
وةزارةتــةكــانء بةديلى بووةتة سلَيمانى
جوانكاريىء ـــرؤذةى  ث ئـــةوةى لــةبــرى 
ثرؤذةى ئةنجامبدات، ناوضةكان طةشةثَيدانى
جَيبةجَيدةكات. ثَيويستةكان خزمةتطوزارية

زؤنى بؤ ثرؤذةيةكتان  كارو ض رؤذنامة: 
ئةنجامداوة، راثةإين تاسَلوجةو بازيانء

ضين؟ ناوضانة لةو ثرؤذةتان طرنطترين
سلَيمانى ثارَيزطاى ئةنجومةنى وةكو ئَيمة *
بةثَيى هــاتــووة بؤمان كة بودجةيةى ئــةو 
دابةشمان ناوضةكان دانيشتووانى سةرذمَيريىء
ثرؤذةمان ئَيمة بنةمايةش ئةو لةسةر كردووة،
سنوورى لة دروستكردووة، ناوضةكاندا لة
ناوضةكاندا هةموو لة بَلَيم  دةتوانم  يان بازياندا
طرنطيمان زياتر بؤية هةبووة، ئاومان كَيشةى
زؤربةى ناوضةكاندا، لة داوة ئاو ثرؤذةى بة

رؤيشتووة. ئاوةإؤ ئاوء بؤ بودجةكةمان
(٥٠٠) مليارو   (١) بةبإى ٢٠٠٦دا لةساَلى
بازيان ناحيةى بؤ ثرؤذةمان دينار هــةزار
٢٠٠٨دا ٢٠٠٧و لةساَلةكانى ئةنجامداوة،
بيناى كؤنكرَيتء قيرو ثرؤذةكانى زياتر
ضةند ناحيةء بةإَيوةبةرَيتى بيناى شارةوانىء
رَيذةى ضونكة ئةنجامداوة، ديكةمان ثرؤذةيةكى
شارةوانيان ثَينج  زؤرةو بازيان دانيشتووانى 
دانيشتووانةكةشى رَيـــذةى بةثَيى هةيةء
ناحيةى بازيانء لةناو ئةنجامداون، ثرؤذةمان بؤ
ثرؤذةى ناحيةيةدا بةو سةر شارةوانييةكانى
لةوةى جطة تةواوكردوون، بؤ ئاوةإؤمان ئاوء
طةنجانى بة بدةين زؤر طرنطييةكى بإيارماندا

بكةين. بؤ ثرؤذةيان سنوورةو ئةو
طرفتء كةموكوإييانة باسى ئةو رؤذنامة:
ئةى كردوون، ضارةسةرتان ئَيوة كة دةكةيت
ئةو ئَيوة بةديلى كردووة؟ وةزارةتةكان ضيان

بة ثةيوةستن كة حكومةتيشن وةزارةتانةى
خةَلكةوة؟ خزمةتطوزاريىء

جَيبةجَيى ئَيمة ثرؤذةية هةرضى نابَيت خؤى *
ثارَيزطا ئةنجومةنى بؤ  بودجةيةى  ئةو بكةين،
لة بةدةر ئةمة هةرَيمةكانة، ثةرةثَيدانى هى دَيت،
وةزارةتةو هةر ضونكة وةزارةتةكانة،  بودجةى
ثةيوةنديمان نة ئَيمة خؤى هةية، تايبةتى بودجةى
بة ثةيوةندييان  ئةوانيش نة هةية بودجةوة بةو 
دةتوانَيت وةزارةتةش هةر بةآلم هةية، ئَيمةوة
اليةنى نموونة بؤ هةبَيت، خؤى ثالنى بةرنامةو
لَيى شارةوانى وةزارةتــى خزمةتطوزاريى،
ئةركة ئةو ئَيمة ناضاريدا لة بةآلم بةرثرسة،
ئةو خؤمانء سةرشانى خستووةتة قورسةمان
بةإاستيش ئةنجامداوة، ثرؤذةيةمان لَيشاوة
نةدةبوو كة  وةزارةتــةكــان بةديلى  بة بووين
وةزارةتـــى سةيردةكةيت ضونكة ــة، ــواي واب
ئةنجامنةداوة، ثرؤذةيةكيان هيض شارةوانى
ئةنجومةنى رووبكةنة ناضارن  هاوآلتييانيش
ثَيناشكَيت، كةسمان دَلى ئَيمةش ثارَيزطاء
هاتووينةتة كةسانة  ئةو بةدةنطى ئَيمة  ضونكة
دةبَيت ضؤن خةَلكين،  نوَينةرى  شوَينةء  ئةم

بخةين. ثشتطوَييان
بؤ دةبوو هةرَيمةكان ثةرةثَيدانى بودجةى
مةبةستم بواية، هاوآلتييان خؤشطوزةرانيى
ثرؤذة بؤ ئَيمة الى بةداخةوة بةآلم جوانكردنة،
ثرؤذانةش ئةو كة بةكاردَيت زةرورييةكان

بدةن. ئةنجامى وةزارةتةكان دةبَيت
بؤ ثرؤذةتان ئَيوة هَيندة بؤضى رؤذنامة:

كردووة؟ ناوضانة ئةو
تاسَلوجة لة  طرنطمان ثرؤذةى سآ  ئيمة *
بيناى دروستكردنى لــةوانــة ئةنجامداوة،
بيرىئيرتيوازى، شارةوانيى تاسَلوجةو لَيدانى(٣)
شارؤضكةية ئةو كؤآلنةكانى هةموو  ئَيستاش
باخضةيان سآ ،٢٠٠٨ بودجةى لة قيردةكرَيتء
بودجةيةى ئةو ٢٠٠٩ش ساَلى بؤ دةكةين، بؤ
كةنةكةوة طوندى بؤ  بإيارة بةرياندةكةوَيت، 

ئاوءئاوةإؤدا. لةبوارى ئةويش بكةين، سةرفى
طةإةكَيكة لة سلَيمانى، راثةإين كة ئَيستا لة
ثرؤذةمان باشترين  فراوانبووة، زؤر  ضونكة
ئاوءئاوةإؤدا لةبوارى تةنيا ئةنجامداون، بؤ
بةآلم كراوة، بؤ كاريان دينار مليار (٩٠) بةبإى
تؤإى ثرؤذةكانى  ئةنجامدراون، بةقؤناغ قؤناغ 

لة جطة كــردوون، بؤ كؤنكرَيتمان قيرو  ئاوء
كة باخضةيةكيش خوَيندنطاء بيناى دروستكردنى
بؤ باشمان ثرؤذةى ثَيمواية جَيبةجَيكردنداية، لة

ئةنجامداون.
داواكارييء بؤ بؤضى هاوآلتييان رؤذنامة:
دةهَيننء ئَيوة بؤ هانا ثرؤذة ئةنجامدانى
بؤ ثــارَيــزطــا، ئةنجومةنى  ــة  ــةن روودةك
بة تايبةتمةندةكان ــة  وةزارةت رووناكةنة

خزمةتطوزاريى؟
تةواوبووةو خولةكةمان وا بةداخةوة *
نةبوو ياسايةك بةآلم تازةكرايةوة، ساَلَيكيش
كوردستان ثةرلةمانى بكةين، لةسةر كارى
بؤ دةربكات ياسايةك نةيتوانى لةوكاتةدا
ئةنجومةنى لة ئَيمة بةآلم ئةنجومةنى ثارَيزطاكان،
بريمةرو (٧١)ى ياساى بة سلَيمانى ثارَيزطاى

كردووة. ياسايةكى كؤن، كارى خؤمان ضةند
لَيكردووة وا  خةَلكى ئةوةى من  بةبإواى
سآ سلَيمانى، ثارَيزطاى ئةنجومةنى رووبكةنة
ئةندامانى ئةوةية طرنطتر هةمووى لة كة خاَلة
ئةنجومةن، سةرؤكى تادةطاتة  ئةنجومةن
خةَلك داواكارييةكانى بؤ طوآ هةموومان
خاَليش دووةم دةضين، بةدةنطيانةوة شلدةكةينء
رايدةطةيةنين، كة بودجةدا لة خؤمانة شةفافيةتى

ئَيمةو لةنَيوانى تــةواو متمانةيةكى بــةوةش
ئةو سَييةميش دروســتــبــووة، هاوآلتيياندا
لةسةدا ناَلَيم من هةمانة، ئَيمة كة يةكسانيةية
هةموو زؤرباشين، بةآلم عةدالةتين، ئَيمة سةد
بهَيننء هانا بؤ ئَيمة هؤكارن كة خةَلك ئةوانةش

بكةن. ثارَيزطا ئةنجومةنى لة روو
ئةنجومةنى ئةندامانى وةكو ئَيوة رؤذنامة:
لةإووى لةوبإوايةدان سلَيمانى ثارَيزطاى

حكومةتى هةرَيم؟ لة بودجةوة شةفافترن
شةفافترين، ئَيمة واية ديارة ئةوةى بةَلَى *
هةر ـــووة، دةرض قسة لة ئَيمة شةفافيةتى
رايدةطةيةنينء يةكسةر  المان دَيتة بودجةيةك

ثرؤذة. دةيكةينة
بؤضى ــؤ ت ـــإواى ـــةب ب ـــة:  ـــام رؤذن
كارناكةن، بةوشَيوةية وةزارةتةكانيش
ثرؤذةيان ئَيوة بةوشَيوةيةى ئةطةر لةكاتَيكدا
باش تاإادةيةكى ئَيستا ئةنجامبداية،

دةبوو؟ دابين هاوآلتييان ثَيويستييةكانى
سيستم دوو هةية، ئيداريمان كَيشةى ئَيمة *
ثَيدةكرَيت، كــارى كة كوردستاندا لة هةية
بةإَيوةبردن، سيستمى  لة هةية  كَيشةيةك
مةركةزيي، سيستمى المةركةزيىء سيستمى
كوردستاندا هةرَيمى حكومةتى لةناو تائَيستا
بودجةش ثةيإةودةكرَيت، مةركةزيى سيستمى
هةية خؤيان سياسةتى كة وةزارةتةكان دةدرَيتة

سةرفكردن. بؤ
ئَيمة ثةيإةودةكةين،  المةركةزيى ئَيمةش
ثةيإةودةكةينء سيستمة  ئةو خؤمان  هَيزى بة
ــن، دةزان خؤيانمان  نوَينةرى  بة  خةَلكيش
وةزارةتةكان لَيبكةن، شتمان  داواى هةقيشيانة
هةقيان كاردةكةن، خؤيان رَينمايى ياساء بةثَيى

دةطوزةرَيت. ضى خوارةوة لة ئيتر نيية
شارةوانى وةزارةتى ثرؤذةكانى  رؤذنامة:
لةم ثَيتواية سلَيمانيدا، ثارَيزطاى لة لة ضين
ئةنجامدانى بؤ كــردووة كاريان ماوةيةدا

خزمةتطوزاريى؟ ثرؤذةى
ثارَيزطا دةستبةكار ئةوةندةى ئةنجومةنى *
طةورةية طرنطء ثــرؤذةى هةرضى ــووة، ب
بودجةى لةسةر كــردووةء جَيبةجَيمان ئَيمة
نةمانبيستووة سلَيمانييةء ثارَيزطاى ئةنجومةنى
شــارةدا لةم ــرؤذةى ث شارةوانى وةزارةتــى

هةبَيت.
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وةزارةتةكانء بووةتة بةديلي ثارَيزطاي سلَيماني ئةنجوومةني

ئةنجامدةدات خزمةتطوزارييةكان ثأؤذة ئةوان جياتي لة

سلَيمانى: ثارَيزطاى ئةنجومةنى ئةندامى عةبدولقادر، سؤز

وةزارةتى نةمانبيستووة

لةم ثرؤذةى شارةوانى

شارةدا هةبَيت

اليةنى  بؤ نموونة هةبَيت، خؤى ثالنى دةتوانَيت بةرنامةو وةزارةتة هةر

ئةو ئَيمة ناضاريدا بةآلم لة بةرثرسة، لَيى وةزارةتى شارةوانى خزمةتطوزاريى،

ئةنجامداوة، ئةو لَيشاوة ثرؤذةيةمان خستووةتة سةرشانى خؤمانء قورسةمان ئةركة

سةيردةكةيت وابواية، ضونكة نةدةبوو كة وةزارةتةكان بة بةديلى بووين بةإاستيش

ناضارن هاوآلتييانيش ثرؤذةيةكيان ئةنجامنةداوة، هيض شارةوانى وةزارةتى

ئَيمة بةدةنطى ضونكة ثَيناشكَيت، كةسمان دَلى ئَيمةش ثارَيزطاء رووبكةنة ئةنجومةنى

بخةين ثشتطوَييان دةبَيت ضؤن خةَلكين، نوَينةرى شوَينةء ئةم هاتووينةتة كةسانة ئةو

هةرَيمةكان ثةرةثَيدانى بودجةى

هاوآلتييان خؤشطوزةرانيى بؤ دةبوو

بؤ ئَيمة بةآلم بةداخةوة الى بواية،

كة بةكاردَيت زةرورييةكان ثرؤذة

ثرؤذانةش دةبَيت وةزارةتةكان ئةو

بدةن ئةنجامى

www.ne
tew

e.c
om



فوإفوإةيي عةبدولَآل مةال

ئةنجامدةدرَيت، ذيانةدا لةم هةرشتَيك ديارة
مةعنةويي يا ماديي مةبةستَيكي ئامانجَيكء
ثَيكهاتةي وردي سةرنجي ئةطةر بة لةثشتةوةية،
ضةندةها لة دةبينين بدةين، كوردي كؤمةَلطاي
لةو يةكَيك ثَيكهاتووة، عةشيرةت هؤزو تيرةو
جافة. ديارو بةرضاوانة عةشيرةتي عةشيرةتة

جافة، عةشيرةتي ئةم  سيفةتي  ديارترين
لَيبووردنء نيشتمانثةروةرييء ئازايةتيء
بووة باوةشطرتنةوة بدةييء نان بةخشندةييء

غةريب. خةَلكي بؤ
خؤي تةمةني درَيذايي بة عةشيرةتة ئةم
بةجةرطي ئازاو داناو تواناو زاناو ثياوي زؤر
مامؤستاياني لةبواري هةر هةَلكةوتووة، تيادا
بوارةكاني شاعيرانء ئةديبانء هةموو ئايينيء
ئةم تةمةني رؤذةكاني ديارترين لة يةكَيك ديكة،
دةركةوتبَيت، هةَلكةوتبَيتء تَييدا كة عةشيرةتة
لةساآلني بووة بنطرد ئؤردوطاي سةردةمي
بةتوانا ئازاو خةَلكي  ضةندةها كة  هةشتاكاندا،
تةمةني ئةطةر دروستبوون، ئؤردوطايةدا لةم
لةدواي زياتري بةرهةمي ئَيستا نةبواية، كورت

بةجَيدةهَيشت. خؤي
غيرةتء ــردوودا  راب لةساآلني ئةطةرضي

بوون مةحةك سةنطي بنضينة ئازايةتيء
طةورة، برا  ريشسثيء ببَيتة  ثياو بؤئةوةي 
ثياوانة كَيشاني تةرازووي ثارة ئَيستا بةآلم

ثَيبطةيت. ببيتء دروست زوو بؤئةوةي
جاف دةكرَيتء فَيستيظاَلي ضةند ساَلَيكة ئةوا

رمبازَينء كؤدةكرَيتةوةو زؤر حةشاماتَيكي
سوورو زةردو دةكرَيت، نمايش سوارضاكي
دةزانَيت خواش دةكرَيت، سثي تَيكةآلو رةشء

سةرفدةكرَيت. بؤ دةفتةر دؤالري ضةند
جارَيك سةرثةرشتياريي ليذنةي ئايا بةآلم

حيزبء ئاراستةي ثرسيارانةي ئةم جاران لة
كردووة: حكومةت

بنةماَلةي خَيزانء لة ئاوإَيك تائَيستا ئايا -١
لةسَيدارة دراوةتةوة كة لة بنطرد كةسة (٩) ئةو

دران؟
كةسة ئةو (٩) بؤ قةرةبوو ء خانوو ٢- ئايا

عةممارة طيران؟ ساأل لة (٣) كة كراوة
جافايةتي دؤَلي بؤ قةرةبوويةك ئايا -٣

كرا؟
كارةباو ئاوو رَيطاوبانء جادةو ئايا -٤
نةخؤشخانة قــوتــابــخــانــةو مـــزطـــةوتء 

دروستكران؟
كةسوكاري لة بةرضاو رَيزَيكي ئايا -٥

طيرا؟ ئةنفالكراوةكان
كوإة ئةو ضارةنووسي داواي ئايا -٦
شةإي ناوخؤدا بَيسةروشوَين كة لة كرا جافانة

كران؟
زةوييةكاني وةرطرتنةوةي داواي ئايا -٧

كردووة؟ بنطرديان ئؤردوطاي
فَيستيظاَلةكة، لة سةعاتَيك ضةند دواي يان
خؤي بؤ ماَلي هةركةسة ئاشبةتاَلي ثَيدةكرَيتء
كوآ بؤ هاتووةو بؤضي نازانَيت بةإَيدةكرَيتء

دةضَيت؟
بؤضي فَيستيظاَلي جاف بثرسين هةقة  بؤية

ئةنجامدةدرَيت؟
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دةكرَيت؟ بؤضي جاف فَيستيظاَلي

رَيطانادةنبيبينم

ئةو شارةوانى سةرؤكى

بؤ؟ جياوازيانة

كــة مــــن ـــــزان ـــــةإَي ب
دانيشتووي هاوآلتييةكي
دانيشتووي سلَيمانيم، شاري
ـــوردةم، ــى كــانــي ك ــةإةك ط
لةبةردةم هةية كؤشكَيكم
هاتوضؤى بةإَيوةبةرَيتي
مؤَلةتي ياساييم ناوشاردا كة
زيادةإؤيي بةشي بةآلم هةية،
ثَييان سلَيماني شارةوانيي
كؤشكة ئةم دةَلَين داخستومء
ئَيستا شؤستةية، لةسةر
هيض مــن دايــانــخــســتــووةو
نيية، حكوميم مووضةيةكي
نووسينة سكاآل ئــةم تةنيا

نةبَيت.
ــي ــةش ب ـــــي ـــــةردان س
بةآلم كردةوة، زيادةإؤكانم
بــَيــســوود بـــوو، هــةروةهــا
ويستم ـــك جـــارَي ــد  ــةن ض
ببينم، شارةواني سةرؤكي
ثــَيــنــةدام، بــةآلم رَيــطــايــان
هةموو كة لةكاتَيكداية ئةوة
لة بةإَيوةبةرةكان بةرثرسء
دةرطامان دةَلَين راطةياندندا
ئامادةنين بــةآلم كــراوةيــة،

بطرن. هاوآلتييةك لة طوآ
داواكاريةى سكاآلو ئةو
جياوازيى كة لةكاتَيكداية من
(بانَيكةو ثَيمواية من دةكرَيت،
ضةند ضونكة هـــةوا)، دوو 

كة ناكرَيت ضاوى شتَيك هةية
جياوازيى دابــخــرَيــتء ــَي  ل

وةك: دةكرَيت،
ــاي دةرط ــةردةم ــةب ل  -١
هاتوضؤي بةإَيوةبةرَيتي
كؤشك (٤) ســلــَيــمــانــيــدا
(٤) شؤستة لةسةر هةية،
بــةرامــبــةر ــة دوكــــان هــةي
ـــاي بــةإَيــوةبــةرَيــتــي دةرط
بةشي سلَيماني، هاتوضؤي
كاتي بةشَيوةي زيادةإؤكان
كاربكةن، ثَيداون رَيطايان
منيان كؤشكةكةى ــةآلم ب

داخستووة.
بــــةرامــــبــــةر  -٢
بة ثاسثؤرت بةإَيوةبةرَيتي
سةرؤكي لةاليةن هةمانشَيوة
بةشَيوةي شــارةوانــيــيــةوة
عةريزة بة رَيطادراوة كاتي
(٦) كة كاربكةن، نووسةكان
شؤستةكان لةسةر كؤشكيان

دروستكردووة.
بثرسم خؤمة مافى لَيرةدا
رَيطا بؤ بؤضى؟ جياوازيية ئةو
كؤشكةكةم نادرَيتء من بة
ضةند بــةآلم ثَيدادةخرَيت،
وةك حاَليان ديكة كؤشكَيكى

ثَيدراوة؟ رَيطايان منةو

عومةر ئومَيد

بيَنازن؟ مزطةوتةكاني رانية بؤ
حسَين محةمةد

بدةين، وردي سةرنج بة ئةطةر
طةندةَلي هؤكارةكاني  لة  يةكَيك
دةزطاكاني ـــةزراوةو دام لةناو
لَينةثرسينةوةو هةرَيمدا، حكومةتي

بةدوادانةضوونة. لَينةثَيضينةوةو 
ئةوقافيش وةزارةتـــي ــارة دي
بةآلم نيية، بَيبةش مةسةلةية لةم
بة رانيةدا مزطةوتةكاني لة ئةوةي
شوَينةكاني لة بينيومة، خؤم ضاوي
زؤر نييةو  بةرضاو ــاوا ئ ديكة

جياوازة.
سلَيماني هةولَيرو  لة  زؤرجار
هةر لةكاتي ـــردووة، ك نــوَيــذم
واتة (خاديم)  فةرزةكاندا ثَينج 
نيو بة خةَلكيدا لةثَيش خزمةتطوزار
مزطةوتي دةرطاي هاتووةو سةعات
هةموو لــةدواي ــةوة، ــردووةت ك
دةرطــاي رؤيشتووةو خةَلكيش
وةرزى لة يان داخستووةتةوة، 
داطيرساندووةو زؤثاكاني زستاندا
ــةردةوام ب كوذاندوونيةتةوةء
كردووةو مزطةوتي سةرثةرشتيي
لة كةضي كردووةتةوة، خاوَيني
بةدوادانةضووني بةهؤي رانية
بة ــوزار ــط ــةت ــزم خ ئـــةوقـــاف، 
مزطةوتدا لة جارَيك هةفتةيةك
شَيوةيةك هيض  بة كــاردةكــاتء 
داخستنةوةو كــردنــةوةو كــاري 
مزطةوتةكة ـــاردي س ـــةرمء ط
لَيبكرَيت داواشي كة نادات، ئةنجام
بة «ئةوقاف دةَلَيت ــدا وةآلم لة
لة نةيةمء  ــة رؤذان ــووة وت مني 
دووجار يا جارَيك  هةفتةيةكدا 
باشترين بكةم»، مزطةوت سةرداني
ــاى دةرط ــةوةي ــردن ك بةَلطةش

خَيرخوازانةوة، لةاليةن  مزطةوتة
ذووري ـــؤزي ت زؤريـــى  يــان 
تةوالَيتةكانة، ثيسي مزطةوتء
هيض نـــاوي نــامــةوَيــت ــرةدا  ــَي ل
جَيدةهَيَلم ئةمة بهَينمء  مزطةوتَيك
لة كة بةرثرساني ئةوقافء بؤ
لةم شتى دامودةزطايةكدا هيض
دةوامكردن كة نةبينيوة، ضةشنةم

بَيت. جارَيك هةفتةي
مامؤستا لة خوا رةحمةتي هةزار
كة بَيت مودةريس عةبدولكةريمي

دةفةرمووَيت:
بآ ميحراب مينبةرو مزطةوتء

كةسة؟
ضؤنة حــاَلــي مةثرسة ــةر  ه

مةدرةسة!

مزطةوتَيكدا لة نوَيذخوَينان

PUKmedia فؤتؤ: ديمةنَيكي فَيستيظاَلي جاف    
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خةَلك ويَنةء

82009/5/24 يةكشةممة (474) ذمــارة
xalk.rozhnama@gmail.com

جةمال سةنطةر ٠٧٧٠١٥٨٦٠٢٢سةرثةرشتيار:   ثةيوةندى: بؤ

٥ ساَلى  منداَلَيكى رابردو ساَلى كة لةكاتَيكداية ئةوة تَيدةثةرَيت، تورةق-دا طوندى ماَلةكانى بةناو واآليى بةسةر كة ئاوةإؤى هةولَير ديمةنَيكى
ناوضةكة دانيشتوانى ذيانى لةسةر مةترسى دةكاتء زياد ئاوةإؤكة زستانيش لةكاتى نةكردوةء، ضارةسةرى حكومةت تائَيستاش بةآلم خنكا، تَيدا

ماَلةكانيان. ناو كة ئاوإؤكة بضَيتة لةوة هةية ترسيان دروستكردوةء

نزيكةى الوان ئازادى بيارةى رَيكخراوى بيناى
بووةتة  كراوةء دروست ضوارضَيوةكةي تةنها ٦ ساَلة

مةروماَالت. شوَينى
بنكةى لَيثرسراوى  شةريف  حةمة دالوةر 
كوردستان ــى الوان ــازادى ئ رَيكخراوى بيارةى
بةهؤى نةرويجى ئةى)  ثى (ئَين وتى:»رَيكخراوى 
بكاتء تةواو  بيناكة نةيتوانى دراييةوة كَيشةى 
ثاش ئةم رَيكخراوةش بةَالم ظؤكا، رَيكخراوى دراية
بكاتء تةواوى نةيتوانى طرتنةوةى وةر جار (٥)

مةروماآلت». هةيكةلةكةى بووةتة شوَينى ئَيستاش
ثارَيزطاى ئةنجومةنى ئةندامى كةريم شازاد
بة ئةنجومةنة لةو هةورامان نوَينةرى و سلَيمانى
بة لةمةوبةر ساَلَيك (٣) راطةياند:نزيكةى رؤذنامةى
سةنتةرَيكى رؤشنبيرى راطةياند بةرهةم ساَلح-م د.
بةَلَينيدا ئةوةى دواى بيارة، طةنجةكانى بؤ بكاتةوة
بودجةى سةر لة بريارمانداوة نةكراوة، هيض ئَيستا تا
بكةين». تةواو الوان ئازادى بيناى رَيكخراوى ٢٠٠٩

يد
ةم

 ح
ارة

ئاو
ؤ: 

فؤت

بيارةيى ساالر فؤتؤ:

الوان ئازادى رَيكخراوى بيناى

خنكا تَيدا مندالََيكى رابردوو ساَلى ئاوةأؤيةى ئةو
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