
www.rozhnama.comwww.rozhnama.comwww.rozhnama.comwww.rozhnama.comwww.rozhnama.com

No.475  Mon  25/ 5/ 2009نرخ 500 دينار ذمارة 475   دووشةممة  25/ 5/ 2009

هةستيار قادر

وازهَينانى  دةركــــردنء  ثــرؤســةى 
ــى ريــفــؤرم لــةنــاو  ــاَل ــى ب ــران ــط ــةن الي
رَيكخستنةكانى يةكَيتى بةردةوامةو دوَينَي 
زةرطةتةو  (٩)ى  كؤميتةى  بةرثرسى 
خةباتء  (٥)ى  كؤميتةى  يةكةمى  جَيطرى 
ئةو  كةرتَيكى  ئةنجومةنء  ئةندام  ضةند 
سلَيمانى  لةسنوورى  يةكَيتى  كؤميتانةى 

دةستيان لةكار كَيشايةوة.
كؤميتةى  لةبةرثرسى  هةريةك  دوَينَي 
ئةندامى   (٣) يةكَيتىء  زةرطةتةى  (٩)ى 
كؤميتةى  يةكةمى  جَيطرى  كؤميتةكةو 
ئةنجومةنى  ئةندامى   (٢) خةباتء  (٥)ى 
ئةنجومةنى كةرت،  ئةندامى   (١٢) كؤميتةو 
دواى فشار خستنة سةريان دةستيان لةكار 

كَيشايةوة.
بةرثرسى  ستار  محةمةد  ســةردار 
كؤميتةى (٩)ى زةرطةتةى يةكَيتى هؤكارى 
ئةو بإيارةيانى طةإاندةوة بؤ طوشارخستنة 
سةبارةت  يةكَيتييةوة  لةاليةن  سةريان 

بؤ  كةكار  ريفؤرم  باَلى  بةاليةنطيريكردنى 
ليستى طؤإان دةكةن، وتى: «ضةند رؤذَيك 
ثَيكردووينء  كؤبوونةوةيان  لةمةوبةر 
ليستى  بؤ  كار  هةرئةندامَيك  ثَييانوتين 
ديكة بكات بةخائينء خةتمايليان دةزانينء 

دةبَيت وازبهَينن».
 هاوكات رةئوف ئةحمةد كاكة جَيطرى 
 (٤) كة  خةبات،  (٥)ى  كؤميتةى  يةكةمى 
كارطَيإى  «دةستةى  وتى:  شةهيدة  براى 
كؤبوونةوةيان  ضةندجارَيك  كؤميتةكةم 
بكةنةوةء  تاثةشيمانم  ئةنجامدام،  لةطةَلدا 
رايبطةيةنم كة لةطةأل باَلى ريفؤرمء ليستى 
بؤية  ساغبكةمةوة،  خؤم  يان  نيم  طؤإاندا 

بإيارمدا لةطةأل ليستى طؤإاندا كاربكةم».
هةر لةو ضوارضَيوةيةدا هةفتةى رابردوو 
محَيدينء  شَيخ  كؤميتةكانى  لة  هةريةكة 
ئازادى لة سلَيمانىء كؤميتةى شَيروانة لة 
كةالر دةستيان لةكار كَيشايةوة، ضاوةإيََش 
سةدان  داهــاتــوودا  ــى  رؤذان لة  دةكرَيت 
كاديرو ئةندامى باَلى ريفؤرمى نَيو يةكَيتى 

ناضاربكرَين دةست لةكاربكَيشنةوة.

 كؤميتةكان لةيةكيَتى هةلَدةوةرَين

رؤذنامة

لةليستى  ــاوى  ن تؤماركردنى  دواى 
زانكؤى  سةرؤكايةتى  بةفةرمانى  طؤإاندا، 
كؤلَيذى  راطــرى  رةســوأل  جةعفةر  كؤية، 
كؤية  زانكؤى  زانستةمرؤظايةتييةكانى 
د.جةعفةر  الدةدرَيــت،  كار  لةسةر  لةإانية 
ئاماذة بؤئةوة دةكات ئةو بإيارةى كة دذى 
نيةو  حكومييانة  مةدةنىء  بإيارَيكى  دراوة 
بةسةر  يةكَيتية  سياسيى  مةكتةبى  بإيارى 

زانكؤكةدا سةثَينراوة.

وردةكارى لة ل٢داية 

ناوى لة ليستى طؤأانداية
راطرى كؤلَيذى زانستةمرؤظايةتييةكان لة رانية دةركرا

ل ٣

بارزانى تةنيا بؤ ئةم 

هةَلبذاردنة دةتوانَيت 

خؤى كانديد بكات

ل ٣

ئايا مةترسى لةسةر 

هةرَيمى كوردستان 

هةية؟

رؤذنامة

ثارتى  كانديدى  ئةمين  جةبار 
ذينطةى سةوزى سويدى بؤ ثةرلةمانى 
هةبوونى  ثَييواية  ئةوروثا،  يةكَيتى 
لةهةَلبذاردنةكانى  جياواز  ليستى 
دياردةيةكى  كوردستاندا  ثةرلةمانى 
مةترسييةكى  هيض  تةندروستةء  زؤر 
مةترسى  بةَلكو  نيية،  هةرَيم  بؤ سةر 
ئةو كاتة دروستدةبَيت كة حكومةتَيكى 

بةرطرى  خةَلك  هةبَيتء  طةندةَلمان 
لَينةكات.

كة  ــدا  ــك ــَي ــن ــةوت ــك ــَي ــاوث ــةض ل
ذمارةيةدا  ئةم  (٤و٥)ى  لةالثةإة 
لة  ئةمين  جةبار  بــآلوكــراوةتــةوة، 
ثةرلةمانى ئةوروثادا طرنطى هةبوونى 
بؤ  ئاماذة  روونــدةكــاتــةوةء  كــورد 
ئةوةدةكات، تائَيستا حكومةتى هةرَيمء 
نةيانتوانيوة  كوردستانييةكان  حيزبة 
سوود  ئؤرطانيزةكراو  بةشَيوةيةكى 

ببيننء  ثةرلةمانة  ــةو  ئ لةهَيزى 
ئةو  لةناو  ــورد  ك ديبلؤماسيةتى 

يةكَيتييةدا سةركةوتوو نةبووة.
بةهؤى  ثَيشيواية  ـــةروةك  ه
طةندةَليةوة سياسةتمةدارانى دةرةوة 
بةرامبةر  بوون  نيطةرانى  تووشى 
وتيشى:  ــان،  ــوردســت ك هــةرَيــمــى 
كاتَيك  ــورد  ك لــةســةر  «مةترسى 
حكومةتَيكى  كة  دةبَيت  طةورةتر 

طةندةَلمان هةبَيت».

نيان مةجيد

ناوخؤ  وةزارةتــى  بريكارى 
هيض  كة  دووثــاتــيــدةكــاتــةوة، 
دةربــارةى  نيية  رَينماييةكيان 
ئةوةى كارمةندةكانى هَيزةكانى 
دةنــط  ناضاربكرَين  نــاوخــؤ 
بدةنء  كوردستانى  بةليستي 
ئاماذةش بةوةدةكات، كة لةسةر 
سزا  كارمةندَيك  هيض  دةنطدان 

نادرَيت.
جةالل شَيخ كةريم بريكاري 
لةلَيدوانَيكدا  ناوخؤ،  وةزارةتي 
ــؤ رؤذنـــامـــة رايــطــةيــانــد:  ب
لةإاستيةوةو  دوورة  ئةوقسانة 
باس  كة  نيية  بنةمايةكى  هيض 
ـــةن كــارمــةنــدانــى  ـــةوةدةك ل
ئةطةر  ــاوخــؤ،  ن هَيزةكانى 
كوردستانى  بةليستى  دةنــط 
ــن،  ــرَي ــدةك ــَل ــةس نـــــةدةن ف

ثَيم  «هةركةسَيك  وتيشى: 
ثَييوتووم  بةرثرسَيك  بَلَيت 
بةليستي  بدةيت  دةنط  دةبَيت 
بةرثرسة  ئةو  كوردستاني، 
ــةر  ــةس ــــــنء ل ـــزا دةدةي س
بةهيض  ــنء  ــةي ــدةك دةري ــار  ك
قةبوأل  هةإةشة  شَيوةيةكيش 
بةكةس  ــطــةش  رَي ناكةينء 
لةطةأل  شَيوةية  بةو  نادةين 

كارمةندةكانمان قسة بكةن». 

جةبار ئةمين، كانديدى كورد بؤ ثةرلةمانى ئةوروثا:

بةهؤى طةندةلَييةوة، سياسةتمةدارانى دةرةوة 

نيطةرانن لة بارودؤخى هةرَيم

بريكاري وةزارةتي ناوخؤ:
هيض كارمةندَيك لةسةر دةنطدان سزانادرَيت

 ئةطةر دةنط بة هةر ليستَيك بدات
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فةالح نةجم

وادةى نزيكبوونةوةى لةسةروبةندى
كوردستان، ثةرلةمانى هــةَلــبــذاردنــى
ئةوة بةردةوام يةكَيتى ثارتىء بةرثرسانى
مةترسى كوردستان كة دووثاتدةكةنةوة
دةنط لةسةرةو ثَيويستة هاوآلتيان دةرةكى
بةرطرتن بدةن بؤ حيزبة ئةو دوو بةليستى
ثَييواية سياسييش ثسثؤإَيكى مةترسية. لةو
رَيطة مةترسى بوونى بةبيانووى «نابَيت

بطيرَيت لةكوردستاندا». لةطؤإان
مامؤستاي كريم حةمة ئاكؤ وتةى بةثَيى
سلَيمانى، لةزانكؤى سياسى زانستى
مةترسييان جيهان وآلتــانــى ـــةى زؤرب
ريشةيى طؤإانكارى توانيويانة لةسةربووةو
بكةن، حوكمإانىء ديموكراسيدا لةسيستمى
مةترسييانةى ئةو لةكوردستانيشدا بةآلم
لَيوةدةكةن، باسى هةرَيم بةرثرسانى
ضارةسةر دةكرَيت مةترسىء نةك كَيشةن

ئةو هــةرَيــم «حكومةتى ــةآلم ب بكرَين،
ضارةسةرى نايةوَيت هةيةتى كَيشانةى
بةمةترسى كَيشاوةو درَيذةى  بؤية بكات،

لةقةَلةميدةدةن».
مةجيد عةبدولستار مةبةست هةمان بؤ
ئيسالمى كؤمةَلى سياسى مةكتةبى كارطَيإى
كوردستان «هةرَيمى  ثَييواية: كوردستان، 
بةآلم هةية، طرفتى دراوسَيدا وآلتانى لةطةأل
طرفتانةى ئةو دةكرَيت لةسةرنيية، مةترسى
ضارةسةر طفتوطؤوة  ديالؤطء لةإَيطةى 
كوردستان دراوسَيكانى ضونكة بكرَيت،
ساَلى لةضةند ئَيران توركياو بةتايبةت
ئَيستاش بوونء هةرَيم هاوكارى رابردوودا
باشى يارمةتيدةرَيكى بوونةتة وآلتة دوو ئةم

كوردستان». هةرَيمى بووذاندنةوةى
لةماوةى رابردوودا ضةندينجار توركياو
سنوورييةكانيان ناوضة بؤردوومانى ئَيران
حكومةتى كــرد، كوردستان لةهةرَيمى
هةَلوَيستَيكى هيض  يةكَيتى ثارتىء  هةرَيمء
نةنواند، رةسمييانلةبةرامبةرئةوتؤثبارانةدا

هةرَيم ديبلؤماسييةكاني ثةيوةنديية هاوكات
باشدايةو ئاستَيكى لة ئَيران، توركياو لةطةأل
نوَينةرى ئؤزضةليك موراد سةردانةكةى
ضاوثَيكةوتنةكةى توركياو حكومةتى
سةرؤك طويلى عةبدوَلآل بارزانىء نَيضيرظان
سةردانى ــةكء الي لة توركيا كؤمارى
عةلى رةفسةنجانىء هاشمى لة هةريةكة
هةرَيم بؤ ئَيران دةرةوةى وةزيرى الريجانى
ئةو شاهيدى باشترين ديكةوة اليةكى لة

راستيةن.
ئيسالمى كؤمةَلى باآليةى بةرثرسة ئةو
يةكَيتى ثارتىء مةترسيانةى «ئةو وتيشى:
ئةو نةطؤإانى بؤ ثاساو  نابنة  باسيدةكةن،
كوردستانى هةرَيمى ساَلة (١٨) دؤخةى
ثارتىء لةبرى اليةنَيك هةر تَيكةوتووة،
ببَيتة يان  دةست، بطرَيتة حكومةت يةكَيتى 
كةمتر لةوان هيض لةحكومةتدا شةريكيان

كوردستان». هةرَيمى ثارَيزةرى نابَيتة
هةرَيم حكومةتى بةرثرسانى هةرضةندة
حكومةتى نَيوان  ثةيوةندييةكانى ئاَلؤزيى 

هةرَيمى لةسةر بةمةترسى هةرَيم ناوةنديىء
عوسمان مةحمود بةآلم دادةنَين، كوردستان
لةسةر عَيراق نوَينةرانى ئةنجومةنى ئةندامى
بةإؤذنامةى كوردستان هاوثةيمانى ليستى
كَيشةى ناوةندى حكومةتى «راستة راطةياند:
ئةو بةآلم هةية، هةرَيمدا حكومةتى لةطةأل
سةر بؤ طةورة  مةترسييةكى  نابنة  كَيشانة 

كوردستان». هةرَيمى
جةخت سياسيى شارةزايانى ضاودَيرانء
مةترسى كــورد دةكــةنــةوة، لةسةرئةوة
ئةطةر وآلتانى دراوسَيوة، لةاليةن لةسةرنيية
لةبنيادنانةوةى دةورةى بةو بكرَيت بةراورد
يوسف هــةروةك بينيويانة، كوردستاندا
زانستى كؤلَيذى مامؤستاى  محةمةد
توركيا هةواَلدا لةتازةترين دةَلَيت: سياسيى
غازى كوردستان، بةهةرَيمى داوة رَيطةى
ئةوروثا بكات، وآلتانى رةوانةى سروشتى
وآلتانى بةإووى كوردستان زياتر ئةمةش
كة طرفتانةشى ئةو دةكاتةوةء ئةوروثادا

بكرَين. دةتوانرَيت ضارةسةر هةية

«ئةوكَيشانةىلةسةركوردستان وتيشى:
نايةوَيت هةرَيم حكومةتى دروستبوون،
دةخات، دواى بةردةوام بكاتء ضارةسةريان

لَيكدةدةنةوة». مةترسى وةك ئةمةش
لةوة باس حةمةكريم ئاكؤ هةروةها
دواكةوتووةكاندا «لــةدةوَلــةتــة دةكــات: 
ئةوة بيانووى نةكةن، طؤإانكارى بؤئةوةى
لةسةرة، مةترسى وآلت كة  دةهَيننةوة،
طؤإاندا بــةإووى سةرضاوةيةك هةموو

دادةخةن».
ثيرة ئةحمةد سةعدى  لةبةرامبةردا 
نيشتمانيى يةكَيتيى سياسى مةكتةبى ئةندامى
مةترسى كةهَيشتا وايدةبينَيت كوردستان
لةوبارةيةوة هةية، كوردستان لةسةر
ئةو لةبةردةم  بةهَيزبوونمان «بؤ وتــى: 
دةبنةوة، إووبــةإوومــان مةترسييانةى
ضونكة هةية، بةيةكإيزيى ثَيويستمان
كورد دؤستى دراوسَيمان لةوآلتانى بةشَيك
بةتةواوةتى لةعَيراق مافةكانيشمان نينء

نةبوون». زامن
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هةية؟ كوردستان هةرَيمى لةسةر مةترسي ئايا

سةعدولَآل ثشتيوان

ثؤستى بؤ خؤثاآلوتن دةرطاى ئةمإؤ 
دادةخرَيتء كوردستان هةرَيمى سةرؤكى
ثؤستة ئةو بؤ خؤيان كةس ثَينج تائَيستا
ثسثؤإانى وتةى بةثَيى  كردووة،  كانديد
ثاَلَيوراوَيك هةر ياسايى دةستووريىء
بةدةستهَينا، دةنطدةرانى رَيذةى زؤرترين

هةرَيم. سةرؤكى دةبَيتة

سةرؤكى ثؤستى بؤ كةس ثَينج
دةثاَلَيون خؤيان هةرَيم

ثؤستى كــانــديــدى بــؤ  خــؤثــاآلوتــن
٥/١٩-وة لـــةإؤذى هــةرَيــم ســةرؤكــى 
دةرطاى (٥/٢٥) ئةمإؤ دةستيثَيكردووةو
هةريةك تائةمإؤ دادةخرَيت، خؤثاآلوتن
ميراودةلى، بارزانى، د.كةمال (مةسعود لة
ئةحمةد، ئيبراهيم هةَلؤ طةرميانى، حسَين
ثؤستة ئةو بؤ  محةمةد) شَيخ  سةفين

كردووة. كانديد خؤيان
دةســتــةى ــى ــةرؤك س ـــادر، عــةلــى ق
كوردستان هةرَيمى هةَلبذاردنةكانى
وادةى «ئةمإؤ راطةياند: بةإؤذنامةى
سةرؤكى ثؤستى بؤ خؤكانديدكردن

كؤتاييدَيت». هةرَيم
كانديدكردنى سياسيى ضاودَيرانى
هةرَيم بؤ ثؤستى سةرؤكى كةسَيك ضةند
ثَييانواية، وةسفدةكةنء باش» «شتَيكى بة

دروستدةبَيت. لةكَيبإكآ جؤرَيك
عوسمان، مةحمود ــةوة ــارةي ــةوب ل
بؤ ئاماذةى عَيراق ثةرلةمانى ئةندامى
ثؤستى بؤ طشتى دةنطدانى ئةوةكرد،
ضونكة باشة،  شتَيكى هةرَيم سةرؤكى 
بةو دةنــط بةئازاديى دةتوانَيت خةَلك
ئةم بؤ  دةيةوَيت. خؤى كة بدات كةسة 
كانديد خؤيان كةسَيك ضةند هةَلبذاردنةش
جؤرَيك وايكردووة  ئةمة كة ــردووة،  ك

ببَيت. دروست لةكَيبإكَي

دةتوانَيت  ئةمجارة تةنيا  بارزانى
هةَلبذَيرَيتةوة خؤى

بارزانى مةسعود ٢٠٠٥/٦/١٢دا لة
وةك كوردستانةوة ثةرلةمانى لةاليةن
بةآلم هةَلبذَيردرا،  هةرَيم  يةكةم سةرؤكى
مادةى بةثَيى داهاتوو هةَلبذاردنى بؤ
ياساى (١)ى ــارة ذم ياساى دووةمــى
سةرؤكايةتى ياساى ٢٠٠٥ى ساَلى
هاوآلتييانى ــان، ــت ــوردس ك هــةرَيــمــى
طشتىء بةدةنطدانَيكى كــوردســتــان
هةرَيم بؤ  سةرؤكَيك راستةوخؤ نهَينىء 
هةمان ضوارةمى لةمادةى هةَلدةبذَيرن.
هةَلبذاردنى بؤ هاتووة:«دةنطدان ياساشدا
هةَلبذاردنى لةكاتوساتى هةرَيم سةرؤكى
ـ عَيراقدا كوردستان ئةنجومةنى نيشتمانى
مادةى بةثَيى هةروةها ئةنجامدةدرَيت،
هةرَيم سةرؤكى (وياليةتى) ياساكة (٣)
جارى بؤ دةشَيت  ضوارساَلةو ماوةى  بؤ

بةوثَييةش هةَلبذَيردرَيتةوة» دووةميش
بؤ هةية خؤى بؤى ئةمجارة بارزانى تةنيا

سةرؤكى هةرَيم بثاَلَيوَيت. ثؤستى

دةنط زؤرترين كآ
سةرؤكى دةبَيتة بةدةستبهَينَيت

هةرَيم

دةستنيشانكراوة   ٢٠٠٩/٧/٢٥ رؤذى
ثةرلةمانى هةَلبذاردنى ئةنجامدانى بؤ
هــةرَيــمــى كــوردســتــانء ســـةرؤكـــى
زؤرترين ثاَلَيوراوةى ئةو كوردستان.
سةرؤكى دةبَيتة بةدةستبهَينَيت، دةنط

هةرَيم.
لةبوارى ثسثؤإ  مستةفا، لةتيف  د.
راطةياند: بةإؤذنامةى دةستوورى ياساى
١٩٩٢دا ساَلى لةهةَلبذاردنى رَيذةيةى ئةو
بةَلكو نةبوو، ياسا بةثَيى (٥٠+١) هةبوو،
لةم بةآلم بوو، سياسي رَيكةوتنى بةثَيى
هةرَيم سةرؤكى ثؤستى هةَلبذاردنةدا
زؤرترين بةدةستهَينانى  بة ثةيوةستة 
دةنطى زؤرترين  كآ واتة  سادة، رَيذةى 

هةرَيم. سةرؤكى دةبَيتة ئةو بةدةستهَينا،

ديكة  ٩٢ بةياسايةكى ساَلى
درا رابةر هةَلبذاردنى بإيارى

لةحةوت كة كوردستانى ــةرةى ب
سةرثةرشتى ثَيكهاتبوو حــيــزب

ــرد، دةك ١٩٩٢ى  هةَلبذاردنةكانى
بةثَيى  دةركرد، ١٩٩٢ بإيارَيكى لةساَلى
لةهةَلبذاردنى كةسةى  ئةو  بإيارة ئةو
بزووتنةوةى سةرؤكى دةبووة ١٩٩٢دا
كوردستان، طةلى ــخــوازى ــاري رزط
دةنطةكةكان (٥٠+١)ى ثَيويستبوو
هةَلبذاردنةكانى بةدةستبهَينَيت،
بزووتنةوةى رابةرى طشتى ثةرلةمانء
لةإَيطاى كوردستان طةلى رزطاريخوازى
راستةوخؤوة نهَينىء طشتىء دةنطدانى

نزيكةى  بةبةشداريى  ١٩٩٢/٥/١٩ لة
ئةنجامدراو ــطــدةر دةن مليؤن يــةك 
مةسعود تاَلةبانى، (جةالل لة هةريةك 
عوسمان عوسمان، مةحمود  بارزانى،
ــةرى راب بؤ خؤيان  عةبدولعةزيز) 
رزطاريخوازى بزووتنةوةى طشتى
ئةنجامى هةَلبذارد، كوردستان طةلى
(مةسعود هةَلبذاردنةكة بةمشَيوةية بوو،
تاَلةبانى جــةالل ،٪٤٧،٥١ بارزانى
،٪٣،٩٧ عةبدولعةزيز عوسمان ،٪٤٤،٣
بةوئةنجامة ،(٪٢،٣٧ عوسمان مةحمود
ثؤستةكة نةيانتوانى ثاَلَيوراوةكان

بةدةستبهَينن.
كوردستانى بــةرةى  ئــةوةش ثَيش 
لةإؤذى ثَيكهَيناو ياسايى ليذنةيةكى

١٩٩٢/٤/٢٨ بةرةى كوردستانى ياساى 
ياساى   ١٩٩٢ ساَلى بؤ (١) ــارة ذم
نيشتمانى ئةنجومةنى هةَلبذاردنةكانى

كرد. ثةسةند عَيراق، ـ كوردستان
لةو يةكَيكة عوسمان، د.مةحمود

بؤ  ١٩٩٢ خؤى لةساَلى كةسايةتييانةى
رزطاريخوازى بزووتنةوةى رابــةرى
بةإؤذنامةى هةَلبذاردبوء، كوردستان
كوردستانى بةرةى كاتة ئةو راطةياند:
هةَلبذاردنةكانى هةَلمةتى سةرثةرشتى
كةسةى ئةو  بةرة بةبإيارى  دةكردو 
ــةوةى ــن ــزووت ب ــى ــةرؤك دةبــــووة س
كوردستان طةلى ــوازى ــخ ــاري رزط
دةنطةكةكان (٥٠+١)ى ثَيويستبوو
هيضكام ئــةوةبــوو بةدةستبهَينَيت،
ئةوإَيذةية نةيانتوانى لةثاَلَيوراوةكان
بإيارَيكى بةرة بؤية بةدةستبهَينن،
ئةوةبوو بإيارةكةش دةركرد، ديكةى
دةنطيان زؤرترين ثاَلَيوراوةى دوو ئةو
جارىدووةمهةَلدةبذَيردرَينةوة، هَيناوة،
كةسى لةسَي ليذنةيةك مةبةستة ئةو بؤ
هةَلبذاردنةكة بةآلم ثَيكهَينرا، ياسايى
بةوهؤيةوة ــةوةو ــراي ــةك ــارةن دووب
بزووتنةوةى ــةرى راب نةبووة كةس

كوردستان. طةلى رزطاريخوازي
عوسمان مــةحــمــود  بـــةبـــإواى
رابــــةرى ــةوةى ــوون ــةب ــن ــي ــالي ــةك ي
طةلى رزطــاريــخــوازى بــزووتــنــةوةى
بةملمالنَيى ثةيوةندى كوردستان،
هةبوو، ثارتييةوة يةكَيتىء نَيوان
سةرؤكايةتى ثؤستى ١٩٩٢دا «لةساَلى
واتة بوو، ثارتى يةكَيتىء نَيوان شةإى
بوو، بارزانى تاَلةبانىء نَيوان شةإى
عوسمان مةال منء بةشداريكردنى

دةورَيكى واينةبوو».

بكات كانديد دةتوانَيت خؤى هةلَبذاردنة بؤ ئةم تةنيا بارزانى
هةرَيم دةكةن سةرؤكى ثؤستى بردنةوةى بؤ كَيبإكآ ثَينج كةس

ثارتىء مةترسيانةى «ئةو

باسيدةكةن، يةكَيتى

نةطؤإانى بؤ ثاساو نابنة

ساَلة (١٨) دؤخةى ئةو

كوردستانى هةرَيمى

تَيكةوتووة»

دواكةوتووةكاندا «لةدةوَلةتة

بؤئةوةى طؤإانكارى نةكةن،

ئةوة دةهَيننةوة، بيانووى

لةسةرة، مةترسى وآلت كة

بةإووى سةرضاوةيةك هةموو

دادةخةن» طؤإاندا

بةهَيزبوونمان «بؤ

ئــةو لــةبـةردةم

مـةتـرسـيـيـانـةى

دةبنةوة، إووبةإوومان

بةيةكإيزيى ثَيويستمان

هةية»

مةجيد: كةريم:سةعدى ئةحمةد ثيرة:عةبدولستار محةمةد ئاكؤ
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قادر هةستيار

بةرثرسى  ســةرضــاوةيــةكــى  
ــى ــرؤظ م ــــــــى مـــافـــى وةزارةت
كة ــات ــةوةدةك ب ــراق، ئــامــاذة عــَي
حاَلةتى (١٠٧) ٢٠٠٨دا لةساَلى
دةستطيركراوى ئةشكةنجةدانى
كارمةندانى لةسةر كــورد غةيرة
هةرَيمى ئةمنييةكانى ـــا دةزط

تؤماركردووة. كوردستانيان
لةسةر ــاح ــةب س رؤذنـــامـــةى
بةرثرسى سةرضاوةيةكى زارى
عَيراقييةوة مرؤظى مافى وةزارةتى
ــذايــى بــةدرَي كــة ــردةوة، ــك ــآلوي ب
ليذنةكانى لةإَيطةى  ٢٠٠٨و ساَلى
هاوآلتييانةوة طازندةى ثشكنينء
خراث ئةشكةنجةدانء حاَلةتى (٣٠٦)
لةطرتووخانةكانى مامةَلةكردنيان
تؤماركردووة، عَيراقدا سةرجةم
كوردستان لةهةرَيمى (١٠٧)يان كة
ــت: ــَي دةَل ــة ــاوةك ــةرض ـــوون، س ب

ليذنة كة حاَلةتانةى ئةو «ذمارةى
مافى وةزارةتى ثةيوةنديدارةكانى
دةزطا كارمةندانى لةسةر مرؤظ
دذ كوردستان هةرَيمى ئةمنييةكانى
كوردةكان غةيرة بةدةستيطركراوة
حاَلةت (١٠٧) تــؤمــاريــكــردوون

بوون».
ــامــة رؤذن مةبةستة ــةو ئ بــؤ 
موخليس بــة ــرد ــك ــدي ــوةن ــةي ث
طشتى ثشكنةرى ــدوإلةزاق ــةب ع
عَيراقء مرؤظى مافى لةوةزارةتى
ــةوردةكــاريــى ل ــؤى خ بَيئاطايى
ثَيشَيلكارييانة ئةو تؤماركردنى
ئــامــارة «ئــةو وتــى: ــدو ــان راطــةي
بةإَيوةبةرَيتى بةكارى  ثةيوةستة
ســةر كـــاروبـــارى مــرؤظــايــةتــى

مرؤظةوة» مافى بةوةزارةتى
مافى ــى وةزارةت لةبةرامبةردا
خؤى بَيئاطايى هــةرَيــم مــرؤظــى
هاوتا لةوجؤرةى ئامارَيكى لةبوونى
دَلبةند نازم دةربإيء عَيراقييةكةى
وةزارةتى راطةياندنى بةإَيوةبةرى

رؤذنامةى بؤ هةرَيم، مرؤظى مافى
ثــةيــوةنــدى ــة ك ـــردةوة، ـــك روون
مافى وةزارةتى لةطةأل وةزارةتةكةى
ئاطايان الوازةو زؤر عَيراقى مرؤظى
لةوجؤرة ئامارَيكى جؤرة لةهيض
بةئةشكةنجةدانى سةبارةت نيية
كوردةكان غةيرة دةستيطركراوة

هةرَيمدا. لةطرتووخانةكانى
لةوةنةكرد، نكوَلى دَلبةند نازم
عـــةرةب ــراوى ــرك ــي ــط ــة دةســت ك
ــم ــةرَي ه ــى ــان ــةك ــان ــووخ ــرت ــةط ل
لةسنوورى تاوانيان كة هةبن،
ــةآلم ب ــداوة، ــجــام ــةن ــدا ئ ــم ــةرَي ه
لةبوونى نيشاندا خؤى بَيئاطايى
لةدذيانء ئةشكةنجةدان حاَلةتى
ئةشكةنجةدان «هَيشتا وتيشى:
هــةرَيــمــى لــةطــرتــووخــانــةكــانــى
بـــةآلم هـــةيـــة، كــوردســتــانــدا
لــةضــاو ــة ــةوةداي ــوون ــب ــةم ــةك ل
ئةشكةنجةدانانةى ئةو ثَيشووترداو
كةهةشنثةيوةندييانبةوشوَينةوةية

لَيى زيندانى كراون». كة

كورد غةيرة هاوآلتييانى حالَةتى ئةشكةنجةدانى (١٠٧) »

تؤماركراوة» لةكوردستان

يوسف بةهادين

نةخؤشء ثَيشمةرطةو ناوخؤو ئاسايشي هَيزةكاني
بة (دةنطداني طشتي، دةنطداني ثَيش رؤذ بةندييةكان دوو
كوردستان ثةرلةماني هةَلبذاردني بةشداريي تايبةت)
هَيماي دةنطدةراندا تؤماري  لة ناوةكانيشيان  دةكةنء
دةنطبدةنةوة. دووبارة نةتوانن بؤئةوةي سةر، دةخرَيتة

ناوخؤو ناوي هَيزةكاني ثَيشكةشكردني ئامارو دواي
هةَلبذاردنةكان سةربةخؤي باآلي كؤمسيؤني ثَيشمةرطة،
تؤماري لة ناوةكانيان سةر دةخاتة سوور هَيماي

دةنطدةراندا، بؤئةوةي نةتوانن دووبارة دةنطبدةنةوة.
ئؤفيسي بةإَيوةبةري ساَلح، محةمةد هةندرَين
هةَلبذاردنةكان، سةربةخؤي باآلي كؤمسيؤني هةولَيري
وةزارةتي لة داوامان بةإةسميي راطةياند: رؤذنامةي بة
رؤذةدا ضةند بؤئةوةي لةم ثَيشمةرطة كردووة ناوخؤو
تؤماري لة تا ثَيبدةن ناوخؤمان هَيزةكاني داتابةيسي
دةنطدان تايبةتي ليستَيكي بكةينةوة، جيايان دةنطدةراندا
لَيية هَيزانةي ئةو شوَينانةي  بةثَيي ئةو دروستدةكةين،

دابةشدةكرَين.
بنكةي لة  بةندكراوةكانيش «نةخؤشء وتيشي: 
تايبةتء دةنطداني  بة ئةوانيش دةنطدةدةن، دةنطدان، 
بةشدارييدةكةنء ثَيشمةرطة ناوخؤء هَيزةكاني لةطةأل
يان نةخؤشخانة ناو دةبرَيتة بؤ دةنطدانيان سندوقي
بؤئةوةيبةشدارييهةَلبذاردنيثةرلةماني بةنديخانةكان،

بكةن». كوردستان

ناوخؤ هَيزةكاني ناوى
دةنطدةران لةتؤماري

عةبدولخالقجيادةكريَتةوة دلَير

بؤ ــى ــردن ــدك ــدي ــان خــؤك دواى 
طؤإاندا، لةليستى ثةرلةمان ئةندامَيتى
كؤية، زانكؤى سةرؤكايةتى بةفةرمانى
كؤلَيذى راطــرى  رةســوأل د.جةعفةر
زانكؤى زانستةمرؤظايةتييةكانى
الدةدرَيــت، كار  لةسةر لةإانية  كؤية
ئةوة بؤ ئاماذة زانكؤكةش  سةرؤكى
هةركةسَيك زانكؤيةء «بإيارى دةكات،
ببَيتة هةبَيتء ئيداريى ثؤستَيكى
دةست دةبَيت هةرليستَيك ثاَلَيوراوى

لةكاربكَيشَيتةوة».
رؤذنامةى بة  رةسوأل جةعفةر د.
مانطدا، (٢٠) لة ئةوةى دواى راطةياند:
لةليستى خؤم ناوى لةسةر ئيمزام دوا
هةرئةورؤذةسةرؤكى طؤإانكردءوة،
ثَيوةكردووةء ثةيوةندى كؤية زانكؤى
دةبَيت ثَييإاطةياندووة لةدانيشتنَيكدا
وتيشى: دةستلةكاربكَيشيتةوة.
كة لةكاتَيكداية، ئةو ــةى داواي «ئــةم
 ٢٠٠٨ يةكةمى تشرينى  لةمانطى 
طةياندة دةستلةكاركَيشانةوةم دا
بةآلم كؤية، زانــكــؤى ئةنجومةنى 
بؤية نةكرد، قبوَلى  زانكؤ  سةرؤكى
دةستلةكارناكَيشمةوةء من ــم، وت
لةثؤستةكةم دةركةنء بإيار دةتوانن

دوورمخةنةوة».
بةنووسراوى تائَيستا ئةوةى لةطةأل
زانكؤوة، لةسةرؤكايةتى رةسميى
ــذى ــَي ــؤل ك ـــــرى ــى راط ــت ــؤس ــةث ل
بةآلم النةدراوة، زانستةمرؤظايةتييةكان
جةعفةر لةجَيطاى ديكة  مامؤستايةكى
رةسوألوةك سةرثةرشتيارى كؤلَيذةكة
هاوكاتمامؤستايانىكؤلَيذةكة دانراوة،
سةردانى بةوبإيارةدا ثَيداضوونةوة بؤ
كردووة، كؤيةيان زانكؤى سةرؤكى

ئةو ثَييوتوون، زانكؤكة سةرؤكى بةآلم
ثَيهاتووة. كؤتايى بإيارة

ئةو ثَييواية، رةســوأل جةعفةر د.
مةدةنيانةء «نةبإيارَيكى بــإيــارة
سةرؤكايةتى بإيارى  نة حكوميانةية، 
مةكتةبى بإيارى بةَلكو زانكؤيشة،
سةثَيندراوة كة يةكَيتية،  سياسى
كؤيةدا» زانكؤى سةرؤكايةتى بةسةر
كة لةكوردستاندا، نيية «بإيارَيك وتى:
لةثؤستةكةى ليستَيكةوة بضَيتة يةكَيك

شوَينَيكى لةهيض دووربخرَيتةوة،
تاقيكردنةوةء لةقؤناغى  نيية  دونياشدا
لةثؤستى طؤإانكارى ئيمتيحاناتدا
هةَلوَيستانة بكرَيت، كةواتة ئةم ئيدارييدا
سياسى مةكتةبى ثةرضةكردارى جطةلة

نيية». ديكة هيضى يةكَيتى
البراوى كار لةسةر راطرى بةوتةى
زانستةمرؤظايةتييةكانى كؤلَيذى

دا،   ٤/١٤ لــةإؤذى ثَيشتريش رانية،
رَيكخستنى مةَلبةندى  لَيثرسراوى 
ثَيوةكردووةء ثةيوةندى لةإانية يةكَيتى
هةَلبذاردنت بانطةشةى ثَييوتووة
ثَييوتم، مةَلبةند «لَيثرسراوى كردووة،
يةكَيتى ئةطةر داناوة لةوَى تؤى يةكَيتى
يةكَيتى بابزانين، منيش ثَيموت، نةماوى
لةسةركار دةتوانن دانــةنــاوةء منى 

المدةن».
زانكؤى سةرؤكى مةعسوم خدر د.
ئةوة رؤذنامة بؤ لةلَيدوانَيكدا كؤية
البردنى كار لةسةر رةتــدةكــاتــةوة،
ئةوةبَيت لةبةر رةســوأل جةعفةر
«ئَيمة دةَلَيت:  طؤإانةء ليستى كانديدى 
رامانطةياندووة، زانكؤ لةئةنجومةنى
بؤ هةَلدةبذَيرَيت خؤى هةركةسَيك
لةثؤستة دةســت دةبَيت ليستةكان،
ضونكة بكَيشَيتةوة، ئيدارييةكةى
ئيدارييء كارى  لةيةككاتدا ناتوانَيت 

بكات». هةَلبذاردن بةيةكةوة كارى

طؤأانداية لةليستى ناوى

دةردةكرَيت رانية لة زانستةمرؤظايةتييةكان كؤلَيذى راطرى

حةميد ئاوارة
عارف ستارة

ئابوورى دارايىء ليذنةى ئةندامَيكى
بايكؤتى ــان ــوردســت ك ثــةرلــةمــانــى
دارايـــى ليذنةى كــؤبــوونــةوةكــانــى
بإياريدا كردو  كوردستانى ثةرلةمانى 
ئةمساأل بودجةى لةتاووتوَيكردنى
بؤ هؤكارةكةشى نةكات، بةشداريى
دارايىء وةزارةتةكانى «يةكنةطرتنةوةى
دابةشكردنىبودجةبةبإيارَيكىسياسىء
لةاليةن راسثاردةكانيان ثشتطوَيخستنى

دةطةإَينَيتةوة. حكومةتةوة»،
ليذنةى ئةندامى ميرزاسابير، هيوا
لةثةرلةمانى ــوورى ــاب ئ ــــىء داراي

بايكؤتكردنى بإيارى  كة  كوردستان،
داوة، ليذنةكةى كــؤبــوونــةوةكــانــى
«بةهؤى وتى: رؤذنامة بؤ لةلَيدوانَيكدا
دارايىء وةزارةتةكانى يةكنةطرتنةوةى
سياسى بةبإيارَيكى بودجة دابةشكردنى
كؤبوونةوةكانى بايكؤتى بإيارمداوة
ليذنةىدارايىثةرلةمانبكةمءبةشداريى
نةكةم، ئةمساأل بودجةى تاوتوَيكردنى
بؤ نةماوةتةوة شةرعيةتَيك هيض ضونكة

بودجة». تاووتوَيكردنى
كة بةوةشكرد، ئاماذةى هــةروةك
دةربإينَيكة ناإةزايى وةكو بإيارةكةى
ساَلي ــةدوو ل كة ــةوةى ئ لةبةرامبةر 
جَيبةجَيي حــكــومــةت ـــــردوودا راب
ثةرلةمان دارايي  ليذنةي كة نةكردووة، 
بودجة، ثةسةندكردنى بؤ دياريكردووة

بودجةي «ثةسةندكردني وتيشى:
خؤي  لــةكــاتــي  زؤر   ٢٠٠٩ ــي ــاَل س
داراييش وةزارةتةكاني دواكةوتووةء
شةفافيةتى ئةوةش يةكنةخراونةتةوة، 
بإيارمدا بؤية نةكردووة، بةرجةستة
ليذنةى دارايىء بةشداريي كؤبوونةوةي
تايبةتة كة نةكةم، ثةرلةمان ئابوورى

هةرَيم». بةتاووتوَيكردني بودجةي
٢٠٠٩/٥/٦ بودجةى هةرَيم طةيشتة  لة
(٨) بإةكةشى كوردستانء  ثةرلةمانى 
مليؤن (٢٦٣) مليارو   (٨٥٧) ترليؤنء
لةناوةإاستى ئَيستا كة بةآلم دينارة،
بودجة هَيشتا نزيكدةبينةوة، ســاأل

ثةسةندنةكراوة.
سةرؤكى جَيطرى نــورى جوتيار
لةثةرلةمانى ئابوورى دارايىء ليذنةى

دةخاتة بودجة دواكةوتنى كوردستان
«بةهؤى بةوثَييةى بةغدا، ئةستؤى
عَيراق جيهانةوة  ـــى داراي قةيرانى
ضةند ثةسةندبكاتء بودجة نةيدةتوانى
وتيشى: تَيكةوت»، ئاَلوطؤإى جارَيك
ــىء داراي ليذنةى وةك  ئَيمة «ئَيستا
كوردستان لةثةرلةمانى ئــابــوورى
راثــؤرتــى ــى ئــامــادةكــردنــى لــةهــةوَل
دوو شَيوةيةك بةهيض خؤمانداينء
شةرعيةت ناكةينء ثةسةند بودجةيى
ـــى دارايـــى». وةزارةت ــةدوو نــادةيــن ب
دواكةوتنى بةكاريطةرى ســةبــارةت
بةوةدا، ئاماذةى بودجةش ثةسةندكردنى
نَيطةتيظى كاريطةريى دواكةوتنةكة كة
حكومةتى ثرؤذةكانى لةسةر دةبَيت

هةرَيم.

كرد ثةرلةمانى ليذنةى دارايى كؤبوونةوةكانى  بايكؤتى

بودجة تاوتوَيكردنى بؤ نةماوةتةوة شةرعييةتَيك هيض ميرزا: www.neهيوا
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حيزبةكانى سويددا هةبَيت؟
بةثَيى  حيزبةكان  نيية  ــةرج  م  *
هةبَيت،  نوَينةريان  ثَيكهاتةكان  رَيذةيى 
لةناو  دةيانةوَيت  حيزبةكان  بةَلكو 
واتة  تَيدابَيت،  بَيطانةى  ليستةكانياندا 
بؤئةوةى  بَيت،  كؤمةَلطا  رةنطدانةوةى 
بؤخؤيان  ثَيكهاتةكان  هةموو  ثشتطيرى 

مسؤطةربكةن.
هةستدةكرَيت  وا  زؤرجار  رؤذنامة: 
هاوسؤزيى  ئةوروثا  يةكَيتى  ثةرلةمانى 
بؤ كوردء سةركردةكانى هةية، سةرؤكى 
يةكَيتييةى  ئــةو  ســةردانــى  هــةرَيــم 
كردووةء ثةيامى خؤى ثَيشكةشكردووة، 
يةكَيتى  بَلَيين  دةكرَيت  سؤنطةيةوة  لةو 
كورد  بةرامبةر  هةَلوَيستى  ئةوروثا 
سةركردايةتى  تؤ  بةبإواى  ثؤزةتيظة؟ 
جةمسةرة  لةو  سوود  توانيويةتى  كورد 
بةديهَينانى  بــؤ  ببينَيت  بةهَيزة 

ئامانجةكانى؟
يةكَيتى  من  بةبإواى  هةرضةندة   *
نيية،  ــورد  ك لــةبــةرضــاوى  ــا  ــةوروث ئ
ديكة  نــةتــةوةيــةكــى  لــة  كـــوردى  كــة 
خؤشتربوَيت يان هاوسؤزى بَيت، بةآلم 
كورد  رابردوودا  ساَلى  ضل  لة  دةبينين 
ضةوساوةتةوة،  بةسةرهاتووةء  زؤرى 
خؤثيشاندان  دةرةوة  لة  هؤيةوة  بةو 
ئةمةش  باسكراوة،  لة ميدياكان  كراوةء 
يةكَيتييةكةء  لةسةر  هةبووة  كاريطةرى 
شَيوة ثشتطرييةكى لَيدةكات، بةآلم ئةمة 
لةناو  كورد  ثَيويستة  بةَلكو  نيية،  بةس 
ئةو ثةرلةمانةدا نوَينةرى هةبَيتء ثَيطةى 
دةربخاتء  خؤى  ثرسةكانى  هةبَيتء 
بة  دروستبكات،  لةسةر  كؤدةنطى 
كورد  ثةيوةندييةكانى  بؤ  خوَيندنةوةم 
ض  تائَيستا  ثَيمواية  يةكَيتييةوة،  بةو 
حكومةتى  ض  كوردستانييةكانء  حيزبة 
بةشَيوةيةكى  نةيتوانيوة  كــوردى 
ثةرلةمانة  لةو  سوود  ئؤرطانيزةكراو 
لةناو  كورد  ديبلؤماسيةتى  واتة  ببينَيت، 
نةبووة،  سةركةوتوو  يةكَيتييةدا  ئةو 
ثارتَيكى  هيض  تائَيستا  نموونةش 
سياسىء هيض حكومةتَيك نةبووة ثَيمان 
ئَيمة  با  بَلَييت نوَينةرة كوردةكان وةرن 
ثشتطيريتان  ضؤن  بزانين  دابنيشين 
بكةن، بةَلكو ئَيمة لة دةرطامان داونء بؤ 
لَيطرتووينء دواتر  كاتذمَير طوَييان  نيو 
اليةنيش  هةندَيك  ضووةتةوة،  بيريان 

زياتر هاوكاربوون.
كوردء  ثةيوةندى  لة  باست  رؤذنامة: 
تؤ  بؤضوونى  كرد،  ئةوروثا  يةكَيتى 
جؤرى  ديبلؤماسيةتء  لةسةر  ضيية 
ديكةى  وآلتانى  لةطةأل  كورد  ثةيوةندى 

حكومةتى  نوَينةرايةتى  ئايا  جيهان؟ 
توانيويانة  طرنطةكان  وآلتة  لة  هةرَيم 

لةو رووةوة ضي بكةن؟
باشتر  زؤر  بةشَيوةيةكى  دةكرا   *
ديبلؤماسيةتى كورد لة دةرةوة سوودى 
زؤرجــار  نــةبــووة،  كة  ببيندرَيت  لــَي 
لةسةر  كورد  ديبلؤماسيةتى  بنةماى 
ئةو  دةبينين  خزمخزمَينةيةء  ئاستى 
سةفير خزمى فآلنةء ئةو نوَينةر كوإى 
زانستىء  بنةماى  لةسةر  واتة  فآلنة! 
كةَلكوةرطرتن  تةندروستء  شَيوةيةكى 

ثةيوةندييةكان  ئــةزمــوونــةكــان،  لة 
كةسانة  لةو  سوود  نةبوون،  دروست 
نةبينراوة كة ماوةيةكى زؤر لةو وآلتانة 
سايكؤلؤذياء  شارةزايى  ماونةتةوةء 
ئةمانة  هــةمــوو  ــن،  ــةوَي ئ عةقَليةتى 
باش  ديبلؤماسيةتة  ئةو  وايانكردووة 

نةبَيت، هةرضةندة دةكرَيت باش بكرَيت.
هةرَيمى  ئــةزمــوونــى  ــة:  ــام رؤذن
كوردستانء هةلومةرجى سياسىء ئيداريى 
لة  رةنطدانةوةيةكى  ض  ساأل،   (١٨) دواى 

دةرةوة بؤ دروستكردووة؟ 
زؤر  وآلتانة  ئةو  طشتى  خةَلكى   *
بةآلم  هةرَيم،  حكومى  لة  بةئاطانين 
نوخبة سياسييةكان ئاطادارن، بؤ نموونة 
زؤربةى ئةندامانى ثةرلةمانى سويد كة 
بة  باشء  بة  ئةندامة،   (٣٤٩) ذمارةيان 
خراث شارةزايى كارى ئيداريىء سياسى 

ساآلنةى  لةم  هةرضةندة  كوردستانن، 
دواييدا خةَلكى سياسةتمةدارى دةرةوة 
بؤيان دةركةتووة طةندةَلى ئيداريى لةو 
هةرَيمة زؤرة، كة بووةتة جَيى ناإةزايى 
بةرامبةر  سياسةتمةدارانة  لةو  زؤر 
ئةو  ئةوةى  لةطةأل  كوردستان،  حوكمى 
رةخنانةمان ئاراستةدةكرَيت، بةآلم ئَيمة 
نازانين  خؤمان  ئةركى  بة  دةرةوة  لة 
بةَلكو  بكةين،  كةموكورتييةكان  لة  باس 
جوآلنةوةى  لة  ثشتطيريية  ئةركمان 
بزووتنةوةى رزطاريخوزاى طةلى كورد، 
دةكرَيت  كوردستانيش  ــاوةوةى  ن لة 

راستةوخؤ رةخنةبطرين.
ئةمساأل،  ٧/٢٥ى  بإيارة  رؤذنامة: 
ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى  سَييةمى  خولى 
ئةمة  بــةإَيــوةبــضــَيــت،  كــوردســتــان 
لة  طةورة  ناإةزاييةكى  كة  لةكاتَيكداية 
دةسةآلت  بةرامبةر  كوردييةوة  شةقامى 
لةم  ضاودَيران  بةبإواى  هةية،  بوونى 
هَيز  هاوسةنطى  لة  طؤإان  هةَلبذاردنةدا 
دوو  بةرامبةريشدا  لة  دروستدةبَيت، 
دةنطى  كؤكردنةوةى  بؤ  طةورة  ثارتى 
خةَلك بؤ خؤيان ئاماذة بة مةترسييةكانى 
بة  دةنطدان  ثَييانواية  دةكةنء  دةرةوة 
دةإةوَينَيتةوة؟  مةترسييةكان  ئةوان 
مةترسيية  ئةو  سروشتى  تؤ  بةبإواى 

ضؤنة؟
كورد  لةسةر  مةترسى  ثَيمواية   *
مةترسيانة  ئةو  بةآلم  دةشبَيت،  هةيةء 
حكومةتَيكى  كة  طةورةتردةبن  كاتَيك 
طةندةَلمان هةبَيت، حكومةتَيكمان هةبَيت 
حكومةتَيكمان  نةبَيت،  لةثشت  خةَلكى 

لَينةكات، ضونكة  بةرطرى  خةَلك  هةبَيت 
خةَلك  ــرادةى  ــي ئ ورةء  كــاتــةدا  ــةو  ل
حكومةتَيكى  بوونى  واتة  دادةبةزَينيت، 
لة  طةندةأل  ئينستوتَيكى  بوونى  طةندةأل، 
ناوةوة ئةوة مةترسييةكة زؤرتر دةكات، 
ئةو دياردةيةى لةم هةَلبذاردنةشدا هةية 
راطةياندووة،  ليست خؤيان  كة ضةندين 
هيض  تةندروستةء  زؤر  دياردةيةكى 
مةترسييةكى لةسةر هةرَيم نييةء دةبوو 

زووتر ئةو حاَلةتة لة هةرَيمدا هةبواية.
مؤدَيلة  ـــاردةء  دي ئــةو  ــامــة:  رؤذن
هــةرَيــمــدا  ــة  ل ئَيستا  سياسييةى 
لة  هاوكاربَيت  دةتوانَيت  دروستبووة، 

دروستبوونى ثةرلةمانَيكى ئةكتيظ؟
ئَيستا  دياردةيةى  ئةو  ثَيمواية   *
حيزبى  هــةم  كوردستاندا،  لة  هةية 
حيزبة  هةميش  ئةَلتةرناتيظء  عةلمانى 
ئيسالمييةكانء ثةيدابوونى قةوارةكانى 
ئةو  ضونكة  خؤشحاَليية،  مايةى  نوآ 
ء  زيندوو  ثةرلةمانَيكى  دةتوانن  هَيزانة 
زياتر  ثةرلةمانَيك  دروستبكةن،  ضاالك 
كةمتر  ــاتء  دةك خةَلك  نوَينةرايةتى 
دةتوانن  كةواتة  حيزب،  نوَينةرايةتى 
كةمتر  مةترسيةكانيش  نوَيية  هَيزة  بةو 

بكةنةوة. 
كؤمةَلَيك  ئةوةى  لةطةأل  رؤذنامة: 
وآلتان  كونسوَلطةرى  نوَينةرايةتىء 
هةر  هةية،  ثايتةخت  هةولَيرى  لة 
نةتةوة  نوَينةرى  بإياريشة  وةك 
ــانء نــوَيــنــةرايــةتــى  ــووةك ــرت ــط ــةك ي
رَيكخراوة  ئةوروثاء  يةكَيتى  ثةرلةمانى 
هةَلبذاردنى  نَيودةوَلةتييةكان ضاودَيرى 

بةآلم  بكةن،  كوردستان  ثةرلةمانى 
مةترسى  لة  باس  ئةمانة  هةموو  لةطةأل 
سندوقةكانى  ئةمانةتى  ــرء  ــةزوي ت

دةنطدان دةكرَيت؟ 
سياسى  حيزبَيكى  هيض  ثَيموانيية   *
كة  بةوةدابنَيت  دان  كوردستاندا  لة 
تةزوير  دةزانن  ضونكة  دةكات،  تةزوير 
ناديموكراسيية،  ناياسايىء  نادروستء 
حيزبى  هةندَيك  ثراكتيكدا  لة  بــةآلم 
بؤ  سَيداء  جيهانى  وآلتانى  لة  سياسى 
مانةوةى خؤى ثةنا بؤ ئةم كارة دةبات، 
بؤ رَيطرى لةو حاَلةتة ثَيويستة نوَينةرى 
ضــاودَيــرانــى  بةئاطابن،  ليستةكان 
مةترسيية  لةو  بيانييةكان  رَيكخراوة 
لةطةأل حيزبةكانيش باس  ئاطاداربكرَين، 
بكرَيتء بةرثرسانيش بزانن ئةم حاَلةتة 
ناشارستانىء  دياردةيةكى  هةرَيم  بؤ 

ناشيرنة.  
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ضــــاوثَيكةوتن

جةبار ئةمين، كانديدى ثةرلةمانى يةكَيتى ئةوروثا:

   بـةهؤى طـةنـدةلَـييـةوة، سياسةتمةدارانــــــــى دةرةوة نيطةرانن لة هةرَيمى كوردستان
هَيزة جياوازةكان، ثةرلةمانَيك دروستدةكةن كة زياتر نـــــــــويَنةرايةتى خةَلكء كةمتر نويَنةرايةتى حيزب دةكات

بةكورتى: 
- جةبار ئةمين ساَلى ١٩٦٠ لة سلَيمانى 

لةدايكبووة.
زانستى  لة  ماجستَيرى  سويد  لة   -

سياسى بةدةستهَيناوة.
- ئةندامى يةدةكى ثةرلةمانى سويدة.

ثارتى  سةركردايةتى  ئةندامى   -
ذينطةى سةوزى سويد بووة.

بؤ  ذينطةية  ثارتى  كانديدى   -
ثةرلةمانى يةكَيتى ئةوروثا.

٢٨ ساَلة لة سويد نيشتةجَيية.

كورد  لةسةر  مةترسى  ثيَمواية 

مةترسيانة  ئةو  بةآلم  دةشبَيت،  هةيةء 

حكومةتَيكى  كة  طةورةتردةبن  كاتَيك 

طةندةلَمان هةبَيت، حكومةتَيكمان هةبَيت 

حكومةتَيكمان  نةبَيت،  لةثشت  خةلَكى 

ليَنةكات،  بــةرطــرى  خةَلك  هةبَيت 

ضونكة لةو كاتةدا ورةء ئيرادةى خةَلك 

حكومةتَيكى  بوونى  واتة  دادةبةزيَنيت، 

لة  طةندةأل  ئينستوتَيكى  بوونى  طةندةأل، 

ناوةوة ئةوة مةترسييةكة زؤرتر دةكات، 

ئةو دياردةيةى لةم هةلَبذاردنةشدا هةية 

راطةياندووة،  خؤيان  ليست  ضةندين  كة 

هيض  تةندروستةء  زؤر  دياردةيةكى 

نييةء دةبوو  مةترسييةكى لةسةر هةرَيم 

زووتر ئةو حالَةتة لة هةريَمدا هةبواية

هةَلبذاردن لةوآلتانى ئةوروثا بةئامانجى 
شكاندنى كانديدةكانء سوكايةتيكردن بة 

كةسايةتييةكان نيية، بةَلكو كاركردنة لةثَيناو 
كاريطةرى خستنة سةر خةَلك، بؤئةوةى دةنطت 
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هةَلبذاردنى   ٦/٧ رؤذى  رؤذنامة: 
ــا  ــةوروث ــى يــةكــَيــتــى ئ ــان ــةم ــةرل ث
لةكانديدة  يةكَيكى  تؤ  ئةنجامدةدرَيت، 
كوردةكانى سةر بة ثارتى ذينطةى سةوزى 
دةكرَيت  ثةرلةمانة،  ئةو  بؤ  سويدى 
لة  هةَلبذاردنة  ئةو  سروشتى  بزانين 

سويد ضؤن بةإَيوةدةضَيت؟
حيزبانةى  ئةو  سويد  وآلتى  لة   *
ثةرلةمانة  لةو  نوَينةريان  دةيانةوَيت 
ئةجَينداء  كانديدةكانء  ليستى  هةبَيت، 
بــةرنــامــةى كــاركــردنــى خــؤيــان 
لة  ئةطةر  بؤئةوةى  ثَيشكةشكردووة، 
ثَينج ساَلى داهاتوودا متمانةى خةَلكيان 
ضى  حيزبانة  ئةو  بزانرَيت  بةدةستهَينا، 
ثَيداون،  دةنطى  بؤضى  خةَلك  دةكةنء 
ثةرلةمانى  حيزبةكةى  حــةوت  هــةر 
لة  بَيجطة  هةية،  خؤيان  ليستى  سويد 
دةرةوةى  حيزبَيكى  ضةند  ئةوانيش 
خؤيان  ليستى  ثةرلةمانة  ئــةو  نــاو 
ئةوروثا،  يةكَيتى  ثةرلةمانى  بؤ  هةية 
ثةرلةمانى  ئةندام   (١٨) مافى  سويد 
ئةندامةش   (١٨) ئةو  ئةوروثا،  لة  هةية 
حيزبةكانء  بــةســةر  دابــةشــدةبــَيــت 
ناوضةكاندا، واتة ئةو حيزبةى زؤرترين 
ئةندام  زؤرترين  بةدةستهَينا  دةنطى 
ئةوروثا،  يةكَيتى  دةضَيتة  ثةرلةمانى 
ئةزموونَيكى  لةبةرئةوةى  وآلتانة  لةو 
هةيةء  ديموكراسى  ــدى  ــةن ــةم دةوَل
مَيذوويةكى درَيذيان لة كارى سياسىء 
توندوتيذيى  هةية،  سياسى  كَيبإكَيى 
دروستنابَيت،  هةَلبذاردنةكان  لةكاتى 
لة كوردستانء وآلتةكانى  وةك ئةوةى 
ديكةدا هةية، بةَلكو لةوآ زياتر رةخنةء 

رةخنة لةخؤطرتن هةية.
هةَلبذاردن  ثإوثاطةندةى  رؤذنامة: 
بةرنامةء  نيشاندانى  بنةماي  لةسةر 
يا  خةَلك،  بؤ  اليةنةكانة  كارى  ثالني 
سوكايةتيكردن بة يةكترىء ناوزإاندنى 
كةسايةتييةكانء  ــديــدةكــانء  كــان
يةكتري  بةرنامةكانى  ناشيرنكردنى 

ضإدةبَيتةوة؟
* ضوونة ناو كةمثينى ثإوثاطةندةى 
دوواليةنى  وآلتانة  لةو  هةَلبذاردن 
اليةنَيك  ليستء  هيض  يةكةميان  هةية، 
خؤى  ــارى  ك بةرنامةى  ــةوةى  ل بــةر 
ئةو  ناو  بضَيتة  ناتوانَيت  بكات  ثَيشكةش 
كةمثينةوة، ضونكة رةخنةى لَيدةطيرَيتء 
ثَيياندةوترَيت تؤ هيض بةرنامةت ديارنيية 
بانطةشة بؤ خؤت بكةيت! اليةنةكةى  تا 
بزانن  دةبَيت  حيزبةكان  ئةوةية  ديكةى 
ضييان  ثَيشتر  ركابةرةكانيان  اليةنة 
بةرنامةكةياندا  لة  ضى  ئَيستا  كردووة، 

ثإوثاطةندةدا  لةكاتى  بؤئةوةى  هةية، 
حيزبةكان  جياوازةكانى  اليةنة  كة 
ثَيشتر  حيزبَيك  ئةطةر  بةشدارن،  تَييدا 
لةثةرلةمان بووبَيت ئةو بةرنامةيةى بة 
ثَييدةوترَيت  جَيبةجَينةكردبَيت،  واقيعى 
ئةوروثا  ثةرلةمانى  لة  ساأل  ضةند  ئَيوة 
بوون ئةو كارانةتان نةكردووة، كةواتة 
ئَيوة  مَيذووى  لةطةأل  بةرنامةية  ئةو 
نيية!؟  راست  قسةكانتان  نايةتةوةء 
ئةمةش بؤ ئةوةية من قةناعةت بة خةَلك 
بدات  دةنط  ئةو  بة  نةدات  دةنط  بكةم 
بةرنامةى  لة  رةخنةطرتنة  واتة  من،  بة 
سوكايةتيكردن  نــةك  يةكتر،  كــارى 
ضونكة  ثةرلةمانةكان،  ئــةنــدام  بــة 
بةئامانجى  وآلتانة  لةو  هةَلبذاردن 
سوكايةتيكردن  كانديدةكانء  شكاندنى 
بة كةسايةتييةكان نيية، بةَلكو كاركردنة 

خةَلك،  سةر  خستنة  كاريطةرى  لةثَيناو 
بؤئةوةى دةنطت ثَيبدةن. 

بةض  ثارتةكان  حيزبء  رؤذنــامــة: 
خؤيان  ئةجَينداى  بةرنامةء  شَيوةيةك 

بآلودةكةنةوة؟
ئــامــرازَيــكــةوة  ــى ضــةنــد  ــةإَي ل  *
طرنطترين  بآلودةكرَينةوة،  بةرنامةكان 
ئةلكترؤنييةكانن،  مــاَلــثــةإة  رَيــطــا 
بةكاريدةهَينَيت،  خةَلك  هةموو  ضونكة 
رةسمييةكانى  ماَلثةإة  لةإَيى  واتــة 
راديؤء  ضاوثَيكةوتنةكانى  حيزبةكان، 
هؤكارَيكى  تةلةفزيؤنةكان  رؤذنامةء 
رَيطاكان  لة  ديكة  يةكَيكى  ديكةية، 
سةرتاسةرييةوة،  تةلةفؤنى  لةإَيى 
سويد  لة  دةتوانَيت  كةسَيك  هةر  كة 
بكاتء  بــةدالــةيــةوة  بــةو  ثةيوةندى 

لةسةر  هــةبــَيــت  ثرسيارَيكيان  ض 
وةآلمدةدرَينةوةء  حيزبةكان  بةرنامةى 
جطة  رووندةكرَيتةوة،  بؤ  كارةكانيان 
بازاإء  ناو  دةضينة  كانديدةكان  لةوةش 
رَيستؤرانتَيك،  سينةمايةك،  لةبةردةم 
بةرنامةكانمان  دةوةستينء  سةنتةرَيك 
بؤ  ثؤستيشةوة  لةإَيى  بآلودةكةينةوة، 

زؤربةى ماَلةكان دةضَيت.
وآلتى  سيستمى  بةثَيى  رؤذنــامــة: 
دةرةوةى  لة  دةتوانن  كانديدةكان  سويد، 
ثارتء رَيكخراوةكان خؤيان كانديدبكةن 
وآلتةكةء  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى  بؤ 

يةكَيتى ئةوروثا؟
* وةك كةسايةتى نيية، بةَلكو دةبَيت 
وةك قةوارةيةكى سياسى تؤماربكرَيتء 
ناو  ــةك  ــارةي ذم مةبةستة  ــةو  ئ بــؤ 
دةنطيش   (٢٠٠٠) نزيكةى  كؤبكرَيتةوةء 

ثَيشكةش  ليستةكة  بؤ  ثشتطيرى  وةك 
دةكرَيت، بةآلم دواتر حيزبة سياسييةكان 
خةَلكى  ليستةكةيان  لة  لةوةى  ئازادن 
تَيدةكةن،  حيزبى  غةيرة  يان  حيزبى 
بَيت،  حيزبى  خةَلكى  واية  عورف  بةآلم 
غةيرة  كةسى  ئَيمةشدا  ثارتةكةى  لة 
بشمانةوَيت  ئةطةر  تَيدانيية،  حيزبى 
كةسَيك بكةينة كانديدى خؤمان، دةبَيتة 
ئةندامى حيزبةكة ئنجا ناوى لة ليستةكة 

تؤماردةكرَيت.
بؤ  كورد  كانديدى  ضةند  رؤذنامة: 
هةَلبذاردنى ثةرلةمانى يةكَيتى ئةوروثا 

هةيةء سةر بة ض ثارتَيكن؟
هةية،  ــورد  ك كانديدى  شــةش   *
سؤسيال  ثارتى  بة  سةر  كانديد  دوو 
بة  سةر  ديكة  دوانةكةى  ديموكراتن، 

ثارتى  بة  سةر  ئَيمةش  ضةثن،  ثارتى 
لةإووى  سويدين،  ســةوزى  ذينطةى 
شوَينةكةى  هةية  ريزبةنديشةوة 
ثَيشةوة،  بَيتة  دةيةوَيت  زؤرباشةء 
زؤر  ثشتطيرييةء  بؤ  زياتر  هةشة 

مةبةستى نيية بَيتة ناوةوة. 
يةكَيتى  ثةرلةمانى  طرنطى  رؤذنامة: 
سياسةتى  لةسةر  كاريطةرى  ئةوروثاء 
لة  هَيزى  جةمسةرى  نَيودةوَلةتىء 
لةو  كورد  بوونى  ئايا  ضؤنة؟  دونيادا 
جَيطةيةدا دةتوانَيت ضى بؤ نةتةوةكةى 

بكات؟ 
لة  يةكَيكة  ــا  ــةوروث ئ يةكَيتى   *
لة  سياسةت  بةهَيزةكانى  جةمسةرة 
ضينء  ئةمريكاء  لةطةأل  واتة  دونيادا، 
 (٢٧) ــت،  ــردَي دةذمــَي يابان  روســيــاء 
واتة  بةشدارة،  تَييدا  ئةوروثى  وآلتى 

لةثشتة،  ئةوروثيت  وآلتى   (٢٧) هَيزى 
كاريطةرى  طرنطىء  ـــةوةى  ل جطة 
ئابووريء  سياسةتى  لة  هةية  زؤرى 
ضارةسةركردنى  لة  كؤضء  ذينطةيىء 
وةك  بةشدارة  جيهان  كَيشةى  زؤر 
جةمسةرَيكى طرنط راوَيذى ثَيدةكرَيت، 
هةر وةك دةكةوَيتة نَيوان خؤرهةآلتء 
خؤرئاواوة، لةم طؤشانةوة دةردةكةوَيت 
لةو ثةرلةمانةدا طرنطى  هةبوونى كورد 
لةكاتَيكدا  نموونة  بؤ  هةية،  بَيشومارى 
باشوور  لة  كورد  سةر  هَيرشدةكرَيتة 
ناإةزايى  دةتوانيت  باكوور،  لة  يان 
خؤت  بؤضوونى  نيشابدةيتء  خؤت 
رَيطاى  لة  دةتوانيت  مَيز،  سةر  بخةيتة 
ثشتطيرى ثةرلةمانتارةكانى ديكةوة ئةو 
فشار  دةبَيتة  بكةيت،  مةحكوم  رذَيمة 

لةسةر ئةو رذَيمة، هةر وةك زؤر ثرس 
هةية كة دةتوانيت بيطةيةنيتة سةنتةرى 
لة  ثرسانةش  ئةو  دانانى  ــةآلت،  دةس
سةركةوتنَيكى  خؤى  ئةوروثا  يةكَيتى 

طرنطة بؤ ميللةتى كورد.
ــراوة  ــة ضــي ك ــةوات رؤذنــامــة: ك
وآلتى  لة  كورد  دانيشتووانى  بؤئةوةى 
لة  بةشدارى  تامةزرؤييةوة  بة  سويد 
بدةنة  دةنط  بكةنء  هةَلبذاردنةكان 

نوَينةرة كوردةكان؟
بكرَيت،  طرنطة  كة  شتَيك  ضةند   *
يةكَيك لةوانة ئَيمة كانديدةكان، خوشكء 
بؤئةوةى  هانبدةين  كوردةكانمان  برا 
بكةنء  هةَلبذاردنةكاندا  لة  بةشداريى 
بكةن،  ثشتطيريمان  ثَيبدةنء  دةنطمان 
بؤئةوةى ثرسى كورد كة هى هةموومانة 
بطةيةنينة دةسةآلت، هةر وةك كايطةرى 
كة  سويد  خةَلكى  لةسةر  دروستبكةين 
ثَيبدةن،  دةنطمان  بكةنء  ثشتطيرمان 
هةية  بةوةوة  ثةيوةندى  ديكة  بةشَيكى 
حيزبء  هــةرَيــم،  حكومةتى  تاضةند 
رَيكخراوة كوردييةكان، كاريان بؤ ئةوة 
كردووة ثشتطيرى لةو كانديدة كوردانة 
ئامرازةكانى  لةإَيى  تاضةند  بكةن، 
هةَلبذاردنةيان  ئةو  طرنطى  ميدياوة 
اليةنطرانى  بة  ئايا  رونكردووةتةوة 
لةو  بةشداريي  كة  راطةياندووة  خؤيان 
ئَيستا  هةرضةندة  بكةن،  هةَلبذاردنةدا 
هةَلبذاردنةكانداين،  لةسةروبةندى 
حكومةتى  ثشتطيرييةكى  هيض  بةآلم 
نةبينيوة،  حيزبةكانمان  ــمء  ــةرَي ه
لةكاتَيكدا ئةركَيكى طةورة لةسةر شانى 
سياسيية  رَيكخراوة  ثارتء  حكومةتء 
بةشةكانى  ــةواوى  ت لة  كوردييةكانة 

كوردستان. 
سويدي  ثارتَيكى  لةناو  تؤ  رؤذنامة: 
حيزبة  ئةو  ثرؤطرامى  ثةيإةوء  دايت، 
دةسةآلت،  سةنتةرى  لة  ثَيدةدات  رَيطات 
خةَلك  متمانةى  ــةوةى  ئ دواى  يــان 
ثةرلةمانى  دةضيتة  بةدةستدةهَينيتء 
ئةوروثا، طوزارشت لة هةستى نةتةوةيىء 

كَيشة نةتةوةييةكان بكةيت؟ 
* ضةند ساَلَيك ئةندامى سةركردايةتى 
ماوةى  بــووم،  سويد  ذينطةى  ثارتى 
ئةنجوومةنى  ئةندامى  ساَلَيكيش  ضةند 
ئةندامى  ماوةيةكيشة  بووم،  شارةوانى 
كاتَيك  هيض  ثةرلةمانى سويدم،  يةدةكى 
رَيطرنةبووة  ئايدؤلؤذى  بؤضوونى 
وةك  نةتةوةييم  ثةيامى  دةربإينى  لة 

كوردَيك.
جياوازى  ثَيكهاتةى  سويد  رؤذنامة: 
ئايينى  ئايينيشةوة  لــةإووى  تَيداية، 
هةموو  مةرجة  ئايا  هةية،  جياوازى 
نوَينةريان  كؤمةَلطاية  ئةو  ثَيكهاتةكانى 
كانديدكراوةكانى  ليستى  ــةنــاو  ل
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جةبار ئةمين، كانديدى ثةرلةمانى يةكَيتى ئةوروثا:

   بـةهؤى طـةنـدةلَـييـةوة، سياسةتمةدارانــــــــى دةرةوة نيطةرانن لة هةرَيمى كوردستان
هَيزة جياوازةكان، ثةرلةمانَيك دروستدةكةن كة زياتر نـــــــــويَنةرايةتى خةَلكء كةمتر نويَنةرايةتى حيزب دةكات

* بة خوَيندنةوةم بؤ ثةيوةندييةكانى كورد بةو يةكَيتييةوة، ثَيمواية 

تائَيستا ض حيزبة كوردستانييةكانء ض حكومةتى كوردى نةيتوانيوة 

بةشَيوةيةكى ئؤرطانيزةكراو سوود لةو ثةرلةمانة ببينَيت، واتة 

ديبلؤماسيةتى كورد لةناو ئةو يةكَيتييةدا سةركةوتوو نةبووة

* زؤرجار بنةماى ديبلؤماسيةتى كورد لةسةر ئاستى خزمخزمَينةيةء 

دةبينين ئةو سةفير خزمى فآلنةء ئةو نوَينةر كوإى فآلنة

لة ضاوثَيكةوتنَيكى تايبةتي رؤذنامةدا جةبار ئةمين، كانديدى ثارتى ذينطةى سةوزى سويدى بؤ ثةرلةمانى يةكَيتى ئةوروثا، باس لة سروشتى هةَلبذاردنى 

وآلتى سويد دةكاتء ئاماذة بةوة دةكات ثإوثاطةندةى هةَلبذاردن لةو وآلتانةدا بةئامانجى كاريطةري خستنة سةر خةَلكة بؤئةوةى دةنطت ثَيبدةن، نةك 

شكاندنى كانديدةكانء سوكايةتيكردن بة كةسايةتييةكان.

رووندةكاتةوةء  هةية  نَيودةوَلةتى  سياسةتى  لةسةر  كاريطةرى  كة  هَيز  طرنطى  وةك جةمسةرَيكى  ئةوروثا  يةكَيتى  ثةرلةمانى  طرنطى  ئةمين  جةبار 

ثَييواية، هةبوونى كورد لةو ثةرلةمانةدا طرنطييةكى بَيشومارى هةية، هةرضةندة حكومةتى هةرَيمء رَيكخراوء ثارتة سياسييةكانى ثارضةكانى كوردستان 

كةمتةرخةمبوون لة هاندانى خةَلكى كورد بؤ بةشداريكردن لةو هةَلبذاردنةدا، ئاماذة بةوةش دةكات ديبلؤماسيةتى كورد لةسةر بنةماى خزمخزمَينةية، 

بةو هؤيةشةوة نة لةطةأل ثةرلةمانى يةكَيتى ئةوروثاء نة لةطةأل وآلتانى ديكة سةركةوتوو نةبووة.

بةبإواى ئةو كانديدةى ثةرلةمانى ئةوروثا، بوونى ليستى جياواز لة هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان حاَلةتَيكى زؤر تةندروستء 

كة حكومةتَيكى  دروستدةبَيت  كاتَيك  مةترسى  بةَلكو  نيية،  هةرَيم  ئةزموونى  لةسةر  مةترسييةكى  هيض  وةك  هةر  دَلخؤشكةرة، 

طةندةَلت هةبَيتء خةَلك ئامادةنةبَيت بةرطرى لَيبكات. 

ضــــاوثَيكةوتن
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ءةک  چ  ئــَيــمــة  ــيــدا  ــةإاســت ل
ءةک  يــا  ــي،  ــاس ــي س ــکــي  ــاکــَي ت
نـــووســـةرء ريــفــؤرمــخــوازَيــک 
ـــورديء  ــگــاي ک لــةنــَيــو کــؤمــةَل
رزگاريخوازانةي  بزووتنةوةي 
نةماندةويست  کوردستان،  خةَلکي 
کــاروبــاري  کَيشةء  لــة  خــؤمــان 
حيزبة  ـــمء  هـــةرَي حــکــومــةتــي 
ــووري  ــاش ــة ب ــان ل ــةک ــي ــوردي ک
ئاماژة  هةَلقورتَينينء  کوردستان 
قةيران  کة  بکةين  هؤکارانة    بةو 
خستووةتة  بؤشاييان  خوَلقَيننء 
سياسي  دةسةآلتي  خةَلکء  نَيوان 
کة  ئةوةي  بةهؤي  بةآلم  کوردي، 
لَيک  بةگشتي  کورد  چارةنووسي 
ناکؤکيانةي  کَيشةء  ئةو  گرَيدراوة، 
زياني  دةسةآلتيش  خةَلکء  نَيوان 
گةورةي بؤ کورد بةدواوة دةبَيتء 
کوردء  بزووتنةوةي  لة  هةإةشة 
دةکات،  گةلةکةمان  چارةنووسي 
کة  لَيدةکرَيت  ئةوةشي  مةترسي 
کوردستان  داگيرکةري  دةوَلةتاني 
ــاري  کــاروب ــاو  ن بخةنة  دةســت 
پيالني هاوبةش  حکومةتي هةرَيمء 
رووةوة  لةم  دابــإَيــژن،  دژي  لة 
هاتينة سةر ئةو راية کة لةم بوارةدا 
ئاراستةي  ــةوةيــةک  ــکــردن روون
کؤمةآلني  سةرجةم  خوَينةرانء 
ئةم  بؤ  بکةين،  کوردستان  خةَلکي 
خوَينةراني  سةرنجي  مةبةستةش 
رادةکَيشين  باسَيکدا  بةالي  بةإَيز 
بةناوي گةندةَلي (سياسي، ئابووري، 
چوارچَيوةي  لة  حيزبي)  ئيدارييء 
کة  کورديدا،  سياسي  دةسةآلتي 
نابةرابةريء  لة  بريتيية  ئةويش 
پَيشَيلکارييةکاني  نادادپةروةرييء 
ژَيرپَيناني  سياسيء  دةسةآلتي 
ــکء ئــوســوألء  ــةَل مــافــةکــانــي خ
لة  ديموکراتييةت  پرةنسيپةکاني 
دةســةآلتــةدا،  ئــةو  چوارچَيوةي 
خةَلکي  بــةســةر  حاکميةت  کــة 
ئةم  پَيکهاتةي  دةکات،  کوردستاندا 
دةسةآلتي  لة  بريتيية  دةسةآلتةش 
بةناوي  هاوپةيمان  حيزبي  دوو 
كوردستانء  ديموكراتى  (پارتي 

يةکَيتي نيشتمانيي کوردستان).
پَيويستة  نَيوةندةشدا  لةم  هةر 
ءةک  گةندةَلي  بکةين،  بةوة  ئاماژة 
دياردةيةکي ناحةزء کؤنةپةرستانة، 
تةنيا بريتي نيية لة گةندةَلي داراييء 
دةستداگرتن بةسةر ئةو بودجةيةي 
بؤ  ناوةندي  حکومةتي  لةاليةن  کة 
کوردستانء  ئاوةدانکردنةوةي 
کوردستان  خةَلکي  ــي  ــوزةران گ
حيزبي  هـــةردوو  بــة  ــــت  دةدرَي
بةگوَيرةي  بةَلکو  ــدار،  دةســةآلت
هةنگاوةي  ــةآلء  ه هــةمــوو  ــةو  ئ
لةسةر  کوردستان  خةَلکي  کة 
کؤبوونةوة  کؤإء  بازاإء  شةقامء 
جةماوةرييةکاندا لة دژي دةسةآلت 
لَيدةکةن،  باسي  دةريانخستووةء 
دارايــيء  گــةنــدةَلــي  لــة  جگة  کــة 
ءاستةکارييء  دةآلَلــيء  ئيداريي، 
ــةدان کــةس کة  دامــةزرانــدنــي س
ئيدارة  لة  نيية  بإوانامةيةکيان  هيچ 
پلةي  بة  حکومييةکاندا  حيزبيء 
بَيبةشکردني سةدان  باآل، هةروةها 
کةسي خاوةن بإوانامة لة مافةکاني 
ئةو  بةتايبةتيش  بةگشتيء  خؤيان 
گرَيدراو  ءابةستةء  کة  کةسانةي 
حيزبة  دوو  ــةو  ئ تشکيالتي  بــة 
لَي  مافةکانيان  ــةي  زؤرب نةبَيت، 
جؤرَيکن  ئةمانةش  زةوتــکــراوة، 
حيزبييء  ئيدارييء  گةندةَلي  لة 
پرؤسةي  بةمجؤرة  حکوميي، 
لةپرؤسةي  هةناسةي  گةندةَلي 
مافةکاني  ديموکراتيةتء  ئازادييء 
بةشَيکي  بةمشَيوةية  بإيوة،  مرؤڤ 
شکء  کوردستان  خةَلکي  لة  زؤر 
دةسةآلتي  بة  بةرامبةر  گومانيان 
بآ  ــووةء  ــب دروســت بــؤ  سياسي 

خةَلكي  متمانةيي  بآ  بــإوايــيء 
دةسةآلتي  بة  بةرامبةر  کوردستان 
خؤيان  حکومةتةکةي  سياسيء 
لَيکترازان،  سنووري  گةيشتووةتة 
تةمومژي  ــدا  ــوارةش ب ــةم  ل هــةر 
حکومةتي  ئــيــداريــي  ــادي  ــةس ف
داپؤشيوةء  کوردستاني  هةرَيمي 
دةستکةوتةکاني  لــة  هــةإةشــة 
کوردستان  شةهيداني  خوَيني 
کة  ءايــکــردووة  ئةمةش  ــات،  دةک
خةَلكي  كؤمةآلني  لة  زؤر  بةشَيکي 
لة دةسةآلتي سياسيء  کوردستان 
ناإازيبنء  خؤيان  حکومةتةکةي 

متمانةيان پَيي نةمَينَيت.
ئةو  بدةينة  سةرنجيش  ئةگةر 
نَيوان  ئاَلؤزييةي  خراپء  رةوشة 
ــةوا ئةو  ئ ـــةآلتء  ــكء دةس خــةَل
بةهؤي  کة  ناهةموارةي  بارودؤخة 
دةســةآلت  نةشياوي  کـــردةوةي 
هةرَيمي  سةر  سةپاندووةتة  خؤي 
هةمان  لةئاکامي  کــوردســتــان، 
سةرکردايةتي  رةفتاري  کــردارء 
پةيوةنديةشدا  لةم  هةر  ــوردة،  ک
دةسةآلتي  کة  دةگةين  ئاکامة  بةو 
بـــةرژةوةنـــدي  کـــورد  سياسي 

خةَلكي  هاوبةشي  خَيري  گشتيء 
ژَيــر  خستووةتة  کوردستاني 
قوربانيي  کردوويةتيية  پَييء 
خؤي،  تايبةتييةکاني  بةرژةوةنديية 
بةمجؤرة  پوَلة،  دةســـةآلتء  کة 
نيشتمانةکةيان  گةلء  بةرژةوةندي 
بة دونياي لةبيرچوونةوةي خؤيان 
ءايکردووة  ئةمةش  ســپــاردووة، 
هةروةها  کوردستانء  خةَلكي  کة 

ءابةستةء  کة  بنةماآلنةي  ئــةو 
لة  نةبن،  حيزبة  دوو  بةو  گرَيدراو 
تةنانةت  ئابووريء  سياسيء  مافة 
بَيبةش  خؤشيان  کؤمةآلتييةکاني 

دةکرَين!؟
هةرضةند ماوةيةکة لة ميدياکاني 
گوايا  کة  لَيدةبَيت  گوَيمان  حيزبدا 
لةناو  خؤي  بؤ  دةيةوَيت  دةسةآلت 
حکومييةکاندا  حيزبيء  ــا  دةزگ
لة  گؤإانکاري  بکاتء  ريــفــؤرم 
سيستمي کاري ئيدارييء سياسييء 
خؤي  قةولي  بة  پَيکبهَينَيت،  ماليدا 
چاکسازيي  بــة  دةســتــيــکــردووة 
بؤئةوةي کة هةم لة نرخء بةهاکاني 
بهَيننة  ريفؤرمخوازان  تَيکؤشاني 
ءاتَيبگةيةنن  خةَلك  هةم  خــوار، 
ــت خؤي  ــةوَي ـــةآلت دةي کــة دةس
ئةنجامبدات،  چاکسازيي  پرؤسةي 
بؤئةوةي جارَيکي ديکةش لة رَيگاي 
بة  مةشروعيةت  هةَلبژاردنةوة 
ئةو  بؤ  بدةنةوة،  خؤيان  دةسةآلتي 
هةر  نيشتماني  يةکَيتي  مةبةستةش 
رؤژةي بةرپرسَيک لةسةر پؤستء 
بؤرةيةکي  الدةداتء  خؤي  پلةکةي 
جَيگاکةي  لة  گةندةَلتر  ديکةي 

لة  ريفؤرمخوازانيش  دادةنــَيــتء 
ءةدةر  حکومةت  خؤيء  ريزةکاني 
دةنَيتء ناوي لَيدةنَيت چاکسازيي!؟ 
کة  گومانة  لة  دوور  ئةمة  بــةآلم 
بة  ناگيرَيتء  بَيژنگ  بة  رؤژ  بةري 
جَيگؤإکَيکردني بة مؤره سواوة کاني 
بَليين، بة بادانء  خؤيء يان باشتر 
سياسةتء  ءةرگَيإکردني  هةَلگَيإء 
خــؤنــوانــدنــي لــةم چــةشــنــة، نة 

دةکرَيتء  قةيرانةکان  چارةسةري 
نة خةَلكيش بَيدةنگ دةکرَيتء نة بة 
شتَيکي ءا بآ ئةرزشيش چاوبةستوو 
لة  هؤسةيةش  هــةراو  ئةم  دةبــن، 
دةکةن،  بةياني  خؤياندا  ميدياکاني 
گةندةَليية  فةرميکردني  بة  بؤ  تةنيا 
هيچ  خؤيانةء  جؤراوجؤرةکاني 
پَيي  کة  لةپشتيةوة  ديكة  شتَيکي 
مةآلس  خــؤي  ريــفــؤرم،  بوترَيت 

نةداوة. 
کؤتاييهَينان  بؤ  ــوارةدا  ب لةم 
بة  شةفافيةتدان  قةيرانةکانء  بة 
پرؤسةي  ــةآلت،  دةس حکومةتء 
ءاتاي  هةمةاليةنةية،  چاکسازيي 
گؤإان،  لة  بريتيية  کة  هةية  خؤي 
سيستمء  ــة  ل ــک  ــَي ــؤإان گ ـــة  ءات
ــةآلتء  دةس سياسي  فةرهةنگي 
لة  پراکتيکي  ئــاوإدانــةوةيــةکــي 
دابينکردني  بة  کوردستان  خةَلكي 
نةک  ئةنجامدان،  دَيتة  مافةکانيان 
نيشتماني  يةکَيتي  کة  شَيوةي  بةو 
کوردستانء  خةَلكي  رووبةإووي 
سةلبي  دةبَيتةوةء  ريفؤرمخوازان 
بةَلکو  لَيدةکات،  مةسئوليةتيان 
سيستماتيکء  گؤإانکارييةکي  بة 
دةسةآلتداء  سيستمي  لة  بنةإةتي 
سيستمة  ئــةو  لَيکهةَلتةکاندني 
ــدةوةء  ــةزران دام ــارة  دووب کؤنة، 
ــوآ  ــةن ــةرل ـــةوةي س ـــن ـــت داإش
بنةماي  لةسةر  مؤدَيرن  بةشَيوةي 
سياسي  زانستي  تيؤريي  فکرييء 
هةروةها  سةردةمييانة،  نوَيي 
ئؤرگانة  بةديموکراتيزةکردني 
حيزبيء  مــةدةنــي  ســيــاســيء 
دةچَيتة  ئةنجامدانء  دَيتة  حکوميي 
ناو بازنةي جَيبةجَيکردن، بةمجؤرة 
دةکرَيتء  قةيرانةکان  چارةسةري 
هةرَيم  حکومةتي  سةروةرييةکاني 
شةهيداني  خوَيني  بةرهةمي  کة 
ئةويش  دةپارَيزرَيت،  گةلةکةمانة 
لة  کــة  دةســةآلتــَيــک  لــة  بريتيية 
ديموکراتييانةدا  هةَلبژاردنَيکي 
دةنــگــي زؤرايـــةتـــي خــةَلــكــي 
کوردستاني پآ بدرَيت، لةهةمانکاتدا 
دادپةروةرييء ديموکراسيةت لةناو 
حيزبيةکاندا  حکوميي  دامودةزگا 
خةَلكي  مافةکاني  بچةسپَينرَيتء 
يةکسان  بةشَيوةي  کوردستان 
لة  کــةس  هةموو  دابينبکرَيتء 
مافي  بةرپرسء  ياسادا  بةرامبةر 
هةم  ئةوکاتة  هةبَيت،  يةکي  ءةک 
بإواء  جَيگاي  دةبَيتة  ــةآلت  دةس
هةم  کوردستانء  خةَلكي  متمانةي 
هاوبةش  پيالني  ناتوانن  دوژمنان 
ئيتر  دابإَيژن،  گةلةکةمان  دژي  لة 
گةشة  حکومةت  هةم   بةمشَيوةية 
پَيدةدرَيتء  شةفافيةتي  دةکــاتء 
ــش بة  ــوردي ــةم کــؤمــةَلــگــاي ک ه

مؤدَيرنيتة دةبَيت.
چةشنة  هةر  ئةوةدا  غةيري  لة 
ــردنء  ب خؤهَينانء  پــةلــةقــاژةء 
لةاليةن  کــة  ــک  ــؤزَي دات هةَلتؤز 
کَيشةکان  نة  بكر َيت،  دةسةآلتةوة 
دةنگي  نــة  ــنء  چــارةســةردةکــرَي
کوردستانيش  خةَلكي  ناإةزايةتي 
ــت،  ــرَي ــة دةســـةآلت خــةفــة دةک ل
سةرکردايةتي  ئَيستاش  کة  ئةوةي 
هةَلوَيستةي  ئةو  نيشتماني  يةکًيتي 
ريفؤرمخوازان  بة  بةرامبةر  کة 
هةَلوَيستَيکي  گرتوويةتةبةر، 
پــرؤســةي  ــة  ب دژ  تــونــدءتــيــژو 
سياسييةء  ئازاديي  ديموکراسيء 
نيشتمانى  يةکَيتي  ريزةکاني  زياتر 
ريفؤرمةش  ئــةو  دةکـــات،  الواز 
يةکَيتي  سةرکردايةتي  ئَيستا  کة 
چةند  ــي  ــردن دةرک بة  نيشتماني 
حيزبيء  ــا  دةزگ لة  بةرپرسَيک 
ئةوة  ئةنجاميدةدات،  حکومييةکان 
بةَلکو  نيية،  ريــفــؤرم  نــةک  هــةر 
بَليين  پَيي  دةتوانين  پةيامَيکة 

گةندةَلي. بةفةرميکردني 

چاکسازيي يان بةفةرميکردني گةندةَلي؟

كانى سابير

زؤرينةي  كة  كوردستان  ثةرلةماني 
داوايــان  دةسةآلتدارةكانن،  حيزبة  دةنطي 
كرد  هةَلبذاردنةكان  باآلي  كؤمسيؤني  لة 
كة  هةَلبذاردنةكان  ثإوثاطةندةي  ءادةي  كة 
ئةو  ضونكة  كةمبكرَيتةوة،  مانطة   (٢) ماوةي 
بة ترسناكي دةزانن  بة زؤر دةزاننء  ماوةية 
لةكاتَيكدا  بَيت،  توندوتيذيي  تووشي  كةءآلت 
دةسةآلتنء  هَيزو  خاوةني  ئةوان  تةنيا  كة 

ثَيويستة ئاسايش دابين بكةن.
هؤكةي  ماوةية  ئةو  زؤريي  هةرضةندة 
ثَيدا)  ئاماذةي  ثةرلةمان  (وةك  دةطةإَيتةوة 
بةآلم  كردبوو،  خؤي  كارةكاني  كؤمسيؤن 

سةرؤكي هةرَيم ءادةكةي ديارينةكردبوو.
ثَيش،  هاتة  ئاَلؤزةي  فةزا  ئةو  لةإاستيدا 
كة  نةبوو،  ئاسان  بإيار  سةركردةكاني  بؤ 
ليستي  دةرةوةي  لة  جياواز  ليستي  ضةند 
ءادةي  دياريكردني  دروستبوو،  هاوثةيماني 
قةوارة  ناوي  دابةزيني  لةدواي  هةَلبذاردن 

سياسييةكان هات.
* دةسةآلتى سياسيى كة ئَيستا ئةو ماوةية 
دةزانن،  زؤر  بة  هةَلبذاردن  ثروثاطةندةى  بؤ 
بة  نةبوون  ثابةند  ئةوان  ديكةوة  لةاليةكى 
خاَلي دةستثَيكي ثإوثاطةندةي هةَلبذاردنةوة، 
ثرؤذةكاني  كــارو  نــاوي  لةذَير  زوو  هةر 

حكومةتي هةرَيم دةستيان ثَيكردووة.
* لَيرةدا هاوآلتي تَيطةيشت عومةر فةتاح 
مابوو  كةم  مانطَيكي  ضةند  لةكاتَيكدا  البرا، 
بةإَيزيء  كابينةكةي  تةواوبووني  بةسةر 
دةيان  خاوةني  بةإَيزي  الدةضوو،  بةئاسايي 
لةو  هــةروةهــا  تَيكؤشانة،  خةباتء  ســاأل 
سةركردانةي خةَلكي سلَيمانيية كة بة دانسقة 
لة  (ي.ن.ك)  سيادييةكاني  ثؤستة  لة  مابوون 

دةسةآلتي سياسيء حكوميدا.
ئةحمةد)  (عيماد  كاك  بةإَيز  شوَيني  لة 
كــارو  ــاوي  ــةن ب رؤذ  كــة شـــةوء  دانـــراو 
خزمةتي  هةرَيمء  حكومةتي  ثرؤذةكاني 
ثإوثاطةندةي  كاري  خةريكي  هاوآلتييان 
لة  خؤي،  رَيذةي  بة  ثةرلةمانة،  هةَلبذاردني 
ئاسكانء...)  (كاني  طةإةكي  لةطةأل  دانيشتني 
ءتي (ئةمة ثإوثاطةندةي ثةرلةمان نيية، بةَلكو 
هاوآلتييان  خزمةتي  حكومةتة  كاري  ئةمة 
بةثَيي  هةَلبذاردن  لةكاتي  تةنيا  ديارة  بكات)، 
خزمةتي  ثَيويستة  حكومةت  جةنابي  ءتةي 

هاوآلتييان بكات.
حكومةتي  يةكةمجارة  بؤ  طرنطتر  لةوة 
هةرَيم هاوآلتيياني كرد بة رةقيب بةسةر كاري 
ثالني  بودجةو  ثرؤذة  لةكاتَيكدا  ثرؤذةكان، 
ثَيش ءةختي هةيةو كاتي تةواوبووني ديارة، 
هاوآلتييانيش  دَلنيايةو  ئَيمة  حكومةتي  بةآلم 
هةيةو  دةستثَيكردنيان  ثرؤذةكان  كة  دةزانن 

نيية. تةواوبوونيان 
ثرؤذة  ئةو  دةزانن  بةئاطانء  هاوآلتييان 
لةكاتي هةَلبذاردن  زؤرو بؤرو بآ ثالنانة كة 
لة  لةسةرةو  طرةنتي  باريوة،  ءآلتدا  بةسةر 
فةرشة  ئةو  دةبن،  ئَيكسثايةر   ٢٠٠٩/٧/٢٦
زةوي  لةسةر  دادةخــرَيــن  شةوانة  قيرةي 
خؤألء دواتر كؤدةكرَينةوة، رةنطة مةنهؤَلةكان 

لةبيرضووبن!!!
ثــرســيــاري  زؤر  هـــاوآلتـــي  ــــارة  دي

سةرسوإهَينةري الدروستبووة؟
حكومةت  ثرؤذةيةكدا  هةر  باسي  لة   -
كاتةدا  لةم  ئايا  نيية،  بودجة  ئةمساأل  دةيوت 

ئةم بودجةية لةكوآ هات!؟
- ضةند ساَلة رؤذانة دةرضوواني كؤلَيذء 
دةطرت،  مانيان  دانةدةمةزرانء  ثةيمانطاكان 
بوو،  بودجة  نةبووني  دةســةآلت  ثاساوي 
رؤذانة  كة  هات  لةكوآ  بودجةية  ئةم  ئايا 
بة  بةَلكو  دةرضووان،  بة  نةك  دةدةن  ثةيمان 

قوتابيةكاني كة هَيشتا تةواويان نةكردووة؟
هةمووي  ئةمانة  دَلنياية  هاوآلتي  بؤية   -

ثةيماني بَيبنةماو ثرؤذةي ئَيكسثايةرن.

لة سلَيمانى 
هةلَمةتى 

هةلَبذاردن 
دةستيثَيكردووة

خدر مةرةسةنه

سياسي  ــي  ــةآلت دةس

كورد بةرذةوةندي طشتيء 

خةَلكي  هاوبةشي  خَيري 

خستووةتة  كوردستاني 

كردوويةتيية  ذَيرثَييء 

بةرذةوةنديية  قوربانيي 

كة  خؤي،  تايبةتييةكاني 

بةمجؤرة  ثوَلة،  دةسةآلتء 

ــةلء  بـــةرذةوةنـــدي ط

دونياي  بة  نيشتمانةكةيان 

خؤيان  لةبيرضوونةوةي 
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ئيختيار جةمال 

رؤذى  باشوور  كؤرياى  حكومةتى 
ثَيشووى  سةرؤكى  رايطةياند:  شةممة 
ئةو وآلتة (روة مو هيون) لةشاخَيكةوة 
خؤى  خـــوارةوةء  خستووةتة  خــؤى 

كوشتووة. 
ثرَيس)  (ئةسؤشَييتد  ئاذانسى 
خؤكوشتنةكةى  كة  بآلويكردووةتةوة، 
 (١٥) كــؤريــا  ثــَيــشــووى  ــى  ــةرؤك س
ئؤفيسى  كة  دَيــت  ئــةوة  دواى  مانط 
بةجَيهَيشتووة، دواى ئةوةى كة خؤىء 
لَيثرسينةوة  كةوتنةبةر  بنةماَلةكةى 
بةهؤى تؤمةتباربوون بةوةرطرتنى (٦) 
كؤرى  كارَيكى  لةخاوةن  دؤالر  مليؤن 

لةكاتى سةرؤكايةتييةكةيدا. 
شانازى  كة  ثياوَيك  بؤ  تؤمةتةكان 
بة ثاكبوونى خؤيةوة دةكرد لةوآلتَيكدا 
ترادسيؤنء  بنبإكردنى  لةهةوَلى  كة 
كلتوورى طةندةَليية، زؤر قورس بوون. 
سآ هةفتة لةوةءثَيش لَيكوَلةرةوةكان 
بؤ ماوةى ضةند سةعاتَيك لَيكؤَلينةوةيان 
ئةويش  هيون)،كردء  مو  (روة  لةطةأل 
تــؤمــةتــةكــانــى رةتـــكـــردبـــووةوةء 
بإيار  كة  بةهيوابوون  لَيكوَلةرةوةكان 

بدةن، ئايا دةستطير بكرَيت يان نا. 
سةرؤكى ثَيشووى كؤرياى باشوور 
كة لة ٢٠٠٣وة بؤ ٢٠٠٨ سةرؤكى ئةو 
لةثارَيزةرانى  بوو  يةكَيك  بووة،  وآلتة 

كؤرياء داكؤكيكار لةمافى مرؤظ. 
ــان  هــيــونء هــاوســةرةكــةىء دةي
لةهةفتةكانى  ديكة  سياسةتمةدارى 
رابردوودا بةوةرطرتنى بةرتيل تؤمةتبار 
كة  نابوو  بةوةدا  دانى  ئةو  كرابوون، 
دؤالرى  مليؤن   (٦) هــاوســةرةكــةى 

لةبازرطانَيكى كؤريا وةرطرتبوو. 
كؤرياى  لةتةلةفزيؤنى  رؤيتَيرز 
هيون  كة  دةطَيإَيتةوة  بــاشــوورةوة 
سةعات (٥:٤٥) دةقيقةى بةيانى بة كاتى 
بةجَيهَيشتووةء  خؤى  ماَلةكةى  كؤريا، 

ــر  دوات سةعاتَيك  كــة  واثــَيــدةضــَيــت 
لة  سةركةوتن  خةريكى  كة  لةكاتَيكدا 
لةسةر  خؤى  ــووة،  ب ثونطيوا  كَيوى 
بؤ   ٢٠) بةرزييةكةى  كة  شاخَيكةوة 
بووة، خستووةتة خوارةوةء  ٣٠) مةتر 

خؤى كوشتووة. 
سةرؤكى  راطةياندراوَيكدا  لة 
باك)  ميونط  (لى  باشوور  كؤرياى 
ئةو رووداوةى بة رووداوَيكى جَيطاى 

ناخؤشىء ثةذارةى زؤر ناوبردووة. 
نةخؤشخانةى  بــراوةتــة  هيون 
بةرثرسانى  بةآلم  بوسان،  زانكؤى 
خةستةخانةكة رايانطةياندووة، كة ئةو 
كةوتنةخوارةوة  لةدواى  دةستبةجآ 

مردووة. 
ــة ســةر  ــون يــاداشــتــَيــكــى ل ــي ه
كؤمثيوتةرةكةى خؤى بة جَيهَيشتووة، 
كة تَييدا نووسيويةتى (ئةوةى لة ذيانى 

ئةرك  من  كة  ئةوةية،  ماوةتةوة  من 
ثةرَيشان  ديكةوة،  خةَلكى  بةسةر  بم 
مةبن، ئايا ذيان و مةرط هةردووكيان 
لؤمةى  سروشت؟  لة  نين  بةشَيك 

كةس مةكةن، ئةوة ضارةنووسة). 
بة  بةرامبةر  ــان  ــردةوةك ك دذة 
جياوازنء  هيون  خؤكوشتنةكةى 
رَيزلَيطرتن،  رةخنةو  لة  تَيكةآلوَيكن 
زارى  لة  تايمز)  (سَيئول  رؤذنامةى 

ئةو  كة  دةطيإَيتةوة  خوَينةرانييةوة 
دةستكةوت  ثإ  ــةورةء  ط ثياوَيكى 
ثاشخانَيكى  لة  كة  كؤريا،  بؤ  بووة 
ئةوةشدا  لةطةأل  هاتبوو،  ساكارةوة 
هةر  (ثيسى  دةنووسَيت  رؤذنامةكة 
خؤى  هةوَلبدات  ئةطةرضى  ثيسيية، 

بشارَيتةوة).
لة  لَيبووردنى  داواى  ثَيشتر  هيون 
نةتةوةى كؤرياى باشوور كردبوو كة 
بؤتة هؤى نائومَيدييان، بةآلم لة دواى 
لةاليةن  مةسةلةكة  ئاشكرابوونى 
رؤذنامةكانى ئةو وآلتةوة، بة تايبةتى 
سرى»  «بيط  كؤنةثارَيزى  رؤذنامةى 
سةر  خرابووة  زؤرى  طوشارَيكى 

هيون، كة ثياوَيكى ليبراَل بوو. 
بؤ  ــوو  داب باشى  هــةوَلــى  هيون 
نيوان  ثــةيــوةنــدى  باشتركردنى 
كؤرياى باشوورو باكور، بؤ نمونة لة 
كؤرياى  سةرؤكى  لةطةَل  ثَيونطيانط 
سةردةمى  لة  كؤبووةوةو  باكوور 
ئةودا بؤ يةكةمجار لة دواى ١٩٥٣-وة 
ئةودوو  لةنَيوان  هاوآلتييان  سةفةرى 

بةشةى كؤريا ئةنجامدرا. 
لةطةَل ئةوةدا كة رةخنةى لَيطيرابو، 
كؤريا  هاوآلتيانى  لة  زؤر  ــةآلم  ب
لة  رَيزيان  رووداوةو  بةو  خةمبارن 

هيون طرتووة. 
ديموكراتى  ثارتى  قسةكةرى 
خةَلكى  كة  وتويةتى،  ئؤثوزسيون 
ثاَلى  ضى  كة  دةزانن  مَيذوو  كؤرياو 
ئةو  ــةوةى  ــؤئ ب ــاوة  ن هيونةوة  بة 
بؤ  ئاماذةيةكة  ئةمة  بكات،   كــارة 
كؤنةثارَيزةكان كة زةختى زؤريان بؤ 

سةر هيون دروست دةكرد. 
ناوخؤى  لــة  جطة  رووداوةكــــة 
سةر  وآلتةش  ئةو  دةرةوة  لة  كؤريا، 
لةوانة  دروستكردوةو  سوِرمانى 
يةكطرتووةكان  نةتةوة  سةرؤكى 
كؤرياى  خةَلكى  وةزيرَيكى  كؤنة  كة 
خؤى  ســةرســوِرمــانــى  ــوورة  ــاش ب

راطةياندووة. 
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    محةمةد سالَح حةمةالو

لةبةردةم  مادةيةكي ياسايي رَيطرة 
بةرثرسة  ــرو  وةزي لة  لَيثَيضينةوة 
ليذنةي  ئةندامَيكي  حكومييةكان، 
ئةو  بــةوةدةكــات  ئاماذة  ياساييش 
بةآلم  ثَيشتر ثوضةَلكراوةتةوة،  مادةية 
كاري  كة  لــةوةي  دَلنيانين  تائَيستا 
ءةقائعي  رؤذنامةي  لة  ثَيدةكرَيتء 

عَيراقيدا بآلوكراوةتةوة يان نا.  
سزاداني  ياساي  لة   (١٣٦) مادةي 
باس  عَيراقي)،  محاكةماتي  (ئسوَلي 
لةوةدةكات فةرمانبةر لة هةر ثلةيةكدا 
بَيت، كاتَيك بة تؤمةتَيك رةوانةي دادطا 
دةكرَيت بؤ لَيثَيضينةوة لةطةَليدا، دةبَيت 
ءةزير يان بةرثرسةكةي ئاطاداربَيتء 
رةوانةي  بةرثرسةكةيةوة  رَيطاي  لة 
مــادةي  بةثَيي  هــةر  بكرَيت،  ــا  دادط
دةسةآلتي خؤي  بةثَيي  ءةزير   ،(١٣٦)

دةتوانَيت لةو كةسة ببوورَيت.
بةرثرسي  ســتــافــرد،  ــف  جــؤزي
طةندةَليي  دذايةتيكردني  بةرنامةي 
باَليؤزخانةى  لة  ئيدارييء  ئابووريء 

ـــةوةي  ـــراق، ئ ـــَي ــا لــة ع ــك ــةمــري ئ
بةثَيويستزاني مادةي (١٣٦) لة ياساي 
سزاداني عَيراقي كة مادةكة ثشتطيريي 
ثوضةأل  دةكـــات،  طــةنــدةَلــكــاران  لة 

بكرَيتةوة. 
ــةو  ئ ـــــي   دةربـــــــارةي ءةآلم
ذمارةيةك  ئَيستا  كة  ثرسيارةش 
ءةزيري عَيراق سةرطةرمي فرؤشتني 
خةريكي  موَلكةكانياننء  مـــاألء 
ءآلت،  دةرةوةي  بؤ  خؤئامادةكردنن 
بةرثرسةكةى باَليؤزخانةى ئةمريكا لة 
عَيراق ئةوةي دووثاتكردةوة ثَيويستة 
هاوكاريي  نَيودةوَلةتي  كؤمةَلطاي 
ئةو  ــةوةي  ــةإان ط لة  بكات  عــَيــراق 
ءةزيرانةي سةروةتء ساماني عَيراق 
دةرةوةي  بانكةكاني  بؤ  دةدزنء 

دةطوَيزنةوة.
 د.ئةحمةد ئةنوةر، ئةندامي ليذنةي 
ياسايي لة ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراق، 
ماوةيةك  راطةياند،  رؤذنــامــةي  بة 
لةمةوبةر ليذنةكةيان هةرسآ شارةزا 
كؤماريان  سةرؤكايةتيي  ياساييةكةي 

بؤ ئةو مةبةستة بانطهَيشت كردووة.
«ياساكة  بةوةشكرد  ئــامــاذةي   

نيشتمانيدا  ــةرةي  ب ســةردةمــي  لة 
لة  بــــةآلم  ثـــوضـــةَلـــكـــراوةتـــةوة، 
عَيراقدا  ءةقائعيةكاني  ــامــة  رؤذن
ـــةوةو لــيــذنــةي  ـــراوةت ـــةك ـــآلون ب
هــؤكــاري  لــة  بَيئاطاية  ياساييش 
ــةي»، ئــةوةشــي   ــةوةك ــردن ــةك ــآلون ب
نةشاردةوة كة «ئةو مادةية رَيطربووة 
بآ  نةتوانرابَيت  تائَيستا  كة  لــةوةي 
لةطةأل  لَيثَيضينةوة  رةزامةنديي ءةزير، 
بةإَيوةبةري  بةرثرسء  ذمارةيةك 

طشتيدا بكرَيت».
ياسايي  ليذنةي  ئةندامةي  ئةو   
ئَيستا  ـــردةوة،  ـــك روون ــي  ــةوةش ئ
تابزانن  ئةوةن  ضاوةإَيي  ليذنةكةيان 
لة  خــؤيــدا  لةكاتي   (١٣٦) مـــادةي 
يان  بآلوكراوةتةوة  رؤذنامةكاندا 
 (١٣٦) مــادةي  ئةطةر  ءتيشي  ــا،  ن
ئَيستا  ئــةوا  نــةكــرابــووةوة،  ثوضةأل 
ــت  ــةردةس ــةب ــةك ل ــاي ــاس ــرؤذةي ث
ثوضةَلكردنةوةي  بؤ  ليذنةكةيانداية 
هةفتةي  لةضةند   ،(١٣٦) مـــادةي 
داهاتوودا رةوانةي ثةرلةمان دةكرَيت 

بؤ دةنطدان لةسةري.
 بةثَيي ضةند سةرضاوةيةكي هةواأل، 

لَيثَيضينةوةي  بانطهَيشتكردنء  ثاش 
عةبدولفةالح  ثةرلةمانةوة،  لةاليةن 
بةرةو  بازرطاني  ءةزيــري  سوداني، 
بةهؤى  هةآلتووة،  عَيراق  دةرةوةي 
كة  بةريتاني  ثاسثؤرتي  بــوونــى 
عَيراق  دةرةوةي  بةرةو  توانيويةتي 

هةَلبَيت.
هةآلتني  لة  رَيطريكردن  دةربارةي 
لةسةر  بإيارة  كة  ءةزيــرانــةي  ئةو 
لَيثَيضينةوةيان  طةندةَلي  مةسةلةي 
ءتي:  د.ئةحمةد  بكرَيت،  لةطةَلدا 
ــان هــؤشــيــاريــي داوةتـــة  ــةم ــةرل «ث
حكومةت، بةآلم ئَيستا نوري ماليكي لة 
هةوَلي ئةوةداية ثَيش ئةوةي ثةرلةمان 
متمانة لةو ءةزيرانة بسةنَيتةوة، داواي 
لةاليةنة سياسييةكان كردووة كة هةر 
بؤئةوةي  بطؤإَيت،  ءةزيرَيك  اليةنة 
دةستثَيشخةريي  ئةو  كة  ءادةركةوَيت 

كردووة لة طؤإيني ءةزيرةكان».
ليذنةي  ئةندامي  تةَلعةت،  تانيا 
ثةيوةندييةكان لة ئةنجومةنى نوَينةرانى 
عَيراق، ئةوةي بؤ رؤذنامة خستةإوو 
«ئةو ءةزيرانةي كة بةتؤمةتي طةندةَلي 
تاوانيار  بةإةسميي  تا  تَيوةطالون، 

ثةيوةندييةكان  ليذنةي  نةكرَين، 
بكات»،  طةإانةوةيان  داواي  ناتوانَيت 
كةسَيك  تةنيا  «ءةزيرةكان  ءتيشي: 
داواي  هةآلتبنء  عَيراق  لة  كة  نين 
كؤمةَلَيك  بةَلكو  بكرَيت،  طةإانةوةيان 
جــؤراوجــؤر  بةتؤمةتي  كــة  ــةس  ك
تؤمةتبارن، ئَيستا لةدةرةوةي عَيراقن»، 
ئاماذةي بةوةشكرد، ثَيويستة سةرةتا 
ئةو  ــةوةي  ــةإان ط داواي  حكومةت 
ئةطةر  حاَلةتَيكدا  لة  بكات،  كةسانة 
هةَلنةستا،  خؤي  بةكاري  حكومةت 
بانطهَيشتي  دةتوانَيت  ثةرلةمان  ئةوا 
ــري دادو  ســةرؤك ءةزيــرانء ءةزي
لَيثَيضينةوة  بؤ  بكات  دةرةوة  ءةزيري 

لةطةَلياندا.
ثةيوةندييةكان  ليذنةي  ئةندامةكةي 
هةميشة  روونــيــكــردةوةئــةوانــيــش 
كة  لــةوةكــردووةتــةوة  جةختيان 
هةآلتوو  تؤمةتبارو  كةساني  ثَيويستة 
بةءتةي  بةآلم  بطةإَيننةوة،  عَيراق  بؤ 
بة  ضاويان  وآلتان  لة  «بةشَيك  تانيا 
هةَلنايةت،  عَيراقدا  ئاسايشي  ئاراميي  
طةإانةوةي  بة  نابن  رازي  بةشَيكيان 

ئةو تؤمةتبارانة».

مادةكة ثوضةَلكراوةتةوةء تائَيستا كاري ثَيدةكرَيت

مادةيةكي ياسايي رَيطرة لةبةردةم ليَثَيضينةوة

لة طةندةلَكاران

بـةدواداضــــوون

لةسةر تؤمةتى طةندةَلى، سةرؤكى ثَيشووى كؤريا خؤى كوشت
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فؤبياييء په تاي  گؤأان

بووني  هه ر رووداوَيك له م گه ردوونه  
پابه نده  به  شوَينء كاتَيكي  دياريكراوه وه ، 
شوَينء كاته كان له  گؤإاني  به رده وامدان، 
ءاتــه  رووداوه كــانــيــش ده گــؤإَيــنء له  
به ره ودواش  به آلم  نامَيننه وه ،  دؤخَيكدا 
ناگه إَينه وه ، ءابزانم ئَيمه ش له  كوردستان 
گه ردوونييهء  ياسا  ــه م  ل به ده رنين 
بمانه وَيتء نه مانه وَيت  گؤإان رووده دات 
دنيا،  گؤإانكارييانه ي   هه موو  ئه و  ءه ك 
سه لماندن  به   پَيويست  شاهيدهء  مَيژوو 
ناكات، جا خؤمان ئه و گؤإانكارييه  بكه ين 
نَيوده وَله تي   فشاري   به   له وه ي   باشتره  

بكرَيت.
ديموكراتي   له  كؤمه َلگاي   گؤإانكاري  
هيچ  ئاساييه و  ئه مإؤدا  پَيشكه وتووي  
ترسَيك ناخاته  سه ر ئاسايشي  نيشتماني 
سياسييه كاني  له  ده سه آلته   زؤر  ءه ك 
ده كــه ن،  لَيوه   باسي   سَييه م  ءآلتاني  
به   به ره نگاري  هه موو گؤإانَيك ده بنه وه  
نه ته وه يي  ئاسايشي   پاراستني   پاساوي  
بؤ  دَلسوزبن  خؤيان  هه ر  ئه وه ي   ءه ك 

گه لء نيشتمان.
ئه م فؤبياء په تاي  گؤإانه ش هه رَيمه كه ي  
ئَيمه ي  گرتووةته وه، ءامان لَيهاتةوه  نه ك 
له  گؤإانه كه،  به َلكو له  هه موو ءشه يه كي  
له  گــؤإان  ءه ك  ده ترسين،  گؤإانيش 
ئاده ميزاد،  فيكري   جه سته و   خــودي  
هتد،  ئايدؤلؤذيا.....  ئابووري ،  ئاوءهه وا، 
ئه وه مان له بيركردووه  ژيان به بآ  گؤإان 
سته مه ؟! بؤ ده بَيت  گؤإانكاري  الي  ئَيمه  
ءاتايه كي   به  بَيت،  ترسناك  پرؤسه يه كي  
جؤرَيك  سياسي   ده سه آلتي   بؤ  ديكة 
به رامبه ر  هه بَيت  حــه زه ري   ترسء  له  
هه موو  له   گؤإان  لةكاتَيكدا  گؤإان،  به  
هاوآلتيء  ئاساييه ،  پرؤسه يه كي   دنيادا 
به   ــووه   ب پَيناده نء  گوَيي   حكومه ت 
پرؤسه يه كي  به رده وامي  رؤژانه ، ءآلتَيكي 
ءه ك ئه مريكا كه  به  سه يدي  (سه روه ري ) 
هه موو دنيا ناسراوه ، گؤإانكاري  ريشه يي  
تيا ئه نجامدراو ده ستاوده ستي  ده سه آلت 

كرا به شَيوه يه كي  شارستاني.
ءايكردووه   گؤإان  په تاي   فؤبياييء 
جيانه كه ينه وه ،  گــؤإان  له   چاكسازيي  
هاوآلتي،  ناإه زايي   بَيزارييء  به هؤي  
به ناوي   چ  هه رَيم  حكومه تي   ماوه يه كه  
بانگةشه ي   ــؤإان  گ يــان  چاكسازيي  
گؤإانكارييه كي  گه وره  ده كات له  پؤسته  
خؤي   ئه مه   حكومه ت،  ئيدارييه كاني  
ئاساييء  باشء  پرؤسه يه كي   له خؤيدا 
به  پرؤژه يه كي   ئه گه ر  شارستانييه  
زؤر  پرؤسه يه   ئــه م  ــت،  ــَي ــژراوب داإَي
ماوه يه كي  زؤره  خه َلك  سستء الوازه،  
گؤإانكارييانه ن،  ئــه و  ــي   ــاوه إوان چ
نييهءه   بانگَيشه يه   ئه و  له ئاستي   به آلم 
به پَيچه وانه ي ءته كه ي  به إَيز مام جةالل 
(ده بَيت  حكومه ت له  حيزب جيابكرَيته وه )، 
حكومه ته وه   له   گؤإانكارييه كان  هه وَلي  
حيزبيه كانه وه   قه ناته   له   ءاته   ناكرَين، 
به   زؤر  ئاسايي   هاوآلتي   ــن،  ده كــرَي
چاوَيكي  پيرؤزو به رزه وه  سه يري  ئه ندام 
سه ركردايه تييه ك  يان  سياسي  مه كته ب 
ده كات، بإواناكه م هيچ هاوآلتييه كي  ئه م 
مه كته بي   ئه وه دابَيت  له گه أل  كوردستانه  
خؤيان  ئــه وه نــد  حيزبه كان  سياسي  
گؤإيني   سه رقاَلي   بكه نه وهء  بچووك 
پؤستي   بن ءه ك  كارمه ندَيكي  حكومه ت 
خوارتر،  يان  گشتييه ك  به إَيوه به ري  
پيرؤزترو  گه وره ترو  زؤر  ئه وان  كاري  
به م  خؤيان  كاتي   لــه وه ي   گرنگتره  
كَيشانه وه  خه ريك بكه ن كه  پَيويست بوو 
له  كه ناَله  ياساييه كاني  حكومه ته وه  بكرايه ، 
گه وره تريان  مَيژوويي   ئه ركَيكي   ئه وان 
پاَلَيوراو  هاوآلتي   ده بَيت   بؤ  له سه ره ، 
ءه ك ناو سه يربكرَيت به  پَيوه ري  كوإي  
باشه و مسته حه قه  بؤ ئه و پؤسته  له بري  
بؤ  كاره كه ي ،  به رنامه ي   هه َلسه نگاندني  
ده بَيت  پاساو بؤ كاربه ده سته  به إَيزه كان 
بهَينرَيته وه  كه  له  ثؤسته كانيان الده برَين، 
باشيان  كــاري   تائَيستا  ــه وه ي   ئ ءه ك 
البرابووبَيتن)،  سزا  (ءه ك  نه كردبَيت 

ءآلتاني   ءه ك  لةئَيستاوه  ئَيمه ش  با 
كاتء  پَيوه ري   شارستاني   پَيشكه وتوء 
پؤسته كان،  بؤ  به كاربهَينين  لَيهاتوويي  
دواي  ته واوبووني  كاته كانيان له و پؤسته  
رآ  به  هاوآلتييه كي  به إَيزي  ديكة بدرَيت 
چيتر  ناوه نده كه وه ،  بخاته   تازه گه ري  
پَيشووي   سه يري   گومانه وه   به  چاوي  
داهاتوو،  بؤ  كاربكه ين  نه كه ينء  خؤمان 
چاونه ترساوترء  له وه   حكومه ت  ده بَيت  
(جري ء) بَيت، بؤ هه ر گؤإانكارييه ك پاساو 
بهَينَيته وه ، حكومه ت ده بَيت  سه روه ربَيت 
له  كرداره كاني  بؤ گه يشتن به  ئامانجه كان 
له گه أل  ده رنه چَيت،  ياسا  له   به مه رجَيك 
سستن  گؤإانكارييانه   ئه و  ئه وه شدا 
حكومه ت  ئه گه ر  جا  نين،  هــه ر  يــان 
له مجؤره   سياسي )  ده سه آلتي   ــه   (وات
بچووكانه دا  (چاكسازييه )  گؤإانكارييه  
ئه وه نده  سستء دوودأل بن، كه واته  چؤن 
ريشه يي   گه ورهء  گؤإانكاري   ده توانن 
ده بَيت   يان  داهاتوودا؟!  له   ئه نجامبده ن 
چؤن ته قه بولي  ئه و گؤإانكارييه  بكه ن كه  

له ئارادايه  چ بچووك بَيت يان گه وره .
ده بَيت  هزرء تَيگه يشتنء رؤشنبيريي  
گؤإانء  به   به رامبه ر  بگؤإين  خؤمان 
فؤبياو  تووشي   چيتر  گــؤإان،  ءشه ي  
ئه مه   چونكه   نه بين،  ــه رز  ل ــرسء  ت
خؤمان  ئه گه ر  مَيژووييه ،  حه تميه تَيكي  
گؤإانكارييه   ئه و  نه توانين  نه وَيرينء 
بكه ين زه مانه  پَيمان ده كات، نه وه كانمان 
ده كرَيت!  هه ر  گــؤإان  بؤيه   ده يكه ن، 
گؤإاني  ئه مجاره ش زؤر له  گؤإانه كاني  
ناإه زاييء  له كاتَيكدا  جياوازتره ،  پَيشوو 
ئاستَيك  گه يشتووةته   هاوآلتي   بَيزاريي  
له   جياواز  سه ربه خؤء  ليستي   ئه گه ر 
له   بيري  هه رگيز  نه بوايه ،  ساحه كه دا 
نــه ده كــرده وه ،  هه َلبژاردن  بؤ  چــوون 
ئــاواتــي   به خؤشيء  هــاوآلتــي   ءاتــه  
هه َلبژاردن  سندوقه كاني   به ره و  گؤإان 
كؤمه َلگايه كي   هَينانه دي   بؤ  ده چَيت 
جياكردنه وه ي   ديموكراتيء  مه ده ني  

ده سه آلته كان.
كوردستان  جه ماوه ري   ــاري   داواك
ترسيان  ئه وه يه ،  سياسي   ده سه آلتي   بؤ 
زؤر  نه بَيت  گــؤإان  په تاي   فؤبياو  له  
به ئاسايي  سه يري  گؤإانكارييه كان بكه ن 
گه وره ،  يان  بَيت  بچووك  گؤإانكاري  
بؤ  مه بن،  گؤإان  په تاي   فؤبياء  تووشي  
نيشتماني   پرؤژه ي   گؤإانكارييه ك  هه ر 
به   هه بَيت خزمه ت  داإشتوتان  تؤكمه ي  
دووربكه ونه وه   بكات،  نيشتمان  گه لء 
نابه جآء  هه َلسوكه وتي   له  توندوتيژيء 
ديكة،  اليه نه كاني   نــاوي   ــي   ــدن زإان
نموونه يه كي  شارستانيء جوان پيشاني  
ده ره وهء  دنــيــاي   بــؤ  بـــده ن،  جيهان 
ميلله تَيكي   ئَيمه ش  بسه لمَينن  نــاوه وه  
ــؤإان  گ لــه   ترسمان  شارستانينء 
سياسيشمان  نه خشه ي   ئه گه ر  نييه ، 
بگؤإدرَيت، به رژه وه ندي  گه لء نيشتمان 
ديكة  به رژه وه ندييه كاني   هه موو  پَيش 
نيشتماني   سياسي   سيستمَيكي   بخه ن، 
فره اليه ني  باشتره  له  سيستمَيكي  سياسي  

تاكإه ويي .
ئه گه ر پاساوي  ده سه آلتي  سياسي  بؤ 
ئه م گؤإانه  له ده ستداني  ئه م ئه زموونه ي  
ئَيستا بَيت! ئَيمه ي  هاوآلتيش ده پرسين، 
له  خه ته ري   هه يه   مه ترسييه ك  چ  ئايا 
خه ته رناكترو  كيمياباران  ئه نفالء 
ره وشـــي   ــه   ل هيچي   ــه   ك گــه وره تــر 
نه گؤإيء  گه له كه مان  ئازاديخوازي  
پشتئه ستورتريشي  كردين بؤ گه يشتن به  
ئامانجه كانمان؟ هاوآلتي  ده يه وَيت له ژَير 
چه تري  كؤمه َلگاي  مه ده ني  كورديء له ژَير 
چه تري  سيستمَيكي  سياسيي  ديموكراتي  
ءاته   كؤببَيته وه ،  نيشتماني   هه مه اليه ني  
له ژَير چه تري  سه روه ري  ياسا كؤبَيته وه  

نه ك له ژَير چه تري  حيزبايه تيدا.
له كؤتاييدا ده مه وَيت  ئه وه  له بيرنه كه ين 
ژيان به بآ  گؤإان سته مه ؟! جيهانيش به 
 گؤإانه وه  جوانه،  با ئَيمه ش به شَيك بين 

له م جيهانهء خؤمان جوان بكه ين.

كآ دةبيَتة
سةرؤكى هةرَيمى 

كوردستان؟
عومةر جةالل

دةنطَيكى جودا  خؤكانديدكردنى ضةند 
بؤ ثؤستى سةرؤكى هةرَيمى كوردستان، 
مةنطي  طؤمي  جــوآلنــي  بــؤ  هيضيان 
كوردستان  هةرَيمي  لة  بةِرَيوةبردن 
نوَي  دةنطي  ثةيدابووني  ئاراستةي  بة 
ئةمة  جــيــاواز،  بيري  و  دةمــووضــاو  و 
طرنطيةكاني  ــةودادا  م نزيك  لة  ئةطةر 
دوور  لة  بةآلم  دةرنةكةون  بةرووني 
تيظةكاني  نَيطة  و  كاريطةري  ــةودادا  م
هةرَيمي  لة  سياسى  ثرؤسةى  سةر  لة 
النيكةم  و  ـــةون  دةردةك كوردستاندا 
ساَلي  ضةند  دةسةآلتبةدةستةكاني 
ضوونةوة  خــؤدا  بة  ناضاري  ــردوو  راب

دةكات
كةسَيكى  بةدةستهَينانى  شيمانةى 
هةرَيمى  سةرؤكى  ثؤستى  بؤ  جــودا 
بةَلكو  الوازة،  هةر  نةك  كوردستان، 
لةهةمانكاتدا  بةآلم  بَيئومَيدة،  ئةطةرَيكى 
دةسةآلتى  بةخؤداضوونةوةى  هةَلطرى 
هةروةك  هةرَيمة،  حيزبةكةى  هةردوو 
ليستي  قــةوارةو  ضةندين  بوونى  ضؤن 
ليستى  شؤكى  ــؤى  ه ــة  بــووةت ــودا  ج
ــدازةى  ــةن كــوردســتــانــي، بــةهــةمــان ئ
كةسايةتييةكى  ضةند  خؤكانديدكردنى 
دةَليت  كؤمسيؤن  وةك  كة  بةئةزموون، 
ئةوة  بَيت،  ثــاك  ـــردووى  راب مةرجة 
بةخؤداضوونةوة  ــةرةو  ب دةســةآلتــى 
دةبينينء  ضــؤن  هـــةروةك  ـــردووة،  ب
حيزبييةكانةوة  راطةياندنة  لة  دةبيستين 
هةَلبذاردن  ريكالمى  هاتنى  ساتى  بةرلة 
ــــردووى  ـــةوة راب ــؤ حــيــزبــةكــان، ئ ب
لةثَيش  رووخاوى شارةكانى كوردستان 
ثيشاندةدات،   ١٩٩١ ساَلى  هةَلبذاردنى 
لةكاتَيكدا لة هةموو دونيادا شار هَيندةى 
دواوة  بؤ  دةإوات،  ثَيشةوة  ــةرةو  ب
ناإوات، ئةوةى دةيبينين لة تيظييةكانةوة 
طواية  كة  بَيماناية  بةراوردكارييةكى 
ناوى  كة  حيزبانةية  ئةم  ثرؤذةى  كارو 
حكومةتيان لةخؤيان ناوة، ضجاى ئةوةى 
خؤي  كــوردي  تاكى  تايبةتى  بودجةى 
بووة بؤى خةرجكراوة، بةآلم دةسةآلتى 
هةَلبذاردن  ريكالمى  شةإى  بة  كوردي 

دةيفرؤشَيتةوة.
ــى  ــان ــة طــؤإةث ــإؤ ل ــةم ــــةوةى ئ ئ
ــت،  ــوزةرَي دةط كوردستاندا  هةرَيمى 
نووسةرانء  طةورةى  ضاوةإوانييةكى 
قوربانىء  خاوةن  كةسانى  رؤشنبيرانء 
تؤراوى  كةسانى  خاكء  دَلسؤزةكانى 
ثرؤسةى  بؤ  كوردستانة  حيزبةكانى 
هةَلبذاردن، ئةمة ناكاتة ئةوةى كة خودى 
لة  كوردستاني،  ليستى  لة  بَيت  ئيرةيى 
هةمانكاتدا هةَلطرى ئايدياى طةإاندنةوةو 
سياسيية  ملمالنَيى  جوانتركردنى 
بــةرةو  هةنطاونان  بؤ  كوردستان  لة 
ديموكراسيء  دةروازةكانى  فراوانكردنى 
دةنطء  بة  ثةرلةمان  هؤَلى  رازاندنةوةى 
ثرؤسةى  خــودى  جــــوداوة،  رةنــطــى 
هةَلطرى  خؤيدا  هةناوى  لة  هةَلبذاردن 
ثنتة  ئةو  طؤإانى  تؤلرانسء  ضةمكطةلى 
الوازانةية كة كؤمةَلطاى لةسةر رؤنراوة، 
هةرَيم،  سةرؤكى  دةبَيتة  كآ  نيية  طرنط 
لة  دوور  كةسَيكى  طرنطة  كة  ــةوةى  ئ
هةرَيم  سةرؤكى  ببَيتة  حيزبيي  ئايدياى 
ــوردىء  ك تاكى  ئاشتكردنةوةى  بــؤ  
هةميشة  كــوردســتــان  تــا  دةســـةآلت، 

جوانبَيت. نيشتمانى 

omerjelal@yahoo.com

د.محه مه د ئه مين  

نويَبوونةوةء هةنطاوَيك لةثيَناو طؤأاندا

دةرضوونة  خؤى  بؤ  نوَيبوونةوة 
ضةقى  ذيان  كة  زةمةنى  مةودايةكى  لة 
بةستووة تَييدا، ئةوكاتةى إةوإةوةكةى 
ءةك خؤى كارناكات، بة هةموو ضةمكء 
ماناكانيةوة بةتاأل دةبَيتةوة، كؤمةَلطاش 
ض ءةك تاك كة ناسنامةى هاوآلتيبوونى 
ءةك  ض  ثرسيارةوة،  ذَير  كةوتووةتة 
فةزاى طشتى كة فةزايةكى نوستووة لة 
لؤكاَلىء  (تحدا)  مةيدانخوازى  بةرامبةر 
قؤناغَيك  بؤ  قؤناغَيكة  ئةمة  دةرةكيدا، 
كة هةموو ئةمانة ديسان بةرةو ذيانةوة 
هةنطاو هةَلدةطرَيت، ئةمةش ئةو كاتةية 
طــؤإان  نوَيبوونةوة  ـــى  زةرورةت كة 
هاوآلتيبوون  لَيرةوة  ئيتر  دةسةلمَينَيت، 
ئاستى  لةسةر  ءةردةطــرَيــتــةوة  مانا 
بةسةريدا  شتَيك  هيض  ضونكة  تــاك، 

ناطوزةرَيتء ئةم لَيى بَيئاطا. 
ــَيــت  ـــؤ) دةَل لــةمــبــارةيــةوة (رؤس
هاوآلتيبوون كاتَيك ماناى دةبَيت كة تاك 
بة ئةركى خؤى هةستَيت ئةويش ئةوةية، 
(حوكم  كة  ثَيبدرَيت  ئةوةى  بوارى  كة 
بكاتء حوكم بكرَيت)، ئةمة بؤ سياسةت 
بوارةكانى  هةموو  بؤ  ئةوا  طونجاوبَيت، 
ضونكة  طرنطة،  ثَيودانطَيكى  ديكةش 
سياسةت جديترينء طرنطترين كايةكانى 
ديكة  كايةكانى  جَلةوطيرى  كة  ذيانة 
دةكات ض ئابوورى بَيت يان رؤشنبيريى 
يان كؤمةآليةتى... هتد، هةر ئةمةش ئةو 
تَيدا  خؤيشى  نيشتمانى  كة  حاَلةتةية 

رةش  بوو  ئةمةش  هةر  دةدؤزَيتةوة، 
ثَيستَيكى بة رةطةز ئةفريقى بؤ يةكةمجار 
كرد بة سةرؤكى طةورةترينء مةزنترين 
ءآلتى جيهان، ئةمة ديسانةوة بؤ فةزاى 

طشتيش هةر راستة.
ئةم  شةرةفى  كة  كةسةشى  ئــةو 
كارةشى ثآ دةبإَيت، هةر  ئةو كةسةشة 
كة دواجار مَيذوو دروستدةكات، ضونكة 
تواناو لَيهاتوويىء كاريزمايى كةسةكانة 
هةرضةندة  دةخوَلقَينَيت،  ئةمة  كة 
لةسةر  مَيذوو  بيرمةندانى  فةيلةسوفء 
ئةم راية جياوازن، لةطةأل ثَيويستى كةسى 
قوربانى  هــةوألء  بوونى  كاريزماشدا 
تاكةكةس  بة طرنط دةزانن،  كؤمةَلطاش 
ثَيناكرَيت،  ئةوتؤى  كارَيكى  بةتةنيا 
كؤمةَلطايةش  ــةو  ئ ــةر  ه خــؤ  ــةالم  ب
بةهةموو  بةهَيزى  كةسايةتييةكى 
ذيانةوةية  ئةو  تا  دةوَيــت،  ماناكانةوة 
كةسايةتيية  ئةم  ئةطةر  دروستبَيت، خؤ 
ئةم  ئةوا  نةبوو،  بوونى  كؤمةَلطادا  لة 
نوَيبوونةوةية دوادةكةوَيت تا ئةوكاتةى 
كة كؤمةَلطاكة تووشى مةيدانخوازييةكى 
توندى دةوروبةر ض ناوخؤ يان دةرةكى 
ئةو  بوارةكانييةوة،  بة هةموو  دةبَيتةوة 
نموونةى  بوون،  دةهَينَيتة  كةسايةتيية 
كةسايةتييةكى  ثةيدابوونى  لةمجؤرةش 
كاريزمى ءةك (مهاتما طاندى)ية كة بوو 
بة رَيبةرى هيندييةكان، كة ئةمةش ثاش 
بةدرَيذايى  بةريتانييةكان  زوَلمء زؤرى 

كةسايةتيية  ئةم  )سةدة  (ثَينج  نزيكةى 
داطيركارى  لةذَير  هيندستانى  هاتء 
بةرثاكرد  خوَيى  شؤإشى  دةرهَيناوةو 
هةرضةند  ئاشتييانة،  بةشَيوةيةكى 
بوويةوة،  ئـــازاردان  طرتنء  تووشى 
طةلَيك  بؤ  سةروةريى  دواجــار  بةآلم 
(ثةيامبةرى  ءةك  نــاوى  تؤماركردو 
ئاشتى )ضووة مَيذووةوة، ئةمة بؤ كاتَيك 
كة لةاليةن كؤمةَلطاوة قبوَلكراو بَيت، خؤ 
ئةطةر قبوَلكراو نةبَيت، ئةوا ثاش ئةوةى 
كؤمةَلطا  هةر  دواتر  دةكرَيت،  كةنارطير 
بؤخؤى ثَيويستبوونى ئةو كةسة هةست 

ثَيدةكاتء دةيهَينَيتةوة. 
خةلدونء  (ئيبن  ــةوة  ــارةي ب ــةم  ل
بة  بةآلم  راية،  ئةم  لةسةر  كؤكن  ظيكؤ) 
داإشتني جياوازةوة،لة بارى يةكةمياندا 
كةسايةتييةكة قبووَلكراوبَيت، تا رادةيةك 
طؤإانةكة ئاسانتر دةكرَيت، بةآلم لة بارى 
ئةمة  دةبَيت،  قورستر  كارةكة  دووةمدا 
ذيارَيك  بؤذييانةوةى  باآل  ئاستَيكى  بؤ 
راست بَيت، بةهةمانشَيوة راست دةبَيت 
ئةويش  خوارتر  ئاستَيكى  بؤ  ئةطةر 
كؤمةَلطايةكى بضووكتر كة بةشَيك بووة 

لة شارستانييةتَيك بضوَينين.
لة بوونى مرؤظةكانيشدا ثاش ئةوةى 
بةسةريدا  جياواز  دابةشبوونى  كة 
ملمالنَيى  تَيفكرينء  بيرو  ئيتر  هات، 
جياواز لةنَيوان مرؤظةكاندا هاتة ناوةوة 
لةسةر بوونى راستةقينة لة هةر اليةك، 

هةردوو  لةنَيوان  كة  ملمالنَييةش  ئةو 
ئةو  ءاتة  دةبينَيتةوة،  خؤى  هَيزةكةدا 
ئةو  دةكــاتء  طؤإانكاريي  كة  هَيزةى 
هَيزةشى كة رَيطردةبَيت لَيى، هةر اليةك 
راستةقينة  زؤرترين  خاوةن  بة  خؤى 

دةزانَيت،
تاماوةيةك  لةمثةإ  هَيزى  لةوانةشة 
ـــةردةم هــَيــزى  ـــةب خـــؤإاطـــرَيـــت ل
ئةوكاتةى  تا  ئةويش  نوَيبوونةوةدا، 
قبوَلكراوة،  كؤمةَلطا  لة  بةشَيك  لةاليةن 
يان ئةوةية زةرورةتى طؤإانء ذيانةوة 
ــةى  زؤرب لــةاليــةن  هةستثَينةكراوة 
كؤمةَلطاوة، يان لةوانةية ئةم مةسةلةية 
نةخةمَليبَيت، لة هةر بارَيكياندابَيت دةبَيتة 
نوَيبوونةوةيةدا،  ئةم  لةبةردةم  رَيطر 
(نوخبةيةك)  بذاردةيةك  ئةوكاتةى  تا 
لةسةر  ذيــانــةوةيــة  ئــةم  ثَيويستيى 
لَيرةشدا  دةسةلمَينَيت،  ءاقيعدا  زةمينى 
تووشى  نوخبةية  ــةم  ئ ديــســانــةوة 
بة  دةبَيتةوة  توند  مةيدانخوازييةكى 
هةموو اليةنةكانييةوة، تا ئةوكاتةى ئةم 
هةناوى  لة  طرنط  طؤإانكارى  نوخبةية 
كؤمةَلطادا دروستدةكاتء جارَيكى ديكة 
لةسةر ئةو ثايانةى كة كؤمةَلطاى لةسةر 
ئةمة  ثاش  كــاردةكــات،  دروستبووة 
دةكةوَيتة سةر سكةى خؤيء  كؤمةَلطا 
نامَينَيت،  بةجآ  مرؤظايةتى  كاروانى  لة 
تا  نوَيبوونةوة  ثَيويستبوونى  ئةمةية 

ماناكان هةموو بؤ ذيان دةطةإَيتةوة.
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لة طدانسك تا سلَيماني
گدانسك ئةو شارة بوو لة پؤَلؤنيا 
(هاوپشتي)  بزاڤي  سةنديكاء  كة 
ئةو  كرَيكاراني  سةريهةَلدا،  تَييدا 
بةشي  كرَيكاراني  بةتايبةتي  شارةء 
كةشتيسازي، سةرةتاي كاري خؤيان 
بة دامةزراندني سةنديكايةكي ئازادء 
دوور لة سياسةتء پةيإةوي حيزبي 
بةآلم  دةستيپَيكرد.  كؤمؤنيست 
كة  دةركةوت  بؤ  ئةوةيان  زوو  زؤر 
سنوورداري  چوارچَيوةي  لة  دةبَيت 
فراوانتر  كرَيكاري  سةنديكاييء 
ــةرانء  راب بيربكةنةوة.  بإواننء 
ئاكامة  بةو  هاوپشتي  تَيكؤشةراني 
بؤ  دةستبةرن  دةبَيت  كة  گةيشتن 
پةيگير،  ريشةييء  گؤإانكاريي 
كة  دةگات  بةئةنجام  كاتَيك  ئةمةش 
تةواوي بونيادةكاني كؤمةَلگاي ديلء 
ديكتاتؤري  دةستي  ژَيــر  كؤيلةي  
ئةنجامي  لة  بگؤإنء  كؤمؤنيستي 
سيستمء  لة  بتوانن  گؤإانة  ئــةو 
دةسةآلتي ديموكراتي بةهرةمةندبن، 
هةرچةندة سةرةتا ئةوان ءاياندةزاني 
بوارء  هةندَيك  لة  گؤإانكاريي  كة 
بيرؤكراتيء  دةسةآلتي  ناو  بةشي 
بةشانة،  ئةو  سازدانةوةي   دووبارة 
دةستكةوتء  هةندَيك  دةتــوانــن 
ديسان  بةآلم  پةيدابكةن،  ريفؤرم 
ئةو  نة  كة  گةيشتن  لةوة  زوو  زؤر 
حكومةتء دةسةآلتة بؤ ئةوة دةبَيت 
خةَلكيش  نة  بكرَيتء  تَيدا  ريفؤرمي 
دةسةآلتة  ئةو  مانةوةي   بوونء  بة 
دةستيان  هةژموونگةراية  تؤتاليتارء 
دةگاتة ژياني شايستة بة مرؤڤي ئةو 
سةردةمة، بؤ ئةم مةبةستة سياسةتي 
ريفؤرميان  سةنديكاييء  كرَيكاريء 
ـــةآلت فــراوانــكــرد بؤ  لــةنــاو دةس
سازداني بزووتنةوةي  كؤمةآليةتيء 
لةسةر  پَيإاگربَيت  كة  جةماوةري، 
ــيء  ــازادي ـــرؤڤء ئ مــافــةكــانــي م
دادپةروةريي، هةر وةك بيرمةندانء 
دةَلَين  تؤرين)  (ئاالن  لةناويشياندا 
بزووتنةوةي  هاوپشتيء  (بزاڤي 
پؤَلؤنيا  هاوآلتيياني  ديموكراتيكي 
سياسةتء  دةبَيت  كة  دَلنيابوون 
هاوشان  كؤمةآليةتي  بزووتنةوةي  
ببنة  فرةييدا  پلوراليزمي  لةگةأل 
بزووتنةوةكة،  پةيإةوي  بةرنامةء 
توانييان  رَيگايانةوة  لةم  سةرئةنجام 
ئاشتيخوازي  فراوانء فرةء  بزاڤَيكي 
دةسةآلتي  بةرامبةر  لة  جةماوةري 
ــي  ــاوي ــت ــة راوةس ــؤردا ب ــات ــت ــك دي

بةهَيزبكةن).
(هاوپشتي)  ئامانجي  بةرنامةء 
هاوآلتيبوون،  دروشمةكاني  لةپاأل 
ـــيء عــةدالــةتء  ـــازادي ـــافء ئ م
ئةوةدابوو  هةوَلي  لة  ئاشتيخوازي، 
تةواوي  لة  ريشةيي  گؤإانكاري  كة 
پَيكهاتةي   دةســـةآلتء  سيستمي 
ئةمةش  ــؤ  ب ــكــات،  ب ــگــادا  كــؤمــةَل
لة  ــان  ــري ــت ــراوان ف سياسةتَيكي 
رويان  گرتةبةرء  نةريتي  سياسةتي 

كردة سياسةتي كؤمةآليةتي.
لةم كاتء سةردةمةي ئَيستادا لة 
كوردستان،  باشووري  لة  سلَيمانيء 
بزووتنةوةيةكي نةيارييء ناإةزاييء 
ئَيستاي  دةسةآلتي  لة  رةخنةگرتن 
تادَيت  بةإَيوةيةء  هةرَيم  حكومةتي 
بةهَيزتر  فراوانترء  شةپؤلةكاني 
دةبَيت، ئَيستا داواي گؤإانء ريفؤرم 
حكومةتي  كارنامةي  بةرنامةء  لة 
هةرَيم بووةتة داواكاريء ئومَيدَيكي 
پانوبةرين لةناو كؤمةَلگاي كورديداء 
سلَيمانييةوة  شاري  لة  سةرةتاكاني 
دةبَيت،  پةيگيرتر  رؤشنترء  تادَيت 
تايبةتمةندييةكاني  لة  يةكَيك  بةآلم 
كة  لــةوةدايــة  ئامانجة  هيواو  ئةم 
بكةرةكاني  هةَلسوإَينةرانء  تائَيستا 

لةكاتي نوخبةي  سياسيء فةرهةنگيدا 
بَلَيم  ئةوةية  مةبةستم  ماوةتةوة، 
شةپؤلة  ئــةم  پةيامي  هةرچةندة 
هاوشَيوةء  ناإةزايية  نةيارييء 
شةپؤلةكاني  لةگةأل  هاوبةرنامةية 
هَيشتا  ــــةآلم  ب ــي)،  ــت ــش ــاوپ (ه
نوخبةي  لةئاستي  كارةكتةرةكاني 
ماوةتةوةء  رووناكبيريدا  سياسيء 
خةَلك  توَيژةكاني  خةَلكء  هَيشتا 
راستةوخؤ  هَيزي  بكةرء  نةبوونةتة 
يةكةمين  ئامانجة،  ئاسؤء  ئةم  بؤ 
نوخبة  ــةو  ئ ــاري  ــإي ب بــةرنــامــةء 
دةبَيتء  رووناكبيريية  سياسيء 
دةتوانَيت ئةوةبَيت كة زؤربةي هةرة 
لةم  بكات  هاوبةشي  خةَلك  زؤري 
بزووتنةوةية، نةك تةنيا لة دروشمء 
ئامانجدا، بةَلكو لة خودي بةشداريي 
گؤإانكاريء  لة  ئةوان  راستةوخؤي 

هةنگاوة كردةييةكاندا.
دةبَيت  كة  ئةوةية،  ديكة  خاَلَيكي 
لة  بزاڤة  ئةم  جوگرافي  سنووري 
بؤ  بكرَيت  فراوانتر  سلَيمانييةوة 
چؤن  وةك  هةر  كوردستان،  هةموو 
بة  گدانسك  هاوپشتي  خةباتكاراني 
هةموو پؤَلؤنيادا بآلوبوونةوة، ئةوان 

لة  لة خةباتي سةنديكاييء كرَيكاري 
بةرةو  كرد  خةباتيان  گرانسكةوة 
ئاستي  لةسةر  گشتي  تَيكؤشاني 
خةباتء  دةتوانين  ئَيمةش  كؤمةَلگا، 
سياسيء  نوخبةي  تَيكؤشاني 
فراوانتر  سلَيماني  رووناكبيري 
تَيكؤشانة  ئةم  شةپؤلةكاني  بكةينء 
هةموو  هاوآلتييانء  هةموو  بةرةو 

كوردستان بةرين.

ثةيامي (هاوثشتي)
بؤ بزووتنةوةي  طؤإانء ريفؤرم

ريفؤرم  گؤإانء  بزووتنةوةي  
هَيزء  كوردستان  لة  ئَيستا  كة 
دةبينرَيت،  شةپؤلةكاني  تواناي 
روناكبيري  نوخبةي  لةالي  سةرةتا 
لَيكؤَلينةوةكاندا  ءتارء  نووسينء  لة 
دةبينراء ماوةي چةند ساَلَيكة بووةتة 
تَيكؤشةرانء  لة  بةشَيك  بةرنامةي  
بةرنامةء  ئةم  سياسي،  نوخبةي  
ئامانجة هةر لةسةرةتاوة هيچ نةبَيت 
هةردوو  نووسينةكاني  پةيامء  لة 
رووناكبيري،  سياسيء  نوخبةي  
بوو  ئةوة  بةهَيزي  توخمي  اليةنء 
كة زؤر پابةندي كؤمةَلگاء اليةنگري 
دادپةروةريي  ئازادييء  مافء  لة 
كردووة بة قازانجي خةَلك بةگشتي، 
بــزووتــنــةوةيــةك كــة بةو  ديـــارة 
بةهرةمةنديش  دةبَيت  جؤرةبَيت، 
بؤ  گونجاو  ســازوكــاري  لة  بَيت 
بةرةوپَيشةوةچووني  دامةزراندنء 
بزووتنةوةكة،  ئامانجةكاني  ئةركء 
هةوَلي  لة  بـــةردةوام  دةبَيت  يان 

هَينانةدي ئةو بةهرانةدا بَيت.
ئــةوةمــان  هاوپشتي  بــزاڤــي 
دةسةآلتة  ــمء  رژَي كة  دةكــات  فَير 
بونيادء  تةنيا  هةژموونخوازةكان، 
دةسةآلتيان  حكومةتء  پَيكهاتةي  
ــةواوي  ت بةَلكو  ــوانــدووة،  نــةشــَي
ئيفليجي  تووشي  كؤمةَلگاشيان 

كار  سةرةتاي  لَيرةوة  كــردووة، 
لةجياتي  دةبَيت  كة  ئةوةي   دةبَيتة 
ــي حــيــزبء  ــت ــةري ســيــاســةتــي ن
دةسةآلت، پةنا ببرَيتةبةر (سياسةتي 
زيندووكردنةوةء  بؤ  كؤمةآليةتي) 
ژيانةوةي (ديموكراسي كؤمةآليةتي) 
دةسةآلتي  بة  دژ  بةرامبةرء  لة 
ديموكراسي  بةناو  هةژموونخوازء 
دةبَيت  پَيناوةشدا  لةم  حكومةتةكان، 
سياسةت  ميكانيزمي  ــةإوو  رووب
هةيةء  كة  لةوةي   بكرَيت  فراوانتر 
ديموكراتي  كؤمةآليةتيء  سياسةتي 
جةماوةري بكرَيتة بةرنامةو پةيإةو، 
كؤمةآليةتيء  سياسةتي  هةرچةندة 
هيواء  ــاوةري  ــةم ج ديموكراتي 
خودي  بــةآلم  گرنگة،  ئامانجَيكي 
بَيت  سةرةتايةك  دةتوانَيت  ئايدياكة 
ئةگةر  سةرئةنجام  كاروانةدا،  لةم 
ءآلتي  لة  ريفؤرم  گؤإانء  رةوتي 
بكاتة  سةرةتاية  ئةم  بتوانَيت  ئَيمة 
بةرنامةء پةيإةو، بَيگومان دةتوانَيت 
بةندي  يةكةمين  لة  بةهرةمةندبَيت 
بةرنامةي ديموكراسي كؤمةآليةتي.

دةبَيت  كؤمةآليةتي  ديموكراسي 
ريفؤرم  گؤإانء  رةوتي  رَيگاي  لة 

چوارچَيوة  بكاتة  ديكة  سةرةتايةكي 
كؤمةآليةتيية،  ناوةإؤكة  ئةم  بؤ 
پلوراليزم  پرةنسيپي  ئةويش  كة 
لة  پلوراليزميش  فــرةيــيــة،  ــان  ي
رَيكخراو  حيزبء  چةند  رَيككةوتني 
سياسيء  بـــيـــروبـــاوةإي  يـــان 
ناكرَيت،  سنووردار  ئايدؤلؤژيدا 
ئةوةية  راستةقينة  پلوراليزمي  بةَلكو 
سياسيء  كايةكاني  هةموو  كة 
فةرهةنگي  كؤمةآليةتيء  ئابووري، 
بةرژةوةندي  لة  كة  رَيگايانةوة  لةو 
ـــانء لـــة بــــةرژةوةنــــدي  ـــؤي خ
بزووتنةوةي   ناو  بَينة  گشتيداية، 
كوردستان.  لة  ريفؤرم  ــؤإانء  گ
لةسةر  كـــورديء  پلوراليزمي 
گــؤإانء  ليستي  رةوتء  دةستي 
دةتوانَيت  ريفؤرم  نوَيبوونةوةء 
رَيكخراوة  سياسييةكان،  بةرنامة 
ديموكراتييةكان،  جةماوةرييء 
كةسايةتيية  جياوازةكان،  فةرهةنگة 
تةواوي  سياسيء جةماوةرييةكانء 
دادپةروةرييةكان،  ئازادييء  مافء 
رةوتء  لةم  هةمووان  قازانجي  بة 
لةدواي  تةنيا  كؤبكاتةوة،  ليستةدا 
چوارچَيوةية  ئةم  ئاوةدانكردنةوةي  
دةتوانين بَلَيين كة سياسةتي فراوانتر 
حيزبيء  نةريتي  سياسةتي  لــة 
ئةگةر  بةديهَيناوة،  حكومةتيمان 
بة  دةستمان  بَيگومان  نةكةين  ءاش 
گؤإانء ريفؤرمي ئازادء ديموكراتي 

ناگات.
ــي  ــراس ــوك ــم ســـةرةتـــاي دي
ــوةي   ــَي ــوارچ ــة چ كــؤمــةآليــةتــي ل
بةو  دةبَيت  راستةقينةدا  پلوراليزمي 
زانايان  بيرمةندانء  كة  بةرهةمةي 
پَيي دةَلَين (كؤمةَلي مةدةني)، چونكة 
كؤمةَلي مةدةني ئةوة نيية كة هةندَيك 
جةماوةريء  يةكَيتي  يان  رَيكخراو 
خراپتر  لةمةش  هةبَيت،  رشتةي  
ئةوةية كة ئةم رَيكخراوانة ءابةستةبن 

دةسةآلتدار،  حكومةتي  حيزبء  بة 
بةتايبةتي  مةدةني  كؤمةَلي  بةَلكو 
(هاوپشتي)  بزووتنةوةي  لــةدواي 
رَيكخراوء  چوارچَيوةء  هَيز،  بؤ 
بةشدارن  كة  جةماوةرييانة  يةكَيتيية 
لة دروستكردني گؤإانء ريفؤرم بة 
لةوةش  (هاوپشتي)  گشتي.  قازانجي 
كؤمةَلي  كة  فَيردةكات  زياترمان 
مافء  دةتوانَيت  تةنيا  نةك  مةدةني 
بةدةست  عةدالةت  ئازادييةكانء 
تةواوي  دةتوانَيت  بةَلكو  بهَينَيت، 
كؤمةَلگاش  حكومةتء  سيستمي 
بةرَيت.  كرانةوة  ئازادييء  بةرةو 
مةدةنييةكان  مافة  بزووتنةوةكاني 
ئةمريكا،  ١٩٥٠ي  دةيةي  ساآلني  لة 
الوانــي  خوَيندكارانء  راپةإيني 
١٩٦٨ء  لةساَلي  ئةوروپا  فةرةنساء 
پؤَلؤنيا  هاوپشتي  بزووتنةوةي  
سةرةتا  دةبنة   ،١٩٨٩  -١٩٨٠ لة 
گرنگةكاني كؤمةَلي مةدةنيء فشارو 
لةسةر  مةدةني  كؤمةَلي  كاريگةري 

سيستمء دةسةآلتي سياسي.
ئَيمة لة كوردستان لةساَلي ١٩٩١ 
بةدواوة، لة پةيوةند بةم باسةدا، دوو 
ئةزموونمان پيادةء پةراوة كردووة، 

بة  راپةإيني  ئةزمووني  يةكةميان 
كوردستان  خةَلكي  فراواني  شكؤء 
داگيركةري  دةسةآلتي  دژي  لة  بوو 
بوو  ءاتة سازداني (شؤإش  بةعس، 
ــةآلتء  دةس دژي  لة  ــةخــوارةوة)  ل
دووةميان  دةسةآلت.  رووخاني  بؤ 
(ريفؤرم  سازداني  بؤ  بوو  هةوَلدان 
ريفؤرم  بةرنامةي  ءاتة  لةسةرةوة)، 
دژي  لة  حكومةت  حيزبء  لةناو 
ئازاديي.         مافء  نةبووني  گةندةَليء 
(بةتايبةتي  تائَيستا   ١٩٩٩ لةساآلني 
مةكتةبي  سةركردايةتيء  لةناو 
سياسي ي.ن.ك) چةند جارَيك هةوأل 
بؤ ئةم كارة دراوة، بةآلم بآ سوودو 
نايةوة،  ئاكام هةوَلةكان سةريان  بآ 
راپةإينةوة  بةهؤي  راستة  ئَيمة 
بةشَيكي  لة  بةعسمان  حكومةتي 
بةآلم  دةرةوة،  كــردة  كوردستان 
لةإاستيدا  (يان  راپةإينةوة  بةهؤي 
ــةوة)  ــن ــةإي راپ ــاي  ــگ رَي ــة  ل تةنيا 
كؤمةَلگايةكي  سيستمء  نةمانتواني 
ــافء  ــــرؤڤء م ــة م شــايــســتــة ب
سةردةمة  ئةم  عةدالةتي  ئازادييء 
هةوَلةكاني  هةروةها  دروستبكةين، 
نائومَيد  ســـةرةوةش  لة  ريــفــؤرم 
نَيوانةدا  لةم  كــرد،  پاشةكشةيان 
(بير  دةَلَيت  پَيمان  هاوپشتي  پةيامي 
سازوكاري  رَيگاء  بةرنامةء  لة 
ديموكراسيخوازي  بزووتنةوةي  
پؤَلؤنيا بكةنةوة، لة رَيگاكاني كؤمةَلي  
كؤمةآليةتي،  ديموكراسي  مةدةني، 
جةماوةرييء  سياسيء  پلوراليزمي 
بة  بگةن  دةتوانن  ئاشتيخوازييةوة 

ئامانجةكانتان). هيواء 

زانيارييةكان  تةواوي  تَيبيني: 
لة  (هاوپشتي)  پؤَلؤنياء  ــارةي   دةرب
بشر)  انسانيت  براي  (زماني  كتَيبي 
جهانبگلو)  (رامين  نووسيني  لة 

ءةرگيراوة، لة الپةإةكاني (٣٤- ٣٧)

پةيامي پؤلَؤنيا بؤ كوردستان
ئةكرةمى ميهرداد ئيبراهيم باليسانى

دةبيستينء  ـــةردةوام  ب  
ــةت لة  ــب ــاي ــةت ــن، ب ــي ــن ــي دةب
ــى  ــراوان كـــؤبـــوونـــةوةى ف
تايبةتييةكانء  بؤنة  حيزبيىء 
كاتةكاني ديكة، ئةوكاتانةى كة 
دةسةآلتء حيزب ثَيويستى بة 
حةماسةتء هاتنةمةيدانى طةنج 
بةرثرسان   لةوكاتةدا  ئا  هةية، 
قسةو  هؤنينةوةى  دةكةونة 
تايبةت  يةكبةدوايةكى  رستةى 
بة مةدحء سةناي طةنج!! لةوَيدا هةوَلدةدةن كاريطةرييةك 
تا  دروستبكةن  طةنج  جةستةي  هؤشء  ناخء  لةسةر 
لة  تا  ملبنَين!  شةإ  بةرةكانى  رووةو  هانبدةن  طةنجان 
ئةو  هةموو  ثرؤتستؤي  سةرشةقامء  بثرذَينة  يةككاتدا 
بإيارو بةرنامانة بكةن كة لةطةأل بةرذةوةنديى دةسةآلتء 

حيزبى حاكمدا يةكناطرنةوة.
هةرةزؤرى  زؤربةى  سةلماندووين  بؤى  مَيذوو    
طةنج  بوَيريى  بةتواناو  دةســتء  لةسةر  شؤإشةكان 
بة  نةبووبن،  طةنجان  ئةطةر  دةستثَيكراون،  بةرثاكراونء 
بوون؟  ئاراو  دَيتة  بةرخودان  كوا  ثةككةوتووةكان  ثيرو 
بةآلم تةمةندارةكان بؤ ثاراستنى ثَيطةي دةسةآلتى يةكةمى 
سةركردةو  وةك  خؤيان  مانةوةى  هةبوونء  خؤيانء 
ناساندنى خودى خؤيان بة سةركردةى كاريزما، بةردةوام 
ناخء  كاريطةر،  قسةى  ثةيظء  بة  ئةوةدابوون  لةبيرى 
ذَير  تةسليمى  طةنجان  وابكةن  داطيربكةنء  طةنج  هؤشى 

ئيرادةي خؤيان بكةن!!
ئَيمة  كة  سةركردانةى  لةو  هةريةك  رابردوودا  لة    
مةبةستماننء ناويان ناهَينين، لةبارةى سةرنجإاكَيشانء 
داطيركردنى سةرتاثاي رؤحء طيانى طةنج، ثةيظء دروشمى 
تايبةت بة خؤيانء طةنج هةية! وةك طةنجان (سةري رمن، 
تا  ثَيشإةون، طيانبازنء...)،  رووناكين، ضران، مةشخةَلن، 
ئةم دروشمانة لة سةردةمَيكدا دةردةبإَينء بةياندةكرَين 

كة ئاطري شةإ بةرز دةبينرَيتء داطيرساوة!
  كاتَيكيش كة رةوش ئارامدةبَيتةوةو كاريطةرييةكانى 
تاوانبار  طةنج  كثدةبنةوة،  كورسى  دةســةآلتء  نةمانى 
هيض  راإاو  ئينتيماو  نةبوونى  بيرو  لة  خاَليى  بة  دةكرَيت 
لةبارانةبوو! زؤرجار ئةو سةركردانةى كة لةكاتى شةإو 
شؤإشدا دروشمى ئاطرينيان بةباآلى طةنجاندا هةَلدةداو 
لةكاتى  سةركردانة  ئةو  هةر  سةنايان،  مةدحء  دةكةوتنة 
شَينةيىء ئاراميدا لة كؤبوونةوة فراوانء تايبةتييةكانياندا 
بة قسةي توندو بةهَيزو توإةييةوة طةنجانيان تَيكدةشكاندو 
دةيانشكاندنةوة!! هةر ئةو سةركردانة كة رؤذَيك لة رؤذان 
كةمئةنداميانكردنء  بةكوشتء  دا  طةنجيان  بةهةزاران 
ئَيستا   بؤ  ئةى  دةربةدةريانكردن!  لَيقةوماوو  هــةذارو 

ئاوإَيك لةو طةنجانة نادةنةوة؟
كؤمسيؤنى  هَيشتا  كة  كاتَيك  ماوةيةدا  لةم       
هةَلبذاردنى  هةَلمةتةكانى  بانطةوازى  هةَلبذاردن  باآلى 
رانةطةياندبوو، كةضى لة ميدياكاندا ئةوةى دةوترا دووبارة 
بةرةو  شةلةشةل  بة  طةنجَيك  لةوكاتةدا  ئا  نةدةكرايةوة!! 
هةنطاوى  نيشتمانة  ئةم  بةرثرسانى  لة  يةكَيك  ثرسطةى 
لةسةرخؤى دةنا، منيش لةطةأل ئةودا طةيشتمة الى كاكى 
بةرثرس، ئةو طةنجة بة رةوشتَيكى بةرزو بةإَيزةوة داواى 
يارمةتييةكى كةمي كرد بؤئةوةى بتوانَيت نةشتةرطةريى بؤ 
قاضة زامدارو شكاوةكةى شةإى ناوخؤي ثَيبكات! بةآلم 
ثَيويست وةآلمى  بةرثرس وةك  كاكى  لةاليةن  بةداخةوة 
بةإَيزةوة  ضؤن  وةك  جاران  بةهةمانشَيوةى  نةدرايةوة! 
هاتة ذوورةوة، بةهةمانشَيوة لةسةرخؤ لةسةر قةنةفةكة 
هةستاو بة شةلةشةل دةرطاكةى بة هَيمنى بةدواي خؤيدا 
لة  ديكةو  كاتَيكي  لة  بةهةمانشَيوة  رؤشــت!!  داخستء 
شوَينَيكي ديكةدا طةنجَيك دةستى راستى بؤ لَيثرسراوةكة 
سةقةتةو  دةستم  كةمئةنداممء  «من  وتى:  بةرزكردةوةو 
ئَيستاش خوَيندكارمء خَيزاندارم، هاتووم يارمةتيم بدةيتء 
نَيوضةوانى  هيضةوة  لة  بةرثرس  كاكى  سوثاستدةكةم»، 
خؤي طرذكردو وتى: «بؤ من منةزةمةي خةيريم تا بتوانم 
من  لة  روو  تؤ  وةك  دةيانى  رؤذى  بدةم!!  تؤ  يارمةتيى 
كةسة  هةموو  ئةو  يارمةتيى  دةتوانم  ضؤن  من  دةكات، 
بدةم!!»، طةنجةكة بة ئةسثايى هةستاو بة نابةدَلى رؤشت!!

 من نامةوَيت لةوةزياتر باسى هيض نموونةيةكي ديكة 
ديكةتان  نموونةي  دةيان  ئَيوةش  دةزانم  ضونكة  بكةم، 
اليةو باسى ئةو طةنجانةش ناكةم كة رؤذانة لَيرةو لةوآ 
باسى  دةهَينن!  خؤيان  ذيانى  بة  كؤتايى  نةداريى،  لةبةر 
ئةو طةنجانةش ناكةم كة رؤذانة لة كةناَلةكانى راطةياندندا 
دةكةنء  موعاناتى خودى خؤيان  ذيانء  لة  باس  خؤيان 

هةستى خؤيان ضؤن دةردةبإن.
  كةضى هةر لة ئَيستاوة اليةنةكانى بةشداربووى ئةم 
هةَلبذاردنة كة بإيارة ئةنجامبدرَيتء بكرَيت، كةوتوونةتة 
طةنجان  لة  زؤرتــريــن  دةنطى  بتوانن  بــؤئــةوةى  خؤ 
بؤخؤيان مسؤطةربكةن! ضونكة دةزانن رَيذةى طةنج لةم 
هةذاريى  نةبوونىء  لةبةر  ئةوان  زؤرةو  كوردستانةدا 
نةيانتوانيوة ذيانى هاوسةريى ثَيكبهَيننء وآلت جَيبهَيَلنء 
بؤ  ئَيمة  دةكرَيت  كةواتة  كؤيانبكةنةوة!  حيزبدا  لةدةورى 
ئةم هةَلبذاردنة ثرسيارَيك لة طةنجان بكةينء بَلَيين: ئَيوةى 

طةنج تَيإوانينتان بؤ هةَلبذاردن ضييةو ضؤنة؟
Info_balisani@yahoo.com

تَيأوانينى طةنج
بؤ هةلَبذاردن

هَيزء  كوردستان  لة  ئَيستا  كة  ريفؤرم  طؤإانء  بزووتنةوةي  

تواناي شةثؤلةكاني دةبينرَيت، سةرةتا لةالي نوخبةي روناكبيري 

لة نووسينء ءتارء لَيكؤَلينةوةكاندا دةبينراء ماوةي ضةند ساَلَيكة 

بووةتة بةرنامةي  بةشَيك لة تَيكؤشةرانء نوخبةي  سياسي

www.ne
tew

e.c
om
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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

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري

R٦٥٨ – ٥ ئاشكرا بانطةوازي
قةآلدزآ. لة كؤشكةلة طوندي بؤ كارةبا طةياندني ثرؤذة:

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

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم
٢٠٠٩/٥/٢٥ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٥/٢٨  رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير
تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٦/٨ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

خؤجَييةتي كارطَيري بؤ نيوةإؤ ١٠ى
ثَيش كاتذمَير١١ى رؤذى٢٠٠٩/٦/٨ تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

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

ثَيبَيت. هةولَير)يان
٢-ئةوبةَلَيندةروكؤمثانيايةىكةلةدةرةوةىهةرَيمنثَيويستةثشتطيرىتؤماركردنى

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

دادةخرَيت.
بة كراو ثارةى دياري بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات  بإى -٤
مليؤنء دوو بإى (٢٥٠٠٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكى

طةإانةوةى تةندةر  لةكاتى كة دةبَيت ٣٠ رؤذ بؤ هةزار دينار وةردةطيرَيت سةد ثَينج
ئامادةبَيت.

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

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

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

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

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

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

دانا احمد مجيد
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري

R٦٥٢ – ١ ئاشكرا بانطةوازي
سلَيماني. لة (٢) ثلة الواني و وةرزش ناوةندي بيناي دروستكردني ثرؤذة:

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

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم
٢٠٠٩/٥/٢٥ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٥/٢٨  رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير
تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٦/٨ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

خؤجَييةتي كارطَيري بؤ نيوةإؤ ١٠ى
ثَيش كاتذمَير١١ى رؤذى٢٠٠٩/٦/٨ تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

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

ثَيبَيت. هةولَير)يان
٢-ئةوبةَلَيندةروكؤمثانيايةىكةلةدةرةوةىهةرَيمنثَيويستةثشتطيرىتؤماركردنى

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

دادةخرَيت.
بة كراو ثارةى دياري بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات  بإى -٤
بإى (٣٣٠٠٠٠٠٠) سي و بة (خطاب ضمان)  يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكى

تةندةر  طةإانةوةى  لةكاتى دةبَيت كة  رؤذ  ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت دينار مليؤن سآ
ئامادةبَيت.

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

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

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

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

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

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

دانا احمد مجيد
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري

R٦٥٦ – ٢ ئاشكرا بانطةوازي
كؤمةَلطاي لة (٢) ثلة الواني و وةرزش ناوةندي بيناي دروستكردني ثــرؤذة:

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

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم
٢٠٠٩/٥/٢٥ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٥/٢٨  رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير
تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٦/٨ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

خؤجَييةتي كارطَيري بؤ نيوةإؤ ١٠ى
ثَيش كاتذمَير١١ى رؤذى٢٠٠٩/٦/٨ تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

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

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

بازرطانيةوة). طشتي (بةرَيوةبةري لةاليةن ثَيبَيت
دادةخرَيت. تةندةر سندوقى وةرناطيرَيتء كراو ديارى كاتى دواى تةندةرَيك هيض -٣
بة كراو ثارةى دياري بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات  بإى -٤
بإى (٣٣٠٠٠٠٠٠) سي و بة (خطاب ضمان)  يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكى

تةندةر  طةإانةوةى  لةكاتى دةبَيت كة  رؤذ  ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت دينار مليؤن سآ
ئامادةبَيت.

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

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

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

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

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

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

دانا احمد مجيد
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري

R٥ – ٤ ئاشكرا بانطةوازي
زةإايةن. لة قةرةطؤلي سةروو طوندي لة ثرسة تةواوكردني هؤَلي ثرؤذة:

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

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم
٢٠٠٩/٥/٢٥ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٥/٢٨  رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير
تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٦/٨ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

خؤجَييةتي كارطَيري بؤ نيوةإؤ ١٠ى
ثَيش كاتذمَير١١ى رؤذى٢٠٠٩/٦/٨ تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

كردنيان ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ثَيويستة -١
ثالنداناني وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى بَيت، (١٠ تا   ١)

ثَيبَيت. هةولَير)يان
٢-ئةوبةَلَيندةروكؤمثانيايةىكةلةدةرةوةىهةرَيمنثَيويستةثشتطيرىتؤماركردنى

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

دادةخرَيت.
بة كراو ثارةى دياري بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات  بإى -٤
بإى (١٥٠٠٠٠٠) مليؤنَيك و (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكى

طةإانةوةى تةندةر  لةكاتى كة دةبَيت ٣٠ رؤذ بؤ هةزار دينار وةردةطيرَيت سةد ثَينج
ئامادةبَيت.

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

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

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و بؤساَلى نوآ بدرَيت دةرامةتيان ثآ باجى ئةستؤثاكى
خاوةنةكةى ناطةإَيتةوة بؤ كة هةزار دينار ثَينج ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (٥٠٠٠)
بؤ تةندةرةكةى كة كةسةى ئةو سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى

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

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

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

دانا احمد مجيد
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري

R٤١٢ – ١ ئاشكرا بانطةوازي
سَيوسَينان لة ناحية بيناي بةإَيوةبةري بؤ لَيداني بير و سياج دروستكردني ثرؤذة:

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

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم
٢٠٠٩/٥/٢٥ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٥/٢٨  رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

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

خؤجَييةتي كارطَيري بؤ نيوةإؤ ١٠ى
ثَيش كاتذمَير١١ى رؤذى٢٠٠٩/٦/٩ تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

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

ثَيبَيت. هةولَير)يان
٢-ئةوبةَلَيندةروكؤمثانيايةىكةلةدةرةوةىهةرَيمنثَيويستةثشتطيرىتؤماركردنى

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

دادةخرَيت.
بة كراو ثارةى دياري بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات  بإى -٤
مليؤن ضوار بإى (٤٠٠٠٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكى

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

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

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

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

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

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

دانا احمد مجيد
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري

R٥٠٨ – ٣ ئاشكرا بانطةوازي

(دووبارة). دةربةنديخان طةرةكَيك لة ضةند و قيرتاوكردني تَيكةَلةرَيذكردن ثرؤذة:
تةندةرى دةكات كة بةَلَيندةرو كؤمثانياكان ئاطادارى سةرجةم ثارَيزطاى سلَيمانى *
(كارطَيإىء فةرمانطةكةمان سةردانى كردن جَيبةجآ بؤ هةية ناوبراو ثرؤذةى
سةرةكي شةقامي لةسةر (٥) نهؤمى عةلى حاجى جةمالى تةالرى لة خؤجَييةتى)

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم
٢٠٠٩/٥/٢٥ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٥/٢٨  رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

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

خؤجَييةتي كارطَيري بؤ نيوةإؤ ١٠ى
ثَيش كاتذمَير١١ى رؤذى٢٠٠٩/٦/٩ تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

كردنيان ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ثَيويستة -١
ثالنداناني وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى بَيت، (٥ تا   ١)

ثَيبَيت. هةولَير)يان
٢-ئةوبةَلَيندةروكؤمثانيايةىكةلةدةرةوةىهةرَيمنثَيويستةثشتطيرىتؤماركردنى

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

دادةخرَيت.
بة كراو ثارةى دياري بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات  بإى -٤
مليؤن سي بإى (٣٠٠٠٠٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكى

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

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

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

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

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

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

دانا احمد مجيد
سلَيماني ثارَيزطاري
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ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٦٠٧ – ٣ ئاشكرا بانطةوازي

(دووبارة). هةواسان ثردي بؤ مةيدان ثردي قيري رَيطاي ضاككردني ثرؤذة:
تةندةرى دةكات كة بةَلَيندةرو كؤمثانياكان ئاطادارى سةرجةم ثارَيزطاى سلَيمانى *
(كارطَيإىء فةرمانطةكةمان سةردانى كردن جَيبةجآ بؤ هةية ناوبراو ثرؤذةى
سةرةكي شةقامي لةسةر (٥) نهؤمى عةلى حاجى جةمالى تةالرى لة خؤجَييةتى)

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم
٢٠٠٩/٥/٢٥ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٥/٢٨  رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

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

خؤجَييةتي كارطَيري بؤ نيوةإؤ ١٠ى
ثَيش كاتذمَير١١ى رؤذى٢٠٠٩/٦/٩ تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

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

ثَيبَيت. هةولَير)يان
٢-ئةوبةَلَيندةروكؤمثانيايةىكةلةدةرةوةىهةرَيمنثَيويستةثشتطيرىتؤماركردنى

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

دادةخرَيت.
بة كراو ثارةى دياري بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات  بإى -٤
مليؤن نؤ بإى (٩٠٠٠٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكى

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

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

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

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

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

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

دانا احمد مجيد
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٦٥٤ – ٣ ئاشكرا بانطةوازي

دةربةنديخان. لة (٢) ثلة الواني و وةرزش ناوةندي بيناي دروستكردني ثرؤذة:
تةندةرى دةكات كة بةَلَيندةرو كؤمثانياكان ئاطادارى سةرجةم ثارَيزطاى سلَيمانى *
(كارطَيإىء فةرمانطةكةمان سةردانى كردن جَيبةجآ بؤ هةية ناوبراو ثرؤذةى
سةرةكي شةقامي لةسةر (٥) نهؤمى عةلى حاجى جةمالى تةالرى لة خؤجَييةتى)

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم
٢٠٠٩/٥/٢٥ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٥/٢٨  رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير
تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٦/٨ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

خؤجَييةتي كارطَيري بؤ نيوةإؤ ١٠ى
ثَيش كاتذمَير١١ى رؤذى٢٠٠٩/٦/٨ تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

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

ثَيبَيت. هةولَير)يان
٢-ئةوبةَلَيندةروكؤمثانيايةىكةلةدةرةوةىهةرَيمنثَيويستةثشتطيرىتؤماركردنى

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

دادةخرَيت.
بة كراو ثارةى دياري بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات  بإى -٤
بإى (٣٣٠٠٠٠٠٠) سي و بة (خطاب ضمان)  يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكى

تةندةر  طةإانةوةى  لةكاتى دةبَيت كة  رؤذ  ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت  دينار  مليؤن سآ 
ئامادةبَيت.

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

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

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

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

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

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

دانا احمد مجيد
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٥٤٩ – ١ ئاشكرا بانطةوازي

بازرطاني بةإَيوةبةرايةتيةكاني بةردةم رَيطاي قيرتاوكردني و ضاككردن ثرؤذة:
(دووبارة). سلَيماني لة خؤراك

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

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم
٢٠٠٩/٥/٢٥ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٥/٢٨  رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

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

خؤجَييةتي كارطَيري بؤ نيوةإؤ ١٠ى
ثَيش كاتذمَير١١ى رؤذى٢٠٠٩/٦/٩ تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

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

ثَيبَيت. هةولَير)يان
٢-ئةوبةَلَيندةروكؤمثانيايةىكةلةدةرةوةىهةرَيمنثَيويستةثشتطيرىتؤماركردنى

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

دادةخرَيت.
بة كراو ثارةى دياري بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات  بإى -٤
مليؤن ضوار  بإى (٤٠٠٠٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكى

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

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

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

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

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

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

دانا احمد مجيد
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٦٥٥ – ٤ ئاشكرا بانطةوازي

شارةزوور. لة (٢) ثلة الواني و وةرزش ناوةندي بيناي دروستكردني ثرؤذة:
تةندةرى دةكات كة بةَلَيندةرو كؤمثانياكان ئاطادارى سةرجةم ثارَيزطاى سلَيمانى *
(كارطَيإىء فةرمانطةكةمان سةردانى كردن جَيبةجآ بؤ هةية ناوبراو ثرؤذةى
سةرةكي شةقامي لةسةر (٥) نهؤمى عةلى حاجى جةمالى تةالرى لة خؤجَييةتى)

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم
٢٠٠٩/٥/٢٥ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٥/٢٨  رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير
تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٦/٨ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

خؤجَييةتي كارطَيري بؤ نيوةإؤ ١٠ى
ثَيش كاتذمَير١١ى رؤذى٢٠٠٩/٦/٨ تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

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

ثَيبَيت. هةولَير)يان
٢-ئةوبةَلَيندةروكؤمثانيايةىكةلةدةرةوةىهةرَيمنثَيويستةثشتطيرىتؤماركردنى

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

دادةخرَيت.
بة كراو ثارةى دياري بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات  بإى -٤
بإى (٣٣٠٠٠٠٠٠) سي و بة (خطاب ضمان)  يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكى

تةندةر  طةإانةوةى  لةكاتى دةبَيت كة  رؤذ  ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت دينار مليؤن سآ
ئامادةبَيت.

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

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

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

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

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

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

دانا احمد مجيد
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٦٥٣ – ٥ ئاشكرا بانطةوازي

رانية. لة (٢) ثلة الواني و وةرزش ناوةندي بيناي دروستكردني ثرؤذة:
تةندةرى دةكات كة بةَلَيندةرو كؤمثانياكان ئاطادارى سةرجةم ثارَيزطاى سلَيمانى *
(كارطَيإىء فةرمانطةكةمان سةردانى كردن جَيبةجآ بؤ هةية ناوبراو ثرؤذةى
سةرةكي شةقامي لةسةر (٥) نهؤمى عةلى حاجى جةمالى تةالرى لة خؤجَييةتى)

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم
٢٠٠٩/٥/٢٥ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٥/٢٨  رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير
تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٦/٨ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

خؤجَييةتي كارطَيري بؤ نيوةإؤ ١٠ى
ثَيش كاتذمَير١١ى رؤذى٢٠٠٩/٦/٨ تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

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

ثَيبَيت. هةولَير)يان
٢-ئةوبةَلَيندةروكؤمثانيايةىكةلةدةرةوةىهةرَيمنثَيويستةثشتطيرىتؤماركردنى

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

دادةخرَيت.
بة كراو ثارةى دياري بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات  بإى -٤
بإى (٣٣٠٠٠٠٠٠) سي و بة (خطاب ضمان)  يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكى

تةندةر  طةإانةوةى  لةكاتى دةبَيت كة  رؤذ  ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت دينار مليؤن سآ
ئامادةبَيت.

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

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

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

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

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

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

دانا احمد مجيد
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٦٥٧ – ٤ ئاشكرا بانطةوازي

كاني طوندي رَيطاي تَيكةَلةرَيذكردني + محلي ئيدارة بيناي (نؤذةنكردنةوةي ثرؤذة:
وارماوا. لة مرواري)

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

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم
٢٠٠٩/٥/٢٥ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٥/٢٨  رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير
تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٦/٨ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

خؤجَييةتي كارطَيري بؤ نيوةإؤ ١٠ى
ثَيش كاتذمَير١١ى رؤذى٢٠٠٩/٦/٨ تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

كردنيان ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ثَيويستة -١
ثالنداناني وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى بَيت، (١٠ تا   ١)

ثَيبَيت. هةولَير)يان
٢-ئةوبةَلَيندةروكؤمثانيايةىكةلةدةرةوةىهةرَيمنثَيويستةثشتطيرىتؤماركردنى

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

دادةخرَيت.
بة كراو ثارةى دياري بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات  بإى -٤
دوو  مليؤن بإى (٢٠٠٠٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكى

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

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

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و بؤساَلى نوآ بدرَيت دةرامةتيان ثآ باجى ئةستؤثاكى
بؤ ناطةإَيتةوة كة دينار  هةزار هةشت (٨٠٠٠) بةرامبةر  تةندةر  وةرطرتنى   -٧
كة كةسةى ئةو  سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى خاوةنةكةى

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

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

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

دانا احمد مجيد
سلَيماني ثارَيزطاري

هةَلةبجة بارى كةسَيتى لة دادطاى
/٨٩/ش/٢٠٠٩ ذمارة
٢٠٠٩/٥/٢٠/ بةروار

ئاطانامة
رؤستةمي ساالر عبدالرحيم ناديار/ شوَين داوالَيكراوي

ئةمة كة (٨٩/ش/٢٠٠٩) ذمارة  داواي لة خؤي برياري و ثَيكهات  (١٧-٥-٢٠٠٩) رؤذي لة  هةَلةبجة لة كةسَيتى بارى دادطاى 
ناوةرؤكةكةيةتي

كة رؤستةمي) عبدالرحيم داوالَيكراو ساالر و ئاخةوةيس نادر حةثسة داواكار نَيوان سةلماندني هاوسةرَيتي بة برياريدا دادطا
ئاَلتوني  ١٩ مسقاَل ثاشةكي و ٣٠ مسقاَل ئاَلتوني عةيارى ١٨ة ثَيشكي مارةيي بِري سةر لة (١٩٨٤/٤/١) بةرواري لة ئَيرانية بةرةطةز

١٨ عةيارة
بةبَالو ئةويش داواكة بةناوةرؤكى كردنةوةت بةئاطادار  دا بريارى دادطاكةمان ناديارة  نيشتةجَيبونت كةشوَينى لةبةرئةوةى
ئةوا نةكاتةوة تةميز ياخود تانة ياستيدا ماوةي لة جائةطةر رؤذانةوة ناوخؤى دوورؤذنامةى ئاطاداريةلةرَيطةى ئةم كردنةوةى

ياسا. بة طوَيرةي وةردةطرَيت ثلةي كؤتايي بريارةكة
دادوةر

قادر محمد نورى

كوردستان هةرَيمي حكومةتي
داد وةزارةتي

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

ئاطاداري
مجيد رؤوف انور محمود راكردوو/ تؤمةتباري بؤ

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

ياسا. بةثَيي ئامادةبونت بةبآ دةكرَيت دادطايي

دادوةر
محمد محمد شريف

ئــاطــاداري
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هةلَبذاردن ئالَؤزء كؤمةلَطاى
مةحمودشَيرزاد

لةطةأل بةرامبةرة كؤمةآليةتى ئاَلؤزيى كؤمةَلناسةكانةوة روانطةى لة
لةبارةى لَيكؤَلينةوةى مةيدانييان كؤمةَلناسانةى ئةم نةخؤشيى كؤمةآليةتى، واتة
كة كؤمةَلطاى دةرئةنجامة طةيشتوون بةو ئةنجامداوة، هةموويان كؤمةَلطاوة 
كؤمةَلَيك نةخؤش كؤمةَلطاى نةخؤش، كؤمةَلطاى يانى ئاَلؤز، ناإَيكوثَيكء
رَيطاى لة ثَيدةكةينء ئاماذةيان لةخوارةوة بةكورتى كة هةية تايبةتمةنديى

دةركةوَيت. بؤ خؤشمان كؤمةَلطاى ضؤنَيتى دةتوانين بةراوردكردنيشةوة
سادة زؤر زمانَيكى بة كؤمةَلطادا)، (ئاناتؤمى كتَيبى لة رةفيعثور فةرامةرز
كردووة، ناوةرؤكى كؤمةَلطا كؤمةآليةتييةكانء ثةيوةنديية لة كؤمةَلطاء باسى
بؤ هةرةزؤرى خوَيندنةوةكانى بةشَيكى كة ئةوةية كتَيبةدا طرنطة لةم ئةوةى
نَيونةتةوةيينء هةندَيكيان لةوةى جطة ماتريالةكانى لةبةرئةوةى راستة، ئَيمةش
ناوضةيةى ئةم هى بة  تايبةتن لؤكاَلنء بةشَيكيانى بةآلم دةبن، هةمووان بؤ
كة زانكؤكانى ئَيران كؤمةَلناسييانةي مامؤستا دةيان لةو يةكَيك ئةم ثياوة ئَيمة.
جياوازيى لةبوارى سؤسيؤلؤذيادا، زانستيية كتَيبء وتارى كؤمةَلَيك خاوةنى
بةَلكو كتَيبَيك، نةتةنيا هيضيان تائَيستا كة ئةوةية ئةودا لةطةأل من مامؤستاكانى
كة ئةوةش نةهَيناوة، بةرهةم بوارةوة لةم زانستيان الثةإةيى (٢) وتارَيكى تاكة
ئةم سووككردنى بةَلكو نيية، كؤمةَلناسى نةتةنيا دةكةن، ثَيشكةشى ثؤل لةسةر
ثَيويستمان زياتر هةموو زانستَيك لة ئَيستادا ئَيمة لة كة راقيةية طةنجء زانستة

ثَييةتى.
«كؤمةَلطاىئاَلؤزكؤمةَلطايةكى دةَلَيت: فةرامةرزرةفيعثورلةملَيكؤَلينةوةيةدا
كة كؤمةآليةتييةكان تَيكدةضن، ثةيوةنديية ئاَلؤزدا كؤمةَلطاى لة ضونكة نةخؤشة،
ثةيوةندييةكؤمةآليةتييةكانتَيكضوون،تاكةكانىكؤمةَلطاناتواننبةئامانجةكانيان
بَيهيواء كةنةيانتوانىنيازةكانيانتَيربكةن، بطةنءثَيداويستييةكانياندابينبكةن،
نةخؤشيية كؤمةآليةتىء تووشى الدانى بَيهيواء نائومَيدبوون، كة دةبن، نائؤمَيد

تَيكدةضَيت». كؤمةَلطا شيرازةى لَيرةوة دةبن، دةروونييةكان
ئَيستابةثَيىئةمبؤضوونانةىسةرةوة،كؤمةَلطاىئَيمةكؤمةَلطايةكىبَيهيواية،
دةروونييانةى الدانة كؤمةآليةتىء نةخؤشيية لةو جطة ضونكة نةخؤشة، واتة
بَيهيواييةوة لةم وآلت دةرةوةى بؤ  طةنجان كؤضى  هةمانة، كؤمةَلطادا  لة كة
زؤر ئةطةر كؤمةَلطايةكى بَيهيوا كؤمةَلطايةكى هةر دةطرَيت، كةواتة سةرضاوةى
تووشى زوويى بؤئةوةى بة تَيداية بوارى لةبارترين نةبَيت، ئةوة نةخؤشيش

بَيت. كؤمةآليةتى كوشندةى نةخؤشييةكى
كؤمةَلطايةكى كؤمةَلة طشتى بة ناوةإاست كؤمةَلطاكانى خؤرهةآلتى لَيرةوة
جياوازيى نةخؤشييةكانيان ئاَلؤزييء رَيذةى  بةآلم نةخؤشن، واتة ئاَلؤزن، 
ضونكة بَيت، نةخؤش هةمووان زياتر لة دةكرَيت كؤمةَلطاى ئَيمة هةية، بةيةكةوة
دةركةوتةكانيشى هةيةء قوأل زؤر بَيهيواييةكى كؤمةآليةتيدا ثانتايى لة ئَيستا
نةخؤشبوونى تايبةتمةندييةكانى لة هةندَيك  دةبنةوة، بةرجةستة رؤذانة
قووَلى كؤمةآليةتييةكان، كةلَينى ثةيوةنديية تَيكضوونى لة: بريتين ئَيمة كؤمةَلطاى
ئةكتيظبوونى كؤمةآليةتييةوة، ئابوورىء لةإووى خةَلك دةسةآلتدرانء نَيوان
حكومةتىء دامــةزراوة الوازيى دابونةريتةكانيان، عةشيرةييةكانء ثَيكهاتة
كؤمةَلطاء زؤرى بةشَيكى دةكرَيت بةآلم ديكةش، ياساييةكانء... هةندَيك خاَلى
لَيكبدةينةوةء حكومةتءثَيكهاتةءدامةزراوةكانلةضوارضَيوةىئةمضةندخاَلةدا
بؤ خؤمانمان كؤمةَلطاكةى  نةخؤشبوونى بؤئةوةى بَيت بةس  ئةوةندةش

دةركةوَيت.
بؤئةوةى كةضى نةخؤشة، سياسيش فةزاى ضةشنةدا لةم كؤمةَلطايةكى لة
تةندروست سياسيى ديكةى ثرؤسةيةكى هةر يا هةَلبذاردن نموونة بؤ بتوانين
بةإَيوةبةرين،دةبَيتخاوةنىكؤمةَلطايةكىسالمبين،بةآلمئةطةر فةزاىسياسيى
بة لَيرةوة دةبَيت بةإَيوةناضَيت، سالميش هةَلبذاردنَيكى نموونة نةبوو بؤ سالم
رَينماييكردنيان تاكةكانء بةرثرسيارَيتى هةستى بةرزكردنةوةى وتاردانء

كةمتربكةينةوة. نةخؤشيية ئةم خةسارى دروستترةكان، ئاراستة بةرةو

سةرةتا
رووناكبيرى سياسيىء لَيكؤَلينةوةى ديمانةو
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تا ئَيستا لةسةرةتاوة ثرؤسةى دةنطدان

طؤإان

دةوَلةت بةشةرعيبووني ئاستةنطةكاني

ل٨

٢-٣ ل

هةَلبذاردنةوة رَيطاي لة ديموكراسي ٤-٥كوشتنى ل

٦ ل

بتوانين بؤئةوةى كةضى نةخؤشة، سياسيش فةزاى ضةشنةدا لةم كؤمةَلطايةكى لة

بةإَيوةبةرين، سياسيى تةندروست ديكةى ثرؤسةيةكى يا هةر هةَلبذاردن نموونة بؤ

سالم نةبوو سياسيى فةزاى ئةطةر بةآلم بين، سالم كؤمةَلطايةكى خاوةنى دةبَيت

بة وتاردانء دةبَيت لَيرةوة بةإَيوةناضَيت، سالميش نموونة هةَلبذاردنَيكى بؤ

ئاراستة بةرةو رَينماييكردنيان تاكةكانء بةرثرسيارَيتى هةستى بةرزكردنةوةى

كةمتربكةينةوة نةخؤشيية ئةم خةسارى دروستترةكان،
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ــستا ئيـَ تا ســــــــةرةتاوة لة دةنطدان ثرؤسةى

سةرانسةرييةكانةوة هةَلبذاردنة
ئةنجامدرابوو)   ١٩٦٠ دةيةى لة  (كة
بةرامبةردا لة بوو،  دابةزين  لة روو
بةلجيكاء دانــيــمــارك،  (ســويــد، لة 
كةلَين سياسةتى رواَلةت بة هؤَلةندا)

وا بةهَيز  ١٩٦٠ هَيشتا هةر دةيةى لة
لة روو ــى ــر رةوت دوات مــابــووةوةء
لةكؤتاييدا دةستيثَيكرد،  دابةزينةكةى 
كةلَين سياسةتى ئيتاَليا) (نةرويجء لة
بةهَيز ١٩٨٠ش دةيــةى لة تةنانةت
تايبةتمةندييةكانى ئةطةرضى بوو،
دةبووة دةنطدةرةكان تةمةنترين كةم
كة بؤضوونة  ئةم بةهَيزبوونى  هؤى 
ءآلتانةشدا لةو دابةزين لة روو رةوتى

دةربكةوَيت. زووتر هةرضى
ديكة ءآلتــانــى ثةيإةويكردنى
ئةم ناإوونترة، ئَيمة بؤ مؤدَيلة لةم
نةبوونى بةهؤى يان روونيية نةبوونى
راثرسييةكانى بة سةبارةت  زانياريى
هؤكارى لةبةر  يان طشتيية بيروإاى 
ناإوونبوونى ئةم هةر ثاوانكراويترة،
جياوازى لةطةأل هاوكات رةوشةش
سياسةتى ثاشظةإؤيى كاتبةنديى
ديتنى كة ئةوةي دةبَيتة هؤى  كةلَين،
ثاذَيك ءةك طؤإانكارييانة ئةو تةواوى
بَيتة دذوار تايبةتيى مؤدَيلَيكى لة
ئةوة بانطةشةى حاَلةش بةو بةرضاو،
خاوةنى ءآلتانةى ئةو طشت كة كراوة
كارامةكانن، ديموكراتيكء سيستمة
ــــةإووى رووب زوو ــان ي ـــط  درةن
سياسةتى ئــاوابــوونــى  ــنء ــةزي داب
ءياليةتة كةنةداء لة دةبنةوة، كةلَين
لة بةر رةوتَيك ءةها يةكطرتووةكان

ثةيوةنديدار زانيارييةكانى دةركةوتنى
طومانى ــدا، رووي راثرسييةكان بة 
بةزوويى ــة رةوت ئةو كة نيية  تَيدا
ــتــةوة. دةطــرَي نةرويجيش ءآلتــى 
ئيتاَليا  ١٩٩٤ لة ساَلى هةَلبذاردنةكانى
لةسةر دةنــطــدان كة دةريانخست
ءآلتةدا لةو كةلَين سياسةتى بنةماى

كةمبووةتةوة،
رواَلـــةتـــى ــن ــي ــوان ـــؤن دةت ض
طؤإانكارييانة ئةمجؤرة طشتيى
بةتايبةت هةَلسوكةوتةكانداء لة
مؤدَيلةكانى لة دةنــطــدان،  لةكاتى
زؤربةى روونبكةينةوة؟ ديموكراسيدا
دراون كة روونكردنةوانةى ئــةو
لةطةل طونجاندن بؤ راشكاوى بة
خراونةتةإوو، تايبةت ءآلتانى دؤخى
كؤتاييهاتنى باسكردنى  (بة  ءَينة بؤ
لة سةربازيى زؤرةكـــى خزمةتى 
كة تَيدةطةين كة هــةر بةريتانيا)،
كة طؤإانكارييانةى ئةو ــى روودان
روونيانبكةينةوة دةمانةوَيت  ئَيمة
طرتووة، بةخؤوة  طشتيتر  رةوشَيكى 
بآ روونكردنةوانة ئةمجؤرة ئيتر
ديكة روونكردنةوةكاني  دةبن، كةَلك 
كة بةجَيية  رادةربإينة ئــةم وةك
زيادبوون لة روو (سامانداريى دةَلَيت
نوآ بةرةيةكى ئةوةي كة هؤى بووةتة
بَيتةئاراوة،كة ثرسطةلى ثةيوةنديداربة
زةقتر ديارترء لةالى ئةو ذيان ضؤنَيتى
خؤبنوَيننيش مادييةكان) ثرسة لة
كاتى لة زؤرةوة جياوازيى طةلَيك بة
ءآلتة لة كةلَين  سياسةتى دابةزينى 

نين. هاوئاهةنط جؤراوجؤرةكاندا

كة رادةربإينانةى لةو يةكَيك
لةطةأل كة خراوةتةإوو بةشَيوةيةك
داشكان راستييةكان بَيتةوة ئةوةية، كة
بةَلطةيةكة كةلَيندا سياسةتى لة (تنزل)
سةركةوتووانةى ضــارةســةرى بؤ 
جَيى خاَلى رابــردوو، ناكؤكييةكانى
نوَينةرايةتى كة ئــةوةيــة سةرنج
نوَينةرايةتى طرووثةكؤمةآليةتييةكان،
بوو، لَيكدذةكانيش بةرذةوةنديية
بةرذةوةنديية طونجاندنى ثَيكةوة
شتةية ئــةو هةمان  لَيكدذةكانيش 
ثرؤسة ــاى ــط رَي ــة ل ــــةرارة ق ــة  ك

بَيت. بةرهةم ديموكراتيكةكانةوة
ـــت بــةَلــطــةكــانــى ـــرَي ـــاك ن
طريمانةية ئةم ثشتإاستكردنةوةى
زانيارييةكانى كة  ببينين ءآلتانَيكدا  لة
بيروإاى راثرسى بة ثةيوةنديدار
ضونكة خستووةتةإوو، طشتييان
ءَينة خؤيان  ءآلتانة ئةو ــةواوى ت
سةركةوتووة سيستمة لة طةلَيكن
ئةو دةكرَيت بةآلم ديموكراتيكةكان،
رَينوَينيكةرى دةتوانن كة بةَلطانةى
كة بخرَين بةدةست كاتَيك بن، ئَيمة
مؤدَيلى لةنَيوان بكةين بةراوردَيك
سةركةوتووةكان ديموكراسيية
ئيرلةنداى ءةك ءآلتانَيكى لةطةأل
كة ءآلتانَيك ءاتة لوبنان، باكوورء
لةواندا ديموكراتيكةكان ثرؤسة
لةطةأل هةروةها نةبوون، سةركةوتوو
يان خؤرهةآلت ئةوروثاى ءآلتانى
ثرؤسة كة ثَيشوو سؤظيةتى يةكَيتى
ئةنقةست بة لةواندا ديموكراتيكةكان
ئيرلةنداى لة كـــراون.      سةركوت
باكوورءلوبنان،هيضكاتتَيكهةَلضوونة
نةبوون، ضارةسةر كؤمةآليةتييةكان
طرووثة بَيت لــةطــةأل ئَيستاشى
بنةماى ءةك كؤمةآليةتييةكان
كؤمةآليةتى ذيانى دةستنيشانكردنى
دةذمَيردرَين،لةءآلتانَيككةسةركوتى
بووةتة ثرؤسةديموكراتيكةكانلةواندا
ئةطةرى ضارةسةرى ئةوةي كة هؤى
لَيك بكرَيت، سةركوت ثَيكدادانةكانيش
سةرةإؤكان سيستمة هةَلوةشانةوةى
ئةوةي هؤى  بووةتة خؤيدا لة  خؤى
كة كؤنةكان تَيكهةَلضوونة كَيشةء كة
دانةمركاونةتةوة، بةتةواوى هَيشتا
دذايةتى سةرهةَلبدةنةوة.  ديسانةوة 
ءآلتانَيكدا لةطةأل ءآلتانة ئةمجؤرة
ديموكراتيكة ثرؤسة لــةوانــدا كة 
ئةزموونكراوةكان زياتر لةسةدساَليان
دةردةخات ئةوة تَيثةإيوة، بةسةردا
زؤريان كاريطةييةكى ثرؤسانة ئةو كة
تَيكهةَلضوونة نــاوةإؤكــى  لةسةر
قووَلترين ءاتة  هةبووة، سياسييةكان 
يان ضارةسةركردووة ناكؤكييةكانيان

دايانمركاندووةتةوة.

لةكاتى بةتايبةتىبوونىبإيار
دةنطداندا

كةلَين سياسةتى ثووكانةوةى
ــةروةك ه ئــةوروثــايــدا ءآلتانى لة 
دةرهةق ئةمةكداريى كةمبوونةوةى
ءياليةتةيةكطرتووةكاندا، لة حيزب بة
نةتوانين ئَيمة كة ئةوةي هؤى دةبَيتة

بةثَيى ثَيويست بإيارى دةنطدةر لةسةر
بؤماوةيييةكان تايبةتمةنديية بنةماى
ثرسيارة ئةم كةواتة شيبكةينةوة،
ثرؤسةى بإياردانى لة دَيتةطؤإآ، كة
دةنطدان جَيطاى شتَيك ض دةنطدةراندا
لة رةنطبَيت طرتووةتةوة؟ حيزبى بة
ئةو كة ءادةركةوَيت روانطةدا يةكةم
دةنطدةرانةى كةثَيشترلةنَيو حيزبةكاندا
ــةهــزراوى ن ئــةمــةكــداريــى بةثَيى 
جَيثةسةندى حيزبى بــؤمــاوةيــى،
ئةو ئَيستاكة هةَلدبذاردووة، خؤيان
دةستكةالى بووبَيتنة دةنطدةرانة
تاكةكةسييةكان بةإَيكةوتء هَيزة
كةمتر ــردوو  راب لةضاو كة (شتَيك
لة لَيكؤَلينةوةكان بةآلم نادَلخوازة)،
بةريتانيا، ءياليةتةيةكطرتووةكان،
ــكــةدا، دي ــداء شــوَيــنــةكــان ــةن ــؤَل ه
دةريانخستووةكةهَيزىكةمكةرةوةى
بة فؤإمثَيدان لة حيزب بة ئةمةكداريى
ضؤنَيتى بإياردانىدةنطدةراندا هاوكات
طرنطى ضوونةسةرى لةطةأل بووة
كة دةنطدةرانةى ئةو طوتةزاكاندا،
بةالوة ذنانيان مةسةلةكانى يان ذينطة
ئينتيما هؤطرىء بةرامبةر لة طرنطة،
كردةوة دذ خؤياندا تايبةتييةكانى
هؤطرىء ئةم بــةآلم  نيشاندةدةن،
سةرضاوة هةواآلنةوة لةو ئينتيمايانة
بةرباسخراوةكان ثرسة كة دةطرن
لةوةى بةر دةناسَينن،  جةماوةر  بة
ذينطة ثرسةكانى سةوز)  (ئاشتى كة

كةسَيك كةمتر بناسَينَيت، جةماوةر بة
دةدا، دةنطى ذينطة  بنةماى  لةسةر
ثَيشينةى نيدر ــف راَل لــةوةى ثَيش 
بَينَيتة ئةمريكاييةكان ئؤتؤمبَيلة خراثى
لة بة اليةنطرى كةمتر كةسَيك طؤإآ،
دةنطى كنندة) (مصرف بةكارهَينةر
ئةو دةركةوتنى كة ءتةية ئةم دةدا،
لةسةر سياسةتيان كة ثرسانةى
هؤى ببَيتة دةتوانَيت دادةإَيذرَيت،
قازانجى بة دةنطةكان ضوونةسةرى
كة نوَيية  دياردةيةكى ثرسانة، ئةو 
دةردةخاتء دةنطدةران لؤذيكيبوونى
داهاتووى بة كة ئةوةي هؤى دةبَيتة
سياسةتةديموكراتيكةكانطةشبينبين،
دةنطدةران بإيارى ¬بوونى بةتايبةتى
طؤإانكارييانةية، ئةم لةطةأل هاوكات كة
كتَيبى لة  تافلَيرةوة ئالوين لةاليةن 
ثَيشبينى (١٩٨١)دا سَييةم شةثؤلى
لة نوَيطةرييةكانىئةمسةردةمة كراوة.
رَيكخستنىكؤمةآليةتىءتةكنةلؤذياى
طرووثة ثَيويستى ثةيوةندييةكاندا، 
ضاوثَيكةوتنى ــؤ ب هــاوتــاكــانــى
سةتةاليت، لةناوبردووة، رووبةإوو
مؤبايلء دابةزينةكانى  لة روو  نرخة
ئاساى تةقينةوة ضــوونــةســةرى
نيازةكانى كة ثسثؤإييةكان بآلوكراوة
ئةوان، ئينتيماى ءيستء بةثَيى خةَلكى
حيزبيان ئةمةكداريي بةثَيى نةك
هؤى طؤإانكاريي دابيندةكةن، بوونةتة
دابةشكارييان كة كؤمةَلطايانةدا لةو
ســنــوورةكــانــى ــةســةر بــنــةمــاى ل
ــة ــةي ــةران ــةب رك بـــةرذةوةنـــديـــى
ســنــوورة ــةســةر بــنــةمــاى ــةك ل ن

لةبةرئةوةى  كؤمةآليةتييةكان، 
كةمترة بةرذةوةندييةكان بةردةوامى
لةوانةية طروثييةكان، ئةمةكداريية لة
زؤر تايبةتييةكاندا بوارة لة دةنطدان
ئينتيما رةنطبَيت بَيت، نابةردةوام
يةك هةَلبذاردنة لةكاتى  نوَييةكان
راذان هؤى  ببَيتة يةكةكاندا لةدواى 
دةسةآلتى لة زؤر طةلَيكى  (نوسان)
ــردوو راب ءةك ئيتر حيزبةكاندا،
ئةمةكدارييةكانى كة تَيناضَيت رَيى
سةرلةنوآ خؤيان بتوانن ثَيشوو
دروستبوونى بــة بسةثَيننةوة،
بإياردانى لة زياتر نابةردةواميى
ثارَيزران ئةطةرى دةنــطــدةرانــدا،
لةئاكامدا دَيتة خوارآ، (مصونّيت)يش
هةَلبذاردنةكاندا لة دةكرَيت هةنووكة
ضاوةإوانى طةلَيك ئاكامى بةتةواوى
لة كة شتَيك بين، ضاوةإواننةكراو
(حيزبى ــردةوةى ك بة هةَلتةكانى
هةَلبذاردنى لة كةنةدا) كؤنةثارَيزى

لةطةأل ئةوةشدا  ديتمان، ١٩٩٣ ساَلى
دةنطدان دابةزينى لة روو رةوتــى
بة حيزب ئةمةكداريى لةسةر بنةماى
بإياردانى ئاَلؤزتربوونى هؤى دةبَيتة
بؤ تةنيا كة طةلَيك بإيار دةنطدةران،
لة ثشتيوانى دةربإينى نيشاندانى
دةنطدةرةكة خؤشةويستى حيزبى

نادرَيت.
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يةكةم بةشى

درَيذةكَيشانءطؤإان
لةسيستمةحيزبييةكاندا

ءاتة تةلةفزيؤن، هاتنةئاراى لة بةر
بؤضوونة سياسييةكان زياتر كاتَيك كة
رادةطــوَيــزرانء زمانةوة رَيطاى لة 
بةهَيزترء مرؤييةكان كؤمةَلة كؤإء
ميكانيزمةكانى خؤماَليتربوون، 
ثاراستة ثَيكهَينانى كؤمةآليةتيبوونء
ئةو ثةلكَيشكردنى مةبةستيان زياتر
زؤريان ثابةنديي كة بوو دةنطدةرانة
تايبةتييةكان سياسيية حيزبة بة
ثَيكهَينانى بة ميكانيزمانة ئةم بوو،
حيزبةكان بؤ قايم ثتةوء ئةمةكداريى
داهاتووش ءةضةكانى بؤ دواتر كة
سيستمة بةردةواميى رادةطـــوازرا،
حيزبييةكانى بؤماوةيةكى دوورودرَيذ
لةإاستيدا يةكةمين دةستةبةر دةكرد،
ملمالنَيى سةبارةت بة بيرمةندانَيك كة
ــردووة، ك لَيكؤَلينةوةيان حيزبى
بةستوو ءةك سيستمانةيان ئــةم

كردووة. ناوزةند (راوةستاو)
يةكطرتووةكانى ءياليةتة لة
زةقء دابةشكاريية ئةو ئةمريكادا،
ــةى ــاوةك ــةرض س ــة ـــةى ك ـــاران دي
بة طـــرَيـــدراوى بــؤ ـــةوة دةطـــةإاي
لة ــوو ب رةنــطــدانــةوةيــةك حيزب، 
شةإى جــؤراوجــؤرةكــانــى اليةنة 
١٨٦٥)و تا   ١٨٦١) ئةمريكا نَيوخؤى
شةإ، دواى كؤضكردنى ثارادايمةكانى
ئابراهام حيزبى كؤماريخواز) (حيزبى
لة باكوورى هؤيةوة بةم لينكؤَلن بوو،
ءآلتدةسةآلتى هةبوو، ديموكراتةكان
ثةرةسةندنى بوون. باشوور حيزبى
كؤضةرانةى ئةو هاتنى  شارةكانء
بة سةبارةت ئةوتؤيان شتَيكى كة
بووة نــةدةزانــى، نَيوخؤى شــةإى 
لة ديموكراتةكان  كة ئــةوةى هؤى
لة باشوور باكوورء كؤماريخوازةكان

خؤيان هَيزةكانى  ــارةى ذم بتوانن
كؤضكردن ئةمة ثاش سةرآ، بةرنة
ئةو خؤرئاوا ءياليةتةكانى بــةرةو
ءياليةتة بؤ ئةمةكدارييةيان ضةشنة
راطواست، ئاوةدانكراوةكان تــازة
رَيطا لة ئةمةكداريية ثةإينةوةى ئةم
رَيطاى بةهؤى (دواتر ئةإابةإَييةكان
فؤرمى هةندَيكجار شةمةندةفةرةكان)
دةكرَيت دةطــرت، بةخؤوة ئاَلؤزى
ئةمريكا سياسةتى بنةإةتدا لة هةر
ئةمجؤرة  لةسةر ـــةى١٩٥٠  دةي تا 

ئةمةكداريية مَيذووييانة شيبكةينةوة.
دةنطدةرةكان  ئــةوروثــاش  لة   
ــردوو راب دةرطيرةكانى اليةنة بة
رابردووة ئةم بةآلم مانةوة، ءةفادار
ــر، دوورت زؤر سةردةمانَيكى بؤ 
لة بةر دةرطيرييةكانى  كاتى بؤ  ءاتة
ءَينة (بؤ نوَيترةكان تَيكهةَلضوونة
طوندنشيندا، بةرامبةر لة شارنشين
ضينى حكومةتدا، بةرامبةر لة كَلَيسا
ضينى بةرامبةر لة مامناوةندى
ئةمةش ئاكامى دةطةإايةوة، كرَيكاردا)
بوو لةو ئةمةكدارييانة اليةنَيك بوونى
كةزؤرجارلةضاورةوشىئةمةكداريي
بؤءياليةتةيةكطرتووةكان،ئاَلؤزييةكى
بة سةرهةَلدانى ثَيوة دياربوو، زياترى
هةَلبذاردنى ديموكراتيكةكان، بنياتة
زياتر ئةوروثايى ءآلتانى  لة حيزبى 
سنووربةنديى بة طــرَيــدرابــووةوة
لةم سةرضاوةطرتوو كؤمةآليةتى
ءآلتانةدا لةم مَيذووييانةوة. ناكؤكيية
حيزبة اليةنطرانى نَيوان جياوازيى
سنوورةكان ءةك جؤراوجؤرةكان
طرووثة نــَيــوان كةلَينةكانى ــان  ي
لةئاكامدا دةضوو، كؤمةآليةتييةكان
سياسييانة ثةيوةنديية ضةشنة ئةم
(شكاف) كةلَين سياسةتى ءةك زؤرتر

ناودةبةن.
ضوارضَيوةى سنوورء ئةطةر
دةرئةنجامى سياسييةكان ئاَلترناتيظة
لةوانةية بَيت، مَيذوويييةكان ناكؤكيية
سياسييةكان هــَيــزة هاوسةنطى
جؤراوجؤرةكاندا هةَلبذاردنة لة
ئةم بةطشتى ــةآلم ب بــطــؤإدرَيــت،
طؤإانَيكى تةنيا هاوسةنطيية طؤإانى
ئةمةكدارييةكانى كاتييةء الوةكىء
بةخَيرايى ســةرلــةنــوآء ثَيشوو 
ءآلتاندا لة هةندَيك لة ئارا، دَينةوة
(ءياليةتةيةكطرتووةكانء ءَينة بؤ
نوَييةكانى سنووربةنديية بةريتانيا)
لة زؤريان طؤإانَيكى بيستةم سةدةى
هاوسةنطىهَيزةسياسييةكانداثَيكهَينا،
سةرلةنوَييانة سنووربةنديية ئةم
(ثالنى دروستبوونى هــؤى ــووة ب
دةيةى لة رؤزوَيلت فرانكلين نوآ)ى
ءياليةتةيةكطرتووةكانء  لة ١٩٣٠
لةساَلى كرَيكار) (حيزبى سةركةوتنى

زؤربةى  لة بةآلم بةريتانيا، لة ١٩٤٥
مؤدَيلى قةديمييةكاندا، ديموكراسيية
تا كةلَين سياسةتةكانى سةرةتايى
ئةويش دواى تةنانةت ١٩٦٠ء دةيةى
لَيكثضإانة (هةندَيكجار  مايةوةء  هةر
ئاراييةكانىناوبنياتةديموكراتيكةكانى

لَيكطرَيدةدا).
لة طؤإان هؤى بةسانايى دةكرَيت
ءةك سياسييةكان، هَيزة هاوسةنطى
لة   ١٩٣٠ دةيــةى طؤإانكارييةكانى

ءياليةتةيةكطرتووةكانءدةيةى١٩٤٠ 
ميكانيزمةكانى بوونى بناغةى لةسةر
ثاراستة ثَيكهَينانى كؤمةآليةتيبوونء
كة ئةوةى ســةرةإاى شيبكرَيتةوة،
سياسييةكانى ئةمةكداريية خةَلك
كةسانَيكى دةطؤإن، بةدةطمةن خؤيان
كؤى دةنطدةران ثَيكدةهَينن، كة تايبةت
كةسانى حاَلى طؤإاندان، لة بةردةوام
لةدةست خؤيان  توانايى بةتةمةن 
كة ــةى الوان ئةو ــرن، دةم دةدةنء 
سياسيى ءيستى ــاوةإء ب لةوانةية
جَيى لَيك جياوازيان هةبَيت، بةتةواوى
هةَلبذاردنَيك لة هةر دةطرنةوة، ئةوان
دةى دةنطدةران يةك لةسةر نزيكةى
جَيى دةدةنء دةنط يةكةم جارى بؤ
كةسانةى لةو ءَيكضوو ذمارةيةكى
دةطرنةوة، نابنةوة بةشدار ئيتر كة
بةميراتبردنى لةوانةية ئةطةرضى
ــةن ــةالي ل سياسييةكان ــة ــط دةن
لةطةأل نوَيوة، (وةضة)يةكى بــةرة
بةرامبةر لة نوآ بةرةى  ثارَيزرانى
ئةمةكداريية راطوازستنى طؤإاندا،
بةآلم لَيبكةوَيتةوة، ئيتنيكييةكانى
بةرضاو ثرؤسةيةدا لةم الواز خاَلَيكى
يان دةية يةك بؤ لةوانةية كة دةكةوَيت
ماوةيةدا لةو دةكرَيت بمَينَيتةوة، زياتر
ئينتيماى بيروإاء خستنةإووى بة
ئةمةكداريى لة نوآ  ــةرةى ب نــوآ،
بؤماوةييةكان (وةفــــادارى)يــــة
ــارةى ذم ئةطةر دووربــخــرَيــتــةوة،
بةشَيوةيةكى نوآ بةرةى كةسةكانى
يةك (لة ءَينة  بؤ زؤربَيت نائاسايى 
حةشيمةتدا)، تةقينةوةى ءةضــةى
ئاكامى طةلَيك دةتوانَيت الدانة ئةم
لةطةأل بةدواوةبَيت،  طرنطى سياسيى 
سياسييةكان سيستمة ئــةوةشــدا
نين، ــراو داخ سيستمَيكى بةناضار 
هؤى ببَيتة دةتوانَيت كؤضكردن
نةثارَيزراو كةسانَيكى  هاتنةناوةوةى 
ثةرةسةندنى لةوانةية نشدة)، (مصون
خاوةنى بكاتة كةسانَيك دةنطدان مافى
نةبووة نوَينةرَيكيان  ثَيشتر كة  دةنط
كةمتر نوَينةرةكانيان ذمارةى (يان
هاوضةرخدا، لةسةردةمى ــووة). ب
تازة بؤ مافى دةنطدان مسؤطةربوونى
كاريطةريى ءآلتاندا زؤربةى لة الوان
هَيزة هاوسةنطى  لةسةر طــةورةى 
هؤكارَيكى هةبووةء  سياسييةكان 
روونــكــردنــةوةى بؤ ــووة ب طرنط 
سياسيية حيزبة شانسى بةختء
هةروةها ءآلتانةدا، لةو نوَييةكان
ئاساييةكانى ميكانيزمة بَيت رةنط
ثاراستة ثَيكهَينانى كؤمةآليةتيبوونء
ئاَلؤزيى ثشَيويىء سةردةمانى لة
ءاتة لَيبكرَيت، بَيدةنطى  سياسيدا
ءرووذانء كة سةردةمانَيكدا لة
سةرهةَلدةدةن، سياسييةكان طإوتينة
بإيارَيكى جَيبةجَيكردنى ئةطةرى
تاكةكانةوة لةاليةن هةَلنةسةنطَيندراو
ئارامدا هَيمنء لةسةردةمانَيكى كة

كةمدةبَيتةوة. دةرضووة،
يةكجارةكى بإيارَيكى دةركردنى
دذوارة، بابةتانةوة ضةشنة ئةم لةمةإ
تاوتوآء بؤ شَيوازةكانى ئَيمة ضونكة
هةَلبذاردنى دةنطدةرانء موتاآلى
طةورةء سنووربةنديية لةكاتى حيزب
سةرةتايى زؤر سةدةية ئةم نوَييةكانى

سةبارةت روونكردنةوانةى ئةو بوون،
درَيذةكَيشانء لة تَيطةيشتن بة
رَيى بةآلم  نوَين، دامانهَيناون طؤإان
نوَييةكان سنووربةنديية كة تَيدةضَيت
طرتبَيت: سةرضاوةيان شتةوة دوو لة
نوآ بــةرةيــةكــى ثَيطةيشتنى  -١
دةنطةكانيان كة دةنطدةرانةى  لةو
لةطةأل سةرةكييان جياوازييةكى
لةخؤيان كة كةسانة هةية ئةو دةنطى
نائاسايى رادةى -٢ ــرن. ــةورةت ط
دةنطدةرة لةنَيوان دةنــط طؤإانى

بةتةمةنترةكاندا.

سةفشكَينىءهةَلبذاردن
لةكاتىدةنطداندا

ـــــداء لة دواي ـــةم ســـاآلنـــةى ل
ذمارةى لة ءآلتاندا، زؤر ذمارةيةكى
نشدة) (مصون  نةثارَيزراو كةساني 
رَيطاى لة ئةوانيش  دةكــرَيــت  كة 
سياسيى بيروبؤضوونى خستنةإووى
بةشَيوةيةكى بكرَين، ضاالك نوَيوةءة
لةسةرةتاكانى زياديكردووة. بةرضاو
شــايــةتــى ١٩٧٠-ةوة  ــــةى دةي
جووآلنةوةى طةلَيك كة ئةوةبووين
زيادبوون لة روو نوآ كؤمةآليةتى
لة بةرطريى لةطةأل ثةيوةنديى لة 
بة ثةيوةنديدار جؤراوجؤرييةكانى 
ذنانء ثَيداويستييةكانى ذينطةوة،
بةرذةوةندييةكى ضةشنة هةموو
ئــاراوة، هاتوونةتة كةمايةتييةكان
ضةشنة لةم تاكةكان ثةيإةويكردنى

دةرئةنجامى ئيتر  جــووآلنــةوانــة 
هةندَيك نيية،  بــةرةوإوو ثةيوةندي
نوَييةكان كؤمةآليةتيية جووآلنةوة لة
ثَيكهَيناوة، نوَييان سياسيى حيزبى
جؤرة ئةو سةرهةَلدانى ثَيدةضَيت كة
لةطةأل بووبَيت هاوكات جووآلنةوانة
ثَيشبينى تــوانــاى كةمبوونةوةى
بنةماى لــةســةر هــةَلــبــذاردنــةكــان
ءةها هةندَيكجار حيزب،  بة دةنطدان
ناوزةند (سةفشكَينى) بة دؤخَيك
ئاراستةيةك ءةها ضونكة دةكرَيت،
ثةيوةندى كة ئــةوةي هؤى  دةبَيتة
تايبةتةكانء حيزبة  نَيوان  نزيكى
تايبةتييةكان كؤمةآليةتيية طروثة
ئةطةرضى ئةوةشدا لةطةأل لةناوبضَيت،
نوَييةكان حيزبة اليةنطرانى ذمارةى
كةسانةى ئةو ذمارةى بةآلم كةمة،
دةنطدةدةن نانةريتي هؤكارى لةبةر
دةنطدةران زيادبوونة، لة روو زؤرء
بنةماى لةسةر نةك ثَيشوو، لة زياتر
بؤماوةيييةكانء ئةمةكداريية
لةبةر بةَلكو حيزبى، بةستراوةيى
طةلَيك هؤكار دةنطدةدةن، ديكة هؤى
تايبةت روونةء زؤر هةندَيكجار كة
كة ثَيدةضَيت كةسةكانة، خودى بة
كاتى كة كةلَين بةو هؤيةى سياسةتى
(طةِرانةوة ثاشظةإؤيى دةستثَيكردنى
لة هةندَيك لة بووة، جياواز دواوة) بؤ
لةضاو زياترى ثاشظةإؤييةكى ءآلتاندا
ـــة هـــةبـــووة.    ـــك ــــى دي ــــان ءآلت
ئوستورالياء  فةرةنسا، (بةريتانيا، لة  
لة كةلَين سياسةتى طرنطى نيوزلةند)
تاوتوَيي يةكةمين  لةكاتى رواَلةتدا 

سةرنجدان  بة  تَيبينى:   
لةماوةيةكي كة ــةوةي ب
هــةرَيــمــى ــة ديــكــةدا ل
هةَلبذاردنى كوردستان
بةإَيوةدةضَيت، ثةرلةمان
ثَيويستمانزانى ــة ب
كة ءتـــارة  زنجيرة ــةم  ئ
ــذاردنء ــب ــةَل ــة ه ــاس ل ب
ــــؤرمء مــؤدَيــلــةكــانــى ف
ثرةنسيثةكانى دةنطدانء
ثةرةسةندنى دةنطدانء
لة ـــدانء... ـــط مــافــى دةن
ســةدةى دووةمـــى نيوةى 
دةكاتء تائَيستا  نؤزدةوة 
زانياريى بةدَلنياييةوة
خوَينةر، ـــة دةدات زؤر 

(وةرطَيإ) ءةربطَيإينةوة.
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هةلَبژاردنةوة رَيگاي لــــــــة ديموکراسي کوشتني

جَيبةجَيکردني چاودَيريي يا نةبَيت،
پَيمواية من سةرناگرَيت)، نــةکــات،
بينووسياية مستةفا نةوشيروان دةبواية
کورد دوژمني داگيرکةرء  هَيزَيکي  «تا
سةرناگرَيت»، ئةوا نةکات، چاودَيريي
رَيککةوتننامةي نابَيت ئَيمة چونکة
دوو کة بيربچَيت، ءاشنتؤنمان  پاريسء
رَيکيشنةکةوتن، بوون دةرةکي هَيزي
ــةي ــةورةک گ ــا پــرســيــارة ــة ب ــةوات ک
هةموو ئةو پاش بَيت، لَيرةوة ئَيمة
ئاوارةبوونء ءَيرانکاريي، کارةساتانة،
قارةمانةکاني خيانةتي فايلي دةرکةوتني

هةژدة  درَيــژايــي  بة حيزبة دوو ئةم 
هةوآلنةي هةموو ئةو ء رابردوو ساَلي
يةکخستنء بؤ دوژمنةکانمان دؤستء
بؤ درا، حيزبة  دوو ئــةم يةکگرتني
ئةمإؤ کةچي نةبوو، ميوانيان مَيشَيک
اليةنَيکي هيچ کَيشةيةک، بةبآ هيچ بةبآ
ژَيربةژَير نهَينيء بة (ئةگةر سَييةم
رَيککةوتوون نــازانــم)،  ئــةوة نةبَيت،
شتَيک؟ هةموو لةسةر وتةني خؤيان
بةيةک پَيويستي کورد کاتَيک بؤ ئايا
دوو ئةم هةبوو، يةکإيزيي هةَلوَيستيء
کةچي دةإشت،  يةکيان  خوَيني  حيزبة 
فرةإيزيء بة پَيويستي کورد ئةمإؤ
يةکدةگرن؟ ئةمان هةية فرةحيزبي
هةية دونيايةدا ئةم جَيگايةکي هيچ لة
يةکبگرن، رکابةر  گةورةو  حيزبي  دوو
بؤ هةَلبژاردن کةواتة ئةي بةَلَيية، ئةگةر
پرؤسةي کوشتني ئةمة ئايا دةکرَيت؟
هةر زلحيزبي دوو نيية ديموکراسي
ليستَيکدا لة هةَلبژاردندا لةکاتي وآلتَيک
لةسةر بؤئةوةي بةس بتوَيننةوة، خؤيان

بمَيننةوة؟ دةسةآلت
دوو ئةم نوَيية مؤدَيلَيکي مؤدَيلة ئةم
ئةم داهَينةرين، کوردستان حيزبةي
سياسةتَيک جؤرة هةموو  حيزبة دوو
سياسةت ئةخالقييةکاني  بةها لة دوور
دةسةآلت لةسةر خؤيان مانةوةي بؤ
بؤخؤي ئــةمــة کــة ــنــن، بــةکــاردةهــَي
ديکتاتؤريةتة، رَيبازةکاني تاقيکردنةوةي
خاَلة لة دونيا ديکتاتؤرةکاني هةموو
دادةکوتن، خؤيان پَيگةي الوازةکانةوة
زلحيزبي هةردوو نوَييةي سياسةتة ئةم
پايةکاني سةپاندني  ــان،  کــوردســت

بةناو فؤرمَيکي لــة  ديکتاتؤريةتة
هَيزانةي اليةنء بةو دژ ديموکراسيدا
کوردستان پةرلةماني دةيــانــةوَيــت
پاشکؤي پاسيڤء پةرلةمانَيکي لة
پةرلةمانَيکي بة بگؤإن  حيزبييةوة،
بة خةَلکاني رةنگء دةنگء فرة چاالکي
خةواَلوانة ئةو جَيگاي ئةزمووندار تواناو
زلحيزبة دوو  ئةم سةيرنيية بگرنةوة. 
پةرلةماندا، حکومةتء لةناو نةک ناتوانن
ريفؤرمَيک حيزبةکةشياندا لةناو بةَلکو
خؤنوَيکردنةوة، بؤ  نةبَيت  هيچ بکةن
حکومةتي دروستکردني  لة باس  کةچي
حيزبة دةکةن، ديموکراسي مؤدَيرنء
هةموو لةگةأل دونيا  مؤدَيرنةکاني 
ئاستي لة ئةگةرچي هةَلبژاردنَيکدا
سةرانسةري يان هةرَيمةکان پارَيزگا/
بــةتــوانــاو ــت، خــةَلــکــانــي ــَي ـــدا ب وآلت
حيزبةکةيان نوَينةري ءةک شــارةزا
ئَيمة حيزبانةي ئةو نةک هةَلدةبژَيرن،
هةر ئةمإؤ تا دروستبوونيانةوة لة
بة ئيمانيان دةمــوچــاونء کؤمةَلَيک
نةبَيت، گؤإان تةنيا هةية شتَيک هةموو
ساأل دةچَيت چل بؤ ءا حيزبة دوو ئةم
گؤإانَيکي بةَلکو  ريشةيي، گؤإاني  نةک
حيزبةکةياندا لــة رووکةشيشيان
پياوة لةم جگة ئةوةي ءةک نةکردووه
سةرکردايةتييةکانيان، ئَيکسپايةرانةي
سياسةت نةبَيت بةتواناي خةَلکي کورد
بگؤإن، کؤمةَلگا دةيانةوَيت کةچي بکات،
لة گؤإان بزانين ئةوة ئَيمة پَيويستة بؤية
هةنگاودةنَيت، دةرةوة بةرةو خودةوة
گؤإان کايةيةکدا لة بيةوَيت هةرکةسَيک
خؤيةوة خودي لة دةبَيت دروستبکات،
هيچ ئاستةمة بؤية  دةستپَيبکات، 
گؤإان بکات، خؤيدا لة کةسَيک نةتوانَيت
کاريگةرييةک هيچ لــةدةرةوة بتوانَيت
ئةندامة دروستبکات، گــؤإان لةسةر
کة حيزبة دوو ئةم ئَيکسپايةرةکاني
نقومبووة، گةندةَليدا لة بينةقاقايان تا
دةکةن، گةندةَلي نةهَيشتني بانگةشةي
دوو ئةم بةرپرسةکاني لة هةريةکَيک
بچووکةو ديکتاتؤرَيکي بگرين، حيزبة
هةموويان دةکات، ديموکراسي باسي
دةکةنء سڤيل خةَلکي لة ستةم رؤژانة

دةکةن... تاکيش ئازاديي باسي

ساَلة ـــةژدة ه ــارتــي پ يةکَيتيء
بةشَيوةيةک کوردستانيان پةرلةماني
هةستدةکات مرؤڤ کردووة،  مؤنؤپؤل
دوو ئــةو لقي مةَلبةندء پةرلةمان
سةربةخؤ، دةزگايةکي نةک حيزبةية
دةکات، نةتةوةيةک نوَينةرايةتيي کة
بؤي ئيتر  پَيويستة کورد ئةمإؤ بؤية 
هةژدة لة حيزبة دوو ئةم پرسياربَيت
گةندةَليي، لة جگة رابــردوودا ساَلي
هيچي نةيتوانيوة ستةمکاريي کاريزماو
کورد نةتةوةي بؤ بهَينَيت، بةرهةم ديكة
مةحوي حةزرةتي ءةک گرنگة زؤر
هوشيارة ((مةحوي)) کة (شوکر تَيبگات

خةراباته). دنيا تَيدةگا
دوو ــةم ئ ديــكــةي  سةمةرةيةکي 
ــةژدة ه لــة ـــةوةي ئ ــة ــةوةي ئ حيزبة 
مَيشکياندا بة ساتَيکيش بؤ ســاَلــدا
پةرجو بة  ئَيستا نةکردووة،  گوزةري 
کةوتووةتةوة بيريان  (موعجيزة)يةک 
کةسوکاري پــاشــمــاوةو مةسةلةي
هــةژدة گةرميانة، ئةنفالکراوةکاني
سةرؤکي نة هةرَيم سةرؤکي نة ساَلة
سةردانيش بة پةرلةمان حکومةتء
نةکةوتووةتة رَيگايانة ــک رؤژَي بَيت
چةند تا بؤ (سمود)، ئؤردوگاي رزگاري
خةَلکة ئةو ئــازاري لة بَيت  ساتَيکيش
اليةنة تةنيا لَيرةدا مةسةلةکة تَيبگةن،
رؤحيء اليةنة بةَلکو نيية، مادييةکة
بةو هَيزة ــةوةي دان مةعنةوييةکةية،
بة بوون يان قوربانيانداوة کةسانةي
ئينسانياندا، کةرامةتي لةپَيناو قوربانيي
دوو ئةو هةَلةبجة ئةنفالء مةسةلةي
جيهان بة باشووري کوردي بوون کةيسة
رووخاني رژَيمي ناساند، شةرعيةتداني
رازاوةيةي سفرة ئةو زيادکرد، بةعسي
سةفاو حيزبة، دوو ئةم بةرپرسةکاني
پآ ســـووري ـــــواردنء شـــةوي راب
ئَيسکي لة مَيزَيکة لةسةر دروستدةکةن،
تازة کةچي دروستبووة،  خةَلکة  ئةو
دروستکردني لة بير فريودانيان بؤ بةتازة
پَيشوازيکردن با دةکــةنــةوة، خانوو
بةکؤمةَلةکاني گؤإة لة روفاتانةي لةو
بوةستَيت، دؤزرانةوة، عَيراق باشووري
پَيشوازييةکيان چ  بةرزانييةکان  کة
چةندين گةرميانيش  ئةوانةي لَيکراو 

فةرامؤشکرابوون، ژَيرزةمينَيکدا لة مانگ
لةکاتي بووةستَيت پرسيارةش ئةو با
تاکة گةرميان بؤ گةإاندنةوةياندا
مةراسيمةکةدا لة حکومةت بةرپرسَيکي
ئةنفالء ءةزيري تةنانةت ئامادةنةبوو،
لة گةشتوگوزاري لةو رؤژةدا شةهيدان
نةک ئيهانةتَيکة چ ئةمة ئا بوو، دةرةوة
کوردستان، قوربانياني شةهيدء بة
ساأل ساَلةهاي نةتةوةيةک بة بةَلکو
کةچي ئازاديدا، لةپَيناو کردووة خةباتي
ــةي ءةزارةت ئةو بپرسَيت  نيية کةس
چيية؟ کاري شةهيدانة ئةنفالء ناوي

کارکردني  لةسةر ءةزارةتة ئةم رؤَلي 
پارةخؤر ءةزارةتَيکي  چيية؟ جينؤسايد 
تائَيستا ئةنفالء شةهيداندا ناوي لةژَير
ئةو ءةک پــرؤژةيــةکــة،  چ خــاوةنــي 
کؤتاييهاتني پاش جولةکةکان پرؤژانةي
قةرةبووکردنةوةي بؤ نازي رژَيمي
زؤرة پرسيار کرديان؟  قوربانيانيان 
هةَلدةگرم، ديكة  کاتَيکي بؤ  باسة ئةم
ــةژدة ه ــوو ــةوةب ئ مةبةستم تةنيا 
ئاو سمود ئؤردوگاي لة خةَلک ساَلة
نةدارييء بةدةست بيخؤنةوة، نيية
دوو ــةم ئ دةناَلَينن،  نةخؤشييةوة 
خةَلکء ئةم  بؤ پرؤژةيةکيان چ  حيزبة
هةَلبژاردنء هةبووة؟ ئَيستا بؤ ناوچانة
بيريان کةناَلةکانةوة لة فريودانيان
هةَلةبجة ئةنفالء ديسان کةوتووةتةوةو
پإکردووةتةوة، حيزبانةي ئةم ميدياي
ئةم دوو تَيبگات خةَلک بؤية باشترءاية
نةيانتوانيبَيت ساَلدا هةژدة لة حيزبة
دابإَيژن، پرؤسةية ئةم بؤ بناغةيةک
بةَلکو لة داهاتوودا ساَلي هةژدة نةک لة
ئةم بؤ هيچ ناتوانن ديكةشدا سةدةيةکي

بکةن. خةَلکة
کــورد ـــةوةي ـــةت ن ءةک ــمــة  ــَي  ئ
ستةمکاريدا ــإ پ ــژوويــةکــي  مــَي ــة  ل
خؤدةربازکردن بؤ بؤية گوزةراندومانة،
ئــةو ـــةوةي ـــوون ـــةب ـــارةن ــة دووب ل
زؤربــاش هةلَيکي ستةمکاريانة،
ــةم ئ ئــةويــش لــةبــةردةمــانــدايــة
پردَيکة کة داهــاتــووة، هةَلبژاردنةي 
هةر تؤتاليتاريدا ديموکراسيء لةنَيوان
دةتوانَيت خؤي تةنيا کــورد تاکَيکي
لة ئايا نَيوةندةدا،  لةم بَيت بإياردةر 
يان بمَينَيتةوة خؤيدا ئةمإؤي جَيگاي

ئايندة بنَيت؟! هةنگاوَيک بةرةو
ئةم ديكةي روويــةکــي هــةروةهــا
کورد خةَلکي هؤشياريي هةَلبژاردنة
ئةم کة ئاشکرادةکات، اليةک هةموو بؤ
فؤرمةکاني لة کامَيک اليةنگري نةتةوةية
هةموواليةک ئةم ئةزموونة بة دةسةآلته!
خوازياري نةتةوةيةکة کورد دةَليت:
نةتةوةيةکة يان  گؤإانة نوَيبوونةوةو
حکومإانيي هةية ئاغايةک بة پَيويستي
هةميشة ديکتاتؤرَيکة بة پَيويستي بکات،
ئةم بــَيــت، ــةســةري ل قا مچييةکةي
نةتةوةيةکة تاقيکردنةوةي  هةَلبژاردنة 
هةَلدةبژَيرَيتء خؤي نوَينةري بة کآ کة
دوو ئــةو بؤ مةحةکيشة سةنگَيکي
لة ديموکراسين چةندَيک تا حيزبة
قبوأل چةند دةتوانن دؤإان ملمالنَيداء تا
ئةوةي دةنگدةدات بؤية هيوادارم بکةن،
بَيئةوةي دةدات کآ  بة  دةنگ بزانَيت
ناني يان الدةبرَيت کار لة لةوةبترسَيت
گةورةي شاعيري ءةک بؤية دةبإَيت،
ئةوة (ئــاخ، دةَلَيت: (شيللةر) ئةَلمان 

نةبوو). من هةَلبژاردني
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ئَيمة الي ئةرکي حکومةت لةوةدةچَيت
حيزبي، ئؤرگاني دوو بؤ کورتکرابَيتةوة
مَيژووة ءةک ئؤرگانةش دوو ئــةم
لةنَيوان پَيشوو سةدةکاني تاريکةکاني
دابةشکردووة، هةرَيمةکةيان خؤياندا
بؤ کــورتــکــراوةتــةوة کارةکةشيان
بةفيإؤداني هةرَيمء داهاتي دابةشکردني
لةپَيناو دةســتــکــةوتــةکــان هــةمــوو 
وتةني خؤيان يان حيزبيدا بةرژةوةنديي
بةآلم هةولَير، سلَيمانيء دوبةيکردني بة
ئــاوةإؤ، کارةباو ئاو، بآ دوبةيةکي
شارؤچکةيةکي شارو هيچ ئةوةي ءةک
لة هةمووى لة کوردستاندا نةبَيت، ديكة
ئاوةدانکردنةوة باسي خؤشتريش
هةرَيميش بودجةي بة سةبارةت دةکةن،
سةگةکةي ءةک حکومةت پةرلةمانء
دةکات، ليک دةميان دوورةوة لة پاڤلؤڤ
ئاراستةيةکدا چ  بة خةَلکيش  ژياني
نيية، ــةوان  ئ کَيشةي ــةوة ئ دةإوات
هَيندة ئةوا دةگريت، رةخنة کاتَيکيش
تةنيا نةک هةية دةرباريان نووسةري
بةَلگةي بةَلکو بدةنةوة، بؤئةوةي ءةآلمت
بؤ نيشتمانيشت خيانةتي تاوانبارييء
ــردووه، ک ئةمةشيان دروستدةکةن،
نووسةرة لة گوَيمان ــة رؤژان ئةگةر
چ بَيت حيزبة دوو ئةم دةربارةکاني
دةدةنء کؤمةَلگا  دةرخواردي ژةهرَيک 
دةخةنة ئينسان ئازاديي کةرامةتء چؤن
ناتوانَيت کةسيش قؤندةرةکانيان، ژَير
برؤية»، چاوتان «پشتي بَلَيت پَييان
دةبينَيت دةبَيتةوة خؤي لة رقي مرؤڤ

دةکات. نوَينةرايةتيي کآ
سياسةتدا، لــة فاشيل هــةرچــي
مشةخؤر هةَلوَيستداو لة دووإوو
حيزبةدا دوو ئةم لةناو تةنيا هةية،
هةموو بَيتةوة، جَيگايان توانيويانة
تةنيا کةرامةتيان بيروباوةإو ئةوانةي
خاوةن کةسَيتيداية، بةرژةوةنديي لة
لةناو نين، سياسي هةَلوَيستَيکي
نةيانتوانيوة ديكةدا اليةنةکاني حيزبء
پارتيدا يةکَيتيء لةناو ئةمإؤ بمَيننةوة،
خةزيمةي بن بةنو ئةسةد هةريةکَيکيان
تةنيا ميدياکانن. خزيمة) بن أسد (بنو
ءةآلمدانةوةء ئةسةدانة بةنو ئةم کاري
کةسانةية ئةو هةموو  تؤمةتبارکردني 
خَيَلةکةي سةرؤک ئاغاو  له رةخنةيةک
سةرؤک ستايشَيکي لةپَيناو دةگرَيت،
شياونيية ناوةي کام ئامادةية خَيَلةکةيدا
خؤشي بةمافي بنَيتء نةتةوةيةکي لة
ءةک نةدةمآ (نانت بَلَيت: پَيمان دةزانَيت
ئةو ئةوةي ءةک دةوةإيت)، پَيم سةگ
بانکةکاني ناو دةإژَيتة بَيشومارةي پارة
ئةو رةنجةشاني بة حيزبةوة، دوو ئةم
مةترسيي دةشَيت بؤية بةدةستهاتبَيت،
خةَلکاني لةوةدابَيت حيزبانة ئةمجؤرة
مافَيک هةموو دةکــةن پـــةروةردة ءا 
مامةَلة چؤن بَلَيتء چي بدات خؤي بة
لة چؤن بکاتء هاوآلتيياندا لةگةأل 
کة دةإوانــَيــت، خةَلکة ئةو مافةکاني
قوربانيي، هةزاران لة جگة رؤژگارَيک
رؤژگارة ئةم قورباني ژيانيشي بةَلکو
ئةو هةموو کردووه، ئةمان لوکسؤسةي

حيزبةدا دوو ئةو  لةناو کاريزمايانةي 
بةنو ئةم عةقَلي بةرهةمي دةيانبينين،
قةيرانة تةنگوچةَلةمةو لة ئةسةدانةن
ئةَلماني فةيلةسوفي ءةک ترسناکةکاندا،
(خوَينةکانمانيان دةوَيت دةَلَيت: (نيتشة) 

ئازارةکانمان). نةک
ئةمإؤ گرنگة زؤر کة  ديكة خاَلَيکي
ئاساني هةروا بة لةسةر بکةينء قسةي
بةسةرمانداتَيپةإنةبَيت،ئةمهةَلبژاردنةية
دةکرَيت، کة لةئَيستاوة ٢٠٠٩/٧/٢٥دا لة
دةستکةوتة ــةو ئ مةترسييةکاني 
خةَلکي بؤ گةورةيةي هةله مَيژووييء
ئاراوة، هاتووةتة کوردستان باشووري
بکةوَيتة پارتييةوة يةکَيتيء لةاليةن
بپرسَيت کةسَيک رةنگة مةترسييةوة،
ئةو کاتَيک لةکوَيدان،  مةترسييةکان 
بانگةشةي بــــةردةوام  حيزبة دوو 
ئةو هةموو بة ئازاديي رةخساندني
لةم بةشداريکردنن خوازياري اليةنانةي

دةکةن؟ پرؤسةيةدا،
بؤ بگةإَيينةوة کةمَيک ئــةگــةر
بة نةکرَيين تاوانبار بةمةرجَيک دواوة
ماَلي ئةمإؤ کؤنةکانء برينه هةَلدانةوةي
هةندَيک دةچَيت، يةکبوون بةرةو کورد

يةکبوونء بةم کورد چاويان  ناحةزاني
مَيژووي نايةت! ئةوا دةبينين يةکخستندا
ئَيستا کة حيزبة  دوو ئةم  سياسيي
جةستةدا، دوو لة سةرَيک بة بــوون
ئَيسقان خوَيناويية، تا سةر ميژوويةکي
بکرَيت لة نةدةکرا ئةوةي حيزبة ئةم دوو
بةيةک بةرامبةر رابردوودا ساَلي هةژدة
زؤر لةکيسداني هؤي بووة کة کرديان،
لةوانة يةکَيک مَيژوويي، گةورةو هةلي
ئةوکاتةي پاريسة، رَيککةوتننامةي
يةک کورد بوو ئةوکاتة بوو، پَيويست
هةَلوَيستي يــةک يةکگرتنء ماَليء
دابةشکردني سةرقاَلي ئةوان دةويست،
بوون، يةکتر قةتَلوعامکردني هةرَيمء
هاواري ئَيمةمانان  لة زؤرَيک ئةوکاتة 
قةت ئةوان رةخنةي دةگرت، بؤ دةکردو
کورد دَلسؤزاني رؤشنبيرانء لة گوَييان
لة کورد يةکبگرن، داواماندةکرد گرتووه!
لةکيس هةلة ئةم مَيژووييداية، هةلَيکي
ئةرشيفي دةچَيتة ناومان ئةمجارة بچَيت
تاوانبارکردني ئةوکاتيش مَيژووةوة،
ناکات. دةردمــان تيماري ئةو ئــةمء

ئَيمة   ٢٠٠٠ ساَلي گةواهيدةرة  مَيژوو 
هةندةرانةوة لة رؤشنبير کؤمةَلَيک ءةک
گةإاينةوة ئاشتيدا کارواني ناوي لةژَير
ئةم ئاشتکردنةوةي بؤ کوردستان
بيرم ناتوانم قةت ئةوةي حيزبة، دوو
٢٠٠٠دا ساَلي کؤتايي لة ئةوةية بچَيتةوة
ئةوکاتة بةعس رؤژنامةکاني هةولَير لة
بةآلم دةفرؤشران،  شةقامةکان لةسةر 
لة سلَيماني قةدةغةبوو، کوردستاني نوآ
بةآلم بوو، هةولَير ءةک  بَلَيم ناتوانم
خةباتة، ئةمإؤ کة برايةتي  رةسميي بة
دؤستانةي ئةو هةموو قةدةغةبوو،
دَيتةوة، بيريان  ئَيستا بوون لةگةَلمان 
سلَيمانييةوة لة سةردانماندا يةکةم لة
ژمارةيةکي چةند دياريي بة هةولَير، بؤ
رَيکء بوو، نوآ کوردستاني رؤژنامةي
هاوآلتي سفري ژمارة رؤژةدا لةو راست
بؤ هةولَيرةوة لة پاشانيش بوو! لةدايک
بردء برايةتيمان رؤژنامةي سلَيماني
چ ئاي دابةشمانکرد، خةَلكدا بةسةر
بةوشَيوةية رؤژةم ئةو تراژيديايةکة
بازگةکانيان لة چؤن  بيردةکةوَيتةوة، 
دةهَيناية بگرةو کورديان خيزاني داماوي
سلَيماني سةرداني  بؤچي کة  بــةردة،
کورتييةکةي بة  دةکــةن، هةولَير يان
دانيشتوواني بة زؤر سوکايةتيان
ئةمبةر ئةوبةرء دةسةآلتةکاني ژَير
لةژَير ژيانيان بؤئةوةي تةنيا دةکرد،
دةکرد، قبوأل نةياردا حيزبي سايةي
گوإةشةي هةإةشةو لةژَير ئةوانةش
بة ئَيستا  ئاوارةبوون، حيزبانةدا ئةم 
ناسراون، ناوخؤ شةإي  ئاوارةکاني

چؤن پاداشتيان دراوةتةوه! دةبينين
لة ــم ــت ــةس ــةب م ـــاأل ـــةرح ـــةه ب
تاآلنة يادةوةريية ئةم ءةبيرهَينانةوةي
بة پيويستي کورد ئةوکاتةي ئةوةية
حيزبة دوو ئةم يةکإيزيي يةکخستنء
دوژمنةکانمان تةنانةت نةيانکرد، بوو،
ئةم نَيوان  کةوتنة دؤستمانء بة بوون 
بايان نة ءةک ئــةوان حيزبةوه، دوو
لة بــةردةوامــبــوون ــاران، ب نة ديبَيت 
ئةمإؤ بةآلم يةکتر، دوژمنايةتيکردني
رووخاني دواي بةوةي  گؤإاوة  بارةکة
بة دةرةکي، کة فشارَيکي رژَيمي بةعس
تاإادةيةک زةمانة شةقي دةَلَين کوردي
پةرلةمانَيکدا لة  حيزبةي  دوو ئــةم

کورد بؤ هــةم ئةمه کة ــردةوة، ــؤک ک
بوو، باش حيزبةکةش دوو بؤ هةم
رژَيمي بةعسء رووخاني باشترة بَلَيين
ئةمريکاوة، لةاليةن عَيراق داگيرکردني 
زلحيزبة دوو ئةم الي ترسَيکي گةورةي
چارةنوسي دةشَيت  کة دروستکرد، 
ئةو چارةنووسي هةمان ئةمانيش
ئةمريکا لة روويةکي ديكةوة بَيت، رژَيمة
دوو هةَلوَيستييةي ئةم يةک پَيويستي بةم
هاوسةنگيي راگرتني بؤ هةبوو حيزبة
کةمکردنةوةي عَيراقداو لة هَيزةکةي
هةموومان ءابزانم عَيراقدا. لة دوژمناني
رؤَلَيکي کورد چ کة راستيية دةزانين، ئةو
گَيإا، ئةمريکادا بةرژةوةنديي لة گةورةي
دوژمنايةتيکردني کةمکردنةوةي بؤ
ئةمريکا، بــةرژةوةنــديــي سياسةتء
لةپَيناو زؤري قــوربــانــيــي کـــورد 
بؤ دا ئةمريکادا بةرژةوةندييةکاني 
عَيراق، ئاسايشي باري ئاساييکردنةوةي
باشترة يان کورد لةبةرئةوةي  بةآلم
لةپَيناو ئةمةيان زلحيزبة دوو ئةم بَلَيم
ءا بؤية کرد، خؤياندا بةرژةوةنديي
کوردستان خةَلکي باجةکةي خةريکة
حيزبييء ملمالنَيي مةبةستم بيدات، 
ناوچانةية ئةو خةَلکي سةرلَيشَيواندني
هَيشتا کوردستانء لة بةشَيکن كة
پارتيء هةرَيمةکةي سةر نةخراونةتةوه
هةَلة ئةو بةتايبةتيش کةرکوک. يةکَيتي،
کةرکوک لة پارتي يةکَيتيء گةورانةي
پارَيزگاي ئةمإؤ گةلي کورد لة کرديان،
پارتي يةکَيتيء دةدات، باجةکةي موسأل
کةرکوک بَيت  نرخَيک هةر بة ءيستيان 
ئةم ملمالنَيي حيزبةکةيان، موَلکي بکةنة
چارةنووسي کةرکوکدا، لة حيزبة دوو
کة گةياندووة، رؤژة بةم کةرکوکي
ترسناکةکةي ئاکامة داهاتوودا لة دةشَيت
يةکَيتيء ترسناکةي سيناريؤ ئةم ببينين.
هةمان خانةقينء دةوروبةري، لة پارتي
لة جگة کة بوو، کةرکوک  سيناريؤي
تاإادةيةکي بَلَيم دةتوانم خانةقين شاري
دةستي لةژَير هةر نةک هةمووي زؤر
بةَلکو دةرهَينراوة،  حيزبة دوو  ئةم
ئةم سياسيي ملمالنَيي هةَلةي باجي
سڤيلي خةَلکاني دةبينين حيزبة دوو
دةيدةن، مةندةلي  سةعديةء  جةلةوال، 
چةند ئةوکاتانة دةپرسم لَيرةدا بؤية
يةک حيزبة دوو ئــةم بــوو پَيويست
بووناية سياسةت يةک هةَلوَيستء
بةرژةوةنديي لةپَيناو بؤ جَيگايانه، لةم
گرنگء ناوچة ئةم حيزبايةتيدا تةسکي
بة قوربانيي؟ کــردة  مَيژوويانةيان
پَيويستي کورد ئةوکاتانةي کورتييةکةي
دوو ئةم هةَلوَيستيي يةک يةکگرتنء بة
تةنانةت حيزبة دوو ئةم بؤ بوو، حيزبة
بةشي لة مستةفا نةوشيروان ءةک
کة مؤتةکةدا، يا  خةون کتَيبي  دووةمي
دةَلَيت: بآلوکراوةتةوة سايتي سبةيدا لة
رووبةإوو ئَيمة لةگةأل ئامادةنيية (پارتي
ئَيمةء اليةني سَييةم قسةکاني دابنيشآ،
عةشقة ئةم باشة دةکةن)، ئاَلوگؤإ ئةوان
نابَيت ئةمإؤ حيزبة دوو ئةم گةورةيةي
تاکَيکي هةر نابَيت پرسياربَيت؟ بؤمان
هةَلوَيستييةي يةک يةکبوونء لةم کورد

بکات؟ گومان زلحيزبة دوو ئةم
لة ــةردةوام ب مستةفا نةوشيروان
رابردوو (تةجروبةي دةَلَيت:  قسةکانيدا
کوردي- رَيککةوتني کة سةلماندوويةتي
لةپشت دةرةکي هَيزَيکي ئةگةر کوردي

هةلَبژاردنةوة رَيگاي لــــــــة ديموکراسي کوشتني

قوربانيي  كورد  

لةپَيناو زؤري

بةرذةوةندييةكاني

بؤ دا ئةمريكادا

باري ئاساييكردنةوةي

بةآلم عَيراق، ئاسايشي

كورد لةبةرئةوةي

ئةم بَلَيم باشترة يان

ئةمةيان زلحيزبة دوو

بةرذةوةنديي لةثَيناو

بؤية كرد، خؤياندا

باجةكةي خةريكة ءا

كوردستان خةَلكي

www.neبيدات
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رؤشةنطةرى) (ديالكتيكى كتَيبي
قوتابخانةى بَيتوانايى سيمبولى
ثَيشكةشكردنى لةسةر فرانكفؤرتة
مودَيرن، كؤمةَلطاى دةربارةى تيؤرَيك
وتةى ماركسيستةكان، كؤمةَلطاى بة يا
روونة نموونةيةكى سةرمايةداريىء
بة ــارةت ســةب تيؤريك الوازيـــى لة 
نازيزم فاشيزمء بةتايبةت دةوَلــةتء
ئةندامانى لةوانة ماركسيستةكان، لةناو
هةندَيك لةناو فرانكفؤرت، قوتابخانةى
ئَيرانيشدا هاوضةرخى فةيلةسوفانى لة
ناسراوة. فةلسةفى! شاكارَيكى وةك
بة دروستكردنى هؤركهايمةرو ئادَيرنؤ
هؤو بنةماى لةسةر ثةيوةندييةكى
ــةرىء ــط رؤشــةن ــوان ــَي ــةن ــار ل ــؤك ه
خورافةثةرستىء لةنَيوان فاشيزم،
كة ماناية بةم فاشيزم سةرهةَلدانى
شةإ طشتى سةركةوتنى فاشيزم
رؤشةنطةرانةية، خورافةثةرستى دذى
زانستء كالسيكى فؤرمى  لةنَيوان
رذَيمى لة بةكارهاتوو  توندوتيذيى 
رؤشــةنــطــةريــىء ــوان ــَي ــةن ـــازى، ل ن
ــى ــردن ــاك ــةرث ب ــزمء ــاري ــت ــي ــال ــوت ت
وا ئيجبارى، ــارى ك ئؤردوطاكانى
دركَيكى كة ئةوةية نة كة نيشاندةدات
زانستيانةء لة هؤكارى نة راستةقينةيان
هةية. فاشيزم رؤشةنطةريىء لة نة
فامكردن لة ماركسيزم  شكستهَينانى 
شيكردنةوةى مؤدَيرنء جيهانى بة
سةدةى ثؤثؤليستيةكانى بزووتنةوة
ديالكتيكى كتَيبى لة دةتوانرَيت بيستةم،
هيض بكرَيت. ثَيناسة رؤشةنطةريدا
نموونةيةكى بة نةبوو ئيتاَليا كات
رؤشةنطةريدا. لة خوازراو ئايدياليستى
رَينيسانس لةدايكبوونى شوَينى (ئيتاَليا
رؤشةنطةريى)، النكةى نــةك بــووة
بةدذى شةإ هةَلطرى ئاآل ئةَلمانيش
ديكة بةمانايةكى بوو، رؤشةنطةريى
بوو، رؤمانتيكةكان وآلتــى ئةَلمان
هَيطل، شلينك، (كــة رؤمانتيكةكان
هؤركهايمةر، هــايــدطــةر، مــاركــس، 
ديكةى ئةندامانى ماركؤزةء ئادَيرنؤ،
هةن)، لةنَيوانياندا كة قوتابخانةية ئةم
ئايديالةكانى دوذمنى ئَيسقان سةر تا
لةإاستيدا هةن.  بوونء رؤشةنطةريى 
تةنيا نــةك ئادَيرنؤ هؤركهايمةرو
بووةستن، فاشيزم لةدذى  نايانةوَيت
ماركسيستةكانى هـــةروةك بةَلكو
رؤشةنطةريى بة دذ شةإى لة ديكة
فاشيةكانةوة، نازىء بةرةى ضوونة
(ماركسيستةكان) ضةث كؤنةثةرستى
رؤمانتيزم، ضةثى ديكة واتايةكى بة يا
(فاشيزمء كؤنةثةرست راستى يارمةتى
هةن كةسانَيك داوة.  نازييةكان)يان 
بيردةكةنةوة ئَيمةوة  بةثَيضةوانةى 
ئاراستةى كة رةخنةكانمان لةسةر
لةسةر كراوة فرانكفؤرت قوتابخانةى

فاشيزم. لة تَيإوانينيان
كايةوة: دَيتة ثرسيارة ئةم لَيرةدا
نازى، ديكةى رَيبةرانى  هيتلةرو  ئايا
رؤمانتيكةكان، لة  ضاولَيكةريى  بة

فةلسةفةى ديموكراسيان، ليبراليزمء
فةرةنسييةكان بةريتانىء ميكانيكى
نازييةكان لةدذى ئايا ثَيناسة نةدةكرد؟
هَيماكانى وةك  ديموكراسى ليبراليزمء 
ئايا نةدةجةنطان؟ خؤرئاواييبوون) (بة
نازييةكانى ثاريس، داطيركردنى كاتى
خوارةوة؟ نةخستة وَلتةريان ثةيكةرى
طةإانةوة رؤشةنطةريى، ئيدةيالى ئايا
سةرةتايى ذيانى هةلومةرجى بؤ
نةبوو تاك تــوانــةوةى عةشيرةيىء
جوَلةى بنةماى ئايا كؤمةَلدا؟ لةناو
ضاوثؤشى رؤشةنطةريى، بزووتنةوةى

دذبةر بيروإاى لة رَيزطرتن ئايينىء
فةلسةفةى مــةطــةر باشة ــوو؟ ــةب ن
زةينء سوذةى بة ثشت رؤشةنطةريى
جيهانء مةطةر نابةستَيت؟ عةقأل
بة ثشتبةستن بة روانطةء لة كؤمةَلطا
كةسةى كة ئةم هةر واتا ئةم سوذةية،
يةك سةر لة دةكات عةقأل خاوةنداريةتى
رؤشةنطةريى فةلسةفةى ئايا دانانرَيت؟
بيرمةندة مرؤظة ئةم  واتا  سوذةية بةم
شتَيك هةم تاكو  ئازادى تؤ كة  ناَلَيت
بيرؤكةيةكى هيض بكةيتء ثةرستيش
طشت وةرنةطريتء بةهةند كؤيالنة

ناإاست بة  زؤردارييةكان سةرضاوة 
فةلسةفةى رؤشةنطةريدا ئايا لة بزانيت؟
تاكةكةسى عةقَلى يةكةمجار بــؤ
نــاوةســتــَيــت؟ ــى خــؤى ــةر ثــَي ــةس ل
تاك عةقَلى رؤشةنطةريى، فةلسةفةى
بؤ دادةنَيت. كؤمةأل عةقَلى شوَين لة 
كة ئاماذانةى ئةو دةركى هةستثَيكردنء
زانستء لةدذى ئاديرنؤ هؤركهايمةرو
دةبَيت دةيَلَين، رؤشةنطةريى  عةقألو
عيلمء بة دذ رؤمانتيكة ئةو بةرهةمى
بةرهةمةكانى لةوانة عةقألو زانستء
هؤركهايمةرو بخوَينينةوة. هيطل
جؤرى عةقأل كة ثَييانواية ئاديرنؤ
هةية، ثرؤلَيتارياى جؤرى بؤرذوايىء
دروستكراوى بنةمادا لة هةر زانست
كة دةبَيت تَيك الوازى بؤرذواية زةينى
طاليلةية، راستةقينة خةتاى بإووخَيت.
ئاديرنؤ هؤركهايمةرو لةإاستيدا
بطةيةنن ئةنجام بة كارَيك دةيانةوَيت
نةيتوانى ساأل ــان  دةي بؤ كَلَيسا  كة
مةحكومكردنى واتا بــدات، ئةنجامى
زانست ثَيناسةكردنى زانستء طاليلةء
كة ئةهريمةنى  ديــاردةيــةكــى وةك 
لة واتا كةسانَيك ئيدؤلؤطةكانى بؤرذوا

دروستيانكردووة. طاليلة وَينةى
ئاراستة  ثرسيارَيك  من هةربؤية   
ئايا كــة  ئــةمــةيــة، ــةويــش ئ ـــةم  دةك
ديالكتيكى شوَين لة كة وانيية باشتر
ديالكتيكى لة بــاس رؤشةنطةريى،
بةو طرنطيدان بة هةروةها ماركسء
ئةنجاميداوة، فاشيزم كة جينايةتانةى
ديالكتيكى لة باس طشتطير بةشَيوةيةكى

بكةين؟ رؤمانتيزم
جمكة لةنَيوان  ثةيوةندى  ــةآلم  ب
فاشيزم ماركسيزمء واتا يةكسانةكان

بووة؟ شَيوةيةك ض بة
سؤرَيل جؤرج كة ئاطادارين  ئَيمة
فاشى. هةم بووةء ماركسيست هةم
جؤرج موريدى موسولينى لةإاستيدا
لنينى ستاشى بة ئةميش سؤرَيلء
هةروةها موسولينى، هةميش كردووةء
فةيلةسوفى ــة  ــي دالول كــة ــن ــي دةزان
اليةنطرى لةسةرةتادا ئيتاَلى كؤمؤنيستى
بووة، فاشيست فةيلةسوف جةنتيلية
لة هةندَيك كة وادةردةكــةوَيــت بؤية 
لة هةمانكاتدا فةيلةسوفانى ماركسيست
بؤنةيةوة بةم هةر بوون. فاشيستيش
راطرتنى ثةيمانى بة ئــامــاذةكــردن
كة ستالين، هيتلةرو لةنَيوان هَيرش
مولؤتؤف- تروث (ريبن ثةيمانى بة
ثَيويستييةك ــرد، دةرك ناوى  (١٩٣٩
بارةيةوة، لةم هَينانةوة شايةتى بؤ
سؤظيةت رذَيمى ثةيمانة ئةم بةثَيى
رذَيمى ثَيويستةكانى  كاآل دةبواية
تواناى تا بةمشَيوةية بكات دابين نازى
دانةبةزَيت، نازييةكان شةإكردنى
دَيرينةكانى ئــارةزووة بةمشَيوةية تا 
واتا بهَينَيتةدى، اليةنطرانى ماركسء
ئةوروثا لة ليبراليزم ديموكراسىء

بنةبإبكات.

جاندارى زاطرؤس وةرطَيإانى:

فاشيزم ماناكانى نوآ بؤ خوَيندنةوةيةكى

مةرط هةربذى
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کؤتايي سيَيهمء بهشي
 

مافء لهنَيوان دهوَله ت سَييهم: تهوه ري
توندوتيژيدا

لهنَيوان دهکهين دهوَلهت له باس  کاتَيک
دهستنيشاني پَيويسته توندوتيژيدا، مافء
ءهک ــهت دهوَل نَيوان ئيشکاالتييهي ئهو
ده زگايهکي ءهک دهوَلـــه ت ئامَيرَيکء
دامةزراوةييرَيکخراوهکانيكؤمةَلطابکهين،
ياساکانين، ملکهچي بکهين که سانه لهو باس
بنهماي لهسهر پهيوهندييه ئهو ئةگهر
دامهزرابَيت، ئهخالقيهکان پرهنسيپه رَيزي
دهوَلهت مومارهسه کردني بَلَيين دهکرَيت
دهکرَيت مهشروعهو مومارهسه يهکي
ئةگهر بةآلم ماف،  دهوَلهتي بوترَيت  پَيي
له دوور  بنهماي لهسهر پهيوهندييه  ئهو 
دامه زرابَيت، ياسايي ئهخالقيء پرهنسيپي
توندوتيژيي هَيزء بنه ماي لهسه ر واته
تاکء سهربهستيهکاني مافء پَيشَيلکردني
ماف دهوَلهتي به  ناکرَيت دامهزرابَيت، کؤ

بکرَيت. ناوزةند

ــافء م چــهمــکــي ــه ــه ســت ل مــه ب
چييه؟  توندوتيژيي

الالنددا ئه ندري فه لسهفي فةرهةنطي له
هيچ (ماف که لَيکداوهته وه ءاتايه بهو ماف
به َلکو نييه، ئهخالقي بنهمايهکي هيچ ئاستء
ههموو بهرامبهر له ياساييه پرؤژهيهکي
ههروهها کانتيش ءاقيعيدا)، کارَيکي تهواوء
مه رج ده گةإَينَيتهوه بؤ (كؤمةَلطةلَيک ماف
دهدات تاکَيک سهربهستي ههموو به رَيطا
ديكةدا کهساني سهربهستييهکاني لهگه أل

يهکبگرَيتهوه).
پَيي  دهتوانرَيت توندوتيژيي  بــةآلم  
كؤمةَلطا لةإَيي تاکي بوترَيت (بهچؤکداداني
بؤ ئهمهش خؤي، ئيرادهي بهبآ هَيزهوه
ياساو دژي هَيزه موماره سهکردني خؤي
ناکؤکه ماف دهبينين به مجؤره مــاف)،
بگةإَيين دهکرَيت ءهلَى توندوتيژيدا، لهگهأل
مومارهسه کردني له مهشروعيهتدا  بهدوي

يان تاک دژي دهوَلهتدا له توندوتيژيي
دهوَلهت بؤ پَيويسته توندوتيژيي ئايا کؤ؟
پَيبکات؟ دهسةآلته کهي مومارهسهي تا
ياسا مافء دژي توندوتيژييه ئهو ئايا

نابَيتهوه؟
دوو تَيإوانينه ئهم چارهسهرکردني بؤ
ظَيبهرو جاکلين ماکس بؤچووني جياوازي

نموونه دههَينينهوه. به روس
دهوَلهت ظَيبه ر: ماکس ههَلوَيستي -١
موماره سهکردني له ههيه  مافي بهتهنيا

ماديدا. توندوتيژيي
دهوَلهت لهسهر ظَيبهردا ديدي ماکس له
ههر ــت، دادهمــهزرَي توندوتيژي بنه ماي
ئهوه پهيدابوون، گروپ گروپ کاتَيکيش
(لَيرهدا نامَينَيت،  ءجودي هيچ ــهت  ده وَل
دهبَيت ئامَيره ئهو دهوَلــهت له  مه بهست
گروپه ئهو بهسه ر دهسةآلت نه توانَيت که
ءنبوونء بؤيه بچه سپَينَيت)، سياسيانه دا
سهرئهنجام توندوتيژيي نــه بــوونــي
پَيکهاتهي تَيکشکاني فهوزاو دروستبووني
لَيدهکهوَيتهوهء کؤمةآليهتي بونياتي
له دهبَيت شکستخواردو ههوَلهکانيشي
توندوتيژيي فــهوزايــه، ئهو  سإينهوهي
بؤ نهک ده وَلهت، بؤ باشه  رَيگاچارهيهکي
ههَلسن تا گروپَيک يان کؤمهَلَيک يان تاکَيک
تايبه تي توندوتيژيي بؤ مهبهستي کاري به
کاتيي، دهسةآلتَيکي چهسپاندني يان خؤيان

توندوتيژييه ئهو مومارهسهکردني ئايا بةآلم
بيهوَيت ده وَله ت کاتَيک بَيت چؤن دهبَيت

مافدا؟. دهوَلهتي له بکات مومارهسهي
دهوَلهتي روس: جاکلين ههَلوَيستي -٢
دژي له ده پارَيزَيت تاک کهرامهتي ماف

تؤقاندن ترسء جؤرهکاني ههموو
بهوه مــاف  دهوَلــهتــي روس جاکلين 
ژيــرانــهي مــومــارهســهي ــت کــه ــَي  داده ن
رَيزگرتني له دهکات ده وَلــهت دهسةآلتي
مرؤڤه کان، کهرامه تي پاراستني ياساو
به هاي مــافــدا ــي ــهت ده وَل لــه ــاک  ت ــه   ءات
تاکدايه بهرژه وهندي له ياساکان بهرزهء
ههموو چهوساندنهوهو له دووربَيت تا

توندوتيژيي. جؤرهکاني
رادهکَيشَيت سهرنجمان لَيرهدا ئهوهي
ئهوانهي دهوَله ت، نه ک تاکه بؤ مهبهستهکه
خزمهتکردني بؤ  هؤکارَيکن تهنيا  دوايش
هه موو سهرهکييهکاني مهبهسته له  تاک،
بؤ زاَلبوون پرهنسيپهکاني ياسادانانَيکيشدا
پَيويسته کارَيکي ياساکان، پهيإهوکردني
جَيبهجَيکردني رَيزء بنهماکاني لهسهر
بؤ هؤکارَيک دهبَيته پاشان که ياسادا
له جؤرَيک توندوتيژييء کهمکردنهوهي

تيرؤر. نهماني کهمکردنهوهو
عهدالهت: مافء

عهدالهتبهماناگشتييهکهيخوَيندنهوهو
تاکي له پارَيزگاريکردنه  مافء رَيزگرتني 

پهيإهوکردنء بؤ گوزارشتَيکيشه كؤمةَلطا،
ياسادا. لهئاست ملکهچکردن

به ــددا الالن فةرهةنطي  له  عــه دالــهت
له کاتي زاراوهيه ئهم دَيت، يه کساني واتاي
به  يان (Equité) ئينساف به  گفتوگؤدا 
(légalité)يـــش ــه ت         ــي ــه رع ش
فهلسهفيشهوه لةإووي بهکاردههَينرَيت،
ههموو ره تکردنهوهي خؤء به باوةإکردنه

رهزيلکردنَيکه،
ئاستي جؤر دوو له باس بهمجؤره

عهدالهت دهکهين:
دامةزراوة  به دهبهستَيتهوه که ئاستَيک *
پهيوهندييهکاني تا قهزاييهکان ياساييء

رَيکبخرَيت. تَيدا خهَلکي نَيوان
به دهبهسترَيتهوه که ئاستَيک *

ئهخالقي. دهالله تَيکي ءهک عهدالهتهوه

مافيش چــهمــکــي ــه ب ـــاره ت ســـه ب
ههيه دهاللهتي سهرهکي دوو بههه مانشَيوه 

ءهك:
لؤژيک، پراکتيکء بواري له دهاللهتَيک *

به واتاي يهقينء راستي دَيت.
به زانستيدا، بواري له دهاللهتَيک *
دامهزراندني ژياني له دَيت  واتاي بههايهک

کؤمةآليهتيدا.
عه دالهت مافء چهمکي دياره ئهوهي
لــهخــؤگــرتــووه، ــدي زؤرتــــري ــه ن ره ه
ديــكــهوه چهمکهکاني لــه  ـــک بــه  زؤرَي
ئهخالقيء سروشتي چونکه گرَيدراوه،
هه ربؤيه دهگرَيتهوه، سياسي ياساييء
جياوازتر تهوهري بؤچوونء كؤمةَلطةلَيک
خواني سهر دههَينَيته لهخؤدهگرَيتء
دوورودرَيژتر باسَيکي ئهوه ش گفتوگؤ،

لهخؤدهگرَيت.
بابهته ئه م ئامادهکردني بؤ تَيبيني:
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پؤآل سةعيد 

به ئَيستا  ــةي ــژاردن ــب ــةَل ه ئــةم 
هةَلبژاردنه گرنگترين لــه يةکَيک
ــورد ک ــي ــان ــةک ــي ــووســســازي چــارةن
لــةدواي ــت، کــه کــورد ــردرَي ــَي دةژم
بابةت هةبَيت، تَيدا ئةزمووني راپةإينةوه
له سةد له سةدا کورد که تاکي نييه ئةوه
ئةوه ئاواتي که نوآ، ليستَيکي بردنةوةي
ئةتمؤسفيرةکةم هَيندةي  من  دَلنيابَيت،
لةال ليستةکةم  بردنةوةي گرنگه، لةال 
ئةتمؤسفيرةيةدا لةم چونکه نييه، گرنگ
رؤحَيکي دروستبووني بؤ هةلومةرجَيک

دَيتةکايةوه. ئازاديي بؤ تةندروست
يةکپارچه که هةبن کةسانَيک دةشَيت
له پشتگيريي که بيروإايةبن بةو دژ
دةکات، مستةفا نةوشيروان کةسايةتيي
نةوشيروان له که تَيإوانينانةبن بةو دژ
شةقام لَي چاوةإوانکراوه، مستةفادا
هاتوو ئةگةر گؤإاني هةيه تواناي چؤن
بؤچي نةبَيت؟ سياسي دةســةآلتــي
رةوا بة خؤي بؤ رؤژنامةيةک دةبَيت
پةرلةماني له خؤي نوَينةري بزانَيت
هةبَيتء کوردستاندا باشووري ئايندةي
پشتگيريکردني دةبَيت بؤچي نا؟! شةقام
بَيتء نةنگي مستةفا نــةوشــيــروان
شکؤ؟ شانازييء دي سةرانَيکي هي
نةوشيروان من که پَييانوايه هةندَيک
ئةو لَي چواندووه، پَيغةمبةر به مستةفام
تَيگةيشتنيان زةإةيةک تؤزقاَلة بةإَيزانه
کَيشةي ــووه، ــةب ن مــن ءتةکاني بــؤ 
تَينةگةيشتنه، ئَيمةش هــةرةگــةورةي
شيکردنةوه نييه  من ئةرکي  ــةوه ئ
بدةم، شين يَيسووسَيکي ءتاري لةسةر
کَيشةي خؤيةتي، خوَينةر ئةرکي بةَلکو
شيندا يَيسووسَيکي ءتــاري له منيش
له ئةوانةي گةورةي بةشَيکي که ئةوةيه
خؤيان نةگةيشتوون، ءتارةکه هةستي
تةنانةت نووسةرانه  ئةو نووسةرن، 
يَيسووسه دةســتــةواژةي له بَيئاگان
تَيگةيشتني تواناي چؤن ئيدي رةشةکه،
هةندَيکيان هةيه.  شينيان يَيسووسَيکي 
ئةمريکي کينگي لوتةر مارتين ئَيستا هةتا
دةزانــن، ئةَلمانيي لوتةري مارتين به 
دةستةواژه تةواوي ديكةيان بةشَيکي
دةزاننء ئينگليز موَلکي به فةلسةفييةکان
ئينگليزةيشن شتَيک هةموو دةيانةوَيت
ئينگليز که هةيه راستييةک لَي بکةن.
نةک ئيتاَلياشةوةيه تةنانةت لــةدواي
ــةدواي ل فةلسةفه شکؤي فةرةنسا،
ئةَلمانيا، موَلکي بووةته کؤنةوه يؤناني
دةبَيت پَييانوايه  بةإَيزانه  ئــةو  لــَي
ئينگليزي بــه ــم دةســتــةواژةکــان مــن 
دةستةواژةي خودي تةنانةت بنووسم،
دةبَيت ئةَلمانه، موَلکي که ئيديؤلؤذطيي
چونکه کورد ئايديؤلؤژيي. به بيکةم
ئينگليزي پةيڤي بووه،  ئينگليز  کؤلؤنيي
به جيهانه، پةيڤةکاني هةموو خوداي پآ
دةزانن، ئينگليزي تةنيا چونکه زؤرينه،
ئةوروپيدا ديكةي  پةيڤَيکي هيچ  به دان
پآ ئةوروپييةکانيان پةيڤه نانَينء

به هةندَيکيان ئينگليزييه. پةيڤي غوآلمي
دةَلَين: لَيدةکةن پرسيارت  که تةوسةوه
هةورامان هةورامانيت؟ له جةنابيشت
سويده، ءآلتــي بةإَيزانه ئــةم لــةالي
هةورامي ءةک سويدى پةيڤي ءاتــه
دةرةوه هاتيتة  سويد لة که ءةهايه، 
ئةَلمانيادا له من نايةت. بةکةَلکت ئيتر
فةلسةفييةکانيش دةستةواژه دةژيمء
هةر دةنووسم، ئةَلماني فؤنةتيکي به
هةيه، لةگةَلدا کَيشةي پةيڤَيکيش ئينگليزي
چونکه بدةم، يارمةتي ناتوانم من ئةوا
دةستةواژةکان هةرةگةورةي بةشَيکي
ءآلتَيکيش هةر کؤنن،  يؤناني  موَلکي
لةگةأل مامةَله خؤي ءآلتي فؤنةتيکي به
ئينگليز کةواته دةکات، دةستةواژةکاندا
که بسةپَينَيت خةَلکيدا بةسةر ناتوانَيت
ئينگليزةيشن دةستةواژانه ئةو دةبَيت

بکةن.
گرنگيي ـــورددا ک ئَيمةي لــةنــاو
هــةتــاوةکــو ــــةدراوه ن فةلسةفه  ــه  ب
بؤ بين کــوردي فؤنةتيکَيکي خاوةني
ئةوةي ــإاي ءَي ئةمه دةستةواژةکان،
فةلسةفييةکان دةستةواژه زؤرينةي
خودي تةنانةت نامؤن، ئَيمه کؤمةَلي به
بةَلگةنامةي خاوةني که بةإَيزانةي ئةو
پةيڤَيکي ئةکاديمي، له ئةکاديمين، خاَلين
قسةکردنيان شَيوازي لؤگيک، له خاَلين
که ءةهايه  دايکانه ئةو شَيوازي ءةک 
نووسيني تواناي قوتابخانهء نةچوونةته
هاتوو ئةگةر لــَي نييه، پيتيان يــةک
کؤرسَيکبکةن بؤفَيربووني خوَيندنةوهء
چ ئةکاديميانه لةمجؤره دَلنيام نووسين،
دةنووسن، باشتريش چ دةپةيڤنء باشتر
بکرَيت ئةمةش دةکرَيت که بَلَيم ماوةتةوه

گؤإان. ئةرکي به

خاَلَيکيديكةيسةرنجإاکَيشکَيشةي
کارَيکي گؤإانه، ليستي ئيسالمييةکانء
کؤمةَلگايةکي ئيسالميدا لةناو نييه  سانا
پارته بإوانيته دَلةإاوکيآ ترسء بةبآ
ئَيمةي لةناو بةتايبةت  ئيسالمييةکان، 
ئيسالمييةکاني که بةوپَييةي کــورددا،
عةرةبي سعودي ئَيرانء  کؤلؤنيي  ئَيمه
ئايينيي سياسييء بيري خاوةني بوون،
سياسييةي ئةو کلتووره نةبوون، خؤيان
نةک کــردووه، پراکتيزةيان ئةوان که 
خودي به بةَلکو کوردي، کؤمةَلگاي به
بزووتنةوانةش پارتء ئةم رابةراني
هةلومةرجَيک هةنووکه نامؤبووه.
پارتء خودي تةنانةت که لةئارادايه
چ بتوانن ئيسالمييةکانيش  بزووتنةوه
بکةنةوه، کؤمةَلدا لةناو  خؤيان جَيگاي
بةرژةوةندييةکاني پاراستني  هةوَلي چ
بةوپَييةي ئةوان بدةن، تَيدا کورديشي
هةنووکه نةبوون، خؤيان ئازادنةبوون،
به ببن بکةنء  گؤإانَيک دةتــوانــن 
به ببَيت ــرؤڤ م بــؤئــةوةي خؤيان، 
مرؤڤيش ئازادبَيت، پَيويسته خؤي
پراکتيزةکردني هةوَلي ئازادبوو، که
دادپةروةريي يةکساني، ديموکراسي،
ئيسالمييةکان پارته باشتره دةدات.
ئيسالميي، ديموکراتي يةکَيتي ببنه
ءةک ئيسالميي، سؤسياليستي يةکَيتي
بنَين خؤيان له ديكة  ــاوي ن ــةوةي ل
بزووتنةوه، کؤمةألء يةکگرتوو، ءةک
بةديموکراتيکردنء مؤدَيلي ــةم ئ
ئةوروپادا لة ئايينييه، سؤسياليزةکردني
هيچ درَيژه کاري پَيدةکرَيتء ساآلنَيکي
بَيزارنةکردووه، کؤمةَليشيان تاكَيکي
که ئةَلمانيايه، نموونه باشترين
له کريستةکان سؤسيال ديموکراتء
سةرکةوتنيان هةَلبژاردنةکاندا زؤرينةي
مةَلبةندي هةندَيک له بةدةستهَيناوهء
دووةمــي جةنگي ــةدواي ل ئةَلمانيادا 
بةشي هةَلبژاردنةکاندا له جيهانييةوة
مةَلبةندي له بةدةستهَيناوه. شَيريان
کريستةکان سؤسيال ــةرن)دا، ــاي (ب
رةبةق ساَلي  دانه  (٤٦) درَيژايي بة
بةدةستدةهَيناء دةنگيان  زؤرينةي
مةَلبةندي فةرمانإةوايةتيي بةتةنيا
٢٠٠٨/٩/٢٨دا له ــرد. دةک بايةرنيان
١٧,٣٪ى کريستةکان ســؤســيــال
ساأل دانه (٤٦) لــةدواي دةنگةکانيان
ئةم لةکيسدا، فةرمانإةوايةتيي،
سؤسيال پارته له ئايينيانه پارته

ديموکراتترء زؤر ئَيمه ديموکراتةکاني
بوونةته پارتانه ئةم پَيشکةوتووترن،
ئةَلمانيا، دانيشتوواني باوةإي جَيگاي
پَيشکةوتني خةمي له هَيندةي ئةمانه
نين، کةنيسةدا خةمي له هَينده ءآلتدان،
ئةوةي تايبةته، ئةرکَيکي ئايين چونکه
دةيانةوَيت ئةَلمانياش  دانيشتوواني 
ژيانه زيادکردني خؤشگوزةرانييه، کارء
سةرداني نةک  رؤژانةياندا، ژياني  له
تواناي پارتَيک هةر  ئيدي  کةنيسةکان،
دانيشتوواني هةبَيت، کارةي ئةم کردني
چ ئينجا دةدةن، بةوان دةنگ ئةَلمانيي
سؤسيال يان کريستةکان بَيت سؤسيال

ديموکراتةکان.
به تَيپةإيوه لــةوه ئايين شــةإي
ئيسالمييةکاني بکرَيت، تفةنگ بؤمباء
که باوةإةي ئةو بگةنه دةبَيت ئَيمةش
ديموکراتيدا له  دةتوانن کاتَيک  ئةوان
بکةن، فةرمانإةوايةتيي ساأل دةيــان 
خةَلکء خزمةتي ئةوان له هاتوو ئةگةر
کؤماري کؤپيي ببنه نةک بن، ئازاديدا
ئةفغانستان. تاَليباني ئَيرانء ئيسالميي
ئَيمةش ئيسالمييةکاني ئةگةر پَيموايه
کريستةکاني ئةوروپاي هةوَلبدةن ءةک
قازانج چ  بکةن، سياسةت مؤدَيرن 
کؤمةَلگاکةشي بــه چ خــؤيــانء بــه 
گؤإيني تواناي گؤإان ئةگةر دةگةيةنن.
له جگه  ئــةوا هةبَيت، ــةي رةوش ئةم 
تاکي بؤ ديكة شتَيکي هيچ دةستخؤشيي،
ئةواني پَيشکةشي که نامَينَيتةوه کورد
به لةيةکتره، رقمان هَينده ئَيمه بکات،
زيانمان تينووين، يةکتر سةري خوَيني
ئةم رَيگاي له هاتوو ئةگةر دةبَيت چي
کؤمةَلدا لةگةأل ئيسالمييةکان گؤإانةوه
نوآ ضانسَيکي کؤمةَليش ئاشتببنةوهء
ئةگةر دةبَيت چي زيانمان بةوان، بدات
لةگةأل خؤيان ئيسالمييةکانمان هاتوو 
ئازاديدا ديموکراتيء مؤدَيرنء ژياني
دةبَيت چي کؤمةأل زياني رابهَينن؟ 
ئيسالمييةکان پارته هاتوو ئةگةر
کؤمةأل بــؤ ديموکراتي ــيء  ــازادي ئ
نوآ مؤدَيلَيکي ببنه مسؤگةربکةنء
چي ئةفغستانةوه؟ ئَيرانء بةپَيچةوانةي
مؤدَيلَيکي ببنه ئيسالمييةکان، بؤ باشتره
ببنه يان  جيهان بؤ تةندروست نوَيي 
ئاخؤ جيهان؟ سةر بؤ ديكة مةترسييةکي
ئةگةر هاتوو چيدابَيت لة دةبَيت نةنگيي
فةرمانإةوايةتيي ئيسالميي گؤإانَيک له

کورديدا بکرَيت؟
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