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رؤذنامة

كؤميتةى  راطةياندنى  دواى 
(باَلى  يةكَيتى  ســةركــردايــةتــى 
ــد ئــةســةســةرد  ريــفــؤرم)، فــةري
بةرةو  يةكَيتى  «بةكردةوة  دةَلَيت: 
(بــاأل)  مينبةر  ــى  ــوون ــب دروســت
قةيرانةكان  بةدواوة  لَيرة  دةإواتء 

قوَلتر دةبنةوة».
ــة ئــةنــدامــى  ــةرد، ك ــةس ــةس ئ
ــىء  ــت ــَي ــةك ـــى ي ـــةت ســـةركـــرداي
بةإَيوةبةرى سةنتةرى لَيكؤَلينةوةى 
دةربارةى  كوردستانة،  ستراتيذى 
بةرثرسانى  كاديرو  دةركــردنــى 
كة  رايواية  يةكَيتى،  ريفؤرمى  باَلى 
كاردانةوةى  رةنطة  ئيجرائاتانة  ئةو 

دةركردنى  لَيبكةوَيتةوة،  خراثى 
يةكَيتى  بؤ  قازانجى  ئةندامَيك  هةر 
يةكَيتى  كاديرانى  «نانبإينى  نيية، 
مةسةلةكةية،  اليةنى  ناخؤشترين 
ــةوةى  ئ ئيجرائاتة  ــةم  ئ خــؤزطــة 

تَينةكةوتاية».
ــةو  فـــةريـــد ئـــةســـةســـةرد ل
دةقــةكــةى  كــة  ضاوثَيكةوتنةدا 

بآلوكراوةتةوة،  (٤و٥)دا  لةالثةإة 
ــات، كة  ــدةك ــةوةش ــاذة بــؤ ئ ــام ئ
سةركردايةتى  نيوةى  وازهَينانى 
ضارةسةرنةكردنى  زادةى  يةكَيتى 
هةن،  ساَلة   (١٧) كة  كَيشانةية  ئةو 
سةركردايةتى  لــةنــاو  تائَيستا 
بؤ  نيية  بةهَيز  ئيرادةيةكى  يةكَيتيدا 

ضارةسةركردنى كَيشةكان. 

فةريد ئةسةسةرد، ئةندامى سةركردايةتى (ى.ن.ك):

لةمةودوا قةيرانةكانى يةكيَتى قولَتر دةبنةوة

د. مةحمود عوسمان:

نابَيت سةرؤك كؤمارو سةرؤكى 

هةرَيم كارى حيزبيى 

بكةن

سكرتَيرى ياسايى ئةنجومةنى وةزيرانى هةرَيم:
كةس ناتوانَيت بةناوى هةلَبذاردنةوة مووضةى 

فةرمانبةران ببأَيت
ثشتيوان سةعدولَآل

سكرتَيرى  قةرةداغي،  محةمةد 
وةزيرانى  ئةنجومةنى  ياسايى 
هةرَيمى كوردستان رايطةياند: هيض 
كةس ناتوانَيت بةناوى هةَلبذاردنةوة 
ببإَيت،  فةرمانبةران  مووضةى 

مووضةبإين  هةرحاَلةتَيكى  ئةطةر 
فةرمانبةر  ثَيويستة  ـــدا،  رووي

ثةنابباتة بةردادطا.
ئةنجومةنى  ياسايى  سكرتَيرى 
وةزيران لةلَيدوانَيكدا بةإؤذنامةى 
لةطةأل  ئيجرائاتكردن  راطةياند: 
ثةيوةندييةكى  هيض  فةرمانبةر 
جطةلةوةش  نيية،  بةهةَلبذاردنةوة 

مةشروعةو  مافَيكى  هةَلبذاردن 
هةية  مــافــى  كةسَيك  هــةمــوو 
هةَلبذاردن  بةشدارى  بةئازاديى 
دةنط  خــؤى  بةويستى  بكاتء 
بةناوى  ناتوانَيت  كــةس  ــدات،  ب
هةَلبذاردنةوة مووضةى فةرمانبةر 
بةوةشكرد  ــاذةى  ــام ئ ببإَيت، 
«فةرمانبةر بةثَيى ياساى (انضباط 

لةطةَلدا  مامةَلةى  الدولة)  موظفني 
دةكرَيت، ياسا ئةركء فةرمانى بؤ 
دةستنيشانكردووةو  فةرمانبةران 
لةطةأل  مامةَلةى  ئيشةكةى  بةثَيى 
ئةنجامدانى   لةكاتى  ــت،  دةكــرَي
ياسا  بةثَيى  سةرثَيضييةكدا  هةر 

ئيجرائاتى لةطةأل دةكرَيت».
بؤ ل٢

بةإَيوةبةرى رَيكخستنى ثسوَلةى خؤراك لة سلَيمانى:

بأينى بةشةخؤراكى هاوآلتييان لةسةر دةنطدان، ثأوثاطةندةية
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  فةريد ئةسةسةرد
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عةبدولخالق دلَير

سةرؤكى ــى ــةوان ــام رؤذن سكرتَيرى
نَيضيرظان لَيدوانةكةى هةرَيم، حكومةتى
لةكوردستان بةميديا سةربارةت بارزانى
رؤذنامةيةكيشى ضةند ناوى دووثاتكردةوةء
دراوسَى وآلتانى بؤ بةسيخوإيكردن كة هَينا،
سةرؤكى مةبةستى وتيشى: تؤمةتباريكردن،
بآلوكراوةيةكة رؤذنامةء ضةند حكومةت
شاراوة نهَينىء بزووتنةوةيةكى وةك كة
سةرطةرمى ئيشدةكةنء لةكوردستان
وآلتانى موخابةراتى ثالنى جَيبةجَيكردنى

دراوسَين.
(الشرق رؤذنامةى لةضاوثَيكةوتنَيكى
سةرؤكى بارزانى نَيضيرظان األوســـط)دا،
رايطةياندبوو: كوردستان هةرَيمى حكومةتى
كــوردى ميدياى كةناَلةكانى ــةى ــن زؤري
دةخولقَينن وَينةيةك طةندةَلييةوة  لةبارةى
موخابةراتييةء جةنطَيكى لةضوارضَيوةى
حكومةتء لةدذى دراوسَى وآلتانى بةثاَلثشتى
جَيبةجَيدةكرَيت، راطةياندنةكانمانةوة لةإَيطةى
رابردووى لةذمارةى ضوارضَيوةيةشدا  لةو
كةتيايدا بآلوكرايةوة  راثؤرتَيك رؤذنامةدا
بؤضوونةى لةو رةخنة  رؤذنامةنووسان 
بؤ ثَييانواية دةطــرنء حكومةت سةرؤكى
لةإؤذنامةكان بةشَيك ئةوةى سةلماندنى
هةواَلطرييةكان ــا دةزط لةطةأل دةستيان
هةيةء بةلَيكؤَلينةوة ثَيويستى تَيكةَلكردووةء

بسةلمَيندرَين. بةبةَلطةوة قسةكان ثَيويستة
كة ـــةدا، ـــؤت راث ئــةو لـــةكـــاردانـــةوةى
خؤشناو محةمةد  بآلويكردةوة، رؤذنامة
حكومةت سةرؤكى رؤذنامةوانى سكرتَيرى
رؤذنامة بؤ تايبةتى روونكردنةوةيةكى
لَيدوانةكةى لةوةدةكات باس تيايدا كة نارد،
ميديا هةندَيك ئاراستةى بارزانى نَيضيرظان
نَيضيرظان كاك «قسةكةى دةَلَيت: كــراوةء
موخابةراتى «جةنطَيكى كة بةوشَيوةيةية
ئَيمة لةميدياى هةندَى لةطؤِرَييةء ئَيمة لةدذى
بؤ دةكةن، جَيبةجَيى كوردستان لةهةرَيمى
ئةو ئةزموونةى لةهةرَيمى كوردستان ئةوةى
وآلتانى كــوردةكــانــى لةثَيشضاوى هةية 
ئَيوة كوردينة ئةى  بَلَين بخةن،  دراوسَيي

ئَيوةية». دةسةآلتى ئةوة ضى دةكةن، داواى
هــةردىء ئاسؤس قسةكانى  لــةبــارةى
ئةحمةد رةئوفء كةمال ئةبوبةكرء هةظاأل
رؤذنــامــةدا راثــؤرتــةكــةى لةناو كة  ميرة 
سةرؤكى رؤذنامةوانى  سكرتَيرى هاتووة، 
كردووةء جوانيان» «قسةى ثَييواية حكومةت
ئةوان بةآلم رةخنةبطرن، خؤشيانة مافى
نَيضيرظان كاك قسةكانى واتَيطةيشتوون
روونكردنةوةى ئةوان بؤ «بؤية لةطةأل ئةوانة،
هةموو حكومةت سةرؤكى بوترَيت ثَيويستة
ئةو هاوكات نةكردووة، تؤمةتبار ميدياى
بةَلكو نةبووة، ثإوثاطةندةش بؤ قسةيةي

ثَيداوة». ئاماذى وتوويةتىء هةية راستييةك
روونكردنةوةكةدا، ديكةى لةبةشَيكى
«مومارةسةكردنى دةَلَيت: خؤشناو محةمةد
ئةوةنيية ماناى ئازاديى ديموكراسيةتء
بةكاربهَينى شةإانى كةرةستةيةكى بَييت
ــووسء ضــارةن لــةســةر كــة كــاريــطــةرى
بةتايبةت هةبَيت، بإيارةكان ــةدةرء ق
(رؤذنامة حيزبَيك.. ضةند رؤذنامةكانى
ضونكة ثاراستووة)، رؤذنامةكانى ناوى
طوتارى نةزانرَيت نةماوة، جاران زةمةنى
دةكات. ئاراستةى كَى ضيةو موخابةراتى
نيية كودستانيش  كوردء بةوشةى بإوام 
وشةى ضونكة بةكاريدةهَينن، ئةوان كة
سياسى مةبةستى بــؤ كوردستانيش

بةكاردةهَينن».
سةرؤكى رؤذنــامــةوانــى سكرتَيرى
ئةو حيزبء بةوةشدةكات، حكومةت ئاماذة
ناديارء بةدةمامكَيكى هةميشة رَيكخراوانة
عةدةمىء وةك  دةكةن،  ئيش  شــاراوةوة 

ئةو لةضوارضَيوةى وان، ماسؤنييةكان
موخابةراتى جةنطى شاراوةيةدا ئيشكردنة
ــةن، دةك جَيبةجَي ـــَى دراوس ــانــى وآلت
بكةنء سةيتةرة بةوشَيوةية دةيانةوَيت
بإواشى دةســةآلت. ثةرلةمانء بطةنة
نهَينى رَيبازَيكى رةوتء وةكو ئةوانة واية
موخابةراتى بةفيتى سَيبةرء لةذَير ماسؤنى
بةتايبةتيش ــةن.  دةك ئيش وآلتانة ئةو
نَيضيرظان كاك «واتة ئيسالمييةكان. حيزبة
بةَلكو نةهَيناوة، ميدياكانى هةموو ناوى
حيزبة رؤذنــامــةء ئةو مةبةستى تةنيا

ئيسالمييانةية».
محةمةد روونكردنةوةكةشدا، لةكؤتايى
هةميشة نَيضيرظان كاك   » دةَلَيت: خؤشناو
دةرخستنى قسةكردنء ئازاديى لةطةأل
طرنطى ئةو الى ميديا كةموكوإييةكانةء
لةثةيامةكانى بةبايةخةوة هةيةء زؤرى
لةسةر قسةى بؤية هةرطيز ئةو دةإوانَيت،

نيية». كةناَلةكان هةموو

ضةند لة شاراوة نهيَنىء بزووتنةوةيةكى
موخابةراتى بةفيتى دروستبوون، رؤذنامةيةك

ئيشدةكةن دراوسَى وآلتانى

بؤ رؤذنامة: بارزانى نَيضيرظان سكرتَيرى رؤذنامةوانى

بؤ ثةرلةمان سةرؤكى

دةرنةكراوة لةحكومةت جياواز، بيروأاى بةهؤى كةسَيك هيض
سةرؤكى دووربــخــرَيــتــةوة، لةكارةكةى

رؤذنامةوانيدا  لةكؤنطرةيةكى  حكومةت
نيية بــؤى اليةنَيك حيزبء «هيض ــى: وت
يان دووربخاتةوة حكومةت فةرمانبةرانى
ئةمةى هةراليةنَيك ئةطةر بيانطوازَيتةوة،
دةكةين»، لةطةأل لَيثرسينةوةى ئةوا  كرد
ئةطةر تائَيستا دةبينين كة بةداخةوة بةآلم
لةناو نةكرابَيت ئةوة  ئيديعاى  بةئاشكرا
بيروإاى لةسةر حكومةت دامودةزطاكانى
دةيانطوازنةوة، دةرنةكرابَيت خةَلك جياواز
دياريكراو. بةليستَيكى ــدةن ب دةنــط كة 
يةكَيتى لةناو كة دةبينين بةئاشكرا ئةوة
دةردةكرَين طؤإانن  بةليستى سةر  ئةوانةى
لـــةدةركـــردن جــطــة لــةثــؤســتــةكــانــيــان.

هى مووضةية ئةم دةبإن، مووضةكانيشيان
منداَلى ومنداَليةتى، ماأل هى نيية كاديرة ئةم
ثَيدةدات خانووى كرَيى لةقوتابخانةية
رةفعةت بةخَيودةكات».محةمةد  ثَي خَيزانى 
ثَيضةوانةى كارَيكة  ئةمة بؤية  وتيشى:
ثَيضةوانةى مــرؤظــة، مافةكانى هةموو
بنةماكانى دذى ثَيضةوانةء خةَلكة، بيروإاى
تيادةخنكَينَيت، ئازاديى ديموكراتة، سؤشيال
ئيديعاى ئةمانة ياساية، ثَيضةوانةى
ثَيشَيلكردنى ياساية. سةروةريى ياسادةكةن،
ناوى كة  كردووة كةسانة لةم داوامان ئَيمة 
هةقةكةيان بةياسا كة تؤماربكةن خؤيان
بؤيان وةفايان ئةمانة دةبواية وةرطرنةوة.
كردووة كاريان  تةنطانة لةكاتى كة هةبواية 

دروستبووة ئَيستا وةزعةى ئةم داوة، باجيان
ئةمانةى تَيكؤشانى لةخةباتء بةشَيكة
هــةروةك دةبــإدرَيــت. مووضةيان ئَيستا 
لةناو من ئاطادارةء ثةرلةمان رايطةياند:
عةدنان باسكردووة، ئةمةم ثةرلةماندا هؤَلى
كوردستان ثةرلةمانى سةرؤكى موفتى
كةسَيك «هيض راطةياند: بةإؤذنامةى تايبةت
لةليستَيك بَيت جياواز ناوى لةسةر بيروإاى
سةبارةت دةرنةكراوة». حكومةت لةثؤستى
كؤليذى راطــرى د.جةعفةر بةدةركردنى
سةرؤكى رانية، زانستةمرؤظايةتييةكانى
لةسةرؤكى ــت ــرَي «دةك ــى:  وت ثةرلةمان
كةسَيك هيض بةآلم  بثرسن، كؤية زانكؤى 

دةرناكرَيت».

سةيوان خورشيد

طــــروثء ـــان ـــي ـــةرم ـــةط ل
بواري سةربةخؤكاني رَيكخراوة

كةمثينيان   ٢ مةدةني كؤمةَلطاي
بةدواداضوون بؤ دروستكردووة
كة بةرثرسان ئةو بةَلَينانةي لةسةر
هةَلبذاردندا بانطةشةي لةكاتي
طةرمياني ناوضةي بةدانيشتوواني

دةدةن.
ــان ــةدن لـــةوبـــارةيـــةوة ع
لةبواري هةَلسوإاو  قورباني، 
مةدةني كؤمةَلطاي رَيكخراوةكاني
راطةياند: بةإؤذنامةي لةطةرميان
ئةو لةدروستكردني ئامانجمان
نزيكة  كة كاتةدا لةم كةمثينة  ٢
بةدواداضووني بؤ لةهةَلبذاردنةوة
كة بةَلَينانةي ئةو لةسةر وردة
هةَلبذاردني بانطةشةي لةكاتي
دةظةري بة كوردستاندا ثةرلةماني

دةدةن. طةرمياني
ئاماذةى قورباني عةدنان

بــةدواداضــوونــي كة ــةوةشــدا، ب
كة  ثرؤذةية،  ٢ لةسةر ورديــان 
تاَلةباني، لةاليةن جةالل يةكةميان
يةكَيتييةوة طشتيي سكرتَيري
لةكؤبوونةوةي رابردوودا لةمانطي
ــانء طــةرمــي ــي ــدةكــان ــةن ــب مــةَل
ناوضةيةكي ضةند خانةقينء
داوة، ئةنجامدانى بةَلَيني ديكة
لةدووسايدكردنى بريتيية كة
كةالرـسلَيماني نَيوان ــادةي ج
كردنةوةي بةَلَيني دووةمــيــان
لةاليةن كة لةطةرميان زانكؤيةكة
حكومةتةوة سةرؤكي جَيطري
بةَلَيني طةرميان بؤ لةسةردانيدا
«ئةطةر وتيشى: داوة، ئةنجامدانى
نةكرَين جَيبةجآ بةَلَينانة ئةو
كؤمةَلطاي لةإَيكخراوةكاني ئَيمة
طةرمياني بةخةَلكي مــةدةنــي
بآ بةَلَينانة ئةو  كة  رادةطةيةنين
ورد بــةدواداضــوونــي بنةمانء
دةكةين تاكو بةَلَينة دوو لةسةر ئةو

جَيبةجَيكردنةوة». بواري دةضنة

٢ كةمثين  لةطةرميان
بةلَيَني بةدواداضوونى بؤ
دروستدةكرَيت بةرثرسان

عةبدولخالق دلَير

رَيكخستنى بــةإَيــوةبــةرى
لةسلَيمانى ـــؤراك خ ثــســوَلــةى
ــةوةى ئ ئَيمة ــارى ك رايطةياند: 
هةية، بةهةَلبذاردنةكانةوة ثةيوةندى
ئةو ــارةى ذم داتــاء ناردنى تةنيا
بةشداريى دةتوانن كة كةسانةية
دةوترَيت ئةوةى بكةنء هةَلبذاردن
هةَلبذاردن ضــاودَيــرى دةتوانين
بةكآ دةنط خةَلك دةزانين بكةينء
خؤراكى بةشة بإينى يان دةدات
دوورن «ثإوثاطةندةنء هاوآلتييان.

لةإاستييةوة».
مــحــةمــةد، ــان ئــةحــمــةد ــةي ب
كؤمسيؤنى «نوَينةرى وتيشى:
بةنووسراو هةَلبذاردنةكان باآلى
كرد، نوَييان  زانيارى داتاء داواى 
تةمةنيان بةوكةسانةى سةبارةت
دةتوانن ساَلةوةيةء (١٨) سةرو لة
بكةن، هةَلبذاردنةكان بةشداريى
ئامادةكردووة، داتايانةمان ئةو ئَيمة
دةستى نةطةيشتوونةتة هَيشتا بةآلم

كؤمسيؤن».
رؤذنــامــة لــةولــَيــدوانــةيــدا بــؤ
ثسوَلةى رَيكخستنى بةإَيوةبةرى
«ئةوةى وتي: لةسلَيمانى، خؤراك
بةبةإَيوةبةرَيتييةكةى ثةيوةندى
طةياندنى تةنيا هــةيــة، ئَيمةوة
ئةو بةشداربوونى ذمارةى داتاء
دةنطدانيان مافى  كة  كةسانةية
ثإوثاطةندةن هةواآلنةش ئةو هةية،
دةتوانين ئَيمة لةوةدةكةن باس كة
بكةين، هةَلبذاردنةكان ضاودَيريى
بةكآ دةنــط خةَلك دةزانين يان
دةنط ئةوةى دةوترَيت يا دةدات،

دةبإين». خؤراكى نةدات
ــاذةى ــام ــةحــمــةد ئ ــان ئ ــةي ب
بةشَيوةيةكى دةنطدان بةوةشكرد،
بةكآ دةنط ئازادة خةَلك نهَينييةء
«تائَيستا وتيشى: هةروةك دةدات،
ثَيشكةوتووى ئامَيري لةعَيراقدا
ضؤن خةَلك بزانرَيت كة وانيية
داوة، دةنطيان بةكآ داوة، يان دةنطى
ئَيمة لةبةإَيوةبةرَيتييةكةى بةتايبةت
نيية». هةَلبذاردن ضاودَيرييةكى هيض

خؤراكى بةشة «بأينى
دةنطدان، لةسةر هاوآلتييان

ثأوثاطةندةية»

راستكردنةوة
طةورة سازشَيكى هةرَيم بةنهَينى هةواَلى حكومةتى ثَيرَيى لةذمارةى

دةكات.
بةهةَلة بةآلم وةرطيراوة، هةورامى بةرزان ثةرلةمانتار لةبةإَيز لَيدوانَيك

زانرا. بةثَيويست راستكردنةوةية ئةم بؤية محةمةد، بةرزان نووسراوة

بارزانى نَيضيرظان
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عةبدوإلةحمان شارا

وردبينى ناوى ثاَلَيوراواندا، لةقؤناغى
ثاَلَيوراوى ضةندين كؤمسيؤن تائَيستا
لةهةَلبذاردندا بةشدار ليستةكانى
ئةنجومةنى ئةندامَيكى رةتكردووةتةوةو
كة دةكاتةوة، تةئكيد باآلش كؤمسيؤنى
بةهؤى لةوثاَلَيوراوانة (٢) رةتكردنةوةى

بوون. جاش ثَيشتر كة بووة ئةوةوة
ئةندامى عةبدولكةريم ســـةردار
ــاآلى ب ئــةنــجــومــةنــى كــؤمــســيــؤنــى
سةربةخؤىهةَلبذاردنةكانبةإؤذنامةى

وردبينى لةقؤناغى «تائَيستا راطةياند:
ــوراو ــَي ثــاَل ضةندين ــدا ــوراوان ــَي ــاَل ث
(٢) رةتكردنةوةى كة رةتكراونةتةوة،
بووة ئةوةوة بةهؤى ثاَلَيوراوانة لةو
بةفةوجةكانى ثةيوةندييان كةثَيشتر
جاش هــةبــووةو بةعسةوة رذَيــمــى
ثاَلَيوراوة دوو ئةو ئَيستاش بــوون،
طرتووةو ئيعترازيان باآل لةكؤمسيؤنى
رابــردوويــان كة بــةوةدةكــةن ئاماذة 

رةتكراونةتةوة». بةهةَلة ثاكةو
ئةنجومةنى ئــةنــدامــةكــةى ــةآلم  ب
ــاوى ــوو ن ــةب ــادةن ــام كــؤمــســيــؤن ئ
ليستةكةيان ـــانء ـــوراوةك ـــَي ـــاَل ث

ئاشكرابكات.
قـــادر ســةرؤكــى ــات عــةلــى ــاوك ه
ئةوةى هةرَيم  هةَلبذاردنةكانى دةستةى 
ثاَلَيوراوانةى ئةو كة روونــكــردةوة،
لةسةر نيية ــةرج م ــنــةوة  رةتــدةكــرَي
لةوانةية بةَلكو بَيت، رابردووى ناثاكى
كؤمسيؤنى ــةى  ــك دي مــةرجــةكــانــى
نيشتةجَيبوونء شوَينى وةك تَيدانةبَيت،
راطةياندن كةناَلَيكى «هةر وتيشى: تةمةن،
ليستةكةى يان ثاَلَيوراوة ئةو نــاوى
لةدذى ياسايى سكاآلى ئةوا بآلوبكاتةوة
قاَلبى دةضَيتة ئةوة ضونكة تؤماردةكةين،

كةسايةتييةكانةوة». ناوزإاندنى

رةتدةكاتةوة كانديد ذمارةيةك كؤمسيؤن

سةيوان خورشيد

ى ة و نة كَيشا ر كا ستلة ة د
ريفؤرم بةباَلى سةر كاديرانى
بإيارة بةردةوامةو لةطةرميان
كةرتي (٢٠٠٩/٥/٢٨) ئةمإؤ
١٢يكؤليذيثةروةردةيكةالر،
كةالري بةكؤميتةي  سةر  كة
دةستلةكاربكَيشنةوة. يةكَيتيية

لَيثرسراوي خوداد، مةحمود
ــذي ــَي ــؤل ك ١٢ي  ـــي ـــةرت ك
بةإؤذنامةي كةالر ثةروةردةي
ئةندام (٥) «ئَيمة راطةياند:
كةرتء ئةندام (٨) كؤميتةء
ديكةمان ئةندامي (١٠٠) نزيكةي

بةإةسميي ئةمإؤ لةطةَلدايةو
دةكَيشينةوة». دةستلةكار

ــي ــةرت لـــَيـــثـــرســـراوي ك
ـــةروةردةي ث كؤلَيذي ١٢ي 
ــــــــــةالر هـــــؤكـــــاري ك
بؤ دةستلةكاركَيشانةوةكةي
ئــةوان كة ــدةوة، ــةإان ط ــةوة  ئ
دةكةنء طؤإان ليستي بؤ كار
جــيــاوازة بيروبؤضوونيان
ئةو يةكَيتيش لةيةكَيتيء
ثآ جياوازانةي بيروبؤضوونة
تواناي لةئَيستاشدا نييةو قبوأل
نيية، جياوازي طؤإانكارييء
دَيت، هةنطاوة لةدواى ئةوة ئةم
يةكَيتي طشتيي سكرتَيري كة

بؤ كار هةركاديرَيك بإياريدا
دةبَيت بكات ــؤإان ط ليستي

بكَيشَيتةوة. دةستلةكار
بةإؤذنامةي خوداد مةحمود
«دةستلةكاركَيشانةوةي وت:
جوانكردني بؤ  هــةر  ئَيمةش
كاتَيكيش يةكَيتييةو سيماي
يةكَيتي بووين يةكَيتي ئَيمة
ثآ جياوازي بيروبؤضووني 
قبوَلي ئَيستاكة ــوو، ب قبوأل
دةستلةكار ئَيمةش نييةو
لةوثَيناوةدا دةكَيشينةوةو
ئةنداماني لةطةأل  بةثاَلثشتي
ليستةكة بؤ كار  طؤإان  ليستي

دةكةين».

باَلي كاديراني دةستلةكاركَيشانةوةي
هةية درَيذةي لةطةرميان ريفؤرم

يوسف بةهادين

غاز ــةوتء ن ياساي  ديكة  جارَيكي
عَيراق وةزيراني  ئةنجومةني رةوانــةي 
دواتر داإشتنةوةيء بؤ دةكرَيتةوة،
نوَينةراني لةئةنجومةني  ثةسةندكردني 
ياساية ئةو  كة لةكاتَيكداية ئةمة عَيراق. 
ضاوةإَيدةكرَيت ساَلة دوو لة زياتر

ثةسةندبكرَيت.
ليذنةي ئةندامي حةسةن، بايةزيد د.
نوَينةران، لةئةنجومةني غاز ــةوتء ن
لةكؤبوونةوةي راطةياند: بةإؤذنامةي
لةطةأل ليذنةكة  رابـــردووي هةفتةي
بةردةم طرفتةكاني ثةرلةماندا، سةرؤكي
خراوةتة ثاشكؤكةي ضــوار ياساكةو
طرفتانة ئةو بــإيــاردراوة بةردةستيء

ياساكة دووبــارة  بكرَيتء ضارةسةر
بكرَيتةوة، وةزيران ئةنجومةني رةوانةي
ئاراستةي ــر دوات داإشــتــنــةوةيء بؤ 
بؤ بكرَيتةوة نوَينةران ئةنجومةني

لةسةرداني. دةنط طفتوطؤكردنء
غاز، ــةوتء ن ياساي رةشنووسي

بةئيمزاي   ٢٠٠٧ ساَلي شوباتى مانطي
عَيراقء حكومةتي سةرؤكي هــةردوو
لةسةردرا، بإيارى هةرَيم حكومةتي
ــةت دةوَل ــوراي ش ئةنجومةني ــر دوات
كردو ياساكةي رةشنووسي دةستكاريي
كة طؤإي، ياساكةيان بإطةيةكي ضةند
نيية. كوردستاندا هةرَيمي لةبةرذةوةنديي
غاز ــةوتء ن ليذنةي ئةندامةكةي
ياسايةي ئــةو بــةوةشــكــرد، ئــامــاذةي 
رَيككةوتوون، لةسةري ــةردووال ه كة

كة ثاشكؤكةي هــةرضــوار بإياربوو
غاز، كؤمثانياي نةوتء بة (ياساي تايبةتة
،(inoc) نةوت بةرهةمَيناني نيشتماني
ئيداريي هةيكةلي رَيكخستنةوةي ياساي
دابةشكردني ياساي نةتء ــي وةزارةت
ببرَيتة ثاكيض بةيةك سروشتي)، ساماني
بةآلم بدرَيت، لةسةر دةنطي ثةرلةمانء
ديكة لةوياسايانةي هيضكام تائَيستا

ثةرلةمان. نةهاتووةتة
ياساي رةشنووسي دووجار  تائَيستا
ئةنجومةني بةدةستكاريي غاز نةوتء
هؤَلي بــراوةتــة ــةوة، ــةت دةوَل ــوراي  ش
(مانطي لةسةري دةنطدان بؤ ثةرلةمان
بةآلم ،(٢٠٠٨/٤/١٥ ٢٠٠٧ء تةمموزي
هاوثةيمانييةوة ليستي ناإةزايي بةهؤي

بدرَيت. لةسةر دةنطي نةتوانراوة

عَيراق بؤ حكومةتي غاز دةنَيردريَتةوة نةوتء ياساي

ثَيشترجاشبوون لةوانة دووان

محةمةد سالَح حةمةالو

بودجةى عــَيــراق  حكومةتى
ثةرلةمانى هــةَلــبــذاردنــةكــانــى
هةرَيمء دةطةيةنَيتة  كوردستان 
بــاآلش كؤمسيؤنى ــى ســةرؤك
لَي هةرَيمى ــى داراي ـــى وةزارةت

دةكاتةوة. ئاطادار
ــةك ــاوةي م ــــةوةي ئ دواي 
ـــةي ـــودج ب ـــكـــردنـــي ـــن ـــي داب
هةَلبذاردنةكانيهةرَيميكوردستان
لةنَيوان مشتومِإ جَيطةي بووبووة
ناوةند، دواجار حكومةتي هةرَيمء 
طةيشتة هةَلبذاردنةكان بودجةي
مليؤن (٣٩) بإةكةى كة كوردستان،

دؤالرة.
سةرؤكي  حةيدةري ــةرةج ف  
عَيراق هةَلبذاردنةكاني كؤمسيؤني
ثَيرَي كة كرد، ئاشكرا رؤذنامةي بؤ
وةزارةتي بةبريكاري ثةيوةندي
بؤ ئةوةي كردووة، دارايي عَيراقةوة
بودجةي لةدابينكردني دَلنيابَيت
كوردستان، هةَلبذاردنةكاني
ـــي وةزارةت بريكاري وتيشي:
بةوةكرد، ئاماذةي عَيراق دارايي
بــودجــةي ــة وةزارةتـــةكـــةى ك
هةرَيم رةوانةي هةَلبذاردنةكاني 
لةطةأل قسةم دواتريش كردووةء
هةرَيم تاَلةباني وةزيري دارايي بايز
لةسةر جةختي ئةويش كردووةو

كؤمسيؤني كة ئةوةكردووةتةوة
كة ئــةوثــارةيــةي ــن ــوان ــاآل دةت ب
ئةنجامداني بــؤ  ثَيويستيانة
هةرَيم لةبانكةكاني هةَلبذاردنةكان
خؤياني ئيشوكارةكاني وةريبطرنء

بكةن، رايي ثَي
كؤمسيؤني  ـــي ـــةرؤك س  
عَيراق، هةَلبذاردنةكاني بــاآلى
ثَيشتر ــردةوة، ــك روون ئةوةشي
يةك ــإي ب ــم ــةرَي ه حكومةتي
داوة (سلفة)  وةك  دؤالري  مليؤن
ئيشوكارو بؤئةوةي  بةكؤمسيؤن 
ثَي كؤمسيؤني ثَيداويستييةكاني
بودجةي تائةوكاتةي بكةين، رايي

هةرَيم. هةَلبذاردنةكان دةطاتة

هةلَبذاردنةكان بودجةي
كوردستان طةيشتة

ئةنجومةنى ــةى ــةك ــرس ــةرث ...ب
هوشيار فــةرمــانــبــةران ــــران،  وةزي
مووضةكةياندا بإينى لةكاتى دةكاتةوة،
ثةناببةنة دةتوانن هةلَبذاردندا لةكاتى
رايطةياند: لةوبارةيةوة بــةردادطــاء
حكومةتى لةدامودةزطاكانى  تائَيستا 
فةرمانبةرَيك هيض مووضةى هةرَيمدا
ماوةيةدا لةم باوةإيشناكةم نةبإدراوةء
ســةرةإاى ـــدات، رووب حاَلةتة ئــةو 
هةر دذى هةَلة بإيارَيكى ئةطةر ئةوةش
مووضةكةى دةربكرَيتء فةرمانبةرَيك
بةرياساو ثةنابباتة  دةتوانَيت  ببإدرَيت، 

ئةنجومةنى يان ــاءة، دادط لةإَيطةى
ضاو بؤئةوةى داوابــكــات، وةزيــران
ضونكة بخشَينرَيتةوة، بةئيجرائاتةكةدا
دةدرَيت». سزا بكات، سةرثَيضى ئةوةى
رؤذنامة، زانيارييةكانى بةثَيى
ــردوودا راب هةفتةى  ضةند  لةماوةى
ثَيشمةرطةى ضةندين مووضةى يةكَيتى
بإيوةو ريفؤرمى باَلى اليةنطرى
وةزيرانيش ئةنجومةنى بةرثرسانى
هَيزى مووضةى ــةن، ــةوةدةك ل بــاس 
بةحكومةتةوة ثةيوةندى ثَيشمةرطة

نيية.

قةرةداغى محةمةد لةوبارةيةوة
حيزب كاديرى «ثَيشمةرطةو وتــى:
تائَيستا نييةء بةحكومةتةوة ثةيوةندى
وةزارةتى لةطةأل مامةَلة شَيواز بةدوو
تائَيستا بةوثَييةى  دةكرَيت، ثَيشمةرطة 
ثَيشمةرطةى بودجةى عَيراق حكومةتى
يــاســادا ــاو ــةن ل ــردووةو ــةك ــن ــةرف س
ثَيشمةرطةو وةزارةتى جَينةبووةتةوة،
«ئيستسنا» بة  طشتى فةرماندةيى 
مووضةى ــت، ــدةدرَي ــَي ث بــودجــةيــان
بة ثةيوةندى ثَيشمةرطة هَيزةكانى

هةية». حيزبةوة

ل١ ثاشماوةى

مووضةى هةلَبذاردنةوة بةناوى ناتوانَيت كةس
ببأَيت حةميدفةرمانبةران ئاوارة

دةركردنء ثةرلةمان ئةندامانى بةبإواى
لةسةر حكومةت كارمةندانى نانبإينى
دةسةآلتى زَيدةإؤيكردنى جياواز راى
ثَيشَيلكردنى حكومةتء بةسةر حيزبة
ديموكراسية، مرؤظء  مافى ثرةنسيثةكانى 
هةواآلنة ئةم ثةرلةمان  سةرؤكى  بةآلم
حكومةت كارمةندانى كة رةتدةكاتةوة

. دةربكرَين جياواز بيروإاى لةسةر
ثةرلةمانى ئةندامى مةخمورى غةفور
ناكرَيت راطةياند:  بةإؤذنامةى كوردستان 
حكومةتء كارى وةربداتة دةست حيزب
نانبإينى دةركردنء ئةنجامبدات، ثَيشَيلكاريى

جياواز راى لةسةر حكومةت  كارمةندانى
حكومةتة، حيزبء دةسةآلتى تَيكةآلوبوونى
بةسةر حيزبةن دةسةآلتى  زَيدةإؤيكردنى
يان كؤليذَيكة راطرى  كةسَيك  حكومةت.
دووربخرَيتةوة، لةكارةكةى نابَيت ثةيمانطا،
ئةم هةية، جياوازى  بيروإاى  لةبةرئةوةى 
موَلكى دةكات، حكومةت خزمةتى كةسة
نةك دةكات، كار حكومةت لةكارى خةَلكة

بخاتةوة. دوورى حيزب تاكو حيزبى
رةفعةت محةمةد  خؤشيةوة لةاليةن 
رايطةياند: كوردستان ثةرلةمانى ئةندامى
ئةم ثةرلةمان  لةهؤَلى ئَيمة ئةوةى دواى 
كةسَيك هيض  كةنابَيت كــردةوة باسةمان
حكومةت لةثؤستى جياواز بيروإاى لةسةر

سةرؤكىثةرلةمانبؤ

دةرنةكراوة لةحكومةت جياواز، بيروأاى بةهؤى كةسَيك www.neهيض
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ضاكسازى  مــةســةلــةى  راســتــة 
بةآلم  لةهةَلتةكاندن،  جــيــاوازة 
تَيداية،  هةَلتةكاندنى  لةناوةإؤكدا 
بةشَينةيىء  هةَلتةكاندنةكة  بةآلم 
رَيوشوَينى  بةبةكارهَينانى 

لةسةرخؤية. ئاشتيانةو 
ئةو  ــت  ــَي ــةواب ك رؤذنـــامـــة: 
يةكَيتى  ئَيستا  دةرئةنجامةى 
نةبوونى  نيشانةى  تَييكةوتووة 

ئيرادةية بؤ ضاكسازيكردن.
ثَيشينةو  نةبوونى  نيشانةى   *
ئيرادةيةكى بةهَيزة بؤ ضاكسازيى، 
مــاوة  دةرفـــةت  هَيشتا  بـــةآلم 
ديكةى  ضانسَيكى  ضاكسازيى 

ثَيبدرَيت،
رَيككةوتنى  دواين  رؤذنامة: 
ــى بؤ  ــارت ــوان يــةكــَيــتــىء ث ــَي ن
ثؤستةكان  ــةوةى  ــةشــكــردن داب
لةهةرَيم و بةغدا ض طؤإانكارييةكى 
تَيداكراوة، بةتايبةت بؤ ثؤستةكانى 

سةرؤكى هةرَيمء حكومةت؟
سةرؤكى  ثؤستى  بةنيسبةت   *
حكومةتةوة لةدواين لَيدوانى بةإَيز 
باسلةوةدةكات  بارزانى  نَيضيرظان 
دةكةوَيت،  بةريةكَيتى  ئةوثؤستة 
بةآلم بةنيسبةت ثؤستى سةرؤكى 
هةرَيم هةوَلدةدرَيت كة سيناريؤى 
كة  بكرَيتةوة،  دووبـــارة   ٢٠٠٥
بةهةمانشَيوةى  جـــةالل  ــام  م
كؤمار  ســةرؤك  ثؤستى  ثَيشوو 
وةربطرَيتةوةو مةسعود بارزانيش 
ئَيستا  هةرَيم،  سةرؤكى  ثؤستى 
بيركردنةوة بؤ دووبارةكردنةوةى 
ئةم سيناريؤية هةيةو تاكة جياوازى 
ئةوةية،  لةطةأل ساَلى ٢٠٠٥  لَيرةدا 
كؤمار  سةرؤك  هةَلبذاردنى  كة 
هةَلبذاردنى سةرؤكى  ثَيش  كةوتة 
جةالل  مــام  ئــةوة  لةبةر  هةرَيم 
كؤمارو  ــةرؤك  س بــووة  ــر  زووت
بووة  بارزانى  مةسعود  ثاشان 
ئةمجارة  بةآلم  هةرَيم،  سةرؤكى 
هةَلبذاردنى  دةبَيتةوةو  ثَيضةوانة 

سةرؤكى هةرَيم ثَيشكةوتووة.
رَيككةوتنى  بةثَيى  رؤذنامة: 
يةكَيتى،  ثارتىء  نَيوان  ٢٠٠٥ى 
لةبةغدا  ئةطةر  وابإياردرابوو 
نةيتوانى  هاوثةيمانى  ليستى 
يان  ــار  ــؤم ك ـــةرؤك  س ثؤستى 
بةدةستبهَينَيت  وةزيران  سةرؤك 
ئةوثؤستة  لةكوردستانيش  ئةوا 
بةبَى  ئةمجارة  بةآلم  دانانرَيت، 
بةدةستهَينانةوةى  رةضاوكردنى 
ثــؤســتــة ســيــاديــةكــةى بــةغــدا 
هةرَيمى  سةرؤكى  ثؤستى  يةكَيتى 
لةئةطةرى  ئايا  بةثارتى،  داوةتةوة 
ثؤستة  بةدةستنةهَينانةوةى 
زةرةر  يةكَيتى  بةغدا  سيادييةكةى 

ناكات؟
ــةم  ل ــان  ــم ــري ط ـــةطـــةر  ئ  *
بارزانى  مةسعود  هةَلبذاردنةدا 
توانى  بةدةستهَيناو  سةركةوتنى 
بؤخولى دووةم ببَيتةوة بةسةرؤكى 
طؤإانكارييةكانى  ثَيموانيية  هةرَيم، 
ثاش ئةو كاريطةرى خراث لةسةر 
بةجَيبهَيَلَيت،  هةَلبذارنة  ئــةو 
دةكَيشَيت.  ــذة  درَي ئةنجامة  ئةم 
بيركردنةوةى زاأل ئةوةية كة كورد 
كؤمار  سةرؤك  ثؤستى  بتوانَيت 

بةدةستبهَينَيتةوة.
ئةمجارة  بـــةآلم  رؤذنـــامـــة: 
رَيكخراوء  بةهَيزَيكى  سوننةكان 
ــى  ــةوَل ثــاَلــثــشــتــى دةرةكــــى ه
سةرؤك  ثؤستى  بةدةستهَينانى 

كؤمار دةدةن؟
سَيكوضكة  ئــةو  بــةثــَيــى   *
لةئاراداية،  لةعَيراق  تةوافوقيةى 

سةرؤك  ثؤستى  جار  ــةى  زؤرب
دةكةوَيتء  شيعة  بةر  حكومةت 
ســةرؤك  ثؤستى  بؤ  ركــابــةرى 
كورددا  سوننةو  لةنَيوان  كؤمار 
لةهةوَلى  هةردووكيان  دةبَيتء 
ئةطةر  دةبـــن،  بةدةستهَيناني 

نةبَيت  كؤماريش  ثؤستى سةرؤك 
بةر  ثةرلةمان  سةرؤكى  ثؤستى 
ــت. حــةز دةكــةم  ــةوَي ــورد دةك ك
ثؤستى  كة  ئةوةشبكةم  بؤ  ئاماذة 
سةرؤك كؤمار لةخولى داهاتوودا 
ضونكة  تائَيستا،  دةبَيت  بةهَيزتر 

سةرؤكايةتى  ئةنجومةنى  ئةوكات 
جَيطرةكانى  هةَلدةوةشَيتةوةو 
ظيتؤيان  مافى  كؤمار  ــةرؤك  س
ســةرؤك  لةبةرئةوة  نامَينَيت، 
دةبَيت  ئاوةآلتر  دةستى  كؤمار 

لةبإياردان.
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فةريد ئةسةسةرد:
قولَةوة قةيـــــــرانَيكى  يـةكـيَتـى كـةوتــووةتة 

بـةكردةوة يـةكيَتى بـةرةو دروستبــــــــــوونى مينبةر دةأوات

نانبإينى كاديرانى يةكَيتى 
ناخؤشترين اليةنى مةسةلةي 

لةطةأل  ئيجرائاتكردنى سةركردايةتيية 
ئةندامانى، خؤزطة ئةم ئيجرائاتة 

تَينةكةوتاية ئةوةى 

ضـــــاوثَيكةوتن

نانبأين...
نةذاد جةالل

يةكَيتيى  ــةكــة  مــاوةي
كوردستان  نيشتمانيى 
بةرفراوانى  هةَلمةتَيكى 
ئةو  نانبإينى  دةركـــردنء 
دةستثَيكردووة  كاديرانةى 
بة  دةنــط  ئامادةنين  كــة 
بدةن،  كوردستانى  ليستى 
جطة  بــإيــارَيــك  ءةهــــا 

كاديرانة، جؤرَيكيشة  ئةو  بؤ سةر  فشارَيكة  لةوةى 
شمولييةكان،  حيزبة  سياسةتى  خؤخنكاندنء  لة 
كة  دةكوذَيت  خةسَلةتانة  ئةو  هةموو  دواجاريش 

حيزبى ثآ ثَيناسة دةكرَيت.
هتد  كإينء...  نانبإينء  دةركردنء  سياسةتى 
كة يةكَيتى ثةيإةوى دةكات، تؤكمةنةبوونى مؤراَلى 
دةسةآلتدارانى  لةاليةن  دةسةلمَينَيت  ديموكراتى 
بدرَيت،  باجةكةى  دةبَيت  دواجاريش  حيزبة،  ئةو 
ضونكة ثةإةكانى مَيذوو ثإة لةو جؤرة ئةزموونانة، 
لةئَيستادا بةرثرسانى يةكَيتى سةد لة سةد موريدى 
ثيرؤزيان،  كتَيبى  بووةتة  (االمير)يش  مةكياظيلينء 
بةآلم ئةوةى ئةوان دةيانةوَيت بيضةسثَينن، مرؤظى 
ناكرَيتء الى ميللةتى ءشياريش  ثَيى هةزم  ءشيار 

بووةتة رابردوء، بة قَيزء بَيزةوة تَيى دةإوانن.
ضؤن الى دةسةآلتدارانى يةكَيتى ئاسانة سةدان 
ثآ  هاوإَيكانيان  رابردووى  بكةنء  نانبإاو  خَيزان 
كة  نيية  ئاسان  كةسانةش  ئةو  الى  ئاواش  لَيبنَين، 
لةبةرئةوةى  بةخشيوة،  حيزبَيك  بة  خؤيان  تةمةنى 
لة  ضونكة  دةربكرَين،  نانبإاوبنء  دةبَيت  نين  ملكةض 

ئةزةلةوة ثةيمانةكة ءانةبووة.
سياسةتى بآ نانكردنى خةَلكء كوشتن لةبرسا، 
جؤرَيك بووة لة سزاى بةندةكانى ضاخى كؤياليةتى، 
بةآلم ئةوةى لةم سةردةمى تةكنةلؤذياء زانيارييةدا 
خؤطَيالندن،  لة  جؤريكة  بكات،  ثةيإةوى  دةيةوَيت 
هَيزةى  ئةو  ناكرَيت،  كؤيلة  ءشيار  مرؤظى  ضونكة 
خؤى  بؤ  طؤإ  بكات،  كؤيلة  مرؤظةكان  دةيةوَيت 

هةَلدةكةنَيت.
دةركردنى كةسانى ريفؤرمخوازء خاوةن بيرء 
خيانةتيان  رؤذانَيك  وانةى  بة  بايةخدان  رةخنةطر، 
ثاية  ــردووة،  ك خؤيان  ميللةتةكةى  يةكَيتىء  لة 
بَلندكردنى فايلدارةكان، شاردنةوةى سامانء داهات، 
بةهَيزكردنى ميلشيا، ثيرؤزكردنء بةخوداوةندكردنى 
خاوةنشكؤكان.... هتد، سيما خَيَلة سةرةتاييةكانن كة 
حيزبَيك  نةك  نةيانطةيشتووةتآ،  هَيشتا شارستاني 
كة ديعايةى سؤسيال ديموكراتبوونى خؤى دةكات، 
سياسةتَيك  ءةها  بتوانَيت  يةكَيتى  نيية  ئاسان  بؤية 
ءازى بكات كة سؤسيال ديموكرات بَيتء ياساكانى 

خَيأل ثيادة بكات.
ئةوة روونة كة بةرثرسانى ئةم هةرَيمة دةيانةوَيت 
بوَيت  ضؤنيان  بَيت  مةست  ءإو  مَيطةلَيكى  ميللةت 
بيركردنةوةيةى  ئةو  بؤ  مةخابن  بةآلم  ءالَيبخوإن، 
ئةوان، بةجيهانيبوونء تَيكةَلبوونى كلتوورةكان ئةو 
حةزةى ئةوانى دةمَيكة لةباربردووة، ئةوان بةدواى 
بة  سةرسامن  زؤر  دةطةإَينء  ديكةدا  رَيطايةكى 
ءةك  بةآلم  عةرةبى،  خليجى  خَيَلةكانى  حوكمى 
ئةوانيش دةستيان ناضَيتة سامانى ءآلت كة بةشَيكى 
بَيت،  بؤخؤيان  هةمووى  دةيانةوَيت  خةَلك،  بدةنة 
بكةنة  خةَلك  هةموو  بتوانن  ئةستةميشة  هاوكات 
هاوآلتى ءآلتى خَيألء رازى بة بإيارةكانى ديوةخان.

باشوورى  حيزبى  يةكةم  يةكَيتى  مَيذوودا  لة 
كوردستانة، كة ثَيكهاتة سةرةكييةكةى خةَلكى شار 
تَيدا  ئةوتؤى  رؤَلَيكى  شَيخ  خَيألء  عةشرةتء  بَيتء 
نةبينيبَيت، هةر ئةمةش ءايكرد جَيى ئومَيد بَيتء ميللةت 
بة دروشمةكانى  ئةو الوانةى  بَيت،  ثَيى خؤش  دَلى 
ضةثطةرايى ثةروةردة بوون، ئَيستا ئةستةمة بكرَينة 
نؤكةرى ئاغاكانء مةيتةرى ئةسثة بآ دةماخةكان، 
ياخيبوونى  ديكة  جارَيكى  لةخؤيدا  خؤى  ئةمة 
مرؤظةكان دووبارة دةكاتةوة، بؤية بةردةوامبوونى 
ثووكانةوةي  بةرةو  سياسةتة  ئةم  لةسةر  يةكَيتى 
بةرذةوةنديخوازةكان  خةَلكى  ضونكة  ــات،  دةب
بةردةوامبوونى  دواجاريش  هاتوون،  ذمــارة  لة 
ياخى  ئةوانيش  ئةوانيشدا،  لةنَيوان  ناعةدالةتى 
دةكات، دةسةآلتدارانى يةكَيتى بة هةَلخةتَينةر ثَيناسة 
دةكرَين، ضونكة لة ئَيستادا جياوازييةكان لةطةأل ثارتى 
بةرامبةردا بوونى نيية، تةنيا جياوازى ئةوةية، ئةوان 
لة دةستثَيكةوة راستطؤ بوون لةطةأل جةماوةرةكةى 

خؤيان، بةآلم يةكَيتى بةثَيضةوانةوة.
لةناو  ريفؤرمخوازةكان  دةركردنى  بإيارى 
يةكَيتيدا، بة زيانى خودى يةكَيتىء بإيارَيكى سةرثَيىء 
يةكَيتى  دةسةآلتدارانى  ضونكة  ناديموكراتيانةية، 
رةنطة  نةكردووةتةوة،  دةرئةنجامةكانى  لة  بيريان 
خةياَلياندا  بة  هةرطيز  لَيبكةوَيتةوة  كاردانةوةيةكى 
نةهاتبَيت، نانبإينةكةشيان هةَلوَيستَيكى نائةخالقيية 
بةرامبةر ماندووبوونى ئةو كاديرانة، ضونكة يةكَيتى 
يةكَيتى  ئةطةر  بيناكراوة،  طشت  خوَينى  ئارةقء  بة 
ميراتيش بَيت، زؤرترين ثشك بةر ئةوانة دةكةوَيت 

كة ئَيستا لة دةرةوةى يةكَيتين، يان دةردةكرَين.
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سازدانى: سيروان رةشيد

ئةندامى  ئــةســةســةر  فــةريــد 
نيشتيمانيى  يةكَيتيى  سةركردايةتى 
ــةرى  ــوةب ــةإَي ب و  ــان  ــت ــوردس ك
ستراتيجى  لَيكؤَلينةوةى  سةنتةرى 
ئةوةدةكات  بؤ  ئاماذة  كوردستان 
بةهَيزة  ئيرادةيةكى  نةبوونى  كة 
يةكَيتيدا  لةناوسةركردايةتى 
تووشى  ئَيستا  كة  ــردووة  ــك واي
كة  ثَيشيواية  قوَلبووةو  قةيرانَيكى 
قةيرانةو  لةو  بةدةرنيية  ثارتيش 
ثَيشيواية  ئةسةسةرد  لةتةنطذةداية. 
ضاكسازيى  ماوة  دةرفةت  هَيشتا  كة 

ضانسَيكى ديكةى ثَيبدرَيت.

بةهؤى  يةكَيتى  ئَيستا  رؤذنامة: 
تووشى  ناوخؤييةكانيةوة،  تةنطذة 
حةزدةكةين  بــووة،  قوأل  قةيرانَيكى 
لةسةر  ئَيوة  لَيكدانةوةى  خوَيندنةوةو 

ئةو بارودؤخةى يةكَيتى بزانين؟
كة  قوَلة  قةيرانَيكى  فيعلةن  ئةوة   *
خةريكة  بةآلم  تَييكةوتووة،  يةكَيتى 
لةناو يةكَيتيدا فةرزَيك دروستدةبَيت كة 
تائةمساَليش ضةند رةوتَيك لةناو يةكَيتى 
هةبوون، بةآلم ئَيستا خةريكة رةوتةكان 
جيادةبنةوة،  لَيك  دةبنء  طةآلَلة  تةواو 
ئةو  طةآلَلةبوونى  ضاوةإَيى  دةبَيت 
خةريكة  هةندَيكيان  كة  بكةين  رةوتانة 
بةتةواوةتىء  جيادةبنةوة  لةيةكَيتى 
دةبينن،  بةخؤيانةوة  ديكة  رَيضكةيةكى 

دةبَيت  ضؤن  يةكَيتى  سياسةتى  نازانم 
ئةطةرةكان  هةموو  بةآلم  لةئايندةدا، 

كراوةن.
ــةو رةوتــانــةى كة  رؤذنــامــة: ئ
لةيةكَيتى  خةريكة  ئَيستا  كة  باستكرد 
جيادةبنةوة، ئايا ئةم حاَلةتة كردةيةكة 
لةشَيوةى ئينشيقاق، يان ثةرضةكردارى 
جؤرى  ناتةندروستى  ــى  ــارودؤخ ب

يةكَيتيية؟ بةإَيوةبردنى 
دياردةيةكى  ئةمة  ثَيمواية  *من 
هةبووةو  وآلتاندا  لةزؤربةى  سياسيية 
دواتر  هةبووة،  حيزبَيك  لةووآلتانة 
ئةمة  كــة  ـــك،  داي حيزبى  بــة  بــووة 
طةشةى  بــووةو  طــةورة  حيزبَيكى 
حيزبى  ضةندين  دواتــر  ـــردووةو  ك
ثارتى  سةردةمانَيك  لَيجيابووةتةوة، 
دايك  حيزبى  كوردستان  ديموكراتى 
ديكةى  حيزبى  ضةندين  كــة  ــوو،  ب
يةكَيتيى  بةتايبةت  دروستبوو  لــَي 
ئَيستا  بةآلم  كوردستان،  نيشتمانيى 
بووة  كوردستان  نيشتمانيى  يةكَيتيى 
مَيذووى  بةدرَيذايى  دايكء  بةحيزبى 
لَيجيابووةتةوة،  حيزبى  ضةندين  خؤى 

زةحمةتكَيشانء  حيزبى  بةنموونة 
طؤإان  ليستى  ئَيستاش  سؤسياليستء 
ثارتى  يةكَيتىء  لَييجيابوونةتةوة، 
حيزبى  وةكــو  ئَيستا  هةردووكيان 
دياردةيةكى  ئةمةش  وانء  ــك  داي
هةية،  دنيادا  وآلتى  لةزؤر  سياسييةو 
دةمرَيتء  دايك  حيزبى  هةندَيكجار 
دةكات،  طةشة  لَيجيابووةوة  حيزبى 
هةندَيكجارييش حيزبى دايك دةتوانَيت 
بةالى  راكَيشَيتةوة  ديكة  حيزبةكانى 
ــذة  درَي بتوانَيت  بــؤئــةوةى  خــؤيــدا، 
بةذيانى خؤى بدات، هةندَيكجار وةكء 

ئةوةى لةكوردستانيش هةية.
ئةوة  ثَيشبينى  كةواتة  رؤذنامة: 
لةمنداَلدانى  بةمزوانة  كة  دةكةيت، 

يةكَيتيدا حيزبى ديكة دروستبَيت؟
طشتيةكة  ــاردة  دي خؤى  بةَلى،   *
ئةوةية، كة هةموو حيزبَيكى طةورة، كة 
بؤضوونة  بؤ  هةلومةرجَيك  نةتوانَيت 
تووشى  ثَيكبهَينَيت،  جــيــاوازةكــان 
كة  لةوانةى  بةشَيك  دةبَيتء  قةيرانَيك 
بةبيروإاى  درَيذة  بةوشَيواز  ناتوانن 
جيادةبنةوة،  لةوحيزبة  بدةن  خؤيان 
كة  بؤثَيكدَيت  دةرفةتَيكيان  ئةوانة 
دايكى  حيزبى  ــةدةرةوةى  ل حيزبَيك 

ثَيكبهَينن. خؤيان 
لةناو  ضاوةإَيدةكةيت  رؤذنــامــة: 
ثارتيش وةك يةكَيتى، ئةوة رووبدات؟

* بةَلَى.
شَيوةيةك  ثارتى  بةآلم  رؤذنامة: 
هةيكةلى  هةيةو  لةمةركةزيبوونى 
دةنطى  كةمتر  توندوتؤَلترةء  حيزبةكة 

ناإازيى تَيداية بةبةراورد بةيةكَيتى؟
يةكَيتىء  لةنَيوان  جــيــاوازى   *  
ناإازيى  دةنطى  كة  لةوةدانيية  ثارتى 
نيية،  ثارتى  الى  هةيةو  يةكَيتى  لةناو 
زياتر ثةيوةندى بةوةوة هةية كة لةناو 
دةتوانَيت  ناإازيى  دةنطى  يةكَيتيدا 
لةناو  بةآلم  بكات،  لةخؤى  طوزارشت 
ثارتى ئةو دةرفةتةى ثَينادرَيت، ئةوةش 
ماناى ئةوة ناطةيةنَيت كة لةناو ثارتيدا 
لةناو  ئَيمة  بةآلم  نيية،  ناإازيى  دةنطى 
دةبيستين،  ناإازيى  دةنطى  يةكَيتى 
بةآلم هى ثارتى نابيستين، جياوازييةكة 

تةنيا لةوةداية.
رؤذنامة: لةثَيشهاتَيكى تازةدا دوَينَى 
سةركردايةتى  ناو  ريفؤرمى  باَلى 
خؤى  سةركردايةتى  كؤميتةى  يةكَيتى، 
ئةو  لةسةر  بؤضوونتان  ئَيوة  راطةياند 

ثَيشهاتة ضؤنة؟
قوَلكردنةوةى  هؤى  دةبَيتة  *ئةمة 

ناويةكَيتى. قةيرانةكانى 
رؤذنامة: بةإةسميى راطةياندنى باَلى 
يةكَيتيدا  سةركردايةتى  لةناو  ريفؤرم 
دروستبووةو  مينبةر  كة  ئةوةية  ماناى 

بةإةسميى 
ــاَل  دووب
ــة،  هــةي
بـــاَلـــى 
م  ر يفؤ ر
و 

موحافيزكار؟
بةوجؤرة  دةتوانرَيت  بةكردةوة   *
لَيكبدرَيتةوة، بةَالم لةإووى ئوسوَليةوة 
نةماو  مينبةر  ٢٠٠١-ةوة  كؤنطرةى  لة 
دةرهَينرا،  لةثةيرةو  مينبةر  مةسةلةى 
لةمينبةر  باس  كة  دؤكيومَينت  تاكة 
كؤنطرةى  ناوخؤى  ثةيرةوى  دةكات 
ثــةيــرةوى ٢٠٠١  ــةَالم  ب ـــوو،  ١٩٩٢ب
طرتةوةو  ٩٢ى  ثــةيــرةوى  جَيطةى 
مينبةرةكان  بةمةسةلةى  جَيى  ئةمةش 

لَيذكرد.
لةكؤبوونةوةى  كة  ئَيوة  رؤذنامة: 
كؤميتةى سةركردايةتيدا بةشداربوون، 
ضؤن مةسةلةى كَيشةى (٦) ئةندامةكةى 
سةركردايةتى كة سةر بةباَلى ريفؤرمن 
تاووتوَيكراو، ض بإيارَيك لةدذياندرا؟.

لةدذيان  بإيارَيك  هيض  تائَيستا   *
لةوَى  مةسةلةية  ئةم  بةآلم  نــةدراوة، 
مةسةلةكة  بــإيــاردرا  تاووتوَيكراو 
بةشَيوةيةكى ئوسوَلىء بةطةإانةوة بؤ 
ناوخؤ ضارةسةر بكرَيت، كة  ثةيإةوى 
سةركردايةتى  ئةندامى  ثةيإةو  بةثَيى 
حةسانةى هةيةو كةس ناتوانَيت دةريان 
تةنيا  هةَلبذَيردراوةو  لةكؤنطرة  بكات، 
كؤنطرة دةتوانَيت الى ببات، تةنيا يةك 
سةركردايةتى  ئةندامى  بؤ  هةية  سزا 
بإياردراوة  هةَلثةساردنة،  سزاى  كة 
كؤميتةى  بةناوى  سياسى  مةكتةبى 
ئاراستةى  نامةيةك  سةركردايةتييةوة 
سةركردايةتى  ئةندامةى  شةش  ئةو 
بكاتء  لةبةر رؤشنايى بإيارى ئةوان 

بإيار دةدرَيت.
ئةطةرى  باستانكرد  وةكو  رؤذنامة: 
يةكَيتى  داهاتووى  بؤ  سيناريؤ  زؤر 
ئاطاداربم  من  ئةوةندةى  دةكرَيت، 
لةثَينج ساَلى رابردووةوة تائَيستا ئةطةر 
سةركردايةتييةى  ئةندامى   (٦) ئةو 
ئةندامة  ــارةى  ذم وازبهَينن،  ئَيستا 
سةركردايةتيية  سياسىء  مةكتةب 
 (١٥) دةبَيتة  دةستلةكاركَيشاوةكان 
نيوةى  نزيكةى  دةكاتة  كة  ئةندام، 
سةركردايةتى،  كؤميتةى  ئةندامانى 
ئةم  لــةســةر  شةخسيت  بــؤضــوونــى 

دياردةية ضيية؟.
ضارةسةرنةكردنى  زادةى  ئةمة   *
لةناو  ساَلة   (١٧) كة  كَيشانةية،  ئةو 

يةكَيتيدا هةن.
زؤر  ناإةزاييةكى  ئَيستا  رؤذنامة: 
بةديدةكرَيت،  يةكَيتيدا  قاعيدةى  لةناو 
سةركردايةتييةكةى  كــة  بـــةوةى 
كاديرو  ئةو  لةدذى  توندى  رَيوشوَينى 
بيروإاى  كة  طرتووةتةبةر  ئةندامانة 
بةليستى  دةنــط  هةيةو  جياوازيان 
تؤ  بؤضوونى  ئايا  نادةن،  كوردستانى 
لةسةر ئةو مةسةلةية ضؤنة؟ ثَيتوانيية 
خؤيةتى  مافى  يةكَيتى  ثةيإةو  بةثَيى 
كة لَيثَيضينةوة لةطةأل ئةو كةسانة بكات 

كة دةنط بةليستةكةى نادةن؟.
مافةى  ئــةو  ــإةو  ــةي ث ــى  ــةَل ب  *
ئيجرائات  كة  داوة،  بةسةركردايةتى 
بكات،  خؤى  ئةندامةكانى  بةرامبةر 

بةرامبةر  نابن  ثابةند  كة  ئةوانةى 
ــــن  ــزبء دةردةض ــي ســيــاســةتــى ح
كَيشةكة  بــةآلم  ناوخؤ،  لةثةيإةوى 
ئيجرائاتانة  لةو  هةندَيك  كة  لةوةداية 
رةنطة كاردانةوةى خراثى لَيبكةوَيتةوة، 
ــة كة  ــةوةي ــن بــؤضــوونــى خــؤم ئ م
لةمكاتةدا  يةكَيتى  كة  هةرتةطبيرَيك 
بؤيةكَيتى  بةزيان  دةبــات  بؤ  هاناى 
هةرئةندامَيك  دةركردنى  دةطةإَيتةوةو 
ئةطةر  بةآلم  نيية،  يةكَيتى  بؤ  قازانجى 
بةبنةما  بكةين  نــاوخــؤ  ــإةوى  ــةي ث
سةركردايةتى يةكَيتى مافى دةركردنى 
ئةو ئةندامانةى هةية، كة دةنط بةليستى 
لةضوارضَيوةى  ياخود  دةدةن،  ديكة 

ثةيإةوى ناوخؤ دةردةضن.
ئةو  بةردةوامبوونى  ــامــة:  رؤذن
كاديرو  ئةو  دةركردنى  ئيجرائاتانةو 
بؤسةر  كاريطةرى  تاضةند  ئةندامانة 
هةية،  يةكَيتى  بــضــوكــبــوونــةوةى 
لةكاتَيكدا ئةوانةى كة ئَيستا اليةنطيرى 
بةليستى  ــط  دةن ريــفــؤرمــنء  بــاَلــى 
داتايانةى  ئةو  بةثَيى  دةدةن،  طؤإان 
لةبةردةستى منداية ذمارةيةكى زؤرن؟

تؤباستكرد  كة  ئةوةى  ثَيمواية   *
نةضن  لةودةنطانةى  زؤرة  بةشَيكى  
ليستى كوردستانىء سةركردايةتى  بؤ 
يةكَيتىء هةموو كةسيش دةيزانَيت، كة 

ئةوة زيانَيكة بةر يةكَيتى دةكةوَيت.
ضاودَيرانى  كة  ئــةوةى  رؤذنامة: 
كة  ئيجرائاتةى  لةو  نيطةرانكردووة، 
بةرامبةر  يةكَيتى  سةركردايةتى 
مةسةلةى  طرتوويةتييةبةر  كاديرانى 
تؤ  راى  نانبإينة،  و  بإين  مووضة 

لةسةر ئةوة ضيية؟
اليةنى  ناخؤشترين  ئــةمــة   *
ئيجرائاتة  ئةم  خؤزطة  مةسةلةكةية 

ئةوةى تَينةكةوتاية، ثَيمواية نةتوانراوة 
لةنَيوان  دروستبكرَيت  هاوسةنطييةك 
هةردووكى  نةبإيندا،  نان  ســزادانء 
نةتوانراوة  تَيكةآلوبووة  ئةوةندة 
خراثء  ئةوةاليةنى  لَيكجيابكرَينةوة، 

ناخؤشى مةسةلةكةية.
كاديرانةى  لةو  هةندَيك  رؤذنامة: 
لةوةكردووة  باسيان  ــراون،  دةرك كة 
خةباتى  ساأل   (٣٠ بؤ   ٢٥) خاوةنى  كة 
رَيكخستننء  ثَيشمةرطايةتىء 
ئةو  لةكاتَيكدا  شةهيدن،  لةخَيزانى 
ثارةى  وةريدةطرن  ئةمانة  مووضةيةى 
دةوَلةتة ثَيويست نيية رةضاوى ئةوانة 

بكرَيت؟.
دذواربووةو  ئةوةندة  ملمالنَيكة   *
هاتووةتة  هةستياردا  زؤر  لةكاتَيكى 
لةبةرضاو  هةبووة  زؤراليةن  كايةوة، 
مةسةلةى  لةوانة  يةكَيك  نةطيراوة 
رابردووى دَيرينى بةشَيكى زؤرى ئةو 

جؤرة كةسانةية.
رؤذنامة: لةساَلى ٢٠٠٤-ةوة تائَيستا، 
فةردى  دةستةجةمعىء  زؤرى  هةوَلى 
بؤ ضاكسازيكردن لةناو سةركردايةتى 
هيض  تائَيستا  بةآلم  دراوة،  يةكَيتي 
بارودؤخى  بؤضى  نةبووة،  ئةنجامَيكى 
ضووة،  ئَيستادا  ئاقارةى  بةو  يةكَيتى 
ئايا ئةمة ماناى ئةوةية كة ئيرادةيةك 

نيية بؤ ضاكسازيى؟
طشتى  بةشَيوةيةكى  ئةطةر  من   *
لةإؤذهةآلتدا  بةداخةوة  باسيبكةم 
ضاكسازيى  نيية،  ضاكسازيى  ئيرادةى 
لَيرة ثَيشينةيةكى قوَلى نيية لةبةرئةوة 
دةبَيت،  قةيران  تووشى  جار  هةموو 
كة ئةمة يةكَيتىء هةموو حيزبةكانيش 

دةطرَيتةوة.
رؤذنامة: دوا هةوأل بؤضاكسازيكردن 
جةالل  مام  ثرؤذةكةى  يةكَيتيدا  لةناو 
ساَلى  يةكةمى  كانوونى   ١٨ لة  كة  بوو، 
تائَيستا  كة  بآلويكردةوة،  رابــردوو 
سةوزببَيتء  لَى  هيضى  نةمانبينى 

هةنطاو بؤ ثراكتيكبوونى بنرَيت؟

ئةنجامدانى  بؤ  ئيرادة  ثَيمواية   *
بةئاسانى  هــــةروا  ضــاكــســازيــى 
خةَلك  بةثَيضةوانةوة  دروستنابَيت، 
ضاكسازيى  مةسةلةى  واتَيدةطات 
ــان،  ــؤزةك ــاَل ئ لةمةسةلة  يةكَيكة 

ذمــارة (478) ثَينجشةممة 42009/5/28
hewal.rozhnama@gmail.com

فةريد ئةسةسةرد:
قولَةوة قةيـــــــرانَيكى  يـةكـيَتـى كـةوتــووةتة 

بـةكردةوة يـةكيَتى بـةرةو دروستبــــــــــوونى مينبةر دةأوات

ضــــــاوثَيكةوتن

لةناو يةكَيتى دةتوانرَيت 

ناإةزايى طوزارشتى 

لَيبكرَيت بةَالم لةناو ثارتى 

رَيطة نادرَيت

وازهَينانى نيوةى سةركردايةتى 

يةكَيتى زادةى ضارةسةرنةكردنى ئةو 

كَيشانةية، كة (١٧) ساَلة هةن

بةثَيى ثةيإةو ئةندامى سةركردايةتى 

حةسانةى هةيةو كةس ناتوانَيت دةريان 

بكات، لةكؤنطرة هةَلبذَيردراوةو تةنيا 

كؤنطرة دةتوانَيت الى ببات، تةنيا يةك 

سزا هةية بؤ ئةندامى سةركردايةتى كة 

سزاى هةَلثةساردنة

www.ne
tew

e.c
om
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سازدانى: بةرهةم خاليد

كةسايةتيي  عوسمان،  د.مةحمود 
ئةندامي  ــةخــؤء  ســةرب سياسيي 
لةسةر  عَيراق  نوَينةراني  ئةنجومةني 
ئاماذة  كوردستان،  هاوثةيمانى  ليستى 
بةوةدةكات ئةو تةوافوقةى كة ئَيستا لة 
عَيراقدا هةية، بةشَيوةيةكى زؤر خراث 
موحاسةسة،  بة  بووة  بةكارهاتووةء 
هةية،  خؤى  بةشي  هةراليةنةو  واتة 
ماناى  بة  تــةوافــوق  ثَييواية  ئــةو 
لةسةر  رَيككةوتن  واتة  سياسي دةبَيت 
بَيت،  دروستكردن  بإيار  بإياردانء 

نةك دابةشكردنى ثؤستةكان.
كوردو  هاوثةيمانَيتي  ــارةي  دةرب
ثَيويستي  بة  ديكة،  اليةنةكاني 
وردي  بة  ــوردى  ك اليةنى  دةزانَيت 
كؤنةكانيدا  هاوثةيمانيية  بة  ضاو 
سوودى  كاميان  بزانَيت  بخشَينَيتةوةء 
تازةش  هاوثةيماني  بؤ  بؤى،  هةبووة 
ئةو  لةطةأل  اليةنَيك  ض  بزانَيت  دةبَيت 
كورد  كة  ئامانجانةداية  بةرنامةو 
دةيةوَيت، بةوثَيية دةبَيت هاوثةيمانىء 

لَيكنزيكبوونةوة ئةنجامبدرَيت. 

ثَييانواية  ضاودَيران  زؤربةى  رؤذنامة: 
ئةنجومةنى  داهاتووي  هةَلبذاردنى  كة 
نةخشةى  لة  طــؤإان  عَيراق،  نوَينةرانى 
سياسيى عَيراقدا دروستدةكاتء هاوسةنطيى 
ثَيكدةهَينرَيتةوة،  ديكة  بةجؤرَيكى  هَيز 
كوردو  سياسةتمةدارَيكى  وةك  جةنابتان 
ئةندامى ئةنجومةنى نوَينةراني عَيراق ئةو 

بؤضوونانة ضؤن لَيكدةدةنةوة؟
ببَيت،  طؤإان  ضاوةإواندةكةم  من   *
ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى  لةدوايين  ضونكة 
ثارَيزطاكاندا طؤإانكاريى ئاشكرا روويداو 
هةندَيكيش  ثَيشكةوتنء  ليست  هةندَيك 
لةئَيستاوة  هةر  بؤية  ــوارةوة،  خ هاتنة 
دروستكردنى  لة  بير  اليةنة سياسييةكان 
هاوثةيمانى  دةكةنةوة،  نوآ  هاوثةيمانى 
لةوةكردووةتةوة  بيرى  كوردستانيش 
لة  هةندَيك  ثَيكبهَينَيتء  هاوثةيماني  كة 
بةرةو  سوننييةكانيش  شيعىء  اليةنة 
ئةوة دةإؤن كة هاوثةيمانيى لةطةأل يةكدا 
دروستبكةن، ئَيستا بيروبؤضوونةكان بةو 
ئاراستةيةن كة بةرةو دروشمى نيشتمانى 
مةزهةبي،  دينيء  تائيفيء  نةك  بإؤن 
ثةيإةوكرا،  ثَيشوودا  هةَلبذاردنى  لة  كة 
ئايا  كة  ئةوةبين  ضاوةإوانى  دةبَيت  بؤية 
طؤإانكارييةكانء هاوسةنطيى هَيزةكان بة 

ض شَيوةيةك دةبَيت.
رؤذنامة: قورسايى كورد لة هاوكَيشةى 
هةَلبذاردنة  ئةو  دواى  عَيراقدا  سياسيى 
الوازدةبَيت يان بةهَيز، بة بةراورد لةطةأل 

ئَيستادا؟
لةإووى ضةندَيتييةوة  من  بةبإواى   *
ئةطةر قورسايي كورد لة بةغدا زيادنةكات، 
ذمارةى  بةثَيى  ئةوة  ضونكة  نابَيت،  كةم 
دانيشتووان  ئَيستا  دانيشتووانةو 
كورسييةكانى  بإياردراوة  زياديكردووة، 
 (٢٧٥) لة  عَيراق  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
كورسي،   (٣٠٠) بكرَيتة  كورسييةوة 
لةإاستيدا دوو جؤر بةهَيزيى هةية لةإووى 
لةطةأل  باشترة  بؤية  ضةندَيتي،  ضؤنَيتيء 
زيادبوونى ذمارةدا لةإووى ضؤنَيتيشةوة 
باشبكرَين،  كوردةكان  نوَينةرة  ئةندامء 
بةآلم لةوةش طرنطتر ياساى هةَلبذاردنة، 
هةموو  بطؤإدرَيتء  داوامانكردووة  كة 
هةَلبذاردن،  بازنةى  يةك  بكرَيتة  عَيراق 
ئةطةر ئةوة بكرَيت ئةوة كورد زؤر قازانج 
دةكات، لةبةرئةوةى هيض دةنطَيكى لةكيس 
كورسي  سةدى  رَيذةى  بةثَيى  ناضَيتء 
ئةو  هةوَلدةدةين  بؤية  بةدةستدةهَينَيت، 
دةكةم  ضاوةإوانيش  بطؤإين،  ياساية 
ئةندامانى داهاتوو لةإووى ضؤنايةتييةوة 

باشترء ضاالكتربن لة بةغدا. 

دةنطوباسى  لةئَيستادا  ــة:  ــام رؤذن
سةريهةَلداوة،  هاوثةيمانى  ئةنجامدانى 
كورد لةطةأل كَيدا هاوثةيمانى بكات، قازانج 
دةكات لةطةأل هاوثةيمانةكانى ئَيستاى بَيت 

ياخود بير لة هاوثةيمانيى نوآ بكاتةوة؟
* دةبَيت اليةنى كوردى بة وردي ضاو 
بخشَينَيتةوة،  كؤنةكانيدا  هاوثةيمانيية  بة 
بزانَيت كاميان سوودى هةبووة بؤى، بؤ 
هاوثةيماني تازةش دةبَيت بزانَيت ض اليةنَيك 
لةطةأل ئةو بةرنامةو ئامانجانةداية كة كورد 
هاوثةيمانىء  دةبَيت  بةوثَيية  دةيةوَيت، 

لَيكنزيكبوونةوة ئةنجامبدرَيت. 
رؤذنامة: ثَيتواية ثاش هةَلبذاردني نوآ،  
ثؤستة  بةدةستهَينانةوةى  ضانسى  كورد 

بةتايبةت  دةبَيت،  عَيراقى  سيادييةكانى 
ئةطةر كار بة سيستمى تةوافوقى بكرَيت 

لةنَيوان كوردء شيعةو سوننةدا؟ 
ئةوة،  سةر  كاردةكاتة  شت  دوو   *
هَيزانةى  ئةو  لةطةأل  هاوثةيمانَيتى  يةكةم 
لة هةَلبذاردنةكاندا سةردةكةون، ئايا تا ض 
رادةيةك ئةوان ثشتطيريي داواكانى كورد 
كورد  كة  كةسانةى  ئةو  دووةم  دةكةن، 
دةيانثاَلَيوَيت بؤ ئةو ثؤستانة لةئاستى ئةو 
بةرثرسيارَيتييةدابن، هةروةها بارودؤخى 
نا،  ياخود  ناكؤكى هةية  ئايا  كورديش كة 
هةموو  فاكتةرانة  ئةو  بةغدا،  لة  بةتايبةت 
ئةو  بةدةستهَينانةوةى  لة  هةية  روَليان 

ثؤستانةدا.
رابردوودا  رؤذى  لة ضةند  رؤذنامة: 

ئةوة  كاتى  كة  رايطةياند  ماليكى  نورى 
ديموكراسى  تةوافوقى  بة  كار  هاتووة 
اليةنة  ئةو  بَيت  زؤرينة  كآ  نةكرَيت، 
دةَلَييت  ئةوة  بؤ  تؤ  بةإَيوةببات،  وآلت 
سيستمة  لةو  كورد  مةترسيي  ئايا  ضي، 

لةجَيي خؤيداية؟
لة  ئَيستا  كة  تةوافوقةى  ئــةو   *
عَيراقدا هةية، بةشَيوةيةكى زؤر خراث 
بةكارهاتووة، بووة بة موحاسةسة، واتة 
بةآلم  هةية،  خؤى  بةشي  هةراليةنةو 
سياسي  ماناى  بة  تةوفوق  لةإاستيدا 
دةبَيت بريتي بَيت لة رَيككةوتن لةسةر 
نةك  دروستكردن  بإيار  بإياردانء 
ئةوةش  كة  ثؤستةكان،  دابةشكردنى 

لة  لةبةرئةوةى  موحاسةسة،  دةبَيتة 
هةموو فةرمانطةو شوَينة حكومييةكاندا 
هةموو اليةك ثؤستةكانيان بةشكردووةء 
ئَيستا  ئةوةش  دةكــةن،  بؤخؤيان  كار 
عَيراق  خةَلكى  بَيزاركردووةو  ميللةتى 
ماليكى  لةبةرئةوةش  نيية،  ثَييخؤش 
بؤئةوةى  لةو خاَلة دةكات،  ئَيستا باس 
راكَيشَيت،  بؤخؤى  عَيراقي  شةقامى 
هةيةو  زيانى  ئةو  كة  لةوةدةكات  باس 
ديموكراسيةتى  بؤ  بطةإَيينةوة  دةبَيت 
زؤرينة، كة بة بإواى من ئةوة بةشَيكة 
هةَلبذاردنى  ثَيشوةختى  هةَلمةتَيكى  لة 
جديى  بة  ئةطةر  ضونكة  ــوو،  ــات داه
مةبةستى طؤإان بَيت، دةبوو ثرؤذةيةك 
ــرانء  وةزي ئةنجومةنى  لة  بهَينَيتء 

ئةنجومةنى نوَينةران باسي بكات، نةك 
ترسي  دةربــارةى  راطةياندنةكاندا،  لة 
ثَيمواية كورد هةقي خؤيةتى  كورديش 
زةماناتَيكى  ئةطةر  ضونكة  بترسَيت، 
ئةوا  نةبَيت،  كةمايةتييةكان  بؤ  تةواو 
لةوجؤرى  دروستدةبَيت  بؤ  مةترسيان 

حوكمةى ماليكى داواى دةكات.
بة  كة  ناسراويت  بةوة  تؤ  رؤذنامة: 
راشكاوانة بؤضوونى خؤت دةَلَييت، ئايا 
لةماوةى ضوار ساَلى رابردوودا لة ئةداى 
وةزيرةكان  كوردو  باآلكانى  بةرثرسة 
ئةدائيان  دةكرا  ئايا  رازيت،  بةغدا  لة 
باشتربَيتء دةستكةوتى زياتر بؤ كورد 

بةدةستبهَينن؟
دةكــرَيــت  هةميشة  بَيطومان   *
هةية،  كة  لةوةى  بكرَيت  باشتر  ئيشى 
ئةوةش ثةيوةندى بةوةوة هةية كة ئةو 
نوَينةرانةى لة بةغدان توانايان ضةندةو 
ئايا تا ضةند هةماهةنطيان هةية ثَيكةوة، 
بؤية  مةسةلةكان،  لةسةر  راوَيذدةكةن 
بةبإواى من هاوثةيمانى هةوَليداوة ئيشي 
باش بكات، بةآلم هةماهةنطيى ثَيويست 
نةبووة،  ليستةكاندا  ئةندامانى  لةنَيوان 
دابنرَيتء  شتةكان  هةموو  بؤ  ثالن  كة 
بإيارةكان  كاربكرَيتء  بةرنامة  بة 
دةربكرَين، لةاليةكى ديكةشةوة هةندَيك 
ثَيويست  وةك  عةرةبةكان  اليةنة  لة 
نةهاتوون بةدةم هاوثةيمانَيتييةكةيانةوة 
شتانة  ئةو  ئةطةر  بؤية  كورد،  لةطةأل 
رَيكوثَيك بووناية، بَيطومان رؤَلى كورد 
لة بةغدا باشترء سةركةوتووتر دةبوو.

هةريةك  مانطَيكة  نزيكةى  رؤذنامة: 
سةرؤك  جَيطرى  كؤمارو  ســةرؤك  لة 
لة  هةرَيم  سةرؤكى  نوَينةرى  وةزيرانء 
كوردستانء  بؤ  هاتوونةتةوة  بةغدا، 
سةرقاَلى كارى حيزبين، بةإاى بةإَيزتان 
زؤر مانةوةى ئةوان لة كوردستان تا ضةند 
كةمبوونةوةى  لةسةر  هةية  كاريطةريى 

قورسايى كورد لة بةغدا؟
طةورةى  كاريطةريى  بَيطومان   *
هةيةء بؤشاييةكى دروستكردووة لَيرة، 
ثؤستى  كةسةى  ئةو  كة  رامواية  من 
لة  دةبَيت  بةدةستدةهَينَيت،  حكوميى 
دووربكةوَيتةوة  ضاالكيية حيزبييةكانى 
ئةو  بؤئةوةى  بَيت،  ثلةيةكدا  هةر  لة 
وةك  حكوميى  ثؤستى  ــةى  ــاوةي م
هةرَيم  سةرؤكى  كؤمارو  ــةرؤك  س
بةدةست دةهَينَيت، سةرقاَلى ئةوة بَيتء 

دووربَيت لة كارى حيزبيي.
كوردستان  هةرَيمى  ــة:  ــام رؤذن
ثةرلةماندايةو  هةَلبذاردنى  لةبةردةم 
لةوانةى  هةَلبذاردنة  ئــةم  ئــةوةى 
فرةليستيء  جيادةكاتةوة،  خؤى  ثَيش 
لةنَيوانياندا،  بةهَيزة  ملمالنَيي  بوونى 
هةَلبذاردنة  ئةم  بؤ  ئَيوة  خوَيندنةوةى 

ضيية؟
جياواز  ليستى  ثَيمخؤشة  من   *
لة  هةريةك  ثَيمخؤشبوو  هةبَيتء 
يةكَيتىء ثارتيش ليستى تايبةت بة خؤيان 
هةبَيتء بة جيا دابةزن، نةك بةيةكةوة، 
بةرنامةى  لةسةر  ميللةت  بؤئةوةى 
هةروةها  دةنطبدات،  ليستانة  ئــةو 
هةَلبذاردنةكة  ئةوةية  شت  طرنطترين 
فشارَيك  هةموو  لة  دوور  ئازادبَيتء 
بةإَيوةبضَيت، يةكترى بريندار نةكرَيتء 
هَيرشى ناياسايي نةكرَيتة سةر يةكتر، 
هةر  لة  دوور  هةَلبذاردنةكة  بؤئةوةى 
بةإَيوةبضَيت،  ناخؤش  رووداوَيــكــى 
هةَلبذاردنة  ئةم  بتوانين  ئةطةر  ضونكة 
دةبَيتة  تَيثةإَينين،  سةركةوتوويي  بة 
هةروةها  كورد  بؤ  باش  ئةزموونَيكى 
ثةرلةمانَيكى باشيش دروستدةبَيت، كة 
دةبَيتء  تَيدا  خةَلكَيكى  جؤرة  هةموو 
هةندَيك حوكم دةكةنء هةندَيكيش وةك 
ئةوة سوودى  كاردةكةن،  ئؤثؤزسيؤن 
رةنط  يةك  ثةرلةمانةكة  لةوةى  زياترة 

يان دوو رةنط بَيت.

د. مةحمود عوسمان:

ئةو كةسةى ثؤستى سةرؤك كؤمارو سةرؤكى هةرَيم 

بةدةستدةهيَنَيت، دةبَيت لة كارى حيزبيي دووربكةويَتةوة

hewal.rozhnama@gmail.com
ضــــاوثَيكةوتن

هةلَبژاردنء 
چاوةأو انييةکاني خةَلک!
دارا مةحمود       

وادةي  ــة  ل بـــةرةبـــةرة  ــة  ک ــــه  ئــةم رؤژان
هةَلبژاردنةکاني پةرلةمانء سةرؤکايةتيي هةرَيمي 
پَيش مؤَلةتي  نزيکدةبينةوة، اليةنةکان  کوردستان 
ياسايي، دةستيان بة پإوپاگةندةي هةَلبژاردنةکان 
کردووة، شتَيکي زؤر چاوةإوانکراوء لؤژيکيية که 
دةبينين  هةر اليةنة رابردووي خؤي بةپَيي دَلخواز 
کردووة، شتَيکي زؤر چاوةإوانکراوء لؤژيکيية که 
دةبينين  هةر اليةنة رابردووي خؤي بةپَيي دَلخواز 
کردووة، شتَيکي زؤر چاوةإوانکراوء لؤژيکيية که 

درَيغي  ئايندةشدا  بةَلَينةکاني  لة  دةإازَينَيتةوةو 
ناکات.

بةآلم جارآ با ئَيمة لة بةَلَينةکان گةإَيين، چونکة 
چةندة  بةَلَينانة  ئةو  داخوا  بإياردةدات  داهاتوو 
بةآلم جارآ با ئَيمة لة بةَلَينةکان گةإَيين، چونکة 
چةندة  بةَلَينانة  ئةو  داخوا  بإياردةدات  داهاتوو 
بةآلم جارآ با ئَيمة لة بةَلَينةکان گةإَيين، چونکة 

ءاقيعين، يان خاوةن بةَلَينةکان چةندة راستگؤن..! 
چةندة  بةَلَينانة  ئةو  داخوا  بإياردةدات  داهاتوو 
ءاقيعين، يان خاوةن بةَلَينةکان چةندة راستگؤن..! 
چةندة  بةَلَينانة  ئةو  داخوا  بإياردةدات  داهاتوو 

کة  بخشَينينةوة  ــردوودا  راب بة  چاوَيک  با  بةَلکو 
بةهةَلةدابردنةوه،  دةنا  درؤو  رَيگاي  لة  مةگةر 
رابردوو  هةَلبگرَيت.  خؤيدا  لةگةأل  گومان  ناکرَيت 
دةگرَيت،  لةخؤي  کة  رووداوانةوة  ئةو  هةموو  بة 
بريتيية لة هةبوونَيکي رةهاو جَيگاي شيمانةي تَيدا 

نابَيتةوة.
لةکاتَيکدا کة دةخوازين رابردووي چةند  بؤية 
هةَلسةنگَينين،  ئَيستا  دةسةآلتةي  ئةم  ساَلةي 
باش  کاري  چةندة  داخــوا  کة  پرسيارانةي  ئةو 
ئةداي  کامانةنء  دةستکةوتةکان  ئةنجامدراونء 
پةرلةمانء حکومةت لة چ ئاستَيکدا بووة، بة گشت 
رابردووةيهء   ئةو  نيوةي  تةنيا  ءةآلمةکانيشةوة 
بةدواي  کة  ماون  پرسيار  ديكة  هَيندةي  هَيشتا 

ءةآلمدا دةگةإَين.
تةمةني  لةماوةي  دةوترَيت  کاتَيک  نموونة  بؤ 
ئةم پةرلةمانء حکومةتةدا چةندة  پاره خةرجکراوة، 
رَيگاي  لة  پارة  چةندةش  ئةدي  بپرسين  دةبَيت 
سيستمي  دةستبةسةرداگرتني  دزيء  گةندةَليء 
لرفي  دةسةآلتدارةکانةوة  حيزبة  لةاليةن  دارايي 

لَيدراوة.
هةروةها لةکاتَيکدا کة دةپرسين رَيژةي بَيکاريي 
ناوچةکاني  لةچاو  دةبينين  کوردستاندا چةندة،  لة 
خــوارةوةدايــةو  هــةرة  لةئاستي  عَيراق  ديكةي 
خؤي  شانازييةکاني  لة  يةکَيک  بة  ــةآلت   دةس
لةقةَلةمدةدات. پَيويستيشة بپرسين لةناو ئةمانةدا 
کة بةناو کاردةکةن، چةندةيان مووچةي ئةندامَيتي 
ئةو تةمةَلخانةية ءةردةگرن کة ناوينراوة حيزب؟ 
کارَيکي  بةإاستي  کة  لةوانةي  ديكةش  چةندةي 
کار  لةسةر  لَيوةشاوةيي  بة  دةکــةن،  دياريکراو 
ئينتيماي  بنةماي  دامةزراونء چةندةشيان لةسةر 
بإوانامةي  ءاسيتةو  خزمخزمَينةو  حيزبايةتيء 

ساختةوة ...؟
ديسان که  دةپرسين ئةم دامودةزگا دةوَلةتيانة 
کامانةن که دةسةآلتي دوو حيزب دروستيکردوون، 
دةشبَيت بپرسين ئايا بةإاست دةزگاي پَيشمةرگة، 
ئاسايشء هةواَلگريي، دارايي.. دةزگاي حيزبن يان 
دةشبَيت بپرسين ئايا بةإاست دةزگاي پَيشمةرگة، 
ئاسايشء هةواَلگريي، دارايي.. دةزگاي حيزبن يان 
دةشبَيت بپرسين ئايا بةإاست دةزگاي پَيشمةرگة، 

حکومةت،  بة گشتي کةسَيک هةية لةناو دةسةآلتدا 
نيشاني  حکومةت  حيزبء  نَيوان  سنوورةکاني 

خةَلک بدات...؟
بةرز  بة  ئازادييةکان  ئاستي  کة  کاتَيک  يان 
ئاستي  سؤراخَيکي  دةبَيت  خؤ  دةنرخَينرَيت، 

بةرابةرييء پةيإةوکردني عةدالةتيش بکةين.
ئةمانةو چةندان پرسياري ديكةي هاوشَيوةيان 
کة اليةنگراني دةسةآلت ئةم رؤژانة هةرگيز بةالي 
دةهَينَيتة  دةسةآلتَيکمان  ناچن،  ءةآلمدانةوةياندا 
پةيإةوکردني  گةندةَلي، ساختةکاريي،  که  بةرچاو 
ئاستةکاندا،  لة هةموو  عةدالةتي  بآ  نابةرابةرييء 

سيماي هةرة ديارو ئاشکرايةتي.
هةية،  جيهاندا  لة  کة  دةسةآلتَيک  خراپترين 
لةکاتي  کة  هةردةکات  باش  کاري  ئةوةندة  بةشي 
پَيويستدا تواناي ژماردنياني هةبَيت، ئةگةرچي ئةم 
دةسةآلتة بة خراپترين نازانين، بةآلم ئايا لة هةموو 
کة  نابَيت  بةمةدا  داني  هةية  دةسةآلتَيک  جيهاندا 
گةندةَلي لةناو سيستمةکةيدا هةيه،  کةچي لةناو ئةم 
هةموو دامودةزگاو ميکانيزمانةي بةردةستيدا، داوا 

لة خةَلک بکات بةَلگةبهَيننةوةو بيسةلمَينن..؟
هةگبةکةيدا  لة  ئةوةي  حيزب،  دوو  دةسةآلتي 
بوو پَيشکةشيکرد، سيستمي حيزبايةتيي کالسيکيش 
ريفؤرمي  بة  نة  خؤي،  دوامةنزَلگاي  گةيشتووةتة 
نة خوازياري  دةکرَيتةوة،  نوآ  پآ  رواَلةتي خؤي 
گؤإانيشة لة ناوةرؤکدا، ئةوةي لةم هةَلبژاردنانةش 
اليةنة و  ئةم  سةرکةوتني  چاوةإواندةکرَيت، 
ژَيرکةوتني اليةنَيکي ديكة نيية، بةَلکو گؤإانکاريي 
اليةنة و  ئةم  سةرکةوتني  چاوةإواندةکرَيت، 
ژَيرکةوتني اليةنَيکي ديكة نيية، بةَلکو گؤإانکاريي 
اليةنة و  ئةم  سةرکةوتني  چاوةإواندةکرَيت، 

کة  پةإپوتةية  کالسيکء  سيستمة  لةم  ريشةيي 
تواناي  چيتر  دةچَيتء  ماندوو  پيري  ئةسپَيکي  لة 
هةر  نةماوه،  کؤمةَلگاي  گاليسکةي  راکَيشاني 
گؤإانکاريي  نوَيبوونةوةو  بانگةشةي  اليةنَيکيش 
بکات، لةم قؤناغةدا النيکةم پةيامي ئةنجامداني سآ 

ئةرکي سةرةکي دةکةوَيتة سةرشان: 
١- جوَيکردنةوةي دةسةآلتي حيزبء حکومةت 

لةيةکتر. 
بةتايبةتي  شةفافيةت،  پةيإةوکردني   -٢

لةبوارةکاني داراييء ئابووريدا. 
بةرابةرييء  ــةتء  عــةدال چةسپاندني   -٣

سةوةريي ياسا.

ثَيمخؤشبوو هةريةك

لة يةكَيتىء ثارتيش ليستى تايبةت

بة خؤيان هةبَيتء بة جيا دابةزن،

نةك بةيةكةوة، بؤئةوةى ميللةت لةسةر 

www.neبةرنامةى ئةو ليستانة دةنطبدات
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بـةدواداضــــوون

محةمةد سالَح حةمةالو

داوادةكــات  ئيئتيالف  ليستي  ئةندامَيكي 
سةرذمَيريى طشتى عَيراق دوابخرَيت تا كَيشةي 
ضارةسةر  جَيناكؤكةكان  ناوضة  كةركوكء 
هاوثةيمانيش  ليستي  بإياردةري  دةكرَيت، 
لة  سةرذمَيريي  ئةطةر  رايدةطةيةنَيت 
ئةوا  ئةنجامبدرَيت،  عَيراق  ثارَيزطاكاني 
لة كةركوكء  ثَيويستة دووجار سةرذمَيريي 

ناوضة جَيناكؤكةكان بكرَيت.
ئيئتيالف  ليستي   ئةندامي  قةدؤ،  حةنين   
داوادةكات  عَيراق،  نوَينةراني  ئةنجومةني  لة 

سةرذمَيريي دانيشتووان دوابخرَيت تا كاتَيك 
جَيناكؤكةكان  ناوضة  كةركوكء  كَيشةي 
ضارةسةر دةكرَيت، قةدؤ ئاماذةي بةوةشكرد، 
تؤماركردني  نـــوآء  نيشتةجَيبووني 
جَيناكؤكةكان،  ناوضة  لة  نوآ  سةرذمَيريي 
ديمؤطرافيء  رةوشــي  لةسةر  كاريطةريي 
دانيشتوواني كةركوكء زؤرَيك لةو ناوضانة 

دةبَيت.
ليستي  بإياردةري  زةهــاوي،  سيروان   
ئةنجومةني  لة  كوردستان  هاوثةيماني 
لة  راطةياند،  رؤذنامةي  بة  عَيراق،  نوَينةراني 
ياساي هةَلبذاردنةكاندا ئةوة هاتووة كة نابَيت 
مةسةلةي سةرذمَيريكردن لة هيض ناوضةيةكي 
عَيراق بة ناوضة جَيناكؤكةكانيشةوة دوابخرَيت، 

ءتيشي: «ئةطةر سةرذمَيريي لة ثارَيزطاكاني 
عَيراق بكرَيت، ئةوا دةبَيت دووجار سةرذمَيريي 
لة ناوضة جَيناكؤكةكان ئةنجامبدرَيت، ضونكة 
مادةي  هةية،  لةسةر  ياسايةكي  لةوةي  جطة 
سةرذمَيريي  ئةنجامداني  لة  باس  (١٤٠)يش 

لةو ناوضانةدا دةكات».
 لةساَلي ١٩٨٧-ةوة تائَيستا سةرذمَيريي 
ــةدراوة،  ن ئةنجام  عَيراقدا  لة  دانيشتووان 
ــدي ئــامــار لة  ــاوةن ـــاي ن ــارة دةزط ــإي ءاب
دانيشتووان  سةرذمَيريي  ئةمساَلدا  ١٠/٢٦ى 

ئةنجامبدات. 
دةكرَيت  ئايا  كة  ــةوةش  ئ ـــارةي  دةرب  
ئةنجامةكاني ئةو سةرذمَيريية بكرَيتة ثَيوةرَيك 
دابإاوةكان  ناوضة  طةإانةوةي كةركوكء  بؤ 

ــاوي  زةه كوردستان،  هةرَيمي  ســةر  بؤ 
ئةو  ئةنجامةكاني  دةكرَيت  روونيكردةوة، 
سةرذمَيريية ببَيتة زةمينةيةك بؤ راثؤرتةكةي 
لةاليةكي  نةتةوةيةكطرتووةكان،  ديمستؤراو 
مةسةلةي  بؤ  بنةمايةك  ببَيتة  ديكةش 
راستة  بةوةشكرد،  ئــامــاذةي  راثرسيي. 
راثرسيي لة هةموو عَيراقدا دةكرَيت تةنيا لة 
دواجار  بةآلم  نةبَيت،  جَيناكؤكةكان  ناوضة 

سةرذمَيريي هةر سةرذمَيريية. 
  بإياردةري ليستي هاوثةيماني ئةوةشي 
عةرةبة  خَيزانة  بووني  روونــكــردةوة، 
نابَيتة  جَيناكؤكةكان،  ناوضة  لة  هاوردةكان 
سةرذمَيرييةكة  ئةنجامداني  دواي  كَيشةو 
ـــذةي نــةتــةوة جــيــاوازةكــان  ـــارةء رَي ذم

رَيذةي  دةتوانرَيت  دواجار  دةردةكةوَيت، 
ئاخؤ  كة  جيابكرَينةوة  جياوازةكان  نةتةوة 

سةر بة ض نةتةوةيةكن.
 سيروان زةهاوي ئةوةشي  ئاشكراكرد، 
كوردستان  هاوثةيماني  ليستي  خؤي  كاتي 
هةَلبذاردنةكان  ياساي  بؤ  دةنطي  ئةوة  بؤ 
سةرذمَيريكردن  مةسةلةي  كــة  داوة، 
ءتيشي:  بطرَيتةوة،  جَيناكؤكةكانيش  ناوضة 
«مةسةلةي ئةنجامداني  سةرذمَيريي لةناوضة 
١٧٪و  كَيشةي  لةاليةك  جَيناكؤكةكان، 
لةاليةكي ديكةش كَيشةي ناوضة دابإاوةكان 
ضارةسةردةكات»، بؤ عَيراقيش طرنطيي خؤي 
هةية، ضونكة هةموواليةك سةنطء ثَيكهاتةي 

خؤي بؤ دةردةكةوَيت.

سةرذمَيريي لة ناوضة جيَناكؤكةكان دواناخرَيت

ستارة عارف

تائَيستا ديار نيية لةدواى هةَلبذاردنى 
ــان  ــى كــوردســت ــم ــةرَي ســةرؤكــى ه
كآ  خةَلكةوة،  رَيطاى  لة  راستةوخؤ 
دةكات،  دةسةآلتةكانى  لة  لَيثرسينةوة 
ثسثؤإان  وتــةى  بةثَيى  نةبَيت  ئــةوة 
لَيثرسينةوة  دةتوانَيت  هةرَيم  سةرؤكى 
هةرَيمةكةى  كايةكانى  سةرجةم  لة 
ثةرلةمانء  هةَلوةشاندنةوةى  تا  بكات 
ئةنجومةنى وةزيرانيش، ئةوة جطة لةوةى 
لة ياساي سةرؤكايةتي هةرَيميشدا هيض 
دةسةآلتء  ضاودَيريكردني  بؤ  بةندَيك 

كارةكاني سةرؤك ديارينةكراوة. 
بارزانى،  مةسعود  ــةوةى  ئ دواى 
لة  كــوردســتــان،  هةرَيمى  ســةرؤكــى 

هةَلبذاردندا  رؤذى  دياريكردنى  وتارى 
هةرَيم  سةرؤكى  هةَلبذاردني  داوايكرد 
بَيت،  خةَلكةوة  رَيطاى  لة  راستةوخؤ 
بإياردرا رؤذي٧/٢٥ لةطةأل هةَلبذاردني 
هةَلبذاردرنى  كوردستاندا  ثةرلةماني 

بةإَيوةبضَيت. سةرؤكيش 

ثةرلةمانء دةسةآلتي دادوةريي
بة  دنيادا  لة  وآلت   (٤٠) لة  زياتر 
بةإَيوةدةضن،  سةرؤكايةتى  سيستمى 
ثةرلةمانى  سيستمى  ديكةش  بةشَيكى 
جَيبةجَيدةكرَيت،  وآلتةكانياندا  لة 
وآلتدا  هةندَيك  لة  لــةوةى  جطة  ئةوة 
بوارى  ثسثؤإانى  مةلةكيية،  تائَيستا 
تةندروست  بؤ  ياساييش  دةستووريىء 
هةر  لة  حكومإانى  بةإَيوةضوونى 
دةسةآلتةكانى  سةربةخؤيى  وآلتيكدا، 

دادوةريى)  جَيبةجَيكردن،  (ياسادانان، 
بةهةند وةردةطرن. 

زانستة  مامؤستاي  باسيرة،  د.ساالر 
سلَيماني،  لةزانكؤي  سياسييةكان 
دةتوانَيت  ثةرلةمان  دنيادا  لة  رايواية 
سةرؤكدا  وةزيرء  لةطةأل  لَيثرسينةوة 
سياسي  سيستمي  لةبةرئةوةي  بكات، 
ثةرلةمانيية،  كوردستانيشدا  هةرَيمي  لة 
كةواتة ثةرلةمانء دةسةآلتي دادوةريي 
هةرَيم  ســةرؤكــي  ــن  ــوان دةت ــم  هــةرَي
بةآلم  لَيثرسينةوةوة،  بــةردةم  بخةنة 
داهاتوو  حوكمإانيى  سيستمي  ئةطةر 
سةرؤكي  ئةوكاتة  بَيت،  سةرؤكايةتي 
حكومةتي  ثةرلةمانء  دةتوانَيت  هةرَيم 

هةَلبوةشَينَيتةوة. هةرَيميش 
نةيتوانيوة ثةرلةمان 

بكات لَيثرسينةوة 

ثسثؤإي  مستةفا،  شَيخ  د.لةتيف 
لة  ــة  ــواي راي دةســتــووريــي،  ياساييء 
سيستمي ثةرلةمانيدا سةرؤك دةسةآلتي 
هةبَيت  دةسةآلتيشي  ئةطةر  نيية،  زؤر 
ئةطةر  بةآلم  نيية،  كَيشة  لَيثرسينةوة 
لَيثرسينةوةي  هةبَيتء  ــي  دةســةآلت
شَيوةيةكة  مةترسيدارةء  ئةوة  لَينةكرَيت، 

لة ديكتاتؤرييةت.
ــطــاي بة  ــووري عــَيــراقــي رَي ــت دةس
دةنطي  زؤرينةي  بة  كة  داوة  ثةرلةمان 
ــا لة ســةرؤك كــؤمــارء ســةرؤك  رةه
بثرسَيتةوة،  ديكة  وةزيرانء وةزيرةكاني 
تواناي  ثارلةمان  دةستوور،  بةثَيى  هةر 
لة  ئيدانةكردني  دواي  هةية  البردنيشي 
رَيطاي دادطاي دةستوورييةوة، لة حاَلةتي 
شكاندني سوَيندي دةستووريء خيانةتي 

طةورةء ثَيشَيلكردني دةستووردا.
ياساء  ثــســثــؤإةكــةى  ـــةى  وت ــة  ب
دةستوور، ئةطةر سةرؤكي هةرَيم لةاليةن 
دةسةآلتةكانيشي  هةَلبذَيردرَيتء  طةلةوة 
ياساكةدا  لة  كة  بَيت  شَيوةية  بةو  هةر 
هةبَيت  اليةنَيك  دةبَيت  ئةوكاتة  هةية، 
ئةطةر  بكات،  ضاودَيري  بثرسَيتةوةء  لَيي 
دةسةآلتي  ضاودَيري  نةبَيت  اليةنَيك 
سيستمةكة  بكات،  هــةرَيــم  ســةرؤكــي 
دةبَيتة سيستمَيكي سةرؤكايةتي، ئةوةش 

مةترسيدارة. 
ثةرلةمانيشةوة،  ــى  رؤَل لــةبــارةي 
رابـــردوودا  ساَلي  ضــوار  «لــة  ــت:  ــَي دةَل
لةطةأل  لَيثرسينةوة  نةيتوانيوة  ثةرلةمان 
وةزيرةكانيدا  وةزيــرانء  ئةنجومةني 
بكات كة دةسةآلتي خؤيةتي، بؤية دةبَيت 
ياسايةك  ثةرلةماندا  لة  سةرةتادا  لة 
ياساييةوة اليةنَيك  لةإووي  دابِرَيذرَيتء 

بؤ لَيثرسينةوةي سةرؤك دابنرَيت».
ئةندامي  ــاح،  ــةت ف بــةكــر  ــات  ــاوك ه
ثةرلةماني كوردستان، دةَلَيت: «ثةرلةمان 
دةتوانَيت لَيثرسينةوة لة سةرؤكى هةرَيم 
ــةي  رؤَل ئــةم  ثةرلةمان  ئةطةر  بكات، 
دادطاي  رَيطاي  لة  طةل  دةبَيت  نةطَيإا، 

دةستوورييةوة لَيي بثرسَيتةوة».

ناتوانَيت ثةرلةمان 
لة سةرؤكي هةرَيم بثرسَيتةوة

يــاســاي  (١٦)ي  مــــادةي  بــةثــَيــي 
تواناي  ثةرلةمان  هةرَيم،  سةرؤكايةتي 
هةرَيمي  ســةرؤكــي  بانطهَيشتكردني 
نةتوانَيت  ئةطةر  هةية،  ثةرلةمان  بؤ 
بَيت  هؤيةك  بةهةر  مافةكاني  ئــةركء 
كةمةوة  بةالي  هةروةها  هةَلسوِرَينَيت، 
ثةرلةمان  ئةنداماني  ضواري  لةسةر  سآ 
متمانةي  دةتوانن  نهَينيدا  دةنطدانَيكي  لة 

لَيبسةننةوة.
ثةرلةمانى  ئةندام  رؤستايي،  زانــا 
لةاليةن  ئةطةر  ثَييواية  كوردستان، 
خةَلكةوة سةرؤكي هةرَيم هةَلبذَيردرَيت، 
ثةرلةمان تواناي راستةوخؤ لَيثرسينةوةي 
نيية، بةآلم دةتوانَيت ثابةندبَيت بة ياساي 
ضاودَيري  هةرَيمةوةء  سةرؤكايةتي 

لةاليةن  ئةطةر  بكات،  دةسةآلتةكاني 
لة  دةتوانرَيت  هةَلبذَيردرَيت  ثةرلةمانةوة 
هةندَيك حاَلةتي زؤر تايبةتدا بانط بكرَيتة 
ياساي  (١٦)ي  مادةي  لة  كة  ثةرلةمان 

سةرؤكايةتي هةرَيمدا ئاماذةي ثَيكراوة.
ياساكة  رؤستايى،  بؤضوونى  بة 
ســةرؤكــي  ــة  ب زؤري  ــكــي  دةســةآلتــَي
تواناي  كة  رادةيةي  ئةو  تا  داوة  هةرَيم 
واتة  هةية،  ثةرلةماني  هةَلوةشاندنةوةي 
لة ياساكةدا هيض بةندَيك بؤ لَيثرسينةوةي 

سةرؤكي هةرَيم ديارينةكراوة.

لَيثرسينةوةي سةرؤكي هةرَيم 
بةستراوة بة ضؤنَيتي هةَلبذاردنييةوة

(ئةبو  مةحمود  سؤفى  ئيبراهيم 
حيزبي  سياسي  مةكتةبي  ئةندامي  تارا)، 
رؤذنــامــةي  بة  كــوردســتــان،  شيوعي 
لة  لَيثرسينةوة  ضؤنيةتي  راطةياند: 
بةستراوة  داهاتوو  هةرَيمى  سةرؤكي 
ئةطةر  هةَلبذاردنيةوة،  ضؤنيةتي  بة 
لة  دةبَيت  هةَلبذَيردرَيت،  طةلةوة  لةاليةن 
ياسايةكدا ضوارضَيوةي هةَلبذاردنةكةيء 
كاتَيك  بؤية  بكات،  دياري  كاروبارةكان 
ثةرلةمان بيةوَيت لة سةرؤك بثرسَيتةوة، 
دةكرَيت،  دياري  مافي  ياساية  ئةو  بةثَيي 
هةَلبذَيردرَيت،  ثةرلةمان  لة  ئةطةر 
لَيي  هةية  مافي  ثةرلةمان  كاتة  ئــةو 
لَيبكات،  زانياري  داواي  بثرسَيتةوةء 
سةرؤكايةتي  سيستمةكة  شَيوةي  ئةطةر 
يان ثةرلةماني بَيت، هةر دةبَيت ياسايةك 
لة  دةبَيت  ياساكةش  بكرَيتء  ــاري  دي
لة  بؤئةوةي  دابِرَيذرَيت،  ثةرلةمانةوة 

دواإؤذدا ثابةندبن ثَيوةي.

نابَيت سيستمي هةرَيم
لةطةأل دةستووري عَيراقدا ناكؤك بَيت

دةبَيت  عَيراقي،  دةستووري  بةثَيى 
لةطةأل  هةرَيمةكان  دةستووري  سيستمء 
نةبَيت،  ناكؤك  نــاوةنــددا  دةســتــووري 
دةستكاري  ناكرَيت   ٢٠١٣ ساَلي  تا 
بكرَيت  عَيراقي  دةستووري  دةروازةكاني 
ثةرلةماني  بة سيستمَيكي  ئةم وآلتةي  كة 

ثَيناسة كردووةء سةرؤكايةتي نيية.  
زانستة  مامؤستاي  كةريم،  رَيبوار 
سلَيماني،  زانكؤي  لة  سياسييةكان 
راستةوخؤ  خةَلك  لةبةرئةوةي  ثَييواية، 
لةم  دةدات،  هةرَيم  بةسةرؤكي  دةنط 
ــةرؤك  س ــي  ــةآلت دةس سيستمةشدا 
سةرؤكايةتي  يــاســاي  لــة  ــرةء  ــات زي
دةســةآلتــي  كؤمةَلَيك  هةرَيميشدا 
كة  هةرَيم،  سةرؤكي  بة  دراوة  زياتر 
جَيبةجَيكردنداية،  باآلي  لةدةسةآلتي 
بؤي  سةرؤك  ياساية  ئةم  بةثَيي  هةر 
هةَلبوةشَينَيتةوة،  ثةرلةمان  هةية 
ئيرادةي  نوَينةري  ثةرلةمان  لةكاتَيكدا 
ثةرلةمان  حاَلةتةدا  لةم  بؤية  خةَلكة، 
هةرَيم  سةرؤكي  لة  دةتوانَيت  كةمتر 
داواي  دةتوانَيت  تةنيا  بثرسَيتةوة، 

لَيبكات. روونكردنةوةي 

 كآ ليَثرسينةوة لة سةرؤكي
داهاتووى هةرَيم  دةكات؟
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بازرطانى- سياسةت
مةريوان ثةرويَز مةريواني

ئابووريناسَيك  وةك 
ئةو  بنةماكاني  لة  يةكَيك 
ثسثؤإيية كة هةموو كةسَيك 
كة لة بازاإ يان لة بازرطاني 
يان لة هةر كةرتَيكي تايبةت، 
بةَلكو زؤر كةسي ديكة ئةم 
ئيشي  كة  ــن  دةزان بنةماية 

بؤئةوةي  سةرمايةيةكة  بة  ثَيويستي  بازرطانى 
ثاشكؤي  سةرمايةية  ئةو  بةإَيوةبضَيت،  ئيشةكةي 
بةكاريبهَينن  كة  بوو  باشتر  ثَييان  كة  ئةو كةسانةن 
بؤ ئةو ثرؤذة بازرطانييةي خؤيان، تا بة كاريبهَينن 
بؤ خؤشطوزةرانيء كةيفء سةفا، لةدواي ئةوة كة 
ءةرطرتنةوةي  ضاوةإواني  ئيش،  بة  دةستثَيدةكةن 
بةدةستهَيناني  ئةوة  دواي  خؤياننء  سةرمايةكةي 
رةنطة  ئاسايي،  بازرطانييةكي  لة  ئةويش  قازانج 
لةماوةي (٥) ساأل سةرمايةكةي خؤيان ءةربطرنةوةو 
بةآلم  دةستثَيدةكات،  قازانجةكةيان  ئةوة  دواي 
هةندَيك لة بازرطاني زيرةكء لَيهاتوو رةنطة بتوانن 
سةرمايةكةيان ءةربطرنةوةو ئةويش بة كةم كةسء 
دةطمةن دةكرَيت، لةوبارةيةوة دوو حيزبي دةسةآلت 
باشيان  (١٨) ساأل ثسثؤإييةكي  لةماوةي  كة  ديارة 
ئةو  بةهةمانشَيوة  ئَيستاش  بوارة،  لةو  ءةرطرتووة 
هةموومان  ئَيستا  كة  بةكاردةهَينن  بازرطانيية  بنةما 
دةبينين، خةريكي قيرتاوي جادةو رَيطاوبانء بؤياخي 
هةوَلداني  درةخــتء  دارو  رواندني  شؤستةكانء 
لةبيرضووةكان  ثــرؤذة  لة  هةندَيك  تةواوكردني 
تَيثةإيوة،  دانراوة  بؤى  كاتةي  لةو  ساأل  ضةند  كة 
دةيكةن،  ئَيستا  كة  ئةم ضاالكيانة  دةبواية  لةإاستيدا 
لةماوةي ئةم ضوار ساَلة، بةَلكو لة (١٨) ساَلي ثَيشوو 
كوردستان  ئَيستا  ءابواية  ئةطةر  بةردةوامبواية، 
ئةطةر ءةك لوبنان نةبواية ءةك ئةردةن هةر دةبوو 
حيزبة  دوو  ئةو  بةآلم  خزمةتطوزارييةوة،  لةإووي 
دةسةآلتدارة خةريكي شتي طةورةتربوون كة نة منء 
نة طةلي كوردستان نةماندةزانى ضيية، بةآلم بة بؤنةي 
كوردستان،  ثةرلةماني  هةَلبذاردني  نزيكبوونةوةي 
هةَلبذاردنةكة  ئةمجارة  زانييان  كة  حيزبة  دوو  ئةو 
جياواز دةبَيت بة بؤنةي دروستبووني ليستي طؤإان، 
كة دروشمي طؤإيني سيستمي طةندةَلةو نةهَيشتني 
بةرزكردووةتةوة،  كةموكوإيي  كةمتةرخةميء 
بة  دةستيانكرد  دواخستء  هةَلبذاردنيان  ءادةي 
ثَيشكةشكردني  رَيطاي  لة  هةَلبذاردن  ثإوثاطةندةي 
خزمةتطوزاريي بةرضاو تا بتوانن زؤرترين دةنطدةر 
رازي بكةن، بةإاستي زؤر سةرسامء موعجةبم بةم 
بازرطانة لَيهاتووانة كة دةزانن ثارةكةيان (كة بةإاستي 
ثارةي ميللةتي كوردستانة) لة ض كةرتَيك بخةنة ئيش، 
ئَيستا ئةو ثإوثاطةندةي هةَلبذاردنة كة لةثَيش دوو 
مانطء نيو ثَيش هةَلبذاردن دةستيثَيكردووة، لةدواي 
خزمةتطوزاريية،  ئةم  دةَلَيم  بةدَلنياييةوة  هةَلبذاردن 
ءاتة ثإوثاطةندةي هةَلبذاردن دةوةستَيت، لة رؤذي 
لة  نيو  مانطء  دوو  ثَيش  ئةوكاتة  كة   ٢٠٠٩/١١/١٥
عَيراق  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  هةَلبذاردني  ءادةي 
ئةم ثإوثاطةندةي هةَلبذاردنة ديسان دةستثَيدةكات، 
ئةنجومةنةكان  هةَلبذاردني  لة  مانط  يةك  ثَيش 
ئةنجومةن  هةَلبذاردني  ضونكة  دةستثَيدةكات، 
ثةرلةمان،  هةَلبذاردني  ءةك  نيية  ضارةنووسساز 
ءاتة ئةطةر حسابي بكةين (٦) مانط ئةو ثإوثاطةندةي 
ءاتة  ساأل،   (٤) لةناو  دةخايةنَيت  خزمةتطوزاريية 
خةَلكي كوردستان بؤ ماوةي (٣) ساألء (٦) مانط بآ 
خزمةتطوزاري بة خؤيانةوة دةبينن، ئةطةر بؤ نموونة 
بؤ  بةكاربهَينن  دؤالر  مليؤن   (١٠٠) مانطَيك  هةر  لة 
خؤم  تةقديري  بة  كة  خزمةتطوزاريي  ثإوثاطةندةي 
نزيكة لة ئةو ثارةية كة خةرج دةكرَيت بؤ ماوةي ئةم 
لةماوةي  دؤالر  مليؤن   (٦٠٠) دةكاتة  ثإوثاطةندةية، 
(مافي  ئةوانيش  بةآلم  داهاتوو،  ساَلةي   (٤) ئةم 
ئةويش  ءةربطرن،  خؤيان  قازانجي  خؤيانة)  رةواي 
بةهةمانشَيوةية (١٠٠) مليؤن دؤالرة بؤ هةر مانطَيك 
ثإوثاطةندةي  كة  مانط   (٦) ساألء   (٣) ماوةي  بؤ 
هةَلبذاردن، ءاتة خزمةتطوزاريي تَيدا ناكةن، ئةويش 
دةكاتة (٤٢) مانط، ءاتة (٤٢٠٠٠٠٠٠٠٠) مليؤن دؤالر 
ئةوة  ئةويش  داهاتوو،  ساَلةي  ضوار  ئةو  لةماوةي 
رادةطةيةنَيت كة ئةم دوو حيزبة بؤ ماوةي (٣) ساألء 
(٦) مانط خةريكي كؤكردنةوةي قازانج دةبن، ضونكة 
هَينابوو،  بةكاريان  لةثَيشةوة  كة  سةرمايةكةش 
كوردستانة،  طةلي  ثارةي  بازرطانييةكةيان  ثرؤذة 
بزانن  كوردستان  هاوآلتيياني  دةبَيت  بةدَلنياييةوة 
ئةو  دةيانتواني  دةسةآلتدارة  حيزبة  دوو  ئةم  كة 
خزمةتطوزارييةى كة ئَيستا دةيبينن، لةماوةي ئةم (٤) 
ساَلةي ثَيشوو، بةَلكو (١٨) ساَلةي ثَيشوو بيانكرداية، 
ئةم  لةسةر كةمتةرخةمي  بةَلطةية  باشترين  ئةويش 

دوو حيزبة بةرامبةر بة ميللةتي خؤيان،
لة هاوآلتيياني كوردستان زؤر  بؤية داواكارين 
بةءريايي بيربكةنةوةو لةكاتي دةنطدان ئةم حساباتة 
بخةنة بةرضاوي خؤيانء بزانن دةنط بة كآ دةدةن، 

هيوادارم بةسةركةوتوويي دةنط بدةن.

هاوآلتي دةيباتةوة..
ثةرلةمانيء  هةَلبذاردنةكاني 
كوردستان،  هةرَيمي  سةرؤكايةتيي 
خستبَيتة  جوَلةي  ضاالكترين  رةنطة 
جــؤراوجــؤرةكــانــي  فةرمانطة  ــاو  ن
هةر  هةرَيم  حكومةتي  حكومةتةوة، 
هةذدة ساَلي  هةمان حكومةتي حةظدة 
هةَلةبجةء  هاوآلتيياني  كة  رابــردووة، 
ئــاكــرآء كــــةالرء ضــةمــضــةمــاألء 
بؤ  خؤثيشاندانيان  هةولَير  سلَيمانيء 
ءةآلمدانةوةي  لةبري  ئةويش  دةكرد، 
ثَيدةكرا  ئةوةندةي  تةنيا  دواكانيان، 
بَلَيت  ببارَينَيتء  بةسةرياندا  فيشةك 
«دةستَيكيان لةثشتةوةية، بةكرَيطيراوي 
بودجة  توندوتيذن،  ياخيء  دةرةكيين، 
لةثَيشةء  بةغدا  ترسي  هَيناوة،  كةمي 
ئاسايشء  نيية»،  خزمةتطوزاريي  كاتي 
بةوةوة  حكومةتةكةش  ثؤليسةكاني 
نةدةوةستان، زؤرَيكيشياني لَيدةطرتنء 
هاوآلتيياني  لــة  كةسَيكيش  ضةند 
قوربانييء  بــوونــة  خؤثيشاندةر 
ذيانء  لة  ماَلئاواييان  بةيةكجاريي 

هةرَيمي كوردستان كرد.
هةَلبذاردن  ترسي  ئةمإؤ  ءا  بةآلم 
نةك دةرطا، ثةنجةرةكاني حكومةتيشي 
جطة  ءاآلكردووة،  هاوآلتيياندا  بةسةر 
لةوةي فرياي بةَلَينةكان ناكةوَيت، شةوء 
رؤذي خستووةتة سةريةكء طةإةكء 
كؤآلنةكان قيرتاودةكاتء كارةباء ئاوء 
دةكات،  زياتر  خزمةتطوزارييةكانيش 
لةم  خزمةتةي  ئةو  حاشاهةَلنةطرة 
رؤذانةدا لة حكومةتةوة بؤ هاوآلتييان 
ئةرَينييةكاني  لة دةرهاويشتة  دةكرَيت، 
لة  لةئَيستاوة زؤرَيك  هةَلبذاردنة، هةر 
ليستةكان بةر لةئةنجامداني ثرؤذةكان، 
ضونكة  بةدةستهَينا،  سةركةوتنيان 
توانيان ترس بخةنة دَلي كاربةدةستاني 
نةبادا  ئةوةي  لةترسي  حكومةت،  ناو 
هاوآلتي بة كارتي دةنطدانةكةي لةسةر 

سندوقةكان تؤَلةي لَيبكاتةوة... 

ترسي حيزب،
حكومةت ضاالك دةكات

هةر  بة  ديموكراسي  ملمالنَيي 
ضوارضَيوةي  لة  ئةطةر  بَيت،  جؤرَيك 
دةرةوة،  نةضَيتة  مةدةني  خةباتي 
دةداتة  تةندروست  كَيبإكَييةكي  دؤخي 
ئاراستةي  بة  سياسييةكانء  اليةنة 

ئاراستةيان  هاوآلتييان  خزمةتكردني 
ضوارضَيوةي  لة  ئةطةر  بةآلم  دةكات، 
ديموكراسييةكان  مةدةنيء  ثرةنسيثة 
ــؤإانء  ط ئةوكاتة  دةرةوة،  ــووة  ض
خزمةتطوزارييةكاني  ضاالكيية 
لَي  ئةوةندةيان  حكومةت  حيزبء 
ديموكراسيء  كة  ضاوةإَيدةكرَيت 
مةرامة  قوربانيي  بكاتة  هاوآلتييان 
سياسييةكانء ثاراستني كورسييةكان.

بةرثرسي  لَيدواني  كؤبوونةوةء 
هةرَيم،  دةســةآلتــدارةكــانــي  حيزبة 
ترسَيكي  كة  لَيدةخوَينرَيتةوة  ئةوةيان 
طةورة يةخةي دةسةآلتةكةي طرتوون، 
ديموكراسيش  ــةزاي  ف راستييةكةي 
ءاتة فةزاي ترسَيك كة هةميشة دةبَيت 

ئاطات لة ركابةرء هاوآلتيء اليةنطرانت 
هَيزَيك  هةر  كة  ئاسايية  ئَيرة  تا  بَيت، 
دةرهاويشتةكاني  لة  ئةوةش  بترسَيت، 
دةبَيت  كة  ديموكراسيية  كؤمةَلطايةكي 
هَيزةكان بترسَينَيت، بؤئةوةي بةردةوام 
نوآ،  ثرؤذةي  ئاراستةي خزمةتء  بة 

تازةيان بكاتةوة.
ترسةكة  لَيرةداية..  ثرسيار  بةآلم 
دةكرَيت؟  تةوزيف  ئاراستةيةكدا  ض  بة 
قوربانيي؟  ئايا ديموكراسيةت دةكرَيتة 
مةرامة  بؤ  بةكاردةهَينرَيت  حكومةت 
هةإةشة  حكومةتةوة  لة  حيزبييةكان؟ 
دةنطدان  بؤ  دةكرَيت  هاوآلتييان  لة 
لة  حيزب  دةمــارةكــانــي  حيزب؟  بة 
حكومةتدا طرذتر دةبن؟ ئةطةر ءةآلمي 
دؤخي  ئةوا  بوو،  بةَلَي  ثرسيارانة  ئةم 
دةركةوتني  دؤخــي  دةبَيتة  ملمالنآ 
خوَيندنةوةي  مةترسيدار،  ئاماذةي 
ئةزمووني  لةسةر  مةترسيداريش 
كة  ــت،  ــرَي دةك ــوردي  ك حوكمإانيي 
نوَيي  قوناغَيكي  نةيتوانيوة  هَيشتا 

ئةوة  ضونكة  ئاراوة،  بهَينَيتة  سياسي 
حكومةتء  طيرفاني  كة  ساتةية  ئةو 
حيزب،  حكومةتء  عةقَلي  حيزب، 
دةسةآلتي حكومةتء حيزب، ئةجَينداي 
يةكء  دةبنة  حكومةتء حيزب هةموو 
دروستبووني  بؤ  نامَينَيتةوة  شتَيك 
شةفاف،  ديموكراسيانةي  فةزايةكي 
ئةوةي لةم نَيوةندةدا دةبَيتة قوربانيي، 
هاوآلتييانة..  حكومةتةكةي  ــةوة  ئ
زؤر  لة  ئةطةرضي  دةردةخات  ئةوةش 
رووةوة ئةزمووني دةسةآلتي خؤماَليي 
بةآلم  بينيبَيت،  بةخؤيةوة  ثَيشكةوتني 
حيزبء  جــيــاكــردنــةوةي  ـــةإووي  ل
ساآلني  لة  هةر  هَيشتا  حكومةتةوة 

نةوةدةكان تَيثةإي نةكردووة.

بارةطاي  لة  ئةمإؤ  دةبينرَيت  وا 
كاتي  تةندةرء  لقةكانةوة،  مةَلبةندء 
حكومةت  ثالنةكاني  جَيبةجَيكردنء 
ئةطةر  ـــت،  دةدرَي لةسةر  بإياريان 
حكومةت خاوةن ثالنء ثرؤذةية بؤ لة 
بةرثرسة  رؤذنامةوانيدا  كؤنفرانسَيكي 
جَيبةجَيكردني  بإياري  حكومييةكان 
ئةمإؤ  بةآلم  راناطةيةنن؟  ثرؤذةكان 
مةَلبةندء  بةرثرسي  حكومةت،  لةبري 
ــيء  شــارةوان ســةرؤكــي  لة  لقةكان 
كة  ضاالكترن،  ءةزيرةكان  ثارَيزطارء 
بةر لة هةركةسَيك لَيداني كاربةدةستاني 
دةوَلةتة، تيثةإاندني سنوورء متمانةي 
ئةوانةء بةر لة هةركةسيش كة دةبَيت 
بةرطريي لةو دؤخة ناتةندروستة بكةن 
حكومةت،  ناو  رادةكَيشَيتة  حيزب  كة 

كاربةدةستاني حكومةتن. 
ئةو  ترسي  تةنيا  ئةمة  لةإاستيدا 
بةآلم  هةَلبذاردن،  لة  حيزبةية  دوو 
خةَلك  توإةيي  كة  لةبيركراوة  ئةوة 
لةحيزب لةوةوة سةرضاوةي طرتووة 

تَيكةَلي  حيزب  دةسةآلتةكاني  كة 
زياتر  ئةمإؤش  ــراون،  ك حكومةت 
ئةو  هةَلبذاردن  ملمالنَيي  جاران   لة 

دةمارانةي ضاالكتركردووة.

ئاماذة مةترسيدارةكاني 
طؤإان

ئةو  رةنطة ءةك دؤخَيكي كاتيي، 
حكومةتدا  لةناو  حيزب  ضاالكيانةي 
هاوآلتييان  بة  «كاتي»ش  خزمةتَيكي 
بة  حكومةت  ئــةوةي  ضونكة  بكةن، 
لة  كةمتر  لة  ءا  نةيكردووة،  ساأل  دة 
بةآلم  دةدات،  ئةنجامي  مانطدا  دوو 
لةبري  لةوةداية  مةترسيدار  ئاماذةي 
بآ  حكومةتَيكي  حكومةت  ــةوةي  ئ
ئايينء بآ حيزبء بآ ئايدؤلؤذيا بَيت، 
لقةكاني  مةَلبةندء  حكومةتي  دةبَيتة 
تةسفيةكردني  فةزاي  دةبَيتة  حيزب، 
موذدةدةري  دةبَيتة  جياوازييةكان، 
باوةإدارانيء  حيزبء  اليةنطراني 
نةيارء  نانبإي  تؤقَينةرء  ترسَينةرء 

جياوازةكاني..
كورتدا  دؤخَيكي  لــة  ــرةوة  ــَي ل
دةبن  جوانتر  جــوانء  شةقامةكان 
فةزاي  بــةآلم  خزمةتطوزاريي،  بة 
تةسكترء  ئــازاديــي،  ديموكراسيء 
دةبَيت، ضونكة هةإةشةي  ناشيرينتر 
نانبإينةكان  جياوازييء  نةهَيشتني 
قيرتاوكردنةكانةوة  لةتةنيشت 
توندوتيذيي  ئةطةرةكاني  بةردةوامة.. 

لة هةركات زياتر دةبن.. 
ــة  ــةوةداي تــرســة طــةورةكــة ل
ـــةوةي بة  ــري ئ ــةب ــذاردن ل ــب ــةَل ه
سياسيء  ــةوةي  ــران ك ئــاراســتــةي 
بَيت،  مامةَلةكردن  جياوازيدا  لةطةأل 
ــةزاي  ــرس ءابــكــات ف دوورنــيــيــة ت
بكاتة  ديموكراسييةكان  ملمالنَيي 
حيزب  دةمارةكاني  يةكةمء  قورباني 
لة حكومةتدا تؤخترء تؤختر بكاتةوة، 
ديموكراسيانةء  خةباتي  لةكاتَيكدا 
ضاكسازيخوازي ئةمإؤي كوردستان، 
حكومةتَيكي بَياليةنء ديموكراسييةكي 
زياترء  ئــازاديــيــةكــي  ــتــرء  فــراوان
نةك  دةوَيت،  جوانتري  ملمالنَييةكي 
طؤإان بة ئاراستة نَيطةتيظةكةدا بَيتء 
بمانطةإَينَيتةوة بؤ سةردةماني شةإي 
ناوخؤء تةزكيةء قبوَلخاسء نانبإينء 

هةإةشةكاني.

حكومةت.. قوربانيية طةورةكةي هةلَبذاردن
حيزب لةإَيي ثرؤذةكاني حكومةتةوة هاوآلتي ئاشتدةكاتةوة

هةردي مةهدي

ــةوةوة  ل حيزب  لــة  خــةَلــك  تــوإةيــي 
حيزب  دةسةآلتةكاني  كة  طرتووة  سةرضاوةي 
لة  زياتر  ئةمإؤش  كراون،  حكومةت  تَيكةَلي 
دةمارانةي  ئةو  هةَلبذاردن  ملمالنَيي  جاران  

ضاالكتركردووة

سـةردار كوردة رةواندزي

بــووم  يةكَيك  مــن  بَيطومان 
ــةي كة  ــان ــووس ــةن ــام لـــةو رؤذن
هةستي  عاتيفةي  سؤزو  هةميشة 
ناسك  بــارودؤخــي  نةتةوايةتيء 
ــةواوي  ــةت ــردمء ب ــدةك ــَي كـــاري ت
كةوتبوومة ذَير كاريطةري ئةمجؤرة 
ثرؤسةكاني  زؤربةي  لة  شتانةوةو 
بابةت  نووسيني  بة  ض  هةَلبذاردندا 
بَيت ض بة بةشداريكردني راستةقينة 
ئةم  خةَلكي  هانداني  هةَلمةتء  لة 
لة  بةشداريكردنيان  بؤ  هةرَيمةو 
ثرؤسةكاني هةَلبذاردنء دةنطدانيان 
كوردستانء  هاوثةيماني  ليستي  بة 
كةسء  هيض  ساتَيكيش  بؤ  تةنانةت 
تاكي ئةم كؤمةَلطاية درَيغييان نةكرد 
ئةركي  ءيـــذدانء  رووةوةو  لــةم 
خؤيان بةجَيطةياند، بةآلم بةداخةوة 
ئةوةي كة هاوآلتي ضاوةإَيي دةكرد، 
هةموو بيرو بؤضوونء ثَيشبينيةكان 
ســةدا  لــة  ــةوةو  ــوون ب ثَيضةوانة 
هاوآلتييان  بة  بةَلَينانةي  ئةو  يةكي 
لةدواي  لةثَيش هةَلبذاردندا،  درابوو 
دواي  ثرؤسةكةشء  ئةنجامداني 
دواي  ليستةكةء  سةركةوتني 

ئةم  بةهَيزبووني  جَيطيربوونء 
ليستة لةسةروشيانةوة قةَلةوبووني 
زؤربوني  دةسةآلتدارةكانء  اليةنة 
حكومةت،  بَيسنووري  بودجةي 
كة  نةكرد  ــان  ءاي كارَيكي  كةضي 
خؤيان  ءيذداني  جارَيك  بؤ  بةتةنيا 
كَيشةو  لة  ئاوإَيك  بكةنء  ئاسودة 
بدةنةوة،  كوردستان  خةَلكي  طرفتي 
ماوةيةكي  تَيثةإبووني  دواي  ئينجا 
درَيذ بةسةر ئةم بارودؤخة تاَلةداو 
زؤر  ئةمإؤدا،  ءةك  رؤذَيكي  لة 
ئازادانة دةنطي خؤمان هةَلدةبإينء 
ئاراستةي  ثرسياريش  ضةندين 
جةماوةر  حكومةتء  ــةآلتء  دةس
بدةين  دةنط  دةثرسين،  دةكةينء 

بةكآ؟
مشةخؤرةكان؟  بة  بدةين  دةنط 
تَيكضووني  ماَلوَيرانيء  لة  جطة  كة 
وآلتة  ئةم  سةرخاني  و  ذَيرخان 
لَينةكةوتةوة.  ديكةي  هيضي  زياتر 
بة  بدةين  دةنط  بةكآ؟  بدةين  دةنط 
خاوةن  ظَيلالكانء  شوقةو  خاوةن 
كة  ئةوانةي  كؤمثانياو شةريكةكان، 
باَليان بةسةر ئةم هةرَيمة خَير لةخؤ 
نةديوةدا كَيشاوة. دةنط بدةين بةكآ؟ 
سيستمي  شَيوازو  بة  بدةين  دةنط 

كة  ئةوانةي  بنةماَلة،  دةسةآلتي 
بؤ  كوإيش  لة  كــوإو  بؤ  بــاب  لة 
دةنط  دةكــةن.  ثــاوان  ثشتةكانيان 
ثارتة  اليةنء  بةئةو  بةكآ؟  بدةين 
دةهؤَليان  ضةثَلةو  كة  سياسيانةي 
تيكة  ملكةضي  تةنيا  لَيدةدةنء  بؤ 
دةنط  ثولن.  ثارةو  لة  كةمَيك  نانء 
كؤنة  بة  بدةين  دةنط  بةكآ؟  بدةين 
كاربةدةستة  بةعسيء  كؤنة  جاشء 
كة  ــراو  ــؤإك ط ــمــي  رذَي باآلكاني 
كاردةكةن،  حيزبةكاندا  لةناو  ئَيستا 
ئةوانةي كة زؤربةيان لةم هةرَيمةدا 
ثؤستي باشترو بةرزتريان ثَيدراوةو 
لة زؤربةي فةرمانطةو بطرة شوَينة 
كراون  طةشتيارييةكانيش  طشتيء 
بدةين  دةنط  طشتي.  بةإَيوةبةري 
اليةنانةي  بةو  بدةين  دةنط  بةكآ؟ 
رةشء  كوردستانيان  مَيذووي  كة 
بَيطانة.  ثياوي  بة  كردبوو  رسوا 
دةنط بدةين بةكآ؟ يان دةنط بدةين 
ئازادييء  ئاآلي  كة  كةسانةي  بةو 
يةكسانييان هةَلكردووةو غةمخؤرو 
نيشتمانثةروةرنء  ــؤزو  ــس دَل
ئةمينن،  دةســتــثــاكء  راستطؤو 
بةبآ  خؤبةخشانةو  بة  كة  ئةوانةي 
شَيرانةيان  بازوي  قؤألء  بةرامبةر 

ــردووةو شـــةوو رؤذيـــان  ــك ــةَل ه
ئةركي  لةسةر  بةيةكء  ــردووة  ك
خَير  طةلة  ئةم  دةيانةوَيت  خؤيان 
قوتي  دةمء  لةناو  نةديوة  لةخؤ 
بةَلَينيان  دةربهَينن،  ئةذديهاكان 
خوَيني  بة  ثــيــرؤزةو  خاكة  بــةم 
كؤأل  ساتَيكيش  بؤ  داوة  شةهيدان 
تــةواوي  كة  ئةوكاتةي  تا  ــةدةن  ن
بؤيان  خةَلكي  زةوتكراوةكاني  مافة 
شؤإشَيك  دةيانةوَيت  بطةإَينَيتةوة، 
ــيء  طــةنــدةَل شــؤإشــي  دذي  ــة  ل
ئةوةتا  دروستبكةن.  فةساديي 
هاوآلتيء  بة  مذدة  خؤشبةختانة 
تاكي كورد دةدةن، كة ضيتر بَيدةنط 
كَيشةو  هةموو  ئةم  لةئاست  نابن 
بَيسنوورةي  طةندةَليية  طرفتء 
ءاقيعء  ئــةرزي  لةسةر  هةية،  كة 
لــةطــةأل هةر  ــن  ــَي راشــكــاوانــة دةَل
لة  نزيكبوونةوة  ضركةساتَيكي 
هةر  لةطةأل  هةَلبذاردنء  ثرؤسةي 
سندوقي  ــةر  س ساتةوةختَيكي 
خةَلك  زؤري  بةشَيكي  دةنطدان... 
بة  ــدةن  ب ــط  دةن كة  ــن  ــاوةإوان ض
خؤيان،  ئايندةى  بة  و  ضارةنووس 

بةآلم دةنطدانَيكي هوشيارانة. 
Sardar_kurda73@yahoo.com
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دةركردن
مةدالياي خوَينبةخشينء 

ماندوونةناسي

سؤران عةبدولقادر كؤستة

ضةندبارة  هةميشةش  دةمانهةذَينَيتء  منداَليمان  يادةوةرييةكاني 
دةبنةوة، ئاي زةمانة، ئايا مَيذووة دووبارة دةبَيتةوة يان خؤي شتةكانن 
دةموضاومان  هَيشتا  كةضي  ثإةء  دَلمان  ئةمجارةشيان  دةضن؟  لةيةكدي 
زَيإيني  ميداَلَيكي  نانبإينة،  دةركردنء  ئةوةش  لَيدةبارَيت،  زةردةخةنةي 
دةموضاومان  هَيشتا  كةضي  ثإةء  دَلمان  ئةمجارةشيان  دةضن؟  لةيةكدي 
زَيإيني  ميداَلَيكي  نانبإينة،  دةركردنء  ئةوةش  لَيدةبارَيت،  زةردةخةنةي 
دةموضاومان  هَيشتا  كةضي  ثإةء  دَلمان  ئةمجارةشيان  دةضن؟  لةيةكدي 

خوَينبةخشينء ماندووبوونة لةبةرؤكي هاوآلتيياني وآلتةكةمان دةدرَيت، 
زَيإيني  ميداَلَيكي  نانبإينة،  دةركردنء  ئةوةش  لَيدةبارَيت،  زةردةخةنةي 
خوَينبةخشينء ماندووبوونة لةبةرؤكي هاوآلتيياني وآلتةكةمان دةدرَيت، 
زَيإيني  ميداَلَيكي  نانبإينة،  دةركردنء  ئةوةش  لَيدةبارَيت،  زةردةخةنةي 

لة  بدات  ميداَل  خؤي  خةَلك  عةيبة  ضةند  ئاي  خؤمانين،  ئةمجارةيان 
زةليلي  قبوَلي  ئيدي  بةخةبةردَيتء  ويذداني  خةَلكَيك  خؤي،  يةخةي 
باو دةكات، داواي طؤإان دةكات، داوادةكات ثرسيار  لة  نةفرةت  ناكاتء 
سةرمةستييةكان  داوادةكات  بكرَين،  سةرزةنشت  درؤزن  دزء  هةبَيت، 
سةرمةستي خةمي خةَلكء خةياَلي ثإ ئةندَيشةي قوربانياني طةلَيكي بآ 
زرتء  ناخماندا  لة  هَيشتا  بةعس  دةَليت  من  بة  ئةمإؤ  دؤخي  بن،  وآلت 
سةرمةستي خةمي خةَلكء خةياَلي ثإ ئةندَيشةي قوربانياني طةلَيكي بآ 
زرتء  ناخماندا  لة  هَيشتا  بةعس  دةَليت  من  بة  ئةمإؤ  دؤخي  بن،  وآلت 
سةرمةستي خةمي خةَلكء خةياَلي ثإ ئةندَيشةي قوربانياني طةلَيكي بآ 

زيندوو دَيتء دةضَيت، لةيادمة كاتَيك باوكم لة كارةكةي اليانبردو بةرةو 
باشووري عَيراق دووريانخستينةوةء هةموومانيان راثَيضي (ئؤردوطاكاني 
عائدوون كرد)، ئةوكاتة هَيشتا ئَيمة منداَلبووينء ثةشَيو واتةني (ئةشكي 
البردني  كار  لةسةر  دوورخستنةوةء  ئةوكات  بووين)،  تاأل  تفتء  تامي 
باوكممان ببووة ميداَلَيكي زَيإين بؤمان، لةناو هاوإآء خزمء كةسوكاردا 
خؤمان بة هةذارييةوة بادةدا، زؤر دَلشادبووين كة بةري خوَينء كاري 
باوكممان ببووة ميداَلَيكي زَيإين بؤمان، لةناو هاوإآء خزمء كةسوكاردا 
خؤمان بة هةذارييةوة بادةدا، زؤر دَلشادبووين كة بةري خوَينء كاري 
باوكممان ببووة ميداَلَيكي زَيإين بؤمان، لةناو هاوإآء خزمء كةسوكاردا 

خؤشبوو  دَلمان  هةندَيكجاريش  بوو،  دةركردن  ماَلمان  تَيكؤشةرةكةي 
خةياتي  دةتوانَيت  باوكمان  نةبووين،  هةتيو  نةكةوتينء  سةرثةرشت  بآ 
بةآلم سةربةرز  بَيت،  ميوةفرؤش  دةتوانَيت  بَيت،  دةالك  دةتوانَيت  بكات، 
ئَيمة،  نيشتمانى  خَيزانيء  سةرمايةي  تاكة  ئةمإؤش  بذين،  كةأل  بذينء 

هةَلوَيستةكاني ئةو كاتانةن.
ئَيمة،  نيشتمانى  خَيزانيء  سةرمايةي  تاكة  ئةمإؤش  بذين،  كةأل  بذينء 

هةَلوَيستةكاني ئةو كاتانةن.
ئَيمة،  نيشتمانى  خَيزانيء  سةرمايةي  تاكة  ئةمإؤش  بذين،  كةأل  بذينء 

طةش  طةش  مؤمَيك  كؤمةَلة  ئومَيد،  لة  ثإة  دةبينم  ئاسؤيةك  ئةمإؤ 
دةسووتَين، ئةم ئاسؤية ثشتئةستوورة بة دوو ئةزموون، ئةزموونَيك شةو 
كة بةدوايدا رؤذَيك هةَلدَيتء مؤمةكانيش شةوَيكي روون بةإآ دةكةن، 
دةسووتَين، ئةم ئاسؤية ثشتئةستوورة بة دوو ئةزموون، ئةزموونَيك شةو 
كة بةدوايدا رؤذَيك هةَلدَيتء مؤمةكانيش شةوَيكي روون بةإآ دةكةن، 
دةسووتَين، ئةم ئاسؤية ثشتئةستوورة بة دوو ئةزموون، ئةزموونَيك شةو 

فيدراَلي  هةرَيمَيكي  راثةإينء  كؤنةكان،  مةداليا  بةري  دووةم  ئةزمووني 
كة بةدوايدا رؤذَيك هةَلدَيتء مؤمةكانيش شةوَيكي روون بةإآ دةكةن، 
فيدراَلي  هةرَيمَيكي  راثةإينء  كؤنةكان،  مةداليا  بةري  دووةم  ئةزمووني 
كة بةدوايدا رؤذَيك هةَلدَيتء مؤمةكانيش شةوَيكي روون بةإآ دةكةن، 

ثيادة دةكرَيت،  بوو، دَلم ثإةو طريانم دآ كة هةمان ثرؤسةي بةعسيزم 
فيدراَلي  هةرَيمَيكي  راثةإينء  كؤنةكان،  مةداليا  بةري  دووةم  ئةزمووني 
ثيادة دةكرَيت،  بوو، دَلم ثإةو طريانم دآ كة هةمان ثرؤسةي بةعسيزم 
فيدراَلي  هةرَيمَيكي  راثةإينء  كؤنةكان،  مةداليا  بةري  دووةم  ئةزمووني 

ثَيكةنينم بة دةسةآلتَيكي بةئةزموون دَيت، كة نةيتواني فَيربَيت دةركردنء 
ثيادة دةكرَيت،  بوو، دَلم ثإةو طريانم دآ كة هةمان ثرؤسةي بةعسيزم 
ثَيكةنينم بة دةسةآلتَيكي بةئةزموون دَيت، كة نةيتواني فَيربَيت دةركردنء 
ثيادة دةكرَيت،  بوو، دَلم ثإةو طريانم دآ كة هةمان ثرؤسةي بةعسيزم 

نانبإينء ضةوساندنةوة تَيشووي تَيكؤشانة بؤ هةر هَيزَيكي ئؤثؤزسيؤن، 
من راهاتووم خةياأل نةدوَيم داتاء ذمارة حوكمم بكات، بةآلم ئةمإؤ منيش 
نانبإينء ضةوساندنةوة تَيشووي تَيكؤشانة بؤ هةر هَيزَيكي ئؤثؤزسيؤن، 
من راهاتووم خةياأل نةدوَيم داتاء ذمارة حوكمم بكات، بةآلم ئةمإؤ منيش 
نانبإينء ضةوساندنةوة تَيشووي تَيكؤشانة بؤ هةر هَيزَيكي ئؤثؤزسيؤن، 

مرؤظمء هةستَيك رامدةضةنَينَيتء يادةوةري منداَليم بةئاطا دَينَيت، بةسةر 
من راهاتووم خةياأل نةدوَيم داتاء ذمارة حوكمم بكات، بةآلم ئةمإؤ منيش 
مرؤظمء هةستَيك رامدةضةنَينَيتء يادةوةري منداَليم بةئاطا دَينَيت، بةسةر 
من راهاتووم خةياأل نةدوَيم داتاء ذمارة حوكمم بكات، بةآلم ئةمإؤ منيش 

ناخي خؤما دةضةمَيمةوةء خؤم ثَيناطيرَيت، ضيدي هةنسكةكانم بة ذمارةء 
هَيماء تيؤر قةتيس ناكرَين. 

لةماوةي دةسةآلتي حكومةتي هةرَيمي كوردستاندا خةَلكي بَيسةوداي 
كوردستان بةئَيستاشةوة، طيرؤدةي دوو ئيدارةينء خةم لة بآ حكومةتيء 
كوردستان  نيشتمانيي  يةكَيتيي  دةخؤن،  دامةزراوةيي  بآ  ياساييء  بآ 
يةكَيك بووة لةو دوو زلحيزبةي بةشدارييةكي بةرضاوي لة ملمالنَيكاني 
نزيكةي نيوسةدةي رابردوودا كردووة، لة ملمالنَيي خوَينةوة بؤ ملمالنَيي 
ثةرلةمان، ئةو كاديرانةي خوَينيان بة رووبارةكةي نيشتمان بةخشيوةء 
رَيطاي  لة  ئةمإؤ  تةرخانكردووة،  سةركةوتنةكاني  بؤ  كاريان  رةنجي 
(ي.ن.ك)ةيانةوة خةآلت دةكرَين بة مةدالياي زَيإيني دةركردن، لةماوةي 
رَيطاي  لة  ئةمإؤ  تةرخانكردووة،  سةركةوتنةكاني  بؤ  كاريان  رةنجي 
(ي.ن.ك)ةيانةوة خةآلت دةكرَين بة مةدالياي زَيإيني دةركردن، لةماوةي 
رَيطاي  لة  ئةمإؤ  تةرخانكردووة،  سةركةوتنةكاني  بؤ  كاريان  رةنجي 

رابردوويدا ئيدارةي سةوز وةك هاوتاكةي ئيدارةي زةرد، بةردةوامبوون 
نَيوةندة  لة  كاربكةن  كة  كوردستان  خةَلكي  ناضاركردني  بَيكاركردنء  لة 
سياسييةكاني ئةواندا، هةذدة ساَلة لة كةرتء كؤميتةو ناوضةو مةَلبةندء 
لقةكانء مةكتةبةكاندا، كار بؤ خةَلك دةدؤزرَيتةوةو ثيشةكةيان دةكرَيتة 
رتووشي  خةريكي  نةكاتء  ديكة  كارَيكي  فَيردةكرَيت  خةَلك  سياسةت، 
كارةكاني حيزب بَيت تا حيزب لة دةسةآلتدا بمَينَيتةوة، ئيدارةي حكومةت 
هةَلئاوسَينراوة بة كاديري نةشارةزا، سةرئةنجامي سياسةتي دةنط كإين. 
دةسةآلتي كوردي بةرامبةر بَيكاركردنء دةسنطةخؤركردني ئةندامء 
هةَلئاوسَينراوة بة كاديري نةشارةزا، سةرئةنجامي سياسةتي دةنط كإين. 
دةسةآلتي كوردي بةرامبةر بَيكاركردنء دةسنطةخؤركردني ئةندامء 
هةَلئاوسَينراوة بة كاديري نةشارةزا، سةرئةنجامي سياسةتي دةنط كإين. 

دةسةآلتي  هةية،  طةورةي  بةرثرسيارَيتييةكي  حيزبةكان  اليةنطراني 
كوردي لةماوةي رابردوودا نةك نةيتوانيوة كةرتي تايبةتء سةكتةرةكاني 
بةرهةمهَينان ببووذَينَيتةوةء دةرفةتي كار بؤ خةَلك زيادبكات، بةَلكو بة 
بيانووي جياجيا خةَلكي كردة اليةنطرء اليةنطري كردة ئةندام، هةمووشياني 
فَيري كورسيء مَيزي سياسةت كردو بآ ئيرادةي كردن لة هةَلوَيستةكردن 
بيانووي جياجيا خةَلكي كردة اليةنطرء اليةنطري كردة ئةندام، هةمووشياني 
فَيري كورسيء مَيزي سياسةت كردو بآ ئيرادةي كردن لة هةَلوَيستةكردن 
بيانووي جياجيا خةَلكي كردة اليةنطرء اليةنطري كردة ئةندام، هةمووشياني 

بةرامبةر كردةوةي سةروو خؤيان، ضونكة قووتي رؤذانةي ماألء منداَليان 
نةشارةزايي  لة  دةريايةك  هاوكَيشةيةوة  لةم  وةستابوو،  حيزب  لةسةر 
كةسةر،  شكستء  لة  جطة  سياسةتة  ئةم  مَيذووي  بةديدةكةم،  سياسي 
ئةَلمانياي  (يةكَيتي سؤظيةت،  نموونةش  باشترين  نةبووة،  ديكةي  ئاكامي 
كةسةر،  شكستء  لة  جطة  سياسةتة  ئةم  مَيذووي  بةديدةكةم،  سياسي 
ئةَلمانياي  (يةكَيتي سؤظيةت،  نموونةش  باشترين  نةبووة،  ديكةي  ئاكامي 
كةسةر،  شكستء  لة  جطة  سياسةتة  ئةم  مَيذووي  بةديدةكةم،  سياسي 

نازيء ديموكراتي، ثؤَلؤنياي كؤن، بةعسء سيستمة عةرةبيةكاني ديكة... 
تاد)، ئةمإؤ ئةو قةيرانةي (ي.ن.ك) ملي ثَيوةناوة بةرةو ثؤلَينَيكي ديكةي 
دةبات، ثؤلَينَيك بة هةزاران كيلؤمةتر لة دونياي مؤدَيرنء سؤشيالديموكرات 
كؤميدييةكان  تراذيديا  لة  جةنطيزخانةكان  بةداخةوة  دةخاتةوة،  دووري 
بةهاء  لة  ناودةزإَينَيت،  دةكات  طوزةر  بةردةمماندا  بة  ئةوةي  ناطةن، 
سيمبول كةمدةكاتةوة، لة فيكرء لَيبووردن بَيبةشماندةكات. من يةكَيتي نيم، 
بؤ هةرةسي يةكَيتيش دَلطران نابم، بةآلم كوردستانيمء ثَيمخؤشبوو ثارتة 
سيمبول كةمدةكاتةوة، لة فيكرء لَيبووردن بَيبةشماندةكات. من يةكَيتي نيم، 
بؤ هةرةسي يةكَيتيش دَلطران نابم، بةآلم كوردستانيمء ثَيمخؤشبوو ثارتة 
سيمبول كةمدةكاتةوة، لة فيكرء لَيبووردن بَيبةشماندةكات. من يةكَيتي نيم، 

ضةكةرةبكاتء  تَيياندا  لَيبووردن  بكةونء  ثَيش  وآلتةكةم  سياسييةكاني 
زيندووي  راستةقينةو  سةوزييةكي  بَيت،  سةوز  دروشمةكانيان  وةك 
ئؤكسجين بةخش، ثَيمخؤشبوو ملمالنَيكانيان لة ثةنابردنة بةر كةرةستةي 
قَيزةونء قرضؤك دووربَيت، بةآلم كة زؤرهات قةواَلة بةتاَلة، منيش بةدةم 
طريانةوة وةك منداَليم ثَيدةكةنمء ثَيشبيني ئةطةرَيكي ثإ ئاستةم دةكةم، 
قَيزةونء قرضؤك دووربَيت، بةآلم كة زؤرهات قةواَلة بةتاَلة، منيش بةدةم 
طريانةوة وةك منداَليم ثَيدةكةنمء ثَيشبيني ئةطةرَيكي ثإ ئاستةم دةكةم، 
قَيزةونء قرضؤك دووربَيت، بةآلم كة زؤرهات قةواَلة بةتاَلة، منيش بةدةم 

(بةم سياسةتةي لة ناوةندة حيزبيء حكومييةكاندا دةستي دراوةتآ، داهاتي 
بةرزدةبَيتةوة،  نزم  بذَيويي  ئاستي  دةهَينَيت،  كورتتر  تاكةكةس  خَيزانء 
ئةمةش عةدالةتي دابةشكردن دةخاتةوة ذَير ثرسياري زياتر، ئةم ثرسةش 
ثرسي  خانةي  دةضَيتة  دةردةضَيتء  حيزبَيك  خؤبةخؤي  ثرسَيكي  لة 
دواجاريش  حكومةت،  بةرثرسيارَيتي  خةَلكء  ثرسي  دةبَيتة  بَيكارييةوة، 

دةبَيت نةوةي نوآ ديسانةوة باجةكةي بدات).

ثوت  الوازء  كةسانَيكى 
هةَلمةبذَيرة تا نوَينةرايةتيت بكةن 
لة  نيية  ثاكيان  نيازَيكي  هيض  كة 

بةدىء ضةثةَلى زياتر

وليةم رايش

ثةرلةمان ئةو شوَينةية كة زؤر 
بةئاشكرا خةَلكء حكومةت بةريةك 
زؤرترين  شوَينةية  ئةو  دةكةون، 
بؤضوونى  جياوازترين  قسةء 
ئةو  ثةرلةمان  ــت،  ــرَي دةوت تَيدا 
شوَينةية كة كارةكتةرةكانى دةنط 
بةرزدةكةنةوةء هةر ئةندامَيك تَييدا 
سوورة لةسةر ئةوةى كة بؤضوونى 
ئةو راستة. ثةرلةمان شوَينَيك نيية 
جياوازييةكان،  خةفةكردنى  بؤ 
بؤ  شوَينَيكة  كة  ئةوةى  بةهَيندةى 
ئَيمة  جياوازييةكان،  دةركةوتنى 
بين  كؤك  دنيا  شوَينَيكى  هةر  لة 
لةطةأل ئةوي ديكةدا، ئةوا نابَيت لة 
ثةرلةماندا لةسةر هةموو شتةكان 

كؤك بين. 
ئةزموونى  لة  ــةوةى  ئ بــةآلم 
لــةمــاوةى  ئــَيــمــةدا  ثةرلةمانى 
حــةظــدة ســاَلــى رابــــــردوودا 
لة  زؤرَيــك  ثَيضةوانةى  بةديكرا، 
ئةوةى  بوو،  دنيا  ثةرلةمانةكانى 
لة ثةرلةمانى كوردستاندا لة ضةند 
ساَلى رابردوودا بينيمان، بريتيبوو 
بة  كة  كوشندة  بَيدةنطييةكى  لة 
نةدةكرد.  ثةرلةمانى  لة  سيماش 
سةرجةم ثةرلةمانتاران (رَيذةيةكى 
كةميان نةبَيت)، كةمترين جةدةلء 
زؤر  تةنانةت  دةكردء  طفتوطؤيان 
بة بَيتاقةتيش دةستيان هةَلدةبإى، 
ئةطةر  برادةرانة  ئةم  بةجؤرَيك 
ساَلى  ضوار  لةماوةى  نةإؤم  زؤر 
كة  كــرد  كارَيكيان  رابــــردوودا 
ثةرلةمان زؤر لة حيزبء حكومةت 

بضووكتربَيت.

ثةرلةمانتار ءةك 
كارةكتةرَيكى كؤميديى

ــى  ـــاوةى ضــــوار ســاَل ـــةم ل
رابردووى ئةم ثةرلةمانةى ئَيمةدا، 
ضةندين ديمةنمان بةرضاودةكةوت 
كة تةواو كؤميديى بوون، ثةرلةمانى 
دانيشتنةكانيدا  زؤربــةى  لة  ئَيمة 
بَيتاقةتىء خةواَلويى بة روخسارى 
دةبينرا،  ثةرلةمانةكانييةوة  ئةندام 
شاشةى  لة  ــار  زؤرج بةجؤرَيك 
كة  دةمانبينى  تةلةفزيؤنةكانةوة 
دةداتء  باوَيشك  ثةرلةمانتارَيك 
سةرطةرمى  ديــكــةش  يةكَيكى 

مؤبايلةكةيةتى،  دةستكاريكردنى 
ديكة  ديمةنى  ضةندين  ئةمانةو 
ءامان لَيدةكات ءةك كارةكتةرَيكى 
ثةرلةمانتار  تةماشاى  كؤميديى 
رابضَلةكَيينء  كةمَيك  بكةين، 
ئةم  خؤ  بثرسين  لةخؤمان  ئينجا 
لة  ئَيمةن  نوَينةرى  ــة  ــرادةران ب
ثةرلةمان، ئةمانة ءامان لَيدةكةن كة 
بير لةوةبكةينةوة ض مةخلوقطةلَيكى 
تا  ثةرلةمان  ناردووةتة  بَيدةنطمان 

نوَينةرايةتيى ئَيمة بكةن.
دةكاتة  ثــةرلــةمــان  ئـــةوةى 
شوَينَيك بؤ نمايشكردنى كؤمةَلَيك 
كاركردنَيتى  بَيدةنط،  كارةكتةرى 
ثةرلةمانء  نابووتكردنى  لةسةر 
بيربردنةوةى كة ئةو شوَينة ثردى 
ثةيوةنديى نَيوان دةسةآلتء خةَلكة، 
ثةرلةمان  كة  ءادةكـــات  ــةوةى  ئ
بؤ  بَيت  شوَينَيك  ئةوةى  لةجياتى 
ببَيتة  ديالؤطى جديى،  ئارطومَينتء 
كؤدةنطى  بَيدةنطىء  بؤ  شوَينَيك 
نةَلَيين،  هيض  كة  ئــةوةى  لةسةر 
نةوت،  هيضى  ثةرلةمان  كاتَيكيش 
كة  لَيبكةين  طومانى  دةبَيت  ئةوا 
شوَينَيك بَيت بؤ طةياندنى مةسجى 

خةَلك بة دةسةآلت.

ثةرلةمان،
شوَينى مرؤظة مةزنةكان

بؤ  شوَينَيكة  ــان  ــةم ــةرل ث
لَيثرسينةوةى  محاكةمةكردنء 
كة  شوَينةية  ــةو  ئ دةســــةآلت، 
دةسةآلتء حيزب سَلى لَيدةكةنةوة، 
بةو ثَيودانطةى كة ثةرلةمان ثةنجة 
دةخاتة سةر برينةكانى دةسةآلتء 
هةوَلَيكى  هةر  لةبةردةم  رَيطرة 
بــةرةو  دةســــةآلت  نَيطةتيظى 

بةرذةوةندييةكانى خؤى.
شوَينى  ــان  ــةم ــةرل ث بــؤيــة 
مرؤظانةى  ئةو  مةزنةكانة،  ثياوة 
لةسةر  شــةإ  بةجديى  زؤر  كة 
دةكــةن.  خةَلك  داخوازييةكانى 

كؤمةَلطايةك  ــةر  ه نةطبةتيى 
كة  دةستثَيدةكات  لــةوكــاتــةوة 
حكومةتء  لــة  ثةرلةمانةكةى 
لة  دةبَيت.  بَيدةسةآلتتر  حيزب 
شكنابةين  دنيادا  شوَينَيكى  هيض 
بداتء  سياسى  بإيارى  حيزب  كة 
دواتر ثةرلةمانتار ءةك رؤبؤت لة 
ثةرلةماندا تةنيا بؤي هةبَيت دةست 

بةرزبكاتةوة. 
مةزن  ثةرلةمانتارى  بؤية 
زؤرترين  كة  كارةكتةرةية  ئةو 
ــاتء شـــةرم نــاكــات،  ــةدةك ــس ق
هةرطيز  شةرمن  ثةرلةمانتارى 
مةخلوقَيك نيية بتوانَيت نوَينةرايةتيى 
ئَيمة بكات، لة هةر شوَينَيك شةرم 
ثةرلةماندا  لة  نابَيت  ئةوا  بكةين، 
بَيدةنط  عاقألء  كارةكتةرَيكى  ءةك 
ثَيويستى  ثةرلةمان  دابنيشين، 
رامنةكراوة،  عةجولء  مرؤظى  بة 
مةزن  مرؤظطةلَيكى  بة  ثَيويستى 
هةية كة بتوانن خواستةكانى خةَلك 

ءةك بةرذةوةنديى خؤيان ببينن.

دةوَلةمةندبوونى 
كؤمةَلَيكى ديكة

هةميشة  راثةإينةوة،  لةدواى 
ناشةرعيى  بة  كة  مرؤظانةى  ئةو 
كة  بوون  ئةوانة  دةوَلةمةندبوون، 
ثؤستَيكى  دةســةآلتء  تونَيلى  بة 
هةميشة  تَيثةإيون،  حكوميدا 
لةناو  كة  سثيانةى  دةستة  ئةو 
بؤ  كة  دواجار  بةآلم  بوون،  ئَيمةدا 
ضووبَيتنة  بَيت  كةميش  جارَيكى 
ئةوا  ثؤستَيك،  كورسيى  ســةر 
كارةكتةرَيكى  بة  بــوون  لةثإدا 
كؤآلنةكانى  لة  ءردةءردة  ديكةء 
ــةوة،  ــةت ــوون ــةوت خــةَلــك دوورك
رَيــك  كــوردســتــان  ثةرلةمانى 
شوَينَيك  دؤخةيةء  ئةو  بةرهةمى 
كؤمةَلة  قةَلةوكردنى  بؤ  ــووة  ب
ــردنء  ــدك ــةن ــةم ــَيــكء دةوَل خــةَل
شةقامةكان،  لة  دوورخستنةوةيان 

ثةرلةمان  دةبــوو  بةثَيضةوانةوة 
ثةيامى  بؤ طةياندنى  بَيت  شوَينَيك 
نةك  حكومةت،  بة  كؤآلنةكانمان 
ئةو  دوورخستنةوةى  بؤ  شوَينَيك 
لةسةرةتاوة  هةر  كة  برادةرانةى 
ثةرلةماندا،  لةناو  بَيدةنطييان  بة 
ثةنجةى  كــة  لَيكردين  ـــان  ءاي
طةلؤ  بَلَيين:  بطةزينء  خؤمان 
بَيباكمان  مةخلوطةلَيكى  ض  ئَيمة 
ناردوومانةتة  ــذاردووةء  ــب هــةَل

ثةرلةمان.
لةسةرةتاوة  هةر  من  بؤية 
بةطومانم لة زؤرَيك لة ليستةكانى 
بــةردةوامــن  كة  خؤمان  لةمةإ 
طوَيرايةأل  كاديرى  ناردنى  لةسةر 
لةوةى  بةطومانم  ثةرلةمان،  بؤ 
بةردةوامة  حيزب  دةبيستم  كة 
لةسةر ئةوةى كة كوإء كضةكانى 
باشيش  ثةرلةمانء  بنَيرَيتة  خؤى 
دةزانَيت ئةو كارةكتةرانة زؤر لةوة 
ضاوةإَييان  خةَلك  كة  بَيدةنطترن 

دةكات.

مرؤظى بضووك،
ليستى بضووك

ــدة خــةَلــك  ــةن ـــرةوة ض ـــَي ل
ضوونى  لة  دةبَيت  ــد  ــةن زةرةرم
ثةرلةمان،  بؤ  بضووك  مرؤظى 
ليستةكان  ئـــةوةش  بــارتــةقــاى 
زةرةمةندى طةورة دةبن، ئيدى ئَيمة 
لة قؤناغَيكدا دةذين كة ثَيويستمان 
بة مرؤظى مةزنء قسةكةر هةية لة 
بضووك  مرؤظى  ضةندة  ثةرلةمان، 
ثةرلةمان نابووت دةكات، بارتةقاى 
حيزبانةش  ليستء  ئةو  ئــةوةش 
لةناو خةَلكدا نابووت دةكةن كة كار 
لةسةر مرؤظة بضووكةكان دةكةنء 
(ئةطةر  خؤيان  طةورةكانى  مرؤظة 
هةيانبَيت)، سةثرَيس دةكةنء نايان 

نَيرنة ثةرلةمان.
طةرةكمانة  ئةطةر  دواجــار 
خةَلك  هى  هةبَيت  ثةرلةمانَيكمان 
دةبَيت  بَيت،  خةَلك  بؤ  بَيتء 
سياسى  اليةنَيكى  ليستء  هةر 
بكات  مرؤظانة  ئةو  لةسةر  كار 
بن،  خةَلك  نوَينةرى  دةتوانن  كة 
لةبةردةم  خؤمان  ئةوا  نا،  ئةطةر 
ثةرلةمانَيكدا دةبينينةوة، هيض نابَيت 
قةَلةوبوونى  بؤ  شوَينَيك  لة  جطة 
كؤمةَلة كةسَيكء دةوَلةمةندبوونى 
جطة  كة  ثةرلةمانتارَيك  كؤمةَلة 
لَي  ديكةيان  هيضى  بَيدةنطى،  لة 

ضاوةإآ ناكرَيت.

Azizrauf2003@yahoo.com
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ئاسؤبيني
مرؤظى بضووك مةنَيرنة ثةرلةمان

عةزيز رةئووف

مامؤستا محةمةد شةريف

ثيشةيي  رَيــكــخــراوي 
مامؤستاياني  ــي  ــت ــَي ــةك (ي
نةريتَيكي  وةك  كوردستان)، 
دامةزراندنيدا  يادي  لة  ساآلنة 
بة ئامادةبووني بةإَيز وةزيري 
ــوةبــةري  ــــةروةردةو بــةإَي ث
سلَيمانيء  ثةروةردةي  طشتيي 
ــةي بــواري  ــك ــي دي ــران ــادي ك
ثةروةردة، رؤذي (٢٠٠٩/٥/١٦) 
سلَيماني،  رؤشنبيريي  هؤَلي  لة 
ساَلةي  ضلوحةوتةمين  يادي 
رَيكخراوةكةى  دامةزراندنى 

كردةوة.
لة ساآلني  جياواز  ئةمساأل 
لة  زؤركــةم  رَيذةيةكي  ديكة، 
ئةو  بةشداريي  مامؤستايان 

لةكاتَيكدا  ــرد،  ك بؤنةيةيان 
مامؤستاياني  ــي  ــت ــَي ــةك (ي
لةو  يةكَيكة  ــان)  ــت ــوردس ك
كة  ثيشةييانةي  رَيكخراوة 

زؤرترين ئةندامي هةية.
بــةآلم رَيــكــخــراوةكــة لة 
ئَيستادا بة ئاراستةيةكدا دةإوات 
متمانةي  لة  رَيذةيةكي زؤر  كة 
ئةو  لةدةستداوة،  مامؤستاياني 
رؤألء ثَيطةيةي كة لة دةيةكاني 
رابــردوودا  ــةدةي  س كؤتايي 
سةروةرييةك  وةك  هةيبووة، 
باسدةكرَينء رؤألء كاريطةريي 
رَيكخراوةكة لةنَيو مامؤستاياندا 
بطات،  بنبةست  بة  خةريكة 
ئَيستاي  ستافي  كة  بةوثَييةي 
لةئاستي  مامؤستايان)  (يةكَيتي 
داواكارييةكاني  خــواســتء 

نين. مامؤستاياندا 
بةتةواوي  رَيكخراوةكة 
نوَيبوونةوةو  بة  ثَيويستي  مانا 
هةية  بنضينةيي  ــي  ــؤإان ط
لةبواري كارطَيإيء ستراتيذي 
بةإَيز  هــةروةك  كاركردنيدا، 
وةزيري ثةروةردة هةمان رؤذ 
بةوةدا  ئاماذةي  وتارةكةيدا  لة 
كة «يةكَيتي مامؤستايان لةبيري 
نوَيبوونةوةدابنء  ــؤإانء  ط
مامؤستايانيش  بةئةندامبووني 
ــــة،  ــــراوةك ــــخ ــــك ــــة رَي ل

ئارةزوومةندانة بَيت».
سةرةتاي  رؤشنايي  لةبةر 
(يةكَيتي  راســتــيــانــةدا،  ــةو  ئ
مامؤستاياني كوردستان) وةك 
رَيكخراوَيكي ثيشةيي هةتادَيت 
سةنطينترو  سةرشاني  ئةركي 

لةسةري  ثيشةيي  خواستي 
زياتر دةبَيت، كة بَيطومان لةناو 
ــةروةردةو  ث نوَيى  فةزايةكي 
ثرؤسةي  نوَيدا  بابةتي  بارَيكي 
طؤإاني هةمةاليةنة لة توانستء 
مامؤستاياندا  خولياكاني 
مامؤستايان  يةكَيتي  بةديدَيت، 
دروشمةكانيء  تَيثةإاندني  بؤ 
دروشمةكان  رةنطدانةوةي 
خةباتي  ــؤي  ــةك س ــةر  ــةس ل
دةبَيت  ثيشةيي،  راستةقينةي 
بدرَيت،  نوَيبوونةوةي  هةوَلي 
كارابكرَيت  زياتر  رَيكخراوةكة 
لةثَيناو  بوَيرانة  هةوَلَيكي  وةك 
ثرؤسةي  بةرةوثَيشبردني 
ــردنء  ــرك ــَي ــــــةروةردةو ف ث
نوَيي  نةوةي  بة  خزمةتكردن 

طةلةكةمان.

يةكيَتي مامؤستايانء ثَيويستي نويَبوونةوة

كؤمةَلطايةك  هــةر  نةطبةتيى 
ــةوة دةســتــثــَيــدةكــات كة  ــات ــةوك ل
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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
R٦٦٣ – ١ ئاشكرا بانطةوازي

راثةإين. كارةبا بؤ باَلةخانةكاني طةياندني ثرؤذة:
تةندةرى كة دةكات  كؤمثانياكان بةَلَيندةرو  سةرجةم ئاطادارى  سلَيمانى ثارَيزطاى  *
(كارطَيإىء فةرمانطةكةمان سةردانى كردن جَيبةجآ بؤ هةية ناوبراو ثــرؤذةى
سالم سةرةكي شةقامي لةسةر (٥) نهؤمى عةلى حاجى جةمالى تةالرى لة خؤجَييةتى)

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات
٢٠٠٩/٦/١ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٦/٤ كاتذمَير  رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي
١٠ى تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٦/١٤ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

بؤ كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ
نيوةإؤ. ثَيش كاتذمَير١١ى رؤذى٢٠٠٩/٦/١٤ تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

كردن: بةشدارى مةرجةكانى
كردنيان (١ تا ٨) ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ١- ثَيويستة
ثَيبَيت. هةولَير)يان ثالنداناني وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى بَيت،

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
ضةكَيكى بة كراو دياري ثارةى بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات بإى -٤
دينار مليؤن حةوت (٧٠٠٠٠٠٠) بإى  بة ضمان)  (خطاب  يان (مصدق) كراو ثةسةند

ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى لةكاتى دةبَيت كة رؤذ ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت
تةندةربن كردنةوةى ثرؤسةى ئامادةى بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة -٥

ناكرَيتةوة. بةثَيضةوانةوة تةندةرةكانيان مةبةستة ئةو بكةن بؤ ديارى نوَينةرَيك يان
ئةستؤثاكى ثَيويستة لةبانطهَيشتةكةدا دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو -٦

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و بدرَيت بؤساَلى نوآ ثآ دةرامةتيان باجى
خاوةنةكةى ناطةإَيتةوة بؤ كة هةزار دينار ثانزة ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (١٥٠٠٠)
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
كاتي لة تقدم العمل) (جدول بةثَيي ماوةكةي بةرنامةي كاري لةطةأل وة سوودمةند اليةني

ناكرَيتةوة. مةرجةكاندا  تةندةر نةبووني
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
R٤٤٢ – ٥ ئاشكرا بانطةوازي

لة رانية على + ئاوارة) (سيد بةكتربإي هةردوو بؤ ترافيك ئيش و كاري ثرؤذة: ثرؤذةي
(دووبارة).

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

تةندةر.
تا رؤذى ٢٠٠٩/٦/٤ كاتذمَير  ٢٠٠٩/٦/١ دةست ثآ دةكات  رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي
١٠ى تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٦/١٤ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

بؤ كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ
نيوةإؤ. ثَيش كاتذمَير١١ى رؤذى٢٠٠٩/٦/١٤ تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

كردن: بةشدارى مةرجةكانى
كردنيان (١ تا ٩) ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ١- ثَيويستة

ثَيبَيت. هةولَير)يان ثالنداناني وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى بَيت،
ثَيبَيت تؤماركردنى ثشتطيرى ثَيويستة هةرَيمن دةرةوةى كةلة كؤمثانيايةى بةَلَيندةرو ئةو -٢

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

ضةكَيكى بة كراو دياري ثارةى بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات بإى -٤
وةردةطيرَيت دينار مليؤن سآ بإى (٣٠٠٠٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) كراو ثةسةند

ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى لةكاتى دةبَيت كة رؤذ ٣٠ بؤ
يان تةندةربن ثرؤسةى كردنةوةى ئامادةى بةشداربووةكان بةَلَيندةرو كؤمثانيا ثَيويستة -٥

ناكرَيتةوة. تةندةرةكانيان بةثَيضةوانةوة مةبةستة ئةو بؤ بكةن ديارى نوَينةرَيك
ئةستؤثاكى ثَيويستة لةبانطهَيشتةكةدا دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو -٦

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و بدرَيت بؤساَلى نوآ ثآ دةرامةتيان باجى
ناطةإَيتةوة بؤخاوةنةكةىكرَيى ثانزةهةزاردينار كة ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (١٥٠٠٠)

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

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

مةرجةكاندا تةندةر ناكرَيتةوة.
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
R٦٦٠ – ٥ ئاشكرا بانطةوازي

قةآلدزآ. لة ئاشتي طةإةكي بؤ كارةبا طةياندني ثرؤذة:
تةندةرى كة دةكات  كؤمثانياكان بةَلَيندةرو  سةرجةم ئاطادارى  سلَيمانى ثارَيزطاى  *
(كارطَيإىء فةرمانطةكةمان سةردانى كردن جَيبةجآ بؤ هةية ناوبراو ثرؤذةى
سالم سةرةكي شةقامي لةسةر (٥) نهؤمى عةلى حاجى جةمالى تةالرى لة خؤجَييةتى)

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات
٢٠٠٩/٦/١ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٦/٤ كاتذمَير  رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي
١٠ى تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٦/١٤ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

بؤ كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ
نيوةإؤ. ثَيش كاتذمَير١١ى رؤذى٢٠٠٩/٦/١٤ تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

كردن: بةشدارى مةرجةكانى
كردنيان (١ تا ٧) ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ١- ثَيويستة
ثَيبَيت. هةولَير)يان ثالنداناني وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى بَيت،

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
ضةكَيكى بة كراو دياري ثارةى بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات بإى -٤
دينار مليؤن سيانزة (١٣٠٠٠٠٠٠) بإى  بة (خطاب ضمان)  يان (مصدق) كراو ثةسةند

ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى لةكاتى دةبَيت كة رؤذ ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت
تةندةربن كردنةوةى ثرؤسةى ئامادةى بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة -٥

ناكرَيتةوة. بةثَيضةوانةوة تةندةرةكانيان مةبةستة ئةو بكةن بؤ ديارى نوَينةرَيك يان
ئةستؤثاكى ثَيويستة لةبانطهَيشتةكةدا دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو -٦

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و بدرَيت بؤساَلى نوآ ثآ دةرامةتيان باجى
خاوةنةكةى ناطةإَيتةوة بؤ كة هةزار دينار ثانزة ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (١٥٠٠٠)
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
كاتي لة تقدم العمل) (جدول بةثَيي ماوةكةي بةرنامةي كاري لةطةأل وة سوودمةند اليةني

ناكرَيتةوة. مةرجةكاندا  تةندةر نةبووني
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
R٦٦١ – ٣ ئاشكرا بانطةوازي

كةالر. لة كةالر ناوخؤي بؤ بةشي ثآ ياريطاي تؤثي دروستكردني ثرؤذة:
تةندةرى كة دةكات  كؤمثانياكان بةَلَيندةرو  سةرجةم ئاطادارى  سلَيمانى ثارَيزطاى  *
(كارطَيإىء فةرمانطةكةمان سةردانى كردن جَيبةجآ بؤ هةية ناوبراو ثرؤذةى
سالم سةرةكي شةقامي لةسةر (٥) نهؤمى عةلى حاجى جةمالى تةالرى لة خؤجَييةتى)

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات
٢٠٠٩/٦/١ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٦/١ كاتذمَير  رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي
١٠ى تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٦/١٤ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

بؤ كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ
نيوةإؤ. ثَيش كاتذمَير١١ى رؤذى٢٠٠٩/٦/١٤ تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

كردن: بةشدارى مةرجةكانى
كردنيان (١ تا ٨) ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ١- ثَيويستة
ثَيبَيت. هةولَير)يان ثالنداناني وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى بَيت،

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
ضةكَيكى بة كراو دياري ثارةى بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات بإى -٤
دينار مليؤن حةوت (٧٠٠٠٠٠٠) بإى  بة ضمان)  (خطاب  يان (مصدق) كراو ثةسةند

ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى لةكاتى دةبَيت كة رؤذ ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت
تةندةربن كردنةوةى ثرؤسةى ئامادةى بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة -٥

ناكرَيتةوة. بةثَيضةوانةوة تةندةرةكانيان مةبةستة ئةو بكةن بؤ ديارى نوَينةرَيك يان
ئةستؤثاكى ثَيويستة لةبانطهَيشتةكةدا دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو -٦

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و بدرَيت بؤساَلى نوآ ثآ دةرامةتيان باجى
خاوةنةكةى ناطةإَيتةوة بؤ كة هةزار دينار ثانزة ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (١٥٠٠٠)
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
كاتي لة تقدم العمل) (جدول بةثَيي ماوةكةي بةرنامةي كاري لةطةأل وة سوودمةند اليةني

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

دانا احمد مجيد
سلَيماني ثارَيزطاري

riklam. rozhnama@gmail.comئــاطــاداري

١٠٦٧/ب/٢٠٠٩ ذمارة/ عَيراق  هةرَيمي كوردستان/
٢٠٠٩/٥/٢٦ رَيكةوت: ئةنجومةني دادوةري 

٣ سلَيماني/ بةرايي دادطاي
العراق كوردستان/ اقليم

القضاء مجلس
٣ السليمانيه/ بداءة محكمة

ئاطاداري
ئَيستات ناديارة شوَيني نيشتةجَيي محمد) (يادطار رزطار داوا لةسةركراو بؤ

بةرواري لة (١٠٦٧/ب/٢٠٠٩) ذمارة داواي  كريم)  حمه على حمه (احمد  داواكار 
تؤ كة هاتووة تَييدا وة دادطاية ئةم لةبةردةم تؤماركردووة سةرت لة (٢٠٠٩/٤/٢٩)
كردويتةوة، لَي داواي هةرضةندة ئةمريكي دؤالري (٢٧٥٠٠) بإي قةرزداري ثَيي بة
بؤ كردنت بانطهَيشت بؤ دادطا لة دةكات داوا ئَيستا نةطةإاندووةتةوة، بؤت تؤ بةآلم
طرتنة لةطةأل ثارةية بإة دانةوةي ئةو بة كردنت بة ثابةند بإياردان ثاشان و دادبيني

دادطاييةكة. تَيضووني هةموو بؤ ئةستؤت
ئاطادار روونكردنةوةو لة ناديارة وةك كاتةدا لةم نيشتةجَيت  شوَيني ئةوةي لةبةر
وشك) (كارَيزة طةإةك موختاري راستكراوةي ثشت هاتووة. دا دادوةري كةرةوةي
رؤذانة ناوخؤي رؤذنامةي دوو رَيطةي لة ئاطاداركردنةوةت بة بإياردرا ئةوة لةبةر
ئةم لةبةردةم (٢٠٠٩/٦/٢٣) رَيكةوتي دادبيني رؤذي سةرلةبةياني لة بونت ئامادة
ناديارو بة مافت بة دةكرَيت دادبيني ثَيضةوانةوة بة ياسا نوَينةري ناردني يان دادطايةوة

بنةماكان... بةثَيي ئاشكرا
دادوةر

حمه سعيد هاشم عبدالحامد

كوردستان هةرَيمي حكومةتي
داد وةزارةتي

يةك سلَيماني/ دادنووسي
٢٠٠٩/٥/٤ بةروار:

بآلوكردنةوة ئاطاداريء
كوردسات كولَيرةي ئَيراني لة و نان دروستكردني بؤ محمدي تؤماركردني ئامَيري كارطةي

نوري) عمر (كامران بةإَيز اليةن لة داواكاري طوَيرةي بة
تؤمار بؤ بة ناويةوة ئةم ئاميرانةي خوارةوة داواي كردووة تيايدا كة (٢٠٠٩/٤/٢٨) رؤذي لة
تا بهَينَيت رةسمي وة بةَلطةنامةي المان بَيتة با ثَييانةوة هةية ثةيوةندي هةركةس جا بكةين.
وة رابطرين كارةكة رؤذنامةدا تاوةكو لة ئةم ئاطاداريةوة بآلوكردنةوةي لة رؤذ (١٥) ماوةي
ياساي بة طوَيرةي ناويانةوة بة بكةين تؤمار ئامَيرانة ئةو كة ئةبين ناضار ثَيضةوانةوة ئَيمة بة

ئةدريتى. تؤماركردني بروانامةي وة (٢٥) ساَلي (١٩٥٢) ذمارة ئامَير، تؤماركردني
دادنووسي سلَيماني

ئامَيرةكان:
و طازي ذمارة كارةباي طن بَي ئَيراني(٢،٥) دروستكراوي دوار فرني ئامَيري ـ ١

بَي ذمارة. ئَيراني كلغم) دروستكراوي شَيل (٨٠ هةوير ٢- ئامَيري
ذمارة كارةبايي. بَي ئَيراني دروستكراوي طونك ئامَيري ثانكردنةوةي -٣

ئةمثَير. (٣٠) ذمارة بَي kiporجؤري (طازي) كارةبايي مؤليدةي ئامَيري -٤
دادوةر

قادر بارام فتاح

كوردستان هةرَيمي
دادوةري ئةنجومةني

رانية لة بةرايي دادطاي
١٨٣/ب/٢٠٠٩ ذمارة/
٢٠٠٩/٥/٢١ بةروار/

ئاطاداري

ناديارة بوونت نيشتةجآ امين ـ حاجياوا ـ راثةإين ـ شوَيني على محمد داوالَيكراو/ بؤ
ئَيستادا لةكاتي

تؤمار دادطاية لةسةري لةم (١٨٣/ب/٢٠٠٩) داواي ذمارة حمه عبداهللا) (عبداهللا داواكار
بة  دةكات ٣٦ ميرةبط (١/٥٤٣٩)م ذمارة موَلكي تؤماركردني داواي تيايدا كة كردووي
نوسراوي بنكةي ثؤليسي بةثَيي ناديارة بوونت نيشتةجآ شوَيني ناويةوة لةبةر ئةوةي

شارةواني  ئةنجومةني ثشتطيري و  ٢٠٠٩/٥/١٨ رؤذي (١٧٩٩) ذمارة بة  حاجياوا 
ئاطادار بة دا بإياري دادطا بؤية ،٢٠٠٩/٥/١٨ بةرواري لة (١٠٥٢) ذمارة حاجياوا 
 ٢٠٠٩/٦/٤ بةرواري لة  كة ناوخؤيةوة  رؤذانةي رؤذنامةي دوو بةهؤي  كردنةوةت 
ثَيضةوانةوة بة بآ ئامادة ياساييت بريكارَيكي يان خؤت كة دادطاية لةم دادبيني بؤ دانرا

ياسا. بةثَيي ئةبينرَيت داواكةر

دادوةر
عبداهللا رفيق كمال

باري كةسَيتي دةربةنديخان دادطاي
٣٢/ش/٢٠٠٨ ذمارة/
٢٠٠٩/٥/١٣ بةروار/

ئاطاداري
وة ئَيستا سلَيماني/ ثَيشتر شاري دانيشتووي باهر) صالح داوا لةسةركراو (شادي بؤ

ناديارة. نيشتةجَيبوونت شوَيني
لة بةرواري دةركرد  (٣٢/ش/٢٠٠٨) ذمارة داواي لة نائامادةيي بإياري دادطاية ئةم
هاوسةرةكةت  تؤو  لةنَيوان دةرةكي تةالقي ثةسةندكردني  بة سةبارةت ٢٠٠٨/٧/٣
٢ـ  ٣ـ  ٢٠٠٨/٣ (دوو لةسةر سَيي/ سَيي  شةوي بةرواري لة احمد) سالم (لقمان داواكار
نيشتةجَيبوونت شوَيني ئةوةي وة لةبةر داوي تةآلقي دادطا دةرةوةي لة (٢٠٠٨ ساَلي
لةرَيطةي ئاطاداركردنةوةت بة كوردستاني بؤية بإياردرا هةرَيمي دةرةوةي لة ناديارةو
كردنةوةت (تميز) (االعتراض) يان تانةدان مافي كة ناوخؤييةوة رؤذانةي رؤذنامةي دوو

وةردةطرَيت. كؤتايي ثلةي بإيارةكة ثَيضةوانةوة بة وة ياساييدا ماوةي لة هةية

القاضى
حمه عباس  اكرم

ونبوون
ونبووة صديق عبدالعزيز) محمد (عمار بةناوي شؤفَيري تايبةت مؤَلةتَيكي
(٠٧٧٠١٤٩٧١٨٥) ذمارة مؤبايلي بكات بة هةركةسَيك دؤزييةوة ثةيوةندي
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ثـــــةركـــــــةم

رةسميي بة كة مابوو زؤري هَيشتا
ــبــذاردن هــةَل ثــإوثــاطــةنــدةي  ءادةي 
دةسةآلت قوَلنطةكاني) (قازو دةستثَيبكات،
قةوارة ثةالماري ليستء كةوتنة هَيرشء
(ليستي بوارةشدا لةم سةربةخؤكان،
هَيرشانةي ئةو شَيري بةشي طــؤإان)

بةردةكةوَيت. بةركةوتووةو
لقء دةيان دةسةآلت هةَلمةتةي لةم 
شانةو لةتء كةرتء ناوضةو مةَلبةندو
كةناَلي ضــوار بــةشــدارة، تَييدا  ئاوَينة
ضةندين رؤذنامةو دةيان تةلةفزيؤنيء
جطة هَيرشةكان، لة ضاالكن ــؤش رادي
كؤبوونةوانةي (كـــؤإ)و هةموو لــةو 
ءاهةية بةرثرسي نايةن، ــاردن ذم لة 
سآ كــؤإو دوو فرياي رؤذدا يةك لة 
بة تَيياندا كة دةكــةوَيــت، كؤبوونةوة
ثإوثاطةندةيةكي هةَلبذاردن) (ثةخشانة
دذي زياتر ــةوةش ل بؤخؤيانء  زؤر
كة بةشَيوةيةك دةكات، طؤإان) (ليستي
بة مةبةستَيك مةبةستةكاندا زؤربةي لة
(ليستي ئةوةية ئةويش دةبينرَيت، زةقي
ئةزمووني سةر بؤ مةترسيية طــؤإان)
لَيوة باسي خةستي بة  هَيندة هةرَيم،
ئاطاداري كةسَيك ئةطةر كة دةكرَيت،

كة: ءادةزانَيت نةبَيت، رووداوةكان
سنوورةكاني بؤردومانكردني -
هاوَيذةكاني دوور  (تؤثة كاري  هةرَيم،

طردةكةية)!!!
طرَيبةستة هةموو فةشةلكردني -
ناردني بؤ  هةرَيم نهَينييةكاني ئاشكراو 
(طردةكةية) طوناهةكةي دةرةوة، بؤ نةوت
(شةهرستاني) لةطةأل ذَيــربــةذَيــر كة 

بكرَيت. كة نابَيت رَيككةوتووة
لة كشتوكاأل) (كةرتي نةبووني -
بازاإةكاني ءشكبوونةوةي هةرَيمء
ناوخؤيي ــي ــووم ــةروب ب ــة ل ــم  ــةرَي ه
كة (طردةكةية) هؤيةكةي كشتوكاأل،
تراكتؤرو هةموو بةسةر دةستيطرتووة
فةردة و كشتوكاَلدا ديكةي ئامَيرةكاني

هيض ديكةدا ، تا تؤوةكان و بةربوومةكاني
نةضَينرَيت!

ملياردة، بودجة (٩) زؤري - بةشَيكي
فةرمانبةران، مووضةي بؤ دةضَيت بؤية
ذَيــرةوة) (لة فةرمانبةرانة ئةو ضونكة
دامةزراندووة خؤيان طردةكةنء بة سةر
بةشي ــتــةوةو كــةمــبــَي ــودجــةكــة  ب ــا  ت

نةكات!! (خزمةتطوزاريي)
بؤية هةرَيم ثيشةسازيي كةرتي -
كؤمثانيا بازرطانء  ضونكة داتةثيوة، 

لة كاآل (طردةكة) بة  سةر طةورةكاني
ئةزمووني تا دةهَينن، هةرَيم دةرةوةي
شكست ثيشةسازيدا بــواري لة هةرَيم

بهَينَيت.
دةسةآلتَيكي كــة بةزةيية  مــايــةي
ــةوري دةســتــى ض ـــران، ــــةورةو ط ءاط
يةكةكاني لةدواي ئةزمةيةك كةموكوإييء
بسإَيت، لةبةردةم ديكة اليةني خةَلكء بة
حةتميةكاني، طؤرانكاريية هةَلبذاردنء
طرتووة (ثةركةم)ي  بةجؤرَيك دةسةآلت 
لة تةسريحةكانيدا لة  ءاهةية جاري كة
لةوة بةر ماوةيةك كة ضووةتةوة بيري
ئةوةي ثَيضةوانةي  كة ءتــووة شتَيكي
دةسةآلت رؤذةدا دوو يةك لةم ئَيستايةتي،
كةناَلَيكي ءةك ءةرزش (نابَيت كة دةَلَيت
هةر بةكاربَيت)، هةَلبذاردن ثإوثاطةندةي
دة كة بوو دةسةآلت هةمان سةرضاوةي

كؤبوونةوةيةكي لة لةمةوثَيش رؤذَيك
(ئَيمة ءتي ميللييةكاندا ءةرزشيية تيثة
تةنيا ئَيوة، بة دةدةين  دؤالر  هةزاران بة
دةبَيت دةوَيت)!! ئَيوة لة دةنطمان (يةك)
كاريطةربَيت كة ضةند ئةو سةرلَيشيواويية
دوو هةفتةدا دوو لة  كةمتر  لة دةسةآلت

بدات!! بةيةك دذ لَيدواني
دةيووت كة  بوو دةسةآلتة ئةم هةر
ءيستويانة طؤإان) (ليستي (ريفؤرم)و
خاكةناز ــاضء  ث بــة بــكــةنء ــا)  ــودةت (ك

ضؤن دةبينين بةآلم بإوخَينن،  دةسةآلت
نانبإيني دةركردنء كةوتووةتة دةسةآلت
ــرةوة) ذَي (لة لةبةرئةوةي كاديرةكان،
هةموو دةكةن،  (طــؤإان) ليستي بؤ كار
شَيوازَيكي نانبإين) (دةركردنء دةزانين
كودةتايةك هةموو نيية مةرج كودةتاية،
(بآ ــردنء دةرك بَيت،  تةيارة  تانكء بة 
(تصفيه)ي خانةي دةضَيتة بذَيوى)كردنيش
يان ناوخؤ كةساني بؤ  ئيتر بةرامبةر،

بَيت. خؤت دةرةوةي
لــةوةش ــةآلت دةس (ثــةركــةم)ةكــةي
(لَيدوانةكان)ي لة ئاطاي كة دةرضــووة
دةيانوت كة دةسةآلت بةرثرسةكاني بَيت،
ثةنجةي بة كةمن! زؤر ليستةكةى طردو
دةوريان لة كةس دةذمَيردرَين! دةست
ئيسالمييةكانيش هَيندةي كؤنابَيتةوة!
كةوتنة كاتَيك بةآلم نيية! جةماوةريان

(سوسيال- شؤإشطَيإانةي بإياري
ــي ــردن دةرك ــة ب ــا!! ــاس ــرات) ئ ــوك ــم دي
لة كة بينييان ليستةكة، طردو اليةنطراني
كةساني كاديرو دةيان بة كةرتَيك تةنيا
ءازدةهَيننء ئايندة، خةمخؤري دَلسؤزو
طؤإان ليستي بؤ كار ئَيمة دةَلَين بةئاشكرا

دةكةين.
تووشي ــةآلت دةس ثةركةمةي ئةم
تَيكداوة، لَي قاسةكانيشي حساباتي بوون،
دةنطي، بآ لة  ساأل ضوار ثاش ئةوةتا 

هةَلبذاردني ثإوثاطةندةي لــةبــةردةم
ثــرؤذةو هــةزاران ــدي ءةع ئةمساَلدا،
ثردو سةدَيكء  ضةند كارطةو ســةدان 
هةموو دامةزراندني  قوتابخانةو رَيطاو 
زيادكردني ــمء ــةرَي ه كــارةكــانــي بــآ 
(ث)يةكة، هةرسآ بةخشينةوةي مووضةو
تةنيا خةَلك، بة دةدات ثارة ثايةو ثلةو
ئةو هةرَيم ئةطةر  (دةنطَيك)، بة  بةرامبةر
كة هةبَيت كةموكوإييانةي ئةم هةموو
ئةي هةستيثَيكردووة، دةسةآلت ئَيستا
نةكراوة؟ لَيوة باسي ساَلةدا ضوار لةم بؤ
بةوةي كة هةستكردنة يان ثةركةمةكةيةو

ناكرَيت. ضةواشة خةَلك ضيتر
كة دةيةوَيت بةجؤرَيك دةسةآلت -
كؤمةآلني لة ءا بَيت، ضؤنَيك هةرضي
ثةرؤشي زؤر كة بطةيةنَيت خةَلك
ثرؤذةكانة، هَينانةدي خزمةتكردنء

بؤ هةر هةية، كؤميديانةي ئاكامَيكي كة
رابــردوو شةوانةي  ضةند لةم  نموونة
لةثَيش دةســةآلت بة سةر كةناَلَيكي لة
قيرتاوكردني ثرؤذةيةكي هةواَلةكان،
هةر نيشاندا، رَيطاوبانةكاني لة يةكَيك
هةمان ـــارةي دةرب هــةواَلــةكــان دواي 
بةآلم بآلوكردةوة،  ريثؤرتاذَيكي ثرؤذة
رَيطاكةي ئةوسةري باسي ئةمجارةيان
ئةو باسي هةواَلةكان ثَيش ــردو دةك

بوو!! ديكةي رَيطاكة سةرةكةي
لة ءاي ــذاردن ــب هــةَل ثةركةمي   -
لة كــة تــةنــانــةت ـــردووة ـــةآلت ك دةس
ببَيت، هةَلة تووشي بةراوردكردنةكانيشيدا
هةَلبذاردن)!!ء (ثَيش  ثارة  بة سةبارةت
دةســةآلت هةَلبذاردن، ثإوثاطةندةي
دةهَينَيتةوةو نموونة بة (رؤمانيا) ءآلتي
هةَلبذاردنةكاني لــةطــةأل بـــةراوردي
ئاطاداري ــةآلت دةس ــات، دةك هةرَيمدا
هةرة لة يةكَيكة (رؤمانيا) كة نيية ئةوة
لة هةر ئــةوروثــا، طةندةَلةكاني ءآلتــة
ئَيستاش، كؤمؤنيستيء حوكمي زةماني
كة نةكردووة جورئةتي دةسةآلت ديارة
بكاتء (رومانيا) ئةوالي ءآلتاني سةيري
ضونكة (هةرَيم)، بة   بكات ــةرواردي ب
ثةركةمةكة شوَينةواري ئةوكاتة دةزانَيت

دةبينرَيت. طةورةتر
داهَينانَيكي هةَلبذاردن، ثةركةمي -
داهَيناني بة كة كايةوة هَيناوةتة تازةي
لةثَيش ــت، ــرَي ــاودةب ن منيش) (دووي 
الوء هــةركــةسء ئةطةر  ــبــذاردن هــةَل
ثَيداويستييةكيان طروثَيك عةشيرةتء
خؤشي دووي دةســةآلت ئةوا هةبَيت،
لةبةردةم ماَلَيكدا ئةطةر دةخاتةسةر، بؤية
دووانيان ئــةوا بيني، ئؤتؤمبَيلت  (٣)
ئةطةر يان منيش)ةكةية، (دووي هي

دوو  ئةوا بيني، قاتت)  ٣ (خانوويةكي
نةزةرييةي لةسةر دةسةآلتة دياري قاتيان
ئةو ئاخؤ نازانين بةآلم منيش)، (دووي

دةطرَيتةوة!! (ذنهَينان)يش داهَينانة

ناكام ثشكؤ

موسا حةسةن ريَبوار

ــي ــدن ــةزران دام راثـــةإيـــنء دواي 
طةلَيك كوردستان،  هةرَيمي حكومةتي 
توَيذة ضينء دةستةي جياواز بؤ كؤمةَلةء
كؤمةآليةتييةكاندامةزراون،لةناوئةوانيشدا
كوردستان، سياسيي زيندانياني كؤمةَلةي
نةتوانراوة ساأل (١٦) نزيكةي دواي بةآلم
بة كوردستان  سياسيانةي زيندانيية ئةو 
دةسةآلتي بطةن، خؤيان ياساييةكاني مافة
لةو طرت رَيي كوردستان هةرَيمي سياسيي
ثةرلةماني ياساكاني لة كة ياساييانةي مافة
لةوانة بةدةستهاتووة، بؤي كوردستاندا
هةر بؤ زيندان ماوةي فيعلي حسابكردني
بةشَيك ءةك سياسيي، زيندانييةكي لة
فةرمانبةري خزمةتكردني  بؤ  خةبات لة
لة مافانةي ــةو ئ ــا ــةروةه ه ــــةت، دةوَل
عَيراق نوَينةراني  ئةنجومةنى قانووني 
عَيراق ثارَيزطاي (١٥) لة لَيدراوة، بإياري
هةرَيم ثارَيزطاي (٣) لة تةنيا جَيبةجَيكراوة
لةم رَيطرة كآ ئةوةية،  ثرسيار  نةبَيت،

دابينكردني؟ مافةء
رَيــطــرة، ــراق عــَي حكومةتي ئــةطــةر 
كوردستان هةرَيمي حكومةتي بؤ ئةي
هةرَيم نــاو هاوآلتيياني مافَيكي ءةك
يةكاليي ناوةندي حكومةتي لةطةأل بؤ
ياساييء بةشَيوةيةكي ــةوةء ــات ــاك ن
جارَيك هةموو يان رايبطةيةنَيت، رةسميي
كَيشةي مةسئولياتي لة دةدزنةوة خؤيان
ثةرلةمانَيكم حكومةتء من هاوآلتييان،

داخوازيةكانم مافء لة داكؤكي كة بؤضيية
بيانخاتة زيندوويي بة هــةر نــةكــاتء
ناوةندء حكومةتي  هةروةك يان ضاَلةوة، 
سياسييةكاني زيندانيية موئةسةسةي
الي مادييةكانتان مافة دةَلــَيــن، عَيراق
٪١٧ بودجةي لةسةر  هةرَيمةء حكومةتي 
زيندانياني كوردستان هةرَيمي حكومةتي
لةوةداية سةير بَيبةشكردووة. سياسيي
ئيشء بآ رؤحء بآ بةإَيوةبةرَيتيية كة
شةهيدانء ءةزارةتي كة ضةقبةستووةكة
بةإَيوةبةرَيتي ناوة ناوي ئةنفالكراوةكان
بةدواداضوونَيكي هيض سياسيي، زينداني
راطةياندنَيكي هيض نةكردووةء حةقة ئةو بؤ
ئةو بآلونةكردووةتةوة، بارةيةوة لةم 
بة نابَيت ــةت ق ضةقبةستووة  دةزطـــا 
سياسيي. زينداني كاروباري  مةرجةعي
بةناو رَيكخراوي باسي سةر دَيمةوة لَيرةدا
بة كة سياسيةكان زيندانيية كؤمكاري
فعلي بة نة دانراون حيزبي موحاسةسةي
زينداني مافةكاني بةدةستهَيناني بؤ كار
بؤ كار فعلي بة بة دانراون دةكةن سياسي
سياسيي زينداني مافةكاني بةدةستهَيناني
بةدواداضوونيان جديي ئيشي نة دةكةن
راديؤء لةناو لةكاتَيكدا بةآلم كردووة، بؤ
مافةكةنمان ئــةوا دةَلَين رؤذنامةكاندا
تةواوبوو، هةمووي كارةكان ءةرطرتء
ماناء ــآ ب ــشء ــَي م حيكايةتي  وةك 
كةس هةندَيك يان كاردةكةن، فريودراوانة
رؤذنامةكاندا لة نامةسئوالنة رةجعيانةء
لة ضؤن هةروةك بآلودةكاتةوة، بؤ شتيان
ثاشايان شانء باَلي بةعسدا بة سةردةمي

درَيخي نةكردووة برادةرةش هةَلدةدا، ئةم
كة ستافةي ثياهةَلداني بةرزراطرتني ئةو لة
شتَيكي بؤية بوون، مةسةلةية ئةم خةريكي
نةكراوةء هيض هَيشتا سةيرءسةمةرةية،
بؤ هيضيشيان نــةكــردووةء هيضيشيان
هةمووشتَيكمان بؤينوسيوين ئةوا ناكرَيت،
زيندانييةك هةموو بةمزووانة تةواوكردو
كة ئاي ئيمتيازةكاني، مافء بة دةطــات
كؤمكاري ستافي بةداخةوة زؤر ءانيية،
بووةتة ثَيناس هةر ئةركيان زينداني سياسي
لَيكدانةوةي رةخنةء تةنانةت دروستكردن،
دةسةآلت، حكومةتء  بؤ  نيية سادةشيان 
بةالي نةبوونيان بوونء بارةيةشةوة لةو
ءةك ءاية، يةك ءةك سياسييةوة زينداني
لةبةردةم رَيبطرن دروستكرابن ئةوة بؤ
ئامرازي نةك  سياسي، زينداني مافةكاني 

بن. مافةكان دابينكردني
دواي مابَيت  سياسي زينداني سةيرة 
بة رَيكخراوة، ئةو بووني لة ساأل (١٦)
دواتريش بزانَيت، شةرعي دابينكةرء
بؤ بةحساب ديكة دةســتــةي هةندَيك 
سياسي زينداني مافي لة داكؤكيكردن
بةيانء هةموو ئةو كةضي كةوتنةكار،
خؤيان ءةك ئةوة بوو قسةء باسانةيان بؤ
بناسَيننء راطةياندنةكان نَيو ثاَلةواني
نوقتةيان خؤيان دةركةوتني بؤ بةكورتي
حةرفء نةخستة سةر زينداني سياسي بؤ
زوو هةر بةآلم مةرجةع، ببنة ءيستيان 

ثوكانةوة،
مايةثووض كة لــةوةى  نــادةن كؤَليش
ببنة زؤرةمــلــَى  بة دةيانةوَيت ــوونء ب

لة راستةقينة شةرعي  رَيطاي  شةرعيء
بؤية بدةن، تَيك سياسي زينداني كةسى
ئةوةندةن ئَيوةش بؤ بةسة دةَلَيم، لَيرة من
بة شعوري زينداني سياسي مةكةن، ياري
سياسي زيندانياني بريق  باقء قسةي بة

مةبةن. مردن ثووكانةوةء كةناري بةرةو
لة قسة دةكةونة كة لةوةداية سةير
بةناوي رؤذنامة،  يان تةلةفزيؤن كةناَلي 
قسةدةكةن سياسي زيندانياني هةموو
سياسي زينداني هةموو ءابَيت ءةكء
كردووة خؤيان بنةما بآ بَيت، ئةمان عةبدي
بة كةضي زيندانيان، هةموو دةمإاستي بة
هةموو دةكةين، لةطةَلدا قسةيان كة فيعلي
بــةرذةوةنــدي بــةس هوذةكةيان ــاذء  ه
بؤية ديكة، هيضي خؤدةرخستنةء شةخسيء
كوردء سياسةتء لةسةر ئةوانةي ئةطةر
رذَيمي دامودةزطاكاني الي كوردستان
ناونران كــرانء زينداني طيرانء بةعس
نــاوةن، ئةو خاوةني سياسيء زينداني
بريقانة باقء قسة بةو ديكة جارَيكي نابَيت
نةزؤك ئامانجَيكي ثرؤذةء لة ءاز بخةَلةتَينء
كة ئَيستا ئةو بيرؤكةيةي بهَيننء رووبكةنة
سياسي، زينداني ئامانجي  نةك  لةئاراداية،
سيستمة ئةو ئةداو ئةو سةرتاثاي بةَلكو
جَيبةجَيكردني لةبةردةم رَيطرة كة بطؤإَيت
خةَلكي كؤمةآلني ئامانجي ئاواتء مافء

كوردستان.
ئَيمةكةزيندانياني سياسييكوردستانين،
هةَلطري كة بةرةيةكدابين لةطةأل دةبَيت
بَيت. طةلةكةمان راستةقينةي خةوني خةمء
خؤي بير لة هةر نابَيت زينداني سياسي

كؤمةَلطا سةرتاثاي لة  بير  ئةطةر بكاتةوة،
ئةو ماف، خاوةنى بؤ بةدةستهَيناني نةكاتةوة
شةهيدي قسة بة ئَيمة نراوة، لَيي كة نيية ناوة
بة كوردستاندا لةمإؤي بةآلم زيندووين،
مةحرومين زيندووين، شةهيدي كردةوةش
خةَلكي ئيمتيازَيك، حةقء مافء هةموو لة
لة هةميشة زيندووةء زيندووي ديكةش
سياحيدايةء سياسيء  طةشتوطوزاري 
بؤية نةكردووة، كوردستان بؤ هيضيشي
دووجار عةقأل خاوةن بــاوةإدارء مرؤظي
مرؤظي ناشكَينَيت،  سةري كاتدا يةك  لة

دؤزةخدا ناسوتآ. لة باوةإدار دووجار
هةستء بة يارييان ــاران ج ئةطةر
بةهيض نادةين رآ ئةمإؤ دةكرد، شعورمان
بكاتء عةقَلمان بة ياري اليةنَيك طروثء 
دةمانةوَيت كة مافانةي ئةو ئايندةشدا لة
بةدي راستةقينة تَيكؤشاني هةوَلدانء بة
سةرجةم لة ـــارم داوك بؤية دةهَينين،
هةلَيكي ئةمإؤ كة بةإَيز سياسي زيندانياني
طؤإانكاري بؤ لةبةردةستداية مَيذوويي
دزَيــوي ناشرينء دياردةيةكي هةموو
طةندةَليء هةموو ميللةتةكةمان، نــاو
ئةم تكاية ميللةتدا،  بةسةر خؤفةرزكردن 
بة با ــةدةن، م خؤتان لةكيس دةرفــةتــة
سةرتاسةري طؤإاني  هةوَلي  هةمووالمان 
بكةينلةكوردستاندا بؤخؤشطوزةرانكردني
كوردستان، خؤشةويستي ئازيزء خةَلكي
منداَلة سةر لَيوي طةإاندنةوةي خةندةي بؤ
خؤشطوزةراني بةديهَينانء  بؤ  جوانةكان،
بآ كوردستانة ئــةم فةردَيكي هةموو 

جياوازي.

سياسيي؟ زينداني لة داكؤكيكارن ئةوانةي كوا
سياسيي؟ زيندانياني مافةكاني بةديهَيناني بؤ ديموكراتي رَيكخراوي كؤمكاري كوا

ءا بَيت، هةرضي ضؤنَيك بةجؤرَيك دةيةوَيت كة دةسةآلت

ثةرؤشي خزمةتكردنء زؤر كة بطةيةنَيت كؤمةآلني خةَلك لة

هةية كؤميديانةي ئاكامَيكي كة ثرؤذةكانة، هَينانةدي
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دةكات؟ قبوأل ثارتي ئايا

محةمةد طؤران
نَيو خستووةتة ساَلحي د.بةرهةم بؤية يةكَيتي ئةوةية لةسةر قسةكردن رؤذانةدا لةم
هةولَير لة دةستلةكاربكَيشَيتةوةو بةغدا كوردستان، تا لة ثةرلةماني بؤ ثاَلَيوراواني ليستي
ثَيشةوة، دَيتة لَيرةدا ثرسيارةي ئةو بةآلم كوردستان، هةرَيمي حكومةتي سةرؤكي ببَيتة
ليستي دروستبووني ثَيش يةكَيتي هةمان يةكَيتي ئايا دةبَيت؟ رازي بةوة ثارتي ئايا
ببات؟ يةكَيتي دةنطةكاني ٣٠٪ي ثَيدةضَيت كة مستةفاوة، نةوشيروان لةاليةن طؤإانة
لة دةسةآلتي بؤ كابينةي ثَينجةم، هةستدةكات لةماوةي سةرؤكايةتييةكةي ثارتي ئايا

بةدةستةوةية؟ حكومةتي سةرؤكايةتي كة ئةوةبووة سلَيمانيش
ثَيش ئةسةسةرد، فةريد يةكَيتي لةوانةش ئةنداماني سةركردايةتي لَيدوانةكاني بةثَيي
دةنط يةكَيتي قاعيدةي لة (زؤر ءتي فةرمي، بةشَيوةيةكي طؤإان ليستي راطةياندني
ءت. (رووداو)دا رؤذنامةي لة بةئاشكرا زؤر ئةوةي مستةفا)، نةوشيروان ليستي دةداتة
كة كوردستان ستراتيذي سةنتةري بةدواداضوونَيكي راثرسيء بةثَيي ئَيستا دةوترَيت
سلَيماني لة ليستي طؤإان دؤخي بآلونةكراوةتةوة، دةكاتء ئةسةسةرد سةرثةرشتي
نةبووبَيت سةركةوتوو لة حساباتةكاني باش ثارتي ثَيدةضَيت كة لةوةي جطة لَيرةدا باشة،
كةساني تائَيستا ثةرلةمان، كة لة كورسييةكاندا ذمارةي لة ءةك يةكي بة داغَلبوون لة
هَيندة طؤإان ليستي ضونكة بووبَيت، رازي بةوة ثارتي دةكةن طومان يةكَيتيش ناو
طؤإان، ليستي دروستبووني دروستبوونء ثاش يةكَيتي ثَيش بةإادةيةك طؤإة، حساب
يةكَيتي سةركردايةتي نزيكي  بازرطانَيكي ءةك لةوةش جطة جياوازن،  يةكَيتي دوو
يةكَيتي دةَلَين، دةبينم يةكَيتي زؤر لة ئةنداماني من ضونكة مَيشكةوة، ناضَيتة ئةوة دةيوت،
مسؤطةر لةطةأل ثارتيدا يةك ليستي بة ثةرلةماندا كورسييةكاني لة ذمارةي يةكي ءةك
ليستي دةدةينة دةنط ثارتي، لةطةأل يةكَيتي ليستةي ئةو نادةينة ئَيمة دةنط بؤية كردووة،

مستةفا. نةوشيروان
كوردستان، يةكطرتووي ءةزيراني ئةنجومةني كة باوةإةدابوون لةو كةس زؤر
طونجاوييء بة حكومةتي، دوو ناوخؤء شةإي لة ساَلة ضةندان ئةو دواي ناتوانَيت
كة بةآلم ئةنجومةني ءةزيران كؤببَيتةوة، هةولَير لة ءةزيراندا ئةنجومةني لة بآ كَيشة
لة ءةزيران لة ئةنجومةني تَيثةإاند، سةركةوتووانة بة ئةو قؤناغةي بارزاني نَيضيرظان
بارزاني نَيضيرظان بةشَيوةيةك هةبوو، دووبةرةكي بة هةستنةكراو ثَيكةوةيةكي هةولَير
زؤرجار طلةييةك ءةك ئةوة دةطرت، يةكَيتي ءةزيراني خاتري ثارتي، لةءةزيراني زياتر
ستراتيذين هةن كة هةندَيك ثرؤذة ئَيستاش ثَييانواية ثارتييةكان دةبيسترا، ضاودَيران لة
بآ بةهَيزي هةولَيرَيكي بة ثرؤذانة ئةو نيوةإَيدان، لةسةرةتاء هَيشتا كوردستان، بؤ
بارزانيية نَيضيرظان مانةوةي دووبةرةكييةش، بآ ئةو طرةنتي دةكرَين، دووبةرةكي
دةست نةيدةتواني ثارتيش دةثارَيزَيتء ديكة اليةنةكةي بةرذةوةندي  سةلماندي كة
بةتايبةتيش نابَيت، شانسةي ئةو ديكة حكومةتَيكي بةآلم ءةربدات، كاروبارةكةي لة
نةك حكومةت ئةبستراكتي ءَينةيةكي بووةتة دةرةوةش لة بارزاني نَيضيرظان كة

حيزبةكةي.
لة ساَلح د.بةرهةم  دةستلةكاركَيشانةوةي بؤ نيية زوو هَيشتا ئةوةية، ثرسيارةكة 
دوور كةسَيكي جةالل ثَيويستة لة بةغدابَيتء بؤ كوردستان ثَيويستة بؤ مام كة بةغدا،
بإاندووةتةوة، ئةوةيان ثارتي هةولَير بَيت؟ يةكَيتيء لة حيزبي ناوخؤيي ملمالنَيي لة

ثارتيية. يةكَيتيء الي ئاَلؤزةو دؤخةكة
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جوان مردنَيكى
فةتاح شاآلو

شةرمةزارم بدةم، خةَلك ثيشانى خؤم نايةت «لةإووم
خةَلكَيكى بَيهيوامكردن، ببورن هاوآلتيياندا، لةبةردةم
زؤر قةرزارى منةوة،  بةهؤى كَيشا ئازاريان  زؤر
خةَلكةوة، بةسةر بار بووةتة ذيانم هةموو خةَلكم،
مةبن، خةمبار بنووسم، بخوَينمةوةو ناتوانم تةنانةت
عةزابَيكى ضارةنوسة، ئةمة مةكةن، كةس لؤمةى
جةستةم تكاية ذيان، لة هيالكم دةضَيذم، بَيثايان
بؤ ماَلةوة لةنزيك بضووكم كَيلَيكى بسووتَيننء

دابنَين».
هيون، مــوو رؤه  نامةكةى لة بةشَيكة  ئةمة
رؤذى كة باشوور، كؤرياى ثَيشووى سةرؤكى
نزيك شوَينى لةسةر شاخَيكى (٢٠٠٩/٥/٢٣) شةممة
ئةوةى ثاش خوارةوة. فإَيداية خؤى لةدايكبوونيةوة
لَيكؤَلةرةكانةوة لةاليةن لَيكرا ثرسيارى سةعات (١٠)
بة هيون كرد. ئيعتيرافى دواتر طةندةَليى، لةسةر
ديموكراسىء بانطةشةكارَيكى طةورةبوو، هةذاريى
ناطةندةَلبوونى ثاكىء بة شانازيى  بوو، دذةطةندةَلى
وةك الدَيييةكاندا لةطةأل كات زؤربةى دةكرد، خؤيةوة
رؤمانسى ثياوَيكى وةك دادةنيشتء سادة كةسَيكى
(كؤشكى بطاتة تا ويست زؤرى دةكَيشا، جطةرةى
كرد زؤريشى بةرطرييةكى سةرؤكايةتىء شين)ى
كرد. كراوةنةوة بؤ نةبإاوةى شةإَيكى عةدالةت، لة
خولقابوو، طةندةَلةكان شةإى بؤ بوو جةنطاوةرَيك

ضيرؤكى ئةون. بةشَيكى ئةمانة بةآلم هةموو
تؤمةتى طةندةَلى بة ئةوةى تؤمةتباركرا بة دواى
سةرةتادا لة نزيكى»، خزمَيكى ذنةكةىء بة «ثارةدان
بإة ئةو دةيــوت رةتــدةكــردةوةو تؤمةتانةى ئةو 
سةرفكردووة، ياسايى» «وةبةرهَينانَيكى بؤ ثارةيةى
ئةوةى دواى ضإبوونةوة، لَيكؤَلينةوةكان ئةوةى دواى
كرد، ئيعتيرافى خرانةإوو، يةكبةدواييةك بةَلطةكان
لة طةندةَلى بَلَيت نةبوو ئةوة ئيعتيرافكردنةكةى بةآلم
رَيذةى بة (بةآلم هةية بوونى دنيادا هةموو وآلتانى
طةندةَلة)، كةس (هةموو نةيوت شَيلطيرانة يان جياواز)،
هةإةشةى نةطرتء رؤذنامةنووسةكان لة رةخنةى
ئةوةى هــةردواى  بةَلكو نةكرد، كةس لة كوشتنى
رؤيشتة سةفةر بؤ بنبةست، طةيشتنة لَيكؤَلينةوةكان
لةدايكبووة، طوندةى لَيي لةو بةرز، نزيك شاخَيكى سةر
بؤ خؤمان)، بةرثرسانى (وةك ئةويش سةفةرى
رؤذنامةنووسانء راثؤرتةكانى لة بوو رزطاربوون
ئةو بةآلم رزطاربوونى جةماوةر، قسةَلؤك»ى «قسةو
ثةيماندانَيكى مةىء ثَيكَيك بة نةبوو رزطاربوونَيك
يةكجارةكى رزطاربوونى ئةو رَيزطرتنَيكى خةَلةتَينةر،
بةوةكرد ئيعتيرافى ئةوةى دواى ئةو راستى. لة بوو
ضيدى راستييةكانء شاردنةوةى لة بووة هيالك كة
خؤى بووةستَيتةوة، خةَلك رووبةإووى ناتوانَيت
بؤئةوةى ئينتةرنَيتداو لة مةرطيشى ثَيش كوشت،
ديكة هيضى  «من نووسى بزانَيت،  جيهان هةموو 
بةرطريكارى عةدالةت ضيتر نيم، وتةبَيذى ديموكراسى
ذيانَيكى ئةو دةرةوة». فإَيمبدةنة «حةقتانة بةَلكو نيم»،

مرد. جوان مردنَيكى بَلَيين حةقة بةآلم جوان نةذيا،
هةر ئةوة  بةآلم هةَلبذارد،  مردني  خؤي  هيون
هةَلبذاردء ثَي هةَلبذاردةكةي كة نةبوو خؤي
بووني ياساء  دةوَلةتي ئةوة جَيبةجَيكرد، ثَييشي 
مردني كة بوو لَيثرسينةوة دةزطاي بةدواداضوونء
بةخشيبووة ميللةتةكةي قوتي كة كةسَيك بةخشيية
خؤيةتى لَيرةدا حةقى نزيكةكاني. بنةماَلةكةيء كةسة
جؤرة خؤمان ئامادةن تاضةند سةرؤكةكاني بثرسين
مةبةستمان لَيرةدا ديارة بمرن، لةوشَيوةية مردنَيكى
شةرمكردنة مةبةستم هَيندةى نيية، فيزيكى مردنَيكى
تاَلةكانداء راستيية بة داننانة  جةماوةرو لةئاست
فَيألء نائاساييةكانى ضيرؤكة  يةكبةيةكى  طَيإانةوةى
زؤريش هةرضةندة مةرطَيك وةها خةَلةتاندنةكانة،
خؤى جوانيى بةآلم بريندارةكةرة، زؤر  درةنــطء

لةدةستنادات.

سياسي ديمانةو لَيكؤَلينةوةى ـ وةرطَيإان
2009/5/28 (478)                                          ثَينجشةممة ذمــارة

الثةإة ٨

٣ ل

PIRD

كوردستان سياسى سيستمى
طؤأانَيكى ضارةنووسسازدا لة

ئَيران، عَيراقء نَيوان كحولييةكانى خواردنةوة قاضاخضيانى

دةبنةوة مةرط رووبةأووى
٦ ل

ركابةر يةكةمينجار «بؤ

بارزاني  تاَلةبانيء  بؤ

دةبَيت» دروست
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بؤ دةكات ئامادة كوردستانى عَيراق خؤى ئةلجةزيرة:
هةرَيمةكة سياسى سيستمى لةسةر ضارةنووسساز ملمالنيَيةكى

عومةر ئا:عةبدولََال

باس راثؤرتَيكيدا لة ئةلجةزيرة ماَلثةرى
مانطى ضاوةإوانكراوةكةى هةَلبذاردنة لة
دةكــاتء كوردستان داهاتووى تةمموزى
هةمبةر لة ضارةنووسساز (ملمالنَييةكى بة
سياسى سيستمى  ــووى ــات داه ــوةى ــَي ش

دةبات. ناوى هةرَيمةكة)
لةثاش دةكــات، بةوة ئاماذة راثؤرتةكة
يةكةم لةئةنجامدانى  ســاأل   (١٨) نزيكةى
يةكةمينجارة بؤ ئةمة هةرَيمةكةدا، لة هةَلبذاردن
ديارةكةى سةركردة  ــةردوو ه بؤ ركابةر
تاَلةبانىء مةسعود (جةالل كوردستان هةرَيمى

دروستدةبَيت. بارزانى)
بةهةإةشةكردنى مةسعود هةروةك ئاماذة
(عةبدولموسةوةر خؤى ئامؤزاكةى لة بارزانى

دةكات. سلَيمانيية، لة ئَيستا كة بارزانى)
(ئةو ــَيــت دةَل لــةســةرةتــادا راثــؤرتــةكــة
ثةرلةمانييةى سةرؤكايةتىء هةَلبذاردنة
ئةنجامبدرَيت، كوردييةكةدا هةرَيمة لة بإيارة
داهاتووى بة سةبارةت  قــورس  ثرسيارى

دةوروذَينَيت)، هةرَيمةكة سياسى سيستمى
هةريةك دةكات، بةوة ئاماذة راثؤرتةكة
ميراودةلي) كةمال ئةحمةدو ئيبراهيم (هةَلؤ لة

لة بــارزانــى مةسعود  ركابةريكردنى  بؤ 
كردووةء كانديد خؤيان هةرَيمدا سةرؤكايةتى
بؤية هةبن، ديكةش كانديدى ضاوةإَيدةكرَيت
يةكةمينجارة بؤ (ئةمة ثَييواية، راثؤرتةكة
طوَيإايةَلى لة دةكةن ئةوة زاتى كوردةكان
مةسعود جــةاللء مام سةركردة ــةردوو ه

بارزانى دةربضن.

سآ بوونى بة ئاماذة راثؤرتةكة ثاشان
دةكاتء هةَلبذاردنةكاندا لة جياواز ليستى
كة ثارتى يةكَيتىء ليستةكةى لة (جطة دةَلَيت
ثَيكةوةبةشدارىهةَلبذاردنبكةن، بإياريانداوة
هةَلبذاردنةكة بةشدارى  ديكةش  ليستى سآ
جَيطرى كة (طؤإان) ليستى  لةنَيوياندا  دةكةن،
مستةفا) (نةوشيروان تاَلةبانى ثَيشووى جةالل

جيابووةوة، تاَلةبانى  لة ساأل دوو ثَيش كة
دةكات). سةرؤكايةتى

قادر بَيبةشكردنى لة باس راثؤرتةكة
زةحمةتكَيشانى حيزبى سةرؤكى عةزيز
حيزبةكان بودجةى لة دةكــات كوردستان
بةتةنيا بإياريدابوو كاتَيك حكومةتةوة، لةاليةن
لةطةأل دواتر كة بكات هةَلبذاردنةكان بةشدارى
هةروةك ثَيكهَينا، ليستي ديكةدا حيزبي سَي
لة عةزيز قادر كة دةكــات، بــةوةش ئاماذة
بة تايبةت (١٤٠)ى مادةى ليذنةى ئةندامَيتى

البراوة. كةركوكيش
لة مشعةل كة فازيل ئةو راثؤرتة كؤتاييدا لة
ليستةكةى لة باس كردووة، ئامادةى بةغداوة
ليستة لة يةكَيك وةك بارزانى عةبدولموسةوةر
دةكات بةوة ئاماذة دةكــاتء باسةكان جآ 
مةسعود ئامؤزاى بارزانى، (عةبدولموسةوةر
لةاليةن هةإةشةلَيكردنى ثاش بــارزانــى،
هةَلطةإانةوةى بةهؤى بارزانييةوة مةسعود
ثارتى دةسةآلتى ذَير هةولَيرى لَيى، ناوضةكانى
كردووة، سلَيمانى لة رووى بةجَيهَيشتووةو
ليستى بةناوى  ليستَيك سةرؤكايةتى ئَيستا 
زؤرَيك دةكــاتء كوردستانى) (ضاكسازى
بارزانى مةسعود هةَلطةإاوةكانى خزمة لة
لة بةشداريكردن بؤ خؤيان  لةخؤدةطرَيتء

كردووة). ئامادة هةَلبذاردنةكاندا

ئؤباما ثةيامةكةى ثَيطةى ميسر؛
وةسانى شَيخ ئارام ئا:

نَيطةتيظانةى هةَلوَيستة ــةو ئ دواى
جؤرج دةسةآلتى سةرؤكايةتيى لةماوةى
جيهانى ئةمريكاء لةنَيوان دروستبوو بوشدا
ثشتطيريية بة سةبارةت بةتايبةت ئيسالميدا،
ئيسرائيل لة بــوش ــدارةى ــي ئ ــةى ــةورةك ط
بة سوكايةتيكردن غةزةء شةإى بةرامبةر
هةموويان كة طوانتانامؤ، بةندكراوةكانى
شةإى ضوارضَيوةى لة مسوَلماننء بةندكراوى
شةإ هةروةها دةستطيركراون، دذةتيرؤردا
دةوَلةتى دوو وةك ئةفغانستان عَيراقء لة
طةورةن روونء ئاماذةى ئيسالميى، طةورةى 
جيهانى بة بةرامبةر ئةمريكا  دذايةتيى بؤ

ئيسالميى.
لة يةكَيك خؤكانديدكردنيداو لةكاتى
وةك ئةطةر كة ئةوةبوو ئؤباما بةَلَينةكانى
ئةوا دةستبةكاربَيت، ئةمريكا ســةرؤكــى
ئيسالميى جيهانى بةرامبةر جياواز سياسةتَيكى
لة ضوارضَيوةيةشدا بإياربوو دةطرَيتةبةر، لةو
ئيسالميى، وآلتانى  بؤ طةشتةكانيدا لة يةكَيك
بكات ئيسالميى جيهانى بة ثَيشكةش ثةيامَيك
كة دةكات تازةية  سياسةتة لةو باس تَييدا  كة
دةكات ثَيشكةشى ئيسالميى  جيهانى بةرامبةر
وياليةتةيةكطرتووةكانى سةرؤكى وةك

ئةمريكا.
ئؤباما سةردانةكةى لة دةكرَيت ثَيشبينى
ئةو داهاتوودا مانطى سةرةتاى لة ميسر، بؤ
بكات، ئيسالميى  دنياي  بة ثَيشكةش  ثةيامة
طيبس رؤبــةرت سثى،  كؤشكى  وتةبَيذى
شوَينى ميسر رايطةياند، رؤذنامةوانان بؤ
بإيارة ئؤباما ــةرؤك س كة ثةيامةية ئــةو
ئةمة بكات، ئيسالميى دنياى بة  ثَيشكةش
ئةو ضاوةإَيى ئيسالميى  جيهانى كة لةكاتَيكدا

جيهانى بةرامبةر ئؤباما بإيارة كة هةنطاوانةية
مةبةستةش ئةو ثةيإةوى بكات، بؤ ئيسالميى
نَيوان ثةيوةندييةكانى سةر كراوةتة ضاودَيريى
ئةمريكا ثَيطةى فةلةستينييةكانء ئيسرائيلء
ئةو بؤ ميسر هةَلبذاردنى ثةيوةنديانةدا، لةو
كة دةطةإَيتةوة كاريطةرة  هاوبةشء  طرنطيية
ئةمريكاو بةرامبةر هةيةتى ميسر ساَلة ضةندين
بةشَيوةيةكى ناوةإاست بة طشتى، خؤرهةآلتى
طةورةى هاوسةنطيى لة  بريتيية  ميسر طشتى
ئاشتيىخؤرهةآلتىناوةإاستءوآلتىطةورةى
لةطةأل ثةيوةنديشى هةروةها ناوضةكةية،
يارمةتيدانى لةإووى هةم بةهَيزة، زؤر ئةمريكا
زؤرترين ئابوورىء لةإووى هةم سةربازيىء
بةآلم ئةمريكان. نيشتةجَيى ميسرى هاوآلتى
طيبس رؤبةرت ميسر، هةَلبذاردنى بة سةبارةت
طيبس كرد، ديكة  شتى هةندَيك بة  ئاماذةى
وآلتانى بةدَلى الوة ضةندين لة  «ميسر وتى:
هةروةها ناوضةكة، لة دةكرَيت ئةذمار عةرةبى

كاريطةريى هةبَيت زؤرترين بؤئةوةى ثةيامةكة
لة مــرؤظ مافةكانى  طرنطيى بة  سةبارةت
ئؤباماو سةرؤك ويستى هةروةها ناوضةكةدا،
طشتى بة لةناو جيهانى ئيسالميدا ميسر طرنطيى
ميسر، باَليؤزى بةآلم ديكةية». هؤكارَيكى
ثةيامةكةى بة سةبارةت شوكرى سةميح
بؤ ثةيامة، ئةو بؤ ميسر هةَلبذاردنى ئؤباماو
طةورةيى ميسرو «طرنطيى وتى: رؤذنامةوانان
هةبوونى دانيشتووانء لــةإووى وآلتة ئةو
سةرؤك لة وايان توندوتؤأل، ثةيوةندييةكى
هةروةها هةَلبذَيرَيت، ميسر كة كردووة ئؤباما
ئيسالمىء تازةى جيهانى  لة  ميسر طرنطيى
لة كة ميانإةوى ئيسالمء  راستةقينةى رووى
ميسر دةوَلةتى سياسةتةكانى ضوارضَيوةى
ديكةية، فاكتةرَيكى ئةمةش رةنطيداوةتةوة،
ئؤباما ســةرؤك ثةيامةى ئةو هيواداريشم
بةهَيزى تازةو ثةيوةندييةكى  سةرةتاى  ببَيتة
طرنطة زؤر ئيسالميى، ضونكة ئةمريكاو وآلتانى
لةنَيوان دروستبَيت ثةيوةندييةك لةئَيستادا
بنةماى لةسةر  ئةمريكادا ئيسالميىء وآلتانى
ئةو بؤ لةيةكترى، رَيزطرتن تَيطةيشتنء لةيةك
تةواوى تَيداية ئامادةباشيى مةبةستةش ميسر
بؤ ئةمريكا لةطةأل هةنطاونان بؤ هاوكاريكردنء

طرنطة». بابةتة ئةو
ئؤباما، ثةيامةكةى بؤ ميسر هةَلبذاردنى
وةزيرى ٢٠٠٥دا، لةساَلى كة لةكاتَيكداية
ثةيامَيكى رايس ليزا كؤندا ئةمريكا، دةرةوةى
لة ثَيشكةشكرد، قاهيرة لة هاوشَيوةى
بريتيبوو كة بوش ئةجَينداى ضوارضَيوةى
خؤرهةالتى بؤ  ديموكراسى ــرؤذةى  ث لة

ناوةإاست.
ساَلةى ضةند ديكةوة، ميسر لةم لةاليةكى
لة مرؤظ مافى راثؤرتةكانى بةثَيى رابردوودا
ئةنجامداوة، ثَيشَيلكاريى زؤرترين ناوضةكة،
بةرضاو بةشَيوةيةكى  ئازاديى ــةرى  رووب

لة بَيتاوان زؤرى  رَيذةيةكى كةمبووةتةوة، 
لةسةر زؤر سانسؤرَيكى بةنديخانةكاندان،
ديكةوة لةاليةكى  هةية، شةقام بؤضوونى
ناإةزايية ناوخؤييةكان بؤئةوةى دةنطى ميسر
نورى ئةيمةن رابردوودا لةماوةى كةمبكاتةوة،
ئؤثؤزسيؤنى سةركردةى بةرهةَلستكارو

ئازادكرد. ميسرى
لة ئةنتةرناسيؤنال ئةمنيستى  رَيكخراوى
باسلةوةدةكاتكةضةندين راثؤرتىخؤيدا دوا
مرؤظ مافةكانى بة دذ ثَيشيلكاريى حاَلةتى
بةنديخانةكانء لة مردن لةوانة ئةنجامدراون،
بيروإاى بةهؤى هاوآلتييان دةستطيركردنى
دادطاكانء بارى نادادوةريى ئايينىء سياسىء
بةرثرسَيكى ديكة، ثَيشَيلكاريى ضةندين
سةردانةكةى بة  سةبارةت رَيكخراوةكة 
ثةيامةكةى، بؤ ميسر هةَلبذاردنى  ئؤباماو
ئؤباما سةرؤك كَيشة لةوةدانيية كة رايطةياند:
ئةوةية طرنط بةآلم هةَلبذاردووة، ميسرى بؤ
مافةكانى رةوشى بة ئاماذة ثةيامةكةيدا لةناو
كَيشةى بةتايبةت ناوضةكةو لة بكرَيت مرؤظ

فةلةستينييةكان. ئيسرائيلء نَيوان
ئؤباماو هةوَلةكانى بة سةبارةت هةر
ئيسالميى، جيهانى لةطةأل ئاشتبوونةوة
لة ميسر، سةرؤكى ــارةك، مــوب حوسني
بآلويكردةوة، رؤيتةرز سايتى كة لَيدوانَيكيدا
ئؤباما هةوَلةكانى بؤ خؤى تةواوى ثشتطيريى
نوَيى سةرؤكى «ثةيإةوى وتى: دةربــإىء
بوش كة ثَيشوو  لــةوةى جياوازة ئةمريكا
لةماوةى بوش ضونكة دةكــرد، رابةرايةتى 
ثَيشكةوتنَيكى هيض دةسةآلتيدا ساَلى هةشت
لةدؤسيةىئاشتىخؤرهةآلتى بةدةستنةهَينا
كة هةوَلةكانى هةية هيوام بةآلم ناوةإاستدا،
ئةنجاميان هيواداريشم جياوازبنء ئؤباما

هةبَيت».
رؤيتةرز زمان+ تودةى          سةرضاوة:
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ثرد

ماليكى رابــردوودا  رؤذى ضةند لة 
ئاماذةى رؤذنامةوانيدا لَيدوانَيكى لة
ثَيويستى عَيراق ضيتر  كة بةوةكرد،
هةموو ثَيويستة نةماوةو تةوافوق بة
ئيستيحقاقى بةرمةبناى اليةنَيك
ثؤستة هةَلبذاردن، ديموكراسيانةى
بةدةست حكوميةكان  سياسيىء 

بهَينَيت.
لةاليةن زوو هةر ماليكى وتةيةى ئةم
رةتكرايةوةو كوردةوة سةركردايةتى
سيستمى ــاتــى  دووث ديكة جارَيكى
زةرورةتَيكى بة كرايةوةو تةوافوقى

وةسفكرا. قؤناغة ئةم
ئةوةية، لَيرةدا سةرةكى ثرسيارى
سيستمى لة داكــؤكــى ــورد ك بؤضى 
ئاشكراية، وةآلمةكة دةكات؟ تةوافوقى
لةمةودوا ثَيناضَيت دةزانَيت ضونكة
هةَلبذاردن سندوقةكانى  عَيراقدا  لة

بكةن، بةرجةستة كورد قورساييبوونى
ناشرينةى ئةزموونة ئةو لةبةر ئةويش
حيزبى هــةردوو سياسييةكانى كة 
كوردستان عَيراقء لة دةســةآلتــدار
نةك بةشَيوةيةك تؤماريانكردووة، 
لة كوردةكانى غةيرة نةتةوة ثَيكهاتةو
هاوآلتييانى بةَلكو رةنجاندووة، خؤى
تا ــــردووةو كــورديــشــى كــيــنــةدأل ك
هيوايى بــآ تــووشــى سةرئَيسقان
متمانةى هَيزَيك ئةطةر دةنا كردوون،
لــةوةى دَلنيابَيت هةبَيتء خــؤى بة 
جنسةكةى هاوآلتييانى  النيكةمى
ساأل شةش بةآلم لةطةَليايةتى، خؤى 
كورد هاونيشتمانيانى كة زةمةنَيكةو
لة جطة سةركردايةتييةكةى دةبينن
هيضى خؤى، تايبةتةكانى بةرذةوةنديية
نةكردووة، نةتةوايةتى خزمةتى بؤ
نوَينةرايةتيكردنى مافى نيية ئامادة
ئَيستا عَيراقى بؤ طريمان بةآلم بداتآ، 
زةرورةتة لة يةكَيكة تةوافوق سيستمى
وآلت، بةإَيوةبردنى بؤ حةتمييةكان

نةتةوةيىء ثَيكهاتةى لة بةوثَييةى
ثَيكهاتووة، جياواز مةزهةبى ئايينىء
كوردستان هةرَيمى بؤ دةبَيت ئةى
طرنطييةكى ض تةوافوقى سيستمى
يةك هةموومان لةكاتَيكدا هةبَيت؟
يةك تةنانةت ئايينء يةك نةتةوةو

مةزهةبيشين!
عَيراقدا لة تةنيا ثارتى يةكَيتىء
ئةو بةَلكو ناكةن، تــةوافــوق داواى
سياسييةكانى ملمالنآ لةنَيو طوتارةيان
وةسف زةرورةت بة هةرَيميشدا خودى
بؤ ئةطةر ثَيدا ئاماذةمان وةك دةكةن،
بؤ ئةوا تةوافوق زةرورةت بَيت، عَيراق
ئَيكسثايةرة، سيستمَيكى تةوافوق هةرَيم
ثرؤسةى ديموكراسيةتء بــةهــاى
كةمدةكاتةوة، نةك هةَلبذاردنةكان

ناشيهَيَلَيت. هةر بةَلكو
مؤزايكَيكى لةنَيو ماليكييةك
جياوازدا، ئامادةية نةتةوةيىء مةزهةبى
ثرؤسةى ديموكراسيانةو ئيستيحقاقى
بةآلم مةحةك، سةنطى بكاتة ئينتيخابات

بإوبيانوى الوازةوة بة ثارتى يةكَيتىء 
نةتةوة يةك يةك رةنطء هةرَيمَيكى بؤ
دَلنيام كة دةزانن، ثَيويست بة تةوافوق
يةكَيتييةوة ثارتىء نيسبةت بة تةوافوق
نةكردنى قبوأل لة ترسة لة دؤإانء ترسة
ئامادةن بؤية هةَلبذاردن، ئةنجامةكانى
بة سةدةيةكيش بةَلكو ساأل، (١٨) نةك
ثاساوى بة  ئيمتيازاتةكانى برابةشى 
لةوالشةوة دابةشبكةن، تةوافوقةوة

لَيبدةن. ديموكراسيةت طةزافى الفء
عَيراق ساَلةى شةش ئةزموونى
كة كــةوت ــم ــةرَي ه لــةمــةشــدا ثــَيــش
سندوقةكانى بؤ ئةرزش هةوَلدةدات
بة كؤتايى بطَيإَيتةوةو ــطــدان دةن
ثارتىء بةآلم بهَينَيت، سيستمى تةوافوق
لةو واز هةرطيز ئامادةنين يةكَيـى
ئاشكراية، مةتةَلةكةش بهَينن، سيستمة
لةنَيو مانةوةيان هَيزى تةوافوق ضونكة
دةهَيَلَيتةوة سياسييةكاندا هاوكَيشة
مــادىء ئيمتيازة برابةشكردنى بؤ 

دةسةآلت. مةعنةوييةكانى

تةوافوقى دةترسَيت؟ سيستمى ئاوابوونى كورد لة بؤضى
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وةسانى شَيخ ئارام ئا:

زانا بؤضوونةكانى دوا

زانكؤى لــة رابـــردوو هةفتةى
لةسةر نةرويج ثايتةختى لة بليندرةن
كوردستان، نةتةوةيى كؤنطرةى داواى
لة زانا سازكرا، بؤ كؤإَيكى زانا لةيال
طرنطى بابةتى ضةندين كؤإةكةيدا
ثإ ــةرةداوى س ضةندين ــدو وروذان
زانا وتارةكةى ــردةوة، ك طفتوطؤى 
توركىء كوردىء  سايتَيكى ضةند  لة
زانرا، طرنط بة بآلوكرايةوةء ئينطليزى
رَيطاضارةى لة  باسى بــةوردى  زانا
كَيشةى ضارةسةرى بؤ كرد ئاشتيانة
بؤضوونى لةمةإ ئةو بابةتة ئةو كورد،
توركيا بؤئةوةى ضارة تاكة كة واية،
نيشانبدات، كردةوة بة ئاشتى رَيطاى
راستةوخؤية طفتوطؤى ئةنجامدانى
بة ضةكدانان هةروةها ثةكةكة، لةطةأل
بنةإةتةوة لة ئةطةر نيية، طرنط ثةكةكة
ضونكة نةكرَيت، ضارةسةر  كَيشةكة
ئةوا دابنَيت،  ضةك ثةكةكةش ئةطةر 
دروستدةبَيت، ديكة ثةكةكةيةكى
زانــا ــةى  ــؤإةك ك ديــكــةى بةشَيكى 
ئةجَينداى باسكردنى لة بريتيبوو
ئةوروثا، دةوروبةرو وآلتانى لة كورد
كوردستان هةرَيمى بة سةبارةت
كة نيشاندا، ئــةوةى  بؤضوونى زانا
دةسةآلتدار حيزبى هةردوو ئةطةرضى
خةباتء خاوةن عَيراق كوردستانى لة
ثَيويستة بةآلم قوربانين، ثإ مَيذووى
بيثارَيزن، هةية كة  ئازادييةى ئةو
هةَلبذاردنى لة ثَيويستة هةروةها
ثاكىء بة حيزب  هةردوو داهاتوودا 
هةَلبذاردن لة بةشدارى بَيطةردى
بثارَيزن، ناوضةكة ئــازادى بكةنء
كورد لة وآلتانى سةبارةت بة رةوندى
«رةوندى واية بؤضوونى لةيال جيهان،
طرنطى يةكةم ثلةى بة ثَيويستة كورد
ثاراستنى زمانء فَيربوونى بوارى بة
كوردى كلتورى ــوردىء ك زمانى
رؤَلى من مةبةستةش ئةو بؤ بدةن،
بةشَيكى لة دةزانم». طرنط بة ذنان
هةموو كة ئافرةتَيك وةك زانا ديكةيدا
بؤضوونةكانى لة طرنطييةوة بة جيهان
خواست ئــةوةى هيواى  دةإوانــن، 
بَيتةدىء كورد طةلى مافةكانى كة
ناوضةكة نةهَيَلدرَين، رَيطرييةكان
ثإبَيت تورك عــةرةبء كــوردو بؤ 
رابردوو هةفتةى لة هةر ئاشتى، لة
لةيال توركيا، بؤ طةإانةوةى دواى
كرد لةئاهةنطَيك  بــةشــدارى ــا  زان
بة كة ئاهةنطةدا ــةو ل ئــامــةد، لة 
كوردييةوة زمانى جةذنى بؤنةى
لةوةكرد باسى لةيال سازكرابوو،
ثارضةى ضــوار هةر ثَيويستة كة 
زمانى خاوةندارَيتى كوردستان
زمانى «ئَيستا وتيشى: بكةن، كوردى
بةخؤيةوة باشى ثَيشكةوتنى كوردى
مةبةستةش سوثاسى ئةو بينيوة، بؤ
كة دةكةم باوكان دايكانء هةموو
بةرةوثَيشبردنى لة هةبووة رؤَليان

كوردى». زمانى

زيندان مَيذوويةك لة

خؤى ذيانى سياسى زانا بةدرَيذايى لةيال
توركيا حكومةتى كة ئةوةدابووة هةوَلى لة
طةلى مافةكانى بةرامبةر لة جيهان وآلتانى
مةبةستةش ئةو بؤ بكاتةوة، هؤشيار كورد

داوة، هةَلوَيستانةى ئةو باجى ــةردةوام ب
 ٢٠٠٨/٤/١٢ رؤذى دياربةكر باآلى دادطاى
لة كورد ناسراوى كةسايةتى زاناى لةيال
باكوورىكوردستانبة(١٠)ساألزيندانيكردن
تؤمةتىجودايخوازىءناونهَينانى بة حوكمدا،
ئؤجةالن بارزانىء تاَلةبانىء لة هةريةك
لة كــورد  سياسى سةركردةى سآ وةك

باآلى دادطــاى بإيارةى ئةم كوردستاندا.
ثَيشتر لةيال كة دَيت، ئةوة دواى دياربةكر
لة زيندانةكانى توركيادا ساأل (١٠) ماوةى بؤ
ثةرلةمانى لة كة ئةوةى لةسةر ماوةتةوة،
سوَيندى كـــوردى  زمانى  بة  توركيادا
ئةو تائَيستاش بةآلم خواردبوو، ثةرلةمانَيتى

دواى ئةمة جَيبةجآ نةكراوة، زانا حوكمةى
سةبارةت كة هات ناإازيبوونة هةموو ئةو
بةتايبةت بوو، دروست دادطا بإيارةكةى بة
يةكَيتى ثةرلةمانى  ئةندام ضةندين ناإةزايى 
بة بةرامبةر ناوخؤ ناإةزايى ئةوروثاء

زيندانيكردنةوةى. بإيارى
سةر بة شارى ئاماد  لةيال زانا لة طوندَيكى

ساَلى ١٩٧٧  لة لةدايكبووةء  ١٩٦١ لةساَلى
بةآلم دياربةكر، شارةوانى سةرؤكى بووةتة
زيندانيكردن ساأل (٣٦) بة ١٩٨٠ ساَلى لة
ساأل (٩) تةواوكردنى دواى حوكمدراو
١٩٩٢دا ساَلى لة كراء ئازاد زيندانيكردن،
لةكاتى بةآلم توركيا، ثةرلةمانى بة ئةندام بوو
بؤ كَيشةى كوردى زمانى بة سوَيندخواردن
دووةم جارى بؤ وايكرد ئةمةش دروستكرا،
ساأل (١٥) بة جياوازيخوازى تؤمةتى بة
دواى بةآلم بكرَيت، دادطايى زيندانيكردن
كة ئةو ئازادكرا، ديكة جارَيكي ساأل (١١)
جيهاندا لةئاستى رَيزلَينانى خةآلتى ضةندين
هةوَلى سَييةم ئَيستا بؤ جارى ثَيبةخشراوة،
توركيا زيندانةكانى بؤ رةوانةكردنةوةى
ضاودَيرانى بةرثرسانء زؤربةى دةدرَيت،
كة دةكةنةوة، ئةوة لةسةر جةخت سياسى
ثَيى كة  نيية ثاساوة بةو  زانا لةيال طرتنى
بإيارةكةى هؤكارى بةَلكو كراوة، دادطايى
بؤ دةطةإَيتةوة زاناوة لةيال لةمةإ دادطا
سياسيية كةسايةتيية ئةو سياسى اليةنى
زانــا لةيال كــوردســتــانــدا، ــاكــوورى ب لــة 
زيندانةكانى لة ساَلى (٢٠) ــاوةى م كة
بة ئَيستاش ــردووة، ــةرب ــةس ب توركيا 
هةوَلى ــارة دووب زيندانيكردن ساأل  (١٠)
ئةو ئةطةرضى دةدرَيت، دةستطيركردنةوةى
كوردستان باكوورى كــوردةى سياسيية
زيندانةكانى لة  تةمةنى زؤرى  بةشَيكى
دواى ئةوةى بةآلم بةسةربردووة، توركيادا
تَيبينى توركيا زيندانةكانى لة ئازادبوونى
توركةكانةوة لةاليةن زيندانيكردنى دةكرَيت،
ناكاتةوة، كةم زانا لةيال جةماوةرةكةى
جةماوةرةكةى بطرة ئةوةندة، هةر نةك
سياسيشدا لةئاستى دةبَيتء بةرفراوانتر
لةدواى ئةو نادات. لةدةست خؤى ثَيطةكانى
ديسانةوة يةكةمدا، جارى لة زيندانيكردنى
ثَيطةجةماوةرييةكةيةوةضوويةوة بةخؤيىء

لة توركيادا. كورسى ثةرلةمانتارى سةر

نةوةستاو سياسةتمةدارَيكى زانا، لةيال

لةيال زانا:

كوردستانى لة دةسةآلتدار حيزبى هةردوو «ئةطةرضى

بةآلم قوربانين، ثإ مَيذووى خةباتء خاوةن عَيراق

بيثارَيزن، هةروةها هةية كة ئازادييةى ثَيويستة ئةو

بة هةردوو حيزب داهاتوودا هةَلبذاردنى ثَيويستة لة

هةَلبذاردن بكةنء لة بةشدارى ثاكيىء بَيطةرديى

بثارَيزن» ناوضةكة www.neئازاديى
tew
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قوتابخانة لة هَيشتا كيزيلكايا مةهسون
تاكة ئةطةر ثَييوت مامؤستاكةى كة بوو
بنووسَيت، يان بَلَيت كوردى بة وشةيةكيش
توركيا لة زمانة ئةو ضونكة سزادةدرَيت،
ذيانيدا، لة ناخؤشبوو ساتَيكى ئةوة ناياسايية،
ضةند بؤ بإياريدا بَيدةنطبوو، ئةوةى دواى

نةدوَيت. رؤذَيك
لةتوركيا لةساَلى ١٩٩١دا كوردى  زمانى
ساأل (٤٦) كيزيلكاياى بــةآلم ياساغكرا،
لةدةستضووةى ساَلة  ضةند ئةو  قةرةبووى
لةسةر كتَيب (١٠) نووسينى بة دةكاتةوة
بة رَيطادان بةآلم  كلتوور، و مَيذوو زمانء
تةواوى ئازاديى كوردى، زمانى بةكارهَينانى
دةستةبةر توركيا كوردةى مليؤن (١٤) ئةو بؤ
جياكاريىء تووشى هَيشتاش نةكردووة،
دةبنةوة، زمانَيك بةكارهَينانى لةسةر ملمالنآ
بارطاويية ناكوردةكانةوة لة زؤرَيك بةالى كة

جودايخوازيى. توندوتيذيى جوآلنةوةى بة
(نــةدوةى ميوانداريكردنى بةوهؤيةوة
ذنء (١٥٠) نزيكةى كة كورد)، نووسةرانى
بة بَيلجييةوة، زانكؤى لةاليةن دةبوون ثياو
ضركةساتَيكىمَيذوويىدانرا،ئةمزانكؤئةهليية
داهاتووةوة ئةيلولي مانطي لة ناسوودمةندة،
دةكاتة ــوردي) ك زمانى (ئــةدةبء ــةى وان
خوَيندكارانى بؤ ئيختيارييةكان لة يةكَيك
هةندَيك زانكؤى دةكرَيت ماستةر، ضاوةإَيش
هةمان ئةنقةرة، ئةستةنبوألء وةك ديكةى 
ئايينى كاروبارى بةإَيوةبةرَيتى كاربكةن.
سةر وةردةطَيإنة قورئان كة رايطةياند توركى
هيندؤئةوروثيية)، زمانَيكى (كة كوردى زمانى
نيسانةوة يةكى لة كوردي تةلةفزيؤني ثةخشى
كاتذمَيريى (٢٤) كورديى راديؤيةكى لةطةأل
كةسايةتييةكى كة كيزيلكايا كــراوةتــةوة.
«ئةمانة وتى: ئةستةنبوأل،  لة ديارة ئةدةبيى 
طةورة طؤإانى بوترَيت، بَيئةوةى روودةدةن
خؤمان زمانى بة دةبينين ئةمإؤ هاتووة،

هةَلناسَيت». قيامةتيش دةدوَيينء
ثةيوةنديى ضاككردنةوةى هةوَلى توركيا
كوردةكةي كةمايةتيية لةطةأل دوذمنكارانة
توركيا دانيشتواني ١٥٪ى كة دةدات،
باراك لةاليةن ريفؤرمة ئةم ثَيكدةهَينن،
شانازيى ئةمريكاوة سةرؤكى ئؤباماى
بــةردةم قسةكانى  لة لةكاتَيكدا  ثَيوةكرا، 
بة كوردةكانى دؤخى توركيادا  ثةرلةمانى
وةزعىخؤىلةسةردةمىجياكارييرةطةزيى
رةواى مافى «ثَيدانى شوبهاند. ئةمريكادا
دةطةيةنَيت كؤمةَلطا بة سوود كةمينةكان
زؤرينةى بةشداريى لة  خؤشنوودبَيت كة
وآلتَيك سةرؤكى وةك ئؤباما هاوآلتييةكانى»،
بؤ طرانبوو زؤر  ساآلنَيكي كة وت ئةمةى
بة سةرؤك، ببَيت هةر نةك ئةو كةسَيكى وةك
هَيشتا ريفؤرمةكان بــدات، دةنطيش بطرة
رؤشنبيرو دذايةتىء هَيرشكردن، بة بارطاوين
بينينى ئةزموونى كة كورد،  ضاالكوانةكانى
ئازادييةكانيان، بؤ  دةكــةن  نوآ سنوورى
دةسةآلتداراني ٢٠٠٢دا، لةساَلى نموونة بؤ
ماالتيايان زانكؤى خوَيندكارى (١٧) توركيا
بةبيانووىبآلوكردنةوةىرقءجوداييخوازيى
داواى خوَيندنيان تةنيا دةستطيركرد، لةكاتَيكدا
ثَيشوو مانطى خؤيان. زمانى بة ــرد دةك
كوردى زمانى بة تورك ئةحمةد ثةرلةمانتار
هــةرزوو بــةآلم ثةرلةماندا، لة  قسةيكرد
تةلةفزيؤنء لةاليةن قسةكردنةكةى ثةخشى
قسةكردنةكةى ضونكة راطيرا، راديؤكانيشةوة
سةرؤك بةآلم بوو، دةستوور ثَيضةوانةى
ثةيمانى ئةردؤغان  تةيب رةجةب وةزيران، 
دا. كاتذمَيريي (٢٤) كةناَلَيكى كردنةوةى

جولةكةكانةوة، ئةرمةنىء بةثَيضةوانةى
توركيادا دةستوورى لة  هَيشتا كوردةكان
ساآلنةى راثؤرتى نــةنــراوة. ثَيدا دانيان
بارودؤخى بة سةبارةت ئةمريكا ئيدارةى
كة «كوردةكان دةَلَيت توركيا، لة مرؤظ مافى
خؤيان ئةزموون سياسيى بةئاشكرا شوناسى
دةبن». سزادان لَيثَيضينةوةو تووشى دةكةن،
دادطــا لة ــورك  ت ئةحمةد  دذى داوا سآ 
ثارتةكةى داخستنى داواى بةرزكراوةتةوةء
كراوة، (دةتةثة)) ديموكرات كؤمةَلطاى (ثارتى
ثارتةكةى جوداييخوازانةى مةيلى بةتؤمةتى
لة خَيَلةكينء خةَلكى كوردةكان (دةتةثة)،
لةسةر كؤن مَيذوويىء ناوضةيةكى ضةند
توركيا سورياء عَيراقء ئَيرانء سنوورةكانى
دةوَلةمةنديان هةية، ميراتَيكى و دةذين، مَيذوو
سةآلحةدينيئةيوبيكة جةنطاوةرَيكىطةورةى
جةنطى خاضثةرستةكاندا بوو، لة مسوَلمانان
ئيمثراتؤريةتى رووخانى لةدواى بوو، كورد
جيهانييدا، يةكةمى جةنطى لة عوسمانى
دةوَلةتَيكى دروستكردنى ثةيمانى كوردةكان
بةآلم سيظةردا، ثةيمانى لة ثَيدرا نيشتمانييان

مستةفا ئةوة، رووينةدا، لةجياتى هةرطيز ئةمة
كؤمارى (دامةزرَينةرى ئةتاتورك كةمال
داناو ناياسايى بة زمانةكةيانى ،(١٩٢٣ توركيا
نوتق وشةيةكى كوردى هةركةسَيكيش تةنيا
ئةوانةى دواجــار  دةستطيردةكرا، بكرداية،
دةستطير دةكرَين دةكةن، بانطةشةي ريفؤرم
كلكايةتى جوداييخوازيىء مةيلى بةتؤمةتى
بة كة كرَيكارانى كوردستان (ثةكةكة)، ثارتى
لةاليةن ناسَينراوة تيرؤريستى رَيكخراوَيكى
هةَلمةتة لةبةر ئةمريكاوة ئةوروثاو يةكَيتى

توركيا. لة جيابوونةوة بؤ توندوتيذةكانى
لةاليةن كوردةكان بيرمةندة، لة بةشَيك
كوردى فَيرى بةدزييةوة باوكيانةوةء دايكء
ئةدةبةكةيان، زمانء ثاراستنى بةنيازى بوون
«ضيرؤكة وتى: كيزيلكايا  كورد،  نووسةرى
شاى دذى ياخيبوونةكانى فؤلكلؤرييةكان،
نةوةيةكةوة لة ثارَيزراون زين مةمء ئَيران،
(دةنطبَيذ)ةكانةوة، بةهؤى ديكة نةوةيةكى بؤ
شارةوة لة كلتوورينء باَليؤزى وةك ئةوان
دةبَيذن، ضيرؤكةكانيان رةوتدةكةنء الدآ بؤ
ئةمةهؤىثاراستنىزاكيرةىكؤمةآليةتيمانة».

كةمتركراونةتةوة، بةندةكان كؤتء هةرضةندة
بةتةواوى ناوَيرن كوردةكان هَيشتا بةآلم
نووسةرى ئونةك،  ئايلن بدوَين. كوردى  بة
دةكَيشاو جطةرةى سيمينارَيكدا لة تورك،
سياسى شتَيكى  هيض «نامةوَيت ــوت:  دةي
توركيا هيض شتَيكى سياسى، بةآلم باسبكةم،
لة رووداوة تَيدا طةورةى طؤإانى ضةندين
طرنط، طةورةو طؤإانى رابــردوودا، دةيةى

بَلَيم». ئةوة تةنيا ويستم
ئاماذةي سياسي، ثسثؤإى توران، ئيلتةر
زمانى قبوَلكردنى هةنطاوةكانى كة بةوةكرد
ثيشاندةدات، توركيا ثَيطةيشتنى كــوردى،
حكومةتى درَيذ ماوةيةكى بؤ «ثَيمواية وتيشى:
ئيتنيكى، يةكبوونى ثَييوابوو توركيا عةلمانيى
باشترينرَيطاىثاراستنىيةكبوونىكؤمةَلطاية،
طةورةترى هةية شوَينَيكى توركيا بةآلم ئَيستا
هةية جيهاندا، ئَيستا زياتر باوةإى بةخؤى لة
كاتى ئَيستا كَيشةكاندا، ضارةسةركردنى لة
كَيشةدار ساتة بة ئةم طواستنةوةية، زؤركةس
هةنطاومان بةرةوثَيشةوة ئَيمة بةآلم دةبينن،

دةشينَيين». ناوةو
لةذَير توركيا ثَييانواية ديكة هةندَيكى
ضونكة ئةوروثاداية، يةكَيتى زؤرى فشارَيكى
رَيكخراوى بة ثةيوةندى ناتوانَيت توركيا
كةمينةكان مافى تا بكات ئةوروثاوة يةكَيتى
سةنتةرى لة ئةكيوز، مةهمةت نـــةدات.
موسا لةاليةن (كة ميزؤثؤتاميا كلتوورى
ــةورةء ط ئةديبى كة  ـــةزراوة  دام عةنتةر
كوردي ناسيؤناليستى فيكرى بآلوكةرةوةى
زينداندا بةسةربرد، ثَيش ساآلنَيكى لة بووةو
لة نةناسراوةوة ضةكدارَيكى لةاليةن ئةوةى
وتى: بكوذرَين)، ١٩٩٢دا يةكةمى كانوونى 
دروستكردنى لة ثةلةدةكات «حكومةتةكةمان
دةوَيت مؤدَيلَيكى ئةمريكا كوردى، مؤدَيلَيكى
ئةو توركياش ناوةإاستء  خؤرهةآلتى  لة

مؤدَيلةية».
كوردةكان  بة باشترين شَيوة بتوانين  ضؤن
شوَينى ئةوة راستيدا لة دةربهَينين، سَيبةر لة
ساأل)،  ٣٠) طؤكجةن ئةحمةد زؤرة. طفتوطؤى
هةية، رابردوو لةسةر زؤر تةركيزَيكى ثَييواية
طؤإانَيكى تا ثَيمواية خؤم «خودي وتى: ئةو
لةبارةى قسة ناتوانين نةبَيت، ريشةيى
ئةمةى بكةين، كوردييةوة رَينيسانسى
ضةند بةرهةمهَينانةوةى تةنيا دةطوزةرَيت
دةماودةم كوردييةو ئةدةبى كؤنى دةقَيكى
زياتر مةسةلةكة ثارَيزراون، وتراونةتةوةو

ئةدةبى». طةشةكردنى نةك سياسيية
دةرهَينةرى  ســاأل)،  ٣٧) جةيز ــةرداأل ئ
هَيواش بةشَيوةيةكى  طؤإان وتى شانؤيى، 
نمايشكردنى خةريكى ئــةو روودةدات،
لة باسى كة بوو كوردى كؤنى شانؤييةكى
«شاى ثَييدةوترا دةكرد، خراث دكتؤرَيكى
مةسةل) (سةيرى  لة شانؤيية ئةو مــاران»، 
نزيكمةيدانىتاكيزمىناوةندى ثَيشكةشدةكرا
ئارةزووي «خواستء وتى: ئةو ئةستةنبوأل،
ئَيمة بةآلم هةية، كوردى شانؤي لةسةر زؤر
لةنَيوان بةتايبةت بكةين فراوانترى دةمانةوَيت

الوةكاندا».
قوتابخانة لة منداَلىء بة كة كيزيلكايا بؤ
كــوردى، بة قسةكردن لةبةر لَييدرابوو
ئةو لة شؤإش كةمترنةبوو، هيضى طؤإانةكة
نائومَيد دةإوانم، رابردوو لة «كاتَيك وتى:
ذياين؟ خةمدا لة  هَيندة بؤضى دةَلَيم  دةبمء
فَيركردبووين وايان ضونكة حوزندابووم، لة
ماناى خةَلكدا، لةناو بدوَيين كوردى بة ئةطةر

ثياوكوذين». وابوو
فةتاح شاآلو وةرطَيإرانى:

42009/5/28 ثَينجشةممة (478) ذمــارة
prd@rozhnama.com

خؤيان زمانى بة ئازاديى

كوردستان باكووري كوردي ذنة دوو

www.ne
tew

e.c
om



7 2009/5/28 ثَينجشةممة (478) ذمــارة
prd@rozhnama.com

فؤرسيث* هاردى تؤم

ميدياى لة كة  ضيرؤكانةى ستؤرىء  ئةو
هزرو دروستكةرى بازنةى  خــؤرئــاواو
هةرَيمى لةمةإ هةن خؤرئاوادا تَيإوانينى
لة عَيراق، باكوورى كوردنشينى ئؤتؤنؤمى
هةرَيمة ئةو ضيتر كة ضةشنَيك بة طؤإانداية،
ناوضةيةكى سةقامطيريىء ثَيشةنطى بة
ديموكراسييةوة ــةإووى ل ثَيشكةوتووتر
عَيراق، ديكةى ناوضةكانى بة بــةراورد بة 
لةئَيستادا بةَلكو ناكرَيت، هةذمار ءَيناء
ثَيشكةوتنى سةر  دةخرَيتة زياتر  تةركيز
ــةإووى ل دياريكراو بانطةشةبؤكراوى
شةفافيةتء روونــىء نةبوونى سياسيء

الوازيى ئةداى حكومةت.
كشانةوةى ثالنى ديــكــةوة لةاليةكى
ساَلى لةكؤتايى عَيراق لة ئةمريكا هَيزةكانى
ئةمريكا ئيدارةى  كة ئةوةى ءةكو  ٢٠١١دا،
نيطةرانييةكانى جَيطاى لَيوةدةكات، باسى
ثَيشكةوتنةكانى ضونكة هةرَيمةية، ئةو
بةديهاتوونء هةرَيمةدا لةو كة ئةمدواييةى
ديكةى ناوضةكانى  لةضاو ثَيطةكةى طرنطيى 
بــةرةو دةبــَيــتء بايةختر كــةم عَيراقدا،
مةترسيى هةنووكة بؤية دةضَيت، لةيادضوون
بؤ هةية خَيرا ستراتيذَيكى دؤزيــنــةوةى
ئةمريكاوة، لةاليةن رةوشةكة  لة  دةرضوون
دروستكردنى لةثاى ثَيناوةشداء لــةم
ئةطةرى سيناريؤو سةقامطير، عَيراقَيكى
هَينانةدى كوردء فرؤشتنةوةى دووبــارة
هةرَيمة ئةو سةر بؤ كارةساتئامَيز رووداوى

ئاراوة. دةهَينَيتة
لةو ٢٠٠٣وة لةساَلى ئةمريكا  ثاَلثشتى 
سةقامطيريى ئاراميىء زامنى هةرَيمة،
ثشتبةستوو ثَييةو بةم  بووة،  ناوضةية ئةو
رَيطاى ءآلت، فيدراَليى دةســتــوورى بة 
تاوبداتء خؤى ئةسثى داوة هةرَيمة بةو
بةدةستهَينانى لةإووى بةرضاو ثَيشكةوتنى
فةراهةم بؤخؤى عَيراقدا لة دةسةآلتةوة
دةسةآلتى دواييانة بةم هةرضةندة بكات.
لةبارةى ئاطاداركةرةوةى ضراى ناوةند
ناوةند بؤ هةرَيم  دةسةآلتةكانى طَيإانةوةى
كشانةوةى ئةنجامدانى لةطةأل هةَلكردووة،

هَيزانةدا ئةو غيابى لة ئةمريكاء هَيزةكانى
سياسةتةكانى بةريةككةوتنى عَيراق، لة
دةبَيت، ئاَلؤزتر  بةغدا  هةولَيرو  داهاتووى 
لةسةر ملمالنَيكان لــةبــارةى بةتايبةت

نةوت. كَيشةى كةركوكء
سةردةمى لة ١٩٧٥داء لةساَلى كاتَيك
هةوَلى ئةمريكا  نيكسؤندا، ــدارةى  ــي ئ
سنوورييةكانى ناوضة ملمالنَيى دنةدانى
بةنهَينى رَيطاى لة دا ئَيرانى  عَيراقء نَيوان
يارمةتيدةرى كةناَلطةلى ــةوةى ــردن ك
ئازاديخوازة ضةكدارة بؤ سةربازييةوة
دواى دواترو ئَيرانةوة، لةاليةن كوردةكان
كوردةكانى جةزائير، رَيككةوتننامةى
١٩٩١يشدا لةساَلى هةروةها ثشتطوَيخست،
عَيراقييةكان لة ئةمريكا داواى ئيدارةى كاتَيك
البدةنء دواتر لةسةر حوكم سةدام كة كرد
قةدةرى تةسليمى بةجَيهَيشتء كوردةكانى
ءاى ــة رووداوان ئةم بؤية كردن، خؤيانى 
هةستياربن زؤر كة كردووة كوردةكان لة
ئةو لةشَيوةى ذَيركةوتن ديسانةوة لةبارةى
١٩٩١دا ١٩٧٥و لةساَلى كة نسكؤيةى  دوو

لةاليةن ئةمريكاوة. هات تووشيان
فرؤشتنةوةى ترسى  كة لةبةرئةمةية 
ئةمريكاوة، لةاليةن سَييةم جارى بؤ كورد
ئيدارةى بارةيةشةوة لةم هةيةو ترسي
بة ضاوخشاندنةوةداية هةوَلى لة ئؤباماش
لة ئةمريكا ثَيشووى هةَلسوكةوتى مامةَلةو
سؤنطةيةوة لةم كورد، بة  بةرامبةر عَيراقدا
تةركيز ئةمريكا بإياردروستكةرانى ثَيويستة
كة لةساَلى زؤرةى ثَيشكةوتنة بخةنةسةر ئةو
بةديهاتوون، هةرَيمةدا لةو ١٩٩١-ةوةو
دةسةآلتدارانى كة هات ئةوة ثاش ئةمةش
بةمةبةستى دذةفإينيان ناوضةى خؤرئاوا
باكوورو هةآلتووى  هاوآلتييانى ثاراستنى
خؤم خودى دامةزراند، عَيراق باشوورى
ءةكو ١٩٩١دا ساَلى بةهارى لة ئةوكاتء
سةردانى بةريتانيا سوثاى ئةفسةرَيكى
كرد، عَيراقم باكوورى دذةفإينى ناوضةى
وَيرانكراو طوندة ئةو هةموو خؤم بةضاوى
سةدامم دإندانةيةى قينة رقء ئةو ثاشماوةى
ئةنفالى كوردو ءَيزةى كةوتبووة ضؤن كة بينى
ذَيرخانى بوو ءآلتَيك ئةوكات كردبوون، 
طوندة هةَلتةكَينرابوو، لةبنةوة ئابوورى

كة ذنانةى ئةو لة ثإبوون خاثوركراوةكان
هةموويان بووبوونء بَيوةذن ئةنفال، ثاش
كوإو منداَلة ئةنفالكراوةكانيان مَيردو ءَينةى
ثاش ئةمةو ــةدواى دواب كردبوو. سنط  لة 
ناوضةى ثاراستنى سايةى لةذَير ساأل (١٢)
يارمةتييةكى ــةوةى ئ لةطةأل دذةفإيندا،
بةآلم دةطةيشت، ناوضةية بةم كةم زؤر
بونيادنانةوةى ـــةإووى ل هةرَيمة ــةو  ئ
تؤوى ضاندنى كــوردىء كيانى  ذَيرخانى
نا. هةنطاوى دادثةروةرييةوة ديموكراسىء
عَيراق داطيركردنى لةكاتى ٢٠٠٣-ءةو لة
بارودؤخى هاوثةيمانانةوة، هَيزى لةاليةن
لةذَير هةرَيمة ئةو ئاسايشى سياسىء
حكومةتى ديفاكتؤى دةسةآلتى كؤنترؤألء
ءَيناكردنء بةثشت كوردستاندا، هةرَيمى
بةشَيوةيةك طةيشتووة، بؤضوونةكانةوة
سةالمةتىء بة هاوثةيمانةكان هَيزة كة
هــةرَيــمــةدا ــةو ل ــن ــوان ئــاســايــشــةوة دةت
ثةيوةندى رايةَلةيةكى  لةوَيوة بنيشنةوة، 
ببةستنء عَيراقدا ديكةى ناوضةكانى لةطةأل
ئؤثةراسيؤنة زؤرى زؤرينةى لة ثاَلثشتى
عَيراقدا ديكةى ناوضةكانى لة سةختةكانيان

بكةن.
دةكرَيتء هةَلة قسةطةلَيكى زؤركــات
لة عَيراقةوة داطيركاريى لةدواى دةوترَيت
ئةمريكاو هاوثةيمانى بة بووة كورد ٢٠٠٣دا،
ئؤتؤنؤمييةكةى لة ئةمريكاى  ثشتطيريى
لة دوورن زؤر قسانة ئةم بةدةستهَيناوة،
كة هةية راستييةكيش بةآلم راستييةوة،
كَيشةكةى توانيويةتى كورد سةركردايةتيى
ثَيبكاتء باوةإيان بطةيةنَيت اليةن بةزؤر
متمانةى بتوانَيت كةمةوة ئةزموونَيكى بة
ئةوةى ءةكو بهَينَيت، بةدةست ئةمريكا
لة بخاتةكار خؤى تواناى ثةيمانيداوة كة
ديموكراتدا. ئارامء عَيراقَيكى دروستكردنى

هةرَيمى حكومةتى كردارييةوة، لةإووى
مافةكانى ثَيشكةوتنى لةإووى كوردستان
كةمينة زامنكردنى ذنانء مافى مرؤظء
لةطةأل هاوبةشى نةذادييةكان، ئايينىء
حكومييء ئاذانسة لة  بةرضاو  ذمارةيةكى
بؤ يةكاليةنةى تموحى  ناحكومييةكانء 
شةفافيةتء ديــمــوكــراســىء ثــرؤســةى 
بيانييةكاندا، هاوبةشة  لةطةأل  كاركردن

لةطةأل بةراورد بة ناوة بةرضاوى هةنطاوى
عَيراقدا.

راسثاردانةى ئامؤذطارىء ئةو هةروةكو
حكومةتى هةرَيم بؤ ساَلى رابردوودا (٥) لة كة
بةإَيوةبردنةوة، ضؤنَيتى لةبارةى كراوة
ــةردةوام ب ثَيويستة حكومةت ديسانةوة
بة بةردةواميدان ئاراستةى بة كاربكات
عَيراق حكومةتى هاريكاريى ثَيشووةضوونء
سةقامطيريى ئاسايشيء ثَيكهاتةى لةإووى
هةروةها ضــــواردةور، ءآلتــانــى ءآلتء 
ءةكو كاركردن لة بَيت بةردةوام ثَيويستة
ديكةى ناوضةكانى لة طؤإان بؤ تاقيطةيةك

عَيراق.
ثــَيــش ــا ــك ــري ــةم ـــةر ئ ـــةط بـــــةآلم ئ
عَيراق لة هَيزةكانى ثاشةكشةكردنةوةى
رةوشء باشيى لة سةركةوتوونةبوو
هةرَيم حكومةتى ئــةوا رَيوشوَينةكاندا،
ديكةى رذَيمَيكى دووضـــارى ـــارة دووب
ويست نــاوةنــد ديكتاتؤرء ءَيــرانــكــةرو
مايةى دةبَيتة هةم كة بةغدا، لة دةبَيتةوة
كوردستانء هاوآلتييانى بؤ  هــةإةشــة
ئةطةر بؤية  ــواردةور، ض ءآلتانى بؤ هةم
ثاراستنى لة سةركةوتوونةبوو ئةمريكا
ساَلى ضةند لة كة دةستكةوتانةى ئةو
هةرَيمةدا، لةو بةدةستهَينراون ــدا دواي
هاتووة ئــةوة كاتى دةستبةجآ ئــةوا
دةستكةوتة لــةطــةأل مامةَلة بابةتيانة
ئةطةرانة ئةو هةروةها بةدةستهاتووةكانء
حكومةتى دووضارى داهاتوودا لة كة بكرَيت

دةبَيت. كوردستان هةرَيمى

عةلى ئازاد ئينطليزييةوة: لة

كاربةدةستَيكى بابةتة ئةم نووسةرى *
ثَيشووى كابينةى خانةنشينكراوى
ثالنى ثسثؤإى هةروةها  بةريتانيايةو 
لةساَلى ناتؤية، مةدةنى سةر بة ئيمَيرجَينسى
هاتووةتة ئةفسةرَيكى بةريتانى ءةكو ١٩٩١دا
بووة ضاالك هةَلسوإاوَيكى عَيراقء باكوورى
هةرَيمةدا، ئةو بونيادنانةوةى ثرؤسةى لة
ــردوودا راب ساَلى  (٤) لةماوةى هةروةها
سةرؤكى ئؤفيسى بةرزى ثلة راوَيذكارَيكى

هةولَير. لة بووة حكومةت

عَيراق سةقامطيرييةكةى باكوورى

هةرَيمي كوردستان هةولَير، ثايتةختي
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لؤين ئةنثؤنى

قاضاخضَيتيكردن لةثَيناوى ــردن م
بريتيية كحولييةكان، ــةوة خــواردن بة 
لةضارةنووسىسةرجةمئةوقاضاخضيانةى
كةسةرقاَلىقاضاخضَيتيكردنن،هةروةهائةو
هَيسترانةىكةبةكاريدةهَيننلةخؤرهةآلتى
ناوضة تونكةء تونكة بةرزايىء باشماخء
نَيوان سنوورى سةر شاخاوييةكانى
هةندَيكيان كة ضةشنَيك بة ئَيران، عَيراقء
ئَيرانييةوة ثاسدارانى سوثاى لةاليةن
لَيكراوة بةهؤى قاضاخضَيتيكردنء تةقةيان
لة كحولييةكانةوة قةدةغةكراوة  بردنى
هةندَيكى ئَيران، عَيراقةوة بؤ سنوورةكانى
كَيَلطة بةو تَيثةإين ئةنجامى لة كةشيان
شةإى سةردةمى لة كة مينإَيذكراوانةى
رووبةإووى ضَينراون، ئَيران)دا (عَيراق-

دةبنةوة. مةرط
كارةساتانةش هةموو ئةم هؤكارى
ثةيداكردنى ثارة  تةماحى بؤ دةطةإَيتةوة 
ئةمةءَيإاى زياترلةاليةنقاضاخضيةكانةوة،
لة كحولييةكان خواردنةوة قةدةغةكردنى
ديكة ئةوةندةى ئَيراندا  ئيسالمى  كؤمارى
حةزوئارةزووىبؤخواردنةوةىئةومادانة
زياتر ءآلتةى ئةو كردووةو هاوآلتييانى ثتر
كاروان بارةيةوة  لةم  كــردووة.  تينووتر
مادة بة قاضاخضيكارة بازرطانَيكى كة
كحولييةكانلةباشماخ، ئةوةىثَيإاطةياندين
ءيسكييان خواردنةوةى زياتر «ئَيرانييةكان
طرانت»، طلَين لة جؤرى ئةويش الثةسةندة،
عَيراقدا ديوى لة وت، ئةوةشى بازرطانة ئةم
تَيدايةو قوتوى ضوار بيستء كارتؤنَيك هةر
بة دةيفرؤشن دينار هةزار هةشت ضلء بة
قاضاخضيانة ئةو لةكاتَيكدا قاضاخضييةكان،
سآ بة ئَيراندا ديوى  لة  كارتؤن هةمان
وةك هةر ثَييةش بةم  دةفرؤشنةوة،  قات
خؤم، «بةشبةحاَلى دةَلَيت: خؤى كاروان
هات كاربكةمء باش هةفتةيةك ئةطةر
لة كارتؤن هةزار  بيست  بؤ  دة ئةوا  بَيت،
ئَيران ديوى رةوانــةى كحولييةكان مادة

مةترسييانةشى ئةو بازرطانة ئةم دةكةم».
دةبَيتةوة روبةإوويان كة نةشاردةوة
هةرضةندة داراييةوة، لةإووى بةتايبةت
بؤ ضةك كة دةكاتةوة دووثــات ئةوةش 

بةكاردةهَينن. خؤيان خؤثاراستنى
لة كحولييةكان، مادة بازرطانى كاروانى
باشماخ سنوورى ناوضةى لة خؤىء ءآلتى
ئةنجامدةدات، كارةكانى نيشتةجَييةو
تَييدا كة كاردةكات سيستمَيك بة كاروان
بة كحوليانة مــادة لةو بارَيك سةرةتا
ئَيرانييةكانء قاضاخضية بة دةدات قةرز
لة ئَيران بارة ئةو كة ئةوةى ئةوانيش ثاش
بارى بؤ باشماخ  دةطةإَينةوة دةفرؤشنء 

دووةم، ثارةى بارى يةكةم دةدةن.
ــادة ــاى م ــؤط ك ــنء ــوَي ــارةى ش ــةب ل
بازرطان كــاروانــى كحولييةكانيشةوة
كراوةيىء بة «كؤطاكة هةندَيك كات دةَلَيت:
دةكةوَيتة دةبَيت، داخراوى كاتيش زؤربةى
باشماخء ناوضةى ضإى دارستانَيكى نَيو
كؤنكريتى روثؤشى  بة ضـــواردةورى 
ئةو كؤطايةدا ئةو لةنَيو دةورةدراوة،
دةشاردرَيتةوةو بيرانة ءيسكىء كارتؤنة
نرخيشةوة لةبارةى باردةكرَيت». دواتر
ئةو كة ــةوةى ئ «بةهؤى ءتــى: ــاروان ك
طونجاوة، نرخمان كة دةزانن قاضاخضيانة
المــان، بؤ دةطــةإَيــنــةوة  هةميشة بؤية 
كوشتن ــةإووى رووب كة كاتَيك مةطةر
هؤيةشةوة بةم ببنةوة، زيندانيكردن يان
مليؤن يةك لة زياد رابردوودا ساآلنى لة
كاتيش بةآلم ثَيطةيشتووة، زيانمان دؤالر 
دةستطيركراوةو دواتر كةسَيك هةبووة كة
المانء طةإاوةتةوة بؤ بةردراوة، ديسانةوة

داوةتةوة». قيست بة ثارةكةى
كة ظؤدطا ءيسكىء باشةكانى جؤرة
بؤ طرانة، زؤر مامناوةندبَيت نرخيشيان
بة دراوة تَيكويالى جؤرى لة بتَلَيك نموونة
ئَيرانييةكان، قاضاخضيية بة دؤالر شةشسةد
طلَين ءيسكى لة جطة  ءايكردووة  ئةمةش
زؤرى خواستَيكى  ئَيراندا لة كة طرانت 
كة توركيش توبؤرطى بيرةى لةسةرة،
ءةك هةية، طرانت لة هةرزانترى نرخَيكى

كاروانى فرؤشى تؤمارى لة طرانت بةديلى
دووةم دةطرَيت. بازرطاندا ثَيطةى

كة زؤرةى ثارة بإة ئةو ــةرةإاى س
لةاليةنبازرطانانىخواردنةوةكحولييةكانى
ئةو بؤ بةآلم بةدةست دَيت، ءآلت هةردوو
كارى زؤربةيان كوردنء كرَيكارانةى كة
مادة كحوليانة ئةو هةَلطرتنء طواستنةوةى
زؤر سوودَيكى سنوورةدا، لةو دةكةن
مةترسييةكى لة ذيانيشيان هةيةو كةمى
ئةلياس قسةكانى لة ئةمةش طةورةداية،
كاتَيك دةردةكةوت قاضاخضيدا قارةمانى
هَيسترةكةيةوة خؤىء بة «باوكم دةيوت:
طيانى لةوسنوورةدا حةوتساألثَيشئَيستا
مادة باركردنى سةرقاَلى كة كاتَيك سثارد،
لة بةردةوامبوو ئةلياس بوو»، كحولييةكان
لةنَيوان «باوكم ءتى: بابةتةو ئةم طَيإانةوةى
ضاوةإَيى ديكةدا دةيانى لةطةأل درةختةكاندا
بارة لةالى بوون هَيسترةكانيان باركردنى
بةآلم بازرطانةوة، كاروانى ءيسكييةكانى
ضإةدا، دارستانة ئةو لةناو كاتةداو لةو
ثاش لَيكردنء تةقةيان ثاسدارةكان هَيزة
سثارد»، طيانى دواتر باوكم برينداركردنى
هاوإَييةكى لةمةوبةر «ماوةيةك ءتيشى:
لةطةأل كة ئةوةى ثاش لةدةستدا، ئازيزيشم
ئةوةشى لَيكرا». تةقةيان ديكةدا كةسى دوو
لةطةأل مانطَيك لة بةر  خؤى «خودى وت:
كةمينى كةوتوونةتةوة ديكةدا كةسى ثةنجا
ئةوةى دواى ئةسنةوا، لة ثاسدارةكانةوة
خؤيان كــوذران،  هَيسترةكان سةرجةم

دةربازبوون».
لةدةستدانى قاضاخضيةكانةوة بةالى
هةذمار كارةسات  بة باشيش هَيسترى 
هَيسترة لةو  يةك هةر ضونكة دةكرَيت، 
ــات، دةك دؤالر هــةزار لة ثتر  باشانة
ءيسكى كارتؤن هةشت  هَيسترانة  ئةو
شةست بؤ ضل كاروانةى هةر هةَلدةطرنء
ثةيدادةكةن، خاوةنةكانيان بؤ ثارة دؤالر
كة لةكاتَيكداية هَيسترانةش ئةم كوشتنى
هةوَلى لة ءآلتة ئةو ثاسدارانى  هَيزةكاني 
ئةو هَيسترانةن قةدةغةكردنى خاوةندارَيتى
ءةك سنوورييةكانةوة، طوندنشينة لةاليةن

بةو بازرطانى لة رَيطريكردن بؤ هةوَلَيك
كحوليانةوة. مادة

لةسةر ديكةية هةإةشةيةكى مينيش
لة يةكَيك قاضاخضيانة، ــةو ئ ذيانى 
كةس دة لة «زياد ءتى:  قاضاخضييةكان
رَيطاياندا لةسةر مين تائَيستا كة دةناسم
ــردوون». ك قةتى  شــةلء  تةقيوةتةوةو
«هةموو دةيوت: قاضاخضييةكان لة يةكَيك
بةرثرسنء دةسةآلتدارنء كة ئةوانةش
زؤربةيان دادةنَين ئيسالم بة  خؤيان
ئةم مةبةستة ــةم ئ بــؤ دةخــؤنــةوة»،
باشترين هةرة لة «يةكَيك ءتى: قاضاخضيية
دادوةريية كارى دادوةرَيكةو كإيارةكانم،
بارةكانم هةميشة مةريوانء دادطاى لةناو
دةكةمء خاَلى دادوةرةدا ئةو ماَلى لةنزيك
بةمةبةستى دةكةم دادطا سةردانى دواتر
كةضى دادوةرة، لةو ثارةكة ءةرطرتنى
زينداندا زؤري لة هةية كاتَيكى كةس زؤر
كارى بة لةكاتَيكدا ــردووة، ــةســةرب ب
كحولييةكانةوة خواردنةوة ضاضاخضَيتى
دادطادا لة دةسةآلتداران نةطالونء تَيوة

داون». سزايان
ذيانى ــةوة  ــاشــةكــةوت ث لــــةإووى 
قومارضى ذيانى لة  قاضاخضيانة  ئةم
دةَلَين خؤيان ءةك ضونكة دةضــَيــت،
لة يةكَيك  نيية. ثاشةكةوتَيكيان هيض 
ئةمة ساَلة «سيانزة دةَلَيت: قاضاخضييةكان
ســزادراومء تائَيستا دووجــار ثيشةمة،
تةقةيان جــار ــان  دةي كــراوم، زيندانى
ثتر كوذراوةو هَيسترم ثَينج لَيكردوومء
بةآلم داوم، دؤالر سزايان هةزار دوو لة
بَيت ئةوة شايةنى كة نيية شتَيكم ئَيستا
ديكةم ئيختيارَيكى هيض  بةآلم  بَلَيم، ثَيت
ئةم ناضارم بؤية نيية، ئيشَيكم هيض نيية،
دةستى كةسَيك هةر بؤية بكةم، كارة
شتَيك هةموو لةكؤتاييدا كارة، ئةم دابَيتة
تا خؤيةوة ئازاديي لة هةر دةدات، لةدةست
كةماألء ماألء سةرو سةروةتء سامانء

ذيانى».

عةلى ئازاد ئينطليزييةوة: لة

عَيراقء نَيوان كحولييةكانى خواردنةوة قاضاخضيانى
مةرط دةبنةوة ئَيران، رووبةأووى
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عةبدوَلآل نامؤ هاوكار: لهؤنى       هَيمن سةرثةرشتيار:

٠٧٧٠١٩٩٢٨٢٤ : ثةيوةندى بؤ

حةقيقةت؟ يان وةهم عَيراقدا؛ لة ئاشتبوونةوة

لةمانى* موختار

لة ئاشتبوونةوة دةربارةى ناتوانين
سروشتء لة وةكو هةتا قسةبكةين عَيراقدا
اليةك هةموو تَيبطةين، كَيشةكة ثَيكهاتةى
نيشتمانيى، ئاشتبوونةوةى كة ثَييانواية
حكومةتى لة هةر  رزطاريية، رَيطاى  تاكة
تا ئؤثؤزسيؤنةكانى، هةتا عَيراقييةوة
ئيقليمىء هَيزة هةتا داطيركةرةكانء هَيزة
تةنيا دروشم بةآلم نَيودةوَلةتييةكان،

ناطةيةنَيت. مانايةك بؤخؤى
كة  دووبةرةكييةى جياوازىء ئةو  
ئةو بةرئةنجامى هةية، عَيراقدا لة ئَيستا
بوو لَيوانلَيو كة بوو ذينطةية بارودؤخء
جديى، طفتوطؤي نةبوونى بَيمتمانةيىء لة
ئيقليمىء بارودؤخة كة ئةوةى هةروةك
لة هاوكارنةبوو نَيودةوَلةتييةكةيش

لةمشَيوةيةدا. طفتوطؤيةكى سةرخستنى
كارَيكى  لة عَيراقدا دةبَيت  ئاشتبوونةوة
لةكؤَلكردنةوةى نةك بَيت خؤبةخشانة
ئةطةر روونادات هةرطيز ئةويش ئةركَيك،
نةنَينء بةيةكديدا دان جياوازةكان اليةنة
تؤَلةسةندنةوةء رقوكينء لة ئازايانة
رزطارنةكةن. خؤيان دةسةآلت شةهوةتى
كة ئاشتبوونةوة كؤنطرانةى ئةو هةموو
جطة نةبوون  هيض  طيراون، ئَيستا  هةتا 
دةرفةتَيك ثةيوةنديكردنء هةَلمةتى لة
لةو بةشَيك طةشتوطوزار، طــةإانء بؤ 
هَيلسنكى لة ئةوةى نموونة  بؤ كؤنطرانة
لةسةر ئيمزايان ئةوانةى هةموو طيرا،
ئةندامانى كرد،  كؤنطرةكة بةرئةنجامى 

ثَيويست ئايا بوون، عَيراق ثةرلةمانى
ثةرلةمان ئةندامانى هةموو ــات دةك
بضنة رَيككةوتنَيك ئيمزاكردنى بــؤ
لة رؤذانــة ئــةوان لةكاتَيكدا  هَيلسنكى،
دةبينن، يةك بةغدا لة  كؤنطرةكان هؤَلى
كؤنطرةكاندا هةموو لة ئةوةية سةيريش
كة ــةوة ــراوةت ك ــةوة ئ لةسةر جةخت 
ئةوانةدا لةطةأل ئاشتةوايى «هةرطيز
بَيتاوانان خوَينى بة  دةستيان  كة ناكرَيت
ئةوةية: ثرسيارةكة بــةآلم ســوورة»،
كة عَيراقدا لة هةية اليةنَيك مةطةر ئايا
دةستى رابردوودا ساَلى (٥٠) لةماوةى

نةبووبَيت؟ سوور بَيتاوانان خوَينى بة
دةستوورى سياسىء ريفؤرمى دةبَيت
ثاككردنةوةى دآلنء ضاكسازيى  بة
ــدنــةوةء ــةســةن تــؤَل هةستةكانى ــة  ل
رؤشنبيريى بــة ــةوةى  ــردن ــك ــاوةدان ئ
ئةمةش هةر دةستثَيبكات، لَيبووردن
هةموو دةدات، عَيراقييةكان يارمةتيى
بإوايةى ئةو بطةنة  كة عَيراقييةكان 
جَيطير ــى ــان ذي ــىء ــوزةران ــط ــؤش خ
برايةتى يةكإيزيىء بة بةستراوةتةوة
تاكة عَيراقييةكان يةكإيزيى نَيوانيان.
ئةو رووبةإووبوونةوةى بؤ طةرةنتيية

عَيراقى كة ئاَلؤزةى ئيقليميية ذينطة
تَيداية.

لــةإَيــى ــراق ــَي ع نــاكــرَيــت هةرطيز 
ياخود سةركةوتووان)، (دادثةروةريى
عَيراقييةوة تائيفىء هـــةآلواردنـــى
بةرنامةى سةركةوتنى بونيادبنرَيتةوة،
ثةيوةستة ئاوةدانكردنةوة بونيادنانء
ئةم لةسةر كة سياسى بةرنامةيةكى بة

بونيادنرابَيت: خوارةوة بنةمايانةى
كاركردن لةسةر جةختكردنةوة يةكةم:
مةدةنىء مافة ثاراستنى داهاتوو، بؤ
عَيراقى هاوآلتييانى هةموو سياسييةكانى
ثاراستنى هةروةها جياوازيى، بةبآ
هةموو لة عَيراقى كؤمةَلطاى ثَيكهاتةكانى

روويةكةوة.
كؤمةَلطاى ثَيكهاتةكانى هةموو دووةم:

 ٢٠٠٣ ساَلى لةثَيش لةثاشء عَيراقى
بة ثَيويستمان هةربؤية لَيكراوة، ستةميان
دةرفةتى كة ديموكراسيية ثرؤسةيةكى
برةخسَينَيت، اليةك هةموو بؤ يةكسان
لة بــةشــداربــَيــت ــةل ــــات كــة ط وادةك

بإيارةكاندا. دروستكردنى
طةرةنتى لةكؤتايشدا دةبَيت سَييةم:
خراث بة دةســةآلت كة بكرَيت ــةوة ئ
نةكرَيت هــةآلواردن بةكارنةهَينرَيت،
تاوانى سامانةكانداو دابةشكردنى لة
هةرطيز لــةنــاوبــردن كؤمةَلكوذيىء

روونةداتةوة.
وآلتانى  كؤمةَلةى ثَيشووى نوَينةرى *

عةرةبى بؤ عَيراق

دانا نةوزةر و:
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