
 هةستيار قادر

ذمارةيةك  مووضةى  ناوخؤ  وةزارةتى 
و   نادات  ثةرلةمانتارَيك  ضةند  ثاسةوانى 
هةنطاوة  ئةو  ثةرلةمانتارانةش  لةو  يةكَيك 
«ئةو  دةَلَيت  و  لةقةَلةمدةدات  بةناياسايى 
بةطومانى  ناوخؤ  ــى  وةزارةت هةنطاوةى 

ثشتطيريكردنى ليستى طؤإان بووة».
مووضةى  هةرَيم  ناوخؤى  وةزارةتى   
ــةك لــة ثــاســةوانــانــى هــةريــةك  ــاري ذم
رةفــعــةتء  محةمةد  ثــةرلــةمــانــتــاران 

محَيدينء  طَيالس  محةمةدو  كوَيستان 
ضةند ثةرلةمانتارَيكى ديكة نادات و داوا لة 
ثاسةوانةكان دةكةن خؤيان بطوَيزنةوة بؤ 

دةزطايةكى ديكة.
بة  بــإيــارةى  ئــةو  رةفعةت  محةمةد 
ناياسايى لةقةَلةمداو بة رؤذنامةى راطةياند 
«ئةو بإيارةى وةزارةتى ناوخؤ  بؤ بإينى 
ضةند  منء  ثاسةوانَيكى  ضةند  مووضةى 
ثةرلةمانتارَيكى ديكة بة طومانى ثةيوةندى 
ياسا  بةثَيى  كة  بووة،  طؤإانةوة  ليستى  بة 
بؤمان دانراوة، وا ديارة ئةو بإيارة لةسةر 

ئةمةش  يةكَيتيية،  سياسى  مةكتةبى  داواى 
دةيسةلمَينَيت كة حيزب دةست لة حكومةت 

وةردةدات و ئَيمةش بَيدةنط نابين».
ثةرلةمانتاريش  محَيدين-ى  طَيالس   
بؤ  ناردووة  شؤفَيرةكةى  كة  ئاشكرايكرد، 
وةرطرتنى  بةمةبةستى  ناوخؤ  وةزارةتى 
كة  ثَييانإاطةياندووة  مــووضــةكــةىء 
داواى طواستنةوةيان  نادةنآء   مووضةى  
بة  رةسميشى  نووسراوى  لَيكردووةو 
بؤ  ثةرلةمانةوة  نووسينطةى  ــؤرى  م
بؤ  ناردووة  ثاسةوانة  ئةو  ثشتطيريكردنى 

وةزارةتى ناوخؤ، بةآلم لةاليةن عةقيدَيكى 
هَينراوة،  بــةســةردا  ــى  زةإب ثؤليسةوة 
وتيشى «نووسراوى ثةرلةمان وةك كيتابى 
ناتوانَيت  كةسَيك  هيض  وايــةو  رةسميى 
منَيكى  ئةطةر  بهَينَيت،   بةسةردا  زةإبى 
ئاوهام  هةية  حةسانةم  كة  ثةرلةمانتار 
ئةو  بةرامبةر  ضى  ئةى  بكرَيت،  لةطةَل 

ميللةتة داماوة دةكةن».
١٩٩٢ي  ســاَلــى  بإيارَيكى  بةثَيى   
كةس   (٣) ــان،  ــت ــوردس ك ثــةرلــةمــانــى 
ثةرلةمانتارَيك  هةر  بؤ  ثاسةوان  وةك 

دابيندةكرَيتء لةكاتى خانةنشين بوونيشيدا 
يةكَيكيان لةطةَليدا دةمَينَيتةوة».

بريكارى وةزارةتى  جةالل شَيخ كةريم 
ثَينةدانى  كة  رةتكردةوة،  ئةوةى  ناوخؤ 
ثةرلةمانتارانة  ئةو  ثاسةوانى  مووضةى 
ليستى  ثشتطيريكردنى  بة  ثةيوةندى 
طؤإانةوة هةبوو بَيت و رايطةياند «بإيارةكة 
بؤ ئةو ثةرلةمانتارانةية كة زياد لة رَيذةى 
خؤيان ثاسةوانيان هةيةو دةريش ناكرَين، 
بةَلكو دةطوازرَينةوة بؤ دةزطايةكى ديكةى 

حكوميى». 
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ثاسةوان لة ذمارةيةك ثةرلةمانتار دةسةنريَتةوة

فةالح نةجم 

كؤمسيؤنى باآلى هةَلبذاردنةكان ذمارة 
بةر  بؤية  تيروثشكةوة  نةخستة  ٦٦)ى   )
بةشداربووى  سياسى  قةوارةيةكى  هيض 
سةرؤكى  ــةكــةوت،  ن هــةَلــبــذاردنــةكــان 

دةستةى باآلى هةَلبذاردنةكانى هةرَيميش 
سياسى  هؤكارَيكى  رةتدةكاتةوة،  ئةوة 

لةثشت نةدانى ئةو ذمارةيةوة هةبَيت.
قةوارةسياسييةكانى  زنــجــيــرةى 
ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى  بةشداربووى 
(٥٠)وة  لــــةذمــــارة  كـــوردســـتـــان 

 ،(٧٣) تـــاذمـــارة  ــاتء  ــدةك ــَي ــث ــت دةس
ذمارة  ذمارانةدا  ئةو  لةنَيو  هةرضةندة 
كة  قــةوارةيــةك،  هيض  نــةدراوةتــة   (٦٣)
قةوارةسياسييةكان  جياكردنةوةى  بؤ 
بةآلم  وةالنراوة،  لةكةمةنةتةوايةتييةكان 
قةوارةيةكى  هيض  نةدراوةتة   (٦٦) ذمارة 

ــةى  ــارةك ــؤك ــةوةى ه ــئ ــَي ــاســى، ب ســي
روونكرابَيتةوة.

ــى دةســتــةى  ــةرؤك  عــةلــى قـــادر س
بةإؤذنامةى  هةرَيم  هةَلبذاردنةكانى 
هيض   (٦٦) ذمــارة  «دانةنانى  راطةياند: 
تةنيا  نييةو  لةثشتةوة  سياسى  هؤكارَيكى 

بةإَيكةوت بووة».
هةرَيمى  رابردووى  لةهةَلبذاردنةكانى 
دراوة   (٤٩) ــارة  ــاذم ت كــوردســتــانــدا، 
هةَلبذاردنى  بؤ  بةقةوارةسياسييةكان 
لة  كوردستانيش  ثةرلةمانى  ئةمجارةى 

(٥٠)وة دةستيثَيكردووة. 

كـؤمـسيؤن ذمـارة (٦٦) نـاخـاتـة تـيرءثشـكةوة

رَيكخراوة مةدةنييةكان 

دةتوانن ضاودَيريى 

بةَلَينةكانى حكومةت بكةن؟

ل ٥

«بةتؤمةتى ثشتطيريكردنى ليستى طؤإان»

شارا عةبدوإلةحمان

رابـــردوودا  هةفتةى  ســآ  لــة 
تةنيا  ــان  كــوردســت ثــةرلــةمــانــى 
ئــةنــجــامــداوة،  دانيشتنى  يــةك 
ياسايى  مــاوةى  لةكاتَيكداية  ئةمة 
ماوةو  كةمى  ماوةيةكى  ثةرلةمان 
ماون  طرنطيش  ــرؤذةى  ث ضةندين 
بكرَيتء  لةبارةوة  طفتوطؤيان  كة 

ثةسةند بكرَين.
ئةندامى  محةمةد،  كوَيستان 
ثةرلةمانى كوردستان، بة رؤذنامةى 
راطةياند: لةماوةى ئةم (٣) هةفتةيةى 
يةك  تةنيا  ثةرلةمان  ـــردوودا  راب
ئةمة  ــجــامــداوة،  ــةن ئ دانيشتنى 
ضةندين  ثةرلةمان  كة  لةكاتَيكداية 
ماوة  لةبةردةستدا  طرنطى  ثرؤذةى 
ماوةى  بكات،  لةبارةوة  طفتوطؤيان 
ياسايى خؤشى هةر بؤ ئةو مةبةستة 

درَيذكردةوة.
دةستوورى  ثرؤذةياساكانى 
ــةوةى  ــوون ــارب ــط ــةرةن ــم، ب ــةرَي ه
هةمواركردنى  خَيزانى،  توندوتيذيى 
ثةيإةوى ناوخؤى ثةرلةمان)، ضةند 
لةبةردةستى  ديكة  ثرؤذةياسايةكى 
طفتوطؤيان  كة  مــاون  ثةرلةماندا 

لةبارةوة بكرَيت.
ــارى  ــذك ــارق جــةوهــةر، راوَي ت
ثةرلةمان،  سةرؤكى  راطةياندنى 
لةوبارةيةوة بة رؤذنامةى راطةياند: 
ليذنةكانةوة  سةرقاَليى  بةهؤى 
كة  ثـــرؤذةيـــاســـايـــانـــةى  ـــةو  ب
لةبةردةستيانداية، لةم سآ هةفتةيةدا 
كةمتربوون،  ــان  ــةوةك ــوون ــؤب ك
بإياريشة لةم هةفتةيةدا دانيشتنَيكى 
هةرَيم  دةستوورى  لةسةر  ديكة 
ــةى  رؤذةك ــةآلم  ب ئةنجامبدرَيت، 

ديارينةكراوة.

سآ هةفتةية ثةرلةمان 
يةك دانيشتنى 

ئةنجامداوة

ثشتيوان سةعدولَآل

يةكَيتى- ئةندامةكةى سةركردايةتى  شةش 
سياسى  مةكتةبى  ئةونامةيةى  ريفؤرم  باَلى 
حيزبةكةيان ثشتطوَيدةخةن، كة تَييدا داواكرابوو 
بكةنةوة،  يةكاليي  خؤيان  هةفتةيةكدا  لةماوةى 
ئةندامَيكيشيان دةَلَيت: بةئيهمالكردنء بَيدةنطى 

وةآلميان دةدةينةوة. 
سةركردايةتى  كؤميتةى   (٥/٢٥) رؤذى 
يةكَيتيى نيشتمانيى كوردستان بةبَي بةشدارى 

ريفؤرم  بــاَلــى  ســةركــردايــةتــى  ئةندامانى 
كارطَيإى  دةستةى  رؤذ  هةمان  كؤبووةوةو 
ئاراستةى  نامةيةكى  يةكَيتى  سياسى  مةكتةبى 
ريفؤرم  باَلى  سةركردايةتييةكةى  ئةندامة   (٦)
هةفتةيةكدا  لةماوةي  لَيكردوون  داواى  كردو 

خؤيان يةكاليي بكةنةوة. 
ئةندامَيكى  «وةك  هاتووة:  لةنامةكةدا   
سةركردايةتى بفةرموون ئاطادارمان بكةن، كة 
ئايا ئَيوة بؤهيض ليستَيكى هةَلبذاردنى داهاتووى 
ثةرلةمانى كوردستان، جطةلة ليستى كوردستانى 

كوردستان+ثارتى  نيشتمانيى  (يةكَيتيى 
ديموكراتى كوردستان) خؤتان كانديدكردووة؟ 
ئةطةر  كاردةكةن؟  ديكة  ليستَيكى  هيض  بؤ  يان 
تابإيارى  نةبوو،  تاإؤذى ٢٠٠٩/٦/٢ وةآلمتان 

كؤنطرةى سَييةم ئةندامَيتيتان رادةطيرَيت».
سةركردايةتى  ئةندامانى   (٥/٢٦) رؤذى 
باَلى ريفؤرم خؤيان راطةياندو كؤبوونةوةكةي 

سةركردايةتييان بةناشةرعيى وةسفكرد. 
ئةندامَيكى سةركردايةتى سةر بةباَلى ريفؤرم 
كة  لَيكراوة،  داوامان  بةنامة  «هةرضةندة  وتى: 

بةآلم  بكةين،  ئاشكرا  خؤمان  هةَلوَيستى  دوا 
ثَيدةضَيت  نييةو  بةوةآلم  ثَيويستى  ئةونامةية 

بةئيهمالكردنء بَيدةنطى وةآلميان بدةينةوة».
«دةبوو  رايطةياند:  بانيمارانى  عوسمان 
سةركردايةتيدا  كؤميتةى  لةكؤبوونةوةى 
خؤمان  هةَلوَيستى  لةوآ  كة  بةشداربوويناية 
ثَيويستى  نامةكة  بؤية  روونـــدةكـــردةوة، 
كؤبوونةوةى  دواى  نييةء  بــةوةآلمــدانــةوة 
داهاتووى كؤميتةى سةركردايةتى هةَلوَيستمان 

دةبَيت».

باَلى ريفؤرمى سةركردايةتى، نامةكةى يةكيَتى ثشتطوَيدةخات
«تا ئَيستا هيض 

بةرثرسَيك لةسةر 
طةندةَلى دادطايى 

نةكراوة

ل ٤

ل ٣

كآ حيزب 

لة حكومةت 

جيادةكاتةوة؟
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حكومةتجيادةكاتةوة؟ لة حيزب كآ

نةجم فةالح فؤتؤكان:

سلَيمانى هونةرىمؤزةخانةى بةإَيوةبةرَيتى

كانزاكاريى جيؤلؤجىء مةسحى طشتى كؤمثانياى شارةوانى سلَيمانى

سلَيمانى سلَيمانىزانكؤى ثارَيزطاى

سلَيمانى سةرزةوى ئاوى ئاودَيرىء باخضةكانبةإَيوةبةرَيتى بةإَيوةبةرَيتى
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سةعدولَآل ثشتيوان

سياسى مةكتةبى راطةيةنراوَيكدا لة
ئةو سةر هَيرشدةكةنة  ثارتي يةكَيتىء 
لةسةر نووسين وتارو  كة  نووسةرانةى
لةدةزطاكانى كورد سةركردايةتى  رؤَلى
ئــةوةش ــةوةو بــآلودةكــةن راطةياندندا
نةتةوةيىء هةستي «بةئيستيغاللكردنى
كوردستان» هَيزةكانى يةكإيزيى تَيكدانى
نووسةرو ذمارةيةك هاوكات ناودةبةن،
ــةن، ــةوةدةك ب ئــامــاذة رؤذنــامــةنــووس
راستييةكان شــاردنــةوةى بةمةبةستى
دةخةنة تؤمةت بةردةوام ثارتى يةكَيتىء

رؤذنامةنووسان. ثاأل
مةسعود بةسةرثةرشتى (٥/٣١) ثَيرآ
يةكَيتيى سياسى مةكتةبى هةردوو بارزانى
ديموكراتى ثارتى كوردستانء نيشتمانيى
كؤبوونةوةو لةسةآلحةدين كوردستان
راطةيةنراوَيكيان كؤبوونةوةكة دواى
هَيرشدةكةنةسةر تيايدا كة بآلوكردةوة،
نــووســةرانء راطةياندنء دةزطاكانى

رؤذنامةنووسان.
سياسى مةكتةبى راطةيةنراوةكةى لة
«كؤبوونةوةكة هاتووة: ثارتيدا يةكَيتىء
كة كرد، دياردةيةك لةسةر هةَلوةستةى
ئةويش سةرنج، جَيى بووةتة دوايية بةم
كة لَيدوانانةية،  ــارء  وت نووسينء ئةو
كورتهَينانء كةمتةرخةمىء طومانى
ــةداى ئ دةخنةثاأل ــةوجــؤرة ل تؤمةتى
كوردستانء سياسى سةركردايةتى
بةغدا، لةطةأل لةمامةَلةدا هةَلوَيستةكانى
نةتةوةيى هةستى ئيستيغاللى لةوةشدا

دةكةن». كوردستان خةَلكى
نــووســةرو عةبدوللةتيف، ئــاســؤ 
خستةإوو، ئــةوةى ــووس، ــةن ــام رؤذن
كورد سةركردايةتى يةكةمجارنيية  ئةوة
لةبةغدا ئةدايان خراثبوونى لةبةرامبةر
نووسةرانء دةخةنةثاأل ناإةوا تؤمةتى
بةشَيوةيةكى ئةوكةسانةى رؤشنبيرانء
لة كورد سةركردايةتى كارةكانى زانستييانة
بةغداهةَلدةسةنطَينن،«بةبإواىئَيمةلةدواى
كورد دةسةآلتى بةعس رذَيمى رووخاندنى
كاريانكردووة، بةدروشم تةنيا لةبةغدا
ئةجَيندايةكى طوتارء كورد لةوماوةيةدا
كة طوتارَيك نةبووة، رؤشنى سياسى
خواستةكانى ــازارو ئ هةستء دةربــإى
مادةى جَيبةجَينةكردنى بَيت، كورد طةلى

سةركردايةتى  كةمتةرخةميى لة  ١٤٠
كوردى زمانى  بةكارنةهَينانى كــوردة، 
عَيراقدا، حكومةتى لةدامودةزطاكانى
بودجة، كيمياباران،  ئةنفالء مةسةلةى 
مةسةلةى هةموويان مةسةالنة ئةم نةوت،
بةرثرسيارَيتييةكى ضارةنووسسازنء
ــورد ك ــى ــةت ــرداي ــةو ســةرك ــي ــذووي مــَي
كردوون». لةطةأل مامةَلةى كةمتةرخةمانة

ســةرنــووســةرى شـــوان مــحــةمــةد،
بةئاسانى رايطةياند: ئاوَينة، هةفتةنامةى
قسة رؤذنامةوانيدا لةكؤتَيكى  ناتوانين
سياسى سةركردايةتى ــةداى ئ لةسةر
ثَيويستى ئةوة بةَلكو بكةين، لةبةغدا كورد
ــردوو راب كارةكانى بةهةَلسةنطاندنى
مافةكانى تائَيستا ئةوةشدا لةطةأل هةية،
ماونةتةوة، بةهةَلثةسَيردراويى كورد
بةرثرسيارَيتى سةرةكى بةشَيكى ئةمةش
ئةطةر لةبةغدا، كوردة نوَينةرانى لةئةستؤى
ئَيمة قسةبكةم، رؤذنامةكةمةوة لةإوانطةى
بةرهةَلستكارين، نة حكومةتداينء لة نة
بابةتَيكمان ئاوَينةدا ثَيشووى لةذمارةى
بةرثرسانى كة ئةوةبآلوكردةوة، لةسةر

بؤ ــةوة ــةت ــوون ــات ه ــدا ــةغ ــةب ـــورد ل ك
كة ــةن، دةك حيزبى كــارى كوردستانء
بةبَياليةنانة رؤذنامةوانييةء كارَيكى ئةمة
خةَلكمان بةآلم ئَيمة دةمى بآلوكراوةتةوة،
بؤ سةكؤيةكين  ئَيمة  ناطيرَيت،  ــَي  ث

حيوار». دروستكردنى
راطةيةنراوةكةى ديكةى  لةبةشَيكى
ثارتيدا يةكَيتىء سياسى مةكتةبى
هةرمةبةستيان نةك «لةإاستيدا » هاتووة،
بةَلكو نيية، نــةتــةوةيــى خةمخؤريى
مةبةستيانة خيتابة بةمجؤرة بةثَيضةوانةوة
تَيكبدةن، كوردستان هَيزةكانى يةكإيزى
بةرةى داهاتوودا لةهةَلبذاردنى دةيانةوَيت
نةضَيتة يةكطرتووانة كوردستانى كوردىء
كوردستان طشتيى راى دةبَيت مةيدان،
رووخَينةرو خيتابة ئةمجؤرة  لةبةرامبةر

بكرَيتةوة». هؤشيارتر تَيكدةرانة
نووسةران رؤشنبيرانء  بةبؤضوونى 
حيزبى ـــةردوو ه كــة ئةوتؤمةتانةى
راطةياندنكارانء ثاأل  دةيدةنة باآلدةست
شاردنةوةى راستييةكانة رووناكبيران، بؤ
بنامةيةكى هيض كوردستان، لةهاوآلتييانى

نيية. مةنتيقييان
بةإؤذنامةى نووسةر كةريمى، عةلى
يةكَيتىء تؤمةتانةى  قسةو ئةو راطةياند: 
رؤذنامةنووسانء ثاأل دةيخةنة ثارتى
تةنيا لةإاستييةوةو دوورة رؤشنبيران
حيزبة دوو  ئةو كة مةبةستةية ئةو  بؤ
بدةن، خؤيان  رةهاى بةحاكمييةتى  درَيذة 
ساأل (٣٥) بةدرَيذايى حيزبة دوو ئةو
بؤ ئةمإؤ جياوازدابوون، بةرةى لةدوو
لةهةَلبذاردندا ــةآلت دةس قؤرخكردنى

بةشداريدةكةن. ثَيكةوة
ثارتى يةكَيتىء ئةوةشكرد، بؤ ئاماذةى
لةدذى ضةكَيك وةكو دةرةكى هةإةشةى
بةكاردةهَينن، رةخنةطران هاوآلتييانء
تَيدانيية، مةنتيقييةتَيكى هيض ئةوةش كة
مةسةلةى خؤيان دوواليةنة ئةو ضونكة
جَيبةجَينةكردنى لةبيركردووة، نةتةوةيييان
كَيشةى هَيشتنةوةى ١٤٠ء مـــادةى
نموونةية ديارترين ناوضةدابإاوةكان
بَيبنةمايةو تؤمةتةكانيان مةسةلةية، بؤئةو
لةئةداى دَلنيان  كوردستانيش جةماوةرى 
رؤَلــى ــوردء ك سياسى سةركردايةتى

رؤشنبيران. نووسةرو راطةياندنء ميدياو
عةبدوللةتيف، ئاسؤ لةوبارةيةوة هةر
لةإاطةياندنء رةخنانةى ــةو «ئ ــى: وت
ماناى دةيطرن، راطةياندن نَيو خةَلكانى
بةدروشم تائَيستا ثارتى يةكَيتىء كة ئةوةية
كةمتةرخةمييان دةيانةوَيت كاردةكةنء

بشارنةوة».
ــة  ـــم رةخــن ــى هـــةرَي ــان ــرس ــةرث  ب
بةوةى دةطرن، راطةياندن لةدةزطاكانى
كارى نةتةوةيى  هةستى  طوَيدانة  بةبَي 
يةكإيزيى تةبايىء دةكةنء رؤذنامةوانى
ديارترين مةترسييةوة، دةخةنة كورد
رابــردووى هةفتةى وتةكانى نموونةش
حكومةتى سةرؤكى بارزانى، نَيضيرظان
رؤذنامةى لةضاوثَيكةوتنَيكى كة هةرَيمة،
كردبوو، ئةوةى  باسى  االوسط)دا (الشرق 
وَينةيةك كوردى راطةياندنى كةناَلةكانى
موخابةراتى لةشَيوةى  كة دةخولقَينن، 

دراوسَيداية. وآلتانى
دةَلَيت: لةوبارةيةوة عةبدوللةتيف ئاسؤ
يةكإيزى نةتةوةى خؤيان يةكَيتىء ثارتى
تَيكدا، سياسييةكانيان حيزبة ــوردو ك

ثَيكةوةبةست، ستراتيذييان رَيككةوتننامةى
نةكرد، كوردستانى حيزبى بةيةك ثرسيان
لةسةر بإيار تاكإةوانة  دووحيزبة  ئةو
تا دةدةن، كورد ميللةتى ضارةنووسى
داتاشينى تؤمةتبن خةريكى يةكَيتىء ثارتى
رؤشنبيرانء رؤذنــامــةنــووســانء بؤ 

بةهَيزبكةن. ئةدايان ناتوانن ئؤثؤزسيؤن،
تؤمةتى هةرَيم  بةرثرسانى هةرضةند 
راطةياندنةكانء ــاأل ث ــة دةخــةن ــةوة  ئ
تةنيا ضــاويــان كة  رؤذنــامــةنــووســان،
رةخنةى دةبيننء كةموكورتييةكان
ــو وةك ـــةآلم ب ــــرن، دةط ــةر ــن ــَي رووخ
بؤدةكات، ئاماذةى ئاوَينة سةرنووسةرى
دَلسؤزى خةَلكانَيكى رؤذنامةنووسان
ئَيمة » دةَلــَيــت: ــةورةك ه كوردستانن،
وآلتة ئةم بةهاوآلتى خؤمان هةموومان 
ئةهلى ميدياى ئــةوشــةإةى دةزانــيــنء
خزمةتكردنداية، لةثَيناوى دةيــكــات،
ئةو رووخاندندابَيت، لةثَيناوى نــةك
تؤمةت خانةى  دةضنة ئةوةندى قسانةش 
خانةى ناضنة ئةوةندة دروستكردنةوة،

خزمةتكردنةوة».

رؤذنامةنووسان نووسةرو سةر هَيرشدةكةنة ثارتى يةكيَتىء جارَيكيتر

لةبيركردووة، نةتةوةييان مةسةلةى خؤيان يةكَيتى ثارتىء كةريمى: عةلى

ديارترين دابإاوةكان ناوضة كَيشةى هَيشتنةوةى ١٤٠ء مادةى جَيبةجَينةكردنى

نموونةية بؤئةو مةسةلةية

عارف ستارة

قوربانياني  كةسوكاري نوَينةرى  
نورى سةرداني هةَلةبجة شاري كيمياباراني
لةو زياتر ثَيدةدات بةَلَينيان دةكةنء ماليكي
شارةكة خزمةتي هةيانة كة داخوازييانةي
بكاتء هةَلةبجة سةرداني خؤي بكاتء

بكاتةوة. ئاوةداني راستةوخؤ
شاري كيمياباراني قوربانياني كؤمةَلةي
قوربانيانة ئةو نوَينةرى وةك هةَلةبجة،
كؤمةَلَيك كردو بةغدايان شاري سةرداني
ئةوشارةيان خةَلكي داخــوازي ثَيشنيازء

كة وةزيــــران، ســـةرؤك  خستةبةردةم 
شاري لةئاوةدانكردنةوةي ثَيكهاتبوون
ضارةسةركردني بةطشتيء هةَلةبجة
بؤ تايبةت بودجةيةكي داناني بريندارةكانء
هةرَيم، كةي ٪١٧ لةإَيذةى بةدةر شارةكة
وارسي بؤ خانوو دروستكردنى هةروةها

شةهيدان.
ســةرؤكــي ــادر، ــق ــدول ــةب لــوقــمــان ع
هةَلةبجة، كيمياباراني قوربانياني كؤمةَلةي
ئَيستا ثَيش راطةياند: مانطَيك بةإؤذنامةي
كيمياباراني كةسوكاري كة ئاطاداركراينةوة
بةرنامةيةكرَيكبخةينبؤسةرداني هةَلةبجة

عَيراقء وةزيراني سةرؤك  ماليكى نورى
ضاومان دوَينَي بةغداء طةيشتينة شةو ثَيرَي

كةوت. بةماليكي
قوربانيانى  كــؤمــةَلــةى ســةرؤكــى  
بةوةشدا، ئاماذةى هةَلةبجة كيميابارانى
ثَيشنيازي ــيء ــوازي داخ كؤمةَلَيك كة 
بةماليكى ثَيشكةش هةَلةبجةيان خةَلكي
ــداون ــَي ث بةَلَيني ــةويــش ئ ــــردوءةو  ك
لةوةي زياتر  داخوازييةكانيان سةرجةم 
بكاتء جَيبةجَيي ثَيشكةشيانكردووة كة
بؤئةوةي بــدؤزَيــتــةوة، رَيطةضارةيةك
بةئاوةدانكردنةوةي دةست راستةوخؤ

سةرداني شارةكةش خؤي هةَلةبجة بكاتء
بكات.

حكومةتى بةثةنابردنةبةر سةبارةت
داواكارييةكانيان جَيبةجَيكردنى بؤ ناوةند
ـــةدواي «ل وتــي: عــةبــدولــقــادر لوقمان 
لةناوضووني هةَلةبجةو كيميابارانكردني
لةدانيشتوواني، زؤر ــي ــةك ــارةي ذم
دياريكراوي اليةنَيكي هةرَيم حكومةتي
بةخاوةن خؤمان ئَيمة ثإدةكرَيتةوةء بؤ
عَيراقة حكومةتي لةسةر دةزانينء ماف
قةناعةت بكاتةوةء  ئةمشارة قةرةبووي 
بةهةستياري ئةمةي هةرَيم حكومةتي ناكةم

وةرطرتبَيت.»
بةرثرسي  حةميد، ثَيشإةو  هاوكات  
ــري ــاودَي ض ــخــراوي ــك راطــةيــانــدنــي رَي
وةك كة ئاشكرايكرد، «ضاك» كؤردؤسايد
ثشتطيري هةركةسَيك رَيكخراوةكةيان
بكات هةَلةبجة قوربانياني لةكةسوكاري
«حكومةتي وتيشى: ــةن، دةك ثشتطيري
ثَيويست وةك نةيتوانيوة تائَيستا هةرَيم
قوربانياني كــةســوكــاري ــاري ــاوك ه
ئَيستا بكات، ئةنفالةكانيش هةَلةبجةء
ثرؤذة هةندَيك كة هةَلبذاردنةوةية بةهؤي

ئةنجامدةدرَيت». لةهةَلةبجة

دةكاتةوة ئاوةدان هةلَةبجة www.neماليكى
tew
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بوارى  ثسثؤإانى  شارةزاو  لة  زؤرَيك 
مةدةنى،   كؤمةَلطاى  رَيكخراوةكانى  كارى 
كوردستان  رَيكخراوةكانى  كة  ثَييانواية 
حكومةت  بةَلَينةكانى  ضاودَيريى  ناتوانن 
بةإَيوةبةرى  بكةنء كةمثينى بؤ سازبدةن، 
«بةشَيكي زؤر  دةَلَيت:  ئاسكيش  رَيكخراوى 
حكومةتء  لة  كؤمةك  رَيكخراوانة  لةو 
لةو  ئيرادةيةك  ئةمةش  وةردةطرن،  حيزب 
بتوانن  كة  ناكات  دروست  رَيكخراوانةدا 

لَيثَيضينةوة لة بةَلَينةكانى حكومةت بكةن».
 لةسةرةتاى ثَيكهَيناني كابينةى ثَينجةمى 
لةساَلى  كوردستانةوة  هةرَيمى  حكومةتى 
٢٠٠٥و ئَيستاش لة سةروبةندى ئامادةكاريى 
بةَلَينى  كوردستاندا،  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى 
حيزبىء  بةرثرسة  لةاليةن  جؤراوجؤر 
هاوآلتييان،  بة  ــت  دةدرَي حكومييةكانةوة 
رَيكخراوةكانى  ئاراستةى  ثرسيار  لَيرةوة 
تا  ئايا  كة  دةكرَيت،  مةدةنى  كؤمةَلطاى 
بةَلَينةكانى  كارء  ضاودَيريى  دةتوانن  ضةند 

حكومةت بكةن.
رَيكخراوي ئاسك ثرؤذةي ضاودَيريكردني 
كارةكاني حكومةتيان دةستثَيكردووة، ماوةى  
بةَلَينةكاني  بؤ  بــةدواداضــوون  ساَلة  سآ 
رَيبين  دةكــةن.  كوردستان  ثةرلةماني 
رَيكخراوةكةش،  «بةإَيوةبةري  رةســوأل، 
ثَييواية، ئامادةكاريي بةمةبةستي هاوكاريي 
زؤر  بةشَيكي  نيية،  رَيكخراوةكاندا  لةنَيوان 
حكومةتء  لة  كؤمةك  رَيكخراوانة  لةو 
ئيرادةيةك  ئةمةش  ـــرن،  وةردةط حيزب 
بتوانن  كة  دروستناكات  رَيكخراوانةدا  لةو 
وتيشى:  بكةن»،  مةسةالنة  لةو  لَيثَيضينةوة 
خؤمء رَيكخراوةكةشم ئامادةنين بضينة ناو 
ئةو كةمثينةوة، كة تةنيا ناو بَيتء نةتوانَيت 
بةتةنيا  بةشَيكي  كارانة  ئةم  كاربكات، 
باشترة  ثيشةييانةيةء  زؤرتر  كة  دةكرَيت 
تَيدابَيتء  زؤري  خةَلكَيكي  كة  كةمثينَيك  لة 
بَيتء  ئاراستةكراو  حكومةتةوة  لةاليةن 
رَيطربن لةوةي بة جديي بةدواداضوونَيك بؤ 

كارء بةَلَينةكاني حكومةت بكةن. 
 هاوكات هودا زةنطةنة، ضاالك لةبواري 
ثرؤذةي  بةرثرسي  مةدةنيء  كؤمةَلطاي 
رَيكخراوي  لة  ثةرلةمان  بةَلَينةكاني 
رَيكخراوةكاني  كة  وايــة  ــإواي  ب ئاسك، 

«هَيشتا  كوردستاندا  لة  مةدةني  كؤمةَلطاي 
نةطةيشتوونةتة ئةو قؤناغةي كة ئةزمووني 
ثَيكةوة كاركردنيان هةبَيت، بؤية هةندَيكجار 
ئةو طروثانةي كة دروستدةبن، نامَيننء يان 
دةطرن»،  لةبةرضاو  خؤيان  بةرذةوةنديي 
وتيشى: «ئةوانةي لة رَيكخراودا لة كوردستان 
نيية،  رَيكخراوةييان  ئةزمووني  كاردةكةن، 
هَيزي  ببنة  نةيانتوانيوة  لةبةرئةوةشة  هةر 

فشار بؤ سةر حكومةت».
طةرميان  لة  مانطةدا  ئةم  كؤتايي  لة 
بةَلَينةكاني  بةدواداضووني  بؤ  كةمثينَيك 
 (٤٠) لة  بريتين  كة  ثَيكهات،  حكومةت 
وةك  رؤذنامةوان،  كةسايةتيء  رَيكخراوء 
داخوازييةكاني  بةرامبةر  هةستكردنَيك 
جَيبةجَيكردني  بةَلَيني  حكومةت  كة  خةَلك 
لةوانة  ــداون،  ــَي ث ـــرؤذةي  ث كؤمةَلَيك 
جَيبةجَيكردني كردنةوةي زانكؤ لة طةرميانء 
دووسايدكردني شةقامي نَيوان كفري كةالرء 
جَيبةجَيكردنيان  بةَلَيني  كة  سلَيماني  كةالر 

دراوة.
رَيكخراوة  ئةندامي  قورباني،  عةدنان 
مةدةنييةكاني طةرميان، وتي: كارنامةيةكمان 
شَيوة  دوو  بة  داإشتووةء  كةمثينةكة  بؤ 
كةس   (٦) ــةوانــة  ل دةستبةكاربووين، 
ضاودَيريكردني  بؤ  كةمثينةكةن  نوَينةري 
ئةو شةقامةي بةَلَينة بؤيان بكرَيت، كةمثيني 

دووةميش كار بؤ بةَلَيني كردنةوةي زانكؤكة 
هةزار   (١٢) تائَيستا  «كةمثينةكة  دةكــات، 
ــةن  داوادةك كة  كؤكردووةتةوة  ئيمزايان 
لة  ناوةندةكةي  بكرَيتةوةء  زانكؤكة  بةثةلة 

شاري كةالر بَيت».
طةرميان  رَيكخراوانةى   ئةو  ثَيشتريش 
ئةحمةد،  عيماد  ـــة  داوةت ياداشتَيكيان 
وةزيــران،  ئةنجومةنى  سةرؤكى  جَيطرى 
بةَلَيني  ئةويش  زانكؤكةء  كردنةوةي  بؤ 
ثَيداون لةم نزيكانةدا ئةطةر هةتا (٥٠) مليؤن 

دؤالريشي تَيبضَيت، بؤيان بكاتةوة. 
عةلي كةريم، ضاالك لةبواري كؤمةَلطاي 
«دامــودةزطــاكــانــي  ــة  واي راي  ــي،  ــةدةن م
كوردستان،  هةرَيمي  مةدةني   كؤمةَلطاي 
سةرووي  نةكةوتوونةتة  كؤمةَلطانء  وةك 
كؤمةَلطاوة، ئةمةش حاَلةتَيكي دروستكردووة 
كة كؤمةَلطاي مةدةني كوردستان ثاشكؤبَيت 
بؤ رةهةندة كؤمةآليةتيء بة ثلةي يةكةم بؤ 
رةهةندة سياسييةكان». ئةو بإوايةكي قوَلي 
بةوة هةية كة هؤكارة سةرةكييةكاني ثشت 
بن،  ئةمانة  مةدةني  كؤمةَلطاي  نةبووني 
ثةيوةستن  هؤكارانة  لةو  «بةشَيك  وتيشى: 
كة  بةوةي  خؤيةوة،  مةدةني  كؤمةَلطاي  بة 
مةدةني  كؤمةَلطاي  بةهاكاني  بة  بــإواي 
بةشي  نيية،  توانايان  ثسثؤإييء  نييةء 
دووةميش ثةيوةستة بة كؤمةَلطاوة واتة بة 

ئابووريء  خراثيي  نادروستء  سياسةتي 
نةبووني  كؤمةَلطاوةء  رةهةندةكاني 
ستراتيذييةتي ثةرةثَيداني كؤمةَلطا»، هةموو 
مةدةني  كؤمةَلطاي  كة  وايانكردووة  ئةمانة 
ثةيامء خواستَيكي  كوردستاندا زؤرجار  لة 
لةخؤي  حيزبيي  سياسيي  ــووريء  ــاب ئ
دةطرَيت، لة جَيطاي ئةوةي ثةيامَيكي مةدةني 
مةدةنيش  كؤمةَلطايةكي  ئةطةر  هةبَيت، 
بةوشَيوةية بَيت، ناتوانَيت ببَيتة هَيزي فشار، 
سةرؤكي  رازيكردني  خةريكي  «هَيندةي 
بةرثرسي  كؤمةَلَيك  رَيــكــخــراوةكــانء 
بةرثرس  نةخوَيندةواري  كؤلكة  سياسيء 
دةبن، ئةوةندة خةريكي بةديهَيناني خواستة 

راستةقينةكاني كؤمةَلطا نين».
كؤمةَلى  رَيكخراوةكانى  فيدراسيؤنى 
مةدةنى لة كوردستان، يةكَيكة لةو طروثانةى 
كؤمةَلطاى  رَيــكــخــراوى  ــك  ــارةي ذم كــة 
ضةند  كؤكردووةتةوة،  سايةيدا  لة  مةدةنى 
هةنووكةييةكانى  كَيشة  بؤ  كةمثينَيكيشيان 
بةَلَينةكانى  كوردستانء  هاوآلتييانى 

حكومةت ئةنجامداوة.
فةالح مورادخان، رَيكخةري فيدراسيؤني 
رَيكخراوةكان  «هةوَلي  وتى:  رَيكخراوةكان، 
بةآلم  جياوازداية،  ــواري  ب كؤمةَلَيك  لة 
بةدةنطةوةهاتن بؤ هةوَلةكان نةبووة، وةك 
كةمثينَيكمان  رَيكخراوةكان  فيدراسيؤني 

سووتةمةني  بؤ  ــاء  كــارةب كَيشةي  بؤ 
ضةندين  طةرميان،  ناوضةي  لة  بةتايبةتي 
بةآلم  كــردووة،  طةندةَلي  دذي  كةمثينيان 
بةندء  كــؤتء  نةبووةء  بةدةنطةوةهاتن 

سنوور بؤ رَيكخراوةكان دياريدةكةن». 
بؤ  كةمثينَيك  كاتَيك  ــةالح  ف ــةإاي  ب  
دةبَيت  دةكرَيت،  بةَلَينةكان  بةدواداضووني 
لة  كة  بَيت  دياريكراو  اليةنَيكي  ئاراستةي 
دةسةآلتدايةء لة ثرؤطرامي رَيكخراوةكانيشدا 
سياسي  ضاالكيي  كــة  ــنــدةدرَيــت  ــَي بــةَل
كلتوورَيكي  نةبووةتة  ئةمة  بؤية  نةكرَيت، 
سةرانسةريي، كة ئةو  ضاالكيانةش دةكةن 
رَيكخراوي  بة  «زؤرجــار  فةالح  وتةى  بة 

نةخوازراو سةيردةكرَين».   
مــوراد،  هؤشمةند  ديكةوة  لةاليةكى 
قوربانياني  كؤمةَلةي  راطةياندني  بةرثرسي 
كارَيك  هةموو  وتي:  هةَلةبجة،  كيمياباراني 
ثَيويستي بة دةستثَيشخةريي هةية، ثَيدةضَيت 
لَيثرسينةوةية  بة  هةست  ئــةو  تائَيستا 
نةبووبَيت،  دروســت  رَيكخراوةكاندا  لة 
هةستَيت،  ئةركة  بةم  كة  نةبووة  كةسَيك 
لَينةكردووين  داواي  رَيكخراوَيك  «هيض 
بةشوَين  بهَينينء  ثَيك  كةمثينَيك  كة 
بةرثرسيارَيتي  هةستي  بضين،  بةَلَينةكاندا 
هَيشتا  مةبةستة  ئةم  بؤ  رَيكخراوةكان  الي 

الوازة».

رَيكخراوة مةدةنييةكان دةتوانن ضاودَيريى بةلَيَنةكانى حكومةت بكةن؟

بةدواداضــــوون

محةمةد سالَح حةمةالو

داواي  رةسمييدا  نامةيةكي  لة  بةريتانيا 
عَيراق  بازرطانيي  وةزيــري  ئازادكردني 
نةزاهةش  ليذنةي  ئةندامَيكي  ــات،  دةك
«ثَيشَيلكردني  بة  بةريتانيا  نامةكةي  
سةروةريي عَيراقء ياسا نَيودةوَلةتييةكان» 

دةداتة قةَلةم.
نامةيةكي  لة  بةريتانيا  حكومةتي 
رةسميدا كه  بؤ حكومه تی عَيراقي ناردووه،  
وةزيرى  سودانی،  عه بدولفه الح  داواده كات 
بةتؤمةتي  كة  ئازادبكات،  عَيراق،  بازرگانی 
دةرةوةي  بؤ  هةآلتنيدا  لةكاتي  طةندةَلي 
ئةمنييةكاني عَيراقةوة  لةاليةن هَيزة  عَيراق 

دةستطيركراوة.
ثةرلةمانتار ئازاد ضاالك، ئةندامي ليذنةي 
عَيراق،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  لة  نةزاهة 
دةستَيوةرداني  راطةياند:  رؤذنامةي  بة 
تؤمةتباربووني  مةسةلةي  لة  بةريتانيا 
ناياسايية»،  «كارَيكي  بازرطانيدا،  وةزيري 
ضونكة عَيراق وآلتَيكة خاوةني سةروةريي 
ــؤي نيية  ــك ب ــَي خــؤيــةتــيء هــيــض  وآلت

دةستوةربداتة كاروبارةكاني. 
سوداني،  عةبدولفةالح  هةرضةندة 
هةَلطري  عــَيــراق،  بازرطانيي  وةزيــري 
هاوكات  بــةآلم  بةريتانياية،  ثاسثؤرتي 
بة  تؤمةتبارة  عَيراقييةو  وةزيــرَيــكــي 
عَيراق،  ساماني  ســةروةتء  بةفيإؤداني 
ثَيويستة  ياساييةوة  ــةإووي  ل هةربؤية 
فةرماني  عَيراقةوةو  ياساي  بة  ثابةندبَيت 

دةرضووة،  بؤي  كة  دةستطيركردنةكةشي 
عَيراقييةوة  دادوةريي  دةسةآلتي  لةاليةن 

بؤي دةرضووة.
بةريتانيا  نامةكةدا  ديكةي  لةبةشَيكي    
حكومةتي  بؤ  سةعاتي   (٢٤) مؤَلةتي  تةنيا 
ئازاد  بازرطاني  وةزيري  كة  داناوة  عَيراق 
بةريتانيا  «دةكرَيت  وتي:  ضاالك  بكات، 
مامةَلة  مرؤييانة  بةشَيوةيةكي  داوابكات 

ياخود  بكرَيت،  بازرطانيدا  وةزيري  لةطةأل 
بةآلم  بطيرَيت،  بؤ  ثارَيزةري  كة  داوابكات 
بةَلكو  بكات،  هةإةشة  نيية  بؤي  بةريتانيا 
لة ضوارضَيوةي حوكمي  ثَيويستة داواكةي 
ليذنةي  ئةندامةكةي  دةرنةضَيت».  دادطادا 
كة  ئةوةشكردةوة  لةسةر  جةختي  نةزاهة 
ناقانوونيء  شتَيكي  بةريتانيا  «داواكــةي 

نادةستووريية». 

ــة بــةنــدةكــانــي  ــك ل ــي يــةكــَي ــَي ــةث  ب
ئةمريكا،  عَيراقء  نَيوان  رَيككةوتننامةي 
ثَيويستة  كــة  ــةوة،  ــراوةت ــك روون ــةوة  ئ
ثارَيزراوبَيت،  عَيراق  ياساي  سةروةريي 
هةإةشةي  بةريتانيا  لةكاتَيكداية  ئــةوة 
ئةطةر  ــات  دةك سةربازيي  ثةالمارداني 

وةزيري بازرطاني ئازاد نةكرَيت.
سوداني،  عةبدولفةالح  ئــةوةي  دواي 

ليذنةي  لــةاليــةن  بــازرطــانــي،  وةزيـــري 
نةزاهةوة بةتؤمةتي طةندةَلي تؤمةتباركراو 
لَيثَيضينةوةي  ثةرلةماندا  دانيشتنَيكي  لة 
هةوَلدان  لةكاتى  لة  ناوبراودا  كرا،  لةطةَلدا 
وآلت،  دةرةوةي  بؤ  دةربــازبــوونــي  بؤ 
يةكَيك  لة  ئَيستا  دةستطيربكرَيتء  توانرا 
سةماوة  شارؤضكةي  طرتووخانةكاني  لة 

دةستبةسةرة.   
ئةطةر  طواية  كة  ــةوةي  ئ دةربـــارةي 
بازرطاني  (٢٤) سةعاتدا وةزيري  لةماوةي 
هةَلدةكوتَيتة  بةريتانيا  ئةوا  نةكرَيت،  ئازاد 
بازرطاني  ــري  وةزي شوَينةي  ئةو  سةر 
ئازادي  هَيز  زةبري  بة  تَيدا دةستبةسةرةو 
مةسةلةي  وتــي  ــاالك  ض ــازاد  ئ دةكـــةن، 
عــورفء  لة  شتَيكة  هَيز  بةكارهَيناني 
ياسايةكي  هيض  لة  وآلتَيكء  هيض  عادةتي 

نَيودةوَلةتيدا نةهاتووة. 
ئةطةر  كاتَيكدا  لة  روونيشيكردةوة، 
وةزيري بازرطاني تؤمةتباريش نةبَيت، ئةوا 
لةسةر  بإيار  عَيراق  دادوةريي  دةسةآلتي 
تةنانةت  «بةريتانياو  وتيشي:  دةدات،  ئةوة 
حكومةتي عَيراقيش بؤي نيية دةستوةربداتة 

ئةو مةسةلةية».
ئاماذةي بةوةشكرد، هةرضةندة ليذنةي 
نامةكةي  ناوةرؤكي  لة  طوماني  نةزاهة 
نامةية  ئةو  تائَيستا  بةآلم  هةية،  بةريتانيا 
لة  نةزاهة،  ليذنةي  دةست  نةطةيشتووةتة 
ئاراستةي  وا  نامةيةكي  ئةطةر  كاتَيكيشدا 
بكرَيت،  نوَينةران  ئةنجومةنى  ليذنةكةيانء 
ئةوا ئةنداماني ئةنجومةنى نوَينةراني عَيراق 

بة هةموو جؤرَيك دذي دةوةستنةوة.

بةريتانيا داواي دةستبةجآ ئازادكردني سوداني دةكات

لـدةكــات» شـيـَ راق ثـيـَ «بـةريـتـانـيـا سـةروةريـى عـيـَ
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شارا عةبدولرةحمان

لةسةرىء  داواكـــارى  ضةندين  دواى 
نةزاهة،  دةستةيةكى  بوونى  ثَيويستى 
نةيانتوانى  حكومةت  هةرَيمء  سةرؤكايةتى 
هيض  هاوكات  دروستبكةن،  دةستةية  ئةو 
بةرثرسَيك لةسةر طةندةَلى نةدراوةتة دادطا، 
لةناو  طةندةَلى  بوونى  كة  لةكاتَيكداية  ئةمة 
بوونى  بةئاشكرا  حكوميةكاندا  دامودةزطا 
ضةندينجار  حكوميش  بةرثرسانى  هةيةو 

دانيان بةبوونى ئةو راستيةدا ناوة.

 دةستةى نةزاهة لةنَيوان بةَلَينء 

جَيبة جَينةكردندا
بارزانى  نَيضيرظان   ٢٠٠٦/٥/٧ رؤذى 
لةوتارى  هــةرَيــم  حكومةتى  ســةرؤكــى 
حكومةتى  يةكطرتووى  كابينةى  راطةياندنى 
دةستةيةكى  بةدامةزراندنى  بةَلَينيدا  هةرَيم 
لَيكؤَلينةوة  بةدواداضوونء  بؤ  تايبةتمةند 
لةطةندةَلىء نةبوونى دةستةيةكى لةوجؤرةى 
بة«دياردةيةكى نةنط» وةسفكردء بةَلَينيدا كة 
كارى جدى بؤ بكرَيت، بةآلم تائَيستا بةفيعلى 
هيض كارَيكى بؤنةكراوة، ئةمة هاوكاتة لةطةأل 
ئةنجومةنى  لةسةرؤكايةتى  كة  ــةوةى  ئ
مةبةست  بؤهةمان  ليذنة  دووجار  وةزيران 
ثَيكهَينرا، بةآلم ئةنجامى كارةكانيان نةبينرا.

دواى ئةوةى لةمانطى شوباتى ساَلى ثار 
ضوار حيزبة كوردستانييةكة (سؤسياليست، 
يةكطرتوو)  كــؤمــةأل،  زةحمةتكَيشان، 
بــارودؤخء  خراثى  لةسةر  ثرؤذةيةكيان 
حكومةتى  ئاراستةى  هاوآلتييان  طوزةرانى 
ليذنةى  ثَيكهَينانى  داواى  كــردو  هةرَيم 
كةسانَيك  كة  كرد،  دةستثاكيان  (نةزاهة) 
شايستةبن،  سةربةخؤو  بةإَيوةيبةرن 
كة  تايبةت  ياسايةكى  بةثَيى  هــاوكــات 
كاركردنء  ميكانيزمى  دةسةآلتء  ئةركء 
بةإَيوةببرَيت،  رَيكبخات،  بودجةكةى 
بةدروستكردنى  بةَلَينيدا  هةرَيم  حكومةتى 
لةكةسانى ثسثؤإء شارةزا  نةزاهة  ليذنةى 
بةآلم  طةندةَلى،  ــاردةى  دي بنبإكردنى  بؤ 
هيض  ثَيكنةهَينراوةو  ليذنةية  ئةو  تائَيستا 
رةوانــةى  هاوشَيوةش  ثرؤذةياسايةكى 

ثةرلةمان نةكراوة.

دةستةى نةزاهةى سةرؤكايةتى 

هةرَيم ضى بةسةرهات؟
ســةرؤكــى هــةرَيــم ضــةنــدجــارَيــك 
بةهةوَلى  ئــامــاذةى  لةإاطةياندنةكاندا 
دةستثاكى  دةستةيةكى  دروستكردنى 
طةندةَلى  دياردةى  بنبإكردنى  بؤ  كردووة 
بةآلم  هةرَيمدا،  لةدامودةزطاكانى حكومةتى 
وادةى  نييةو  ديار  ئةودةستةية  تائَيستا 

دروستكردنةكةشى ديارينةكراوة.
ديوانى  ســةرؤكــى  حسَين  ــاد  ــوئ د.ف
سةرؤكايةتى هةرَيم بةإؤذنامةى راطةياند: 
بةنيازى  هةرَيم  سةرؤكايةتى  «ماوةيةكة 

كة  دةستثاكية،  ليذنةيةكى  دروستكردنى 
هاوآلتييانة  بةهاناوةهاتنى  لَيى  مةبةست 
بةشى  لةطةأل  كَيشةيةكدا  بوونى  لةكاتى 
كارطَيإيى هةردامودةزطايةكدا كة بَيتةإَييان، 
دروستكردنى  وادةى  تائَيستا  ــةآلم  ب

ئةوليذنةية ديارينةكراوة».
ثَيشتر بإياربوو دةستةى نةزاهة لةهةرَيم 
سةربةخؤبَيتء  دةزطايةكى  دروستبكرَيتء 
د.  بةآلم  بَيت،  فراوان  دةسةآلتَيكى  خاوةنى 
دةستةى  ئةو  كة  بةوةكرد،  ئاماذةى  فوئاد 
لةدروستكردنى  بإيار  ثَيشتر  دةستثاكيية 
نةزاهةكةى  دةستةى  وةك  ئةطةر  درابوو، 
بةدةستةى  ثةيوةندييةكى  هيض  بَيت  عَيراق 

نةزاهةكةى سةرؤكايةتى هةرَيمةوة نابَيت.
لةدانيشتنى يةكةمى دواخولى ثةرلةماندا 
كؤسرةت  ئةمساَلدا،  ئــازارى  لةمانطى 
هةرَيمى  سةرؤكى  جَيطرى  عةلى  رةسوأل 
لةطةأل  كة  بةوةكرد،  ئاماذةى  كوردستان 
دةستةى  ثَيكهَينانى  هــةرَيــم  ســةرؤكــى 
نةزاهةيان تاووتوَيكردووةو بةمزوانة بإيار 
تائَيستا  بةآلم  ــت،  دةدرَي لةدروستكردنى 
ئةمة  نةنراوة،  لةوبارةيةوة  هةنطاوَيك  هيض 
جطةلةوةى كة بةبإواى ضاودَيران ثَيناضَيت 
طةندةَلى  بةطذاضوونةوةى  بؤ  ئةوهةوآلنة 
كة  بةوثَييةى  هةبَيت،  ئةوتؤى  كاريطةريى 
ثَيشتريش ضةندين هةوَلى حيزبىء حكوميى 

هةبووةء  طةندةَلى  بؤنةهَيشتنى  لةوجؤرة 
هيض دةرئةنجامَيكيان نةبووة.

كردنةوةى نووسينطةى دةستةى 

نةزاهةى عَيراق لةهةرَيم
نةزاهةى  دةســتــةى  لةثرؤذةياساى 
نةزاهةى  ليذنةى  لةاليةن  كة  عَيراقيدا، 
ــةوة  ــراق عــَي ــى  ــةران ــن ــوَي ن ئةنجومةنى 
هَيشتا  طفتوطؤكردندايةو  لةقؤناغى 
ئاماذة  لةبإطةكانى  يةكَيك  ثةسةندنةكراوة، 
نةزاهة  دةستةى  نووسينطةى  بةكردنةوةى 
عَيراق  شارةكانى  بؤسةرجةم  ــات  دةك

بةهةرَيمةكانيشةوة.
لة  نةزاهة  ليذنةى  ئةندامى  ضاالك  ئازاد 
ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراق، بؤ رؤذنامةى 
لةبإطةيةكى  كة  جطةلةوةى  كة  ئاشكراكرد، 
ــةوةى  ــةكــردن ــاس ل ــةدا ب ــاك ــاس ــرؤذةي ث
دةكــات  نــةزاهــة  دةســتــةى  نووسينطةى 
لةهةرَيمى كوردستان، رايةكى ديكة هةية كة 
هةرَيمى كوردستان خؤى دةستةى نةزاهةى 
دةستةى  لةطةأل  بةهةماهةنطى  هةبَيتء 
نةزاهةى عَيراقدا كاربكاتء وتيشى: «من ثَيم 
باشة دةستةى نةزاهةى عَيراق نووسينطةى 
ــاردةى  دي ضاودَيريى  هةبَيتء  لةهةرَيم 
دةستةى  ئةطةر  ضونكة  بكات،  طةندةَلى 

نةزاهةى خؤمان هةبَيت لةكوردستان رةنطة 
حيزبةكان  تَيدابكرَيتء  دةستَيوةردانى 
ئةو  ئةطةر  بةآلم  تَيبكةن،  خؤيانى  خةَلكى 
دةستةية لةخةَلكى شارةزاو بَياليةن ثَيكبَيت، 
ثَيدةضَيت  شارستانييةو  زؤر  كارَيكى  ئةوا 
طةندةَلى  ديــاردةى  ــاوةدا  م لةكورتترين 

بنبإبكات».

هَينانى كؤمثانياى بيانى بؤ 

بنبإكردنى طةندةَلى
رابردوويدا  هةفتةى  لةضاوثَيكةوتنى 
شةرقولئةوسةت،  ــةى  ــام رؤذن لــةطــةأل 
رايطةياند:   هةرَيم  حكومةتى  سةرؤكى 
ناوة  ثراكتيكى  هةنطاوى  حكومةتةكةى 
طةندةَليداء  بةرةنطاربوونةوةى  لةثَيناو 
نَيودةوَلةتي  كؤمثانيايةكى  لةطةأل  طرَيبةست 
ــاوةى  ــداردا مـــؤركـــراوةء م ــدي ــوةن ــةي ث
لةهةرَيمدا  كؤمثانياية  ئةو  ضةندمانطَيكة 
كاردةكاتء ديراسةى بارودؤخى كوردستان 
بؤضارةسةرى  تادةطاتة ستراتيذَيك  دةكات، 

بارودؤخةكة.
عةبدوَلآل  نيعمةت  ــإواى  ــةب ب ــةآلم  ب
سةرؤكى يةكَيتى ثةرلةمانتارانى كوردستان، 
هَينانى كؤمثانياى بيانى ضارةسةرى بوونى 
«هَينانى  وت:  بةإؤذنامةى  ناكاتء  طةندةَلى 
كؤمثانياى بيانى جطةلةوةى كة بودجةيةكى 
خةرجدةكرَيت،  تــَيــدا  هةرَيمى  زؤرى 
ضارةسةرى بنةإةتيش نابَيت بؤ بنبإكردنى 
طةندةَلى، هاوكات ئةو كؤمثانيايانة بةئاسانى 
بؤ  ببةن  كوردستان  نهَينييةكانى  دةتوانن 
هةرَيم  حكومةتى  لةكاتَيكدا  دةرةوة  وآلتانى 
زؤر بةئاسانى دةتوانَيت بةوكارة هةستَيتء 

طةندةَلى بنبإبكات».

طةندةَلكاران دادطايى ناكرَين
نةبينراوةو  لةكوردستان  تائَيستا 
بةتؤمةتى  بةرثرسَيك  هيض  كة  نةبيستراوة 
ئةوئيجرائاتانةش  بكرَيتء  دادطايى  طةندةَلى 
كـــة لــــةمــــاوةى رابـــــــردودا كــــراوة 
لةبةرثرسانء  ثؤست  هةرلةوةرطرتنةوةى 
لةميديا  بةشوَينةكانيان  جَيطؤإكَي 
بؤ  تةنيا  كة  وانيشاندراوة،  حيزبيةكانةوة 
باشتر بةإَيوةضوونى كارةكانة، نةك بوونى 

طةندةَلى ئيداريى لةودةزطايةدا.
سازطار عةلى ناجى سةرؤكى داواكارى 
تائَيستا  كة  كردةوة،  تةئكيدى  هةرَيم  طشتى 
لةسةر  بةرثرسَيك  هيض  لةكوردستان 
طةندةَلكارى نةدراوة بةدادطا، هؤكارةكةشى 
طةإاندةوة،  ثَيويست  بةَلطةى  نةبوونى  بؤ 
لةكاتى  ــووة  ــةب ه «فةرمانطة  وتيشى: 
لَيثَيضينةوةى  تيايدا  طةندةَلى  دةركةوتنى 
ياسايى لةطةأل كراوة، بةآلم وةك مةسةلةى 
دامودةزطايةكى  هيض  بةرثرسى  شةخسى 
طةندةَلكارى  بةتؤمةتى  حيزبى  حكوميىء 
ئةوةوة  بةهؤى  ئةمةش  نةكراوة،  دادطايى 
لةبةردةستدا  ثَيويستمان  بةَلطةى  كة  بووة 

نةبووة بؤ دادطاييكردنى ئةو كةسانة».
نزيكةى  كة  ئةوةى  لةطةأل  هاوكاتة  ئةمة 

سلَيمانى  نووسينطةى  مانطة  هةشت 
لةسةر  ياداشتَيكيان  كوردستان  ثةرلةمانى 
رَيطاوبانء  ثرؤذةيةكى  ضةند  خراثيى 
بازاإء  طرانيى  خواردنةوةو  ئاوى  كةميى 
ضةند كَيشةيةكى ديكة بةبةَلطةوة ئاراستةى 
تالةوَيوة  كردووة،  ثةرلةمان  سةرؤكايةتى 
تائَيستا  بةآلم  بكرَيت،  حكومةت  ئاراستةى 
ثةرلةمان  سلَيمانى  نووسينطةى  ئةندامانى 
هيض وةآلمَيكيان بةدةست نةطةيشتووةتةوة.

محةمةد رةفعةت سةرؤكى نووسينطةى 
راطةياند:  بةإؤذنامةى  ثةرلةمان  سلَيمانى 
ثرسيارَيكمان  ضةند  رؤذة   (١٠) نزيكةى 
لةسةر كَيشةكانى شارى سلَيمانى ئاراستةى 
 (١٥) كــردووةو  ثةيوةنديدارةكان  وةزيــرة 
ئةطةر  وةآلمدانةوة،  بؤ  داونةتَي  رؤذمــان 
لةو  داوا  ئةوا  نةبوو،  بةدأل  وةآلمةكانمان 
لةوَي  ثةرلةمانء  بَينة  دةكةين  وةزيرانة 
ئةطةر  بكةين،  ئاراستة  ثرسيارةكانيان 
ئةوا  نةبوو  بةدأل  وةآلمةكانيانمان  دووبارة 

داواى لَيسةندنةوةى متمانةيان لَيدةكةين.
لة  سلَيمانى  نووسينطةى  سةرؤكى 
يةكَيك  ثةرلةمان ئةوةشى روونكردةوة، كة 
لةو ثرسيارانةى كة هةيانبووة لةسةر رَيطاى 
 (٢١) نزيكةى  كة  بووة  تاسَلوجة-سلَيمانى 
رؤيشتووةو  بةهةدةر  تَيدا  دؤالرى  مليؤن 
ضةندين كةس بةهؤيةوة طيانى لةدةستداوة، 
دياريكراوى  لةوادةى  ساَليش  سَي  هاوكات 
«بؤئةو  وتيشى:  تةواوبووة،  درةنطتر  خؤى 
(عيماد  ئاراستةى  ثرسيارمان  مةبةستة 
ئةحمةد) وةزيرى ئةوكاتةى ئاوةدانكردنةوة 
كردووة، بؤئةوةى بزانين بؤضى ئةو هةموو 
ئةوهةموو  كراوةو  لةوثرؤذةيةدا  طةندةَليية 
وةآلمى  ئةطةر  رؤيشتووة،  بةهةدةر  ثارةية 
بَيتة  داوادةكةين  ثَينةبوو  باوةإثَيهَينةرى 

ثةرلةمانةوة».

ضاودَيرى دارايى ضارةسةرى 

كَيشةكان ناكات
دوو  كوردستان  لةهةرَيمى  لةئَيستادا 
وةك  بةآلم  هةية،  دارايى  ضاودَيرى  ديوانى 
دةستةى  جَيطةى  نةيانتوانيوة  ثَيويست 
بةبإواى  بةوهؤيةشةوة  بطرنةوة،  نةزاهة 
نةزاهة  ليذنةى  ثَيويستة  رةفعةت  محةمةد 
لةثةرلةماندا بوونى هةبَيتء داواشيانكردووة، 
بةآلم طوَييان لَينةطيراوة، وتيشى: «ضاودَيرى 
ثارتيدايةء  دةسةآلتى  لةذَير  هةولَير  دارايى 
ضاودَيرى دارايى سلَيمانى لةذَير دةسةآلتى 
ديوانى  دوو  ئةو  بةوهؤيةشةوة  يةكَيتيداية 
ضــاودَيــرى  ناتوانن  ــيــة  داراي ــرى  ضــاودَي
لةبةرئةوة  بكةن،  حكومةت  ثولى  ثــارةو 
داهاتووى  لةخولى  ــم  دةزان بةثَيويستى 
ثةرلةماندا ليذنةى نةزاهة هةم لةثةرلةمانء 
ئةم  لةسةرةتاى  هةبَيتء  لةحكومةتدا  هةم 
خولةى ثةرلةمانيشدا ض وةك خؤم، ض وةك 
ليستى سةوز داوامانكرد كة ليذنةى نةزاهة 
لةثةرلةماندا دروستبكرَيت بؤ ضاودَيريكردنى 
حكومةت لةإووى دارايىء ئيدارييةوة، بةآلم 

طوَيمان لَينةطيراو كار بةداواكةمان نةكرا».
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سةرؤكى داواكارى طشتى: تائَيستا هيض بةرثرسَيك لةسةر طةندةَلى دادطايى نةكراوة

حكومةتى هةرَيم ضارةسةرى طةندةَلى ثيَناكرَيت

بةدواداضــــوون

نيان مةجيد

نزيكبوونةوةى  لةسةروبةندى 
هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستاندا، 
ئةنجامدانى  حيزبة دةسةآلتدارةكان 
بةَلَيندان  حكوميةكانء  ــرؤذة  ث
دةقــؤزنــةوة  خؤيان  بؤ  بةخةَلك 
لةهاوآلتييان  وا  بةوئامانجةى 
خــاوةنــى  ـــةوان  ئ كــة  بطةيةنن، 
لةكاتَيكداية  ئةوة  ثرؤذانةن  ئةو 
لةناوضةكانى  ضةندين ساَلة زؤرَيك 
كةميى  ــت  ــةدةس ب ــان  ــت ــوردس ك
ة  و نة كا يية ر ا ز تطو مة خز ة ذ ؤ ثإ

دةناَلَينن.
كوردستاني  (٤٨٨٤)ي  لةذمارة   
داء   ٢٠٠٩/٥/٣١ رؤذى  نــوَيــي 
٥)دا   ،٤  ،٢  ،١) لــةالثــةإةكــانــى 
خزمةتطوزاريي  ثرؤذةى  ضةندين 
بآلوكراوةتةوة لةناوضةكانى زاخؤء 
قؤرةتوو هةروةها باس لةكردنةوةى 

ئَيوارانء  ياساي  كؤليذي  بةشَيكي 
ضةندين ثرؤذةى ديكة دةكات. 

ــرؤذة  ــةث هــةروةهــا بــاســي ل
هةرَيم  حكومةتي  تةواوكارييةكاني 
 (٨) بإي  بةدابينكردني  ــردووة  ك
بؤ  دينار  مليؤن   (٧٧٤) مليارو 
بإي  دابينكردني  دهؤكء  ثارَيزطاي 
(٨) مليار دينار بؤ (١٠) خوَيندنطاي 
ـــةزاي ســــؤران، لــةثــارَيــزطــاي  ق
سليمانيش (٧١) مليارء (٢٢٩) مليؤن 
دينار تةرخانكراوة بؤ فراوانكردنء 
ــانء  ــةك ــام ــةق ــي ش ــردن ــك ــاك ض

قيرتاوكردنيان.
كوردستانى  هةواَلةكانى  بةثَيى   
بؤ  قيرتاوكردنة  هةَلمةتي  ئةم  نوَي 
شارةوانيي  كة  سلَيماني،  شــاري 
تاكؤتايي  سلَيماني جَيبةجَيي دةكات 

ساَلي ٢٠٠٩ بةردةوام دةبَيت.
ئاماذة  ــكــةدا  دي لةبابةتَيكى 
يةكَيتي  كارةكاني  بةهةَلمةتي 

ــان  ــةك ــن ــري ــؤ ثــَيــشــمــةرطــة دَي ب
ثَيشمةرطة  كؤمةَلةى  كة  ــراوة،  ك
سةنطةسةر  كةمئةندامبووةكاني 
كةمئةنداميان   (١٧٧) ناوي  ليستي 
ئاراستةى  رةسميي  بةنووسراوي 
كةمئةندامي  ــي  ــت ــةرَي ــوةب ــةإَي ب
ثلةى  كـــــردووة،  ســةنــطــةســةر 
هةريةكَيكيان  ــؤ   ب سةربازيش 
بؤ  مووضةيان  دواتريش  دابنرَيتء 

دابيندةكرَيت. 
هةَلمةتة  لةضوارضَيوةي  هةر 
حكومةتةوة  لةإَيطةى  حيزبيةكاندا 
وةزيــري  ــادر،  ق محةمةد  عةدنان 
كاروباري كؤمةآليةتي هةرَيم لةيادي 
ذمارةيةكي  يةكَيتيدا  ساَلةي   (٣٤)
دةشتي  لةمؤنؤمَينتي  نةمام  زؤر 
كةسوكاري  بــةبــةشــداري  كؤية 
كؤميتةكانيان  ئةنفالكراوةكانء 

رووَينراون. 
 بةثَيى رووماَلةكةى كوردستانى 

ــش ثـــرؤذةى  ــي ــن ــةإي نـــوَي راث
كة  دةيطرَيتةوة،  خزمةتطوزاريي 
ذمارةيةك  دينار  مليار   (١١) بةبإي 
ــةي شــاري  ــةإةك ــةم ط ـــرؤذة ل ث
مانطةوة  ئةم  لةسةرةتاي  سليمانيدا 
دةكرَيت،  بةجَيبةجَيكردني  دةست 
ئاوو  لةثرؤذةكاني  بريتين  كة 
جادةكانء  قيرتاوكردني  ئاوةإؤء 
دروستكردني هؤَلي بؤنةكان، لةطةأل 
ضةندين  جَيبةجَيكردني  بةَلَيني 

ثرؤذةي ديكة لةثيرةمةطروون. 
دروستكردني  بإياري  هاوكات 
قةرةوَيَلةيي   (٥٠) نةخؤشخانةيةكي 
دروستكردني  بازيانء  لةناحيةي 
 (٥٠) ــةي  ــك دي نــةخــؤشــخــانــةى 
تةكيةو  لةناحيةكاني  قةرةوَيَلةيي 
وةزارةتي  لةاليةن  ثيرةمةطروون 
دراون،  بةخةَلك  تةندروستييةوة 
بودجةي  لةسةر  ئةمانة  بودجةي 

ساَلي داهاتووى هةرَيم دةبَيت. 

روونكردنةوةيةكى ثَيويستحيزب ثرؤذة حكوميةكان بةخةَلك دةفرؤشيَتةوة 

سةبارةت بةبابةتَيكء هةواَلَيك كة لةالثةإة (١)ى رؤذنامةكةتان لةذمارة 
بةسةردانى  ثةيوةنديدارة  بآلوكراوةتةوةء  (٢٠٠٩/٥/٣١)دا  لةإؤذى   (٤٧٩)
بؤ  بةإَيز عيماد ئةحمةد جَيطرى سةرؤكى حكومةتى هةرَيمى كوردستان 
ناحيةى ثيرةمةطروون، بةثَيويستمانزانى ئةو روونكردنةوةية بآلوبكةينةوة.

كة  دَيت،  سةردانانةدا  ئةو  لةضوارضَيوةى  بةإَيزيان  سةردانةكةى   .١
لةدواى دةستبةكاربوونيان لةثؤستى جَيطرى سةرؤكى حكومةت بؤ ناوضة 
جياجياكان ئةنجامى دةدات، بؤ لةنزيكةوة ئاطاداربوونى كَيشةو كةموكوإيء 

داواى هاوآلتييان.
٢. سةبارةت بةدةنطؤى هوتافكَيشانى هاوآلتيانء ناإةزايى مامؤستايانى 
جةماوةريىء  كؤبوونةوةى  بؤ  طةورة  هؤَلى  نةبوونى  بةهؤى  ئايينى. 
سةرؤكى  لةطةأل  بةإَيزيان  كؤبوونةوةى  دواى  ئايينى  مامؤستايانى 
عومةر  حاجى  مزطةوتى  لةتةعزيةخانةى  كة  زانرا،  بةباش  فةرمانطةكان 
ئامادةبوون،  هاوآلتييان  زؤرى  ذمارةيةكى  كة  بدرَيت،  ئةنجام  عةلى  حمة 
خوَيندةوة،  وتارى  بةخَيرهاتن  دواى  حكومةت  سةرؤكى  جَيطرى  بةإَيز 
زؤر  هؤَلةكة  ضونكة  بطيرَيت،  لةداواكارييةكانيان  طوَى  نةتوانرا  بةآلم 
طةورةي  طرفتَيكى  كة  دةكرد  ئاويان  داواى  هةر  طةرمبوو جةماوةرةكةش 
سةرجةم  ناحيةوة  بةإَيوةبةرى  لةاليةن  كة  زانرا  بةباش  ثيرةمةطروونةء 
ئةو  بةإَيزيان،  نووسينطةى  بطةيةنرَيتة  كؤبكرَيتةوةء  داواكارييةكانيان 

كؤبوونةوةية بةبَى طرفت كؤتايهات.
لةطةأل رَيزدا

سةالم عومةر ئيبراهيم 
بةإَيوةبةرى ناحيةى ثيرةمةطروون

٢٠٠٩/٥/٣١
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بإوا نةجم

ــة طــةمــةي  (داشــــة هــــارة) ل
(دامة)دا بةو داشة دةَلَين كة بةتةنيا 
داشةكاني  هةموو  دةمَينَيتةوةء 
هةموو  ئيتر  خوراون،  دةوروبةري 
تَيكدةداو  طةمةكة  ياساكاني  رَيساو 
ــت  ــَي ــــوارالدا دةتــوان ــة هــةر ض ب

داشةكاني بةرامبةري بخوات. 
كة  بَلَيم  دةبَيت  ئَيستادا  لة 
هةندَيك نووسةرو رؤذنامةنووسء 
لةناو (ي.ن.ك)دا  كةساني بةرثرس 
ثةيدابوون، ءةكو ئةو (داشة هارةية) 
ثةلدةكوتنء  ضـــوارالدا  هــةر  بة 
دةرثةإاندنء  نانبإينء  خةريكي 
بؤ  دروستكردنن  ــاتــؤرة  ــاوون ن
ءيستء  لةطةأل  كة  كةسانةي  ئةو 
يةكناطرنةوة..  ئةوانةدا  ئامانجي 
ئازادييء  طياني  لة  دوور  ئةمانة 
لة هيض  بةرامبةر، شةرم  رَيزطرتني 
كةس  دةيــان  دةيانةوَيت  ناكةنء 
بكةنة قوربانيي بؤ بةرذةوةندييةكان 

خؤيان. 
ـــة هــارةكــانــي  ــةي داش ــةم ط
بووةتة  ئَيستا  (ى.ن.ك)،  ــاو  ن
مةترسييةكة  مةترسيي..  جَيطاي 
مرؤظانة  ئةمجؤرة  كة  لةوةدانيية 
كار  ئةخالقيي،  ثرسَيكي  هيض  بةبآ 
سوكايةتيكردن  ستةمكارييء  بؤ 
كاديرء  ســةدان  ضارةنووسي  بة 
دزيء  ثرسي  كة  دةكــةن،  ئةندام 
قبوَلناكرَيت،  ثآ  نادادثةروةرييان 
بة  لةوةداية  مةترسييةكة  بةَلكو 
جَيطرةكةي  ــةردوو  ه بةرضاوي 
تاَلةبانيء خودي جةالل تاَلةبانييةوة 
ــارة  رؤذط لة  شــاخء  لة  ئــةوانــةي 
جياوازي  بةناوي  هةستيارةكاندا 
يةكَيتي  نةيانتوانى  ــروإاوة  ــي ب
بة  ئَيستا  الوازبــكــةن..  ــةتء  دوول
بةرضاوي ئةو سآ جوامَيرةوة ئةو 
الوازكردنء  كةوتوونةتة  كةسانة 

لةإَيى  يةكَيتى  دوولــةتــكــردنــى 
سوكايةتيء نانبإيني ئةو كةسانةي 
كة بةشَيكي زؤري تةمةنيان بةخشي 
مــاألء  ــانء  خــؤي (ى.ن.ك)ء  بــة 
دا  بَيشوماريان  رةنجَيكي  منداَليان 
ضؤن  بةآلم  (ى.ن.ك)..  ئايندةي  بؤ 

مةترسيية  ئالَيرةوة  ئايندةيةك؟؟ 
ــدةداتء  ســةرهــةَل راستةقينةكة 
طةمةي داشة هارةكاني ناو (ى.ن.ك) 
ئةطةر  تؤقَينةرو  طةمةيةكي  بووةتة 
ئةم  جؤري  ئةوا  ثَينةطيرَيت،  بةري 
ستةمكاريية لة طياني كاديرةكاني ناو 
طياني  بؤ  دةطوَيزرَيتةوة  (ى.ن.ك) 
دةكةونة  خةَلك  خةَلك،  كؤمةآلني 
كة  كةسانةي  ئةو  ذَيرضةثؤكةي 
دةستبةرداري  زوو  ءا  نايانةوَيت 

ثؤستء نةسرييةكانيان ببن.. 
بؤ  ــة  ــك ــارَي ــؤك ه ــن  ــإي ــب ــان ن
لة  ـــك  جـــؤرَي ســـةرهـــةَلـــدانـــي 
بةر  ناتوانَيت  كةس  توندوتيذييء 
نةبووني  برسيبوونء  طياني  بة 
بطرَيت، بَيطومان هةميشة هةق الي 
ئةوانة بووة كة غةدرء ستةمكاريي، 
هيض  دةهاإَيت،  خوَينيان  ئَيسكء 

نكؤَلي  ناتوانَيت  ياسايةك  دادطاو 
بةدةستخستنةوةي  كة  لةوةبكات 
تاكَيكي  ــوو  ــةم ه ــي  ــاف م هـــةق 

غةدرلَيكراوة.
با ئةو بةرثرسانةي كة مووضةو 
ناني دةمي منداَلةكاني ئةو كاديرانة 

دوور لة هةموو ثَيوةرَيكي ئةخالقيي 
دةبإن، با بؤ يةك رؤذ خؤيان بخةنة 
شوَيني ذيانء طوزةراني ئةوانء بؤ 
يةك رؤذ نةبوونيي بضَيذن، ئةوسا 
دةبَيت  هةقخواردن  كة  تَيدةطةن 

ضةند طرانبَيت..
كةسانةي  ــةو  ئ بؤ  ئافةرين 
زمانيان  بني  ـــانء  زم ســـةري 
دادثةروةريية،  ئازادييء  ثرسي 
بنةمايةكي  هيض  لة  شةرم  كةضي 
رؤذاني  تؤَلةي  ناكةنء  برسيبوون 
ناو  ماندووةكاني  كاديرة  لة  شاخ 
لَيرةوة  من  دةكةنةوة.  (ى.ن.ك) 
ــةي كة  ــران ــادي ــةو ك ــــارم ل داواك
نانبإاو دةكرَينء كراون، با (جةالل 
خؤيان  ثارَيزةري  ءةكو  تاَلةباني) 
بكةنة  بانطي  بطرنء  شايةت  بة 
ضونكة  لَيبكات..  بةرطريان  تا  دادطا 

ءةكو  تاَلةباني  جةالل  هةميشة  ئةو 
رةشوإووتء  ثارَيزةري  كةسَيكي 
ــووة،  ــت ــس ــوان خـــؤي دةرخ ــةب ن
ــةرءةك  ه ئَيستاش  كة  بابزانن 
تاَلةبانيش  جةالل  ئايا  ماوة،  جاران 
بةرطريى  دةكةوَيتة  ئةمإؤدا  لة 

يان  رةشوإووتانة  كاديرة  لةو 
دةوروبةري  زةبةالحةكاني  ثشتي 
دةطرَيت؟ كةس نا، با تةنيا تاَلةباني 
بكةوَيتة  ـــاو  دادط بضَيتة  ــؤي  خ
غةدرلَيكراوانةي  لةو  بةرطريكردن 
(ى.ن.ك)  ناو  هارةكاني  داشة  كة 
هةَلبذاردنيان  جةذني  كاتانةدا  لةم 
لة  ضونكة  شــيــن...  بة  لَيدةكةن 
يةكةمة  بةرثرسي  تاَلةباني  ئايندةدا 
لةو غةدرانةي كة رووبةإووي ئةو 

كاديرة نةبووانة دةبَيتةوة..   
هةميشة  ستةمكاريي  طياني 
ئةوكاتةي  ناطاتة  كورتةء  تةمةني 
بة  ــذة  درَي لةسةرخؤ  ءا  بتوانَيت 
هارةكانيش  داشة  بدات..  تةمةني 
يارييةكي دؤإاو،  لة  لةئَيستادا جطة 
ياريي  دوا  سةرئةنجام  ناتوانن 

ببةنةوة..
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با ئةو بةرثرسانةي كة مووضةو ناني دةمي منداَلةكاني 

ئةو كاديرانة دوور لة هةموو ثَيوةرَيكي ئةخالقيي دةبإن، 

با بؤ يةك رؤذ خؤيان بخةنة شوَيني ذيانء طوزةراني 

ئةوانء بؤ يةك رؤذ نةبوونيي بضَيذن، ئةوسا تَيدةطةن كة 

هةقخواردن دةبَيت ضةند طرانبَيت

کيَبأکَيي سةرؤکايةتيي 

هةرَيمء ئةمريکا

حاجي ئةنوةر/ سويسرا

هـــــةَلـــــبـــــژاردنـــــي 
بة  ئةمريکا  سةرؤکايةتيي 
يةکَيک لة رووداوة گرنگةکاني 
جيهان دةژمَيرَيت، هةر چوار 
کؤمةَلگاي  ــک  جــارَي ــاأل  س
پةرؤشةوة  بة  مرؤڤايةتي 

خؤيدا  لةگةأل  دةکةن،  ئةنجامةکةي  چاوةإواني 
راگةياندنيش  کةناَلةکاني  هةرةزؤري  زؤربةي 
سةرقاأل دةکاتء رؤژانةش لَيرةء لةوآ راپرسيي 

لةسةر دةکرَيت.
ئةوه  دةچَيت  بةرةو  هةَلبژاردنة  ئةمجؤرة 
بگرَيتةوة،  دنيا  وآلتاني  هــةرةزؤري  زؤربةي 

چاودَيرانيش بة چاوي رةزامةندييةوة دةيبينن.
لة هةَلبژاردني ئةمريکادا، کانديدةکان لة چةند 
چاوپَيکةوتني رووبةإوودا، لةبةردةم دةزگاکاني 
بةرنامةکاني  پرؤژةء  جةماوةردا،  راگةياندنء 
ئاسانکاريي  کارةيان  بةم  شيدةکةنةوة،  خؤيان 
بؤ جةماوةر دةکةن تا بإيار لةسةر هةَلبژاردني 

کانديدي خوازياري خؤيان بدةن.
ئةو  کوردستانةوة،  بة  پةيوةستة  ئــةوةي 
دةکرَيتةوة  چةندپات  رؤژانة  کة  پإوپاگةندة يةي 
پاکَيتيء  ديموکراسيةتء  بةرقةراربووني  لة 
مافي  ئــاوةدانــيء  (شةفافيةت)ء  روونــکــاري 
بةردةم  دَيتة  ديكة  هةلَيکي  لَيرةدا  ئا  مرؤڤ... 
ئةزمووني کوردستانء کاندةکاني سةرؤکايةتيي 
جواني  روويةکي  نيشانداني  ئةويش  هةرَيم، 
کؤمةَلگاي کورديية کة سوود لة هةر ئةزموونَيکي 
بةمةش  ــت  ،  ــرَي ءةردةگ ــان  وآلت ديموکراسيي 
نامةيةکى جوان ئاراستةي وآلتاني جَيبةجَيکةري 
بة  سةرئةنجام   که  دةکــات،  ديموکراسيةت 
لةاليةکي  دةشکَيتةوة.  کورد  نةتةوةي  قازانجي 
داهاتووي  لة  کة  کلتوورَيک  دةبَيتة  ديكةوة 
بکةن  کانديد  خؤيان  کةسانَيک  دووردا،  نزيکء 
بؤ سةرؤکايةتيي، هيچ توانايةک جگة لة بةهرةي 

خؤيان، نةبَيتة هؤي هةَلبژاردني.

کانديدةکان:
١- مةسعود بارزاني

٢- هةَلؤ ئيبراهيم ئةحمةد
٣- د.کةمال ميراودةلي

٤- حسَين گةرمياني
٥- سةفين شَيخ ئةحمةد

کة  بارزاني  مةسعود  لة  جگة  کانديدةکان 
سةرؤکي  هةمانکاتدا  لة  پارتيء  سةرؤکي 
ديكة  ئةواني  لةئَيستادا ،  کوردستانة  هةرَيمي 

ناسراونين لةئاستي سةرتاسةريدا.
کؤمةآليةتيية وة،  پَيگةي  بةهؤي  بارزاني 
ماديي  ــي  ــراوان ــةرف ب پانتاييةکي  ــي  خــاوةن
مةعنةوييةوة، کة رَيگريي دروستدةکات  لةبةردةم 
دةنگي  بةدةستهَيناني  بؤ  ديكةدا  کانديدةکاني 
پَيويست، کة ئةمة خؤي لةخؤيدا نابةرابةرييةکي 

گةورةية.
بــةکــرَيــگــيــراوانء  لــة  زؤر  ژمــارةيــةکــي 
رژَيمي  اليةنگري  پَيشتر  کة  خَيَلةکان،  سةرؤک 
يةکَيتين،  پارتيء  ئةندامي  ئَيستا  بوونء  بةعس 
تاوانةکانيان،  ديــزةبــةدةرخــونــةکــردنــي  بؤ 
يةکَيتيداية  پارتيء  لةمانةوةي  بةرژةوةنديان 
پةيوةنديية  دةســــةآلت.  ــي  ــةرةم ه لــةســةر 
خوَينينةکان، سةرباري ئةمانة بووني رَيژةيةکي 
خوَيندنةوةء  تواناي  کة  نةخوَيندةوار،  لة  زؤر 
لةسةر  هةية  دياريکراويان  شيکردنةوةيةکي 
دةزگاکاني  کاريگةري  بةهؤي  ــرؤژة کــان،  پ
ئةو  کاريگةريي  ژَير  دةکةونة  راگةياندنةوة 

ليستةي کة زؤرترين بانگةوازي بؤ دةکرَيت.
خاوةني  بارزاني  ئةمانةشةوة  لةسةرووي 
بؤ  گةورةية  پاَلپشتَيکي  کة  سياسيية،  دةسةآلتي 

بةدةستهَيناني زؤرترين دةنگ.
چةند  لة  کانديدةکان  رووبةإووبوونةوةي 
اليةني جياجياوة، بة بةرژةوةنديي ديموکراسيةت 
زياتري  تَيگةيشتني  لةاليةک  دةشکَيتةوة، 
جةماوةر لة پرؤژةي کانديدکراوةکانء لةاليةکي 
کةسايةتيي  ئاشکراکردني  دةرکةوتنء  ديكةوة 

کانديدکراوةکةية . کةسة 
بةإَيوةية،  کة  گؤإانکارييةي  ئةم  هيوادارم 
بتوانَيت لةگةأل خؤيدا کةسي شايستة بؤ شوَيني 

بهَينَيت. شايستةش 
Hajianwar54@yahoo.de

كوردستان  نيشتمانيي  يةكَيتي 
دامةزراندنيةوة  لةسةرةتاي  هةر 
ضةندين باَلي جياوازو بيروبؤضووني 
لةطةأل  لةخؤطرتبوو،  ــاوازي  ــي ج
هةرطيز  جياوازييةكان  ئــةوةشــدا 
لةبةردةم  طرفت  كؤسثء  نةبوونةتة 
بةرةوثَيشبردني  خةباتء  كارواني 
دذي  شــــؤإش  ــي  ــان ــاوةك ــط ــةن ه
ـــةران، لــةبــةرئــةوةي  ـــرك ـــي داط
نيشتمانيء  طشتيء  بةرذةوةنديية 
خوَيني  ــة  ب نــةتــةوةيــيــةكــانــيــان 
هةَلوَيستة  دةثــاراســت،  خــؤيــان 
طرنطء  مةسةلة  لةسةر  جياوازةكان 
سةردةمة  ئةو  ضارةنووسسازةكاني 
ئةم  كة  ئةوانةش  يةكطرتووبوون، 
مةنزألء  طةياندة  ثيرؤزةيان  كاروانة 
داداو  طــةل  دوذمــنــي  بة  ضؤكيان 
هَينايةدي،  شؤإشيان  بةرهةمي 
دروستكردو  كؤإةويان  راثةإينء 
ستةمديدة  جةماوةري  هاوكاريي  بة 
بةم  ئازاديان  رووناكيء  ئاسؤيةكي 
لة  بوون  بريتي  بةخشي،  كوردستانة 
بيروبؤضوونة  هةموو  باألء  هةموو 
لة  بـــوون  بريتي  ــان،  ــاوازةك ــي ج
كةرتةكان،  تيثةكان،  مةَلبةندةكان، 
رَيكخستنةكان،  ــان،  ــرةزةك ــةف م
ئةو  ثَيكهاتةي  هةمووشيان  كــة 
ــوون،  ب ــاوازة  ــي ج بيروبؤضوونة 
كةسدا  بة  كةسيش  ئةوةشدا  لةطةأل 
كةسي  كةسيش  هةَلنةدةشاخاو 
تاوانبار  خيانةتكار،  بــة  ديــكــةي 
خؤيان  رؤذان  لة  رؤذَيك  نةدةكرد، 

بة دوذمنء ركابةري يةكتر نةدةزاني 
هةمان  لةناو  ئَيستا  كة  ئةوةي  وةكو 
روودةدات،  نيشتمانيدا  يةكَيتي 
ئةو  ئةزموونةي  ئةو  دةبواية  كة 
هةموو  بــةو  شــاخ  ســـةردةمـــةي 
لة  زياتر  خؤشةويستييةوة،  تةباييء 
بوارةكاني  شارستانيء  شؤإشي 
خزمةتطوزاريدا  ئاوةدانكردنةوةو 
ئةوانةي  باشة  بدايةتةوة،  رةنطي 
مةسةلةي  لة  بيروإايان  ئَيستا  كة 
بةإَيوةبردنء دةسةآلتي ثةرلةمانيء 
جياوازة،  حكومةتدا  ـــيء  دادوةري
خزمةتطوزاريي  سيستمي  دةيانةوَيت 
بَيطةرد  شــةفــافء  بةشَيوةيةكي 
بةإَيوةبضَيت، دوور لة هةر طةندةَليء 
شةخسي  حيزبيء  دةستَيوةردانَيكي 
كوردستاندا،  ئاوةدانكردنةوةي  لة 
شاخء  سةردةمي  هةظاَلةكاني  هةمان 
رؤذة سةختء دذوارةكاني شؤإش 

نين؟
ئةو ئةندامانةي مةكتةبي سياسيء 
ضاكسازيي  باَلي  سةركردايةتيي 
هةمان  هةر  يةكَيتي،  ناو  ئَيستاي 
سةرثةرشتيي  كة  نين  هةظاآلنة  ئةو 
سةربازييء  ضاالكيية  راثــةإيــنء 
دةبوونة  ــرد،  دةك سياسييةكانيان 
وةفدي وتووَيذكارو خاوةن متمانةي 
سةركردايةتيي كورد لةسةر مةسةلة 
ضارةنوسسازةكان؟  هةستيارو 
ــةر ئـــةوان نــةبــوون كــة لة  ــةي ه ئ
ئَيسقان  سةر  تا  دانووسانةكاندا 
خوراوةكاني  مافة  لة  داكؤكييان 

ئةو  باشة  ئةي  ــرد؟  دةك طةلة  ئةم 
سةربازييانةي  فةرماندة  ثَيشمةرطةو 
كردبووة  رؤذانَيك سنطي خؤيان  كة 
بة  خاكةو  ئةم  ثاراستني  قةَلغاني 
لة  ثــارَيــزطــاريــان  خؤيان  خوَيني 
هةموو بستة خاكَيكء هةموو طوندو 
ئةم  الوَيكي  ثيرو  هةموو  شارَيكء 
بةياني  تا  شةو  دةكرد،  كوردستانة 
بةفرينةكاندا  ســاردو  سةنطةرة  لة 
طرتبوو،  سنطةوة  بة  ضةكةكانيان 
دةردةكــرَيــنء  ــنء  راودةنــرَي ئَيستا 
دةخةنة  نيشتمانيان  تؤمةتي خيانةتي 
قوللةي  دةوري  مَيروولةي  بة  ثاألء 
قافيان دةزانن، بة ئاذاوةضيء دةست 
لةثشتي ئةمالواليان ناودةبةن، ئةمانة 
هاوسةنطةرةكاني  هاوإآء  هةمان 
نين؟  رذَيم  ستةمي  غةدرو  رؤذاني 
ئةوانةي كة ئَيستا بة ناحةزو تَيكدةرو 
هةمان  نــاودةبــرَيــن،  ضةواشةكار 
شةوانة  كة  نةبوون  قارةمانانة  ئةو 
بروسكةئاساو بة لولةي ضةكةكانيان 
ضراخاني  دةكردة  خامؤشيان  شاري 
لة  مشكيان  كونة  ــإدارء  ط طوللةي 
دوذمناني بةعس دةكردة قةيسةري؟ 
هةظاآلنة  ئةو  هةمان  ئةمانة  ئةي 
دَلسؤزييء  بةهؤي  كة  نــةبــوون 
كةسوكاريان  شؤإشطَيإييانةوة، 
بةعسةوة  ياساوَلةكاني  لةاليةن 
زيندانةكان  راثَيضي  ــرانء  ــي دةط
سوكايةتيان  ـــةزاران  ه ـــران،  دةك
شوفأل  بة  خانووةكانيان  ثَيدةكراو 
وَيران دةكران؟ ئةي ئَيستا خَيرة شار 

ثلةوثايةكانيان  لة  دةكةنء  بةدةريان 
يةكَيتي  دوذمني  بة  دةرياندةكةنء 
ناوخؤيان  ثــةيــإةوي  نيشتمانيء 
كة  ثةيإةوةي  ئةو  لةقةَلةمدةدةن؟ 
نيشتووةو  لةسةر  تؤزي  ساآلنَيكة 
بةآلم  ناكرَيت،  بةندَيكي  بؤ  حساب 
بةندَيكيدا  ــاألء  خ بـــةدواي  ئَيستا 
دةطةإَين كة ئةوانةيان ثآ دةربكةنء 
لة قاَلبيان بدةن، بة هؤكاري كةرتبووني 
ريزةكاني يةكَيتي نيشتمانيان دةزانن، 
تةنيا لةبةرئةوةي دان بة راستييةكاندا 
بؤ  حةقيقةت  ثةنجةي  ــنء  ــَي دةن
بةم  ــةنء  ــذدةك درَي طةندةَلييةكان 
نين.  رازي  ثاوانخوازة  دةسةآلتة 
كث  ــازاد  ئ بيروإاي  كة  باشة  ئةي 
كةلةبضة  جــيــاواز  راي  بكرَيتء 
بكرَيت، ديموكراسيةتةكةي يةكَيتي لة 

كوَيداية؟
رةنطاوإةنطء  طوَلة  ضةثكة  ئةي 
فرة بؤضوونةكان ضيان بةسةردَيتء 
ئةي  ئاشدا؟  كام  كلؤرةي  بة  دةكرَين 
سبةينآ  ئاستة  ئةم  طةيشتة  كار  كة 
ضؤن وةآلمي ئةو ثرسيارة دةدةنةوة 
ئةندامي  نيشتماني  يةكَيتي  ئايا  كة 
سكرتَيرةكةي،  ئينتةرناسيؤنالء 
ئةي  نيية؟  سةرؤكةكةي  جَيطري 
كةواية ئةم هةظاآلنة بؤضي لة رةطةوة 
بَلَيي  تؤ  هةَلدةكةنن؟  يةكَيتيدا  لةناو 
لة  بووبن  ئيسرائيل  خةَلكي  ئةمانة 
فةنتةَلؤس  ساروخةكةي  بة  ثإَيكدا 
يةكَيتي  بــة  كــوردســتــانء  هاتبنة 

نامؤبن؟

ئةوانة كَين لة يةكيَتي دةردةكرَين؟
سةيفةدين مةنمي

هــارةكـــان داشــة 
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بـةدواداضــــوون

ئارام شَيخ وةسانى

ئةمريكادا  عَيراقء  توركياو  لةنَيوان 
ــؤر  ــؤراوج ج ــةوةى  ــوون ــؤب ك ضةندين 
بةَلَينى  ضةندينجار  ــجــامــدراون،  ــةن ئ
دةركردنى  لةناوبردنء  ضارةسةركردنء 
دراوة،  توركيا  بة  ثةكةكة  طةريالكانى 
ئةو  ضاوةإوانيى  لة  توركيا  تائَيستا  بةآلم 
بةَلَينانةداية، ئةطةرضى ئةو بةَلَينانة تائَيستا 

هيض طؤإانكارييةكيان دروست نةكردووة.
تائَيستا نة حكومةتى عَيراقء نة ئةمريكا 
ئةو  بةديهَينانى  بؤ  نةداوة  هةوَلَيكيان  هيض 

بةَلَينانةى كة بة توركةكانيان داوة.
بـــةردةوام ديــدارء   وةك دةزانــرَيــت 
لةنَيوان  هةبووة  ســةردان  كؤبوونةوةو 
عَيراقء  توركياء  جياجياكانى  بةرثرسة 
طفتوطؤو  ــةو  ئ هــةمــوو  لــة  ئةمريكادا، 
ثةكةكةو  ضةكدارانى  بابةتى  دانيشتنانةدا 
عَيراق،  خاكى  لة  وةدةرنانيان  ضؤنَيتى 
بةشَيك بوون لة طفتوطؤكان، بةآلم ئةوةى 
جَيطاى سةرنجة تائَيستا هيض ثرؤسةيةكى 
ئةو  ئةنجامى  لة  روويــنــةداوة  كرداريى 
بةَلَينانةى سةركردة عَيراقييةكانء ئةمريكا 
لة  ثةكةكة  دةركــردنــى  لةناوبردنء  بؤ 

قةنديل.
دوا لَيدوانى عَيراق سةبارةت بة كَيشةى 
هةفتةى  لَيدوانَيكى  لة  بريتيبوو  ثةكةكة، 
بة  سةبارةت  ماليكى  كةربةال،  لة  رابردوو 
ثةكةكة بة رؤذنامةنووساني راطةياند: ئَيمة 
ثةيوةندييةكى بةهَيزمان هةية لةطةأل توركيا، 
هاوكاريى  جؤراوجؤر  بةشَيوةى  توركيا 
دذةتيرؤر،  شةإى  بؤ  كــردووة  عَيراقى 
ناوضةيةكى  ضةند  لة  ثةكةكة  ضةكدارانى 
بةطذاضوونةوةو  بؤ  شاخاويدان  سةختء 
«رَيطاضارةى  بةرةنطاربوونةوةيان، 
ئَيمة  هةروةها  دةطرينةبةر،  طونجاو» 

ثابةندين بة بةَلَينةكانمان لةطةأل توركيا. 
سةبارةت بة ثَيداضوونةوة بة بةَلَينةكان 
لة هةفتةى رابردوودا لة ثةراوَيزى كؤنطرةى 
كؤنطرةى  رَيكخراوى  دةرةوةى  وةزيرانى 
زَيبارىء  هؤشيار  لة  هةريةك  ئيسالمى، 
دةرةوةى  وةزيرانى  ئؤغلؤ  داود  ئةحمةد 
لة  زَيبارى  كؤبوونةوة،  توركيا  عَيراقء 
كؤبوونةوةكةدا هةرجؤرة دةستوةردانَيكى 
ئةمةش  رةتكردةوة،  عَيراق  كاروبارى  لة 
ضاوةإَيى  توركيا  دةطةيةنَيت  ئةوة  ماناى 

بةَلَينةكانة سةبارةت بة ثةكةكة.

سةرؤكى سوثا دةضَيتة ئةمريكا

ثاش ضةندين دانيشتنى نَيوان ئةمريكاو 
ئيكةر  داهاتوو  هةفتةى  بإيارة  توركيا، 

سوثاى  ئةركانى  سةرؤكى  باشبيوك، 
ئةم  بكات،  ئةمريكا  سةردانى  توركيا، 
كة  لةكاتَيكداية  باشبيوك  ســةردانــةى 
ضارةسةرى  داواى  وةزيــران  ــةرؤك  س
داواى  كوردو  كَيشةى  بؤ  دةكات  ئاشتيانة 
ضارةسةر  كــورد  كَيشةى  كة  كــردووة 

بكرَيت.
لة  تــوركــى  حوريةتى  ــةى  ــام رؤذن
ذمارةى ثَينجةشةممةدا بآلويكردووةتةوة 
بؤ  توركيا  سوثاى  ئةركانى  سةرؤكى  كة 
ثةكةكة،  كَيشةى  بة  سةبارةت  قسةكردن 
لة كؤتايى ئةم هةفتةيةدا سةردانى ئةمريكا 
دةكات، رؤذنامةكة باس لةوةدةكات، ئةم 
قسةكردنة  بؤ  تةنيا  باشبيوك  سةردانةى 
بةرةنطاربوونةوةى  ضؤنَيتى  لةسةر 

كَيشةى ثةكةكة.

سوثاى  ئةركانى  سةرؤكى  سةردانى 
طرنطيى  لةئَيستادا  ئةمريكا،  بؤ  توركيا 
ضةندين شرؤظةى  هةروةها  هةية،  زؤرى 
جؤراوجؤريش هةَلدةطرَيت، يةكَيك لةوانة 
بؤ  توركيا  ئاشتيانةى  مةيلى  لة  بريتيية 
ئةوة  لَيرةدا  كورد،  كَيشةى  ضارةسةرى 
ثالنَيكى  ض  سوثا  ئايا  بزانرَيت  ثَيويستة 
سياسةتةكانى  لة  دوور  هةية  جياوازى 
سةردانةى  ئةو  ئايا  طويل؟  ئةردؤغانء 
باشبيوك لةناو ئةجَينداكةى ئةردؤغانداية 
هةواَلةكةى  بةثَيي  تازةية،  شتَيكى  ياخود 
سوثا  سةرؤكى  حوريةت،  رؤذنامةى 
كؤدةبَيتةوة،  ئةمريكييةكةى  هاوتا  لةطةأل 
كة  دةردةخــةن  ئةوة  ئاماذةكان  لَيرةدا 
باشبيوك بةدواى ئةو بةَلَينانةدا دةطةإَيت 
كة لة ضةندين دانيشتنى رابردوودا ئةمريكا 

بةرةنطاربوونةوةى  بؤ  داوة  توركياى  بة 
ضةكدارانى ثةكةكة. 

سوثا لة ئامادةباشيداية 

ثةكةكة  ماوةيةكة  ــةوةى  ئ لةطةأل 
راطةياندووة،  تاكاليةنةى  ئاطربةستى 
ــة  ــةردةوام ــاى تــوركــيــا ب بـــةآلم ســوث
كوشتنء  ــانء  ــةك ــؤن ــي ــةراس ــؤث ئ ــة  ل
لة  هةبووة  ثَيكدادانيش  دةستطيركردنء 
ضةند ناوضةيةكى باكوور، سةركردةكانى 
ئاطربةستيان  جؤر  بةضةندين  ثةكةكة 
راطةياندووة، هةروةها دةتةثةش هاتووةتة 
ناوبذيوانَيك  ــي  رؤَل بابةتةكةوةو  ناو 

دةبينَيت.
ثارتى  ســةرؤكــى  تــورك  ئةحمةد 
ــة)،  ــةث كــؤمــةَلــطــاى ديــمــوكــراتــى (دةت
لة  نزيكيى  بة  توركيا  كورديية  (حيزبَيكى 
رؤذنامةي  بة  دةكات.)  تؤمةتبارى   PKK
بضَيتة  ئامادةية  ئةو  راطةياند  حوريةتي 
ئاشتيانةو  ــةرى  ــارةس ض بــؤ  قةنديل 
تورك  ئةحمةد  هةَلوَيستةى  ئةم  طفتوطؤ، 
ــةوة هــات كــة عــةبــدوَلــآل طويل  ــاش ئ ث
لة  ببيبنَيت  رؤأل  (دةتةثة)ش  داوايكرد 
ئةم  كــورددا،  كَيشةى  ضارةسةركردنى 
لة  دوور  سوثا  كة  لةكاتَيكداية  هةوآلنة 
زيادكردنى  لة  بةردةوامة  بابةتَيك  هةر 
هةروةها  ئةنجامدان،  ئؤثةراسيؤن  هَيزو 
ئؤثةراسيؤنةكان  ديكة  جارَيكى  بؤئةوةى 
ثَيويستى  سوثا  ببةزَين،  عَيراق  خاكى 
رَيككةوتنةكانء  لة  كة  بةَلَينانةية  بةو 
عَيراقء  توركياو  نَيوان  دانيشتنةكانى 
سةبارةت  توركيا  بة  دراون  ئةمريكادا 
بؤ  قةنديل،  لة  ثةكةكة  دةركــردنــى  بة 
ئةركانى  ســـةرؤك  مةبةستةش  ــةو  ئ
ديكة  جارَيكى  دةيةوَيت  توركيا  سوثاى 

دووبارةبكاتةوة. ئؤثةراسيؤنةكان 

سوثاى توركيا بةدواى بةلَيَنةكانى ئةمريكادا دةطةأَيت

جةمال ئيختيار

بآلويانكردةوة  هةواأل  ئاذانسةكاني 
لة  هةَلبذاردن  وادةى  نزيكبووونةوةى  بة 
ئَيران، سةرؤكى ئَيستا مةحمود ئةحمةدى 
بةرامبةر  لة  لة دؤإانى خؤى  نةذاد زياتر 
ثَيشوو  وةزيرى  (سةرؤك  ركابةرةكةي، 
نزيكدةبَيتةوةو  موسةوى)  ميرحسَين 
جارَيكي  بؤ  هةَلنةبذاردنةوةي  ئةطةري 

ديكة بةهَيزتر دةبَيت.  
(شينخوا)،  ضين  هــةواَلــى  ئاذانسى 
كة  راثرسييةكدا  لة  بآلويكردووةتةوة 
ئةنجامدراوة،  ثَيشوودا  مانطى  ٢٧ى  لة 
ــةورةو  ط شــارة  لة   (١٠) لة  موسةوى 

بؤ   ٪٣٤ رَيذةى  بة  ئَيران  سةرةكييةكانى 
٣٨٪ لةثَيش ئةحمةدى نةذادة. 

لــةاليــةن  ــة  ك ديــكــة  راثرسييةكى 
تةلةفزيؤنى دةوَلةتى ئَيرانةوة ئةنجامدراوة، 
بة  موسةوى  تاران  لة  كة  ثيشاندةدات  وا 
ئةحمةدى  لةثَيش   ٪٤٧ بؤ   ٪٤٣ رَيــذةى 

نةذادةوةية.
واشنتؤن  ــةى  ــام رؤذن ــووســةرى  ن
نووسيويةتي،  ئيطناتوس  دةيظيد  ثؤست، 
زياتر دةضن  بة رؤذ  ئَيرانييةكان رؤذ  كة 
بةالى جؤرَيك تَيطةيشتنى تايبةتى خؤيان 
نووسةرة،  ئةو  بةبؤضوونى  طــؤإان،  بؤ 
لة  دةســـةآلت  طواستنةوةى  ئــةطــةرى 
نةيتوانيوة  كــة  نــــةذادةوة  ئةحمةدى 
بةجَيبهَيَلَيت،  بؤخؤى  باش  كارنامةيةكى 

بؤ موسةوى كة بانطةشةى طؤإان دةكات، 
زياترو بةهَيزتر دةبَيت.

كة  ثَييانواية،  ئَيرانى  شارةزايانى 
ســةرةإاى  ئةمجارةدا  هةَلبذاردنى  لة 
بةخشينةوةى  بة  هةوَليداوة  كة  ئةوةى 
خةَلك  سةرنجى  ئابوورى  بةَلَينى  ثارةو 
بكإَيت،  بؤخؤى  دةنطةكان  رابكَيشَيتء 
ناباتةوة،  هةَلبذاردنةكة  نةذاد  ئةحمةدى 
بةبردنةوةى ميرحسَين موسةوى ئةطةرى 
ميانإةوةكانى  كة  ئيئتيالفى  حكومةتَيكى 
هــــةردوو جــةمــســةرى كــؤنــةثــارَيــزو 

ريفورمخواز لةخؤبطرَيت، زياتر دةبَيت. 
بة  ناكرَيت  ثَييانواية،  ــان  شــارةزاي
سةر  بخرَيتة  متمانة  زؤر  رَيذةيةكى 
خاوةنى  ئَيرانييةكان  راثرسييةكان، 

ــراون لة  ــةك ــارى ضـــــاوةإوان ن ــت رةف
هةَلبذاردنةكاندا. 

كةريم سةجادثور، ثسثؤإى ئَيرانى لة 
ئةنيستيتيوتى كارنَيطى بؤ ئاشتى جيهانى، 
دةَلَيت كة متمانةى بة راثرسييةكان نييةو 
راثرسيانة  ئةو  كة  دةدات  ئةوة  ئاطادارى 
لة  نةذاد  ئةحمةدى  بردنةوةى  نةيانتوانى 
٢٠٠٥دا ثَيشبينى بكةن، ئَيستاش ئةطةرضى 
بةرةو  وآلتى  ئابوورى  نةذاد  ئةحمةدى 
تائَيستاش  بــةآلم  بــردووة،  خراثبوون 
ئَيرانييةكانةوة  لةاليةن ذمارةيةكي زؤري 

ثشتيوانيى لَيدةكرَيت.  
كة  دةنووسَيت  ئيطناتوس  دةيظيد 
مةسةلةيةكى  ئَيران  ئةتؤميى  مةسةلةى 
ركــابــةرةكــان  كــة  نيية  ئــايــدؤلــؤذيــى 

ثإوثاطةندةى بؤ خؤيان ثَيبكةن، مةسةلةكة 
زياتر (شانازييةكى) نةتةوةييةو جياوازيى 
لة  ئَيرانة  ثَيطةى  دياريكردنى  لة  ئةوان 
ئةويش  كة  ئةتؤمييةكانداية،  دانوستانة 
زياتر لةاليةن رَيبةرى باآل، عةلى خامنةيى 

دياريدةكرَيت. 
كانديدَيكى  موسةوى  ئةوةشدا  لةطةأل 
خؤرئاواييةكان  ئةطةرضى  بةهَيزة، 
ئيسالمييةو  كةمثَيكى  ئَيران  كة  ثَييانواية، 
دةخوَينَيت،  ــاواز  ئ يــةك  لة  هــةمــووى 
لة  موسةوى  اليةنطرانى  لةإاستيدا  بةآلم 
بةدةنطى  توندىء  بة  ئَيراندا  ميدياكانى 
دةطرنء  نةذاد  ئةحمةدى  لة  رةخنة  بةرز 
ــوارةدا،  ب لةو  هةية  كــراوة  طفتطؤيةكى 
ئابوورى،  هةآلوسانى  لةبةر  نةذاديان 
بَيكاريى خةَلكء دوورةثةرَيزكردنى ئَيران 
ذَير  خستووةتة  نَيودةوَلةتيدا  كؤمةَلى  لة 

ثرسيارء رةخنةطرتنء لةقاودانةوة. 
لةكاتى قسةكردنء كةمثينى هةَلبذاردن 
توندى  بة  موسةوى  (ئةسفةهان)،  لة 
ئاماذةثَيدانى  بة  طرتء  نةذاد  لة  رةخنةى 
ئةوو  نالةبارةكانى  ئةتؤميية  هةَلوَيستة 
جولةكة،  هؤلؤكؤستى  لةسةر  قسةكانى 
تةنيا  نةك  كة  كردةوة  تؤمةتبارى  بةوة 
ئاستى  لة  بةَلكو  ــردن،  ــزك ــةرَي دوورةث

نَيودةوَلةتيدا ئَيرانى ئيفليج كردووة. 
ـــةذاد لة  اليــةنــطــرانــى ئــةحــمــةدى ن
موسةوي  لَيدوانةكاني  لة  (ئةسفةهان)، 
ــةك  ــةوةي ــاردان ك وةك  تـــوإةبـــوونء 

الفيتةكانى موسةويان سووتاند. 
ئاكامى  داهــاتــوودا  هةفتةى  دوو  لة 
ركابةرى بؤ ثؤستى سةرؤكايةتيى كؤمار 
شارةزايان  دةبَيتةوة،  روونتر  ئَيران  لة 
تــاإادةيــةك  ئــَيــران  ــى  دؤخ ثَييانواية، 
زيندووةو خةَلكى ئةو وآلتة تَيطةيشتنَيكى 
ئاَلوطؤإى  ديموكراسىء  لة  باشيان 
سيستمى  ئةطةرضى  هةية،  دةســةآلت 
سياسيى ئَيران زؤر شتى طرنطى لةثَيشةو 
بةبآ طةإانةوة بؤ خةَلك دياريكردووة، لة 
كؤتاييدا مةرجةعيةتى ئايينىء رَيبةرى باآل 
مةسةلة ضارةنووسسازةكان دياريدةكات، 
بةآلم بوونى ثرؤسةكة دةتوانَيت هؤكارَيك 

بَيت بؤ ثَيشكةوتنء طؤإان. 

ئةطةرى دؤأانى ئةحمةدى نةذاد روو لة زيادبوونة
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قيرةکةي نةوشيروان
ئاراس عومةر

(سةيربکةن سياسةتي چةوتء 
بةدواوةية،  نةهامةتييةکي  چ  هةَلة 
دوو حيزبةکةء حکومةت  بةردةوام 
تاکة  نةوشيروان  دةدةن،  بةَلَين 
بةَلَينةکاني  هاوشَيوةي  بةَلَينَيکي 
حيزبةکة   دوو  نـــةداوة،  ئةواني 
رؤژء  سةر  خستووةتة  شةويان 

قيرتاو  جادةي  بستَيک  نةوشيروان  دةکةن،  قيرتاو 
نةکردووة، کةچي هَيشتا خةَلک ئةم قيرتاوة تازانة بة 

هي نةوشيروان دةزانن، ئةي ئافةرين نةوشيروان).

چيرؤکي ئةم ناونيشانة؟
خوَينةر  سةيربَيتء  بابةتةکة  ناونيشاني  رةنگة 
کاک  ئاخؤ  بپرسَيت  سةرپَييدا  هةَلسةنگاندنَيکي  لة 
بةآلم  لةکوآ،  قيرتاوکردن  لةکوآء  نةوشيروان 
هةرَيمةدا  لةم  ئةوةي  چونکة  ئاسانة،  زؤر  لةإاستيدا 
ئةم  کة  دةزانــَيــت  تَيدةگاتء  بةسةرببات،  ــان  ژي
حکومةتةي ئَيستا فةرمانإةواييمان دةکات کة لةاليةن 
ماوةية  ئةم  تا  بةإَيوةدةبرَيت،  پارتييةوة  يةکَيتيء 
خاوءخليچک  کةمتةرخةمء  بة  بــووة  حکومةتَيک 
ناسراوة لة جَيبةجَيکردني خزمةتگوزارييةکاندا، بةآلم 
هاتنةئاراي  حوکمي  بة  هةَلبژاردنةداء  پَيش  کاتي  لةم 
چةند  لةدةستداني  ئايندةء  لة  ترس  جياوازء  ليستي 
کورسييةکي پةرلةمان، شةوء رؤژ ءةستان لة زاتياندا 
پاپايان خواردبَيت:  ئةوةي دةرمانةکةي  نةماوة، ءةک 
جادة قيرتاو دةکةن، گةإةکةکان پاک دةکةنةوة، بةَلَين 
دياريي  دادةمةزرَينن،  خةَلک  دةيدةن،  بةَلَين  لةسةر 
هةر  ئيتر  دَيــن،   دةوروخولماندا  بة  دةبةخشنةوة، 
مةپرسة. هؤکاري هةموو ئةمانةش ءةک ءتمان بةهؤي 
ساحةکةء  هاتوونةتة  کة  جياوازانةوةية  ليستة  ئةو 
نةوشيروان  گؤإاني  ليستي  بةهَيزترينيان  پَيدةچَيت 
هاتبَيتةوة  هؤشيان  تازة  ءةک  ئةوانيش  بؤية  بَيت، 
(کةي  خؤيان  هةميشةيي  نةريتي  ءةکو  خؤيانداء  بة 
ماستاو  دةکةونة  دةبَيت،  خةَلک  دةنگي  بة  پَيويستيان 

بؤيانء کةي ئيشيان پَييان نةما، پشتگوَييان دةخةن).
ــرايــي  ــةدا لـــــةإووي خــَي ــت ــةءةخ ــات ـــةم س ل
لةإادةبةدةريان  فشارَيکي  خزمةتگوزارييةکانةوة 
ئاشتکردنةوةي  هةوَلي  لة  خؤيان،  سةر  خستووةتة 
هةر  ئَيستا  جا  ناإازيدان،  جةماوةري  خةَلکء  خَيراي 
خزمةتگوزارييةک کة بةو خَيرايية دةيکةن، ناويانناوة 
خَيراي  قيرَيکي  نموونة  بؤ  نةوشيروانةوة،  بةناوي 
شةقامَيک کة دةکرَيت، پَيي دةَلَين قيرةکةي نةوشيروان، 
بوونةتة  ليستةکةي  ئةوء  کة  پَييانواية  خةَلک  چونکة 

هؤکار بؤ ئةو تؤزة گؤإانةي حکومةت.
رةهةندء لَيکدانةوةکاني ئةم بابةتةي ناو خةَلک:

لَيي  کةمَيک  ئةگةر  ناونيشانة  ئــةم  چيرؤکي 
نيية،  کاتيي  سادةء  رووداوَيکي  تةنيا  ءردبيتةوة، 
بةَلکو هةَلگري چةندةها رةهةندي جياوازء تاإادةيةک 
ئاشکراء  پةيامَيکي  ئةوةشدا  لةگةأل  دَلخؤشکةرن، 
راشکاوانةن بؤ حکومةتء هةردوو حيزبي دةسةآلتدار 
ئةگةر بيانةوَيت لَيي تَيبگةن، لةو رةهةندء پةيامانةش:

بةوةي  حيزب  هةردوو  بؤ  ئاشکراية  پةيامَيکي   .١
ئةو  چيتر  تَيدةگةن،  لَييان  ناخؤنء  فريو  خةَلک  چيتر 
خزمةتگوزاريية  کارء  بةَلَينء  لة  کة  نةما  سةردةمة 
هةَلبژاردندا  سةروبةندي  لة  فريودةرةکانيان  کاتييء 
تَينةگةن، بؤية ئةوةي ئَيستا ئةوان دةيکةن، خةَلک بة 
ساأل  سآ  کة  بوو  خزمةت  کاتَيک  تَيناگات،  خزمةتي 
بةَلَينةکاني  بکرداية،  کاريان  گإوتينةوة  بةو  لةمةوبةر 
لةبةرئةوة  بةجَيبهَيناية،  پَيشوويان  هةَلبژاردنةکاني 
ئَيستا حکومةت هةرچي بکات، هاوآلتي لة ناوچةواني 
ئةوانيش دةبَيت  ليستي ديكةي دةبينن،  خةَلکي ديكةء 

ئاسايي بَيت اليان کة خةَلک لَييان بَيمنةت بووة.
دةسةآلتدار  حيزبي  هةردوو  چيتر  پَيويستة   .٢
راستةقينةء  ديموکراسيي  کــة  لـــةوةي  تَيبگةن 
خةَلکداء  خزمةتي  لةپَيناو  کَيبإکآ  لة  خؤشگوزةراني، 
هةبووني دةنگي جياوازء فرةييدا خؤي دةبينَيتةوة، نةک 
لة قؤرخکردني دةسةآلتء کوشتني گياني کَيبإکآء بة 
پَيويستة  دةسةآلتةکان،  هةموو  جةمسةرکردني  تاک 
ئةو  لةوةي  تَيگةيشتووة  چيتر  خةَلک  کة  لةوةتَيبگةن 
هاوپةيمانَيتييةي نَيوانيان (لة هةَلبژاردنةکاني ناوخؤدا)، 
نيشانةي قبوَلنةکردني يةکترة لةنَيوان خؤياندا، نةوةک 
هاوپةيمانَيتييةکة  ئةوة  تةبايي،  برايةتيء  نيشانةي 
لةپَيناو قؤرخکردني دةسةآلتء لة هةمانکاتدا ترسيشة 
لةوةي کة هيچ اليةکيان ئامادةنين دؤإان قبوأل بکةن 
لة بةرامبةر ئةوي ديكة ئةگةر بة جيا بةشداريي بکةن 
لة هةَلبژاردنةکاندا، بؤية پَيويستة بزانن کة خةَلک چيتر 
هاوپةيماني  نةوةک  دةوَيت  جياوازي  رةنگي  دةنگء 

سواو.
تةنيا  ديارة  قيرتاو،  يان  قير  دةَلَيين  کة  تَيبيني:   *
هةموو  بةَلکو  نيية،  قيرتاوکردن  لة  مةبةستمان 
قير،  ضانسي  بؤ  بةآلم  خزمةتة،  ديكةي   جؤرةکاني 
بإاوة  ئــةودا  بةري  بة  ناوةکة  زياتر  ــةدا  رؤژان لةم 
لةناو خةَلکدا، بؤية ءةک خؤي بةکارمانهَينايةوة ءةک 

رةمزَيک بؤ هةموو خزمةتطوزارييةکاني ديكةش.

بؤضيء  ئةوة  ثرسياري  ئةطةر 
ثرسيارَيكي  بدةين،  دةنط  كآ  بة 
شوَينَيكي  هــةر  لــة  ــانــداردة،  ســت
الي  حاَلَيكدا  هةركاتء  لة  جيهانء 
بإياربدات  دةبَيت  كة  هةركةسَيك 
ــبــذاردنــي  ــؤ هــةَل ـــدات ب ـــط ب دةن
دياريكراو  حاَلةتَيكي  يان  كةسَيك 
خؤي  جيهانبيني  رةنطدانةوةي  كة 
بةشداريكردن  بؤ  ثاَلنةر  ئةوا  بَيت، 
يان  فةرديية  يان  هةَلبذاردن  لة 
ئامانج  حاَلدا  هةردوو  لة  كؤمةَليية، 
ببَيت  دروست  طؤإانَيك  كة  ئةوةية 
لة واقيعي ذياني ئَيستا بؤ واقيعَيكي 
بؤئةوةي  خةونة  ويستء  كة  ديكة، 

كة دةنط دةدات.
فــةردي  ثاَلنةري  حاَلةتي  بؤ 
(تــاكــي)، مــافــي هــةركــةســة كة 
تاكي  بــةرذةوةنــديــي  بةطوَيرةي 
ــك يـــان اليــةنــَيــك  خـــؤي كــةســَي
خزمةت  ثَييوابَيت  كة  هةَلبذَيرَيت 
جا  دةكات،  بةرذةوةندييةكاني  بة 
ئابووري،  بةرذةوةنديية  ئةم  دةشآ 
كؤمةآليةتي، يان فةرهةنطي بَيت يان 
راستةوخؤ  كة  ديكة،  حاَلةتَيكي  هةر 
هةَلبذَيرةوة  تاكي  بة  ثةيوةندي 

هةية.
ــنــةري  ــاَل ــة ث هــةَلــبــذاردن ب
زياتر  ـــةردي  ف بــةرذةوةنــديــي 
ــةو كــؤمــةَلــطــايــةنــةدا هــةيــة كة  ل
كؤمةآليةتيء  سياسيء  لــةإووي 
ــطــيــرنء  ــةوة جــَي ــي ــي ــط ــةن ــةره ف
وآلتاني  نموونة  ثَيشكةوتوون، 
باكوورو  ئةمريكاي  ــاو  ــةوروث ئ
وآلتــانــي تــازةثــَيــطــةيــشــتــووي 
ئةمريكاي  ئاسياو  لة  ثيشةسازين 

التين.
ــاك)  (ت فـــةرد  شوَينانة  ــةم  ل
دابينكردني  لة  خؤي  بةرذةوةنديي 
ئابووريدا  باشتري  داهاتوويةكي 
دةبينَيتةوة، ضونكة خةبات لةوآ بؤ 
داهاتوويةكي  ئاسوودةييء  ذيانء 
باشترة، بؤية لةم وآلتانةدا هةركةسء 
دةسةآلتي  بيةوَيت  حيزبَيك  اليةنء 
بَيت  متمانة  جَيي  هةبَيتء  سياسي 
رةضــاوي  دةبَيت  هةَلبذاردن،  بؤ 
هةر  لة  هةرتاكَيك  ثَيداويستييةكاني 
طروثَيك بكات، ئةميش بة زامنكردني 
بآ  باج  زيادنةكردني  كار،  بواري 
باشتركردني  تاكةكان،  قةناعةتي 
كؤمةآليةتييةكان  خزمةتطوزاريية 
تةندروستيء  زةمانةتي  لةطةأل 
ــةروةردةو  ث هاوكاريي  خوَيندنء 

ضاودَيريي منداآلن.
بةشَيوةيةكي طشتي لةم شوَينانة 
 individual) فةردي  ثاَلنةري  كة 
لة  ــة  ــةي ه حــــزوري   (motive
هةَلبذاردندا، بواري ضةواشةكارييء 
بة رَيذةيةكي زؤر  ناإاستي كةمترة 
كة  ديكة  شوَيناني  لةضاو  بةرزتر 
هةَلبذاردن،  بؤ  هةية  ديكة  ثاَلنةري 
لةسةرةوة  شوَينانةي  لةو  ضونكة 
ذيانء  هةرتاكَيك  ثَيكرد،  ئاماذةم 
ــةالوة  ب ــؤي  خ خؤشطوزةرانيي 
بؤيةش  كةس،  حيزبء  لة  طرنطترة 
دةسةآلتي  دةبينين  وآلتانةدا  لةم 
سياسي زوو زوو دةطؤإَيت، ضونكة 
هيض حيزبَيك ناتوانَيت بؤ هةتاهةتاية 
بَيت،  ــاكــدا  ت ــي  ــدي ــةرذةوةن ب ــة  ل
تاهةتاية  هةمانشَيوة  بة  تاكةكانيش 
طروثَيكي  حيزبء  بة  نادةن  متمانة 
بةرذةوةنديي  بةهاي  بة  دياريكراو 
حيزبء  لةطةأل  تاكةكان  واتة  خؤي، 
طروثَيكي دياريكراون تا لة خزمةتي 
هةركاتَيك  بَيت،  بةرذةوةندياندا 
لة  ــروث  ط حيزبء  هةستيانكرد 
بةرذةوةنديي ئةواندا نيية، ئةوا زؤر 
يان  بدةن  دةنط  دذيان  كة  ئاسايية 
جَيبهَيَلنء  خؤيان  حيزبيي  ريزي 
ناو حيزبء طروثَيكي ديكةي  بإؤنة 

ثةسةندي خؤيان.
بؤ  كؤمةَلي  ثاَلنةري  حاَلةتي  بؤ 
لةو  هةَلبذاردندا،  لة  بةشداريكردن 
تاك  تائَيستاش  كة  هةية  شوَينانةدا 

نيية،  خؤي  ئازاديي  سةربةخؤييء 
بةستراوة  تاك  بةرذةوةنديي  واتة 
يان دةبةسترَيتةوة بة كؤمةأل بةهؤي 
فةرهةنطيء  سياسيء  واقيعي 
ئابووري،  سيستمي  دواكةوتوويي 
ئةفريقاو  وآلتاني  زؤري  بةشي  كة 
ئاسياي  ناوةإاستء  خؤرهةآلتي 
ئةمريكاي  بةشَيكي  مةركةزييء 
تائَيستاش  كة  ئاسياسة،  التينء 
كة  ــةكــراون  ضــارةن ثرسانة  ــةو  ئ
جيهانبيني  دنياو  بةرذةوةندييء 

تاك لة كؤمةأل جيابكاتةوة.
تَيكةَلبووني  بةهؤي  ئةميش 
كؤمةَلةوة  بة  تاك  بةرذةوةنديي 
واتة  راستةوخؤ،  بةشَيوةيةكي 
تـــاك بـــةرذةوةنـــديـــي خـــؤي لة 
دةبينَيتةوة  كؤمةَلدا  بةرذةوةنديي 
ــواري  ب ناجَيطيربووني  بةهؤي 
هةإةشةي  ئابووريء  سياسيء 
نةبووني  ئاَلؤزييء  كَيشةو  جةنطء 
ــة وادةكـــــات تــاك  ــش، ك ــاي ــاس ئ
ئاسايشي  خــؤيء  بةرذةوةنديي 
دةدؤزَيتةوة،  كؤمةَلدا  لةناو  خؤي 
تاك  خةباتي  شوَينانة  لةم  ضونكة 
مةسةلةيةكي  بؤ  كؤمةَلة  لةطةأل 
ــاري  رزط ئــازاديــيء  وةك  طشتي 
سنوور،  ثاراستني  نيشتماني، 
كارةساتي  بةرةنطاربوونةوةي 
برسيةتيء  سروشتيء  سياسيء 

هةإةشةي جةنطء ناكؤكيية.
تَيكةَلبوونء كاريطةريي حاَلةتي 
فــةردي  حاَلةتي  لةسةر  كؤمةأل 
كةَلكي  فراوان  بةشَيوةيةكي  (تاك)، 
وآلتاني  لة  هةتا  لَيوةردةطيرَيت 
ثَيشكةوتووي ديموكراسي، بةآلم لة 

وآلتاني جيهاني سَييةم بةشَيوةيةكي 
زؤر زياتر بةم جياوازة، لة وآلتاني 
ثَيشكةوتووي ديموكراسي بة بةَلطةو 
بير  تاك  كة  هةوَلدةدرَيت  نيشانةوة 
بكاتةوة،  كؤمةأل  بةرذةوةنديي  لة 
كة  شتَيك  ســةر  بخةنة  ضــاويــان 
ثةيوةندي بة تاكةوة نةبَيت بؤئةوةي 
تاك  خواستةكاني  داواو  ويستء 
نةبَيتة هؤي لةدةستداني دةسةآلتء 

دؤإان.
ئةوةي ثةيوةندي بة هةَلبذاردني 
هةية،  كــوردســتــانــةوة  ئَيستاي 
فــةردي  هــةم  حاَلةتةكة  ــةردوو  ه
هةية  ئامادةييان  كؤمةَلي  هــةم 
ئةو  لةسةر  كاريطةريكردن  بؤ 
كةسةي كة بإياردةدات هةَلبذَيرَيت، 
بةهؤي  طشتي  بةشَيوةيةكي  بةآلم 
سياسيء  كةشوهةواي  ئاَلوطؤإي 
هةَلبذاردنةكاني  تاقيكردنةوةي 
تاك  حاَلةتي  يان  اليةني  زووترةوة، 
بةهَيزترة لة بإياردان بؤ هةَلبذاردني 

اليةنةكانء كةسةكان.
لة يةكةم هةَلبذاردني ثةرلةماني 
دوا  تا  ١٩٩٢-ةوة  لة  كوردستاندا 
هةميشة  ٢٠٠٥دا،  لة  هةَلبذاردن 
كة  بؤئةوةي  زاَلبووة  طشتي  اليةني 
هةَلبذاردن  بةشداريي  جةماوةر 
رذَيمي سةدام  بووني  بةهؤي  بكات 
حسَين وةكو هةإةشةيةكي جديي بؤ 
سةر كيانء وجودي كوردي، دواي 
مافةكاني  دابينكردني  بؤ  سةداميش 
ــة حــةمــاســةوة  ــك ب ـــورد، خــةَل ك
عَيراقء  هةَلبذاردنةكاني  بةشداريي 
كوردستاني كرد، بةو هيواو بةَلَينةوة 

دابإاوةكان  ناوضة  كةركوكء  كة 
هةتا  كوردستان،  سةر  بطةإَينةوة 
كوردستاني  سياسي  دةســةآلتــي 
ئَيستاش، ئةوكات طةإانةوةي ناوضة 

دابإاوةكاني بة هَيَلي سوور دادةنا.
نةتةوةييء  مةبةستة  ئةم  هةر 
جــةمــاوةري  كــة  ــوو  ب ميللييةش 
كوردستان ضاوثؤشيي لة داواكاريية 
لة  ضاوثؤشيي  هةم  كرد،  تاكةكان 
مافة  تا  كرد  طةندةَلكاريي  طةندةألء 
بةدةست  نيشتمانييةكان  نةتةوةييء 
ئاسودةييانة  ذيانَيكي  بهَينرَيتء 
بــؤ مــنــداألء نــةوةكــانــي داهــاتــوو 
ديكة  جــارَيــكــي  مسؤطةربكات، 
نةوةي  وةك  داهاتوو  نةوةكاني 
قوربانيي  نةبنة  ــردوو  راب ئَيستاو 

جةنطء ناكؤكي.
كة الي  ئةوةي  بةداخةوة  بةآلم 
سوور  هَيَلي  بة  سياسي  دةسةآلتي 
كة  دةدا  ئةوةيان  ثةيماني  دادةنراو 
دابإاوةكان  ناوضة  لةسةر  سازش 
تا دةطةإَينةوة سةر هةرَيمي  ناكةن 
خةوني  لة  دةركــةوت  كوردستان، 
هيض  زياتر  بــؤش  قسةي  باتألء 
ثَيشنيازو  بة  كة  نةبرد  زؤري  نيية، 
كــوردي  دةســةآلتــي  رةزامةنديي 
ناوضة  دَلي  وةك  كةركوك  ٧٠٪ى 
(٢٣)ي  مــادةي  بة  دابــإاوةكــان، 
ثةرلةماني عَيراق لة مانطى تةمموزى 
كورد  بةمةش  ياسا،  بة  كرا   ٢٠٠٨
ماَلي  لة  ميوان  كةميةنةو  بة  بوو 
خؤي، ئةمة لةكاتَيكدا كة هةتا سةدام 
هاوبةشي  ــدارةي  ــي ئ ئــامــادةبــوو 
لة  ئَيمة  بةآلم  بكات،  قبوأل  كةركوك 
 (٥٠٠,٠٠٠)  ،٢٠٠٣ تا  ١٩٦١-ةوة 

ئةنفالكراين،  دا،  شةهيدمان  هةزار 
تةرحيلء  ــن،  ــراي ك كيمياباران 
كة  ئةوةي  لةسةر  كراين  تةهجير 
سةدام  لة  كوردستانييةو  كةركوك 
بَيت،  هاوبةشمان  كة  نةدةكرا  قبوأل 
بةآلم دواي ئةوةي كة دةوَلةتي ئةو 
سوثاو  بآ  مايةوة،  بَيخاوةن  نةماو 
كوردي  دةسةآلتي  ئاسايش،  ياساو 
كــةركــوكء  نةيتواني  هــةر  ــةك  ن
بطَيإَيتةوة،  ــان  ــإاوةك داب ناوضة 
بة  ثَيدا  ئاماذةمان  وةكــو  بةَلكو 
كوردي  ثَيشنيازي  رةزامةندييء 
كةسانَيك  بة  دا  كةركوكمان  ٧٠٪ي 
كة ميللةت خاوةني نين، بةآلم وةك 
هةموو  دةبَيت  ء  دةبــوو  هاوآلتي 

مافَيكي كوردستانييان هةبَيت.
ستراتيذييةي  شكستة  ــةم  ئ
لةمةإ  كـــورد  دةســةآلتــدارانــي 
نيشتمانييةكان،  نةوةييء  ثرسة 
ــد كة  ــان ــان ســووت ــةي ــارت ئـــةم ك
لة  واز  خةَلك  بَلَين  بةكاريبهَيننء 
بهَينن،  خؤتان  تاكييةكاني  خواستة 
طةندةَلييةكانمان،  لة  ضاوبثؤشن 
ثرسة  ضــارةســةري  ئَيمة  ضونكة 
كةركوكء  دةكةين،  طشتييةكان 
سوورنء  هَيَلي  دابإاوةكان  ناوضة 
كوردستان.  سةر  دةيانطَيإينةوة 
هةندَيك  خاتري  بؤ  زياتر  لةمةش 
كاريطةر،  بآ  كارتؤنيء  ثؤستي 
لةإَيي ثةرلةماني عَيراقةوة داهاتوو 
تووشي  كوردستانيان  سةروةريي 
هــةإةشــةو كــارةســات كــردووة، 
دةسةآلتداراني  فيتي  بة  ضونكة 
كورد، كورديان بة عَيراق بةستةوة، 

دةتوانَيت  عَيراق  ثةرلةماني  سبةي 
كوردة،  ويستي  دذي  شتَيك  هةر 
بيكاتة ياسا، ئةوكات كورد ناتوانَيت 
بؤ  ملكةضكردن  لة  جطة  بكات  هيض 
عَيراق  فيدراَلي  دةوَلةتي  ياساي 
مادةي  تَيثةإكردني  لة  ضؤن  وةكو 

(٢٣)دا بينيمان.
ئةمة بةَلطةية كة دةسةآلتداراني 
دةوترَيت  ثَيي  كة  ــةوةي  ئ كــورد 
نيشتمانيء  ميلليء  بةرذةوةنديي 
نةيانتوانيوة  هــةر  نــةك  طشتي، 
بةدةست  دةستكةوت  بضووكترين 
بهَينن، بةَلكو كارَيكيشيان نةكردووة 
لةمةي  ثارَيزطاريي  هةوَلبدرَيت 
بكرَيت،   ١٩٩١ لــــةدواي  هــةيــة 
لةإَيي  بكرَيت  بةرطريي  هةوَلبدرَيت 
جــةمــاوةرو  هؤشياركردنةوةي 
طةل  ــي  ــط دةن بـــةرزكـــردنـــةوةي 
رةوا  داوا  ضــاالكــانــة  ــةوةي  ــؤئ ب

بهَينرَيتةدي. مَيذووييةكان 
ــيء  ــاري ئــةطــةر اليــةنــي داواك
بطرين  لةبةرضاو  تاكييةكان  ثرسة 
بدةين،  دةنــط  كآ  بؤ  بؤضيء  كة 
كة  هةية،  بةَلطة  ـــةزاران  ه ــةوا  ئ
ئةمإؤي  دةسةآلتداراني  دووبــارة 
كة  نين  ئــةوة  بةهاي  كوردستان 
تاكي كورد ضارةسةر بكةن،  طرفتي 
بة  هةبَيت  ثةيوةندي  كة  ــةوةي  ئ
بوذاندنةوةيء  ئاوةدانكردنةوةء 
بةرهةمهَينان  ثرؤذةي  دامةزراندني 
ثيشةسازيدا،  كشتوكاألء  لةبواري 
ــي بـــــواري كـــارو  ــدن ــان ــس رةخ
بَيكارييء  رَيــذةي  كةمكردنةوةي 
ناوخؤ،  بةرهةمي  بةرزكردنةوةي 
بوارَيكي  هةر  كة  لةوةي  جطة  ئةمة 

ذيان وةكو ثةروةردة، تةندروستي، 
ضاودَيريي كؤمةآليةتي بؤ هاوكاريي 
خةَلكي بَيداهات، ذينطةي كشتوكاألء 
حاَلةتَيكي  لة  بطريت  شــارةكــان 

كارةساتداية.
سةدامةوة  رووخاني  لةكاتي 
دؤالر  مليار   (٣٠) نزيكةي  تائَيستا 
بةآلم  ــووة،  ب كوردستان  داهاتي 
بةرهةمهَينان  ثرؤذةيةكي  ناتوانيت 
دؤالر  مليؤن   (١٠) بايي  بةديبكةيت 

بَيت بؤ داهاتوو كةَلكي هةبَيت.
لةذَير رؤشنايي هةموو ئةمانةي 
زةمينةيةك  بةداخةوة  ســةرةوةدا، 
بَيت دةنطي  نيية كة شايستةي ئةوة 
ــوون،  ــب ــةردةوام بــؤ بــدةيــت بــؤ ب
ئيستالح  بة  كةوا  لةمانةي  كةسَيك 
شايستةي  نوَينةران  بــةرثــرسء 
لةئاستي  زياتر  رؤذَيك  كة  ئةوةنين 

بمَيننةوة. بةرثرسيارَيتيدا 
كة  هةلة  ئَيستا  لــةبــةرئــةوة 
ريشةيي  طؤإاني  بؤ  بدرَيت  دةنط 
كؤتاييهَينان  بوارةكانداء  هةموو  لة 
حيزبي  ــاســيء  ســي ــي  ــان ذي ــة  ب
دةوَلةتي  دامــةزرانــدنــي  ــةزؤك،  ن
دامةزراوةييء ياساييء كؤتاييهَينان 
تا  مليشيايي،  دةوَلةتؤضكةكاني  بة 
لة  طشت  تاكء  بةرذةوةندييةكاني 
دةستووردا  ياساو  ضوارضَيوةي 
حيزبء  لةجياتي  بكرَيت  مسؤطةر 

خَيألء فاميلدا...
طؤإانة  ئــةم  ــر  زووت رؤذَيــك 
بَيتةدي، رؤذَيك زووتر طةلي ئَيمةش 
بة كارواني شارستانيء مرؤظايةتي 

دةطات.

بؤضيء بة كآ دةنط بدةين؟
محةمةد ئةمين طةناوي/ ثراط

بةآلم بةداخةوة ئةوةي كة الي دةسةآلتي سياسي بة هَيَلي 

سوور دادةنراو ثةيماني ئةوةيان دةدا كة سازش لةسةر ناوضة 

دابإاوةكان ناكةن تا دةطةإَينةوة سةر هةرَيمي كوردستان، 

دةركةوت لة خةوني باتألء قسةي بؤش زياتر هيض نيية
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ئارام قزلةريي 

هةَلبژاردن  پإوپاگةندةي  کاتَيک 
ءآلتاني  زؤربـــةي  لة  دةستپَيدةکات، 
يةکسانيي  خزمةتکردن ء  لة  باس  جيهاندا 
ــت،  ــرَي دةک کؤمةَلگا  ريــزةکــانــي  نــَيــو 
لــة چينء  فـــةرقء جــيــاوازيــکــردن  بــآ 
ديــارة  کؤمةَلگاية دا ،  ئــةو  توَيژة کاني 
خؤي  بةرنامةي  اليةنَيکيش  پارت و  هةر 
ــاوةري  ــةردةم جــةم ــة ب دةخــاتــةإوو ل
دةستةبةركردنى  بةَلَيني  ميللةتةکةيداو 
تَيكإاي  خزمةتکردنء  خؤشگوزةراني و 
بؤ  پَيويستة  خزمةتگوزاريانةي  ئــةو 
ژيان  پَيداويستييةکاني  گشت  مــرؤڤء 

دابين بکةن، لة هةموو بوارةکاني ژياندا.
بةدةست  زؤر  دةنگي  پارتَيکيش  هةر 
دةســت ء  دةگرَيتة  ــةآلت  دةس بهَينَيت، 
بةرپرسيارَيتي ئةو گةلة دةگرَيتة ئةستؤي 
داويانة  بةَلَينانةشي  ئةو  بةپَيي  پارتةکةي، 
جَيبةجَيدةکةن،  بؤيان  ميللةتةکةيان  بة 
نةکرَيت ،  جَيبةجآ  هةمووشي  ئةگةر 
زؤريــنــةي  جَيبةجَيكردنى  بَيگومان 
دةبَيتة  ميللةتةکةيان  داواکارييةکاني 

بةرنامةي سةرةکيان.
کاتي  کاتَيک  کوردستاندا  لة  بةآلم 
پَيش  ماوةيةک  پَيشةوة،  دَيتة  هةَلبژاردن 
پرؤژةي هةَلبژاردنةکة، ميللةت و بنةماَلةي 
گةنجان و  دَيرين و  پَيشمةرگةي  شةهيدو 
کة  بيردةکةوَيتةوة،  هةژاريان  فةقيرو 
بؤ  رَيزيان  رؤژان  لة  ــک  رؤژَي هةرگيز 
کة  لَينةداونةتةوة  ئاوإيان  دانةناون و 

دةگوزةرَيننء  رؤژانةيان  ژياني  چؤن 
پَيداويستييةکانيان چي بووة.

تةنيا  سةرکردانةي  ئــةو  ــةي  زؤرب
جةماوةر بة ءَينةو لة رَيگاي کةناَلةکانةوة 
نزيکبوونةوةي  لةکاتي  دةيانبينن، 
خةَلکةوةو  ناو  دةکةونة  هةَلبژاردنةکاندا 
ناوي  دةکــةن و  جةماوةر  بؤ  پشي  پشي 
سةرزمانيان ،  ءَيردي  دةبَيتة  شةهيدان 
بنةماَلةي  بة  هةَلدان  شانامة  دةکةونة 
شؤإشگَيإداو...  خةَلکاني  شةهيدان و 
دةستيان ء  دةستکةالي  دةکةنة  گةنجان 

بةَلَيني جؤراوجؤريان پَيدةدةن .
بةَلَينةکانيش  لة  خاَلَيک  ئةوةي  بةبآ 
جَيبةجَيبکةن،  بؤيان  دةدرَيــت،  پَييان  کة 
دةهَينن و  بةدةست  زؤر  دةنگي  کاتَيکيش 
کشي  دةکةونة  دةست،  دةگرنة  دةسةآلت 
دَلسؤزو  شؤإشگَيإو  خةَلکاني  لة  کشي 
بةرامبةر  نيشاندةدةن  خؤيان  بَيمنةتيي 
پَيداون و  دةنگيان  کة  کةسانةي  ئــةو 

خستوونيانةتة سةر کورسيي دةسةآلت.
ئازادة،  (١٨) ساَلة کوردستان  ماوةي 
بنةماَلةى  سةرداني  باآل  بةرپرسَيکي  کام 
ئةگةر  کــردووة؟  هةژاريان  شةهيدَيکي 
شةهيدي سةرکردة نةبووبَيت؟ رَيزم هةية 
رزگاريي  رَيگاي  شةهيداني  سةرجةم  بؤ 
کوردو کوردستان، لة منداَلَيکي ناو النکةوة 
لَيرةدا  جَيگا،  پةککةوتةيةکي سةر  پيرو  تا 
شةهيدانة  جياکردنةوةي  تةنيا  مةبةست 
شةهيد  ناسنامةي  بةرپرسانةوه،  لةاليةن 
گةورةترين فةخري مرؤڤايةتيية بؤ مرؤڤ 
تةنيا  پلة وپاية،  جياوازيي  فةرقء  بةبآ 
چةند بةرپرسَيک نةبَيت کة ژمارةيان زؤر 

کةمة، کام لة دةسةآلتداران دةستيانهَيناوة 
چوونةتة  شةهيدداو  منداَلَيکي  بةسةري 

ماَليان و بةشداربوون لة خةمةکانياندا.
چةندين  کة  دةَلَيم  پيَيان  بةَلگةوة  بة 
کةسَيک  ئَيستا  هةتا  هةية  شةهيد  خَيزاني 
بــةســةريــان  ــردوون و  ــةک ــن ــَي ت رووي 
موحتاج  زؤرجــار  کة  نةکردوونةتةوة، 
بؤ  تةنانةت  شَيويان،  ناني  بؤ  ــوون  ب
کةلَينَيکي  شةهيدةکانيش  يادکردنةوةي 
جياوازيي  دروستکردووةء  گةورةيان 

دةکرَيت لة يادکردنةوةکانياندا، بؤ؟
خوَيني  بؤ  باسيدةکةن  کة  ءةفا  کام 

شةهيدان؟
بنةماَلةي  ــوان  ــَي ن يةکساني  ــام  ک

شةهيدان؟
کة  تويمةليک  خؤشةکاني  قةسرة 
کاتَيک  دروستکراون،   سةرکردةکان   بؤ 
بنةماَلةي  بة  دةدةن  زةوييةکيش  پارچة 
دةکةن  منةت  هةزار  ديكة،  شةهيدةکاني 
بةسةرياندا ءةک ئةوةي تةنيا زةوي درابَيت 
دؤنمانة  لةء  باس  بةآلم  بنةماآلنة،  بةو 
کةسوکاريان و  خؤيان و  بؤ  کة  ناکرَيت 
بةخشيويانةتةوة..  ناموستةحةق  خةَلکاني 
ناسکو نازداري ءا هةية بةقةد بيست ماَلة 
کاتَيک  پَيبةخشراوه،   زةوي  بةس  شةهيد 
بؤ  ئةوةي  تةنيا  ئاخافتن،  دَينة  بةرپرسان 
بة  دةيدةنةوة  باسيدةکةن و  کراوة  شةهيد 
ژَيربةژَير  کة  ئةوانةي  بؤ  ئةي  چاوياندا، 

کراون باسناکرَين؟
خؤتان  هةَلبژاردنةکاندا  لةکاتي 
دةبنة  ــةهــدي و  م مــحــةمــةدي  ــة  ــةن دةک
کوردستان،  خةَلکي  خةمخؤري  نزيکترين 

بةآلم کاتَيک زؤرينةي دةنگةکان بةدةست 
بؤي  بانان  بــةرزةکــي  ءةک  دةهَينن!! 
ئةو  نةبن  خاوةني  ئــةوةي  ــن و  دةردةچ
هةَلبژاردنةکاندا  لةکاتي  کة  بةَلَينانةية 

دةيدةن بة گةلةکةمان.
خؤبةخؤيي..  گــةنــدةَلــي و..  دزيء 
ئةو  هةموو  جَيگاي  لةخؤبايبوون... 
پَيش کاتي  بةَلَينانة دةگرَيتةوة کة دةيدةن 

هةَلبژاردنةکان، بؤ؟
بةرپرسان  ئَيوةي  هةر  پَيدةچَيت 
ساماني  ســةروةت و  کورسي و  خاوةني 
خةباتيان  ــةوانــةي  ئ بــن؟  گةلةکةمان 
کردووةو  قوربانيانيداوة، ديارة لة ءآلتَيکي 
بؤ  هَينراون  بةکرَيگيرابوون و  ديكةوة 
گياني  پَيشمةرگةو  ببنة  تا  کوردستان  
ئَيوةي  لةپَيناوي  قوربانيي  بکةنة  خؤيان 

بةرپرساندا؟
کةسانةي  ــةو  ئ ســةرجــةم  يــاخــود 
گةلةکةياندا،  لةپَيناوي  کردووة  خةباتيان 
هةمان  ــان  چــواردةورةکــةت ئَيوة  ءةک 
لة  سوودمةندببن  هةيه  ئةوةيان  مافي 
خوَيني  بة  کة  دةستکةوتانةي  ئةو  هةموو 
شةهيدان و خةباتي پَيشمةرگة قارةمانةکان 

هاتوونةتةدي.
ئةوةي  دَلنياية  لةوة  اليةک  هةموو 
زؤربةي  شاراوةى  سةرةکي  بةرنامةي 

بةرپرسانه، ئةم خاآلنةي خوارةوةن :
١- کؤشک و تةالرو ڤَيلالي جوانة...
٢- مؤنيکاو ءةنةوشةي تاية پانة...

ئاسکي  کَيوي و  حةيوانة  راوي   -٣
چاوجوانة....

گردو  ســةرجــةم  داگيرکردني   -٤

شاخةکاني کوردستانة...
ساماني  سةروةت و  بةتاآلنبردني   -٥

نيشتمانة....
نا وسووتَيت و  پَيي  دَليان  ئةوةشي 

گوَيي پَينادةن:
بةجَيماوي  لةپاش  کةسوکاري   -١

شةهيدانة...
٢- گةنجاني خَير لةخؤنةديوي شارو 

گوندةکانة ...
ــة  ــک ــةَل خ ـــة  ل ـــن  ـــرت ـــزگ رَي  -٣

شؤإشگَيإةکانة...
٤- ژَيرخاني ئابووريي  کوردستانة ...

ناوچة  کةرکوک و  گــةإانــةوةي   -٥
دابإاوةکانة..

بؤية دةبَيت جةماوةري کوردستان لة 
لة  با  ءةربگرن،  دةرسَيک  هةَلةيةک  هةر 
هةَلبژاردني ئةمجارةدا تَيكإاي جةماوةري 
گةلةکةمان ءريابن ، بة پشي پشيء قسةي 
بة  زؤر  نةکرَين،  چةواشة  سوور  زةردو 
راستةقينةي  نوَينةري  زيرة کانة  ورديء 
هاشوهوشةي  ئةم  هةَلبژَيرنء  خؤيان 
نةکاتء  تاريک  بةرپَييان  رؤشنايي  ئَيستا 
هةَلدَير  ــةرةو  ب گةلةکةمان  داهــاتــووي 

نةبةن.
ناإةزايي  زؤر  گيرا،  رةخنة  زؤر 
بةرپرسة  بؤ  بةرزکرايةوة  نووسراو 
ئةوةي  کرا،  خؤپيشاندان  زؤر  باآلکان، 
جةماوةرء  ناإةزايي  نةکرا،  بؤ  حسابيان 
کاتي  کة  ئَيستا  ـــوو..!!  ب رةخنةگرتن 
بةَلَيني  بة  نزيکبووةتةوة،  هةَلبژاردن 

بَيبنةما دةيانةوَيت خةَلک چةواشة بکةن.
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بةلَيَنةكاني ثَيش هةلَبذاردن

«ثؤستء دةسةآلت بؤ ئَيوةء مووضةو 
دةستبةرداري  بــةآلم  ببإن،  نانيشمان 
طؤإانء ئيرادةي نوَيـبوونةوة نابين»، ئةم 
ءيذدان  ئةنداماني  کاديرانء  هةَلوَيستةي 
لةناو(ي.ن.ک)دا،  ريفؤرم  باَلي  زيندووي 
کاتَيک  دةهَينَيت،  ءةدةنط  بةرديش  دارو 
يةکَيتيي نيشتمانيي کوردستان بة هةزاران 
ناضاردةکات  ئةندامةکاني خؤي  کاديرو  لة 
جياوازء  بيروإاي  لة  دةست  دةبَيت  يان 
دةرتاندةکةينء  يان  هةَلبطرن،  نوَيخوازيي 
دةبَيت  (يان  دةبإين،  منداَلتان  ماألء  ناني 
ذيانت  مافي  يان  بيربکةيتةوة  من  ءةک 
طةلء  بإياري خزمةتي  کة  ئةوانةي  نيية)، 
طؤإانيانداوة،  نوَيـبوونةوةو  نيشتمانء 
دةستبةرداري  ئازايانةو سةربةرزانة  زؤر 
دةبن،  مووضةکةيان  دةسةآلتء  ثؤستء 
زؤرةملَيء  سياسةتي  بة  تةسليم  بةآلم 
بيرو  عةقَليةتي  خؤسةثاندنء  دةسةآلتي 
بيرؤکراسيانةي باَلي دذة ريفؤرمي يةکَيتي 

نابنء ريزةکاني ئةوان بةجَيدةهَيـَلن.
نانبإين  هــةإةشــةي  سياسةتء   *
ئــازاد،  بيروإاي  سةربةستيء  ــةدذي  ل
ثرةنسيثةکاني  لةطةأل  ثَيضةوانةية  تةواو 
هةموو  بةو  بةعس  رذَيمي  ديموکراسيدا، 
ديکتاتؤريةتء دإندةييةي خؤي، ناني ذنء 
منداألء کةسوکاري ثَيشمةرطةي نةدةبإيء 
لة فةرمانطةکاني حکومةت دةرينةدةکردن، 
دروشمي  هةَلطري  ثَيشمةرطة  لةکاتَيکدا 
ئةوان  دةسةآلتي  حکومةتء  رووخاندني 

بوو.
* يةکَيتيي نيشتمانيي کوردستان خؤي 
بة ئةندامي سؤسيال ديموکرات دةزانَيتء 
ئيدعاي سيستمَيکي ديموکراسيانة دةکات لة 
کوردستان، بةآلم رةخنةو بيروإاي جياوازء 
ئازادييء سةربةستي لة ئةندامةکاني خؤي 
قةدةغة دةکات، ئةم سياسةتةي  (ي.ن.ک) 
هةَلکردني  ديموکراسيء  لةطؤإناني  ماناي 
سياسةتَيکي  ئةوة  ديکتاتؤرييةتة،  ئاآلي 
بکرَيت،  قبوأل  نابَيت  مةترسيدارةو  زؤر 
ليستي  لة  ثشتيوانيي  بــةنــاوي  ئةمإؤ 
ديکة،  بيانوويةکي  بة  سبةينآ  طــؤإانء 
بةشَيوةيةکي  خؤي  دةسةآلتي  دةيةوَيت 

ئةنداماني حيزبء  بةسةر  ناديموکراسيانة 
بةسةر خةَلکي کوردستاندا بسةثَينَيت.

يةکَيتي  ريزةکاني  لة  کة  ئةوانةي   *
دةبإن،  منداَليان  ماألء  قوتي  دةردةکرَينء 
داواي  کة  ئــةوةيــة  تةنيا  تاوانةکةيان 
دزيء  نةهَيشتني  ضاکســــــــازييء 
طؤإانکارييء  لة  ثشتيوانيي  طةندةَليء 
هةموو  ثَيويستة  دةکــةن،  نوَيـبوونةوة 
سةر  بإذَينة  (ي.ن.ک)  ئةنداماني  کاديرء 
سياسةتة  ئةم  دةنط  بةيةک  شةقامةکانء 
سةرکؤنةو ئيدانة بکةنء ثَيش لةم هَيرةشة 

ناإةواو ناديموکراسيانة بطرن.
روو  سياسةتي  لة  ثارتي  يةکَيتيء   *
عَيراقضَيتيء  لة  شةرم  دةرةوةيــانــدا  بة 

عَيراقيبوون ناکةنء ثَيشيان قبوَلة، بةآلم بة 
رازي  عَيراقة  ئةم  شتَيکي  هيض  بة  کردةوة 
ئَيمة  دةَلَين  دةکةن،  خورمذ  داواي  نابن، 
سوثاي  ئاآلو  دةسةآلتء  بةآلم  عَيراقين 
ثَيشمةرطة  دةَلَين  ناکةين،  قبوأل  عَيراق 
هَيزَيکي نيزامييةء سةر بة سوثاي عَيراقةء 
ءةزارةتــي  لةسةر  دةبَيت  مووضةکةشي 
هَيزي  دةبَيت  بةآلم  بَيت،  عَيراق  بةرطريي 
ئةم  فةرمانإةوايي  لةذَير  ثَيشمةرطة 
شةإفرؤشــتنة  ئةمة  حيزبةدابَيت،  دوو 
لة  ضؤن  هــةروةک  ناوةند،  دةوَلةتي  بة 
دةسةآلتي خؤيان  کوردستاندا سياسةتء 
خةَلکي  بةسةر  داســةثــانــدووة  ــةزؤر  ب
ميزانيةو  دةيانةوَيت  هةرواش  کودستاندا، 

مووضة لة دةوَلةتي ناوةند ءةربطرن، بةآلم 
دةوَلةتَيکي سةربةخؤبن لة کوردستان.

کة  سياسيانةي  ئاَلوطؤإة  ئــةو   *
بةعسةوة  رذَيــمــي  رووخــانــي  بةهؤي 
ئةوتؤي  کاريطةري  هات،  عَيراقدا  بةسةر 
لة  کة  ئةوةي  بةقةد  کوردستان  لة  نةبوو 
ثرةنسيثء  عَيراق  خوارووي  ناوةإاستء 
لةطةأل  ديموکراسي  سيستمَيکي  بنةماکاني 
بةعس  رذَيمي  کة  کاتَيک  هَينا،  خؤيدا 
هةموو  بة  عَيراقي  ئؤثؤزسيؤني  رووخا، 
رَيکخراوةييةوة  لــةإووي  باَلةکانييةوة، 
بوون،  بَيتوانا  نامونةزةمء  هَيزَيکي  ضةند 
خاوةن  ثارتي  يةکَيتيء  بةثَيضةوانةشةوة 
هَيزي سةربازييء رَيکخراوةيي توندوتؤأل 

کوردستانيش  خةَلکي  هةموو  ــوونء  ب
لةثشتيان بوو، بؤية لة هةموو مةيدانةکاندا 
رةتکردةوةء  ديموکراسيان  ثرةنسيثي 
کؤمةَلَيک  تةوافوقــــاتء  سياسةتي 
ناديموکراسيانةيان  شروتي  ــةرتء  ش
عَيراقيدا  ئؤثؤزسيؤني  ئةحزابي  بةسةر 

سةثاند.
شةرعيةتء  بةثَيي  ئةطةرضي   *
بةشَيکي  ــان  ــت ــوردس ک ـــوور،  ـــت دةس
بةکردةوة  بةآلم  عَيراق،  لة  جيانةکراوةية 
لة وآلتَيکي سةربةخؤ دةضَيت، ثةرلةمانء 
ئاسايشء  سةربازييء  هَيزي  حکومةتء 
لةطةأل  هةية،  خــؤي  دادطـــاى  ثؤليسء 
ئةوةشدا کة ئةم دةستكةوتانة بؤ هةردوو 

حيزبي دةسةآلتدار کاتينء کَيشةي زؤري 
بة  ناوةند  دةوَلةتي  دةســةآلتء  لةدواية، 
مةزهةبييةوة  ناسيؤناليستيء  ئةحزابي 
هَيرشَيکي  خؤإَيکخستنةوةو  هةوَلي  لة 
دةستکةوتةکاني  ــةدذي  ل ثَيضةوانةدان 
ئَيستا  کة  دةبينن  کوردستان،  خةَلکي 
کوردستان لةإووي ئيدارييةوة لة وآلتَيکي 
سةربةخؤ دةضَيتء تاإادةيةکي زؤر لةذَير 
هاتووةتة  ناوةند  دةسةآلتي  فةرمانإةوايي 
دةر، دةسةآلتي ناوةند لة هةوَلي ئةوةداية 
بة  دةستوورء  هةموارکردني  رَيطاي  لة 
رَيطاي حيلةشةرعي ديموکراسيانة، هةموو 
کوردستان  خةَلکي  لة  دةستکةوتانة  ئةو 

بسَينَيتةوة.

هةر  لة  بؤئةوةي  يةکَيتي  ثارتيء   *
سياسييةکاندا  هاوکَيشة  ئاَلوطؤإَيکي 
نةدةن،  لةدةست  خؤيان  دةسةآلتةي  ئةم 
ئةوةدان  هةوَلي  لة  ســاَلة   (١٨) ماوةي 
بنکةو ثايةي حيزبيي خؤيان لة کوردستان 
ديبلؤماسيء  ثةيوةندي  بةهَيزبکةن، 
دةرةوةدا  دونياي  لةطةأل  خؤيان  ئابووري 
دةستوورء  بةثَيضةوانةي  ثَيدةدةن،  ثةرة 
طرَيبةستي  ناوةند،  دةوَلةتي  طوَيدانة  بةبآ 
ئيمزا  بيانييةکاندا  کؤمثانيا  لةطةأل  نةوتي 
ئةو  کوردستانيش  ناوخؤي  لة  دةکــةن، 
بةئاساني  هةروا  بةتةمانين  حيزبة  دوو 
خةَلکي  ئيرادةي  ديموکراسيء  بة  تةسليم 
دةسةآلتء  ذَير  بضنة  ببنء  کوردستان 

حوکمي دةوَلةتء ياساوة.   
ــةتء  ــةراک ش حيزبة  دوو  ــةم  ئ  *
قبوأل  ثآ  جَيطاية  ئةو  تا  ديموکراسييان 
بن،  باآلدةست  تَييدا  خؤيان  کة  دةکرَيت 
ــيء  زؤرداري ــمء  زوَل قةآلي  رووخاندني 
ئاسان  کارَيکي  عَيراق  لة  ديکتاتؤريةت 
نةبوو، دةوَلةتي ئةمريکا ءةک طةورةترين 
بةهؤي  بوو  جيهاني  دةسةآلتداري  هَيزي 
ئاَلوطؤإانة  ئةو  خوَلقاندني  موعجيزةي 
جةنطي  لةدواي  بةعس  رذَيمي  عَيراقدا،  لة 
هَيزي  طةورةترين  بة  ببوو  ئَيران،  عَيراق- 
بةرذةوةندييةکاني  ناوضةکةء  ميليتاري 

ئةمريکاي خستبووة مةترسييةوة.
 (١٧) مــاوةي  ثــارتــي  يةکَيتيء   *
ثةرلةمانَيکي  ــاي  ــط رَي ــة  ل ســـاَلة 
ـــةردوو  ــةن ه ــةالي ــراوو ل ــك ــرؤَل ــت ــؤن ك
زؤرةملَيء  دةسةآلتَيکي  حيزبةكةوة 
کوردستاندا  لة  ناديموکراسيانةيان 
سةثاندووة، ئَيستا کة لةذَير فـــــــشاري 
عــَيــراقــدا،  سياسييةکاني  ــوطــؤإة  ــاَل ئ
هةَلبذاردنء  بة  مليان  ثارتي  يةکَيتيء 
خةَلکي  ديموکراسيانةداوة،  ثرؤسةيةکي 
بؤ  طردةکةية  بة  ئومَيدي  کوردستان 
کؤشکي  بةئةندازةي  طردةکة  ــؤإان،  ط
بؤ  ئومَيد  هيواو  جَيطاي  بووةتة  سثي 
طؤإانَيک  طــؤإان،  بؤ  ضاکســـــازييء 
دةسةآلتي  خؤسةثاندنء  سياسةتي  کة 
ثآ  کؤتايي  کوردستان  لة  بيرؤکراسيانة 
ميليشيايي  دةسةآلتي  حوکمء  بهَينَيت، 
دادوةريي  ياساو  سةروةريي  نةهَيَلَيتء 
ثةنجا  سياسةتي  بة  کؤتايي  بضةسثَينَيت، 
سيستمي  شةرعيةتء  بهَينَيتء  بةثةنجا 
ديموکراسي جَيطاي بطرَيتةوة، سةروةتء 
ساماني ءآلت بةتاآلن نةبرَيتء شةفافيةت 
بؤ خةرجكردن بطةإَيتةوة، زينداني نهَينيء 
نةهَيَلَيتء  ئةحزاب  جاسوسي  دةزطــاي 
ــاي  ــودةزط دام حکومةتء  ــةتء  ــةدال ع
بةرقةراربَيت،  کوردستان  لة  قانوني 
بدرَينة  دةسةآلتدار  طةندةَلکاراني  دزو 
دادطايةکي عةلةنيء بة بةرضاوي خةَلکةوة 

حسابء کتابيان لةطةَلدا بکرَيت. 
briar@live.co.uk

طردةکةء ئومَيدَيک بؤ طؤأان
ئةبوبةکر ئةحمةد سليَمان

ئةوانةي كة لة ريزةكاني يةكَيتي دةردةكرَينء قوتي ماألء منداَليان 

دةبإن، تاوانةكةيان تةنيا ئةوةية كة داواي ضاكســــــــازييء 

نةهَيشتني دزيء طةندةَليء ثشتيوانيي لة طؤإانكارييء نوَيـبوونةوة 

www.neدةكةن
tew

e.c
om
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ئيمتياز: خاوةنى

وشة كؤمثانياى
سةرنووسةر:

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

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

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

ئاطاداري ريكالمء كارطَيإيء
٠٧٤٨٠١٢١١٤٤ - ٠٧٧٠١٢٠٣٩٤٩   

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

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

دابةشكردن:
٠٧٧٠١٥١٧٥٣٣ - ٠٧٧٠١٥٤٤٧٨٠ نَيوةند كؤمثانياي

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

عةلى   ٠٧٥٠٤٤٤٧١٠٩  ئيبراهيم
بةشارةتى ٠٧٥٠٤٩٨٩٨٥٣            سامان

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

كوردستان هةرَيمي حكومةتي
٤٦١/ش/٢٠٠٩ ذمارة: سةرؤكايةتي ئةنجومةني دادوةري  

٣             رؤذ: ٢٠٠٩/٥/٢٠ سلَيماني/ كةسيةتي باري دادطاي
(ئاطانامة)

صابر محمد النة داواكار: ـ
فرج احمد سامي ـ داوالَيكراو:

داوايةدا لةم وة  سةرت، لة كردووة تؤمار دادطاية  لةم (٤٦١/ش/٢٠٠٩) ذمارة بة  داوايةكي صابر) محمد (النة داواكار
ساأل. دوو لة زياتر نةطواستنةوةي ساأل و دوو لة هَيشتنت زياتر جآ بةهؤي دةكات جيابوونةوة داواي كة هاتووة

رؤذانةوة رؤذنامةي ناوخؤي دوو بةهؤي بكاتةوة دا ئاطادارتان بإياري دادطا بوونت، نيشتةجآ نادياري شوَيني لةبةر وة
لة سةر (٢٠٠٩/٦/١٤) سةعات (٩/٣٠)ي بةرواري دةكةوَيتة كة دادبيني رؤذي لة دادطاية ئةم بةردةم لة ئامادةبونتان بؤ

ياسا. بةثَيي ئةبينآ داواكة دادطا ئةوا نةنَيرن بريكارآ يان خؤتان نةبن ئامادة ثَيضةوانةوة بة بةياني،
فرج احمد سامي داوالَيكراو:

دادوةر
جاسم جزا جافر

صادق سيد بةرايي دادطاي
٩٥/ب/٢٠٠٩
٢٠٠٩/٥/٢٥

ئاطاداري

عمر داواكار/ نوري محمد
كارةكةي وَيراي صادق سيد شارستاني باري راستطري داوالَيكراو/

شارستاني باري راستطري دذي لة سةرةوةي ذمارةي داواي داواكار
كردووة بة تؤمار هةلة بة ناوةكةي كة تؤماركردووة سيد صادق

جا دةناسرَيت، شَيوةية بةو (ساية)ةو ناوي راستيدا لة وة (ساجدة)
بؤ عمر) محمد لة طؤإيني ناوي (ساجدة نوري ناإازيية هةركةس
سةرداني ئةم دة رؤذدا (١٠) ماوةي نوري محمد عمر) لة (سايه

بة ثَيضةوانةوة بهَينَيتء خؤيدا لةطةأل رةسمي و بةَلطةي بكات دادطاية
دةبينرَيت. داواكة

دادوةر
حسن احمد جناة

جةنابى جَيطري سةرؤك
ضاوةِروانبة...!

چةند ئةم باسةکةوة، بچينة ئةوةي پَيش
ءةبيردةهَينمةوة، کورد سةراني لَيدوانةي

هةية.. باسةکةمانةوة بة پةيوةندي چونکة
سةرداني دوا لة لةمةوپَيش ماوةيةک
وآلت، دةرةوةي بؤ  هةرَيم سةرؤکي  بةإَيز
«سةرؤکي ءتي: تةلةفزيؤنيدا  ديمانةيةکي  لة
کةسَيکي برازامة)، نَيچيرظاني (کة حکومةت
هةر بؤية کــارةکــةيــدا، لة ســةرکــةوتــووة 
حکومةتي سةرؤکايةتيي لة دةمَينَيتةوة
مةکتةب هةردوو گةإانةوةشي دواي هةرَيم»،
کؤبوونةوةء (پ.د.ک) (ي.ن.ک)ء سياسي
بةيةک کة کــردةوة  ئةوة لةسةر دووپاتيان
لةسةر بــةردةوامــن ــــةزنء دادةب ليست 
کَيشةيان هيچ ستراتيژييةکةيانء رَيکكةوتنة

ئَيرة تةواوة. تا نيية!.. ئةمة
رؤژنامةي ٢٠٠٩/٥/١٨-دا ــةرواري ب لة 
(رؤژنامة)ءسايتيچاودَيربآلويانکردووةتةوة،
جَيگري شةرقولئةوسةت بؤ لَيدوانَيکيدا لة
رةسوأل کؤسرةت  بةإَيز هةرَيم، سةرؤکي 
هةرَيم حکومةتي «سةرؤکايةتيي دةَلَيت:
بإيارَيکمان تائَيستاش يةکَيتيية، بةشي
ماوةکة چ  نةداوة، مةسةلةيةوة ئةم لةبارةي 
درَيژبکرَيتةوة بارزاني نَيچيرظان برامان بؤ
بةآلم دةدةين، لةوبارةيةوة بإياريش نا، يان
رازي يةکَيتي جةماوةري  بنکةي بةدَلنياييةوة 
ئيستيحقاقي داواي درَيژکردنةوةيء بة نابن
دواتريش يةکَيتي»! بؤ دةکةن هةرَيم حکومةتي
بؤ هةية چانسي زؤرترين کانديدةي ئةو دةَلَيت
يةکَيتييةوة، لةاليةن حکومةت سةرؤکايةتيي
دةَلَيت هةروةها  ساَلح-ة. ئةحمةد د.بةرهةم 
هةرَيمدا سةرؤکي لة  گؤإانکارييةک  هيچ
سةرؤکي ءةک مةسعود بارزاني برامان نييةء
تةواوة.. ئَيرة تا ئةمةشيان دةمَينَيتةوة! هةرَيم

سةرؤک جةنابي نةکراوة هةَلبژاردن هَيشتا
حکومةت، سةرؤکي بة داناوةتةوة نَيچيرظاني
کؤسرةت، کاک نةکراوة هةَلبژاردن هيشتا
سةرؤکي پؤستةء ئةو بؤ داناوة د.بةرهةمي
خولي بؤ دانايةوة هةَلبژاردن بآ هةرَيميشي
چييةء هةَلبژاردن  ناَلَين پَيمان ئةرآ دووةم، 
ميللةتة ئةم عةقَلي بة  ياريي  بؤ دةيکةن؟ بؤ
هةستبکات چؤن ئاخر ميللةت دةکةن؟ بةدبةختة
تاکي هةَليبژاردووة؟ خؤي وآلت سةراني کة
سةرؤکةء کآ کة بزانَيت ئَيستاوة لة کورد
ديكةش (ماوةيةکي ــرةء  ءةزي ســةرؤک  کآ 
پةرلةمانيش سةرؤکي هــةَلــبــژاردن پَيش 
بؤ دةمَينَيتةوة مانايةک چ ئيتر دةردةکةوَيت)،
سيادييةکان پؤستة  ئَيوة  ئةگةر  هةَلبژاردن؟ 
ئةم هةشگةَلة ئةي خؤتان دابةشيدةکةن، هةر
هاوينةو گةرماي بةو دةکةن کَيش بؤ خةَلکة
لة بگرَيتء قوتابخانةکان بةردةم ٧/٢٥دا لة
بدات، دةنگ بوةستَيتء دةنگداندا ئاپؤرةي
فَينکي ساردء  هةواي چةپَلةلَيدةري دواتريش 

بن؟ کؤشکةکانتان ناو
ئةمةيةخؤئامادةکارييبؤ   ئةوجاردةَلَيينئايا
ئةمةية رَيكکةوتني هةَلبژاردني ديموکراسيانة؟
بةمةرجَيك جَيگرةکةي سةرؤکء ستراتيژي؟
بةيةک ستراتيژيدانء پةيماني لة حيزبةکةيان
بةآلم دةکةن، هةَلبژاردندا لة بةشداريي ليست
بةرنامةي دوو وآلتةکةيان داهاتووي بؤ
هةَلبژاردن ئةنجامي دواتريش پَييةء جياوازيان

فيفتي  (بة لَيدةکةنء ١٩٩٢ نةفرةت ساَلي ءةک
دةبَيت ءاتا دةکةونةوة)، رَيک ديكة فيفتييةکةى
مانگَيک هةموو هةر مابن، پارتي يةکَيتيء هةتا
بؤ (تةوافوقَيک) رَيکخستني بؤ کؤببنةوة
نةك مانةوةياندا، لةپَيناوي کَيشةيةک چارةي

ئازادانة.. رستطؤو هةلبذاردنَيكي

١٢٨/ج/٢٠٠٩ ذمارة/ عَيراق  هةرَيمي كوردستان/ 
٢٠٠٩/٥/٢٨ بةروار/ دادوةري  ئةنجومةني 

سلَيماني لة تاوانةكاني كركوك دادطاي  سةرؤكايةتي

«ئاطاداري»
صوفى محمد احمد راكردوو تؤمةتباري بؤ

(سزادان) لةو لة ياساي (٤٣٢) مادةي بةثَيي بكرَييت ئةوةي دادطايي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
بريارماندا نيية كراوت دياري جَيطاي ئةوةي لةبةر ضماأل) (ضم ثؤليسي بنكةي بة تايبةتة كة كَيشةي
ئامادة دادطاكةمان لةبةردةم (٢٠٠٩/٧/١٩) رؤذي لة بكةينةوة ئاطادارت ناوخؤيةكاندا رؤذنامة لة
دادطاي ثَيضةوانةوة  بة رؤذدا لةم هَينانت بؤ ثؤليس بنكةي نزيكترين بطةيةنيتة خؤت يان  بيت

ياسا. بوونت بةثَيي بةبى ئامادة دةكرَيت

سةرؤكي دادطا 
اكرم فرج امين

بؤضــــوون birura. rozhnama@gmail.com

ئةبوبةكر هةلَؤ

بةهؤى مةسئولةو  «ئــةوةى 
ثؤستةى ئـــةو ــتــيــةوة  يــةكــَي
يةكَيتى بؤ  دةنط  كة  وةرطرتوة 
يةكَيتى سروشتية، ـــةدات ن
لَيوةربطرَيتةوةو ثؤستةكةى
ديكة كةسَيكى دةداتة ثؤستةكةى
وتةى ئةوة يةكَيتية» بة سةر كة
سةرؤكى جَيطرى ئةحمةد، عيماد
لة كوردستانة هةرَيمى حكومةتى
إؤذنامةى لة ضاوثَيكةوتنَيكيدا

«هاوآلتى»دا.
ســةرؤك جَيطر جــةنــابــى
هةرَيمى حكومةتى  ــةى  وةت لة 
ــووة ــب ــت دروس كــوردســتــان
ثارتى يةكَيتىء بةرثرسانى
(حكومةتَيكى بــانــطــةشــةى
تةكنؤكراتء سيستماتيكء
خــاوةن شياو كةسى بوونى
طوَيى بة لَيهاتوو)  بإوانامةء 
دةدةن، كوردستاندا هاوآلتيانى
بةإَيوةبةرى البردنى ناَلَين ثَيمان
وتةى بة كة حكوميى دةزطايةكى
خؤى بةتواناء لَيهاتوويى خؤتان»
مانايةك ض شوَينة»  ئةو  ضووةتة
سيستماتيكء حكومةتى  بــؤ
شياو شوَينى بؤ  شياو كةسى
كوَيى لة ناَلَييت ثَيمان دةهَيَلَيتةوة،
جياوازى بيروإاى لةسةر دنيا
ــةرى ــوةب ــةإَي ب حــيــزبــايــةتــى،
كؤلَيذَيك، إاطرى خوَيندنطةيةك،

لة ــاســايــش ئ ــكــى بــةرثــرســَي
تاوةكو ـــراوة الب ثؤستةكةى
بةسروشتى تؤ وةك ئَيمةش
بانطةشةى كة ئَيوة بزانين؟
حيزب دةسةآلتى جياكردنةوةى
ماف ضؤن دةكةن، حكومةت لة
بةرثرسَيكى دةدةن خؤتان بة
لة ثؤستةكةى دةربكةن، حكوميى
سةرؤك جَيطرى جةنابى يان
جةنابتان بيروبؤضوونى بة
نين بةشَيك حكومةت ثؤستةكانى
ئَيمةش واية ئةطةر حكومةت، لة

نية!! قسةيةكمان
ئةحمةد عيماد كاك ــارة دي
تائَيستاش ــةوة ــؤت ض بــيــرى 
ناياسايى بة ثارتى يةكَيتىء
وةردةطــرنء حكومةت لة ثارة
لة  دؤالر مليؤن ٧٠ مانطانة
دةضَيتة حكومةت ــودجــةى ب
يةكَيتييةوة، ثارتىء طيرفانى
لة  دؤالر مليؤن ٨٤٠ دةكاتة كة
بــةراورد بة  ئــةوةش ساَلَيكداء
هةرَيم حكومةتى بودجةى بة

 ٪١٠,٤٩ دةكاتة   ٢٠٠٩ ساَلى بؤ
حكومةتى بودجةى سةرجةم
كة ئَيوة كوردستان، هةرَيمى
هةإةمةكىء بة زؤرة بودجة ئةو
تائَيستاش وةردةطرنء ناياسايى
ئامادةنيية ثارلةمانةكةتان
حيزبةكان بودجةى بؤ ياسايةك
لةئَيستادا بؤ ئــةوة دةربــكــات،
حيزبةكةتان ناوخؤى ثةيإةوى
يةكسانىء ياساء ضةكى بووةتة

هـــاوإَيء ــانء ــؤت ــةت ب ــةدال ع
دوَينَيىخؤتانى هاوسةنطةرةكانى
ئَيستا دَلنيام نانبإاودةكةن؟ ثَى
ثيرةمةطروونت كؤبوونةوةكةى
ئايينى زانايانى كة بيرضووةتةوة
هاوآلتييانى جَيهَيشتىء بؤيان
كرديانة شــارؤضــكــةيــة ئــةو 
بيرت من بــةآلم هوتافكَيشان،
كة دةكةمةوة ئاطادارت دَينمةوةء
هةموو هةرَيمة ئةم هاوآلتييانى
ساآلنى بــاآلى تةماشاى كــات
تا بزانن حةفتاء هةشتاكان ناكةن
بودجةى ١٠,٤٩٪ي ضؤن ئَيوة
ئةوانيش ــؤنء دةخ وآلتــة ئةم 
كارةبايىء بــَى بَيئاويىء  لة 

بَيت. ناَلةيان نةهامةتيدا
ســةرؤك جَيطري جةنابى
هـــةروةك ــم ــازان ــــةدوورى ن ب
خةَلك جةنابتان ئَيستا ضــؤن
دةردةكةن، ثؤستةكانيان لةسةر
بإيارَيكى دَيت ضؤن بة رؤذَيكيش
حيزبةكةت سياسى مةكتةبى
سةرؤكى جَيطرى بة بوويت
بة بةوشَيوةيةش حكومةت،
كاتةش ئةو ببرَييتء ال بإيارَيك
لة ــــك زؤرَي ـــو جــةنــابــت وةك
طلةيىء وآلتة ئةم بةرثرسةكانى
سةد إؤذنامةيةكى لة طازندةت
بة نابَيتةوة، جَيطةى  ثةإةيدا
وةك خؤم هةر ئةوكاتة هيواشم
ضاوثَيكةوتنت إؤذنامةنووسَيك
بير ئــةمــإؤت بكةمء لةطةَلدا 

بهَينمةوة.

لةپيَناوي شت هةموو
مانةوةدا!!

محةمةد هيوا

٥ سلَيماني/ بةرايي دادطايي
٨٢٤/ب/٢٠٠٩ ذمارة/
٢٠٠٩/٦/١ بةروار/

ئاطاداري
محمد صوفى عبداهللا شونم على داواكار/

سكرابضي سعيد عبداهللا شؤرش لةسةركراو/ داوا
داواكار سعيد سكرابضي) عبداهللا (شؤرش بة ناوي لةسةركراو داوا بؤ
/٨٢٤) ذمارة بة ٥ بةراي/ دادطاي لة كردووة تؤمار سةرت لة داوايةكي
دروست زنجيرة (٥٥٩٩) دوكاني لة كة دةكات داوا تيايدا ب/٢٠٠٩) كة
وة  دةرةوةو بضيتة م١ دةباشان) ٢٣٥/٤١) ذمارة موَلكي لةسةر كراو
ثاساوَيكي هيض ئةوةي لةبةر بطةرَينيتةوة بؤ ضؤَلي بة دوكانةكةي
وة لة سةرةوة، موَلكي ذمارة بةسةر طرتنة دةست  لةو نيية  ياساي
بة دا بإياري دادطا ناديارة بوونت  نيشتةجَي  شوَيني ئةوةي لةبةر
٢٠٠٩/٦/٣٠ كاتذمَير ٩ي بةرواري دادبيني رؤذي بة ئاطاداركردنةوةت
ثَيضةوانةوة بة وة ناوخؤي رؤذانةي رؤذنامةي دوو رَيطةي لة بةياني

ببينآ. داواكة نائامادةي بة دةبَيت ناضار دادطا

دادوةر
أمين اسماعيل عبداهللا

لة بارى كةسَيتى دادطاى
هةَلةبجة                      

/٣٣/ش/٢٠٠٩ ذمارة
٢٠٠٩/٥/٢٦/ بةروار

ئاطانامة 
قادر  لطيف عبدولغفور ناديار/ شوَين داوالَيكراوي

ثَيكهات (١٨-٥-٢٠٠٩) رؤذي لة  هةَلةبجة لة كةسَيتى بارى دادطاى 
ئةمة كة دةركرد  (٣٣/ش/٢٠٠٩) ذمارة  داواي لة خؤي برياري و 

ناوةرؤكةكةيةتي
لة قادر) عةبدولغفور  (ميرزا داواكار باوكي رةضةَلةكي سةلماندني 
قادر (عبدولغفور نَيوان هاوسةريًَتي جَيي لة (١٩٤٤/١/١) بةرواري

هةذار) ئةمير (حةيات دايكي و رةحمان)
دا بريارى دادطاكةمان  ناديارة نيشتةجَيبونت كةشوَينى لةبةرئةوةى 
كردنةوةى بةبَالو  ئةويش داواكة بةناوةرؤكى  كردنةوةت بةئاطادار
جائةطةر رؤذانةوة ناوخؤى دوورؤذنامةى ئاطاداريةلةرَيطةى ئةم
ثلةي بريارةكة ئةوا  نةكاتةوة تةميز  ياخود  تانة دا ياستي  ماوةي لة

ياسا. طوَيرةي بة وةردةطرَيت كؤتايي
دادوةر

قادر محمد نورى

www.ne
tew

e.c
om



10
2009/6/2 سَيشةممة (481) ذمــارة birura. rozhnama@gmail.comبؤضــــوون

ئةوروثا: ثارلةماني هةلَبذاردني
ثراطماتي دةنطداني كوردو

 ٢٠٠٩/٦/٤ ثَينجشةممة، رؤذي
لة ئةوروثا ثارلةماني  هةَلبذاردني 
ئةدرَي.  ئةنجام ئةوروثايي وآلتي ٢٥
دةزطايةكي ئــةوروثــي ثارلةماني
رةسمكردني لة ناودةوَلةتيةو طرنطي
طرنطي رؤَلي دا ناودةوَلةتي سياسةتي
ئةوةي بةحوكمي دةزطاية ئةم هةية.
طرنطةو دةستوري قانونيي دةزطايةكي

رَيطةي  لة ئةندامةكاني جارَيك ٤ ساَل
و راستةوخؤ طشتيي،  هةَلبذاردني 
هاوآلتيانةوة لةاليةن  يــةوة، نهَيني
دانيشتوي كورداني هةَلئةبذَيردرَين، 
ناسنامة بؤ كار ئةطةر ئةوروثا، وآلتاني
هونةري فَيري و،  بكةن  حيزب نةك
ئةتوانن ببن، دةنط بةكارهَيناني باش
نةرويج، سويد، وةكو ضةند وآلتَيكي لة
بريتانيا، و ئةَلمانيا هؤآلند، دانمارك،
ضوار هةر زؤر كوردي كةذمارةيةكي
هةر ئةذي، لَي كوردستانيان ثارضةي
كوردي  ذمارةيةك جارَيك ساَل  ٤
كورد دؤستي ئةوروثايي يان ئةكتيڤ

دامةزراوة طرنطةوة. ناو ئةم بةرنة
وآلتي لة ئةمساَل هةَلبذاردني بؤ
ليستي  لةسةر كورد، ٥ كانديدي سويد
بةشداري سويدي  حيزبي  ذمارةيةك 
وتارة ئةم ئةكةن. هةَلبذاردن ملمالنَيي
بةرضاوي رؤشنكردنةوةي بؤ هةوَلَيكة
بؤئةوةي سويد دانيشتوي كورداني
الني بتوانن كة بدةن دةنط بةجؤرَيك

يةكَيكيان  كوردة كانديدة  ٥ لةو كةم

ثارلةماني ــةالري ت نــاو بؤ بنَيرن
وآلتي ثايتةختي برؤكسلي لة ئةوروثا

بةلجيكا.

كورد: بؤ كردن لؤبي بايةخي
ــمــي رذَي ــي ــدن ــان ــــةدواي روخ ل
رةوةند/ ئةركي حوسَينةوة، سةدام
كوردستان باشوري كوردي جاليةي
مةجازيية) رةوةند وشةي (بةكارهَيناني
طةوهةري وآلت، طؤِراني دةرةوةي لة
روخاندني ثَيش بيني. بةخؤيةوة
وآلت دةرةوةي كوردستانياني رذَيم،
بو، لةئةستؤ يــان  جياجيا ئةركي
ضةند بةعس رذَيمي روخاندني ثاش
ستراتيج وةكو  دياريكراو، ئةركَيكي 
و كؤمةَلة سةرشاني ئةركي بة بون
دةرةوةي كوردييةكاني رَيكخراوة

وآلت.
كوردييةكان رَيكخراوة كؤمةَلةو
شَيوازي هةتا ــِراون. داب لَيك  و زؤر
لةسةر ناتوانن نةطؤِرن، كاركردنيان
ئامانجةكانيان بةديهَيناني راستةِرَيي
عؤدةي لة بؤئةوةي ببةخشن. مانايةك
ئةبَي بَين، سةرشانيان ئةركةكاني
ثَيكةوة كؤببنةوه؛ يةك لــةدةوري
و دابِرَيذن ضاالكي كارو بةرنامةي
بؤئةوةي بكةن. جَيبةجَيي ثَيكةوة
و كؤببنةوه يةك ــةدةوري ل بتوانن
بدةن، ئةنجام  ضاالكي كارو ثَيكةوة
و نــةتــةوةيــي ــدي ــةرذةوةن ئــةبــَي ب

بةرذةوةندي سةرو بخةنة نيشتماني
يةوة. ئايدَيولؤجي و حيزبي

دياردةي و كوردستان تاَلي واقيعي
لةناو سةقةت، كردني حيزبايةتي
دةرةوةي بؤ طواستوَيتييةوة وآلتةوة
وآلتــانــةي ــةو ئ ــةي  ــةزؤرب ل وآلت. 
رَيكخراوةكانيش ئةذي، تيا كورديان
حيزبةكان، بؤ ئينتيما بةطوَيرةي
ساردييةك و طرذي هةر بون. دابةش
حيزبةكان، نَيوان بكةوَيتة لــةوآلت
رةديفةكانيانةوة رَيكخراوة لةرَيطةي
دةرةوةي كوردي ناو بؤ ئةطوَيزَيتةوة
بة نيية تايبةت حاَلةتة ئةم وآلت.
بةَلكو كوردستان، باشوري كوردي
ثارضةكاني هةمو كــوردي ــةواوي ت
ئةناَلينن. بةدةستييةوة كوردستان
هةِرةشةية خةتةرترين دياردةية ئةم
لةدةرةوةي كة، ئةركانةي ئةو لةسةر
كوردين. رةوةندي لةئةستؤي وآلت
ضارةنوسي لة جيديية هةِرةشةي بةَلكو

بةطشتي. كورد
جوطرافياي و جَيوثؤلةتيكي شوَيني
نالةبارن ئةوةندة كوردستان سياسي
كاربةدةستاني ئةكةن. نائومَيد مرؤ
و ثةرست بةرذةوةند ئةوةندة كورد
كوردستان داطيركةراني تواناو، كةم
بير خراث و ناديمؤكراسين ئةوةندة
نابيني. ئاسؤدا روناكايي لة ئةكةنةوة،
لةِرادةبةدةر ثَيويستي لةبةرئةوة كورد
لؤبي ثتةوو جاليةي كردنة. لؤبي بة

شوَيني الوازييةكاني ئةتوانن بةهَيز 
سياسي جوطرافياي و جَيوثؤلةتيكي
فَيربوني ثِر بكةنةوة. بؤ كوردستانمان
دةنطداني يان دةنــط، بةكارهَيناني
لةرَيطةيةوة كة هونةرَيكة ثراطماتي
بؤ لؤبي كردن قؤناغي ئةتوانين بطةينة
تاقمي و حيزب بؤ نةك و وآلت طةل

سياسي.
واقيعة لةو راثسكاندن خؤ بؤ
بةديهَيناني بة راطةيشتن و، تاَله
رةوةندةكة تايبةتييةكاني ئامانجة
و طشتي ئامانجة بة راطةيشتن و
رةوةنــدي سةرشاني ــي ــان دورةك
ثَيِرةو هةبوني بة ثَيويست دا، كوردي
هَيَلة بتوانن كة ئةكات بةرنامةيةك و
هةَلسوِراني ثَيكةوة و كار طشتييةكاني
دورو نزيكةكاني و ئامانجة دَلسؤزان
بابةتي بــكــةن. ديـــاري ســةرشــان 
كار بةرنامةي و ناوخؤ ثــَيــِرةوي
وتارةدا لةم تر.  كاتَيكي بؤ  هةَلئةطرم
ئةكةم، دةنطدان جؤر دوو باسي تةنيا
،٢٠٠٦ ئؤطستي زوتردا، لةوتارَيكي كة
ثارلةمان طشتيي هةَلبذاردني بةبؤنةي
ناوم سويدةوة، شارةوانييةكاني و
و ئايدَيولؤجي دةنطداني نابون:

ثراطماتي. دةنطداني

ثراطماتي: دةنطداني
بكاتةوة بير خاك و طةل بؤ كةسَيك
رازي ئاسان حيزب، قازانجي بؤ نةك

ديموكراسيانةدا بؤنة  لةم ئةكرَي
روني بؤ ئةوةي بدا. ثراطماتيانة دةنط
ثراطماتي مةبةستم لة دةنطي بكةمةوة

ئةهَينمةوة: نمونةية ئةم ضية،
دانيشتوي كوردي يان عةالن فآلن
بيروباوةِري هةَلطري سويد وآلتي
كــةواتــة ــة. ــرات ــؤك ــم ســؤســيــال دي
سؤسيال حيزب لةو، ثارتي نزيكترين
ئةطةر كةسة، سويدة. ئةو ديموكراتي
كانديدَيكي به دةنط ثراطماتيانة بيةوَي
ئةبَي بدا، س) د. س. (ث. ناو كوردي

بطرَي: لةبةرضاو مةرجَيك ضةند
جَيطةي  ئةطةر يةكةم:  مةرجي
ليستةكةي لةناو كوردةكة  كانديدة
ئةوةندة دا ديموكرات سؤسيال حيزبي
كة نةبَي طومانَيكي  هيض بَي،  نزيك
ئةم ــةِروا. ئ بةخؤِرايي دةنطةكةي
هةتا بكا تةخميني بؤئةوةي دةنطدةرة
ليستةكةدا لةناو كانديد ضةند ذمارةي
دةرئةضَي، ئةبَي يان ترسي لةسةر نيةو
يان بَي، ورياو موتابيع كةسَيكي خؤي
دةست بكةوَي شوَينَيكةوة زانياري لة
ئةم حيزبة ئةنداماني لةسةر: ذمارةي
لة هةَلبذاردني ثارلةماني ئةوروثي، لة
ثَيشبينييةكاني لةوةوبةردا؛ ساَل ضوار
راثرسي ثرؤفيشيوناَلةكاني دةزطا
كورسييانةي ئةو ذمــارةي لةسةر
ديموكراتةكاني سؤسيال رةنطة
بيهَينن. هةَلبذاردنةدا لــةم سويد
نَيوان بــةراوردكــردنــي بة طريمان 

دةركةوت بؤمان ذمارةية دوو ئةو
 ١٨ ناوبراو ثارتي هةَلبذاردنةدا لةم
بةدةست ئةوروثا ثارلةماني كورسيي
شوَيني ئةطةر حاَلةتةدا،  لةم  ئةهَينَي.
و (١٨) ــارة ذم كــوردةكــة كانديدة 
دةنطدان هتد)، ،١٦ ،١٧) بو بةرةوسةر
حةزي هةم ثراطماتيية، هةم ثَيي
دةنطداني لةطةَلة. ئايديؤلؤجيشي
خاوةنةكةي بة زؤر خؤشييةكي وا
بةدةروني ئاسودةيي و ئةبةخشَي

ئةدا.
جَيطةي  ئةطةر دووةم:  مةرجي
ليستي لةسةر كــوردةكــة، كانديدة
ضةند بة بةآلم بَي، دوور حيزبةكة 
خؤي هةقي بة كةم، دةنطَيكي هةزار
هؤآلند وآلتي لة دةنطة ئةم دةربضَي.
دةنطي فةزَلدار. دةنطي ئةوترَي: ثَيي
كانديدَيك هةر كة دةنطةية ئةو فةزَلدار
هةركوَيدا لة ناوةكةي ريزي هَيناي،
دةنطةكاني ذمارةي نية. طرنط بَي،
دةنطي ئةضَينن. دةري ثَييدراون
ثارلةماني هةَلبذاردنةكاني لة فةزَلدار
تر حيزبَيكي بؤ حيزبَيكةوة لة ئةوروثا
قةبارةي بة ثةيوةندي هةية. جياوازي

هةية. هاتوةكانةوة دةنطة و حيزب
كــانــديــده ــة ل ــك ــةكــَي ــةر ي ــةط ئ
خوشك، س) د.  س. (ح. كوردةكاني 
كةسة ئةم خزمي يان هــاوِرَي برا،
جَيطةيةك لة  ناوةكةشي ريزي  بَي،
ئةوا دةربضَي، هةبَي لَيي طوماني بَي

ئةدا دةنط  ياني بداتَي، دةنطي ئةطةر 
خزمايةتي . يان نزيكيي سؤزي بة
ئاسايية. سويدي كةسَيكي  بؤ ئةمة
كوردانة ئةطةر  كوردَيك، بؤ  بةآلم
بةخةسار دةنطةكةي بكاتةوة، بير
لة قازانج حيزب  حاَلةتةدا لةم  ئةضَي.
يان خزمةكةي نةك ئةكا دةنطةكةي
دةنطدانة جؤرة ئةم كورد. جاليةي
بير كوردانة ئةطةر كورد، ئَيمةي بؤ

ية. نا-ثراطماتي بكةينةوة،

ئايدَيولؤجي: دةنطي
كة دةنطةية ئةو ئايدَيولؤجي دةنطي
ي (ص) يان (س) حيزبي بة خاوةنةكةي
ئايدَيولؤجياي لةبةرئةوةي هةر ئةدا،
ئةم كة ئايدَيولؤجيايةية ئةو حيزبةكة،
دةنطدانة جؤرة ئةم ثَييةتي. باوةِري
مةبةستمان ئةطةر كورد، ئَيمةي بؤ
لؤبي بكةين، دروستكردني كار بؤ بَي

بةخشة. زيان
سةرةوة قسانةي ئةو ئةطةر ئَيستا
هـــةردوو ــةســةر كــانــديــدةكــانــي ل
ثراكتيك هؤآلند و سويد ــي وآلت
و بــان-حــيــزب ــدةرة ــط بــكــةم، دةن
ئةبَي كورد، بان-ئايدَيولؤجياكاني
لةسويد كة بدةن كانديدة بةو دةنط
ئةتوانَي فةزَلدار دةنطي  بةكةمترين
تائَيستا ئةوروثا. ثارلةماني بضَيتة
 ٢ كوردييةوة راطةياندني رَيطةي لة
يةكَيكيان كة بينيوة فةزَلدارم ذمارةي
 ١٠٠٠٠) ئةيتريان و دةنط) ٧٤٨٠)
سَي بَي بذيايةم سويد لة من دةنط)ة.
دةنطم دَلييةك  دوو  هيض  بَي دوو،  و
بةمةرجَيك تةبعةن كة. (٧٤٨٠) ئةدا بة
بَي بَي. دةنطم  ئةهلي  خاوةنةكةي 
و ئةيَلَي خؤي  ئةوةندةي ناوهَينان، 

ئةهلَيتي. بيستوة لةسةريم
لةهيض لةبةرئةوةي هؤَلنداش لة
كورد كانديدي دا هؤَلندي  حيزبَيكي
ئايدَيولجييةكاني بان و حيزب بان نية،
سةيري مشتةري بةضاوي ئةبَي كورد
كاميان بكةن.  حيزبةكان كانديدي 
ئةكاو كورد كيشةي  بؤ  باش قسةي
بَي، كورد دؤستي لةوَيش ئةدا بةَلَين

بدةنَي. دةنطي

سؤسياليست:  حــيــزبــي
حيزبَيكي (SP) ثارتاي سؤسيالستة
لــةبــاري تراديشيونَيَلة. ضــةثــي 
حيزبة ئةم لةطةَل ئايدَيولؤجيةوة
ساآلنَيكة حيزبة  ئةم  بةآلم  نايةمةوة.
بةرطريكردن مةيداني  هاتؤتة  طةرم
كةيسي جوآلندني كورد. كَيشةي لة
بازرطاني ئــانــِراتــي  ــان ف فــرانــس 
و كيميايي ضةكي خاوي كةرةستةي
حوسَين، سةدام رذَيمي بة فرؤشتني
ثارلةماني لة حيزبة ئةم نوَينةرةكاني
لةِروي ثةردةيان  بؤيةكةمجار هؤَلندا 
كوردييةكانيشا بؤنة لةهةمو هةَلماَلي.
يةكَيك ئــةكــةن. ــةشــداري ب ــةرم  ط
ثارلةماني حيزبة بؤ لةكانديدةكاني ئةم
خيمَيرت)ه فان نيكؤَل (خاتو ئةوروثا
(SP) كانديدةكاني ليستي كةلةسةر
لة خاتونة ئةم ية. (٣) ذمارة ناوي
ئاوَينة ماَلثةِري كة ضاوثَيكةوتنَيكيا
 ٢٠٠٩/٥/١٧ شةممة، يةك رؤذي
«بؤتان وتويةتي: كردؤتةوة، بآلوي
دؤستَيكتان تر مانطَيكي دةسةلمَينم
ئةوروثا». ثارلةماني لة كردوة زيادي

بةكةماَلي   ٢٠٠٩/٦/٤ رؤذي كةواتة
بة ــةدةم ئ دةنــط ئةضم  ئيسراحةت
ليستةكةي ناو (٣)ي ذمارة كانديدي 
لة حةزم با ثارتاي، سؤسياليستة
نةبَي. حيزبةكةشي طشتيي سياسةتي
وآلتاني دانيشتوي كورداني كةي
كوردستاني خــةَلــكــي دةرةوةو
باش هونةري فَيري وآلت دانيشتوي
بون، خؤيان دةنطي بةكارهَيناني
خةَلكي و  وآلت ضارةنوسي ئةوكاتة

ئةإةخسَين. لةخةم كوردستان

ئةمين رةزا مةحمود

دةستةى لة ضي

هةَلبذاردنةكانى

ضاوةإآ هةرَيم

بكةين..!

بةختيار خَيآلن

يةكشةممة رؤذى ثَيشنيوةإؤى
كؤمسيؤنى لة ،٢٠٠٩ /٥/٣١ رَيكةوتى
لة هةرَيم هةَلبذاردنةكانى باآلى
قةوارة بؤ تيروثشك هةولَير شارى
كرا، ئةمةش سياسيء كةسايةتييةكان
بؤ ذمارةكانيان دةستنيشانكردنى بؤ

هةَلبذاردنةكان. كارتى سةر
(سةفين بةإَيز نوَينةرى  كة من
خؤي كة  محةمةد)م شَيخ حاجى 
كانديد هةرَيم سةرؤكى ثؤستى بؤ
ذوورةوةم ضوونة لةكاتى كردووة،
مؤبايليان ثرسطة لة كؤمسيؤن، بؤ
خؤشم كة هةرضةندة لَيوةرطرتم،
بردنة مؤبايل ــةوان ئ لَى ناساند،
بة نوَينةريش بؤ  ــــان ذوورةوةي

ناوبرد! قةدةغة
تيروثشكةكة كة هــؤَلــةى لــةو 
ــةرى ــن ــوَي ن ـــنء م ــدرا، ــام ــج ــةن ئ
لةتةنيشت ــى) ــارزان ب (مةسعود
الم كة  ئةوةى دانيشتبووين، يةك 
نوَينةرةكةى كة ئةوةبوو  سةيربوو
بة دةرهَيناو مؤبايلى (بــارزانــى)
سةرؤكى قـــادر، عةلى بــةرضــاو
هةرَيمء هةَلبذاردنةكانى دةستةى
هؤَلةكةوة ناو كةسةكانى تةواوى
وَينةطرتنى خةريكى مؤبايلةكةي بة
زياتر سةرنجى ئةوةى ظيديؤيى بوو،
زياتر كة ئةوةبوو راكَيشا، منى
(طؤإان)ى ليستى نوَينةرى  وَينةى

دةطرت.
كؤمسيؤن بَياليةنيي كارةش ئةم
كة ــارةوة ــي ــرس ث ـــر ــة ذَي ــات دةخ
لةاليةنة ضاوثؤشي يان ئاسانكاريي

دةسةآلت بةدةستةكان دةكةن.
تيروثشكةكة، تةواوبوونى دواى
بوونى لةمةإ ثرسيارَيك ضةند بؤ
ضاودَيرمان دةبَيت كة خؤمان مافى
ــطــدان، دةن بنكةكانى لــة هةبَيت 
كؤمسيؤن ئةوةى (بةثَيى ئةمةش
ديكةش قةوارةكانى كةسء بة رَيى
قــادرو عةلى الى ضوومة  داوة)،
ثرسيارةم ئــةو ثَيناساندو خــؤم
ناوبراو بةآلم  كردةوة، رووبةإوو
زؤر منء بؤ حسابكردنَيك هيض بآ
وةآلمى تَيكردمء ثشتى بَيباكانة
لة طومانةكانمي ئةمةش  نةدامةوة،
كة ــةوةى ب زياتركرد، كؤمسيؤن
لة هةَلبذاردن دةستةي سةرؤكي
نوَينةرةكانى بؤ  حساب  كوردستان
كة ـــةوةى ل وةك ــات، ــاك ن ديــكــة 
مةسعود نوَينةرى بةرامبةر لة
هةَلسوكةوتي ئةمة كردي، بارزانى
دةستةي ســةرؤكــي كؤمسيؤنء
لة كوردستان لة بَيت  هةَلبذاردن
دةبَيت بضووكدا، هَيندة مةسةلةيةكي
وةك هةستيارةكاني مةسةلة لة
ضي ساختةكاريدا) (ثَيشَيلكارييء
بة بكةنء ضي لة ضاوثؤشي بكةنء

بيشكَيننةوة؟ الدا كام

Xelan11@yahoo.com *

ناسنامة بؤ كار ئةطةر ئةوروثا، وآلتاني كورداني دانيشتوي

دةنط بةكارهَيناني فَيري هونةري باش و، بكةن حيزب نةك

دانمارك، نةرويج، سويد، وةكو وآلتَيكي ضةند لة ئةتوانن ببن،

ضوار هةر كوردي كةذمارةيةكي زؤر و بريتانيا، ئةَلمانيا هؤآلند،

ذمارةيةك  جارَيك ٤ ساَل هةر ئةذي، لَي كوردستانيان ثارضةي

ئةم ناو بةرنة كورد دؤستي ئةوروثايي يان ئةكتيڤ كوردي

طرنطةوة دامةزراوة
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وةك غةمطين، بةرهةتاوى طةنمَيكى طوَلة وةك ماندووبوويت، ضةند تؤ دةزانَى كَى
نا، شةيدايةكى عاشقَيكى ئةفسانةيى عاشقَيك، بةبؤنى عةترى بةيانييةكى سووتاو

دَلى بةرةكةت، لةحوزنء ثإبووبَى رؤحى كة موبارةك، ئةويندارَيكى نا... نةناسراويش
لةطةأل هةية ئاشنايةتى زةمانةى تر، ئةو مؤمى زةمانَيكى داطيرساني لةإؤشنايى ثإبووبَى

حورمةتدا.... بةحةياء حةكيمَيكى رؤذطارى
نقوم تَيدا مردنى كة رووبارَيك تابطةيتة رؤيشتى، هةَلطرتء لةخوَيندن دةستت بؤية تؤ

سةرى لةوةزياتر تائةجةل هةَلطرت، خؤت سةرى رؤيشتىء بؤية تؤ نةخنكَى... نةبَيتء
نةبات. لَى هاوإَيت طةنمةكانى طوَلة

كةدةست ئةوانةوة بةناوى بكةم... قسة كَيوة بةناوى نازانم نيية.. لةبيرم لةبيرمةء
كة «مةى» عاجزانةوة ئةو بةناوى يان ئاو ئةالوَيننةوة... ئةهَيننء رووناكيدا بةسةرى
بةسثَيتى ئيمان زةفةرى ئةوانةى لةطةأل خؤيان، بةدبةختى لةطةأل ئاشتيان ناكاتةوة

بردوون. خؤشةويستى
طرياء، مةفتونَيكى وةك قةلةندةرَيكى غةمبار، نايةتةوة وةك نيية، لةبيرم لةبيرمةء

توند كورسييةكانت وايةرى تاريكدا لةحوجرةيةكى بَيدةنط، زةردى طةآليةكى وةك
بيت... ئةفسانةيى غةزايةكى باشاطردَيكى نةبَى، تَيدا تاعةيبى توند..توند، ئةكردةوة...

كورسييةكان... زةردى وايةرى سةوز... وايةرى طرَيتدةدا... راتدةكَيشاء وايةر وايةر
ئاآليةكى قايمكرد... ثَى تائاآليةكت نةهَينا وازت بوويت وايةرانة ئةو ئةوةندة عاشقى

بَيتاقةت... طرياوء
دةست داية كوشتندا، لةدايكبوونى لةئاهةنطَيكى ئاآليةت تائةو وازتنةهَينا

برين، زوَلمةتء برووسكة، داتة دةست وةزيرةكانى هةورة سةركردةكانى
ئةوةى بؤ غةمطين. دراماى بةدةيان ئةوينء شانؤيى بةدةيان بةنيشتمان سوَيندتدان:

لةسةر ئةوان ئةوةى بؤ لةطةأل ئةواندا، نةبَيتةوة ئاشت ئةوان ئاشتببنةوةء نيشتمان
بةردةم بكةوَيتة جارَيكيتر نةكا بمَينَيتةوة، لةدَلتان نيشتمان دةركةونةوةء شةقامةكان

ئيشةكانى قيامةت... بَى ذةنةإاَلة حيزبء زريانَيكى ديكةى
كردةبةرى نيشتمانت كاتةى كراسةكةى ئةو كةى بوو نةماوة، لةبيرم لةبيرمةء

بةمانطة تائةكتةرةكان هةَلتواسى، شانؤكةدا بةثةتَيكى بةتةإى خؤشةويستى» «طؤرانى
ضؤَلناكةم، شانؤية ئةم من من لَيرة دةمَينمةوة، بَلَين: هةآلتووةكان دةربةدةرء الوة

كؤض دةكةم نيشتمانيش شةرةفى دةمَينمةوةء لةسةر نيشتمان لةسةر شةرةفى

ئارام ئيسماعيل  ميسرى)   (حسَين نيشتمانى
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الثةإة ٨

ئاكرَي نيوكاسَلةوة بؤ زينداني لة

ثاشماوةي ذناني

لة ئةنفال

باردا زةحمةتترين

دةذين
ل2

تَيكةَلكردني

لةبةر خوَيندكاران

طؤإيني يان بيناية كةميي

ثةروةردة؟ سيستمي
ل5

كةَلك زَيي

مردنَيكي

بةردةوام

ل6

تووشى  زؤرتر مَيينة رةطةزى  
لة دةبن دةروونى طيروطرفتى

نَيرينة ل4رةطةزى
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بالَةكى ئةحمةد

(٣٥ســاأل)، ئةمين محةمةد ئيسماعيل
هةندةران بةرةو كؤض خولياى ئةوةى دواى
ئاطادارى بةبآ  بيركردنةوةيةوة، دةكةوَيتة 
ئةستةمبوألء ــة ــات روودةك خَيزانةكةى
بةريتانيا، نيوكاسَلى شــارى بؤ ــر دوات
لة ثةناهةندةيى ذيانى  ساأل  ثَينج دواى
كوردستانء دَيتةوة ئيسماعيل تاراوطة
ثارتييةوة ئاسايشى ــةن ــةالي ل دواتـــر
زيندانى دةبرَيتة دةكــرَيــتء دةستطير
دواى ئيسماعيليش خانةوادةكةى ئاكرآ،
رَيطاى لة دةستطيركردنى  لة مانط  ثَينج
لة كة دةزانن سورةوة  خاضى  نامةيةكى
بةهؤى دةستبةسةرة، هةرَيمدا زيندانَيكى
زيندانى غوربةتء لة ئاستةنطانةى ئةو
ئيسماعيل ئَيستا هاتووة، بةسةريدا ئاكرَيدا

دةروونى بووة. تووشى نةخؤشى
طوندى لة ئةمين محةمةد  ئيسماعيل
لةدايكبووةو طةآلَلة ناحيةى بة سةر طوزانى
دواى ناوةنديية، سَييةمى دةرضـــووى
رذَيمى لةاليةن طةآلَلة ناحيةى كة ئةوةى 
لةطةل ئيسماعيل رادةطوَيزرَيت، بةعس
سؤران، قةزاى روودةكاتة خانةوادةكةى
ذيان لةطةأل ملمالنآ كاتةوة لةو ئيدى
ذيان، دابينكردنى بذَيوى دةستثَيدةكاتء بؤ
لةكؤتاييدا تا دةكات جياواز كارَيكى ضةند

جَيطيردةبَيت. سةرتاشيندا ثيشةى لة
ئيسماعيل بــراى محةمةد،  ئيبراهيم
بــةردةوام ئيسماعيل بةوةكرد، ئاماذةى
لة بــووة  يةكَيك هــةنــدةران ــةرةو  ب كؤض 
ئاطادارى بةبآ هةربؤية بيركردنةوةكانى،
كردو سةفةرى (٢٠٠٠/٧ /١٥) لة ئَيمة
هةواَليكى هيض مانط دوو ــاوةى م بؤ 
شوَين «زؤر وتى: ئيبراهيم نةما، ئيسماعيل
دؤزييةوة، نةمان بةآلم  طةإاين، بةدوايدا
ئيسماعيل ساَلدا هةمان لة٩/١٥ى ئةوةبوو
كة ثَييإاطةياندين كردينء  بؤ تةلةفؤنى
هةية ثارة بة ثَيويستى ئةستةمبوَلةو لة
ثارةمان ئَيمةش بةريتانيا، بضَيتة بؤئةوةى
بةريتانيا وآلتى روويكردة دواتر ناردو بؤ

نيوكاسأل». شارى لة
شارة لةو ساأل ثَينج ماوةى ئيسماعيل بؤ
بةوثَييةى بةآلم بةسةردةبات، تاراوطة ذيانى
بةريتانيا لة ثةنابةر وةك مانةوةي مافي
 ٢٠٠٥ نيسانى مانطى لة ناضار ثَينادرَيت،

لةكؤتايى ئيسماعيل كوردستان، دَيتةوة
سةردانَيك بة ساَلدا هةمان ئايارى مانطى
مانط ثَينج تا ئيتر هةولَيرو شارى دةضَيتة

نامَينَيتةوة. دةنطوباسى دووبارة
«ئَيمة وتى: ئيسماعيل براى ئيبراهيمى

شوَين بة طةإاين زؤر  ديكة جارَيكى
جارَيك ضةند ئيسماعيلدا، ضارةنووسى
ئاسايش لة بةآلم هةولَير، ضووينة ئاسايشى
دواتر ئَيمة نيية، كةسة الى ئةو ثَيياندةوتين
ئيتر طةإاين، بةدوايدا ديكة شوَينى زؤر
كرد لةوة باسي ئيبراهيم  بووين».  هيوا آ
سورى  خاضى لةاليةن ٢٠٠٥/١١/٢٩ كة
ئيسماعيلى كة كراينةوة ئاطادار نَيودةَلةتى
دةستبةسةرة، ئاكرآ طرتوخانةى لة برامان
دواتــر بووين، خؤشحاأل زؤر ئَيمةش
زؤرمان هةوَلدا دةكرد، ناوةناوة سةردانمان
باسبكات، بؤ خؤيمان بةسةرهاتى ئيسماعيل
وةآلمى تةنيا نةدةداينةوةو  وةآلمى  بةآلم 
بة دةستيشى كة بوو، فرمَيسكى ضاوةكاني
ضةندين نيشانةى دةكردو ثشتى بؤ هَيماى

دياربوو. ثَيوة ئةشكةنجةى
ضةندينجار زيندان «لةنَيو وتى: ئيبراهيم
بة براميان  ئيسماعيلى بةيانى تا شةو 
ساردو ئاوى دةبةستةوةو سةرةوخوارى

طةرميان ثَيدا دةكرد».
كة ئيسماعيل، باوكى  ئةمينى  محةمةد
سيمايةكى كوإةكةى  غةمى نيطةرانىء 
دروستكردبوو، دةموضاويدا لة تراذيديان
دةستطير هةولَير لة سةرةتا «كوإةكةم وتى:
ثاشان ئاكرى بؤ بردبوويان دواتر كرابوو،
منيان بة ئاسايش هةولَير، هَينابوويانةوة
دةستى تيرؤريستةء كوإةكةت دةوت
كوإى بةآلم تيرؤريستان، لةطةأل هةبووة
كوإةكةم ئةطةر نةبوو، تيرؤريست من

بةرنةدةبوو». ئَيستاش بواية، تيرؤرست
زينداندا، لة مانةوة ساأل سآ دواى
(٢٠٠٨) حوزةيرانى مانطى  لة  ئيسماعيل
دةرونييةوة ــةإووى ل بــةآلم ئــازادكــرا،
خانةوادةكةى هةروةك تَيكشكابوو، تةواو
لة ئيسماعيل ئَيستا دةكةن، بؤ ئاماذةى
بةسةر ذيان دذواردا  زؤر بارودؤخَيكى 

دةبات.
زؤر ــى ــارودؤخ «ب ــى: وت ئيبراهيم
بة فرمَيسك دةطرىء بــةردةوام خراثةو
رؤذيش بةدرَيذايى خوارآ، دَيتة ضاوانيدا
قسة شَيوةيةك بةهيض رادةمــَيــنــَيــتء

ناكات».
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ئاكرآ زيندانى بؤ نيوكاسَلةوة لة

نةكرد تاقيكردنةوةيان ئايينييةكان قوتابخانة خويَندكارانى
حةميد ئاوارة

 

قوتابخانةى  دوو  قوتابى  
بــةثــاســاوى ــر ــَي هــةول ئايينى 
بةشدارى ثرسيارةكان قورسى

ناكةن تاقيكردنةوةكان

ثرسيارةكاني قورسى بةثاساوى
َ ســـاَل، كؤتايي تــاقــيــكــردنــةوةي
ئامادةيى شةشةمى خوَيندكارانى
خةديجة قوتابخانةى هـــةردوو
ثلثيتانى عةبدوآل مةال شةهيد كوبراء
ئةوقافن بةوةزارةتى سةر كة ئايينى،
تاقيكردنةوة لةكاتى هةولَير، لةشارى
ثرسيارةكان وةآلمى ئامادةنةبوون
تاقيكرنةوةكان هؤَلى لةنَيو بدةنةوة،

بةخؤثيشاندان. دةستيانكرد
يةكَيكة كة ئةحمةد، محةمةد
خوَيندكارة ذمارةى لةوخوَيندكارانة
خوَيندكار (٢٥٠) بة نــاإةزاكــانــى
راطةياند: بةإؤذنامةى  مةزةندةكرد 
ثرسيارةكان قــورســى ــؤى ــةه «ب
نةدةينةوةء وةآلم  كة ناضاربووين،
بدةينةوة بةسثَيتى وةآلم دةفتةرى
تةنيا ئَيمة لةبةرئةوةى دةستيان،
وةرماندةطرَيتء شةريعة كؤلَيذى
ثرسيارى ــــردوو  راب ــةســاآلنــى ل
بــةإوونــى ـــةوة ـــووةت ـــات ـــةه وان
كة ــت ــةوَي دةردةك لةثرسيارةكان
سةركةوتووبين، نايةوَيت حكومةت

بهَينين». وازلةخوَيندن دةيةوَيت
دلَير شَيخ خؤشيةوة لــةاليــةن
هؤَلى سةرثةرشتيارى باليسانى

شةهيد قوتابخانةى تاقيكردنةوةى
رايطةياند: ثلثيتانى عةبدوآل مةال
ثرسيارةكانمان ئـــةوةى «دواى
وتيان ئـــةوان بــةخــوَيــنــدكــارانــداو
منيش ــن، ــورس ق ــان ــارةك ــي ــرس ث
وةآلم دةتوانن كة ثَيمإاطةياندن،
هةيةو دووةمتان خولى نةدةنةوة،
دياربوو بةآلم بدةنةوة، ئةوكات وةآلم
وتبوويان، خوَيندكارةكان ئةوة ثَيش
دةضينة دةرةوةء وةآلم نادةينةوةء كة

هةرواشيانكرد».
ئاماذةى  باليسانى دلَير شَيخ  
خؤيان ـــةرووى س كــة ــدا، ــةوةش ب
وةزيرى لةطةأل ئاطاداركردووةتةوةء
بةومةسةلةية سةبارةت ئةوقافدا
بزانن ئاخؤ كة دةكــةن،  دانيشتن

نا. يان بوون قورس ثرسيارةكان

دةدؤزرَيتةوة لةإَيطةيخاضىسورةوة ونبوونى، ثَينجمانطلة دواى
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عارف ستارة
مةجيد نيان

بإى ئةنفالكراوان كةسوكاري
كةمةو ثآ  مانطانةيان مووضةى 
بةشى ذيانى كة ئاماذة بةوةدةكةن،
بةرثرسان بةآلم  ناكات، رؤذانةيان
مووضةية ئــةو ــى ــردن ــةك ــادن زي
ساختة «هةبووني بؤ  دةطةإَيننةوة
كةسوكاري ناوي تؤماركردني لة
بةوة ئاماذةش ئةنفالكراوةكاندا»،
ثاكسازييكردنن نيازي  بة دةكةن
دةخشَينرَيتةوة ــاو «ض تيايداء
ئةو كــةســوكــاري ــةي ــووض م بــة 

قوربانيانةدا».
مــــووضــــةي كـــةســـوكـــاري
ساَلى لةسةرةتاي ئةنفالكراوان
ضاثي ديــنــاري  (٢٠٠) ٢٠٠١دا،
ثرؤسةى لــةدواي بوو، سويسرى
(١٥٠) بة كرا عَيراقةوة ئازاديى
(١٠٠) ئةوكاتة كة دينار ــةزار ه
ئَيستاش دةكرد، ئةمريكي دؤالري

دينار. هةزار (٣٠٠) بووة بة
بةإَيوةبةرَيتي ئاماري بةثَيي
ئةنفالكراوان كاروبارى شةهيدانء
كة سلَيماني شــاري سنووري لة 
تا شارباذَيإ قـــةرةداغء ئةنفالي
جافايةتي دؤَلي دوكانء  تانجةرؤء
كةيسي (١٣٠٠) ــةوة، ــت ــرَي دةط
وتةى بة تؤماركراون، ئةنفالكراو
رؤذانــة ذمارةية ئةم بةرثرسان

دةكات. زياد كةمء
ــــؤردي، ــــةرم مـــةحـــمـــود س
بــةإَيــوةبــةرَيــتــي ــةري ــوةب ــةإَي ب
ئةنفالكراوان كاروبارى شةهيدانء
راطةياند: رؤذنامةى بة سلَيماني، لة
نيية، لةبةردةستماندا  ورد ئاماري 
بؤ كةسَيكي هةية خَيزان ضونكة
دؤكيومَينت بة  بةآلم تؤماركراوة،

هةية. كةسي ضوار
لة ئةنفالكراوةكان كةسوكارى
هةرة توَيذة لة يةكَيكن كوردستاندا
هةندَيكيان كوردستانء هةذارةكانى
هيض حكومةت مووضةيةى لةو جطة
هةربؤية نيية، ديكةيان بذَيوييةكى
ناحكوميى رَيكخراوى هةندَيك
ئشوكار كة ئـــةوةدان هةوَلى لة 
ئةنفالكراوةكان كةسوكارى بؤ
كردنةوةى رَيطةى لة بــدؤزنــةوة

ثيشةييةوة. خولى
بةإَيوةبةري مةحمود، هونةر
بؤ ـــوآ ن ــي ــان ذي رَيـــكـــخـــراوي
كــاري ــارةي ــةب ل ئةنفال، ذنــانــي 
ذناني بــؤ رَيــكــخــراوةكــةيــانــةوة
بةهاوكارى «ئَيمة دةَلَيت: ئةنفال
خولي دوو ئةمريكيي رَيكخراوَيكي
كردووةتةوة ذنان بؤ دروومانمان
ئةنفالكراو كةسوكاري ذني (٤٠) كة
هاوكات ــردووة،  ك تَيدا بةشدارى
ماَلي (١٢٠) بةسةر ماآلتمان مةإء
ماَلى (١٢٠) سةنطاوء ناحيةي
دابةشكردووة، تةكيةدا ناحيةى
كــةســوكــارى ــة ســةرجــةمــيــان ك
وتيشي: ئــةنــفــالــكــراوانــن». 
حكومةتدا لةطةأل «ثةيوةنديمان

رَيكخراوة لةطةأل بــةآلم نةبووة،
ءؤركشؤثمان ئةمريكييةكاندا
لةسةر ــان ــام دات كـــردووةتـــةوة،
رزطـــاريء ناحيةكانى خَيزانى
سةدا لة بةآلم شؤإش وةرطرتووة،

نيية». سةد
جـــةالل، هـــاوكـــات وةزيـــــرة
رَيكخراوي دامةزرَينةري بةرثرسء
ئاماذةى ئةنفال، ذناني بؤ نوآ ذياني
لــةإووي هةوَلمانداوة بةوةكرد،
خزمةتي دةروونييةوة ئابووريء

نةبووة، يارمةتيدةرمان بةآلم بكةين،
ــي دةروون تةندروستيء ــواري ب
ثسثؤإ كةساني بــة ثَيويستي 
نةداوينء يارمةتي  كةس  هةيةء
سةرذمَيريمان دوو  تائَيستاش
تواناوة نةبووني بةهؤي كردووة،
كةمدا لةئاستَيكي سةرذمَيرييةكان
لة كة بةوةشكرد، ئاماذةى بوون،
 ٢٠٠٦ سةرةتاي  تا  ٢٠٠٥ ثايزي
تيايدا كردووةو سةرذمَيرييةكيان 
ماأل (١٠٠) شؤإشء  لة ماأل (١٠٠)

وتيشى: تؤماركراون، لةرزطاري
لة ذنان ٨١٪ي دةركةوت «بؤمان
٧٦٪ي خَيزانن، سةرؤكي رزطاري
خَيزانن، سةرؤكي شؤإش لة ذنان
٪٩٠ كة دةركةوت بؤمان «لةمةوة
كةمة مووضة  بةو ذوور ــةرةو  ب
٢٠٠١دا لة حكومةت كة ــن دةذي
لة٢٠٠٢/٤/١١دا بإيونةتةوةء بؤي
وةزير وةك بةآلم خةرجكراوة».
مووضةي ئيمتيازاتء «بةهؤي وتي
خةَلكَيكي ئةنفالكراوةوة شةهيدانء

بةثَيى لَيكةوت، زةرةري زؤر
درابَيتء تةآلق ئةطةر (ذن ياساكة
ميراتطري كردبَيتةوة، شوشي
دَيت، منداأل  ئةوان دواي يةكةمة
زؤر برا) خوشكء ئةوان لةدواي
بآ ئيمتيازةوة  ئةم بةهؤي كةس 

مانةوة». مووضة
بةإَيوةبةرَيتي بةإَيوةبةري
ئةنفالكراوان كاروبارى شةهيدانء
هةموو ــة «ل ــي: وت سلَيماني لــة 
كيمياباران ئةنفالء  بؤ  ناوضةكان
زةويمان هةبووة، ئيفرازات كة
بةآلم دابةشكردوون، بةسةردا
ذن نيية، هيضمان  ذن بؤ  تايبةت
كة يان  ئةنفال كةسي ثياوَيكي يان 
كةسَيكي ماَلةوةية لة ثةككةوتةيةء
دينار هةزار (٧٥) دابيندةكةين، بؤ
بوكي يان كضي كةسة بةو دةدةين

بكات». خزمةتي تا بَيت
«رةنطة كة  بةوةشدا ئاماذةى 
وةرطرتني لة هةموو  داهاتوودا  لة
لةبارةي هةر سوودمةندبن». زةوي
كةسوكاري بة كة خزمةتانةي ئةو
«ئةطةر وتى: كراوة،  ئةنفالكراوان 
جينؤسايد شةهيداني كضي كوإء
هاوسةرطيرييةوة، ثرؤسةي بضنة
وةردةطرنء دينار مليؤنَيك ئَيمة الي
ئةنفال جينؤسايدء شةهيداني
بؤ سةنطةريان شةهيدي حسابي
ئَيواراندا زانكؤي لة ئةطةر كراوة،
بؤ ثارةكةيان حكومةت بخوَينن

دةدات».
سةلمان ديــكــةوة، اليةكى لة 
ـــةرى ـــوةب ـــةإَي ـــــــةزان، ب رةم
بةإَيوةبةرَيتيشةهيدانءكاروبارى
ضةمضةماأل، ئةنفالكراوةكانى
حكومةتء ئاوإدانةوةي لةبارةي
كةسوكاري ذنانء بؤ كارانةي ئةو
وتي: كـــراون، بةطشتي ئةنفال
بؤ دينارمان هةزار (٣٠٠) «مووضةي
زةويمان توانا بةثَيي بإيونةتةوةء
بؤ خانوومان (٦٠١) داونــةتــآء
ضةمضةماأل ئةنفالةكاني كةسوكاري
بةرنامةي ئَيستا دروستكردووة،
خانووي كة بةإَيوةية ديكةش
خؤيان دَيهاتةكاني ناحيةء لة ديكة
بكرَيتةوةء نيشتةجَين لَيى كة
نزيكدا زؤر ئــايــنــدةيــةكــي ــة  ل
لة نةخؤشةكانيان دةستثَيدةكات،
شؤإشةوة نةخؤشخانةي رَيطاي
ضارةسةردةكرَين، بةرامبةر بآ
زانكؤي لــة خوَيندكارةكانيان

دةخوَينن». بةرامبةر بَي ئةمريكي
ئةو ئايا ئــةوةى دةربـــارةي
ذيانيان دةياندرَيتآ ثارةيةى بإة
بإة «ئــةو وتــى: دابيندةكات، بؤ 
بةشيان وةريدةطرن  كة ثارةيةي 
(٢٠٠) يةكةمجار بــةآلم ناكات،
(١٥٠) بة بوو ثاشان بوو دينار
هةزار (٣٠٠) بة بوو ئنجا هةزارء
ئايندةدا لة ضاوةإواندةكةين دينار،

دينار».  (٤٠٠) هةزار ببَيتة
كة ـــاردةوة، ـــةش ن ــى  ــةوةش ئ
تائَيستا ئةنفالكراوةكان كةسوكارى
بذَيوي دةذينء باردا لةزةحمةتترين

بةإَيوةدةبةن. طران بة ذيانيان

دةذين باردا زةحمةتترين لة ئةنفال ثاشماوةي ذناني

ثَينجوَيني جةمال فؤتؤ:
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يان بيناية كةميى لةبةر خويَندكاران تَيكةلَكردني
ثةروةردة؟ سيستمى طؤأينى

محةمةد سارا

خوَيندنطاي بيناي نةبووني بةهؤي
كوإانء خوَيندنطاي دوو ئامادةييةوة،
شاري كوردساتى طةإةكي  لة كضان
ــةوةش ئ ــن،  ــرَي دةك تَيكةأل سلَيماني
دروستكردووة، خوَيندنطاكة بؤ كَيشةى
لة كضانةي لةو هةندَيك كةسوكاري
لةنزيك ماَليان ئامادةييدانء قؤناغي
ثاسيان ــنــدنــطــاوةيــة، خــوَي ــان  ــةم ه
بؤ دةيانَيرن كضةكانيانء بؤ طرتووة
لة كم (٥) كة ديكة، خوَيندنطايةكى
ذمارةيةك دوورة، طةإةكةكةيانةوة
لة كضةكانيان هةذارةكانيش خَيزانة لة

دةردةهَينن. خوَيندن
ــرةي  ــط ــؤن ك لـــة   ٢٠٠٧ ســـاَلـــي
بؤ كاربكرَيت بإياردرا ثةروةردةييدا
سةرجةم لة كضان كوإانء تَيكةَلكردني
زؤر لة بةآلم خوَيندندا، قؤناغةكاني
كوإو خوَيندكارانى تَيكةَلكردنى شوَيندا
خوَيندنطاوةية بيناى نةبوونى بةهؤى كض
هاوضةرخى سيستمى ثةيإةوكردنى نةك
عةلى حيلمى خوَيندنطاى  ثــةروةردة. 
شةريفلةطةإةكىكوردساتلةسلَيماني،
بةهؤيةوة كَيشةى نموونانةو يةكَيكة لةو

دروستكردووة. خوَيندكاران بؤ
دايكى  كة ساأل)، ٤٠) ئةحمةد مريةم
«ئامادةنيم وتــى: خوَيندكارَيكة كضة
تَيكةآلو لةخويندنطايةكى كضةكةم
كةمدةرامةتيشم، ئةوةى لةطةأل بخوَينَيت،

مانطى طرتووة بؤ ثاسم ناضاريدا لة بةآلم
بيطةيةنَيتة ئةوةي بؤ دينار، هةزار (٣٠) بة

بةكضان». تايبةت خوَيندنطةيةكي
ضــوارى خوَيندكارى هيوا، طؤنا
رازاوةى خوَيندنطاى  لة ئامادةيى 
طةإةكى لة بةوةكرد، ئاماذةى كضان،
طةإةكى بؤ دةضين  ــةوة  كــوردســات
خَيزانةكةي لةبةرئةوةى سةروةريى
لةخوَيندنطايةكى ــادةن ن ثآ رَيطاي
دووريى «لةبةر بخوَينَيت، تَيكةآلودا
بكةم هاتوضؤ بةثآ نةمتوانى رَيطاكة
لة لةبةرئةوةى بطرم، ثاس ناضاربووم
دروستبووة، بؤ كَيشةم هةذارم خَيزانَيكى
كضان خوَيندنطايةكى ــارم داواك بؤية
ئةو كَيشةى بكرَيتةوةء طةإةكة لةم
ئامادةنين كة ضارةسةربكةن خوَيندكارانة

بخوَينن. تَيكةآلودا خوَيندنطايةكى لة
بةإَيوةبةرى دةروَيش، تؤفيق سةعيد
شةريفى عةلى حيلمى دوانــاوةنــديــى
ئةم خوَيندكارانى «ثَيشتر وتى: تَيكةآلو،
رازاوةى دواناوةنديى لة خوَيندنطاية
ئةم كة ٢٠٠٦دا لةساَلى تَيكةآلوبوون،
كوإان جياكرانةوة، كرايةوة خوَيندنطاية
هاتنةئةمخوَيندنطايةبةناوىدواناوةنديى
كضانيش كوإان، شةريفى عةلى حيلمى
مانةوة، كضان رازاوةى دواناوةنديى لة
خوَيندنطاكةمان (٢٠٠٨ ساَلى(٢٠٠٧-
نةبوونى بةهؤى وتيشي: تَيكةأل». بة كرا
كوردسات طةإةكى كة بةوثَييةش بيناوة،
طةإةكة لةم  خَيزانانةى  ئةو  تازةيةو 
خوَيندكارةكانيان ثَيشتر دةبن نيشتةجآ

بووة، كضان يان كوإان خوَيندنطايةكى لة
بة اليانةوة تازةيةء تَيكةأل دةبن لَيرة كة
دروستدةكات، خوَيندكارةكة بؤ طرفت
سةردةميانة تازةو سيستمى بة «ئةطةر
بةإَيوةبضَيتء تَيكةَلكردنةكة ثرؤسةى
ئةوا بطرَيتةوة،  خوَيندنطاكان هةموو 
ناكرَيت بةآلم نابَيت، دروســت كَيشة
ديكة ضةندانى بَيتء خوَيندنطايةك تَيكةأل

جيابن».
ثةروةردةى بةإَيوبةرى نورى، كةمال
بةوةكرد ئاماذةى سلَيمانى، مةَلبةندى
بةرنامةى لة خوَيندنطاكان تَيكةآلوكردنى
بةثَيى داهــاتــوودا لة ــة، ــةروةردةداي ث
بةوثَييةى دةكرَيت، بؤ كارى ثَيويست
كؤنطرةى بــإيــارةكــانــى لــة يةكَيكة 
هةولَير لة كة ــوارةم ض ـــةروةردةى ث
لةسةرةتادا نيية «مةرج وتيشى: بةسترا،
لة بكةين، تَيكةَلى خوَيندنطاية هةرضى
طونجاوبوو، كاتَيك هةر شوَينيكء هةر
نةشكرا ئةطةر دةكةين، ثيادةى ئةو

نايكةين».
لة خوَيندنطايةك ضةند ــارةى دةرب
كَيشةيان دواتر تَيكةَلكراونء كة سلَيمانى
خوَيندنطايانة «ئةو وتى: دروستبووة، بؤ
تَيكةَلكرابوون، بينا نةبوونى لةبةر
خوَيندكاران كةسوكارى داواى لةسةر

جياكرانةوة».
بةوةشكرد، ئاماذةى  نورى  كةمال
عةلى حيلمى ـــى ـــدي ـــاوةن دوان ــة  ك
لةبةر تَيكةأل، بة كرا كاتَيك شةريف 
كةسوكارى كةمدةرامةتى ــىء دووري

ئامادةنةبوون كة بوو خوَيندكارةكان
بةإَيوبةرى رازاوة. خوَيندنطاى بؤ بضن
لة ئَيمة راطةياند: ئةوةشى ثةروةردة
خوَيندنطاية ئةو كة بةرنامةمانداية
نةكرا ئــةطــةر ــةآلم ب تَيكةآلوبَيت،
حيلمى ناوةنديى بة  بيكةين  دةتوانين
قوتابخانةيةكى لةطةأل شةريف عةلى
بؤ «ئَيمة وتيشى: داناوة، بؤمان كة ديكة
ساَلى كاردةكةين، طشتيى بةرذةوةندى
تةواوبَيت، بيناية ئةو ئةطةر داهاتوو
ئةطةر دةبَيت، شَيوةية بةو طونجا ضؤن
خوَيندكارو نةبوو، لةبار كةشوهةوا
ئةوا نةبوو، باش ثَييان كةسوكاريان

دةكةينةوة». جيايان
مامؤستا ــن،  ــورةدي ن كوَيستان
حيلمى دواناوةنديى خوَيندنطاى لة
«زؤربـــةى ـــى: وت ــف ــةري عــةلــى ش
ئةم ثَيموانيية ناإازين، مامؤستايان
سةركةوتن ئَيمةدا  وآلتى لة سيستمة
ئامادةنةبووم خؤم من بةدةستبهَينَيت،

بخوَينَيت». لَيرة كضةكةم
عةتا لةتيف، لةو ضوارضَيوةيةدا هةر
خوَيندنطاكةية، ديكةي مامؤستايةكى كة
لةم كَيشة  تَيكةَلييةوة «بةهؤى وتى: 
لة خوَيندنطاى خوَيندنطاية زياترة وةك
خَيزان بةوةشكرد، ئاماذةى ديكة»،
دةرهَيناوةو خوَيندن لة كضةكةى هةية
نزيكى خوَيندنطاى بؤ نةيناردووة
كةميى لةبةر تَيكةآلوة، كة  ماَلةكةى
بؤ ثاسى نةيتوانيوة دةرامــةتــيــش

بطرَيت.
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بَيستونفةتاح

ــى  ــي دةروون بــةشــى ــارى ــام  بــةثــَيــى ئ
لة سلَيمانى، شارى طشتيى نةخؤشخانةى
نَيرينةو رةطةزى هةردوو نَيوان بةراودكارى
٢٠٠٩دا يةكةمى مانطى ضــوار لة مَيينةدا
دةروونــى، جؤراوجؤرةكانى  نةخؤشيية  بة 
كة هةبووة، نوآ نةخؤشيى حاَلةتى (٦٥٨)
(٣٠٠) مَيينةنء  رةطةزى لة حاَلةتيان  (٣٥٨)
ثسثؤإَيكى نَيرينةن، رةطــةزى لة  حاَلةتيان
بةهؤى رايطةياند: دةروونييةكانيش نةخؤشيية
رؤذانــةى بــةردةوامــى كَيشةى زيادبوونى
لة دةرونيةكان نةخؤشية هاوآلتييانةءة ذيانى

مَيينةدا. رةطةزى بةتايبةتى لة نَيو زيادبوندان،
نةخؤشيية ثسثؤإى عومةر، د.جةمال
زؤريى كة بةوةكرد ئاماذةى دةروونييةكان
دةروونيى زةبرَيكى كؤمةآليةتيةكان، كَيشة
هاوآلتييان، سةرشانى خستووةتة طةورةى
كاريطةريى دةروونيى، زةبــرى ئاشكراشة
نةخؤشيية ئةنجامةكانى دروستبوونى لة هةية
فاكتةرَيكى بوونى سةرةإاى دةروونييةكان،
رَيطاى لة هاوآلتى جيهانيى، طةورةى ديكةى
ذيانى ئينتةرنَيتةوة ئاسمانييةكانء كةناَلة
بذَيويىء دةبينَيت، لةإووىئاستى وآلتانىديكة
سةربةخؤى بارى ذنانء طةنجانء بة طرنطيدان
ئةو، بة بإواى كة ديكة، طةلَيك دياردةى تاكء
زيادبونى لةسةر كاريطةريان ئةوانة هةموو

هةية. دةرونيةكان نةخؤشية
مَيينة رةطةزى  رَيذةى ئامارةكان ثَيى  بة
ثَيكدةهَينَيت، ئامارةكان ذمــارةى زؤرترين
بة ئَيمة  «راستة  وتى: جةمال د. روةوة  لةو 
بةآلم دةكةين، ذنان مافى داواى سةرزارةكى
ثياوان ثَيشَيلكراوة، مافيان زؤر لةإاستيدا
دةإواننة ذنان، هةموو كاآلو ئارةزوو بةضاوى
بةإَيوةبردنى منداألء بةخَيوكردنى ماألء ئةركى
زؤرينةيان، كاركردنى سةرةإاى خَيزانء ذيانى
هةربؤية دةذين، داخراودا بازنةيةكى لة ذنان
زيادبوونى زؤرة لةسةريان، دةروونيان زةبرى
زؤربوونى خَيزانء جيابوونةوةى حاَلةتةكانى
نةك كة رونيشيكردةوة خَيزانييةكان»،  كَيشة
دةرونيةكانيش كاريطةريية بةَلكو ذنان تةنيا
لةوبارةيةوة دةردةكةوَيت، منداآلندا نَيو لة
لةإووى تايبةتى هةية «منداأل هةستَيكى وتى:
راستة دياردةكان، خةزنكردنى تؤماركردنء
دةريببإَيت، دةيةوَيت ئةوةى ناتوانَيت منداأل
بةشَيوةى خــؤى نةستى هةستء  ــةآلم ب
ئةوفاكتةرانةىثَيشووتر داثؤشراودةمَينَيتةوة،
نةخؤشيية زيادبوونى لةسةر باسمكردن
لةسةر زياتر دةبَيت دةروونييةكان، كاريطةرى
ئةوة لةسةر دةروونييةكان توَيذةرة منداآلن،
طيروطرفتء لةناو منداآلنةى ئةو كة كؤكن
دةبَيت كاريطةرى دةبن، ثةروةردة ثةشَيويدا
بارَيكى لةدواإؤذدا لةسةردواإؤذىمنداَلةكةء
نامؤ هةميشة دةبَيت، شَيواوى تةندروستى
دروستبوونى بؤ تَيداية ئامادةباشى دةبَيتء

نةخؤشييةدةروونييةكان».
تاكةكانى ضارةسةريانةى رَيطا لةو يةكَيك
رزطاربوون بؤ هةَليدةبذَيرن  مَيينة  رةطةزى
ضارةسةرى كؤمةآليةتييةكانء طيروطرفتة لة
ثَييةتى، باوةإيان رؤذانةيانء ذيانى بارى

دوعاو نوشتةو كارى بردنةبةر ثةنا لة بريتيية
سةبارةت عومةر د.جةمال بةختطرتنةوة،
خؤى لةوةدا «دياردةكة وتى: دياردةية بةو
الى بؤ دةَلَيت هةية  نةخؤش كة  دةبينَيتةوة
بةآلم نةبووم، ضاك ضووم، بةآلم ضةند دكتؤر
ضاك كةس، فآلن الى فآلن شَيخ يان ضوومة كة
زؤر نةخؤشةكانى ئَيمة بوومةتةوة، سروشتى
ئةو لَيدةكات ءاى سروشتة ئةو دوورودرَيذن،
دةوَيت، خَيراى كتوثإو ضارةسةرَيكى نةخؤشة
هةربؤية ءاية، نةخؤشةكة سروشتى لةبةرئةوة
هؤكاريان ئةوانيش  كةسانةء ئةو روودةكةنة 
هؤكارانة لةو يةكَيك زؤرة، (وةسيلة)يان
بةكارهَينانى هؤكارى ديــنء بةكارهَينانى
هاوةَلةكانيان»، نةخؤشةكةو ساويلكةيى
هةموو لــةطــةأل كــة  بــةوةشــكــرد ــاذةى  ــام ئ
بةو باوةإيان هةر هةن خةَلكانَيكيش ئةوانةشدا
دكتؤر بة باوةإيان هةيةو دياردانة ضارةسةرو
لةطةأل نيية، زانستيش بة باوةإيان تةنانةت نيية،
كارة خراثانةش ئةو هةموو ئةمانةشدا بةرطةى
دةرهةقيان كةسانةوة ئةو لةاليةن كة دةطرن
ئازاردانى توندوتيذىء لَيدانء ءةك دةكرَيت،

جةستة.
ئةوةشىخستةإووكةكَيشةكانلةناوذناندا
زياترةءةك لةنَيوان ثياواندا بةتايبةت طيروطرفتة
تيطةيشتنى ئاستى خودى دةروونييةكان،
ئَيستاش هةتا خؤى لةتواناى مَيينةش رةطةزى
كؤمةَلدا، لةناو لة نَيرينة دةزانَيت كةمتر بة خؤى
بدات دياردة زؤر ثةالمارى هةوَلدةدات هةربؤية
كةسة لةو بكات خؤشةويست خؤى بؤئةوةى
يان بَيت دةوروثشتى هاوسةرةكةى نَيرينانةى
ئةو بةر هةوَلدةدات بةهؤى ثةنابردنة براكةى،
تيطةيشتنى بةثَيى بةهَيزبكات، خؤى دياردانة
ئةو بةر ثةنابردنة بة دةبَيت سوودمةند خؤى
دةكةن، كارةش ئةو  كةسانةى ئةو  دياردانة،
بؤ بةكارهَيناوة  ذنانةيان ئةم بَيهَيزييةى ئةم 
بة هةَلخةَلةتاندنيان، كارةكانيانء  بة برةودان
زؤرتر دياردةية ئةم بوونى هؤكارى طشتى
مافةكانيانء بؤ دةطةإَيتةوة مَيينةدا لةناو
ئةو سؤزدارييةكةيانء كةسايةتييةكةيانء
منداألء ــةروةردةى ث بة خؤخةريككردنةيان
توندوتيذى ئةوةى لةإووى بةخَيوكردنيان،

بارى ئابوورييةوة. لةسةرة لةإووى زياتر
دةروونيان هةية طيروطرفتى بةآلم ئةوانةى
ثسثؤإانى لة طلةيى مَيينة، رةطةزى بةتايبةت
سةردانياندا لةكاتى كة ــةن دةك دةروونــى
لةطةأل كات زؤرترين نادةنآ بوارةيان ئةو
كَيشةكانيان بخةنةإوو، ثسثؤإةكةدا دانيشنء
عومةر د.جةمال بؤضوونة بةم سةبارةت
كة بخةمةإوو ئةوة دةمةوَيت «بَيطومان وتى:
بةبآ ئةوةى رؤيشتوون زؤرجار نةخؤشةكانم
زؤر دةَلَين ثَيم بكةم، كارةكةم بؤ ثياهةَلدان
تةواوم باوةإى دةمَينمةوة،  نةخؤشدا  لةطةأل
ــى، دةروون طيروطرفتةكانى لةبوارى هةية
كةلةبةرةكانى كونء هةموو لة هاتوو ئةطةر
نةطةيت، هاتووةتةالت كةسةى ئةو ذيانى
خؤت هةستةكانى هةموو كةسةش ئةو ئةطةر
بطةنة نةخاتةإوو، باوةإناكةم هةردووال بؤت
ضارةسةركردنى دةستنيشانكردنء ئةنجامى
طيروطرفتةكة،بةشَيوةيةكىهةميشةيىنةخؤش
الىئَيمةطيروطرفتى هةية، ئةطةرطيروطرفتةكةى
بةرامبةرةكةى ناكرَيت نةكات، بةيان خؤى
باوةإى لَيبطريتء طوَيى دةبَيت ثَيبكات، هةستى

دروستبكةيت، مرؤظانة ثةيوةندييةكى  بدةيتآ،
بة هــةرواء  مرؤظايةتييةش ثةيوةنديية ئةو

نابَيت». دروست خَيرايى
لةنَيو بةتايبةت هةية ديكة دياردةيةكى
دةكةن ئارةزوو مَيينةدا رةطةزى لة طةنجاندا
هةية، نةخؤشيان كة دةربخةن خؤيان كة
راضَلةكينء لةسةرخؤضوونء بورانةوةو ءةك
كةكةسوكارياننيطةرانن هةندَيكحاَلةتىديكة،
عومةر د.جةمال حاَلةتانة، ئةم دروستبوونى لة
دةشوبهَينة حاَلةتانة لةو «هةندَيك وتــى:
زؤرة طةنجاندا لةناو بورانةوة، هيسترياى
كوإانيشدا لة بةآلم زؤرة، كضاندا لةناو بةتايبةت
ئةطةر يةك، ءاتة بؤ ضوار بة رَيذةى هةية هةر
ئةو كوإَيك  هةبَيت،  حاَلةتةيان ئةو  كض ضوار 
دةربإينى دةبَيت، هؤكارى سةرةكى حاَلةتةى
دةطةإَيتةوة دياردةية،  ئةم دةرخستنى  يان
ناتوانن هةيانة داخوازيانةى ئةو كة بؤئةوةى
راستةوخؤ بة  ناوَيرن يان بكةن، جَيبةجَيى 
ناإاستةوخؤ بة بكةن داواكارييةكانيان داواى
وةكئةوةىبؤدةوروثشتةكةيان داواىدةكةن،
ثَيويستيان نةخؤشن ئةمان  كة بسةلمَينن
كة هةية، بةدةنطةوةضوون الواندنةوةو بة 
هةر جَيبةجَيبكةن، داخوازييةكانيان بؤ هةموو
جؤرة ئةم بةر ثةنادةبةنة مةبةستةية ئةم بؤ
بةإاستى هةندَيكيان بةآلم  خؤنةخؤشكردنة،
طيروطرفتةكة لةبةرئةوةى دةكةون، نةخؤش
لةناو هةندَيكيشى هةستيانايةء  لــةنــاو
دةبَيت دةروونى ثزيشكى اليةنى نةستيايةتى،
ثَيشهةمووكارَيكئةوةىالروونبَيتةوةكة ئةو
نةخؤش خؤى كةسةى اليةتى، لةوجؤرةية كة
بةدَلنياييةوة نةخؤشة، بةإاستى يان خستووة
بة دادةنَيين، نةخؤشيان بة حاَلةتانة ئةم ئَيمة
دادةنَيينء دةروونى كةموكوإييةكى بوونى
دةكةين، ضارةسةرى تايبةت بةشَيوازَيكى
بة ضارةسةرى ثَيويستيان ئةم نةخؤشانة بةآلم
ثاش جار زؤربةى ضونكة نيية، درَيذخايةن
بةآلمهةندَيكحاَلةتيش ماوةيةكضاكدةبنةوة،
خؤى دةكــاتء  كارة ئةم ــةردةوام ب بة هةية 
دةستنيشانكةرى ءاهةية جارى دةبورَينَيتةوة،
ريزى دةبات، دةخرَيتة بة هةَلة نةخؤشييةكةى
ديكة نةخؤشيى ثةركةمء ءةك نةخؤشيى
هةية، تايبةتى ــذو دوورودرَي ضارةسةرى كة 
ءةك دةستنيشانكردن هةَلةى ئةنجامى بةآلم
نةخؤشى بة ءابكةيت نةخؤشَيكى ئــةوةى
دادةبةزَيتء كةسةكة كةسَيتى لة ثةركةم،
هةَلةية لةإووى ئةو نامَينَيت، متمانةى بةخؤى
سةرةإاى هةربؤية بكرَيت، نابَيت ثزيشكييةوة
لةطةأل هةلسةطيتيت، ؤشةكة موواليةتَيكى ئةوة
تةمةنى هَيشتا ضونكة بدوَييت، كةسوكاريدا
دانيشتنَيكى ضةند بة هةوَلبدةيت بضووكةء
كةسوكارةكةيةوة لة دةروونى ضارةسةرى
بوارَيك بؤئةوةى دةستثَيبكةيت، ضارةسةرةكة
كة تَييبطةن، كةسوكارةكةى برةخسَينيت
دةبَيت، ضارةسةر كَيشةكة تَييطةيشتن، ئةوان
لَيي ئةوان كة لَيدَيت ءاى بؤية نةخؤشةكة
تَيبطةن، نةيانويستووة لَيي تَينةطةيشتوون، يان
ءابووة ئــةوان بيركردنةوةى لةبةرئةوةى
بة كةسة ئةو بيركردنةوةيةكى داواو هةموو
كلتورو دذى كة دادةنَين واى دادةنَين، ئابإوو

كؤمةَلة». ئةخالقى
خَيزانةوة رَيكخستنى بارى بةطوَيرةى
لةنَيوان تةمةنيان منداآلنةى ئةو بةتايبةت 

حةزدةكات منداَلةكة ساَلة، دة بؤ ساأل ثَينج
دايكةكة باوكء ثةيوةندى نهَينييةكانى هةموو
بة ثشت كة قؤناغةدا لةو بةتايبةت بزانَيت،
دايكء دةبةستَيت، خَيزان  ناو  زانيارييةكانى
ئايا ــآ، داوةت زؤريــان سؤزَيكى باوكةكةش
خؤيانى نهَينييةكانى هةموو لة ثَيويستة
لة كَيشةية ئةم بشارنةوة، لَيى يان ئاشكرابكةن
بةتايبةت هةية، بوونيان خَيزانةكاندا زؤربةى
ئةو شارةزايى كضةكانيان حةزناكةن باوكان
خؤى عومةر بؤضوونى بن، د.جةمال مةسةالنة
خستةإوو بةمشَيوةية دياردةية بةم سةبارةت
لةناو طرَييةكىطةورةية «بةإاستىئةمدياردةية
يةكَيك زؤرة، زؤر هؤكارى كؤمةَلةكةماندا،
ئَيمة الى باوك ئةوةية دايكء هؤكارةكانى لة
سؤزدةدات، ثَيويست لة زياد سؤزدارة، زؤر
منداَلت كة بةخؤيانةوة، نوساندووة منداَلةكةيان
دروستدةكاتء طيرؤدة بةخؤتةوة، نوساند
طرتنةخؤية ئةو فَيرى دةكات، بةدَلنيايى هةست
ئةو دواى دةبَيت، ئالودة بَليم دةتوانم دةبَيت،
زةحمةتة، زؤر جياكردنةوةى ئالودةبوونة،
منداَلةش ئةو جيايبكةيتةوة، ناتوانيت كة
ثةيوةندييةى ــةو ئ هةندَيكجار حةتمةن
كاريطةريى دةبينَيت، باوكةكة  دايكء نَيوان
بكات، باسى بَيئةوةى جار  زؤربةى تَيدةكات،
ئةو دةريدةبإَيت، بةشَيوةيةك هةندَيكجاريش
دايكء ئةو ضونكة ثَيناخؤشة، ثةيوةنديانةى
ثيرؤزىء ثاية ئةوثةإى نموونةى بة باوك
مةسةلةى بةتايبةت سةيردةكات، بَلنديى
قَيزةون كارَيكى ءةك ــةوان ئ الى سَيكس
نيية، خؤش ثةيوةنديية ئةو ئةوان الى ءاية، 
ئةم ضارةسةركردنى شيرازةى كاتةدا لةم ئا
بؤ ثةيوةندييةكانى ئايا  بةوةدةطات  دياردةية
بدةيتآ، سيكسى هؤشياريى واتة ئاشكرابكةيت،
هؤشيارييةى ئةو لةوةبكةيتةوة بير دةبَيت
وةك ــان، زي نةبَيتة بةشَيوةيةك بدةيتآ 
لة جؤرَيك يان دياردانة لةو ترسان نامؤبوونء
بؤضووندَيتةمَيشكييةوةكةباسيانبكات،وةك
ئاشكرا بةشَيوةى سَيكس باسكردنى راهاتوين
قةدةغةكراوة، بةَلكو لة طةورةشدا منداَلدا لة نةك
لــةدةرةوة لةوةدةترسن دايكةكة ــاوكء ب
دياردانة ئةم ضارةسةرى بكات، بةآلم باسيان
ئةو ناتوانين كؤمةَلداية، ثيشكةوتنى لةطةأل
سةربةستييةكةى بةمانا سَيكسى مةسةالنةى
كةسايةتى لة وآلتانى ئةوروثا، باسبكةين ءةكو
ئةطةر بةالمخ كاتَيك خؤمان، الى خؤرهةآلتى
منداأل، بدةيتة  سَيكسيش هؤشياريى بتةوَيت 
بَيتء ثَيويستيش بكات، دةبَيت لةكاتَيكى تايبةتدا
ثيشكةوتنى ئاستى بةثَيى من بةبؤضوونى بةآلم
تا هةربؤية هةنطاوبنَييت، لةوبوارةوة كؤمةأل
منداَلدا لةبةردةم  ثةيوةنديانة ئةو بتوانرَيت 
نةدرَيت سؤز ئةوةندةش نةكرَيتء ئاشكرا
كاتةكاندا هةموو لة نةتوانيت كة منداَلةكة بة
ئاشكرابوونى ضونكة دووربخةيتةوة، لةخؤتى
ناشرين بة قَيزةونء ثةيوةنديانة، منداَلةكة ئةو
دةإوانَيت كة باوكء دايكةكة لةو ثةيوةندييةى
بةرزىء ثيرؤزيى ئةوثةإى ثَيشووتر نموونةى
باوكةى دايكء ئةو منداَلة ئةو لةالى، بوون
ئةوة بةآلم كاتَيك دادةنا، خؤى ثةناى بةثشتء
دروستدةبَيت لةالى ديكة ديمةنَيكى دةبينَيت،
هةردووكيان، يان دايكةكةء يان باوكةكة بؤ
لةو هةر منداَلةكة الى دةبَيتةوة كةمتر نرخيان

دةكات. خؤى نرخيى بةبآ هةست كاتةشداية

طيروطرفتى  تووشى زؤرتر ميَينة رةطةزى  
نَيرينة لة رةطةزى دةبن دةروونى
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فةقآ  جةالل جةبار م.

                       
سةر ثةيمانطاكاني زانكؤو ئةمإؤي
توَيذينةوةي باآلو وةزارةتي خوَيندني بة
لة كــوردســتــان، هةرَيمي زانستيي
بَيئاقاردا مةترسييةكي مةرطةساتء
دَينء نزمةكاندا بةرزو شةثؤلة لةنَيوان

دةضن.
كـــارةســـاتء ــــاوةي ــــةرض س
ــــي وةزارةت ــة ل مةينةتييةكانيش
بةو دةكرَيت ثــةروةردة ــةروةردةوة، ث
بةرزةكاني ئاستة بةرةو نزمةوة ئاستة
بةبآ بةإَيدةكات،  خوَيندني ديكةي 
نيشتمانثةروةريي اليةنَيكي هيض ئةوةي
ئةم ضونكة بةرثرسياربَيت، ثرؤفيشيناأل
كلتورَيكيباوكةوةكو بووةتة بةإَيكردنة
بؤ ثشتَيكةوة لة دةطوَيزرَيتةوة بؤماوة

ثشتَيك.
وردي لَيكؤَلينةوةيةكي  ئةطةر 
ثرؤسةي لةسةر بَياليةنانة زانستيانةو
شيكاري ثاشانيش  بكةينء خوَيندن 
لة دةبينين لةسةربكةين، وردتــري
داإشتني سياسيء وتاري ضوارضَيوةي
رازانــدنــةوةي ئةدةبيء ثةخشانَيكي
هاشوهوشةكاني هةموو بة رستةدا،
ســةرمــةشــقــي ــةوة ئــَيــمــة ــةش ــك دي
وآلتاني لة  بطرة نا  دراوســآ،  وآلتاني
ديموكراتخوازةكانيش ثَيشكةوتووي
وا ئاراستةيةكي بة لةثَيشةوةترين،
خةوني هةندَيكجار كة ضةواشةكراوين
نادياري داهاتووي بة سووريش سةوزو

خؤمانةوة دةبينين.
هةَلسةنطاندنةكة كاتَيك ــةآلم ب
قوآليي دةضينة دةكةينء ثراكتيزَيرين
خوَيندنةوة، بــوارةكــانــي ســةرجــةم 
زانست نة ثةروةردةكةرينء نة دةبينين

دؤستيشين.

ئةكاديميء كاري دةزانين ضاك ئَيمة
درَيذخايةنةو ثرؤسةيةكي ثةروةردةيي
هيض ـــت، دةوَي قوَليشي نةفةسَيكي
كةسَيكي ثةروةردةييءئةكاديميي نكؤَلي
خؤئامادةكردنء بــةآلم ناكات، لةمة
ثَيشوةختة، زةمينةخؤشكردني
ثإبةهاترة، قــورسء طرنطء  كارَيكي
فاكتةري دوو لة زةمينةسازكردنيش 
ئةوانةش كؤدةكاتةوة،  سةرةكيدا خؤي
ديموكراتيء ذينطةيةكي يةكةمين
خوَيندنطاكانة خــوَيــنــدنء ــارامــي  ئ
دووةميش ماناكانيةوة،  هةموو  بة
لة هةر مرؤظةكانة ثةروةردةكردني
بةرنامةيةكي بة ساوايانةوة باخضةي
طؤشة وا تاكةكان كة كاريطةر وا
بةهاجوانةكاني هةموو تؤوي كة بكرَين،
نيشتمانيء كؤمةآليةتيء  مرؤظايةتيء
سةوزبَيت، تَيدا ديموكراتي نةتةوةييء
ئامادةكردني بةرنامةو بة ئةوةش ديارة
ثةروةردةخواستء زؤر  مامؤستاياني
ئةركة ئةو بؤ بةتوانا ئيشخواستء
هةمانكاتدا لة دةستثَيدةكات، ثيرؤزة
ثَييان، شايستة زؤر مووضةيةكي ثَيداني
ثرؤسةكة قورسايي هةموو ضونكة

دةنرَيت. بنيات لةمانةوة
هةموو ســةرنــجــي ــة ك ئـــةوةي 
يان زيــنــدوو، ويـــذدان ضاودَيرَيكي 
ميللةتثةروةر نيشتمانء يان خواناس،
سةرسامبوون، رادةي تا رادةكَيشَيت
زانكؤو لةسةرجةم ئةمإؤ كة ئةوةية
رَيذةيةكي هةرَيمةدا ئةم ثةيمانطاكاني
هةَلطري مامؤستاو لة زؤر ئيجطار
ماجيستَيرو بةكالؤريؤسء بإوانامةي
يــاريــدةدةري ثرؤفيسؤرو دكــتــوراو
ساآلنةش هةية، هتد ثرؤفيسؤر....
لةمانة ــن، دةردةض هــةزاران دةيان بة 
عةرةبن هةندَيكيان كوردنء هةندَيكيان
عَيراقدا بإوانامةكانيان لةناو هةرَيمء كة

لة ديكةشيان هةندَيكي بةدةستهَيناوة،
وآلتةبيانييةكانيوةكوآلتانيدراوسآو
بولغارياو ئؤكرانياو روسياو عةرةبيء
ئةوروثاي ديكةي وآلتاني رؤمانياو 
كةمي ئةوروثاي خؤرهةآلتء هةندَيكي
هتد، ئوستراليا... ئةمريكاو خؤرئاواو
بؤ طةإاونةتةوة ئَيستا بةدةستهَيناوةو

دةكةن. مامؤستايي كاري كوردستانء
ــوة ــةوَي ل ــي ــةرةك ــاري س ثــرســي
كاديرة ئةو هةموو دةستثَيدةكات، باشة
هةموو ئةو كة هةَلطري بيانيية خؤماَلي
باسمان لةسةرةوة كة بةرزانةن بإوانامة
مووضةيةكي هةيةو بوونيان لَيوةكرد،
وةردةطرن، حكومةت لة خةياَليش زؤر
الوازو وا خوَيندن ئاستي بؤضي ئةي

بَيداهَينانة؟ بَيبةهرةو
هةروا ثرسيارة ئةم وةآلمدانةوةي
هةَلطرتووة، هؤكارطةلَيكي نييةو ئاسان
كة ضوون يةكتريدا بةناو وا بةجؤرَيكي
بآلوبوونةوةي داكوتانء رةط هةروةك
بة كة ــة واي شَيرثةنجة نةخؤشيي
تــووشــبــوودا مرؤظَيكي جةستةي 
لةاليةكخوَيندكارانخةتا بآلوبووةتةوة،
مامؤستاكانيانء بَيتوانايي سةر دةخةنة
مامؤستايانيش حكومةت، كةمتةرخةميي
كؤشش خةمساردييء لةسةر خةتاكة
خوَيندكاران بَيتوانايي ــةكــردنء ن
تا حيزب دةستَيوةرداني  لــةاليــةك، 
خوَيندنداو كايةكاني لةسةرجةم بينةقاقا
ــدنء ــةزران لــة دام ــي ــةروةري ــادادث ن
باآل، خوَيندني كورسيي بةدةستهَيناني
كةوا زؤرينةي خوَيندكارانء بةجؤرَيك
بة ئةوتؤيان هيوايةكي  مامؤستايانيش 
نةماوةو خؤيان  ثاشةإؤذي خوَيندنء 
شازة، حاَلةتة لةو خؤدةربازكردن وةك
كات وةك زانكؤكانيان خوَيندنطاو
مووضةوةرطرتن إؤذانةء بةسةربردني
يان سةرةكيان، ئامانجي كردووةتة

بؤ ديكة وآلتاني ــةرةو ب كؤضكردن
بةدواي طــةإان يان خؤدةربازكردن
ئةمانةو بؤخؤيان، باشتردا دواإؤذَيكي
سةرةكي فاكتةرَيكي وةك ديكةش شتي

دةدةن. لةقةَلةم
مَيذوويية ثرسيارة ــةم ئ ئَيمة
ســةرجــةم ــةي حــكــومــةتء ــاراســت ئ
ثةيوةنديدارةكاني اليةنة حيزبةكانء
خةباتطَيإو ئَيوةي دةَلَيين دةكةين، ديكة
يةكةمن بةرثرسي نيشتمانثةروةر
بةبايةخة، زؤر مَيذوويية ئةركة لةم
خوَيندنء لَيناطةإَين تا ثرؤسةي بؤضي
خؤيدا سروشتيي ئاراستةي بة فَيركردن

بإوات؟
وةآلمدانةوةي حكومةتء لة دَلنياين
خةتامان ئَيمة دةَلَين كة بةوةي حيزب
خوَيندكارو بة ثةيوةنديي خةتاكة نييةو

هةية. مامؤستايانةوة
ثَيوةري باشة ئةي دةَلَيم منيش
توانستي بؤ ضيية ئَيوة سةرةكيي
ئةو ثَيوةرتان تةنيا ئايا مامؤستايان؟
يان بَيمةكانةية)، (بَيزمانء  بإوانامة
هيض ئةي بةس؟ بةهاوسةنطكردنيء
ئةو كة نيية ديكة تاقيكردنةوةيةكي

تَيثةإبكرَيت؟ ثَيدا كةسةي
رَيطا تاإادةيةك توانيتان ئَيوة باشة
ئةوةش بطرن فاسد تةزويرو خؤراكي لة
كؤنترؤَلي ــاي دةزط دامةزراندني بة 
تايبةت ئامَيري هَيناني هةروةها جؤريي،
سةالمةتيي توندوتؤَليء ثشكنينء بؤ
جَيطاي هةمووي ئةمانة ئؤتؤمبيلةكان،

دةستخؤشيية،
هاوسةنطكردني بة تةنيا بؤضي ئةي
ناوةكي، يان دةرةكــي  بإوانامةيةكي
دةهَيننء شتةكان  هةموو بة  كؤتايي
ئةركَيكي بةرثرسيارَيتيء هةموو ئيتر
نةوةكاني دواإؤذي كة هةستيار
دةدةنـــة ــةرة، ــةس ل خؤماني دواي 

سروشت بة كة مرؤظَيك  ــت دةس
ناثاكة هةلثةرستء خؤثةرستء

دووةم نةتةوةكةي، يةكةم بةرامبةر
رَيزمدا لةطةأل مرؤظايةتيش؟ سةرجةم
هةستء كةسة لةو كةم ذمارةيةكي بؤ
خؤيانء تواناي بة كة زيندووانة زةمير
خؤيان زؤرةوة شةونخونييةكي
كارة هةموو لة بةدوور ثَيطةياندووة

طةندةَلةكان.
ئةي دةثرسين ديكةش جارَيكي
اليةنة بــاآلدةســتــةكــانء ــةرثــرسء ب
ئةركي ئايا دةوَلةت، ثةيوةنديدارةكاني
بةخشينةوةء مــووضــة  تةنيا ئــَيــوة
ئةي ــكــانــة؟ خــةَل ــي ــردن ــك رازي دأل 
نةتةوةو زانستء بة  سوكايةتيكردن
بةخشيني ستاندةرةكان،  هَيَلة بةزاندني 
هيض كة كةسانةي بةو خوَيندن كورسي
نيية توندوتؤَليان زانستيي بناغةيةكي
ئيهانةكردني ئاستء حسابي لةسةر
ئاسايشي ثاشةإؤذي زانستء متمانةي
كَيية؟ ئةركي نيشتمانة ئةم نةتةوةيي
ــةدواداضــوونء ب لَيثرسينةوةو ئةي 

سزادان ئةركي كَيية؟
خاكء بةعس، رووخــاوي رذَيمي
ئَيوةي جةستةي عةقألو سروشتء 
جينؤسايد كيميابارانء ئةنفالء كوردي
تةواوي فريانةكةوت كة ئةوةي كرد،
زانست مني جينؤسايدكردني بكات،

بوو.
لَيدةكةم تكاشتان هاواردةكةمء بؤية
ضونكة سوكايةتي، تةزويرو لة بمثارَيزن
هةموو لة كاريطةرترة زؤر ئةمةيان
ئيتر لةناوبردنتان، ديكةي ئامرازةكاني
مزايةدةي لة طوَيم نة نامةوَيت ضيتر
دوذمناني خــةتــةري نة نيشتمانء

بَيت لَيتان. ناوةوةو دةرةوة

    Jabar.Jalal@yahoo.com  

هةوالَطري زانستةوة ئاذانسي هاوارَيك لة

كؤمةآليةتييةكان كَيشة خورافيء بيركردنةوةي
ئةمين هادي

ضةندين ضارةسةر بةمةبةستي
دةكرَيت، خورافي رةفــتــاري جــؤر 
نوشتةو بــةر ثــةنــابــردنــة وةك 
شَيخء ثــيــاوضــاكــانو ــةدي  ــةرق م
لة جنؤكة دةركــردنــي فاَلطرةوةء
زياني ضةندين ــةش ــةوان ئ لــةش، 
ئابوورييان دةروونيء  كؤمةآليةتيء 
طوماني هةندَيكيان لَيدةكةوَيتةوة،
خَيزانء ئةنداماني لةنَيوان خــراث
هؤي دةبنة بآلودةكةنةوةء هاوإَيياندا
كؤمةآليةتيء كَيشةي دروستبووني

ثةيوةندييةكان. الوازبووني
عةرةبييةء وشةيةكي خورافة
دَيت، عةقل خراثبووني ــاي وات بة 
نابةستَيت ثشت رةفتارة، بيركردنةوةء
بةَلكو عةقآلنييةت، واقيعء راستيء بة
سودفة، سؤزء بة دةبةستَيت ثشت
ئاَلؤزء رَيطاضارةكاني بــابــةتء
بيركردنةوةي ثَيضةوانةي ناإوونن،

دامــةزراوة كة زانستيية، عةقَليء
هةوَلدانء بؤ رَيكوثَيك بنةماي لةسةر
دؤزينةوةي ئةزموونكردنء تَيبينيء
زانيني دياردةكانء نَيوان ثةيوةندي

كاريطةرييان. ضؤنَيتي
(ئةنجامء خورافي ضارةسةري
دةبةستَيتةوة ثَيكةوة ــا) ســةرةت
زنجيرةييء ثةيوةندييةكي بَيئةوةي
بةآلم لةنَيوانياندا، بدؤزَيتةوة مةنتقي
وردي ثةيوةندي زانستي ضارةسةري
دياريدةكات، كؤتا سةرةتاء بةشةكاني
ضؤن روونبكاتةوة، ئةوة دةيةوَيت
بابةتَيكي سةر دةكاتة كار بابةتَيك
ضارةسةري لة نموونة بؤ ديكة،
هةَلواسيني دار، بة (لَيدان خورافيـدا
بةكاردةهَينرَيت، نوشتة..) مــورء
دار) بة (لَيدان  بثرسرَيت بَيئةوةي 
ضارةسةري بة ثةيوةندييةكي ض
ئةو ئايا هــةيــة، نةخؤشييةكةوة
كارةكة بة هةَلدةسَيت كة كةسةي
ثَيدةسثَيردرَيت، كارةي ئةو بؤضي
ضؤن لةوبارةيةوة، خوَيندووة ضي

ثتةو ثةيوةندييةكي كة دةيسةلمَينَيت
لةنَيوان نةخؤشييء لَيدانةكةدان هةية
وةآلمي زانستييةكان ضارةسةرة بةآلم
بةشَيوةيةكي ثَيية،  ثرسارةكانيان 
رَيكوثَيك دةرمانء ضارةسةر ثَيشنياز
ئةزمووني نةخؤشةكانء بؤ دةكةن

دةكةن. بؤ زانستيانةشي
ـــةوةي خــورافــي ـــركـــردن ـــي ب
دةرةوةي ــة ل ـــؤإان ط ثــَيــيــوايــة،
لةناو نةك ــت، دَي مرؤظةوة ذياني
هةوَلي بة كؤمةآليةتييةوةو ذياني
شيكردنةوةي ــة وات مرؤظةكانن
هؤكارةكاني بؤ ناكات عةقَليانة
ذيانداو لة شكست) (سةركةوتن،
بؤ دةطةإَينَيتةوة ئةطةرةكان هةموو
هةندَيك نموونة بؤ ناإوون، هؤكاري
تووشي كةسَيكيان  كاتَيك خَيزان 
لة دةضن دةبَيت، دةرووني نةخؤشيي
دةبةستننةوة نةخؤشةكة نزرطةيةك
ضاكبوون، هيواي بة رؤذَيك ضةند بؤ
هةَلدةواسن، ثَيدا نوشتةي موورو يان
ذياني لة دةرةوةي ئةو شتانة ثَييانواية

غةيبينء ثيرؤزء هَيزطةلي  مرؤظنء
دةكةن، نةخؤشييةكة ضارةسةري

خورافي بــيــركــردنــةوةي ــة  وات
هةن، شتطةلَيك كةسانء ثَييواية،
دةتوانن ثيرؤزيينو هَيزء خاوةني
جةستةييو كؤمةآليةتيو كَيشة
ضارةسةربكةن، دةروونــيــيــةكــان
تةقديسي ــــةردانو س هــةربــؤيــة
بةردَيك..) دارَيك، قةبرَيك، (كةسَيك،
زانستي بيركردنةوةي بةآلم دةكةن، 
نيية ثةيوةندي ضارةسةر ثَييواية
بة ثةيوةستة بةَلكو ثيرؤزييةوة، بة
هةوَلداني كــاركــردنء ئــةزمــوونء
ضارةسةري لة مةنتقييةوة. رَيكوثَيكء
بةدواي دةطةإَين خةَلكي زانستيدا
نةخؤشييةكاندا، لة  ثسثؤإ ثزيشكي
خوَيندوويةتيء لةكوآ ئايا دةثرسن
نةسةبي حةسةبء نةك ضؤنة، تواناي

ثيرؤزة.. تاضةند ضييةء
راستةمرؤظيكؤمةَلةسةرةتاييةكان
(عجز)ء نةتوانيي ثإكردنةوةي بؤ
نــةزانــراوةكــان ثرسيارة وةآلمــي 

بيركردنةوةي بةر ثةنايبردووةتة
نةيزانيوة مــرؤظ كاتَيك خورافي،
ئةوة وتويةتي ضيية هةورةطرمة
تووشي كاتَيك يان خوداكانة، دةنطي
هةَلوَيستَيكي قورسء نةخؤشييةكي
بة الوازبووة هيواي بووةء نةتوانيي
هةر بةر ثةنايبردووةتة دةربازبوون،
بؤية ثَيبدات،  ئومَيدَيكي كة شتَيك 
سةريهةَلداوة، خورافييةكان رةفتارة
موزةيةفي ئومَيدَيكي خورافةكةش كة
بؤ كَيشةكاني ضارةسةري ثَيداوةء

نةكردووة.
ــة كــؤمــةَل ئــــةوة بــؤ مــرؤظــي
ــةآلم ب ــــووة، واب ســةرةتــايــيــةكــان
ضارةسةري بؤ خورافة بةر ثةنابةردنة
كؤمةآليةتييةكان دةروونــيء كَيشة
رةفتارَيكي سةردةمة ئةم مرؤظي بؤ
لة زؤر زانستةكان ضونكة نةشياوة،
روونكردووةتةوةء ناديارةكانيان كاية

داناون. ضارةسةريان بؤ

Hadi.ameen@yahoo.com

www.ne
tew

e.c
om



62009/6/2 سَيشةممة (481) ذمــارة
komalayati.rozhnama@gmail.com

داودى يوسف زنون

دةبــنــة ــــة طــةنــجــانــَيــك رؤذان
كة ياسايةك نةبوونى قوربانىء
كؤمثانياكاني بؤ  طونجاو  شوَينى
ــان ــارةك رووب ــمء ضــةو لــةســةر ل

بكات. دةستنيشان
ضوارضَيوةيةكى شوَينَيكدا لة
ســنــوورى ــت ــَي ــةب ــى ن ــاي ــاس ي
بآ بكات، دةستنيشان ئيشءكارةكان
جؤرة لةو كة دةخوَلقَيت، سيستمى
سيستمة بةرذةوةندطةراو سيستمةدا
كة دةطَيإن، حوكم  كةسةكان  مادى
ئامانجةكانى بةديهاتنى بؤ ئةويش
كة رَيسايةك ياساو هةموو ئامادةية
بخاتة بَيت كؤمةَلطايةك تواناى لة
مةرطء ئةطةر تةنانةت ذَيرثآ،
بــةدواوةبــَيــت، خةَلكيشى مردنى 
نــَيــوانــةدا ــةم ل دةوَلــــةت ضونكة 
بَيئاطا لَى خؤى يا نامَينَيت رؤَلى
خؤى مةيلى كــةس  هــةر دةكــات،
كؤمةَلطاية لة ذيان بةكاردةهَينَيتء
مافى مةترسىء دةكةوَيتة بةإاستى

دةفةوتَيت. تَيدا خةَلكى
نموونةيةكى طةنجة ئةم مةرطى
لة رؤذانــة  ــة كة ــةي ئــةم رووداوان
ءآلتـــةدا ــةم ــارى ئ ــةن طــؤشــةو ك
شوَينى نمايشدانى روودةدةن،
لةثشت كةَلةك زَيى ــةى رووداوةك
كوردستان تيظى شاشةى تةلةفزيؤنى
شتَيك ضةند  ،٥/١ هةينى رؤذى لة
لة دةكات، كاتَيك غةواسةكان ئاشكرا
دةكةونةوة نزيك رووداوةكة شوَينى
لةذَير خنكاوةكة  طةنجة بؤئةوةى 
تةثؤَلكةيةكى بةرةو دةربهَينن، ئاو

رووبارةكةدا قةراغ  لة  دةضن خاكى
كة كةَلةك شارؤضكةى لةنزيك
ئةو تا  دةرضووبوو،  ئاو لة  سةرى 
ئةذنؤى تا ئاوةكة بةرزايى شوَينة
بةالى نةختَيك ئيتر بوو، غةواسةكان
شوَينى كة الياندا تةثؤَلكةكة راستى
لةوَيدا هةر بوو، طةنجةكة خنكانى
دةستبةجآ ثَيشيانء دَيتة قوآلييةك
ئاسةوارى ئةمةش دةكةون، ئاو ذَير
حــةفــارةى شــؤفــألء كــاركــردنــى
حاَلةتء كة ضةوة، لمء كارطةكانى
رووبارةكةيان سروشتى شيرازةى
بةهؤى ـــر دوات بــةآلم  ــكــداوة، ــَي ت
ئاو ذَير قوَلةكة شوَينة بارانبارينةوة

كةوتووة.
لة ضةو زيخء دةرهَينانى لةكاتى
تايةبةت رَيساى ياساو دنيادا ءآلتانى
لةنزيك كاركردن هةية، بةخؤى
طشتييةكانء شوَينة شارؤضكةو
شــوَيــنــةوارى لةنزيك هــةروةهــا
كيلؤمةتر ضةندين بة طةشتوطوزار
بؤ ياسايةكى لَيرة كراوة، قةدةغة
بؤية ثةيإةوبكرَيت، كة دانةنراوة
بـــةردةوام رووداوانـــة ئةمجؤرة
لَيثَيضينةوة بَيئةوةى روودةدةن،

بكرَيت. كةسَيك لةطةأل
ــةم ئ ئـــةمـــة بـــةســـةرهـــاتـــى
تةمةنَيك دواى خــانــةوادةيــةيــة،
كوإة طةشتَيكدا لة  ئارةزوو حةزو

لةدةستدا، خؤيان طةنجةكةى
طةنجَيكى ـــوإة ك (بـــةشـــار)
تةمةنى بة جةستةى ساَلة، (١٧)
خزمةكانى ئةوةى ءةك نةدةطونجا،
زوو ثَيإاطةيشتء زوو  (ئةو دةَلَين
باوكى ئةمينى محةمةد ضــوو)،
طةنجَيتى تةمةنى لة ماوةيةك دواى
بة كوإةكةى  بؤية هَينابوو، ذنى 

زؤر ــىء دةزان خؤى ثشتوثةناى
كة لةبةرئةوةش دةويست، خؤشى
رؤذانةى تةقينةوةى بةر كوإةكةى
قوتابخانة لة نــةكــةوَيــت، موسأل 
خؤيدا دةريهَيناوةو بةردةوام لةطةأل
دوكانةكةى لة بــازاإو بؤ دةيبرد
هيواى بة  دةكــرد، ئيشى  خةريكى
تيرؤريستان مةترسى  لة  كة ئةوةى
شوَينَيك ــةر ه بــؤ  بيثارَيزَيت،
لةطةأل بــةشــارى ـــوو دةردةض كة 
ضاودَيرى هةميشة دةبــردو خؤى
كوآ بؤ ئاخؤ دةكرد، جوآلنةوةى
لةسةر ــةردةوام ب ناوى دةإوات،
دةرةوة، مةضؤرة «بةشار بوو... زار
ئاطات دوورنةكةويتةوة، ماَلةوة لة
كوإة بةشار بةآلم بَيت»، خؤت لة
بوو، خرؤش جؤشء ثإ طةنجَيكى
شوَينةكةى لة جارانَيك كةمتر
هةموو ءةك  ئةو دةطــرت، ئارامى
ديمةنى لة حةزى ديكة طةنجةكانى
ضياكان ــتء دةش جوانى ــوانء ج
زوو دةكرا طةشت لة باس تا دةكرد،

ئامادة دةبوو. لةطةأل خزمةكانى
هةينى رؤذى  ــار ج ــن ــي دواي

دانيشتبوو،  دايكى لةطةأل ٢٠٠٩/٤/٢٤
لةناكاو بوو، لَينان ضَيشت خةريكى
ءةآلمى تا برد زةينى مؤبايل زةنطى
بوو، هاوإَيى خزمَيكى بــداتــةوة،
لةطةأل رؤذة ئةو طةشتى دةربارةى
زوو هــةر دةكـــرد،  قسةيان يــةك 
بإيارى طؤإينةوة  ءشة ضةند  بة
ماميدا، ماَلة لةطةأل طةشتكردنى
نةببوو ئامادة هَيشتا نيوةإؤ ضَيشتى
باوكى دايكء دةرضوو، ماَلةوة لة كة
رازى طةشتة ئةو بؤ رؤيشتنى لةطةأل
بةشار ثَيداطرتنى بةآلم نةبوون،
ئةوانى قسةى دةرةوةى ضوونة بؤ

ثشتطوَيخست.
ــةك كــةَل بــــةرةو رؤذة  ئـــةو 
ضــارةك ســَى دواى بةإَيكةوتن،
لة ئــؤتــؤمــبــَيــلــةكــةيــان ــات  ــةع س
قةراغةكانى شةقامةكةدا اليداو بةرةو
شارؤضكةى خةبات رووبار لةنزيك
بوونةوة، ســةرةوخــوار (كةَلةك)
كارى ئةنجامى لة خاكى تةثؤَلكةكانى
لة حةفارةكان بةديهاتبوون، شوفألء
ئاوةوة لةناو رووبار قةراغةكانى
شوَينَيكى لة هةَلدابوو، سةريان
هةنطاوى ضةند لة ـــاوةدا، ن ئــةو 
ئؤتؤمبَيلةكةيان شارؤضكةكة
طةنجةكان دابةزين، هةموو ءةستاو
لة حةزيان ضونكة دابةزين، زووتر

بوو. سوإان طةإانء
(يــونــسء بـــةشـــار لـــةطـــةأل
كــوإة مــامء كــوإة مــحــةمــةد)ى
كةمَيك ضوون، بةرةوذوور ثوورى
دووركةوتنةوة بنةماَلةكةيان لة
داكةندو كراسةكةى  بةشار  كة
هةَلكرد، ئةذنؤ تا  ثانتؤَلةكةشى
هةبَيت، مةلةكردنى  نيةتى بَيئةوةى 
كرد حــةزى  ئاوةكةو خستة ثَيى
رووبارةكةوة قةراغى بة كةمَيك
مةلةوانيشى هةرضةندة ــإوات، ب
طةنجَيتى غرورى  بةآلم  نةدةزانى،
بة لة ئةوان خؤى بة رواَلةت ءايكرد
هةنطاوى بزانَيت، بؤية زووتر زياتر
لةطةَليدا ئةوانيش ءيستى هةَلطرتء
كوإةكان بةآلم بكةون، ئاو بةنَيو
دةوةستن، لةوآ ناكةنء  بةطوَيى
شوَينةكة كة خةياَلَيك بة بةشار
تةثؤَلكة بةرةو هةموارة ئةوآ ءةك
دةإوات، قةراغ نزيك  خاكييةكةى
ءردة بوو، ئاو لةناو ئةذنؤ تا ثَيى
ذَير بةردةكانى بةسةر الر الرة ءردة

ثإَيكدا لة كة دةطرت، رَيطاى ئاوةكة
تيا قاضى ثَيشىء دةكةوَيتة ضاَلَيك
ئاوةكة دةضَيت، دةخزَيت بةرةوذَير
هاوارى بانطء نةبوو، مةلةوان ئةو
يارمةتى داواى بةرزدةبَيتةوةو 
دةستى جارَيك ضةند لَيدةكردن،
دةداتء تةكان ئاو لةنَيو توند توند
تا دةكات ئاوةكة بة شةثَيك شةثة

نةبَيت. نقوم
مـــاتء ــةد ــةم ــح يـــونـــسء م
ئةوانيش حــةيــرانءةســتــابــوون،
تا بةهانايةوة مةلةكردنيان نةدةزانى
بةتةواوى رةوشةكة  لة بؤية  بضن،
كة بكةن، ضى نةياندةزانى شَيوانء
باوكى بةرةو زوو ثوورةكةي كوإة
لةو ــر دوورت نةختَيك كة دةضَيت 
ءةستابوو، ئاهةنطَيك لةنزيك ناوةو
دةستء كاتى كات بةشار بؤ بةآلم
بؤ بوو، مةرط لةطةأل ثةنجةلَيدان
رزطارى كة بوو غةنيمةت تةنيا ئةو
ذَير لة  دةستى جارَيك ضةند بَيت، 
سةر تا سةرى دةرهَيناو ئاوةكة
زارى لة كة ءشة دوايين دةر، هَيناية
كة هَينا (يونس)ى ناوى دةرضوو،
سةرطةردان رووبارةكة كةنار لة
دوايين كاتةكانى لة دةسوإايةوة،
كة فريادإةسَيك  ئومَيدى بة هةر 
شةثةيةكى ضةند بكات ــارى رزط
زةلكاوةكة كةضى دا، ئاوةكة لة
لة لةوةى تياى دةربازبَيت، زاَلتربوو
نقومى كةم كةم دواييدا ضركةكانى
جوَلةيةك هةر لةطةأل بوو، ئاوةكة
ئيتر دةبوويةوة، نزيكتر مةرط لة
نقوم بةتةواوى ضاَلةكة لة قوربانى

بوو، ئاوةكة ئارامى طرت.
ءَيــــإاى ــة ــات ــةس ــةرط ـــةم م ئ
ــرةوةى ذَي الى دةستكاريكردنى
بَيئةوةى ـــار، رووب كةنارةكانى
لَيى خةَلك تا دابنرَيت نيشانةيةك
روويدا لةحاَلةتَيك دووربكةوَيتةوة،
بؤ ثَيداويستييةك جؤرة هيض كة
لةناو طرفتار كةسى رزطاركردنى
لة بةتايبةت  نةكراوة،  ثَيشبينى  ئاو 
قةرةباَلغى دةكةوَيتة هةينى كة رؤذى
غةواسةكانيش كاتَيك شوَينةوة، ئةو
طةيشتن، (زووم)ةوة كامَيراى بة
طةنجة ئةو خنكانى لة كاتذمَير دوو
تةنيا هةوَلةكة ئةوكاتةش تَيثةإيبوو،
بوو دةرهَينانى تةرمى خنكاوةكة بؤ

مةرط. لة رزطاركردنى بؤ نةك
بة ـــةواس غ ــدى ــوةن ــةي ئــايــا ث
ئةركى ضيية!؟ (زووم)ةوة كامَيراى
لة زووتر نةدةكرا ضييةو غةواس
شوَينةكة!؟ بطاتة زووم كامَيراى
هةميشة بؤ  خانةوادةيةك بةمجؤرة 
دواى كة نيشتةوة، دأل لة داخيان
ئارةزوويان ضاوةإوانى تةمةنَيك
ثَيإابطاتء رؤذَيك منداَلةكةيان بوو
بةآلم بَيت، دةستيان بازووى بتوانَيت
قوربانى دةبَيتة سات ئانء يةك لة
بةرذةوةندى لةثَيناو  كة  كةسانَيك
كؤمةَلطايةكيش ئامادةن خؤيان مادى
كةسَيك ض ئايا بشَيوَينن، بةتةواوى
بةرثرسةو رووداوة بةم بةرامبةر
خانةوادةية ئةو ءةآلمى دةبَيت كآ

بداتةوة؟.

بةردةوام مردنَيكي كةلَةك، زَيى
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عومةر سةرثةرشتيار: بةرهةم

بةنَيو طوزةرَيك
منداآلنى ذيانى
لة كوردستان
رؤذى يادى
جيهانى
منداآلندا

٠٧٧٠١٥٠٦٥٦٠ ثةيوةندى: بؤ
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