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لةسةر بضووكترين خروقات لةهةلَبذاردندا 
راثؤرت بؤ  ئةمريكا بةرزدةكريَتةوة 

رؤذنامة

لةسةر داواى وةزارةتى ئاسايشى 
لة  هيوا  ليستى  عَيراق،  نيشتمانى 
كوردستان  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى 
حيزبةكةش  سكرتَيرى  بَيبةشكراوة، 
دةَلَيت «طومانمان هةية كة ئاسايش و 
دةستيان  هةرَيم  ناوخؤى  وةزارةتى 

لةو مةسةلةيةدا هةية».
ئةنجومةنى  بإيارَيكى  بةثَيى 
باآلى  كؤمسيؤنى  كؤمسيارانى 
كة  هةَلبذاردنةكان  سةربةخؤى 
كةوتووة،  رؤذنامة  دةست  كؤثيةكى 
هةَلوةشاندنةوةى  بة  بإياردراوة 
راستاندن(مصادقة)ى  بــإيــارى 
ثارتى  بة  سةر  كة  (هيوا)  ليستى 
كوردستانةو  ديموكراتى  ضارةسةى 
بإيارةى  ئةو  نووسراوةكة،  بةثَيي 
ــة بـــةر رؤشــنــايــى  كــؤمــســيــؤن ل
ئاسايشى  وةزارةتــى  نووسراوَيكى 

كةتيايدا  بــووة،  عَيراقى  نيشتمانى 
ليستى  ئةندامانى  زؤبةى  هاتووة، 
ثارتى  سةركردةكانى  لة  (هيوا) 
كوردستانة  ديموكراتى  ضارةسةرى 
رَيكخراوى  سياسى  رووكــارى  كة 
كوردستانى  كرَيكارانى  ثــارتــى 

«تيرؤريستى» قةدةغةكراوة.
ثارتى  سكرتَيرى  غةريب  ديارى 
كوردستان  ديموكراتى  ضارةسةرى 
ئةو بإيارةى كؤمسيؤن بة بإيارَيكى 
ناياسايى و سياسى لةقةَلةمداو  وتى 
اليةنى  كة  هةية  طومانمان  «ئَيمة 
شكاتةى  لةو  هةبَيت  دةستى  ديكة  
دذ بة ليستى (هيوا) وةك ئاسايشء 
ئةطةر  هةرَيم،  ناوخؤى  وةزارةتــى 
سةرؤكايةتى  ناوخؤء  وةزارةتــى 
هةرَيم ئةو مةسةلةية راست نةكةنةوة 

دَلنيادةبين كة ئةوان لة ثشتيةوةن».

لةوبارةيةوة راثؤرتَيك لة ل(٣) 

 وةزارةتَيكى بةغدا، ليستى 
(هيوا) لة هةلَبذاردن 

بيَبةش دةكات 

رؤذنامة

تيمى  ســةرؤكــى  تاملين  لوسى 
لةهةرَيمى  ئاوةدانكردنةوة  بؤ  ئةمريكى 
لةضاوثَيكةوتنَيكي  عَيراق،  كوردستانى 
بةوة  ئاماذة  رؤذنامة،  لةطةأل  تايبةتدا 
ئةمريكاو  قونسوَلخانةي  دةكـــات 
ديكةى  قونسوَلةكانى  بةريتانياو 
بةإَيوةضوونى  لةسةر  جةخت  وآلتان، 
بةثَيى  ــةوة  ــات دةك هــةَلــبــذاردنــةكــان 
بوونى  وةك  نَيودةوَلةتييةكان،  ثَيوةرة 

شةفافيةتء ئازاديى دةنطدان.
لةكارةكانى  «يــةكــَيــك  وتيشي: 
ثرؤسةى  ضاودَيريكردنى  لَيرة،  ئَيمة 
طوَى  ئةمةش  بؤ  هةَلبذاردنةكةية، 
ضى  بزانين  بؤئةوةى  دةطرين،  لةخةَلك 
هةَلمةتى  ضاودَيريى  هةروةك  دةَلَين، 
هةَلبذاردنةكةش دةكةين بؤئةوةى بزانين 
بةإَيوةدةضَيت،  شَيوةيةك  ض  بة  ضؤنء 
بكةين  هةرشتَيك  تَيبينى  ثَيية  بــةم 
باَليؤزى  بؤ  دةكةينء  لةسةر  راثؤرتى 
لةبةغداو  دةكةين  ــة  رةوان ئةمريكاى 

وةزارةتى  بؤ  خؤيانةوة  الى  ئةوانيش 
بةرزدةكةنةوةو  ئةمريكاى  دةرةوةى 
بزانَيت  دةيةوَيت  ئةمريكاش  خةَلكى 
ضؤن  كوردستان  هةَلبذاردنةكانى 

بةإَيوةدةضن. 
تيمي  ــي  ــةرؤك س بــةبــؤضــوونــي 
ئةوةى  بؤ  ئةمريكا:  ئاوةدانكردنةوةي 
بكرَيت،  بَيطةرد  ثاكء  هةَلبذاردنَيكى 
بةرجةستةبن،  ثَيوةرَيك  ضةند  ثَيويستة 
شَيوةيةك  بةهيض  نابَيت  ئةوةى  وةك 
دةنطدةر فشارى لةسةر دروستبكرَيتء 
بةهةموو شَيوةيةكيش دةنطدةران ئازادن 

لةوةى دةنط بةكَى دةدةن. 
تاملين ئةوةشي ئاشكراكرد، خواستى 
كة  ئــةوةيــة،  لةكوردستان  ئةمريكا 
هةَلبذاردنَيكى ثاكء بَيطةرد بةشَيوةيةكى 
كوردستاندا  لةهةرَيمى  ديموكراسيانة 
هةرَيمى  حكومةتى  بةإَيوةبضَيتء 
ديموكراسيةت  بنةماكانى  كوردستان 

لةخؤيدا بةرجةستة بكات.

 دةقى ضاوثَيكةوتنةكة لة ل٥داية

ل ٤

ذنة شةهيدَيك:

يةكَيتى ئيشى بة خَيزانى 

شةهيدان نةماوة
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ذمارةيةك ثؤليسي ثارَيزطاريي لة كؤمثانياي 
وشة دةردةكرَينء  راى هةردوو بريكارى وةزارةتى 
ثؤليسانة  ئةو  دانانى  ياسايى   لةسةر  ناوخؤيش 
ناكؤكةو بريكاري وةزارةتي ناوخؤ(هةولَير) دةَلَيت 
«تةعليمات بؤ كةس نةهاتووة لةخؤيةوة مووضةي 
لةو  رَينمايي  ناوخؤش  وةزارةتي  ببإَيتء  كةس 

بارةيةوة دةرنةكردووة».
وشة  لةكؤمثانياي  ثارَيزطاريي  ثؤليسي   (١٥)
لةاليةن وةزارةتي ناوخؤوة دةركران،  ليوا جةالل 

شَيخ كةريم بريكاري وةزارةتي ناوخؤي حكومةتي 
راطةياند:  بةإؤذنامةي  كوردستان  هةرَيمي 
رؤذنامةي  بارةطاي  جطةلة  ناوخؤ  ــي  وةزارةت
رؤذنامة (كة ئةويش بةناياسايي) كراوة ثؤليسي 
بؤ هيض شوَينَيك دانةناوة، وتيشى «جطة لة داناني 
ناخؤ  ــي  وةزارةت حيزبيةكان  بؤبارةطا  ثؤليس 
ثابةند نيية بةداناني ثؤليس بؤ بارةطاي رؤذنامةو 
رَيكخراوةكاني  كؤمةَلةو  سةنتةرو  طؤظارو 
نيية  ياسايش  دةقَيكي  هيض  مةدةنيء  كؤمةَلطاي 
بؤداناني ثؤليس بؤ ئةو شوَينانة، بةآلم بريكاري 
وةزارةتي ناوخؤي هةولَير ثرسياري ئةوة دةكات 

« كة ئةطةر داناني ثؤليسي ثارَيزطاريي لةبارةطاي 
ناياسايية،  رؤذنامةي رؤذنامةو كؤمثانياي وشة 

بؤضي تائَيستا ناياسايي نةبووة».
بَيئاطايى  (هةولَير)  ناوخؤ  وةزارةتي  بريكاري 
وةزارةتةكةى نيشاندا لةوةى لة (ئيدارةي سلَيماني) 
وتيشى«رَينمايى  دانراوة،  شوَينَيك  ض  بؤ  ثؤليس 
كةس  مووضةي  لةخؤيةوة  نةهاتووة  كةس  بؤ 
ببإَيتء وةزارةتي ناوخؤش رَينمايى لةو بارةيةوة 

دةرنةكردووة».
  لةوبارةيةوة بةدوادا ضوونَيك لةل (٣)دا 
بخويَنةرةوة 

هةولَير ئاطادارى دةركردنى 
ثؤليسةكانى كؤمثانياى وشة نيية 

رؤذنامة

دووةمى  خولى  ياسايى  ماوةى  ئةمإؤ   
كؤتاييدَيت،     كــوردســتــان  ثــةرلــةمــانــى 
ثسثؤإانى  ضــاودَيــرانء  بةبؤضوونى 
ــإؤ بــــةدواوة  ــةم ــاو دةســـتـــوور ل ــاس ي
ياسايى  شةرعيةتَيكى  هيض  ثةرلةمان 
بة  ماوةكةش  درَيذكردنةوةي  نامَينَيتء 

كوردستان  طةلى  سةروةريى»   «شكاندنى 
وةسفدةكةن. 

هةَلبذاردنى  ثاش  لة  ضوارمانط  دواى 
نيشتمانى  ئةنجومةنى  دووةمــى  خولى 
ئةنجامدرا،   (٢٠٠٥/١/٣٠) لة  كوردستان  
ئةنجومةنة   ئةو   ٢٠٠٥/٦/٤ شةممة  رؤذى 

يةكةمين دانيشتنى ئةنجامدا.
لةطةأل  هاوكاتة  كة   ٢٠٠٩/٦/٤ ئةمإؤ 

مــاوةى  ثةرلةماندا،  دانيشتنى  يةكةم 
ضوارساَلى كاركردنى ئةم خولةى ثةرلةمانى 

كوردستان كؤتايي ثَيدَيت. 
ليذنةى  ئــةنــدامــى  رؤســتــايــى،  زانـــا 
رايطةياند:  كوردستان  ثةرلةمانى  ياسايى 
ثةرلةمانى  ـــاوةى  م درَيــذكــردنــةوةى 
ثَيضةوانةى  ناياساييةو  كارَيكى  كوردستان 
ياساية، ضونكة خةَلكى كوردستان بؤماوةى 

بةثةرلةمانداوة،  دةنطيان  ضــوارســاأل 
رؤذة  ئةو  دواى   ،٢٠٠٩/٦/٤ دةكاتة  كة 
نامَينَيت،  ميللى  شةرعيةتى  ثةرلةمان 
ثةرلةمان   ٦/٤ دواى  ثَيمباشة  «من  وتيشى: 
هةَلبووةشَيتةوةو بَي ثةرلةمان بين باشترة، 
لةو نةريتة ضةوتةى كة شةرعيةت بةخؤمان 

بدةين».
حةسةن،  د.شؤإش  بارةيةشةوة  لةو   

وتــى:  ــوورى  ــت دةس يــاســاى  مامؤستاى 
«ثةرلةمانى كوردستان بؤماوةى ضوارساأل 
بةدةنطى طةل هةَلبذَيردراوة، ئةطةر لةماوةى 
ئةوا  نةكرَيتةوة،  هةَلبذاردن  دياريكراودا 
شكاندووةء  طةلى  سةروةريى  ثةرلةمان 
بةياساو  بةرامبةر  ثَيشَيلكاريية  ئــةوةش 

تةنانةت خودى ثةرلةمانيش». 
 وردةكارى زياتر لة ل(٢)دا بخويَنةرةوة

ئةمأؤ ماوةى ياسايى ثةرلةمانى كوردستان كؤتاييدَيت
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محةمةد سالَح حةمةالو

ثارَيزطاريي ثؤليسي ــةك ــارةي ذم
جةالل دةردةكرَينء وشة لةكؤمثانياي
ناوخؤ وةزارةتــي بريكاري كةريم شَيخ
ئةوثؤليسانة داناني بةوةدةكات، ئاماذة
تؤفيق فايةق بةآلم بــووة، بةناياسايي
ناوخؤ(هةولَير) ـــي وةزارةت بريكاري
داناني بؤضي  ــةوةدةكــات، ئ ثرسياري

نةبوو؟ ناياسايي تائَيستا ئةوثؤليسانة
لةكؤمثانياي ثارَيزطاريي ثؤليسي (١٥)
نــاوخــؤوة ــــي وةزارةت ــةن ــةالي ــة ل وش
كةريم شَيخ جةالل  ليوا ــن، دةردةكــرَي
حكومةتي ناوخؤي وةزارةتــي بريكاري
بــةإؤذنــامــةي هــةرَيــمــي كــوردســتــان
جطةلة نــاوخــؤ وةزارةتـــي راطــةيــانــد:
ئةويش «كة رؤذنامة رؤذنامةي بارةطاي
هيض بؤ ثؤليسي ــراوة، ك بةناياسايي»

دانةناوة. شوَينَيك
داناني  بووني ناياسايي ــارةي دةرب  
رؤذنامة، بارةطاي رؤذنامةي ثؤليسةكاني
داناني جطةلة روونيكردةوة، جةالل ليوا
وةزارةتي حيزبييةكان بارةطا بؤ ثؤليس
بؤ ثؤليس بةداناني نيية ثابةند ناخؤ
سةنتةرو طؤظارو رؤذنامةو بارةطاي
كؤمةَلطاي رَيكخراوةكاني كؤمةَلةو
ثؤليس بمانةوَيت ئةطةر ضونكة مةدةني،
دابنَيين شوَينانة بارةطاو ئةو بؤهةموو
دةوَيتء ثؤليسمان هةزار» «سةدان ئةوا
ثؤليس بؤداناني نيية ياسايش دةقَيكي هيض
وةزارةتي بريكاري بةآلم ئةوشوَينانة، بؤ
دةكات ئةوة  ثرسياري هةولَير ناوخؤي 
ثارَيزطاريي ثؤليسي داناني «ئةطةر
ــةو ــام رؤذن رؤذنــامــةي ــاي ــارةط ــةب ل
بؤضي بةآلم ناياسايية، وشة كؤمثانياي

تائَيستا ناياسايي نةبووة؟»
لة ثارَيزطاريى ثؤليسةكانى سةربارى
بةرثرسانى ثاسةوانى وشة، كؤمثانياى
فشارةوة. ريفؤرميش خراونةتة ذَير باَلى
ساالر تايبةتي ثاسةواني بةكر، ديــار
سةرةتاي راطةياند: بةإؤذنامةي عةزيز
وةرطرتني بؤ  ضووين كاتَيك مانطة  ئةم
كة ثَيإاطةياندين ئةوةيان مووضةكانمان
بةإَيوةبةرَيتيء بؤ بطةِرَينةوة دةبَيت يان
مووضةتان ــان ي بكةن دةوام  لـــةوَي

(١٥) ذمارةمان كة ئَيمة بةآلم نادةينَي، 
ناوَيتء مووضةمان كة وتن ثَيمان كةسة

ناهَيَلين، جَي بةرثرسةكةمان
حةمة  ثاسةواني ئةحمةد،  ــؤران ط  
لةثةيوةنديية قاسم كوردؤ  جَيطري ئاوات
لةوةكرد، باسي يةكَيتي  نيشتمانييةكاني 
مووضةكانمان ــؤ  ب ــن ضــووي كــاتــَيــك 
ثــاســةوانــةكــان ــثــرســراوي بــةشــي ــَي ل
خؤتان ثَييوتين ناوخؤ ــي ــةوةزارةت ل
يان ديكة، بةرثرسَيكي بؤالي بطوازنةوة 
يةكَيك بؤ دةتاننَيرين دةتانةوَيت ئةطةر
رازي ئَيمة بةآلم لةفةرمانطة حكوميةكان،
خزمةتي مووضة بةبَي ئامادةين نةبووينء

بكةين. خؤمان

مام  شــؤفــَيــري حةميد ئيحسان  
لَيثرسراوي بةوةكرد، ئاماذةي رؤستةم

ناوخؤ لةوةزارةتي ثاسةوانةكان بةشي
دةوَيت كوَيتان كة ثَيإاطةياندين، ئةوةي
هاتوضؤ ثؤليسي ئاسايشء لةثؤليسء
الي بةمةرجَيك بؤئةوَي دةتانطوَيزينةوة
ئَيمة بةآلم نةمَيننةوة، بةرثرسةكةتان

نةبووين. رازي
ثاسةوان (١٥٠) لة زياتر تائَيستا
وةزارةتي ثَيشمةرطةو لةوةزارةتي كة
لةبةرثرساني بؤثارَيزطاريكردن ناوخؤوة
لةكارةكانيان دانرابوون، ريفؤرم باَلي

دةركراون.
كؤمثانياي ثؤليسةكاني دةركردني
حيزبي ــان ــةدةي ك لةكاتَيكداية وشــة 
بؤثارَيزطاريي ثؤليس  ديكة  كوردستاني

حيزبيشيان ئينتيماي  دانراوةو  لَيكردنيان 
كوردستانيش بةليستي دةنط جياوازةو

نادةن.
باسي  ناوخؤ وةزارةتــي بريكاري  
شيوعيء وةك حيزبةكاني لــةوةكــرد،
زةحــمــةتــكــَيــشــانء سؤسياليستء 
لةشاخ خؤي كاتي ديكةش  حيزبةكاني
هةيةو ضةكداريان كــردووةو  خةباتيان 
وةك ضةكدارةكانيان ئةوةي بؤ ئَيستاش
لةضوارضَيوةي نةدرَين لةقةَلةم ميليشيا
ئيستا ــةزراونء دام ناوخؤدا وةزارةتــي 
ثؤليس دانــانــي بــةيــاســاوةو  ثابةندن 
لةكؤمةَلةو جياوازة حيزبيةكان بؤبارةطا

ِرَيكخراوةكان.
ناوخؤ وةزارةتي بريكاري وتانةي ئةو
راطةياندنء دةزطاي ضةندين كة لةكاتَيكداية

بةآلم نيين، حيزبي دةزطاي كة رؤشنبيريي
ثارَيزطارييان ناوخؤوة وةزارةتي لةاليةن

دانراوة. لَيدةكرَيتء ثؤليسيان بؤ
ناوخؤ وةزارةتي بريكاري تؤفيق فايةق
ناوخؤي وةزارةتي راطةياند: بةإؤذنامةي
بةناوي يةكَيكيان هةية، دووفةرماندةيي
ئيدارات زؤربةي ثاراستني كة زَيرةظاني
بةيةك تائَيستا «ئَيمة سثَيردراوةو بةوان
واجب نةكةنء دةوام كة نةوتووة كةسمان
وتيشي: نادةينَي». مووضةتان  يان نةبينن
دةَلَين ثَييان  لةسلَيمانية كة  ــةوةش ئ
ئاطامان لةوانة ئَيمة بةرطريء فرياكةوتنء
لةثَيشمةرطةوة ئةوةي كَينء ضؤننء نيية
بةآلم سةربةزَيرةظانية، ئَيستا هاتبَيت
سةر دَيت لةكؤلَيذي ثؤليسةوة كة ئةوةي
ئةطةر ئةفسةر ناوترَيت ثَيي بةئَيمةيةو
بةآلم نةبَيت، ثؤليس كؤليذي دةرضووي
بإوانامةي هةية ثؤليس لةسلَيماني ئَيستا
ثلةكةي بةآلم هةية، شةشةمي سةرةتايي
لةوةي بَيئاطاين ئَيمة هةربؤية نةقيبة،
شَيوةيةك ض بة لةسلَيمانين ئةوانةي كة

دانراون.
(هةولَير)  ناوخؤ وةزارةتي بريكاري  
ناوخؤ «وةزارةتـــي روونيشيكردةوة،
سلَيماني) (ئيدارةي لة كة لةوةي بَيئاطاية
ض بؤ ــراوةو  دان شوَينَيك ض بؤ ثؤليس
تائَيستاش ضونكة دانةنراوة، شوَينَيك
وةزارةتي هةيةو خؤيان تايبةتي مووضةي
تةعليمات وةك بةآلم بَيئاطاية، لَيي ناوخؤ
مووضةي لةخؤيةوة نةهاتووة كةس بؤ
ناوخؤش ـــي وةزارةت ببِرَيتء كــةس 
دةرنةكردووة»، لةوبارةيةوة تةعليماتي
خةَلك هةيةو  ئازاديي «ئَيستا وتيشي: 
هــةيــةو جـــيـــاوازي بــيــروبــؤضــوونــي
رؤذنامةو رؤذنامةي بارةطاي ثاراستني
ــي وةزارةت لةئةستؤي كةناَلةكةشيان

ناوخؤداية».
بؤ  ــيــس ثــؤل دانـــانـــي ــي:  ــش ــي وت  
دامــودةزطــاكــانــي ثــارَيــزطــاريــكــردنــي
قسة شتَيكةو ــي ــةدةن م كــؤمــةَلــطــاي
شتَيكي دةزطايانةش ئةو لةسةركردني
مووضةي ناوخؤ  وةزارةتـــي ديكةيةو
سةرجةم ثاراستني نةبإيوةء كةسي
وةزارةتي ئةركي ئةودامودةزطايانةش
ئةو وتـــووة نــةمــان ئَيمة نــاوخــؤيــةو
ئةطةر نــاثــارَيــزيــنء دامــودةزطــايــانــة
هةية، ـــةوإووةوة ل طلةيي كةسَيكيش

تؤماربكات. سكاآل دةتوانَيت
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وشة لةاليةن كؤمثانياى ثؤليسةكانى دةركردنى هةولَير لة
ئاطادارنيية سلَيمانييةوة، ئيدارةي

دةردةكات وشة ثؤليسي ثارَيزطاريي كؤمثانياي ذمارةيةك حكومةت

بيروبؤضووني جياوازي خةَلك هةيةو ئَيستا ئازاديي *

رؤذنامةو رؤذنامةي بارةطاي ثاراستني هةيةو

ناوخؤداية» وةزارةتي لةئةستؤي كةناَلةكةشيان

ئةودامودةزطايانةش سةرجةم ثاراستني *

ئةو وتووة نةمان ئَيمة ناوخؤيةو وةزارةتي ئةركي

طلةيي كةسَيكيش ئةطةر ناثارَيزينء دامودةزطايانة

سكاآل تؤماربكات دةتوانَيت هةية، لةوإووةوة

ناوخؤ: وةزارةتى بريكارى تؤفيق، فايةق

قادر هةستيار

ئاسايشى وةزارةتـــي داواى  لةسةر
نيشتمانىعَيراقىليستى(هيوا)لةهةَلبذاردنى
بَيبةشكراوة، كوردستان ثةرلةمانى
«طومانمان دةَلَيت: حيزبةكةش سكرتَيرى
ناوخؤى ــى  وةزارةت ئاسايشء كة هةية

لةومةسةلةيةدا هةية». هةرَيم دةستى
كؤمسيؤنى كؤمسيارانى  ئةنجومةنى 
لةعَيراق هةَلبذاردنةكان سةربةخؤى باآلى
بإيارى بةهةَلوةشاندنةوةى بإياريداوة
كة (هيوا) ليستى (مصادقة)ى راستاندن
ديموكراتى ضــارةســةى بةثارتى ســةر 
نووسراوَيكى بةثَيي  كوردستانةوةو 
بإيارة ــةو ئ ــذاردن ــب هــةَل كؤمسيؤنى 
ــارة ذم نــووســراوَيــكــى لةبةإؤشنايى
وةزارةتى (٢٠٠٩/٥/٢١)ى (د١٤٣٤/٦/٢)ى
كةتيايدا بووة عَيراقى نيشتمانى ئاسايشى
(هيوا) ليستى ئةندامانى زؤبةى هاتووة
ضــارةســةرى ثــارتــى لةسةكردةكانى
سياسى رووكارى كوردستان، ديموكراتى

كوردستانى كرَيكارانى ثارتى رَيكخراوى
لةإَيطةى قةدةغةكراوةء «تيرؤريستى»
ماَلثةرةكةشيانةوة ــى ــوون ــةدواداض ب
لةإَيطةى ضارةسةر ثارتى كة دةركةتووة،
هةَلبذاردنى بةشدارى  هيواوة  ليستى

دةكات». كوردستان ثةرلةمانى
كؤمسيؤنء لةبةر بةثَيى نووسراوةكةى
ذمارة بإيارى ب)ى (ا ، بإطةكانى رؤشنايى
ئيئتيالف دةسةآلتى ٢٠٠٤ى ساَلى (٩٧)ى
دةستةسياسييةكان)ء ــارتء ث (ياساى
حيزبة هةموراكراوى ياساي (١٥)ى مادةى
ذمارة كوردستان، هةرَيمى سياسييةكانى
سَييةمى بةشى (١٩٩٣)ء ساَلى (١٧)ى
سياسييةكانى قةوارة راستاندنى سيستمى
هةرَيمى ثــةرلــةمــانــى ــى ــذاردن ــب ــةَل ه
(٢٠٠٩) ساَلى (٢)ى ذمارة كوردستانى
باآلى كؤمسيؤنى كؤمسيارى ئةنجومةنى
بإياريداوة هةَلبذاردنةكان سةربةخؤى
ليستى راستاندنى بةهةَلوةشاندنةوةى
ئةنجومةنى سةرؤكى راستاندنى  (هيوا)ء
وةزارةتى بةئاطاداركردنةوةى كؤمسيارى
ــةدةرضــوونــى ل نيشتمانى ئاسايشى

ئةوبإيارة»
ئةندامى عــةبــدولــكــةريــم ســــةردار 
وَيإاى كؤمسيؤن كؤمسيارى ئةنجومةنى
بؤ زانيارييانة ئةو  ثشتإاستكردنةوةى 
نووسراوَيكى كة ئاشكراكرد، رؤذنامةى
نيشتمانى ئاسايشى وةزارةتــى رةسميى
ئاماذة كــة ثَيطةيشتووة، عَيراقيان 
ثةيوةندى (هيوا)  «ليستى  بــةوةدةكــات 
ضةند هةية»ء ضةكدارييةوة بةميليشيايةكى
بــةردةم خستووةتة بةَلطةنامةيةكيشى
رؤشنايى لةبةر  وتيشى: كؤمسيؤنء 
ئةنجومةنى كؤمسيار ئةوداواء بةَلطةنامانة
راستاندنى ليستى بإيارى هةَلوةشاندنةوةء
داواى دةتوانن ليستةكةش داوةو (هيوا)ى
دادوةرى دةستةى  ئاراستةى ناإةزايى 

بكةن. كوردستان لةهةرَيمى
رؤذنــامــةء زانيارييةكانى بةثَيى
ثارتى ئةوبإيارة، بؤهةَلوةشاندنةوةى 
كوردستان ديموكراتى ــةرى ــارةس ض
ــاى دادط داوةتــة نــاإةزايــى ياداشتَيكى
كوردستان هةرَيمى تَيهةَلضوونةوةى
رةوانةى شاندَيكيان دوَينَيش  لةهةولَيرء

طفتوكؤكردن بةمةبةستى كردووة بةغدا
نيشتمانيدا. ئاسايشى وةزارةتى لةطةأل

ثارتى  سكرتَيرى  غةريب ديــارى   
ئةو كوردستان ديموكراتى ضارةسةرى
«بإيارَيكىناياسايىء بإيارةىكؤمسيؤنبة
بؤ لةلَيدوانَيكدا لةقةَلةمدةداتء سياسى»
هةَلوةشاندنةوةى «بإيارى وتى: رؤذنامة
بإيارَيكى (هــيــوا) ليستى راستاندنى
بةشدارييان ثَيشتر بةوثَيية سياسييةء
كردووةو كوردستاندا لةهةَلبذاردنةكانى
هيواش ثةسةندكراون، بَيبةشكردنى ليستى

ناياسايية» هةَلبذاردنةدا لةم
طومانى  ضارةسةر ثارتى  سكرتَيرى  
كة خستةإوو ديكة بؤاليةنى ثارتةكةى
وتى: «ئَيمة هةبَيـتء بإيارةدا دةستيان لةو
طومانمانهةيةكةاليةنىديكة دةستىهةبَيت
وةك كراوة هيوا ليستى دذبة لةوشكاتةى
ضونكة ئاسايشءوةزارةتىناوخؤىهةرَيم،
نةيانهَيشتووة ئاسايش لةمةوبةر ماوةيةك
بكةينةوة لةهةولَير ليستةكة بارةطاى
هةيةء كَيشةى ليستةكةتان ثَييانوتووين
سةرؤكايةتى ناوخؤء ــى وةزارةت ئةطةر

نةكةنةوة، راست ئةومةسةلةية هةرَيم
ئةوان لةثشتيةوةن» دَلنيادةبين كة

كؤمسيؤن  بإيارةكةى دةركــردنــى  
ــى وةزارةت بةنووسراوى بةثشتبةستن
لةكاتَيكداية عَيراقى نيشتمانى ئاسايشى
هةَلبذاردنى ثاَلَيوراوةكانى ليستء
وةزارةتى لةاليةن  كوردستان ثةرلةمانى
بؤكراوة، وردبينييان عَيراقةوة ناوخؤى
ئةندامى ئةنوةر ئةحمةد د. لةوبارةيةشةوة
نوَينةرانى ئةنجومةنى ياسايى ليذنةى
«وةزارةتى راطةياند: بةإؤذنامةى عَيراق
نيية ــةوةى ئ مافى نيشتمانى ئاسايشى 
بكات، بَيبةش لةهةَلبذاردن  هيوا)  ) ليستى
ثارتى ليستى بةناوى ليستةكة بةوثَييةى
ئةوحيزبة ثَيشتريش نييةء ضارةسةرةوة
كوردستاني هــةَلــبــذاردنــى ــةشــدارى  ب

كردووة»
بةوةشدا، كة  ئاماذةى ئةنوةر  د. ئةحمةد
ناإةزايى داواى دةتوانن ضارةسةر ثارتى
عَيراق دادوةرى  بةدةستةى ثَيشكةش 
دةبَيـت ثةيوةست كؤمسيؤنيش بكةنء

بةبإيارةكانيةوة.

دةكات  بيَبةش لةهةلَبذاردن (هيوا) ليستى بةغدا،  وةزارةتَيكى
تَيداية» ئاسايشء وةزارةتى ناوخؤى دةستى »
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سةعدولَآل ثشتيوان

دووةمى خولى ياسايى ماوةى ئةمإؤ
كؤتاييدَيت، كــوردســتــان ثةرلةمانى
ماوةكةيان ثةرلةمان ئةندامانى هةرضةند
درَيذكردةوة،بةآلمبةبؤضوونىضاودَيرانء
ثسثؤإانى ياساو دةستوور لةمإؤ بةدواوة
ياسايى شةرعييةتييةكى «هيض ثةرلةمان
بة ماوةكةش درَيذكردنةوةي  نامَينَيت»ء 
كوردستان طةلى سةروةريى» «شكاندنى

لةقةَلةمدةدةن.
خولى هةَلبذاردنى (٢٠٠٥/١/٣٠) لة
ئةنجومةنى ــبــذاردنــى هــةَل دووةمـــى 
(١٣) ئةنجامدرا كوردستان نيشتمانى
كردو لةهةَلبذاردنةكةدا بةشدارييان ليست
نيشتمانى (ليستى سَي تةنيا ذمارةية لةو
كورسى، (١٠٤) كوردستان، ديموكراتى
كورسى، (٦) ئيسالمى كومةَلى ليستى
كوردستانء زةحمةتكَيشانى ليستى
بةدةستهَينا، كورسي)يان (١) سةربةخؤكان
هةَلبذاردن، ــةوادةى ل ضوارمانط دواى
رؤذى سةرلةبةيانى (١٠)ى سةعات

نيشتمانى  ئةنجومةنى  ٢٠٠٥/٦/٤ شةممة
خولى دانيشتنى يةكةمين كوردستان

ئةنجامدا. دووةمى
لةطةأل  هاوكاتة كة ، ٢٠٠٩/٦/٤ ئةمإؤ
مــاوةى ثةرلةماندا دانيشتنى يةكةم
خولةى ــةم ئ كــاركــردنــى ــى ضــوارســاَل
ثَيدَيت، كؤتايي  كوردستان ثةرلةمانى 
ثةرلةمان لةئةندامانى بةشَيك هاوكات
ثةرلةمان لةمإؤوة دةكةن، بةوة ئاماذة
ميللى شةرعيةتى نييةو طةل نوَينةرى

نامَينَيت.
ليذنةى ئةندامى رؤســتــايــى، ــا  زان
رايطةياند: كوردستان ثةرلةمانى ياسايى
ثةرلةمانى مـــاوةى ــةوةى  ــردن ــذك درَي
ناياساييةو ــى ــك ــارَي «ك ــان ــوردســت ك
خةَلكى ضونكة ياساية»، ثَيضةوانةى
دةنطيان ضوارساأل  بؤماوةى  كوردستان
،٢٠٠٩/٦/٤ دةكاتة كة بةثةرلةمانداوة،
شةرعيةتى ثةرلةمان رؤذة ئةو دواى
ثةرلةمانى هةرضةند نامَينَيت، ميللى
كة بنةمايةى ئــةو لةسةر  كوردستان
مــاوةى هةية  ياسادانانى دةســةآلتــى 

درَيذكردةوة. كاركردنى
 ٦/٤ دواى ثَيمباشة «مــن وتيشى:
ثةرلةمانهةَلبووةشَيتةوةوبَيثةرلةمانبين
شةرعيةت لةو نةريتة ضةوتةى كة باشترة،
ئَيمة مةبةستةش بؤئةو بدةين، بةخؤمان
داواى ثةرلةمان لةئةندامانى ذمارةيةك
بةآلم كرد، ثةرلةمانمان هةَلوةشاندنةوةى
خاوةنى ثارتى يةكَيتىء  كة  ثَييةى بةو
وادةكة كورسييةكانى ثةرلةمانن، زؤربةى

درَيذكرايةوة».
محةمةد ثةرلةمانتار هةرلةوبارةيةوة
سلَيمانى نووسينطةى بةرثرسى رةفعةت،
بةإؤذنامةى كوردستان ثةرلةمانى
ثةرلةمانى ياسايى شةرعيةتى راطةياند:
كوردستان ئةمإؤ كؤتاييدَيت، لةمإؤ بةدواوة
خؤى بكات، ياسايى هةركارَيكى ثةرلةمان
درَيذكردنةوةكة بةآلم ناياسايية، لةخؤيدا
بَيت هةرضؤنَيك دةيانةوَيت بؤئةوةية
بنَينء بةدةستوورةوة ثاأل ماوةيةدا لةم
دةستوورةكة لةكاتَيكدا بكةن، ثةسةندي
باشترة من بةإاى تَيدايةء كةموكورتى

ثةسةندبكرَيت». داهاتوودا لةخولى

(٥/١٣)ى رؤذى لــةدانــيــشــتــنــى
ثرؤذةبإيارى كوردستاندا ثةرلةمانى

درَيذكردنةوةى
كوردستان ثةرلةمانى دووةمى خولى
ماوةى بإيارةكة بةطوَيرةى ثةسةندكرا،
٦/٤ كؤتاييدَيت،  لة كة ثةرلةمان كاركردنى

دانيشتنى يةكةم تاسازدانى درَيذكرايةوة
ثةرلةمانتارَيكيش داهاتوو، ثةرلةمانى
ئاسايى بةشتَيكى ماوةكة درَيذكردنةوةى

ناودةبات.
ثةرلةمانى ئةندامى مةخمورى، غةفور
ئةو خــســتــةإوو، كــوردســتــان ئـــةوةى
زؤركورتةو درَيذكراوةتةوة ماوةيةى
ئةوئةزموونة ــدا ــردووش راب لــةمــاوةى
كة مةبةستةية بــةو  ــةوةش ئ هــةبــووة، 
دروســت تةشريعى ياسايىء فةراغى
كؤمةَلَيك ــى  ــدن ــةإان راث بــؤ نــةبــَيــتء 
زؤر حاَلةتَيكى «ئةوة رؤتيناتة، ئيشوكارى
قسةى ئةوةندة ناكات ثَيويست ئاساييةو
ماوةكةى ثةرلةمان ئةطةر بكرَيت، لةسةر
جَيطاى ئةوكاتة درَيذكردةوة، دووساأل بؤ

قسةلةسةركردنة».
ئةندامى هةركى، سةردار ثةرلةمانتار
كوردستان، ثةرلةمانى ياسايى ليذنةى
لةإووى بةإاى من بةإؤذنامةى راطةياند:
ئةوةمان مافى  فةلسةفييةوة مةنتيقىء 
درَيذبكةينةوة، كاركردنمان ماوةى نةبوو،
ميللةتة، مــافــى تةنيا ئـــةوة ضونكة 

ضوارساأل بؤماوةى ئَيمة نوَينةرايةتييةكةى
ثَيمواية (هَيزَيكى ئةوةشدا لةطةأل بةآلم بوو،
دةدات دةسةآلت كة هةية، دةسةآلتدار)
هةروةها بؤدرَيذكردنةوة، بةثةرلةمان
هةَلبذاردن ثرؤسةى هةوَليدا ثةرلةمان
كؤمسيؤن بــةآلم بكرَيت، دا  (٥/١٩) لة

وادةية لةو كة ناتوانن ئاشكراكرد، ئةوةى
بةإَيوةببةن». هةَلبذاردن

ياساو ثَيسثؤإانى بةبؤضوونى
رَيطا بةثةرلةمان هيض ياسايةك دةستوور
درَيذبكاتةوةو كاركردنى ماوةى نادات
ثَيضةوانةى درَيذكردنةوةيةكيش هةرجؤرة
شكاندنى ديــمــوكــراســيء بنةماكانى

سةروةريى ميللةتة.
لةبوارى ثسثؤإ حةسةن،  شؤإش د.
«ثةرلةمانى وتــى: دةســتــوورى ياساى 
بةدةنطى ضوارساأل  بؤماوةى  كوردستان
لةماوةى ئةطةر هــةَلــبــذَيــردراوة، طــةل 
ئةوا نةكرَيتةوة، هةَلبذاردن دياريكراودا
شكاندووةء طةلى سةروةريى ثةرلةمان
بةياساو بةرامبةر ثَيشَيلكاريية ئةوةش

ثةرلةمانيش». خودى تةنانةت
لةاليةن ثةرلةمان لةوةشكرد، باسى
ديــاريــكــراو ــكــةوة بــؤمــاوةيــةكــى خــةَل
ئةو تةواوبوونى ثَيش هةَلدةبذَيردرَيت،
ئةنجامبدرَيتء هةَلبذاردن ثَيويستة ماوةية
دةبوو دةستبةكاربَيت، ديكة ثةرلةمانَيكى
ئاياردا لةمانطى كوردستان ثةرلةمانى
ثةرلةمان بؤية ئةنجامبداية، هةَلبذاردنى
ماوةى كاركردنى درَيذبكاتةوةو نيية بؤي
لةطةأل ناكؤكة درَيذكردنةوةيةكيش هةر
لةحاَلةتى تةنيا ياساية، ثَيضةوانةى ياساداو
نةخؤشيى)دا ــاو، الف ــةإ، (ش نائاسايي

نةبَيت.
مستةفا، لةتيف خؤيشييةوة لــةالى

بةإؤذنامةى دةستوورى، لةياساى ثسثؤإ
بةثَيى كوردستان ثةرلةمانى راطةياند:
لةكاتى هةَلبذَيردراوة، بؤماوةيةك ياسا
زةمةنييةدا مــاوة ــةو ئ ــى ــوون ــةواوب ت
هةرياساو نامَينَيت،  شةرعيةتيان 
(بارى جطةلة بيانوويةك بةهةر بإيارَيكيش
درَيذكردنةوةى بؤ دةربضَيت نائاسايى)
نيية، ياسايى سةنةدَيكى هيض ماوةكة،
درَيذبكاتةوة، ماوةكة طةل دةبَيت بةَلكو

دةبَيت» بةهةَلبذاردن تةنيا ئةويش
ثَيش دةبَيت بةوةشكرد، ئــامــاذةى
ــراوى ــك ــاري دي ـــاوةى م ــى ــوون ــةواوب ت
ثرؤسةى ثةرلةمان، ياسايى شةرعيةتى
ماوةكة درَيذكردنةوةى بكرَيت، هةَلبذاردن

ديموكراسيةتة. بنةماكانى دذى
دةزانَيت، بةثَيويستى هةركى سةردار
كارةكانى ضاودَيرى تةنيا  ماوةيةدا لةم
جؤرة هيض بكاتء هــةرَيــم حكومةتى

دةرنةكات. ياسايةك
ئامانجى دةَلـــَيـــت: ــةوة ــارةي ــةوب ل
كة ئةوةبوو، بؤ وادةكة درَيذكردنةوةى
(ياسادانان، رؤَلةكة هةرسَي ثةرلةمان
ضاودَيريكردنى بودجة، ثةسةندكردنى
من ــةإاى ب ــةآلم ب ببَينَيت، حكومةت)
ثةرلةمان لةئَيستادا كة خراثة كارَيكى
ياسايى فةراغَيكى هةَلبووةشَيتةوةو
كارى ئةوماوةية دةكرا بةآلم دروستببَيت،
حكومةت ضاودَيريكردنى تةنيا ثةرلةمان

دةرنةكات». ياسايةك هيض بَيتء

تةواودةبَيت كاركردنةكةى ساأل ضوار ثةرلةمان ئةمإؤ

عةبدوإلةحمان شارا

وةرطرتنى لة ســاأل  سآ دواى
(٣٧) ثَييان، مووضة نةدانى ثَيناسء
ئاطاداردةكرَينةوة خانةنشين هةزار
تا نوَيبكةنةوة مامةَلةكانيان بضن كة
سةرضاوةيةكى ثَيبدرَيت، مووضةيان
ئةو كة بةوةدةكات ئاماذة ئاطاداريش
بانطةشةى بؤ تةنيا ئاطاداركردنةوةية

هةَلبذاردنة.
هةزار (٣٧) ساَلة سآ نزيكةى
دةزطاى خانةنشينى ثَيناسى كةس
بــةآلم ــراوة، ــؤك ب ثَيشمةرطةيان
ضةند لة ــةدراوة،  ــن ــَي ث مووضةيان
ئاطاداركراونةتةوة رابردوودا رؤذى
نوَيبكةنةوةو مامةَلةكانيان بضن كة
يةكَيتى مةَلبةندةكانى  نووسراوى 
ئةمةش ثَيبدرَيت، مووضةيان تا ببةن
خانةنشينانةدا ئةو لةناو دةنطؤيةكى
لةم مووضةثَيدانيان كة دروستكردووة

تةنيا بانطةشةى هةَلبذاردنة. كاتةدا

بة ئــاطــادار ــى ــةك ــاوةي ــةرض س
خانةنشينانة ئةو راطةياند: رؤذنامةى
بة مامةَلةى ثَيويست ثَيناسيان هةيةو
بةآلم مووضة، ثَيدانى بؤ ناكات ديكة
بؤئةوةية مامةَلةكانيان نوَيكردنةوةى
سةرقاَليان هةَلبذاردن كاتى تا كة
ساَلةى ضةند ئةم وةك دواتر بكةنء

ثَينةدةن. مووضةيان رابردوو
سةيد رابــةر لــةوبــارةيــةشــةوة 
ــاى دةزط لــَيــثــرســراوى  ئيبراهيم، 
ــردةوة، ــك رةت ئــةوةى ثَيشمةرطة،
بانطةشةى بؤ مووضةثَيدانيان كة
رؤذنــامــةى بــة ــبــذاردن بــَيــت، هــةَل
ناوانة لةو ثؤلَيك جارةو هةر راطةياند:
كة خانةنشينانةى ئةو ريزى خراونةتة
ئةوانةى ثَيدةدرَيت، مووضةيان مانطانة
ئاطاداركراونةتةوة، بةثَيى ئَيستاش كة
دةبإدرَيتةوة، بؤ مووضةيان دةرفةت
ئةوة بؤ مامةَلةكانيشيان نوَيكردنةوةى
سةر بطوَيزرَينةوة كة دةطةإَيتةوة

كؤمةآليةتى. كاروبارى وةزارةتى

بانطةشةى هةَلبذاردنة» «بؤ

رةفعةت: محةمةد ثةرلةمانتار

بكات، هةركارَيكى ياسايى بةدواوة ثةرلةمان لةمإؤ

درَيذكردنةوةكة بةآلم ناياسايية، لةخؤيدا خؤى

ماوةيةدا لةم بَيت هةرضؤنَيك دةيانةوَيت بؤئةوةية

ثةسةندي بكةن بنَينء ثاأل بةدةستوورةوة

ئةو خانةنشينانةى سآ
كراوة، بؤ ثيَناسيان سالَة
ثَيدةدرَيت مووضةيان

ثةرلةمان: لة ياسايى ليذنةى ئةندامَيكى

بؤ خةَلك ضونكة ياساية، ثَيضةوانةى ثةرلةمان كاركردنى ماوةى درَيذكردنةوةى
هةلَيانبذاردووة ساأل ضوار

بةشارةتى سامان

بازاإى هةولَير رةتيكردةوة ثارَيزطارى
مةكتةبي ئةندامَيكى درابَيتة  تايةفرؤشان
داراوةتة بازاإة ئةو وتى، ثارتىء سياسي

بازرطانَيك..
ثارَيزطارى  هــادي، ــةوزاد ن دوَينى  
قايمقامى قؤجة، لةتيف نيهاد هةولَيرء
هةواَلى دةربارةى هةولَير ناوةندى قةزاى
ئةندامَيكى دةدرَيــتــة بــازاإَيــك «زةوى 
دوَينَيى ذمارةى ثارتى»ي سياسى مةكتةبى
رؤذنامةوانييان كؤنطرةيةكى رؤذنامة،

سازكرد.
بةإؤذنامةنووسانى  هةولَير  ثارَيزطارى
بةوهةواَلةء تايبةتة كؤنطرةكة راطةياند:
هــةَلــبــذاردن بانطةشةى بــة ئــةوةشــى 
ــازاإى ب «تَيكدانى ــي: وت وةســفــكــردء
يةكَيكة هةولَير شــارى  تايةفرؤشانى
لةبةردةستمانداية كة ئَيمة لةوكارانةى
خاوةنى هةولَيرةء شارى  جوانكاريى بؤ
بؤ ديكةيان جَيطةى ئــةودوكــانــانــةش
نووسراوة كة ئةوهةواَلةى دروستكراوة،
ئةندامَيكى ــة ــت دةدرَي ــك ــازاإَي ب زةوى 
راست هيض ثارتى، سياسى مةكتةبى

ديارى رؤذنامةيةكى ثَيمناخؤشة نييةء
هةواَلى ــة)  ــام (رؤذن وةك  كوردستان

بآلوبكاتةوة». نادروست
كة لةوةشكردةوة، جةختى هادي نةوزاد
طةورةى بازرطانَيكى دراوةتة زةويية ئةو
ماجد، نةك ئةحمةد بةناوى شارى هةولَير
وتيشي: ثارتى، سياسى مةكتةبى ئةندامَيكى
بةو ثةيوةندى  ثارتى ئةندامَيكى «هيض 
هاتةالمانء بازرطانة ئةو  نيية، ثرؤذةيةوة
بؤ ثَيبدرَيت زةوييةى ثارضة ئةو داوايكرد
تيادروست مؤدَيرنى ثرؤذةيةكى ئةوةى

بووين» رةزامةند ئَيمةش بكات،

سازكرد هةولَير بةثارَيزطارى كؤنطرةيةكى

خاليد بةرهةم

سلَيمانى  كارةباى طشتى  بةإَيوةبةرَيتى
كة دةكــات، ئةهليةكان موةليدة ئاطادارى
هةزار كارةبا حةوت بؤ ئةمثَيرَيك لةمةودوا
لةكاتَيكدا ئةوة وةربطرن، لةهاوآلتييان دينار
زياديكردووة، نيشتمانى كارةباى نرخى
سلَيمانيش كارةباى كؤنترؤَلى بةإَيوةبةرى
بةكارةباى حوزةيران مانطى بؤ دةَلَيت:
سةعات كارةبا (٢٣) نيشتمانييةوة موةليدةو

بةهاوآلتييان. دةدرَيت
ــةرى ــوةب ــةإَي ب ــروان مــحــةمــةد، ــي س
راطةياندنءثةيوةندييةكانىكارةبايسلَيمانى
حوزةيران بؤمانطى راطةياند: بةإؤذنامةى

ئةهليةكان موةليدة كارةباي هةرئةمثَيرَيك بؤ
وةربطيرَيت، لةهاوآلتييان دينار هةزار حةوت
وتيشي: بووة، دينار هةزار نؤ ثيشتر كة
رابردووش مانطى كارةباي لةبرى «دةبَيت
بؤهاوآلتييان ثارة بإَيك موةليدةكان خاوةن
لةاليةن ئةوثسوَلةيةى بةطوَيرةى بطةإَيننةوة
مةركةزى وةرشــةى موةليداتى بةشى

هةَلواسراوة». لةموةليدةكة ئامادةكراوةء
موةليدة كارةباى نرخى  كةمكردنةوةى
كارةباى نرخى لةكاتَيكدا ئةهليةكان
زياديكردووةو بةرامبةر ضةندين نيشتمانى
وةك نيطةرانكردووةو هاوآلتييانى ئةوةش
كارةبا لةبةإَيوةبةرَيتى سةرضاوةيةك
ئةوةش دةبَيت، زياتريش نرخةكة باسيكرد،

لةمةودا كارةبا  وةزارةتــى ئةوةى لةثَيناو
بذيةنَيت. خؤى بتوانَيت

كؤنترؤَلي بةإَيوةبةرى حةسةن، ياسين
راطةياند: بةإؤذنامةى سلَيمانى كارةباى
هاوآلتييانى مانطةدا لةم خشتةيةك بةثَيى
كارةباى سةعات (١٦) سلَيمانى ناوشارى
سلَيمانى شارى لةناو دةبَيتء نيشتمانييان
سةعات (٦) شةو بؤ (١٢)ى (١٢) نيوةإؤ لة
موةليدة ديكةش ئــةوى  دةبَيتء كارةبا
«ئةو وتيشي: دابينيدةكةن، ئةهليةكان
بؤدةرةوةى ئةم مانطةيةو بؤ تةنيا خشتةية
نةبَيت كَيشةمان  ئةطةر  جياوازةء  شارةكان 
دابين بؤهاوآلتييان زياتر كارةباى دةتوانين

بكةين».

دةكرَيت نيشتيمانيش زياد هى مؤليدة كةمدةكريَتةوةو ثارةى

دةستوورى: ياساى لةبوارى ثسثؤإ حةسةن، شؤإش د.

درَيذبكاتةوةو ماوةى كاركردنى نيية بؤي ثةرلةمان

ياساداو لةطةأل درَيذكردنةوةيةكيش ناكؤكة هةر

(شةإ، نائاسايي لةحاَلةتى تةنيا ياساية، ثَيضةوانةى

الفاو، نةخؤشيى)دا نةبَيت
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سازدانى:
ريَبين فةتاح، نامؤ عةبدولَآل

تيمى  ســةرؤكــى  تاملين،  لوسى 
لة  ئــاوةدانــكــردنــةوة  بؤ  ئةمريكى 
لة  ــراق،  عــَي كوردستانى  هةرَيمى 
ديدارَيكى رؤذنامةدا سةبارةت بة رؤَلى 
داهاتووى  هةَلبذاردنى  لة  ئةمريكا 
لةسةر  ثةرلةمانى كوردستاندا، جةخت 
ئةوة دةكاتةوة كة بة وردى ضاودَيريى 
ــةنء  هــةَلــبــذاردنــى ثــةرلــةمــان دةك
خروقاتء  بضووكترين  لةسةر  راثؤرت 
دةرةوةى  ــى  وةزارةت بؤ  ثَيشَيلكاريى 
بؤ  ئاماذة  بةرزدةكةنةوة،  ئةمريكا 
ئةوةش دةكات كة ثاراستنى ئةمنيةتى 
ثرؤسةكة لةئةستؤى حكومةتى هةرَيمى 

كوردستانة.

كردبَيت  تَيبينيتان  ئةوةندةى  رؤذنامة: 
بةثَيى  كوردستان  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى 
ثَيوةرة نَيودةوَلةتييةكان بةإَيوةدةضَيت يان 
ثَيوةرة نَيودةوَلةتييةكان لة هةَلبذادنةكةدا 

رةنطدةدةنةوة؟
بةريتانياو  قونسوَلى  ئــَيــمــةو   *
ديكة  وآلتــانــى  ديكةى  قونسوَلةكانى 
خاَلَيكى  لةسةر  جةخت  لَيرةين،  كة 
ــةم خــاَلــةش  ــةوة، ئ ــن ــةي ــةش دةك ــاوب ه
بةثَيى  هةَلبذاردنةكانة  بةإَيوةضوونى 
بوونى  وةك  نَيودةوَلةتييةكان،  ثَيوةرة 
شةفافيةتء ئازاديى دةنطدانء هتد، يةكَيك 
ضاودَيريكردنى  لَيرة،  ئَيمة  كارةكانى  لة 
ئةمةش  بؤ  هةَلبذاردنةكةية،  ثرؤسةى 
بزانين  بؤئةوةى  دةطرين  خةَلك  لة  طوآ 
هةَلمةتى  ضاودَيريى  هةروةك  دةَلَين،  ضى 
بزانين  بؤئةوةى  دةكةين  هةَلبذاردنةكةش 
ضؤنء بة ض شَيوةيةك بةإَيوةدةضَيت، بةم 
راثؤرتى  بكةين،  شتَيك  هةر  تَيبينى  ثَيية 
ئةمريكاى  باَليؤزى  بؤ  دةكةينء  لةسةر 
الى  ئةوانيش  بةغداو  لة  دةكةين  رةوانة 
خؤيانةوة بؤ وةزارةتى دةرةوةى ئةمريكاى 
بةرزدةكةنةوة، خةَلكى ئةمريكاش دةيةوَيت 
ضؤن  كوردستان  هةَلبذاردنةكانى  بزانَيت 
بةإَيوةدةضن. ديارة ئةمريكا بة طرنطييةوة 
لة ثرؤسةى هةَلبذاردن دةإوانَيت، ضونكة 
ئةم  ديموكراسيةتى  زياتر  هةَلبذاردن 
هةرَيمة نيشاندةدات، تا هةَلبذاردن بكرَيت 
لةطةأل  قوَلدةبَيتةوة،  زياتر  ديموكراسيةت 

زياتر  هاوآلتييان  خةَلكء  تا  ئةوةشدا 
بكةنء  هةَلبذاردنةكةدا  لة  بةشداريى 
دةنطبدةن، ديموكراسيةت قوَلتر دةبَيتةوة.       
بؤ  ئَيوة  تائَيستا  كةواتة  رؤذنامة: 
ضيتان  هةَلبذاردنةكة  ضاودَيريكردنى 

كردووة؟

لةوانة  ــردووة،  ك كارَيكمان  ضةند   *
ثاَلثشتى ماديمان لةو رَيكخراوانة كردووة 
كة ضاودَيريى هةَلبذاردنةكة دةكةن، وةك 
كة   (IRI) رَيكخراوى  (NDI)ء  رَيكخراوى 
هةرَيمى  لة  ئةمريكين  رَيكخراوى  دوو 
رَيكخراوةكةش  هــةردوو  كوردستاندا، 
سياسييةكانيان  اليةنة  تةواوى  هاوكاريى 
ثَيطةياندنى  لةسةر  كاريان  ــردووةو  ك
بؤئةوةى  كـــردووة،  ســةركــردة  ذنانى 
بَينة ثَيشةوة. يةكَيك  لةإووى سياسييةوة 
دةرفةت  كة  ئةوةية  ثرؤذةكانيشمان  لة 
بإةخسَينين بؤ تةواوى حيزبةكان بؤئةوةى 
لة رَيطاى كةناَلَيكى ئاسمانييةوة كة كةناَلى 
بؤ  ثإوثاطةندة  ـــةورؤز)ة،  (ن ئاسمانيى 
ئَيمة خؤمان  بة طشتى  بكةن،  ليستةكانيان 
ئامادة دةكةين بؤ ضاودَيريكردنى ضؤنَيتى 

بةإَيوةضوونى ثرؤسةكة.
رؤذنامة: تا ضةند دَلنيان ئةم رَيكخراوانة 
كــاردةكــةن،  بَياليةنانة  بةشَيوةيةكى 
بةثَيى  رَيكخراوةكة  هةردوو  لةكاتَيكدا 
لةطةأل  مامةَلة  زياتر  ئَيمة  زانيارييةكانى 
حيزبةكانى  نةك  دةكةن  يةكَيتيدا  ثارتىء 
ئةو  حيزبَيكيشةوة  ضةند  لةاليةن  ديكة، 

رةخنةيةيان لَيطيراوة؟ 
* لةطةأل ثارتةكانى ديكةش كاردةكةن، 
رَيكخراوَيك  هةر  لة  ماديى  ثاَلثشتى  ئَيمة 
ــيــن  دادةنــَي ــؤ  ب مةرجَيكيان  بــكــةيــن، 
اليةنة  هةموو  لةطةأل  كاركردنة  ئةويش 

سياسييةكان.
ئةو  كة  بوو  ئةوة  ثرسيارةكة  رؤذنامة: 
مامةَلة  زياتر  كة  لةكاتَيكدا  رَيكخراوانة 
دةكرَيت  دةكةن،  يةكَيتيدا  ثارتىء  لةطةأل 
ضاوةإوانى ئةوةيان لَيبكرَيت بةشَيوةيةكى 
جَيبةجَيبكةن،  ئةركةكةيان  بَياليةن 
لةطةأل  كار  كة  هةية  زانياريى  ضونكة 

هةموو حيزبةكان ناكةن؟
* ئاطام لةوةنيية. 

ئةمريكا  كة  لةوةكرد  باستان  رؤذنامة: 
جطة  بةآلم  دةكات،  ثرؤسةكة  ضاودَيريى 
ض  ئةمنييةوة  لةإووى  ضاودَيريكردن،  لة 
رؤَلَيكى دةبَيت، بةتايبةت ئةطةر هَيزةكانى 
فشار  نةبنء  بَياليةن  ثَيشمةرطة  ئاسايشء 

لةسةر هاوآلتييان دروستبكةن؟
ــةدراوة  ن بإيارَيك  هيض  تائَيستا   *
ئةم  بؤ  ئةمريكى  هَيزَيكى  بــؤئــةوةى 
مةبةستة بَيتة هةرَيمى كوردستانةوة، ئَيمة 
قونسوَلَيكى طشتيمان لَيرة هةية كة تائَيستا 
تا  نةكردووة،  ئةمريكا  لة  داوايةكى  هيض 

بكات  ئَيرة  رةوانةى  سةربازيى  هَيزَيكى 
بةمةبةستى رَيكخستنى بارودؤخى ئةمنيى. 
ئةمريكا نيازى ئةوةى نيية لة هةَلبذاردنى 
دةنطدان  سندوقةكانى  ئاراميى  داهاتوودا 
هةَلبذاردنى  لة  هــةروةك  بثارَيزَيت، 
هةر  عَيراقيشدا  ثارَيزطاكانى  ئةنجومةنى 

ئةمريكا  هَيزةكانى  روويــدا،  شت  هةمان 
ئةمنيان  بــارودؤخــى  ضاودَيريى  تةنيا 
دةكرد لةدةرةوةى سندوقةكانى دةنطداندا، 
هةَلبذاردنةكة  بزانرَيت  بؤئةوةى  بةآلم 
هةموو  نوَينةرانى  بةإَيوةدةضَيت،  ضؤن 
لةسةر  ضاودَيريان  سياسييةكان  ثارتة 
لة  جطة  هةية،  دةنــطــدان  سندوقةكانى 
رَيكخراوة ناحكومييةكان كة بة هةمانشَيوة 
لة  ــةنء  دةك هةَلبذاردنةكة  ضاودَيريى 

وَيستطةكانى دةنطداندا بوونيان دةبَيت.
رَيكخراوةكانء  ئةطةر  ــة:  ــام رؤذن
راثؤرتةكانى  لة  هةَلبذاردن  ضاودَيرانى 
كة  بكةن  ئةوة  لةسةر  ثَيداطيريى  خؤياندا 
كراوةو  هةَلبذاردنةكةدا  لة  ساختةكاريى 
رؤَلى  دةنــطــدةران،  سةر  خراوةتة  فشار 

ئةمريكا ضى دةبَيت؟
سةربةخؤى  ــاآلى  ب كؤمسيؤنى   *
هةية، ضاودَيران  عَيراق  لة  هةَلبذاردنةكان 
ئاطاداريان  ثَيشَيلكارييةك  لة هةر  دةتوانن 
تايبةتى  فؤرمَيكى  كؤمسيؤن  بكةنةوة، 
دةتوانن  ضاودَيران  دةنــطــدةرانء  هةية 
كؤمسيؤنى  بؤ  ثإبكةنةوةو  فؤرمة  ئةو 
ذمارةيةكى  رَيطاى  لة  يان  بةرزبكةنةوة، 
مةبةستة  ئةم  بؤ  كة  تةلةفؤنةوة  خؤإايى 
ثةيوةندى  راستةوخؤ  تةرخانكراوة، 
ئاطاداريان  بكةنء  كؤمسيؤنةوة  بة 
سآ  لةماوةى  كؤمسيؤنيش  بكةنةوةو 
بة  بةرامبةر  خؤى  كاردانةوةى  رؤذدا 
ئةمة  رادةطةيةنَيت،  ثَيشَيلكارييةك  هةر 
(يؤنامى)  ديكةشةوة  لةاليةكى  لةاليةك، 
كة رَيكخراوَيكى سةر بة (يوئَين)ة، لةثشت 
لة  بــاس  هةركاتَيك  كؤمسيؤنةوةية، 
لةبةرضاو  ئةوة  دةبَيت  بكرَيت،  كؤمسيؤن 
ضوارضَيوةيةكى  كؤمسيؤن  كة  بطيرَيت 
بَلَيم  ئةوةش  دةبَيت  هةية.  نَيودةوَلةتى 
ثــاكء  هةَلبذاردنَيكى  ــةوةى  ــؤئ ب كــة 
ثَيوةرَيك  ضةند  ثَيويستة  بكرَيت،  بَيطةرد 
بة  نابَيت  ــةوةى  ئ وةك  بةرجةستةبن، 
لةسةر  فشارى  دةنطدةر  شَيوةيةك  هيض 
شَيوةيةكيش  هةموو  بة  بكرَيتء  دروست 

كآ  بة  دةنط  لةوةى  ئــازادن  دةنطدةران 
رَيطريى  ناتوانَيت  ئةمريكا  ثاشان  دةدةن. 
كة  طرفتانةى  ئةم  لةبةردةم  دروستبكات 
ضاودَيريى  دةتوانين  تةنيا  ئَيمة  باستكرد، 
هةَلبذاردنةكة بكةينء تَيبينييةكانى خؤمان 
بيانخةينةإوو، واتة ئةمريكا  تؤماربكةينء 
ثرؤسةكةدا،  لةناو  نيية  رؤَلَيكى  هيض 
تةنيا  روويدا،  شتَيك  حاَلةتَيكدا  لة  ئةطةر 
بكاتء  ضاودَيريى  كة  لةسةرة  ئةوةندةى 
لةئاستَيكى  دواجاريشدا  لة  بكات،  تؤمارى 
نَيودةوَلةتيدا دةتوانَيت بَلَيت ئةم هةَلبذاردنة 
نةبوو،  عاديالنة  ئــازادو  هةَلبذاردنَيكى 
دةدات  خؤى  راي  راشكاوى  بة  ئةمريكا 
دواى بةإَيوةضوونى ثرؤسةكة، بةآلم هيض 

بةشدارييةكى راستةوخؤى نابَيت. 
رَيكخراوةكانء  ئةطةر  ــة:  ــام رؤذن
ئةوة  خؤياندا  راثؤرتةكانى  لة  ضاودَيران 
بسةلمَينن كة هةَلبذاردنةكة بةثَيى ثَيوةرة 
دواى  بةإَيوةنةضووة،  نَيودةوَلةتييةكان 
هةَلوَيستَيكى  هيض  ئةمريكا  هةَلبذاردنةكة 

دةبَيت؟ 
جطة  بكةين،  هيض  ناتوانين  ئَيمة   *
بضووكترين  لةسةر  راثـــؤرت  ــةوةى  ل
ئةمة  بةرزبكةينةوة،  ثَيشَيلكارييةكان 
شتَيكى  هةر  كة  خؤيةتى  هاوآلتى  ئةركى 

بيني، بؤ دةسةآلتى بةرزبكاتةوة. 
هاوآلتييان  ئةطةر  ئــةى  ــة:  ــام رؤذن
ئةمريكا  ئازاردران،  فيزيكييةوة  لةإووى 
لة  ئةطةر  واتة  دةبَيت،  هةَلوَيستَيكى  ض 

هةَلبذاردنةكةدا توندوتيذيى رووبدات؟ 
ثَيناضَيت  ثَيشبينييةكةو  تةنيا  ئةمة   *
ئةطةر  بــةآلم  ــــدات،  رووب واش  شتى 
نائومَيدمان  ئةمة  رووبــدات،  توندوتيذى 
لة  هةَلبذاردن  ئةوةين  دةكاتء خوازيارى 
كةشَيكى ئارامدا بةإَيوةبضَيت، دةرفةت بؤ 
برةخسَينرَيت  سياسييةكان  اليةنة  هةموو 
كة ئازادانة بةشداريى هةَلبذاردنةكة بكةن، 
ئةو دةرفةتةش بؤ دةنطدةران برةخسَينرَيت 
كة بة هةمانشَيوة بة ئازاديى دةنطى خؤيان 
دةتوانين  تةنيا  ئَيمة  ديسانةوة  ــدةن.  ب

هةَلبذاردنةكة  وردى  ضاودَيرييةكى 
بضووكترين  لةسةر  ــؤرت  راث بكةينء 
ئةطةر  بةرزبكةينةوة،  ثَيشَيلكارييةكان 
راثؤرتةكةى  لة  كردبَيت،  تَيبينيشتان 
رةخنةيةكى  عَيراق،  دةربارةى  دواييماندا 
زؤر لة ثَيشَيلكارييةكان طيراوة، ثاراستنى 
ئةستؤى  دةكةوَيتة  هاوآلتييانيش  طيانى 
دةسةآلتء حكومةتى هةرَيم بةرثرسيارةو 
هةر  بة  بةرامبةر  كــاردانــةوةى  دةبَيت 
ثَيشَيلكارييةكى مافى مرؤظ هةبَيت، لةطةأل 
ئةوةشدا ئَيمة لة رَيطاى بة دؤكيومَينتكردنى 
حكومةت  هاوكاريى  ثَيشَيلكارييةكانةوة 
دةكةين بؤئةوةى لَيثَيضينةوة لةطةأل اليةنى 

بةرثرسدا بكات.
كة  هةية  بؤضوونَيك  لَيرة  رؤذنامة: 
طؤإانَيكى  روودانــى  خوازيارى  ئةمريكا 
ضةند  كوردستاندا،  هةرَيمى  لة  سياسيية 
سياسييةكى ئةمريكيش لة راطةياندنةكاندا 
لةم  ئَيوة  بؤضوونى  لةوةكردووة،  باسيان 

رووةوة ضيية؟
ئةوةية  دةمانةوَيت  ئَيمة  ــةوةى  ئ  *
بَيطةرد  ثـــاكء  هــةَلــبــذاردنــَيــكــى  ــة  ك
هةرَيمى  لة  ديموكراسيانة  بةشَيوةيةكى 
دةمانةوَيت  بةإَيوةبضَيت،  كوردستاندا 
بنةماكانى  كوردستان  هةرَيمى  حكومةتى 
بةرجةستة  خؤيدا  لة  ديموكراسيةت 
لة  ئةمريكاية  خواستى  ئةمة  بكاتةوة، 

كوردستان.
لةوةدةكرَيت  باس  زؤرجار  رؤذنامة: 
اليةنى  هةندَيك  لة  ثاَلثشتيى  ئةمريكا 
كوردستاندا،  هةرَيمى  لة  دةكات  سياسى 

ئةمة راستة؟
هيض  بة  ئَيمة  نييةو  راســت  ئةمة   *
دياريكراو  ثارتَيكى  يارمةتيى  شَيوةيةك 
هةبَيت،  يارمةتييةكمان  ئةطةر  نادةين، 
اليةنة  هةموو  بة  ثَيشكةش  يةكسانى  بة 
ئةمة  دواتريش  دةكةين،  سياسييةكانى 
بكات  بةشداريى  كة  نيية  ئةمريكا  رؤَلى 
ثرؤسة  لةو  حيزبةكانء  سياسةتى  لة 
سياسييةى لة كوردستاندا بةإَيوةدةضَيت. 

سةرؤكى تيمى ئةمريكى بؤ ئاوةدانكردنةوة لة هةرَيم: 

راثؤرت لةسةر بضووكترين خروقات لة هةلَبذاردنى 
ثةرلةمانى كوردستاندا بؤ ئةمريكا بةرزدةكةينةوة 

دةمانةوَيت حكومةتى هةرَيمى كوردستان بنةماكانى 

ديموكراسيةت لة خؤيدا بةرجةستة بكاتةوة، ئةمة 

خواستى ئةمريكاية لة كوردستان

ضـــــاوثَيكةوتن

ئةمريكا تةنيا ئةوةندةى لةسةرة 

كة ضاودَيريى بكاتء تؤمارى بكات، لة 

دواجاريشدا لةئاستَيكى نَيودةوَلةتيدا 

دةتوانَيت بَلَيت ئةم هةَلبذاردنة 

هةَلبذاردنَيكى ئازادو عاديالنة نةبوو، 

ئةمريكا بة راشكاوى راي خؤى دةدات 
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رؤذنامة

مادةى  ليذنةى  شكستهَينانى  دواى 
ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى  ياساى  (٢٣)ى 
ثارَيزطاكانى عَيراقء طةإانةوةى دؤسييةكة 
بإيارة  عَيراق،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  بؤ 
سةرؤكايةتى ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراق 
بؤضارةسةركردنى  طشتى  راثؤرتَيكى 

كَيشةى كةركوك ئامادةبكات.
ياساي هةَلبذاردني  بةثَيي مادةي ٢٣ي 
يةكةمى  تشرينى  لةمانطى  ثارَيزطاكان 
حةوت  ليذنةيةكي  رابــــردوودا،  ساَلى 
لةبارودؤخي  بؤلَيكؤَلينةوة  ثَيكهَينرا  كةسي 
لة  هةريةكة  نوَينةري  لــةدوو  كةركوك، 
يةك  لةطةأل  توركمان  ــةرةبء  ع كــوردء 
تشريني  مانطي  مةسيحي،  نــوَيــنــةرى 
دووةمي ٢٠٠٨ بإياري دةستبةكاربوونيان 
لة ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراق بؤدةرضوو، 
ثَيويستبوو تاكؤتايي مانطي ئازاري ئةمساأل 
راثؤرتَيك ئامادةبكةن لةسةر (دابةشكردني 
ثَيداضوونةوة  كةركوكء  دةسةآلتةكاني 
ــطــدةرانء  دةن رةطــةزنــامــةو  بةتؤماري 
ئةنجومةنى  ثَيشكةشى  زيادةإةوييةكان)ء 
نوَينةرانى عَيراقى بكةنء دواتر ئةنجومةنى 
بؤئةنجامدانى  تايبةت  ياسايةكى  نوَينةران 
هةَلبذاردن لةثارَيزطاى كةركوك دةربكات.

كةركوك طةإايةوة ثةرلةمان 
كــارى  وادةى  كؤتاييهاتنى  دواى 
٢٠٠٩/٣/٣١ء  لة   ٢٣ مــادةى  ليذنةى 
بؤ  ماوةكة  كارةكانيان  تةواونةكردنى 
ئةووادةيةش  درَيذكرايةوة،   ٢٠٠٩/٥/٣١
تةواوبوو ليذنةكة نةيتوانى هيض هةنطاوَيك 
ــردووشــدا  راب مانطى  لةكؤتايى  بنَيت، 
ئةندامانى  رؤذنامةوانيدا  لةكؤنطرةيةكى 
راطةياندو  هةوَلةكانيان  شكستى  ليذنةكة 
بةغداء  شــارى  طــةإانــةوة  رؤذ  هةمان 
سامةإايى،  ئةياد  لةطةأل    (٥/٣١) لةإؤذى 
عَيراق  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  سةرؤكى 

كؤبوونةوة.
ئةنجومةنى  ئةندامى  كاكةيى،  سيروان 
نوَينةرانى عَيراقء نوَينةرى كورد لةليذنةى 
لة  راطةياند:  بةإؤذنامةى   (٢٣) مــادةى 
(٥/٣١)  ئةندامانى ليذنةكة جطةلة نوَينةرى 
سةرؤكى  لــةطــةأل  عـــةرةب  ثَيكهاتةى 
كؤبووينةوة،  نوَينةراندا  ئةنجومةنى 
ليذنةكةبوو،  دوادانيشتنى  ــةوة  ئ كــة 

ثَيداضوونةوةيةكمان كرد بةوئيشوكارانةى 
كردوويةتى،  ليذنةكة  ــردوودا  ــةإاب ل كة 
لةوماوةيةدا (٣٤) كؤبوونةوةمان كردووة، 
ئةنجومةنى  سةرؤكى  لةكؤبوونةوةكةدا 
رؤذدا  يةك  لةماوةى  بإياريدا  نوَينةران 
ثَيشكةش  خؤى  راثؤرتى  هةرثَيكهاتةو 
بةسةرؤكايةتى ئةنجومةنى نوَينةران بكات، 
ئةوةبوو تةنيا ليستى هاوثةيمانى راثؤرتى 
ئةنجومةنى  بةسةرؤكايةتى  ثَيشكةش 
توركمانةكان  عــةرةبء  كردو  نوَينةران 

راثؤرتيان ثَيشكةش نةكرد.

سةرؤكايةتى ئةنجومةنى نوَينةران 
ضارةسةر بؤ كةركوك دةدؤزَيتةوة

دواى راطةياندنى شكستى ليذنةى مادةى 
٢٣ء طةإانةوةى ئةندامانى ليذنةكة بؤبةغدا 
سةرؤكايةتى ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراق 
كَيشةكة  بؤ  رَيطةضارةسةرَيك  دةيةوَيت 

بدؤزَيتةوة.
ليذنة  كارةكانى  «ماوةى  وتى:  كاكةيى 
بةبَيئةوةى  كؤتايثَيهات  ثةرلةمانييةكة 
مةسةلةكة  ئَيستا  ئةنجامَيك،  هيض  بطةينة 
ئةنجومةنى  سةرؤكايةتى  الى  هاتووةتة 

راثؤرتى  رؤشنايى  لةسةر  نوَينةرانء 
ئةنجومةنى  سةرؤكايةتى  ثَيكهاتةكان 
دةضَيتةوةو  بةإاثؤرتةكاندا  نوَينةران 
طشتى  راثؤرتَيكى  داهاتوودا  لةهةفتةى 
هةَلوَيستى  ضاوةإواني  ئَيمة  ئامادةدةكات، 

سةرؤكايةتى ئةنجومةنى نوَينةرانين».

ضارةنووسَيكى ناديار
هةَلبذاردنى  ياساى  ٢٣ى  لةمادةى 
هاتووة:  عَيراقدا  ثارَيزطاكانى  ئةنجومةنى 
نةيتوانى  ثةرلةمانييةكة  ليذنة  «ئةطةر 
ئةنجومةنى  ئةوا  ئامادةبكات،  راثؤرتةكةى 
هةَلبذاردن  بؤ  تايبةت  ياسايةكى  نوَينةران 
ئةطةر  دةردةكــات،  كةركوك  لةثارَيزطاى 
ئةنجومةنى نوَينةرانيش نةيتوانى ياسايةك 
(سةرؤكايةتى  هةرسَي  ئةوكاتة  دةربكات، 
كؤمار، سةرؤكايةتى ئةنجومةنى وةزيران، 
نوَينةران)  ئةنجومةنى  سةرؤكايةتى 
ضةند  نةتةوةيةكطرتووةكان  بةهاوكارى 
كةركوك  هــةَلــبــذاردنــى  بــؤ  مةرجَيك 

دادةنَين».
ليذنة  ئــةنــدامــةكــةى  بــةبــؤضــوونــى 
ضارةسةرى  طةإانةوةى  ثةرلةمانييةكة، 

كَيشةى هةَلبذاردنى كةركوك بؤ ئةنجومةنى 
سةرلةنوآ  دةبــَيــتــةهــؤى  ــةران،  ــن ــوَي ن
سةرهةَلدانةوةى ناكؤكى نَيوان ثَيكهاتةكانء 
شارةكة  ضاوةإَيى  ناديار  ضارةنووسَيكى 
ئةنجومةنى  «ســةرؤكــايــةتــى  ـــات.  دةك
نوَينةران ناتوانَيت ياسايةك بؤ هةَلبذاردنى 
ضونكة  دةربــكــات،  كةركوك  ثارَيزطاى 
بةدروستكردنى  ثَيويستى  ئةوهةنطاوة 
ديسانةوة  ئةوةيش  هةية،  ديكة  ليذنةى 
دروستدةبَيتء  مشتوومإ  كَيشمةكَيشء 
ناكرَيت،  بؤ  هيضى  نوَينةران  ئةنجومةنى 
كَيشةكة  ئةوة  دواى  هةنطاوى  هةروةها 
سةرؤكايةتييةكةو  هةرسَي  دةضَيتةالى 
بةهاوكارى  سةرؤكايةتيية  ئةوسَي  دةبَيت 
لةسةر  بإيارَيك  نةتةوةيةكطرتووةكان 

هةَلبذاردنى ثارَيزطاكة دةربكات».
وةكو  ئةوان  كة  خستةإوو،  ئةوةيشى 
بؤ  هةوَلةكاندان  طفتوطؤو  لةطةأل  كورد 
دةستوور  بةثَيى  بةآلم  ضارةسةركردن، 
لةوةزياتر دواخستنى هةَلبذاردن لةكةركوك 
ئةمساأل  تاكؤتايى  ثَيويستة  ناكرَيتء  قبوأل 
مةسةلةكة يةكاليي بكرَيتةوةء نابَيت ضيتر 

كةركوك جيابكرَيتةوة. 

ثَيكهاتةكان يةكتر قبوَلناكةن
ليذنةى  نَيو  ثَيكهاتةكانى  رَيكنةكةوتنى 
مادةى ٢٣ بؤضارةسةركردنى ئةومةسةالنةى، 
بؤئةوة دةطةإَيتةوة،  لةسةردةكةن  كة كارى 
كة هةر ثَيكهاتةو ثَيشنيازَيكى جياوازى هةية.   
نَيوليذنةكة  كــوردةكــةى  ــنــةرة  نــوَي
لةوبارةيةوة دةَلَيت: ئةوةى بؤمان دةركةوت 
ليذنةكة،  كارةكانى  ــاوةى  م بــةدرَيــذايــى 
بؤ  نةناوة  عةرةبء توركمانةكان هةنطاويان 
ضارةسةركردنى كَيشةكان، بةَلكو هةمووكات 
رَيطربوون لةبةردةم ضارةسةرى كَيشةكانء 
كردوويانة،  ويستوويانة  خؤيان  ــةوةى  ئ
بةتايبةتى لةمةسةلةى دابةشكردنى ثؤستةكان، 
كة هةردوو ثَيكهاتةى عةرةبء توركمان دذى 
كوردن  فةرمانبةرانى  كارمةندو  طةإانةوةى 
بؤ شارى كةركوكء دةيانةوَيت دابةشكردنى 
دةسةآلت تةنيا ثؤستة سيادييةكان بطرَيتةوة، 
نوَينةرى  ــو  وةك ئَيمة  هةَلوَيستى  ــةآلم  ب
تةوةرةكانى  هةرسَي  لةسةر  روونةو  كورد 
ثَيداضوونةوة  دةسةآلتةكان،  (دابةشكردنى 
ــى)  ــادةإؤي بــةتــؤمــارى دةنـــطـــدةران، زي
واقيعةكةمان باسكردووةو رَيطةضارةمان بؤ 

كَيشةكان دؤزيوةتةوة».
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ئاماذة  يةكَيتى  شةهيدانى  خَيزانى 
خزمةتى  يةكَيتى  ثَيويستة  كة  بةوةدةكةن، 
طةإانةوةى  لة  بكات  ثَيشكةش  زياتريان 
دةرماَلةى منداَلةكانيان، كة زياتر لة ساَلَيكة 
مليؤن   (١٥) ئةو  ثَيدانى  لةطةأل  ــإاوةو  ب
دَيرينةكان  ثَيشمةرطة  بة  كة  دينارةى 
دةدرَيت، ذنة شةهيدَيكيش دةَلَيت: «يةكَيتى 
بؤية  نةماوة،  شةهيدان  خَيزانى  بة  ئيشى 

طوآ بة داواكانمان نادات».
دواى  شةهيدان  خَيزانى  لة  ذمارةيةك 
ئةوةى ضةندينجار ضوونةتة الى بةرثرسانى 
خزمةتكردنيان  لة  حكوميى،  يةكَيتىء 
بَيهيوابوون، ئةمةش دواى ئةوة دَيت كة لة 
مانطى نيسانى ساَلى رابردووةوة دةرماَلةى 
منداَلةكانيان بإاوة، كة بؤ هةر منداَلَيك بإى 

(٣٠) هةزار ديناريان ثَيدةدرا.
شةإى  لةكاتى  كة  شةهيدَيك  ذنــة 
شةهيدبووة،  ــةى  ــردةك ــَي م ــؤوة  ــاوخ ن
هةتيوي  مــنــداَلــى   (٥) بــَيــوةذنــيــى  ــة  ب
مووضةى  بإينى  لةترسى  بةخَيوكردووةو 
ناوى  داوايكرد  مَيردةكةى  شةهيدانةى 

نةبرَيت، لةلَيدوانَيكدا بؤ رؤذنامة وتى: «(٥) 
منداَلى هةتيوم هةيةو كرَيضيم، مووضةكةم 
هةزارى   (٣٠٠) مانطانة  هــةزارةو   (٤٥٠)
بة  مانطَيك  (٦) كةس  بة  بة كرآء  لَيدةدةم 
(١٥٠) هةزار دينار بةإَيدةكةين، ئةمة كةى 
بووين  شاخ  لة  كة  بؤضى  دادثةروةريية، 
لةطةأل مَيردةكانمان، يةكَيتى ئيشى ثَيمانبوو، 

بؤضى ئَيستا ئيشى ثَيمان نةماوة».
كة  دةخــةنــةإوو  ئــةوة  شةهيد  ذنانى 
بةوةى  دةكةن  منداَلةكانيان سةرزةنشتيان 
سةردةمَيكدا  لة  يةكَيتييةكداو  لةثَيناوى  كة 
كة  مةترسييةوة،  خؤيان خستووةتة  طيانى 
داواكانيان  بة  طوآ  نازانَيتء  ثَيى  ئَيستا 

نادةن.
يةكَيك لةو ذنة شةهيدانةى كة سكاآليان 
بةوةكرد،  ئاماذةى  رؤذنامة،  بؤ  هَينابوو 
تةلةفزيؤندا  كةناَلةكانى  لة  لةوكاتةى  كة 
بةرثرسان دةردةكةون كة لة مةراسيمةكاندا 
دةوةستن،  شةهيدان  طيانى  بؤ  دةقةيةك 
دةكوذَيننةوةو  تةلةفزيؤنةكة  منداَلةكانى 
ناوَيت  رَيزلَينانمان  دةقةى  «ئَيمة  دةَلَين: 
قورسى  خةرجيى  كرَيضَيتىء  بةهؤى  كة 
باوكمانةوة،  شةهيدانةى  كةميى  خوَيندنء 

ذيانمان لَي بووةتة دؤزةخ».

لة ئَيستادا وةزارةتى شةهيدان سندوقى 
بإَيك  داناوةو  شةهيدانى  هاوكاريكردنى 
مةبةستةى  بةو  كؤكراوةتةوة،  تَيدا  ثارةى 
ثَيبكات  شةهيدانى  كةسوكارى  خزمةتى 
لةكاتى بوونى (ثرسة، نةخؤشيى، ثَيشينةى 
بةآلم  شةهيد)،  منداَلى  هاوسةرطيريى 
خَيزانى ئةو شةهيدانة هيوايان بةو سندوقة 
سندوقى  لة  سندوقةش  «ئةو  دةَلَين:  نييةو 
تا  سواَلكةرنين  ئَيمة  خؤ  دةضَيت،  سواأل 
حكومةتة  ئةركى  ثَيبكات،  خَيرمان  خةَلك 
خةَلك  بةخَيرى  نةك  بكات،  باش  ذيانمان 

بمانذيةنن». 
شةهيدانة  ــة  ذن ــةو  ئ كؤتاييدا  ــة  ل
كورت  خاَلَيكدا  ضةند  لة  داواكارييةكانيان 

دةكةنةوة كة بريتين لة:
طةإانةوةى  مووضةو  زيادكردنى   -١

دةرماَلةى منداأل.
منداَلى  دامةزراندنى  بؤ  ئاسانكاريى   -٢
زانكؤو  تةواوكردنى  لةكاتى  شةهيدان 

ثةيمانطاكاندا.
٣- ثَيدانى ئةو (١٥) مليؤن دينارةى كة 

بة ثَيشمةرطة دَيرينةكان دةدرَيت.
يــةكــةى  يـــان  زةوى  ــى  ــدان ــَي ث  -٤

نيشتةجَيبوون.

ذنة شةهيدَيك: يةكيَتى ئيشى
بة خَيزانى شةهيدان نةماوة

روونكردنةوة
روونكردنةوةيةك لةسةر فةرماندةي سريةي داقوق، بةإَيوةبةرَيتي بةرطريء 

فرياكةوتنى دووز:
مةرسومَيكي  هيض  نيية،  (رائد)  سةربازيي  ثلةي  رةحيم)  صاَلح  (ساالر   .١

سةربازي نيية كة (رائد) بَيت تةنيا مةرسومي مالزميش نيية.
بةإَيوةبةرَيتي  بارةطاي  ناو  بؤ  طواستراوةتةوة  سريةوة  لةفةرماندةي   .٢

دووز.
دوورة  نييةء  (داقــوق)ةوة  بةمةَلبةندي  ثةيوةندي  هيض  طواستنةوةي   .٣
بةرطريء  ثؤليسي  طشتي  بةبةإَيوةبةرَيتي  ثةيوةندي  تةنيا  لةإاستييةوة، 
ماوةي  كة  خؤيةتي  خودي  كةمووكوإي  كؤمةَلَيك  لةسةر  هةية  فرياكةوتنةوة 
بانطكراوة  ضةندينجار  دةإوات،  كةموكوإيانة  ئةم  لةسةر  بةردةوام  ساَلة  سآ 
ناكرَيت  كة  ناهَينَيت  لةوكةمووكوإيانة  واز  كردووة  رَينمايمان  لَيثرسينةوةو  بؤ 

لةسةر الثةإةي رؤذنامةكان باس بكرَيت.
٤. باسي دوو ئؤتؤمبَيلي شةخصي دةكات، ئةمةش دوورة لةإاستييةوة، هةردوو 
ئؤتؤمبَيلةكة ميالكي سريةي (داقوق)ي بةإَيوةبةرَيتي دووزة. يةك فؤرتء يةك 

نيسان مؤدَيل (٢٠٠٧) كة ساالر ساَلح دووجار وةريطَيإاوة لةساَلَيكدا.
عةميد كاكةمةند كاكةإةش عومةر
بةإَيوةبةري طشتي ثؤليسي بةرطريء فرياكةوتن

روونكردنةوة
سةبارةت بةوهةواَلةى لةذمارةى (٤٨٢)ى رؤذنامةى رؤذنامةدا بآلوكراوةتةوة، 
ئةم  سةنراوةتةوة)،  يةكَيتى  دةرةوةى  لةمةَلبةندى  (كليلةكان  كة   هاتووة،  تَييدا 

روونكردنةوةيةمان هةية.
ئَيمة كليلةكانمان لَى نةسةنراوةتةوة، بةَلكو لَيمان وةرطيراوةتةوةء لةدةزطاى 
مةَلبةندةكةمان  ذوورةكانى  كاتيى،  بؤماوةيةكى  كة  وتراوة  ثَيمان  هةَلبذاردنةوة 
بةكاردةهَينن بؤ كارى هةَلبذاردن، تابةإَيز مامؤستا جةمال محةمةد دةطةإَيتةوة، 

بإيارة لةثاشان ذوورةكانمان تةسليم بكةنةوة.
لةطةأل رَيزدا

نووسينطةى مةَلبةندى دةرةوةى يةكَيتيى نيشتمانيى كوردستان
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ئيختيار جةمال 

نازانرَيت  تائَيستا  ئةوةى  سةرةإاى 
سةرؤكايةتيدا  هةَلبذاردنى  لة  كآ 
ئايينى  باآلى  رَيبةرى  سةردةكةوَيت، 
ئَيران  ئةتؤميى  سياسةتى  ــران،  ــَي ئ
كة  دةخوازَيت  هيواش  دياريدةكاتء 
(كؤنةثارَيزةكانء  ــةن  الي هـــةردوو 
بةدةستبهَينن،  دةنط  ريفؤرمخوازةكان) 
ثَييواية  ئَيرانيش  باآلى  بةرثرسَيكى 
ئَيراندا  ئةتؤميى  مةسةلةى  لة  ناكرَيت 
هةَلوَيستى هيض سةرؤكَيك لة ئةحمةدى 

نةذاد نةرمتربَيت.
ــارى  ــذك مــةهــدى كــةلــهــوإ، راوَي
ئَيران،  ئَيستاى  سةرؤكى  راطةياندنى 
عةلى  «تةنيا  راطةياند:  رؤيتةرزى  بة 
لة  دةسةآلتة  بةهَيزترين  كة  خامةنةيى 
ئَيراندا، دةتوانَيت بإيار لةسةر مةسةلةي 
ضاوةإوانى  ناكرَيت  بدات،  طةورة  وا 
ئةتؤميى  سياسةتى  لةبوارى  طــؤإان 
ميانإةوَيكيش  ئةطةر  بكرَيت،  ئَيراندا 

هةَلبذاردن بباتةوة».
كة  بــــةوةدةدات  ئــامــاذة  كةلهوإ 
مةسةلةى  لةسةر  بإيار  ناتوانَيت  كةس 
مةسةلةى  ئةمريكا،  ئَيرانء  (ثةيوةنديى 
طرنطى  شتى  ئـــَيـــران)ء  ئةتؤميى 
سةرؤكَيك  هيض  ــدات،  ب لةوشَيوةية 
مةسةلةى ئةتؤميى ئَيرانى ثآ ضارةسةر 
ناكرَيت، ئةوة خامةنةيى بووة كة بإيارى 
يؤرانيؤمى  ثيتاندنى  دةستثَيكردنةوةى 
دةركردو هةر ئةويش دةتوانَيت بإيارى 

نوآ لةسةر مةسةلةكة بدات. 
كاتَيك  هيض  «ئَيران  وتيشي  كةلهوإ 
ئاشتيخوازانةى  بةرنامةى  لة  واز 
ــةوان  ئ ناهَينَيت»ء  خــؤى  ئةتؤميى 
كة  قوربانيى  بكةنة  شتَيك  ناتوانن 
بيرؤكةى  داهاتووةو  نةوةكانى  موَلكى 
مةبةستى  كة  راطــرتــن)  بؤ  (راطــرتــن 
راطرتنى ثيتاندنى يؤرانيؤمة لة بةرامبةر 
ئَيران،  ســةر  طةمارؤكانى  راطرتنى 

رةتكراوةوتةوةو ئَيران كاري ثَيناكات. 
لة  زياتر  ئَيران  ئةتؤميى  مةسةلةى 
ضةند ساَلَيكة بووةتة جَيطاى مشتومإى 
تارانء زلهَيزةكانى خؤرئاواو ئيسرائيل، 
دةكةن  ئةوة  طومانى  وآلتانة  ئةو  كة 
بةدةستهَينانى  بؤ  ئَيران  هةوَلى  كة 
ثالنَيكى  هةوألء  ئةتؤميى،  تةكنةلؤذياى 
ئاشتيى  بؤ سةر  هةإةشة  ضةكسازييةو 
لة  دروستدةكات،  جيهان  ناوضةكةو 
لةسةر  ثَيداطرة  ــاران  ت بــةرامــبــةردا 
ئَيران  دةستكةوتةكانى  كة  ــةوةى  ئ
لةبوارى  ئةتؤمى  تةكنةلؤذياى  لةبوارى 

بةكاردَين. ئاشتيخوازانةدا 
خؤرئاوا  طفتوطؤكانى  تائَيستاش 
لةطةأل ئَيران كة هةوَليانداوة بة كؤمةَلَيك 
البردنى  بةَلَينى  ئابوورىء  هاندةرى 
طةمارؤكاني سةر ئةو وآلتة، قةناعةت بة 
ئَيران بكةن كة واز لة بةرنامةى ئةتؤميى 
لة  نةطةيشتووةو  شوَينَيك  بة  بهَينَيت، 
هةوَلى  ئةمريكا  كة  دةوترَيت  هةمانكاتدا 
يةكخستنى هةَلوَيستةكان دةدات لةدذى 
ئَيران بؤئةوةى بةشَيوازَيكى هةمةاليةنة 
رَيطا لةوةبطيرَيت كة ئَيران ببَيتة خاوةن 

ضةكى ئةتؤميى.
نزيكترين  بة  كة  ئيسرائيل  دةوَلةتى 
ناوضةى  لــة  ئةمريكا  هاوثةيمانى 
دةناسرَيت،  نــاوةإاســت  خؤرهةآلتى 
زؤر بة توندى دذى بةرنامةى ئةتؤميى 
راستةوخؤى  هةإةشةيةكى  بة  ئَيرانةو 
نةتةوةيى  ئاسايشى  سةر  بؤ  دةزانَيت 
ضةندينجار  تائَيستا  ئيسرائيل، 
ناتوانَيت  ضيتر  كة  رايــطــةيــانــدووة، 
خؤرئاوا  دةستةوةستانى  ضاوةإوانى 
ئَيرانء  لة ئةتؤميبوونى  بَيت بؤ رَيطرتن 
وآلتة  ئةو  ئةتؤمييةكانى  دامـــةزراوة 
بؤمباران دةكات، لة بةرامبةريشدا ئَيران 
ضةند  لة  دةستبةجآء  كة  رايطةياندووة، 
لةوجؤرة  هَيرشَيكى  ضركةيةكدا وةآلمى 

دةداتةوة.
ثرَيس  فرانس  هةواَلى  ئاذانسى 
نوَينةرايةتيى  بة  كة  بآلويكردووةتةوة، 

ئةمريكا،  ضين،  (روسيا،  وآلت  شةش 
بةريتانيا)، سةرؤكى  فةرةنساو  ئةَلمانيا، 
وةزيرى  بة  ساركوزى  نيكؤال  فةرةنسا 
موتةكى  مةنوضةهري  ئَيران،  دةرةوةى 
ئَيران  نادرَيت  رَيطا  كة  راطةياندووة، 
ببَيتة خاوةنى ضةكى ئةتؤميى، بإيارواية 
ــوارةدا  ب لــةو  دةيــةوَيــت  كة  فةرةنسا 
رؤَلَيك ببينَيت، لة كؤتايى ئةم هةفتةيةدا 
وياليةتة  سةرؤكى  لةطةأل  ساركؤزى 

يةكطرتووةكانى ئةمريكا كؤببَيتةوة. 
كؤمارى  ــةرؤك  س خــؤيــةوة  الى 
لةسةر  هةَلوَيستيدا  لةدوايين  ئَيران 
مةسةلةى ئةتؤميى وآلتةكةى، رايطةياند 
لةطةأل  مةسةلةكة  ئامادةية  تةنيا  «ئَيران 
ئةتؤميى  وزةى  نَيودةوَلةتى  ئاذانسى 
لةسةر  خؤى  ثَيداطريى  باسبكات»و 
ئةتؤميى  ثرؤطرامى  ئاشتيخوازبوونى 

ئَيران دووبارةكردبووةوة. 
(ئيرنا)  ئَيران  هــةواَلــى  ئاذانسى 
دووشةممة  رؤذى  بآلويكردووةتةوة، 
كة  رؤذنامةوانيدا  كؤنفرانسَيكى  لة 
مةنوضةهر  بــةســتــبــووى،  ــاران  ــةت ل
ئَيران،  دةرةوةى  ــرى  وةزي موتةكى، 
ئَيران  ئةتؤميى  بةرنامةى  لة  بةرطريى 
بة  ئَيران  كة  رايطةياندووة،  كــردووةء 
باشى بإيارةكانى ئةنجومةنى ئاسايشى 
تَيثةإاندووة،  نةتةوةيةكطرتووةكانى 
كابينةى  دةستكةوتَيكى  بة  ئةوة  ناكرَيت 
بكرَيتء  حساب  نـــةذاد  ئــةحــمــةدى 
هةَلبذاردن،  كَيبإكَيي  بابةتَيكى  بكرَيتة 
موتةكي بةرطريى لة سياسةتى ئةتؤميى 
ئةحمةدى نةذاد كردو ئةوةى رةتكردةوة 
توندإةوى  هةَلطرى  سياسةتانة  ئةو  كة 
بووبَيتن، بةثَيضةوانةوة  بة «سياسةتَيكى 

لؤذيكىء دروست وةسفكردن». 
تازةكانى  طوشارة  لةطةأل  هاوكات 
سايتى  ــران،  ــَي ئ ــةر  س بــؤ  ــاوا  ــؤرئ خ
بآلويكردووةتةوة،  ويكلى)   (توركيش 
ــا،  روســي دةرةوةى  ــــرى  وةزي ــة  ك
ئَيران  لــة  داواى  الظـــرؤظ  سَيرطآ 
بةرنامةى  ئاشتيخوازبوونى  كــردووة 
نَيودةوَلةتى  كؤمةَلى  بؤ  خؤى  ئةتؤميى 
وتوويةتى،  الظـــرؤظ  بسةلمَينَيت، 
ئَيران  لةسةر  روسيا  ثَيشنيازى  كة 
ضاوةإوانى  ئةوان  ئاشكرايةو  روونء 
لة  بنياتنةر  دذةكردةوةى  هةَلوَيستء  
ئَيران دةكةن، لةكاتَيكدا كة طروثى شةش 
ضاوثَيخشاندنةوةى  دووبارة  خةريكى 
ئَيرانة،  ئةتؤميى  بةرنامةى  مةسةلةى 
ئاراستةى  خؤمان  ثَيشنيازةكانى  ئَيمة 
ضاوةإوانين  كردووةتةوةو  ئَيرانييةكان 
كة وةآلمى ئةوان دةرفةت بؤ ئيشكردنى 

بهَيَلَيتةوة.  هاوبةش 
حوسَين  مير  ريفؤرمخواز،  كانديدى 
موسةوى، ثشتيوانيى خؤى بؤ دانوستان 

لةطةأل طروثى شةش دةربإيوة. 
رؤذنــامــةى  لة  كة  بابةتَيكدا  لة 
ثاشكؤى  كة  لوبنان  ستار)ى  (دةيلى 
نَيودةوَلةتيية،  تريبونى)  (هــَيــراَلــد 
ئَيرانى  نــووســةرى  بــآلوكــراوةتــةوة، 
لةدواى  كة  دةَلَيت،  زيباكةالم  د.سادق 
ئَيران  ئةتؤميى  بةرنامةى  ئاشكرابوونى 
زؤر  لَيكدانةوةى  راثؤرتء  ٢٠٠٣دا،  لة 
كة  نووسراوة  مةسةلةية  ئةو  لةسةر 
مةسةلةكةيان  جؤراوجؤرةكانى  اليةنة 
اليةنَيكى  بــةآلم  ــةوة،  ــكــردووةت شــي
هةَلسةنطاندنى  بةتةواوى  ديكة  طرنطى 
اليةنى  طرنطيى  ئةويش  نةكراوةو  بؤ 
زؤربةى  بؤ  مةسةلةكةية  سايكؤلؤذيى 
سياسيي  سةركردايةتى  بة  ئَيرانييةكان 

ئَيرانةوة. 
(بؤ  كة  دةدات  ــذة  درَي زيباكةالم 
زؤربةى ئَيرانييةكان ثرؤطرامى ئةتؤميى 
دَلنيايية  دةبةخشَيت،  ئاسايش  ماناى 
بةهَيزةكانى  دوذمنة  بةرامبةر  لة  كة 
لةوانةية  دةَلــَيــت،  زيباكةالم  ئــَيــران)، 
بؤضوونة  ئةم  لؤمةى  ضاودَير   هةندَيك 
ئةو  خؤى  ئَيران  رذَيمى  بَلَين  بكةنء 
ئةطةرضى  دروستكردوءة،  دوذمنانةى 
ئَيران  نَيودةوَلةتيى  رةفتارى  كة  راستة 
سةرؤكايةتيى  لــةمــاوةى  بةتايبةتى 
توندإةوانةى ئةحمةدى نةذاددا، بووةتة 

كةشَيكى  بةردةوامى  بةهَيزيىء  هؤى 
ئةوةية  راستييةكة  بــةآلم  لــةوجــؤرة، 
ئةتؤميى  تةكنةلؤذياى  ثروطرامى  كة 
بؤ  ثَيداضوونةوةى  هةشتاكاندا  لة  ئَيران 
كراوةو لة بةرنامةدا بووة. لة سةردةمى 
بوو،  خؤرئاوا  (هاوثةيمانى)  كة  شادا 
مةسةلةى  لةطةأل  كَيشةيةكيان  ئةوان 
ئةو  دذى  ئَيستا  نةبوو،  ئَيران  ئةتؤميى 
لةسةرةتاى  لةوةش  جطة  بةرنامةيةنء 
ئيسالميى،  كؤمارى  سةركارى   هاتنة 
كة  نةدةكرد  هةستيان  ئايةتوَلآلكان 
ئَيستا  بةآلم  بَيت،  ئةوان  دذى  خؤرئاوا 
لة  ترسة  ئةو  دروستبووةو  هةستة  ئةو 
جَيمى  سةردةمى  دواكةوتنى  دوودَلىء 
ثةيوةندى  دروستكردنى  بؤ  كارتر 
حكومةتى  دانثَيدانانى  ديثلؤماتيكء 
هاتبووة  ــازة  ت كة  ئــَيــران،  ئيسالميى 

سةركار، سةرضاوةى طرتووة. 
كة  ــات،  ــةوةدةك ل بــاس  زيباكةالم 

ئَيران  ئيسالميى  حكومةتى  لةسةرةتادا 
(مةالكان)  زؤربةى بةرنامةكانى ضةكى 
ئَيرانيان  شاى  رذَيمى  ثَيشكةوتووى 
ــو مــووشــةك،  ــوةشــانــدةوة، وةك هــةَل
كاتى  هتد،  ذَيردةريايىء...  دذةتةيارة، 
واباشة  كة  وتبووى  خومةينى  خؤى 
تةراكتؤر،  بة  بكرَين  شا  تانكةكانى 
ثاَلثشتى  ئَيرانء  عَيراق-  شةإى  بةآلم 
خؤرئاوا،  ناإاستةوخؤى  راستةوخؤو 
جيهانى عةرةبء هةموو دنيا لة سةدام، 
رَيطاى  كة  بةئاطاهَينايةوة  مةالكانى 
لة  كة  خؤيان  سةربةخؤيى  ثاراستنى 
نة  شةرقىء  نة  بةناوبانطى  دروشمى 
غةربيدا رةنطيدابووةوة، بطؤإنء ئةوانى 
تةنانةت  كة  قةناعةتة  ئةو  سةر  هَيناية 
ئةطةر قوربانيىء ثَيشَيلكراويشبن، كةس 
دةمَيننةوة  تةنيا  بة  ناكاتء  ثاَلثشتيان 

ئةطةر بةهَيزنةبن. 
هـــةر ســـةبـــارةت بــةمــةســةلــةى 

هةواأل  ئاذانسةكانى  ئَيران،  ئةتؤميى 
خةريكى  ئيسرائيل  كة  لةوةدةكةن  باس 
راهَينانَيكى ضةند رؤذةية بة هاوآلتييانى 
خؤثاراستنء  مةبةستى  بــؤ  ــؤى  خ
لةكاتى  ذَيرزةمينةكان،  بؤ  ــردن  راك
ئةمة  دوورنيية  موشةكىء  هَيرشى 
وآلتة  ئةو  خؤئامادةكردنى  سةرةتاى 
دامةزراوة  بؤ سةر  هَيرشكردن  بؤ  بَيت 
دةتوانَيت  كة  ئــَيــران،  ئةتؤمييةكانى 
ناوضةكةدا  لة  ــةورة  ط ئاَلؤزييةكى 

دروستبكات. 
شَيوازى  ثَييانواية،  ــران  ــاودَي ض
بؤ  ــة  ــاي ــط رَي بــاشــتــريــن  ئاشتيانة 
ئةتؤميى  مةسةلةى  ضارةسةركردنى 
ناتوانَيت  كةس  كة  لةبةرئةوةى  ئَيران، 
بؤ سةر  هَيرشى سةربازيى  ئاكامةكانى 
كة  وآلتة  ئةو  ئةتؤمييةكانى  دامةزراوة 
ثَيشبينى  مةترسيداربن،  زؤر  دوورنيية 

بكات.
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بـةدواداضــــوون

ميدلَئيست ئؤنالين

ـــاوة بؤ  نــزيــكــةي يـــةك هــةفــتــةي م
سةرؤكايةتيي  هةَلبذاردني  دةستثَيكردني 
كرَيكارة  شارَيكة  شةهر،  ئيسالم  ئَيران،  لة 
درةوةي  دةكةوَيتة  لَييةو  كؤضبةرةكاني 
لة  طةورة  ملمالنَييةكي  بؤ  خؤي  تارانةوة، 

هةَلبذاردنةكة ئامادة دةكات.
بةشي  دةكةوَيتة  شةهر  ئيسالم  شارى 
ثايتةختةوة،  تارانى  خؤرئاواي  باشووري 
شارَيكة دانيشتووانةكةي (٥٠٠,٠٠٠) كةسةء 
دةنطيان  ٢٠٠٥دا  هةَلبذاردني  لة  زؤربةيان 
دا، بةآلم ضوار  نةذاد  بة مةحمود ئةحمةدي 
شارةي  ئةم  بارودؤخي  تَيثةإيوةو  ساأل 
ئةم  كؤضبةرةكاني  طــؤإاوة،  كؤضبةرةكان 
جياوازةكاني  ثارَيزطا  ناوضةو  لة  شــارة 
هاوكاريي  ــةوةي  ئ بؤ  هاتوون  ئَيرانةوة 

حكومةت ءةربطرن. 
جارَيكي  دةيةوَيت  كة  نةذاد  ئةحمةدي 
ئيسالم  لة  هَيشتا  ســةرؤك،  ببَيتةوة  ديكة 
شةهردا خاوةني جةماوةرة، بةآلم ركابةري 
سةرةكيي ئةحمةدي نةذاد بؤ هةَلبذاردنةكاني 
سةرؤك  موسةوي،  موحسين  مير   ،٦/١٢

ءةزيراني ثَيشووي ئَيرانة.
موحافيزكار  ســةرؤكــي  لةكاتَيكدا 
ثشتطيريي  لة  دةيةوَيت  نةذاد)،  (ئةحمةدي 
دَلنيابَيت،  بَيدةرامةت  ناوةندء  ضيني  خةَلكي 
بازرطانةكانء  زياتر  موسةوي  جةماوةري 

دوكاندارةكانن.
لةبارةي  ســاأل)،   ٣٨) شَيرزاد  هةمزة 
ساَلي  بؤ  ئاماذةكردن  بة  موسةوييةوة 
لةكاتي  باشة،  «ثياوَيكي  دةَلَيت:  (١٩٨٠)كان، 

شةإدا زؤر سةركةوتووبوو». 
هةمزة خاوةني دوكانَيكي سةوزةء ميوة 
بإياري  شةهر،  ئيسالم  ضةقي  لة  فرؤشتنة 
دةدات،  سةرؤك  كامة  بؤ  دةنط  داوة  خؤي 
لةثشتييةوة  موسةوي  سةوزي  وَينةيةكي 
خةريكي  كة  هةَلواسراوة  ديــوارةكــةدا  بة 
دوكانَيكي  لة  ميوةية  سةوزةء  رَيكخستني 
سةوز،  رةنطي  ضؤَلدا،  زؤر  تاإادةيةكي 
رةنطي هةَلمةتي هةَلبذاردنةكاني موسةويية. 
تواني  كة  دادةنرَيت  كةسَيك  بة  موسةوي 
ئَيرانء  شةإي  لةماوةي  ئَيران  ئابووريي 

عَيراقدا هةَلبسَينَيتةوة.
موسةوي،  ثؤستةرةكاني  تابلؤكانء 
شةهريان  ئيسالم  خؤآلوييةكاني  شةقامة 
داطيركردووة، ئةو شارةي كة دانيشتووانةكةي 
كوردء  ــازةريء  ئ توركي  لة  تَيكةَلةيةك 

فارسن.
سةرؤك  كاتَيك  موسةوي  وَينةكاني 

لة  ثؤستة   ئةم  ئةوةي  ثَيش  بوو،  ءةزيران 
البدرَيت،  ئَيراندا  لة سيستمي  ساَلي ١٩٨٩دا 
سةرشةقامةكانء  طَلؤثي  لةسةر  ئَيستا 
شوَينَيك  هةموو  دوكانةكانء  ثةنجةرةي 

هةية.
لةماوةي دوو دةيةي رابردوودا، موسةوي 
رةقء  سياسةتي  لةنَيو  ــووة  ب كؤترَيك 
ركابةرى  طةورةترين  ئَيستا  ئَيراندا،  توندي 

(كةسايةتيي توند) ئةحمةدي نةذادة.
ئازةرييةو  رةضةَلةك  بة  كة  شَيرزاد 
دةذي،  ئيسالم شةهر  لة  ساَلة   (٢٠) ماوةي 
دةَلَيت: «ئابووري دووبارة لة قةيرانداية، ئةو 
دؤخةكة  نةهَيَلَيت  بؤئةوةي  كةسة  باشترين 
ثَينج  مانطَيك  هةموو  ثار  ساَلي  خراثتربَيت، 
ثةيدا  مانطانة  دؤالر)م   ٥٠٠) رياأل  مليؤن 

دةكرد. بةآلم ئَيستا زةرةردةكةم».
ئةوةندةيان  دوو  «نرخةكان  دةَلَيت:  ئةو 
بوو  رياأل   (٣,٥٠٠) شوتي  كيلؤي  لَيهاتووة، 
بؤية  رياَلة،   (٧,٠٠٠) ئَيستا  سةنت)،   ٥٠)

بةدَلنياييةوة دةنط بؤ موسةوي دةدةم».
خاوةني  ســاأل)،   ٢٣) كةريمي  عةلي 
ميوة  ئةم  بؤضووني  هةمان  كارطةيةكة، 
ــت: «مــوســةوي  ــَي ــرؤشــةي هــةيــةو دةَل ف
دروستترين كةسة، تةنانةت ئةطةر دؤخةكة 
لةمة  نايةَلَيت  ئةو  بمَينَيتةوة،  بةمشَيوةيةش 

خراثتربَيت».
بةهؤي  وزة،  بة  دةوَلةمةندة  كة  ئَيران 
ئةحمةدي  فراوانخوازييةكةي  سياسةتة 
رَيذةى  بة  هةآلوسانداية  لةذَير  نــةذادةوة 
ببَيتة  ئةطةر  بةَلَينيداوة  موسةوي   ،(٪٢٥)
سةرؤك، رَيذةي هةآلوسانةكة بهَينَيتة يةك 

ذمارة. 
ئةحمةدي  ثؤستةري  كةم  رَيذةيةكي 
بةآلم  دةبينرَيت،  شةهردا  ئيسالم  لة  نةذاد 
(موحافيزكارة)،  كؤنزةرظاتيظة  سةرؤكة  ئةم 
ناوضانةي  لةو  زؤرة  ثاَلثشتَيكي  خاوةني 
لَيدةذي،  كةمدةرامةتي  خةَلكي  كة  شارةكة 

ءةكو ناوضةي تةوحيد.
كة  ــاأل)،  س  ٦٣) خؤرسةظي  حوسةين 
ءةزارةتــي  خانةنشينكراوي  كارمةندَيكي 
شاري  لة  لةمةوبةر  دةية  سآ  بازرطانييةء 
باكوورةوة،  بةشي  دةكةوَيتة  كة  طةيالن 
دةَلَيت:  شةهر،  ئيسالم  بؤ  كردووة  كؤضي 

«ئةحمةدي نةذاد يةكَيكة لة ئَيمة».
حكومةت  كــة  ثَييواية،  خــؤرســةظــي 
بةَلَينةكاني دةباتةجآء مووضةكةي كة ئَيستا 
زياد  هةَلبذاردن  لةدواي  رياَلة،  ملَيون   (٤,٢)
خزمةتي  نةذاد  «ئةحمةدي  دةَلَيت:  دةبَيتء 
خانةنشينةكان  كرَيكارء  ضيني  بة  ضاكي 

كردووة».
موسةوي  دووركةوتنةوةي  خؤرسةظي 

رابـــردوودا،  ــةي  دةي دوو  لة  سياسةت  لة 
«ئَيمة  دةَلَيت:  دةبينَيتء  خراث  كارَيكي  بة 
ئةو ضي  رابردوودا  ساَلي  بيست  لة  نازانين 
بؤ كردووين، لةكاتَيكدا ئةحمةدي نةذاد كاري 
دةنطي  ئَيمة  كــردووة،  كرَيكاران  بؤ  ضاكي 

ثَيدةدةين».
دةَلَيت  ســاأل)،   ١٨) مةحمودي  مةهدي 
بةتايبةت  ثياوي سةردةمة،  نةذاد  ئةحمةدي 
لةبةر رةخنةكاني لة سياسةتي ئيسرائيل كة 
لة  «حةزم  داطيركردووة.  فةلةستيني  خاكي 

ءتةكانيةتي، كابرايةكي زؤر بوَيرة».
بة  متمانة  «من  دةَلَيت:  ثاشان  مةهدي 
ءابَيت،  خؤمان  ءةكو  كة  دةكــةم  كةسَيك 
دوو  ئةطةر  كةسةية،  ئةو  نةذاد  ئةحمةدي 
كةس طرفتَيكيان هةبَيت، يةكةمجار يارمةتيي 
ئةو  خراثترة،  ءةزعي  كة  دةدات  ئةوةيان 

يارمةتيدةري هةذارانة».
موسةوي بةَلَيندةدات بة ياساي ذناندا 
بضَيتةوة، كة نادادثةروةرة بةرامبةر ذن

ئةطةر  بةَلَينيدا  شةممة  رؤذي  موسةوي 
ياسا  ضونكة  بضَيتةوة،  ياسادا  بة  بيباتةوة، 

بةرامبةر ئافرةتان ناعاديلة.
يانةيةكي  لة  لة ءتارَيكدا بؤ (١,٥٠٠) ذن 
موسةوي  تاران،  باشووري  لة  ءةرزشيي 
ءتي بةتةواوي ئةو ياسايانةدا دةضَيتةوة كة 
ناعاديلة،  دةكاتء  ذنان  بةرامبةر  جياكاريي 
لةجياتيان ياساي نوآ ثَيشكةشي ثةرلةمان 

دةكات.
ذمارةيةكي  هاواركردني  ئاثؤإةء  لةنَيو 
زؤر ذندا كة دةيانوت «موسةوي، موسةوي»، 
ثؤليسى  كة  ءت  ئافرةتةكاني  بة  موسةوي 
ئةخالقي سةرشةقامةكان ناهَيَلَيت ئةطةر بَيتء 

ءةكو سةرؤك لة ٦/١٢دا هةَلبذَيردرَيت.
راهنةظارد،  زةهرا  موسةوي،  ذنةكةي 
«ثؤليسي  دةيــوت:  ئافرةتدا  ئاثؤإي  لةنَيو 

ئةخالق دةبَيت نةمَينَيت». 
راهنةظارد كة عةبايةكي رةشي لةبةردايةو 
سةرثؤشَيكي رةنطاوإةنطى لةسةرداية، ءتي: 
«ثَيويستة خؤمان ئامادةبكةين كة ئَيرانَيكمان 

هةبَيت جياكاريي بةرامبةر ذنان نةكات».
«ثَيويستة  ــي:  ءت موسةوي  ذنةكةي 
كة  بكةين  ياسايانةدا  لــةو  ضاكسازيي 
نايةكسان مامةَلة لةطةأل ذناندا دةكات، دةبَيت 
ذنان  بةهَيزبكرَين،  ذنان  مادييةوة  لةبواري 
دةبَيت بةطوَيرةي ثسثؤإيان كاريان ثَيبدرَيت، 
ذناني ئَيران دةبَيت بطةنة بةرزترين شوَيني 

بإياردانء ثؤست ءةربطرن».
مةعسومة  خاتوو  ئاثؤرةكةدا  لةناو 
ئيبتيكار، كة يةكةم جَيطري سةرؤك كؤماري 
لةنَيوان  ئَيراندا كاتَيك  لة مَيذووي  ذن بووة 
محةمةد  جَيطري  ٢٠٠٥دا  تا   ١٩٩٧ ساآلني 

تا  كرد  موسةوي  لة  داواي  بوو،  خاتةمي 
ئيبتيكار  ئَيران،  لة  ئافرةت ضاكتربكات  مافي 
ءتي: «داوا لة موسةوي دةكةين طؤإانكاريي 

بكات».
بردنةوةي كةروبي، بردنةوةي ذناني 

ئَيرانة
ماندوونةناسانة  ــي،  ــةروب ك فاتيمة 
شانبةشاني ثياوةكةي بانطةشةى هةَلبذاردن 
بؤ ثياوةكةي دةكات، ئةو دةَلَيت ئةطةر كةروبي 

بيباتةوة، ءاتا ذناني ئَيران برديانةوة.
مةهدي  ريفؤرمخوازةكة)ي  (ثــيــاوة 
ديكةي  مونافسةكاني  لة  يةكَيكة  كةروبي، 
كة  دَلنياية  كةروبي  فاتيمة  نةذاد.  ئةحمةدي 
بؤئةوةي  كةسة  باشترين  ئةو  ثياوةكةي 
كؤمارَيكي  لة  بطَيإَيتةوة  ذن  بؤ  مــاف 

موحافيزكاردا.
كؤمةآليةتي  كاروباري  ءةزيري  جَيطري 
محةمةد  ثَيشوو،  ســةرؤكــي  ســةردةمــي 
ءتي:  ساَلة،   (٦٣) تةمةني  ئَيستا  كة  خاتةمي 
«مافي مرؤظ بةشَيوةيةكي بةرفراوان ثَيشَيل 

دةكرَيت».
تائَيستا  ئةوةية  نيطةراني  بةتايبةت  ئةو 
دةزطاي بةهَيزي ضاودَيريي ئَيران (ئةنجومةني 
ثاسةوانان)، رَيطاي بة يةك ذن نةداوة خؤي 

لة هةَلبذاردنةكاندا بثاَلَيوَيت.
لة ديمانةيةكدا لة نووسينطةكةي خؤي لة 
ضةقي تاران ءتي: «ناإةزايي من ئةوةية تةنيا 

رَيطا بةيةك ذنيش نةدراوة».
لَيكؤَلينةوةية  كاري  كة  ئةنجومةنةكة 
كة  ذن  ثياوء   (٤٧٦) لةكؤي  كانديدةكان،  لة 
بة  رَيطاي  تةنيا  كردبوو،  ناونوس  خؤيان 

ضوار ثياو دا بةشداريى بكةن.
ذني  راهنظارد،  زةهــرا  هةمانشَيوة  بة 
دةبينرَيت  ناوةناوة  موسةوي،  بةتواناي 
هةَلبذاردن  هةَلمةتي  ثياوةكةي  لةجياتي 

دةكات.
نيطةرانة  كــة  ــي  ءت كــةروبــي  فاتيمة 
ئَيران  لة  بوارةكاني كاردا  لة  ئافرةت  لةوةي 
«بةشَيوةيةكي نايةكسان» مامةَلةيان لةطةَلدا 

دةكرَيت.
ئةو ئافرةتة ضاالكة ءتي: «ثَييانواية تةنيا 
نادةن  بة ذن  ناننء رَيطا  ثياوان ثةيداكةري 

بضنة شوَينةكاني ئةوان».
مانطة  ئةم  سةرةتاي  كةإوبى  مةهدى 
لةو  يةكَيكة  ئافرةت  مافي  باشكردني  ءتي، 
بيانكات،  داناوة  بؤ  ثالني  كة  ضاكسازيانةي 
ئةطةر ببَيت بة سةرؤك. ثَيش هةموو شتَيك 
شةقامةكان  سةر  ئةخالقي  ثؤليسي  ءتي 

ناهَيَلَيت.
ثياوةكةي  راوَيذكارَيكي  كةروبي  فاتيمة 
كاتَيك  كؤمةآليةتي  كــاروبــاري  بؤ  بــوو 

لةماوةي  بوو  ئَيران  ثةرلةماني  سةرؤكي 
خاَلي   ،٢٠٠٤ بؤ   ٢٠٠٠ ساآلني  نــَيــوان 
هاوبةشي لةطةأل ثياوةكةيدا زؤر لةوة زياترة 

كة تةنيا ذنء مَيردبن.
ئةم ذنء ثياوة لة ضةندين بؤنةدا بينراون 
كة زؤر بة تةحةمولةوة هةَلمةتي هةَلبذاردن 

بةيةكةوة ئةنجامدةدةن.
هةَلمةتي  سةرثةرشتيي  كة  فاتيمة 
ثارَيزطاي تاران بؤ مَيردةكةي دةكات، دةَلَيت: 
«هَيندةي لة توانامدا هةبَيت ءتاري بؤ دةدةمء 
سةركةوتن  لة  بير  ئَيمة  دةكةم،  ثشتطيريي 
بارودؤخة  ئةم  دةمانةوَيت  دةكةينةوة، 

بطؤإَيت».
ئَيران  ئابووريي  ــاري  ب خراثبووني 
ئاراستةي  كةروبي  رةخنانةي  لةو  يةكَيكة 
دةكات،  نــةذادي  ئةحمةدي  سياسةتةكاني 
كةروبي ءتي: «بارودؤخَيكي ئابووريي زؤر 
خراثمان هةية، لة بارودؤخي كةمي ئاسايشي 

سياسيء كؤمةآليةتي كةسَيتيدا دةذين».
فاتيمة  شةهيدانةوة،  دةزطاي  رَيطاي  لة 
لة  طــَيــإاوة  بــةرضــاوي  رؤَلَيكي  كةروبي 
بؤ  نؤرَينطة  نةخؤشخانةو  بنياتناني ضةندين 
لةشةإي  كةسوكاريان  كة  خَيزانانةي  ئةو 
ئَيرانء عَيراقدا كة لة (١٩٨٠)كاندا بةرثابوو، 
كوذراون. ئةو هةروةها طؤظارَيك دةردةكات 
ئَيران)ء  (كضي  ءاتا  دوخت)،  (ئيران  بةناوي 

سةرؤكايةتيي طروثَيكي ذنان دةكات.
نةبوو  نائاسايي  شتَيكي  شووكردني 
لةنَيوان دوو خَيزاندا، كة يةكَيكيان بازرطانةو 

ئةوي ديكةيان خَيزانَيكي ئايينية.
لة  بــوو،  ســاآلن   (١٤) تةمةني  كاتَيك 
ناوضةي  لة  ــودةرز  ط عةلي  شارؤضكةي 

لؤإستان ضاوي بة ثياوةكةي كةوت. 
«شتَيكي  ءتــي:  ثَيكةنينةوة  بة  فاتيمة 
بكةم  ثياوَيك  بة  شوو  من  بؤ  سةيربوو 
لةطةَلتان  راستطؤبم  ئايينى،  خَيزانَيكي  لة 
ئةو  كة  خؤشحاَلبووم  بةآلم  نةمدةناسي، 

هةميشة تةنيا مني دةويست».
ئةو  دةبوو  فاتيمة  طةنج،  بووكَيكي  وةكو 
بيبينَيت،  بيني،  ثياوةكةي  كة  ناإةحةتيانةي 
رذَيمي  لةاليةن  (١٩٧٠)كاندا  لةساَلي  كاتَيك 
شاوة كة لةاليةن ئةمريكاوة ثاَلثشتيي دةكرا، 

بةندكرا.
بؤ  بةندكراوة،  ضةندينجار  ءتي  ئةو 
تةمةني شةش  لة  كورماني  تاغي  يةكةمجار 
قةسر  بةنديخانةي  لة  كاتَيك  بيني،  ساَليدا 
لة  يةكَيكة  تاغي  بةندكرابوو،  ــاران  ت لة 
بؤ  هةَلبذاردنةكان  هةَلمةتي  بةإَيوةبةراني 

باوكي.

و. لة ئينطليزييةوة: نامؤ عةبدولَآل

هةَلبذاردنةكاني ئَيران، ملمالنَييةكي توند لةنَيوان موسةويء كةروبيء ئةحمةدي نةذاددا
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كة  ئةوكةسةية،  ئيشي  (رةخنة 
دةكــات)  هةنووكة  بةطرنطي  هةست 
- طؤتة -
ئةركي  (دةبَيت  دةَلَيت:  سارتةر 

سةرةكي رووناكبير رةخنة بَيت).

زؤرجار لةطةأل خؤمدا دةطةيشتمة ئةو 
قةناعةتةي كة نابَيت دةم لةكاري سياسي 
بكوتم، ضونكة جارَيكيان كةسَيكي خؤزان 
سياسي،  نووسةري  بةسياسةتمةدارء 
بنووسيء،  لةسياسةت  نابَيت  تؤ  وتي: 
ثَيوةدانطَيكةوة  ض  لــة  ــةو  ئ ــي  ــزان دةم
هةميشة  من  بــةآلم  ــات،  دةك ئةوقسةية 
وةكو رووناكبيرَيك (طرامشي)م لةبةرضاو 
طرنطيء  رووناكبير   دةبَيت  كة  بــووة، 
ئةستؤي  بخاتة  قؤناغةكةي  هةستياريي 
دةبَيت  دةَلَيت:  سارتةريش  يان  خؤي، 
خؤي  سةردةمةكةي   شايةتي  رووناكبير 
سةرةقةآلمانة  ئةم  بإيارمدا  بؤية  بَيت. 
كَيش  ــاتء  دةك ــر  زوي كَييش  بنووسم، 
من  نيية.  من  مةبةستي  دةكات  دَلخؤش 
فؤرمةكةم  كةركوكيمء  لةبةرئةوةيش 
نيية  دةنطدانم  مافي  بؤئةوَيء  ضووةتةوة 
وةلَي  كوردستاندا،  لةهةَلبذاردنةكاني 
بَيت  نووسينيش  بةقسةو  حــةزدةكــةم 
مَيذووييةي  هةلة  لةم  بكةم  بةشداري 

يةكةمجاري كورد..  
رةخنةو طؤإان دووضةمكي  رةوإةوةي 
بووني  بــةردةوامــي  بةرةوثَيشضوونء 
دةورووذَينَيتء  طؤإان  رةخنة  مرؤظن، 
تاكء   ذياني  طؤإانيش  دةيهَينَيتةكايةوةو، 
بةرةو  ــات،  دةب بةرةوثَيشةوة  كؤمةأل 
دؤخَيكي ثَيشكةوتووتر. ثَيمواية رةخنةيةك 
نيية رووخَينةر بَيت، رةخنةطرتن لةكةسَيك 
لةسياسةتَيك  بَيت،  كؤمةَلَيك  لة  بَيت، 
بَيت  ئةدةبي  لةبةرهةمَيكي  يان  بَيت، 
نيية،  رووخاني  مةبةست  هونةري،  يان 
بةرةو  ئاراستةكردنيةتي  ئةوةي  بةقةد 
ئةطةر  ضــاكــســازيــي،  خــؤضــاكــكــردنء 
خؤيدا  لةخودي  خــؤي  رةخنةلَيطيراو 
بؤ  هةَلنةطرتبَيت،  نةطَيتَيظانةي  رةخنةي 
دروستانةي  رةخنة  ئةو  وةآلمدانةوةي 
زؤرجاريش  يــان  دةكــرَيــن،  ئاراستةي 
بةر  ثةنادةباتة  شَيتطيردةبَيت،  وايلَيدَيتء 
ناوزإاندنء سووكايةتي ثَيكردنء بوختان 
لةهةَلةكاني  بةرطريكردن  بؤ  هةَلبةستن 
ــؤي بــةإاســت  ــةوخ ـــؤي، ضــونــكــة ئ خ
دةزانَيت،  بةهةَلة  ديكة  خةَلكي  دةزانَيتء، 
دةبينَيت،  خؤي  بةرثَيي  تةنيا  لةبةرئةوةي 
طةرضي  رةخنة دياريكردني اليةني الوازة  
كة  بَيت،  لةهةرشتَيك  يان  لةدةسةآلتَيك 
بةذيانء  هةبَي  راستةوخؤي  ثةيوةندي 
هةَلمةتي  راستة  مرؤظةوة.   شارستانيةتي 
ديموكراسيء  شتَيكي  ريكالمكردن 
لةهةَلبذاردندا،  بؤبردنةوة  شارستانية، 
هةموو رَيطايةك دةطيرَيتةبةر، تةنيا جنَيوو 
تةشةر نةبَيتء سوكايةتي ثَيكردن نةبَيت. 
ثيادةي  لةثرؤسةي  ناكؤكةكان  اليةنة 
ديموكراسيدا ئازادن ضؤن ريكالم دةكةن، 
ياسايةك  بةثَيي  خؤيانء،  ثرؤذةكاني  بؤ 
ياساييةوة  دةسةآلتَيكي  لــةاليــةن  كة 
دياريكردني  بــؤ  ســـنـــوورداركـــراوة، 
تواناي  الوازيـــةكـــانء  كــةمــوكــوإيء 
يان  بةرامبةردا،  لةكةسي  جَيبةجَيكردن 
لةليستي بةرامبةردا ـ تادةطاتة مونازةرةي 
راســتــيــةكــانء  بــؤدةرخــســتــنــي  تيظي 
رةخنةلَيطيراو  اليةني  دةبَيت  ضةوتيةكان.  
بةوإةخنانة  قةناعةت  بطؤإَيتء  خؤي 
تةوةجوهة  خؤيء  ضاككردني  بؤ  بهَينَيت 
ئةطينا  سةلبيةكةي،  ئةدائة  يان  هةَلةكةي، 
ثةنابردنةبةر  بةبَي  رووبةإووبونةوةي 
خؤضاككردنء هةوَلدان بؤيء طوَينةطرتن 
مايةي  دةبَيتة  ئةنجام  لةإةخنةكان، 
هةَلوةشانةوةي  زيــاتــريء  داتةثيني 
لةبةريةكي، يان وةستاني لةوكردةيةي كة 
خةَلكيش  دةكرَيتء  ئاراستة  رةخنةكةي 
بةتاكء  سةبارةت  ئةمة  تَيدةكةن،  ثشتي 
بةسياسةتَيك،  سةبارةت  وةلَي  كؤمةأل، 
ئةوةي  هؤي  دةبَيتة  فةرمانإةواييةك، 
خةَلكي لةئةجَينداكةي بتةكَينةوة، يان ئةوةتا 

جةماوةر لَيي وةإز دةبَيتء ثةنا دةباتةبةر 
سةبارةت  ئةطةرهاتوو  هةَلطةإانةوة، 
بوو،  فةرمانإةواييةك  يان  بةدةسةآلتَيك، 
دياريشة كؤمةَلَيك هؤكارهةن كة جةماوةر 
دإدؤنطء  فةرمانإةوايية  لةودةسةآلتء 
بذَيوييء  يةكةم  بةثلةي  دةكــةن:  بَيزار 
طوزةراني خراثي ئةو جةماوةرةو جؤري 
ئةو  ذياني  بةإَيوةبردني  نةشياويي 
داوةتة دةست  كة دةسةآلتي  جةماوةرةي 
زؤرء  ــمء  زوَل يان  فةرمانإةوايية،  ئةو 
ســةروةتء  بردني  ئيدارييء  طةندةَلي 
ساماني دةوَلةت، لةاليةن هةندَيك طروثء 
لةإَيطاي  يان  دةسةآلتةوة.   ئةو  تاقمي 
يان  ديموكراسيةوة،  ذياني  ثيادةكردني 
ئةودةسةآلتةي  ئينقيالبةوة  لةإَيطاي 
ئينقالبي  لةإَيطاي  طرتووةتة دةست، ئيدي 
لةإَيطاي  يان  بووبَيت،  سةربازييةوة 
يان  بووبَيت.  ضــةكــداريــةوة  شؤإشي 
دؤخَيك،  ــةرةو  ب وآلت  ئاراستةكردني 
نةتةوةبَيت.  ــدي  ــةرذةوةن ــةب ب دذ  كــة 
لةدةسةآلت  جةماوةر  هةَلطةإانةوةي 
بووة،  ئةوهؤكارانة  مَيذوو  بةدريذايي 
ئةو  يان  ئةودةسةآلتانةي  وتمان.  كة 
طةندةَلبوونء  كة  فةرمانإةواييانةي 
رووخــاون،  جةماوةر  فشاري  بةزةبرو 
بوون،  فةرمانإةواييانة   ئةودةسةآلتء 

كة رةخنةيان ثَي قبوأل نةبووة، بطرة نةك 
سزاي  بطرة  نةبووة،  قبوأل  ثَي  رةخنةيان 
رةخنةيان  كة   داوة  ئةوانةشيان  تووندي 
لةتاكةكاني  يان  دةسةآلتة،  لةو  طرتووة 
لةطةندةَليةكاني  يــان  ــة،  دةســةآلت ئــةو 
كةسَيكي  ضةند  بةهؤي  كة  ئةودةسةآلتة، 
تووشي  بةبةرثرسيارَيتي  هةستنةكردوو 
خةَلكي  دةبينين  لةمإؤذانة  وةكو  هاتووة. 
خؤيانء  لةحيزبةكاني  جياواز  خاوةنإاي 
دةردةكرَين،  زانكؤكان  لةفةرمانطةكانء 
بةفةرماني حيزبي، نةك بةفةرماني دةوَلةت، 
ئةمةش خراثترين ئاستة كة حيزبء خاوةن 
كوردستان  لةباشووري  دةسةآلتةكان 
باجَيكي  ئةنجام  بَيطومانيش  تَييكةوتوون، 
دةسةآلتي  ميللةتء  دةدةنـــةوة!  خــراث 
كة  دةسةآلتةية،  ميللةتء  ئةو  نةمر  كاراء 
لةإةخنةية  حةزي  ثيادةدةكاتء  رةخنة 
خةَلكي  دةسةآلتء  ميكانيزمي  بؤئةوةي 
لةوكؤمةَلطايانةدا  ئةمةش  بكرَيت،  ثَيضاك 
دةبَيت كة ذياني ديموكراسي ثيادة دةكةن. 
كؤمةَلطاي  ناوين  لةإؤذهةآلتي  بَيطومان 
ديموكراسي  ثإبةواتاي  ديموكراسي 
ئةوروثيةكانء  كؤمةَلطا  لةشَيوةي  نيية، 
دةسةآلتي  كؤمةَلطاي  يــان  ئةمريكا، 
يان  (ئاييني)ن،  سَيؤكراتين  يان  خَيَلةكين، 
كة  بنةماَلةيين،  دةسةآلتي  كؤمةَلطاي 
دةطرَيتةوة،  عةرةبيةكان  وآلتة  زؤربةي 
عةرةبي،  دوورطــةي  وآلتاني  بةتايبةتي 
تؤتاليتاري  تاكإةوييء  كؤمةَلطاي  يان 
ميسرء  وةك  نموونةي  هةتاهةتايين، 
ئيسالميء  ئَيراني  تونسء  سورياو  ليبياء 
ئةتاتوركي..هتد.  عةسكةرتاري  توركياي 
دةسةآلت  سياسةتمةدارء  هةندَيك  بؤية 
لَيرةش ئةو رةوشة سةقةتةي رؤذهةآلتي 
ثَييانباشةء  طرتووةو  لةبةرضاو  ناوينيان 
لةعَيراقي  بةاليانةوة.  قورئانة  خةتمي 
دةسةآلتي  رووخاني  دواي  ئةمإؤيشدا، 
تاكإةوانةي ديكتاتؤري بةعس، دةسةآلتي 
هَيزَيكي  هاتةئاراوة،  شيعة   مةزهةبي 

مةزهةب  شيعةيةء  ئيسالمي  تؤتاليتاري 
كراوةتة مةرجةع بؤ سةركةوتني طروثَيك 
مةرجةعي  فةتواي  لةهةَلبذاردنةكاندا. 
دةبةستَيتةوة  خةَلكي  هةموو  مةزهةبةكة 
بؤئةوةي  مةزهةبية،  ئايينية  بةوإةوتة 
بدةنء  مةزهةبي  حيزبي  بةليستي  دةنط 
بةشَيكي  بَيت.  باآلدةست  ئايين  مةزهةبي 
خؤي  بةخواستي  كورديش  دةسةآلتي 
بةشدارة لةودةسةآلتي مةركةزة، بَيئةوةي 
ئةوبةشداريكردنة  بةزيانةكاني  هةست 
بكةن لةسةر دةسةآلتي حكومةتي هةرَيمي 
بةشدارةكانيش  ــةي  زؤرب كوردستان. 
(يةكَيتيء  حيزبن  هــةردوو  تاكةكاني 
قسةيةكي  جابري،  عابد  محةمةد  ثارتي). 
فةلسةفة  بؤ  طةإانةوة  دةَلَيت:  كة  هةية 
دوَينَيش  ضؤن  وةك  ئةمإؤية،  كةواتة 
تةطبيركردن  نشوستي  زةرورةتَيكة  بوو، 
بةبَي  كة  تةطبيركردنَيك  دةيسةثَينَيت، 
دانــايــي ئــةنــجــامــدراوةء بــووةتــة هؤي 
دانايية،  فةلسةفة  بؤ  طةإانةوة  تةنطذة، 
بةوةدا  دان  دةستثَيدةكات،  بةوة  داناييش 
بنرَيت، كة طةيشتن بةإاي راستء رةوان، 
بةبَي  نةك  نابَيت،  ئازاد  موناقةشةي  بةبَي 
هاوآلتييان  كةهةموو  تةطبيركردنَيكيش 
تيايدا بةشداربن، بةيةك قسةيش، طةإانةوة 
بةديموكراسي  ثَيويست  فةلسةفة  بؤ 

لَيرة  لةخؤشبةختيمان،  هةية.  راستةقينة 
عةرةبيء  ديكةي  لةوآلتاني  لةمةغريبء 
هَيشتا  ديكةشدا،  ئيسالميةكاني  لةوآلتة 
هةموو  ضونكة  رووينةداوة،  زريانةكة  
هاواردةكاتء  لةدةورووبةرمان  شتَي 
هؤشداري دةدات: يان ئةوةتا ديموكراسي 
بَيدةسةآلتانء  مافي  كة  راستةقينة، 
ئةوةتا  يان  بكات،  ضةوساوةكان مسؤطةر 
وابـــــــةإَيوةية).   زريانة رةضاوكراوةكة 
لةكتَيبي – كَيشةكاني فيكري هاوضةرخدا_

..
لةزؤر شوَيني  طؤإان  باوةزي  ئةمإؤ 
لةئةمريكاي  سةرةتا  هةَليكردووة،  دنيا 
زؤر  توركياء  دواتر   هةَليكرد،  ئؤباماوة 
تةنانةت  طرتةوة،  ناوضةكةي  لةوآلتةكاني 
رؤذهةآلتيشدا  وآلتــي  لةئيسالميترين 
ئينجا ئةوةتا طةيشتووةتة  وةكو ثاكستان. 
ثَيكهاتةيةك  توَيذء  هةرحيزبء  عَيراقيش، 
داواي  دةكات،  طؤإان  داواي  بةجؤرَيك 
طةندةَلةكاني  تاكة  سزاداني  لَيثَيضينةوةو 
نةزاهةيان  دةستةي  دةكــةن.  دةســةآلت 
سزاداني  لَيثَيضينةءةء  بؤ  دروستكردووة 
ئةوةي طوماني طةندةَلي ئيداريي لَيدةكرَيت، 
داواي  نةبَيت  بؤمان  كورد  بؤئَيمةي  ئيدي 
وشةي  لــةدوو  رقمان  تةنانةت  بكةينء 
بَيت،  طؤإانيش  ريفؤرمء  وةكو  جواني 
لةكاتَيكدا كة خةريكة طةندةَليء ناعةدالةتي 
طوَيي  بَيئةوةي  ــت،  دةطــرَي بينةقامان 

ثَيبدةين؟!..  
ــانء  ذي ثَيويستييةكي  طــــؤإان، 
خةسَلةتي  شتَي  هةموو  ثَيش  بوونة. 
سروشتة  ئــةم  ــة،  طــةردوون سروشتء 
هةميشة  ساَلةء  مليار  ضةندين  تةمةني 
بَيطومان  بؤي،  بووة  كؤششدا  لةطؤإانء 
بؤضاكترو  هةر  مانةوةش  بةرةوباشترو 
دةبينين  خراثتر.  بؤ  نةك  بووة،  شياوتر 
مةيمونةوة  شَيوة  لةطيانلةبةرَيكي  مرؤظ 
طةيشتووةتة ئةم مرؤظة جوانةي هةنووكة. 
سروشت هةموو وةرزَيك طؤإان دةكاتء 

دةنوَينَيت،  خؤي  بةتةرحَيك  وةرزةو  هةر 
خؤي  ــو  وةك لةسروشتدا  شتَيك  هيض 
بَيطومان  نامَينَيتء طؤإاني بةسةردا دَيت، 
بؤية  ميكانيزمةية.  ئةو  ثابةندي  مرؤظيش 
تةنيا  طؤإان  بةربةرةكانيكردني  بَيطومان 
طروثي  كةسء  كؤنةويسترين  لةدةستي 
موحافيزكارة  يان  دَيت،  ئاييني  توندإةوي 
واتا  ــؤإان  ط دذايةتيكردني  كؤنةكان، 
عةولةمةء  ثَيشكةوتنء  دذايةتيكردني 
ئايندةيةكي  دروستكردني  ضاكسازييء 
طةشء ثإ لةشارستاني بؤطةلء نيشتمانء 
ضةقبةستن  ــةطــةأل  ل ثــةيــوةســتــبــوون 
دةشزانين  وةك  ناشايستةدا،  لةدؤخَيكي 
ئاوي  نةك  دةكات،  بؤطةن  وةستاو  ئاوي 

خووإ..
طؤإانةكاني  كورد  بؤنةطبةتي  وةلَي 
بةرةو  ميللةتانةوة  هةموو  بةثَيضةوانةي 
ئةيلول  شــؤإشــي  كــة  بـــووة،  خراثتر 
دؤخَيكي  ضــووة  كــورد  هَينا،  هةرةسي 
نوَييش  شؤإشي  كة  خةتةرناكترةوة، 
تووشي  نةتةوةيةك  ــوارد،  خ شكستي 
كورد  ديمان  حيزبَيك،  نةك  بوو،  شكست 
جينؤسايدء  هؤلؤكؤستء  رووبــةإووي 
وآلتَيكي خاثوور بووةوة. راثةإين طؤإان 
بوو، وةلَي شكستي هَيناو، ئةطةر دةوَلةتة 
ديسان  نةبوواية،  دنيا  بةإةحمةكاني 

ناسنامة  لةناوضوونء  رووبةإووي  كورد 
دنياداء  لةهةموو  كورد  دةبوو.  سإينةوة 
هاوآلتي  خؤيشيدا  لةخاكةكةي  بةتايبةتي 
ثلةدووة، ئةطةر ثلةسَي نةبَيت،  لةتوركياء 
نةتةوةييدا  دانبةبووني  سوريادا،   ئَيرانء 
ضارةنووسي  لةعَيراقيشدا  نانرَيت، 
دَلمان  ناشبَيت  غةيبدايةء  لةدةستي 
ئَيستا خؤشبَيت  لةرزؤكةي  بةوبةشداريية 
ضونكة  كردوويةتي،  كورد  لةبةغدا  كة 
بةطوَيضكةي  دةبينينء  خؤمان  بةضاوي 
خؤشمان دةبيستين، لةهةموو ئةوشتانةي 
كة كورد ويستوويةتي لةحكومةتي ناوةندء 
لَيثؤشيوة،  ضاويان  يان  دةكــات،  داواي 
بَيطومان  ثاشطةزبوونةتةوة.  لَيي  يان 
ئةنجامي  قوإبةسةريانةش  هةموو  ئةم 
كوردء  سةركردةكاني  شارةزايي   كةم 
خؤإاطر  بووة،  كورد  ئَيستاي  دةسةآلتي 
نةبوون، ئةوةتا يان سازشيان كردووة يان 
واقيع،  ئةمري  بؤ  بةدةستةوةداوة  خؤيان 
سةعيدي  شَيخ  شؤإشةكةي  نموونةي 
شَيخ  سازشي  ئةيلول،  شؤإشي  ثيرانء 
ضةندان  ناسنامةي  بةسإينةوةي  سةعيد 
كوردستان  باكووري  لة  كــورد  ملَيون 
بارزاني  مستةفا  رازيبووني   شكايةوة،  
ضووني  لــةشــؤإشء  بةدةستهةَلطرتن 
وةرتةبووني  بةتةرتةو  ئَيران،  ــةرةو  ب
لةتاراوطةكاني  ــورد  ك ــةزار  ه ــةدان  س
ئَيران  ئؤردوطاكاني  عَيراقء  باشووري 
شكايةوة. شكستي شؤإشي نوَييش دواي 
ئَيران،  عَيراقء  نَيوان  شةإي  وةستاني 
خاثووركردني  طةلَيكء   بةئةنفالكردني 
حةماقةتي  دواي  شكايةوة،  نيشتمانَيك 
طةالني  كوَيت،  بةداطيركردني  ــةدام  س
كورديشةوة،  بةطةلي  راثةإينء  عَيراق  
ئةمريكاوة،   لةاليةن  ثاشان شكستثَيهَيناني 
ويذداني  طةلَيك،  مةرطةساتي  رةوكردنء 
ئةوروثا  وآلتاني  هةذانء   هَيناية  دنياي 
ئاراميان  ناوضةي  لَيكردةوةو  اليةكيان 
بؤدانا لةباكووري هَيَلي (٣٦)دا، تائةو دوو 

هةميشةييةي  دةسةآلتة  خاوةن  حيزبة 
كوردستان (ي،ث)، دةستيان بةسةرداطرت،  
راثةإينةكةء  بــةخــاوةنــي  خؤيانكرد 
جطةلةوان  نةبوو  لةساحةكةدا  كةسيش 
ميللةتيش كة خاوةني راستةقينةي  نةبَيت، 
راثةإينةكة بوو، دةستي لةبني هةمانةكةوة 
دةرضوو. دواجاريش طةمةي هةَلبذاردنمان 
حيزبة  دوو  ئةم  ١٩٩٢دا  لةساَلي  بيني 
بؤ  ئةنجامدرا  تةراتَينَيك  ض  ضيانكردو 
ئةوي  بةسةر  زاَلبَيت  يةكَيكيان  ئةوةي 
فيفتي  فيفتي  بةثرؤسةي  ئةوةبوو  ديكةدا، 
لةسةر  دواجاريش  بةشكرد،  دةسةآلتيان 
لــةقــةآلدزة   ، خةليل  ئيبراهيم  داهــاتــي 
ئاطرةكةيان  دووكانَيك  ضةند  لةسةر 
طةنجي  ساَلدا  ثَينج  لةماوةي  كــردةوةو 
دةستيان  دواجاريش  بةكوشتدا،  كورديان 
لةهةموو  ــةكء  ي ناودةستي  خستةوة 
وةك  بةشةبرا،  بوونة  خَيروبَيرةكاندا 
ئَيستايش  نةباران.  ديوةو  نةبايان  بَلَيي 
هاوسةنطةرةكاني جارانيان  ئامادةن دذي 
ناودةست!  دةستبخةنة  شةيتان  لةطةأل 
ضونكة لةطؤشةنيطايةكي هةَلةوة دةإواننة 
كوردستانء  هةنووكةي  رووداوةكاني 
ــةوةي  ــن ــزووت ــةء جــيــهــانء ب ــاوضــةك ن

مَيذووييان نةخوَيندووةتةوة..
قةيناكة،  ــووةش  ــةم ه ــةم  ئ دواي   
خؤثرسيان  ســةدام   رووخــانــي  دواي 
كورديان  ضارةنووسي  كة  نةكرد  بةطةل 
نةبوو  خؤميللةت  بةغدا،  باوةشي  بردةوة 
لــةدةســتــووري  ــا  دان (١٤٠)ي  مـــادةي 
عَيراقداء وشكي كردةوة؟ خؤميللةت  ثَيي 
بخةنة  كورد  ضارةنووسي  بإؤن  نةوتن 
باآلي  جظاتي  دةعوةء  حيزبي  ذَيردةستي 
عةرةبة  لةعَيراقء  ئيسالمي  شؤإشي 
ثَيي  خؤميللةت  شؤظَينيةكان؟،  سووننة 
نةوتن بإؤن سازش بكةن لةسةر كةركوك 
رةطةزثةرستةكانء  توركمانة  لةطةأل 
كورد،   (٣٢) بة  عةرةبةهاوردةكانداء، 
دةسةآلت  عةرةب   (٣٢) توركمانء،   (٣٢)
لةوشارة دابةشبكةن، بَيئةوةي بطةإَينةوة 
كــوردســتــانء،  ــاوةري  ــةم ج راي  ــؤ   ب
بخةنة  كوردستان  خاكي  طرنطي  بةشَيكي 
ناوضةداطيركراوةكاني  ريفراندؤمةوة، 
بـة  زؤرداريـــي  بـــةزؤري  كوردستان 
بكةن؟.  نــاوةزةد  جَيناكؤكةكان)  (ناوضة 
ــةآلتء  دةس بــَي  خةَلكي  ــةوان  ئ ئةطةر 
موسأل  كةركوكء  لةشاري  لَينةزانيان 
دانةناية، ضارةنووسي كورد لةودوو شارة 
نةدةكةوتة قوإطي دَيوودرنجةوة. ئَيستاش 
بيرةوة،  فإَييانداوةتة  ئةوان  ئةوبةردةي 
نةبَيت  طةلة  ئةم  دَلسؤزي  ئاقألء  بةثياوي 
هةآلنة  هةموو  ئةم  خؤدةبَيت  دةرنايةت. 
ضارةسةر بكرَين، ضارةسةريش بةطؤإاني 
كوردستانء  ثةرلةماني  لةنَيو  دةسةآلتة 
بةشَيوةي  هةرَيمي كوردستاندا  حكومةتي 
بةو  نــةك  شارستاني،  ديموكراسيء 
ــةوةي هــةَلــةكــان  ــؤئ ــة، ب ــي كــوردكــوذي
دةبَيت  نةبنةوة،  دووبارة  ضةقنةبةستنء  
بؤماوةي  كة  كةسانةي،  سياسيء  ئةو 
جَيطةيان  ديكة  كةسي  قايلنين  ساَلة   (١٨)
بطرَيتةوة، ئيدي بابيرَيك لةوةزعي كوردي 
بةوكةسانة  رَيطا  بكةنةوة،  بةدبةخت 
ضاكسازي  ــؤإانء  ط بانطةشةي  بــدةن 
 ، ناكرَيتء  ثَييان  خؤيان  كة  دةكــةن، 
بكةن،  ثشتطيرييان  سةركةوتن  ئةطةريش 
خاوةن  بؤ  رَيطا  لَيبدةن،  ثاشقوليان  نةك 
باإؤحي  بكةنةوة،  كورد  طةنجاني  ئةقألء 
ديموكراسيخوازي  تيابَيء  ليبوردووييتان 
هةبَيت.  بةبةرامبةر  بإواتان  راستةقينةبن، 
جةماوةرةي  ئةم  كة  نةبن  لةوبإوايةشدا 
ئَيستا هةية، جةماوةرةكةي ١٩٩٢ء ٢٠٠٥-
ة، ضونكة ضةندين نةوةي نوَي هاتوونةتة 
لةدايكبووي  هةمووشيان  كة  مةيدان، 
سةردةمي راثةإيننء لةناو ئةو دةسةآلتة 
بوونء،  طةورة  راثةإين  دواي  كوردييةي 
خؤيان  بةضاوي  مةينةتييةكانيان  هةموو 
ضاكسازيي  داواي  دةنطي  دةمَيكة  بينيوة. 
بةتايبةتي  بةرزبووةتةوة،  لةكوردستاندا 
نيشتمانيي  يةكَيتيي  ريزكاني  لةناو 
بةشَيوةيةكي  ئــةطــةر  كــوردســتــانــدا، 
ئــةوداواء  بَيطومان  بووبَيت،  بَيدةنطيش 

رايانةش دةطةيشتنة سكرتَيري طشتي.

رايةكي بَياليةن
رةخنةو طؤأان...

غةفور سالَح عةبدولَآل

ئةطةر ئةوان خةَلكي بَي دةسةآلتء لَينةزانيان لةشاري كةركوكء موسأل 

دانةناية، ضارةنووسي كورد لةودوو شارة نةدةكةوتة قوإطي دَيوودرنجةوة. 

ئَيستاش ئةوبةردةي ئةوان فإَييانداوةتة بيرةوة، بةثياوي ئاقألء دَلسؤزي 

ئةم طةلة نةبَيت دةرنايةت. خؤدةبَيت ئةم هةموو هةآلنة ضارةسةر بكرَين، 

ضارةسةريش بةطؤإاني دةسةآلتة لةنَيو ثةرلةماني كوردستانء حكومةتي 

هةرَيمي كوردستاندا بةشَيوةي ديموكراسيء شارستاني
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تارماييةكانى 

تؤتاليتاريى
ثاريَزةر تةها عومةر رةشيد

(رَيكخستنى ذيان بةثَيى يةك ئايدؤلؤذيا بةئةنجام 
ناطات، تةنيا لةذَير سَيبةرى سيستمى تؤتاليتاريدا نةبَيت) 
حنة ارندت

ناكرَيت بَيباك بين لةوةى بة رؤذطارى ئَيستاى كؤمةَلطادا 
لةاليةن يةكَيتييةوة تَيدةثةإَينرَيت، لةو روانطةيةوة كة داخؤ 
ئةوةى دةطوزةرَيت ض مةترسييةكى دةبَيت بؤ سةر ئازاديى 
تاكء رةتكردنةوةى فرةيي سياسيء قبوَلكردنى بيروإاى 
ئةوةى دةطوزةرَيت ض مةترسييةكى دةبَيت بؤ سةر ئازاديى 
تاكء رةتكردنةوةى فرةيي سياسيء قبوَلكردنى بيروإاى 
ئةوةى دةطوزةرَيت ض مةترسييةكى دةبَيت بؤ سةر ئازاديى 

جياواز... ثرسيارى سةرةكى لةوةوة دةستثَيدةكات كة ئايا 
لةثَيناو  ئةو ثةيمانةى حيزبء ئةندام بةيةكةوة دةبةستَيت 
ياخود  سياسيداية،  بةشداريى  ئازاديىء  فراوانكردنى  
ذَيردةستةء  بة  دةكات  تاك  ئيدى  هؤبزيانةيةء  ثةيمانَيكى 
كوَيى  لة  خؤى  كوردى  حيزبي  ئايا  حيزب،  ناو  بَيئيرادةى 
روئيايةكى  ض  خاوةنى  دةبينَيتةءةء  ئازاديدا  ثاراستنى 

سياسيية بؤ ثاَلثشتيى ئةم ئازاديية؟  
روئيايةكى  ض  خاوةنى  دةبينَيتةءةء  ئازاديدا  ثاراستنى 

سياسيية بؤ ثاَلثشتيى ئةم ئازاديية؟  
روئيايةكى  ض  خاوةنى  دةبينَيتةءةء  ئازاديدا  ثاراستنى 

بة  خــؤى  حيزب  ئةمإؤ  ءاقيع  بة  لــةبــةرئــةوةى 
تاك  ئازادييةكانى  دةستكةوتةكانء  هةموو  سةرضاوةى 
دةزانَيت، بؤية لة هةموو كات طرنطترة كة ضةندين ثرسيار 
ديموكراسيةوة  تاكء  بة  ثةيوةندى  لة  حيزب  لةسةر 
كؤمةَلطاى  حيزبةكانى  لةسةرةتاوة  دةبَيت  بوروذَينين. 
مَيذووى  لة  بةَلكو  ئَيمة،  لةالى  نةك  كة  بزانن  ئةوة  ئَيمة 
تاك  ئازاديى  كة  سةلماوة  شارستانييةكانيشدا  كؤمةَلطا 
بيروإاء بوونى فرةيى زةمينةى دةركةوتنى  لة دةربإينى 
حيزب بوون، وةك كايةيةكى سياسيى، نةك بةثَيضةوانةوة. 
دةبَيت  راستةقينةكةى)  مانا  (بة  حيزب  ئةوةى  كةواتة 
ئازاديى،  داهَينانى  لة  نيية  بريتى  بيكات،  تاك  ئازاديى  بؤ 
كة  دنيابينييةكةوة  بة  ثابةندبوون  لة  بريتيية  ئةوةندةى 
حةشاردابَيت.  هةناويدا  لة  تؤتاليتاريى  رةطةزى  كةمترين 
بة  خؤى  كة  دةستثَيدةكات  بةوة  حيزب  تؤتاليتاريةتى 
ديكة  هيضى  (بةش)َيك  لة  لةكاتَيكدا جطة  بزانَيت،  (هةموو) 
بةها  لة  تاك  كة  تَيدةثةإَيت  بةوةدا  كؤمةَلطادا،  لةناو  نيية 
شوناسَيكى   ئةندامَيتيدا،  بؤتةى  لة  دابماَلَيتء  تايبةتةكانى 
بةها  لة  تاك  كة  تَيدةثةإَيت  بةوةدا  كؤمةَلطادا،  لةناو  نيية 
شوناسَيكى   ئةندامَيتيدا،  بؤتةى  لة  دابماَلَيتء  تايبةتةكانى 
بةها  لة  تاك  كة  تَيدةثةإَيت  بةوةدا  كؤمةَلطادا،  لةناو  نيية 

رةخنةطرةوة  بيركةرةوةى  خودَيكى  لة  كة  ثَيببةخشَيت، 
ذَيربارى  خستنة  ئةندام  دةستةمؤ.  كةسَيكى  بيكاتة 
حيزبانةى  ئةو  لةشَيوةى  رَيكخستنَيكةوة  مةركةزيةتى 
لة  بريتيية  هةبوون،  خؤرهةآلتيدا  بلؤكى  سةردةمى  لة 
تايبةتمةندييةكانى  سإينةوةى  ثرؤذةى  جَيبةجَيكردنى 
تاكء بةخشينى بةهايةكى تاكإةهةنديى، كة شوَينَيكى تَيدا 
بيركردنةوةى  تاكء  ئازاديى  بؤ مومارةسةى  بةديناكرَيت 
حيزبةوة  بة  ئــةنــدام  سياسيانةى  ثةيوةندى  ئــازاد، 
ئازاديى  كةمكردنةوةى  بؤ  نيية  ثةيوةندييةك  لةإاستيدا 
دةستةجةمعيية  ءزةيةكى  كؤكردنةوةى  ئةوةندةى  تاك، 
تاكيش  ئازاديى  مةسةلةى  ئازاديية،  لةو  داكؤكيكردن  بؤ 
حيزب،  طةمةى  بؤ  نيية  جَيهَيَلراو  مةسةلةيةكى  هةرطيز 
ئازاديى  بوارةكانييةوةء  هةموو  بة  تاك  ئازاديى  ضونكة 
مرؤظةوة  ئيرادةى  بة  ثةيوةستة  بةتايبةتى،  رادةربإينيش 
لة ثانتاييةكى فراوانتر لة دنياى رَيكخستنى حيزب. دةبَيت 
جياوازترء  ئازاديى  بةهاى  كة  تَيبطةيةنرَيت  لةوة  حيزب 
سةركةوتنى  لة  ،ثيرؤزترة  بةئةندامبوون  لة  باآلترة 
قةيرانة  ضارةسةركردنى  هةَلبذاردنَيكدا.  لة  حيزب 
ئازاديى  نادات بة حيزب دةستوةرداتة  ناوخؤييةكان ماف 
نهَينى  بة  تايبةتة  ئةوةندة  خؤي  (كة  دةنطداندا  لة  تاكةوة 
بةو  حيزب  مرؤظدؤستانةى  ئاستى  ئةنجامدةدرَيت)، 
روئيايةى بؤ ئازاديىء يةكسانى بؤ هاوآلتييانى ءآلتةكةى 
كورسيانةى  ئةو  ذمارةى  نةك  دةكرَيت،  ثَيوانة  هةيةتى 
الي  بؤضوونةى  ئةو  دةهَينَيت،  بةدةستي  ثةرلةمان  لة 
ئازاديى  لةطةأل  هةَلسوكةوت  ضؤن  ئــازادة  حيزب  واية 
ئةندامةكانيدا دةكات، ئازادة لةوةى ثةيإةوى ديموكراسي 
بة  لةوةى  ئازادة  نا،  يان  بكات  ئؤرطانةكانيدا  ناوخؤى  لة 
مةترسيدارة  سةرةتايةكى  دةنطدان...  بؤ  بيانبات  زؤر 
ــةآلتء  دةس ديموكراسيى  هاوآلتيبوونء  ثرسي  بؤ 
تادَيت  مرؤظيشة..  مافي  بنةماكانى  ياساء  ثَيضةوانةى 
دةكاتةوة،  نزيكتر  تؤتاليتاريى  ستةمكاريىء  لة  حيزبيش 
تايبةتى  كَيشةيةكى  ءةك  ئَيستا  حاَلةتةى  ئةم  نابَيت  بؤية 
بةَلكو  سةيربكرَيت،  حيزب  سةركردايةتيى  ئةندامء  نَيوان 
تايبةتى  كَيشةيةكى  ءةك  ئَيستا  حاَلةتةى  ئةم  نابَيت  بؤية 
بةَلكو  سةيربكرَيت،  حيزب  سةركردايةتيى  ئةندامء  نَيوان 
تايبةتى  كَيشةيةكى  ءةك  ئَيستا  حاَلةتةى  ئةم  نابَيت  بؤية 

ئازادييةوة  بة  ثةيوةندى  (ضونكة  طشتيية  مةسةلةيةكى 
لةمإؤدا سةربطرَيت،  ئةطةر  ئَيستا  ئةم سياسةتةى  هةية)، 
بة  خؤىء  ءةزيفةى  بيكاتة  حيزب  ئايندةش  بؤ  ثَيدةضَيت 
ثةيإةوبكرَيتء  لةاليةن حكومةتةوة  بكاتء  دامةزراوةى  
هةموو  لةمةشةوة  بطرَيتةوة..  كؤمةأل  تاكةكانى  سةرجةم 
بيانووى  بة  كؤمةَلطا  ناو  ملمالنَيكانى  جياوازييةكانء 
هةموو  لةمةشةوة  بطرَيتةوة..  كؤمةأل  تاكةكانى  سةرجةم 
بيانووى  بة  كؤمةَلطا  ناو  ملمالنَيكانى  جياوازييةكانء 
هةموو  لةمةشةوة  بطرَيتةوة..  كؤمةأل  تاكةكانى  سةرجةم 

حيزب،  بةرنامةى  رةسميىء  سياسةتى  لةطةأل  نةطونجان 
ئةندام  ضونكة  رةتكردنةوةوة،  مةترسيى  ذَير  بخاتة 
حيزبةكةى  تؤتاليتاريةتى  لة  ئيستيقالة  بة  دةتوانَيت 
بوو،  تؤتاليتار  حكومةت  ئةطةر  ــةآلم  ب رزطــاربــَيــت، 

رزطاربوونى هاوآلتى ئاسان نيية.

ـــت لة  ــة دةس ــك ك ــَي ــةس «ك
ديكة  ــي  ــةوان ئ ــى  ــووس ــارةن ض
ضارةنووسى  هةرطيز  وةردةدات، 

خؤى نادؤزَيتةوة». ثاولؤ كؤيليؤ 
مافى  مرؤظايةتى  «تــةواوى 
نــاإةزايــى  دةنطى  نيية  ــةوةى  ئ

تاكةكةسَيك سةركوت بكات».      
جؤن ستيوارت ميل

ناشرينترين ئةخالق، قَيزةونترين 
كلتوور  رسواترين  بيركردنةوة، 
ـــردنء  دةرك كلتوورى  بَيطومان 
ــنء دذايـــةتـــيـــكـــردنء  ــإي ــب ــان ن
بيروإاء  ئازاديى  سةركوتكردنى 
جياوازةكانة،  روانينة  دنيابينىء 
مرؤظ  مافى  ثَيشَيلكردنى  بَيطومان 
ئةمنىء  ـــا  دةزط نيية  ئــةوة  ــةر  ه
نهَينىء  بة  حيزبييةكان  ثؤليسىء 
كوشتنء  ئةشكةنجةء  ــر  ــراوذَي ذَي
ثيادةبكةن،  سةرنطومكردن  فإاندنء 
مافى  ثَيشَيلكردنى  ضؤن  وةك  نةخَير 
دادثةروةريى  نيية  ئةوة  هةر  مرؤظ 
بَيتء  سفردا  لةئاستى  كؤمةآليةتى 
راووإوتى ئابوورى، عةدادى طةندةَلى 
بَيكاركردن  قةتَلوعامى  تةقاندبَيتء 

طةيشتبَيتة ناشرينترين ئاستى خؤى.
دةركــردنء  ئةخالقى  بَيطومان 
ئاستى  دوو  لة  بَيئيشكردن  نانبإينء 
مرؤظة  مافى  ثَيشَيلكردنى  جياوازدا، 
جيهانييةكانى  ثرةنسيثة  بةثَيى 
ــةى مــافــةكــانــى مــرؤظ،  ــام ــاإن ج
مافة  ثَيشَيلكردنى  يةكةم:  ئاستى 
بةو  تاكةكةسة،  ئابوورييةكانى 
كة  طروثانةى  هَيزء  ئةو  مانايةى 
دةيانةوَيت لةإَيى سزاء ضةوسانةوةى 
ديكة  ئينسانةكانى  مافى  ئابوورييةوة 
لةسةر  دةرسةد  سةد  بكةن،  ثَيشَيل 
مافى  جيهانييةكانى  راثؤرتة  ئاستى 
نامرؤيىء  هَيزطةلَيكى  وةك  مرؤظ 
بؤ  حسابيان  نائةخالقى  هةمةجىء 
دةركردنء  دووةم:  ئاستى  دةكرَيت. 
طروثةكان  تاكةكةسء  نانبإينى 
جياوازييانةوة،  بــيــروإاء  بةهؤى 
هَيزء  ـــروثء  ط ــةر  ه لةكاتَيكدا 
ثيادةكردنى  بة  هةستَيت  دةسةآلتَيك 
كار  لــةســةر  نانبإينء  ثــرؤســةى 
البردنى ئةو تاكةكةسء طروثانةى كة 
لةسةر  يان  جياوازة،  بيركردنةوةيان 
يان  سياسى  ئينتيماى  راوبؤضوونء 
ئايينى يان رةطةزى يان فيكرى نانيان 
مةترسيدارترين  لة  يةكَيكة  دةبإن، 
مافى  ثَيشَيلكردنى  جــؤرةكــانــى 
ئينتيماى  راوبــؤضــوونء  ئازاديىء 

مرؤظء كوشتنى جياوازيى.    
ــردنء  دةرك كلتوورى  لةثشت 
لةسةر كار البردن يان ناضاركردنةوة، 
شةإانطَيزيىء  ــةورةى  ط هَيزَيكى 
عةقَليةتَيكى  كوشندةء  دنيابينييةكى 
مةآلسداوة،  خؤيان  دةرةبةطخوازيى 
بريتى  تةنيا  كوشندة  دنيابينى 
ناعةدالةتىء  ثيادةكردنى  لة  نيية 
سةرلةبةرى  داطيركردنى  طةندةَلىء 
فةرهةنطىء  ئابوورىء  سةرضاوة 
بةَلكو  شارستانييةكان،  سياسىء 

جياوازييةكانء  كوشتنى  لة  بريتيشة 
رادةربإينء  ئازاديى  سةركوتكردنى 
روانينة  ئازاديى  نووسينء  ئازاديى 
جياوازةكان، لةإَيى هةإةشةلَيكردنء 
نانبإينء بايعى بإينء مووضةبإينء 
ــةوى  ــةوةى ئ ــن دةركـــــردنء ســإي

بةرامبةر.  
حيزبى  طةلةكؤمةكَيى  كاتَيك 
ثابةندىء  ترسناكى  ئاستَيكى  دةطاتة 
شةإانطَيزيى ئةخالقىء دةستةطةرايى 
دةطاتة ترؤثكى سإينةوةى بةرامبةر، 
كارَيكى  هــةر  ئةنجامدانى  ثَيكإا 
بةرامبةر  ناشارستانى  نائينسانىء 
جياوازةكان  طروثة  تاكةكةسء 
نؤرماأل،  ئاسايىء  كردةطةلَيكى  دةبنة 
سإينةوةى بةرامبةرء سفركردنةوةى 
ئينسانيةت  دَلسؤزيىء  خزمةتء 

ضاوةإوانكراوة. 
كؤنزَيرظاتيظ،  ــى  ــةآلت دةس
راستةقينةى  كاولكارَيكى  كؤنخوازء 
فةرهةنطى مؤدَيرنء دنيابينيية نوَيكانة، 
كؤنكرَيتيية،  روانينة  ئةو  سةربارى 
هَيزى  طرانى  ــةورةء  ط ناوةندَيكى 
لة  مؤدَيلة  ئةم  هاوكات  لةثشتةوةية، 
لة  سوودوةرطرتن  لةإَيى  دةسةآلت 
كؤمةَلطاو  كؤنةثةرستةكانى  هَيزة 
ــن  ــرت ــوودوةرط ــؤنء س ــي ــرادس ت
ــوورء  ــت ــل لـــة ثـــارَيـــزطـــارانـــى ك
حوكمء  ئةركى  كؤنزَيرظاتيظةكان، 
ــيء بــةإَيــوةبــردن  ــاري ــرك ــي داط
دةســةآلتــة  ــةم  ئ جَيبةجَيدةكات، 
بةبآ  كؤنترؤَلكردنء  هَيزى  لةإَيى 
بةريةككةوتن،  رووبةإووبوونةوةو 
جَيبةجَيدةكات،  ستةمكاريية  ئةو 
كةواتة بةبآ كؤنترؤأل ناذى، هاوكات 
مؤدَيلة  ئــةم  ذيانى  فرسةتةكاني 
داطيركردنى  بةبآ  دةســـةآلت  لة 
بةشَيوازو  ثانتاييةكان،  سةرلةبةري 
ئةو  زؤركــةمــة،  جياجيا  ئــامــرازي 
ترادسيؤني داطيركارييةى دةيخوازَيت  
ــردنء  ــوةب ــةإَي ب سيستمي  تةنيا 
نيية،  مةعريفة  كارطَيإيء  ياساء 
قاَلبة  لةو  داطيركاريية  ئةو  بةَلكو 
كة  دةرضـــووة  سادةية  داخـــراوةء 
بَيت،  كرداريى  داطيركارييةكى  تةنيا 
رةمزيىء  داطيركارييةكى  بةَلكو 
بيرؤكراتيية.  مــؤراَلــىء  نةريتىء 
رةمزيى  داطيركاري  لة  باس  كاتَيك 
نةتةوةء  دةسةآلتء  يةكإا  دةكرَيت، 
كؤمةَلطامان  ذيارييةكةى  ئاستة 
ــةوة  ــإا ل ــةك ــــةردةم، ي دَيــتــةوة ب
ئةو  لةإَيى  دةســةآلت  كة  تَيدةطين 
كؤمةآليةتىء  نةتةوةييء  ــزة  رةم
عةقَلةكانء  كلتووريانةوة،  ئايينىء 
بيركردنةوة  ويذدانةكانء  سؤزء 
ــات.  ــردةك ــي ـــان داط ـــةوداك دوورم
دةســةآلت  لةبيرنةضَيت  ئــةوةمــان 
رةمزةكاني  سةرلةبةرى  ــارآ  دةك
نةتةوةيةك  خةونةكانى  كؤمةَلطاو 
دةيةوَيت  خــؤي،  موَلكى  بة  بكات 
لةبري هةموو ئينسانَيك بيربكاتةوةء 
ثرؤذةء خةونةكانى كؤمةَلطا لةخؤيدا 
خــةونء  شــارى  بؤ  كورتبكاتةوة 
ئابوورىء  سياسىء  طةلةكؤمةكَيى 

فةرهةنطيى. 
ئينسانَيك  هــيــض  دواجـــــار 
البردنى  ــار  ك لــةســةر  ناتوانَيت 
رؤشنبيرء  كارمةندء  كؤمةَلَيك 
كة  لةيادبكات،  جديى  هونةرمةندى 
لةاليةن  دواييدا  ساَلةى  ضةند  لةم 
رؤشنبيرء  بةناء  دةزطاى  كؤمةَلَيك 
وةزارةتء  ئاستى  تا  هونةرييةوة 
كار  لةسةر  حكومييةكان  ــا  دةزط
كارمةندء  ضةندين  تائَيستا  البران... 
رةخنةطرء  نووسةرء  رؤشنبيرء 
كةسانى  مامؤستاء  رؤذنامةنووسء 
ناوةندة  دةزطاء  ناو  ثاكى  دَلسؤزء 
بةهؤى  ئةوإؤكة  تا  هةستيارةكان.. 
سةربةخؤيىء  جياوازء  بيروإاى 
لةسةر  روانينةكانيانةوة  رةخنةء 
ــإاوكــراون،  ــب ــان ــــراونء ن ــار الب ك
لةكار  ــت  دةس نــاضــاركــراون  ــان  ي
كار  لةسةر  ئةخالقى  ئةم  بكَيشنةوة. 
دؤسيةى  لة  رةشة  فايلَيكى  البردنة 
كة  دامودةزطايانةدا  ئةو  دةسةآلتء 
مةدةنيةتء  ديموكراسيةتء  لة  باس 
بةدنياوة  فإيان  دةكةنء  رؤشنبيريى 
طةورةية  درؤيةكى  بةآلم  نةماوة، 
تا  بكةيتء  ديموكراسى  باسى 
شــةإانــطــَيــزانــةء  ئَيسقان  ــةر  س
ناذياندؤستانة  نائينسانيانةء 
هةيمةنةء  ثراكتيزةى  بيربكةيتةوةء 
شةإانطَيزيى  دةرةبــةطــخــوازيــىء 
بَيدةنطبوون  مةترسيى  بكةيت، 
زؤر  دةرئةنجامى  ئةخالقة،  لــةم 

نالؤذيكى  نائةخالقىء  مةترسيدارء 
ثَيويستة  لَيدةكةوَيتةوة.  طــةورةى 
خؤتَيهةَلقورتان  مةرجء  بآ  حيزب 
دووربكةوَيتةوة لة دةزطا شارستانىء 
ناوةندة  رؤشنبيرييء  زانكؤيىء 
حكومىء  ــا  دةزط هةستيارةكانء 

ناحكوميىء فةرهةنطييةكان.
«ديموكراسى  دةَلَيت:  ليث  ظالتةر 
ياخود  دةزطــايــةك  لة  طوزارشتة 
ميكانيزمَيكة كة بةثَيى توانا يةكانطيرى 
بَيت،  خةَلك  كؤمةآليةتى  ئيرادةى 
ضاودَيريى  كؤنترؤألء  هةتا  ضونكة 

كاروبارى  لة  ــةت  دةوَل حكومةتء 
زياتربَيت،  خةَلكدا  كؤمةآليةتيى 
كةمتر  خةَلك  ئاراميى  ئاسايشء 
كؤنترؤَلكردنى  دواجار  دةبَيتةوة»، 
كؤمةَلطاء زيندووكردنةوةى روانينى 
كؤنةثةرستىء  كؤنزَيرظاتيظء 
بَيبايةخكردنى  حيكايةتثةرستىء 
شارستانىء  ثَيشكةوتنى  ــؤإان،  ط
جياوازء  لة  فةرهةنط  داماَلينى 
واتاكانىء  ماناء  لة  رؤشنبيريى 
فةرهةنطىء  رةزالةتَيكى  بةرثاكردنى 
سياسىء  ئابوورىء  رؤشنبيريىء 
ثراكتيزةكردنى  ثَيكةوة  شارستانى، 
كؤمةَلطاء  غةمطينكردنى  ــردةى  ك
وةك  تــاكــةكــةســة  ــةوةى  ــن ــإي س
بةرثرسيار،  كاريطةرء  بوويةكى 
كراوةكاندا  كؤمةَلطا  دنياى  لة  بةآلم 
ــةورة  ط شارستانيى  هــةوَلــَيــكــى 
لةئاراداية بؤ دابينكردنء بةرثاكردنى 
كؤمةَلطاء  بــؤ  خؤشطوزةرانيى 
سةرزةمينَيكى  فةراهةمكردنى 
سةربةخؤيىء  بؤ  ثإبايةخ  كراوةء 
لَيولين  تيدس  تاكةكةس،  ئيرادةى 
هؤيةى  «ئةو  دةَلَيت:  لةمبارةيةوة 
زياتر  بؤئةوةى  دةمانطةإَينَيتةوة  كة 
لةبرى  تاكةكةس  بة  بدةين  طرنطى 
ضةند  كة  ــةوةى  ل بريتيية  ــروث،  ط
لة  كؤدةبنةوة  جياواز  سيستمَيكى 
تةنيا  طروث  دةشَيت  تاكةكةسدا.. 
تايبةتدا،  لةكاتَيكى  ببينَيت  رؤأل  يةك 
نمايشى  تاكةكةس  زؤرجــار  بةآلم 
وةك  ــات،  دةك دذ  جياوازو  ــى  رؤَل
ئاشتيخواز،  شةإكةرء  كوإ،  باوكء 
لةو  طوزارشت  تاكةكةس  بةمةش 
نةبينراوة  كة  دةكات  بةربةرةكانيانة 

لة طروثَيكدا.»
كؤمةَلطاء  ــــةواوى  ت ـــةآلم  ب
دةسةآلتة  سايةى  لةذَير  تاكةكةس 
ناديموكراتء  تؤتاليتارء  ديكتاتؤرء 
نــامــؤدَيــرنء كــؤنــزَيــرظــاتــيــظء 
مرؤظطةلَيكى  دةبنة  ئانارشيستةكاندا، 
خَيرايى  لةبةردةم  وةستاء  غةمطينء 
شارستانيةتء  شــةمــةنــدةفــةرى 
دواجار  خؤشطوزةرانيدا،  طــؤإانء 
رؤَلَيك  ضةند  غةمطين  كؤمةَلطاى 
رؤَلــى  نمايشى  ئةويش  دةبينَيت، 
بَيئيرادةيى  نائومَيديىء  غةمطينىء 

خؤى دةكات.
ــردنء  دةرك ئةخالقى  ــار  دواج
ثرةنسيثى  كلتوورء  ثيادةكردنى 

نانبإينء  ــةى  ــان ــطــةري وةحــشــي
ـــوورىء  ـــاب ـــةوةى ئ ـــان ـــةوس ض
هةإةشةلَيكردنء سةركوتكردنى بيرو 
دذايةتكردنى  جياوازةكان،  روانينة 
فيكريىء  جــيــاوازيــيــةكــى  هـــةر 
كلتووريى،  ئةخالقىء  سياسىء 
سيستمَيكى  بةرهةمهَينةرى  ثَيكإا 
نامةعريفيى  نالؤذيكىء  نائةخالقىء 
هةوَلَيكى  ــات  ــاوك ه طـــةورةيـــة، 
كؤنترؤَلكردنى  بؤ  مةترسيئامَيزة 
هةإةشةى  لةإَيى  كؤمةَلطا  مرؤظء 
ئابوورىء سةركوتكردنى روانينةوة. 

ئةخالقى دةركردن.. كلتوورى عةزةآلتئاسؤبيني
ئاسؤ جةبار

لةثشت كلتوورى دةركردنء لةسةر كار البردن يان ناضاركردنةوة، 

هَيزَيكى طةورةى شةإانطَيزيىء دنيابينييةكى كوشندةء عةقَليةتَيكى 

دةرةبةطخوازيى خؤيان مةآلسداوة، دنيابينى كوشندة تةنيا بريتى نيية 

لة ثيادةكردنى ناعةدالةتىء طةندةَلىء داطيركردنى سةرلةبةرى 

سةرضاوة ئابوورىء فةرهةنطىء سياسىء شارستانييةكان، بةَلكو بريتيشة 

لة كوشتنى جياوازييةكانء سةركوتكردنى ئازاديى رادةربإينء ئازاديى 

نووسينء ئازاديى روانينة جياوازةكان، لةإَيى هةإةشةلَيكردنء نانبإينء 

بايعى بإينء مووضةبإينء دةركردنء سإينةوةى ئةوى بةرامبةر

ئةم ئةخالقى لةسةر كار البردنة 

فايلَيكى رةشة لة دؤسيةى دةسةآلتء ئةو 

دامودةزطايانةدا كة باس لة ديموكراسيةتء 

مةدةنيةتء رؤشنبيريى دةكةنء فإيان 

بةدنياوة نةماوة، بةآلم درؤيةكى طةورةية 

باسى ديموكراسى بكةيتء تا سةر ئَيسقان 

شةإانطَيزانةء نائينسانيانةء ناذياندؤستانة 

بيربكةيتةوةء ثراكتيزةى هةيمةنةء 

www.neدةرةبةطخوازيىء شةإانطَيزيى بكةيت
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

(٣٠) منوزج وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقارى العامة

ضمضمال فى العقارى التسجيل دائرة
ضمضمال فى امللكية تثبيت جلنة

«اعالن»
مجددا» عائديه عقار تثبيت  «قرار

ـ ابراهيم على فرج (طاهر طالب التسجيل الى (طولَة سوتاو) محلة (١٧٤) العقار التسلسل متام هائدية ثبوت على بناء
لدية اعتراض من على القرارو نعلن هذا علية اللجنة هذة ٢٠٠٩/٥/٣١ الصادرة من املؤرخ العائدية تثبيت قرار مبوجب على فرج)
عند و اال عالن هذا لنشر التالى من اليوم اعتبارا خالل مدة ثالثني يوما اتصة احملكمة الدعوى لدى اقامة املذكور القرار على

انتهاء.
جمجمال بداءة محكمة حاكم

احمد عارف صالح الدين
جمجمال امللكية فى تثبيت رئيس جلنة

riklam. rozhnama@gmail.comئــاطــاداري

بؤضــــوون birura. rozhnama@gmail.com

كةمئةنداماني  يةكَيتي دامةزراندني ٦/٦ يادي بةرزو ثيرؤز بَيت
كوردستان

كوردستان كةمئةنداماني يةكَيتي دامةزراندني ساَلةي سيانزة ٦/٦

كوردستاندا كةمئةنداماني يةكَيتي دامةزراندني ساَلةي سيانزة لة
دةكةين. كةمئةندامان مافةكاني ياساييكردني بة داواي

كوردستان كةمئةنداماني يةكَيتي دامةزراندني ساَلةي سيانزة ٦/٦

شايستةية ذيانَيكي زامني كةمئةندامان، مافةكاني ياساييكردني بة
كةمئةندامان. بة

كوردستان كةمئةنداماني يةكَيتي دامةزراندني ساَلةي سيانزة ٦/٦

ناوةندي هةم قوتابخانةو ماألء كوردستان يةكَيتي كةمئةنداماني
كةمئةندامانء مافةكانيان. داكؤكيكردنة لة

كوردستان كةمئةنداماني يةكَيتي دامةزراندني ساَلةي سيانزة ٦/٦

دةزطا لةنَيو كةمئةندامان راستةقينةي نوَينةري هةبووني
سةردةمييانةية. ثَيويستييةكي كوردستاندا هةَلبذَيردراوةكاني

كوردستان كةمئةنداماني يةكَيتي دامةزراندني ساَلةي سيانزة ٦/٦

طرنطي بةشَيكي كةمئةندامان مافةكاني دةستةبةركردني
مرؤظة. مافةكاني ثيادةكردني

كوردستان كةمئةنداماني يةكَيتي دامةزراندني ساَلةي سيانزة ٦/٦

  
٢٠٠٩/٥/٢٧ : دابةشكردن  بةروارى

دةداتةوة طةياندن وةزيرى ِراوَيذكارى ئةلياسرى) (هيام وةآلمي و دةشكَينَيت دةنطي بَي ئاسياسَيَل
مؤبايل « بؤ نؤرماَلةوة لة هاووَالتيان لةسةر ثةيوةنديةكان نرخى لة بةرزكردنةوةى دةستمان نية و ثَينةكراوة ِراوَيذمان شَيوةيةك هيض طةياندن بة ثرؤذة ياساى لة »

لةمةوبةر  ساَل دوو ثَيش وةزارةتةكةى ِرايطةياند، طةياندن وةزارةتى الياسرى) ِراوَيذكارى هيام ،(د. كرا ثةخش (بالعراقى) بةرنامةى لة ضوارضَيوةى (الحرة) ئاسمانى كةناَلى لة رابردوو هةفتةى كة تةلةفزيؤنيدا ديدارَيكى لة – ٢٠٠٩ ئايار
هيض ئَيستاش ياسايةى ئةو و ثَينةكراوة ياسايةكدا ِراوَيذيان هيض داِرشتنى لة كة ئاشكرايكرد دةكاتةوة، رةت ناوبراو لَيدوانانةى ئةو ئاسياسَيَل كؤمثانياى هاوكات كردووة، كةرتى تايبةت بة ِراوَيذى طةياندن ياساى ثرؤذة داِرشتنى لة
ئةوكات كؤمثانياكاني لة يةكَيك تةكنيكى بةِرَيوةبةرى لةطةَل كة ديمانةيةك كردوة لة و باسى وتوة، خؤى بؤضوونى ياساكة ثرؤذة بؤ كةرتى تايبةت (دكتؤرة ياسرى)ووتى» عَيراقدا. لة مؤبايل كؤمثانياكانى دةربارةي تَيدانية تَيبينيةكى

ئةنجامدراوة.
(نؤرماأل) حكومى ثؤستةى و طةياندن كؤمثانياى اليةن لة مانطانة نرخى فاتورةى بةرزكردنةوةى بة سةبارةت هاوَالتيان سكاَالى وةآلمدانةوةى ضوارضَيوةى سؤمةريةء لة كةناَلى لة هةفتةية ئةم سةرةتاى ديكةدا كة ديمانةيةكى لة
بةياننامةيةش ئةم نوسينى كاتي تا مؤبايل و كؤمثانياكانى ِرةخنةطرتنى مايةى هؤى بووة ئةمةش بووة، مؤبايلةوة كؤمثانياكانى لة اليةن مؤبايل بؤ نؤرماَلةوة ثةيوةنديكردن لة نرخى بةرزكردنةوةى طةياندن ووتى» وةزارةتى ِراوَيذكارى
لة هيَلى ثةيوةندى كردنةوةى كة ِرايانطةياندووة جار ضةندين كؤمثانياكانى مؤبايل نةكراوة. واذؤ نرخ دياريكردنى بؤ طرَيبةستَيكيش هيض و وةرنةطرتووة طةياندنى حكومى و ثؤستة كؤمثانياى لة ثارةيةكيان هيض كؤمثانياكانى مؤبايل

وةرنةطيراوة. طةياندن و ثؤستة كؤمثانياى لة مةبةستة ئةو هيض ثارةيةكيش بؤ زؤرةكانى، خةرجية كة سةرةرِاى عَيراق هاوآلتيانى بةرامبةر نيشتيماني ئةركَيكى وةك بةرذةوةندى طشتية بؤ تةنها مؤبايل، بؤ نؤرماَلةوة
شاردنةوةى مةبةستى بة عَيراقي، بؤ شةقامى هةَلخةَلةتَينةرانةية ِراطةياندنة جؤرة ئةو و بآلوكردنةوةى دةربِرين لة ئامانج و دةثرسَيت كراوة باَالى حكوميةوة اليةن بةرثرسَيكى لة كة قسانة دةِروانَيتة ئةم سةرسوِرمانةوة بة ئاسياسَيل
كؤمثانيا داواى بؤية هةية. بوونى تايبةتيةكاندا و حكومييةكان دةزطا لة هةندَى لة زؤر ِرَيذةيةكى بة كة يان تةشويش، سيطناَل وةستَينةرى ئامَيرةكانى لة بريتية بةَلكو نية مؤبايل خزمةتطوزاريةكانى بوونى خراث بؤ هؤكارى سةرةكي

بَيسوودانة. ئةو لَيدوانة بارمتةى بونةتة عَيراق هاوَالتيانى كة شَيوةيةك اليةكدا، بة هةموو بة تؤمةت بآلو كردنةوةى بنةماى لةسةر نةك ، بابةتيدا ضارةسةركردنى لة ضوارضَيوةيةكى كَيشةكةو هؤكارى لةسةر دةكات كردن هةَلوَيستة
وةستَينةرى ئامَيرةكانى كَيشةى كة ِراطةيةندرا كردبوو زَين)ى كؤمثانياى و ئاسياسَيَل  كؤمثانياى جَيبةجَيكارى بةِرَيوةبةرى هةردوو ميواندارى و كرا (الحرة) ثَيشكةشى كةناَلى لة (بالعراقى)كة بةرنامةى ئةَلقةيةكى لة و ديكةوة اليةكى لة
طةياندني لةسةر هةية كاريطةرى زؤرى ئةوةى لةبةر جيهان قةدةغةكراوة، و ووَالتانى رؤذهةَالتى ناوةِراست زؤربةى لة ئامَيرانة جؤرة ئةو كاتَيكدا لة كردووة زيادى بةرضاو ِرَيذةيةكى بة ضةند مانطى ِرابردوو (Jammersلة ) سيطناَل
بؤ نيشاندا خؤى ئامادةيى ئاسياسَيَل كؤمثانياى طةياندنةوة، وةزارةتى اليةن لة نةكردنيان كؤنترؤَل و ئامَيرانة بةم تايبةت ياساى نةبوونى لةبةر يان بةكارهَينان، خراث لةبةر زؤرجار و ووَالتةكاندا هةموو لة يةكتر بة هاووَالتيان دةنطي
بخرَيتة كَيشةكة ئةوةى كرؤكى وةك بةهةموو اليةكدا، بنةما بَى لَيدوانى بآلوكردنةوةى بؤ ئةلياسرى) هيام وةك ( دكتؤرة كةسانى بةر بباتة ثةنا ئةوةى لةبرى كَيشةية، ئةو ثَيناو ضارةسةركردنى طةياندن لة وةزارةتى كردنى هاوكارى

عَيراقى نوَى. خزمةتكردنى لة ثَيناو كاركردنى هاوبةش نةك ئةستؤى كؤمثانياكان،
بؤ كةرتى فراوان كؤنفرانسَيكى سازكردنى ِرَيطةى لة تايبةت و طشتى كةرتى نَيوان لة هةماهةنطى بريتية طةياندن كةرتى ثَيشخستنى تاكة رَيطةى رايطةياند» (ئاسياسَيَل) كؤمثانياى جَيبةجَيكارى سةرؤكى ئةحمةد) (ديار هاوكات دكتؤر
كَيشةكان ئَيستا و هةموو بارودؤخى لةسةر طفتوطؤ بونيادنةرانةوة ديالؤطَيكى بابةتيانةء لة ِرَيطةى و تيايدا بكةن و وةزارةتيش بةشدارى   عَيراق ونوَينةرانى ثةرلةمانى بطرَيت لةخؤ طةياندن كةرتى هةموو اليةنةكانى و طةياندنى عَيراق
نةمانى البردن و دواى ثضِران بَى و ِروون ثةيوةندييةكى لة دةكات عَيراقى بَيبةش كة هاوَآلتى (فايبةر ئؤثتيك) كيبَلى فايبةرطالس ِراكَيشانى ء بةتايبةت ئابورى ذَيرخانى لة كؤمثانياكان لة وةبةرهَينان لة ِرَيطرتن طرنطتر هةمووشيان بكرَيت.لة

ئةنجامدراوة. ثَيشتر وةك لة ووآلت، دةرةوةى لة نةك ببةسترَيت عَيراق خاكى لةسةر كؤنفرانسةكة كة كرد داواى ئةحمةد دكتؤر هةروةها تؤِر. لةسةر تةشويش هؤكارةكاني
دةبَيتةوة تايبةتية عَيراقيةكان كؤمثانيا ِرووبةرووى كة ئةوةى نيشتيمانى، داهاتى بةرزكردنةوةى مةبةستى بة عَيراق بيانى بؤ ناو وةبةرهَينانى راكَيشانى بؤ طةِر خستؤتة هةوَلَيكى هةموو عَيراق حكومةتى كة لة كاتَيكداية، لَيدوانانة جؤرة ئةم

حكومةتة. خراثى مامةَلةى طيرؤدةى هَيشتا كة لة ووَالتَيك ِرةوا ثَيشبركَيى طةرةنتى كردنى بؤ حكوميةكان اليةنة هاوكارى ئاستى عَيراق و لة كةرتى تايبةت واقيعى لةسةر بيانيةكان بة وةبةرهَينة دةدات ئاشكرا و ِروون نامةيةكى
-كؤتايى-

بة ئاسياسَيَل سةبارةت
ثارَيزطاكانى  هةموو كة مؤبايلة تؤِرى تاكة ئةمرؤ و دامةزراوة رةسوَل)ةوة مستةفا (فاروق كورد ناسراوي بزنزماني دةستى للةسةر سلَيمانى شارى ساَلى ١٩٩٩ لة لة عَيراقدادةنرَيتء لة مؤبايل كؤمثانياى يةكةم بة  ئاسياسَيَل

يةكترةوة. بة هاوَالتيان ثةيوةندى بؤ دادةثؤشَيت عَيراق
: بة ثةيوةندى بكةن زياتر زانيارى بؤ – دةرضووة (ئاسياسَيَل)ةوة كؤمثانياى لة كة هةواَلَيكى ِراطةياندن

سَيَل ئاسيا – طشتييةكان ثةيوةنديية فةرمانطةى
+٩٦٤٧٧٠١١٠٥٨٠٤ : تةلفون
+٩٦٤٧٧٠١١٩٥٠٧٥ : فاكس

ئةدرةس: ئيمةيةيل
swar.ahmad@asiacell.com

بةياننامةىرؤذنامةوانى

مناآلن طؤرانى ئاهةنطى
شارى يارى بةبؤنةى رؤذى جيهانى لة

مناآلنةوة

شةممة ثَينج رؤذى ئَيوارةى
٢٠٠٩/٦/٤ رؤذى:

(٧:٣٠) كات:
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ريفؤرم؟ پالتفؤرمي يان هةلَبژاردن پأوپاگةندةي

هةرَيمي سةرؤکي لةمةوبةر ماوةيةک
هؤَلي له بارزاني مةسعود کوردستان،
رؤژي کاتء کوردستانةوة پةرلةماني
کوردستاني پةرلةماني گشتي هةَلبژاردني
کاتء هةمان بإياريشة دةستنيشانکرد،
کوردستانيش هةرَيمي سةرؤکي رؤژ
کَيبإکآء هةرچةنديش هةَلببژَيردرَيت.
رةسميي بةشَيوةي هةَلبژاردن کةمپةيني
ئةو پَيش زؤر بةآلم پَينةکردووة،  دةستي
سياسيء جموجؤَلي پةرلةمان، دانيشتنةي
هةموو ناإاستةوخؤ بانگةشةي بزووتنء
کوردستاني گؤإةپاني سياسييةکاني هَيزة

کردووة. خةريک بةخؤوة
ژياني ماوةية ئةم تينةي گوژمء ئةم
بةخؤوة عَيراقدا کوردستاني لة سياسي
بؤ دةگةإَيتةوة بنةإةتدا لة دةيبينَيت،
هةَلبژاردني خولةي ئةم  تايبةتي بايةخي
دةبَيت ديارة کوردستاندا. لة پةرلةماني
سياسيية، هةژانة ئةم کة بَلَيم ئــةوةش
پةرلةماني کة نيية ئةوة بةماناي خؤبةخؤ
دةزگــا ــــةزراوةء  دام ــةو  ئ کوردستان 
بإياري ســةرچــاوةي کة کاريگةرةية
ئةوةش کوردستاندا، هةر بَيت لة سياسي
کةموکوإي گرفتء سةرةکيترين خؤي
کوردستاني هةرَيمي سياسيي سيستمي
رابردوودا. ساَلي (١٧) لةماوةي عَيراقة
لة ءتم ءةکــو هةَلبژاردنة ئةم بايةخي
پةرلةمانةوة خودي تواناي جَيگاء بايةخء
مةسةلةکة ناگرَيت، بةَلکو کاکَلي سةرچاوة
بوارَيک بة  بووة  هةَلبژاردن کة  لةوةداية 
لة نــوآ سياسيي کَيشمةکَيشَيکي بؤ 
سياسيي پالتفؤرمي لةنَيوان کوردستاندا،
سياسيي سيماي خةريکة که جياجيادا
بة گشتي بباتة ژَير پرسيارَيکي کوردستان
کورسي بؤ کَيبإکآ لةپشتي ــةورةوة. گ
کَيبإکَييةکي سيماکاني پةرلةمانييةوة،
چارةنووسساز ستراتيذيء سياسيي
پَيدراوي زؤر تةنانةت کة بةديدةکرَيت،
گؤإةپاني نةگؤإي، تائَيستا (معطيات)ي
ژَير دةبــاتــة کوردستانيش سياسيي

پرسيارةوة.
دةکرَيت لةکاتَيکدا هةَلبژاردنة ئةم
سةرةکييةکاني مةلةفة لة ــک زؤرَي کة 
لة کوردستان  كؤمةَلگاي قؤناغةي ئةم 
ناوةرؤکي گيريانخواردووة، شوَينَيکدا
ناوخؤي سياسييةکاني کَيشمةکَيشة
ئةم لةسةر کوردستانيش گؤإةپاني

ديكةية. چةنديني مةسةالنهء
نَيوان  پةيوةنديي مةلةفي بة پةيوةند  لة
ناوةندي حکومةتي کوردستانء هةرَيمي

بةمشَيوازةية: ءَينةکة بةغدا، لة
ــةوارةي ق ــةنء الي زؤر هَيشتا  -١
بة لةوانةش کة تةنانةت سياسيي عَيراقيء
پارتي ساَلةي دةيان ئَيستاء هاوپةيماني
ديموکراتيکوردستانء يةکَيتينيشتيمانيي
دةعوةء (حيزبي دةژمَيردرَين کوردستان
ئةحمةد اليةنگراني نيشتمانيء ءيفاقي 
لةسةر نين ساغ  نموونة)، بؤ  چةلةبي،
کوردستان هةرَيمي ناسيني بةإةسميي
دةستووري ياساييء قةوارةيةکي ءةکو
ناوء تةنيا من مةبةستي ديارة تايبةت،
دانپيانانة زياتر  بةَلکو  نيية،  شَيوة  فؤرمء
تايبةتمةنديي بة لةإوويبإواهَينانيقوَلةوة
مافة هةموو بة کوردستان بارودؤخي
تةنانةت دةستوورييةکانييةوة. سياسيء
لة بوارةدا لةو عَيراقيش هَيزي نزيکترين
باآلي ئةنجومةني کة پارتييةوة  يةکَيتيء
روانگةيةکي ئاشکراى لة ئيسالميي عَيراقة،
بــوارةدا ــةو ل تةکتيکييةوة سياسي-

ءةردةگرَيت. هةَلوَيست
دةستووري هةموارکردني ليژنةي -٢
کؤتايي کارةکاني نةيتوانيوة تائَيستا عَيراق
لةميشياندا بدات، ئانجاميان بهَينَيتء پآ
ناوةند هةرَيمء  پةيوةنديي مةسةلةي 
ديارة گرفتةکانة،  سةرةکيترين لة يةکَيک 
لةئارادا مةوزوعي بةماناي گرفتَيک هيچ
کة ئةوةية مةسةلةکة کرؤکي بةَلکو نيية،
عَيراقدا، لة تيرؤر کَيشةي  رةوينةوةي بة
مةلةفي بؤ بةئاشکرا عَيراقييةکان هَيزة
بوارةشدا لةم دةکةن، ئامادة خؤيان کورد
ئيسالميي عةرةبييةکانء نةتةوةيية هَيزة
هـــاوإان، شيعةيانةوة، سوننيء بــة 
لةسةر هـــاوإان زؤر تــاإادةيــةکــي يا 
مافانةي زؤري ئةو لَيسةندنةوةي بةشَيکي

دراون. هةرَيم بة

(١٤٠)ء مادةي  کة بَلَيم دةتوانم  -٣
خؤيان جَيي لة جَيناکؤکييةکان ناوچة
چاودَيرة ئةوة راي زؤربةي دةکةن، راوح
عَيراقء مةلةفةکاني سياسييةکاني
کَيشةکة تـــةرازووي تاي کوردستانة،
(١٤٠)ء ماديي بةزياني لةمبارةيةوة
چارةنووسي ليژنةي هةرَيمي کوردستانة.
ديكةي نموونةيةکي (٢٣)ش ــادةي م
کة دةريخست ــوارةداء ب لةم ئاشکراية
مــادةي نةبووني  يا  ــوون ب مةسةلةکة
بووني بوارةدا، بةَلکو نيية لةم دةستووري
سياسيية ئيرادةي نةبووني خراپء نيةتي

دؤسيةية. ئةم چاري بؤ
کوردستان  هةرَيمي حکومةتي -  ٤
بنيات پرشنگداري تاقيکردنةوةيةکي
خةَلکي لةناو  چرايةک  بة ببَيت  کة  نةنا
عَيراق گةالني بةتايبةتي  يا  ناوچةکةدا،
پشتگيريي بؤ زةخــيــرةيــةک بة بکات 
کوردستان، خةَلکي رةواکاني مافة لة
ئةحزابي دروستکردني نموونة بؤ هةر
کإينيان لة کةرکوکء تورکماني  کارتؤني
مةسةلةي لة اليةنگري بةناوي پارة  بة
تورکماني نَيوان کوردء پةيوةنديي  کورد،
کورد مةسةلةي بووني ئاَلؤزترکرد،
عَيراق، گةالني پشتيواني جَيگاي بة
فشاري ئامرازَيکي بة ببَيت دةتوانَيت
هَيزة حکومةتء  سةري بةسةر بةهَيز 
نةتوانن لةژَير تا سياسيية عَيراقييةکانةوة،
مافةکاني بة داننان پَيويستييةکاني  باري
ئةوةش بدزنةوة، خؤيان کــورددا، گةلي
نموونةيةک به بةستراوةتةوة  لةاليةنَيکيدا 
دةنــرَيــتء بنيات کوردستاندا لة کة 
لةوبارةيةوة نةيتوانيوة تائَيستا نموونةي

سةرکةوتووبَيت.
کوردستانيية ناوخؤي ئاستي هةرچي
تاقيکردنةوةي کة بَلَيم دةتوانم ئــةوة
بة خةريکة کوردي دةسةآلتي تائَيستاي 
لة تاقيکردنةوةية ئةم  دةگــات، بنبةست
حيزبي هةردوو ئةداي سياسيي  ئةنجامي
ئةزمةيةکي تووشي ــدارةوة ــةآلت دةس

بووة: جةوهةريي
ئةم ــک خــةَل ــة  ک ـــةوةي ل جگة   -١
کوردستان سياسييةي دةسةآلتدارَيتيية
هاتووشة تــا نــازانــَيــت، خــؤي هــي  بــة 
چارةنووسء ژيــانء بة پةيوةند  بةبآ
ئةو ــت، ــَي دةزان خؤشي بــةرژةوةنــديــي
بةرنامةکاني سياسةتء بةرهةمي هةستة
(٢) لةتبوونء چ لةکاتي هةرَيمة حکومةتي
يةکگرتنةوةيان، لةدواي چ ئيدارةييةکة،
خةَلک تاقيکردنةوةي فاکتةرةش لةو جگة
رؤَلي بوارةداء لةم ناإةزايةتيان خؤيء
کة سياسي فشارَيکي ئةهليء ميدياي
بؤ چاالکتر نموونةيةکي دةسةآلتة، لةسةر
پةرلةماني لةناو کة سياسي کَيشمةکَيشي
کة هةبووة رؤَليان لةئاراداية، عَيراقدا
بة بگات دةســةآلت خةَلکء پةيوةنديي 

ئةزمة. خاَلي
کوردستاني سياسيي سيستمي -٢

نة سةرؤکايةتيية، نة پةرلةمانيية نة عَيراق
ءةزيران سةرؤک کة مانايةي بةو حکوميية
هةموو مةرجةعيسةرةکييدةسةآلتبَيت،
هةردوو کة ئاشنابوون راستيية بةو خةَلک
هةردوو تةنانةت دةسةآلتدارء حيزبي
سياسي مةکتةبي لة دةسةآلتدار بةشي
سةرؤکء نزيک بة باَلَيکي هةردووالدا کة
هـــةردووالن، ســةرؤکــي خــانــةوادةي
بة کوردستان سياسي چارةنووسي
ءةزارةتــةکــانء حکومةتء  پةرلةمانء
ديــاريــدةکــةنء حيزبيشةوة هـــةردوو 
ماوة ءتارَيکي نة  ئيتر هةَلدةسوإَينن، 
راگةياندني نووسينگةي لَيپرسراوي ماوةي
رؤژانةکاني تةسريحاتة  يا  ــةردووال ه
سةرکردايةتيءمةکتةبيسياسيءتةنانةت
راستيية ئةو دةتوانن هةردووال، سةرؤکي
راستيية ئةو  بسإنةوة، خةَلک ميشکي  لة
دوورءدرَيژي تاقيکردنةوةيةکي بةرهةمي
زؤر کة دةسةآلتةدا، ئةم لةگةأل خةَلکة
زةحمةتة ــووةء ــةوت ک خــةَلــک لــةســةر 
بإةوَينةوة. ءتارانة تةسريحاتء بةوجؤرة
تائَيستا، بةتايبةتي  پةرلةمان لةإاستيشدا 
ئةو رازاندنةوةي بؤ دةزگايةک لة جگة
وآلتء خةَلکء ژياني تاَلةي ءاقيعة
هةردوو قازانجي بة ئةوان خامؤشکردني
بةستةنةبووة. تَيدا ديكةي شتَيکي حيزب،

وآلتةدا لةم کة ئيداريي سيستمَيکي
ئيداريية دةزگا ئةم قَيزةونبووني هةية،
تةنيا بايةخدارة، زؤر خةَلکدا ژياني لة کة
دةزگا جؤرَيک يا بةشَيک تايبةتمةنديي
لة هةبَيتء سلَيماني لة نيية ئةوة نيية،
کارگةء بةَلکو  نةبَيت، دهؤک يا هةولَير 
خةستةخانةء قوتابخانةء کارخانةء
لة تاد، بةرهةمهَينء خةدةميء... ئيدارةي
نةبوون. بَيبةش  دياردةية ئةم سةرةتاني 
کة لةوةداية حاَلةتةکةش تراذيديةتي
بووة طةندةَلى دياردةي لةسةر ناإةزايةتي
کةچي هةمووان، ــةرزاري س قسةي  بة 
يةک تةنيا نييةء ميواني مَيشيش دةسةآلت
گةندةَليء دنيادا هةموو (لة هةية: ءةآلميان

هةية!!!!). خراپ ئيدارةي
راستيية  بةو خةَلک خؤشبةختانة بةآلم
سياسيي سيستمَيکي کة: گةيشتوون
ئيداريي سيستمي  ماماني دايکء گةندةأل، 

ديكة!!!. هيچي گةندةَلةء
النيکةم کة وآلتَيکدا لة لةإاستيدا 
بــةشــَيــوةي   ١٩٦٣-١٩٩١ ــي ســاَل ــة  ل
بةرنامةکاني بنةماي لةسةر سيستماتيکء
کوردستان بةعس، نةتةوةيي کؤنگرةي
–١٩٧٣ لةساآلني تةنانةت دةکراء خاپور
ئابووريي ــرؤژةي پ زؤر کة ــدا ١٩٨٠ش
کةمترين کرايةوه،  عَيراقدا لة ستراتيذي 
کة لةکاتَيکدا درا، کوردستان بة بايةخ
وآلتةي سوتماک ئةم گوندي (٤٠٠٠) رژَيم
خةَلکيشي مليؤنَيک چارةکة لة زياتر کردء
ئةمريکاء ئةوانيشدا ــةدواي ب کوشت،
دةسةآلتداري خؤيان کة  هاوپةيمانةکاني
١٩٩١ بةدواوة  لة بوون، کوردستان فيعلي

بةسةر ئابووريان ئابَلوقةي کوشندةترين
بزانين با درَيــژةپــَيــدا، کوردستانيشدا
سةرجةلةي دةسةآلتي ئابووريي سياسيء
کورديلةمبوارةداءلةوآلتَيکيبةوشَيوةية

چؤن بوو؟ کراودا ئةنجن ئةنجن
بايةخء جَيي کةمتر اليةنة ئةم ديارة
سياسيي رةخــنــةگــرانــي  مشتومإي 
بووة، ئازاد ميدياي تةنانةت دةسةآلتء
من هةية، گــةورةشــي گرنگيي ــةآلم ب
ئابووريي بةرنامةي کرؤنؤلؤجي نامةوَيت
درَيژي بة بوارةدا لةم کارکرديان يا ئةمان
بوارَيکي بؤ هةَليدةگرم  هةَلبدةمةوةء 
کورت سةرةقةَلةمي چةند بةآلم گونجاو،

پَيويست دةزانم. زياتر لة بة
مارشالي پالني بة سةرةتا ئةمان
ژَيــرخــانــي زؤربــــةي ــوکــردنــي ــاودي ئ
ماألء ئالياتء کةرةستةء ئــابــووريء
راپةإين، لةدواي بةجَيماو گشتي موَلکي
ئابووري فايلي بؤ دةستبردن بة دةستيان
سياسةتي پاشان کرد. کوردستاندا لة
کة دةستپَيکرد گومرکيان حةکيمانةي
ــردةوة دةک قات چةند کاآليةکي نرخي
کةسمان هاوآلتي، دةستي دةگةيشتة تا
زاخؤء لةنَيوان کة  نةچووة  لةيادمان
هةبوو، گومرک خاَلي چةند سلَيمانيدا
دامةزراندن کة لةيادمانة هةمووشمان
گومرطدا خاَلي لة لَيپرسراو کارمةندء بة
کإين ءيژدان بوو،  گرنگ  پاداشتَيکي  چ
هةموو پةرةيسةند، چؤن لةوکاتةوة
سياسييةکاني رووداوة چــاودَيــرانــي
رؤذنــامــةنــووســة ـــانء ـــوردســـت ک
شةإي کة ئاگاداربوون خؤرئاواييةکان
لةسةر  يةکةم پلةي بة  ١٩٩٨ –١٩٩٤
بوو، خةليل ئيبراهيم گومرطي داهاتي
جياواز پالني لةسةر جيايي لةسةر نةک
يان کوردستان ئاوةدانکردنةوةي بؤ
بَيشوماري داهاتي خستنةگةإي  چؤنَيتي
چةندي بوو ئةوة  لةسةر گومرکةکان، 
هةردووالوة، سةرکردايةتيي گيرفان بچَيتة
ستراتيذيةک ئةنفالء بة گوَيدان بؤ نةک
ئةم ــان. ــک الدَي ــاوةدانــکــردنــةوةي ئ بؤ 
کؤمةکةکان بةسةر درَيژةء سةرجةلةية
کوردستان کيميابارانکردني هةَلةبجةء بؤ
تَيپةإدةبَيت، رَيکخراوةکاندا وآلتانء لة
نةوت بإياري  داهاتي بة دةگات پاشان 
چؤنَيتي کةيسي  خــؤراکء بة بةرامبةر
بيانييةکان رَيکخراوة هةَلسوکةوت لةگةأل
سةپاندبوون بةسةردا سهم)يان (کؤتا– کة
رژَيميشةوةء رووخاني لةدواي حيزب. بؤ
بودجة نةگؤإي بإي دياريکردني پاش
ئةو سةرفکردني چؤنَيتي کوردستانء بؤ
زةيندا لة نووسراوةء لةسةر زؤري بإة،

ناکةم. باسيان بؤية پاراون، تةإء
ــي ــةآلت دةس ــةي ــةي ئـــةم ســةرجــةل
لةگةأل مامةَلة چؤنَيتي لةبواري کوردي
بةکورتي زؤر کة خةَلکدا، سةروةتي
لةنَيوان ــةرزي ب ديوارَيکي باسمکرد،
کوردستانء هةرَيمي دةسةآلتدارَيتي

دروستکردووه، هاونيشتمانياندا زؤرينةي
نةياراني يا کةس  هانداني بةرهةمي  ئةوة
بةَلکو نيية، يةکَيتي  پارتيء  سياسيي
ماوة لةو خةَلکة دةستچزاني بةرهةمي
سياسةتء ئةو ئاگري  بة دوورودرَيژةدا 

ئةواندا. ئابوورييةي بةرنامة رَيبازء
لةپشتي کة ديكة  گرنگي فايلَيکي  -٥
بايةخي هةَلبژاردنةوة کَيشمةکَيشةکاني
هاوکاراني فايلدارء مةسةلةي هةية،
بؤ کوردستاندا. لة بةعسة رژَيمي پَيشووي
هةيه، راستةوخؤ خَيزاني کة کةم گةلَيک
پالري شَيوة، بةو يا بةم ناإاستةوخؤ يا
پَيشووي رژَيمي ديکتاتؤريةتي رةشي
کة بوَيت ساآلنَيکي زؤري بةرنةکةوتبَيتء
ئةستةمة زؤر ببنةوة، ساإَيژ برينةکاني
مةعنةويشةوة مؤراَليء لةباري تةنانةت
کةسي دةيــان  بکرَيت قبوأل پآ ئــةوةي
دامودةزگاکاني، يا ژَيم هةمان هاوکاري
خاوةني بةَلکو  مابن، نــةک ئَيستاش
حيزبي هةردوو لةناو پَيگةبن دةسةآلتء
حکومةتي دامودةزگاکاني دةسةآلتدارء

هةرَيمدا.
ياسايي قسةم لةسةر اليةني من ديارة
کةيسَيکي خــؤي  کة نيية کةيسة ئــةم
لةگةَلدا مامةَلةي باشة چؤن ئاَلوزةء
سادةترين لةسةر قسةم بةَلکو بکرَيت،
جةلالد هاوکاريي ئينسانيية کة پرةنسيپي
بةسةر دةسةآلتدار بة بکرَيتةوة ديسانةوة
پارتيء يةکَيتيء سةراني نة قوربانييةوة،
مافي ــاران ج کوردستاني ــةرةي ب نة 
ءا مةلةفي تاوانباراني  لة لَيخؤشبوون 
مةسةلةکة لةوةش جگة نيية، گةورةيان
بةَلکو نا، يا بن خؤش لةوانة نيية ئةوة
لةئاستي دةسةآلت پؤستء ئايا ئةوةية
يا کةسانة بةو بدرَيت بچووکدا يا گةورة

نا؟
ئيستةرةمي مةسةلةي چةندين ئةوانةء
ياساکاني گؤإيني ءةکــو سياسيي
فةرديء ئازاديية کارپَيکراو، تائَيستا
پةروةردةء سيستمي کؤمةآليةتييةکان،
کةرتي الدَيکانء بوژانةوةي خوَيندن،
ئاستي ــرآء ک گرانييء کشتوکاَلي،
تاد، خةَلکء...  زؤربةي گوزةراني ژيانء 
بةسةر دةسةپَينن خؤيان بةناچاريي
جياوازةکاني اليةنة سياسيي ئةجَينداي
بةآلم کوردستاندا، سياسيي گؤإةپاني
که ئةوةية سةرةکي  پرسياري لةئَيستادا 
دةدرَينةوة، مةسةالنة چؤن ءةآلم ئةو ئايا
تةنيا بةشَيکن ءةآلمانة ئايا ئةو لةوةش جگة
هةَلبژاردن، رووتي پإوپاگةندةيةکي لة
بؤ سياسي پايةداري پالتفؤرمَيکي يا 
درَيژخايةني پرؤسةيةکي  لة  تَيوةچوون
هيچ کة کوردستاندا،  لة قوأل ريفؤرمي

دانانَيت. بةپيرؤز لةبةردةميدا شتَيک
دواي پَيشء رؤژانــي  رووداوةکاني
لة کوردستان پةرلةماني هةَلبژاردني
زؤري بةشي ءةآلمي ئةمساَلدا، تةمموزي

دةداتةوة. پرسيارة ئةو

بةو حکوميية، نة  سةرؤکايةتيية نة پةرلةمانيية نة عَيراق کوردستاني سياسيي  سيستمي

راستيية بةو خةَلک هةموو بَيت،  دةسةآلت سةرةکيي مةرجةعي ءةزيران سةرؤک کة مانايةي 

مةکتةبي لة دةسةآلتدار بةشي هةردوو  تةنانةت دةسةآلتدارء حيزبي هةردوو  کة ئاشنابوونة

چارةنوسي هةردووالن، سةرؤکي خانةوادةي سةرؤکء بة نزيک باَلَيکي کة هةردووالدا سياسيي

دياريدةکةنء حيزبيشةوة هةردوو ءةزارةتةکانء حکومةتء پةرلةمانء بة کوردستان سياسيي

يان هةردووال راگةياندني نووسينگةي لَيپرسراوي ماوةي ماوة ءتارَيکي نة ئيتر هةَلدةسوإَينن،

دةتوانن هةردووال، سةرؤکي تةنانةت سياسيء مةکتةبي سةرکردايةتيء رؤژانةکاني تةسريحاتة

دوورءدرَيژي تاقيکردنةوةيةکي بةرهةمي راستيية ئةو بسإنةوة، خةَلک ميشکي لة راستيية ئةو

تةسريحاتء بةوجؤرة زةحمةتة کةوتووةء خةَلک لةسةر زؤر کة ئةم دةسةآلتةدا، لةگةأل خةَلکة

بإةوَينةوة ءتارانة

کةريم عةدنان
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داوأل بؤ لةفاولَةوة

عومةر شَيخ ئاوديَر
لةهةَلبذاردنى بةشدار بةليستةكانى ذمارة ثَيدانى لةتيرءثشكى كوردستان هةَلبذاردنةكانى دةستةى
سةرؤكى كرد، ناتةواو ريزبةندييةكةى قةوارةيةكء هيض نةداية (٦٦)ى ذمارة كوردستان ثةرلةمانى
ذمارةى لةإيزبةندى ذمارةية ئةم بؤدةركردنى نةهَينايةوة  بةجَيى ثاساوَيكى هيض دةستةكةش

بووة. مةبةست بةبَى كة نيشاندا وةهاى ليستةكانء
لةإيزبةندييةكةدا، ذمارةية ئةو  بؤالبردنى هةَلبذاردنةكان دةستةى لةالى بةجَى ثاساوى نةبوونى
بةم كة سياسيى اليةنَيكى (دَلنةواييكردنى بة  تةنيا كوردى  شةقامى لةئاستى كارة ئةو  وايكردووة

طومانةوة. دةخاتة ذَير دةستةكة بوونى ئةمةش بَياليةن لَيكبدرَيتةوة. دةبَيت) ذمارةيةك قةَلس
هةرَيمى هةَلبذاردنةكانى دةستةى سةرؤكى ئةركى  نةبوون،  بَياليةن طومانى رةواندنةوةى بؤ
مةبةستَيكء ض بة بخاتةإوو، قةناعةتثَيكةر ثاساوَيكى  تيايدا  كة بدات روونكردنةوةيةك كوردستانة،
ليستَيكء هيض نةدراوة بة ئةو ذمارانةدا، ئةو ذمارةيةيان البردووةء ناو هةموو لة هؤكارَيك ض لةبةر
ئةمةش ناكرَيت بةآلم البراوة، (٦٣)ش كة بهَيننةوة ئةوة ثاساوى رةنطة شَيواندووة. ريزبةندييةكةيان
ميدياكان. خةَلكء سةرنجى جَيى بووةتة رؤذَيكة ضةند كة بَيت ذمارةية ئةو ثةردةثؤشكردنى بؤ تةنيا

شةقامى ئةوة كردارةيان،  ئةو بؤ نةبَيت بةجَيى قةناعةتثَيكةرى ثاساوَيكى دةستة سةرؤكى  ئةطةر
ضاوةإَيى ناوبراوء دةستةى نةبوونى لةبَياليةن  بكاتةوة تؤختر طومانةكةى خؤيةتى  حةقى كوردى

بيانةوَيت. دةستةكة ستافى كة اليةنَيك لَيبكرَيت بؤهةر اليةنطيرى زياترى
كؤمسيؤن  ياساكانى  شكاندنى لةئاست دةستةكة هةَلوَيستى بَى بَيدةنطىء ئةوذمارةيةء البردنى 
ليستء بؤ بانطةشةكردن بة طشتيشةوة سكرتَيرى بةخودى دةسةآلتدار حيزبى  هةردوو لةاليةن
وادةى دةستثَيكردنى (ثَيش زياترة دوومانط هةَلمةتةى لةو بةرامبةر اليةنةكانى شكاندنى كانديدء
دامودةزطا بةكارهَينانى داوةتَى دةستيان دةسةآلتبةدةستةكان حيزبة بانطةشةكردن) هةَلمةت رةسميى
دووحيزبى دةسةآلتبةدةست، لةبةرذةوةندى ثإوثاطةندةكردن بؤهةَلمةتى شوَينة طشتييةكان حكومييء
سةركردةء لةئاست بَيدةسةآلتيان بؤ يان حيزبةكة؟ دوو لة هةَلبذاردن دستةى اليةنطيرى ئاماذةن بؤ
دةستةيةكى ناوبذيوانء وةك ناتوانن كةواتة بوون  بَيدةسةآلتيش  كة دةسةآلتبةدةستةكان؟  حيزبة

ثَيبكرَيت. متمانةيان بَيطةرد لةهةَلبذاردنَيكى بةرثرس
بكاتء  رايى خؤى سةرشانى ئةركى عَيراق، هةَلبذاردنةكانى سةربةخؤى باآلى كؤمسيؤنى ثَيويستة
لةودةستةيةى لَيثرسينةوة دواكةوتن بةبَى سثَيردراوةء كةثَيى بَيت متمانةية ئةركء ئةو لةئاست

ئاماذةيان ثَيكرا. لةسةرةوة خاآلنةى ئةو هةموو لةسةر بكات كوردستان
بةتايبةت  باَليؤزخانةكان ناحكوميةكان، رَيكخراوة يؤنامى، وةك هةَلبذاردنيشة ضاودَيرانى ئةركى  
هةرَيمى هةَلبذاردنةكانى ضاودَيرى كة ديكة ئةواليةنانةى هةموو بةريتانياء  ئةمريكاء باَليؤزخانةى
تؤماربكةنء لةثَيشَيلكارى ضاوثؤشى وةك دةستةكة اليةنطيرييةى خةمسارديىء ئةو دةكةن، كوردستان
دوور لة ديموكراتىء داهاتوو هةَلبذاردنى زةمينةى بؤئةوةى بطرن، متمانة بةكارهَينانى بةر بةخراث

بةإَيوةبضَيت. هةَلبذاردنَيكى بَيطةرد بإةخسَينرَيتء كؤمسيؤن بةطوَيرةى ياساكانى اليةنطيريىء
دةنط نةهاتووةتة  لةسةرى دوومانطة كؤمسيؤن ئةوةى كردوويةتىء هةلبذاردن دةستةى ئةوةى 
فاوَلَيكةء كؤمسيؤن، ياساكانى ثَيشَيلكردنى ثإوثاطةندةء هةَلمةتى دةستثَيكردنى لةمةسةلةى
مةترسيدارتر، طوماناويترء قؤناغَيكى دةباتة فاوَلةكة بَيدةنطيية، لةو كردارانةء لةوجؤرة بةردةوامبوون

داوأل-ة* قؤناغى كة
مرؤظى جلى دروستدةكرَيتء لةدار هةستة،  بَى جوَلةء طيانء بَى جةستةيةكى  : داهؤأل يان (داوأل،

بةكاردَيت) لةباَلندة كَيَلطةء خةرمانى دانةوَيَلة بؤثاسكردنى دةكرَيتةبةر

بآلودةكرَيتةوة نوَيي ذمارةي سبةينَي

دووجار مانطي لةمةودوا
ء ٢٠ي مانط  رؤذاني ٥

كالم
ري

بخوَينةوة
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ثاشاطةردانيى

ئةمريكا ثاش
فةتاح شاآلو ئا:

جيهان) داهاتووى سةربوردةكانى ئةمريكا: (ثاش كتَيبى
باس جؤرناأل)، (ناشناأل  ثةيامنَيرى ستارؤبيان، ثاوأل لةاليةن
جيهاندا ئةمريكا بةسةر درَيذخايةنى كؤتاييهاتنى كؤنترؤَلى لة

دةكات.
ثاش جيهانى بؤ دةكات سيناريؤ ثَينج ثَيشبينى كتَيبة ئةم
دروستبَيتء دةشَيت كة جيهاندا لة ثاشاطةردانييةك ئةمريكا،
فرةجةمسةر. نَيودةوَلةتيى سيستمَيكى توندوتيذبَيت، دةشكرَيت
جيهانى، دةوَلةت- شارى ضاخى جيهانى، ئيمثراتؤريةتى ضينى
بؤ خؤشدةكات  رَيطا كة  طةردوونيى شارستانيةتَيكى  يان 

جيهانيى. حكومةتَيكى
وةرطيراوة بةجديى توندوتيذ ثاشاطةردانييةكى ثَيشبينى
مَيذوويان رووداوةكانى خراثترين ئةزموونى ئةوانةى لةاليةن
كوردةكان زؤر بةجديى جولةكةو كردووة، هةر لةبةرئةمةشة
دةكةن الوازبوون ثَيشبينى جولةكان دةكةن. ثَيشبينيية ئةم
فةيلةسوفء هةرتزل، تيؤدؤر ئةمريكييدا. دةسةآلتى لةطةأل
مانيفَيستؤى لة وابوو بإواى زايؤنى، بزووتنةوةى داهَينةرى
«جولةكةكان نووسيويةتى ١٨٩٦دا لةساَلى جوداييزمدا
دوذمنَيكيان ئيدى بنياتنا، خؤيان  نيشتمانى هةرئةوةندةى

نامَينَيت».
جولةكةكان بؤ ثَيضةوانة بوونةتةوة، ئيسرائيل تةواو شتةكان
لةذَير مةترسيى بةريتانيا ئةمريكاو ئوستراليا، لة كةنةدا، زياتر
تيرؤريستةكانء ئيسالميية طروثة هةإةشةى وإَينةو
جيهانى لة ئَيراندان، سةرؤكى  نةذادى  ئةحمةدى محةمةد
ثارَيزطارييكردن هةورى رةوينةوةى ثاش ئةمريكاداء ثاش
بة ئيسرائيل هةستى ناوةإاستدا، خؤرهةآلتى لة ئيسرائيل  لة 
خاوةنى ئيسرائيل لةكاتَيكدا ثةرةدةسَينَيت، بوون» «لةشةإدا
بةزاندنى لة شكستى هَيناوة ضةكة بةآلم ئةم ئةتؤميية، ضةكى
خؤكوذيىء بؤمبى ضةكيان كة  حةماسدا، وةك دوذمنى
كة زايؤنيزم بةناوبانطى مَيذوونووسى مؤريس، بَينى موشةكة.
٢٠٠٤دا ساَلى لة بؤ ئيسرائيل لة طةشتَيكمدا دةذيةت، قودس لة
كؤمةَلكوذيى». قةسابخانةى ببَيتة دةشَيت شوَينة «ئةم ثَييوتم

قوَلتر تؤقَينةرة؟ ــاوا ئ هةميشة ثاشاطةردانيي ئايا
لةطةأل (مــرؤظ)ة، سروشتى دؤخى ثاشاطةردانيي بدوَيين
نةكراودا، ثَيشبيني دؤخى هةإةمةكيبوونء بةرهةمهَينانى
دةكرَيت بؤية نائاراميى، ئاشوبء بة نيية يةكسان ئةمة بةآلم
نايةكسان سيستمى نيية مةرج ثاشاطةردانيي سيستمى بوترَيت
ئةمريكا ثاش لةبةرضاوبطرين: جيهانى با ئةمة بَيت، بةتاأل يان
ئةوةنيية ماناى بةآلم بهَينَيت،  بةرهةم ثاشاطةردانيي  دةكرَيت
جيهانى دةهَينَيت. بةرهةم ثاشاطةردانيي خراثةكةى جؤرة
هَيزَيكى نةماوة، طةورة» «باوة  كة  جيهانَيكة ئةمريكا ثاش
فةرمانء بؤ جَيبةجَيكردنى فشار بكات نيية سرووشتيش بان
ثاشاطةردانييةكى بةرةو ثَيموابَيت بةآلم ياساكان، ستاندةرو

دةضين! تةندروست
ثَيناضَيت سيناريؤيةكة تةندروست، ثاشاطةردانييةكى
ئيليؤتةوة) ئَيس (تى. شيعرييةكانى  ئةفسانة  لة ئاماذةكانى
وةك ثاشاطةردانيي كة ئينجيلةوة، لة يان وةرطرتبَيت،
لة ئاماذةكانى بةَلكو وةسفدةكةن،  ئاذةَليى  ياخيبوونَيكى
ثاشاطةردانيي سيستمى وةردةطرَيت. مؤدَيرنةكانةوة زانستة
ئةنجامى دروستبووة، كاردانةوةيةك زنجيرة كؤمةَلة لةسةر
لؤرَينز كؤرنارد وةك نةبَيت، دَلخؤشكةر دةشَيت كاردانةوةكان
لة ثةثوولةيةك باَلى لَيدانى دةَلَيت: ثةثوولة)دا (كاريطةريى لة
هةمان بةآلم دروستدةكات، تةكساس لة طَيذةَلوكة بةرازيل،
دةشَيت كاردانةوةكان زنجيرةى  كة دةَلَيت  ثَيمان ميتؤد

هةبَيت. باشى ئاكامَيكى
زةبةالحى هَيزَيكى دةبَيتة ال ئةمريكايان  خةَلك هةندَيك 
داإَيذةرانى لة يةكَيك لةاليةن ئةمةش هةَلطةإاوة،  بَيباوةإو
بوو، كينان جؤرج دثلؤمات كة ئةمريكييةوة سةدةى ستراتيذى
بة تووشى شؤككرد خوَينةرةكانى كينان بؤ دةكرَيت، ئاماذةى
فةلسةفةى سةخت: بةناوى (لةنزيك طردَيكى كتَيبَيك نووسينى
بة بــووة ئةمريكا نووسيبووى تَييدا كةسيى)، سياسيء
نووسيويةتى كينان هيندستان. ضينء وةكو دإندة» «وآلتَيكى
سياسييةوة لةإووى طةورةبوون ئايا لَيرةداية «ثرسيارةكةش
بةهؤى كة سياسةتانةى لةو جيا نيية، خراث لةخؤيدا خؤى

ثةيإةودةكرَين». (طةورةبوون)ةوة

سياسي ديمانةو لَيكؤَلينةوةى ـ وةرطَيإان
2009/6/4 (483)                                          ثَينجشةممة ذمــارة

الثةإة ٨

لوبنان هةَلبذاردنةكانى

ئَيران ئةمريكاء ملمالنَيى

٤ ل

PIRD

مَيذوويى دةرفةتَيكى
توركيا كَيشةى كورد لة بؤ

بارودؤخى نةوتدا دةرهيَنانى لةطةأل
ئالَؤزتردةبَيت ٢كةركوك ل
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ئَيران ديكةى ئةمريكاو كيَبأكيَيةكى هةلَبذاردنةكانى لوبنان:
رَيشاوى عةبدولَآل ئا:

يةكةى طرنطترين بة ثةرلةمان  بةوثَييةى
دَيتة لوبناندا سياسيى ثةيكةرى لة دةســةآلت
هةَلبذاردنة ضاوةإواندةكرَيت  بؤية  هةذمار،
وآلتة، ئةو ضاوةإوانكراوةكةى ثةرلةمانيية
طؤإانَيكى طةورة لةهاوكَيشةكانى هَيزو بارودؤخى

بهَينَيت. بةدى بة طشتى وآلتةكةدا سياسيى
لةو ملمالنَيكة سةرةكى جةمسةرى دوو 
مانطةدا ئةم (٧)ى لة لوبنان لة بإيارة هةَلبذاردنةى
كة ئازار (١٤)ى هَيزةكانى لة بريتين ئةنجامبدرَيت،
سوننةكان هَيزة ثَيكدةهَيننء ثةرلةمانى زؤرينةى
خؤرئاواو لةاليةن ئةمريكاو دةكةنء ثَيشةوايةتى
سوريا، لة جطة عةرةبييةوة  وآلتانى  زؤربةى 
(٨)ى هَيزةكانى لة بةرامبةر دةكرَين، ثشتطيريى
ئةمةل، حيزبوَلآلو بزووتنةوةى لة بريتين كة ئازار
مةسيحيية بزووتنةوةى هاوثةيمانةكانيانء
ثةرلةمانى كةمينةى بة كة سيكؤالرةكان
ثشتطيريى سورياوة ئَيرانء لةاليةن ناودةبرَينء
بة فةرةنسا بةريتانياو نَيوةندةشدا لةم دةكرَين،

دةكةن. بةرةكة هةردوو هاوكاريى هاوسةنطى
ملمالنَييةكى هةَلبذاردنةكة ضاوةإَيدةكرَيت
ببينَيتءهةردووبةرةكةشلةهةوَلى توندبةخؤوة
بةتايبةت ثةرلةمانيدان، زؤرينةى مسؤطةركردنى

هاوثةيمانةكانى. (كةمينة) حيزبوَلآلو بةرةى
هةَلبذاردنةى  لةم دياردةيةك وةك ئةوةى  
ئَيرانة هاتنةناوةوةى  تؤماردةكرَيت، لوبناندا 
نةخشةى ناو بؤ  بَيثةردة ئاشكراو بةشَيوةيةكى 
حيزبوَلآلو بَيتء ئةطةر وآلتةكة، سياسيى
بةدةستبهَينن، سةركةوتن  هاوثةيمانةكانى 
نةسروَلآل حةسةن  حيزبوَلآل،  طشتيى ئةميندارى
حيزبةكةيدا جةماوةريى كؤبوونةوةيةكى لة
سوثاى مةرج بآ ئامادةية ئَيران ئاشكرايكرد:

بكات. ثإضة ك لوبنانى
بةشَيك  وةك راطةيةنراوةى ئةم نةسروَلآل
هاوثةيمانَيتييةكةى بؤ هةَلبذاردن  هةَلمةتى لة
ئَيران «ئيدى  ثَييانواية ضاودَيران بؤية دركاند، 
لوبناندا سياسيى طؤإةثانى  لة  نهَينى قؤناغى
خؤى ئاشكرا بةشَيوةيةكى دةخاتء ثشتسةر
سياسيى بةشَيكى طةورةو بةرضاو لةبارى دةكاتة
بؤ طةورةية  تةحةدايةكى ئةمةش وآلتــة، ئةو

عةرةبى». وآلتانى
فةرةنسى ثةرلةمانى نوَينةرَيكى لَيدوانى بةثَيى
لة هاوثةيمانةكانى سةرخستنى بؤ «ئَيران
دؤالرى مليؤن (٦٠٠) لوبناندا، هةَلبذاردنةكةى

كردووة». وآلتة رةوانةى ئةو
ئاماذةى ئةطةرضى ئَيران هةنطاوةى ئةم ديارة
ئةمة بةآلم هةَلبذاردنةكة، بة ئَيرانة طرنطيدانى
بة دارايي كؤمةكى ئَيران نيية يةكةمجاريش بؤ
حيزبوَلآل كة  ئاشكراية بةَلكو دةكات، حيزبوَلآل 
ئيسالميى كؤمارى ــةورةى ط كؤمةكَيكى لة

بةهرةمةندة.
(تابناك)ى ئاذانسى ماَلثةرى  بةطوَيرةى
كة فةرةنسا ثةرلةمانى نوَينةرةى ئةو فارسى،
لَيدوانَيكيدا لة بكرَيت، ئاشكرا ناوى نةيويستووة
رايطةياندووة: كوةيتى (سياسة)ى رؤذنامةى بؤ
راطةياندووة لوبنانييةكانى بةرثرسة بة ئَيران
سةقفى هةَلبذاردنةكة  بؤ  ئَيران  دارايي كؤمةكى 

كراوةية. نييةو
لوبنان  سياسيى ضاودَيرانى لة هةندَيك  
ثالن هةَلبذاردنةوة ئةم لةإَيى حيزبوَلآل ثَييانواية
سياسيى سيستمى بةسةر سثى كودةتايةكي بؤ
لة حيزبوَلآل طوتارى دادةإَيــذَيــتء وآلتةكةدا
تَيثةإيكردووة، هةَلبذاردن بؤ بانطةشة طوتارى
بةآلم (كودةتا)، هةَلطةإانةوة بؤ طوتارَيكة بةَلكو

بكات؟ ئةمة دةتوانَيت ئايا حيزبوَلآل
بةهؤى ثَييانواية سياسيى  ضــاودَيــرانــى
ناوخؤيىء لةإووى لوبنان  تايبةتى  بارودؤخى

ئةجَينداى ناتوانَيت اليةنَيك هيض نَيودةوَلةتيشةوة،
ضاودَيرانى ــةوةى ئ بــةآلم  فةرزبكات، خؤى 
هةَلمةتةى لةم نيطةرانن لَيى عةرةب سياسيى
بؤ طؤإةثانَيك بة لوبنانة كردنى حيزبوَلآلدا،

هةرَيمايةتيى. نَيودةوَلةتىء ملمالنَييةكى
مورشيد ئةبو  وةليد ــةرةب، ع نووسةرى
هةَلبذاردنة لوبنانء ــارودؤخــى ب لــةبــارةى
«هةَلةيةكى دةنووسَيت: ضاوةإوانكراوةكة
دةتوانن ثَييانواية ثارتانةى ئةو دةكةن طةورة
سياسيى بارودؤخى هةَلبذاردنةوة ئةم لةإَيى
جَيى ئةوةى بةآلم بطؤإن، سةرلةبةر لوبنان
طؤإةثانَيك كة لوبنان دةكرَيتة ئةوةية نيطةرانيية
ضونكة ناوضةكة، ملمالنَيكانى يةكالييكردنةوةى بؤ
بؤ خؤئامادةكردنة دةيكات، حيزبوَلآل ئَيستا ئةوةى

هةَلبذاردن». نةك بؤ هةَلةرانةوة
سياسيى ضــاودَيــرانــى  لة ديكة بةشَيكى
لة بردنةوةى لةثاش حيزبوَلآل ئةوةى ثَييانواية

سإينةوةى بيكات، دةيةوَيـت  هةَلبذاردنةكاندا 
نةيارةكانى كة طومانانةية تؤمةتء ئةو هةموو
لة هةندَيك ئةمةش لةبةر هةر ثاَلى، دةيدةنة
«دوورنيية باوةإةدان  لةو سياسيى ضاودَيرانى 
يةكَيك حةريرى (سةعد بردنةوةى ثاش حيزبوَلآل
لة بةشدار سوننةو سةركردةكانى ديارترين لة
وةزيران سةرؤك ثؤستى بؤ ئَيستادا)، حكومةتى
سةرنجإاكَيش هةنطاوَيكى وةك بكات دةستنيشان
بارودؤخى نايةوَيت حيزبوَلآل كة طشتيى، راى بؤ
ثَيطةى بيكاتة ياخود بطؤإَيت لوبنان سياسيى

دابةشى بكات». ئَيران يان
لة نةسروَلآل  حةسةن ئةمةشة لةبةر هةر
لوبنان بؤ ئَيران كؤمةكةكانى هةموو طوتارةكانيدا
حكومةتى رازيبوونى بةمةرجى دةبةستَيتةوة

كؤمةكانة. ئةو بؤ داواكردنى لوبنانىء
«ئَيراندةتوانَيتسوثاىلوبنان نةسروَلآلوتى:
لةكاتَيكدا ئةمة ديارة سوثا، بةهيزترين بكاتة

داوابكات». لوبنان حكومةتى
باش ــى ــةك ــاإادةي ت لوبنان هــةرضــةنــدة
بةآلم طةشةيكردووة، ديموكراسييةوة لةإووى
تائيفىء لةبارى وآلتة ئةو ديموكراسييةكةى 
هةر هةية، خؤى بة تايبةت بؤى تامء مةزهةبييةوة
تَييدا حوكمإانييةكةىء سيستمة ئةمةش لةبةر
ثؤستى سوننةو بؤ حكومةت سةرؤكى ثؤستى

يةكالييكراوةتةوة. شيعة بؤ ثةرلةمان سةرؤكى
كؤمكارى  نةتةوةيةكطرتووةكان، لة جطة  
بؤ لوبنانى كــؤمــةَلــةى ــىء ــةرةب ع وآلتــانــى 
لوبنانيية، سةربةخؤى دةزطايةكى كة ديموكراسى
بةثَيى دةكةنء لوبنان هةَلبذاردنةكةى ضاودَيريى
لة بيانى ضاودَيرى (٢٥٠) نزيكةى ضاودَيران وتةى
جطة بةشداردةبن، هةَلبذاردنةكةدا ضاودَيريكردنى

روسياش. وآلتى  توركياو هةردوو لة
نةتةوةيةكطرتووةكان، نَيردراوى جَيطرى
شَيوةيةك هةموو بة رايطةياند: ئةنتؤنيؤ جوزية
هةر لةشَيوةى دةكةين ضاودَيريى هةَلبذاردنةكان
اليةنةكانء طوتارى تا هةَلبذاردن ريكالمى

دةنطدان. بةإَيوةضوونى
طؤإانكارييةكانى زؤربةى  ضاودَيران  بةثَيى
بةرةى سةركةوتنى سةنطى لوبنان، ئةمدواييةى

دةكةن. قورستر هاوثةيمانةكانى حيزبوَلآلو
ئةفسةرةى ضةند ئةو ئازادكردنى بإيارى
حــةريــريــدا ــيــق رةف ــرؤرى ــي ــةى ت ــي ــة دؤس ل
هاوثةيمانةكانييةوة حيزبوَلآلو لة تَيوةطالبوونء
دادطاى لةاليةن بَيتاوانيان راطةياندنى نزيكبوون،
بةرةية، ئةو بةخشيية طإوتينَيكى نَيودةوَلةتييةوة
تيرؤركردنىرةفيق هةروةكضؤنلةساَلى٢٠٠٥دا
بةخشيية فراوانى جةماوةريى هَيزَيكى حةريرى
حكومةتى دواجاريش ــازارء ئ (١٤)ى  بــةرةى
كةشوهةواى دةردةكةوَيت  هةربؤية ثَيكهَينا، 
بةرذةوةنديى لة كةمتر ئةمجارةيان لوبنان
بة با بةَلكو هةَليكردووة، ئازار (١٤)ى بةرةى
حيزبوَلآل سورياو بةرذةوةندييةكانى ئاراستةى
حيزبوَلآلو ضاوةإَيدةكرَيت هةربؤية هةَليكردووة.
نوآ ثةرلةمانى زؤريــنــةى  هاوثةيمانةكانى
كة هةَلبذاردن ياساى نوَيى جطة لة ئةمة ثَيكبهَينن،
بةرةى بؤ هاوثةيمانَيتييةك دروستكردنى ضانسى

كةمتردةكاتةوة. ئازار (١٤)ى
لة نزيك ئةفسةرانى بَيتاوانى راطةياندنى
تيرؤركردنى رةفيق دؤسيةى لة حيزبوَلآل سورياو
(١٤)ى بةرةى بانطةشانةى ئةو هةموو حةريريدا،
دةستَيوةردانى لة باسيان كة الوازكرد ئازارى
بةتايبةت لوبنانء كاروبارةكانى لة سوريا
حةريريدا رةفيق تيرؤركردنى لة تَيوةطالنى

دةكرد.
لة حيزبوَلآل ئةطةر ضاودَيران شرؤظةي بةثَيى
هةَلبذاردنداسةركةوتنبةدةستبهَينَيت،ثَيدةضَيت
بةم رابطةيةنَيت، نيشتمانى يةكَيتى حكومةتَيكى
نةيارةكانيشى حكومةتَيك ثَيكدةهَينَيت كة ثَييةش
حيزبوَلآلش هةنطاوةى ئةم دةكةن.. تَيدا بةشداريى
وةك خؤى جةماوةريي متمانةى تا ئةوةية بؤ
ئةو هةموو رةتى بكاتةوة، بةهَيز بةرطريى هَيزَيكى
دةيخةنة نةيارةكانى كة بكاتةوة ثإوثاطةندانةش
سياسيى سيستمى دةيةوَيت كة هَيزَيك وةك ثاَلى
دابةش بكاتء لوبنانيش تةنانةت لوبنان بطؤإَيت،

ناوضةكة. ملمالنَيكانى بؤ طؤإةثانَيك بيكاتة
هةَلبذاردنانةدا، لةم حيزبوَلآل سةركةوتنى
عةرةبى وآلتانى زؤربةى بؤ زؤر نيطةرانييةكى
دروستدةكات، سعودية  ميسرو لةثَيشيانةوة 
كؤمةكة سةر بؤ هةإةشةيةكيشة ــةروةك ه

لوبنان. بؤ يةكطرتووةكان وآلتة داراييةكانى
حيزبوَلآل ثَييانواية ضاودَيران لة بةشَيك بةآلم
بةدةست رةها ئةوتؤء سةركةوتنَيكى نايةوَيت
بةردةم كؤمةَلَيككَيشةو قةيرانى بيخاتة بهَينَيت كة
خوازياريةتى، حيزبوَلآل ئــةوةى بةَلكو ديكة،
طؤإةثانى لة خؤيةتى ثَيطةى ثتةوتركردنى
دذة بةرطريى هَيزَيكى وةك لوبناندا سياسيى

دَيتةدى. بؤ ئةمةشى ئيسرائيلء
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ءيليامز تيمؤسى

لة حةمةخان شةوقى حةبيب شَيخ
دةكاتء تةماشايةك ضاويلكةكانييةوة
سةرنجإاكَيش ــوانء ج بة ديمةنةكة
دوانيوةإؤيةكى هةرضةندة دةزانَيت،
بةرزدةبَيتةوة دوكةَلةى ئةو طةرمةء
نةوتييةكان كَيَلطة طرتووة، خؤرى بةرى
لة نةوتين كَيَلطةى دةوَلةمةندترين كة
دةبينرَين، بإبكات ضاو  هةتا عَيراقدا،
ئاماذةى اليكردةوةء حةمةخان ثاشان
ثإطوألء باخضة دووقاتةكةىء خانووة بة
كَيَلطةيةكى ئةوَيش كة  كرد، طوَلزارةكةى

تَيداية. نةوتى
هةزاران لة يةكَيكة حةمةخان شَيخ
عَيراق لةدواى شةإى كة كوردانةى  ئةو
كة شــارةى ــةو ئ كــةركــوك، هاتنةوة 
لةسةرة، كَيشةى نةوتء بة دةوَلةمةندة
موَلكى كة زةوييةك  ثارضة ضةند  لةسةر
نا، بونياد خانووةكانيان  نيية،  ئــةوان
بةشَيوةيةكى كة خانووةكان لة هةندَيك
بانطةشةى ثشتطيريى  بؤ ناشةرعيىء 
نيو تةنيا دروســتــكــراون، كــوردةكــان
دوورن ئاطرةوة ئةو بَلَيسةى لة كيلؤمةتر
سروشتى طازى سووتانى ئةنجامى لة كة
ئةو دروستبووة. نةوتييةكانةوة كَيَلطة
فشارة لــةو بةشَيك  بة  خــانــووانــةش
لة ئَيستا كة ــن ــرَي دادةن كةَلةكةبووة
لةكاتَيكدا كــؤدةكــرَيــتــةوة، كــةركــوك 
داهاتوودا مانطى ضةند لة بإيارة كة
ئةنجامدانى بة  هةستَيت كؤمثانيايةك 
بةمةبةستى نةوت بؤ هةَلكةندن لَيدانء
زيادكردنى عَيراقء ئابوورى طةشةكردني
قاتى شةش بة نةوت دةرهَينانى  رَيذةى

هةية. ئَيستا كة ئةوةى
عَيراقىء حكومةتى هــةردوو ئَيستا
ملمالنَييةكةوة نَيو ضوونةتة كوردةكان
كةركوكء خاوةندارَيتى  مافى دةربارةى 
هةية، بانطةشةيةكى هــةريــةكــةيــان
شــارةكــةو دانــيــشــتــووانــى ئَيستاش 
دةترسن ــةوة ل بيانييةكان ــرة ضــاودَي
بؤ سةربكَيشَيت ملمالنَييانة ئــةم كة
كوردء لةنَيوان طةورةتر كَيشةى رقء
هؤى ببَيتة ئةمةش توركماندا،  عةرةبء
هةلى كاركردنةى هةموو لةدةستدانى ئةو
دةترسن لةوة اليةكيش هةموو هةية. كة
سةرةتايةك توندوتيذييةكان كردةوة كة
لةساَلى هةر كة نةتةوةيى، شةإَيكى بؤ بن
شارةكة دةستى طرتنة دواى ٢٠٠٣ء
ثَيشبينى كوردييةكانةوة هَيزة لةاليةن
لةوشَيوةيةش شةإَيكى هةر كرابوو،
بةهؤى دةطرَيتةوة،  ناوضةكة تــةواوى 
هةرسآ ءآلتى لة كوردى بوونى كةمينةى

سوريا. توركياء ئَيرانء
هَيشتا ــة  ك ــــةوةى ئ ـــــةرةإاى س
كَيشةكة ناديارةء كةركوك ضارةنووسى
لةئَيستاوة هةر نةكةوتووة بةاليةكدا، بةآلم
بؤ ثَيشبإكَيدان لة نةوت كؤمثانياكانى

نةوتيى. طرَيبةستى مؤركردنى
طروثى لة شارةزا هيَلتةرمان،  يوست
«بة ــت: ــَي دةَل نَيودةوَلةتيدا، قةيرانى
نةوتيانة، طرَيبةستة  ئةم ئةنجامدانى 
وةزيران ئةنجومةني سةرؤكي ماليكي
راستيية ئةو بةهَيز توندو بةشَيوةيةكى
تةنيا كة دووثاتدةكاتةوة كوردةكان بؤ
هةية ســةروةريــى عَيراقى حكومةتى
كة كَيشةيان نةوتيانةدا ئةو ناوضة بةسةر
يةكاليى دةســتــووردا  لــة ــةرةو ــةس ل
ثَيشوودا هةفتةى ضةند لة نةكراونةتةوة».

رَيذةيةكى بة توندوتيذييةكان كــارة
تةنانةت لة كةركوكدا، زيادبوون بةرضاو
زيادبوونة ثاش ئةو كؤبوونةوةيةش ئةم
ثَيكهاتة لةنَيوان  بةرلينء لة  كة هات

جياوازةكانى شارةكةدا ئةنجامدرا.
كة كــةركــوك ئةمنييةكانى هــَيــزة
ئةوان كة دةَلَين  ــوردن، ك زؤرينةيان
لة رَيطرتن بؤ هةية يارمةتى بة ثَيويستيان
بةآلم رووداوانة، ئةو دووبارةبوونةوةى
كة لة طةورةيةى عةرةبيية هَيزة نةك لةو
هةر جَيطيربووة. شارةكةدا ضواردةورى
هةستان ئةمريكييةكان هَيزة مانطةدا لةم
كؤبوونةوة زنجيرةيةك ئةنجامدانى بة
جياوازةكانى اليةنة  ئةمنىء هَيزة لةطةأل
يةكةيةكى بة  رآ بؤئةوةى شارةكةدا، 
شارةكةوة، نَيو بَيتة بدرَيت عَيراقى سوثاى
هيض نةطةيشتنة كؤبوونةوةكان بةآلم
عةبدوإلةحمان تؤرهان ليوا ئةنجامَيك.
ثؤليسى فةرماندةى جَيطرى شةريف،
كةركوك «هيوادارين  دةَلَيت: كةركوك، 
ئةو ثَيشوويىء حاَلى نةطةإَيـتةوة
بةآلم روونةدةنةوة، ترسناكانة رووداوة
ءا ثَيدةَلَين». ئةوةمان ئاماذةكان هةموو
هةستَيت حكومةت ضاوةإواندةكرَيت 
كَيَلطة بةرهةمهَينانى مافى ثَيدانى بة
كؤتايى هةتا كؤمثانياكان بة نةوتييةكان

حوزةيران. مانطى
لة شــارةكــة اليــةنــة جــيــاوازةكــانــى
كلدؤئاشور، توركمانء عةرةبء كوردء
لةيةك، بةطومانن دةذينء لةيةك جودا
تاوانبار بةوة  كوردةكان دى طروثةكانى 
بخةنةوة كةركوك  دةيانةوَيت كة  دةكةن
ئةمةش كة كوردستان، هةرَيمى سةر
ئابووريى بؤ باش بنةمايةكى دةبَيتة

سةربةخؤ. كوردى دةوَلةتَيكى

زؤرة ماوةيةكى بَلَيين ــن ــواي دةت
عَيراقى نةوتى دةرهَينانى تازةى ثرؤذةى
بةإَيوةبةرى كيلى، ءاين رووينةداوة،
كةى)، ئَيس (ئــار كؤمثانياى ئيداريى
تايبةت سةربةخؤى كؤمثانيايةكى كة
كة كؤمثانيايةى ئةو دةَلَيت نةوتة، بة
كةركوكى نةوتى دةرهَينانى طرَيبةستى
ضةند رووبــــةإووى ــت، ــَي دةردةض بؤ 
ئةطةرى لةوانة دةبَيتةوة، كَيشةيةك
توندوتيذيىء دووبـــارةبـــوونـــةوةى
كَيَلطة لة بةشَيك ثيسبوونى ئةطةرى
نةوتييةكان. ثاشماوة  بة  نةوتييةكة
كَيَلطةيةكى نةوتيى «هيض هةروةها دةَلَيت:
بةآلم بَيت، طةورة هَيندة جيهاندا لة نيية
لةمثةرَيكى بةإَيوةببرَيت»،  خراث  هَيندة
ذمارةى زيادبوونى لة بريتيية ديكةش
كة شارةكةدا، لة كوردةكان دانيشتووانى
كؤمةَلَيك لةسةر خانووةكانيان زؤربةيان
ءةزارةتى كة دةنَين، بونياد زةوى ثارضة
دةكات، خاوةندارَيتيان ئةو دةَلَيت نةوت
لةكاتى ئةوان كة دةَلَين خةَلكانة ئةو بةآلم
ماَلةكانيان لة دا حسَين سةدام حوكمى
ئةوانة، «قودس»ى كةركوك راطوَيزراونء
مانةوةيان لة  ثارَيزطاريى بؤ  ئامادةن

هةَلطرن. ضةك
شةست تةمةنى كة  حةمةخان  شَيخ
لة زؤر ماوةيةكى ثاش دةَلَيت ساَلة،
دى، ناوضةكانى ئَيرانء لة ئاوارةيى
بةَلَينيشيدا كةركوكء طةإاوةتةوة دواجار
نةكاتء ضؤأل ماَلةكةى ديكة جارَيكي كة
هيض بؤ  ماَلةكةم «ئةمجارةيان  ءتــى: 
بيإووخَينن بَينء ضؤَلناكةم، با حكومةتَيك

بةسةرمدا».

دانا نةوزةر و:

22009/6/4 ثَينجشةممة (483) ذمــارة
prd@rozhnama.com

ئالَؤزتردةبَيت كةركوك بارودؤخى نةوتدا دةرهيَنانى لةطةأل
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تودةيسزةمان

ـــى دةق ـــةى خـــــــوارةوة ـــةم ئ
ثةرياز (يؤنجا ضاوثَيكةوتنَيكى
توركمان، ئيلتةر لةطةأل دؤهــان)ة
،(١٩٨٢-١٩٨٠) توركيا دةرةوةى ءةزيرى
توركياو لة  كورد كَيشةى ــارةى  دةرب
طؤإانكارييةكان ثَيشهاتء دوايةمين

لةوبوارةدا.

ئةوةت دةكرد ثَيشبينى دؤهان: ئايا
طةورةترين بَلَيت توركيا سةرؤكى كة
كَيشةى كوردة؟ ئةو ءآلتةكةى كَيشةى

ئةوةم ثَيشبينى من بةَلَى، توركمان:
طويل)، (عةبدوَلآل  ئةو  ضونكة كــردووة،
خؤم خودى من ءاقيعييةو زؤر كةسَيكى
دةربارةى بةدَلة ئةوم شَيوازى رَيطاء زؤر
نموونة بؤ توركيا، طرنطةكانى كَيشة
ئاساييكردنةوةى بؤ كردى ئةو ئةوةى
توركيا، ئةمريكاء نَيوان ثةيوةندييةكانى
ئةوى ءاقيعيبوونى ثراطماتيبوونء
شتَيكى ئـــةوة  هــةربــؤيــة  ــت،  ــس دةرخ
ءادةزانم من نةبوو، نةكراو ضــاوةإوان
شكستةكانى طــةورةتــريــن لة يةكَيك 
ئَيستا هةتا كة ئةوةية، توركيا كؤمارى
كَيشةية ئةم بؤ ضارةسةرَيك نةيتوانيوة

بدؤزَيتةوة.
كورد كَيشةى بابةتى دؤهـــان:
اليةنة لةاليةن  ديكة جارى ضةندين
باسى طشتييةوة راى حكومييةكانء
دةنطؤى ماوةيةك ثاش بةآلم لَيوةكراوة،
لةبيرضوونةتةوة، بةَلَينةكان نةماوةو

جياوازة؟ ضى ئةمجارةيان
جياواز شتَيكى ئةمجارة توركمان:
هةنطاوَيك ضةند  بةفيعلى ضونكة  هةية،
كةناَلَيكة كة شةش،  تةرةتة كةناَلى  نراوة،
حكومةتةوة لةاليةن كوردىء زمانى بة
ئةوةش ــةوة، كــراوةت بةإَيوةدةبرَيت،
ئةمةش بَيطومان طرنطة، هةنطاوَيكى
داواى كوردةكان كة  نيية  ئةوة هةموو
كةناَلى دةيانةوَيت ئةوان ضونكة دةكةن،
تائَيستاش كة هةبَيت، خؤيان بة تايبةت
لةبةردةم هةية ياسايى  رَيطرَيكى  ضةند
ئةم لــةثــاأل ئَيمة ــا ــةروةه ه ــةدا.  ــةم ئ
ديالؤطي طويلدا، سةرؤك هةَلوَيستةى
كؤمةَلطاى دامةزراوةكانى  نَيو  طةرمى
دوايين جطة ئةمةش هةية، مةدةنيمان
سةرؤك باشبوهى ئيلكةر لَيدوانةكانى

سوثا. ئةركاني
ئةو ــازةى ت هةَلوَيستى دؤهــان: 

ضؤنة؟ كوردى كَيشةى دةربارةى
لةسةر جةختى ئةو سةرةتا توركمان:
كة ــردةوة ك هةنطاو هةندَيك طرنطيى
ضةكدارةكانى ثةكةكة لة ءادةكات بةشَيك

خوارةوة. بَينة شاخةكان لة
ناسةربازيى؟ هةنطاوى دؤهان:

ناسةربازيى. هةنطاوى بةَلىَ، توركمان:
بةآلم نةكرد، نوآ ياسايةكى لة باسى ئةو
دةكرَيت هةية، ئَيستا ياسايةى ئةو كة وتى
جَيبةجَيبكرَيت، باشتر بةشَيوةيةكى
لة ئيلكةر كة ئــةوةبــوو  ديكة خاَلَيكى
«طةلى توركيا»ى قسةكانيدا دةستةواذةى

بةو تورك»، ئةمةش «طةلى بةكارهَينا نةك
ناسنامةى بوونى بة بإواى ئةو كة مانايةى
يةكةمجارة ئةمة هةية،  جياواز  نةتةوةيى
هةموو ببيستين، سوثا لة ئاوا شتَيكى كة
خةريكة كة دةردةخةن ئةوة نيشانانة ئةم
هيض روودةدات، ثَيشكةوتن كؤمةَلَيك
بةشَيوازَيكى بيركردنةوةكانمانداء لة نةبَيت
بة ئةمةش دةإوانين،  بابةتةكة لة  جياواز
ئَيمة كة راستييةى ئةو لةبةرضاوطرتنى
كوشندةمان هةَلةى رابردوودا  لةماوةى

ئةنجامداوة.
ضين؟ ئةو هةآلنة دؤهان:

١٩٩٩دا، لةساَلى هةر  ئَيمة توركمان: 
هةتا ئؤجةالن  دةستطيركردنى ساَلى
دواى نــةكــرد، هيضمان  ،٢٠٠٥ ساَلى
ءتى سوثا ئؤجةالن دةستطيركردنى
سةرةى ئيدى تــةواوبــووةء من كــارى 
كَيشةكة بؤ ضــارةيــةك مةدةنييةكانة 
نةكرد، هيضى حكومةت بةآلم بدؤزنةوة،
دةبَيت دروستبووة، ئَيستا كة هةلةش ئةم

نةدرَيت. لةدةست بقؤزرَيتةوةء
ضى قةرةيالن ثةيامةكةى دؤهان:
شتَيكي كة ثَييانوابوو هةندَيك بوو؟

نةبوو؟ تَيدا تازةى
كةس هــةنــدَيــك ــَى ــةَل ب تــوركــمــان: 
كؤنى شتَيكى ضةند ئةو كة ثَييانوابوو
كَيشةيةك من بةآلم دووبارةكردووةتةوة،
باشدا، شتى دووبارةكردنةوةى لة نابينم
كةمى شتَيكى  ضةند ئةو بَيطومان بةآلم 
زؤر ئةوا بن، راست ئةطةر كة ءتــووة
ــةدواى ب ــةوان ئ كة  ءتــى ئــةو طرنطن. 
دةوَلةتَيكى لةنَيو دةطةإَين ضارةسةردا
بَيطومان دةوَلةت يةكثارضةدا، يةكطرتوو ء
ثةكةكةدا لةطةأل دانوستان بة كَيشةكة
كة ئةمةى هةر بةآلم  ضارةسةرناكات،
خؤى ناكةن، جوداخوازيى  داواى  ئةوان

طرنطة. شتَيكى بؤخؤى
نيازى توركيا  كة  ءتت  تؤ دؤهان: 
بكات، دانوستان ثةكةكةدا لةطةأل نيية

بكات؟ ضى بةنيازة توركيا ئةى
توركيا كة هةنطاوَيك هةر توركمان:
ضــارةســةرى لةثَيناوى هةَليبطرَيت

دانوستان لة دةبَيت بةدوور كَيشةكةدا،
ئةطةر بةآلم  دةتةثة، يان ثةكةكة لةطةأل
رابطرَيت، دوور  ثةكةكة لة خؤى  دةتةثة
لةطةَلدا دانوستانيشيان ئةطةر ــةوا ئ
ئاَلوطؤإ لةطةَلدا بيروإايان  نةكرَيت،
كةسانَيكى ئةوانة دواجار ضونكة بكرَيت،
دانيشتووانى لةاليةن هةَلبذَيردراونء
شةرعيةتيان كوردييةكانةوة ناوضة

ثَيدراوة.
دةبوو كة  ثَيتواية تؤ ئايا دؤهان: 
طفتوطؤ دةتــةثــةدا لةطةأل ثَيشتر

ئةنجامبدراية؟
دانوستان، نةك طفتوطؤ توركمان:
بدةين، ئةنجامى دةبَيت كة شتَيك يةكةم
كةنارطيرييةى بةو كؤتاييهَينان لة بريتيية
بووة سةرؤك تَيداية. دووبارة دةتةثةى كة
كة بةوةى لةم بوارةدا، باش نموونةيةكى
كرد، دةتةثة نوَينةرةكانى  لة  ثَيشوازيى
دةبَيت ديكةش ئةوانى ءةزيرانء سةرؤك
ئةندامى ئةوانة بكةن، لةطةَلدا طفتوطؤيان

ثةرلةمانن.
نابينين، ئةوة ئَيستا ئَيمة دؤهان:
ءا شتَيكى داهــاتــوودا لة ثَيتواية

ببينين؟
دةكرَيت توركيادا  لة نازانم توركمان: 

رووبدات. ساتَيكدا هةر لة
لةطةأل بوونى كة ثَيتواية تؤ   دؤهان:
مةهةثةدا، جةهةثةء  ئؤثؤزسيؤنى 
طةشتبَيتة كوردى كَيشةى ضارةسةرى

بنبةست؟
جورئةتء بة  بةندة ئةوة توركمان: 
دةبيتة تؤ  كاتَيك حكومةتةوة، ئيرادةى 
جورئةتى دةبــَيــت ــى، ــةت دةوَل ثــيــاوى 
قورسء هةنطاوى هةندَيك هةَلطرتنى
لةسةرةتادا ثَيدةضَيت هةبَيت، زةحمةتت
بةآلم ببيتةوة، ئؤثؤزسيؤن رووبةإووى
بةردةوامبيت، رةوتة ئةو لةسةر ئةطةر
كة ئةنجامَيك ضةند دةطــةيــتــة ئــةوا 

خةَلكيش بةدةستدةهَينَيت. ثشتطيريى
كة دةكــات ثَيويست  ئايا  ــان: دؤه
دابنرَيت تايبةت حكومةتدا ثؤستَيك لة

كورد؟ كَيشةى بة

بة هــةســتــاون ـــةوان ــان: ئ ــم ــورك ت
ءةزير جَيطرى ثؤستي دروستكردنى
ــةوة، ب تايبةت نــاوخــؤ ءةزارةتــــى لــة 
بؤ تةنيا نابَيت نوَييةكة ثؤستة بــةآلم
بةَلكو بَيت، سياسةتةكان  جَيبةجَيكردنى 
ثــرؤذةى ثَيشنيازء هةمانكاتيشدا لة 
ئةم ــوو دةب بخاتةإوو، ضارةسةريش
نووسينطةى ضاودَيريى لةذَير ثؤستة
ءةزارةتى نةك بواية، ءةزيراندا سةرؤك
زياتر ناوخؤ  ءةزارةتــى  ضونكة ناوخؤ،

هةية. ئةمنى سروشتَيكى
فاكتةرى كاريطةريى ـــان: دؤه
ضيية؟ كَيشةكة لةسةر عَيراق باكوورى
كة ئــةوةيــة خــاأل  يةكةم توركمان: 
دةبَيت كوردى دةسةآلتى لةوَيية، ثةكةكة 
شاخةكانى سةر  بخاتة زياتر كؤنترؤَلى 
ئَيمة بةرذةوةنديى كةوابَيت قةنديل،
لةطةأل باشترداية ثةيوةنديى بوونى لة
ئؤتؤنؤمييةكةى ناوضة دةسةآلتدارانى
بةو هةنطاوَيكمان ضةند ئَيمة باكوور،
زؤر هةنطاوى بةآلم ناوة،  ئاراستةيةدا 
نوَينةرايةتيء هَيشتا ئَيمة بضووكن،
هةولَير نةكردووةتةوة، قونسوَلخانةمان لة
هةية، لــةوآ قونسوَلخانةى يــؤنــان
نابَيت نيمانة. ئَيمة بةآلم هةيةتى،  ئَيران 
لة ئَيمة  كة لةبيربكةين راستيية ئةو 
ئةطةر ئَيراندا، لةطةأل ثَيشبإكَيداين
ئةوة نةنَيين،  ثَيويست هةنطاوى ئَيمة 
عَيراق باكوورى لة كاريطةر ستراتيذيةتى

توركيا. نةك دةبَيت ئَيران هى
بــؤضــى تــؤ ـــــان: بــــةإاى دؤه
بةو هةنطاونان لة  دوودَلة  حكومةت

ئاراستةيةدا؟
كَيشةى بـــةردةوام ئَيمة توركمان:
بيركردنةوةى كة هــةبــووة ئــةوةمــان
بةهؤى ــةآلم ب ــووة، ــةب ه دروســتــمــان
بة بيانكةين نةمانتوانيوة هؤكارطةلَيكةوة
ئةطةر كة  بيردةكةنةوة ءا ئةوان كردار، 
ئةوة بكةيتةوة، هةولَير لة قونسوَلخانة
لة كورديدا دَيت بة ئيدارةى داننان بةماناى
ثةيوةندييةكى هيض بةآلم عَيراق، باكوورى
عَيراقيية، شارَيكى هةولَير نيية، بةوةوة
ــةوةى ــردن ك ــة داواكـــاريـــى كــاتــَيــك ك
دةكةيت، ثَيشكةش هةولَير لة قونسوَلخانة
بةغدا حكومةتى ثَيشكةشى داواكة ئةوا

ثَيدةدات. مؤَلةتت ئةو دةكةيتء

ثرؤفايل:
 ١٩٨٠ لةساَلى توركمان  ئيلتةر  -
توركيا دةرةوةى ١٩٨٣ءةزيــــرى بؤ
نوَينةرى   ١٩٩٦ بؤ   ١٩٩١ لةساَلى بووة،
بووة نةتةوةيةكطرتووةكان سةرؤكى
دةزطايةكى كة  ئــؤنــؤروا، ئاذانسى لة 
ئاوارة بة تايبةتة نةتةوةيةكطرتووةكانةء

فةلةستينييةكان.
نةتةوة لة بووة  توركيا نوَينةرى  -
-١٩٧٥) ساآلنى لةنَيوان يةكطرتووةكان

.(١٩٨٤-١٩٨٨) ١٩٧٨)ء
يؤنانء لة بووة  توركيا باَليؤزى  -
ساَليشة طؤشةيةكى (٩) ماوةى بؤ روسياء

هةية. (حوريةت)دا رؤذنامةى لة

نةوزةر دانا و:

جديتربَيت دةبَيت حكومةت توركمان: ئيلتةر
كورددا كَيشةى ضارةسةركردنى لة
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هيَمن لهؤنى

كؤتاييهَينان بؤ طرنط ثَيشهاتَيكى لة
توركيا، ساَلةى  (٢٥) كَيشةيةكى بة
ـــةزراوةى دام حكومةتء ـــةتء دةوَل
ثَيكةوة ئؤثؤزسيؤن ســةربــازيــىء
كورد كَيشةى  ضارةسةركردنى داواى 
توركيا، لة  ئاشتييةوة رَيطاى لة  دةكةن
نةرمى ثةكةكة بةرامبةريشدا لــة
ثيشانداوة، خؤى  ئامادةيى دةنوَينَيتء 
نوَيى هيوايةكى هةنطاوانةش ئــةم
كَيشةيةك ضارةسةركردنى بؤ بةخشي
كةس (٥٠٠٠٠) نزيكةى تائَيستا كة
ئَيجطار ثارةيةكى قوربانيىء  بوونةتة
بةفيإؤضووة. توركيا  حكومةتى  زؤرى
ــةى كــؤبــوونــةوةى زؤرب ــران ــاودَي ض
حكومةتء بة توركيا ثَيكهاتةكانى
ميانإةوةكان توندو ثارتة ئؤثؤزسيؤنء
بة كورد، كَيشةى ضارةسةركردنى بؤ
دةرفةتَيكىزَيإيندةزاننءبةهةنطاوَيكى
دةدةنة ءآلتةى ئةو مَيذووى  لة ناوازة 

قةَلةم.

ثةرؤشة سةرؤك

كؤمارى سةرؤك طويل، عةبدوَلآل
ئاذانسى بؤ لَيدوانَيكيدا لة توركيا،
بة كــورد كَيشةى توركي، ئةنادؤَلى
ناوبردو ءآلتةكةى كَيشةى سةرةكيترين
كرد. ضارةسةركردنى  بةزوويى داواى 
بةفيإؤدان كات كة ءاية باوةإى طويل
زياترى قوَلتركردنةوةى كاتةدا لةم
سةرؤك لَيدةكةوَيتةوة. كَيشةيةى ئةو
بؤ لةميانةىسةردانَيكيدا توركيا كؤمارى
ئاشكراكرد ئاذانسةى ئةء بؤ قيرغستان،
رَيطاى ديموكراسى ئاشتىء رَيطاى »
خؤرهةآلتى كَيشةى ضارةسةركردنى

ءآلتةكةمة». باشوورى
لة تـــونـــدى ـــةى ـــن طــويــل رةخ
ءتى طرتء ثةكةكة توندوتيذييةكانى
ناكات، ديموكراتى ثرؤسةى بة خزمةت
عةبدوَلآلطويلثَيشتر لةضاوثَيكةوتنَيكيدا
ثارتى توركى سةرؤكى  ئةحمةد  لةطةأل 
ثةرؤشيى كؤمةَلطاىديموكراتيكوردى،
كورد كَيشةى ضارةسةركردنى بؤ خؤى
بةثةلةى هةنطاوى داواى ــإىء دةرب
لة داواى كؤمار سةرؤك هةروةها كرد،
بة كرد رؤشنبيران ئؤثؤزسيؤنو بةرةى
ضارةسةركردنى بؤ ثَيشةوة بَينة جديى

ءآلتةكةيان. كَيشةيةى ئةم

خةتة لةسةر ئؤثؤزسيؤن

دادو ثارتى هةنطاوةكاى هةموو ثَيشتر
كورد، بؤ ضارةسةركردنى كَيشةى طةشةثَيدان
لة بووةتةوة رووبةإووىرةخنةىتوندىسوثا
كؤماريية طةلى ثارتى كة زمانحاَلةكةى رَيطاى
ديكةوة، توندإةوةكانى ثارتة (جةهةثة)ء
ثَيشهاتَيكى لة  كؤمارى ثارتى ئَيستا  بةآلم
مةسةلةى خَيراى ضارةسةرى داواى بَيوَينةدا
ناساندنى ثارتة داواى هةر ئةو دةكات، كورد
رةسميى ثــشــووى  ءةك كــرد  ـــةورؤزى ن

دةوَلةت.
هةفتةى جةهةثة، سةرؤكى بايكاأل، دَينز
كوردنشينةكانى ناوضة سةردانى رابــردوو
دانيشتووانة دَلى بردنةوةى بؤ كرد توركياى
طشت سةردانةيدا لةو بايكاأل  بَينازةكةى،
كرد، سةرسوإمان تووشى توركياى اليةكى
بةشداريكردن نيشاندا بؤ ئامادةيى خؤى كاتَيك
كورددا، كَيشةى ضارةسةركردنى ثرؤسةى لة
ثارتى «ئةطةر ءتى: ئايدمان شارى لة بايكاأل
ئةم ضارةسةركردنى هةنطاوَيك بؤ دةسةآلتدار
ضوار هةنطاو ئامادةين ئَيمة ئةوا كَيشةية بنَيت،
فرات، ئومَيد وتةي بةثَيى  بنَيين».  لةوإووةوة
نووسةرىتورك،ئةوهةنطاوةطةورةيةىثارتى
داواكاريانةية ئةو ءةآلمدانةوةى ئؤثؤزسيؤن،
بؤ ثشتطيريى ثارتةدا دروستبوو لةنَيو ئةو كة
ضارةسةركردنى لة طةشةثَيدان دادو ثارتى
لة داواى بايكاأل هةروةها كــورددا، كَيشةى
طشتى لَيبوردنى كة كرد ئةردؤغان حكومةتى
مةرجى بة ثةكةكة ضةكدارانى بؤ رابطةيةنَيت
لة توندوتيذيى. طروثة لة كارى ئةو ءازهَينانى
خؤى خؤشحاَليى جةهةثة ديكةدا هةنطاوَيكى
ثةيوةندييةكانى باشتركردنى بؤ دةربإيوة
ثاش ئةمةشة كوردستان، هةرَيمى لةطةأل
دةربــإى خؤى خؤشحاَليى  بايكاأل  ئــةوةى
بانطهَيشتنامةكةى ــةوةى ــدان ءةآلم لةسةر
بؤ عَيراق كؤمارى سةرؤك تاَلةبانى جةالل

عَيراق. بؤ سةردانكردنى
جةهةثة ثارتى هةنطاوةكةى لة ئةوةى بةآلم
سياسيى بارودؤخى بؤ بوو سةرسوإهَينةرتر
ثارتى لَيدوانانةى لةو بريتيبوو توركيا،
لةو سةرضاوةيةك مةهةثة. نةتةوةثةرستى
مةهةثة كة راطةياند توركييةكانى ميديا بة ثارتة
ثارتةكةيدا داهاتووى كؤنطرةى لة بةنيازة
ثَيشء بخاتة كورد مةسةلةى بؤ ثَيشنيازَيك
ثَيشكةشكردنى بة بنَيت مَيذوويى هةنطاوَيطى
ثرؤثؤزةَلَيكبؤضارةسةركردنىكَيشةىكورد،
هةموو مةهةثة ثارتى ثَيشتر لةكاتَيكدا ئةمة
بة كورد كَيشةى ضارةسةرى بؤ هةنطاوَيكى
زانيوةو توركيا يةكطرتوويى خاكى بؤ مةترسى
توندى دذايةتى كردووة.             بة

ئامادةية           دةتةثةش

ديموكرات، كؤمةَلطاى ثارتى سةرؤكى
دةربإيوة خؤى خؤشحاَليى تورك ئةحمةد
لةمةإ ءآلتةكةى  سياسيانةى ثَيشهاتة ئةو بؤ
ثرؤطرامَيكى لة  تورك ئةحمةد كورد،  كَيشةى
بؤ نيشاندا خــؤى ئامادةيى تةلةفزيؤنيدا
قسةكردن قةنديلء ضياكانى بؤ رؤيشتن
رازيكردنى بؤ ثةكةكة سةركردةكانى لةطةأل
ضارةسةركردنَيكى بة طروثة ئةو سةركردةكانى
سوثاى لة داواى  تورك هةروةها ئاشتيانة، 
ئؤثةراسيؤنة ءةستاندنى  بؤ كرد  ءآلتةكةى
بؤ رَيطاخؤشكردن سةربازييةكانى دذىثةكةكة،
ئةحمةد ءآلتةكةى. ثارتةكانى هةنطاوةكانى بؤ
سازدانى داواى كة راطةياند ئةوةشى تورك
ءةزيران، سةرؤك لةطةأل كردووة ضاوثَيكةوتنى
قسةكردنَيكى جديى بؤ ئةردؤغان رةجةب تةيب
لة ئةمةش راشيطةياند  ئةو مةسةلةيةء لةسةر

نيةت باشييةوةية. سؤنطةى

ئةكةثة

لة دةسةآلتدار طةشةثَيدانى دادو ثارتى
رةجةب سةرؤكةكةيةوة،  رَيطاى لة توركيا 
بؤ حوكمى هاتنة سةر ئةرؤدغان لةدواى تةيب
طةورةترين سةهؤَلبةندان كةم، توانى ماوةيةكى
كَيشةى ناساندنى بة ئةويش توركيا، لة بشكَينَيت
جةماوةرَيكى توانى ءآلتةكةيداء لة كــورد
بةآلم ثةيدابكات، كوردييةكان ناوضة لة فراوان
هةَلبذاردنةكانىئةمدواييةىشارةوانيىتوركياء
ئةردؤغان، ثارتةكةى دةنطةكانى كةمبوونةوةى
كورد خةَلكى كة  ثارتة  ئةو بؤ  بوون  زةنطَيك
ئةكةثة دةكات بؤ لة زياتر ءآلتة ضاوةإَيى لةو
بةثَيى ئَيستا كورد. كَيشةى ضارةسةركردنى
مَيذوويية زَيإينء دةرفةتَيكى ضاودَيران وتةي
ثاش بنَيت، جديى هةنطاوى كة ثارتة ئةو بؤ
توندو بة ئؤثؤزسيؤن ــةرةى ب كة  ــةوةى ئ
كَيشةى ضارةسةرى ثشتطيريى نةرميانةوة

دةكةن. كورد

تؤني ثةكةكةش نةرمة

(ثةكةكة) كوردستان كرَيكارانى ثارتى
ئاشتى دةستثَيشخةرى ئامادةن كة رايطةياند
ئامادةن ناكةن، سةربةخؤيى داواى ئَيستا بكةنء
ضارةسةركردنى كَيشةى بؤ طفتوطؤى ئاشتيانة
ثةكةكة سةرؤكى قةرةيالن، موراد بكةن، كورد
بةريتانى تايمزى رؤذنامةى  بة  قةنديلةوة، لة
كَيشةى كة ءايــة باوةإمان ئَيمة راطةياند: 
بكرَيتء ضارةسةر خوَينإشتن بةبآ كورد
ضارةسةرى بؤ بطرينةبةر ديموكراسى رَيطاى

لة باسى قةرةيالن توركيا. لة كَيشةكةمان
ضارةسةركردنى بؤ كرد بةريتانيا مؤدَيلى
ضاو دةبَيت «توركيا ءتى: ئيرلةنداء كَيشةى
كَيشةى بؤ ضارةسةركردنى بكات بةريتانيا لة
كة دووثاتكردةوة ئةوةشى قةرةيالن كورد»،
جةنط كة جةنطاوةرةكةى (٦٠٠٠) بإياريداوةتة
دةوَلةتى بدةنة دةرفةتَيك ماوةيةكء بؤ راطرن

توركيا.
«كارَيكي بة قةرةيالن ئازادكردنى ئؤجةالن
الثةإةيةكى بؤ هةَلدانةوةى قةَلةمدا، لة طرنط»
موراد توركيادا. لة تورك كوردء لةنَيوان نوآ
ءتى: توركياء دةوَلةتى داية ثةيامَيكى قةرةيالن
لة ثةكةكة بةشَيكة كة بزانن ئةو راستيية «دةبَيت

كورد». كَيشةى ضارةسةركردنى

داهاتوو هةنطاوةكانى

ميدياكان ضــاودَيــرانء شرؤظةي بةثَيى
ضارةسةركردنى بؤ داهاتوو هةنطاوةكانى
كَيشةىكورد،بريتيية لةوةى كةهَيزةكانىتوركيا
بةئةنجام ئؤثةراسيؤنى  دةيةها ئةوةى  ثاش
هَيشتا بةآلم ئةمريكا،  هاوكاريى  بة  طةياندووة
ثةكةكة بةردةوامةو  خؤيةتىء ءةك كَيشةكة 
ئةنجامةى كة الوازنةبووة، طةيشتووةتة ئةو زؤر
رَيطاى ثاَلثشتى بطؤإنء خؤيان ميتؤدى دةبَيت
ذةنةراأل ءتةكانى لة هةروةك بطرن، دايالؤط
توركيادا هَيزةكانى طشتيى فةرماندةى باشبوط،
سةربازيى «ضارةسةرى ءتى: كة دةركةوت،
بريتي ديكة هةنطاوَيكى نيية»، ضارةسةر تاكة
ثاش لَيخؤشبوونى طشتى لة راطةياندنى دةبَيت
بؤ هاتوونةتة ثَيش ئَيستا هةموواليةك كة ئةوةى
كارةش ئةو دةرفةتى كَيشةكةء ضارةسةركردنى
كة سوثاش لةبارترة. ثَيشتر كاتةكانى لةطشت
ئَيستا رةتكردووةتةوة، لَيخؤشبوونى ثَيشتر
ضةند طؤإينى بؤ ثيشانداءة  نةرمى  طوتارَيكى
رَيطاكانى ئاسانكردنى  بؤ ياسايى ثَيوةرَيكى 
ديكةش سيناريؤيةكى طشتى. لَيخؤشبوونى
طةورةى هةَلمةتَيكى  طرتنةبةرى لة بريتيية 
باشكردنى كوردييةكانء ناوضة لة ءةبةرهَينان
كةمكردنةوةى ناوضانةو ئةو خؤشطوزةرانى
باشوورى نَيوان طةورةيةى جياوازيية ئةو
ئةو ديكةى بةشةكانى توركياء خؤرهةآلتى
كة اليةنى ءآلتة. حكومةتى توركيا باوةإى ءاية
هَينانةوةى بؤ طرنطة فاكتةرَيكى ئابوورى
سةرسةختةكانء ضيا ءآلتةكةى لة هاوآلتييانى

ثةكةكة. كزكردنى
دادو ثارتى  مَيذوويى  طرنطء  ئةركى 
بنَيت، بوَيرانة هةنطاوى ئَيستا كة طةشةثَيدانة
نةنانى بؤ ثارتة ئةو بيانووةكانى ضونكة
لةو كورد كَيشةى لةبارةى خَيرا هةنطاوى

نةماوة. ءآلتة
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ناوةأاست خؤرهةآلتى لة فةرةنسا سةركَيشييةكانى
ديديؤطلو بيريل

ــى ســةردةم ــة ب جيهان لــةئــَيــســتــادا
طوزةر نوَيدا هَيزى دةسةآلتء هاوسةنطيى
تاقيكردنةوة بة باكوور كؤرياى دةكــات،
كؤتايى ئةتؤمييةكانى بؤمبة ناوةكييةكانى،
دةهَينَيتةوة، جيهانى بةبير دووةمي جةنطى
كؤتايى خؤى ناوةكى بةرنامةى ئَيرانيش
ئةفغانستانء ــةوالشــةوة ل ثَينةهَيناوة،
ئةلقاعيدة بوونى لة  باس  ضيتر ثاكستان
باسء بة بووة تاليبان ئَيستا بةآلم ناكةن،
ملمالنآ ئةو ئةمانةش سةرةإاى خواسيان،
لة هَيز دةســةآلتء لةسةر  هةنووكةييةى
ثآلوانة خةياأل  ئةطةر لةئاراداية،  جيهاندا
جةنطة لة بةر بارودؤخى ئةوا بيرنةكرَيتةوة،

ءةبيردةهَيننةوة. جيهانييةكان
وآلتانىئةوروثا كةلةدوو جةنطىجيهانيدا
ــةدواى دواب بــوون، سةرةكى ياريزانَيكى
كَيشي قورسايىء تائَيستا ئةوكاتةو
نَيودةوَلةتيدا هَيزى باآلنسى لة ئةوتؤيان
ئةمإؤدا رؤذطارى لة فةرةنسا نةبووة، بةآلم
بةئاراستةى هةنطاودةنَيت هَيواش هَيواش
خؤى، دةسةآلتى بؤشايى ثإكردنةوةى
ثانؤراماى ءَيناى  ديسانةوة بةشَيوةيةك كة
جةنطة جيهانييةكان خؤى لةثَيش دةسةآلتى

دةكَيشَيت.
زياترة ساَلَيك بؤ فةرةنسا بارةيةوة لةم
داوةتــةوة ئيماراتى ثَيشنيازَيكى ءةآلمــى
بنكةيةكى ــى ــدن دامــةزران بــة ــارةت  ســةب
لة زةمينى دةريايىء ئاسمانىء سةربازيى
شوَينَيكى كةوتووةتة بنكةكةش ئةبوزةبى،
لة نزيكة كة بةجؤرَيك  ستراتيذييةوة 
رَيطا جَيناكؤكء قةيراناويىء ناوضة هةموو
بنكةكة طرنطتر لةمانةش بازرطانييةكانةوة.
قةَلةمإةوةكةى ناوضةيةكةوة كةوتووةتة
بؤية فارسدا، كةنداوى بةسةر دةإوانَيت
بةواتاى فةرةنسادا ديدى  لة بنكةية ئةو
خؤرهةآلتى بؤ  دَيت دةسةآلتى طةإانةوةى
دةسةآلتى طرتنةدةستى لةكاتى ناوةإاست،
ئةوةى فةرةنساوة، لةاليةن ناتؤ سةربازيى
دووبارة نيةتي فةرةنسا كة روونكردبووةوة
نَيودةوَلةتييةكانى طيروطرفتة لةئةستؤطرتنى
فةرةنسا ــت بــإوادةكــرَي ءا بؤية هةية، 
هةوألء رَيطاى لة هةبَيت ــةوةى ئ نيةتى
بةرثرسيارَيتيية دووبــارة تةقةالكانييةوة

جيهانييةكان لةئةستؤ بطرَيتةوة.
ئةبوزةبى، دةســةآلتــدارانــى بةبإواى
ياريزانَيكى فةرةنسا مَيذووييةوة لةإووى

بةم ناوضةكةدا،  لة بووة راستطؤ باشء 
دوور ديكةى بازنةيةكى هيض ثَيودانطةش
ثرسيارطةلَيكى ــة،  ءآلت لةو ــةآلت دةس لة 
بنكةى بؤضى فةرةنسا ئةوةى كة لةشَيوةى
نةكردووة. دادةمةزرَينَيت؟ سةربازيى
كة ناطةيةنَيت ئةوة ءاتاى ئةمةش بةهةرحاأل
سةربازيى دةرطاى كردنةوةى هةمووان الى
بَيت، قبوأل مايةى  فةرةنساوة، لةاليةن  نوآ
ءاتاى تائَيستا  جَيطا هةندَيك لة ئةمة بةَلكو 
هزردا، بة بيرو دةهَينَيتةوة كؤلؤنياليزمى نوآ
ئةمدواييةى سياسةتى  لة ئةمةش  راستى
لة كة دةردةكةوَيت فةرةنسادا حكومةتى
لةبارةى نوَيداية ياسايةكى دةركردنى هةوَلى

كؤلؤنياليزمةوة). (سوودةكانى
زؤر جةدةلَيكى مشتومإو ئةمإؤدا لة
كؤلؤنياليزمةوة سةردةمى بوونء لةبارةى
ضيتر ئةمة كة ــت ــرَي دادةن ءا دةكــرَيــت،
بةسةرضووة، كاتى هةَلةيةو بابةتطةلَيكى
كة هةية شيانى دروستةو ئةوةش بةآلم
دةسةآلتة طةورةبووة لةنَيوئةوهةمووهَيزو
لةاليةن لةوشَيوة بيرؤكةيةكى هةرَيمييةدا،
لَيدةكرَيتةوةو بيرى اليةنةوة هةندَيك

ءادابنَيين با حاَلةشدا لةم ثَيدةكرَيت، كارى
طرتنةئةستؤى لة ثاكة نييةتى فةرةنسا كة
بة سةبارةت جيهانييةكان بةرثرسيارَيتيية
بابةتةكة ئةمة ئةطةر جيهانييةكان، كَيشة
بكةين ئةوة ثَيشبينى ثَيويستة ئةوا بَيت،
هةيةء لةثشتةوة  ضى بابةتة ئــةم  كة 
دةرئةنجامى لة ضي ثَيشبينى ضــاوةإآء
دةكرَيت، نَيودةوَلةتيية بةرثرسيارَيتيية ئةم
مةبةست كة لةوةى بريتيية يةكةم ثَيشبينى
رَيطاى كؤنترؤَلكردنى فةرةنسا كارةى لةم
ناوضانةى لــةو  بَيت ــةوت ن بازرطانيى
ئةطةر دادةمةزرَينَيت. تَيدا بنكةى كة
جيهان ديكةى زلهَيزانى دةسةآلتدارانء
فةرةنسادا كؤنترؤَلى لةبةردةم طَيضةأل
بؤ كَيشة بةبآ كارةكان ئةوا نةنَينةوة،
ئةطةر ــةآلم ب دةبــَيــت، تَيثةإ فةرةنسا
دوورنيية ئةوا روويدا، ئةمة ثَيضةوانةى
دذوارو رةوشَيكى  رووبةإووى فةرةنسا 
ثَيشبينى ناوضانةدا. لةو ببَيتةوة ئاَلؤز
ئةم رَيطاى لة فةرةنسا لةوةى بريتيية دووةم
كردةوة رووبةإووى سةربازيانةوة  بنكة
ئةمةش ئةطةر بَيتةوة، تيرؤريستييةكان

تيرؤريستان لة رَيطريكردن ئةوا روويدا،
ئةطةرَيكةو سةربازييةوة، رَيطاى لة
لةم فةرةنسا ئايا سةرهةَلبدات، دةشَيت
وةآلمةكةش دةبَيت؟ سةركةوتوو ميتؤدةدا
نايةوَيت ئةمريكا كة  ئةوةية  ئةمإؤدا لة
لة هةَلبقورتَينَيتء  سةخت شةإى خؤى لة
ئاَلؤزييةكان لة خؤى  اليةكيشةوة  هةموو
بة دةكرَيت سَييةم ثَيشبينى تَيوةبطلَينَيت.
بؤ سنووردانان لة فةرةنسا بةشداريى
لةبن زؤرة رَيذة ئةو ئةتؤمىء مةترسيى
بةهةرحاأل دابنرَيت،  ضةك نةهاتووةى 
ضارةسةركردنى شَيوةء لةم كَيشةطةلَيكى
فةرةنسادا، حكومةتى تواناكانى لةئاست
دةسةآلتةكانى لةدةرةوةى مشتومإئامَيزةو
لةسةرةتادا فةرةنسا ئةطةر فةرةنساية.
دواتريش بَيتةوةء ئَيران رووبةإووى توانى
لة ناتوانَيت دواتر ئةوا  باكوور، كؤرياى
تةحةمولى تةنيا بة هةَلبكاتء ءادا رةوشَيكى
بؤية لةئَيستادا بكات، لةو ضةشنة دؤخَيكى
بةتةواوى ناتوانيت شَيوةيةك هيض بة
سةبارةت بطةيت فةرةنسا ئامانجى لة
لة سةربازييةكةي بنكة دامةزراندنى بة
ئةطةري ثَيشبينىء ئةطةر ئةبوزةبى،
هةروةها كَيشةء رووبــةإووبــوونــةوى 
بنكة ئةو لة كردنةوةى كة سوودانةى ئةو
بةهةرحاأل نةكرَيت. هةية، سةربازييةدا
دؤزينةوةى لة ثةرؤشة بة زؤر فةرةنسا
نوَيى جيهانى لة بؤخؤى تازة ثَيطةيةكى
ميتؤدى كالسيكىء طؤإاودا، بةشيوةيةك كة
بطةإَينَيتةوة، بؤخؤى رابردوو دةسةآلتى
ديكةى ءآلتانى بةرامبةردا لة ثَيدةضَيت بؤية
ئةمريكا، ءةكو جيهانى طرنطى زلهَيزو
فةرةنسا ثةرؤشبوونى لةبةردةم رَيطريى
دابنَين. جيهاندا لة دةسةآلتى زيادكردنى لة
جيهاندا شوَينَيكى ضةند لة دةتوانَيت ئةمريكا
فةرةنسا بؤ ــةآلت دةس لةئةستؤطرتنى 
بة خؤى كة لةكاتَيكدا ئةمةش بطوازَيتةوة،
هاوثةيمانى ئةفغانستانء ثاكستان- فايلى
بةآلم بكات، سةرقاأل  روسيا ضينء نَيوان
هةموو متمانةى كة ئةوةنيية ماناى ئةمة
فةرةنسا بة سةركةوتنةكان دةستكةوتء
توركياش ثةيوةندييةدا لةم ببةخشَيت،
بابةتء ئةم لةطةأل ئةزمووني ضةندينجار
سةرؤك خؤزيا بؤية هةبووة، دؤسيةيةدا
توركياى بإوانياية لة ئةزموونى ساركؤزى

دوورتر. ءآلتانى ئةزموونى نةوةك

عةلى ئازاد ئينطليزييةوة: لة
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عةلي* عةباس ث. نوسيني:

حوزةيرانى ــاى ســةرةت ئةطةرضى
كشانةوةى بؤ بةثةلةية كاتَيكى ئةمساأل
هةستى بةآلم عَيراق، لة ئةمريكا هَيزةكانى
رةشبينيى طةشبينىء دَلخؤشى، نيطةرانيىء
ماليكى دروستكردووة. عَيراقييةكان الى
خةَلكى زؤرينةى وةزيـــرانء ــةرؤك س
عَيراق هاتووة ئةوة كاتى ثَييانواية عَيراق
بيانييةكان هَيزة لة  تــةواو سةروةريى
طرنط هةنطاوَيكى ئةمةش وةربطرَيتةوة،
كؤتايى ضونكة عَيراقدا، مَيذووى لة دةبَيت
ضةند سةربازيى داطيركاريى بة دةهَينَيت
خةَلكى لةناو لةإاستيدا وآلتة. ساَلةى ئةو
عَيراقَيكى كة هةية هةستَيك عَيراقدا ئاسايى
دروستبووة، ضاالك تةندروستء نوآ،
لة طومانيان بيانى توَيذةرانى لةكاتَيكدا
طةشبينييةك وةها دروستى بوونء واقيعيى
رايطةياندووة متمانة بةخؤي ماليكى هةية،
رووبةإووبوونةوةى تواناى حكومةت كة
ئةمنى كَيشةى دةشتوانَيت هةيةو كَيشةكانى
ماليكىء ضارةسةربكات. عَيراقدا تةواوى لة
ديدطايةيان ئةم عَيراق خةَلكى لة زؤرَيك
هةَلبذاردنى دوايين سةركةوتنى بةهؤى
دةتوانن ثَييانواية دروستبووة، بؤ عَيراقةوة
اليةنطرانيان تيرؤريستانء رووبةإووى
ضاوثَيكةوتنةكانى لة  يةكَيك  لة ببنةوة.
،(٢٠٠٩/٥/١٧) ثؤست واشنتؤن رؤذنامةى
ئةمريكا سوثاى ئةفسةرةكانى لة يةكَيك
كشانةوة كة  دةدات ــةوة ئ هؤشداريى
ــت: ــَي دةَل ــةو ئ هــةَلــةيــة، ستراتيذَيكى 
شارةكانيان ئامادةنةكراون «عَيراقييةكان
بياندةينةوة، ئةطةر ــت، دةس بدةينةوة
بطةإَيينةوة دووبارة دةبَيت  ثَيمواية ئةوا
لةبةر هةر توندوتيذيى»، وةستاندنى بؤ
فةرماندةى ئةدَيرنؤ، رَيمؤند ئةمةشة
عَيراق، لة ئةمريكا سةربازييةكانى  هَيزة
ئةمريكا هَيزةكانى كة  دووثاتيدةكاتةوة

كشانةوةى  بؤ ٦/٣٠ (دواإؤذ دواى تةنانةت
لةدةرةوةى عَيراق)، لة ئةمريكا هَيزةكانى

لة عَيراق دةمَيننةوة. شارةكاندا
ماليكىء نَيوان جياوازييةكانى لةكاتَيكدا
كَيشةية، بؤخؤى ئةمريكييةكان ئةفسةرة
كَيشةى ضةندين  حكومةتةكةى ماليكىء 
كَيشانةش ئةم لةبةردةمداية، طةورةتريان
لةبةرئةوة ئاماذةثَيكراون،  راستةقينةء 
بةزوويى عَيراق حكومةتى دةكات ثَيويست
ضارةسةريانبكات،ئةمةشطرنطةبؤعَيراق،
تةواو وآلتةكةى ثَييواية ماليكى ضونكة 
تواناى رووبةإووبوونةوةى سةربةخؤيةو
خؤشبةختى جَيطيرى هةيةو ئةمنى كَيشةى
بةم دابيندةكات. هاوآلتييان بؤ ئابووريى
ئةجَيندايةكى ثشتطيريى ماليكى دواييانة
لةاليةن دراوة لةسةر دةنطى كة كردووة
كة نيشتمانثةروةرةكانةوة، عَيراقيية

تَيداية: خوارةوةى ئةمانةى
ديموكراتيةكى بيناكردنى .١
موحافيزكارة شكستهَينانى ثاش كارثَيكراو،
وةها سيستمَيك، بؤ دروستكردنى نوَيكان
دةستوورَيك نووسينةوةى بة دةستيانكرد
تةوافوقى بةشَيوةيةكى  دةسةآلت تَييدا كة
دابةشدةكرا ئاينييةكان رةطةزيىء طروثة بؤ
ئةمة بَيت، زؤرينة بةشَيوةي ئةوةى لةجياتى
دابةشكردووة، ئيفليجء عَيراقى سيستمى
خةَلكى بة خزمةت حكومةت نةيهَيشتووة
نيية هةَلبذاردةيةكى ماليكى بكات. عَيراق
وةك كارثَيكراو ديموكراتيةكى لةوةى جطة
هةية، ديكة وآلتانى ئةمريكاو لة ئةوةى 

ثةسةند بكات.
بإيار، وآلتى ياساو دامةزراندنى .٢
سةركةوتووبوون نوَيكان موحافيزكارة
داإووخاو. وآلتَيكى بة بكةن عَيراق لةوةى
لةكارخران، سةربازييةكان  يةكة  ثؤليسء
طروثى ضةندين بؤ خؤشكرد  رَيطاى كة
ماليكى ببن، دروست ميليشيا توندوتيذء
هةندَيك لةناوبردنى لة سةركةوتووبووة
بةرةنطارى دوو هَيشتا بةآلم ميليشادا، 
هَيزةكانى لةاليةن  كة ماوة طةورةى زؤر

هَيزةكانى هاوثةيمانانةوةمةشقيانثَيكراوة:
دواييان ئةمةى ثَيشمةرطة، سةحوةو
هةردوو رةطةزيية. رَيكخراوى هَيزَيكى
حكومةتى سةر بؤ مةترسين ميليشياكة
جَيبةجَيكردنى بؤ تواناكانى ناوةندىء

بإيارةكانى. ياساو
مانطانةى لةم تيرؤر، لةناوبردنى .٣
طروثَيكيان ضةند داطيركارةكان هَيزة دواييدا
تؤمةتباربوون كة ئازادكردووة زيندان لة
رَيــذةى دةستبةجآ  ئةمةش تيرؤر،  بة 
ماليكى بةرزكردووةتةوة. توندوتيذيى
كة دَلنيابكاتةوة عَيراقييةكان ثَيويستة
ثَيشينةكانى لة كارة ئةمنيةت ثاراستنى

ئةوة. حكومةتةكةى
ثةيوةندييةكى دروستكردنى .٤
شـــةفـــاف لـــةطـــةأل دراوســـَيـــكـــانـــدا،
طرنطيى شوَينى عَيراق دراوسَيكانى
هةوَلى هةميشة هةستثَيدةكةنء عَيراق
دةدةن، كاروبارةكانى دةستَيوةردانى
١٩٨٨)ء -١٩٨٠) شةإى لة راستة ئةمة
دراوسآ دةستَيوةردانى (١٩٩١)ء قةيرانى
توركيا ئَيرانء وةك عَيراق، ناعةرةبةكانى
لةكاتىشةإى٢٠٠٣دا،رذَيمةعةرةبييةكانى
عَيراقَيكى ديموكراتىء لة بوونى دراوسَيش
بؤ كاريطةريى ضونكة دةترسن، جَيطير
يان ئةمانيش دةبَيت. ئةوان مانةوةى سةر
ثاَلثشتى يان داوة تيرؤريستان بة رَيطايان
ثةيوةندييةكان بؤية كــردوون، مادييان
ماليكى واشنتؤنداية. لةطةأل تةنيا داخراوةو
ئةم بةئاشكرا بَيتء شةفاف ثَيويستة
بؤ ثاَلثشتيان كة ئاطاداربكاتةوة رذَيمانة
بؤ ئاسايشى هةإةشةية لة عَيراقدا، تيرؤر

عَيراق. نيشتمانيى
ــرؤســةى ث ــى ــردن ــرك ــرات خــَي  .٥
لة ئةمنى بةرثرسيارَيتى طواستنةوةى
عَيراقييةكان، بؤ داطيركارةكانةوة هَيزة
دةكات هَيزةكان كشانةوةى لة وا ئةمةش
ماليكيش جوانتر وَينةى خَيراتر رووبداتء
توإةدةكات بيانيانةش  هَيزة ئةو  دةكاتء

اليبةرن. كار لةسةر دةيانةوَيت كة

لة ضاالكانةو  ماليكى دواييانةدا لةم
ئةم رووبةإووبوونةوةى هةوَلى ضةندين
لةوة ماليكى لةإاستيدا داوة، كَيشانةى
سستى تةنيا لة عَيراق خةَلكى طةيشتووة كة
لةذَير مانةوة بَيزارنين، بةَلكو لة حكومةت
جاإسن، داطيركةرةكانيش هَيزة حوكمى
داطيركارييدا لةذَير ئازاديى  كة دةشزانَيت
بؤ كة بةوةدةكات هةستيش نيية، بوونى
وآلتَيكى لة تيرؤر رووبةإووبوونةوةى
دةسةآلتَيكى بة ثَيويستى رووخـــاودا،
ئةوةش بةآلم هةية، ضاالك مةركةزيي
بةهؤى بةستراوة دةستى كة دةزانَيت
ئازاديى ببةخشَيتة نايةوَيت واشنتؤنةوة كة
هةإةشةيةك هــةروةهــا عَيراقييةكان،
عةرةبييةكانى رذَيمة بؤ دروستبكات

ناوضةكة.
كَيشةى ضةندين رووبةإووبوونةوةى
دةرةكى، ناوخؤيىء  سياسيي ئابوورىء 
كةسَيكى نةبَيت باش ثَيي ثَيدةضَيت ئؤباما
دروستكردنى بــةإَيــوةبــردنء بؤ ديكة 
ضاالك جَيطيرو خؤشطوزةرانء عَيراقَيكى
بؤ هةلَيكة ئةمة لةإاستيدا هةَلبذَيرَيت،
بسةلمَينَيت جيهانى  عةرةبء  بؤ  تا ئؤباما
دةربارةيان، نيية شاراوةى ئةجَيندايةكى كة
بَيمةرجى ثشتطيريى لــةوة طرنطتر
جَيبةجَيكردنى تةنيا ماليكى، بؤ ئؤباما
نيية، هةَلبذاردنةكةى هةَلمةتى  بةَلَينةكانى
ئؤباما كة دةسةلمَينَيت ئــةوةش بةَلكو
نوَيى دبلؤماسيى سياسييء ئاراستةيةكى
بؤ دةرةوةدا ناوخؤو لة جيهان، بؤ هةية
داطيركارةكان هَيزة كة نيية درةنط ئؤباما
دروستكردنى ثشتطيريى بكشَينَيتةوة،
بكات بةهَيز مةركةزي طرنطى دةوَلةتَيكى
بؤ بةهَيز نامةيةكى دةبَيتة كة عَيراقدا، لة

دةرةوة. ناوخؤو

فةتاح شاآلو و،

لة ئينديانا زانكؤي مامؤستاي *
ئةمريكا

ئؤباما هةلةكانى ماليكى، بةرةنطاربوونةوةكانى
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عةبدوَلآل نامؤ هاوكار: لهؤنى       هَيمن سةرثةرشتيار:

٠٧٧٠١٩٩٢٨٢٤ : ثةيوةندى بؤ

نيم ئايينى ثَيشةوايةكى من بلَير: تؤنى

نيوزويك

ســةرؤك ئــةو بلَير  تؤنى 
لــةنــَيــوان كــة ــة ــةي ــران وةزي
سةربة وةزيرةكانى سةرؤك
بةريتانى كرَيكارانى ثارتى
فةرمانإةوايي ماوة زؤرترين
ثؤستةكةشى لةبةريتانيا، كرد
طةنج تاإادةيةك ثياوَيكى وةك

بةجَيهَيشت،   ٢٠٠٧ لةساَلي
ساأل (٥٤) تةمةنى ئةوكات كة
تائَيستا لةوكاتةوة بةآلم بوو،
مــايــةوةو هةربةسةرقاَلى
ئَيستا بلَير ثشوويدا، كةمتر
ليذنة نَيردراوى جطةلةوةى
وياليةتة قؤَليةكةى ــوار ض
بةريتانياو يةكطرتووةكانء
روسياية ئةوروثاو يةكَيتى
ناوةإاست، رؤذهــةآلتــى بؤ 
لةهةمانكاتداوتاربَيذَيكىباشةو
نزيكةى هةروتارَيكيشى (بؤ

وةردةطرَيت)  دؤالر ١٥٠٠٠
ديكةشى ــى ــك ــارَي ك بــلــَيــر 
دامةزراندنى ئةويش هةية،
وةك خَيرخوازيية رَيكخراوى
فاوندةيشن». «فيس دةزطاى
خــؤى لــةنــووســيــنــطــةكــةى
بؤ نووسةرى لةلةندةن قسةى
مطواير) (سترايكر نيوزويك

كرد.
ئايينى «باوةإى وتوتة: تؤ -

طرنطيةى ئةو هةمان (٢١)دا لةسةدةى
لةسةدةى سياسى ئايدؤلؤذياى كة دةبَيت

بؤضى؟ هةيبووة» (٢٠)دا
وةك بابةتطةلى هةتائَيستةش *
طرنطيى بةإاست ضةث بةراوردكردنى
لةقةيرانة ئةمةش ثــَيــدةدرَيــت خــؤى 
ثَيمواية بةآلم بةرضاوة، ئابوورييةكةدا
بووةتةوة كةمتر ئةوبابةتة طرنطى ئةمإؤ
دةنَيم ــاوى ن من ــةوةى ئ لةبةرامبةر
بةداخران). كرانةوة (بــةرواردكــردنــى
رةهةندى دوو  ئايينةكاندا لةزؤربةى 
لةبةرامبةر كار كَيبإكَى هاوتةريبء
رةهةندىيةكةم(سةركوتكارة) يةكترهةن،
من لةبةرامبةر باوةإى بةماناى (باوةإى
واتة (لةخؤطرة) دووةميش رةهةندى تؤ)
لةدرَيذكردنةوةى بريتيية باوةإ ثَييواية
بةسةرياندا، كرانةوة ئةوانيتر بؤ دةستت
زؤرة بةشَيكى جوَلَينةرى هاندةرو ئاين
ئةو ـــةوت دةرك بةإاستى لةخةَلكى،
ئايينى بــاوةإى ثَييوابوو بيردؤزةيةى

دةثووكَيتةوة «رؤشنطةرييةوة» بةهؤى
هةَلةبوو. بةتةواوى بيركردنةوةيةكى

لةسةرئةوةى هةية زؤر بةَلطةى -
هةندَيكجار ئايينيةكان بيروباوةإة
لةجيهاندا، كةواتة خراثة بوونةتة ثَيوةرى
متمانةى دةكةيت بةخةَلكى قةناعةت ضؤن

ببةخشن؟ بةوباوةإة خؤيان
هؤكارى وةك ئيمان زؤركــةس  *
بةآلم دةبينَيت، ملمالنَى دابةشبوونء
زؤركات زانايانى هةية كة اليةنَيكى ديكة
ئةويش نيية، نيشاندانيان سةليقةى ئايين
اليةنىهاوسؤزىءهةماهةنطىءعةدالةتى

كؤمةآليةتيية.
باراك سةرؤك ئةداى لةسةر ضيية رات -
ضارةدؤزَيك ثَيشةوايةكء وةك ئؤباما

نَيودةوَلةتى؟ طؤإةثانى لةسةر
كة دروستكردووة، بارودؤخَيكى ئةو *
تاإادةيةكشتَيكى تياية لةبةسةركردنةوةى
لةجيهانى جياوازةكان شَيوازة اليةنء
طرنط شتى بةطشتى، جيهان ئيسالمىء

بإيارةكةى ئــةوةيــة ـــةوةوة ئ ــةالى  ب
بؤسةرجةم بةدةستإاكَيشانى سةبارةت
وةآلم بةهةمانشَيوة جيهان، وآلتانى
بةخةَلكى زؤركات ئةوةى وةك بدرَيتةوة،
تؤثى ئةوانةى وةك ئةوهاندةرى دةَلَيم،
هاوبةشى هاوكارو بةَلكو ناوَيت ثَيى
ثياهةَلدانى سةناء خةَلك نايةوَيت دةوَيت،
لةوةتَيطةيشتووة ئةو بكةن، طةورةييةكةى
مكياجكراوانةى ثياهةَلدانة ئةمجؤرة
رؤذى (١٠٠) لة باَلى سةرؤكدا بةشانء
لةناودةضن، هــةرزوو هةَلدَين يةكةمدا
لةإَيطةى بطؤإَيت جيهان دةيةوَيت ئةو
ثَيويستى بؤئةمةش هاوبةشةوةء كارى

بةهاوبةشة.
ئوردن ثادشاى رابــردوو هةفتةى   -
نةطةيشتن كة هؤشداريدا، عةبدوَلآل) (شا
لةإؤذهةآلتى ئاشتةوايي بةإَيكةوتنَيكى
دروستبوونى هؤى دةبَيتة ناوةإاست
بؤ(١٨) (١٢) لةماوةى نوَى ملمالنَييةكى

مانطدا؟

ــاوإاى ه ــةواوى ــةت * مــن ب
ئةمة ثَيمواية ئةوم، ئةوبؤضوونةى
بؤ راستيية بإيارو ضانسء ساتى
مامةَلةى ثَيويستة كة ناوضةكة،

لةطةأل بكةين.
ـــى ـــران وةزي ســـــةرؤك  -
نةتةنياهؤ بنيامين ئيسرائيل
نارد دذيةكى ضةندئاماذةيةكى
(دوو بةضارةسةرى سةبارةت
لةكؤتاييدا ثَيتواية دةوَلـــةت)،
لةطةأل هةماهةنطبَيت ناوبراو
ضوارقؤَليةكة ليذنة بيروبؤضوونى

بابةتةدا؟ لةم
وتةكانى ئةوثَيويستة ديارة *
بةآلم بكاتةوة، تةفسير خؤى
ئةوانةشى ئةويشء  ثَيشمواية 
ــن ــددةب ــةن رةزام ئـــةون وةك 
دةوَلةتى دامةزراندنى لةسةر
ضارةسةرَيك وةك فةلةستينى
دَلنيابن بةمةرجَيك دؤزة، ئةم بؤ
واتة دةوَلةتة ئةم لةسروشتى
ئاشتيخوازبَيتء دةوَلةتَيكى
فةرمانإةوايةتييةكى لــةذَيــر
دراوسَييةكى طونجاويشدابَيتء
بؤ بَيت ثارَيزيش ئاشتى ئارامء
ضارةسةر طرفتة ئةم ئيسرائيل،
ئةوكاتةنةبَيت، مةطةر نابَيت
كَيشةكة لةسروشتى  خةَلك  كة
تَيبطةن بةهةردووال سةبارةت 
طرفتة واقــيــع. ــةرزى ئ لةسةر 
ئيسرائيليةكان بؤ واقيعيةكةش
بؤ ـــش)ة ـــاي ـــاس (ئ ــى  ــت ــرف ط

(داطيركردن)ة. طرفتى فةلةستينيةكانيش
بةقوَلى بوويت  لةئؤكسفؤرد كاتَيك  -
لةهةمانكاتدا سياسةت بةئايينء طرنطيت
ناسراويت كةسَيتيةكى بةوثَييةش دةداء
ضوويتة خستةالوةو ئايينيةكانت بيروإا 
ئايا كةواتة سياسةتةوة، ناوطؤإةثانى
سةبارةت كراوةبيت زياتر  باشبوو ثَيت

بةئايينةكةت؟
ئَيمة وةهــايــة بابةتةكة ــرةدا ــَي ل  *
وتارةكانمان سياسيماندا لةفةرهةنطى
بةدةستةواذةى(خودابةريتانياثيرؤزكات)
بةدَلة، زؤر ئةوةم ثَيناهَينين.. كؤتايي
ئةوةبَلَيم ناشتوانم كة بةآلم خؤم، وةك
زؤر وةزيــرانــم) ــةرؤك س (بةوثَييةى 
لةبةريتانيا خةَلك نيية، طةورة كَيشةيةكى
ئايينى ئامؤذطارى ــارو وت ضــاوةإَيــى
ثَيشةوايةكى لةسةركردةكانيان ناكةن، من

ئايينية. ثَيشةوايةكى ثاثا نيم، ئايينى

رَيشاوى  عةبدولَآل و.
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