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نةوشيروان مستةفا: يةك هةلَوَيستى لة يةك 
ليستيدا نيية، لة طوتارى يةكطرتووداية 

ئارى سابير 

 ٢٠٠٩/٥/٢٥ رؤذى  ئةوةى  دواى 
دانيشتووى  كوردة،  عةزيز  ئةحمةد 
هةولَيرى  ئؤفيسى  لة  كؤية،  قةزاى 
سةربةخؤى  بـــاآلى  كؤمسيؤنى 
ــؤى بؤ  ــاوى خ هــةَلــبــذاردنــةكــان ن
هةَلبذاردنى سةرؤكى هةرَيم ثاآلوت، 
بةرثرسَيكى  لةاليةن  رؤذ  دوو  دواى 
خؤى  لَيدةكرَيت  داواى  يةكَيتييةوة 
هةَلنةبذَيرَيتء لةو بإيارةى ثةشيمان 

بَيتةوة.
ئةحمةد  لة  نزيك  سةرضاوةيةكى 
كوردة، بة رؤذنامةى راطةياند: دواى 
بؤ  ناوبراء  خؤثاآلوتنى  لة  رؤذ  دوو 
ثؤستى سةرؤكى هةرَيمى كوردستان، 
يةكَيتى  باآلكانى  بةرثرسة  لة  يةكَيك 
كوردةء  ئةحمةد  بــةدواى  دةنَيرَيت 
ثَييدةَلَيت، نابَيت تؤ بة هيض شَيوةيةك 
بثاَلَيويت،  ثؤستة  ــةو  ئ بؤ  خــؤت 

لةناو  بةرثرسياريت  لةبةرئةوةى 
بؤ  ثاَلَيوراوى  يةكَيتى  يةكَيتيدا هةيةء 
بةو  بارزانيية،  مةسعود  ثؤستة  ئةو 

هؤيةشةوة  ناضاريدةكات بكشَيتةوة.
ــــإاى  ــةد كـــــوردة وَي ــم ــةح  ئ
بؤ  هةواَلةكة،  ثشتإاستكردنةوةى 
رؤذنامةى روونكردةوة «كاتَيك خؤم 
ثاآلوت،  هةرَيم  سةرؤكى  ثؤستى  بؤ 
دةيان هاوآلتى كوردستان ئامادةييان 
دةربإى كارم بؤ بكةن، لَيرةوة داواى 
وابوو  بإواشم  لَيدةكةم،  لَيبووردنيان 
دةهَينا،  بةدةست  زؤرم  دةنطَيكى 
ثاَلَيوراوةكانى  بةرامبةر  دةمتوانى 

ديكة بوةستمةوة».
 ٥٧) ـــوردة  ك عــةزيــز  ئةحمةد 
ثةيوةندى  ١٩٧٦دا  لةساَلى  ســاأل)، 
كردووة،  (ى.ن.ك)ةوة  بةإيزةكانى 
كؤيةى  لقى  لَيثرسراوى  ئَيستا 
كةمئةندامةكانى  ثَيشمةرطة  كؤمةَلةى 

كوردستانة.

لةذَير طوشاردا كانديدَيكى 
سةرؤكى هةرَيم 

دةكشيَتةوة

رؤذنامة

رايطةياند،  مستةفا،  نةوشيروان 
يةك  لة  كورد  هةَلوَيستى  يةك  «ئَيمة 
ليستيدا نابينين، بةَلكو لة وتارى سياسى 
يةكطرتوودا دةيبينين». دووثاتيشيكردةوة 
يةكَيتى  دةرةوةى  لة  رةوتَيك  وةك  كة 
بةرنامةى  ئاشكراشيكرد،  كاردةكةن. 

ليستى طؤإان لة مةسةلةى جياكردنةوةى  
حكومةتدا  ــة  ل ــزب  حــي دةســـةآلتـــي 
ديكة  واتايةكى  بة  يان  ضإدةبَيتةوة، 
لة  بنَيين  بنياد  ثةرلةمانَيك  «هةوَلدةدةين 
مةكتةبى  دةسةآلتى  بإيارء  دةرةوةى 
بنيادنانةوةى  حيزبةكانء  سياسى 
بةشَيوةيةكى  دادوةرى  دةســةآلتــى 
سةربةخؤ،  لةطةَل زيادكردنى شةفافيةت 

لة بودجةى هةرَيمء ثةرةثَيدانى عةدالةتى 
كؤمةآليةتى».

اليوم)ى  (لقاء  بةرنامةى  ميانى  لة 
كةناَلى ئةلجةزيرةدا  كة شةوى رابردوو 
ثةخشكرا، نةوشيروان مستةفا سةرؤكى 
ليستى طؤإان باسي لة بارودؤخى ئَيستاى 
ليستى طؤإان بؤ  ثَيكهَينانى  كوردستانء 
ديكة  تةوةرَيكى  ضةند  هةَلبذاردنةكانء 

كردء جةختى لةوةكردةوة كة دةيانةوَيت 
ئةوة  بؤ  كار  هةَلبذاردنةوة  رَيطاى  لة 
حكومةت  لة  حيزب  دةسةآلتى  بكةن 
زانكؤء  دادطاو  ثةرلةمانء  جيابكةنةوةو 
بازاإ، ئازادء سةربةخؤبنء بةدووربن لة 
هةذموونى حيزبةكان، لةطةأل دابينكردنى 
وةك  سةرةتاييةكانى  خزمةتطوزاريية 

ئاو و كارةبا.

ـــةوةى؛  ـــى ثــرســيــارى ئ ــة وةآلم ل
كاردانةوةى شةقامى كوردى لة بةرامبةر 
ئةو طوتارة نوَييةى هةتانة لةسةر ئاستى 
طؤإةثانى كوردستان ضؤنة، نةوشيروان 
زؤر  «ثَيشوازييةكى  ــى  وت مستةفا 
قؤناغى  لةبةرئةوةى  هةية،  باش  زؤر 
بارودؤخَيكى  تَيثةإاندووةء  مةترسيمان 
سياسى، ئةمنىء ئابوورى جَيطير هةية».

ل ٤

«سةركردايةتى كورد 

لةمةسةلة نةتةوايةتييةكاندا 

دؤإاوة»
ل٣ 

هَيزى ثَيشمةرطة ضؤن 

دةنطدةدات؟

رؤذنامـة

بةإَيوةبةرى  غةريب،  عةلي  فةريق  رائيد 
ثارَيزطاى  دةرةوةي  رَيطاوبانى  هاتوضؤى 
ناوخؤ  ــى  وةزارةت بةفةرمانَيكى  سلَيمانى، 
ثؤليسي  بةإَيوةبةرَيتى  بؤ  دةطوازرَيتةوة 
لةكاتَيكداية  ــةوة  ئ فرياكةوتن،  بــةرطــرى 
كــوردة  ئةحمةد  بــةرزانــى  لةاليةن  ثَيشتر 
يةكَيتييةوة  سلَيمانى  مةَلبةندى  لَيثرسراوى 
الدةبرَيت،  ثؤستةى  لةو  كة  ئاطاداركراوةتةوة 

لةبةرئةوةى كار بؤ ليستى طؤإان دةكات.
زينداني  ثَيشتر  كة  عةلي،  فةريق  رائيد 
لةو  ساَلة   (٢٥) مــاوةى  بــووةو  سياسي 
دةكات  لةوة  باس  كاردةكات،  تيية  بةإَيوةبةريَِ
بةرزان  لةاليةن  ئةمساَلدا  (٤/٢٩)ى  لة  كة 
مةَلبةندى  لَيثرسراوى  كـــوردة،  ئةحمةد 

ثَييوتووة،  بانطكراوةو  سلَيماني  لة  يةكَيتى 
ئــةوان  كة  كـــردووة  بانطيان  ــةوة  ئ بؤ  كة 
ئةو  ــةنء  دةك ناوخؤ  وةزارةتــى  تةسفيةى 
كةسانة دةردةكةن، وتي: «ثَيموت تؤ ناتوانيت 
ثَييوتم  بةآلم  دةرمبكةيت،  حكوميي  لةثؤستى 
 (٦/٧) ئةمإؤ  ئةوةبوو  دةشيكةين،  دةتوانمء 
فةرمانةكةم  لةوةزارةتةوة  كة  ئاطاداركرامةوة 
ثؤليسي  بــؤ  بةطواستنةوةم  دةرضـــووة 
بةو  ثةيوةندى  سبةينَى  فرياكةوتنء  بةرطرى 
ئاساييةء  ثَيم  دةكــةمء  بةإَيوةبةرَيتييةوة 
هةَلمبذاردووةو  كة  دةدةم  رَيبازة  ئةو  باجى 

بةردةوامدةبم لةخزمةتكردن».
هةنطاوةى  ئةو  هاتوضؤ  ئةفسةرةى  ئةو 
بةثَيضةوانةى ئةو ثإؤذةية وةسفكرد، كة ثَيش 
ضةند مانطَيك تاَلةبانى بؤ جياكردنةوةى حيزب 

لةحكومةت ثَيشكةشيكرد.

بةفةرمانى مةلَبةندى يةكيَتى
بةأَيوةبةرى هاتوضؤ لةثؤستةكةى الدةبرَيت

شارا عةبدوإلةحمان

لةسةر  كة  حيزبيانةى  كاديرة  ئةو 
دةكرَين،  نانبإاو  جياواز  بيروإاى 
سكاآل  ــةك  ــاي دادط لةهيض  ناتوانن 
هيض  طشتيش  داواكارى  تؤماربكةنء 
رَيوشوَينَيك لةو بارةيةوة ناطرَيتةبةر.

سةرؤكى  ناجى  عةلى  سازطار 
بةإؤذنامةى  هةرَيم  طشتى  داواكارى 
تايبةت  دادطايةكى  هيض  راطةياند: 
بوونى  لةكاتى  تا  نيية  لةكوردستاندا 
دةركردنء  وةك  حيزبيدا  كَيشةيةكى 
بيروإاى جياواز،  نانبإاوكردن لةسةر 

تَيبكاتء  رووى  حيزبى  كــاديــرى 
تؤماربكاتء  لــَي  ياسايى  سكاآلى 
هاوكات  بكات،  خؤى  مافى  داواى 
بةكارى  ثةيوةندى  طشتيش  داواكارى 
بارةيةوة  لةو  تا  نيية  حيزبايةتييةوة 

سكاآل تؤماربكات.
طشتى،  داواكـــــارى  ــى  ــةرؤك س
روونكردةوة،  رؤذنامة  بؤ  ئةوةشى 
بيروإاى  لةسةر  هةرفةرمانبةرَيك  كة 
جياواز لةفةرمانطةكةى دووربخرَيتةوة 
سكاآلى  مةدةنى  لةدادطاى  دةتوانَيت 
طةإانةوة  داواى  تؤماربكاتء  ياسايى 

بؤ سةر كارةكةى بكات.

داواكارى طشتى لةسةر 
ئةو كةسانةى نانبأاو 

دةكرَين، بةدةنط نايةت
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عةبدولخالق دلَير

 ٢٠٠٩/٧/٢٥ رؤذى بإيارة ئةطةرضى
هــةرَيــمء سةرؤكايةتى هــةَلــبــذاردنــى
بةإَيوةبضَيت، كوردستان ثةرلةمانى
واآلكــردنــى ثَيش سةعات  (٤٨) ــةآلم ب
هاوآلتيياندا لةبةردةم دةنطدان سندوقةكانى
لةهَيزةكانى كةس هةزار (٢٠٠) نزيكةى
ثَيشمةرطة ثؤليسء  ئاسايشء زَيرةظانىء 
بةبإواى دةنطدةدةن، تايبةتدا لةدةنطدانَيكى
ئاسايشى سةربازيىء بوارى شارةزايةكى
لةكاتى ناتوانن هَيزانة ئةو نيشتمانيش،
بثارَيزنء خؤيان بَياليةنيى هةَلبذاردندا
مايةى دةبنة نةبَيت، توند رَيوشوَينى ئةطةر
ساختةكاريى تــةزويــرء دروستبوونى

لةثرؤسةكةدا.
ثةرلةمانى ئةمجارةى لةهةَلبذاردنى
كوردستانى ليستى جطةلة كوردستاندا،
ديكة ليستى ضةندين ثارتى) (يةكَيتىء
نوَيى ـــةوارةى ق ديــكــةو  لةثارتةكانى
ئةو ـــةدةرةوةى ل سةربةخؤ سياسىء
لةهةَلبذاردنةكاندا بةشدارى دووهَيزة
دةرةوةى ديكةى ليستةكانى هةموو دةكةن،
خوازيارن حيزبةكةش دوو هاوثةيمانَيتى
زؤرنء بةذمارة كة ثَيشمةرطة هَيزى
ضؤنَيتى لةسةر راستةوخؤيان كاريطةريي
بَياليةنى دةبَيت، ثرؤسةكة بةإَيوةضوونى
هَيزة ئةو ئةركى ضونكة بثارَيزن، خؤيان
حيزبء نةك ميللةتة، هةموو ثاراستنى
تائَيستا كة  لةكاتَيكداية ئــةوة اليةنَيك،
هَيزَيكى هيض خاوةنى هةرَيم حكومةتى
ئةو نييةء نيشتمانى رَيكخراوى ضةكدارى
هَيزةئةمنيانةشكةلةضوارضَيوةىهَيزةكانى
ثَيشمةرطةدا ثؤليسء ئاسايشء زَيرةظانىء
ثَيوة حيزبييان مؤركي زياتر رَيكخراون،
دةسةآلتدارى ثارتى هةردوو بةسةر ديارةء
زؤرَيك بةبإواى كة دابةشبوون، هةرَيمدا

حاَلةتة سياسي ئةو لةضاودَيرانء ئاطايانى
ئةو كة الدروستكردوون ئةوةى طومانى 
بةإَيوةضوونى لةكاتى ناتوانن هَيزانة
بثارَيزنء بَياليةنى خؤيان هةَلبذاردنةكاندا
بةشداربووةكانى قةوارة ليستء هةموو
سةيربكةن، يةك وةك  هةَلبذاردن  ناو
لةبةرذةوةندى كة ضاوةإواندةكرَيت بةَلكو

ديكة كار بكةن. اليةكى دذى اليةكء
سةرؤكى بارزانى، عةبدولمسةوةر
ضــاكــســازى بـــزووتـــنـــةوةى ليستى 
نوَييةكان ليستة لة يةكَيكة كة كوردستان،
رؤذنامة لةطةأل ثَيشتريدا لةضاوثَيكةوتنَيكى
ديموكراسيدا، سيستمى  لة رايطةياندبوو، 
هةَلبذاردنيش. ثَيشء دواى ثؤليسة ثؤليس،
ميللةتَيكة ثاراستنى ئةركيان  جيهازانة ئةم
ئةطةريش حيزبَيك، اليــةنــَيــكء ــةك  ن
ديموكراسى ثةيإةوى دةيةوَيت هةرَيم
راستةقينةية. ديموكراسيةتى ئةوة بكات
بةوةشكردبوو، ئاماذةى عةبدولمسةوةر
لةدةسةآلتى هَيزانة ئةو ثشتطيرى لةبارةى
لةهةرَيمى سلبى زؤر نموونةى حيزب
ئةو ــةآلم ب لةبةردةستة، كوردستاندا
ئةو دةيةوَيت بةَلكو  بكات، باسى  نايةوَيت
وآلتانى ضةكدارى هَيزى سةيرى هَيزة
ضؤن ــةوان ئ بزانن بكةنء ثَيشكةتوو
دةكةنء مامةَلة هةَلبذاردنةكاندا لةكاتى
بةئةركى ثَيويستة ضةكدار «هَيزى وتى:
ثشتطيريكردنة كة هةستنن خؤيان مَيذوويى
لةئيرادةى رَيزطرتنة لةهةَلبذاردنةكانء
هةموو بزانن ئةوة هةروةك ميللةتةكةيان،

بيانثارَيزن». لةئةوانة ضاوى ميللةت
مادةى (ج)ى بإطةى يةكةمي لةخاَلى
هاتووة: عَيراقدا دةســتــوورى نؤيةمى
ئةفسةرانى ضةكدارء  هَيزى كارمةندانى 
بؤ بثاَلَيون خؤيان  نيية بؤيان  سةربازى
ئاماذة ثؤستى سياسى، هةروةك وةرطرتنى
ناو بضنة ناتوانن هَيزانة ئةو بةوةشكراوة
هةَلبذاردنةوة، بانطةشةى ثإوثاطةندةء

اليةنَيكى دذى اليةنَيك بةقازانجى واتة
دةستوورى بةثَيى لَيرةوةء كاربكةن. ديكة
لةإَيى ناتوانن  ضةكدار هَيزى عَيراقى 
سةربازيىء لةثؤستى سوودوةرطرتن
بةضةك، نةك سةربازييةوة، جلوبةرطى
اليةنطرى ببنة ناتوانن  بةقسةش  بةَلكو
دذايةتى اليةنَيكى ثرؤسةكةء اليةنَيكى ناو

بكةن. ديكة
حـــةيـــدةرى، ــــةرةج ثــَيــشــتــريــش ف
سةربةخؤى باآلى كؤمسيؤنى سةرؤكى
لــةكــؤنــطــرةيــةكــى ــان ــةك ــذاردن ــب ــةَل ه
بةئامانجى رايطةياندبوو، رؤذنامةوانيدا
لةناو ساختةكارى دروستنةبوونى
جطةلة ــدا، ــم ــةرَي ه ــةكــةي ــذاردن ــب هــةَل
ئةوروثاء يةكَيتى نةتةوةيةكطرتووةكانء
ئيسالمى، كؤنطرةى عةرةبىء كؤمكارى
حكومةتء باَليؤزخانةء ئاستى لةسةر
زياتر نَيودةوَلةتييةكانيش، رَيكخراوة
ثرؤسةى ضاودَيريى ــةت دةوَل  (١٠٠) لة
بةشَيك بةمةش دةكةن، هةرَيم هةَلبذاردنى
كوردى رؤشنبيرى سياسىء  لةنوخبةى
«تاقيكردنةوة» هةَلبذاردنة  ئةم  ثَييانواية
سياسى دةسةآلتى بــةردةم قورسةكةى
ساَلى ئةزموونى  ئةوةى بؤ دةبَيت هةرَيم 
لةإاثؤرتى  كة نةبَيتةوة، دووبارة  ٢٠٠٥
روودانى لةبةر نةتةوةيةكطرتووةكانداء
ضوونة هةرَيم ثارَيزطاكانى ساختةكاريى

رةشةوة. ليستى
شارةزا قادر،  سةروةر ليوا بةبإواى 
ئاسايشى ســةربــازيــىء ــةكــاروبــارى ل
كوردييةكان حيزبة ثَيويستة  نيشتمانى
كة رابهَينن، هَيزةكانيان دةســـةآلتء
هةَلبذاردن ثرؤسةى لةناو خؤيان بَياليةنى
زؤرى ضاودَيرَيكى بةوثَييةى بثارَيزن
هةَلبذاردنى لةسةر هةرَيميى نَيودةوَلةتىء
دةبَيت، بوونى كوردستاندا ثةرلةمانى
بتوانن هَيزانة ئةم «ثَيموانيية وتيشى:
ئَيستا ضونكة بثارَيزن، خؤيان بَياليةنيى

ضةكدارى كة ماوة، حاَلةتة ئةو لةكوردستان
كةواتة حيزبةكانيانن، اليةنطرى حيزب
ثرؤسةكة لةسةر توند كؤنترؤَلَيكى ئةطةر
كارى بؤ دةبن هؤكار هَيزانة  ئةو نةبَيت،

هةَلبذاردنةكاندا». لةناو ساختةكاريى
ئاماذةى سةربازيية شـــارةزا ئــةو 
طةورةكان حيزبة  ثَيويستة كة بةوةشكرد، 
كوردستانء طشتى ــدى ــةرذةوةن ب بؤ 
تةجاوزى خؤمان  نَيودةوَلةتى ناوبانطى 
لةثَيناو بكةن تةسكة حيزبايةتيية ئةو
ــتء دروس ثرؤسةيةكى  سةركةوتنى 

تةندروستدا هةوَلةكانيان ضإبكةنةوة.
هَيزة كؤمسيؤن  رَينماييةكانى بةثَيى 
لةتؤمارى ثَيشمةرطة هَيزى ئةمنييةكانء
دةنطدانىتايبةتدا،دوورؤذثَيشهةَلبذاردنى
هةرثَيشمةرطةيةك دةنطدةدةنء مةدةنى
هةبَيت تايبةتدا دةنطدانى لةتؤمارى ناوى
نابَيتةوةء دووبارة مةدةنيدا لةتؤمارى ناوى
لةبنكةكانى ناتوانَيتجارَيكيديكةدةنطبدات.
لةيةك هةية مافى هاوآلتى دةنطدانيش
طروثَيك هةروةك هيض دةنط بدات، وَيستطة
بدات، بنكةيةكءدةنط بضَيتة بةزؤر ناتوانَيت
ويستطةيةك لةهةر هةَلة رَيذةى ضونكة
(٤٠٠) لةوَيستطةيةك ئةطةر واتة (٤٪)ة.
دةبَيت هةبَيت، دةنــطــدانــى مافى ــاو  ن
ئةطةر رَيذةيةبَيتء ئةو لةضوارضَيوةى
حساب بةتةزوير ناو، (٤٢٠) ببنة ناوةكان
ئةطةر هاوكات رادةطيرَيت. دةكرَيتء
ناوىثَيشمةرطةيةكلةدةنطدانى لةحاَلةتَيكدا
لةإؤذى دةكرَيت ئةوا نةهاتةوة، تايبةتدا
تةممووز، (٢٥)ى واتة مةدةنيدا، دةنطدانى
بؤ بدات ثَيشمةرطةية بةو مؤَلةت هَيزةكة
دةنطدانى مافى بداتء دةنط بضَيت ئةوةى

نةفةوتَيت.
باآلى كؤمسيؤنى رَينماييةكانى بةثَيى
هةَلبذاردندا لةإؤذى هةَلبذاردنةكانيش،
ناتوانن ضةكدار هَيزى شَيوةيةك بةهيض
لةشوَينَيكةوة سةربازييةوة، هَيزى بةناوى

تةنيا بةَلكو بجوَلَين، ديكة شوَينَيكى بؤ
ئاسايشى ئةمنيةتء ثاراستنى ئةركيان
هةَلبذاردنى ئارامى بةإَيوةضوونى هةرَيمء

دةبَيت. دةنطدان بنكةكانى
لَيثرسراوى ضاوإةش مستةفا بةوتةى
بنكةكانى يةكَيتى،  ثَيشمةرطةى مةَلبةندى 
اليةنةكانء هةموو نوَينةرى  دةنطدان
هةركةسة ناتوانرَيت لَييةء بيانى ضاودَيرانى
بدات، دةنط بضَيت، خؤى بــةئــارةزووى
هَيزةكانى ئاراستةى رَينمايى هــةروةك
حاَلةتَيكى ئةطةر كــراوةء ثَيشمةرطة
ياسايى ئيجرائاتى هةبَيت لةوشَيوةش
«هَيزى وتيشى:  دةطيرَيتةبةر، لةدذيان 
بدةن، دةنط دووجار ناتوانن ثَيشمةرطة
تايبةتدا دةنطدانى ــةإؤذى ل كة ضونكة
وةردةطيرَيتء ناوةكانيان ئيتر دةنطياندا،
جارَيكي ديكةء لةشوَينَيكى ناتوانن
سةرشانى ئةركى بدةنةوة، دةنط ديكة
ويذدانيية ئةخالقييةء  ثَيشمةرطةش
ثَيويست هيض  هــةَلــبــذاردنء بةرامبةر
فَيَل ساختةكاريىء اليةنَيك  هيض ناكات 
ئةنجامى سةر بخاتة كاريطةرى بكاتء

هةَلبذاردنةكان».
هةية، ئةوةشدا ض طرةنتييةك لةوةآلمى
بةناوى تايبةتدا لةدةنطدانى كةسانةى ئةو
دةنطدةدةن، ثَيشمةرطةوة ئاسايشء هَيزى
مةدةنيشدا ــى ــذاردن ــب ــةَل ه ــــةإؤذى  ل
سةرضاوةيةك بدةنةوة، دةنط ناتوانن
هةرَيم هةَلبذاردنى بــاآلى لةدةستةى 
هَيزة ئةوةية تةنيا راطةياند: بةإؤذنامةى
طشتيةكةدا لةتؤمارة  ناويان ئةمنييةكان 
طرةنتييةكى هيض ئةطةرنا دووبارةنةبَيتةوة،
ئةوكةسة دواتــر ئةطةر يان نيية،  ديكة
ديكةى نفوسَيكى طؤإىء خؤى جلوبةرطى
دةنطى ثَيشتر نازانرَيت بَيطومان هَينا
ئةوكةسانة ناوى  الدانى ئةطةر بؤية داوة،
بَيطومان نةبَيت، توند رَيوشوَينَيكى بةثَيى
دةنط بدةنةوة. دووجار هةموويان دةتوانن
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بثارَيزن» خؤيان بَياليةنيى ناتوانن هَيزانة ئةو »
دةنطدةدات؟ ضؤن ثَيشمةرطة هَيزى

دةستوورى نؤيةمى مادةى (ج)ى بإطةى يةكةمي لةخاَلى

ئةفسةرانى ضةكدارء هَيزى كارمةندانى هاتووة: عَيراقدا

ثؤستى وةرطرتنى بؤ بثاَلَيون خؤيان نيية بؤيان سةربازيى

ناتوانن هَيزانة ئاماذة بةوةشكراوة ئةو هةروةك سياسى،

هةَلبذاردنةوة بانطةشةى ثإوثاطةندةء ناو بضنة

هةبَيت، دةنطدانى مافى ناو (٤٠٠) لةوَيستطةيةك ئةطةر

ببنة ناوةكان رَيذةيةبَيتء ئةطةر لةضوارضَيوةى ئةو دةبَيت

رادةطيرَيت دةكرَيتء حساب بةتةزوير ناو، (٤٢٠)

ئةطةر كراوةء ثَيشمةرطة هَيزةكانى ئاراستةى «رَينمايى

لةدذيان ياسايى ئيجرائاتى هةبَيت لةوشَيوةش حاَلةتَيكى

دةطيرَيتةبةر»
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فةالح نةجم

لَيكؤَلينةوةيةكى هيض هةرَيم حكومةتى
نةكردووة، فةرمانبةرانة ئةو لةبارةى
بةليستى ثةيوةنديان  بوونى لةسةر  كة
دةركراون، لةسةركارةكةيان طؤإانةوة
لةإاطةياندراوَيكيدا، كة  لةكاتَيكداية ئةمة
«هيض بآلويكردةوة: وةزيران   ئةنجومةنى
لةسةركارةكةى حكوميى  فةرمانبةرَيكى 

دةرنةكراوة».
رةسميى ئــامــارَيــكــى ــدة  هــةرضــةن
ئةو ذمارةى دةربارةى  نيية لةبةردةستدا 
ناوى ئاشكرابوونى ثاش  فةرمانبةرانةى
ثاَلَيوراوةكانىليستىطؤإانطوازراونةتةوة
دةركردنة ثرؤسةى ئةو دةركراون، يان
ذمارةيةكى كة بــةردةوامــة، تائَيستاش
ثؤليسى زانكؤ، مامؤستاى (راطرو لة زؤر
ئةو بؤ نــاوخــؤ) ــى ــةوةزارةت ل ثــلــةدار 

فةرمانبةرانةى ئةو دةركراون، مةبةستة
رؤذنامة بؤ لةلَيدوانةكانياندا دةركراون كة
بةتةواوى كة دةكةنةوة، دووثــات ئةوة

دةركراون. ثَييانوتراوة
راطةيةنراوةكةى لةكاتَيكداية ئةمة
هةرَيم حكومةتى وةزيرانى ئةنجومةنى
رؤذَيكة ضةند «مــاوةى بآلويكردةوة
راطةياندنةوة لةكةناَلةكانى لةهةندَيك
ــةوة، بــآلودةكــةن ــةوة ئ ثــإوثــاطــةنــدةى
دةركردنى داوةتة دةستى هةرَيم حكومةتى
لــةســةركــار الدانــيــان فــةرمــانــبــةرانء
هةَلوَيستى ليستَيكء اليةنطرى بةهؤى
ئةو دةركــردنــى هةواَلى سياسييان»و
لةقةَلةمدةدات بةناإاست فةرمانبةرانة
هيضلَيكؤَلينةوةيةكيانلةوكةسانة لةكاتَيكدا
ليذنةيةكى هيض دةركراون، كة نةكردووة
دروستنةكردووة بةدواداضوونيشيان
لةسةر حكوميى فةرمانبةرى ضةند تابزانن

دةركراون. طؤإان ليستى

ــكــى ــدَي ــةن ــارم ك ــر تـــةالنـــى ــاخــي ف
خؤى ثاشئةوةى دوكــانــةو ئاسايشى
بةليستى سةر كة يةكالييكردووةتةوة
بةرثرسى نورى حةسةن  عةميد  طؤإانة،
ئاطادارى بةتةلةفؤن سلَيمانى ئاسايشى
كــارةكــةى لــةســةر كــة كـــردووةتـــةوة،
نامَينَيتء دوكان لةئاسايشى دةركراوةء
ئاسايى كةَسيكى  وةك ئَيستا ناوبراو 

دانيشتووة. لةماَلةوة
ئةنجومةنى ــراوةى ــةن ــةي راط ــةو  ل
هؤكارى لةسةر «كةس هاتووة: وةزيراندا
ئةنجومةنى بةآلم نةكراوة، فةسأل سياسى
بةرثرس كوردستان هةرَيمى  وةزيرانى
كة ضؤن حيزبةكان، ناوخؤى نيية لةذيانى
دةكات، حيزبةكةيدا ئةندامانى رةفتار لةطةأل
سياسى هؤكارى لةسةر هةرفةرمانبةرَيك
ئةنجومةنى الى دةتوانَيت  بكرَيت،  فةسأل
لَيكؤَلينةوة ئَيمة  بكات،  سكاآل  وةزيــران

دةكةين». لةبارةيةوة

هؤكارى  تةنيا  سياسى  هــؤكــارى   
ضونكة فةرمانبةرانةية، ئةو دةركردنى
بووة، طــؤإانــةوة بةليستى ثةيونديان
هؤكارى سياسيش  ثسثؤإَيكى بةبإواى 
لةاليةن حكوميةكان فةرمانبةرة دةركردنى
دةستَيوةردانى ئةوثةإى يةكَيتى-يةوة
كة حكومةت لةكاروبارةكانى حيزبة
حكومةت حيزبء فةرمانبةرانى تائَيستاش

جياناكرَيتةوة. لةيةك
مامؤستاى باسيرة ساالر  د. بةبإواى
سلَيمانى، لةزانكؤى سياسى زانستى
لةسةر لَيكؤَلينةوة ليذنةى ثَيويستة
ثَيكبهَينرَيتء فةرمانبةرانة ئةو دةركردنى
كةسى كة بكرَيت لةوانة لَيثرسينةوةش

دةردةكةن. لةفةرمانطةكاندا حكوميى
نــاوى ــى ــوون ــراب ــك ــاش ــش ئ ــَي ــةث ل
هةَلبذاردنى بةشداربووةكانى ليستة
كوردستان، ثةرلةمانى (٢٠٠٩/٧/٢٥)ى
سةرؤكى موفتى عةدنان لة هةريةك

بارزانى نَيضيرظان كوردستانء ثةرلةمانى
كوردستان هةرَيمى حكومةتى سةرؤكى
كةسَيك هيض «نــابــَيــت رايــانــطــةيــانــد:
لةسةر سياسى، هؤكارَيكى هيض لةسةر
حكوميةكاندا لةفةرمانطة هةَلبذاردنةكان،
لَيى ئةوكارة بكات هةراليةنَيك دةربكرَيت،

دةثرسرَيتةوة».
راطــرى عةلى د.جةعفةر البــردنــى
زانستةمرؤظايةتييةكانى كــؤلــيــذى
لَيدوانى ثَيضةوانةى بةتةواوةتى رانية
كوردستانة، هةرَيمى سةرؤكايةتييةكانى
ئةم (٦)ى راطةيةندراوةى ئةو بةتايبةت
د.جةعفةر بةوثَييةى بآلويانكردةوة. مانطة
دةستلةكاركَيشانةوةى داواى ضةندينجار
كردووة، كؤية زانكؤى لةسةرؤكايةتى
بةآلم نــةكــراوة،  قبوأل داواكـــةى ــةآلم  ب
ناوبراو ثشتطيريكردنى لةسةروبةندى
سياسى بةبإيارَيكى ــؤإان ط لةليستى

دةركرا.

بةشارةتى سامان

ياسايى سكاآليةكى لةدادطا هيوا ليستى
تؤماركردووةء كؤمسيؤن بإيارَيكى لةدذى
هيض لــةذَيــر كؤمسيؤن دةكــات داواش 
سةرؤكى نةدات. بإيار سياسى طوشارَيكى
بإيارةكة بةوةدةكات  ئاماذة كؤمسيؤنيش 

نيية. لةثشتةوة سياسى طوشارَيكى هيض
باآلى كؤمسيؤنى لــةبــةردةم دوَيــنــَى
هيوا ليستى هةولَير هةَلبذاردنةكانى
ســةبــارةت ــرد، ــازك س خؤثيشاندانَيكى
لةهةَلبذاردنى ليستةكة بةبةشدارينةكردنى
(٧/٢٥) لة بإيارة كة كوردستان ثةرلةمانى
عومةر ئةنجامبدرَيت، لةوبارةيةشةوة نةجيبة
بةإؤذنامةى هيوا ليستى سةرؤكى ئةحمةد
قةوارةيةكى وةك «ليستةكةمان راطةياند:
(٨٩٥) بةذمارة كؤمسيؤنةوة لةاليةن سياسى

وةزارةتى لةاليةن دواتر  بةآلم  ثةسةندكرا،
نيشتمانى ئاسايشى كاروبارى بؤ دةوَلةت
بؤ تؤماركراوة، لةسةر سكاآلمان عَيراقةوة
هةَلبذاردنى بةشدارى ليستةكةمان ئةوةى
كؤمسيؤنيش نةكات، كوردستان ثةرلةمانى

كردووة». ثةسةندى
بةشدارى هؤكارى وابــآلوكــراوةتــةوة 
دةطةإَيتةوة ئةوة بؤ هيوا ليستى ثَينةكردنى
ضارةسةرى ثارتى لةاليةن ليستة ئةم كة
دةكرَيت، ثشطيريى  كوردستان ديموكراتى 
لةإووخسارةكانى يةكَيكة ثارتةش ئةم
ليستى سةرؤكى  بةآلم لةعَيراق، ثةكةكة
دةَلَيت: دةزانَيتء  بةنادروست  ئةمة  هيوا
بنةماو لةسةر كةسايةتين كؤمةَلَيك «ئَيمة
هاتووينةتة نةتةوةيى ديموكراتىء ثرةنسيثى
ثارتةوة ئةو بة ثةيوةندى هيض يةكتر، الى

نيية».

كؤمسيؤنى سةرؤكى حةيدةرى فةرةج
بةوةكرد، ئاماذةى هةَلبذاردنةكان، باآلى
طوشارَيكى هيض ئــةوان ــارةى ــإي ب ــةم  ئ
دةوَلةت وةزارةتى نيية، لةثشتةوة سياسى
عَيراق، نيشتمانى ئاسايشى كاروبارى بؤ
نابَيت كة بؤ ناردوين، رةسميان نووسراوى
هةَلبذاردن بةشدارى سياسيية قةوارة ئةم
كــاركــردن بــؤ باشنيية ضونكة بــكــةن، 
ئَيمةش ئةوةى دواى كوردستان، لةهةرَيمى
كة دةركــةوت بؤمان كرد  لَيكؤَلينةوةمان
ئةم نابَيت دةكات راست دةوَلةت وةزارةتى
بكات. هةَلبذاردن بةشدارى سياسيية قةوارة
بةوةشكرد، ئاماذةى حةيدةرى فةرةج
سكاآل لةدادطا دةتوانَيت سياسيية قةوارة ئةم
بخاتةوة درؤ بة بةَلطانة  ئةو  بكاتء تؤمار
بةشدارييان ئَيمةش ئــةوةى بؤ ــةدرؤدا ب

ثَيبكةين.

ليستى هيوا
تؤماركرد كؤمسيؤن لةسةر سكاآلى

نةكؤلَيوةتةوة فةرمانبةرانى دةركردنى لة حكومةت

رةهةند محةمةد

كةسوكارى  لة ذمارةيةك  
هةَلةبجة كيميابارانى شةهيدانى
شارةكةيان شارةوانيى لة داوا
جَيبةجَيبكات، بةَلَينةكانى دةكةن

دةكةن. خؤثيشاندان نا، ئةطةر
زانيارييانةى  ــةو ئ بةثَيى  
ــوون، ــةوت ك ــة ــام دةســـت رؤذن
شةهيدى كةسوكارى (١١٧٠)
شةهيد، هةَلةبجةى كيميابارانى
شارةوانيى لةسةرؤكايةتى داوا
بةَلَينةى دةكةن بةثَيي ئةو هةَلةبجة
ثَيياندراوة، مانطة (٤) ماوةى كة
دابين بؤ نيشتةجَيبوونيان زةوى
هةإةشةى بةثَيضةوانةوة بكرَيت،
هةَلوَيستوةرطرتن خؤثيشاندانء

دةكةن.
نوَينةرى  قوربانى، جــةالل  
كة شةهيدانةى ئةو كةسوكارى
بة زةوييان وةرنةطرتووة، تائَيستا
(١١٧٠) ئَيمة راطةياند: رؤذنامةى
خاوةنى هةريةكةمان كةسينء
ماوةى كيميابارانين، شةهيدَيكى
زةوى ثَيداوين بةَلَينيان مانطة (٤)
بكةن، دابين بؤ نيشتةجَيبوونمان 
سةرؤكايةتى ئةمإؤ هةتا بةآلم
ــةو ــج ــةب ــةَل ه ـــى ـــي ـــارةوان ش
هيض ثةيوةنديدارةكان اليةنة
جَيبةجَيكردنى بؤ هةنطاوَيكيان
ئةطةر نةناوة، داواكارييةكانمان
داواكةمان ماوةدا كورتترين لة

ــةوا ئ ــؤ جــَيــبــةجــَيــنــةكــرَيــت، ب
بةردةم بؤ توند خؤثيشاندانَيكى
شةهيد هةَلةبجةى شارةوانيى
بــةردةوامــيــش ــكــدةخــةيــنء رَي
داواكةمان ئةوكاتةى تا دةبين

جَيبةجَيدةكرَيت.
ــى ــةرؤك س ـــدر كـــةريـــم، خ
بَيئاطايي هةَلةبجة، شارةوانيى
كةسوكارى بإيارةى لةو خؤى
رؤذنامة بؤ ثيشاندا، شةهيدان
لةسةر ســووريــن «ئَيمة ــى:  وت
بةَلَينةى ئــةو جَيبةجَيكردنى
شةهيدانى كةسوكارى بة كة
ئايندةيةكى لة داوة، شارةكةمان
بؤ نيشتةجَيبوون زةوى نزيكدا
شةهيدان كةسوكارى ــةواوى ت

دابيندةكةين».
لة  ديكة يةكَيكى هــاوكــات  
كيمياباران، شةهيدانى كةسوكارى
بإيارةكانى لة خؤى نيطةرانيى
وتى: دةربإيء هةرَيم حكومةتى
ئةمساَلدا ٣/١٦ى بــةروارى «لة
خؤثيشاندانَيكى بةنيازبووين
ــةآلم ب ــكــبــخــةيــن، ــــةورة رَي ط
بةَلَينى بة  ناوضةكة بةرثرسانى 
خؤثيشاندانةكة رَيطايان لة بَيبنةما
هيض ئةمجارةيان  بــةآلم طــرت،
بإيارةكانى بــة ئومَيدَيكمان
بة دةمانةوَيت نةماوةو  حكومةت
خؤمان، هةَلوَيستى تواناو هةوألو
دةستةبةر خؤمان مافةكانى

بكةين».

شةهيدانى كةسوكارى

هةأةشةى كيمياباران،

دةكةن خؤثيشاندان

بةشارةتى سامان

كؤمسيؤنى سةرؤكى حةيدةرى فةرةج
عَيراق هةَلبذاردنةكانى سةربةخؤى باآلى
لةهةولَير رؤذنامةوانيدا لةكؤنفرانسَيكى
رابردوودا هةفتةى  لةماوةى رايطةياند: 
دَلنيابوون بؤ لةهةرَيم  كةس (٢٣٤٥٤٧)
تؤمارى بنكةكانى سةردانى لةناوةكانيانء

كردووة. دةنطدةرانيان
ــة ــس ــران ــف ــؤن ــةوك ــــدةرى ل حــــةي
كة خستةإوو: ئةوةي رؤذنامةوانيةدا
لةثارَيزطاىدهؤك(٢٧٦٧٥)كةسسةردانى
دةنطدةرانيان تؤماركردنى بنكةكانى
(١٢٨٠٤٢) هةولَير لةثارَيزطاى كردووة،
(٧٨٨٣٠) سلَيمانيش ثارَيزطاى كةسء
دةنطدانيان بنكةكانى  سةردانى  كةس
نزيكةى دةكاتة سةرجةميان كة كردووة

(١٧٩٢٥) هةروةها  كةس، هةزار  (٢٤٠)
تةلةفؤنة ذمارة هةردوو لةإَيطةى كةس
دروستى لةإاستيء خؤيان تايبةتةكةوة

دَلنياكردووةتةوة. ناوةكانيان
(٥/٢٥) نَيوان ماوةى كؤمسيؤن ثيشتر
دياريكردبوو هاوآلتييان بؤ (٦/٧)ي بؤ
بةآلم بكةن، بنكةكان سةردانى ئةوةى بؤ
كةسانةى ئةو ذمارةى زؤريى بةهؤى
وادةكةى دةكرد بنكانةيان ئةو سةردانى

ــردةوةو ــذك درَي ديكة رؤذى دوو بؤ 
دةرطــاى   ٦/٩ سبةينَي ٤ى تاسةعات
لةبةردةم واآل دةبَيت بنكةكانى كؤمسيؤن

هاوآلتيياندا.
بــاآلى ســـةرؤكـــى كــؤمــســيــؤنــى
ئةوةشى هةَلبذاردنةكان سةربةخؤى
ثةرلةمانء هةَلبذاردنى راطــةيــانــد:
ضةندين ــةاليــةن ل ــم هــةرَي ســةرؤكــى 
ضاودَيريى جياجياوة اليةنى رَيكخراوو 

(١٠٠) «نزيكةى وتيشي: ــت، ــرَي دةك
باَليؤزخانةى نَيودةوَلةتىء رَيكخراوى
هةَلبذاردنةكة ضاودَيريى ديكة وآلتانى

دةكةن».
طؤنطرة ئـــةو ـــذةى ـــةدرَي ل هـــةر 
باسى حةيدةرى فةرةج رؤذنامةوانيةدا
رَيطةى لة كة كرد ئةوكةسانة لةإَيذةى
دَلنيا ناوةكانيان راستيى تةلةفونةوة

كردووةتةوة.

كةس هةزار (٢٤٠) نزيكةى
دةنطدةرانيان كردووة تؤمارى سةردانى بنكةكانى

خؤثيشاندانةكة www.neاليةنَيكى
tew
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دةستةي نةزاهةي عَيراقي داوا لة ضوار 
ضارةسةري  دةستةي  كوردي  دادوةري 
فؤرمي  ــات  دةك موَلكدارييةكان  كَيشة 
تايبةتة  كة  ثِربكةنةوة  دةستةكة  تايبةتي 
بةرثرساني  ساماني  ئاشكراكردني  بة 

عَيراقي.
ـــي شـــةبـــةك بــةرثــرســي  ســـام
ثةيوةندييةكاني دةستةي نةزاهةي عَيراقي 
بة رؤذنامةي راطةياند : «ئةو ضوار دادوةرة 
سةر بةدةستةي طشتي ضارةسةري كَيشة 
كاردةكةن،  هةرَيم  لة  موَلكدارييةكاننء 
بؤ  سامانةكةيانيان  نــةبــوون  ئــامــادة 
ئاشكرابكةن،  عَيراقي  نةزاهةي  دةستةي 
بةآلم  لةاليةن دةستةكةوة ناضار دةكرَين، 
ثِر  دارايي  بةرذةوةندي  ثشكنيني  فؤرمي 

بكةنةوةء ثَيشكةش بةدةستةكةي بكةن».
كؤمسيؤن  ثةيوةندييةكاني  بةرثرسي 
ـــاوي دادوةرةكـــــان  ــوو ن ــةب ــادة ن ــام ئ
بةوةكرد،  ئاماذةي  بةآلم  ئاشكرابكات، 

سةريان  طواية  بووة  ئةوة  كَيشةكةيان 
قاَلةء كاتيان كةمة، بةآلم دةستة ناضاريان 

دةكات فؤرمةكة ثِربكةنةوة.
داواي  نــةزاهــة  دةســتــةى  هــاوكــات 
كرد،  عَيراقييةكان  بةرثرسة  لةسةرجةم 
يةكَيك  كة  ثإبكةنةوة،  ئةستؤثاكي  فؤإمى 
ســةروةتء  ئاشكراكردنى  لةبإطةكانى 
ذمــارةيــةك  تائَيستا  سامانةكانيانةء 
ئةو  ماليكي  كابينةكةي  كوردي  وةزيري 

فؤإمةيان ثإنةكردووةتةوة.
نةزاهةي  دةستةي  ياساكةي  بةثَيي 
لةبةإَيوةبةري طشتيةوة  ثَيويستة  عَيراقي، 
تايبةتييةكانء  ثلة  كؤمارء  تاسةرؤك 
فؤإمي  سةربازييةكان  هَيزة  فةرماندةي 
ئاشكراكردني سامانء بةرذةوةندييةكانيان 
لةكاتي  يةكةمجار  ثِربكةنةوة،  دووجــار 
دووةمجاريش  ثؤستةكةيانداء  وةرطرتني 
تائَيستا  لةكاتي كؤتاييهاتني ثؤستةكةياندا، 
لةكؤي (٢٧٥) بةرثرس تةنيا (٤٥) بةرثرس 

ئةم فؤإمةيان ثإكردووةتةوة. 
ليذنةى  ئــةنــدامــي  ـــاالك،  ض ـــازاد  ئ
عَيراق  نوَينةراني  لةئةنجومةني  نةزاهة 

دةستةي  لةياساكةي  دةَلَيت:  لةوبارةيةوة 
بةرثرسةكان  ثلةءثايةي  ــةدا  ــةزاه ن
لةبةإَيوةبةري  هةريةك  دياريكراوةء 
سةرؤكي  كــؤمــارء  ســـةرؤك  طشتيء 
دادءةرء  ثةرلةمانةكانء  ئةندام  هةرَيمء 
دةطرَيتةوةء  ثلةبةرزةكان  ئةفسةرة 
بةرذةوةندي  ثشكنيني  فؤإمي  دةبَيت 
دارايي «كشف مصالح مالية» ثإبكةنةوةء 
ثؤستةكةيةوة  وةرطرتني  لةسةرةتاي 
دواتريش  ثإبكاتةوةء  فؤإمة  ئةو  دةبَيت 
كة ثؤستةكةي بةجَيدةهَيَلَيت جارَيكي ديكة 
ثإي  هةركةسَيك  ثإبكاتةوةء  فؤإمةكة 

نةكاتةوة بةثَيي ياساكة سزا دةدرَيت.
بةبؤنةى ثَيشكةشكردنى راثؤرتى ساَلى 
نةزاهةوة رةحيم عطَيلي  ٢٠٠٨ي دةستةى 
ده ستةيان  رايطةياند:  دةستةكة  سةرؤكى 
سكاآلو   (٥٠٣١) ساَله دا  ئه و  له ماوه ی 
گه نده َلييه وه   له باره ی  ئاگادارکردنه وه ی 
پَيگه يشتووه و (٣٠٢٧)يان له اليه ن دادوه ری 
ئاماده کراوه و  داواكانيان  لَيکؤَلينه وه  
ده ستگيرکردنيش  فــه رمــانــی   (٦٣٠)
ده رکراوه و  له دادگا  گه نده َلييه وه   بةهؤى 

که س   (٩٧) ساَلة دا  ئه و  له ماوه ی  هه ر 
 (٤١٧) حوکمدراونء   گه نده َلی  به تاوانی 
ئاماذةى  ده ستبه سه رنء  تائَيستا  که سيش 
بةوةشدا، كة ژماره ی ئه و  دؤسييانه ی که  
دامه زراندنييه وه   له دوای  نه زاهه   ده سته ی 
لَيکؤَلينه وه ی  رابــردوو  ساَلی  تاكؤتايی 
 (١٧٦١٠) گه يشتووه ته   تــَيــداکــردوون 
الی  ره وانـــه ی  ـــان  (١٢٩٧٥)ي دؤسييه و 
دؤسيه    (٩٣٧) کراوه و  لَيکؤَلينه وه   دادگای 
له دوای  تاوانه کانء  دادگای  گه يه نراوه ته  
دامه زراندنی ده سته ی نه زاهه شه وه  (٣٦٩) 
دارايیء  گه ندةَلی  تاوانی  به هؤی  که س 
ئيدارييه وه  حوکمدراون که  پَينجيان پَيشتر 

وه زير بوون 
ــي  ــرس ــةرث ســـامـــي شـــةبـــةك، ب
دةستةي  دةرةوةي  ثةيوةندييةكاني 
ــةي عــَيــراقــي لــةلــَيــدوانــةكــةيــدا  ــةزاه ن
لة  هةريةكة  راطــةيــانــد:  بــةإؤذنــامــةي 
دةرةوةو  وةزيــرى  ــبــاري،  زَي هوشيار 
ثيشةسازيي  وةزيري  حةريري،  فةوزى 
ثإنةكردووةتةوة،  فؤإمةيان  ئةو  تائَيستا 
مالية»  مصالح  «كشف  لة  ثَيكهاتووة  كة 

ئَيمةش درةنط دةستمان ثَيكرد، ثَيويستبوو 
ثَيشتر بةم كارة هةَلبستايناية، لةسةرةتاي 
وةرطرتني ثؤستةوة دةبَيت ئةم فؤإمة ثإ 

بكرَيتةوةء بؤمان بنَيرن.
ــــرة  وةزي دوو  ــــةو  «ئ ــي:  ــش ــي وت
ــةآلم  ــوتــووة ثــإيــنــاكــةيــنــةوة، ب ــان ــةي ن
فؤإمةكةء  لةثإكردنةوةي  دواكةوتوون 
بةدةستمان  فــؤإمــةكــانــيــان  هَيشتا 

نةطةيشتووةتةوة».
نةزاهة  دةستةى  رَينماييةكانى  بةثَيى 
ثإنةكاتةوة  فؤإمة  ئةو  بةرثرسَيك  ئةطةر 
ئةستؤثاكي  فةرمانطةكةيةوة  لةاليةن 
ثَينادرَيتء ئةوكاتةش مامةَلةي خانةنشيني 
هةر  لةسةر  ثَيويستة  ئةوةش  بؤ  ناإوات 
ثؤستيشدا  لةكؤتايي  ئةطةر  بةرثرسَيك 

نةبَيت فؤإمةكة ثإبكاتةوة.
ــَيــت:  دةَل شــةبــةك  سامي  ـــةروةك  ه
خؤيان  ئةستؤثاكي  متمانةء  «ثَيويستة 
يةكةمجاريش  ئةوةي  لةبةر  نيشانبدةنء 
ثإنةكردووةتةوة،  فؤإميان  وةزيرانة  ئةم 
سامانيان  ثإيبكةنةوةء  ئَيستا  دةبَيت  بؤية 

ئاشكرا بكةن».

دةستةي نةزاهة ضوار دادوةري كورد ناضاردةكات 
سامانةكانيان ئاشكرابكةن

بةدواداضــــوون

محةمةدسا لَح حةمةالو

عَيراق  ناوخؤي  وةزارةتــي  بريكاري 
رايدةطةيةنَيت، هاوكات لةطةأل وةرطرتنةوةي 
لةهَيزةكاني  موسأل  ئةمني  دؤسييةي 
فرةإةطةز، دةبَيت هَيزي ثَيشمةرطة شارةكة 
طشتي  فةرماندةيي  وتةبَيذي  بكةن،  ضؤأل 
ئاماذة  هةرَيميش  ثاراستني  هَيزةكاني 
بةوةدةكات، تامادةي ١٤٠ جَيبةجَينةكرَيتء 
بةثَيي ريفراندؤم ضارةنووسي ئةو ناوضانة 
ئةو  ثَيشمةرطة  هَيزي  نةكرَيتةوة،  يةكاليي 

ناوضانة ضؤأل ناكةن.
وةزارةتــي  بريكاري  ئةسةدي  عةدنان 
حةياتي  بةإؤذنامةي  عَيراق  ناوخؤي 
ئةمني  دؤسييةي  داهاتوو  مانطي  راطةياند: 
بةسوثاي  دةدرَيتةوة  موسأل،  ثارَيزطاي 
عَيراقء رَيطةش نادرَيت بةهيض ميليشيايةكي 
ئةمنييةكان،  هَيزة  لـــةدةرةوةي  ضةكدار 

لةشارةكةدا بمَيننةوة.
هَيزي  ــي  ــوون ب وتــيــشــي:  ــةدي  ــةس ئ
ناياساييةو  موسأل  لةشاري  ثَيشمةرطة 
كَيشةيان لةضةندين ناوضة، دروستكردووة، 
ئةندامي  نجَيفي  ئوسامة  لةلَيدوانَيكيشيدا 
ئاماذةي  عَيراق،  نوَينةراني  ئةنجومةني 
ــي شــاري موسأل  ــارودؤخ ب ــرد،  ــةوةك ب
سوثاي  ثَيكداداني  ئةطةري  مةترسيدارةو 
عَيراقء ثَيشمةرطة لةئاراداية، هؤكارةكةشي 
بةهؤي  طواية  كة  طــَيــإايــةوة،  ــةوة  ئ بؤ 
لةاليةن  عــَيــراق  سوثاي  رَيطريكردني 
هةندَيك  بؤ  لةضوونيان  ثَيشمةرطةوة 
بةرةو  بارودؤخةكة  ثارَيزطاكة  ناوضةي 

نائارامي دةإوات.
 بةوتةى ئةسةدى ماوةي ضةند ساَلَيكة 
هَيزة كوردييةكان لةو ناوضةية باآلدةستةء 
ثَيكهَيناني  ثارَيزطاكانء  هةَلبذاردني  دواي 
بةشدارنةبوونيان  بةهؤي  نوَي،  ئيدارةي 
لةدةسةآلت، ئَيستا كورد هيض شتَيك ناكةنء 
ثَيشيوابوو ضارةسةري ئةو بارودؤخة تةنيا 
بةدةرضووني ثَيشمةرطة دةبَيت لةناوضةكة.

فةرماندةيي  وتةبَيذي  ــاوةر،  ي جةبار 
هةرَيم  ثاراستني  هَيزةكاني  طشتي 
(ثَيشمةرطة)، بةإؤذنامةي راطةياند: بووني 
جَيناكؤكةكان  لةناوضة  ثَيشمةرطة  هَيزي 
لةسوثاي  ــةك  هــةري نييةو  ناياسايي 
سيستمي  هةرَيميش  هَيزةكاني  عَيراقء 
ئةو  ثَيكدةهَيننء  عَيراق  نيشتماني  بةرطري 
هَيزي  بووني  ــارةي  دةرب كة  لَيدوانانةش 
ثَيشمةرطة لةناوضةي موسأل بآلودةكرَينةوة 
زؤرجار  شةخسينء  سياسىء  لَيدواني 

ئةسيل  نجَيفيء  ئوسامة  وةك  كةساني 
نجَيفي لَيدواني لةوشَيوةية دةدةن، ئاماذةي 
طوزارشت  لَيدوانةش  ئةو  بةوةشكرد، 
ضونكة  ناكةن،  عَيراق  ياساي  لةدةستوورء 
هَيزَيك  ض  كة  دياريدةكات  ئةوة  دةستوور 

ياساييةو ض هَيزَيك ناياسايية».
عَيراقةوة  رزطــاري  ثرؤسةي  لــةدواي 
لةضةندين  ثارَيزطاريكردن  بؤ  ثَيشمةرطة 
ناوضةي جَيناكؤكي وةك زومارء شَيخانء 
سنووري  ديكةي  ناوضةكاني  مةخمورو 

ثارَيزطاي موسأل جَيطيركراون.
باسي  ثَيشمةرطة،  هَيزةكاني  وتةبَيذي 
رزطارييةوة  ثرؤسةي  لةدواي  لةوةشكرد، 
سوثاي  بريمةر  ثؤأل  كة   (٢٠٠٣) لةساَلي 
عَيراقي هةَلوةشاندةوة، هيض هَيزَيكي عَيراقي 
هَيزي  ئةوةي  دواي  نةبوون  ناوضانة  لةو 
فرةإةطةزةكان  هَيزة  لةطةأل  ثَيشمةرطة 
ناوضانةيان  ئةو  ئازادكردني  بةشداري 
بةإةزامةنديء  ثَيشمةرطة  هَيزي  كرد 
ئاطاداري هَيزةكاني فرةإةطةز ضوونةتة ئةو 
شوَينانةء ماونةتةوة. «لَيدوانةكاني نجَيفيء 
ئةسيل بَي بنةمان»، ضونكة وةك ياوةر وتي: 
«نةدةكرا لةدواي ثرؤسةي رزطارييةوة ئةو 
تيرؤريستييةكان  باندة  تاقمء  بؤ  ناوضانة 

ضؤأل بكراناية».
هةرَيم  ثاسةواني  هَيزةكاني  وتةبَيذي   
هَيزي  «مانةوةي  روونكردةوة،  ئةوةشي 
تا  بةردةوامدةبَيت  لةوناوضانة  ثَيشمةرطة 
ئةو  كَيشةي  مادةي١٤٠  بةثَيي  ئةوكاتةي 
هةركاتَيك  دةبَيتةوةو  يةكاليي  ناوضانة 
حكومةتي  سنووري  كةوتنة  ناوضانة  ئةو 
ئةو  ثَيشمةرطة  هَيزي  دةبَيت  ئةوا  عَيراق، 
ناوضانة ضؤأل بكةن، بةآلم ئةطةر دةركةوت 
هةرَيمي  سنووري  دةكةونة  ئةوناوضانة 
ئيدارةي  ثَيشمةرطةو  ئــةوا  كوردستان، 
نــاوضــةكــةش دةكــةوَيــتــة ضــوارضــَيــوةي 

سنووري كوردستانةوة» 
سَييةكي  ـــذي  رَي كــورد  ثَيكهاتةي 
ثَيكدةهَينَيت  موسأل  ناوضةي  دانيشتوواني 
دواي بردنةوةي ليستي حةدبا لةهةَلبذاردني 
ناوضةكة  ئيدارةي  بةإَيوةبردني  موسأل-دا، 
بةشَيوةي تاكاليةنة بةإَيوةدةبرَيتء ليستي 
ثارَيزطاكةيةء  ــراوةي  ب دووةم  برايةتي 
سيادييةكان  ئيدارييء  ثؤستة  لةهةموو 

بَيبةشكراون.
راطةياند:  ئــةوةشــي  يـــاوةر  جــةبــار 
طرذييء  ناوضةكة  ئاَلؤزييةكاني  «طرذييء 
سياسييةو  بةَلكو  نيية،  سةربازي  ئاَلؤزيي 
ليستي  نَيوان  بةطرذييةكاني  ثةيوةندي 
مةحاَلة  هةيةء  برايةتييةوة  ليستي  حةدباو 

هَيزي  عَيراقء  سوثاي  لةنَيوان  ثَيكدادان 
ثَيشمةرطة لةو ناوضانةدا دروست بَيت».

هَيزي  فرةإةطةزةكانء  هَيزة  جطةلة   
(٢)و(٣)ي  فيرقةي  هــةردوو  ثَيشمةرطة، 
هةنء  موسَلدا  لةسنووري  عَيراق  سوثاي 
شارة،  ئةو  ثَيكهاتةكاني  لةهةموو  تَيكةَلن 
فةرماندةي فيرقةي سَي كوردةو ذمارةيةك 
دووش  فيرقةي  ليواكاني  لةفةرماندةي 

كوردن.
جةبار ياوةر ثَييواية، ئةو سوثايةي ئَيستا 
لةوناضانةدان سوثاي ثَيشووي عَيراق نين، 
ثَيكدادان  رووبةإوبوونةوةو  ئةطةري  بؤية 
لةنَيوان سوثاي عَيراقء ثَيشمةرطة مةحاَلة. 
بــةوة  موسَلي  ــزطــاري  ثــارَي يـــاوةر   
طرذييء  ئةوةدابوو  لةهةوَلي  تؤمةتباركرد، 
ناكؤكيةكاني ناوضةي موسأل بكاتة طرذييء 
ئاَلؤزيي سةربازييء زؤر هةوَليداوة لةطةأل 
فيرقةي دوو، فيرقةي سَيء ثؤليسي موسأل 
ثَيشمةرطةدا،  هَيزي  بةطذ  بضن  بؤئةوةي 
هةروةك ثارَيزطاري موسأل زؤرجار هةوَلي 
ئةوةي داوة لةسةردانةكانيدا بؤ ناوضةكاني 
ناوضةي  كة  بةعشيقة،  شَيخانء  زومارو 
ببات،  خؤيدا  لةطةأل  هَيزانة  ئةو  جَيناكؤكن 
بةآلم ئةوان ئامادةنةبوون لةطةأل ثارَيزطاردا 

سةرداني ئةو ناوضانة بكةن، 
هَيزةكاني  طشتي  فةرماندةيي  وتةبَيذي 

ئَيستا  بإوايةدابوو  لةو  هةرَيم  ثاراستني 
سوثا،  ناكاتء  سياسي  اليةنطري  سوثا 
سوثاي نوَيي عَيراقة، نةك سوثاي ئوسامة 
ئةوان  كة  ئةوةي  نجَيفيء  ئةسيل  نجَيفيء 
شةإ  ناوضانة  لةو  كة  دةكةن،  ضاوةإواني 
ثَيشمةرطة،  سوثاو  لةنَيوان  بَيت  دروست 
كة  ئةوةكردةوة  لةسةر  جةختيشي  خةياَلة، 
تامادةي ١٤٠ جَيبةجَينةكرَيتء ضارةنووسي 
دواي  نةكرَيتةوةو  يةكاليي  ناوضانة  ئةو 
يةكاليي  ــةوة  ئ ريفراندؤم  ئةنجامداني 
دةكةونة  ناوضانة  ئةو  ئاخؤ  كة  نةبَيتةوة 
سةر ئيدارةي حكومةتي عَيراق يان هةرَيمي 
ثَيشمةرطة  هَيزي  بووني  كوردستان، 
ناوضةجَيناكؤكةكاني  موسألء  لةناوضةي 

ديكةدا هيض ئاَلوطؤإَيكي بةسةردا نايةت،
موسأل  نوَينةري  سةعدون،  موحسين   
بؤ  كوردستان،  هاوثةيماني  لةليستي 
هَيزي  بووني  خستةإوو،  ــةى  ــام رؤذن
بوونَيكي  موسأل  لةناوضةي  ثَيشمةرطة 
ناوضانةدا  لةو  جَيطيربوونيشيان  ياساييةو 
بووة،  عَيراق  حكومةتي  بةإةزامةندي 
ثَيشمةرطةوة  بووني  «بةهؤي  وتيشي: 
ناوضانة  ئةو  ئيداريي  هةيكةلي  ــارة  دووب
ئةوةي  دةستووريش  داإَيذراونةتةوةو 
ثَيشمةرطة  هــَيــزي  كــة  ســةلــمــانــدووة، 
هَيزي  عَيراقء  سوثاي  لةضوارضَيوةي 

ثاسةواني هةرَيمداية».
نوَينةران  ئةنجومةني  ئةندامةكةي   
هيض  تائَيستا  ــةوةشــكــرد،  ب ــاذةي  ــام ئ
ثَيشَيلكارييةكي ياسايي لةاليةن ثَيشمةرطةوة 
ثَيشمةرطةش  نةداوةو  رووي  لةوناوضانة 
ناوضةكة  ناوخؤييةكاني  لةكَيشة  دةستي 

وةرنةداوة.
 وتيشي: «ئَيمة وةك ليستي هاوثةيماني 
ناوخؤ  وةزارةتي  بةرثرساني  لَيدوانةكاني 
رةتدةكةينةوة كة دةَلَين لةطةأل وةرطرتنةوةي 
دةبَيت  موسأل  ناوضةي  ئةمني  دؤسييةي 
هَيزي ثَيشمةرطة ناوضةكة ضؤأل بكاتء ئةو 
ثَيشمةرطةيان  هَيزي  ئَيستا  كة  ناوضانةش 
ئةو  لةضوارضَيوةي  جَيطيربووة  تَيدا 
ئاماذةي  ١٤٠-دا  لةمادةي  كة  ناوضانةن 
ثَيكراوةو بووني هَيزي ثَيشمةرطةش مافَيكي 

دةستوورييء ياسايية».
ــي  ــةوةش ـــدون ئ مــوحــســيــن ســـةع
ثَيشمةرطة  هَيزي  كة  ــكــردةوة،  ــات دووث
بةثَيي  تا  دةكات  لةوناوضانة  ثارَيزطاري 
ناوضةكة  كَيشةي   ١٤٠ مادةي  دةستوورو 
يةكاليي دةبَيتةوةو لةحاَلةتي وةرطرتنةوةي 
موسأل  نــاوضــةي  ئةمنيشدا  دؤسييةي 
ثَيشمةرطة  هَيزي  عَيراقء  ثَيويستة سوثاي 
ثارَيزطاريكردن  بؤ  بكةن  هةماهةنطي 

لةناوضةكة لةتيرؤريستان. 

جةبار ياوةر: سوثاي عَيراق اليةنطري اليةنة سياسييةكان ناكات

ضارةنووسي ثَيشمةرطة لةموسأل دواي كشانةوةي ئةمريكا بةكوَي دةطات؟
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رؤذنامة

كورد  سةركردايةتى  ــةوةى  ئ لةطةأل 
بؤ  دةكةن  هةوَلةكانيان  باسى  هةمووكات 
نةتةوايةتييةكان،  مةسةلة  ضارةسةركردنى 
شارةزايانى  ضاودَيرانء  بةبؤضوونى  بةآلم 
كةمتةرخةم  سةركردايةتيية  ئةو  مَيذوو 
مةسةلة  لــةطــةأل  لةمامةَلةكردن  ــوون  ب
كَيشةى  مــانــةوةى  نةتةوايةتييةكانداو 
هةرَيمء  كَيشةكانى  ناوضةدابإاوةكانء 
كةمتةرخةميية  ئةو  بةبةَلطةى  ناوةنديش 

دةزانن. 
دواى رووخاندنى رذَيمى بةعس لةساَلى 
نوَيى  حكومةتى  دروستبوونى  ٢٠٠٣ء 
بةغداو  ضوونة  كورد  بةرثرسانى  عَيراق 
كردء  بةشدارييان  ثةرلةماندا  لةحكومةتء 
هةميشةيي  دةستوورى  لةنووسينةوةى 
لةو  هةرضةند  بةشداربووةو  كورد  عَيراقدا 
دةستوورةداء بةثَيى مادةى (١٤٠) ضارةسةر 
بةآلم  دانراوة،  ناوضةدابإاوةكان  بؤكَيشةى 
رابردوودا مةسةلةى  لةماوةى شةش ساَلى 
ناوضةدابإاوةكان بةبَي ضارةسةر ماوةتةوة.

زانكؤى  مامؤستاى  عةبدوَلآل،  فاتيح 
كَيشةى  ــوارى  ــةب ل ثسثؤإ  سلَيمانىء 
كةركوك وتى: «واقيعييةن ئةوة سةلمَينراوة، 
مةسةلة  بــؤ  كــورد  ســةركــردايــةتــى  كــة 
هيضى  كةركوك  بةتايبةتى  نةتةوايةتييةكان 
ثرؤسةوة  لةسةرةتاى  ضونكة  ثَينةكراوة، 
بةغدا وَيرانبوو، كوردستان سةنتةربوو، ئةو 
بؤ  كاركردن  بكةنء  زؤرشت  دةتوانرا  كاتة 
مةسةلة نةتةوايةتييةكان بةتايبةتى كةركوك 
ناكرَيت،  قسةلةسةركردن  بةدروشمء  تةنيا 
قسة هيض شوَينَيك ناطرَيت، هةروةها ئةوةى 
سةركردايةتى كورد كردوويةتى بؤ قازانجى 
بةرذةوةندى  جطةلة  بووةو  خؤيان  ماديى 
لةال  ديكةيان  هيضى  خؤيان  حيزبى  تةسكى 

طرنط نةبووة».
ـــــردوودا  ــد لـــةمـــاوةى راب ــةرضــةن ه
جةختيان  كــورد  لةبةرثرسانى  بةشَيك 
كردووةتةوة،  شارةكة  لةكوردستانيبوونى 
ئــاَلــؤزى  بةبيانووى  لةئَيستادا  ــةآلم  ب
لةكوردستانيبوونى  دةستيان  كَيشةكة 
سياسى  رَيكةوتنى  هةَلطرتووةو  كةركوك 
ثسثؤإة  بةبإواى  ــنء  دةزان بةضارةسةر 
ــى كــورد  ــةت مــَيــذوويــيــةكــة، ســةركــرداي

دؤإاوةء  نةتةوايةتييةكاندا  لةمةسةلة 
لةمةسةلة  كــورد  سةركردايةتى  دةَلــَيــت: 
دةيَلَين،  ئةوةى  دؤإاوةء  نةتةوايةتييةكاندا 
تةنيا بؤ ضةواشةكردنى خةَلكةء بؤ بازرطانى 
خؤيان مةسةلة نةتةوايةتييةكان بةكاردةهَينن، 
رووخاندنى  لــةدواى  كورد  سةركراديةتى 
كوردستاني خستة  خاكى  بةعسةوة  رذَيمى 
تاوانة،  طةورةترين  ئةوةش  موزايةدةوة، 
رؤذى  وةكو  راستييةكان  ئةوةشدا  لةطةأل 

رووناك ديارن».
فةرةج،  فاتيح  لةتيف  لةوبارةيةوة  هةر 
نووسةرو رؤذنامةنووس ئةوة دةخاتةإوو، 
زؤرشت  دةيتوانى  كورد  سةركردايةتى  كة 
بكات، بةآلم نةيكردووةء دةشَلَيت: «يةكَيتىء 
طــةإانــةوةى  بإيارى  دةيانتوانى  ثارتى 
بةآلم  بداية،  هةرَيم  سةر  بؤ  كةركوكيان 
ثارتى  يةكَيتىء  كة  ئةوةى  نةيانكردووة، 
خَيروبَيرى  لةبردنى  بريتيبووة  كردوويانة 
كةركوكى  مةسةلةى  ــةوةش  ئ كةركوك، 
بردووةتة دواوة، لةدواى رووخاندنى رذَيمى 
نَيوان  كَيشةى  كةركوك  مةسةلةى  بةعس 
كوردء حكومةتى عَيراق بوو، بةآلم لةئَيستادا 
ضةندين اليةنى دةرةكى هاتوونةتة ناوةوةو 
مةسةلةكة  بةخاوةنى  خؤيان  ئةوانيش 
كَيشةى  ضارةسةركردنى  بةوةش  كردووة، 

كةركوك زؤر ئاَلؤز بووة».

بةوةشدا،  ئاماذةى  رؤذنامةنووسة  ئةو 
ئةوةية،  طــةورةكــان  لةكَيشة  يةكَيك  كة 
ــن  وادةزان سةركردايةتى  تائَيستاش  كة 
هةرَيمء  سةر  دةطةإَيتةوة  بةثارة  كةركوك 
كــةركــوك  بةخةَلكى  خــزمــةتــطــوزاريــى 
طةإانةوةى  كورد  دةفرؤشن، سةركردايةتى 
خؤى  لةبيري  هةرَيم  بؤسةر  كةركوكى 
ناوبراو  بةوتةى  ثَييةى  بةو  بردووةتةوة، 
وةك  ديكةى  خاوةنى  كةركوك  لةئَيستادا 
ئةمريكاو توركياو نةتةوةيةكطرتووةكانى بؤ 

ثةيدابووة
نةوتء  ناوضةجَيناكؤكةكان،   ) ثرسى 
غاز، بودجة، ثَيشمةرطة، سياسةتى دةرةوة) 
بةغدادا  هةرَيمء  لةنَيوان  كة  لةوكَيشانةن، 
ضاودَيرانيش  ماونةتةوةو  ضارةسةر  بةبَي 
دةهَيننةوة  نموونة  بةباشترين  واقيعة  ئةو 
كةمتةرخةمى سةركردايةتى  سةلماندنى  بؤ 

كورد. 
نةرمين  ئَيستا  ثَيش  رؤذَيــك  ضةند 
عوسمان وةزيرى ذينطةى عَيراقىء جَيطرى 
جَيبةجَيكردنى  بــاآلى  ليذنةى  سةرؤكى 
مادةى (١٤٠) رايطةياند: سةركردايةتى كورد 
بةبةردةوامى  نةكردووة،  كةمتةرخةمى 
لةهةموو كؤإء كؤبوونةوةيةك باسدةكرَيت، 
اليةنة  لةنَيوان  رَيكةوتنَيك  لةهةموو  
مادةى  لةخاَلةكانيان  يةكَيك  سياسييةكان 

كارنةبَيت،  ئةمة  ئةطةر  نازانم  ــووة،  ١٤٠ب
ئةطةر سةركردايةتى  دةبَيت  كار ضؤن  ئيتر 

بيكات».
بةآلم لةتيف فاتيح دةَلَيت: لةساَلى ٢٠٠٣ 
نةكردايةء  تاآلنمان  زةبروزةنطء  ئةطةر 
ئةطةر سةركردايةتى بةشَيوةيةكى دروست 
توركمانةكان  عــةرةبء  لةطةأل  مامةَلةى 
بكرداية، بةئاسانى دةمانتوانى ئاسةوارةكانى 
بطةإَينينةوة  كةركوك  بسإينةوةو  بةعس 
دةَلَين  بةرثرسانةى  ئةو  كوردستان،  سةر 
قسةبكةن،  بابةَلطةوة  كراوة،  هةمووشتَيك 
ئةوة  بؤ  نموونةش  باشترين  بةقسة،  نةك 
شةش  ـــةدواى  ل كة  شارةكةية  واقيعى 
«ئاماذةى  ماوةتةوة  ضارةسةر  بةبَي  ساأل 
بةوةشكرد، كة تائَيستا سةركردايةتى كورد 
وتارَيكى يةكطرتووى لةبةغدا نيية، بةويستء 
مةسةلة  لةسةر  بإيار  ئارةزووى شةخسى 
نةتةوايةتييةكان دةدةرَيت، نةك بةشَيوةيةكى 
عاقآلنة، لةكاتَيكدا عَيراقييةكان دةزانن ضؤن 
بيردةكةنةوة، وتيشى: «سةركردايةتى كورد 
هةندَيك  ثارةو  لةسةر  شةإى  ئةوةندةى 
شةإى  ئةوةندة  كردووة،  ديكة  مةسةلةى 
بةثَيضةوانةوة  نةكردووة،  كةركوك  لةسةر 
هؤكاربووة  كورد  سةركردايةتى  كارةكانى 
بؤئةوةى كةركوكييةكان هيوابخوازن لةطةأل 

ناوةند بمَيننةوة».

ذمــارة (485) دووشةممة 42009/6/8
hewal.rozhnama@gmail.com

بةدواداضــــوون

ستارة عارف

ماوةيةكة ثارة بةخشينةوةء خةرجكردني 
ثارة بؤ ثإؤذة لةاليةن دةسةآلتةوة دةستي 
ثَيكردووةء (باس لةبةخشينةوةي دةمانضةش 
دةكرَيت)ء بةإاى شارةزايانيش، ئةطةر ئةو 
بَيت،  هةَلبذاردن  كاتي  بةخشينةوةية  ثارة 
هةَلبذاردنةكان  باآلي  كؤمسيؤني  ثَيويستة 
هةَلبذاردنيش  لةدةرةوةي  بثَيضَيتةوةء  لَيي 
لةم  ثةرلةمان  ــي،  داراي ضاودَيري  ديواني 

سةرثَيضيانة ئاطادار بكاتةوة. 

ثارة بةخشينةوة لةنَيوان ديوانى 
ضاودَيرىء ثةرلةماندا

بةخشينةوةي  ــاردةى  دي سةرهةَلدانى 
هةَلبذاردنى  لةسةروبةندى  دةمانضة  ثارةء 
خةرجكردني  كوردستانداء  ثةرلةمانى 
ثارةيةك كة نازانرَيت بودجةكة هي حكومةتة 
باآلى  كؤمسيؤني  ئةركى  حيزبة،  يــان 
دارايي  ضاودَيري  دةزطاي  هةَلبذاردنةكانء 

دةخاتة ذَير ثرسيارةوة.
ئةندامى  رؤستايي  زانا  لةوبارةيةوة   
ثةرلةمانى كوردستان بةإؤذنامةى راطةياند: 
دةيكةن  حيزبانة  ئةم  كة  كارانةى  «ئــةو 
ضاودَيري  ديواني  ياسايةء  لـــةدةرةوةي 
دواي  ضونكة  نيية،  دةستبةكار  دارايــي 
دةرضووني ياساكة لةثةرلةماني كوردستان 
دروست  ياساكة  بةثَيي  ديوانة  ئةو  تائَيستا 
نةكراوةء دوو ديواني ضاودَيري دارايي هةية 

كة تائَيستا يةكيان نةطرتووةتةوةء سةرؤكي 
دةزطاكة ديارينةكراوة، بؤية ئيشءكارةكاني 

راوةستاون».
ئاراستةى  ثرسارَيك  رؤستايي  زانا   
ثإؤذانةي  «ئةو  دةَلَيت:  دةكاتء  حكومةت 
هةَلبذاردندا  لةسةروبةندي  ئَيستا  كة 
داراييةكةي  دةكــات،  جَيبةجَيي  بةثةلة 
ثارساأل  بودجةي  دابينكراوة،  لةكوَيوةوة 
ثةسةند  ئةمساَليش  بودجةي  تةواوبووةء 
داخراوةء   ٢٠٠٨ بودجةي  ئةطةر  نةكراوةء 
تائَيستا  ٢٠٠٩ش  بودجةي  كؤتاييهاتووة، 
ثارانة  ئةم  ثةسةندنةكراوة،  لةثةرلةمان 
دوور  لَيثرسينةوةء  لةشةفافيةتء  دوور 
خةرج  ثَيوةرَيك  بةضي  دارايي  لةضاودَيري 

دةكرَيت؟ لةمبارةيةوة طومانمان هةية».
بةخشينةوة  ثارة  دياردةى  دةركةوتنى 
لةكاتَيكداية، كة تائَيستا لةهةرَيمى كوردستان 
دةقَيكى ياسايى نيية تايبةت بةبةخشينةوةى 

ثارة.
بةإؤذنامةي  ئةدهةم  طؤران  ثارَيزةر   
تايبةت  ياسايي  دةقَيكي  هيض  راطةياند، 
بةثارة بةخشينةوة نيية، بةآلم بةخشينةوةي 
هةرثارةيةك بؤ هةرشتَيك بَيت، ئةطةر بةثَيي 
لةسةر  ياساية  لةو  دةرضوونة  نةبَيت،  ياسا 

هةركارَيكء لةاليةن هةركةسَيكةوة بَيت»

 كؤمسيؤن ضى دةكاتء ضى 
ثَيدةكرَيت

ســةربــةخــؤى  ـــاآلى  ب كؤمسيؤنى 
ثــارة  بةخشينةوةى  ــبــذاردنــةكــان  هــةَل

ــذاردن  ــب ــةَل بــةســةرثــَيــضــى يــاســايــى ه
خةليفة  عةبدوإلةحمان  لةقةَلةمدةداتء 
جةماوةرييةكاني  ثةيوةنديية  بةرثرسي 
ثَييواية،  هةَلبذاردنةكان  باآلي  كؤمسيؤني 
بانطةشةي هةَلبذاردن ياساي تايبةتي خؤي 
هةيةء دةرضوون لةم ياسايانة سةرثَيضيية، 
ثــةســةنــدكــردن،  ثــَيــش  ــة  ــةوان ل يةكَيك 
كة  بكرَيت  ثاَلَيوراوةكان  بؤ  بانطةشةكردن 
دةضَيتة خانةي سةرثَيضييةوة، وتيشى: «ئةطةر 
كةسانَيك بانطبكرَينء بةئاشكرا ثَييانبوترَيت 
ــةوةي  ئ لةثَيناوي  ــَي  ــت دةدرَي ــان  ــارةت ث
كةدةنطمان ثَيبدةن، ئةمةش سةرثَيضية، بةآلم 
ثَيشكةشكردني خزمةتطوزاريي لةهةركاتَيكدا 
ناضَيتة بواري ثَيشَيلكارييةوة، ضونكة تةنيا بؤ 

توَيذَيك نييةء ثإؤذةيةكي طشتيية.
ئةطةر  خةليفة،  عةبدوإلةحمان  بةإاي 
ثارةي  خةرجكرابَيتء  كةسانَيك  بؤ  ثارة 
دةنطي  راكَيشاني  لةثَيناو  بَيت  حكومةت 
راستى  بةآلم  ثَيشَيلكاريية،  ئةوا  دةنطدةردا، 
ــةوة  دةروازةي ئةو  دةضَيتة  مةسةلةية  ئةو 
كة دةبَيت لَيي بكؤَلرَيتةوة، وتيشى: «ياساي 
باآل  كؤمسيؤني  كوردستانء  هةَلبذاردني 
سةرثَيضيء  سزاداني  بؤ  تايبةت  رَينمايي 
دةردةكات،  ثَيشَيلكاريانة  ئةو  لَيثرسينةوةي 
لةكاتَيكدا كة ئةو سةرثَيضيانة بةنووسراوي 
لَيكؤَلينةوةي  لةكؤمسيؤن  دةستمانء  بطاتة 
لةسةر  لَيثَيضينةوةي  بةدَلنياييةوة  لَيبكرَيت 
كةسانةي  ئةو  بزانرَيت  دةبَيت  دةكرَيتء 
ثَيوتراوةء  ضيان  ثَيدراوة  ثارةكةيان  كة 
شَيوةيةدا  لةم  سةرثَيضييةكي  هةر  لةكاتي 
بؤ  بابةتانة  ئةو  دةكات،  لةهاوآلتييان  داوا 

كؤمسيؤن بنَيرن تالَيكؤَلينةوةي لَيبكةين. 

دادطا رؤَلى خؤى دةبينَيت؟ 
هةَلبذاردنء  لةسةروبةندى  ثَيويستة 
دةنطؤى بةخشينةوةى ثارة بؤ كإينى دةنط، 
خؤى  رؤَلى  كوردستان  لةهةرَيمى  دادطا 
وةزارةتــى  كة  لةكاتَيكداية  ئةمة  بطَيإَيت، 
لةدادطاو  رَي  رةسميى  بةنووسراوى  داد 
دادوةران دةطرَيت لَيدوان لةسةر ئةو بابةتة 

بؤ راطةياندنةكان بدةن. 
دادوةر محةمةد رَيكاني ئةندامي داواكاري 
دادوةرء  وةك  «ئَيمة  رايطةياند:  طشتي 
لةوةزارةتي  نووسراوَيكمان  دادطاكانيش 
دادةوة بؤ هاتووة، كة نابَيت لَيدوان بؤ هيض 
راطةياندنَيك بدةين، لةطةأل ئةوةشدا لةبابةتي 
سةرثَيضيانة  ئةو  هةركةسَيك  هةَلبذاردندا 
بكات، دةبَيت لةدادطا سكاآلي لةسةر تؤمار 

بكرَيت».
 بةوتةى ئةو ئةندامةى داواكارى طشتى 
بكةن،  بابةتة  ئــةو  لةسةر  قسة  ناتوانن 
«ضونكة زياتر بابةتَيكة تايبةتة بةهةَلبذاردنء 
ناو  ناضينة  داد  دادطاء  وةك  ليستةكانةوةء 
ئةو بوارةوة، لةكاتَيكدا نةبَيت، شتَيكمان بَيتة 
كاتة  ئةو  بكرَيت،  تؤمار  داوايةك  بةردةمء 
لَيثرسينةوةي  دادطاوة  لةإَيطةي  دةتوانين 

لةطةَلدا بكةين». 
شتي  هةولَير  لةدادطاكاني  تائَيستاش 
لةوجؤرةمان نةهاتووةتة بةردةست، دةبَيت 
ئةو بابةتةش كة دَيتة بةردةستمان وردةكاريي 
هةبَيتء وتةي اليةنء سكاآلكةر وةربطرين، 

ئةو كاتة دةتوانين بَلَيين سةرثَيضيية يان نا.

كؤمسيؤني باآلي هةلَبذاردنةكان لةسةرثَيضييةكان دةثَيضيَتةوة؟

لـةمـةسـةلـة  «سـةركـردايـةتـى كـورد 
نةتةوايةتييةكاندا دؤأاوة»

ـــــــــــــةدواى  ل
ليستة  راطةياندنى 
نى  كا ة و بو ر ا شد بة
هــــةَلــــبــــذاردن 
ــى  ــان ــةم ــةرل ـــؤ ث ب
كوردستان، كة بإيارة 
لـــــــة٢٠٠٩/٧/٢٥دا 
ــت،  ــدرَي ــب ــجــام ــةن ئ
دةركردنى  هةَلمةتى 
ـــى  ـــدان ـــةن ـــارم ك
تؤمةتى  بة  حكوميى 
طؤإانةوة  بةليستى  ثةيوةندييان 
هيض  بــوونــى  بةبآ  بــةردةوامــة، 
كارةكانياندا  لة  سةرثَيضييةك 
ــةوة،  ــن ــوازرَي دةردةكـــرَيـــنء دةط
فةرمانبةرو  ــةو  ل بةتايبةتيش 
كة  هةَلثَيضاوة  كارمةندانةيان 
ءتةبَيذى  طؤإانن،  ليستى  بة  سةر 
ءةآلمى  هةرَيم  حكومةتى  سةرؤكى 
ــةوة  دةدات راطةياندنةكان  ــا  دةزط
حكوميى  فةرمانبةرَيكى  هيض  طواية 
لةسةر  جياواز  بيروإاى  لةسةر 
ثَيدةضَيت  دةرنةكراون،  كارةكانيان 
لةبةر  حكومةت  سةرؤكى  ءتةبَيذى 
حكومةتء  كارةكانى  سةرقاَليى 
وةآلمدانةوةى دةزطا راطةياندنةكان، 
طوَيبيستى  خوَيندنةوةو  نةثةرذَيتة 
رؤذانة  كة  راطةياندن،  كةناَلةكانى 
دةركراون  كارمةندانةى  ئةو  لةطةأل 
لةسةر  كة  دةكرَيت  ضاوثَيكةوتن 
لة  ــان دةردةكـــرَيـــنء  ــروإاي ــي ب
ــةوة.  ــن ــرَي دووردةخ كارةكانيان 
ئةو  ءةآلمى  بةثَيويستمزانى  لَيرةدا 
نةبم،  بَيدةنط  بدةمةوةء  وتةبَيذة 
ياريدةدةرَيتى  كارمةندى  دوو  ئَيمة 
بــةروارى  لة  دوكانين،  ئاسايشى 
لةاليةن  تةلةفؤن  بة  ٢٠٠٩/٥/٢٧دا 
سلَيمانييةوة  ئاسايشى  بةإَيوةبةرى 
بةبآ  ــةوة،  ــاَل م بؤ  نــَيــردرايــنــةوة 
رةسميى،  ــكــى  نــووســراوَي هيض 
كةمتةرخةمييةكمان  هيض  بَيئةوةى 
تةنيا  كردبَيت،  كارةكةماندا  لة 
ئَيمة  جــيــاواز  ــروإاي  ــي ب لــةســةر 
ثَيدةضَيت  ماَلةوة.  نَيردرابووينةوة 
دةزطــاى  حكومةت  ءتةبَيذةكةى 
دةزطايةكى  بة  هةرَيمى  ئاسايشى 
ئةوةتا  يان  نةدابَيت،  لةقةَلةم  هةرَيم 
بة  ئاسايش  ـــاى  دةزط ـــةردوو  ه
ناياسايى لةقةَلةمدةدات، لةبةرئةوةى 
نةطرتووةتةوة،  يةكيان  تائَيستا 
بَيطوَيدانة  ســاأل  كؤتايى  لة  ئــةى 
تةكنيكى  ثةيمانطاى  خوَيندكارانى 
دةركــردنــى  بة  هةستان  دوكـــان، 
بةناوى  ثةيمانطاية  ئةو  مامؤستاى 
لةسةر  ئةحمةد)،  (ئاراس  مامؤستا 
وتةبَيذةكةى  جــيــاواز.  بــيــروإاي 
خؤثيشاندانى  ثَيدةضَيت  حكومةت 
تةكنيكى  ثةيمانطاى  خوَيندكارانى 
كرديان  كة  نةبينيبَيت  دوكــانــى 
مامؤستاكةيان  دةركردنى  بةرامبةر 
سةرقاَليى  لةبةر  ٢٠٠٩/٥/٢٧دا،  لة 
ثَيدةضَيت  حكومةت  وتــةبــَيــذى 
نةبينيبَيت.  خؤثيشاندانةشى  ئةم 
(جةالل  ناوخؤ  ءةزارةتى  بريكارى 
لة  ضاودَير  سايتى  لة  كةريم)،  شَيخ 
لَيدوانَيكيداوة،  ٢٠٠٩/٦/٤دا،  رؤذى 
طواية كةس لة ئةفسةرو كارمةندانى 
ناوخؤى دةرنةكراوة لةسةر بيروإاي 
بريكارى  بة  لَيرةدا  من  جياواز، 
ءةزارةتى ناوخؤ رادةطةيةنم (عةقيد 
ثؤليسى  بةإَيوةبةرى  خدر)  رةحيم 
كام  بة  سةر  ثشدةر،  فرياكةوتنى 
لةسةر  تةنيا  هةرَيمة،  ــى  ءةزارةت
طؤإان  ليستى  بؤ  جياواز  بيروإاي 

لةسةر كارةكةى البرا. 
لة  مشتَيكن  سةرةوة  ئةمانةى    
فةرمانبةرى  ئةمانة  ئايا  خةروارَيك، 
بيروإاي  لةسةر  نين  حكومةت 
يان  ــراون،  الب كار  لةسةر  جياواز 
لَيدوانانة  بةمجؤرة  دةتانةوَيت 

لةخشتةبةرن.  هاوآلتييان 

بةَلَى، ئَيمة لةحكومةت 

دةركراوين
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ئةطةر بيرم بةهةَلةمدا نةبات بة طشتي 
ملمالنَيء  سةرقاَلي  سالَ   بيست  نزيكةي 
شةإي يةكتر بونء بةطشتيش زياتر لة بيست 
يةكتر  لةطةلَ   نزيكبونةوةتان  هَيمنيء  سالَ  
واشنتؤن  لة  لة رؤذي ١٩٩٨/٩/١٨  هةبوة. 
جولةكةوة  ئةمةريكي  خاتونَيكي  لةاليةن 
لة  دةرةوة  وةزيري   – ئؤلبرايت  (مادلَين 
تةوقةي  ناضاركران  كَلنتون)  بيل  ئيدارةي 
ئاشتبونةوة لةطةلَ  يةكتر بكةنء ضي زياتر 
خوَيني نةوةكاني ئةم خاكء ميللةتة نةكرَيت 
بة سوتةمةني زؤرانبازيء ناكؤكيةكانتانء 
داطيركةراني  قَيزةوةنةكاني  ثيسء  طةمة 
ئةم  تا  باثيرانمان. خؤشبةختانة  باو  زَيدي 
ساتةش ثَيرةوي ئامؤذطاريةكاني ئةمةريكا 
لةو كاتةوة دةكةنء بةوةشةوة نةوةستاون 
وةك  دةستء   دةستلةناو  ساَلَيكة  ضةند 
خةريكي  بةجياش  بةيةكةوةء  بــرا  دو 

كارةكانتانن.
ميللةتَيك  لةناو  خاكَيكء  لةسةر 
طوزةرء طوزةران دةكةن كة لة هةر سوضء 
قوذبنء ناو ماَليكيدا، لة هةر دةظةرء طوندء 
كَيوء دؤَلء تولةرَيء باخَيكء روبارَيكيدا، 
لة ويذدانء هةستء فيكرء جةستةي هةر 
بةجَيهَيشتوة  ئاسةوارتان  ئةوةندة  يةكَيكدا 
كة ئةستةمة بةهةزاران ضيرؤكء ثةرتؤك 

باس بكرَين.
دو  هةر  كردوة  واي  مَيذو  قةدةرء 
بةإَيزتان بناسمء لة سياسةتء رةفتارء 

كارةكانتان بةئاطابم.

بةإَيز مام جةالل:

جةنابتان  كة  ســةردةمــانــةي  ــةو  ل  
ثارتي  هةَلكةوتوي  تازة  سةركردةيةكي 
بونء مةرحوم مةال مستةفا وةك كوإَيكي 
خؤي سةيري دةكرديت، سةرةتاي شؤإشي 
ئةيلولء شةستةكاني سةدةي رابوردو بو، 
من خوَيندكارَيك بوم لة قؤناغي ناوةندي لة 
ثؤلدا  لة  سلَيماني»،  «سانةوي  خوَيندنطاي 
بوينء  زانيمان مام جةالل لة تاكة تةالري 
كة  سلَيماني  سةردةمةي  ئةو  نهؤمي  سَي 
لة  ثَيدةوت  يان  عةلي  نوري  ئوتَيلةكةي 
ئَيمةش،  دةدات.  ختاب  سةرا  بةردةركي 
قرذالَ ،  ضاوي  وةك  بَيطةرد  طةرمء  خوَين 
وروذاينء بة راكرتنء هةناسة بركَي بةرةو 
سيماء  بة  تا  كرد  رامان  سةرا  بةردةركي 
وشةكاني  ثَيشمةرطةيةكء   روخساري 
سةركردةيةك شادبينء ئاهَيك بة هةستء 
دةرونء دَلمان ببةخشين. لةو رؤذةدا هيض 
الدروست  هةستَيكم  لَينةكردينء  درَيغيت 
سةركردةء  ئَيمةش  بةغدا  لة  دور  كة  بو 
دؤزَيكي نةتةوةيي خؤمان هةية. وَينةكانت 
كاسكَيتء  ثَيشمةرطةء  خاكي  بةرطي  بة 
كلَيتةي الي خؤمانء دةمانضةيةكي سمسي 
بةستراو بة القةدا لةسةر ثشتَينَيكي رةسةني 
كوردةواري الثةإةكاني هةستء فيكرماني 
رازاندبوةوة. لة سلَيماني (شارة حةياتةكةي 
جةنابت) ضةندين نازناوي جوانء  شيعرء 
دةماودةم  هؤنرايةوةء  بؤ  ستايشكردنت 

دةمانضإينةوة.

 بةإَيز كاك مةسعود: 
ئةو سةردةمة تةمةنت لة ريزي براكانتا 
رَيطةي نةدةدا كة لة ريزي ثَيشةوة بيت، بؤية 
لةطةلَ   وَينةوة  رَيطةي  بة  تةنها  كاتانة  ئةو 
لوقمانء  كاك  براكانت  خوالَيخؤشبوان 
جةنابي  باوكت  مةرحوم  ئيدريسء  كاك 
هةر  بينيومتي. جةنابيشتان  مستةفادا  مةال 
ثاكء  روانطايةكي  لة  جةاللء  مام  وةك 
ساكارء هةستيارةوة سوضَيكي طةنجينةي 
لة  دواتر  بردبو.  بؤخؤت  منت  كوردايةتي 
كاتي شؤإش لة ١٩٧٤-١٩٧٥ ضةند جارَيك 
جةنابتانم لة بارةطاي بارزاني بينيوةء ئةو 
سةردةمةش هةروةكو لة وَينةكاندا ئارامء 
هةست  وا  بويت،  دو  كةم  زؤر  بَيدةنطء 
دةكةم تا ئةمإؤش ئةو خةسَلةتانةي خؤتان 

ثاراستوة.
سةردةمانةدا  لةو  بمبورن  بةإَيزان، 
وةفاء  خؤشةويستيء   لة  شَير  ثشكي 
مةال  مــةرحــوم  بــؤ  ميللةت  ــؤزي  ــس دَل
ئةو  لةسَيبةري  تةنها  ئَيوةش  بوء  مستةفا 

سةركردةيةء شؤإشدا لةبةرضاو بون.
الثةإةكاني  هةمو  هةَلدانةوةي  رةنطة 

ثَيشةكي  لة  نةبَيت، وةك  بة ضَيذ  مَيذوتان 
ئةم نامةيةدا باسم لَيكردوة ئاسةوةرةكاني 
جةستةء  لة  خراثي  باشيء  بة  كارةكانتان 
ثةنطيان  ثارَيزراونء  هةموماندا  رؤحي 
ضاومان  ناكرَيت  آلم  بة  ــةوة.  خــواردؤت
لةبةرامبةر ئةو مَيذوة درَيذة داخةينء  وةك 
لةشكرَيكي كورتبينء كاَلفام دواتان كةوين. 

لةسةر ئةو رابوردوة خؤتان نوتقتان نية.
من دةزانم بةإَيزتان خةباتتان كردووةء 
يةك  بؤ  داوة  قوربانيتان  ماندوبوونء 
بةآلم  ميللةت،  يةك  خاكء  يةك  ئامانجء  
تَيناطةم ئايا جياوازيةكاني نَيوانتان ئةوةندة 
طةورةء ئاَلؤزء مةترسيدار بون تا رادةيةك 
دةستَيكتان لة طةروي يةكتر توند كردبوء 
فيشةكَيكيش  تةنها  بؤ  تريشتان  ئــةوي 
يةكترةوة.  بةسنطي  بينَين  تا  كردبوةوة 
ضاوَيكتان لة كوإَيكي بة حةماسء دَلسؤز 
سوتةمةني  بيكةنة  تا  بإيبو  بةميللةتةكةي 
وةك  تريشتان  ضاوةكةي  زؤرانبازيتانء 

ضاوةزار لة شانء ملمان ئاآلندبوو.

بةإَيزان:
دو  وةك  جةنابتان،  ضؤن  تَيناطةم  من 
جةستة  ميللةتَيكي  مَيذويي  سةركردةي 
لةت لةت كراوء زوَلم ليكراوي وةك كورد، 
طَيذاوء  لة  ساَلة  دةيان  ئةو  درَيذايي  بة 
طةردةلولي شيزؤفريناي سياسيةتكردنتاندا 
طوزةران دةكةن. ئايا بةدرَيذايي ئةو دةيان 
ئاَلوطؤري  بَيت،  ساتَيكيش  بؤ  تةنها  ساَلة، 
لة  لَيبوردنتان  داواي  بةيةكةوة  بيرؤكةي 

ميللةت نةكردوة.
ئةركي سوثا هةمة جؤرةكاني حيزبء 
تايبةتيةكانتانة ستايشتان بكةن. ئايا ناكرَيت 
ئةوانيش تةنها بة يةك رستةء تةنها بؤ يةك 
بةكاربونيان  سالي  دةيان  مَيذوي  لة  جار 
بةنوكي ثَينوسةكانيان، تةنانةت بة زةلةيةكي 
زمانيش بَيت، لةو بوارةوة باسَيكي بضوكي 
راستيةش  لةم  بؤبكةن.  راستيةكانمان 
بةندةتان بَي طوناة نةبوةء كةمتةرخةم بوة.
حةكيمء  بة  ثَيويستي  برين  راستة 
تا  هةية  كات  تةميزيء  ثاكء  هَيوريء 
بةإَيزن  ئَيوةي  ئةوة  آلم  بة  بَيت،  سارَيذ 
نةك تةنها بة كارة نارةواكانتان بريني زؤر 
ضاويشتان  بةَلكة  خةَلقاندوة،  خةستتان 
دةثؤشنء  خــاك  ميللةتء  بكوذاني  لة 
ناوء  زنجيرةي  مةطةر  دةدةن،  داَلدةيان 
تاوانةكانيان حةواَلةي خوا بكةين بؤ سزاي 
يةزداني، هةروةها طةردةلولي  دةسة آلتء 
ئةو  سارَيذبوني  لة  ريََطرن  ثاوانكردني 
برينانةي جةستةمانيان هةراسانء شةتةك 

كردوة.  

بةإَيز مام جةالل: 
 ١٩٩١ راثةرينةكةي  ســةرةتــاي  لة 
رؤذنامةطةرء  هةظاَلَيكء  ضةند  لةطةلَ   دا 
رانــدالَ   جؤناتان  ئةمةريكي  نوسةري 
خاكي  ثةإيتةوةء  ئاودا  بة  سورياوة  لة 
ميللةتةكةي  ــةرةء  دةظ ئةو  كوردستاني 
باوةشي  طةرميةوة  بةسؤزء  ئةوةندة 
لةخؤش  يةكَيتي  ئَيمةماناني  كة  ثَيداكردي 
ئيتر  باوةإكرد  وامان  دَلثاكيةوة  باوةإيء 
هةمو كورد لة هةمو شوَينةكاني باشوري 
سةركردةي  بة  جةنابتانيش  كوردستان 
خةونةمان  بــاوةإء  ئةم  دةزانَيت.  خؤي 
زؤر كورت تةمةن بو. لة ثَيشدا ثاإلةمانء 
كــورديء  زماني  قاموسي  حكومةتء  
دابةشكراء  فيفتي  فيفتي  بة  بؤن  رةنطء 
طرمةي  شــةر  ــةرء  س نةضوة  ئةمة  كة 
كوردستاني  رزطاربوةكةي  بةشة  دةهات 
باشورتان بة هَيَلَيكي وةهمي لةنَيوانتان كرد 
توركء  سوثاي  نةبو  ئةوة  لةتةوة،  دو  بة 
سيخورةكاني ميتي توركي ئةم الو ئةوالي 
بةم  دةكرد.  ضاودَيري  بؤتان  هَيلةيان  ئةو 
بو  دةمَيك  كــراء  لةت  دو  خاكيش  كــارة 
خاك  تري  زيندوي  طةورةو  زؤر  لةتَيكي 
سةردةمي  لة  زةوتكرابو.  سةدامةوة  الي 
كؤدةيةكي  ضةند  ئاشتيتان  برايةتيء 
نهَينيتان داإشتوة بؤ ئةوةي سنوري يةكتر 

نةبةزَينن.

بةإَيز كاك مةسعود:

ناوخؤدا  شةإي  دةستثَيكردني  لةطةلَ  
مام جةالل لة دةرةوةي وآلت بوء زؤريش 
هةوَلي دا بة زوترين كات بطةإَيتةوة التان 
تةشةنة  شةإةكة  هةوَلبدةن  بةيةكةوة  تا 
بةكرَيطيراوةكاني  السارةكانء  نةكاتء 
ــدا ء  ــان ــاوم ــةن ــراو ل ــن ــزَي بــةعــســي خ
دةمكوت  دوال  هةر  شةإةنطخوازةكاني 
٦٦ةوة  ئةزموني  لة  جــةالل  مام  بكةن. 
نرخَيك  بةهةر  دةيويست  بوبوء  مارانطاز 
آلتي  دةسة  بةرامبةر  تةمةنةيدا  لةو  بَيتء 
داواي  بؤية  نةوةستَيتةوة،  بنةماَلةكةتان 
رَيطةي  بةهةمان  كة  كردبو  بةإَيزتان  لة 
طةإانةوةي سةرةتاي راثةرين بطةإَيتةوةء 
بةري  لةم  جةنابتان  ميللةت  دَلنةوايي  بؤ 
زؤرةوة  بةداخَيكي  ليَبكةن.  ثَيشوازي  ئاو 
دةرفةتان  ئةو  نةطرتةبةرء  رَيطايةت  ئةو 
ئاو  بةري  لةم  بةثَيضةوانةوة  لةدةستدا، 
خةيمةيةكت لَيدةداء بةوثةري ثةرؤشيةوة 
«خةباتةكةت»  هاو  طةرانةوةي  ضاوةرواني 
درَيذانةي شةرء  ساَلة  هةمو  ئةو  دةكردء 

ماَلوَيرانيش كورت دةكرايةوة.

بةإَيزان:
بةماناي  ثر  بضوكء  نمونةي  ئةمانة 
شيزؤفريناي سياسية كة بةوردي ثةيرةوتان 
كردوة، خؤ باس لة كاتةكاني شةري ناوخؤء 
كارةساتي ٣١ ئاب بكةمء ئةو هةمو لَيدوانة 
كة  دنيا  راطةياندنةكاني  بة  ئاطرينانةتان 
دةتان وت مةحاَلة جاريكي تر لةيةكتر خوش 
كوردستان  لة  بةيةكتر  بدرَيت  رَيطة  بنء 
لةطةلَ   بو  باشتر  والتان  بذيت  بةهَيمني 
لةطةلَ   نةك  ئاشتبنةوة  رَيككةونء  سةدام 
يةكتر، نيشانة قورسء ئازاردةرةكاني ئةو 
بةرضاوء  دةهَيننةوة  سياسية  شيزؤفرينيا 
خاكء  كة  دةبنةوة  زيندو  بيرةوةريدا  لة 
ميللةتيشتان لةطةَليدا بؤ قو آليية بؤشةكةي 

هةَلَلوشي.
لة  كة  سياسي،  سةركردةء  دو  وةك 
ناوضةكةمان نمونةي زؤر هةية، رةنطة ئةو 
شةرء ناخؤشيانة التان سرؤشتي بوبَيتء 
لة روانطاي خؤيةوة  لة بةإَيزتان  هةريةك 
دَلنيابن  بة آلم  ميللةتي كردبَيت،  بؤ خاكء 
هةمو  بة  دةيكةن  بةيةكةوة  ئةمرؤ  ئةوةي 
كةمو كوريء سةقةتيشيةوة زؤر زؤر الي 
ثَيشوازي  بةطةرميش  ثةسندترةء  ميللةت 
خوَيني  دَلؤثة  يةك  بؤئةوةي  لَيكردوة، 
ناراستيتان  راستيء  ملمالنَيي  بؤ  كوردَيك 
ئةو  تواني  دةتان  بةئاساني  زؤر  نةرذَيت. 
سةردةمةش كيسة ثارةكةي ابراهيم خةليل 

وةك ئَيستا بةش كةن.
هَيوركردنةوةي  لةسايةي  بةإَيزان، 
لةشةرء  ميللةت  تورةبونتان،  طةردةلولي 
داوة،  ثشويةكي  ماَلوَيراني  كوشتنء 
لةسايةي حوكمراني خؤمانةوة بارودؤخي 
ذياني باشتر بوة، ئازاديء سةربةستيةكي 
رةخساندوة  خةَلك  بؤ  بواري  سنوردار 
آلت  دةسة  ثاوانكردني  تةوقي  هةوَلبدات 
بشكَينَيتء ئةويش بةشدار بَيت لة حوكمء 
ضاككردنء  بةمةبةستي  ــدا  آلت ــة  دةس
ئةو  لةطةلَ   ميللةت  آلم  بة  تؤكمةكردني، 

دةسكةوتانةشدا دَلنياء ئارام نية.
دةكةنء  كار  برا  وةك  ساتةوةي  لةو 
سةروةتء ساماني خاكء ميللةتتان لةذَير 
لةشكرةكاني  كاتةوةي  لةو  دةستداية. 
ستايش كردنتان ئةو برايةتية ذَيربةذَيرةتان 
وةك سةدةقةء خَير بة ميللةت دةفرؤشنةوة، 
تةشةنةيان  زياتر  خةَلك  طومانةكاني 
كورء  برازاء   براء  ساتةوةي  لةو  كردوة. 
بةردةستان  تري  ئةواني  زاواء  ئامؤزاء 
حوكمي تةواوي ئةم خاكء ميللةتة دةكةن: 
مافي  كة  لَييان  بةشَيك  بؤ  ــزةوة  ــةإَي ب
ماندوبونيانة،  خةباتء  ثاداشتي  خؤيانةء 
نزيكةي ١٠٠ كةس  بةإَيزتان  زانياري  (بؤ 
لةو دةوربةرةتان ثاواني حوكمء ئابوريء 
خاكء ميللةتيان كردوة)، ئيتر ميللةتء خاك 
ضؤن تورة نابن، ضونكة ئَيوةي بةإَيز بةم 
شيرازةية نمونةيةكي سةقةتي حوكمرانيء 

ناعةداليتان بةسةرياندا سةثاندوة.
دةبوا لةطةلَ  ئةو هةَلة زؤرانةي ذياني 
سياسيتان، لةطةلَ  ئةو طوناهانةي دةرهةق بة 
ميللةت كردوتانة، لةم دةرفةتة بَي وَينةيةدا 
بةإَيزتانيشدا،  ميللةتةكةمانء  مَيذوي  لة 

كراوةتر  رابةرةياتيتان  حوكمء  بةرضاوي 
طةورةتر  زؤر  بواية،  فراوانتر  دَلتان  بواية، 
بواية تا باوةرء متمانةي ميللةت ثَيتان زؤر 

فراوانترء بةهَيزترء تؤكمةتر بواية.

جةنابي مام جةالل:
بةردةركي  لة  لةمةوبةر  ســالَ    ٤٧
ئوتَيلةكةي  باَلكؤني  لة  سلَيمانيء  سةراي 
نوري عةلييةوة جةنابتانم وةك سةركردةء 
ناسي،  بو  ياخي  ثَيشمةرطةء رؤشنبيرَيكي 
٤٣ سالَ  لةمةوبةر وةك ثاشكؤيةكي الوازي 
دةسة آلتي بةغدا، ٣٤ سالَ  لةمةوبةر وةك 
سالَ    ١٨ نةتةوةكةم،  بؤ  نوَي  هيوايةكي 
سةركردةيةكي  سياسيء  وةك  لةمةوبةر 
لةنَيو  بو  مةبةستي  كة  ودوربين  بةئاطا 
ثَيطةيةك  طؤإانكاريانةدا  روداء  هةمو  ئةو 
سالَ    ١٥ بهَينَيت،  بةدةست  نةتةوةكةي  بؤ 
ئةو  بـــةدةردي  ناضاري  بة  لةمةوبةرء 
ثةندةي دةَلَيت «ريش بو بة توشةوة دةبَيت 
 ٦ كرد،  رةفتارت  هةَلطريت»  بؤ  ئاوَينةي 
سياسةتمدارَيكي  وةك  لةمةوبةر  ســالَ  
دةسة  آلتء  دةسة  لة  ضاوت  ثراطماتيك 
آلت بو وئةوة ٤ تا ٥ ساَلة دةوروبةرةكةت 
سةرقاَلي  جةنابتان  ســةوزي  بةتيشكي 
جياوازن،ء  نوزةيةكي  هةمو  ياخيكردني 
هةفتةيةكة  ضةند  زؤريشةوة  بةداخَيكي 
هاوإَيكانت  هاوخةباتء  زؤرةملي  بة 
خزانؤتة سةنطةرَيكي دورء جياواز لةوةي 

بةإَيزتانةوة.

جةنابي كاك مةسعود:
وَينةكانت  بة  لةمةوبةر  ســالَ    ٤٧
كوري  شؤإشطيرء  طةنجَيكي  سيمبؤَلي 
سةركردةي كورد بويت، ٣٤ سالَ  لةمةوبةر  
رَيطريت دةكرد لة هةَلساندنةوةي شؤرشي 
طةورة،  زؤر  نسكؤيةكي  لةدواي  ميللةتَيك 
هةمو  طةرانةوةتا  لة  لةمةوبةر  سالَ    ١٨
مالَ ء شوَينَيكي كوردستان ماَلي بةإَيزتان 
دةروازةكانتانء  بةإَيزتان  آلم  بة  بو، 
دؤخَيك  لةمةوبةر  سالَ    ١٥ آلنةكرد،  ا 
سةركردةي  وةك  رةخسا  جةنابتان  بؤ 
خؤتان  آلم  بة  بكةن،  رةفتار  نةتةوةيةك 
ســالَ    ١٣ هةَلبذارد،  حيزبتان  رَيطةي 
لةمةوبةر هيواي ميللةتةكةت بة ضةقؤيةكي 
سالَ    ٦ قورباني...،  كردة  ذةهردار  كولي 
ضركةي  هةستيارترين  لة  لةمةوبةرء 
مَيذوي ميللةتةكةمان دو دلَ  بويت، باشترة 
بلَيين زؤر بةثةرؤش نةبويت، لة نيةتةكاني 
ئَيستا  من  هاوثةيمانيةكانمانء  بةناو 
ضونكة  هةَلسةنطَينم  دودَليةت  ئةو  ناتوانم 
زؤر  يةكالكردنةوةي  بؤ  ماومانة  هَيشتا 
زؤربةي  كة  نةتةوةكةمان  كَيشةكاني  لة 
بةداخراوي  دؤستانةماندا  ئةو  لةدةست 
وةك  لةمةوبةرةوة  سالَ    ٤ طوشراون، 
ساتة  ئةو  كاردةكةيتء  هةرَيم   سةرؤكي 
دةستور  ياساء  رَيطةي  بــوم  هــيــوادار 
طرَيبداتء  جةنابتانةوة  بة  آلتيةك  هاو 
كة  دادثةروةرانة  حاكمَيكي  نمونةي  ببنة 
بةداخةوة  بكات.  باستان  دنيا  ناوضةكةء 
ماوةي  نةهاتنةدي.  خةونانة  لةم  بةشَيك 
بةإَيزتان  كة  بةئاطام  رؤذَيــكــة  ضةند 
هةرَيم  سةرؤكي  بؤ  خؤتان  تر  جارَيكي 
نيم،  دودلَ   بردنةوةتان  لة  كردوة.  كانديد 
آلتةكانتانء  دةسة  بةثَيي  هيواداريشم 
ثَيرةوكردني ياساء لةطةلَ  ثارلةماني نوَيي 
ثةيوةنديدارةكاني  اليةنة  هةرَيمةكةمانء 
ضةسثاندي  نوَيتان  هةنطاوي  يةكةم  تردا 
دروستكردني  ياساء  حوكمي  ــةواوي  ت
هةرَيم  بؤ  اليةنة  فرة  نوَيي  حكومةتَيكي 
جدي  لَيثرسينةوةي  ثَيداضونةوةء  بَيتء 
لةو طةندةَليء ثَيشَيلكردنانةي ياساء مافي 
مرؤظء ئازادي بكرَيت تا ثردةكاني متمانة 
دروستكردنةوة بكرَينةوة. ئةنجامداني ئةم 
ئةم  ثَيويستي  نةتةوايةتي  ئةركَيكي  كارانة 
قؤناغةيةء خاكء ميللةتيش بةثةرؤشيةوة 

خوازياريةتي.

بةإَيزان مام جةاللء كاك 

مةسعود:

بَيدةسة  هاو آلتي سادةء  ئَيمةي  ئةوة 
آلتي ئةم خاكء ميللةتة نين كة بةدرَيذايي 
ضةوتء  البةالء  رَيطة  ئةو  ميذوةتان  ئةو 
جةنابتاني  دابنء  ثيشان  ثَي  زيطزاطانةي 
شيزؤفريناي  ــذاوي  طــَي ــاو  ن خزانبَيتة 
ــةرادةي  ب خؤتان  ــةوة  ئ سياسيتانةوة، 
سةرةكي لةو ثةشؤكية بةرثرسن، ضونةكة 
لةلوتكةي دةسة  هةر  ئَيستاش  ئةو ساتء 
ثَيناسةي  لةسةر  ئةطةر  بَيطومان  آلتدان. 
كؤكء  نةتةوايةتي  آلي  با  بةرذةوةندي 
شةرء  ئــةو  نــةدةكــرا  بوناية،  يةكطرتو 
ملمالنَي خةستانة بكةن كة كردوتانة. هةر 
بةرذةوةنديةي  ئةو  بةإَيزتان  لة  يةكَيك 
خؤي  ثَيناسةي  ثَيي  بة  بردوةء  بةاليةكدا 
كة  كردوة.  رةفتاري  سياسةتء  لةطةَليدا 
بارودؤخةكة رةخسا بةيةكةوة بن، ئومَيدء 
ضاوةرواني الي ميللةت زيندوبونةوة، بة آلم 
بةداخةوة بة رَيكيء بةثَيي سةوةري ياساء 
دادثةروةري كؤمة آليةتيء بة شةفافيةتةوة 

بةرَيوةتان نةبةرد.

بةإَيزان سةرؤك كؤماري عَيراقء 

سةرؤكي هةرَيم:
ئَيوة دو لة دةسة آلتدارة طةورةكاني 
ثَيم  من  كوردستانن،  باشوري  عَيراقء 
خراث نية كة دةسة آلتتان بةو شَيوةية 
لة  هةرضةندة  دابةشكردوة.  نَيوانتان  لة 
سيستةمة فيدراَليةكاني دنيادا سةرؤكي 
هةرَيمي فيدرالَ  ئةوةندة بةرضاو ناكةون، 
بةلكو سةرؤك وةزيرانيان هةية، هَيشتا 
ئةوةي  بؤ  قايَلة  سيناريؤية  بةم  ميللةت 
تَيكنةضَيت.  نَيوانتان  هَيزي  ثارسةنطي 
هةمو  هَيشا  ئةمةشدا  لةطةلَ   ــةالم  ب

قسةكان نةكراون. 
وةك  بةإَيوةية،  نةوةيةك  ئةمإؤ 
بةإَيز  ميللةتةكةمان  بةرزي  شاعيري 
«ثةإينةوة  قةسيدةي  لة  غةمبار  جةمال 

بة فرمَيسكةكاني زَيوانَيكدا..» دةَلَيت:
ثايزَيك دَيت، لةناكاو نيشتمان وةك 

غةزةب هةَلئةكاء 
وةك طريان كولَ  ئةيطرَيء 

وةك قيامةت توإة ئةبَي...
فةسَلَيك بةإَيوةية تيايدا نيشتمان لة 

هةمومان زوير ئةبَيتء ...

بةإَيزان:
نامة  ــةم  ل سةرةكيم  مةبةستي 
هةستَيك  هيض  برينداركردني  كراوةية 
يا كةمكردنةوةي خةباتء قورباني  نية، 
بؤ  راشكاوة  ثةيامَيكي  بةَلكة  اليةنَيك، 
تةواوي  سةركةوتني  كة  بةإَيز  ئَيوةي 
طةرانةوةي  بة  ثابةندة  دؤزةمــان  ئةم 
خاكء   خؤشةويستي  بؤ  راستةقينة 
درَيغي  هيض  كة  ميللةتَيك  بؤ  وةفاداري 
نةكردوة لةوةي بزافةكةيء ئَيوة داواتان 

لَيكردوة.
كة  بةإَيزتان  بؤ  ثةيامَيكة  هةروةها 
ميللةت  خاكء  بةإَيوةبردني  سةردةمي 
بةو شَيوة كالسيكيةي ئَيوة بةسةرضوةء 

تاسةر بةإَيوة ناضَيت.
رةنطة بةدوقؤَلي بتوانن دةسة آلتء 
حوكمء ثايةء ثلةء دةسكةوت مسؤطةر 
بةم شَيوة  ناتوانن  بة آلم هةرطيز  كةن، 
خاكَيكي  ميللةتء  تينيويةتي  حوكمإانية 

بريندارء توإة بشكَينن.  

بةإَيزان:
لة كؤتاييدا من هةمو هيواو ئا واتةكانم 
لة ثرؤسةي طؤراندا دةبينم، طؤإانَيك كة 
ثَيويستة هةمو كوردَيكي دَلسؤزء ماندوء 
بةوةفا خاوةني بَيت. طؤرانَيك سةروةري 
كوردايةتي  بةنرخةكاني  بةها  ياساء 
قورباني  سةروةريء  رابطرَيتء  بةرز 
لةو  ناكرَيت كةس  كةسيش نةسرَيتةوة. 
جؤرة طؤرانة دلطران بَيت كة  خزمةت بة 
ئامانجء ماندوبونء قورباني نيو سةدةي 

ميللةتء بةإَيزيشتان دةبةخشَيت.

لةطةل سآلو وحورمةتم...  
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هَيمنى طةردةلولَيك
ضيا عةباسبةإَيزان مام جةاللء كاك مةسعود:
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بـةدواداضــــوون

سؤران ثاآلنى

هةفتةى داهاتوو دةيةم خولى 
كؤمارى  سةرؤك  هةَلبذاردنى 
لةم  ــت،  ــوةدةضــَي ــةإَي ب ــران  ــَي ئ
(مةحمودى  كانديد  ضوار  خولةدا 
موحسين  ـــةذاد،  ن ئــةحــمــةدى 
ــى،  ــــى، مــةهــدى كــةإوب رةزاي
ــةوى)  ــوس ــن م مــيــر حــوســةي
دواى  ئةوةش  دةكةن،  كَيبإكَى 
ــوان ضــوارســةد  ــَي ــةن ـــةوةى ل ئ
ثاآلوتبوو  خــؤيــان  كــة  ــةس  ك
نيطابانةوة)  ــوراى  (ش لةاليةن 
ئةوةى،  بةهؤى  هةَلبذَيردران 
خؤثاآلوتنيان  مةرجةكانى  كة 
ثؤستى  بةدةستهَينانى  بؤ  تَيداية 

سةرؤك كؤمارى وآلت.
ئَيران  كوردى  ئؤثؤزسيؤنى 
لةباشوورى  بارةطاكانيان  كة 
كوردستانة (هةرَيمى كوردستان) 
ئةم  ــةســةر  ل ــان  ــكــدانــةوةي ــَي ل
هةندَيكيان  جياوازةو  هةَلبذاردنة 
هةندَيكى  ــةشــدارىء  ب داواى 
بةشدارينةكردنى  داواى  ديكةش 
ــةن  دةك كــوردســتــان  خةَلكى 

لةوهةَلبذاردنةدا.
ــةى  ــةَل ــؤم ــةك ـــةك ل ـــةري ه
زةحمةتكَيشانى  شؤإشطَيإى 
حيزبى  ــرانء  ــَي ئ كوردستانى 
ئَيران  كوردستانى  ديموكراتى 
داوا  هاوبةشدا  لةبةياننامةيةكى 
كة  دةكةن  كوردستان  لةخةَلكى 
بكةن،  هةَلبذاردنة  ئةم  بايكؤتى 
بةثاساوى ئةوةى «ئةم هةَلبذاردنة 
هيض  ناديموكراتيكةو  بةتةواوى 
كورد  طةلى  بؤ  دةسكةوتَيكى 
تةنيا  قازانجةكةى  تَيدانييةو 
بــةدةســةآلتــى  شةرعيةتدانة 

ئَيران».
ساالر ثاشايى ئةندامى جَيطرى 
كؤمةَلةى  ناوةندى  كؤميتةى 
زةحمةتكَيشانى  شؤإشطَيإى 
كة  ـــران،  ـــَي ئ ــى  ــان ــت ــوردس ك
هاوبةشى  ليذنةى  ئــةنــدامــى 

ديــمــوكــراتء  حيزبى  ــوان  ــَي ن
لــةوبــارةيــةوة  ــووة  ب كؤمةَلة 
ــد:  ــان ــةي ـــةى راط ـــام ـــةإؤذن ب
ــارى بــةشــداريــنــةكــردن  ــؤك ه
بةثَيى  كة  دةطةإَيتةوة  بؤئةوة 
«هةَلبذاردن  ئَيران  ئةزموونى 
ناديموكراتي  بةشَيوةيةكى  تةواو 
كورد  هةروةها  بةإَيوةدةضَيت، 
لةثرؤسةى  ثَينةدراوة  رَيطةى 
سياسيدا بةشداربَيت، هةم زوَلمى 
مةزهةبييان  هةم  نةتةوةيىء 
سيستمى  هةروةها  لَيدةكرَيت، 
بةهيض  ئَيران  دةسةآلتدارَيتى 
هةَلناطرَيتء  ريفؤرم  شَيوةيةك 
ــةى  ســةردةمــى هــةشــت ســاَل

خاتةميش ئةمةى نيشانداين». 
هةريةك  ديكةوة  لةاليةكى 
لةحيزبى ديموكراتى كوردستانء 
ــى ئــــازادى كــوردســتــان  ــارت ث
هاوبةشدا  لةبةياننامةيةكى 
داوا  سياسى  ثارتى  دوو  وةكو 
كة  دةكةن  كوردستان  لةخةَلكى 
بكةنء  لةهةَلبذاردندا  بةشدارى 
سةرؤك  باهةَلبذاردنى  دةَلَين، 
دةرفةتَيك  بكةينة  كــؤمــارى 
ويستء  بةرةوثَيشبردنى  بؤ 

نةتةوايةتييةكان. داخوازيية 
بةياننامةكةدا  ئةو  لةبةشَيكى 
ده ره تانَيک  که   «ئَيستا  هاتووة: 
به رنامه ي  ــبــژاردنــي  هــه َل بــؤ 
کانديدةکان له ئارادايه و هه رنه بَيت 
لةبه شَيکي  ئاوإ  له هةند َيکياندا 
نه ته وه ييه کانيان   داخوازييه  
ده رفه ته   ئه م  هه م  دراوه تــه وه،  
ويسته کانيان  ده ربــإيــنــي  بــؤ 
ده ستيان  هه ميش  ده قؤزنه وه و 
ــــاوةآل  ده بـــَيـــت بــؤئــه وه ي  ئ
له دواإؤژدا فشار بؤ کانديدةکان 
خؤيان  تاوه فاداربووني  بَينن 
بةبه َلَينه کانيانء جديبوون لةسه ر 
به رنامه کانيان  به جَيگه ياندني 

نيشانبده ن». 
جَيطرى  يةزدانثةنا  حسةين 
ــى ئــــازادى  ــارت ســـةرؤكـــى ث
ــةوة  ــارةي ــةوب ــان ل ــت ــوردس ك

«ئةم  راطةياند:  بةإؤذنامةى 
دةرفةتَيكى  هةلء   هةَلبذاردنة 
لةطةأل  هةية  جياوازى  سياسيةء 
هةَلبذاردنةكانى ديكة، ملمالنَيكان 
شةخسىء  كانديدةكاندا  لةنَيو 
بةرنامةيين،  بةَلكو  نين،  رواَلةتى 
ئةوةية وةكو  ئَيمة  ستراتيذييةتى 
ستراتيذييةكى  كة  ئازادى  ثارتى 
لــةبــوارى  سةربةخؤييانةية 
بةرذةوةندييةكانى  هةَلوَيستء 
لَيكيدةدةينةوةو  خــؤمــانــةوة 
لةوكةشو  دةبَيت  بةبةشدارى 
سوودو  ثَيكهاتووة  كة  هةوايةى 
ــى خــؤى  ــان ــةك ــي ــدي ــةرذةوةن ب

بةدةستبَينَيت».
ســـةبـــارةت بــةبــةرنــامــةى 
كــانــديــدةكــانــيــش ضــيــيــان بؤ 
وتى:  يةزدانثةنا  تَيداية،  كورد 
موحسين  ــةذادء  ن «ئةحمةدى 
ئوسوَلطةران،  لةباَلى  ــى  رةزاي
مير حوسةينى موسةوىء  بةآلم 
ــى  ــدى كـــةإوبـــى لــةبــاَل ــةه م
دوو  ــةو  ئ ريــفــؤرمــخــوازانــن، 
قبوَلى  بةإادةيةك  ريفؤرمخوازة 
داخوازييةكانى كورديان كردووة 
طفتوطؤيان  لةئاكامى  ئةمةش 
كورد  ريفؤرمخوازانى  لةطةأل 
بةر  ــة  ك ــةوة  ــاي ك ــة  ــووةت ــات ه
بةرنامةيان  لــةإاطــةيــانــدنــى 
كردووةء  وتووَيذيان  لةطةَليان 
هةستدةكةين  ــةش  ــؤي ــةرب ه
بــةشــَيــك لــةداخــوازيــيــةكــانــى 
ـــورد لــةبــةرنــامــةكــانــيــانــدا  ك

رةنطيداوةتةوة».
ــةطــةأل راطــةيــانــدنــى  ــةر ل ه
لةئَيراندا  كانديدةكان  بةرنامةى 
مةهدى كةإوبى لةبةياننامةيةكى 
لةمافى  باسى  خاَليدا  ــةوت  ح
جياوازةكان  ئايينة  نــةتــةوةو 

لةئَيران كردووة.
كوردستان  ديموكراتى  حزبى 
ثشتيوانى  لةبةياننامةيةكدا 
ــــاتء  لــةوبــةرنــامــةيــة دةك
مةهدى  بةرنامةى  هةَلوَيستء 
ــي بــاش  ــك ــارَي ــةك كــةإوبــى ب

«دان  ثَييانواية  ضونكة  دةزانن،  
نةتةوةكانء  مافى  بةثَيشَيلكردنى 
كة  دةنَيت  ئايينيةكاندا  جياوازيية 
رابردوودا  ساَلى   (٣٠) لةماوةى 

ثشتطوَيخراوة». لةئَيران 
بةهؤكارةكانى  ســةبــارةت 
خةَلكى  بةشدارى  داواكــردنــى 
هةَلبذاردنةدا  لةو  كوردستان 
ديموكراتى  حيزبى  ــةأل  ــةط ل
سةرؤكى  جَيطرى  كوردستان، 
ــى ئــــازادى كــوردســتــان  ــارت ث
بضَيتة  ــت  ــَي دةب كـــورد  ـــى:  وت
بةدةنطدانى  ــيــةوة  ــاري ي ــةو  ئ
سوربوونى  كةإوبى  بةمةهدى 
خؤى  داخوازييةكانى  لةسةر 
بةدةنطدانى  رابــطــةيــةنــَيــتء 
رةسميى  بةكانديدي  بةكةإوبى 
كة  ــةر  ــب رَي خامنةيى  عــةلــى 

ئةحمةدى نةذادة بَلَيت نا. 
دةفتةرى  ئةندامى  وريا  قادر 
ديموكراتى  حيزبى  سياسى 
ــةوة  ــارةي ــان لــةو ب ــت ــوردس ك
ئَيمة  راطةياند:  بةرؤذنامةى 
ئةودةرفةتةى  كة  داوامانكردووة 
كايةوة  هاتووةتة  لةئَيران  كة 
كة  بةتايبةت  سوودوةربطرن، 
داواى  لةكانديدةكان  هةندَيك 
كورد  دةكةنء  نةتةوةكان  مافى 
بكات  طؤإان  بةبةشدارى  دةبَيت 

لةم هةلومةرجة.
ـــارةى ئــةو  ـــةب ــى ل ــاي ــاش ث
ــازادىء  ئ ثارتى  هةَلوَيستةى 
كوردستان  ديموكراتى  حيزبى 
كة داواى بةشدارى هةَلبذاردنء 
كةإوبى  مةهدى  بة  دةنــطــدان 
هةَلوَيستة  «ئــةم  وتــى:  دةكــةن 
كةإوبى  ناتةندروستة،  ساكارو 
دةيكات  ئةوقسانةى  ناتوانَيت 

جَيبةجَيى بكات».
كة  ئــــةوةى  ــــــارةى  دةرب
لةسةردةمى  ريفؤرمخوازةكان 
وريا  قادر  نابن،  باشتر  خاتةمى 
كة  دةزانــيــن  ــةوة  ئ ئَيمة  ــى:  وت
ئازادةء  لةئَيران  «نةهةَلبذاردن 
خةَلكن،  كانديدى  نةكانديدةكان، 

ــؤإان  ــةآلم بــؤ ئـــةوةى كــة ط ب
هةلومةرجةى  لةم  دروستبَيت 
نةذاد  ئةحمةدى  حكومةتى  كة 
بؤئةوةى  كايةوةء  هَيناويةتية 
بتوانن  مةدةنى  بوارى  ضاالكانى 

لةو ئاَلوطؤإة سوود وةرطرن».
ئةندامةكةى دةفتةرى سياسى 
كوردستان  ديموكراتى  حيزبى 
ئةو  كة  ــاردةوة،  ــةش ن ئــةوةى 
مافى  داواى  كة  كانديدانةي 
ئةو  «ناتوانن  دةكةن،  نةتةوةكان 
بةئاسانى جَيبةجَيبكةن».  بةرنامة 
دةرفةتة  لةو  دةبَيت  وتى:  بةآلم 

كةَلك وةرطرين. هةروةها هةريةك 
كوردستانى  ــكــخــراوى  ــةإَي ل
ئــَيــران  كؤمؤنيستى  حيزبى 
ديموكراتى  يةكَيتى  «كؤمةَلة»ء  
خةباتى  سازمانى  كوردستانء 
داوادةكــةن  ئَيران،  كوردستانى 
بةشدارى  كوردستان  خةَلكى  كة 
لةهةَلبذاردنةكاندا نةكات، ضونكة 
شةرعيةتدانة  بةشداريية  «ئةم 
ئَيرانء  ئَيستاى  بةدةسةآلتى 
خةَلكى  ساَلةى   (٣٠) خةباتى 
دةسةآلتة  ئةو  دذى  كوردستان 

دةباتة ذَير ثرسيارةوة».

هةلَبذاردنى ئَيران كوردةكان دابةشدةكات

جةمال ئيختيار

ئةوروثا  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنةكانى 
هؤَلةندا  بةريتانياو  لة  ثَينجشةممة  رؤذى 
دةستيان ثَيكرد، لةطةأل ئةوةدا كة بةشدارى 
خةَلك لة هةَلبذاردنةكاندا كةم بووة، ثرؤسةكة 
يةكَيتييةكة  ئةندامى  وآلتانى  لة  وردى  بة 
سةرةتاييةكانى  ئاكامة  ثَيشةوة،  دةضَيتة 
هةَلبذاردنةكة وا ثيشاندةدةن كة دةنطدةران 
حيزبة  بؤ  ئةوروثايان  ثةرلةمانى  دةرطاى 

راستإةوةكان واآلكردةوة. 
نيوز)  (ضــايــنــا  ــى  ــةواَل ه ئــاذانــســى 
ثَينجشةممة  رؤذى  كة  بآلويكردووةتةوة، 
سةعات حةوتى سةرلةبةيانى، بة كردنةوةى  
دةنطدان  ناوةندى  هــةزار)   ١٠) بة  نزيك 
ثةرلةمانى  هةَلبذاردنةكانى  بةريتانيا،  لة 

ئةوروثى دةستيان ثَيكرد. 
نزيكةي (٣٧٥) ملَيون هاوآلتى ئةوروثى 
بؤ  نوَينةر   (٧٣٦) بــدةنء  دةنط  دةتوانن 
ثةرلةمانى  بؤ  داهاتوو  ساَلى   (٥) ماوةى 
رةسمييةكان  ئامارة  هةَلبذَيرن،  ئةوروثا 
رَيذةى  ١٩٧٩-وة  لة  كة  ثيشاندةدةن  وا 
هةَلبذاردنةكانى  لة  خةَلك  بــةشــدارى 
دابةزين  لة  روو  بةردةوامى  بة  ئةوروثادا 
٤٥٪و  طةيشتووةتة   ٪٦٠ تائَيستا  بــووة، 
زياترة،  دابةزينى  لة  روو  بةبةردةواميش 
  ٪٤٠ خةَلك  بةشدارى  رَيذةى  ئةَلمانيا  لة 

تَيناثةإَيت. 
لة دةستثَيكى هةَلبذاردنةكاندا سةرؤكى 
طَيرت  (هانس  ئةوروثا  ثةرلةمانى  ئَيستاى 
ئةوروثا  هاوآلتييانى  لة  داواى  ثؤتَيرينط)، 
كرد كة بضن بةدةم دةنطدانةوة، هؤشداريى 
ئةوةيدا كة لةوانةية بةهؤى بةشدارى كةمى 
خةَلك، «توندإةوةكان» دةستكةوتيان هةبَيت 

سةر  كاردةكاتة  ئةوة  هةَلبذاردنةكاندا،  لة 
ئةوان  ثَيويستة  كةسَيكء  هةموو  ذيانى 

هةست بة بةرثرسيارَيتى بكةن. 
رؤذنامةى (كريستيان ساينس مؤنيتةر) 
وةكو  ئةوروثا  ثةرلةمانى  دةنووسَيت 
نةتةوةيى  ضةند  ثةرلةمانى  طةورةترين 
 (٢٧) لة  كة  ئةمجارةدا  هةَلبذاردنةكانى  لة 
وآلت بةإَيوةضوو، باوةشى كردووةتةوة بؤ 

حيزبة ثؤثؤليستة دذة ئةوروثييةكان. 
لــةوةدةكــات،  بــاس  مؤنيتةر  ساينس 
كــؤضــبــةران،  دذى  ثــارتــانــةى  ــةو  ئ كــة 
بيانييةكانء يةكَيتى ئةوروثان، لةسةرةتاى 
هةَلبذاردنةكاندا لة ضةند وآلتَيكى ئةوروثى 
باشيان  ئاكامى  هؤَلةندا  بةريتانياو  وةكو 

بةدةستهَيناوة. 
لة هوَلةندا (طيرت ويلدةر)، ثؤثؤليستَيك 
كــورســى   (١٥) ئــيــســالمــة،  دذى  ــة  ك
لة  كورسييةكى  تةنيا  كة  بةدةستهَيناوة 
حيزبى دةسةآلتدارى (ديموكرات مةسيحى) 
كةمترة، لة بةريتانياش ضاودَيرانى بَياليةن 
كة بةشَيوازَيكى زانستيى لةسةر ئاكامةكانى 
كردبوو  ثَيشبينييان  كاردةكةن،  هةَلبذاردن 
ثارتى  بةريتانياو  نةتةوةيى  حيزبى  كة 
يةكَيتى  دذى  كة  بةريتانيا  سةربةخؤيى 
بةدةستبهَينن،  دةنطةكان  ٥٪ى  ئةوروثان، 
سازكردبوو  فيلمَيكى  ثَيشتر  ويلدةر  طيرت 
(قورئان)ي  مسوَلمانان  كتَيبى  تَييدا  كة 
كة  تؤمةتباركردبوو،  توندوتيذيى  بة 

ناإةزاييةكى زؤرى لَيكةوتةوة. 
ئابوورى  كة  ثَييانواية،  شــارةزايــان 
هؤى  بووةتة  كة  هؤكارانةى  لةو  بةشَيكة 
حيزبة  بةالى  دةنطدةران  وةرضةرخانى 
قةيرانى  كة  لةبةرئةوةى  توندإةوةكاندا، 
ئابووريى جيهانى لة ئةوروثا  كاريطةريى زؤر 
هةبووةو رَيذةى بَيكاريى طةيشتووةتة ١٠٪، 

هةندَيك لة خةَلكى ئةو وآلتانة، بيانييةكان بة 
هؤكارى بَيكاريى خؤيان دةزانن، ئةو ثارتانة 

ئاكامى باشيان بةدةستهَيناوة. 
ــاران  ــك ــرَي ــى ك ــارت ــة بــةريــتــانــيــا ث ل
ئاكامَيكى  براون  طؤردن  بةسةرؤكايةتيى 
بووةتة  ئةوةش  نةهَيناوة،  بةدةست  باشى 
دابةزَيتء  ثارتة  ئةو  ثلةى  ئةوةى كة  هؤى 
ثارتةكةى  دابةزينى  هؤكارى  بة  بــراون 
ئةندامانى  لةاليةن  توندى  بة  كة  بزانرَيت، 
رةخنةو  ذَيــر  كةوتووةتة  حيزبةكةيةوة 
داوايان لَيكردووة دةست لةكار بكَيشَيتةوة. 

دةنطدان رؤذى  ناوةندةكانى  ئةَلمانيا  لة 
دةنطدةرانى  رَيذةى  كرانةوةو  يةكشةممة 
كةسة،  مليؤن   (٦٤) لة  زياتر  وآلتــة  ئةو 
لة  مَيركأل  ئةنجَيال  ئةَلمانيا،  راوَيــذكــارى 
دواساتةكانى وتاردان بؤ اليةنطرانى، داواى 
لة هاوآلتييانى ئةَلمانيا كردبوو كة بةشداريى 

لة دةنطداندا بكةن. 
 (٩٩) ئةوروثا  ثةرلةمانى  لة  ئةَلمانيا 
زؤرترين  خاوةنى  بةوةش  هةية،  كورسى 
كورسيية لةو ثةرلةمانةدا، هاوكات سةرؤكى 
داواى  ئةَلمانيا  ديموكراتي  سؤسيال  ثارتى 
بؤ   كة  كردبوو  وآلتة  ئةو  طةنجةكانى  لة 
بةديهَينانى خةونةكانيان، روو لة سندوقةكانى 

دةنطدان بكةن. 
لة هةَلبذاردنةكانى ثةرلةمانى ئةوروثادا 
وآلتانة  ئةو  نيشتةجَيى  كوردى  كؤمةَلَيك 
سياسىء  ــةى  ــرؤس ث ــى  ــداري ــةش ب ــة  ك
رَيطاى  لة  كــردووة،  حيزبايةتييان  ذيانى 
ثارتةكانيانةوة كة زياتر لة ثارتة (ضةثةكان، 
سةوزةكان)  ديموكراتةكانء  سؤسيال 
ثةرلةمانى  بؤ  رؤشتن  هةوَلى  لة  ثَيكدَين، 
زياتر  دةرفةتى  دةتوانَيت  كة  ئةوروثان، 
ناوةندة  بة  كــورد  كَيشةى  ناساندنى  بؤ 

سياسييةكانى ئةوروثا فةراهةم بكات.

راسـتـأةوةكـان دةضـنـة ثـةرلـةمـانـى ئةوروثـا
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هةَلبژاردني  دةنگي  ماوةيةکة 
هةرَيمي  بؤ  ــةرؤک  س ثةرلةمانء 
حيزبةکانء  ميدياي  لة  کوردستان 
کؤبوونةوة  ــؤإء  ک شــةقــامء  ســةر 
حيزبيء حکومييةکاندا هةَلوةستةيةکي 
ـــاوي لــةســةر دةکـــرَيـــت،  ـــةرچ ب
کةشوهةوايةکي ئازادي لةنَيو کؤمةآلني 
دروستکردووة،  کوردستاندا  خةَلکي 
حيزب  لة  مووچة  کة  کةسانةي  ئةو 
دةتوانن  ءةرناگرن،  حکومةت  لة  يان 
دةنگدان  شَيوازي  لةسةر  ئاشکرا  بة 
بؤچوونء  بدوَينء  گؤإان  ليستي  بة 
دةرببإنء  خؤيان  تَيإوانينةکاني 
بکةن.  بيروإاکانيان  ئــاَلــوگــؤإي 
بةپَيچةوانةي  ديکةشةوة  لةاليةکي 
ــدانء  کــارمــةن کــة  دةبينين  ئــةمــة 
لة  حکوميي  حيزبيء  مووچةبگيراني 
پؤستء  پلةء  لَيسةندنةوةي  ترسي 
بَيدةنگيان  مووچةکانيان،  بإيني 
بة  سةبارةت  ناوَيرن  هةَلبژاردووةء 
بؤچوونةکانيان  ئازادانة  دةنگدانةکان، 
دةنگة  بــةمــجــؤرة  ئــاشــکــرابــکــةن، 
دوو  دةسةآلتي  لةاليةن  راستييةکان 
حيزبي هاوپةيمان خةفة دةکرَينء ناوي 
ئةو هةَلبژاردنةش دةنَين هةَلبژاردنَيکي 

ئازادانةء ديموکراسيانة!
چؤنَيتي  ــة  ل ــج  ــةرن س ــةر  ــةگ ئ
حيزبة  پَيشبإکَيي  هةَلبژاردنةکانء 
کوردييةکانء دابةزيني ليستي گؤإان 
بدةين، ئةو راستييةمان بؤ دةردةکةوَيت 
کة دةسةآلتي سياسيي کورد ناتوانَيت 
پرؤسةي ديموکراسي لة خؤيدا هةزم 
بة  دةسةآلت  کة  لةبةرئةوةي  بکات، 

بةتايبةتي،  نيشتماني  يةکَيتي  گشتيء 
بةو  بةرامبةر  توندءتيژي  رةوشَيکي 
کةسانةي کة لة ريزةکاني يةکَيتيدانء 
ليستي  بةالي  تةرازووةکةيان  تاي 
گرتووةتةبةر،  شکاوةتةوة،  گؤإاندا 
يةکَيتي هةر  بةمجؤرة سةرکردايةتيي 
رؤژةء تاقمء دةستةيةک لة ئةنداماني 
خؤي لة پؤستة حيزبيء حکومييةکان 
دووردةخاتةوة، لة هةمانکاتيشدا باس 
لة پرؤسةي ديموکراسيء هةَلبژاردني 
ئةم  بةرپرساني  ــةن،  دةک ئــازادانــة 
سؤسيال  ــة  ب ــان  ــؤي خ حــيــزبــةش 
ئةمةش  کة  دةزانـــن!؟  ديموکرات 
فةزاي  لة  رَيزنةگرتنة  لة  جؤرَيک 
ئازادييء ئيرادةي خةَلکي کوردستان.

سةرکردايةتي يةكَيتيي نيشتمانيي 
کوردستان بة ئةنجامداني ئةو کردةوانة، 
خؤي  ئةنداماني  بة  بَيحورمةتيي  هةم 
چاوترسَين  خةَلک  هــةم  دةکـــاتء 
دةکات، خوَيندنةوةي جةماوةريش بؤ 

دةنگي  کة  ئةوةية  هةَلسوکةوتة  ئةم 
هاوپةيماني  ليستي  دوو  بة  خؤيان 
نةدةن، ئيتر نانيان دةبإدرَيتء ناتوانن 
ئةم  ئابوورييةکاني  سياسيء  مافة  لة 
ءآلتة بةشدارء بةرخورداربن، ئةمةش 
ديکتاتؤريةتيء  کة  ءاتايةية  بــةو 
ئةمةشةوة  لةسةرووي  حيزبيبوون، 
دةسةآلتي تاکي سياسيي زاأل بةسةر 
ئةو  يةكَيتيدا.  سياسييةکاني  ئؤرگانة 
تةنيا  بة  خؤي  دوَيني  کة  يةكَيتييةي 
کوردستان  ديموکراتي  ليبراأل  حيزبي 
کةسَيک  چــةنــد  ــةمــإؤ  ئ ــــي!  دةزان
لة  دةزانــن  کة  يةكَيتي،  لةسةرووي 
لةق  کورسييةکانيان  هةَلبژاردنةکاندا 
لةنَيو  ديموکراسي  ئازادييء  دةبَيت، 
خؤيان  بةدةستي  يةكَيتيدا  ريزةکاني 
تيمساحيش  فرمَيسکي  ــژن!؟  ــَي دةن
ئةم  هةَلدةإَيژن!؟  ديموکراسي  بؤ 
کردارانةي  رةفتارء  هةَلسوکةوتء 

نيشتماني  يةكَيتي  سةرکردايةتيي 
بةگشتيء سکرتَيرةکةي بةتايبةتي، لة 
خؤيدا  ئةنداماني  بةرپرسانء  هةمبةر 
نةک هةر دوورن لة ئسوألء پرةنسيپة 
حيزبَيکي  تةشکيالتييةکاني  سياسيء 
سياسي، بةَلکو جؤرَيک ديکتاتؤرييةتي 
لة  کــة  سياسيية،  تاکي  حيزبيء 
قازانجي  بة  دةيةوَيت  زؤرةوة  رَيگاي 
لةاليةکي  بــکــات.  سياسةت  خــؤي 
حيزبايةتيية  شَيوازي  ئةم  ديکةشةوة 
يةكَيتيي  نامؤية،  تَييدا  عةقآلنيةت  کة 
بؤ  نيشتمانيي کوردستان دةگَيإَيتةوة 
سةردةمي دةسةآلتي عةشيرةتگةريي، 
کة ئاغايةک يان شَيخَيکء مةاليةک بؤ 
قازانجء بةرژةوةنديي خؤي شؤإشَيکي 
کورد  مافةکاني  لة  داکؤکي  بةنَيوي 
رَيگاي  بة  بةمجؤرة  ءةإَيدةخست، 
دةيانتواني  شارةزايي  بة  ئاساييء 
ماوةيةکي  بؤ  خةَلک  لة  فرتوفَيأل  بة 
خؤيان  ــي  دةســةآلت دوورءدرَيـــــژ، 

بسةپَينن،  کورستاندا  خةَلکي  بةسةر 
دةنگدانانة  هةَلبژاردنء  شَيوازة  ئةم 
لةکاتي دياريکردني سةرؤک بؤ ءآلتء 
خؤرهةآلتي  لة  ــران،  ءةزي ســةرؤک 
لة  ــإن  پ کة  هةية  بــاويــان  ناويندا 
تةَلةکةء درؤ، تةنانةت زؤردارانيش ءا 
ئةمإؤ بةچاوي خؤيان دةبينن کة ئةم 
گةندةَليانة بة حيزبة کوردييةکانيشةوه 
بةشَيوةيةک  لــةوان  هةرکام  ديــارة، 
بةدةستةوةگرتني  بؤ  شَيوةکان  لة 
رَيبازي  کوردستان،   لة  ــةآلت  دةس
پةراوَيزةوةء  دةخةنة  ديموکراتيةت 
پَيدةدةن،  ــژة  درَي خؤيان  گةندةَليي 
خؤرهةآلتييةکاني  حيزبة  هــةرءةک 
پارتي  گشتيء  بة  کوردستانيش 
لة  بةتايبةتي،  کؤمةَله  ديموکراتء 
تَييانپةإاندووة،  بَيشةرميش  رادةي 
گورزي  توانيان  دوژمنان  بةمشَيوةية 
کوردايةتي  بزووتنةوةي  لة  خؤيان 
لة  ماکياظيلي  ــةرءةک  ه بوةشَينن. 
شةهرياردا  کتَيبي  هةژدةيةمي  بةشي 
ديدةوة  :( لةو  دةَلَيت   رايگةياندووهء 
لة  زياتر  هةر  رژَيمَيک  دةبَيت  بؤچي 
لة  زياتر  حيزب  يان  ديکة،  رژَيمَيکي 
رةخنةي  لةمبارةوة  ديکة  حيزبَيکي 
لَيبگيرَيت، کة هةر هةموويان گةندةَلن)، 
حيزبة کوردييةکاني ئَيمةش هةرکام بة 
نؤبةي خؤيان کةم يان زؤر لة هةموو 
گةندةَليي  کةواتة  گةندةَلن،  بوارةکاندا 
فةرهةنگ  ءةک  حيزبةکاندا  لةنَيو 
حيزبة  سياسيي  کلتووري  بووةتة 
پةيإةوي  فةرمي  بة  کوردييةکانء 
لةبةرچاوگرتني  بةبآ  لــَيــدةکــةن، 
حيزبة  کة  نالةبارةي  ــة  رةوش ئةو 

کوردييةکان پَييدا گوزةر دةکةن.
سيستم  دةبـــَيـــت  ـــإؤوة  ـــةم ل
لة  بنةإةتي  ئاَلوگؤإَيکي  بگؤإدرَيتء 
دةسةآلتداري  حيزبايةتيء  سيستمي 
هةم  ئةوکاتة  پَيکبهَينرَيت،  کورديدا 
رةوتَيکي  سةر  دةکةونة  حيزبةکان 
کؤمةَلگاي  ــةم  ه خــةبــاتء  نــوَيــي 
بةداخةوة  دةکــات.   گةشة  کورديش 
حيزبة کوردييةکان بة چةپء راستء 
بة عةلمانيء ئيسالمييةوة، هةموويان 
ميکانيزميء  جياوازيي  هةندَيک  بة 
ئامانجةکانيانةوة،  ستراتيژيکء 
کة  گرتووةتةبةر،  چةوتيان  رَيبازَيکي 
پَيکةوة  قبوَلنةکردنء  يةکتر  ئةويش 
ئةم  دةسةآلتخوازيية،  نةسازانيانء 
زياني  ئةوانيش  رةفتارةي  رةوشء 
کوردء  بزووتنةوةي  بة  ــةورةى  گ
گةياندووة.  کورديش  کؤمةَلگاي 
ئةوانه  رةفتاري  کردارء  لةإاستيدا 
لةپشت پةردةوة  هةإةشة لة پرؤسةي 
لة  ــةن،  دةک ديموکراسي  ئازادييء 
پَيستي  بة  خؤيان  هةمانکاتيشدا 
کــردووة،  رووپــؤش  ديموکراسيةت 
فَيَلبازييء  ــاي  ءات بة  ئةمةش  کة 
مرؤڤي  تواناي  گيان  کة  دةغَلکاريي، 
رووناکبيرء خاوةن ئةخالقي سياسي 
لةاليةکي  گومانةوة،  شکء  دةخاتة 
ديــکــةشــةوة ئــةمــجــؤرة رةفــتــارء 
ترسنؤکيء  نيشانةي  ــة  ــرداران ک
بةخؤيانء  ــان  خــؤي بــَيــبــاوةإيــي 
ئةرآ  ئامانجةکانيانة.  ستراتيژيکء 
بةشَيکة  سياسةتکردنة  شَيوازة  ئةم 
کة  سياسةت،  سروشتي  گةمةي  لة 
ئةوان  ــةي  رؤژان ژياني  لة  تةنانةت 

ديکةوة  لةاليةکي  ــت،  ــردرَي ــَي دةژم
لةگةأل  سياسي  دةسةآلتي  دژايةتي 
ليستي گؤإان، بةءاتاي دژايةتي لةگةأل 
کؤمةَلگاي  گةشةکردني  پَيشکةوتنء 
فةرهةنگء  ئةمةش  کة  کورديية، 
کلتورَيکي کؤنةپةرستانةي سةردةمي 
کؤياليةتيء بةندةيية، کة بة ميرات بؤ 
جَيماوة،  کوردييةکان  حيزبة  رَيبةري 
داگيرکةراني  دوژمنانء  لةوالشةوة 
ناسالمء  کةشوهةوا  لةم  کوردستان 
ئاَلؤزةي نَيوان حيزبة کوردييةکان، بة 
قازانجي خؤيان کةَلکيان ءةرگرتووةء 
هــاوبــةش  پيالني  ءةردةگـــــرنء 
دادةإَيژن.  هةرَيم  حکومةتي  لةدژي 
لةوإووةوة دةبَيت دةسةآلتي سياسي 
بدات  کوردستان  خةَلکي  بة  رَيگا 
بة کةسانَيک، کة  بدةن  دةنگي خؤيان 
بَيتء  خؤيان  متمانةي  بإواء  جَيگاي 
لة ثةرلةماندا نوَينةرايةتيي ئةو خةَلکة 
بةسةر  خةَلک  حکومةتي  ءاتا  بکات، 
لة  ئَيستا  بةآلم  بکات،  حوکم  خةَلکدا 
بةسةر  حکومةتَيک  ئَيمة  کوردستاني 
دةسةآلتي  کة  دةکات،  حوکم  خةَلکدا 
زؤربةي  هاوپةيمانييةء  حيزبي  دوو 
مافةکاني  لة  کوردستان  خةَلکي 
کــةءابــوو  بَيبةشکراون،  خــؤيــان 
بة  رَيگا  سياسي  دةسةآلتي  پَيويستة 
ئازادانة  کة  بدةن  کوردستان  خةَلکي 
نوَينةرانَيک  بة  بدةن  خؤيان  دةنگي 
جَيگاي   کة  کوردستان،  ثةرلةماني  بؤ 
بؤئةوةي  بَيت،  خؤيان  متمانةي 
لةوَيدا ءيستء داخوازيية رةواکانيان 

جَيبةجآ بکرَين. 
ــةدا  ــةردةم ــةم س ـــةوةي کــة ل ئ
نيشتمانيي  يةكَيتيي  سةرکردايةتيي 
ــي  ــةوت ــوک ــس ــةَل ـــان ه کـــوردســـت
لةگةأل  سياسي  نةشياوي  ــراپء  خ
ريفؤرمخوازانء ليستي گؤإان دةکات، 
گةندةَلييةکان  هةموو  دةيانةوَيت  کة 
دةزگا  کــوردء  بزووتنةوةي  لةنَيو 
دواوة  بؤ  حکومييةکاندا  حيزبيء 
ناشؤإشگَيإانةية،  کارَيکي  راوبنَين، 
چونکة کاري ئةوان ئةرکَيکي بوَيرانةي 
دةيانةوَيت  بةجَيدةگةيةننء  نةتةوةيي 
ســةروةريــيء  لة  پإ  مَيژوويةکي 
رووناکء گةورة لة خةباتء تَيکؤشاني 
گةلةکةماندا تؤماربکةن، نةهامةتييةکان 
ــي مــَيــژووي  ــان ــةإةک لــةســةر رووپ
شورةيي  لة  پإ  ــردووي  راب ئَيستاء 
خوَيني  نةهَيَلن  بسإنةوةء  حيزبةکان 
بةفيإؤبچَيت،  گةلةکةمان  شةهيداني 
هةموو  سةرشاني  ئةرکي  کةواتة 
کوردَيکة لة هةر بةشَيکي کوردستانء 
بة  توانايانء  هةموو  بة  هةندةرانيش، 
هةستکردن بة بةرپرسيارَيتي لةئاست 
هاوکاريي  نيشتمانةکةياندا،  گةلء 
لةنَيو  ريفؤرمخوازان  باَلي  هاوفيکري 
بةتايبةت  نةتةوةييةکان،  بزووتنةوة 
هةموو  هةتا  بکةن،  گــؤإان  ليستي 
کوردَيک بتوانَيت بة ئازادييء بة مافي 
يةکسانييةوة لةژَير چةتري دادگةريدا 
ــةي ديــمــوکــراســيــةتء  ــارةس ــوم م
لةژَير  نةک  بکةن،  بةختةوةر  ژيانَيکي 
حيزبايةتي  ءشکي  ئيحساساتَيکي 
ــازاديــيء  ئ لــة  دوور  بــةتــاألء  نَيو 
ديموکراسيي مافي نابةرابةريدا بژينء 
نةدرَيتةوةء  داخوازييةکانيان  ءةآلمي 

لة دامَيني حکومةتدا بمَيننةوة.

هةلَبژاردنء ئةخالقيةتي حيزبء 
دةسةآلت خدر مةرةسةنة

دةنطدان = شايةتيدان

ئةنوةر عةرةب

ــــــةى  ــــــرؤس ث
كايةء  لة  هةَلبذاردن 
سياسةتى  بــــوارى 
جيهاندا،  ــإؤي  ــةم ئ
رَيطاى  ــؤرمء  ف تاكة 
شةرعيةت  سةرةكىء 
هــةر  ثَيبةخشينى 
دةسةآلتء سيستمَيكى 

ثرؤسةيةكى  ــة  ب ــة،  ــإةواي ــان ــةرم ف
ــةرةوة  ك يةكاليى  ضارةنووسسازء 
دةستنيشانكردنء  بؤ  هةذماردةكرَيت 
هةر  لةكارخستنى  تةختء  سةر  هَينانة 

دةسةآلتَيك.
هةَلبذاردن  ءاقيعيةتى  طرنطىء 
ديكتاتؤرىء  ءآلتة  تةنانةت  ءايكردووة 
ئةطةرضى  ديموكراتييةكانيش  بةناو 
بَيت،  خؤدزينةوة  ضاوبةستكردنء  بؤ 
ثَيدانيان،  شةرعيةت  هَيشتنةوةء  بؤ 
بةوثَييةى  ئةنجامبدةن،  هةَلبذاردن 
دةسةآلتء حكومةت لة ءآلتء سيستمي 
حزمةتطوزاريىء  بؤ  ديموكراسيدا 
بــةرذةوةنــديــى طــشــتــىء تــَيــكــإاى 
شةرعيةتةش  ئةو  دةبَيت  جةماوةرة، 
ئيتر  لَيرةوة  ءةربطرَيت،  لةوانةوة  هةر 
طرنطىء  جــةمــاوةرء  ــى  رؤَل طرنطيى 
طرانيى بةهاى دةنطةكةى دةردةكةوَيتء 
لة هةمانكاتيشدا لةطةأل دةنطدانيدا بإيار 
لةسةر ضارةنووسى خؤى دةدات، ئةطةر 
مةحةكء  سةنطى  جــةمــاوةر  دةنطى 
بَيت،  ركابةرةكان  ثَيوانى  ــةرازووى  ت
هؤشيارييةكى  جةماوةريش  دةبَيت 
تةواوء بَيئةندازةى بةرامبةر بة سةنطينى 
شةرعيةتى  هةبَيت،  دةنطةكةى  خؤىء 
بــةوةى  ــةدات  ن لةدةست  دةنطةكةى 
لةذَير  ضؤنء  كآء  بؤ  بؤضىء  نةزانَيت 
بةَلَينى  هةندَيك  بة  عاتيفيانةء  بإيارَيكى 
خةياَلىء  ءاقيعء  لة  دوور  بَيبنةماء 
هةَلبذاردن  مةرامى  بةمةبةستء  ناشى، 
دةســةآلتء  ئــةوة  ضونكة  دةنطبدات، 
دةخةمَلَينَيتء  ئــةو  نيية  حكومةت 
بةَلكو  بيردةكاتةوة،  ــاردةداتء  ــإي ب
بةرئةنجامء  جةماوةرء  خودى  ئةوة 
تةنيا  ئةوانة  دةنطةكةيةتىء  زادةى 
دةكةن،  ئةوان  كؤدةنطى  نوَينةرايةتيى 
بةهةَلةداضوون  ثةشيمانىء  دواتريش 
دادى نادات، ضونكة كارى هةَلة ئةنجامى 
الى  دةبَيت  جةماوةر  دةبَيت،  هةَلةى 
لةكاتى  كة  ئةوة  هةر  ئةوة  روونبَيت 
بؤ  طةورةيى  رَيزء  هةَلبذاردنةكاندا 
شوانء  لةئاستى  شا  دةنوَينرَيتء 
هةرءابَيت  دةشبَيت  كة  سةثانداية، 
نةك دواى هةَلبذاردنء نةمانى بةهاى 
ديكة،  هةَلبذاردنَيكى  تا  دةنط  كاتى 
بكرَيتء  تةماشا  بَيبةها  بضووكء 
ءاتةنى  كورد  دةسةآلت  ئةوو  نَيوان 

حةوت فةرسةخ بَيت.
شايةتيدانةء  ــطــدان  دةن كــةواتــة 
ءيذدانء  بة  ثةيوةستة  تةواو  كارَيكة 
لةئاست  ضــاو  نابَيت  هةقبينييةوةء 
دةبَيت  مرؤظ  نابينابَيت،  نوقاوء  هةقدا 
خؤشى  لةسةر  طةرضى  بَيت  هةقبَيذ 
طةواهيدانة  شايةتىء  دةنطدان  بَيت، 
لَيهاتوويىء  دَلسؤزيىء  هــةقء  بة 
ــة جــةمــاوةر  ــةوات ــى، ك ــوةشــاوةي ــَي ل
رؤشنبيرترء  كراوةترء  زؤر  ثَيويستة 
ليستانةى  لةو  بَيت  بةراوردكارانةتر 
رابردوو  دةكةنء  مةيدانةكة  تةراتَينى 
داهاتوو  بؤ  كاركردنيان  ئيستاء  ء 
بطرنء  لةبةرضاوى  بزانء  بخوَيننةوة، 
هةَلبذاردنيان  كارنامةى  بةرنامةء 
لةطةأل  ضةند  تا  بزانن  بكةنء  تةتةَلة 
جةماوةردا  هةنووكةييةكانى  ثَيويستيية 
كؤكء طونجاونء ضارةسةرى بةهةقء 
جَيبةجَيكردنى  توانستى  بانطةشةكة 
هةية،  ءاقــيــعــدا  زةمــيــنــةى  ــةســةر  ل
ليستةكان  ــت  ــَي دةب ــذاردن  ــب هــةَل بــؤ 
تازةء  خزمةتطوزاريى  نوآء  ثرؤذةى 
بةرنامةيةكى  بة  ثَيبَيت،  ضاكسازيان 
ثَيشوةخت بخرَيتة بةردةستى جةماوةر 
بؤئةوةى بزانرَيت شايستةى دةنطثَيدانة 
طةورةو  دروشمى  زؤر  كؤمةَلَيكى  نةك 
ثالنَيكى  هيض  بةرزبكرَيتةوةء  قةبة 
ئامادةكراويش نةبَيت بؤ جَيبةجَيكردنى.

Anwar_arab@yahoo.com

لةمإؤوة دةبَيت سيستم بطؤإدرَيتء ئاَلوطؤإَيكي بنةإةتي 

لة سيستمي حيزبايةتيء دةسةآلتداري كورديدا ثَيكبهَينرَيت، 

ئةوكاتة هةم حيزبةكان دةكةونة سةر رةوتَيكي نوَيي خةباتء 

هةم كؤمةَلطاي كورديش طةشة دةكات

 ئةو يةكَيتييةي كة دوَيني خؤي 

بة تةنيا حيزبي ليبراأل ديموكراتي 

كوردستان دةزاني! ئةمإؤ ضةند 

كةسَيك لةسةرووي يةكَيتي، 

كةدةزانن لة هةَلبذاردنةكاندا 

كورسييةكانيان لةقدةبَيت، ئازادييء 

ديموكراسي لةنَيو ريزةكاني يةكَيتيدا 

بةدةستي خؤيان دةنَيذن!؟
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هيوا دؤمان

دةسةآلتى ثةرلةمان لة ءآلتة 
ديموكراتء ثَيشكةوتنخوازةكانى 
خؤيان  بوونى  كاتَيك  جيهان 
بةَلَينةكانى  دةســةلــمــَيــنــنء 
ليستء  ــى  ــذاردن ــب هــةَل كــاتــى 
ضينء  بة  حيزبةكانيان  كانديدى 
خؤيان  كؤمةَلى  توَيذةكانى 
هةستيكى  ءةك  هةميشة  دةدةن، 
راستطؤيانة لةاليان دةبَيتة كارى 
بؤ  دابينكردنى  هةوَلى  سةرةتاو 
لةبةر  هؤكارةش  ئةم  دةدةن، 
داهاتوويانء  هةَلبذاردنةكانى 
ثةرلةمانىء  رةهاى  دةسةآلتى 
ضونكة  بةَلَينةكانيان،  سةلماندنى 
كاردةكةن،  كة  ئــةوان  هةميشة 
كار بؤ ئاييندةيةكى دريذخايةنء 
خؤيان  مرؤظايةتيى  خزمةتى 
بةرنامةيةك  ءةك  تا  ــةن  دةك
لَيبكةنء  ضاويان  ضواردةوريان 
دةرةوةى  بـــؤ  ــة  ــاش ب ضـــى 
ــةن، تا  ــك ــــة ب خــؤيــانــى رةوان
سياسى  دةستكةءتَيكى  ءةك 
بؤخؤيانى فةراهةم بكةن. بوونى 
سةنطء  ثةرلةمانء  هةيمةنةى 
بة  متمانةدان  خؤى،  قورسايى 
حكومةتء  كابينةى  ســةرؤكء 
لةاليةن  دةسةآلتةكانى  هةموو 
ثةرلةمانةوة، ضاودَيريى دةكرَين، 
هةميشة ءةك زوومى نزيككةرةوة 
لة كارو ضاالكىء داهاتى كةسَيتى 
ضونكة  دةبن،  لةثَيشةوة  خؤيان 
ثَيداونء  متمانةى  طةل  ئــةوان 
دةبنة دةمإاستى خةَلكى بؤ كارو 
ناتةواوييةكانيان،  تةواوكردنى 
ــش ئــةطــةر  ــي ســـةرؤكـــى ءآلت
ثةرلةمانةوة  يان  طةلةوة  لةاليةن 
ــؤ بــكــرَيــت،  ــى ب ــذاردن ــب ــةَل ه
دةسةآلتَيكى تا ئةندازةيةك هةية 
كة دةستوور بؤى دياريكردووة، 
بةثَيضةوانةوة دةرطاى دةسةآلت 
بة  ئَيستا  تةنانةت  ءاآلنيية، 
ءياليةتةيةكطرتووةكان دةوترَيت 
ــةدارى  ــريــن ســةرمــاي طــةورةت
سةرؤكى  كاتَيك  بةآلم  جيهانيى، 
هــةر  بــة  ثــَيــويــســتــى  ءآلت 
هةبَيت  ماديى  ثَيداويستييةكى 

كابينةى  كــارَيــكــى  ــةر  ه ــان  ي
ءةزارةتييةكانى هةبَيت، لة رَيطاى 
ثيرانء  ئةنجومةنى  راوَيـــذى 
نوَينةرانةوة بإيارى بؤ دةدرَيت، 
دةسةآلتى  سةرؤك  ئةوةى  نةك 
ثةرلةمانء  هةَلوةشاندنةوةى 
حكومةتى هةبَيت، بةَلكو دةستوور 
نيشاندةكات،  بــؤ  رَيطاكانى 
نزيكترين رووداوى طةرماوطةرم 
ثةرلةمانى  نةشياوةى  كارة  ئةو 
لة  زؤريــنــةى  كة  بةريتانياية، 
سةرؤكى  كرَيكارانة،  حيزبى 
بة  دان  راشكاوانة  بة  ثةرلةمان 
ئةندامانى  شكستء خةمسارديى 
ــدا  ــان ــةك ــةمــانء ءةزارةت ــةرل ث
هةندَيك  ـــات  داوادةك دةنــَيــتء 
تايبةت  كة  ــةى  ــان ءةزارةت لــةو 
رووداوةوة،  بــةو  ثةيوةستن 
بسةننةوةء  لَى  متمانةيان  دةبَيت 
هــةءَلــى ضــارةســةركــردنــى بؤ 
ئةوةى  لةثاى  ئةمةش  بدؤزنةوة، 
متمانةى  ديكة  هةَلبذاردنَيكى  بؤ 
ئةندامانء  تةنانةت  خــةَلــكء 
ــى حــيــزبــةكــةيــان  ــران ــط ــةن الي
كوردستانى  لة  بةآلم  نةدؤإَينن، 
بآ  هةرَيم  سةرؤكى  باشووردا 
ثةرلةمان،  بؤ  سةنط  بوونى 
ــان  ــارةك ــإي ـــؤى ب خــــودى خ
دياريدةكاتء دةستنيشانى رؤذى 
هةَلبذاردن  ضؤنَيتى  هةَلبذاردنء 
دةكاتء لة هةمان كاتء شوَينى 
دةستنيشانكردنى  دياريكراودا 
لةاليةن  هةرَيميش  سةرؤكى 
ديارى  كوردستانةوة  خةَلكى 
ئةم  حيكمةتى  ئايا  بــكــرَيــت، 
خةمخؤرى  ضيداية؟  لة  بإيارة 
يان  كورديية  كؤمةَلى  ءآلتء 
هةَلةبجة؟  كيميابارانى  خةونى 
ئةنفالكراون؟   (١٨٢٠٠٠) طيانى 
كوردستانء  سوتماككردنى 
هةَلتةكاندنى لة بناغةوة كلتوورو 
يان  كوردستان؟  شارستانَيتى 
دةستوورو  نةبوونى  خةمخؤرى 
ءةزارةتء  لَيثرسينةوةى 
بةهةدةردانى  طةندةَلييةكان؟ 
سةروةتء سامانى ءآلتمان؟ يان 
رَيطا خؤشكردنة بؤ طرتنةدةستى 
دةسةآلت هةتا ئةءكاتةى ميللةتء 
خةوة  لة  ــوردى  ك كؤمةَلطاى 

خةبةريان  بَيئاطاييةكةيان  قوَلى 
ــةن  ــةوة، تــةمــاشــا دةك ــت ــَي دةب
كوردستانيش بووةتة دوبةىء لة 
لة  كوإ  دةسةآلتدا  بةإَيوةبردنى 
باوك بَيزاردةبَيتء لة طةشتَيكيدا 
ئاطادارى دةكاتةوة دةطةإَييتةءة، 
ضونكة دةسةآلتى تؤ كؤتاييهاتووة، 
لةبةرضاومان  ثشتاوثشت  ئيتر 
خؤمانيان  خؤشةويستيى  دةبنء 
ئةم  بؤضى  ئةى  نيشاندةدةين. 
لة  دةَلــَيــم  من  بــإيــارةيــانــداوة، 
ليستة  سياسييةكانء  ــةوارة  ق
دةسَلةمينةوة،  سةربةخؤكان 
لةالى  بضووك  حيزبى  ــوار  ض
ئةوانء ليستَيك بة هَيزَيكى نةمرو 
كَيبإكَيى  لة  درَيذةوة  نةفةسَيكى 
كوردى  كؤمةَلى  هةَلبذاردندان، 
ناوضة  كةركوكء  بة  تةنانةت 
ئَيسك  سةر  تا  دابإاوةكانيشةوة 
بَيبةهابوونى  خةمساردىء  لة 
بةدةسةآلتء  حيزبة  دوو  ئةم 
ثإن،  خؤيان  كوردى  زلهَيزةى 
ديالةو  موسألء  ضؤن  هــةروةك 
بةهؤى  لةدةستدا  كةركويان 
حيزبييةكانيانء  ملمالنآ 
شتة  بــة  ــردن  ــك ــك ــةري ــؤخ خ
دةترسن  لةوة  الوةكييةكانةوة، 
اعلى  (مجليسى  ءةك  ئةمانيش 
حةكيم)  (عةبدولعةزيز  ئيسالمى) 
كة ضؤن دةستكةوتى هةَلبذاردنى 
شيعةنشينء  ناوجةرطةى  لة 
بةآلم  لةدةستدا،  خؤيدا  نفوسى 
ئةو زؤر بة راشكاوييةوة دانى بة 
خةمسارديى  ناو  خؤيدا  شكستى 
ــة بــةرامــبــةرى  حــيــزبــةكــةى ل
ئةم  ــإى،  دةرب خؤياندا  نفوسى 
لةهةمان  هاوثةيمانةش  دوو 
بةرامبةرى  لة  دةترسن  ئةنجام 
بإيارى  بؤية  كؤمةَلطاى كوردى، 
ــؤى هــةَلــبــذاردنــى  ــةوخ ــت راس
سةرؤكى هةرَيم لةاليةن خةَلكةوة 
ستراتيذيى  هاوثةيمانَيتى  بَيتء 
دوو  ئــةم  بؤ  ــذ  درَي ماوةيةكى 
بَلَييت  تؤ  تؤماربكرَيت،  حيزبة 
ضيية،  لةثاى  هاوثةيمانَيتيية  ئةم 
ئةنجامى  لة  حيزبة  دوو  لةم  كام 
حةزناكةن  دةترسنء  هةلبذاردن 
سةروةرييةكانى  ــةردةم  ــةب ل
خؤياندا  ئةندامانى  خؤيانداء 

هةربؤية  ببينن،  خؤيان  شكستى 
نةنطييةكانء  بة  هةردووكيان 
رازيــن،  يةكترى  خوارييةكانى 
دةســةآلتــى  هةيمةنةى  بؤية 
سةرؤكى  لــةاليــةن  ثةرلةمان 
ءةك  بسةنرَيتةوةو  هةرَيمةوة 
لة  خــؤى  دةســةآلتــى  رةقيبَيك 
بةرامبةرى ثةرلةمان ثيشانبدات، 
ناو  ــى  ــاإةزاي ن دةنطى  ئةطةر 
زياديكردو  حكومةت  ثةرلةمانء 
لة خزمةتى هاوثةيمانَيتى ئةواندا 
نةبوو، بإيارى هةَلوةشاندنةوةى 
رةواى  بة  حكومةت  ثةرلةمانء 
ضؤن  هةروةك  دةزانَيت،  خؤى 
لةماوةى  كوةيت  ءآلتى  ئةميرى 
بإيارى  ـــار  دووج ئةمساَلدا 
هةَلبذاردنى  هةَلوةشاندنةوةو 
ئةنجامى  ضونكة  دا،  ثةرلةمانى 
تـــاك دةســـةآلتـــى نــةبــوونــى 
دةسةآلتى  ديموكراتيبوونء 
بنةماَلةيية، ضونكة لة دةستوورى 
ئاماذةى  رَيطاية  بةء  خؤياندا 
خؤشمان  لةالى  بةآلم  بؤكراوة، 
دةستوورة،  نةبوونى  ئةنجامى 
رةشنووسى  لة  دةَلــَيــت  كَيش 
ــة  ــاَل ــــووردا ئــــةو خ ــــت دةس
ئةم  تا  ثةرلةمان  ديارينةكراوة، 
ماوةيةي كة دةسةآلتى بؤ خؤيء 
درَيذكردةوة،  هةرَيم  سةرؤكى 
نادةنء  دةستوور  لةسةر  بإيار 
ثةرلةمانةوة  ــوارى  دي لةثشت 
ضةندين بإيارى سةيروسةمةرةى 
ناخرَيتة  خؤ  نةضةسثيوة،  تَيدا 
هةروةك  خةَلكييةءة،  دةنطدانى 
ثةرلةمانى  دةســتــوورى  ضؤن 
راثرسيى  متمانةى  بؤ  عَيراق 
ئينجا  ءةرطيراء  عَيراقى  هةموو 
جارَيكى  ئَيستا  بةآلم  ضةسثى، 
هةمواركردنينء  خةريكى  ديكة 
راستكردنةوةى هةَلةكانن، ئَيمةش 
بإؤين.  ئاقاردا  هةمان  بة  رةنطة 
ئةمانةى ئَيمة دةيَلَيين حةزدةكةين 
ديالؤطء  بة  نةبَيتء  ــت  راس
ببينة  ضارةسةربكرَيتء  طفتوطؤ 
نموونة لة ناوضةكةدا، دةسةآلتء 
حكومةتء  ياساو  سةروةريى 
لةالى  فرةمينبةرى  ــىء  دادوةري
ضــواردةورمــان  بــةرةو  ئَيمةوة 

ثةرةبسةنَيت.

سةنطى ثةرلةمان؟

هيض نيية، بانطةشةى 
هةلَبذاردنة!

سامان بةشارةتى

ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى  وادةى 
ليستى  نزيكبووةتةوةء  كوردستان 
ليستانةى  لةو  يةكَيكة  طؤإانيش 
يةكَيتى  ــىء  ــارت ث ملمالنَيى  كــة 
من  الى  ـــةوةى  ئ بـــةآلم  دةكـــات، 
جَيطاى  رؤذنامةنووسَيك  وةك 
لؤذيكَيكى  كة  ئةوةية  هةَلوَيستةية، 
نةطونجاوو باوةإثَينةكراوة هةر كارَيكى ثيشةى راطةياندن لة 
كؤمثانياى وشة لةئَيستادا بضَيتة ضوارضَيوةى ثإوثاطةندةوة، 
لةإاستيدا كارةكانى كؤمثانياى وشة بة سايتء رؤذنامةوة 
زؤر  بــووة،  رؤذنامةنووسيدا  ئيتيكى  ضوارضَيوةى  لة 
ثرؤفيشناَليى  كارةكاندا  لة  بةرز  ئاستَيكى  تا  هةوَلدراوة 
ئاراستةى  رابــردوودا  لةئَيستاو  هةروةها  بكرَيت،  رةضاو 
دياريكراوداية،  ضوارضَيوةى  لةيةك  رؤذنامة  ئيشكردنى 
بة هاوآلتييان،  ئةويش طةياندنى زانياريى راستء دروستة 
بةرثرسانى  لةئَيستادا  كة  دةكةم  نيطةرانى  بة  هةست  بؤية 
وآلتةكةم بةوجؤرة هةموو كارة سثييةكان بة رةش ببينن، 
طواية  كة  كارةكانمان  ثاأل  بخةنة  ئةوة  تؤمةتى  هةروةها 
ئةو  هةر  لةكاتَيكدا  هةَلبذاردنن،  ثإوثاطةندةى  كارانة  ئةو 
بةرثرسانة بوون كة لة رابردوودا بةهؤى كارة جدييةكانى 

رؤذنامةو كؤمثانياى وشة سةرسامء بَيدةنط بووبوون. 
كارة  ئةو  ضوارضَيوةى  لة  رابردوودا  مانطى  لةماوةى 
ئةنجامداوة، تؤمةتى  رؤذنامةنووسيانةى كة بؤ رؤذنامةم 
حكوميىء  بةرثرسة  لةاليةن  دروستكراوة  بؤ  ئــةوةم 
طؤإان  ليستى  بؤ  بانطةشة  من  طواية  كة  حيزبييةكانةوة، 
رؤذنامةدا  لة  هةواآلنةى  ئةو  هةموو  لةكاتَيكدا  دةكةم، 
كارى  ئةخالقى  ضوارضَيوةى  لة  بآلومكردوونةتةوة، 
بةإَيزانةوة  ئةم  بةالى  كةضى  بووة،  رؤذنامةنووسيدا 
هةَلبةتة  دةكةن،  تةماشاى  هةَلبذاردن  ثإوثاطةندةى  وةك 
هةولَير  شارى  لة  رؤذنامة  هةواَلسازَيكى  وةك  بةندة 
كؤنطرة  لة  بةشداريم  جارَيك  ضةند  نموونة  بؤ  كاردةكةم، 
جَيطاى  ئةوةى  كردووة،  بةرثرساندا  رؤذنامةوانييةكانى 
نيطةرانيى من بووة هةر ثرسيارَيكم كردووة ئةو بةرثرسانة 
ليستةكةى  بؤ  ثإوثاطةندة  نيية  هيض  دةَلَين  ثَيكةنينةوة  بة 
بووةتة  كة  راستانةى  هةواَلة  ئةو  ياخود  دةكةن،  خؤيان 
جَيطاى نيطةرانييان، بة هاوآلتييان رادةطةيةنن كة ئةو هةوَالة 
دةثرسمء  منيش  هةَلبذاردنة،  ثإوثاطةندةى  نييةء  راست 
بآلوبكةينةوة  ضى  ئَيمة  يةكَيتى  ثارتىء  بةإَيزانى  دةَلَيم 
لةكاتَيكدا  هةَلبذاردن؟  ثإوثاطةندةى  نةبَيتة  ئَيوة  لةالى  كة 
هَيرشكردنة  لة  ثإبووة  ئَيوة  رؤذنامةكانى  قسةء  هةموو 
سةر ليستة سةربةخؤكانء ثإوثاطةندةكردن بؤ ليستةكانى 
رؤذنامةوانييةكاندا  كؤنطرة  لة  دةبَيت  بؤ  يان  خؤتان، 
نةتانتوانيوة  ساَلدا   (١٨) لةماوةى  بؤ  دةثرسين  كاتَيك 
لةالى  ثرسيارة  ئةم  بؤ  ضارةسةربكةن،  كارةبا  كَيشةى 
ئَيوة ثإوثاطةندةى هةَلبذاردنة، لةكاتَيكدا لةم ضةند رؤذةى 
رؤذنامةنووسيى  كؤنطرةيةكى  كارةبا  وةزيرى  رابردوودا 
ضارةسةر  خةريكة  كارةبا  كَيشةى  رايطةياند  سازكردو 
دةدرَيت،  كارةبا  كاتذمَير   (١٦) هاوينةش  ئةم  بؤ  دةبَيت، 
منيش دةَلَيم هيض نيية ثإوثاطةندةى هةَلبذاردنة! يان كاتَيك 
رؤضووةتة  كة  ضارةسةرناكةن  طةندةَلى  بؤ  دةثرسين 
دةبَيت  بؤضى  كوردستانة،  ئةم  تاكَيكى  هةموو  ناخى  ناو 
بؤضى  دةَلَين  كاتَيك  يان  بَيت،  هةَلبذاردن  ثإوثاطةندةى 
بةرثرسَيك،  دةدةنة  زةوييةكةى  دةدةنء  تَيك  بازاإَيك 
كاتَيك  بَيت،  هةَلبذاردن  ثإوثاطةندةى  ئةمةش  دةبَيت  بؤ 
لةسةر  كؤنفرانسى  نييةء  ياسا  سةروةريى  كوردستان  لة 
دةكرَيت، بةآلم ئةطةر ئَيمة قسة لةسةر نةبوونى سةروةريى 
ئَيوةوة  بةالى  بؤضى  بكةين،  كوردستاندا  هةرَيمى  لة  ياسا 
بؤ  دةثرسين  كاتَيك  هةَلبذاردن،  ثإوثاطةندةى  دةبَيتة 
ثةسةندى  ثةرلةمان   ٢٠٠٩ ساَلى  بودجةى  تائَيستا 
نةكردووة، يةكسةر ئَيوة رايدةطةيةنن هيض نيية ثإوثاطةندة 
ــردوودا  راب مانطى  سآ  لة  يان  دةكــةن،  ليستةكةيان  بؤ 
خراثيىشةقامةكانةوة،  بةدةست  دةيانناآلند  هاوآلتييان 
بة  ئَيستا  كةضى  نةدةهات،  ناَلينةكةيانةوة  بةدةم  كةس 
ئايا  شةقامةكانن،  قيرتاوكردنى  خةريكى  رؤذ  شةوو 
دةثرسم  منيش  نيية،  هةَلبذاردن  ثإوثاطةندةى  ئةمةش 
كاتَيك ئَيوة ثرؤذةكانى حكومةت لة رَيطاى كةناَلةكانتانةوة 
دةدةن،  هاوآلتييانى  ثيشانى  حيزبيى  دةستكةوتَيكى  وةك 
ئَيستا  نيية؟!  هةَلبذاردن  ثإوثاطةندةى  ئةمةش  ئايا 
ثَينض  كةضى  هاوآلتييان،  دامةزراندنى  بة  دةستانكردووة 
بةمةبةستى  كرا  خؤثيشاندان  ضةندان  ئَيستا  ثَيش  مانط 
كؤلَيذةكانةوة،  دةرضووى  قوتابيانى  لةاليةن  دامةزراندن 
بؤضى  دةثرسين  كاتَيك  نةدانةوة،  وةآلمتان  هةر  ئةسَلةن 
بانطةشةى  ضوارضَيوةى  بضَيتة  ئةوةش  نهَينى،  زيندانى 
نَيودةوَلةتييةكاندا  راثؤرتة  لة  ئةمة  كةضى  هةَلبذاردنةوة، 
سةربةست  خوَينةر  ــار  دواج بؤ  ثشتإاستكراوةتةوة. 
كارةكانى  ئاخؤ  بإياربدات  راستطؤيانة  بؤئةوةى  دةكةم 
دةهؤألو زوإناكةى  ياخود  هةَلبذاردنن  ثإوثاطةندةى  ئَيمة 

ئةوان.
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كة  نابإدرَيت  (مووضةى كةس 
لة حكومةت مووضةى هةبَيت) ئةمة 
لةناو  هةرَيمة  سةرؤكى  ءةآلمى 
ثرسياري  بؤ  ثةرلةماندا  هؤَلى 
كوردستان.  ثةرلةمانَيكى  ئةندام 
ئةم ءةآلمة تا ئةو ئاستة باشة كة 

فةرمانبةرانى  دَلةإاوكَييةى  ئةو 
لة  ــةوة  ــت ــَي ــن دةإةوَي حكومةت 
بةرامبةر دةنطدانء دةنطنةدانياندا، 
ــةى نــاو  ــؤط ــةل ـــةآلم لـــةم داي ب
خؤي  ءةك  ياسا  ثــةرلــةمــانــدا، 
ياسايةى  ئةو  بةتايبةتى  نابينرَيت، 

فةرمانبةران  ئةركى  مــافء  كة 
لة  ديكة   بةمانايةكى  رَيكدةخات، 
سةرؤكدا  جةنابي  ءةآلمــةكــةى 
نةبإين  (مووضة  ئايا  نيية  روون 
لةبةرئةوةية  دةنطدانةوة)،  بةهؤي 
دةطرَيت  رَيطا  هةية  ياسايةك  كة 
ياخود   ناشارستانيية،  كارة  لةو 
رةحــمء  هةرَيم  سةرؤكايةتيى 
ــؤي دةخــاتــةكــار بؤ  بــةزةيــى خ

مووضةء  كةسانةى  ئةو  بةخشينى 
حكومةتةوة  لة  ذيانيان  بذَيويى 
لةمالشةوة  دةطرَيت،  سةرضاوة 

دةنط بة ليستى جياواز دةدةن.
خــؤ ئــاشــكــراو زانــــراوة كة 
ــواردةى  ض ــارة  ذم ياساي  تةنيا 

ئينزيباتى  (يــاســاي  بة  نــاســراو 
دةرضوو  ــةت)  دةوَل فةرمانبةرى 
دةوَلةتى  لةاليةن  ١٩٩١دا  لةساَلي 
ياسايةية  ئةو  كاتةوة،  ئةو  عَيراقي 
كارى  تائَيستا  هةرَيميش  لة  كة 
فةسَلي   -٨ (مادةى  لة  ثَيدةكرَيتء 
٣)دا سزاي فةرمانبةر دياريكراوة، 
سزا  ئةم  ياساية  ئةو  سةرلةبةري 
تازانةى تَيدانيية (سزاى فةرمانبةر  

لةسةر دةنطء رةنطى جياواز). 
ثرسيارة  شوَينى  كــةواتــة   
كة  هةرَيم  سةرؤكى  ءتةكةي  ئايا 
نابإدرَيت  كةس  مووضةى  دةَلَيت: 
دةقي  (هةرضةندة  حكومةت،  لة 
لةثشتةوةية)  ياسايةشي  ــةو   ئ

بإدةكات؟  هةرَيمة  ئةم  كوَيي  تا 
ــةم ثــرســيــارة كة  بــؤ ءةآلمـــى ئ
ئةندام  ثرسيارى  ءةآلمى  دةكاتة 
كوردستانيش.  ثةرلةمانةكةى 
ضاوثَيكةوتنةكةى  ثَيكةوة  با 
يةكَيتى  مةكتةب سياسي  ءتةبَيذى 
ذمارة  لة  بخوَينينةوة  نيشتمانى 
كة  ئاوَينةدا  رؤذنامةى  (١٧٢)ى 
طــةورةء  ثؤستَيك  هةر  دةَلــَيــت: 
ناحيةوة،  بةإَيوةبةرى  لة  بضووك 
ئاسايشء  تــا  ثؤليسَيكةوة  لــة 
مادام  طةورةكان،  تا  ثَيشمةرطةء 
بؤي  يةكَيتى  يةكَيتين،  كانديدي 
هةية ئاَلوطؤإيان ثَيبكاتء سزايان 

لَيبكَيشَيتةوة. بداتء متمانةيان 
راستى ناشَيوَينين ئةطةر بَلَيين:   
لَيدوانة نةك هةر دةبَيتة هؤي   ئةم 
لَيدوانةكةى  بةتاَلكردنةوةى  
ئةو  بةَلكو  ــم،  هــةرَي ســةرؤكــى 
كة  دةسةلمَينَيت  راستييةش 
حكومةت  لة  حيزب  جياكردنةوةى 
هةوَلي نةزؤكةء دةبَيت كةسي ناو 
كةسي  هةتاهةتاية  بؤ  حكومةت 
ماوة  بَيت.  حيزب  دةستى  زةليلي 
دةسةآلت  هةإةشانةى  ئةم  بَلَيين 
كة  ضاكسازييةية  ئةو  ثَيضةوانةى 
جارجار باسدةكرَيتء راستةوانةى 
دةســـةآلت  ثاكسازييةية  ــةو  ئ
بيري  حكومةتةوة)  حيزبء  (بة 

جياوازى ثآ ثاكتاودةكات.

ياساي فةرمانبةرانء هةأةشةكانى دةسةآلت 

 ئةم هةإةشانةى دةسةآلت ثَيضةوانةى ئةو 

ضاكسازييةية كة جارجار باسدةكرَيتء راستةوانةى ئةو 

ثاكسازييةية دةسةآلت (بة حيزبء حكومةتةوة) بيري 

جياوازى ثآ ثاكتاودةكات
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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

بؤضــــــوون birura. rozhnama@gmail.com

عَيراق كوردستان/ هةرَيمي
دادوةري ئةنجومةني

هةولَير ناوضةي تَيهةَلضوونةوةي دادطاي سةرؤكايةتي
دادطاي باري كةسي رواندز

العراق كوردستان/ إقليم
القضاء  مجلس

اربيل منطقة استئناف محكمة رئاسة
رواندز الشخصية محكمة االحوال

٢٩/ش/٢٠٠٩ ذمارة/
٢٠٠٩/٦/٣ رَيكةوت/

جاردان

ناديارة دانيشتنت شوَيني كة ابراهيم) فقى سلَيمان (حسن داوالَيكراو بؤ/
تؤ لةسةر (٢٩/ش/٢٠٠٩) ذمــارة داواي حسين) مامل (حليمه ــار داواك
 ١٩٥٢/٣/٥ رؤذي لة دةكات، كة (تةآلقدان) داواي ثةسةندكردني تؤماركردووة
يان  خؤت بة  ٢٠٠٩/٦/٢٣ دادبيني رؤذي لة ثَيويستة بؤية دراوة، تةآلق
ئةنجام دذت لة ثاشملة ثَيضةوانةوة دادبيني ئامادةبيت، بة ياساييت بريكارَيكي

ياسا. بةثَيي دةدرَيت

قازى
مصطفى عبدالرحمن الدين محى

عَيراق كوردستان/ هةرَيمي
دادوةري ئةنجومةني

رانية لة كةسَيتي باري دادطاي
٤٢/ش/٢٠٠٩ ذمارة:
٢٠٠٩/٥/٣١ رؤذ:

بؤسكَين محمد عبداهللا/ رانية/ عثمان داوالَيكراو/ بؤ
ناديارة نيشتةجَيبوونت شوَيني ئَيستا

لةاليةن هاوسةرةكةت  كة ٤٢/ش/٢٠٠٩ ذمارة داواي رؤشنايي لةبةر
رانية لة كةسَيتي باري  دادطاي لة  ضوكل)ةوة على  (ليلى داواكار

نائامادةيي  بإيارَيكي  ٢٠٠٩/٥/٢٥ رؤذي لة  دادطا كرابوو تؤمار 
نَيوانء مَيردايةتي ذنء سةلماندني بة بإياردراوة تيايدا كة دةركرد
ئةوةي وة لةبةر دَلنيا بةهارو رةضةَلةكي داواكارو سةَلماندني تؤو
بة بإياريدا دادطا ئَيستادا لةكاتي ناديارة نيشتةجَيبوونت شوَيني
رؤذانةي رؤذنامةي دوو رَيطةي لة بإيارة بةم ئاطاداركردنةوةت
ثَيداضوونةوةي تانةطرتنء بة هةَلنةستيت  ئةطةر وة ناوخؤيي
وةردةطرَيت كؤتايي ثلةي بإيارةكة ئةوا ياساييدا ماوةي لة داواكة

ياسا. بةثَيي

دادوةر
حسن فتاح سامان

كوردستان هةرَيمي حكومةتي
داد وةزارةتي

سلَيماني كةسَيتي باري دادطاي
١٠٩٣/ش/٢٠٠٩ ذمارة:
٢٠٠٩/٦/٢ رؤذ:

(ئاطانامة)

حسن عبداهللا محمد ظيان داواكار:
ناونيشانت ئَيستا كة  / رحمان  غريب محمد  خسرو  داوالَيكراو:

ناديارة
/١٠٩٣) ذمارة بة  داوايةكي حسن) محمد عبداهللا (ظيان داواكار
داوايةدا وة لةم سةرت، لة كردووة دادطاية تؤمار لةم ش/٢٠٠٩)
شوَيني نادياري لةبةر وة هَيشتني جآ بةهؤي جيابوونةوة هاتووة
بةهؤي بكاتةوة ئاطادارتان  دا بإياري دادطا بوونت،  نيشتةجآ
ئةم لةبةردةم ئامادةبونتان بؤ رؤذانةوة ناوخؤي رؤذنامةي دوو
(٢٠٠٩/٧/١٥) بةرواري دةكةوَيتة كة دادبيني رؤذي لة دادطاية
خؤتان ئامادةنةبن ثَيضةوانةوة بة سةرلةبةياني، (٩)ي سةعات

ياسا. بةثَيي داواكة ئةبينآ دادطا نةنَيرن ئةوا بريكارآ يان
رحمان غريب لةسةركراو/ خسرو محمد داوا

٢٠٠٩/٧/١٥ دادبيني/ رؤذي

يةكةم دادوةري
محمود محمد محمود

باسي ــاس ب مانطة دوو نزيكةي
سَييةمي خولي هةَلبذاردني هةَلبذاردنة،
بَيطومان ثةرلةماني كوردستان،  ئةنداماني 
ئةوانةي سياسي، طؤإةثاني هَيزةكاني
بةرةي لة ئةوانةي  بةدةستةو حكومةتيان 
بؤ ئامادةباشين سةرقاَلي ئؤثؤزسيؤندان،

هةَلبذاردن. بانطةشةي و هةَلمةت
ئةو خروقاتانة لةسةر لَيرةدا قسةم من
دةكرَين، حكومةتةوة لةاليةن كة  نيية،
و ثةلةثروسكآ ئةو لةسةر  قسةم بةَلكو
سلَيماني حكومةتي هةموو كة شثرزةييةية،
حكومةتي دةَلَيم كة ببوورن طرتووةتةوة،
(هَيز، دةسةآلتي هَيشتا  ضونكة  سلَيماني،
ئيدارةي بةدةستي هةر  ــارة) ث بإيارو

سلَيمانييةوةية. ثَيشووي
شثرزةييكاديرانيباآلي(ي.ن.ك) لةنَيو
سةرةكي ثاَلنةري دوو حكومةتدا، حيزبء
لةدةستداني ترسي يةكةميان هةية،
خؤيان هي بة ناوضانةي  ئةو  جةماوةري
واتة جــةمــاوةر لةدةستداني ــوة، ــي زان
ضونكة حوكمإاني، بيانووي لةدةستداني
ثةرلةمانء هةَلبذاردني ئَيستاي قؤناغي لة
هةَلبذاردني كة نزيكدا ئايندةيةكي لة
ئةنجومةني ثارَيزطاكانء ئةنجومةني
دةسةآلتي ئةنجامدةدرَيت، ناحيةكان قةزاو
ديكة ثؤستةكاني داناني بةإَيوةبردنء

ئةنجومةنانة. ئةو دةستي دةكةوَيتة
هةرة خةمي ئةمةيان كة دووةميان،
دةسةآلتي لةدةستداني  ترسي طةورةية، 
وتةني كورد تاكإةوانة، راستةوخؤو رةهاو

خؤيةتي). ببإ (بكوذو
رةها، دةسةالتي لةدةستداني بَيطومان
طةورةكةي حكومةتيشي لةدةستداني قاسة
خؤيان بؤ هةر مةطةر  كة دَيت،  بةدواوة
تَيدايةو قاسةي ضةند خةزَينةكة بزانن،
ثارة ضةند ضةندة؟ بة ضةند قاسةيةي هةر

رؤذانة كراوة؟ تَيدا كوني ضةند دةطرَيت؟
دةردةهَينرَيت بؤ لَي ضةندي لةو كونانةوة
ديكةو شتي بؤ ضةندي حيزبء كيسةي

ديكة...؟! شتي
بةإَيز كة كاتَيك سةرسامدةبم زؤر
لةطةأل دةبينم  حكومةت  جَيطري سةرؤكي 
سلَيمانيدا شاري ناو طةإةكةكاني نوَينةري
داواكاريتان (دةزانم دةَلَيت دادةنيشَيتء

جَيبةجَيدةكةين...) هــةمــووي زؤرة..
لة كوردستان  ثايتةختي ــةوةي ئ وةك
يةكةمجارة ئةمة و بَيت ماضين) و (ضين
شارةو بكةوَيتة ئةم رَيي باآل بةرثرسَيكي
رةواي داواكــــاري ــت دةربــكــةوَي ــؤي  ب

هةنة!! جَيبةجَينةكراو
حةكيمي داناو ضةند هةَلبذاردن ئاي
سايةي لة ئيرادةي، بة بةهَيزو ضةند
كؤشكء لة  حكومةت عاليتا، جةنابي 
موَلكي هةر ئةوانيش كة بَلندةكاني، تةالرة
بةرثرسةكاني خـــوارةوة، دَيتة طةلن،

نَيو كؤآلنةكان، نَيو جادةو  سةر دةنَيرَيتة
هةَلبذاردن، ئةي تؤ، ضونكة جةماوةر،
ئةو مانةوةي  زامني كة  هَينايةوة، بيري 
حوكمي لة ديكة، ساَلي ضوار بؤ بةإَيزانةي

وآلتةدا. ئةم
ناهَينين راست ضةثء هَيَلَيكي لَيرةدا
ساآلني ماوةي لة كارانةي، ئةو بةسةر
بةآلم دةثرسين، ئةنجامدراون، رابردوودا

ثَيويستتان باشء كاري دَلنيان ئةطةر
شثرزةييء بةم  ثَيويست ض  ــردووة، ك
ئَيوةي ئةطةر دةكــات؟ تةشةنوجاتة
سةركةوتوو رابردوودا ماوةي لة بةإَيز
ئةي ئةركةكانتان،  راثةإاندني لة بوون 
هَيندة ماوتانة كةمةي ماوة لةم بؤضي
بوَيت ساَلي ضةندين لةوانةية بةَلَيندةدةن،

جَيبةجَيكردن. بؤ
قيرتاوي رؤذَيكدا، شةوو ماوةي لة كة
بَيئةوةي نؤذةندةكةنةوة، شةقامَيك
لَيدرا؟ كارة  ئةم بؤ تةندةر كةي بزانرَيت 

تةندةرةكةي كآ كرا؟ بؤ بانطةوازي كةي
ـ ؟ ضةندة؟ ثرؤذةكة ماوةي بؤ دةرضوو،
نةفةسة بةو ثَيشتريش نةدةكرا ئةي ؟ ـ ـ
جادةي (١٦)كم-ي نموونة بكراية، بؤ كار
رؤذي شةوو (١٤٦٠) عةربةت سلَيماني 

نةضواية؟! ثآ
مةسةلةيةكي بةستنةوةي ثاشان
بةو هةَلبذاردن، وةكو ضارةنووسسازي

مافي كة سةرةتاييانةي خزمةتطوزاريية
سياسي هةموو هاوآلتييةكة، كارةساتَيكي
خزمةتطوزارييةكان ضونكة هةرَيمةية، ئةم
كوردستانة، دؤزي بضووكي بةشَيكي
هةزار كةالوةيةكي لة بضووكة كةلَينَيكي

بةهةزار.
ثَيشمةرطةي هَيزي كةالوةيةدا لةو
نيزامي بة رَيكنةخراوةتةوةو كوردستان
حيزبةكانةوةية، بةدةستي هةر نةكراوةو
ثآ سةربةرزانةشي مووضةيةكي تةنانةت

نةبينراوة. رةوا

وَيرانةو هةر دَيهات كةالوةيةدا لةو
ــةوة، ــةدراوةت ــن ــَي ل ثَيويستي ـــاوإي  ئ
ئةو نازانَيت كةس ئاوةداننةكراوةتةوة!
بؤ دَيــت، هاتووة، لةبةغداوة ثارةيةي
خةرج ضؤن ضةندة ئاوةدانكردنةوةي،

دةكرَيت.
سوثايةكي ــةدا، ــةالوةي ك ــةو ل هــةر 
هةية، كاركردن زةمينةي هةية، طةنجمان
ئَيستاو ذياني لة  هةإةشة بَيكاريي  بةآلم
ضينايةتي جياوازي دةكات. ئايندة ئةوةي
خةمي دابينكردني كةسَيك رادةيةكة كة بة
زؤريش كةسانَيكي ئَيوارةيةتيء ناني
و بخؤن نان كوآ لة ئةوانةية خةمي
دووضاري قةَلةويي  نةوةك بخؤن،  ضي

بكات. جةَلتةيان
باشترين زؤرن هَيندة خةمةكان
ثوختي ناتوانَيت  وتارَيكدا لة نووسةر 
لة دَلخؤشيية، جَيطةي  بةآلم  بكاتةوة،
رةنطي جياوازةوة، و بووني دةنط سايةي
بةئاطا اليةكي هةموو ئةمجارة، هةَلبذاردني
دةسةآلت بيرهَينايةوة كة هَينايةوة، طةلي
ثةنا ناضاركردووة حكومةتيشي ئةوة، الي

ببات. طةل دةسةآلتي بؤ
والَيكردووة، ئؤثؤزسيؤني و دةسةآلت
نةك ئايندة، بؤ هةبَيت بةرنامةيان ثرؤذةو
دةستكةوتةكاني بة خةوبينين و خةوتن

رابردووةوة.
ليستة سوثاسي  هةموومان با كةواتة 
هةَلبذاردنيان كة بكةين،  جياوازةكان
مردن، لة كرد رزطاريان زيندووكردوةو
دةبَيتة تةنيا ليستَيك هةَلبذاردن بة ضونكة
ناراستةوخؤ راثرسييةكةشدا لة راثرسي،
هةَلبذَيرة ليستة ئةم (دةتةوَيت نووسراوة
هةَلبذاردووة). ليستةت ئةم هةر ناتةوَيت

Jasm lowiz@yahoo.com

جياواز ليستي بؤ سوثاس

محةمةد جاسم

ونبوون
ضاودَيري بةإَيوةبةرَيتي كؤمةآليةتي  كاروباري كارو وةزارةتي ثَيناسَيكي
بة (١٩٩٨) بووي لةدايك ئةحمةد) جةمال (ريان بةناوي كةمئةندامان
مؤبايلةوة ذمارة بةم بكات ثةيوةندي دؤزييةوة هةركةس (٤٣٦) ذمارة

(٠٧٧٠١٥٦٧٢٠٠)

ونبوون
تةها (ئاالن بةناوي كارةبا بةشي  سلَيماني تةكنيكي  ثةيمانطاي باجَيكي
مؤبايلةوة ذمارة بةم بكات ثةيوةندي دؤزييةوة هةركةسَيك ونبووة كةريم)

(٠٧٧٠١٤٢٧٣٨٤)

هةَلبذاردن، وةكو ضارةنووسسازي مةسةلةيةكي بةستنةوةي

هاوآلتييةكة، هةموو مافي كة سةرةتاييانةي خزمةتطوزاريية بةو

ضونكة خزمةتطوزارييةكان هةرَيمةية، سياسي ئةم كارةساتَيكي

لة بضووكة كةلَينَيكي كوردستانة، دؤزي بضووكي بةشَيكي

هةزار بة هةزار كةالوةيةكي
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فيكريى جينؤسايدى

تازةترينشَيوازىديموكراسى
بونيادى ثارتى يةكَيتىء كة
خؤيانى مةعريفيى  فيكريىء 
(جينؤسايدى دادةإَيذنةوة لةسةر
دونياى لة دةكرَيت كة فيكريية)،
فراوانى جَيطايةكى ئةواندا فيكرى

تةرخانكرابَيت. بؤ
سياسى ثارتَيكى هــةمــوو
عةولةمةء دونياى  شانبةشانى 
لة ــكــاريــى ــى طــؤإان ــةردةم س
سياسياندا فةلسةفةى سياسةتء
لةسةر وآلت بةإَيوةبردنى بؤ
نوَيى شَيوازى تــازةء ضةمكى
خؤيان بؤ بانطةشة ديموكراتى،
لة ــن ــوان دةت ـــةوان دةكـــةن، ئ
ديدى بة ــوون ــاوةإب ب رَيــطــاى
طؤإآ، هَيناويانةتة  كة تــازةوة 
كؤمةَلطا ثَيشكةشى خزمةت
بةرامبةردا لة كؤمةَلطاش بكةن،
حكومةتء ثَيكهَينانى متمانةى
ثَيى وآلتــيــان سةرؤكايةتيى

دةداتآ. دةنطيان ببةخشَيتء
ثارتة  لةنَيوان ئَيمة دةكرَيت  
هةرَيمى ــى ــان ــدارةك ــةآلت دةس
ــى ــان ــةك ــارت ث كـــوردســـتـــانء
جياوازييةكة ــيــادا، دن ديكةى
ئةوان كة  ضإبكةينةوة ــةوةدا  ل
بيرى هَينانةكايةى لة بةردةوام

هاوآلتييان، بة خزمةتكردندان
لةسةر كــوردســتــان لــة ــةآلم  ب
كاردةكرَيت جياواز بيرى لَيدانى
ديــدى ثَيضةوانةى تــةواو كــة 
بة خزمةتكردنة ديموكراتيانةو

هاوآلتييان.
كرَيكارانى ثارتى نموونة بؤ
متمانةى ساَلة دوانزة كة بةريتانيا
بةدةستدةهَينَيت هاوآلتييانى
ئةم وآلت، بةإَيوةبردنى بؤ
ثاراستنى بانطةشةى ثارتة
بة خزمةت كة ــات دةك ذينطة 
بةآلم دةكات، ذيان بةردةواميى
هةرَيمى دةسةآلتدارةكانى ثارتة
لة ثَيناسة تا كوردستانيش
دوانةكةوتنيان بةردةوامبوونء
سروشتى بةرامبةر  لة  بكةن
لةسةر دونيادا، لة سياسى ذيانى
كاردةكةنء فيكريى جينؤسايدى
ـــةوان ئ رايــدةطــةيــةنــن كــة
ثارتء لةناو جياواز بيروإاى
لة قبوَلناكةنء حكومةتةكةياندا
تازةيةى شَيوازة ئةم رَيطاى
لة هــةإةشــة ــى، ــرات ــوك ــم دي
ئــارامــىء ذيـــانء طـــوزةرانء
ذَير خةَلكى ـــةى  رؤذان قوتى
دةكةن، قةَلةمإةويان دةسةآلتى
خةَلكى متمانةى بةرامبةردا لة تا

ثَيكهَينانى بؤ بةدةستدةهَيننةوة
حكومةتةكةيان.

ثارتة ــاو ــةن ب ــة ــارت ث ــةم  ئ
ســـؤســـيـــال ديــمــوكــراتــة،
دةكاتة فيكريى) (جينؤسايدى
تا خؤى نوَيبوونةوةى فؤرمى
تازةيةوة فؤرمة  ئةم رَيطاى  لة
رابطةيةنَيت (SI) رَيكخراوى بة
نييةء ضةقبةستوو حيزبَيكى كة
ديدء لة طؤإانكاريى تواناى
دةتوانَيت هةية، بؤضوونيدا
فةلسةفىء ــازةى ت بةرهةمى
بهَينَيتة نوآ ديموكراتى شَيوازى
باوةإى خؤى تةنيا كة طؤإآ،

هةية. ثَيى
نووسينةدا ئةم كؤتايى لة
دوو لةسةر هةَلوةستة دةكرَيت
لة ثرسيارة ئةو  بكةينء  خاأل
ديموكراتةكةى سؤسيال ثارتة
بَلَيين: هةرَيمىكوردستان بكةينء
تةنيا فيكريى) (جينؤسايدى ئايا
بةدةستهَينانى بؤ رَيطاضارةتانة
هةرَيمى خــةَلــكــى متمانةى
هةَلبذاردنةدا؟ لةم كوردستان
بةم بإوابوونتان سؤنطةى لة
ديموكراتي تازةيةى شَيوازة
نيشتمانةء خزمةتى ئةم دةتوانن

بكةن؟ خةَلكةكةى

هيَمن زاهير

لة رووداوو بة وردي ئةوةي
ئــةم ــي ــان ــرةك ــةي ـــة س ـــةواَل ه
وردببَيتةوة، ئَيمة هةرَيمةي
كاتَيك دةبَيت، شؤك تووشي
ــاوازةي ن ئةنتيكةو شتي زؤر
كةساني ئةطةر بةرضاو،  دَيتة
هةبووناية لةوبوارةدا  تايبةتمةند 
بابةتء ئةو بؤ مؤزةخانةيةكيان 
ــدو دادةمــةزران ئةنتيكانة شتة 
(ئةنتيكةخانةي نــاويــانــدةنــا
ـــانء دةي ــــة ــاســي)، رؤذان ســي
دةضوونة كــةس ــةدان  س بطرة 
بزةو خــةنــدةو بة ــيء ســةردان
بةإَيدةكرد، كاتةكانيان خؤشي
نةبَيت جَيطايةك  ئةوةي لةجياتي 
ئاراميي دةروونء  ضَيذي  بؤ
بؤشاييةي ئةو شوَينة ئةو رؤح،
ئةم ئةطةر ئَيستا ثإدةكردةوة،
وةزيــرة لةو يةكَيك دةسةآلتة
ئــةوة بــؤ ــؤي خ ئيشانةي بــآ 
دوو بةردَيك بة تةرخانبكات،
مةرجَيك بة دةكوذَيت ضؤلةكة
دارستان ثؤليسي لة مــؤَلــةت
راوي ضونكة ــت، ــرَي ــط وةرب
بةسةزمانة ضؤلةكة دوو ئةو
ذينطةيي ســزاي بابي دةضَيتة
بةرثرسانيش بؤ ياساكة (ئةطةر
بؤ ئيشَيك يةكةميان هةبَيت)،

لةو ــةوةو ــت وةزيــرَيــك دةدؤزَي
دووري درَيذة ثشووة بَيكارييء
خزمةتَيكة دووةم دةخــاتــةوة،
ــةذارةي ه ــاوو  دام خةَلكة بــةو 
ئاسودةيان تؤزَيك كة كــورد
ثآ شادييان خؤشيء  بكاتء
هؤَلةكاني لةناو ببةخشَيت،
هةموو تا دةرطاوة لة مؤزةخانةدا
ســةرةوةي بةشي  ديــوارةكــان، 
حيزبةكان سةرؤكي  وَينةي  بؤ
شيعاري ثاشان بكرَيت،  دياري
فارسيء خةتي بة حيزبةكان
هةَلواسرابَيتء توركي عةرةبيء
هيض كة زةخرةفة بةشَيوازي
نةخوَينرَيتةوة، بؤي كوردَيك
زامي هةَلةبجةي  وَينةي ئينجا 
عومةري وَينةكةي كيمياييء
ـــوار ـــةرةروخ س ــة ــــاوةر ب خ
كة فإؤكةوانَيك هةَلواسراوةو
كيميايي تةمي نوقمي هةَلةبجةي
كليلي زينداندا ذووري لة كرد،
ثاسةوانةكان بةدةستةوةيةو 
بةشَيكي لة لَيدةكةن، ســآلوي
مؤزةخانةكةدا ديــواري ديكةي
ــةوي خ كــــورد ــكــي شــاعــيــرَي
ببَيتة كورد دةيةوَيت لَيكةوتووةو
ديوانة خؤي، دةوَلةتي خاوةن
(دةوَلةتي نــاوي  شيعرييةكةي

كةسَيك لةثشتييةوة كورديية)،
خةوةكةي بةدةستة  تةورَيكي 
ديكةي بةشَيكي لة  دةزإَينَيت،
وَينةي مؤزةخانةكةدا ديــواري
نةوتي بؤري كةركوكء شاري
هــةَلــواســراوةو طــوإطــوإ بابة 
قاقاي بةدةم بةسةرَيك عةطال
دةكةن راســت دةَلَيت ثَيكةنين 

برايةتيية. شاري كةركوك
وَينةي ديكةدا بةشَيكي لة
هةَلواسراوةو ئةنفالكراوةكان
زوو ئــاوا شةرمةزاربن دةَلَين

بيرضووينةوة...
ديـــــواري ــي ــك ــَي ــةش ـــة ب ل
وَيــنــةي ـــةدا ـــةك ـــان ـــؤزةخ م
كة كَيشراوة هةولَير قةندي
بةشَيكي ــةيــةك ــاب دةب لــولــةي 
سةرداني لةكاتي خاثووركردووة،
لةوانةية خوَينةر مؤزةخانةكةدا
طريانن هَيماي هةموو ئةمانة بَلَيت
ثَيكةنينمان ضؤن ثَيكةنين، نةك
وَينانة ئةو كة دةَلَيم منيش دَيت؟
دةردةكةون، راستييةكان دةبينيء
ـــي ســةركــردةكــانــيــش ــة دةم ل
دَلنيام دةبيستي، ثَيضةوانةكةي
ثَيدةكةنيت بةَلَينيان بةقسةو هَيزة
سةيري طاَلتةوطةثَيكي شايةني كة

سياسي بَيت.

حيزب مؤزةخانةي
رةووف محةمةد ئاالني

مانطَيك هةموو خؤزطة
بواية هةلَبذاردن

ســـةرةوة الى ئــةم وتــةيــةى
شتَيكى ــرةو ســةي هــةمــوومــان
نابَيت واش هةرطيز شتى حةتميية،
هةَلبذاردن مانطَيك هةموو كة
هةَلبذاردنَيك ــةآلم ب بكرَيت،
ليستَيك هةبَيت، ئؤثؤزسيؤن
لة يةكَيتى، ثارتىء ــةدةرةوةى ل
بارةطاكانى نةبَيت  تواناشياندا 
ذوورة بكةنة ئةنداماني بسووتَينن،
بوختانى ناياساييةكانء تاريكة
بة ســةر ــةوةى ب هةَلبةستن بؤ 
كة مةطرن لَيم ــة،  ــةت دةوَل فــآلن 
كاتى تةنيا  بخوازم بةوة خؤزطة 
ببمةوةء زيندوو هةَلبذاردنةكان
بارةطاى بضمةوة  ديكة كاتةكانى 
سةر، ناضَيتة بؤشم يـــةزدانء
لةبةرئةوةى حةزدةكةم؟ زؤريش
لةثَيش بويت، خةَلكدا لةناو ئةطةر
باسة ض دةزانــى هةَلبذاردنةكان
طــةنــدةَلــى، دزى، باسى ــاس  ب
سةروةرنةبوونى نادادثةروةريى، 
دةسةآلتة لةم هةراسانبوون ياسا،
لة ناشياوةكانى. ــارة ك لةبةر 
هةَلبذاردن لةكاتى ئةمةدا بةرامبةر
هــةَلــبــذاردنــة ــةم ئ بةتايبةتى 
ليستى ثارلةمانيية، بةهؤى بوونى
لةوكاتةوةى سةربةخؤ جياوازو
بة دةســتــيــكــردووة كؤمسيؤن 
ثارتيش يةكَيتىء ثراكتيكى، كارى
بة دةستيانكردووة (حكومةت)
زةوى خزمةتطوزاريى، ثرؤذةى
دةستى وةستابوو، دابةشكردن
نةبوو، دامــةزرانــدن ثَيكردةوة،
حكومةتء دةستيثَيكردةوة،

كةوتبووة كةلَينيان هــاوآلتــى
وا حــكــومــةت ئَيستا ــوان، ــَي ن
لة خؤنزيككردنةوةية خةريكى
كؤبوونةوةكانى كؤإو هاوآلتى،
خةَلك حيزبء خةَلك، حكومةتء
طةرموطوإييانتَيكةوتةوة،جارَيكى
خزمةتطوزاريىء ثرؤذةى ديكة
دابةشكردن زةوى دامةزراندنء
كاتى تومةزانة دةستيثَيكردةوة،
بةوةدةكةنء هةست هةَلبذارنة
خةَلكيش دروستبووة،  بةديليان 
بةَلَينى بة ضيتر  هةراسانبووةء 
ســواكــراوة قسةى بــريــقــةدارو
رؤذى رؤذ ــن، ــادرَي ــون ــري ف
ياساء سةروةريى خزمةتكردنء
ماوةيةدا لةم بودجةية، شةفافى
دةيانوت برادةرةكانم جارَيك ضةند
خؤزطةزووزووهةَلبذاردنبكراية،
بةبير خةَلكى حكومةت بةإاستى
هةَلبذاردن ئةطةر هاتووةتةوة،
نةبواية، ئؤثؤزسيؤنيش نةبواية
بةم ثرؤذانة نةدةكةوت، ضاومان
هةَلبذاردنء ئةطةر راستة بةآلم
نةبواية، جياواز ليستى بوونى
لةطةأل دةضوون بةرثرسانمان
كؤببنةوةء طوندنشينان خةَلكى
بكةنء طةرميانيان بؤ خانوو
شةهيدانى بنةماَلةى بدةنة زةوى
لةطةأل هةفتةى هةر باليسان،
سلَيمانى ــارى  ش طةإةكَيكى
ناو بَيتة سةرؤك كؤببنةوةء

مةطرن  ناهةقم بؤية خةَلك؟ 
مانطَيك هةموو بخوازم خؤزطة

بواية. هةَلبذاردن

حةميد ئاوارة

ئةمةئةوپرسيارةسةرةکييةية
کةهةموومانيتووشينيگةرانيء
لة ــردووة، ک دَلةإاوكآ ترسء
لةپاش دةپرسين تؤ بَلَيي خؤمان
چي هــةَلــبــژاردن ئةنجامداني
چين؟ سيناريؤکان ــدات؟ رووب
تؤمةتبارکردنء پَيکدادانء شةإء
هةڤاَلة مــاآلنــي ســةر چــوونــة 
هةإةشةکردنء دَيرينةکانء
ياخود يةکتري، سإينةوةي
پرؤسةي بة رةوايةتي بةخشيني
بؤ ملکةچکردن پــةرلــةمــانء
رَيزگرتن هاوآلتييانء ئيرادةي
بونيادناني گشتييء راي لة
گةندةَلي، نةهَيشتني دةزگاکانء
چاکكردني ــةوةء ــداچــوون ــَي پ
هةَلسةنگاندني ــاســاکــانء ي
دارايي دةرخستني پرؤژةکانء

قةبةکان. سياسيية اليةنةکانء
کؤمةَلگا ــة ل ـــةداخـــةوة ب
کةم ئةفريقييةکاندا ئاسياويء
بَلَين پَيمان  ــةن ه ــوون ــةزم ئ
ياساييانةء ــژاردن ــب ــةَل ه کــة 
ساختة بآ کةموکوإييء بآ
يارانء لةاليةن ئةنجامدراوةء
تةنانةت قبوَلکراوة، نةيارانةوة
پآ بــاوةإيــشــيــان ئـــةگـــةر 
نةخاياندووة زؤري هَينابَيت،
ءادةکات چي زيندةبةچاَلکراوة.
کــوردســتــان ـــي ـــوون ـــةزم ئ
بةتايبةتي ءانةبَيت! جياوازبَيتء
کوردستاندا له ياساکان هةموو
لــــةرزؤک ــي ــک ــَي لــةســةر الق
هةرةسدا کةناري لة راوةستاوةء

لةنگةري گرتووة.
ئةم پرسيارکردنة  خؤي  هةر
زؤر ــنــةرة، تــوقــَي تــرســنــاکء 
ناوَيرن هةر نايانةوَيتء کةس
باشة پَيم من لَيبکةنةوة، بيري
لةوجؤرة کارةساتي  بؤ  خؤمان
رووش ئةگةر ئامادةبکةين،

بؤ خؤمان ئَيمة خؤ ئاخر نةدات،
ئامادةناکةين، نه هيچ کارةساتَيک
بومةلةرزةيةک، بؤ نة الفاوَيک، بؤ
ــي ــک رووداوَي بــؤ نــة تةنانةت 
کارةساتة ــةر ه هــاتــوچــؤش،
ئَيمة کارةسات، دةست دةمانداتة
کارةساتداين، هاتةهاتي لة هةر

لَيوةردةگرين! چَيژي
رووداوانــــةي ــةو هــةمــوو ئ
ئـــَيـــمـــةدا لــــة مـــــَيـــــژووي
چةند چــارةنــووســســازبــوون،
سةرکةوتن نيشانةي هَيماء
خؤيانداء لةگةأل ئةوةندة بوون،
هؤکارةکاني هــةنــاويــانــدا لــة 
الوازيان نةهامةتيء شکستيء
زةمةنَيکي پاشان هةَلگرتووة،
نةوةي چةندان  تةمةني  درَيژء 
ــژبــوون. ســاإَي ءيــســتــووة بــؤ
خؤيان، هةروةک ــان رووداوةک
ناو ئةرشيفء خؤإسکانة دةچنة

مَيژوومانةوة. کةشکؤَلي
رؤژي کة ئةوةية  زامني  چي
کةرنةڤاَلَيکي لة  هةَلبژاردن  پاش
سةرابَيکي ناگؤإَيتة  نةتةوةييةوة
تاريک؟ تونَيلَيکي تةمتومانء
پاش رؤژاني ئةوةية زامني چي
نةماني ـــي رؤژان ــبــژاردن  هــةَل
گــؤإيــنــةوةي ــبــووردةيــيء ــَي ل
خؤشةويستينابَيتبةرقءکينةء
دواکةتووةکان؟ کؤمةَلگا ئيرةي
ئةو هةموو ئةوةية زامني چي
دروشمة بريقةدارانةء ءشــة
ــةر لـــةءادةي ب هــانــدةرةکــانــي
سةر ــردي ءَي کة هةَلبژاردن،
چي هةَلناوةرَين، بوو، زمانيان
الپةإةي هةموو ئةوةية زامني
بالؤرةکاني هةموو  رؤژنامةکان، 
مــرؤڤء مافي ديموکراسيء
گةنجانء ئافرةتء  مافةکاني 
لة ديــکــة، مافةکاني هــةمــوو
بَيدةنگء خامؤشء  جوَلةيةکي 

هةرءةک ناسإَيننةوة، سينةماييدا
نةهاتبينةگؤ، ئَيمة ـــةوةي ئ
نةبووين ئَيمة ئةوةي هةرءةک
بةو رؤژنامةکانمان الپةإةي کة
قسة راڤةکردنء ءتارء هةموو

رةشکردةوة. زالنة
ـــةوةي ن مــن بــمــبــةخــشــن
باوةإ بةئاساني زؤر شارَيکم
بةداخةوة ناکةم، گفتةکان بة
سةرا بةردةرکي رووداوةکاني
ئَيمةية، رابـــردووي بةرهةمي
ئَيمةية، نةوةک تؤماري مَيژووي
فؤکؤء مرؤڤايةتييةکاني چةمکة
دونيا. ديکةي بليمةتةکاني زاناء
ءآلتء چــةنــدان ـــي  دووري لــة 
لة گوَيم کيشوةرةوة ــاء دةري
رووداوةکاني نيشتمانة، ترپةي
دووورء رووداوة مَيژوومان،
ئةمإؤن، دَيوةزمةکاني نزيکةکان،
خةريکة هَيورنةبوونةتةوة هَيشتا
هةندَيكجار سةرهةَلدةدةنةوه،
بةو گةشبينبووم ــدة ــةوةن ئ
رووداوانةيلةساتةدةگمةنةکاني
ــي ــدي ــةرژةوةن ب ــژوودا لــة ــَي م
ءةرزةکـــانـــي ــمــانء ــشــت ــي ن
خــاک نـــةتـــةوةء نيشتمانء 
رةشبينبووم ئةوةندة دة بووة،
لةگةأل مامةَلةکردنمان بةرامبةر
ئاراستةکردنء رووداوةکــانء
کَيشةکانء چارةسةرکردني
زؤرجار کارةکان. راپةإاندني
رووداو باشييةکاني هةموو
خراپةکاني قوربانيي بوونةتة
له ئةوانةي زؤرجــار رووداو،
مَيژوودا قؤناغةکاني لة قؤناغَيک
لةماوةيةکي ــيء ــادةوةري ي لة 
دةردةکةوتن، مةزن دياريکراودا
بچووکبوونةتةوة، زؤر ئَيستاکة
ميدياء نة ئةوسا  بؤ؟  دةپرسم
کؤمپيوتةرء نة تةلةفزيؤنء نة
بةآلم هةبوون، سةتةاليت نة

ئَيمة، لــة نزيکتربوون زؤر
ءَينةکانيان تامةزرؤبوون خةَلکي
شةقامةکان لةسةر که بکإن
گرانة چــةنــد ـــران،  ـــرؤش دةف
پاَلةوانةکاني لة  کؤمةَلگايةک
کؤمةَلگايةکي بةتاَلبَيتةوة ،
بکات کةلَين  بة هةست شةکةت 
ئةفسانانةي ئةو خؤيء لةنَيوان
زيندووَيتي ســةرمــايــةي  کــة 
ميللةتَيک هةر ميللةتَيکة . هةر
لةدةست خــؤي پاَلةوانةکاني 
رؤژَيک کة بةهايانةي ئةو بدات،
جةنگاونء لةپَيناويدا رؤژان لة
ئازايةتيء بةرجةستةکردني کة
لةدةستدةداتء مةردايةتيية،
حيکايةتانة ـــةو ئ هــةمــوو
ميللةتَيک پَيکةوة  کة دةسإَينةوة 
پاَلةوانانةي ئةو دةبةستنةوة،
ياسادا نةبووني ــاري رؤژگ لة 
دةکرد، (سبةي)مان چاوةإواني
سةروةربکةن ياسا ــةوان ئ تا 
بَلَيي تؤ بکةن. پَيشَيلي نةوةک
ئةوانةي يان نةمانناسيبن ئَيمة
ئةوانةي رؤيشتن، دةمانناسين
بةدةستهَينانةوةي هةوَلي ماون
تةمةني لة ونبوو زةمةنَيکي
ئةمان دةدةن، شةخسياندا
مَيژووي کةسن يةکةم خؤيان
دةسإنةوةء ميللةتَيک سةروةريي
کة دةدةن خةَلک بة پةيامَيک
ئَيمة ناچن، ئَيمة لة ئةوان چيدي

نين. ئةوان
ــژاردن ــب هــةَل ــاش پ رؤژي 
يان بوونةوةية،  يةکاليى رؤژي
بةردةوامدةبينلةدرَيژبوونةوةي
دراماء لة پإ مَيژووي  هةمان
رؤژَيکي شةبةقي يان کارةسات
کلتوورَيکي سةرةتاي رووناکء

نوآ.
چي بزانين چاوةإوانبين با

روودةدات..

روودةدات؟ چي هةلَبژاردن پاش رؤژي
الوک سةآلح
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هةَلبذاردنء
(ئَيران) سياسى جةوهةرى دةسةآلتى

شَيرزاد مةحمود

خراث خراثتردا، لة نَيوان خراثء بويت دةَلَيت: (ئةطةر ناضار ئارَينت هانا
«خراث»ت هةَلبذاردووة.) كة نةضَيت لة بيرت هةَلبذَيرى،

ئَيران كؤمارى سةرؤك دةيةمى خولى هةَلبذاردنى ديكة رؤذَيكى ضةند
سياسيية ثرؤسة ئةم دةبَيت ض بنةمايةك لةسةر كورد لَيرةوة ئةنجامدةرَيت،
لةسةر كورد دةكرَيت بَلَيين هةَلوَيستى هةَلوَيست بطرَيت؟ ئَيستا لَيكبداتةوةء
ثارضةى ثارضة هةَلوَيستَيكى هةيةتى كة مَيذووييةى ئةخالقة ئةم بنةماى 

ئاشكراية.
جطة لةوةش نابَيت، ضارةسةر سةركؤمارَيك هيض بة ئَيران لة كَيشةى كورد
تةنيا كةرةستةيى، بةشدارى دةنطدانةكانيش بةشداريبكات ( لة ئةطةر كورد
بَينَيت، مافةكانى بةدةست لة بةشَيك دةتوانَيت نية بةو ماناية دةنطدةر) وةك
ئامادةييةكى ئَيراندا سياسي دةسةآلتى ثَيكهاتةى لة كورد ئامادةيى ضونكة
بارو جؤرة لةم  هةرطيزيش الوةكييةكانداء  دامودةزطا لة  كةرةستةيية
ضارةسةرى ئَيستا ئَيرانى لة ئةوةى سيستةمةوة. ناو بضَيتة ناتوانَيت دؤخانةدا
دامــةزراوةى بة ثةيوةندى لَيدةكةوَيتةوة ئَيمةى كَيشةكانى لة بةشَيك
بة رَيبةرييء دامةزراوةى بة ثةيوةندى بةَلكوو نية، كؤمارييةوة سةرؤك

هةية. طؤِرانى بنةِرةتييةوة بة ثةيوةندى كورتى ياساء بة هةَلوةشانةوةى
كلتورييةوة نةتةوةيىء هةر بة تةنيا لة رووى ئَيران سياسيى دةسةآلتى
طةورة قةيرانَيكى تووشى ئَيمةشى مرؤظبوونى بةَلكوو نامانضةوسَينَيتةوة،
شتَيك هةر ديكة بةر لة توتاليتارى دةسةآلتَيكى هةموو وةك ضونكة كردووة،
هةر تؤتاليتارييةت دةَلَيت:( ئارَينت هانا زةوتكردووة، ئَيمةى مرؤظبوونى
ناكات، بةَلكوو دةرةوةمان هةَلسوكةوتةكانى جةستةء ضاوةدَيرى تةنيا  بة
دةروونييةكانمان شةخسىء تايبةتء هةَلسوكةوتة ئيرادةء ناوةوةش لة

بووة: سةركةوتوو ثرؤذةكانيشيدا دةسةآلت لَيرةوة كؤنتِرؤَلدةكات.)
ئَيمة  واقيعء ئةمرى بكات بة سياسيدا ثانتايى خؤى لة توانيوَيتى  يةكةم:
بة خوَيدا بةدامةزاوةيكردنى لة نمونة  بؤ ببةزَينين،  سنوورةكانى نةتوانين
نةبينراو، زيندانَيكى بكات بة ئَيران توانى هةمان كاتيشدا لة سةركةوتء تةواوى
شةقامء ناو لة دةرةوةينء لة منداَلمانين، ماَلء لةطةَل ماَلةوةينء لة ئَيمة
ئةوةى ترسى لة بةآلم هاونيشتمانةكانمانين، هاوِرَيء طةَل لة كؤآلنةكان
هاونيشتمانةكانمان هاوِرَىء لة يةكَيك بنةماَلةء ئةندامانى لة يةكَيك نةكا
نةتةنيا ئَيمةش واقيعةء ئةمرى ئةو كةواتة بجوَلَين، ناوَيرين ئةوبن ثَياوى

ئةمرى واقيع. ثارَيزةرى بة بووين تةسليم بةَلكوو
واتة  هةَلبذاردنداين، دوو بسةثَينَيت كة لةبةردةم ئةوة توانيوَيتى  دووةم:
لة نية، بوونى سَييةم هةَلبذاردنى خرابترداء خرابء نَيوان لة هةَلبذاردن
هةَلبذاردنى بة ثةيوةندى زؤر كةمء  ئَيمة كَيشةكانى  ضارةسةرى حاَلَيكدا
سيستةمى دةسةآلتء جةوهةرى طؤِرينى بؤ ئيشكردن واتة هةية، سَييةمةوة

ئَيراندا. لة سياسى
سيستةمء  لة  رةخنةييةكان روانطة بةرة بةرة توانيوَيتى سَييةم:   
سةرقاَلى كانديداتؤرةكاندا بازنةى لة  دووركاتةوةء رَيبةرى دامةزراوةى
كانديداتؤرةكان طةنطةشةى كَيبةركَىء واتة بكات، بَيهودةيان طةنطةشةيةكى
يانى بكةن،  فةرامؤش سةرةكييةكة بابةتة خةَلك وادةكات جارَيك هةموو 
حاَلَيكدا ناكات، لة ئَيراندا لة سياسى دةسةآلتى جةوهةرى لةسةر قسة كةس
كؤتاييان الى ئةو رَيطاكانيش رَيبةرييةء هةموو دةسةآلتى سةرةكى بابةتى
بة دةست جةوهةرى مافَيكى هيض ئَيمة هةبَيت دامةزراوةية ئةم تا دَيت. بؤية
دةيانةوَيت تةنيا منازةرةكانيشدا خودى كانديداتؤرةكانيش لة تةنانةت نايةنين.

كَيشةكاندا. بزانن لة بةشداري بة نةك رَيبةرى رابكَيشن سةرنجى

سةرةتا
رووناكبيرى سياسيىء لَيكؤَلينةوةى ديمانةو
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ئَيستا تا كؤمارةكاني ئَيران بؤسةرؤك حةسةنزادة عةبدوَلَال

بةإَيوةخةين مةدةني بةربآلوي خةباتَيكي دةبَيت

ل٣

لة بوشء......... نةذاد تَيكةَلةيةك ٤-٥ئةحمةدي ل
ل٨

ــدا ــران ــَي ئ ــة ل ســيــاســى  سيستمى  ـــــوارةم:  ض
ئايدؤلؤذيي رووى لة يانى مانع)ة، سيستمَيكى(جامعء
رووى لة شيعة، مةزهةبى تةنيا مةزهةبييةوة
بة فارسى شوناسى تةنيا نةتةوةييةوة شوناسى
دابةشكردنى رووى لة تايبةتمةندييةكانييةوة، هةموو
يةك هيض ناوةندى، دةسةآلتى تةنيا  دةســةآلتــةوة
كؤمارَيكيش سةرؤك هيض ناروخَينء ديوارانة لةم
دةشيةوَيت نة كاميانء هيض روخاندنى بةرنامةى نة
بوونى دةستةبةر كةمى النى حاَلَيكدا لة بيانروخَينَيت، 
مانع)بوونةى (جامعء ئةم نةماني لة ئَيمة مافةكانى

سياسيداية. دةسةآلتى
نة دروســـتـــةء ــردن ــك ــداري ــةش ــة ب لـــَيـــرةوة ن

اليةن كةسء هةندَى واتة دانةيى،  بةشدارينةكردنى
تةحريم دةكةنء هةندَيكى ساَل جارَيك هةَلبذاردن ضوار
يةكةميان بةشداريدةكةن. جارَيك ضوارساَل ديكةش
نةكردنى بةشداريى نةكاتة بةشداريكردنةكةى ئةطةر
ساختارى نةتةوةيى(تحريم بةردةوامى ثَيكهاتةيى
بةدواى دووةميشيان نابَيتء لَيشين هيضى ملى) مستمر
بؤمان داهاتووشدا لة بووةء سادةوة لَيكدانةوةيةكى
بآلو ئَيستا منازةرانةى ئةم  تايبةت  بة دةردةكةوَيت.
خةَلك دةكةنةوةء قوَلتر سياسى طِؤِرانى وةهمى دةبنةوة
دةكةنةوة، دوور سةرةكييةكان جةوهةرىء بابةتة لة
طةنطةشةو شتَيكةء سياسى  واقيعى ئَيراندا  لة ضونكة

ديكةية. شتَيكى هةَلبذاردنةكان رَيكالمى
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ئا: ثرد

سةدر بةنى ئةبولحةسةن .١

١٩٣٣/٧/٢٢دا لة سةدر بةني
ناوبراو لةدايكبووة، هةمةدان لة
سياسةتمةدارَيكى ئابووريزانء
مانطى لة ئَيرانيية، بةناوبانطى
وةك ١٩٨٠دا ساَلى شوباتى 
ئَيران كؤمارى سةرؤك يةكةم
بةهؤى بـــةآلم ــردرا، ــذَي ــب ــةَل ه
حيزبى ئةندامانى لةطةأل ئةوةى 
بةتايبةت ئيسالميىء كؤمارى
كؤمارى دامةزرَينةرى لةطةأل
خومةينى)، اللة (روح ئيسالميى
طةنطةشةوة، كَيشةء كــةوتــة
هةمان حوزةيرانى مانطى لة
توانايي بآ بيانووى بة ساَلدا
ثةرلةمانى لةاليةن سياسييةوة 
سةرؤك ئيسالمييةوة  كؤمارى
شايانى سةنرايةوة. لَي كؤمارَيتى
دؤسيةى لة سةدر)  (بةنى  باسة
بةشداريى ميكؤنوسدا تيرؤرى
ئيسالميى كؤمارى لةدذى كردء
لة دادطايةدا لةم  كة  دا، شاهيدي
كؤمارى دةسةآلتدارانى ئةَلمانيا
د.سادقى تيرؤرى  بة ئيسالميى 
لة هاوإَيكانى شةرةفكةندىء
ناوبراو تاوانباركران. ميكؤنوس
لة ظَيرساى ــارى ش لة ئَيستا
طؤظارَيك نيشتةجَييةء فةرةنسا
كؤمارى بةناوى بآلودةكاتةوة
هةروةها تاراوطة،  لة ئيسالميى 
لــةبــارةى كتَيبيشى ضةندين

بآلوكردووةتةوة. ئيسالمةوة

رةجايى عةلى محةمةد .٢
١٩٣٣دا لةساَلى رةجــايــى
لةدايكبووة، قةزوين شارى لة
ساَليدا (٤) تةمةنى لة ناوبراو
دةكــاتء ــى دواي كؤضى باوكى
دةمَينَيتةوة. براكةى دايكىء لةطةأل

سةرةتايى خوَيندنى رةجايى
دواتر تةواودةكاتء قةزوين لة
روودةكاتة هةذارييةوة بةهؤى
شار بــاشــوورى ــة ل ــــارانء  ت
(١٧) لة دةبَيت، كرَيكاريى خةريكى
ثلةدارى فَيرطةى دةضَيتة ساَليدا
لةطةأل هاوكات دةريايىء هَيزى
طروثة حيزبء لةطةأل خوَيندن،
ئاشنا (شا) دذى  سياسييةكانى 
(ئايةتوآل كؤرةكانى لة دةبَيتء
دةكات، بةشداريى تاَلةقاني)شدا
تالةقانى اليةنطرى ئةوكات ناوبراو
طةَل لة لةذَيرةوةش هاوكات بوو،
دةكرد، هاوكاريى ئيسالم فيدايانى
سةدر بةنى ئةوةى دواى ناوبراو
كؤمارَيتى ســةرؤك ثؤستى لة 
سةرؤك دووةمين  وةك الدرا، 
هةَلبذَيردرا. ئــَيــران كــؤمــارى
ثؤستى هةم  ئةوة ثَيش رةجايى 
هــةبــوو، ـــةرؤك وةزيــرانــى س
وةزيـــرى ــةك ــاوةي م هةميش 
بةآلم بــوو، دةرةوة كاروبارى
مانطَيك لة كةمتر كة ئةوةى دواى
لةطةأل ــوو، ب كــؤمــار ســـةرؤك 
باهونةر)ء ــةوادى ج (محةمةد
ديكةى بةرثرسانى لة كؤمةَلَيك
لــةاليــةن ئيسالميى ــارى ــؤم ك
خةَلقى (موجاهيدينى رَيكخراوى

كوذران. ئَيران)ةوة

خامنةيى  عةلى سةيد .٣
١٩٣٩/٧/١٦دا لة خامنةيى عةلى
لةدايكبووة، (مةشهةد) شارى لة
بنةماَلةيةكى بــنــةمــاَلــةكــةي،
شارةن، ئةم ئاييني بةناوبانطى
رةجايى عةلى  ــى دواي ناوبراو

 ١٩٨٨ تا ساَلى ١٩٨٠ةوة لةساَلى
كؤمارى سةرؤك دةورة دوو بؤ
لة ئةوةى دواى بةآلم بوو، ئَيران
رَيبةرى ١٩٨٨دا ساَلى هاوينى 
كؤضى دوايى كؤمارى (خومةينى)
ثيرانةوة ئةنجومةنى لةاليةن كرد،
رَيبةرى بة خبرطان) (مجلس

هةَلبذَيردراء ئيسالميى كؤمارى
فةرماندةى رَيبةرء تائَيستاش
كــؤمــارى هــَيــزةكــانــى طشتيى 

ئَيرانة. ئيسالميى 

هــاشــمــى ئــةكــبــةر  .٤
رةفسةنجانى

ئــاخــونــدء رةفــســةنــجــانــى،
بةرثرسى ئَيرانى، سياسةتمةدارى
بةرثرسى ثيران، ئةنجومةنى
ــى ــردن ــك ــاري دي ئــةنــجــومــةنــى

دةســةآلتء بةرذةوةندييةكانى
كؤمارى ــةرؤك س ضوارةمين

ئَيرانة.
١٩٣٤/٨/٢٥دا لة رةفسةنجانى
ناوبراو لةدايكبووة، بةهرةمان لة
كاريطةرترين لــة  يةكَيك بــة 
ئَيران سياسييةكانى كةسايةتيية
تا   ١٩٨٨ لةساَلى دةناسرَيت،
سةرؤك  دةورة دوو بؤ  ١٩٩٦
ئةوةش ثَيش  ئَيرانء كؤمارى 
بوو، ئَيران ثةرلةمانى سةرؤكى
جارَيكى ٢٠٠٥دا لةساَلى ناوبراو
سةرؤك ثؤستى هةوَليدا ديكة
بةدةستبهَينَيت، ئَيران كؤمارى
(مةحمود لةطةأل  كَيبإكآ لة بةآلم
ــدىء دؤإان ــةذاد)دا ن ئةحمةدى
ئةنجومةنى سةرؤكى ئَيستاش
ئةنجومةنى سةرؤكى ثيرانء
بةرذةوةندييةكانى دياريكردنى

دةسةآلتة.
 

سةيد محةمةد خاتةمى .٥
مانطى لة  خاتةمى محةمةد 

١٩٤٣دا ساَلى يةكةمي  تشريني 
بة سةر (ئةردكان)ى  شارى  لة
لةدايكبووة، ــةزد) (ي ثارَيزطاى
بةناوبانط بوو، باوكى ئاخوندَيكى
سةردةمى مَيردمنداَليدا لة خؤشى
حوجرةيىء خوَيندنى روويكردة
لة ــر  دوات ــةآلم ب فةقآ،  بة  بــوو 
فةلسةفةى باآلى كارناسى بةشى
ئةسفةهان زانكؤى لة خؤرئاوا
دواى خوَيندندا. بة ـــذةى درَي
طةالنى شؤإشى سةركةوتنى
لة ١٩٧٩دا ساَلى لة ــرانء ــَي ئ
ئَيراندا ثةرلةمانى هةَلبذاردنةكانى
نوَينةرى وةك بةشدارييكردء
هةَلبذَيردرا، ئةردةكان خةَلكى
دةستوورى بة ١٩٨٢دا لةساَلى
سةرثةرشتيارى بة كرا خومةينى
ــى ــةوان ــام رؤذن ـــــةزراوةى دام
كابينةى لة ساَلَيك دواى كةيهان،
(سةرؤك موسةويدا حوسَين مير
(٨) ماوةى بؤ ئةوكات وةزيرانى
فةرهةنطء وةزيرى بة بوو ساأل)،
هةمان ئيسالمىء ئيرشادى
ســةرؤك كابينةى  لة  ثؤستى
هةر رةفسةنجانيشدا كؤمارى

هةبوو.
١٩٩٠وة دةيةى لةسةرةتاى
كؤمارء ــةرؤك س ــارى ــذك راوَي
نةتةوةيى كتَيبخانةى بةرثرسى
هةندَيك لة هاوكات  بوو،  ئَيران
سياسى، (هــزرى زانكؤكاندا لة 
سياسى بيرؤكةى فةلسةفةء
لةساَلى دةوتــةوة. ئيسالمدا) لة
خامنةيى دةستوورى بة ١٩٩٥دا
باآلى ئةنجومةنى ئةندامى بة بوو

فةرهةنطيى. شؤإشى
سةرؤك هةَلبذاردنةكانى لة
كؤمارى ساَلى١٩٩٧ىئَيرانداوةك
ئَيران ريفؤرمخوازانى نوَينةرى
بةدةستهَينانى بة بةشدارييكرد،
بة دةنط، مليؤن بيست لة زياتر

هةَلبذَيردرا، كؤماريى سةرؤك
تــةواوبــوونــى دواى ــراو ــاوب ن
لة ديكة جارَيكى يةكةم دةورةى
بؤ ٢٠٠١دا ساَلى هةَلبذاردنةكانى
بؤ هةَلبذَيردرايةوة. ثؤست هةمان
ئةمجارةش سةرؤكايةتي خولي
هةَلبذاردنةكانى بؤ خؤى ويستى
ئةمجارةش كؤمارى ــةرؤك س
بة دواجار بةآلم هةَلبذَيردرَيتةوة،
موسةوى حوسَين  مير قازانجى 
ئةندامى ئَيستاش كَيشايةوةو خؤى

لَيكؤَلينةوة ناوةندى ئةنجومةنى
ئةنجومةنى ستراتيذييةكانى
بةرذةوةندييةكانى دياريكردنى

دةسةآلتة.

نةذاد ئةحمةدى مةحمود .٦
ــان ــي ــورج ــةب ــود س ــم ــةح م
نـــةذاد)، ئةحمةدى (مةحمود
لة   ١٩٥٧ ــى ســاَل ثــايــيــزى ــة  ل
نزيك (ئـــارادان)ى شارؤضكةى 
سةر (طةرمسار)ى شارستانى
لةدايكبووة، سمنان  ثارَيزطاى  بة
منداَلى (٧) ئاسنطةربووةء باوكى
يةك ساَلييةوة لة تةمةنى هةبووة،
لةوآ تائَيستا تارانء هاتوونةتة

بنةماَلةييان ناوي دواتر دةذينء
طؤإي. ــةذاد» ن «ئةحمةدى بؤ 
خوَيندنى قؤناغةكانى ناوبراو
خوَيندنى تةواوكرد، تــاران لة 
زانــســتء ــؤى ــك بـــاآلى لــة زان
لة ثيشةسازيى تةواوكرد، ثاشان
ثالندانانى (ئةندازيارىء بةشى
ــةوةء ــن طــواســت ــنء ــرت ــط ــةَل ه
دكتؤراى بإوانامةي  هاتوضؤ)، 

بةدةستهَينا.
دةورةى لة  توانى ناوبراو 
نــؤيــةمــى هــةَلــبــذاردنــةكــانــى
لةساَلى ــارى ــؤم ك ـــةرؤك س
لةطةأل كَيبإكآ لــة ٢٠٠٥دا
ثؤستى رةفسةنجانيدا، هاشمى
بةدةست كؤماريى ســةرؤك
ناوبراو باسة شايانى بهَينَيت،
لةم ثؤستة، ثَيشتر سةرؤكي جطة
ثارَيزطاى تــارانء شارةوانيى
لة نــاوبــراو ــووة، ب ئةردةبيل
كوردستانء لة جةنط  بةرةكانى
ئَيران- جةنطى سةردةمى لة
ضاالكانةى بةشداريى عَيراقيشدا

هةبووة.
نــةذاد ئةحمةدى مةحمود
ئَيران رَيــبــةرى كانديداى  بة 
خولى بؤ ئَيستاش دادةنرَيتء
جارَيكى هةَلبذاردنةكان دةيةمى
هةَلبذاردووةتةوة، خؤى ديكة
موسةوى)ء حوسَين (مير لةطةأل
كانديداتؤرى كةروبى) (مةهدى
(موحسين ريفؤرميستةكانء
هاوباَلى كانديداتؤرى رةزايى)
بؤ ــة كــَيــبــإكــَيــدايــة ـــؤى، ل خ
بؤ ثؤستة ئةم بةدةستهَينانةوةى

دووةم. جارى

ئَيستا تا كؤمارةكانى ئَيران سةرؤك

لة كؤمارانةى  سةرؤك ئةم 
دةكرَين، سةرجةم خوارةوة باس
كؤمارى كؤمارةكانى سةرؤك
سةردةمى ئَيرانن. ئيسالمى
روانطةى لة لةوانة يةك هةر
ئَيرانةوة ديكةى  نةتةوةكانى 
دةكرَيتء بؤ خؤى خوَيندنةوةى
ضوار لة لةوانة يةك هةر
ئَيرانء سياسى واقيعى ضَيوةى
دةسةآلتةدا بنةِرةتى ئةم ياساى
ديكةء لة طةَل ئةوانى مامةَلةيان
كردووة، بةآلم دنياى دةرةوةشدا
كورتى بة ويستمان تةنيا ئَيمة

نةكةين. راظةيان بياناسَينينء
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بةشداريى بايكؤت يان هةلَوةستةيةك لةسةر
ئَيران  كؤماريي سةرؤك هةلَبذاردنةكانى  لة

هةذيرعةبدولَآلثور

حوزةيراني (١٢)ى لة بإيارة وا
سةرؤك هةَلبذاردنى ئةمساَلدا
ئَيراندا لة دةيةم جارى بؤ كؤماريى
ضوار ماوةيةكة بةإَيوةبضَيت،
فيلتةرى لة ثاَلَيوراو بةرئةندامى
كةوتوونةتة نيطةهبانةوة شوراى
هةر ــبــذاردنــةوة، هــةَل كَيبإكَيى
كؤمةَلة بةرئةندامةى هةوَلدةدات كة
بردنةوةى بؤ بوروذَينَيتء ثرسَيك
بدا، ثَيوة مانؤإى هةَلبذاردندا لة
لةبيربضَيت ئةوةمان نابَيت هةَلبةتة
هيضكاميان بةرئةندامة ضوار ئةو كة
نينء خةَلك راستةقينةى نوَينةرى
حيزبةكانى لة هيضكام  بة ســةر
بةآلم نين، رذَيميش بةرهةَلستكارى
طوتارء هةندَيك لة حاَلةش بةو

جياوازن. لَيك كرداردا
ئةمجارة هــةَلــبــذاردنــةكــانــى
مادةييةكةى (٨) راطةيانراوة بةدواى
لة ئاَلوطؤإ خوازيارى كة كةإوبيدا
ئايينييةكاندا كةمةنةتةوةء مافى
جياوازترى روويةكى  رةنطء  بوو،
كة ءتنة بة ثَيويست بةخؤوةطرتووة،
هةرلةسةرداواوثَيداطريىضاالكانء
طشتى بة نــاوخــؤء بــذاردةكــانــى
كةإوبى كة بوو كوردستانى اليةنى
سةبارةت بةرنامةكةى ئامادةبوو
لة ئايينييةكان قةومىء كةمة بة
ئةمة كة بآلوبكاتةوة، بةياننامةيةكدا
لة كةإوبى كة ئةوةي  ســةرةإاى
نا، يان بيباتةوة هةَلبذاردنةكاندا
ثرسى بة دانثَيدانانة جؤرَيك خؤى

ديكةدا. كةمةنةتةوةكانى كوردء
ــؤن، ــؤزســي ــؤث ــى ئ ــةرض ــةط ئ
بة مةدةنىء سياسىء ضاالكانى
(بةتايبةت كوردستان خةَلكى طشتى
سنةء ورمآ)، كوردانى ثارَيزطاكانى
ئيسالميدا رذَيمى تةمةنى لةماوةى
ءةآلمى «نا» بايكؤتء ضةكى بة
لة (جطة هةَلبذاردنةكانيان داوةتةوة
هةَلبذاردنى شوراكانء هةَلبذاردنى
ثةرلةمان)، شةشةمى دةورةى
كردووةء كةميان بةشداريى يان
كانديدَيك بــة دةنطيان يــاخــود
فقية» «ولى باَلى  بة سةر  كة داوة
هةَلبذاردنى لة ــةآلم ب ــةبــووة، ن
هاتنةطؤإى ــة  ب ــارةداء ــج ــةم ئ
كورد، داخوازييةكانى  لة بةشَيك 
مــةدةنــىء ضــاالكــانــى ســيــاســى،
حيزبَيكى ضةند ناوخؤء فةرهةنطى
لـــةوان ــنء يـــةك ــشــي ــةن ــاراوط ت
كوردستان، ديموكراتى حيزبى
بة ــان ــي ــةإوب ك بــةيــانــنــامــةكــةى
ئةنجامدا لة هةَلسةنطاندء ثؤزةتيظ
هةَلبذاردندا لة بةشداريى خوازيارى
ئؤثؤزسيؤنيش ثَيية بةم بــوون،
بايكؤتكارانء بةرةى دوو بةسةر
دابةشبوو، بةشداريدا  خوازيارانى 
جؤر دوو ثَيموابَيت من ثَيشدا لة
يةك ثَيضةوانةى هةَلوَيستطيرى
كوردييةكانةوة حيزبة لةاليةن

بة يارمةتيى شَيوةيةك هيض بة
ئةنجامى حيزبةكانء نزيكبوونةوةى
ناكات، لةنَيوانياندا هاوبةش كارى
زياتر دووبةرةكى كةلَينء تةنانةت
ئؤثؤزسيؤنى ريزةكانى ناو دةخاتة
جؤرَيك لةوةش خراثتر كوردةوةء
خةَلكيشدا لةناو سةرلَيشَيواويى

سازدةكات.
يةكةم: دةالقةى

بةرةيةك  بَيت هةرضؤنَيك  
هيض حكومةتة ئةم كة ثَييانواية
ضاكسازيى ئاَلوطؤإء بؤ بوارَيكى
هةَلبذاردنةكان دةبَيت تَيدانييةء
بكرَين، بايكؤت ثَيشوو ءةك
هةَلبذاردنةش ــةو ئ كــة ــن ــَي دةَل
ثَيشوو هةَلبذاردنةكانى ءةك
زياتر شانؤطةرييةك سيناريؤء
كة بةياننامةيةك دةركردنى بة نيية،
بةياننامةكانى كؤثيكردنى لةإاستيدا
رَيكةوتةكةيان تةنيا ثَيشوويانةء
نةضوونة ــارى ــوازي خ ــوة، طــؤإي
نابَيت دةنطدانن. سندوقةكانى سةر
ساآلنَيكى كة لةبيربضَيت ئةوةشمان
تاكتيكى حيزبانة  ــةو  ئ زؤرة
ئةوجؤرة رةضاوكردووةء بايكؤتيان
را بنةإةتدا لة هةَلوَيستانةش
كورد بؤ خَيروبَيرَيكى دةستكةوتء
زاَليش دةسةآلتى  نةبووة،  بةدواوة
بةَلكو نةطرتوون، بةهَيندى  تةنيا نة
زياترةوة ئةمنيةتى روانطةى بة
جوآلنةوة كوردستانء روانيويةتيية
طةلى ءيستةكانى بةرهةقةكةىء
دةرخؤنة بة ديزة زياتر كورديشى

كردووة.
ئةو كة تَيإامانة جَيى خاَلةش ئةم
بايكؤتيان سياسةتى كة حيزبانةى
ئامادةيى هةميشة رةضاوكردووة،
رذَيمى لةطةأل ءتووَيذ بؤ خؤيان
بةدَلنياييةوة ــوة، ــإي دةرب ــاران ت
ــى ءةآلم ـــاران ت ــى ــم ئــةطــةر رذَي

بة بداتةوة، دانيشتن بؤ ئةرَينى
كةإوبيش مادةيةى (٨) لةو كةمتر 
بتوانن كة مةرجَيك بة دةبن رازى
ضاالكيى لةوآ ناوخؤء بطةإَينةوة
كة ئةوةية سةيرتر لةوةش بكةن!
خيانةت بة هةَلبذاردن لة بةشداريى
لةطةأل ــامــادةن ئ ــةآلم ب ـــن، دةزان
خيانةتيشى بة هيض  دانيشنء  رذَيم

نازانن!!
هةَلبذاردنةكةى كة لــةوةي
هةَلبذاردنةكانى ءةك ئةمجارةش
ثرةنسيثة لـــةطـــةأل ــوو ــش ــَي ث
زؤرى مةوداى ديموكراتيكةكاندا
تَيدانيية، طومانى هيض هــةيــة،
لةسةر جةختكردن داخــوا بــةآلم
هةَلبذاردنةكانى ناديموكراتيكبوونى
تائَيستا بايكؤتكردنى ـــمء رذَي
بةرةوثَيشبردنى لة كارسازبووةء
مةدةنىء خةباتى ديموكراسىء
داخوا بووة؟ كاريطةر جةماوةريدا
لة رؤَلَيكى ثَيشوو بايكؤتةكانى
خةباتدا بــةجــةمــاوةرتــركــردنــى
بَيتة بايكؤتةشى  ئةم تا هةبووة 
خوازيارانى مةطةر باشة ســةر؟!
تَيكؤشانيان كارء ثانتايى بايكؤت
نيية، كــوردســتــان خــؤرهــةآلتــى
كة ئـــةوةن شايةتى ئـــةوان خــؤ 
(NGO)كانء هةرةزؤري زؤربةى
ضينء كةسايةتىء رَيــكــخــراوء
بة مةدةنييةكان، سياسىء توَيذة
ءيستى كؤمةَلَيك بةرباسى هَينانة
ثرسى بة خؤيان تَيكةأل سياسييةوة
لة دةيانةوَيت كردووةء هةَلبذاردن
هةلء لةو خةباتداء فرةإةهةندى
ضةند ثَيش، هاتووةتة دةرفةتةى
كورد قازانجى بة دةستكةوتَيك
نةهاتووة ئةوة كاتى ئايا هةَلكإَينن.
تَيإوانينء بة بَيت  جارَيكيش  بؤ كة
هةَلوَيستَيكى بة ديكةو ميتؤدَيكى
بقؤزرَيتةوة هةلَيك جــيــاوازةوة

هةلومةرجَيكى هَينانةئاراى بؤ
لةبارتر؟

كة بضَيت لةبيرمان نابَيت
كــارةء ئاسانترين بايكؤتكردن
دةتوانَيت اليةنَيك حيزبء  هةر
بةياننامةيةكء ــى ــردن دةرك بــة 
(وةك ثاساو كؤمةَلَيك هَينانةوةى
لةو دةيــانــكــرد)، ثَيشوو ــةوةى  ئ
لَيبداتةوةء ثاَلى  ثةيوةندييةدا 
بكاتةوة، خؤى  لةكؤأل لةإاستيدا
(يان ــةن  الي بَيتء ئةطةر ــةآلم ب
هةَلسةنطاندنء بة اليةنطةلَيك)
بة بابةتييةوةء ءردء شرؤظةيةكى
بارودؤخةكة، سوككردنى سةنطء
ضةسثاندنء بــؤ ــة ــةت دةرف ــةو  ل
كورد ءيستةكانى دةربإينى النيكةم
بةرباسى هَينانة بة كةَلكوةرطرَيتء
نةتةوة ئةم داخوازييةكانى ءيستء
تاران بة سيطناَلة ئةو بةشخوراوة،
هةروا كورد ثرسي كَيشةء كة بدات
هــةروةك كــورد ــةء ــداي لة رؤذةظ
سوورةء داواكانى لةسةر ثَيشوو
دةالقةيةك رؤضنةء هةر لة دةيةوَيت
بةديبكرَيت، تَيدا رؤشناييةكى كة
كةَلك ءيستةكانى هَينانةئاراى بؤ
وةها لة ثَيموابَيت من ءةربطرَيت،
ــةرةو ب ــورد  ك ثرسي دؤخــَيــكــدا
سةرنجتر جَيى جيديترء ئاقارَيكى

دةضَيت.
دووةم: دةالقةى

ــيــانــوايــة ـــةى كـــة ثــَي ـــةوان ئ
نةكرَيت بايكؤت هةَلبذاردنةكان
لةئَيستاوة هةر حدك)، (بةتايبةتى
لؤمةى تانةء بــةر كةوتوونةتة
مؤركى تةنانةت بايكؤتكارانء
ــدةدةنء ــَي ل خيانةتكاريشيان 
هةروا زؤر ماوةيةكى بؤ ثَيدةضَيت
سةرزةنشتى لؤمةء تةوذمى لةذَير
هةرضؤنَيك بةآلم اليةنةدابن،  ئةو
هةوَلَيكى هةَلوَيستة ئــةم بَيت
شكن)، (ساختار ثَيكهاتةشكَينة 
ديكةية تَيإوانينَيكى تَيطةيشتنء
نشَيوة هةورازء طؤإانكاريىء لة
ناوخؤى فةرهةنطييةكانى سياسىء

كوردستان.
دةبَيت كة اليانواية  بةرةية ئةم
تا بدرَيت ناوخؤ ضاالكانى بة رَيطا
مامةَلة، بكةونة كانديدةكان لةطةأل
بكةن بةشداريى مةرجةش بةو
يان مةرجطةلَيك كانديدايةك كة
قبوأل مةرجةكانيان لة بةشَيك
كة ثَييانواية طشتى بــة بــكــات، 
لةطةأل هةلومةرجةدا  لةم دةبَيت 
بنء هاوئاهةنط ناوخؤ ضاالكوانانى
زياتر طوإءتينَيكى هةنطاوةيان بةو
كردارى طوتارء بة ببةخشنء بةوان
بدةن زياتر قورساييةكى لَيكنزيك،

كورد. خواستةكانى سةنطء بة
بة ــت دةكــرَي داخــوا كة ــةوة  ئ
خةَلكء ئاراستةكردنى رَينوَينىء
(طفتمان ئاخَيوى يةك طرتنةبةرى
ــــاوةوةى ن دةرةوةء ــــد) ءاح
هةَلبذاردندا، قورسايى كوردستان لة
ثَيداطريى لة كــوردان  سياسيى

ثةرةدان داخوازييةكانيانء لةسةر
طةشةى ضاكسازيىء رةوتــى بة 
ســةرآ، بضَيتة زياتر ئــابــوورى
كاربةدةستانى ئةمنيةتى روانطةى
كةمإةنط كوردستان بؤ ناوةند
بَيمتمانةيى ــوارى دي بكرَيتةوةء
بة تةنيا بإمَينرَيت،  تَيك نَيوانيان 
نةبةستراوةتةوةء كوردةكانةوة
ــارى ــؤم ك ـــت ســـــةرؤك ـــَي دةب
بإواى بةرةيةش ئةو  جَيثةسةندى
قةولء جَيبةجَيكردنى  بة تةواوى 
بةكردةوة هةبَيتء بةَلَينةكانى

بنَيت. هةنطاويان بؤ
سةرنج جَيى ديكةى خاَلَيكى
كانديدى بَيتء ئةطةر كة ئةوةية
بةشدارى خوازيارانى جَيثةسةندى
كوردنشينةى ثارَيزطا ضوار لةو
دةنط كوردستاندا خؤرهةآلتى
حيزبانةى ئةو ئةوة بهَينَيتةوة،
خةَلكى بةشداريى خوازيارى كة
كانديدة ــةو ئ ــن ــوان دةت ـــوون،  ب
ضالش (بة  بكةن ملمالنآ تووشى
بيكةن كوردييةكى بة كشيدن)،
كاناَلى لة سةرييةوة، بة ماأل بة
بخةنة طوشار ــؤرةوة ــؤراوج ج
ئةو جَيبةجَيكردنى  بؤ ــةري  س
ءَينة بؤ داويةتى، كة بةَلَينانةى
دونياى بة  ضةشنة بةو دةتوانن 
ضوارضَيوة لةو كة بَلَين دةرةوة
مــافء دواى بــةرتــةســكــةشــدا، 
كةوتوونء كورد طةلى ئازادييةكانى
تاقيكردووةتةوة، رةهةندةشيان ئةو
بووة. ئةوة دةرئةنجامةكةى بةآلم
كؤمار، سةرؤك  نةبووة ئةطةريش 
داهاتووش كؤمارى سةرؤك ئةوا
نةذاديش ئةحمةدى ئةطةر تةنانةت
ــانء رام جؤرَيك تووشى بَيت،
لةو بــؤضــى كــة ـــات تــةكــان دةك
نةهَيناوةتةوةء دةنطى ثارَيزطايانة
كوردان سووربوونى بينينى بة
ناضاريش بَيت بة لةسةر داواكانيان،
داخوازييةكانيان لة ئاوإَيك دةبَيت

بداتةوة.
بة سةرانسةريشدا لةئاستى
نَيوان كةلَينى درزء بةشداريكردن،
رَيطا دةبَيتء زياتر رذَيم قؤَلةكانى
سةر مؤرةيةكى سةركارى هاتنة لة
«نا»يةكى دةطيرَيت، خامنةيى بة
باآلدةستء دةسةآلتى بة باشة
بة زياتر ثاشةكشةى  دةتوانَيت 
حكومةت لة باَلَيك بكات، رذَيــم
بة ـــإواى ب ــة  ك ــار ــةرك س بَيتة 
بةرتةسكء (هةرضةند كردنةوةى
ــةزاى ف ــت)، ــَي ب ــش ــوورداري ــن س

هةبَيت. كؤمةَلطا سياسيى
ئةنجام

بـــووة ــش ــي ــك ــارَي بـــا بـــؤ ج
كوردستان لة سياسةتكردنيش 
بَيت، نةك دةستكةوتةكان رووى لة
بَيتء (هزينةبردار) تَيضووهةَلطر
رؤضنانةى رةهةندء  ئةو رَيطاى  لة
ناضاريدا لــة ـــم رذَي ــودى خ كــة 
ملمالنآء بة ناضار رذَيم دةيكاتةوة،

بكرَيت. رووبةإووبوونةوة
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ناوةأاستدا؟! خؤرهةآلتى ضاظَيز لة هؤطؤ بوشء جؤرج تَيكةلََيك لة نةذاد ئةحمةدى
دوو موطابي  رؤبَيرت ضاظَيزء هؤطؤ 
ثؤثؤليستى مؤدَيلى لة بةرضاو ءَينةى
ساَلةكانى لة ضاظَيز بةرضاو، دةخةنة
طةورةى ئاَلوطؤإى هةندَيك سةرةتاوة
قازانجى ضينةكانى بة لة سةرةتادا كة كرد
ئةم بةآلم بةرضاو، دةهاتة خــوارةوة
نةبوونى هــؤكــارى بــة ئــاَلــوطــؤإانــة
بيرلَينةكردنةوةى ثسثؤإانةء كارى

خَيرا هةر دةرئةنجامةكاني، لة تةواو
جيرةبةندى قةيرانء تووشى ءآلتــى
سةرةكييةكانء ثَيداويستيية زؤربةى
بازاإَيكى سةرسوإهَينةرء هةآلوسانى
بؤ فةرميى، بازاإى لة طةورةتر رةشى
لةدواى كرد، نوَيكان كؤنء دةوَلةمةندة
هةوَليداوة هةميشة ضاظَيز ئاغاى ئةوةوة
بةشَيكى لةدذى كؤمةَلطا لة بةشَيك تا
راطةيةندنة تةياربكات، كؤمةَلطا لة ديكة
كردووةتةوة، بةرتةسك سةربةخؤكانى
مــةزهــةبــىء ــة نـــاوةنـــدة بــةشــَيــك ل
بة هةوَليداوة داخستووة، ثيشةييةكانى
جؤرج بوشء زةقكردنةوةى دذى خؤى
قةيرانانة ئةم لةطةأل ئةو هةإةشةى
داهاتى تةنيا تائَيستا بَيتةوة. رووبةإوو
ظةنةزؤَيال كة هؤكارَيك بووةتة نةوت

نةبَيتة زيمبابؤيةكى دووةم.
ءَيــنــةيــةكــى رؤبـــَيـــرت مــوطــابــي
رابَيرت هةَلسوكةوتةية، ديكةىئةمجؤرة
ئةفريقاى بةثَيضةوانةى رَيبةرانى موطابة
ثسثؤإيىء ــارى ك بــة كــة ــاشــوور، ب
كؤسثةكانى هةموو لةبةرضاوطرتنى
دةرئةنجامةكانى ءَينة بؤ بـــةردةم،
خؤرئاواييةكان ءآلتة سزادانى بايكؤتء
سثى خاوةن زةويية مافى ثشتيوانى لة لة
هةَلبذاردندا لةكايةى كاتَيك ثَيستةكان،
ثؤثؤليزمء ثةنابردنةبةر بة دواوة، كةوتة
زةويء بآ ثَيستة رةش كؤكردنةوةى
هةَلبذاردنى ثرؤسَيسى  هةم  توإةكان،
هةم كرد، كَيشة تووشى ديموكراتيكى
ئابوورىء لةناوبردنى هؤكارى بووة
ئةو خةَلك، بةرضاوى بةشَيكى ذيانى
بةثَيضةوانةى كة لةبيريكرد تةنانةت
لة ضاظَيز نــةذادء ئةحمةدى ئاغاى 
دؤالرى (١٥٠) نةوتى بةرميلة ضانسى

بَيبةشة. ٢٠٠٨ ساَلى

دةرةوةء سياسةتى لة بوَيريى
لةطةأل ئةمريكا ءتووَيذ

دوودَلى بآ نةذاد ئةحمةدى ئاغاى
ئةطةر سياسيية،  هةَلضوونى خاوةنى 
هةمووة ئةو نةبواية، سياسى هةَلضوونى
نةتةوةيى ئاسايشى ناوةكىء ثرؤذةى
ركابةرةكانى لةطةأل سياسيدا قؤمارى لة
رؤذَيــك هةموو  نــةدةطــرت، طاَلتة بة 
ئيسرائيلى لةناوبردنى هــةإةشــةى
تائَيستا ئةو، بةثَيضةوانةى نةدةكرد،
فةرماندةرانى بةَلكو ئَيران، رَيبةرى نةك
ئيسرائيل لةناوبردنى لةبارةى نيزاميش
ئةوان ئةوةى كة قسةيةكيان نةكردووة،
هَيزى بةرطريى لةسةر ثَيداطريى دةيَلَين 
هَيرشَيكى هةر بةرثةرضدانةوةى ئَيرانء
سياسةتء لة  ئيسرائيلة. لةناكاوى 
سةردةمى لة ــةت  دةوَل بةإَيوةبةرى
هةَلضوون كاتةكان زؤربةى  مؤدَيرندا،

مةترسيدارة. بَيهودةء
لةطةأل ــذ ــووَي ءت تــابــؤى شكستى 
ثيرؤزبايى ثةيامى ناردنى ئةمريكاء
ئاغاى ــةن ــةالي ل ئــؤبــامــا ـــاراك  ب ــؤ  ب
ئازايانةء كارَيكى نةذادةوة، ئةحمةدى
ئاغاى بةداخةوة بةآلم بوو، دروست 
ثؤثؤليزم، هؤكارى بة نةذاد ئةحمةدى
ثَيويست لَيهاتوويى تايبةتمةنديىء
دانوستانَيكى رَيبةريكردنى بؤ نيية
ئةمريكادا، لةطةأل درَيــذمــاوة  ئاَلؤزء
ئــةوةى لةجياتى كاتةكان زؤربـــةى
قسةبكاتء خؤرئاواييةكان ءآلتة بؤ

بكاتة ئةوان نيطةرانييةكانى هةوَلبدات
دةَلَيى روونكردنةوةكانى، ئامانجى
ئَيران طوندةكانى لة يةكَيك خةَلكى بؤ
توانايى لة ئةو هةروةها دةكات، قسة
ثَيويست سياسةتكاريى ديثلؤماتيكء
ئةو كة هةن زؤر نموونةطةلى بَيبةريية،
نةذاد ئةحمةدى ئاغاى كةموكورتييةى
لة قسةكردنى ءَينة بؤ بةرضاو، دةخةنة
بؤ بوو بَيوَينة كؤَلؤمبيا هةلَيكى  زانكؤى
ثرسيارةكاندا ءةآلمى لة ئةو بةآلم ئةو،
دةبردة ثةناى  روونكردنةوة، لةجياتى 
لةجياتى ءَينة بؤ ئاشكرا، درؤكردنى بةر
بةإَيوةبةرانى زؤربــةى ءةكو ئةوةى
لةسةر كة بَلَيت ئيسالمي ءآلتــانــى
ئَيران كة ئيسالمييةكان ياسا بناغةى 
بةإَيوةدةضَيت، ياسايانة ئةم لةسةر
لة كة مافانةى ئةو هاوجنسطةراكان
ئةم نيانةء ئَيران لة هةيانة، خؤرئاوادا
بيروإاى دةرئةنجامى ياسايانةش
لة حاشاكردن بة ئةو بــةآلم خةَلكة،
هؤكارى بووة تةنيا بابةتةكة هةموو
لة كة كاتَيك يان طوَيطران. ثَيكةنينى
ثةيوةندى لة كؤنطرة باسةكانى ئةمريكا
هَيزةكانى خَيراى دةرةوةى ضوونة لةطةأل
ئةحمةدى ئاغاى عَيراق، لة ئةمريكاية
بة لة عَيراق دةردةكةوَيتء لةناكاو نةذاد
ضوونة ئةطةرى لة نةبَيت «خةمتان ءتنى
كة هةية ئةمريكا، ئَيمة هَيزمان دةرةوةى
هؤكارى دةبَيتة بطرَيتةوة»، ئةوان جَيطاى
ئةمريكييةكانء توندإةوة بةهَيزبوونى
ءآلتانى سعودىء عةرةبستانى ترسانى
كؤتاييداء لة فارس. كةنداوى عةرةبى
ئةو هةَلضوونى طرنطتر هةمووان لة
هؤكارى بووةتة دةرةوة سياسةتى لة
ئَيران، ناوةكيى بةرنامةى طرَيثووضكةى
ءآلتةوة رَيبةرانى لةاليةن بةردةوام كة
ئاشتيخوازانة بةرنامةيةكى ــو ءةك
نَيونةتةوةيش ئاذانسى نيشاندراوةء
ثةيدانةكردووة، ئةمة بةدذى بةَلطةيةكى
ئةمةش ئيسرائيلء لةناوبردنى بة
دةورى لة هةمووان  كة ءايــكــردووة 
بطرن، يةك ئَيران بةدذى ئيسرائيلء
ناوةكييةكةى بةرنامة سةرتاثاى ئةمةش
ئاراستةية ئةم مةترسييةوة، دةخاتة ئَيران
ناخؤشةويستء نادَلخواز، ءَينةيةكى
راى ثياوانء دةوَلةت لةالى ناجَيطيرى
ئةحمةدى ئاغاى لة خؤرئاوا طشتيى
دةبَيتة كــة ــردووة، ــك ــت دروس نـــةذاد 
ضةشنة هةر  لة ئةو بَيهَيزيى هؤكارى 
ئةمةش ضاوةإوانكراودا، ءتووَيذَيكى
ئَيراندا نةتةوةيى بــةرذةوةنــديــى لة 
ئاغاى ئةطةر تةنانةت هةربؤية نابَيت،
كرانةوةيةك بيةوَيت نةذاد ئةحمةدى
خؤرئاواء لةنَيوان ثةيوةندييةكانى لة
بةرطَيكى ءةكو  سازبكات، ئةمريكادا 

نيية. كارةى ئةم تواناى سووتاو

ثالنى ثاراستنى بةهَيزكردنء
شكستى بة ثةيوةستة ئَيران ناوةكيى

نةذاد! ئةحمةدى ئاغاى
ءزةى بازنةى تةواوكردنى بَيطومان
ثَيشظةضوونة بةردةوامبوونى ناوةكىء
ئيسالميى، كــؤمــارى ناوةكييةكانى
نةتةوةيىء ئامانجَيكى بووةتة ئَيستا
بةتايبةت لَيدةكةن، ثشتيوانيى خةَلك
تاَليبانى مةترسيى لةبةرضاوطرتنى بة
دةستبةسةراطرتنى هةندَيك كة ثاكستان،

دوور بة تاَليبانةوة لةاليةن ثاكستان 
بة ئَيران ثَيإاطةيشتنى دةست نازانن،
بتوانَيت كة بةشَيوةيةك ناوةكى تواناى
ضةكى ثَيويستدا لةكاتى تةنانةت خَيراء
لة هةموو ئَيستا بهَينَيت،، ناوةكى بةرهةم
بةرنامةى ئَيستا ثَيويستترة. كاتَيك
ئاغاى ــاوى ن لةطةأل ئَيران ناوةكيى 
كة طرَيدراون لَيك ءةها نةذاد، ئةحمةدى
دروستبووة بؤ روانينةيان ئةو هةندَيك
ئةمدواييةى ناوةكييةكانى دةستكةوتة كة
ثالندانانى هةوألء دةرئةنجامى ئَيران
دوو دةرئةنجامى روانينة ئةم بووة، ئةو

هؤكارة:
لة  زياتر نةذاد ئةحمةدى  يةكةم: ئاغاى
ئَيراندا لة ديكة سياسيى بةرثرسَيكى هةر
طةمة نَيو هَيناوةتة ناوةكى بةرنامةى
دةرةكييةكانةوة، ناوخؤيىء  سياسيية
ثالنةكانى شكستى كة  رادة بةهةمان
ئاشكرابوو، سياسةتةكانى ديــكــةء
بَيكاريى هةَلئاوسانء كة رادة بةهةمان
طروثة كة رادة  بةهةمان زياتربوو، 
ريفؤرمخوازء بناذؤخواز، جياوازةكان، ض
بردة ثةناى زياتر ئةو لَيطرت، رةخنةيان
بيرتيذى بة هةروةها ناوةكى، بةرطى بةر
طرَيدانى كــة تَيطةيشت ــةوة ل خــؤى 
سةرؤك ناوةكىء سياسةتى بة ئيسرائيل
رةخنةطرانى دةتوانَيت كؤماربوونييةوة،
زياتر بناذؤخوازةكاندا، لةنَيو بةتايبةت

ناكؤكى بكات. تووشى دوودَلىء
هةَلوَيستى  لة  نــاإوونــى دووةم: 
ريفؤرمخوازةكان طروثة  لة بةشَيك
لةاليةك، ناوةكى بةرنامةى بة سةبارةت
ريفؤرمخوازانى لة ديكة بةشَيكى ءةهمى
ناوةكيى بةرنامةى لةبارةى  طؤإانخواز
ءآلتــانــى هةَلوَيستةكانى ــرانء ــَي ئ
هؤكارى بووة  بارةيةوة، لةم خؤرئاوا 
ءةكو نةذاد ئةحمةدى ئاغاى دةركةوتنى
ثَيداطريى راستةقينةء بةرطريكةرَيكى
ناوةكى، تةكنةلؤذى بةدةستهَينانى
راستييةكان ئةمانة، ــةرةإاى س بةآلم
ئةحمةدى ئاغاى ئيديعاى ثَيضةوانةى
ــةرؤك س لــة تةنيا نــة ــةو ئ نــــةذادة. 
زياترى طرنطييةكى ثَيشوو  كؤمارةكانى
بةرطريىء بناغةى بةهَيزكردنى بة
ناوةكييةكان لَيكؤَلينةوة زيادكردنى
طةمة نَيو بؤ هَينانى بة بةَلكو نــةداوة،
ذيانى مافى بة  طرَيدانى سياسييةكانء 
ئاشتيخوازانةى بةرنامةى ئيسرائيل،
ضــةكــداريــى ـــى، بــةرنــامــةيــةكــى ءآلت
بةرنامةيةى ئةو بةرضاوء خستووةتة
دةرئةنجامدا لة مةترسييةوة، خستووةتة
لةطةأل ناوةكى بةرنامةى طرَيخواردنى
ئةحمةدى ئاغاى ئاراستةى روانينء
كؤمارى هؤلؤكاست، ئيسرائيلء بؤ نةذاد
ناوةكييةكةى بةرنامة ئَيرانء ئيسالميى
ئةطةر مةترسى  طةورةترين بةر دةخاتة 
ديكة جارَيكى  نةذاد  ئةحمةدى  ئاغاى 
دةست لة ثشتيوانى بؤ هةَلبذَيردرَيتةوة.
ناوةكىء تةكنةلؤذى بة ثَيإاطةيشتن
نَيودةوَلةتييةكانى هةلة لة كةَلكءةرطرتن
دةورى ناسينى فةرمى بة بؤ ثَيكهاتوو
ئاغاى شكستى ــران، ــَي ئ نــاوضــةيــى
لة هةركام هةمبةر لة نةذاد ئةحمةدى
كاتَيك هةموو لة  ديكة، بةربذَيريى  سآ

ثَيويستترة.

محةمةدى كةريم وةطَيإانى
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ناوةأاستدا؟! خؤرهةآلتى ضاظَيز لة هؤطؤ بوشء جؤرج تَيكةلََيك لة نةذاد ئةحمةدى
كؤمارى ئَيران سةرؤك هةَلبذاردنى طفتوطؤ نوَيكانى

كيانى تةهمورس ن:

ئَيراندا لة  هةَلبذاردن كَيبإكَيى 
ــةوة ــردووةت ــك ــي روون تــا هــةنــووكــة
تةنيا نـــةذاد ئةحمةدى ئــاغــاى كــة 
ســةرؤك نَيونةتةوةييدا لةئاستى
بةَلكو نيية، كَيشةخوَلقَين كؤمارَيكى
هةمانشَيوةية، بة ناوخؤشدا لةئاستى
ءةكو ئةو كةس زؤر  كة  لةكاتَيكدا
كؤنسَيرظات بنةِرةتخوازء كةسَيكى
بة ــــةن، هــةنــدَيــكــيــش ــرة دةك ــَي ذم
ئَيرانى نيوكؤنسَيرظاتيزمى سومبولى
راستإةوة لةثاأل بةشَيكيش دةزانــنء
دةكةن. ثؤلَينبةندى ثراطماتيستةكاندا
كانديدَيكى ئــةو بَيت ضؤنَيك هــةر
بةشَيكى لةنَيو  هةنووكةش تا بةهَيزةء 
شارء طوندة هةذارى خةَلكى بةرضاو لة
هةية، بةرضاوى ثَيطةيةكى بضووكةكاندا،
سةرؤك ثوانى سةر بخرَيتة ئةطةر ئةمة
بةهَيزيى كارتَيكةرىء كؤماربوونء
ثشتيوانيى طروثةكانى لة بةشَيك
بة ديكة جارَيكى  دةتوانَيت ناوبراو، 
هةَليبذَيرَيتةوة، كؤمارى ــةرؤك س
كة اليةنطرانى ضاو ثَيش ءا دَيتة لَيرةوة
ئاطاداربن لةوة نةذاد ئةحمةدى ئاغاى
بةتايبةت ئابووريدا، لةبوارةكانى ئةو كة
لة كةَلكوةرطرتن بَيكاريى، هةآلوسانء
شايانى نةوتييةكان، مَيذوويةكى داهاتة
بؤ هةربؤية نيية، ثشتطيريكردن بة
لة بابةتة سآ ئةو ناوبراو لة ثشتطيريى

دةكةنةوة: زةق زياتر هةمووان
بة  دةربإين ناإةزايةتى  يةكةم: 
ثراطماتيستى سياسةتى هةندَيك نسيبةت
رؤحانيةت دةستَيوةردانى بة سةبارةت
دةستةبةركردنى دةوَلةتيدا، كارى لة
بةنزين، نرخى ءَينة بؤ سووبسيدةكان
حــةجء ــكــخــراوةى رَي تَيكةَلكردني

يةكةوة. بة طةشتوطوزار رَيكخراوى
ثةيوةنديية  لة ئةو بوَيريى دووةم: 
تابؤى شكاندنى نَيونةتةوةييةكانداء

ئةمريكا. ءتووَيذ لةطةأل
بةهَيزكردنى  ثةرةثَيدانء  سَييةم: 
تةواوكردنى ءآلتء ناوةكيى ءزةى

ناوةكيية. تفاقى بازنةى
ئــةوةى بؤ هةوَلَيكة بابةتة ئــةم 
هةرسآ لة روانينانة ئةم ثَيضةوانةى

بوارةكةدا بخاتةإوو.

كردةخوازيى جَيطاى لة ثؤثؤليزم
ـــة ثــراطــمــاتــيــســتــة ئـــــةوةي ك
لة طروثة تؤتاليتاريستء راستإةوةكان
ثؤثؤليستةكان تؤتاليتاريستء شَيوة
لة جياوازيى هةميشة  جيادةكاتةوة، 
كة لةوةدا جياوازيى يان نةيارةكانيان
بكات الواز ئةويتر دةيةوَيت هةركاميان
كة بابةتةداية لةو جياوازيية ئةم نيية،
بهَيننء ثَيكى دةيانةوَيت هةركاميان
جياوازييان ــة وات بكةن، دروســتــى
ئةم بؤ كة روانطةيةكداية شَيوازء لة
بنةماية ئةم لةسةر هةَليدةبذَيرن. ئامانجة
دامةزراوة لة بةشَيك هةريةكيان لةطةأل
ياساييةكان بان هَيزة سوننةتييةكانء
هؤكارى دذايةتى هةية، بةآلم كَيشةيان
لةطةأل ثؤثؤليزم يان تؤتاليتاريزم
بؤ هةوَلدان مةدةنييةكانء دامةزراوة

كؤنترؤَلى كؤمةَلطاء يةكدةستكردنى
ــاردانء ــإي ب هــةمــوو نــاوةنــدةكــانــى
لة بةشَيك دذايةتى ناوةندطةرايىء
دةطةإَيتةوة سوننةتييةكان، دامةزراوة
كؤمةآليةتييةى كارتَيكةريية ئةو بؤ
راستى باَلى  هةيانة. ناوةندانة ئةم  كة
كارتَيكةرى هةوَلدةدات  ثراطماتيست، 
ئةو مؤدَيرنةكانء مةدةنيية دامةزراوة
ياسا ميكانيزمى بة  كة  دامةزراوانةى
ناوةندء ئةو جَيطاى  لة  كــاردةكــةن،
هةوَلدةدةن كة  دابنَيت دامــةزراوانــة 
ئايين، نــةريــتء  بردنةبةر ثةنا بة 
ثيرؤز ــوورء ســن بــآ كــارتــَيــكــةرى
ئةم لةسةر دروستبكةن، بؤخؤيان
ئةحمةدى ئاغاى  هةوَلدانى بنضينةية 
رؤحانيةت بَيهَيزكردنى بؤ ــةذاد ن
دواى بةتايبةت دامةزراوةيةك، ءةكو
بؤ هةوَلةكانى هةموو  كة ئــةوةى
مايةوة، بَيئاكام ثشتوانيان راكَيشانى
الوء راديكاألء بةشى بةهَيزكردنى
سوننةتييةكان، طروثة بةدذى دنةدانيان
ئاشكراية روونء بةربةرةكانَييةكى نة
بةرتيلخؤرى دةسةآلتخوازيىء لةطةأل
بةَلكو رؤحانييةكان، لــة بةشَيك
ئينتمايةكى بنضينةى لةسةر هةوَلدانَيكة
ثشتبةستن بة تؤتاليتاريى توندى
مافى لة داكؤكيكردن ثؤثؤليزمء بة
هةموو لة ثرؤسَيسَيكة ئةمة بَيبةشةكان،
زةمةنيدا لة بإطةيةكى كة ءآلتانةى ئةو
تؤتاليتَيرةكان رذَيمة دةسةآلتدارى
ئةزموون تؤتاليتَيرةكانيان بزاظة يان
ــاى ــةوروث ئ كــــردووة، روويـــــداوة.
شةإى دواى ساآلنى لة خؤرهةآلت
دوابـــــةدواى ــــى جــيــهــانــىء دووةم
تؤتاليتَيرى رذَيمطةلى جَيطيربوونى
راستء تؤتاليتَيرى  جَيطاى لة  ضةث
باشترين ضين، فةرهةنطى شؤإشى

بارةيةوة. لةم نموونةكانن
طروثة ءَيــنــانــةدا ئــةم  هةموو  لة 
الوانء ضةكداركردنى بة تؤتاليتَيرةكان
شةإى دامةزراوة بؤ اليةنطرانى خؤيان
دينى، غةيرة ض دينىء ض سوننةتييةكان،
ناوةندى ءةكو ئيدارييةكانى ناوةندة
رؤشنبيرانء الدانى داهات، ثالندانء
هةموو لة كردووة. ثسثؤإان، البردنى
نوَيخوازيى، دروشمةكانيان ئةمانةشدا
لةطةأل بةربةرةكانى بةرةوثَيشضوون،
بة يارمةتى بيانييةكان، دةوَلةمةندةكانء
ئةوانةشدا زؤربةى لة بووة، هةذارةكان
ئةوانباسى لَيوةدةكةن، ئةوكَيشانةى كة
لةطةَليان بــةربــةرةكــانــى ــةء  راســت
لة بةآلم بووة، خةَلك زؤربةى ءيستى
كؤمةَلطايانةدا ئةو هةموو لة دواجاردا
مةدةنيية دامةزراوة سةر بؤ هةَلمةت
بةربةرةكانآ بةرطى لة ناحوكمييةكان،
زمانَيكى بة كؤنةثةرةستىء لةطةأل
هؤكارى نةبووةتة ثراطماتيستى،
مؤدَيرنء دامـــةزراوةى هاتنةئاراى
بووةتة بةَلكو ناحوكمى، سةربةخؤء
ناوةندء لة هَيز كؤبوونةوةى هؤكارى
الدانى دةوَلةتداء يان حيزب لةدةستى
سةربةخؤكانى مةدةنىء ناوةندة هةموو
ناوةنديي كؤنترؤَلى كة لَيكةوتووةتةوة،
نموونةطةلى كــردووة.  كَيشة تووشى
ئَيستاى بةربةرةكانَيى كة هةن زؤر
ــةذاد ن ئةحمةدى  ئــاغــاى ــى ــةت دةوَل
دةخةنة رؤحانيةت ناوةندى لةطةأل

طرنطترين روانينَيك، ءةهــا خانةى
ئةحمةدى ئاغاى كة ئةوةية هؤكار
دةسةآلتدارَيتى كؤتايى  ساَلى  لة نةذاد
رةخنةكان، زياتربوونى بةهؤى خؤيدا
ســـةرةوةى ــة ــوون ض ــارى ــؤك ــة ه ب
بةشَيك ثةيوةستبوونى هةآلوسانء
باَلي بة بةرضاوةكان رؤحانيية لة
كارتَيكةرى لةطةأل دذايةتى رةخنةطر،
ــردووة. ــك ــَي ــث ــت ــةت دةس ــي ــي ــان رؤح
هةموو ءةكو رؤحانييةت دامةزراوةى
ــرء زؤرت نة ديكة، دامــةزراوةيــةكــى
كؤمةَلطايةكى ثَيويستيى كةمتر، نة
قوربانيى بكرَيتة نابَيت بةهَيزة، مةدةنى
ريشة بةهؤى كة كاريطةر باندطةلى
لة كةَلكوةرطرتن بة لةنَيويداء داكوتين
توانيويانة دينيدا، دةوَلةتَيكى لة بةرتيل
ثؤزةتيظة تايبةتمةنديية لة ناوةندة ئةو
تايبةتمةنديى ءةكو خؤى مةدةنييةكانى
مةدةنيى ناوةندَيكى  هةر ثؤزةتيظى 
ثَيطةى لةبةرضاوطرتنى بآ ديكة،
خاَلى ــةوان، ئ سياسيى ضينايةتىء
ثَيويست دذايةتى  هةروةها  بكةنةوة، 
تؤتاليتَيرييةكانى شَيوة هةوَلدانة لةطةأل
بؤ نــةذاد ئةحمةدى ئاغاى دةوَلةتى
نابَيت ناوةندَيك، ءةها بَيهَيزكردنى
ثَيويستء دذايةتيى قوربانيى بكرَيتة
حــةزة ــة ل هــةنــدَيــك ــةطــةأل بــةجــآ ل
لةنَيوان ياساييةكان بان دةسةآلتخوازء

رؤحانييةكاندا. لة هةندَيك
كة كؤمةَلطايةكة مةدةنى  كؤمةَلطاى
كؤمةآليةتى طروثَيكى توَيذء هةر لةودا
لةذَير ــةواوء ت ئازاديى بة بتوانَيت
مةدةنىء دامةزراوة ياسادا، رؤشنايى
ثَيكبهَينَيت. ــؤى خ سياسييةكانى
ثؤثؤليست يان تؤتاليتَير دةسةآلتى
دامةزراوة هةموو كؤنترؤَلى خوازيارى
سإينةوةى رَيطاى لة مةدةنييةكانة
بةشَيكى كردنى بةرضاويانء بةشَيكى
يا دةوَلـــةت لة بةشَيك  بة ديكةيان
هَيرشى كاتَيك هةموو ئةوانة حيزب،
ناشيرينترين لةناوبردنى بؤ خؤيان
ئةمة بةردةوامى بة دةستثَيدةكةنء
ثَيطةى لةطةأل دذايةتى ناوى لةذَير 
ذَيردةستةء اليةنء ثشتيوانى لة هةندَيك

بةإَيوةدةبن. ضةوساوةكان،

لوال ئارى دَيسيلوا لويز
نا! ضاظَيز هؤطؤ

بةإَيوةبردنى شَيوةى هــةروةهــا
بؤ نــةذاد ئةحمةدى ئاغاى دةوَلةتى
كَيشة لة بةشَيك ضارةسةركردنى
لةناوبردنة ءَينة بؤ ئابوورييةكان،
هاوتةريبةكان ناوةندة البردنى يارانةكان،
ناوةندى لة ئةوقاف حةجء ناوةندى ءةكو
لةسةر ماَليات ثَيكهَينانى طةشتوطوزاردا،
كة نيشاندةدات ئــةوة ــدة، زَي بةهاى
ثؤثؤليستى بةشَيوةطةلى دةوَلةتة ئةم
شياو ــارى ك هةندَيك هــةوَلــدةدات
لةإاستيدا شَيوةية ئةم ئةمجامبدات،
ئةم خاَليكردنةوةى هؤكارى دةبَيتة
دروستء ناوةرؤكى لة هةنطاونانانة
نةبوونى هؤكارى بة ثةشَيويى ثَيكهَينانى
دةرئةنجامدا لــة ثسثؤإيى، ــارى ك
ئةو ثةراوَيزكةوتنى شكستهَينانء
لةسةركار بة  لَيدةكةوَيتةوة. بيرؤكانةى 
ناوةنديى، بانكى سةرؤكانى  البردنى
بانكيى قازانجى بةهاى دةستنيشانكردنى

دةركردنى كؤمارةوة، سةرؤك لةاليةن
هؤكارى بة ئــابــوورى  ءةزيــرةكــانــى
هةَلوةشاندنةوةى رةخنةطرتنيان،
بة كارناسى ئةنجوومةنى كؤمةَلَيك
«ذينطةى بوونةتة ــةوةى ئ بيانووى
لة بةشَيك تةنيا دةوَلةمةند»، هةندَيك
ناثراطماتيستىء شَيوةكانى بةرضاوترين

بةرضاو. دةخةنة تؤتاليتَيرى شَيوةى

www.ne
tew

e.c
om



7 2009/6/8 دووشةممة (485) ذمــارة
prd@rozhnama.com

بههرامي عهبدولَآل

خؤرهةآلتي له كــورد سهنگي
هةَلبژاردنهكاندا له كوردستاندا
هةَلبژاردنء چونكه  ديارنهبووه، 
سهرؤك هةَلبژاردنهكاني بهتايبهت
بهوپَييه كه هةميشه كؤماريي له ئَيراندا
سياسيدا ـــراوي داخ كهشَيكي له  
دةرفهته ئهو هيچكات بهإَيوهچوون،
به تَيياندا بتوانَيت كورد كه نهبوون
ئامانجه بهرةوپَيشبردني قازانجي
لهوان نهتهوايهتييهكاني، سياسيو
شهإي لهمه جگه ءهرگرَيت، كهَلك
حكومهتيناوهنديلهگهألئؤپؤزسيؤني
سيستماتيكي سهركوتي ــوردو ك
كوردستانيش، خؤرهةآلتي خهَلكي
ئؤپؤزسيؤني ئهوهي  هؤي  بووةته
بايكؤت هةَلبژاردنهكان زؤربهي كورد
نهكهن بايكؤتيشي ئهگهر يان بكهن،
رووني ئامانجَيكي  بهشوَين لهواندا
هؤكارانه ئهم كؤي نهبن، سياسييهوه 
بهشداريي ــهوه ي ئ هؤي  بوونهته
له كوردستان خؤرهةآلتي خهَلكي
هةَلبژادني بهتايبهت هةَلبژاردنهكانو
لهگهأل بهراورد به كؤماريدا، سهرؤك
خوارهوه له زؤر ديكه  شوَينهكاني
بووةته هؤي ئهوهش بَيت، لهإاستيدا
له كــورد سهنگي دهورو كه ئــه وه 
له يان ديارنهبَيت، هةَلبژاردنهكاندا
فآلن قازانجي به حاَله تدا  باشترين
ئامرازيي كهَلكي كانديدا فيسار يان

لَيوهرگيرَيت.
كــوردو به پةيوهندي ئــه وهي
هةيه، سياسييهكانهوه حيزبه
بايكؤتكردني سياسهتي  كه  ئهوهيه
حيزبو لهاليهن هةَلبژاردنهكان
ــي خــؤرهــةآلت ــي ــان ــراوه ك ــخ ــك رَي

نهيتوانيوه هةر نه ك كوردستانهوه، 
بهَلكو هةبَيت، سياسيي دهستكهوتَيكي
هَيزانه ئه و دووركهوتنهوهي بهپَيي پآ
كوردستانو سياسيي گؤإهپاني له
راستييهكاني پَييهش بهم ئَيران،
الوازيي رَيكخستنه بههؤي  كؤمهَلگاو
هَيزانه، ــهم ئ جه ماوهرييه كاني 
هةبووه. الوازتري كهمترو كاريگهريي
(١٠ -١٢) له كه بهتايبهت چهشنَيك به
بايكؤتكردنه چهشنه  ئهو دواييدا ساَلي
هةبووه، ــهوهي ــاردان ك كه مترين
بَيئاگايي بووه ءاش جاري تهنانهت
پَيوه كؤمهَلگا ي راستييهكاني له تهواو
چهشنه ئه م دهكرَيت بؤيه دياربووه ،
خؤتهريك بهجؤرَيك بايكؤتكردنانه
سياسيي گؤإهپاني  له خستنهوه 
ئَيران كوردستانو خؤرهةآلتي

بدرَيت. لهقهَلهم
چهشنه  ئهم نهرَينيي اليهنَيكي

كه ئــهوهبــووه كالسيكه، روانينه 
به تاراوگهنشين ئؤپؤزسيؤني
چاالكاني له گوماناوييهوه چاوَيكي
بإوانَيتء ءآلت ناوخؤيي سياسيي
ئهوان پوتانسيهلي تواناو نهتوانَيت
جهماوهرييء خهباتي قازانجي به
بهريني بزاڤَيكي ءهگهإخستني
كهَلك شوناسخوازانه كؤمهآليهتيء

ءهرگرَيت.
بهشَيك كه تاَلهيه  راستييه  ئهم
باوه إه ئهم سهر هَينايه هَيزانهي  لهم
روانينهكانياندا به  پَيداچوونهوهيهك
ــةر نــاچــارن ه ئــهگــه ر بــكــه نــه وه ،
دهبَيت بكهن، بايكؤت  هةَلبژاردنهكان 
لهودا كه بكهن بؤ كاري  چهشنَيك به
دهبَيت ئهگينا دياربَيت، كورد سهنگي

بگرنهبهر. ديكه  سياسهتَيكي 
له بهشَيك  نوَييهي  روانگه  ئهم 
كوردستان خؤرهةآلتي حيزبهكاني

خوَيندنهوهي له كه حدك)، (بهتايبهت
كؤمهَلگا ئهمإؤكهي راستييهكاني
له ئَيرانو كوردستانو خؤرهةآلتي
پَيشووي ميتؤدهكاني خهسارناسيي
خهباتهوه سهرچاوه دهگرَيت، لهماوهي
هةَلبژاردنهكاندا له بهر مانگي چهند
بهرچاوي كاردانهوهي توانيويهتي
مهدهنيو سياسيء چاالكاني لهسهر
مهدهنييهكاني سياسيو كؤمهَله كؤإو
له بهشَيك لهسهر تهنانهت كــورد،
كؤماريش سهرؤك كانديداتؤرهكاني
له هةندَيك بهچهشنَيك هةبَيت،
بهشَيوهي ئه گهر كانديداتؤرهكانيش
نهتهوهكان پرسي بووه ، تاكتيكيش
بداتهوه و رهنگ بهرنامه كانياندا له
هةمهاليه نانةدا ستهمه بــهو دان
نهتهوه دهرحه ق ساَله  سي كه بنَين
ئَيران جوگرافياي نَيو بندهستهكاني

دهكرَيت. پهيإهو

نوَييه روانگه  ئهم بَلَيين دهتوانين
ســهرچــاوهي لــه و بــؤچــوونــهوهش
بزووتنهوهي پَييوايه كه گرتووه
كوردستان، خؤرهةآلتي سياسيي
به ژيــانــهكــيــي پَيويستييهكي
كؤمهآليهتيو بزاڤه ءهگهإخستني
جهماوهريء مهدهنييهكانء گهإانهوه
نَيو گهمه سياسييهكان هةيه، ئَيستا بؤ
ســهرؤك كانديداي دوو يــهك كه  
بَيت، الوازيش به هةرچهندة كؤماريي،
نهتهوايهتييهكانمان مافه له باسيان
بڤهبووني تابؤي به تايبهتي كردووهو
ستهملَيكراويي پرسي هَينانهگؤإي
پَيويسته شكاندووه، ئَيرانيان گهالني
هةَلبژاردني بايكؤتي سياسهتي

ءهالبنرَيت. كؤماريي سهرؤك
ناكرَيت چـــاوهإوان ئه گهرچي
سياسيي گؤإانَيكي هةَلبژاردنه ئهم
بايكؤت بهآلم لَيبكهوَيتهوه، گهوره ي
مهرجدارء بهشداريي نــه كــردنء
ئهم دهتوانَيت كــورد ئامانجداري

بپَيكَيت: ئامانجانه 
بكرَيته  هةَلبژاردنه ئهم دهكرَيت -
هَينانهئاراي بؤ سياسي دهرفهتَيكي
نهتهوهييهكاني سياسيو داواكارييه
له باسكردن تابؤي  شكاني  كوردو
ءهگهإخستني نهتهوه ييء پرسي
سياسيي پؤتانسيهلي ءزهو

كورد. دهنگدهراني
بهشداريي و  ئامانجداركردني -  
لــه كـــورد ــي ــردن ــهك ــن ــداري ــه ش ب

هةَلبژاردنهكاندا.
لهنَيوان  پردَيك دروستكردني -  
ئؤپؤزسيؤنيتاراوگهنشين وچاالكاني

ناوخؤ.

a.behrami@yahoo.com 

ئَيران له كؤماريي سهرؤك هةلَبژاردني كوردو
بايكؤت) سياسه تي (وهالناني

دةبن؟ ســــوودمـــــةند ئةمجارة هةلَبـــــــذاردنى لة نةتةوايــــةتييةكان كـــةمينة ئايا
كؤمةَلَيك هةمانشَيوة بة نةتةوةييةكان،
هةرهةمان ثَيشَيلكاريانتؤماركردووة،
نةتةوة ثَيشَيلكاريى لة باسى راثؤرتيش
بة كة كــردووة ئَيران جياوازةكانى

دةدرَين. جؤراوجؤر ئةنجام شَيوازى
كــةمــة ــى ــاف م ــى ــاري ــك ــشــَي ــَي ث
نةتةوةييةكانلةشَيوازىجؤراوجؤرى
كؤمةآليةتىء ئايينى، كلتورى، سياسى،
نموونة بة بةإَيوةدةضَيت، ئابووريدا
رَيكخراوء راثؤرتةكانى ساَلَيك هةموو
مرؤظ مافى ضاودَيريى بةشةكانى
لَيبوردنى نةتةوةيةكطرتووةكان، لة
رايــتــزؤضء هيومةن  نــَيــودةوَلــةتــى، 
مرؤظ، مافى ديكةى رَيكخراوةكانى
كة دةكــةن  ثَيشَيلكاريانة لةو باس

ئَيراندا روودةدات. لةوبوارانة لة
كؤنطرَيسى راثؤرتى هةمان هةر
كة ـــات ـــةوةدةك ل ئــةمــريــكــا بـــاس
دامةزراندنء لةبوارى كةمايةتييةكان
خانووبةرةدا ثــةروةردةء ئيشكردن،
بــــةرةوإوو ــةأل  هــــةآلواردن ــةط ل
ــةوةى ــؤى ئ ه ــة ــووةت ـــن، كــة ب دةب

ئةطةرضى دوابكةوَيت، ناوضةكانيان
مافةكانى لة هةندَيك  دةستووردا  لة
بةآلم ــزراوة، ــارَي ث كةمايةتييةكان
نةتةوةى كردةوة بة ئَيران حكومةتى
زاَلكردووة، شيعةى مةزهةبى فارسء
مرؤظء مافى سياسى، هةَلسوإاوانى
رَيكخراوةكانى ضاودَيريى نَيودةوَلةتى
كة ــةوةى ئ هؤى بوونة  دةرةوة لة 
كؤمةَلى لةضاوى ثَيشَيلكاريانة ئةو
ءن جيهانيى ميدياى نَيودةوَلةتىء
ثَيشَيلكاريانة ئةو زؤرجــار نةبَيت،
هؤى ناسةقامطيريىء هةَلضوون بوونة
كوردستان، ــو ءةك ناوضةكانى  لة 

هتد. بةلوضستانء..
لة كة هةندَيك كرا باسى ئةوة ثَيشتر
دةستووردا لة كةمايةتييةكان مافةكانى
لةو كردةوة بة ئةوان بةآلم باسكراوة،
مافانةبةهرةمةندنةبوونءشارةزايانى
ءةردةطرن نموونة بة دةستوور ئَيران
هــةآلواردنــةى ئــةو باسكردنى بــؤ  
ئَيران كةمايةتييةكانى ــةدذى ل كة 
لــةوةدةكــةن بــاس ئةنجامدةرَيت،

كـــردووة ـــةرزى ف ــوور ــت ــة دةس ك
سةرؤكايةتيى ثؤستى كانديدةكانى
بنء ئيمامى دوانــزة شيعةى  ئَيران،
لــةإووى هـــةآلواردن لة  ئــةوة جطة
زؤرينةيةكى كــردةوة  بة ئايينييةوة،
بة ســةر كة ئَيران خةَلكى زؤرى
عةرةبء كةمايةتييةكانى كورد، بةلوض،
بؤ خؤكانديدكردن لة  ديكةن، ئةوانى
دةكاتء بَيبةش سةرؤكايةتى ثؤستى
ديموكراتيبوونى سروشتى بةمةش
بةوةى سةرؤكايةتى هةَلبذاردنى
ثرسيارء ذَير دةكةوَيتة ئَيستاشةوة،
تةواو ديموكراتييةكى بة ناكرَيت
دةسةآلتى لــةوةش بــةدةر دابنرَيت،
نييةء كؤماردا سةرؤك لةدةستى تةواو
لة ضارةنوسسازةكان مةسةلة تةواوى

باآلداية. رَيبةرى دةسةآلتى
كة ــة ــواي ــان ــي ــَي ث ضــــاودَيــــران 
لةثشت كةمينةكان ناإةزايةتييةكانى 
ئةمدوايية ثَيكدادانةكانى تةقينةوةء
بةلوضستان ناوضةكانى لة كة بووة،
تةيارةيةكدا لة بؤمب دانانى (زاهدان)،

ديكة روويداوة، ئةهوازء شوَينةكانى لة
كة ئةوةى بةهؤى لةوانةية ئةطةرضى
موسةوىخؤىئازةرييةءلةهةَلمةتَيكى
ئازةرييةكان ناوضة لة هةَلبذارداندا
كــردووة، قسةى ــازةرى  ئ زمانى بة 
ئازةربايجانة، كوإى ئةو كة ءتوويةتى
بدةن، بةآلم موسةوى بة ئةوان دةنط
هةَلبذاردنةكة طشتى بةشَيوةيةكى
ضاوةإوانىء لةئاستى نة ناتوانَيت
بةثَيى نة بَيت، كةمينةكاندا داواكاريى
لة ركابةرىء ثرؤسةى ثَيويست ئةوان
ءآلتةكةيان داهاتووى سةرؤكى دانانى

ثَيبكات. بةشداريى
كة كةموكوإيانةدا ئــةو لةطةأل
هةَلبذاردنى شَيوازى سيستمء لة
لة هةركام هةية، ئَيراندا سةرؤكايةتيى
سةرنجى كة هةوَلدان  لة كانديدةكان 
كة بؤئةوةى رابكَيشن كةمينةكان
باسكرا ثَيشتر  ءةكو ثيَبدةن، دةنطيان 
باسيان ريفؤرمخواز كانديدى هةردوو
ــردووة، ك كةمينةكان  مةسةلةى  لة 
ئةحمةدى مةحمود ئَيستا سةرؤكى

كردنةوةى بة كة هةوَليداوة نــةذاد
زانكؤكان، لة  كوردى زمانى  بةشى
كــوردى جلوبةرطى لةبةركردنى
كةمينانة ئةو سةرنجى عةرةبى يان
ئاطايانى بةآلم رابكَيشيت، بؤخؤى
كةمينة مةسةلةى كة ثَييانواية سياسى
نةتةوايةتييةكانلةئَيرانلةوةطةورةترة
بتوانرَيتبة كؤمةَلَيك بةَلَينىءةرزى كة
جلوبةرطى لةبةركردنى هةَلبذاردنء
بنةإةتدا لة ضارةسةربكرَيت، كوردى
رادةية بةو ئَيران لة هةَلبذاردنةكان
كة بكرَيت ضاوةإوانى ديموكراتيك نين
جياجياكانى بوارة لة باشيان طؤإانى
لَيبكرَيت، ئَيراندا هاوآلتييانى ذيانى
ئَيران جياوازةكانى  نةتةوة مةسةلةى 
نيية، هاوآلتيبوون مافى تةنيا كؤمةَلَيك
بدرَيت ئةوة دةرفةتى ثَيويستة بةَلكو
هةناسة بدةن، شوناسة جياوازةكانيش
ناوةندى كة دةسةآلتى زمانى تةنيا نةك
خؤى لة ئَيراندا مَيذووى لةم قؤناغةى
مةزهةبى فارسء نةتةوةى باآلدةستى

بسةثَينرَيت. دةبينَيتةوة، شيعةدا
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كورد ريفؤرمخوازاني
بكرداية كةأوبييان ثشتطيري دةبواية

كوردستان: زةحمةتكَيشانى كؤمةَلةى شؤإشطَيإى دةفتةرى سياسيى ئةندامى مودةرسى، ئةبوبةكر

ثاآلنى سؤران سازداني:

لةهةَلبذاردني بةشداريكردن
جياوازي بيروإاي ئَيراندا سةرؤكايةتي
وآلتة ئةو نةيارةكاني  كــوردة  الي
ثَييانواية هةندَيك دروستكردووةء
ثَيويستةكوردبايكؤتيئةوهةَلبذاردنة
بةاليةنةوة ديكة هةندَيكي بكاتء
كانديدة ئةو ثشتطيريي كورد باشترة
كورد داواكارييةكاني النيكةم بكات كة
ئةبوبةكر بارةيةوة لةو بكات. فةراهةم
سياسيى دةفتةرى ئةندامى مودةرسى،
زةحمةتكَيشانى شؤإشطَيإى كؤمةَلةى
بةوة ئاماذة ئــَيــران، كوردستانى 
ديموكرات حيزبي لةطةأل ــات دةك
داوايانكردووة بةياننامةيةكدا لة
ئةو بايكؤتي ئَيران كوردةكاني

بكةن. هةَلبذاردنة

بةياننامةى دةركردنى رؤذنامة:
هاوبةشبة بةشدارينةكردنى خةَلكلة
دةطةإَيتةوة؟ بؤضى هةَلبذاردنةكاندا

*بإيارىدةركردنىبةياننامةيةكى
هةَلبذاردنةكانى تَييدا  كة هاوبةش
تةحريمكراوة، ئَيران كؤمارى سةرؤك
حيزبى لةطةأل ئَيمة سروشتيية،
يةك ئَيران كوردستانى ديموكراتى
ئةو بةرامبةر هةبوو هةَلوَيستمان
جيا بة هةريةك  دةمانتوانى بابةتة، 
بةآلم رابطةيةنين، خؤمان هةَلوَيستى
ثَيمانباشبوو هاوبةش بَيت،بؤئةوةى
دةنطدانةوةى هةَلوَيستيية يةك ئةم
خةَلكى كؤمةآلنى لةنَيو هةبَيت باشي
ئارةزووى دةمَيكة كة كوردستاندا،
كوردييةكان حيزبة كة دةكةن ئةوة

بكةن، هاوبةشانة كــارة لةوجؤرة
زياتر هةَلويستةش ــةو ئ ـــارة دي
سةرةكيى حيزبى هةردوو روودةكاتة
ديموكرات، كةوابوو كؤمةَلةو حيزبى
ويستي بؤ بوو وةآلمدانةوةيةكيش

خةَلك.
داواى هؤكارةكانى ــة: ــام رؤذن
بةشدارينةكردنىخةَلكلةاليةنئَيوةوة

دةطةإَيتةوة؟ بؤضى هةَلبذاردن لة
ئةوةيةو ــارى ــوازي خ ــورد ك  *
لة سياسى ثرؤسةى لة دةيةوَيت
دةتوانم تةنانةت  بةشداربَيت، ئَيراندا 
خةبات، ئامانجي لة بةشَيكة ئةوة بَلَيم
تا بخوَلقَينَيت بارودؤخَيك ــة وات
خؤىء قةوارةو هَيزى بتوانَيت بةقةد
لة يةكَيك وةك خــؤى قورسايى
هةبَيت، كاريطةريى ئَيران، ثَيكهاتةكانى
نةهاتووةتةدى، ئةوة  تائَيستا  ئةطةر
كوردة بَيبةشكردنى هؤكارةكةى
خةباتى ئيسالميى،  كؤمارى لةاليةن
نةهاتووةتة هَيشتا ئَيران لة كورد طةلى
خةباتى ثةرلةمانىء خةباتى قؤناغى
هةرةزؤرى بةشى لة  كورد خةَلكى
سياسيي سيستمى دةرةوةى لة هَيشتا
هةرجؤرة بؤية  ئَيران، لة دةسةآلتة 
لةو هةَلبذاردنةداو لةو بةشدارييةك
بة بوون تةنيا سياسييةدا، هةلومةرجة
ئيسالميى كؤمارى لةشكرى سوثايى

ئَيرانة.

دةستكةوتةكانى بةآلم  رؤذنامة:
ضين؟ كورد بؤ بةشدارينةكردن

لة ساَلة سى ئَيران لة كورد طةلى *
ئةو لةدذى بووة بةردةوامدا خةباتَيكى
مافةكانى دةستةبةركردنى  بؤ  رذَيمة

خةَلكء خةباتى ئاستى خــؤى،
كة لةوة بةرزترة زؤر داخوازييةكانى
هةَلبذاردندا، شانؤيةى لةم بةشداريى
ثرسيارةكة ثَيبدات، طةشةى بتوانَيت
هةلومةرجى لة بةشداريكردن ئةوةية
دةرفةتَيك هيض نةبوونى لة ئَيستاداو
تةنانةت بيروإا ئازادانةى دةربإينى بؤ
كةمثةينى هةَلبذاردنةكاندا، رةوتى لة
ئايا ثةرلةمان، يان كؤمار سةرؤك ض
لةو بةشَيك دةبَيـتة  بةشداريكردن 
دةبَيتة يان ثَيدةدات، طةشةى خةباتةو
وةآلمى لةباربردنى ئةو خةباتة؟ هؤى
ثشتطيريي بةشداريىء كة ئةوةية ئَيمة
سةرؤك كانديدةكانى لة هةركام لة
ئةو الوازكردنى هؤى  دةبَيتة  كؤمار،
مةسةلة ئةوةية خةباتة، راستييةكةى
ثَيبدةيت، درَيذة خةباتةكة ضؤن كة
بايكؤتيانبةشداريكردنتةنياتاكتيكة
لة لةو هةَلوَيستةدا كة ئةو مةبةستة، بؤ
بةياننامةكةىئَيمةوحيزبىديموكراتدا
ئةوةية لَيكدانةوةكة دةنوَينَيت، خؤى
مةبةستة بةو بةشداريى بايكؤت كة

يارمةتى دةدات.

حيزبى لةطةأل ئَيوة رؤذنــامــة:
داواى ئَيراندا كوردستانى ديموكراتى
بةآلم دةكةن، خةَلك بةشدارينةكردنى
هةندَيكىديكةلةاليةنةكانداوادةكةن
ئايا بكات، بةشداريى  كورد  خةَلكى

لة ضييةوة هاتووة؟ ئةمة
لة جياوازيية ئــةم هؤكارى  *
جؤرَيك دةتوانَيت هةم هةَلوَيستدا،
لَيكدانةوةىهةَلةبَيتلةبارودؤخةكةوة،
بَيت، بؤ بةرذةوةنديش هةم دةتوانَيت
ريفؤرمخوازانى كورد لة وَينة بةشَيك

بةآلمئةطةر ضوونةتةثشتيموسةوى،
خؤشباوةإيىء حيسابى بة تةنانةت
دةبواية بَيت، هةَلةش لَيكدانةوةى
بةآلم بكرداية، كةإوبي لة ثشتيوانيان
رةوتى لة بةشَيك بة خؤيان ضونكة
ريفؤرمخوازيىلةئاستىسةرتاسةرى
يا بؤيان كة مةسةلةى ئَيران دةزانن،
ئةوتؤى جَيطايةكى يان نيية طرنط
دةإؤنة بؤية ثةراوَيزداية، لة نييةو
هةم ــوو ــةواب ك ــةوى، ــوس م ثشت 
لة هــةَلــةش هــةم ــىء ــدي ــةرذةوةن ب
ئةو هؤكارى دةتوانَيت لَيكدانةوة

بَيت. هةَلوَيستدا لة جياوازيية

رؤذنامة:هةندَيكلةئؤثؤزسيؤنةكان
بطةنة ياساييةوة رَيطاى لة دةيانةوَيت
لة كــورد نةتةوايةتييةكانى مافة
هةَلبذاردنء ئةو  نموونة بؤ  ئَيراندا،
طرَيدةدةنةوة ئَيران بــارودؤخــةي
بؤ توركيادا  لة كة بارودؤخةى بةو 
ثَيتوانيية ئايا هاتووةتةكايةوة، كورد
بةتةواوةتى لةوبوارةوة ئَيران توركياو

جياوازن؟
ئةوة دةَلَيم ئــةوة طشتى بة *
ثَيتوابَيت كة طةورةية هةَلةيةكى
كورد طشتىء بة ئَيران خةَلكى كة
قؤناغَيكى نَيو هاتوونةتة بةتايبةتى
تازةىخةباتىثةرلةمانيى،ئَيرانهَيشتا
توركيا بة لة قؤناغةدا نيية، بةآلم لةو
ياسايى مانةوةى طوشارو هةموو
هةية، بة كورد دذة دذة ديموكراتيكي
ثةرلةمانىء خةباتى ئةوانةش هةموو
توركيا، لة كورد هةية، ماناى ياسايى
خؤيان نوَينةرى قانونء  حيزبةكان
توركيا لة نيية، ئةوة ئَيراندا لة هةبوو،

لةسةرةوةى دةسةآلت بةشَيكى هيض
نيية، هةَلبذاردن لةدةرةوةى ياساو
سةربازيى هَيزى رؤَلى ئَيمة طةرضى
شتَيكى ئةوة بةآلم دةبينين، توركيا لة
سةرضاوةى ٨٠٪ي ئَيران لة  ديكةية، 
ــةدةرةوةى ل بإياردان ــةآلتء دةس
ياسايةو ــبــذاردنء هــةَل سيستمى 
بؤيةش ســةرةإؤيــيــة، ــةواوى ــةت ب
هةلومةرجةكة لةنَيوانئةو دوووآلتةدا

هةية. جياوازيان زؤر

ديموكرات ئَيوةو حيزبى رؤذنامة:
بؤ دةركرد هاوبةشتان  بةياننامةى 
هاوبةشةى بةشدارينةكردن، ئةو كارة
لة سةرةكى اليةنى  دوو وةكو ئَيوة
دةنطدانةوةى ضةند تا ئَيران كوردستان
ثَيشوازيى خةَلكةوة لةاليةن هةبووةو

لَيكراوة؟ 
باشى زؤر ــةوةى ــدان ــط دةن  *
لَيكردووةو ثَيشوازيان خةَلك هةبووة،
ئَيمة هةواآلنةي ئةو دَلخؤشن، ثَيى
باس قسةو لة تةنانةت دةيبيستينء
ديموكراتى حيزبى برادةرانى  لةطةأل
قسةمان كة ئَيرانيش كوردستانى
بة ئَيران لة كورد جةماوةرى كردووة،
ئةو دةإواننة موسبةت زؤر ضاوَيكى

بةياننامةهاوبةشة.

دةبن؟ ســــوودمـــــةند ئةمجارة هةلَبـــــــذاردنى لة نةتةوايــــةتييةكان كـــةمينة ئايا
جةمالئيختيار

ــاسء ب ــةو ــوةى ئ ــَي ــوارض ــة ض ل
دةربارةى ميدياكاندا لة كة طفتوطؤيانة
لة مانطة ئــةم (١٢)ى  هةَلبذاردنى
كةمينة مةسةلةى دةكــرَيــت،  ئَيران
جارَيكى ءآلتــة ئةو نةتةوةييةكانى
هةندَيك باس، بةر كةوتووةتةوة ديكة
يان راستةوخؤ كانديدةكانيش لة
سةر ــة ــن ــةرذَي دةث نــاإاســتــةوخــؤ 

مةسةلةكة.
كة دةنــووســَيــت تايم طــؤظــارى 
هةَلبذاردنةدا لةم ئَيران كةمينةكانى
هــةمــوو ــة ل ـــر ـــةورةت ــى ط ــن ــَي ــةَل ب
ثَيدراوة، ثَيشوويان هةَلبذاردنةكانى
ريفؤرمخواز، كانديدى ـــةردوو ه
ناوضة كةروبى  سةردانى موسةوىء
راكَيشانى بؤ كردووة دوورةكانيان
ــان، ــوردةك ك ــان، ــوإةك ل سةرنجى 
بةلوضةكانء ئازةرييةكان، عةرةبةكان،
زياتر كة  ديكة، نةتةوةييةكانى كةمينة 

ثَيكدةهَينن. ئَيران حةشيمةتى نيوةى لة
باسى راستةوخؤ  كةروبى مةهدى 
ئةتنيكى ثَيكهاتةى لة ئَيران كة لةوةكرد
لة ءآلت ثاراستنى دروستبووة، جياواز
ئةتنيكة ئةو  مافى ثاراستنى  يةكَيتىء 

رةنطدةداتةوة. جياوازانةدا
كة ــوو ــردب ــةوةك تــايــم بــاســى ل
لةماوةى نةذاد ئةحمةدى حكومةتى
سنوورى بةربةستء دةسةآلتيدا
ضاالكيية بؤ دروستكردبوو زياترى
كةمينة لةناو كلتورييةكان سياسىء
ئةوةى ثاساوى بة نةتةوةييةكاندا،
كؤمارى (كــة  ئةمريكا حكومةتى
دوذمنى بة  كاتَيك هةموو ئيسالمى 
رَيطاى لة ديةوَيت ناودةبات)، خؤى
نةيارانء يارمةتيدانى كةمينةكانء
ئؤثؤزسيؤنلةناوكةمينةنةتةوةييةكانى
الوازبكات، ئَيران سةرسنوورةكان،
نةتةوةيىء كةمينة كة ئةوةدا لةطةأل
تَيكهةَلكشاونء زؤر ئَيران ئايينيةكانى
بةهَيزة، ئَيرانيبوونيشيان هةستى
بةشَيوةيةكى تاران حكومةتى بةآلم

بةطومانةوة كاتَيك هةموو مَيذوويىء
كةمينة مــةســةلــةى ــيــويــةتــة روان
نةتةوةكان، كة زؤربةيان لة سنوورةكان
لةو سَلى بةردةوامى بة نيشتةجَينء

كردووةتةوة. مةسةلةية
هةَلبذاردنةكاندا ضوارضَيوةى لة
هاوشَيوةى موسةوي  حوسَين  مير
كابينةى ئةداى لة  رةخنةى  كةروبى،
كةمينة بةرامبةر  ــةذاد ن ئةحمةدى
نةتةوةكانطرتووةءبةَلَينىمافىزياترء
داواى داوة، زمانةكةيانى  بةكارهَينانى 
كردووة ئَيران سوننةى جةماوةرى لة
دروستبكةن، مزطةوتَيك  تاران  لة كة
(كة مــوســةوى ــى ســةردان لةكاتى 
ثارَيزطاى خةَلكى ئــازةرىء خؤى
ناوضة بؤ خؤرهةآلتة)، ئازةربايجانى
ثارَيزطاية ئةو خةَلكى ئازةرييةكان،
ئازةربايجان كة ئةوةى خوَيندنى بةدةم
دةكات، كوإةكةى ثشتيوانيى بةئاطايةء

كردبوو. لةو ثَيشوازيان
بؤ كانديدة موسةوى ئةطةرضى
ثؤستىسةرؤكايةتيىئَيرانءدروشمى

نيية، دةنطى خؤش لةوشَيوةية توندةء
كة راستييةية ئــةو دةربــإى ــةآلم ب
ثشتطوَيخراونء نةتةوةكان كةمينة
بووةتة موسةوى لةبةرئةوةية هةر
نةذاد ئةحمةدى ركابةرى بةهَيزترين
داواكارييةكانى لةئاستى نةيتوانيوة كة

كةمينة نةتةوةييةكاندا بَيت.
كةمينةى بةهَيزترين ئازةرييةكان
بــاآليــان زؤر ثؤستى ــنء ــران ــَي ئ
باآلى رَيبةرى لةوانة بةدةستةوةية،
خؤى خامنةيى عةلى ئَيران، ئايينى
بؤ حاَلةتة ئةم لةكاتَيكدا ئازةرييةء
بةلوضةكانء ــةرةب، ع كــوردةكــان،
ئةوان ديكة زؤر دةطمةنةء كةمينةكانى
موسةوى ثةراوَيزخراون، بةتةواوى
شارَيكى كة خامنةية خةَلكى خؤى
خزمى نزيكى ئازةربايجانةء بضووكى 

خامنةيية. عةلى باآل رَيبةرى
خزمةتطوزاريى راثــؤرتــَيــكــى
ئةمريكا كونطرَيسى لَيكوَلينةوةى
شوَينى ئَيران كة لةوةدةكات باس
مليؤن حةفتا لة زياتر نيشتةجَيبوونى

زمانء ئةتنيكى، لةبارى كة كةسة
دةسةآلت لةدةستى جياوازنء ئايينةوة
هةر فارسداية، باآلدةستى نةتةوةى
ــةوةدةكــات كة ل بــاس ئــةو راثــؤرتــة
ئيسالمى كؤمارى دامةزراندنى لةدواى
خومةينى، ئايةتوَلآل سةرؤكايةتيى بة
كة ضاوةإوانيانةى ئةو بةثَيضةوانةى
بؤ هةيانبوو نةتةوةييةكان كةمينة
رذَيمى لةسايةى زياتر مافى ءةرطرتنى
رةفتارى دامــةزراودا،  تازة ئيسالميى
نةتةوةييةكان كةمينة  لةطةأل  حكومةت
بة ثَيشَيلكارييةكان خراثتربوو،
تارانء نَيوان سةرةتاييةكانى ثَيكدادانة

ثَيكرد. دةستى ناوضةكان لة هةندَيك
ئةمريكا كؤنطرَيسى راثــؤرتــى
ساَلى بؤ ئايينييةكان ئازاديية لةسةر
ثَيشَيلكاريى هةندَيك لة باس ،٢٠٠٨
كةمينة مافةكانى لةبوارى دةكات جديى
طرتنى لةسَيدارةدان، ءةكو ئايينيةكان
سياسىء هؤكارى  بة طرتن رةمةكى، 
ئةشكةنجةلةزيندانةكانداءراثؤرتةكانى
كةمينة ئازادييةكانى لةمةإ ديكةش
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ثاالَنى سازداني: سؤران

سياسي كةسايةتي زادة، حةسةن عةبدوآل
دةبَيت ثَييواية خــؤرهــةآلت كوردستاني
وةربطرن دةرفةتانة كةَلط لةو ئَيران كوردةكاني
هاتووةتةبةردةم كةلةإَيطةيهةَلبذاردنةكانةوة
ثردي ثاشكؤي  لةطةَل ديمانةيةكدا لة كورد. 
لةكانديدةكان هةندَيك ئَيستا » دةَلَيت: رؤذنامة،
مافي كةباسي موسةوي كةإوبيء تايبةت بة
ئةم لةطةلََ كورد دةبَيت دةكةن، نةتةوةكان
هةَلبذاردنةكان بةشداري وةربطرَيء دةرفةتة

بكات».

لة كردووة خةَلكتان بةشدارى داواى ئَيوة *
كورد بؤ دةسكةوتَيكى ض  ئةمة هةَلبذاردندا،

هةية؟
ــورد ك ــؤ ب هــةلــومــةرجــَيــك ئَيستا   -
هاتؤتةكايةوة دةبَيت كورد كةَلكى لَيوةرطريت.
هةَلبذاردنى تةحريمى ئَيراندا لة هةميشة كورد
كانديداتؤرةكان هــةركــات ــردووةو ــةك ن
حيزبى كــوردو لةباربووة هةلومةرج يان
هةندَيك ئَيستا كردووة. بةشدارى دَيمؤكراتيش
موسةوى كةروبىو تايبةت بة كانديدةكان لة
كورد دةكةن دةبَيت مافى نةتةوةكان باسى كة
لةم بةشدارى وةرطرَىو دةرفةتة لةم كةَلك
بةشداريكردنى ئةوةى بة بكات بؤ هةَلبذاردنة
بةَلَينانةيان ئةو بكات ناضار كانديدةكان دواتر

. ببةنة سةر

ريفؤرمخوازةكان هَينانةوةى دةنط وانية ثَيت *
ئةمريكا رؤذئاواو طةَل لة ئَيران ثةيوةندييةكانى
طةر نةذاد ئةحمةدى دةباتء باشبوون بةرةو
دةرةوة دنياى لة توندوتيذيية ئةو نةمَينَى
نايهَيَلَى؟ يان كةمدةكاتةوة ئَيران بة بةرامبةر
دةرةكى؟ هَيرشى دوور دةبَيت لة ئَيران ياخود
نة هاتووةو ئَيستا هةتا نة ئةمريكا -
كة هةية بةوة ثةيوةندى نة دَيت، لةمةودواش
كؤمارى كانى سياسةتة كَيية، كؤمار سةرؤك
يةك نةذاددا ئةحمةدى دةورانى لة ئيسالمى
ئةوةية ئةويش كردووة ئةساسييان فةرقى
هةموومان دةربإيووة. فةقيهى وةلى بيروإاي
اليةن لة دةزانين سياسةتى كؤمارى ئيسالمى
بة واى طؤإانى دياريدةكرَيتء رَيبةرةوة
كة ئيفالسة لة جؤرَيك ئةوة سةردانةهاتووة،
ئةوةى دابنيشينء ماَلةوة لة ئَيمة با بَلَى ثياو
بةَلكو بكات، سةردا بة حوكممان دةيباتةوة
دةرةوةدا لة هَيزة ئةو بَيت دةرةوةدا لة هَيزَيك
بؤ نايةتء كورد بؤ طةلى هاتيش ئةطةر نايةت
بؤضوونَيكى ئةمة  بؤية دَيت، خؤى  قازانجى
نادروستة. كة بووة جَيطيريش  نادروستةو
ئةو هَيرشى ئةطةرى زياتر جاران لة ئَيستا
دووريبوون بؤ كيسةى خةَلك كة هَيزانةى
لةمةوثَيشةوة  ساَل  ١٥ لة من ــرةوة، دوورت
هَيرشة ئةو خاوةء  خةياَلَيكى ئةوة  وتوومة

ثرسيارةيان  ئةو  ٢٠٠٠ ساَلى لة من نابَيت.
بؤ ئَيران هَيرش ئةمريكا ئةطةر لَيكردم وتيان
طةر وتم  دةبَيت؟ ض ئَيوة هةَلوَيستى بكات 
بَيت ض هةَلوَيستمان بكات  هَيرش طواتيماال
وتم دةكات. هَيرش ضؤن ئةو جا وتى باشة؟
ئةطةرى ضةندة، طواتيماال هَيرشى  ئةطةرى 

ئةوةندةية. هةر ئةمريكاش هَيرشى

رَيطاى لة دةبَيت كورد ثَيتواية كةوابوو *
بدات؟ مافةكانى مةدةنييةوة هةوَل بؤ خةباتى
سود وةرطرين رَيطاكان هةموو دةبَيت لة -
بةربَالوى خةباتَيكى دةبــَي  كة تايبةتى بة

مةدةنى بةإَيوة خةين.

بةشدارى بؤ  ئَيوة داواكارييةى ئةم بةَالم  *
بضنةوة تر جارَيكى كة لَيكدةدرَيتةوة وا خةَلك
كوردستانء دَيمؤكراتى حيزبى وةكو خةَلك ناو
ضية رات رةسةنن، حيزبى ئَيوة كة نيشانيبدةن

؟ بارةيةوة لةم
خةَلكدا  ناو لة ئةوةى كة ثياو بؤ هةوَلدان - 
ئامادةطىهةبَيتشانازييةبؤحيزبَيكىسياسى،
هيض هةبووين، هةر خةَلكدا ناو لة ئَيمة بةَالم
نَيو حيزبَيكى سياسى كوردى لة ئَيمة زياتر لة
ئةو نةبووة. خةَلك نزيك لة نةبووةوة خةَلكدا
لة نزيكى ئَيمة ثَيشَى هاتؤتة كة ئَيستا وةزعةى
رؤشنبيرو ضينى تايبةتى بة خؤمانء خةَلكى
نزيكيى ئاكامى ئةوة كوردة، ميللةتى ضاالكانى

شانازيية. ئَيمة بؤ ئةوةش خةَلكء لة ئَيمةية

ئةو دةتوانن كانديدانة ئةو ضةند تا بةَالم *
جَيبةجَيى سةرء بيبةنة داويانة بةَلَينانةى

كةن؟
بةَلَينةكانى بة وةفا كانديدةكانة ئةوة -
ئةوان لةوانةية نا. يان دةكــةن خؤيانةوة 
شوراى نيطابان بةَالم بكةن، جَيبةجَيى بيانةوَى
مةسائيلى ئَيمة  طرنطة ئةوةى بةَالم نةهَيلَى،
ئَيرانء خةَلكى طوَيى بة خستؤتةإوو، خؤمان
راطةياندووة دةرةوةمــان دنياى دةســةَالتء
بةَالم دةكةينةوة، سةر لة قسةى سبةينَى
ئاكامةكةى دةبَيتء ض كرد تةحريممان ئةطةر
هةموو كرد تةحريممان  سبةى ئةطةر  ضية؟
كةسَيكى بة دةنط دةيانةوَيت كة ئةوانةى
ئةحمةدى ئاغاى نةبن، بةشدار طةر بدةن تر
سةردةكةوَيتةوةو زؤر دةنطَيكى بة نةذاد
خراثترين وةكو نةذاد ئةحمةدى هةَلبذاردنى
ئةوة ئيسالمى كؤمارى دةسةَالتى لة كةس 

باشة؟ شتَيكى

بيركردنةوةى ثَيضةوانةى كة ئةوانةى بةَالم *
كة هةَلبذاردنَيكدا لة بةشداريى دةَلَين ئَيوةن
دةضَيت بةإَيوة نادَيمؤكراتيكدا كةشَيكى لة

٣٠ ساَلةى  خةباتى دةسةَالتةو بةو شةرعيةتدانة
ثرسيارةوة؟ ذَير دةباتة كورد خةَلكى

يةكةم دروستكراون. قسةى ئةوانة -
شةرعيةتى رذَيمَيكة ئيسالمى كؤمارى رذَيمى
لة ئاسمانةوة وةرناطرَىء سةر زةوى لة خؤى
ئَيمة طةر خودايية،  نيزامَيكى ــرَىء  وةردةط
ئَيرانيش خةَلكى  يان نا، يان بةشداربين 
خؤى شةرعيةتى ئةو نا، يان بكةن بةشدارى
خةَلكى دةنطى لة شةرعيةت وةرطــرتــووة.
بَينَيتةوة زؤرينة كؤمار سةرؤك كة ئةوةية
بؤ كردوةء دروستمان خؤمان بؤ شتَيكة ئةوة

نية. وا بةَالم ثَيدةكةين باوةرى خؤشمان

كوردستان خةَلكى نةكردنى بةشدارى *بةَالم
ئةمة ضؤن رذَيمة بةو نةدان شةرعيةت واتة 

دةدةيتةوة؟ لَيك
رذَيمة لةو  كوردستان خةَلكى راستة  -
دةكةين داوا ئَيستا كة  ئَيمةش نينء رازى

بةَالم دةكةين، رذَيمة ئةو رووخانى داواى
بَيكاروبار ئَيمة رذَيمةدا  ئةو  ضوارضَيوةى لة
كةسَيك كة  ئةوةى ئومَيدى بة يان دانيشين 
وا يــان كــات،  رزطــارمــان بَيت دةرةوة لة 
هةوَلبدةين قوإبةسةريىء بة ئاوا دانيشين
كؤمارء سةرؤك ببنة عونسرةكان  خراثترين
باشء وابكةين خةَلكى ئَيمة دةسةَالتدار؟ ئةطةر
نةكةن كانديد خؤيان روناكبير خوَيندةوارو
ئيسالمى كؤمارى ثَينةدةين، دةنطيان يان
كرَيطيراوء بة حةوزةيةك  شارَيكء  هةر لة
نوَينةرى ناوى بة خؤي  بَيقيمةت  كةسَيكى
ثةكى خؤ ئةو  ثارلةمان. دةنَيرَيتة خةَلكةوة 
دةكا دةستةبةر خؤى بةرذةوةندى ناكةوَىو
كة كوردة ميللةتى قازانجى بة ئةوة ئايا بةَالم
ض ئةوة بن؟ نوَينةرى عونسرةكان خراثترين
بةشدار عةقَليةتَيكة، بؤ هةوَلنةدةين كة خةَلك
ئةوةم هةميشة بضن؟ باشترينةكان با بَيت
دةوت كوردستان باشوورى  روناكبيرانى  بة
ناضَى شةخسيةت بة روناكبيرى فَالن ئةطةر 
دةوَلةتى رؤذنامةية، ئةو سةرنووسةرى ببَيتة
خؤ دةركات رؤذنامةيةك دةيةوَى كة عَيراقيش
دةكةوَيت، دةست هةر بةكرَيطيراوى ثياوَيكى

. دةكات زةرةر تؤ فكرى تؤو تةنيا

ثرؤسة لةم بةشدارى دةسكةوتةكانى كةوابوو *
بة سوود ئةمة ئايا ضية؟ كورد بؤ سياسييةدا
ثرؤسةى لة بةشداربَيت كة دةطةيةنَيت كورد

داهاتوودا؟ لة سياسى
دةطةيةنَيك، هةر كورد بة سوود بة بَيشك -
ئةوةى هةر مةترةحة، مةسةلةكةى كة ئةوةى
كانديداتؤر دةطرَيتء كانديداتؤرَيك يةخةى كة
قازانجى بة كة بَلَيت شتانَيك دةكات مةجبور
دةسكةوتة. ئةمة زؤَلملَيكراوة، طةالنى كوردو
طوتويانة موسةوى كةإوبىء ئاغاى كة ئةوةى
ضاالكىء ئاكامى ئةوة نية، ئةوان ديارى خَيرو
ئاكامى كــوردةو ميللةتى قوربانى خةباتء
لة كــورد روناكبيرانى تَيكؤشانى ــةوَلء ه
داوايان طرتوونء يةخةيان كة نَيوخؤى وَالتة

لَيكردوون.

داواى موسةوى كةإوبىء شتانةى ئةو بةَالم *
هاتووة؟ ئَيراندا دةستوورى لة ساَلة ٣٠ دةكةن

جَيبةجَينةكراوة،  هاتووة ٣٠ ساَلة باشة -
بةو دةكةم جَيبةجَيى دةَلَيت هاتووة يةكَيك
باشى قسةيةكى دوَينَى يةكَيك طةر مانايةى
بيكات؟ كة نية حةقى ئةوةى ئةمإؤ نةكردبَيت
نية كة ئةوةى حةقى قةد خراثة يان كةسيك

ض مةنتقَيكة؟ ببَيت، ئةوة ضاك

كورد بإواى تؤ بةشداريكردنى بة كةوابوو *
؟ قازانجيةتى بة

كوردستان خةَلكى  تةشخيسى ثَثى  بة -
كة ئةوةية قسةيان خؤيان بؤ كورد روناكبيرانى
هةموومان حيزبةكان با باشة، بةشداريكردن
ئةو كة بزانين ئةوةش ئَيمة حيزبى تايبةت بة
بزانين تا بَيت ئَيمة ضاوةإَيى نية وا خةَلكة

. ضى دةَلَيين

دةَلَين سياسى ضاودَيرانى قسةى ثَيى بة بةَالم *
باشتر خاتةمى لة ريفؤرمخوازان ضارةنووسى

؟ نابَيت
هيض نةبَيت، واش رةنطة  بَيتء  وا رةنطة -
لةطةَل خاتةمى دةورانى ويذدان بة ئينسانَيكى
نةذاد ئةحمةدى رةفسةنجانىء دةورانــى

؟ بةراورد دةكات

ــؤإا، كــورد ط ــى ــارودؤخ ب ـــةَالم ض لــة * ب
بوون؟ ض دةسكةوتةكانى

بين ضــاوةإَي  ئةوةية دةسكةوت بؤ  -
ريفؤرمخوازانئَيرانمان بؤبكةنبةسيستةمَيكى
مةيدانَى هاتة خةَلك دةورةدا لةو سؤسياليستى؟
ثارلةمان شةشةمى دةورةى لة فةزاكرايةوة،
شةشةمء لة دروستبوون كورد فراكسيؤنى
كؤمارى تريبؤنى لة كورد مةسةلةى حةوتةمدا
ئةوة ئــةي باسدةكرا ـــةردةوام ب ئيسالمى
يان هيض بَلَيين يان دةبَيت نية؟ ئَيمة دةسكةوت

دةوَيت؟ هةموومان

كراوة كة ئَيوة داوايةى لةو ثَيشوازى *تا ضةند
بدةن؟ كة دةنط كردووة لة خةَلك داواتان

ئةو وةَالمى ماوة  رؤذَيكى ضةند  ئةوة -
حيزبةكانى ثَيضةوانةى بة  بدرَيتةوة، ثرسيارة
قسةى ناشايست كة دةستيان كردووة بة ترةوة
طَيإانةوةشيانشةرم كةهةرشايستىئةوانةولة
زؤربةى خةَلك دةركةوت سبةينَى طةر دةكةم،
ئةوان دةَلَيم خائينن، ئةوان ناَلَيم بةشداربوو،
بة ئَيمةش طةر نةبوو، باش هةَلسةنطاندنيان
بةشدارييان نةكرد، تر خةَلكى هةَلةدا ضووبووين
نينء خائين ئَيمةش ئةوا بةشداربوون، كةم يان
باشء هةَلسةنطاندنةكةمان ضووينء بةهةَلةدا
نةناسيوة. خةَلكةكةمان باش نةبووةو دروست

ضؤن ئَيراندا ئاستى لة خةَلك بةشداريى ئةى *
دةبينى؟

لة بَيت زؤر بةشدار كة خةَلك دةبينم واى -
دةورةى بطاتة ثَيموانية بةَالم ئَيرانيشدا، ئاستى

خاتةمى. حةوتةمى
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بةأَيوةخةين مةدةني بةربآلوي خةباتَيكي دةبَيت
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