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ثةرلةمان بودجةى بيرضووةتةوة

هةولَدةدةين 
ثةرلةمانَيك دروست 

بكةين لة ذَير 
دةسةآلتى حيزبدا 

نةبَيت

نةوشيروان مستةفا:

رؤذنامة

ماوةى (٤٥) رؤذة ثرؤذةياساى بودجةى ساَلى ٢٠٠٩ى 
كوردستان،  ثةرلةمانى  طةيشتووةتة  كوردستان  هةرَيمى 
ثةرلةمان  تائَيستا  دانيشتن،  يةك  لة  جطة  ماوةيةدا  لةو 
نزيكةى  هةرضةندة  نةكردووة،  ثةسةند  ثرؤذةياساكةى 
هةفتةيةكة ثةرلةمانى كوردستان بةهؤى كؤتايى هاتنى ماوةى 
ياسايىء شةرعى كاركردنى، شةرعيةتى ياسايى لةدةستداوة، 
دواخستنى  ثةرلةمانتاران،  لة  بةشَيك  بؤضوونى  بة  هاوكات 
ثةسةندكردنى بودجة بؤ خةمسارديى ثةرلةمان دةطةإَيتةوة. 
هةرَيم  حكومةتى  وةزيرانى  ئةنجومةنى   ٤/٢٠ رؤذى 
ثةسةندكرد،   ٢٠٠٩ بودجةى  لة  هةرَيمى  ١٧٪-كةى  رَيذةى 
(٢٦)ى  دينارة،  مليؤن   (١٧٢) مليارء   (٢٨٣) ترليؤنء   (٨) كة 
مانطيش ئةنجومةنى وةزيران بودجةكةى رةوانةى ثةرلةمانى 
ساَلى  (١٠)ى  ذمارة  دانيشتنى  لة  دواترو  كرد،  كوردستان 
بةإَيوةضوو،   ٥/٦ كة  كوردستاندا  ثةرلةمانى  ضوارةمى 
 ٢٠٠٩ ساَلى  بوجةى  ثرؤذةياساى  بؤ  يةكةم  خوَيندنةوةى 
ليذنةى  ثَيشكةشى  ثرؤذةكةى  ثةرلةمان  سةرؤكى  كراو 

دارايىء ليذنةكانى ديكة كرد.

وردةكاريى لة ل٣داية

ل ٥

ثَيويستة يةكَيتى لة هةموو 
شتةكاندا بطةإَيتةوة بؤ 

ثةيإةو...
ل٢ 

هةموارى دةستوورى 

عَيراق دةخرَيتة 

راثرسييةوة

رؤذنامـة

مفةوةزى   ٢ ثؤليسء   ٨ دوَينآ 
ثؤليسى  بةإَيوةبةرَيتييةكانى  بة  سةر 
فرياكةوتني  بــةرطــرىء  ثــاســةوانء 
سلَيمانى، بةهؤى اليةنطرييان بؤ ليستى 
دةركران.  كارةكانيان  لةسةر  طؤإان، 
بةنيازن  كةسة   ١٠ ئةو  لةبةرامبةردا 
ئةمإؤ لة دادطاى سلَيمانى سكاآليةك دذ 

بة بةإَيوةبةرَيتييةكانيان تؤماربكةن.
لةو  عومةر،  جةالل  ئارام  مفةوةز 

راطةياند:  رؤذنــامــةى  بة  بــارةيــةوة 
بةإَيوةبةرةكةمانةوة  لةاليةن  دوَينى 
يةكاليي  خــؤ  داواى  بانطكراينء 
ثَييانوتين  لــَيــكــراء  ــان  ــةوةم ــردن ك
ــؤإان  ط ليستى  اليــةنــطــرى  ئــةطــةر 
لة  دةبإدرَيتء  مووضةكانتان  بكةن 
كارةكانتان الدةبرَين، وتيشي:  «ئَيمةش 
بؤ  خؤمان  ثشتيوانى  بةرامبةردا  لة 
ئةويش  ـــإىء  دةرب طـــؤإان  ليستى 

ثَييوتين خواتان لةطةأل».
ئةوان  كة  ئةوةشكرد،  بؤ  ئاماذةى 

سةر بة وةزارةتى ناوخؤنء ٥ كةسيان 
فرياكةوتنء  بةرطرىء  ثؤليسي  لة 
ثاسةوانى  ثؤليسي  بة  سةر  ٥كةسيان 
لةكاتَيكداية  ــةوة  ئ بــوون،  سنوور 
رايطةياندبوو،  حكومةت  سةرؤكى 
لةسةر  حكوميى  كارمةندَيكى  هيض  كة 
كارةكةى  لةسةر  بيروباوةإى سياسي 
 ٩ كاتذمَير  «ئةمإؤ  وتيشي:  النابرَيت، 
هةر ١٠ كارمةندةكة دذ بةو كارة سكاآل 
خؤمان  بةإَيوةبةرَيتييةكانى  لةسةر 

تؤماردةكةين».

لةسةر دةركردنيان، (١٠) مفةوةزو ثؤليس سكاآل 
دذ بة بةأَيوةبةريَتييةكةيان تؤماردةكةن

شارا عةبدوإلةحمان

كوردانى دانيشتووى ئةَلمانيا كةمثينَيك بؤ 
ثاَلثشتيكردنى بةإَيوةضوونى هةَلبذاردنَيكى 
ئةنجامنةدانى  توندوتيذيىء  بآ  ثــاكء 
ثةرلةمانى  لةهةَلبذاردنى  ساختةكاريى 
كوردانى  ئيمزاى  ثَيكدةهَيننء  كوردستان 

ئةو وآلتة بؤ ئةو مةبةستة كؤدةكةنةوة.
دةستةى  ئةندامى  ــح،  ســاَل ــةركــان  ئ
بؤ  لةلَيدوانَيكدا  كةمثينةكة،  بةإَيوةبةرى 
ئةنجامدانى  لة  «مةبةستمان  وتى:  رؤذنامة 

هةَلبذاردنَيكى  بةإَيوةضوونى  كةمثينة،  ئةو 
ساختةكاريية،  لة  دوور  بَيطةردو  ثاكء 
لةإووى  كوردستان  ــارة  دووب بؤئةوةى 
ليستى  نةضَيتة  هةَلبذاردنةوة  ساختةكاريى 

رةشةوة وةك هةَلبذاردنى ٢٠٠٥».
ئيمزاى  بريارة  مةبةستةش  ئةو  بؤ   
كؤبكةنةوةو  ئةَلمانيا  دانيشتووى  كوردانى 
ئاراستةى  كةمثينةكة،  تةواوبوونى  دواى 
بكةن  كوردستانى  هةرَيمى  دةسةآلتدارانى 
ساختةكاريىء  بآ  هةَلبذاردنَيكى  بتوانن  تا 

بةإَيوةبةرن. توندوتيذيى 

كةمثينَيك بؤ ئةنجامنةدانى ساختةكاريى 

لة هةلَبذاردندا ثَيكدةهيَنرَيت

ليستى كوردستانى 

ثَيش وادةى 

ياسايى، بانطةشةى 

هةَلبذاردنى 

دةستثَيكردووة

ثةرلةمانَيك دروست ثةرلةمانَيك دروست 

دةسةآلتى حيزبدا دةسةآلتى حيزبدا 

ل ٦ء ٧ 

 فؤتؤ: طؤران عوسمان
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رؤذنامة

ثرؤذةياساى رؤذة (٤٥) ماوةى
هةرَيمى ٢٠٠٩ى ساَلى بــودجــةى 
ثةرلةمانى طةيشتووةتة كوردستان
لة جطة مــاوةيــةدا لــةو كوردستان، 
ثةرلةمان تائَيستا دانيشتن، يــةك
نةكردووة، ثةسةند ثرؤذةياساكةى
هةفتةيةكة نــزيــكــةى ــدة هــةرضــةن
شةرعيةتى كوردستان  ثةرلةمانى 
بة هــاوكــات لــةدةســتــداوة، ياسايى 
ثةرلةمانتاران، لة بةشَيك بؤضوونى
بؤ بودجة ثةسةندكردنى دواخستنى

دةطةإَيتةوة. ثةرلةمان خةمسارديى
وةزيرانى  ئةنجومةنى  ٤/٢٠ رؤذى
ساَلى بــودجــةى هــةرَيــم حكومةتى 
ترليؤنء (٨) كة  ثةسةندكرد، ٢٠٠٩ى 
دينارة، مليؤن (١٧٢) مليارء   (٢٨٣)
ئةنجومةنى مانطيش هةمان (٢٦)ى
ـــةى رةوان ــودجــةكــةى ــــران ب وةزي
دواترو كرد، كوردستان ثةرلةمانى
ساَلى (١٠)ى ــارة ذم دانيشتنى لة
كة كوردستاندا ثةرلةمانى ضوارةمى

يةكةم  خوَيندنةوةى بةإَيوةضوو،  ٥/٦
 ٢٠٠٩ ساَلى بوجةى ثرؤذةياساى بؤ
ثرؤذةكةى ثةرلةمان سةرؤكى كراو
ليذنةكانى دارايىء ليذنةى ثَيشكةشى

ديكة كرد.
ثةرلةمانى ناوخؤى ثةيإةوى بةثَيى
بودجةى ثرؤذةياساى كوردستان،
ثةرلةمان ثةرلةمان،  دَيتة كة  هةرَيم
دةكــاتء بؤ يةكةمى خوَيندنةوةى
دارايىء ليذنةى دةدرَيتة ئةوة دواى
ثةرلةمان، ديكةى ليذنةكانى ئابوورىء
هةموو رؤذدا (٣٠) لةماوةى دةبَيت
ئامادةبكةنء خؤيان راثؤرتى ليذنةكان

بكةن. ثَيشكةشى
سةرؤكايةتيى كة ــةوةى ئ دواى
رابردوودا مانطى (٦)ى لة ثةرلةمان
بة ثَيشكةش بودجةى ثرؤذةياساى
رؤذى ضةند لةماوةى كرد، ليذنةكان
ليذنةكانى لة زؤر بةشَيكى  رابردوودا
ثةرلةمانراثؤرتةكانيانتةواوكردووةو
ثةرلةمانء سةرؤكايةتيى ثَيشكةشى
ئةمة ـــردووة، ك ــان ــي داراي ليذنةى 
هةفتةيةكة نزيكةى لةكاتَيكداية
بةهؤى ــان ــوردســت ك ثــةرلــةمــانــى
كاركردنى ـــاوةى م ــى ــوون ــةواوب ت
لة لةدةستداوة، ياسايى  شةرعيةتى
سةرؤكايةتيى تائَيستا هةمانكاتدا
كــؤبــوونــةوةى وادةى ثــةرلــةمــان

بةوةش ديارينةكردووة، داهاتووى
لةاليةن ثةرلةمان سةرؤكايةتيى
رووبــــةإووى ثــةرلــةمــانــتــارانــةوة
كةمتةرخةمى خةمسارديىء رةخنةى

دةكرَيتةوة.
ثةرلةمانى ئةندامى محةمةد، تاظطة
راطةياند: رؤذنامةى بة كوردستان،
ثةرلةمان كات زووترين بة ثَيويستة
دانيشتن لةسةر بودجة بكات، سةرجةم
ئةوة لةسةر جةخت ثةرلةمانتاران
ثةسةندكردنى بؤ ئَيستا كة دةكةنةوة
ــنــى «دواخــســت ـــطـــة بــودجــة درةن

بؤ   ٢٠٠٩ بودجةى ثةسةندكردنى
دةطةإَيتةوة». ثةرلةمان خةمسارديى

سةرؤكى جَيطرى مةجيد، جوتيار
لــةثــةرلــةمــانــى ــةى دارايــــى ــذن ــي ل
راطةياند: رؤذنامةى بة كوردستان،
سَيشةممةى لة دارايى ليذنةى لة ئَيمة
ثَيشكةش راثــؤرتــمــان ــــردوودا راب
كرد، ثةرلةمان سةرؤكايةتيى  بة
ثةرلةمانين سةرؤكايةتيى ضاوةإوانى
خؤيةوةو كارى  بةرنامةي بيخاتة 
لةسةر قسةكردن بــؤ كؤببَيتةوة

تائَيستا ،٢٠٠٩ بودجةى ثرؤذةياساى
لة ثةرلةمان ئةندامانى رةسميى بة
ثةرلةمان داهاتووى كؤبوونةوةى
كةى نازانين ئاطادارنةكراونةتةوةو
لةكاتَيكدا كؤدةبَيتةوة، ثةرلةمان
بودجة زوو ثــةرلــةمــان ثَيويستة
ثةيوةندى بودجة ضونكة ثةسةندبكات،
ثَيداويستيةكانييانةوة خةَلكء ذيانى بة

هةية.
٤/٦ى دانيشتنى لــة هــةرضــةنــدة
سةرؤكى كة كوردستاندا ثةرلةمانى
ئامادةيبوون، جَيطرةكةى حكومةتء
وةزارةتــةكــانــى يــةكــخــســتــنــةوةى
بة راطــةيــةنــرا، ناوخؤ ثَيشمةرطةو
سةركيز ئامادةنةبوونى ثــاســاوى
لة دارايــــى ــان، وةزيــــرى ــاج ــاغ ئ
هةردوو يةكخستنةوةى دانيشتنةكةدا،
ناديار كاتَيكى بؤ  دارايــى  ــى وةزارةت
يةكطرتنةوةيان كاتى تائَيستاش دواخرا،
يةكنةخستنةوةى ئةو بةآلم نيية، روون
طةورةى كَيشةيةكى ــة وةزارةت دوو
بةوهؤيةوة هةرَيمة، بودجةى بةردةم
ثةرلةمان ئةندامانى لة ذمــارةيــةك

ثرؤذةياساى بؤ دةنطنةدان هةإةشةى
دةكةن. بودجة

ثةرلةمانى  ئةندامى مةجيد، كةذاأل
راطةياند: رؤذنامةى بة كوردستان،
طفتوطؤ ثةرلةمان ئةوةى  ثَيش ئةطةر
وةزارةتى هةردوو بكات، بودجة لةسةر
بةبآ ــةوا ئ بخرَينةوة، يــةك ــى داراي
دةدرَيــت، بودجة لةسةر دةنط كَيشة
وةزارةتةكان ئةوكاتة تا ئةطةر بةآلم
دانيشتةكةى ــةوا ئ يةكنةخرَينةوة،
دةإوات. ديكةدا  ئاقارَيكى بة ثةرلةمان 
ثةرلةمان ئةندامَيكى وةكو «من وتيشى:
تا ــــادةم، ن ــودجــة ب ــةســةر ـــط ل دةن
يةكنةخرَينةوة، دارايى وةزارةتةكانى
ثةرلةمانيش ئةندامانى لة داوا هةروةها
نةدةن». ثرؤذةياساكة بة دةنط دةكةم

لة  دارايى ليذنةى سةرؤكى  جَيطرى
خستةإوو ئةوةى كوردستان ثةرلةمانى
بودجةى لةبةردةم طيروطرفت كَيشةو
ئةمساَلداهةية،دواكةوتنىثةسةندكردنى
ليذنةى كَيشةية، لةخؤيدا خؤى بودجة
كَيشةيةك ضةند بة  ئاماذةى  دارايــى
مةسةلةى لة «هةروةها وتى: كردووة،

دارايى، وةزارةتةكانى يةكنةطرتنةوةى
دوو ئةو زوويى بة داوامانكردووة ئَيمة
ياساى هةروةها يةكبطرنةوةو وةزارةتة
بةطةإبخرَيت، دارايى ضاودَيرى ديوانى
نةك ثةسةندبكرَيت، ميزانيية يةك
دوو ــة ك ــــردوو راب ــى  ســاآلن وةك 
ثَيداطريى ئَيمة دةكرا، ثةسةند ميزانيية
دةكــةيــن، ــة ــي ــاري ــةو داواك لــةســةر ئ
ئةندامانى لة  ذمارةيةك ثَيشووتريش 
كرد ثَيشنيازيان كوردستان ثةرلةمانى
يةكنةطرنةوة، دارايى تاوةزارةتةكانى
بؤية نةدرَيت، بودجة لةسةر دةنــط
يةكطرتوويى بة ميزانيية ئةمساأل
بؤ ٪٥٤ ئةمالو بؤ ٪٤٦ دةكةين، ثةسةند

ناكةين». ثةسةند ئةوال
بإياردةرى هةركى سةردار بةوتةى
ليذنةى ئةندامى نــاوخــؤء ليذنةى
جَيطرى غــةفــار  سةبرية ياسايىء
تــةنــدروســتــى، ــى لــيــذنــةى ــةرؤك س
ليذنةى بإياردةرى شةهاب ســؤزان
ثةرلةمانى لة باآل ثةروةردةو خوَيندنى
خؤيان راثؤرتى ليذنةكانيان كوردستان،

ئامادةكردووة.
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كوردستان ثةرلةمانى تاكةى
دوادةخـات؟ بــودجــة ثــةســةنــدكــردنــى

رانييةوة قايمقامييةتى قةزاى روونكردنةوةيةك لة

ئَيوةى (٢٠٠٩/٦/٧)دا (٤٨٤)ى ذمارة (١)ى الثةإة لة تةنانةت ثةيامنَيرةكةشتان بووةتةوة، بَياليةنيى ثَيشَيلكردنى تووشى هةواَلَيكدا بآلوكردنةوةى لة رؤذنامةكةتان داخة جَيطاى
بةمشَيوةيةية: راستييةكةشى بردووة، هةَلةدا بة

بةرثرساني حكومييةكانء بةإَيوةبةرَيتيية سةرجةم سةرؤكى رانية، شارى بؤ كوردستان حكومةتى هةرَيمى سةرؤكى جَيطرى ئةحمةد) (عيماد بةإَيز (٦/٦)ى رؤذى كؤبوونةوةى لة
تاووتوَيكردنى ثشتطيريىء بإيارى حكومةت سةرؤكى جَيطرى بةإَيوةضوو، قايمقاميةت هؤَلى لة كؤبوونةوةكةش بةشداربوون، تَييدا ناوضةكة سياسييةكانى ثارتة حيزبء هةموو
(٥) كإينى دةربةند، ئاوى ثرؤذةى تةواوكردنى إانية، بازاإى بةدووسايدكردنى رانية، خاوَينكردنةوةى ثرؤذةى رانية، (بةثارَيزطاكردنى ديارترينيان كة دا، طرنطى ثرؤذةى ضةندين

بةدواداضوونى كارةكان درا. بؤ ليذنةيةكيش لةسةر بإيار ديكةدا، ثرؤذةي كؤمةَلَيك لةطةأل ئاوةإؤ) بوو دروستكردنى قيرتاوكردنء رانية، ئاوى بؤ تانكةر
سةرجةم ميوانداريى نةتوانرا ذمارةيانةوة زؤريى بةهؤى ئامادةبوون، تَييدا مةدةنييةكانيش ديموكراتىء رَيكخراوة نوَينةرانى كة ئازار (٥)ى هؤَلى لة دووةمدا كؤبوونةوةى لة
هةروةك لة هؤَلةكةش طةرميى كؤبوونةوةكة، هاتبوونة ئةحمةد عيماد كاك لة بةإَيز بؤ ثَيشوازيى كة بكرَيت، رانيةش شارى جياجياكانى طةإةكة هاوآلتييانةى ثياوماقوألء ئةو

هؤَلةكةدا. قةوارةى لةطةأل بةراورد دةطةإايةوة بة ذمارةى ئامادةبووان زؤريى بؤ هاتووة، هةواَلةكةدا
عومةر بةإَيوةبةرايةتى كشتوكاأل، محةمةد حاجى لَيثرسراوى يةكَيتى مامؤستايان، لة سةيفةدين ضوارقوإنة، م. (محةمةد حاجى ئةحمةد- بةإَيزان لة كؤبوونةكةش هةريةك دواى
(٢٥٠) ميللييةكان كة تيثة نوَينةرى ئؤَلؤمثى، ليذنةى لة سةباح تةكنيككاران، محَيدين لة سةنديكاى ئيبراهيم سياسييةكان، كؤمكارة نوَينةرى حةمةسور طةالوَيذ، بنكةى لة حاجى
راى تةنيا ئَيوة بةداخةوة ثَيشكةشكرد. خؤيان ديكة ثَيشنيازء قسةى هاوآلتي كةسايةتىء ضةندين رانية)، لة ئاوارةكان نوَينةرى جاف ئةمير خؤراك، بريكارى م.محةمةد تيثة،
ئامادةبووانى لةاليةن سةرنجيش تةنيا رؤذنامةنووسيي، ثيشةى لة الدانة هةر ئةمةش فةرامؤشكردووة، كؤبوونةوةكةتان رةزامةندانى هةموو ءةرطرتووةو هاوآلتييةكى ناإازيتان

سلَيمانى. لة جةنابيان ئيلتيزاماتي يدكةى بوونى بؤ دةطةإايةوة ئةمةش بوو، ئةحمةد عيماد كاك كاتى جةنابى كةميى كؤبوونةوةكانةوة،
سةرجةم نةبوو، بةرثرسانةوة بة ثةيوةنديان هيضيشيان ءةستابوون، قايمقامدا ماَلى لةبةردةم كة كرا مةغدور خةَلكى ذمارةيةك لة ثَيشوازيى قايمقامدا، ماَلى دانيشتنى لة
دةبواية خَيرن، ضاكء هةموويان كارى نةخؤشَيك كة ذنة هاريكاريى ضارةسةرو طوندةكان، ئيرتيوازيى بؤ بيرى لَيدانى ئةندازيارء لة دامةزراندنى كؤمةَلَيك بوو بريتي داواكانيشيان

هاوآلتييانين. خزمةتى لةكاتى ثشوودانيشدا سةرقاَلى كة بكرداية دةستخؤشيتان
سةرخستنى بؤ ثَيدان (٢٠,٠٠٠$)ى بةَلَينى لَيكرد، ثَيشوازيان ضةثَلةإَيزان بة شارةكة كضى كوإو سةدان كة كرد، رانيةى طةنجانى ضاالكيى سةنتةرى سةردانى جةنابيان ثاشانيش

ثرؤذةكانيان.
ناحيةكان بةإَيوةبةرانى ثيشةوةرانء نوَينةرانى طةإةكةكانء لة ذمارةيةك لةطةأل ديكةى كؤبوونةوةيةكي قايمقاميةت هؤَلى لة ديكة جارَيكي ئةحمةد، عيماد كاك رؤيشتنى لة بةر
بة ئامادةبووان دواجار رانية، عةلوةى كَيشةى بةتايبةتى طرفتةكانيان بؤ ضارةسةركردنى راسثارد شارةوانى طشتيى بةإَيوةبةرى طرت، داواكارييةكان لة طوَيى ضاكى بة كرد،

كرد. لة جةنابى خؤشحاَلييةوة خواحافيزيان
لة ثَيشوازيشمان نةدةين، لَيدوان تا نةكردوين ثَيوة رؤذنامةكةتان ثةيوةندى شَيوةيةكيش هيض بة ضوارةممان زانيوة، دةسةآلتى بايةخى هةميشة رانية، قايمقامى ءةك بةندةش

كردووة. راطةياندن دةزطاكانى هةموو
وسو حةمةد عةلى

رانيية قةزاى قايمقامى

كؤبوونةوةكة لةسةر زياتر زانياريى

هاتووة، رؤذنامةدا ثَيشووترى لةهةواَلى سةردانةكة، راستى
ئةوةى تةنها نيية،  بةثشتإاستكردنةوة ثَيويستى تر جارَيكى  بؤية

خاَلَيك: ضةند بة ئاماذةكردنة ثَيويستة
رانية قائمقاميةتى كؤبونةوةكانى لةهؤَلى زانيويةتى رؤذنامة •
كؤبؤتةوة، فةرمانطةكان بةإَيوةبةرى لةطةَل ئةحمةد عيماد لةطةَل
قسةيان رانية قائمقامى حكومةتء سةرؤكى جَيطرى تةنها بةآلم
باس كة نةداوة،  فةرمانطةكان  بةرَيوةبةرى بة بواريان  كردووةء 
جَيى بؤتة ديسان ئةمةش بكةن، ثَيويستيةكانيان لةداواكارىء

لةبةإيوةبةرةكان. بةشَيك ناإةزايى
•رؤذنامة زانيويةتى، جطةلةقائمقامىرانية، بةرثرسَيكى عةسكةرىء
هةَلبذاردنةكان بؤ كوردستانى ليستى ثاَلَيورانى لة يةكَيك
ماَلى نيوةإؤخوانى لة دامةزراندن بؤ ناويان ضةندين لةسنورةكة،
خؤيانن، خزمى  بةشَيكيان كة كردووةء تةسليم رانية قائمقامى 

باسبكرَيتةوة. كةثَيويستة ترة راستيةكى ئةمةش
ناويان كةسانةى لةو جطة  ئازار، ثَينجى هؤَلى  لةكؤبونةوةى •
قسةى بةثَيى قسةبكةنء تر ضةندين كةسى رَيطةنةدراوة هَينراوة،
دواتر بةآلم دياريبكةن، بؤ شوَينَيكى تريان بإياربوة عيماد ئةحمةد
ئةو لةهؤَلةكة بةرز بةدةنطى كةسَيكيش ديارينةكراوة، شوَينةكة

طةياندووة. حكومةت سةرؤكى جَيطرى بة نةحةقييةى
سةرؤكى بةَلَينةكانى جَيطرى خوازيارن دةظةرةكة زؤر لة بةشَيكى •
بةثارَيزطاكردنى لة بةتايبةت نةبَيت، هةَلبذاردن بانطةشةى حكومةت
بةردى حكومةت سةرؤكى وابوو جَيطرى باشتر هةروةك رانيةدا،

دابناية. مؤنؤمَينتى راثةإينى لةرانيةى بناغةى
رؤذنامة
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يوسف بةهادين

عــَيــراق ــواري دةســتــووري ــةم ه
كة مادانةي ئةو راثرسييةوة، دةخرَيتة
خؤيان وةك نةكراوة لةسةر رَيكةوتني
راثرسييةوةء ناخرَينة دةهَيَلرَينةوةو

ناكرَينةوة. هةموار
ئةندامي ساَلح عةبدوَلآل ثةرلةمانتار
دةستوورى هةمواركردنةوةي ليذنةي
ئةو راطةياند: رؤذنامةي بة عَيراق،
نةكراوة لةسةر رَيكةوتني كة مادانةي
خؤي ــو وةك هةمواربكرَينةوةء كة 
ناخرَينة دةمَيننةوةو دةستووردا لة

كة  مــادةش لة٦٠  زياتر راثرسييةوة،

هةمواركردنةوةي، لةسةر  رَيكةوتوون
طشتييةوة. راثرسي دةخرَينة

نةتوانراوة مادانةي  بةو  سةبارةت
ثةرلةمانتارة ئةو هةمواربكرَينةوة
تائَيستا مادانةى ئةو ئاشكرايكرد:
دةسةآلتي ماونةتةوة بةهةَلثةسَيردراوي
نةوتء مةسةلةي ثارَيزطاكانء هةرَيمء
خؤيان وةكو مادانة ئةو ١٤٠-ةو مادةي
ئــةوةي دةمَيننةوةء لــةدةســتــووردا
تايبةتة كــراوة لةسةر رَيكةوتني كة 
مادانةي ئةو  ئيدارييةكانء بةمةسةلة 
ئاَلؤزبوونء ناِرؤشنء تاِرادةيةك كة
لةوانة، يةك روونكراونةتةوة. ئَيستا
(فيدراَلي)يةو ئيتيحادي ئةنجومةني
ئةنجومةني كة واهاتبوو لةدةستووردا

بةآلم دةربكات، بؤ ياساي نوَينةران
ـــةآلتء دةس لــةهــةمــواركــردنــةكــةدا
روونكراوةتةوة. بةتةواوةتي كارةكاني

دةستووري ١٤٢ي مــادةي بةثَيي
هةمواركردنةوةي بؤ ليذنةيةك عَيراقيش
ليذنةكة ئةطةر ثَيكدةهَينرَيتء دةستوور
دةستوورةكة لةسةرهةمواركردني
بخرَيتة ليست بةيةك ثَيويستة رَيككةوتن
نوَينةراني ئةنجومةني ئةنداماني بةردةم
دةنطي رةهــاي بةزؤرينةي عَيراقء

بكرَيت. ثةسةند ئةندامةكاني
ئةنجومةنى كــة ليذنةيةي  ــةو ئ
يةكةمي تشريني لة عَيراق  نوَينةرانى

دةستوور  ثَيداضوونةوةي ٢٠٠٦ بؤ ساَلي
ثَيكهاتووةو ١٢  ٢٩ ئةندام لة ثَيكيهَيناوة

ئةندامي   ٥ ئيئتيالفء ليستي ئةندامي
بةرةي  ئةندامي  ٤ هاوثةيمانيء ليستي
لةهةريةكة ئةندام يةك تــةوافــوقء
يةك ديــالــؤطء عَيراقييةو لةليستي
ئَيزدي توركمانء  مةسيحيء ئةندامي 
مانطدا ــوار ض ــاوةي م لة  ــوو دةب كة 
بةآلم بهَيناية، بةكارةكانيان كؤتاييان
رَيكةوتنَيكء هيض نةطةيشتة ليذنةية ئةو
كةسي   ٧ ليذنةيةكي رابردووش ساَلي
بؤ ثَيكهَينرا ديكةدا  ليذنةكةي  لةناو
كة ناكؤكةكان خاَلة يةكاليكردنةوةي

ماونةتةوة. خؤيان وةك تائَيستاش
ئةومادانةشيكةليذنةيهةمواركردن
بكاتةوة هــةمــواريــان نةيتوانييوة
٤١ي ١٤٢ء ١٤٠ء مادةي بة ثةيوةستة

دةسةآلتةكاني كةسَيتيء باري ياساي
دسةآلتي هةرَيمةكانء كؤمارو سةرؤك

وآلت. ساماني دابةشكردني نةوتء
 ٦٠ لةو جطة ساَلح عةبدوَلآل بةوتةي
خؤي وةك دةستوورةكة كؤي مادةية
سةرجةم ديكة هةركاتَيكي دةمَينَيتةوةو
داواي دةتوانن رَيككةوتن اليةنةكان

بكةن. هةمواركردنةوةي
دةستووري   ٢٠٠٥/١٠/١٥ رؤذي
راثرسييةكي لة عَيراق هةميشةيي
ثَيكهاتووة كة  ثةسةندكرا، جةماوةرييدا 

بإيارة  ــادةء م  ١٤٤ لةديباجةيةكء
مادةي ذمارةيةك نزيكدا لةماوةيةكي
هةمواركراويدووبارةبخرَينةدةنطدانء

خةَلكةوة. طشتي راثرسي

قادر هةستيار

ــراق عــَي ـــى ـــران ئــةنــجــومــةنــى وةزي
ثةسةند دارايى وةزارةتــى ثَيشنيارَيكى
بِرى بةكةمكردنةوةى  سةبارةت دةكات 
بودجةى ليذنةى لةكؤى مليار دينار (١٠٠)
مليار (٢٧١) كة ،(١٤٠) مــادةى باآلى
دةَلَيت هاوثةيمانييش ليستى دينارةو
دارايى وةزيــرى هةوَلَيكى بِريارة «ئةو
ناوضة كَيشةى قوَلكردنةوةى بؤ عَيراقة

كَيشةدارةكان».
يةكشةممةى رؤذى كؤبونةوةى لة
ــى ــران وةزي ئةنجومةنى رابـــــردوودا،
وةزيرةكانى دةنطى بةزؤرينةى عَيراق
ثةسةند دارايى وةزارةتى ثَيشنيارَيكى
بِرى بةكةمكردنةوةى سةبارةت كرد
ليذنةى بودجةى  لة دينار مليار  (١٠٠)
بودجةى طشتى كة لة ،(١٤٠) مادةى باآلى
دينار مليار (٢٧١) بة بِرةكةى ٢٠٠٩-دا
نزيكةى دةكاتة كةمكردنةوةكة دانراوةو

ليذنةية. ئةو بودجةى تَيكِراى ٣٧٪ى
هــاوثــةيــمــانــى ليستى هـــاوكـــات 
نوَينةرانى لةئةنجومةنى كوردستان
لةدذى ناِرةزايى  بةياننامةيةكى عَيراق 
دةركرد، عَيراق حكومةتى بِريارةى ئةو
لةاليةن ثَيشنيارةى «ئةو  هاتووة تيايدا
نادؤستانة ــراوة ك دارايــيــةوة ــرى  وةزي
دةرةنجامةكانى هةَلنةسةنطَينراوةو بووةو
بةهةوَلَيكىوةزيرىناوبراولةقةَلةمدةدرَيت
كَيشةى رةطوِريشةى قوَلكردنةوةى بؤ
كَيشةدارةكان كةقةرةبووكردنةوةى ناوضة
يةكةمى ئةو ناوضانة هةنطاوى هاوآلتييانى

بارودؤخةكةيةتى». ئاساييكردنةوةى
بِريارة رؤذنامةش زانيارييةكانى ثَيى بة

كوردستان هاوثةيمانى ليستى سبةينَي
ئةنجامبدات كؤبوونةوةيةك لةبةغدا
هةوَلوَيستَيك وةرطرتنى بةمةبةستى
وةزيران بِريارةى ئةنجومةنى ئةو لةدذى
مادةى ليذنةى بودجةى كةمكردنةوةى بؤ

.(١٤٠)
ليستى بِرياردةرى  زةهاوى، سيروان 
ئةنجومةنى لة  كوردستان هاوثةيمانى 
بِريارةى ئةنجومةنى ئةو نوَينةرانى عَيراق،
لةقةَلةمداو «ناياسايى» بة عَيراق وةزيرانى
طواستنةوةى راطةياندء  رؤذنامةى  بة
جَيطةيةكى ديكة بؤ جَيطةيةكةوة بودجة لة
دةكرَيتء وةزارةتَيكدا لةسنوورى تةنيا
وةزيرانيش ئةنجومةنى ــى دةســةآلت
كاتَيك ــةآلم ب ياسايية، دةسةآلتَيكى
(٦)ى ذمــارة ياساى  بةثَيى ثةرلةمان 
رَيذةى عَيراق (٢٠٠٩)ى طشتى بودجةى 
دياريكردووةو (١٤٠)ى مادةى بودجةى
ميليشياكانةوة يةكخستنةوةى لةبودجةى
دةســةآلتــةى ئــةو طواستوويةتييةوة،
لةو ياسا بؤية دةستووريية، ثةرلةمانيش

ترة». طةورة عَيراق حكومةتى بِريارةى
طرتنةبةرى  ئةطةرى بة سةبارةت  
حكومةتى بِريارةى ئةو لةدذى هةَلوَيست
هاوثةيمانى ليستى بِرياردةرى عَيراق،
لةِرَيطةى ســةرةتــا كــة  ئاشكرايكرد،
ضارةسةركردنى هــةوَلــى طفتوطؤوة
ضارةسةر طةر دةدةنء كَيشةية ئةو
كة دةطرنةبةر ياسايى  رَيطةى  نةكرا،
فيدراَلى دادطاى بؤ ثةنابردنة ئةوانيش
يان بِريارةكة هةَلوةشاندنةوةى بؤ
بةردةم بؤ كةسانة ئةو بانطهَيشتكردنى
ئةو دةركردنى لة رؤَليان كة ثةرلةمان

هةبووة. بِريارةدا

مادةى بودجةى ٣٧٪ى بةغدا
كةمدةكاتةوة (١٤٠)

راثرسييةوة دةخريَتة عَيراق دةستووري هةمواري

دهؤك
باشوورى نيوارآ

ثارتى (١٤)ي لقى بــةرثــرســى
جَيطري كــوردســتــانء ديموكراتى
خةسرةو موسأل،  ثارَيزطارى ثَيشووى
ثَيشمةرطة راطةياند، رؤذنامةي بة طؤران
ناوضة لة تةنيا نيية موسَلدا شارى لةناو

هةية. كَيشةدارةكاندا
«ئَيمة وتيشي: ــؤران ط خةسرةو
ليستى بَيتء  ئةطةر ناوةستين، وا  هةر

هةَلوَيستى لةسةر بَيت بةردةوام حةدبا
بةرامبةر بةرثرسين ئَيمة ضونكة خؤي،
ليستى بة خؤمان كة دةنطيان هاوآلتييانى
(١٦) ئةو خةَلكى داوةو نةينةوا برايةتى
يةكةئيدارييةكة دةنطيان بةليستىبرايةتى
ئاماذةي كومةَلَيك كَيشةيان هةية»، داوة،
سةنتةرى لةناو  ثَيشمةرطة بةوةشكرد 
ئةوانةى تةنيا نيية، موسَلدا ثارَيزطاى
نةبَيت، حيزبييةكان  بارةطا ثاسةوانى 
هةية ناحيةدا قةزاو (١٦) لة ثَيشمةرطة
ضارةنووسى تا لةسةرة، كَيشةيان كة

دةبَيت نةبَيتةوة، يةكاليى ناوضانة ئةو
هَيزى هةية عَيراقى هَيزى ضؤن وةك

لةوَيبن. ثَيشمةرطةش
ــةغــداش، ب حكومةتى ــارةى ــةب ل
وتي: نةينةوا برايةتي ليستي سةرؤكي
بةغدا هةَلوَيستى تائَيستا بوو «ثَيويست
مادةى موسألء بةرامبةر ئاشكرابواية
هةبوو بَيدةنطى ضؤن هةروةك ،(١٤٠)
ئةو كــوردســتــانء نةوتى بةرامبةر
بةرذةوةنديمانداية، لة نة طيروطرفتةش

عَيراقداية». بةرذةوةنديى لة نة

نيية» موسَلدا شارى لةناو «ثَيشمةرطة

يوسف بةهادين

عَيراق نــاوخــؤي وةزارةتــــي
بؤ ثــَيــكــدةهــَيــنــَيــت لــيــذنــةيــةك 
ئةفسةرة ثلةي جَيطيركردني
بةوتةي كةركوكء كوردةكاني
ئةطةر ثؤليسيش بــةإَيــوةبــةري
ئةفسةر هــةنــدَيــك ثلةي هةية 
هةندَيكيشان ثلةي كةمبكرَيتةوةو

بةرزبكرَيتةوة.
وةفدَيكي يةكشةممة رؤذي
وةزارةتي ناوخؤي عَيراق سةرداني
كةركوكيان ثؤليسي بةِرَيوةبةرَيتي
ئةو دؤسيةي لة لَيكؤَلينةوة بؤ كرد
لــةدواي كة كوردانةي ئةفسةرة
لــةكــةركــوك ٢٠٠٣-وة  ــي ســاَل

كؤتايي تا بِريارة جَيطيركراونء
يةكاليي دؤسييةكةيان مانطة ئةم

بكرَيتةوة.
بةِرَيوةبةري تاهير جةمال ليوا
كــةركــوك، طــشــتــي ثــؤلــيــســي
ئةو ــد: ــان ــةي راط ــةي  ــام ــةرؤذن ب
دةكرَيت لةسةر كاري  دؤسييانةي
نَيردراوةتة هةرَيمةوة لةاليةن
ثَيش عَيراقء ناوخؤي وةزارةتي
سةرداني ليذنةيةك مانط سآ
ئَيستا كـــــردووة، ــمــيــان هــةرَي
دةكــةنــةوة، بؤ ــةدواداضــوونــي ب
بؤ ثلةكانيان بِروانامة، ثلةو بةثَيي

جَيطيردةكرَيت.
ئةفسةرانةي ــةو ئ ـــارةي ذم
٢٠٠٣-وة ــي ــاَل س كـــةلـــةدواي
كةركوك نَيردراونةتة لةهةرَيمةوة

ماوةي  ئةفسةرةو  ٥٢١ ذمارةيان
لةاليةن دؤسييةكانيان ساَلة دوو
هةرَيمةوة ناوخؤي ـــي وةزارةت
تائَيستا كــراوةو بةغدا ــةي رةوان
وةزارةتي لةسةر ميالكةكانيان ثلةو

جَيطيرنةكراوة. عَيراق ناوخؤي
ثلةكانيان بةداناني سةبارةت
ئةو ليذنةكة  ــي: وت جةمال ليوا
بةثَيي ــتء ــَي ــؤدادةن ب ثالنةيان
ثلة ئةفسةرانة  ئةو  خؤيان مافي 
خؤي مافي ــةوةي  ئ ـــرن، وةردةط
ثلةكةي هةبَيت كةمي ثلةي بَيتء
هةندَيكيشيان بةرزدةكرَيتةوةو
بةثَيي بةرزبَيت ثلةكةيان ئةطةر
تا٦/٣٠  بِريارة كةمدةكرَيتةوةء ياسا
بؤ ثَيداضوونةوةي  دؤسيةية ئةو 

بكرَيت. تةواو كارةكانيان بكرَيتء

جَيطيردةكرَيت كةركوك ئةفسةرةكاني ثلةي

دةمَينَيتةوة وةك خؤي دةسةآلتي هةرَيمء ثارَيزطاكان كؤمارو سةرؤك دةسةآلتي ١٤٠ء مادةي

رؤذنامة

بــاآلي كؤمسيؤني داواي لهسهر
بإياريدا هةرَيم حكومهتي هةَلبژاردنهكان،
ره سمي پشووي (سَيشةممة) ئةمإؤ

بَيت.
ناوهندهكاني سهرداني بهمهبهستي
ــهن ــهالي ل ــــدهران ــــگ ـــاري  ده ن ـــؤم ت

ئةو هةرَيم حكومهتي فهرمانبهرانهوه،
فهرمانگهكان سه رجهم بؤ بإيارةى

رهسميية. پشووي ئةمإؤ دةركردء
بهياننامه يهكيسهرؤكيئهنجومهني لة
وهزيراندا هاتووة «لهسهر داواي دهستهي
كوردستان، هة رَيمي هةَلبژاردنهكاني
لهسهرجهم رهسمييه   پشووي  ئةمإؤ
حكومهت، فهرمانگهكاني وهزارهت و

سه رداني رؤژهدا لهو فه رمانبهران تاوهكو
بكةن». تؤماري دهنگده ران بنكهكاني

ئةمإؤ وةبيرهَينانةوةية، جَيي
ــاوي ن تؤماركردني بؤ ـــه وادهي دوا 
مانگي ٢٥ي له پرؤسهكه دهنگدهرانو
بإيارة كة دهستيپَيكردووه، رابردووهوه
دةنطدان ثرؤسةى داهاتوو  مانطى ٢٥ى

ئةنجامبدرَيت.

رةسـمـيـيـة ثـشـووى ئـةمـأؤ
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سازدانى: رؤذنامة

ئةندامى  ــد،  رةشــي محةمةد  ضيمةن 
رَيكخستنى  مةكتةبى  دةستلةكاركَيشاوةى 
دذ  مةسةلةيةك  ئةطةر  دةلــَيــت،  يةكَيتى 
هةندَيك  ــي  ــدي ــةرذةوةن ب ــؤضــوونء  ب بــة 
ثةيإةو  باسي  سياسى،  مةكتةبى  لة  بَيت 
لة  داوَينثاكي  دةمء  دةســتء  ئةي  دةكــةن! 
كةسَيك  نة  نةمانبينى  كةضي  نيية؟  ثةيإةودا 
لة  بكرَيت  بَيبةش  نة  دةربكرَيتء  لةسةري 
كؤبوونةوةكان، بةثَيضةوانةشةوة ئيمتيازاتء 
بؤ  دةطةإَينةوة  كة  بووة،  زياتر  دةسةآلتي 
بؤي  بإطةكاندا  هةموو  لة  ثَيويستة  ثةيإةو، 

بطةإَينةوة، نةك بؤئةوةي مةبةستيانة.
ــداري  ــةآلت ـــةوةري دةس ــــارةى ت دةرب
جومطةو  زؤربـــةي  ــت،  ــَي دةل يةكَيتيش 
دامةزراوةكاني لةبةردةستداية، كة بة بإواى 
وةستاو  دؤخــي  لة  بةرطرييان  ــةوان  ئ من 
هيض  لةوةداية  بةرذةوةندييان  ــردووةو  ك
يةكَيتيدا  خودي  لةناو  ضاكسازييةك  جؤرة 
لةبةرئةوةي سنوور بؤ دةسةآلتء  نةكرَيت، 
لَيثرسراوَيتيان دادةنَيت، هةروةها زؤرَيك لةو 
سةركردانة ماوةيةكي زؤرة لةو شوَينانةدان، 
قؤرغكردني ئةو دةزطايانةو لَيثرسراوَيتي بؤ 
ناسيستماتيكء  بؤ  بواري  زؤرة،  ماوة  ئةو 
طةندةَلي  بووني  شةخسيء  بةرذةوةندى 
يةكَيتييان  ئةوان  هةروةها  رةخساندووة، 
بــردووة،  ئةشخاس  رَيــكــخــراوي  بــةرةو 
لَيهاتووة  واي  يةكَيتي  كاديري  ثَيشمةرطةو 
هةبَيت،  شةخسةكان  بؤ  وةالئى  ئةوةندةي 

ئةوةندة وةالئى بؤ يةكَيتي نةبَيت. 

دياردةى  دةإواننة  ضؤن  ئَيوة  رؤذنامة: 
ئؤرطانةكانى  لةناو  وازهَينان  ــردنء  دةرك
يةكَيتيدا، لةكاتَيكدا خؤشتان ثؤستةكةتان لة 
حيزبة  ئةو  رَيكخستنى  مةكتةبي  ئةندامَيتى 

بةجَيهَيشت؟
* لةناو يةكَيتيدا دَلسؤزيي، خةبات، تواناء 
ئةمإؤ  نين،  ثَيوةر  نييةو  رؤَلي  ماندووبوون، 
يةكَيتيدا بووني راي  لةناو  تاوان  طةورةترين 
خيانةتء  دزيء  طةندةَليء  نةك  جياوازة 
ناوي  ثؤستء  ثلةوثايةو  ئيستغاللكردني 
لةناو  شةخسي،  بةرذةوةنديي  بؤ  يةكَيتي 
بيكة،  دةكةيت  ضي  لَيهاتووة  واي  يةكَيتيدا 
ضي داوا دةكةيت لة ئيمتيازات بؤت جَيبةجآ 

دةكرَيت، بةآلم بؤضووني جياوازت نةبَيت.
سروشتء  لةطةأل  كاركردنة  شَيوة  ئةو 
دةبوو  كة  نةدةطونجا،  من  كاري  شَيوازي 
حيزبييةكان  ثرةنسيثة  ثرؤطرامء  ثةيإةءو 
طةندةَليء  بة  ــوار  ب ثَيبكرَيتء  كــاريــان 
هةر  من  بؤية  نــةدرَيــت،  نــادادثــةروةريــي 
ستراكتؤري  لةناو  ويستوومة  زووتريش 
لةو  ويستوومة  بةآلم  دةرةوة،  بَيمة  يةكَيتي 
هةوَالنةي بؤ ضاكسازيي دةدرَين، بةشداربم، 
طروث  بة  هةوَلةكاني  لة  جطة  رووةوة  لةم 
طةياندووةتة  داوام  تاكيش  وةك  دراون، 
بةرثرساني ئَيستاي يةكَيتي، كة بريتي بووة لة 
ئاشتةوايي طشتيء ضاكسازييء دادثةروةريي، 
بةآلم ئةو ناسيستماتيكيء نادادثةروةريية لة 
بةرذةوةنديي بةرثرسانة، هةربؤية بة هةموو 
شَيوةيةكء رَيطايةك هةوَلدةدةن ئةو كةسةي 
ناوةندي  لة  نةيةتةوة،  بيروإاكانيان  لةطةأل 
بؤ  ثةنا  لةوكاتانةدا  بخةنةوة،  دووري  بإيار 
ثةيإةوو  ئةو  تةنانةت  دةبةن،  هةموو شتَيك 
لةناو  ناكةن،  لةسةر  ثرؤطرامةي هةية كاري 
بةرضاوة  ئةوةندة  نادادثةروةريي  يةكَيتيدا 
هةموو كةس دةيبينَيت، تةنانةت ئةوانةي سةر 
بة باَلي طشتينء ئيمتياز وةردةطرن، ثَييانواية 
لةضاو خةَلكي ديكةدا مةغدورن كة زؤرتريان 

لةو وةرطرتووة. 
بؤية كاركردن لةناو يةكَيتيدا خةريكبوونة 
كإيني  بؤ  زؤر  ثارةيةكي  ئيمتيازاتةوة،  بة 
بةآلم  بــةكــاردَيــت،  ئــيــرادة  دةنــطء  الءء 
سةنطةرو  كةمئةندامي  شةهيدو  ماَلة  دةيةها 
ثَيشمةرطةي دَيرين بة ذياني مةمرةو مةذي 
هيض  كاتَيك  من  بؤية  دةطوزةرَينن،  ذيان 
ضوارضَيوةو  ئةو  لةناو  ضاكسازيي  بة  هيوام 
لة  واز  بإيارمدا  نةما،  يةكَيتيدا  ستراكتؤرةي 
ثؤستةكةم بهَينمء كار بؤ سةركةوتني ليستي 

طؤإان بكةم، لة بةرامبةردا هيوام بةو طؤإانة 
هةبوو كة كاك نةوشيروان هةوَلي بؤ دةدات، 

بإيارمدا كار بؤ ليستي طؤإان بكةم.
ثَيشوو  فشارةي  ئةو  هةموو  لةطةأل  بؤية 
كة هةبوون لة ثةراوَيزخستنء ثةيإةوكردني 
نادادثةروةريي، لة كؤبوونةوةيةكدا كة بةناوي 
لَيثرسراوي  لة  هةريةك  كرا،  هؤشيارييةوة 
مةكتةبي رَيكخستنء مةكتةبي بيرو هؤشياري 
ئامادةبوون بةشَيوازي ناديموكراسيء دوور 
نةوشيروانء  كاك  لةسةر  قسة  بةهاكان،  لة 
ليستةكةي كرا، وتيان ئةوةي كار بؤ ئةو ليستة 
ئةوةي  لةطةأل  بكاتةوة،  ساغ  خؤي  دةكات 
هةَلوَيستم،  لة  روونبووم  ثَيشووترش  من 
خؤم  هةَلوَيستي  بةيةكجاريي  رؤذةدا  لةو 
بؤ  دةرةوة  هاتمة  لةكؤبوونةوةكة  راطةياندو 

كاركردن بؤ ليستي طؤإان.
كاردانةوة،  وةك  رَيكخستن  مةكتةبي  لة 
هَينابوو  ناوةكةمدا  بةسةر  خةتيان  يةكسةر 
وةك  مووضة،  بإيني  ثلةو  سةندنةوةي  لة 

نةكردبَيتء  كارم  يةكَيتي  بؤ  رؤذَيك  ئةوةي 
مةترسيدا  لــة  ذيــانــم  مــانــدوونــةبــووبــمء 
نةبووبَيت. دواي ضةندين ساأل خةباتء (١٨) 
ساأل كاركردن لة ثلة جياوازةكاني رَيكخستنء 
ناخؤشييةكاني يةكَيتي، تةنيا بة خةتهَينانَيك بة 

ناوةكةمدا، هةموويان الي خؤيان سإيةوة.
ئةوةش  وةك  ذنَيكء  وةك  ئَيوة  رؤذنامة: 
كة كؤنتاكتى بةردةوامتان لةطةأل ئؤرطانةكانى 
رَيكخستنء جةماوةرى يةكَيتيدا هةبووة، ئةم 
حيزبة وةك رَيكخراوَيكي سؤسيال ديموكراتء 
 ،(SI) ئةنتةرناسيؤنال  سؤسيال  لة  ئةندام 
ذنانء  مةسةلةي  بؤ  كاركردني  تَيإوانينء 

كاراكردني رؤَلي ذن ضؤن بووة؟
* سؤسيال ديموكرات بإواي تةواوي بة 
ئةركء  لة  جياوازيي  هةيةو  ذنان  مةسةلةي 
مافدا لةنَيوان ذنء ثياودا ناكات، ضارةسةري 
كَيشةي ذنء ئازاديي ذنء بةشداريي كاراي 
ثَيشكةوتني  بؤ  دادةنَيت  ثَيوةرَيك  بة  ذنان 

كؤمةألء بةهاكاني دادثةروةريي.
ناكرَيت  ثياودا  ذنء  لةنَيوان  جياوازيي 
ئابووريء  سياسيء  كاية  لة  بةشداريان  لة 

هةندَيك  لة  فةرهةنطييةكاندا،  كؤمةآليةتيء 
ديموكرات  سؤسيال  سيستمي  كة  وآلت 
ذن  بةشداريي  ـــذةي  رَي ــات،  ــإةودةك ــةي ث
لةطةأل  يــةك  وةك  نزيكةي  طةيشتووةتة 
بؤ  هةية  تايبةت  ضاودَيري  دةزطاي  ثياواندا، 
دامودةزطاكانء  لة  ذنان  بةشداري  ضؤنَيتي 

ئؤرطانةكاني ئةو رَيكخراوةدا.
يةكَيتي  تَيإوانيني  كــاركــردنء  ــةآلم  ب
روانطةي  لة  ذن،  سياسيي  بةشداريي  بؤ 
بةرذةوةنديي حيزبييةوة بووة، تةنيا مةبةست 
بؤ  يةكَيتيدا  لةناو  ذنان  بةئةندامبووني  لة 
بةكارهَيناني  رَيكخستنء  رَيذةي  زيادبووني 
ئةوةي  وةك  نةك  بووة،  هةَلبذاردنةكاندا  لة 
طرنطيء  ذنء  مةسةلةي  بة  تةواوي  بإواي 
ذنان  ئةكتيظكردني  هةوَلي  ذنانء  بةشداريي 

درابَيت.
رَيذةي  رَيكخستن  ئامارةكاني  بةطوَيرةي 
كة  ٢٧٪-ة،  ذن  رَيكخستنةكاندا  لة  طشتي 
ئةمة هةر لة بنكةي رَيكخستندايةو لة ئؤرطانة 

نةداوةتةوة،  رةنطي  رَيكخستندا  باآلكاني 
مةَلبةندو  كؤميتةو  لة  رَيذةية  ئةو  دةبوو  كة 
مةكتةبى  سةركردايةتيء  مةكتةبةكانء 
لة  هةروةها  بدايةتةوة،  رةنطي  سياسييدا 
ئةو  حكومييةكانء  دامودةزطا  وةزارةتء 
دياري  لةاليةن حيزبةوة  ثؤستة سياسيانةي 
دةكرَيت لة حكومةت رةنطي بدايةتةوة. جطة 
رَيذةية  ئةو  زياتركردني  بؤ  كار  دةبوو  لةوة 
لةو  كاربكرايةو  ضةندايةتيدا  لة  واتة  بكراية، 
ئةكتيظ  ضؤنايةتييةكي  ضةندايةتييةشدا 

دروستبكراية.
رؤذنامة: لة ضةند ساَلي رابردوودا ميدياكان 
ريفؤرم)  (باَلي  وةك  يةكَيتيدا  لةناو  باَلَيكيان 
رابردووشدا  رؤذى  ضةند  لة  دةكرد،  ناوزةد 
باَلة وةك ديفاكتؤيةك بة رةسميي خؤي  ئةم 
رووداوة؟  ئةو  دةإواننة  ئَيوة ضؤن  راطةياند، 

ئةمة زادةي ضيية؟
* ئةو دةرئةنجامانة زياتر لة ئةداي توندي 
بؤ  باَلة  ئةو  مةيلي  يةكَيتيء  ناو  زاَلي  باَلي 
تةسفيةكردني  دةركردنء  زووتري  هةرضي 
ثلةو  ــةر  ه ــة  ل كةسانةية  ــةو  ئ هــةمــوو 

ثؤستَيكدابن، كة ريفؤرمن يان اليةنطريان بؤ 
باَلي ريفؤرمخوازة، هيض ئؤرطانَيكي حيزبيي لة 
سةركردايةتييةوة تا دةطاتة ثؤلَيكي رَيكخستن، 
شةرعيةتي حيزبيي نةماوة، ضونكة وادةي يان 
ئةو ماوةيةي لةهةَلبذاردندا ثةسةندكراوة بؤ 

كاركردني، تَيثةإيوة.
ئارةزوومةندانةية  رَيككةوتنَيك  هةموو 
ثرؤذةي  يان  ثلنيؤم  يان  كؤنطرةدا  لة  كة 
بةرامبةر  لة  دياريكراوة  كة  هةَلبذاردندا 
راطةيةنراوة  دياريكراوةو  ماوةكة  ئةنداماندا، 
بة تَيثةإبووني كات يان بةسةرضووني ماوةكة 
رَيككةوتنة  ئةو  ئؤتؤماتيكي،  بةشَيوةيةكي 
بةتاأل  ناوةرؤكةكةشي  نامَينَيتء  شةرعيةتي 
بةخؤي  هةق  اليةنَيك  كةضي  دةبَيتةوة، 
اليةني  دةداو  بةخؤي  شةرعيةت  دةداتء 
وةسفدةكات،  بةالدةر  ناشةرعييء  بة  ديكة 
نيية  ئامادةيي  شةرعيةت  خودي  لةكاتَيكدا 
اليةنةكةي  ئةطةر  بؤية  مةسةلةيةدا،  لةو 
ئةمانيش  ئــةوا  هةبَيت،  شةرعيةتي  ديكة 
كؤبوونةوةكانيان  لة  ئةوان  مادام  هةيانة، 
بةردةوامنء ماوةي ديايكراوي كؤنطرةيان بة 
سةركردايةتيانةيان  ئةو  وةرنةطرتووة،  هَيند 
بَيبةشكردووة لة كؤبوونةوةكانيان، جطة لةوة 
جياواز  راي  بؤ  مانةوة،  بؤ  بوارَيكيان  هيض 
نةهَيشتووةتةوة، خؤ ناشكرَيت هةموو اليةك 
رايان  يةك  وةك  بيربكةنةوة،  يةك  وةك 

هةبَيت.
بةآلم ئةم سةركردايةتيية جارَيك لة جاران 
دزَيوةكان  دياردة  بة  بةرامبةر  ئيجرائاتَيكي 
نةكردووة، تةنانةت لةسةر طةورةترين تاوان 
بَيبةش  يان  دةرنةكردووة  ئةندامَيكي  هيض 

نةكردووة لة كؤبوونةوةكانيان.
بؤضوونء  بة  دذ  مةسةلةيةك  ئةطةر 
دةكةن!  ثةيإةو  باسي  بَيت،  بةرذةوةندييان 
ثةيإةودا  لة  داوَينثاكي  دةمء  دةستء  ئةي 
لةسةري  كةسَيك  نةمانبينى  كةضي  نيية؟ 
لة  بكرَيت  بَيبةش  نــة  ــتء  ــرَي ــك دةرب نــة 
كؤبوونةوةكان، بةثَيضةوانةشةوة ئيمتيازاتء 
بؤ  دةطةإَينةوة  كة  بووة،  زياتر  دةسةآلتي 
بؤي  بإطةكاندا  هةموو  لة  ثَيويستة  ثةيإةو، 

بطةإَينةوة، نةك بؤئةوةي مةبةستيانة.
سةركردايةتي  باَلي  خؤإاطةياندني  بؤية 
كة  دةرئةنجامانةي  لةو  بةشَيكة  ريفؤرم، 

جياوازييةكاني رابردوو هؤكاريةتي.
رؤذنامة: بةإاى ئَيوة بؤ كَيشةكاني يةكَيتي 
بةو ئاقارة طةيشت؟ ئايا تةوةري دةسةآلتداري 
ئَيستاى يةكَيتي كة جَلةوي حوكمي يةكَيتييان 
كة  ئــاســتــةدان  ــةو  ل ضةند  تــا  ــووة،  ــرت ط
بكةن،  طةورةية  حيزبة  ئةو  سةركردايةتيي 
لةكاتَيكدا لةماوةي (٦) ساَلي رابردوودا نزيكةي 
نيوةى ئةنداماني (م.س)ء سةركردايةتي وةك 

ناإةزاييةك لة جؤري بةإَيوةبردني يةكَيتي؟
* كؤنطرةي حيزبيي بؤ بةخؤداضوونةوةو 
ئاَلوطؤإو  هةَلسةنطاندني كارةكاني رابردوو، 
ثَيشهاتي نوآ دةبةسترَيت كة ئةركي حيزبي 
خؤي بؤ ئايندة لةسةر بنيات دةنَيت، كؤنطرةي 
بةستراوة،  ٢٠٠١دا  لةساَلي  يةكَيتي  دووي 
ئاَلوطؤإي  (٨) ساَلةدا طؤإانء  ئةو  لةماوةي 
عَيراقء  كوردستانء  هةرَيمي  لة  طــةورة 

جيهانيشدا روويداوة.
جياجيا  تَيإوانيني  بؤضوونء  طةلَيك 

شَيوازي  بة  بةرامبةر  يةكَيتي  ناوخؤي  لة 
لةطةأل  ثةيوةنديكردن  جــؤري  كاركردنء 
لةناو  رَيكخراوةكان  حيزبء  ض  دةوروبةردا، 
هةرَيم يان ثةيوةندي لةطةأل دةسةآلتي ناوةند، 
جياوازيي  لة  دةرةوة، جطة  لةطةأل  ثةيوةندي 
بؤضوون لةسةر رَيبازي كاركردن، جياوازيي 
را لةسةر بواردان بة ئازادييء بووني مينبةرو 
ئاشكراكردني  ــاتء  داه سةرفي  شَيوازي 
داواكاريي  لة  جطة  داهات،  بإي  سةرضاوةو 
بؤ سيستماتيك كردنى يةكَيتيء ضاكسازيي، 
ئاراوة،  ئةمانةو ضةندين جياوازيي هاتووةتة 
جياوازيء  ئةم  زؤري  بةشَيكي  لةوانةية  كة 
بطةإَيتةوة  لةئارادان،  ئةمإؤ  بؤضوونانةي 
كؤنطرة  لةبةرئةوةي  كؤنطرة  نةبةستني  بؤ 
لةطةأل ئةوةي بةرنامةو ثالني بؤ داهاتوو تَيدا 
دةإَيذرَيت، لةوانةية ضارةسةري ئةو كَيشةو 
لةكاتة  ئةطةر  بكرداية  جياوازانةي  ملمالنآ 
دةرطاي  ببةسترايةو  خؤيدا  دياريكراوةكاني 
طرفتة  كَيشةو  ثةراوَيزخستني  كةَلةكةبوونء 
بةجَينةدةهَيشت،  كراوةيي  بة  ناوخؤييةكاني 
قةدةر  بة  طرفتةكان  كَيشةو  بةردةوام  بؤية 
سثَيردراون، تا طةيشتة ئةو رادةيةي بةرةي 
نوَيي  فؤرمةلةيةكي  طــؤإان  ضاكسازييء 

وةرطرت. بةرامبةر باَلي دذة ضاكسازيي.
كة  ئــةوةي  مانايةي  بــةو  زاأل  خةتي 
زؤرترين دةزطا لةاليةن ئةوانةوة قؤرغكراوة، 
وةك لة حيزبدا دارايي، رَيكخستن، رَيكخراوة 
ديموكراتييةكان، راطةياندن، هةروةها بةشَيكي 
لةاليةن  هةر  حكومةتيش  دةسةآلتي  زؤري 

ئةوانةوة قؤرغكراوة.
ــداري  ــةآلت ـــةوةري دةس ــــارةى ت دةرب
يةكَيتيش وةك باسمانكرد زؤربةي جومطةو 
دامةزراوةكاني لةبةردةستداية، كة بة بإواى 
وةستاو  دؤخــي  لة  بةرطرييان  ــةوان  ئ من 
هيض  لةوةداية  بةرذةوةندييان  ــردووةو  ك
يةكَيتيدا  خودي  لةناو  ضاكسازييةك  جؤرة 
لةبةرئةوةي سنوور بؤ دةسةآلتء  نةكرَيت، 
لَيثرسراوَيتيان دادةنَيت، هةروةها زؤرَيك لةو 
سةركردانة ماوةيةكي زؤرة لةو شوَينانةدان، 
قؤرغكردني ئةو دةزطايانةو لَيثرسراوَيتي بؤ 
ناسيستماتيكء  بؤ  بواري  زؤرة،  ماوة  ئةو 
طةندةَلي  بووني  شةخسيء  بةرذةوةندى 
يةكَيتييان  ئةوان  هةروةها  رةخساندووة، 
بــردووة،  ئةشخاس  رَيــكــخــراوي  بــةرةو 
لَيهاتووة  واي  يةكَيتي  كاديري  ثَيشمةرطةو 
هةبَيت،  شةخسةكان  بؤ  وةالئى  ئةوةندةي 

ئةوةندة وةالئى بؤ يةكَيتي نةبَيت. 
هةر ئةندامَيكي مةكتةبي سياسي، خاوةني 
ئةو  كة  يةكَيتيدا،  ئؤرطانةكاني  لةناو  هَيَلَيكة 
كةسانة  ئةو  ناهةقي  هةقء  لة  ثشتيوانيي 
ثَيشةوةو  دةيانهَينَيتة  ناهةق  بة  دةكــاتء 
لةم  دةبةخشَيتةوة،  بةسةردا  ئيمتيازاتيان 
ثــارةو  تاَلةبانيء  ــاوي  ن ثَيطةو  رووةوة 
ثَيطةي  بةهَيزكردني  لةثَيناو  يةكَيتي  داهاتي 
خودي كةسةكان لةناو مةكتةبي سياسيداية. 
كانديدةكاني  دياريكردني  لة  بةئاشكرا  ئةمة 
بؤ  بَيطومان  رةنــطــيــدايــةوة،  ثةرلةماندا 
سةركردايةتيي  ئةنداماني  دياريكردني 
ثلةو  هةموو  بؤ  دةبَيت،  هةروا  داهاتووش 
وةالئة  ئةو  ــاوي  رةض حيزبيي،  ثؤستَيكي 
كةفائةتء  تواناو  نةك  دةكرَيت  شةخسيية 
جطة  كةسة،  ئــةو  داهــاتــووي  ء  رابـــردوو 
سياسي  مةكتةبي  ئةنداماني  راستة  لةوةى 
ثارَيزطارييان  بةآلم خؤيان  خاوةني خةباتن، 
سةركردة  نةكردووةو  خؤيان  ناوبانطي  لة 
ميللةتةكةيدا  لة خزمةتي حيزبةكةيء  دةبَيت 
لةنَيوان  طةورة  بؤشاييةكي  جياوازييء  بَيت، 
بنكةي  سةركردةو  جةماوةرداو  سةركردةو 

حيزبيدا دروستبووة.
تاَلةبانيء  سياسي،  مةكتةبي  ئةنداماني 
برد،  تةنطذة  طةورةترين  بةرةو  يةكَيتييان 
قوَلبوونةوةي  لة  طَيإا  سلبيان  رؤَلي  بةوةي 
بةثَيي  ــاري  ــي زان طةياندني  كَيشةكانء 
بةرذةوةندي، ئامانجيشيان دووركةوتنةوةي 
سياسيىو  مةكتةبى  ئــةنــدامــانــةي  ــةو  ئ
سةركردايةتيية بوو تا خؤيان لة مةيدانةكةدا 
يةكَيتي  نيية  طرنط  هةندَيكيان  الي  بمَيننةوة، 
مانةوةي  طرنط  دةبَيتةوة،  بضووك  ضةند 

خؤيانة لةو دةسةآلتة رةهايانةي كة هةيانة.

ضيمةن محةمةد، كاديرى دةستلةكاركَيشاوةى يةكَيتى:

الي هةندَيك ئةندامى مةكتةبى سياسى، طرنط نيية يةكيَتي ضةند 
بضووك دةبيَتةوة، طرنط مانةوةي خؤيةتى

ضـــــاوثَيكةوتن

كاركردن لةناو يةكَيتيدا خةريكبوونة بة ئيمتيازاتةوة، 

ثارةيةكي زؤر بؤ كإيني الءء دةنطء ئيرادة بةكاردَيت، 

بةآلم دةيةها ماَلة شةهيدو كةمئةندامي سةنطةرو 
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رؤذى يةكشةممةى رابردوو هاوآلتييانى 
لوبنان ضوونة بةردةم سندوقةكانى دةنطدان، 
لةنَيوان  بةإاي ضاودَيران هةَلبذاردنَيكة  كة 
ئةمريكاو  لةاليةن  ثاَلثشتيكراو  ئيئتيالفَيكى 
ثشتيوانيى  سوريا  ئَيرانء  كة  حيزبوَلآل، 
لَيدةكةن، كة ركابةريةكة بؤ بردنةوةى (١٢٨) 
كورسيى ثةرلةمانى لوبنان بوو، بةشدارى 
لةسةرووى  زؤر  هةَلبذاردنةكةدا  لة  خةَلك 
كةس  مليؤن)   ٣) بوو،  ضاوةإوانيةكانةوة 
مافى دةنطدانيان هةبوو، نزيكةي (٥٠ هةزار) 
ئاسايشء  لة  ثارَيزطاريان  سةربازيش 
هةَلبذاردنةكة  بةإَيوةضوونى  هَيمنيى 

دةكرد. 
بؤ  بيانى  ضاودَيرى  زؤر  ذمارةيةكى 
روويانكردة  هةَلبذاردنانة  ئةو  ضاودَيريى 
سةرؤكى  ــةر)،  ــارت ك (جيمى  لــوبــنــان، 
لة  يةكَيك  ــو  ءةك ئةمريكا  ثَيشووترى 
كة  نَيودةوَلةتى،  ضاودَيرى  لة(٢٠٠)  زياتر 
بةشداريى هةَلبذاردنةكةيان كردبوو، داواى 
يةكطرتووةكانى  ءياليةتة  حكومةتى  لة 
ئةمريكا كرد كة لةطةأل براوةكانى هةَلبذاردن 
ئةمريكا، حيزبوَلآلى  ئةطةرضى  بكات،  ئيش 

لوبنان ءةكو تيرؤريست دةناسَيت. 

ضاودَيران ثَيشبينى ئةوةيان كردبوو كة 
هةركام لةو دوو اليةنة بة جياوازييةكى كةم 
بةسةر ئةوي ديكةدا زاَلدةبَيت، ئاكامةكانى 
لة  دةبَيت  طرنطى  رؤَلَيكى  هةَلبذاردن 
شوناسى  ء  داهاتوو  ئاراستةى  طؤإينى 
سياسيى ئةو ءآلتة، كة بؤ ماوةيةكى درَيذة 
بةرذةوةنديية  هَيزو  ملمالنَيي  مةيدانَيكى 

ناوضةييء نَيودةوَلةتييةكان بووة. 
حيزبوَلآل  طروثي  راثرسييةك  بةثَيي 
عؤن)  (ميشَيل  كة  هاوثةيمانةكانى  لةطةأل 
سةرؤكى بةشَيك لة مةسيحييةكانى لوبنان،  
سةركةوتن  كــةمــةوة  بةجياوازييةكى 
هاوثةيمانى  بة  طروثةكة  دةهَينن،  بةدةست 
(٨ي مارس) ناسراوة، هَيزةكانى اليةنطرى 
بة  سعودية  عةرةبستانى  ــاواو  ــؤرئ خ
هاوثةيمانى (١٤ى مارس) ناسراون، لةدواى 
سةرؤك  حةريرى،  رةفيق  تيرؤركردنى 
لةساَلي  لوبنان،  ثَيشووترى  ــرى  ءةزي

٢٠٠٥دا دةسةآلتيان طرتووةتة دةست.  
كة  سةرةكييةى  اليةنة  دوو  لةو  بةدةر 
كةوتوونةتة ملمالنَييةكى بةهَيز لةطةأل يةكتر، 
اليةنانة  لةو  هةركام  رَيكخراوى  كةمثينى 
سوريا)و  ئَيرانء  اليةنطرى  (حيزبوَلآلى 
(هاوثةيمانى ١٤ى مارس نزيك لةئةمريكاء 
ثيشاندةدا،  ئــةوةى  بةئاشكرا  خؤرئاوا)، 
ببوون  دابةش  ءآلتة  ئةو  مةسيحييةكانى 

لة  هةركام  اليةنطرى  طروثى  دوو  بةسةر 
بةرضاويان  رؤَلَيكى  سةرةكييةكان،  اليةنة 
طَيإا لة هةَلبذاردنةكانى يةكشةممةو طرنطى 
تايبةتيشيان دةبَيت بؤ ئاشتىء سةقامطيريى 

لة لوبنان. 
ئةنجامداني  ثَيش  ئةمريكا  حكومةتى 

خؤى  هةَلوَيستى  هةَلبذاردن،  ثرؤسةي 
لةطةأل  نابَيت  ئامادة  رايطةياند  ئاشكراكردو 
ءآلتة  ئةو  يارمةتيى  كاربكاتء  لوبنان 
هةَلبذاردنةكاندا  لة  حيزبوَلآل  ئةطةر  بدات، 
لةبةرئةوةى  بهَينَيت،  بةدةست  سةركةوتن 
بة  حيزبوَلآل  ئةمريكا،  دةسةآلتدارَيتى 

تيرؤريست دةزانَيت. 
ءةزيرى  ياريدةدةرى  فَيَلتمان،  جَيفرى 
دةرةوةى ئةمريكا بؤ كاروبارى خؤرهةآلتى 
رؤذنامة  بة  يةكشةممة  رؤذى  نزيك، 
ئاكامةكانى  راطةياند،  عةرةبييةكانى 
دةبَيت  ــان  زؤري كاريطةريى  هةَلبذاردن 
كة  ئةوةى  مامةَلةكردنى  شَيوازى  لةسةر 
ئةو بة (كؤمةَلى نَيودةوَلةتى) ناويبرد لةطةأل 
داهاتووى  سياسةتى  هةروةها  لوبنان، 
ئةمريكاو كؤنطرَيسى ئةو ءآلتة لة بةرامبةر 

لوبنان. 
كلينتؤن  هــيــالرى  ثَيشوو  مانطى 
سةردانى  ئةمريكا،  دةرةوةى  ءةزيــرى 
دواى  كورت  بةماوةيةكى  كردو  لوبنانى 
سةرؤكى  جَيطرى  بايدن،  جؤن  ئةويش 
بةرزترين  كة  لوبنان  روويكردة  ئةمريكا، 
بوو  ئةمريكا  ثةيوةندىء سةردانى  ئاستى 
رابردوودا،  ساَلى   (٢٥) لة  بةيروت  لةطةأل 
ئةمريكاى  حيزبوَلآل،  سةردانة،  ئةو  دواى 
بةرذةوةندييةكانى  كة  تاوانباركرد  بةوة 
لوبنان  كاروبارى  لة  دةست  طوماناوينء 

ءةردةدات.
لةطةأل ئةوةدا كة ئاكامةكانى هةَلبذاردن 
هاوثةيمانى  دةردةكـــةونء  وردة  ءردة 
بردنةوةى  بانطةشةى  خؤرئاوا  بة  سةر  
ثَييانواية،  سياسى  ئاطايانى  ــردووة،  ك
ئةم  بردنةوةى  سةرةكى  مةسةلةى  كة 
قبوَلكردنى  بةَلكو  نيية،  اليةن  ئةو  اليةنء 
لة  دووربــوون  هةَلبذاردنةكانء  ئاكامى 
ماوةيةكى  لوبنان  ثَيكدادانة،  توندوتيذيىء 
بةسةردةبات،  نائارامىء شةإدا  لة  درَيذة 
زياتر  ءَيرانكاريى  بةرطةي  ناتوانَيت 

بطرَيت. 
كة  ثَييانواية،  ضاودَيران  لة  بةشَيك 
طرتنةدةستى دةسةآلت لةاليةن حيزبوَلآلو 
بةالى  لوبنان  مةيلى  هاوثةيمانةكانى، 
ئةطةرى  دةكاتء  زياد  سوريادا  ئَيرانء 
زيــادبــوونــى  ــؤى  ه ببَيتة  هةية  ئــةوة 
ثَيدةضَيت  هاوكات  ناوضةكةدا،  لة  تةنطةذة 
بة  ملنةدةن  اليةنطرانى  حيزبوَلآلو  كة 
ءةكو  ديكةء  اليةنةكةى  دةسةآلتدارَيتى 

ئؤثؤزسيؤن كاربكةن. 
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بةدواداضــــوون

رؤذنامة

رؤذى ثَينجشةممةى رابردوو سةعات 
بةكردنةوةى   سةرلةبةيانى،  حةوتى 
دةنطدان  ناوةندى  هــةزار)   ١٠) نزيكةى 
ثةرلةمانى  هةَلبذاردنةكانى  بةريتانيا،  لة 

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

بةشدارى خةَلك ٤٠٪  تَيناثةإَيت. 

برلسكؤنى  ثارتةكةى 
شكستدةهَينَيت

ئةنجامة سةرةتاييةكانى جياكردنةوةى 
ثارتةكةى  دةريخست  ئيتاليا  لة  دةنطةكان 
سةرؤك  موحافزكار  برلسكؤني  سيلظيؤ 

وةزيرانى ئيتاليا شكستى هَيناوة.
دواى جياكردنةوةى ٧٩٪ى دةنطةكان 
حيزبى  ــةوت  دةرك دوَينَى،  بةرةبةيانى 
برلسكؤنى  بةسةرؤكايةتى  سةربةستيى 
طالوة،  ئابإووبةرييةوة  هةندَيك  لة  كة 
بةدةستهَيناوة،  دةنطةكانى  ٣٤,٩٪ى 
ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى  لة  لةكاتَيكدا  ئةوة 
٣٧,٤٪ى  ٢٠٠٤-دا،  لةساَلى  ئةوروثا 
هةرضةندة  بةدةستهَينا،  دةنطةكانى 
٤٥٪ى  ــرد  دةك ــى  ضــاوةإَي برلسكؤنى 

بةدةستبهَينَيت. دةنطةكان 
حوزةيران  ٨ى  رؤذى  ٢٠٠١ء  ساَلى 

بةئيمثراتؤرى  كة  برلسكؤنى  سيلظيؤ 
بؤيةكةمجار  ناسراوة  ئيتاليا  راطةياندنى 
دةنطةكان  ٣٠٪ى  بةدةستهَينانى  بة 
حيزبةكةى سةركةوتنى بةدةستهَيناء ٥٩-

جةنطى  دواى  ئيتاليا  لة  حكومةتى  يةمين 
دووةمى جيهانيى ثَيكهَينا.

ثارتى ئيئتيالفى دةسةآلتدار 
زؤينةى دةنطةكانى بةدةستهَينا

(٩١٪ى  ئةنجامة سةرةتاييةكان  بةثَيى 
حيزبةكانى  جياكراونةتةوة)  دةنطةكان 
رؤمانيا،  لــة  ــدار  ــةآلت دةس ئيئتيالفى 
هةَلبذاردنة  لة  طةورةيان  سةركةوتنى 
بةدةستهَيناء  ئةوروثا  ثةرلةمانييةكةى 
توندإةوةكان  راسترةوة  لةناويشياندا 
دةنطةكان  لة  دياريكراويان  ذمارةيةكى 

بةدةستهَينا.
حيزبى  دوَينى  ئةنجامةكانى  بةثَيى 
٣٠,٦٪ى  ضةث  ديموكراتى  سؤسياليستى 
ديموكراتى  حيزبى  هَيناوةء  دةنطةكانى 
بة جياوازييةكى كةمةوة  ميانِرةو،  ليبرالى 

٢٩,٧٪ى دةنطةكانى بةدةستهَينا.
حيزبى رؤمانياى طةورةى راستإةوى 
لةساَلى  كة  بةدةستهَينا،  ٨,٧٪ى  توندرةو 

٢٠٠٨دا لة ثةرلةمانى رؤمانيا وةدةر نرا.
ئلينا  كة  كرا  ئاشكرا  ئةوش  هةروةها 
رؤمانيا  سةرؤكى  كضى  باسيسكؤى 
بةدةستهَيناوة  دةنطةكانى  ٤,٢٪ى 
سةربةخؤ  كةسايةتييةكى  وةك  كــة 
رةنطة  ــر  دوات بــةآلم  بةشداريكردووة، 

بضَيتةوة حيزبى ديموكراتى ليبراَلى.

الفلمنكنية)  حيزبى (املصلحة 
طةورةترين دؤإانى تؤماركرد

لة  سةرةتاييةكان  ئةنجامة  بةثَيى 

الفلمنكنية)  (املصلحة  حيزبى  بةلجيكا 
كة  تؤماركرد،  دؤإانــدنــى  طةورةترين 
لةماوةى ٢٥ ساَلى رابردوودا بؤيةكةمجارة 
ئةو دؤإاندنة لة هةَلبذاردنةكانى ئةوروثاء 

والتةكةيدا بةخؤيةوة ببينَيت.
مةسيحى  حيزبى  ئةنجامةكان،  بةثَيى 
رةهاى  سةركةوتنى  فلمنكى  ديموكراتى 
كة  فالنداليا  ناوضةكانى  لة  بةدةستهَينا 
بةوثَييةش  قسةدةكةن،  هؤَلةندى  بة 
ــرد،  ب ــؤى  ــؤخ ب ــى  ــطــةكــان دةن ٢٥٪ى 
لةسةنتةرى  سؤسياليستةكان  هةروةك 
بة  يةء  فالؤنيا  كة  دةسةآلتياندا  ناوضةى 
دةنطةكؤنةكانيان  قسةدةكةن  فةرةنسى 
ناوضةكانى  لة  بةآلم  بةدةستهَينايةوة، 

ديكةدا دؤإانديان.
حيزبى «املصلحة الفلمنكية» ١٠ خاَلى 
لةدةستداء ١٤٪ى دةنطةكانى بةدةستهَينا، 
بةآلم حيزبى نةتةوةيى فلمنكيينء ليبرالى 
ديموكراتى لةو حيزبانةن كة سةركةوتنيان 

بةدةستهَينا.
حيزبى  ئةنجامةكانى  فالؤنيا  لــة 
دةنطةكانى  «ئيكولو»  بةلجيكى  سةوزى 
هَيناوة،  بةدةست  ١٧٪ى  زياديكردووةء 
بةآلم لةدواى حيزبى سؤسياليستةوة دَيت 
ليبرالةكان  حيزبى  دةنطةكانء  ٣٠٪ى  كة 
ديموكراتى  ــانء  ــةك ــط دةن ٢٣,٥٪ى 
دةنطةكانيان  ٢٠٪ى  مةسيحييةكانى 

بةدةستهَيناوة.

سؤسياليستةكانء  سةركةوتنى 
دؤراندنى ثارتى دةسةآلتدار

ئةطةرى  راثرسييةكان  ئةنجامى  بةثَيى 
كة  يؤنان  لة  موحافزكارةكان  ئةوةهةية، 
بَين  ئَيستا لةدةسةآلتدان تووشى شكست 
لة ثةرلةمانى ئةوروثاء حيزبَيكى ذينطةيى 

نوَى دةضَيتة هةَلبذاردنةكانةوة.
تةلةفزيؤنَيك  راثرسييةكانى  بةثَيى 

دوو  دةكــاتء  ثشتطيرى  دةوَلـــةت  كة 
حيزبى  ديكة  سةربةخؤى  تةلةفزيؤنى 
ئؤثؤزسيؤنن  ئَيستا  كة  سؤسياليستةكان 
سةركةوتن  دةنطةكان  ٣٩,٥٪ى  ٣٦تا  بة 
موحافزكارةكان،  بــةآلم  بةدةستدَينن. 
٣٠-٣٣٪ى  ــنء  دةب دووةمـــدا  ثلةى  لة 

بةدةستدَينن. دةنطةكان 
طرينز  ئيكؤ  حيزبى  ضاوةإَيدةكرَيت 
سياسييةكانةوةء  كاية  هاتووةتة  تازة  كة 
بؤ يةكةمجارة بةشداريدةكات  ٤-٥,٥٪ى 

بةدةستبَينَيت. دةنطةكان 

  حيزبى راستإةو سةركةوت
بولطاريا  لة  راثرسييةكان  بةثَيى 
كة  سؤسياليستةكان  هاوثةيمانة  حيزبة 
شكست  تووشى  لةدةسةآلتدان  ئَيستا 
ئؤثؤزسيؤن  راسترةوى  حيزبى  دةبنء  

بةدةستدَينَيت. سةركةوتن 
كة  سةربةخؤ  رووثَيويةكى  بةثَيى 
ئةنجاميداوة  لَيكؤلينةوة  بؤ  ئةلفا  ئاذانسى 
لةثَيناوى  (هاوآلتييان  «طيرب»  حيزبى 
طةشةثَيدانى ئةوروثا لة بولطاريا) كة بويكو 
سةرؤكايةتى  سؤفيا  عومدةى  بوريسوف 
بةدةست  دةنطةكان  ٢٥,٥٪ى  ــات  دةك
لةبةرامبةريشدا سؤسياليستةكان  دَينَيتء 
كة سَيرطى ستانيشيفى سةرؤك وةزيران 
دةنطةكان  ١٩,٧٪ى  دةكات  سةرؤكايةتى 

بةدةست دَينَيت.

حيزبةكةى مَيركَل ثَيشكةوت
ئةلمانياء  راوَيذكارى  مَيركأل،  ئةنطَيال 
دةنطةكانيان  ٣٧,٩٪ى  هاوثةيمانةكانى 
بةسةر  ديار  رَيذةيةكى  بة  بةدةستهَيناء 
كة  سةركةوتن  ديموكراتةكاندا  سؤسيال 
رَيذةى ٢٠,٨٪ى دةنطةكانيان بةدةستهَينا. 
ئةوة لةكاتَيكداية ئةَلمانيا ٩٩ كورسى هةية 

لة ثةرلةمانى ئةوروثا. 

مَيركل  راثرسييةكان  بةثَيى  ثَيشتريش 
دةهَيناء  بةدةست  دةنطةكانى  ٣٨,٥٪ى 
ــان  ٢١٪ي ديموكراتةكانيش  سؤسيال 

بةدةست دةهَينا. 
ديموكراتة  راثرسييةكان  بةثَيى  هةر 
مَيركَلدا  لةطةَل  ثَيشتر  كة  ئــازادةكــان 
 ٪١١ ثَيكهَينابوو  ثَيشوويان  حكومةتى 
دةرةوةى  دةكرَينة  دَيــنــنء  بــةدةســت 

ثارلةمان.

ساركؤزى دةنطيدا
كة  سةرةتاييةكان  ئةنجامة  بةثَيى 
ئاشكرا  شةممة  دوو  شــةوى  كؤتايى 
سةرؤكى  ســاركــؤزى   نيكؤال  كــران،  
٢٧,٨٩٪ سةركةوتنى  رَيذةى  بة  فةرةنسا 
سؤسياليستةكاندا  بةسةر  بةدةستهَيناء 
بةدةستهَينا،  سةركةوتء رَيذةى ١٦٪يان 
هةيةء  بينديت  كؤن  دانيال  لةنَيوانياندا  كة 

بانطةشةى ثاراستنى ذينطة دةكات.
نولى  فةرمانطةى  لة  ساركؤزى  نيكؤال 
سور سين لة نزيك ثاريس دةنطيدا، ئةوة 
يةكشةممة  بةرةبةيانى  ــةوةى  ئ دواى 
ـــةإووى  ســنــدوقــةكــانــى دةنـــطـــدان ب

دةنطةدةراندا لة فةرةنسا كرانةوة.
بةسةر  راستإةوةكان  ئيسثانيا   لة 
خؤسية  حيزبى  كة  سؤسياليستةكاندا 
وةزيــرة  ــةرؤك  س ساباتيرؤي  لويس  
كة  ثرتوطاليش  لة  هةروةك  سةركةوتن، 
باروزوة سةرؤكى  مانويل  شارى جؤزية 
راسترةوةكانة  لة  ئةوروثا  كؤمسيؤنى 
سوكراتيسى  جؤزية  بةسةر  سةركةوتن 

سةرؤك وةزير لة سؤسياليست.
كرَيكارانى  حيزبى  لةبةريتانيا 
هَيناء  شكستى  براون  طؤردن  سةرؤك 
بةدةستهَيناو  دةنطةكانى  ١٥٪ى  رَيذةى 
دواى  كةوتة  كة  سَييةمةوة،  ثلةى  ضووة 
حيزبى  ٢٩٪ء  رَيذةى  كة  ثارَيزطارةكان 

يوكيب بةإَيذةى ١٧ ٪.

هةلَبذاردن لة ئةوروثا

هةلَبذاردن، لوبنانى مةيدانى ملمالنَيي ئَيرانء ئةمريكا

ثاش ئةوة ثرؤسةى جياكردنةوةى دةنطةكان لة 
هةر ٢٦ ناوةندةكةى هةَلبذاردنة ثةرلةمانيةكةى 
بةإَيوةضوو  مانطة  ئةم  ٧ى  رؤذى  كة  لوبنان 
كؤتاييهات، زياد بارود، وةزيرى ناوخؤى لوبنان 
ئةنجامة رةسميةكانى هةَلبذاردنةكةى راطةياندء 
بةو ثَييةش طروثى ١٤ى ئازار كة بة اليةنطرى 
خؤرئاوا دادةنرَيت،  لةكؤى ١٢٨ كورسي، تواني 
٧١ كورسي بةدةستبهَينَيتء طروثى ٨ى ئازاريش 
كورسيان   ٥٧ ناسراون،  بةرهةَلستكار  بة  كة 

بةدةستهَيناوة.

ةكان
جام

دةرئةن
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نةوشيروان مستةفا بؤ ئةلجةزيرة:

هةولَدةدةين ثةرلةمانَيك دروست بكةين لة ذَير دةســــــــةآلتء بأيارةكانى مةكتةبى سياسى حيزبةكان نةبَيت
كوردو دروستكردني «ناوضةى ئارام»، 
ثةيوةندي  ئَيستا  تاوةكو  كاتةوة  لةو 
كوردو  سةركردايةتي  نَيوان  لة  هةية 
ئةمريكييةكان  ئةمريكا.  بةرثرسةكاني 
ناوضةكةدا،  لة  هةية  بةرذةوةندييان 
دروستكردني  لة  هةية  بةرذةوةندييان 
ناوضةكة.  طةالني  لةطةَل  ثةيوةندي 
سةقامطيريي  لة  هةية  بةرذةوةندييان 
نةدان  رَيطة  ناوضةكةو  لة  سياسي 
ناوضةكة.  بؤ  تيرؤريستان  هاتني  بة 
بنةمايانةن  ئةو  لةسةر  ثةيوةندييةكان 
لة  هةبَيت  ثةيوةندييةك  ثَيموانيية  و 

دةرةوةى حكومةتي عَيراقي.
رؤَلَيكي  ئَيستا  ئَيران  ئةلجةزيرة: 
بةثَيي  عَيراق.  لة  هةية  ــةورةى  ط
بةشَيوةي  ئَيران  ضاودَيران  قسةى 
عَيراقدا  لة  بووني  جــؤراوجــؤر 
هةية  ئاشكراي  ثةيوةندي  هةية، 
هةردوو  و  هةرَيم  لةطةَل حكومةتي 
عَيراقييةكاني  هَيزة  حيزبةكةو 
ناوةإاستي  لةباشوورو  ديكةدا 
سلَيماني  شاري  ثَييةي  بةو  عَيراق، 
هاوسنوورة لةطةَل ئَيران، ئايا ئَيران 
ثَيوة  ثةيوةنديتان  نــةداوة  هةوَلي 
بكات و جؤرَيك ثةيوةنديتان لةطةَل 

دروست بكات؟.
ئَيران  مستةفا:  نةوشيروان   -
طــةورةى  هَيزَيكي  طرنطةو  وآلتَيكي 
هةزار  لة  زياتر  عَيراق  ناوضةكةية. 
لةطةَلدا  هاوبةشي  سنووري  كيلؤمةتر 
هاوبةش،  سنووري  هةر  نةك  هةية. 
نةتةوةييء  مةزهةبيو  ثةيوةندي  بةَلكو 
كلتووريء ئابووري لةطةأل هةردووالدا 
ثةيوةندييةكي  طرنطة  بؤية  هةية، 
اليــةن  لــة  ضــي  هةبَيت،  هاوسةنط 
لةاليةن  ضي  مــةركــةزي  حكومةتي 
زياتر  كوردستان  هةرَيمي  حكومةتي 
هاوبةشي  سنووري  كيلؤمةتر   ٦٠٠ لة 
ثَيويستة  بؤية  ئَيران،  لةطةَل  هةية 
بَيتء  باش  ئَيراندا  لةطةَل  ثةيوةنديمان 
بَيت،  هاوبةش  بةرذةوةندي  لةسةر 
مــةركــةزيء  حكومةتى  ثةيوةندى 
باشةو  ئَيران  لةطةَل  هةرَيم  حكومةتي 
هةولَير  سلَيمانيء  لة  ئَيران  كؤنسوَلي 
هةيةو مةركةزي بازرطانيء كؤمثانياي 
بةئازاديي  كوردستاندا  لة  ئَيراني 

كاردةكةن.
رةوتَيك،  وةك  بةآلم  ئةلجةزيرة: 

ثةيوةنديتان لةطةَل ئَيراندا هةية؟ 
- نةوشيروان مستةفا: نةخَير

ئةلجةزيرة: وةك سياسةتمةدارَيكي 
ناوداري كورد ضؤن ثةيوةندي كوردو 
توركيا  كــوردو  و  لةاليةك  ئَيران 

لةاليةكي ديكة هةَلدةسةنطَينن؟
ئةوة  مستةفا:  نةوشيروان   -
طةلي  ضونكة  ئاَلؤزة،  زؤر  بابةتَيكي 
كورد بةسةر ضةند وآلتَيكي وةك ئَيران 
و توركياو عَيراقدا دابةشكراوة. لةوديو 
نةتةوةيي  ثةيوةندي  سنوورةكانةوة 
لةهةمانكاتدا  لةنَيوان كوردةكاندا،  هةية 
كَيشة هةية لةنَيوان هةرَيمي كوردستان 
توركيا  تايبةتي  بة  دراوسَي  وآلتاني  و 
ضةكدار  هَيزي  بووني  بةهؤي  ئةويش 
بةربآلوي  لةبةر  سنوورةكان،  لةسةر 
هةرَيم  حكومةتي  ســنــوورةكــةش، 
ناوضةكة  هةموو  كؤنترؤَلي  ناتوانَيت 
توركيا،  كوردةكاني  كَيشةى  بكات، 
كَيشةى توركيايةو كَيشةى عَيراق نيية. 
ضةكداري  هَيزي  رَيطةي  لة  ناتوانرَيت 
كوردي  كَيشةى  عَيراقةوة  ــوردي  ك
توركيا ضارةسةربكرَيت، بةَلكو دةكرَيت 
بكرَيت،  ضارةسةر  سياسيانة  كَيشةكة 
ضارةسةر  عَيراق  خاكي  لة  كَيشةكة 
خاكي  لة  ضارةسةرةكةي  ناكرَيت، 

توركياية.
كَيشةى  لة  باستان  ئةلجةزيرة: 
كورد كرد لة توركياو ئَيران، كَيشةى 
كورد لة عَيراق لة رَيطةي فيدراَليةوة 
هةية  ديكة  ثإؤذةى  ضارةسةركراو 
كورد،  كَيشةى  ضارةسةركردني  بؤ 
كَيشةكة  ضارةسةري  فيدراَليةت  ئايا 

ديكةتان  ثإؤذةى  ئَيوة  يان  دةكات، 
كَيشةى  ضارةسةركردني  بؤ  هةية 

كورد لة عَيراق؟
- نةوشيروان مستةفا: لةم قؤناغةدا 
ضارةسةرَيكي  فيدراَلي  ضارةسةري 
لة عَيراق،  زؤر ضاكة بؤ كَيشةى كورد 
مانةوةي كورد لة ناو عَيراقدا، هَيزة بؤ 
كورد، نةك الوازيي. بؤية من اليةنطري 
فيدراَليم و لة نووسينةوةى دةستووري 
عَيراقدا لة بةغدا بوومء بةشداريم كرد 
عَيراقيء  دةستووري  لةنووسينةوةي 
بةغداو  لةنَيوان  فيدراَلي  ثةيوةندي 

حكومةتي هةرَيم.
سياسةتمةداراني  ئةلجةزيرة: 
مانةوةيان  لة  باس  بةردةوام  كورد 
دةكةن،  عَيراقدا  ضوارضَيوةي  لة 
واية  ثَييان  عةرةبي  اليةني  هةندَي 
طؤإاني  ئايندةدا  لة  هةَلوَيستة  ئةو 
هةَلوَيستة  ئةو  و  دَيت  بةسةردا 
لةوانةية  تاكتيكيةو  هةَلوَيستَيكي 

لةئايندةدا بطؤإَيت؟
لة  مستةفا:  ــروان  ــي ــةوش ن  -
لة  ثَيمواية  نــزيــكــدا  ئايندةيةكي 
ضوارضَيوةى عَيراقدا دةمَينَيتةوة، بةآلم 
ضونكة  بكةم،  ئايندة  ثَيشبيني  ناتوانم 
شَيوةيةكي  ئةوروثا  ســاَل   ٢٠ ثَيش 
ئةوةش  دواي  ساَل   ٢٠ بوو،  ديكةي 
بة  هةروةها  هةية.  ديكةي  شَيوةيةكي 
ناوةإاستيشةوة  رؤذهةآلتي  نسبةت 
واية. من ناتوانم ثَيشبيني ئةوة بكةم ٢٠ 

ساَلي ديكة ضي روودةدات.
ئةلجةزيرة: لة شةفافي كوردستاندا 
ئَيوةو  ثةيوةندي  هةية  لةوة  ترس 
سةركردايةتي يةكَيتي بطاتة ئاستي 
رابردوو  نهَينيةكاني  ساردو  شةإي 

ئاشكرا بكرَيت؟
لةطةأل  من  مستةفا:  نةوشيروان   -
ئةوةدام الثةإةكاني رابردوو دابخرَين، 
هةبووة  ناوخؤ  شةإي  دةزانــن  وةك 
ئاشتبوونةوة  دواتر  كوردستانداو  لة 
لةنَيوان هةموو اليةنةكاندا. من  روويدا 
هةَلنةدانةوةى  ئاشتبوونةوةو  لةطةَل 
بضينة  نامةوَيت  رابردووم،  الثةإةكاني 
ئةو  تا  مَيذووةوة  لؤكاني  و  ثَيض  ناو 
رادةية نةبَيت كة خزمةتي ئايندة بكات، 
بةآلم طةر بطةإَيينةوة بؤ دواوة، ترسمان 
لة باسكردني رووداوةكان نيية. ئةوة لة 
كار  هيوادارم  ديكةوة  لةاليةكي  اليةك، 
نةطاتة هيض جؤرة ئاَلؤزييةكي سياسيء 
عَيراق.  كوردستاني  لة  ناسياسي 
ضونكة الي خؤمانةوة، هَيزي ضةكدارو 
ئةمني  مةسةلةى  نييةو  سةربازيمان 
هةَلبذاردنةكان  ثاراستني  و  سياسي 
حكومةتي  سةرةكييةكاني  ئةركة  لة 
هةرَيمي كوردستانةو دةكرَيت لةإَيطةي 
جؤرة  هةموو  لة  بطرن  رَيطة  ياساوة 

طرذييء ئاَلؤزييةك لةم بارودؤخةدا.
ئةلجةزيرة: ئايا مةترسي ئةوةتان 
نيية ئةم دؤخةى ئَيستا لة ضوارضَيوةى 
و  ــت  دةرضــَي راطــةيــانــدن  طرذيي 
رووبةإووبوونةوةى  ئاستي  بطاتة 
دةسةآلتي  ئَيوةو  لةنَيوان  ضةكداري 

كوردي يان (ي.ن.ك)؟
ئَيمة  مستةفا:  نةوشيروان   -
هَيزي  و  سياسين  بزووتنةوةيةكي 
دادطاو  بؤ  ثةنا  ئَيمة  نيية،  ضةكدارمان 
سلَيماني  لة  ئةطةر  دةبــةيــن،  ياسا 
دادطاي  بؤ  ثةنا  نةدةن،  ثَي  رَيطةمان 
فيدراَلي دةبةين لة بةغدا يان رَيكخراوة 
ضةك  بؤ  ثةنا  ئَيمة  نَيونةتةوةييةكان، 

نابةين.
لؤكاَليةكان  ميديا  لة  ئةلجةزيرة: 
سةر  بؤ  دةكرَيت  طوشار  لة  باس 
ئايا  اليةنطرةكانتان،  كــاديــرو 
لةو  وةرنةطرتووة  هةَلوَيستتان 
بؤ  ــا  دادط رَيــطــةي  بة  طوشارانة 
لةسةر  طوشارانة  ئةو  نةهَيشتني 

كاديرةكانتان؟
ئَيمة  مستةفا:  نةوشيروان   -
و  مرؤظ  مافي  ثَيشَيلكردني  بة  ئةوة 
ئةركي  دةزانينء  هاوآلتيبوون  مافي 

مووضةية  كارو  دؤزينةوةى  حكومةت 
ــاوة  دادط رَيطةي  لة  هاوآلتييان،  بؤ 

بةرطري لة هاوإَيكانمان دةكةين.
ثرسيارمان  دوايين  ئةلجةزيرة: 
لةطةَل  ثةيوةنديتان  ئَيستا  ئةوةية، 
ئَيوة  ضؤنة؟  تاَلةبانيدا  جــةالل 

لةناو  بوون  دووةم  و  يةكةم  كةسي 
(ي.ن.ك)دا؟.

لةسةر  مستةفا:  نةوشيروان   -
ئاستي شةخصي ثةيوةنديمان ئاسايية.

نةوشيروان  بةإَيز  الجزيرة: 

طــؤإان،  ليستي  سةرؤكي  مستةفا 
رةخساندني  بؤ  دةكةين  سوثاستان 

ئةو دةرفةتة.

لة عةرةبيةوة: مةجيد سالَح

ئَيمة بزووتنةوةيةكي سياسينء هَيزي 

ضةكدارمان نيية، ئَيمة ثةنا بؤ دادطاو ياسا 

دةبةين، ئةطةر لة سلَيماني رَيطةمان ثَي 

نةدةن، ثةنا بؤ دادطاي فيدراَلي دةبةين 

لةبةغدا يان رَيكخراوة نَيونةتةوةييةكان، 

ئَيمة ثةنا بؤ ضةك نابةين

ضـــــاوثَيكةوتن

فؤتؤ: دلَير عةبدولخالق    نةوشيروان مستةفا   
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سازدانى: ئةحمةد زاويتى

سةرؤكى  مستةفا  نــةوشــيــروان 
ضاوثَيكةوتنَيكى  لة  ــؤإان  ط ليستى 
كةناَلى  ــيــوم)ى  ال (لقاء  بةرنامةى 
تةلةفزيؤنى (اجلزيرة)دا لةبارةى هةندَيك 
مةسةلةى  ليستةكةىء  ئامانجةكانى  لة 
كوردستانء  هةرَيمى  لة  هةَلبذاردن 
ثةيوةست  ديكةى  مةسةلةيةكى  ضةند 
دةقى  ئةمة  دةدوَيــت.  بةهةَلبذاردن 

ضاوثَيكةوتنةكةية. 

ئةلجةزيرة: ئَيوة وةك رةوتَيك لة 
بةرنامةى  (ى.ن.ك)  سةركردايةتى 
كوردستانى  ــة  ل ـــان  ـــؤإان»ت «ط
ئةو  ثشتى  لة  راطةياندوة،  عَيراق 

بةرنامةيةوة ضيتان دةوَيت؟
- نةوشيروان مستةفا: حاَلى حازر 
(ى.ن.ك)،  ناو  لة  نين  رةوتَيك  ئَيمة 
بةَلكو رةوتَيكين لة دةرةوةى (ى.ن.ك)، 
بةرنامةى ئَيمة لةوةدا كورت دةكرَيتةوة 
دةسةآلتى حيزب لة دةسةآلتى حكومةت 
ديكة  بةمانايةكى  جيادةكرَيتةوة. 
هةوَلدةدةين ثةرلةمانَيك دروست بكةين 
لة ذَير دةسةآلتء بإيارةكانى مةكتةبى 
كوردستاندا  حيزبةكانى  سياسى 
بنيادنانةوةى  ــا  ــةروةه ه نــةبــَيــت. 
سةربةخؤو  دادوةرى  دةسةآلتَيكى 
بؤ  سنووردانان  دادثةروةر،  ء  نةزيهـ 
زانكؤكانء  لة  حيزب  دةستَيوةردانى 
ئابوورى، واتة جياكردنةوةى دةسةآلتى 
حيزب لة حكومةت و بوونى شةفافيةتى 
كوردستان  هةرَيمى  بودجةى  لة  زياتر 

و دادثةروةرى كؤمةآليةتى زياتر.
ئةو  ثَيشتر  بــؤ  ئةلجةزيرة: 
ئَيستا  نــةبــووةو  داخوازيانةتان 

هةتانة؟
تةمةنى  مستةفا:  نةوشيروان   -
ئةزموونى كوردستان نزيكةى ١٨ ساَل 
 ١٩٩٢ ساَلى  هةَلبذاردنى  لة  دةبَيت، 
كارى سةرةكيمان بؤ ثإكردنةوةى ئةو 
بؤشايية بوو كة لةئةنجامى كشانةوةى 
ئيدارات لة اليةن حكومةتى مةركةزيةوة 
هةَلبذاردنةدا  لةو  ــاراوة،  ئ هاتبووة 
حكومةت  دامــودةزطــاكــانــى  دةبــوو 
دروست بكرَينةوة، دةزطا دةستووريىو 
حكوميةكان، واتة ثإكردنةوةى بؤشايى 
هةرَيمى  ئةمنى  سياسيىو  ئيداريىو 
 ٢٠٠٥ هةَلبذاردنةكانى  لة  كوردستان، 
هةرَيمى  كاتةدا  لةو  طؤإا،  قؤناغةكة 
كوردستان سةقامطير بوو لة رووةكانى 
سياسىو ئةمنى و تةنانةت ئابووريش.

ـــارى ســةرةكــى بــريــتــى بــوو  ك

عَيراق،  دةستوورى  لةنووسينةوةى 
خيتابَيكى  كورد  خيتابى  دةبواية  بؤية 
ضةسثاندنى  بــؤ  بــوايــة  يةكطرتوو 
دةزطاكانى  لة  كورد  بةشداريكردنى 
لة  سياسى  بإيارى  دروستكردنى 
عَيراق. بة شَيوةيةكى سةركةوتوو ئةو 

قؤناغةمان تَيثةإاند.
لة  بريتيية  سةرةكى  كارى  ئَيستا 
ضاكسازى  نــاوخــؤدا،  لة  ضاكسازى 
كؤمةآليةتى،  ضاكسازى  سياسى، 

ضاكسازى ئابوورىو كلتوورى.
ضاودَيرى  هةندَيك  ئةلجةزيرة: 
ئَيوة  هةوآلنةى  ئةم  دةَلَين  سياسى 
كةرتبوونى  هؤى  ببَيتة  لةوانةية 
لة  بةغدا  لة  ــورد  ك هةَلوَيستى 
ئايندةدا؟ وةآلمى ئَيوة ضيية بؤيان؟

- نةوشيروان مستةفا: ئَيمة ثَيمان 
لةبوونى  كــورد  يةكطرتويى  وانيية 
يةك  واية  ثَيمان  بةَلكو  ليستيداية،  يةك 
هةَلوَيستى كورد لة بوونى يةك خيتابى 
هةموو  لةطةأل  دةكــرَيــت  ــة.  كــوردداي
يةك  كوردستان  هةرَيمى  حيزبةكانى 
كاتيشدا  لةهةمان  و  هةبَيت  خيتابييمان 
دةستهَينانى  بة  بؤ  بكةين  ملمالنَى 
ــة ثــةرلــةمــانــى  ــر ل ــات ــى زي ــورس ك

كوردستان.
ــرة: ســةبــارةت بة  ــجــةزي ــةل ئ
بةشداريكردنتان لة هةَلبذاردنةكانى 
ليستى  لة  ثةرلةمانى  ئايندةى 
ليستى  لة  سةربةخؤية  كة  «طؤإان» 
«كوردستانى» كة هى هةردوو حيزبة 
كوردييةكةية، خؤ ئامادةكردنتان بؤ 
بةرنامةكةى  ضؤنة  هةَلبذاردنة  ئةو 

هةَلبذاردنتان ضيية؟
وةك  مستةفا:  نةوشيروان   -
بةكورتى  باسمكرد  ــادا  ــةســةرةت ل
ضةند  لة  ثَيكدَيت  ئَيمة  بةرنامةى 
سةرةكى  خاَلى  سةرةكى.  خاَلَيكى 
دةسةآلتي  جياكردنةوةى  لة  بريتيية 
دوور  ثةرلةمانَيك  لةحكومةت.  حيزب 
دةسةآلتَيكى  حيزبةكان.  باآلدةستى  لة 
قةزايى  دةسةآلتَيكى  كــارا،  تةنفيزى 
حيزبةكانء  دةسةآلتى  لة  سةربةخؤ 
دةسةآلتى  دةرةوةى  لة  زانكؤكان 
حيزب بن و بازاإ و ئابوورى دووربَيت 

لة دةستَيوةردانى حيزب.
باس  مانطة  ضةندين  ئةلجةزيرة: 
كــاردانــةوةى  ــةن،  دةك شتانة  لةو 
شةقامى كوردى بؤ ئةو ثةيامانةتان 
ئةو  دَلنيياييةوة  بة  دةبينن،  ضؤن 
شتَيكى  كوردستاندا  لة  ثةيامة 

نوَيية؟
مستةفا:  نـــةوشـــيـــروان   -
هةبووةو  زؤرباشى  كاردانةوةيةكى 

خةَلك ئيستيجابةيان زؤر زؤر باشبووة 
مةترسيمان  قؤناغى  ضونكة  ــؤى،  ب
سياسىو  بارى  ئَيستا  تَيثةإاندووةو 
سةقامطيرةو  ــوورى  ــاب ئ ئةمنىو 
ثةيوةندى نَيوان ناوةندو هةرَيم باشةو 
تَيطةيشتنى  دةستوورو  بنةماى  لةسةر 
بونيادنراوة،  ــالــؤط  دي ــةشء  ــاوب ه
طرنطى  ــووة  هــات ئــةوة  كاتى  بؤية 
خزمةتطوزاريية  بةثَيشكةشكردنى 
سةرةكيةكانى هاوآلتيانى كورد بدةين، 
ئاوى  كارةباو  دابينكردنى  نموونة  بؤ 
خواردنةوة و دروستكردنى قوتابخانةو 
جياوازى  كةمكردنةوةى  نةخؤشخانةو 
مووضةو  ئاستى  بةرزترين  نَيوان  لة 
نزمترين ئاستى مووضةى فةرمانبةرانى 

حكومةت.
ئامادة  خؤتان  ضؤن  ئةلجةزيرة: 
هةَلبذاردن،  ثاش  قؤناغى  بؤ  دةكةن 
بةشدارى  لَيكرا  داواتان  ئةطةر  ئايا 
وةك  يان  ــةن،  دةك حكومةتدا  لة 

ئؤثؤزسيؤن دةمَيننةوة؟ 
زووة  مستةفا:  نةوشيروان   -
با  بدةينةوة،  ثرسيارة  ئةو  وةآلمــى 
هةَلبذاردنةكة  دةرئةنجامى  ضاوةإَيى 

بين.
ــرة: ســةبــارةت بة  ــجــةزي ــةل ئ
هَيزة  ــةَل  ــةط ل هاوثةيمانَيتى 
سياسييةكان ثَيش و ثاشى هةَلبذاردن، 
ثارتى  و  يةكَيتى  دةرةوةى  لة  ئايا 
هاوثةيمانى  داواى  اليةنَيك  هيض 
لةو  بةشداريكردن  بؤ  لَينةكردوون 

بةرنامةيةى كة هةتانة؟
- نةوشيروان مستةفا: كةس داواى 
لة  بةآلم  نةكردوة،  لَيمان  هاوثةيماني 
تةنسيق  هةوَلدةدةين  ئَيمة  هةمانكاتدا 
ليستةكاندا،  هةموو  لةطةَل  بكةين 
و  ضــاودَيــرى  ـــوارى  ب ــة  ل تةنسيق 
نةك  تةنسيق،  سياسةت،  و  راطةياندن 
هاوثةيمانَيتى. تةنسيق يان هاوثةيمانى 
بة  بةستراوةتةوة  هةَلبذاردنةكان  ثاش 

دةرئةنجامى هةَلبذاردنةكانةوة.
ئةلجةزيرة: سةبارةت بة هةَلوَيستى 
ساَلى  شــةش  لة  بةغدا  لة  ــورد  ك
ئاشكرا  ثةيوةندييةكى  رابردوودا، 
بةهةردوو  كورد  لةنَيوان  هةبووة 
هَيشتا  بةغداو  لةطةَل  حيزبةكةيةوة 
هةَلثةسَيردراو  طرفتى  هةندَيك 
بةرنامةيةكى  ئَيوة  ــةوة،  ــاوةت م
ئاشكراتان هةية بؤ ضارةسةركردنى 
هةَلثةسَيردراوانة،  مةسةلة  ئةو 
ناوضة  كــةركــوكء  كَيشةى  وةك 
لة  ثةيوةنديتان  دابإاوةكانء جؤرى 

طةَل بةغدا؟
بةَلَى،  مستةفا:  نةوشيروان   -

نامةوَيت  و  هةية  لةبةرنامةكةماندا 
بةآلم  بةرنامةكةوة،  وردةكارى  بإؤمة 
ديالؤط  بؤ  ثةنا  مةبدةئيةوة  لةإووى 
طوإةشة.  هــةإةشــةو  نــةك  دةبةين 
دةستوورى  لةسةربناغةى  ديالؤطَيك 

عَيراق بونيادنرابَيت.
ئةلجةزيرة: ئَيوة وةك ليستى طؤإان 
كوردستانى  لة  ريفؤرم  رةوتى  يان 
ثةيوةندى  دةإواننة  ضؤن  عَيراق، 
ئةو  ئايا  كوردستان،  بةغداو  نَيوان 
دةسةآلتى  رَيطةى  لة  ثةيوةنديية 
كوردييةوة دةبَيت يان وةك رةوتَيك 
ئةو ثةيوةنديية دةبةستن، ئايا ئَيستا 
حكومةتى  بة  هةية  ثةيوةنديتان 
و حيزبةكانى ديكةى  رةوت  بةغداو 

عَيراق؟
حيزب  ئَيمة  مستةفا:  نةوشيروان 
نين تاوةكو ثةيوةندى دوو قؤَلىو سَى 
قؤَلى ببةستين، بةآلم مةرجةعى سياسى 
بؤ ضارةسةركردنى هةموو ئةو كَيشانة 
هةروةها  كوردستانة،  ثةرلةمانى 
دةستووريى  دةزطــاى  هةوَلدةدةين، 
تايبةت بؤ لَيثرسينةوة لةطةَل نوَينةرانى 
ئةدائيان  لةجؤرى  بةغداو  لة  كــورد 
دةزطايةكى  حازر  حاَلى  دروستبكةين، 
لةطةَل  لَيثرسينةوة  بؤ  نيية  بةرثرس 
بةغدان.  لة  كوردانةى  بةرثرسة  ئةو 
و  عَيراقين  حكومةتى  شةريكى  ئَيمة 
لة  شةريكين  نين،  ئؤثؤزسيؤندا  لة 
لة  و  سياسى  بإيارى  دروستكردنى 
ثةرلةمانى  لة  شةريكين  وةزارةتةكاندا 
عَيراقدا شةريكين، بؤية مةبدةئى ديالؤط 
ضارةسةركردنى  بؤ  مةبدةئة  باشترين 

كَيشة هةَلثةسَيردراوةكان.
ئةلجةزيرة: ثةيوةندى ليستةكةتان 
نةوشيروان  يان  ريفؤرم  رةوتى  يان 
سياسةتمةدارَيكى  وةك  مستةفا 
ثةيوةندتان  كوردستان  لة  نــاودار 
زلهَيزَيكى  وةك  ئةمريكا  لةطةَل 
عَيراقدا  لة  كة  ضؤنةو  جيهانى 
لة  جؤرَيك  ئايا  بةهَيزة،  ثَيطةيان 
ثةيوةنديتان لةطةَل ئةمريكادا هةية، 
يان ئايا ئةمريكا ثةيوةندي كردووة 
جؤرَيك  دروستكردني  بؤ  ثَيتانةوة 

لة ثةيوةندي؟
ثةيوةندي  مستةفا:  نةوشيروان 
ئةستؤي  لــة  ديبلؤماسي  سياسي 
شاني  لةسةر  عَيراقدايةو  حكومةتي 
حكومةتي فيدراَلة كاروباري سياسةتي 
بؤية  بطرَيت،  ئةستؤ  لــة  دةرةوة 
كارة  لة  ئةمريكا  لةطةَل  ثةيوةندي 
سةرةكييةكاني حكومةتي عَيراقة، ئةوة 
ساَل   ٢٠ ديكةوة  اليةكي  لة  لةاليةك، 
جؤرَيك  كوردي  بزووتنةوةى  زياترة 
ئةمريكادا  ئيدارةى  لةطةأل  لةثةيوةندي 
كؤإةوةكةو  ثاش  بةتايبةتي  هةية. 
سةر  بؤ  عَيراق  سوثاي  هَيرشكردني 
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بةرنامةى ئَيمة ثَيكدَيت لة ضةند خاَلَيكى سةرةكى. خاَلى 

سةرةكى بريتيية لة جياكردنةوةى دةسةآلتي حيزب لةحكومةت. 

ثةرلةمانَيك دوور لة باآلدةستى حيزبةكان. دةسةآلتَيكى تةنفيزى 

كارا، دةسةآلتَيكى قةزايى سةربةخؤ لة دةسةآلتى حيزبةكانء 

زانكؤكان لة دةرةوةى دةسةآلتى حيزب بنء بازاإ و ئابوورى 

دووربَيت لة دةستَيوةردانى حيزب

نةوشيروان مستةفا بؤ ئةلجةزيرة:

هةولَدةدةين ثةرلةمانَيك دروست بكةين لة ذَير دةســــــــةآلتء بأيارةكانى مةكتةبى سياسى حيزبةكان نةبَيت
مةترسيمان  قؤناغى 

تَيثةإاندووةو ئَيستا بارى 
سياسىو ئةمنىو ئابوورى 

سةقامطيرةو ثةيوةندى نَيوان 
ناوةندو هةرَيم باشةو لةسةر 

تَيطةيشتنى  بنةماى دةستوورو 
هاوبةشء ديالؤط بونيادنراوة، 

بؤية كاتى ئةوة هاتووة 
بةثَيشكةشكردنى  طرنطى 

سةرةكيةكانى  خزمةتطوزاريية 
هاوآلتيانى كورد بدةين

ضـــــاوثَيكةوتن
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«قينم لة ديموكراسيةتة، لةطةَل ئةوةي 
ديموكراسيةتة.. ديكتاتؤريةتم خؤش 
دةوَيت ئةطةرضي ديكتاتؤريةتيشة» 
ئةرستؤ

حافز  ــة  ك ــا  ــوري س ـــي  وآلت ــة  ل
دةستكاري  دواييكرد،  كؤضي  ئةسةد 
ئةوةي  مةبةستي  بؤ  دةستووركرا، 
دةســةآلت  كــوإي  ئةسةدي  بةشار 
ليبياش  لة  هةمان شت  بطرَيتة دةست، 
جةزائيريش  وآلتي  لة  هةوةها  كرا، 
رؤذي ٩ي نيساني ٢٠٠٩ عةبدولعةزيز 
بةسةرؤك  سَييةم  بؤجاري  بوتةفليقة 
ئةوةي  دواي  هةَلبذَيردرايةوة،  كؤمار 
دةستكاري دةستوور كراو هةمان كات 
دروستكرا  سةرؤك  جَيطري  ثؤستي 
ســةرؤك  ببَيتة  بــراكــةي  بــؤئــةوةي 
لةدواي خؤي. ئةمانة هةمووي دياردةو 
ديكتاتؤريةتة  حوكمإاني  ئاماذةكاني 
ئاخنراوةكان  سياسيية  بةطوتارة  كة 
تَيكهةَلكَيش  سياسييةكان  دروشمة  بة 
كراون. ئةطةر وايدانَيين دةستوورةكانء  
لةسيماو  هةَلبذاردنةكان  ثرؤسةي 
ديموكراتيةت  كة  مومارةساتةكانن 
بةديوةكةي  دةيانهَينَيت،  خؤي  لةطةَل 
ديكةيدا ئةوةي بةو ناوةوة دةكرَيت بؤ 
ضةسثاندني ثرنسيثةكاني دكتاتؤريةتة 
ديموكراتيةتدا.  ــاوي  ــةن ه ــاو  ــةن ل
خةسَلةتي  من  ــاوةإي  ــةب ب ئةمةش 
لة  طَيذاوةية  تيكةَلوثَيكةَلييء   ئةو 
سيستمي  دةرئةنجامةكاني  ئاكامء  
هَيناوني،  خؤي  لةطةَل  جيهانطيريي 
ئازاديية  بؤ  فراواني  رووبةرَيكي  كة 
نَيطةتيظةكةي  بةتَيطةيشتنة  رةهاكان، 
باشي  مةودايةكي  دةستةبةركردووةو 
سياسيء   دةبةنطيي  بةخشيوةتة 
ــت  دروس ـــتء   راس تَينةطةيشتني 
ضةمكي  هةردوو  ناوةرؤكي  لةإؤحء  

ديموكراتيةتء  ديكتاتؤريةت. 
لة كوردستان ١٧ ساَلة  ئةطةرضي 
رةشةو  هَيشتا  دةستوورةكة  ئةسَلةن 
ئةمةش  ئيدي  نــةكــراوةتــةوة،  سثي 
خوَلقاندووة  واي  سياسي  واقيعَيكي 
مومارةساتي  لة  زؤر  بة  رَيطةي  كة 
داوة،  حيزبةكان  نامةسئوالنةي 
لةسةر  هاتوهاوار  هَيندةي  ئةطةرضي 
ضوار  كة  دةكرَيت،  عيراق  دةستووري 
ساَلة دانراوةو عةيبء  كةموكوإيي لَي 
دةدؤزرَيتةوةو عةرةبي ثَي بة شؤظَيني 
بؤضي  ناثرسن  كةضي  تاونباردةكةن، 
هةر  كوردستان  دةستووري  ١٧ ساَلة 
بةإةشيي ماوةتةوةو سثي ناكرَيتةوة. 
سيستمانةدا  ــةو  ئ لــةســايــةي 
ئَيمة  دةَلَين:  ديكتاتؤرةكان  سةركردة 
ديموكراتيةت دَينين، بةآلم دةبَيت هةتا 
بَيت.  بؤخؤمان  حوكم  كورسي  سةر 
«ئةمة كورتكراوةي طوتاري حيزبةكانة 
ديكتاتؤريةتةكان  دةسةآلتة  دذي  كة 
لةثَيناو  بةتةنيا  بةآلم  كرد،  شؤإشيان 
ثلةو  حوكمإانيء   كورسي  سةندني 

ثايةو ئيمتيازاتء  طيرفان ثإكردن. 
ئةو جؤرة دةسةآلتدارانة ضاوةإَي 
شةرعيةتي  بة  ــاوةإ  ب طــةل  ناكةن 
هةروةها  بهَينَيت،  دةسةآلتةكانيان 
لةمانةوةي  تةنيا  ــةت  دةوَل سيادةي 
دةنطي  لةوة  جطة  دةبيننةوة،  خؤياندا 
كاتةدا  لةو  تةنيا  ئــةوان  لــةالي  طةل 
دةبيستن كة بانطي ناوي خؤيان بكات. 
ناكاتة  ديموكراتيةت  بَيطومان 
مانةوةي  لةسةر  يةكبوون  يةكطرتنء  
ضونكة  لةدةسةآلتدا،  حيزبَيك  تةنيا 
حيزب  تــاكــة  ــي  ــةآلت دةس هةرطيز 
ناخوَلقَينَيت،  ديموكراتي  كةشوهةواي 
ــةوة  ــةش ــةوان ــض ــَي ــةث ـــــةروةك ب ه
ديموكراتيةت ناتوانَيت لة كةشوهةواي 
بؤ خؤي  بَيت.  تاكة حيزبَيكدا دروست 
بنةماي  لةسةر  ديموكراتيةت  ضةمكي 
بيروإاو  جــيــاوازي  حيزبييء   فــرة 
هةَلبذاردنء  دةنطبةخشين بة ئازاديي 

دروست دةبَيت. 
ئةطةر تةماشاي نةخشةي سياسي 
عةرةبيةكةي  دةوَلةتة  دوو  بيستء  

ئةندام لة جاميعةي وآلتة عةرةبييةكان 
بكةين هيض ئةزموونَيكي ديموكراتي تيا 
نابينيتةوة، مَيذووش ئةوةمان ثَيدةَلَيت 
ئيسالمي سياسيي  كةشوهةوايةدا  لةو 
شةإي  ســةرهــةَلــدةداتء   توندإةو 
دةسةآلت دةفرؤشَيت، بةآلم ئةوةي كة 
طةرةنتي ئةوة دةكات بتوانيت بةإووي 
بووةستيتةوة،  سياسيدا  ئيسالمي 
ئةوةية راي جياوازي ليبإاليء  عيلماني 
سياسييةوةو  طؤإةثاني  ناو  بَينة  زؤر 
ئةوةي  بؤ  ببةخشرَيت  ثَي  زةمينةيان 
كَيبإكَيي سياسي بكةن، بةآلم بةداخةوة 
ـــادات،  روون كوردستاندا  لة  ــةوة  ئ
سياسيي  ئيسالمي  وةرةقةي  تةنانةت 
ئيستاي  بؤ  طرنطة  زؤر  وةرةقةيةكي 
لة  طرنطتريش  كــوردي،  حكومةتي 
كورد  ميللةتي  نةتةوةيي  ضارةنووسي 

لةناوضةكةدا.
ئةمة هةمووي وايكرووة، لةاليةك 
سوودمةندبَيت  سياسيي  ئيسالمي 

كوردستاندا  لة  ئَيستا  قةيرانةي  لةو 
هةية، لةاليةكي ديكةش هةرضي ضيني 
كؤمةَلطاية  ـــرةوةي  ذَي ـــاإدراوء   ه
ئاإاستةي  بةر  دةبةنة  ثةنا  هةموو 
ئيسالمي سياسيي، يان ثةنا دةبةنةبةر 
توندإةويي  ديكةي  ئاإاستةيةكي  هةر 
حاَلةتَيكي  ئةمةش  كة  بةدةسةآلت.  دذ 
لَيكةوتةو  ضونكة  مــةتــرســيــدارة، 
سةختةية  هةوَلة  ئةو  دةرهاويشتةي 
لةناو  دةسةآلت  قؤرخكردنةوةي  بؤ 
تةحالوفَيكي  يان  حيزب  تةنيا  دةستي 
ستراتيذيي كة مةبةستي سةرةكي لَيي 
جياوازو  دةنطَيكي  هةموو  كثكردني 

هَيزَيكي ئؤثؤزيسيؤنة. 

ئةوةي ئةمإؤ لةسةر ئةرزي واقيع 
بةرجةستةبووةو روودةدات دةقاودةق 
(ئةرستؤ)  طوتةكةي سةرةوةي  لةطةَل 
حيزبة  ئةو  هةر  ئةوةتا  ثَيكدَيتةوة. 
طؤإةثاني  لةسةر  ئةمإؤ  سياسييانةي 
بة  كــة  ــان،  ــت ــوردس ك ــة  ل سياسين 
ثَيشمةرطايةتيء   خةباتي ضةكدارييء  
تةختي  سةر  طةيشتنة  شةهيدبوون 
دةسةآلتء  بانطةشة بؤ ديموكراسيةت 
شَيوازة  هةموو  ئــامــادةن  دةكـــةن، 
بةهةموو  دذ  نةطونجاوء   نةشياوء  
ديموكراسيةت  بنةماكاني  ثرنسيثء  
بطرنةبةرو دذ بة هةموو بنةماو خاَلء  
مافةكاني  ثةيماننامةي  بةندةكاني 
ئينسانييةتي  ئازادييةكان  مــرؤظء  
بةها  هةموو  دةكةنء   ثَيشَيل  ئينسان 
ئةخالقيةكان دةإووخَينن بةس بةتةنيا 
سةندنةوةي  مانةوةيانء   بؤخاتري 
دةسةآلتةكان لةدةستي طةل، كة ئةوةش 
دذ بة ماناي زمانةوانيء  رؤحي ءشةي 

يان  (حوكمي  دةكاتة  كة  ديموكراتيةتة 
دةسةآلتي طةل)و زؤر بةجواني لةسةر 
سيناريؤي  ديموكراتيةت  الثةإةكاني 
دةنووسنةوة.  دووبارة  ديكتاتؤريةت 
ديموكراتيةت  ضةمكي  بةمشَيوةية 
لةناو قاَلبَيكي موقدةسدا بةناوةرؤكَيكي 
ثيادةكردن،  ثلةي  دةطاتة  ترسناكةوة 
دةرئةنجامي  ئــاكــامء   ــةوةش  ئ كة 

خةتةرناكي لَيدةوةشَيتةوة. 
ئةرستؤ لةجَيطايةكي ديكة لةكتَيبي 
(السياسة)دا دةَلَيت: لة ديموكراسيةتدا، 
زؤرينةن،  ضونكة  ثاشان،  هةذارةكان 
ئيرادةي  هةروةها ضونكة دةسةآلتء  
ــة هــَيــزي يــاســاي هــةيــة. لة  ــن زؤري

لةالي  ديموكراسيةت  كوردستان 
لةالي  دةســةآلت  بةآلم  هةذارةكانة، 
ئــاوســاوة،  تَيرو  ـــةرةوةو  س ضيني 
ــنــَيء   دوَي خةباتطَيإي  ضيني  ــان  ي
دةسةآلتي  كة  ئةمإؤ،  دةوَلةمةندي 
تةنيا بؤ دةوَلةمةندبوونء  دةستطرتن 
ساماني  سةروةتء   داهاتء   بةسةر 

وآلتدا دةويست. 
دةستوورييةكان  ياسا  بةثَيي 
ديموكراتيةت بؤ ئةوةية طةل دةسةآلتدار 
بَيت لةإَيطةي نوَينةرةكانيةوة كة خؤي 
هةَلياندةبذَيرَيت بؤ ناو ثةرلةمان، ئيدي 
مةسةلةكة ئةوة نيية حيزبَيك نوَينةري 
مةسةلةكة  هةبَيت،  ثةرلةماندا  لةناو 
حيزبَيكةوة  بةهؤي  كةسَيك  ئةوةية 
بةدةنطي ميللةت بضَيتة ناو ثةرلةمانةوة، 
لةناو ثةرلةماندا ضاوي طةل بَيت، نةك 
مَيذووي  ضونكة  حيزبةكةي...،  ضاوي 
وادةَلَيت،  ثةرلةمانةكان  دروستبووني 
بطرَيت  دةست  حيزبَيك  نيية  ئةوة  بؤ 
بةسةر داهاتء  سةروةتء  سامانء  
كاتَيك ويستي  ثايةكانيشء  هةر  ثلةو 
نانبإاوي  فريوبداتء   هةذار  ميللةتي 

بكات، بةناوي حيزبايةتييةوة. 
كة لة واقيعي كوردستان دةإوانم، 
ديموكراسيةتء   باسي  قسةو  دةبينم 
هةية،  ديموكراسي  خواستي  ويستء  
بةآلم كرداري ديكتاتؤريانة بةرجةستة 
ئةوةية  ثَيضةوانةي  هةموو  دةكرَيتء  
لةئاست  ئــةوةتــا  ببَيت،  دةبــَيــت  كة 
هةموو  ئــةو  نانبإيني  ـــردنء   دةرك
سةرؤك  نة  ثةرلةمانء   نة  خةَلكة، 
ثةرلةمان سةآلحيةتء  هَيزي ئةوةيان 
سةوز  فراكسيؤني  نوَينةراني  نيية 
لَيبكةن  لَيثرسينةوةيان  بكةنء   بانط 
سةبارةت بة مومارةساتي حيزبةكةيان 
بةتؤمةتي  كة  ئةوانةي  طةلدا،  لةطةَل 
بيري جياوازةوة لة سةر كار الدةبرَينء  
دذ  بؤخؤي  ئةمة  كة  دةكرَين.  نانبإاو 
ياسا  مرؤظء   مافي  ثةيمانةكاني  بة 
جيهانييةكاني تايبةت بة ئازاديي بيروإا، 
فةلسةفةي  ثرنسيثء   هةموو  بة  دذ 
لة  ديموكراتةكانيشة  سؤسيال  حيزبة 
نيشتيمانيي  يةكَيتيي  طوايا  كة  جيهاندا، 
رَيكخراوي  لة  ئةندامة  كوردستان 
نَيونةتةوةيي.  ئينتةرناسيؤنالي 
كةئةوةش تةنيا يةك لَيكدانةوةي هةية، 
سةر  ثةرلةمان  سةرؤك  لةبةرئةوةي 
يان  ئامادةنيية  كةسكةء   ليستي  بة 
لةاليةن حيزبةكةيةوة رَيطة ثَيدراو نيية 
لَيثَيضينةوة  حيزبةكةيةوة  خروقاتي  لة 

بكات. 
كوردستان  لة  ئَيستا  ئــةوانــةي 
بةكورسي دةسةآلتدا نووساون تةواو 
ئةوروثاي  توتاليتاريةكاني  بوونةتة 
ثاشا  كة  هةذدة،  حةظدةو  سةدةكاني 
بةثشتيواني كةنيسة نوَينةري خودا بوو 
لةسةر ئةرز، كة ئةوةش واي كردبوو 
طوَيإايةَلء  ملكةضي تاعةتي كةنيسةو 
دةسةآلت بن. بةو ثَييةش ثاشا هةموو 
بؤي  بوو،  لةدةستدا  دةسةآلتةكاني 
ياسايةك  لةهةموو دةقيقةيةكدا  هةبوو 
البردني  كار  لةسةر  وةكو  دةربكات، 
كةسَيك  لــةســَيــدارةدانــي  كةسَيك، 
هةموو  ضونكة  لَيثرسينةوة،  بةبَي 
خوداو  بةثشتيواني  دةسةآلتةكان 
كةنيسة لةدةستيدا بوون. ئةوةي ئَيستا 
ئةوة  تةواو  روودةدات  كوردستان  لة 
دةهَينَيتة يادم، لةجياتي كةنيسة حيزب، 
لةجياتي ثادشا سةرؤكي ئةو حيزبانة. 
نيية  ئةوةش  مةسةلةكة  دواجــار 
بةرجةستة  ديموكراتيةت  زؤرينة  بة 
بكرَيت، بةَلكو ديموكراتيةت تَيطةيشتنء  
ياساو سيستمء  شَيوازي بيركردنةوةو 
بةسةر  سيستمةية  ئةو  فةرزكردني 
هةموواندا بةبَي جياوازي، ديموكراتيةت 
وآلتةوة  لةسةرؤكي  ياسا  لةوةداية 
خواري  دةطاتة  هةتا  بَيت  ملكةضي 
حيزبةوة  بةناوي  كةسيش  خوارةوةو 

حةسانة بؤخؤي دانةدروَيت. 
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كة لة واقيعي كوردستان دةإوانم، 

دةبينم قسةو باسي ديموكراسيةتء  

ويستء  خواستي ديموكراسي 

هةية، بةآلم كرداري ديكتاتؤريانة 

بةرجةستة دةكرَيتء  هةموو 

ثَيضةوانةي ئةوةية كة دةبَيت ببَيت، 

ئةوةتا لةئاست دةركردنء  نانبإيني 

ئةو هةموو خةَلكة، نة ثةرلةمانء  

نةسةرؤك ثةرلةمان سةآلحيةتء  

هَيزي ئةوةيان نيية نوَينةراني 

فراكسيؤني سةوز بانط بكةنء  

لَيثرسينةوةيان لَيبكةن سةبارةت 

بة مومارةساتي حيزبةكةيان لةطةَل 

طةلدا، ئةوانةي كة بةتؤمةتي بيري 

جياوازةوة لة سةر كار الدةبرَينء  

نانبإاو دةكرَين

ديكتاتؤريةت بة ثلةي شةرةف
ئَيمة يةكيَتين

يان ئةوان؟
ساالر رةفيق حةسةن

ـــــــردن،  نـــانـــبـــإيـــن، دةرك
ــةو  ــةإةش ــةوة، ه ــردن ــك ــاغ ــؤس خ
ــةوة، البـــردن لة  ــردن ضــاوســوورك
ثؤست لةاليةك، لةاليةكى ديكةشةوة 
ــةخــشــانء ثــةخــشــانــى  ثــارةو  ت
دةمانضةء  ثؤستء  بةخشينةوةى 

زةوىء بةَلَينء ثةيماندان بؤ بةشَيكى خةَلكى هةلثةرست 
بة دياريى، ئةو ميتؤدةية كة دةسةآلتدارانى ناو يةكَيتيى 
نيشتمانيى كوردستان لة بةرامبةر كاديرو فةرمانبةرو 
ثاسةوانء  كةمئةندامانء  شةهيدانء  كةسوكارى 

خةَلكى ستةمديدةى كوردستان طرتوويانةتةبةر.
(ى.ن.ك)  دةسةآلتدارانى  ميتؤدةى  كارو  ئةو 
ثيادةى دةكةن، هةنووكة هَيزطةلَيك هاتووةتة مةيدان كة 
باكى لة سياسةتى نانبإين، هةموو ماناكانى ثشت ئةم 
سياسةتة نييةو رةتيدةكاتةوة، بة دةسةآلتدران دةَلَيت 
لَيرةوة بووةستنء ئةوة طةردنى ئَيمةء ماألو مندأل بؤ 
بةردةم شمشَيرى نانبإينى ئَيوة، ئةمة دةسةآلتدارانى 
تووشى شؤكَيكى طةورة كردووةء سةرجةم بةرنامةء 
دةخةنةإوو،  دةنطكإين  بةمةبةستى  كة  ثرؤذةكانيان 
بةَلكو  بؤخؤيان،  ناطةإَيننةوة  متمانةى جةماوةر  نةك 
لة  بةتاآلنبراوى  ثــارةى  ضؤن  دةزانَيت  ضاك  طةل 
ثرؤذةى سةقةتء بآ بةرهةمء بضووكء هاتوهةراى 
شثرزةيى،  بةإوويةكدا  راطةياندنةكانيانء  زؤرى 
لةإوويةكى ديكةشةوة ئةم كارانة نةك سيستماكراون، 
زؤر بةشَيوةيةكى ثاشاطةردانى رَيدةكات، هةر مرؤظَيك 
حكومدارييةء  ئةم  بإوانَيت،  لَي  ويذدانةوة  بةضاوى 
عوسمانييةكان  سوَلتانى  سةردةمةكانى  لة  خزمةتانة 

دةضَيت.
ناوضة  بة  طةإانى جَيطرى سةرؤكى حكومةتى    
جياجياكانداو بةَلَينى زؤرو زةوةندىء هةَلدانى باز بؤ 
دةدات  راستيية  ئةو  طةواهى  خواثَيداوَيك،  سةرشانى 
ئةم حكومةتة سةرضاوةى فيكرى سؤسيال ديموكراتة 

يان فيكرى سوَلتان عبدولحةميدة.
لَيرةشةوة كؤإى حكومةت بةجَيدةهَيَلين، دةضينة 
نَيو كؤإى كاديرة باآلكانى حيزب بةسةر حكومةتةوة.

ناوخؤ  ثــةيــإةوى  بإطةكانى  شيكردنةوةى 
باسى  ضؤن  بزانة  ثةيإةوةكةمان،  ئةوة  دةَلَين  ئةوان 
ديموكراسىء  مــرؤظء  مافى  ضــارةنــووسء  مافى 
بووذانةوةى  كؤمةآليةتىء  دادوةريــى  عةلمانيةتء 
وآلتء  ئابوورى  ذَيرخانى  ــةوةى  ــووذان ب الدآء 
بؤ  تَيكؤشان  الوان،  ــانء  ذن ئــةنــدامء  مافةكانى 
طةإانةوةى كةركوكء ناوضة دابإاوةكانى كوردستان، 
بةرةوثَيشبردنى  حكومةتء  حيزبء  دارايى  روونيى 
هتد،  خزمةتطوزاريى...  ثَيشكةشكردنى  خوَيندنء 
ئَيوةن،  رؤذانةى  طوتارى  رستة  دةستةواذةو  ئةمانة 
ئَيمةش دةَلَيين مافى ضارةنووس لةطةأل سةربةخؤيى 
خةونَيكى شاعيرانة بَيت، ضؤن دةبَيت؟ نانبإين ئَيمةو 
سةروةتى  داهاتء  بةتاآلنبردنى  ئَيوة،  زؤرى  ثارةى 

نيشتمانيى، ئةمةية مافى مرؤظ؟
مرؤظةكان،  بَيإَيزكردنى  ضاوسووركردنةوةء 
ديموكراسيدا  قاموسَيكى  ض  لة  ئةمانة  بةحيزبيكردن 

شوَينى بووةتةوة؟
سةنتةرء  عةشرةتبازيىء  لة  عةلمانيةت  ضةمكى 
دةمانضة  بنةماَلةضَيتى،  ناوضةطةريىء  خَيألء 
دابةشكردن، ثارة بةخشينةوة بةسةر ثياوانى ئايينيدا، 

لةكوَيى ئةم ضةمكةدا ئامادةطى هةية؟!
دابةشبوونى كؤمةَلطا بةسةر دووبةرةدا، بةرةيةكى 
دةسةآلتدارو بةرةيةكى مووضةخؤر، بةمةرجَيك دةبَيت 
بةرةى مووضةخؤر طوَيرايةألء كةمدوو دةسةآلتداران 

بَيت، دةثرسين ئةمةية دادوةريى كؤمةآليةتى؟!
كشتوكاألو  نةمانى  طــونــدةكــانء  ــةى  ــران وَي
سةرضاوةى  وشكبوونى  باخء  رةزو  كوَيربوونةوةى 
ئاوى الدَيكانء كةميى خزمةتطوزاريى، خاَليكردنةوةى 
كاآلى  بة  سيخناخ  خؤماَلىء  كاآلى  لة  بازةإاكانمان 

بَيطانة، ئةمةية بوذانةوةى ذَيرخانى ئابوورى وآلت.
الوانء  بةلَيشاوى  كؤضى  هــةذارىء  بَيكاريىء 
ثيروثةككةوتةكان  كةوتنى  ذنانء  كوشتنى  طةنجانء 
ضارةسةى  شارؤضةكةكان،  شارو  شاإَيى  لةسةر 
وآلتانى  لة  زؤر  ثارةيةكى  بة  نةخؤشةكانى  زؤربةى 

ئَيرانء ئوردون.
قازانجةكةى  زؤرجار  خزمةتطوزاريى  ثرؤذةى 
ثارةو  بةهةدةردانى  زياترة،   طةلَيك  تَيضوونةكةى  لة 
كوردستان  ١٧٪ى  بودجةى  نيشتمانيىء  سةروةتى 
مافى  بةشخوراوى  حيزب،  تاريكى  زلء  طيرفانى  بؤ 
ئةم هةموو جياوازكاريانةى  شةهيدانء كةمئةندامان، 
ناخؤى حيزبَيكى  ثةيإةى  كام  لة شوناسى  كردومانة 

سؤسيال ديموكرات دةضَيت.
كردنى كةركوك بة قوربانيى ذمارةى (٥٨)، دواتر 
بؤ (١٤٠) دواتر بؤ (٣٢)، ئَيستاش بؤ سفر؟! ئَيمة لةسةر 
ضارةسةر  داواى  جياوازةء  بيروإامان  رةوشة  ئةو 
ناوخؤى  ثةيإةوى  لة  ئَيمة  ويذدانتان  توو  دةكةين، 
حيزب المانداوة يان ئَيوة، بةكورتى ئَيمة يةكَيتين يان 

ئَيوة...؟
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ئَيمةدا  ــي  ءآلت لة  ديموكراسي 
جوَلة  ناعةقآلنيدا  ثاَلنةرَيكي  بةضةند 
سةر  بكةوَيتة  ناتوانَيت  بؤية  دةكات، 
بة  بطرَيتء  خــؤي  رَيـــإةوي  سكةو 
ئةزمووني  بإوات،  باشدا  ئاراستةيةكي 
كوردستاندا  لة  ديموكراسي  بةناو 
سياسيء  ئاَلؤزيي  هةية،  لــةوةتــي 
فيكريء كؤمةآليةتيء خنكاندني دةنطي 
خواستةكاني  بة  طوَينةدان  ــازادو  ئ
ئةمةش  كة  دةهَينَيت،  بةرهةم  خةَلك 
ناديموكراسيء  ئــةو  دةرئةنجامي 
سياسيية  ثرؤسةي  بنياتناني  فةشةلي 
لة  كة  ثرؤسةيةك  كوردستاندا،  لة 
فؤرمَيكي تؤتاليتاريدا خؤي دةبينَيتةوة، 
لةنَيو كؤمةَلطاكةماندا ضةمكي  بَيطومان 
خؤشةي  بنَيشتة  بووةتة  ديموكراسي 
نامةسئولء  مةسئولء  ســـةرزاري 
كرَيكارو  رؤشنبيرو  سياسةتمةدارو 
جوتيارو خاسء عامي خةَلك، هةموويان 
بؤ  خؤزطةي  دةبيننء  ثَيوة  خةوني 
بواري  سةر  دَيتة  كة  بةآلم  دةخوازن، 
ثراكتيزةكردن، هيضيان بة دَلسؤزييةوة 
لة  بةَلكو  نادةن،  بؤ  بةديهَيناني  هةوَلي 
بةردي رَيطر  زؤر كاتء شوَيندا دةبنة 
كةوا  ئةوةية  هؤيةكةشي  لةبةردةميدا، 
كورددا   سياسةتمةداراني  لةنَيو  هَيشتا 
كة  ئامادةية،  ميلليتاري  عةقَلَيكي 
ءايكردووة كؤمةَلطاكةمان لة ثرؤسةي 
بةرةوثَيشضوونء  بةديموكراسيبوونء 
مةحروم  شارستانيةتدا  طةشةكردني 
كؤمةَلطاكةمان  دةبينين  بؤية  بَيت، 
كَيشةي  كؤمةَلَيك  بةدةستي  بةردةوام 
كؤمةآليةتييةوة  سياسيء  فيكريء 
دةربازبَيت،  لَيى  ناتوانَيت  دةناَلَينَيت، 
كؤمةَلطاكةمان  ئةوكاتة  ثَيمواية  من 
كة  ديموكراسي  كؤمةَلطايةكي  دةبَيتة 
خةَلكةكةي هؤشياريي سياسي بةدةست 
بهَيننء زاَلبن بةسةر عةقَلي ميلليتاريء 
ناوضةطةريدا،  عةشيرةتطةرييء  عةقَلي 
فةرهةنطةكةمان  دةكرَيت  ئةوكاتة 
دةوَلةمةند  ديموكراسي  كلتووري  بة 
سياسيمان  ــةي  ــرؤس ث ــتء  ــرَي ــك ب
تةكانبدات،  كراوة  سيستمَيكي  بةرةو 

ديموكراسي ذينطةيةكي ءا دروستدةكات 
يةكسانيء  كؤمةآليةتيء  دادطةري  كة 
دةهَينَيتء  بةرهةم  خؤشطوزةراني 
هةستي ئةوةت ال دروستدةكات كة تؤ 
خاوةني خؤتيء سةربةستي لة ئةركء 
ئةوكاتة  دةسةآلت  بإيارداندا،  مافء 
دةتوانرَيت بة دةسةآلتَيكي ديموكراسي 
بة  رَيطا  ئامادةبَيت  كة  بكرَيت  ثَيناسة 
ئازاديي  بة  بدات  كؤمةَلطا  تاكةكاني 
بيروإاي خؤيان بةرامبةر بةو دةسةآلتة 
دةرببإن، هةر رةخنةيةكيان لة ناوةندي 
بيخةنةإوو،  بوَيرانة  هةبَيت،  دةسةآلت 
ئةوةية  نيطةرانيية  جَيى  ئةوةي  لَيرةدا 
كةوا حيزبة طةورةكان لةنَيو جوطرافياي 
خةَلكي  نادةنة  ثَييةك  جَيى  خؤياندا 
لةطةأل ئةواندا  باوةإيان  بيرو  ديكة، كة 
كوردستان  ساَلة  ضةندين  جياوازبَيت، 
خةَلكةكةي  هَيشتا  بةآلم  ئازادبووة، 
هةَلبذاردني  ــاردانء  ــإي ب مافي  لــة 
مومارةسةكردني  رادةربإين  ئازادو 
بَيبةريية،  راستةقينة  ديموكراسيي 
باسي  لــةســةرةوة  يةكَيتي  ثارتيء 
لــةذَيــرةوةش  ــةنء  دةك ديموكراسي 
ئةوانةي  دذي  دادةنَين  ثالن  نةخشةو 
ئازادييء  مومارةسةس  دةيانةوَيت  كة 
ئَيمة  نموونة  بؤ  بكةن،  ديموكراسي 
دةضينء  هةَلبذاردن  ــةرةو  ب ئَيستا 
ثةيدابوون  جياواز  ليستي  هةندَيك 
ضوار  ليستي  ــؤإانء  ط ليستي  ءةكو 
تةكانَيك  دةيانةوَيت  كةوا  حيزبةكة، 

ثرؤسةي سياسي  بة  طإوتينَيك  ياخود 
لة  طةلةكةمان  ئةزمووني  ضيتر  بدةنء 
بة  ضاو  نةخولَيتةوةو  خؤيدا  قاوغي 
بةآلم  هةَلبهَينَيت،  ليبراَلدا  ئازادو  دنياي 
زؤر  ــدار  دةســةآلت حيزبي  هــةردوو 
دةكةنء  تةماشايان  نيطةرانييةوة  بة 
كة  دةكةن،  بؤ  حسابيان  يةك  هةزارو 
ثرةنسيثء  هةموو  لة  دوورة  ئةمةش 
ئةزمووني  ديموكراسي،  بنةمايةكي 
كوردستاندا  لة  دةسةآلت  ثيادةكردني 
لة  ديموكراسييةو  ــاردا  ــس روخ لــة 
تاكإةويء  تؤتاليتاريء  ناوةرؤكيشدا 
دةطةينة  كةي  ئَيمة  ناديموكراسيية، 
هةموو  بتوانين  كــة  ئاستةي  ــةو  ئ
قبوأل  كؤمةَلطا  نَيو  جياوازييةكاني 
كؤمةَلطا  ءةكو  دةتوانين  كةي  بكةين؟ 
لةسةر  ــووخــوازةكــان  ــشــكــةوت ــَي ث
ســةرةإاي  كؤبينةوة،  سفرة  يــةك 
لة  هةمانة،  كة  جياوازيانةي  ــةو  ئ
جياوازيي  ئةوروثييةكاندا  كؤمةَلطا 
ئايدؤلؤذي  مةزهةبيء  رةطــةزيــيء 
بةرذةوةنديي  ضوارضَيوةي  لةنَيو 
هاوبةشدا تواوةتةوة، طةلةكانيان بةثَيى 
سياسيء  ئــابــووريء  طةشةكردني 
كؤمةَلَيك  لةسةر  كؤمةآليةتييةوة 
ئةو  رَيككةوتوون،  هاوبةش  بنةماي 
دةبنة  كة  ءةالوةنــاوة  ناكؤكيانةيان 
بَيطومان  ثةرتةوازةبوونيان،  هؤي 
كؤمةَلطايةكدا  هةر  تاكةكاني  لةنَيو 
هؤ  دةبنة  كة  هةن  جياوازيي  طةلَيك 

ثةرتةوازةكردني  لَيكترازاندنء  بؤ 
مرؤظةكان، ءةكو جياوازيي نةتةوايةتيء 
بةآلم  مةزهةبي،  ئايينيء  ضينايةتيء 
ئاوَيتةي  مرؤظةكان  كة  شتَيك  تةنيا 
ثَيكةوة دةيانطونجَينَيت،  يةكتر دةكاتء 
ئَيمةش  با  هاوبةشة،  بةرذةوةنديي 
طةلةكةماندا  بةرذةوةنديي  لةثَيناو 
ئةو  ئةزمووني  لة  دةرسَيك  ءاضاكة 
كة  ءةرطرين  ثَيشكةوتووانة  كؤمةَلطا 
زاَلبوون  بؤ  رةخساند  هةلومةرجيان 
بــةســةر جــيــاوازيــي نــةتــةوايــةتــيء 
ئايديؤلؤذي،  مةزهةبيء  ضينايةتيء 
كؤمةَلطايةكي  ضةند  بنياتناني  كة 

ثَيشكةوتووي لَيكةوتةوة.
ثَيشكةوتووخوازةكاندا  لة كؤمةَلطا 
ثَيطةي  بةرثرسيارَيتيء  ئــةركــي 
ثسثؤإو  كة  كةسَيكة  بؤ  ــةآلت  دةس
هةروةها  بــوارةدا،  لةو  شارةزابَيت 
جــَيــطــاي شياو  ــة  ل شــيــاو  ــي  ــرؤظ م
ئَيمةدا  كؤمةَلطاي  لة  بةآلم  دادةنرَيت، 
ءآلتاني خؤرئاوادا  لة  بةثَيضةوانةوةية، 
مونافةسةي  سياسيء  ملمالنَيى 
كاميان  كة  ئةوةية  لةسةر  حيزبايةتي 
باشترو  خزمةتطوزاريي  ثــرؤذةي 
كاميان  دةكــةنء  ثَيشكةش  فراوانتر 
حيزب  كــةم  ــةن،  دةك خزمةت  زياتر 
دوورودرَيذ  ماوةيةكي  بتوانَيت  هةية 
بمَينَيتةوة،  دةســةآلتــدا  لوتكةي  لة 
بينرا،  لَي  كةموكوإييةكي  هةر  ضونكة 
ثَينادرَيتةوةو  دةنطي  ديكة  جارَيكي 
ديكة  حيزبَيكي  بة  متمانة  خةَلكةكة 
لة بنةما  دةبةخشن، كة ئةمةش يةكَيكة 
لة  ديموكراسي،  سةرةكييةكاني  هةرة 
ديموكراسيء  ضةمكي  ئَيمةدا  ءآلتي 
بووةتة  كؤمةَلطا،  بةديموكراسيبووني 
خيتابي  لة  هةميشة  زةقء  دروشمَيكي 
سياسيدا دووبارةو سَيبارة دةكرَيتةوة، 
هيض  لة  تيؤرةو  هــةر  هَيشتا  ــةآلم  ب
بوارَيكدا ثراكتيزة نةكراوة، هيوادارين لة 
ءةرضةرخانَيك  داهاتوودا  هةَلبذاردني 
دروست ببَيتء طؤإيني دةسةآلت ببَيتة 
لةسايةيدا  خةَلك  سةردةمء  مؤدَيلَيكي 

هةناسةيةكي ئازاد هةَلمذَيت.
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ئةوكاتة كؤمةَلطاكةمان دةبَيتة كؤمةَلطايةكي 

ديموكراسي، كة خةَلكةكةي هؤشياريي سياسي 

بةدةست بهَيننء زاَلبن بةسةر عةقَلي ميلليتاريء 

عةقَلي عةشيرةتطةرييء ناوضةطةريدا، ئةوكاتة 

دةكرَيت فةرهةنطةكةمان بة كلتووري ديموكراسي 

دةوَلةمةند بكرَيت

ديموكراسيى درؤزنانةو ديموكراسيي راستةقينة

ريكالمكردن  ــة  ب «ثَيويستم 
ضةند  بيخةمة  ثَيمباشة  بةآلم  دةبَيت، 
ضةند  ئــةو  ئةمة  ديــكــة»،  مانطَيكي 
مةسةلةى  لــةوةتــةى  كة  وشةيةية 
لةدةمى  ئــارا،  هاتووةتة  هةَلبذاردن 
ثرؤذةوة  خاوةن  سةرمايةدارى  زؤر 
جياجيا  داإشــتــنــةوةى  بة  رؤذانـــة 
بةوةندة  هةر  هةندَيكيان  دةيبيستم، 
ديكةش  هةندَيكى  ثَيدةهَينن،  كؤتايى 
نايةنةوَيت  كة  ثَيمدةَلَين  رةوانــى  بة 
لة  ببنء ريكالمةكانيان  تووشى طرفت 

رؤذنامةى رؤذنامةدا بآلوبكةنةوة.
لة  زؤرتـــر  ئـــةوةى  حوكمى  بــة 
راستةوخؤ  سلَيمانيدا  ســنــوورى 
تائَيستا  دةدةم،  ئةنجام  كارةكانم 
ــةدةمــى خـــاوةن ثــرؤذةء  ئــةمــةم ل
سةرمايةدارةكانى ئةم شارة دةبيست، 
رستةى  هةمان  هةولَيريش  ــةآلم  ب

رووبةإووكردمةوة.
طةشتَيكى  بؤ  رابــردوو  هةفتةى   
ضةند  لة  ريكالم  (وةرطــرتــنــى  كــار 
لة سلَيمانييةوة ضوومة  كؤمثانيايةك)، 
لةوَيبووم،  رؤذةى  ضةند  ئةو  هةولَير، 
بؤ دروستكردنى ثةيوةندىء وةرطرتنى 
ريكالم سةردانى ذمارةيةك كؤمثانياى 
طةورةى بازرطانىء نوَينةرى كؤمثانيا 
سةردانةكةم  ــرد،  ك جيهانييةكانم 
حوكمى  بة  هةبوو  باشى  ئاكامَيكى 
كوردستانةء  ثايةختى  هةولَير  ئةوةى 

نوَينةرايةتيى  ـــةرةزؤرى  ه بةشى 
سةرةكى كؤمثانياكان لةوَين، ئةو ضةند 
رؤذة دةرفةتَيكى باش رةخسا بؤئةوةى 
دروستبكةم  ثةيوةندى  لةنزيكةوة 
ذمارةيةكى  نوَينةرايةتيى  لةطةأل 
بةرضاو كؤمثانياء وةرطرتنى ريكالم، لة 
هَيندةي ديكة  ئةو سةردانة  هةمانكاتدا 
بةرضاوى رؤشنكردم لةوةى كة حيزب 
تا ض ئاستَيك بازاإى ئةم وآلتةى وةك 
خستووةتة  ديكة  مةجالةكانى  هةموو 
ذَير دةسةآلتى خؤى، ترسء سَيبةرى 
فراوانة  بـــازاإة  ئــةو  لةسةر  خــؤى 
بازاإى  بةناوى  كة  بآلوكردووةتةوة، 
دةستي  ثيشاندةدات  واي  ــازادةوة  ئ

لَيهةَلطرتووة.
ــى ئــةو  ــان ــرس ــةرث ذمـــــارةى ب
كؤمثانيايانة كةم نةبوو، كة بةئاشكراء 
دةربإى  خؤشحاَليان  ثةنا  ثَيضء  بآ 
لةطةأل  ثةيوةندى  دروستكردنى  بؤ 
ريكالمى  بآلوكردنةوةى  رؤذنامةء 
رؤذنامةى  لة  بةرهةمةكانيان  كارء 
(كةى. تةلةفزيؤنى  كةناَلى  رؤذنامةء 
وةك  لةوان  بةشَيك  بةآلم  ئَين.ئَين)دا، 
قسةى  (با  وتيان  سلَيمانى  ئةوانةى 
لةطةأل  بةستن  ثةيوةندى  خؤمانبَيت)، 
باجى  (كةى.ئَين.ئَين)،  رؤذنــامــةء 
بةشَيوةيةك  سةرئةنجام  بةدواوةيةء 
ــةوان  ئ زةرةرى  بــة  لــةشــَيــوةكــان 
ــةإووى  رووب النيكةم  دَيــت،  كؤتايى 

بؤ  دةبنةوة،  بوغزاندن  بايكؤتكردنء 
بةَلَينياندا  زةرةرة  لةو  خؤدةربازكردن 
كة دواى كؤتايى هةَلبذاردنء لة مانطى 
دوو  ئةو  بة  بدةن  ريكالمةكانيان  ئابدا 

كةناَلة.
ئةم  دةربإينةء  مةترسيى  ئةم 
سةرمايةدارانء  خواسانةى  باسء 
بآلوكردنةوةى  لة  سَلةمينةوةيان 
كةناَلَيكى  ضةند  لة  ريكالمةكانيان 
ــردنء  ــك ــت ــوزارش راطـــةيـــانـــدن، ط
زؤرةية  كؤنترؤَلة  ئةو  رةنطدانةوةى 
هةموو  بةسةر  دةزطاكانى  كة حيزبء 
بوارةكانى ذيان لةم وآلتةدا كردوويانة، 
خستنةطةإى  كايةى  بازاإء  لةناوياندا 

سةرماية.
سةرمايةدار  ضةند  تةنيا  ئةطةر 
ثاساوةكةيان  ــرؤذة،  ث ــاوةن  خ يان 
بآلوكردنةوةى  لة  بواية  ترس  بوونى 
ريكالمةكانيان لة كةناَلةكانى كؤمثانياى 
وشة، وةك ثاساوَيك بؤ خؤدزينةوة لة 
بآلونةكردنةوةى ريكالم لةو شوَينانة، 
دةكرا ئةم ثاساوة ئاسايى وةربطرينء 
بإوامان بةوة بهَيناية كة ئةو كةسانة بؤ 
دَلنةوايى ئَيمة ئةمة دةَلَين، بةآلم ئةوةى 
دةثةإَينَيتةوة،  طومان  لة  ثاساوة  ئةو 
ثاساوةكان  زؤرى  بةشى  كة  ئةوةية 
ــوون،  ب ــةك  ي وةك  رةوان  ـــكء  رَي
هةموويان ترس كؤيكردبوونةوة، ترس 
لةجؤرةكان  بةجؤرَيك  بوغزاندنء  لة 

بايكؤتكردنء زةرةرمةندكردن.
لة  زةقــة  طوزارشتَيكى  ئةمةش 
بوونى كؤنترؤَلى حيزب بةسةر بوارى 
لةم  وةبةرهَينان  سةرمايةطوزاريىء 
تَيكإاى  لة  بةشَيك  وةك  ناوضةيةدا، 
كؤكردنةوةى ذيانى بةشى هةرةزؤرى 

خةَلك لةدةستى حيزبدا.
لةخؤيدا  خؤى  ترسة،  ئةم  بوونى 
ذيــان  ــةوةى  ــردن ــؤك ك لــة  بةشَيكة 
هةمانكاتيشدا  لة  حيزبء  لةدةستى 
بةشَيكة لةو شةإةى لة كوردستان دذ 
بة راطةياندنى ناحيزبى يان راستةوخؤ 
ئةهلى  راطةياندنى  كةناَلةكانى  بة 
كردنة  الوازكــردنء  بؤ  دةفرؤشرَيت، 

دةرةوة لة مةيدانةكة.
سةرمايةدارانةى  لــةو  يةكَيك 
طرنطيى  لــة  ـــاش  زؤرب كــة  هةولَير 
تَيطةيشتبوو،  ريكالم  بآلوكردنةوةى 
لة  هةية  رؤَلَيكى  ض  كارة  ئةو  دةيزانى 
ثةيداكردنى بازاإدا، سووربوو لةسةر 
ئةوةى كة نايةوَيت خؤى وتةنى طَيضةأل 
بؤخؤى دروستبكاتء لة ئَيستادا ريكالم 
بآلوبكاتةوة،  مندا  رؤذنامةكةى  لة 
«تا  ثَييوتم:  خؤشةوة  بةإوويةكى 
هةَلبذاردن، لةشةإ دوورمبطرة، دواى 

ئةوة هةردةبَيت رؤذ ببَيتةوة».

* بةرثرسى خستنةبازاإ
لة رؤذنامةى رؤذنامة

هةردةبَيت رؤذببيَتةوة
ثَيشواز كةمال*

نةجات ئةسثيندارةيى

طؤأاني 
سةرتاسةري

ئاريان كاميل

راطةياندني  لةطةأل  هةر 
بووني ليستَيكي سةربةخؤ بؤ 
داهاتووي  هةَلبذاردنةكاني 
كوردستان،  ثةرلةماني 
فراواني  دةنطدانةوةيةكي 
ئاستي  ــةســةر  ل ــوو  ــةب ه
زؤر  دةرةكــي.  ناوخؤييء 
كةسء اليةن ثَييانواية ليستةكةي كاك نةوشيروان بؤ 
هةَلبذاردنةكاني داهاتوو، تةنانةت ثَيش ئةنجامداني 
طرنط  زؤر  ــي  ــك رووداوَي بة  هةَلبذاردنةكةش 
دادةنرَيت لة مَيذووي طةلي كورددا، بةشَيوةيةك كة 
دةتوانرَيت بة بةرفراوانترين شؤإش لةقةَلةمبدرَيت 
بؤ راستكردنةوةي ديموكراتيء بةطذداضوونةوةي 
طةيشتني  ــي  رَي هاتوونةتة  بةربةستانةي  ئةو 
بةو  كؤتاييهَينان  رةواكانيء  مافة  بة  طةلةكةمان 
جؤراوجؤرةكاني  اليةنة  دووضــاري  قةيرانانةي 
هةرَيمي  لة  بووةتةوة  ذيان  بوارةكاني  سةرجةم 
ئابووريء  بوارةكاني  بةتايبةت  كوردستاندا، 

كؤمةآليةتيء ثةروةردةييء...
بة  نةوشيروان  كاك  سةربةخؤكةي  ليستة 
سةرةتايةك دادةنرَيت بؤ كؤتاييهَينان بة هةذمووني 
كةلةبةري  كونجء  بةسةر  دةسةآلتدارةكان  حيزبة 
بؤ  بووة  طرنط  هؤكارَيكي  هةرَيمةداو  لةم  ذيان 
سياسيء  ذياني  بــةري  بة  ئاهَيك  طــةإانــةوةي 
دةنطي  ضةندين  ثَيكردنةوةي  بةشداري  دووبارة 
لة  ناإةزاييان  بةهؤي  كة  ــراوة،  دوورخ دابــإاوء 
بوون،  ثَيهةَلضنين  تةنط  دووضــاري  باردؤخةكة 
داوة  خةَلكي  هاني  تر  جارَيكي  ليستة  ئةم  بووني 
بةشَيوةيةكي  بداتء  سياسي  بواري  بة  طرنطي  كة 
بة  سةبارةت  خؤي  بؤضوونةكاني  بــةرفــراوان 
ضؤنَيتي بةإَيوةبردنء ئايندةي هةرَيمي كوردستان 
كة  خــاآلنــةي  ــةو  ئ ســةرجــةم  ئايا  بــخــاتــةإوو. 
ليستةكةي  كة  ناسةلمَينن،  راستيية  ئةو  باسكران 
ئةنجامداني  ثَيش  تةنانةت  نةوشيروان  كــاك 
هةَلبذاردنةكانيش طؤإانكاري هَيناوةتة دي لة زؤر 

بواري طرنطدا؟
دواي ئةوةي زؤرينةي ضينء توَيذةكاني هةرَيمي 
بةإَيوةبردني  ضؤنَيتي  لة  بَيئومَيدبوون  كوردستان 
لة ضؤنَيتي خةرجكردني بودجةء  بةتايبةت  هةرَيم، 
ضارةسةركردني  بؤ  ثالنَيك  جؤرة  هيض  نةبووني 
قةيرانةكانء ناإووني ئايندةي هةرَيمي كوردستان، 
هيض  خةَلكي  كة  لَيكةوتةوة،  دةرةنجامةي  ئةو 
لة  نــةدةنء  سياسي  بواري  بة  طرنطييةك  جؤرة 
لة هةمانكاتدا زؤر  بَيدةنطي هةَلبذَيرن،  بواردا  زؤر 
خؤي  ناإةزاييةكةي  دابوو  ئةوةي  بإياري  كةس 
لة  بةشداريي  لةمةودوا  كة  بةوةدةإببرَيت،  تةنها 
هةَلبذاردنةكاندا نةكات، بةآلم دوابةدواي راطةياندني 
بنةإةتي  طؤإانكاري  سةربةخؤ،  ليستَيكي  بووني 
هَيناية دي لة بيرو بؤضوونةكان، سةرلةنوَي واي لة 
زؤر كةس كرد، كة ئةم هةرَيمة دووبارة بةهي خؤي 
بزانَيتء طوماني لةوة نةمَينَيت، كة دةكرَيت دةنطي 
ضؤنَيتي  دةسةآلتء  لة  بةشداربَيت  بيستراوبَيتء 
بةإَيوةبردني هةرَيمي كوردستان، بةشَيوةيةك كة 
هةمووان  بؤ  وآلتة  ئةم  بَيرةكاني  خَيرو  ثَيويستة 
بَيت، نةك زؤرينةي خةَلك تةنانةت بؤشيان نةبَيت 

لةدوورةوة سةيربكةن.
بؤ  سةربةخؤية  ليستة  ــةو  ئ راطةياندني 
هةَلبذاردني داهاتووي ثةرلةماني كوردستان، وةك 
ثَيشتر ئاماذةمان بؤ كرد طؤإانكاري زؤري بةسةر 
كوردستاندا  هةرَيمي  دانيشتوواني  بيروبؤضووني 
هَيناوة، لة ئايندةيةكي نزيكيشدا دةرةنجامةكاني ئةو 
هةمان  لة  رووندةبَيتةوة،  اليةك  هةموو  بؤ  طؤإانة 
كاتدا بووني ليستَيكي هاوشَيوة بؤ هةَلبذاردنةكاني 
لة  بؤئةوةي  ثَيويستة،  زؤر  عَيراقيش  ثةرلةماني 
طؤإانكاري  كورد  عيراقدا،  داهاتووي  ثةرلةماني 
لةطةأل  كة  بكات،  سياسةتةدا  ئةو  نوَينةرةكانيء  لة 
ثَيكهاتةكاني تري عَيراقدا لة رابردوودا ثةيإةوكراوة، 
بثاَلَيورَيت  خةَلكانَيك  لةوبوارةشدا  ثَيويستة 
نوَينةرايةتي  كة  عَيراق،  ثةرلةماني  ئةندامي  بؤ 
بةتةنها  نةك  بكات،  كوردستان  هةرَيمي  ثَيكهاتةي 
هةَلبذاردنةشدا  لةو  ئةطةر  اليةنةكان،  حيزبء 
ليستي سةرخؤ هةبَيت، ئةوا لةزؤر رووةوة سوود 
دةطةيةنَيت  كوردستان  هةرَيمي  دانيشتوواني  بة 
ضةسثاندني  لة  دةبَيت  طرنطي  رؤَلي  بةشَيوةيةك 
لةذَير  زةوتكردنيان  بة  رَيطةنةدان  مافةكانمانء 
طرنطء  ــي  رؤَل هاوكات  ديموكراتيدا،  ــةردةي  ث
بةرضاوي دةبَيت لة زيادبووني ذمارةي نوَينةراني 

كورد لةناو ثةرلةماني عَيراقدا.
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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

riklam. rozhnama@gmail.comجــؤراءجــؤر

عَيراق كوردستاني هةرَيمي
دادوةري ئةنجومةني

شارةزوور بةرايي دادطاي
٩٣/ب/٢٠٠٩ ذمارة:
٢٠٠٩/٦/٨ بةروار:

ئاطاداركردنةوة بابةت/
اسماعيل اورحمان طيب داواكار/

الدين حسام عثمان منظر محمد داوالَيكراو/
(طيب داواكار كة دةكات دادطا ئاطادارت ناوونيشانت ناديارة، كة ئَيستا الدين) عثمان حسام منظر (محمد داوالَيكراو بؤ
تاثؤكردني داواي تيايدا كردووةو تؤمار لةسةرت دادطاية لةم (٩٣/ب/٢٠٠٩)ي داواي ذمارة اورحمان اسماعيل)

وة  شارةزوورةوة. قةزاي ناوةندي دةكةوَيتة كة لَيدةكات رةش)ت (٢٩/٢/مقاطعة/٤ زراين/كاني ذمارة خانووي
ئاطادارت رؤذنامةيةوة ئةم بةهؤي دادطاية ئةم بؤية تيايدا، كردن دادبيني بؤ كراوة دياري (٢٠٠٩/٧/٥) رؤذي
هةَلدةسَيت خؤي دادبيني دادطا بة ئةطةرنا لةم دادطاية ئامادة بَيت بريكارَيكت خؤت يان بةروارةدا لةو كة دةكات

ياسا. بةثَيي (غيابى) بة

دادوةر
على سؤراني كاروان ووريا

وةزارةتي شارةواني
سلَيماني شارةوانيةكاني طشتي بةإَيوةبةرايةتي

قةالدزآ شارةواني سةرؤكايةتي
هونةري بةشي/
١٨٦٤/٥ ذمارة/

٢٠٠٩/٦/٣ بةروار/
ئاطاداري بؤ/

نةخشة بابةت/
 ٢٠٠٩/٦/١ لة (٢٠٧٥) ذمارة سلَيماني ثارَيزطاي ئاوةداني نةخشةداناني بةإَيوةبةرايةتي نوسراوي بة ئاماذة
ثاشان قةآلدزآ ٢٨ي كةرتي لة (١١٠٦) ذمارة موَلكي كردنةوةي راست بة هةَلدةستآ شارةوانيمان سةرؤكايةتي
طشت و ياسايي  شَيوة و  ياسايي فةرمانطة طشت لة  داواكارين بؤية  ،١٩٩٣ ساَلي (٦)ي ذمارة ياساي بةثَيي
ماوةي لة ئةتوانَيت  هةبَيت  اعتراضَيكي اليةنَيك ياخود هةركةسَيك كة دارةكان  ثةيوةندي اليةنة وة هاوآلتيان
لةطةأل ثَيضةوانةوة بة بكات شارةواني بة ثَيشكةش رةسمي رؤذنامةي لة بآلوبونةوةي رؤذي لة رؤذدا (٣٠)
بة هةَلدةستآ قةآلدزآ شارةواني سةرؤكايةتي وة وةرناطيرَيت اعتراضَيك هيض ناوبراو ماوةي بةسةرضووني

سةرةوة. موَلكي كردنةوةي راست
ئةندازيار

احمد قوباد دالوةر

سبةى)) سايتى رؤذنامةء رؤذنامةى بؤ ((وةآلمَيك

شارةوانييةكانى ئيداريىء يةكةى سةرؤكى لةطةأل حكومةت سةرؤكى جَيطرى كؤبوونةوةى بةإَيز ثاش
بآلوكردووةتةوة ءتارَيكى رؤذنامةدا رؤذنامةى (٤٨٠)ى ذمارة لة سلَيمانى، ثارَيزطاى سنوورى
كؤمةَلَيك يةكَيتى، تَييدا سياسيى مةكتةبى دةباتة حكومى كؤبوونةوةيةكى عيماد ئةحمةد ناوى لةذَير

بخةينةإوو: راستيى بآلوكراوةتةوة كة دةمانةوَيت هةَلة زانياريى
لةاليةن بودجةى كة هةية ثرؤذةيةكيان بةوةدا ئاماذةى بةكرةجؤ ناحيةى بةإَيوةبةرى -١
شؤستةء ضووة، كؤتايى بةرةو كارةكانى دابينكراوة، ٢٠٠٨ةوة ساَلى لة ثارَيزطاوة  ئةنجومةنى 
قيرمانكردووةء كردووة، بةكرةجؤى سةردانى جةالل مام رؤذةى (هةظاأل ئةو تةواوبووة، بيهارتؤن
لة بةردةوامبووين كة ثاشان كرد، بةقير دةستيان بؤية جةاللة، هةظاأل مام ئةمة شةقى ءتويانة خةَلك
بةإَيوةبةرى قسةكانى يةكةمى بإطةى رؤذنامة ديارة طؤإانة)، ليستى شةقى وتويانة قيركردنةكة،
مانشَيت، كردووةتة دووةميان بإطةى  تايبةت، مةرامَيكى بة ثةإاندووة  بةكرةجؤيان ناحيةى
تةنيا نةك ئةمانةتةوة، بة بابةتةكانة راستيى سةرجةم طةياندنى رؤذنامةوانيى، كارى ثيرؤزترين

دةيةوَيت. خؤى بإطةيةى ئةو
ئيفرازى بؤ شارةوانييةكان سةرؤك بة بدرَيت دةسةآلت تا دانةنراوة ثَيشوةخت بةرنامةيةكى هيض -٢
بإيارة راطيراوةء ئيفرازكردن زةوى ءةزيران ئةنجومةنى سةرؤكايةتيى بإيارَيكى بة ضونكة زةوى،

زةوى. دابةشكردنى ئيفرازء مةبةستى دةربضَيت بؤ تايبةت رَينمايى زووانة بةم
شارةوانييةكان سةرؤكى كرد كة حكومةت سةرؤكى جَيطرى لة كةالر داواى شارةوانيى سةرؤكى -٣
ناحيةكان بةإَيوةبةرى قايمقامء  بؤ  دةرماَلةيةى ئةو ءةك بدرَيتآ،  مةنصةب)يان  (دةرماَلةى
ياساى بةثَيى شارةوانى، سةرؤكى ئيداريى ثلةى ضونكة بكةن، ئيداريى ثلةى داواى نةك دياريكراوة
مةبةستَيك  ض بؤ ديارة بةإوونى حاَلةش ئةم هةَلطَيإانةوةى رَيكخراوة،  ١٩٩٣ ساَلى (٦)ى ذمارة

بةكارهاتووة.
طشتيى بةإَيوةبةرَيتى بة سةر خزمةتطوزارييةكانى ثرؤذة بؤ بودجة دابينكردنى بة تايبةتة ئةوةى -٤
ءةزارةتى بودجةى لةسةر بضووك طةورةء ثرؤذةى (٣٣) لة بريتيية سلَيمانى، شارةوانييةكانى
لة هةندَيكى جَيبةجَيكراوةء هةندَيكى دينار، مليار (٥٢) بإى بة شارؤضكةكان  شارو لة شارةوانى 
طشتيى بةإَيوةبةرَيتى سةردانى دةتوانَيت بيةوَيت اليةنَيك هةر  ،٢٠٠٨ ساَلى بؤ جَيبةجَيكردنداية

بةراييةكان. داتاء بؤ بينينى بكات ثالندانان بةشى سلَيمانى/ شارةوانييةكانى
تاوان لَيهاتووة، هةتيوومان ءةك ئَيمة راطةياندبَيت رؤذنامةى بة شارةوانييةك سةرؤك هةر -٥
تايبةت ياسايةكى بةثَيى  جَيبةجَيكردن بؤ شارةوانى سةرؤكى دةسةآلتى ضونكة خؤيةتى، لة
سةآلحياتى نةيتوانى شارةوانييةكيش سةرؤك هةر ،١٩٩٣ ساَلى (٦)ى ذمارة ياساى كة دياريكراوة،

بكات. كةس لة نيية طلةيى هةق دةطةإَيتةوة، خؤى الوازيى بؤ بةكاربهَينَيت، خؤى

ثةيوةنديةكانى راطةياندنء
سلَيمانى شارةوانييةكانى طشتيى بةإَيوةبةرَيتى

ِرؤذنامة ِرؤذنامةى ستافي سةرنووسةرو / بةِرَيزان بؤ

رةضاوكردني و قبووَلكردن وَيِراي بةِرَيزتان لة داواكارين خؤمان ئاسايي و سروشتي مافَيكي وةكو
كة وةزارةتي بكةنةوة بَالو بؤ وةَالمةمان ئةم كةتاندا رؤذنامة لة هاوكات ، و رةخنةيةمان طلةيي ئةم
و هةواَلةكان نيية جار يةكةمين ئةمةش طرتوويةتي، رؤذنامة رؤذنامةي هةواَلَيكي بةرامبةر كارةبا
و ثةيوةندار بةرثرس اليةني قسةكاني شَيوةيةك بةهيض جار زؤر كة ، دادةبةزَيت بةمشَيوةية راثؤرتةكان
ئةوةي جياوازي كارةبا بَي وةزارةتي كاتَيكدا لة ، دادةبةزَيت طلةييةكان رةخنةو و تةنيا ناكرَيتة مانشَيت
رؤذنامةي تايبةت  بة داوة ثةيامنَيرةكاني يارمةتي و هاوكاري بكات راطةياندن كةناَلةكاني نَيوان  لة
، بدةنةوة ثرسيارةكانتان رةخنةو سةرجةم وةَالمي ئازاد و شةفاف بةشَيوةيةكي تاوةكو رؤذنامة
هةَلضوون دوور لة كة كردووة زانستييانة بؤضوونة ثرؤفيشناَل و رةخنةو لةو بةبةردةواميش ثَيشوازي

.. طيراوة لَيمان ناوزِراندنةوة تانةو و
دةكرَيت ثَيوة طةمةى هةواَلةكان و مانشَيت ئةوكاتةى

بابةتَيك  يةكةدا ئابوورى  لةثاشكؤى  دةرضوو  ٢٠٠٩/٦/٣ لة  كة ِرؤذنامة ِرؤذنامةى ى  ٤٨٢ لةذمارة
ناوةِرؤكى لةكاتَيكدا ، نةبووة) تةواو بَيخاَل هايدرؤثاوةرى ثِرؤذةى كارةكانى ى ٪٥٠ ناونيشانى( لةذَير
ى ٪٥٠ ثِرؤذةكةو تةواوكردنى بؤ ناوَيتى وةزارةت  كة دةكات طرنطة  هةنطاوة لةو باسى هةواَلةكة
ضونكة ، كراوة  خؤتانةوة ثةيامنَيرةكةى بةمانشَيتى  طةمة واديارة  ، تةواوبووة ثِرؤذةكة كارةكانى 
وةزارةتى بةِرَيوةبةراتييةكانى لةكاتَيكدا سةرجةم ، بن بةوشَيوةية جياواز ناوةِرؤك و مانشَيت ناكرَيت
، ئةمةش بابةتةكانتان وةَالمدانةوةى و لَيدوان بؤ ئازادكراون طشتييةكان بةِرَيوةبةرة ِراوَيذكارو كارةباو

. جياوازة ناوةِرؤكدا كارةبا لةطةَل لةبوارى ِريثؤرتاذةكانتان و مانشَيتى ِراثؤرت كةوا يةكةمجارنيية

ِراطةياندنى
كارةبا وةزارةتى

دووجار مانطي لةمةودوا
ء ٢٠ي مانط  رؤذاني ٥

بخوَينةوة

طشتيية سياسى طؤقارَيكى
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ديكة بانگةوازَيکي ديسانةوه لَيرةدا
دةزگــاي دامةزراندني بيرؤكةي بؤ 
نةتةوةيي ئاسايشي ئةنجومةني

 Kurdistan National كوردستان
دةکةمةوه، دووثات (Security (KNS
سةرةكيء گرنگء پَيويستييةکي به كة
پاَلپشتيکردن بؤ دادةنَيم  ستراتيذي
له ميللةتةكةمان رةواي خةباتي له
هةتا بةداخةوه بةآلم زؤر كوردستاندا،
مَيژووي له  گرنگه ساته كــاتء  ئةم
كورد دةســةآلتــي ميللةتةکةماندا،
جديي ء هةنگاوَيكي كوردستاندا له
هاتنةكايةي بــؤ نــةنــاوه پراكتيكي
بنچينةيةکي لةسةر دةزگايةكي بةمجؤره

ئازاد. زانستيي ئةكاديميء
به  پابةندبَيت کــه ــةک ــاي دةزگ  
بإياره له سةرةکييةکا ن هَيَله داناني
که چارةنووسسازةکاندا، ستراتيذيء
خاكء نةتةوهء باآلي بةرژةوةنديي 
نــةوةي ئَيستاء  ــةوةي ن نيشتمانء
دوور تَيدابَيت، به داهاتووي کوردستاني
تاکةکةسيء تةسکي بةرژةوةنديي له
ــي رؤَل حــيــزبــيء پــا رتــايــةتــيــيــةوه،
داناني له  ببينَيت کا رگَيإ سةرةکيء 
داها تووي پاراستني بناغهء بــةردي
دةزگايةکي ميللةتةکةمان. ژياني
پالتفؤرمء پَيناسةي زانستيء بةمجؤره
هَيَلي لةگةأل هةيه  خؤي  ميکانيزمي

لَيکؤَلينةوه. سةنتةري کارکردنء
دةتوانَيت بةمشَيوةيه  دةزگايةکي 
ســةرچــاوةي مةرجةعيةتء رؤَلــي
لةکاتي بَيت بــإيــاردان ــاردهء راســپ
چــارةنــووســســازةکــانء رووداوه 

ئةگةرةکاندا...
دروســتــکــردنــي  ــؤ ــردن ب ــا رک  ک
گرنگهء بإيارَيکي بةمجؤره، دةزگايةکي
پشتگيرييء دةبَيت سياسييهء کارَيکي
کوردستاني سةرکردايةتيي پاَلپشتي
بإياره له داکؤکيکردن بؤ هةبَيت
راسپارده جَيبةجَيکردني  گرنگةکانء 

چارةنووسسازةکان.
رؤألء (KNS) ءةک دةزگايةکي
هةيه، نــةگــؤإي بـــةردةوامء ــاري  ک
نةبةستراوةتةوهء سةربةخؤيةء
سةرؤکةء کآ که بــةوةي پابةندنييه 
دةسةآلتدايهء له سياسي حيزبَيکي چ
له دة هَينَيت بةدةست سةرکةوتن کآ

هةَلبژاردنةکاندا.
باسةداء لةم  لَيرةدا من  ئــةوةي
خةباتي له مَيژووييةدا ساته کاتء لةم
مةبةستمهء ميللةتةکةماندا رةواي
بــخــةمــةســةر، تيشکي ـــت  دةمـــةوَي
پرؤسةي جياجياء ليستي هاتنةکايةي
هةرَيمي له  هةَلبژاردنه دةنــگــدانء 

کوردستاندا.
لَيرهء دةنگ هةندَيك  ماوةيةدا  لةم
هةَلبژاردن گوايه که  دةبيسرَيت لةوآ
ئاسايشي سةر بؤ  هةيه  مةترسيي
نةبووني لةبةر بَيگومان نةتةوةييمان،
ئــازادء ــاراء  ک فةرميء دةزگايةکي
زؤر پاساوَيکي ئةمه باوةإپَيکراو،

پَينةکراوه. باوةإ بَيبنةماء سادةو
بةبيرهَينانةوه، دةبَيت بؤ لَيرةدا هةر
کوردستاندا  له  ئةمإؤ  ئايا بپرسين: 
پــرؤســةي هَيشتا ــه ک لــةکــاتــَيــکــدا
نةبووهء لــةئــارادا هــةر هةَلبژاردن
بة دةتوانَيت کةس لَينةکراوه، باسيشي
(١٨) پاش به راشکاوي بَلَيت راستگؤييء
شتَيکمان هةموو خؤحوکمإاني، له ساأل
لةنَيوان پةيوةندييةکان باشهء زؤر زؤر
درزي جةماوةردا کؤمةَلگاء دةسةآلتء
يان تَيدانيية، بةرينيان پانء گةورهء
بةإَيوةبردني کاروباري دادگاء ياساء
سةروةره، ياخود حوکمةت بةتةواوةتي
نةتةوةيية کانماندا، بةرژةوةندييه له بَلَيين
کؤسپء هيچ بووينء سةرکةوتوو
نييه نائومَيدييةکمان تةگةرهء ئةستةمء
داخوازييه بؤ بةغدا دةسةآلتي لةگةأل
هةروةها گشتي،  بة کورد رةواکاني 
ناوچه کوردستانء سنووري مةسةلةي

کوردستانء ديكةي ئازادکراوةکاني
بودجة، مةسةلةي ،(١٤٠) ياسايي خاَلي
سروشتييةکان، سامانه نةوتء ياساي

هتد. پَيشمةرگه.... مةسةلةي
هةر هةَلبژاردن  مةترسيي ئايا 
پرؤگراميشدا لة هةر ياخود هةبووه،
زؤريشهء ماوةيةکي بؤ کةوا بووه؟
رژَيمةکاني ساَليشه چةند بةدرَيژايي
ــيء ــةردةوام ب بــه تورکيا، ــيــرانء  ئ
ــکــانء الدَي بؤمباراني بَيوچان بــه 
دةکةن؟  هةرَيمةکةمان سنوورةکاني
دةکةن ئاواره ماَلوَيرانء هاوآلتييانمان
نييه لةکاتَيکيشدا ئةمه خؤياندا، ماَلي له
سةکردايةتييةکي کورديء دةسةآلتي که
تةنانةت دةکــةنء دَلنةوايشيان هةر
دةرنةبإيوه ناإةزايشيان وتةي يةک
بةثَيچةوانةشةوه، بةَلکو بةرامبةريان،
بوون يارمةتيدةريان بةردةواميش بة
بازرگانييةکانء گرَيبةسته بةخشيني بؤ
هةرَيمي بؤ کؤمپانياکانيان هَيناني

کوردستان.
تيشک وردي بة پَيويسته لةبةرئةوه
ئَيستاي بارودؤخةکةي سةر بخةينه
هةَلبژاردنةکه، پرؤسةي کوردستانء
بــةراوردکــردنــي به ــةوةء ــةإان گ به 
ئةزموونء لةگةأل ئةزمووني کوردستان
وآلتاني زؤري زؤربــةي تةجروبةي
له روانگةي پةيإةءء پرؤگرامي جيهان،
نةتةوةييانةوه، ئاسايشي دةزگاکاني
دةتوانين ئاساني به زؤر بةدَلنياييةوه
باشيان پةيامي پةخشء  سوودء که
باآلي بةرژةوةنديي بؤ لَيوةرگرين

نةتةوةييمان.
زؤرم هةوَلَيکي خؤم بةشبةحاَلي من

پياچوونةوةء بــةدواداچــوونء بؤ دا 
پرؤگرامء پــةيــإهءء شيکردنةوةي
دةزگاکاني له هةندَيك پالتفؤرمي
هاوچةرخء نةتةوةيي وآلتاني ئاسايشي
يةک له تةنانةت جيهان، پَيشکةوتووي
نةکرد، بةديم رستةدا ياخود بإگةدا
مةترسيداربَيت هةَلبژاردن گوايه که
بةتايبةتيش نةتةوةيي، ئاسايشي بؤ
باري پَيوةري هاتوو ئةگةر لةکاتَيکدا
گازندةي جةماوةري ناإةزاييء گلةييء
ئاشکرايي روونء  بة زؤر  بةرين

دياربَيت.
بة زؤر (KNS) ءةک دةزگايةکي
دةتوانَيت سةربةخؤيي بة  ئاسانيء
کؤمةَلگاو لةناو نيشانه (Signal)
هةستي ــتء ــرَي ءةرگ ــاوةرةوه  ــةم ج
هةمانکاتيشدا پَيوةري بکات، له پَيبکاتء
لةسةر بإيارء راسپاردةي شيبکاتةوهء

بدات. ئةنجام
بةپَيى ئاسانيء به زؤر لةبةرئةوه
پَيوةرء (Signals)ء نيشانانه  ئةو 
جةماوةري کؤمةَلگاو لةناو که دةنگانه
ئاستي که دةزانين دَيت،  کوردستانةوه
بةرفراواني جــةمــاوةري ــاإةزايــي ن
تةنانةت خةَلکء  لةناو  کوردستان، 
حيزبةکانداء اليةنگراني ئةندامء لةناو
به بــةرامــبــةر دؤستةکانيشماندا
ناإةواييء.. نايةکسانيء گةندةَليء
پَيوةرَيک ئاستَيکء گةيشتووةته هتد،
فةرامؤشتر لةوةزياتر نييه ئاسان که

هاتنةکايةي به هةمانکاتدا لة بکرَيت،
قةوارةي له زؤره فراوانء ژماره ئةو
گؤإةپاني ناو بؤ  جياجيا  سياسيي
لةبةر سازنةداني سياسييةوه،  هةروةها
کوردستاندا هةرَيمي له هةَلبژاردن
ئةمانه زؤردا، کاتيي لةماوةيةکي
بارَيکي بوونةته کةَلةکةبوونء هةمووي
که هةرَيمةکةمان، بؤ قورس سياسيي
ئاسايشي بؤ هةيه زؤري مةترسييةکي

نةتةوةييمان.
هؤکاره فاکتةرء هةره لة يةکَيک
ئاسايشي بةهَيزکردني سةرةکييةکاني
بةهَيزکردني له بريتييه نةتةوةيي،
راگرتني يةکگرتنء ناوخؤييء بةرةي
درزو نةهَيشتني به ميللةت، ريزيي يةک
دةسةآلتي جةماوةرء لةنَيوان کةلَين
سةقامگيرکردني بةواتاي سياسيدا،
ــورديء ک شةقامي ئاسايي ــاري ب
ناإةزايي گازندةء  رةخنهء نةهَيشتني 
سةرةکييةکاني كَيشه لةسةر هاوآلتييان
ئازاديي مسؤگةرکردني کؤمةَلگا،
نةهَيشتني جياء بيروباوةإي  تاکء

کؤيلةيةتي. توندوتيژيىء 
بةرةو هةَلبژاردنةکان بؤئةوةي
سةرکةوتوو ــاشء ب ئاراستةيةکي
بَيت سوودبةخش ئةنجامةکاني بإواتء
زؤر نةتةوةييمان، ئاسايشي باري بؤ
ئةم لةسةر دةســةآلت که گرنگه زؤر

کاربکات: خوارةوه بإگانةي
اليةک به جةماوةريشةوه هةموو -١
هةستي ــــتء رةوش ــه ب پــابــةنــدبــن
راگرتني بــؤ ـــةرز، ب نــةتــةوايــةتــيــي
هةموو له رَيزگرتن ئاراميء بــاري
کانديدةکانيان، سياسييةکانء قةواره

توندءتيژييء لــه  ــةوه ــن ــةوت دوورک
قسةو بةيةکتريء سوکايةتيکردن
ئةوه هةموو دةبَيت بَيبنةما، بوختاني
شؤإي شةإء هةَلبژاردن که بزانن چاك
بةرامبةرةکةت هةتا  نييه  چةکداريي
پرؤسةيةکي بةَلکو بيسإيتةوه، بکوژيء
دةبَيت که ئاشتيخوازه، ديموکراسيانةي
هةَلبژاردن، دواي هةنگاوي ئامانجء
ژيانء بةردةواميي کارکردنء هةوَلداني

بةيةکةوه. بَيت ديكة سةرکةوتني
به ــةک الي هةموو بؤ دةبَيت  -٢
ئاشکرابَيت، روونء  دةسةآلتيشةوه 
رةخنهء دةنــگء ئهء که بزانن  چاک
بةشَيوازَيکي که ناإةزاييانةي گازندةء
لةناو ئاشتيانه ديموکراسيانهء
سياسييةکانةوه گروپه کؤمةَلگاو
نيشتمانييهء پةيامي ــگء دةن ــت، دَي
ئاشتيانةيهء ئامانجةکةي مةبةستء
باشکردني متمانهء يارمةتيدانء بؤ
خؤحوکمإانييه باري بةإَيوةچووني
ئامانجي به هةرءةها کوردستاندا، له
باري يةکإيزييء پاراستني راگرتنء

کوردستاندا.  ئاسايشه له
بةإَيوةچووني مسؤگةرکردني  -٣
شارستانيء بةشَيوةيةکي هةَلبژاردنةکه
بيروبؤچووني قبوَلکردني فةرمي،
هةإة شةو نةريتي له  دوور  ئازاد، جياء
گوإةشهء تؤقاندنء ترساندنء سزادانء
تةزويرکردنء نانبإينء ــردنء دةرک
زؤر شَيوازَيکي که ماف، زةوتکردني

فاکتةرَيکي ناشارستانييه، ناياساييء
ئاسايشي الوازکــردنــي  بؤ  کاريگةره

نةتةوةييمان.
ياساييء باري مسؤگةرکردني  -٤
بؤ دةنگدان، پرؤسةي  بةإَيوةچووني 
فراوان بةشداريکردني ژمارةيةکي زؤرء
بةنرخ بؤ هةَلبژاردندا، له هاوآلتييان له

راگرتني ئةنجامي دةنگدانةکه. بةرز
بةشداريکردني بؤ کارئاسانکردن -٥
بةتايبةتي بالغ، مرؤڤَيکي هةموو
کوردي رةوةندي دةرةوهء هاوآلتيياني
که لةبةرئةوةي وآلت، ـــةدةرةوةي ل
کاردانةوةيةکي زؤرنء ژمارةيةکي
ميدياي له پرؤسةکه بؤ دةبَيت باشيشي
دةژين. تَييدا که ئةو وآلتانةي جيهانيء

دةزگــاي دوورخــســتــنــةوةي  -٦
له حيزبيي هَيزي چةکدارء ئاسايشء
بؤ دةنگداندا هةَلبژاردنء پرؤسةي

ئاراميي. سةربةخؤييء باري راگرتني
قبوَلکردني ياخود پةسةندکردني -٧
هةَلبژاردنةکة ئةنجامةکاني ئاکامء
هاتء ئةگةر ــةوه، دةســةآلت لةاليةن
دةسةآلتيشي ئاَلوگؤإکردني تةنانةت

لَيکةوتةوه.
رَيگاگرتنء بــؤ ــردن ــارک ک  -٨
ياخود پَيکادان، شةإو  قةدةغةکردني
ئةو داناني  کوردي، خؤکوژيي شةإي 
هةرگيزاو پان، که خةتي سوورء به کاره
نةتوانرَيت اليةنَيکةوه هيچ له هةرگيز

بکرَيت. پَيشَيل ببةزَينرَيتء
دةبا دةَلَيم ــارمء داواک لةبةرئةوه
هةنگاوَيکء هاندانء هةَلبژاردنه ئةم
بؤ بــَيــت، نــةتــةوةيــي ســةرةتــا يــةکــي
پالنَيکي هةبووني مسؤگةرکردني

داهاتء بؤ شةفاف، ئاشکراو روونء
حةرامکردني نةتةوةييةکانمانء سامانه
سامانه ـــاتء داه ــةو ئ بــة فــيــإؤدانــي
بؤ بةکارنةهَيناني ياخود سروشتييه،
تاقمء تاکةکةسء تةسکي بةرژةوةنديي
چاك ئةوه هةموو دةبَيت حيزب، گروپء
مَيژووييء بةرپرسيارَيتييةکي که بزانن
بؤئةوةي لةسةره ئةخالقيمان نةتةوةييء
نةتةوةييةمان سامانه سةروةتء ئةو
که بزانن چاک ئةوةش بةفيإؤنةدةين،
ئَيستاو نــةوةي رةواي مافَيکي ئةوه
ءةک دةبَيت که گةلةکةمانه، ئايندةي
سووربين بيپارَيزين،  چاومان بيلبيلةي 
بةکارنةهَيناني، بةفيإؤنةدانيء لةسةر
که خاوةنةکةي راي  بؤ گةإانةوه  بةبآ

کوردستانن. گةلي هاوآلتييانء هةموو
کارکردن بؤبةرزکردنةوةء هةروةها
نةتةوايةتييء هةستي بةهَيزکردني
به کورد مرؤڤي بإواي با وةإء ئاستي
له داهاتوو، دوورخستنةوةي بة خؤيء
 The) کوإوزانةوه بةزةييء فةرهةنگي
ئةنجام بةوه ئةوةش ، (culture of Plea
بةرزء نةتةوايةتيي هةستي که دةدرَيت
نةتةوه که بــةوةي رابگيرَيت، پيرؤز
له بةإَيزتربَيت گةورةترء پيرؤزترء

حيزب. خَيألء خانةوادةء تاکةکةسء
ئازاديي بؤ  کــارکــردن هــةروة هــا
هــةَلــســوإانــدنء ــاردان لــةســةر ــإي ب
له بةإَيوةچووني هةَلبژاردنء سازداني
هةنگاوء ئةو نةبةستنةوةي کوردستاندا،

سةراني خواستي هةستء به بإياره
بودجةو نةبووني پاساوي به بةغداوه،
ئةستةمء خؤيدا  له خؤي  ئةمه که  پاره،
ئاسيشي ئازاديء سةر بؤ کاريگةريية

هةرَيمةکةمان. نةتةوةيي
ليبراليزم، پرةنسيپي به کارکردن
تاکةکانةي ئازادکردني ماناي بة که
سةرةکيدا بواري سآ له کؤمةَلگايه ناو
رؤشنبيري)، ئابووريء (رامياريي،
هةريةكَيک له ئةگةر تاکَيک هةر چونکه
زةوت ئازادييةکاني بوارانةدا سآ لةم
ئازاددا کؤمةَلگايةکي له کةواته بکرَيت،
نائازاديش، کؤمةَلگايةکي  هةموو  ناژي،
رووناکي له دووره زؤر که کؤمةَلگايةکه
دةســةآلتء هــةر ديموکراسييةوه.
ديموکراسي ـــوازي داخ هَيزَيکيش
له کؤمةَلگا ناو تاکةکاني مةرجه بَيت،
سةربةستيانه بة سياسييةکاندا پؤسته
مرؤڤي بــهءاتــاي بکةن، بةشداريي

شياو. بؤ جَيگاي شياو بةتواناو
هةَلبژاردنه ئــةم  ــا دةب هــةروةهــا
بَيت تاقيکردنةوةيةک دةرفــةتــَيــکء
هةموو بؤ که کــوردي دةسةآلتي  بؤ
که بسةلمَينَيت ميللةتةکةمان جيهانء
نموونةيةکي پيادةکردني  بؤ  کاردةکات
نةريتي کلتوورء داإشتني بؤ شارستاني،
بيروبؤچووني بةرامبةرء قبوَلکردني
رؤحــي فَيربووني  يــاخــود ــاواز، جــي
پةسةندکردنء دَلفراوانيء لَيبووردةييء
هةَلبژاردنةکان ئةنجامي پيرؤزبايکردني
بؤ ئايا بَلَيين  بپرسين دةبَيت لةيةکتر. 
به دةســةآلت چةمکي ئاَلوگؤإکردني
ديموکراسيء شارستانيء شَيوازَيکي
توندوتيژييء بآ جةماوةريي، دةنگداني
راستةقينهء هؤکارَيکي ناياسايي، کاري
ئاسايي بؤ نةبَيت پؤآليي پشتگيرييةکي

نيشتمانيمان؟ نةتةوةييء
که ــن ــدةواري ــَي ــوم ئ ــةوه ــةرئ ــةب ل
زؤر کوردستان ئَيستاي دةسةآلتي
(عةقأل)ء هزر لؤذيکي به هوشيارانه،
مامةَلةء بةرزةوه، نةتةوايةتيي هةستي
بةإَيوةچووني لةکاتي بکات گوزارشت
ئاکامء هــةَلــبــژاردنــةکــةء پــرؤســةي 
له ئــةمــإؤ ــةي  ــةوان ئ ئةنجا مةکاني.
دةبَيت حکوميدان، حيزبيء دةسةآلتي
پشتگيريي هــاتء  ئةگةر بزانن چاک
بةردةوامبوون بؤ نةبَيت جةماوةرييان
بةرةو دةبَيت حوکمدا، دةســةآلتء له
رةهايي ديکتاتؤري دةسةآلتَيکي
بةردةوامبوونيان بؤ  بإؤن (موتلةق)
ئةمةش که حوکمإانيدا، دةسةآلتء له
لةدةست شتَيک هــةمــوو لةئاکامدا
پياداچوونةوةء به چونکه دةدات،
سيستمه مَيژوويي بــةراوردکــردنــي
دةبينن جيهاندا، له  ديکتاتؤرييةکان 
جةماوةر خةَلکء کؤمةآلني  چؤن که
نائومَيدييء ناإةزاييء  شةپؤلي  بةرةو
دةترازَيتء کار له  کار دةبات،  راپةإين
لة دةردةچَيت، کؤنترؤأل لةژَير  بارةکه
بؤ دةبَيت رَيگاخؤشکةر  ئةنجاميشدا 
کوردستان، دوژمناني دةستَيوةرداني
چاکء ءشکء تةإء لةوانةيه تةنانةت
ئةزمووني بسووتَينَيت، پَيکةوه خراپ
تراذيديايةکي بةر بخاته نةتةوةيشمان
که نائاسايي، ناياساييء ترسناکي
پَيشووشمان کؤسپةکاني هــةمــوو

دووبارةبَيتةوه.
که ئومَيدةوارين دووباره کؤتاييدا له
ئةم بتوانَيت ئةمإؤ، کوردي دةسةآلتي
هةستيارء قؤناغة لةم مَيژووييه ئةرکه
به بةرپرسيارَيتييةکي چارةنووسسازةدا
بةشَيوةيةکي نيشتمانييةوه، نةتةوةييء
بةإَيوةبةرَيت، ياسايي شارستانيء
ئاسودهء رؤژَيکي تؤمارکردني بؤ
خةباتء بؤ پرشنگدار  مَيژوويةکي 

نةتةوةکةمان. بةردةواميي ژيانء
کةسء ئةگينا خوانةخواسته هيچ خؤ

کوردستاندا دروشمي! حيزبَيک لة
نةماني يان خؤم دةسةآلتي (يان

هةَلنةگرتووه. کوردستان)ي
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لةنةريتي دوور ئازاد، جياء بيروبؤضووني قبوَلكردني

دةركردنء طوإةشهء تؤقاندنء ترساندنء سزادانء هةإةشةو

زؤر شَيوازَيكي كه ماف، زةوتكردني تةزويركردنء نانبإينء

بؤ الوازكردني كاريطةره فاكتةرَيكي ناياساييء ناشارستانييه،

نةتةوةييمان ئاسايشي

ديكة بانگةوازَيکي
كوردستان نةتةوةيي ئاسايشي ئةنجومةني دةزطاي عةليبؤ بةهزاد د.
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دةكات؟ دةستةبةر كؤمةآليةتييةكان ئازاديية هةلَبذاردن

شةهيدان: وةزيري

ئايندة هةفتةي

هاوكاريي سندوقي ثارةي

كيمياباران برينداراني بؤ

خةرجدةكرَيت. ل2

٢٠ بةركةوتووي 

ضةكي

لة ذيانيان كيميايي

مةترسيداية ل3

بةرثرسي كَي

لة يةكةمة

لة ثاراستني ذنان

توندوتيذيي؟ ل6

ل7

رؤذنامة

مرؤظ، مافى  زانياريى بانكى ئامارَيكى بةثَيى 
لة   ٢٠٠٩ سةرةتاى مانطى ثَينج لةماوةى
كةركوك دهؤكء سلَيمانىء هةولَيرء ثارَيزطاكانى
بةرامبةركراوة، ثَيشَيلكارييان رؤذنامةنووس (٥٨)

ثارَيزطاى سلَيمانيداية. زؤرترينيان لة كة
مافى زانياريى بانكى بةإَيوةبةرى مةحوى، ئةلةند
رؤذنامةى راطةياند:«ئةو ثَيشَيلكارييانةى مرؤظبة
دوو لة دةبنةوة رؤذنامةنووسان رووبةإووى

كردووة، لةهةَلكشان رووى رابردوودا مانطى
شك ثةنايةكيش هيض رؤذنامةنووسان كاتَيكدا لة
زؤربةيان بؤية تؤماربكةن، لةال سكاآلى تا نابةن

دةبن». بَيدةنط لَيي
ئامارةكةىبانكىزانياريىمافىمرؤظدةريخستووة
زيندانيدةكرَينء رؤذنامةنوسان ئَيستاش تا كة
ئةوة ثَيدةكرَيت، سووكايةتيان دةدرَيتء لَييان
رؤذنامةنووسان لة هةإةشةلَيكردن لةوةى جطة
بؤتة نةناسراوةوة ذمارةى مؤبايلى رَيطةى لة

دووبارةدةبَيتةوة. بةردةوام حاَلةتَيكء

بةرامبةركراوة ثَيشيَلكارييان رابردوودا مانطى لة ٥ رؤذنامةنووس  ٥٨
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عةبدوإلةحمان شارا

رؤذى (١٠) لـــةمـــاوةى
بةركةوتووى دوو رابــردوودا
شــارى ــة ل كيميايى  ضــةكــى 
لةدةستدا، طيانيان هةَلةبجة
مردنى رؤذى تا يةكَيكيان كة
لةاليةن ضارةسةرَيكى هيض
ثَيشكةش هةرَيمةوة حكومةتى
لةئَيستاشدا هاوكات نةكرابوو،
لة ديكة بريندارى (٢٠) لة زياتر
ثَيويستى كوردستاندا هةرَيمى

هةية. ضارةسةر بة زؤريان
كة قوربانى، حاسم قاسم
بريندارانةى لةو بوو يةكَيك
بةر هةَلةبجة ــارى ش لة كة 
بةعس رذَيمى كيميايى  ضةكى
ضاوةإوانييةكى دواى كةوتبوو،
ضــارةســةركــردنــى ــؤ  ب زؤر 
لة هةرَيمةوة، حكومةتى لةاليةن
طيانى رابردوودا رؤذى ضةند

نةسرين هةروةها لةدةستدا،
يةكَيكى كة ميرزا، عةبدولقادر
بةركةوتووانى لة بوو ديكة
دواى كــيــمــيــايــى، ــى  ــةك ض
لةاليةن جارَيك ضةند ئةوةى
بؤ هةرَيمةوة سةرؤكايةتيى
دوو ئَيرانء نَيردراية ضارةسةر
ئةنجامدرا، بؤ نةشتةرطةريشى
هةفتةى لة بةهةمانشَيوة بةآلم

رابردوودا طيانى لةدةستدا.
ــادر، ــق ــدول ــةب ــان ع ــم ــوق ل
قوربانيانى كؤمةَلةى سةرؤكى
بة هةَلةبجة، كيميابارانى
لةماوةى راطةياند:  رؤذنامةى 
دوو ئةو رابردوودا رؤذى (١٠)
كيميايى ضةكى بةركةوتووةى
بةداخةوة كة لةدةستدا، طيانيان
هيض بريندارانة لــةو يةكَيك 
نة لةناوةوة نة ضارةسةرَيكى
لةدةرةوةى هةرَيمى كوردستان

نةكرابوو. ثَيشكةش
لةسةر رابردووداو لةماوةى

هةرَيمء حكومةتى رَيككةوتنى
ئــَيــران، ئيسالميى كــؤمــارى
ئَيران ثزيشكانى لة ليذنةيةك
ثشكنينيان كوردستانء هاتنة
بريندارى (٧٢٠) نزيكةى بؤ
لة كــردووة، كيميايى ضةكى
دابةشيانكردوون: طروثدا سآ
لة ذيــانــيــان ــة (ئـــةوانـــةى ك
بة ثَيويستيان مةترسيدايةو
هةية، بةثةلة ــةرى ــارةس ض
ضةكى بــريــنــدارى ــةى ــةوان ئ
برينةكانيان بةآلم كيميايين،
ئةو نين، مةترسيدار زؤر
برينةكانيان كــة كةسانةى

سوكة).
ثزيشكي راثــؤرتــي بةثَيي
(٧٢٠) لةكؤي ليذنةية ئــةو
(٦٩) تــةنــيــا ــة ــدارةك ــن ــري ب
دةرةوة نَيردراونةتة برينداريان
(٢٥) تائَيستا ضارةسةر، بؤ
بةتةواوةتى بريندارانةش لةو
بنةإةتييان ضـــارةســـةرى
لةسةر مةترسى بــؤكــراوةو
هةروةها ــةمــاوة، ن ذيانيان
بريندارى (٢٠) كة دةركةوتووة
هةرَيمى لة كيميايى ضةكى
لة ــان ــي ــان ذي ــدا ــان ــوردســت ك
زؤر طةورةدايةو مةترسييةكى
ضــارةســةري بة  ثَيويستيان

هةية. بةثةلة
كـــاروبـــاري وةزارةتــــــي
ئةنفالكراوان ــدانء شــةهــي
سندوقَيكي رابردوودا لةساَلي
كؤكردنةوةي بؤ دانا هاوكاريي
ــاري ــوك ــةس ك هـــاوكـــاريـــي
ئةنفالكراوانء شــةهــيــدانء
نزيكةي تائَيستا كيمياباران،
تَيدا ــاري ــن دي مــلــيــار) (نــيــو 
هةرضةندة ــةوة، ــراوةت ــؤك ك
سندوقة ئةو ثارةي بإياربوو
وةبةرهَينانةوةء بواري بخرَيتة
خزمةتي ثارةكة قازانجي لة
بةآلم ثَيبكرَيت، قوربانياني
لــةو ــك ــإَي ب هــيــض تائَيستا 
هيض نةخراوةتةطةإء ثارةية
سوودمةند قوربانييةكيش
سندوقة. ئةو ثارةي لة نةبووة

سةرؤكى لةوبارةيةشةوة
بة ــان ــي ــان ــورب ق ــةى  ــةَل ــؤم ك
حكومةتى كة ثَيويستيزانى
هةرضى كوردستان هةرَيمى
(٢٠) ــةو ئ بــةهــانــاى زووة 
ــردن م ــة ــتء ل ــَي ــةوة ب ــةس ك
«بؤ وتيشى: بكات، رزطاريان
نووسراوى بة مةبةستة ئةو
دةنَيرينة ناوةكانيان فةرمى
ـــــى تــةنــدروســتــىء وةزارةت
هــةرَيــم، ــى ــي ــةت ــاي ــةرؤك س
ــةرى ــارةس ض بــةوهــيــوايــةى
جا بكرَيت بــؤ  ثَيويستيان
يان بَيت وآلت  ــاوةوةى ــةن ل

لةدةرةوة».
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مةترسيداية ذيانيانلة بةركةوتووىديكة ٢٠

بةركةوتووى (٢) رؤذدا ١٠ لةماوةى
لةدةستدا طيانيان كيميايى ضةكى

كؤمةآليةتي بةرثرسيارَيتي

تايبةت كةرتي كؤمثانياكاني

وآلتةكةمان لة
ئةمين هادي

لةمسةردةمةدا كؤمثانياكانيكةرتي تايبةتتةنيا
ناوبانطي قازانجي زؤرء بة بووني نابةستن ثشت
بةجَيهَيناني بة  دةبةستن ثشتيش بةَلكو  طةورة،
تَييدا كؤمةَلطايةي بةو بةرامبةر بةرثرسيارَيتيان
بوارةكاني طةشةثَيداني لةثَيناو ئةويش دةذين،
بة كؤمةَلطاكةيان ئازاري  ئَيشء  ضونكة ذيان،

دةزانن. خؤيان ئازاري ئَيشء
ئةم مرؤيي كؤمةآليةتيء زةرورةتَيكي كؤمةآليةتي، بةرثرسيارَيتي
وةبةرهَينانء كايةي لة دوورة خؤبةخشانةيةء كارَيكي سةردةمةيةء
خاوةنكارو ئارةزوومةندانةي ثابةندبوونَيكي لة بريتيية قازانجكردنةوة،
كؤمةآليةتي، طةشةثَيداني باشكردنء لةثَيناو تايبةت كةرتي كؤمثانياكاني
وةك جياجياكاندا، بوارة لة خزمةتطوزاريي  ثرؤذةي  ئةنجامداني بة ئةويش
ضارةسةركردني ثةراوَيزكةوتووةكان، هةذارء كؤمةآليةتيية طرؤ يارمةتيداني
خوَيندكار، خوَيندنء يارمةتيداني تةندروستي، بنكةي كردنةوةي نةخؤشةكان،

ثرؤذةي ذينطةثارَيزيي... بنياتناني
دةوَلةمةندء لة بريتين لةسةرة، كؤمةآليةتيان بةرثرسيارَيتي  ئةوانةي
كؤمثانياي بثرسين دةتوانين نموونة تايبةت، بؤ كةرتي كؤمثانياكاني خاوةنكارء
كؤمةآليةتيان؟ بةرثرسيارَيتي بؤ دةكةن ضي تيليكؤم كؤإةك ئاسياسَيألء
ذينطةية ئةم مرؤظي زةويء هةواو كاردةكةن، كؤمةَلطايةدا لةم ئةوان لةكاتَيكدا

طةورةن. داهاتَيكي زؤرء بةشدارَيكي خاوةن هاوكات بةكاردةهَينن،
جَيدةستيان لةوبوارةدا كؤمثانيا هةندَيك بآلوكراوةكان، زانياريية بةثَيي
بة هةستاون فاوندةيشن رَيباز لةطةأل دانةطاز  كؤمثانياي نموونة بؤ ديارة،
خوَيندكارَيك بؤ ضةند خوَيندن تَيضووني ئةركي مرؤييء لةخؤطرتني ثةرةثَيداني
ناسراوي سةرمايةداري ئيسماعيلي ئةحمةد هةروةها ئةمريكي، زانكؤي لة
لةسةر وآلت دةرةوةي بؤ خوَيندكار ضةندين ناردني بة هةستاوة هةولَير شاري

خؤي. ئةركي
بؤ كةمة زؤر نموونةمان كة ئةوةية لةوبوارةدا ئَيمة كؤمةَلطاكةي كَيشةي
خاوةنكارء خؤزطة  كؤمةآليةتييةوة، بةرثرسيارَيتي بة ثابةندن كة ئةوانةي
طةورة طيتسي بيل  كة بةرزةي  رؤحة ئةو دةطةيشنة ئَيمةش  كؤمثانياكاني 
هةيةتي، مايكرؤسؤفت كؤمثانياي ثَيشووي سةرؤكي ئةمريكيء سةرمايةداري
هةيةتي سةروةتةي ئةو كة لةوةدةكات باس ضاوثَيكةوتنةكانيدا لة يةكَيك لة كة
ثرؤذةي ئةوةش ضةندين بؤ دةيطةإَينَيتةوة، كؤمةَلطاش بؤ كؤمةَلطايةء هةر هي
زانستيي توَيذينةوةي ضةندين بنكةي ثَيطةياندووة، يارمةتيي خزمةتطوزاريي

دةدات.
بؤئةوةيضةمكيبةرثرسيارَيتيكؤمةآليةتيببَيتة كلتوورلةكؤمةَلطاكةماندا،

دةخةمةإوو: ثَيشنيازانة ئةم
كؤمةآليةتيي بةرثرسيارَيتي ياساييةوة لةإووي ثةرلةمان ثَيشنيازدةكةم
ضةندي سةدا لة دياريبكات بةوةي ئةويش رَيكبخات، خاوةنكارةكان كؤمثانياء
اليةنةكانيش هةروةها خةرجبكةن، كؤمةآليةتي بةرثرسيارَيتي لة قازانج

بكرَيت. تَيدا ثرؤذةي دةشَيت كة روونبكةنةوة
ثَيشنيازَيكيديكةشمبؤهةردوووةزارةتيكؤمةآليةتيءثالندانانة، هةروةها
كؤمةآليةتيي بةرثرسيارَيتي بةإَيوةبةردني  بؤ دابنَين  تايبةت بةشَيكي كة
بآلوكردنةوةي هؤشياريي بؤ كاربكةن رَيطايةوة لةو خاوةنكارةكان، كؤمثانياء
بةرثرسياريكؤمةآليةتيءهاوكاتبيرؤكةيثرؤذةثَيشنيازبكةنبؤ خاوةنكارو

كؤمثانياكان.
لةبواري هةركارَيك كة ئةوةية، تايبةت كةرتي كؤمثانياكاني بؤ ثَيشنيازيشم
ئةويش رايبطةيةنن، ميدياكانةوة بةهؤي دةكةن، كؤمةآليةتيدا بةرثرسيارَيتي
هانبدرَين ديكةش خاوةنكارةكاني دروستبَيتء بوارةدا لةو كَيبإكآ بؤئةوةي

خزمةتطوزاريي. كاري بؤ
بة ثابةندبوونيان لةثَيناو بكةن كَيبإكآ  كؤمثانياكان لة داواكــارم
زؤرترين ئةنجامداني بؤ كاربكةن خؤبةخشانة كؤمةآليةتي، بةرثرسيارَيتي
ثَيوةبنَيت، ثاَليان ياسايةك كة بَيئةوةي طةشةثَيدان خزمةتطوزارء ثرؤذةي
لةطةأل كؤمثانياكانة ئاوَيتةبووني ئاماذةي خزمةتطوزارانة كارة ئةو ضونكة
الي ضونكة تةواودةبَيت، خؤيان بةرذةوةنديي لة دووجاريش كة كؤمةَلطادا،
دةكرَيت، بةرهةمةكانيشيان لة ثَيشوازيي زياتر دةبنء خؤشةويست خةَلك
كة خؤشدةوَيت اليةنانةي كةسء ئةو سروشت بة مرؤظ لةبةرئةوةي

طشتي. بةرذةوةنديي بؤ تَيدةكؤشن
Hadi.ameen@yahoo.com

هةَلةبجة شاري لة كيميايي ضةكي برينداراني لة يةكَيك

ثرسء باس
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عومةر بةرهةم

طيانلةدةستداني ذمـــارةي
كيميايي ضةكي برينداراني
ــاري ب ــةء ــداي ــوون ــادب ــةزي ل
لةخراثيية. روو تةندروستييان
رؤذنامة لةطةَل ديمانةيةدا لةم
كاروباري وةزيري سةعد، د.ضنار
لة دةَلَيت ئةنفالكراوان شةهيدانء
سندوقي ثارةي ئايندةوة هةفتةي
شةهيدانء كةسوكاري هاوكاريي
بريندارةكاني بؤ  ئةنفالكراوان، 

كيميايي خةرجدةكرَيت. ضةكي

تَيثةإيوة ساَلَيك رؤذنامة:
سندوقي دانــانــي ــةر ــةس ب
شةهيدانء كةسوكاري هاوكاريي
ضةندين ئــةنــفــالــكــراوانــدا،
كة لةدةستداوة طيانيان قوربانيي
ثارةية لةو بةبإَيك ثَيويستيان
سةرف بؤيان بؤضي هةبووة،

نةكراوة؟
مةبلةغَيكي ســنــدوقــةكــة  *
لــةو ــة، ــداي ــي ــَي ديـــاريـــكـــراوي ت
زؤرتر ثارةيةكي بإوايةدابووين
سةرمايةدارانةوة لةاليةن بدرَيتء
بؤ هةبَيت زؤرتــر حةماسَيكي
بةآلم سندوقة، بةو ثارة بةخشيني
نةبوو، بةوشَيوةية ــةداخــةوة ب
لةاليةن بــةودوايــيــة  ئةطةرضي
ثارةي ديكةوة كةسي هةندَيك

بةخشرا. ديكةش
سندوقةكة ناو ثــارةي ئَيستا
ياساي بةثَيي دينارة، مليار نيو
رَيساء كؤمةَلَيك سندوقةكة،
بؤ دةستنيشانكراوة رَيوشوَين
ئةوانةي بؤ ثارةكة، خةرجكردني
خَيرايان لةثَيشء ثَيداويستي كة
ثارةيان كة نةخؤشيي وةكو هةية
هاوكاريي بؤ بكرَيت، خــةرج بؤ 
قوربانيانء كةسوكاري خوَيندني
ئةوانةي بؤ طةنجةكانء ذنهَيناني
قةرزي كاربكةن، دةيانةوَيت كة
بؤئةوةي ثَيبدرَيت،  بضووكيان 
ثَيدابنرَيتء بضووكي  ــرؤذةي ث
ثَيبكرَيتء سةرمايةداريي كاري
كةسوكاري بــؤ قــازانــجــةكــةي
بهَينرَيتةوة بكرَيتء خةرج شةهيدان
دياريكراوةء ثارةكة سندوقةكة، ناو
فـــراوانـــنء ئــامــانــجــةكــانــيــش

زؤرن. داواكارييةكانيش
ــردوودا راب هةفتةي لة بــةآلم
ليذنةي كؤبوونةوةي لةدوايين
(٢٠٠) بإيارماندا سندوقدا، باآلي
ئةو بؤ بكرَيت خةرج دينار مليؤن
ثَيداويستي خــاوةن كةسانةي
نةخؤشييء لــةوانــةش تايبةتن،
كيميايي، ضــةكــي بــريــنــدارانــي
دينارةي مليؤن (٣٠٠) ئةو بةآلم 

وةبةرهَين ثرؤذةي بؤ دةمَينَيتةوة
كارةوة، دةخرَيتة دةكرَيتء خةرج
ــارةكــة ث ــجــي ــازان بـــؤئـــةوةي ق

سندوقةكة. بؤ ناو بطةإَيتةوة
بةثَيي دينارة  مليؤن  (٢٠٠) ئةو
بةسةر دابةشكراوة ــذةيــةك رَي
سآ قوربانياني كــةســوكــاري
كوردستاندا، هةرَيمي ثارَيزطاكةي
ــدا ــردووش راب رؤذي ضةند لــة 
ئَيراني ثسثؤإي لــة ستافَيك
كوردستانيان هةرَيمي سةرداني
نةخؤشةكاني ثشكنيني بؤ كردووة
نزيكةي هةَلةبجة، كيميابارانيء
دةستنيشانكردووة برينداريان (٢٠)
ـــةدةرةوةي ل ثةلة بة بــؤئــةوةي
بؤ طونجاويان ضارةسةري هةرَيم
لةو بدؤزرَيتةوة، ئةطةرضي هةندَيك
نةخؤشييةكانيان رؤذانة قوربانيانة
طيان نزيكدةبَيتةوةء مةترسي لة

لةدةستدةدةن.
هةفتةي لة بإيارمانداوة ئَيمة
بكةينء كؤبوونةوةيةك ئايندةدا
(٢٠) ئــةو يةكةم طروثي ــو وةك
بكرَيت، خةرج بؤ ثارةيان كةسة
بؤ كــاريــان ضــارةســةركــردن  بؤ 
لة داوامانكردووة ئَيران، لة بكةين
كيمياباران قوربانياني كؤمةَلةي
بؤ كةسانةمان ئةو ناوي ليستي
كة ئــةوانــةي بةتايبةتي بنَيرن، 
ليذنةيةوة ئةو  لةاليةن دياريكراون
ــراوةء ــادةك ــام ئ بــؤ ــيــان راثــؤرت
مةترسيداية، لة  تةندروستييان 
بؤ ناوةكانمان رؤذانةدا لةم بإيارة
كارةكانيان ئَيمةش بكةنء رةوانة
بكةين ثةيوةندي تةواوبكةينء بؤ
لة تايبةتي نةخؤشخانةيةكي بة
كات زووترين بة بؤئةوةي ئَيران

بياننَيرين. ضارةسةر بؤ
رؤذنامة:كةسوكاريشةهيدانء
لة ئــةوة طلةيي قوربانيان
بةهؤي كة دةكةن وةزارةتةكةتان
ثَيوة «سواأل»يان سندوقةوة، ئةو
كةسَيك هيض تائَيستاش دةكرَيتء
لةو سندوقة، سوودمةند نةبووة

ضيية؟ ئَيوة وةآلمي
نــةبــوونــي ــة ك ــة ــمــواي ــَي ث  *

لةسةر هؤشياريي زانــيــاريــيء
ئــةوجــؤرة سندوقةكة، فــكــرةي
هةربؤية لَيدةكةوَيتةوة، طلييةي
بإي زانيني بؤ لَيدةكةم ــان داواي
طومانى كةسةي ئةو ثارةية، ئةو
بؤئةوةي بكات سةردانمان هةية
حسابةكة ذمارةي خؤي ضاوي بة
بكةن، بانقةكة سةرداني ببينَيتء
راثؤرتَيك بزانن ضؤن بة بؤئةوةى
ثارةية ئةو سةرفكردني وردةكاريي
نَيودةوَلةتي كوردستاني بانكي لة

رَيكخراوة.
خةرجكردني بؤضي رؤذنامة:
قوربانيان بــؤ  ــة ــارةي ث ــةو  ئ

دواكةوتووة؟
ضــاوةإوانــي لــةبــةرئــةوةي  *
لة ــن ــووي ب ـــر زؤرت ــةكــي ــارةي ث
بيبةخشنة كة سةرمايةدارةكان
ئَيمة واتا هاوكاريية، سندوقي ئةو
زؤرتــري بإَيكي  لة دةمانويست 
نةك دروستبكةين  ــرؤذة ث ثــارة
هةربؤية كـــةم، ثــارةيــةكــي  ــة  ل

دواكــةوت، ثارةكة خستنةطةإي
سةرفكردني ــةشــةوة ــةوهــؤي ب
نةضووةتة هيضي تائَيستا دواكةوت،
هةروةها وةبةرهَينانةوة، بواري
وةبةرهَينان ثرؤذةي لةبةرئةوةي
هةرسآ لة نييةء ئاسان كارَيكي
زةوي كــوردســتــان ــةي ــارةك ش
ــووة، ــرت وةرط وةبةرهَينانمان
لةماوةيرابردووشداسةرقاَليكارة
بووين، ئةو زةوييانة رؤتينييةكاني
ضةند هةمووي بَلَيين دةتوانين واتة
رَيوشوَيني سندوقةكة  كة  مانطَيكة
وةرطــرتــووةء ــؤي خ تايبةتي

بكرَيت. لةسةر كاري دةتوانرَيت
لةوةدةكرَيت باس  رؤذنامة:
درةنــط ــط درةن ليذنةكة  كة 
بةتايبةتي كــؤدةبــنــةوة، 
نوَينةراني ذوورةكاني بازرطانيي
خةمساردن، هةرَيم شارةكاني
ديكة هؤكارَيكي ــةوة ئ ئايا
بؤ دواكةوتني كاروباري نةبووة

سندوقةكة؟

كؤبوونةوةكانمان ئَيمة *
لة ئَيمة دةبَيت، ثَيويست بةثَيي
دووجار ــردوودا راب رؤذي  (١٠)
درةنط بةآلم ثَيشتر كؤبووينةتةوة،
ليذنةكان تا كؤدةبووينةوة، درةنط
تةواونةكرداية خؤيان  كارةكاني
(٤) هةولَير لة دانةدةنيشتين،
بؤ وةرطرتووة زةويمان  ثارضة
ئــةوةش ياريطا، دروستكردني
بةهؤي ويستووةء زؤري كارَيكي
رؤتينةوةليذنةكةدرةنطتوانيويةتي
هةربؤية تةواوبكات،  كارةكاني 
زانرابَيت ثَيويست  بة كاتَيك  هةر

ئةنجامداوة. كؤبوونةوةمان

سندوقي بـــاآلي لــيــذنــةي
ثَيكهاتووة، هاوكارييلة(٦)ئةندام
ذوورةكاني لة ئةندامةكاني لة (٣)
هةولَيرء (سلَيماني، بازرطاني
كاروباري ــري وةزي دهــؤك)ة،
ئةنفالكراوةكان شةهيدانء

ليذنةكةية. سةرؤكي

ئةنفالكراوان وةزيريكاروباريشةهيدانء

زؤرتر ثارةيةكي سةرمايةداران دةكرد ئةوةمان ثَيشبيني
بة (سندوقي هاوكاريي) ببةخشن

هةَلةبجة شاري لة كيميايي ضةكي برينداراني لة يةكَيك
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ميَينة ذيانى سةر بؤ تةندروستى طيــــــروطرفتى مةترسيــدارترين مةمك؛ شَيرثةنجةى
مةمك ئازارى

مةمكيان ئازارى طيروطرفتى ذنان
كة طومانةوة دةكةونة زؤربةيان هةية،
ئةوئازارةدةشَيتبةهؤىشَيرثةنجةوة
ئةم ثسثؤإانى وةك ــةآلم ب بَيت، 
هةموو كة ثَيدةكةن، ئاماذةى بوارة
نيشانةى نيية مةرج مةمك ئازارَيكى

بَيت. شَيرثةنجةى مةمك
ثسثؤإى  ـــةالل، ج د.دَلـــســـؤز   
بةريتانيا لة كة ذنان نةخؤشييةكانى
تةندروستى هؤشياريى لــةبــوارى
ئــامــاذةى ــردووة، ــك ــاري ك مةمكدا 
بآلوة زؤر مةمك ئــازارى  بةوةكرد 
سوإى كةوتنة  لةثَيش ذناندا، لةناو 
مةمك ئــازارى جؤر دوو مانطانةدا
بة ثةيوةندى ئازارَيكى مةمك كة هةية،
ئةم مانطانة  هةيةء مانطانةوة سوإى 
ئازارَيكى كة دةبَيتةوة، دووبارة ئازارة
(ئــازارى ثَييدةوترَيت ئاساييةء
نزيكةى ئازارة ئةم مةمك)، مانطانةى
دةستثَيكردنى لة  هةفتةيةك  ثَيش
دةستثَيدةكاتء مانطانةكة  سوإى
ديكة ئافرةتَيكى بؤ ئافرةتَيكةوة لة

دةطؤإَيت.
مةمك  ــازارى  ئ ــى دووةم جؤرى  
نةبَيت ثةيوةندى (ئازارَيك ثَييدةوترَيت
ئازارة ئةم  مانطانةوة)، سوإى  بة
جياوازتر جؤرَيكى ضةند لةخؤيدا
بةردةوامى ئازارى وةك ثَيكدةهَينَيت،
مةمك، لةدةوروبةرى ئازارَيك مةمك،
بةهؤى وةك مةمكدا لةناو ئازارَيك
جؤرى ضةند  طرَييةكةوةء بوونى 

ديكة.

ثياوانيش مةمك شَيرثةنجةى

دةطرَيتةوة
مةمك شَيرثةنجةى ــةوةى ئ لةطةأل
بةآلم مَيينةداية،  رةطةزى لةنَيوان زياتر 
دةطرَيتةوة، ثياوانيش  نةخؤشيية  ئةم
مةمك شَيرثةنجةى لة ثياوانيش ئَيستا
ثسثؤإانى وةك  بةآلم دنيادا، لة دةترسن
ئةم ثَيدةكةن، ئــامــاذةى تةندروستى
كةمتر ثياوان كةمة، ثياواندا لة نةخؤشيية
ئاستى تا دةكةن كَيشةكة بوونى بة هةست

نةبَيت. طران زؤر نةخؤشييةكةيان
هةيةو بوونى دياردةية ئةم جيهاندا لة
شَيرثةنجةى رَيــذةى زيادبوونى لةطةأل
لةنَيو مَيينةدا، ــةزى رةط لةنَيو مةمك
لة شَيرثةنجة ئةمجؤرةى ثياوانيشدا
رَيذةى طشتى بةشَيوةيةكى زيادبوونداية،
ذنان، بة بةراورد  بة ثياوان تووشبوونى 
ئامارةكانى بةثَيى دَيــت،  ٪١ ــذةى رَي بة 
سلَيمانيدا شارى لة هيوا نةخؤشخانةى
تووشى ثياو  (٤) ٢٠٠٧دا، ساَلى لة
لةساَلى بةآلم بوون، مةمك شَيرثةنجةى
ئةطةرضي تووشبوون، ثياو (٥) ٢٠٠٨دا،
ثياو يةك تةنيا رابردوودا مانطى ثَينج لة

تووشبووة.
 

ئةطةري ئافرةتانةي ئةو

هةية تووشبوونيان
هةندَيك كة ثَييواية ئيسماعيل د.مذدة
لَيدةكرَيت ئةوةيان طومانى زؤرتــر ذن 
وةك (ئةو ببن، مةك تووشى شَيرثةنجةى

الوَيتيدا زؤر تةمةنَيكى  لة كة  ئافرةتانةى
ئةو مانطانةوة، سوإى دةكةونة يةكةمجار
ئافرةتانةىكةلةدواىتةمةنى(٥٥)ساَلييةوة
ئةوانةى بمَينَيت، هةر مانطانةى سوإى
منداَلةكانيان، بة نــادةن خؤيان شيرى
كة ئافرةتَيك نةبووبَيت، منداَلى ئافرةتَيك
بؤ مانطانة سوإى وةستانى ئةنجامى لة
مَيينة هؤرمؤنى ساأل (١٥) لة زياتر ماوةى
لة زياتر بؤ ئافرةتانةى ئةو بةكاربهَينَيت،
دووطيانبوون لة بةرطريى حةبى ساأل (٥)
قةَلةون، ئافرةتانةى ئةو بةكاربهَينن،
مادةى لة ئيسترؤجين هؤرمؤنى ضونكة
كاتَيك بةتايبةت دروستدةبَيت، كؤليسترؤأل
وةستابَيت، مانطانةيان سوإى ئافرةتانة ئةو
هةيةو مةمكيان طرَيى  كة ئافرةتانةى  ئةو

بةردةوامة). مانطانةيان سوإى

ئةطةري كةمتر ئافرةتانةى ئةو

هةية تووشبوونيان
درةنطدا تةمةنَيكى لة كة ئافرةتانةى ئةو
هاتبَيت، بؤ مانطانةى سوإى جارى يةكةم
طةنجيدا تةمةنَيكى لة كة ئافرةتانةى ئةو
بة ئةطةر وةستابَيت، مانطانةى سوإى
نةشتةرطةريى بةهؤي يــان سروشتى
ئافرةتةى ئةو بَيت، هَيلكةدانةوة البردنى
كةمتر، ساأل (١٨) لة طةنجى تةمةنى لة كة
ئافرةتةى ئةو كردبَيت، سكى يةكةمين
(٣٦) لة زياتر واتة زؤر ماوةيةكى بؤ كة
زانايان دابَيت، منداأل بة شيري مانط
نةداوة، خاَلة ئةم لةسةر كؤتاييان بإيارى
تامؤكسيفَين حةبى كة  ئافرةتانةى ئةو
بةآلم بةكاردةهَينرَيت، (Tamoxifen)

هةية. خاَلة ئةم لةسةر دوودَلى هَيشتا

سةنتةرَيكى كردنةوةى

مةمك هؤشياريى
طةلَيك ئافرةتان هؤشياركردنةوةى
ئافرةتةكان لة وا كة دةطرَيتةوة اليةن
بنء خؤيان خودى ثشكنينى فَيرى دةكات
لةو يةكَيك مةمكيان،  بة بدةن  طرنطيى
ئاماذةى بوارة  ئةم ثسثؤإانى كَيشانةى 
شَيرثةنجةى تووشى ئةوانةى  ثَيدةكةن،
سةردانى كوردستاندا، لة دةبن مةمك
نةطةنة تا ناكةن تةندروستبيةكان دةزطا
بؤ سلَيمانيدا شارى لة دذوار، حاَلةتَيكى
كراوةتةوة سةنتةرَيك ساَلة دوو ماوةى
مةمك، هؤشياريى  سةنتةرى بةناوى 
سةنتةرةكة، بةإَيوةبةرى عةلى، د.سةناريا
ئافرةتَيك هــةر كة بــةوةكــرد ئــامــاذةي
هةر لة بكات سةردانيان دةتوانَيت رؤذانة
خزمةتطوزارييةكانيش بَيت، تةمةنَيكدا
ناوَيت، نَيراويان ثسوَلةى  بةخؤإايية،
دانيشتووانى سةرذمَيريى لةضاو تائَيستا
كةم ذمــارةيــةكــى  سلَيمانيدا، ــارى  ش
(٤٥٩٢) تةنيا كة ــردوون، ك سةردانيان 

بوون. هاوآلتى
سةردانى ــةوةى «ئ وتــي: د.سةناريا
تَيطةيشتووة، ئَيمة كارةكانى لة كردووين،
ســةردانــيــان ديــكــة ــؤ ضــةنــد جـــارى ب
كة خستةإوو ئةوةشي كردووينةتةوة»،
مانطى رابردوو، تا لةسةرةتاى ئةمساَلةوة

ــردوون، ك سةردانيان هاوآلتى  (٦٧٦)
(٥١) هةية، مةمكيان ئــازارى ــان (٢٣٤)ي
مةمكيان طرَيى ذمــارةيــة لــةو ئافرةت 
ئاَلؤزى ئافرةت طيروطرفتى  (١٠) هةبووة،
ئافرةت (٩) هةبووة، مةمكيان تةإايي
سةردانيان رابردوودا لةماوةى لةوانةى

هةبووة. مةمكيان شَيرثةنجةى كردون،
فَيرى هاوآلتييان سةنتةرةدا لــةو
لة ثارَيزطاريى ضؤن  كة  دةكرَيت ئةوة
ئةوةيان «فَيرى بكةن، مةمكةكانيان
بكةن، خؤيان  بؤ  ثشكنين خؤيان  دةكةين 
كة دةطيرَيت ئةوانة بؤ مامؤطرافى تيشكى
بة تايبةتة تيشكَيكة كة ثَييةتي، ثَيويستيان

مةمك».

ثزيشكانء كارمةندانى سةنتةرى

ذنان طلةيى لة هؤشياريى مةمك

دةكةن
رايطةياند: سةنتةرةكة  بةإَيوةبةرى 
ئازارى كة تَيدةكةن روومان  ئةوانة زياتر
مةرج ــةوةى ئ لةطةأل  هةية، مةمكيان
هةبَيت، مةمكيان ئــازارى ئةوانةى نيية
ئةوانةى بَيت، مةمكيان شَيرثةنجةى
مانط دوو بؤ  ئَيمة بكةن سةردانمان 
ثَيداويستى بةثَيى زياتر يان جارَيك
سؤنةرو لة ثشكنينةكانيان حاَلةتةكةى،
بؤ تاقيطةيى سةريرىء ثشكنينى تيشكء

دةكةينةوة.
كة بةوةشكرد ئاماذةي د.سةناريا
(٤٠) تةمةنى لةسةروو ئافرةتَيك هةموو
بؤ مامؤطرافى تيشكى ثَيويستة ساَلييةوة
ئَيمة لةالى هاوآلتييةك «هةموو بطيرَيت،
ثشكنينى دةكرَيتةوة، بؤ تايبةتى فايلى
بؤ مةمكى تــةإايــى ثشكنينى خــوَيــنء
كوردستان لة «ئافرةتان وتي: دةكةين»،

نايةن». مةمكيانةوة بةتةنط
(٤٧) رابــــردوودا مانطى ضةند لة   
ثشكنين بةمةبةستى تةنيا ــافــرةت ئ
هيض كردووة، كة سةرداني سةنتةرةكةيان
بةمةبةستى تةنيا نةبووة، طيروطرفتَيكيان

كردووة. سةردانيان خؤثارَيزيى
بة ثَييوابوو سةنتةرةكة بةإَيوةبةري
شاري دانيشتوواني ذمارةي  بة بةراورد
كةمة، سةردانكةرة ذمارة ئةو سلَيماني،
هؤشياريى كة ئاستى ئةوة كرد بؤ ئاماذةي
مةمكيان لة ثارَيزطاريى بؤ كورد ئافرةتى
ئةوةمان كَيشةي «ئَيمة كةمة، زؤر
تووشى كة المان دَينة  ئةوانة  كة هةية
سةختدان، قؤناغَيكى لة بوون، طيروطرفت
دروستبووةء طرَييةكة سةيردةكةين
داويةتيية هةندَيكجار  طــةورةبــووة، 
دةكات، ئَيمة سةردانى دواتر بنباخةَليشى،
كة باوة هةَلة بة زؤر ئَيمةدا ئافرةتانى لةناو

نةكةن». دةستكاريى مةمكيان طواية
ــةو ل ــة ــك ــكــي دي ــةكــَي ـــا ي ـــةروةه ه
هــةيــةتــي، ــة ــةرةك ــت ــانــةي ســةن طــرفــت
دةستنيشانكردني ــاش ث كــة ــة ــةوةي ئ
داوا طرَيكة، دياريكردني نةخؤشييةكةء
بكاتةوة سةردان دةكرَيت ئافرةتةكة لة
سةردانمان بةآلم ضارةسةركردنى، بؤ
دةكةين بؤ تةلةفؤنيان تةنانةت ناكةنةوة،

نادةنةوة. وةآلممان
مامؤطرافي)يةوة (تيشكي هؤي بة مةمك شَيرثةنجةي ثشكنيني
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ميَينة ذيانى سةر بؤ تةندروستى طيــــــروطرفتى مةترسيــدارترين مةمك؛ شَيرثةنجةى
فةتاح بَيستون راثؤرتى

هةرَيمي تةندروستي  وةزارةتـــي 
بة مةمك شَيرثةنجةي  كوردستان 
دادةنَين شَيرثةنجة جؤري بةربآلوترين
وةزيرى د.زريان عوسمان، ذناندا،  لةنَيو
وتى: رؤذنامة بة تايبةت تةندروستى،
جؤرى يةكةمين بة مةمك  «شَيرثةنجةى
ذنانى لةناو ــت ــرَي دادةن شَيرثةنجة
بةثَيى ضؤن ــةروةك ه كوردستاندا»،
شارى هيواى نةخؤشخانةى ئامارةكانى
(٢٨٤) نزيكةي ٢٠٠٧دا لةساَلى سلَيمانى،
تؤماركراون، مةمك شَيرثةنجةى حاَلةتى
حاَلةتى (١٧٠٩) ٢٠٠٨دا، لةساَلى هةروةها
ذمارةية لةو تؤماركراون، شَيرثةنجة نوَيى
(٢٤٧) مَيينةنء  رةطةزى حاَلةتيان  (٩٤٠)
بةآلم بووة، مةمك شَيرثةنجةى حاَلةتيان
(٧٤٥) رابردوو مانطى ثَينج بة سةبارةت
كة تؤماركراون، شَيرثةنجة نوَيى حاَلةتى
مةمك شَيرثةنجةى حاَلةتيان (١٠٥) تةنيا

بووة.

٢٠٠٨ي ســاَلــي  ــارى ــام ئ بةثَيى   
١٣٪ى جيهانى، تةندروستى رَيكخراوى
شَيرثةنجةى بةهؤى عَيراق ئافرةتانى
نوَيترين لة  لةدةستدةدةن، طيان  مةمك
ثسثؤإى ثزيشكى شةش توَيذينةوةى
لةماوةى كة دةركةوتووة  عَيراقيشدا، 
(٩٢٣) هةزارء   (٦٣) ٢٠٠٤)دا، -٢٠٠٠)
هةبووةء شَيرثةنجة لة عَيراقدا نةخؤشيى
بوون، مآ رةطةزى نةخؤشيان (٣١٦٥٢)
بؤ ثَيكهَيناوةء ــان ٤٩,٥٪ي ــذةى رَي كة 
يةكةمينجارلةاليةنوةزارةتى تةندروستى
(جطة تؤماركراون عَيراقةوة حكومةتى
ئةو بةثَيي هةر هةرَيم).  ثارَيزطاكاني  لة
كةس (٩٨١٣) نزيكةي عَيراقدا لة ئامارة
زؤرينةي هةبووةء مةمكيان شَيرثةنجةي

مَيينةن. رةطةزي لة تووشبووان
تايبةتي راثؤرتَيكي بةثَيي هةروةها
مانطي ئازاري لة عَيراق، يةكَيتى ئافرةتانى
شَيرثةنجةي بآلوكراوةتةوة، ٢٠٠٩دا
مةترسيدارو نةخؤشييةكي بة مةمك
داوة ئاماذةي دةناسَينَيتء بةربآلو
ســةرضــاوة ثزيشكىء ــة ــؤرت راث بــة 
تةندروستى ــى وةزارةت فةرمييةكاني
هــةزار  (١٤٠) لة زياتر كة  ــراق، عــَي
نةخؤشييةكانى بة تووشبوون  عَيراقى
ساآلنة خراثةكانةوة، طرآ شَيرثةنجةء

لَيدةمرَيت،  نةخؤشيان  (٧٥٠٠) نزيكةى
بةوةدةكات ئاماذة راثؤرتدا لةهةمان
ناوةكى ثزيشكى تيشكء نةخؤشخانةى
(٨٠ بؤ  رؤذانة تَيكإا بة بةغدا شارى لة

دةبينن. شَيرثةنجة حاَلةتى (١٠٠
ثسثؤإى ئةلعلوجى،  د.شــةريــف 
طرَيكان، شَيرثةنجةو نةخؤشييةكانى
كة دةخــاتــةإوو،  ئةوة  راثؤرتةدا لةو 
تؤماركردووة حاَلةتى (٥٤٦٥) لة زياتر
ساَلى دوو لة ،(٢٠٠٥ -١٩٩٠) لةساَلى
موسَلدا ثارَيزطاى لة تةنيا دواتــردا
هةبووة، لةمجؤرةيان نةخؤشيى (٤٧١١)
شَيرثةنجة نةخؤشييةكانى زؤرترين
لة مةمك شَيرثةنجةى لة بريتيبوون

ذناندا.

لة مةمك شَيرثةنجةى دةركةوتنى

كةمدا تةمةنَيكى
هؤشياريى ئاستى كةميى بةهؤى
هةرَيمى عَيراقء ئافرةتاني تةندروستى
بة طرنطينةدان هــةروةهــا كوردستان،
لةكاتى ئةندامة لــةو ثارَيزطاريكردن
طيروطرفتةكاني ثشتطوَيخستني ئاساييداء
ئةمجؤرةى تةشةنةسةندن، تا مةمك
الوَيتيدا تةمةنى لة شَيرثةنجة نةخؤشيى

زؤرة.
تةندروستى،  وةزيرى عوسمان،  د.زريان
ديكةى شوَينى هةندَيك «بةثَيضةوانةى وتى:
لة لَيرةدا مةمك شَيرثةنجةي جيهانةوة،
ئاستَيكى بة  زؤرةء طةنجيدا تةمةنَيكى 
بةمةش دةبينرَيت، نةخؤشييةكة توندوتيذ
هةندَيك جياية لة دةردةكةوَيت نةخؤشييةكة

شوَينى ديكة».

ضيية؟ شَيرثةنجةى مةمك
نةخؤشييةكانى ثسثؤإى خاليد، د.لوقمان
«لة كة خستةإوو ــةوةي ئ شَيرثةنجة،
لة ــةش ل خانةكانى ئاساييدا مــرؤظــى 
ثَيويستى بةثَيى زيادبووندان دابةشبوونء
ثيرةكان بةتةمةنة خانة هةمانكاتدا لة لةش،
نوَييانة خانة ئةو دةمــرنء لةناودةضنء
باآلنسَيك بةمجؤرة دةطرنةوة، جَيطايان
نوآء خانةى دروستبوونى لةنَيوان هةية
لةبةر كاتَيكيش ثيرةكان، خانة مردنى
ئةوا تَيكبضَيت، باآلنسة ئةو هةرهؤيةك
زيادبووندا لة بـــةردةوام نوَيكان خانة
هةروةها لةش، ثَيويستيى بَيطوَيدانة دةبن،
دةبَيتة ئةمةش بؤية نامرن،  ثيرةكان خانة
هةآلوسانى خانةكانء كةَلةكةبوونى هؤى
رَيطاطرتن ئةنجامدا لة ئةندامةء ئةو (ورم)
خؤيان كارى لةوةى ئاساييةكان خانة لة
دةوتــرَيــت ثَيي ئةمةش ئةنجامبدةن،

شَيرثةنجة».
مةمك جؤرةكانى شَيرثةنجةى زؤرينةى
د.عةبد دةستثَيدةكات، طرَيكان بوونى بة
نةخؤشييةكانى ثسثؤإَيكى مةهدى، عةلى
ضارةسةركردنى سةنتةرى لة شَيرثةنجةية
وتى: سلَيماني، لة شارى تيشك بة شَيرثةنجة
مةمكى ئافرةتاندا لة «دروستبوونى طرَيكان
مةمكى ثَيكهاتةى دروستدةكات، طيروطرفت
ئةو دروستبوونى بؤ شياوة ئافرةتان
طرَييةكى هةموو  نيية  مةرج  بةآلم  طرَييانة،
بوونى هةربؤية بَيت،  شَيرثةنجة  مةمك
دةبَيت هةستيارنء زؤر طرَييانة ئــةم
سةرةتاكانى قؤناغة لة ثَيبدرَيت طرنطيان
ثزيشكى لــةاليــةن دروستبوونيانداء

بكرَيت». بؤ ثشكنينى تايبةتةوة
ثسثؤإي ئيسماعيل،  د.مذدة هةروةها 
ــامــاذةي ئ ــاويــي، هــةن نــةشــتــةرطــةريــي
لةشى ثَيستى هةروةك مةمك كة بةوةكرد
ئيكتؤدَيرم دةرةوة توَيذى لةيةك مرؤظ
دروستدةبَيت، كؤرثةلة (Ectoderm)ى
(تووك، لةخؤدةطرَيت ثَيكهاتانةش ئةم
ضــةورىء عارةقكردنةوة، رذَينةكانى
ثَييدةوترَيت كة ضةورى تايبةتى رذَينى
بةهؤى ،((Accessory areola gland)
رذَينة ئةم  ئافرةت مةمكى طرَيى هةندَيك 
هةية، ثَيستدا لة كة تايبةتةية ضةورييةية
طؤى ضةوركردنى بؤ  سكثإيدا  لةكاتى

بةباشى زؤر ضـــــواردةورى مــةمــكء 
لة بةرزبوونةوةيةك ضةند بةشَيوةى
دةبينرَيت، مةمكدا طــؤى ـــةرى دةوروب
(بـــةرزبـــوونـــةوةى ــت ــرَي ــدةوت ــان ــي ــَي ث

 Montgomery tuberclesمؤنتطؤمرى
ــكــان، طــرَي طــيــروطــرفــتــى ــة  ل جــطــة   ،(
كاردانةوةى مةمكيش طؤإانكارييةكانى
تةرايى بوونى  وةك هةية خؤى تايبةتى 
لةناوةوة مةمك طؤى يان مةمك لةناكاوى
زةبرى هؤرمؤنىء طؤإانكاريى يان دةبَيت،

دةردةكةوَيت. دةرةكى

دروستبوونى هؤكارةكانى

مةمك    شَيرثةنجةى
زؤرن، نةخؤشيية ئةم هؤكارةكانى
تةندروستى رَيكخراوى رَينماييةكانى لة
هؤكارة لة بــةوةكــراوة، ئاماذة جيهانيدا
شَيرثةنجةى بة تووشبوون سةرةكييةكانى
بؤماوةيى، (هؤكارى لة بريتين مةمك،
درةنطوةخت، منداَلبوونى تةمةنةوة، ضوونة
طةيشتن كاتى ثَيش مانطانةى سوإى كةوتنة
بةردةوامبوونى جؤر بةهةمان تةمةنة، بةو
ساَلى، ثةنجا دواى تةمةنى تا مانطانة سوإى

زؤر). كَيشى جطةرةكَيشانء
هؤكارةكاني تةندروستى وةزيـــرى
مةمكي شَيرثةنجةي تةشةنةسةندني
خَيزانيي بؤماوةيىء  هؤكارى  بؤ طَيإايةوة 
واهةية جارى ئةطةرضي كوردستاندا، لة
بةهؤى طةنجيدا زؤر تةمةنَيكى ــة ل
بؤماوةييةكانةوة فاكتةرة دووبارةبوونةوةى
شيرنةدانى ديكةى هؤكارَيكى دروستدةبَيت،

كوردستاندا، ذنانى لةنَيو سروشتيية
١٠٪يان كة سلَيمانى شارى ذنانى بةتايبةت
بة شيردةدةن يةكةمدا  مانطى  شةش لة
راستةوخؤ هؤكارَيكى ئةمةش منداَلةكانيان،
ئاوسانى طرَيكانء دروستبوونى بؤ دةبَيت
نةخؤشيى طةلَيك هــةوكــردنء مةمكء
جطةرةكَيشانء ديكة هؤكارةكانى لة ديكة،
باسكردنى مةمكء ثشكنينى لة شةرمكردن

طيروطرفتةكانى.
نةخؤشييةكانى ديكةى ثسثؤإَيكى
دروستبوونى هؤكارةكانى شَيرثةنجة،
هؤكارى بــؤ ــدةوة ــةإان ط شَيرثةنجةى
بؤ هةتاو كاريطةريى خواردنةوة، خواردنء
بؤماوةيى كاريطةريى ثَيست، شَيرثةنجةى
مةمكء شَيرثةنجةكانى لة بةتايبةت

هَيلكةداندا.
نةخؤشييةكانى  ثسثؤإى جةالل، د.هانا
رؤذنامة وتى: بة تايبةت منداَلبوون، ذنانء 
يةكَيك زؤرة، جيهاندا لة مةمك «شَيرثةنجةى
كةميى بؤ دةطةإَيتةوة هؤكارةكانى لة
تا مةمكيان، لة ثشكنينى ئافرةتان هؤشياريى
طيروطرفتَيك بة هةست  يان نةبَيت  ئازاريان
ثشكنينى بؤ ناكةن ثزيشك سةردانى نةكةن،

مةمكيان».
ثسثؤإى ئيسماعيل،  د.مذدة هةروةها 
دةَلَيت: هؤكارةكان دةربارةى نةشتةرطةريى،
لة كاريطةريان بةيةكةوة هؤكار «ضةندين
هةموويان هةيةو شَيرثةنجةدا ثةيدابوونى
مةمك، شَيرثةنجةى هؤى دةبنة بةيةكةوة
،(Genetic) بؤماوةيى هؤكارةكانى وةكو
جيؤطرافى ،(Hormonal) هــؤرمــؤن
(Geography)، ذينطة (Environmental)ء

خواردن». جؤرى

مامؤطرافي)يةوة (تيشكي هؤي بة مةمك شَيرثةنجةي ثشكنيني
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ئيختيار جةمال

لة ئَيران كوردستانء هةرَيمى
مةودايةكى بة داهاتوودا مانطى دوو
هــةَلــبــذاردن ــةك، ي ـــةدواى ــةم ل ك
ئةنجامدةدةنءهةردووهةَلبذاردنةكة
ناوضةكةداء لة هةية تايبةتييان طرنطى
جيهانييةوة ضاودَيري سةدان لةاليةن

دةكرَيت. ضاودَيريي
توَيذةكان ئَيراندا هةَلبذاردنى لة
كاريطةر زؤر  رؤَلَيكى كؤمةَلطا 
لة فاكتةرة ئةم لةكاتَيكدا دةطَيإن،
نيية، بةهَيز زؤر كوردستاندا هةرَيمى
كة ثَييانواية كؤمةَلناسى شارةزايانى
ثاَلنانى كةمييهؤشياريىتاكىكوردء
لةو ناسياسيبوون، بؤ كورد مرؤظى

هةية. رؤَليان بوارةدا
رؤذنامةء بةناو ضاوطَيإانَيك  بة
رادةى جياوازيى راطةياندنةكاندا،
كؤمةآليةتييةكانى توَيذة ضاالكبوونى
دةخاتة باشتر زياترء ــةردووال ه
وآلتى لة كة لةكاتَيكدا بــةرضــاو،
ئَيران)، ئيسالميى (كؤمارى دراوسآ
ضاالكةكان توَيذة ــانء ذن الوانء
سياسيى كايةى لة باش رؤَلَيكى
زؤرجــار دةطــَيــإنء وآلتةكةياندا
لةسةر كانديدةكان ضارةنووسى
لة دياريدةكرَيت، ــةوان ئ دةستى 
لة جؤرَيك كوردستاندا هةرَيمى
ساردءسإىء ثةرتةوازةيى بةوانةوة
قورسايىء دةكرَيت ئةطةرضى ديارة،

هةبَيت. زياتريان زؤر رؤَلى
ــة ــذاردن ــب ــةَل ه ـــةو لــةســةر ئ
١٢ي ئَيراندا لة سةرؤكايةتييةي
ئاذانسى ئةنجامدةدرَيت، مانطة ئةم
لة ــس، ــرَي ث ــنــَيــري فــرانــس هــةواَل
لةكاتَيكدا دةنووسَيت،  راثؤرتَيكدا 
لةطةأل ئَيستا سةرؤكى كانديدء كة
ملمالنآ بةهَيز ــةرى ــاب رك ســآ 

زياتر كة  وآلتة ئةو الوانى دةكات،
ثَيكدةهَينن، دانيشتووان  ٦٠٪ى
سةرةكى رؤَلى هةَلبذاردنانةدا لةو
ذنان رؤَلى بةهةمانشَيوةش دةبيننء

طرنطيى زؤرى هةية.
ثايتةختى تاراني  طةنجةكانى 
بةرطَيكى هةَلبذاردنةكان لة بةر ئَيران
شارةكةدا، كردووة بة بةر سةوزيان
ثاراستنى هَيماى ضاالكى وةكو  نةك
لة ثشتيوانيى بؤ  بةَلكو  ذينطة،
حوسَين مير  ريفؤرمخواز كانديدى 
رةنطى بووةتة سةوز كة موسةوى،
اليةنطرةكانى. هةَلبذاردنى كةمثةينى

(٢٥) كضَيكى زارى لة ئاذانسةكة
ثَيشتر كة ديبا، ئارميتا بةناوى ساأل
بة سةر ئةخالق  ثؤليسى لةاليةن
لةسةر نةذاد، ئةحمةدى حكومةتى
ئاماذة طيراوة،  ثَيآلوةكانى مؤدَيلى
ئَيمةى نةذاد «ئةحمةدى بةوةدةكات
ئازاديانةم ئةو من بَيزاركردووة،
هةمانبوء، خاتةميدا لةكاتى كة دةوَيت
ثَيآلوةكانم مؤدَيلى لةسةر من ثار
ئــةخــالقــةوة ثؤليسى لــةاليــةن

بةندكرام».
ــةن ــةالي ل ــالق ــةخ ثــؤلــيــســى ئ
رةخنةى ريــفــؤرمــخــوازةكــانــةوة
موحافيزةكارةكان بةآلم  لَيطيراوة،
تيمةكانى كاري  لَيدةكةن، ثشتيوانيى 
ثؤليسىئةخالقضاودَيريىهاوآلتييانة
الدانَيكيان هةرجؤرة لة رَيطاطرتن بؤ
بةو زؤرجار ئيسالم، رَينماييةكاني لة
هاوآلتييانى سةر هةَلدةكوتنة بيانووة
لَيثَيضينةوةيان رووبةإووي ئَيرانء
ثَيآلءو جل يان لةسةر جؤرى دةكةن

خةَلك. ثؤشينى
كة ٢٠٠٥دا هةَلبذاردنى لة ديبا
سةركةوتنى نةذاد ئةحمةدى تَييدا
نةكردووة، بةشداريى بةدةستهَينا،
بارودؤخةكة كة ثَييوابوو لةبةرئةوةى
دواى ئةمجارة بةآلم نابَيت، خراثتر

ئةو ثَيشوو، ئازادييةكانى تَيكضوونى
هةَلبذاردن زؤر كة لةوة تَيطةيشتووة
تا بإياريداوة لةبةرئةوةش طرنطةء
بنَيرَيت خةَلك دةتوانَيت، شوَينةى ئةو
داثيرةشى تةنانةت دةنطدانء بؤ

ببات.
كؤمةَلناسء رؤذنامةنووسى
جةاليى رةزا حةميد  ريفؤرمخواز، 
ثَيشوودا هةَلبذاردنى «لة دةَلَيت: ثور،
بةتايبةتى ناوةند ضينى خةَلكى
ريفؤرم لة ــةداء ن دةنطيان الوان
دةبينين ئةمجارة بةآلم نائومَيدبوون،
بة كؤتايى دةيانةوَيت خةَلك كة

بهَينن». ئَيستا خراثى دؤخى
موسةوى طةنجةكان ــةى زؤرب
خاتةمى لةبةرئةوةى  بةآلم ناناسن،
بإياريانداوة لَيكردووة، ثشتيوانيى
طةنجانء بــؤ ــبــدةن، ــَي ث ــطــى  دةن
ئازاديية ديكة توَيذةكانى ذنــانء
طرنطى كؤمةآليةتييةكان تاكةكةسىء
دةيانةوَيت ــةوان ئ هةية، زؤرى
خاتةمى سةردةمى ئازاديانةى ئةو
ئةوةش وةريبطرنةوة، هةيانبووة
ضاالكانة بةشداريى بؤ هانياندةدات

هةَلبذاردندا. لة
ضاودَيرى رؤستايى، فةرزانة
طةنجانةى ذنء ئةو ثَييواية سياسى،
دةسةآلت، بة طةياند  خاتةميان  كة
بةشدارى كاريطةريى بة هةستيان
لة هةَلبذاردنةكاندا كردووةو خؤيان
توانا بةهَيزء ئةمجارة دةيانةوَيت
خؤيان دةنطدانى مافى دةربكةونء
بووةتة كة دؤخةى ئةو طؤإينى بؤ
بةكاربهَينن، ئةوان، ناإةزايى هؤى
كة ــةوان ئ بؤ دةرفةتَيكة ئةمةش 
ئَيستا دةسةآلتدارانى بة دةيانةوَيت

بَلَين «نا».
ذنانى طةنجانء بةثَيضةوانةى
هةرَيمى كة لة هةست دةكرَيت ئَيران
خةمسارديى لة جؤرَيك كوردستان

دروستبووة توَيذانة ئــةو ــةالى ل
كؤمةآليةتييةكان، كاية  بة بةرامبةر
لة كؤمةآليةتيانة  مةترسيية ئةو
فةرمانبةرانء طةنجانء  ذياني

هةية. قوتابياندا
مــحــةمــةد، ــــةرزان ئــاريــان ب
لة ئةمريكيية زانكؤى خوَيندكارى
هاوإَيكاني لةطةأل رؤذانة سلَيماني،
ثةرلةمانييء هةَلبذاردني باسي
دةَلَيت: دةكةن، هةرَيم سةرؤكايةتيي
توَيذةكان لةئَيستادا بوترَيت «دةكرَيت
دةكةن، خؤيان  وجودى  بة  هةست
زؤرجار حيزبى ئةهلىء ميدياى بةآلم
لةطةأل دةشَيوَيننء  طةنجان لة  سةر
توَيذةكاني طةنجةكانء ئةوةشدا
بةدواى ثَيويست وةكو  خؤيان ديكة
وابكةن ئةطةر ناضن، مةسةلةكاندا

بدؤزنةوة». راستييةكان دةتوانن
«ثَيويستة وتى: هةروةها ئاريان
وةكو توَيذةكان هةموو طةنجانء
بةرثرسيارَيتى بة هةست هاوآلتييةك
دةســةآلتــى بضن بــكــةنء خــؤيــان 
يان (بةَلَى) وتنى بؤ خؤيان دةنطدانى
داواى هةموو بةكاربهَينن، (نةخَير)
ئةوة بإؤن با كةواية دةكةن، ئازاديى
دابينكردنى تواناى كة هةَلبذَيرن

هةية». ئةوانى ئازادييةكانى مافء
ــك لـــة تـــوَيـــذةرانـــي ــَي ــةش ب
حكومةتة ثَييانواية، كؤمةآليةتي
هةرَيمي يةكلةدواييةكةكاني
تاكَيكي نةيانتوانيوة  كوردستان 
متمانة خـــاوةن ــارء  ــرســي ــةرث ب
خةمسارديي كــة  دروســتــبــكــةن،
نةنوَينَيت، خؤي ئةركةكاني بةرامبةر
ــن دةزان بةثَيويستي  لــةبــةرئــةوة 
كؤمةَلطة توَيذةكاني ضينء هةموو
ئيرادةي بة بكةنء دةنطدان بةشداري
دياريكردني لة بةشداري خؤيان

بكةن. خؤياندا ضارةنووسي
توَيذةرى تواناخةسرةوعةبدوَلآل،

راى سلَيماني، شاري لة كؤمةآليةتى
ئةزموون ساأل (١٨) دواى كة واية
خزمةتيان دةسةآلتة دةكرَيتبَلَينئةم
سةركةوتوو نةبوون بةآلم كردووة،
بةرثرسيار تاكَيكى دروستكردنى لة
جؤرَيك بةو نيشتمانة، ئةوة بةرامبةر
توَيذة لــةاليــةن خةمسارديى لة 
طةنجانء وةكو جؤراوجؤرةكانى 
وتي: توانا دروستكردووة. ذنان
طةورة طؤإانى ضاوةإوانى «ناكرَيت
بكرَيت، ئةمجارة هةَلبذاردنى لة
دةرئةنجامةكانى دةكرَيت بةآلم
هــؤى ببنة ــة ــذاردن ــب ــةَل ه ئـــةم 
بؤية طوإانكاريى، دروستكردنى
لة بةشداربن اليةك هةموو ثَيويستة
سياسي ضارةنووسي دياريكردني

كؤمةَلطاكةياندا».
كؤمةَلناسى شــارةزايــانــى
كة ــةوةدةدةن ب ئاماذة  كوردستان
طةنجان ذنانء توَيذةكانى ثَيويستة
ئةمجارة هةَلبذاردنى طرنطيى لة
رؤَلى بتوانن تا ئاطاداربكرَينةوة،

ببينن. خؤيان
تـــوَيـــذةرى ــن، ــي ــةم هــــادى ئ
ــواري ب كــؤمــةآليــةتــىء ضــاالكــى
دةبَيت كة واية راى مةدةني، كؤمةَلةى
كة ئاطاداربكرَينةوة ذنان طةنجانء
ثَيشووى هةَلبذاردنةكانى وةكو ئةمة
جياواز  هَيزى نيية،  ٢٠٠٥ ١٩٩٢ء
دةكةنء بةشدارى هةَلبذاردنةدا لةم
دروستبكةن، طؤإانكاريى دةتوانن
بةشداريى بنةماية  ــةم  ئ لةسةر
قورسايىء دةتوانَيت طةنجان ذنانء
ثَيويستة هةبَيت،  باشى كاريطةريى 
هاوآلتييةكى بةرثرسيار وةكو ئةوان
سياسىء كــايــة ــة  ب ــةر ــب ــةرام ب
خؤيان كؤمةَلطاى كؤمةآليةتييةكانى 
دةنطدانى دةسةآلتى رةفتاربكةن،
داواى ئةطةر بةكاربهَينن خؤيان

دةكةن. طؤإانكاريى

ملمالنَيكاندان» لةكوَيي ذنان «طةنجانء

كوردستانء ئَيراندا هةلَبذاردنةكانى لة كؤمةآليةتييةكان ئازاديية

دةسةلمَينن ئَيراندا هةَلبذاردنةكاني لة خؤيان ئيرادةي كوردستانداطةنجان هةَلبذاردنةكاني لة يةكَيك لة بةشداريكردن
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خولةي لــةم بةنيازة ثةرلةمان 
بإيار دانيشتنيداهاتوويدا، ئَيستايداءلة
هةرَيم دةستووري رةشنووسي لةسةر
ثةسةندبكات، مادةكاني بإطةء بداتء
ئةوةي بخرَيتة راثرسيي خةَلكةوة، بةبآ
خةَلكيشةوة راثرسيي بخرَيتة ئةطةر
ناطرَيتء بةندَيكي شوَيني خؤي هيض
دةبَيت، ئةمةش لةثَيناو رواَلةت بة رؤتينيء هةإةمةكيء تةنيا شتَيكي
مادةكاني بإطةء داهاتووةء ثةرلةماني خولي نةخرَيتة ئةوةداية
كة بكةنةوة، خؤياني لةكؤأل نةكرَيتء لةسةر طفتوطؤي بةكاوةخؤ
بةتايبةتي ذن كورديء كؤمةَلطاي هَيشتنةوةي بؤ جؤرة ثيالنَيكة ئةمة
كؤنةثةرستء شةرعيةتة بإيارء سةرطرتني  كؤنةكاندا، ضاخة لة

كؤنةخوازةكان. كالسيكء حيزبة اليةنء دةسةآلتء سواوةكاني
لةوةي  جطة خولةدا، لةم هةرَيم دةستووري ثةسةندكردني  
هةمانكاتدا لة زؤرترة، زياني طةلَيكةوة دؤزي نةتةوةييء لةاليةني
مافء بؤ بةتايبةتيش كلتوريء كؤمةآليةتيء سياسيء دؤزي  لة

نابةجَيية. هةيةء زياني طةورةترين ذنان، ثرسةكاني
خولةدا لةم هةرَيم  دةستووري رةشنووسي ثةسةندكردني 
ئةم ياسايي ماوةي  ماوةء لةبةردةمدا كةميان زؤر ماوةيةكي  كة
لةم ياسايةك بإيارء هةرضي هاتووة، كؤتايي ئاسايي ثةرلةمانة
ثَيوة بَيثالني بةثةلةء مؤركي دةربضَيت، ثةرلةماندا خولةي ئَيستاي

سوودي. لة زياني زؤرترة ئةوةشدا لةطةأل ديارةء ناشةرعيية،
باس نةنراوةء كوردستاندا سنووري بة دان رةشنووسةدا لةم
كة نةكراوة حةمرين ضياي هةتا كةركوك دابإاوةكاني ناوضة لة
باشة دةرفةتَيكي ئةمةش باشوورن، كوردستاني سةرةكيي سنووري
سنووري ديكة كة داطيركةراني توركياء هةتا حكومةتي عَيراقء بؤ
كةركوك بكةن، تَيدا خؤياني كاري بةئاساني ديارنةبَيتء كوردستان
دةستووري هيض مادةيةكي بَيتء لةسةر بة قورستتر ملمالنَيي هةمان
زؤرتر ساآلنَيكي تا واتة كورد لَيبكات، داكؤكي  نةبَيت كوردستاني
سنووري بآ ستراتيذيةتيء بآ بةدةست ديسانةوة دةبَيت
هَيزي ثَيشمةرطةء كوردستانةوة بناَلَينَيت، كَيشةي داهاتء بودجةء
دوذمنان بَيتء طرفت دةبَيت هةر كوردستان، زؤري رووبةرَيكي

بةكاريبهَينن. لةسةرمان هةإةشة خاَلَيكي وةك هةميشة
لةسةر ديكة نةهامةتييةكي قوَلكردنةوةي ديكةوة لةاليةكي
ئيسالم ئاييني رةشنووسةدا لةم ضونكة ــوردي، ك كؤمةَلطاي
لة سةردةمي كَيشانةي ئةو هةمان واتة وآلتة، سةرةكيي سةرضاوةي
هاتنةسةرحوكميئيسالمءخةالفةتةكانيبةسةركوردداسةثَينراوةء
دؤزي مافء لة دةبنء باسكردن هةآلوَيردراوة، بةردةوام ثآ ذني
نابَيت دةستووريي بةندَيكي ياساء هيض دةبَيت، تيؤري تةنيا ذنان

بَيت. ذنان مافةكاني بةرطركاري بطةإَيينةوةء بؤي
ياسايباريكةسَيتي بةمةرجةوةثةسةندكرا، لة٢٠٠٨/١٠/٣٠دا
داكؤكيكردن سةرضاوةيةك بؤ هيض خؤي هَيَلرايةوةء وةك فرةذني
رةتكردنةوةي لةثَيناو ببةسترَيت  ثآ ثشتي  نةبوو ذن مافي لة
ياساكة دا رَيطاي كة ئةوةي  بةثَيضةوانةوة بةَلكو  ياسايةدا، ئةم
ئيسالمء ئاييني  هةَلهَينجراوي ياساكاني بمَينَيتةوة، خؤي  وةك
هةر كَيشةية ئةم واتة بوون، ئيسالم ئاسايي شةريعةتي كاركردني
زةحمةتة، زؤر يان مةحاأل هةمواركردنيشي بةكؤَلمانةوة دةبَيـتء
كة دادطا لة ذن طةواهيداني نيية، فرةذني هةر ئَيمة خؤ ثاشان
قةدةغةكردني ياساي دةركردني  ثياوَيكةء بة  بةرامبةر ذن دوو
كؤمةَلَيك نيوةيةء ذن بةشي كة  ميرات،  مَيينةء خةتةنةكردني
رةواييان كؤمةَلدا لة كة هةية، ديكةمان طرفتي ئايينيء ياساي
بووةتةوة، هةآلواردن دوضاري ثلةدوء، بة كراوة ذني ثآ هةيةء
خؤكردنةوةي لةكؤأل ثةسةندكردنء دةستوورء بة دةنطدان بؤية
بؤ سةدةيةك طةإانةوةية ناياساييء كارَيكي خولةدا، ثةرلةمان لةم
داكؤكيكارانء ياساناسانء ئَيمةي ذنانء ثَيويستة ئَيستا كة ثَيش
رؤشنيرانء مةدةنيء كؤمةَلطاي مرؤظثةروةرانء شــارةزاء
هةرَيم دةستووري رةشنووسي نةبين  رازي رؤذنامةنووسان،
نةضَيت عَيراق دةستووري بةدةردي با بكرَيت، ثةسةند خولةدا لةم
مادةكاني بة زانيبَيتء دةستوورةكةي ناوةرؤكي خةَلك بَيئةوةي
طةلي بةناوي بةثةلة خوَيندبَيتيةوة  كةس بَيئةوةي  ئاشنابَيت،
هيض كار بة دوايش ثَيداء ثةسةندكرا، دةنطي دةسةآلت كوردةوة

ثَيناكرَيت.  كورد بؤ مادةيةكي

هةرَيم لةسةر دةستوري بِرياردان

ذنانة مافةكاني خنكاندني

عةبدوإلةحمان شارا

بــةردةوامــيــى حــاَلــةتــةكــانــى
نةبوونى ذنانء دذى  توندوتيذيى
لةوبارةيةوة، تايبةت ياسايةكى
هةرَيمى هاوآلتييانى الى طومانى 
كة ــردووة ــك ــت دروس كــوردســتــان
بنبإكردنى بؤ جديى كارى حكومةت

بكات. توندوتيذيى دذى ذنان
ئةليكترؤنى راثرسييةكى بةثَيى
مافى زانياريى بانكى  ماَلثةرى
ــووان ــدارب ــةش ب ٦٢٪ى  ـــرؤظ، م
بؤ ــار ك حكومةت كــة ثَييانواية
دذى توندوتيذيى لــةنــاوبــردنــى
لةكاتَيكداية ئةمة ناكات، ئافرةتان
لة هةريةك رَيطاى لة  ئَيستادا لة كة
بةدواداضوونى بةإَيوةبةرَيتييةكانى
بة سةر ذنانى دذى توندوتيذيى
كارو وةزارةتــى ناوخؤ، وةزارةتــى
وةزارةتى كؤمةآليةتى، كاروبارى 
ذنان، وةزارةتى بؤ كاروبارى هةرَيم
كؤمةَلطاى كــاروبــارى بؤ هةرَيم
كةمكردنةوةى هةوَلى مةدةنييةوة،
ذنان دذى توندوتيذيى حاَلةتةكانى
ثةرشء بةوهؤيةشةوة ــت، دةدرَي
حكومةتى بةكارةكانى  بآلوييةك 
ئةمة ديارة، لةوإووةوة هةرَيمةوة
حاَلةتةكانى زيادبوونى لةوةى جطة
لة بة ئاشكرا ذنان توندوتيذيى دذى

بةديدةكرَيت. كورديدا كؤمةَلطاى
ــةرى ــوةب ــةإَي ب ــق، ــي ئـــارى رةف
توندوتيذيى بـــةدواداضـــوونـــى
بة سةر  (هةولَير) ئافرةتان دذى 
رؤذنامةى بة ناوخؤ، وةزارةتـــى
دةزطايانةى ئةو زؤربةى راطةياند:
راثرسيى كارى كوردستاندا لة كة
هاوكات نين، زانستى  ئةنجامدةدةن، 
بةشداريى كة كةسانةش ئةو زؤربةى
لة ئاطايان دةكةن، راثرسييةكةدا لة
بةإَيوةبةرَيتييةكانى كاري واقيعى
دذى توندوتيذيى بةدواداضوونى
بؤئةوةى هؤكارن ئةمانة نيية، ذنان
لةنيوةى زياتر راثرسييةكدا لة كة
بنبإكردنى بؤ حكومةت كارةكانى

بزانن. حاَلةتةكان بة كةم
ثؤليسى ئامارةكانى بةثَيى هاوكات
زانياريى بانكى  ماَلثةإى سلَيمانىء 
مانطةكانى لة  تةنيا مــرؤظ،  مافى
ئــازارء شوبات، دووةم، (كانونى
حاَلةتى (٣٦٢) ئةمساَلدا، نيسان)ى
ضوار هةر لة ذنان دذى توندوتيذيى
كةركوك كوردستانء ثارَيزطاكةى

ئةنجامدراوة.
حكومةتى هةوَلةكانى بة سةبارةت
حاَلةتةكان، كةمكردنةوةى بؤ هةرَيم
«راستة وتى: رؤذنامة بؤ رةفيق ئارى
كةمكردنةوةى بؤ  هةوَلَيك  هــةر
بةآلم لوتكة، ناطاتة بدرَيت حاَلةتةكان
توانايدا لة ئةوةى هةرَيم حكومةتى
كةمتةرخةمى كردوويةتىء بَيت
جطة ئةمة نةكردووة،  ــةوإووةوة  ل
ئةوروثىء وآلتانى كة لةضاو لةوةى
كوردستان هةرَيمى ئةمريكيدا،

حاَلةتةكانىتوندوتيذيىزؤركةمترةو
لةشفرؤشىء كوشتنء ذن ئــةو
دةكرَيت، بة ذنانةوة كة بازرطانييةى
بةوشَيوةية كوردستاندا لة هةرطيز

نيية».
ــةرى ــوةب ــةإَي ب وتـــةى بةثَيى 
ذنانى توندوتيذيى بةدواداضوونى
كةس (٦٦) ثارَيزطاية لةو تةنيا هةولَير،
توندوتيذيى ئةنجامدانى بةتاوانى
زؤربةى «كة حوكمدراوة، ذنان دذى
ئَيمة بةإَيوةبةرَيتييةكةى هةوَلى بة
كارانةمان لةو خةَلكى بةآلم بووة،
كارة هةموو بةسةر زةرب بَيئاطانء

دةهَينن». باشةكانماندا
ضــاودَيــرانــى ــإواى ــةب بــةآلم ب
مةدةنى، كؤمةَلطاى  ذنانء مافةكانى 
هةرَيمى حكومةتى هةوَلةكانى
بةرةنطاربوونةوةى بؤ كوردستان
زؤر ذنــان، بةرامبةر توندوتيذيى

ئةو طرفتةدا. بضووكترة لةئاستى
ضاالكوانى بوارى مةحوى، ئةلةند
بةإَيوةبةرى مةدةنىء كؤمةَلطاى
بؤ مــرؤظ، مافى زانياريى بانكى 
دذى «توندوتيذيى وتى: رؤذنامة
رةطى كورديدا كؤمةَلطاى لة ذنان
ناتوانَيت حكومةت بؤية داكوتاوة،
بةإَيوةبةرَيتى سآ بوونى بة تةنيا
دذى توندوتيذيى بةدواداضوونى
ضارةسةربكات، طرفتة ئةم ذنــان،
سيستمى رَيطاى لة ثَيويستة بةَلكو
ئةو ثــــةروةردةوة ســةرلــةبــةرى
كة هةَلوةشَينَيتةوة بيركردنةوةية
كةمترن، ثياوان  لة ئافرةتان ثَييواية 
هةرَيم حكومةتى بةداخةوة بةآلم
ذنثارَيزيى بؤ ستراتيذى ثالنَيكى هيض

ثَينةكردووة». دةست
هةرَيمدا حكومةتى  لة تائَيستاش 
يةكةمة بةرثرسى كآ نيية روون
توندوتيذيى، لة ذنان ثاراستنى لة
تَيكةَلييةك مةبةستةش ئةم بؤ هةر
ــى ــان ــارةك ك ـــووة لـــة ـــب دروســـت
كاروبارى بؤ هةرَيم  وةزارةتةكانى 
وةزارةتى ناوخؤء وةزارةتى ذنانء
وةزارةتى كؤمةآليةتىء كاروبارى 
كؤمةَلطاى كــاروبــارى بؤ هةرَيم

مةدةنيدا.
بةبؤضوونى بــةوهــؤيــةشــةوة
بوارى ضاالكوانى عوسمان، جوان
ذنان، مافةكانى لة بةرطريكردن
بؤريى زؤرو حكومةت كارةكانى
لةاليةن ــان ــارةك ك ــارةو  ــوةدي ــَي ث
ثةرشء جياجياكانةوة ــة وةزارةت
«هةتا وتيشى: بــآلوبــوونــةتــةوة،
لة كارى وةزارةتةكانى يةكطرتوويى
بــةدواداضــوونــى بة ثةيوةنديدار
نةبَيت، توندوتيذيى حاَلةتةكانى
كةمبكرَينةوة، حاَلةتةكان ناتوانرَيت
ئةمةجطةلةوةىكةئةوثةرشوبآلويية
لة جطة  تَيدانيية قازانجَيكى هيض 
ماديىء هةلقؤستنةوةى  هةندَيك 

ئيشكردن».
لةاليةكىديكةوةزياترلةدووساَلة
ليذنةىبةرطريكردنلةمافىئافرةتانى
ثرؤذةياساى كوردستان، ثةرلةمانى
توندوتيذيى بةرةنطاربوونةوةى
تةنيا بةآلم ئامادةكردووة، خَيزانيان
دواى كراوةو بؤ خوَيندنةوةى  يةك
لةاليةن طلدانةوةى مانط هةشت
٤/٢٧)ى ) وةزيرانةوة، ئةنجومةنى
ثةرلةمان بؤ نَيردرايةوة ئةمساأل
لةبارةيةوة، طفتوطؤكردن بةمةبةستى
دانيشتنَيكى هيض تائَيستا ــةآلم ب
نةخراوةتةوة نةكراوةو لةبارةوة
ثةرلةمانةوة. كاركردنى ــوارى ب
عوسمان ــوان ج بــةوهــؤيــةشــةوة
ثةرلةمانء نة حكومةتء نة ثَييواية
كارَيكى ذنانيش، رَيكخراوةكانى  نة
سنوورَيك كة نةكردووة ئةوتؤيان
دذى توندوتيذيى حاَلةتةكانى بؤ
لَيدوانَيكى لة هاوكات دابنَين، ذنان
عــةبــدوَلــآل، ثةخشان  ثَيشتريدا
بةرطريكردن ليذنةى ســةرؤكــى
ثةرلةمانى ئافرةتانى مافى لــة
«توندوتيذيى ثَييواية كوردستان،
كردنةوةى يان ياسايةك بة تةنيا
رووبةإووبوونةوةى بةإَيوةبةرَيتى،
بةَلكو ناكرَيت»، بنبإ حاَلةتةكان
بارى رَيكخستنةوةى بة ثَيويستى
كؤمةآليةتىء ئابوورىء سياسىء

هةية. خزمةتطوزاريى

يةكةمة بةرثرسى كآ
توندوتيذيى؟ لة ذنان ثاراستنى لة

www.ne
tew

e.c
om



82009/6/9 سَيشةممة (486) ذمــارة
komalayati.rozhnama@gmail.com

عومةر سةرثةرشتيار: بةرهةم

لةثَيشبأكيَيةكيرؤذنامةوانيدا دروستى» «دةروون

٠٧٧٠١٥٠٦٥٦٠ ثةيوةندى: بؤ

ءةسانى شَيخ ئارام
بةشارةتى سامان

هةولَير

هةولَير  ــاري  ش لة  ٢٠٠٩/٦/٤،٥ رؤذي
رؤذنامةنووسانةي ئةو بؤ سازكرا ثَيشبإكَييةك
زؤرترينء باشترينء رابردوودا مانطي (٦) لة
لة دةروونــيــيــان بابةتي كاريطةرترين
لة بآلوكردووةتةوة راطةياندندا كةناَلةكاني
فرياطوزاري رَيكخراوي لةاليةن ثَيشبإكَييةكدا
(٨) بةسةر  خــةآلت  (IRD) نَيودةوَلةتيي
بةمةبةستي ئةمةش دابةشكرا، رؤذنامةنووسدا
بؤئةوةي بوو رؤذنامةنووسان هانداني زياتر
زياتر كؤمةَلطادا لةناو دةرووني هؤشياريي

ثةرةبسةنَيت.

ثرؤذةيةكى راطةياندكارانء

دةروونى
رؤذنامةنووسء ذمارةيةك بةشداريى بة
بيستراوء لة راطةياندن كةناَلةكانى كارمةندى
فةرمانطةى هؤَلى لة  نــووســراو،  بينراءو
راهَينان خولَيكى  هةولَير  تةندروستى 
بةسةرثةرشتيى دةربارةىدةرووندروستى،
ثةيمانطاى هاوكاريى بة (IRD)ء رَيكخراوى
كوردستانبؤثرسةسياسييةكانبةإَيوةضوو،
سةبارةت بة لةو ثَيشبإكَييةدا باشترين بابةت
راديؤء هةرسآ بوراى دروستى بؤ دةروون
سآ دواتر راطةيةنرا، رؤذنامة تةلةفزيؤنء

ثَيشكةشكران. سيمينار
ــكــخــراوي رَي ــة ل د.ســامــان ئــةنــوةر،
ثسثؤإي نــَيــودةوَلــةتــيء فرياطوزاريي
لَيدوانَيكدا لة دةروونييةكان، نةخؤشيية
هةنطاوة ــةم ئ رايــطــةيــانــد: ــة  ــام رؤذن بــؤ 

بؤ ثَيشبإكَييةكة  ئاشكراكردنى ءةك 
خاياند، مانطي شةش كة رؤذنامةنووسان
هةبوو باشى كاريطةرييةكى كارة ئةو ثَيمواية

راطةياندن. بوارى لةسةر
شةش لةو د.سامان، وتةكاني ثَيي بة
بةدةستطةيشتووة بابةتيان (١١٧) مانطةدا
كارةكانى دةروونييةكانء كَيشة بة سةبارةت
سةركةوتنَيكى ئةمةش بوارة، بةو تايبةت
بؤئةوةى كوردى كؤمةَلطاى بؤ طةورةية
نةخؤشيية ـــارةى دةرب رؤشنبيربكرَين

دةروونييةكان.
ناتوانرَيت كة ثَييواية د.سامان هةروةها
دةروونيي كةرتي بوترَيت كوردستاندا لة
ءآلتانى ءةك بَلَيين ناشتوانين فةرامؤشكراوة،
لةكارداية، خؤرئاوا ءآلتانى دراوســآء
تةندروستىء كةرتى تَيبينيكرابَيت ئةوةى
دواوةى دةكةوَيتة تةندروستى ءةزارةتــى
دةطةإَيتةوة ئةمةش خزمةتطوزارييةكان،
كوردى تاكى ناهؤشياريى حكومةتء بؤ
ئَيمة ثرؤذةيةي ئةم هةربؤية بوارةدا، لةم
لة دةروونيية كةرتى بةرةوثَيشبردنى بؤ
هةستمانكردووة كوردستاندا، هةرَيمى
بة ثَيويستى دروستى دةروون بوارى كة

خزمةتى زؤر هةية».
عَيراقدا، لة دروستي  دةروون  ثرؤذةي
كوردستان ثةيمانطاي  لةاليةن ثرؤذةيةكة
ئامادةكراوةء سياسييةكانةوة ثرسة بؤ
طةشةثَيدانء رَيكخراوي ئةركي لةسةر

فرياطوزارييء نَيودةوَلةتيي جَيبةجَيكرا.
دةستةى ئةندامى حةمةإةشيد، سيروان
بؤ كوردستان ثةيمانطاى  لة  كارطَيإيى
ثرؤذةكة، رَيكخةرى سياسييةكانء ثرسة
راثرسييةك بة سةرةتا كة بةوةكرد ئاماذةي
لة ــان ــي كــارةكــان ــة ــكــردووة ب ــان ــي دةســت
تةوةرَيكء ضةند بؤ عيراقدا،  سةرتاسةرى
طرنطيى خةَلكء  هؤشياريى بة سةبارةت 
كؤمةَلَيك الى خةَلكء تةندروستى دةروونى

ئامانجة لة يةكَيكة ثرؤذةية ئةو ديكة، زانيارى
ثَيشبإكَييةكى سازدانى سةرةكييةكانى
كاريانكردووة كةسانةى ئةو بؤ رؤذنامةوانى
راطةياندندا، كةناَلةكاني لة دةروونيدا لةبوارى

بينراودا. نووسراوء بيستراوء لة
كاردانةوةكاني ئايندةدا لة ثَييواية سيروان
كايةي زؤر دةردةكــةوَيــتء ثرؤذةية ئةم 
ديكةي اليةني زؤر بابةتةكةء ناو دَيتة ديكة
بةوثَييةي دةطــرَيــتــةوة، كؤمةَلطا ذياني 
هةموو بة  ثةيوةستن دةروونييةكان بابةتة 

كؤمةَلطاوة.

ئافاتة جيهانطةرايىء

دةروونييةكانى
لةاليةن كــة يةكةمدا سيمينارى لــة
لة هونةريى رَيكخةرى هةَلةبجةيى، د.سامان
بة دةروونزانىء سةبارةت (IRD) رَيكخراوى
جيهانطةرايى، ئاستةنطةكاني راطةياندنء
جيهانطةرايىء رةهةندةكانى لة باسى
راظةكردني ضةمكةكاني بة دةروونزانى كرد،
كؤمةآليةتى، ناعةدالةتى (رةفــاهــيــةتء
تاكةكةسييةكان)، هــؤكــارة  دَلتةنطىء
بةهؤى دةروونيانةي  طرفتة ئةو لةطةأل 

سةريانهةَلداوة. جيهانطةراييةوة
ثَييوابوو دةروونــيــيــة  ثسثؤإة ــةو  ئ
«سياسةتى نةبوونى لةسايةى جيهانطةرايى
بةدواى كارةسات طةورةترين حةكيمانةدا»،
طؤإينةوةى دةهَينَيت، بةوثَييةي تةنيا خؤيدا
بةَلكو سنوورةكاندا، لةنَيوان نيية كاآل
هةر نةخؤشيية، طواستنةوةى هؤكارى
طرفتى ئافرةت جيهانطةراييةوة لةسايةى
ماَلةوةء كاري بةوثَييةي زياتربووة، ذيانى
هيض هَيشتا لةكاتَيكدا دةكــةن، دةرةوةش
ثياويش كة نــةبــووة ــت  دروس طؤإانَيك
دةكرَيت بةوهؤيةوة كاربكات، ماَلةوة لة

زؤر ئافرةتى ئةركى جيهانطةرايى بوترَيت
«ئةركى ــي: وت هــةروةهــا زيــاتــركــردووة،
باشء دياردة بؤ هةَلسةنطاندن كة حكومةتة
لَى هاوآلتى بكاتء جيهانطةرايى خراثةكانى

ئاطاداربكاتةوة».

كؤمةَلطادا تاك لة نائاراميى
لةاليةن كة ـــدا دووةم سيمينارى لة 
باسى تَييدا ثَيشكةشكرا، ثيرباَلةوة د.فةرهاد
لة كرد تاك نائارامييةكانى هؤكارةكانى لة
بة ثشتي طشتى بة باسةكةدا لة كؤمةَلطادا،

بةستبوو. فرؤيد بؤضوونةكانى فيكرء
كؤمةَلطادا لةناو دةبَيت تاك ثَييواية فرؤيد
كؤمةَلطادا لةناو تةنيا  تاك  هةروةها بَيت،

سةدان  رؤذانة بكات، رازى خؤى  دةتوانَيت
بؤية دةكةن، دَلةإاوكَيمان  تووشى  ثرسيار

بذين. كؤمةَلطادا لةناو ثَيويستة
دةروونناس تيؤرةيةكي سيمينارةدا لةو
هؤكارةكاني ثَييواية كة خرايةإوو، فرؤيد
تاهةتاية كؤمةَلطادا  لة تــاك نائاراميي
يةكةم هؤكارن: سآ ئةوانيش دةمَيننةوة،
دةرةوة دنياى سروشتء لةاليةن تــاك
دووةم، لَيدةكرَيت، هةإةشةى ــةردةوام ب
هةيةء سنووردارى هَيزَيكى خؤى تاك لةشى
رابكات، ئازارةكان لةدةست ناتوانَيت الوازةء
دى ئةوى واتا  بةرامبةر،  تاكى  سَييةميش 

تاكة. نائاراميى مايةي هةميشة
سيمينارةكةيدا ديكةى بةشَيكى لة ثيرباأل
بؤضوونى بة  كة لةو هؤكارانةش كرد باسى
نزيكدةكةنةوة، بةختةوةريى لة مرؤظ فرؤيد
هونةرء سَيكسء  دينء  لة بريتين  ئةوانيش 
هؤكارانة لةو بةيةكَيك دةتوانَيت تاك زانست،

كؤمةَلطادا. لةناو بةدةستبهَينَيت ئاراميى

دةروونييةكان كَيشة ستيطماو

ئةنوةر، د.سامان سَييةمدا سيمينارى لة
بةباسَيك دةروونييةكان، نةخؤشيية ثسثؤإى
دةروونييةكان كَيشة ستيطماء بة سةبارةت
دةروونيانة حاَلةتة لةو باسى كردء بةشدارى
كورديدا كؤمةَلطاى لة لةئَيستادا كة كرد
كة كةسانةى ئةو هةموو هةية، بوونيان
يان هةَلسوكةتدا لة ض  هةية  ناتةواوييةكيان
طرفتى سةدان تووشى جةستة، يان مَيشك
دةروونيى حاَلةتى بــوونــةتــةوة، ــةورة  ط
خراثدا ئاراستةيةكى بــة كةسانة ــةو ئ
كةسانةء ئةو جياكردنةوةى رؤيشتووة،
كؤمةَلطادا، لةناو تايبةتمةندييةكانيان بة
كةسانةء ئةو بؤ دةروونين كَيشةى سةرةتاى
ئةوجؤرة كة لَيهاتووة  ءاي «ئيستا  وتي:
ءةك كؤمةَلطا بؤ هةم بؤخؤيان هةم كةسانة

سةيردةكرَين». كَيشة

رَيكخراوة ئةم ضاالكييةكاني بإيارة
دةروونيدا هؤشياركردنةوةي لةبواري
جياوازيش ــوازي ــَي ش ــتء  ــَي ــب ــةردةوام ب
بةرةوثَيشبردني زياتر بؤ لةخؤبطرَيت،
ئاطاداركردنةوةي بؤ دةستةجةمعي كاري
دةروونيانةي مةترسيية لةو هاوآلتييان
ضؤنَيتي هةروةها دةبَيتةوة، رووبةإوويان

طرفتانة. ئةو ضارةسةركردني خؤثاراستنء
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