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كؤمثانياي بةِرَيز بانطَيشتي هةموو ئةو كةسانة دةكات كةستافي كاركردنيان هةية لةبواري داناني ئاوو 
ئاوةِرؤو كارةباو كاشي و لةبغ و طةضكاري دةتوانن سةرداني كؤمثانيا بكةن بةمةبةستي وةرطرتني 

تةندةر بؤ خانووةكاني (طرين سيتي، بِروا سيتي، ضةرموو سيتي) 
دووا بةروار بؤ وةرطرتني تةندةر (٢٠٠٩/٦/٢٠) ية.

ناونيشاني وةرطرتني تةندةر :
ئؤفيسي سةرةكي كؤمثانياي بةِرَيز/ سلَيماني.
كةمثي ثرؤذةي ضةرموو ستي/ ضةمضةماَل.

كةمثي ثرؤذةي طؤران ستي/ هةَلةبجة.

ثةرلةمان شةرعيةتى ياسايى نةماوةو ناكرَيت 
تادواى هةلَبذاردن هيض ياسايةك ثةسةندبكات

ريَبين فةتاح

داوا  ثةرلةمانى كوردستان،  ئةندام   (٢٥)
لةسةرؤكايةتى ثةرلةمان دةكةن، لةئَيستاوة 
تادواى هةَلبذاردن ثةرلةمان هيض ياسايةك 
جطةلة ثةسةندكردنى بودجة ثةسةند نةكات، 
شةرعيةتَيكى  «هيض  ثةرلةمانة  ئةم  ضونكة 
ئةندامَيكى  نةماوة»و  جةماوةرى  ياسايىء 
ئةوة  لةسةر  جةخت  ياساييش  ليذنةى 
سووربَيت  ثةرلةمان  ئةطةر  دةكــاتــةوة، 
لةسةر دةركردنى ياساكان، رةنطة بةشدارى 

كؤبوونةوةكان نةكةن.
وَينةيةكى  كة  تايبةتدا  لةياداشتنامةيةكى 
 (٢٥) ئيمزاى  كةوتووةو  رؤذنامة  دةست 
لةسةرةوةو  كوردستانى  ثةرلةمانى  ئةندام 
ثةرلةمان  سةرؤكى  ئاراستةى  دوَينَى 
كراوة، ئةو ثةرلةمانتارانة ثَيداطيريى لةسةر 
ئةم  مــاوةى  (٦/٤)ةوة  «لة  دةكــةن،  ئةوة 
خولةى ثةرلةمان تةواوبووةو لةمة بةدواوة 
ياسايى  شةرعيةتَيكى  هيض  ثةرلةمان 
ثةرلةمان  بةبإيارَيكى  ئةطةرضى  نامَينَيت، 
بةآلم  درَيذكراوةتةوة»،  خولةكة  تةمةنى 
دةكةن،  بؤ  ئاماذةى  ثةرلةمانتارةكان  وةك 
ضوار  بؤ  خةَلكةوة  لةاليةن  «ثةرلةمان 
بةبإيارَيك  ناكرَيت  هةَلبذَيردراوةو  ساأل 

ماوةكةى درَيذبكرَيتةوة».
ياداشتنامةكةدا  ديكةى  لةبةشَيكى 
«جطةلة  ــةن  دةك داوا  ثةرلةمانتارةكان 
هيض  ثةرلةمان  بــودجــة،  ثةسندكردنى 
ياسايةكى ديكة ثةسةند نةكات، ضونكة هيض 

كوردستاندا  لةهةرَيمى  نائاسايى  حاَلةتَيكى 
ديموكراتيةتيش  سةرةكى  بنةمايةكى  نييةو 
ماوةكةى  هةَلبذَيردراو  ثةرلةمانى  ئةوةية 
ماوةى  ياسا  بةثَيى  كة  بَيت،  دياريكراو 

ثةرلةمان بةضوار ساأل دياريكراوة».
ثَيشووى  سةرؤكى  محةمةد  كوَيستان 
راطةياند:   بةإؤذنامةى  سةوز،  فراكسيؤنى 
كة  ــت  دَي ــةوة  ئ دواى  ياداشتنامةكةيان 
خولةى  ئةم  ماوةى  بةبإيارَيك  «ثةرلةمان 
ثةرلةمان  لةكاتَيكدا  درَيــذكــردووةتــةوة، 
لةاليةن خةَلكةوة تةنيا بؤ ماوةى ضوار ساأل 

هةَلبذَيردراوة».
ثةرلةمانتارة   (٢٥) ئةو  ياداشتنامةى 
ئةوةى  نيازى  ثةرلةمان  كة  لةكاتَيكداية 
ــرؤذة  ث كــة  ـــرؤذة،  ث طــةورةتــريــن  هةية 
لةم  كوردستانة  هةرَيمى  دةســتــوورى 
ماوةيةدا ثةسةند بكات، سةرؤكى ثَيشووى 
ئةوة  لةسةر  جةخت  سةوزيش  فراكسيؤنى 
ماوةيةدا  لةم  ياسايةك  «هةر  كة  دةكاتةوة، 
دةربكرَيت شةرعيةتى نييةو ئةطةر ثرؤذةى 
بدرَيت،  لةسةر  بإيارى  دةستووريش 
ذَير  دةكةوَيتة  ثرؤذةكة  شةرعيةتى  ئةوة 

ثرسيارةوة».
ياسايى  ليذنةى  ئةندامى  رؤستايى  زانا 
ئيمزاى  ثةرلةمانتارانةى  لةو  يةكَيكة  كة 
باس  ـــردووة،  ك ياداشتنامةكة  لــةســةر 
ثةرلةمان  (٦/٤)ةوة  «لة  كة  دةكات،   لةوة 
خؤى  جةماوةرى  ياسايىء  شةرعيةتى 
ــةدواوة  ب رَيككةوتة  لــةم  لــةدةســتــداوةو 
كوردستان  خةَلكى  نوَينةرايةتى  ناتوانَيت 

ــةش وايـــكـــردووة ئــةو  ــةم بـــكـــات». ئ
بةرزبكةنةوةو  ياداشتنامةكة  ثةرلةمانتارانة 
هيض  بكةن  ثةرلةمان  لةسةرؤكايةتى  داوا 
ياسايةك دةرنةكات، ضونكة «ثةرلةمان لَيرة 

بةدواوة ئةو مافةى نيية».
جةختى  ياسايى  ليذنةى  ئةندامةى  ئةو 
لةسةر ئةوةش كردةوة، كة ئةطةر لةحاَلةتَيكدا 
دةركردنى  لةسةر  سووربَيت  ثةرلةمان 
ثرؤذةى  ثةسةندكردنى  بةتايبةت  ياساكان، 
دةستوورى هةرَيمى كوردستان، هةوَلدةدةن 
بؤ  نةكةن،  بةشدارى  لةكؤبوونةوةكاندا 
كة  ثرؤسةيةى  لةو  بةشَيك  نةبنة  ئةوةى 
هةموو  بؤ  دةزاننء  ياساى  بةثَيضةوانةى 
خةَلكيشى رووندةكةنةوة كة «ئةو ياسايانة 

شةرعيةتيان الوازة».
ديكة  يةكَيكي  وةك  ثيرؤت  خدر  سارا 
لةسةر  ئيمزاى  ثةرلةمانتارانةى  لــةو 
ياداشتنامةكة كردووة، وةك ثةرلةمانتارَيك 
ياداشتنامةكة  لةسةر  ئيمزاى  لةبةرئةوة 
لةو  بإيارانةى  ياساو  ئةو  كة  نةكردووة، 
ياساييةوة  لةإووى  دةردةكرَين  ماوةيةدا 
روانطةيةوة  لةو  بةَلكو  نيية.  شةرعيةتيان 
كة  كردووة،  ياداشتنامةكة  لةسةر  ئيمزاى 
كةمةى  لةوماوة  ياسايةك  «هةر  ثَييواية 
ثةسند  مــاوة،  خولةدا  ئةم  لةبةردةم  كة 
ثَيبدرَيت»،  خؤى  هةقى  ناتوانرَيت  بكرَيت، 
ثةرلةمانى  سَييةمى  خولى  بؤ  باشترة  بؤية 
كة  بةتايبةت  جَيبهَيَلدرَيت،  كوردستان 
ضاوةإوانى ئةوة دةكرَيت خولى داهاتووى 

ثةرلةمان لةخولى ئَيستا كاراتر بَيت. 

(٢٥) ثةرلةمانتارى يةكَيتىء ثارتىء كؤمةألء يةكطرتوو: 

ئاطاداريةك لةكؤمثانياي بةِرَيزةوة بؤ سةرجةم شارةزاياني بواري بيناسازي

زانا رؤستايى: ئَيستا ثةرلةمان 

ناتوانَيت نوَينةرايةتى خةَلكى 
كوردستان بكات

سارا خدر: ئةو ياساو بإيارانةى 

لةو ماوةيةدا دةردةكرَين 
ناتوانرَيت هةقى خؤيان ثَيبدرَيت

كوَيستان محةمةد: ثةرلةمان 

لةاليةن خةَلكةوة تةنيا بؤ ماوةى 
ضوار ساأل هةَلبذَيردراوة

بة ثةرلةمانيش نةوترا 
ثارتى و يةكيَتى ضةند 

بودجة لة حكومةت 
وةردةطرن 

بؤضى ذمارةيةك 
مامؤستا لةضاودَيريى 
سندوقةكانى دةنطدان 

بيَبةش دةكرَين؟
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بةشارةتى سامان

داوايانكرد ثةرلةمانتار ذمارةيةك
طفتوطؤى هةرَيم  ٢٠٠٩ى بودجةى
هةردوو ئةوكاتةى تا  نةكرَيت  لةبارةوة
دارايى هةرَيم يةكدةخرَينةوة، وةزارةتى
دوَينَى دانيشتنى لة  داوايةشيان ئةم
لةسةر طفتوطؤكرا كوردستان ثةرلةمانى
٢٠٠٩ى ساَلى بودجةى تاوتوَيكردنى
بةئامادةبوونى كوردستان، هةرَيمى
دارايى كاروبارى بؤ  هةرَيم وةزيــرى
دارايــى ــى وةزارةت بريكارى ــةردوو ه
خوَيندنةوةى دواي هةرَيم. حكومةتى
ثةرلةمان، ــى داراي ليذنةى راثؤرتى
ــرا داواك ثةرلةمانتارانةوة لــةاليــةن
لةسةر  طفتوطؤى  ٢٠٠٩ ساَلى بودجةى 
ــى وةزارةت ــةردوو ه تاوةكو نةكرَيت

يةكنةطرنةوة. هةرَيم حكومةتى دارايى
ثةرلةمانَيك ئةندام  ضةند  بةبإواى
ــى داراي ـــى وةزارةت هــةردوو تاوةكو 
يةكى ــةت ــوم ــك ح ــةوة  ــرن ــةط ــن ــةك ي
لةسةر قسة ناشبَيت نةطرتووةتةوةء
 ٢٠٠٩ ساَلى بودجةى ثةسةندكردنى
ساَلى بودجةى نةزانرَيت تاوةكو بكرَيت،

سةرفكراوة.  ٢٠٠٨ ضؤن ٢٠٠٧و
عةبدوإلةحمان، عومةر ثةرلةمانتار
ئيسالمى) يةكطرتووى ليستى (لةسةر
ليذنةى ثةرلةمانء لةسةرؤكى رةخنةى
«دةبواية وتى: ثةرلةمان طرتء  دارايى
ثةرلةمانى دارايى ليذنةى راثؤرتةى ئةم
بدرايةتة رؤذ دوو  ثَيش  كوردستان
ثَيشنيازء بؤئةوةى ثةرلةمانةكان ئةندام
ئَيستا نةك بنووسياية،  رةخنةكانيان 

ثَيماندةدةن». لةدانيشتنةكةدا 
بانيمارانى عوسمان  ثةرلةمانتار 
ئاماذةى سةوز) فراكسيؤنى (لةسةر
كوردستان ثةرلةمانى نةدةبوو بةوةكرد،
بكات، ئةمساأل  بودجةى لةسةر طفتوطؤ
لةضؤنَيتى دةبوو دَلنيا ثةرلةمان تاوةكو
كة ثَيشوو، ساآلنى بودجةى خةرجكردنى

ثةرلةمان. بَيتة وابوو بإيار ثار ساَلى
لةكوردستاندا لةوةطرت رةخنةشى
سةرفكردنى لةضؤنَيتى نيية شةفافيةت
جطة كوردستانء كةدَيتة ٪١٧ بودجةى
دَيت داهاتةكانى بةغداوة ثارةيةى لة لةو
نازانَيت كةس كة كوردستان هةرَيمى ناو

سةرفدةكرَيت. ضؤن
جطةلةو هةرَيم «حكومةتى وتيشى:
ضةندين لةبةغدا، وةريدةطرَيت ٪١٧
كة منحة ثارةى لةسيادىء ديكة ثارةى

بةردةست». دَيتة خةياَليية ثارةيةكى
نةوتى فرؤشتنى بةثارةى سةبارةت
دوو ماوةى بؤ كة كوردستان  هةرَيمى
وتى: بانيمارانى  دةفرؤشرَيت. ساَلة 
حكومةتى خةزَينةى ناضَيتة ثارةية «ئةو
كةسَيكى ضةند كوردستان، هةرَيمى

دةبةن». خؤيانى بؤ دةسةآلتدار
ئازاديى ثــرؤســةى لـــةدواى هــةر 
(٢٨) هةرَيم حكومةتى تائةمإؤ عَيراقةوة
بيانييةكان كؤمثانيا لةطةأل طرَيبةستى
فرؤشتنى دةرهَينانى بؤ كردووة ئيمزا
كوردستان، بةآلم لةهةرَيمى نةوتء غاز
ئةوةكرد، بؤ ئاماذةى بانيمارانى عوسمان
نازانن كوردستان هاوآلتييانى تائَيستا كة
«ئةم ــراون، ك ضؤن طرَيبةستانة ئةم
ثةردةوةكراونء لةثشتى طرَيبةستانة
كوردستانء جةماوةرى ئاطادارى بةبَى
دةبَيت وتيشى: هــةروةك ثةرلةمان»،
طرَيبةستة ئةوانةى كَين بثرسين ئَيمة
حكومةت كردووة، ئيمزا نةوتييةكانيان
دةسةآلتى ناو طروثَيكى يان حيزب، يان
دةبَيت ئةمانة كوردستان، سياسى
هاوآلتيان. ثةرلةمانء بؤ روونبكرَينةوة
حكومةتى زانيارييةكانمان «بةثَيى
مليؤن (٣٠٠ بؤ   ٢٥٠) تائةمإؤ هةرَيم
وةطــرتــووة شيرينى وةك دؤالرى
دةرهَينانى بؤ بيانييةكان لةكؤمثانيا

لةكوردستان». نةوت
فراكسيؤنى ثةرلةمانةى  ئةندام  ئةم

بؤ دةكــــات ـــةوز بـــاس لــــةوةش س
بودجةى بةياساكردنى ثةسةندكردنء
ليستَيكى لةضوارضَيوةى كوردستان
ــوو ــةدةب ن ــى ســـاكـــاردا ــاري ــري ــَي ذم
كارنامةى بيخاتة  ثةرلةمانى كوردستان
لــةبــةرئــةوةى ــؤى، خ كــؤبــوونــةوةى
كوردستان داهــاتــةكــانــى ــودجــةء  ب
ديار روون ئاشكراو بةشَيوةيةكى
دانثَيدانانَيكى دةبَيتة  ئةمة  ضونكة نيية،
كوردستان ثةرلةمانى ئــاشــكــراى
ثرؤذةى طةورةترين بةناشةرعيبوونى
ذيانى كة بودجةية ئةويش كة وآلت،
بةمشَيوةية ئةطةر بةندة،  ثَيوة طةلى
شةريكبوونَيكى بكرَيت ثةسةند بودجة
كوردستانة ثةرلةمانى ئاشكراى
بودجةى بةياساييكردنى بةدانثَيدانانىء

كوردستان. هةرَيمى
بودجةى بةطفتوطؤكردنى  سةبارةت 

ثةرلةمانى  ــةن ــةالي ل  ٢٠٠٩ ســاَلــى
محةمةد ثةرلةمانتار كوردستانةوة،
مرؤظ مافى  ليذنةى (سةرؤكى فةرةج 
ئاماذةى كوردستان) لةثةرلةمانى
ثةرلةمانى ساَلة سَي ماوةى بؤ بةوةكرد،
خاَلَيك لةسةر ضةند  كوردستان جةخت 
هةردوو يةكنةطرتنةوةى وةك دةكاتةوة،
يةكنةطرتنةوةى ــىء داراي ــى وةزارةت
دابةشكردنى دارايىء ضاودَيرى هةردوو

بةدووبةش. بودجة
لةناو ثةرلةمانة  ئةندام ئةم بةقسةى 

بودجةى ساَلى٢٠٠٩ ئةولةويةتديارنيية 

خزمةتطوزاريى، بوارَيكى ضى دراوةتة
كَيشةى دةتوانرَيت ئايا روونيية يان
فةرد دةخلى يان بكرَيتةوة، كةم بَيكاريى

دةكات؟ زياد ضةند
ئةوة بؤ ئاماذة ــةرةج ف محةمةد
ــى وةزارةت ــةردوو ه تاوةكو  ــات، دةك
بودجةى هةقنيية يةكنةطرنةوة دارايى

٢٠٠٩ طفتوطؤى لةسةر بكرَيت،  ساَلى
ثةرلةمان ــى ــةرؤك «س وتيشى:
ئاماذةى ــردوودا راب لةدانيشتنةكانى
وةزارةتى هةردوو هةتاوةكو بةوةكرد،
خيتامى بودجةى يةكنةطرنةوة دارايى

بةآلم  ناكرَيت، تاووتوَي ٢٠٠٩ ساَلى
ئةو لةسةر طفتوطؤ ئةمإؤ بةداخةوة

دةكرَيت». بودجةية
مــرؤظ مافى ليذنةى ســةرؤكــى
سةبارةت كوردستان لةثةرلةمانى
وتــى: يةكَيتى ثــارتــىء  بــةبــودجــةى
داراييةوة وةزيرى لةاليةن  «بةداخةوة 
يةكَيتى ــىء ــارت ث بــودجــةيــةى  ــةو  ئ
لةحكومةتى وةريدةطرن  كة ديارينةكرا 
بكرَيت ديارى  هةردةبَيت  بةآلم  هةرَيم،

بةثَيى ياسا»
ثارتىء بةوبودجةيةى  سةبارةت 
بآلدةكرَيتةوة، لةإؤذنامةكاندا كة يةكَيتى
دؤالرة، مليؤن  (٣٥) مانطانة طواية كة
داوايــان ثةرلةمانَيك ئــةنــدام ضةند 
دارايى وةزيرى ثةرلةمانء لةسةرؤكى
كة ئاشكرابكرَيت، بودجةية ئةو كرد،
لةحكومةتى يةكَيتى ثارتىء مانطانة

ــةزان د.رةم ثةرلةمانتار وةردةطـــرن.
فراكسيؤنى (لةسةر عةبدوإلةحمان
«ئَيمة راطةياند: بةإؤذنامةى سةوز)
ثةرلةمان لةسةرؤكى ثرسيارةمان ئةو
ثةرلةمانةكانء ئةندام بؤئةوةى كرد
يةكَيتى ثارتىء بزانن هاوآلتييانيش
وةردةطــرن، لةحكومةت بودجة ضةند
نةداينةوةء وةآلميان بةداخةوة بةآلم
دزييةوة، لةثرسيارةكةمان خؤيان
كرد دؤالرة مليؤن (٣٥) لةو نكوَليشيان
بآلوكراونةتةوة، لةإؤذنامةكاندا كة
مانطانة نةيانوت ئةوةشدا لةطةأل بةآلم
لةحكومةت ضةند يةكَيتى  ثــارتــىء

وةردةطرن».
بةثَيويستى ثةرلةمانة ئةندام ئةم
كوردستان لةبودجةى هةرَيمى دةزانَيت
هةراليةنَيك دةدرَيتة  هةربودجةيةك 
ضاودَيرى ديوانى ثةرلةمانء  دةبَيت

بن، خةرجكردنى ئاطادارى دارايى
مةخمورى غــةفــور ثةرلةمانتار
ئةو دةربــإى بؤئةوة خؤى نيطةرانى
ثةرلةمانى رابردوو ساَلى  ثَيشنيازانةى
دابـــوو ــان بــةحــكــومــةتــى ــت ــوردس ك
هيضى بودجة  خةرجكردنى لةسةر 
خةرجكردنى نةإاثؤرتى جَيبةجَينةكراوة،

ثةرلةمان  بؤ  ٢٠٠٨ ساَلى بودجةى 
نةإاثؤرتَيك لةهةمانكاتدا هــاتــووة،
لةسةر كوردستان ثةرلةمانى دراوةتة
بؤ كوردستان، هةرَيمى داهاتةكانى
بزانَيت كوردستان ثةرلةمانى ئةوةى

ضؤن داهــاتــى كــوردســتــان ضــةنــدةء
سةرفدةكرَيت.

بودجةى لــةإاثــؤرتــى » وتيشى: 
رَيــنــمــايــى  ــــةدوو  ب  ٢٠٠٩ ســاَلــى
سلَيمانى دارايى وةزارةتى ئامادةكراو،
رَينماييةكي هةولَيريش  رَينماييةكةو 
يةكى هةر حكومةت هَيشتا كةواتة ديكة
دابةشى بودجةكة ضونكة نةطرتووةتةوة،

دةكرَيت». دووال
ــارةت ــةب س ــورى ــةخــم ــور م ــةف غ
«كةس وتى: حيزبةكانيش بةبودجةى
ضؤن حيزبةكان بــودجــةى نازانَيت 
بةثَيى حكومةت وآلتــة لةم ــت،  دةدرَي
دةدات» بةحيزبةكان ثارة خؤى ميزاجى
محةمةد كوَيستان ثةرلةمانتار
ئاماذةى سةوز) فراكسيؤنى (لةسةر
ساَلى بودجةى ثةرلةمان بــةوةكــرد
خيتامى حسابى ثةسةندكرد ٢٠٠٧ى
ساَلى بودجةى نةبينى، ٢٠٠٦-مـــان
خيتامى حسابى ثةسةندكرد ٢٠٠٨-مان
ئَيستاش نةبينى، ٢٠٠٧-مـــان ساَلى
ساَلى بودجةى  طفتوطؤكردنى خةريكى 
٢٠٠٨-مان خيتامى حسابى ٢٠٠٩يــن،
ئةو نيطةرانيمانة جَيطةى ئةوةى نةبينى،
بةشَيوةيةكى سةرفدةكرَيت بودجةية
ئةندام زؤربةى ناشةفافانة، نادروستء
لةسةر هةية قسةيان ثةرلةمانةكان
دَيتة بودجةيةى ئــةو خةرجكردنى

كوردستان، هةرَيمى
فراكسيؤنى ثةرلةمانةى  ئةندام  ئةم
ضةند لةاليةن لةوةكرد، باسى سةوز 
داوةتة داوايةكيان ثةرلةمانَيكةوة ئةندام
دوو ماوةى تاوةكو ثةرلةمان سةرؤكى
هةردوو بؤئةوةى حكومةت بداتة هةفتة
ديوانى ــةردوو ه دارايــى،  وةزارةتـــى
هةندَيك يةكبطرنةوة،  دارايى ضاودَيرى 
جَيبةجَييان حكومةت كة ديكة داواكاري
بودجةى لةسةر قسة  ئةوكات  ناكات،

نةكرا،  ئةطةر ئةمانة ٢٠٠٩ بكرَيت، ساَلى
ثةسةندكردنى دذى ئَيمة جَيبةجَينةكران،

دةبينين. ٢٠٠٩ بودجةى ساَلى
بؤ هةرَيم وةزيرى خؤشيةوة لةاليةن
ئايا بةوةى، سةبارةت دارايى كاروبارى
دؤالر مليؤن (٣٥) بإى يةكَيتى ثارتىء
تاَلةبانى بايز وةردةطرن؟ لةحكومةت
راستنييةء رَيذةية ئةو «نةخَير وتى:

كةمترة».
ثةرلةمانى سةرؤكى موفتى عةدنان
كة بةوبةَلَينةى سةبارةت  كوردستان
ــى وةزارةت ــةردوو ه ئةطةر  دابــووى،
يةكنةطرنةوة هةرَيم حكومةتى دارايى

نةكرَيت  ثةسةند  ٢٠٠٩ ساَلى بودجةى 
من «نةخَير وتى: ثةرلةمانةوة لةاليةن
يةكى وةزارةتةكة سَى  ئةطةر وتبووم
هةَلوَيستوةردةطرين، ئةوكات نةطرتةوة
طرتووةتةوة يةكيان وةزارةت دوو ئةوة
ئةويش ماوة، دارايى وةزارةتــى تةنيا
ئــةوةى بؤ ــاوة ن هةنطاوى ضةندين
بإيارَيكى لةسةر تةنيا يةكبطرنةوة،

ماوة». حكومةت
ــاذةى ــام ئ ــان ــةم ــةرل ــى ث ــةرؤك س
لــةإووى ئــةطــةر ــرد، راســتــة ــةوةك ب
دوو وةزارةتى بكةيت سياسييةوة سةير
بودجةكةشيان هةرضةندة  هةية،  دارايى
لــةإووى بــةآلم وادابــةشــكــردووة،
وةزارةت ــةك ي وةك  ــةوة  كــاركــردن

كاردةكةن.
كة ــة ــي ــاري داواك ــةو ــارةت ب ــةب س
بؤ كــرا دارايـــى وةزيـــرى ئاراستةى 
يةكَيتى، ثارتىء بودجةى دياريكردنى
موفتى عةدنان  ثةرلةمان سةرؤكى 
ثارتىء «بودجةى راطةياند: بةإؤذنامةى
دةدرَيت حكومةتةوة لةاليةن يةكَيتى 
بةآلم ديكة، حيزبةكانى هةموو وةك
دارايدا وةزارةتى لةبودجةى رَيذةية ئةو
بيخةمَلَينين ناتوانين ئَيمة ضةندة، كة هةية
بةآلم وةردةطرن، ضةند يةكَيتى ثارتىء
بةوةكردء ئاماذةى ــى داراي ــرى وةزي
ئاماذةى مليؤن دؤالرةى (٣٥) ئةو وتى:
ئةوةندةنيية». لةإؤذنامةكاندا ثَيدةكرَيت
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بودجة ضةند نةوترا ثارتىء يةكيَتى بةثةرلةمانيش
وةردةطرن لةحكومةت

ثةرلةمانتار عوسمان بانيمارانى:

ذمَيرياريى ليستَيكى  لةضوارضَيوةى كوردستان بودجةى بةياساكردنى ثةسةندكردنء 

لةبةرئةوةى خؤى، كؤبوونةوةى كارنامةى بيخاتة كوردستان ثةرلةمانى نةدةبوو ساكاردا

دةبَيتة ئةمة ضونكة نيية، ديار روون ئاشكراو بةشَيوةيةكى كوردستان داهاتةكانى بودجةء

وآلت، ثرؤذةى طةورةترين بةناشةرعيبوونى كوردستان ثةرلةمانى ئاشكراى دانثَيدانانَيكى

بكرَيت ثةسةند بودجة بةمشَيوةية ئةطةر بةندة، ثَيوة طةلى ذيانى كة بودجةية ئةويش كة

بودجةى بةياساييكردنى بةدانثَيدانانىء  كوردستانة ثةرلةمانى ئاشكراى  شةريكبوونَيكى

كوردستان. هةرَيمى

محةمةد: كوَيستان ثةرلةمانتار

نةبينى، ٢٠٠٦-مان خيتامى حسابى ثةسةندكرد ٢٠٠٧ى ساَلى بودجةى ثةرلةمان

ئَيستاش نةبينى، ٢٠٠٧-مان ساَلى خيتامى حسابى ثةسةندكرد ٢٠٠٨-مان بودجةى ساَلى

نةبينى ٢٠٠٨-مان خيتامى حسابى ٢٠٠٩ين، بودجةى ساَلى خةريكى طفتوطؤكردنى

عةبدوإلةحمان: د.رةمةزان ثةرلةمانتار

ثةرلةمانةكانء ئةندام بؤئةوةى كرد  ثةرلةمان لةسةرؤكى  ثرسيارةمان ئةو ئَيمة

بةداخةوة بةآلم وةردةطرن، لةحكومةت  بودجة ضةند يةكَيتى ثارتىء  بزانن هاوآلتيانيش

دؤالرة مليؤن (٣٥) لةو نكوَليشيان خؤيان لةثرسيارةكةمان دزييةوة، نةداينةوةء وةآلميان

ثارتىء مانطانة نةيانوت ئةوةشدا لةطةأل بةآلم  بآلوكراونةتةوة، لةإؤذنامةكاندا كة كرد

وةردةطرن لةحكومةت ضةند يةكَيتى
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فةالح نةجم

قوتابخانةكان لةبةإَيوةبةرى بةشَيك
خزمايةتى، حيزبىء ئينتيماى بةثَيى
ضاودَيريكردنى بؤ مامؤستاكانيان ناوى
تؤماركردووة، دةنطدان سندوقةكانى
ــو وةك ــة، ــواي ــي ــَي ث مامؤستايةكيش
تةنيا ــــردوو راب ــبــذاردنــةكــانــى هــةَل
بؤ سةرةكى بنةماى دةبَيتة  حيزبيبوون
سندوقةكانى لةسةر مامؤستاكان  دانانى

دةنطدان.
هةَلبذاردنةكان بــاآلى كؤمسيؤنى
«بؤ رايطةياند: لةبةياننامةيةكيدا
هةَلبذاردنةكانى سةرثةرشتيكردنى
بة ثَيويستى كوردستان، ثةرلةمانى
بؤ هةية ثارَيزةر مامؤستاو هةزار (٤٥)
دةنطدان، سندوقةكانى ضاودَيريكردنى
دةنطدان لةبنكةكانى هةزاريان (١٦) كة
دادةنرَين، سلَيمانى ثارَيزطاى لةسنوورى

لةسةرجةم داواى مةبةستةش  ئةم بؤ
كــردووة قوتابخانةكان بةإَيوةبةرى
وةك خوازيارن مامؤستايانةى ئةو كة
دابنرَين، دةنطدان لةبنكةكانى  ضاودَير
كؤمسيؤنى ــــةى رةوان نــاوةكــانــيــان

بكةن. هةَلبذاردةكان
ئامادةيى مامؤستاى عومةر، ئةحمةد
لةوة جةختى شةهيد،  لةهةَلةبجةى 
ســةرةكــى بنةماى «تةنيا كــــردةوة،
سةر ــؤ ب مــامــؤســتــاكــان ــى  ــن ــرت وةرط
حيزبيية، ثَيوةرَيكى دةنطدان، سندوقةكانى
مامؤستايانة ئةو تةنيا ئةوةى بةهؤى
ضونكة يةكَيتين، ثارتىء كة سودمةندبن،
دةبنة دووثارتة ئةو غةيرى مامؤستاى
خروقاتانةى ئةو لةبةردةم بةربةستَيك
هةَلبذاردنةكان لة دةكرَيت طومان كة

بدرَيت». ئةنجام
بــةوثــَيــيــةى لــةهــةَلــبــذاردنــةكــانــى
هَيزَيكى كوردستاندا هةرَيمى رابردووى
يةكَيتيدا ثارتىء لةبةردةم ئؤثؤزسيؤن

ئةوانةى زؤربـــةى  رَيــطــر، نةبووةتة
دانرابوون دةنطدان سندوقةكانى لةسةر
يةكَيتى ثــارتــىء ئةندامانى كــاديــرو
لةبةرذةوةندى هةَلبذاردنةكانيان بوون،
بةتايبةت ثَيهَيناوة، كؤتايى خؤيان
عَيراق، دةســتــوورى لةسةر دةنطدان
الى زؤربوو ئةوةندة دةنطدةران رَيذةى
كوردستان هةرَيمى نةتةوةيةكطرتووةكان
ئةوةيان طومانى ثرسيارةوة، ذَير كةوتة
دةنطانة ئــةو زؤرى بةشَيكى ــرد دةك
رَيذةى شارةكان زؤربةى كة ناإاستبَيت،
زياتر (٪٩٠) هاوآلتييان بةشداريكردنى

بوو.
ــَيــت: دةَل ئــةوةش  مامؤستاية ــةو  ئ
ــــردووى راب ــى ــان ــةك ــذاردن ــب ــةَل ــةه «ل
ئةوة دةسةآلتى كوردستاندا هةرَيمى
درابوو قوتابخانةكان بةبةإَيوةبةرى
ببنة دةيانةوَيت مامؤستايانةى ئةو كة
دةنطدان، سندوقةكانى لةسةر ضاودَير
ئةوانةى سلَيمانى،  ثارَيزطاى  لةسنوورى 

نةدةنووسرا، ناويان نةبووناية يةكَيتى
كة نةبَيت كةميان ذمارةيةكى تةنيا

بةناضاريى دةيان نووسين».
ئــةمــجــارةى لــةهــةَلــبــذاردنــةكــانــى
بإيارة كــة كوردستاندا ثةرلةمانى 

كؤميسؤن  ئةنجامبدرَيت،  ٢٠٠٩/٧/٢٥
قوتابخانةكان لةبةإَيوةبةرى داواى
مامؤستايانة ئــةو نــاوى كة كــردووة،
وةك دةيانةوَيت كؤميسيؤن كة بؤ بنَيرن

دابنرَين. ضاودَير
لــةزانــكــؤى سياسى  ثسثؤإَيكى
«ثــَيــدةضــَيــت ـــَيـــت: ــن دةَل ــةدي ــةآلح س
سندوقةكانى ــةر ــةس ل ــى ــري ــاودَي ض
توندتربَيت هةَلبذاردنةدا  لةم  دةنطدان
رابـــردوو، لةهةَلبذاردنةكانى وةك 
جــيــاواز قــــةوارةى ضةندين ضونكة 
تؤماركردووة، ناويان لةهةَلبذاردنةكاندا

كةمتر دةكاتةوة». دةرفةتى خروقات كة
قةوارةى (٥) هاوثةيمانىء (٢٠) بإيارة
٧/٢٥دا لةهةَلبذاردنى بةشدارى ديكة

هةَلبذاردنة يةكةمين ئةمةش بكةن،
لةدروستبوونى ســاأل  (١٨) ـــةدواى ل
ئةو كوردستان ثةرلةمانى حكومةتء
بةشدارى سياسيية قةوارة زؤرة ذمارة
هةَلبذاردنى سَييةمين كة بكةن، تَيدا

كوردستانة. ثةرلةمانى
سياسةت مامؤستاى كةريم، سةآلح
ــةوة «ئ ــى:  وت سةآلحةدين لةزانكؤى
ضاودَيرانى ئةطةر طةورةية  هةَلةيةكى
يان بن سةربةليستَيك هةَلبذاردنةكان
ضونكة دياريكراوبن، بةاليةنَيكى سةر
بكةن لةخروقاتَيك ضاوثؤشى دةكرَيت
ئةنجامى لةسةر ــةواوى ت كاريطةريى
دةبَيت بؤية جَيدةهَيَلت، هةَلبذاردنةكان
عَيراق هةَلبذنةكانى باآلى كؤمسيؤنى
خؤى نووسينطانةى ــةو ئ لــةإَيــطــةى
كاروبارى كوردستاندا، لةشارةكانى
بطرَيتة ــرانــة  ضــاودَي ــةو ئ وةرطــرتــنــى 
بؤ بكات ديارى مةرجَيك ضةند دةستء

وةرطرتنيان».

عةبدوإلةحمان شارا

ـــةو ضـــوار ـــزى ئ ـــةإي ــمــانــى ل ســلــَي
طوزةرانى ئاستى كة عَيراقداية ثارَيزطايةى
هةذاريدايةو هَيَلى لةذَير دانيشتوانةكانيان
بةثَيى ئةمةش  نيية، خؤراكى ئاسايشى 
جيهانى، خؤراكى رَيكخراوى بةياننامةيةكى
بةنيازة رَيكخراوة ئةو هؤيةشةوة بةو
بةمنداآلنى ذةمةخواردن ثَيدانى بةرنامةى

بكات. جَيبةجَي قوتابخانةكان
خؤراكى رَيكخراوى بةياننامةكةى بةثَيى
كة نةتةوةيةكطرتووةكان بة سةر جيهانى
هةزار (٩٣٠) بآلوكراوةتةوة، (٥/٢٦)دا لة

ئاسايشى نةبوونى بةدةست لةعَيراقدا كةس
ئةو بارودؤخى ئةطةر دةناَلَيننء خؤراكةوة
(٦) داهاتودا بإوات لةماوةى هةروا وآلتةش
ديكة مةترسى هةزار كةسي  (٤٠٠) مليؤنء
تووشبوونيانبةبرسَيتىلَيدةكرَيتءزؤربةى
هةذاريىء هَيَلى لةذَير كة كةسانةش ئةو
عَيراق ثارَيزطاطةى ضوار لةهةر برسَيتيدان
ئةمة واست)ن، نةينةوا، ديالة، سلَيمانى، )
دةسةآلتدارانى ــةردةوام ب كة  لةكاتَيكداية
هةرَيمى كة دةكــةن ــةوة ل بــاس هــةرَيــم 
عَيراقدا ديكةى ثارَيزطاكانى لةضاو كوردستان

تَيداية. برسى خةَلكى هةذارو كةمترين
وةزارةتــى رووثَيوى دوايةمين بةثَيى
لةمانطى كة هةرَيم حكومةتى  ثالندانانى

«تواناى ئةنجامدراوة، ئةمساَلدا نيسانى
سَيجار كوردستاندا لةهةرَيمى تاك خةرجى
هةموو بةقةد ضوارجار بةغداو بةقةدةر
بةوثَييةش عَيراقة». ديكةى ثارَيزطاكانى
باشتربوونى بؤ نيشاندةرَيكة ئامارةكة
لةضاو كــوردســتــان خةَلكى ــى ــوزةران ط

عَيراق. ديكةى ثارَيزطاكانى
ثسثؤإى سةعيد رةئــوف محةمةد  د. 
كة رووثَيويةى ئــةو ثَييواية، ئــابــوورى
«لةإووى كراوة ثالندانانى هةرَيم لةوةزارةتى
لةثارَيزطاى ضونكة الوازة»، زؤر زانستييةوة
لةكاتَيكدا وةرطيراوة خَيزان (١٠٨٠) سلَيمانى
تَيدا كةسى هةزار (١) مليؤنء (٢٠٠) سلَيمانى

نيشتةجَيية.

«ئةو وتيشى: ئابوورى ثسثؤإةى ئةو
وةزارةتى رووثَيويةكةى  بؤ كة نموونةيةى 
لة طوزارشت ناتوانَيت وةرطيراوة ثالندانان
سلَيمانى دانيشتووانى هةموو ذيانى واقيعى
ثَيدةكرَيت هةستى ئةوة بةبينينيش هةر بكات،
ثارَيزطاية ئةم بازاإةكانى لةكاتَيكدا لةكؤآلنء
ضةندينسواَلكةردةبينرَيت،ئةمانةجطةلةوةى

ناكةن». سواأل برسي كةسى كةضةندين
ئةو ـــوف رةئ ــإواى د.مــحــةمــةد ــةب ب
يةك هةرَيم ثالندانانى رووثَيويةى وةزارةتى
فةرامؤشكراوة، تَيدا طرنطى زؤر فاكتةرى
«سلَيمانى نرخةكانة، ثشت ئاستى ئةويش
لةوة زؤر رَيذةكةى تَيدايةو زؤر هةذارى
وةزارةتــى لةإووثَيويةكةى كة زياترة

ضارةسةريش ثَيكراوة، ئاماذةى ثالنداناندا
خةَلكى ــى  دروســت ـــارةى ذم ــةوةى  ــؤئ ب
كة ئةوةية ثَيوةربطيرَيت، سلَيمانى هةذارى
وةربطيرَيتء لةخةَلكى فراوان نموونةيةكى
هاوكات نرخةكانءدةرامةتةكانلَيكبدرَيتةوة،

بَيت». بةردةوام رووثَيويةكةش
بة سةر جيهانى خؤراكى رَيكخراوى
بةرنامةى بةنيازة نةتةوةيةكطرتووةكان
قؤناغى بةقوتابيانى  ذةمةخؤراك ثَيدانى 
بكاتء ثةيإةو قوتابخانةكان سةرةتايى
دياريدةكات منداأل هةزار (١٧٠) لةونَيوةشدا
لة بةرنامةكةش ذةمةخواردن، ثَيدانى بؤ
ديالة، (سلَيمانى، ثارَيزطاكانى ناوضةى (٨)

ثةيإةو دةكرَيت. نةينةوا، واست)

بةرزة تيَياندا برسيَتى رَيذةى كة عَيراقداية، ثارَيزطايانةى ئةو لةأيزى سلَيمانى

دةنطدان سندوقةكانى لةضاودَيريى مامؤستا ذمارةيةك بؤضى

دةكرَين؟ بيَبةش

جةمال ئارام – كةركوك

داواى عَيراقى  نــةزاهــةى  دةســتــةى
ئةندامانى سامانى سةروةتء ئاشكراكردنى
بةإَيوةبةرة ثارَيزطاكانء ئةنجومةنى
مةبةستةش ئةو  بؤ دةكــات،  طشتييةكان

دانراوة. رؤذ (١٥) مؤَلةتى
ليستى ئــةنــدامــى خةليل ئيبراهيم
كةركوك ثارَيزطاى  لةئةنجومةنى برايةتى 
«سةرؤكايةتى راطةياند: بةإؤذنامةى
دةستةى عَيراقء وةزيرانى ئةنجومةنى
نووسراودا لةدوو عَيراقى نةزاهةى باآلى
ئاراستةى مانطة ئــةم (١)ى  رؤذى كة
ئةندامانى طشتييةكانء ــوةبــةرة بــةإَي
عَيراقيان ثارَيزطاكانى ئةنجومةنى
ئاراستةى بإيارةكةش وَينةيةكى كردووةو

تيايدا كراوة، عَيراق ثارَيزطاكانى ئةنجومةنى
سامانى سةروةتء ئاشكراكردنى داواى
لةنووسراوةكةشدا دةكةنء بةرثرسانة ئةو
(١٥)ى ئةطةر تاكو كة ئةوةكراوة، ئاماذة بؤ
بؤ نةكةن  ئاشكرا  سامانةكانيان مانطة  ئةم 
مووضةو سةرجةمى ئةوا نةزاهة، ليذنةى

رادةطيرَيت». ئيمتيازاتةكانيان
فؤرمَيكى بإيارةكةدا «لةطةأل وتيشى:
ســـةروةتء بةئاشكراكردنى تايبةت
بةوردى زؤر تيايدا كة هاتووة، سامانةكان
دةكات سامانانة  ئةو سةرجةم بؤ ئاماذة 
ئؤتؤمبَيلء وةك  بةرثرسان خاوةنيانن، كة
بانكةكانى ثارةى ئاَلتونء زةوىء خانوو
تةنانةت كؤمثانياو...هتد، دةرةوةو ناوخؤو
نزيكةكانى كةسة سةرمايةى ئاشكراكردنى
باوكء وةك بةهةمانشَيوة، بةرثرسةكانيش

خوشك». براو
بإيارةكة تاضةند ــةوةى ئ لــةبــارةى
طةندةَلىكةمدةكاتةوةوتاضةنديشئةندامانى
دروستى راستىء ثارَيزطاكان ئةنجومةنى
ئيبراهيم دةكــةن، ئاشكرا سامانةكانيان
بإيارةكة «هةرضةندة رايطةياند: خةليل
لةسةرةتاى دةبوو كة دواكةوتووة زؤر
ثارَيزطاكانةوة ئةنجومةنى هةَلبذاردنى
باشةو هةنطاوَيكى بةآلم بكراية،  كارة ئةم
بةإَيوةبةرة ئةنجومةنء ئةندامانى ثَيويستة
بةشَيوةيةكى ثابةندبن ثَيوةى طشتييةكان
زانيارييةكان ئةطةر ضونكة دروست، راستء
ثإكردنةوةى لةكاتى بكرَينةوة  ثإ هةَلة
تووشى بةرثرسانة ئةو ئةوا فؤرمةكةدا
دادطا بانطهَيشتى دةبنء ياسايي طرفتى

دةكرَين».

سامانى داواى ئاشكراكردنى نةزاهة دةستةى
دةكات ثارَيزطاكان ئةنجومةنى ئةندامانى

عارف ستارة

ــةهــاوكــارى ب ــــةورؤز ــي ن ــاَل كــةن
ــذاردن ــب ــةَل ه كــؤمــســيــؤنــى بـــاآلى
سياسييةكان قــةوارة بؤ  بةرنامةيةك
كةناَلةكةش بةإَيوةبةري دةكاتء ئامادة
ئةوةية بةرنامةية لةم ئامانجمان دةَلَيت:
ناساندني تــوانــاي ــةك  ــةوارةي ق هــةر 
لةوانةية كة بةخةَلك هةبَيت بةرنامةكاني
بؤ دةرفةتةي ئةو  ديكةوة لةكةناَلَيكي 

نةإةخسَيت.
بــةإَيــوةبــةري ئـــازاد ئــةرطــوشــي،
راطةياند: بةإؤذنامةى نةورؤز كةناَلي
حكوميي كةناَلَيكي وةك نةورؤز «كةناَلي
دةدات سياسييةكان بةقةوارة رَيطة
ثرؤذةكانيان راستةوخؤ بةشَيوةيةكي
بةرنامةكانيان بزانن تاخةَلكى بخةنةإوو،
بةخةَلك خزمةتَيك ضي دةيانةوَيت ضؤنةء
وةك سياسييةكان قةوارة هةموو بكةنء
نادةين رَيطة ثَيدةدرَيتء كاتيان يةك
ديكة ئــةوي بــاشء كاتي  قــةوارةيــةك 

بدرَيتآ». كةمي كاتَيكي
ئاماذةى نةورؤز كةناَلي بةإَيوةبةري
قةوارةيةكي هةموو  كة  ــدا، ــةوةش ب
هةيةء خؤناساندني مافي سياسي
لةكةناَلَيكدا قةوارة هةندَيك ئةطةرهةية
نةبَيت، بةرنامةكةي ناساندني دةرفةتي
توانايةي ئةو حكوميةوة لةكةناَلَيكي بؤية
بةتيروثشك شَيوازةكةش ثَيدةدرَيت،
لةكؤمسيؤن كة جــؤرةي بةو دةبَيت،
بةهةمانشَيوةي دياريكراوة ذمارةكةي

ذمارةي دةبَيت، هةَلبذاردن ذمــارةي
قةوارةيةك هيض دادةنرَين قةوارةكان

ناخرَيت». ديكة قةوارةيةكى ثَيش
ــاآلى  ب كؤمسيؤنى بــةوثــَيــيــةى  
سةرفكردنى تواناى هةَلبذاردنةكان
بودجةى نيية، بةرنامةيةى ئةو بودجةى
ــةورؤز ن كةناَلى بةرنامةيةى ــةو ئ
ئةمريكي (KIPI) رَيكخراوي لةاليةن

دابيندةكرَيت.
نوَينةري ساَلح محةمةد  هةندرَين
لةهةولَير هةَلبذاردن باآلي كؤمسيؤني
شةوَيك بةرنامةكة هةر ئاشكرايكرد، كة
شةوَيك هةر  دةبَيتء خولةك  (٤٠)
(٢٤) لةناو دةبــَيــت ــةك ــةوارةي ق بؤ 
ريزبةندي بةثَيي سياسييةكةدا، قةوارة
تيروثشكةي كؤمسيؤني حيزبةكانء ئةو
دياريكردووة هةَلبذاردنةكان بــاآلي
(٥٠)وة ــةذمــارة ل ــت، دةضــَي ــوة  بــةإَي
يةكةم (٧٥)ء ذمارة هةتا دةستثَيدةكات 
بةرنامةكة ذمارة ذمارةي بةشداربووي
وتيشى: (٥٠)ىقةوارةسياسييةكةدةبَيت،
خودى بةرنامةكة يةكةمي خولةكي «ثانزة
دؤكيؤمَينتي فيلمَيكي سياسييةكة قةوارة
دةكاتء ئامادة  بةرنامةكةيةوة لةبارةي 
ئةندامي دوو بةئامادةبووني بةرنامةكة
طفتوطؤ رؤذنامةنووسَيك حيزبةكةء
بةرنامةكةش، زنجيرةي  دوا  دةكرَيت،
لةنَيوان مَيزطردَيك رؤذة يةمين كة(٢٤)
سياسييةكةدا قةوارة (٢٤) هةر نوَينةري
ضاودَيريي كؤمسيؤنيش دةضَيتء بةإَيوة

دةكات. بةرنامةكة وردي

سياسييةكة قةوارة (٢٤)
حكوميةوة لةكةنالََيكي دةتوانن

بكةن ئاشكرا رؤذنامةكارنامةكانيان

ثــالــَيــوراوى ــى ــراودةل مــي كــةمــال  د. 
كــوردســتــان ــمــى ــةتــى هــةرَي ســةرؤكــاي
هةَلبذاردنةكانى ثرؤسةى ثَيشَيلكارييةكانى
رَيكخراوى دةطةيةنَيتة كوردستان هةرَيمى

نَيودةوَلةتى. ئينتةرناشناَلى ئةمنستى
بةريتانيا لة ثَيرآ كة  لةكؤبوونةوةيةكدا
لةطةَل ميراودةلى كةمال د. ئةنجامدرا،
رؤژههالتي بةرَيوةبةرى سمارتي مالکؤلم
ئةو ئهفريقاى ــورى ــاك ب ــتء ــاوه راس ن

باسي درَيژيي به كؤبووةوةو رَيكخراوة
پرؤسهي لة كة كرد پَيشَيلکارييانةى ئهو
سياسهتي بةتايبهتي روويانداوه ههَلبژاردندا
نانبإينوههإهشةكردندژيکانديديهةندَيك
بؤ هيوا ليستي قةدةغةكردنى ليستةكانء لة
مةسةلةى و لةهةَلبذاردنةكان  بةشداربوون 
بهرنامهو و حيزبي  ميدياي بهکارهَيناني 
دهمانچة ــارهو پ و  حکومهت  پرؤژهکاني
دهستپَيکردني و دهنگکِرين بؤ  بةخشينهوه
لةاليهن ههلبژاردن بانطةشةى  پَيشوهختي

دهسهَالتدارهکانهوه. حيزبه

ئهمنستي  بهرَيوه بهري لةبةرامبةريشدا  
ــري چــاودَي خــؤيــان ـــهوان ئ رايــگــه يــانــد، 
له بهَالم نابَيت، کوردستان له ههلبژاردنيان
ناوخؤييه کانء و جيهاني چاودَيره  رَيگاي
پرؤسهي له ئاگايان ميدياكانةوة راپؤرتي
ئهوان وتيان که ههروه ها ههَلبژاردن دهبَيت.
پَيشَيلکارييهکان راپؤرتي  بهدواي  بهردهوام
دهگهإَينء عهرهبيدا و کوردي ميدياي له
نيگهراني خؤيانده ربارهيدياردهي نانبإينء
کانديده بؤ ئازاديي مهوداي تهسککردنهوهي

... بادينان دهربإي ناوچهي جياوازهکان له

هه لَبژاردن پَيشيَلکارييهکاني ميراودهلي کهمال د.
رووندهکاتهوه ئينتهرناشنال ئهمنستي بؤ
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كةركوك؛ نةهامةتييةكان بؤ كوردء خزمةتطوزارييةكان
بؤ ئةوانى ديكة

بةدواداضــــوون

هاوإآ عةبدولَآل

جةالل تاَلةبانى ضةندين ثرؤذة بؤ عةرةبء 
توركمانء كلدوئاشورييةكانى شارى كةركوك 
خَيزانى  سةدان  لةكاتَيكدا  دةكات،  جَيبةجَي 
كوردى ئاوارة لةياريطاء سةربازطة كؤنةكانى 
شارةكةدا ذيانَيكى ثإ مةينةتى بةسةردةبةنء 
تائَيستاش كةمترين ثرؤذةي خزمةتطوزاريان 
ئاوارةكان  نوَينةرى  هاوكات  ثَيشكةشكراوة، 
كورد  بةرثرسانى  لةتاَلةبانىء  رةخنة 
بةرثرسانى  «تاَلةبانىء  دةَلَيت:  دةطرَيتء 

كورد قةومةكةي خؤيان لةبيركردووة».
رؤذي (٦/٩) وةفدَيكى مةكتةبى ثةيوةنديية 
لةكةركوك،  يةكَيتي  نيشتمانييةكاني 
تاَلةبانى، سةرؤك كؤمارى  سةردانى جةالل 
كردو  يةكَيتييان  طشتى  سكرتَيرى  عَيراقء 
ثرؤذةى  بةَلَينيدا  تاَلةبانى  لةكؤبوونةوةكةدا 
لةناوضة  ئيرتيوازى  بيرى   (٢٠) هةَلكةندنى 
جَيبةجَيبكرَيتء  كةركوكدا  عةرةبنشينةكاني 
(٢) ياريطا لةناحية توركماننيشنةكانى ( يايضى، 
 (٧٠٠) بإى  هةروةها  دروستبكرَيتء  تازة) 
هةزار دؤالر بؤ تةواوكردنى (١٤٠) خانوو بؤ 

كلدؤئاشورييةكان خةرجبكرَيت.
نوَينةرى  ــةوةكــةدا  ــوون ــةكــؤب ل ــةر  ه
ثةيوةندييةكاني  لةمةكتةبي  توركمانةكان 
كرد،  تاَلةبانى  سوثاسى  لةكةركوك،  يةكَيتي 
دروستكردنى  بؤ  يارمةتدانيان  لةبةرامبةر 
 (٣٠٠) يايضىء  لةناحيةى  خانوو   (١٥٥٠)
لةكاتَيكداية  ئةمة  بةشير،  لةناحيةى  خانوو 
لةماوةى رابردوودا سَي جار ثارةى بةناوضة 
طوندَيكى  ضةند  داوةو  توركمانةكانيش 
لةناويشياندا  ئاوةدانكردووةتةوة،  توركمانى 

طوندي بةشيري توركماننشين.
لةعةرةبء  تاَلةبانى  ئاوإدانةوةكانى 
ثارَيزطاى  كلدؤئاشورييةكانى  توركمانء 
بةَلكو  رةخنة،  جَيى  نــةدةبــووة  كةركوك 
يةكسانخوازيى  دادثةروةريىء  نيشانةيةكى 
تةماشاى  شَيوة  بةهةمان  ئةطةر  ــوو  دةب
ئةولةوياتى  بكردايةء  خؤشى  نةتةوةكة 

ئاستى  بةلةبةرضاوطرتنى  هاوكارييةكانى 
هةموو  بؤ  بواية  ناوضة  كارةساتبارترين 
تاَلةبانى  هاوكارييةى  ئــةو  نةتةوةكان. 
لةدواى  لةكاتَيكداية  ديكة  نةتةوةكانى  بؤ 
زياتر  بةعسةوة  ــمــى  رذَي رووخــانــدنــى 
كورد  ـــاوارةى  ئ خَيزانى  (١٠هــــةزار)  لة 
ضةند  ئةو  دواى  كةركوكء  طةإاونةتةوة 
نةدراوةتةوةو  لَي  ئاوإيان  تائَيستا  ساَلة 

لةطوزةرانَيكى نزمدا دةذين. 
ئاوارةكانى  ليذنةى  ئامارَيكى  بةثَيى 
طةإاوةكان  ئاوارة  بنكةى   (١١١) كةركوك 
لةناو شارى كةركوكء دةوروبةريدا هةيةو 
زياتر لة (١٠هةزار) ماأل لةخؤدةطرَيتء تةنيا 
لةكؤنة  ماأل،   (٤٤١) كةركوك  ياريطاى  لةنَيو 
لةنَيو  ماألء   (٢٠٠) خاليديش  سةربازطةى 
ماأل   (٥٥) كةركوك  كؤنى  ئينزيباتخانةى 
ئةو شوَينانة هيض مةرجَيكى  هةن، سةرجةم 
تةندروستيان تَيدا نييةو بَي خزمةتطوازيينء 
خَيزانة ئاوارة كوردةكان لةذيانَيكى نالةبارو 

سةختداء لة كةالوةدا ذيان دةطوزةرَينن.

لةماوةى ضةند رؤذى رابردوودا بودجةى 
دياريكرا،  ثارَيزطاى كةركوك  ساَلى ٢٠٠٩ى 
كة بإةكةى (٥٧) مليار دينارةو بةثَيى ثالنى 
ئاوارة  ئةمساَليشدا  لةبودجةى  ثارَيزطاكة 
كوردةكانى شارةكة بَيبةش دةبن لةثرؤذةى 

خزمةتطوزاريي.
ليذنةى  ئةندامي  عةسكةرى،  ئةحمةد 
ثارَيزطاى  لةئةنجومةنى  ئاوةدانكردنةوة 
ذمارةيةكى  راطةياند:  بةإؤذنامةى  كةركوك 
زؤر لةئاوارةي كورد لةكةركوكدا هةن، شت 
زؤريان  ثَيويستى  «ئاوارةكان  بةآلم  كراوة، 
بةخزمةتكردن هةيةو ئةوةى كراوة ديارنيية»، 
حكومةتى عَيراق هيضى بؤ ئاوارة كوردةكان 
بؤ  دؤالر  بةمليؤنان  ــةآلم  ب ــردووة،  ــةك ن
طةإانةوةى ئاوارةي هؤإةكان خةرجدةكات، 
كةركوك  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  ئةندامةكةى 
وتيشى «ئَيمة وةكو ئيدارةى كةركوك دةيان 
لةئاوارةكانى  ئاوإَيك  داوامانكردووة  جار 
حكومةتى  بةداخةوة  بدرَيتةوة،  شارةكة 
ثالنى  ناداتةوة»،  مةسةلةية  لةو  ئاوإ  عَيراق 

كةركوكى  ئةمساَلى  بودجةى  خةرجكردنى 
ئةو  «بةثَيى  رايطةياند:  هَينايةوةو  بةنمونة 
ثالنة يةك دينار بؤ ئاوارة كوردةكان خةرج 

ناكرَيت». 
ئاوارة  بارودؤخى  ــوزةرانء  ط خراثيى 
ــوكء خــةمــســاردى  ــةرك ــى ك ــان ــوردةك ك
حكومةتى عَيراق لةو مةسةلةيةدا بةرثرسانى 
ثارَيزطاكةى ناضاركردووة، ثةنا بؤ رَيكخراوة 

نَيودةوَلةتييةكان ببةن.
ئةنجومةنى  ســةرؤكــى   (٦/٨) رؤذى 
وةفدَيكى  لــةطــةأل  كــةركــوك  ثــارَيــزطــاى 
لةنةتةوةيةطرتووةكان  كؤمسيؤنى ثةنابةران 
كاربكةن  بةجدى  لَيكردن  داواي  كؤبووةوة 
كوردةكانى  ــاوارة  ئ بؤ  خانوو  بؤئةوةى 

كةركوك دروستبكرَيت. 
سةرؤكى ئةنجومةنى ثارَيزطاى كةركوك 
هةوَلةكانتان  ثَيويستة  راطةياند:  ئةوةشى 
كوردة  ئاوارة  بؤ  خانوو  دروستكردنى  بؤ 
بةعسى  لةسةردةمى رذَيمى  كة  طةإاوةكان، 
كةركوك  لةشارى  بةزؤرةملَي  ــاو  رووخ

دةربةدةركراونء ئَيستاش طةإاونةتةوة سةر 
زَيدى خؤيان، بةآلم بةسةدان ماأل لةو ئاوارانة 
ئَيستا لةنَيو كامثء كؤنة ياريطاو سةربازطة 

كؤنةكان دةذينء بَيالنةن. 
ليذنةى  نوَينةرى  محةمةد،  رَيــبــوار   
رةخنة  لــةكــةركــوك  ــورد  ك ــى  ــاوارةكــان ئ
لةبةرثرسانى كورد لةبةغدا دةطرَيت، بةوةى، 
بيرضووةتةوةء  شارةكةيان  كوردةكانى  كة 
وتى: «زياتر لةشةش ساَلة ئاوارة كوردةكانى 
كوللةمةرطيدانء  لةذيانَيكى  كــةركــوك 
بةرثرسانى كورديش كةمتةرخةمانة هيضيان 
بؤ نةكردووين، دةبوو سةرؤك مام جةالل بؤ 
جارَيكيش لةطةأل ئاوارةكاندا كؤببووايةتةوةو 

لةوةزعء طوزةرانيانى بثرسياية».
راشيطةياند: مام جةاللء بةرثرسانى كورد 
لةحكومةتى عَيراق ئاوارةكانيان لةبيركردووةو 
ضؤن  كة  نيية،  ئاوارةكان  لةذيانى  ئاطايان 
لةطةأل سةختى ذياندا هةَلدةكةنء تائَيستاش 
لةنَيو ضادرو ياريطاو سةربازطةكاندا دةذينء 

دةيان قوربانييان لَيكةوتووةتةوة.

تاَلةبانى ضةندين ثرؤذة بؤ عةرةبء 

توركمانةكانى كةركوك جَيبةجَيدةكات

نوَينةرى ئاوارة كوردةكانى كةركوك: «مام جةاللء 

بةرثرسانى كورد قةومةكةى خؤيان بيرضووةتةوة»

محةمةد سالَح حةمةالو 

هةرَيم  غازى  تَيثةإبوونى  لةبةرامبةر 
(١٥٪)ي  رَيذةي  داواي  توركيا  بةخاكةكةيدا، 
سةرؤكي  جَيطري  دةكات،  غازة  ئةو  داهاتى 
لةئةنجومةنى  طازيش  نــةوتء  ليذنةي 
لةبةرئةوةي  ثَييواية،  عَيراق  نوَينةرانى 
حكومةتي  خةزَينةي  دةضَيتةوة  داهاتةكةي 
ناوةنديي، ثَيويستة حكومةتي ناوةندي لةسةر 
ئةو مةسةلةية دانوستان لةطةأل توركيا بكات، 

نةك حكومةتى هةرَيم.
بؤ  مانطة  ئةم  سةرةتاى  ــةوةى  ئ ثاش 
يةكةمجار لةمَيذووداء بةشَيوةيةكى رةسميى 
نةوتى هةرَيمى كوردستان رةوانةى دةرةوة 
كة  لةئاراداية  ئــةوة  دةنطؤي  ئَيستا  كــرا، 
لةكؤتايي ئةم مانطةدا طرَيبةستي غازى نابؤكؤ 
كة بريتية لةناردنة دةرةوةي غازي هةرَيم بؤ 

ئةوروثا ئيمزا بكرَيت.
ثرؤذةكة بةبإى (٨) مليار دؤالر لةإَيطةي 
كؤمثانياى   (٢) ئةوروثيء  كؤمثانياى   (٢)
لةإَيطةيةوة  عةرةبييةوة جَيبةجَيدةكرَيت، كة 
رةوانــةي  توركيادا  بةخاكي  هةرَيم  غازي 
تاساَلي  بإيارة  دةكرَيتء  ئةوروثا  وآلتاني 

(٢٠١٤) تةواو بكرَيت.
ــةوة، ســةرضــاوةيــةك  ــك لــةاليــةكــي دي
لةبةرامبةر  رايطةياند:  ئةنكةرة  لةحكومةتي 
وآلتةكةيدا  بةخاكى  غازة  ئةو  تَيثةإبوونى 
رَيذةي (١٥٪)ي ئةو غازةي بةخاكي توركيادا 
 (١٠٠٠) نزيكةى  دةكاتة  كة  تَيدةثةرَيت  
ئاماذةي  مةتر ثَي سَيجا مافي ئةو وآلتةيةء 
بةوةشكردووة، ئةطةر لةحاَلةتَيكدا توركيا ئةو 
غازةى بؤ ثَيداويستي ناوخؤ بةكار نةهَينا  ئةوا 

دةتوانَيت بيفرؤشَيتةوة بةوآلتاني  ئةوروثا.
سةرؤكي  جَيطري  حةسةن،  بايةزيد  د. 
نوَينةرانى  لةئةنجومةنى  طاز  نةوتء  ليذنةي 
ضؤن  وةك  راطةياند:  بةإؤذنامةي  عَيراق 
ئةو نةوتةي هةرَيم ئَيستا لةإَيطةي بةندةري 
كاتي  دةكرَيتء  دةرةوة  رةوانةي  جيهانةوة 
رَيكةوتنةي  ئةو  عَيراق  حكومةتي  خؤي 
ثَيويستة  ئةنجامداوة،  توركيادا  لةطةأل 
ئَيستاش حكومةتي ناوةندي دانوسان لةسةر 
نةك  بكات،  غــازة  ئــةو  نــاردنــةدةرةوةي  
غازة  ئةو  داهاتي  ضونكة  هةرَيم،  حكومةتي 
خةزَينةي  نةك  عَيراق  خةزَينةي  دةضَيتةوة 

حكومةتي هةرَيم.
بة  لةتوركمانستانةوة  نابؤكؤ  هَيَلي 
ئازةربايجاندا تَيدةثةإَيتء دواتر لةتوركياوة 

رؤمانيادا  بولطارياو  ــى  وآلت بــةهــةردوو 
درَيذييةكةى  كة  نةمسا،  بؤ  تَيثةإدةبَيت 
كيلؤمةتري  هةزار   (٢) كيلؤمةترةو   (٣٣٠٠)

بةناو خاكي توركيادا تَيدةثةإَيت.
توركيادا  بةخاكي  ئَيستا  ــازةي  غ ئةو 
توركمانساتانةو  غازي  زياتر  تَيدةثةإَيت 
طازيش  نةوتء  ليذنةي  سةرؤكي  جَيطري  
كة  ــازةي  غ ئــةو  رَيــذةي  نابَيت  ثَييواية، 
هةرَيم  غازي  تَيثةإيني  لةبةرامبةر  توركيا 
غازة  ئةو  لةإَيذةي  لةهةرَيم  داوايكردووة 

زياتر بَيت كة لةتوركمانستاني وةردةطرَيت.
رَيذةي  جيهاني  ستانداردي  بةطوَيرةي 
باج  وةرطرتني  بؤ  دياريكراوة   (٪١٥_  ٪٥)
لةاليةن ئةو وآلتةي كة ئةو بةرهةمانةي ثَيدا 
تَيدةثةإَيت، بةآلم ئةو رَيذةيةي وآلتي توركيا 
لةناردنةدةرةوةي غازي هةرَيم بةوآلتةكةيدا 
داواي كردووة، دوا ئاستي ئةو رَيذةيةية كة 

(١٥٪)ية.
ليذنةي  ئةندامي  هــةورامــي،  بـــةرزان 
لةثةرلةماني  كانزاكان  وزةو  ثيشةسازيي 
كوردستان، بةإؤذنامةي راطةياند: هةرضةندة 
تائَيستا رَيكةوتني كؤتايي لةنَيوان حكومةتي 
هةرَيمء توركيا نةكراوة بؤ تَيثةإبووني غازي 
هةرَيم بةخاكي توركيادا، بةآلم ثَييوابوو  ئةو 

بةبةراورد  دةكات  داواي  توركيا  رَيذةيةي 
لةطةأل ستانداردي جيهاني رَيذةيةكي ئَيجطار 
هةرَيم  حكومةتي  ضاوةإواندةكرَيت  زؤرةء 
لةسةري رازي نةبَيتء حكومةتي ناوةنديش 
وتيشي:  هةبَيت،  قسةي  ــةوة  ــارةي ــةوب ل
بةمةرجةكاني  توركيا  «ضاوةإواندةكرَيت 
وةك  ضونكة  بَيت،  رازي  هةرَيم  حكومةتي 
هةرَيم  غازي  نــاردنــةدةرةوةي  وتي:  خؤي 
هةوَلَيكة  جطةلةوةي  توركيادا  بةخاكي 
ئابووري   ذَيرخاني  بوذانةوةي  بةئاراستةي 
توركيا، هاوكات هةنطاوَيكيشة بؤ وةرطرتني 

ئةو وآلتة لةبازاإي ئةوروثي هاوبةش.
ئةوروثا  غازي   (٪٢٥) رَيــذةي  روسيا   
دابيندةكاتء ساَلي رابردووش بةهؤي ناكؤكي 
رَيذةي  نةتوانرا  ئؤكرانياوة  روسياو  نَيوان 
غازي سروشتي  وةك ثَيويست بطاتة وآلتاني 
هةرَيمي  غــازي  رةوانةكردني  ئــةوروثــاو 
ئةوروثا  بؤ  زياتر  لةئَيستادا  كوردستان 
لةثَيداويستي  كة  كةلَينةية  ئةو  ثإكردنةوةي 

غازي وآلتاني ئةوروثادا دروست بووة. 
طرَيبةستة  ئيمزاكردني  ياسا  بةثَيي 
دةســةآلتــي  مافي  ــم  هــةرَي نةوتييةكاني 
ثةرلةمان  بةآلم  (حكومةت)ة،  جَيبةجَيكار 
ضاودَيري سندوقي داهاتة نةوتيء طازييةكان 

دةكاتء ثةرلةمانيش بؤي هةية بةدواداضوون 
بؤسةرجةم ئيشوكارو ضاالكيةكاني حكومةت 
بكات، بةآلم بةوتةي بةرزان هةورامي، «ديواني 
يةكةمة  بةرثرسياري  ــي  داراي ضــاودَيــري 
طرَيبةستانةي  ئةو  ئةنجامداني  لةضؤنَيتي 
غازدا  نةوتء  لةبواري  هةرَيم  حكومةتي  كة 
لةطةأل كؤمثانيا بيانىء ناوخؤييةكان ئةنجامي 

دةدات».
دةستووري  (١١٢)ي  مادةي  بةطوَيرةى 
نةوتء  دراوة  بةهةرَيمةكان  رَيطة  عَيراقي، 
دةرةوة  ـــةي  رةوان بَيننء  بــةرهــةم  غــاز 
بةهةماهةنطي  ئةوكارة  بةمةرجَيك  بكرَيت، 
ناوةنديدا  حكومةتي  هةرَيمةكانء  لةنَيوان 
رَيذةي  بنةماي  لةسةر  داهاتةكةشي  بَيتء 
بةسةر  يةكسان  بةشَيوةيةكي  دانيشتووانء 

دانيشتوواني عَيراقدا دابةش بكرَيت. 
وزةو  ثيشةسازييء  ليذنةي  ئةندامةكةي 
ئةو  بةثَيي  لةوةشكرد،    باسي  كانزاكان 
هةرَيمء  حكومةتي  لةنَيوان  كة  رَيكةوتنةي 
كؤمثانياكاني دةرهَيناني غاز لةهةرَيمدا كراوة، 
ثَيويستة لةو بإة غازةي دةردةهَينرَيت ثشكي 
 (٥٠٠) كة  بكرَيت،  دياري  هةرَيم  ناوخؤي 
هةرَيم  غازي  دواتــر  سَيجاية  مةتر  مليؤن 

رةوانةي دةرةوة بكرَيت. 

توركيا داواى ثشك لةطازى هةرَيم دةكات
طازى هةرَيم رةوانةى ئةوروثا دةكرَيت

كؤبوونةوةى تاَلةبانى لةطةأل مةكتةبى ثةيوةندييةكانى يةكَيتى

www.ne
tew

e.c
om



 هةستيار قادر

سةرؤكى ليستى برايةتيى نةينةوا 
وةفدَيكى  كة  بــةوةدةكــات،  ئاماذة 
موسَلى  سةردانى  هةرَيم  حكومةتى 
طفتوطؤكردن  بةمةبةستى  كردووة، 
ثارَيزطارى  (حةدبا)دا،  ليستى  لةطةأل 
موسَليش دةَلَيت: «لةطةأل ئةو وةفدةى 
هةرَيمدا باسى كَيشة سياسييةكانمان 

نةكردووة».
شةرقولئةوسةت  رؤذنــامــةى   
لةسةر زارى ئوسامة نجَيفى، ئةندامى 
ثارَيزطارى  براى  عَيراقييةو  ليستى 
ئَيستا  كة  بآلويكردةوة،  موسَلةوة، 
لةنَيوان  راستةوخؤ  دانوستانى 
كوردستانء  هةرَيمى  حكومةتى 
لةئاراداية  موسَلدا  حةدباى  ليستى 
ضــارةســةركــردنــى  بةمةبةستى 
ليستى  لةطةأل  ليستة  ئةو  كَيشةكانى 

برايةتيى موسأل.
ليستة  دوو  ئةو  نَيوان  كَيشةكانى 
كاتَيك  طرت،  سةرضاوةى  لــةوةوة 
ليستى حةدباى خاوةن زؤرينةى  كة 
ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  كورسييةكانى 
لةو  محةلى  حكومةتى  مــوســأل، 
برايةتى  ليستى  ثَيكهَينا،  ثارَيزطاية 
بَيبةشكردو  ئيدارييةكان  ثؤستة  لة 
كوردييةكان  ناوضة  بةوهؤيةشةوة 
ئيدارةى  لةطةأل  ثةيوةندييةكانيان 
دواييةش  بةم  هةَلثةسارد،  موسَلدا 
ئةنجومةنَيكى  ثَيكهَينانى  ئةطةرى 
برايةتييةوة  ليستى  لةاليةن  ديكة 
يةكة   (١٦) ئــةو  بؤ  ــارا،  ئ هَينراية 
ئيدارييةى موسأل كة ئةو ليستة تَييدا 

زؤرينةى دةنطةكانى بةدةستهَيناوة.
ليستى  سةرؤكى  ساَلح،  قاسم 
ئاماذةدان  وَيإاى  نةينةوا،  برايةتيى 
ــةاليــةن  ــك ل ــدَي ــى شــان ــاردن ــة ن ب
بةمةبةستى  موسأل  بؤ  هةرَيمةوة 

حةدبادا،  ليستى  لةطةأل  طفتوطؤكردن 
وردةكاريى  راطةياند:  رؤذنامةى  بة 
وةفدة  ئةو  طفتوطؤكانى  دةرئةنجامى 
ثارَيزطارى  هادى  نةوزاد  كة  نازانم 
بةآلم  دةكرد،  سةرؤكايةتيى  هةولَير 
سةرؤكى  نوَينةرى  وةك  وةفدة  ئةو 

هةرَيم بؤ موسأل نَيردرابوو.
هاوكات ئةسيل نجَيفى، ثارَيزطارى 
موسألء سةرؤكى ليستى حةدبا، دانى 
لة ثةراوَيزى كؤنطرةى  نا كة  بةوةدا 
عَيراقدا،  ثارَيزطاكانى  هةماهةنطى 
ثارَيزطارى  هــادى  ــةوزاد  ن لةطةأل 
هةولَيردا كؤبووةتةوة، بةآلم ئاماذةى 
دانيشتنة  ئةو  زياترى  بة وردةكاريى 
باسى  كة  لةوةشكرد  نكؤَلى  نةكردو 

كَيشة سياسييةكانيان كردبَيت.   
دةنطؤية  ئــةم  بــآلوبــوونــةوةى 
ــة هــةر  لـــــةدواى ئـــةوة دَيـــت ك
كَيشةى  دروستبوونى  لةسةرةتاى 
موسأل  لة  كورد  اليةنة سياسييةكانى 

لةطةأل ليستى حةدبادا، سةركردايةتى 
بة  ليستةى  ئــةو  ــورد  ك سياسيى 
شؤظَينيست»  بةعسء  «ثاشماوةى 

لةقةَلةمدا.
زانيارييةكانى  بةثَيى  هاوكات 
ضةند  لةماوةى  بإيارة  رؤذنامة، 
شاندى  دوو  داهــاتــوودا  رؤذى 
حيزبى  كــؤمــارو  سةرؤكايةتيى 
بكةن  موسأل  سةردانى  ئيسالميى 
لة  بــةشــداريــكــردن  بةمةبةستى 
ليستى  هةردوو  نَيوان  ناوبذيوانى 
وتةيةكى  بةثَيى  برايةتيدا،  حةدباو 
بؤ  ثةرلةمانتاريش  نيَجفى  ئوسامة 
جطة  شةرقولئةوسةت،  رؤذنامةى 
لة  هةريةك  ئيسالميى  حيزبى  لة 
موقتةدا سةدرو عادل عةبدولمةهدى 
ئةياد  كــؤمــارو  ــةرؤك  س جَيطرى 
عةالوى سةرؤكى ليستى عَيراقييةش 
كــوردء  ناوبذيوانى  كةوتوونةتة 

ليستى حةدبا لة موسأل.
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بةدواداضــــوون

«حكومةتى هةرَيم لةطةأل ليستى حةدبادا طفتوطؤ دةكات»

كَي ئايندةى 

كةركوك 

دةباتةوة؟
ئارام جةمال ئيسماعيل

ـــةو  ــــوو ئ ــــةم ه
كاَلبوونةوة  سةردةمانة 
و  قــودس  كةكةركوك 
دروشمى  دةيان  و  دَل 
ئةو  جؤراوجؤربوون، 
خوَينانةى  ـــارة  رووب
رذان  بــؤكــةركــوك 
كةنارى  دوا  نةطةيشتنة 
ئؤقرةطرتن، شةش ساَل 
بةسةر ثرؤسةى ئازاديى 
لةم  تَيثةِرى،  كةركوكدا 
شةش ساَلةدا هَيندةى هةشتا ساَلى رابردوو خوَينى 
ديكةمان بةخشى، بةَالم نةمانتوانى خوَينإشتن لةثَيناو 
كةركوكدا بةكؤتابهَينين. طؤِرانكاريية سياسييةكان لةم 
ماوةيةدا هَيندة خَيراو بةسودبوون بؤئَيمة نةمانتوانى 
خوَينِإشتنى  و  ملمالنَي  لةطةرمةى  بيانقؤزينةوة، 
ئةم  بةلةقاَلبدانى  رازيبووين  شيعةوسوننةدا  نَيوان 
دةستووريدا،  مادةيةكى  ضةند  لةضوارضَيوةى  شارة 
هيضى  كاغةزبوونء  مةرةكةب خستنةسةر  تةنيا  كة 

ديكة.
طروثى  ليذنةو  دةيــان  ــةدا  ــاَالن س ــةم  ل هــةر 
قسةى  نَيودةوَلةتى  و  ناوخؤيي  لَيكؤَلينةوةى 
شارةكرد،  ئةم  ئايندةى  ئَيستاو  لةسةر  خؤيان 
طروثى(بيكةر-هامَلتؤن) دةيانووت كةركوك بةرميلة 
ثَيمانوابوو  فةلةكء  كةشكةالنى  دةضووينة  باروتة 
راثؤرتةكةيان ناواقيعيةو ئةوان شارةزاى ئةم وَالتة 
نينء بةهةَلةداضوون، نزيكةى دووساَليشة ثةلكَيشى 
نةتةوةيةكطرتووةكان  نَيردةى  ديمستؤراى  ستيظان 
لةو ماوة زؤرةدا  ناو ثرؤسةكةو  بؤ  لةعيراق كراوة 
و  راثؤرت  بةئامادةكردنى  بةِرَيزة سةرقاَلكراوة  ئةو 
ئامادةنيية  بةَالم هيض كةس  دةركردنى راسثاردةوة، 
رازيكةر  راثؤرتةكةى  ثَيمانواية  و  لَيبطرَيت  طوَيى 
نيية، بيرمان ضووة ئةو ثياوة راثؤرت بؤ نةتةوةيةك 
نانووسَيت و بةيةك ضاو تةماشاى سةرجةم اليةنة 

ناكؤكةكان دةكات.
بةسةثاندنى  ــردوودا  راب ساَلى  لةناوةِراستى 
كةركوك  عيراق،  لةثةرلةمانى  ياسايي  مادةيةكى 
تةجميدكراو  ثارَيزطاكان  ئةنجوومةنى  لةهةَلبذاردنى 
دواى  دروستكرا  مادةية  بؤئةو  ليذنةيةشى  ئةو 
بةدةستى  كؤبوونةوة   ٣٥ و  كاركردن  دووخولى 

خاَليى طةِرانةوة بةغدا.
ضــارةســةرى  بؤ  هــةوَلــةكــان  هةموو  ئَيستا 
ئةوةى  و  بنبةست  طةيشتوونةتة  كةركوك  كَيشةى 
ئةم  كَيشةى  بؤضارةسةرى  بَيت  هيوا  تروسكةى 
عيراق  اليةنةكانى  ــةى  زؤرب بةديناكرَيت.  شــارة 
دةَلَيين  ئَيمة  كؤتاييهاتووة،   ١٤٠ مــادةى  دةَلَين 
مادةى  مادةيةوة،  ئةو  بةجَيبةجَيكردنى  وابةستةين 
ساَلى  لةناوةِراستى  شؤظَينى  بةطةلةكؤمةيةكى   ٢٣
بةسةرماندا سةثَينرا،  لةثةرلةمانى عيراق  رابردوودا 
ثةرؤشى  زياتر  اليةنةكان  لةهةموو  ئَيمة  ئَيستا 
بؤ  كةركوكمان  ــةوةى  ئ وةك  جَيبةجَيكردنين 

بطةِرَينَيتةوة بؤ باوةشى كوردستان.
 هةموو ئةو كاتة زؤرةمان لةكيسضوو لةماوةى 
ساَلى  شةش  و  بةعس  دةسةَالتى  ساَلى  هةشتا 
دةسةَالتى دواى ئةو رذَيمة كةركوك ئَيستا شارَيكة 
نةوتييةكةيةوة  سامانة  بةهؤى  ئةوةى  ســةرةِراى 
هَيندةى  بةَالم  عيراقيةكانة،  هةموو  نانى  ثةيداكةرى 
دةستى  خاشاك  زبألو  هةذارةو  دةوَلةمةندييةكةى  
ذينطةكةى  ثيسى  نــاوةو  دانيشتوانةكةى  لةبينى 
طةورةترين مةترسية بؤ سةر خةَلكة بةشمةينةتةكةى، 
خزمةتطوزاريىو  نةبوونى  و  رَيطاوبان  خراثى 
رؤذانةو  ديكة  كَيشةى  دةيان  و  بنةِرةتى  ئاوةِرؤى 
هةموو كات بةرؤكى دانيشتوانةكةى بةرنادةن و ئةو 
لةئاست  دةدرَين  ئاوةدانكردنةوةى  بؤ  هةوَالنةشى 
بةهؤى  و  نين  خةَلكةكةيدا  ثَيداويستى  وَيرانىو 
شارةكة  ثارَيزطارى  هةَلبذاردنيشةوة  ئةنجامنةدانى 
هةيةو  ثَيويستى  دةسةَالتى  و  سةَالحيات  طرفتى 
ياسايي  كاركردنى  وادةى  شارةكةش  ئةنجومةنى 
هةَلبذاردنى  كؤنةكةى  بةياسا  ئَيستا  بةسةرضووةو 
ساَلى ٢٠٠٥ كاردةكةن، كة ئةطةر بةراوردى بكةيت 
ثارَيزطاكةى ديكةي عيراقدا زؤرجياوازة،  لةطةَل ١٤ 
ئاوةدانكردنةوةو  دةستى  هاتووة  ئةوة  كاتى  ئَيستا 
و  وةبةرهَينان  ثرؤذةى  بةطةِرخستنى  كارو  هةلى 
ناجَيطيرةى  بارودؤخة  لةم  كةركوك  رزطاركردنى 
كارَيزماى  اليةنَيكيش  هةر  و  دةربازبكرَيت  ئَيستاى 
رزطاركردنى كةركوك بَيت لةم بارودؤخة بَيئومَيدةى 
ئَيستاى خةَلكةكةى، ئةو ئايندةى كةركوك دةباتةوة.

 محةمةد سالَح حةمةالو

ــي، ســةرؤكــي  ــةإاي ــام ــاد س ــةي ئ
ــراق،  عــَي نــوَيــنــةرانــي  ئةنجومةني 
ميكانيزمَيكدا  بةشوَين  رايدةطةيةنَيت 
ــي  ــؤ ضــارةســةركــردن دةطـــةإَيـــن ب
ئةندامَيكي  كةركوك،  هةَلبذاردنةكاني 
ئــامــاذة  (٢٣)ش  ـــادةي  م لــيــذنــةي 
بةوةدةكات ئةطةر اليةنة سياسييةكاني 
ــةر  ــةس كـــةركـــوك ســـووربـــن ل
شَيوةيةي  بةو  خؤيان  هةَلوَيستةكاني 
كة ثَيشتر طفتوطؤيان كردووة، ثَيناضَيت 

بطةنة هيض دةرئةنجامَيك.
رؤذنامةي  بة  سامةإايي،  ئةياد 
راطةياند:  بةغداي  ضاثي  سةباحي 
ئةنجومةني نوَينةران لةطةأل راوَيذكاري 
حكومةت  نةتةوةيةكطرتووةكانء 
شَيوازَيكي  كة  ئـــةوةدان  هةوَلي  لة 
كَيشةي  ضارةسةركردني  بؤ  نــوآ 
كةركوك  ثارَيزطاي  لة  هةَلبذاردنةكان 
بدؤزرَيتةوة. وتيشي: «هةوَلدةدةين ئةو 
دةربــارةي  كة  جياوازانةي  ثَيشنيازة 
ثَيشكةشكراون،  كةركوك  كَيشةكاني 
بكرَيتة بةرنامةيةك كة بةشَيوةيةك بَيت 
سةرجةم اليةنء ثَيكهاتةكاني كةركوك 
ياسايةكي  بتوانرَيت  رازيبنء  ثَيي 
كةركوك  هةَلبذاردني  بؤ  تايبةت 

دابإَيذرَيتةوة».
كاكةيي،  سيروان  بةرامبةردا  لة 
نوَينةري ليستي هاوثةيماني لة ليذنةي 
راطةياند؛  رؤذنامةى  بة   ،(٢٣) مادةي 
لةطةأل  ليذنةكةيان  كؤبوونةوةي  لةدوا 
ئةياد سامةإايي، سةرؤكي ئةنجومةني 
ــراق، لــةســةر ئــةوة  ــَي نــوَيــنــةرانــي ع
تةوةرةكاني  دةربــارةي  رَيككةوتوون 
خؤي  راثؤرتي  اليةنَيك  هةر  مادةكة 
ثَيشكةش بكات، وتيشي: «اليةني كوردي 
راثؤرتي  كؤبوونةوةكة  دواي  رؤذَيك 
باسمان  تَييدا  ثَيشكةشكردو  خؤيان 
ثَيويستة  كة  كــردووة  ميكانيزمة  لةو 
ئةو  ضارةسةركردني  بؤ  بطيرَيتةبةر 
خاآلنةي كة لة مادةي (٢٣)دا هاتووة». 
لــةوةدةربــإي  خؤي  بَيئاطايي  بــةآلم 
كةركوك  ديكةي  اليةنةكاني  ئاخؤ  كة 
راثؤرتي خؤيان ثَيشكةش بة ئةنجومةني 

نوَينةران كردووة يان نا.
دياريكراوي  لةماوةي  ئةوةي  دواي 
 (٢٣) ليذنةي مادةي  ئةنداماني  خؤياندا 
نةطةيشتنة رَيككةوتن بؤ ثَيشكةشكردني 
خؤيان  هاوبةشى  كؤتايي  راثؤرتي 
لةسةر ضارةسةري كَيشةي هةَلبذاردني 
كةركوك، هةر اليةنةو بة جيا راثؤرتي 
سةرؤكايةتي  بة  ثَيشكةش  خؤيان 
ثةرلةمان دةكةنء دواتر بؤ ئةو مةبةستة 
كؤدةبَيتةوةو  نوَينةران  ئةنجومةنى 
بكاتء  راثؤرتةكان  لةسةر  طفتوطؤ 
ثَيشنيازانةش  ئــةو  بنةماي  لةسةر 

راوسةرنجي خؤي رادةطةيةنَيت.
«ئةطةر  نةشاردةوة  ئةوةي  كاكةيي 
اليةنة سياسييةكاني كةركوك بةتايبةت 
توركمانةكان  عـــةرةبء  ثَيكهاتةي 
هةَلوَيستةكاني  لةسةر  ســووربــن 
لةوماوةيةدا  كة  بةوشَيوةيةي  خؤيانء 
ئَيمة طفتوطؤمان لةطةَلدا كردوون، ئةوا 
دةرئةنجامَيكء  هيض  بطةينة  ثَيناضَيت 
ثةرلةماني  لة  بارةيةوة  لةو  ياسايةك 

عَيراق دةربضَيت».
لة  ــان  ــارةك ك «رةنــطــة  وتيشي:   
كة  ئةوةبضَيت  بــةرةو  دواقــؤنــاغــدا 
كؤمارو  سةرؤكايةتيي  هــةرســآ 
نوَينةرانء  ئةنجومةني  سةرؤكايةتيي 
ئةنجومةني وةزيراني عَيراق، لة رَيطاي 
رَيوشوَينَيكي  نةتةوةيةكطرتووةكانةوة 
كَيشةي  ضارةسةركردني  بؤ  طونجاو 

هةَلبذاردن لة كةركوكدا بدؤزنةوة».
نوَينةران  ئةنجومةنى  ئةندامةكةى   
كة  بيربضَيت  ئةوةمان  نابَيت  وتيشى: 
كةركوك  شاري  بارودؤخي  ثَيويستة 
بمَينَيتةوةو  ئَيستا  بةمشَيوةيةي 
دابإَيت،  هةَلبذاردنةكان  لة  هةتاهةتاية 
ئاستي  لــةســةر  ــوك  ــةرك ك ــت  ــَي دةب
وةرطرَيتء  خؤي  مافي  ثارَيزطاكة 
دانيشتوواني  داهاتوو  ساَلي  ثَيويستة 
عَيراقدا  هةَلبذاردنةكاني  لة  كةركوك 

بةشداري بكةن. 
 ٣٤ تائَيستا   (٢٣) مــادةي  ليذنةي 
بةآلم  ئةنجامداوة،  كــؤبــوونــةوةي 
نةطةيشتووةتة هيض ئةنجامَيك دةربارةي 

بؤضووني ثَيكهاتةو اليةنة سياسييةكاني 
شارةكة.

ــروان كــاكــةيــى؛  ــي ــةى س ــةوت  ب
سيوضوار  ئــةو  ئةنجامداني  دواي 
كؤبوونةوةية،  ئةوة روونبووةتةوة، كة 
ئةو اليةنانة دةيانةوَيت ثؤستي سةرؤكي 
لة  ذمارةيةك  ثارَيزطاكةو  ئةنجومةني 
ثؤستة سيادييةكاني ديكةش وةربطرن، 
بةآلم «ئامادةنين بَيئةوةي لةطةأل ليستي 
رَيذةي  بؤئةوةي  هاوكاربن  برايةتي 
رَيذةكةي  كة  كــورد  فةرمانبةراني 
رَيذةي  لةطةأل  هاوتابكرَيت  (١٧٪)يــة، 
ديكةي  اليةنةكاني  فةرمانبةراني 

شارةكة».
 (٢٣) ــــادةي  م ــةي  ــةك ــدام ــةن ئ  
بةوة  عــةرةبــى  توركمانىء  اليةنى 
اليةني  هةركاتَيك  كة  تؤمةتباردةكات 
كوردي ويستبَيتي ثرؤذةيةك ثَيشكةش 
بارة،  ئةو  راستكردنةوةي  بؤ  بكةن 
تةطةرةيان خستووةتة  اليةنة  دوو  ئةو 
بةردةم ئةو ثرؤذانةي كة اليةني كوردي 

ثَيشكةشيان كردووة.  
ئةطةر   ،(٢٣) مــادةي  بةطوَيرةي   
دةرئةنجامَيك  بطاتة  نةيتواني  ليذنةكة 
راثؤرتةكةيدا  ثَيشكةشكردني  لة 
عَيراق،  نوَينةراني  ئةنجومةني  بؤ 
نوَينةرانيش  ئةنجومةني  هــاوكــات 
راثؤرتي  رؤشنايي  لةسةر  نةيتواني 
ثرؤذةياسايةك  كةركوك  ثَيكهاتةكاني 
كَيشةي  ضارةسةركردني  بؤ  دةربكات 
هةرسآ  ثَيويستة  ــةوا  ئ كــةركــوك، 

(كؤمار،  عَيراق  سةرؤكايةتييةكةي 
هاوكاريي  بة  نوَينةران)  وةزيـــران، 
نةتةوةيةكطرتووةكان،  رَيكخراوي 
هةَلبذاردني  بؤ  مــةرج  رَيوشوَينء 

ئةنجومةني ثارَيزطاي كةركوك دابنَين.
ئةوكاتةش  ثَييواية،  كاكةيي  بةآلم   
اليةنة  لةنَيوان  كَيشةو مشتومإ  هةمان 
دروستدةبَيتةوةو  سياسييةكاندا 
سياسييةكان  اليةنة  «ئــةطــةر  ــي:  وت
تائَيستا  كة  كاربكةن  ميكانيزمة  بةو 
ئةو  رةنطة  ئةوا  كــردووة،  ثةيإةويان 

هةوَلةش سةركةوتوونةبَيت».
دواي ئةوةي مةسةلةي هةَلبذاردني 
لة ئةنجومةني نوَينةراني عَيراق  طشتي 
طفتوطؤكردن،  بــاسء  بةر  خرايةوة 
اليةني عةرةبيء توركمانةكاني كةركوك 
مةسةلةي كةركوكيان هَينايةوة ثَيشةوة، 
ضاودَيرو  هةندَيك  الى  ئــةوكــارةش 
وةك  كــورد  سياسيى  هةَلسوإاوى 
هةوَلَيك بةئاراستةي لةباربردني مادةي 
لةكاتي  هةربؤية  لَيكدةدرَيتةوة،   (١٤٠)
بةآلم  ــوو،  دةرض  (٢٤) مــادةي  خؤيدا 
سيروان كاكةيي ثَييواية مادةي (٢٤) لة 
هةربؤية  نةبوو،  ئةواندا  بةرذةوةنديي 
لةكاتي خؤيدا ظيتؤكراو لةباربرا، لةجياتي 

ئةوة مادةي (٢٣) هاتةكايةوة.
 ئةو ئةندامةي ليذنةي مادةي (٢٣) 
نةطةيشتة   (٢٣) مادةي  ئةطةر  وتيشى 
ــار  دواج ــةوا  ئ دةرئةنجامَيك،  هيض 
بةثَيي  كةركوك  كَيشةكاني  ثَيويستة 

مادةي (١٤٠) يةكاليى بكرَينةوة.

ياسايةكي تايبةت بة هةلَبذاردني كةركوك دةردةكرَيت
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شارةزايانى  سياسىء  ضاودَيرانى 
راى  ــةوت،  ن هةناردةكردنى  ــوارى  ب
هةناردةكردنى  لةسةر  هةية  جياوازيان 
هةندَيكيش  كوردستان،  هةرَيمى  نةوتى 
لةسةر  كاريطةريى  ــةدان  ــإواي ــةوب ل
جَيبةجَيكردنى  كةركوكء  دؤسيةى 

مادةى (١٤٠) دةبَيت.

ثَيويستبوو نةوتي هةرَيم
وةك يةدةط بهَيَلرَيتةوة

دةستكردن  نــةوتء  دةرهَيناني 
وآلتَيك  هةر  لةسةر  ثيشةسازيي  بة 
بوذاندنةوةي  بؤ  باشي  كاريطةريي 
سةرنجي  دةبَيت،  وآلتة  ئةو  ئابووري 
رادةكَيشَيت،  طرنطيثَيداني  بؤ  وآلتانيش 
ئةندامي  ئةحمةد،  محةمةد  ــةآلم  ب
دةَلَيت،  عَيراق،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
بةبآ  بكرَيت  ــؤي  ب وآلتــَيــك  ئــةطــةر 
ديكةي  دةرامةتي  نــةوت  دةرهَيناني 
نةوتة  ئــةو  وابــاشــة  دةستبكةوَيت، 
لةكاتَيكدا  بهَيَلنةوة،  ئايندة  بؤ  يةدةطة، 
دابين  ديكة  بةشَيوةيةكي  وآلت  داهاتي 

بكرَيت.
ليذنةي  ئةندامي  رةفعةت،  محةمةد 
ثةرلةمانى  لــة  وزة  ثيشةسازييء 
ناردنة  رووةوة  دوو  لة  كوردستان، 
هةَلدةسةنطَينَيتء  نــةوت  دةرةوةى 
روويةكى  كة  دةكات  ئةوة  بؤ  ئاماذة 
ــات،  دةك بةهَيزتر  عــَيــراق  ئــابــووري 
عَيراق  خةزَينةي  بؤ  ثارةكةي  ضونكة 
ئابووريي  بةرذةوةنديي  دةضَيتةوةء 
ئةو وآلتانةي كة كؤمثانيا طةورةكانيان 
هةرَيمي  دةكةوَيتة  ــردووة،  ك رةوانــة 
ثارَيزطاري  لةوكاتةدا  كوردستانةوة، 
ــان لة  ــةي خــؤي ــي ــدي ــةرذةوةن ــةو ب ل
ثارَيزطاريية  ئةمة  دةكةن،  كوردستاندا 
لة ئاسايشي نةتةوةيي كورديش، رووي 
دووةمي ئةم طرَيبةستة نةوتيانة تائَيستا 
ئةو  رَيذةي  بةستراوة،  ضؤن  نازانرَيت 
كؤمثانيايانة كة لة ١٢- ٢٠٪  لة بةشي 
دةدرَيت،  كوردستان  هةرَيمى  ١٧٪ى 
دةيدات،  خؤي  فيدراَليي  حكومةتي  يان 
ئةمة لةنَيوان هةرَيمء ناوةنددا كَيشةية، 
ئةمة جطة لة ناوضة دابإاوةكانء مادةي 
هةرَيم  بؤ  ديكةي  كَيشةيةكي   ،(١٤٠)

دروستكردووة.

هةناردةي نةوتء
مادةي ١٤٠ 

دةرهَيناني  ئةحمةد،  وتةى محةمةد  بة 
نايةوة»ء  دإدؤنطي  لة  «جؤرَيك  نةوت 
عَيراق  ثَيكهاتةكاني  لةنَيوان  هةستياريي 
بة  كوردي  كَيشةي  كوردء  بة  بةرامبةر 
مادةي  كةركوكء  بة  بةرامبةر  طشتي، 
لة  «ئةمجؤرة  جوآلند،  بةتايبةتي   (١٤٠)
ئابووري  بؤ  شتَيك  نــةوت  دةرهَينانى 
ناكات، دةكرا دوابخراية،  كوردستان زياد 
ئةمإؤ ئةولةويةتي كَيشةكان دةستنيشان 
فيدراَليء  مةسةلةي  بــاشــة،  بكةين 
تائَيستا  دةستوور،  هةمواري  كةركوكء 
دةَلَيت:  محةمةد  ماوة»،  تَيداكردني  كار 
لة  جؤرَيك  هةناردةكردن  بةثَيضةوانةوة 
ئَيستا  دروستدةكات،  كورد  بؤ  ئاَلؤزيي 
نةوتةكةيةوة  بةهؤي  كةركوك  مةسةلةي 
كةركوك  نةوتي  ساَلة  ضةند  ئاَلؤزبووة، 
كورد  بة  خزمةتي  هيض  ــت  ــَي دةردةض

نةكردووةء ئاَلؤزي كردووة.
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  ئةندامةى  ئةو 
ئَيستا  نةوتةي  ئةو  واية،  بإواى  عَيراق 
دةردةضَيت،  كوردستانةوة  هةرَيمى  لة 
دةريانهَيناوة  كة  كؤمثانيايانةي  ئةو 
قازانج  قازانج دةكةنء خةَلكي كورد هيض 
نةبواية،  داهاتةش  ئةم  ئةطةر  ناكات، 
زياديش  كةمء  هيض  دةهــاتء  هةر   ٪١٧
كة  ئةوةبووة  بؤ  هةناردةكردن  ناكات، 
كؤمثانياكان زيان نةكةنء بإواتء بضَيتة 
كوردء  كَيشةي  ئةطينا  عَيراقةوة،  بؤري 
(كورد- نَيوان  بَيمتمانةيي  (١٤٠)ء  مادةي 
دةكاتء  ئاَلؤزتر  (كورد-)عَيراق،  كورد)ء 

ضارةسةري ناكات.
حيزبةكانيش  ئاستى سةرؤكى  لةسةر 
عةزيز،  قادر  هةية.  تايبةتى  بؤضوونى 
زةحمةتكَيشاني  حيزبي  سكرتَيري 
ــت: «ئــةوكــاتــةي لة  ــَي كــوردســتــان، دةَل
دةربهَينرَيت،  نةوت  هةوَلدرا  كوردستان 
زؤري  كَيشةيةكي  كة  وابوو  رامان  ئَيمة 
كورد  دةبَيت  ثَيمانوابوو،  لَيدةكةوَيتةوة، 
مادةي  جَيبةجَيكردني  بؤ  ئةولةويةتى 

(١٤٠) بَيت».
هةرنادةكردن  ثسثؤإان  وتــةى  بة 
 (١٤٠) ــادةي  م بؤ  خراثي  كاريطةريي 
عةبدوَلآل،  فاتيح  وةك  ضونكة  دةبَيت، 
ثسثؤإ  سلَيمانيء  زانكؤي  لة  مامؤستا 
«عةرةب  دةَلَيت:  كةركوكدا،  دؤزي  لة 
زؤرينةن، نةك هةر نةوتي كةركوك، بةَلكو 

ضةمضةماألء  دهؤكء  نةوتي  لة  دةست 
ئةم  داهاتي  ئةطةر  هةَلناطرن،  سةنطاويش 
ناوضةكاني  لة  دةردةهَينرَيت  كة  نةوتةي 
كاريطةريي  بةكاربهاتاية،  كوردستاندا 
تا  بةدَلنياييةوة  ــةآلم  ب دةبــوو،  باشي 
طيرفاني خؤيان وةستابَيت، لةطةأل بازرطانة 
بةرذةوةنديي  لة  سةرمايةدارةكاندا 

خؤيانداية بةتةنيا».
تائَيستا مادةي (١٤٠) جَيبةجَينةكراوة، 
رةفعةت  محةمةد  بؤضوونى  بة  بؤية 
ضونكة  دةكرَيت،  تَيدا  سستي  خاوةخاوء 
كاتي دياريكراوي مادةي (١٤٠) تَيثةإبووة، 
بؤية كَيشةكان بؤ حكومةتي عَيراق زياتر 
دةكاتء كةمي ناكاتةوة، بةتايبةتي مةلةفي 
كةركوك بةوةي كة حكومةتي هةرَيم هةر 
هةرَيم  بودجةي  دةبَيتء  ناوةند  ناضارى 
لةوَيوة دَيت، ئةطةر بؤ ماوةي يةك مانط 
ثارةي بؤ نةنَيرَيت، هةرَيم ناتوانَيت ثارةي 
مانطَيكي مووضةخؤرةكاني بدات، محةمةد 
لةو بإوايةداية «ناوةند خؤي بة بةرثرسيار 
نازانَيت لة جَيبةجَيكردني مادةكة، ئةطةر لة 
داهاتوودا ثةرلةمانَيكي تازة بَيتة ئاراوة كة 
خةَلكي باشبنء هةيمةنةي هةردوو حيزبة 
رةنطة  نةمَينَيت،  ثةرلةماندا  لة  طةورةكة 
بةآلم  بكةين،  شتَيك  بتوانين  لةوبارةيةوة 
طرانتر  دةمَينَيتةوةء  خؤي  وةك  ئَيستا 

دةبَيت».

هةرَيم خاَلي الواز
دةداتة ناوةند 

زانستى  مامؤستاى  باسيرة،  ساالر 
ناردنى  سلَيمانى،  زانكؤى  لة  سياسى 
داهاتى نةوت بؤ بةغدا بة بةدةستةوةدانى 
لةقةَلةمدةدات،  ناوةند  بؤ  الواز  خاَلَيكي 
ئةم  ئةويش  «بَيطومان  دةَلَيت:  هةروةك 
ئةم  بةكاردةهَينَيتةوة،  سياسيية  ضةكة 
طةمة سياسييةش كة تازة نيية، كاريطةريى 
دةبَيت»،  كةركوك  (١٤٠)ء  مادةي  لةسةر 
لة  نيازي  ماليكي  ــة،  واي راى  باسيرة 
مةسةلةي كورددا ثاك نيية، بةآلم ئَيمةش 
دةستيان،  دةدةيــنــة  الوازة  خاَلة  ئــةو 
باجةكةي  كة  ــردووة  ــك واي ئةمة  بؤية 
طرذيانةش  ئةم  بيدات،  كــورد  خةَلكي 
خؤي  كارتةكاني  ماليكي  كة  وايكردووة 
كةركوك  بةتايبةتي  بةكاربهَينَيت، 
بةشَيوةي جَيبةجَينةكردني مادةكة، ئةطةر 
شتانة  ئةم  ئاشكراكانيشدا  كؤبوونةوة  لة 
بة  نهَينييةكاندا  كؤبوونةوة  لة  نةوترَيت، 
مامةَلة  شَيوازة  بةم  ئَيوة  دةوترَيت  كورد 

خؤمان  كارتةكاني  ئَيمةش  دةكـــةن، 
بةرامبةرتان بةكاردةهَينين، كورد كارَيكي 
نةكردووة،  دابإاوةكان  ناوضة  بؤ  جديي 
بةداخةوة كورد مةسةلةكةي هَيناوةتة سةر 
مةسةلةي ثارةء بودجةء نةوتء مةسةلة 
ثشتطوَيخستووةء  نةتةوايةتييةكاني 

كردوونيةتة قوربانيي.

نيازى حكومةتي ناوةند 

ئةندامي  عــوســمــان،  د.رةئـــــووف 
ثَييواية،  عَيراق،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
ئةطةر نيةتي حكومةتي عَيراقي باش بَيتء 
ضارةسةربكاتء  كةركوك  مةسةلةي 
ئةوكاتة  جَيبةجَيبكات،   (١٤٠) ــادةي  م
سةرضاوة  لة  ســوود  زياتر  دةتوانَيت 
طازةوة  نةوتء  بة  كةركوك  نةوتييةكاني 
بَيتء  خراث  نيةتي  ئةطةر  بةآلم  ببينَيت، 
بيةوَيت مادةي (١٤٠) جَيبةجَينةكات، واتاي 
دةمَينَيتةوةء  خؤي  وةك  كَيشةكة  ئةوةية 
كَيشةي  كــة  ناوضةيةكيش  هــةمــوو 
كَيشةي  كةمترء  بةرهةمهَينانى  تَيدابَيت، 
زياتردةبَيـت، بةبؤضووني د.رةئوف ئةطةر 
بكاتةوة،  ئاسايي   (١٤٠) مادةي  حكومةت 
دةتوانَيت سوود لة سةرضاوة نةوتييةكاني 
هةموو  ضونكة  ــت،  ــرَي ــط وةرب كـــورد 
بة  ثةيوةندي  ئابووري  طةشةسةندنَيكي 
ئارام  بارودؤخ  هةتا  هةية،  بارودؤخةوة 
حكومةت  ثتةوبَيت،  ثةيوةندييةكان  بَيتء 

دةتوانَيت ثةرة بة باري ئابووري بدات. 
زانكؤي  لة  مامؤستا  عةبدوَلآل،  فاتيح 
كوردستانييةكان  حيزبة  دةَلَيت  سلَيماني، 
بةئاشكرايي  كةركوكدا  لة  شتَيكيان  هيض 
نيية، تةنيا بةإَيكردني كاتةء هةناردةكردني 
دةضَيتةوة  داهاتةكةي  كة  هةرَيم  نةوتي 
خؤيانة،  رازيكردني  بؤ  تةنيا  بةغدا،  بؤ 
كورد  تاكي  داهاتي  لة  دينار  يةك  ئةطينا 

زيادناكات. 

كورد مافي بةكارهَيناني كارتي 
سةربةخؤيي لةدةستدا؟  

فاتيح عةبدوَلآل ثَييواية، ئةم هةناردةية 
جيابوونةوةي كورد لة بةغدا زؤر ئاستةم 
ئابووريء  كَيشة  ئةم  جــاران  ــات،  دةك
لةنَيوانماندا،  نةبوو  طران  هَيندة  دارايية 
بكةين،  لة جيابوونةوة  باس  نةماندةتواني 
مافةمان  ئةو  قورستربووةء  زؤر  ئَيستا 
دةسةآلتي  دةبواية  دةَلَيت،  دةفةوتَيت، 
٢٠٠٣وة  ثــرؤســةي  ـــةدواي  ل كـــوردي 

جَيناكؤكةكان  ناوضة  مةسةلةي  بؤ  كاري 
ئينتيماي نةتةوةييشيان  بكرداية، ئةمجارة 
لة  نةهَيشت،  كةركوكدا  خةَلكي  لةناو 
ئةنداماني  داهاتوودا ذمارةي  هةَلبذاردني 
عَيراق  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  لة  كورد 
ديالةء  هةَلبذاردنةكاني  لة  كةمدةبَيتةوة، 
موسَلدا دةنطي دؤإاند، ئةمجارة دةنطَيكي 
ئينتيماي  ضونكة  دةدؤإَينين،  ــر  زؤرت
كَيشةي  جَيبةجَيكردني  دؤإاند،  خةَلكيان 
الوازيــي  ــةرةو  ب دؤزةكــةي  كةركوكء 

دةإوات. 

مةلةفي كةركوك
دةكرَيتة قوربانيي 

هةرنادةكردني  باسيرة  ساالر  بةإاي 
شَيوازَيكي  دةسةآلتةوة  لةاليةن  نةوت 
ضونكة  طرتووة،  بةخؤيةوة  ناشةرعيي 
هةناردةكردني نةوت بآ ياسا سةرئةنجامء 
«لة  ديارنابَيت،  داهاتى  بةرهةمةكةىء 
دةضَيتة  ثارةكةي  نيية  روون  هةمانكاتدا 
طيرفاني كَيوة»، كة بَيطومان بآ كَيشة نابَيت 
لةنَيوان ناوةندء هةرَيمدا، ضونكة هةرَيمي 

كوردستان ثابةندة بة دةستوورةوة.
هةندَيك لة راثؤرتة رؤذنامةوانييةكان 
لة  فرؤشتني  نةوتء  دةرهَيناني  لة  باس 
بةبإواى  ئةمةش  دةكةن،  رةشدا  بازاإي 
دةست  دةداتة  سياسي  كارتَيكي  باسيرة 
لة  بةكارهَيناني  بؤ  ناوةند  حكومةتي 
هةرَيم،  سياسيي  دةسةآلتي  بةرامبةر 
(١٤٠)ء  مـــادةى  ــت  ــرَي دةك بةتايبةت 
كةركوكيش بكاتة قوربانيي، ضونكة ئةوان 
لةطةأل  مامةَلة  دةستوور  بةثَيي  دةَلَين 
كة  هةمانكاتدا  لة  دةكةين،  كَيشانةدا  ئةم 
نةوت  هةناردةكردني  ئةوةي  سةر  دَيتة 

بةمشَيوةيةية.

ثةيوةنديي
نَيوان هةرَيمء ناوةند 

لةوةدةكةن  باس  بةرثرسان  زؤرينةى 
هةرَيمي  قازانجي  بة  نةوت  دةرهَيناني 
هةرَيمة،  مافي  ياساييةء  كوردستانةء 
حيزبي  سكرتَيري  عةزيز،  قــادر  بــةآلم 
دةَلَيت:  كوردستان،  زةحمةتكَيشاني 
«ئاَلؤزييةكي زؤر لةنَيوان هةرَيمء ناوةنددا 
ثةيوةنديي  تَيكضووني  دروستدةكاتء 
زؤري  كاريطةريي  بةغدا  هةرَيمء  نَيوان 
 (١٤٠) مادةي  جَيبةجَينةكردني  لةسةر 

دةبَيت».

كاريطةريى هةناردةكردنى نةوتى كوردستان لةسةر كةركوك

«كورد مةسةلةكةي 

هَيناوةتة سةر 

مةسةلةي 

ثارةء بودجةء 

نةوتء مةسةلة 

نةتةوايةتييةكاني 

ثشتطوَيخستووةء 

كردوونيةتة 

قوربانيي»
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بـةدواداضــــوون

ئارام شَيخ ءةسانى

ثةكةكة  طةريالكانى  دووةمــجــارة  بؤ 
بةآلم  درَيذدةكةنةوة،  ئاطربةست  ءادةى 
بةطومانةوة  توركيا  سوثاى  تائَيستاش 
دواى  بةتايبةت  دةإوانَيت،  ئاطربةستة  لةو 
سنوور  نزيك  سةربازانةى  ئةو  كوذرانى 
ئةو  ئةطةرضى  بؤيان،  بؤمبدانانةوة  بةهؤى 
نازانَيت،  خؤي  هى  بة  ثةكةكة  كردةوانة 
بةآلم سوثاء بةرثرسان تؤمةتةكان دةخةنة 
سةرؤكى  قةرةيالن  مــوراد  ثةكةكة،  ثاأل 
لةلَيدوانَيكى   ،(PKK) كؤنسةى سةرؤكايةتى
ئةو  كة  رايطةياندبوو،  رؤذنامةنووسيدا 
نيطةرانة لة كوذارنى ئةو سةربازة توركانةو 
ئةوة  ئةمةش  نين،  بةرثرس  لَيى  ــةوان  ئ
بة  ئةوة  دةيةوَيت  ثةكةكة  كة  دةطةيةنَيت 
ثابةندى  ئةوان  كة  بطةيةنَيت  اليةك  هةموو 
ئةو ئاطربةستةن كة رايانطةياندووة بةرامبةر 
سوثا، بةآلم هةريةكة لة بةرثرسانى سوثاء 
ءةك  حاَلةتانة  ئةو  تورك  سةركردةكانى 
سةيردةكةن،  بؤكَيشراو  نةخشة  شتَيكى 
بابةتةكةوة  ناو  هاتووةتة  بابةتَيك  لَيرةدا 
بةرامبةر  توركياية  متمانةيى  بآ  ئةويش 

بةَلَينةكانى ثةكةكة.
تاكاليةنةى  ئاطربةستى  ــةمــاوةى  ل
توركيا  سةربازى  ضةندين  تائَيستا،  ثةكةكة 
بؤمبى  بةهؤى  ــوذران  ك سنوور  لةسةر 
ضَينراوء هَيرشى ناديارةوة، ضةندين لَيدوانى 
جؤراوجؤر سةبارةت بةم بابةتة ميدياكانى 
تورك،  ئةحمةد  سةرقاَلكردووة،  توركيايان 
بة  ديموكرات،  كؤمةَلطاى  ثارتى  سةرؤكى 
راطةياندووة:  توركى  زةمانى  رؤذنامةى 
تاكاليةنة  ئاطربةستى  بة  ثشت  «ناكرَيت 
ئاطربةستى  توركيا  ضونكة  ببةستين، 
ئةو  بةدرَيذايى  هةروةها  رانةطةياندووة»، 
راطةياندووة،  ئاطربةستى  ثةكةكة  ماوةيةى 

زيادكردنى  سةرقاَلى  توركيا  سوثاى 
ناوضة  لة  ئؤثةراسيؤنة  ئةنجامدانى  هَيزو 
ئةمةش  سةرسنوورةكان،  كوردييةكانء 
شتَيكى روونة بَيمتمانةيى دةردةخات، ثَيويستة 
ئاطربةستةكةوة.  بة  ثابةندبَيت  توركياش 
بيروبؤضوونى  توركةكان  بةرامبةردا  لة 
«خؤدزينةوةى  ثَييانواية  هةية،  جياوازيان 
هَيرشكردنة  بةرثرسيارَيتى  لة  ثةكةكة 
سةر سةربازةكانى تورك، شتَيكى بَيماناية، 
دانانةوةى بؤمب بؤ ئؤتؤمبَيلى سةربازةكان 
جطة لة ثةكةكة، كارَيكى ئةستةمء نةشياوة». 
حكومةت  سوثاء  لة  تــورك  بةرثرسانى 
شةَلةذان،  قةرةيالن  مــوراد  ءتةكةى  بة 
خستةإوو  بَيبةريبوونى  بَيتاوانيىء  كاتَيك 
سةرؤكى  ليضنةر،  سَيدات  هَيرشانةدا.  لةو 
ستراتيذى  لَيكؤَلينةوةى  ثةيمانطاى 
سايتى  لةطةأل  ديدارَيكيدا  لة  نَيودةوَلةتى، 
تودةى زةمان، باس لة هؤكارةكانى نةبوونى 
لة  رةخنة  هةروةها  دةكاتء  متمانةية  ئةو 
قسةكانى قةرةيالن دةطرَيت كة بَيئاطايى خؤى 
دةَلَيت:  سيدات  راطةياندووة،  هَيرشانة  لةو 
«قةرةيالن راستطؤنةبوو لة بةَلَينء قسةكانى، 
لةاليةك بانطةشةى ئاشتى دةكاتء لةاليةك 
كة  لةوةدةكات  باس  ليضنةر  هَيرشدةكات». 
«قةرةيةالن دةَلَيت من ئاطادارى ئةو هَيرشانة 
قوربانييةكان،  بةرامبةر  لة  خةمبارم  نيمء 
ئةمة ناطونجَيت، ئةطةر ئاطادارى ئةو هَيرشانة 
نيية، ئةوا قةرةيالن سةركردةى ثةكةكة نيية، 
ئةطةر ئةو سةرؤك بَيت، كةواتة ئةو راست 
ناكات ئةطةر بَلَيت ئاطادارنيم، ئةو هَيرشانةى 
ئةمدواييةى ثةكةكة ءةآلمَيك بوو سةبارةت 

بة ئةطةرى ثرؤسةى ئاشتى». 
ئَيستا تَيطةيشتنَيك لة شةقامى سياسيى 
دةيةوَيت  ثةكةكة  كة  دروستبووة،  توركيادا 
سةرنجى  بكاتء  ئاشتى  داواى  لةسةرةوة 
كؤمةَلطاى نَيودةوَلةتىء دراوسَيكانى توركيا 
بةردةوام  لةذَيرةوةش  رابكَيشَيت،  بؤخؤى 

بَيت لة هَيرشكردنة سةر سوثا، ئةمةش بآ 
ثةكةكةء  لةنَيوان  دروستكردووة  متمانةيي 
توركيا  لة  سياسى  شرؤظةكارانى  سوثادا، 
ئةطةرى  هةركاتَيك  كة  بةوةدةكةن،  ئاماذة 
نزيكبوونةوةو لَيك تَيطةيشتنى نَيوان كوردء 
بةرةوثَيشضوونى  ئاشتىء  رَيطاى  تورك 
ءةرطرت، ئةوا ثةكةكة بابةتةكة ئاَلؤزدةكات، 
لة بةرامبةردا بؤضوونى دذ بةم راية هةيةء 
باس لةوةدةكةن كة «توركيا هةر ثرؤذةيةكى 
كَيشةى  دةبَيت  هةبَيت،  كورد  بؤ  ئاشتى 
ثةكةكة ضارةسةربكات، ئةطةر نا، ضارةسةر 
ئةم  دةبَيت».  ئةستةم  كــورد  كَيشةى  بؤ 
بةرثرسة  لةاليةن  ضةندينجار  بؤضوونةش 
ديموكراتةوة  كؤمةَلطاى  ثارتى  كوردةكانى 

ضارةسةركردنى  ثرؤذةى  خراونةتةإوو، 
ئاشتيانة،  رَيطاضارةى  بة  كورد  كَيشةى 
سةرؤك  لة  هةريةك  لةاليةن  ضةندينجارة 
توركياوة  كؤمارى  ســةرؤك  ءةزيـــرانء 
ــةوةى  ــةهــؤى ئ ــت، بـــةآلم ب ــاســدةكــرَي ب
ئاشتى  هاوكَيشةى  لة  ثةكةكة  تائَيستا 
كوردييةكانى  اليةنة  نيية،  ضارةسةرةكةدا 
توركيا،  هةوَلةكانى  بة  نين  طةشبين  توركيا 
ئاطربةستى  درَيذكراوةى  بةثَيى  ئةطةرضى 
دووةم بَيت، ثةكةكةء سوثا نابَيت تا رؤذى 
يةكتر،  سةر  هَيرشبكةنة  مانطة  ئةم  ١٥ى 
ثةكةكة  هاتووة  ثةكةكةدا  بةياننامةكةى  لة 
ثابةنددةبَيت بة ئاطربةستةكةوة، بةآلم ئةطةر 
بةخؤيان  ماف  ئةوان  كرايةسةر،  هَيرشيان 

دةدةن بةرطريى لة خؤيان بكةن، بةآلم بةثَيى 
لة  بةردةوامة  توركيا  ئاذانسةكان،  هةواَلى 
ئؤثةراسيؤن،  ئةنجامدانى  هَيزء  زيادكردنى 
دووشممة  رؤذى  دوانيوةإؤى  هةروةها 
ضةند  بؤردومانى  فإؤكة  بة  سوثا   ،(٦/٨)
شرناخ،  سنوورى  لة  كردووة  ناوضةيةكى 
رووبــةإووبــوونــةوة  يةكةم  بةوهؤيةوة 
ئاطربةستى  راطةياندنى  لةدواى  روويداوة 
ئاطربةست  راطةياندنى  كةواتة   دووةم. 
نةطؤإيوة  ئةوتؤى  ثةكةكة، شتَيكى  لةاليةن 
لة ثالنةكانى سوثا، هةروةها سوثا متمانةى 
نيية بة بةَلَينى ئاطربةستى ثةكةكة، هةر بةو 
هَيرشء  لة  بةردةوامة  كة  هؤيةشةوةية 

ئؤثةراسيؤنةكانى.

بآ متمانةيى، ئاطربةستةكان بيَئاكام دةكات

جةمال ئيختيار

سةرؤكى ثارتى كؤمةَلطاى ديموكراتى 
داوا لة حكومةتى توركيا دةكات بة «ئيجابى» 
ئاطربةستةكةى  درَيذكردنةوةى  وةآلمى 
ثةكةكة بداتةوة، ئةو هةوَلةى ثةكةكةى بة 
«هةنطاوَيكى باش» وةسفكرد كة «هةَلطرى 

نيةتى باشة». 
ــةرى  ــارةس ــةســةر ض بــاســكــردن ل
توركيا،  كوردستانى  لة  كورد  مةسةلةى 
وآلتةى  ئةو  طشتييةكانى  راطةياندنة 
تةنانةت  مةسةلةية  ئةو  داطيركردووة، 
كارمةندانء  خواسى  ــاسء  ب بــووةتــة 
ئةنقةرة،  دةزطاكانى  ناو  مووضةخؤرانى 
ئةو  ثَيويستى  لة  باس  كةسَيك  هةموو 
ضارةسةرة دةكاتء لةو ضوارضَيوةيةشدا 
ئةحمةد تورك، سةرؤكى ثارتى كؤمةَلطاى 
ديموكراتى (دةتةثة) كة بة اليةنطرى ثةكةكة 
دةناسرَيت،  ضةندينجار لَيدوانء هةنطاوى 
خستووةتةوة  ئةوةى  ناوةو  بوَيرانةى 
هةلةكة  كة  توركيا،  دةسةآلتدارَيتى  بيرى 
كَيشةكةى  هةردووالى  نةدةنء  لةدةست 
بانطهَيشت كردبوو كة ضةكةكانيان دابنَينء 

ثةنا بؤ ضارةسةرى ديموكراتى ببةن. 
توركيا،  بةناوبانطى  رؤذنامةنووسى 
ئةحمةد  هةَلوَيستةكانى  جاندار  ضةنطيز 
شةهامةت»  «جوامَيريىء  بة  توركى 
كة  كرد  هةمووان  لة  داواى  وةسفكرد، 
جوامَيريىء  لــةو  رَيزطرتن  لةئاستى 
بؤ  سثى  الثةإةيةكى  شةهامةتةدابنء 

مَيذوو هةَلدةنةوة. 
نوَييةكانى،  هةَلوَيستة  دةربــارةى 
تــودةى  رؤذنــامــةى  دةتةثة  سةرؤكى 
ئةحمةد  دةنووسَيت:  توركى  زةمانى 

توركيا  حكومةتى  لــة  داواى  ــورك  ت
بة  كة  ثةكةكة  ئاشتى  دةستى  كــردووة، 
توركيا  بؤ  ئاطربةست  درَيذكردنةوةى 
هةوَلةى  ئةو  بطوشَيتء  درَيذيكردووة، 
«نيةتى  كة  لَيكداوةتةوة  بةوة  ثةكةكةى 
باش»ى هةية بؤ هةوَلدان لةثَيناو ئاشتيداو 

بة طرنطى وةسفكردووة. 
هةنطاوَيكدا  لة  دووشةممة  رؤذى 
دةرفــةتــى  كـــةشء  باشتركردنى  بــؤ 
توركياء  لةنَيوان  ئَيستا  دروستبووى 
كوردستان  كرَيكارانى  ثارتى  ثةكةكةدا، 
رايطةياند، ئاطربةستةكةيان تا ناوةإاستى 
لةثَيناو  درَيذدةكةنةوة  داهاتوو  مانطى 
ئاشتىء  هــةوَلــةكــانــى  سةرخستنى 
كورد  مةسةلةى  ئاشتيانةى  ضارةسةرى 

لةو وآلتةدا. 
تةيب  طــويــلء رةجـــةب  عــةبــدوَلــآل 
سةرؤك  كؤمارو  ســةرؤك  ئةردؤطان، 
بؤنةى  ضةندين  لة  توركيا  وةزيــرانــى 
وآلتانى  بؤ  لةكاتى سةردانيان  جياوازداو 
توركيا  كة  لةوةكردبوو  باسيان  دةرةوة، 
بؤ  مَيذووييداية  دةرفةتَيكى  لةبةردةم 
«شتى  كوردء  كَيشةى  ضارةسةركردنى 
روودةدةن،  مةسةلةية  ئةو  لةسةر  باش» 
بةآلم تائَيستا هيض ثالنَيكيان بؤ ضارةسةرى 

مةسةلةكة نةخستووةتةإوو. 
ئةحمةد تورك كة لةبةردةم فراكسيؤنى 
ثةرلةمانى حيزبةكةيدا قسةى دةكرد، وتى: 
ناضَيتة  اليةن  بةيةك  تةنيا  ئاشتى  هةوَلى 
اليةنةى  ئةو  وةآلمــى  ثَيويستة  ثَيشء 
مةسةلةكة  بؤ  بةكردةوةى  هةنطاوى  كة 
ضوونة  دةرفةتى  بدرَيتةوةء  هةَلطرتووة، 
برةخسَينرَيت،  مةسةلةكة  بؤ  ثَيشةوة 
كة  لةوةكرد،  باسى  دةتةثة  سةرؤكى 
دةوَلةتى  لةسةرشانى  طرنط  زؤر  ئةركى 
لةمَيذينةى  كيشةى  بةرامبةر  لة  توركياية 

كوردء ئةو دةرفةتةى كة هاتووةتة ثَيش. 
كة  ئــةوةدا  لةطةأل  ــورك  ت ئةحمةد 
حكومةتى  دةستةوستانى  لة  رةخنةى 
«بةكردةوة  لةبةرئةوةى  طرت،  توركيا 
لةو  وةرطرتن  كةَلك  بؤ  هةنطاونانَيت 
لةسةر  كؤكن  هةموويان  كة  دةرفةتةى 
بؤ توركيا»،  ئةوةى دةرفةتَيكى مَيذوويية 
داواى لة سةرؤك كؤمارى توركيا، عةبدوَلآل 
طويل كرد كة دةستثَيشخةربَيت لة هاندانى 
كةسايةتىء زانايانى ئاكاديمىء رَيكخراوة 
توركيا  سياسةتمةدارانى  ناحوكمييةكانء 
رَيطاضارةيةك  كؤببنةوةء  بــؤئــةوةى 
ئةحمةد  بةإاى  بدؤزنةوة.  كَيشةكة  بؤ 
ضارةسةرى  بؤ  رَيطا  باشترين  تــورك 
حكومةتى  سياسةتى  كة  ئةوةية  كَيشةكة 
جَيطاى  لة  سةردابَيت،  بة  طؤإانى  توركيا 

لةطةأل  ئةمنى  سةربازيىء  مامةَلةكردنى 
كَيشةكةدا، لةسةر بنةماى ديموكراتى بةثير 
مةسةلةكةوة بضَيت، لةو ضوارضَيوةيةشدا 
تةئكيدى كردةوة لةسةر ثَيويستى ديالؤط 
بة  ثةيوةنديدار  اليةنةكانى  لةنَيوان 
ثَيويستة  كة  ثةكةكةشةوة  بة  مةسةلةكة 
كؤمارو  سةرؤكى  هةردوو  هةوَلةكانى 
مةسةلةكةدا  لةثَيناو  وةزيران  سةرؤكى 

يةكبخرَين. 
سةرؤكى دةتةثة هةروةها خؤشحاَلى 
دواييةدا  لةم  كة  لةوةى  دةربــإي  خؤى 
كؤمارى  نةتةوةثةرستى  ثارتى  سةرؤكى 
طةل، دَينيز بايكاأل ثشتطيريى ضارةسةرى 
كردووة.  كوردى  مةسةلةى  ئاشتيانةى 
نةتةوةثةرستةكانى  اليةنة  هةَلوَيستى 
توركيا بؤ ضارةسةرى مةسةلةى كورد بة 

طرنط وةسفدةكرَيت. 
مةدةنىء  رَيكخراوة  دواييةدا  لةم 
ثشتيوانيى  دياربةكر  ناحوكمييةكانى 
عةبدوَلآل  هةنطاوَيكى  هةر  بؤ  خؤيان 
طويلء حكومةتى توركيا دةربإي لةثَيناو 
مةسةلةى  ئاشتيانةى  ــةرى  ــارةس ض

كورددا. 
باس  ضةندينجار  كة  ئــةوةى  دواى 
ئاشتيانةى  ضارةسةرى  ثَيويستيى  لة 
مةسةلةى كورد لة توركيا كراوة، سةرؤكى 
دةرفةتَيكى  بة  ئَيستاى  كةشى  توركيا  
لةسةر  رةخنةكان  وةسفكرد،  مَيذوويى 
ئةوة ضإكراونةتةوة كة تائَيستا هةنطاوى 
بةكردةوة هةَلنةطيراوة، سياسةتمةدارانء 
ضاودَيران بة ثَيويستى دةزانن كة توركيا 

بةكردةوة لةوبوارةدا هةنطاوبنَيت.

هةلةكة بؤ توركياية يان 
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يةکَيتي  ستراتيژي  رَيكکةوتني 
نيشتمانيي کوردستانء پارتي ديموکراتي 
بةَلکو   ميللةت،  هةر  نةک  کة  کوردستان، 
سياسيي  مةکتةب  ئةنداماني  لة  زؤرَيک 
نــــاوةرؤکء  حيزبةکةش  هــــةردوو 
ئاسا  توتي  بةَلکو  نازانن،  بةندةکاني 
ريکالمي بؤ دةکةنء لة زؤربةي کؤنگرة 
رؤژنامةوانييةکاندا پَيوستيةتي پاراستني 
کارَيکي  بة  ستراتيژيية  رَيككةوتنة  ئةو 
ئةزمووني  ســةر  بؤ  دةزانــن  حةتمي 

کوردستان.
رَيككةوتنة  لــة  بإگةيةک  تةنيا 
گشتي  راي  بــؤ  کــة  ستراتيژييةکة 
پارتيية  يةکَيتيء  دابةزيني  ئاشکراية، 
ديارة  هةَلبژاردنةکان،  بؤ  ليست  يةک  بة 
زلهَيزةکة  هــةردوو  ليستبووني  بةيةک 
عَيراقدا،  ئاستي  سةر  هةَلبژاردنةکاني  لة 
شتَيکة جَيگاي دةستخؤشيية، بةآلم لةسةر 
ليستبووني  بةيةک  کوردستان  ئاستي 
له  زةرةر  هةر  نةک  پارتي،  يةکَيتيء 
پرؤسةي ديموکراتيبووني ناوخؤي کورد 
دؤستةکانمان  نيگةرانيي  بةَلکو  دةدات، 
بؤ  ئيحراجييةکمان  لَيَليء  ــةدةرةوةء  ل
کؤمةَلگاي  لةبةرچاوي  دروستدةکات 
کورد  دؤزي  ءتاري  هةم  نَيودةوَلةتي، 
هَيزةکاني ديكةي  لةبةردةمي  ناوخؤء  لة 

عَيراقدا کةمبايةخ دةکات.
يةکَيتيء  ءةک  زلــهــَيــزي  دوو 
سياسييان  ــژووي  مــَي ئةگةر  پــارتــي، 
بؤ  ئؤبژَيکتڤيانةى  خوَيندنةوةيةکي 
کة  دةردةکةوَيت  بةسانايي  زؤر  بکرَيت، 
جياوازيي ئةم دوو پارتة هَيندةي ئاسمانء 
بؤ  ئَيمة  خوَيندنةوةي  ديارة  رَيسمانة، 
مَيژووي سياسيي ئةم دوو هَيزة، هَيندةي 
هةوَلَيکة بؤ خوَيندنةوةيةکي لؤژيکيانة بؤ 
ناويان  کة   مةتةَلةي  ئةو  بةتاَلکردنةوةي 
هَيندة  ستراتيژيي)،  (رَيکكةوتني  لَيناوة 
هةوَلَيک نيية بؤ  نيشانداني باشيء خراپيي 
ئةگةر  هَيزة،  چونکة  دوو  لةم  يةکَيک 
ستراتيژييةي  رَيككةوتنة  ئةم  نةفةسي 
ماوةيةک  بؤ  بتوانَيت  پارتي   يةکَيتيء 
پإئؤکسجين  هَيزة  دوو  ئةم  سييةکاني 
پينةو  بَيت کة  بکات، ئةوا دةبَيت رؤژَيک 
پةإؤي ئةم نةفةسة دةستکرد (سناعي)ة  
بةناو  ئــةم  مةرگي  بهَينَيتء  ــورت  ک

پارتي  يةکَيتيء  رَيككةوتنة ستراتيژييةي 
رابگةيةنرَيت.

 کورد پَيويستي بة هةردوو حيزبةکةء 
ئةگةر  هةية،  ديكةش  حيزبةکاني  هةموو 
بپارَيزن،  خؤيان  فرةإةنگي  بتوانن 
بةرنامةي  بتوانن  حيزبَيکيان  هةر  ئةگةر 
ديكةي  هَيزةکاني  لة  پَيبَيت  جياوازتريان 
بةو  جياواز  بةرنامةي  ساحةکه،  سةر 
ژياني  بوارةکاني  هةموو  لة  کة  مانايةي 
سياسيء  فةلسةفة ي  بتوانن  خةَلکيدا 
هةبَيت ،  خؤيان  بة  تايبةت  ئيداريي 
خةَلکي  ژياني  گؤإاني  کة  بةوشَيوةيةي 
بؤ باشترء باشترين ئامانجي سةرةکيان 
بَيت، مةسةلة ستراتيذييةکاني کورد ببَيتة 
بڤةيةک بؤ هةر هَيزَيکي ديكةي عَيراق کة 
بيةوَيت گةمة بة مةسةلة ستراتيژييةکاني 
هاوپةيمانَيتي  ــات،  ــک ب کـــــوردةوة 
ئاستةکان  هةموو  لةسةر  دروستکردن 
قازانجء  (زؤرتــريــن  مةبدةئي  لةسةر 
کةمترين زةرةر) بة کورد، ءةک نةتةوةء 

جڤات بکرَيتة پَيوةر .
پارتي  يةکَيتيء  هةميشة  کة  ئةوةي 
کة  ئةوةية  دةکةنةوة،  لةسةر  جةختي 
بةيةک  ساَلَيک  چةند  ماوةي  بؤ  ئةوان 
ليست بةشداري هةَلبژاردن دةکةن. ئةگةر 
سياسةت  ديموکراتيبووني  بة  گةمةي 
سةرةتايةکي هةبَيتء دةستپَيکَيک هةبَيت 
بتوانن  سياسييةکان  هَيزة  بؤئةوةي 
هَيواش هَيواش خؤيان دةستء پةنجةي 
ناو  سياسييةکاني  گةمة  لةگةأل  خؤيان 
ئةوا  بکةن،  نــةرم  ديموکراتي  کايةي 
دوو  ئةم  پَيويستة   ــووءةء  ب پَيويست 
بة  لةئَيستاوة  کوردستان  زلهَيزةي 
هةَلبژاردنةکان  بةشداري  جيا  ليستي 
بيةوَيت  کة  کةسةي  ئةو  نةبنة  تا  بکةن، 
بؤ  بدات  قةَلةمباز  يةکةمةوة  پليکانةي  لة 
ئةگةر  چونکة  پَينج،  يان  چوار  پليکانةي 
بةرنامةي  بة  لةئَيستادا  هَيزة  دوو  ئةم 
نةخةنةإوو،  هةَلبژاردن  بؤ  خؤيان  جيا 
هةزمکردني  ــوودا  ــات داه لــة  کــةواتــة 
بةيةک  دژ  سياسي  پــإوپــاگــةنــدةي 
لَي  خراپي  پَيشهاتي  کة  گرفتَيک،  دةبَيتة 
ئةم  ئةگةر  چونکة  چاوةإواندةکرَيت، 
هةَلبذاردن  چوار  يان  سآ  زلهَيزة  دوو 
بآ پإوپاگةندةي دژ بةيةک دابةزن، زؤر 

هةَلمةتي  داهاتوودا  لة  بتوانن  سةختة 
دژبةيةکي پإوپاگةندةي هةَلبژاردن قبوأل 
ئَيمة  هَيزانةي  ئةم  کة  بةتايبةتيتر  بکةن، 
ئةزمووني تاَليان هةية بةرامبةر بةيةکترء  
لة نةريتي قبوَلکردني هَيزي جياوازدا زؤر 

دةستکورتن.
هةرَيميى،  عَيراقء  ئاستي  لةسةر 
کوردي  سياسيي  گرفتي  گةورةترين 
هَيزةکان  هةموو  کة  ئةوةية   ئةوةبووهء 
يةک قاَلب، يةک بؤچوونء يةک باوةإبوون 
کوردي  سياسةتي  مامةَلةکردني  لةسةر 
کورد،  هاوسَيکاني  چــواردةورء  لةگةأل 
هاوإايي  هةبووني  نموونةش  نزيکترين 
گشتيي هةموو پارتة سياسييةکاني کورد 
لةسةر فيدراَليزمي عَيراقء لکاندني کورد 
ءتارء  بة  تةنيا  ئةگةر  خؤ  عَيراقةوة،  بة 
بواية،  (نةزةري)يشدا  تيؤري  قاَلبي  لة 
ئَيمة پَيويستمان بة هَيزگةلَيک هةبوو کة 
النيکةم داواي سةربةخؤيي يان دابإان لة 
گةمةي  لة  ئةمجؤرةش  بکرداية،  عَيراقي 
لة  هةية  نموونةي  بَيشومار  سياسي 
عَيراقي  بة  دونيادا  ئةزمووني  هةموو 
موقتةدا  زيندووترينيان  ئَيستاشةوة، 
کة  سياسييةکةيةتي،  تةيارة  ســةدرةء 
هيچ  بة  خَير  داني  پَيوةبَيت  ئَيستاشي 
داواي  نانَين،  خؤياندا  دةرةوةي  هَيزَيکي 
عَيراقَيکي بةهَيز دةکةن، دژي ئةمريکان، 
دژي  ناکوَلَيت،  دانويان  سوننةدا  لةگةأل 
زؤربةي داواکارييةکاني کوردن، لةکاتَيکدا 
حيزبي  عَيراقء  ئيسالميي  ئةنجومةني 
کؤي  لةگةأل  مامةَلة  نةرمتر  زؤر  دةعوة 
ديكةدا  سياسييةکاني  هاوکَيشة  گشتيي 
دةکةن، هةرچةندة هةمووشيان شيعةنء 
مةرجةعي دينيء سةرچاوةي مةعريفيء 

سياسييان زؤر نزيکة لةيةکةوة.
 دؤزي کورد بة بإواي بةندة پَيوستي 
بة حيزبَيک، دةستةيةکء گروپَيک هةبوو 
ء هةية کة النيکةم دژي کؤمةَلَيک پرؤسةي 
دراوسَيکاني  ئةمريکا،  عَيراق،  سياسيي 
ءةک  شَيوةگةلي  لة  بَيتء   کوردستان 
ناإةزايي دةربإين لة رَيگاي راگةياندنء 
مانگرتنء  هةإةشةي  ءتارنووسين، 
سةرتاسةريي،  دةستةجةمعي  رَيپَيواني 
عَيراقي،  پةرلةماني  بايکؤتکردني 
دةوَلــةتــي  دروستکردني  هــةإةشــةي 

هةَلپةساردني  مانگرتنء  داواي  کوردي، 
ئَيران،  يان  تورکيا  عَيراق،  بة  پةيوةندي 
بؤئةوةي لةم رَيگايانةوه  ءةک هةر ءآلتَيکي 
ئة مپةإي  لة  هَيزگةلَيکي  ديموکراتي 
دةنگة  بةم  چةپ  ئةوپةإي  تا  راستةوة 
کورد  داواکارييةکاني  سةقفي  جياوازانة  ، 
پانوبةرينتر ببواية، وةک هةر گةمةيةکي 
داواکارييةکانمان  النيکةم  ديكة  سياسيي 
يان  جَيبةجَيبکراية  مامناوةنديدا  لةئاستي 
جَيبةجَيبکرَيت، بةمانايةکي ديكة بؤئةوةي 
کةرکوک بگةإَينرَيتةوة بؤ سةر هةرَيمي 
هَيزگةلَيکي  بة  پَيويستمان  کوردستان، 
باآلدةستةکان،  حيزبة  لة  هةية  جياوازتر 
کة  داواي گةإاندنةوةي کةرکوکء موسأل 
بکات بؤ سةر هةرَيم، تا هَيزة دژةکان بة 
گةإاندنةوةي کةرکوک بؤ سةر هةرَيمي 
گشتي  رَيپَيواني  ببن،  رازي  کوردستان 
بکات دژي هاتني عةبدوَلآل گويلء داواي 
نةبيني بکات لةاليةن سةرؤک کؤمارةوة، 
راوةستاندي  بة  ــت  دةدرَي زةمانةت  تا 

بؤمببارانکردني هةرَيم. 
ئيزافة  دةستکةوت  دوو  بةمةش 
دةبَيتة سةر ئةزموونةکة، يةکةم، هةميشة 
بةوةي  دةترسَينَيت  دژةکوردةکان  هَيزة 
ئيرادةي  ــةدةرةوةي  ل هةية  دةنگَيک  کة 
بةغدا،  لة  کورد  دةسةآلتداراني  سياسيي 
کة سةقفي داواکارييةکةي زؤر زياترة لة 
هَيزة  ئةگةر  بؤية  کورد ،  دةسةآلتداراني 
سياسيية  داواکاريية  بة  کوردةکان  دژة 
مامناوةندييةکان پَيک نةيةن لةگةأل کورددا، 
ئةوا ترسي بة جةماوةربووني ئةم دةنگة 
پيشانداني رووة  ناإازيانة  هةية، دووةم، 
بؤ  کوردستان  هةرَيمي  ديموکراتييةکةي 
بةوةي  دةرةوة،  دةوروبةرء  بةرچاوي 
ديموکراتييةو  ئةزموونةکةمان  کة 
ــــةدةرةوة ي  ــاواز هــةيــة ل ــي دةنــگــي ج
بؤ  ئةمةيان  کة  دةسةآلتداران،  ئيرادةي 
دةسةآلتداراني کوردستان زؤر بةسوود 
دةبوو يان دةبَيت، بةوةي کة هةم خؤيان 
لة ئيحراجبوون دةدزييةوةء هةم دةنگي 
دةردةخست  دةرةوة  بؤ  خؤيان  دلَيري 

بةوةي کة ئةمان ديموکراتين.

Arei1976@hotmail.com
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سةفسةتةي رَيككةوتني ستراتيژيي 
نَيوان (ي.ن.ک)ء (پ.د.ک)

نانبأين وةك 
داهيَنانَيكى 

ديكةى حيزب
عةبدولَآل ئةحمةد

نــــةريــــتــــى 
ــــــــــردنء  دةرك
دةمَيكة  نانبإين 
ــى  ــدان ــاَل ــةي لــة خ
كــورديــدا  حيزبى 
مةآلسداوة،  خؤى 
حيزبى دةسةآلتدار 
كة  ــدى  ــان ــم ــةل س
هـــةركـــةســـَيـــك 
لةطةَليدا نةبَيت، يان 

هةر بؤضونَيكى جياوازى هةبَيت، ئةوا 
خؤى  راستةقينةكةى  رووة  ئامادةية 
ببإَيتء  نانى  دةتوانَيت  كة  نيشانبدات 
نان وةك ئامرازَيكى فشار بةكاربهَينَيت 
هــةَلــدةبــذَيــرن،  ــا)  (ن ــةى  ــةوان ب دذ 
رذَيمة  نةريتى  كتومت  نةريتة  ئةم 
كة  بيردةخاتةوة،  تؤتاليتارةكانمان 
بكةن  هاوآلتييان  راوى  دةيانةوَيت 
مايةى  ذيانيانةوة،  بذَيويى  لةإَيى 
لةسةر  دةبينين  كة  شةرمةزاريية 
رابــردوودا  لة  كة  كةسانَيك  دةستى 
شةإى ديكتاتؤريةتيان كردووة، ئَيستا 
هاونيشتمانيانى  هاوآلتييانء  نانى 
نانبإينة  هةَلمةتى  ئةم  دةبإن،  خؤيان 
لةكاتَيكداية كة بةرثرسةكانى يةكَيتىء 
زياتر  مانطانة  كة  رايدةطةيةنن  ثارتى 
حوكمةت  لة  دؤالر  مليؤن  شةست  لة 
زؤرةى  لَيشاوة  ئــةم  ـــرن،  وةردةط
نازانَيت  كةس  كة  هةرَيم  بودجةى 
ضؤن  وةريدةطرنء  ثَيوةرَيك  ض  بة 
دةبينن  رةوا  بة  دةكـــةن،  سةرفي 
ئةوان  تةنيا  ئةوةى  وةك  بؤخؤيان، 
ئةو  ثَيبَيت،  كوردبوونيان  شوناسى 
كة  ديكة  فراوانةى  زؤرء  جةماوةرة 
ناإازين  دةكةنء  طؤإان  داواى  ئَيستا 
ئةو  ثارتىء  يةكَيتىء  واقيعةى  بةو 
هةيانة،  كة  حيزبؤكراتيةي  حكومةتة 
بؤية  هاتبن،  ديكةوة  دونيايةكى  لة 
لةطةَلدا  مامةَلةيان  بةوشَيوةية  وا 
ئةو  تَيإامانة.  جَيطاى  ئةوةى  دةكةن، 
دةستيان  ئةوان  خةَلكةء  هى  ثارةية 
بةسةرداطرتووةو  بةهةدةرى دةدةن، 
وةك دةبينين ثارة الى ئةم دوو حيزبة 
ئامرازَيكة دةيانةوَيت ئةو دةنطة زؤرو 
رَيطاى  لة  كوردى  شةقامى  فراوانةى 
بةآلم  كثكةن،  ثآ  ــؤرةوة  ــؤراوج ج
ناإةزايى خةَلك لةئاستَيكداية ئاستةمة 
رَيطريى  نانبإين  ــارةء  ث بة  بتوانن 
حيزبى  تازةيةى  مؤدَيلة  ئةم  بكةن، 
كوردى كة دةيةوَيت لة رَيطاى بذَيويى 
شيرى  دةستبةسةرداطرتنى  ذيانةوةو 
ئةوة  كؤيلة،  بكاتة  خةَلك  منداَلةوة، 
لة طةورةترين  نمايشدةكات كة حيزب 
دةذىء  ويذدانيدا  ئةخالقى  هةرةسى 
شيزؤفرنيا  تووشى  بةشَيوةيةك 
ئةم  كة  ــةوةى  ل بيرناكاتةوة  بــووة، 
ديــاردةيــةكــى  نانبإينة  ديـــاردةى 
خةَلك  ديكة  ئةوةندةى  مةترسيدارة، 
زياتر  بةرامبةريانء  دةوروذَينَيت 
خةَلكى ناوةرؤكى حيزبى كورديان بؤ 
دةردةكةوَيت، بةشَيوةيةك كة رؤذانة 
نانبإينة  ــردنء  دةرك مةسةلةى  ئةم 
خةَلكىء  زمانى  سةر  وَيردى  بووةتة 
مايةي  نةبَيتة  دياردةية  ئةم  رؤذنيية 
هاوآلتييان،  بَيزاريى  نيطةرانيىء 
هؤى  بوونةتة  لةوانةى  دةثرسم  من 
ض  ئةمة  ئايا  خةَلكة،  ئةو  نانبإينى 
خَيزانء  لةوةناكاتةوة  بير  ويذادنَيكة 
دةوَيت،  ذيانيان  كةسانة  ئةو  منداَلى 
بؤ  بــةآلم  ساكار،  ســادةو  ذيانَيكى 
ئةوةشيان ثآ رةوا نابينن؟ ئايا ئةمةية 
ئايا  دياريتان؟  دةستكةوتةكانتانء 
كة  ديموكراتيتان؟  ئازاديىء  ئةمةية 
من  طوَيماندا،  بة  دةيدةن  ساَلة  هةذدة 
ديموكراتيدا  وآلتَيكى  ض  لة  دةثرسم 
لة  ذيان  نانء  جياواز،  راى  لةسةر 
داهَينانَيكى  ئةمة  يان  بإاوة؟  خةَلك 
لةكاتى  كورديية  حيزبى  ديــكــةى 
نزيكبوونةوةى وادةى هةَلبذاردنةكانى 

كوردستاندا.

ئاري ئةبوبةکر/دانيمارک

دارا مةحمود

ئةو  داخوا  بإياردةدات  داهاتوو 
بةَلَينانة كة بةرثرسان ثَيش هةَلبذاردن 
چةندة  دةدةن،  كوردستانى  خةَلكى  بة 
بةَلَينةکان  خاوةن  يانيش  ءاقيعينء 
چاوَيک  با  بةَلکو  راستگؤن..!  چةندة 
مةگةر  کة  بخشَينينةوة،  رابردوودا  بة 
بةهةَلةدابردنةوه،  درؤو  رَيگاي  لة 
خؤيدا  لةگةأل  گومان  ناکرَيت   دةنــا 
ئةو  هةموو  بة  رابــردوو  هةَلبگرَيت، 
دةگرَيت،  لةخؤي  کة  ـــةوة  رووداوان
جَيگاي  رةهاو  هةبوونَيکي  لة  بريتيية 

شيمانةي تَيدا نابَيتةوة.
دةخوازين  کة  لةکاتَيکدا  بؤية 
ــةي ئــةم  ــاَل ــد س ـــــردووي چــةن راب
ئةو  هةَلسةنگَينين،  ئَيستا  دةسةآلتةي 
کاري  چةندة  داخوا  کة  پرسيارانةي 
دةستکةوتةکان  ئةنجامدراونء  باش 
حکومةت  پةرلةمانء  ئةداي  کامانةنء 
گشت  بــة  ـــووة،  ب ئاستَيکدا  چ  ــة  ل
ئةو  نيوةي  تةنيا  ءةآلمةکانيشةوة، 
ديكة  هَيندةي  هَيشتا  رابــردووةيــهء  
ءةآلمــدا  ــةدواي  ب کة  مــاون  پرسيار 

دةگةإَين.
ــت  ــرَي دةوت کاتَيک  نموونة  بــؤ 

پةرلةمانء  ئــةم  تةمةني  لــةمــاوةي 
خةرجکراوة،  پاره  چةند   حکومةتةدا 
چةندةش  ئــةدي  بپرسين  ــت  ــَي دةب
داهاتى  هةرَيمةء  ئةم  هاتووةتة  پارة 
راستةقينةى ئةم ناوضةية ضةند بووة.

دةپرسين  کة  لةکاتَيکدا  ــةروا  ه
کوردستاندا  لة  بَيکاريي  رَيـــژةي 
ناوچةکاني  لةچاو  دةبينين  چةندة، 
هــةرة  لةئاستي  ــراقــدا  عــَي ديــكــةي 
يةکَيک  بة  خوارةوةدايةو  دةســةآلت 
لةقةَلةمدةدات.  خؤي  شانازييةکاني  لة 
ئةمانةدا  لةناو  بپرسين  پَيويستيشة 
ثلةيةك  كارو  بةهةر  دةزطاكاندا  لة  کة 
كورديدا  دةسةآلتى  لة سةردةمى  بَيت 
دامةزرَينراون ضةنديان بة لَيوةشاوةيي 
چةندةشيان  دامةزراونء  کار  لةسةر 
حيزبايةتيء  ئينتيماي  بنةماي  لةسةر 
بإوانامةي  ءاسيتةو  خزمخزمَينةو 

ساختةوة ...؟
ديسان که  دةپرسين ئةم دامودةزگا 
دةوَلةتيانة کامانةن که دةسةآلتي دوو 
دةشبَيت  دروستيکردوون،  حيزب 
دةزگـــاي  ــت  ــةإاس ب ئــايــا  بپرسين 
هةواَلگريي،  ئاسايشء  پَيشمةرگة، 
دارايي.. دةزگاي حيزبن يان حکومةتء  
بة گشتي کةسَيک هةية لةناو دةسةآلتدا 

حکومةت  حيزبء  نَيوان  سنوورةکاني 
نيشاني خةَلک بدات...؟

ئازادييةکان  ئاستي  کة  کاتَيک  يان 
دةبَيت  خؤ  دةنرخَينرَين،  بــةرز  بة 
بــةرابــةريــيء  ئاستي  سؤراغَيکي 

پةيإةوکردني عةدالةتيش بکةين.
پرسياري  ــدان  ــةن چ ئــةمــانــةو 
اليةنگراني  کة  هاوشَيوةيان  ديكةي 
هةرگيز  رؤژانــــة  ــةم  ئ دةســــةآلت 
ناچن،  ــدا  ــان ــةوةي ــدان ءةآلم بـــةالي 
که  بةرچاو  دةهَينَيتة  دةسةآلتَيکمان 
پةيإةوکردني  ساختةکاريي،  گةندةَلي، 
هةموو  لة  ناعةدالةتي  نابةرابةرييء 
ــارو  ــةرةدي ه سيماي  ئاستةکاندا 

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

بيسةلمَينن..؟ بهَيننةوةو 

ئةوةي  حيزب،  دوو  دةسةآلتي 
کرد،  پَيشکةشي  بوو  هةگبةکةيدا  لة 
کالسيکيش  حيزبايةتيي  سيستمي 
خؤي،  مةنزَلگاي  دوا  گةيشتووةتة 
خؤي  ــي،  ــةت رواَل ريفؤرمي  بــة  نــة 
خوازياري  نة  نوَيدةکرَيتةوةو  پآ 
لةم  ئةوةي  ناوةرؤکدا،  لة  گؤإانيشة 
چاوةإواندةکرَيت،  هةَلبژاردنانةش 
ژَيرکةوتني  اليةنة و  ئةم  سةرکةوتني 
اليةنَيکي ديكة نيية، بةَلکو گؤإانکاريي 
کالسيکء  سيستمة  لــةم  ريشةيي 
پيري  ئةسپَيکي  لة  کة  پةإپوتةية 
تــوانــاي  چيتر  ــتء  ــَي دةچ ــدوو  ــان م
کؤمةَلگاي  گاليسکةي  راکَيشاني 
بانگةشةي  اليةنَيکيش  هةر  نةماوه، 
لةم  بکات،  گؤإانکاريي  نوَيبوونةوةو 
ئةنجامداني  پةيامي  النيکةم  قؤناغةدا 
دةکةوَيتة  ســةرةکــي  ئــةرکــي  ســآ 

سةرشان:
دةسةآلتي  جوَيکردنةوةي   -١  

حيزبء حکومةت لةيةکتر.
شةفافيةت،  پةيإةوکردني   -٢  
ــيء  داراي لةبوارةکاني  بةتايبةتي 

ئابووريدا.
ــةتء  ــةدال ع چةسپاندني   -٣  

بةرابةرييء سةروةريي ياسا.

هةلَبژاردنء چاوةأو انييةکاني خةَلک!...
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طةلى  شؤإشةكانى  هةموو 
راثةإينء شؤإش  كورد، خةباتء 
رذَيمة  داطيركةرانء  بة  دذ  بوون 
رةطةزثةرستةكانء دذى دوذمنان، 
خــاكء  لــة  ــوون  ب بةرطريكردن 
نةتةوةء زمانء فةرهةنط بؤ خاترى 
رةواكانء  مافة  خةونء  هَينانةدى 
ئةمة  ئازاديى،  رؤذى  بة  طةيشتن 
رةطى  نةستماندا  هةستء  لةكؤى 
ناتوانَيت  مَيذووش  داكوتيوةء 
ئةم  هؤكارى  بكات،  فةرامؤشى 
ءايــكــردووة  بيركردنةوةيةشة 
شؤإشء  بإوانينة  ءةها  هةردةم 
كاركردنى سياسىء ياخيبوون لةو 
بةسةرماندا  نالةبارانةى  رةوشة 

سةثَينراون.
روانينةوة  ئــةم  ديــدطــاى  لة 
جينةكانيشمان  كرؤمؤسؤمء  كة 
لةم  هةَلوَيستَيكى  ــطــرى  هــةَل
ــى  رةوش ءةختَيك  ــوةيــةن،  شــَي
رووبةإوومان  ناضيزةش  نالةبارء 
سَيبةرةكةى  ــر  ــةذَي ل ببَيتةوة 
سةركز  دةستةوستانء  خؤماندا، 
دةســتــةواذةى  بة  دةمَينينةوةء 
كةسيرةء  خؤمان)،  (دةســةآلتــى 
بَيدةنطى  ــنء  ــي دةب ــاو  ــدام دؤش

هةَلدةبذَيرين.
دةسةآلتى  كة  مانايةى  بــةو 

ــــوردىء حــكــومــةتــةكــةى هى  ك
دذة  بةرامبةرى  ناكرَيت  خؤمانةء 
ناكرَيت  ءةربطرين،  هةَلوَيست 
بةرثابكةينء  لـــةدذى  ــؤإش  ش
سةنطةرى لَيبطرين، لةكاتَيكدا خراث 
سةرى  طةيشتووينء  (خؤمان)  لة 
راستييةكانيش بة بنطَلدا دةكةينةوة.. 
هةموو شؤإشى ميللةتان شؤإشى 
ناوى  نيية  شتَيك  بوونء  ناوخؤيى 
شؤإش بَيت لةدةرةوةى ناوخؤييدا، 
شؤإشى  فــةرةنــســى،  شــؤإشــى 
سيستمى  بة  دذ  فةرةنسييةكانة 
ئيتاَلى  فةرةنسىء  هاوآلتييانى 
بةسةر ئيتاَليدا، هةموو شؤإشةكانى 
بوونء  شــؤإش  هةر  عةرةبيش 
ــانء  ــزم ــةرةب ــةر ع ــةس ـــن ب دةب
فةرمانإةوايانى عةرةبيدا، كورديش 
ئةطةر بارودؤخةكةى ثآ باش نييةء 
نابَيت، ديسانةوة ئاسايية  ثَيى باش 
لة  بكاتء  خؤيدا  بةسةر  شؤإش 
ببَيتة  هةَلتةكَينَيت،  خؤى  رةطةوة 
هةَلطةإاندنةوةى  ئةَلتةرناتيظء 
ــى  ــردن ــوارك ــةم ــة ه ــى ل ريــشــةي
خؤمان  ــةى  ءش ــدا،  ــةي ــةك رةوش
خاوةنى  كة  دَيتةكايةوة  ئةودةمة 

خؤمان بينء بؤخؤمان تَيبكؤشين.
ـــَى شــؤإشــى كــورديــى   ءةل
ضةكء  بة  نابَيت  شؤإش  كودةتاء 
بة  دذ  جةنطييةكان  ــرازة  ــام ئ
ئيدارةى  حكومةتء  ــةآلتء  دةس

ــدةى شــؤإشء  ــةوةن كــورديــى، ئ
دةبَيت  راثةإين  سةنطةرلَيدانء 
ــورد  ــان، ك ــؤم ــة خ ــةر ب ــب ــةرام ب
بةرثاكردووة  شؤإشى  هةميشة 
هةرطيز  خــؤىء  دةرةوةى  بــؤ 
شؤإشطَيإ  خؤيدا  ــاوةوةى  ــةن ل
نةبووة بؤ طؤإينى طةوهةري خؤى، 
بؤ  بجةنطَيت  دةبَيت  شؤإشة  ئةو 
طةندةَليىء  بة  دذ  فإَيدانء  كاذ 
كودةتابَيت بؤ فةراهةمكردنى ياساء 
دةسةآلتى  سنوورى  لةبازنةدانى 
سةركردةكان  حيزبء  تاكةكةسء 
رَيساى  ياساء  ضوارضَيوةى  لة 
ــك كة  ــدا، شــؤإشــَي ــدروســت ــةن ت
ضةكى  بة  تاريكةكانمان  رووبةرة 
هةنووكة  بكاتةوة..  رؤشن  تيشك 
ثَيويستة  طةلَيك  نوآ  شؤإشَيكى 
كورد بةرةوإووى خؤى بكاتةوة تا 
ئايندةى تةندروستى لةكيس نةضَيت، 
شؤإشَيك زةرورة بيرمان بهَينَيتةوة 
كة بؤضى راثةإينء لةثَيناوى ضيدا 
شؤإشمان كردء يةكةم هةَلوَيستى 
ثَيش  بهَينَيتةوة  راستةقينةمان 
ثآ  ئَيستامانى  ــةراوردى  ب ضاوء 
بكةينةوة.. ئةو شؤإشة ثَيويستة لة 
ءةئاطامان  رامانتةكَينَيتء  بَيخةوة 
بهَينَيتةوة، نةترسين لةوةى كارَيكى 
لةوةى  هةية  باشترى  دَلسؤزانةى 
بةإَيوةبردنء  باشتر  بؤ  خؤمان 
جومطة  ســةرجــةم  ــةوةى  ــوذان ب

لَيكهةَلوةشاوةكان، شؤإشى دانانى 
ثؤستةكةى  لة  كارا  شياوء  كةسى 
بةوثةإى  كشانةوةمان  خؤمانداء 
كوردستان  ئةمإؤ  هؤشمةندييةوة، 
بيركردنةوةيةكى  بة  ثَيويستى 
ــة..  ــةي ــوةي ــَي ـــةم ش ــى ل ــي ــةدةن م
ضاكسازيى تةنيا كارَيكى رواَلةتييةو 
راستييةكانء  ناخى  نامانطةيةنَيتة 
لة  بةر  بةَلكو  قوآلييةكان،  طؤإينى 
كودةتاى  ــؤإشء  ش شتَيك  هةر 
ءيستةكانمانة  ســةرتــاســةريــى 
بةسةر اليةنة نَيطةتيظء تاريكةكانى 
ــداء دامــةزرانــدنــةوةى  ــان خــؤم
كةسَيتيء بوونى خؤمان، طرَيبةستى 
كة  دةســةآلتــدارانــة  راستةقينةى 
ءةك  ميللةتء  ـــةى  رؤَل ببنةوة 
بإواننةوة  خةمخؤر  هاوآلتييةكى 
طــؤشــة نــاإَيــكء تــةَلــخــةكــانء 
رةخــنــةء  ميللةتةوة  ــاوى  ــةض ب
بخوَيننةوةء  طلةييةكان  سكاآلء 
بيستن  بؤ  ميللةتيش  طوَيضكةى 
كورديى  شؤإشى  بةكاربهَيننةوة، 
ثَيويستة  شؤإشَيكة  كورد  بة  دذ 
طةرديلةكانيشمان سةراثا بطؤإَيتء 
ئةطةر  بطرَيتةوة..  هةموومان  تَيكإا 
ضاوةإَيمان  تاريك  ئايندةيةكى  نا، 
دةستكةوتةكانمان  هةموو  دةكاتء 
لةكيس دةدةين، كة ئةمةش لةخؤيدا 
ثَيشهاتَيكة هيضكامَيكمان ئارةزووى 

ناكةين.
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شؤأشَيكى سةرتاسةريى ثَيويستة
 تةها ئةحمةد رةسوأل

رؤشنبير...

ترسء هةلَوَيست
سؤران عةبدولقادر كؤستة

كؤمةَلَيك،  هةر  رؤشنبيراني  ضةندايةتي  ضؤنايةتيء 
بةهؤيةوة  كؤمةَلةكةيةء  داهاتووي  رةنطدانةوةي  ئاوَينةي 
لة  باس  كاتَيك  بكرَيت.  بؤ  ثاشةإؤذي  ثَيشبيني  دةتوانرَيت 
رؤشنبيرء توَيذَيك دةكةين جياواز لة عةوام، دةبَيت لةسةر دوو 
داهَينانء  خةلقء  ئاستي  ئاستَيك  بوةستين:  دياريكراو  ئاستي 
بيركردنةوةي  ئاستَيك ئاستي  ئاراستةكردني كؤمةأل، هةروةها 
رؤشنء هةَلوَيستوةرطرتن. هةَلوَيستوةرطرتن هةميشة بإيارة، 
وةرضةرخانة، ئَيستا لةبةردةم ئةو دياردةو رةوشانةدا كة وةك 
هةل دَينة ثَيش، يان وةك مةترسيي دةردةكةون. طوماني تَيدانيية 
هةَلوَيست وةربطرَيتء  دةبَيت  ئاستةكةي رؤشنبيريي  هةردوو 
هةلء  لة  ثشتيوان  بةإَيوةبةرَيت،  وةرضةرخانانة  ئيستء  ئةو 

دةرفةتةكان بكاتء بةر بة مةترسييةكان بطرَيت. 
مةترسييةكي  بؤتةي  لة  كوردستان  خةَلكي  دةمَيكة  زؤر 
سياسةتي  باآلدةستي  مةترسيي  دةطوزةرَينَيت،  ذيان  طةورةدا 
طةندةَلي،  ــاردةي  دي تةشةنةكردني  ــةردةوام  ب رةوتــيء  تاك 
سةرئةنجامي ئةم مةترسيانةش هَيدي هَيدي خةتء خاَلي الوازي 
طةندةَلي،  ــاردةي  دي تةشةنةكردني  ــةردةوام  ب رةوتــيء  تاك 
سةرئةنجامي ئةم مةترسيانةش هَيدي هَيدي خةتء خاَلي الوازي 
طةندةَلي،  ــاردةي  دي تةشةنةكردني  ــةردةوام  ب رةوتــيء  تاك 

دؤزي كورد لةسةر ئاستي ئيقليميء جيهانيش بةدياردةكةوَيت، 
خؤيداء  ناخي  بةسةر  رؤشنبير  ضةمانةوةي  ثَيوةندةدا  لةم 
هةَلوَيست وةرنةطرتنء ثشتيواني نةكردن لة بيروبؤضوونة ثإ 
خؤيداء  ناخي  بةسةر  رؤشنبير  ضةمانةوةي  ثَيوةندةدا  لةم 
هةَلوَيست وةرنةطرتنء ثشتيواني نةكردن لة بيروبؤضوونة ثإ 
خؤيداء  ناخي  بةسةر  رؤشنبير  ضةمانةوةي  ثَيوةندةدا  لةم 

ضارةسةرةكان، تةنيا بنةإةتَيكي هةية، ئةويش بنةإةتي ترسةء 
دةبَيت لةسةر ئةم ترسة راوةستينء بيإةوَينينةوة.

يةكَيك لة فةزيلةتةكان كة ثَيويستة هةموو رؤشنبيرَيك خؤي 
بةخاوةني بزانَيت، بريتيية لة دانثَيدانان بؤ هةَلةء كةموكوإييةكان، 
بةَلكو  ناوةستَيت،  تةفسيردا  شيكردنةوةء  لة  بةتةنيا  دانثَيدانان 
بةخاوةني بزانَيت، بريتيية لة دانثَيدانان بؤ هةَلةء كةموكوإييةكان، 
بةَلكو  ناوةستَيت،  تةفسيردا  شيكردنةوةء  لة  بةتةنيا  دانثَيدانان 
بةخاوةني بزانَيت، بريتيية لة دانثَيدانان بؤ هةَلةء كةموكوإييةكان، 

بكات..  لة ضارةسةر  تَيثةإَينَيتء ثشتيوانيي  قؤناغة  ئةم  دةبَيت 
لَيرةدا وتةي فةيلةسوفء زاناي طةورةي ئةَلماني، كارل ماركس 
بكات..  لة ضارةسةر  تَيثةإَينَيتء ثشتيوانيي  قؤناغة  ئةم  دةبَيت 
لَيرةدا وتةي فةيلةسوفء زاناي طةورةي ئةَلماني، كارل ماركس 
بكات..  لة ضارةسةر  تَيثةإَينَيتء ثشتيوانيي  قؤناغة  ئةم  دةبَيت 

بطؤإين  دونيا  ئةوةية  كاتي  هةميشة  دةَلَيين  دةخوازينةوةء 
نووسةرء  لة  طرؤية  ئةو  بكةين.  تةفسيري  بةتةنيا  بةس  نةك 
بريتيية  بياليةني  ثَييانواية  كة  ثسثؤإةكان  رؤذنامةنووسء 
بؤ  شوراية  باشترين  بَياليةني  كةس،  نةكردني  ثشتيواني  لة 
خؤثاراستنء ئةركي رؤشنبير بةتةنيا شيكردنةوةء هةَلوَيستةية 
لةسةر دياردةكان.. ئةوة جؤرَيكة لة ترسء ثاسيظكردني خودي 
مرؤظ  كة  دةستثَيدةكات  لةوشوَينةوة  بَياليةني  رؤشنبير، 
خاوةني ئيرادةي خؤي بَيتء كوَيرانة ثشتيوانيي لة هيض رةوتء 
قةيرانةكاني  سةرءبةندي  لة  بةآلم  نةكات،  بزووتنةوةيةك 
كوردستانء طرفتي سياسيء كؤمةآليةتيء ئابووريداء لةشوَين 
ئامادةيي دةيان ئاراستةي بيركردنةوةء ثَيشنياز بؤ ضارةسةردا، 
ئةطةر رؤشنبير نةتوانَيت لة وةرضةرخانَيكدا هةَلوَيستة بكاتء 
رؤشنبير  ئةطةر  خةَلكةوة،  خزمةت  بخاتة  خؤي  بإيارةكاني 
موحافزكارانة وابةستةي خؤهةَلثةساردن بَيت بة خواستةكاني 
رؤشنبير  ئةطةر  خةَلكةوة،  خزمةت  بخاتة  خؤي  بإيارةكاني 
موحافزكارانة وابةستةي خؤهةَلثةساردن بَيت بة خواستةكاني 
رؤشنبير  ئةطةر  خةَلكةوة،  خزمةت  بخاتة  خؤي  بإيارةكاني 

بداتةوة،  بَياليةنيدا ثاساوي خؤي  لة كةنارةكاني  دةسةآلتةوةء 
ئةو ترسة ناهَيَلَيت مرؤظي رؤشنبير ضوستييةكاني خؤي بخاتة 
كلتووري  ترسء  بةمجؤرةش  طشتييةكانةوة،  ثرؤسة  خزمةت 
ترس، رؤشنبيرو فةرماني رؤشنبيريي تاوانبار دةكات، لةاليةكي 
خؤيدا،  شوَيني  كاتء  لة  بةرثرسيارَيتي  هةَلنةطرتني  ديكةوة 
توَيذي  لةالي  ئةوا  بَيت،  طوناهَيك  عةوام  خةَلكي  لةالي  ئةطةر 
ئةطةر  طةورة  تاوانَيكي  دةبَيتة  تاوانةش  ئةم  تاوانة،  رؤشنبير 
هاتوو رؤشنبير داني بة كةموكورتييةكاندا نةناو ثشتيوانيي لة 
طةندةَليء قؤرخي ثانتاييء بةرذةوةنديية طشتييةكان كرد. لةم 
ثنتةوة بةرثرسيارَيتي مَيذوويي دةبَيتةوة حاكمء سيظي خةَلكي 
طةندةَليء قؤرخي ثانتاييء بةرذةوةنديية طشتييةكان كرد. لةم 
ثنتةوة بةرثرسيارَيتي مَيذوويي دةبَيتةوة حاكمء سيظي خةَلكي 
طةندةَليء قؤرخي ثانتاييء بةرذةوةنديية طشتييةكان كرد. لةم 

رؤشنبير رةنطدةكاتء بَياليةنيي ناتوانَيت بآ رةنطي بثارَيزَيت.
بنةإةتةكةي  رؤشنبير،  خةَلكي  لةالي  ترس  كلتووري 
دةطةإَيتةوة بؤ ترس لة ئينتيما، بؤ ترسء نةبووني بوَيريي لة 
بنةإةتدا، هةروةها بؤ ترس لة ئيلتيزامء هةَلطرتني بةرثرسيارَيتي. 
دةطةإَيتةوة بؤ ترس لة ئينتيما، بؤ ترسء نةبووني بوَيريي لة 
بنةإةتدا، هةروةها بؤ ترس لة ئيلتيزامء هةَلطرتني بةرثرسيارَيتي. 
دةطةإَيتةوة بؤ ترس لة ئينتيما، بؤ ترسء نةبووني بوَيريي لة 

ئةم  زلحيزبةكاني  هةذمووني  كوردستانء  سياسيي  سيستمي 
هةرَيمة بةدرَيذايي ضةندين ساَلة هةموو ئةم ضةمكء زاراوانة 
ئةم  زلحيزبةكاني  هةذمووني  كوردستانء  سياسيي  سيستمي 
هةرَيمة بةدرَيذايي ضةندين ساَلة هةموو ئةم ضةمكء زاراوانة 
ئةم  زلحيزبةكاني  هةذمووني  كوردستانء  سياسيي  سيستمي 

ناشرين دةكات، طةندةَلكاريي لة طةندةَلكاريي سياسيء مؤراَليء 
هةرَيمة بةدرَيذايي ضةندين ساَلة هةموو ئةم ضةمكء زاراوانة 
ناشرين دةكات، طةندةَلكاريي لة طةندةَلكاريي سياسيء مؤراَليء 
هةرَيمة بةدرَيذايي ضةندين ساَلة هةموو ئةم ضةمكء زاراوانة 

بة  زمانةوانيش،  طةندةَلكاريي  دةطاتة  دةترازَيتء  ئيداريي 
ئينتيماء حيزبء بزووتنةوةء رَيكخراو...  بةردةوامى وشةكاني 
تاد، ناشرين دةكات، ترس لةم ناشرينيانة هةندَيك لة رؤشنبيراني 
توانايانة  ئةو  دةكرَيت  ثَيشبيني  ــردووةء  ب بةهةَلةدا  تــةواو 
تاد، ناشرين دةكات، ترس لةم ناشرينيانة هةندَيك لة رؤشنبيراني 
توانايانة  ئةو  دةكرَيت  ثَيشبيني  ــردووةء  ب بةهةَلةدا  تــةواو 
تاد، ناشرين دةكات، ترس لةم ناشرينيانة هةندَيك لة رؤشنبيراني 

دةركةنار بكةون، ترسَيك لة نةبووني بوَيرييةوة هةميشة خةَلكي 
خوَيندةوارء ثسثؤإي بةشَيوازَيك راهَيناوة لة داهَينانء بةشداري 
ضارةسةردا، لةإووي سايكؤلؤذييةوة ضاوةإَيي سةروو خؤيان 
ضارةسةردا  ضةمكةكاني  ثةالماري  دةستثَيشخةرييء  لة  بنء 
بةرثرسيارَيتي  وةرطرتني  ئيلتيزامء  لة  ترسَيك  نةوَيربن. 
ثانتاييةكان بؤ خةَلكي ديكة ضؤأل دةكات، ئيدي كؤمةَلطاي كاري 
بةرثرسيارَيتي  وةرطرتني  ئيلتيزامء  لة  ترسَيك  نةوَيربن. 
ثانتاييةكان بؤ خةَلكي ديكة ضؤأل دةكات، ئيدي كؤمةَلطاي كاري 
بةرثرسيارَيتي  وةرطرتني  ئيلتيزامء  لة  ترسَيك  نةوَيربن. 

فراوانترء خةَلكي رؤشنبيريش  ناإؤشنبير،  بؤ خةَلكي  سياسي 
ناسياسيتر دةبنةوةء حوكم لة ضؤنَيتيدا دةبَيتة حوكمي عةوام.

حوكمكردنء  ئاراستةكاني  طؤإيني  رابةرايةتيء  لة  بةدةر 
لة  بةإَيوةبردنء سةركردايةتيكردن، خةَلكي رؤشنبير دةتوانن 
حوكمكردنء  ئاراستةكاني  طؤإيني  رابةرايةتيء  لة  بةدةر 
لة  بةإَيوةبردنء سةركردايةتيكردن، خةَلكي رؤشنبير دةتوانن 
حوكمكردنء  ئاراستةكاني  طؤإيني  رابةرايةتيء  لة  بةدةر 

وةرضةرخانةكاندا هةَلوَيستة بكةنء بةشداري بكةنء لة تةفسيرء 
لة  بةإَيوةبردنء سةركردايةتيكردن، خةَلكي رؤشنبير دةتوانن 
وةرضةرخانةكاندا هةَلوَيستة بكةنء بةشداري بكةنء لة تةفسيرء 
لة  بةإَيوةبردنء سةركردايةتيكردن، خةَلكي رؤشنبير دةتوانن 

تةئويلي خؤشيان نةوةستن، بةردةوام بَياليةني خؤيان بثارَيزن. 
ئةمإؤدا،  وةك  قةيراناويي  دؤخَيكي  لة  ثرؤسةيةك  بة  كؤمةك 
ناشرينء  طؤظارةكانيان  رؤذنامةكانيانء  نووسةرء  لة  هيضكام 
لةكةدار ناكات، هَيندةي وةك هةَلوَيستَيكي طشتي دةدرَيتة قةَلةمي 
ناشرينء  طؤظارةكانيان  رؤذنامةكانيانء  نووسةرء  لة  هيضكام 
لةكةدار ناكات، هَيندةي وةك هةَلوَيستَيكي طشتي دةدرَيتة قةَلةمي 
ناشرينء  طؤظارةكانيان  رؤذنامةكانيانء  نووسةرء  لة  هيضكام 

مَيذوو.

ئاسؤبيني

سياسى  ــى  دةســةآلت كاتَيك 
راطةياندنةكانييةوة  كةناَلى  لة 
هةموو  بة  كة  دةدات  بةخؤى  هةق 
ئيجابيى  ــة  ل بــاس  ــك  ــوازَي ــَي ش
ئيداريى  سياسيء  كاروبارةكانى 
ئاوَينةيةكى  هةميشة  بكات،  خؤي 
بةتايبةتى  بةكاردةهَينَيت،  دووإوو 
دةدات  كؤمةَلطا  ثيشانى  رووة  ئةو 
بنوَينَيت،  خؤى  طةورةيى  بة  كة 
رووة  بة  نَيطةتيظةكانيشى  كــارة 
تا  دةهَيَليتةوة،  بضووكةكةيدا 
هةقى  سياسي  دةســةآلتــى  ئَيرة 
خؤيةتى كة بيةوَيت بة ض شَيوازَيك 
ثإوثاطةندةكانى  هةنطاوبنَيتء 
مةزاتةى  ئةو  مةيدانى  ناو  بخاتة 
كة ئايا كؤمةَلطا جارَيكى ديكة ءةك 
لةئاست  ناهؤشيارانة  كإيارَيكى 
شاردنةوةى هةقيقةتةكاندا دةكرَيت، 
بيركردنةوة  ئةمإؤى  نرخى  بة 
هةمانشَيوة  ــة  ب ــان  ــاوازةك ــي ج
دروشــــمء ثــإوثــاطــةنــدةكــانــى 
سياسيش  دةسةآلتى  لَيبكإَيتةوةء 
سياسىء  كاآل  ساغكردنةوةى  لة 
كؤمةَلطادا،  بةسةر  ئابوورييةكانى 
جَيطاى  ديكة  هةَلبذاردنَيكى  بؤ 

متمانةى كؤمةَلطا دةبَيتةوة؟ 
روانطةى  لة  ثَيويستة  بؤية 
كة  ئيزديواجيانةى  بانطةشة  ئةو 
جياوازى  كةناَلى  لة ضةندين  ئةمإؤ 
سياسي  دةســةآلتــى  راطةياندنى 
ناضاردةبين  دةبــيــن،  طوَيبيست 
ئةم  لةكاتى  بكةينء  هةَلوةستةيةك 
بضينة  ثإوثاطةندانةدا  بانطةشةء 
ديكة  جارَيكى  بيركردنةوة،  دونياى 
بة رةفتارةكانى رابردووى ئةمإؤى 
ثَيويستة  طوزةربكةين،  دةسةآلتدا 
بةءيذدان  رؤشنبيرَيكى  هةموو 
دةرخستنى  ـــؤإانء  ط لةثَيناو 
دةنطدان  تةنيا  ئةركى  راستييةكاندا، 
هؤشياركردنةوةى  بةَلكو  نةبَيت، 
ــذوو  ــَي ــؤ م ــى ب ــش ــي ــدةران ــط دةن
قسةكانى  بةثَيى  لةئةستؤية، ضونكة 

بَيت،  سياسى  دةسةآلتى  ئةمإؤى 
ئَيوة  بَلَين  كؤمةَلطا  بة  دةيانةوَيت 
ئَيمة  بة  بةيعةت  دةبَيت  رةعيةتنء 

بدةنةوة.
ــإؤ بــإوانــيــنــة  ــةم ــةر ئ ــةط ئ
ئيداريى  كارى  طؤإانكارييةكانى 
هيض  بَلَيين  ناتوانين  ناوشارةكان، 
سيماى  لة  طؤإانكاييةك  جــؤرة 
بةدينةهاتووة،  ئةمإؤدا  شارةكانى 
باسةدا  ئــةم  لةثَيناو  هــةر  بــةآلم 
ضةندان  خؤيةتى  هةقى  كؤمةَلطا 
هزريدا  لة  جؤراوجؤر  ثرسيارى 
بؤضى  ئايا  بَلَيت  ببَيت،  دروســت 
رذَيمى  رووخانى  ــةدواى  ل تةنيا 
ستراتيذييةكان  ثرؤذة  عَيراقةوة 
ثــرؤذة  ئــةم  ئايا  دةستيثَيكرد؟! 
هةموو  لةئاست  خزمةتطوزاريانة 
بةبآ  شــارؤضــكــةكــانــدا  شـــارء 
ئايا  ءان؟!  يةك  ءةك  جياوازيى 
ثرؤذانةى  ئةم  خةرجيى  ئةمريكا 
ــارةى  دابــيــنــكــرد؟! يــاخــود بــة ث
طومرطةكانى  كؤنى  كةَلةكةبووى 
حاجى  باشماخء  خةليلء  (ئيبراهيم 
لةماوةى  ئايا  ــران؟!  ك ئــؤمــةران) 
يةكَيتي  ثــارتــىء  ســاَلــدا  هــةذدة 
كؤكراوةى  ثارةى  بة  نةياندةتوانى 
سةرتاسةرى  كــارةبــاى  خؤيان، 
دابين  هاوآلتييان  بؤ  كوردستان 
ــةن؟! ئــايــا بــوونــى ثـــرؤذةى  ــك ب
ماديىء  هاوكاريى  ئَيستا،  كارةباى 

مةعنةويى هاوثةيمانان نيية؟! 
طةلَيك  كؤى  ثرسيارانةء  ئةم 
ئةمإؤ  كــة  ديــكــةش،  ثرسيارى 
ئةم  تاكَيكى  هــةمــوو  ــزرى  ه لــة 
كاتَيك  كة  دَيتةئاراوة،  كؤمةَلطايةدا 
هةموو  بــة  سياسى  ــى  دةســةآلت
خؤأل  ءةك  دةيــةوَيــت  شَيوةيةك 
كاركردنء  لةئاست  لةضاوكردنَيك 
ئةمإؤدا  دوَينآء  ــى  رووداوةكــان
بخولقَينَيت،  كؤمةَلطا  بة  بةرامبةر 
ثةردةثؤشكردنى  لةثَيناو  ئةمةش 
ــةإووى  ل نَيطةتيظةكانيدا  ــارة  ك

شامى  بــة  وآلت  نــاعــةدالــةتــيء 
هةروةها  بكات،  نــاوزةد  شةريف 
ءاى نيشانبدات لة سةردةمى ئةودا 
بة قةولى مةزهةب طوتةنى لةإووى 
ثَيداويستييةكانى  خؤشطوزةرانىء 
هةموو  مـــرؤظـــةوة،  ــــةى  رؤذان
هاوآلتييةكى  لةطةأل  بةرثرسَيك 
ئاسايى ئةمإؤى ناو كؤمةَلطادا ءةك 

يةك ءانء ثَيكةوة ئاودةخؤنةوة.
سياسى  دةسةآلتى  ــار  زؤرج
ميدياى  ــازادء  ئ بيروإاى  بوونى 
سياسيى  فةرهةنطى  بؤ  سةربةخؤ 
كة  زؤرجــار  من  بةإاستى  خؤى، 
دةسةآلت  قسانةى  ئةم  طوَيبستى 
تةلةفزيؤن  لةبةر شاشةى  كة  دةبم 
دةبــمــةوةء  تةريق  دانيشتووم، 
خواخوامة كةس هةستم ثَينةكات كة 
دانيشتووم!  ءةها  بةرنامةيةكى  بؤ 
ــؤرة  ــةوج ــى ئ ــةإاســت ضــونــكــة ب
لــةإووى  ــةوةى  ل جطة  بةرنامانة 
طــةورةتــريــن  سايكؤلؤذييةوة 
كؤمةآلنى  بؤ  دةروونــي  جةنطى 
خةَلك دةسازَينَيت، لة هةمانكاتيشدا 
ضةواشةكارانةية  شؤإشَيكى 
لةئاست ثَيشكةوتنةكانى كؤمةَلطادا، 
ضونكة باشترين نموونة بؤ تَيطةيشتن 
ميدياى  ــازادء  ئ بيروإاى  لةسةر 
لةدايكبوونى  مَيذووى  سةربةخؤ، 
باشترين  (هــاوآلتــى)  رؤذنــامــةى 
لةكاتَيكدا  كة  زيندووة،  نموونةى 
دةرضوونى ئةو رؤذنامةية لةئاست 
كةموكوإييةكانى  دةرخستنى 
لة  ئيداريى  سياسيء  دةسةآلتى 
سةرضاوةيةك  تاكة  هةرَيمةكةدا، 
كؤمةَلطا،  تينووشكاندنى  بؤ  بوو 
لة  سياسى  دةســةآلتــى  زؤرجــار 
باس  راطةياندنةكانةوة  كةناَلى 
دةسةآلتَيكى  ــةو  ئ ــات  ــةوةدةك ل
بؤ  ئارامى  ئاشتىء  بارى  رةهايةء 
ثَيويست  دابينكردووة!  كؤمةَلطا 
كارى  بةر  ثةنابةرَيتة  بةوةناكات 
لة بوارى  توندءتيذيى، زؤرجاريش 

بةرثرسانى  قسةى  لة  هةندَيك 
هةندَيك  ناوكَيش  بة  دةســةآلت 
كة  فإَيدةدرَيت،  كؤمةَلطا  بؤ  قسة 
كؤمةَلطا  بة  لَيدَيت  ئــةوةى  بؤنى 
لة  ئَيوةمان  ئَيمةين  ــةوة  «ئ بَلَين 
ذيانى  رزطـــاركـــردووةء  ــةرط  م
هةرَيمةكةدا  لة  ئاراميمان  ئاشتىء 
ءةفاى  ثاداشتى  دابينكردوون،  بؤ 
ئَيوةش بؤ ئَيمة لةسةر سندوقةكانى 
ئَيمة»،  بؤ  دةنطدانةوةتانة  دةنطدان، 
ناو  ئةمإؤى  قسانةى  ئةم  ئةطةر 
بَيت  بةشَيك  راطةياندنةكان  كةناَلى 
بؤ داثؤشينى رووداوة دَلتةزَينةكان 
ئةنجام  كؤمةَلطا  بةرامبةر  كة 
دةدرا، ئيدى ض مانايةك دةمَينَيت بؤ 
بانطةشةى  ئةمإؤى  طوتةى  راستى 
بة  هَيشتا  كــة  هــةَلــبــذاردنــةكــان 
ئَيوة  نةهاتووةء  ءادةى  رةسميى 
بريقةكانى  باقء  دروشمة  شيرى 
بَيئاطان  ديارة  لَيدةرهَيناوة!  خؤتان 
خؤتان  كــؤنــى  جــوآلنــةوةى  ــة  ل

بةرامبةر بة كؤمةَلطا.
لةذَير  نةبوو  دوَينآ  هةر  ئةى 
توندءتيذيى  ئــَيــوةدا  دةســةآلتــى 
ببووة  كؤمةَلطا  بــة  بــةرامــبــةر 
رةفتارةكانتان،  كؤتايى  سةرةتاء 
لةبةر  خةَلك  ١٩٩٩دا  لةساَلى  كة 
بوونى  لةذَير  كارةباء  نةبوونى 

بةرزى ثلةى طةرمادا، دةثإوكا.
هاوآلتييانى  ضةندينجار  ئةدى 
لةثَيناو  رانية  طةرميانء  هةَلةبجةء 
خزمةتطوزارييةكانياندا  داواكاريى 
ئةوة  بةآلم  دةكرد،  خؤثيشاندانيان 
هةر ئَيوةش بوون كة لةاليةن دةزطاى 
ءةآلمى  دةستإَيذ  بة  ئاسايشةوة 
خةَلكى خؤثيشاندةرانتان دةدايةوة، 
لةثاشانيشدا خةَلكانى بةشداربووى 
لةذَير  خؤثيشاندةرانيشتان  ناو 
دةستطير  جؤراوجؤردا  ناونيشانى 

دةكرد!

hawramanmhammad@yahoo.com

كاتَيك رووداوةكان ناخى حيزبةكان 

ئاشكرادةكةن!
هةورامان محةمةد
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هةلَةبجةيي زانا

رووثةري ضاوم بة بةر لةئَيستا ماوةيةك
خشاند، تاميز)دا (نيويؤرك رؤذنامةي
البوالني ءةزيري جةواد وتارَيكي بة ضاوم
بــةرواري لة كة  كــةوت عَيراق ناوخؤي
قوربانياني ساَليادي بؤ ٢٠٠٩/٦/٥دا
لةوةي ثتر ءتارةكةي نووسيبووي، ئةمريكا
قوربانييةكاني بؤ هاوسؤزيي نيشانداني كة
لةنَيو سياسي ناوةرؤكَيكي بَيت، ءآلتة ئةو
بةشَيوةيةكي تَييدا كة حةشاردابوو، خؤيدا
كارة ئةو هةموو ئةوةي لةبري لَيزانانةء زؤر
لةثَيناو سةلماندني كة كردوويةتي ضاكانةي
يةكة يةكة طشتيدا، راي بةرامبةر لة خؤي
كةموكوإييةكاني بة  ــي  دان بذمَيرَيت،
ثشتطيريي داواي دةناء وآلتدا ناوخؤي
من لَيرةدا دةكرد. ديكةي ءآلتاني ئةمريكاء
ءةرطَيإمة بابةتةكة دةقي ئةوةى لةبري
دةركَيشاني بة دةمةوَيت كــوردي، سةر
ئةزموونء بة بةراوردي قسةيةكيء ضةند

بكةم: كوردستان بةرثرسةكاني ءتةى
ئاماذة البوالني وتارةكةيدا بةشَيكي لة
ثؤليسء هَيزةكاني ذمارةي كة بةوةدةكات
ثاش دةبن، كةس هةزار (٥٠٠,٠٠٠) ئاسايش
شارةكاندا، لة ئةمريكا هَيزةكاني كشانةوةى
تةحةدايةكي رووبـــةإووي  هَيزانة ئةم 
بةكردةي توندإةوةكان دةبنةوة، شَيلطيرانة
دةتوانن ئؤتؤمبَيل،  تةقينةوةي خؤكوذييء 
بةآلم بنَينةوة، عَيراقدا لة نائارامي ثشَيوييء

نةك كردةي زانياريية «ئةوة البوالني راي بة
سةرةكيية هؤكاري كة طةورة، سةربازيي
بؤ ئاسايش هيزةكاني عَيراقء ثؤليسي بؤ
توندإةوةكاندا». ثاشماوةي بةدواي طةإان
ثشتيواني هيوادارين «ئَيمة  دةَلَيت: ئةو
ئةمريكاوة لةاليةن زياترمان هةواَلطري 
ثؤليسء هيزةكاني  ئةطةرضي بكرَيت، 
بارودؤخة تازةيةدا ئةم ئاسايشمان لةئاست

رَيكخستووة». تواناكاني

دةبَيت قسانةوة ئــةم روانــطــةي لة 
بةرامبةر عَيراق سياسةتي ئةطةر بَلَيين
ــة رؤذان كة قاعيدة ءةك توندإةوَيكي
هةميشة بؤ عَيراق هاوآلتي دةيان ذياني
ئايا بَيت،  بةمشَيوةية ــات، دةك خامؤش
خؤي هاوثةيمانةكاني بةرامبةر دةطونجَيت
بةيةكةوة بةشدارنء دةسةآلتدا لة كة
دةثارَيزن، فيدراأل عَيراقي دةستكةوتةكاني

جةنط داطيركردنء هةإةشةء سياسةتي
رؤذانة كامةية ئةو هةإةشانةي باشة بَيت؟
رؤحي بة دةيكَيشن بةرثرسةكانمان
خزمةتطوزارييةي بآ داماوة خةَلكة ئةم

كوردستاندا؟
نووسينةكةيدا ديكةي بةشَيكي لة
«لةطةأل دةنووسَيت عَيراق ناوخؤي ءةزيري
جةنطي ثَيويستة هةواَلطرييةدا، جةنطي ئةم
رابطةيةنين، طةندةَلي بة دذ ئاشكراش

ئاماذة نةزاهة  ليذنةي تــازةي راثؤرتي
زؤريان هةوَلي سةرةإاي كة بةوةدةكات،
بةآلم طةندةَلي، رووبةإووبوونةوةى بؤ
تةنيا طشتطيرة، ئاَلؤزء  زؤر  كَيشةية ئةم
ساَلي دوو لةماوةي من ءةزارةتــةكــةي
بة كارمةندي هةزار (٦٢,٠٠٠) رابردوودا
ئةم كردووة، ثاكسازيي طةندةَلي، تؤمةتي
طةندةَلي تَيدانيية، زيادةإؤيي كَيشةيةش

طةندةَلي عَيراقة، سةر هةإةشةي دووةم
بةهؤي وآلتــدا لة طشتي  هةوَلي طةشةء
لة سةرمايةء دؤالر مليارةها خةرجكردني
ئةمة دواخستووة، كةمدا  شتي ثــرؤذةء
دةإووخَينَيت ديموكراسيمان ئةزمووني
عَيراق ئاسايي خةَلكي كة جَييةى ئةو تا
حسَين بــة ســـةدام ئـــاوات راشــكــاوانــة

بخوازن».
ضةند بةم خَيرا ضاوخشاندنَيكي بة

ضةندة رووندةبَيتةوة بؤمان دَيـــإةدا،
عَيراقء كةمي  ساَلَيكي  ضةند  ئةزمووني 
هةذدة ئةزموونة لةثَيش بةرثرسةكاني،
ئةو كوردستانةوةية، هةرَيمي ساَلةكةي
طةندةَلي كة  دةنَيت بةوةدا دان ئاشكرا  بة
خؤ ببنةوة، بةرةنطاري دةبَيت هةيةء
كة كارمةندةي هةزار ضةند ئةو رةنطة
يان هةندَيكيان لَيوةدةكات، باسي ئةو

شتي لةسةر يان تَيدابَيت زيــادةإؤيــي
لةم خؤ بةآلم تؤمةتباركرابن، بضووك
باآل، بةرثرسي نةك خؤماندا هةرَيمةي
لةسةر كارمةنديش  بضووكترين  بةَلكو 
طوَلَيك لة خةَلك سةرمايةي بةتاآلنبردني

ثآ نةوتراوة. كاَلتري
البوالني جةواد وتارةكةيدا كؤتايي لة
لة بةرة «سَييةم كة  بةوةدةكات  ئاماذة
هةوَلدانة عَيراق،  ئايندةي  بؤ  ملمالنآ
ئــابــووريء ذَيــرخــانــي ضاككردني بــؤ 
نةبووني تةندروست، خزمةتطوزاريي
ثشتيوانيي سةرةتايي، خزمةتطوزاريي
ئامانجة باشتركردني  لةثَيناو خةَلكمان 

لةباردةبات». سياسييةكانمان
وآلتة ئةم دةسةآلتداراني ثَيدةضَيت 
دةَلَينء ضي خةَلك كة لةوةنةبَيت باكيان
دةخــوازن، كآ بة ئاوات دةوَيــتء ضيان 
ناتوانَيت ــةس ك لــةوةدَلــنــيــان ضونكة 
كةسانَيك ئةطةر لَيبطرَيت، رةخنةيان
كلي ضاوتان بةري كاكة ئةرآ بَلَين هةبنء
ماألء خؤيانء دةستبةجآ ئةوا ثَيوةية،
دَلسؤزيان ساَلةء ضةند ئةزمووني منداألء
نة ئةوانة ئــةوةي ءةك  دةكــةن، نانبإاو 

بؤران. نة ديبَيتء بايان
ــةوةي ئ لةبةرضاوطرتني بــة بؤية 
مافي هاوآلتييان ئايا وتــرا، لةسةرةوة
عَيراق ئةزمووني داوابكةن نيية خؤيان
ياخود هةوَلبدةن بطوازرَيتةوة، هةولَير  بؤ
خؤيان دةنطدانةوة  سندوقةكاني  لةإَيي 

بطؤإن. ضةقبةستووة ئةزموونة ئةم
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ئيمتياز: خاوةنى

وشة كؤمثانياى
سةرنووسةر:

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

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

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

ئاطاداري ريكالمء كارطَيإيء
٠٧٤٨٠١٢١١٤٤ - ٠٧٧٠١٢٠٣٩٤٩   

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

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

دابةشكردن:
٠٧٧٠١٥١٧٥٣٣ - ٠٧٧٠١٥٤٤٧٨٠ نَيوةند كؤمثانياي

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

عةلى   ٠٧٥٠٤٤٤٧١٠٩  ئيبراهيم
بةشارةتى ٠٧٥٠٤٩٨٩٨٥٣            سامان

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

بؤضــــــوون birura. rozhnama@gmail.com

طشتي هةوَلي طةشةء طةندةَلي عَيراقة، سةر هةإةشةي دووةم طةندةَلي

شتي ثرؤذةء سةرمايةء لة دؤالر مليارةها خةرجكردني بةهؤي لة وآلتدا

ئةو تا دةإووخَينَيت ديموكراسيمان ئةزمووني ئةمة دواخستووة، كةمدا

حسَين بخوازن سةدام بة ئاوات راشكاوانة عَيراق ئاسايي خةَلكي جَييةى كة

٥ سلَيماني/ بةرايي دادطاي
٦٨٧/ب/٢٠٠٩ ذمارة/
٢٠٠٨/٦/١٠ بةروار/

ئاطاداري
صاَلح دَلشاد عبدالحميد داواكار/

عبداهللا سعيد لةسةركراو/ جمال داوا
٢٠٠٩/٥/٢٤ بإياري  بةرواري لة (٥) بةرايي دادطاي لةسةركراو/ داوا بؤ
،٤٤/١٣٥ ٤٤/٤٨و ذمارة موَلكةكاني هاوبةشةكان لةسةر نةماني بة دا
ثارةكةي بةشكردني موَلكةكان، فرؤشتني بة م٦ قةرة طؤغان ٤٤/٢٨٧
ماوةي لة هةية ناإةزاييةكت هةر ئةطةر هاوبةشةكانيدا، لةنَيوان

كؤتاي  ثلةي  بإيارةكة ئةطةرنا بكة  دادطات بة ثَيشكةش رؤذدا   ١٠
وةردةطرَيت.

دادوةر
أمين اسماعيل عبداهللا

ساآلني زانكؤى دةرضواني هةموو بؤ ئاطادارى
 ( ٢٠٠٧ – ٢٠٠٨ ) ٢٠٠٨-٢٠٠٩ )و )

بة  هةَلدةستَيت  IMCK لة كوردستان سةربةخؤ ميدياي ِرَيكخراوي 
بة  ِرؤذنامةواني ثيشةي فَيركردني بؤ مانطي  ٨ كؤرسَيكي سازداني
بةشداربواني بؤ نوستن جَيي و خواردن دابينكردني لةطةَل خؤِرايي
بةشي سَي هةر و دةبَيت هةولَير لة كؤرسةكة هةولَير. شاري دةرةوةي
راهَينةراني لةيةن لة و دةطرَيت لةخؤ تةلةفزيؤن راديؤو و ِرؤذنامة
اليةن لة دياريكراو  ِرَيذةيةكي  بةثَيي دةطوترَيتةوة. بيانييةوة  و  لؤكاَل
و كوردستان تري شارةكاني و هةولَير لة بةشداربوان سةنتةرةوة

عَيراق هةَلدةبذَيرَين. شارةكاني
رةسمي لةاليةن بِروانامةيةكي بةسةركةوتوويي دةرضووي كؤرسةكة
كةناَلةكاني لة دةِرةخسَي بؤ زياتري كاري هةلي و دةدرَي ثَي سةنتةرةوة

ِراطةياندندا.

مةرجةكاني وةرطرتني بةشداران:
ساَل بَيت. ٢٥ خوار لة تةمةني دةبَي *

وةردةطيرَيت. ِرةطةز هةردوو لة *
بَيت. ساَلي (٢٠٠٧-٢٠٠٨) * دةبَي دةرضووي ساَلي (٢٠٠٨-٢٠٠٩) يان

عةرةبي زماني لة هةبَيت بنةمايةكيان دةبَي كوردستان بةشداراني *
بؤ جَيبةجَيكردني ئامادةبَيت و بَيت ِرؤذنامةطةري خولياي كاري دةبَي *

مةشقةكان.
بة بَيت ثابةند تةواو يان بَيت  كار بَي كؤرسةكة)  كاتي (لة دةبَي *

كؤرسةكة كاتةكاني
بدات. ئةنجام ضاوثَيكةوتن كراودا دياري كاتي لة دةبَي *

ثةسةند بكرَيت. سةرةتايي تاقيكردنةوةيةكي دةبَي لة *
و  بدةن تؤماركردن وةك دؤالر ٣٠٠ دةبَي وةردةطيرَين ئةوانةي *
دؤالر  ١٥٠ واتا نيوةي بةسةركةوتوويي كؤرسةكة تةواوكردني دواي

وةردةطرنةوة.

تاقيكردنةوة: و ضاوثَيكةوتن كاتةكاني
دةرضوواني ٢٠٠٨ ١٠ تا ١٥-٦-٢٠٠٩ بؤ
دةرضواني ٢٠٠٩ ٢٥ تا ٣٠-٦-٢٠٠٩ بؤ

سةفير لة ئوتَيل نيوةِرؤ  ثاش تا ٠٦:٠٠ي بةياني ٠٩:٠٠ ي سةعات لة
هةولَير. لة ضوارضرا) ئوتَيل (بةرامبةر

ذمارانة: بةم بكة ثةيوةندي زياتر زانياري يان كردن بةشداري بؤ
٠٧٥٠٤٦٦١٩٣٦-٠٧٥٠٤٤٥٥٢١٣-٠٧٥٠٧٢٧٩١٦٧ -٠٧٧٠٨٦٤٢٦٥٣

ونبوون
سلَيماني، زانكؤي باجَيكي
ثــــةروةردةي كــؤلــَيــذي
ئينطليزي، بةشي بنةِرةتي،
محةمةد سامان  ناوي  بة
كــةس ـــةر ه ـــووة. ـــب ون
ثةيوةندي دؤزيــيــةوة
مؤبايلي ذمــــارة  بــة 
وة ٠٧٧٠٣٥٢٣٣٢٢-ة

بكات.
رَيزماندا لةطةأل
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بةغدا ئةوة نةهاتووة ئةزمووني كاتي ئايا
هةولَير؟ بؤ بطوازينةوة

ذمارة/٢٠٠٩/٧/١٢٨ دادطاى بةرايى 
بةروار/٢٠٠٩/٦/٧ شارباذَيِر لة

ئاطادارى
مجيد رسول داواكار/ طيب

شارباذَيِر داوالَيكراو/راستطرى بارى شارستانى
سةرةرةوةى  بة ذمارةى داواى بةرايى رسول) (طيب مجيد داواكار
(خؤى) ناوى طؤِرنى  بةمةبةستى  كردووة تؤمارى  دادطاية  لةم
بارى لةياساى (٢١) بةبةندى  ثشتبةست (توانا) بؤ (طيب)  لة
يةكَيك لة ئاطادارية ئةم بةبآلوكردنةوةى بِرياريدا شارستانى. دادطا
لةم هةية رَيطرى اليةنَيك هةركةسء ناوخؤييةكاندا. رؤذنامة لة
ياسايى بريكارَيكى يان دادطايةوة  بةم بكات  ثةيوةندى داوايةدا

دةبينرَيت. ياسا بةثَيى داواية ةئم بةثَيضةوانةوة بنَيرَيت،
دادوةر

عزيز على سردار

www.ne
tew

e.c
om
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بكرَيت؟ ضيدا لة بؤضيء طؤأانكاريى

هةر لة ضاكسازيي ئةطةرطؤإانكارييء 
ثةيوةنديدار بوارَيكي هةر ذيانء قؤناغَيكي
ئابووري، سياسي، جا مرؤظةوة، ذياني بة
كؤمةآليةتيء يان كارطَيإي رَيكخستن،
زيندوو ذيانء مةرجي بَيتء فةرهةنطي
بــوارو هــةر ئــؤرطــانء كيانء راطرتني 
ئيدارةكردنء ئةوا بَيت، ذيان قؤناغَيكي
هةنطاو هةَلسةنطاندني ضاودَيريكردنء
طؤإانكاريىء قؤناغةكاني بةهةنطاوي
ئامادةكردني لةبةرضاوطرتني بة ضاكسازيي
راست، شوَيني لة راست كةسي راست، كاتي
مةبةستي كة ئامانجانةية ئةو طرةنتي

طؤإانكاريية.
ئابووريء ئاستي ثَيشكةوتني لةطةأل
زيادبووني فةرهةنطيء كؤمةآليةتيء
لةسةر بةردةواميي ذيان ماديي بؤ ثؤستي
طؤإانكارييء كؤمةأل، يان كؤ تاكء ئاستي
ناتوانرَيت كة حةتميةت دةبَيتة ضاكسازيي
بتوانرَيت بؤئةوةي رابكرآ، لةدةستي
هةر لة ثَيشكةوتن دياردةيةكي هةر لةطةأل

بَيت. ءةآلمدةر بوارَيكدا
كؤمةألء يان  تاك ئاستي لةسةر  ض
كؤمةألء هةر هةركةسَيكء ميللةتان،
زووتر توانيبَيتي ميللةتَيك كؤمةَلطايةك يان
قبوأل ضاكسازيي طؤإانكاريء حةتميةتي
زَيإينةكاني هةَلة توانيويةتي زووتر بكات،
ئاسوودةتر، ئايندةيةكي درةوبكاتء ذيان
بؤخؤي سةرفراوانةتر ئاشتيانةترء

بكات. مسؤطةر
طرنطةكانيء هةرة هؤكارة  لة يةكَيك
ذياني طؤإاني لةسةر مةزن كاريطةريي
فةرهةنطيء كؤمةآليةتيء ئــابــووريء
بة مــــرؤظ ــيء ســةربــازيــي ــاس ــي س
ثةيدابوونء مرؤظايةتي، ذياني درَيذايي
لة هــةر ــووة، ب تةكنةلؤذيا حةتميةتي
سادةترين بةكارهَيناني يةكةمجار
ءةكو راوكــردن بةرهةمهَينانء ئامَيري 
دةطاتة كَيآلن تا بإينء ئامَيري تيروكةوانء
زانستي لة كة هاوضةرخ، تةكنةلؤذياي
information techniligyءة ثةيوةندي

 genetics بؤماوةزان ئةندازياري زانستي
دةبَيت. بةرجةستة engineeringدا

دياردةيةكي هةر ثةيدابوونء لةطةأل
كاريطةريي راستةوخؤ تانةدا، تةكنةلؤذي
ثةيوةندي ئابووري، لةسةر دروستدةبَيت
تَيطةيشتني فةرهةنطيء  كؤمةآليةتي، 
كؤمةأل. ناو تابوكاني نؤرمةكانء ئةخالقء
ــي ــةك ــاردةي دي ــاي هـــةر ــةرةت ــةس ل
لةسةر كاريطةريي تــةكــنــةلــؤذيــاداء
ــان، ذي بــوارةكــانــي طؤإانكارييةكاني
دةكرَيت، ثَيشوازيي ثارَيزةوة بةطومانء
توندي بةرةنطاريي  رووبةإووي زؤرجار 
لةطةأل ــةآلم ب دةبــَيــتــةوة، جــةمــاوةريــي
بةكارهَيناني ذيانء ثؤستي بةردةوامي
بؤ ثؤست ئــامــرازي ءةك تةكنةلؤذيا
ءردة ءردة كَيشةكان، ــةري ــارةس ض
نموونةش ئاسايي. دةبَيتة قبوَلدةكرَيتء
طؤإانكاريء دةستكارييء ئةمة بؤ
لةناو كؤثيكردنة يان جينة طواستنةوةي
دةشآ جا كؤمةَلطايةكدا، يان كؤمةَلةيةكدا

بَيت. مرؤظ يان رووةك ئاذةأل،
ئاستي ــةر ــةس ل هــةمــانــشــَيــوة ــة  ب
دياردةيةكي هةر  سياسيش كؤمةآليةتيء 
طؤإانكاري بؤ هةوَلدان  يان  طؤإانكاري
كاريطةريي بة ذيان ثَيويستييةكي ءةكو كة
فةرهةنطيء ئابووريء ذياني ثَيويستي
نيشتماني ميلليء بــةرذةوةنــديــي يــان 
لةسةرةتادا بَيطومان دروستدةبَيت،
بةطومانةوة كةس هةندَيك الي دةشــآ

سةيربكرَيت.
يان بةطومانةوة كة كةسانةي ئةم
طــؤإانــكــارىء ســةيــري ــزةوة ــةرَي بــة ث
ئةم جا دةكةن، طؤإانكارى دياردةكاني
تةكنةلؤذي، سياسي دياردةية يان طؤإانة 
دةتوانرَيت بَيت، كؤمةآليةتي ئابووريء يان

بكرَين: ثؤلَين خاآلنةدا لةم
ــي ــدي ــةرذةوةن ب كــة كةسانَيك  -١
هةر نيية، طؤإانكاريدا  لةطةأل ئابوورييان
بطرن، طــؤإان  بةري كة دةكــةن كارَيك
لةسةر بذَيويي كة كةسَيك نموونة بؤ
طواستنةوة بؤ بَيت ئاذةأل بةكارهَيناني 
ئؤتؤمبَيلء بووني لة حةز ئةوا بزنس، ءةك

مونافسي. دةبنة كة ناكات طةآلبة
هةن بةهؤي ثابةندبوونيان كةسانَيك -٢

شتانة ئةو لة حةز ثارَيزطارييةوة، بيري بة
كالسيك كؤنء ءادةزانن تازةنء كة ناكةن
شتي نةك دةدات ذيان بة تام جوانيء
بةهؤي ثارَيزطاريةش هةستة ئةم جا تازة،
رؤمانسيةتي يان ضينايةتي ئاييني، هةستي
جياوازيي بة دروستدةبَيت ميلليطةرايي
قؤناغةكاني خَيرايي رؤشنبيريء ئاستي

طؤإانكاري:
ثةيوةندي بةهؤي كة كةسانَيك -٣
خَيَلةكييةوةو كؤمةآليةتيء تــونــدي
ئةخالقيء مانا بة توند  ثابةندبووني
كؤمةأل، نــاو نؤرمةكاني فةرهةنطيء 
دياردةيةكي طومان سةيري هةر لة هةميشة
كةساني هةروةكو دةكــةن، طؤإانكارى 
ثارَيزطاريي كة ثَييانواية، دووةم خاَلي
لة خؤثارَيزيي يان (Conservativesm)
ثؤستة بةرطرييةكي ميكانيكي طؤإانكارى،
هةروةكو بةآلم كؤنةكان، شتة ثاراستني بؤ
طؤإانكارى كة ثَيكرد، ئاماذةمان لةمة بةر
بنبةست بة بةهؤي حةتميةت، بة بوو
ضارةو نةبووني هةوَلةكانء طةيشتني
كؤمةَلطاو كة كَيشانةي ئةو بؤ ءةآلم
بةشَيوةيةكي ئةوا دةناَلَينن، ثَيوةي تاكةكان
سروشتيئؤردويطؤإانكارىءضاكسازيي

زيادبوون دةكات. لة روو لةطةأل كاتدا
بةهؤي كوردستاندا، ئةمإؤي حاَلي لة
ئةو كَيشةو هةموو بؤ ءةآلم ضارةو نةبووني
كوردي تاكي كوردو كؤمةَلطاي كة طرفتانةي
ضاكسازيي طؤإانكارىء بوون، تووشي
ذيان، ثَيويستييةكي  حةتميةتء بووةتة 
خؤيان كة دةسةآلتدارةكان ثارتة هةتا
كة قبوَلدةكةن طرفتة كَيشةو لةو بةشَيكن
بةشَيوةو بةآلم بكرَيت، طؤإانكاريي دةبَيت

ميتؤدي خؤيان.
باشوورى دةسةآلتدارةكاني ثارتة
دةســةآلت، ساأل (١٨) ثاش كوردستان
طةورةترين هاتني سةدامء رووخاني ثاش
نةيانتواني ــورد، ك بؤ ئةَلماسي  هةلي
ميلليء نيشتمانيي ضارةسةربكةن، كَيشةي
نةوةكاني دةبَيت ضةندبارة دووبــارةو
خةمسارديي باجي قوربانييء داهاتووش
ضونكة بدةن، كورد ئَيستاي دةسةآلتداراني

نيشتمانييةوة رزطاريي لةإووي ئَيستا ئَيمة
ثاش ءاتــة  ،١٩٦١ ساَلي طةإاوينةتةوة
قوربانيدان، خةباتء ساأل (٥٠) نزيكةي
كوردستان خاكي بستَيك نةمانتواني
هةرَيمي ـــةدةرةوةي ل كة رزطاربكةين
خاكي ٥١٪ي كة ثارَيزطايةية،  سآ ئةم 

كوردستانة.
كورديش، تاكي ثَيويستييةكاني لةإووي
حيزبيي كورديي،  دةسةآلتي ــارة دووب
سادةترين نةيتوانيوة ساأل (١٨) ثاش
بكات، فةراهةم تاكي كورد  ثَيويستييةكاني 
لة طةندةَلي عةدالةتيء بآ لة جطة ئةمة
ئاستي دةسةآلتدا تا ئؤرطاني سةرانسةري
كة ببَيتة ئةمانة ءايكردووة لةعنةت، هةموو
ثؤستة طؤإانكاريي بؤضي سادة ءةآلمَيكي

حةتميةت. ببَيتة هةبَيتء
طؤإانكاريي ئةمةية لَيرةدا ثرسيار بةآلم
بكرَيت؟تائَيستابةهؤيمؤرانةكردني لةضيدا
هةموو ذياندا، كايةكاني هةموو لة طةندةَلي
نةهَيَلَيت، طةندةَلي طؤإانكاريي، دةبَيت دةَلَين
لةمةش بةآلم هةقة، راستةو داوايةكي ئةمة
دياريكردني لة طؤإانكاريي دةبَيت زياتر
با بكرَيتء حيزب حيزبدا دةسةآلتء رؤَلي

دةوَلةت: نةبَيتة بةآلم بكات، حكومةت
ضةكَيك هةموو لة حيزب  داماَليني -١
كة نيشتمانيي دروستكردني سوثايةكي  لة

نةك حيزب. هةبَيت بؤ ءآلت ءةفاي
ــيء داراي هةموو طواستنةوةي  -٢
ــةتء دةوَل بؤ  حيزبةكان مومتةلةكاتي 

طشتي. بةرذةوةنديي بؤ بةكارهَيناني
هةموو لة حيزبةكان دةركردني -٣

دةوَلةت. بؤ طَيإانةوةيان ساختمانةكانء
سآ دوو، يان لة يةك نابَيت حيزب -٤
ثارةي بة ئةميش هةبَيت، زياتر ساختماني
حيزبيي ئيمتيازاتي نةهَيشتني ئةنداماني،
ناعةدالةتي طةندةَليء لةمةشدا ئةمإؤ كة

هةية.
٥-دروستكردنيحكومةتَيكينيشتمانيي
دياريكردني لةطةأل دةستوور  بة ثابةند
جياكردنةوةو بــؤ ياسايي ســنــووري

دةسةآلتةكان. سةربةخؤيي
حاَلي لة ئابووري سيستمي طؤإيني -٦

زانستيي ثَيناسةيةكي  هيض كة ئَيستاوة 
قؤرغكردنء لة  جطة بكرَيت  بؤ  زةحمةتة
فيئوداآلنة عةقَليةتَيكي بة مؤنؤثؤلكردني
دةسةآلت، بة سةر كةسَيكي ضةند لةاليةن
لة (cooperative) سيستمي هاوبةشي بؤ
بةرهةمهَينانءسةرمايةطوزارييءقازانجدا،
ءةكو كشتوكاَليي كةرتي بواري لة بةتايبةت
كةرتةكاني ثاشان فراوانكردني بؤ سةرةتا،
هةركةسَيكء بتوانرَيت تا ئابووري، ديكةي
هةم بَيتء سةرمايةطوزار هةم هةرتاكَيك
لةو بةهرة هــةرزان، طونجاوء نرخي بة 
هةم ثَييةتي، ثَيويستي كة ءةربطرَيت شتانة
هةبَيت ئابووري بةرذةوةنديي هةرتاكَيك

ءآلتدا. ئابوورييةكاني كةرتة لة يةكَيك لة
بة ئــازاد ــازاإي ب كؤنترؤَلكردني  -٦
هةل بثارَيزرَيت، بةكاربةر مافي جؤرَيك
تواناو بةثَيي كة هةبَيت هةركةسَيك بؤ
بخاتة كــاآل خــؤي، ئامادةيي ئـــارةزوو
بازاإ مؤنؤثؤلي قةدةغةكردني بازاإةوةو
يان دياريكراو كؤمثانيايةكي لةاليةن

بة دةسةآلت. ئيفرادي سةر
ديكة ــــادةي زي طــةلــَيــك ــةو  ــان ــةم ئ
ــن ــةروةري دادث توخمي سةرةتاييترين
لة طــؤإانــكــاريــي دةستثَيكردني ــؤ  ب
دادو ئاسودةو ذيانَيكي بةرةو كؤمةَلطادا

خؤشطوزةران.
ئاسودةييء خؤشطوزةرانيء دادو
بآ ـــــاكء بــاشــتــر، ـــووي روون ـــات داه
ضاكسازيدا طؤإانكارىء لة بةشداريكردن
ءاتاي ئةمةش خةون، دةبَيتة نايةتةديء
خؤي لة حاَلي هةر تاكَيك ئةمةية كة دةبَيت
ناكارايي (indfference) الموباالتيء
بةشداري ضاالكانة رزطاربكاتء (passive)
ءيستء دةنطدان، بة بكاتء هةَلبذاردن
نيشانبدات، خــؤي كةسايةتي ئــيــرادةو
داهــاتــووي بــةرذةوةنــديء ءشيارانة 
لةطةأل بطرَيت لةبةرضاو ءآلتي خؤيء
داهاتوو، نةوةكاني ذياني بةرذةوةنديء
لة بدات طؤإانكارى بإياري شَيلطيرانة
هةذارييةوة داماوييء بَيهيوايء سستيء
ئازادييء ذيانء هيواو ضاالكبوونء بؤ

خؤشطوزةرانيي.

محةمةد ئةمين طةناوي

دةستهةلَبأيندا كؤرسي لة ئؤثؤزسيؤن
كوردي تةنيا

هةرَيمي حــوكــمــِرانــي سيستمي 
هةرَيمدا، دةستووري لةغيابي كوردستان
ثةرلةمانيية، ديموكراتيي  بةناو  مؤدَيكي
لةو ديــمــوكــراتــي ئــةزمــوونــي بـــةآلم 
ئةمةشيان سستةو تائَيستا سيستمةدا
راستةقينة ئؤثؤزسيؤني  نةبووني  بؤ
هةرَيمي لة ئةطةرضي ــتــةوة. دةطــةِرَي
ئؤثؤزسيؤن تاك ئاستي لة كوردستان
بةآلم هةستيثَيكراوة،  هةبووةو بووني 
هةَلبذاردنةكاني خولةي ئةم قؤناغي بؤ
ئؤثؤزسيؤن طروث ئاستي لة كوردستان،
دةبَيت، هةنطاوَيك  ئةمةش دةركــةوتء 
لة ئؤثؤزسيؤن ثارتَيكي داهاتوودا لة تا

ببَيت. دايك
تةمموزدا (٢٥)ى هــةَلــبــذاردنــي  
ئاِراستةي لة هةرَيم، سةرؤكي ثةرلةمانء
بةستَلةكي تَيكشاندني طورزي يةكةمدا،
و دةبَيت ثةرلةمانتاران دةستهةَلبِريني
و ثِرؤذةياساكان كة نامَينَيت  ئةوة ئيتر
ضاوي لة كوردستان ثةرلةماني بِريارداني
دابِرَيذرَين، حيزبَيكةوة دو و حيزب يةك
هةرجؤرَيك بة ئؤثؤزسيؤن بووني ضونكة
ثةرلةمان لة جياواز  بؤضووني  بَيت
ئيتر ثةرلةمان بةمةش دروستدةكاتء
و حيزب طةندةَليةكاني بودجةو فلتةري
شتَيك هةموو  لةوَي دةبَيتء حكومةت 

ئاشكرادةبَيت.
قةبارةي تادَيت دووةمدا، ئاراستةي لة
هةرَيمي دةسةآلتي حيزبي ــةردوو ه
دةستداني جةماوةر لة و كوردستان بةرة
قةوارة طروثء لةبةرامبةريشدا و دةضَيت
كة لةوةي بةطوِرترن ديكة سياسييةكاني
بَيت. اليةك  هةموو بؤ  دةسةآلت دةبَيت
ئةزمووني ثاراستني كة ئةوةي لةطةأل
ئازاديي بة ثابةندة وآلتَيك ديموكراتي
بةآلم ميدياكانةوة، ئازادي رادةبِرينء
نةبووني لةبةر كوردستان هةرَيمي لة
مةركةزيةت راستةقينة،  ئؤثؤزسيؤني 
كؤنكرَيت دةسةآلت لة وا بةشَيوةيةكي
دروستبووني ئةطةر زةمينة بؤ كة كراوة
ئيتر خــؤشــنــةكــرَيــت، ئــؤثــؤزســيــؤن 
هةرطيز كوردستان هةرَيمي  دةسةآلتي

نابَيت. تةندروستي ديموكراتييةكي
رؤذنامةنووساني سةنديكاي بووني
واقيعي دةرخــةري دةبَيت كوردستان، 
بةآلم بَيت، رؤذنــامــةنــووســان حالي 
مافي لة داكؤكيكردن ليذنةي ــةوة ئ
سةنديكاية ــةو ئ رؤذنــامــةنــووســانــي
و دةكرد حيزبَيك  لة بةرطري كة  بوو!؟
دةنطي ثَيشَيَلكردني بؤ زةمينةي زياتر
خؤشدةكرد. ئازاد رؤذنامةنووسَيكي
لة ئؤثؤزسيؤن ئايا دةثرسم، لَيرةوة
رؤذنامةنووسانيشدا سةنديكاي نَيو
ثاشكؤي لة سةنديكاية ئةو كة زةرورنيية

رزطاربكات؟ حيزبايةتي

هةرَيمي  سياسيي نةخشةِرَيي لة  
كوردستاندا هةميشة هةوَلي ضاوبةستني
ئةوةبووة ثاساويش دراوةو ميدياكان
ئةو جواني سيماي رؤذنامةنووسان  كة
لةكاتَيكداية ئةمة  نادةن، ثيشان  هةرَيمة
هةرطيز ئـــازاد رؤذنــامــةنــووســي كــة 
وآلتَيك جواني سيماي  لةوةنيية  ضاوي
بةندينخانةي ئةقلي  ضونكة  بشَيوَينَيت، 
رةنطة راستييةكةي نيية، جوانكارييةكان
دووحيزبةكةي بةرثرساني كة ئةوةبَيت
طوَليان، ديثلؤماسي زماني دةسةآلتدار
كاتي و ـــرَي دةط ــاوةر جــةم خــةزانــي 

دَيت. طةندةَليةكانةوة لة دةنطكردنيان
ثارتي ئةطةر سَييةمدا، لةئاراستةي
زةوتكردني لة بةطورتربن يةكَيتي و
دةسةآلتء ثاوانخوازي و ئازادييةكان
ئةوا داهــات، دوواليةنةي بةشينةوةي
هةرَيمي لة راستةقينة ئؤثؤزسيؤني
رةنطة ــتء ــَي دةب خــةَلــك كــوردســتــان 
رووداوي ــن  ــري طــةورةت ئةوكاتيش
هةرَيمي لة ــاوةإاســت ن ــي رؤذهــةآلت
ضونكة تــؤمــاربــكــرَيــت، كــوردســتــان 
طــةِرانــةوةي داواي هاوآلتييان ــادَي ت
شةِرو و ثَيشينةي ئازادييةكانييان دةكةن
لةو دةسِرنةوةو تؤقان و ترس و طةندةَلي

دةكةن. ئازاديي بؤ هاوار مينبةرةدا
بةرثرسة ضــوارةمــدا، لةئاراستةي
وةرزشينء هةندَيجار حيزبييةكان،
هةندَي و دةدةن وةرزشــي طوتاري

جار هةندَي ئابورين،  و  سياسي جار
ئاشكرابووني لة بةآلم هَيرشبةر، ئايينيء
بووني ئايا بَيدةنط!؟ سامانيان سةروةتء
زةرورنيية هةرَيمةدا لةو ئؤثؤزسيؤن
و بدات  لَي طةندةَلييةكان بؤ زةنطَيك كة 
و خةَلك ويذاردني شوَينطرةوةي ببَيتة
خؤيان كة بةرثرسانةي  ئةو جَيطةي  لة
هةموو بوارَيك ثَي ثسثؤرةو ئةوانةي لة
بة ئةوانةوة الي ئةكاديميستن ثسثؤرو
بريتَيكي هةذماردةكرَين، نةخوَيندةوار

راستةقينةبَيت.
طؤِريني بة تةندروست،  هةَلبذاردني 
و دةسثَيدةكات سياسي نةخشةِرَيي
دةسةآلت مينبةري لة طــؤِران نمايشي
ئةو كةسايةتييةكاني كةضي ــات، دةك
ضةك ديكة جارَيكي لةئيستادا، هةرَيمة
دةبةخشنةوة، هؤزةكان ســةرؤك بة 
ديــاردةي نةماني بؤ  ئؤثؤزسيؤن ئايا
ئةقليةتي تا نيية زةروور ضةكهةَلطرتن

دابماَلرَيت؟. ضةكداري
هاوآلتييان كاتَيك هةَلبذاردنَيكدا هةر لة
كةسانة ئةو  و بةنوَينةراكانياندا دةنطيان 
باشترين دةسةآلتةوة شانؤي نَيو ضونة
ئايا نمايشكرد، بازرطانيان ئةكتةري
بازاإي رَيكخستنةوةي بؤ ئؤثؤزسيؤن
بذَيوي ضاككردني  بة  طرنطيدان  و  ئازاد
دةبَيت بَيدةنطي نيية؟ هاوآلتيان ثَيويست
كة ئةوِرادةيةبَيت تا طؤِرانكاري لة ئَيمة
ئاراستةي ثرسيارة ئةو نةمانتوانيبَيت

كة وابطةِرَيين لةوةآلمَيكي و بكةين خؤمان
كة دةبَيت ثَيوةرَيك هةَلبذاردنة ئةو بَلَيت:
دةتوانَيت ئازاد دةنطي ديكة ساَلي ضوار تا
مؤدي ئاراستةي  بة هةَلبذاردن رةوتي 
لة هاوآلتي و بةرَيت وآلتان ئةزمووني
كةرةوةي يةكاليى دةنطداندا سندوقي
نوَينةرة حيزبييةكان بَيت، نةوةك كورسي

بن. دةنطةكان كِرياري ثِركةرةوةو
طؤِراني ثَينجةمدا، لةئاِراستةي
سِرينةوةي و كؤمةآليةتي سيستمي
و حيزبايةتي توندوتيذيي ئاسةواري
هاتني لةطةَل ئيتر حيزبةكان، رةنطِرَيذي
ضاكسازيي دروشــمــي  ئؤثؤزسيؤن
كة لةوَيوةية خةَلكء بَلندطؤي دةبَيتة
سيماي هةرَيمة ئةو ديموكراتي ئةزموني
دةنطي ضيتر وةردةطريتء خؤي جواني
بِرياردةري نابَيتة ديكة دوواني حيزبَيكء
ئَيمةش ناخي  دواجار ئَيوة... من؟  تؤ؟
نيية دروشمة ئةو خؤراكي بة ثَيويستي
لة » وتوويانة: ئةمريكييةكان وةك كة
ديموكراسييةوة بة با خؤمانةوة خاكي

بطؤِرين». خؤمان
هيض ئاكامَيكي  ئةم هةَلبذاردنة  ئةطةر
طؤِرانكاريشي لَينةكةوَيتةوة،بة دَلنياييةوة
دةستهةَلبريني كــؤِرســي بة كؤتايي
دةهَينَيت ثِرؤذةياساكان بؤ ثةرلةمانتاران
ئاراستةي بة كوردستانيش ثةرلةماني و
شةفاف ديموكراسي راستةقينةو مينبةري

دةضَيت.
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ئاطاداري
مرؤظدؤستي  رَيكخراوَيكي نةرويجة، وآلتي بة سةر نَيودةوَلةتي رَيكخراوَيكي نةرويج ميللةتي فرياطوزاري
بة ثَيويستي بةشة ئةم ئةي، ثَي ئَين يةكَيكة لةبةشة سةرةكيةكاني كؤمةَل طةشةثَيداني بةشي نةويستة، قازانج

ثؤستةكةي دادةمةزرَيت ئةو كةسةي بةشة، ئةم ثرؤذةكاني بة تايبةت ثَيي ثةيوةستنامةي بة كةسَيكة دامةزراندني
خؤي تايبةتي (CV) كات بَيت ئةو تَيدا الي خوارةوةي ثَيشمةرجانةي ئةم ثَيويستة و ئؤفيسةر» «ثرؤطرام لة بريتية

دةكات. رَيكخراوةكةمان بة ثَيشةكةش

ئؤفيسةر» «ثرؤطرام ثؤستي بؤ (CV)ثَيشكةشكردني ثَيشمةرجةكاني

هةبَيت. فةرمي بروانانةي و بَيت ثةيمانطا) يان (زانكؤ باآل خوَيندني دةرضووي ثَيويستة .١
بةركارهَيناني كؤمثيوتةر. لة شارةزايي هةبَيت .٢

بزانَيت باشترة. تريش زماني ضةند نوسين)، و بزانَيت(قسةكردن زماني ئينطليزي .٣
مرؤظدؤستانةدا. كاري ضاالكي لة هةبووبَيت بةشداري و شارةزايي .٤

بضوك. و طةورة ثرؤذةى بةرَيوةبردني تاكتيكي و ستراتيذ رووي لة هةبَيت، ثرؤذةي بةرَيوةبردني تواناي .٥
و عَيراق. كوردستان هةرَيمي جَيطايةكي هةموو بة هةبَيت سةفةري تواناي بةبَي كَيشة .٦

كؤمةَلطاي مةدةني. بة تايبةت رَيكخراوةكاني لةطةأل بَيت كاركردن خبرةي شارةزايي و خاوةن .٧
هةبَيت. ئيدارةداني و بةرَيوةبردن كاري شارةزايي .٨

داواي كة كةسةداهةبَيت لةو ثَيشةمةرجةكان طةر ثؤستة، ئةم بؤ دةدات مَيينة ِرةطةزي هاني رَيكخراوةكةمان .٩
دةكات. ثؤستة ئةم

هةبَيت. شؤفَيري مؤَلةتي باشترة .١٠

ثَيشةكةش {CV} ثَيويستة ثؤستة، ئةم دةستةبةركردني بؤ ثَيشبركَي بَينة دةخوازن كةسانةي ئةو هةموو  
 ٢٠٠٩/٠٥/٢٤ رَيكةوتي شةممة يةك رؤذي (CV) وةرطرتني بؤ مؤَلةت دواهةمين و بكةن بةرَيكخراوةكةمان

ئيمَيَلي: بة ثَيكةوة نةرويج. يان ميللةتي فرياطوزاري سةرةكي رَيكخراوي ئؤفيسي لة دةبَيت،
soran@npairaq.org

نزيك سةنتةري طةنجان. ذمارة(٣)، خانووي ،(٣١) كؤآلني ذمارة (١٠٩)، بةختياري(هةندرَين) طةرةكي  ناونيشان:

Norwegian People`s Aid                  Adrress                Telefon     Telefaks E-Post 
Iraq / Kurdistan                               Street  31             +964 3184200                 admin@npairaq.org  and www.
npaid.org   
Sulaimanyah                                District 109           +964 3188010 
                                                        House No 3          +964 3185031

Norwegian People>s Aid, P.O box 8844 Youngstorget, N-0028 Oslo, Norway.                                                    
                                            

راديؤى دةنطى طؤِران

كة  دةكاتةوة بةريَز بيسةرانى  ئاطادارى

طويَبيستى خوارةوة ناوضانةى لةم دةتوانن

فريكويَنسى بةرنامةكانمان بن بة

FM 94.4

 KNN فريكوَينسييةكانى جيهانيشدا لةسةر سةرتاسةرى  لة

بن بةرنامةكان طوَيبيستى دةتوانن

بتوَين، حةوزى شارةزور، طةرميان، دةظةرى

كؤية تةقتةقء نازةنين، هيران، www.neشةقآلوة،
tew
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وتة مَيذووييةكةى ئؤباما لةزانكـــــؤى قاهيرة بؤ جيهانى ئيسالمى
ئةو شتانةن كة هةموومان هاوبةشى دةكةين. 

ئةمة هيواى هةموو مرؤظايةتية.
بةمرؤظايةتى  ــردن  ــك دةرك بَيطومان 
ئةركةكةية.  سةرةتاى  تةنيا  هاوبةشمان 
وشةكان بةتةنيا ناتوانن ثَيويستيةكانى خةَلك 
ثَيويستيانة  ئةم  كاتة  ئةو  تةنيا  بةجَيبَينن. 
داهاتوودا  لةساآلنى  كة  بةجَيدةهَينرَين، 
راستية  لةو  بكةينء  بؤ  كاريان  بةجددى 
رووبةإوومان  لةمثةرانةى  ئةو  كة  تَيبطةين 
سةرنةكةوتنيشمان  هاوبةشنء  دةبنةوة 

لةئاستياندا زةرةر بةهةموومان دةطةيةنَيت.
هةروةك لةئةزموونى ئةم دواييةوة بؤمان 
دةركةوت كة الوازبوونى ئابوورى لةوآلتَيكدا 
لةهةموو  دةطةيةنَيـت  بةئابوورى  زةرةر 
ئةنفلةوةنزايةكى  كاتَيك  دونيادا.  شوَينَيكى 
هةموومان  دةبَيـت،  مرؤظايةتى  تووشى  تازة 

ضةكى  نةتةوةيةك  كاتَيك  لةمةترسيداين. 
هَيرشى  مةترسى  ئامانج،  دةكاتة  ناوةكى 
ناوةكى لةسةر هةموو نةتةوةكان زياد دةكات. 
كاتَيك كؤمةَلَيك توندإةو لةزنجيرة ضيايةكدا 
زةريايةك  بــةدرَيــذاي  خةَلك  كــاردةكــةن، 
كاتَيك كؤمةَلَيك توندإةو لةزنجيرة ضيايةكدا 
زةريايةك  بــةدرَيــذاي  خةَلك  كــاردةكــةن، 
كاتَيك كؤمةَلَيك توندإةو لةزنجيرة ضيايةكدا 

بَيطوناهَيك  كاتَيك  مةترسييةوة.  دةكةونة 
ئةوة  قوربانى،  دةكرَيتة  دارفؤر  لةبؤسنةو 
ثةَلةيةك دةبَيت لةسةر ويذدانى هاوبةشمان. 
ئةمةية ماناى هاوبةشيكردنى جيهان لةسةدةى 
بيستء يةكدا. ئةمة ئةو بةرثرسياريةتيةية كة 
ئَيمة وةك مرؤظ لةبةرامبةر يةكتردا هةمانة.

قورسء  زؤر  بةرثرسياريةتيةكى  ئةمة 
بووة  بريتى  مَيذوو  هةندَيكجار  طرانة. 
لةتؤمارى كؤمةَلة نةتةوةء خَيَلَيك كة لةثَيناوى 
قإكردووة.  يةكتريان  خؤياندا  بةرذةوةندى 
لةمإؤدا خود رووخَينةرة.  ئةمجؤرة رةفتارة 
جيهانى  سيستمَيكى  هةر  سةربةخؤينء  ئَيمة 
كة فةزَلى نةتةوةء دةوَلةتَيك بةسةر نةتةوةء 
هةربؤية  دَينَيت.  نوشوست  بدات  دةوَلةتَيكدا 
بةآلم  تَيدةطةين،  لةإابردوو  نيية ضؤن  طرنط 
رابردووة.  ئةو  بةبةندى  ببين  نابَيت  هةرطيز 
هاوكارييةوة  هاوبةشىء  لةإَيى  دةبَيت 
دةبَيت  ببينةوة،  كَيشةكان  ـــةإووى  رووب

هةموواليةك ثَيشكةوتنةكان بةش بكةين.
دةبَيت  كة  نايةت  ئةوة  ماناى  بة  ئةمةيش 
بكةين.  فةرامؤش  كَيشةكان  سةرضاوةى 
دةطةيةنَيت:  ثَيضةوانةكةى  ئةمة  لةإاستيدا 
ئةم  ــةإووى  رووب راستةوخؤ  دةبَيت  ئَيمة 
رؤحيةتةوة،  بةهةمان  ببينةوة.  ناكؤكيانة 
روونء  زؤر  بةشَيوةيةكى  كة  بدةن  رَيم 
راشكاوانة دةربارةى كؤمةَلَيك كَيشة بدوَيم، 
روونء  زؤر  بةشَيوةيةكى  كة  بدةن  رَيم 
راشكاوانة دةربارةى كؤمةَلَيك كَيشة بدوَيم، 
روونء  زؤر  بةشَيوةيةكى  كة  بدةن  رَيم 

كة ثَيمواية دواجار دةبَيت هةموومان ثَيكةوة 
رووبةإووى ببينةوة.

ــةإووى  رووب دةبَيت  كة  كَيشة  يةكةم 
توندإةوىء  ثةإطيرىء  لة  بريتية  ببينةوة 
شَيوازَيكدا  فؤإمء  جؤرة  لةهةر  توندوتيذى 

بَيت.
كة  روونــكــردةوة  ئــةوةم  لةئةنقةرة  من 
هةرطيزيش  نييةو  ئيسالم  دوذمنى  ئةمريكا 
دةبَيت  دواجار  بةآلم  نابَيت.  ئيسالم  دوذمنى 
توندوتيذة  ثةإطيريية  توندإةوىء  ئةو  دذى 
سةر  بؤ  هةإةشةيةك  بووةتة  كة  ببينةوة، 
رةد  شتة  ئةو  ئَيمة  ضونكة  ئاسايشمان. 
دةكةينةوة كة باوةإدارانى هةموو باوةإةكان 
رةدى دةكةنةوة: كوشتنى ثياوو ذنء منداَلى 
دةكةينةوة كة باوةإدارانى هةموو باوةإةكان 
رةدى دةكةنةوة: كوشتنى ثياوو ذنء منداَلى 
دةكةينةوة كة باوةإدارانى هةموو باوةإةكان 

ئةركم  يةكةم  سةرؤك  وةك  منيش  بَيطوناه. 
بريتية لةثاراستنى خةَلكى ئةمريكي.

ئةركم  يةكةم  سةرؤك  وةك  منيش  بَيطوناه. 
بريتية لةثاراستنى خةَلكى ئةمريكي.

ئةركم  يةكةم  سةرؤك  وةك  منيش  بَيطوناه. 

ئامانجةكانى  لةئةفغانستان  ــارودؤخ  ب
هــاوبــةش  كـــارى  ثَيويستى  ئةمريكاء 
رابردوودا  ساَلى   (٧) لةماوةى  دةخاتةإوو. 
كؤمةَلطاى  فراوانى  بةثشتطيرييةكى  ئةمريكا 

) لةماوةى  دةخاتةإوو. 
كؤمةَلطاى  فراوانى  بةثشتطيرييةكى  ئةمريكا 

) لةماوةى  دةخاتةإوو. 

تاَليبان  ئةلقاعيدةء  رووبةإووى  نَيودةوَلةتى 
نةضووين،  خؤمان  بةويستى  ئَيمة  بووينةوة. 
رؤيشتين ضونكة ثَيويست بوو كة بضين. من 
(١١)ى  هةندَيك  كة  لةوةى  ئاطادارم  دةزانمء 
ياخود  ثرسيارةوة  ذَيــر  دةخةنة  ئةيلول 
بيانووى بؤ دةهَيننةوة. بةآلم رَيبدةن روونى 
 (٣٠٠٠) لة  زياد  لةوإؤذةدا  قاعيدة  بكةمةوة: 
ذنء  ثياوو  قوربانيةكان  كوشت.  كةسى 
منداَلى بَيطوناه بوون، لةئةمريكاء نةتةوةكانى 
بةكةسانى  زةرةرَيكيان  هيض  ديكةبوونء 
بَيإةحمانة  قاعيدة  بةآلم  نةطةياندبوو.  ديكة 
كوشتنىء شانازى بةو كؤمةَلكوذيةوة كردو 
بَيإةحمانة  قاعيدة  بةآلم  نةطةياندبوو.  ديكة 
كوشتنىء شانازى بةو كؤمةَلكوذيةوة كردو 
بَيإةحمانة  قاعيدة  بةآلم  نةطةياندبوو.  ديكة 

ناشارنةوة  خؤيان  نيازى  ئَيستايش  تةنانةت 
بؤ كوشتنى ذمارةيةكى زؤرى خةَلك. ضةندين 
هةيةء  ديكةدا  لةوآلتانى  بنكةيان  ثشتطيرء 
بكةن.  فراوان  كاريان  مةوداى  هةوَلدةدةن 

ئةمانة كؤمةَلة بؤضوونَيك نين كة طفتوطؤيان 
كة  راستيطةلَيكن  ئةمانة  بكةين،  لةبارةوة 

دةبَيت مامةَلةيان لةطةَلدا بكةين.
هةَلة مةكةن: ئَيمة نيازمان نيية هَيزةكانمان 
نامانةوَيت  ئَيمة  بهَيَلينةوة.  لةئةفغانستان 
هةبَيت.  لةوَيدا  سةربازيمان  بنكةيةكى  هيض 
كضة  كوإء  ئةمريكا  كة  ئازاربةخشة  شتَيكى 
طرانةو  شتَيكى  لةدةستبدات.  طةنجةكانى 
بةردةوام  زةحمةتة  سياسيشةوة  لةإووى 
ئَيمة دَلخؤش دةبين ئةطةر  بين لةسةر ئةوة. 
بةردةوام  زةحمةتة  سياسيشةوة  لةإووى 
ئَيمة دَلخؤش دةبين ئةطةر  بين لةسةر ئةوة. 
بةردةوام  زةحمةتة  سياسيشةوة  لةإووى 

لةئةفغانستان  هَيزةكانمان  يةكةيةكةي 
ضيدى  كة  دَلنيابين  لةوة  ئةطةر  بكَيشينةوة، 
نةماوة  ثاكستان  لةئةفغانستانء  توندإةوَيك 
ئةمريكى  ذمارةى  زؤرترين  هيوابخوازن  كة 
بكوذن. بةآلم هَيشتا ئةوة هؤكارة سةرةكيةكة 

نيية.
لةطةأل  ئَيمة  كــة  ئــةوةيــة  لــةبــةر  هــةر 
وآلتــى   (٤٦) كــة  هاوثةيمانيةتيةكداين 
زؤر  تَيضوونى  ئةركء  ضةندة  لةخؤطرتووة. 
لةبةرثرسيارَيتييةكانى  دةست  ئةمريكا  بَيت، 
هةَلناطرَيت. لةإاستيدا نابَيت هيض يةك لةئَيمة 
هةموو  ــةوان  ئ ببورين.  توندإةوانة  لةو 
ئةوان  دةكوذن،  باوةإدارَيك  خةَلكء  جؤرة 
هةموو  ــةوان  ئ ببورين.  توندإةوانة  لةو 
ئةوان  دةكوذن،  باوةإدارَيك  خةَلكء  جؤرة 
هةموو  ــةوان  ئ ببورين.  توندإةوانة  لةو 

لةهةموو كةس زياتر موسَلمانيان كوشتووة. 
ئةوان  دةكوذن،  باوةإدارَيك  خةَلكء  جؤرة 
لةهةموو كةس زياتر موسَلمانيان كوشتووة. 
ئةوان  دةكوذن،  باوةإدارَيك  خةَلكء  جؤرة 

مافةكانى مرؤظء  لةطةأل  ئةوان  كردارةكانى 
ثَيشكةوتنء ئيسالمدا يةكناطرَيتةوة. قورئانى 
ئــةوةى  كة  فــَيــردةكــات  ئــةوةمــان  ثيرؤز 
واية  ئةوة  وةك  بكوذَيت  بَيطوناه  كةسَيكى 
كةهةموو مرؤظايةتى كوشتبَيتء ئةوةيش كة 
مرؤظَيك بثارَيزَيت وةك ئةوة واية كة هةموو 
طةورةيةى  دينة  ئةم  ثاراستبَيت.  مرؤظايةتى 
ثَيهَيناوة  باوةإيان  مرؤظ  مليار  يةك  كة 
زؤر لةإقء كينةى ئةو كةمينةية طةورةترة. 
لةشةإى  لةكَيشةكةء  نيية  بةشَيك  ئيسالم 
بةشَيكى  ئيسالم  بةَلكو  توندإةوى،  دذى 
لةشةإى  لةكَيشةكةء  نيية  بةشَيك  ئيسالم 
بةشَيكى  ئيسالم  بةَلكو  توندإةوى،  دذى 
لةشةإى  لةكَيشةكةء  نيية  بةشَيك  ئيسالم 

طرنطة لةثةرةثَيدانى ئاشتى.
سةربازى  هَيزى  تةنيا  كة  دةزانين  ئَيمة 
كَيشةكانى  ضارةسةركردنى  بؤ  نيية  بةس 
ئةوةية  لةبةر  هةر  ثاكستان.  ئةفغانستانء 
ساَلى  ثَينج  لةماوةى  وايــة  بإيارمان  كة 
داهاتوودا يةك مليارء نيو دؤالر بةكاربهَينين 
بؤ  ثاكستان  لةطةأل  هاوبةشيكردن  بؤ 

دروستكردنى قوتابخانةو نةخؤشخانة.
عَيراقيش  لةكَيشةى  باس  كة  رَيمبدةن   
عَيراق  ئةفغانستان،  لةشةإى  جودا  بكةم. 
بووية  كة  بوو  ئانقةست  دةست  شةإَيكى 
ــةورة  ــاوازى ط ــي ــؤى دروســتــكــردنــى ج ه
ســةرةإاى  لةجيهاندا.  وآلتانداء  لةنَيوان 
عَيراق  خةَلكى  كة  واية  باوةإم  من  ئةوةى 
ســةرةإاى  لةجيهاندا.  وآلتانداء  لةنَيوان 
عَيراق  خةَلكى  كة  واية  باوةإم  من  ئةوةى 
ســةرةإاى  لةجيهاندا.  وآلتانداء  لةنَيوان 

ديكتاتؤريةتى  لةنةبوونى  باشترة  حاَليان 
عَيراق  خةَلكى  كة  واية  باوةإم  من  ئةوةى 
ديكتاتؤريةتى  لةنةبوونى  باشترة  حاَليان 
عَيراق  خةَلكى  كة  واية  باوةإم  من  ئةوةى 

لةهةمانكاتدا  ــةآلم  ب حوسةيندا،  ــةدام  س
باوةإم واية كة شةإى عَيراق ئةو راستيةى 
رَيطا  هةموو  ثَيويستة  كة  بيرخستينةوة، 
لةثَيناو  بطرينةبةر  ديبلؤماسيةكان  سياسىء 
لةإاستيدا  كَيشةكاندا.  ضارةسةركردنى 
بيرى  جيفةرسؤن  تؤماس  وتةكانى  دةكرَيت 
خؤمان بهَينينةوة كة دةَلَيت: «من هيوام واية 
كة لةطةأل زيادبوونى هَيزماندا حيكمةتيشمان 
تاكةمتر  كة  فَيربكات  ئةوةمان  بكاتء  زياد 

هَيز بةكاربَينين، هَيزمان زياتر دةبَيت.»
بةرثرسيارَيتيةكى  ئةمريكا  ئةمإؤ 
بؤ  عَيراق  يارمةتيدانى  هةية،  دوواليةنةى 
بونيادنانى داهاتوويةكى باشترو بةجَيهَيشتنى 
بةتةواوى  ئةوةم  من  عَيراقيةكان.  بؤ  عَيراق 
ئَيمة  كة  ــردةوة  ــك روون عَيراقيةكان  بؤ 
دابمةزرَينينء  بنكةيةك  هيض  نيية  نيازمان 
ضاومان لةخاكء سةرضاوةكانى عَيراق نيية. 

لةبةر  هةر  خؤيةتى.  الى  عَيراق  سةروةرى 
ئةوةبوو كة من بإيارمدا بةكَيشانةوةى هَيزة 
هةر  داهاتوو.  ئابي  مانطي  تا  شةإكةرةكان 
بؤية ئَيمة رَيز لةوإَيكةوتننامةية دةطرين كة 
ديموكراتى  هةَلبذَيردراوى  حكومةتى  لةطةأل 
بؤية ئَيمة رَيز لةوإَيكةوتننامةية دةطرين كة 
ديموكراتى  هةَلبذَيردراوى  حكومةتى  لةطةأل 
بؤية ئَيمة رَيز لةوإَيكةوتننامةية دةطرين كة 

عَيراقدا مؤرمان كردووة بؤ كَيشانةوةى هَيزة 
شةإكةرةكان لة مانطى تةمووزو كشانةوةى 

هةموو هَيزةكان لةساَلى (٢٠١٢). 
شةإكةرةكان لة مانطى تةمووزو كشانةوةى 

هةموو هَيزةكان لةساَلى (
شةإكةرةكان لة مانطى تةمووزو كشانةوةى 

ئَيمة هاوكارى عَيراق دةكةين بؤ ثاراستنى 
ئابووريةكةى.  بةهَيزكردنى  ئاسايشء 
ئاسايشء  ثشتطيرى  ئَيمة  ـــةروةك  ه
يةكثارضةيى عَيراق دةكةين وةك هاوبةشى 

عَيراق، نةك وةك طةورةء خاوةنى عَيراق.
ئةمريكا  ناكرَيت  ضؤن  هةروةك  دواجار 
لةاليةن  توندوتيذى  لةبةكارهَينانى  ضاو 
ناشكرَيت   هةروا  بكات،  توندإةوةكانةوة 
ثرةنسيثةكانمان  لةبةهاو  دةست  هةرطيز 
بؤ  طةورةبوو  شؤكَيكى   ٩/١١ هةَلطرين. 
دروستبوو  توإةييةى  ترسء  ئةو  ئةمريكا، 
شتَيكى ضاوةإوانكراو بوو، بةآلم لة هةندَيك 
دروستبوو  توإةييةى  ترسء  ئةو  ئةمريكا، 
شتَيكى ضاوةإوانكراو بوو، بةآلم لة هةندَيك 
دروستبوو  توإةييةى  ترسء  ئةو  ئةمريكا، 

ثَيضةوانةى  كة  لَيكردين  واي  ئةوة  حاَلةتدا 
شتَيكى ضاوةإوانكراو بوو، بةآلم لة هةندَيك 
ثَيضةوانةى  كة  لَيكردين  واي  ئةوة  حاَلةتدا 
شتَيكى ضاوةإوانكراو بوو، بةآلم لة هةندَيك 

بجوَلَيينةوة،  ئايدياَلةكانمان  ثرةنسيثء 
بؤ  دةطرينةبةر  كؤنكرَيتى  هةنطاوى  ئَيمة 
بةتةواوى  من  ئاراستةية،  ئةم  طؤإينى 
داوةء  ئةشكةنجةم  قةدةغةكردنى  بإيارى 
زيندانى  داخستنى  بــة  بإياريشمداوة 
طوانتانامؤ تا ساَلى داهاتوو. كةواتة ئةمريكا 
زيندانى  داخستنى  بــة  بإياريشمداوة 
طوانتانامؤ تا ساَلى داهاتوو. كةواتة ئةمريكا 
زيندانى  داخستنى  بــة  بإياريشمداوة 

بةرطريى لة خؤى دةكات، ئةمةش هاوتةريب 
وآلتانى  ســةروةريــى  رَيزطرتنى  لةطةأل 
ديكةدا، لةسةر هةمان بنةماش مامةَلة لةطةأل 
ئةو كؤمةَلطا موسَلمانانةدا دةكةين كة لةذَير 
توندإةوةكان  زووتــر  هةتا  هةإةشةدان، 
لةنَيو  نةكرَين  ثشتطيريى  بكرَينء  طؤشةطير 
سةالمةت  زووتر  مسوَلمانةكاندا،  كؤمةَلطا 

دةبين.
باسى  كة  بابةتَيك  طرنطترين  دووةم 
نَيوان  ملمالنَيى  لة  بريتيية  لَيوةبكةين، 
جيهانى  فةلةستينييةكانء  ئيسرائيلء 

عةرةبى.
نَيوان  بةهَيزةكانى  ثةيوةنديية  بةندو 
بةندة  ئةم  ــراون،  زان ئةمريكا  ئيسرائيلء 
بةستةرو  بةرمةبناى  بةندة  ئةم  ناشكَينرَيت، 
بةو  داننانة  مَيذوويية،  كلتورىء  ثةيوةندى 
نيشتمانَيك  هةبوونى  خةونى  كة  راستييةدا 
مَيذوويةكى  لة  ــى  رةط جولةكةكان  بؤ 
ناكرَيت  داكوتاوةء  تراذيدا  كارةساتبارو 

نكؤَلى لَيبكرَيت.
لة  جولةكة  سةدة،  ضةندين  ماوةى  بؤ 
ضةوسَينرانةوةء  دونيادا  سةرانسةرى 
سةريكَيشا  ئةوروثادا  لة  دذةساميةتيش 
من  سبةينآ  ترسناك.  هؤَلةكؤستَيكى  بؤ 
بةشَيكة  كة  دةكةم،  بوضَينوالد  سةردانى 
جولةكةكان  تَييدا  كة  كامثَيك  زنجيرة  لة 
ــران، كـــوذرانء  ــدك ــةن ــــــازاردران، ب ئ
رايخى  لةاليةن  ئةمةش  طــازإَيــذكــران، 
جولةكة  مليؤن   (٦) لة  زياد  سَييةمةوة، 
لةناوبران كة دةكاتة زياتر لة دانيشتووانى 
لةم  نكوَليكردن  ئيسرائيل،  ئَيستاى 
رقدؤزيية.  جةهلء  نةزانىء  راستيية، 
ياخود  لةناوبردن  بة  ئيسرائيل  ترساندنى 
وَينةء  هةندَيك  ــةوةى  ــردن ــارةك دووب
دروشمى خراث دذ بة جولةكة، بةتةواوى 
ئيسرائيلييةكان  كة  ــات  وادةك هةَلةيةء 
بةردةوام لةطةأل ئةو يادةوةريية تاآلنةياندا 
لةمثةر خستنة  ئةمةش دةبَيتة هؤى  بذين، 
خةَلكى  كة  ئاشتيةى  ئةو  هاتنةدى  بةردةم 

ئةم ناوضةية شياويةتى.
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وةرطَيإانى: دانا نةوزةر عةلى

دةكــةم  بةشانازى  هةست  ئةمإؤ  من 
دوو  لةاليةن  قاهيرةدا  نةمرى  لةشارى  كة 
ميواندارى  عةريقةوة  ناسراوو  دامةزراوةى 
كراوم. بؤ ماوةى زياد لةهةزار ساأل، ئةزهةر 
منارةو هَيماى فَيركردن بووةء بؤماوةى زياد 
سةرضاوةى  قاهيرة  زانكؤى  لةسةدةيةكيش 
ئَيوةيش  ـــووة.  ب ميصر  ثَيشكةوتنى 
هارمؤنىء  نوَينةرايةتى  بةهةردووكتانةوة، 
ثَيكةوةطرَيدانى كةلتوورو ثَيشكةوتن دةكةن. 
من زؤر سوثاسطوزارم بؤ ميواندارى ئَيوةء 
خؤم  هةروةها  قاهيرة.  خةَلكى  ميواندارى 
من زؤر سوثاسطوزارم بؤ ميواندارى ئَيوةء 
خؤم  هةروةها  قاهيرة.  خةَلكى  ميواندارى 
من زؤر سوثاسطوزارم بؤ ميواندارى ئَيوةء 

نيةتء  خؤمدا  لةطةأل  كة  دةزانم  بةسةرفراز 
هةَلبطرمء  ئةمريكا  خةَلكى  باشى  ويستى 
نيةتء  خؤمدا  لةطةأل  كة  دةزانم  بةسةرفراز 
هةَلبطرمء  ئةمريكا  خةَلكى  باشى  ويستى 
نيةتء  خؤمدا  لةطةأل  كة  دةزانم  بةسةرفراز 

سآلوى ئاشتى جظاتى موسوَلمانى ئةمريكاتان 
هةَلبطرمء  ئةمريكا  خةَلكى  باشى  ويستى 
سآلوى ئاشتى جظاتى موسوَلمانى ئةمريكاتان 
هةَلبطرمء  ئةمريكا  خةَلكى  باشى  ويستى 

ثَيبطةيةنم: «السالم عليكم».
طرذى  كة  ــن،  دةذي لةزةمةنَيكدا  ئَيمة 
ئةمريكاء  وياليةتةيةكطرتووةكانى  لةنَيوان 
طرذييةكانيش  هةية،  جيهاندا  موسوَلمانانى 
كة  داكوتاوة  مَيذووييةكدا  لةنَيو  رةطيان 

بةدةرة لةطفتوطؤء ثالنةكانى ئَيستا.
ئيسالمء  ــوان  ــَي ن ثةيوةندييةكانى 
ثَيكةوةذيانء  ســةدةى  ضةندين  خؤرئاوا 
ــؤى بــةآلم  ــة خ ــت ــكــردن دةطــرَي هــاوكــاري
ئايينيةكانيشى  شةإة  ناكؤكىء  لةهةمانكاتدا 
زياترء  ناكؤكيةكان  دواييانةيشدا  لةم  تَيداية. 
زياتربوون بةهؤى كؤَلؤنياليزمةوة كة مافء 
زياترء  ناكؤكيةكان  دواييانةيشدا  لةم  تَيداية. 
زياتربوون بةهؤى كؤَلؤنياليزمةوة كة مافء 
زياترء  ناكؤكيةكان  دواييانةيشدا  لةم  تَيداية. 

موسوَلمانانى  زؤرى  بةشَيكى  ضانسةكانى 
رؤَلَيكى  سارديش  شةإى  فةرامؤشكردء 
وةكيلَيك  وةك  كة  بــةوةى  طَيإا  نَيطةتيظى 
كة  دةكرد  وآلتانةى  ئةو  زؤربةى  تةماشاى 
وةكيلَيك  وةك  كة  بــةوةى  طَيإا  نَيطةتيظى 
كة  دةكرد  وآلتانةى  ئةو  زؤربةى  تةماشاى 
وةكيلَيك  وةك  كة  بــةوةى  طَيإا  نَيطةتيظى 

هيض  كة  هةبووة  موسَلمانيان  زؤرينةيةكى 
حيسابَيكى بؤ ئامانجء ئارةزوةكانيان نةكرد. 
كة  راديكاَليانةى  طؤإانة  ئةو  لةوةيش  زياد 
حيسابَيكى بؤ ئامانجء ئارةزوةكانيان نةكرد. 
كة  راديكاَليانةى  طؤإانة  ئةو  لةوةيش  زياد 
حيسابَيكى بؤ ئامانجء ئارةزوةكانيان نةكرد. 

لةطةأل  هَينايان  بةجيهانيبوون  مؤدَيرنَيتةو 
بةشَيك  كة  ــةوةى  ئ هؤى  بوونة  خؤياندا 
رؤذئــاوا  كة  وابيربكةنةوة،  لةموسَلمانان 

دوذمنى تراديسيؤنى ئيسالمية.
ناكؤكيانةيان  ئــةم  توندإةوةكانيش 
موسَلمانة  كةمايةتية  لةنَيو  بؤ  قؤرخكردووة 
ناكؤكيانةيان  ئــةم  توندإةوةكانيش 
موسَلمانة  كةمايةتية  لةنَيو  بؤ  قؤرخكردووة 
ناكؤكيانةيان  ئــةم  توندإةوةكانيش 

(١١)ى  هَيرشى  بةهَيزةكاندا.  بضوكء 
بــةردةوامــةكــانــى  ــة  هــةوَل سَيثتامبةرو 
توندوتيذى  بةكارهَينانى  بؤ  توندإةوةكان 
خةَلكانَيك  كة  وايكردووة،  مةدةنيةكان  دذى 
توندوتيذى  بةكارهَينانى  بؤ  توندإةوةكان 
خةَلكانَيك  كة  وايكردووة،  مةدةنيةكان  دذى 
توندوتيذى  بةكارهَينانى  بؤ  توندإةوةكان 

تةنيا  نةك  موسَلمانان  مندا  لةوآلتةكةى 
دةزانــن،  ــاوا  رؤذئ ئةمريكاء  بةدوذمنَيكى 
مرؤظيشى  مافةكانى  بةدوذمنَيكى  بةَلكو 
زيادبوونى  هؤى  بووةتة  ئةمةيش  دةزانن. 

ترسء بَيمتمانةيى.
ثةيوةندييةكانمان  كة  زؤرة  ماوةيةكى 
دةناسرَينةوة،  جياوازييةكانمانةوة  بةهؤى 
ئَيمة ئةوانة لةدةسةآلت دةخةين  بةآلم ئيدى 
دةهَيننء   بةرهةم  رق  ئاشتى  لةجَيى  كة 
دةدةن،  بةناكؤكى  برةو  هاوكارى  لةجَيى 
يارمةتيمان  دةكرَيـت  هاوكارى  كة  لةكاتَيكدا 
بةئامانجةكانمان  بطةين  بؤئةوةى  بــدات 
لةدادثةروةرىء خؤشطوزةرانى، ئةم بازنةى 

طومانء ملمالنَيية دةبَيـت كؤتايى بَيت.
من هاتوومةتة ئَيرة هةتا داواى سةرةتايةكى 
وياليةتةيةكطرتووةكانى  لةنَيوان  بكةم  نوَى 
ئةمةيش  سةرزةويدا.  موسَلمانانى  ئةمريكاء 
وياليةتةيةكطرتووةكانى  لةنَيوان  بكةم  نوَى 
ئةمةيش  سةرزةويدا.  موسَلمانانى  ئةمريكاء 
وياليةتةيةكطرتووةكانى  لةنَيوان  بكةم  نوَى 

هاوبةشء  رَيزى  بةرذةوةندىء  بةرمةبناى 
ئيسالمء  كة  راستيةى  ئــةو  بةرمةبناى 
ثَيويست  نينء  دذ  شتى  دوو  ئةمريكا 

ئةوان  بةثَيضةوانةوة،  لةملمالنَيدابن.  ناكات 
هاوبةشى  طرَيدراونء  ثَيكةوة  هةردووكيان 
دادء  بةهاكانى  دةكةن،  سةرةكيةكان  بةها 
هةموو  ــزى  رَي لَيبوردةيىء  ثَيشكةوتنء 

مرؤظَيك.
ناكرَيت  كة  دةكــةم  ــةوة  ب دةرك  من 
طؤإانة  ئــةم  ــدا  ــك رؤذَي ــةوو  ش لــةمــاوةى 
ئةم  دةتوانَيـت  وتارَيك  تةنيا  نة  رووبدات. 
بسإَيتةوةء  لةبَيمتمانةيى  ساَلة  هةموو 
ئةم  دةتوانَيـت  وتارَيك  تةنيا  نة  رووبدات. 
بسإَيتةوةء  لةبَيمتمانةيى  ساَلة  هةموو 
ئةم  دةتوانَيـت  وتارَيك  تةنيا  نة  رووبدات. 

هةموو  وةآلمى  كاتةدا  لةم  دةتوانم  نةمنيش 
بسإَيتةوةء  لةبَيمتمانةيى  ساَلة  هةموو 
هةموو  وةآلمى  كاتةدا  لةم  دةتوانم  نةمنيش 
بسإَيتةوةء  لةبَيمتمانةيى  ساَلة  هةموو 

ئَيمةيان  كة  بدةمةوة  ئاَلؤزانة  ثرسيارة  ئةو 
هةموو  وةآلمى  كاتةدا  لةم  دةتوانم  نةمنيش 
ئَيمةيان  كة  بدةمةوة  ئاَلؤزانة  ثرسيارة  ئةو 
هةموو  وةآلمى  كاتةدا  لةم  دةتوانم  نةمنيش 

قةناعةتم  من  بةآلم  طةياندووة.  رؤذة  بةم 
بةرةوثَيشةوة  هةنطاوَيك  بؤئةوةى  كة  واية 
بإؤين دةبَيت هةموو ئةو شتانة ئاشكراكةين 
كة  هةَلمانطرتووةء زؤرجاريش  لةدَلماندا  كة 
بإؤين دةبَيت هةموو ئةو شتانة ئاشكراكةين 
كة  هةَلمانطرتووةء زؤرجاريش  لةدَلماندا  كة 
بإؤين دةبَيت هةموو ئةو شتانة ئاشكراكةين 

داخراوةكانةوةن.  دةرطا  لةثشت  دةوترَين 
ثَيويستة هةوَلبدةين كة طوَى بؤ يةكدى بطرين، 
تا لةيةكترةوة فَيربين، تاإَيز لةيةكتر بطرينء 
دروستبكةين.  هاوبةش  زةمينةى  هةوَلبدةين 
تا لةيةكترةوة فَيربين، تاإَيز لةيةكتر بطرينء 
دروستبكةين.  هاوبةش  زةمينةى  هةوَلبدةين 
تا لةيةكترةوة فَيربين، تاإَيز لةيةكتر بطرينء 

ثَيماندةَلَيت:  ثيرؤز  قورئانى  هــةروةك 
ببَيذة»  راستى  تةنيا  لةبةرضاوبَيتء  «خودات 
هةوَلدةدةم  من  كة  ئةوةية  هةر  ئةمةيش 
بَلَيم  راستى  لةتوانامداية  هةتا  بةوةى  بيكةم 
هةوَلدةدةم  من  كة  ئةوةية  هةر  ئةمةيش 
بَلَيم  راستى  لةتوانامداية  هةتا  بةوةى  بيكةم 
هةوَلدةدةم  من  كة  ئةوةية  هةر  ئةمةيش 

ئةمةيش بةلةبةرضاوطرتنى ئةو ئةركانةى كة 
بةهَيزةوة  بةبإوايةكى  دةكةنء  ضاوةإَيمان 
بةو راستيةى كة ئةو بةهاو خاَلة هاوبةشانةى 
بةهَيزةوة  بةبإوايةكى  دةكةنء  ضاوةإَيمان 
بةو راستيةى كة ئةو بةهاو خاَلة هاوبةشانةى 
بةهَيزةوة  بةبإوايةكى  دةكةنء  ضاوةإَيمان 

زؤر  كؤدةكاتةوة  مرؤظايةتى  ئَيمةى  كة 
زياترن لةو هَيزء هؤكارانةى كة لةيةكترمان 

دوور دةخةنةوة.
ــاوةى  ــةرض ــةم بــــاوةإة س بــةشــَيــك ل
لةئةزموونى كةسى خؤمةوة وةرطرتووة. من 
كينيةوة  لةخَيزانَيكى  باوكم  بةآلم  مةسيحيم، 
موسَلمانى  ــةوةى  ن ضةندين  كة  هاتووة 
كينيةوة  لةخَيزانَيكى  باوكم  بةآلم  مةسيحيم، 
موسَلمانى  ــةوةى  ن ضةندين  كة  هاتووة 
كينيةوة  لةخَيزانَيكى  باوكم  بةآلم  مةسيحيم، 

ضةند  طةنج،  كوإَيكى  وةك  تــَيــدابــووة. 
بةسةربردء  لةئةندةنوسيا  ذيانم  ساَلَيكى 
ضةند  طةنج،  كوإَيكى  وةك  تــَيــدابــووة. 
بةسةربردء  لةئةندةنوسيا  ذيانم  ساَلَيكى 
ضةند  طةنج،  كوإَيكى  وةك  تــَيــدابــووة. 

طوَيم  زةردةثةإَيكدا  سثَيدةو  هةموو  لةطةأل 
طةنج  كوإَيكى  وةك  دةبوو.  بانط  لةدةنطى 
كردووة  كارم  شيكاطؤدا  جظاتةكانى  لةنَيو 
لةباوةإة  ئاراميان  ئاشتىء  زؤرَيكيان  كة 

ئيسالميةكاندا دةبينيةوة.
كة  دةزانم  مَيذوويش  قوتابييةكى  وةك 
ئةوة  ئيسالمن.  قةرزارى  شارستانيةتةكان 
شوَينَيكى  ضةند  بةهؤى  كة  بوو،  ئيسالم 
تيشكى  ئــةلــئــةزهــةرةوة  زانــكــؤى  ــو  وةك
ضةندين  ــاوةى  م بؤ  فَيربوونى  رووناكى 
بؤ  خؤشكرد  ــى  رَي ــردةوةء  ــآلوك ب ــةدة  س
ئةوة  لةئةوروثا.  رؤشنطةرى  رَينسانسء 
بوو  موسَلمانةكان  ــة  وآلت داهَينانكارى 
ئامَيرة  قيبلةنوماء  كة  جةبرء  زانستى  كة 
وةستاكارى  دةرياوانىء  موطناتيسيةكانى 
دروستكردء  ضاثكردنى  قةَلةمء  ــوارى  ب
شَيوازى بآلوبوونةوةى نةخؤشىء شَيوازى 
نةخؤشيانةيان  ــةو  ئ ضــارةســةركــردنــى 
طومةزى  ئيسالمى  كةلتوورى  فَيركردين. 
نةمرو  شيعرى  ــةزنء  م كــةوانــى  فإيوو 
نــايــابء  نووسينى  ئـــارامء  مؤسيقاى 
ئاشتيانةى  تَيفكرينى  بيركردنةوةء  شوَينى 
ئيسالم  مَيذوويش،  بةدرَيذايى  ثَيبةخشيوين، 
لةإَيى كردارء طوفتارةوة ئةوةى سةلماندوة، 
رةطةزى  يةكسانى  ئايينىء  لَيبوردةيى  كة 

مةحاأل نيية.
بــةردةوام  ئيسالم  كة  دةزانــم  ئةوةيش 
يةكةم  ئةمريكا.  لةمَيذووى  بووة  بةشَيك 
بةوآلتةكةمدا  بةداننان  هةستا  كة  نةتةوة 
ئيمزاكردنى  لــةكــاتــى  ـــوو.  ب مــةغــريــب 
١٧٩٦ لةساَلى  تريثؤليدا  رَيكةوتننامةى 
سةرؤكى دووةممان جؤن ئادامس نووسى: 

هيض  لةخؤيدا  «وياليةتةيةكطرتووةكان 
ياساء  لةبةرامبةر  دوذمنكاريةكى  جؤرة 
ئايينء ئارامى ئيسالمدا لةخؤنةطرتووة» هةر 
موسَلمانة  دامةزراندنيشيةوة،  لةسةرةتاى 
ئةمريكيةكان بةشداربوون لةدةوَلةمةندكردنى 
شةإيان  لةشةإةكانماندا  ئةوان  ئةمريكادا. 
كردووة،  خزمةتيان  لةحكومةتدا  كــردووة، 
كــردووة،  مةدةنيةكانيان  مافة  ثشتطيرى 
لةزانكؤكانماندا  كردووة،  ئابووريان  كارى 
وةرزشيةكاندا  لةبوارة  وتووتةوة،  وانةيان 
بردووةتةوة،  نؤبَليان  خةآلتى  بةشداربوون، 
ئاطرى  بونيادناوينء  بيناكانيان  درَيذترين 
كاتةى  ئةو  هةروةك  هةَلكردووة.  ئؤَلؤمثيان 
كة لةم دواييانةدا يةكةم موسَلمان هةَلبذَيررا 
بؤ كؤنطرَيس، سوَيندى لةسةر قورئان خوارد 
قورئانةكةيش  دةســتــوورء  ثاراستنى  بؤ 
هةمان ئةو قورئانة بووة كة يةكَيك لةباوكانى 
جَيفةرسؤن  تــؤمــاس  ــةرمــان،  ــن دامــةزرَي

لةكتَيبخانةكةى خؤيدا هةَليطرتبوو.
ئةو  بَيمة  ــةوةى  ئ ثَيش  من  هةربؤية 
تَيدا  ئيسالمى  يةكةمجار  بؤ  كة  شوَينةى 
سَى  لةسةر  ئيسالمم  من  هاتةخوارةوة، 
ئةزموونةيش  ئةم  ناسيوة.  ديكة  كيشوةرى 
هاوكارىء  كة  قةناعةتةى  ئةو  طةياندوميةتة 
دةبَيت  ئيسالم  ئةمريكاء  ثَيكةوةبوونى 
ئيسالمة  كة  بنرَيت  بونياد  ئــةوة  لةسةر 
من  هةروةها  نيية.  ئيسالم  كة  ئةوةى  نةك 
وياليةتةيةكطرتووةكانى  سةرؤكى  وةك 
كة  ــم،  دةزان خؤم  بةئةركى  ئةوة  ئةمريكا 
لةدذى  ثَيشبإيارَيك  طشتطيرىء  هةر  دذى 
لةهةرشوَينَيكدا  كة  بووةستمةوة  ئيسالم 

دةربكةوَيت.
لةتَيطةيشتنى  دةبَيت  بنةما  هةمان  بةآلم 
هةروةك  هةبَيت.  ئةمريكادا  بؤ  موسَلمانان 
لةتَيطةيشتنى  دةبَيت  بنةما  هةمان  بةآلم 
هةروةك  هةبَيت.  ئةمريكادا  بؤ  موسَلمانان 
لةتَيطةيشتنى  دةبَيت  بنةما  هةمان  بةآلم 

طشتطيريية  ئةو  شياوى  موسَلمانان  ضؤن 
شَيوة  بةهةمان  هةية  دذيان  كة  نين  خراثة 
طشتطيرةيية  ــةو  ئ شايانى  ئةمريكايش 
كة  نيية  ئيمثراتؤريةتة  ئةو  نييةو  نَيطةتيظة 
ئةمريكا  كاردةكات.  خؤى  بةرذةوةندى  بؤ 
ثَيشكةوتن  سةرضاوانةى  لةو  بووة  يةكَيك 
بةخؤيةوة  مَيذوو  ئَيستا  هةتا  كة  لةدونيادا 
شؤإشَيكةوة  لةهةناوى  ئَيمة  بينيويةتى. 
هاتووين كة دذى ئيمثراتؤريةتَيك ئةنجامدرا. 
كة  دامةزراوين  ئايدياَلة  ئةو  لةسةر  ئَيمة 
هةموو مرؤظةكان بةيةكسانى دروستكراون، 
خوَينمان  جةنطاوينء  سةدةيش  ضةندين 
وشانة  بةو  مانايةك  ئــةوةى  بؤ  رشتووة 
ئَيمة  دونيادا.  لةهةموو  وآلتء  لةنَيو  بدةين، 
لةاليةن ضةندين كةلتوورو لةضةندين شوَينى 
بؤ  كار  هةموويشمان  دونياوةء  جياوازى 

يةك بنةما دةكةين «يةكَيك لة ضةندَيكةوة».
بةَلطةيةكى طةورة بؤ ئةم راستية ئةوةية 
بةناوى  ئةمريكيةك  ئةمإؤ  دةكــرَى  كة 
هةَلبذَيردرَيت  ئؤباما  حوسةين  ــاراك  ب
بةناوى  ئةمريكيةك  ئةمإؤ  دةكــرَى  كة 
هةَلبذَيردرَيت  ئؤباما  حوسةين  ــاراك  ب
بةناوى  ئةمريكيةك  ئةمإؤ  دةكــرَى  كة 

ضيرؤكة  بةآلم  ئةمريكا.  سةرؤكايةتى  بؤ 
نيية.  تاقانة  شازو  ئةوةندة  من  كةسيةكةى 
خةونى ضانس بؤ خةَلكى بؤ هةموو كةسَيك 
ئةو  بةجَيهَينانى  بةَلَينى  بةآلم  بةدينةهاتووة، 
خةونة بؤ هةر كةسَيك كة دَيتة كةنارةكانمان 
مليؤن  حةوت  لةنَيويشياندا  خؤيةتى،  وةك 
خاوةنى  ئةمَيستا  كة  ئةمريكى  موسَلمانى 
داهاتء خوَيندنَيكى باشن كة لةسةرو تَيكإاى 

طشتيةوةية.
لةئةمريكا  ئازادى  هةرطيز  لةوةيش،  زياد 
جياناكرَيتةوة لةئازادى تاك بؤ ثراكتيككردنى 
وياليةتَيكى  لةهةموو  بؤية  هــةر  ئايين. 
لة  زياد  هةيةو  مزطةوتَيك  يةكَيتيةكةماندا 

(١٢٠٠) مزطةوتيش لةسةرانسةرى ئةمريكادا 
حكومةتى  كة  ئةوةية  لةبةر  هــةر  هةية. 
بةرطرى  دادطاكانء  رؤيشتووةتة  ئةمريكى 
باآلثؤشنء  كة  كردووة  كضانة  ئةو  لةمافى 
كةسانةى  ئةو  سزاى  لةبةردةكةنء  حيجاب 

داوة كة نكوَليان لةو مافة كردووة.
نةبَيت:  طومانَيكمان  باهيض  كةوابَيت 
من  هةروةها  لةئةمريكا.  بةشَيكة  ئيسالم 
ئةو  لةناوخؤيدا  ئةمريكا  كة  وايــة  ــإوام  ب
بةبَى  هةموومان  كة  هةَلطرتووة  راستيةى 
ئةو  لةناوخؤيدا  ئةمريكا  كة  وايــة  ــإوام  ب
بةبَى  هةموومان  كة  هةَلطرتووة  راستيةى 
ئةو  لةناوخؤيدا  ئةمريكا  كة  وايــة  ــإوام  ب

ثَيطة  ئاستء  ئايينء  ــةزء  رةط جياوازى 
هاوبةشمان  خةونى  هةموومان  لةذياندا، 
لةئاشتىء ئاسايشدا. خوَيندنَيكى  هةية: ذيان 
كة  ئةوةى  شةرةفمةندانة.  كارَيكى  باشء 
كؤمةَلطامان  خؤشبووَيت،  خَيزانةكانمان 
ئةمانة  خؤشبووَيت.  خوامان  خؤشبووَيت، 

وتة مَيذووييةكةى ئؤباما لةزانكـــــؤى قاهيرة بؤ جيهانى ئيسالمى
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(بة  نةتةوةيةكيش  هةر  تَيدانيية،  ناوةكى 
بةكارهَينانى  بؤ  خؤيةتى  مافى  ئَيرانيشةوة) 
ئاشتيخوازانة،  مةبةستى  بؤ  ناوةكى  وزةى 
كة لةطةأل رَيككةوتننامةى بةرةنطاريكردن لة 

بآلوبوونةوةى ضةكى ناوةكى بطونجَيت.
ئةم ئةركة لة بةرطى رَيككةوتننامةكةدايةء 
ثَيدةبةستن،  ثشتى  كة  ئةوانةش  هةموو 
هةموو  هيوادارم  ثَييةوة،  ثابةندبن  دةبَيت 

وآلتانى ناوضةكة ئةمة بةئامانج بطرن.
لَيوةدةكةم  باسى  كة  ضــوارةم  بابةتى 
لةم  ـــم  دةزان ديــمــوكــراســى،  لــة  بريتيية 
طفتوطؤ هةبووة دةربارةى  ساآلنةى دواييدا 
زؤرى  زؤربةى  ديموكراسى،  طةشةثَيدانى 
ئةم طفتوطؤو لَيدوانةش بةهؤى ثةيوةندى بة 
ئةمة  با  كةوابَيت  هةبووة،  عَيراقةوة  جةنطى 
نابَيت  ناكرَيتء  روونبكةمةوة:  بةتةواوى 
هيض سيستمَيكى حوكمإانى لةاليةن طةلَيكةوة 

بةسةر طةلَيكى ديكةدا بسةثَينرَيت.
ــاكــات  ســــةرةإاى ئــةمــةش ئــةمــة وان
ئةو  بؤ  من  ثيشتطيريى  هاوكاريىء  كة 
طةلةكانيان  ئيرادةى  بة  كة  حكومةتانةى 
هةرطةلةو  ببَيتةوة،  كةم  هةَلبذَيردراون، 

ئةم  بةبةرى  رؤح  خؤى  تايبةتى  بةشَيوازى 
ثشتبةستن  بة  ئةمةش  دةكات،  ثرةنسيثةدا 
ميللةتةكة.  رةطــداكــوتــاوى  تةقاليدى  بة 
ضى  كة  لَينادات  ئةوة  نوقآلنةى  ئةمريكا 
ناكرَيت  ضؤن  هــةروةك  باشة،  خةَلكى  بؤ 
كة  بكةين  هةَلبذاردنَيك  ئةنجامى  ثَيشبينى 
بةآلم  ئةنجامدراوة،  ئاشتيانة  بةشَيوازَيكى 
من بإوايةكى بةهَيزم هةية بةوةى كة هةموو 
دياريكراو  شتطةلَيكى  بؤ  حةزى  كةسَيك 
هةية  دَلتدا  لة  ضى  ئــةوةى  تواناى  هةية: 
شَيوازى  لة  هةبَيت  قسةيةكت  دةريببإيتء 
دةسةآلتى  لة  دَلنيابوون  بةإَيوةبردنتدا، 
شَيوازى  لة  هةبَيت  قسةيةكت  دةريببإيتء 
دةسةآلتى  لة  دَلنيابوون  بةإَيوةبردنتدا، 
شَيوازى  لة  هةبَيت  قسةيةكت  دةريببإيتء 

كة  حكومةتَيك  عادالنة،  حوكمَيكى  ياساو 
ئازاديى  ناكات،  خةَلك  لة  دزيى  شةفافةو 
تةنيا  ئةمانة  دةتةوَيت،  ئةوةى  وةك  ذيان 
مافةكانى  ئةوانة  نين،  ئةمريكى  بيروباوةإى 
مرؤظن، هةر لةبةرئةوةشة كة ئَيمة لة هةموو 
هَيَلَيكى  بةآلم  دةكةين،  ثشتطيريان  شوَينَيكدا 
رَيك نيية كة ئةم بةَلَينةى تَيدا جَيبةجَيبكرَيت، 
هَيَلَيكى  بةآلم  دةكةين،  ثشتطيريان  شوَينَيكدا 
رَيك نيية كة ئةم بةَلَينةى تَيدا جَيبةجَيبكرَيت، 
هَيَلَيكى  بةآلم  دةكةين،  ثشتطيريان  شوَينَيكدا 

كة  حكومةتانةى  ئةو  كة  روونة  ئةوة  بةآلم 
ثارَيزراوترو  جَيطيرو  دةثارَيزن،  مافانة  ئةم 
بيرو  سةركوتكردنى  سةركةوتووترن، 
ئايدياكان هةرطيز نابنة هؤى لةناوضوونيان، 
كة  دةطرَيت  دةنطَيك  هةموو  لة  رَيز  ئةمريكا 
ببةستَيت،  ياسا  بة  ثشت  ئاشتيخوازبَيتء 
بيروبؤضوونيشماندا  لةطةأل  ئةطةر  تةنانةت 
يةكنةطرَيتةوة، هةروةها ثَيشوازيى لة هةموو 
كة  دةكةين  هةَلبذَيردراوانة  حكومةتة  ئةو 
ئةم  دةطــرن،  طةلةكانيان  ئيرادةى  لة  رَيز 
هةن  كةسانَيك  ضونكة  طرنطة،  زؤر  خاَلة 
ئةم  دةطــرن،  طةلةكانيان  ئيرادةى  لة  رَيز 
هةن  كةسانَيك  ضونكة  طرنطة،  زؤر  خاَلة 
ئةم  دةطــرن،  طةلةكانيان  ئيرادةى  لة  رَيز 

كة  دةوَيت  ديموكراسيان  ئةوكاتة  تةنيا  كة 
طةيشتنة  كة  هةر  دةسةآلتن،  دةرةوةى  لة 
ثَيشَيلكردنى  دةكةونة  بَيإةحمانة  دةسةآلت، 
لةكوآ  كة  نيية  طرنط  دى،  ئةوانى  مافةكانى 
روودةدات، حوكمى خةَلك لةاليةن خةَلكةوة، 
كة  ئةوانةى  بؤ  هةية  ياسايةكى  كؤمةَلة 
دةسةآلت  دةبَيت  دةست:  دةطرنة  دةسةآلت 
نةك  دةست،  بطرنة  هةَلبذاردنةوة  لةإَيى 
كةمينةكان  رَيزى  دةبَيت  هَيزةوة،  لةإَيى 
لَيبوردةيىء  ــي  رؤح بة  دةبــَيــت  بطرن، 
تَيطةيشتنةوة كاربكةن، دةبَيت بةرذةوةنديى 
سةروو  بخةنة  سياسييةكة  ثرؤسة  خةَلكء 
بةبآ  اليةنةكةتان،  بةرذةوةندييةكانى 
بؤخؤى  هةَلبذاردن  تةنيا  بنةمايانة،  ئةم 

ديموكراسى بونياد نانَيت.
بابةتى ثَينجةم كة دةبَيت ثَيكةوة ئاماذةى 

ثَيبدةين بريتيية لة ئازاديى ئايينى.
شانازيى  ثإ  تراديسيؤنَيكى  ئيسالم 
مَيذووى  لة  ئةمةش  لَيبوردندا،  لة  هةية 
بؤ  من  دةبينين،  قورتوبةدا  ئةندةلوسء 
ئةمةم  منداَلى  بة  ئةندةنوسياو  لة  يةكةمجار 
لةنَيو  مةسيحييةكان  كة  ئةوكاتةى  بينى، 
ئازادييةوة  بةتةواوى  ئيسالميدا  وآلتَيكى 
ئةو  ئةمة  ئةنجامدةدا،  خؤيان  ثةرستشى 
ثَيويستمانة.  ئةمإؤ  ئَيمة  كة  رؤحــةيــة 
ئازادبن  دةبَيت  وآلتَيكدا  هةموو  لة  خةَلكى 
ثَيويستمانة.  ئةمإؤ  ئَيمة  كة  رؤحــةيــة 
ئازادبن  دةبَيت  وآلتَيكدا  هةموو  لة  خةَلكى 
ثَيويستمانة.  ئةمإؤ  ئَيمة  كة  رؤحــةيــة 

ثابةندبوون  دينَيكء  هةر  هةَلبذاردنى  بؤ 
مَيشكء  دألء  قةناعةتى  بة  ئةمةش  ثَييةوة، 
ئةوةى  بؤ  لَيبوردةيية زؤر طرنطة  ئةم  رؤح، 
ئةمةش  بةآلم  سةربكةوَيت،  بتوانَيت  ئايين 

ضةندين لةمثةإى هاتووةتة بةردةم.
لةنَيو هةندَيك لة مسوَلماناندا هةوَلَيك هةية 

ضةندين لةمثةإى هاتووةتة بةردةم.
لةنَيو هةندَيك لة مسوَلماناندا هةوَلَيك هةية 

ضةندين لةمثةإى هاتووةتة بةردةم.

باوةإى  لةسةر  بإياردان  ثَيوانةكردنء  بؤ 
ئةوانى  باوةإى  رةتكردنةوةى  بة  كةسَيك 
دةوَلةمةندىء  لة  ثارَيزطاريى  ثَيويستة  دى، 
ئةوانى  باوةإى  رةتكردنةوةى  بة  كةسَيك 
دةوَلةمةندىء  لة  ثارَيزطاريى  ثَيويستة  دى، 
ئةوانى  باوةإى  رةتكردنةوةى  بة  كةسَيك 

ئةوة  ئيتر  جا  بكرَيت،  دينى  ثلوراليزمى 
قيبتيةكانى  ياخود  بن  لوبنان  مارونييةكانى 
هَيَلةكانى  دةبَيت  ضؤن  ــةروةك  ه ميسر، 
خؤشياندا  مسوَلمانان  لةنَيوان  ناكؤكى 
دابةشبوونةكانى  ناكؤكىء  ضونكة  داخرَيت، 
نَيوان سوننةء شيعة، سةرى بؤ توندوتيذى 

تراذيدى كَيشاوة، بةتايبةت لة عَيراقدا.
بؤئةوةى  طرنطة  زؤر  ئايين  ئازاديى 
دةبَيت  بــذيــن،  ثَيكةوة  بتوانن  خةَلكى 
بطةإَيين  رَيطايانةدا  ئةو  بةدواى  بةردةوام 
بؤ  ئازاديية،  ئةم  ثاراستنى  هؤى  دةبنة  كة 
لة  خَيركردن  بة  تايبةت  ياساكانى  نموونة 
هةندَيك  لةبةردةم  رَيطر  بووةتة  ئةمريكا 
ئةركةكانيان، هةر  بةجَيهَينانى  بؤ  مسوَلماندا 
هةندَيك  لةبةردةم  رَيطر  بووةتة  ئةمريكا 
ئةركةكانيان، هةر  بةجَيهَينانى  بؤ  مسوَلماندا 
هةندَيك  لةبةردةم  رَيطر  بووةتة  ئةمريكا 

لةطةأل  كاربكةم  بإيارمداوة  كة  لةبةرئةوةية 
بتوانن  بؤئةوةى  ئةمريكييةكاندا  مسوَلمانة 
لةطةأل  كاربكةم  بإيارمداوة  كة  لةبةرئةوةية 
بتوانن  بؤئةوةى  ئةمريكييةكاندا  مسوَلمانة 
لةطةأل  كاربكةم  بإيارمداوة  كة  لةبةرئةوةية 

ئةركى زةكات بةجَيبهَينن.
وآلتة  كة  طرنطة  زؤر  هةمانشَيوة  بة 
خؤرئاواييةكان خؤيان بةدوور بطرن لةوةى 
بؤ  دةيانةوَيت،  شَيوازةى  بةو  مسوَلمانان 
كة  بةوةى  تايبةت  ياساى  دانانى  نموونة 
لةبةربكةن،  ضى  مسوَلمان  كضانى  دةبَيت 
ــةردةى  ث لةذَير  ئَيمة  ناكرَيت  هةرطيز 

ليبراليزمدا رق لةدذى ئايينَيك بشارينةوة.
لةإاستيشدا ئيمان دةبَيت كؤمان بكاتةوة، 
بةو  طرنطيى  ئةمريكا  لة  ئَيمة  هةربؤية 
مسوَلمانء  مةسيحىء  كة  دةدةين  ثرؤذانة 
هةروةها  كؤبكاتةوة،  ثَيكةوة  جولةكة 
هاوشَيوةى  هةوَلةكانى  لة  ثَيشوازيى 
عةبدوَلآل  ثاشا  ثاشاى سعودية،  هةوَلةكةى 
سةركردايةتيى  ئايينةكانء  دايةلؤطى  بؤ 
شارستانييةتةكاندا  طفتوطؤى  لة  توركيا 
دونيادا  هةموو  لة  كة  دةتوانين  دةكةين، 
دايةلؤط بكةينة خزمةتَيكى نَيوان ئايينةكان، 
دةبَيتة  خةَلكيدا  لةنَيوان  ثردانةش  ئةمجؤرة 
ئةوة  ئيدى  جا  كردار،  دروستبوونى  هؤى 
ياخود  ئةفريقا  لة  بَيت  مةالريا  لةناوبردنى 
لــةدواى  بَيت  فرياطوزاريى  دابينكردنى 

كارةساتَيكى سروشتى.
باسى  دةمةوَيت  من  كة  بابةتى شةشةم 

لَيوةبكةم بريتيية لة مافةكانى ذن.
دةربارةى  هةية  طفتوطؤ  كة  دةزانم  من 
تَيإوانينة رةتدةكةمةوة  بابةتة، من ئةو  ئةم 
كة  ئةوانةى  بةوةى  هةية  خؤرئاوادا  لة  كة 
سةريان دادةثؤشن، بةشَيوةيةك لةشَيوةكان 
ئةو  كة  واية  باوةإم  من  بةآلم  نايةكسانن، 
لَيوةردةطيرَيتةوة،  خوَيندنى  مافى  ذنةى 
شتَيكى  ئةوةش  كراوة،  مافةكانى  لة  نكؤَلى 
ئةو  ببينين  كة  نيية  سودفة  لةناكاوو 
خوَيندنَيكى  ــةروةردةء  ث ذنان  وآلتانةى 

باشيان وةرطرتووة، خؤشطوزةرانترن.
راشكاوبم:  روونء  رَيمبدةن  ئَيستا 
سادةيية  بةو  هةروا  ذن  مافةكانى  كَيشةى 
ثاكستان،  توركيا،  لة  نين،  ئيسالم  كَيشةى 
وآلتانَيكن  كة  ئةندةنوسيا،  بةنطالديشء 
ذنَيك  هةية،  مسوَلمانيان  زؤرينةيةكى 
وةكو سةركردة هةَلدةبذَيرن، لة هةمانكاتدا 
لة  ذن  مافةكانى  بةدةستهَينانى  بؤ  خةبات 
ئةمريكاو وآلتانى  ذيانى  رةهةندى  ضةندين 

دونيادا بةردةوامة.
تواناى  كوإةكانمان  هَيندةى  كضةكانمان 
بةرذةوةندى  كؤمةَلطا،  بة  هةية  بةخشينيان 
تواناى  كوإةكانمان  هَيندةى  كضةكانمان 
بةرذةوةندى  كؤمةَلطا،  بة  هةية  بةخشينيان 
تواناى  كوإةكانمان  هَيندةى  كضةكانمان 

هاوبةشيشمان بةوة ثَيشدةكةوَيت كة رآ بة 
هةموو مرؤظايةتى بدةين (بة ذنء ثياوةوة)، 

تةواوى وزةء تواناى خؤيان بةكاربهَينن.
بؤئةوةى  ذنان  كة  بيرناكةمةوة  وا  من 
ثياو  خياراتى  هةمان  دةبَيت  بن  يةكسان 
كة  دةطرم  ذنانة  ئةو  رَيزى  من  بطرنةبةر، 
تةقليديانةى  ذيانى  ئةوةية  خؤيان  بإيارى 
ــت  ــَي ـــةوة دةب ـــةآلم ئ ــن، ب ــذي ــان ب ــؤي خ
تةقليديانةى  ذيانى  ئةوةية  خؤيان  بإيارى 
ــت  ــَي ـــةوة دةب ـــةآلم ئ ــن، ب ــذي ــان ب ــؤي خ
تةقليديانةى  ذيانى  ئةوةية  خؤيان  بإيارى 

وياليةتة  هةربؤية  بَيت،  خؤيان  بإيارى 
يةكطرتووةكان لةطةأل هةر وآلتَيكى زؤرينة 
وياليةتة  هةربؤية  بَيت،  خؤيان  بإيارى 
يةكطرتووةكان لةطةأل هةر وآلتَيكى زؤرينة 
وياليةتة  هةربؤية  بَيت،  خؤيان  بإيارى 

ثشتطيريى  كة  دةكات  هاوكاريى  مسوَلماندا 
دةكــةن،  كضان  خوَيندنى  بةر  خستنةوة 
رَيطاى  لة  لة كارى ذنان دةكةن  ثشتطيريى 
ضانسى  كة  بضووكةوة  بازرطانيى  ثرؤذةى 

بةديهَينانى خةونةكانيان زياد دةكات.
ـــارةى  دةرب ــت  ــةوَي دةم كؤتاييدا  لــة 

ثَيشكةوتنء ضانسى ئابوورى بدوَيم.
كةس  زؤر  بؤ  كة  ــم  دةزان ئــةوة  من 
دذبةيةكى  روويةكى  ضةند  جيهانطيريى 
هةية، ئينتةرنَيتء تةلةفزيؤن دةكرَيت ببنة 
زانياريىء  طوستنةوةى  طةياندنء  هؤى 
سَيكسى  ــت  ــرَي دةك بــةآلم  مةعريفة، 
بطوازَيتةوة،  توندوتيذيش  ناثةسةندو 
نوآ  دارايى  ضانسء  بازرطانى  دةكرَيت 
هةمانكاتدا  لة  بةآلم  بهَينَيت،  خؤيدا  لةطةأل 
لَيكترازاندنى  تَيكدانء  ببَيتة هؤى  دةكرَيت 
بة  نةتةوةكاندا،  هةموو  لة  كؤمةَلطاكان. 
طؤإانانة  ئةم  خؤشمةوة،  نةتةوةكةى 
ترس،  دروستكردنى  هؤى  ببَيتة  دةكرَيت 
مؤدَيرنيتيةوة  بةهؤى  كة  ئةوةى  ترسى 
ئابوورييةكانمان،  خيارة  لةسةر  كؤنترؤأل 
شوناسمان  طرنطتر  لةوةش  سياسةتمان، 
لةدةستبدةين، ئةمةش ئةو شتانةن كة ئَيمة 
تراديسيؤنةكانماندا  خَيزانء  كؤمةَلطاو  لة 

بةالمانةوة طرنطن.
بةآلم لة هةمانكاتدا طرنطة ئةوة بزانين 
ثَيشكةوتنى  طةشةو  لة  نكؤَلى  ناكرَيت  كة 
بةآلم لة هةمانكاتدا طرنطة ئةوة بزانين 
ثَيشكةوتنى  طةشةو  لة  نكؤَلى  ناكرَيت  كة 
بةآلم لة هةمانكاتدا طرنطة ئةوة بزانين 

ناكؤكييةك  هيض  نابَيت  بكةين،  مرؤظ 
(نةريت)ء  تراديسؤن  لةنَيوان  هةبَيت 
ذاثؤنء  وةكو  وآلتطةلَيكى  ثَيشكةوتندا، 
طةورةيان  ثَيشكةوتنى  باشوور  كؤرياى 
كلتورو  خاوةنى  لةكاتَيكدا  بةدةستهَيناوة، 
بة  ئةمةش  خؤيانن،  تايبةتى  نةريتى 
ثَيشكةوتنة  ئةو  بؤ  راستة  هةمانشَيوة 
زؤرينة  وآلتة  لةنَيو  كة  سةرسامكةرةى 
لة  بــةدةســتــهــاتــووة  مسوَلمانةكاندا 
كاتة  لة  دوبـــةى،  بؤ  ــورةوة  ــث كــواالالم
كؤمةَلطا  ئَيستاشدا،  لة  دَيرينةكانء 
نوَيبوونةوةء  ثَيشإةوى  لة  مسوَلمانةكان 

داهَينانكاريدا بوون.
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نكؤَلى  ــةوةش  ئ ديكةشةوة  لةاليةكى 
مسوَلمانء  بة  فةلةستينيةكان  كة  لَيناكرَيت 
نيشتمانَيكدا  لةثَيناوى  مةسيحييةوة، 
ضةشتووة،  زؤريان  ضةرمةسةريى  ئازارو 
ئــازارى  ساأل   (٦٠) لة  زياتر  ــاوةى  م بؤ 
لة  زؤرَيـــك  لة  ضةشتووة،  بَيشوَينيان 
كةنارى  غةزةو  لة  ثةنابةريدا  ئؤردوطاكانى 
بة  دةذيــن،  دراوسَيدا  وآلتانى  خؤرئاواو 
هةرطيز  كة  ئاشتيانةى  ذيانة  ئةو  ئومَيدى 
بة نسيبيان نةبوو، ئةوان رؤذانة لةطةأل ئةو 
داطيركارييةوة  بةهؤى  كة  دةذين  ئازارةدا 
با هيض طومانَيك  تووشى هاتوون، كةوابَيت 
لةو  ضاوثؤشيى  ناكرَيت  كة  نةبَيت  لةوةدا 
تَيداية،  فةلةستينييةكانى  كة  بكةين  حاَلة 
رةواى  خةونى  لة  ثشت  هةرطيز  ئةمريكا 
فةلةستينييةكان بؤ ذيانَيكى شةرةفمةندانةو 

ضانسء دةوَلةتَيكى سةربةخؤ هةَلناكات.
خاَلَيكى  دةيةيةكة  ضةند  ــاوةى  م بؤ 
خةونى  بة  نةتةوة  دوو  هةية:  بنبةست 
مَيذوويةكى  بة  هةريةكةيان  رةواوة، 
تراذيديةوة وادةكات كة رَيككةوتن زةحمةت 
بَيت، زؤر ئاسانة كة هةراليةكيان ئاماذة بة 
كارةساتةكان بكات، فةلةستينييةكان ئاماذة 
بكةنةوة  ئاوارةبوونة  وةدةرنـــرانء  بةو 
ئيسرائيلةوة  دامــةزرانــدنــى  بةهؤى  كة 
ئيسرائيلييةكانيش  ـــووة،  ب تــووشــيــان 
بدةن  هَيرشانة  دوذمنكاريىء  بةو  ئاماذة 
لةناوةوةو  مَيذووة  ئةو  بةدرَيذايى  كة 
بووة،  لةسةريان  سنوورةكانةوة  دةرةوةى 
بةآلم ئةطةر ئَيمة ئةم ناكؤكيية تاك اليةنةو 
لةئاست  ئةوا  ببينين،  رةهةندةوة  يةك  لة 
راستيدا كوَيردةبين، تاكة ضارةسةر ئةوةية 
دوو  لةإَيى  نةتةوةكة  دوو  خةونى  كة 
دةوَلةتى سةربةخؤوة بهَينرَيتةدى، كة تَييدا 
دوو  لةإَيى  نةتةوةكة  دوو  خةونى  كة 
دةوَلةتى سةربةخؤوة بهَينرَيتةدى، كة تَييدا 
دوو  لةإَيى  نةتةوةكة  دوو  خةونى  كة 

لة  فةلةستينييةكان  ئيسرائيلىء  لة  هةريةكة 
ئاشتىء ئاسايشدا بذين.

لة  ئيسرائيلة،  بةرذةوةنديى  لة  ئةمة 
بةرذةوةنديى  لة  فةلةستينة،  بةرذةوةنديى 
ــةواوى  ت بــةرذةوةنــديــى  لة  ئةمريكايةء 
بة  شةخسىء  بة  من  هةربؤية  دونياية، 
ئامانجةدا  ئةم  لةثَيناوى  هَيزمةوة  هةموو 
كاردةكةمء ئةوةى ثَيويست بَيت دةيكةم، ئةو 
رَيككةوتننامةى  لة  هةردووال  كة  ئةركانةى 
رَيككةوتوون،  لةسةرى  رَيطادا  نةخشةى 

زؤر روونن.
ثَيناوى  لــة  كــة  هــاتــووة  ــةوة  ئ كاتى 
ئاست  لة  ئاشتيدا هةموو اليةك  وةديهَينانى 

بين. بةثرسياريةتيةكانماندا 
لة  ــت  دةس دةبــَيــت  فةلةستينييةكان 
لةإَيى  بةرطريى  هةَلبطرن،  توندوتيذى 
ــذىء كــوشــتــنــةوة هــةَلــةيــةء  ــي ــدوت ــون ت
لةإَيى  بةرطريى  هةَلبطرن،  توندوتيذى 
ــذىء كــوشــتــنــةوة هــةَلــةيــةء  ــي ــدوت ــون ت
لةإَيى  بةرطريى  هةَلبطرن،  توندوتيذى 

ضةند  ــاوةى  م بؤ  نابَيت،  ســةركــةوتــوو 
سةدةيةك خةَلكى رةش لة ئةمريكا بةدةست 

رةطةزييةوة  جياكاريى  ضةوساندنةوةء 
نةبوو  توندوتيذى  ئةوة  بةآلم  ناآلندنيان، 
مافى  بةدةستهَينانى  ــؤى  ه بــووة  كــة 
لة  بــوو  بريتي  بةَلكو  يةكسان،  ــةواوو  ت
ئةو  لةسةر  ئاشتيانة  جةختكردنةوةيةكى 
لةسةر  وآلتةى  ئةم  كة  بةهايانةى  بنةماء 
لةاليةن  دةكرَيت  ضيرؤكة  ئةم  دامةزرابوو، 
خةَلكى باشوورى ئةفريقاو باشوورى ئاسياو 
لةاليةن  دةكرَيت  ضيرؤكة  ئةم  دامةزرابوو، 
خةَلكى باشوورى ئةفريقاو باشوورى ئاسياو 
لةاليةن  دةكرَيت  ضيرؤكة  ئةم  دامةزرابوو، 

ئةندةنوسيا  بؤ  خؤرهةآلتةوة  ئةوروثاى  لة 
راستييةكى  ضيرؤكة  ئةم  بطَيإدرَيتةوة، 
داهاتووى  توندوتيذى  ثَيدةَلَيت:  سادةمان 
راستييةكى  ضيرؤكة  ئةم  بطَيإدرَيتةوة، 
داهاتووى  توندوتيذى  ثَيدةَلَيت:  سادةمان 
راستييةكى  ضيرؤكة  ئةم  بطَيإدرَيتةوة، 

هَيز  ئازايةتىء  نيشانةى  ئةوة هةرطيز  نيية. 
نيية كة موشةك بة منداآلنةوة بنَييت لةكاتى 
بتةقَينيتةوة،  ثيرةذناندا  بة  ثاس  خةوداو 
ئةوة نيشانةى هةبوونى دةسةآلتى ئةخالقى 

نيية، بةَلكو نيشانةى لةدةستدانيةتى.
فةلةستينييةكان  كة  ئةوةية  كاتى  ئَيستا 
جةخت لةسةر ئةو شتانة بكةنةوة كة دةتوانن 
بنَين، دةسةآلتى فةلةستينى دةبَيت  بونيادى 
بةإَيوةبردنء حوكمكردن  تواناى  بة  طةشة 
دامةزراوانةوة  ئةو  لةإَيى  ئةمةش  بدات، 
حةماس  بةَلَى  دةكةن،  خةَلك  خزمةتى  كة 
دامةزراوانةوة  ئةو  لةإَيى  ئةمةش  بدات، 
حةماس  بةَلَى  دةكةن،  خةَلك  خزمةتى  كة 
دامةزراوانةوة  ئةو  لةإَيى  ئةمةش  بدات، 

ثشتطيريى  فةلةستينييةوة  هةندَيك  لةاليةن 
بةرثرسيارَيتيان  ئةوانيش  بةآلم  دةكرَيت، 
رؤَلَيك  طَيإانى  لة  بريتيية  كة  لةئةستؤداية 
بةرثرسيارَيتيان  ئةوانيش  بةآلم  دةكرَيت، 
رؤَلَيك  طَيإانى  لة  بريتيية  كة  لةئةستؤداية 
بةرثرسيارَيتيان  ئةوانيش  بةآلم  دةكرَيت، 

فةلةستينييةكانء  خةونى  بةديهَينانى  لة 
حةماس  ثَيويستة  يةكخستنةوةياندا، 
دابنَيتء دان  ئةم توندوتيذيية  بؤ  كؤتاييةك 
بة رَيككةوتننامةكانى ثَيشوودا بنَيت، دان بة 

مافى ئيسرائيلدا بنَيت لة بووندا.
دةبَيت  ئيسرائيلييةكانيش  هةمانكاتدا  لة 
ضؤن  وةك  كة  بنَين  راستييةدا  بةو  دان 
ناكرَيت  بوون  لة  ئيسرائيل  مافى  ناكرَيت 
نكؤَلى لَيبكرَيت، هةر ئاواش مافى فةلةستين 
ئةمريكا  لَيبكرَيت،  نكؤَلى  ناكرَيت  بوون  لة 
جَينشينيية  كؤمةَلطا  شةرعيبوونى  بة  دان 
بونيادنانانة  ئةم  نانَيت،  بةردةوامةكاندا 
دذ  ثَيشوودا  رَيككةوتننامةكانى  لةطةأل 
دَيتةوةء دةبَيتة هؤى نوشوستى هةوَلةكانى 
ئةوة  كاتى  ئيدى  ئاشتيش،  بة  طةيشتن 

هاتووة ئةو كؤمةَلطا جَينشينيانة بوةستن.
لةئاست  دةبَيت  ئيسرائيل  ــةروةك  ه
طةرةنتى  بةوةى  بَيت  بةرثرسيارَيتييةكانيدا 
دةتوانن  فةلةستينييةكان  كة  بكات  ئةوة 
ثَيشبخةن،  كؤمةَلطاكةيان  كاربكةنء  بذينء 
غةزة  كةرتى  لة  مرؤيى  نالةبارى  بــارى 
وَيرانكردنى  هؤى  دةبَيتة  ضؤن  هةروةك 
ذيانى خَيزانة فةلةستينييةكان، بة هةمانشَيوة 
بة  ناكات،  دةستةبةر  ئيسرائيل  بؤ  ئاسايش 
لة  هةمانشَيوةش بؤ نةبوونى ضانسى ذيان 
رؤذانةى  ذيانى  طةشةى  خؤرئاوا.  كةنارى 
لة  بَيت  بةشَيك  دةبَيت  فةلةستينى  خةَلكى 
دةبَيت  ئيسرائيليش  ئاشتىء  بةرةو  رَيطاى 

هةنطاوى دروست بةو ئاراستةيةدا بنَيت.
دةبَيت  عةرةبييةكان  ــة  وآلت ــار  دواج
ئاشتى  دةستثَيشخةريى  كة  بزانن  ئةوة 
سةرةتايةكى زؤر طرنط بوو، بةآلم كؤتايى 
ضيدى  نابَيت  نةبوو،  بةرثرسيارَيتييةكان 
بةكاربهَينرَيت  ئيسرائيل  عةرةب-  ملمالنَيى 
وآلتانى  دانيشتووانى  دوورخستنةوةى  بؤ 
بةثَيضةوانةوة  ديكة،  كَيشةكانى  لة  عةرةبى 
بؤئةوةى  ديكةبَيت  هؤكارَيكى  ئةوة  دةبَيـت 
فةلةستينييةكان  يارمةتى  عةرةبى  وآلتانى 
بدةن،  دامــةزراوانــة  بةو  طةشة  كة  بدةن 
دةكةنء  دةستةبةر  بؤ  دةوَلةتةكةيان  كة 
لةجَيى  ئيسرائيلء  شةرعيةتى  بة  بنَين  دان 
خؤخةريككردن بةو رابردووة وَيرانكةرةوة، 

هةَلبذَيرن. ثَيشكةوتن 
هاوتةريب  خؤى  سياسةتةكانى  ئةمريكا 
لةطةأل ئةوانةدا رَيكدةخات كة سياسةتةكانيان 
لةسةر بنةماى ئاشتى بونيادناوة، هةر ئةوة 
ئيسرائيلىء  بة  نهَينى  بة  ئَيمة  كة  دةَلَين 

عةرةبء فةلةستينييةكانى دةَلَيين.
بةآلم  بسةثَينين،  ئاشتى  ناتوانين  ئَيمة 
ئةوةمان  نهَينى  بة  مسوَلمانان  لة  زؤرَيك 
بةآلم  بسةثَينين،  ئاشتى  ناتوانين  ئَيمة 
ئةوةمان  نهَينى  بة  مسوَلمانان  لة  زؤرَيك 
بةآلم  بسةثَينين،  ئاشتى  ناتوانين  ئَيمة 

هــةروا  ئيسرائيل  ناكرَيت  كة  ثَيدةَلَين 
زؤرَيــك  هةمانشَيوةش  بة  لةناوببرَيت، 
كة  دةنَين  بــةوةدا  دان  ئيسرائيلييةكان  لة 
شتَيكى  فةلةستينى  سةربةخؤى  دةوَلةتَيكى 
ثَيويستة، ئيدى ئَيستا كاتى ئةوة هاتووة كة 
بكةين  ئاراستةيةدا  بةو  كار  اليةك  هةموو 

كة هةموومان ثَيمانواية راستة.
خوَينى  رذَيــنــرا،  زؤر  فرمَيسكى 
ئَيمة  ــة  ل ــةك  ــةري ه ــإؤدرا،  ــي ــةف ب زؤر 
بــؤئــةوةى  هةية  بةرثرسيارَيتييةكى 
ئيسرائيلىء  دايكة  كة  بةديبهَينين،  رؤذَيك 
بةبآ  ببينن كة  فةلةستينييةكان منداَلةكانيان 
ترس طةورة دةبن، ئيدى خاكى ثيرؤز دةبَيتة 
طةورةكة  باوةإة  هةرسآ  كة  شوَينةى  ئةو 
ئةوةى  هةروةك  دةذين،  ئاشتى  بة  تَييدا 
دةبَيتة  قودس  ئةوكاتة  دةيةوَيت،  خودا  كة 
مسوَلمانء  بؤ  ثارَيزراو  ئارامء  شوَينَيكى 
مةسيحىء جولةكةكان، شوَينَيك بؤ هةموو 
ئاشتييةكى  لة  هةموو  تا  ئيبراهيم  نةوةكانى 
موساو  ضؤن  هةروةك  يةكبطرن،  بَيكؤتادا 
ثَيكةوة  (د.خ)،  محةمةد  حةزرةتى  عيساو 

دوعايان كرد.
لة  بريتيية  ناكؤكى  هؤكارى  سَييةم 
مــافء  لــة  هاوبةشمان  ــى  ــدي ــةرذةوةن ب
بةرامبةر  لة  طةالن  بةرثرسيارَيتييةكانى 

ضةكى ناوةكيدا.
ئةم بابةتة هؤكارى ناكؤكى بووة لةنَيوان 
وياليةتة يةكطرتووةكانى ئةمريكاو كؤمارى 
ساأل  ضةندين  ماوةى  بؤ  ئَيران،  ئيسالميى 
بةرةنطاربوونةوةى وآلتةكةى من  بة  ئَيران 
ناسراوة، راستييةكةى مَيذوويةكى ثإكَيشة 
جةنطى  ناوةإاستى  لة  هةية،  لةنَيوانماندا 
رؤَلى  يةكطرتووةكان  وياليةتة  ســارددا، 
جةنطى  ناوةإاستى  لة  هةية،  لةنَيوانماندا 
رؤَلى  يةكطرتووةكان  وياليةتة  ســارددا، 
جةنطى  ناوةإاستى  لة  هةية،  لةنَيوانماندا 

ئَيرانيدا  حكومةتَيكى  رووخاندنى  لة  هةبوو 
هةَلبذَيررا  ديموكراتيانة  بةشَيوةيةكى  كة 
ئيسالمييةوة  شــؤإشــى  ـــةدواى  ل ــوو،  ب
كردةوةى  ضةندين  لة  هةبووة  رؤَلى  ئَيران 
ئيسالمييةوة  شــؤإشــى  ـــةدواى  ل ــوو،  ب
كردةوةى  ضةندين  لة  هةبووة  رؤَلى  ئَيران 
ئيسالمييةوة  شــؤإشــى  ـــةدواى  ل ــوو،  ب

بة  ئةمريكا،  دذى  توندوتيذى  بارمتةطرتنء 
سةربازو مةدةنييةوة، ئةم مَيذووة زانراوة، 
ــردوودا  راب تةَلةكانى  لة  ــةوةى  ئ لةجَيى 
سةربازو مةدةنييةوة، ئةم مَيذووة زانراوة، 
ــردوودا  راب تةَلةكانى  لة  ــةوةى  ئ لةجَيى 
سةربازو مةدةنييةوة، ئةم مَيذووة زانراوة، 

طيربخؤين، من ئةوةم بةتةواوةتى بؤ خةَلكء 
روونكردووةتةوة  ئَيران  سةركردايةتيى 
ثَيشةوة  بةرةو  ئامادةية  من  وآلتةكةى  كة 
ئةوة  ئَيستادا  لة  ثرسيارةكة  هةنطاوبنَيت، 
ئةو  بةَلكو  ضيية،  دذى  ئَيران  كة  نيية 

داهاتووةية كة دةيةوَيت بونيادى بنَيت.
دةية  ضةندين  كة  زةحمةت  زؤر  شتَيكى 
بة  ئَيمة  بةآلم  تَيبثةإَينين،  بَيمتمانةيى  لة 
ئامادةوة  بإيارى  ضاكء  نيازى  جورئةتء 

كة  هةية  بابةت  زؤر  دةنَيين،  هةنطاو 
دةربارة  طفتوطؤى  وآلت  هةردوو  دةبَيت 
هيض  بةبآ  كة  واية  هيوامان  ئَيمةش  بكةن، 
مةرجَيكى ثَيشوةختء لةسةر بنةماى رَيزى 
بنَيين،  بةرةوثَيشةوة  هةنطاو  دوواليةنة، 
روونة،  اليةك  هةموو  الى  ئــةوةى  بةآلم 
بابةتى  دةطاتة  قسةكة  كاتَيك  كة  ئةوةية 
ضةكى ناوةكى، ئَيمة بإيارى يةكالكةرةوةى 
بة  ثةيوةندى  تةنيا  ئةمة  داوة،  خؤمان 
بةَلكو  نيية،  ئةمريكاوة  بةرذةوةندييةكانى 
ثَيشبإكَييةكى  دروستبوونى  لة  رَيطرتنة  بؤ 
ناوةإاستدا،  خؤرهةآلتى  لة  ناوةكى  ضةكى 
ثَيشبإكَييةكى  دروستبوونى  لة  رَيطرتنة  بؤ 
ناوةإاستدا،  خؤرهةآلتى  لة  ناوةكى  ضةكى 
ثَيشبإكَييةكى  دروستبوونى  لة  رَيطرتنة  بؤ 

كة دةكرَيت ناوضةكةء هةموو جيهان بةرةو 
دةرئةنجامى كارةساتبار ببات.

من لةوانة تَيدةطةم كة رةخنة لةوةدةطرن 
كة بؤضى كؤمةَلَيك دةوَلةت ضةكى ناوةكيان 
من لةوانة تَيدةطةم كة رةخنة لةوةدةطرن 
كة بؤضى كؤمةَلَيك دةوَلةت ضةكى ناوةكيان 
من لةوانة تَيدةطةم كة رةخنة لةوةدةطرن 

هَيزَيك  هيض  نيانة،  ديكة  كؤمةَلَيكى  هةيةء 
بةتةنيا بؤخؤى مافى ئةوةى نيية كة بإيارى 
ناوةكى  ضةكى  نةتةوةيةك  ض  بدات  ئةوة 
كة  لةبةرئةوةية  هةر  نةيبَيت،  كآ  هةبَيتء 
ئةمريكا  ئةركى  لة  جةختم  بةتوندى  من 
كة ضةكى  دونيايةك  بةديهَينانى  بؤ  كردةوة 
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وتارةكةى  رابردوو   هةفتةى  بةدرَيذايي 
لةزانكؤى  ئؤباما  باراك  ئةمريكا  سةرؤكى 
لَيكؤَلينةوةى  جَيى  مانشَيتء  بووة  قاهيرة، 
كاردانةوةى  ديدو  ضةندين  جيهانىء  ميدياى 
رةسميىء  ئاستى  لةسةر  جياوازيشى 
بةتايبةت  لَيكةوتةوة،  ميللى  سياسىء 

ئيسالميدا لةجيهانى 
زؤربةى  هةوَليدا  ئؤباما  لةوتارةكةيدا 
جَيطايةش   ئةو  تا  كؤبكاتةوة،  جياوازييةكان 
ضينء  هةموو  توانى  كة  سةركةوتوبوو 
هةر  ئيسالمى  جيهانى  جياوازةكانى  تايثة 
زانكؤو  قوتابى  تا  ضايخانةكانةوة  لةثياوى 
لةبةردةم  كشمير  غــةززةء  ضةكدارةكانى 
سةعاتةدا  لةوضةند  تيظيةكاندا  شاشةى 
دابنيشَينَيت، بةآلم ديدى سياسىء ئايدؤلؤذى 
جياواز كاردانةوةى جياوازى لةخوَيندنةوةو 

وةرطرتنى وتارةكةدا دروستكرد.
لةكاردانةوةكان  هةندَيك  لةكاتَيكدا 
هةنطاوَيكى  ئؤباما  وتارةكةى  ثَييانوابوو، 
ســةرؤكــةو  ــةو  ئ راستطؤيانةى  جــدىء 
لةطةأل  نوَى  «سةرةتايةكى  بؤ  ئيدارةكةيةتى 
(راى)  رؤذنامةى  وةك  ئيسالمى»  جيهانى 
«ئؤباما  ثَيوابوو:  ديكة  ديدةكةى  ئوردونى، 
وتة  تةنيا  نةكردووة  ثَيشكةش  نوَيى  هيضى 
هَيزة  حةماسء  بزووتنةوةى  وةك  نةبَيت» 
جيهانى  ديكةى  جيهاديةكانى  راديــكــاألو 

ئيسالمى.
سةعاتَيكيان  ضةند  ئاسمانييةكان  كةناَلة 
تةرخانكرد  وتــارةكــة  طواستنةوةى  بؤ 
بؤكردوو  شيكارييان  بةرنامةشدا  لةضةندين 
ميسريش  دريمى  كةناَلى  كؤَلييةوة،  لَييان 
ثرسيارةى  ئةو  شيكردةوةو  وتــارةكــةى 

وروذاند «ئةمة هيواية يان وةهمة؟»
رووداوى  بةئيمتياز  ئؤباما  وتارةكةى 
هةفتةى رابردوو بوو،  توانى  ثَيش رووداوى 
فإؤكة فةرةنسيةكةو ثَيكدادانةكانى حةماسء 
بكةوَيتء  قةلقيلية  لــةشــارى  فةتحيش 
فةلةستينيش  تةلةفزيؤنةكانى  رؤذنامةو 
ئةطةرضى   بةوتارةكةدا  تةواويان  طرنطييةكى 
هاوكاتيش بوو لةطةأل رووداوى ثَيكدادانةكةى 
كةناَلةكانى  لةقةلقيلية.  فةتح  حةماسء  نَيوان 

عةباس  مةحمود  بةدةسةآلتةكةى  ســةر 
ــىء  روان لــةوتــارةكــةيــان  ــىء بةطةشبينيةوة  روان لــةوتــارةكــةيــان  بةطةشبينيةوة 
ثَييانوابوو:  بةحةماسيش  سةر  كةناَلةكانى 

«هيض نيية جطةلة رتووشكردنى ئةمريكا»
كةناَلى رةسميى تةلةفزيؤنى فةلةستين كة 

«هيض نيية جطةلة رتووشكردنى ئةمريكا»
كةناَلى رةسميى تةلةفزيؤنى فةلةستين كة 

«هيض نيية جطةلة رتووشكردنى ئةمريكا»

سةر بةمةحمود عةباسة بةتةواوى وتارةكةى 
كرد،  وةسفي  بةمَيذوويي  طواستةوةء 
سةربةحةماس  (ئةقسا)ى  تةلةفزيؤنى  بةآلم 
زياتر  ثاراستء  لةبآلوكردنةوةى  خؤى 
لةطةأل  قةلقيليةدا  بــةإووداوةكــةى  طرنطى 
بؤ  كة  وتارةكة  اليةنةى  ئةو  بآلوكردنةوةى 
لةطةأل  قةلقيليةدا  بــةإووداوةكــةى  طرنطى 
بؤ  كة  وتارةكة  اليةنةى  ئةو  بآلوكردنةوةى 
لةطةأل  قةلقيليةدا  بــةإووداوةكــةى  طرنطى 

حةماس بةسوود بوون.
رؤذنامةو  ئةقسا  تةلةفزيؤنى  هةروةك 
بةو  طرنطييان  بةحةماس  سةر  ماَلثةرةكانى 
اليةنانة دا كة ثَيطةى حةماسى وةك هَيزَيكى 
جةماوةريى لةفةلةستيندا دووثات دةكردةوة. 
«سةرؤكى ئةمريكى جةغتى كردةوة حةماس 
فةلةستينةوة  طةلى  لةاليةن  لةثشتطيرييةك 

بةهرةمةندة»
بــةجــيــاواز  ــان  ــةك ــام رؤذن لةقاهيرة 
رؤذنامة  كرد،  رووداوةكة  لةطةأل  مامةَلةيان 
وةك  بـــةدةوَلـــةت-  ــةر  س رةسميةكانى 
بةضاوثَيكةوتنى  طرنطيان  زياتر  ئةهرام- 
بةئؤباماو  مــوبــارةك  حوسنى  ــةرؤك  س
بةوتارةكة،  وةك  نَيوانياندا  طفتوطؤكانى 
طواستةوةو  وتارةكةي  لة  دةقى  ئةطةرضى 
ئةهرامةكان  بؤ  سةردانةكانيشى  وَينةى 

بآلوكردةوة.
ــــدى مــيــســرى) كة  رؤذنـــامـــةى (وةف
رؤذنامةيةكى ئؤثؤزسيؤنة بةمانشَيتى طةورة 
هةمووان  لةطةأل  دَلــدارى  «ئؤباما  نووسى: 
موسَلمانان»  بؤ  لةوتارةكةيدا  دةكــات، 
بيرنةضوو  ــى  ــةوةش ئ ــة  ــةي ــام رؤذن ــةو  ئ
موبارةكء  حوسنى  لةنَيوان  بةرواردَيك 
بةوَينةيةكى  بؤية  بكات،  ئؤبامادا  بــاراك 
سةركةوتنى  ــةى  ــن وَي ـــارى  ـــةرواردك ب
كؤشكى  بةقادرمةكانى  سةرؤكى  هةردوو 
بةسةرنجدان  بآلوكردةوة،  دا  سةرؤكايةتى 
لةسةرسامىء  ثإ  طــةرمء  لةوثَيشوازيية 
هؤَلى  ئامادةبووانى  كة  خؤشةويستيةى 
لةسةرسامىء  ثإ  طــةرمء  لةوثَيشوازيية 
هؤَلى  ئامادةبووانى  كة  خؤشةويستيةى 
لةسةرسامىء  ثإ  طــةرمء  لةوثَيشوازيية 

رؤذنامةى  لةئؤبامايانكرد  قاهيرة  زانكؤى 
خؤيدا  لةجَيطاى  ـــةراوردةى  ب ئــةو  ــد  وةف

بآلوكردووةتةوة.
ميسرى  جديد)ى  (شروقى  رؤذنامةى 

كؤشكء  بؤ  ئؤباما  لةطةشتةكانى  باسى 
مزطةوتةكانى قاهيرةو كاريطةرى طةشتةكةى مزطةوتةكانى قاهيرةو كاريطةرى طةشتةكةى 
رؤذةى  ضةند  ئةو  طوزةرانى  ذيانء  لةسةر 

هاوآلتيان كردووة.
كة  ـــش،  ـــووري ـــت دةس رؤذنــــامــــةى 
خستةسةر  تيشكى  ئةهليية  رؤذنامةيةكى 
حوسنى  ســةرؤك  ئامادةنةبوونى  نهَينى  
موبارةك بؤ وتارةكةء رؤذنامةيةكى ديكةى 
«ئؤباماى  نووسى:  بةمانشَيتَيك  ميسريش 
ئاشتبوونةوة  بةوتارَيكى  ضاوةإوانكراو، 

هةموو اليةك رازيدةكات»
رؤذنامةيةكى  كة  قــدس  ــةى  ــام رؤذن
مامةَلةى  طةشبينيةوة  بةطرنطيء  فةلةستينية 
لةثَيشوازى  باسى  كردوو  وتارةكة  لةطةأل 
فراوانى شةقامي عةرةبىء ئيسالمى كرد بؤ 

وتارةكةى ئؤباما. 
(ئؤردوطاى  بةشةرعيةتى  دان  «ئةمريكا 
ثشتناكاتة  نــانــَيــتء  جولةكةنشيندا) 
فةلةستينىء  فةلةستينيةكان...ثَيشوازييةكى 
عةرةبى بةرفراوان بؤ وتارة ئاشتةواييةكةى 

ئؤباما»
كة  ئؤباما  وتــارةكــةى  ئــةوبــةشــةى 
ئؤردوطا  بةإةخنةكردنى  ــوو  ب تايبةت 
(دوو  ضــارةســةرى  جولةكةنشينةكانء 
زياتر  فةلةستنيدا  لةميدياى  ـــةت)  دةوَل
نزيك  ئةلحةياتى  رؤذنامةى  ثَيدراو  طرنطى 
لةدةسةآلتى فةلةستينى-مةحمود عةباس- لة 
الثةإةى يةكةمدا نووسيويةتى: «ئؤباما: ئَيستا 
ئةم  دروستكردنى  ئيدى  ئةوةهاتووة  كاتى 
قبوَلى  ضيدى  رابووةستَينرَينء  ئؤردوطايانة 
ئةم  دروستكردنى  ئيدى  ئةوةهاتووة  كاتى 
قبوَلى  ضيدى  رابووةستَينرَينء  ئؤردوطايانة 
ئةم  دروستكردنى  ئيدى  ئةوةهاتووة  كاتى 

ناكةين»  بةردةوامبوونيان  مةشروعيةتى 
(مةبةست ئؤردوطا جولةكةنشينةكانة).

بةطةشبينيةوة  عةرةبيانةى  رؤذنامة  ئةو 
ئةوةشيان  وتــارةكــةيــانــكــرد  تــةمــاشــاى 
وتةكانى  ئؤباما  «ثَيويستة  كة  لةبيرنةضوو 
بكاتة كردار» وةك رؤذنامةى راى ئوردونى 

لةسةروتارى خؤيدا ئاماذةى ثَيكردبوو.
ئؤباما  باراك  وتارةكةى  لةئيسرائيليش 
نائارامى  خستةوةو  لةناإةزايةتى  جؤرَيك 
وةزيران  سةرؤك  نووسينطةكةى  خستةناو 
نةتةنياهؤوة، مشتومإيشى لةسةر دوارؤذى 
ئةمريكا  ئيسرائيلء  ثةيوةندييةكانى 
كــاردانــةوةشــدا  لةتازةترين  دروستكرد 
حكومةتى ئيسرائيل رايطةياند: «بةثيشتبةستن 

دا  بوش  لةسةردةمى  رَيكةوتنانةى  بةو 
ئيسرائيل  ئةنجاميانداوة  ئةمريكا  ئيسرائيل ئيسرائيلء  ئةنجاميانداوة  ئةمريكا  ئيسرائيلء 
ئؤردوطاى  لةدروستكردنى  دةبَيت  بةردةوام 

نوَى»
لةوتارةكةى  ئيسرائيليةكان  رؤذنامة 
ستراتيذييان  طؤإانَيكى  سةرةتاى  ئؤبامادا 
وآلتةكةيانء  نَيوان  لةمامةَلةى  بةديكرد 
ستراتيذييان  طؤإانَيكى  سةرةتاى  ئؤبامادا 
وآلتةكةيانء  نَيوان  لةمامةَلةى  بةديكرد 
ستراتيذييان  طؤإانَيكى  سةرةتاى  ئؤبامادا 

ئةوان  ئةمريكا،  وياليةتةيةكطرتووةكانى 
بةآلم  وةسفكرد،  بةمَيذوويى   وتارةكةيان 
ثؤزةتيظةكةى  بةضةمكة  نةتةنيا  مَيذوويي 

بةَلكو بةديوة نةطةتيظةكةشيدا. 
ئيسرائيلى  (هائاريتز)ى  ــامــةى  رؤذن
ستراتيذى  «هةَلطةرانةوةيةكى  نووسيويةتى: 
ئيسرائيل  لةبةرامبةر  ئةمريكا  لةسياسةتى 
سةرؤك  لةسةردةمى  لةكاتَيكدا  لةئاراداية، 
بوو  تةواوةتى  هاوبةشَيكى  ئيسرائيل  بوشدا 
ئيسرائيلى  دةستى  تيرؤرداو  دذى  لةجةنط 
فةلةستينيةكاندا  لةإووبةإووبوونةوةى 
دةيةوَيت  تازة  ئؤباما  كةضى  كردبوو،  واآل 
فةلةستينيةكاندا  لةإووبةإووبوونةوةى 
دةيةوَيت  تازة  ئؤباما  كةضى  كردبوو،  واآل 
فةلةستينيةكاندا  لةإووبةإووبوونةوةى 

وانةيةكى  خوَيندنى  بؤ  ئيسرائيل  حكومةتى 
نوَى بنَيرَيت»

طةيشتة  ئؤباما  ــةى  ــارةك وت كــاريــطــةرى 
رؤذنامةكانى  هيندى،  نيوةقاإةى  ثاكستانء 
ثاكستان ثَيشوازيان لةوتارةكة كرد، بةآلم لةوَيشدا 
رؤذنامةكانى  هيندى،  نيوةقاإةى  ثاكستانء 
ثاكستان ثَيشوازيان لةوتارةكة كرد، بةآلم لةوَيشدا 
رؤذنامةكانى  هيندى،  نيوةقاإةى  ثاكستانء 

نةكرد،  كشمير  لةكَيشةى  باسى  كة  رةخنةيانكرد 
تايمز)يش  (هيندستان  رؤذنامةى  لةهيندستانيش 
لةمانشَيتى  هيندستانة  بةربآلوى  رؤذنامةيةكى 
بؤ  دةستى  «ئؤباما  دةنووسَيت:  خؤيدا  سةرةكى 

موسَلمانان درَيذ دةكات».
 لةسةر ئاستى ميللي وتارةكة كاردانةوةيةكى 
ثؤزةتيظانةى بؤ سةرؤكى نوَى هةبوو، جطةلة فؤرمة 
ثَيشكةشكردنةوة  لةإووى  كة  سةرنجإاكَيشةكةى 
نزيكةى  بوو،  سةرنجإاكَيش  زؤر  تاإادةيةكى 
لةناوةإؤكيشدا  بوو،  ــةردةوام  ب كاتذمَيرَيكيش 
جيهانىء  هيومانيستىء  بةرز  تائاستَيكى  وتارةكة 

طشتطيرو ئاشتيخوازانةو هيوابةخش بوو.
عةرةبيةكاندا  لةماَلثةإة  كؤمَينتانةى  لةو 
ئؤباما  ــةى  ــارةك وت لــةســةر  ــنــةران  خــوَي
نووسيويانة، خوَينةرَيكى عةرةب لةغةززةوة 
مابوو  هةرئةوةندة  «بةإاستى  نوسيبوى:  بؤ 
ئؤباما وتارةكةى وةك وتارى نوَيذى هةينى 
هذا  قولي  (أقــول  بَلَيت:  ثَيبَينَيتء  كؤتايي 
فةرموون  ئَيستةش  ولكم)  لي  وأستغفراهللا 

بكةين. بانوَيذةكةمان 

«ئةمة هيواية يان وةهم؟»

كاردانةوةى وتارةكةى 
باراك ئؤباما لةميدياكاندا
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هيض  نــاكــرَيــت  ضونكة  طرنطة،  ئةمة 
ستراتيذيةتَيكى ثَيشكةوتن تةنيا لةسةر ئةوة 
هةَلدةقوَلَيت،  زةوييةوة  لة  كة  بونيادبنرَيت 
ئةطةر  ئةنجامبدرَيت  ــةوة  ئ ناشكرَيت 
وةدووربــن،  كارةكان  لة  طةنج  خةَلكانى 
خاوةنى  بوونةتة  كةنداو  وآلتانى  لة  زؤرَيك 
لة  سوودوةرطرتن  بةهؤى  طــةورة  دارايــى 
بة  دةستيانكردووة  هةندَيكيش  نةوتةوة، 
فراوانتردا،  لةئاستَيكى  ثَيى  ثَيدان  طرنطي 
كة  بزانين  ئةوة  هةموومان  دةبَيت  بةآلم 
لة  كة  دراوةن  ئةو  داهَينانكاريى  خوَيندنء 
لة  هَيشتاش  دةخؤن،  بيستويةكدا  سةدةى 
بوارةدا  لةم  مسوَلمانةكاندا  كؤمةَلطا  لة  زؤر 
من  نةدراوة،  ئةنجام  ثَيويست  وةبةرهَينانى 
لةنَيو  دةدةم  وةبةرهَينانة  ئةمجؤرة  هانى 
لة  ئةمريكا  كة  لةكاتَيكدا  خؤمدا،  وآلتةكةى 
رابردوودا زياتر جةختى لةسةر نةوتء طاز 
كردووةتةوة لةم بةشةى جيهاندا، ئَيمة ئَيستا 
فراوانتر  ثَيكةوةبوونَيكى  هاريكاريىء  داواى 

دةكةين.
ــوارى ثـــــةروةردةء فــَيــركــردنــدا،  ــةب ل
زياتر  قوتابيان  طؤإينةوةى  بةرنامةكانى 
دةكةينء خوَيندنى بةخؤإايى زياتر دةكةين، 
هَيناية  منى  باوكى  كة  ــةوةى  ئ ــةروةك  ه
ئةمريكا، لة هةمانكاتيشدا هانى ئةمريكييةكان 
مسوَلمانةكاندا  وآلتة  لة  بضنء  كة  دةدةين 
بؤ  راهــَيــنــان  هةلى  ــا  ــةروةه ه بخوَينن، 
خوَيندكارة مسوَلمانة لَيهاتووةكان دةستةبةر 
راستةوخؤ  فَيربوونى  هةلى  دةكــةيــنء 
منداآلنى  مامؤستاو  بؤ  ئينتةرنَيتةوة  لةإَيى 
تؤإَيكى  دةكةين،  زياتر  سةرتاسةرى جيهان 
نوَيى راستةوخؤ دروستدةكةين، تا ئةوةى كة 
طةنجَيك لة كانساس بتوانَيت راستةوخؤ قسة 

لةطةأل طةنجَيكى قاهيرةدا بكات.
ئابووريشدا،  ثَيشخستنى  ــوارى  ــةب ل
نوآ  تؤإَيكى  دروستكردنى  بة  هةَلدةستين 
هاوكاريكردنى  بؤ  بازرطانيى خؤبةخشانة  لة 
وآلتانى زؤرينة مسوَلمان، هةروةها ئةمساأل 

ــارةى  دةرب دةكــةم  لوتكةيةك  ميوانداريى 
بةهَيزكردنء  ضؤنَيتى  ــازادو  ئ بازرطانيى 
لةنَيوان  ثةيوةندييةكان  قوَلكردنةوةى 
ئةمريكاو  بازرطانييةكانى  دةزطا  سةركردةء 
سةرتاسةرى  لة  مسوَلمانةكان  كؤمةَلطا 

دونيادا.
ــتء تــةكــنــةلــؤذيــادا،  ــس ــوارى زان ــةب ل
بؤ  دةكــةيــن  تــةرخــان  ــوآ  ن بودجةيةكى 
ئابوورى  ثَيشكةوتنى  ثشتطيريكردنى 
هةروةها  مسوَلماندا،  زؤرينة  وآلتانى  لة 
بيرؤكةكانيان  بؤ طواستنةوةى  يارمةتيدانيان 
هةلى  هةتا  بــازاإ،  واقيعء  ئةرزى  سةر  بؤ 
ئَيمة سةنتةرى  كارى نوَييان بؤ دابين بكات. 
زانستى لة ئةفريقاو خؤرهةآلتى ناوةإاستء 
باشوورى خؤرهةآلتى ئاسيا دروستدةكةين، 
زانستى لة ئةفريقاو خؤرهةآلتى ناوةإاستء 
باشوورى خؤرهةآلتى ئاسيا دروستدةكةين، 
زانستى لة ئةفريقاو خؤرهةآلتى ناوةإاستء 

كة  دياريدةكةين  نــوآ  زانستى  نــَيــردةى 
هاوكاريى ئةو بةرنامانة دةكةن كة طةشة بة 
بؤ  زيان  بآ  ئيشى  وزةء  نوَيى  سةرضاوةى 
كَيَلطةى  ثاكدةكةنةوةء  ئاو  دةدةنء  ذينطة 
نوآ دروستدةكةن، ئةمإؤش من بة هاوكاريى 
هةوَلَيكى  ئيسالمى،  كؤنفرانسى  رَيكخراوى 
نوآ دروستدةكةن، ئةمإؤش من بة هاوكاريى 
هةوَلَيكى  ئيسالمى،  كؤنفرانسى  رَيكخراوى 
نوآ دروستدةكةن، ئةمإؤش من بة هاوكاريى 

كؤتاييهَينان  بؤ  رادةطةيةنم  نوآ  جيهانى 
هاوبةشىء  هةروةها  منداآلن،  ئيفليجي  بة 
هاريكارييةكانمان لةطةأل جظاتة مسوَلمانةكاندا 
فراوانتر دةكةين بؤ طةشةدان بة تةندروستى 

منداألء دايك.
هاوبةشىء  بة  دةبَيت  شتانة  ئةم  هةموو 
هاوكاريى ئةنجامبدرَين، ئةمريكييةكان ئامادةن 
ذيانَيكى  ئامانجى  بةديهَينانى  لةثَيناوى  كة 
حكومةتء  هاوآلتييانء  لةطةأل  باشتردا 
ئايينييةكانء  سةركردة  جظاتىء  دةزطاكانى 
بة  مسوَلمانةكاندا،  كؤمةَلطا  بازرطانانى 

هةرةوةزيى كاربكةن.
نيية  ئاسان  باسمكردن،  بابةتانةى  ئةو 
ئَيمة  بةتةواوى دياريبكرَين، بةآلم ئةركى  كة 
ئةوةية كة لةثَيناوى ئةو جيهانةدا كة خةونى 
تَييدا  كة  جيهانَيك  يةكبطرين،  ثَيوةدةبينين، 
خةَلكمان  لة  هةإةشة  توندإةوةكان  ضيدى 

طةإاونةتةوة  ئةمريكييةكان  هَيزة  ناكةنء 
ئيسرائيلء  ــة  ك جيهانَيك  نيشتمان، 
ئارامى  بة  هةريةكةيان  فةلةستينييةكان 
ناوةكى  وزةى  خؤيدايةتىء  دةوَلةتى  لة 
بةكاردةهَينرَيت،  ئاشتيانة  مةبةستى  بؤ 
خزمةتكارى  حكومةتةكان  تَييدا  كة  جيهانَيك 
منداَلةكانى  هةموو  مافى  هاوآلتييانياننء 
هةمووى  ئةمانة  لَيطيراوة،  ــزى  رَي خــودا 
بةرذةوةنديى دوواليةنةن، ئةمة ئةو جيهانةية 
دةتوانين  ثَيكةوة  تةنيا  بةآلم  دةمانةوَيت،  كة 

بةديبهَينين.
(مسوَلمانء  هةن  زؤرَيــك  كة  دةزانــم 
نامسوَلمان)، كة دةثرسن ئاخؤ ئَيمة دةتوانين 
(مسوَلمانء  هةن  زؤرَيــك  كة  دةزانــم 
نامسوَلمان)، كة دةثرسن ئاخؤ ئَيمة دةتوانين 
(مسوَلمانء  هةن  زؤرَيــك  كة  دةزانــم 

هةندَيك  دةستثَيبكةين؟  نوَيية  سةرةتا  ئةم 
دووبةرةكىء  ئاطرى  كة  ئةوةن  شةيداى 
جياوازيى دابطيرسَيننء ببنة لةمثةر لةسةر 
ثَييانواية  ديكة  هةندَيكى  ثَيشكةوتندا،  رَيى 
كة ئةوة ثَيويستى بةم هةوآلنة نيية، ضونكة 
رَيكنةكةوتنء ناكؤكى قةدةرمانة، هةندَيكى 
لةوةى  رةشبينن  سادةيى  بة  زؤر  ديكةش 
بةَلَى  رووبــدات.  راستةقينة  طؤإانَيكى  كة 
زؤر  بَيمتمانةييةكى  هةية،  زؤر  ترسَيكى 
ثابةندبوونء  ئَيمة  ئةطةر  بــةآلم  هةية، 
هةَلبذَيرين،  رابردووةوة  بة  خؤبةستنةوة 
ثابةندبوونء  ئَيمة  ئةطةر  بــةآلم  هةية، 
هةَلبذَيرين،  رابردووةوة  بة  خؤبةستنةوة 
ثابةندبوونء  ئَيمة  ئةطةر  بــةآلم  هةية، 

هةرطيز بةرةوثَيشةوة ناإؤين، من دةمةوَيت 
دينء  هةموو  طةنجانى  بة  ئةمة  بةتايبةتى 
ئَيوة  وآلتَيكدا،  هةموو  لة  بَلَيم  باوةإةكان 
تواناى  با  ديكة،  هةركةسَيكى  لة  زيــاد 

دروستكردنةوةى ئةم جيهانةتان هةبَيت.
لة تةمةن  هةموومان بؤ ماوةيةكى كةم 
لةم دونيايةدا دةبين، ثرسيارةكة ئةوةية كة 
ئايا ئَيمة كاتى خؤمان بةوشتانةوة بة خةرج 
ياخود  دووردةخةنةوة،  لَيكمان  كة  دةدةين 
تةواوى هةوألء جوهدمان دةخةينة طةإ بؤ 
جةخت  هاوبةشء  زةمينةى  دروستكردنى 
كة  داهــاتــووةى  ئةو  لةسةر  دةكةينةوة 
دةمانةوَيت بؤ منداَلةكانمانى دروستبكةينء 

رَيز لة شكؤى هةمووى مرؤظَيك دةطرين؟

كؤتايى  ــة  ل ــةإ  ش دةستثَيكردنى 
ئةوانى  تاوانباركردنى  ئاسانترة،  ثَيهَينانى 
ئاسانترة،  خود  بة  ثَيداضوونةوة  لة  دى 
كةشفكردنى  لة  جياوازييةكان  دؤزينةوةى 
ئَيمة  بةآلم  ئاسانترة،  هاوبةشةكان  خاَلة 
دةبَيت رَيطا راستةكة هةَلبذَيرين، نةك رَيطا 
ئَيمة  بةآلم  ئاسانترة،  هاوبةشةكان  خاَلة 
دةبَيت رَيطا راستةكة هةَلبذَيرين، نةك رَيطا 
ئَيمة  بةآلم  ئاسانترة،  هاوبةشةكان  خاَلة 

هةموو  كة  هةية  ياسايةكيش  ئاسانةكة. 
ئايينَيك لة هةناويدا ئةم ياسايةى هةَلطرتووة 
ئةوانى  بؤ  ثَيمانخؤشة،  خؤمان  بؤ  (ئةوةى 
ديكةيش ثَيمانخؤشبَيت)، ئةم راستيية شكؤو 
بةرزدةكاتةوة،  نةتةوةكان  مرؤظء  بةهاى 
سثى  يان  رةش  نييةء  تازة  كة  باوةإَيكة 
ياخود قاوةيى نيية، مةسيحى، مسوَلمان يان 
سثى  يان  رةش  نييةء  تازة  كة  باوةإَيكة 
ياخود قاوةيى نيية، مةسيحى، مسوَلمان يان 
سثى  يان  رةش  نييةء  تازة  كة  باوةإَيكة 

بَيشكةى  كة  راستييةية  ئةو  ئةمة  نيية،  جو 
دَلى  لة  هَيشتاش  راذةنيوةء  شارستانيةتى 
لَيدةدات، ئةوة باوةإة بة كةسانى  ملياراندا 
هَيناوةتة  منى  ئةمإؤ  كة  ئةوةية  هةر  دى، 

ئَيرة.
ئةو  ــى  ــكــردن دروســت ــزى  ــَي ه ئَيمة 
بةآلم  دةمانةوَيت،  كة  هةية  جيهانةمان 
ئةمة تةنيا ئةوكاتة روودةدات كة جورئةتى 
دةستثَيكردنى سةرةتايةكى نوَيمان هةبَيت، 

بة لةبةرضاوطرتنى ئةوةى كة نووسراوة.
«ئةى  ثَيماندةَلَيت:  ثيرؤز  قورئانى 
لة  مآ،  لة  نَيرو  لة  ئَيوةمان  ئَيمة  خةَلكينة! 
نةتةوةء هؤزى جياواز دروستكردووة هةتا 

يةكترى بناسن».
ئامانجى  «هةموو  ثَيماندةَلَيت:  تةلمود 

تةورات بريتيية لة طةشةدان بة ئاشتى».
بؤ  «درود  ثَيماندةَلَيت:  ثيرؤز  ئينجيلى 
ئاشتيخوازان، ضونكة ئةوانة بة كوإانى خوا 

ناوزةد دةكرَين».
ثَيكةوة  ــن  ــوان دةت جيهان  خةَلكى 
ئَيمة  بــذيــن،  ئاشتيانة  بةشَيوازَيكى 
ئيدى  بةآلم  خوداية،  ويستى  ئةوة  دةزانين 
زةوى،  لةسةر  ئَيمةية  كارى  ئةوة  ئَيستا 
سوثاستان دةكةمء درودو ئاشتى خوداتان 

لةسةربَيت.
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