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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.

ثةرلةماني ماوةبةسةرضوو بودجةى 
دواكةوتوو ثةسةند دةكات

بةرهةم خاليد

ثَيشوو  هةفتةى  ئـــةوةى  ــاش  ث
ثإؤذةياساى  نةيتواني  ثةرلةمان 
بودجةى هةرَيم ثةسةند بكات، بإيارة ئةمإؤ 
تَييدا  كة  بكات،  بودجةكة  لةسةر  طفتوطؤ 
هةردوو وةزارةتى داراييء ثالندانان وةآلمى  
ثةرلةمان  ليذنةكانى  ثَيشنيازةكانى  سةرنجء 
دارايي  ليذنةى  جَيطرى سةرؤكى  دةدةنةوةء 
لة ثةرلةمان دةَلَيت: « ئةطةر بزانين وةزارةتى 
بةثَيشنيازء  كاريان  ثالندانان  دارايـــيء 
سةرنجةكاني ليذنة هةميشةييةكانى ثةرلةمان 

هةبَيت،   ناشةفافيةت  ناإوونىء  نةكردووةو 
ئَيمة قسةى خؤمان دةبَيت».

ــاســاى  ــإؤذةي ث رؤذة   (٥٠) ـــاوةى  م
كوردستان  هةرَيمى  ٢٠٠٩ى  ساَلى  بودجةى 
(ماوةبةسةرضوو)  ثةرلةمانى  طةيشتووةتة 
كوردستان، لةو ماوةيةدا جطةلة سَي دانيشتن، 
ثةسةند  ثإؤذةياساكةى  ثةرلةمان  تائَيستا 
هةفتةية  دوو  نزيكةى  هةرضةندة  نةكردووة، 
ياسايى  شةرعيةتى  كوردستان  ثةرلةمانى 
لةدةستداوةء بإيارة ئةمإؤ طفتوطؤ دةربارةى 

بودجةكة بكات.
جوتيار مةجيد، جَيطرى سةرؤكى ليذنةى 

كوردستان  لةثةرلةمانى  ئابوورى  داراييء 
ثةرلةمانتاران  دةبوو  راطةياند:  بةإؤذنامةى 
راثؤرتى  ــارةى  دةرب هةبواية  شارةزاييان 
 ٢٠٠٨ ساَلي  دووةمى  يةكةمء  مانطى  شةش 
بودجةى  خةرجكردنى  ــارى  وردةك لةطةأل 
ئَيمة،  ئةو ساَلة كة درةنط دراية  تةواوكاريى 
لةوةشكرد،  باسي  دواكةوت،  بودجةكة  بؤية 
خؤيان  راثؤرتةكانى  ثةرلةمان  ليذنةكانى 
تَيدابوو  سةرنجى  ثَيشنيازو  كة  خوَيندةوة 
بؤ  وةزارةتةكان، كة هةندَيكيان طؤإانكاريى 
لةبودجةكةدا دةكات بؤ دووبارة دابةشكردنى 
بةسةر كةرتة جياوازةكاندا، بؤية ئةو راثؤرتانة 

دارايي  ثالندانانء  وةزارةتى  هةردوو  درانة 
ثَيويستيكرد  ئةطةر  بيخوَيننةوةو  بؤئةوةى 
بكةن،  بودجةكةدا  لةدابةشكردنى  ئاَلوطؤإ 
«بإى  وتيشي:  دةكرَيت،  طفتوطؤ  ئةمإؤ  كة 
بوارةكانى  دابةشى  كة  دياريكراوة  بودجةكة 
لةخؤدةطرَيتء  كارثَيكردن  خزمةتطوزارييء 
خؤى  ثَيداويستييةكانى  وةزارةتــَيــك  هةر 
خستووةتةإوو، بةآلم بإى بودجةى حيزبء 
اليةنةكان ديارينةكراوةء تاإادةيةك بودجةكة 

ئاشكراية».
خستةإوو،  ئةوةشى  ثةرلةمانتارة  ئةو 
ثالندانان  داراييء  وةزارةتى  بزانن  ئةطةر  كة 

ليذنة  سةرنجةكاني  بةثَيشنيازء  كاريان 
نــةكــردووةو  ثةرلةمان  هةميشةييةكانى 
ئَيمة  «ئةوا  هةبَيت  ناشةفافيةت  ناإوونىء 
دةمَينَيتةوة  ئةوةى  دةبَيت»،  خؤمان  قسةى 
كة  ثةرلةمانتارةكان،  سةرشانى  دةكةوَيتة 
خةرجكردنى  بؤ  بةدواداضوون  تاضةند  ئايا 
بةطرنطي  ئاماذةى  دةكــةنء  بودجةية  ئةو 
ــردو وتي:  ــري دارايـــي ك دةزطـــاى ضــاودَي
«بةداخةوة تائَيستا ئَيمة دةزطايةكي ضاودَيرى 
يةكطرتوومان نييةو ضاالك نيية، بؤية هيوامان 
واية ثةرلةمانى داهاتوو هةوَلى يةكخستنةوةى 

ئةو دوو دةزطاية بدات».

ئاطاداريةك لةكؤمثانياي بةِرَيزةوة بؤ سةرجةم شارةزاياني بواري بيناسازي

رؤذنامة

دةستوورى  ياسايىء  ثسثؤإَيكى 
لةوبإوايةداية  دةركردنى خةَلك لةسةر 
دووبارةكردنةوةى  جياواز   بيإوراى 
ــة  دة ساأل  ك كــارةيــة  ــةو  ئ هــةمــان 
لةمةوبةر دةكرا، «بإيارةكانيش لةسةر 
بةميزاجى  نينء  ياسايى  بناغةيةكى 
شةخسىء دةسةآلت ئةنجامدةدرَين».

ثسثؤإى  حــةســةن،  ـــؤإش  د.ش
بإيارى  دةَلَيت:  دةستووريى  ياسايىء 
ئاماذةي  ــة،  الي خةَلكم  دةركــردنــى 
ئةو  كة  نةكردووة  ياسايةك  بةهيض  
فةرمانبةرةى ثآ فةسَلكراوة، بإيارةكة 
فةرمانبةرَيك  كاتَيك  دواتر  شةخسيية 
فةسَلدةكرَيت، دةبَيت سزاكة تةنيا خؤى 

بطرَيتةوة، بةآلم ئةمإؤ،  زيانى بؤ ماألء 
منداألء دايكء باوكى هةية، «بةداخةوة 
دةكرَيت،  دةسةآلت  بةميزاجى  ئةوة 
نابَيت دةسةآلتى جَيبةجَيكردن فةسَلت 
ثَيويستة  بطةإَينَيتةوة،  خؤشى  بكاتء 
ــت بؤ  ــاوةش ــى ب ــةزاي ــى ق ــةآلت دةس

بطرَيتةوة، مافةكةت بؤ بطةإَينَيتةوة».
دةقةكةي  كة  ضاوثَيكةوتنةدا  لةو 
ــةوة،  ــووةت ــآلوب ب ٦و٧دا  ــةإة  ــةالث ل
ــةن ئــامــاذة بؤ  ــةس ــــؤإش ح د.ش
رَيطايانةى  ــةو  ئ ــات،   ــدةك ــةوةش ئ
«هةمووي  طرتوويةتيةبةر  دةسةآلت 
ــةى ثــرةنــســيــثــةكــانــى  ــةوان ــض ــَي ث
دةسةآلت  هيوادارين  ديموكراسيية، 
بةخؤيدا بضَيتةوةء سوود لةئةزموونى 

دةوربةر وةربطرَيت».

«بأيارى دةركردنةكان 
بةميزاجى دةسةآلت دةكرَين»

رؤذنامة

بةثَيى راثرسييةكى ئةليكترؤنى كة سايتى ئاوَينة سةبارةت 
ثةرلةمان  نةمانى شةرعيةتى  ثةرلةمانتارء   (٢٥) بةياداشتى 
ثةرلةمان  بِروايانواية  بةشداربووان  (٨٥٪)ى  ئةنجاميداوة، 

شةرعيةتى نةماوة.
روو،  خراوةتة  بةمشَيوةية  ثرسيارَيك  لةإاثرسييةكةدا 
ياداشتَيكيان  كوردستان  ثةرلةمانى  ئةندامى  بيستءثَينج 
هيض  ئَيستا  ثةرلةمان  ثَييانواية  ثةرلةمانء  سةرؤكى  داية 
شةرعيةتَيكى نةماوةء نابَيت لةمةودوا ياساى نوَى دةربكات، 

ئايا ئةم ياداشتة لةجَيى خؤيداية؟
ئَيوارةى  نوَيكردنةوةى  دوايين  بةثَيى  كة  راثرسييةكة 
تَيداكردووةء  بةشدارييان  كةس   (٢٠٠٠) لة  زياتر  دوَينَى 
بةنةخَيرء  (١٢٪)يــش  داوةء  دةنطيان  بةَلَى  بة  ــان  (٨٥٪)ي

(٢٪)يش بةنازانم دةنطيان داوة.  

(٨٥٪)ى بةشداربووانى راثرسييةك: 

ثةرلةمان  شةرعيةتى نةماوة

رؤذنامة

ليستى  ثةرلةمانتارَيكى  هيض 
زةرد (ثارتى ديموكراتى كوردستان) 
ياداشتة  ئــةو  ــةر  ــةس ل ئــيــمــزاى 
ثةرلةمانتار   (٢٥) كة  نــةكــردووة، 
دايــانــة ســةرؤكــى ثــةرلــةمــانــى 
كوردستان،  (مــاوةبــةســةرضــوو) 
هيض  ثةسةندنةكردنى  بةمةبةستى 

ياسايةك جطةلة بودجة.
رابردوو  ضوارشةممةى  رؤذى 
لةفراكسيؤنى  ثةرلةمانتار   (٢٥)
يةكطرتوو،  ــةألء  ــؤم ك ســـةوزء 
ــى  ــةرؤك ــان بــؤ س ــي ــك ــَي ــاداشــت ي
ــةســةرضــوو)  ثــةرلــةمــانــى (مــاوةب

ثةرلةمانى  داوايانكرد  بةرزكردةوةء 
ياسايةك  هيض  (ماوةبةسةرضوو) 
بودجة،  جطةلة   نةكات  ثةسةند 
ثةرلةمانتارانة  ئةو  بةبإواى  ضونكة 
 ٢٠٠٩/٦/٤ لة  ثةرلةمان  خولةى  ئةم 
ئةمةش  ــرد،  ــةواوك ت ضــوارســاَلــى 
كوردستان  ثةرلةمانى  ياساى  بةثَيى 
كؤتاييهاتنى خولى شةرعيىء قانوونى 

ئةم خولةية.
بةثَيى بةدواداضوونى رؤذنامة، ئةو 
ناوانةى كة ئيمزايان لةسةر ياداشتةكة 
كردووة، هيض ثةرلةمانتارَيكى ليستى 
زةردى تَيدانييةء ثَيشتر بةهةَلة ناوى 
زةرد  ليستى  ثةرلةمانَيكى  ئةندام 

بآلوكرابووةوة.

هيض ثةرلةمانتارَيكى ثارتى 
ئيمزاى لةسةر ياداشتى 
(٢٥) ثةرلةمانتارةكة 
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فةالح نةجم

دةَلَين: سياسييةكان شيكةرةوة
داهاتووى هةَلبذاردنى  براوةكانى 
ئةركَيكى كــوردســتــان  ثةرلةمانى
دةبَيت ضونكة  لةثَيشة، قورسيان 
بخةنةطةإ هةوَلةكانيان سةرجةم
ـــراث»ى «خ ــةوةى ئــةزمــوونــى ــؤئ ب
رابــردوو حكومةتةكانى ثةرلةمانء
كة نةكةنةوة، دووبارةيان تَيثةإَيننء
ياسادانانء دةسةآلتى هةم بةردةوام
سَيبةرى لةذَير جَيبةجَيكردن هةم
لةاليةن ــوونء ب يةكَيتيدا ثــارتــىء
حيزبةوة دوو ئةو سياسى مةكتةبى
ثةرلةمانيش ئةندامَيكى دةكران، ئاراستة
حكومييةكان دةزطا حيزب  كة ثَييواية،

دةزانَيت. خؤي بةدةزطاى
هةَلبذاردنى دةكــرَيــت ثَيشبينى
كة كوردستان ثةرلةمانى داهاتووى
ئةنجامبدرَيت، (٢٠٠٩/٧/٢٥)دا لة بإيارة
بَيت هةَلبذاردن  طوإترين ــةرمء  ط
رابردوو، ساَلى (١٥) لة ثتر لةماوةى
سياسى ــةوارةى ق زؤرترين ضونكة
يةكةمجارة بؤ تَيدادةكةنء بةشدارى
كة هةَلبذاردنةكان ثَيش لةكوردستان
سيستمى لةطؤإانى باس قةوارةكان
جياكردنةوةي بؤ كار و دةكةن سياسى

دةكرَيت. لةحكومةت حيزب
نــووســةرو ــن هـــــةردى، ــي ــب رَي
لةضاوثَيكةوتنَيكدا سياسى، شيكةرةوةى
طرنطترين دةَلــَيــت: رؤذنامة لةطةأل
لـــةهـــةردوو ــاشــكــرا ــةئ ــة ب ــت ك ش
كوردستاندا سةرةكييةكةى هَيزة
نةكردنة هةست دةكةين، ــاوى رةض
وةك رةفتاركردنة بةبةرثرسيارَيتىء 
بةطةإانةوة ثَيويستيان كة رةها هَيزى
يان تابإيارَيك نيية، كةس هيض بؤالى
بةمةيلى بنَين، «دوو هَيزةكة هةنطاوَيك
يان هَيز هيض دةكةنء رةفتار خؤيان
ضاودَيريكردنء تواناى دةزطايةك
ئةوان بطرة نيية. لَيثرسينةوةيانى
لَيثرسينةوةى مةرجةعى تاكة خؤيان

كةسةكانن». بةإَيوةبةرَيتىء دةزطاو
(٣٤) دامـــةزارانـــدنـــى ــادى  ــةي ل
فةرمانطةو سةرجةم يةكَيتيدا ساَلةى
دروشمى حكومييةكان ـــةزراوة دام
نووسيبوو يةكَيتى  بــؤ تايبةتيان
وةك فــةرمــانــطــةكــان ــك  ــؤرَي ــةج ب
ئةو ـــوون، واب حيزبى بارةطايةكى
هةَليانواسيبوو ئــةوان  دروشمانةى
مةَلبةندةكان كؤميتةو دروشمى هةمان
روونة طوزارشتَيكى ئةمة كة بوون،
حكومةتء حــيــزبء لــةتــَيــكــةآلوى
بةسةر حيزب (هةيمةنة)ى هةذموون

رؤستايى، زانا  دةوَلةتةوة، دةزطاكانى 
جةخت كوردستان ثةرلةمانى ئةندامى
و حيزبى دةزطا تَيكةآلوبوونى لةسةر
«حيزب دةَلَيت: دةكاتةوةو حكومييةكان
خؤى بةموَلكى حكومييةكان فةرمانطة
(٣٤) لةيادى بةئاشكرا ئةمة دةزانَيت،
نيشتمانيدا يةكَيتى دامةزاندنى ساَلةي

دةبينرا».
ثارتىء هةرديش،  رَيبين بةبإواى 
ضاودَيريكةرى دةبنة  خؤيان  يةكَيتى
«بةمشَيوةيةش وآلت شتَيكى  هةموو

نزيك ستةمكار هةلومةرجى لةدؤخء
دةسةآلتةكةى هةرسآ كة دةبنةوة
دوو ــراوى ــك ــت دروس ــان ــوردســت ك
راستةوخؤي ــراوى دان حيزبةكةنء
دةخاتة ئــةوةش ــةروةك  ه ئةوانن».
حيزبء ئَيمةدا  «لةوآلتى كة بةرضاو
دةكةنء حوكم  دةزطاكانى ميليشاو 
حيزبةكانيش سياسي مةكتةبى
تائةم وآلتن، دةسةآلتى طةورةترين
بَيت، بــةردةوام بةمشَيوةية دؤخةش
بةكارهَينانى ــراث خ ــىء ــادةإؤي زي

بةرذةوةندى زاَلبوونى ــةآلتء دةس
طشتيدا بةرذةوةندى  بةسةر تايبةتى 

طةورةترو فراوانتر دةبَيت».
هةمواركردنةوةى لةسةروبةندى
ــبــذاردنــى هــةَل ــاى ــاس ي ثَينجةمى 
رةخنةيةكى كوردستان ثةرلةمانى
ثةرلةمانى بؤئةوةى ئاراستةكرا، زؤر
ثةرلةمانى وةك كوردستان داهاتووى
طرفتارى ئَيستا بةسةرضووى ماوة
ئةندامانى نةبَيت، حيزبةكان دةستى
نوَينةرَيكى وةك بتوانن ثةرلةمان

كوردستان خةَلكى راستةقينةى
خؤيان هةستنء نوَينةرايةتى بةئةركى 
حيزبةكان فةرمانى تةنيا ئامرازء نةبنة
نووسةرو بةتايبةت جَيبةجَيبكةن،
بةرهةَلستكارةكانى ثارتة رؤشنبيرو
بةرهةَلستىئةوةيانكرد، ثارتىءيةكَيتى،
ثةرلةمان ئــةنــدامــانــى  ــت ــَي دةب كــة 
و هةَلبذَيردرَين خةَلكةوة لةاليةن
بؤ بَيت، كراوة بةليستى هةَلبذاردن
كة كؤنة سيستمة بــةو درَيـــذةدان
داخراويان ليستى يةكَيتى ثارتىء
جياشيان جيا ثاساوى ثةيإةوكردو
ــراو داخ ليستى مةشروعيةتى بــؤ 
ضوارضَيوةيةشدا لةو دةهَينايةوةو
حكومةتى سةرؤكى بارزانى، نَيضيرظان
رايطةياند: كــوردســتــان، هةرَيمى
ليستى لةشَيوازى سوودى «كوردستان
ثةيإةوى بؤية وةرطرتووة، داخــراو

دةكةينةوة».
ــة: ــواي ــي ــَي ث ـــــةردى، ــن ه ــي ــب رَي
ليستى شــَيــوازى «لةثةيإةوكردنى
ئةمجؤرة ئاشكراية  ئــةوة ــراودا داخ
بةسةر حيزب باآلدةستى ليستة هةميشة
دةسةثَينَيتء ثةرلةماندا ئةندامةكانى
سةربةخؤييان تــوانــايــةكــى هيض 
دةيانةوَيت حيزبةكان ثَينابةخشَيت،
ئةوةيان ثةرلةمان ئةندامانى هةميشة
بةَلكو خةَلك،  نةك ئةوة كة بيربَيت 
ثةرلةمانتار، كردووة ئةوانى حيزبةكان،
ئةندامانى طوَيإايةَلى بةمشَيوةيةش
بإيارةكانيان بؤخؤيانء ثةرلةمان
دةكةن». مسؤطةر باشتر بةشَيوةيةكى
لةئةندامانى بــةرضــاو بةشَيكى
دةنَين بةوةدا دان كوردستان ثةرلةمانى
بإياردةرة، يةكةم لةهةرَيمدا حيزب كة
كوردستان هةرَيمى تائَيستا ضونكة
نيية، دياريكراوى سياسى سيستمَيكى
لةدادوةرىء حيزب دةسةآلتةكانى كة
ئةوةى جيابكاتةوة، جَيبةجَيكردن
بةدةستة ئَيستاى ثةرلةمانى حكومةتء

سيستمةى نيية. ئةو مةيلى طؤإينى
طؤرانى سياسيش ثسثؤإانى
بة دةبةستنةوة سياسي سيستمى
داهاتوو سياسييةكانى قةوارة ويستى
حكومةت. لة حيزب جياكردنةوةى بؤ
سياسةت مامؤستاى كةريم، سةالح
طؤإانى ثَييواية؛  سةالحةدين، لةزانكؤى
ئةو ئةطةر دةكرَيت، سياسي سيستمى
دةطرنةدةست دةســةآلت قةوارانةى
لةيةك حيزب حكومةتء بيانةوَيت
ـــةوةى «ئ وتيشى جــيــابــكــةنــةوةو
يةكةمجارة بؤ دَلخؤشيية جَيطةى
هةَلبذاردنةكان بةشدارى  ليستَيك
لةحكومةت حيزب دةيةوَيت بكات،

جيابكاتةوة»
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جيادةكريَتةوة؟ لةحكومةت حيزب ضؤن

ئارام جةمال

كةركوك

دؤسييةى ثَيدانةوةى لةسةروبةندى
لةدوومانطى عَيراق شارةكانى ئةمنى
هــَيــزةكــانــى ـــوودا لــةاليــةن ـــات داه
عَيراقيةكان، هَيزة بؤ فرةنةتةوةوة
هَينانى داواى ئيللى توركمان حيزبى
كةركوك بؤ سةربازيى دووفيرقةى
برايةتى ليستى ئةندامَيكى ــاتء دةك
«نــاإةواو بة داوايــة ئةو كةركوكيش
«حيزب ثَييواية: وةسفدةكاتء تاكاليةن»
سةربازيى هَيزى داواكــردنــى مافى 

نيية».
سةرؤكى جَيطرى مةهدى، عةلى

ئةندامى ئيللىء توركمان حيزبى
لةئةنجومةنى تــوركــمــان كوتلةى 
بةإؤذنامةى كــةركــوك ثــارَيــزطــاى
نزيكدةبينةوة «لةكاتَيكدا راطةياند:
ئةمنى دؤسييةى لةوةرطرتنةوةى
فرةنةتةوةيةو لةهَيزةكانى ثارَيزطاكان
ئَيستا هَيزانةى ئةو ــةوةى ئ بةهؤى
ــــى وةزارةت ــة ب ــوك ســـةر ــةرك ــةك ل
لةنَيوان تَيدانيية هاوسةنطيان ناوخؤنء
ضةند ميليشياى لةاليةن نةتةوةكانداو
قؤرغكراون، دياريكراوةوة اليةنَيكى
دةزانين بةثَيويستى روانطةيةوة لةو
عَيراقى ســةربــازيــى ــةى ــرق ــي دووف
ناوةإاستى باشوورو لةناوضةكانى

بهَينرَيت». كةركوك بؤ عَيراقةوة
مةبةستة ـــةو ئ ـــؤ «ب ــشــى:  ــي وت

ليذنةى ئــاراســتــةى ياداشتَيكمان
لةئةنجومةنى بــةرطــرى ئاسايشء
بةهؤى ــردووةو ك عَيراق نوَينةرانى
كــةركــوكــةوة تايبةتى  ــى ــارودؤخ ب
لةتةقينةوةى رَيطة داوامــانــكــردووة

بطيرَيت». باروتةكة بةرميلة
هةفتةيةدا لــةم  ــارة ــإي ب وةك 
ناوةند هــةرَيــمء بــاآلى بةرثرسانى
هــةَلــواســراوى ثرسى زؤر لةسةر 
كةركوك، لةنَيوانياندا كؤببنةوة، نَيوانيان
داواية ئةو  تاضةند ئــةوةى لةبارةى
تاكو اليةنةكانة خستنةسةر فشار بؤ
بةشدارى كؤبوونةوانة لةو توركمانيش
رايطةياند: مةهدى عةلى ثَيبكرَيت،
بةوبابةتةوة ثةيوةندى ئَيمة «داواكةى
ثَيكهاتةيةكى وةك توركمان بةآلم نيية،

لةكَيشةكانء بةشَيكة عَيراق سةرةكى
توركمان رةزامةندى بةشدارىء بةبَي
لةسةر دانيشتنَيك رَيككةوتنء هيض
كةركوك بةتايبةت عَيراقء كَيشةكانى

سةرناطرَيت».
ليستى ئةندامَيكى لةبةرامبةردا
«ناياساييء بة  ــة داواي ئةو برايةتى
لةوبارةيةوة لةقةَلةمدةدات، ــاإةوا» ن
راطةياند: بةإؤذنامةى محةمةد ئاوات
دةدات بةخؤى رَيطة حيزبَيك مافَيك «بةض
بؤ سةربازيى فيرقةى هَينانى داواى
خؤئةوحيزبةنةحيزبَيكى كةركوكبكات،
ثسثؤإية نةخاوةنى سةربازييةو
بةثَيضةوانةوة سةربازيدا، لةبوارى
باشةو زؤر  ئةمنى رةوشى كةركوك 
نيية، دووفيرقة بةهَينانى ثَيويستى

درك اليةنةكان سةرجةم ئةوةى لةطةأل
بةبوونى كَيشةى كةركوك دةكةن».

خاوةنى عــَيــراق وتيشى: ئــاوات
بوارةكانداو لةسةرجةم دامةزراوةية
عَيراق– نَيوان ئةمنى رَيككةوتنى بةثَيى
جَيطرتنةوةى ميكانيزمى ئةمريكا
«هَينانى دياريدةكرَيتء هَيزانة ئةو
بارودؤخةكة سةربازيش دووفيرقةى
ئاَلؤزتر دةكات، ضونكة كةركوك بةشَيكة
ديكةش اليةنى جَيناكؤكةكانء لةناوضة
بةشَيكة كوردستان هةرَيمى وةك
هةرهةنطاوَيكيش ماف، خاوةن لةاليةنى
ناوةندو بةإةزامةندى دةبَيت، بنرَيت
حيزبَيكى نةك لةسةر داواى بَيت هةرَيم
تةنيا طوزارشت داواية ئةو توركمانى كة

دةكات». حيزبةكةيان لةبؤضوونى

سةربازيى دووفيرقةى هيَنانى داواى ئيللى توركمان حيزبى
كةركوك بؤ دةكات

دةبَيت قورس ئةركيان هةلَبذاردنة ئةم براوةكانى

سةالحةدين: لةزانكؤى سياسةت مامؤستاى كةريم، سةالح

ئةو ئةطةر دةكرَيت، سياسي  سيستمى طؤإانى

بيانةوَيت دةطرنةدةست دةســةآلت قةوارانةى

جيابكةنةوة لةيةك حيزب حكومةتء
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عارف ستارة

لةسةر  جةخت ئابوورى ثسثؤإَيكى  
هةرَيم بودجةى كة  دةكــاتــةوة،  ئــةوة 
دياريكراو ئامانجى تَيدانييةء شةفافيةتى
بةسةر لةدابةشكردن بريتيية تةنيا نييةو
ثةرلةمانء وةزارةتء  ــاء  دامــودةزط
جَيطرى ــدا ــم ــةرَي ه ــي ــةت ــاي ســةرؤك
ثةرلةمانى لة داراييش  ليذنةى  سةرؤكى
«جؤرى دةكات، بةوة ئاماذة كوردستان
تَيدايةو طرفتى  بودجة  خةرجكردنى 
دةزطاي ثةرلةمانء ئةنداماني ثَيويستة

بكةن». بؤ بةدواداضووني ضاودَيري
مامؤستاي سماقةيي ئةنوةر ئةيوب
بةإَيوةبردنء لةكؤلَيذي يــاريــدةدةر
ــووري لــةزانــكــؤي ســةآلحــةديــن، ــاب ئ
دنيادا لةهةموو بودجة رايطةياند:
بودجةي بــةآلم  لةخةمآلندن، بريتيية 
ئةو لةدابةشكردنى بريتيية هةرَيم

بةسةر ــت دَي لةبةغداوة بودجةيةى 
دابةشي وةزارةتةكانيش وةزارةتةكانداء
بابةتييةوة «لةإووي وتيشى: دةكةنةوة،
كوردستاندا لةهةرَيمي داهات زؤرترين
نة داهاتة ئــةو بــةآلم كؤدةكرَيتةوة، 
بودجةي ناو دَيتة نة بةغداء دةضَيتةوة
ئةوةشدا لةطةأل هةرَيمةوة، حكومةتي 
ذمَيرةي تةواوكاريء بودجةي هةرطيز
هةرَيم بودجةي  ديارنةبووةو كؤتاييش 
ضاودَيريكردنييةوة لةدروستكردنيء
تَيدانيية». شةفافيةتي سةقةتةء هةمووي

سماقةيي  ئةنوةر ئةيوب ــةإاي ب  
خةَلكة، ضاوبةستةكي بؤ تةنيا ئةوة
كوردستان هةرَيمي بودجةي «ضونكة
رؤألء نييةء ئامانجي ناونيشانء
لةيةكتر ــتــيــيــةكــان بــةرثــرســيــارَي
هةرضؤنَيكي بؤية جيانةكراونةتةوة، 
ـــارى وردةك شةفافيةتي بذمَيريت
لةبودجةدا دةبَيت وتيشى: تَيدانيية».
رَيذةي بةنموونة دياريكراوبَيت ئامانج

نيشتةجَيبوون قةيراني بَيكارييء
كارةبا كَيشةي كةمدةكاتةوةء ضةند
دةكــات، ضارةسةر شَيوةيةك بةضي
بريتيية تةنيا هةرَيم بودجةي بةآلم
دامــودةزطــاء بةسةر لةدابةشكردن
سةرؤكايةتي ثةرلةمانء وةزارةتء

هةرَيمدا.
جَيطرى  مةجيد  جوتيار هاوكات   
بةوة ئاماذة دارايى ليذنةى سةرؤكى
لةشةفافيةت ناحاَليبوونَيك كة دةكات،
نيية». ثةرلةمان «طرفتةكة كة هةية
بودجة خةرجكردني  «جؤري وتيشى: 
ئةنداماني ثَيويستة تَيداية، طرفتي
ــري ــاودَي ض ــــاي دةزط ــانء ــةم ــةرل ث
خةرج بزانن بكةنء بؤ بةدواداضووني
ثةسةند دةكةينء ياساكة دةكرَيت؟ ئَيمة
بكات بةدواداضوون ثةرلةمانيشة كاري
نا». يان ثارةية خةرجكراوة ئةو بزانَيت
ساَلَيك هةموو كة كَيشانةى لةو يةكَيك
ثةسةندكردنى كايةوة دَيتة لةبودجةدا

وةزارةتةكان كة خةمآلندنانةية ئةو
ثَيشكةش دارايى ميالكء ثَيويستى وةك
بؤيان لةبودجةدا تا دةكةن بةحكومةتى
بارةكاندا لةزؤربةى كة بكرَيت دابين

كةمدةكرَيتةوة. حكومةتةوة لةاليةن
سماقةيي  ئةنوةر ئةيوب  لةوبارةيةوة
وةزارةتء طوذمةي «راستة دةَلَيت:
بةآلم جياكراوةتةوة، لَيك فةرمانطةكان
داواي ــك ــَي وةزارةت لــةوةدايــة سةير 
داراييش وةزارةتــي  دةكاتء مليؤنَيك
دابيندةكاتء بؤ مليؤنةي ئةو ضارةكي
ئةطةر دةبَيت، رازي ثَيي وةزارةتةكةش
ثَيي هةيةء مليؤنة بةو كاري وةزارةتَيك
ناضَيـت، بةإَيوة كارةكاني واتة ناطات،
بَيدةنطي واتا هةيةء ثَيي ئةطةر كاريشت
خةمآلندنة بةو ثَيويستت طةندةَليتء
خؤي ثــارةي وةزارةتــَيــك هيض نييةء 
ثارةيةي ئةو  ناكات، خةرج بةتةواوي 

دةضَيت؟». كوَي بؤ دةبَيت كةَلةكة
كورتهَينانى كَيشةى  لةضوارضَيوةى 

لةبودجةى وةزارةتةكانيش بودجةى
نةقشبةندي ــوان ــةري م ــدا، ــم ــةرَي ه
ـــي وةزارةت راطــةيــانــدنــي بةرثرسي 
«زياتر راطةياند:  بةإؤذنامةى ئةوقاف، 
ئةوقافم، لــةوةزارةتــي ساَلة  لةيانزة
كة بودجةيةي ئةو ساَلَيك هيض بةآلم
دايدةنَين، ساآلنة بووةء ثَيويستمان 
ئةو زؤرجــار نةكراوة، دابين بؤمان
بووة، ثَيويستمان كة  سةرةكيانةي شتة
لةسةر كةضي نةكراوة،  دابين  بؤمان
ثةسةنديانكردووةء الوةكــي شتَيكي

دابينكردووين». بؤيان
كَيشةى  هةمان ذينطةش وةزارةتى  
وةزيري ئةمين محةمةد دارا هةيةو
بودجةمان «جطةلةوةي وتى: ذينطة
بودجةيةي ئةو دابيندةكرَيت، بؤ كةم
كةمةء تةرخانكراوة بؤمان كةساآلنة
ناكات، ثَيداويستييةكانمان بةشي
ضونكة نيية، لةطةَليدا كَيشةمان بةآلم

نيية». لةبةردةستدا ثإؤذةمان

قادر هةستيار

نيشتمانى ضاكسازيى رةوتــى
ليذنةى دةداتة  ثَيشنيازَيك عَيراقى 
ضارةسةركردنى بؤ (٢٣) مادةى
ثَيشنياز تَييدا  كةركوك، كَيشةكانى 
بخرَينة كةركوك ئاوارةكانى دةكات
ليذنةيةكى كاتييةوةو ئؤردوطاى
لة ــةكــان ــي ــادةإؤي زي تايبةتيش 
ئةندامَيكى كةركوكداضارةسةربكات،
ثارَيزطاى ئةنجومةنى ــوردى ك
كة بةوةدةكات، ئاماذة كةركوكيش
بؤ ئاوارةكان طةإاندنةوةى دووبارة
زؤرةملَييانةيةو «كارَيكى ئؤردوطا،
قبوأل بةعسيانةيةو هةَلسوكةوتَيكى

ناكرَيت».
كة بــةَلــطــةنــامــةيــةك بــةثــَيــى 
ــة ــام رؤذن ـــت دةس كؤثييةكى
رابردوو مانطى  كؤتايى كةوتووة، 
ضاكسازيى رةوتى كةركوكى لقى
جةعفةرى، ئيبراهيم كة نيشتمانى
عَيراق ثَيشووى وةزيرانى سةرؤك
ثَيشنيازَيكى دةكات، سةركردايةتيى
ـــادةى م ــةى ــذن ــي ــةى ل ــت ــاراس ئ
نوَينةرانى ئةنجومةنى (٢٣)ى

بةمةبةستى كــــردووة ــراق ــَي ع
كَيشةكانى ــى ــردن ــةرك ــارةس ض
ئةنجامدانى لــة ــةر ب ــوك ــةرك ك
ثارَيزطاى ئةنجومةنى هةَلبذاردنى
ثَيشنيازكراوة تَييدا شــارة، ئةو
خانوويان كة ئاوارانةى ئةو كة
دةوَلةتءخةَلكى موَلكى لةسةر
ــى ــادةإؤي زي ــوةى ــةشــَي ديــكــة ب
كةركوكدا، لــة ــردووة ــك دروســت
لة كة كاتييةوة ئؤردوطاى بخرَينة
دروستبكرَيت، ضةمضةماأل قةزاى
ثارَيزطاكانى لة ئةزموونيش هةمان
لة ئؤردوطا دووبارةبَيتةوةء ديكة
موسألء ئاوارةكانى  بؤ مةخمور 
لة ديالةء ئاوارةكانى  بؤ  كفرى لة
بةهةمانشَيوة دووزخورماتووش 
تكريت ئاوارةكانى بؤ ئؤردوطا

دروستبكرَيت.
ئةندامى  عةسكةرى، ئةحمةد  
ئةنجومةنى لة برايةتى  ليستى
توندى بة كــةركــوك،  ثارَيزطاى
كردنةوةى بيرؤكةى جَيبةجَيكردنى
كوردةكانى ئاوارة بؤ ئؤردوطاى
رؤذنامةى بة رةتكردةوة، كةركوك
هى ــطــاوة هــةن ئــةو ــد: ــان ــةي راط
عَيراقى نوَيدا لة سةردةمى بةعسةو

ثَينادرَيت. رَيطاى زؤرةملَى كارى
برايةتى  ليستى ئةندامةى ئةو  
ثَيشتر كــة  ــدا ــةوةش ب ــاذةى ــام ئ
بةعسدا ــمــى رذَي ســةردةمــى لــة 
طوندةكانى كوردةكانى دانيشتووة
راثَيضى زؤرةمــلــَي بة كةركوك
كـــراون، ــوك ــةرك ــاو شـــارى ك ن
ــةوةى كــردن ثَيشنيازى لــةبــرى
بؤ كار دةبَيت  بؤيان،  ئؤردوطا 
طوندةكانيان ئاوةدانكردنةوةى
ماألء بؤ سةر تا بطةإَينةوة بكرَيت

خؤيان. حاَلى
ئــةو ــةى ــك ــكــى دي ــة بــةشــَي ل
ضاكسازيى رةوتــى ثَيشنيازانةى
كةركوك ثؤستةكانى نيشتمانيدا،
ثؤستى ــةســةر ب ــراوة  ــك ــةش داب
ئــيــداريــىء ــادىء ئــةمــنــيء ــي س
ثؤستة بؤ طشتييةكاندا، ثؤستة
كردووة ثَيشنيازى سيادييةكانيش
توركمانىء اليةنى هةرسآ كة
بؤ ــوراو ــَي ــاَل ث ــى كـــوردو عــةرةب
جَيطرى ثارَيزطارو ثؤستةكانى
ئةنجومةنى سةرؤكى  ثارَيزطارو 
لة بــكــةنء ثَيشكةش ثــارَيــزطــا
لةسةر دةنطى ثارَيزطادا ئةنجومةنى
شياويش كةسى  دانانى لة بدرَيتء 

دوابإيار ئةمنييةكاندا، ثؤستة لة
ثةيوةنديدار. وةزيرى بدرَيتة

ئةطةرةكانى  بــة  ــارةت ســةب  
ثَيشنيازانة، ئةو  لةبةرضاوطرتنى 
ئةندامى بةياتى، مةهدى محةمةد
،(٢٣) مادةى ليذنةى  لة توركمان 
كة ــردةوة ــك روون رؤذنــامــةى بؤ 
ثَيشنيازَيكى ضةند ثَيشنيازةء ئةو
توركمانةكانةوة لــةاليــةن ديكة
ئةو نَيو خراوةتة كــراوة، تةبةنى 
وةك نوَينةرى ئةوان راثؤرتةوة كة
ضــارةســةرى بــؤ توركمانةكان
ثَيشكةش كةركوك، كَيشةكانى
ئةنجومةنى سةرؤكايةتيى بــة

كردووة. عَيراقيان نوَينةرانى
كؤتايى ثَيشنيازى رةوتةكةى لة
كؤمثانيا كة  هاتووة، جةعفةريدا 
بؤ راســثــَيــردرَيــن ثسثؤإةكان
زيادةإؤييةكانى دياريكردنى
سةربازييء ــيــة زةوي ــاو ــارةط ب
كشتوكاَلييةكانى حــكــومــيء
لة زانستيء بةشَيوةى كةركوك،
دةستكردىء مانطى وَينةى رَيطاى
،(gis) سيستمى بة ئاسمانى وَينةى
لة لوبنان هةنطاو ضؤن هةمان وةك

جَيبةجَيكراوة.

مادةى (٢٣) ليذنةى دةداتة ثَيشنيازَيك جةعفةرى  رةوتةكةى

ئابوورى: ثسثؤأَيكى

تَيدانيية ئامانجى شةفافيةتء هةرَيم بودجةى

بةشارةتى سامان

زيندانية ثــَيــشــووى سكرتَيرى
ئةوةى دةَلَيت: كوردستان سياسييةكانى
زيندانى نةخواردبَيتء شةقى رؤذَيك
ئَيمة بةئازارةكانى هةست نةبووبَيت
ــى داراي ـــى وةزارةت بريكارى نــاكــات،
دةَلَيت: كوردستانيش هةرَيمى حكومةتى
كرابَيتء زيندانى رؤذَيك كةسَيك «نابَيت
هةرَيم حكومةتى  خواردبَيت شةقَيكى 

بكات». دابين بؤ مووضةى
كوردستاندا ثةرلةمانى لةدانيشتنى
ساَلى بودجةى ثةسةندكردنى لةسةر
وةزارةتى  بريكارى تاهير رةشيد  ٢٠٠٩
هؤَلى لةناو  هةرَيم، حكومةتى دارايــى 
ــةردةم ــةب ل ثــةرلــةمــانــى كــوردســتــان
مافى بةوةكرد ئاماذةى ثةرلةمانتاراندا
ساَلى لةبودجةى سياسيةكان زيندانية
نيية  نةكراوةء هيض مافَيكيان ٢٠٠٩ ديارى

هةرَيمةوة. بةسةرحكومةتى
حكومةتى دارايى وةزارةتى بريكارى

«نابَيت راشيطةياند: كوردستان هةرَيمى
كرابَيتء زيندانى رؤذَيـــك كةسَيك
هةرَيم حكومةتى  خواردبَيت شةقَيكى 

دابين بكات». مووضةى بؤ
بريكارى بةوقسانةى ســةبــارةت
هةرَيم، حكومةتى  ــى داراي وةزارةتـــى
سكرتَيرى ســاَلــح رةشــيــد  د.سةليم 
سياسييةكانى زيندانية كؤمةَلةى ثَيشووى
راطةياند: بــةإؤذنــامــةى كوردستان
نةخواردبَيتء شةقى  رؤذَيك  «ئةوةى
يان نةديبَيت ئةشكةنجةى ـــازارو ئ
ئازارو نرخى نةبووبَيت زيندانى رؤذَيك
سياسييةكان زيندانية ئةشكةنجةكانى

نازانَيت».
جارَيك ضةند ئةوان لةوةشكرد، باسى
ضوونةتةالىسةرؤكىثةرلةمانءئةويش
هةرَيم لةحكومةتى داوا كة ثَيداون بةَلَينى
سياسييةكان زيندانية مافى بؤئةوةى بكات
ئةوةنةكراوة ديارة بةداخةوة بةآلم بدات،
وادةَلَيت، دارايى وةزارةتى بريكارى بؤية
رةشيد بداية رَيطةى ثةرلةمان «نةدةبوو

بةزيندانية سوكايةتى بةوشَيوةية تاهير
بكات». سياسييةكان

مامؤستاى ئَيستا كة  رةشيد د.سةليم
ئةم بــةوةكــرد ئــامــاذةى زانــكــؤيــة 
بةرهةم هاتووةتة ئةمإؤ ئةزموونةى
سياسييانة زيندانية ئةو شانى بةإةنجى
بةعسدا حكومةتى لةزيندانةكانى بووة
دةدران، ئةشكةنجة كوردايةتى لةسةر
ئةو هةرَيم  «حكومةتى ئةمإؤ كةضى 
لةاليةن كة دةكات لَيزةوت مافةيشمان

دانراوة». بةغداوة بؤمان حكومةتى
مووضةء بةغدا «حكومةتى وتيشى:
كةضى هةرَيم حكومةتى دةداتة مافةكانمان
بيدات رةوانابينَيت ثَيمان هةرَيم حكومةتى

ثَيمان».
ــى وةزارةت بريكارى قسانةى ئةم
لةكاتَيكداية هةرَيم حكومةتى دارايــى
ئةوة بةَلَينى هةرَيمةوة حكومةتى لةاليةن
مافةكانيان سياسييةكان زيندانية درابووة
دابين بؤ مووضةيان بكاتء فةراهةم بؤ

بكات.

وةآلمى بريكارى سياسييةكان زيندانية
دةدةنةوة هةرَيم حكومةتى دارايى وةزارةتى

KIPI سياسييةكان ثرسة بؤ كوردستان لةثةيمانطةى  روونكردنةوةيةك

بةناوى (٢٤) عارف ستارة خاتو هةواَلَيكى راثؤرتة دوو، لةالثةإة ،٢٠٠٩/٦/١١ ثَينجشةممة رؤذى (٤٨٨) لةذمارة
ئةم لةبةرئةوةى بآلوكراوةتةوة، بكةن) ئاشكرا كارنامةكانيان حكوميةوة لةكةناَلَيكى دةتوانن سياسييةكة قةوارة

دةزانين: بةثَيويست روونكردنةوةية ئةم هةية بةئَيمةوة ثةيوةندى راستةوخؤ هةواَلة راثؤرتة
لةكةناَلَيكى خؤيان هةَلبذاردنى تابةرنامةى سياسى قةوارةى (٢٤) هةر بؤ يةكسان زةمينةى رةخساندنى ثرؤذةى
هةولَيرى  ئؤفيسى بةإاوَيذى KIPI و سياسييةكان ثرسة بؤ كوردستان ثةيمانطةى لةاليةن تةلةفزيؤنى ثَيشكةش بكةن،
جَيبةجَيدةكرَيت،ء كؤمسيؤن لةهةولَير ئةمريكا حكومةتى بةهاوكارى هةَلبذاردنةكانء سةربةخؤى باآلى كؤمسيؤنى

ثرؤذةية. ئةو بةرنامةكانء ضاالكيةكانى ثةخشكردنى بؤ بةطونجاو داناوة نةورؤزى كةناَلى
كةناَلى ئةمريكاية، حكومةتى كوردستانء ثةيمانطةى هةولَيرو كؤمسيؤنى ثرؤذةكةية خاوةنى ئةوةى بؤية

دةكات. ثةخشكردنى كاروضاالكيةكان هاوكارى كةناَلَيكى حكوميى نةورؤز وةك
ناحكوميى  رَيكخراوَيكى  KIPI رَيكخراوى لةإاستيدا ئةمريكية، رَيكخراوَيكى  KIPI نووسراوة ديكةوة لةاليةكى
بةشدارى بازنةى فراوانكردنى بةدةسةآلتء هاوآلتييان طواستنةوةى راى لةثَيناوى ٢٠٠٥-ةوة لةساَلى كوردستانينء
نَيودةوَلةتييةكان، رَيكخراوة لةطةأل هاوبةش كارى ثرؤذةو وةرطرتنى دامةزراوينء جطةلة لةكوردستان سياسى

نيية. بةئةمريكاوة راستةوخؤمان ثةيوةندى
ثرسة سياسيةكان بؤ  ثةيمانطةى كوردستان

 KIPI 

بخرَينة ئؤردوطاوة كةركوك داوادةكات ئاوارةكانى

روونكردنةوة
اليةنطيريى بيانووى (بة بةناونيشانى رؤذنامةدا دوَينَيى ذمارةى يةكى الثةإة هةواَلَيكى لة
وةزارةتى طؤإان، ليستى بؤ ثشتطيريييان ثةيوةنديىء اليةنطيريىء «بةهؤى نووسراوة طؤإان....)
لة دةركردنةكة ناوبردنى  شَيوةى ثؤليسء......»، ئةفسةرى دوو طواستنةوةى فةرمانى  ناوخؤ
ئةو دةركردنى كة شَيوةيةية، بةم راستةكةى داإشتنة نةثَيكاوةء مةبةستةكةى هةواَلةكةدا
كوردستانييان ليستى ثشتيوانى كة بووة ئةوة  لةبةر هاتووة  ناويان هةواَلةكةدا لة كةسانةى

طؤإانن. ليستى اليةنطيريى كة ثاَل دراوةتة ئةوةيان تؤمةتى نةكردووةء
رؤذنامة

جةعفةرى ئيبراهيم
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بةدواداضــــوون

جةمال ئيختيار

طومان لة ثاكى هةَلبذاردنةكان

ئةحمةدى  مةحمود  ئــةوةى  دواى 
هةَلبذاردنةكانى  ــراوةى  ب ءةكــو  نــةذاد 
سةرؤكايةتيى ئَيران راطةيةنرا، شةثؤلَيكى 
هاوكات  طرتووةتةوةو  ئَيرانى  ناإةزايى 
دنياى  ئَيرانء  ناوخؤى  ناوةندةكانى 
ناإةزايية  ــةو  ئ هــؤكــارى  دةرةوةش 
دةطةإَيننةوة بؤ طومانى بةشَيك لة خةَلكى 

ئةو وآلتة لة ثاكيى هةَلبذاردنةكان. 
هاوآلتييانى   ،(٦/١٢) هةينى  رؤذى 
سندوقةكانى  بـــةردةم  ضوونة  ئــَيــران 
دةنطدانء رؤذي دواتر بردنةوةى مةحمود 
ئةحمةدى نةذاد  راطةيةنرا، لةطةأل ئةوةدا 
كة ناإةزايةتى ئَيرانى طرتووةتةوةء طومان 

خراوةتة سةر ثاكيي هةَلبذاردنةكان.
باسى  ــوز)  ــي ن ــس  ــؤك (ف ــســي  ــاذان ئ
لةوةكردووة، كة رَيذةى بةشداريى خةَلك 
(٨٢٪) بووةو تائَيستا رَيذةى لةوشَيوةية لة 
ئَيران تؤمارنةكراوة، ضاودَيرانى ئةمريكايى 
كانديدى  دةرنةضوونى  كة  ثَييانواية، 
لة  موسةوى  حوسَين  مير  ريفؤرمخواز 
دةنطةكان   (٪١) كةمتر  خؤىء  شارةكةى 
لةسةر  زؤر  طومانى  كةروبى،  مةهدى  بؤ 
دروستدةكات،  هةَلبذاردنةكان  ثاكيى 
فؤكس  بة  ئةمريكى  طةورةى  بةرثرسَيكى 
طومانةو  جَيطاى  ئةوة  كة  ءتووة  نيوزى 
بةرثرسانى ئةمريكى طومانيان خستووةتة 
سةر ئةو هةَلبذاردنةى كة تَييدا ئةحمةدى 

نةذاد ءةكو براوة راطةيةنراوة. 
سةرضاوةكانى هةواَل باس لةوةدةكةن 
ئةحمةدى نةذاد زياتر لة (٢٤) مليؤن دةنطى 
مَيذووى  لة  كة  شتَيكة  بةدةستهَيناوة، 
لةكاتى خؤيدا خاتةميش  بَيوَينةيةو  ئَيراندا 
نةيتوانيبوو ئةو رَيذةية بةدةست بهَينَيت. 

حكومةتى  لة  داواى  ئةمريكا  ئيدارةى 
ثةيوةنديدار  كَيشةكانى  كة  كردووة  تاران 
ئَيران،  سةرؤكايةتيى  هةَلبذاردنى  بة 
بكرَينةوة،  يةكاليى  ئاشتيانة  بةشَيوازى 
(هيالرى  ئةمريكا  دةرةوةى  ــرى  ءةزي

ئاكامة  كة  خواستووة  هيواى  كلينتؤن) 
ءيستى  رةنطدانةوةى  راطةيةنراوةكان 

خةَلكى ئَيران بووبَيت. 
كةنةدا  بؤ  رؤيشتني  لةكاتي  كلينتؤن 
ضاودَيريى  لةنزيكةوة  ئةمريكا  رايطةياند، 
هةَلبذاردنةكانى ئَيران دةكاتء ئةطةرةكانى 

ساختةكاريى لةذَير ضاودَيريدان. 

ئاسؤى طفتوطؤى نَيوان ئَيرانء ئةمريكا

ثةيوةنديى  ئةطةرةكانى  ــارةى  دةرب
ئَيرانء  لةنَيوان  ءتووَيذ  راستةوخؤو 
ئيدارةى  لةناو  زاأل  بؤضوونى  ئةمريكادا، 
ءيستء  لَيدانى  بة  كة  ئةوةية،  ئةمريكيدا 
ديموكراسى،  بؤ  ئَيرانييةكان  هيواى 
ثَيويستى  بة  هةست  لةوانةية  ئــَيــران 
دةستثَيشخةرييةكانى  بةدةنطةوةهاتنى 
ئؤباما بؤ دروستكردنى ثةيوةندى، بكات. 

فرانس  ئاذانسى  ديكةوة،  لةاليةكى 
سةرؤكى  كة  لــةوةدةكــات  باس  ثرَيس 
كارتةر  جيمى  ئةمريكا،  ثَيشووترى 
رايطةياندووة، هيض طؤإانَيك لة سياسةتى 
روونادات،  ئَيران  بة  بةرامبةر  ئةمريكادا 
مةبةستى  (كة  دةموضاوةكان  لةبةرئةوةى 
ئةوانى  ــةر  ه نــــةذادة)،  ئةحمةدى  لــة 

ثَيشوونء نةطؤإاون. 
كارتةر بة دوورى نازانَيت كة ئةحمةدى 
بضَيتةوة،  سياسةتةكانيدا  بة  نــةذاد 
ئؤثؤزسيؤن  كةمثةينى  لــةبــةرئــةوةى 
كرد  بؤئةوة  ئاماذةى  هةَلبذاردنةدا  لةم 
لة  ئةو  سياسةتةكانى  بؤ  دذايةتى  كة 

زيادبوونة. 
لةطةأل ئةوةدا دووبارة هةَلبذاردنةوةي 
بؤ  ئؤباما  ثالنةكةى  ــةذاد،  ن ئةحمةدى 
ئــاَلــؤزدةكــاتء  ئــَيــران  لةطةأل  طفتوطؤ 
بةمةبةستى  زلهَيزةكان  ثةيامى  لةوانةية 
مةبةستى  كة  طفتوطؤ،  بؤ  تاران  هاندانى 
بةرنامة  لة  ءاز  هانبدات  ئَيران  ئةوةية 
ئةمة  تارانء  نةطاتة  بهَينَيت،  ئةتؤمييةكةى 

ئةطةرَيكى تازةية لةبةردةم خؤرئاوادا.
كة  ئةمريكا  بـــاآلى  بةرثرسَيكى 
بة  ئاشكرابكرَيت،  نــاوى  نةيويستووة 
ثَيشنيازى  راطةياند:  رؤيتةرزى  ئاذانسى 

ءتووَيذى ئةمريكا لةطةأل ئَيران، مةسةلةى 
مةسةلةى  عَيراقء  ئةفغانستانء  ءةكو 
بةمةبةستى  لةخؤدةطرَيت،  ئَيران  ئةتؤميى 

ضارةسةرى ئاشتيانةى مةسةلةكان. 
ئةو بةرثرسة داواى لة دةسةآلتدارانى 
لةدةست  دةرفةتة  ئةو  كة  كردووة  ئَيران 
مةسةلةكان  بةثَيضةوانةوة  ـــةدةن،  ن
كؤمةَلى  باريكء  شوَينى  دةطةنة  خةريكة 
ئَيران  بة  بةرامبةر  ضيتر  نَيودةوَلةتى 
دةستةوةستان نامَينَيتء بة هيض شَيوةيةك 
ببَيتة  ئيسالميى  كؤمارى  كة  نادرَيت  رَيطا 

خاوةن ضةكى ئةتؤميى. 
كة  دةطةإَيت  دةرفةتَيك  لة  ئةمريكا 
ئَيران  لةطةأل  راستةوخؤ  بةشَيوازى 
مانطةدا  ئةم  كؤتايى  لة  بكات،  طفتوطؤ 
دةرفةتَيك هةَلدةكةوَيت، ئةويش بةشدارى 
دةرةوةي  ــري  ءةزي كلينتؤن،  هيالري 
طروثى  كــؤبــوونــةوةى  لــة  ئةمريكاية 
جيهان  ثَيشةسازييةكةي  ءآلتة  هةشت 
ئةو  بؤ  ئَيرانيش  كة  ئةفغانستان،  لةسةر 

كؤبوونةوةية بانطهَيشت دةكرَيت.
ضاودَيرانى سياسى ثَييانواية، كة نيةتى 
ءتووَيذَيك،  جــؤرة  هةر  لة  راستةقينة 
نيية،  ديثلؤماسى مةسةلةكان  ضارةسةرى 
بةَلكو بة سةيركردني ئةوةى كة ئةمريكا لة 
عَيراقء ئةفغانستان طيريخواردووة، ئَيران 
دةيةوَيت لةذَير ناوى دانوستاندا، كات بؤ 
ئاشتيخوازيدا  سَيبةرى  لة  بكإَيتء  خؤى 

بةرنامة ئةتؤمييةكةى تةواوبكات.

يةكاليى كردنةوةى رَيبةرى باآلو
ثَيكدادانى ثؤليسء خةَلك

 
رَيبةرى باآلى ئَيران، عةلى خامنةيى لة 
راطةيةندراوَيكدا ئةو ئاكامانةى بة ئاكامى 
هةَلبذاردنةكةى  ئةذماركردووةو  كؤتايى 
ءةكو بةَلطةيةك بؤ شةرعيةتى دةسةآلتى 
يةكاليى  حسابكرد،  ــران  ــَي ئ رذيــمــى 
قازانجى  بة  هةَلبذاردنةكةش  كردنةوةى 

نةذاد، هةندَيك خةَلكى توإةكردووة. 
ثرَيس  ئةسؤشةيتد  هةواَلى  ئاذانسى 
دةطوازنةوة كة ثَيكدادان لةنَيوان ثؤليسء 
موسةويدا  حوسَين  مير  اليةنطرانى 

بة سووتاندنى  روويداوة، خؤثيشاندةران 
ناإةزايى  طةورةترين  ئؤتؤمبَيل،  تايةى 
ضةند دةيةى رابردوويان دروستكردووة، 
ناإةزايةتييةكان  سةرةكى  مةبةستى  كة 
باآل،  رَيــبــةرى  دةســةآلتــى  بةرةنطارى 
كة  ئــةوةى  بةهؤى  خامنةيية،  عةلى 
كؤتاييةكانى  ئاكامة  راطةياندنى  بة  ئةو 
خةَلكى  بةإووى  دةرطاكانى  هةَلبذاردن، 

ئَيراندا داخستووة.
لة خؤىء خةَلكى  ثيرؤزبايى  خامنةيى 
ئَيران كردووة بؤ بةشدارى زؤرى خةَلك 
لة هةَلبذاردندا، ثَيش هةَلبذاردن ثشتطيريى 
لة  داواى  كردبوو،  ــةذادى  ن ئةحمةدى 
خةَلكى ئَيران كردبوو كة دةنط نةدةن بةو 
كانديدانةى كة اليةنطرى خؤرئاوا دةكةن، 
ضاودَيران ثَييانواية، كة ئةو ناإةزايةتيانة 
دةسةآلتى  كة  طةورة  راثةإينَيكى  نابنة 

ئيسالميى ئَيران بخاتة مةترسييةوة. 
باس  ثرَيس  ئةسؤشةيتد  ئاذانسى 
لةوةدةكات، ئةطةرضى ءةزارةتى ناوخؤى 
نةذاد  ئةحمةدى  كة  رايطةياندووة  ئَيران 
ــراوةى  ب ـــةورةوة  ط جياوازييةكى  بة 
كانديدى  هاوكات  بةآلم  هةَلبذاردنةكانة، 
موسةوى  حوسَين  مير  ريفؤرمخواز 
ــةذاد  ن ــو ركــابــةرى ســةرةكــى  كة ءةك

سةيردةكرا، رايطةياندووة، كة ئةو براوةى 
ئةوةى  بانطةشةى  هةَلبذاردنةكةيةو 
خةَلك  هَيشتا  «لةكاتَيكدا  كة  ــردووة  ك
ناوةندةكانى  ماوة،  دةنطداندا  لةسةرةى 
داخراوة،  دةنطدةراندا  بةإووى  دةنطدان 
ئةحمةدى  قازانجى  بة  ئةوانةشدا  لةطةأل 
نةذاد لة سةرانسةرى ئَيران، دةستَيوةردان 
موسةوى  هةَلبذاردنةكاندا»و  لة  كراوة 

ئامادةية بؤ بةرهةَلستكاريى ئاكامةكان. 
ــن  ـــى: «م ـــةت ـــوي مــــوســــةوى ءت
بةم  ملنادةم  كة  دةدةم  هؤشداريى 
لةوانة  رَيز  خةَلك  دةستبةسةرداطرتنةو 
دةطرنة  دةسةآلت  ساختة  بة  كة  ناطرن 
خيانةتة  راطةيةنراوةكان  ئاكامة  دةست، 
توندى  بة  من  خةَلكء  دةنطةكانى  لة 
دةبمةوة،  ساختةكاريانة  ئةو  بةرةنطارى 
هةندَيك  لةوشَيوةيةى  كــاري  ئاكامى 
كؤمارى  ثشتيوانى  بةرثرسةكان،  لة 
ديكتاتؤريةت  دةكاتء  الواز  ئيسالميى 

دروستدةكات».
ــة مــوســةوى  ــةأل ئــةوةشــدا ك ــةط ل
لة  داواى  نيية،  قــبــوأل  ئاكامةكاني 
بثارَيزنء  هَيمنى  كــردووة  اليةنطرانى 
رووبـــةإووى  بةرثرسيارَيتييةوة  بة 

مةسةلةكة ببنةوة.
دةنووسَيت  هــةروةهــا  ئاذانسةكة 
سةر  بؤ  ناإةزايةتييةكان  هَينانى  كة 
هةرجؤرة  دروستكردنى  شةقامةكانء 
ئيسالمى،  رذَيمى  سةر  بؤ  هةإةشةيةك 
دةبَيتة هؤى ءةآلمدانةوةى خَيراو توندى 
ثةيوةندييةكانى  ئةوةشدا  لةطةأل  ثؤليس. 
كةسانى ضاالكى بزووتنةوةى ضاكسازيى، 
دروســتــدةكــرَيــتء  بــؤ  بةربةستيان 

سنووردار كراون. 
كة  ثَييانواية  سياسى  ضاودَيراني 
بردنةوةى موسةوى هيضي لة مةسةلةكة 
ــةو بة  ــةوةى ئ ــةرئ ــةب نـــةدةطـــؤإي، ل
نةذاد ثشتطيريى  ئةحمةدى  هةمانشَيوةى 
دةكاتء  ئَيران  ئةتؤمييةكةى  بةرنامة  لة 
بوو،  ءةزير  سةرؤك  كاتَيك  ثَيشتريش 
نووسةرى  كوشتنى  فةتواى  ثشتطيريى 
بةريتانى سةلمان روشدى داوة، هةروةها 
شَيرثةنجة»  «تومؤرى  بة  ئيسرائيلى 

ناوبردبوو. 
بةَلَينى  زيــاتــر  ثَيشتر  مــوســةوى 
لةبةرئةوةى  دابوو،  ناوخؤيى  ريفؤرمى 
ضارةنوسسازةكاندا  مةسةلة  لةتةواوى 
يةكَيكة  دةرةوة  سياسةتى  مةسةلةى  كة 
رَيبةرى  ئايينىء  مةرجةعيةتى  لةوانة، 
دوابإيارةو  خاوةنى  خامنةيى  عةلى  باآل، 
لةدةرةوةى ئةوةى كة ئةو ديارى دةكات، 
كةسى ديكة ناتوانَيت شتَيكى ديكة بَلَيتء 
بة  زياتر  كؤمار  سةرؤكايةتيى  ثؤستى 
مةسةلة ناوخؤييةكانء هةندَيك مةسةلةى 
كةمتر طرنطى سياسةتى دةرةوة خةريكة، 
يان  بكات  كارَيك  بوارةشدا  لةو  ئةطةر 
ثَيشتر  ئــةوة  دةرببإَيت،  هةَلوَيستَيك 

لةاليةن رَيبةرى باآلوة دياريكراوة. 

ئةنجامى هةلَبذاردن توندوتيذيى 

دةخاتة سةرشةقامةكانى تاران
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 هةستيار قادر

عَيراقى  مانطة حكومةتى   (٧) نزيكةى 
بإيارى ثةيماننامةى ضاكسازيى سياسيى 
وةك  كة  جَيبةجَينةكردووة،  ثةرلةمانى 
ثةيماننامةى  ثةسةندكردنى  بؤ  مةرجَيك 
ثةرلةمانتارَيكيش  ــرا،  دان لَيكطةيشتن 
جَيبةجَينةكردنى  كة  بةوةدةدات  ئاماذة 

ئةو ثةيماننامةية، زيانى كوردى تَيداية.
ساَلى  دووةمى  تشرينى  (٢٧)ى  لة   
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  ٢٠٠٨-ةوة 
لةطةأل  ثَيشوةخت  رَيككةوتنى  بة  عَيراق 
ثةيماننامةى  عَيراقيدا،  حكومةتى 
وةك  ثةسةندكرد،  سياسيى  ضاكسازيى 
بة  ثةرلةمانتاران  دةنطدانى  بؤ  مةرجَيك 
ئةمةريكا  عَيراق-  ئةمنيى  رَيككةوتنى 
ئةو  خاَلةكانى  تائَيستا  بةآلم  (سؤفا)، 
ثةيماننامةية جَيبةجَينةكراون كة هةريةك 
كوردستانىء  هاوثةيمانى  ليستى  لة 
بةرةى تةوافوق ثشكى شَيريان لة دانانء 

بةرذةوةنديى جَيبةجَيكردنيدا هةية.
تةها لهَيبى، ئةندامى بةرةى توافوقء 
دةرةكييةكانى  ثةيوةنديية  ليذنةى 
ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراق، ثَييواية بةر 
لة حكومةتى عَيراقى، ليستى هاوثةيمانى 
كوردستانىء تةوافوقء بةشَيك لة ليستى 
ئيئتيالف (ئةنجومةنى باآل)، بةرثرسن لة 
جَيبةجَينةكردنى ثةيماننامةى ضاكسازيى 
رؤذنامةى  بة  لةوبارةيةوة  سياسى، 
ثةيماننامةية  ئةو  بةوثَييةى كة  راطةياند: 
زياتر لةاليةن ليستى هاوثةيمانىء بةرةي 
تةوافوقء ئةنجومةنى باآلى ئيسالمييةوة 
ضاودَيريى  بــةوردى  دةبواية  ــراوة،  دان
طوشاريان  بكردايةو  جَيبةجَيكردنيان 
بخستايةتة سةر حكومةتى نورى ماليكى 

بةآلم  كاراكردنى،  جَيبةجَيكردنء  بؤ 
واديارة ئةو اليةنانة نايانةوَيت لة ئَيستادا 
طوشارى زياتر لةسةر نوَينةرةكانيان لة 
ئةو  هةرضةندة  دروستبكةن،  حكومةتدا 
لة ثةيماننامةكةدا هاتووة  ضاكسازيانةى 
اليةنَيك  هيض  لةدذى  سياسى  مةرامى 

تَيدانيية.
ليستى  كة  خاآلنةى  ئةو  طرنطترين 
ثةيماننامة  ناوةرؤكى  لة  هاوثةيمانى 
خؤى  دةستكةوتى  بة  خاَلييةكةدا   (٨)

جَيبةجَيبكرَيت،  ئــةطــةر  ــت  ــَي دةزان
سةرجةم  (ثايةندبوونى  لة  بريتين 
لة  رَيطرتن  دةستوورو  بة  اليةنةكان 
ثؤليس  سوثاو  هَيزى  بةكارهَينانى 
لة  رَيزطرتن  ناوخؤييةكاندا،  كَيشة  لة 
بةثَيى  هةرَيمةكان  فيدراَليي  دةسةآلتى 
كَيشة  يةكالييكردنةوةى  دةستوورو  

كؤماريى  مةرسومى  دةركردنى  لةسةر 
لةسَيدارةدان، وةك  بة سزاى  سةبارةت 
بةهةَلثةسَيردراوى  بؤ  ئاماذةدانَيك 
جَيبةجَيكردنى  ثــرؤســةى  مــانــةوةى 
بإيارى دادطاى باآلى تاوانةكانى عَيراق 
عةلى  لة  هةريةك  لةسَيدارةدانى  بؤ 
سابر  هاشمء  سوَلتان  مةجيدء  حةسةن 

دوورى لةسةر كةيسى هةَلةبجة).
ئةندامى  ئةتروشى،  سامى  بةبإواى   
لة  ئيسالمى  يــةكــطــرتــووى  ليستى 

بةشَيك  عَيراق،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
ضاكسازيى  ثةيماننامةى  خاَلةكانى  لة 
كــوردة،  بةرذةوةنديى  لة  نيشتمانى 
كَيشةكانى  (١٤٠)و  مــادةى  بةتايبةت 
ئاماذةى  بةآلم  بةغدا،  هةرَيمء  نَيوان 
ثةيوةست  عَيراقى  حكومةتى  كة  بةوةدا 
بإيارةوة،  ئةو  جَيبةجَيكردنى  بة  نيية 

جَيبةجَيكردنى  لةنَيوان  نية  ثةيوةنديش 
ئةمنيى  رَيككةوتنى  ثةيماننامةيةو  ئةو 
بةوتةى  بةوثَييةى  ئةمريكاوة،  عَيراق- 
مادةيةك  هيض  دةستووردا  «لة  ناوبراو 
كة  بةوةبكات  ئاماذة  كة  نةهاتووة 
ياسانء  هاوتاى  ثةرلةمان  بإيارةكانى 

دةبَيت جَيبةجَيبكرَيت».
ثةيماننامةى  جَيبةجَينةكردنى 
ضاكسازيى سياسى لةدواى زياتر لة (٦) 
ئةنجومةنى  لةاليةن  دةركردنى  لة  مانط 

دةضَيتةوة  ــةوة،  ــراق ــَي ع نــوَيــنــةرانــى 
بإيارو  رَيككةوتنء  ئةو  ضوارضَيوةى 
دةستووريانةش  مــادة  ئةو  تةنانةت 
سياسييةكان  اليــةنــة  نــوَيــنــةرى  كــة 
بةآلم  رَيككةوتوون،  لةسةرى  ثَيشتر 
لةسةر  جَيبةجَيكردنى  ئةطةرةكانى 

ئةرزى واقيع بَيهَيزة.

ليستى  ئةندامى  عوسمان،  د.مةحمود 
ئةنجومةنى  لة  كوردستان  هاوثةيمانى 
لةوةى  طةشبينة  عَيراق،  نوَينةرانى 
ئةو  جَيبةجَيكردنى  بؤ  كار  لةمةودوا 
لةوبارةيةوة  بكرَيت،  ثةيماننامةية 
لةطةأل  ــد:  ــان ــةي راط رؤذنـــامـــةى  ــة  ب
ثةيماننامةية  ئةو  ماوةيةكة  ــةوةى  ئ
لة  زؤرة  ئةطةر  بةآلم  ثشتطوَيخراوة، 
بةتايبةت  ئايندةدا جَيبةجَيبكرَيت،  مادةى 
سامةإايى  ئةياد  سةرؤكايةتيى  كة 
ئةنجومةنى  سةرؤكى  بووةتة  لةوةتةى 
نوَينةران كار بؤ كاراكردنى ئةنجومةنةكة 

دةكات.
ضةندين  كة  تةوافوقيش  بــةرةى 
ثةيماننامةى  لة  خؤى  طرنطى  خاَلى 
تؤماركردووة،  سياسيدا  ضاكسازيى 
وةك هةمواركردنى دةستوورو رَيطريان 
عَيراقء  ــى  دةرةك دةستَيوةردانى  لة 
وآلتء  بةإَيوةبردنى  لة  هاوبةشى 
طشتى،   لَيبووردنى  ياساي  كاراكردنى 
كشاندنةوةى هَيزةكانى ئةمريكا لة عَيراق 
جَيبةجَيكردنى  ئاستى  بة  دةبةستَيتةوة 

ئةو ثةيماننامةيةوة.
تةوافوق،  ــةرةى  ب لة  لهَيبى  تةها   
جَيبةجَيكردنى  بةبآ  كة  ئاشكرايكرد، 
نيشتمانى،  ضاكسازيى  ثةيماننامةى  
هَيزةكانى  كشاندنةوةى  ئةطةرةكانى 
دةبنةوةء  كةمتر  عَيراق  لة  ئةمريكا 
مانةوةيان لة عَيراقدا بة طرنط دةزانرَيت، 
كة  هةية  ئــةوة  ــؤى  ــط «دةن وتيشى: 
ئةو  لةسةر  راثرسى  عَيراق  حكومةتى 
ئةمةش  دوابخات،  ئةمنيية  رَيككةوتنة 
جَيبةجَيكردنى  بةبآ  كة  ئةوةية  بةَلطةى 
سياسي،  ضاكسازيى  ثةيماننامةى 
راثرسى  رَيككةوتنة  ئةو  ناتوانرَيت 

لةسةر بكرَيت».
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بةدواداضــــوون

ثةيماننامةى ضاكسازيى سياسى بؤ جيَبةجيَنةكرا؟

رؤذنامة

عَيراق  حكومةتى  ئــةوةى  دواى 
ثارَيزطاى  ٢٠٠٩ي  ساَلي  بودجةى 
بةرثرسانى  كةمكردةوة،  كةركوكى 
بة  هةنطاوة  ئــةو  شــارةكــة  ئيداريى 
«غةدرَيكى طةورة» دةزاننء لةهةمانكاتدا 

هةإةشةى بَيدةنط نةبوون دةكةن.
ئةنجومةنى   ٢٠٠٩/٣/٥ رؤذي 
ساَلى  بــودجــةى  عــَيــراق  نوَينةرانى 
٢٠٠٩ى عَيراقى ثةسةندكرد، كة بإةكةى 
لة  زياتر  دينارةء  تريليؤن   (٦٩) نزيكةى 
هةرَيمء  ثةرةثَيداني  بؤ  تريليؤني   (٢)
هةفتةى  لة  تةرخانكراوة،  ثارَيزطاكان 
رابردووشدا وةزارةتى ثالندانانى عَيراق 
كةركوكى  ثارَيزطاى  ئةمساَلى  بودجةى 
مليار   (٥٧) بــإةكــةى  كة  دياريكرد، 

دينارة.
ئيداريى  بــةرثــرســانــى  ــةى  ــةوت ب
لةإووى  عَيراق  حكومةتى  كةركوك، 
خزمةتطوزارييةوة  ئاوةدانكردنةوةو 
ثشتطوَيخستووة»،  «شـــارةكـــةي 
شارةكة  بودجةى  تادَيت  كة  بةوثَييةى 

كةمدةكرَيتةوة.
لة  كةركوك  ثارَيزطاى  بودجةى 
هةرَيمء  ثةرةثَيداني  ضــوارضــَيــوةي 
 (١٩٣) ٢٠٠٨دا   لةساَلى  ثارَيزطاكاندا، 
مليار ديناربوو، بةآلم بؤ ساَلي ٢٠٠٩ بة 
كةمكراوةتةوةو  بودجة  زؤر  رَيذةيةكى 

طةيشتووةتة (٥٧) مليار دينار.
ئةحمةد عةسكةرى، سةرؤكى ليذنةى 
ئاوةدانكردنةوة لة ئةنجومةنى ثارَيزطاى 
راطةياند:  ــامــةى  رؤذن بة  كــةركــوك، 
لة  ئاوإى  تائَيستا  عَيراق  «حكومةتى 
ئةركى  لةكاتَيكدا  نةداوةتةوة،  كةركوك 
سةرشانى حكومةتى عَيراقة كة خزمةتى 
دانيشتووانى  رَيذةى  بكات».  شارةكة 
عَيراقة،  دانيشتووانى  ٤٪ى  كةركوك 
حكومةتى  ئةمساَلى  ثالنى  بةثَيى 
بودجة  كةمتر  رَيذةية  لةو  زؤر  عَيراق، 

بإى  ئةمساأل  دياريكراوة،  كةركوك  بؤ 
(٥٧) مليار دينار بؤ ثارَيزطاى كةركوك 

دانراوة.
كةركوك  بودجةى  كةمكردنةوةى 
لةاليةن حكومةتى عَيراقةوة، بةرثرسانى 
ئةو  بؤ  نيطةرانكردووة،  شــارةكــةى 
داهاتوودا  رؤذى  ضةند  لة  مةبةستةش 
بةغدا  سةردانى  ئيداريى،  وةفدَيكى 

دةكةن.
ئاوةدانكردنةوة  ليذنةى  بةرثرسى 

لةوبارةيةوة دةَلَيت: «هةموو ثَيكهاتةكانى 
كة  لــةوةدةكــةنــةوة  جةخت  كةركوك 
لة  طــةورةى  غةدرى  عَيراق  حكومةتى 
هةفتةى  لة  بؤية  كــردووة،  كةركوك 
ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  ــــردوودا  راب
بإياريدا ليذنةيةك لة هةموو ثَيكهاتةكان 
سكاآلى  بةغداء  بضَيتة  دروستبكاتء 
دةطةيةنَيت،  كةركوك  ثَيكهاتةكانى 
ثةرلةمان  حكومةتء  بةرثرسانى  لةطةأل 
لَينةطيرا،  طوَيمان  ئةطةر  كؤدةبَيتةوة، 

ئةوا هةَلوَيستى ديكةمان دةبَيت».
كة  نةوتة،  عَيراق  سةرةكى  داهاتى 
بةرميل  مليؤن   (٢) نزيكةى  ــة  رؤذان
دةنَيردرَيتة دةرةوة، كة نرخى بةرميلَيك 
رَيذةية  لةو  دانـــراوة،  دؤالر   (٥٠) بة 
كةركوك  ثارَيزطاى  نةوتى  بةشَيكى 
دةطــرَيــتــةوة، لــةمــاوةى رابــردووشــدا 
لة  بإياريدا  عَيراق  وةزيرانى  سةرؤك 
بؤ  دؤالر   (٠,٥) نةوت  بةرميلَيك  هةر 
ئاوةدانكردنةوةى ئةو شارةى كة نةوتى 

لَي دةنَيردرَيتة دةرةوة، تةرخاندةكرَيت.
ــةوةشــى  ــةرى ئ ئــةحــمــةد عــةســك
راطةياند: داهاتى سةرةكى عَيراق نةوتةو 
بةشَيكى زؤرى هةناردةى نةوتى عَيراق 
لة  رَيذةيةك  دةبوو  كةركوكةوةية،  لة 
شارةكة  بؤ  كةركوك  نةوتى  ــارةى  ث
ئاوةدانىء  لةإووى  بةآلم  تةرخانبكراية، 
خزمةتطوزارييةوة خراوةتة دواى هةموو 
غةدرَيكى  ئةوةش  عَيراقةوة،  شارةكانى 

زؤر طةورةية كة لةو شارة كراوة.

كةركوك هةلَوَيست وةردةطرَيت

جَيبةجَينةكردنى، زيانى كوردى تَيداية

ليستى  لةاليةن  زياتر  ثةيماننامةية  ئةو  كة  بةوثَييةى 

هاوثةيمانىء بةرةي تةوافوقء ئةنجومةنى باآلى ئيسالمييةوة 

جَيبةجَيكردنيان  ضاودَيريى  بــةوردى  دةبواية  ــراوة،  دان

بكردايةو طوشاريان بخستايةتة سةر حكومةتى نورى ماليكى 

بؤ جَيبةجَيكردنء كاراكردنى
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تؤمةت  نةيتوانيوة  تائَيستا هيض كةسَيك 
ئةوة  بؤية  بكات،   سةرؤك  ئاراستةى 
دةستوورى  لة  طةورةية  خةلةلَيكى 
هةرَيمدا، لة سيستمى سياسيى هةرَيمدا 
سةرؤك هةركةسَيك بَيت، دةسةآلت لة 
وآلتانى وةك وآلتى ئَيمة خؤشةويستة، 
سنوورَيك  ئةطةر  بةجَيناهَيَلرَيت، 
بةكاربهَينرَيتء  خراث  لةوانةية  نةبَيت 
بؤ  دةستوور  لَيدةكةوَيتةوة،  كارةساتى 
رؤذَيكء دوو رؤذ دةرناضَيت ثَيويستة 

حساب بؤ ئةم شتانة بكرَيت.
كة  ضين  كةموكوإيانة  ئةو  رؤذنامة: 
لة ثرؤذة رةشنووسى دةستوورى هةرَيمدا 

هةية كة نووسراوةتةوة؟
ئــةو  طشتى  ــى  ــةك ــوةي ــةشــَي ب  *
هةرَيمدا  دةستوورى  لة  كةموكوإيانةى 
هةَيمى  سنوورى  ديارينةكردنى  هةية، 
سياسيية،  سيستمى  كــوردســتــانء 
دةَلَيت  دةستوورةكةدا  سةرةتاى  لة 
دةَلَيت  دواتر  ثةرلةمانيية،  سيستمةكة 
بةالى  زياتر  سيستمةكة سةرؤكايةتيية، 
هةروةها  شكاوةتةوة،  سةرؤكايةتيدا 
مةسةلةى ثَيكهاتة نةتةوةييء ئايينةكان 
با  ــن  دةَلــيَ ئيسالمى  اليةنى  هةندَيك 
دةستوورى  وةك  هةرَيم  دةستوورى 
ــاوةى  ــةرض س ئايين  ــت،  ــَي ب ــراق  ــَي ع
بةبإواى من زؤر شتى  بَيت،  ياسادانان 
ثَيويستى  هاتووة   دةستووردا  لة  درَيذ 
دةستوورى  هةية،  ثَيداضوونةوة  بة 
ثسثؤإةوة  ليذنةيةكى  لةاليةن  هةرَيم 
هةموو  ثسثؤإى  بةآلم  داإَيذراوةتةوة، 
دةستوور  كاتَيك  نةبوون،  بوارَيك 
لةبوارى  ثَيويستة  دةنووسيتةوة، 
ــوورىء يــاســايــىء نــةتــةوةيــىء  ــاب ئ
ثةيوةندىء ديموكراتى ثسثؤإت لةطةَلدا 
دةنطدانةوة،  بخرَيتة  ئةوكات  بَيت، 
-٢٠٠٦ لةساَلى  دةستوور  هةرضةندة 
ثةسةند  بــةآلم  نووسراوةتةوة،  ةوة 
ناكرَيت، نازانم ئَيستا بةنيازن ثةسةندى 
نةكرَيتء  ثةسةند  هــيــوادارم  بكةن، 
بمَينَيتةوة تا خولى داهاتووى ثةرلةمانء 
ليذنةيةكى ثسثؤإيى ثَيداضوونةوةى بؤ 
ئةوكاتة  دواكةوتووة،  هةر  تازة  بكات، 
لَينةكرَيت،  ثةلةى  دةنطدانةوةء   بخرَيتة 
ثةلةى  تا  نيية  ساَلَيك  بؤ  دةستوور 

لَيبكرَيتء كةموكوإى هةبَيت.
باس  كة  وآلتَيك  هةر  لة  رؤذنامة: 
ياسا  دةبَيت  دةكرَيت،  ديموكراتى  لة 
لة هةرَيمى كوردستان  ئايا  سةروةربَيت، 

تا ضةند ياسا سةروةرة؟
نةبووة،  سةروةر  ياسا  بةداخةوة   *
ذيانى  بواية،  ــةروةر  س ياسا  ئةطةر 
يةك  ــوو،  ــةدةب ن ئَيستا  وةك  خةَلك 

سةرف  ياسا  بةبآ  حكومةت  دينارى 
وآلتانة  ئةو  سةيرى  ئةطةر  نةدةكرا، 
كؤمار  ــى  ســةرؤك دةبينين  بكةين 
لَيثرسينةوةى  دادطا  بةردةمى  دةهَيننة 
ناتوانَيت  وةزيرَيك  دةكرَيت،  لةطةَلدا 
بكات،  سةرف  ثارة  خؤى  بةئارةزووى 
لة  بةآلم  ديارة،  هةمووى  وآلت  ثارةى 
سةروةر  ياسا  كوردستاندا  هةرَيمى 
زانكؤ،  لة  بوارةكاندا،  هةموو  لة  نةبووة 
لة دادطا، دةسةآلتى جَيبةجَيكردن، ياسا 
جَيبةجَيكردن  دةسةآلتى  سةروةرنيية، 
كار  يةك  ياسايى  بةندَيكى  بةبآ  نابَيت 
لَيثرسينةوةيةك  هيض  نابَيت  بكات، 
دةركردنةى  نانبإينء  ئةو  وةك  بكات 
ديارى  دةبَيت  حكومةت،  فةرمانبةرانى 
بكرَيت لةسةر ضى دةركراوة، هةرضةندة 
فةرمانبةر نابَيت دةربكرَيت بةبآ ئةوةى 
ليذنةيةكى لَيكؤَلينةوة ثَيكهاتبَيت، دةبَيت 
بةبآ  ئةطةر  لةسةربكات،  كارى  دادطا 
دادطا فةرمانبةرَيكت دةركرد، ئةوة ياسا 
حكومةت  كارَيك  هةر  سةروةرنيية، 
ياساكان  بــة  ثشت  ــت  ــَي دةب بيكات، 
هاوآلتييان  ئَيستا  بةداخةوة  ببةستَيت، 
دةترسن،  خؤيان  سَيبةرةكانى  لة 
ئاسايشء  ــةن  ــةالي ل ــةوةى  ــةرئ ــةب ل
ئةوةى  بةبآ  ثَيشمةرطةوة،  ثؤليسء 
كارى  هةبَيت  ياسايى  بإطةيةكى  هيض 
كةرامةتيان  دةكةنء  بةرامبةر  خراثيان 
شتَيكى  لــةســةر  نابَيت  دةشكَينن، 
بشكَينرَيت،  كةرامةتى  خةَلك  ســادة 
بإيارى  بةبآ  خةَلك  لَيرة  بةداخةوة 
لَيثرسينةوةى  دةستطيردةكرَيتء  دادطا 

لةطةَلدا دةكرَيت.
رؤذنامة: ئةو هةَلبذاردنةى ثةرلةمانى 
 ٢٠٠٩/٧/٢٥ بــإيــارة  كة  كوردستان 

بةإَيوةبضَيت، ضؤن دةبينيت؟
ثةرلةمانى  داهاتووى  هةَلبذاردنى   *
دةبَيت  زؤرى  جياوازييةكى  كوردستان 
رابــردوودا،  هةَلبذاردنةكانى  لةطةأل 
 ،٢٠٠٥ ــى  ــذاردن ــب ــةَل ه بةتايبةتى 
كؤمةَلَيك  هةية،  فرةليستى  لةبةرئةوةى 
كَيبإكآ  ثَيشةوة  هاتوونةتة  تازة  ليستى 
لةسةر كورسييةكاني ثةرلةمان دةكةن، 
ناوةندةكانى  كؤمسيؤن  لةوماوةيةى 
ــردةوة،  ك دةنطدةرانى  تؤماركردنى 
ناوةندانة  ئةو  بــةرةو  زؤر  خةَلكَيكى 
دةطةيةنَيت  ئــةوة  ئــةوةش  ــوون،  دةض
لةاليةن  جياوازةو  زؤر  هةَلبذاردنة  ئةو 
وةردةطيرَيت،  بةهةند  هاوآلتييانةوة 
هةَلبذاردنةكة  لة  ليست  يةك  ئةوةنيية 
نةبَيت،  بةهَيزى  ركــابــةرى  هةبَيت 
دةكرَيت  طؤإانكاريى  هيواى  ئةمجارة 
بةرزترين  كة  ثةرلةمانةوة،  رَيطاى  لة 

هةَلبذاردن  بة  شةرعييةء  ــاي  دةزط
دةكرَيت  دياريدةكرَينء  نوَينةرةكان 

طؤإانكاريى لةوَيوة ئةنجامبدرَيت.
ليستى  بة  هةَلبذاردنةكة  رؤذنامة: 
ثةرلةمانى  ــةن  ــةالي ل كــة  داخـــراوة 
ئةمةش  ثةسةندكرا،  كوردستانةوة 
بةشَيوةى  ثةرلةمانةكان  ئةندام  وادةكات 
تؤ  ــةإاى  ب ثةرلةمان،  بضنة  تةزكية 
بؤضى  داخراو  ليستى  ثةسةندكردنى 

دةطةإَيتةوة؟
بؤ  ــى  ــازادي ئ داخـــراو  ليستى   *
دةدات  ئازاديى  ناهَيَلَيتةوة،  دةنطدةر 
بوو،  بةدأل  كَيى  بؤخؤى  حيزبةكان  بة 
كراوة  ليستى  بة  ئةطةر  بةآلم  دايبنَيت، 
ثةرلةمانَيكى  دةبوو،  ديموكراتيتر  بواية، 
تواناى  كةسةى  ئةو  دةبوو،  كاراتريش 
ثةرلةمان،  بضَيتة  نةيدةتوانى  نةبواية 
ئةوكاتة  بواية،  كراوة  ليستي  بة  ئةطةر 
كانديد  كةسانةيان  ئــةو  ليستةكان 
ئةوانةيان  نيية،  توانايان  كة  نةدةكرد 
خزمةتى  خؤشةويستنء  كة  دةهَينا 
بةداخةوة  بــةآلم  ــردووة،  ك خةَلكيان 
ثاساوةكةي  كوردستان  ثةرلةمانى 
بؤ  كة  نةبوو  خؤيدا  جَيطاى  لة  زؤر 
هةمووى  هَينايةوة،  ــراو  داخ ليستى 
ليستى  بة  دةبوو  بوو،  تةكنيكي  طرفتي 
داخراودا  ليستى  لة  ئَيستا  بواية،  كراوة 
ئةندامةكان زياتر ثابةندى رَينماييةكانى 
داخوازييةكانى  نةك  دةبن  حيزبةكان 

ميللةت.
هةَلبذاردنى  سَييةم  ئةمة  رؤذنامة: 
كوردستان  هةرَيمى  لة  ثةرلةمانة 
ثةرلةمانةى  دوو  لةو  بةإَيوةدةضَيت، 
ئةداى  لة  ميللةت  تاإادةيةك  ثَيشوودا 
ئةندامانى ثةرلةمان ناإازيبوون كة وةك 
نوَينةرى  ببنة  نةيانتوانيوة  ثَيويست 
داهاتوو  ثةرلةمانى  تؤ  بةإاى  خةَلك، 
ئةوانى  لةطةأل  دةبَيت  جياوازييةكى  ض 

ديكة؟
* ئةو ثةرلةمانة هةرضةندة بة ليستى 
داخراو دةبَيت، بةآلم جياوازييةكى زؤرى 
جياوازو  ليستى  لةبةرئةوةى  دةبَيت، 
طؤإةثانةكةوةء  هاتووةتة  بةهَيز 
لةوانةية  دةكـــةن،  يةكتر  ملمالنَيى 
ليستانة  لةو  ئازا  دَلسؤزو  خةَلكانَيكى 
طؤإانكاريى  ثةرلةمانةوةء  بَينة  هةبن 
هةية،  جياواز  ليستى  مادام  دروستبَيت 
بةدةستبهَينن،  كةميش  دةنطَيكى  ئةطةر 
مافةكانى  لة  داكؤكى  ئةوكاتة  ئــةوا 
جياواز  دةنطَيكى  ـــةنء  دةك خــةَلــك 
ميللةت  بةرذةوةنديى  لةطةأل  ــن،  دةب
يةكدةطرنةوة، لةوةية هةر ثرؤذةيةك لة 
بةرذةوةنديى ميللةت نةبَيت ياخود هةر 

لةو  ئةطةر  نةكةن،  ثةسةندى  ياسايةك 
لةسةد  سةد  نةتوانرَيت  هةَلبذاردنةشدا 
طؤإانكاريى  ئةوة  بكات،  طؤإانكاريى 
ئةوانة  ئةطةر  داهاتوو  لة  دةكرَيت  هةر 
داكؤكى  بتوانن  ثةرلةمان  خولةى  لةو 
ديكةدا  هةَلبذاردنَيكى  لة  ئةوا  بكةن، 

دةتوانن زؤرينة بةدةستبهَينن.
لة ٢٠٠٥دا  رؤذنامة: ئةو ثةرلةمانةى 
توانيويةتى  ضةند  تا  هةَلبذَيردرا، 

ئةركةكانى خؤى راثةإَينَيت؟

* بةداخةوة ئةو ئةندام ثةرلةمانانةى 
ثَيويست  وةك  نةيانتوانيوة  ثَيشوو 
نوَينةرايةتيى طةل بكةن، ئةركى ثةرلةمان 
ضاودَيريكردنى  ياسادانانء  لة  بريتيية 
دانانى  دارايــىء  تةنفيزىء  دةسةآلتى 

ضاودَيريكردنء  لة  ثةرلةمان  بودجة، 
هةرَيمى  حكومةتى  لة  لَيثرسينةوة 
لة  نةبووة،  سةركةوتوو  كوردستان 
دايناون  ياسايانةى  ئةو  ياسادانانيش 
نيية،  دةستووريى  بنةمايةكى  هيض 
لةماوةى ضةند ساَلى  دةبواية ثةرلةمان 
هةبواية،  دةستوورَيكى  ـــردوودا  راب
ياساكان  دةستوورةدا  ئةو  لةسايةى 
بة ئيشتيهاداتى  دابنراية، نةك ثةرلةمان 
ثةرلةمان  راستة  دابنَيت،  ياسا  خؤى 

ئةو  بةآلم  هةية،  ياسادانانى  دةسةآلتى 
دابنَيت،  ياسا  دةبَيت  كاتَيك  دةسةآلتة 
ضوارضَيوةى  لة  هةبَيت  دةستوورَيكى 
بة  دابنَيتء  ياسا  دةســتــوورةدا  ئةو 
ثةرلةمان وةك  بةداخةوة  نةبَيت،  ميزاج 
ثَيويست نةيتوانيوة ببَيتة نوَينةرى طةل، 
بتوانَيت  داهاتوو  ثةرلةمانى  هيوادارين 
هةرَيمى  بؤ  دابنَيت  باش  دةستوورَيكى 
كوردستان، نةك وةك ثةرلةمانى ئَيستا 

بةبآ دةستوور ياسا دادةنَيت.
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ثةرلةمان لة ضاودَيريكردنء لَيثرسينةوة لة حكومةتى 

هةرَيمى كوردستان سةركةوتوو نةبووة، لة ياسادانانيش 

ئةو ياسايانةى دايناون هيض بنةمايةكى دةستووريى 

نيية، دةبواية ثةرلةمان لةماوةى ضةند ساَلى رابردوودا 

دةستوورَيكى هةبواية، لةسايةى ئةو دةستوورةدا 

ياساكان دابنراية، نةك ثةرلةمان بة ئيشتيهاداتى خؤى 

ياسا دابنَيت

د. شؤإش حةسةن، ثسثؤإى ياسايىء دةستووريى: 

دةسـةآلتداراني هـةرَيم لـَيرة سيستمي سةرؤكــــــايةتي ثةيـأةودةكةنء لـة بةغـداش دذايةتى دةكةن

ئةطةر سةرؤكى هةرَيم لةاليةن طةلةوة  

هةَلبذَيردرَيت، خؤى لة ثةرلةمان بة كةمتر 

نازانَيت، دةَلَيت من بة زؤرينةى دةنطى 

جةماوةر هةَلبذَيردراوم، دةسةآلتى فراوان 

دةبَيت، لةبةرامبةر ئةو دةسةآلتة فراوانةى 

هةيةتى لَيثرسينةوة نيية، بةثَيي ياساي 

سةرؤكايةتي تةنيا لةحاَلةتي خيانةتَيكى 

طةورة ياخود هةَلطةإانةوة بةثَيضةوانةى ئةو 

سوَيندةى دةيخوات لَيثرسينةوةي لةطةَل 

دةكرَيت، ئةو اليةنةش ديارينةكراوة 

كة كآ مافى ئةوةى هةية ئةو تؤمةتانةى 

ئاراستة بكات

ضـــــاوثَيكةوتن

د.شؤإش حةسةن 

كؤية  ــة  ل  ١٩٥٩ ــى  ــاَل س  -
لةدايكبووة.

زانستة  كؤلَيذى   ١٩٨٢ ساَلى   -
بةغداى  زانكؤى  سياسييةكانى 

تةواوكردووة.
كؤلَيذى   ١٩٩٦ ــى  ــاَل س  -
سةآلحةديني  زانكؤى  ياساى 

تةواوكردووة.
ياساى  لة  دكتؤراى  ماستةرو   -

طشتيدا هةية.
- ماوةى ضةند ساَلَيك مامؤستا 

بووة لة زانكؤى كؤية.
 - ئَيستا مامؤستاى كؤلَيذى ياساو 

رامياريى زانكؤى سلَيمانيية.

www.ne
tew

e.c
om



ذمــارة (490) دووشةممة 62009/6/15
hewal.rozhnama@gmail.com

سازداني: ئارى سابير

خةَلكانة  ئةو  دةركردنى  رؤذنامة: 
حكومةتى  لة  جياواز  بيروإاى  لةسةر 
بَيدةنطى داواكارى  هةرَيمى كوردستانء 
ئاية  دةطةإَيتةوة،  بؤضى  ئةوة  طشتى، 
حيزب  دةسةآلتى  ئةوةنيية  ماناى  ئةمة 

بةسةر دادطاو داواكارى طشتيدا زاَلة؟
دةسةآلتة  ئةو  قةزايى  دةسةآلتى   *
ســةردةمــى  لــة  نيية،  سةربةخؤية 
بؤى  فةرمانبةر  بةعسدا  حكومةتى 
مافى  داواى  ــا  دادط لة  بضَيت  نةبوو 
دةســتــوورى  لة  ــةآلم  ب بكات،  خــؤى 
هةرَيمى  دةستوورى  ثرؤذة  عَيراقىء 
لة  دادوةريــى  دةسةآلتى  كوردستانء 

يةكاليى  بإيارَيك  هيض  كوردستان، 
لَيبدةيت،  تانةي  دةتوانيت  نيية  كةرةوة 
تؤ  كة  ديارينةكراوة  اليةنة  ئةو  بةآلم 
داواى لَي تؤماربكةيت، كَيشةكة لَيرةداية 
داواكارى طشتى بة كارى خؤى نازانَيت، 
هةبواية  ئيداريمان  دادطايةكى  دةبواية 
خةَلك بؤ ئةو كَيشانة رووى تَيبكرداية، 
خةَلك  ١٩٩٩)دا   -١٩٩٨) ساَلةكانى  لة 
لة  دةردةكرا  جياواز  بيروإاى  لةسةر 
شوَينَيك  هيض  كوردستان،  هةرَيمى 
ئَيستاش  تَيبكات،  رووى  خةَلك  نةبوو 
ئةو  نازانين  ئَيمة  دووبارةبووتةوة، 
سزاية  ئةطةر  ضيية،  لةسةر  دةركردنة 
هةبَيت  ياسايةك  دةبَيت روونبكرَيتةوة، 
دةبينين  ثَيببةستَيت،  ثشتى  سزاية  ئةو 
هيض ياسايةك نيية دةسةآلت ثشتى ثآ 

ببةستَيت، من بإيارى دةركردنى خةَلكم 
ياسايةك  هيض   بة  ئاماذةى  لةالية، 
ثآ  فةرمانبةرةى  ئةو  كة  نةكردووة 
دواتر  شةخسيية  بإيارةكة  فةسَلكراوة، 
فةسَلدةكرَيت،  فةرمانبةرَيك  كاتَيك 
بطرَيتةوة،  خؤى  بةس  سزاكة  دةبَيت 
فةسَلدةكةيت،  يةكَيك  ئةمإؤ  بــةآلم 
دايكء  منداألء  ماألء  بؤ  زيانى  تةنيا 
باوكى هةية، بةداخةوة ئةوة بة ميزاجى 
دةسةآلت دةكرَيت، هيوادارين دةسةآلت 
دةسةآلتى  نابَيت  بضَيتةوة،  بةخؤيدا 
خؤشى  بكاتء  فةسَلت  جَيبةجَيكردن 
دةسةآلتى  ثَيويستة  بتطةإَينَيتةوة، 
قةزايى باوةشت بؤ بطرَيتةوة، مافةكةت 
بؤ بطةإَينَيتةوة، لة دةستووردا ئاماذةى 
ثَيويستة  فةسَلكرايت،  ئةطةر  ثَيكراوة 

دةسةآلتى  ثَيش  ببينى  خؤت  دادبينى 
كوردستاندا  لة  كة  بةداخةوة  قةزايى، 

ئةوةنيية.
ــةن  ــةالي ـــة: زؤرجــــار ل ـــام رؤذن
كوردستانةوة  هةرَيمى  دةسةآلتدارانى 
دةَلَين  دةكرَيت،  ديموكراسى  باسى 
عَيراق،  بؤ  نموونة  بكرَيتة  كوردستان 
بةآلم لةطةأل نزيكبوونةوةى هةَلبذاردندا 
دةسةآلتدارانةوة  ئةو  لةاليةن  دةبينين 
فةرمانى فةسَلكردنى ئاسايشء ثؤليسء 
لةسةر  ــت  ــرَي دةردةك فةرمانبةران 
ديموكراسية  ئةو  ئايا  بيروإاى جياواز، 
هةرَيمى  لة  باسيدةكةن  ئةوان  كة  هةية 

كوردستان؟
رَيطاى  هةية  شــت  هــةنــدَيــك   *  
سةردةمي  لة  نموونة  بؤ  لَيناطيرَيت، 

بة  نةيدةتوانى  كةس  حسَيندا  سةدام 
كؤتايى  كة  كاتَيك  قسةبكات،  ئازاديى 
ثَيهات، بؤخؤى يةك مةتر زةوى نةبوو 
ضى  بينيمان  بشارَيتةوة،  تَيدا  خؤى 
دةسةآلت  رَيطايانةى  ئةو  بةسةرهات، 
ثَيضةوانةى  هةمووي  طرتوويةتيةبةر 
هيوادارين  ديموكراسية،  ثرةنسيثةكانى 
لة  بضَيتةوةء سوود  بةخؤيدا  دةسةآلت 
ئةوة  وةربطرَيت،  دةوروبةر  ئةزموونى 
هةَلبذاردن لة لوبنان ئةنجامدرا، بينيمان 
قبوَلكرد،  ئةنجامةكةيان  اليةك  هةموو 
هةَلبذاردنة  ئةو  بةيانى  نازانين  ئَيمة 
ثَيويستة  بــةآلم  ضيية،  ئةنجامةكةى 
ئازادبَيتء  كؤمةَلطا  تاكَيكى  هةموو 
هةبَيت،  خؤيان  مافى  ليستةكان  هةموو 
بكةن  هةَلبذاردن  بانطةشةى  يةك  وةك 

بؤخؤيان بةبآ سانسؤرو هةموو اليةك 
ئةنجامى هةَلبذاردن قبوأل بكةين، ئةطةر 
ساَلَيكى  ضةند  نةكةن  قبوَلى  ئةمإؤش 
لةماوةى  بكةن،  قبوَلى  دةبَيت  ديكة 
هةرَيم  بارودؤخى  ناوخؤدا  شــةإى 
ئؤثؤزسيؤن  كة  نةبوو  طونجانةى  ئةو 
بــارودؤخــةكــة  ئَيستا  دروستبَيت، 
ليستَيكى  ضــةنــد  بــؤيــة  ــجــاوة،  طــون
جوآلنةوةية  ئةو  لةوةية  هةية  جياواز 
بطؤإَيت،  شتةكان  هةموو  نةتوانَيت 
دةبَيت،  باشى  دةستكةوتَيكى  بــةآلم 
بةشَيوةيةكى  لةئَيستاوة  ثَيويستة  بؤية 
خةَلكدا  لةطةأل  مامةَلة  ديموكراسى 

بكرَيت.
عَيراق  سياسيى  سيستمى  رؤذنامة: 
هةرَيمى  لة  دةبينين  ثةرلةمانيية، 

دةرضووة  تايبةت  ياسايةكى  كوردستان 
خةَلكةوة  لةاليةن  هةرَيم  سةرؤكى  كة 
هةرَيمى  لة  ئةوانةى  هةَلبذَيردرَيت، 
سةرؤك  دةكةن  ئةوة  داواى  كوردستان 
لة  هةَلبذَيردرَيت،  خةَلكةوة  لةاليةن 
ئةمة  ئايا  دةوةستنةوة،  دذى  عَيراق 

ثَيضةوانةى دةستوورى عَيراق نيية؟
دةبَيت  عَيراق،  دةستوورى  بةثَيي   *
طونجاوبَيت  هةرَيمةكان  دةستوورى 
طرنطترين  عَيراق،  دةستوورى  لةطةأل 
سياسي  سيستمي  كة  ئةوةية  بإطة 
سيستمة  هةرَيم  لة  ثةرلةمانيية،  عَيراق 
سياسييةكةمان تَيكةآلوة، بةثَيى ياساى 
لةاليةن  سةرؤك  هةرَيم،  سةرؤكايةتى 
طةلةوة هةَلدةبذَيردرَيت، لة دةستوورى 
هةرَيميشدا هةر ئةوة تةئكيدكراوةتةوة، 

لة  كة  سيستمةية  ئةو  ثَيضةوانةى  ئةوة 
باسى  شوَين  زؤر  لة  ئَيمة  هةية،  بةغدا 
لةبةرئةوةى  نةك  كــردووة،  ئةوةمان 
كةسَيك ئَيستا سةرؤكى هةرَيمة، بةَلكو 
دةستوور بؤ دةيان ساأل دةنووسرَيتةوة، 
لةاليةن  هةرَيم  سةرؤكى  باشترواية 
ئةطةر  هةَلبذَيردرَيت،  ثةرلةمانةوة 
بةتةنيا  نةبَيت،  ثةرلةمانيشةوة  لةاليةن 
ــىء  ــارةوان ش ئةنجومةنى  لــةاليــةن 
هةَلبذَيردرَيت،  ثةرلةمانةوة  ثارَيزطاو 
هةرَيم  سةرؤكى  هةَلبذاردنى  بةآلم 
فةرةنساو  وةك  خةَلكةوة  لةاليةن 
ئةمريكا، دةسةآلتى زؤرى هةبَيت، وةك 
ئةو وآلتانةى وةك ئَيمةن كة بارودؤخى 
خراثة،  كؤمةآليةتيان  ــوورىء  ــاب ئ
بةكاردَيتء  خــراث  بة  دةسةآلتةكة 

تةجروبةش  دةضَيت،  ديكتاتؤرى  بةرةو 
ويستيان  التين  ئةمريكاى  كاتَيك  زؤرة 
ياخود  بَيت،  سةرؤكايةتى  سيستمةكة 
لة هةندَيك وآلتى عةرةبى وةك ميسرء 
دكتاتؤريةت  ــةرةو  ب دةبينين  تونس 
ضووة، ثياوَيكى وةك حوسنى موبارةك 
حكومة،  لةسةر  ساأل   (٢٠) لة  زياتر 
سةيرة ماليكى لةبةر بةرذةوةنديى خؤى 
خةَلكةوة  لةاليةن  سةرؤك  با  دةَلَيت 
هةَلبذَيردرَيتء ئةو تةوافوقيية نةمَينَيت 
ئةوةش  بكرَيت،  ديموكراتى  بةشَيوةى 
كةمةنةتةوايةتييةكانة،  زةرةرى  لة 
سيستمةكة  دةمانةوَيت  لَيرة  ئَيمة 
دذى  بةغدا  لة  بَيت  سةرؤكايةتى 
دةكرَيت  لةبةغدا  ئةوةى  دةوةستينةوة، 
ئةوةم  دذى  من  تَيداية،  كوردى  زيانى 
سةرؤكايةتى  سيستمةكة  هةردووال  لة 
سةرؤك  ثةرلةمان  باشترواية  بَيت، 
ئةوةندة  سةرؤك  بؤئةوةى  هةَلبذَيرَيت 
بةداخةوة  بــةآلم  نةبَيت،  دةسةآلتى 
ياساية  ئةو  لَيرة  كــورد  بةرثرسانى 
جَيبةجَيدةكةنء لة بةغدا دذايةتى دةكةن، 
بؤضى  كة  روونبكةنةوة  ئةوة  دةبَيت 
لةكاتَيكدا  ناإازين،  بةغدا  لة  رازين  لَيرة 
ئامانجةكة يةكة، ئةطةر ثَيوةرَيك نةبَيت 
خراث  ســةرؤك  دةبَيتة  كةسةى  ئةو 

بةكاردةهَينَيت. دةسةآلتةكةي 
هةرَيمى  سةرؤكى  كاتَيك  رؤذنامة: 
ــكــةوة  ــان لــةاليــةن خــةَل ــت ــوردس ك
زؤرى  دةسةآلتَيكى  هةَلدةبذَيردرَيت، 
دياريكراوة  ياسايةكدا  هيض  لة  دةبَيت 
كآ لَيثرسينةوةى لةطةَلدا دةكات، ياخود 
نابَيتة هؤى ئةوةى ثةرلةمانى كوردستان 

بَيهَيز بكات؟
لةاليةن  هةرَيم  سةرؤكى  ئةطةر   *
ــؤى لة  ــردرَيــت، خ ــبــذَي ــةوة هــةَل طــةل
دةَلَيت  نازانَيت،  كةمتر  بة  ثةرلةمان 
جةماوةر  دةنطى  زؤريــنــةى  بة  من 
هةَلبذَيردراوم، دةسةآلتى فراوان دةبَيت، 
فراوانةى  دةسةآلتة  ئةو  بةرامبةر  لة 
ياساي  بةثَيي  نيية،  لَيثرسينةوة  هةيةتى 
سةرؤكايةتي تةنيا لةحاَلةتي خيانةتَيكى 
طةورة ياخود هةَلطةإانةوة بةثَيضةوانةى 
لَيثرسينةوةي  دةيخوات  سوَيندةى  ئةو 
ـــت، ئـــةو اليــةنــةش  ــةَل دةكـــرَي ــةط ل
ئةوةى هةية  مافى  ديارينةكراوة كة كآ 
ئةو تؤمةتانةى ئاراستة بكات، بؤ نموونة 
لة ئةمريكا سةرؤك لةاليةن ئةنجومةني 
ئاراستة  تؤمةتي  نوَينةرانةوة  ثيرانء 
سينات  ئةنجومةنى  دوايــى  دةكرَيت، 
ضةندينجار  دةكــرَيــت،  دادطايى  دَيــت 
ئايا  بةآلم  بينيوة،  دادطايانةمان  ئةو 
بةو  بةإَيوةدةضَيت  لَيرة  كارانة  ئةو 
تونس،  ميسرو  لة  هةية؟  بارودؤخةى 

د. شؤإش حةسةن، ثسثؤإى ياسايىء دةستووريى: 

دةسـةآلتداراني هـةرَيم لـَيرة سيستمي سةرؤكــــــايةتي ثةيـأةودةكةنء لـة بةغـداش دذايةتى دةكةن

ضـــــاوثَيكةوتن

ياساييء  ــواري  ب ثسثؤإي  حةسةن،  ــؤإش  د.ش
هةرَيم  دةستوورى  بةوةدةكات  ئاماذة  دةستووريي، 
بةآلم  داإَيذراوةتةوة،  ثسثؤإةوة  ليذنةيةكى  لةاليةن 
ثسثؤإى هةموو بوارَيك نةبوونء ثسثؤإي بوارةكاني 
ئابوورىء ياسايىء نةتةوةيىء ثةيوةندىء ديموكراتى 
تَيدانةبووة، بةشَيوةيةكى طشتيى ئةو كةموكوإيانةى 
لة دةستوورى هةرَيمدا هةية، ديارينةكردنى سنوورى 
لة سةرةتاى  هةرَيمى كوردستانء سيستمى سياسيية، 
دةستوورةكةدا دةَلَيت، سيستمةكة ثةرلةمانيية، دواتر 
باشة  ثَيي  بؤية  سةرؤكايةتيية،  سيستمةكة  دةَلَيت، 
دةستوور لةم خولةي ئَيستاى ثةرلةماندا دةنطي لةسةر 

نةدرَيتء دوابخرَيت بؤ خولي داهاتوو.

بةثَيى دةستوورى عَيراق، دةبَيت دةستوورى هةرَيمةكان طونجاوبَيت 

لةطةأل دةستوورى عَيراق، طرنطترين بإطة ئةوةية كة سيستمي سياسي 

عَيراق ثةرلةمانيية، لة هةرَيم سيستمة سياسييةكةمان تَيكةآلوة، بةثَيى 

ياساى سةرؤكايةتى هةرَيم، سةرؤك لةاليةن طةلةوة هةَلدةبذَيردرَيت، لة 

دةستوورى هةرَيميشدا هةر ئةوة تةئكيدكراوةتةوة، ئةوة ثَيضةوانةى ئةو 
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ديموكراسيء  نيية  ثةيوةندييةك  هيض 
هيض  لة  كؤبكاتةوة،  ثَيكةوة  هةإةشة 
ديموكراسيء  دونــيــادا  كؤمةَلطايةكي 
تؤقاندن  ضاوسووركردنةوةء  هةإةشةء 
ديموكراسي  ئةوكاتةي  هةَلناكةن،  ثَيكةوة 
هةإةشة  ئيدي  دةكرَيت،  سيستماتيزة 
ئاوادةبَيت،  ضةشنةكانييةوة  هةموو  بة 
هةإةشةكردن  بة  نيية  ديموكراسيةتَيك 
هــةروةك  بكات،  قايم  خــؤي  ثايةكاني 
ديموكراسي  نيية  هــةإةشــةيــةكــيــش 
راظةي  هةإةشةء  زماني  بضةسثَينت، 
هاوبةش  خاَلَيكدا  هيض  لة  ديموكراسيانة 
بة  ســةر  هةإةشة  هةية  ئــةوةنــدة  نين! 
توندوتيذييةء ديموكراسي سةر  كلتووري 

بة كلتووري لَيبووردنة.
ــان  ــةإووم رووب ثرسيارانةي  ئــةو 
دةبَيتةوة، ئةوةية ئايا سةيرنيية لة شوَينَيك 
ثَيداويستي  ديموكراسيء  باسي  زؤرترين 
بووني سيستمَيكي سياسيي ديموكراسيانة 
هاوآلتييانء  بــةرامــبــةردا  لة  بكرَيت، 
سياسييةكان  ئةديبانء  ــووســةرانء  ن
ئايا  لةسةربَيت؟  هةإةشةيان  زؤرترين 
سةيرنيية لةو شوَينةي زؤرترين ثةخشان 
دة  دةنووسرَيت،  ديموكراسي  لةسةر 
ئةو  تاكةكاني  لةسةر  هةإةشة  هَيندة 

كؤمةَلطايةبن؟
مانايةكي  ض  ديموكراسي  بةإاست 
ضةمكة  ئةم  ئةطةر  دةمَينَيت،  راستةقينةي 
ثَييةكي لة سياسةتدا نةبَيتء ئةوي ديكةي لة 
دامةزراوةكاني دةسةآلتدا، ئةطةر دةستَيكي 
خانةي  بضووكترين  تا  طةورةترين  لة 
ديكةي  دةستةكةي  نةبَيتء  كؤمةآليةتيدا 
ديموكراسي  رؤشنبيريدا،  كلتووري  لة 
تةنيا بةو طوتارة بريقةدارانة ءةسفناكرَيت 
بؤخؤياني  دةســـةآلت  اليةنةكاني  كة 
لة  ديموكراسيةت  ئةوةي  دةإازَيننةوة، 
ئةو  كؤتاييهاتني  دةضةسثَينَيت،  دةسةآلتدا 
كونجء  هةموو  كة  هةإةشانةية  سَيبةري 

كةلةبةرَيكي ذياني طرتووةتةوة.
لة  تةنيا  ضةمكَيكة  ديموكراسي 
خؤي  راستةقينةكاني  مانا  راظةكاريدا 
طوزارشت  ديموكراسي  واتا  دةضنَيتةوة، 
ــداران  ــةآلت دةس هوتافانةي  ــةو  ل نيية 
توندوتيذيي  خوَينء  بؤني  دةيكَيشنء 
ثَيمان  ديموكراسيةتةوة  بةناوي  لَيدَيتء 
ديموكراسي  ئةوةندةي  دةفرؤشنةوة! 
لةسةر مافةكاني هاوآلتيبوونء يةكسانيء 
نيو  رادةوةســتــَيــت،  ءةكيةكي  ضانسي 
لة  ءتارانةي  لةو  نيية  طوزارشت  هَيندة 
باسي  دةنووسرَيت،  رؤذنامةيةكدا  هةر 

دامةزراندني  شةقامَيكء  تَيكةَلةكردني 
بنكةيةكي  كردنةوةي  زَيرابء  بؤرييةكي 
ثارضة  هةزار  دابةشكردني  تةندروستيء 
طوندَيكء...  بؤ  كارةبا  راكَيشاني  زةويء 
بة  ثةيوةندي  لةنزيك  نة  دوور  لة  نة 
راستييةكةي  نيية،  ديموكراسيةتةوة 
ئةوانةي ئةركة سةرةكييةكاني حكومةت بة 
داهَينانء ديموكراسي دةشوبهَينَيت، ئةوةي 
دةستوةرداني  رؤذنامةكانء  نَيو  ءتاري 
سةرةكييةكاني  جومطة  هةموو  لة  حيزب 
ناودةبات،  ديموكراسيةت  بة  ثَيكةوة  ذيان 
ترسناك  كؤميديايةكي  لة  جطة  نيية  هيض 
راستةقينة  ديموكراسي  فــةزاي  نةبَيت! 
لَيوانلَيوة لة رةخنةء ناإةزايةتي دةربإينء 
دةســةآلت،  دامةزراوةكاني  نَيو  روونــي 
ضمكَيكي  بَلَيت  دةتوانَيت  كؤمةَلطايةك  يان 
تا  كة  جَيبةجَيدةكةم  ديموكراسيةت 
لةبةردةم  كراوةبَيت  زؤر  ئةندازةيةكي 
هةموو ئةو ئةطةرانةي سةرتاثاي دةسةآلت 
ثَيضةوانةكةشي!  مةترسييةوة،  دةخاتة 
كؤمةَلطا  سةرتاثاي  دةسةآلت  ئةوكاتةي 
نيية جطة  هيض  ئةوة  مةترسييةوة،  دةخاتة 
هةزار  كؤمةَلطايةدا  لةو  دةسةآلت  لةوةي 

فرسةخ لة ديموكراسيةتةوة دوورة.
ديموكراسيةت ثَيضةوانةي هةإةشةية! 
ئاسانتر  ديموكراسيدا  سيستمي  لــة 
زانيارييةكان بةدةست دةهَينرَيت، بودجةي 
وآلت بة رووني خةرجدةكرَيت، سةرفياتي 
دةبَيت،  دياريكراو  حكومةت  فةرمانبةراني 
ثلةء ثؤستء خوَيندنء  ضانسي ءةكيةكي 
ئازادء  دةنطداني  ياساء  تةندروستيء 
طروثي  دروستبووني  لة  رَيطانةطرتن 
لَيثرسينةوةي  سياسي،  مةدةنيء  كاراي 
كةمينةكان،  مافي  ثاراستني  بةرثرسةكان، 
نزيككردنةوةي  جــةنــدةريء  يةكساني 
بذَيويي ضينةكاني كؤمةأل.... ئةمانة رستَيك 
ديموكراسيبووني  بة  مانا  كة  ثَيدراون 
لةثاأل  دةبةخشن!  دةسةآلتَيك  كؤمةَلطاء 
هَيندةي  نيية  ضةمكَيك  هيض  ئةمةشدا 
ديموكراسيةت ثَيويستي بة نؤذةنكردنةوةء 

تةفسيركردني نوآ نةبَيت! 
لة  زيـــاد  كؤمةَلطايةكدا  ــة  ل ئــايــا 
بووني  ديموكراسي  هةبَيت،  دةسةآلتَيك 
ياساء  ــةســةروو  ل حيزب  ئايا  هــةيــة؟ 
دةسةآلتةوة بَيت ديموكراسي بووني هةية؟ 
بتوانَيت  سياسي  مةكتةبي  ئةندامَيكي  ئايا 
بةإَيوةبةرى  ثةيمانطاء  كؤلَيذء  راطري 
خوَيندنطايةك  بــةإَيــوةبــةري  طشتىء 
ئةطةر  هةية؟  ديموكراسي  ــت،  ــةرَي الب
هَيزي  ئاسايشء  ضةكدارء  حيزبةكان 

نهَينيان هةبَيت، ديموكراسي هةية؟ هةموو 
ديموكراسيةتَيكي  بؤ  بانطةشانةي  ئةو 
سادةترين  لةبةردةم  دةكرَيت  راستةقينة 
دةكةون،  ءاقيع  ئةرزي  سةر  ئةزمووني 
ئازادانة  نةتوانن  جياوازييةكان  لةساتَيكدا 
ئةو  هةموو  بكةن!  خؤيان  لة  طوزارشت 
دةكرَيت  ديموكراسي  بؤ  تةفسيرانةي 
تةماشاكردندا  سةرةتايترين  لةبةردةم 
بة  ثةرلةمان  ئةنداماني  كاتَيك  دةكةوَيت، 
دةست  سياسييةكان  مةكتةبي  ئاماذةي 
بؤ  كــار  هَيزانةي  ئــةو  بــةرزبــكــةنــةوة! 
ملكةضي  رةزيلبوونء  بازاإء  قؤرغكردني 
نةواتي  نين  هَيزَيك  دةكــةن،  هاوآلتييان 
ديموكراسيةت بن، بةَلكو ئةو هَيزانة نةوةي 
راستةقينةي ستةمكارين، لة سةردةمَيكةوة 
دَين سةردةمي خؤيان نيية، لة ئايديايةكةوة 
دةخوَينن دةنطي راستةقينةي خؤيان نيية! 

ــةي  ــةإةش دروســــت ئـــةوانـــةي ه
دوورخستنةوةي  ــردنء  دةرك نانبإينء 

لةسةر  نين  هَيزَيك  دةكــةن،  هاوآلتييان 
ثةروةردةكرابن،  ديموكراسي  مؤراَلي 
دةذين،  هةإةشة  لةسةر  هَيزَيكن  ئةوانة 
ئةوانةي  نشونمادةكةن،  تؤقاندن  لةسةر 
ئاَلوطؤإء  طــؤإانء  بــةإووي  دةرطاكان 
دادةخةن  دةسةآلتدا  دةستاودةستكردني 
بضووكةكاني  نـــةوة  ــة  ل جطة  ــن؟  ــَي ك
مكياجكراو  فاشيزمانةي  بزووتنةوةيةكي 
بة ديموكراسي، ئَيمة لةنَيو تةمء خوبارَيكي 
توتاليتاريدا  ديموكراسيء  نــاديــاري 
هةناسة دةدةين، بإَيكمان ءادةزانين لةنَيو 
سيستمَيكي ديموكراسيانةدا دةذين بةوةي 
جارَيك  ساأل  حةوت  شةش  هةية  شتَيك 
بةقوَلي  ئةوةشي  دةنطدان،  بة  ناودةبرَيت 
ثَيدةزانَيت  دةكات،  بارودؤخةكة  تةماشاي 
بةإَيوةيةء  تؤتاليتاري ترسناك  ماشَينَيكي 
جطة لةوةي هةإةشةي جديي لة هةموومان 
جديشة  هةإةشةي  هةمانكاتدا  لة  دةكات، 
ئةطةرَيك كة ديموكراسي  بؤ سةر هةموو 

بكاتة ئةمري ءاقيع.
ــةمــاوةي  ــؤ ل ـــةوةي ب ثــرســيــاري ئ
ئؤثؤزسيؤنَيكي  حوكمإانيدا  ساَلي   (١٨)
زؤري  بإَيكي  دروستنةبووة،  راستةقينة 
ئةو  دةخاتةسةر  رووناكي  ءةآلمةكةي 
رووبةرة تاريكانةي ئةم ماشَينة تؤتاليتاريية 
هةنطاوَيكي  هةر  تَيدةثةإَيت،  ثيا  لةذَيآلوة 
هةموو  زوو  بؤئةوةي  سةد  بة  كــردووة 
سوضء قوذبنَيكي ئةم كؤمةَلطاية بتةنَيتةوة، 
ديموكراسخوازين،  بَلَيين  ئَيمة  ئــةوةي 
ديموكراسيء  لةنَيوان  دةبَيت  ئةوةية 
نةمابَيت،  نهَيني  رايةَلَيكي  هيض  هةإةشةدا 
طةندةَلي،  ديموكراسيء  لةنَيوان  هةروةها 
جؤرة  هيض  ياسايي،  بآ  ديموكراسيء 
ديموكراسي  نةمابَيت،  ثةيوةندييةك 
بنةماكاني  لةسةر  رَيكخستنة  سيستمي 
ئازادييء  مرؤظء  مافي  رَيساكاني  ياساء 
بةآلم  هةإةشة،  بآ  سيستمَيكة  رَيزطرتن، 
ئةو دامةزراوانةشي تَيداية كة لَيثرسينةوةء 
دروست  ئةنجامدةدةن،  ضاودَيريكردن 
ئةو  لَيثرسينةوةي  سيستمي  ديموكراسي 
دةسةآلتةوة  هةإةمي  لة  كة  كةسانةية 
سيستمةكة  نةك  دةخوَلقَينن،  هةإةشة 
ئةطةر  ديموكراسي  بخوَلقَينَيت!  هةإةشة 
ئةوا  هةبَيت،  راستةقينةي  دةركةوتةيةكي 
ضركةيةي  ضةند  ئةو  بؤ  كورتناكرَيتةوة 
ــة دةنــطــي خؤي  ــازادان ــدةر بــة ئ ــط دةن
بةَلكو  دةنطدان،  سندوقةكاني  نَيو  دةخاتة 
ضاودَيريكردني  لة  بريتيية  ديموكراسي 
سةر  بؤ  هةإةشة  لة  بريتيية  دةســةآلت، 
بؤ  دةسةآلت  هةإةشةي  نةك  دةسةآلت، 

سةر هاوآلتييان.
ديموكراسيدا  سيستمي  لة  ــؤراأل  م
ئايينء  ئايدؤلؤذياء  جؤرة  هيض  ثابةندي 
مؤراأل  بةَلكو  نابَيتةوة،  سياسي  رةوتَيكي 
ثابةندبوون  بة  طرَيدراوة  ديموكراسيدا  لة 
بإَيكي  هةَلوَيستانةي  هةَلسوكةوتء  بةو 
رَيــزي  لَيبووردةييء  ــيء  ــازادي ئ زؤر 
ئــةوة  ـــات،  دةك قبوأل  بــةرامــبــةرةكــةي 
بريتيية  ديموكراسي  بَلَيين  نيية  راست 
لةذَير  جياوازييةكان  كؤكردنةوةي  لة 
لةذَير  راستة  ئةوة  بةَلكو  ضةتردا،  يةك 
توخمة  ذياني  نةفةسي  ضــةتــرةدا  ئــةو 
دةكَيشَيت؟  ــذة  درَي ضؤن  جياوازةكان 
بةكؤي  ئازادانة  ضةترةدا  ئةو  لةذَير  ضؤن 

جياوازييةكانمانةوة دةذين؟
ــت،  ــَي ـــت جــيــاوازيــي هــةب دةشـــَي
بةَالم  هةبَيت،  دذبةيةك  بيروبؤضووني 
بة  نامرنء  جياوازيانة  ئــةم  كوَيدا  لة 
تةندروستانة دةتوانن طوزارشت لة خؤيان 
دةرةوةي  فإَينادرَينة  كوَيدا  لة  بكةن؟ 
مةسةلةيةدا  لةم  جةوهةريي  خاَلي  بازنة، 
جياوازةكانة  توخمة  ثَيكةوةذياني 
هةناسةدان  ضانسي  ءةكيةكي  بةمةرجي 

لةذَير ضةترةكةدا.
لةنَيو  تةنيا  ديموكراسي  رةنــطــة 
قةَلةمي  طؤظارء  رؤذنــامــةء  ثةإةكاني 
رؤذنامة ضاو قايمةكاندا خؤي نةبينَيتةوة... 
دةتوانَيت  ديموكراسي  ساتةدا  لةو  بةَلكو 
ــووســةرانء  ن كــة  بةرجةستةبكرَيت، 
لةذَير  رووناكبيران  رؤذنامةنووسانء 
مادييء  هةإةشةيةكي  فشارء  جؤرة  هيض 
ديموكراسي  نةبن!  جةستةيدا  مةعنةوييء 
لةو شوَينانةدا ثَيناس بةخؤي دةبةخشَيت، 
بكةن  ءةكيةكي  بة  هةست  هاوآلتييان  كة 
لَيدةكات  ءامان  ئةوةي  ياسا،  بةرامبةر 
سيستمَيك ناوبنَيين بة ديموكراسي، ساتي 
كؤتاييهاتني ئةو هةإةشة ناوكؤييانةية كة 
دروستدةبن،  سيستمةدا  ئةو  هةناوى  لة 
كة  دةسةآلتانةية  ئةو  هَيزي  كؤتاييهاتني 
ئةوةندةي  دةكــةن،  ئازاديي  لة  هةإةشة 
كؤتاييهاتني  ــةدةي  س ديموكراسيةت 
ــةدةي  ـــان هــَيــنــدة س تــاكــإةويــيــة، دةي
كة  هَيزانةية  ئةو  تواناكاني  كؤتاييهاتني 
دةشَيت لة قوآليي كؤمةَلطادا جارَيكي ديكة 
لةدايك ببنةوةء هةإةشةى جديي لة كؤي 

تاكء جظادة ئازاديخوازةكان بكات.

* سةرنووسةري طؤظاري 
رؤشنطةري
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ديموكراسيء هةأةشة

مةريوان عةلي*

بؤ  ثــارتــي  يةكَيتيء  هاوثةيماني 
ــدةي  ــةوةن ــان ئ ثــةرلــةمــانــي كــوردســت
سوودمةندي تَيداية ضةند ئةوةندة بة زياني 
خؤيان دةشكَيتةوة، ضونكة شةإي ناوخؤي 
الوي  ــةزاران  ه تياضووني  كوردستانء 
بؤ  دةطةإَيتةوة  ستةمديدةية  ميللةتة  ئةم 
بةرثرسيارَيتي هةردوو حيزبي دةسةآلتدار 
هؤيةكيش  هيض  بةبآ  لة سةردةمي شاخدا 
خؤيان  دةسةآلتي  ملمالنَيي  لةثَيناو  تةنيا 
بؤ  يان  ناوضةيةك  يان  طردَيك  طرتني  و 
سةدان  ثارَيزطايةك  سنووري  ثاوانكردني 
كوشت  بة  كوردستانةيان  ئةم  طةنجي 
داوةو سةدان خَيزانيان رةشثؤش و جةرط 
بَيوةذنيان  ــةدان  س كــردووةو  سووتاو 
سةداني  لــةوةي  جطة  خستووةتةوة، 

قوربانيانة  ئةو  طيراني  دةست  لة  ديكةش 
ماَلوَيرانء دأل بةستوو بوون، باشة ئةمانة 
رؤذانَيك  كران،  لةثاي ضي  و  كران  بؤضي 
كةمينيان  دةكردو  شاربةدةر  يةكتريان  بؤ 
ناوةندو  دةسةآلتي  دةنايةوةو  يةك  بؤ 
سوثاي توركياو ئَيرانيان بؤ ثشت شكاندني 
ئةنجامةكةشي  بةكاردةهَيناو  يةكتري 
تياضوون و شةهيد بووني منداآلني هةذارو 
باشة  ئةي  بوو.  كوردستان  دةرامةتي  بآ 
ئَيستاش هةمان دوو حيزبي ئةو سةردةمة 
نين؟ ئةي هةمان سةركردةكاني ئةو زةمةنة 
نين؟  ناوخؤ  شةإي  نةطريسةي  و  رةش 
هاوسؤزيء  هةموو  ئةو  ئَيستا  باشة  ئةي 
دةطةيةنَيت  ضي  دَلسؤزيية  هاوثةيمانيء 
جطة لة طاَلتةجاري بة هةستي كةسوكاري 

شةهيداني يةكَيتي و ثارتي؟ دوَينآ ئةوةيان 
لةضي و ئةمإؤ ئةمةيان لةضي؟

شةهيداني  كــةســوكــاري  ــةطــةر  ئ
بضنةوةو  خؤياندا  بة  تؤزآ  ــةردووال  ه
هــةردوو  سيناريؤيةي  ئــةم  سةرنجي 
نيية  هةق  بدةنةوة،  دةسةآلتدار  حيزبي 
بإوابكةن،  ضةواشةكارييانة  بةم  ضيتر 
ئَيستادا  لة  اليةنةو  دوو  ئــةم  ضونكة 
ثَيكةوةي  هاوبةش  بةرذةوةندي  تةنيا 
بةرذةوةندي  ئةويش  بةستوونةتةوة، 
كة  بودجة  دابةشكردني  دةســـةآلتء 
هيضيان بةبآ يةكتري ناتوانن بيخؤن لةبةر 
ستراتيذي  رَيكةوتنَيكي  ناضاربوون  ئةوة 
بةرامبةر  لة  لةمثةرَيك  ببنة  ببةستنء 
ثَيشكةوتنَيكي  هةر  طؤإانكارييةكء  هةر 

سياسيء كؤمةآليةتيء ئابووري، ئَيستاش 
بؤ ثاراستني هةمان دةسةآلتي ستراتيذي 
ثَيكدةهَينن  ثةرلةماني  هاوثةيماني، 
دةسةآلتة  ئــةو  قؤرغكردني  زياتر  بؤ 
ميللةتة  ئةم  ساآلنَيكة  كة  فراوانخوازيةي 
ستةمديدةية بة دةستيانةوة دةناَلَينن. سةير 
دةسةآلتدارة  حيزبة  دوو  ئةم  لةوةداية 
نةبوونةوةو  ضإ  ملمالنَيكان  هةتاوةكو 
بةرنامة  واقع،  ئةمري  نةبوونة  ليستةكان 
خزمةتي  نةخستة  خزمةتطوزاريةكانيان 
خةَلكةوة، ئةوةتا ئَيستا زؤر بة ثةلةقاذةو 
قيرتاوكردني  كةوتوونةتة  شَلةذانةوة 
بةرزو  بينا  شوقةو  نمايشكردني  شةقامء 
وَيرانيي  لة  ئاوإدانةوة  بةبآ  رازاوةكان، 
قوإو  هاوينء  تةثوتؤزي  طوندةكانء 

هةذارنشينةكان  ميلليية  طةإةكة  ضَلثاوي 
لة وةرزي هاوينء زستاندا. بآ ئاوإدانةوة 
لة طةنجان و دامةزراندني دةرضووةكاني 
ساَلةكاني ٢٠٠٧و ٢٠٠٨ ئةي باشة ئةطةر 
ثرؤسةي  بة  نيية  تايبةت  تةنيا  مةسةلةكة 
هةَلبذاردنء بانطةشةي هةَلبذاردن، خَيرة 
ثةلةثروزةية  تةنطةنةفةسيء  بةو  وا 
كةوتوونةتة خؤيانء الفي خزمةتطوزاريي 
لَيدةدةن؟ ئةي ضةند ساَلة لة كوآ بوونء 
لة  دةستثَينةكردووة  بؤ  هةَلمةتةتان  ئةم 
بؤضي  كوردستاندا؟  جياجياكاني  ناوضة 
تاكو ئَيستا سةرداني بنةماَلةيةكي شةهيدو 
خانةوادةيةكي  دَيرينء  ثَيشمةرطةيةكي 
كيمياييتان  ضةكي  طرفتارَيكي  ئةنفالء 

نةكردووة؟

خَيرة وا بةثةلة هاتوونةتة مةيدان؟

دروست 
ئةوانةي هةإةشةي 
نانبإينء دةركردنء 

دوورخستنةوةي 
هاوآلتييان دةكةن، 
هَيزَيك نين لةسةر 

مؤراَلي ديموكراسي 
ثةروةردةكرابن، 

ئةوانة هَيزَيكن لةسةر 
هةإةشة دةذين، 

لةسةر تؤقاندن 
نشونمادةكةن، 

ئةوانةي دةرطاكان 
بةإووي طؤإانء 

ئاَلوطؤإء 
دةستاودةستكردني 

دةسةآلتدا دادةخةن 
كَين؟

بؤ  ثــارتــي  يةكَيتيء  هاوثةيماني 

www.neسةيفةدين مةنمي
tew
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(هةميشة طشتيكردني ثانتا ئايدؤلؤذييةكان 
سؤسياليستةكان  حاَلةوة  بةم  دذوارة،  كارَيكي 
ــارةي  دةرب طةشبينيان  بؤضووني  هةميشة 
هةيةء  ــرؤظ  م ــةوةري  ــوون ب طؤإانكاريي 
مرؤظايةتي  كامَلبووني  بة  باوةإي  تاإادةيةك 
قبوَلة، بوونةوةري مرؤظ دةتوانَيت طةشةبكاتء 

توانايي ئةخالقي خؤي بةهرةمةند بكات..) 
ئةندؤ ظينسينت

دةضَيت  ساَلَيك  ضةند  بــؤ  ئــةوة 
سةر  بة  دابةشبووة  كوردي  كؤمةَلطاي 
دوو بةرةي جياوازدا، بةرةي يةكةميان كة 
خؤي لة عةقَليةتي هةردوو هَيزة طةورةكةي 
كوردستاندا دةبينَيتةوة، ثَييانواية ئةوان بة 

هَيزو تواناي خؤيان هَيزة داطيركةرو 
كوردستاندا  لة  شؤظَينييةكانيان 
ئةو  ئاماذانةوة  لةم  دةركــردووة، 
بؤ  دةبَيت  كة  دةخوازن  هَيزة  دوو 
موتَلةقي  حاكمي  ئــةوان  هةميشة 

كة  تةنَيكن  جؤرة  بنء  كوردستان 
كاريان  طازندةيةك  رةخنةو  هيض 
لةدايكبووني  ئةوان  ضونكة  تَيناكات، 
ئةمجؤرة  الى  هةناوي شؤإشةكانن.. 
هةموو  بــةردةوام  دةبَيت  عةقَليةتة 
شادةمارة زيندووةكاني كوردستان الى 

ئةوان بَيت نةك خةَلك.. 
دةنطي  لة  خؤي  كة  دووةم  بةرةي 
جةماوةردا دةبينَيتةوةء بوونةتة هَيزَيكي 

خةفةكراءو توإة، ئةم بةرةية ثَييانواية، هَيزة 
بؤ  طةإانةوةيان  لةدواي  شؤإشطَيإةكان 
شارةكانء طرتنة دةستي دةسةآلت بوونة 
ئةو هَيزةي كة جطة لة خزمةتطوزارييةكي 
داهاتء سةرضاوةكاني  هةموو  ئيتر  كةم، 
ثاوانكردو  بؤخؤيان  ديكةى كوردستانيان 
لة  خراثةكارء  طةندةألو  هَيزي  بوونة 
ئامانجة رةواكاني شؤإش دووركةوتنةوة. 
بةمجؤرة ئةوة بؤ ضةند ساَلَيك دةضَيت 
ئةم دوو بةرةية لةيةك ناإازينء بةردةوام 
هةَلدَيران  خراثةو  بةرةو  نَيوانيان  تادَيت 
دةضَيت، ئةوةي جَيطاي سةرنجة ئةو دوو 
دةضَيت  ساأل   (١٨) ماوةي  بؤ  كة  هَيزةي 
بةردةوام  دةكةن،  كوردستان  حوكمإانيي 
دةيانةوَيت جةماوةر بة دروشمء مَيذووي 
وا  خةَلك  دابمركَيننةوة،  شؤإشةكانيان 
بتوانن  تا  زووة  هَيشتا  كة  تَيدةطةيةنن 
جةماوةرء  بة  خزمةتكار  هَيزي  دوو  ببنة 
بإوبيانوو  دةيان  مةبةستةشيان  ئةو  بؤ 
راثةإينيان  دواي  ساَلةكاني  دةهَيننةوة، 
ساوايةتيء  ساَلي  بةسةر  دابةشكردووة 
رذَيمء  بووني  ناوخؤ،  شةإي  نةبوونيء 
بووني دةيان دوذمني دةرةكيء نةبووني 
بودجة... لةكاتَيكدا هةموو ئةو بإوبيانووانة 
بؤ خؤى الى جةماوةر هيض جَيطا ناطرَيتء 
بؤ  ساواية  حكومةت  ئةطةر  كة  دةزانــن 
خةَلك، ئةي بؤضي بؤ سةراني دوو هَيزةكة 
تَيريدايةء  كامَلبوونء  لةوثةإي  حكومةت 
ئةم  سةرضاوةكاني  داهاتء  بة  تةراتَين 

هةرَيمةوة دةكرَيت.. 
هَيزَيك  جةماوةرةدا  ئةم  هةناوي  لة 
كة خؤي  لة دةنطء خاوةن قةَلةمة جدييء 
راستطؤكاندا بةرجةستة دةكات، بؤ ضةندين 
ساأل دةضَيت دةنووسنء دةدوَينء ئاماذة بة 
ترسناكي دواإؤذةكاني ئةم هةرَيمة دةكةن، 
سةدان  لةخؤإا سةرنجي  ئةوان  وةنةبَيت 
خوَينةريان بؤ ئةو مةترسيانة راكَيشابَيت.. 
ئةوان لة هةناوي ئةم كؤمةَلطايةدا باشتر لة 
زؤربةي جةماوةر هةستيان بةوةكردووة 
هَيزطةلَيكن  كوردستان  ناو  هَيزةكاني  كة 
ئةم  اليةكي  هةموو  بةسةر  دةستيان 
كردووةتة  خةَلكيان  طرتووة،  هةرَيمةدا 
ناخوازن  خؤيانء  رابــردووي  كؤيلةي 
مَيذووة  ء  رابــردوو  ئةو  دةستبةرداري 
ببنء بةناوي ئةو مَيذووةوة لة رابردوودا، 
كوشتء  يةكترو  جةنطي  توانيان  تا 
طرتة  ميللةتةيان  ئةم  رؤَلةكاني  كوشتاي 
كردة  هةَلبذاردنةكانيان  دواتريش  دةست، 
جةنطَيكي ديكةو جةماوةريان دةكرد بةطذ 
دةكردة  دةنطدانيان  سندوقةكاني  يةكتردا، 
بةطذاضوونةوةي  بؤ  ديكة  سةنطةرَيكي 
يةكترء هةرضي ئازاديىء ناوي ديموكراسي 
ئةم  نةهَيآليةوة..  يةكتريان  بؤ  بَيت 
لةو ساتانةوة هةستيانكرد  ئا  رؤشنبيرانة 

مةرطةسات  بــةرةو  كــوردي  كؤمةَلطاي 
دةضَيت..

(نيطايةك لة ئَيستاو خةونَيك بؤ سبةي) 
ئةو ناميلةكةيةية كة نووسةران (مةريوان 
وريا قانعء بةختيار عةليء ئاراس فةتاحء 
رَيبين هةردي)، تَييدا سةرنجي تاك بة تاكي 
ئةم ميللةتة بؤ دواإؤذ رادةكَيشن.. ئةوان 
ئاماذة بة طؤإَيني وَينةكان دةكةن، كة دةبَيت 
ئيتر عةقأل بطةإَيتةوة بؤالى تاكي كوردو 
يةكبةدواييةكةكاندا  مةترسيية  لة  خؤي 
سياسييةكةي  ئةزموونة  رزطاربكات..(ئةمإؤ 
كورد وةك ئةزموونَيكي خراثء طةندةألء بَيفةإ 

خستنةإووي  دةكرَيت)،  وَينا 

ئةم وَينةي دةسةآلتداراني كورد بةمجؤرة 
خؤي دةكاتة ثَيضةوانةي ئةو وَينانةي كة بةر 
لة راثةإين، وةكو وَينةي قورباني دةستي 
جةماوةري  دونياو  الى  فاشي  رذَيمَيكي 
رؤشنبيرانة  ئةم  بةرضاو..  دةهاتة  كورد 
لةخؤإا ئاماذة بةم وَينة ترسناكة ناكةنء 
رةفتارو  هةموو  لة  زؤربـــاش  ئــةوان 
ئةمإؤي  بةرثرساني  حاكمء  ــرداري  ك
بةرثرسانةي  ئةو  تَيدةطةن،  هةرَيمة  ئةم 
الى  قوربانيدةريان  ميللةتَيكي  وَينةي  كة 
وَينةيةكي  بة  طــؤإي  ناوخؤش  دونياو 
كة  تَيطةيشتنَيك  تةماويي،  ناشيرينء 

ثَيدةدةن  ئاماذةي  خؤيان  وةكو  رةنطة 
وَينةي  بؤ  طـــؤإاوة  وَينةية  ئــةم  (ئــةمــإؤ 
كؤمةَلَيك  خاوةني  بَيدةنطكراوي  ميللةتَيكي 
سياسيي طةندةألء نابةرثرسيارو ناديموكراسي، 
ميللةتَيك كة سيستمة سياسييةكةي نةك تةنيا 
دةكات،  مرؤظ  مافةكاني  طةورةي  ثَيشَيلكاريي 
بةَلكو سادةترين ثرةنسيثي سيستمَيكي سياسيي 
تَيدانيية)،  قبوَلكردنيشي  قابيلي  تةندروستء 
خةمي  ناضَيتة  رؤشنبيرانة  ئةم  خةمي 
ئةوةندةي  خؤيانةوة،  بةرذةوةندييةكاني 

خةمَيك  تــاكــة  ـــارة  دي

ئــةم  الى  ــة  ك
كةسانة هةية، ئةوةية كة خةريكة لةثةنا 
تاريكستانَيك  ــورددا،  ك تاكي  بَيدةنطيي 
دةخوازن  سةرهةَلدةدات،  هةرَيمةدا  لةم 
خاوةن  تاكَيكي  بة  ببَيتةوة  كورد  تاكي 
درَيذة  ئةودا  ئةمء  ضةتري  لةذَير  عةقألء 
هةموو  ضونكة  نـــةدةن،  بَيدةنطيي  بة 
بَيدةنطييةك لة ئَيستادا دةبَيتة بَيدةنطييةكي 
دواتر  نةوةكاني  بؤ  مــةرط  كوشندةو 
دةهَينَيت.. خةمي ئةم رؤشنبيرانة خةمَيكة 
غيابي  كة  طرتووة  سةرضاوةي  لــةوةوة 
بَيدةنطي بووةتة خواستي بةشَيكي  فيكرو 
غيابة  ئةم  دةزانــن  ئةوان  خةَلك،  زؤري 
دةسةآلتداراني  بةرذةوةنديي  دةضَيتة 
لةسةر  دةبن  بــةردةوام  هةرَيمةوةء  ئةم 

خواستء ويستي خؤيان. تاكي كورد يان 
بانطةوازةكاني  دروشــمء  لةطةأل  دةبَيت 
دوو هَيزةكةدا بؤ شكستي خؤي بطةإَيت، 
يان دةبَيت ببَيتة تاكَيكي عةقآلنىء رَيطا بة 
سةرضاوةكاني  شارو  عةقأل  داطيركاريي 
لةسايةي  نةدات،  خؤي  دواي  نةوةكاني 
ئةم دوو هَيزةوة كة بةردةوامن لة دةست 
بةسةراطرتني هةموو كونجء كةلةبةرَيكي 
كؤمةَلطاي  خةريكة  هةرَيمةدا،  لةم  ذيان 
كوردي بةرةو كؤمةَلطايةكي مردوو دةضَيت 
حيزبساالري  دوو  حكومةتي  هةمانكاتدا  (لة 
ياسا  نةتةوةييةوة  ئاسايشي  ثاراستني  بةناوي 
دةردةكات، تا بتوانَيت كؤنترؤَلي هةموو ذياني 
تةلةفؤنةكانمان  لة  طوآ  بكات،  رؤذانةمان 
بخوَينَيتةوة،  فاكسةكانمان  ئيمةيألء  بطرَيت، 
كةضي ئامادةنيية كؤنترؤَلي طيرفاني سياسييةك 
بكات لة رَيطاي داناني دةستةيةكي نةزاهةوة)، 
ئةم ناميلكةية ثإة لةو سةرنجء تَيبينيانةي 
لةوثةإي  طةرةكيانة  رؤشنبيرانة  ئةو  كة 
ميللةتة  ئةم  ئايندةي  بؤ  خةمخؤريانةوة 
بيخةنة بةردةم هةموو خوَينةرَيكي كورد، 
سةرنجي  دةخـــوازن  ئــةوةشــدا  لةطةأل 
بةرثرسانء كاربةدةستاني ناو حكومةتء 
حيزبةكان بؤ ئةو ئايندة ثإ لة مةترسيدارة 
رابكَيشنء ثَييان بَلَين كوشتني ئةم ميللةتة 
ئَيوةدا،  كاركردنةي  ئةمجؤرة  لةذَير 

طوناهَيكي طةورةية. 
ئــةم  (١٠١)ي  ـــــةإةى  الث ــة  ل
بةشَيكدا  هةر  لة  خوَينةر  ناميلكةيةدا 
رادةوةستَيت  مةترسيانة  ئةو  لةسةر 
ئةم  خةَلكي  راثةإينةوة  لةدواي  كة 
تووشي  بة  بووة،  تووشيان  هةرَيمة 
بَيدةنطكردنةوة.  غةدرلَيكرنء 
بؤ  خةونَيك  ئَيستاو  لة  (نيطايةك 
سةرنجمان  بة  بةدَيإ  دَيإ  سبةي) 
خؤمانء  ئايندةي  سةر  دةخاتة 
لة  دةَلَين  ثَيمان  ــي  دوودَل بةبآ 
هةموومان  ضارةنوسي  ئَيستادا 
بةستراوةتةوة بة ضارةنوسَيكي 
ئةطةر  كوشندةوة،  نــاديــارو 
لةئاست  نــةيــةيــن  بــةئــاطــا 
لة  جطة  مةترسيانةدا،  ئــةو 
بةدبةختء  كؤمةَلطايةكي 
كؤنترؤَلكراو لةاليةن حيزبء 
ئةم  ــاو  ن كاربةدةستاني 
ديكةمان  هيضي  هةرَيمةوة، 
(بؤ  نــابــَيــت..  ئايندة  بــؤ 
ياخود  دؤخة  بةم  كؤتاييهَينان 
بؤ الوازكردنء بةرثَيطرتني، دةبَيت شتةكان 
بةتايبةتي  ريزبكرَينةوة،  نوآ  بةشَيوةيةكي 
خاَلي  سةرةتا  خاَلي  دةبَيت  سةرةتاكان، 
كؤمةآليةتي  كَيبإكَييةكي  هةر  دةستثَيكردني 
درككردن  هةموومان..)،  بؤ  بَيت  يةكسان 
بةرةبةرة  هةيةء  ئَيستا  واقيعةي  بةو 
كؤمةَلطايةكي  دةكاتة  كوردي  كؤمةَلطاي 
كؤيلةو بَيزراو، ئةمة بؤخؤي درككردنَيكي 
ئاوا  واقيعة  ئةم  ئةطةر  هوشيارانةية، 
وةكو  كاآلو  دةبنة  خةَلكي  بَيت،  بةردةوام 
بةرذةوةنديي  بؤ  ديكة  كاآلكاني  هةموو 
مامةَلةي  هةرَيمة  ئةم  دةسةآلتداراني 
لةثةنا وةهمي  ثَيوةدةكرَيت،  ناشايستةيان 
بةرةبةرة  خةَلك  ديموكراسيدا  ئازاديىء 

دةخنكَينرَيت.
سإينةوةي  بؤ  خةَلك  ويستي  ئةطةر 
حــيــزبــي قــاعــيــدو لــةبــةرضــاوطــرتــنــي 
خةَلك  نةبَيت،  خؤيان  ئايندةي  ويستي 
بؤ  هوشيار  بةئاطاء  خةَلكَيكي  نةبنة 
نةبنة  خــؤيــان،  ــرادةي  ــي ئ ــةوةي  ــةإان ط
ــكــردن  ــار دروســت ــوش ــكــي ط هــؤكــارَي
ناعةدالةتييةكانء  ــنــةوةي  ســإي بــؤ 
ئةوا  كارا،  ئؤثؤزسيؤنَيكي  هَينانةكايةي 
قاعيد  حيزبي  ــذ  دوورودرَي زةمةنَيكي  تا 
بؤ  خةَلك  ئيرادةي  هةموو  هةرَيمةدا  لةم 
بةكاردةهَينَيت،  خؤي  بةرذةوةندييةكاني 
ئةمةش دةكاتة مردني خةَلكء باآلدةستي 
ئةو هَيزانةي لةسةر ئةمجؤرة مردنة ذياني 

خؤيان دابيندةكةن.   

* (نيطايةك لة ئَيستاو خةونَيك بؤ سبةي)، 
بةختيار  قانعء  وريا  (مةريوان  نووسيني  لة 
لة  ــةردي)  ه رَيبين  فةتاحء  ــاراس  ئ عةليء 

بآلوكراوةكاني رؤذنامةي ئاوَينة.

لةنَيوان داأمانء خؤدروستكردنةوةدا
(ضةند ئاماذةيةك بؤ ناميلةكةي نيطايةك لة ئَيستاو خةونَيك بؤ سبةي)

نةجات نورى

ئةطةر ويستي خةَلك بؤ سإينةوةي حيزبي قاعيدو 
لةبةرضاوطرتني ويستي ئايندةي خؤيان نةبَيت، 

خةَلك نةبنة خةَلكَيكي بةئاطاء هوشيار بؤ طةإانةوةي 
ئيرادةي خؤيان، نةبنة هؤكارَيكي طوشار دروستكردن 

بؤ سإينةوةي ناعةدالةتييةكانء هَينانةكايةي 
ئؤثؤزسيؤنَيكي كارا، ئةوا تا زةمةنَيكي دوورودرَيذ 

حيزبي قاعيد لةم هةرَيمةدا هةموو ئيرادةي خةَلك 
بؤ بةرذةوةندييةكاني خؤي بةكاردةهَينَيت، ئةمةش 

دةكاتة مردني خةَلكء باآلدةستي ئةو هَيزانةي 
لةسةر ئةمجؤرة مردنة ذياني خؤيان دابيندةكةن

دانا نةوزةر عةلى 

دةبَيت  لةمإؤوة  ئيدى 
ذمارةكانى ٥٤و ٥٧و ٥٩و 
ديكة  ئةوةندةكانى  ثةنجاو 
جياوازتريان  مانايةكى 
تائَيستا  لــةوةى  هةبَيـت 
هةيانبووة. لةمةودوا ثةنجا تةنيا نيوةى 
سةد نييةء  بةس، بةَلكو ئةو ذمارةيةيشة 
بةشداربووةكانى  ليستة  ملمالنَيى  كة 
داهاتووى  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى 
دةستثَيدةكات.  لَيوة  كوردستانيشى 
جياواز  سةرتاثا  بةرنامةى  دوو  ئيدى 
سياسةتء   ئايديؤلؤذياء   إووى  لة 
تةنيا  جياوازيةكةيان  جيهانبينيانةوة، 
خؤى  كاتى  ئةطةر  دةبَيت.  ذمارة  يةك 
ئةوا  دةشكاند،  يةكتريان  ثةنجةكان 
ثَيكةوةء   ثةنجاكان  بإيارة  ءا  ئَيستا 
ملمالنَيآ  ذيــاريــدا  ــكــى  شــةإَي ــة  ل

هةَلبذاردنةكان بكةن.
سياسةتى  لة  ثةنجا  ساتة  ئةم  هةتا 
نية،  خؤشةويست  وشةيةكى  كورديدا 
(فيفتى  ضةمكى  وشةية  ئةو  ضونكة 
فيفتى)مان بيردةخاتةوة، كة بة ئينطليزى 
ئةمةش  ثةنجا)ء   بة  (ثةنجا  ــة  وات
دواى  كة  بوو  سياسية  سيستمة  ئةو 
إاثةإين هاتة كايةوةء  سةرى هةموو 
راثةإينى  شؤإشء   دةسكةوتةكانى 
خواردء  دةرطاى ئاوةَالكرد بؤ هةموو 
ئةو كةسانةى كة ئامادةبوون بؤ ثةنجا 

فلس ميللةتَيك بكةنة قوربانى.
بوة،  نيوة  هَيماى  ثةنجا  بــةردةوام 
واتة كة وشةى ثةنجامان طوَى لَيدةبَيت، 
بيردةكةوَيتةوة.  شتَيكمان  نيوةى 
ثةيامَيكة  خــؤى  بــؤ  خــؤى  ئــةمــةش 
ليستةكان كة هيض يةك لة ئَيوة تةواوى 
جوانى ال نيةء  تةواوى باشةء  حةقيقةت 
بةَلكو  نية،  جةنابتاندا  ثةنجاكةى  لة 
ثةنجاكانى ديكةش دةكرَيت بةشَيك لةو 
سةرتاثا  هةبَيتء   باشيةيان  جوانىء  
ثةنجاكان  هةموو  بؤية  نةبن،  خراث 
سةرةكيةكة  ليستة  سَى  بةتايبةتى   –
كة هةموويان بة ثةنجا دةستثَيدةكةن- 
إةهاء   قسةى  لة  خؤيان  دةبَيت  كة 
دروشمى إةها بثارَيزنء  نة خؤيان بة 
فريشتة بزاننء  نة ئةوانى ديكةيش بة 

بناسَينن. شةيتان 
لة  ليستةكان  ملمالنَيآ  كة  ئةمةى 
خؤى  دةستثَيدةكات  ثةنجاوة  ذمارة 
ليستةكان  بــؤ  ثةيامَيكة  خــؤى  بــؤ 
هةوَلبدةن  كــردووة  هةرضيتان  كة 
طةشى  إووى  هةَلبذاردنانةدا  لــةم 
دةربخةنء   كــوردى  ديموكراسيةتى 
ديموكراسىء   نــمــرةى  ــبــدةن  هــةوَل
ئازاديةكةمان لة كارتى نمرةكاندا نةيةتة 
هــةروةك  نةكةوين.  ثةنجاء   خــوار 
كةمى  اليةنى  خوَيندكارَيك  ضــؤن 
بهَينَيتء   ثةنجا  كة  ئةوةية  بؤ  هةوَلى 
نةكةوَيت،  وانةيةدا  لةو  نةبَيت  هيض 
تاقيكردنةوةى  لةم  ليستةكان  ئاوهايش 
كةمتر  هةوَلدةن  دةبَيت  ديموكراسيةدا 
ئةمجارة  ضونكة  نةهَينن،  ثةنجا  لة 
هةلى  زؤرنء   هَيجطار  ضاودَيرةكان 

قؤثيةيش لة جاران زؤر كةمترة.
سَى ليستة سةرةكيةكةى هةَلبذاردن، 
خــزمــةتــطــوزارىء   ـــؤإان،  ط ليستى 
ضاكسازىء  ليستى كوردستانى ، هةر 
ِإاستة  ثةنجا دةسثَيدةكةن،  بة  سَيكيان 
دةيانياندا،  خانةى  لة  هةية  جياوازى 
دةستثَيدةكةن،  ثةنجا  بة  دواجار  بةَالم 
ئةطةر ئةم وَينةية بطوازينةوة بؤ واقيع، 
لةو  يةك  هةر  كة  بَلَيين  دةتوانين  ئةوة 
بةرنامةء   إووى  لة  دةكرَيت  ليستانة 
قةبارةو تواناكانيانةوة لة يةكتر جياواز 
بن، بةَالم دواجار هةر سَيكيان دةبَيـت 
بَيـت  خةياَلياندا  لة  ذمارة  يةك  تةنيا 
كة ئةويش ذمارة يةكةء  ذمارةى ئةم 
نيشتيمانةية. كوردستانء  تةنياء  تةنيا 
ئةو  ئازا  ثةنجاى  كةواتة  كوردستان.   
(يةك)ةء   ئةو  بتوانَيت  كة  ثةنجايةية 
بةرذةوةنديةكانى ئةو يةكة بخاتة ثَيش 
ثةنجاكةى خؤىء  لة شةإى ثةنجاكاندا 

ئةو يةكة نةدؤإَينَيت.

شةأى ثةنجاكان
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tew
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ماناکاني بــةدواي لــَيــرةدا نامةوَيت
قسة دةمةوَيت ئةوةندي بطةإَيم رؤشنبيردا
جؤرَيک نةک رؤشنبير فؤإمَيکي لةسةر
لةبةرئةوةي بکةم، رؤشنبير لةجؤرةکاني
بؤخؤي کؤمةَلطة ناو هةرتاکَيکي بؤمن
بةآلمئةمةثَيويستيبةإيزبةنديء رؤشنبيرة،
لةکايةکاني هةية شوَين_ثله دياريکردني
لةزماني مةبةست هــةروةهــا خؤياندا.
نيية   Rhetorik ريتؤرَيک توندووتيذيش
بؤ طؤرطياس لةديالؤطي ثالتؤن بةوضةمکةي
ضؤن مرؤظ کة هَيناوة، بةکاري يةکةمجار
لةإووي دةبَيت قسةکردن هونةري فَيري
لةو مةبةست بةَلکو ثراکتيکةوة،  تيؤريء
دياريکراوةوة لةخاَلَيکي طوتارَيک زمانةية
دةکات دياريکراو مةبةستَيکي ئاراستةي
زمان! خودي سةرکوتکردني شکاندنء بؤ
زمانةية ئةو بطوترَيت مةبةستة لَيرةدا ئةوةي
رؤشنحيزبي طوتارَيکي رؤشنحيزبَيک
سةرکوتکةرانةو بةئايدؤلؤذييةتي ئاخَينراو
يانلةميدياکانةوة دةنووسَيت، توندوتيذيثَي
بةسةر سةثاندني بؤ  دةکــاتــةوة،  بــآلوي
بيرکردنةوةي حيزبء لةدةرةوةي  ئةوانةدا
لةهةَلوَيست بکات ناضاريان يان ئةوةوةن

وةرطرتندا الوازبَيت.
زؤرَيک لةاليةن رؤذانة ئَيستا ئةوةي
لَيدةبَيت طوَيمان لةإؤشنحيزبةکانةوة
ثرسيارةي ــةو  ئ ــي ــةردةم ب دةمانباتة
بة کؤمةَلطة  دةيانةوَيت دَيوةزمانة ئةم 
وةک بَيطومان ببةن؟ ئاراستةيةکدا ض
دةَلَيت: کاسثةر هانز  ئةَلماني  نووسةري
بةهَيزي بکات طفتوطؤ بةمستةکؤَلة (ئةوةي
ئةمانة ناشَيت بؤية دةکات) قسة بازووش
لةناوبردني بؤ کار کؤمةَلطةيةکبن خوازياري
يان بــکــات، ــي طــةنــدةَل تــونــدووتــيــذيء
هةرتاکَيکي بَيت هَيندةکراوة کؤمةَلطةيةکي
طةورة لةطةأل لَيثرسينةوةي تواناي کؤمةَلطة

بةثَيضةوانةوة بةَلکو هةبَيت،  لَيثرسراواندا
خوازياري سةري عةقَلي حيزبن کة ئةمانة،
داخراوي دؤزةخئاسان، کؤمةَلطةيةکي هَيندة
ببيتة ماف ثَيويستة سةدانجار سادةترين بؤ
بطرةو هَيندة بةردةطاکةيان، سواَلکةري
ئةوةت وَيراني  جارَيکيتر بکةن ثَي بةردةت 
ئةمانة بکةيت. لَي شتَيکيان داواي نةبَيت
دةمکوتکردنء بؤ ديكةيان شَيوازي ضةندين

لةوةي بترسَينَيت، تؤ  هةية سةرکوتکردن
ناسکي هةستي بطريتء رةخنةيةک نةکا

بَيت. بريندار بةرثرسَيک
خؤى كة حيزبى بةرثرسَيكى طةورة
حيزبةكةيدا رؤشنبيرى نوخبةى لةريزى
ئَيمه لةمةودوا، واية (هةق دةَلَيت: دادةنَيت
بةجَيء رةخنةي بةرسيظي هاوةن بةتؤثء
يةکَي رستةي رستةية ئةم بدةينةوة) نابةجَي
ناو بةئةزموونةکاني خوَينةوارو لةثياوة
دةکات داوا کورديية، رؤشنبيريي سياسةتء
طرت، رةخنةي خراث بةباشء هةرکةسَيک

رستةية بدةنةوة، ئةم وةآلمي هاوةن بةتؤثء
بيردةخاتةوة، مان وي ئةريک قسةکةي
ئــةوةي ثَيش (توندووتيذي ــَيــت: دةَل کة 
وةک دةستي کةسانَيکي ديکتاتؤري بکةوَيتة
لةزماندا ستالينةوة يا  مؤسؤلؤني هيتلةر،
لةخؤإا زمانة ئــةم دةسکةوتي  هــةيــة).
کلتووري ثاشخانَيکي بةَلکو نةهاتووة،
لةعةقَلي قوَلي رةطي کة لةثشتة، طةورةي

داکوتاوةء دواکــةوتــوودا کؤمةَلطةيةکي
سياسي کلتووريء ريفؤرمَيکي ئةطةر رةنطة
نةبَيت داإيذراو بةرنامة  کؤنکرَيتي  تؤکمةو
بةعسء بَيت. بةردةوام ديكةيش تاسةدةيةکي
عةسکةرتاريةتي هَيزَيکي خاوةني تةنيا نازي
رؤشنحيزبي هَيندةي هَيزَيکي نةبوون رووت
ئةو بزوَينةري ماتؤإي بووبووة طةورة
خوَيندةوة بَي  ئَيمة نابَيت بؤية حيزبة،  دوو
قسةيةک هيض بةعسناسي بةعسء بؤ
لةسياسةتءکؤمةَلناسيکورديبکةينکاتَيک
وةک فيزيک لةناو حيزبء دةسةآلتي بةعس

سَيبةريش وةک هةيةو ئامادةيي کورديدا
ئةو دةکات کؤمةَلطةدا. ئةمةية والةمن لةناو
دةبينم کاتَيک وةربطرم بةئاسايي زؤر زمانة
ئةوة بؤ ئةو ضونکة دةيکات، رؤشنحيزبَيک
ئةوةي بةآلم بکات، قسةية ئةو دامةزراوة
بَيدةنط ئَيمة دةبَيت ضؤن ئةوةية نائاسايية
ضؤن طوتارانةدا؟. ئةمجؤرة لةئاست بين
کَلؤمدراوةکاني حيزب ذةنطاويية ئَيمة دةرطا

نةکرَيت ئةمة ئةطةر بين؟. ياخي بشکَينينء
(هةرکةسَيک دةَليت: وتةي ئةو وةک ئةوا
مافةکاني بَيت، بَيدةنط توندووتيذي لةئاست
سةرةکي مةبةستي ئةمةش دةدؤإَينَيت).

ئةوتؤريتارة. حيزبَيکي هةموو
رابردوودا ساَلي هةذدة لةماوةي ئةوةي
بؤ بَيدةنطکردنء حيزبة کاريان کرد دوو ئةم
تيرؤرکردني جياوازةکانء دةنطة کثکردني
ئةودةنطانةيخوازياريدةسةآلتَيکيباشترء
بإواي بةدادوةري بَيت بإواي بوون، کة ثاکتر
لةناو طةورانةبَيت جياوازيية ئةو بةکوشتني

رؤشنحيزبةکان نَيوةندةدا لةم کؤمةَلطةدا.
رؤَلةش ئةو دةباية طَيإاو هةر باشيان رؤَلَيکي
لةوةزياتر ئةوان کاري لةبةرئةوةي بطَيإن
وةک بکةنء قسة کاديرَيک وةک کة نةبوو،
ئةرکي بةکورتييةکةي رةفتار، جةالدَيکيش
رؤشنبيرييةوة ئةخالقي لةدةرةوةي ئةوان
نائةخالقيية ــةو ئ تــائــةمــإؤش کــة  ــوو،  ب
دةبينين، حيزبييةکاندا لةدةزطا رؤشنبيريية
شياو ئةوةي دةدةن بةخؤيان ماف ضؤن کة
ئامادةشن بيَلَينء نةتةوةيةک بةرامبةر نةبَيت
کة نةتةوةيي، خيانةتي طةورةترين بؤ ثاکانة
ئالَيرةوةية بکةن، دةيکةن سياسةتمةدارةکان
ض رؤشنبيريي ئةخالقي ض ئةخالق  ئيتر
نامَينَيتء مانايةکي هيض سياسي ئةخالقي
ئةخالق، طؤإستاني دةبَيتة (کوردستان
الفي رؤذانَيک  خةَلکانَيک ئةخالقي طؤإي
هيض دوايي کةضي لَيدةدا، شؤإشطَيإييان
هةلثةرست خةَلکانَيکي جطةلة نةبوون

زياتر)*1 
هةَلوَيستي لةبةردةم  ئَيمة ئالَيرةوةية 
لةإؤشنبيراندا هةندَيک شؤإشطَيإانةي
ثةيوةندي کاتَيک دةبين، شؤک تووشي
ئةَلبةتة دةکةنةوة، توند بةدةسةآلتةوة خؤيان
رکَيفي ذَير ضوونة ثةيوةنديية لةم مةبةست
خؤيان جَلةوي کةسانةي  ئةو  دةسةآلتة،
ضيتر کةسانةي ئةو دةسةآلت، دةست دةدةنة
بةضاوي بطرنء  رةخنة ناتوانن هةر  نةک
بإوانن، ــان روداوةک لةدياردةو رةخنةوة
کةسانةش رةخنة ئةو دوذمني دةبنة بةَلکو 

دةإوانن!. لةدةسةآلت بةطومانةوة دةطرنء
فرؤمةوة  ئَيريش لةإستةيةکي  1-*
سةدةي سياسي ذياني دةَلَيت: کة وةرطيراوة،
ئةخالقي لةطؤإي ثإة طؤإستانَيکة  بيستةم
کةسةرةتاالفيشؤإشطَيإييةتيان خةَلکانَيک،
جطةلة نةبوون هيض  دوايي کةضي  لَيداوة،

کؤمةَلَيك ئاذاوةطَيإو هةلثةرست.

11 2009/6/15 دووشةممة (490) ذمــارة

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
٠٧٧٠١٥٢٦٥٨٣٠٧٧٠١٥٧٦٩٠٦٠٧٧٠٢٢٣٣٣٠٤ ٠٧٥٠١٥٢٢٥٢٨

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

بؤضــــــوون birura. rozhnama@gmail.com

تووشي لةإؤشنبيراندا هةندَيک شؤإشطَيإانةي هةَلوَيستي لةبةردةم ئَيمة

ئةَلبةتة دةکةنةوة، توند بةدةسةآلتةوة خؤيان ثةيوةندي کاتَيک دةبين، شؤک

جَلةوي کةسانةي ئةو دةسةآلتة، رکَيفي ذَير ضوونة ثةيوةنديية مةبةست لةم

رةخنة ناتوانن هةر نةک ضيتر کةسانةي ئةو دةست دةسةآلت، خؤيان دةدةنة

دوذمني دةبنة بإوانن، بةَلکو رووداوةکان رةخنةوة لةدياردةو بةضاوي بطرنء

دةإوانن! بةطومانةوة لةدةسةآلت رةخنة دةطرنء کةسانةش ئةو

توندووتيذي زماني رؤشنبيرو
بانيخَيآلني ياسين

دادوةري ئةنجومةني
تَيهةَلضوونةوةي دادطاي سةرؤكايةتي

٧٠/ج/٢٠٠٩ ذمارة: سلَيماني     ناوضةي
٢٠٠٩/٥/٢٦ بةروار: كةتن لة ثشدةر   دادطاي

(ئاطاداري)
خضر) و  عبداهللا (جميله برايم) و حمد (ايش راكردوو بؤ/ تؤمةتباراني

خضر). عبداهللا خضر) و (اميرة عبداهللا خضر) و (ناهيدة عبداهللا (ئةظين
ماددةي بةثَيي بكرَين دادطايي  ئةوةي بؤ نَيردراون  ئةوةي لةبةر
ثؤليسي بنكةي بة تايبةتة كة كَيشةيةي لةو (سزاكان) ياساي لة (٤١٣)
دا بإيارمان نيية دياري كراوتان ئةوةي جَيطاي لةبةر وة (سةنطةسةر)

 ٢٠٠٩/٧/١٥ رؤذي لة كة بكةينةوة ئاطادارتان ناوخؤييةكان رؤذنامة لة
بنكةي نزيكترين بطةيةننة خؤتان يان ئامادةبن دادطاكةمان لةبةردةم
بةبآ دةكرَين  دادطايي ثَيضةوانةوة بة  رؤذةدا، لةو هَينانتان بؤ ثؤليس 

ياسا. بةثَيي ئامادةبوونتان،

دادوةر
احمد عمر اسماعيل

دادوةري ئةنجومةني
كةالر لة كةتن دادطاي

٣٠٤/ج غ م/٢٠٠٨ ذمارة:

(ئاطاداري)
نيشتةجَيي سعيد عبدالكريم ئاري هةَلهاتوو تؤمةتبار بؤ/
نيشتةجَيبونت شوَيني ئَيستا  جارانء  سيرواني  طةإةكي كةالر

ناديارة.
ماددةي بةثَيي تؤمةتباريت (٣٠٤/ج غ م/٢٠٠٨) ذمارة ثةإاوي لة
دياري (٢٠٠٩/٧/٢٨) رؤذي  بؤية سزادان، ياساي لة  (٤١٣)
لةم دادطاية رؤذةدا ثَيويستة لةو كردنت، جا بؤ دادطايي كراوة
بة ئامادةكردنت، بؤ بةدةستةوة بدةيت خؤت يان ئامادةبيت

دةكرَييت. دادطايي (ثاشملة) شَيوةي بة ثَيضةوانةوة

دادوةر
الدين قادر عباس محى

دادوةري ئةنجومةني
تَيهةَلضوونةوةي دادطاي سةرؤكايةتي

٧٢/ج/٢٠٠٩ ذمارة: سلَيماني     ناوضةي
٢٠٠٩/٥/٢٦ بةروار: كةتن لة ثشدةر   دادطاي

(ئاطاداري)
و خضر) عبداهللا (جميله برايم) و حمد (ايش راكردوو بؤ/ تؤمةتباراني

خضر). عبداهللا خضر) و (اميرة عبداهللا خضر) و (ناهيدة عبداهللا (ئةظين
ماددةي بةثَيي بكرَين دادطايي  ئةوةي بؤ نَيردراون  ئةوةي لةبةر
ثؤليسي بنكةي بة تايبةتة كة كَيشةيةي لةو (سزاكان) ياساي لة (٤١٣)
دا بإيارمان نيية دياري كراوتان ئةوةي جَيطاي لةبةر وة (سةنطةسةر)

 ٢٠٠٩/٧/١٥ رؤذي لة كة بكةينةوة ئاطادارتان ناوخؤييةكان رؤذنامة لة
بنكةي نزيكترين بطةيةننة خؤتان يان ئامادةبن دادطاكةمان لةبةردةم
بةبآ دةكرَين  دادطايي ثَيضةوانةوة بة  رؤذةدا، لةو هَينانتان بؤ ثؤليس 

ياسا. بةثَيي ئامادةبوونتان،

دادوةر
احمد عمر اسماعيل

عَيراق كوردستان هةرَيمي
دادوةري ئةنجومةني

دةربةنديخان كةتني دادطاي
غم/٢٠٠٨ ١٠٩/ج ذمارة:

٢٠٠٩/٦/١ بةروار:
«ئاطاداري»

محمد خلف خديجه و ابراهيم زنيل زيتين راكردوو تؤمةتباري بؤ
كة كَيشةيةي لةو (سزادان) ياساي لة (٤٥٦) ماددةي بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
رؤذنامة لة دا نيية بإيارمان كراوت جَيطةي دياري ئةوةي وة لةبةر ثؤليسي (دةربةنديخان) بنكةي بة تايبةتة
بطةيةنيتة  خؤت يان ئامادةبيت دادطاكةمان ٢٠٠٩/٨/٣ لةبةردةم رؤذي لة ناوخؤييةكان ئاطادارت بكةينةوة كة
ياسا. بةثَيي ئامادةبوونت بةبآ دةكرَييت دادطايي ثَيضةوانةوة بة رؤذةدا لةو هَينانت بؤ ثؤليس بنكةي نزيكترين

دادوةر
حمه عباس اكرم

العراقية اجلمهورية
كوردوستان اقليم حكومة

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

السليمانيه التسجيل العقاري في دائرة
تسجيل عقاري (٣٠) رقم منوذج

اعالن
مجددا تثبيت عائدية عقار قرار

تثبيت قرار مبوجب السليمانيه بلديه التسجيل طالب الى كانيسكان ٨٠٩ محلة تسلسل متام العقار عائدية ثبوت على بناء
الدعوى املذكور اقامة القرار اعتراض على من لديه القرارو على نعلن هذا عليه الدائرة هذه ٢٠٠٩/٦/٨ الصادر من املؤرخ العائدية
اشعار من ورود انتهاء املدة وعدم و عند االعالن هذا لنشر التالى اليوم من اعتبارا ثالثني يوما مدة احملكمه اتصة خالل لدى

العائدية. لقرار تثبيت بالتسجيل وفقا الدائرة هذه ستباشر املذكورة املدة خالل لديها دعوى باقامة احملكمه
فى السليمانيه العقاري دائرة التسجيل مدير

امني فاضل جوان
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ئةلَقةىيةكةم

ثـَيشــةكـى

على والسالم والصالة العاملني رب احلمدهللا
املبني بهديه املهتدين وآله للعاملني رحمة املبعوث
لهم والتابعني والقرابة واالزواج الصحب من 

الدين. يوم الى باحسان
! بةإَيزان

ئةسَلدا لة بةردةستتان باسةى ئةم
ئةَلقةكانى بةرنامةى لة يةكَيك لة بابةتَيكة كة
لة (ثةيام)داو ئاسمانيى كةناَلى (سةرنج)ى
ثَيشكةشكارى وةآلمــى ثرسيارو ميانةى
بةندةدا، طوَلثىء  عومةر كاك بةرنامةكة 
كاغةزو سةر هَينرانة ثاش ثَيشكةشكراوةو
دةستكارييةكى ضاوثَيداطَيإانةوةىء سووكة

لَيهاتووة. بةمجؤرةى خؤم،
من بةقةناعةتى كة باسيشة شايانى
بايى بةآلم كورتيشة، هةرضةندة باسة ئةم
كة دةكات هةركةسَيك ثَيهَينانى قةناعةت
بةَلطةو بطةإآء هةقدا بةدواى دَلسؤزانة
خؤى لةسةر باشى طرتوونة بةرضاو روونيى
بةستن هاوثةيمانَيتى بوونى (مباح) رةوا
لةطةأل زياتر) ئيسالميى (يان اليةنَيكى لةنَيوان
خاوةنى نائيسالمييدا زياترى  يان اليةنَيك
اليةنة ئةو جا بَيت، بيروإايةك جؤرة هةر
(الدعوة)دا بانطةواز  قؤناغى لة ض  ئيسالميية
لة كةمهَيز بَيت، ض بَيتء لةضاو بةرامبةرةكانى
بةرامبةرةكانى لةضاو بَيتء دةوَلةتدا قؤناغى

بَيت. بةهَيزتر
وتوَيذةدا ئةم دووتوَيى لة وةك ضونكة
(د.خ) خوا ثَيغةمبةرى روونــكــراوةتــةوة،
بنطةوازو قؤناغى لة كة مةككة لة هــةم
بوو، (اضطهاد)دا ضةوسَينرانةوة حاَلةتى
دةوَلةتء قؤناغى لة كة مةدينةش لة هةم
بة بةطوَيرةى بوو،  دةسةآلتدا هَيزو حاَلةتى
ضةندان هةلومةرج، داخوازيى ثَيويستزانينء
لةطةأل رَيككةوتننامةى هاوثةيمانَيتىء جؤرة
ئيمزاكردووة، نامسوَلماندا  اليةنى  ضةندان
سآ وةك:  ئيمزاكردن، سةر هَيناوةتة يان 
(بنو مةدينة: دةورى جوولةكةكانى تيرة
هؤزى بنوقريظة)ء النضير، بنو قينقاع،
ضمرة)، (بنو (خزاعة)، تيرةى (قريش)، تيرةى
ئةوةش وَيإاى ئينجا (غطفان)و...هتد، هؤزى
خؤى ثةسةنديى (د.خ) خوا ثَيغةمبةرى
ديكة (حلف)ى ثةيمان دوو بة بةرامبةر
ثَيغةمبةرايةتى ثَيش سةردةمى كة دةربإيوة
كة رايطةياندووة بةشداربووةو تَيياندا
ثةيمانى بةستنى ئامادةى ئيسالميشدا لة
ثةيمانى جوامَيران لة: بريتين لةوجؤرةية، كة
بؤنخؤشكراوان ثةيمانى الفظول)، (حلف
دوو لة كة هةركام ئاشكراشة املطيبني)، (حلف
رؤذطارى لة (إتفاقية)ش رَيككةوتن ثةيمانء
ضةند لةنَيوان اجلاهلية)داو (عصر نةفامَيتى
دانةرو خوا بؤ هاوبةش تيرةيةكى هؤزو

بوون. بتثةرستدا
وتوَيذةكةدا توَيى دوو  لة ئةوةى بةآلم
بؤشاييةكى ثَيمواية لَيوةنةكراوةو باسى
لة بريتيية دروستكردووة، بابةتةكةدا لة
فةرموودةيةكى ضةند لةبارةى قسةكردن
لةبارةى كة (د.خ)، ــواوة خ ثَيغةمبةرى 
لة ــوون، ــات ه ــف)ةوة ــل (ح ثةيمانبةستن 
كة ثةيمانبةستنء رواَلةتةكةيان دةفامرَيتةوة
ناإةوا قةدةغةو ئيسالمدا لة هاوثةيمانَيتى

بَيت.
فةرموودانة: لةو نموونة دوو ئةمةش

في كاف لفٍ حِ ا وأميُّ اإلسالم، لْفَ في حِ ١- (ال
مسلم رواه ةً) دَّ رالّشِ رإلِسالم يَزِدْهُ لم اجلاهلية

برقم ٢٥٣٠.
ئيسالمدا لة ثَيكةوةبةستن ثةيمان واتة:
نةفامَيتيدا سةردةمى لة ثةيمانَيك هةر نيية،

ثتةوى كردووة. زياتر هةر ئيسالم بووبَيت
- هُ يزيدُ ال  فأنَّه اجلاهلية لف  بِحِ َوفُوا  (أ  -٢
في لْفاً حِ ثوا دِ حتُ وال ةً، ــدَّ شِ االّ اإلسالم- يعني
برقم: األلباني،  نَهُ سَّ وحَ الترمذي  رواه االسالم)

.١٥٨٥
نةفامَيتى سةردةمى ثةيمانى ــة: وات
ثتةوترى هةر ئيسالم ضونكة بةرنةسةر،
ثةيمانَيك هيض ئيسالمةتيدا لة بةآلم دةكات،

مةبةستن.
دوو ــةم ئ ــى ــةت رواَل دةبينين وةك 

هةرجؤرة كة دةطةيةنَيت ئةوة فةرموودةية
هاوثةيمانَيتى جؤرة هةموو ثةيمانبةستنَيكء
بةآلم بَيت! قةدةغة ئيسالمدا لة (تحالف)َيك 
رواَلةتيية تَيطةيشتنة جؤرة ئةو بَيطومان
هاووَينةكانيان، فةرموودةيةو دوو لةم
خوا (سبحانة ئايةتى ضةندان هةَلةية، ضونكة
(د.خ)، خوا ثَيغةمبةرى فةرمايشتى وتعالى)ء
رةوايى باسى راوشكاوى  روونء  بة زؤر
هاوثةيمانَيتى (تعاقد)و بةستن ثَيكةوة ثةيمان
بة ــردووة  ك فةرمانيشيان ــردووةو ك يان 
جَيبةجَيكردنى، ثةيمانء بةَلَينء بة وةفاداريى
يان كةسَيك لة ــردووة ك هةإةشةشيان
نايطةيةنَيتة دةشكَينَيتء ثةيمان كة اليةنَيك

سةر!
ثَيغةمبةرى ــةوةش ئ وَيـــإاى ــارة  دي
ثَيدا)، ئاماذةمان ثَيشتر (وةك (د.خ) خوا
ضةندان لةطةأل هاوثةيمانَيتى ضةندان جؤرة
سةريش هةتا بةستووةو اليةندا جــؤرة
بةرامبةرةكانى مةطةر ثابةندبووة، ثَييانةوة

كردبَيت. غةدريان شكاندبيانء
فةرموودةيةك ئايةتء ضةند ئةمةش
طرنطيىء ثةيمانبةستنء رةوايى لةبارةى

ثابةندبوونى: ثَيوة ثَيويستيى
 (... بالعقود  اوفوا  امنوا  الذين  ايها  (يا  –١
بإواتان ئةوانةى  ئةى واتــة:   ،-١- رملائدة

بكةن. جَيبةجآ ثةيمانةكان هَيناوة!
(عقد)ةو كؤى (عقود) وشــةى ــارة دي
لة هةردووكيشيان (عهد)ةو ماناى بة ئةميش
(بةَلَين) يان (ثةيمان) ماناى بة كورديدا زمانى
بالعقود)دا تةفسيرى (أوفوا كثير) لة (ابن دَين،
يعني واحد: وغير ومجاهد عباس ابن قال ): دةَلَى
على االجماع جرير ابن وحكى  العهود، بالعقود
من عليه يتعاهدون كانوا ما والعهود : ذلك، قال
(مجاهد)و عباس)و (ابن واتة: وغيره)، احللف 
(عقود)، مةبةست لة غةيرىوانيش طوتوويانة:
يةكدةنطيىزانايانى (ابنجريرالطبري) (عهود)ة،
بريتين (عهود)يش طَيإاوةتةوة، لةوبارةيةوة
دةيانبةستن خؤياندا لةنَيو كة ثةيمانانةى لةو

ئةوةش. غةيرى هاوثةيمانَيتىء لة
ضوا تَنْقُ وال اذا عاهدمت ٢- (وأوفوا بعهداهللا
ئةو واتة: توكيدها...) النحل -٩١-. بعد ان األَميْ
ثةيمان تةئكيدكردنةوةى بؤ كة سوَيندانةى

مةوةشَيننةوة. هةَليان خواردووتانن،
٣- (والذينينقضونعهداهللامنبعدميثاقه
في ويفسدون يوصل ان به امراهللا ما ويقطعون
الرعد سوء الدار) ولهم اللعنة لهم األرض اولئك
ثاش ثةيمانى خوا كة  ئةوانةى  واتة:  ،-٢٥-
خوا كة ئةوةى هةَلدةوةشَيننةوة، ثتةوكردنى
دةيثضرَينن، بطةيةنرآ ثَيكردووة فةرمانى
نةفرينى ئةوانة دةكةن، زةويدا لة خراثةكاريى

هةية. مةنزَلطايان خراثترين لَييةو خوايان
خــواش ثَيغةمبةرى ــا ــةروةه ه  -٤
بؤ زؤرن، فةرمايشتى لــةوبــارةوة (د.خ)
بآ فةرموودةكانيدا لة يةكَيك لة نموونة:
نيشانةو لة  يةكَيك بة ثةيمانشكَينى، بةَلَينى 
وةك دادةنآ، مونافيق  باباى خةسَلةتةكانى 
ب، ذَ كَ حدَّث اذا : ثالثٌ ((اية املنافق فةرموويةتى:
وإذا رواية: وفي خان، ِــنَ واذاأمتُ ، لَفَ أخْ دَ وَعَ وإذا
واتة: البخاري، رواه فجر)) خاصم رَ وإذا دَ غَ دَ عاهَ
كرد قسةى ئةطةر سَين: مونافيق نيشانةكانى
ئةطةر دةيشكَينَيت، بةَلَينيدا ئةطةر دةكات، درؤ
دةكات. تَيدا سثَيردرا، ناثاكيى ثآ سثاردةى

((ئةطةر هاتووة: ديكةدا ريوايةتَيكى لة
ناكؤكى ئةطةر  دةيشكَينَيت، بةست ثةيمانى 

دةكات)). تاوان كةسَيكدا لةطةأل هةبوو
كةواتة:

فةرموودانة ئايةتء هةموو ئةو مادام
هاوثةيمانَيتىء ثةيماندانء طرنطيى لةسةر
بآ شكَينىء ثةيمان دزَيويى خراثيىء
ئةو بةكردةوة (د.خ)  خواش هةن،  بةَلَينى
رَيككةوتنانةى هاوثةيمانَيتىء جؤرة هةموو
ضةندان لةطةأل واألتفاقيات)ى (التحالفات
رةنطَيك بةهيض ــردوون، ك اليةندا جــؤرة
رواَلةتييةى ضةمكة ماناو ئةو ناطونجَيت
هَينامانن) ثَيشتر (كة  فةرموودةية  دوو لةو
(د.خ) مةبةستىثَيغةمبةرىخوا وةردةطيرَيت،
خوا ثَيغةمبةرى ناطونجَيت ضونكة بووبآ،
كردةوةى ثَيضةوانةى قورئانء ثَيضةوانةى

خؤيشى قسة بكات!
كةواتة:

هةَلوَيستى قــســةو ســةرنــجــى ــا  ب

لةبارةى داخــؤ  بدةين  ئيسالم  زانايانى
هاووَينةكانيانةوة فةرموودةيةء دوو ئةو
(تناقض)ية ناكؤكيى ئةو طوتووةو ضيان
ئةو لةنَيوان (كة ثَيكرد ئاماذةمان رواَلةتييةى
هةَلوَيستى خواو  ئايةتةكانى فةرموودانةء 
ضارةسةر ضؤنيان هةية)، ثَيغةمبةردا كردةيى

كردووة؟
لة يةكَيك هةَلوَيستى قسةو با سةرةتا
رازى خوا لَيى مالك)ة بن كة (َأنس هاوةآلن

بخةينةإوو: لةوبارةوة بآ،
بن ألَنس  قلت قال: األَحــول عاصم ((عن
لْفَ ((الحِ قال: (د.خ) النبـيَّ انَّ  ك ابَلَغَ مالك:
(د.خ) النبـيُّ حالَفَ قد فقال: األسالم))؟ في
داري))رواه البخاري برقم: في واألنصار بني قريشٍ

.٢١٧٢
بةئةنةسى دةَلَيت: األَحول) (عاصم واتة:
كة طةيشتووة ثَيت طــوت: ماليكم كــوإى
((ثةيمانبةستن فةرموويةتى: (د.خ) ثَيغةمبةر
(د.خ) ثَيغةمبةر طوتى: نيية))؟! ئيسالمدا لة
قوإةيشء لةنَيوان ثةيمانى مندا ماَلةكةى لة
مةبةستى ئاشكراشة بةست!  ثشتيواناندا
ثةيمانة، لةو بآ)، رازى لَيى (خوا ئةنةس
كؤضكةرانء نَيوان ثةيمانى  برايةتييء
ديارة كة  واألنصار)ة، (املهاجرون ثشتيوانان
هؤزى لة هةرةزؤريان  كؤضكةران زؤربةى

بوون. قوإةيش
وةآلمة لةو ئةنةسيش مةبةستى ديارة
جؤرة هةموو (د.خ) خوا ثَيغةمبةرى كة ئةوةية
قةدةغة هاوثةيمانَيتييةكى بةستنء ثةيمان
لةنَيوان خؤى كة ئةوة بةَلطةى بة نةكردووة
مةدينةدا ثشتيوانانى  مةككةء كؤضكةرانى 
قسةء بةرلةوةى ئَيمة جا بةستووة! ثةيمانى
بةدرَيذيى لةوبارةوة  زانايان شيكردنةوةى 
و دةخةينةإوو ثوختةكةى بخةينةإوو،

دةَلَيين:
طوتوويانة: زانايان

طونجاندنى كؤكردنةوةو ثَيكةوة ضؤنَيتى
ئةوةية، كة: فةرمايشتانة ئةو ئايةتء

ثةيمان هاوثةيمانَيتىء لة مةبةست
كة لةسةر جؤرةية ئةو بةستنى قةدةغةكراو،
بَيت، شةريعةت ثَيضةوانةى بَيتء ناهةق
ثةيمانبةستنى هاوثةيمانَيتىء لة مةبةست
شةريعةت لةبازنةى كة ئةوةية رةوا،
دادطةريىء ضةسثاندنى  وةك دةرنةضَيت، 
هَينانةدى ستةملَيكراوو دانــى يارمةتى

رةوا. راستء بةرذةوةندييةكى
شيكردنةوةى قسةو سةرنجى با ئنجا
بدةين ناودارمان ثَيشةوايانى لةزاناو سآ

لةوبارةوة:
خؤشبَيت لَيى خــوا  (الــنــووي) ــةك:  ي

: طوتوويةتى لةوبارةوة
اليجوز الطبري: قــال القاضي: ــال (ق
به واملوارثة احلديث في املذكور فأن اليوم احللف
ُوْلُو [وَأ تعالى:  لقوله منسوخ، كلَّه وباملؤاخاة 
[.. ِ

اهللاَّ تَابِ كِ فِي ضٍ بِبَعْ اوْلَى مْ هُ ضُ بَعْ ِ
ام َرْحَ األْ

باحللف، التوارث كان احلسن: وقال ،-٦- األحزاب

باألِرثِ مايتعلَّقُ ا امّ قلت: املواريث، بآيات خَ فَنُسِ
العلماء، جماهير عند  االفة فيه تَحبُّ فَيُسَ
طاعة على ةَ الَفَ واحملُ األسالم في املؤاخاة وأما 
البإ على والتعاون الدين في والتناصر تعالى اهللا
وهذا خْ يُنْسَ باقٍ لم فهذا احلق، قامة

ِ
وإ والتَّقوى

كان َميّاحلفٍ ((وأ األحاديث: هذه في قوله معنى
وأما ةً))، ــدَّ االّشِ األسالم  يَزِدْهُ لم اجلاهلية في
لْفُ حِ فاملرادبه: األسالم)) لْفَ في ((الحِ قوله:

واهللا منه، الشرع  مامنع على واحلِلْفُ ، التوارثِ
أعلم).

دةَلَيت: (طبري) طوتوويةتى: قازى واتة:
دروســت هاوثةيمانَيتى ـــارة رؤذط ئــةم 
فةرموودةكةدا لة كة  ئةوى  ضونكة نيية،
ميراتطرتن ثَيطرتنىء ميرات باسكراوةء
كراوةتةوة، نةسخ هةمووي بةبرايةتى،
(خزمان فةرموويةتى: بةرز خواي ضونكة
لة ديكة خوادا بؤ يةكدى لة خةَلكى كتَيبى لة
ميراتطرتن طوتوويةتى: ( (حةسةن ثَيشترن)،
بةآلم بوو، هاوثةيمانَيتى بة خؤى كاتى
دةَلَيم: منيش البــرا، ميراتةكان بةئايةتى
لةالى بةميراتةوة  ثةيوةستة كة ئــةوةى 
سةرثَيضى واثةسةندة زانايان جةماوةرى
بةآلم بكرَيت، تَيدا ثَيشووةكةى ثةيمانة
لةسةر هاوثةيمانَيتى ئيسالميىء برايةتى
ثشتى ــةرز، ب ــواى خ فةرمانبةريكردنى 

لةسةر هاوكاريى دينداريداء لة طرتن يةكدى
هةق، ئةوة بةرثاكردنى ضاكةو ثارَيزكاريى،
بؤ مةبةستة ئةمةش النةبراوة، بةردةوامةء 
((هةر ثةيمانَيك لةم فةرموودانةدا، قسةكةى
ئيسالم بووبَيت نةفامَيتيدا لةسةردةمى
كة ئةوة  بةآلم كــردووة))، ثتةوترى هةر
نيية)) ئيسالمدا لة ((هاوثةيمانَيتى دةَلَيت:
ميراتطرتنء ثةيمانى  ثَيى مةبةست  ئةوة
رَيى كة شةريعةت لةسةر هةرشتَيك ثةيمانة

لَيطرتووة، خواش زاناترة)).
لَيى خوا العسقالني))يش حجر ((ابن دوو:

طوتوويةتى: لةوبارةوة خؤشبآ
ألن احلديث، صدر انسٍ انكار جوابُ ن مَّ (وتَضَ
وميكناجلمعُ ، اثباتُهُ هو قالَهُ وفيما ، فيهنفياحلِلْفِ
نصر من اجلاهلية في يعتبرونه ماكانوا املنفيَّ بأن
القبيلة من الثأر ذِ اً، ومن اخْ ظاملِ احلليفٍ ولوكان
ذلك، ونحو التوارث ومن منها، دٍ واحِ قتل بسبب
والقيام املظلوم نصر من ذلك، ماعدا واملثبت هو
الشرعيَّة تَحبّات املُسَ من ذلك ونحو الذين امإ في

العهد). واملواددة وحفظ كاملصادقةِ
نكؤَليكردنى ئةنةس وةآلمةكةى واتة:
خؤى، طرتووةتة فةرموودةكةى سةرةتاى
بةآلم البراوة،  هاوثةيمانَيتى  لةوَيدا  ضونكة
طوتوويةتى: ئةنةس) ــة: (وات ئةو ئــةوةى

ضةسثاندنىهاوثةيمانَيتيية!
كؤبكرَينةوة، هةردووكيان دةشطونجَيت
بووة ئةوة البراوة ئةوةى بطوترآ: بةوة كة
وةك: باوبووة،  نةفامَيتيدا رؤذطارى لة  كة
ستةمكاريش ئةطةر هاوثةيمان سةرخستنى
بةهؤى تيرةيةك لة تؤَلةستاندنةوة وةك بآ،
بةرامبةر لةتيرةكةى  يةكَيك كة  ــةوةوة ئ
وَينةى طرتنء لةيةكدى ميرات وةك كوذراوة،
هاوثةيمانَيتى) (لة ضةسثَينراو بةآلم ئةوانة،
غةيرىئةوانةية،وةك:يارمةتيدانىستةمديدة،
ئايينء كاروبارى كاروبردنى بةإَيوةبردنى
ثةسةنديدةى كة لةوشتانةى  ئةوانة،  وَينةى
دؤستايةتىء برادةرايةتىء وةك شةريعةتن،

وةفاداريى)).
خؤشبآ لَيى خوا األثير))يش : ((إبن سآ 

طوتوويةتى: لةوبارةوة هةر
على واملعاهدة املعاقدة : احلِلْفِ (أصل
في منه كان فما واألِتِّفاق، دِ والتساعُ دِ  التعاضُ
، والغاراتِ القبائل بني الفنت والقتال على اجلاهلية
بقوله:  األسالم  في عنه النَّهيُ وردَ الذي فذلك 
اجلاهلية في وماكان األسالم)) في لْف ((الحِ
املُطيَّبني وصلة األرحام-كحلف املظلوم نصر من

حلفٍ ا َميّ ((وأ قال فيه فذلك الذي مجراه- وماجرى

يريدُ ةً)) دَّ االّشِ يَزِدْهُ األسالم في اجلاهلية لم كان

عُ يَجتمِ احلق، وبذلك رة ونُصْ اخلير على املعاقدة من
األسالمُ، يقتضيه الذي احللف  وهذا  احلديثان،

األسالم..) ماخالَفَ حكم واملمنوعُ منه
يانى بنةإةتدا  لة (حلف) ((وشةى واتة: 
ثشتطيريىء لةسةر ثةيماندان طرَيبةستء
كة ــةوةى ئ جا رَيككةوتن، هاوكاريىء
ــاذاوةو ئ لةسةر نةفامَيتيدا لــةإؤذطــارى
كوشتاروراووإووتى نَيوان تيرةكانبووبَيت،
قةدةغةكراوة لةئيسالمدا ئةوةئةوجؤرةيةكة
ئيسالمدا لة ((هاوثةيمانَيتى فةرموودةى: بة
نةفامَيتيدا كة لةإؤذطارى ئةوةى بةآلم نيية))،
طةياندنى ستةملَيكراوو يارمةتيدانى بؤ
ثةيمانى (وةك بووبَيت خزمايةتى ثةيوةنديى
ئةو ئةوة وى)، هاووَينةى بؤنخؤشكراوانء
((هةر فةرموويةتى:  لةبارةيةوة كة جؤرةية 
ئيسالم بووبآ، نةفامَيتيدا لة هاوثةيمانَيتييةك
مةبةستى كة ـــردووة))،  ك ثتةوترى  هةر 
سةرخستنى ضاكةء لةسةر ثةيمانبةستنة
فةرمايشتةكة هــةردووك بةمةش هــةق،
وةك نابن، يةك دذى ــة: (وات كؤدةبنةوة
هاوثةيمانَيتييةشة ئةمجؤرة ،( واية بةإواَلةت
رَيى كة ئــةوةش دةيخوازآء ئيسالم كة
حوكمى كة ثَيضةوانةى بريتيية لةوة لَيطيراوة

بَيت)). ئيسالم
بةإَيزان!

توَيذينةوةيةش بإة ئةم ثاش ثَيمواية
كة ــةكــةوة ــةرمــوودةي ف ضةند ــارةى  ــةب ل
هاوثةيمانَيتى قةدةغةكردنى رواَلةتةكةيان
طشتى بة رةهــاو بةشَيوةيةكى (تحالف) 
دةطةيةنن،باشباشروونبووةوةكةمةبةستى
ديكةية، شتَيكى فةرموودانة ئةو راستةقينةى
رَيلَيطرتنى قةدةغةكردنء لة: بريتيية كة
كة رَيككةوتنانة  هاوثةيمانَيتىء جؤرة ئةو 

ئامانجء لةثَيناو نةفامَيتيدا سةردةمى لة
دةبةستران، ناشةرعيانةدا خراثء مةبةستى
بةمةبةستى ثةيماندانء رَيككةوتن نا، ئةطةر
شةرعيى، رةواو راستء ئامانجى هَينانةدى
بةَلكو تَيدانيية،  ئيشكالَيكى هيض هةر  نةك
عادةتء بوارى  ديكةى بابةتَيكى هةر  وةك
والمعامالت) (العادات هةَلسوكةوتةكان
واش جــاري (ُمباح)يةو، رةوا ئةسَلدا لة 
ثةسةنديى بؤ دةطؤإَيت حوكمةكةى هةية
(وجوب)يش، ثَيويستيى  بطرة (إستحباب)ء 
الواجب اليتم (ما شةرعيى: بنضينةى بةثَيى
ثةكى فةرزَيك هةرشتَيك واجب): فهو االّبة
(للوسائل بنضينةى: فةرزة،  كةوت لةسةرى
حوكمى ــامــإازةكــان ئ المقاصد): حكم 

هةية. ئامانجةكانيان
ئةم كؤتايى لة كة دةزانم ثَيويستيشى بة
طرنط مةسةلةيةكى بؤ ئاماذة ثَيشةكييةدا

بكةم:
وةك (كة بةستن هاوثةيمانَيتى بابةتى
بنةإةتدا لة روونمانكردووةتةوة، باسةدا لةم
يةكجار بابةتَيكى ثَيدراوة)، رآ رةوا شتَيكى
طرنطءهةستيارةءدةطونجَيتدةرهاويشتةو
لَيبكةونةوة، جؤراوجؤرى دةرئةنجامى
بةطوَيرةى خراثداو ضاكء بارى بةهةردووك
ثَيويستة بؤية نةثَيكان، ثَيكانء تَيدا
بةوريايىء زؤر مشورخؤران سةركردةو
هةتا هةَلَينن، تَيدا هةنطاوى هؤشيارييةوة
ئةوثةإى بكةنء تَيدا ــذى راوَي دةتوانن
ئةوة بةكاربهَينن، تَيدا دووربينيي وردبينيىء
سؤنطةى لة ديكةشةوة لةاليةكى لةاليةكء
بةرزى ئاستَيكى  بابةتة ئةو كة ــةوةوة  ئ
فراوانى ئاسؤيةكى  سياسيء هؤشياريى 
سةركردةو بَيتء ئةطةر ثَيويستة، فيكريى
باشى زةمينةسازييةكى مشورخؤرةكان
دؤستء ئةندامء لةنَيو ثةروةردةيى فيكريىء
رووبةإووى رةنطة نةكةن، بؤ اليةنطراندا
ببنةوةو زؤر رةخنةى طازندةو طلةيىء
لَيكترازانء بؤ بكَيشَيت سةريش بطرة

ثةرتةوازةييش!
(صلح)ى رَيككةوتن لة هةركام ديارة
خوا ثَيغةمبةرى سةردةمى حودةيبييةى
(صفِّين)ى شةإى دواى رَيككةوتنى (د.خ)،
(خوا ئةبوتاليب كــوإى عةلى ــارى  رؤذط
(تحكيم)ى شؤرةتى  كة  بَيت)،  رازى  لَيى
نموونةن بةَلطةو ضاكترين وةرطــرتــووة،

لةوبارةوة!
دوو لــةو هةركام لةئاكامى ضونكة
يةكةمياندا هى لة ثَيكهاتنةدا، رَيككةوتنء
دووةمياندا لةهي خةَلكةكةو  زؤربــةى
رةخنةيان ــوونء ب نــاإازيــى ذمــارةيــةك
لةطةأل ثةيمانبةستنةيان ثَيكهاتنء ئةو طرت،
لة بةآلم نةكرا، قبوأل ثآ  بةرامبةردا اليةنى

لَيزانيى  حيكمةتء بة حودةيبييةدا سوَلحى 
لةاليةك، طوَيرايةَليىء (د.خ) خوا ثَيغةمبةرى
لةاليةكى بةقيادة، بةرامبةر خةَلكةكة متمانةى
رةخنةطرو بةرةى طرفتى كَيشةو ديكةوة،
سةرئَيشةو بةبآ أملعارضة) (جبهة ناإازيىء
بوو، ضارةسةر خراث، دةرهاوَيشتةيةكى
كَيشةو ئــةو تةحكيم سوَلحى لة ــةآلم ب
سةرئةنجاميش ضارةسةرنةكراو طرفتة
لَيكةوتنةوة، خراثى يةكجار  دةرهاوَيشتةى
سوثاى ريزةكانى لَيكترازانى خراثترينيان كة
عةلى (د.خ)، ثَيغةمبةر ضوارةمى خةليفةى
كوإىئةبوتاليب،ثاشانشةهيدكرانىخؤيشى
ناإازيية يةكَيك لةو رةخنةطرو بةدةستى بوو
بن (عبدالرحمن كة ناحاَلييانة ئَيشكء كةللة

بوو! ملجم)
بةلوتفء بةخشةر بةزةيىء  بة خواى
زياترى سنووري خؤى هيدايةتى بآ كةإةمى
هةموواليةكمانبدات،بةجؤرَيككةهةرضييةك
كؤمةَلطامانى خةَلكء بةرذةوةنديى خَيرو
قؤناغء هةلومةرجَيكدا بتوانين هةر تَيداية، لة
دووربينانة، وردبينانةو بوَيرانةو لَيزانانةو
بنَيين، بؤ هةنطاوى بدةينء  لةسةر بإيارى
هَيندةش راوَيذثَيكردنىخةَلكةكةمانء بةرضاو
رةضاوبكةين، ئيقناعكردنيان  روونكردنةوةو 
بإةنجَيت، لـآ هيضكةسمان نةدةين رآ كة

بمَينَيت. بةجآ يان
أشهد وبحمدك اللهم سبحانك
أنت أالّ اله أالّ
اليك وأتوب أستغفرك
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هاوبةش هةلَبذاردنءطوتارى

قادر سةردار
ئامانجى بةشداريكردنء ئامادةكردندان بؤ خؤ ليست لة بةإَيوةيةو ضةندةها ثةرلةمانى كوردستان هةَلبذاردنى وا
ليستى بردنةوةى دةرئةنجامةكةى كراو هةَلبذاردنى لوبنان هةمانكاتدا كورسييةكانة، لة بردنةوةى ليستانة لةو يةك هةر

هةر  لوبنان لة دةرئةنجامةكان دةركةوتنى دةبَيتة جَيطةى سةرنج، لةطةَل ئةوةى بوو، ئؤثؤزسيؤن دؤإاندنى ١٤ ئازارو
لة هةرضةندة بوو، نيشتيمانى يةكبوونى ئةويش دروستكردنى حكومةتى كة دروستكرد، هاوبةشيان طوتارَيكى هةموو

!!! جياوازن ئايينى و تايةفة و ئةتنيك نوَينةرى ليستةكان لوبنان
لة نابينرَيت بوونى طوتارى هاوبةشة!!! ئةوةى دةستيثَينةكردووة، هةَلبذاردن كة هَيشتا وادةى هةَلمةتى كوردستان لة

نابينرَيت!! طوتارى هاوبةش كةضى تايةفةن، يةك ئايينء هةموو يةك هةر كوردستان
ليستةكانةوة: لة دةبينرَيت ئةوةى كوردستان لة

بارودؤخة كؤى و هةَلبدةنةوة ثَيشوو و برينةكانى طرَى كوَيرةكان كة زانين فرسةت بة كردنةوةو بةتاَل خؤ -١
يةك. سلبييةكان بدةنة ثاَل

طةندةَلء..... تَيكدةرو بة بةرامبةر ثيشاندةداتء  فريادإةس وسةقامطيرو  جوان بة خؤى هةموو هةر -٢
ثيشاندةدات.

طإاوى، تةسريحى عةسكةرييةكانء كةسة هةموو دةركةوتنى  بةرامبةر،  نةفيكردنى شةإخوازيىو عةقَلى -٣
خاَلةية!! ئةو روونكةرةوةى

.... هى تؤية ديكة منةو ئةوى هى ية ناوضة ئةو دةردةكةوَيت، ثَيوةيان عةقَلى ثاوانخوازيىو موَلكبوون -٤
نانبإاوى ئاسايية ئةوة نةكات، بؤليستةكةى كار كَى و خؤى بةرةى تةسفيةكردنى بؤ كاردةكات دةسةَالت -٥
برةوى تاريكةكان ذوورة كؤبوونةوةى دةكاتء تؤكمة خؤى تةكةتولى باَلةخانةى بةرامبةريش بكات، كارى بَى بكاتء

دةداتَى.
طإاوى طوتارَيكى ئةوةندةى دةكاتء زياد خؤى بؤ بينةر خوَينةرو طةرموطوإةو هةواَلة كام بؤ دةطةرَين ميدياكان -٦

نابَيتةوة. جَيطةى ميانإةو زانستىو وتارَيكى ئةوةندة دةكةن، ثَى بروز
.... جؤرةية ئَيستا دةبينرَيت بةو تا ئةوةى

بكات؟؟؟ هاوبةش طوتارى بوونى بؤ بانطةشة ليستةكانةوة كة لة ليستَيك لة بينرا وتار كامة
بة بةهةشت!!! دةكات بؤ كوردستانمان كة ئةوة هةر ثيشاندةداتء مةهدى بة هةموو خؤى هةر

: بةرامبةر هاوبةش طوتارى كامةية
داهاتوويان، ثَيشمةرطةو هةَلواسراوةكان، هَيزى كَيشة ناوةند و دةسةَالتى لةطةَل ثةيوةنديمان دابإاوةكان، ناوضة
ضاودَيرى ثياضوونةوةى نةزاهةو ليذنةى دروستكردنى بوودجة، مووضةو مةسةلةى حكوميىو كارمةندى فرة كَيشةى

.... دارايى
دةبَيت: دةستثَيدةكات، لَيرةوة طؤإان كة بةوةية باوةإى ئةوةى

ديكة.... وانةى لة بَيت جودا طوتارى
ديكة.... لةوانى بَيت جياواز بانطةشةى ئسلوبى

هةبَيت.... بةرامبةر راى راو بة باوةرى
..... طوتارى هاوبةش بؤ دروستكردنى هةوَلبدات

ئةوان دةمَينَيتةوة، دةبَيت: الى دةسةَالت كة واية باوةإى دةسةَالتدايةو ئةوةى لة
... بطوَيزرَيتةوة ئاشتيانة نييةو دةكرَيت بةشَيوازى موَلك دةسةَالت كة بزانَيت ئةوة

دةبات... ثَيش بةرةو ئةزموونةكة ئؤثؤزسَيؤن دروستبوونى كة بزانَيت ئةوة
... هةمووان بؤ فريادإةس دةبَيتة هاوبةش طوتارى كة بزانَيت ئةوة

كورد دةنطدةرى ببةخشن!!! يةكترى بة تؤمةت كة نةطؤرَيت  بةوة  ثَيدةضَيت دةنطدانى بإيارى كورد دةنطدةرى
بإوات. قؤناغَيكى نوَى كة بةرةو ضاوةإَيية

كالم
راديؤى دةنطى طؤِرانري

كة  دةكاتةوة بةريَز بيسةرانى  ئاطادارى

طويَبيستى خوارةوة ناوضانةى لةم دةتوانن

بن بةرنامةكان

 KNN فريكوَينسييةكانى جيهانيشدا لةسةر سةرتاسةرى  لة

بن بةرنامةكان طوَيبيستى دةتوانن

حةوزى شارةزور، طةرميان، دةظةرى لة

تةقتةقء نازةنين، هيران، بتوَين، شةقآلوة،

FM 94.4 فريكوَينسى بة كؤية،

هةولَير لة

 FM 89.5 فريكوَينسى بة هةولَيريش www.neلة
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مرؤظ نامرؤظة؟!
مةحمود شَيرزاد

ئةرةستؤ دةَلَيت: «كاتَى كةسَيك دةبَيتة ستةمكارء كةسانى ديكة دةضةوسَينَيتةوةء 
زوَلميان لَيدةكات، لة راستَيدا دةبَيت بةزةييمان ثَيدابَيتةوة، ضونكة ئةوة ستةمكارةكةية 
كة خةرَيكة تووشى هةَلسوكةوتَيكى ناشيرينء نامرؤظانة دةبَيت نةك ستةملَيكراوةكة». 
بة درَيذايى مَيذوويى مرؤظايةتى زؤر رَيبازء مَيتؤدى ئةخالقىء مةعنةويى هةبوون كة 
ئَيشيان لةبارةى ئةم هاوسةنطيية كردووة، واتة هاوسةنطى نَيوان ستةمكارو ستةملَيكراو، 
مرؤظدؤستء  ديكتاتؤر،  ئازاديخوازء  ضةوساوة،  ضةوسَينةرء  نَيوان  هاوسةنطى 
دذةمرؤظء... هتد، هاوسةنطييةكة كة نابَيت هةروا بة سانايى سةير بكرَيت، بة تايبةت 

كة ئَيمة هةميشة بةزةييمان بة ستةملَيكراو يا ضةوساوةء... هتدةكان دَيتةوة.
يةكَيك لةم مَيتؤدانةى لة سةدةى بيستدا هةوَلَيكى زؤرى دا ئةم هاوسةنطيية راظة 
بكاتء هةر يةك ستةمكارء ضةوسَينةر لة ثَيطةء ئةركى خؤيان ئاطاداركاتةوة، شَيوازى 
خةباتى سةرثَيضى مةدةنى بوو. ئةم شَيوازةش هةروةك ئةرةستؤ ثَييواية ستةمكار 
زياتر لة ستةملَيكراو جَيطةى بةزةيية، ضونكة ئَيمة هةميشة دةبَيت بةزةييمان بة كةسَيكدا 
بَيتةوة كة ئيشَيكى خراثء نامرؤظانة دةكات، نةك كةسَيك كة ئيشة خراثةكةى لةسةر 
ئةنجامدةرَيت. لَيرةوة يةكةم ئةركى ضةوساوةء ستةملَيكراو ئةوةية نةكةوَيتة دؤخى 
بةَلكوو دةبَيت  نةداتةوة،  ئةو  ئةو وةآلمى  نامرؤظانةى  بة شَيوازى  يانى  هاوشَيوةوة، 
وانةكات ضةوساوةش  ئةطةر  بكات، ضونكة  هةَلسوكةوت  ثَيضةوانةي خراثكارةكة  بة 
وةك ضةوسَينةر تووشى هةَلسوكةوتى نامرؤظانة دَيتء دؤخَيك دروست دةبَيت كة 
تَييدا هةردووال دةبن بة هؤى قووَلتركردنةوةي خراثةء ناشيرينييةكانء هةردووالي 
تَيدا دةدؤإَين، لَيرةوة ضةوساوة يا ستةملَيكراو بة هةموو ثَيوةرَيكى مرؤيىء ئةخالقى 
براوةيةء ستةمكارء ضةوسَينةريش دؤإاو، هةر بؤيةش ئةركى ضةوساوة وادةخوازَيت 
ستةمكاريش لةم براوةبوونة بةشداربكات، يانى لة رَيطةى هةَلوَيستى مةدةنىء هَيمنء 

مرؤظانةى خؤى ستةمكار لة هةَلسوكةوتى خؤى ئاطاداركاتةوة.
ريضارد تنبورؤ لة فيلمة بة ناوبانطةكةيدا (طاندى) كة ساَلى ١٩٨٢دا لة بارةى ذيانء 
خةباتى مهاتماطاندىء سةربةخؤيى هندوستانء توندوتيذييةكانى بةريتانيا بةرهةمى 
هَيناوة، ئةم خاَلةى لة بير نةضووة، بؤ نمونة لة يةكَيك لة بةشةكاندا مهاتماء قةشةيةكى 
كؤمةَلَيك  رَيطة  لة  دةضن،  كارةكةيان  ئؤفيسى  بةرةء  ماَلةوة  لة  مةسيحى  طةنجى 
سثيثَيست ثَيشيان ثَيدةطرنء دةَلَين نابَيت ئةو رةشثَيستة بة جادةى سثي ثَيستةكاندا 
«بةإَيزان  دةَلَيت:  وةآلمياندا  لة  مهاتما  ثَيدةَلَين،  ناشيرينيان  قسةى  بكاتء  هاتوضؤ 
ئةوة  دواى  دةبَيتةوة؟».  تَيدا  هةموومانى  جَيطةى  فراوانة  ئةوةندة  وانية جيهان  ثَيتان 
مهاتما درَيذة بة رَيطةى خؤي دةدات، قةشةكة ثَيى دةَلَيت: واهةست دةكةم تؤ هةوَلتدا 
ئةم رستة بةناوبانطةى مةسيح بةرجةستة كةيتةوة كة دةَلَيت: «ئةطةر زللةيةكيان لة 
قسةيةى  ئةم  ثَيمواية  من  بةآلم  راطرة»،  بؤ  راستيشيان  روومةتى  ضةثتدا  روومةتى 
مةسيح ئيغراقى تَيدايةء مرؤظ ضؤن دةتوانَيت وا بَيت؟! مهاتما لة وةآلمدا دةَلَيت تؤ 
وةك قةشةيةكى مةسيحى لةم حيكمةتة تَينةطةيشتووى، مةبةستى مةسيح ئةوةية كة 
لة ئاست هَيرشء هةَلسوكةوتى نامرؤظانةدا خؤِراطربةء دذكردةوةى خَيراو هاوشَيوة 
لة خؤت نيشانمةدة، بةَلكوو بة ثَيضةوانة لة رَيطةى خؤإاطريىء هةَلوَيستى مةدةنىء 
لة ئاست هَيرشء هةَلسوكةوتى نامرؤظانةدا خؤِراطربةء دذكردةوةى خَيراو هاوشَيوة 
لة خؤت نيشانمةدة، بةَلكوو بة ثَيضةوانة لة رَيطةى خؤإاطريىء هةَلوَيستى مةدةنىء 
لة ئاست هَيرشء هةَلسوكةوتى نامرؤظانةدا خؤِراطربةء دذكردةوةى خَيراو هاوشَيوة 

مرؤظانةوة دةتوانيت ئةو تووشى دؤخَيكى رؤحى بكةيتء لة كردةوةى ناشيرينى خؤى 
ئاطادارى بكةيتةوةء بيطؤإيت.

بؤية وةزيفةى ستةملَيكراوء ضةوساوةء داطيركراوةكان ئةوة نية كة دذكردةوةى 
هاوشَيوة لة خؤيان نيشان بدةن، بةَلكوو ئةوةية بة هةَلسوكةوتى مرؤيىء ئةخالقى، 
بة راستى ستةمكار شايانى  ئاطاداربكةنةوة، ضون  ناشايستةكانى خؤى  كارة  لة  ئةو 
جيهان  اليةكى  بإيارواية  ئةطةر  راستى  بة  ثَيدابَيتةوة.  بةزةييمان  هةموومان  ئةوةية 
لة  هةميشة  دةثاإَيمةوة  خؤم  وةك  من  بَيت،  ستةملَيكراو  ديكةى  اليةكى  ستةمكارو 

بةرةى ستةملَيكراوو ضةوساوةكاندا بم.
بؤية كاتَى لةإَيطةى راطةياندراوةكانةوة ستةمكارةكان دةبينن كة لة ثَيناو ئايينء 
سياسةتء نةتةوةء ئابووريىء خواردنء... هتد، سووكايةتى بةمرؤظء بوونةوةرةكانى 
ديكةء سروشت دةكةن، دةبَيت ثر بةدَل بةزةييمان ثَيياندابَيتةوةء هةندَي جاريش بؤيان 

بطرين كة بؤضى هةست بة ناشيرينىء نامرؤظانة بوونى هةَلسوكةوتةكانيان ناكةن؟!

سةرةتاسةرةتاسةرةتا
ديمانةو لَيكؤَلينةوةى سياسيىء رووناكبيرى
prd@rozhnama.comذمــارة (490)            دووشةممة             2009/6/15 ٨ الثةإة

دووشةممة
PIRDPIRDPIRD

كـؤنتـرا طـــــــــــــــــؤإان

طؤإان... ثَيويستييةكي هةنووكةيي هةمةاليةنة

هاوذيني مةال ئةمين بؤ

ل٨

٢ل ٢ل ٢-٣

٤ل ٤ل ٤-٥ياخيبوون لة ئةخالق 

٦ل ٦ل ٦-٧

ستةمكار زياتر لة ستةملَيكراو جَيطةى بةزةيية، ضونكة ئَيمة هةميشة 

دةبَيت بةزةييمان بة كةسَيكدا بَيتةوة كة ئيشَيكى خراثء نامرؤظانة 

دةكات، نةك كةسَيك كة ئيشة خراثةكةى لةسةر ئةنجامدةرَيت

مرؤظ لة بةردةم 
www.neدووِرياني طانديء ستاليندا
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3 ذمــارة (490) دووشةممة 2009/6/15
prd@rozhnama.com

کـؤنتـرا گـــــــــــــــــؤأانکـؤنتـرا گـــــــــــــــــؤأان
ئازادبووني ئةو نييه، بةَلكو ديوارَيکي 
لَي  تَييکةوتووه،  که  زيندانةيه  ئةو 
باَلندةکه  هةَلخةَلةتَينةر،  ديوارَيکي 
هاتووةته  لةکوَيوة  دةچَيتةوه  بيري 
بگةإَيتةوه  پَييدا  هةتا  هؤدةيةوه  ئةم 
ـــارةي ئةم  ــت، چ ــروش ــاو س بــؤ ن
خؤکَيشاني  بيرکردنةوةيةدا  لةم 
بةردةوامه به شووشةي پةنجةرةکةدا 
سةرؤکةکاني  بوون،  شةکةت  هةتا 
شووشةي  باَلنده  کوردي  بؤ  ئَيمه 
ئازاديي  هؤدةيةکن.  پةنجةرةي 
له پةيڤدايه، نةک له سياسةتي  کورد 
سةرؤکةکانيدا، کورد چونکه گرنگيي 
نةداوه،  کوردي  پةيڤي  به  پَيويستي 
بةرهةم  گــةوره  عةقَلي  نةيتوانيوه 
لؤگيکء  کؤنةکان  يؤنانييه  بهَينَيت. 
تةماشاکردووه،  يةک  ءةک  پةيڤيان 
قسةکردندا  له  هةميشه  هةربؤيه 
بةرهةمهَيناني  لةپَيناوي  ــوون  ب
ئَيمةي  لةناو  کةچي  هؤشيارييدا، 
دةبَيت  سةرةتا  پَيمانوايه  کــورددا 
هؤشياربين ئةوسا قسةبکةين. ئةرکي 
بةردةوامه  قسةکردني  کورد  تاکي 
لةپَيناوي بةرهةمهَيناني لؤگيکدا، تاکي 
قسةنةکةر، تاکَيکي بَيبةشه له لؤگيک، 
باَلندةيةکي سةرلَيشَيواوي هؤدةيةکه 
به شووشةي  سةر  مةرگي  هةتا  که 

پةنجةرة يةکدا دةکَيشَيت.
دةَلَيت:  هومبؤَلدت  فؤن  ڤيلهَيلم 
پةيڤ رةنگدانةوةي رووي دةرةوةي 
پةيڤةکةيان  نةتةوةکانه،  رؤحــي 
پةيڤةکةيان،  رؤحيان  رؤحيانهء 
هةرگيز  مــرؤڤ  بــيــرکــردنــةوةي 
ناتوانَيت لةيةک ئيندَينتيتَيتبووني ئةم 
دووانه تَيربَيت. پرسيار لَيرةدا ئةوةيه: 
خاوةني  کورد  ئَيمةي  ئاخؤ  يةکةم 
ئةو  ئا،  ئةگةر  کوردين؟  رؤحَيکي 
رؤحه چييه؟ دووةم که ئَيمه خاوةني 
ئيدي چؤن رؤحء  نةبووين،  رؤحَيک 
پةيڤةکةمان خاوةني يةک ئيدَينتيتَيت 
بن؟ ئَيمه سةرؤکَيکمان هةيه جارَيک 
خاوةني رؤحَيکي عَيراقييهء جارَيکيش 
خؤي به ئَيراني دةزانَيت، ئاخؤ مرؤڤ 
بيسةلمَينَيت  لؤگيکانه  بتوانَيت  چؤن 
يةک  خاوةني  ناوبراو  سةرؤکي  که 
مرؤڤ  پةيڤه؟  رؤحء  ئيندَينتيتَيتيي 
که  بيسةلمَينَيت  لؤگيکانه  دةتوانَيت 
له  خاَلييه  پةيڤَيکه  خاوةني  سةرؤک 
گةورةي  بةشَيکي  هةربؤيه  لؤگيک، 
نةگوتنةوه.  خانةي  دةچنه  ءتةکاني 
سةرؤک  که  چةمکگةلَيک  لة سةر 
نييه،  لةسةري  قسةکردني  تواناي 
قسةدةکات،  زياتر  کاتَيک  هةموو  له 
که  دةبوو  لــةوةدا  زانايي  لةکاتَيکدا 
دةيتواني  لَيرةدا  ئا  نةگوتايه،  هيچي 
خؤي  قسةکردني  بــؤ  بــةهــايــةک 
دابنَيت، لَي لةوکاتانةدا که زياتر قسة 
دةکات، ءةک ئةوه ءةهايه که هيچي 
نةگوتبَيت، هةربؤيه هيچ بةهايةک بؤ 
دةتوانَيت  ناهَيَلَيتةوه، مرؤڤ  خؤشي 
نةگوتبَيت، هةربؤيه هيچ بةهايةک بؤ 
دةتوانَيت  ناهَيَلَيتةوه، مرؤڤ  خؤشي 
نةگوتبَيت، هةربؤيه هيچ بةهايةک بؤ 

له هةبووني رؤحي  بارودؤخةدا  لةم 
سةرؤک دَلنيابَيت، که رؤحي مرؤڤَيکي 
له هةبووني رؤحي  بارودؤخةدا  لةم 
سةرؤک دَلنيابَيت، که رؤحي مرؤڤَيکي 
له هةبووني رؤحي  بارودؤخةدا  لةم 

ئةم  رؤحي  رةنگدانةوةي  کؤيلةيه، 
پةيڤي  رؤحء  پةيڤيدايه،  له  کؤيلةيه 
ئيدَينتيتَيتن،  يةک  خاوةني  سةرؤک 
رؤحي کؤيلةيةک «خاَليي له ئازايةتيء 
«خاَليي  کؤيلةيةک  پةيڤي  ئــازادي»، 

ناوةوةي  ديوي  لؤگيک».  له  خاَليي 
سةرؤکةکاني  سياسييةکانء  پةيڤي 
ئَيمه بريتييه له بةتاَلييةک، چَيوةيةکي 
بؤش، ئةمه شَيوازي قسةکردنيانه له 
هةموو بؤنهء چاوپَيکةوتنَيکياندا، ئاخر 
ناتةواوء  رستةيةکي  هةر  دةربإيني 
نالؤگيک ءةک نةگوتني ءةهايه، چونکه 
ئةنجامَيکي هةَلةمان دةداتآ، ئةمجؤره 
پةيڤه هةمانکات نةخؤشييةکه که زيان 
به هؤشيارييء تَيگةيشتن دةگةيةنَيت، 
که  ئةوةيه  لَيرةدا  لؤگيک  ئةرکي 
تَيگةيشتن  تةندروستيي  له  بةرگريي 
هةتا  ئةوةيه:  لَيرةدا  پرسيار  بکات. 
کوآ تةندروستيي تَيگةيشتني ئَيمه له 
چَيوةي ءتةکاني ئةمجؤره سياسيء 
گوَيگرء  پــارَيــزراوه؟  سةرؤکانةدا 
تةندروستيي  له  بؤئةوةي  خوَينةر 
دةبَيت  دَلنيابن،  خؤيان  تَيگةيشتني 
پةنا بةرنه بةر ماتماتيک، ئاخر خودي 

ماتماتيک خاوةني فؤرمي لؤگيکه.
دةسةآلتي سياسيي هاوپةيمانيي 
البرينَيتَيکي  ءةک  ســةوز  زةردء 
ــه، لــه خــودي  ــاي شــووشــةيــي ءةه
ئةنداماني خؤيانةوه هةتا هاوآلتييةک، 
ـــةوه بؤ  ـــان لــه چــوونــة ژوورةوةي
ئةم  (ئَيسکسوکيي)  سيمپاتيي  ناو 
ــي)ء  (روون به  ــان  دةوري دةسةآلته 
ــةرةو  ــت، ب ــرَي ــي (روونـــاکـــي) دةگ
دةچن جگه  روونييه  ئةم  هةراليةکي 
هيچي  به  شووشةيي  ديوارَيکي  له 
تَيگةيشتنيان  پــاش  ناگةن.  ديكة 
ديوارَيکي  به  سةريان  که  ــةوةي  ل
رووناکييةکي  کَيشاوه،  شووشةييدا 
ديكة سةرنجيان بؤخؤي رادةکَيشَيت، 
تووشي  دةگةن،  بةويش  کاتَيک  لَي 
هةمان هةستي پَيشوو دةبن. لةناو ئةم 
دابةشدةکةن  دةروونيان  البرينَيتةدا 
بةسةر دوو هةستدا، «ترس»ء «هيوا»، 
هيواش  دةربازنةبوونيانء  له  ترس 
ءةک هةَلخةَلةتَينةري ئةو فاکتةي که 
تَييکةوتوون، ئةوان ئَيستا ءةک باَلنده 
سةرلَيشَيواوةکه بيريان نةچووةتةوه 
که لةکوَيوه هاتوونةته ژوورةوه، هةتا 
لَيوةي بإؤنةوه دةرةوه، بةَلكو ئةوان 
بةسةرياندا  هةسته  ئةو  نايانةوَيت 
ديلن.  ئَيوه  دةَلَيت:  پَييان  که  زاَلبَيت 
رةنگدانةوةي  کؤمةَلَيک  به  دةوريان 
گيراوه،  ناوبراو  دةسةآلتي  ئاوَينةيي 
ديوارانةوه  ئة م  شووشةي  لةوديو 

پَيمان دةَلَين: بژيي سةرؤک.
ديوارانةوه  ئة م  شووشةي  لةوديو 

پَيمان دةَلَين: بژيي سةرؤک.
ديوارانةوه  ئة م  شووشةي  لةوديو 

ءآلتاني  ــت:  ــَي دةَل سياسييةک 
به  دةدةن  پــــارة  ــــــآ  دراوس
ناوبانگي  بؤئةوةي  رؤژنامةنووسان 
ئةم  ــةي  ءت له  بشَيوَينن.  هــةرَيــم 
رؤژنــامــةنــووســان  سياسييةدا، 
کورسيي  ــةر  ــةس ل ــان  ــووي ــةم ه
تاوانباربوون لةبةردةمي لَيپرسينةوةدا 
که  ئةوةيه  لَيرةدا  کَيشه  دادةنيشن، 
کَيشةيان  ئَيمه  سياسييةکاني  ئةگةر 
هةبَيتء  ديكةدا  بيروإايةکي  لةگةأل 
به مةترسيي بؤ سةر خؤياني بزانن، 
خؤياندا  نائاگايي  ئاگاييء  له  ئيدي 
ءتةکانيان به هيپؤتَيزه (نةسةلمَينراو، 
که  نةسةلمَينراو،  ءةرگرتنَيکي 
زانستَيک)،  بؤ  بةکاردةهَينرَيت 
ئةوةي  ءَيإاي  ئةمة  دةکةن،  ريزبةند 
رَيژةيةکي  به  ئَيمه  که سياسييةکاني 

گةوره ءةک زانست دواي سياسةت 
مَيژوويةکدا  له  بةَلكو  نةکةوتوون، 
تؤَلةسةندنةوه،  (بةتاَليي،  بةهؤي 
کَيشه،  هةبووني  ــي،  ــداري ــن دوژم
دزيکردن له دةوَلةتء... هتد)، کردوني 
ئَيستاش  هةتا  ئةمانه  سياسيي،  به 
سياسةت  تةماشاي  زانست  ءةک 
بةرامبةر  هةَلوَيست  که  نــاکــةن، 
رؤژنامةنووسانيش  ئازادء  ميدياي 
ــي له  ــاري ــزگ ــارَي ءةردةگــــــرن، پ
خؤيان  مادييةکاني  بةرژةوةندييه 
ءةک  هيپؤتَيزه  ــةک  ن دةکــــةن، 
نةسةلمَينراوَيک بؤ زانستي سياسةت 
دةيَلَيت  ئةوةي سةرؤک  بةکاربهَينن. 
(لَيگيتيم)ه،  بَيت،  شتَيک  هةرچ  ئيدي 
لَيرةدا  رَيگاپَيدراوه)،  (ياساييانه 
سةرؤک خاوةني هةقه، هةق لةپَيشهء 
بَيت،  کارة  هةرچ  ئيدي  هاوآلتييةک 
سيستَيماتيکانه دةچَيته خانةي کآلسي 
دووةمةوه، (رةشبوون) بةشَيوةيةک 
له  رةنگکراوةوهء  خانةي  دةچَيته 
نموونه  بؤ  تايبةتدا،  هةلومةرجَيکي 
(پرؤسةي هةَلبژاردن) تةرمينؤلؤگيي 
بريتي  سياسييةکانمان  ســةرؤکء 

دةبَيت له رةشکردني کؤ.
بؤ  کار  رؤژنامةنووسةکانمان 
ءآلتاني دراوسآ دةکةن، لَيرةدا ئةگةر 
ئَيمه راگةياندني کوردي له باشووردا 
ءتةکةي  بچوَينينء  دارستانَيک  به 
سةرؤکيش به ئاگر، ئةوا بةرةوإووي 
دةبينةوه  پرسيارَيک  قوتکردنةوةي 
دارستاني  لةم  ئاخؤ  له  بريتييه  که 
درةختَيکي  تةإه  هيچ  راگةياندنةدا 
نةسووتَيت؟  هةتا  هةيه  بَياليةن 
ــت  ــةوَي دةردةک بةگومانةوه  زؤر 
هيپؤتَيزانةي  لةم  يةکَيک  هيچ  که 
راست  سياسييةکانمان  ســةرؤکء 
که  دةبينم  بةدَلنياييةوه  من  لَي  بن. 
له  نييه،  راست  تاوانبارکردنه  ئةم 
سةرَيکي ديكةوه ناتوانم دَلنيانةبم که 
له  نييه،  راست  تاوانبارکردنه  ئةم 
سةرَيکي ديكةوه ناتوانم دَلنيانةبم که 
له  نييه،  راست  تاوانبارکردنه  ئةم 

ميديايةک،  که  نةبَيت،  بوون  شياوي 
پارتَيک له خزمةتي ءآلتَيکي بَيگانةدا 
کارنةکات. پارتةکةي ئةو سياسييةي 
خؤيان  ـــردووه،  ک قسةيةي  ــةم  ئ
لةمجؤره  ئةزموونيان  باشترين 
ئةگةر  بةَلَي  لــَي  هةيه،  کــارانــةدا 
که  لةوةي  دَلنياية  سياسييةکةمان 
له  رؤژنامةوانَيک  رؤژنامهء  هةر 
خزمةتي ءآلتَيکي دراوسَيي تَيکدةردا 
دةکات،  هةرَيم  شَيواندني  بؤ  کار 
بةَلگةيةکي  چةند  دةمانةوَيت  ئةوا 
دةکات،  هةرَيم  شَيواندني  بؤ  کار 
بةَلگةيةکي  چةند  دةمانةوَيت  ئةوا 
دةکات،  هةرَيم  شَيواندني  بؤ  کار 

ديدي  بةر  بگةيةنَيته  سةلمَينراو 
گومانء  لةنَيوان  جياوازيي  خوَينةر. 
راستيدا لةسةر پَيي بةَلگهء سةلماندن 
دةتوانَيت  مــرؤڤ  رادةوةســتــَيــت، 
ــي  ــان رووداوةك له  بــاس  بةَلگه  به 
بکاتء   ١٩٩٦ ساَلي  ناوةإاستي 
رؤژنامةيةک،  نةک  که  بيسةلمَينَيت 
بةعس،  هاوکاريي  به  پارتَيک  بةَلكو 
دا،  هةرَيمي  تَيکداني  هةوَلي  نةک 
بزانَيت  دةبَيت  مرؤڤ  کردي.  بةَلكو 
که ئةگةر خةَلکانَيک گؤإانيان بوَيتء 
داواي گؤإان بکةن، ئةوا خةَلکانَيکي 
که ئةگةر خةَلکانَيک گؤإانيان بوَيتء 
داواي گؤإان بکةن، ئةوا خةَلکانَيکي 
که ئةگةر خةَلکانَيک گؤإانيان بوَيتء 

دي هةن، چونکه گؤإان به قازانجي 
کؤنترا  دةبنه  ناشکَيتةوه  ــةوان  ئ
لةالي  گومانيش  کَيشةي  ــؤإان.  گ
ناوةتةوه،  هزريي  گؤَلمةزَيکي  ئَيمه 
لةالي  گومانيش  کَيشةي  ــؤإان.  گ
ناوةتةوه،  هزريي  گؤَلمةزَيکي  ئَيمه 
لةالي  گومانيش  کَيشةي  ــؤإان.  گ

که  گومانانه  ئةم  هةموو  ءَيإاي  لَي 
که  لةوةي  بَيگومانم  خؤم  من  هةيه، 
له سةرانء سياسييةکانمان  گومانم 
پَيمان  مَيديسن  زانستي  هةيه. 
ــا»ي  «ت مرؤڤَيک  ئةگةر  ــت:  ــَي دةَل
بووبَيت،  پَيدةچَيت سةرماي  هةبوو، 
کردبَيت  هةوي  مَيشکي  لةوانةشه 
جةستةي.  ديكةي  ئؤرگانَيکي  يان 
پشکنيني  بؤ  دةکرَيت  تيؤرييه  ئةم 
بةکاربهَينرَيت  کؤمةَلگاش  پةتاکاني 
پشکنيني  بؤ  دةکرَيت  تيؤرييه  ئةم 
بةکاربهَينرَيت  کؤمةَلگاش  پةتاکاني 
پشکنيني  بؤ  دةکرَيت  تيؤرييه  ئةم 

رووداوَيکي  هةموو  پارتَيک،  يان 
به  پابةنده  کاوساالنه  فيزيکيي 
بةلَيشاوي  دةرکردني  ئاگايييةوه، 
زانکؤکان،  قوتابخانهء  مامؤستاياني 
خودي  تةنانةت  فــةرمــانــبــةرانء 
نموويةکي  خؤي،  يةکَيتي  ئةنداماني 
کاوساالنةيه.  کاردانةوه  ئةم  دياري 
که  لــةوةي  بريتييه  لَيرةدا  لؤگيک 
نابَيت  بووني  فيزيکييه  ئةم رووداوه 
ئةگةر ئاگايي بووني نةبَيت، پرسيار 
کورد  تاکي  ئاخؤ  ئةوةيه:  لَيرةدا 
ئاگايانه  پَيويسته  سنوورَيک  چ  هةتا 
ئَيستا؟  بارودؤخةي  ئةم  بإوانَيته 
پيادةکةراني  دةروونيي  باري  ئاخؤ 
مايةي  دةبنه  کوآ  هةتا  کاره  ئةم 
خةَلکي؟  ژياني  سةر  بؤ  مةترسيي 
مايةي  دةبنه  کوآ  هةتا  کاره  ئةم 
خةَلکي؟  ژياني  سةر  بؤ  مةترسيي 
مايةي  دةبنه  کوآ  هةتا  کاره  ئةم 

پرسيارَيکي ديكة ئةوةيه که لةدواي 
بةدَلي  کةسانةي  ئةو  دةرکــردنــي 
دةسةآلتي يةکَيتي نين يان لهءيستي 
ئةواندا نين، چي ديكة دَيت؟ ءةآلمَيک 
خوَينةر  سةرنجي  راکَيشاني  بؤ 
بريتييه له: پةرتووک. ئاخر هةنگاوي 
ــةدواي  ل نازييةکانيش  دووةمـــي 
پةرتووک  سووتاندني  ــردن،  دةرک
بةرامبةر  ءةرگرتن  هةَلوَيست  بوو، 
بةم کارةي دةسةآلتي يةکَيتي، دةنگ 
ئةم  بؤ  نا  «نا»،  گوتني  بؤ  هةَلبإينه 
بةم کارةي دةسةآلتي يةکَيتي، دةنگ 
ئةم  بؤ  نا  «نا»،  گوتني  بؤ  هةَلبإينه 
بةم کارةي دةسةآلتي يةکَيتي، دةنگ 

نادادپةروةرييه.  ئةم  بؤ  نا  ناهةقييه، 
ئةوانةي دةرکراون تيلةي چاوةکانيان 
داناوه،  مستةفا  نةوشيروان  لةسةر 
هةندَيکيان داواي سةندنةوةي تؤَلةي 
خؤيان  رووي  کؤمةأل  لَيدةکةن. 
مستةفاء  نةوشيروان  ءةرگَيإاوةته 
داواي ءةرگرتني هةَلوَيستي لَيدةکةن، 
مستةفاء  نةوشيروان  ءةرگَيإاوةته 
داواي ءةرگرتني هةَلوَيستي لَيدةکةن، 
مستةفاء  نةوشيروان  ءةرگَيإاوةته 

لَي ئاخؤ ءةرگرتني هةَلوَيست بهتةنيا 
ئةرکي نةوشيروانه يان هي هةموو؟ 
چييهء  مستةفا  نةوشيروان  ئاخؤ 
خةَلکيش چ چاوةإوانء چ داواي چي 
لةو دةکةن؟ له هةندَيک بواردا خةَلکي 
خةَلکيش چ چاوةإوانء چ داواي چي 
لةو دةکةن؟ له هةندَيک بواردا خةَلکي 
خةَلکيش چ چاوةإوانء چ داواي چي 

کارگةلَيک  يان  کارَيک  چاوةإواني 
که  دةکةن،  مستةفا  نةوشيروان  له 
سروشتي  دةرةوةي  له  پَيدةچَيت 
ئةودابن، کارگةلَيک زياتر هةَلقوآلوي 
ئةرکي  رياليتَيت.  نةک  ميتافيزيکن 
ئةوةيه:  لَيرةدا  مستةفا  نةوشيروان 
له  بَيت  بةشَيک  که  نةدات  بةَلَينَيک 
له  بدات  بةَلَينَيک  بةَلكو  ميتافيزيک، 
رياليتَيتدا، که شياوي پراکتيزةکردن 
ناگوترَين  هةن  بةَلَين  هةندَيک  بَيت، 
چونکه  پةيڤدايه)،  له  (مةبةست 
لةناو ميتؤسدا، کؤمةَلگا  ءةک پةيڤ 
به  بکات  «هيچ»  توانايدايه  له  نةک 
گةورةترين ديکتاتؤر بةسةر خؤيدا، 
بةَلكو دةتوانَيت هةَلةي گةورةش به 
تواناي  سنوورةکاني  بکات.  پاَلةوان 
نةوشيروان بريتييه له سنوورةکاني 
نةوشيروان  جيهاني  ئةو،  جيهاني 

مستةفاش له ئاوَينةي ژياني رؤژانةيدا 
بريتييه  مرؤڤ  ءةک  ئةو  دةبينرَيت، 
جةسته  ءةک  دةرةکي  روويةکي  له 
«ديار»، روويةکي ناوةکيي «ناديار»+ 
روويةکي دةروونيي لةناو ناديارَيکي 
مادييدا. کؤمةأل تينووي ئازادييه، لَي 
پَيويسته ئةوان له نةوشيروان بگةإَين 
نة  ئايندةدا  له  هةتا  بَيت  خؤي  که 
ئةوان له خؤيانء نة ئةويش له خؤي 
نيگةران بَيت.                                

کوردستان  لؤگيکي  ــنــةي  وَي
خؤيدا  له  کوردستان  دةتوانَيت 
ءَينابکات، ءَينةي لؤگيکي کوردستان 
بريتييه  ــووردا،  ــاش ب لــه  النيکةم 
ئةم  «گـــؤإان»،  له  بيرکردنةوة  له 
بريتييه  «گــؤإان»،  بيرکردنةوةيه 
هةستي  بؤئةوةي  لَي  ءشةيةک،  له 
پَيويسته  پَيبدةين،  هؤشياريي 
چونکه  رســتــةيــةکــةوه،  بيکةينه 
ءشةکان تةنيا لةناو رستةدا لؤگيکي 
رَيگاي  له  تةنيا  دةردةخــةن،  خؤيان 
قسة  ــت  ــرَي ــوان دةت رستةيةکةوه 
لةسةر راستيي بکرَيت، چونکه تةنيا 
رستةيةک دةتوانَيت هةَله يان راست 
بگوترَيت  پَيويسته  کةواته  بَيت، 
پَيويستييةکي  سياسي،  «گؤإاني 
رستةية  ئةم  کــورده»،  هاوچةرخي 
راستييةکان،  ءَينةي  له  بريتييه 
ــاي  ءات رستةيه  ــةم  ل تَيگةيشتن 
خوَيندنةوةي  دؤسيةيةک،  زانيني 
راستييةکاني  که  ــک،  ــارودؤخــَي ب
گؤإاني  ئاشکرادةکات،  کَيشةيةک 
ــوو شــتــَيــکــه که  ــةم ســيــاســي ه
له  تةنيا  کــورد  تاکي  روودةدات. 
دةتوانَيت  ءةهاوه  ءتةيةکي  رَيگاي 
راستيء هةَلةي پةيامَيک دةستنيشان 
تاکي  که  ئةوةي  ءَيإاي  ئةمه  بکات، 
گؤإانه  ئــةم  لةگةأل  ئةگةر  کــورد 
له  هيچ  نةبَيت،  يان  بَيت  سياسييةدا 
که  ئةوةيه  گرنگ  ناگؤإَيت،  باسةکه 
رستةيةکةوه  رَيگاي  له  کورد  تاکي 
دةتوانَيت دَلنيابَيت که رستةکه راسته 
بإياري  ئةوسا  ئيدي  هةَلةيه،  يان 
گؤإانه  بةم  دةنگ  که  دةدات  خؤي 
سياسييه دةدات يان نةخَير. مَيژووي 
ــووه که  ــاب شــؤإشــي کـــورد ءةه
نةزانيي  له  سياسييةکانمان هةميشه 
بةرهةمهَيناوهء  رَيگايةکيان  خؤياندا 
ئةمانه  بةجَييانهَيشتووه،  مَيژوودا  له 
کؤمةَلَيک  رَيگاي  کؤمةَلَيک  لةکؤي 
البرينَيتَيکيان  جياواز،  سياسيي 
بةرهةمهَيناوين،  بؤ  سياسةت  له 
هةنووکه تاکي کورد لةم البرينَيتةدا 
دَلي  دةإوات،  رَيگايةکيدا  به  که 
هةنووکه تاکي کورد لةم البرينَيتةدا 
دَلي  دةإوات،  رَيگايةکيدا  به  که 
هةنووکه تاکي کورد لةم البرينَيتةدا 

دةناسَيتء  رَيگاکه  چونکه  خؤشه، 
ديكةوه  لةاليةکي  لَي  شــارةزايــه، 
دةبَيت به رَيگايةکي ديكةدا بإوات، که 
ئةو نايناسَيتء شارةزاي نييه، هَينده 
نازانَيت ئةم رَيگايةي که ئةو شارةزاي 
نييه، دةيهَينَيتةوه سةرهةمان رَيگاي 
تاکي  شارةزايةتي.  ئةو  که  پَيشوو 
سياسةت  فَيربَيت  دةبَيت  ــورد  ک
رةخنةيةکي  به  بکات  فةلسةفه  ءةک 
پةيڤةوانيي، دةنا هةموو تةمةني ديلي 
ناو ئةم البرينَيته دةبَيتء ئاريادنايةک 
شکنابات شمشَيرَيکي بؤ رزگاربوون 

دياري بکات.
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پؤآل سةعيد

تةنيا لةو رَيگايةوه رستةيةک 
بَيت،  هةَلة  يان  راست  دةتوانَيت 
فاکت  ءَينةيةکي  تَييدا  ئةو  که 

بَيت. 
ڤيتگنشتاين           لودڤيگ 

  
ــه ســـةرةتـــا ي فــَيــبــريــوةري  ل
هَينسؤلت  ئةنگَيليکا  ٢٠٠٢دا  ساَلي 
دَيــر  گــؤڤــاري  لــه  ريپؤرتاژَيکي 
ناوي  به  ئةَلمانيدا  (ئاوَينة)ي  شپيگأل 
«هةَلهاتن له جةهةننةم»، بآلوکردةوه، 
ريپؤرتاژةکه شؤکَيک بوو بؤ خوَينةر، 
که چؤن منداَلَيک بةناوي (حةسةن) له 
(سيرا ليؤن)، که سنووري نووساوه 
باکوورء  خــؤرئــاوا،  باکووري  به 
کؤماري  خؤرهةآلتي  ــاکــووري  ب
فَيردةکرَيت  ــةزؤر  ب (گوينيا)وه، 
دواي  مرؤڤکوژ.  به  ببَيت  بکوژَيتء 
ئةم  بةسةر  تَيپةإبوون  ســاأل  نؤ 
ئةَلمانيادا  له  حةسةن  مــَيــژووةدا، 
ئةم  بةسةر  تَيپةإبوون  ســاأل  نؤ 
ئةَلمانيادا  له  حةسةن  مــَيــژووةدا، 
ئةم  بةسةر  تَيپةإبوون  ســاأل  نؤ 

بيرةوةرييةکاني  دةگيرسَيتةوهء 
جةهةننةم،  به  لَيدةکةن  ــان»ي  «ژي
جةهةننةمَيک که راکردن لَيي کارَيکي 
له  ئَيمه  بارودؤخةي  ئةو  نييه،  سانا 
باشووري کوردستاندا که به بؤشايي 
جةهةننةمَيکهء  تةنيا  ناودةبرَيت، 
که  جةهةننةمَيک  ديــكــة،  هيچي 
لَيدةستَينرَيتةوهء  سوآء ئازارةکاني 
دةکرَيت به بؤشايي. جةنگي ناوخؤي 
هةتا  ١٩٩١ةءه  ساَلي  له  سيراليؤنه 
قةيرانه  خاياند،  ٢٠٠٢ي  ساَلي 
سةرةتاي  له  ليبيريا  سياسييةکاني 
ناو  نايه  هةنگاوي  نةوةدةکانةوه 
جةنگَيکي ناوخؤي درَيژخايةنةوه، که 
حةسةني  ءةک  مَيرمنداَلي  هةزارةها 
جةنگ  بةرةکاني  راپَيچي  بةخؤيةوه 
مَيژوويان  جةنگ  منداَلةکاني  کرد. 
ئادؤَلف  دةسة آلتي  بؤ  دةگةإَيتةوه 
هةزارةها  خاوةني  ئةويش  هيتلةر، 
مَيرمنداَلي ءةهابوو، که به منداَلةکاني 
که  منداَلگةلَيک  ناسرابوون،  هيتلةر 
فَيري کوشتن  له هةإةتي منداَلييةوه 
لةکاتي  ئايندةدا  لة  هةتا  ــران،  دةک
داچَلةکينء  هيچ  تووشي  كوشتندا 
ئَيمةش  نةبن،  پةشيمانبوونةوةيةک 
منداَلةکاني  منداآلنةين،  ئةو  خاوةني 
ليواي تايبةت. سيرا ليؤنه نيشتمانَيکه 
(ئةَلماس)،  ديامانت  به  دةوَلةمةنده 
نةوت  به  ئَيمه  نيشتماني  چؤن  ءةک 
دةوَلةمةندهء له ژياندا هةژار، ئةوانيش 
دةبــةنــةســةر.  بةوشَيوةيه  ــان  ژي
راناکات،  بؤشايي  لةدةست  کورد 
رادةکات،  جةهةننةم  لةدةست  بةَلکو 
بيرةوةرييةکاني  له  که  جةهةننةمَيک 
ئَيمةدا هةتا ئَيستا به تةندروستييةکي 
بؤشايي  له  مرؤڤ  دةژي.  باشةوه 
راناکات، بةَلکو له جةهةننةم رادةکات، 
سياسييةکان  که  جةهةننةمةي  لةو 
لةکوآ  دروستدةکةن،  کؤمةَلي  بؤ 
لةکوآ  هةيه،  هةَلهاتن  هةبوو،  کَيشة 
بوون،  بؤشايي  تةنيا  پانتاييةکان 
نةک  دةدرَيــت  پإکردنةوةي  هةوَلي 
هةتا  که  کورد  گةنجي  لَيي.  هةَلهاتن 
نةک  دةدرَيــت  پإکردنةوةي  هةوَلي 
هةتا  که  کورد  گةنجي  لَيي.  هةَلهاتن 
نةک  دةدرَيــت  پإکردنةوةي  هةوَلي 

ئَيستا به بةردةواميي رَيگاي هةندةران 
دةگرَيتةبةر، له بؤشايي هةَلنةهاتووه، 
ئةوي  که  جوگرافيايةي  ئةو  بةَلكو 
تَيدا دةژي، جگه له جةهةننةمَيک هيچ 
شتَيکي ديكة نييه، بؤيه لَيي هةَلدَيت، 
تَيدا دةژي، جگه له جةهةننةمَيک هيچ 
شتَيکي ديكة نييه، بؤيه لَيي هةَلدَيت، 
تَيدا دةژي، جگه له جةهةننةمَيک هيچ 

له  دارستانَيک  هيچ  ئاژةَلي  باَلندهء 
مةترسييةکي  ئةگةر  هةَلنايةن،  خؤإا 
له  دارستانَيک  هيچ  ئاژةَلي  باَلندهء 
مةترسييةکي  ئةگةر  هةَلنايةن،  خؤإا 
له  دارستانَيک  هيچ  ئاژةَلي  باَلندهء 

سروشتييان لةسةر نةبَيت، ئةمان لة 
ترسي کةوتنةوةي ئاگر هةَلدَين، نةک 
دوکةأل  لةکوَي  بؤشايي.  ترسي  له 
به  کوردستان  هةيه،  ئاگر  هةبوو، 
له  دوکةَله،  ئاگرء  خاوةني  گشتي 
باشووردا که هةلومةرجَيک بؤ ئازاديي 
پارَيزگاريي  نةتوانرا  هاتةئاراوهء 
لَيکةوتنةوةي  هؤي  بووه  بکرَيت، 
به  هةندَيک  که  گــةوره،  دوکةَلَيکي 
سةوزء  دةکةن.  پَيناسةي  بؤشايي 
هةن  لةوةتةي  هةردوواليان  زةرد 
پةروةردةکردني  کَيشة  ن،  خاوةني 
هــةردوو  له  اليةنگران  ئةندامانء 
پةروةردةکردنَيکه  جياوازدا،  بلؤکي 
رَيسَينتيمؤ،  رق،  بنةماي  لةسةر 
داواي  هةردوواليان  تؤَلةسةندنةوه، 
فةرمانإةوايةتيي دةکةن، هةردوواليان 
ئةو  گــةورةي  خَيزانَيکي  به  خؤيان 
بؤئةوةي  ئاخؤ  لَي  ــن،  دةزان خاکه 
پَيويست  بةإَيگاوه،  بةرين  خَيزانَيک 
کؤنفوتسيانيسموسانه  سةرةتا  نييه 
بؤئةوةي  پَيبگةيةنين؟  کةراکتةرمان 
کةراکتةريشمان پَيبگةيةنين، پَيويست 
نييه سةرةتا دَلَيکمان بؤ هةقء راستيي 
هةبَيت؟ ئةو کةسةشي بيةوَيت دَلَيکي 
سةرةتا  پَيويسته  هةبَيت،  هةقإاي 
دروست بيربکاتةوه، بؤئةوةي بتوانين 
پَيويسته  بيربکةينةوه،  ــت  دروس
سةرةتا تَيبإوانين، تَيإوانينيش لَيرةدا 
راستيي،  ناسينةوةي  له  بريتييه 
يان  بؤشايي  له  هةَلهاتن  راستيي 

جةهةننة م؟
پرؤسةي  لــه  پةيڤ  کَيشةي 
هـــةَلـــبـــژاردنـــدا بـــووةتـــه هــؤي 
ئةم  بؤ  زياتر  کَيشةي  دروستکردني 
قؤناغةي کورد له باشووردا، بةوپَييةي 
بنةمايةکي  لةسةر  ئَيمه  کؤمةَلگاي 
پةيڤ  به  مامةَله  ساکار  ــادهء  س
سادةگؤييةوه  به  خوويان  دةکــةن، 
بچکؤالنةوه  خَيزانَيکي  له  گرتووه 
بيگره هةتا پةرلةماني کوردستان، له 
ناديارةي  ديوه  بةو  ميدياوه  رَيگاي 
بةدةر  که  ئاشنابووين  پةرلةمانيش 
له  پةرلةمانَيک  ئةندام  چةنده  لةوةي 
گفتوگؤکانياندا  لةکاتي  پةرلةماندا 
گفتوگؤکانيشيان  دواي  ــةون،  دةخ
دةَلَين،  گؤراني  دةبــن،  تَيرخةو  که 
تواناي  له  بةشَيکه  ئةمةش  ئاخر 
مَيژوويةکي  کورد  ئَيمه.  پةرلةماني 
کَيشةي  کؤمةَلَيک  خاوةني  درَيــژه 
سياسيء کلتوورييه، دةرمانسازَيکي 
بؤ  بريينةکاني  ال يء  بچَيته  نةبووه 
تواناي  کآ  ئاخؤ  لَي  بکات،  ساإَيژ 
ئاوهاي  برينگةلَيکي  ساإَيژکردني 
زامانةيه؟  ئةم  برينپَيچي  کآ  هةيه؟ 
فةلسةفةيه،  بيرکردنةوه  پزيشکي 
خاوةني  کؤمةَلگايةک  ئةگةر  ئةدي 
نةبوو،  تةندروست  رةوانء  پةيڤَيکي 
فةلسةفة  خاوةني  دةتوانَيت  چؤن 
دةتوانَيت  چؤن  فةلسةفةيةک  بَيت؟! 

تيماري زامة کلتورييء سياسييةکاني 
کؤمةَلگايةک بکات، ئةگةر هاتء خؤي 
لؤگيکي  کَيشةي  کؤمةَلَيک  خاوةني 
قسةنةکةين،  هيچ  چاکتره  بَيت؟ 
تواناي  شتَيک  لةسةر  هاتء  ئةگةر 
قسةکردنمان نةبوو، چونکه قسةکردن 
نانةوةي  زياتر  مايةي  دةبَيته  لَيرةدا 
کَيشه بؤ بيرکردنةوه فةلسةفييةکان، 
ئةوةمان  ءيستي  ئَيمه  هاتء  ئةگةر 
يان  سياسي  کَيشةيةکي  هةبَيت 
بيرکردنةوةيةکي  بــه  کلتوريي 
هةموو  چارةسةربکةين،  فةلسةفيي 
ئةو بواره سياسيء کؤمةآليةتيانةي 
قسةيان  رةوان  ــادةن  ــان ــگ رَي کــه 
ئةوةي  هؤي  دةبنه  لةسةربکرَيت، 
لةسةرکةرةکانيشان  قسة   کــه 
ئةو  لةکاتَيکدا  ئةمه  نةدوَين،  رةوان 
بَيدةنگيي  زانايانه  نةک  قسةکةرانه 
هةَلبژَيرن، بةَلكو بةپَيچةوانةوه دةبنه 
پة يڤء  بؤ  کؤميديا  نانةوةي  هؤي 
بةدةر له نالؤگيکي، هيچ شتَيکي ديكة 
ناَلَين. دةگمةنن ئةو چرکةساتانةي که 
بةدةر له نالؤگيکي، هيچ شتَيکي ديكة 
ناَلَين. دةگمةنن ئةو چرکةساتانةي که 
بةدةر له نالؤگيکي، هيچ شتَيکي ديكة 

سياسييةکي ئَيمه قسةي تَيدا دةکاتء 
ءتةکانيدا  مــَيــژووي  له  لؤگيکَيک 
پَييانوايه  هةندَيکيان  بةجَيبهَيَلَيت، 
خةَلکيان  ماندووکردني  تواناي  که 
ماندوويان  ــةري  س هةتا  هــةيــه، 
بزمارإَيژکراوي  ديواري  به  بکَيشن 
داواکاني ئةواندا، لَي مرؤڤ دةتوانَيت 
بکاتةوه،  پَيچةوانه  پرؤسَيسةکه 
ئةويش بةوةي که لةبري ئةوةي سةر 
بکَيشَيت به بزماردا، بزمار له «سةر» 
بچةقَينَيت. راديکاَلبوون له نووسييندا 
تواناي  هَيزء  بةَلكو  نييه،  جنَيودان 
گةمةکردنه به پةيڤ. مرؤڤ بةشَيکه 
مرؤڤ  پةيڤةي  ئةو  سروشت،  له 
دةنووسَيت،  پَيي  پَيدةکاتء  قسةي 
سروشتدا،  له  ژيانيةتي  شَيوازي 
ستراکتؤرَيکي  خاوةني  پةيڤةش  ئةو 
تايبةتي خؤيةتي، لَي ستراکتؤرَيک که 
رةنگدانةوةي سروشته لةودا. گايةک 
بةهَيز  چؤقي  دوو  خاوةني  لةخؤإا 
داني  خاوةني  لةخؤإا  گورگَيک  نييه، 
بةهَيز نييه، بةَلكو بؤ پارَيزگاريکردنه 
داني  خاوةني  لةخؤإا  گورگَيک  نييه، 
بةهَيز نييه، بةَلكو بؤ پارَيزگاريکردنه 
داني  خاوةني  لةخؤإا  گورگَيک  نييه، 

له خؤيان، لة بةرامبةر ئةمةدا مرؤڤ 
خاوةني دوو دةسته بؤ بةرگرييکردن 
سروشتةدا  لةم  مــرؤڤ  خــؤي،  له 
سروشتي  بــه  ـــردووه  ک کلتوري 
سروشتي  ــةم  ل خــؤي،  ـــي  دووةم
خؤي  بهدةستي  مرؤڤ  ــةدا  دووةم
کؤمةَلَيک کَيشةي بةهؤي پةيڤةوه بؤ 

خؤي دروستکردووه، باآلدةستتريين 
ــةدا،  دووةم سروشتي  لةم  رةهةند 
هَيزء  شمشَير،  ءةک  پةيڤه  کــه 
ءةک  لةناودةبات،  خؤشيت  ءيستء 
دةتةقَيتةوهء  بةسةرتدا  بؤمبايةک 
تووشي ئازارت دةکات، ئةدي بة چي 
دةبيتةوه؟  هَيرشانه  ئةم  بةرةنگاري 
خؤي،  پةيڤ  خودي  به  هةر  ءةآلم 
چونکه پةيڤ لةناو خؤيدا چةکَيکه دژ 

به خودي خؤشي.                        
چنگي  هةَلؤبَيت،  دةبَيت  خوَينةر 
دةق  چؤلةکةي  له  خؤي  تَيگةيشتني 
گيرکردبَيت، چونکه تةنيا بةمشَيوةيه 
که  دةبَيت  توانايةي  ئةو  خوَينةر 
تَيگةيشتنَيک  تَيبگات،  نووسةر  له 
ئةو  تــوانــاي  نــووســةر  ــودي  که خ
نةبَيت،  خؤي  خودي  تَيگةيشتنةي 
دةبَيته  خوَينةر  که  لةوکاتانةدا  تةنيا 
ءاتا  مامزي  له  کةَلبةي  گورگَيکء 
دةکات  هةنجنهةنجني  گيردةکاتء 
دةبَيت  ئــةوةي  تواناي  قوتدان،  بؤ 
نائاگاييدا  له  نووسةر  ــةوةي  ئ که 
ئاگايي.  ببَيته  ئةم  لةالي  بينووسَيت، 
لَيرةدا خوَينةر جيهان ءةک خؤي  ئا 
هةموو  جيهان  چونکه  دةبينَيت، 
شتَيکه که پةيوةندي به تَيگةيشتنةوه 
هةبَيت، ءاته هةر شتَيک لهدةرةوةي 
خانةي  دةچــَيــتــه  بــَيــت،  لؤگيکدا 
ئةگةر  بَيواتاييةوه،  بَيهةستييء 
بَيت  رةخنةگرتن  نووسةر  کــاري 
ــان، ئةوا  ــاوهء رووداوةک له درةوش
کاري خوَينةر رةخنةگرتنه له پةيڤ، 
خوَينةر فةيلةسوفي پةيڤه، کاري ئةم 
پةيڤةوانييه،  رةخنةي  فة يلةسوفةش 
يةکةمء  هــؤکــاري  پةيڤ  چونکه 
رووداوةکــانــه.  هةموو  دواهةميني 
لَي  ئازار دةکرَيت،  له  باس  بةردةوا م 
بةَلَي هيچکامَيکمان تواناي تَيگةيشتني 
لَي  ئازار دةکرَيت،  له  باس  بةردةوا م 
بةَلَي هيچکامَيکمان تواناي تَيگةيشتني 
لَي  ئازار دةکرَيت،  له  باس  بةردةوا م 

نةبَيت  ئــةوة  تةنيا  نييه،  ئازارمان 
خوومان پَيوهگرتووه که شتَيک هةيه 
پَيي دةگوترَيت ئازار، ءشةي ئازاريش 
هيچ  ڤيتگنشتاينيةکةيةوه  روانگه  له 
پةيڤَيکي  ءشةي  له  جگه  نييه  شتَيک 
تةنيا  تةنياء  که  ءشةيةک  تايبةت، 
تَييدةگات.  ئازارةکه  خاوةن  مرؤڤه 
کؤمةَلگاي کوردي با لةوةتةي هةبن 
خؤيان  ئازاري  هةبووني  له  باسيان 
ئازاره،  ئةو  تَيگةيشتني  لَي  کردبَيت، 
تَيگةيشتنَيکي ئينديڤيدواله. سةرؤکَيک 
راســـت نــاکــات ئــةگــةر هـــاتء به 
پيرةژنَيکي پاشماوةکاني ئةنفال بَلَيت: 

هةمان  تَيدةگة م،  ئازارةکانت  له  من 
هاتء  ئةگةر  ناکات  راست  سةرؤک 
به زيندانييةکي ئةشکةنجةدراو بَلَيت: 
من له ئازارةکانت تَيدةگةم، پيرةژنةکه 
خاوةني ئازارَيکي رؤحييه، زيندانييةکه 
خاوةني دوو ئازاره، يةکيان فيزيکيء 
ئةوي ديكةشيان دةروونيي، دوو ئازار 
جياواز  ئازاري  دوو  لَي  يةکدا،  لةناو 
به  نامؤن  هةردووکيان  که  لة يةکتر، 
دوو  ســةرؤک،  باشي  تةندروستيي 
ئازار، دوو پةيڤي تايبةت لةناويةکدا، 
که لةناويةکدا تَيگةيشتنيان بؤ يةکتر 
ئَيمه  دةَلَين:  سةرؤکةکانمان  نييه. 
که  ــن  دةژي ــادا  ءةه ئازادييةکي  له 
تواناي تَيگةيشتني خةمء ئازارةکاني 
ئازادييةي  ئــةو  هةيه،  يةکترمان 
ــةن،  دةک باسي  سةرؤکةکانمان 
ئاخر ءةک  تَيدا دةوةإَيت،  سةگيشي 
سةرؤک دةَلَيت: مادام ئازاديي هةيه، با 
ئاخر ءةک  تَيدا دةوةإَيت،  سةگيشي 
سةرؤک دةَلَيت: مادام ئازاديي هةيه، با 
ئاخر ءةک  تَيدا دةوةإَيت،  سةگيشي 

سةگيش بوةإَيت، وةإين ئينستينکتة، 
سةگ پَيويستي به ئازاديي نييه هةتا 
له رَيگايةوه بتوانَيت بوةإَيت، ءةإيني 
ئارگؤمَينتَيکه  تةنيا  لَيرةدا  سةگ 
ئازاديي،  هةبووني  نيشانداني  بؤ 
شتَيکمان  دةيةوَيت  لَيرةدا  قسةکةر 
ئَيمه  ئةويش  بووني  بةبآ  که  بداتآ، 
ئةويش  هةيه،  ءةرگرتنيمان  تواناي 
بووني  ئــةوةي  لَي  سةگه،  ءةإيني 
بؤ  نييه  ئةويشدا  ءيستي  له  نييهء 
منداَلَيک  ئازادييه.  پراکتيزةکردني، 
له  ئةوا  بدةيتآ،  ئةگةر (١٠) ژمارةي 
دةستييةوه  پةنجةکاني   (١٠) رَيگاي 
ماتماتيکانةي  تواناي شيکارکردنَيکي 
ئةم  ماتماتيکييةکاني  رستة  هةيه، 
که  لؤگيکانةن،  رستةگةلَيکي  منداَله 
ئةم  ماتماتيکييةکاني  رستة  هةيه، 
که  لؤگيکانةن،  رستةگةلَيکي  منداَله 
ئةم  ماتماتيکييةکاني  رستة  هةيه، 

ناکةن.  پةسةند  هةَله  دةرئةنجام 
سةرؤکةکاني  ئَيمهء  سياسييةکاني 
ئَيمه بةپَيچةوانةوه، ئةوان ئةگةر (١٠) 
خاوة ني  دةبنه  نه  بدةيتآ،  ءشةيان 
ئةنجامَيکي  دةتوانن  نه  ئاريتيماتيک، 
که  بــةدةســتــةوه،  ــدةن  ب لؤگيکانه 
ماتيماتيکانه پةسةندبَيت، نه دةشتوانن 
له (١٠) ءشه رستةيةک بةرهةمبهَينن 
مادام  بَيت.  راست  ماتماتيکانه  که 
بوةإَيت،  سةگيش  با  هةيه،  ئازادي 
ـــت،  دةوةإَي مانگةشةو  به  ســةگ 
ئةمانه بةرهةمي عةقَلي سةرؤکةکاني 
ـــت،  دةوةإَي مانگةشةو  به  ســةگ 
ئةمانه بةرهةمي عةقَلي سةرؤکةکاني 
ـــت،  دةوةإَي مانگةشةو  به  ســةگ 

سياسييةکاني  ــةرؤکء  س ئَيمةن، 
هاتء  ئةگةر  فَيربن،  پَيويسته  ئَيمه 
هةر  لةسةر  قسةکردنيان  تواناي 
پَيويسته  ــةوا  ئ نــةبــوو،  چةمکَيک 
بَيدةنگيي هةَلبژَيرن. کَيشةي ئازاديي 
بةشَيوةيةکي  کورددا  ئَيمةي  لةناو 
هزريي  گةورةي  کَيشةيةکي  گشتي 
باَلندةية  بةو  کورد  من  ناوةتةوه، 
لةکاتَيکي  رَيکةوتَيک  که  دةزانــم 
شوَينَيکي  به  کردويةتي  گونجاودا 
خاوةني  که  «هؤدةيةک»،  گونجاودا 
پةنجةرةيةکي گةورهء شووشةيةکي 
شووشةکةي  باَلندةکه  خاوَينه. 
لَيدةبَيت به دةروازةيةکي دةرچوونء 
ــةوه بــؤ ئــازاديــيــةکــةي ناو  ــةإان گ
لَي بةَلَي تةنيا ئةوکاتانةي  سروشت، 
ــةوه بــؤ ئــازاديــيــةکــةي ناو  ــةإان گ
لَي بةَلَي تةنيا ئةوکاتانةي  سروشت، 
ــةوه بــؤ ئــازاديــيــةکــةي ناو  ــةإان گ

شووشةي  به  دةکَيشَيت  سةري  که 
پةنجةرةکةدا، هةست به ناتةواوييةک 
ئةو  که  ئــةوةيــه  ئةويش  دةکـــات، 
دةروازةي  دةيبينَيت،  ئةو  روونييةي 
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ياخيبوون لة ئةخالق  
لة  بــةآلم  خةَلك،  مافى  ثَيشَيلكردنى 
حيزبييةكاندا  ناديموكراتيية  سيستمة 
بإيارى  راو  ــاوةن  خ لــةبــةرئــةوةى 
ئابوورىء  سياسىء  لةكايةى  رةها 
سةرؤكة  حــيــزبء  كــؤمــةآليــةتــيــدا، 
بنةماَلةيةكى  حيزبء  هةميشةييةكانى 
نيية  ــودى  ــةوةى ءج ئ ديــاريــكــراوة، 
تاوانء  لةو  لَيثَيضينةوةية  لَيثرسينةوةو 
تاآلنكردنء بةفيإؤبردنء زةوتكردنةى 
ذيانء موَلكء ماَلى خةَلكة، كة لةاليةن 
تاآلنكردنء بةفيإؤبردنء زةوتكردنةى 
ذيانء موَلكء ماَلى خةَلكة، كة لةاليةن 
تاآلنكردنء بةفيإؤبردنء زةوتكردنةى 

بَلَيين  راستتر  يان  سياسى  طروثَيكى 
كوردييةوة  ئةرستؤكراتى  ضينَيكى 
ئةنجام دةدرَيت، كة لةدواى راثةإينةوة 
لةو  ضينة  ئةم  هةَلبةتة  لةو هةَلتؤقيون،  ضينة  ئةم  هةَلبةتة  هةَلتؤقيون، 
ئةنجام دةدرَيت، كة لةدواى راثةإينةوة 
لةو  ضينة  ئةم  هةَلبةتة  هةَلتؤقيون، 
ئةنجام دةدرَيت، كة لةدواى راثةإينةوة 

ثَيكهاتوون  شؤإشطَيإانة  كارةكتةرة 
خؤيان  راستةوخؤ  شاخةوة  لة  كة 
سياسىء  كــارى  نَيو  هاويشتووةتة 
كارةساتى  بَيطومان  ئيدارييةوة، 
ثَيكردو  دةستى  لةوَيوة  كورد  ميللةتى 
ديــاردة  فراوانترين  ءةكــو  طةندةَلى 
كاروبارى  كة  دةركــةوت  لةوساتةوة 
ئةم  ئابووريى  ئيدارةو  حكومةتء 
رةحمةتى  بةردةستء  كةوتة  ءآلتة، 
شؤإشطَير،  هةَلثةكارى   طروثَيكى 
بينينء  يةكةم  لة  زؤريــان  بةشى  كة 
ـــةآلت،  دةس ــة  ب دةستطةيشتنيان 
شؤإشطَيإانةء  ئةخالقياتَيكى  هةموو 
تا  كة  شؤإشطَيإانة  رؤحيةتَيكى 
كوشتيان،  هةبوو،  بوونى  ساتة  ئةو 
سةرةتايترين  لة  خاَليكردةوة  خؤيان 
مرؤظانة،  ءيذدانى  ئةخالقىء  ئيلتيزامى 
رةفتارى  كؤنترؤَلى  دةيتوانى  كة 
مرؤظطةلَيك بكات كة لةدواى ئةنجامدانى 
قةيرانى  طةورةترين  كوشتنةوة،  ئةم 

ذيانيان بؤ نةتةوةكةيان خوَلقاند.
قةيرانى  طةورةترين  كوشتنةوة،  ئةم 

ذيانيان بؤ نةتةوةكةيان خوَلقاند.
قةيرانى  طةورةترين  كوشتنةوة،  ئةم 

سياسىء  بةناو  مرؤظطةلة  ئــةم 
ئَيسكء  توانيويانة  ئةوةندةى  ئيداريانة 
ثروسكى ئةو رؤحيةتة شؤإشطَيإييةى 
لة يةكةم هةنطاوياندا بؤ ناو دةسةآلت 
ثروسكى ئةو رؤحيةتة شؤإشطَيإييةى 
لة يةكةم هةنطاوياندا بؤ ناو دةسةآلت 
ثروسكى ئةو رؤحيةتة شؤإشطَيإييةى 

مانةوةى  بؤ  بةكارهَيناوةء  كوشتيان، 
طةندةَلىء خراث  لة  ثإ  دةسةآلتدارَيتى 
بةردةواميش  لَيوةرطرتووة،  كةَلكيان 
طةندةَلىء خراث  لة  ثإ  دةسةآلتدارَيتى 
بةردةواميش  لَيوةرطرتووة،  كةَلكيان 
طةندةَلىء خراث  لة  ثإ  دةسةآلتدارَيتى 

كةَلكى لَيوةردةطرن.
بازرطانةكانى  سياسيية  كارةكتةرة 
ديكةى  هَيزَيكى  خاوةن  بوونة  كورد 
خةَلكى  كؤمةآلنى  ذيانى  كة  كاريطةر 
ثارةية،  هَيزةش  ئةو  ديارة  بةندة،  ثَيوة 
شةرعى  سامانى  ســةرجــةمــى  كــة 
ئةم  ديارة  ستةمديدةية،  نةتةوة  ئةم 
خــودى  زةليلكردنى  بــؤ  ــةش  ــارةي ث
ئةم  تا  بةكارهَينراوةء  نةتةوةكة 
مةبةستةكةم  بةكاردةهَينرَيت،  ساتةش 
بؤ  كوردة  تاكى  بةكؤيلةكردنى  روونة 
سةروةريى  سةثاندنى  ءاتة  حيزب، 
حيزب بةسةر مرؤظء بةسةر تةواوى 
لة  جطة  ئةمة  كة  كورديدا،  كؤمةَلطاى 

ستةمكاريى شتَيكى ديكة نيية.
لةم  ـــةورة  ط لَيدانَيكى  ـــةوةى  ئ
ستةمكاريية دةدات، ءةآلمدانةوةى ئةو 
طرنطيى  رؤألء  لةبارةى  كة  ثرسةية 
فةزاى  نَيو  بؤ  ئةخالق  طَيإانةوةى 
هةَلبةتة  دةثرسَيت،  كوردى  سياسيي 
فةزاى  نَيو  بؤ  ئةخالق  طَيإانةوةى 
هةَلبةتة  دةثرسَيت،  كوردى  سياسيي 
فةزاى  نَيو  بؤ  ئةخالق  طَيإانةوةى 

سياسةتء  ئةخالقء  ئاشتكردنةوةى 
خاوةن  كة  مرؤظطةلَيك  هاتنةكايةى 
كاركردنى  بؤ  ئةخالقيبن  روانطةى 
كة  تَيطةيشتبن  لةوة  قوَلى  بة  سياسى، 

ئيشكاليةتة  لةو  زؤر  طةلَيك  بةشَيكى 
كؤمةآليةتييةى  ئابوورىء  سياسىء 
نةبوونى  فاكتةرى  بة  هةية،  ءجودى 
هــاتــووةتــة  ــةوة  ــةخــالق ئ النيكةمى 
لة  كة  طؤإانة  ئةم  بَيطومان  ــاراوة،  ئ
لةو  ئةخالقء  سياسةتء  ثةيوةندى 
روودةدات  سياسيانةشدا  كارةكتةرة 
بارودؤخى  نائةخالقى  رةفتارى  بة  كة 
شَيواندووة،  ئابووريان.....  سياسىء 
جياواز  كارةكتةرى  كؤمةَلَيك  بؤ 
بؤ  بن  مؤراَلى  روانينى  هةَلطرى  كة 
طؤإانةكة  سياسةت،  مومارةسةكردنى 
مةزنتر دةكات، دةشآ ببَيتة هةنطاوَيكى 
مرؤظ  بةهاكانى  طَيإانةوةى  بؤ  مرؤظ طرنط  بةهاكانى  طَيإانةوةى  بؤ  طرنط 
زةوتــكــراوةكــانــى  مافة  مــرؤظ،  بــؤ 
خؤى،  هــاوآلتــى  بؤ  ــورد  ك هــاوآلتــى 
هةنطاوى ئَيجطار طرنط بَيت بؤ لة ريشة 
كة  نادروستةى  ديدة  ئةو  هةَلكةندنى 
ئةخالق دوور لة سياسةت دادةنَيت، بة 
هَيزَيكى ناكاريطةرء ناثَيويستى لةقةَلةم 
ملمالنآ  سياسةتء  لةنَيو  دةدات، 
كردارى  بةشَيوةيةكى  سياسييةكاندا، 

كة  دةكات  خاثور  طةندةَلةش  فةزا  ئةو 
سياسييةكانى  لة  طةورة  ذمارةيةكى 
تَيدا دةكةن،  كورد راوى بةرذةوةنديى 
زياتردا  دةســةآلتــى  ــارةء  ث بــةدواى 
ئةوكاتة  ديارة  دةكةن،  هةَلثةخوازى 
نةهَيشتنى  لةسةر  ئيش  دةتوانين 
فةزا  ئــةو  تَيكدانى  هةَلثةخوازىء 
كارةكتةرة  لةسةر  كة  بكةين  طةندةَلة 
فــةزا  هــةَلــثــةخــوازىء  ضاالكةكانى 
تَيطةيشتنى  خوَيندنةوةو  طةندةَلةكة، 
كريشنامورتى  ءةكو  هةبَيت،  قوَلمان 
ــت: «كــاتــَيــك هــةَلــثــةكــردن بؤ  ــَي دةَل
فآلنةشتء  بة  بوون  دةوَلةمةندبوونء 
ثةى  ئَيمة  كة  نامَينَيت،  شت  ثةى فيسارة  ئَيمة  كة  نامَينَيت،  شت  فيسارة 
طةندةَليى  جــةوهــةري  رزيــوىء  بة 
دةسةآلتخواز  هةَلثةكةرو  دةروونــى 
قوَلى  بة  مورتى  بَيطومان  دةبةين»، 
باس  ناشَيت  كة  بةوةكردووة  هَيماى 
بكةين  خراث  بارودؤخَيكى  طؤإينى  لة 
سةرنجى  خوَيندنةوةو  لَيكؤَلينةوةو  تا 
بكةين  خراث  بارودؤخَيكى  طؤإينى  لة 
سةرنجى  خوَيندنةوةو  لَيكؤَلينةوةو  تا 
بكةين  خراث  بارودؤخَيكى  طؤإينى  لة 

نةبَيت  دؤخــة  ئــةو  لةسةر  جديمان 
ئةمةش  بيطؤإين،  دةمــانــةوَيــت  كة 
يةكةم  ــةوةى  ب طرنطة  ئاماذةيةكى 
دةرككردنى  لــة  طـــؤإان  هةنطاوى 
دةستثَيدةكات  دؤخةوة  ئةو  حةقيقةتى 
تَييدا  جــيــاوازةكــان  ئيشكاليةتة  كة 

دةركةوتوون.
نووسيويةتى  كؤماردا  لة  ئةفالتون 
شارةكان  هةموو  سامانى  «ئــةطــةر 
بكرَيت،  ــاآلن  ت شــارَيــكــةوة  لــةاليــةن 
جَيطاى  شارة  ئةو  دةوَلةمةندبوونى 
تَيزةى ئةفالتون  مةترسيية»، ديارة ئةم 
بارودؤخى  لة  طةورةية  طوزارشتَيكى 
كوردستاندا،  باشوورى  لة  ئابوورى 
بؤئةوةى روونتر لة ثةيوةندى بةهَيزى 
كوردستانةوة  بارودؤخى  بة  تَيزة  ئةم 
تَيبطةين، دةشآ بةمشَيوةية دايبإَيذينةوة 
«ئةطةر سامانء ثارةى هةموو شارةكان 
لةاليةن  دياريكراو  ءآلتَيكى  ياخود 
تاآلنبكرَيت،  حيزبَيكةوة  يان  ضينَيكةوة 
يان  ضينة  ئةو  دةوَلةمةندبوونى  ئةوا 
بؤضى  مةترسيية»،  جَيطاى  حيزبة  ئةو 

مةترسيية؟ لةسةر ضى مةترسيية؟
دةكرَيت  يةكةم  ثرسى  بة  سةبارةت 
سامانَيكى  ثارةء  طردبوونةوةى  بَلَيين 
دةكرَيت  يةكةم  ثرسى  بة  سةبارةت 
سامانَيكى  ثارةء  طردبوونةوةى  بَلَيين 
دةكرَيت  يةكةم  ثرسى  بة  سةبارةت 

زؤر لة ضنطى طروثَيكى كةم يان ضينَيكى 
دياريكراوى كؤمةَلطادا، بة هةر رَيطايةكى 
زؤر لة ضنطى طروثَيكى كةم يان ضينَيكى 
دياريكراوى كؤمةَلطادا، بة هةر رَيطايةكى 
زؤر لة ضنطى طروثَيكى كةم يان ضينَيكى 

رَيطاى  لة  هةبَيت،  شةرعيةتى  ديكة 
ناياساييةكانةوة،  رَيطا  تاآلنكردنء 
نيية،  شةرعيةتَيك  هيض  ـــاوةن  خ
طةورةيةى  ثارة  ئةو  تَيبطةين  بؤئةوةى 
طةلة  ضنطى  ــة  ل ــدا  ــان كــوردســت ــة  ل
ضةند  تا  كؤبووةتةوة،  دةسةآلتدارَيكدا 
سروشتييةكانى  شةرعىء  قؤناغة  بة 
ثَيويستة  تَيثةإيوة،  دةوَلةمةندبووندا 
مةسةلة  هةندَيك  لة  سةرنج  ــر  ءردت
دةوَلةمةندبَيت  بؤئةوةى  مرؤظ  بدةين، 
مةسةلة  هةندَيك  لة  سةرنج  ــر  ءردت
دةوَلةمةندبَيت  بؤئةوةى  مرؤظ  بدةين، 
مةسةلة  هةندَيك  لة  سةرنج  ــر  ءردت

ــة شـــوَيـــنء كــاتــَيــكــةوة  دةبـــَيـــت ل
كاسبييةكى  لة  دةبَيت  دةستثَيبكات، 
كةسة  ئةو  جا  هةنطاوبنَيت،  بضووكةوة 
رَيكةوتةكان  بوو،  لَيزان  زؤر  ئةطةر 
ثَيدا،  دةوَلةمةندبوونيان  دةرفةتى 
سةرمايةيةكى  خــاوةن  ببَيتة  دةشــآ 
ئابووريانة  بةشَيوةيةكى  طـــةورة، 
ئاَلؤزو  ثرؤسةيةكى  سةرمايةداربوون 
بةهَيزى  ثةيوةندييةكى  كة  فرةإةهةندة 

ذيانى  اليةنى  زؤر  طةشةكردنى  بة 
بوارى  لة  بةتايبةت  هةية،  كؤمةَلطاوة 
كةرتى  بــازرطــانــىء  ثيشةسازىء 
باشوورى  لة  بَيطومان  كشتوكاَلدا، 
كة  مةجالَيك  تةنيا  كــوردســتــانــدا 
ئةويش  بازرطانيية،  تَيدابَيت،  جوَلةى 
نائةخالقيانةء  ضةندة  كة  ئاشكراية 
دةجوَلَيت،  ثرؤسةيةش  ئةم  نامرؤظانة 
ضؤن  حيزبييةكان  سةركردة  حيزبء 
شةريكى  ياخود  بــازرطــان  بوونةتة 
قؤناغَيكى  هيض  بة  بَيئةوةى  بازرطان 
دةوَلةمةندبوون يان سةرمايةداربووندا 
قؤناغَيكى  هيض  بة  بَيئةوةى  بازرطان 
دةوَلةمةندبوون يان سةرمايةداربووندا 
قؤناغَيكى  هيض  بة  بَيئةوةى  بازرطان 

لةوةداية  كارةساتيش  بووبَيتن.  تَيثةإ 
هةرة  بازرطانة  لة  هةرة دةسةآلتدارةكان  بازرطانة  لة  دةسةآلتدارةكان 
لةوةداية  كارةساتيش  بووبَيتن.  تَيثةإ 
هةرة  بازرطانة  لة  دةسةآلتدارةكان 
لةوةداية  كارةساتيش  بووبَيتن.  تَيثةإ 

ــةدارة هــةرة  ــاي طــةورةكــانــن، ســةرم
لةئاستى  ــةر  ه ــةك  ن مــةزنــةكــانــن، 
جيهانيدا  لةئاستى  بةَلكو  كوردستاندا، 
دةوَلــةمــةنــدةكــان  خةَلكة  ــزى  ري لــة 
ئةوةية  كارةسات  دةكرَين،  ريزبةند 
هةردوو حيزبي دةسةآلتدار كة ماوةى 
فاشيلى  حكومإانييةكى  ساَلة  هةذدة 
حيزبة  يةكةم  بة  دةكــةن،  كوردستان 
دادةنرَين،  جيهان  دةوَلةمةندةكانى 
حيزبة  يةكةم  بة  دةكــةن،  كوردستان 
دادةنرَين،  جيهان  دةوَلةمةندةكانى 
حيزبة  يةكةم  بة  دةكــةن،  كوردستان 

دةوَلةمةندييةدا  ئةم  لةسايةى  لةكاتَيكدا 
ءجوديان  مرؤظةكان  ستةملَيكراوترين 
ذيان  جــؤرى  ناهةموارترين  هةية، 

بوونى هةية.
ــوة  ــَي هـــةإةشـــةكـــانـــى ئــــةم ش
مرؤظى  ســةر  بؤ  دةوَلةمةندبوونة 
ــوة  ــَي هـــةإةشـــةكـــانـــى ئــــةم ش
مرؤظى  ســةر  بؤ  دةوَلةمةندبوونة 
ــوة  ــَي هـــةإةشـــةكـــانـــى ئــــةم ش

مةترسيى  طةورةء  هةإةشةى  كورد، 
نةطيرَين،  لةبةرضاو  ناكرَيت  كة  ذيانين، 
دابةشبوونى  لة  قَيزةون  بَيدادييةكى 
ثارةو دةسةآلتدا هةية، كاريطةرييةكانى 
لة  كــورد  تاكى  كةسايةتيى  سةر  بؤ 
نزمةى  رؤحيةتة  ئةو  قوَلكردنةوةى 
دةكــرد،  لةسةر  ئيشى  بةعسيزم  كة 
ــةإووى  ل بةتايبةت  دةردةكــةوَيــت، 
ــارةء  ث بــؤ  ــورد  ك مــرؤظــى  ملكةضى 
خودى  فرؤشتنى  بؤ  ئامادةكردنى 
لة  ئةخالقيياتةكانى.  ويذدانء  خؤىء 
ساتةءةختَيكدا كة مرؤظ بةتاَلدةبَيتةوة 
ئةو  ءيذدانييةكان،  ئةخالقىء  بنةما  لة 
لة  بةتاَلبوونةوة  ساتى  دةبَيتة  ساتة 
مرؤظبوونى خؤى، لَيرةدا ئةو حةقيقةتة 
يةكَيتى  ثــارتــىء  كة  ــت  ــةوَي دةردةك
داوادةكةن،  كوردى  مرؤظى  لة  ئةوةى 
بةتةنيا هةَلوَيستى  نةك  مرؤظبوونيةتى، 

ئةم مرؤظة لة زةمةنَيكى دياريكراودا.
طؤإينى  لة  مةترسييةكة  هةَلبةتة 

ئةم مرؤظة لة زةمةنَيكى دياريكراودا.
طؤإينى  لة  مةترسييةكة  هةَلبةتة 

ئةم مرؤظة لة زةمةنَيكى دياريكراودا.

يةكَيك  ءةكو  دةستثَيدةكات  ثــارةوة 
دةهَينَيت،  بةكارى  مرؤظ  شتانةى  لةو 
ثارة  شتَيك،  هةموو  ءةكــو  ثــارة  بؤ 
مرؤظ،  بةكارهَينةرى  طؤإةإو  ءةكو 
نةدةن  رَيطا  مةزنةكان  مرؤظة  دةبَيت 
لةوةزياتر ئةو تَيزة سوكايةتى ثَيبكرَيت 
هةموو  ثَيوةرى  «مــرؤظ  دةَلَيت:  كة 
لةئاست  نابةرثرسيارَيتيمان  شتةكانة»، 
هةر هةوَلَيكدا كة دةيةوَيت بةسةرماندا 
هةموو  ثَيوةرى  «ثارة  كة  بسةثَينَيت، 
كوشتنى  لة  بةشداريكردنمانة  شتَيكة»، 
هةَلكةندنى  مــرؤظــدا،  بةختةوةريى 
تؤكمةترين  بؤ  راستةقينةية  طؤإَيكى 
ئازاديية،  ذيانء  كة  مرؤظبوون  ثايةى 
ضونكة ثارة ءزةيةكى طةورةء شاراوةى 
بكاتة  مرؤظ  توانايداية  لة  كة  تَيداية، 

راستةقينة. كؤيلةيةكى 

ميللةتى  كارةساتى 

كورد لةوَيوة دةستى 

ثَيكردو طةندةَلى 

ءةكو فراوانترين 

دياردة لةوساتةوة 

دةركةوت كة 

كاروبارى حكومةتء 

ئيدارةو ئابووريى 

ئةم ءآلتة، كةوتة 

بةردةستء رةحمةتى بةردةستء رةحمةتى 

هةَلثةكارى   طروثَيكى 
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ياخيبوون لة ئةخالق  
روانينَيك بؤ ناكؤكيى ئةخالقء سياسةت 

ئومَيد حةمة عةلى 

ناوداريى،  ثارةو  بؤ  ضاك  «كةسَيكى 
فةرمانإةوايى ناكات، نايةوَيت بة ئاشكرا فةرمانإةوايى ناكات، نايةوَيت بة ئاشكرا 
ثارة ءةربطرَيتء بة مووضةخؤر ناوزةد ثارة ءةربطرَيتء بة مووضةخؤر ناوزةد 
دانةنرَيت،  دز  بة  بؤئةوةى  دانةنرَيت، بكرَيت،  دز  بة  بؤئةوةى  بكرَيت، 

لةذَيريشةوة ثارة نابات».     لةذَيريشةوة ثارة نابات».     
                              ئةفالتون      

سياسةت،  ئةخالقء  دابإانى  ساتى 
ياساكانى  بةجةنطةَليبوونى  ياساكانى ساتى  بةجةنطةَليبوونى  ساتى 
سياسةت،  ئةخالقء  دابإانى  ساتى 
ياساكانى  بةجةنطةَليبوونى  ساتى 
سياسةت،  ئةخالقء  دابإانى  ساتى 

كؤمةَلطايةكى  طواستنةوةى  كؤمةَلطايةكى ذيانة،  طواستنةوةى  ذيانة، 
مرؤيية لةخودى خؤيةوة بؤ كؤمةَلطاى 
نامؤ  مرؤظ،  بة  نامؤ  بوونةوةرطةلَيكى 
ضةسثاندنى  مرؤظدؤستى،  كلتورى  بة 
سياسىء  كؤنةثةرستانةى  فؤرمَيكى 
ثةيوةندى  تَييدا  كة  كؤمةآليةتيية....، 
هاونيشتمانيان  مرؤظ،  لةتةك  مرؤظ 
تَيزة  ئةو  لةسةر  ــةآلت،  دةس لةتةك 
لة  بوونةوةرطةلَيك  كة  ـــذراوة  داإَي
جةنطةَلدا مةحكومكراون بة طوزةراندنى 
لة  بوونةوةرطةلَيك  كة  ـــذراوة  داإَي
جةنطةَلدا مةحكومكراون بة طوزةراندنى 
لة  بوونةوةرطةلَيك  كة  ـــذراوة  داإَي

مرؤظ  مةحكومكردنى  تَييدا،  ذيــان 
طةورةترين  جةنطَليانة،  ذيانَيكى  بة 
ئؤنتؤلؤجييةكانى  بةها  بة  سوكايةتيية 
ئينسان، كاتَيك مرؤظ لة غيابى ديدَيكى 
ئةخالقيدا سياسةت دةكات، دةسةآلتَيك 
ئةخالقيية  بنةما  لة  خاَلى  دةخوَلقَينَيت 
ئةوكاتة   طةردوونييةكان،  طرنطء 
دةسةآلت دةبَيتة تةنيا ئامانج، مرؤظيش 
ءاتة  ئامانجة،  ئةو  ءةديهَينانى  ئاليةتى 
جيهاندا  لة  مــرؤظ  سةنتةرى  ــى  رؤَل
ــات،  ــارة داطــيــرى دةك ـــةآلتء ث دةس
ثارةثةرستى شوَين  دةسةآلتثةرستىء 
ذيانء  دةكــاتء  ضؤأل  هيؤمانيزم  بة 
دةكــات  يةكسان  دةســـةآلت  ثــارةو 
ئةوةى  سةلماندنى  بؤ  مرؤظ  بةيةكتر، 
ئةخالقيية،  بةرزى  ديدَيكى  خاوةن  كة 
ئَيجطار ثَيويستة لة يةكسانكردنى ثارةو 
دووربطرَيت،  خؤى  دةسةآلت  ذيانء 
طةلَيك طرنطة لة ماهيةتى بوونى هةرسآ 
ذيان  بثرسَيت  ئاماذةثَيكراو  رةهةندى 
ضيية؟  دةســةآلت  ضيية؟  ثارة  ضيية؟ 
لة  هةإةشةية  يةكسانكردنيان  بؤضى 
ئايا  مرؤظ؟  راستةقينةى  بةختةوةريى 
هيض  رةهةندة  سآ  ئةم  لةبةرئةوةية 
لةتةك  كاريطةرييةكيان  ثةيوةندىء 
ياخود  نيية؟  يةكتر  لةسةر  ــةكء  ي
بةثَيضةوانةوة ئيشكاليةتةكة لة شوَينء 
ضؤنَيتى  لة  ديــكــةدايــة،  جَيطايةكى 
ئايا  نَيوانيانداية،  ثةيوةندى  رَيكخستنى 
ضةشتنى  بؤ  دةرفةتَيك  لة  جطة  ذيان 
لةتةك  ياريكردن  ساتَيك  ـــازارو  ئ
بةختةوةريدا، ضى ديكةية؟ ئايا ثارة لة 
هؤكارَيك بؤ طةندةَليى رؤحء فاكتةرَيك 
ضي  ذيــان  رواَلــةتــى  جوانكردنى  بؤ 
هؤكارَيك بؤ طةندةَليى رؤحء فاكتةرَيك 
ضي  ذيــان  رواَلــةتــى  جوانكردنى  بؤ 
هؤكارَيك بؤ طةندةَليى رؤحء فاكتةرَيك 

كؤنينةكةى  هَيزة  دةسةآلت  ديكةية؟ 
زةليلكردنى  بؤ  ئامرازَيك  لة  مرؤظ 
هَيزَيك  هةندَيكجاريش  خؤى،  خودى 
مرؤظ ضي  طَيإانةوةى سةروةريى  بؤ 
ض شتَيكى  ئايا مرؤظ خاوةنى  ديكةية؟ 
رةهةندة  سآ  ئــةم  هَيندةى  ديكةية 
هةستيارتر  كاريطةربَيت،  بَيت،  طرنط 
هيض  بَيطومان  بَيت،  مةترسيدارتر  بَيت، 

شتَيك. 

لةم جيهانةدا كة مرؤظ خوَلقَينةرى 
بوونى  مةرجى  رووداوة،  راستةقينةى 
لة  حوكمةى  بةو  شتةكانة،  ــاردةو  دي
ديــاردةو  مرؤظدا،  نةبوونى  حاَلةتى 
ضونكة  نابَيت،  بوونيان  شتةكان 
بوونى  بة  ثةيوةستة  ــةوان  ئ بوونى 
زانينى  هةَلبةت  مــرؤظــةوة،  زانينى 
لةبارةى  جيهانةوة،  لةبارةى  مرؤظ 
ــانء  ــة ذي بـــوونء هــةبــوونــةوة، وات
وةكو  بابةت،  ءةكو  دةســةآلت  ثارةو 
بوونيان  جيهاندا،  لــة  هةبوونَيك 
ضونكة  مرؤظةوة،  بوونى  بة  ثةيوةستة 
جيهاندا  لة  هةرشتَيك  ءةكو  ئةمانةش 
رايةى  ئةو  دةمانطةيةنَيتة  ئةمة  هةن، 
مرؤظ باآلترينة، مةزنترين كارةكتةرى 
هةموو شتةكان، رووداوةكان،  جيهانة، 
طؤإانكارييةكانء ثَيشكةوتنةكان دةبَيت 
بةئاكام  مرؤظء  مةزنتربوونى  لةثَيناو 
مرؤظدؤستييةكاندا  هةوَلة  طةيشتنى 
بةئاكام  مرؤظء  مةزنتربوونى  لةثَيناو 
مرؤظدؤستييةكاندا  هةوَلة  طةيشتنى 
بةئاكام  مرؤظء  مةزنتربوونى  لةثَيناو 

كة  دةبَيتةوة  ساغ  بؤ  ئةوةمان  بَيت. 
هةستياريى  حاَلةتَيكدا  هةر  لة  مرؤظ 
كة  دةبَيتةوة  ساغ  بؤ  ئةوةمان  بَيت. 
هةستياريى  حاَلةتَيكدا  هةر  لة  مرؤظ 
كة  دةبَيتةوة  ساغ  بؤ  ئةوةمان  بَيت. 

لةدةستدا،  ذيــان  بةرامبةر  لة  خؤى 
لة  ثارَيزطريكردن  قودرةتى  تواناو 
تواناو  ئةم  ءنكردنى  ءندةكات،  ذيان 
ئاستة  ئةو  دةطةيةنَيتة  ئينسان  هَيزة، 
ياريى  كة  ملهوإيى  بَيباكبوونء  لة 
طةورةترين  وةك  بكات،  ــان  ذي بة 
خؤى،  خــودى  بوونى  دةرئةنجامى 
مرؤظ  ءةختَيكدا  لة  تَيدانيية  طومانى 
دةطات،  بَيباكى  ملهوإىء  ئاستةى  بةم 
بؤ  ئةخالقيانة  تَيطةيشتنَيكى  ديدء  كة 
ذيان بزر دةكات، ئةمةش ئةو ئاَلوطؤإة 
ءَيرانكةرة دروستى دةكات كة لةنَيوان 
روودةدات،  بابةتدا  مؤراَليانةء  ديدطاى 
دةبنة  ثَيوةرةكان  ضركةساتةى  ئةو 
شوَينى  شتةكان  بابةتةكانء  بابةتء 
لة  مرؤظ  ئَيمةى  دةطرن.  ثَيوةرةكان 
زةمةنَيكدا دةذين كة ثارةء دةسةآلتء 
شَيواوة،  تةواو  هارمؤنيةتيان  ذيان 
كاريطةريىء  ثةيوةندييةكانيان، 
لةسةر  يةكتر،  لةسةر  رةنطدانةوةيان 
جيهانةدا،  لةو  مرؤظ  بوونى  جيهانء 
ضاكترين  مةترسيدارة،  هةإةشةئامَيزء 
كارَيك كة مرؤظ بةئةنجامى بطةيةنَيت، 
رَيكوثَيككردنةوةى  رَيكخستنةوةء 

نَيوانيانة. ثةيوةندييةكانى 
سياسيى  كارةكتةرى  دةســةآلتء 
دةســةآلتــى  ئةخالقيانة  ئايا  ــورد  ك
دةسةآلت  بؤضى  ــردووة؟  ك ئاراستة 
لة  هةية  ــةى  ــةورةي ط طرنطيية  ــةو  ئ

طَيإانةوةى  ئايا  ئةخالقييةكاندا؟  ثرسة 
ملمالنآ  سياسةتء  ناو  بؤ  ئةخالق 
ض  كــوردســتــانــدا،  لــة  سياسييةكان 
لةسةر  رةنطدانةوةيةكى  كاريطةريىء 
ئاشكراية  دةبَيت؟  سياسى  ثرؤسةى 
كؤمةَلَيك  كوردستاندا  لة  سياسةت 
هةَليدةسوإَينن،  حيزبيى  كارةكتةرى 
كة كةم تا زؤر كةوتوونةتة سةنطةرى 
كاتء  زؤر  لة  ئةخالقةوة،  دذايةتيى 
طشتيية  ئةخالقيية  بنةما  ئةو  شوَيندا 
تا  تَيكشكاندووة،  طةردوونيانةيان 
فؤرمَيكى  كة  ئاستَيك  طةيشتوونةتة 
مومارةسةكردنى  لــة  نائةخالقيى 
مرؤظ  كة  خوَلقاندووة،  مرؤظ سياسةتيان  كة  خوَلقاندووة،  سياسةتيان 
ثرؤذة  دوا  ءةك  مرؤظ  ئامانج،  ءةك 
سإينةوةى  هةَلبةتة  ــةوة،  ســإراوةت
ثرؤذة  دوا  ءةك  مرؤظ  ئامانج،  ءةك 
سإينةوةى  هةَلبةتة  ــةوة،  ســإراوةت
ثرؤذة  دوا  ءةك  مرؤظ  ئامانج،  ءةك 

ــرؤذةى  ث بةخاَلى  خــاأل  لــة  ــرؤظ  م
سإينةوةى  هةَلبةتة  ــةوة،  ســإراوةت
ــرؤذةى  ث بةخاَلى  خــاأل  لــة  ــرؤظ  م
سإينةوةى  هةَلبةتة  ــةوة،  ســإراوةت

سياسيية كاربةدةستةكانى كورددا، ئةم 
ءَيرانيية بكوذةى لة رؤحى تاك بةتاكى 

هاوآلتى كورددا ثَيكهَيناوة.         
هةرة  دياردةيةكى  ءةك  طةندةَلى 
بنضينةيى  فاكتةرى  وةك  ـــراوان،  ف
مرؤظ،  بضووكةكانى  طةورةو  كَيشة 
سياسىء  بوونةوةرطةلَيكى  دةستنياى 
ئـــابـــوورىء كــؤمــةآليــةتــيــيــة، ئــةم 
جطة  نيية  ديكة  شتَيكى  بوونةوةرطةلة 
خؤيةتى  مرؤظ  هةر  واتة  مرؤظ،  لة 
دةئةفرَينآ،  خؤى  كوشتنى  ضةكةكانى 
فةزايةكى طةندةأل  هةر خودى خؤيةتى 
بؤ ذيان دةهَينَيتة ئاراوة، كة يةكةمينء 
خودى  لة  جطة  قوربانيى  دواهةمين 
مرؤظ خؤى، هيضى ديكة نيية، بَيطومان 
فةزاية  ئةم  خوَلقَينةرةكانى  فاكتةرة 
يةك  ءةك  مرؤظةكان  هةموو  لةالى 
بةثَيى  نيية، هةم مرؤظةكانيش  ءجودى 
نةبوونى  بــوونء  ياخود  جياوازيان 
ديدى ئةخالقيان بؤ ذيان، ئةو فاكتةرانة 
ــةآلتء  دةس فاكتةرى  دةخــةنــةطــةإ، 
لةسةر  كاتَيك  هةموو  هةميشةو  ثارة 
ئةو  لةسةر  مرؤظةكان  مرؤظةكانء 
بَيطومان  كارناكةن،  ضوونيةك  دووانة 
مرؤظطةلَيكى هةَلثةخواز كة هةميشة لة 
هةميشة  ثارةدان،  دةسةآلتء  هةوَلى 
ئةوها  بوَيت،  ضؤنى  دةسةآلت  ثارةو 
ياريان ثَيدةكات، ئةم ياريية نائةخالقيية 
راثَيض  طةندةَليدا  ئاقارى  بة  ذيان  كة 
ياريان ثَيدةكات، ئةم ياريية نائةخالقيية 
راثَيض  طةندةَليدا  ئاقارى  بة  ذيان  كة 
ياريان ثَيدةكات، ئةم ياريية نائةخالقيية 

فةيلةسوفة  لة  يةكَيك  هةَلبةتة  دةكات، 
راثَيض  طةندةَليدا  ئاقارى  بة  ذيان  كة 
فةيلةسوفة  لة  يةكَيك  هةَلبةتة  دةكات، 
راثَيض  طةندةَليدا  ئاقارى  بة  ذيان  كة 

ثشتيوانيى  كريشنامورتى  طرنطةكان، 
ــت:  ــَي ــطــةيــة دةكـــاتء دةَل ــةم روان ل
بةدةستهَينانى  بؤ  «هةَلثةخوازيى 
ــت:  ــَي ــطــةيــة دةكـــاتء دةَل ــةم روان ل
بةدةستهَينانى  بؤ  «هةَلثةخوازيى 
ــت:  ــَي ــطــةيــة دةكـــاتء دةَل ــةم روان ل

طةندةَلى»،  مايةى  دةبَيتة  دةســةآلت 
لَيرةوة تَيدةطةين هةَلثةخوازيى هةوألء 
شةرعيانةى  لةسةرخؤو  كؤششى 
ثلةيةكى  طةيشتنة  بؤ  نيية  ــرؤظ  م
دياريكراو، بةَلكو رةهةندة نَيطةتيظةكةى 
بؤ  مرؤظطةلَيك  كة  كؤششة  هــةوألء 
طةيشتنة ئامانجَيكى دياريكراو سوودي 
بةكارهَينانى  ــة  وات ــرن،  ــوةردةط ــَي ل
خراث  رَيطايةكى  بة  خراث  ئامرازى 
ثارة،   دةسةآلتء  بة  دةستطةيشتن  بؤ 
شَيوازيان  هةمان  كورد  سياسييةكانى 
دةســـةآلت  ــة  ب دةستطةيشتن  ــؤ  ب
بةكارهَيناوة لة رابردوودا، لة ئَيستاشدا 
ئامرازى  ديكةو  شَيوازَيكى  لة  سوود 
ءةردةطـــرن،  بةخراثة  ســةر  ديكةى 
حوكمإانيى  زةمــةنــى  ــت  ــةوَي ــان دةي

خؤيانى ثآ درَيذبكةنةوة، بؤية هانايان 
خستنةطةإى  دروستكردنء  فشار  بؤ 
لة  كة  ــردووة،  ب ذمــار  بآ  ثارةيةكى 
بنةإةتدا هيضى هى خؤيان نيية، خاوةنة 
راستةقينةكةى طةلى كوردى باشوورى 
رايةى  ئةو  دةطةينة  بؤية  كوردستانة، 
بة  كورد  ئَيستاى  دةسةآلتدارانى  كة 
هةردوو  سةركردةكانى  دياريكراوى 
هةَلطرى  كوردستان،  سياسيى  ثارتى 
مرؤظدؤستانةء  جوانء  مةبةستطةلى 
ــن، ضــونــكــة ءةكــو  ــي ئــاشــتــيــانــة ن
كريشنامورتى دةَلَيت: «ئةطةر ميكانيزم 
مةبةستةكةش  بَيت،  خراثة  بة  سةر 
ئةو  كاتَيك  هةر  دةبَيت»،  خراثة  ئةو هةر  كاتَيك  هةر  دةبَيت»،  خراثة  هةر 
ءةسيالنةى ثارتىء يةكَيتى بؤ بردنةوة 
تةبابوون  ئاشتء  بةكاريدةهَينن، 
دةكرَيت  ئةخالقييةكاندا،  بنةما  لةطةأل 
كارء  لةئاست  دَلنيايمان  لة  جؤرَيك 
هةبَيت،  ثارتةدا  دوو  ئةو  ــردةوةى  ك
يةكَيتىء  ئةوةى  بةثَيضةوانةوة  بةآلم 
هةر  نةك  ــةن،  دةك جَيبةجَيى  ثارتى 
هيوابةخشء دَلنيايى بةخش نيية، بةَلكو 
نائومَيدىء  سةرضاوةى  ــةرء  ءةإزك

طةورةية.                  نادَلنياييةكى 
نائومَيدىء  سةرضاوةى  ــةرء  ءةإزك

طةورةية.                  نادَلنياييةكى 
نائومَيدىء  سةرضاوةى  ــةرء  ءةإزك

فرةإةهةندء  ديـــاردة  دةســـةآلت 
ثارةدا  لةتةك  كة  فرةهَيزةكةى مرؤظ، 
ئاراستةكةرى طةورةى مَيذووى مرؤظن، 
ئاراستةكةرى  مرؤظ  بنةإةتيشدا  لة 
ثارةية،  دةسةآلتء  رةهةندى  هةردوو 
ئاراستةكةرى  مرؤظ  بنةإةتيشدا  لة 
ثارةية،  دةسةآلتء  رةهةندى  هةردوو 
ئاراستةكةرى  مرؤظ  بنةإةتيشدا  لة 

قةيراناويترين  ثإكَيشةترينء  هةَلبةتة 
دياردةى نَيو طةشةكردنء ئاَلؤزبوونى 
قةيراناويترين  ثإكَيشةترينء  هةَلبةتة 
دياردةى نَيو طةشةكردنء ئاَلؤزبوونى 
قةيراناويترين  ثإكَيشةترينء  هةَلبةتة 

دةسةآلت  هةستياريى  مرؤظة،  ذيانى 
ثةيوةستة بة تَيإوانينء مامةَلةى ءردى 
بضووكترين  ضونكة  لةتةكيدا،  مرؤظ 
بنةما  لة  سياسى  مرؤظَيكى  ــى  الدان
كارةساتى  طةردوونييةكان،  مؤراَليية 
ذيان  دَيتء  بةدوادا  مرؤيى  طةورةى 
لة  ثإدةكات  دونيا  ترس،  لة  ثإدةكات 

جةنط، ئاشتى دةكاتة سةراب.
ئةخالقى  رةفتارى  بزانين  دةبَيت 
كارى  لة  طرنطييةكةيمان  تا  ضيية؟ 
ــارة  دي روونــبــَيــتــةوة،  بــؤ  سياسيدا 
دةكات  ثَيناسةى  سامثأل  ستيظ  ءةكو 
تؤ  كة  ئةوةية  ئةخالقيى  «رةفــتــارى 
لةثَيناو  بكةيت  كــارَيــك  ــت  ــةوَي دةت
لَي  ئاطاى  كةس  كاتَيك  ديكةدا  خةَلكى 
ناضارت  يان  بكات،  ضاودَيريت  نيية 
ئةو  ئةطةر  ئةو كارة»،  بؤ كردنى  بكات 
سياسى  كارةكتةرَيكى  ءةك  مرؤظةى 
خؤى نمايش دةكات، هةَلطرى ئةم بةها 
نةبَيت،  خوديية  ضاودَيريية  ئةخالقىء 
ديموكراتيدا  دةسةآلتى  تؤكمةترين  لة 
تووشى الدانى ئةخالقى دةبَيت، ديارة لة 
لةبةرئةوةى  ديموكراتييةكاندا  سيستمة 
لةسةروو  بَلندتر  طةورةترء  ضاودَيرى 
هةية،  ــاكــةكــةســةوة  ت دةســةآلتــى 
سةركردةكانى  حيزبء  لــةســةرءو 
حكومةتء  لةسةروو  هةية،  حيزبةوة 
ديارة  هةية،  دةسةآلتدارةكانييةوة 
كؤمةَلطاى  باآليةش  ضــاودَيــرة  ئةو 
خاوةن  ســةرؤكء  الدانــى  مةدةنيية، 
مؤراَلييةكان،  بنةما  لة  سياسى  ثلةى 
خَيرايى  بة  ءآلت،  ياساكانى  ياخود 
رَيطا  دةكرَيت،  لةسةر  لَيثَيضينةوةى 
دةطيرَيت لةوةى كة ئةو الدانة ئةخالقيية 
ناعةدالةتىء  كارةساتء  مايةى  ببَيتة 
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كاتَيك باس لة سياسةت دةكةين، مةبةستمان 
ئةحزابي  سياسيء  رةفــتــاري  لةشَيوةي 
هةَلسوكةوتي  كوردستانداء  لة  بَيت  سياسي 
ئةو دوو حيزبة سةرةكيية  بةتايبةت  سياسي 
ذياني  بؤ  ــةوان  ئ مةفهومي  حةتمةن  بَيت، 
تةبيعةتي  بؤ  سياسي،  ئازاديي  بؤ  سياسي، 
ضاالكي ئةوان، بؤئةوةي كةوا ذياني سياسيء 
بؤ  قؤرخبكةن  كؤمةَلطاية  لةو  كؤمةآليةتي 
خؤيان، كاريطةريي خراثي لةسةر كؤمةَلطاي 
رَيكخراوةكاني  هةَلسوكةوتي  لةسةر  مةدةني 
وةك  ئَيمة  بةآلم  هةبووة،  مةدةني  كؤمةَلطاي 
وتم ئةطةر لة كؤمةَلطاي تةندروستدا بذين، لة 
وةك  ئَيمة  بةآلم  هةبووة،  مةدةني  كؤمةَلطاي 
وتم ئةطةر لة كؤمةَلطاي تةندروستدا بذين، لة 
وةك  ئَيمة  بةآلم  هةبووة،  مةدةني  كؤمةَلطاي 

سياقَيكي تةندروستدا بير لة كؤمةَلطاي مةدةني 
وتم ئةطةر لة كؤمةَلطاي تةندروستدا بذين، لة 
سياقَيكي تةندروستدا بير لة كؤمةَلطاي مةدةني 
وتم ئةطةر لة كؤمةَلطاي تةندروستدا بذين، لة 

سياسييةكان  حيزبة  لةإاستيدا  بكةينةوة، 
خؤيان بةَشكي بنةإةتي ثَيكهَينةري كؤمةَلطاي 
سياسييةكان  حيزبة  لةإاستيدا  بكةينةوة، 
خؤيان بةَشكي بنةإةتي ثَيكهَينةري كؤمةَلطاي 
سياسييةكان  حيزبة  لةإاستيدا  بكةينةوة، 

ضاالكيي  فةزايةدا  لةو  ثَيويستة  مةدةنين، 
موشكيلةي  بةآلم  رَيكبخرَيتةوة،  ئةوانيش 
بؤشايية  ئةو  كوردستان  هةرَيمي  طةورةى 
ثشَيويية  ئــةو  ياساييةية،  ــووريء  ــت دةس
تَييدا  سياسييةوة  لةإووي  كة  سةرشَيوانةية 

دةذين..
تواناي  مةدةني  كؤمةَلطاي  ئايا  رؤذنامة: 
دابينكردني هةموو مافةكاني مرؤظي هةية، بةو 

مانايةي دةتوانَيت دةسةآلت بطرَيتة دةست؟
لةوةبكةينةوة  بير  ئةطةر  هةَلةية  زؤر   *
دةست،  بطرَيتة  دةسةآلت  مةدةني  كؤمةَلطاي 
بةشَيوةيةك  خؤي  سياسي  دةسةآلتي  بةآلم 
جموجؤَلي  ضاالكيء  هةَلقوآلوي  لةشَيوةكان 
بةشَيوةيةك  خؤي  سياسي  دةسةآلتي  بةآلم 
جموجؤَلي  ضاالكيء  هةَلقوآلوي  لةشَيوةكان 
بةشَيوةيةك  خؤي  سياسي  دةسةآلتي  بةآلم 

مةفهومة  بة  ئَيمة  ئةطةر  مةدةنيية،  كؤمةَلطاي 
مةدةني  كؤمةَلطاي  لة  بير  كالسيكييةكةي 
كؤمةَلطاي  لةإاستيدا  ئةوكاتة  بكةينةوة، 
سياسي،  كؤمةَلطاي  ـــةت،  دةوَل مــةدةنــي، 
كؤمةَلطاي  لةإاستيدا  ئةوكاتة  بكةينةوة، 
سياسي،  كؤمةَلطاي  ـــةت،  دةوَل مــةدةنــي، 
كؤمةَلطاي  لةإاستيدا  ئةوكاتة  بكةينةوة، 

نامَينَيت،  ئةوتؤيان  جياوازييةكي  ــان...  ي
كؤمةَلطايةي  لةو  بريتيية  مةدةني  كؤمةَلطاي 
دةوَلةتَيك  ياخود  سياسي  دةسةآلتَيكي  كة 
بةكؤي  مةدةني  كؤمةَلطاي  بةإَيوة،  دةيبات 
ئةو  بةكؤي  واتة  دةوترَيت،  كؤمةَلطايانة  ئةو 
بةكؤي  مةدةني  كؤمةَلطاي  بةإَيوة،  دةيبات 
ئةو  بةكؤي  واتة  دةوترَيت،  كؤمةَلطايانة  ئةو 
بةكؤي  مةدةني  كؤمةَلطاي  بةإَيوة،  دةيبات 

دةوَلةتء ئةو دامودةزطا سياسيانة دةوترَيت 
مةفهومة  ئةطةر  بةآلم  بةإَيوة،  دةيبات  كة 
وةربطرين،  مةدةني  كؤمةَلطاي  مؤدَيرنةكةي 
مةفهومة  ئةطةر  بةآلم  بةإَيوة،  دةيبات  كة 
وةربطرين،  مةدةني  كؤمةَلطاي  مؤدَيرنةكةي 
مةفهومة  ئةطةر  بةآلم  بةإَيوة،  دةيبات  كة 

لةإاستيدا دةبَيت بةوردي ئاطامان لةوةبَيت كة 
بةردةوامي  هةوَلي  راستة  مةدةني  كؤمةَلطاي 
لةإاستيدا دةبَيت بةوردي ئاطامان لةوةبَيت كة 
بةردةوامي  هةوَلي  راستة  مةدةني  كؤمةَلطاي 
لةإاستيدا دةبَيت بةوردي ئاطامان لةوةبَيت كة 

هةية بؤ بةدةستهَيناني مافةكاني مرؤظ، بةآلم 
دياريكراويان  سنوورَيكي  مرؤظ  مافةكاني 
بَلَييي  يان  بةس،  ئةمانةنء  هةر  بَلَيين  نيية 
مرؤظيش  مافةكاني  بــةس،  ئَيرةيةء  هةتا 
مَيذووي طةآلَلةبووني تايبةتي خؤيانيان هةية، 
بةدةست  خؤي  مافَيكي  كة  ئينسان  بةردةوام 
دةهَينَيت، هةوَلدةدات بؤئةوةي مافَيكي ديكةي 
بةدةست  خؤي  مافَيكي  كة  ئينسان  بةردةوام 
دةهَينَيت، هةوَلدةدات بؤئةوةي مافَيكي ديكةي 
بةدةست  خؤي  مافَيكي  كة  ئينسان  بةردةوام 

لة  خؤشبةختييةك  بهَينَيت،  بةدةست  خؤي 
خؤشبةختيء  لة  بير  دةستةبةربكات  ذياندا 
لةبةرئةوة  دةكاتةوة،  زياتر  بةختةوةرييةكي 
سةقفَيكي  ياخود  قؤناغَيك  مرؤظ  مافةكاني 
دياريكراويان نيية كة بَلَييت كؤمةَلطاي مةدةني 
بةَلكو  بهَينَيت،  بةدةست  مافانة  ئةم  دةتوانَيت 
مافةكاني مرؤظ بةشَيوةيةك لةشَيوةكان ئةو 
ئامانجة بنةإةتيةن كة رَيكخراوةكاني كؤمةَلطاي 
لة  دةبَيت  بدةن،  بؤ  هةوَلي  دةبَيت  مةدةني 
ئامانجة بنةإةتيةن كة رَيكخراوةكاني كؤمةَلطاي 
لة  دةبَيت  بدةن،  بؤ  هةوَلي  دةبَيت  مةدةني 
ئامانجة بنةإةتيةن كة رَيكخراوةكاني كؤمةَلطاي 

بةآلم  ثَيوةي،  ثابةندبن  خؤياندا  ضاالكيي 
مافةكاني مرؤظيش نة ئةوةندة ئاسانء نزيكء 
بةردةستن، نة لةإاستيدا سنووردارن كة ئَيمة 
لة لةحزةيةكدا بيربكةيتةوة ئةم مرؤظة يان ئةم 
كؤمةَلطاية، هةموو مافةكاني دةستةبةركردووة، 
لة لةحزةيةكدا بيربكةيتةوة ئةم مرؤظة يان ئةم 
كؤمةَلطاية، هةموو مافةكاني دةستةبةركردووة، 
لة لةحزةيةكدا بيربكةيتةوة ئةم مرؤظة يان ئةم 

ياخود ئةم سيستمة سياسيية هةموو  مافةكاني 
مرؤظي دابينكردووةء كؤتايي ثَيهاتووة، بةَلكو 
ياخود ئةم سيستمة سياسيية هةموو  مافةكاني 
مرؤظي دابينكردووةء كؤتايي ثَيهاتووة، بةَلكو 
ياخود ئةم سيستمة سياسيية هةموو  مافةكاني 

بةشَيوةيةك لةشَيوةكان هةندَيكجار تؤ هةست 
دةكةيت هيض مافَيكت نييةء دةبَيت هةوَلدةدةيت 
كاتَيك  بكةيت،  دةستةبةري  كةوا  بؤئةوةي 
مافَيكي  لة  بير  دةكةيت،  دةستةبةر  مافة  ئةم 
ئةزموونةي  ئةو  نموونة  بؤ  دةكةيتةوة،  ديكة 
(١١)ي  بةهؤي  تيثةإى  ثَييدا  ئةمريكا  كة 
سياسي  دةسةآلتي  وايكرد  سَيثتةمبةرةوة، 

) بةهؤي  تيثةإى  ثَييدا  ئةمريكا  كة 
سياسي  دةسةآلتي  وايكرد  سَيثتةمبةرةوة، 

) بةهؤي  تيثةإى  ثَييدا  ئةمريكا  كة 

كؤمةَلَيك  لةسةر  دروستدةكات  ثرسيار 
موناقةشةية  ئةو  هاوآلتييان،  بنةإةتي  مافي 
بةشَيوةيةكي زؤر سةختء طرنط هاتةئاراوة 
ذياني  دةستبخاتة  هةية  بؤي  ــةت  دةوَل ئايا 
هةية  بؤي  دةوَلـــةت  ئايا  منةوة،  تايبةتي 
بزانَيت  بكات  من  مؤبايلةكةي  موراقةبةي 
دةست  هةية  بؤي  قسةدةكةم،  كآ  لةطةأل 
من  بؤ  كة  بطرَيت  ثةيوةنديانةدا  ئةو  بةسةر 
دَيت، واتة ئةمة ذياني شةخسي هاوآلتييةكة 
ثاراستني  ــرؤظ  م مافةكاني  لة  «يةكَيك 
كاتَيك  بةآلم  هاوآلتيية»،  ذيانى  تايبةتمةنديي 
دةوَلةتَيك  رووبةإووي  طةورة  مةترسييةكي 
كاتَيك  بةآلم  هاوآلتيية»،  ذيانى  تايبةتمةنديي 
دةوَلةتَيك  رووبةإووي  طةورة  مةترسييةكي 
كاتَيك  بةآلم  هاوآلتيية»،  ذيانى  تايبةتمةنديي 

سياسي  سيستمَيكي  يان  كؤمةَلطايةك  يان 
دةوَلةتَيك  رووبةإووي  طةورة  مةترسييةكي 
سياسي  سيستمَيكي  يان  كؤمةَلطايةك  يان 
دةوَلةتَيك  رووبةإووي  طةورة  مةترسييةكي 

دةبَيتةوة، ئةم مةترسيية طةورة وادةكات كة 
جارَيكي  كة  لةوةبكاتةوة  بير  كؤمةَلطاية  ئةم 
دةبَيتةوة، ئةم مةترسيية طةورة وادةكات كة 
جارَيكي  كة  لةوةبكاتةوة  بير  كؤمةَلطاية  ئةم 
دةبَيتةوة، ئةم مةترسيية طةورة وادةكات كة 

ديكة هةندَيك لة مافةكان لة هاوآلتي بسَينَيتةوة، 
لةم  مةدةني  كؤمةَلطاي  رَيكخراوةكاني 
بارودؤخانةدا ثَيويستة بة ضاالكي ئيش بكةن، 
بؤئةوةي كةوا ئةو مافانةي بةدةستيان هَيناوة، 
لَييان  ديكة،  جارَيكي  وةرنةطيرَيتةوة  لَييان 
نةسةنرَيتةوة جارَيكي ديكة، ياخود سنووردار 
نةكرَيتةوة جارَيكي ديكة، لةبةرئةوة بةبإواي 
مرؤظةوة،  بةمافةكاني  ثةيوةنديدا  لة  من 
ضاالكييةكاني كؤمةَلطاي مةدةني مومكين نيية 
رؤذَيك لة رؤذان لةسةر دةستةبةركردني ئةو 
مافانة كؤتايي ثَيبَيت، بةآلم لة ثةيوةنديداية بة 
دةسةآلتي سياسييةوة، بآَيطومان كؤمةَلطاي 
مافانة كؤتايي ثَيبَيت، بةآلم لة ثةيوةنديداية بة 
دةسةآلتي سياسييةوة، بآَيطومان كؤمةَلطاي 
مافانة كؤتايي ثَيبَيت، بةآلم لة ثةيوةنديداية بة 

مةدةني لةجياتي ئةوةي هةوَلبدات دةسةآلتي 
هةوَلدةدات  هةميشة  دةست،  بطرَيتة  سياسي 
كة ضاودَيربَيت بةسةر دةسةآلتي سياسييةوة، 
بة  بدات  طرنط  ثَيشنيازي  كة  هــةوَلــدةدات 
ثردي  كة  هةوَلدةدات  سياسي،  دةسةآلتي 
دةسةآلتي  هاوآلتيء  لةنَيوان  بَيت  ثةيوةندي 
مةدةني  كؤمةَلطاي  ئامانجي  ئةطينا  سياسيدا، 
يان با بَلَيين رةنطي رَيكخراوةكاني كؤمةَلطاي 
مةدةني بةدةستهَيناني دةسةآلت نيية، تةنانةت 
سياسييةكان  حيزبة  سةيري  ئَيمة  لةكاتَيكدا 
رَيكخراوةكاني  لة  بةشَيك  وةك  دةكةين 
ئامانجي  كؤمةَلطاي مةدةني، حيزبي سياسي 
كة  ئةوةي  بةآلم  دةسةآلتة،  بةدةستهَيناني 
ضةند  لةإاستيدا  ــت،  وةردةطــرَي ــةآلت  دةس
كةسَيك، ضةند كاديرَيكي سياسيي ئةو حيزبة 
خؤي،  سياسييةكة  حيزبة  نةك  سياسييةية، 
بةهؤي ئةوةي كة لة هةَلبذاردنَيكدا حيزبَيكي 
دةهَينَيت،  بــةدةســت  دةســـةآلت  سياسي 
ضارةنوسي  تةواوي  كة  ئةوةي  ناكاتة  ئةمة 
ئةم  دةســت  دراوةتــة  وآلتــة  ئةو  سياسيي 
حيزبة  ئةم  كة  ئةوةي  ناكاتة  ياخود  حيزبة، 
مةكتةبء  ئةندامةكانء  كاديرةكانء  تةواوي 
نووسينطةكاني دةبنة نووسينطةي حكومةتء 
هةموو  كة  كةسانة  ئةو  تــةواوي  ــةت،  دةوَل
دةست  دةدرَيتة  حكومةتةكةي  كاروباري 
ئةندامةكاني  نةخَير  حيزبة،  ئةو  ئةندامةكاني 
ئةو حيزبة ياخود ئةو حيزبة لة رَيطاي ضاالكيي 

كؤمةَلَيك  مةدةنيدا  كؤمةَلطاي  لةناو  خؤيء 
خةَلك فإَيدةداتة ناو حكومةتةوة، كة حكومةت 
بَلَييين  با  يان  دةوَلةتة،  ثَيكهَينةري  بةشَيكي 
خةَلك فإَيدةداتة ناو حكومةتةوة، كة حكومةت 
بَلَييين  با  يان  دةوَلةتة،  ثَيكهَينةري  بةشَيكي 
خةَلك فإَيدةداتة ناو حكومةتةوة، كة حكومةت 

حيزبة  ئةو  سياسيء  دةسةآلتي  لة  بةشَيكة 
وةكو  دةمَينَيتةوة،  مةدةنيدا  فةزاي  لة  خؤي 
حيزبَيكي ضاالك ئيش دةكات بؤ ثاراستني ئةو 
هةيمةنةيةي  ئةو  ثاراستني  دةنط  لة  رَيذةية 
تةنانةت  لةبةرئةوة  كؤمةَلطادا،  لةناو  هةيةتي 
ضاالكيي  ئامانجي  لة  يةكَيك  ئةطةرضي 
بةدةستهَيناني  لة  سياسي  ئةحزابي  سياسيي 
دةسةآلتي سياسيية، بةآلم ئَيمة ناتوانين بَلَيين 
كة ئامانجي كؤمةَلطاي مةدةني بةدةستهَيناني 
دةسةآلتي سياسيية، بةآلم ئَيمة ناتوانين بَلَيين 
كة ئامانجي كؤمةَلطاي مةدةني بةدةستهَيناني 
دةسةآلتي سياسيية، بةآلم ئَيمة ناتوانين بَلَيين 

كؤمةَلطاي  ياخود  سياسيية،  دةســةآلتــي 
لة  ــك  رؤذَي كة  لةوةدةكاتةوة  بير  مةدةني 
بهَينَيت،  بةدةست  سياسي  دةسةآلتي  رؤذان 
بةآلم بةثَيضةوانةي ئةمةوة كؤمةَلطاي مةدةني 
دةسةآلتي  ضاودَيريي  كة  لةوةدةكاتةوة  بير 
سياسي بكات، بير لةوةدةكاتةوة كة ئاراستةى 
دةسةآلتي سياسي بكات، بير لةوة دةكاتةوة 
دةسةآلتي  هاوآلتيء  نَيوان  ثةيوةندي  كة 
سياسي بةرةو باشتر بةرَيت، ياخود وابكات 
ئةو ثةيوةنديية زياتر لة بةرذةوةنديي هاوآلتي 
بَيت، مافةكاني هاوآلتي زياتر دةستةبةربَيت، 
هاوآلتي بتوانَيت لة رَيطاي ئةو رَيكخراوانةي 
بطاتة  باشتر زانياريي  كؤمةَلطاي مةدةنييةوة 
بةإَيوةضووني  ضاودَيريي  ضاكتر  دةســت، 
بةسةر  بَيت  رةقيب  باشتر  بكات،  دةسةآلت 
بةإَيوةضووني  ضاودَيريي  ضاكتر  دةســت، 
بةسةر  بَيت  رةقيب  باشتر  بكات،  دةسةآلت 
بةإَيوةضووني  ضاودَيريي  ضاكتر  دةســت، 

ماناية  بةم  ئا  بؤية  سياسييةوة،  دةسةآلتي 
سياسيي  دةسةآلتي  مةدةني  كؤمةَلطاي 
ماناية  بةم  ئا  بؤية  سياسييةوة،  دةسةآلتي 
سياسيي  دةسةآلتي  مةدةني  كؤمةَلطاي 
ماناية  بةم  ئا  بؤية  سياسييةوة،  دةسةآلتي 

لةإاستيدا  ثَيويستة  كة  هةية،  خؤي  طرنطي 
هةوَلبدات  ثَيويستة  بكات،  ثارَيزطاريشي 
لةإاستيدا  ثَيويستة  كة  هةية،  خؤي  طرنطي 
هةوَلبدات  ثَيويستة  بكات،  ثارَيزطاريشي 
لةإاستيدا  ثَيويستة  كة  هةية،  خؤي  طرنطي 

خؤيةوة  بــةردةوامــي  ضاالكيي  رَيطاي  لة 
بدات،  قوتى  سياسي  دةسةآلتي  نةهَيَلَيت 
با  ديكة  واتايةكي  (بة  حكومةت  نةهَيَلَيت 
بَلَيين) قوتي بداتء ثةراوَيزي بخات، نةهَيَلَيت 
دةوَلةتء دةزطاكاني راستةوخؤ دةستيان بة 
هاوآلتي بطات، بةَلكو ناضارببن كة لة رَيطاي 
رَيكخراوةكاني كؤمةَلطاي مةدةنييةوة مامةَلة 
لةطةأل هاوآلتييان بكات، لةناو فةزاي مةدةنيدا 
رَيك  ئةمة  بكات،  هاوآلتيدا  لةطةأل  مامةَلة 
كةسَيك  لةوةبكةيتةوة  بير  تؤ  لةوةدةضَيت 
بةتةنياء راستةوخؤ وةرطريت بؤ مامةَلةكردن 
سياقَيكي  لة  ديكة  كةسَيكي  بةآلم  لةطةَليدا، 
تايبةتيدا وةربطريت كة لةو سياقة تايبةتةدا تؤ 
بةشَيوةيةكي  مةدةني  بةشَيوةيةكي  ناضاري 
طونجاء  دروستء  بةشَيوةيةكي  نةرمونيان 
لةطةأل مافي ئةو هاوآلتيية، لةطةأل مافي مرؤظ 
بكةيت،  لةطةَلدا  مامةَلةي  طشتي  بةشَيوةي 
كؤمةَلطاي  نةماني  لة  طةورة  خةتةري  واتة 
مةدةني لةنَيوان هاوآلتيء دةسةآلتي سياسيدا 
دةضَيتة  بةتةنيا  هاوآلتي  ــةوةي  ل بريتيية 
بةتةنياش  كة  سياسي،  دةسةآلتي  بــةردةم 
ئةطةري  بةردةم دةسةآلتي سياسيش  ضووة 
ستةملَيكردني هةية، ئةطةري توندوتيذيكردن 
هةية بةرامبةري، ئةطةري رووداني جؤرَيك لة 
توندوتيذي هةية لة مامةَلةي دةسةآلتدا لةطةأل 
دةسةآلت  هاوآلتيء  كاتَيك  بةآلم  هاوآلتي، 
دةطةن  طشتيدا  لةبواري  مةدةنيداء  فةزاي  لة 
مةدةني  كؤمةَلطاي  رَيكخراوةكاني  بةيةكتر، 
لةو  هةن  ثةيوةنديية  ئةو  رَيكخةري  وةك 
لةطةأل  دةسةآلت  مامةَلةي  بَيطومان  نَيوانةدا، 
هاوآلتي مامةَلةيةكي مةدةنيترء تةندروسترء 

تةباترة لةطةأل مافةكانى مرؤظ.

كؤمةَلطاي  هةميشة  مةرجة  ئايا  رؤذنامة: 
مةدةني دذي دةسةآلتي سياسي بَيت؟

* ئةطةر مةبةستمان لة (دذايةتي) ئةوةبَيت 
ضاودَيريي  دةبَيت  مةدةني  كؤمةَلطاي  كة 
رةخنةي  دةبَيت  بكات،  سياسي  دةسةآلتي 
لَيبطرَيت، دةبَيت بةرطريي لة هاوآلتي بكات لة 
لةإاستيدا  سياسييةوة،  دةسةآلتي  بةرامبةر 
بةَلَى!!  بن،  دذايةتيكردن  واتاي  ئةمانة  ئةطةر 
لةإاستيدا  سياسييةوة،  دةسةآلتي  بةرامبةر 
بةَلَى!!  بن،  دذايةتيكردن  واتاي  ئةمانة  ئةطةر 
لةإاستيدا  سياسييةوة،  دةسةآلتي  بةرامبةر 

بةآلم من ثَيموانيية ئةمانة واتاي دذايةتيكردن 
هةميشة  نيية  مةرج  نةخَير  لةبةرئةوة  بَيت، 
دوذمني  ــان  ي دذي  مــةدةنــي  كؤمةَلطاي 
هةميشة  نيية  مةرج  نةخَير  لةبةرئةوة  بَيت، 
دوذمني  ــان  ي دذي  مــةدةنــي  كؤمةَلطاي 
هةميشة  نيية  مةرج  نةخَير  لةبةرئةوة  بَيت، 

كؤمةَلطاي  بةَلكو  بَيت،  حكومةت  يان  دةوَلةت 
بريتيية  طرنطةكاني  رؤَلة  لة  يةكَيك  مةدةني 
سياسي  دةسةآلتي  بة  رؤشندان  لةبةرضاو 
بةآلم  لَيطرتنيةتي،  رةخنة  حكومةت،  يان 
رةخنة لَيطرتنَيكي دإدؤنطانةء دوذمنكارانة نا، 
ئيشي كؤمةَلطاي مةدةني رووخاني حكومةت 
رةخنة لَيطرتنَيكي دإدؤنطانةء دوذمنكارانة نا، 
ئيشي كؤمةَلطاي مةدةني رووخاني حكومةت 
رةخنة لَيطرتنَيكي دإدؤنطانةء دوذمنكارانة نا، 

يارمةتيدانيةتي  ثايةداركردنيةتي،  بةَلكو  نيية، 
بةوةي كةوا بإياري تةندروستر بدات، باشتر 
بةم  دةشــآ  تةنانةت  بكات،  هةَلسوكةوت 
بةوةي كةوا بإياري تةندروستر بدات، باشتر 
بةم  دةشــآ  تةنانةت  بكات،  هةَلسوكةوت 
بةوةي كةوا بإياري تةندروستر بدات، باشتر 

واتايانة كؤمةَلطاي مةدةني خزمةتَيكي طةورة 
بةم  دةشــآ  تةنانةت  بكات،  هةَلسوكةوت 
واتايانة كؤمةَلطاي مةدةني خزمةتَيكي طةورة 
بةم  دةشــآ  تةنانةت  بكات،  هةَلسوكةوت 

بة دةسةآلتي سياسيش بكات، هةَلةكاني خؤي 
دةخاتة ثَيش ضاوي، يارمةتي دةدات هةَلةكاني 
يارمةتي دةدات كة مامةَلةيةكي  ببينَيت،  خؤي 
بكات،  هاوآلتيياندا  لةطةأل  تةندروستتر 
يارمةتي  رؤشنتربَيت،  بةرضاوي  يارمةتييةك 
دةدات بؤئةوةي هةَلةنةكات، نةك دوذمنكارانة 
هةندَيك  لةإاستيدا  بةرَيت.  بةهةَلةيدا  بيةوَيت 
خراثةي  ئاقارة  ئةم  مةدةني  بةناو  ضاالكي 
طرتووة، بير لةوةدةكاتةوة كة مةدةنيبوون واتة 
لةوةدةكاتةوة  بير  دةسةآلت،  دذايةتيكردني 
كة مةدةنيبوون واتة رةخنةطرتني ناواقيعي لة 
مةدةنيبوون  كة  لةوةدةكاتةوة  بير  دةسةآلت، 
واتة دوذمنايةتكردني دةسةآلتء حكومةت، بة 
بؤضووني من هيض ثةيوةندييةكي بة كؤمةَلطاي 
ضاالكي  نيية،  مةدةنييةوة  ضاالكيي  مةدةنيء 
ضاالكييةكي  يةكةم  ــةي  دةرةج بة  مةدةني 
ثإ  ضاالكي  مرؤظدؤستانة،  كؤمةَلدؤستانةو 
ضاالكييةكي  يةكةم  ــةي  دةرةج بة  مةدةني 
ثإ  ضاالكي  مرؤظدؤستانة،  كؤمةَلدؤستانةو 
ضاالكييةكي  يةكةم  ــةي  دةرةج بة  مةدةني 

ئةو  ئةخالقيية،  ئةمانةتي  لة  خؤشبةختي  لة 
هةَلسوكةوت  مةدةنيدا  فــةزاي  لة  كةسةي 
ئةطةر  كةسَيكة،  ئةطةر  تاكَيك  ئةطةر  دةكات، 
رَيكخراوَيكة ثَيويستة بةوشَيوةية هةَلسوكةوت 
ثابةندي  بكات كة خؤي ثَيش هةموو كةسَيك 
ئةخالقء  بنةماكاني  مةدةنيبوونء  بنةماكاني 
مافي  بنةماكاني  خاوةني  طشتي)  (ئةخالقي 
زيادةإؤيء  تةشهيرء  ثَيويستة  بَيت،  مرؤظ 
زانياريي تةزوير نةكات، ثَيويستة دةموضاوي 
حةقيقةتةكان  ثَيويستة  نةطؤإَيت،  راستييةكان 
ئةوكاتةي  كة  ثَيويستة  بطةيةنَيت،  وةك خؤي 
دةكــات،  بــاش  شتَيكي  سياسي  دةســةآلتــي 
دةستخؤشانةي لَيبكات، ئةوكاتةي شتَيكي خراث 
دةكات بة جوانترينء نةرمونيانترين شَيوة، بة 
مةدةنيترين شَيوة هةوَلبدات كة بةرةو رَيطاي 
راستبكاتةوة،  بؤ  هةَلةكةي  بةرَيت،  راستي 
لة  ــةردةوام  ب ثَيويستة  شتَيك  هةموو  ثَيش 
طةياندني  زانيارييةوةء  طةياندني  رَيطلي 
دةسةآلت،  بة  هاوآلتي  داواكارييةكاني  دةنطي 
بةردةوام ئةو ثَيشوةخت لة هةوَلي ئةوةدابَيت 
كة ثةيوةندي نَيوان دةسةآلتء هاوآلتي نةطاتة 
حاَلةتي لَيكترازان، نةطاتة حاَلةتي ضاككردنةوةو 
تيماركردنء ضارةسةركردني لةتوانايدا نةبَيت، 
نةطاتة ئاستَيك كة بة شؤإشَيكي كؤمةآليةتيء 

توندوتيذييةكي كؤمةآليةتي كؤتايي ثَيبَيت.
نةطاتة ئاستَيك كة بة شؤإشَيكي كؤمةآليةتيء 

توندوتيذييةكي كؤمةآليةتي كؤتايي ثَيبَيت.
نةطاتة ئاستَيك كة بة شؤإشَيكي كؤمةآليةتيء 
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هاوذيني مةال ئةمين:

سازداني: هيوا محةمةد سالَح

هاوذيني مةال ئةمين، نوسةرء رؤشنبير لة 
ديمانةيةكي ثرددا باس لة ضةمكي كؤمةَلطاي 
دةكات،  سةرةكييةكاني  ثَيكهاتة  مةدةنيء 
هةروةك ئةوةش دةخاتةإوو لة ماوةي ١٨ ساَلي 
رابردوودا ئةم ضةمكة تا ضةند لة ضوارضَيوةي 
ثةرةي  بووةتةوةء  جَيي  كورديدا  كؤمةَلطةي 

ثَيدراوة.

بةماناي  مةدةني  كؤمةَلطاي  رؤذنــامــة: 
ئةمإؤيي واتاي ضيية؟

مةفهومة  ئةو  ئةطةر  لةإاستيدا   *  
وةربطرين، لة ئةدةبياتي سياسيدا بةشَيوةيةكى 
مةدةني،  كؤمةَلطاي  بؤ  هةية  ئَيستا  طشتي 
سياسيي،  ئةدةبياتي  ئاستي  لةسةر  بةتايبةت 
لَيي  مةبةست  مةدةني  كؤمةَلطاي  ضةمكي 
دامودةزطايانةية  سةنديكاء  رَيكخراءء  ئةو 
بةآلم  ضاالكن،  ئةكتيظء  كؤمةَلطادا  لةناو  كة 
ــةت،  دةوَل رةسميي  دةسةآلتي  لة  جياوازن 
بةآلم  ضاالكن،  ئةكتيظء  كؤمةَلطادا  لةناو  كة 
ــةت،  دةوَل رةسميي  دةسةآلتي  لة  جياوازن 
بةآلم  ضاالكن،  ئةكتيظء  كؤمةَلطادا  لةناو  كة 

دةسةآلتي  لةطةأل  ثةيوةنديان  ياسا  بةثَيي 
رةسميدا رَيكخراوة، دةتوانين بَلَيين دةسةآلتي 
ضوارةمء رَيطاياندن دةطرَيتةوة، بةشَيوةيةكي 
رؤذنامةكانء...  سةنديكاء  رَيكخراوء  طشتي 
واتة هةموو ئةو رَيكخراوانةية كة بةشَيوةيةك 
دةسةآلتي  نــَيــوان  دةكــةونــة  لةشَيوةكان 
بة  طشتي  بةشَيوةيةكي  خَيزان،  حكومةتء 
ضاالكيانةي  بةو  دةوترَيت،  طشتي)ش  (فةزاي 
كؤمةَلطادا  لة  بةدةزطايكردن  لةدةرةوةي  كة 
روودةدةن، ئةو طفتوطؤيانةي لةسةر رووثةإي 
طفتوطؤيانةي  ئةو  يان  هةية  رؤذنامةكان 
تةنانةت  دةكرَيت،  سيمينارةكاندا  كؤإو  لة 
خةموخةفةت طؤإينةوةي هاوآلتييان لة شوَينة 
تةنانةت  دةكرَيت،  سيمينارةكاندا  كؤإو  لة 
خةموخةفةت طؤإينةوةي هاوآلتييان لة شوَينة 
تةنانةت  دةكرَيت،  سيمينارةكاندا  كؤإو  لة 

بة  ضايخانةكاندا  كافترياء  لة  طشتييةكاندا، 
بةشَيك لة جموجؤأل يان با بَلَيين ضاالكيي ناو 

كؤمةَلطاي مةدةني دةدرَيتة قةَلةم.
رؤذنامة: كؤمةَلطاي مةدةني ض جياوازييةكي 

كؤمةَلطاي مةدةني دةدرَيتة قةَلةم.
رؤذنامة: كؤمةَلطاي مةدةني ض جياوازييةكي 

كؤمةَلطاي مةدةني دةدرَيتة قةَلةم.

ثَيكهاتةي  ــةإووي  ل حيزبدا  لةطةأل  هةية 
ئامانجيانةوة؟

  * يةكَيك لة ثَيكهَينةرة بنةإةتيء طرنطةكاني 
كؤمةَلطاي مةدةني، لةإاستيدا حيزبة، ئةحزابي 
  * يةكَيك لة ثَيكهَينةرة بنةإةتيء طرنطةكاني 
كؤمةَلطاي مةدةني، لةإاستيدا حيزبة، ئةحزابي 
  * يةكَيك لة ثَيكهَينةرة بنةإةتيء طرنطةكاني 

رَيكخراوة  ئةو  فؤرمي  ضاالكترين  سياسي 
مةدةنيانةن كة لة فةزاي مةدةنيدا ئيشدةكةن، 
بةشَيوةيةكي  حيزبَيك  بــؤئــةوةي  ــةآلم  ب
مةدةني هةَلسوكةوت بكاتء ضاالكيء بووني 
بةشَيوةيةكي  حيزبَيك  بــؤئــةوةي  ــةآلم  ب
مةدةني هةَلسوكةوت بكاتء ضاالكيء بووني 
بةشَيوةيةكي  حيزبَيك  بــؤئــةوةي  ــةآلم  ب

بسةلمَينَيت،  مةدةنيدا  كؤمةَلطاي  لةناو  خؤي 
ثَيويستة كؤمةَلَيك ثرةنسيثي مةدةنيةت هةية 
نابَيت  حيزبة  ئةو  نموونة  بؤ  بكات،  رةضاوي 
بَيت  ملكةض  ثَيويستة  بَيت،  ميليشيا  خاوةني 
ياساكاني  بإيارء  حكومةتء  دةسةآلتي  بؤ 
بةشَيوةيةكي  ثَيويستة  حيزبة  ئةو  دةوَلــةت، 
ياساكاني  بإيارء  حكومةتء  دةسةآلتي  بؤ 
بةشَيوةيةكي  ثَيويستة  حيزبة  ئةو  دةوَلــةت، 
ياساكاني  بإيارء  حكومةتء  دةسةآلتي  بؤ 

ميانإةوانةء بةشَيوةيةكي ئاشتيانة باوةإي بة 
ئاَلوطؤإي دةسةآلت هةبَيت، واتة حيزبَيك بَيت 
ميانإةوانةء بةشَيوةيةكي ئاشتيانة باوةإي بة 
ئاَلوطؤإي دةسةآلت هةبَيت، واتة حيزبَيك بَيت 
ميانإةوانةء بةشَيوةيةكي ئاشتيانة باوةإي بة 

لة هةناوي كؤمةَلطاي مةدةنييةوة، لة هةناوي 
ئاَلوطؤإي دةسةآلت هةبَيت، واتة حيزبَيك بَيت 
لة هةناوي كؤمةَلطاي مةدةنييةوة، لة هةناوي 
ئاَلوطؤإي دةسةآلت هةبَيت، واتة حيزبَيك بَيت 

هاتبَيتة  راستةقينة  مةدةنيي  بارودؤخَيكي 
ئةو حيزبء  كة  ئةوةدا  لةطةأل  بةآلم  دةرةوة، 
رَيكخراوة سياسيانةي كة لة كؤمةَلطاي خؤماندا 
ئةو حيزبء  كة  ئةوةدا  لةطةأل  بةآلم  دةرةوة، 
رَيكخراوة سياسيانةي كة لة كؤمةَلطاي خؤماندا 
ئةو حيزبء  كة  ئةوةدا  لةطةأل  بةآلم  دةرةوة، 

هةن (ئةمة وةك نموونةيةك)، لة بارودؤخَيكي 
مةدةنيء  فةزاي  ناو  هاتوونةتة  نائاساييةوة 
ناو ضاالكيي سياسييةوة، بةآلم بة بإواي من 
كة  لةوةي  رَيطرييةك  نابَيتة  ئةمةش  تةنانةت 
مةدةني،  كؤمةَلطاي  لة  جوزئَيك  وةك  ئَيمة 

لة  حيزبَيك  وةك  ضاالكييةكانيان  بؤئةوةي 
ضاالكييةكاني كؤمةَلطاي مةدةني سةيرنةكةين، 
بة بإواي من حيزب (حيزبي سياسي) بةشَيكي 
لة  بنةإةتيية  ثَيكهَينةرَيكي  يان  بنةإةتيية 
ثَيكهينةرةكاني كؤمةَلطاي مةدةنى، ئةطةر ئةو 
لة  بنةإةتيية  ثَيكهَينةرَيكي  يان  بنةإةتيية 
ثَيكهينةرةكاني كؤمةَلطاي مةدةنى، ئةطةر ئةو 
لة  بنةإةتيية  ثَيكهَينةرَيكي  يان  بنةإةتيية 

حيزبة خؤي ثرةنسيثةكاني مةدةنيةت بفامَيتء 
ثرةنسيثةكاني  شتَيك  هةموو  ثَيش  بزانَيت، 
مةدةنيةتي قبوَلكردبَيـت، ثَيويستة لة ضاالكيء 
لة هةَلسوكةوتي سياسيي خؤيدا خةمي ئةوة 
طةشة  بدات،  فةزاية  ئةو  بة  طةشة  كة  بخوات 
بة دونياي مةدةنيةتء كةشوهةواي مةدةنيةت 
لةء  كةشوهةواو  ئةو  لةناو  خؤي  كة  بدات، 
زةمينةدا دةتوانَيت طةشةبكات، دةتوانَيت بذي، 

دةتوانَيت بمَينَيتةوة.

رؤذنامة: ئةو ثشَيويية سياسييةي كة واقيعي 
ئةمإؤي كوردستاني طرتووةتةوة، هؤكارةكةي 
نةبووني كؤمةَلطاي مةدةنيية يان ئةَلتةرناتيظي 
ئةمإؤي كوردستاني طرتووةتةوة، هؤكارةكةي 
نةبووني كؤمةَلطاي مةدةنيية يان ئةَلتةرناتيظي 
ئةمإؤي كوردستاني طرتووةتةوة، هؤكارةكةي 

ديكة هةية بؤ ئةو ثشَيويية؟
لة  كــة  سياسييةي  ثشَيويية  ــةو  ئ  *
واتة  زؤرة،  زؤر  هؤكاري  هةية،  كوردستاندا 
بةآلم  بكةيتةوة،  ضإي  خاَلَيكدا  لة  ناتوانيت 
ضةمكي  بة  ثةيوةندي  كة  شوَينةي  ئةو  تا 
مةدةنيةتء كؤمةَلطاي مةدةنييةوة هةبَيت، بة 
بإواي من كَيشةكة ئةوةية كة ئةو ضةمكة لةناو 
قؤناغةكاني  بة  واقيعي سياسيي كوردستاندا، 
سروشتي  بةشَيوةيةكي  خؤيدا  طةشةكردني 
لةدايك نةبووة، قؤناغةكاني طةشةكردني خؤي 
ئةطةر  واتة  نةبإيوة،  سروشتي  بةشَيوةيةكي 
ئَيمة سةيري طةشةكردني كؤمةَلطاي مةدةني 
ئةطةر  واتة  نةبإيوة،  سروشتي  بةشَيوةيةكي 
ئَيمة سةيري طةشةكردني كؤمةَلطاي مةدةني 
ئةطةر  واتة  نةبإيوة،  سروشتي  بةشَيوةيةكي 

بكةين، يان سةيري ضةمكي مةدةنيةت بكةين 
كؤمةَلطا  لةناو  خؤرئاواييةكةيدا  سياقة  لة 
خؤرئاواييةكاندا، سةيردةكةين ئةم ضةمكة لة 
خؤي  دياريكراوي  مانايةكي  قؤناغَيكدا  هةر 
ريشةييةوة  طؤإاني  لةإَيطاي  دواجار  هةية، 
لةسةر  دَيــت،  كؤمةَلطايةدا  ئةو  بةسةر  كة 
ريشةييةوة  طؤإاني  لةإَيطاي  دواجار  هةية، 
لةسةر  دَيــت،  كؤمةَلطايةدا  ئةو  بةسةر  كة 
ريشةييةوة  طؤإاني  لةإَيطاي  دواجار  هةية، 

ئاستي كؤمةآليةتيء ئاستي ئابووري، ضةمكي 
كؤمةَلطاي مةدةني لة قؤناغَيكةوة دةطوازَيتةوة 
لة  مةدةني  كؤمةَلطاي  ديكة،  قؤناغَيكي  بؤ 
بؤ  دةطوازَيتةوة  طةشةكردندا  لة  قؤناغَيك 
قؤناغَيكي ديكة لة طةشةكردن، بةآلم ئةوةي كة 
ئَيمة دةيبينين لة واقيعي سياسيي كوردستاندا، 
ئةوةية كة بةبآ ئةوةي ئةم ضةمكة بة رةوتة 
طةشةي  ــإواتء  ب خؤيدا  سروشتييةكةي 
سروشتي ذياني خؤي تَيثةإَينَيت، دةبينين لة 
دةإوات،  زيادبوون  بةرةو  طةشةكردندايةء 
ئَيمة تائَيستا بارودؤخَيكمان هةية بةشَيوةيةك 
بإَيك  تَيداية،   ئازاديي  لة  بإَيك  لةشَيوةكان 
ئاَلوطؤإي  لة  بإَيك  تَيداية،  ديموكراسيةتي  لة 
بإَيك  تَيداية،   ئازاديي  لة  بإَيك  لةشَيوةكان 
ئاَلوطؤإي  لة  بإَيك  تَيداية،  ديموكراسيةتي  لة 
بإَيك  تَيداية،   ئازاديي  لة  بإَيك  لةشَيوةكان 

لة  بإة  ئةو  سايةي  لةذَير  تَيدايةء  دةسةآلتي 
ئاَلوطؤإي  لة  بإَيك  تَيداية،  ديموكراسيةتي  لة 
لة  بإة  ئةو  سايةي  لةذَير  تَيدايةء  دةسةآلتي 
ئاَلوطؤإي  لة  بإَيك  تَيداية،  ديموكراسيةتي  لة 

بة  هةن  سياسييةكان  رَيكخراوة  ئازادييةدا، 
مةدةنييةكاني  رَيكخراوة  يةكةم  دةرةجــةي 
زؤر  ئةندازةيةكي  بة  كة  هةية  ديكةشمان 
هةموو  سياسييةكانن،  رَيكخراوة  ثاشكؤي 
ئةو رَيكخراوانةء ئةو هةلومةرجةي كة هةية، 
بارودؤخَيكي مةدةنيان دروستكردووة، بةآلم 
بة بإواي من كَيشةي طةورةي ئةو بارودؤخة 
مةدةنيية، ئةوةية كة قؤناغةكاني طةشةكردني 
ثَيشتر  ئَيمة  تَينةثةإاندووة،  خؤي  سروشتي 
كؤمةَلَيك هةلومةرجء كؤمةَلَيك بنةماء كؤمةَلَيك 
ثَيشتر  ئَيمة  تَينةثةإاندووة،  خؤي  سروشتي 
كؤمةَلَيك هةلومةرجء كؤمةَلَيك بنةماء كؤمةَلَيك 
ثَيشتر  ئَيمة  تَينةثةإاندووة،  خؤي  سروشتي 

ثرةنسيثي مةدةنيةت هةية نةمانتوانيوة لةناو 
ياخود  بيضةسثَينين،  خؤماندا  كؤمةَلطاي 
بارودؤخي ئابووريء كؤمةآليةتي كؤمةَلطاي 

باربكرَيت  كةوا  بؤئةوةي  لةبارنيية  كوردي 
ئةو  هةموو  بة  باربكرَيت  ضةمكانةء  بةو 
ئازاديىء با بَلَيين طؤإانء فرةييةي كة ئَيستا 
دةيبينين،  كوردستاندا  سياسيي  ساحةي  لة 
واتة ناتةباييء ناهاوئاهةنطييةك هةية لةنَيوان 
لةطةأل  كوردستاندا،  لة  سياسي  ضاالكيي 
زةمينةي ئابووريء سياسيء كؤمةآليةتي بؤ 
لةخؤطرتني ئةو ضاالكيية مةدةنيانة كة بةبإواي 
ئَيمة هةست بة  من ئةمة وايكردووة زؤرجار 
غيابي مةدةنيةت بكةين، لةكاتَيكدا فؤرمةكاني 
ذياني مةدةنيةت لَيرة وجوديان هةية، هةست 
فؤرمَيك  كة  لةكاتَيكدا  بكةين  ديموكراسي  بة 
ئةطةر  هةية،  ــودي  وج ديموكراسيةت  لة 
واقيعيانةترء بابةتيانةتريش بيربكةينةوة، ئةو 
تَيداية،  كوردستاني  ئَيستا  كة  بارودؤخةي 
بارودؤخَيكي زؤر هةَلواسراوة، بارودؤخَيكي 

زؤر يةك اليةنة بووة تائَيستا.
ئةو  ــؤي  ك ــورد  ك هــاوآلتــي  ئَيستاش   
لة  دةذي  تَييدا  كة  سياسييةي  هةلومةرجة 
ئةطةري  لةبةردةم  كوردستاندا،  هةرَيمي 
ئةطةري  لةبةردةم  عَيراق،  لة  جيابوونةوةداية 
بةشَيوةي  عَيراق  سةر  بؤ  طةإانةوةداية 
دةوَلةتَيكي مةركةزى، تائَيستاش هاوآلتى وةك 
بةشَيوةي  عَيراق  سةر  بؤ  طةإانةوةداية 
دةوَلةتَيكي مةركةزى، تائَيستاش هاوآلتى وةك 
بةشَيوةي  عَيراق  سةر  بؤ  طةإانةوةداية 

ذيانَيكي سياسي يةكالنةبووةتةوة، ئينسانَيكي 
ــات،  دةك سياسي  ضاالكيي  كاتَيك  ــورد  ك
هةميشة ضاوي لةوةية كة دةشَيت بارودؤخي 
تائَيستا  بةسةردابَيت،  طؤإانَيكي  سياسي 
دانثَينراومان  هةميشةيي  دةستوورَيكي  ئَيمة 
نيية، كة تةواوي ذياني سياسيمان رَيكبخات، 
دةوَلةتَيكي  وةك  نيية  سةربةخؤيمان  تائَيستا 
تائَيستا  سةربةخؤيي  بؤ  ضاالكي  سةربةخؤ، 
لة  بةشَيوةيةك  كورد  هةية،  واتاي  كورد  الي 
رؤذَيك  هةر  كة  لةوةدةكاتةوة  بير  شَيوةكان 
سةربةخؤ  دةوَلةتَيكي  دةسةآلتء  وةكو  بَيت 
كة  ديكةدا  بةديوَيكي  جياببَيتةوة،  عَيراق  لة 
بةعس  كة سةردةمي  ياسايانةي  ئةو  تائَيستا 
هةندَيكيان  دةكران،  جَيبةجآ  كوردستان  لة 
هةندَيكيان  بةآلم  هاتووة،  بةسةردا  طؤإانيان 
كؤي  واتة  ماونةتةوة،  خؤيان  بةشَيوةي  هةر 
ئةو هةلومةرجةي كة هةرَيمي كوردستان تَييدا 
كاريطةريي  بإَيكي زؤر  بإواي من  بة  دةذي، 
هةية لةسةر ئةوةي كة ضاالكيي مةدةني لةناو 
كوردستاني ئَيمةدا ناتوانَيت ئاقاري راستةقينةي 
كاريطةريي  ناتوانَيت  وةربطرَيتء  خؤي 
لةبةرئةوةي  هةبَيت،  خؤشي  راستةقينةي 
طةشةي  سروشتي  بةشَيوةيةكي  خؤي  هةم 

لةدايك  سروشتي  بةشَيوةيةكي  نةكردووةء 
نةبووة، تائَيستاش ئةو بارودؤخةي كة تةواوي 
بارودؤخَيكي  تَيداية،  مةدةنييةكاني  ضاالكيية 
موعةلةقة  بارودؤخَيكي  هةَلثةستراوة، 
بةشَيوةيةك لةشَيوةكان، بارودؤخَيكة ئةطةري 
ئةوة  ئةطةري  واردة،  تَييدا  ريشةيي  طؤإاني 
كوردستاني  ئَيستا  هةلومةرجةي  ئةو  هةية 
ئةوةى  ئةطةري  بضَيت،  لةدةست  دةذي،  تَيدا 
هةية كة بطؤإَيت بة بارَيكي ديكةدا، كؤمةَلطاي 
تائَيستا  كوردستاندا  هةرَيمي  لة  مةدةني 
مانايةي  بةو  نيية،  سةربةخؤ  كؤمةَلطايةكي 
سةربةخؤدا  دةوَلةتَيكي  ضوارضَيوةي  لة  كة 
بذي، هةم كؤمةَلطايةكي سةربةخؤش نيية بةو 
مانايةي كة ثشت ئةستوربَيت بة طةشةكردنَيكي 
لةناو  ئةوتؤ  ريشةي  ئابووريي  كؤمةآليةتيء 
ثشتيوانَيكي  دةكرَيت  ئةمة  كة  كؤمةَلطادا، 
مةدةني  كؤمةَلطاي  رَيكخراوةكاني  بنةإةتي 
بَيت، واتة تائَيستاش رَيكخراوةكاني كؤمةَلطاي 
مةدةني  كؤمةَلطاي  رَيكخراوةكاني  بنةإةتي 
بَيت، واتة تائَيستاش رَيكخراوةكاني كؤمةَلطاي 
مةدةني  كؤمةَلطاي  رَيكخراوةكاني  بنةإةتي 

مةدةني وابةستةن بة حيزبة سياسييةكانةوة، 
حيزبة سياسييةكانيش بةشَيوةيةك لةشَيوةكان 
هةرَيمي  كة  دةذيــن  ثشَيوييةدا  ئةو  لةناو 

كوردستاني تَيدا دةذي..
رؤذنامة: ئايا ئةو سيستمة سياسييةي ئَيستا 
لة هةرَيمي كوردستاندا هةية، رَيطا بةوة دةدات 
ماناكاني  هةموو  بة  مةدةني  كؤمةَلطايةكي 

مةدةنيةت لة كوردستاندا لةدايكبَيت؟
ثرسيارة  لةو  هةندَيك  من  بــإواي  بة   *
هةية،  سياسييةوة  سيستمي  بة  ثةيوةندي 
ئةطةر ئَيمة سيستمَيكي ديموكراسيمان هةبَيت، 
هةبَيت،  دةستووريمان  بَلَيين  با  سيستمَيكي 
هةبَيت  رَيكوثَيكمان  ياسايي  ضوارضَيوةيةكي 
بؤ ضاالكيي كؤمةَلي مةدةني بؤ هةَلسوكةوتء 
بةدَلنياييةوة  مةدةني،  كؤمةَلطاي  جموجؤَلي 
تةسةورناكةم  لةوةبكةينةوة،  بير  دةتوانين 
ضوارضَيوةي  لة  لةكاتَيكدا  سياسي  ذياني 
هيض  رَيكدةخرَيت،  ديموكراسيدا  سيستمَيكي 
جموجؤَلي  ضاالكيء  لةبةردةم  بةربةستَيك 
هيض  رَيكدةخرَيت،  ديموكراسيدا  سيستمَيكي 
جموجؤَلي  ضاالكيء  لةبةردةم  بةربةستَيك 
هيض  رَيكدةخرَيت،  ديموكراسيدا  سيستمَيكي 

كَيشةي  بةآلم  دابنَيت،  مةدةنيدا  كؤمةَلطاي 
جموجؤَلي  ضاالكيء  لةبةردةم  بةربةستَيك 
كَيشةي  بةآلم  دابنَيت،  مةدةنيدا  كؤمةَلطاي 
جموجؤَلي  ضاالكيء  لةبةردةم  بةربةستَيك 

بريتيية  كورديدا  كؤمةَلطاي  لة  بنةإةتي 
كَيشةي  بةآلم  دابنَيت،  مةدةنيدا  كؤمةَلطاي 
بريتيية  كورديدا  كؤمةَلطاي  لة  بنةإةتي 
كَيشةي  بةآلم  دابنَيت،  مةدةنيدا  كؤمةَلطاي 

هةرَيمي  ئيداريي  سياسيء  ذياني  كة  لةوةي 
كة  ثةشَيوة،  ئيدارةيةكي  ذيانء  كوردستان، 
ئةمةش هةندَيكجار كَيشةء طيروطرفتي طةورة 
بؤ ضاالكيي مةدةني، يان بةشَيوةيةكي طشتي 
تائَيستا  دروستدةكات،  مةدةني  كؤمةَلطاي  بؤ 
كوردستاندا  هةرَيمي  لة  ئةحزاب)  (قانوني 
بةشَيوةيةكي رَيكوثَيك نيية، تائَيستا وةرطرتني 
نييةء  مةدةنييةكان  رَيكخراوة  بؤ  مؤَلةت 
بةخؤي  تايبةت  طيروطرفتي  كَيشةو  كؤمةَلَيك 
مةدةني  كؤمةَلطاي  طةورةي  كَيشةي  هةية، 
بريتيية لةوةي كة ثَيويستي بة ضوارضَيوةيةكة، 
ياسايي  دةستووري  ئيتارَيكي  بة  ثَيويستي 
بؤئةوةي  بخات،  رَيكي  بــؤئــةوةي  هةية 
بكات،  دةستنيشان  بؤ  سنوورةكاني  كةوا 
بؤئةوةي كةوا جؤري ضاالكيي ئةو كؤمةَلطاية 
كة  لةبةرئةوةي  بةآلم  بكات،  دةستنيشان 
ثشوويةكي  لة  كوردستاندا  لة  سياسةت 
بة  ثةشَيويية  ئةم  لةإاستيدا  دةذي،  طةورةدا 
تةبيعةتي حاأل كاريطةري لةسةر ضاالكييةكاني 
نةبووني  بوونء  لةسةر  مةدةني  كؤمةَلطاي 
كؤمةَلطاي مةدةني، لةسةر ئةكتيظي كؤمةَلطاي 
مةدةني لة هةرَيمي كوردستاندا هةية، كة هةر 
ئةمةش وايكردووة رَيكخراوةكاني كؤمةَلطاي 
مةدةني ناضار ببن بة ثاشكؤي حيزبةكان. واتة 

ــوة  ذياني سياســــــيء ئيداريي هةرَيمي كوردســــــتان، ذيــــانء ئيدارةيـــــةكي ثةشيـَ
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زةردةشت فةرةج 

دةسةآلتي  هةرطيز  كة  هةية  ثرسيارَيك   
بة  كورد  بؤضي  نةكردووة،  خؤي  لة  كوردي 
كردووةء  شؤإشي  خؤي  مَيذووي  درَيذايي 
هَيشتا خاوةني كيانَيكي سةربةخؤ نيية؟ دةبَيت 
كورد يان دةسةآلتي كوردي ضي نةكردبَيت كة 
هؤكارةكةي هؤي سةرنةكةوتنيةتي لة مةيداني 

سياسيدا؟! 
دوو  كورديدا  سياسيانةي  عةقَلي  لةناو 
شت هةية كة هَيشتا سنووريان نةبةزاندووةء 
طوتارو  ئةوانيش  ماونةتةوة،  خؤيان  ءةك 
رةطةزي بة ثيرؤزكراون، طوتارء رةطةزي بة 
ثيرؤزكراو ثَيكدَيت لة دةسةآلتي مةالو شَيخء 
ثاشاو ئةميرةكان، مةالو شَيخ ءةك سةنتةري ثاشاو ئةميرةكان، مةالو شَيخ ءةك سةنتةري 
زةوي  لةسةر  خودا  راستةوخؤي  دةسةآلتي 
رةهاي  طوتاري  ــةزو  رةط ــة  داوةت ثيرؤزي 
رةهايةوة  سيستمة  ئةم  رَيطاي  لة  خــؤي، 
لةسةر  ئيش  ثيرؤزةكةي،  طوتارة  بة  ثاَلثشت 
رةهايةوة  سيستمة  ئةم  رَيطاي  لة  خــؤي، 
لةسةر  ئيش  ثيرؤزةكةي،  طوتارة  بة  ثاَلثشت 
رةهايةوة  سيستمة  ئةم  رَيطاي  لة  خــؤي، 

بيركردنةوةكاني  عةقألء  سنوورداركردني 
لةناو  جةبري  ياسايةكي  ــاتء  دةك مــرؤظ 
فؤرمة  ئةو  هةموو  دةكات،  ثةيإةو  كؤمةَلطادا 
دينء  رَيطاي  لة  كة  دةثارَيزَيت  مرؤيانة 
مامةَلة  كؤمةَلطادا  لةناو  ثيرؤزةوة  طوتاري 
دةكةن. سةبارةت  كؤمةآليةتييةكان  سياسيء 
مَيذوودا  لة  كة  ئةميرةكان  ثاشاء  فؤرمي  بة 
يةكة  ــاو  ن راســتــةوخــؤي  هةَلسوإاوَيكي 
سياسيء كؤمةآليةتييةكان بوون، لة ئَيستادا لة 
يةكة  ــاو  ن راســتــةوخــؤي  هةَلسوإاوَيكي 
سياسيء كؤمةآليةتييةكان بوون، لة ئَيستادا لة 
يةكة  ــاو  ن راســتــةوخــؤي  هةَلسوإاوَيكي 

هةندَيك شوَيني دوورة دةست نةبَيت، لة شارو 
شارستانيةتء شوَينة طشتيء سةرةكييةكاندا 
نيو  لة  زياتر  بؤ  نةماوة،  فؤرميان  بنةماو 
ــةآلتء  دةس لة  جــؤرة  ئــةو  دةضَيت  ــةآلتء ســةدة  دةس لة  جــؤرة  ئــةو  دةضَيت  ســةدة 
حكومإانيكردنة بةتةواوةتي لةناوضووة. كورد 
بةهؤي بارطاويبووني بة كلتوري سةثَينراوي 
شؤإشةكانيدا  هةموو  لةناو  ئيسالمةوة، 
فؤرمء  ئةم  لةإادةبةدةري  رةنطدانةوةيةكي 
طوتارانة بةديدةكرَيتء دةمإاستاني كَيشةكاني 
كورد لة رَيإةوي مَيذوودا، هةميشة لةمجؤرة 
فؤرمء رةطةزانة بوون، ئةمانةش هةميشة ثَيش 
ئةوةي دَلسؤزء خاوةني كَيشة نةتةوةييةكةي 
فؤرمء رةطةزانة بوون، ئةمانةش هةميشة ثَيش 
ئةوةي دَلسؤزء خاوةني كَيشة نةتةوةييةكةي 
فؤرمء رةطةزانة بوون، ئةمانةش هةميشة ثَيش 

ميراتء  خاوةني  بة  خؤيان  بووبنء  كورد 
لةو  بةرطريان  زانيبَيت،  شارستانيةتةكةي 
دابونةريتة كردووة كة لة رَيطاي داطيركردني 
كلتوري  لة  بةشَيك  بووةتة  كوردستانةوة 
كوردي، بةَلطةش بؤ ئةمة زؤرةء لة شؤإشة 
يةك لةدواييةكةكاني شَيخ عةبدوَلآلي نةهريء 
كوردي، بةَلطةش بؤ ئةمة زؤرةء لة شؤإشة 
يةك لةدواييةكةكاني شَيخ عةبدوَلآلي نةهريء 
كوردي، بةَلطةش بؤ ئةمة زؤرةء لة شؤإشة 

شَيخ  محةمةدء  قازي  ثيرانء  سةعيدي  شَيخ 
بة باشي  بابةتة  ئةم  بة باشي مةحمودء مةال مستةفادا  بابةتة  ئةم  مةحمودء مةال مستةفادا 
دةبينرَيت، كة سةركردة كوردةكان ئةوةندةي 
رؤحييةكةي  اليةنة  راطرتني  بةرز  ثةرؤشي 
دين بوون، ئةوةندة بة حةق بيريان لة مةسةلة 
لة  بَيئاطايانة  نةكردووةتةوة،  نةتةوةييةكان 
لةاليةني  دنيادا  بةرةوثَيشضووني  رةوتــي 
سياسيء ئابووريء كؤمةآليةتييةوة مامةَلةيان 
ءآلتة  ضةقبةستووي  خاَلي  لة  ـــردووة،  ك
راطرتني  ثيرؤز  بة  بةهؤي  دواكةوتووةكاندا 
نةيانتوانيوة  ثيرؤزكراو،  بة  رةطةزي  طوتارو 
بكةن.  مؤدَيرن  جيهاني  لة  ضاو  دةرآء  بَينة 
هةندَيكي ديكةش لةو حيزبانة كة لةم سةدةيةي 
دواييدا لةناو مةيداني سياسيانةي كوردستاندا 
سياسييةوة  ئيسالمي  بةناوي  ثةيدابوون، 
ئيسالم  ئاييني  لة  بةرطريان  راشكاوانة 
بة  ناسيؤناليزم،  نةتةوةء  كيشةي  كردووةء 

كارةكانياندا،  ئةجَينداي  لة  دَيت  دووةم  ثلةي 
هةرضةندة الي زؤربةيان طرنطييةكي ئةوتؤي 
بةدةست  خةَلكي  دةنطي  بؤئةوةي  بةآلم  نيية، 
بهَينن، ناضاردةبن زؤرجار ءةك ءتووَيذ باسي 
جَيدةستيان  هةموويان  نا،  ئةطةر  لَيوةبكةن، 
كوَيوة  لة  دةزانن  باش  اليةك  هةموو  ديارةء 
لةو  فؤرمَيك  دةكةن،  خةرمانةكةيان  شةني 
ناوضةي  تاَلةكةي  ئةزموونة  لة  فؤرمانةش 
كة  ــردةوة  ك يةكاليي  خؤيان  شـــارةزووردا 
مرؤظ  ترسناكي  ئايدؤلؤذيايةكي  ض  بة  سةر 

ثإوكَينن.
ئةطةر بطةإَيينةوة بؤ مَيذووي ئةوروثا لة 
سةدةكاني ناوةإاستدا، بؤمان دةردةكةوَيت كة 
ئةوروثا لةو سةردةمانةدا مَيذوويةكي تاريكي 
حكومإانيكردني هةية، ئةويش بةهؤي بوونء 
بؤماوةي دةسةآلتي راستةوخؤي ثاثاء كَلَيساء بؤماوةي دةسةآلتي راستةوخؤي ثاثاء كَلَيساء 
حكومإانيكردني هةية، ئةويش بةهؤي بوونء 
بؤماوةي دةسةآلتي راستةوخؤي ثاثاء كَلَيساء 
حكومإانيكردني هةية، ئةويش بةهؤي بوونء 

بــةردةوام  هةربؤية  شازادةكانةوة،  ثاشاو 
بةثيرؤزكردني  دةســـةآلتء  ملمالنَيي  لة 
ذياني  سةدةكاني  ئةوروثا  طوتاردا،  رةطةزء 
ئةمجؤرة  بةتةنيشت  تَيدةثةإاندووة.  خؤي 
طوتاريء  سةركوتكاريية  دةســـةآلتء  لة 
ئةمجؤرة  بةتةنيشت  تَيدةثةإاندووة.  خؤي 
طوتاريء  سةركوتكاريية  دةســـةآلتء  لة 
ئةمجؤرة  بةتةنيشت  تَيدةثةإاندووة.  خؤي 

شاعيرانء  بةرهةَلستكاري  رةطةزييةوة، 
هونةرمةندانء بيرمةنداني ئةوكاتةي ناو كَلَيساو 
دةربارةكان لةدذي ئةمجؤرة دةسةآلتء عةقَلة 
درزي  هَيدي  هَيدي  ثةرةيدةسةند،  دؤطمايانة 
دةكردة دةسةآلتي رةهاي كَلَيساء رةضةَلةكي 
حكومإانيي ثاشاكانةوة، بؤية لَيرةوة لة رَيطاي 
ئةم دوو جؤرة لة رةطةزء طوتارةوة، ئةوروثا 
طؤإانكارييةكاني خؤي دةستثَيكرد، دواجاريش 
ضةكةرةي  عةقأل  ئةوانةوة  رَيطاي  لة  هةر 
جؤرة  ثَيدراء  برةوي  زانين  زانستء  كردء 
ئةوجؤرة  لةدذي  ذيان  بؤ  نوآ  تَيإوانينَيكي 
ئاراوة،  هاتة  ضةقبةستانةوة  دةسةآلتة  ئاراوة، دةقء  هاتة  ضةقبةستانةوة  دةسةآلتة  دةقء 
ئةوجؤرة  لةدذي  ذيان  بؤ  نوآ  تَيإوانينَيكي 
ئاراوة،  هاتة  ضةقبةستانةوة  دةسةآلتة  دةقء 
ئةوجؤرة  لةدذي  ذيان  بؤ  نوآ  تَيإوانينَيكي 

دةسةآلتي ثاثء كَلَيساء ثاشاكان كة رةطةزي 
هَيدي  ثيرؤزكراوبوون،  طوتاري  ثيرؤزء 
سةنتةري  لة  دوورخرانةوة  ءةالنرانء  هَيدي 
دةسةآلتء حكومإانيكردن، ئيتر لَيرةوة ذيانء 
رؤذ  بة  رؤذ  عةقَلةوة  رَيطاي  لة  طؤإانكاريي 
دةسةآلتء حكومإانيكردن، ئيتر لَيرةوة ذيانء 
رؤذ  بة  رؤذ  عةقَلةوة  رَيطاي  لة  طؤإانكاريي 
دةسةآلتء حكومإانيكردن، ئيتر لَيرةوة ذيانء 

ئَيستا  كة  ئةوةي  ءةك  ضوو،  بةرةوثَيشةوة 
كةرةستة  بةرهةمء  هةموو  دةيبينينء  ئَيمة 
جؤراوجؤرةكاني طؤإانكاريي عةقَلي لة رَيطاي 
كةرةستة  بةرهةمء  هةموو  دةيبينينء  ئَيمة 
جؤراوجؤرةكاني طؤإانكاريي عةقَلي لة رَيطاي 
كةرةستة  بةرهةمء  هةموو  دةيبينينء  ئَيمة 

عةقَلَيكي  بة  ئَيمةش  المــان،  دَيتة  ئةوانةوة 
جؤراوجؤرةكاني طؤإانكاريي عةقَلي لة رَيطاي 
عةقَلَيكي  بة  ئَيمةش  المــان،  دَيتة  ئةوانةوة 
جؤراوجؤرةكاني طؤإانكاريي عةقَلي لة رَيطاي 

ءةستاوي نةجوآلوةوة، مامةَلة نادروستةكاني 
خؤماني لةطةَلدا دةكةين.

شؤإشة  ــذووي  ــَي م باسمانكرد  وةك 
بةدةر  كورديش  دةَلين  ثَيمان  كوردييةكان 
شؤإشة  ــذووي  ــَي م باسمانكرد  وةك 
بةدةر  كورديش  دةَلين  ثَيمان  كوردييةكان 
شؤإشة  ــذووي  ــَي م باسمانكرد  وةك 

فةرمانإةواي  كة  فؤرمانةي  لــةو  نةبووة 
ثاشاو  مةالو  شَيخء  ءةك  كردووة،  دونيايان 
فؤرمانة  رةطةزء  ئةم  لَيرة  بةآلم  فؤرمانة بةطزادةكان،  رةطةزء  ئةم  لَيرة  بةآلم  بةطزادةكان، 
عةقَلَيكي  طؤإانكارييء  نةيانتوانيوة  هةر  نةك 
فؤرمانة  رةطةزء  ئةم  لَيرة  بةآلم  بةطزادةكان، 
عةقَلَيكي  طؤإانكارييء  نةيانتوانيوة  هةر  نةك 
فؤرمانة  رةطةزء  ئةم  لَيرة  بةآلم  بةطزادةكان، 

جوآلو دروستبكةن، بطرة ئَيستاش لة ملمالنَيي 
عةقَلَيكي  طؤإانكارييء  نةيانتوانيوة  هةر  نةك 
جوآلو دروستبكةن، بطرة ئَيستاش لة ملمالنَيي 
عةقَلَيكي  طؤإانكارييء  نةيانتوانيوة  هةر  نةك 

سةختي مانةوةي رةطةزيدانء ميرو ئاغاء مةالء 
شَيخةكان كة ديوةخاني بةرطرين لة عةقَلي بآ 
ثرسيارء طوتارء رةطةزي بةثيرؤزكراو، هَيشتا 
ماونةتةوةء جوَلةيةكي عاقآلنةي مرؤظدؤستانة 
لةمةإ ئةوانةوة بةديناكرَيت، ئةوةنةبَيت خةريكي 
مومارةسةكردني دةسةآلتء بةرطريكردنن لة 
لةمةإ ئةوانةوة بةديناكرَيت، ئةوةنةبَيت خةريكي 
مومارةسةكردني دةسةآلتء بةرطريكردنن لة 
لةمةإ ئةوانةوة بةديناكرَيت، ئةوةنةبَيت خةريكي 

رةطةزي خؤيان لةثَيناو مانةوةياندا.
 ئةم ءتانة روو ناشيرينكردني ئةو رةطةزء 
خةباتي  مَيوذوي  لة  ناطةيةنَيت  فؤرمانة 
عةقَلة  ئةو  لةسةر  قسةكردنة  بةَلكو  كورديدا، 
حكومإانيكردني  لة  كة  ئةوان  ضةقبةستووةي 
لة  ئاوإَيك  هَيض  ثَيدةكةن،  كــاري  ــورددا  ك
رابردوو ء ئايندةي سياسيي خؤيان نادةنةوة 

تَيدانيية  طوماني  بضنةوة،  بةخؤياندا  بؤئةوةي 
تةكيةء  ثرسياردا،  نةبووني  سةردةمي  لة 
سةرةتايترين  بزوَينةري  كَلَيساكان  خانةقاء 
بيربوون لة هةموو رووةكانةوة، بةآلم كاتَيك 
كار دةطاتة ئةوةي رةخنة دروست ببَيت، عةقأل 
هةموو  بؤئةوةي  دةستثَيدةكات  لةخؤيةوة 
لة  هةَلوةشَينَيتةوةء  بةثيرؤزكراوةكان  يةكة 
سةرةتاوة بة بونيادَيكي نوَيوة دايانبمةزرَينَيتة، 
ئيتر لَيرةوة رةطةزَيك يان طوتارَيك نامَينَيتةوة 
لة  نةكةوَيت.  ثرسياركةر  عةقَلي  بةر شاآلوي 
سةردةمي رؤشنطةريدا لة ئةوروثا ثرسيارَيك 
هاتةئاراوة كةحةقيقةت يان راستةقينة شتَيكي 
رَيذةية، كةواتة شتَيك نيية بةناوي راستةقينةي 
رةهاوة. (ماكياظيلي)* كاتَيك لة كتَيبةكةي خؤيدا 
ئةوروثاي  سةراني  لة  داوا  (مير)ةءة  بةناوي 
دةسةآلتدار دةكات كة دوور لة كَلَيساء طوتاري دةسةآلتدار دةكات كة دوور لة كَلَيساء طوتاري 
بدةنء  خؤيان  ئــازادانــةي  بإياري  ئاييني، 
بكةن،  خؤيان  سياسيي  ذياني  مومارةسةي 
لوك)ء  (جؤن  (ديكارت)ء  (هؤبز)ء  دواتريش 
(سثينؤزا)ء ضةندين بيرمةندي ديكة هاوإابوون 
راستيي  بةناوي  نيية  شتَيك  ئةوةي  لةسةر 
رةهاو جَيطيرةوة، بؤية لَيرةوة كَلَيسا هةستي 
بة شةقبردني دةسةآلتء تواناي خؤي كرد لة 
بةرامبةر تةوذمي فيكري ئةديبء بيرمةنداني 
درَيــذةي  لة  عةقأل  هةربؤيةش  رَينسانسدا، 
رةخنةو ضاكسازييةكاني خؤيةوة لةاليةن ثاثء 
ضةندين  رووبــةإووي  دةسةآلتةوة،  كَلَيساو 
مةترسيي هةمةجؤر بويةوة، بةآلم هةرضؤنَيك 
ضةندين  رووبــةإووي  دةسةآلتةوة،  كَلَيساو 
مةترسيي هةمةجؤر بويةوة، بةآلم هةرضؤنَيك 
ضةندين  رووبــةإووي  دةسةآلتةوة،  كَلَيساو 

ءةك  عةقَلةوة،  سةروةراني  رَيطاي  لة  بَيت 
مةترسيي هةمةجؤر بويةوة، بةآلم هةرضؤنَيك 
ءةك  عةقَلةوة،  سةروةراني  رَيطاي  لة  بَيت 
مةترسيي هةمةجؤر بويةوة، بةآلم هةرضؤنَيك 

(كؤثةر، طاليلؤ، لؤتةرء ماكياظيلي)، سةرلةنوآ 
ثةيوةنديي  ــذرانــةوةء  داإَي ذيان  ياساكاني 
خوداء مرؤظ بة جؤرَيكي ديكة خوَيندنةوةي 
بؤ كرا، بةآلم كاتَيك سةيري ئةم سةرزةمينة بؤ كرا، بةآلم كاتَيك سةيري ئةم سةرزةمينة 
هَيشتا  كة  دةكةين،  خؤمان  لةمةإ  كةساسةي 
كورديدا،  هةنووكةيي  دةسةآلتي  ئَيستاي  لة 
هَيشتا  كة  دةكةين،  خؤمان  لةمةإ  كةساسةي 
كورديدا،  هةنووكةيي  دةسةآلتي  ئَيستاي  لة 
هَيشتا  كة  دةكةين،  خؤمان  لةمةإ  كةساسةي 

سياسةتء  ضةقي  لةناو  شَيخ  مةالء  فؤرمي 
بةهَيزي  كاريطةرييةكي  كورديدا  دةسةآلتي 
هةية، سةنتةري دةسةآلت هَيشتا الي ئةوانةء 
لة بآ ثرسياري تاكء جظاتي كورديدا خةريكة 
سةدة تاريكةكاني ذياني كؤنةثةرستي دَينةوة 
كة  دروستدةبَيت  ال  ثرسيارةمان  ئةو  ئاراوة، 
تةنطةذة عةقَليية  لةو  دةبَيت ضؤن كوردستان 
لة  ئاوإ  ئاطاييةوةء  قؤناغي  بضَيتة  دةرضَيتء 

بضووكي خؤي بداتةوة لة رةوتي مَيوذودا.
راثةإيندا  لة سةرةتاي  كوردي  كؤمةَلطاي 
ثارتة  دةست  داية  خؤي  متمانةيةكي  هةموو 
سياسيي  خةباتي  مةيداني  ناو  سياسييةكاني 
بآ  لةذَير  بوو  ساآلنَيك  ضونكة  ــوردي،  ك
حيزبي  ديكتاتؤريانةي  دةسةآلتي  حيزبي رةحمي  ديكتاتؤريانةي  دةسةآلتي  رةحمي 
ستةمكارييةكي  ــؤرة  ج هةموو  بةعسدا  
بةسةردا سةثابوو، لةبةر ئةمةش بوو هةموو 
سايةي  لةذَير  زؤرةوة  طإوتينَيكي  بة  اليةك 
بةرخؤدان  دروشمي  بة  كورديدا  دةسةآلتي 
سايةي  لةذَير  زؤرةوة  طإوتينَيكي  بة  اليةك 
بةرخؤدان  دروشمي  بة  كورديدا  دةسةآلتي 
سايةي  لةذَير  زؤرةوة  طإوتينَيكي  بة  اليةك 

رؤَلةي  هــةزاران  خوَيني  بة  كوردستان،  بؤ 
درَيذةيان  ئازادييةوة،  نةفةسي  بة  طةلة  ئةم 
كةضي  دا،  خؤيان  سةربةخؤيانةي  ذياني  بة 
ئَيستا ئةو دةسةآلتء طروثانةي كة بة عةقَلي 
بيست  لة  خؤسةثاندنةوة  شةهوةتي  شاخء 
ساَلي ئةزمووني حكومإانيكردنياندا، لةإووي 
بيست  لة  خؤسةثاندنةوة  شةهوةتي  شاخء 
ساَلي ئةزمووني حكومإانيكردنياندا، لةإووي 
بيست  لة  خؤسةثاندنةوة  شةهوةتي  شاخء 

كؤمةآليةتييةوة  سياسيء  كاري  ئةجَينداء 
ساَلي ئةزمووني حكومإانيكردنياندا، لةإووي 
كؤمةآليةتييةوة  سياسيء  كاري  ئةجَينداء 
ساَلي ئةزمووني حكومإانيكردنياندا، لةإووي 

شاخ  سةردةمي  خةرماني  لة  خةرمانةكةيان 
خاَليترة كة بةكؤَليانةوة بوو، خؤيان لَيبووةتة 
شاخ  سةردةمي  خةرماني  لة  خةرمانةكةيان 
خاَليترة كة بةكؤَليانةوة بوو، خؤيان لَيبووةتة 
شاخ  سةردةمي  خةرماني  لة  خةرمانةكةيان 

سياسيي  مةيداني  كوردو  طةلي  فريادإةسي 
كورديان بة عةقَلي دؤطماء سيخناخ بة كلتوري 
سياسيي  مةيداني  كوردو  طةلي  فريادإةسي 
كورديان بة عةقَلي دؤطماء سيخناخ بة كلتوري 
سياسيي  مةيداني  كوردو  طةلي  فريادإةسي 

خؤثةرستيء كؤنةثةرستي مؤنؤثؤل كردووة، 
ئةوة بؤ زياتر لة دة ساأل دةضَيت ئيدارةي يةكة 
رَيك  بؤ  خؤيانيان  ثةرتةوازةكاني  دةوَلةتيية 
ئةطةرَيكي  ئةوةي ضاوةإَيي  ناخرَيتةوة، ءةك 
طوَيي  ئةوةي  بن،  براكوذي  شةإي  ديكةي 
ثَينةدةن يةك ريزيء يةك باوةإيية لة بنةإةدا 

بؤ ثرسة هةنووكةييةكان.  
ئةو  هةمووالمان  ــةوةي  ل نيية  طومانم 
كوردي  دةسةآلتي  كة  دةزانين  باش  راستيية 
ئةوةي  رابردوويدا،  تةمةني  ساَلي  هةذدة  لة 
سياسيء  لـــةإووي  بيكات  بــوو  ثَيويست 
نةيكردووة،  كؤمةآليةتييةوة  ئــابــووريء 
سياسيء  لـــةإووي  بيكات  بــوو  ثَيويست 
نةيكردووة،  كؤمةآليةتييةوة  ئــابــووريء 
سياسيء  لـــةإووي  بيكات  بــوو  ثَيويست 

نةبووني  بؤ  دةطــةإَيــتــةوة  هؤكارةكةشي 
دةبوو  كة  مرؤظدؤستانة  جوآلوي  عةقَلَيكي 
نةبووني  بؤ  دةطــةإَيــتــةوة  هؤكارةكةشي 
دةبوو  كة  مرؤظدؤستانة  جوآلوي  عةقَلَيكي 
نةبووني  بؤ  دةطــةإَيــتــةوة  هؤكارةكةشي 

دونيايي  دةسةآلتي  ئةزموونةكاني  لة  سوود 
ءةرطــرَيــت،  ئةمريكايي  ئــةورثــاو  ءةرطــرَيــت، ءآلتاني  ئةمريكايي  ئــةورثــاو  ءآلتاني 
كة  خؤماَليانةي  عةقَلة  لةو  دوورنةكةوَيتةوة 
دةكةنء  نوَيخوازيي  مومارةسةي  حةق  بة 
هةموو هةوَلَيكيان بؤ ثَيشكةوتني هةمةاليةنةي 
كؤمةَلطاي كورديية. ئةطةر دةسةآلتي سياسي 
ءةك ئةوةي خؤي ثةي بةوجؤرة بيركردنةوانة 
هةَلوةشاندنةوةي  لةئاست  هَيشتا  ناباتء 
داماوة،  دؤش  كؤنةكاندا  رَيسا  ياساو  هةموو 
ءارسكة  تَيركردني  مومارةسةكردنء  لةتاو 
ضةوتةكاني خؤيدا كاتي نيية بؤ بيركردنةوةي 
لةو  دةربازنةبووة  عةقَلي  رؤحء  طؤإانكاريي، 
لة  دينةوة  كلتوري  رَيطاي  لة  كة  تةليسمةي 
هةناويداية، حةق ءاية لةبري دوورةثةرَيزيء 
نوخبةي  كة  عةقآلنةي  ئةو  دوورخستنةوةي 
لة هةموو دنيادا بؤ طؤإانكارييء  كؤمةَلطانء 
لةئاستي  لَيوةرطيراوة،  سووديان  نوَيبوونةوة 
لةناو  اليانء  بؤ  سةركةوَيت  خؤيدا  عةقَلي 
بؤ  دةرفةتيان  خؤيدا  دةسةآلتةكةي  بؤ ميراتي  دةرفةتيان  خؤيدا  دةسةآلتةكةي  ميراتي 
ئابووريء  سياسيء  يةكة  كة  بكات،  فةراهةم 
سةرلةنوآء  رَيكبخةنةوةء  كؤمةآليةتييةكان 
بؤ يةكةم جار لة بةرزةخي عةقَلي دؤطماكراوي 
بة  خؤياندا  حوكمإانيي  ساَلةي  ضةندين 
بؤ يةكةم جار لة بةرزةخي عةقَلي دؤطماكراوي 
بة  خؤياندا  حوكمإانيي  ساَلةي  ضةندين 
بؤ يةكةم جار لة بةرزةخي عةقَلي دؤطماكراوي 

سيستمَيكي  عةقآلنة،  لة  ئةوجؤرة  هاوكاريي 
بة  خؤياندا  حوكمإانيي  ساَلةي  ضةندين 
سيستمَيكي  عةقآلنة،  لة  ئةوجؤرة  هاوكاريي 
بة  خؤياندا  حوكمإانيي  ساَلةي  ضةندين 

نوَيخوازي مؤدَيرن بهَيننة ئاراوة.
ــوردي  ك عةقَلي  مــَيــذوو  ــى  ــذاي درَي بــة 
خوَيدا  خةياَلي  رةشةكةي  بةردة  بــةدةوري 
ثرسيارَيك  ئــةوةي  بةبآ  ــتــةوة  دةســوإَي
لةو  دةربازبوون  بؤ  بكات  خؤي  ئاراستةي 
بةديبكرَيت،  ئَيستا طةشبينييةك  بةآلم  طَيذاوة، 
سياسيية  نوخبةكانء  عةقَلة  ئاشتبوونةوةي 
بةديبكرَيت،  ئَيستا طةشبينييةك  بةآلم  طَيذاوة، 
سياسيية  نوخبةكانء  عةقَلة  ئاشتبوونةوةي 
بةديبكرَيت،  ئَيستا طةشبينييةك  بةآلم  طَيذاوة، 

ريفؤرمخوازةكانة لة دوتوَيي طؤإاني حةتميدا 
سياسيء  يةكة  هةموو  دةســـةآلتء  لةناو 
ريفؤرمخوازةكانة لة دوتوَيي طؤإاني حةتميدا 
سياسيء  يةكة  هةموو  دةســـةآلتء  لةناو 
ريفؤرمخوازةكانة لة دوتوَيي طؤإاني حةتميدا 

دةبَيت  ئةمةش  كؤمةآليةتييةكاندا،  ئابووريء 
ئةمة  مَيذوودا  لة  ضونكة  ءةربطيرَيت،  ئةمة بةهةند  مَيذوودا  لة  ضونكة  ءةربطيرَيت،  بةهةند 
رةهاي  دةسةآلتي  لةناو  جارة  يةكةمين  بؤ 
كةساني  رَيطاي  لة  كورديدا  سياسيانةي 
لةناو  هةميشةييةوة،  هةَلوَيستي  ــاوةن  خ
هةَلوَيستء  لة  لةمجؤرة  دةسةآلتانةدا،  ئةو 
ئَيمةش  ئةطةر  روودةدات،  بةرهةَلستكاريية 
هةلة  ئةم  طةلة  ئةم  تاكَيكي  هةموو  ءةك 
دةنطي  ثاأل  نةخةينة  دةنطمان  نةقؤزينةوةء 
خيانةت  بَيطومان  ئةوا  ــةآلت،  دةس طؤإاني 
هةلَيكي  ديكة  جارَيكي  دةكةينء  مَيذوو  لة 
لةمجؤرةمان بؤ هةَلناكةوَيتةوة بؤئةوةي مافة 
خوراوةكاني خؤماني تَيدا بةدةست بهَينينةوة. 
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