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نةوشيروان مستةفا: 
*  دةبَيت ميللةت بةهيض جؤرَيك ئةم دةستوورة 

قبوأل نةكات
* ئةولةويةتى ئَيستا ضاكسازيى نيية، طؤأانة

نيان مةجيد

كؤمكاري زيندانيية سياسييةكان 
داوا لة حكومةتي هةرَيم دةكةن لةسةر 
داواكارييةكانيان،  جَيبةجَينةكردنى 
ئةوةش  بؤ  ــدات،  ب روونكردنةوة 
خؤثيشاندانَيكي  هـــةإةشـــةي 
سةرتاسةريي دةكةن لة كوردستانداء 
زيندانييةكانيش  كؤمكارى  جَيطرى 
بةرثرساني  هةموو  «لةطةأل  دةَلَيت: 
دانيشتووين  ثةرلةماندا  حكومةتء 
بةقسة هةموو وةآلمَيكمان دةدةنةوة، 
بةآلم تائَيستا هيضيان بؤ نةكردووين 
ئيدي شةرم دةكةين ئةوةندة داوامان 

بةرزكردةوة».
رؤذى  كة  بةياننامةيةكدا  لة 
كردووةتةوة  بآلويان   (٢٠٠٩/٦/١٥)
زيندانيية  كؤمكاري  باآلي  دةستةي 
سياسييةكاني كوردستان ثَيشَيلكردني 
مافي زيندانيية سياسييةكان لةاليةن 

ــاإةوا  ن بة  هةرَيمةوة  حكومةتي 
زيندانييةكاني  مافي  داواي  دةزاننء 
زيندانيية  وةك  دةكـــةن  ــم  هــةرَي
هةموو  كة  عَيراق  سياسييةكاني 

مافء ئيمتيازاتَيكيان ثَيدراوة.
 سَلَيمان خاليد ئاذطةيى، جَيطري 
زيندانيية  كؤمكاري  ســةرؤكــي 
ــةي  ــام رؤذن ــة  ب سياسييةكان 
هةوَلَيكيان  هةموو  ئةوان  راطةياند: 
خستووةتةطةإ لةثَيناو بةدةستهَيناني 
زيندانيية  وةك  ئيمتيازاتةكان  مافء 
هيضمان  «ئَيمة  وتيشي:  عَيراقيةكان، 
زياتر  بةَلكو  نيية،  كةمتر  ــةوان  ل

زوَلممان لَيكراوة». 
ئاذطةيي ئاماذة بؤ ئةوةشدةكات، 
«كة زؤرَيك لة زيندانيية سياسييةكاني 
ناوضةى طةرميان بةنهَيني ثةيوةندي 
بة بةغداوة دةكةنء لةوَي مووضةي 
ئةمةش  كة  وةردةطــــرن،  خؤيان 
حكومةتي  سةر  بؤ  هةية  مةترسي 

هةرَيم».
 نةسرين محةمةد ساَلح، ئةندامي 
كوردستان  هةرَيمي  ثةرلةماني 
زيندانيية  كَيشةي  ــــارةي  دةرب
وت:  رؤذنامةى  بة  سياسييةكان 
ثــإؤذةيــاســاي  «جَيبةجَيكردني 
سياسييةكان  زيندانيية  كؤمكاري 
وةكــو  ئَيمة  حكومةتةء  ئــةركــي 
ياساييكردني  بة  تةنيا  ثةرلةمان 
ئةم  بةآلم  لةئةستؤية،  بإيارةكانمان 
حكومةتي  لةنَيوان  تائَيستا  كَيشةية 
كوردستاندا  هــةرَيــمــي  ــداء  ــةغ ب

ماوةتةوة». 
باآلي  دةستةي  بةياننامةكةدا  لة 
سياسييةكان  زيندانيية  كؤمكاري 
هةإةشةى ئةوة دةكةن كة ئةطةر تا 
نةدرَيتةوة  وةآلميان   (٦/٣٠) رؤذي 
خؤثشانداني  مانطرتنء  ئـــةوا 
لة  دةستثَيدةكةن  سةرتاسةريي 

سةرانسةري كوردستاندا.

ذمارةيةك زيندانيى سياسيي 
بةنهيَنى ثةيوةندى بة بةغداوة دةكةن

كؤمثانياي رؤذي نوآ (١٠٠٨) يةكةي نيشتةجَيبوون لة جوانترين شوَيني سلَيمانيدا دروست دةكات لةسةر 
شةقامي بازنةيي مةليك مةحمود (نزيك سةنتةري بؤَلينط)، هةر يةكةيةك بة رووبةري (١٠٩ م٢)و ثَيكدَيت 
لة (ذووري ميوان، ضَيشتخانة، (٣) نوستن، مدخل، راإةو، حةمام، توالَيت، شوَيني غةسالةو مةغسةل، بالكؤن).

نرخي يةكةيةك تةنها (٥٠٠٠٠$) ثةنجا هةزار دؤالرة.
١ ـ هاوآلتي دةتوانَيت بإي (٣٠٪) يان (٥٠٪)ي نرخي يةكةكة لة سندوقي نيشتةجَيبوون وةربطرَيت.

٢ ـ هةركةسَيك بتوانَيت يةكةيةك بة كاش بكإَيت، ئةوا (٢٥٠٠$) (دوو هةزارو ثَينج سةد دؤالر) لة نرخي 
يةكةكةي بؤ كةم دةكرَيتةوة.

بؤ زانياريي زياتر دةتوانيت ثةيوةندي بكةيت بة يةكَيك لةم ذمارة تةلةفؤنانةي خوارةوة لة كاتذمَير 
(٨:٣٠)ي بةياني بؤ كاتذمَير (٥)ي ئَيوارة.

ذمارةي تةلةفؤن: (٠٧٥٠١٥٢١٧١٧) (٠٧٧١٠١٦٥٥٥٥) (٠٧٧٠١٥٢٩٣٩٢)

كؤمثانياي رؤذي نوآ

بؤ وةبةرهيَناني 
خانووبةرة

هةلَيكي زيَرين...

رؤذنامة

بإوايةداية،  لةو  هيَلتةرمان،  يوست 
لةسةرةتاوة خاوةني  هةر  هةرَيم  حكومةتي 
سةبارةت  بــووة  فاشيالنة  سياسةتَيكي 
ئةطةر  دةَلَيت:  رووةوة  لةو  كةركوكء  بة 
بووناية  يةكدةنط  (ث.د.ك)  (ى.ن.ك)ء 
ءاقيعء  ئةمري  لةسةر  كةركوكء  لةسةر 

بةيةكةوة  كةركوك  لة  كة  كرداريدا،  بواري 
بةدي  زياتر  ثَيشكةوتني  دةكرا  كاربكةن، 
مةسةلةدا  كةمَيك  لة  هةرضةندة  بهَينراية، 
ثارتيء  «لةإاستيدا  بــةآلم  هــاوإابــوون، 
يةكتر  مونافةسةي  كةركوكدا  لة  يةكَيتي 
كةس  هةموو  لة  ذياني  ئةمةش  دةكــةنء 

ناخؤشكردووة». 
حيزبة  دوو  كــة  ئـــةوةى  وةآلمـــى  لــة 

يةكدةنطن  دةكةن  ئةوة  ئيديعاى  كوردييةكة 
سةبارةت بة كةركوك، جَيطرى بةإَيوةبةرى 
ئةوان  وتى:  نَيودةوَلةتى  قةيرانى  طروثى 
داهاتووي  بة  سةبارةت  هةية  يةكدةنطييان 
مادةي  جَيبةجَيكردني  لة  تةنيا  كةركوك، 
هةميشة  ئةوان  بةآلم  يةكطرتوون،  (١٤٠)دا 
دامودةزطاكاني  لةسةر  ملمالنَييانة  شةإء 
سياسييةوة  لةإووي  هةميشة  كةركوكء 

يارمةتي  ئةمةش  دةكةن،  دةسةآلت  شةإي 
كةس نادات. 

ثردى  ثاشكؤى  كة  ضاوثَيكةوتنةدا  لةو   
لةطةأل  سازيكردووةء  لةطةَلَيدا  رؤذنامة 
هَيلتةرمان  بآلوكراوةتةوة،  ذمارةيةدا  ئةم 
سةركردايةتى  لةشكستةكانى  يةكَيك 
كةركوك  طةإاندنةوةى  لة  كورد  سياسى 
دؤإاندنى  لة  كوردستان  هةرَيمى  سةر  بؤ 

كوردى  غةيرة  نةتةوةكانى  الى  متمانة 
لَيرةدا  دةَلَيت:  دةستنيشاندةكاتء  كةركوك 
 (٦) تةنيا  كورد  كة  نيية  ئةوة  هةر  كَيشةكة 
ئَيستا  بةَلكو  لةدةستداوة،  رابردووى  ساَلي 
بة  بإوا  ناتوانن  هةرطيز  نةماوةء  متمانةكة 
عةرةبء توركمانةكان بهَينن كة ئَيوة هةَلةتان 
كردووةء نيةتتان باشة بةرامبةريان، هيضي 

ديكة ئةوان بإواتان ثَيناكةن.

جَيطرى بةإَيوةبةرى طروثى قةيرانى نَيودةوَلةتى بؤ              : 

حكومةتي هةرَيم هةر لةسةرةتاوة سياسةتَيكي فاشيالنةى 
سةبارةت بة كةركوك هةبووة

ل ٣
 طةرميان ض كَيشةيةكى هةية؟

ل ٤ء ٥

    ئةبوبةكر عةلى:

دةبَيت سإينةوةى شوَينةوارةكانى 
نةخؤشيى دووئيدارةيى، ببَيتة 

يةكَيك لة خةمةكانى رةوتى ريفؤرمخوازيى

٧ 
٦ء

ل 

جَيطرى بةإَيوةبةرى طروثى قةيرانى نَيودةوَلةتى بؤ              : 
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عارف ستارة

رؤذى دانيشتنى لة ــةوةى ئ ثــاش
كة كوردستاندا ثةرلةمانى (٦/١٦)ي
لةسةر طفتوطؤكردن  بة كرابوو تايبةت 
ثةرلةمانتارَيك ضةند ،٢٠٠٩ بودجةي ساَلى
كة طرت، هةرَيم  حكومةتي لة رةخنةيان 
بايز نةداوة،  طةرميان بةناوضةي طرنطي 
كاروباري بؤ هةرَيم وةزيري تاَلةباني،
وا بؤ طةرميانتان  «كَيشةي وتي: دارايي 
كَيشةيةكي ض طةرميان كردووة، طةورة
ئةم قسةيةش وةزيري رووبةإووي هةية».
طةرميان خةَلكي ثةرلةمانتارانء رةخنةي

كردووةتةوة.
طةرميان دانيشتووانى لة ــك زؤرَي
حكومةت ئَيستا  تا كة لــةوةى ناإازين
ناوضةكةيان لة  ئــاوإى ثَيويست وةك
طةإةكى (١١) تائَيستاش نةداوةتةوةء 
هةزارء (٢) نييةء ئاوةإؤى كةالر قةزاى
زيادةإؤدا ثَينج طةإةكى لة ماَليش (٦٠٠)
ناحيةى هةية دوو كةالر هةروةها دةذين
دةذي، كةسي تَيدا هةزار (٢٢٦) لة زياتر كة
ثةرةثَيداني بودجةي لة قةزاية ئةم بةشي
دينارء مليار  (٥) لة كةمترة ثارَيزطاكان 
بةسلَيمانييةوة طةرميان شاإَيطةيةي ئةو
سايد بةيةك ساَلة (٥٠) دةبةستَيتةوة
رؤذَيكي لةهةر بةوهؤيةوة دروستكراوةء
بووةتة كةسَيك  رابــردوودا ساَلي  (٥)
لَي ئاوإي حكومةت تائَيستا قوربانييء
ثشتطوَيخستنى سةربارى ئةمة ناداتةوة.
طوندةكانىسنوورةكة لةاليةنحكومةتةوة،
دةستةبةرى ئاوةدانكردنةوة، لةإووى
جوتيارانء هاوكاريى خزمةتطوزاريى،

ئاذةَلدارَيتى. كشتوكاألء كةرتى
(١٩٨٨)داء لةساَلي طةرميان ناوضةى
بةر كةوتة ئةنفالدا سَيي قؤناغى لة
رذَيمى لةاليةن ئةنفالكردن ــاآلوى  ش
ـــى هـــةرةزؤري ــى ــةش ــةوةء ب ــس ــةع ب
لةخةَلكى كوردستان ئةنفالكراوةكانى
كةسوكارء ئَيستاش بوون، سنوورة ئةو
ناحيةكاني لة ئةنفالكراوةكان ثاشماوةى
ثإمةينةتى ذيانَيكى شؤإشدا رزطاريء
لة ــك زؤرَي لة  بَيبةشن دةطوزةرَيننء 
ئةوة سةرةتاييةكان خزمةتطوزاريية
لةوة باس طةرميانيةكان كاتَيكداية لة
حيزبي حكوميىء بةرثرسانى كة دةكةن
بارودؤخى باشتركردنى بةَلَينى بةردةوام
ناكةن. جَيبةجَيي بةآلم ثَيدةدةن، ذيانيان

ثةرلةمانى ئةندامى عةزيز، طوَلناز
بةطوآلَلةى نــاســراوة كة كوردستان،
دةكات طةرميان نوَينةرايةتى طةرميانء
وتةكانى بة ســةبــارةت  لةثةرلةمان،
دارايــى كاروبارى بؤ هةرَيم ــرى وةزي
ثةرلةماندا دانيشتنةكةى لة ويستمان وتى:
نةداين رَيطايان بةآلم دةربإين، ناإةزايى
بداية رَيطةيان «ئــةطــةر بكةين،  قسة 
كة دةمسةلماند دةكرد، قسةم بةبةَلطةوة
طةرميانء دةكةوَيتة هةية طوند دةيان
خزمةتطوزارييةكى هيض ئَيستا تاوةكو
قير بستَيك ــةكــراوةو  ن بؤ ئةوتؤيان 

ناوضانة». ئةو نةضووةتة
رابردوودا  ئايارى  مانطي كؤتايي  لة  
بةَلَينةكاني بةدواداضووني بؤ كةمثينَيك
لــة(٤٠) بريتين كة ثَيكهات،  حكومةت
وةك رؤذنامةوان كةسايةتيء رَيكخراوء
داخوازييةكاني بةرامبةر هةستكردنَيك
جَيبةجَيكردني بةَلَيني حكومةت كة خةَلك
ديارترينيان لة ثَيداون، ثإؤذةي كؤمةَلَيك
جَيبةجَيكردني ضاودَيريي كةمثينةكة

دوو طةرميانء لة زانكؤ كــردنــةوةي
كفري- نــَيــوان شةقامي  سايدكردني 
بةَلَيني كة دةكات، كةالر-سلَيماني كةالرء

دراوة. جَيبةجَيكردنيان
رَيكخراوة لة ضاالك قورباني، عةدنان
طروثي ئةندامي طةرميانء مةدةنيةكاني
لةوة باس طةندةَلي، بةطذداضوونةوةي
تاَلةباني بايز قسةيةى ئةو كة دةكــات،
ناإةزاييةكي طةرميان نــاوضــةي لــة 
ضونكة ــةوة، ــووةت ــةوت ــك ــَي ل زؤري 
ناوضةكةيان هةستدةكةن طةرميانيةكان
ناوضةكاني لةطةأل فــةرامــؤشــكــراوةء
هةر كراوة، جياوازي كوردستاندا ديكةي
رَيكخراوةكاني خةَلكء ناإةزايي بؤية
ئيمزا ئةنجامي لة مةدةني كؤمةَلطةي
كة ضــاالكــيــانــةي ــةو ئ ــةوةء ــردن ــؤك ك
دةَلَيت، دةركــةوتــووةء ئةنجاميانداوة 
ضونكة دةكةين، حكومةت لةسةر فشار
ضاككردني لة هةية كة خؤي داواكاريمان
دةبينَيتةوة كارةبادا ئاوء رَيطاوبانةكانء
بَيئاون طةرميان ناوضةكاني يةكةم بةثلةي
ئةركانة بةم حكومةت ئةوةي لةجياتي

بكات، ثَيشكةش خزمةتطوزاريي هةستَيتء
رةخنةي ثيشاندةداتء كاردانةوة ئةو
وةآلمي ئاوا كة هةية حكومةت لة توندي
ثاشماوةي بةشمةينةتء خةَلكي داخوازي
دةكات ئةوة  بؤ ئاماذة دةداتةوةء ئةنفال 
طةرميانء ضيتر كة لةكاردان  الوان كة
نةخرَيتء ثشتطوَي خةَلكةكةي  داخوازي
خؤي جَيي بؤ ئيدارات راستي هةيبةتي
لة زانكؤ بةَلَيندةدات ئةوةي بطةإَيتةوة،
سلَيماني كةالر شةقامي  بكاتةوةء  كةالر

بكات، ئاوا وةآلمدةداتةوة». سايد دوو
نووسين بةإَيوةبةري ميروةيس، ساَلح
لة كة ئةمإؤ طةرمياني رؤذنامةي لة
لَيدوانةى ئةم ثَييواية، دةردةضَيت، كةالر
كاروبارى هةرَيم لةبَي وةزيرى هةرَيم بؤ
بةرثرسانى ئةطةر ضونكة دَيت، ئاطاييةوة
بؤيان بكةن  طةرميان حكومةت سةرداني
ئَيجطار ذمارةيةكي كة ــت دةردةكــةوَي
بةهؤي طةرميان  دَيهاتةكاني لة  زؤر
ئَيستا تا ضؤَلكراونء فةرامؤشكردنةوة
بإياري ثارَيزطا وةك حكومةت كة كةالر
نييةو وتي: تَيدا نةخؤشخانةي لةسةر داوة
ناوضةية ئةم ئاطاداري دارايي «وةزيرى
ئةنفالةكاني كَيشةي طةرميان تائَيستا نيية،
ضؤن بكات،  رزطاري سةرداني با هةية 
ئابووري ـــةروةردةء ث بــاري  ــنء دةذي
دةردةكةوَيت ببينَيت، طةرميان طوندةكاني
لة نةك دةكات، قسة ئاطاييةوة بَي لة كة

خةَلكةوة». طوزةراني واقيعء ناسيني
ــن، حــســَي ــةد ــةم ــح بــــةبــــإواى م
تاَلةباني بايز وتةكاني رؤذنامةنووس،
ــةوةي ــدان ــط رةن بــةرامــبــةر طــةرمــيــان
ضةند كة هةرَيمة، حكومةتي سياسةتي
وةآلمي تَيبطاتء لَيي نةيتوانيوة ساَلة
لةو بداتةوةء خةَلك ثَيداويستييةكاني
نازانَيت حكومةت تائَيستا كة بإوايةداية

ئةو ضةندةء رووبةرةكةشي طةرميان
هةرَيمداية، حكومةتي لةسايةي كة بةشةش
ذمارةي كشتوكاَليء ئابووريء لةإووي
ستراتيذيةتي طرنطيء دانيشتووانةوة
زؤر ــي ــةك رادةي تــا بؤية نــةزانــراوة، 
ئةو درَيذكراوةي تاَلةباني بايز قسةكاني
رابردووة، ساَلي ضةند فةرامؤشكردنةي
هةيبووةء طةرميان  بةرامبةر هةرَيم  كة
خانةقين بؤ ثإؤذة «دروستكردني وتيشي:
يةكَيتيةوة ناو بةكَيشةكاني ثةيوةندي
بودجة ئةو ــردوودا راب لةساآلني هةية،
تةرخانكرابوو بةشَيكي بؤ طةرميان كةمةي
كة بةشَيكيشي نةكراوةء خةرج زؤري
بوون، دةربةنديخان كفريء كةالرء بؤ
براوةتة سياسييةوة مةكتةبي بةناوي
واتة دروستكراوة، ثَي باخضةي جةلةوالء
ناهةقيي بةرامبةر هةر بودجة كةمةش لةو

كراوة».
ذاَلةيي، ضاالك بَيستون لةالى خؤيةوة
كؤمةَلطةي رَيكخراوةكاني لــةبــواري
بؤ بةَلطةوة هــةزار بة دةَلَيت: مةدةني
طةرميان كة دةسةلمَينم دارايي وةزيري

بؤ هةية دؤالر  مليارةها بة ثَيويستي
دَيي هةزارةها كَيشةي ئاوةدانكردنةوة،
لــةدواي خةَلكةكةي كة هةية، وَيراني
طةرميانيانةي بةئيرادةي راثةإينةوة
لةبةر كردووةتةوةء ئاوةدانيان خؤيان
ضؤَلكراون، حكومةت ثشتطوَيخستني
طةرمياندا لة دةتــوانــرَيــت كاتَيكدا لة 
دانةوَيَلة سةوزةء تؤن مليؤن ضةندين
هاوينة بــةم ــةآلم ب بهَينرَيت، بةرهةم
لة طةرميان  بةرهةمي  تةماتةي  يــةك 
ئيدارةيةكيان بةحيساب  نييةء  ــازاإدا ب
دروستكردووة، بؤ ثارَيزطا بةشَيوةي
دةســــةآلت نــادةنــة ــةء ــودج كــةضــي ب
كةالر بةحيساب سةرثةرشتيارةكةي،
«يةكَيك طةرميانة، ئيدارةي مةَلبةندي
كة(٨٠) كفرية طةرميان، كؤنةكاني لةشارة
وةزيــرةكــان بــةشــاري قــةزايــةء ساَلة 
كةميي بةدةست خةَلكةكةشي دةناسرَيتء
كَيشةي طرفتارنء خزمةتطوزارييةوة
طةرميان كة تَيطةيشتنةية  ئةو  طةرميان
وةك نازانَيتء ئاوةدانكردنةوة بةشايةني

دةكات». سةيرى ثلةدوو
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هةية؟ كَيشةيةكى ض طةرميان

ثَينجوَينى جةمال فؤتؤ:

ضاككردني خؤي لة كة «داواكاريمان هةية

دةبينَيتةوة كارةبادا ئاوء رَيطاوبانةكانء

ئةوةي حكومةت خزمةتطوزاريي لةجياتي

كاردانةوة ئةو بكات، ثَيشكةش

ثيشاندةدات»

با هةية ئةنفالةكاني كَيشةي طةرميان «تائَيستا

دةذينء باري ضؤن بكات، رزطاري وةزير سةرداني

ثةروةردةء ئابووري طوندةكاني طةرميان ببينَيت،

نةك قسة دةكات، ئاطاييةوة بَي لة دةردةكةوَيت كة

طوزةراني خةَلكةوة» ناسيني واقيعء لة

كة دةردةكةوَيت بؤيان بكةن طةرميان سةرداني حكومةت بةرثرسانى «ئةطةر
تا ضؤَلكراونء فةرامؤشكردنةوة بةهؤي طةرميان دَيهاتةكاني لة زؤر ئَيجطار ذمارةيةكي

نيية» تَيدا داوة نةخؤشخانةي لةسةر بإياري ثارَيزطا حكومةت وةك كة كةالر ئَيستا
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محةمةد سالَح حةمةالو

دةستووريى ياساييء  شارةزايةكي 
هةرَيمي سيستمي بــةوةدةكــات ئاماذة
نيمضة سيستمَيكي كــة كــوردســتــان 
لةوسيستمةشدا ســةرؤكــايــةتــيــيــةو 
بةآلم دراوة، هةرَيم بةسةرؤكي دةسةآلت
لةطةَلدا لَيثرسينةوةيةكي هيض ناتوانرَيت
سيستمَيكي ئةوسيستمة هةربؤية بكرَيت

نيية. سةركةتوو
مةسعود رابردوو ئايارى ثَينجى رؤذى
كوردستان هةرَيمى سةرؤكى بارزانى
باآلى كؤمسيؤنى  ثةرلةمانكرد لة داواى 
راسثَيرن هةَلبذاردنةكان سةربةخؤى
هةرَيم سةرؤكى هةَلبذاردنى بةمةبةستى
لة ثرؤسةكة بــةآلم خةَلكةوة، لةاليةن
تائَيستاش روناكبيرانةوة ياساناسء اليةن
بؤسةر بةمةترسى  لَيدةطيرَيتء رةخنةى 

دةزانن. داهاتووى
ئةطةرضى فيدراَليةكاندا  لةسيستمة 
كة نةكرابَيت بةوة ئاماذة  (نص) دةق بة
سياسييةكةيان سيستمة هةرَيمةكان نابَيت
مةركةز، سيستمي لةطةأل جياوازبَيت
لةهةرَيمةكاندا جياواز سيستمَيكي دةكرَيت
نةبَيت سيستمة ئةو كة ثةيإةوبكرَيت،
بةمةرجَيك ثةيإةودةكرَيت،  لةمةركةزدا 

بَيت. ديموكراتي سيستمَيكي سيستمةكة
مستةفا، شَيخ لةتيف د. هــةروةك
ــي ــووري دةســت ــيء ــاســاي ثــســثــؤإي ي
لةدةستووري راطةياند: بةإؤذنامةي
دةسةآلتي لةسيستمي  بــاس عَيراقدا
سيستمة ئةو نةكراوة كة دةبَيت هةرَيمةكان
دةستوور بةَلكو بَيت سيستمَيك جؤرة ض لة
ئةودةسةآلتةي بؤهةرَيمةكان جَيهَيشتووة.
سةرؤكايةتيدا «لةسيستمي وتيشي:
ســةرؤكــي ـــــرانء وةزي ئةنجومةني 
سيستمي بةآلم نيية، وةزيران ئةنجومةني

نيمضة كوردستان كة سيستمَيكي هةرَيمي
سةرؤكي لةوسيستمةدا سةرؤكايةتييةو
وةزيران ئةنجومةني سةرؤكي هةرَيمء
سيستمَيكي سيستمة ئةم لةبنةإةتدا هةية

نيية. سةركةوتوو
دةستووري ثَيضةوانةي كة ئــةوةي
لةهةرَيمةكاندا نابَيت  كة ئةوةية،  عَيراقة

بةآلم ثةيإةوبكرَيت، ثاشايةتي سيستمي
كؤماري ــةرؤك  س سيستمي دةكــرَيــت

ثةيإةوبكرَيت.
«سيستمي ثَيشيواية، د.لــةتــيــف
ئةمريكا ــــةدةرةوةي ل سةرؤكايةتي
ضووةو ديكتاتؤريةت  بــةرةو هةمووي
ســةرؤكــايــةتــيــش نيمضة سيستمي 

بةرةو بةهةمانشَيوة فةرةنسا لةدةرةوةي
لةو بةتاييةت رؤشتووة، ديكتاتؤريةت
نيية»، ثَيشينةي ديموكراتييان كة وآلتانةي
لةناو تةنانةت ثةرلةماني سيستمي بةآلم
سةركةوتني دواكةوتووةكانيشدا طةلة

بةدةستهَيناوة.
دةستووريي ياساي شارةزايةي ئةو
دةسةآلتي «ئَيستا بةوةشكرد، ئاماذةي
سةرةك لةدةسةآلتي  هةرَيم سةرؤكي
هةرَيم سةرؤكي زياترةء عَيراق كؤماري
ضةكدارةء هَيزي طشتيي سةركردايةتي
راطةياندني ياساكانء ثَيشنيازكردني
ئةودايةو لةدةسةآلتي لةناكاويش حاَلةتي
ثةرلةمانيدا لةسيستمي دةسةآلتانةش ئةو
دةسةآلتانةي ئةو بووني هةربؤية نيية،
بؤسةر خةتةرَيكة  هــةرَيــم ســةرؤكــي

ديموكراسي».
كة خستةإوو ئةوةشي لةتيف، د.
هيض سةرؤكايةتيدا نيمضة «لةسيستمي
هةرَيمدا سةرؤكي لةطةأل لَيثرسينةوةيةك
لةكاتَيكدايةضةنديندةسةآلت ئةوة ناكرَيت،
هةربؤية ناكرَيت دراوة، بةسةرؤكي هةرَيم
نةتوانرَيت بدرَيتء بةكةسَيك دةسةآلت

بكرَيت». لةطةَلدا لَيثرسينةوةي

سةرؤكايةتيدا نيمضة لةسيستمي
ــران، وةزي لةئةنجومةني  لَيثرسينةوة 
دةكرَيت، وةزيران ئةنجومةني سةرؤكي
ثةرلةمان لةئةركةكاني يةكَيك ضونكة
ئيشوكارةكاني ضاودَيريي كة ئةوةية،
ئةنجومةنيوةزيراندةكاتءلَيثَيضينةوةيان
شارةزاكةي هةربؤية ــات، دةك لةطةَلدا
ثَييوابوو، دةستووريي  ياساي  بــواري
لَيثرسينةوة نةبووني دةسةآلتء بووني
ديكتاتؤريةت ماناي ئةوة بؤخؤي خؤي
دةسةآلت هةميشة ضونكة دةطةيةنَيت،

لَيثرسينةوةداية. لةطةأل
ياسايية ثسثؤإة ئــةو وةك ــةآلم ب
كاتدا لةيةك «ناكرَيت ثَيكرد، ئاماذةي
دةسةآلت هةبَيتء فيعلي دةسةآلتي دوو
سةرؤكي هةرَيمء  سةرؤكي لةدةستي 
ضونكة بَيت، وةزيرانيشدا ئةنجومةني
دروستدةبَيتء بةريةككةوتن لةوحاَلةتةدا
ــة ــان ــةودةســةآلت ل يــةكــَيــك ثَيويستة 
ــةوجــؤرة ل وتــيــشــي: ــتــةوة» رةتــبــكــرَي
بةتةماح كةسَيكي ئةطةر  سيستمانةدا
دةسةآلتةكان كؤنترؤَلي بيةوَيت هةبَيتء
دةضَيتة بؤ ئةوةي بةئاساني ئةوة بكات

سةر.
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هةرَيم سةرؤكي ئَيستا دةسةآلتي
زياترةء عَيراق كؤماري سةرةك لةدةسةآلتي

سةركردايةتي طشتيي سةرؤكي هةرَيم
ياساكانء ثَيشنيازكردني ضةكدارةء هَيزي

لةناكاويش لةدةسةآلتي راطةياندني حاَلةتي
لةسيستمي دةسةآلتانةش ئةودايةو ئةو

نيية ثةرلةمانيدا

فةالح نةجم

ثةرلةمانى ــووى ــات داه ئةندامانى
دةكةوَيتة قورسيان رؤَلَيكى داهاتوو
ساَلى ضوار لةماوةى بؤئةوةى ئةستؤ
سةرجةم لةثةرلةمان بةئةندامبوونياندا
تةواى رؤَلى تا  بخةنةطةإ هةوَلةكانيان 
نةدةن رَيطة بطةإَيتةوة، بةئةندامبوونيان

بكةن. ئاراستةيان حيزبةكان
ضوار ثَيش كة كوردستان، ثةرلةمانى
ئةزموونى كؤمةَلَيك هةَلبذَيردرا ساأل
بؤيةخةَلك ناديموكراسىءخراثىتَيثةإاند،
لة كة داهاتوو ثةرلةمانى ضاوةإواندةكات
جارَيكي هةَلبذَيردرَيت، (٢٠٠٩/٧/٢٥)دا

دووبارةنةكاتةوة. ئةزموونة ئةو ديكة

نوَينةرايةتيكردن سيفةتى

(ماوةبةسةرضوو) ثةرلةمانى ئةندامانى
ــةوة ــك ــةَل خ ـــةن ـــةالي راســـتـــةوخـــؤ ل
بةحيزبةكان دةنط بةَلكو هةَلنةبذَيردراون،
خؤيان دةنطةكانى بةثَيى ئةوانيش درا،
ثةرلةمان، ناردة ئةنداميان ذمارةيةك
ديموكراسيةكاندا لةوآلتة لةهةندَيك كة
ئةندامانى بةدامةزراندنى شَيوازة ئةم
كة هةَلبذاردنى، نةك دادةنَين، ثةرلةمانى
(١١١) هةَلبذاردندا تةواوبوونى لةطةأل
لةاليةن ثةرلةمان  ئةندامى وةك  كةس
بةهيض «ئةمةش دادةمةزرَين، حيزبةكانةوة
نوَينةرايةتيكردنى سيفةتى شَيوةيةك
نوَينةرايةتى ضونكة وةرناطرَيت»، خةَلك
ثَيش خةَلك، نةك دةكةن حيزبةكانيان
حيزبةكان لةكؤبوونةوةكان هةندَيك
«ئــاوا ــَيــن، دةَل ثةرلةمان بةئةندامانى
ئةندامانى كؤبوونةوةكاندا لةكاتى بَلَين»
ئــةوان كة  لةيادة ئــةوةيــان ثةرلةمان
هةرطيز ـــراون،  دان حيزبةوة لــةاليــةن
لَييان خةَلك كة نيية ئةوةيان ترسى
متمانةيان ديكة جارَيكي يان بَيت، ناإازي

ئةندامى ببنةوة نةبةخشرَيتةوةء ثَي
كة بيردةضَيتةوة ئةوةيان ثةرلةمان،
بؤ كار دةبَيت خةَلكن،  نوَينةرى  ئةوان
كة لةيادة ئةوةيان هةميشة  بكةن، خةَلك

ضين. حيزبةكانيانةوة لةاليةن

ثةرلةمان دووركةوتنةوةى

خةَلك لة
ثةرلةمانى ساَلى تةمةنى ضوار لةماوةى
لةو كوردستان، هةرَيمى رابـــردووى
كة ليذنةيةى (١٤) لةو كام هيض ماوةيةدا
ثةروةردة، (ياسا، جياجياكاندا لةبوارة
لَيكؤَلينةوةيةك تةنيا كاردةكةن، ناوخؤ...)
تابزانرَيت ئةنجامنةداوة راثرسييةكيان يان
ضاالكيةكانى لةكاروبارء ضةند خةَلك
هةواآلنةى ئةو  بةثَيى رازين، ثةرلةمان 
ئةندامانى بآلودةكرَينةوة، لةميدياكانةوة
لةطوزةرانى كوردستان ثةرلةمانى
ئةوكاتة ضونكة نين، ئاطادار هاوآلتييان
ثةرلةمان ئاطاى لةطوزةرانى خةَلك دةبَيت،
لةبةردةم هةولَيرو دةضَيتة خةَلك كة
بةضةند ئةويش هاواركات، ثةرلةماندا
ئةندامَيكى تاضةند تَيثةإدةبَيت قؤناغَيكدا
ماوةيةكى ثاش دةبَيت ئاطادارى ثةرلةمان

لةكؤبوونةوةيةكى لةدواخستنى، زؤر
باس ديكة ئةندامةكانى  بؤ ثةرلةماندا 
ئاطاداردةكرَينةوة، لةكَيشةكة دةكرَيتء
كراوة لةثةرلةمان داوايانةى ئةو ديارترين
كيميابارانى بريندارى ذمارةيةك داوايةكة
ئاراستةى هةذارييانةوة بةهؤى هةَلةبجة
ضونكة كرد، ثةرلةمانيان سةرؤكايةتى
كيميايى بريندارانى ضارةسةركردنى
ئةو نةخؤشانة دةكرَيت، لةوآلتانى دةرةوة
خةرجيةيان ئــةو دابينكردنى تواناى
كة كردبوو لةثةرلةمان ــان داواي نييةء 
بؤ دابينبكات بؤ تايبةتيان  مووضةى
بةثَيى نةخؤشيةكانيان، ضارةسةركردنى
لةثةرلةمان داواية ئةو بريندارانة ئةو وتةى
داويانةتة ساَلة دوو ضونكة ثشتطوَيخراوة،
كَيشانةى لةو  يةكَيكة ئةمةش ثةرلةمان، 
ـــةإووى رووب بــــةردةوام خــةَلــك، كة

دةبَيتةوة. ثةرلةمان ئةندامانى

و حيزب ثردى حكومةت

خةَلك نةك
ســةرؤكــى ـــى رؤَل ـــةوةى بــةثــَيــى ئ
لةنَيوان بَيت ثردَيك كة ئةوةية ثةرلةمان
خةَلك ضونكة خةَلكدا، حكومةتء

ثةرلةمانيش هةَلدةبذَيرَيتء ثةرلةمان
حكومةتء ــة دةدات متمانة حكومةت
دةكات، لةطةأل لَيثَيضينةوةى ضاودَيريى
ناإازيبَيت لةحكومةت خةَلك كاتَيك
دةثرسَيتةوة، لةحكومةت ثةرلةمان
ثــةرةيــســةنــد ــان ــةك ــي ــاإةزاي ــة ن ك
ثةرلةمان لةحاَلةتةكاندا  لةهةندَيك 
دةسةنَيتةوة، لــةوةزيــرَيــك متمانة 
بةخاوةنى خــؤى ثةرلةمان ضونكة
بةهؤى بةآلم  دةزانَيت، خةَلك كَيشةى
لةاليةن ثةرلةمان ئةندامانى ئةوةى
ئةوةى لةبرى دانراون، حيزبةكانةوة
حكومةتدا، خةَلكء لةنَيوان  ثردَيكبن
حكومةتن، حــيــزبء ــوان ــَي ن ــردى  ث
حيزب ــةوة ــان ــةم ــةرل ث ــةى  ــط ــةإَي ل
خؤياندةدةن بةكارةكانى شةرعيةت
وَيرانترين ئةمةش  كة حكومةت،  الى
دواكةوتووةكاندا لةوآلتة كة سيستمة
حيزبةكان كاتَيك دةكرَيت،  ثةيإةوة
حكومةتء بةسةر دةسةآلتدار دةبنة
لةكوردستاندا بةتايبةت ثةرلةمانةوة،
ئةندامانى زؤرينةى يةكَيتى ثارتىء كة
لةهةموو بةدةستةوةيةو ثةرلةمانيان
شارةزايانى بةآلم ثةرلةماندا، خولةكانى
كة ــن، دةض بؤ  واي سياسى  ــوارى  ب

لةاليةن هةرضةندة داهاتوو ثةرلةمانى
بةهؤى هةَلدةبذَيردرَين حيزبةكانةوة
حيزب قةوارةسياسييةكانةوة زؤرى
ئَيستا ثةرلةمانى وةك نةتوانَيت

كاروبارةكانييةوة. دةسبخاتة

ثةرلةمان شكستى دواين

ئةندامى ذمارةيةك ملمالنَيى ثاش
ثةسةندكردنى لــةســةر ثــةرلــةمــان
كوردستان، هةرَيمى ٢٠٠٩ى بودجةى
ــدامــانــى ــةن ئ لــة ـــةك ـــارةي كــة ذم
كؤبوونةوةكانى بايكؤتى ثةرلةمان
ئامادةى كة بةوةى ثةرلةمانيانكرد،
ئةوةى ثَيش نابن، ضونكة  دانيشتنةكان 
يةكَيتى ثارتىء ثةرلةمان بضَيتة بودجة
ئةمةش بكرَيت، ثةسةند كة بإياريانداوة
كة ثةرلةمانانةى ئةندام ئةو كة وادةكات
ضى بودجة ثةسةنكردنى لةسةر رازينين
ثةسةندكردنى ثشتطوَيدةخرَيت، بَلين
كة بَيت، شكست دوا ثَيدةضَيت بودجة
ثارتىء لةبةردةم وةريطرت  ثةرلةمان
داهاتووى ثةرلةمانى ضونكة يةكَيتيدا،
هَيزو ضةندين كوردستان هةرَيمى

لةخؤدةطرَيت. جةماوةريى قةوارةى

دةطةأيَتةوة؟ ثةرلةمان ئةندامانى رؤَلى ضؤن

ضووة ديكتاتؤرييةت بةرةو لةئةمريكا، جطة سةرؤكايةتى سيستمَيكى هةموو
دةستووريى: مستةفا،اثسثؤإي شَيخ لةتيف د.

دوو دةسةآلتي كاتدا «ناكرَيت لةيةك
لةدةستي دةسةآلت هةبَيتء فيعلي

ئةنجومةني سةرؤكي هةرَيمء سةرؤكي
لةوحاَلةتةدا ضونكة بَيت، وةزيرانيشدا

بةريةككةوتندروستدةبَيت»

www.ne
tew

e.c
om



5 ذمــارة (493) ثَينجشةممة 2009/6/18
hewal.rozhnama@gmail.com

ئةم دةستوورة ثةرلةمانى كوردستانء ئةنجومةنى ثارَيزطاكانى كــــــوردستان دةكات بةدوو دةزطاى كارتؤنى الوازى بَى دةسةآلت

بةدواداضـــــوون

لة  ديكة  يةكَيكي  دةزانيت  خؤت  هةَلبذاردنةكان، 
كة  هةَلبذاردنة  باسوخواسى  طةرمةكان  دؤسيية 
بؤ  تَيإوانينتان  ئَيوة  دةكةن،  ضاوةإَيى  خةَلك 

بارودؤخى هةَلبذاردن ضؤنة؟
لة  هةَلبذاردن  ثرؤسةى  ــة  واي ئومَيدم  من   *
بةوثةإى  هَيمنى،  بةوثةإى  عَيراقدا  كوردستانى 
شةريفانة  مونافةسةيةكى  بةوثةإى  ديموكراتى، 
تَيبثةإَيت،  ليستةكاندا  لةنَيوان  نوَينةرةكانء  لةنَيوان 
خزمةتى  كة  ئةوةبَيت  ئامانجى  اليةك  هةموو  ئةطةر 
ئَيمة  ميللةتةكةى  بكات، خزمةتى  ميللةتةكةى خؤمان 
خزمةتى  هةرَيمداية،  ئاسايشى  ئةمنء  لةثاراستنى 
ثةرلةمانَيكى  هةوَلبدةين  كة  لةوةداية  ميللةتةكةمان 
مةجالى  كة  ثَيشةوة  وابَيتة  دةنطى  فرة  رةنطء  فرة 
دنيا  لة  وآلتَيك  هيض  ضونكة  تيابَيت،  ئؤثؤزسيؤنى 
ديموكراتيم  وآلتيكى  من  بَلَيت  بكات  ئيديعا  ناتوانَيت 
ئةطةر ئؤثؤزسيؤنى تيا نةبَيت، لةبةر ئةوة دةبَيت ثَيمان 
هةبَيت،  ليستةكاندا  لةنَيوان  ركةبةرى  كة  خؤشبَيت 
لةسةرئةوةى  هةبَيت  ليستةكاندا  لةنَيوانى  ركةبةرى 
كة باشترين كةس هةَلبذَيرن بؤ ثةرلةمان كَيبإكَييان 
لةنَيواندا هةبَيت كة باشترين بةرنامة دابنَين، ركةبةرى 
لةسةر ئةوة هةبَيت كة كاميان بة سةردةميي ترينء بة 
نةك  ثةرلةمان دةبن،  داخَلى  ترين شَيوة  ديموكراتيى 

لةسةر بنضينةى ديكة.
ئَيستا  بارودؤخةى  ئةم  ثَيتواية  تؤ   :KNN
(بة  درووســتــبــووة،  كوردستان  هةرَيمى  لة 
زؤر  ضةمكة  ئــةم  ئــةوةى  لةبةرضاوطرتنى 
لــةإووى  وةرضةرخانَيكة  بةكاردةهَينرَيت) 
نوَيمان  مؤدَيلَيكى  ديسانةوة  ديموكراسييةوةء 

نيشاندةدات؟
هةَلبذاردن  ثرؤسةى  كة  واية،  ئومَيدم  بةَلَى،   *
بضَيت  بةرةوثَيشةوة  ديموكراتى  هَيمنء  بةشَيويةكى 
يةكتريدا  لةطةأل  ركةبةرى  ئَيستا  كة  ليستانةى  ئةو 
بَيطومان  ثةرلةمانةوة.  بضنة  نوَينةرةكانيان  دةكةن، 
بؤضوونء  ئةو  هةية،  بؤضوونى جياوازيان  بةرنامةو 
بةرنامة جياوازانة لة ناو ثةرلةماندا وابَيت كة ركابةرى 
يةكتريى بكةن بؤ ئةوةى كة كاميان بتوانن، زؤرترين 
خزمةت بة ميللةتةكةمان بكةنء زؤرترين خةَلك بةالى 

خؤياندا رابكَيشن.
لة  ئــةوةى  لةبةرضاوطرتنى  بة   :KNN
رابردوودا كةمتر هؤشيارى تاكى كورد لةبةرضاو 
طيراوة، لةم جارةياندا بةشَيوةيةكى طشتى ليستء 
فةلسةفةى  دةكةنة  بةرنامة  سياسييةكان  قةوارة 

كارى خؤيانء دةيخةنة بةردةمى جةماوةر؟
لة  ساأل   (١٨) تَيثةإبوونى  ــةدواى  ل ثَيمواية   *
حوكمإانى كورديى بةَلَى، ئَيستا بةرنامة وةك لة ضةند 
بؤ  راثةإين  لةدواى  باسمكردووة،  ديكةدا  جارَيكى 
لةبةغدا  ئةوةى  لةبةر  ئَيمة  زياتريش  دةساأل  ماوةى 
حكومةتى بةعس لةسةر كاربوو، ئةولةويةتى هةموو 
ئةوةبوو،  عَيراقدا  كوردستانى  لة  سياسييةكان  هَيزة 
كوردستانء  هةرَيمى  حكومةتى  تةسبيتى  كة 
ثةرلةمانى كوردستان بكةن، لةدواى رووخانى سةدام 
مافة  كة  ئةوةبوو  كوردستان  هةرَيمى  ئةولةوييةتى 
عَيراقدا  دةستوورى  لة  كورد  طةلى  نةتةوةييةكانى 
بضةسثَينن، بةَلَى ئَيستا ئةولةوييةتى خةَلك بؤ ئةوةية 
ض  تؤ  بةرنامةكةى  ئايا  بةرنامة،  بخرَيتة سةر  تةركيز 
خزمةتطوزارييةكى طشتى ثَيشكةش بةخةَلك دةكات؟ 
دةكةيت؟  خةَلكدا  ذيانى  ضؤنايةتى  لة  طؤإينَيك  ض 
ضؤن عةدالةتى كؤمةآليةتى جَيبةجَي دةكةيت؟ ئةمانة 
ئَيستا  نين، خةَلك  تةنيا دروشمى سياسى  بةرنامةن، 
بةاليةوة طرنطة رؤذى ضةند سةعات كارةباى هةية؟ 
رؤذى ضةند سةعات ئاوى خواردنةوةى هةية؟ ضةند 
تةندروستى  بنكةى  رَيطاوبانى هةية؟ ضةند  كيلؤمةتر 
هةية؟ ضةند بيناى قوتابخانة هةية؟ ئةمانةى زؤر زؤر 

بةالوة طرنطةء بةشَيكة لة بةرنامةى سياسى.
يةكَيك  لة  قةناعةتةوةية  لةو  ئةمة   :KNN
كة  دةكةيت  لةوة  باس  ضاوثَيكةوتنةكانتدا  لة 

ئةولةويةتى ئَيستا ضاكسازيى ناوخؤيمانة؟
* ئةولةويةتى ئَيستا ضاكسازيى نيية، بةَلكو طؤإانة، 
طؤإانة  ئةولةويةت  ئَيستا  بوو،  ضاكسازيى  قؤناغَيك 
لة  نيية  بةإَيوةبردنى وآلتةكةماندا، طؤإين  لةشَيوةى 
دةموضاوو كةسةكاندا، طؤإينة لةشَيوةى بةإَيوةبردنى 
مةكتةبى  ئَيستاش  هةتا  ئَيمة  وآلتــةى  ئةم  وآلتــدا، 
سياسييةكان بةإَيوةى دةبةن، ئيتر كاتى ئةوةهاتووة 
كاتى  سياسى،  مةرجةعَيكى  بة  ببَيت  ثةرلةمان  كة 
ئةوة هاتووة كة ئةنجومةنى وةزيران بةبَى تةدةخولى 
رؤذانةى سةركردايةتى حيزبةكان، بتوانَيت كاروبارى 
بةإَيوةبةرى  قايمقامء  بةإَيوةبةرَيت،،  دائيرةكانى 

ناحيةو موحافيزةكانء سةرؤكى شارةوانىء سةرؤكى 
دائيرةكان لةسةر بنضينةى لَيوةشاوةيىء شارةزايىء 
تةدةخولى  بةبَى  بةإَيوةبةرن،  ئيشةكانيان  زانايى 
اليةنَيك  هيض  سةربةخؤبنء  دادطاكانمان  حيزبى، 
نةتوانَيت دةستوةربداتة كاروبارةكانيان، زانكؤكانمان 
مةدةنى  كؤمةَلطةى  رَيكخراوةكانى  سةربةخؤبن، 
لةذَير هةيمةنةى حيزب بَينة دةرةوة  بؤ ئةوةى بتوانن 
بةرثرسانى  بكةن.  خؤيان  توَيذةكانى  لة  بةرطرى 
سةرمايةطوزاريى  بازاإو  لة  دةست  نةتوانن  حيزب 
بووةتة  ئَيستا  كة  لةو جؤرة شتانةية  ئةمة  وةربدةن، 
داخوازى خةَلك، ئةمانة هةمووى بةرنامةى سياسييةو 
فآلنة كةس  ئةمة  كة  نيية  بةوةوة  ثةيوةندييةكى  هيض 
بيكات  هةراليةنَيك  بيكات،  حيزب  كامة  يان  دةيكات 

ثَيمواية خةَلك لة دةورى كؤدةبَيتةوة.
داخوازى  بووةتة  ئةمة  ئَيوة  بةإاى   :KNN

خةَلك؟
* ثَيمواية بووةتة خواستَيكى جةماوةرى.

KNN: جؤرَيك لة جياوازى لةم هةَلبذاردنةدا 
جياوازةوة،  ليستى  بوونى  بةهؤى  بةديدةكرَيت 
ديموكراسيانة  بةشَيوةيةكى  هاتو  ئةطةر 
هةَلبذاردنةكة تَينةثةإَيت، هةنطاوة مةدةنييةكانء 
ئةو رَيوشوَينانةى كة ثَيويستة هَيزة سياسييةكان 

بيطرنةبةر بةإاى ئَيوة ضيية؟
بير  نابَيت هيض اليةنَيك بةهيض جؤرَيك  ثَيمواية   *
وةكء  ئةمة  بكاتةوة،  توندوتيذيى  بةكارهَينانى  لة 
مةبدةئَيك دةبَيت قبوَلى بكةين، مةبدةئى دووةم، ئةوةية 
سةالمةتى  هةَلبذاردنء  ثرؤسةى  ئاسايشى  ئَيستا 
هةرَيمى  حكومةتى  بةدةست  هةَلبذاردن  ثرؤسةى 
مةسئولى  بيثارَيزنء  ئةوان  دةبَيت  كوردستانةوةية، 
يةكةمن لة ثاراستنى ئاسايشى ثرؤسةى هةَلبذاردن. 
لة كوردستانى عَيراقدا، ئةوةى جَيطاى داخة ئَيستا لة 
كوردستانى عَيراقدا ضوار دةزطاى طرنط كة دةتوانن 
عاميلى كاريطةربن لة هةَلبذاردندا ئةمانة بَياليةن نين، 
هَيزةكانى  لة  بريتين  كة  هَيزةضةكدارةكانة  يةكةميان 
ئاسايش، هَيزى ثَيشمةرطة، ثؤليس، ئةمانة لة سلَيمانى 
بةدةست  هةولَيريش  لة  يةكَيتييةوةيةو  بةدةست 
لة  بةهةمانشَيوة  حكومةت  دامودةزطاى  ثارتييةوةية، 
سياسييةوةيةو  اليةنَيكى  بةدةست  سلَيمانى  ئيدارةى 
لة هةولَيريش بةدةست اليةنَيكى ديكةي سياسييةوةية، 
سةرضاوةكانى دارايى حكومةت كة موَلكى هةمووانة 
ئةويش ديسانةوة بةدةست دوواليةنى سياسييةوةية، 
بةشى  كاريطةرن  ئةوانيش  كة  راطةياندن  دةزطاكانى 
راديؤكانء  ئاسمانييةكانء  كةناَلة  هـــةرةزؤرى 
رؤذنامةكان بةدةست ئةم دوواليةنة سياسييةوةية، بة 
مانايةكى ديكة، نةهَيزى ضةكدار، نةثارةو ثولى طشتى، 
نيية،  بَياليةن  نةإاطةياندن  دةوَلــةت  نةبيرؤكراسى 
ئَيرانء  ئةطةر  تةنانةت  دنيا  وآلتانى سةرتاسةرى  لة 
لة  تةنيشتمانةوةن،  لة  كة  بهَينينةوة  بةنموونة  توركيا 
هةموو هةَلبذاردنةكاندا ئةم ضوار رةطةزة كة باسمكرد 
هةَلبذاردندا  لة  بَيطومان  هةَلبذاردندا،  لة  بَياليةنن 
لة  باسمكرد،  دامودةزطايانةى  لةم  كة  هةريةكَيك 
رؤذى هةَلبذاردندا وةكو تاك دةنطدةدةن بةاليةنَيكى 
ئةمانة  هةَلبذاردنةكاندا  ثرؤسةى  لة  بةآلم  سياسى، 
بَياليةن دةبن، بةآلم لة وآلتى ئَيمةدا بَياليةن نين، ئَيمة 
ئومَيدمان واية، ئةم دوواليةنة دةسةآلتدارة ثرؤسةى 
ئةطةر  خؤ  بةإَيوةبةرن،  سةالمةتى  بة  هةَلبذاردن 
كوردستان،  دادطاكانى  بؤ  دةبةين  ثةنا  ئَيمة  وانةبَيت 
ثةنا  ئةوا  نةثرسين،  داديان  كوردستانيش  لة  ئةطةر 
دةبةين بؤ بةغداو رَيكخراوة نَيودةوَلةتييةكانء ئاخير 
بةإَيطةى  خؤمان،  بةرميللةتى  دةبةينة  ثةنا  شتيش 
رَيطايانة  ئةو  مانطرتنء  خؤثيشاندانء  مةدةنيانةو 

دةطرينة بةر.
KNN: ئةطةر بارودؤخةكة بةمشَيوةية حيزبى 
خةَلكانى  رؤَلــى  تؤ  بــةإاى  باسكرا،  وةك  بَيت 

سةربةخؤ لة هاوكَيشةكةدا ضؤن دةبينيت؟
*  ئةوةى جَيطةى داخة ثَيمواية تائَيستا نةيانهَيشتووة 
رؤَلةكانيان كاريطةر بَيت، ئةويش لةبةر كؤمةَلَيك هؤ 
بووة، وةكو باسمكرد مةسةلةى ئةولةويةت زؤر طرنط 
بووة لةهةر قؤناغَيكدا، ئَيستا ئةولةويةتةكان طؤإاوة، 
كة  بووبَيت  ئةوة  بؤ  ئةولةويةت  ئةطةر  سةردةمَيك 
حكومةتى هةرَيمى كوردستانء ثةرلةمانةكةى جَيطير 
كة سةقامطيرى  بووبَيت  ئةوة  بؤ  بكةين، سةردةمَيك 
نةمَينَيت،  ناوخؤ  شةإى  هةبَيتء  كوردستاندا  لة 
سةردةمَيك ئةطةر بؤ ئةوة بووبَيت كة مافةكانى كورد 
لةدةستوورى عَيراقدا جَيطير بكرَيت، ئَيستا قؤناغى ئةوة 
هاتووةتة ثَيش، كة طؤإان لة ضؤنايةتى ذيانى خةَلكدا 
بكرَيت، ئةمةش بووة بةخواستى خةَلك، تةنانةت بووة 

دةسةآلتدارةكانيش،  حيزبة  حيزبةكانء  بةخواستى 
من ثَيمواية قؤناغَيك دةستيثَيكردووة كة حيزبةكانيش 
طةورة  دةالقةيةكى  ئَيستا  بضنةوة،  بةخؤياندا  دةبَيت 
كؤمةآلنى  لةبةينى  حيزبةكانء  لةبةينى  دروستبووة 
سةركردايةتى  حيزبةكانء  قاعيدةى  لةبةينى  خةَلكدا، 
حيزبةكاندا، تةنانةت لةبةينى ئةندامانى سةركردايةتى 
دروستبووة،  متمانةيى  بآ  لة  جؤرَيك  حيزبةكانيشدا 
قؤناغى  كة  تــازة،  قؤناغَيكى  سةر  دةمانخاتة  ئةمة 
قؤناغى  طؤإانة،  قؤناغى  كة  بةخؤداضوونةوةية 
كؤمةآليةتىء  ئــابــوورىء  لــةبــوارى  ضاكسازيية 
ئةو  كةس  هةندَيك  رةنطة  سياسى،  رؤشنبيريىء 
ثَيمواية  من  كة  لَيكبداتةوة،  ديكة  بةجؤرَيكى  وشةية 
كةسى  زةرةرى  تيايةو  كةسَيكى  هةموو  قازانجى 
زانكؤو  دةكات  لةوة  قازانج  كةسَيك  هةموو  تيانيية، 
هةبَيتء  بةرزيان  زانستى  ئاستَيكى  ثةيمانطاكانمان 
ببن بةشوَينى داهَينانء ثَيطةياندنى كاديرى ثاشةإؤذ، 
ئَيمة  بازاإى  كة  لةوةدةكات  قازانج  كةسَيك  هةموو 
بازاإدا  لةناو  منافةسة  نةمَينَيتء  طرانى  ئازادبَيت 
قازانج  كةسَيك  هةموو  نةمَينَيت،  ئيحتيكار  هةبَيتء 
دادطاكان  بَيتء  ســةروةر  قانوون  كة  دةكات  لةوة 
هةبيََتء  شكاتَيكى  هةركةسَيك  هةبَيتء  دةسةآلتيان 
بتوانَيت ثةناى بؤبةرَيت، ياخود ثةرلةمانَيكمان هةبَيت 
ببَيتة مةرجةعى سياسى، ئةمة ئةوةية كة تاكى كورد 
بَيدةسةآلتةوة  بة فةقيرء دةوَلةمةندةوة دةسةآلتدارو 

قازانجى لَيدةكةنء ثَيموانيية كةس دذى ئةوةبَيت.
بةشَيوةيةكى  ئَيوةوة  بةناوى  زؤرجار   :KNN
دةدرَيت،  راطةياندنةكان  بؤ  لَيدوان  قسةو  طشتى 

قسةكردن بةناوى ئَيوةوة ضؤنة؟
* بةنيسبةت ليستى طؤإانةوة، ئَيمة لةناوخؤماندا 
رَيككةوتووين كةسَيكمان كردووة بةوتةبَيذى رةسميى 
ليستةكةمان ناوى د.شاهؤ سةعيدة، د.شاهؤ كةسَيكى 
ليستةكةوة  بةناوى  دةوتوانَيت  كة  دةســةآلتــدارة 
هةركةسَيك  لةمةوال  بكات،  قسة  اليةك  هةموو  بؤ 
طوَيزايةوة  قسةيةكى  راطةياندن  كةناَلَيكى  هةر  يان 
بةناوى سةرضاوةيةكى نزيك لةمن يان لة كؤمثانياى 
وشة، يان لة ليستى طؤإان، بَيجطة لة قسةى د.شاهؤ 
كؤمثانياى  بةنيسبةت  نيية،  ئيعتيبارَيكى  هيض  سةعيد 
وشةشةوة، كؤمثانياى وشة حيزبى سياسى نيية، لةناو 
خةَلك  هةية  جياواز  بيروبؤضوونى  كؤمثانياكةماندا 
هةية سةر بةفيكرى جياوازةو خةَلكيش هةية بَياليةنة، 
كةناَلَيكى  وةكء  راطةياندنى  دةزطاى  كؤمةَلَيك  ئَيمة 
ئاسمانى تةلةفزيؤنء رؤذنامةيةكى رؤذانةو راديؤء 
سايتمان هةية، كة دةتوانين بيروبؤضوونةكانى خؤمانى 
بيروبؤضوونَيكمان  هةرضى  بؤية  بآلوبكةينةوة،  تَيدا 
بكةينةوة،  ــآلوى  ب شــةرم  بةبَى  دةتوانين  هةية 
بةناوى  راطةياندنةكانةوة  لة  كة  قسانةى  ئةو  بؤية 
فيسارةكةس  فآلنةكةسء  لة  نزيك  سةرضاوةيةكى 
بآلو دةكرَيتةوة هيض ئيعتيبارَيكى نييةء ئةو دةزطايانة 

خؤيان ئةو شتانة بآلو دةكةنةوة. 
KNN: دواثرسيارمان ئةوةية كة ضةند رؤذَيكى 
ديكة لة هةَلمةتى هةَلبذاردنةكان نزيكدةبينةوة، 
تازة  مؤدَيلَيكى  دةتانةوَيت  هةَلمةتةدا  لةم  ئَيوة 
بَيننة ناو ئةو كَيبإكَىء ملمالنَي ديموكراسيةوة، 
بانطةشةى  كةمثةينء  لةإووى  دةتانةوَيت  ئايا 

هةَلبذاردنيشةوة جياوازبن؟
هةية؛  جؤرَيكى  ضةند  هةَلبذاردن  كةمثةينى   _
دوو جؤرى سةرةكيان، يةكَيكيان ئةوةية كة اليةنَيك 
سةرشكاندنء  دةكاتة  تةركيز  ثإوثاطةندةكة  لة 
ــدةدات  ــةوَل ه ديــكــةء  اليــةنــةكــةى  سووككردنى 
شةخسةكانى بشكَينَيتء هَيرش بكاتة سةر كةسايةتى 
ثووضةَل  بةرنامةكةى  ناوةإؤكى  ثاَلَيوراوةكانء 
رَيطةى  لة  بكاتء  سةليمى  ــووكء  س بكاتةوةو 
شكاندنى ثاَلَيوراوةكانيةوة بةرنامةكةى سووك بكات، 
يةكَيكى ديكةيان ئةوةية كة اليةنةكانى ديكة فةرامؤش 
روونكردنةوةى  سةر  دةخاتة  تةركيز  ــاتء  دةك
كةسايةتى  روونكردنةوةى  بةرنامةكةىء  بةندةكانى 
ليستةكةى  نوَينةرايةتى  كة  ئةوانةى  ثاَلَيوراوةكانىء 
بطرينء  دووةم  رَيطةى  هةوَلدةدةين  ئَيمة  دةكةن، 
ئةو،  ئةمء  سةر  بكةينة  هَيرش  كة  ئةوةى  لةباتى 
بة  ئَيمةن  ثاَلَيوراوى  كة  كةسانةى  ئةو  هةوَلدةدةين 
تةلةفزيؤنء  سةر  بَينة  خؤيان  بناسَينينء  خةَلكيان 
لة  بكةنةوةو  بآلو  خةَلك  بؤ  خؤيان  بيروبؤضوونى 
خؤمان  بةرنامةكةى  هةوَلدةدةين  هةمانكاتيشدا 
بؤ  بكةينةوة،  رؤشن  خةَلك  بؤ  شَيوة  بةضاكترين 
ئةوةى  لةسةر  بكات  قةزاوةت  خؤى  خةَلك  ئةوةى 
ئَيمة  كةسايةتيانةى  ئةو  ئَيمةو  بةرنامةكةى  ئايا  كة 

ثاآلوتوومانن جياوازييان ضيية.

 ئةولةويةتى ئَيستا ضاكسازيى 

نيية طؤإانة، قؤناغَيك 

ضاكسازيى بوو، طؤإانة 

لةشَيوةى بةإَيوةبردنى 

وآلتةكةماندا، طؤإين نيية لة 

دةموضاو و كةسةكاندا، طؤإينة 

لةشَيوةى بةإَيوةبردنى وآلتدا

ئةم وآلتةى ئَيمة هةتا ئَيستاش 

مةكتةبى سياسييةكان 

بةإَيوةى دةبةن، ئيتر كاتى 

ئةوةهاتووة كة ثةرلةمان ببَيت 

بة مةرجةعَيكى سياسى، كاتى 

ئةوة هاتووة كة ئةنجومةنى 

وةزيران بةبَى تةدةخولى 

رؤذانةى سةركردايةتى 

حيزبةكان، بتوانَيت كاروبارى 
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رؤذنامة

ناوةإؤكي  لةوبإوايةداية،  مستةفا  نةشيروان 
كوردستان  هةرَيمى  ــوورى  ــت دةس رةشنوسى 
ناوةإؤكَيكة  كؤنةثةرستانةية،  زؤر  زؤر  ناوةإؤكَيكى 
دةمانةوَيت  ئَيمة  دواوة،  بؤ  دةطةإَينَيتةوة  كوردستان 
ناوةرؤكى  بةآلم  دابمةزرَينين،  ديموكراتى  وآلتَيكى 
ئةنجومةنى  كوردستانء  ثةرلةمانى  دةستوورة  ئةم 
ثارَيزطاكانى كوردستان دةكات بةدوو دةزطاى كارتؤنى 
دةسةآلتةكانى  بةرامبةردا،  لة  دةسةآلت،  بَى  الوازى 
ئةمة  كة  دةبَيت،  زياد  بةهَيزء  زؤر  هةرَيم  سةرؤكى 
ثَيضةوانةى مةنتقى طةشةكردنى رووداوةكانى ناوضةى 

خؤرهةآلتى ناوةإاستة.
لةطةَليدا   KNN  تةلةفزيؤنى كة  لةوضاوثَيكةوتنةدا 
ئةنجاميدا نةوشيروان تيشكى خستة سةر رةشنووسى 
كوردستانء  هةرَيمى  ئَيستاى  بارودؤخى  دةستوورء 
مةسةلةى هةَلبذاردن لة هةرَيمى كوردستاندا، هةروةك 
بةَلكو  نيية،  ضاكسازيى  ئَيستا  لةويةتى  ئةو  وتى:  
طؤإانة. قؤناغَيك ضاكسازيى بوو، لةئَيستادا ئةولةويةت 
طؤإين  وَالتةكةماندا،  بةإَيوةبردنى  لةشَيوةى  طؤإانة 
لةشَيوةى  طؤإينة  كةسةكاندا،  و  ضاو  لــةدةمء  نيية 
ئَيستاش  هةتا  ئَيمة  وَالتةى  ئةم  وَالتدا،  بةإَيوةبردنى 
كاتى  ئيتر  دةبةن،   بةإَيوةى  سياسييةكان  مةكتةبى 
ئةوةهاتووة كة ثةرلةمان ببَيت بةمةرجةعَيكى سياسى، 
بةبَى  ــران  وةزي ئةنجومةنى  كة  هاتووة  ئةوة  كاتى 
تةدةخولى رؤذانةى سةركردايةتى حيزبةكان، بتوانَيت 

كاروبارى دائيرةكانى بةرَيوةبةرَيت.
KNN: دةستوور وةك يةكَيك لة هةرة مةسةلة 
زيندووةكانى سةر طؤإةثانى سياسى ئةمإؤ قسةو 

باسى لَي دةكرَيت، راى ئَيوة لةوبارةيةوة ضيية؟
شتَيكى  وآلتَيكدا  هةموو  لة  دةستوور  بَيطومان   *
هةموو  ياساكان،  دايكى  بة  ناودةبرَيت  طرنطةء  زؤر 
ياسايةك لةسةر بنةماى دةستوور دادةنرَيت، مَيذووى 
داواكردنى نووسينى دةستوور لة هةرَيمى كوردستاندا 
يةكةم  كة  كاتَيك  راثةإين،  دواى  بؤ  دةطةإَيتةوة 
هةَلبذاردنى ئةنجومةنى نيشتمانى كوردستان كرا، ئةو 
سةردةمة يةكَيك لةو مةسةالنةى كة دةهاتة كايةوةء 
شؤإشء  سةردةمى  مفاوةزاتةكانى  درَيذايى  بة 
حكومةتى عَيراقى يةكَيك لةو ثرسانةى كة هةميشة بة 
طرنطى باسى لَيوة دةكرا، جؤرى رَيكخستنى ثةيوةندى 
ئةوساكة  بوو،  بةغدا  حكومةتى  هةرَيمء  حكومةتى 
لةسةر  نيشتمانى كوردستان وا رَيكةوتن  ئةنجومةنى 
ئةوةى كة سيغةى فيدراَلى، شَيوةى فيدراَلى، ثةيوةندى 
بكرَيت  بةغدا  حكومةتى  هةرَيمء  لةنَيوان  فيدراَلى 
ئةو  لةسةر  ثةيوةندييةكان،  رَيكخستنى  بنضينةى  بة 
بنضينةيةش دانرا كة دةستوورَيكى فيدراَلى بؤ هةرَيمى 
كوردستان بنووسرَيت، ئةو سةردةمة ضةند كةسَيكى 
سياسى،  شــارةزا،  ثسثؤإ،  كةسَيكى  ضةند  ياسايى، 
لةبيرم  ثإؤذةى دةستووريان نووسى، ئةوةندةى من 
بَيت، رةنطة ئَيستا لة ئةرشيفى ثةرلةمانى كوردستانيشدا 
بؤى بطةإَيين هةبَيت. بةاليةنى كةمةوة ثإؤذةى سَى 
طروثء  سَى  لةاليةن  نووسراوة  هةرَيم  دةستوورى 
نووسيويانة،  سةردةمانةدا  لةو  جياوازةوة  كةسى 
رةتــكــردةوةء  دةستوورةكةيان  سةردةمانة،  ئةو 
نةيانويست بنووسرَيت، بةبيانووى ئةوةى كةركوكء 
كوردستان  هةرَيمى  لةسةر  كة  دابإاوةكان،  ناوضة 
ثةرلةمانى  لة  نيية  نوَينةريان  هةم  بَيبةشدةبن،  نين، 
كوردستان، لةكاتى راثرسيشدا ناتوانن، دةنطى لةسةر 

بدةنء ئةو دةستوورة قبوأل بكةن يان قبوَلى نةكةن. 
ئةمة بيانووى ئةو سةردةمة بوو، بَيطومان بيانووى 
سياسى لةثشتةوة بوو، بةآلم ئةوةيان كردبوو بةبيانووة 
ئةو  مةنتقى  بةهةمان  ئةطةر  ئَيستاش  ئاشكراكةى، 
زةمانة تةماشا بكةى هةمان بيانوومان هةية بؤ ئةوةى 
كة دةستوورةكة تَينةثةإَيت، لةبةر ئةوةى كة بةاليةنى 
لــةدةرةوةى  كوردستان  زةوى  ضواريةكى  كةمةوة 
ناتوانن  دةستوورةدا  لةم  ئةوانة  كوردستانة،  هةرَيمى 
ثةرلةمانى  لة  دةبــن،  بَيبةش  بــدةن،  لةسةر  دةنطى 
جالييةى  لةوة  جطة  نيية،  نوَينةريان  كوردستانيشدا 
كورديى كة ئَيستا سةدان هةزار كةسن، لة دةرةوةى 
هةرَيمى كوردستان، ض لة ئةوروثا، ض لة ئوستراليا، ض لة 
ئةمريكا، ض لة خؤرهةآلتى ناوةإاست ئةوانةش بَيبةش 
دةبن، لةبةر ئةوةى لةم دةنطدانةدا دةطيان نيية، ناتوانن 

دةنط بدةن.
تةماشا  الوة  سَى  لة  دةستوور  ئَيمة  لةوة  جطة   
كةمن  ناوةإؤكةكةيةتى،  اليةنى  يةكَيكيان  دةكةين، 
ناوةإؤكَيكى  دةستوورة  ئةم  ناوةإؤكي  ثَيمواية، 

كوردستان  ناوةإؤكَيكة  كؤنةثةرستانةية،  زؤر  زؤر 
دةطةإَينَيتةوة بؤ دواوة، ناوةإؤكَيكة كة ئَيمة دةمانةوَيت 
دةستوورةى  ئةم  دابمةزرَينين،  ديموكراتى  وآلتَيكى 
كوردستانء  ثةرلةمانى  دةكرَيت  بؤ  كارى  ئَيستا 
بةدوو  دةكات  كوردستان  ثارَيزطاكانى  ئةنجومةنى 
دةزطاى كارتؤنى الوازى بَى دةسةآلت، لة بةرامبةردا، 
زياد  بةهَيزء  زؤر  هةرَيم  سةرؤكى  دةسةآلتةكانى 
طةشةكردنى  مةنتقى  ثَيضةوانةى  ئةمة  كة  دةبَيت، 
جطة  ناوةإاستة،  خؤرهةآلتى  ناوضةى  رووداوةكانى 
مةسةلةى  دةستوورةكة،  ناوةإؤكى  مةسةلةى  لة 
خةَلك،  بةرضاوى  نةخراوةتة  دةستوورة  ئةم  ئةوةى 
وا ئيديعا دةكةن كة دووساأل لةمةوثَيش خستوويانةتة 
بةشى  دةكةم  ئةوانة  تةحةداى  من  خةَلك،  بةردةمى 
ناوةإؤكى  خؤشيان  ثةرلةمان  ئةندامةكانى  زؤرى 
بةر  نةخراوةتة  نةخوَيندووةتةوة،  دةستوورةكةيان 
طفتوطؤيةكى جدى لة تةلةفزيؤنء راديؤء ئامرازةكانى 
خؤشياندا،  ثةرلةمانةكةى  لة  تةنانةت  راطةياندن، 
ليذنة  دايانناوةء  كة  دةستوورييةى  ليذنة  لةو  بَيجطة 
سياسى  سةركردايةتى  طوَيإايةَلى  دةستوورييةكة 
حيزبةكانة، ئةوان ثَييان دةَلَين ضى بكةن ء ضى نةكةن، 
لَيى  تا  طفتوطؤيةكى جدييةوة،  نةخراوةتة  لةوة  بَيجطة 

بزانن.
نموونة  بؤ  نيية،  دةســتــوورى  واهةية  وآلتــى   
كؤنترين  لة  يةكَيكة  كة  بةريتانيا  وةك  وآلتَيكى 
دةستوورَيكى  تائَيستا  دنيا،  ديموكراتييةكانى  وآلتة 
دةستكارى  دةردةكــةنء  ياسا  كة  ثةرلةمانة  نيية، 
ئةمانة  رؤذ.  ثَيداويستييةكانى  طوَيرةى  بة  دةكةن، 
هةر  الثةإة  حةوت  شةش  نووسيوة،  دةستوورَيكيان 
كة  ئةمريكا  دةستوورى  لةكاتَيكدا  ثَيشةكييةكةيةتى، 
ثَيشةكييةكةى  دنيا،  وآلتةكانى  طةورةترين  لة  يةكَيكة 
بريتيية، لة دوو رستة، بريتيية لةوةى كة دةَلَيت: «ئَيمة 
ميللةتى ئةمريكا بإيارماندا»: مادةى يةك، دوو، سَى.... 
ئةمانة حيكايةتَيكيان كردووة لة زةمانى ئادةمء حةواوة 

هَيناويانةتة خوارةوة تا ئَيستا.

ناوةإؤكى  سةر  دةطةإَيمةوة  ديكةيش  جارَيكى   
دةستوورةكة، ناوةإؤكَيكة كة دةبَيت ميللةتةكةى ئَيمة 
ديكةشةوة  لةاليةكي  نةكات،  قبوَلى  جؤرَيك  بةهيض 
ئةم  حةقيقةتا  لة  بةسةرضووة.  تةمةنى  ثةرلةمانة  ئةم 
خؤم  من  خؤى  وةختى  لَيدةكةن،  فَيَلمان  ثةرلةمانة 
يةكَيتيم كردووة،  ليستةكانى  لة  بةشَيك  سةرثةرشتى 
لة  بووم  كوردستان  نيشتمانيى  يةكَيتيى  وةكيلى  من 

كؤمسيؤنى باآل.
كة  لــةوةى  ضيية  مةبةستت  ببوورة   :KNN

دةَلَييت فَيَلمان لَيدةكةن؟
* كاتى خؤى ئةم ثةرلةمانةمان كة هةَلبذارد، لةطةأل 
ثةرلةمانى عَيراقيدا هةَلمانبذاردن بؤ ماوةى يةك ساأل، 
ئَيستاش  ساأل،  ضوار  بة  كرد  ساَلةكةيان  يةك  ئةوان 
كارةساتَيكى  هيض  بَيئةوةى  بة  بووة،  تةواو  تةمةنيان 
سروشتى بووبَيت، بَى ئةوةى جةنطى ئةهلى بووبَيت، 
بةبَى ئةوةى هةرَيمى كوردستان هَيرشى كرابَيتة سةر، 
بَيننة  دةستوورة  ئةم  لةمةوثَيش  دووساأل  دةيانتوانى 
ياساى  دةيانتوانى  بكةن،  لةسةر  طفتوطؤى  ثَيشةوةء 
لةسةر  قسةى  بَينن  لةمةوثَيش  ساأل  دوو  هةَلبذاردن 
دةكرَيت.  كةى  هةَلبذاردن  دةيانزانى  ضونكة  بكةن، 
شتةكانيان  هةموو  موئامةرة  بةشَيوازى  ئةمانة  بةآلم 
دواخست بؤ ئةوكاتةى كة تةمةنيان بةسةرضووة، بؤ 
فشارى  لةذَير  كاتةوةء  فشارى  ذَير  بكةوَيتة  ئةوةى 
كاتدا بإيار بدات، بؤية بةإاستى دةبَيت ميللةتةكةمان 

ئةمة رةفز بكات.
بةم  دةستوورةكة  بارودؤخى  ئةطةر   :KNN
ياساييةوة  لةإووى  ثةرلةمانيش  بَيتء  شَيوةية 

شةرعييةتى نةمابَيت، تَيثةإاندنى دةستوور بؤ؟
داهاتوو  ثةرلةمانى  كة  دَلنيانين  ئةوةى  لةبةر   *
ضيان  هةبَيت،  ئةوتؤيان  مسؤطةرى  زؤرايةتييةكى 
بوَيت بيكةن، بؤية دةيانةوَيت بةو ماوة كورتة ئةوةى 
بيانةوَيت بيسةثَينن، كة ميللةتةكةى ئَيمة نابَيت قبوَلى 

بكات.
بارودؤخى  بؤ  بطوازينةوة  ئةطةر   :KNN

ئةم دةستوورة ثةرلةمانى كوردستانء ئةنجومةنى ثارَيزطاكانى كــــــوردستان دةكات بةدوو دةزطاى كارتؤنى الوازى بَى دةسةآلت

ئةمانة بةشَيوازى موئامةرة 

هةموو شتةكانيان دواخست 

بؤ ئةوكاتةى كة تةمةنيان 

بةسةرضووة، بؤ ئةوةى بكةوَيتة 

ذَير فشارى كاتةوةء لةذَير 

فشارى كاتدا بإيار بدات، بؤية 

بةإاستى دةبَيت ميللةتةكةمان 

ئةمة رةفز بكات

نةوشيروان مستةفا: 

بةَلَى ئَيستا ئةولةوييةتى خةَلك 

بؤ ئةوةية تةركيز بخرَيتة سةر 

بةرنامة، ئايا بةرنامةكةى تؤ 

ض خزمةتطوزارييةكى طشتى 

ثَيشكةش بةخةَلك دةكات؟ 

ض طؤإينَيك لة ضؤنايةتى 

ذيانى خةَلكدا دةكةيت؟ ضؤن 

عةدالةتى كؤمةآليةتى جَيبةجَي 

دةكةيت؟ ئةمانة بةرنامةن، 

تةنيان دروشمى سياسى نين
www.ne

tew
e.c

om



ئاماذةكردن  ياخود  وةستاوين،  ثتةو 
ديموكراسيبوون  الفي  ئةوانةي  بةوةي 
قبوَلكردني  ئامادةي  دةبَيت  لــَيــدةدةن، 
ميكانيزمء  ــؤذيــكء  ل وةطةإخستني 
لَيدةكةن  وامان  بكةن،  دةرهاويشتةكاني 
هاوسةنط  قوألء  تَيطةيشتنَيكي  نةتوانين 
هَيزةكاني  خؤمانء  وآلتةكةي  واقيعي  بؤ 
ئامانجَيكي  دةبَيت  لَيرةشةوة  بينابكةين، 
بةهَيزكردني  بة  كَيبإكَيكة  لة  ــةورة  ط
هــةرَيــمء  لــة  ديــمــوكــراســي  ثايةكاني 
بةشداري  ثانتاييةكاني  فراوانتركردني 
سياسيء ياساساالريي بَيت، واتة بةشَيكي 
طرنط لة وزةي طؤإانخوازييء ضاكسازيي 
بةديهَيناني  ئاراستةي  قؤناغةدا،  لةم 
دةربإينَيكي  بة  بكرَيت.  طةمةكة  رَيساكاني 
بة  بايةخداني طةورة  ماركسيستانة دةبَيت 
ئةو  ضونكة  بَيت،  ديموكراسي  ذَيرخاني 
مؤدَيلة حوكمإانييةي ئَيستا لة وآلتةكةماندا 
لةئاراداية، بةرهةمي دؤخَيكي دياريكراوي 
ضوارضَيوةية.  رَيساو  كؤمةَلَيك  سياسيء 
هةرَيمي كوردستان لة هةندَيك رووةوة لة 
قؤناغي راطوزةريداية بةرةو ديموكراسي، 
سؤسؤلوذياي  لــةإووي  قؤناغةش  ئةو 
خةسَلةتء  دةرهاويشتةو  سياسييةوة 
دةبَيت  هةيةو  بةخؤي  تايبةتي  ئةركي 

رةضاوبكرَين.
كؤمةَلطايةكدا  لة  ئةطةر  رؤذنــامــة: 
دةتوانرَيت  ثيادةنةكرَيت،  ديموكراسى 
دةسةآلت  ئاَلوطؤإى  ئاشتيانة  بةشَيوةيةكى 

بكرَيت؟
* بَيطومان نةخَير، ضونكة لة كؤمةَلطايةكدا 
لةبةردةم  ئَيمة  نةكات،  ديموكراسي حكوم 
ئازادو  هةَلبذاردني  فرةحيزبيء  بووني 
دةستوورساالرييء  مةدةنيء  كَيبإكَيي 
دابينكردني  سياسي،  ئؤثؤزسيؤنى  بووني 
تاكةكةسييةكاندا  طشتيء  ئازاديية  مافء 
هةموو  دؤخةش،  ئةو  نةبووني  بة  نابين، 
ئاشتيانةي  ئاَلوطؤإي  لة  باسكردنَيك 
ثوضء  قسةكردنَيكي  بة  دةبَيت  دةسةآلت، 
دةسةآلت  ئاشتيانةي  ئاَلوطؤإي  بَيمانا. 
رؤحي  ترؤثكء  سياسيء  داهَينراوَيكي 
لةئارادابووني  بةديهَيناني  ديموكراسية، 
تاإادةيةكي  راستةقينةو  ديموكراسيةتَيكي 

زؤريش ليبراليزمي سياسي دةخوازَيت.
حيزبء  تَيكةآلوييةى  ئةم  رؤذنامة: 
ئاشتيانةى  ئاَلوطؤإى  هيواى  حكومةت، 

دةسةآلت  دةثوكَينَيتةوة؟
بة  نةثوكَيتةوة  هيوايةش  ئةو  طةر   *
طةورةية،  رَيطرَيكي  ئةوا  ثوكانةوة،  ماناي 
رةسمييةكان  دامةزراوة  بَياليةني  ضونكة 
تةوذمةكان،  ــارتء  ث هَيزو  بةرامبةر 
ــةتــي  دةوَل بــوونــي  طرنطي  مةرجَيكي 
ديموكراسي،  ســةروةريــي،  ياسا  ياسا، 
ئاَلوطؤإي  هَينانةدي  سةرئةنجامي 
نةضَيت  لةبيرمان  دةسةآلتة،  ئاشتيانةي 
تَيكةآلوبووني حيزبء حكومةتء حيزبء 
راستترة)،  دواييان  ئةمةي  (كة  دةوَلــةت 
ئاماذةية بة مؤدَيلي  لةإووي مَيذووييةوة 
ديموكراسي ميللي وآلتة كؤمؤنيستييةكاني 
سآ  جيهاني  وآلتاني  لة  زؤرَيك  جاران، 
ياخود  حيزبي،  تاك  سيستمي  لةسايةي 
بةوجؤرة  حيزب  فــةرمــانــدةدا،  حيزبي 
تَيكةآلو بة دامودةزطا رةسمييةكان دةبَيت، 
ضونكة لةو مؤدَيالنةدا دةوَلةتء حكومةت 
ميكانيزمَيكي  رووكــارو  دةبنة  زؤرجــار 

حيزب.
ــى  ــدارةي ــي ــة: بــوونــى دووئ ــام رؤذن
ئةم  ـــوردة،  ك ديــكــةى  نةخؤشييةكى 
لةسةر  كاريطةرييةكى  ضى  دووئيدارةيية 
هةرَيم  ئةزموونى  بةرةوثَيشضوونى 

دروستكردووة؟
لةسايةي  كة  نةخؤشييةش  ئــةم   *
ئيدارةيي  دوو  هــةرَيــمء  دابةشبووني 
مؤدَيلي  نوَينةبوونةوةي  دةظةر،  حوكمي 
ميليشياطةريش  ــاردةي  دي حيزبايةتي، 
تووشي جةستةي سياسيء حوكمإانيمان 
بووة، دةبَيت ضارةسةركردنء سإينةوةي 
ثاشماوةو سيماو شوَينةوارو ثَيوةرةكاني، 
سةرةكييةكاني  خةمة  لة  يةكَيك  ببَيتة 

رةوتي ريفؤرمخوازيي لة هةرَيمدا.
تةمةني  مةدةنيش  كَيبإكَيي  دواخستني 

سياسيماندا  ذياني  لة  دزَيوة  دياردة  ئةم 
شانةو  بة  حيزب  ئةطةر  درَيذدةكاتةوة، 
دامةزراوةكاني  دةمــاري  رةطء  خانةو 
بَياليةن  حكومةتدا رؤضووبَيت، ناوةندَيكي 
لة  دةســةآلت  ثَيطةي  نةمابَيت،  لةئارادا 
نةبَيت،  دةستوورييةكان  ـــةزراوة  دام
حيزبييةكان  دامــةزراوة  ئؤرطانء  بةَلكو 
ديكة  هَيزَيكي  شَيوةيةك  ض  بة  ضؤنء  بن، 
بضَيتة  هةَلبذاردنةوة  لةإَيي  دةتوانَيت 
سةر كورسي دةسةآلتء ئةو بةرنامةيةي 
لةإَيي  خستوويةتيةإوو،  كؤمةَلطا  بؤ 
بكات؟  ثيادةي  حكومةتةوة  تواناكاني 
ثةرداخَيك  ضؤن  ئاو  لة  ثإبَيت  ثةرداخَيك 
هةربؤية  لةخؤبطرَيت؟  ديكة  ــاوي  ئ
بَيتة  ئاشتيانة  ئاَلوطؤإي  ثرسي  بؤئةوةي 
هَيزو  لةبةردةم  راستةقينة  ئةطةرَيكي 
ئةو  ياسا  بة  دةبَيت  سياسييةكاندا،  ثارتة 
براوة  حيزبي  كة  دياريكرابن  ثؤستانة 
دةتوانَيت دةستكاريان بكاتء بيانطؤإَيت.

ضاوثَيكةتنَيكدا  لة  تؤ  ــة:  ــام رؤذن
بَيتء  بَياليةن  حكومةتى  «دةبَيت  دةَلَييت 
بكات»،  خةَلك  خزمةتى  جياوازيى  بةبآ 
لةكاتَيكدا ئَيستا حكومةتَيكى موئةسةساتى 
دةسةآلتدار  ثارتى  دوو  نييةء  بَياليةنمان 
حكومةت  ضؤن  ئيتر  ــةن،  دةب بةإَيوةي 
خزمةت  وةكــويــةك  ناكاتء  جياوازيى 

دةكات؟
بنةإةتي  ثةيكةري  ــةدةرو  ــةوةب ل  *
حــكــومــةت دةبــَيــت لــةإَيــي مـــةرجء 
ثإبكرَيتةوةو  وةزيفييةوة  بةرزبوونةوةي 
ثَيكبَيت، بؤئةوةي لة روويةكةوة حكومةت 
ضةسثاوبَيتء  بيرؤكراتيةتَيكي  خاوةني 
بةردةوامي  سةقامطيرييء  تؤكمةييء 
كةَلةكةبووني  ببةخشَيتء  كارةكاني  بة 
دةستةبةربكات،  بؤ  كارطَيإي  شارةزاييء 
لة  ئاستة  ئةو  ديكةشةوة  لةإوويةكي 
ئيدارة، ملمالنَيي حيزبي تَيدانةبَيتء مؤركي 
بَياليةن  ثَيوةنةبَيت،  سياسيي  اليةنطري 

بَيتء بؤ هةمووان بَيت بآ جياوازيي.
ئةم  سةر  بخرَيتة  فشار  دةبَيت  كةواتة 
هةموو  لة  حكومةت  بؤئةوةي  دياردةية، 
تَييدا  حيزب  نابَيت  كة  جومطانةي  ئةو 
حيزبيي  داطيركاريي  لةدةست  ئامادةبَيت، 
طةورة  خزمةتَيكي  ئةوةش  بكرَيت،  رزطار 
ضونكة  ــات،  دةك حيزبةكة  ــةردوو  ه بة 
لةو  كة  دةكات  نوَيبوونةوةيان  بة  ناضار 
ثارَيزطاريي  ئايندةدا  لة  دةتوانن  رَييةوة 
خؤيان  كَيبإكَيي  تواناي  النيكةمي  لة 
كوردستان  نَيوةندةشدا  لةم  بةآلم  بكةن، 
دوو  بووني  هةية،  خؤي  تايبةتمةنديي 
ساأل   (١٠) لةسايةي  كة  طــةورة  حيزبي 
مؤدَيلي  كردةوة  بة  دةظةردا،  حوكمإانيي 
ئَيستا  ثيادةكردووة،  فةرماندةيان  حيزبي 
كاردةكةنء  هاوبةشدا  ضوارضَيوةي  لة 
دةسةآلتدا  جومطةكاني  لةناو  بةيةكةوة 
بؤ  دةرفـــةت  ــةوة  ــةك لة رووي ئــامــادةن 
روويةكي  لة  دةكــات،  زياتر  ضاكسازيي 
كَيشةكة  بؤ  ئاَلؤزتر  رةهةندي  ديكةوة 
لةكاتي  دةخوازَيت  ئةمةش  دروستدةكات، 
هةنطاوو  دياريكردني  شيكردنةوةو 
كتومت  ديكة  وَينةيةكي  ستراتيذةكاندا 

لةسةر واقيعة كوردستانييةكةدا نةثرذَيت، 
كؤمةآليةتيء  سياسيء  تَيورة  بةَلكو 
ـــةزي  رةط وةك  ديــكــة  نــمــوونــةكــانــي 
سةيربكرَين،  نَيوةندةدا  لةم  يارمةتيدةر 

نةكرَيت  رةشبين  حاَلةتَيكيشدا  هةموو  لة 
لةإَيي  بــخــوازرَيــت  ميكانيزمةي  بــةو 
ئةخالقي  سياسيء  رةخــنــةي  ئـــةوةوة 
ئابووريء  سياسيء  واقيعي  ئاراستةي 
رةشبيني  ضونكة  بكرَيت،  خزمةتطوزاريي 
نةداتةوة،  تةوذمَيك  كةسء  بة  ثاأل  ئةطةر 
بةهَيزدةكات،  تَيدا  ئةوا وزةي وَيرانكردني 
نوَيكردنةوةي  تَيثةإاندنء  ستراتيذةكاني 

لةال  الوازدةكات.
باسكردنة  ثَيكردووة  ئاماذةم  ئةوةي 
مةرجةي  هةموو  ئةو  ئاسايي،  دؤخي  لة 
بؤ  زةمينة  بؤئةوةي  بَيتةدي،  ثَيويستة  كة 
ئاَلوطؤإي دةسةآلت بةشَيوةيةكي ئاشتيانة 
فةراهةم بكرَيتء ضارةسةركردني كَيشةي 
لَينةكةوَيتةوةو  خوَينإَيذيي  دةســةآلت، 
سياسيء  هَيزي  هةندَيك  هاوآلتييانء 
جياكارييء  بة  هةست  كؤمةآليةتيش 
بَيبةشيء ثةراوَيزخستن نةكةن، كة ئةطةر 
حكومةت  بؤ  ئينتيمايان  رووبــدات،  ئةمة 
الوازدةبَيتء بة رقء رةشبينييةوة سةيري 

دؤخةكة دةكةن.
نوخبة  كــوردء  تاكى  ئايا  رؤذنامة: 
بةشَيوةيةكى  بتوانن  كة  هؤشيارن  هَيندة 
ئاَلوطؤإى  ئاشتيانة  ديموكراسيانةو 

دةسةآلت بكةن؟
ئاسايي  كوردي  تاكي  ئةوة  * سةرةتا 
بةَلكو  دةكات،  دةسةآلت  ئاَلوطؤإي  نيية 
بؤية  كؤمةَلطاية،  سياسي  نوخبةي 
ئامادةيي  ئاستي  ثرسيارةكةو  واباشترة 
ئاستي  لةسةر  لةوجؤرة  ثرسَيكي  بؤ 
سياسيء  نوخبةي  كــوردي،  كؤمةَلطاي 
لة شوَيني  بكرَيت،  ئاسايي  هاوآلتي  ئينجا 
كة  دةيَلَيمةوة  لَيرةشدا  وتوومةو  ديكةش 
لةم وآلتانةي ئَيمةو لةوانةش كوردستان، 
هةر  دةطَيإَيتء  سةرةكي  رؤَلي  نوخبة 
ئاراستةي  ثرسء  ضارةنووسي  ئةويش 
بة  هةربؤية  دياريدةكات،  ــان  رووداوةك
ثلةي يةكةم نوخبة لة قةيرانء تَيكشكانء 
هاوآلتي  نةك  لَيثرسراوة،  ئاَلؤزييةكان 
رؤَلي  سلبييةو  هاوآلتيش  ئةطةر  ئاسايي، 
كةم  ثلةي  بة  ديارنيية،  بةخؤي  شايستة 
مَيذوويةكي  بووني  لَيثرسراوة.  ئةو  هةر 
هةذارييء  ستةمكارييء  لة  دوورودرَيذ 
ديكة،  هؤكاري  جؤرةها  ذَيردةستةييء 
بةطوَيرةي  ئَيمة  تاكي  وايــانــكــردووة 
نةبَيتةوة،  نــوآ  هؤشياريي  ثَيويست 
تائَيستاش  بَلَيين  ديكة  مانايةكي  بة  ياخود 
ناوةرؤكي  ثَيويست  بةطوَيرةي  هاوآلتي 
بةهؤي  لــةوالوة  ثةيدانةكردووة.  خؤي 
كةناَلةكاني  سياسييةوة،  دواكةوتوويي 
تاك  بةشداريي سياسي سستء الوازنء 
ببينَيت،  خؤي  سروشتي  رؤَلي  ناتوانَيت 
يان  تاك  ئَيمةدا  سياسيي  مَيذووي  لة 
سةركوتكراوةو رَيي بةشداريي لَيطيراوةو 
بإياردراوة،  بيركراوةتةوةو  ئةو  لةبري 
رواَلةتيدا،  بةشدارييةكي  لةميانةي  ياخود 
وةك  تةنيا  زةوتكراوة،  ساختةو  ئيرادةي 
رةزيل  دانــي  بآ  رةوايةتي  ئامرازَيكي 
سوودي لَيوةرطيراوة، دةنا تاكء كؤمةَلطاي 
لَيثرسراوانة  رَيبةرايةتيةكي  ئةطةر  ئَيمة 
بكرَيتء بةشَيوةيةكي خراثء بؤ مةرامي 

سنووردار  ناشايستةو  سياسيي  حيزبيء 
مةعنةوييةكاني  مادييء  زامة  لة  سوود 
دةتوانن  وةرنةطيرَيت،  رؤحيان  جةستةو 
لــةوجــؤرة  شارستاني  ثرؤسةيةكي 

تاكي  ئاستي  لةسةر  ضونكة  لةخؤبطرن، 
دةتوانين  كؤمةآليةتييةكة  بنكة  ئاساييء 
ئاشتيانةي  ــؤإي  ــوط ــاَل ئ مــةســةلــةي 
دةربإيني  بة  وردبكةينةوة،  دةســةآلت 
ضارةسةري  بيخةينةإوو  روونتر  سادةو 
تاكي  ئايا  بثرسين  ئةوةي  وةك  بكةين، 
بَيوةييء  ئاراميء  ئاشتيء  بة  حةز  ئَيمة 
خوَينإَيذييء  شةإو  لة  دووركةوتنةوة 
لة  حةزدةكات  ئايا  دةكات؟  توندوتيذي 
بةطوَيرةي  دةسةآلتدارةكان  وآلتةكةيدا 
ضاوةإواني  خةَلكةكةو  ويستي  خواستء 
كؤمةَلطا دةسةآلت بةإَيوةببةن؟ هةروةها 
بــةرذةوةنــديــي  بؤ  ثَيويستييةكانيان 
ثَيوةندةكانيان  دةستء  خؤيانء  ناإةواي 
ئينسانيء  ويذداني  دَلنيام  بةكارنةهَينن؟ 
تاكي  ئةخالقيي  نةتةوةييء  ئيسالميء 
ئةو  ــي  وةآلم ئةرَيني  بة  كوردستاني، 
ثرسيارانة دةداتةوة، ضونكة تاكي ئَيمةش 
لة  ديكة  مرؤظَيكي  ــاكء  ت هــةر  وةك 
ذيانَيكي خؤشء  بة  حةز  ئاساييدا  دؤخي 
دةكات،  ئازادي  ئاشتيء  خؤشطوزةرانء 
حةزدةكات ئَيستاي ذيانَيكي باشي هةبَيتء 
نةترسَيت.  نةوةكاني  خؤيء  ئايندةي  لة 
خؤمان  بة  مافة  ئةو  دةتوانين  لَيرةشةوة 
بةناوي  كاتَيك  زؤرجار  كة  بَلَيين  بدةينء 
تاكةكاني كؤمةَلطاوة رةوايةتى بة هةندَيك 
دؤخء هةلومةرجء سياسةت دراوة، ناهةقى 
كراوة،  كؤمةَلطا  هاوآلتييانء  دةربارةى 
ضونكة تاكى ئَيمة با بةطوَيرةى ثَيويستيش 
مَيذوويةكى  قوربانى  هؤشيارنةبَيتء 
ستةمكارانة بَيت، بةآلم خؤ بةشى ئةوةندة 
هؤشياريىء ويذدانى هةية كة شةإخوازء 
هةَلبةت  نةبَيت،  ثيشةيى  شةإةنطَيزى 
هؤشيارتربَيت،  هاوآلتى  ئةطةر  راستة 
سةرشَيتء  طةمة  بؤ  سنورو  دةتوانَيت 
ئةو  بةتايبةتى  دابنَيت،  نوخبة  ناإةواكانى 
خستووةتة  ضنطى  كة  نوخبةيةى  بةشة 
دارايى  سامانء  دةسةآلتء  جومطةكانى 
ئابوورىء  سياسىء  بإيارى  طشتىء 
لةبةردةستداية،  ئةمنى  ــازىء  ســةرب
ئَيمة  تاكى  مَيذوويى  تَيكشكانى  دةتوانَيت 
ئةوةش  هةروةها  بةكاربهَينَيت،  خراث  بة 
راستة كة ئاَلوطؤإى ئاشتيانةى دةسةآلت 
كؤمةآليةتيى  سياسىء  هؤشيارييةكى 
دةخوازَيت،  بةخؤى  تايبةت  دياريكراوو 
بة  ئاستةشدا  لةم  كة  مةسةلةكة  بةآلم 
نوخبةوة،  بة  ثةيوةستة  هةر  يةكةم  ثلةى 
ثةكي  لةسةرى  ئةوةى  نوخبة  طةرضى 
بةَلكو  نيية،  هؤشياريى  تةنيا  كةوتووة، 
ضونكة  لَيثرسراوَيتيشة،  بة  هةست 
ــــة وادةكـــات  ئــةم هــةســتــةى دووةم
ديكةى  ئامرازَيكى  نةبَيتةوة  هؤشياريش 
ملثَيكةضكردنء  فرتوفَيألء  فريودانء 
كة  ياسا،  لة  خؤدزينةوة  ضةواشةكردنء 
ئةوةش رووى دووةمى عةقَلى ئامَيرييةء 
بة  بةرطةيدا،  لةو  نةبَيتةوة  هؤشياريش 
هؤشيارييةكى  رؤشنطةرييةكةى  مانا 
لَيرةداو  ئةوةى  بةآلم  ساختةية،  قةَلبء 
دةمةوَيت  مةسةلةيةوة  بةم  ثةيوةندى  لة 
ئيرادةى  بوونى  لةسةربكةمةوة،  جةختى 
خَيرو ضاكسازيية لةنَيو نوخبةدا بَيئةوةى 

هؤشياريى  بايةخى  لة  بَيت  كةمكردنةوة 
بةديهَينانى  سةرةإَيى  لة  كؤمةَلطا  تاكء 
ئاشتيانةى  ــؤإى  ــوط ــاَل ئ خــواســتــى 

دةسةآلت.

زةمينة  كوردستاندا  لة  ئايا  رؤذنامة: 
ئاشتيانةى  ئاَلوطؤإى  بؤ  رةخسَينراوة 

دةسةآلت؟
زةمينةى  نةخَير،  من  ــإواى  ب بة   *
دةســـةآلت  ئاشتيانةى  ــؤإى  ــوط ــاَل ئ
نةإةخسَينراوة، ضونكة ئةو ثَيشمةرجانةى 
ثرسيارةكانى  لة  بةشَيك  ــى  وةآلم لة 
ــةوةى  ــؤئ ب باسمانكردن  ــشــوودا  ــَي ث
بة  ببَيت  دةسةآلت  ئاشتيانةى  ئاَلوطؤإى 
ئةطةرَيكى راستةقينة لةبةردةم هَيزةكاندا، 
بةشَيكى  ياخود  لةئارادانين،  هَيشتا 
هةربؤية  بةدينةهاتوون،  بةرضاويان 
خرايةسةر،  تيشكى  ثَيشتريش  وةك 
هَيزء  قؤناغةى  ئةم  ئةركةكانى  لة  يةكَيك 
اليةنء دامةزراوةكانء نوخبةى فيكرىء 
لة  بريتيية  كؤمةَلطا،  دينيى  سياسىء 
رةخساندنى  ئاراستةى  بة  ئيشكردن 
لةسةر  مةشقكردنة  زةمينةيةداو  ئةو 
رَيوشوَينانةو  ثرؤسةء  ضةمكء  ئةو 
لةبيرمان  نابَيت  لةطةَلياندا،  خؤطونجاندنة 
ئاَلوطؤإى  تــوانــاى  دةســـةآلت  بضَيت 
دةسةآلتدارةكاندا  لة  كة  هةية  ئاشتيانةى 
فةرمانإةوا  شةخسى  واتة  رةنطبداتةوة، 
جيابووبَيتةوة،  فةرمانإةوا  دةزطاى  لة 
ــةآلتء  دةس سروشتى  بؤ  تَيطةيشتن 
ثةيوةندى  كؤمةَلطاداو  لة  ئةركةكانى 
ــة هــاوآلتــيــيــانء ســةرضــاوةكــانــىء  ب
نوَيبووبَيتةوة،  كاركردنى   ميكانيزمةكانى 
لةئارادابَيت،  دامةزراوةكان  حوكمى  واتة 
ثَيش  هةروةك  دةسةآلت  ئةطةر  ضونكة 
بة  بَيت  يةكسان  سياسى  مؤدَيرنةى 
دووةميش  ثلةى  بة  فةرمانإةواو  كةسى 
مةسةلةى  ئةوكاتة  دارودةســتــةكــةى، 
ثرؤسةيةكى  لة  لَيوةرطرتنةوة  دةسةآلت 
مةدةنىء ئاساييةوة دةطؤإَيت بة كَيشةى 
دةسةآلتدارةكان  مةعنةويى  تيرؤركردنى 
ياخود هةر كوشتنيان بة كردةوة، ضونكة 
بةآلم  ديكة،  كةسَيكى  بة  نابَيت  كةسَيك 
دةتوانَيت جَيطاى بطرَيتةوة، ئةمةش ئةوة 
بَيت  جَيطاكةدا  لة  دةبَيت  كة  دةطةيةنَيت 

نةك لة كةسةكاندا.
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سازدانى: ثشتيوان سةعدولَآل

دةستوور  بوونى  ضةند  تا  رؤذنامة: 
ئاشتيانةى  دةستاودةستكردنى  بؤ  طرنطة 

دةسةآلت؟
زؤر  لةمإووةوة  دةستوور  بووني   *
ذيانَيكي  ـــةدةرةوةي  ل ضونكة  طرنطة، 
بووني  دةستوورساالرييء  دةستوورييء 
شَيوازو  كة  مةدةنية،  رَيككةوتنة  ئةم 
ثةيوةندي  جؤري  حوكمإانيء  مؤدَيلي 
كؤمةَلطاو  هاوآلتيء  دةســةآلتء  نَيوان 
مافء  دةوَلةت،  ئؤرطانةكاني  دةسةآلتي 
بة  دياريدةكات،  طشتييةكان  ئازاديية 
ئاَلوطؤإي  بنةإةتي  ثَيشمةرجَيكي 
ئاشتيانةي دةسةآلت دادةنرَيت، بةآلم ديارة 
بكات،  ئةوة  ناتوانَيت  هةموو دةستوورَيك 
واتة وشةي دةستوور لَيرةدا تةنيا ئاماذة 
نيية بة دةقَيكي نووسراو كة ناوي ياساي 
لَينرابَيت، ضونكة لةم سةردةمةدا  بنةإةتي 
ديكتاتؤرةكانيش  زؤردارو  ــة  ــةت دةوَل
ئةو  هــةيــة، هــةربــؤيــة  ــان  ــووري ــت دةس
لة  بريتيية  مةبةستة  لَيرةدا  دةستوورةي 

دةستوورَيكي مةدةنيء ديموكراسي.
كوردستاندا  لة  تائَيستا  رؤذنــامــة: 
ئيتر  نيية،  ثةسةندكراو  دةستوورَيكى 

ضؤن ئاَلوطؤإى دةسةآلت دةكرَيت؟
كوردستاندا  لة  دةستوور  نةبووني   *
رَيطرانةي  لــةو  ــووة  ب يةكَيك  تائَيستا 
ئاشتيانةي  ئــاَلــوطــؤإي  نةيهَيشتووة 
نةبووني  بكرَيت،  دةستةبةر  دةســةآلت 
كوردستاندا  هةرَيمي  لة  دةستووريش 
رَيكنةخراوي  دؤخَيكي  بة  ئاماذةية 
ــةآلت،  دةس قةيراني  بووني  سياسي، 
رابــردوودا،  قؤناغي  لة  سياسي  ناكؤكي 
زةمينةسازيي  دةمانةوَيت  ئةطةر  هةربؤية 
ــزةي ئــاَلــوطــؤإي  ــةح بــؤ هــَيــنــانــةدي ل
دةبَيت  بكةين،  دةســةآلت  ئاشتيانةي 
طرنطتر  لــةوةش  هةبَيت،  دةستوورمان 
خؤيان  ضوارضَيوةيةدا  لةو  هَيزةكانمان 
ثَيشَيلي  نةتوانَيت  كةسيش  رَيكخةنةوةو 
بإطةكاني  مادةو  ياخود  بكات،  دةستوور 
لةطةأل  مامةَلة  (انتقاء)ي  بة  ثشتطوَيبخات، 
ئَيمة  ديكة  مانايةكي  بة  بكات،  دةقةكانيدا 
ذيانء  نوَيكردنةوةي  بة  ثةيوةندي  لة 
ئاَلوطؤإي  سياسيمانةوةو  كلتووري 
ثَيويستمان  تةنيا  دةســةآلت،  ئاشتيانةي 
بةَلكو  نيية،  ــوور  ــت دةس ــي  ــوون ب ــة  ب
دةستوورييء  نةريتَيكي  بة  ثَيويستمان 
ثابةندبوون  دةستوورخوازانةو  رؤحَيكي 
دامــودةزطــاو  هَيزي  بة  دةســتــوور،  بة 
ضونكة  هةية،  دةستوورييةكان  دامةزراوة 
ناتوانين  نةبوو،  شتانةمان  ئةم  ئةطةر 
دةقَيكي  با  هةية،  دةستوورمان  بَلَيين 

ثةسةندكراوو نووسراويشمان بةو ناوةوة 
هةبَيت.

دواكةوتنى  تــؤ  بـــةإاى  ــة:  ــام رؤذن
هةرَيمى  ــوورى  ــت دةس ثةسةندكردنى 
بؤ  ئايا  دةطةإَيتةوة؟  بؤضى  كوردستان 
يان  دةطةإَيتةوة،  دةسةآلت  كةمتةرخةميى 

واقيعى هةرَيم ئةوةى دروستكردووة؟
* دواكةوتني ثةسةندكردني دةستووري 
لةثشتةوةية،  هؤكارَيكي  لة  زياتر  هةرَيم 
ديكةو  ئةولةوياتي  دياريكردني  لةوانةش 
مةسةلةي ضارةنووسي ناوضة دابإاوةكان، 
ياخود كَيشة لةسةرةكان، مشتومإي نَيوان 
ثةرؤشي  نةبووني  سياسييةكان،  هَيزة 
ثَيويست بؤ ثةسةندكردني هةستكردن بةو 

بايةخةي لة ذياني سياسيدا دةيطَيإَيت.
رؤذنامة: ئَيوة وةكو رةوتَيكى ئيسالمى ض 
ثرؤذةياساى  لةسةر  ثَيشنيازَيكتان  رةخنةو 

دةستوورى هةرَيم هةية؟
ثَيشنيازةكانمان  سةرنجء  رةخنةو   *
كاتي خؤي طةياندووةتة ليذنةي ئامادةكار، 
ئةوةي كة ثةيوةندي بة ئَيستاشةوة هةية، 
كة  دةخولَيتةوة،  دوواليةندا  دةوري  بة 
ثَيطةي  بةهَيزتركردني  لة  بريتين  ئةوانيش 
دةســتــووردا  (٧)ي  ــادةي  م لة  ئيسالم 
فيدراَلي  دةستووري  وةكــو  بةجؤرَيك 
لةطةأل  نزيكبَيتةوة،  لةو  ياخود  لَيبَيت، 
داواي طؤإيني ياخود البردني (٣) بإطةي 
مادةي (١٩)ي رةشنووسي دةستوور، كة 
تايبةتة بة مامةَلةكردن لةطةأل هَيزو اليةنة 
ئيسالمييةكانء داوادةكةين ئةم مةسةالنة 
دةستوور  رَيكبخرَينء  ئاسايي  ياساي  بة 
ضاالكيي  ئــازاديــي  دةستةبةري  تةنيا 

حيزبيء سياسي بكات.
رؤذنامة: ئايا ضةكداربوونى حيزبةكان، 
ئاَلوطؤإى  ــةردةم  ــةب ل رَيــطــرة  تاضةند 

ئاشتيانةى دةسةآلتدا؟
طةورةية، ضونكة  رَيطرَيكي  بَيطومان   *
ثةنابردنة  كارتي  ثَيبَيتء  ضةكي  حيزب  تا 
بةر هَيزي لةبةردةستدا بَيت، ناكرَيت بير لة 
ئاَلوطؤإي ئاشتيانةي دةسةآلت بكرَيتةوة. 
حيزبي  ضةكي  بووني  كة  سؤنطةوة  لةو 
الوازيي  بووني  بة  ئاماذةية  ناوةرؤكدا  لة 
الوازيــي  دةستوورييةكان،  دامــودةزطــا 
حكومةتداريي،  حكومةتء  نــاوةرؤكــي 
سةقامطيري  مةدةنيء  دؤخَيكي  نةبووني 
بكرَيت،  لةسةر  طرةوي  كة  وا  سياسيي 
ئاشتيانةي  ئاَلوطؤإي  لةخؤطرتني  بؤ 

دةسةآلت.
ضةكدارةكانى  هَيزة  زؤربةى  رؤذنامة: 
حكومييةوة  حــيــزبــىء  ــة  ب ــم  ــةرَي ه
بةشَيوةيةكى نادةستووريى لةذَير دةسةآلتى 
ضةكدارةكان  هَيزة  ثارتيدانء  يةكَيتىء 
هَيزة ضةكدارة  ئةو  بوونى  تَيكةآلوكراون، 
زؤرةى ئةو دوو حيزبة تا ضةند مةترسين 

بة  ــةآلت؟  دةس ئاشتيانةى  ئاَلوطؤإى  بؤ 
تا ضةند  حيزبة  دوو  ئةو  ديكة  واتايةكى 
بةشَيوةيةكى مةدةنيانة ئاَلوطؤإى دةسةآلت 

قبوَلدةكةن؟
راستةقينة  رَيطرييةكي  دؤخة  ئةو   *
كار  ئةوةي  ثَيش  هةربؤية  ثَيكدةهَينَيت، 
ئاشتيانةي  ئاَلوطؤإي  هَينانةدي  بؤ 
سايةي  لة  بةوجؤرةي  بكةين،  دةسةآلت 
ثةيإةودةكرَيت،  دَيرينةكاندا  ديموكراسية 
زةمينةو  ئةو  هَينانةدي  خةمي  لة  دةبَيت 
هةلومةرج، ثَيشمةرجة ياساييء سياسيء 
كة  بين،  كلتووريانةدا  ــيء  ــةزراوةي دام
دةستةبةري  لةخؤدةطرنء  ئامانجة  ئةو 
طرذييء  بــةرةو  دؤخةكة  دةنــا  ــةن،  دةك
تةقينةوةش  ئةطةري  دةبرَيتء  ئاَلؤزيي 
ثةيوةندي  هةرضي  نازانرَيت.  ــةدوور  ب
لةو  روونة  هةية  حيزبةكةشةوة  دوو  بة 
سؤنطةيةوة، كة تائَيستا هَيزي ضةكداريان 
حكومةت،  حيزبء  تَيكةآلوبووني  هةية، 
نةتةوة  حيزبء  ئاستدا  هةندَيك  لة  بةَلكو 
بةو  دؤخَيكدابن  لة  ثَيناضَيت  لةئاراداية، 
دةسةآلت  ئاشتيانةي  ئاَلوطؤإي  ئاسانيية 
قبوأل بكةن، بؤية بةشبةحاَلي خؤم ثَيمواية 
مانا  بة  لة دةسةآلتدا  قؤناغةدا طؤإان  لةم 
ئاَلوطؤإي  بةآلم  قبوَلدةكةن،  فراوانةكةي 
ئاشتيانةي دةسةآلت قبوَلناكةن، كة ئةمةش 
درَيذةبكَيشَيتء  بةوجؤرة  هةر  ئةطةر 
نةكةنء  حيزبياندا  ذياني  لة  ضاكسازيي 
ديموكراسيةكان  ئةركة  لةطةأل  خؤيان 
بة  نةطونجَينن،  قوَلتر  بةشَيوةيةكي 
ئايندةي  بؤسةر  جديي  هةإةشةيةكي 

ديموكراسي لة هةرَيمدا دَيتة ذماردن.
عةقَلَيكى  تائَيستا  دةوترَيت  رؤذنامة: 
شؤإشطَيإانة حوكمإانيى كوردستان دةكات 
ضةند  تا  ئةمة  مةدةنيانة،  عةقَلَيكى  نةك 

راستة؟
نا،  رةهايي  بة  بةآلم  راستة،  ثَيمواية   *
هةستي  دةبينرَيت،  كوردستان  لة  ئةوةي 
ئاراستةي  ديارةو  ثَيدةكرَيت، شوَينةواري 
دةكات،  كؤمةَلطا  ئابووريء  سياسةتء 
ثاشماوةي  لة  تَيكةَلةيةك  بة  ئاماذةية 
مةدةني،  عةقَلي  شؤإشطَيرييء  عةقَلي 
غةنيمةت  بة  لةحزةيةي  ئةو  تا  ــارة  دي
فةرامؤشكردني  دةسةآلت،  سةيركردني 
لةسةروو  هةستي  ـــةتء  دةوَل لؤذيكي 
تاكةكةسي  موَلكي  بة  يــاســاوةبــوون، 
تَيكةآلوبووني  دارايي طشتي،  سةيركردني 
حيزبء حكومةت، نةطةإانةوة بؤ مةرجةعة 
شَيوازةكاني  ياسايي،  ــووريء  ــت دةس
بَيت،  لةطؤإَيدا  ئاشتيانة  رَيطاضارةي 
قةيرانةكاندا،  كَيشةو  سةرهةَلداني  لةكاتي 
لةطةأل  لــةجــؤرةكــان  بــةجــؤرَيــك  ئَيمة 
عةقَليةتي  دةرهاويشتةكاني  ميكانيزمء 
بةرةوإوودةبينةوة،  شؤإشطَيرانةدا 

جياية  شؤإشطَيإانةش  عةقَلي  ــةآلم  ب
هةناسةي  شؤإشطَيرانة،  هةناسةي  لة 
يارمةتيدةرمان  دةتوانَيت  شؤإشطَيإي 
ضاوضنؤكي،  بؤ  سنووردانان  لةثَيناو  بَيت 
لَيثرسراو،  هةندَيك  تَيرنةخواردني 
ضاكسازييء  ــي  رةوت بةطوإتركردني 
دابــةزانــدنــي كــَيــرظــي خــؤثــةرســتــي، 
لَيثرسراوي  سةنتةركردني  بة  خــود 
عةقَلي  بةثَيضةوانةي  حكوميي،  حيزبيء 
لة  جةوهةرداو  لة  كة  شؤإشطَيإانةوة 
عةقَلَيكي  بة  حكومةتدا  ضوارضَيوةي 
رةخنة  كــورتء  نةفةس  ثــاوانــخــوازو 
بةشَيكي  بة  لةقةَلةمدةدرَيت،  قبوَلنةكةر 
بةردةمي كرانةوةو بة ديموكراتيزةكردنء 

نوَيبوونةوةية. ضاكسازييء 
رؤذنامة: تا عةقَلى شؤإشطَيإانة حوكم 
دةستاودةستكردنى  باسى  ضؤن  بكات، 

ئاشتيانةى دةسةآلت دةكرَيت؟
* عةقَلي سياسي نوخبةي دةسةآلتداري 
نة  لةئَيستادا  كــوردســتــان  هــةرَيــمــي 
ثرؤسةي  نة  شؤإشطَيإانةيةو  بةتةواوي 
ئةو  طةيشتووةتة  بةمةدةنيبوونيشي 
ئاستةي كة ئةو مؤدَيلة لة عةقأل تَيثةإَينَيت، 
تايبةتء  عةقلَيكي  لةئاراداية  ئةوةي  بةَلكو 
دؤخي  بة  ئاماذةية  ئةوةش  كة  تَيكةآلوة، 

راطوزةري هةرَيمي كوردستان.
ئاَلوطؤإي  بة  هةية  ثةيوةندى  هةرضي 
هةرَيمداو  لــة  ـــةآلت  دةس ئاشتيانةي 
عةقَلَيكي  ثــاشــمــاوةكــانــي  لــةســايــةي 
هةندَيك  لة  كة  هةية،  شؤإشطَيإيدا 
شةرعيةتي  بووني  لةسةر  طرةو  رووةوة 
من  ــات،  دةك شؤإشطَيإانة  مَيذووييء 
باسي ئةطةرَيكي لةوجؤرةم بؤ ئةم قؤناغة 
نةكردووة، ديدي من لةم رووةوة روونةو 
ثآ لةسةر ئةوة دادةطرَيت كة ثَيش ئةوةي 
دةسةآلت  ئاشتيانةي  ئاَلوطؤإي  لة  باسي 
بكةينء  بؤ  زةمينةسازيي  دةبَيت  بكةين، 
ثَيشمةرجةكاني بةدي بهَينين، ثَيش هةموو 
بَيتء  دةسةآلت  دةسةآلت،  دةبَيت  شتَيك 
ذيانَيكي  جياكرابنةوة،  لَيك  دةسةآلتةكان 
دةستووريمان هةبَيتء هَيزة ضةكدارةكان 
ئاسايشي  هَيزةكاني  سنوور)و  (ثاسةواني 
ضةكي  حيزب  كرابن،  ثيشةيي  بة  ناوخؤ 
بَيتة  ئؤثؤزسيؤن  نةمابَيت،  بةدةستةوة 
ثايةيةكي  ســروشــتــيء  ــي  ــةك ــاردةي دي
سةرةكي ذيانء سيستمي سياسي، حيزب 
دادطايةكي  جيابووبَيتةوةو  حكومةت  لة 
هةوألء  دةبَيت  هةبَيتء  سةربةخؤمان 
ئةم  ئاراستةي  يةكةم  ثلةي  بة  فشارةكان 
دةتوانين  ئةوسا  ضونكة  بكرَيت،  بوارانة 
دةسةآلت  ئاشتيانةي  ئاَلوطؤإي  لة  باس 
حوكمي  حيزبييةكان  كؤنطرة  تا  بكةين، 
حيزبايةتي  مؤدَيلي  هةبَيت،  الفاويان 
نةبَيتةوة،  تازة  بمَينَيتء  ئَيستا  بةمجؤرةي 

ضةك لةبواري سياسيدا بَياليةن نةكرابَيت، 
كَيبإكَيي مةدةنيء دةرهاويشتةكاني قبوأل 
نيشتماني  ضةسثاوي  كؤمةَلَيك  نةكرابن، 
بؤ سةرجةم هَيزةكان نةبَيتء نةضةسثَيت، 
ئاشتيانةي  ئاَلوطؤإي  نابَيت  ئاسان 

دةسةآلتةكة رووبدات.
ناوى  كوردستاندا  لة  ئةوةى  رؤذنامة: 
لَيدةنرَيت ديموكراسى، دروستة؟ ياخود بة 
بوونى  كوردستاندا  لة  ديموكراسى  فيعلى 

هةية؟
دةيبينيت  كوردستاندا  لة  ئــةوةي   *
ياخود  ديموكراسية،  تايبةتي  مؤدَيلَيكي 
لة هةرَيمي كوردستاندا  ديكة  واتايةكي  بة 
ديموكراسي  سيماي  ــةتء  رواَل هةندَيك 
مانا  بة  ديموكراسيمان  ــةآلم  ب هةية، 
ثرةنسيثء  كؤمةَلَيك  وةك  فراوانةكةيء 
بؤ  ميكانيزم،  ضوارضَيوةو  دةستةبةرو 
وةدةرنــانــي  دةســـةآلت،  بةإَيوةبردني 
لةكايةي  توندوتيذيي  يةكجارةكي 
بة  يةكسان  دةرفةتي  ثَيداني  سياسيدا، 
ئؤثؤزسيؤنى  بووني  اليةنةكانء  هَيزو 
ئاشتيانةي  ئاَلوطؤإي  زةمينةي  سياسي، 
بواري  كارطَيإيء  لة  رووني  دةسةآلت، 
داراييدا نيية، ئةمةش مؤدَيلي ديموكراسي 
لة كوردستاندا دةكات بة ديموكراسيةتَيكي 
ئةمةش  مةرجدار،  سنووردارو  ناتةواوي 
ــةإووي  ل ضونكة  سةيرنيية،  شتَيكي 
ضوارضَيوةي  لة  ديموكراسي  مَيذووييةوة 
لةسايةي  نةتةوة)و  ــةت-  (دةوَل مؤدَيلي 
ليبراليزمي سياسيء سةقامطيريدا، رةوتي 
طةيشتووةتة  بإيوةو  خؤي  طةشةكردني 
لة  ئَيستا  كة  طةشةكردن  لة  ئاستة  ئةو 
دةبينرَيت.  ــدا  وآلت هةندَيك  ئةزمووني 
تَيطةيشتنة  ئةم  باسكراو  دؤخــةي  ئةم 
سروشتي  ديموكراسيء  بؤ  ناتةواوةش 
طرفت  بووني  كوردستان،  قؤناغةي  ئةم 
تةندروست  ثةيوةندييةكي  دياريكردني  لة 
ئةركة  ديموكراسيء  ئةركة  لةنَيوان 
تةوذمةكان  هَيزو  لة  نةتةوةييةكاندا، 
بجوَلَينةوةو  هؤشيارانة  ــت،  دةخــوازَي
تاكتيكء  ميكانيزمء  بةرضاوإوونانة 
خؤيان  سياسييةكاني  ستراتيذة  ئامانجء 
ئةوةية  مةبةستم  دابإَيذن،  دياريبكةنء 
بةتةواوي  يارييةكة  طؤإةثاني  هَيشتا  بَلَيم 
ناضاريء  بة  كاتَيك  ئــامــادةنــةكــراوة، 
ديكةي  طؤإةثانَيكي  نةبووني  لةبةر 
لةسةر  سياسييةكةي  ياريية  جَيطرةوة، 
ثرؤسةي  تةواوكردني  لة  نابَيت  دةكةيت، 
جوانكردني  رَيكخستنء  تةختكردنء 
طؤإةثانيش  نةبووني  بَيئاطابين،  ياريطاكة 
بؤ  طرفت  ثَيويستةكانةوة،  مةرجة  بة 
رَيساكاني طةمةكة دروستدةكات، هةربؤية 
كَيبإكَيكردن لةسايةي ئةو بيركردنةوةيةدا، 
ديموكراسي  زةمينةيةكي  لةسةر  ئَيمة  كة 

ئةبوبةكر عةلي، ئةندامي مةكتةبي سياسي يةكطرتووي ئيسالمي كوردستان: 

دةبَيت سأينةوةي شويَنةوارةكانى نةخؤشيي دووئيدارةيى، ببــــــــيَتة يةكَيك لة خةمةكاني رةوتي ريفؤرمخوازيي لة هةرَيمـدا

ضـــــاوثَيكةوتن

ئةبوبةكر عةلي، ئةندامي مةكتةبي سياسيي 
وةزيري  كوردستانء  ئيسالميى  يةكطرتووي 
ئاشتيانةى  ئاَلوطؤإى  بة  سةبارةت  هةرَيم 
دةسةآلت دةَلَيت: ثَيش ئةوةي كار بؤ هَينانةدي 
دةبَيت  بكةين،  دةسةآلت  ئاشتيانةي  ئاَلوطؤإي 
هةلومةرجء  زةمينةو  ئةو  هَينانةدي  خةمي  لة 
دامةزراوةييء  سياسيء  ياساييء  ثَيشمةرجة 
كلتووريانةدابين كة ئةو ئامانجة لةخؤدةطرنء 
بةرةو  دؤخةكة  دةنا  ــةن،  دةك دةستةبةري 
طرذييء ئاَلؤزيي دةبرَيتء ئةطةري تةقينةوةش 

بةدوور نازانرَيت.
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رادةربإينء  ئازاديي  هةَلبةت 
ــرؤظ  مــةرجــةكــانــي ئــازاديــي م
سةرةتايي  سروشتيء  بةمافَيكي 
ثرسة  ئةم  دادةنرَيت،  مرؤظَيك  هةر 
طرنطة لةسةرجةم وآلتة ثَيشكةوتوو 
بةشَيوةيةكي  ديموكراسيةكاندا  و 
بةشَيكي زؤري  رَيكخراوةو  ياسايي 
ئازاديةيان  جؤرة  ئةم  دةسةآلتةكان 
دابينكردوةو  كؤمةَلطاكانيان  بؤ 
مرؤظةكان  شوَينانةدا  لةمجؤرة 
طوزارشت  دةتوانن  ــة  ــازادان زؤرئ
نةريتء   لــــةدابء   ــانء   ــةخــؤي ل
بيروإاي خؤيان بكةن، ياخود رةخنة 
بكةن،  بةرامبةرةكانيان  ئاراستةي 
ثَيشكةوتوو  لةكؤمةَلطا  هةروةها 
ديموكراسيةكاندا هاوآلتييان دةتوانن 
بةشَيوةي  مةدةنيانة  كاروضاالكي 
خؤثيشاندانء   سيمينارو  كــؤرو 
ضاالكي  جؤري  ضةندين  مانطرتنء  
شَيوازي  ئةمة  ئةنجامدةدرَيت،  ديكة 
وآلتانةدا،  لةمجؤرة  رادةربرينة 
لةم  بةتايبةتيش  لةعَيراقء   بةآلم 
تاكةكاني  مرؤظء  ئَيمةدا  هةرَيمةي 
بإوبيانووي  بةجؤرةها  كؤمةَل 
إَيطةي  دةضةوسةنرَيتةوةو  بَيمانا  
لةخؤيء   كةطوزارشت  ثَينادرَيت 
لةبيروإاكاني  نةريتء   ــةدابء   ل
لةبةر  هةرَيمةدا  لةم  بكات،  خؤي 
دةسةآلت  بةردةوامي  سانسؤري 
كةسَيك  هيض  لةسةرهاوآلتيان 
بيروإاي  راستطؤيانة  ناتوانَيت 
دةسةآلت  ضونكة  دةرببرَيت،  خؤي 
ــةر كــلــتــووري  ــةس كــةبــةتــةنــيــا ل
خؤسةثاندنء فَيري زماني هةإةشةو 

بةم  هةربؤية  ــووة،  ب توندوتيذي 
شَيوازانة وةآلمي خةَلكي دةدةنةوةو 
مامةَلة  نةشياو  بةهةَلسوكةوتَيكي 
كؤمةَل  توَيذةكاني  ضينء   لةطةَل 
ــؤ نــمــوونــة زؤرجـــار  دةكــــةن، ب
ناإةزايي  خؤثيشاندانء   لةكاتي 
ــةآلت  ــاوةر دةس دةربــريــنــي جــةم
هاوآلتياني  وةآلمي  ئاسن  بةئاطرو 
داوةتةوةو خةَلكي لةسةر دةربإيني 
كاتةكاندا  لةزؤربةي  بيروإاكانيان 
زيندانةكانء   كونجي  خراونةتة 
سوكايةتيان  ئةشكةنجةو  ــازارو  ئ
دةسةآلتة  هةرئةم  ياخود  ثَيكراوة، 
دةكات،  ثةيإةو  ديكة  سياسةتَيكي 
دؤزينةوةية  ناتؤر  نــاوو  ئةويش 
لةخةَلكء  هةرجارةو ناوَيك لةخةَلك 
خؤيان  بةتؤمةتي  ثَيشتر  دةنَيتء  
(ئيسالمىـ  بةتؤمةتي  ئَيستاش 
طَيرةشَيوَين  ــان  ي تــيــرؤرســت) 
وآلتة  ئةم  إؤَلةكاني  هــاوآلتــيء  
كلتوورو  ئةمة  دةستطيردةكةن، 
بةإاستي  دةسةآلتةية،  ئةو  ياساي 
نةديوة  لةخؤ  خَير  طةلة  ئةم  سةيرة 
كةإاثةإيني كردو لةدةست إذَيمَيكي 
لةسةرووي  بوو،  إزطــاري  دإندة 
ئةمانةشةوة، ئةوانةي كةهاتنة سةر 
ميللةت  حاَلي  سةرماَلء  حازرييء  
لةجَي دانةوةي ثاداشتء  ضاكة بةم 
جةماوةرة كةضي بةو شَيوةية مامةَلة 
هةروةها  دةكةن،  هاوآلتيان  لةطةَل 
زؤرجــار  كاتةكانداو  ــةي  زؤرب لة 
دامء   كةسةرداني  إؤذنامةنووسان 
حزبيةكانيان  حكوميء   دةزطــا 
كردووة بةدةستبةتاَلي طةإاونةتةوةو 

كةضاوثَيكةوتنء   توانيوة  نةيان 
فةرمانبةرةكان  كارمةندو  بيروإاي 
سانسؤري  فشارو  لةبةر  بكةن، 
بةإَيوةبةرو بةرثرسةكانء  لةترسي 
دةركردن  فةسَلكردنء   نانبإانء  
لةدامء  دةزطاكاندا، ئةم دياردةية كة 
ئةهليةكانيشي  دةزطا  تةواوي  ئَيستا 
ــةوة  ــارةي طــرتــووةتــةوة، لــةم ب
كلتووري  بتثةرستيء   سةردةمي 
بةإؤذ  إؤذ  خؤسةثاندن  سةقةتي 
كؤتء   تادَيت  لةثةرةسةندندايةو 
زياد  ذةنطاويةكان  قفَلة  زنجيرو 
دةزطاي  بؤ  سوور  هَيَلي  دةكةنء  
إاطةياندنةكانء  بؤ إؤذنامةنووسان 
دادةنَينء  جارَيكي ديكة دةيانةوَيت 
ــــةرةو دواوةبـــــةرنء   ــك ب ــةَل خ
داخراوةكاني  بازنة  ناو  بيانخةنة 
دةسةآلت   ئةمةشدا  لةتةك  خؤيان، 
بــةمــةبــةســتــي ضــةواشــةكــردنــي 
ــةي كــةنــاَلــة  ــط ــةإَي جـــةمـــاوةر ل
سةرزمانء   خؤيان  راطةياندنةكاني 
باسكردنة  هـــةر  ــان  ــي ــان زم ــن  ب
وةك  ئازادييء   لةديموكراسيةتء  
خةَلكي  بؤ  ئازادييان  كةئةوان  وابَي 
هةرجارةو  دةستةبةركردبَيتء  
ــز بــةســةر  ــي ــازوف ــك ن ــؤرَي ــةج ب
هةرجارةو  لَيدةدةنء   هاوآلتييان 
دةفرؤشنةوة،  بةخةَلكي  بةنرخَيك 
ئاخر ئةمةكةي ئازاديية خؤدةسةآلت 
خَيرلةخؤنةديوة  طةلة  بؤئةم  هيضي 
مةبةستيشيان  ئةطةر  نةكردووة، 
كةس  هةموو  ئةوا  بَيت  هةوا  ئاوء 
دةتوانَيت ئةم مافة بؤخؤيء  خةَلكي 
بريتي  ئازاديي  ضونكي  بكات،  دابين 

لةسةرووي  بةَلكو  هةوا،  لةئاوء  نية 
زةمينةي  دةبَيت  شتَيكةوة  هةموو 
مةفهومةكانيةوة  بةماناو  ئازاديي 
بؤ ميللةت دةستةبةر بكرَيت، ئةوجا 
هةوَلي باشكردني بارو ئاستي بذَيوي 
ئةمةشدا  لةثاأل  بــدةن،  هاوآلتيان 
كَيشةكاني  ــةواوي  ت ضــارةســةري 
ـ  نيشتةجَيبوون  ـ  ــا  ــارةب وةك(ك
بَيكاري)ء  ضةندين كَيشةي ديكةش 
ئينجا  بكرَين،  ضارةسةر  دةبَيت 
خةَلكي  بةسةر  نازوفيز  دةتوانن 
بَلَين  دةتوانن  ئةوكات  دابكةنء  
كؤمةَلطا  بؤ  ذيانمان  ئازاديء   ئَيمة 
لةبةرئةوةي  دةستةبةركردووة، 
لةهةموو  ــورد  ك هــاوآلتــي  ئَيستا 
بووةتةوةو  هؤشيار  زياتر  كاتةكان 
درك  بابةتَيكء   بةهةموو  هةست 
بةهةموو جؤرة مةسةلةيةك دةكاتء  
ناتوانَيت  دةسةآلتَيك  اليةنء   هيض 
ضةواشة  كؤمةَل  توَيذةكاني  ضينء  
بكاتء  بةدروشمي بريقةدار فريوي 
بدات، هَيزو ئيرادةي لةبن نةهاتووي 
جةماوةر لةهةموو شتَيك طةورةترةو 
زاَلبَيت  دةتوانَيت  بيةوَيت  هةركاتَيك 
بة  طرفتةكانء   كؤستء   بةسةر 
بةربةستء  كؤتء  زنجيرو زيندان 
بةَلكو  دانــاإمــَي،   ثؤآليني  ورةي 
ئةستوورتردةبَيت  إقي  بةهَيزترو 
كةئازاري  اليةنانةي  بةو  بةرامبةر 
دةَلَيت:  وتةية  ئةم  ضونكة  دةدةن، 
(ئةطةر طةل رؤذَيك  ذياني ويست ـ 

ئةو ضارةنووسةي هةر بؤ دَيت)...!!

Sardar_kurda73@yahoo.com

((ئازاديي رادةربأين))
سـةردار كوردة رواندزي

مةترسي 

لةشةرعيةتى بَيطيان

(رَيزطرتنى ياسا بنةماى ذيانى مةدةنيية)
(السياسة) ئةرستؤ 

طومانى تَيدانيية كة نةبوونى ياساءةكءةسيلةيةك 
ئةركةكانى  مافء  دياريكردنى  ذيانء  رَيكخستنى  بؤ 
سياسى  دةسةآلتى  ئةمانء  لةاليةك،  هاوآلتييان 
تَييدا  فةوزاكة  لةدؤخى  بريتية  ديكةوة،  لةاليةكى 
دةطرَيتةوة،  ياسا  شةرعيةتى  شوَينى  هَيز  شةرعيةتى 
تاكة طةرةنتى ثارستنى مافةكانى مرؤظ تةنيا هَيزَيكة 
لةكاتَيكدا  نييةتى،  كةس  فةرمانإةواكان  لة  جطة  كة 
هَيز  شةرعيةتى  بةرقةراربوونى  فةوزا،  دةرئةنجامى 
رَيزنةطرتنيدا  بةآلم  ياسا،  بوونى  لةبارةي  ئةوا  بَيت، 
هؤى  دةبَيتة  بةهةمانشَيوة  دةسةآلتةوة،  لةاليةن 
دةركةوتنى حاَلةتَيكى ديكةى فةوزا لة بةرطَيكى بةناو 
كاريطةرىء  لة  بةآلم  كةمتر،  بةرَيذةيةكى  مةدةنييداء 
كة  دؤخَيك  ياسادا،  نةبوونى  شَيوةى  لة  بةرهةميدا، 
ياسا لةاليةن دةسةآلتةوة بَينرخ بكرَيت، مةترسييةكى 
طةورة لةسةر طةرةنتى ثاراستنى مافةكانى مرؤظ لة 
كة  طةرةنتييةى  ئةو  ضونكة  دروستدةكات،  كؤمةَلدا 
بؤ  سنووردانان  بةرامبةر  لة  ياسا  هَيزى  لة  بريتيية 
سةركَيشييةكانى دةسةآلت، لة مانا حةقيقييةكةى خؤى 
ياسا  بة  دةسةآلت  نةبوونى  ثابةند  دةبَيتةوة.  خاَليى 
هةناوى  لةناو  كة  مةترسي،  ئةوثةرى  دةطاتة  كاتَيك 
الوازبَيت،  لةسةرى  مةدةنيانة  فشارى  كؤمةَلطاوة 
ئةطةر  ياساءة،  بة  دةســةآلت  ثابةندبوونى  ضونكة 
لةبةردةم  هةميشة  بَيت،  ثابةندبوونَيكى خوديى خؤى 
بةتايبةتى  ثَيوةى،   ثابةندنةبوونيشداية  ئةطةرى 
دةســةآلت  لةسةر  مةترسي  بضووكترين  ئةطةر 
دروست ببَيت، بؤية طةإان بؤ ءةسيلةى ثابةندكردنى 
ياساييةكانةوة  دةقة  لةناو  تةنيا  ياساوة  بة  دةسةآلت 
دروست ببَيت، بؤية طةإان بؤ ءةسيلةى ثابةندكردنى 
ياساييةكانةوة  دةقة  لةناو  تةنيا  ياساوة  بة  دةسةآلت 
دروست ببَيت، بؤية طةإان بؤ ءةسيلةى ثابةندكردنى 

مةدةنيانةشةوة  هَيزة  ئةو  فشارى  لة  بةَلكو  نيية، 
دةسةآلت  سنووربةزاندنةكانى  كة  سةرهةَلدةدات، 
طةورةى  هَيزَيكى  ديكة   بةءاتايةكى  رةتدةكةنةوة، 
ياساء  دةرةوةى سيستمى  لة  دةسةآلت  ثابةندكردنى 
دةسةآلتةوةيةو لةناو كؤمةَلطاداية. ئَيمة لةم ثَيشةكيية 
دةسةآلتَيكى  كة  بَلَيين  ئةوة  دةمانةوَيت  كورتةوة 
دةسةآلتةوةيةو لةناو كؤمةَلطاداية. ئَيمة لةم ثَيشةكيية 
دةسةآلتَيكى  كة  بَلَيين  ئةوة  دةمانةوَيت  كورتةوة 
دةسةآلتةوةيةو لةناو كؤمةَلطاداية. ئَيمة لةم ثَيشةكيية 

بإيارى  كاتَيك  كوردستان  ثةرلةمانى  ءةك  سياسي، 
دةدات،  خؤى  دةسةآلتى  مــاوةى  درَيذكردنةوةى 
بإيارى  كاتَيك  كوردستان  ثةرلةمانى  ءةك  سياسي، 
دةدات،  خؤى  دةسةآلتى  مــاوةى  درَيذكردنةوةى 
بإيارى  كاتَيك  كوردستان  ثةرلةمانى  ءةك  سياسي، 

ئةوةى  بةبآ  ياسايي،  ثاساوَيكى  هيض  بوونى  بةبآ 
دةقَيكى ياسايي هةبَيت ثشتى ثَيببةستَيت، ئةوا ئةوةى 
دةسةآلتَيكى  لةاليةن  ياسا  سةروةريى  ثَييدةوترَيت 
ترسناكترين  كة  ثَيشَيلدةكرَيت،  بة جؤرَيك  ياساييةوة 
كارةى  بةم  كاتدا  هةمان  لة  ياساية،  ثَيشَيلى  شَيوةى 
شةرعيةتى  لة  خؤى  سياسى  شةرعيةتى  ثةرلةمان 
خةَلكة  ئيرادةى  بةرئةنجامى  كة  ديموكراسييةوة، 
ثةرلةمان  كارةى  ئةم  هَيز،  شةرعيةتى  بؤ  دةطؤإَيت 
لةوةوة سةرضاوة دةطرَيت، كة لة جياتى ئةوةى خؤى 
بة نوَينةرى ئيرادةى خةَلك بزانَيت، خؤى بة خاوةنى 
مةترسي  ضةندة  لةإاستيدا  كة  دةزانَيت.  ئيرادةية  ئةو 
لةسةر  ياساوة  بة  ثةرلةمان  ثابةندنةبوونى  لة 
مةترسييةكى  ئةوا  دروستدةبَيت،  مافةكان  ئازاديىء 
ثةرلةمان  كة  دةبَيت،  دروست  لةوةوة  طةورةتر  لةوة 
مةترسى  بزانَيت،  خةَلك  ئيرادةى  خاوةنى  بة  خؤى 
تةنيا ءةك حاَلةت دةرناكةوَيت،  لةوةداية كة  ئةمةيان 
بؤ  كة  (تيؤر)َيكةوة  خانةى  بضَيتة  دةشَيت  بةَلكو 
تةبريرى  دةسةآلت  ئاَلوطؤإى  ديموكراسىء  ئايندةى 
ثَيبكرَيت،  ديكاتاتؤرى  ياساشكَينىء  حاَلةتى  ضةندين 
تةبريرى  دةسةآلت  ئاَلوطؤإى  ديموكراسىء  ئايندةى 
ثَيبكرَيت،  ديكاتاتؤرى  ياساشكَينىء  حاَلةتى  ضةندين 
تةبريرى  دةسةآلت  ئاَلوطؤإى  ديموكراسىء  ئايندةى 

كردةوانةى  بةو  رةواييدان  كة  ئةوةية  خراثتر  لةمة 
خةَلك  ئيرادةى  خاوةنى  ءةك  تَييدا  (كة  ثةرلةمان 
كة  دروستدةكات،  ئــةوة  مةترسى  ــت)  دةردةكــةوَي
ثةرلةمان بةبآ طةإانةوة بؤ راى هاوآلتييانى ءآلتةكةى 
بة خؤى رةوا ببينَيت دوابإيار لةسةر هةموو مةسةلة 
خةَلك  تةنيا  لةإاستيدا  كة  بدات،  ضارةنووسسازةكان 
بة خؤى رةوا ببينَيت دوابإيار لةسةر هةموو مةسةلة 
خةَلك  تةنيا  لةإاستيدا  كة  بدات،  ضارةنووسسازةكان 
بة خؤى رةوا ببينَيت دوابإيار لةسةر هةموو مةسةلة 

نةك ثةرلةمان مافي بإيارلَيدانيانى هةية (بة نموونةش 
ثةرلةمانء  دةسةآلتى  ماوةى  دةستوور،  راستاندنى 
نةك ثةرلةمان مافي بإيارلَيدانيانى هةية (بة نموونةش 
ثةرلةمانء  دةسةآلتى  ماوةى  دةستوور،  راستاندنى 
نةك ثةرلةمان مافي بإيارلَيدانيانى هةية (بة نموونةش 

حاَلةتى  بؤ  بؤية  حوكمإانى.....).  سيستمى  جؤرى 
دةقَيكى  نة  عةقالنىء  حوكمَيكى  نة  ثةرلةمان  ئَيستاى 
ئةو  بؤ  بةهَيز  شةرعيةتداني  لة  جطة  نابينين  ياسايي 
ماوةيةى ئَيستاى. ئةم ناشةرعيةتبوونةش دوو ثرسيار 
كة  ئةوةية،  يةكةميان  دروستدةكات.  هاوآلتى  لةالى 
دةبَيت هاوآلتى ثابةند نةبَيت بة ياساى ثةرلةمانَيكةوة 
سياسي  شةرعيةتى  ضونكة  نةماوة،  شةرعيةتى  كة 
هةميشة تةبريرة بؤ ثابةندكرنى هاوآلتى بة ياساوة... 
سياسي  شةرعيةتى  نةمانى  كة  ئةوةية،  دووةميشيان 
بةرامبةر  لة  هاوآلتييان  بة  دةدات  بةرةنطارى  مافي 
خةَلكء  نَيوان  ثةيمانةى  ئةو  ضونكة  ــةآلت،  دةس

دةسةآلت بة كؤتايي ماوةكة هَيزى ياسايي نةماوة.

ئاسؤبيني

هةر  گرنگةکاني  پاية  لة  يةکَيک 
دةوَلةتَيکء حکومةتَيکء دةسةآلتَيك، 
بريتيية لة دةستوور، بةبآ دةستوور 
دةســةآلتــَيــک  ــکء  ــَي ــةت دةوَل هيض 
لةبةرئةوةي  نابَيت،  سةرکةوتوو 
هةر  لةسةر  کاتَيکداء  هةموو  لة  کة 
لةسةر  گرفتَيکء  کَيشةو  رووداوو 
دةبَيت  بإيارَيک،  پَيشهاتَيکء  هةر 
بگةإَيتةوة  حکومةت  دةســـةآلتء 
دةســتــوور  بةبآ  ــوور.  ــت دةس بــؤ 
ناکرَيتء  جَيبةجآ  ياسايةک  هيچ 
دةسةآلتي بآ دةستوور دةسةآلتَيکي 
ثةرشوبآلوة،  ثةراطةندةو  ثةشَيوو 
لةگةأل ئةوةشدا دةستووري داإَيژراو 
حيزبَيکةوة  اليةنَيکء  چةند  لةاليةن 
چينء  سةرجةم  بؤ  گةإانةوة  بةبآ 
دووبـــارة  کؤمةَلگا،  توَيژةکاني 
هةر  دةهَينَيت،  بةرهةم  ديکتاتؤريي 
رووخا  ءآلتَيکدا  هةر  لة  دةسةآلتَيک 
رووخاني  پاش  دةبَيت  داگيرکرا،  يان 
سةربةخؤيي  پاش  دةسةآلتةء  ئةو 
هةرَيمة،  وآلتء  ئــةو  ءةرگرتني 
دابإَيژرَيتةوة،  دةستوور  سةرلةنوآ 
لةاليةن  دةستوورةش  ئةو  داإشتني 
ثةرلةمانء حيزبةکاني ناو ثةرلةمانةوة 
ورياييةوة  بة  زؤر  دةبَيت  دةبَيت، 
بةشَيوةيةک  دابإَيژرَيت  دةستوور 
بنةماکاني  کة ئةو دةستوورة هةموو 
تَيدا  دةسةآلتةکاني  ياساو  ژيــانء 
لة  کة  نةبَيت  شتَيک  هيچ  باسبکرَيت، 
زؤرجار  نةکرابَيت،  باس  دةستووردا 
زؤر  ماوةيةکي  بؤ  دةستوورة  ئةوة 
دوورودرَيژء چةند نةوةيةک پةيإةوي 
بةريتانيا  لَيدةکةن، وةکو دةستووري 
کة ماوةي چةندين سةدةية پةيإةوي 
لةبةر  ئةمةش  دةکةن،  دةستوورَيک 

دوو هؤ:

يةکةم: دةستوورَيکيان داإشتووة 
کة بؤ هةموو سةردةمء بارودؤخَيک 
اليةنةکاني  سةرجةم  بگونجَيتء 

ژيانيان تَيدا پةيإةوکردووة.
پةرلةمانَيکةوة  لةاليةن  دووةم: 
هةَليبژاردووةو  خةَلک  کة  داإَيژراوة 

نوَينةري خةَلکة.
داإشتني  لــــةدواي  سَييةم: 
هيض  ــــاري  دووچ ـــوورةوة  ـــت دةس
ــةک  ــاي ــودةت ــةکء ک ــي ــاري ــرک ــي داگ

نةبووةتةوة.
ــةوة نــووســيــنــةوةي  ــةرئ ــةب ل
بؤ  هةَلبگيرَيت  دةبَيت  دةســتــوور 
دسةآلتداراني  هةَلبژاردنء  دواي 
لة  پةلةبکةن  نابَيت  کــوردســتــان 
دةبَيت  دةستووردا،  نووسينةوةي 
بزانن  بــةرثــرســيــار  ــة  ب ــان  ــؤي خ
گةلةکةيان  چارةنووسي  بةرامبةر 
ءاتة  دةستوور،  نووسينةوةي  کة 
نووسينةوةي چارةنووسي ميللةتَيک، 
بؤية دةبَيت سةرجةم چينء توَيژةکان 
ــنء  ــوورةب ــةو دةســت ئــاگــاداري ئ
هةبوو،  لَيي  رةخنةي  هةرکةسَيک 
ــت بــةهــةنــد ءةربــگــيــرَيــتء  ــَي دةب
کة  بکرَيت  خاَلةدا  بةو  پَيداچوونةوة 
بةتايبةتي  هةية،  لةسةر  رةخنةي 
دةبَيت  رؤشنبيران  ياساناسانء 
هةَلسةنگَينن،  بةتةواوي  ياساية  ئةو 
دةبَيت  ئاسايي  خةَلکي  هــةروةهــا 
دةســتــوورة  ئــةو  بةخاَلي  خــاأل  لة 
لة  نابَيت  هةروةها  ئاگاداربکرَينةوة، 
رةضاوبكرَيت  ئةوانة  دةســتــووردا 
نووسينى  ــدى  ــةن ــةروب ــةس ل ــة  ك
ئةو  دةكةنء  حوكمإانى  دةستووردا 
لة  رةهــاي  مافي  دةســةآلت  اليةنةء 
بؤية  هةبَيت،  دةستووردا  داإشتني 
زؤري  کاتَيکي  دةستوور  داإشتني 

دةوَيت، جاري ءا هةية کة بإگةيةکي 
لَيدةکةوَيتةوة،  مشتومإي  دةستوور 
ئةو  تا  دةخايةنَيت  مانگَيک  لة  زياتر 
لةبةرئةوةي  دادةإَيژرَيتةوة،  بإگةية 
نيية  حيزب  پــةيــإةوي  دةســتــوور 
گؤإانکاريي  ءيسترا  هةرکاتَيک  تا 
بکرَيت  گؤإانکارييةک  هةر  بکرَيت، 
بةبآ  پةسةندکردنييةوة  لــةدواي 
بةبةَلَى  راثرسييةوة  بخرَيتة  ئةوةى 
دةستوورة  ئةو  ئةوة  ثةسةندبكرَيت، 
ناتةندروستةء  ــکــي  دةســتــوورَي
ناتوانرَيت پشتي پَيببةسترَيت، لةکاتي 
لة  دةستوةردان  کَيشةکاندا  رووداني 
لة  بةتايبةتي  روودةدات،  دةستوور 
وآلتَيکي ءةکو عَيراقدا کة هةموومان 
دةستوور  کة  لةبةرئةوةي  دةزانين 
بةبآ  ناتةندروستء  بةشَيوةيةکي 
وآلت  پَيکهاتةکاني  هةموو  ئاگاداري 
کورتدا  لةماوةيةکي  پةسةندکراوة، 
تائَيستاش  بإگة  بةندء  چةندين 
هةندَيکجار  جَيبةجَينةکراونء 
گرتوونةتةوة،  جَيي  ديکة  بةندي 
داناني  بؤية   ،(١٤٠) ــادةي  م ءةکــو 
کاتَيکي  کوردستاندا  لة  دةستوور 
دةستوورَيکي  تا  دةوَيـــت  زؤري 
سةرکةوتوو بنووسرَيتةوة، سةرجةم 
هةموو  بــة  کــوردســتــان  خةَلکي 
حيزبةکانء  اليــةنء  توَيژو  ضينء 
رَيکخراوة سڤيلةکان تَييدا بةشداربن، 
دةبَيت  دةستووريش  نووسينةوةي 
لةاليةن پةرلةمانَيکةوة بَيت کة لةاليةن 
خةَلکةوة هةَلبژَيردرابَيتء نوَينةرايةتي 
ئةو  کة  لةبةرئةوةي  بکات،  خةَلک 
وآلتء  بةإَيوةبردني  بؤ  دةستوورة 
خةَلک،  بؤ  گةإانةوة  بةبآ  خةَلکة، 

دةستوور هيچ شةرعيةتَيکي نيية!!
بؤ  دةستوور  نووسينةوةي 

هةرَيمي کوردستان لةم کاتةدا هيچ 
دةستوورَيکي  نييةو  شةرعيةتَيکي 
ناياسايي دةبَيت، لةبةر ئةم هؤيانة: 
کوردستان  پةرلةماني  يةکةم: 
ثةرلةماني حيزبة نةک خةَلک، ءةکو 
ثةرلةمانةکاني  ئةندام  لة  هةندَيک 
جةختيان  ــي  ــارت پ ــتــيء  ــةکــَي ي
ــةوان  لـــةوةکـــردووةتـــةوة کــة ئ

نوَينةري حيزبن نةک خةَلک.
ئَيکسپايةر  پةرلةمان  دووةم: 
نةماوة،  شةرعيةتَيکي  هيچ  بووةو 
ئةگةر بةتةواويش لةاليةن خةَلکةوة 
شةرعيةتي  ئةوة  هةَلبژَيردرابَيت، 

نووسينةوةي دةستووري نيية.
هةَلبژاردني  مــاوةي  سَييةم: 
ئةو  نزيکبووةتةوةء  ثةرلةمان 
ـــةوة نــاکــات  ــةشــي ئ مــاوةيــة ب
چجاي  بکرَيت،  پَيداچوونةوةي 
ــتــةوةو  ــة بــنــووســرَي ئــــةوةي ک
ــتء  ــرَي ــک ـــةوةي ب ـــداچـــوون ـــَي پ
لةاليةن  بدرَيت  لةسةر  رةزامةنديي 
چينء  ــةم  ــةرج س ــةوةء  ــک ــةَل خ

توَيژةکان بةشداريي تَيدا بکةن.
دةستوور  نووسينةوةي  بؤية 
کاتةدا،  لةم  گةورةية  هةَلةيةکي 
نةک هةر خزمةت ناکات بة هةرَيمي 
هةَلدَير  بةرةو  بةَلکو  کوردستان، 

دةيبات. 
اليةک  هةموو  دةبــَيــت  بؤية 
دةستوور  نووسينةوةي  دژي 
ثةرلةمانةکانء  ئةندام  دةبَيت  بينء 
مةدةنيء  کؤمةَلي  رَيکخراوةکاني 
دژي  رؤشنبيران،  ياساناسانء 
لةم  دةستووربن  نووسينةوةي 
ثةرلةماني  بة  کارة  ئةو  کاتةداء 
داهاتوو بسپَيرن لةگةأل هةموو ئةو 

بنةمايانةي کة باسمانکرد.

دةستوورو ثةرلةماني ئَيکسپايةر!!

کؤيار   رةءوف

ثاريَزةر تةها عومةر رةشيد
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جةمال ئيختيار

لةطةأل ئةوةى كة كَيشةى ناوخؤيى لة 
ئاكامى  يةكالييكردنةوةى  لةسةر  ئَيران 
دنياى  لة  بةردةوامة،  هةَلبذاردنةكان 
ضاوةإوانى  لة  جؤرَيك  ــدا  دةرةوةش
هةية،  مةسةلةكة  يةكالييكردنةوةى  بؤ 
دةرفةتةكانى  ضاودَيرانيش  ــةإاى  ب

بةردةم خؤرئاواو ئؤباما كةمدةبنةوة. 
هةَلبذاردنةكانى  ئاكامى  راطةياندنى 
بة  ئَيران  لة  ــردوو  راب هةينى  رؤذى 
ناإةزاييةكى  نةذاد،  ئةحمةدى  قازانجى 
دةنطدةرانى  خةَلكء  لةناو  فراوانى 
تائَيستاش  كة  دروستكرد،  ءآلتةدا  ئةو 
بةردةم  خستة  ئَيرانيان  بةردةوامةء 
ئةطةرى هةَلوةشاندنةوةى هةَلبذاردنةكة 
دةنطةكان  ذماردنةوةى  دووبارة  يان 
(ئةنجومةنى  بةدةست  بإيارةكةى  كة 

ثاراستنى دةستوورى ئَيران)ة. 
ثاراستنى  ئةنجومةنى  قسةكةرى 
كةدخؤدايي)  عةلى  (عةباس  دةستوور، 
رايــطــةيــانــدةوة،  سَيشةممة  رؤذى 
ثَيويستة  ياساييدا  ضوارضَيوةى  لة 
كة  تَيطةيشتنةى  ئةو  بطاتة  شوراكة 
ساختةكاريى  هةَلبذاردنةكاندا  لة 
دووبــارة  فةرمانى  بؤئةوةى  ــراوة،  ك

ذماردنةوةى دةنطةكان دةربكات.
هةواَلى  ئاذانسى  بة  كةدخؤدايي 
كة  ءتووة،  (ئيرنا)ى  ئَيرانى  رةسميى 
تةزوير،  ناسنامةى  بة  دةنط  كإينى 
دةبَيتة  كة  ثَيشَيلكارييانةى  لةو  يةكَيكة 
ذماردنةوةى  دووبارة  ثَيويستى  هؤى 
ئةنجومةنةكة،  قسةكةرى  دةنطةكان. 
دةنطةكانى  تةنيا  كة  ءتووة،  ئةوةشى 
لةسةرة  ناكؤكيان  كة  شوَينانةى  ئةو 
واشنتؤن  تةلةفزيؤنى  دةذمَيردرَينةوة، 
كؤتاييدا  لة  كة  بــآلويــكــردووةتــةوة 
ــردووة،  دةرك بإيارةى  ئةو  شوراكة 
دةنطةكان  ذماردنةوةى  دووبارة  بةآلم 
دابمركَينَيتةوة.   ناإةزاييةكان  نةيتوانيوة 
مير  ريفؤرمخواز  كانديدى  هةردوو 
كةروبى  مةهدي  موسةوىء  حوسَين 
ئاكامةكانى  كــة  ــوو،  كــردب ـــان  داواي
دةَلَين  هةَلبوةشَينرَيتةوة،  هةَلبذاردن 
نةدراوة   رَيطا  شوَينةكان  زؤربةى  لة 
لة  ئاطايان  ئـــةوان  ضــاودَيــرةكــانــى 
هةَلبذاردنةكة  بةإَيوةضوونى  ضؤنَيتى 

خؤيانء  مافى  بة  لةبةرئةوةش  بَيت، 
ئاكامانة  ئةو  كة  دةزانن  دةنطدةرانى 
هةَلوةشاندنةوةى  داواى  نةكةن،  قبوأل 
شوراكة  بةآلم  بكةن،  هةَلبذاردنةكان 
دةنطةكان  داوة  ــدى  ــةن رةزام تةنيا 
لةسةرة  ناكؤكيان  شوَينانةى  لــةو 

بذمَيردرَينةوة. 
ئامادةية  ءتــوويــةتــى،  مــوســةوى 
هةَلبذاردن  بةشدارى  ديكة  جارَيكى 
بكات، هةَلوةشاندنةوةى هةَلبذاردنةكةى 
بؤ  لةقةَلةمداوة  رَيطا  «باشترين»  بة 
ئةنجامى  طرفتةكانى  ــةرى  ــارةس ض
ئةطةرى  لــةبــةرئــةوةى  هــةَلــبــذاردن. 
ئةم  ساختةكاريي  «بةهؤى  هةية  ئةوة 
خةَلكء  لةنَيوان  متمانة  هةَلبذاردنةوة، 
دةتوانَيت  ئةوةش  نةمَينَيت،  حكومةتدا 

طةورةترين زيان بة ءآلت بطةيةنَيت». 
راطةيةنرابوو   ءا  ئاكامةكة  ثَيشتر 
جياوازييةكى  بة  ــةذاد  ن ئةحمةدى 
بووة،  هةَلبذاردنةكة  براوةى  طةورةوة 
ءردة  كة  تــازةكــان  زانياريية  ــةآلم  ب
بةوةدةدةن  ئاماذة   دزةدةكةن،  وردة 
ـــراوة،  ك زؤر  «ســاخــتــةكــاريــى  ــة  ك
تائَيستا  ئَيرانيش  ناوخؤى  ءةزارةتــى 
دةستثَيشخةرييةكى طةورةى نةكردووة 
طومانانةى  ئةو  رووناككردنةوةى  بؤ  
كة كةوتوونةتة سةر هةَلبذاردنةكان». 

كوذرانى  تائَيستا  ئاَلؤزييةكاندا  لة 
ثشتإاستكراوةتةوةء  كةس  حــةوت 
ئاَلؤزيى  هةواَل   سةرضاوةكاني  بةثَيي 
كوردييةكانء  شــارة  طةيشتووةتة 
لةوة  باس  كوردييةكان،  سةرضاوة 
كةس  ــةك  ي سنة  ــارى  ش لــة  دةكــةن 
كوذراوة، بةآلم تائَيستا لةاليةن ئاذانسة 
نَيودةوَلةتييةكانةوة  سةربةخؤء 
حكومةتى  نةكراوةتةوةء  ثشتإاست 
ميديا  بـــةردةم  ئابَلوقةى  ئَيرانيش 

قورستر دةكات. 
ئاَلؤزييةكان  بةردةوامبوونى  لةطةأل 
ــت كة  ــرَي ــران، دةوت ــَي لــة نــاوخــؤى ئ
بؤ  ئؤباماش  ــاواء  خــؤرئ ثالنةكانى 
تووشى  ئَيران  رووبةإووبوونةوةى 
هةَلبذاردنء  بــوونء  جديي  كَيشةى 
ئةواندا  لــةبــةردةم  كةمتر  دةرفــةتــى 

ماوةتةوة. 
نيوز)  ــار  ئ ــى  ب ــن  ــَي (ئ ئــاذانــســي 
ــرا  ــدةك ــاوةإوان ــردةوة، واض ــك ــآلوي ب
بةسةر  ريفؤرمخواز  كانديدى  كة 

سةربكةوَيت،  ـــةذاددا  ن ئةحمةدى 
كةسَيكى  لةطةأل  برؤكسأل  واشنتؤنء 
تاإادةيةك نةرمتر لة ئةحمةدى نةذاددا 
مامةَلةبكةن، بةآلم «دووبارة هاتنةوةى 
ئةوروثاء  بةردةم  دةرفةتةكانى  نةذاد 

ئةمريكا سنووردار دةكات». 
كة  دةنووسَيت،  نيوز)  ئةى  ئؤ  (ظى 
كة  دادةنــرَيــت  كةسَيك  ءةكــو  ئؤباما 
ئاكامةكان  كة  ئةوانةداية  لةبةرةى 
ئَيران  لة  لةوجؤرة  شتى  رةتدةكةنةوة، 
دةرةكى  دةستَيوةردانى  ناوى  خَيرا 
لَيدةنرَيت،  لةبةرئةوة ئؤباما كةوتووةتة 
الوة  هةردوو  لة  كة  هةلومةرجَيكةوة 
دةستثَيشخةرييةكةى  بؤ  نالةبارة 
لةطةأل  ثةيوةندى  بؤ  ئةو  دواييةى  ئةم 

ئَيران. 
توندتريش  بةشَيوةيةكى  ئةمريكا، 
كة  كردبوو  ئَيران  لة  داوايان  ئةوروثا 
هةَلبذاردنةكان  لةئاكامى  لَيكؤَلينةوة 
بكات، ئَيران هةَلوَيستةكةى ئةوروثاى 
ــاء  ــةوروث ــيــةتــى» ئ ــة «بـــآ تــةرب ب
ئةو  ــارى  كــاروب لة  ــوةردان  ــَي دةســت

ءآلتةدا ءةسفكردبوو.
ناكؤكى  دروستبوونى  لةسةرةتاى 
هــةَلــبــذاردن،  ئاكامةكانى  لــةســةر 
نةرمى  ـــةوةى  ـــاردان ك ــتــؤن  واشــن
بة  هةَلبذاردنةكانء  لةسةر  هةبوو 
ءآلتةى  ئةو  ناوخؤى  مةسةلةيةكى 
توندبوونى  ــةدواى  ل بــةآلم  ــي،  دةزان
ئــَيــرانــدا،  ــؤى  ــاوخ ن لــة  كَيشةكان 
ئةمريكاش  بةردةم  هةَلبذاردنةكانى 

دذاوارتر بوون. 
ــى لــةســةر  ــؤك ــاك ــةى ن ــةل ــةس م
نَيوان  كَيشةى  تةنيا  هةَلبذاردنةكان 
ئاسؤى  يان  ركابةر  كانديدى  دوو 
نَيوان  ــووى  ــات داه مامةَلةكردنى 
واشنتؤنء تاران نيية، بةَلكو ضاودَيران 
بؤ  سةرةتايةكة  ئةوة  كة  ثَييانواية 
دةسةآلتى  كؤَلةكةكانى  سستبوونى 
رَيبةرى باآل، عةلى خامنةيى لة ئَيران. 

تايمز  ــؤرك  ــوي ــي ن رؤذنـــامـــةى 
عةلى  دةية  دوو  بؤ  كة  دةنووسَيت، 
ئةحمةدى  ءةسفى  بةثةلة  خامنةيى 
لة  بردنةوةى  بؤنةى  بة  كرد  نةذادى 
ئَيران  خةَلكى  لة  داواى  هةَلبذاردندا، 
كرد كة لةثشت سةرى ئةو راوةستن، 
بةآلم دواتر خةَلكى تووإة رذانة سةر 

شةقامةكان بةثَيضةوانةى حةزى ئةو.

شؤِرشي سةوز ئَيران دادةثؤشَيت

هةلَبذاردنةكانى ئَيران دةرفةتةكانى بةردةم خؤرئاوا كةمدةكاتةوة

رؤذنامة

ثَييانواية  نَيودةوَلةتييةكان  ناوةندة 
حيزبوَلآلش  طةشةدةكاتء  لوبنان  كة 
هاوبةش  حكومةتى  ــردووة  ك داواى 
ــةوةى  ئ ـــةرةإاى  س ئةمة  ثَيكبَيت. 
ئةمريكاش ثشتيوانى خؤى بؤ ثرؤسةى 

سياسي لوبنان نيشانداوة.
حيزبوَلآلى  دووى  ذمارة  ثياوى 
لوبنان، (شَيخ نةعيم قةسام) داوايكردووة 
هاوبةش  نيشتمانيى  حكومةتَيكى  كة 
هةوَلبدةن  اليةنةكان  هةموو  ثَيكبَيت، 
ــؤ بــةرةوثــَيــشــضــوونــى ثــرؤســةى  ب
هةَلبذاردنة  لةدواى  وآلتة  ئةو  سياسى 
لوبنان،  لة  ئةمدوايية  ثةرلةمانييةكةى 
اليةنطرى  هاوثةيمانَيتى  تَييدا  كة 
سةعد  سةركردايةتى  بة  خــؤرئــاوا 

حةريرى سةركةوتنى بةدةستهَينا.
ئاذانسى  لةطةأل  ضاوثَيكةوتنَيكدا  لة 
قةسام،  نةعيم  ثرَيس،  ئةسؤشيتَيد 
دةَلَيت  حيزبوَلآل،  ــى  دووةم كةسى 
ثَيمانوابَيت  كة  هةَلةية  بؤضوونة  ئةو 
ئةوة  اليةنطرانى  حيزبوَلآلو  حكومةتى 
دةيةوَيتء  ئَيران  كة  جَيبةجَيدةكةن 
كؤمارى  جــؤرى  لــة  حكومةتَيكى 
ئةو  دروستدةكةن،  ئَيران  ئيسالميى 
هؤشداريى دةدات دةربارةى هةرجؤرة 

دةَلَيت  حيزبوَلآلء  بايكؤتكردنَيكى 
كة  دةَلَين  خؤرئاوا  «حكومةتةكانى 
لةطةأل حكومةتى نوآ لة لوبنان طفتوطؤ 
ئةوةى  طوَيبدةنة  ئةوةى  بةبآ  دةكةن، 

كة كآ لة هةَلبذاردندا براوةبووة». 
وا  كة  بةجؤرَيكة  لوبنان  ثَيكهاتةى 

وآلتة  ئةو  حكومةتى  دةكات  ثَيويست 
لة هةموو اليةنةكان ثَيكبَيت، ئةطةرضى 
هاوثةيمانَيتى اليةنطرى خؤرئاوا حةفتا 
بةبآ  ناتوانَيت  بةآلم  هَيناوة،  كورسى 
كورسيية،   (٥٨) خاوةنى  كة  حيزبوَلآل 
ئــةطــةرى  ثَيكبهَينَيتء  حكومةت 

اليةنةكان  لة  هةركام  ثةراوَيزخستنى 
نةزؤكبوونى  هؤى  ببَيتة  دةتوانَيت 

ثرؤسةى سياسى لةو وآلتة. 
لةاليةن  حكومةت  بةإَيوةبردنى 
حيزبوَلآلوة، ئةو ئةطةرة دةخاتة بةردةم 
لةوشَيوةية  حكومةتَيكى  لةوانةية  كة 
نَيودةوَلةتييةوة)  (كؤمةَلى  لةاليةن 
جؤرة  هةر  حيزبوَلآل  ثةراوَيزبخرَيت، 
رةتدةكاتةوة،  لةوجؤرة  ئةطةرَيكى 
بة  ــة،  ــواي ــان ــي ــَي ث ضــاودَيــرانــيــش 
لوبنان،  ثَيكهاتةى  لةبةرضاوطرتنى 
لة  هيضكام  كة  نيية  كةس  قازانجى  لة 

ثةراوَيزبخرَين.  اليةنةكان 
ناسةقامطيرى سياسى لة لوبنان لة 
(٢٠٠٥)دا دةستيثَيكرد، دواى ئةوةى كة 
لوبنان،  ثَيشووترى  وةزيرى  سةرؤك 
ئؤباَلةكةى  تيرؤركراو  حةريرى  رةفيق 
كة  سوريا،  حكومةتى  ئةستؤى  خراية 
دواتر لةثاش (٢٩) ساأل داطيركردنى ئةو 
هَيزةكانى  ديمةشقةوة،  لةاليةن  وآلتة 

سوريا لةو وآلتة ثاشةكشةيان ثَيكرا. 
طروثَيكى  بة  حيزبوَلآل  ئةمريكا، 
مَيذوويةكى  كة  دةزانَيت  تيرؤريستى 
درَيذى لة شةإو ناكؤكى لةطةأل ئيسرائيل 
هةية، لة بةرامبةردا حيزبوَلآلش ثَييواية 
هةَلبذاردنةو  شةرعيةتى  خاوةنى  كة 
نوَينةرايةتى بةشَيكى زؤر لة ثَيكهاتةى 

لوبنان دةكات. 

سةرؤكى وياليةتة يةكطرتووةكانى 
ئةمريكا، باراك ئؤباما ثشتيوانيى خؤى 
دةربإيوةء  لوبنان  نوَيى  بؤ حكومةتى 
دةبَيت  ــةردةوام  ب كة  رايطةياندووة 
لةسةر ثشتيوانيى حكومةتَيك لة لوبنان 
كة خاوةن سةروةريى بَيتء هةوأل بؤ 
بإيارةكانى  جَيبةجَيكردنى  ئاشتىء 

بدات.  نةتةوةيةكطرتووةكان 
ــــامــــةى دةيـــلـــى ســتــار  رؤذن
لة  روو  لوبنان  بآلويكردووةتةوة، 
طةشة دةبَيتء سةقامطيريى ئةو وآلتة 
لةإووى سياسييةوة دةتوانَيت رؤَلَيكى 
بطَيإَيت،  ئاوةدانبوونةوةدا  لة  طةورة 
بةو  كة  هةوَلبدةن  اليةنةكان  دةبَيت 
ئاراستةى  كة  كاربكةن  ئاراستةيةدا 
دانيشتووانى  هةموو  بةرذةوةنديى 

لوبنانة. 
رَيكخراوى  راثؤرتَيكى  رؤذنامةكة 
كة  بــآلوكــردووةتــةوة،  نَيودةوَلةتى 
طةشةسةندن  ئابوورىء  ئاماذةكانى 
ئةو  حكومةتى  ثَيويستة  باشنء  زؤر 
ضاكسازيىء  ئاراستةى  بة  ــة  وآلت
بؤئةوةى  هةنطاوبنَيت،  ريفؤرمدا 
سةقامطيريية  ـــةو  ئ ــةى  ــاي ــةس ل
لة  بتوانَيت  لوبنان  تــازةدا،  سياسيية 
طةشةسةندنَيك كة هةموو هاوآلتييانى 
ـــة لــَيــى ســوودمــةنــدبــن،  ئــةو وآلت

بةردةوامبَيت.

لةدواى هةلَبذاردنةكان، لوبنان طةشةدةكات

بـةدواداضــــوون
hewal.rozhnama@gmail.com

رؤذى دةنطدان بؤ ثةرلةمانى لوبنان

www.ne
tew

e.c
om
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ئيمتياز: خاوةنى

وشة كؤمثانياى
سةرنووسةر:

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

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

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

ئاطاداري ريكالمء كارطَيإيء
٠٧٤٨٠١٢١١٤٤ - ٠٧٧٠١٢٠٣٩٤٩   

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

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

دابةشكردن:
٠٧٧٠١٥١٧٥٣٣ - ٠٧٧٠١٥٤٤٧٨٠ نَيوةند كؤمثانياي

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

عةلى   ٠٧٥٠٤٤٤٧١٠٩  ئيبراهيم
٠٧٧٠١٥٢٦٥٨٣٠٧٧٠١٥٧٦٩٠٦٠٧٧٠٢٢٣٣٣٠٤ ٠٧٥٠١٥٢٢٥٢٨

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

بؤضــــــوون birura. rozhnama@gmail.com

٤ سلَيماني/ بةرايي دادطاي
٦٦٧/ب/٢٠٠٩ ذمارة/
٢٠٠٩/٦/١٧ بةروار/

ئاطاداري
كريم الدين ئازاد محى داواكار/

وثوقي رحمن بة فريدون ناسراو قادر شريف داوالةسةركراو/ فريدون بؤ
ذمارة ٦٦٧/ب/٢٠٠٩ دةركردووة  داواي لة ٢٠٠٩/٦/٨ بإياري بةرواري لة دادطاكةمان
سةد  ثَينج هةزارو ٧٥٠٠ حةوت بإي داني بة ثابةندكردنت بة بةرامبةرت نائامادةيي بة
بة دؤالر طؤرينةوةي بةهاي بةثَيي عَيراقي ديناري بة نةكرا ئةطةر ئةمريكي دؤالري

بةرواري  لة القانونية) (فوائد ياسايي سوودي سةرةإاي ٢٠٠٩/٣/١٢ ئةمة بةرواري
نائامادةيي بة بإيارَيك داوا  مةسرةفي لةئةستؤطرتني  لةطةأل  بؤكراوةوة ئاماذة
ناإةزايي لةكاتي سوَيند لة كردنت نكولي لةسةر هةَلثةسراو بةرامبةرت دةرضووة
لة بةشةكةت بإي بدلى بة سةلماندني واقعةي كردندا سةبارةت انكاري (اعتراض)و
ثياضوونةوةية تَيهةَلضوونةوةو طرتنء ناإةزايي شياوي بإيارَيك ئاوَيزة كؤمثانياي
بإياري دادطا ناديارة ئَيستادا بوونت لةكاتي نيشتةجآ شوَيني ئةوةي لةبةرئةوةي
لة تانةدانت بؤ جياوازةوة ناوخؤيي رؤذنامةي دوو لةرَيطةي ئاطاداركردنةوةت بة دا
بة وةردةطرَيت ثلةي كؤتايي بةثَيضةوانةوة ياساييدا ماوةي ثَيكراو لة ئاماذة بإياري

ياسا. طوَيرةي
دادوةر

ساالر رئوف محمود

كوردستان هةرَيمي حكومةتي
ت وةزارةتي داد                ذمارة:

٢٠٠٩/٦/١٤ دادنووسي سلَيماني/ دووةم     بةروار:
بآلوكردنةوة» «ئاطاداريء

غاز بتَلى دروستكردني بؤ (هةآلَلة) كارطةي ئامَيري تؤماركردني
ناوضةي أمين) محمد غريب (أبوبكر بةإَيز لةاليةن داواكـــاري طوَيرةي بة 

ثيشةسازي/٢
بةناويةوة خوارةوة ئامَيرانةي ئةم كردووة داواي تيايدا كة (٢٠٠٩/٦/١١) رؤذي لة
بةَلطةنامةي بَيتة المانء با ثَييانةوة هةية ثةيوةندي جا هةركةس بكةين. تؤمار بؤ
رؤذنامةدا لة ئاطادارييةوة ئةم بآلوكردنةوةي لة رؤذ (١٥) ماوةي تا بهَينَيت رةسمي
ئامَيرانة تؤمار ئةو كة ئةبين ناضار ئَيمة بةثَيضةوانةوة وة رابطرين تاوةكو كارةكة
(٢٥) ساَلي (١٩٥٢)وة ذمارة ئامَير، تؤماركردني ياساي طوَيرةي بة ناويانةوة بة بكةين

بإوانامةي تؤماركردني ئةدرَيتآ.
دووةم سلَيماني/ دادنووسي

وهاب محمد ئاواز
ئامَيرةكان:

ـ  بةهَيزي ـ ٥٠٠ طن ـ إيطالى  TLeFF /جؤري ثلَيت خواركردنةوةي بؤ ثريس ١ ـ
.RPـ ١٦٠ ٣٦٢٠ تايث ـ ذمارة

ـ ٢ – ٧- تايث ذمارة ـ ٠٠٣١٢١ ـ بطل، صمامي جَيطةي دروستكردني بؤ ٢ ـ ثريس
.١

ذمارة/٢٦٣/ب/٢٠٠٩   ئةنجومةنى دادوةرى                             
٢٠٠٩/ ٦/٧ دادطاى بةرايى دوكان                           رَوذ/

[ئاطانامة]
دوكان ( مولود رمضان (ئاليان داواكار

لــة شــــارسـتانى بارى تَومارى ِراســــتطرى : داوالَيكراو
كـــارةكةى وَيراى (سورداش)

دادطاكةمان لة سةرةوةى داواى مولود)  رمضان (ئاليان داواكار
بـــــــَو ( (ئاليان لـة نـاوى طــَوِرينى بــــَو كـــردووة تَومار
لــــــــة بآلوكردنـــةوةى بـة بِريـارمـاندا  بَويـة ( ئاالن )
بارى ياســــايى لـــــة مـــــادةى(٢١) ثَيى بة ِرَوذنامةيــــــةكدا
هةية ى ِرَيطرتنى (إعتراض) مافى كةسَى شــــارســــتانى جـاهـةر
ئاطانامةيةوة ئةم بآلوكردنةوةى دوايى لـــة ِرَوذدا (١٠) ماوةى لة
داواكةى ثَيضةوانةوة بـــــة بكات دادطاكــــةمان ســــةردانى

ياسا. ثَيى بة ئةبينرَي

دادوةر
فةرةج حسن كامةران

خؤشناو ءاحيد هةژار

هةيه گرنگي رؤَلي كؤمةَلطايةکدا هةر لةناو ياسا
دةزگاکاني بةردةواميي تاکةکانء ژياني رَيكخستني لة
ئينتيماي بة هاوآلتييان هةستکردني دةوَلةت، هةروةها
مافء بنةمايةش ئةو لةسةر هاوآلتيبوون، نيشتمانيء

دياريکراوة. تاک ئةرکي
بةآلم هةرهةبووة، ياسا زةمانةوة لةدَير هةر
ياسا رؤمانييةکاندا ــي ســةردةم لــة بةتايبةتي
کة بةتايبةتي بيني، بةخؤيةوة زؤري گةشةکردنَيکي
ئةو کة تا دياريکرا، بَيگانةش کةساني بؤ هةندَيک ماف
ياسايي لَينةکراوة. پارَيزگاريي کةسي بَيگانة سةردةمة

بيستووه، جيهانمان سةرسوإهَينةرةکةي حةوت هةموومان بَيگومان
ئةگةرچي بيستبَيت، سةرسوإهَينةري ياساي ئَيمة لة کةس کةم رةنگة بةآلم
کة بؤئةوةي دةگةإَيتةوه هؤکارةکةشي هةية ياسايانة ئةمجؤرة لةإاستيدا
سةردةمَيکدا هةر لة کؤمةَلگايةکه، هةر پَيويستييةکاني رةنگدانةوةي ياسا
هيچ گؤإانکاريدايةء لة بةردةوام هةربؤيةش دةردةچَيت، تَيدا ياساکةي کة
لةکؤشکي بةريتانيا قةدةغةية لة بؤنموونة ياسايةکهةتاهةتاية نامَينَيتةوة.،
بةرلةوةي دةبَيت رووبدات،  ئةمة ئةگةر خؤ بمريت، مينيستةر)  (ءَيست
ئةمةش دووربخرَيتةوة، کؤشکةکة لة الشةية ئةم دةربهَينرَيت، ءةفاتنامة
مافي مردووة ئةم ئةوکاتة شاهانةية، کؤشکَيکي کؤشکة ئةم لةبةرئةوةي
قةدةغةية لة بةريتانيا تائَيستا هةروةها رةسميي دةبَيت، بةخاکسپاردني

پةرلةمان. بَينة ناو شمشَير تيرو دژة جلي پةرلةمانتاران بة
لة (٢٠٠٠) زياتر رابردوودا (٤٠) ساَلي لةماوةي بةريتانيا لة ئةگةرچي
بةر کة ماون ياسا (٤٠٠٠) لة زياتر  تائَيستا بةآلم  رةتکراونةتةوة، ياسا

ياسا  بة ئةوکاتةي تا ياسا کة ئاشکراشة ديارة ١٨٠١ دةرچوون، لةساَلي
دةمَينَيت. ياسايي خؤي هَيزي رةتنةکرَيتةوة، هةر

ءآلتانة لةمجؤرة يةکَيک بة  ئةمريکاش يةکگرتووةکاني  وياليةتة
نموونة: بؤ تَيداية، ياسايانةي ئةمجؤرة کة دادةنرَيت

رَيگا لةسةر بکرَيت حوشترةواني کة  قةدةغةيه ئةمريکا نَيڤاداي لة
خَيراکان.

ضاويان ئؤتؤمبَيلدا لَيخوإيني لةکاتي  شوفَيران  قةدةغةيه ئاالباما لة
ببةستنةوة.

شوَينة دةَلَيت لة گؤراني کةسةي ئةو پَيويستة باکووري کارؤلينا لة
تؤنةکةي گؤراني بَلَيتء خؤ ئةگةر لةو بوارةدا، شتَيک بزانَيت گشتييةکان،

بدرَيت. سزاي ماديي دةرنةهَينَيت، دةبَيت
دايکء نووسراوي رةزامةنديي بآ نيية  بؤيان منداآلن فلؤريدا لة
کة تَيداية هةندَيك شتي چونکة بخوَيننةوة، پؤرتةر رؤماني هاري باوکيان،

پَيچةوانةي ئاييني مةسيحيةتة.
نا، ئةگةر پَيبَيت،  دؤالرَيکت  النيکةم هةميشة پَيويستة ئلينيؤس لة 

بکرَييت. دةستگير دةکرَيت
ئؤتؤمبَيل ءةستاني شوَيني لة فيلَيک  فلؤريدا  لة هةبوو نيازت ئةگةر

بدةيت. ئةويش بؤ ئؤتؤمبَيل پارکي پارةي دةبَيت ببةستيتةوة،
پَيويستي نةماوةو کةس لةکاتي ئَيستادا مانايان ئةمجؤرة ياسايانة ديارة

ماون. هةر تائَيستا باآلم پَيي نيية،
کوردستاني پةرلةماني جگةرةکَيشاني ياساي ئةمة بةإاستي
گةندةَليء دژي نيية کارامان ياسايةکي تائَيستا ئَيمة بيرخستمةوة،
ياساکاني لة زؤر لــةوةي جگة ئةمة ميللةت، ساماني  بةهةدةرداني 
لةجياتي بةآلم هةيه، گؤإانکاريي پَيويستيان بة ئَيستا سةردةمي پَيشوو،
ئةم راستة بوو، جگةرةکَيشان ياساي خةريکي ئَيمة پةرلةمانةکةي ئةمانة

دةربچَيت. کة ماوة لةوة گرنگتر زؤر ياساي بةآلم گرنگه، ياسايةش

سةرسوإهَينةرةكاني ياسا
جيهان

طؤأانكارييدا ضاوةأوانى لة كَيشةكان

هةرَيمى حكومةتى لةكاتَيكدا
زياتر هةمووكات لة كوردستان
هةية، طؤإانكاري بة ثَيويستى
سيستمَيكى نةبوونى بــةهــؤى
شةفافء ــووري ــاب ئ سياسيى
خةَلكى لةئَيستادا كــة بةهَيز
ثةرلةمانء لةناوياندا كوردستان
لة بةشدارنيية  طشتيى، راى 
ض ضارةنوسسازةكاندا، بإيارة
ئَيمة كة ناوخؤدا دةرةوةء لةئاستى
سياسةتين، قوربانى هةين لةوةتةى
مافة ثَيويست بةثَيى نةمانتوانيوة
بهَينين، بــةدةســت رةءاكــانــمــان
سةبةبةكة بةشَيكى لةمإؤدا كة
ضاءَيك ئةطةر خؤمانن، بةرثرسانى
سياسةتةكانى سةيرَيكى  يــان
بكةين، كــوردســتــان  هــةرَيــمــى
لة دياريكراء كةسى دءو لةإَيى
ئاراستة حيزبدا دوو ضوارضَيوةى
لة زؤر كاتدا ناكؤكن، دةكرَيت، كة
خؤى بةوشَيوةيةى هةريةكةء
سةركردايةتى لة دةيخوازَيت،
دوو بة ــذة درَي حيزبةكانيانةءة
دةدرَيت حيزبيى ثةيوةنديى جؤر
بة ناءخؤدا دةرةءةء لةئاستى
هةرَيمى حكومةتى نوَينةرايةتى
ئةطةر دءعابكةين كوردستان،
نةكرَيتة كوردستان ديكة جارَيكى
تائَيستا بنةماَلة، حيزبء قوربانيى
نةتوانراءة دةرةءةدا لةئاستى
بةرنامة ياسايىء بةشَيوةيةكى
لةطةأل بطونجَيت ـــذراء داإَي بؤ 
ئةمإؤدا، ثَيشكةءتووى دنياى
هةرَيم حكومةتى سياسةتةكانى
بطةيةنَيت، دةرةءة ءآلتانى بة
حكومةتَيكى بؤ هةءَلدان لة هةر
لةبوارةكانى كــراءة  شــةفــافء
ديموكراسيكردنى بــة ــدا، ــان ذي
ثَيشكةشكردنى كؤمةَلطا راستةقينة
دةرةءة، بؤ جوان نموونةيةكى
ثشتطيريى بة دءاجاردا لة ضونكة
ــن ــةءت ــةرك س نـــَيـــودةءَلـــةتـــى
بةثَيضةءانةءة دةكةين،  مسؤطةر
رَيــكــخــراءة ــةن ــةالي ــإؤدا ل ــةم ل
ثَيشَيلكردنى لة نَيودةءَلةتييةكانةوة
ثاشةكشةكردن مرؤظء مافةكانى
ئاطاداردةكرَيينةءة، ديموكراسى، لة
طوَيبيستى رؤذانة بةرامبةردا لة
سةركردايةتى لة دةبين ــةءة ئ
ئةنجامى لة كوردستان سياسيى
نةطةإانةءةيان اليةنةء تاك بإيارى
طشتيى، راى ــةمــانء ــةرل ث بــؤ 

كة دةردةكــةءَيــت شكستةكانيان
جيران فآلن يان سةرؤك فآلن دةَلَين
خواستةكانى دةءَلةت دذى فآلن يا
جَيبةجَيناكةنء بةَلَينةكانيان كوردة،
بةَلَينةكانياندا، لةئاست  بَيوةفابوون
دةءَلةتانةى سةرؤك ئةء لةكاتَيكدا
دادى بةسةر طؤإانيان باسدةكرَيت
هةر لةجَييخؤياندانء هةر ئةمان
جارَيك تةنيا بؤ دةيَلَينةءة، دةيَلَينء
نانَين خؤياندا هةَلةكانى بة دان
خؤيانن بةشَيكى لةإاستيدا كة
دةكةن، نائومَيد كوردستان خةَلكى
كة ءاية سياسةت نة كة نازانن
عةتفء سؤزء نة دةيكةن، ئةءان
لةسةر سووربوون بةَلكو بةَلَينة،
ثةرلةمانء بؤ طةإانةءة مافةكانء
بةهَيز كؤمةَلطايةكى طشتى، راى
سةركةءتنى مةرجى  ناءخؤدا  لة
ــاءةى ــةم ل ــة، ــك ــَي ــةت هــةر دةءَل
هةَلوَيستى ضةندين رابـــردوودا
ــةك ــةي ــةرةء دذب ــةم ــرءس ــةي س
كـــوردي ــى ــي ــةت ــرداي ــة ســةرك ل
ضوارضَيوةى ناضَيتة كة رءويــدا
سةركةءتوو ديبلؤماسيةتَيكى
قسة ــى ــةن ــاي ش ــةر ــط ــاري ك ء 
سةركردايةتى لةسةركردنةءة،
دةرةءة ميدياى لة كورد سياسى
ئازادييء لة ثَيشوازيى ئَيمة دةَلَيت
لة كةضي دةكةين خةلك ئيرادةي
راستييةوة، لة دوورة ناوخؤدا
سياسيى سةركردايةتيى ديسان
دةَلَيت دةداتـــةءة لَيدءان كــورد
تــَيــكــردويــنء ثشتى ئةمريكا 
لة ناكات جَيبةجآ بةَلَينةكانيان
ثشتطيريمان جَيناكؤكةكاندا، ناوضة
لةناءياندا طةإانةءةيان بؤ ناكات
سةركردايةتيى يــان كــةركــوك،
دةدةنةءة لَيدءان كورد سياسيى
ئَيمة دةَلَين يةك، براى ناكةنة يةكى
تةسليمى ثشيلةيةكيش ئامادةنين
هةإةشةى بكةينةءةء توركيا
توركيا كارءبارى دةستوةردانة
توركيا كة بزانن بَيئةءةى دةكةن،
هةية قورساييةكى سةنطء ض
ئةم بؤ جيهاندا، ناءضةكةء لة
هؤكارةكةين، ئَيوة تةنيا طرفتانة
سياستةكانى بةثَيضةءانةى دءاتر
ســةركــردايــةتــى ـــان ـــردءوي راب
بة دةستدةكةنةءة كورد سياسى
لة من بةبإءاى كة سياسةتكردن
لة دةسوإَيتةءة، نةزانيندا  بازنةى
ئَيرانيدا بةرثرسَيكى  سةردانَيكى 

لةكاتى كــوردى سةركردةيةكى
دةَلَيت، ثَيى بةغدا لة ثَيشوازيدا
طةالنى بؤ نيعمةتى طةءرةترين تؤ
توركيا بؤ  سةردانيدا  لة  عَيراق، 
خةءنى كوردى دةءَلةتى دةَلَين
بَلَيين لَيرةدا دةتوانين شاعيرانة،
سآ هَيزى طرنطء كاريطةر لةكؤى
نةمانتوانى جيهاندا،  ناءضةكةء  لة
ضونكة لَيوةرطرين، ســووديــان
مانةءةمانء هةمووكات ئَيمة
زؤر تاإادةيةكى ثَيشكةءتنمان
نَيودةءَلةتييةوة، ثشتطيريى بة بةندة
نةبوونى ئةنجامى  لة  ــةءةش ئ
بةَلكو بةهَيز، طشتطيرء سياسةتَيكى
نةطةإانةءة اليةنةء تاك بإيارى لة
ئةءةى راى طشتى، ثةرلةمانء  بؤ
ــانء ــاســةءارةك ئ خــولــقــانــدءوة
كةشَيكى لة لةمإؤدا باجةكةى
دةذيــن سياسيدا ضةقبةستوو
لةئاست دايطرتووين بَيدةنطى
ئةمة دةرناكةوَيت، مافةكانماندا
ناءخؤ لة نةمانتوانيوة لةكاتَيكدا
بةرةءثَيشضوونَيكى بةغدا لةطةأل
كة بهَينين، بــةدةســت بــةرضــاء
ناءضة كَيشةكانى طرنطترينيان
غازء نةءتء  لةسةرةكانء كَيشة 
تؤمةتباركردن يةكتر ثَيشمةرطة،
بة ــر ــَي هــةءل ــداء ــةغ ــةن ب ــةالي ل
هةريةكة كة دةستوور، ثَيشَيلكردنى
دةستوورييةءة خاَلَيكى ضةند بة
نازانرَيت دةكات، لةخؤي بةرطرى
دةكات، ثَيشَيل دةستوور كاميان
سياسةتَيكى نةبوونى بةهؤى
كــورد ئةطةرضى رءونــكــراءة،
حكومةتى عَيراق لة بةشَيكى طرنطى
نوَينةرانى بةآلم بةدةستةءةية،
بةغدا زؤرجار هةَلوَيستيان لة كورد
هةية، بَيدةنطيان ثَيضةءانةيان
طةيشتنة كَيشةكان ئةنجامدا لة
ئاستَيككةسياسةتةكانىحكومةتى
كوردستان هةرَيمى لةطةأل عَيراقى
حيزبء بةرةء بنبةست طةيشتنة
هةر هةنطاءدةنَيت، تاكةكةس
عَيراق ئازاديى ثرؤسةى لةدءاى
حكومةتةكةى ئَيمة سةركردةكانى
دةكةن تؤمةتبار ماليكى جةعفةرء
كوردستانن، هةرَيمى دذى كة
لةسةر جةعفةرى لةكاتَيكدا ئةمة
بــةرةء ماليكيش نــةمــاءةء كــار 
سياسةتى كةضى تــةءاءبــوونــة،
دةخولَيتةءةء بازنةدا لةيةك ئَيمة
خؤيان لةجَيى هةر  ئَيمة  ئةءانةى

تاءانبار بة خؤيان جارَيك تةنيا بؤ
سياسةتكردنداء لــة ــنء ــازان ن
دةكةن، ناشيرين  بةغدا حكومةتى 
ئَيمةءةية، لةثَيش شتدا زؤر لة كة
دةستةيةكى دةبَيت لةإاستيدا كة
هةَليسةنطَينن، ثسثؤإ  بَياليةنء
ثةردةثؤشكردنى بؤ ئَيوة نةك
بةكاربهَينن، شكستةكانتان
خؤتانء بةرذةءةنديى بؤ هةرضى
حكومةت ئةءجار حيزبةكةتان
خةَلكى بةدوذمنى دةيكةن نةبَيت
لة زؤر كاتدا ءانيية، كوردستان كة
كة بزانن راستيية ئــةء دةبَيت
قوربانييء ض عَيراقى بة حكومةتى
هاتووةتة زلهَيزةكان ثشتطيرييةكى
ئةء دةكات، حوكم بةغدا بةرهةم،
زؤرترين كة ناكات قبوأل سياسةتانة
كورديدا شةقامى  لةناء ناإةزايى 
بةإَيوةبردنى دةربــارةى هةية،
هةر كوردستان، هةرَيمى حكومةتى
سياسيى سيستمَيكى نةبوونى لة
يةكسانء شــةفــافء ئــابــوورى
دةسةآلت، دةستاءدةستنةكردنى
كوردستان، داهاتى بةهةدةردانى
بؤ ــةى ــي ــي راســت ـــةء بــةغــدا ئ
ضوارضَيوةى لة كة رءونبووةتةءة
يةكَيتىء ستراتيذى رَيككةوتنى
كؤمةَلطاى كايةكانى ثــارتــى
بؤ ــردءوة ــرك ــي داط كــورديــيــان
سياسةت خؤيانء بةرذةءةنديى
بؤية ــات، ــاك ن حــيــزب ــةأل  ــةط ل
داهاتوء ثةرلةمانى  بؤ كَيشةكان 
هةَلقوآلءى كة بةجَيدةهَيَلَيت
بةشَيوةيةكى كوردستانة خةَلكى
حكومةتى ثَيويستة بؤية ياسايى،
بإياردان بؤ كوردستان هةرَيمى
طرنطء بابةتَيكى هــةر لةسةر
لة بةر بؤ بطةإَيتة ضارةنووسساز
ياريى طشتى، ناكرَيت ضيتر ماناى
بكةن، ميللةتَيك ضارةنووسى بة
سياسةتى بةدةست تائَيستا كة
ــراءةوة ــك ــاري دي كــةســى دوو 
كة دةدات، قوربانيى دةناَلَينَيتء
ئَيوةن، هؤكارةكانى لة يةكَيك
كؤمةَلطاى ثَيويستة لَيرةدا بؤية
بإيارةكاندا لة بةشداريى كوردى
سياسةتانةدا لةء طؤإان بكاتء
ذءورة لة ضيتر درءستبكةين،
تاكاليةنة بإيارى داخراءةكاندا
كــوردســتــان ــةر خــةَلــكــى ــةس ل
دووبارة خؤى  مَيذوو نةدرَيتء 

نةكاتةءة.
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بَيدةنگييةي ئــةو پَيموانيية
ءةدةرناني بؤ هةرَيم حكومةتي
پَيشبإكَيي ــة ل ــوا ــي ه ليستي 
بَيت لةبةرئةوة ،٧/٢٥ هةَلبژاردني
لَييان ثةرلةمان  كورسي چةند  كة
هةَلبژاردنةدا لةو ئةوان كةمبَيتةوه،
لةگةأل دژةكانيان ئاراستة زياتر
حيزبةكةيه، چوار  گؤإانء  ليستي
ــارةي ژم ــةوة ــةوان ئ كــة بــةهــؤي
كورت ثةرلةمانيان كورسييةكاني

بهَينَيت.
لةو پارتيش يةكَيتيء كة دةبواية
مانةوة، هةَلوَيست بةبآ ءةدةرنانة
جؤرة ديكة سياسييةكاني قةوارة
كارة ئةو دژي كاردانةوةيةكيان
لة باآل كؤمسيؤني ناديموكراتيةي
كاردانةوةي يان بايةكؤت بابةتي

نيشانداباية. ديكةيان
كة باآل كؤمسيؤني هةَلوَيستي
عَيراقيية اليةنة گوشاري لةژَير
كاردانةوةيةكي كراوة، عةرةبةكاندا
ءةهاش پةرچةكرداري نييةو نامؤ
ــة، ــةدواوةي ب سياسي مةبةستي
راگةياندني تــةمــاشــاي ئــةگــةر 
حكومةتء ــوي ــةدي ب ــش ــوردي ك
ئةو ئــازادبــكــةيــن، راگــةيــانــدنــي
دةسةآلتي كة دروستبووة كؤبةندة
هةر لةدژي پةرچةكردار نةك بةغدا
دةكات، كوردي بزاڤي پةرةگرتنَيكي
دةيةوَيت نَيوةندةدا لــةو بةَلكو
جيهاني سورياو  ئَيرانء توركياو 
نةبووني بةناوي دروست عةرةبيش

بئاَلَينَيت. تَييان كوردي، دةوَلةتي
يةكبوونداية، يةكَيتيء لة هَيز
ئةو ـــإاي ءَي بــةغــدا  ــي ــةآلت دةس
خؤيان، نَيواني دژايةتيةي  هةموو
اليةنةكان زؤر لة ئةوةي كة ءَيإاي
رةنگي ــؤنء ب بــة  هــةريــةكــةيــان 
ئةرآ يان نا بة چ هةَلوَيست خؤيةوة
ءةردةگرن، دةوروبةر  ءآلتاني  لة
دةرةوةش ناوخؤء لةئاستي كةچي
كورد بزاڤي  پةرةگرتني ــةدژي  ل
پَيكةوةش هةَلوَيستةكانيان بة يةكنء

يةكدةخةن. لةدژمان،
ئةگةر نةهات هةرَيم حكومةتي
بــةرژةوةنــدي بؤ با نةبَيت هــةر 
هةَلوَيستي ءةك بَيت، خؤشيان
پَيچةوانة ئاراستةي بة دةوروبةر
پةژاك پةكةكةو بزاڤي لة سوود
كارتَيكي ءةكـــو ــتء ــرَي ــگ ءةرب
كة پةرةگرتنَيكي هةر دژي گوشار
بهَينن، بةكاري دةكرَيت، لةدژيانةوة
ناو خستة هَيلكةكانيان هةموو ئةوان
ئةمريكاو خواستةكاني سةبةتةي

عَيراق. حكومةتي دةوروبةرو
بابةتانة لةو پرسياري  رةنگة
كوردي دةسةآلتي پَييةوة بكرَيتء
تواناي ئَيمة كة بهَينَيتةوة بؤ پاساوي
دةوروبةرمان بةرةنگاربوونةوةي
ئةويش هةشمانة ئةوةندةي با نيية،
بوترَيت ءةك نةدةين، لةدةست
دوورة، بةآلم لةخؤم ئاگرة سوورة
خوَيندنةوةكان ءاقيع ئةرزي لةسةر
با نـــادةن، نيشان خؤيان ــا ءةه
ئةوانة دةستپَيبكةين، دةتةپة لة
هةندَيكجار اليةكةوة هةموو لة
دةخرَيتة هةرَيميش حكومةتي
دةسةآلتي دةكرَين. دژايةتي پاأل،
دةتةپة ئــةوةي ءَيـــإاي توركي 
ديموكراتيةتي سيستمگةلي بة
هةبووني ثةرلةمانتاريزم توركيء
پَيشڤةچوونيش پاراستووةء خؤيان
كةچي دةهــَيــنــن، ـــــت  ءةدةس
لةگةَلدابَيت، ئَيستاشي توركةكان
پةكةكة سياسي رووي  بة ئةوان
ــاوةش ن نـــاوة دةيــخــوَيــنــنــةوةو
تؤمةتي ــة ب ســةركــردةكــانــيــان
دةكــةن، زيندان راپَيچي پةكةكة
هةَلبژاردنةي لةو دةتةپة كةچي

دةسةآلتي سنووري  شارةواني 
لة ديموكراتي گةمةي بة كورديان
(١٠٠) نزيكي  بؤ شارةواني   (٥٣)
خةريكة بةرزكردةوةو  شارةواني 
شتَيك ــيــع ءاق ـــةرزي ئ ــةســةر  ل
توركةكانء كة بكةن  بةرجةستة
لةگةَلدابَيت، ئةوروپاشي ئةمريكاو
كوردي حةقيقةتي كة لَيبكةن ءا
ئةمإؤ حاشاهةَلنةگرةو حةقيقةتَيكي
داني توركةكان دةبَيت سبةي يان
حكومةتي ئةگةر ئةدي پَيدابنَين،
كورداني خاتري بؤ با هــةرَيــم
بؤ با نةبواية، ئةوَيندةريشيان
دةبواية خؤ بواية،  خؤيان  خاتري
ءةها مةسةلةي گوشار كارتي ءةك
توركياو ئةمريكييةكانء  لةبةردةم 
عةيبةية كردبايةوة،  كَيليان عَيراقدا 
دةسةآلتي لَيدوانانةي هةموو ئةو بؤ
لة داكؤكيكردن لةمةإ ــوردي ك
ئةو عَيراقء خاكي ســةروةريــي
پاراستني دووپاتكردنةوانة، هةموو
لةسةر عَيراق خاكي  سةروةريي
چ گةورةكانمان باپيرة نيشتماني
بؤ عةيبةية دةگةيةنَيت. مانايةك
عيماد دوايةي بة  ئاخاوتنةي  ئةو
بةناوي ئاوَينة گؤڤاري لة ئةحمةد
بؤ بَلَيت ـــورديء ك حكومةتي
هَيزي عَيراق، سةروةريي پاراستني
سةرسنوورةكان بؤ پَيشمةرگة

شةإو رَيگاشيةوة لة با دةنَيرين،
رووبدات. گةريال  لةگةأل پَيكدادان
ئةوةتان ئاخوا بكةن راپرسي بإؤن
بةشَيكى كــة ــت ــةوَي ــاك دةرن بــؤ 
جــةمــاوةري كــورد، ـــةرةزؤري ه

نادات.  لَيدواني ءةها جؤرة لة شةق
دةسةآلتدار كــوردي پارتي دوو
شــةإة ــةو ئ ــةوة ــن ــَي ــنء دةَل ــَي دةَل
لة روويدا، لةنَيوانماندا ناوخؤيانةي
ديكةي هيچي كوردان كوشداني بة
بؤ لة كةءاية باشة نةبووة، لَي شين
نابةجآ بيانووي بة ديكة شوَينَيكي
دووبارة خوَينإشتن ئاگري ديسان
خاكي كوَيى هةَلدةگيرسَيننةوة،
با عَيراقة، نيشتماني كوردستان
خؤي چةسپاندووة ئةو ءاقيعة بَلَيين
پَيچةوانة قسةگةلي لَيرةش كة
نيشتمانة ئةو كوا هةَلدةگرَيت،
كــوردان بــؤ  شوَيني عَيراقيية
بةغدا دةســةآلتــي ــةوة. ــردووةت ك
جَيبةجَيكردني بؤ پَيش هاتووةتة
كــوردان، داخوازيي بچووكترين
كردووة، (١٤٠) مادةي بؤ چيان كورد
هةرَيم دةسةآلتي خؤزگة خؤزگةو 
توركةكانء بة ئــةوةنــدةي هــةر 
ئَيران رژَيمي بةغداو دةسةآلتي
مادةي فةرموون كاكينة  بوتباية
بةسةرمانةوة ــةرآ ئ بة  (١٤٠)
لَيبكةن ــان داوام ئينجا ئاوابكةن،
بپارَيزين، عَيراق خاكي سةروةريي

دةوةرن توركةكان، ئَيرانييةكان،
بؤردوماني لة هةَلگرن ــت دةس
كاولكردنيء باشوورو كوردستاني
گوندة بَيديفاعي  خةَلكي كوشتني 
ءةرن ئينجا سةرسنوورييةكان،
نيشتماني ئاسايشي پاراستني داواي
بةغدا دةسةآلتي لَيبكةن، عَيراقمان
پَيويستة تؤ لةسةر  ئةوةي  دةءةرة
(١٤٠) مادةي جَيبةجَيكردني لةمةإ
بگَيإنةوة، كةركوك ئاوارةكاني بيكة،
رةگةزيي پاكتاوي ئاساوارةكاني
بةسةرمان پَيشوو رژَيمةكاني
بدة لَيدوان ءةرة ئينجا رةشكةنةوة،
پةژاك پةكةكهء دةركردني لةسةر

عَيراق. خاكي لةسةر
باشترنةبوو كوردي حكومةتي
وتباية عيراقيتان حكومةتي بة
كوا پةژاكداية، پةكةكةو لة چيتان
يان ئةمريكي سةربازَيكي ئةوان
يان پَيشمةرگةيةك يان عَيراقي
لةسةر ــان كــوردي پاسةوانَيكي
نةك ئةوان كوشتووة، سنوورةكان
بةَلكو نةكردووة، ءةهايان كاري
ئةرتةشي جاروباري لَيداني بؤ
بؤ حسابي سةد ئَيرانيش توركيء
چاالكي شوَينةي  ئةو كة دةكــةن، 
لةسةر دووربَيت زؤر دةبَيت لَيبكةن
ئةوان لةوةش زياد سنوورةكان،
پآ عَيراق  خاكي سةروةريي نةك 

هةَلكةوتةي بةَلكو ناكةن، شَيأل
ءاي شوَينانة لةو ئةوان تةواجودي
پاسةوانَيك ءةك ئةوان كة لَيهاتووة
كوردانء ئاسايشي پاراستني بؤ بن
جؤرة ئةگةر كةوتووةتةوة، عَيراق
هةر بة ئةوان ءةك تةواجودَيكي
هةية، كة بووبَيت ناولَينانَيكةوةش
هاتنة لة ناوچةكةيان ئةوةية ماناي
توندإةوي قاعيدةو ژوورةوةي

پاراستووه. ئاييني
ناونيشاني لةژَير  هيوا  ليستي
بَيت، كوردستان چارةسةري پارتي
پَيوةبَيت پةكةكةي  رةنگي  بؤنء
ئةوان نةبن، بن، نةيارتان  نا، يان
لَيدَيت، كوردينةيان كوردو بؤني
لةمةإ رَيگر نابنة نــةك ئــةوان
نةتةوةيي ئاسايشي پاراستني
هةَلكةوتةي بةَلكو باشوور، كوردي
كة هةَلكةوتووة ءا هاوتاكانيان
ئاسايشي قايمي كؤلةطةيةكي
حكومةتي لــةكــؤأل نيشتمانيان
ئةوان ئةگةر  كردووةتةوة، هةرَيم 
بة ديني توندإةوي قاعيدةو نةبن،
ئةوان شوَينةكاني ئةو ئةمء فيتي
رؤژ بــةدواشــيــةوة ــةوةو ــرن دةگ
كوردستان ناوةوةي بؤ رؤژ بةدواي
ئةزموونةكةمان شؤإدةكةنةوةو
شوَينَيكةوه هةر لة دةإووخَينن،
مانةوةي بة پَيوةبكةين،  قسةي
ــان ــوورةك ــن س ــةر ــةس ــــةوان ل ئ

دةپارَيزن نةتةوةييمان ئاسايشي
حكومةتي بانگةشانةي ئةو نةك

لةدژيان. هةرَيم
كوردستان چارةسةي پارتي
پَيشتري هةَلبژاردني خولي لة
رَيگايان كوردستاندا  ثةرلةماني 
ناو بكةونة ئازادانة بة كة پَيدرا
ئةگةر بةغدا هةَلبژاردن، پَيشبإكَيي
ئةنقةرة رازيكردني  خاتري  بؤ
ئَيستاكة پاساوَيكةوة چ بة نةبَيت،
پارتي دروستدةكات، رَيگريية ئةو
ئةوكاتي پارتةي ئةو هةمان ناوبراو
پَيچةوانةكردنةوةي ئــةو ــوو، ب
بةشداري لةسةر هةَلوَيستوةرگرتن
چــارةســةري پارتي پَينةكردني
مانايةت چةند ئةو تةنيا كوردستان،
قبوَلكردني بؤ  كة  دةست  ــة دةدات
سةوزي گَلؤپي لةبةر ئةوكاتيان
حكومةتي ـــي  الوازي ئةمريكيء
ئَيستاكةش بووبَيت، ئةوكات عَيراقي
شك خؤيان بة بةهَيزبوون هةندَيك
دؤزي لَيناگةإَيين دةَلَين دةبةنء

گةشةبكات. كورد
پارتيچارةسةريكوردستانيش
لة بــاشــوورةو ــوردي ك پارتَيكي
ءةك راگةياندنةكانيشياندا هةموو
بةرهةَلستكارةكاني كورديية پارتة
ئةجَينداي دةيانةوَيت زياتر ديكة،
هــةرَيــم حكومةتي ئــةزمــوونــي

مافي هيوا  ليستى پَيشةوة، ببةنة 
پارتةكاني شانبةشاني خؤيانة
هةَلبژاردندا پَيشبإكَيي لةناو ديكة
پرؤسيسةو لةو بكةن  بةشداريي
بــةرقــةراركــردنــي داخــوازيــي
گؤإاني لةپَيناو  خةَلك، زؤرينةي 
ــةداي ئ باشكردني  ــةإةتــيء  ــن ب
ئةرزي لةسةر داهاتوو، حكومةتي
بوترَيت پارتةش بةو با ءاقيعيش
دَيت، لَي پةژاكي پةكةكةو بؤني
ئــةوان ــةوةي ــاردان ــاروك ــةآلم ك ب
لةگةأل مامةَلةكردنيان لــةمــةإ
رةنــگــدانــةوةي پــژاك، پةكةكةو 
شةقامي هــةرةزؤريــنــةي بةشي 
نَيوةندةدا لةو باشوورةو كوردي
ئؤپؤزسيؤنة ــزة ــَي ه ــــةواوي ت
ئازاد، راگةياندني كوردييةكانء
حةزيشدةكةم لةگةَليانداء هاوإاية
نوَينةرة گــؤإانء كةرةستةكاني 
پشتگيريي سياسييةكانيان
كة بكةن هيوا ليستي تـــةواوي
كؤمسيؤني ياسايي،  رَيگاي  بة
كة ناچاربكةن هةَلبژاردن باآلي
بايكؤتپَيكردنةي لةو  پَيداچوونةوة
ءةك ئةوانيش بكةنء هيوا ليستي
لةو بةشداربن ديكة ليستةكاني
بَيوَينةيةي هةَلبژاردنة پرؤسة

كوردستان. هةرَيمي ئةمجارةي

mahdikawani@yahoo.co.uk

كوردي ثارتَيكي كوردستانيش ضارةسةري ثارتي

ثارتة ءةك راطةياندنةكانيشياندا هةموو لة باشوورةو

دةيانةوَيت زياتر ديكة، بةرهةَلستكارةكاني كورديية

ببةنة ثَيشةوة، هةرَيم حكومةتي ئةجَينداي ئةزمووني

شانبةشاني ثارتةكاني ديكة مافي خؤيانة ليستى هيوا

لةو بكةن بةشداريي هةَلبذاردندا ثَيشبإكَيي لةناو

خةَلك زؤرينةي بةرقةراركردني داخوازيي ثرؤسيسةو

ليستى هيوا دةرهيَنرا، بؤضى
بَيدةنگة؟ حكومةت بؤ ئةى

سةردةمي
هةلَوةريني
حيزبةکان

بةريتانيا مةجيد/ ئاکؤ

حيزبةکان سةرسفرةي  دةمــةي  ــةو ئ
رَيـــزء ــواش ــَي ه ــواش ــَي ــتء ه ــَي ــدةب ــؤَل چ
کةمدةکات، ميللةتدا لةناو خؤشةويستيان
هةيبةتيان ناتوانَيت  بةخشينةوةش پارة  ئيتر
کوردي حيزبي دةمةي ئةو بگَيإَيتةوة، بؤ
ئةو تلدةدات، تةمةنيدا  پايزي لة  پيردةبَيتء
دادةإزَيت خؤي لةجَيي کوردي حيزبي دةمةي
هةإةشةي دةمــةي ئةو ناعةدالةتي، لةثاي
دةزگا فةرمانبةراني دةرکردني نانبإينء
ناإازييةکان دةنگة  ناتوانَيت حکومييةکانيش 
گَيژاوي لة گةنج دةمةي  ئةو  بکاتةوة،  کپ
حيزبيش دةتلَيتةوةو خؤيدا کَيشةکاني
کَيشة چارةسةري کؤنةوة شانازيي بةدةم
ئيتر پَيناکرَيت، نوَيي نةوةي هةنووکةييةکاني
بةرپرسء حيزبء هةَلوةريني ءةرزي لَيرةوة
ءةرزي دةستپَيدةکات،  کالسيکةکان سةرؤکة
هَيواش نزيکدةبَيتةوةو تةمةنيان گةآلإَيزاني
ئةندامء متمانةي هاوآلتييانء سؤزي هَيواش

هةَلدةوةرَيت. لَي اليةنگرانيان
قؤرغکار، حيزبي کالسيکء بةسةرچووني
حيزبَيکي سةرکردةو هيچ کة راستييةية ئةو
نايةوَيت نايخوازيتء  ناوةإاست خؤرهةآلتي 
دةبَيت ــت دَي رؤژَيـــک کة پَيبکات بــإواي 
کة چؤَلبکات، خةونء نةوةي نوآ بؤ دةرفةت
ميللةت ناإةزايي بومةلةرزةي دَيت رؤژَيک
لةژَيرةوة دةلةرزَينَيتء دةسةآلتيان عةرشي

هةَلياندةتةکَينَيت.
گــةورةي خةباتَيکي ــؤإشء ش کاتَيک
بةرژةوةندي بؤ دةبَيتةوه  بچووک  نةتةوةيي
کةسايةتي پإکردني باخةَلَيک، کاتَيک تايبةتيء
دةبَيتةوة نزم بيروباوةإَيک ئةوةندة هةَلگراني
فيکرو کاتَيک عانةيةک، تةنيا بةدةستخستني بؤ
چةق دةبةستَيتء کةسانَيک ئايدؤلؤژياي چةند
نوَيدا نةوةي شاآلوي بةرامبةر بَيتفاقي لة
ئيدي دروستکردنَيک، ناوءناتؤرة سةر دةگاتة
کةساني چيتر نابَيت رازي  بةوة نوآ نةوةي
حکومإانيان بَيوةفا بَيويژدانء بَيمتمانةو
مرؤڤگةلَيکي نابَيت رازي بةوة چيتر بکات،
خؤيان هيچ لةباردانةبوو، گةندةألء مشةخؤرو
ءيستيان هةرکات رادةنء  ميللةتةدا  بةسةر
لَييان ءيستيان هةرکاتَيکيش بدةنآء نانيان
حيزبَيک پةيامي  هةَلگراني  کاتَيک  بگرنةوة، 
خؤيانء پةيامةکةي  ژَيرباري بچنة نةتوانن 
نوآ جوآلنةوةيةکي هةر کوشتني بؤ کار 
جارَيکي چؤن ناَلَيي من بة گةلؤ... بکةن،
کاتَيک بکرَيتةوة؟! کةسانة بةو متمانة ديكة
خؤيان کة نوآ داهَينانَيکي  جوآلنةوةو  هةر
هةَلسةنگاندن بآ نةکردبَيتء دروستيان
خنکاندني هةوَلي  رةتبکةنةوةو سةرلةبةري 
ناوةرؤکةکاني بآ مژدة  بة هيوايةکم  چ بدةن،
کات هيچ ئــةوان لةکاتَيکدا بمَينَيت، ئــةوان
نةبَيت، قبوأل پآ حيزبيان دةرةوةي داهَينانَيکي
لةگةأل بتوانَيت چؤن حيزب دةرةوةي گةنجي
هةرس پآ گةنجي ئةو کة  هةَلبکات حيزبدا
ببَيت!! لةکاتَيکدا گرژ گةنج بة بووني نةکرَيتء
تايبةتمةنديي بچووکترين  بؤ  دةستي حيزب
ژيانيان سةرلةبةري تا  دةبات،  خةَلک ژياني
داهَينانء بؤچوونء هةموو بکاتء کؤنترؤأل
هةموويان بَيتء حيزب هي تةنيا خةونَيکيان

بکةن. حيزب کؤيلةي
ئةخالقي ــژدانء ءي ئةگةر چيية  مرؤڤ
مرؤڤةکان ئةگةر چيية ژيان نةبَيت؟! تَيدا
دروست دةوروبةرةکةيان لةگةأل هاوسؤزيي
ديکة بيروباوةإَيکي هةر حيزبء نةکةن؟!
بزانَيت، خةَلک نوَينةري بة خؤي ئةگةر چيية
نةبَيت؟! خةمةکانيان هةَلگري هاوخةمء بةآلم
هةَلگراني چةند بچووکن کاتَيک ئايديا حيزبء
دةخةنة ــت دةس بَيويژدانانة پةيامةکةي 
خةَلکةوةو ــةي رؤژان ژياني تايبةتمةنديي 
حيزب کاتَيک بــريــنــداردةکــةن!! هةستيان 
هةموو ناهَيَلَيتةوةو ژيان  جواني بؤ مانايةک
نةوةي ئةوة دةکات، نرخ بآ بَيبةهاو شتَيک
تةمةندايتء پايزي  لة تؤ دةَلَيت پَيي  نوَيية

دةستيپَيکردووة. هةَلوةرينت ءةرزي

Ako_majeed@yahoo.com

كاواني مةهدي

www.ne
tew

e.c
om



زةرطةتة  ٠٧٤٨٠٤١٢٣٦٩ - ٠٧٤٨٠٤١٢٣٦٨ - ٣١٩٠٥١٩ ضاثخانةى ضاث:

122009/6/18 ثَينجشةممة (493) ذمــارة info. rozhnama@gmail.comدواالثــــةِرة

www.ne
tew

e.c
om



ذمــارة (493)      ثَينجشةممة 2009/3/18

كيَبأكَيى يةكيَتى ء
ثارتى لة كةركوك ذيانى 

لةهةموو كةس تَيكداوة

سي
سيا

ى 
ةوة

َلين
كؤ

 لَي
ةو

مان
 دي

ن ـ
َيإا

رط
وة

سي
سيا

ى 
ةوة

َلين
كؤ

 لَي
ةو

مان
 دي

ن ـ
َيإا

رط
وة

إة
ثة

٨ ال

PI
RD

PI
RD

PI
RD

جَيطرى بةإَيوةبةرى طروثى قةيرانى نَيودةوَلةتى:
يب

ةج
َل ن

فاز
ؤ : 

فؤت

سياسةتى 
حكومةتى هةرَيم 

لةبارةى كةركوك 
“فاشيلة

„
٥،٤،٣،٢ ل

www.ne
tew

e.c
om



3 ذمــارة (493) ثَينجشةممة 2009/6/18
prd@rozhnama.com

حكومةتي هةرَيم هةر لةسةرةتاوة خاوةني سياســــــةتَيكي فاشـــيالنةبوو سةبارةت بة كةركـــوك
شةإ  دةبَيت  نةكةن،  ئةمة  ئةطةر  بدؤزنةوة، 
بةآلم  ئيختيارةكان،  لة  يةكَيكة  ئةمةش  بكةن، 
شةإ  دةبَيت  نةكةن،  ئةمة  ئةطةر  بدؤزنةوة، 
بةآلم  ئيختيارةكان،  لة  يةكَيكة  ئةمةش  بكةن، 
شةإ  دةبَيت  نةكةن،  ئةمة  ئةطةر  بدؤزنةوة، 

لة  بَيت، بةآلم  ثَيموانيية ئيختيارَيكي باش  من 
ئاشتيانة  ضارةسةرَيكي  دةبَيت  يان  كؤتاييدا 
لةإَيي ءتووَيذةوة بدؤزنةوة يان شةإ بكةن.. 

هةَلبذَيرن.
لةإَيي ءتووَيذةوة بدؤزنةوة يان شةإ بكةن.. 

هةَلبذَيرن.
لةإَيي ءتووَيذةوة بدؤزنةوة يان شةإ بكةن.. 

حكومةتي  لةكاتَيكدا  ــةآلم  ب ــرد:  ث
ناوةندي ئامادةنيية طوآ لة كورد بطرَيت، 
زؤرَيك  ناوةنديء  حكومةتي  دةَلَيت  كورد 

لة اليةنةكاني ديكة طوَيمان لَيناطرن....
شت  هةمان  ئةوانيش  بةآلم  هيلتةرمان: 
لة  طوآ  دةبَيت  دةَلَين،  كــوردةوة  لةبارةي 
شت  هةمان  ئةوانيش  بةآلم  هيلتةرمان: 
لة  طوآ  دةبَيت  دةَلَين،  كــوردةوة  لةبارةي 
شت  هةمان  ئةوانيش  بةآلم  هيلتةرمان: 

قسةي ئةوانيش بطرين. 
نَيودةوَلةتي  قةيراني  طروثي  ءةكوو  ئَيمة 
طوآ لة هةموو اليةنةكان دةطرينء اليةنطري 
ضارةسةرَيكي  تةنيا  ئَيمة  ناكةين،  كةس 
ئاشتيانةمان دةوَيت، ئةطةر ئَيوة بإياربدةنء 
طونجاوء  ضــارةســةري  بة   (١٤٠) ــادةي  م
دةَلَيين  ئَيمةش  دابنَين،  كةركوك  ئاشتيانةى 
بةآلم  دةكةين،  ثاَلثشتيتان  ئَيمةش  زؤرضاكة، 
مايةوة،  بَيئةنجام  ئةطةر  كاريطةربَيت،  دةبَيت 

دةبَيت ئةلتةرناتيظ بدؤزنةوة.
جَيبةجَيكردني  ءادةي  يةكةم  جــاري 
ءادةش  دووةم  بةسةرضوو،   (١٤٠) مادةي 
كاري  نييةء  كاريطةر  كةواتة  بةسةرضوو، 
ثَيناكرَيت، بؤية دةبَيت بةدواي بةديلدا بطةإَين، 
من نازانم باشترين بةديل ضيية، رةنطة بتوانين 
كؤتاييدا  لة  بةآلم  بكةين،  ثَيشكةش  ثَيشنياز 
خةَلكي  ئَيوةي  بــريــاردةدةن،  ئَيوةن  ئةوة 
كؤتاييدا  لة  بةآلم  بكةين،  ثَيشكةش  ثَيشنياز 
خةَلكي  ئَيوةي  بــريــاردةدةن،  ئَيوةن  ئةوة 
كؤتاييدا  لة  بةآلم  بكةين،  ثَيشكةش  ثَيشنياز 

بة  ثةيوةنديان  اليةنانةي  ئةو  كةركوكء 
كةركوكةوة هةية ءةكو حكومةتي ناوةنديء 
بدةنء  بإيار  ئَيوة  دةبَيت  هةرَيم،  حكومةتي 
رَيطايةك بؤ ئةوة بدؤزنةوة، ئةطةر توانيمان 

يارمةتيتيان  ئةوا  بدةين،  يارمةتيتان  لةوةدا 
دةدةين. 

 (١٤٠) ١٤٠ ( ) ـــادةي  م كــة  ثَيتواية  ثــرد: 
بةسةرضووبَيتء كاريطةريي نةمابَيت؟

بةإاي  ئاَلؤزترة،  لةوة  هيلتةرمان: شتةكة 
من بؤضوونء لَيكدانةوةي كوردي بؤ مادةي 
(١٤٠) بةسةرضووة، بةآلم ءةكو ءتم دةتوانيت 
مادةي (١٤٠) بة رَيطاي جياجيا لَيكدانةوةي بؤ 
بكةيت، ئةطةر سةيري راثؤرتي تازةي نةتةوة 
خةَلكي  رةنطة  كة  بكةيت  يةكطرتووةكان 
هَيشتا نةيانديبَيت، بةآلم ثَيموابَيت بةمزووانة 
بآلودةبَيتةوة، لةطةأل بآلو بوونةوةيدا هةموو 

كةسَيك دةتوانَيت بيخوَينَيتةوة. 
ثَيشنيازةكانيان  دةَلَيت   (UN) كة  دةيبينن 
ضوارضَيوةي  لة  دةســتــووردايــةء  لةطةأل 
لَيكدانةوةي  ضونكة  بةآلم  (١٤٠)داية،  مادةي 
لة  جياوازة  ريفراندؤم  ئةنجامداني  بؤ  ئةوان 
نا،  عَيراقي  لَيكدانةوةي  كوردي،  لَيكدانةوةي 
دةَلَين  كوردةكان  كوردي،  لَيكدانةوةي  بةَلكو 
دةبَيت ريفراندؤمةكة لة خةَلكي بثرسيت، ئايا 

دةتانةوَيت بضنة سةر كوردستان يان نا؟
ثرسياري  كة  ناَلَيت  دةستوور  بــةآلم 
بةآلم  بَيت،  ضي  دةبــَيــت  ريفراندؤمةكة 
هةموو  لةنَيوان  رَيككةوتن  دةتوانن  ءةكوتر 
بنَين،  بةالوة  ناكؤكييةكان  بكةنء  اليةنةكاندا 
بة  بدرَيتء  ئةنجام  ريفراندؤمَيك  ئةوكاتة 
ئايا بةم رَيككةوتنة  خةَلكي كةركوك بوترَيت 
بة  بدرَيتء  ئةنجام  ريفراندؤمَيك  ئةوكاتة 
ئايا بةم رَيككةوتنة  خةَلكي كةركوك بوترَيت 
بة  بدرَيتء  ئةنجام  ريفراندؤمَيك  ئةوكاتة 

ئةوكاتة  نةخَير؟  يان  بةَلَي  نا؟  يان  رازين 
ئايا بةم رَيككةوتنة  خةَلكي كةركوك بوترَيت 
ئةوكاتة  نةخَير؟  يان  بةَلَي  نا؟  يان  رازين 
ئايا بةم رَيككةوتنة  خةَلكي كةركوك بوترَيت 

خةَلك دةنط بة بةَلَي دةدات، ضونكة بَيطومان 
دانا، خةَلكي  ئاشتيانةت  ئةطةر ضارةسةرَيكي 
بؤضي رةتي دةكةنةوة، ئةمةش ريفراندؤمةء 
مادةي  دةستوورء  ضوارضَيوةي  لة  ئةمةش 

(١٤٠)داية.

رؤذنامةي  بؤ  ءتارَيكدا  لة  ثــرد: 
بةرثرسة  وتــتــان  شةرقولئةوسةت 
ــان ســةركــةوتــوونــةبــوون تا  ــوردةك ك
ديكةي  عَيراقييةكاني  اليــةنــة  بــؤ 
كةركوك  طرنطة  بؤضي  روونبكةنةوة 
شَيوةيةك  ض  بة  كوردستان،  سةر  بضَيتة 

دةيانتواني ئةم كارة بكةن؟
شتَيكةء  ئةمة  ثَيموابَيت  هيلتةرمان: 
نيية  شتَيك  ءادةَلَيت،  كوردستان  خةَلكي 
هةميشة  من  كردبَيت،  دروستم  لةخؤمةوة 
رةنطدانةوةي بؤضوونةكاني خةَلك بوومة. 

هةميشة  من  كردبَيت،  دروستم  لةخؤمةوة 
رةنطدانةوةي بؤضوونةكاني خةَلك بوومة. 

هةميشة  من  كردبَيت،  دروستم  لةخؤمةوة 

خةَلكي  طوَيبيستي  كوردستاندا  لة  من 
هةَلةمان  كةركوكدا  لة  ئَيمة  دةيانوت  بووم 
ديكة  اليةنةكاني  ئةوةي  لةجياتي  كردووة، 
هةرَيمي  ســةر  بَينةوة  كة  بكةين  رازي 
٢٠٠٣ء  ساَلي  لة  نةمانتواني  كوردستان، 
لة  جَيبةجَيبكةين،   (١٤٠) مادةي  ٢٠٠٤دا 
كارةمان  ئةم  ٢٠٠٨يشدا  ٢٠٠٧ء  ساَلي 

ثَينةكرا. 
دةَلــَيــن  كوردستاندا  لــة  ــان  ــوردةك ك
بة  قةناعةت  نةمانتواني  هةَلةمانكرد 
بؤضي  كة  بكةين  كةركوك  نةتةوةكاني 
سةر  بخرَينة  ئةطةر  ــةوان  ئ بؤ  باشترة 
هةرَيمي كوردستان، لةبري ئةمة ئَيمة ءامان 
لةإاستيدا  نةكةن،  كورد  بة  متمانة  لَيكردن 
ئَيمة ءةكو كورد لة كةركوك تةواوي ثؤستة 
سةرةكييةكاني ئةو شارةمان بؤخؤمان برد، 
بةوشَيوةيةي كة خؤمان ءيستمان كردمان، 
توركمانةكان  عــةرةبء  بةرامبةريشدا  لة 

دةَلَين ئةمة ضيية؟ ئَيمة ئةمةمان ناوَيت.
كة  نيية  ــةوة  ئ هــةر  كَيشةكة  لــَيــرةدا 
رابردووتان  ساَلي   (٦) تةنيا  كورد  ئَيوةي 
متمانةكة  ئَيستا  بةَلكو  ــداوة،  ــةدةســت ل
عةرةبء  بة  بإوا  ناتوانن  هةرطيز  نةماوةء 
هةَلةتان  ئَيوة  كة  بهَينن  توركمانةكان 
عةرةبء  بة  بإوا  ناتوانن  هةرطيز  نةماوةء 
هةَلةتان  ئَيوة  كة  بهَينن  توركمانةكان 
عةرةبء  بة  بإوا  ناتوانن  هةرطيز  نةماوةء 

كردووةء نيةتتان باشة بةرامبةريان، هيضي 
ديكة ئةوان بإواتان ثَيناكةن. 

دةستَيوةرداني  سةر  بيَينة  با  ثرد: 
رؤَلَيكي  توركيا  رادةيةك  ض  تا  دةرةكي، 
دةستَيوةرداني  سةر  بيَينة  با  ثرد: 
رؤَلَيكي  توركيا  رادةيةك  ض  تا  دةرةكي، 
دةستَيوةرداني  سةر  بيَينة  با  ثرد: 

خراث لةم ثرسةدا دةطَيإَيت؟
دراوسآ  ءآلتاني  هةموو  هيلتةرمان: 

خراث لةم ثرسةدا دةطَيإَيت؟
دراوسآ  ءآلتاني  هةموو  هيلتةرمان: 

خراث لةم ثرسةدا دةطَيإَيت؟

بةتايبةتي  ثرسةدا  لةم  دةطَيإن  رؤَلي سلبي 
ئةوةية  دذي  ئَيرانيش  نموونة  بؤ  توركيا، 
كةركوك بخرَيتة سةر هةرَيمي كوردستان، 
خةريكي  تؤ  توركيا  دةَلَيت  ئَيران  بةآلم 
كارة  هةموو  توركيا  كةواتا  بابةتةبة،  ئةم 
ئةستؤ،  دةطرَيتة  ئةركةكان  ديثلؤماسيء 
كةركوكدا  لة  بةرذةوةندي  توركيا  بَيطومان 
بخرَيتة سةر  كةركوك  ئةطةر  هةية، ضونكة 
كة  ثَييواية  توركيا  كوردستان،  هةرَيمي 
داراييةوة  لــةإووي  كوردستان  هةرَيمي 
سةربةخؤيي  هةية  بؤي  دةبَيتء  بةهَيز 
رابطةيةنن، توركيا ئةمةي ناوَيت، بؤ توركيا، 
طرنطة،  زؤر  نيشتمانيي  ثرسَيكي  كةركوك 
كةواتا ئةوان هةموو شتَيك دةكةن بؤئةوةي 

رَيطا لة رووداني ئةم شتة بطرن. 
ثَيموابَيت ئَيستا ستراتيذيةتي ئةوان ءاية 
رَيككةوتنيان  كاربكةنء  بةغدا  لةطةأل  كة 
هةوَلي  بةمدوايانة  هةبَيت.  بةغدا  لةطةأل 
لةطةأل  ثةيوةندييةكان  بةرةوثَيشبردني 
هةرَيمي كوردستان هاتة ئاراوة، كة ئةمةش 
ئةطةر  ثَييواية  توركيا  ئيجابيية،  خاَلَيكي 
كؤنترؤأل  كوردستان  هةرَيمي  بتوانَيت 
بكات، ئةوكاتة طرنط نيية ئةطةر هةر شتَيك 

رووبدات. 

ثرد: بةآلم بةمدوايية ثةيوةندييةكاني 
توركيا  كوردستانء  هةرَيمي  نَيوان 
ئايا  بينيوة،  بةخؤيةوة  بةرةوثَيشضووني 
لةسةر  كورد  كة  دةطةيةنَيت  ئةوة  ئةمة 

مةسةلةي كةركوك سازشي كردبَيت؟
دوا  نازانين  هَيشتا  نا،  جارآ  هيلتةرمان: 
نةزانَيت  رَيككةوتن ضي دةبَيت، رةنطة كةس 
بةرذةوةندي  ضةندين  بةآلم  دةبَيت،  ضي 
نيية،  كةركوك  تةنيا  هةن،  نَيوةندةدا  لةو 
توركيا  كة  طرنطة  طازيش  نةوتء  هةروةها 
كةركوكي  لة  كــوردســتــانء  هةرَيمي  لة 
بَيطومان  ثةكةكة،  ثرسي  هةروةها  دةوَيت، 
كة  ئةجَينداكةدان  لة  هةمووي  ثرسانة  ئةم 
يةكَيكة  كةركوك  بكرَين،  ضارةسةر  دةبَيت 
لةوانة. رةنطة لة كؤتاييدا رَيككةوتنَيك لةسةر 
رةنطة  بكرَيت،  بةيةكةوة  شتةكان  هةموو 
بَليَيت باشة كةمَيك لةوةيان بؤ منء هةندَيكي 
ئةوةي ديكةيان بؤ تؤ، بةمجؤرة زةمينةيةكي 
كة  دَلنيانيم  من  بةآلم  بدؤزرَيتةوة،  ناوةند 
توركيابم،  من  ئةطةر  دةبن،  ضي  شتانة  ئةو 
كوردةكان  دةمــةوَيــت  ــوت  دةم بَيطومان 
ئةوة  بكةن، ضونكة  لةسةر كةركوك  سازش 
لة بةرذةوةنديي توركيادا نيية كةركوك ببَيتة 
لة  ثَيمواية  كوردستان،  هةرَيمي  لة  بةشَيك 
دةكرَيت،  كةركوك  لةسةر  سازش  كؤتاييدا 
ضونكة توركيا زؤر ثَيداطريي لةسةر دةكاتء 
ئةوةندة  كوردستان  هةرَيمي  ثَيموانيية 

بةهَيزبَيت بةرثةرضي ئةوة بداتةوة.

لَيرةدا كَيشةكة هةر 

ئةوة نيية كة ئَيوةي 

كورد تةنيا (٦) 

ساَلي رابردووتان 

لةدةستداوة، بةَلكو 

ئَيستا متمانةكة نةماوةء 

هةرطيز ناتوانن بإوا بة 

عةرةبء توركمانةكان 

بهَينن كة ئَيوة هةَلةتان 

كردووةء نيةتتان باشة 

بةرامبةريان، هيضي 

ديكة ئةوان بإواتان 

ثَيناكةن

ئةطةر ثارتي ديموكراتي كوردستانء يةكَيتيي نيشتمانيي كوردستان 

خاوةني يةك دةنط بووناية لةسةر كةركوك، لةسةر ئةمري ءاقيعء 

بواري كرداريدا لة كةركوك بةيةكةوة كاربكةن، دةكرا ثَيشكةوتني 

زياتر بةدي بكراية، هةرضةندة لة كةمَيك مةسةلةدا هاوإابوون، 

بةآلم لةإاستيدا ثارتيء يةكَيتي لة كةركوكدا مونافةسةي يةكتر 

دةكةنء ئةمةش ذياني لة هةموو كةس ناخؤش كردووة
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ثرد عةبدولَآل

قةيراني  ــةري  ــوةب ــةإَي ب جَيطري 
ناوةإاست  خؤرهةآلتي  لة  نَيودةوَلةتي 
قةيراني  ــةري  ــوةب ــةإَي ب جَيطري 
ناوةإاست  خؤرهةآلتي  لة  نَيودةوَلةتي 
قةيراني  ــةري  ــوةب ــةإَي ب جَيطري 

باوةإي واية كة كَيبإكَيي يةكَيتيء ثارتي 
ناوةإاست  خؤرهةآلتي  لة  نَيودةوَلةتي 
باوةإي واية كة كَيبإكَيي يةكَيتيء ثارتي 
ناوةإاست  خؤرهةآلتي  لة  نَيودةوَلةتي 

لة شاري كةركوك، ذياني لة ثَيكهاتةكاني 
باوةإي واية كة كَيبإكَيي يةكَيتيء ثارتي 
لة شاري كةركوك، ذياني لة ثَيكهاتةكاني 
باوةإي واية كة كَيبإكَيي يةكَيتيء ثارتي 

لة  هيلتةرمان  يؤست  تَيكداوة.  شارة  ئةو 
(ثرد)  (KNN)ء  لةطةَل  ضاوثَيكةوتنَيدا 
كَيشةي  ثَيشهاتةكاني  دوايين  لة  باس 
هيلتةرمان  يؤست  ــاتء  دةك كةركوك 
لةبارةي  هةرَيم  حكومةتي  سياسةتي 

كةركوك بة فاشيل وةسفدةكات.

ثرد: ضؤن بارودؤخي ئَيستاي كةركوك 
هةَلدةسةنطَينيت؟

ثرد: ضؤن بارودؤخي ئَيستاي كةركوك 
هةَلدةسةنطَينيت؟

ثرد: ضؤن بارودؤخي ئَيستاي كةركوك 

لة  لةمةوبةر  رؤذ  دوو  هيلتةرمان: 
بارودؤخةكة  تائَيستاش  بــووم،  كةركوك 
دوورة لةو حاَلةتةي كة دةبَيت تَييدابَيت، بةآلم 
بارودؤخةكة  تائَيستاش  بــووم،  كةركوك 
دوورة لةو حاَلةتةي كة دةبَيت تَييدابَيت، بةآلم 
بارودؤخةكة  تائَيستاش  بــووم،  كةركوك 

ئاياردا  مانطي  (٢١)ى  لة  دةزانيت  هةروةك 
تةقينةوةيةكي خؤكؤذيي تَييدا روويدا، كة من 

ئةو رؤذة لةوَيبووم. 
بةردةوامة،  توندوتيذيي  هَيشتا  كةواتة 
ثَيموابَيت ئةمة بةردةوام دةبَيت تا دؤزينةوةي 
ئةو  ناكؤكييةكاني  بؤ  ضارةسةرَيكي سياسي 
هةمانكاتدا  لة  بةآلم  دةدؤزرَيــتــةوة،  شارة 
سنووردارداية،  لةئاستَيكي  توندوتيذييةكة 
كةركوك  بارودؤخي  تائَيستاش  نموونة  بؤ 
لةمة  هيوادارم  نيية،  خراث  بةغدا  هَيندةي 

كةمتربَيتء توندوتيذييةكة زيادنةكات. 
هَيشتا  خؤشحاَليية  جَيطاي  ئــةوةي 
لةطةأل  طفتوطؤ  كةركوك  سياسييةكاني 
ءادةي  ضةندين  راستة  ــةن.  دةك يةكتردا 
هَيشتا  ــةآلم  ب بــةســةرضــوون،  ضــارةســةر 
دةبَيت  ثَينةهاتووة،  كؤتاييان  ءتووَيذةكان 

هةميشة هيوامان هةبَيت.
لة  كــرد  توندوتيذيت  باسي  ــرد:  ث
ضارةسةرَيكي  ئةطةر  ثَيتواية  كةركوك، 
ئةوا  دؤزرايـــةوة،  كةركوك  بؤ  سياسي 

بارودؤخي ئةمنيش باشتر دةبَيت؟
ضارةسةرَيكي  ئةطةر  ثَيمواية  هيلتةرمان: 
لةطةأل  مامةَلةكردن  ــاراوة،  ئ بَيتة  سياسي 
دةبَيت،  ئاسانتر  زؤر  ئةمني  بارودؤخي 
ضونكة ئةوان ئَيستا سوود لةو دابةشبوونةي 
دةخزَيننة  خؤيان  ــرنء  ءةردةط اليةنةكان 
ئايينييةكاني  تةنانةت  نةتةوةييء  كَيشة  ناو 
شارةكة، بةمشَيوةية دةتوانن طروثَيك لةوي 
ديكة توإةبكةن، بةآلم ئةطةر هةموو اليةنةكان 
طةيشتنة ضارةسةرَيك، ئةوا ئةم اليةنانةي جا 
رَيطاي  ديكة،  اليةنَيكي  هةر  يان  بَيت  قاعيدة 

نانةوةي دووبةرةكيان لَيدةطيرَيت.
ثرد: بةإاي تؤ كام اليةن لة هةمووان 
رَيككةوتن  بة  طةيشتنة  دذي  زياتر 
ثرد: بةإاي تؤ كام اليةن لة هةمووان 
رَيككةوتن  بة  طةيشتنة  دذي  زياتر 
ثرد: بةإاي تؤ كام اليةن لة هةمووان 

سةبارةت بة كَيشةي كةركوك؟
هيلتةرمان: بةإاي من هةموو نةتةوةكانء 
سةركردة سياسييةكانيان دةيانةوَيت بطةن بة 
ئةوةي  لةسةر  ناكؤكن  بةآلم  رَيككةوتنَيك، 
ئةمةش  بَيت،  ضؤن  رَيككةوتنةكة  دةبَيت  كة 
ئةم  شوَينَيكي  هةر  لة  ئاسايية،  شتَيكي 
ناكؤكي  هةبَيت،  بووني  ملمالنآ  كة  جيهانةدا 
ئةم  ضارةسةري  دةبَيت  بؤية  روودةدات، 
لة  بكرَيت،  طفتوطؤوة  رَيطاي  لة  كَيشةية 
هةن  بضووكيش  طروثي  هةندَيك  هةمانكاتدا 
ناوَيت،  ضارةسةرَيكيان  هيض  توندإةونء  كة 

بةَلكو  نيية،  كةركوك  مةبةستيان  ثــالنء 
دابةشبووني  لة  سوود  بةآلم  ديكةية،  شتي 
بؤئةوةي  ءةردةطــرن  كةركوك  اليةنةكاني 
ئةمانة  ثَيويستة  بةهَيزبكةن،  خؤيان  ثَيطةي 

رَيطاي لَيبطيرَيت.
سياسةتي  ــةر  س بضينة  بــا  ثــرد: 
كةركوك،  بة  سةبارةت  هةرَيم  حكومةتي 
هةرَيم  حكومةتي  ئايا  تؤ  بؤضووني  بة 
لة  سةركةوتووبووة  سياسةتَيكي  خاوةني 

مامةَلكردن لةطةأل ثرسي كةركوكدا؟
ثَيمواية  ثَيموانيية،  نةخَير  هيلتةرمان: 
لة سةرةتاوة خاوةني  حكومةتي هةرَيم هةر 
بة  سةبارةت  بووة  فاشيالنة  سياسةتَيكي 
هؤكاركةي  ئةمة  بةشَيكي  ثَيمواية  كةركوك، 
مادةية  ئةم   ،(١٤٠) مادةي  بؤ  دةطةإَيتةوة 
شتَيك  هيض  نووسرايةوةء  الوازيي  بة  زؤر 
روون ناكاتةوة، بةشَيوةيةك نووسراوةتةوة 
خؤي  ءيستي  بة  دةتوانَيت  اليةنَيك  هةر  كة 
ناكؤكي  ئةطةر  كةواتا  بكات،  بؤ  لَيكدانةوةي 
دةستووري  بةندَيكي  لَيكدانةوةي  لةسةر 
هةبَيت، ضؤن دةتوانيت ئةو مادة دةستووريية 
شتَيك  بةغدا  بكةيت؟  جَيبةجآ  بةمشَيوةية 
شتَيكي  لة  باس  هةرَيميش  حكومةتي  دةَلَيت، 
ريفراندؤم  باسي  نموونة  بؤ  دةكات،  ديكة 
باس  ريفراندؤمَيك؟  ــؤرة  ج ض  دةكـــةن، 
لةوةناكات كة ئايا ريفراندؤمةكة لة ثارَيزطاي 
لة  يان  شاردا  لةناو  يان  دةكرَيت،  كةركوك 
قةزاء ناحيةكاندا دةكرَيت، رووننةكراوةتةوة، 
ئةمة  ــت؟  دةدةي ئةمة  لةسةر  بإيار  ضؤن 

ثَيويستي بة رَيككةوتني ثَيشوةختة هةية.
نةيةوَيت  اليــةن  يةك  ئةطةر  بَيطومان 
مادةي (١٤٠) جَيبةجآ بكات، ءةكو هةميشة 
جَيبةجآ  مادةكة  حكومةتيش  ءتوومة  من 
فشاريان  دةتوانيت  ضؤن  كةواتا  ناكات، 
بكةن،  جَيبةجآ  مادةكة  كة  سةر  بخةيتة 
ثَيناسةيةكي  تةنيا  لةسةر  ئةوان  لةكاتَيكدا 

لةمجؤرة ناكؤك بن؟
هةرَيمي  حكومةتي  ــةآلم  ب ــرد:  ث
لةسةر  جةخت  تائَيستاش  كوردستان 
دةكاتةوة،  مادةية  ئةو  جَيبةجَيكردني 

ثَيتواية ئةمة كارَيكي هةَلةية؟
هيلتةرمان: دروستة تؤ دةتوانيت بَلَييت ئةم 
جَيبةجَيبكرَيت،  دةبَيت  دةستووريةء  مادةية 
مةبةستم  هةَلةية،  ئةمة  بَلَيم  من  كة  بةآلم 
لةوةية ئةم كارة ءاقيعي نييةء ئةنجامنادرَيت، 
مافمان  ياساء  بَلَييت  تؤ  لةاليةك  دةكرَيت 
لةوةية ئةم كارة ءاقيعي نييةء ئةنجامنادرَيت، 
مافمان  ياساء  بَلَييت  تؤ  لةاليةك  دةكرَيت 
لةوةية ئةم كارة ءاقيعي نييةء ئةنجامنادرَيت، 

بريتيية  سياسةت  ديكةش  لةاليةكي  هةية، 
طؤشةنيطايةكي  لة  بؤية  بةدةستهَينان،  لة 

رياليستانةوة ئةم كارة ءاقيعي نيية.

٢٠٠٧دا  لةساَلي  راثؤرتةكاندا  لة  ثرد: 
ئاماذةتان بةوةداوة كة ثارتي ديموكراتي 
كوردستانء يةكَيتيي نيشتمانيى كوردستان 
دةبَيت هةَلوَيستَيكي يةكطرتوويان هةبَيت 
سةبارةت بة كةركوك، ثَيتواية ئةوان يةك 

دةنط نةبوون لةسةر كةركوك؟
نةخَير،  بَيطومان  نةخَير،  هيلتةرمان: 
كوردستانء  ديموكراتي  ثارتي  ئةطةر 
خاوةني  كوردستان  نيشتمانيي  يةكَيتيي 
يةك دةنط بووناية لةسةر كةركوك، لةسةر 
كةركوك  لة  كرداريدا  بواري  ءاقيعء  ئةمري 
زياتر  ثَيشكةوتني  دةكرا  كاربكةن،  بةيةكةوة 
بةدي بكراية، هةرضةندة لة كةمَيك مةسةلةدا 
هاوإابوون، بةآلم لةإاستيدا ثارتيء يةكَيتي 
دةكةنء  يةكتر  مونافةسةي  كةركوكدا  لة 
ناخؤش  كةس  هةموو  لة  ذياني  ئةمةش 

كردووة. 

دوو  لةم  هةريةكَيك  ئةطةر  من  بــةإاي 
يةكتر  لةدذي  يةكتريان  اليةنة هةلي الوازيي 
ئيستغالل نةكرداية، ئةوسا دةيانتواني لةطةأل 
عةرةبء توركمانء مةسيحييةكاندا دانيشنء 
نابينم،  ئةمة  من  ئَيستا  بةآلم  بكةن،  طفتوطؤ 
يةكَيتي  ثارتيء  ئةوةية  دةيبينم  من  ئةوةي 

مونافةسةي يةكتر دةكةن. 
دةَلَين  يةكَيتي  ثارتيء  بةآلم  ثرد: 
لة  هةية  يةكطرتوومان  طوتارَيكي  ئَيمة 
 (١٤٠) ١٤٠ ( ) مادةي  دةمانةويت  ئَيمة  كةركوكداء 
جَيبةجآ بكرَيت، باشة ثَيم بَلَي ئةم دوو 
 (
جَيبةجآ بكرَيت، باشة ثَيم بَلَي ئةم دوو 
 ( ) مادةي  دةمانةويت  ئَيمة  كةركوكداء 
جَيبةجآ بكرَيت، باشة ثَيم بَلَي ئةم دوو 

) مادةي  دةمانةويت  ئَيمة  كةركوكداء 

يةكطرتوو  مةسةلةيةكدا  ض  لة  حيزبة 
نين؟

هةية  دةنطيان  يةك  ئةوان  هيلتةرمان: 
لة  تةنيا  كةركوك،  داهاتووي  بة  سةبارةت 
يةكطرتوون،  (١٤٠)دا  مادةي  جَيبةجَيكردني 
ملمالنَييانة  شــةإء  هةميشة  ئــةوان  بــةآلم 
هةميشة  كةركوكء  دامودةزطاكاني  لةسةر 
دةســةآلت  شــةإي  سياسييةوة  لــةإووي 

دةكةن، ئةمةش يارمةتيي كةس نادات. 
ثرد: ثَيتواية ئةطةر ئةوان هةَلوَيستَيكي 

دةكةن، ئةمةش يارمةتيي كةس نادات. 
ثرد: ثَيتواية ئةطةر ئةوان هةَلوَيستَيكي 

دةكةن، ئةمةش يارمةتيي كةس نادات. 

يةكطرتوويان هةبواية، طوإانكاريي رووي 
دةدات؟

يةكطرتوويان هةبواية، طوإانكاريي رووي 
دةدات؟

يةكطرتوويان هةبواية، طوإانكاريي رووي 

بووناية،  يةكطرتوو  ئةطةر  هيلتةرمان: 
ثَيطةي  كةركوكدا  لة  كــوردي  اليةني  ئةوا 
بةهَيزتر دةبوو، كة ئَيستا الوازة، بةآلم ئةمة 
 (١٤٠) مادةي  دةتوانن  كة  ناطةيةنَيت  ئةوة 
جَيبةجَيبكةن، ضونكة بؤ جَيبةجَيكردني مادةي 
(١٤٠) دةبَيت لةطةأل هةموو اليةنةكاني ديكة 
لةطةَلدا  طفتوطؤيان  ئةطةر  بكةن،  طفتوطؤ 
نةكةيت، بؤضي ئةوان دةبَيت يارمةتيت بدةن 

لة جَيبةجَيكردني مادةي (١٤٠)دا؟
لةبار  هاوبةشء  زةمينةيةكي  دةبَيت 

حكومةتي هةرَيم هةر لةسةرةتاوة خاوةني سياســــــةتَيكي فاشـــيالنةبوو سةبارةت بة كةركـــوك
جَيطري بةإَيوةبةري طروثي ثةيراني نَيودةوَلةتي:

كةركوك داهاتوويةكي ئاَلؤز
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 ،(UN) ضارةسةري  سةر  بضينة  ثرد: 
يؤئَين  بآلونةكراوةي  راثؤرتي  ثَيتواية 

ضارةسةري كَيشةكان بكات؟
كَيشةكة  ضارةسةري   (UN) هيلتةرمان: 
ناكات، كة راثؤرتةكة دةخوَينيتةوة دةبينيت كة 
هيض ثَيشنيازَيكي تَيدانيية، نةتةوةيةكطرتووةكان 
دوو شت دةكات، بؤ كةركوك ضوار سيناريؤي 
داناوة دةَلَيت رةنطة ئةمانة سيناريؤي ءاقيعي بن، 
دةبَيت ئَيوة بإياربدةن ضي لةوةبكةن. سيناريؤ 
ثَيشنياز نيية، دةتوانن ءةاليان بنَينء سيناريؤي 
ديكة بهَيننة جَيي، بؤ ناوضة جَيناكؤكةكاني ديكةش 
هيض ثَيشنيازَيكي تَيدانيية، تةنيا دةَلَيت دةبَيت لة 
هةر قةزاء ناحيةيةكدا ميكانيزمي دروستكردني 
نَيوان  ثةيوةندي  بؤئةوةي  بدؤزنةوة،  متمانة 
نةتةوةكان ثَيشخةن، ضونكة ئةوكاتة ئةمة دةبَيتة 
راثؤرتي  ئةمة  ضارةسةر،  دؤزينةوةي  هؤي 
زؤر  بآلوبوونةوةيدا  لةكاتي  دةبَيت   ،(UN)
بةءرياييةوة ديراسة بكرَيت، زؤر دوورءدرَيذة. 
زياترة،  الثةإة   (٥٠٠) لة  عةرةبييةكةي  كؤثيية 
لَيي  خةَلكي  بيخوَينرَيتةوة،  جواني  بة  دةبَيت 
زياترة،  الثةإة   (
لَيي  خةَلكي  بيخوَينرَيتةوة،  جواني  بة  دةبَيت 
زياترة،  الثةإة   (

ناإازي دةبن، ئةمة شتَيكي زؤر ئاسايية، ئةمة 
ديموكراسيية، دةبَيت ناإةزايي خةَلكي تَيدابَيـت، 
ناإازي دةبن، ئةمة شتَيكي زؤر ئاسايية، ئةمة 
ديموكراسيية، دةبَيت ناإةزايي خةَلكي تَيدابَيـت، 
ناإازي دةبن، ئةمة شتَيكي زؤر ئاسايية، ئةمة 

بةآلم ئةوةي طرنطة ئةوةية كة دةبَيت طفتؤطؤي 
ديموكراسيية، دةبَيت ناإةزايي خةَلكي تَيدابَيـت، 
بةآلم ئةوةي طرنطة ئةوةية كة دةبَيت طفتؤطؤي 
ديموكراسيية، دةبَيت ناإةزايي خةَلكي تَيدابَيـت، 

لةبارةوة بكرَيـت.
كة  بآلوكرايةوة  ئةوة  ميديادا  لة  ثرد: 
بداتة  راثؤرتةكةي  ثَيشئةوةي  ديمستؤرا 
سةركردة عَيراقييةكان، داويةتي بة توركيا، 

ضي لةمبارةيةوة دةَلَييت؟
نازانم،  لةمبارةيةوة  هيض  هيلتةرمان: 
طوَيبيستي شتي لةمجؤرة نةبووم، دةبَيت ئةمة 

لة نةتةوةيةكطرتووةكان بثرسيت.
ثرد: بةآلم ئةمة روويداوة.

ئةوةي  بةآلم  نازانم،  ئةمةيان  هيلتةرمان: 
من لَيي دَلنيام ئةوةية كة (UN) سةركردةكاني 
ئةوةي  بةآلم  نازانم،  ئةمةيان  هيلتةرمان: 

من لَيي دَلنيام ئةوةية كة (
ئةوةي  بةآلم  نازانم،  ئةمةيان  هيلتةرمان: 

هةروةكو  ئاطاداركردووةتةوة،  توركيايان 
هةرَيمةكةيان  ــكــةي  دي ــي  ســةركــردةكــان
ئاطاداركردووةتةوة لةطةأل حكومةتي ئةمريكاء 
حكومةتي عَيراق سةبارةت بة راثؤرتةكة، ئةمة 
 (UN) كة  دةبم  ئةوة  طوَيبيستي  يةكةمجارة 
سةرةتا راثؤرتةكةي داوةتة توركيا ثَيش ئةوةي 
بثرسيت،  لةواني  دةبَيت  عَيراقييةكان،  بيداتة 

بةآلم من زؤر لةمة بةطومانم.
بة  سةبارةت  كؤتاييم  ثرسياري  ثرد: 
كةركوكة،  ثرسي  كوردةكانء  سةركردة 
مةسرور بارزاني، سةرؤكي دةزطاي ثاراستني 
هةرَيمي كوردستان، بة لؤس ئةنجلس تايمزي 
كَيشةكة  دةتوانَيت  ئةمريكا  كة  راطةياند 
ئةمةي  ئةمريكا  ثَيتواية  ضارةسةربكات، 

ثَيبكرَيت؟
هيلتةرمان: من ثَيموانيية ئةمريكا بتوانَيت هيض 
سةلمَينراوة  ئةمةشي  بكات،  ضارةسةر  شتَيك 
بةوةي كة شةش ساَلة لة عَيراقدايةء نةيتوانيوة 
هيض ضارةسةر بكات، بةآلم دةتوانَيت ناوبذي 
دانوستان  هانبدات  اليةنةكان  دةتوانَيت  بكات، 
بكةن تا دةطةنة ضارةسةرَيكي ئاشتيانة، بةآلم 
بإياري  خؤيان  اليةنةكان  دةبَيت  كؤتاييدا  لة 
ئاشتيانة،  ضــارةســةري  بطةنة  ــدةن  ب ــةوة  ئ
توركيا  ئةمريكاء  ئةوكاتة  ءانةكةن،  ئةطةر 
جياوازييةك  هيض  ثَيدةكرَيتء  ئةوةيان  ئةمةء 
هةرَيمي  حكومةتي  دةبَيت  كةواتا  روونــادات، 
كة  بةغدا  لة  فيدراَلي  حكومةتي  كوردستانء 

كوردةكان بةشَيكن تَييدا، دةبَيت بإياربدةن.

طةورةترين طرفتي سةركردايةتي كورد ئةوةية متمانةيان لةدةستداوة 
ضونكة ضةندين جار وتيان كةركوك دةخةينةوة سةر كوردستانء هةر نةيانكرد

فؤتؤ: فاؤأل نةجيب
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بةرةوثَيشضوونَيكي  هةر  ثَيتواية  ثرد: 
توركياء  نَيوان  ثةيوةندييةكاني  زياتري 
ــدة ثــةيــوةســتــة بة  ــا ضــةن ــم ت ــةرَي ه

سازشكردنةوة لةسةر كةركوك؟
هيلتةرمان: كةركوك تاكة مةسةلة نيية...

ثرد: بةآلم لةبارةي ثةكةكةوة، حكومةتي 
هةرَيم دةَلَيت ئَيمة هيضي ديكة يارمةتيي 
ثرد: بةآلم لةبارةي ثةكةكةوة، حكومةتي 
هةرَيم دةَلَيت ئَيمة هيضي ديكة يارمةتيي 
ثرد: بةآلم لةبارةي ثةكةكةوة، حكومةتي 

ناكةين،  ثشتطيريان  نادةين،  ثةكةكة 
دةيةوَيت  كوردستان  هةرَيمي  هةروةها 
دةرةوة،  بنَيرَيتة  نةوتي  توركياوة  لةإَيي 
بةآلم ثَيموابَيت سةرةكيترين ثرس ثرسي 
دةرةوة،  بنَيرَيتة  نةوتي  توركياوة  لةإَيي 
بةآلم ثَيموابَيت سةرةكيترين ثرس ثرسي 
دةرةوة،  بنَيرَيتة  نةوتي  توركياوة  لةإَيي 

كةركوكة، تؤ دةَلَييت ضي؟
بةآلم ثَيموابَيت سةرةكيترين ثرس ثرسي 

كةركوكة، تؤ دةَلَييت ضي؟
بةآلم ثَيموابَيت سةرةكيترين ثرس ثرسي 

هيلتةرمان: بةَلَي خؤي لة ضةندين ثرسدا 
لةطةَلتدا  هــاوإام  منيش  بةآلم  دةبينَيتةوة، 
طرنطترة،  هةموويان  لة  كةركوك  دةَلَييت  كة 
لةطةَلتدا  هــاوإام  منيش  بةآلم  دةبينَيتةوة، 
طرنطترة،  هةموويان  لة  كةركوك  دةَلَييت  كة 
لةطةَلتدا  هــاوإام  منيش  بةآلم  دةبينَيتةوة، 

نةكراوة،  رَيككةوتنَيك  هيض  تائَيستا  بةآلم 
ثَيمواية لة هةر دانوستانَيكدا لة هةر سوضَيكي 
تاكة  ناكؤكييةك،  هةر  بة  سةبارةت  جيهاندا 
رَيطا بؤ طةيشتن بة ضارةسةر، يان بةزاندني 
اليةني بةرامبةرة لةإووي سةربازييةوة، يان 
ئةطةر  كةواتا  سياسةتة،  ئةمة  سازشكردنة، 
ئةمة هةَلبذَيريت، دةبَيت بزانن سازش لةسةر 
رَيطاضارةي  دةتوانن  ئَيستا  ــةن،  دةك ضي 
نيية  مةرج  كةركوك،  بؤ  هةبَيت  جياوازتان 
كةركوك رةش بَيت يان سثي، ئةطةر سةيري 
بكةيت،  نةتةوةيةكطرتووةكان  راثؤرتي 
دةبينيت كة ضوار سيناريؤيان هةية، تةنانةت 
ئةوةش دةكرَيت زيادبكرَيت، دةتوانيت ئاوَيتةي 
يةكتريان بكةيت، دةتوانيت لةيةكتريان بدةيت. 
دةبَيت،  ضي  ضارةسةرةكة  نازانم  من 
دةبَيتء  سياسي  ئاكامةكة  هةميشة  بةآلم 
دةبَيت  ئَيوة  كةواتا  دةطؤإَيت،  سياسةتيش 
بإياربدةن يان شةإبكةن يان بة رَيطاضارةي 
سياسي ضارةسةري بكةن، ئةطةر رَيطاضارةي 
بكةن،  سازش  دةبَيت  هةَلبذارد،  سياسيتان 
لةسةر ضي  بزانن سازش  دةبَيت  ئةوكاتةش 

دةكةن.
كورد  كة  بَلَييت  دةتوانيت  ــرد:  ث
كةركوك  تازة  يان  لةدةستدا،  كةركوكيان 

نايةتةوة سةر هةرَيمي كوردستان؟
هيلتةرمان: نا ناتوانم ءابَلَيم، نازانم دواإؤذ 
ثَيمواية  ئَيستا  بؤ  بةآلم  هةطبةداية،  لة  ضي 
هيلتةرمان: نا ناتوانم ءابَلَيم، نازانم دواإؤذ 
ثَيمواية  ئَيستا  بؤ  بةآلم  هةطبةداية،  لة  ضي 
هيلتةرمان: نا ناتوانم ءابَلَيم، نازانم دواإؤذ 

كورتخايةن،  ماوةيةكي  بؤ  ئَيستا  كورد  بؤ 
لة ساَلي ١٩٩١دا  ئةطةر  لةدةستداوة،  هةليان 
ثةنجةرةيةكي ئومَيد بؤ كوردةكان كرابَيتةوة، 
ئةو ثةنجةرةية لة ساَلي ٢٠٠٣دا فراوانتربوو، 
ئَيستا  داخرانة، كةواتا  لة  ئَيستا رووي  بةآلم 
قؤناغةي  ئةو  ئةوثةإي  طةيشتوونةتة  ئَيوة 
من  بةآلم  بيطةنآ،  دةتوانن  ماوةيةدا  لةم  كة 
قؤناغةي  ئةو  ئةوثةإي  طةيشتوونةتة  ئَيوة 
من  بةآلم  بيطةنآ،  دةتوانن  ماوةيةدا  لةم  كة 
قؤناغةي  ئةو  ئةوثةإي  طةيشتوونةتة  ئَيوة 

دواي  ساأل  ثةنجا  يان  ساأل   (١٠-٢٠) نازانم 
ئةمإؤ ضي روودةدات، رةنطة شةإَيكي طةورة 
لة هةرَيمةكةدا رووبدات، من هيوادارم شتي 
رةنطة  دابنيَين،  ءاي  با  بةآلم  روونــةدات،  ءا 
قابيلي  شتَيك  هةموو  بطؤإَين،  سنوورةكان 
باري كةركوكيش  بةرامبةريشدا  لة  طؤإاننء 

دةطؤإَيت. 
ثرد: ئةم ثرسيارةم تايبةتة بة كشانةوةي 
نَيضيرظان  عَيراق،  لة  ئةمريكا  هَيزةكاني 
كوردستان  ءةزيراني  ســةرؤك  بارزاني 
ئةطةر  بةوةدا  ئاماذةي   (AP) ئاذانسي  بؤ 
ئةمريكا ثَيش ضارةسةركردني ئةم ثرسة، 
هَيزةكاني لة عَيراقدا بكَيشَيتةوة، ثَيدةضَيت 

عــةرةب  ــوردء  ك نَيوان  شــةإي   ٢٠١١ تا 
هةَلبطيرسَيت، ئايا ئةطةري رووداني ئةمة 
عــةرةب  ــوردء  ك نَيوان  شــةإي   
هةَلبطيرسَيت، ئايا ئةطةري رووداني ئةمة 
عــةرةب  ــوردء  ك نَيوان  شــةإي   

نزيكة؟ 
هةموو  ــي  روودان ئةطةري  هيلتةرمان: 
رووبدات،  ثَيدةضَيت  ئايا  بةآلم  هةية،  شتَيك 
باسي  ئةطةر  ديكةية،  مةسةلةيةكي  ئةمة 
ئةطةري شةإ دةكةيت، بةَلَي ئةطةر هةية، بةآلم 
هيوادارم  نا،  يان  روودةدات  كة  ئاشكرانيية 
ءا  شتي  ثَيناضَيت  بةآلم  روونةدات،  ءا  شتي 
سياسييةكان  سةركردةي  ضونكة  رووبدات، 
ــدات،  رووب ئةمة  نةهَيَلن  هؤشيارن  هَيندة 
كاتَيك  دةكةن  ئةوةية ضي  ثرسيارةكة  بةآلم 
ئةمريكييةكان عَيراق جَيدةهَيَلن، ئةمة ثرسيارة 
كاتَيك  دةكةن  ئةوةية ضي  ثرسيارةكة  بةآلم 
ئةمريكييةكان عَيراق جَيدةهَيَلن، ئةمة ثرسيارة 
كاتَيك  دةكةن  ئةوةية ضي  ثرسيارةكة  بةآلم 

طةورةكةية، ثَيموابَيت ئةمريكييةكان جدين لة 
هةندَيك سةرباز  رةنطة  عَيراق،  بةجَيهَيشتني 
لةدواي خؤيان جَيبهَيَلن، بةآلم ثَيناضَيت بةشي 
كوردستان،  هةرَيمي  لة  بكات  بةرطريكردن 
ئةوكاتة  دةكةن؟  ضي  ءادا  هةلومةرجَيكي  لة 
هةموو  لةطةأل  ثةيوةندييةكانتان  دةبَيت 
هةروةها  بكةنةوة  باشتر  دراوسَيكانتان 
ئابووريء  ــةإووي  ل دةبَيت  بةغدا،  لةطةأل 
ثَيشبخةن،  ثةيوةندييةكانتان  ديثلؤماسييةوة 

ئةمانة لةإَيي دانوستانء سازشةوة دةكرَين.
من  كة  كوردستان  هةرَيمي  بةمجؤرة 
تَيدا  ثَيشكةوتني  طةشتَيكمدا  هةموو  لة 
ئةمة  دةضَيت،  بةرةوثَيش  زياتر  بةديدةكةم، 
شتَيكي طرنطة، رةنطة شتي زؤر لةدةستدةن 

ئةطةر بةثَيضةوانةوة بَيت. 
لة ساَلي ١٩٩٢دا دةكرا ئازاديتان لةدةست 
بارودؤخي  خراثةء  كارَيكي  ئةمة  كة  بدةن، 
رةنطة  ئةمإؤ  بةآلم  خراثبوو،  ئابووريشتان 
ئةمةش  كة  بضَيت،  تَيك  ئابووريتان  باري 

دةبَيتة كَيشة. 
زؤرباشةء  شتَيك  هةموو  ناَلَيم  من 
هةموو  كةموكوإي زؤرنء  لةجَيي خؤيةتي، 
كةميي  طةندةَليء  ءةكو  دةيزانَيت،  كةسَيك 
هةموو  كةموكوإي زؤرنء  لةجَيي خؤيةتي، 
كةميي  طةندةَليء  ءةكو  دةيزانَيت،  كةسَيك 
هةموو  كةموكوإي زؤرنء  لةجَيي خؤيةتي، 

خزمةتطوزارييةكانء بَيكاريي، بةآلم سةرةإاي 
تَيدا  ئاسايشي  ئارامةء  هةرَيمةكة  ئةمانةش 
بةرقةرارةء هةموو شتَيك تيَيدا بة تَيثةإبووني 
كات بةرةو باشي دةضَيت، ئَيوةش دةتانةوَيت 
ئةم دةستكةوتانة بثارَيزن، ئةمة زؤر طرنطة، 
كةواتا زؤر طرنطة بؤ سةركردايةتي كوردي 
دراوسَيكان  لةطةأل  ثةيوةندييةكانيان  كة 
باشتربكةن، راستة دراوسَيي سةختتان هةيةء 
هيض يةكَيكيان بةرذةوةنديان لة دروستبووني 
هَيشتا  بةآلم  نيية،  سةربةخؤدا  كوردستاني 

بواري هةوَلداني تَيداية.
هَيشتا  بةآلم  نيية،  سةربةخؤدا  كوردستاني 

بواري هةوَلداني تَيداية.
هَيشتا  بةآلم  نيية،  سةربةخؤدا  كوردستاني 

ثرسي  لة  ئةمريكا  تؤ  بــةإاي  ثــرد: 
كةركوكدا ثشتطيريي لة كورد دةكات يان 
ثرسي  لة  ئةمريكا  تؤ  بــةإاي  ثــرد: 
كةركوكدا ثشتطيريي لة كورد دةكات يان 
ثرسي  لة  ئةمريكا  تؤ  بــةإاي  ثــرد: 

بةغدا؟
هيلتةرمان: ثَيموابَيت ئةمريكا لةم ثرسةدا 
حيسابي  لــةســةر  نيية  كــةس  اليةنطري 
لة  هَيزةكاني  هَيندةي  ديكة،  اليةنةكةي 
ضارةسةرَيكي  دةيةوَيت  ئةمريكا  عَيراقداية، 
ئاشتيانة بَيتةدي، ئةمريكا دةيةوَيت دانوستان 
باسي  ضيدي  بكرَيت،  كةركوكةوة  لةبارةي 
دةيةوَيت  ئةوة  لةبري  ناكات،   (١٤٠) مادةي 
لةطةأل  بةآلم  بكةن،  دانوستان  اليةنةكان 
دةطؤإَيت،  ئةمة  ئةمريكييةكان  رؤيشتني 
رةنطة  ــت،  دةطــؤإَي بارودؤخةكة  ضونكة 
توندوتيذي بَيتة ئاراوة، رةنطة شةإي ناوخؤ 
نازانين،  ناوةوة،  بَيتة  ئَيران  يان  دروستبَيت 

بطؤإَيت،  شتَيك  هةموو  لةوانةية  كةواتا 
ئَيستا  بؤ  بــةآلم  بكةين،  ــاوةإي  ض دةبَيت 
بطؤإَيت،  شتَيك  هةموو  لةوانةية  كةواتا 
ئَيستا  بؤ  بــةآلم  بكةين،  ــاوةإي  ض دةبَيت 
بطؤإَيت،  شتَيك  هةموو  لةوانةية  كةواتا 

باشترين  بَيت  دانوستاني  ئةمريكا  ثَيموابَيت 
ضارةسةرة.

كة  ثَييانواية  نووسةر  هةندَيك  ثرد: 
ئةمريكا ثَيي باشة كة توركيا رؤَلي سةرةكي 
كة  ثَييانواية  نووسةر  هةندَيك  ثرد: 
ئةمريكا ثَيي باشة كة توركيا رؤَلي سةرةكي 
كة  ثَييانواية  نووسةر  هةندَيك  ثرد: 

ببينَيت لة عَيراقدا لةبري ءآلتاني ديكةي 
ءةكو ئَيران؟

هيلتةرمان: بةَلَي ئةمة راستة.
ثرد: كةواتا ئةطةر بيةوَيت توركيا رؤأل 

ببينَيت، لة بةرذةوةنديي كورددا نابَيت؟
ءتم  هةربؤية  ءايــة،  بةَلَي  هيلتةرمان: 
ثةنجةرةي ئومَيدي كورد خةريكة دادةخرَيت، 
ئةوة لةبةر ئةم هؤية بوو، ضونكة كاتَيك كة 
كةسيان  كوردةكان  دةإؤن،  ئةمريكييةكان 
نامَينَيت، راستة لة ضياكان زياتر كةسمان نيية، 
بةآلم نامانةوَيت بضينةوة ضياكان، دةمانةوَيت 

لَيرة بمَينينةوة، راست دةكةيت.
لةطةأل دراوسَيكاندا  كةواتا دةبَيت مامةَلة 
بكةن، ئايا توركياية، كةس حةزي بة توركيا 
نيية، بةآلم رةنطة توركيا لة ئَيرانء سورياء 
بإياري  ئةوة  نايزانم،  من  باشتربَيت،  بةغدا 
ئَيوةية، هةرضؤنَيك بَيت ئةم اليةنانة لة ئَيوة 
بةهَيزتان  فاكتةري  ئَيوةش  بةآلم  بةهَيزترن، 
هةية، نةوتء طازتان هةيةء شوَينَيكتان هةية 
كة دةتوانرَيت ءةبةرهَيناني تَيدا بكرَيت، كةواتا 
بةكاريان  بةباشي  هةية..  بةهَيزتان  فاكتةري 

بهَينن.
ثرد: بةإاي تؤ باشترين شت ضيية كة 
لةمكاتةدا  كوردستان  هةرَيمي  حكومةتي 
ثرد: بةإاي تؤ باشترين شت ضيية كة 
لةمكاتةدا  كوردستان  هةرَيمي  حكومةتي 
ثرد: بةإاي تؤ باشترين شت ضيية كة 

لةبارةي كةركوكةوة بيكات؟
هيلتةرمان: ئةطةر كةركوك تاكة شت بَيت 
لةباري  تةنانةت  لَيبكةنةوة،  بيري  ئَيوة  كة 
بيري  زياتر  هةرَيمةكةشتان  ئاسايشي 
دووةميان  ئةمةي  من  بةإاي  كة  لَيبكةنةوة، 
لةطةأل  دانوستان  بؤضي  كةواتا  طرنطترة، 
توركيادا دةكةن بؤ كةركوك، بإؤن بةدةستي 
بةدةستي  بةآلم  باشة،  ضانسَيكي  بهَينن، 
توركيادا دةكةن بؤ كةركوك، بإؤن بةدةستي 
بةدةستي  بةآلم  باشة،  ضانسَيكي  بهَينن، 
توركيادا دةكةن بؤ كةركوك، بإؤن بةدةستي 

ناهَينن. 
باري  بة  طرنطي  ئَيوة  ئةطةر  ــةآلم  ب
ئةطةري  ئةوكاتة  بدةن،  كوردستان  ئةمنيي 
دةتوانن  هةية،  شتَيك  هةموو  روودانــي 
دراوسَيكانتاندا  لةطةأل  باشترتان  ثةيوةندي 
هةبَيت، هةروةها بةردةواميي بة ثَيشكةوتني 
ناضاربن  رةنطة  بةآلم  بدةن،  كؤمةَلطاكةتان 
سازش لةسةر كةركوك بكةن، رةنطة حةزتان 
لَيي نةبَيت، بةئازار بَيت، رةنطة شتَيكي طرنط 
بَيت، بةآلم ئةمةتان لةبيربَيت، هةرطيز بَيئومَيد 
دواي  رةنطة  باشتربَيت،  دواتر  رةنطة  مةبن، 
بيست ساأل بارودؤخةكة بطؤإَيت، هةروةها 
لةيادتان نةضَيت كة خةَلكي كةركوك بة كوردء 
بيست ساأل بارودؤخةكة بطؤإَيت، هةروةها 
لةيادتان نةضَيت كة خةَلكي كةركوك بة كوردء 
بيست ساأل بارودؤخةكة بطؤإَيت، هةروةها 

بةيةكةوة  دةيانةوَيت  توركمانةوة  عةرةبء 
بذين، من هةر جارَيك بضمة ئةوآ، قسةيان 
بةيةكةوة  دةيانةوَيت  دةزانم  دةكةم،  لةطةَلدا 
خؤيان  بذينء  بةيةكةوة  لَييانطةإَين  بذين، 
دةتوانن  بةمجؤرة  بكةن،  خؤيان  حوكمي 

بارودؤخةكة بةرةوثَيش بةرن لة كةركوك. 
هةرضةندة كوردةكان ئَيستا لة كةركوكدا 
نيية، يارمةتيان بدةن  بةهَيزترن، ئةمة كَيشة 
رةنطة لة كؤتاييدا كوردةكان بتوانن كةركوك 
ئةو  كؤتاييدا  لة  لةوانةية  ضونكة  ببةنةوة، 

راستييةيان بؤ ئاشكرابَيت

ثرد: كة سةركردايةتيي كوردي جةختي 
كةركوك  دةَلَين  دةكةنةوةء  ئةوة  لةسةر 
ثرد: كة سةركردايةتيي كوردي جةختي 
كةركوك  دةَلَين  دةكةنةوةء  ئةوة  لةسةر 
ثرد: كة سةركردايةتيي كوردي جةختي 

كوردستان،  هةرَيمي  سةر  بخرَيتة  دةبَيت 
كَيشةكةيان  طوتارانة  ئةمجؤرة  ئايا 

ضارةسةردةكات يان ئاَلؤزتر؟ 
كَيشةكةيان  طوتارانة  ئةمجؤرة  ئايا 

ضارةسةردةكات يان ئاَلؤزتر؟ 
كَيشةكةيان  طوتارانة  ئةمجؤرة  ئايا 

طوتارانة  ئةم  دةتوانن  ثَيمواية  هيلتةرمان: 
كاريطةرنين،  زانيتان  كة  بةآلم  بةكاربهَينن، 
ديكةى  طوتارَيكي  بهَيننء  لَي  ءازيان  دةبَيت 
 (١٤٠) مادةي  ضونكة  بدؤزنةوة،  بةسوودتر 

جَيبةجَينةكرا.
سةرنةكةوتووتان  طوتارَيكي  ئَيوة  كة 
دووبارةء سَيبارة كردةوة، ئةوكاتة راستطؤييء 
ثَيمواية  من  دةدةن،  لةدةست  خؤتان  ثَيطةي 
كوردي  سةركردايةتي  طرفتي  طةورةترين 
ضونكة  لةدةستداوة،  متمانةيان  كة  ئةوةية 
ضةندينجار ءتويانة كةركوك دةخةينةوة سةر 

هةرَيمي كوردستانء هةر نةيانكرد. 
دةكرا  كة  بَلَين  كةسانَيك  رةنطة  ثرد: 

هةرَيمي كوردستانء هةر نةيانكرد. 
دةكرا  كة  بَلَين  كةسانَيك  رةنطة  ثرد: 

هةرَيمي كوردستانء هةر نةيانكرد. 

عيراق  كؤماري  سةرؤك  تاَلةباني  جةالل 
دةكرا  كة  بَلَين  كةسانَيك  رةنطة  ثرد: 
عيراق  كؤماري  سةرؤك  تاَلةباني  جةالل 
دةكرا  كة  بَلَين  كةسانَيك  رةنطة  ثرد: 

طَيإانةوةي  لة  بطَيإَيت  باشتر  رؤَلَيكي 
دابــإاوةكــان،  ناوضة  سةر  بؤ  كةركوك 
طَيإانةوةي  لة  بطَيإَيت  باشتر  رؤَلَيكي 
دابــإاوةكــان،  ناوضة  سةر  بؤ  كةركوك 
طَيإانةوةي  لة  بطَيإَيت  باشتر  رؤَلَيكي 

كاراي  رؤَلَيكي  ثَيتواية  ءانةبوو،  بةآلم 
دابــإاوةكــان،  ناوضة  سةر  بؤ  كةركوك 
كاراي  رؤَلَيكي  ثَيتواية  ءانةبوو،  بةآلم 
دابــإاوةكــان،  ناوضة  سةر  بؤ  كةركوك 

هةبووبَيت؟
شةخسي  مةسةلةيةكي  ئةمة  هيلتةرمان: 
كوردستانة،  هةرَيمي  حكومةتي  ئةمة  نيية، 
بارزانيش  مةسعود  عَيراقة،  سةرؤكي  ئةو 
سةرؤكي هةرَيمي كوردستانة، سةركردايةتي 
كوردي بريتيية لة كاك مةسعودء مام جةاللء 
نَيضيرظان  حكومةت،  ناو  ديكةي  كةساني 
بارزانيء ءةزيرةكانء ثةرلةمانء حيزبةكان، 

ئةمة حكومةتة.
يةك  بةيةكةوة  هةموويان  سةركردايةتي 
ثَيطةيان هةية، ئةطةر سةركردايةتي نةيتواني 
بةَلَينةكاني جَيبةجَيبكات، ئةوة هةَلةي تةواوي 
جةاللء  مام  مةسةلةكة  سةركردايةتيية، 
شكستَيكي  مةسةلةكة  نيية،  مةسعود  كاك 

جةماعيية.
ثرد: بةآلم كوردةكان دةبينن كة نوري 
دةكــاتء  شيعة  اليةنطري  زؤر  ماليكي 
سوننة  اليةنطري  سوننييةكان  سةركردة 
زؤر  جــةالل  مام  دةَلَين  ــةوان  ئ ــةن،  دةك

بَياليةنةء اليةنطري كورد نيية.
سةرؤكي  جةالل  مام  بةَلَي  هيلتةرمان: 
عَيراق  بةرذةوةندييةكاني  دةبَيت  عَيراقةء 
بثارَيزَيت، ئةمة كاري ئةوة، ئةو لة ثؤستَيكي 
زةحمةتداية، كاك مةسعود ئةم كَيشةيةي نيية، 
هةَلبذَيرنء  بةغدا  ئةطةر  كورد  ئَيوةي  كةواتا 
زةحمةتداية، كاك مةسعود ئةم كَيشةيةي نيية، 
هةَلبذَيرنء  بةغدا  ئةطةر  كورد  ئَيوةي  كةواتا 
زةحمةتداية، كاك مةسعود ئةم كَيشةيةي نيية، 

بتانةوَيت بةشَيك بن لة حكومةتي فيدراَلي، ئةمة 
هةَلتانبذاردووةء  شتَيكة  ئةمة  نرخةكةيةتي، 
دةَلَين  ئةطةر  بةآلم  بدةن،  نرخةكةي  دةبَيت 
ــةرهــةمء هؤشيار  ــةاللء د.ب كــاري مــام ج
كوردةكاني  سةركردة  هةموو  زَيــبــاريء 
بيانهَيننة  كةواتا  نيية،  باش  ثآ  بةغداتان 
ئَيمة  تةواو،  بَلَين  بيانطةإَيننةوةء  دةرةوةء 
نيية،  ديكة  رَيطاي  تةواوبووين،  بةغدا  لةطةأل 
رةنطة يةك بإيارتان هةبَيت لة كوردستانةوة، 

بةآلم لةوانةية كاريطةر نةبَيت.
رةنطة يةك بإيارتان هةبَيت لة كوردستانةوة، 

بةآلم لةوانةية كاريطةر نةبَيت.
رةنطة يةك بإيارتان هةبَيت لة كوردستانةوة، 

عَيراقدا  لة  كــورد  كة  ئةوةية  كَيشةكة 
كةمينةيةء لة بةغداش هةميشة كةمينة دةبَيت، 
لة ٢٠٠٣دا  كورد  هَيزتان سنووردارة،  كةواتا 
لة هةموو كاتَيكي ديكة بةهَيزتربوو، بةآلم هةر 

سنووردار بوو. 

طةورةترين طرفتي سةركردايةتي كورد ئةوةية متمانةيان لةدةستداوة 
ضونكة ضةندين جار وتيان كةركوك دةخةينةوة سةر كوردستانء هةر نةيانكرد

يؤست هيلتةرمان:

www.ne
tew

e.c
om
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سازداني: لوقماني حاجي کةريم

Sarah) مةکارثي  ــارا  س خــاتــوو 
پةرلةمانتاري  ژنــة   ،(McCarthy

) مةکارثي  ــارا  س خــاتــوو 
McCarthy

) مةکارثي  ــارا  س خــاتــوو 

حاکمي  حيزبي  بة  ســةر  بةريتانيء 
گؤردن  کة  پارتي)،  (لةيبةر  بةريتانيا 
سةرؤکايةيتي  ءةزيران  سةرؤك  براوني 
ئةندامَيکي  لةوةي  جگة  ئَيستا  دةکــات، 
ءةزيري  بةريتانياية،  پةرلةماني  کاراي 
خوَيندکارانء  کاروباري  بؤ  پةروةردةشة 

قوتابخانةکان.
بةمةبةستي  مةکاثي  ســارا  خاتوو 
لةطةأل  رؤژنامةواني  چاوپَيكةوتنَيکي 
رؤژنامةي رؤژنامةدا لةناو هؤَلي پةرلةماني 
لةطةأل  رؤژنامةواني  چاوپَيكةوتنَيکي 
رؤژنامةي رؤژنامةدا لةناو هؤَلي پةرلةماني 
لةطةأل  رؤژنامةواني  چاوپَيكةوتنَيکي 

بةريتانيا لة لةندةن پَيشوازيي لَيکردين. 

ثرد: سةرةتا لة ثرسيارى سةردانةكةت 
بؤ كوردستان و ئاشنايت بة كَيشةى كورد 

دةستثَيبكةين؟
ئةنداماني  لة  هةندَيك  جار  يةکةم  کة   -
کة  بوو  ئةوکاتة  بيني،  کــوردم  کؤمةَلگاي 
ئةنداماني  لة  هةندَيك  جار  يةکةم  کة   -
کة  بوو  ئةوکاتة  بيني،  کــوردم  کؤمةَلگاي 
ئةنداماني  لة  هةندَيك  جار  يةکةم  کة   -

بؤ  باشتر  خزمةتگوزاريي  هةوَلياندةدا 
کة  بوو  ئةوکاتة  بيني،  کــوردم  کؤمةَلگاي 
بؤ  باشتر  خزمةتگوزاريي  هةوَلياندةدا 
کة  بوو  ئةوکاتة  بيني،  کــوردم  کؤمةَلگاي 

بؤ  بنکةيةکيش  پةيدابکةنء  گةنجةکانيان 
لةم  دابنَين،  پؤرتسمس  لة  کؤمةَلگاکةيان 
دةرکةوت  بؤم  ناسيوةء  زؤريانم  رَيطايةوة 
لةإاستيشدا  ــنء  ــب ــؤش رووخ زؤر  ــة  ک
سةرمايةبوون بؤ پؤرتسمس، ئةمة سةرةتاي 
پةيوةندييةکةمان بوءة، کاتَيك کة لة پةرلةمان 
بووم لةطةأل دووان لة هاوإَيکانم، کة ئةوانيش 
(دةيڤ ئةندسن) ئةندامي پةرلةمانة بؤ ناوچةي 
بلةيدن لة باکووري خؤرهةآلت، (گاري کند) کة 
بةوانم  دةکات،  دةيڤ  بؤ  کار  لَيکؤَلةرةوةيةء 
کوردم  کؤمةَلگاي  ئةندامَيکي  چةند  کة  ءت 
بةوانم  دةکات،  دةيڤ  بؤ  کار  لَيکؤَلةرةوةيةء 
کوردم  کؤمةَلگاي  ئةندامَيکي  چةند  کة  ءت 
بةوانم  دةکات،  دةيڤ  بؤ  کار  لَيکؤَلةرةوةيةء 

ناسيوةء زؤر چاالکن لة هةرَيمي کوردستاني 
لةطةأل  ئَيمة  کة  لَيکردبووين  داوايان  عَيراقدا، 
کؤببينةوة  کوردستاندا  هةرَيمي  حکومةتي 
بإياري  بةريتانيا،  لة  لَيرةية  بنکةکةي  کة 
ئةوةشماندا کة گروپَيك لة هةموو پارتةکاني 
ناو بةريتانيا دابمةزرَينين بؤ ئةو مةبةستة، تا 
بتوانين کوردستاني عَيراق باشتر بناسَينين لة 
پةرلةماني بةريتانيادا، ئةمةش ءايکرد کة من 
بتوانم زانياريي زياتر رابگةيةنم بة کؤمةَلگاي 
بانگهَيشتيشيان بکةم  لة بةريتانياداء  کوردي 
بؤ هةندَيك لة کؤبوونةوةکانمان لة پةرلةمان، 
بوو  کوردييةوة  کؤمةَلة  ئةم  رَيطاي  لة  هةر 
پةرلةمانَيکي  ئةندام  ءةکو  توانيم  من  کة 
من  بکةم،  کوردستان  سةرداني  بةريتاني 
هؤيةکي  هةروةها  بةوة،  بووم  دَلخؤش  زؤر 
من  بکةم،  کوردستان  سةرداني  بةريتاني 
هؤيةکي  هةروةها  بةوة،  بووم  دَلخؤش  زؤر 
من  بکةم،  کوردستان  سةرداني  بةريتاني 

دةناسم،  رَيطاوة  لة  کوردي  من  کة  ديكةش 
کَيشةي پةناهةندةيية، ئةوانيش ئةو کةسانةن 
لةو  ءةآلمن،  چاوةإَيي  يان  رةفزکراون  کة 
بؤ  ــن  دَي تائَيستا  کــةس  زؤر  رووةشـــةوة 
ناوخؤ  ءةزارةتي  چاوةإَيي  نووسينگةکةمء 
کةَلةکةبووةدا  کَيشة  ئةو  بةسةر  تا  دةکةن 
ناوخؤ  ءةزارةتي  چاوةإَيي  نووسينگةکةمء 
کةَلةکةبووةدا  کَيشة  ئةو  بةسةر  تا  دةکةن 
ناوخؤ  ءةزارةتي  چاوةإَيي  نووسينگةکةمء 

چاالکواناني  بدةن،  لةسةر  بإياريان  زاَلبنء 
کوردم ئاوا ناسي.

سةردانى  زانيارييةكان  ثَيي  بة  ثرد: 
تؤ  ئايا  كردوة  كَيشةدارةكانيشت  ناوضة 

ضؤن دةإوانيتة ئةو كَيشةية؟
هةَلبةتة   ناوچانة  ــةو  ب ــارةت  ســةب  -

ضؤن دةإوانيتة ئةو كَيشةية؟
هةَلبةتة   ناوچانة  ــةو  ب ــارةت  ســةب  -

ضؤن دةإوانيتة ئةو كَيشةية؟

پرؤسةيةکي زؤر گرانة! کوردةکان دةَلَين ئةمة 
خاکي ئَيمةيةء ئَيمة لة سةرةتاوة لَيرةبووين، 
پاشان بةعةرةب کراوة، بةآلم خةَلکةکةي ديكة 
چةند نةوةيةکيان بؤ ماوةيةکة لةو جَيگايانةدا 
نيشتةجَيبوون، ئةگةر ئةمة بإياري لَيبدرَيت لة 
رَيطاي تةوافوقةوة لةجياتي بةزؤر دةرکردني 
ئةم  هةرچةندة  باشترة،  بةدَلنياييةوة  خةَلك، 

من  بةبؤچووني  نيية،  ئاسان  قةت  کارانة 
خؤي  دةرةکي  هَيزَيکي  کة  نيية  شتَيك  ئةمة 
تَيهةَلقورتَينَيت، ئةمة کَيشةيةکة دةبَيت لةاليةن 

خةَلکي عَيراقةوة چارةسةربکرَيت.
باشووري  لة  بةريتانيا  سوپاي  کاتَيك 
کَيشةيةك  چةند  بَيگومان  دةردةچَيت،  عَيراق 
دةبَيت  بةآلم  دةبَيتةوة،  عَيراق  رووبةإووي 
سةقامگيريي  لة  بةرپرسياربَيت  خؤي  عَيراق 
کةرکوکيشة،  مةبةستت  تؤ  ءابزانم  ياسايي، 
رووبةإووي  کة  کَيشةکانة  لة  يةکَيك  ئةمة 
پَيويستة  دةبَيتةوة،  عَيراق  داهاتووي  ئَيستاء 
چونکة  دةکــات،  چارةسةري  چؤن  بزانَيت 
جگة لةوةي کورد خؤي بةخاوةني دةزانَيت، 
هةستَيکي قوَليش لةالي اليةنةكةي ديكة هةيةء 
دةَلَين ئةمة خاکي ئَيمةشة، جا ئةگةر سامانة 
دةربهَينيت،  هاوکَيشةکة  لة  سروشتييةکان 
باوةإناکةم  من  دةکــرَيــتء  باس  زؤر  کة 
ساماني  لةسةر  کَيشةکة  بَيتء  هؤکةي  ئةمة 
سروشتي بَيت. من باوةإم ءاية ئةم کَيشةية 
لةناخي  کة  قوَلةوةية  هةستة  بةو  پةيوةندي 
سروشتي بَيت. من باوةإم ءاية ئةم کَيشةية 
لةناخي  کة  قوَلةوةية  هةستة  بةو  پةيوةندي 
سروشتي بَيت. من باوةإم ءاية ئةم کَيشةية 

نيشتمانء  بة  ــارةت  ســةب هةية  خةَلکدا 
نيشتةجَيبوونيان،  جَيگاي  خاکةکةيانء 
بؤ  بةديکردن،  تَيدا  ئةوةم  خؤم  من  چونکة 
کة  دةبَيت  باش  شتَيکي  چارةسةرکردنيش 
بةيةکةوة  بتوانن  باوةإةي  ئةو  بگةنة  خةَلك 

بژين کة ئومَيدي منة لةوبارةيةوة.
بؤ  بگةإَينةوة  خــةَلــك  ئـــةوةي  پَيش 
لةنزيکةوة  من  ديكة،  ناوچةکاني  کةرکوكء 
نزيکةکاني  کؤمةَلگا  لة  ئةوانةي  دواندمن، 
هةوَلمدا  ببوون،  نيشتةجآ  هةولَير  شاري 
لة  بکةم،  لةطةَلدا  قسةيان  بياندوَينمء 
بؤ  بگةإَينةوة  دةيانويست  گفتوگؤکانياندا 
گوزةران  کارء  لةسةري  خؤيانء  خاکةکةي 
بکةن، بةآلم باوةإناکةم کة هَيشتا بةتةواوي 
لةطةأل خةَلکي  بيانةوَيت  کة  بةوةبکةن  باوةإ 
بکةن، بةآلم باوةإناکةم کة هَيشتا بةتةواوي 
لةطةأل خةَلکي  بيانةوَيت  کة  بةوةبکةن  باوةإ 
بکةن، بةآلم باوةإناکةم کة هَيشتا بةتةواوي 

ئةو  بؤ  ئامادةبن  بژينء  يةکساني  بة  ديكةدا 
پارةيةش  هةموو  ئةو  خةرجکردني  ژيانة. 
ــةدا کــة بــؤ چــارةســةرکــردن  ــگــاي ــةو رَي ل
کة  رَيگابَيت  باشترين  باوةإناکةم  دانراوة، 
خةرج  رَيگادا  لة  ءآلتي  زؤري  پارةوپولَيکي 
کة  رَيگابَيت  باشترين  باوةإناکةم  دانراوة، 
خةرج  رَيگادا  لة  ءآلتي  زؤري  پارةوپولَيکي 
کة  رَيگابَيت  باشترين  باوةإناکةم  دانراوة، 

پارةوپولة  ئةو  من  ــاوةإي  ب بة  دةکرَيت. 
بکرَيت  خةرج  خزمةتگوزارييةکانياندا  لة 
زؤرَيك  کة  لةبيرنةچَيت  ئةوةشت  باشترة، 
دابإاوةکان،  ناوچة  راگوَيزراوةي  لةو خةَلکة 

ئةو  بةآلم  نةژياون،  خؤيان  ناوچةکاني  لة 
بةو  ءايکردووة  ناخيان  قوَلةي  پةيوةنديية 
ئةو  بةآلم  نةژياون،  خؤيان  ناوچةکاني  لة 
بةو  ءايکردووة  ناخيان  قوَلةي  پةيوةنديية 
ئةو  بةآلم  نةژياون،  خؤيان  ناوچةکاني  لة 

پَيويستة ئةم  بيانبةستَيتةوة، بؤية  ناوچانةوة 
هاوکَيشةية هاوسةنگ بکرَيت.

لة  ضؤن  سةردانةكةت  لــةدواى  ثرد: 
ئايندةى كورد دةإوانيت؟

ئةو  گةيشتووينةتة  ئَيستا  وابزانم   -
ئايندةى كورد دةإوانيت؟

ئةو  گةيشتووينةتة  ئَيستا  وابزانم   -
ئايندةى كورد دةإوانيت؟

عَيراق  بؤ  هاتووة  ئةوة  کاتي  کة  جَيگايةي 
نةخشةي داهاتووي خؤي بکَيشَيت، بةباوةإي 
ءةکو  ــراوة  ک کوردستاندا  لة  ــةوةي  ئ من 
باوةإم  عَيراق،  بؤ  نموونةيةکة  هةرَيمَيك، 
بدرَيت،  ئةنجام  سةربةخؤيي  بؤئةوةي  ءاية 
ببوژَيننةوةء  ئابووريتان  ژَيرخاني  پَيويستة 
ناوچةکةدا،  لة  بةهَيز  ئابووريي  هَيزَيکي  ببنة 
بووة  ءَيــران  عَيراق  پاشماوةي  چونکة 
بةهؤي جةنگةوة، خةَلکي ئةوَيش دةيانةوَيت 
لةو  بؤئةوةي  بةهَيزبکةن،  ئابوورييةکةيان 
دابين  پَيداويستييةکانيان  خةَلك  رَيگايةوة 
کة  سةلماند  ئةوةتان  ئَيوة  ءابزانم  بکةن، 
بةدَلنياييةوة  ئَيمة  دةکرَيت.  بؤ  کارةتان  ئةم 
کة  سةلماند  ئةوةتان  ئَيوة  ءابزانم  بکةن، 
بةدَلنياييةوة  ئَيمة  دةکرَيت.  بؤ  کارةتان  ئةم 
کة  سةلماند  ئةوةتان  ئَيوة  ءابزانم  بکةن، 

هةرچي لة تواناماندا هةبَيت دةيکةين بؤئةوةي 
هةوَلدةدةين  بدةين،  پرؤسةية  ئةم  يارمةتيي 
لة  بدةين  ئابووري  بوژاندنةوةي  يارمةتي 

کوردستاندا.
فإگة  کة  لةبيربچَيتةوة  ئةوةتان  نابَيت 
بازرگانيي  دةرگايةکي  هةولَير  گةورةکةي 
گةورةتان بؤ دةکاتةوةء ئيتر پشت بة رَيگاي 
سةربةخؤ  چونکة  نابةستن،  ئَيران  تورکياء 
دةبنء ئةم فإگةية سةربةخؤيي ئابووريتان 

دةداتآء پَيگةکةتان زؤر بةهَيز دةکات.
حكومةتى  ثةيوةندييةكانى  ثــرد: 
ضؤن  كوردستان  هةرَيمى  بةريتانياو 

هةَلدةسةنطَينيت؟
ضؤن  كوردستان  هةرَيمى  بةريتانياو 

هةَلدةسةنطَينيت؟
ضؤن  كوردستان  هةرَيمى  بةريتانياو 

هةية  هةمةاليةنةمان  گروپَيکي  ئَيمة   -
تةواوي حيزبة  لة  گروپة  ئةم  پةرلةماندا،  لة 
بةشداربووةکاني بةريتانيا پَيكهاتووة، پَيشتر 
من ئةندامي ئةو گروپة بوومء بة گرنگيشي 
هةية،  هةمةاليةنةمان  گروپة  ئةم  کة  دةزانم 
عَيراق  کوردستاني  هةرَيمي  بــؤئــةوةي 
ئةمةش  دابنآ،  بةرنامةکةيةوة  لةسةرووي 
لة رَيگاي کؤبوونةوةي بةردةوامةوة دةبَيت 
لة پةرلةماندا، هةروةها بة بووني پةيوةندي 
دةرةوةء  ـــي  ءةزارةت لةطةأل  ـــةردةوام  ب

رَيکخراوي گةشةپَيداني نَيودةوَلةتي.
دةرةوةء  ـــي  ءةزارةت لةطةأل  ـــةردةوام  ب

رَيکخراوي گةشةپَيداني نَيودةوَلةتي.
دةرةوةء  ـــي  ءةزارةت لةطةأل  ـــةردةوام  ب

بةداخةوة من ئَيستا ءةزيرم لة ءةزارةتي 
خوَيندن، بؤية بؤم نيية ئةندامبم لةم گروپةدا، 
پةرلةمانة  ئةنداماني  ئةو  بؤ  گروپة  ئةو 
ديكةي  کارةکاني  ءةزارةتء  کــاري  کة 
حکومةتيان لةال نيية، بةآلم لةنزيکةوة ئاگام 
لَييانةء هيچ هؤيةکيش نيية کة رَيطام لَيبگرَيت 
لة کؤبوونةوةکانياندا، چونکة  ئامادةنةبم  کة 
بؤم هةية بةشداريي کؤبوونةوةکانيان بکةم.

بةباوةإي من کوردةکان لةو جَيگايانةي 
بةريتانيادا،  سةرانسةرى  لة  نيشتةجَين 
ئةندام  بــة  بکةن  پــةيــوةنــدي  پَيويستة 
کة  لَيبکةن  ــان  داواي پةرلةمانةکانيانةوةء 
هةمةاليةنةوة،  گروپة  بةم  بکةن  پةيوةندي 
لةناو  زيندوويي  بة  مةسةلةکة  بؤئةوةي 

پةرلةماندا بهَيَلنةوة.
مةسةلةي  لــة  يارمةتيانة  ــةم  ل جگة 
کاري  جديي  بة  پَيويستة  هةَلبژاردنةکاندا 
مةسةلةي  لــة  يارمةتيانة  ــةم  ل جگة 
کاري  جديي  بة  پَيويستة  هةَلبژاردنةکاندا 
مةسةلةي  لــة  يارمةتيانة  ــةم  ل جگة 

ژَير  بخرَيتة  پرؤسةکةش  بکرَيتء  بؤ 
کة  ئةوةية  شت  گرنگترين  چاودَيرييةوة، 
بانگهَيشت  نَيودةوَلةتي  چاودَيريکةري 
لةکاتي  بکةن.  پرؤسةکة  چاودَيريي  تا  بکةن 
پَيويستة  هةَلبژاردنةکاندا  ئةنجامداني 
گلةيي  کة  کؤبکرَيتةوة،  بةَلگانة  ئةو  تةواوي 
ناإةزايةتيان  يان  لةسةرة  رةخنةي  يان 
بــةردةم  بخرَيتة  دةربــإيــوةء  لةبارةيةوة 

چاودَيريکةري نَيودةوَلةتي.
بــةردةم  بخرَيتة  دةربــإيــوةء  لةبارةيةوة 

چاودَيريکةري نَيودةوَلةتي.
بــةردةم  بخرَيتة  دةربــإيــوةء  لةبارةيةوة 

ئَيستا  هةَلبژاردنانةي  ئةم  بةئومَيدم 
سةربةخؤء  بدرَيتء  ئةنجام  بةإَيوةية، 

ئازادبَيت.
ثرد: لةبارةي ئةو بةَلگة مَيژووييانةي 
کة حکومةتي ئةوکاتي بةريتانيا تاوانبار 
کوردستانء  دابةشکردني  بة  دةکــات 
هيض  کورد  گةلي  مافي  ژَيرپَيخستني 

قسةيةكت هةية؟
دةوَلةتي  بة  بةتةواوي  من  هةرچةندة   -
ناتوانين  بةآلم  رازيــم،  کورد  سةربةخؤي 
بيروبؤچووني خؤمان بةسةر ءآلتاني ديكةدا 
بةريتانيا  دةَلَيت  کةسَيك  هةموو  بسةپَينين. 
ئةويش  هةر  هَيناوةء  کورد  بةسةر  ئةمةي 
جيهاني  لة  بةآلم  بکات،  چارةسةري  دةبَيت 
ئةمإؤدا ناتوانين بَلَيين ئةمة چؤن روويداوة.

جيهاني  لة  بةآلم  بکات،  چارةسةري  دةبَيت 
ئةمإؤدا ناتوانين بَلَيين ئةمة چؤن روويداوة.

جيهاني  لة  بةآلم  بکات،  چارةسةري  دةبَيت 

يةکَيتي  ئةندامي  ببَيتة  دةيةوَيت  تورکيا 
بيروإا  دةتوانين  رَيگايةشةوة  لةم  ئةوروپا، 
دابين  ئؤتؤنؤمي  لة  جؤرَيك  بگؤإينةوةء 
ئةو  ئةوةي  پَيش  کورد.  خةَلکي  بؤ  بکةين 
دابين  ئؤتؤنؤمي  لة  جؤرَيك  بگؤإينةوةء 
ئةو  ئةوةي  پَيش  کورد.  خةَلکي  بؤ  بکةين 
دابين  ئؤتؤنؤمي  لة  جؤرَيك  بگؤإينةوةء 

پَيويستة  بکةين،  ئَيراندا  لةطةأل  قسانة  جؤرة 
باشي  هةبَيتء  پةيوةنديمان  لةپَيشةوة 
گفتوگؤوة  بچينة  دةتوانين  ئةوکاتة  بکةين، 
ناکات  پَيويستيش  لةطةَليدا،  لةوبارةيةوة 
چونکة  بَلَيم،  تؤ  بة  ديبلؤماسي  کَيشةکاني 
چةندة  کةيسانة  ئــةو  دةزانــيــت  بؤخؤت 

قورسن.
کَيشةکةت  بة  باوةإمان  ئَيمة  هةرچةندة 
زؤر  پراکتيکييةوة  لةإووي  بةآلم  هةبَيت، 
کَيشةکةت  بة  باوةإمان  ئَيمة  هةرچةندة 
زؤر  پراکتيکييةوة  لةإووي  بةآلم  هةبَيت، 
کَيشةکةت  بة  باوةإمان  ئَيمة  هةرچةندة 

بسةپَينين،  ئةوة  بةهَيز  ناشتوانين  دوورين، 
بؤية دةبَيت لةطةأل ءآلتاني ديكةدا کاربکةين 

بؤ ئةو مةبةستة.
من نامةوَيت زؤر لةسةر رابردوو بدوَيم 
لةوکاتانةدا  من  چونکة  (بةپَيکةنينةوة)، 
لَيرةداين  ئَيمة  ئَيستا  نةبووبووم،  لةدايك 
نةك لة رابردوودا. باوةإم ءاية بةهؤي ئةو 
مَيژووة نادادپةروةرةي کة ئَيوةي بةيةکةوة 
بةستووةتةوة، لة هةندَيك رَيگاء لة هةندَيك 
بؤية  لَيدةگرَيت،  بةرةوپَيشچوونتان  الوة 
لَيرةداين،  ئَيمة  بَلَيين  باشترءاية  هةندَيكجار 
بکرداية  چيمان  نةك  بکةين؟  چي  لَيرةوة 
ناتوانين  ئَيمة  چونکة  نةکرا،  کة  لةوکاتةدا 
لَيرةوة  دةتوانين  بةآلم  بگؤإين،  رابــردوو 

دةستپَيبکةين.

وةزيرَيكى بةريتانى بؤ ثرد دةدوَيت
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سازدانى: يؤنجا ثؤيراز دؤطان

سَيدات لَيضنةر دةَلَيت: «تائَيستا توركيا 
لة  نةبووةتةوة  نزيك  جؤرَيك  هيض  بة 
توركيا  بةآلم  كورد،  كَيشةى  ضارةسةرى 
هةية  مةترسيى  كة  ــةوةى  ب ءرياية 
ثارتى  تيرؤريستييةكانى  كارة  بةهؤى 

كرَيكارانى كوردستان».
لةماوةى  توركيا  ءةزيرانى  سةرؤك 
ـــةوةدا كة  ــاذةى ب ــام رابــــردوودا ئ
ضارةى  دؤزينةوةى  بؤ  هةنطاونراوة 
كورد  كَيشةى  ضونكة  كــورد،  كَيشةى 
توركياية،  طــةورةى  كَيشةى  يةكةم 
كة  بةوةدا  ئاماذةشى  طويل  هةروةها 
خةَلكى  رؤشنبيرو  خةَلكى  ثَيويستة 
كراوة  طفتوطؤى  اليةنةكان  مةدةنى 
بابةتانةدا  ئةو  لةناو  دةستثَيبكةن، 
سنوورى  لةسةر  هةكارى  ناوضةي  لة 
سنوورة  ئةو  كة  توركيا  عَيراقء  نَيوان 
هَيرشكراية  لَيية  ثةكةكةى  ضةكدارانى 
سةرباز  شةش  توركياء  سوثاى  سةر 

كوذران.

سةبارةت  ضيية  تؤ  هةَلسةنطاندنى   *
بة ئاماذةكردنى طويل بؤ كَيشةى كورد 

ءةك كَيشةى سةرةكيى توركيا؟
- سةبارةت بةم ثرسيارة دةمةوَيت باس 
ديمرَيل، سةرؤك  كاتَيك سلَيمان  لةوةبكةم 
ثَيويستة  ءتبووى  جارَيكيان  بوو،  ءةزير 
ئةو  تَيبطةين،  كورد  كَيشةى  حةقيقةتى  لة 
قسةيةى ديمرَيل توركياى هةذاند، ئةوكات 
طةورة  كَيشةيةكى  كورد  ناوهَينانى  تةنيا 
طةيشتووةتة  بارودؤخةكة  ئَيستا  بــوو، 
حاَلةتَيك كة سةرؤك ءةزيران بَلَيت كَيشةى 
كَيشةى  طرنطترين  طةورةترينء  كــورد 
طرنطترة  كَيشةية  ئةو  هةروةها  توركياية، 
تةندروستىء  ئابوورىء  هةآلوسانى  لة 
ثةروةردة، ئةم قسةية بؤخؤى شؤإشَيكة، 
لةوةدةكاتةوة دةبَيت  بير  ئَيستادا خةَلك  لة 
ثةروةردة، ئةم قسةية بؤخؤى شؤإشَيكة، 
لةوةدةكاتةوة دةبَيت  بير  ئَيستادا خةَلك  لة 
ثةروةردة، ئةم قسةية بؤخؤى شؤإشَيكة، 

ضارةسةر ضى بَيت بؤ كَيشةكة. 
ئةو  بؤ  بكرَيت  ضى  ثَيويستة   *

كَيشةية؟
- لةإاستيدا حكومةت هةنطاوى يةكةمى 
هاويشتووة، ئةويش ئاماذةدانة بة كَيشةكة 
يا ناوهَينانى كَيشةكة، بةآلم لَيرةدا حكومةت 
ضارةسةرى  مةعريفةى  نة  ئةزموونء  نة 
ئازايةتييةكي  تةنيا  بةَلكو  ثَيية،  كَيشةكةى 
بوونى  بة  داننانة  ئةويش  نيشاندراوة 
خؤمان  رَيكخراوةكةى  لة  ئَيمة  كَيشةكةدا، 
كرد  حكومةت  بة  ثَيشكةش  راثؤرتَيكمان 
هةندَيك  هةروةها  كَيشةكة،  بة  سةبارةت 
هةمانشَيوةى  بة  ديكةش  رَيكخراوى 
بة  ثَيشكةش  لةوجؤرةيان  راثؤرتى  ئَيمة 
ئةو  هةر  نةك  بةآلم  ــردووة،  ك حكومةت 
رؤشنبيرى،  بةشى  بةَلكو  دامــةزراوانــة، 
ئةو  هةر  نةك  بةآلم  ــردووة،  ك حكومةت 
رؤشنبيرى،  بةشى  بةَلكو  دامــةزراوانــة، 
ئةو  هةر  نةك  بةآلم  ــردووة،  ك حكومةت 

ئةندامانى  ءةزيــرةكــان،  سوثا،  ثؤليس، 
باآلى حيزب، خةَلكى جؤراوجؤر رازيبن بة 
بطةنة  ناتوانن  كورد،  كَيشةى  ضارةسةرى 

ئةنجام.
* بؤ؟

لة  نيية  كــؤدةنــطــيــيــةك  ضونكة   -
متمانة  نةبوونى  هةروةها  هةرَيمةكةدا، 
كؤمةَلطاشدا  ئةندامةكانى  لــةنــَيــوان 
نة  ءايــة  حاَلةتةكة  ديكةية،  كَيشةيةكى 

نة  هةية،  هةرَيمةكة  بة  متمانةى  حكومةت 
هةية،  حكومةت  بة  متمانةيان  هةرَيمةكة 
حاَلةتةكة  لة  باشتر  دةتوانين  هةروةها 
ئاشكراكرد  خؤى  ثالنى  سوثا  كة  تَيبطةين 
لةمجؤرة  داهاتوودا،  نزيكى  لةماوةيةكى 
نيية  بةس  حكومةت  ئازايةتيى  حاَلةتانةدا 
بؤ ئاماذةدان بة كَيشةكان، ضونكة ثَيويستة 
هةنطاونانَيكى  هةموو  ئةوةبين  ءريايى 
لةوجؤرة، دوو هةنطاو دةمانباتةوة دواوة.

طؤإاوة  ضى  ئَيستا  هةستدةكةيت   *
ئــةوةى  لةجياتى  دةبينيت  كاتَيك 
طؤإاوة  ضى  ئَيستا  هةستدةكةيت   *
ئــةوةى  لةجياتى  دةبينيت  كاتَيك 
طؤإاوة  ضى  ئَيستا  هةستدةكةيت   *

بَيت،  كَيشةكة  دةستبةردارى  حكومةت 
سوورة لةسةر ضارةسةر؟

لةكاتى  نةضَيت  بيرمان  ئةطةر  ئَيمة   -
ئةرطةنةكؤندا،  طروثى  لَيكؤَلينةوةكانى 
لَينيشت،  طـــةورةى  ترسى  كــةس  زؤر 
بةَلكو  نةبوو،  كارةكةيان  كَيشةكة  ضونكة 
طرنط  طروثةكة  ئةندامةكانى  ثلةءثايةى 
ناو  ضوونةتة  تاوانكردن  بؤ  ئةوانة  بوو، 
رابردوويةكى  لة  هةروةها  طروثةوة،  ئةو 
ســةرؤك  ءيسترا  كة  بينيمان  نزيكدا 
بكرَين،  دادطايي  ءةزيرةكانى  ءةزيــرانء 
ترسء  سوثاو  بةياساييكردنى  هةروةها 
باس  طرفتانةدا  ئةم  لةناو  خةَلك،  تؤقاندنى 
دةكرَيت،  كورد  كَيشةى  ضارةسةرى  لة 
حكومةت  سوثاء  نيية  طرنط  باسةدا  لةو 
بةرامبةر  هةية  بيركردنةوةيةكيان  ض 
شتةكان  كة  طرنطة  ئةوة  بةآلم  كَيشةكة، 
ئةوشتةى  بةرامبةريش  ئايا  اليةنةن،  تاك 
تيرؤريستء  سةدان  لةكاتَيكدان  دةوَيت؟ 
ثَيمواية  شاخةكانن.  لة  ضةكدار  خةَلكى 
لةسةر  رَيطربَيت  ناتوانَيت  كةس  هيض 
ئةوان  لة  ضارةسةرى كَيشةى كورد، جطة 
ضارةسةرةكةيان  ئةطةر  ضونكة  خؤيان، 
لة  رَيطربَيت  دةتوانَيت  كآ  نةبوو،  بةدأل 

تيرؤريستييةكانيان؟ كارة 
بةم  بَيت  رازى  سوثا  ثَيتواية   *

هةنطاوانةى حكومةت؟
ئةوةى  لةطةأل  سةيربكةين  ئةطةر   -
نةبووة،  سوثا  بةدَلى  روويداوة  زؤرشت 
كَيشةى  ـــووة،  ب رازى  ســوثــا  ـــةآلم  ب
قةدةغةبوونى زمانى كوردى ضارةسةركرا 
شةش  تةرةتة  ئةطةرضى  سوثا،  لةطةأل 
نايةوَيت،  سوثا  كة  كاردةكات  هةندَيك 
نةضَيت  بيريشمان  ثَيويستة  هةروةها 
ثةكةكة  كة  دةكرد  شتةى  ئةو  تيظى  رؤذ 
هةنطاوةكة  ــا  وات بيكات،  نةيدةتوانى 
لة  بوو  ثَيويست  دةوترَيت  ئَيستا  طرنطة، 
بهاويشتراية،  هةنطاوة  ئةو  ١٩٩٤دا  ساَلى 

هةية  رازيبوونيش  بَيطومان  هةروةها 
لةنَيوان سوثاو حكومةتدا.

كورد  كَيشةى  ضارةسةرى  ثالني   *
لةكوَيوة هات؟

كة  لةوةوةهات  ضارةسةرةكة  فيكرى   -
بيريانكردةوة  لة حكومةتء سوثا  هةريةك 
سنوورَيك  ئيتر  بكرَيت،  رَيطريى  كة 
ثةيوةندى  خةَلك  ضيتر  بؤئةوةى  دابنرَيت 
رَيزةكانى  نةضَيتة  بكاتء  شاخةكانةوة  بة 
رَيطاضارةيةك  ثَيويستة  هةروةها  ثةكةكة، 
خــوارةوةى  هَينانة  بؤ  بةكاربهَينرَيت 
ئَيستا  هةروةها  شاخةكان،  لة  تيرؤريستان 
بةرةوثَيشضوونى  ثَيويستة  ءاية  بإوايان 
ناوضة  لة  روو  كؤمةآليةتى  ئــابــوورىء 
بةرةوثَيشضوونى  ثَيويستة  ءاية  بإوايان 
ناوضة  لة  روو  كؤمةآليةتى  ئــابــوورىء 
بةرةوثَيشضوونى  ثَيويستة  ءاية  بإوايان 

بكات. كوردنشينةكان 
ــاراوة  ش ديكةى  هؤكارى  ئايا   *
بةو  ءةزيران  سةرؤك  بؤضى  يان  هةية، 
طةشبينييةوة باس لة رَيطاضارةى كَيشةى 

كورد دةكات؟
بةآلم  هةية،  ديكة  هؤكارى  بةَلَى   -
كةسَيك  هيض  بؤ  هيواى  بــوارى  ثةكةكة 
كة  سةربازانةى  ئةو  نةهَيشتووةتةوة، 
سةرسنوورو  ناوضةكانى  لة  دةكوذرَين 
كوردانةن  سةربازة  ئةو  زياتر  باكوور،  لة 
لةاليةكى  سوثادان،  ريزةكانى  لةناو  كة 
ناكؤكيانةى  شةإء  ئةو  بةهؤى  ديكةوة 
ضةندان  بةدرَيذايى  سوثا  ثةكةكةء  نَيوان 
ساأل، ءايكردووة كة ئابوورى ئةو ناوضانة 
كةواتة  بإوات،  هةرةس  بةرةو  بةتةواوى 
بوونةتة  دوواليةنةوة  لة  كورد  خةَلكانى 
كةواتة  بإوات،  هةرةس  بةرةو  بةتةواوى 
بوونةتة  دوواليةنةوة  لة  كورد  خةَلكانى 
كةواتة  بإوات،  هةرةس  بةرةو  بةتةواوى 

دةكرَيت  بؤية  بابةتة،  ــةو  ئ قوربانيى 
كة  ــةوةى  ل دَلخؤشبَيت  ءةزيــر  ســةرؤك 
راستةقينةيان  مةيلَيكى  كوردةكانيش  ئَيستا 
هاوكارو  كَيشةكةء  ضارةسةرى  بؤ  هةية 

ياريدةدةر دةبن.
ــران  ءةزي ســةرؤك  ــةوةى  ئ دواى   *
هةست  كرد،  كورد  كَيشةى  بؤ  ئاماذةى 
ئايا  بوو،  ناإازى  تةواو  سوثا  دةكرَيت 
سةرؤك  لَيدوانةكانى  يان  سوثا  هَيزى 
ئايا  بوو،  ناإازى  تةواو  سوثا  دةكرَيت 
سةرؤك  لَيدوانةكانى  يان  سوثا  هَيزى 
ئايا  بوو،  ناإازى  تةواو  سوثا  دةكرَيت 

كاميان بةهَيزترن؟
- لةإاستيدا لةم ساآلنةى دواييدا سوثا 
لة  ئَيستا  هةروةها  تَيكةوتووة،  طؤإانى 
خوَيندن  سوثادا  هَيزى  دامةزاراوةكانى 
هةية، ئةطةرى مةوداى بيركردنةوةى سوثا 
لة ضوارضَيوة توندةكةى هاتبَيتة دةرةوة. لة 
توركيادا هةندَيك حاَلةت دةركةوتن لة ضينة 
لةطةأل  كة  نوخبةيةى  ضينة  ئةو  باآلكان، 
دروستبووة،  توركيا  سوثاى  دامةزراندنى 
ءةك ضينى ئةندامانى ثارتى طةلى كؤمارى 

(CHP)، ئةم ضينة خاوةنى ضةندين ئةكاديميا 
ضةندين  ــوون،  ب زانكؤ  خاوةنى  ــوون،  ب
خةَلكى ثسثؤإو كاريطةريان بؤ دروستبوو 
بيرواضةقبةستووةكانى  لة  طرنطتربوون  كة 
بؤية  زياتربوو،  كاريطةريشيان  سوثاء 
سوثا  ناإازيبوونانةى  ئةو  هةستناكةم 

لةشَيوةى فؤرمى ثَيشوويدابَيت.
سةركردةى  ــردوودا  راب لةماوةى   *
بانطةشةى  قةرةيالن  مــوراد  ثةكةكة، 
ءةك  بةآلم  كرد،  ئاطربةستى  ئاشتىء 
سةر  كراية  هَيرش  هةكارى  لة  بينيمان 
سةرباز  ذمارةيةك  توركياء  سةربازاني 

كوذران، ئايا قةرةيالن سةركردةية؟
بةَلَينء  لة  نةبوو  راستطؤ  قةرةيالن   -
ئاشتى  بانطةشةى  لةاليةك  قسةكانى، 
هةروةها  دةكات،  هَيرش  لةاليةك  دةكاتء 
ئةو دةَلَيت من ئاطادارى ئةو هَيرشانة نيمء 
ئةمة  قوربانييةكان،  بةرامبةر  لة  خةمبارم 
هَيرشانة  ئةو  ئاطادارى  ئةطةر  ناطونجَيت، 
ثةكةكة  سةركردةى  قةرةيالن  ئةوا  نيية 
ئةو  كةواتة  بَيت،  سةرؤك  ئةو  ئةطةر  نيية، 
ئةو  ئاطادارنيم،  بَلَيت  ئةطةر  ناكات  راست 
ءةآلمَيك  ثةكةكة  ئةمدواييةى  هَيرشانةى 
ثرؤسةى  ئــةطــةرى  بــة  ــارةت  ســةب ــوو  ب
مَيزة  ئةو  بَيت  بةوجؤرة  هةروةها  ئاشتى، 
ديموكرات  ثارتى كؤمةَلطاى  كة  طفتوطؤيةى 
جَيطاى  ـــردووة،  ك ثَيشبينى  ئاشتى  بؤ 
لة  جياوازة  ثةكةكة  نابَيتةوة،  تَيدا  ثةكةكةى 
بزووتنةوةى ئيتاى هةرَيمى باسك، جياوازة 
بةَلكو  سكؤتلةندا،  ياخيبووى  هَيزى  لة 
ثةكةكة ثابةندنابَيت بة بةَلَينةكان، هةركاتَيك 
هةوَلى  ئةو  ئةوا  بةديكرا،  ئاشتى  رووناكى 
لةطةأل  ياريى  ثةكةكة  دةدات،  كوذاندنةوةى 
لةماوةى  دةزانرَيت  ءةك  دةكات،  توركيا 
هةبوو،  ئاشتيانة  طفتوطؤى  ـــردوودا  راب
ئةو  هةر  ئةنجامدا،  هَيرشانةيان  ئةو  كةضى 

حاَلةتانةشة كة توركياى بَيهيوا كردووة.
ثَي  بايكاَلت  دينز  ثَيشنيازةكانى   *

ضؤنة بؤ  ضارةسةرى كَيشةى كورد؟
ئةو  بــؤ  ــوو  ب ـــط  درةن لــةإاســتــيــدا   -
ثَيشنيازانة، دةبوو زووتر ئةوة خرابايةإوو، 
بةآلم ئَيستاش درةنط نةبووة، كاتَيكى باش 
ثَيشنيازانة، دةبوو زووتر ئةوة خرابايةإوو، 
بةآلم ئَيستاش درةنط نةبووة، كاتَيكى باش 
ثَيشنيازانة، دةبوو زووتر ئةوة خرابايةإوو، 

زياتر  كاتَيك  هةموو  لة  ئَيستا  ضونكة  بوو، 
ئةو  ثَيشكةوتووة،  توركيا  لة  كورد  كَيشةى 
ءتانةى بايكاأل هيوايةك دةبةخشنة ئاشتى.               

سةرضاوة: سايتى تودةى زةمان
و. لة ئينطليزييةوة: ئارام شَيخ 

ءةسانى

بةإَيوةبةرى لَيكؤَلينةوةى ستراتيذى نَيودةوَلةتى لة توركيا:

توركيا نزيك نةبووةتةوة لة ضارةسةرى كَيشةى كورد

سَيدات لينجةر، بةإَيوةبةرى دامةزراوةى 
بؤ  نَيودةوَلةتي  ستراتيذى  لَيكؤَلينةوةى 
سَيدات لينجةر، بةإَيوةبةرى دامةزراوةى 
بؤ  نَيودةوَلةتي  ستراتيذى  لَيكؤَلينةوةى 
سَيدات لينجةر، بةإَيوةبةرى دامةزراوةى 

زانكؤى  لة  بإوانامةى  ئةنقةرة،  لة  فيكر 
شاهانةى لةندةنء زانكؤى شيفيلدى توركيا 
زانكؤى  لة  بإوانامةى  ئةنقةرة،  لة  فيكر 
شاهانةى لةندةنء زانكؤى شيفيلدى توركيا 
زانكؤى  لة  بإوانامةى  ئةنقةرة،  لة  فيكر 

دةرةوةى  سياسةتى  لة  بةدةستهَيناوة، 
توركيا، مامؤستا بووة، كؤرسى ءتووةتةوة 
نَيودةوَلةتييةكانء  ثةيوةنديية  لةبوارى 
ضةندين  لة  ئةمنييةكان  ثةيوةنديية 
خاوةنى  ئةنقةرة،  لة  جؤراوجؤر  زانكؤى 
سةبارةت  جؤراوجؤرة  ثةرتوكى  ضةندين 
ثةيوةندييةكانى  توركياء  سياسةتى  بة 
تيرؤرء  كةيسى  وآلتــةء  ئةو  دةرةوةى 

شةإى عَيراق.
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٠٧٧٠١٩٩٢٨٢٤      

خةلَكى كوردستان ضاوةأوانى تارانن

سؤران ثاآلنى

ئــاكــامــى  ــى  ــدن ــان ــةي راط دواى 
ئَيران،  لة  هةَلبذاردنى سةرؤك كؤمار 
ئــاكــامــى  ــى  ــدن ــان ــةي راط دواى 
ئَيران،  لة  هةَلبذاردنى سةرؤك كؤمار 
ئــاكــامــى  ــى  ــدن ــان ــةي راط دواى 

ئةوءآلتة  ثايتةختى  تارانى  شــارى 
خؤثيشاندان  كؤمةَلَيك  تــووشــى 
ئةوءآلتة  ثايتةختى  تارانى  شــارى 
خؤثيشاندان  كؤمةَلَيك  تــووشــى 
ئةوءآلتة  ثايتةختى  تارانى  شــارى 

بووةوة، تةنانةت تائَيستا حةوت كةس 
لة اليةنطرانى مير حوسَينى موسةوى 
كة لةئاكامى ثيََكداهةَلثذان لةطةأل هَيزة 
لة اليةنطرانى مير حوسَينى موسةوى 
كة لةئاكامى ثيََكداهةَلثذان لةطةأل هَيزة 
لة اليةنطرانى مير حوسَينى موسةوى 

كوذراون. ئةمنييةكان 
ثارَيزةرو  نيكبةخت،  د.ساَلحى 

كوذراون. ئةمنييةكان 
ثارَيزةرو  نيكبةخت،  د.ساَلحى 

كوذراون. ئةمنييةكان 

كة  ئَيران  كةسايةتى سياسيي كوردى 
رؤذنامةى  بة  دادةنيشَيت،  تاران  لة 
هةَلبذاردنة  ئةم  «ئاكامى  راطةياند: 
رؤذنامةى  بة  دادةنيشَيت،  تاران  لة 
هةَلبذاردنة  ئةم  «ئاكامى  راطةياند: 
رؤذنامةى  بة  دادةنيشَيت،  تاران  لة 

بةَلكو  بوو،  ضاوةإواننةكراو  نةك 
هةَلبذاردنة  ئةم  «ئاكامى  راطةياند: 
بةَلكو  بوو،  ضاوةإواننةكراو  نةك 
هةَلبذاردنة  ئةم  «ئاكامى  راطةياند: 

دةنطى  ئَيران  سةرتاسةرى  لة  خةَلك 
بةَلكو  بوو،  ضاوةإواننةكراو  نةك 
دةنطى  ئَيران  سةرتاسةرى  لة  خةَلك 
بةَلكو  بوو،  ضاوةإواننةكراو  نةك 

بؤية  داوة،  موسةوى  بة  زؤرينةى 
ئةمة كودةتايةك بوو».

كةسايةتى  جــةاللــيــزادة،  ــةالل  ج
لةو  ئَيران،  كــوردى  ريفؤرمخوازي 
هةَلبذاردنة  ئةم  «ئاكامى  بإوايةداية 
لةو  ئَيران،  كــوردى  ريفؤرمخوازي 
هةَلبذاردنة  ئةم  «ئاكامى  بإوايةداية 
لةو  ئَيران،  كــوردى  ريفؤرمخوازي 

بووة،  خةَلك  ءيستى  بةثَيضةوانةى 
هةَلبذاردنة  ئةم  «ئاكامى  بإوايةداية 
بووة،  خةَلك  ءيستى  بةثَيضةوانةى 
هةَلبذاردنة  ئةم  «ئاكامى  بإوايةداية 

بةو  طةيشتووة  لـــةوة  خةَلكيش 
بووة،  خةَلك  ءيستى  بةثَيضةوانةى 
بةو  طةيشتووة  لـــةوة  خةَلكيش 
بووة،  خةَلك  ءيستى  بةثَيضةوانةى 

كردويةتى  كة  مةزنةى  بةشداريية 
ئَيراندا  لة  طؤإانكاريي  بةمةبةستى 
دةستيان  بؤية  ثَيكراوة،  سوكايةتى 
ـــى دةربــإيــنء  ـــاإةزاي ــــة ن داوةت

خؤثيشاندان».
كةسايةتى  تــةوةكــولــي،  خاليد 
لةو  ئَيران،  كــوردى  ريفؤرمخوازى 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  بارةيةوة 
ــة كة  ــةداي ــإواي ــةو ب ــةوى ل ــوس «م
تَيوةردراوة  دةستى  هةَلبذاردنةكان 
ــة كة  ــةداي ــإواي ــةو ب ــةوى ل ــوس «م
تَيوةردراوة  دةستى  هةَلبذاردنةكان 
ــة كة  ــةداي ــإواي ــةو ب ــةوى ل ــوس «م

ءساختةكاريي تَيدا كراوة، سندوقةكان 
ءةدةرناوة،  ضاودَيرةكانيان  طؤإاون، 
ئاكامةكةى  هةَلبذاردنة  ئةو  بؤية 
ءةدةرناوة،  ضاودَيرةكانيان  طؤإاون، 
ئاكامةكةى  هةَلبذاردنة  ئةو  بؤية 
ءةدةرناوة،  ضاودَيرةكانيان  طؤإاون، 

قابيلى قبوأل نيية بؤ ريفؤرمخوازان».
دواى ئةو ئاكامة ضاوةإواننةكراوةى 
كة لة هةَلبذاردنى ئَيرانةوة بآلوبووةوة، 
دواى ئةو ئاكامة ضاوةإواننةكراوةى 
كة لة هةَلبذاردنى ئَيرانةوة بآلوبووةوة، 
دواى ئةو ئاكامة ضاوةإواننةكراوةى 

موسةوى  حوسَين  مير  اليةنطرانى 
ركابةرى  كة  ريفؤرمخواز  باَلى  لة 
موسةوى  حوسَين  مير  اليةنطرانى 
ركابةرى  كة  ريفؤرمخواز  باَلى  لة 
موسةوى  حوسَين  مير  اليةنطرانى 

دةستيانداية  بــوو،  ــةذاد  ن يةكةمى 
لة  دةربإين  ناإةزايى  خؤثيشاندانء 
شارى تارانى ثايتةخت، بةآلم لةاليةن 
لة  دةربإين  ناإةزايى  خؤثيشاندانء 
شارى تارانى ثايتةخت، بةآلم لةاليةن 
لة  دةربإين  ناإةزايى  خؤثيشاندانء 

توندوتيذى  ئةمنييةكانةوة  هَيزة 
حةوت  تائَيستاش  ـــاراوةو  ئ هاتة 
نيكبةخت  د.ساَلحى  كوذراون،  كةس 
حةوت  تائَيستاش  ـــاراوةو  ئ هاتة 
نيكبةخت  د.ساَلحى  كوذراون،  كةس 
حةوت  تائَيستاش  ـــاراوةو  ئ هاتة 

لــةوبــارةيــةوة ءتــى: نــاإةزايــى لةو 
شَيوةية هةرطيز لة رابردوودا نةبووة، 
لة  كوردستانيش  لة  كراوة  كة  ئةوةى 
بةآلم  بــووة،  سنووردار  ــردوودا  راب
لة  ئَيران  خةَلكى  زؤربــةى  ئةمجارة 
بةآلم  بــووة،  سنووردار  ــردوودا  راب
لة  ئَيران  خةَلكى  زؤربــةى  ئةمجارة 
بةآلم  بــووة،  سنووردار  ــردوودا  راب

ئَيراندا  دةســتــوورى  ضوارضَيوةى 
كةسايةتى  كة  دةردةبــإن،  ناإةزايى 

طرنطي سياسىء رؤحانيان لةطةَلداية، 
بــاآلى  ــى  ــةآلت دةس ــة  ل ثَيشتر  كــة 
جَيبةجَيكردنء  ياسادانانء  بوارةكانى 
هــةبــووةو  ثؤستيان  دادوةريـــــدا 

دةسةآلتداربوون.
ـــردةوة ئــةو  ـــك ــى روون ــةوةش ئ
بزووتنةوة فراوانة كة خةَلك ءةإَييان 
ـــردةوة ئــةو  ـــك ــى روون ــةوةش ئ
بزووتنةوة فراوانة كة خةَلك ءةإَييان 
ـــردةوة ئــةو  ـــك ــى روون ــةوةش ئ

كةسانة  ئةو  ءايكردووة  خستووة، 
بوون،  دةسةآلتدا  لة  كة  رادةكَيشآ 
ميدياكان  هــةمــوو  هــةرضــةنــديــش 
بةدةست اليةنى دةوَلةتة، بةآلم خةَلكى 
ميدياكان  هــةمــوو  هــةرضــةنــديــش 
بةدةست اليةنى دةوَلةتة، بةآلم خةَلكى 
ميدياكان  هــةمــوو  هــةرضــةنــديــش 

ئَيران يةك دةنطء يةك هةَلوَيستن.
بةدةست اليةنى دةوَلةتة، بةآلم خةَلكى 

ئَيران يةك دةنطء يةك هةَلوَيستن.
بةدةست اليةنى دةوَلةتة، بةآلم خةَلكى 

ــارةبــوونــةوةى  ـــارةى دووب دةرب
موسةوى  كة  ئَيران  لة  هةَلبذاردن 
ــارةبــوونــةوةى  ـــارةى دووب دةرب
موسةوى  كة  ئَيران  لة  هةَلبذاردن 
ــارةبــوونــةوةى  ـــارةى دووب دةرب

جةالليزادة  جــةالل  ــات،  دةك داواى 
بــةردةوام  موسةوى  ئةطةر  ثَييواية 
خؤى،  هةَلوَيستةى  ئةم  لةسةر  بَيت 
بــةردةوام  موسةوى  ئةطةر  ثَييواية 
خؤى،  هةَلوَيستةى  ئةم  لةسةر  بَيت 
بــةردةوام  موسةوى  ئةطةر  ثَييواية 

ناضاربكات  باآل  بةرثرسانى  دةتوانَيت 
خؤى،  هةَلوَيستةى  ئةم  لةسةر  بَيت 
ناضاربكات  باآل  بةرثرسانى  دةتوانَيت 
خؤى،  هةَلوَيستةى  ئةم  لةسةر  بَيت 

بةآلم  بكرَيتةوة،  هــةَلــبــذاردن  كة 
ناضاربكات  باآل  بةرثرسانى  دةتوانَيت 
بةآلم  بكرَيتةوة،  هــةَلــبــذاردن  كة 
ناضاربكات  باآل  بةرثرسانى  دةتوانَيت 

راى  بةثَيضةوانةى  تةوةكولى  خاليد 
جةالليزادة، ئةوة بة سةخت دةزانَيتء 
سةختة  «زؤر  ــى:  ءت لــةوبــارةيــةوة 
نيطابانء  شوراى  بكرَيتء  كارة  ئةو 
دةسةآلت ئةوة قبوأل بكات، ئةمةش لة 

مَيذووى ئَيراندا نةبووة».
لة  خامنةيى  «رةهــبــةر  وتيشى: 
جؤرةكان  لة  جؤرَيك  بة  ثةيامةكةيدا 
ئاكامى هةَلبذاردنى قبوأل بووة، بةمةش 
جؤرةكان  لة  جؤرَيك  بة  ثةيامةكةيدا 
ئاكامى هةَلبذاردنى قبوأل بووة، بةمةش 
جؤرةكان  لة  جؤرَيك  بة  ثةيامةكةيدا 

هةَلبذاردن دووبارة نابَيتةوة».
دةربارةى هةَلوَيستى كوردةكانيش 

هةَلبذاردن دووبارة نابَيتةوة».
دةربارةى هةَلوَيستى كوردةكانيش 

هةَلبذاردن دووبارة نابَيتةوة».

لةم بارودؤخةى كة لة ئَيراندا هاتووةتة 
كايةوة، جةالليزادة ءتى: «طةلى كورد 
بةشدارى  ئَيراندا  كوردستانى  لة 
لةو  دةبَيت  ــردووةو  ك هةَلبذاردنى 
بةشدارى  ئَيراندا  كوردستانى  لة 
لةو  دةبَيت  ــردووةو  ك هةَلبذاردنى 
بةشدارى  ئَيراندا  كوردستانى  لة 

ساَلح  سوودءةربطرن،  خؤيان  مافةى 
لةو  دةبَيت  ــردووةو  ك هةَلبذاردنى 
ساَلح  سوودءةربطرن،  خؤيان  مافةى 
لةو  دةبَيت  ــردووةو  ك هةَلبذاردنى 

رَيذةى  هةرضةند  ثَييواية  نيكبةختيش 
كورد لة بةشداريدا ءةكو خةَلكى ئَيران 
رَيذةى  هةرضةند  ثَييواية  نيكبةختيش 
كورد لة بةشداريدا ءةكو خةَلكى ئَيران 
رَيذةى  هةرضةند  ثَييواية  نيكبةختيش 

نةبووة، بةآلم لة جاران زؤرتر بووةو 
دةبَيت لةم بارودؤخةدا بةشداربن».

ــت  ــَي ــــَي: «دةب تــةوةكــولــيــش دةَل
دةبَيت لةم بارودؤخةدا بةشداربن».

ــت  ــَي ــــَي: «دةب تــةوةكــولــيــش دةَل
دةبَيت لةم بارودؤخةدا بةشداربن».

ثشتيوانى  كــورد  هَيمنانة  بة  زؤر 
بؤ  هةوأل  بكات،  ريفؤرمخوازان  لة 
ئَيراندا  لة  ديموكراسى  جَيطيركردنى 
لةوة  دةتوانَيت  كورد  ضونكة  بدات، 

سوودءةربطرَيت». 
كوردةكانى  كة  ئةوةى  دةربارةى 
بَيت؟  ض  هةَلوَيستيان  دةبَيت  ئَيران 
كوردةكانى  كة  ئةوةى  دةربارةى 
بَيت؟  ض  هةَلوَيستيان  دةبَيت  ئَيران 
كوردةكانى  كة  ئةوةى  دةربارةى 

كايةوة،  هاتووةتة  كة  بارودؤخة  لةم 
فةزاى  «هةرضةند  دةَلــَي:  تةوةكولى 
كايةوة،  هاتووةتة  كة  بارودؤخة  لةم 
فةزاى  «هةرضةند  دةَلــَي:  تةوةكولى 
كايةوة،  هاتووةتة  كة  بارودؤخة  لةم 

كوردستان ءةكو تاران نييةو ئةمنيية، 
داخوازى  لة  ثشتيوانى  دةبَيت  بةآلم 
دةبَيت  ــا  ــةروةه ه بكةين،  طشتى 
مير  بزانين  بكةين،  تاران  ضاوةإَيى 
ئاكامَيك  ض  بة  موسةوى  حوسَينى 
شَيوةى  بة  ثشتيوانى  دواتر  دةطاتء 

مةدةنيانة بةإآ بخرَيت».
ــــارةى  ــةكــى تـــرةوة دةرب ــةالي ل
ئَيران  هةَلبذاردنةكانى  دةرئةنجامى 
ــــارةى  ــةكــى تـــرةوة دةرب ــةالي ل
ئَيران  هةَلبذاردنةكانى  دةرئةنجامى 
ــــارةى  ــةكــى تـــرةوة دةرب ــةالي ل

يةكَيتى  ئةمريكاو  ءآلتى  لة  يةك  هةر 
داواى  دةربرىء  َنيطةرانيان  ئةوروثا 
ئةو  ءتيان  كــرد،  ثَيداضوونةوةيان 
ئَيران  نييةو  قبوَلكردن  قابيلى  ئةنجامة 
ئةو  ءتيان  كــرد،  ثَيداضوونةوةيان 
ئَيران  نييةو  قبوَلكردن  قابيلى  ئةنجامة 
ئةو  ءتيان  كــرد،  ثَيداضوونةوةيان 

شايستةى حكومةتَيكى باشترة لةوةى 
سةرؤك  نةذاد  ئةحمةدى  كة  ئَيستا 

كؤمارى بَيت.
ـــــارةى ئــةم  ــزادة دةرب ــي ــةالل ج
ءتى:  دةرةوة  ءآلتانى  هةَلوَيستانةى 
ـــــارةى ئــةم  ــزادة دةرب ــي ــةالل ج
ءتى:  دةرةوة  ءآلتانى  هةَلوَيستانةى 
ـــــارةى ئــةم  ــزادة دةرب ــي ــةالل ج

هيض  ناوخؤييةو  مةسةلةيةكى  ئةمة   »
نييةو  ترةوة  ءآلتانى  بة  ثةيوةندى 
هؤشيارترن،  لةوة  ئَيرانيش  طةالنى 
بكةن،  بَيطانة  ءآلتانى  قسةى  بة  كة 
خةَلكى  دةبَيت  ناوخؤيية  مةسةلة  ئةم 
بكةن،  بَيطانة  ءآلتانى  قسةى  بة  كة 
خةَلكى  دةبَيت  ناوخؤيية  مةسةلة  ئةم 
بكةن،  بَيطانة  ءآلتانى  قسةى  بة  كة 

ئَيران ضارةسةرى بؤ بدؤزَيتةوة، 
ئةم  كــة  ــاردةوة  ــةش ن ئــةوةشــى 
كــارةى لــة هــةَلــبــذاردنــى ســةرؤك 
ئةم  كــة  ــاردةوة  ــةش ن ئــةوةشــى 
كــارةى لــة هــةَلــبــذاردنــى ســةرؤك 
ئةم  كــة  ــاردةوة  ــةش ن ئــةوةشــى 

طةالنى  لة  زوَلمَيكة  كراوة،  كؤماريدا 
كــارةى لــة هــةَلــبــذاردنــى ســةرؤك 
طةالنى  لة  زوَلمَيكة  كراوة،  كؤماريدا 
كــارةى لــة هــةَلــبــذاردنــى ســةرؤك 

ئَيران كراوة، ضونكة ئةوان شايستةى 
لةو  باشترنء  سةرؤكَيكى  حكومةتء 
ءةزيرى  «دةبَيت  ءتى:  بارةيةشةوة 
دةستيان  كة  كةسانةى  ئةو  ناوخؤو 
بة  سوكايةتيان  هةيةو  كــارةدا  لةم 
بدرَينة  كردووة  ئَيران  خةَلكى  دةنطى 
بة  سوكايةتيان  هةيةو  كــارةدا  لةم 
بدرَينة  كردووة  ئَيران  خةَلكى  دةنطى 
بة  سوكايةتيان  هةيةو  كــارةدا  لةم 

دادطاو سزا بدرَين».
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