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بةطوَيرةى ئةنجامى راثرسييةكى رَيكخراوى ثؤينت:

رؤذنامة

ــةك، كة  ــي ــرســي ــرةى راث ــوَي ــةط ب
ئةنجاميداوة،  ثؤينت  ــكــخــراوى  رَي
كوردستان  خةَلكى  بةشدارى  ئاستى 
داهاتوو  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى  لة 
ســةربــارى  ئةمة   ،(٪٦٨,٨) دةطــاتــة 
بإياريان  هَيشتا   (٪٠٥,٩) ئــةوةى 
يان  بةشداريكردن  بة  نةداوة سةبارةت 
هةروةها  هةَلبذاردن.  رةتكردنةوةى 
ليستى  ثَييانواية:  بةشداران  (٥٠,٩٪)ى 
ليستى  راستةقينةى  ركابةرَيكى  طؤإان 

ثارتىء يةكَيتى دةبَيت. 
ثَييانواية:  بــةشــداران  (٤٩,٣٪)ى 
پَيويستيان  سه ره كى  پارتى  «هه ردوو 
ساخته ء  كارى  بؤ  هه يه   په نابردن  به  
زؤرينه ى  بؤئه وه ى  هه إه شةكردن، 
به ده ستبهَينن».  په رله مان  كورسييه كانى 
لة بةرامبةريشدا (٤٠,١٪) ثَييانوانيية؛ دوو 
ساختةكاريىء  بة  ثَيويستيان  حيزبةكة 
(نازانم)  بة   (٪١٠,٦) هةبَيتء  هةإةشة 

وةآلميانداوةتةوة.
ــه ردوو  ه ئايا  ـــةوةى،  ئ ــارةى  ــةب ل
ئه نجامدانى  له كاتى  سه ره كى  پارتى 
له گه أل  هاوكارده بن  هةَلبژاردنه كاندا 
ســه ربــه خــؤى  ـــاآلى  ب كؤمسيؤنى 
نيوةى  لــة  زيــاتــر  هــةَلــبــژاردنــه كــان؛ 
كة  نابن،  هاوكار  ثَييانواية،  بةشداران 
بةرامبةريشدا  لة  (٥٥,٢٪)ة  رَيذةكة 
حيزبة  دوو  ئةو  ثَييانواية:   (٪٣٠,٤)
كؤمسيؤنء  لةطةأل  دةبــن  هــاوكــارى 

(١٤,٤٪) بة (نازانم) وةآلميانداوةتةوة.
راثرسييةكة  بةشدارانى  (٤٩,٢٪)ى 
پارتى  «هه ردوو  كة  بةوةداوة  دةنطيان 
ساخته ء  به ر  ده به نه   په نا  سه ره كى 
ئه نجامدانى  له كاتى  هه إه شةكردن 
بةرامبةريشدا  لة  هةَلبژاردنه كاندا». 
(١٩,٦٪) ثَييانوانيية؛ ئةو دوو حيزبة ثةنا 
بة   (٪٣١,٢  ) ساختةكاريىء  بةر  ببةنة 

(نازانم) وةآلميانداوةتةوة.
 (٥٣,١٪)ى ئةو كةسانةى بةشدارى 
ثَييانوانيية؛  كــردووة،  راثرسييةكةيان 
ركابه رَيكى  حيزبه كه )  (چــوار  ليستى 
به رامبه ر  راسته قينه بَيت  به هَيزء 
سه ره كى.  پارتى  هه ردوو  هاوپه يمانيى 
وةك  حيزبةكة  ــوار  ض (٤٥,١٪)يــــش 

ركابةرى سةرةكى دةبينن.
راثرسييةكةيان  بةشدارى  ئةوانةى 
كردووة بة رَيذةى (٦٤,٦٪ ) ثَييانواية: « بؤ 
پارتى ديموكراتى كوردستان باشتربوو 
به  ته نيا خؤى كانديد بكات»، (٣١,٥٪ )ى 
ثارتى  نةبووة  باش  ثَييان  بةشدارانيش 
تةنيا  بة  جيابكاتةوةء  يةكَيتى  لة  خؤى 

بةشدارى هةَلبذاردن بكات.
هه موو  له   كه س  ــه زار  ه  (١٠٠٠)   
مه زهه بء  ئايينء  چينء  ته مه نَيكء 
ــــورد، تــوركــمــان،  ــه ك (ك ــه وه ي ــه ت ن
كلدؤئاشوورى، عه ره بء ئه وانى ديكه )ء 
پارَيزگاكانى  له   ــه ز  ره گ ــه ردوو  ه له  
دهؤكء  كه ركووك،  سلَيمانى،  (هه ولَير، 
راپرسييه دا  له م  به شدارييان  موسأل) 

كردووه .

ليستى ( گؤِران) ركابه رَيكى به هَيزء 
راسته قينه ى ليستى كوردستانيية

كؤمثانياي بةِرَيز ثَيويستي بة(١٠) ئةندازيارو (٥) ِرووثَيو هةية بةمةرجَيك شارةزايي لة (٢) ساَل 
كةمتر نةبَيت.

بؤ وةرطرتني فؤِرمي دامةزراندن سةرداني ئؤفيسي سةرةكي كؤمثانيا بكةن لةشةقامي مةليك 
مةحمود نزيك ئاَلتوون مؤَل.

دووا بةروار بؤ وةرطرتني فؤِرم ٢٠٠٩/٦/٢٨ ية.
بؤ زانياري زياتر ثةيوةندي بكةن بةم ذمارانةوة :

٠٧٧٠٣٦٥٠٠٩٠
٠٧٥٠١٥٣٠٠٩٠

بانطةوازَيك لةكؤمثانياي بةِرَيزةوة بؤ ئةندازيارو ِرووثَيوي شارةزا لةبواري بيناسازيدا

بـةأيَـوةيـة طـؤِران 

ليستى طـؤِران

لة سبةينَي (سَيشةممة ٢٠٠٩/٦/٢٣)وة  

رؤذنامةيةكى رؤذانةى تايبةت

بة هةَلبذاردن دةردةكات

ريكالم
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خاليد بةرهةم

لةطةألئةوةىزؤرَيكلةهاوآلتيانء
رَيكخراوةكانىكؤمةَلطةىمةدةنىداوا
بةسةرضوو ماوة ثةرلةمانى دةكةن
نةكات، ثةسةند هةرَيم دةستوورى
كوردستان ثةرلةمانى ئةمإؤ بةآلم
بؤ ثإؤذةياساي يةكةم خوَيندنةوةى 
ثسثؤإَيكى دةكات، هةرَيم دةستوورى
دةكات، ئةوة بؤ ئاماذة سياسيش
كة دةيسةلمَينَيت هةنطاوة ئةو كة
لة طوزارشت كوردستان ثةرلةمانى
دةَلَيت: كوردى ناكاتء شةقامى راى
لةسةر بَيت  سوور ثةرلةمان «ئةطةر 
ناضار ئةوا دةستوور، بة دةنطدان
لة فيدراَلى باآلى دادطاى لة دةبين
كة بكةينةوة بةرز داواكارى عَيراق
شةرعيةتى كوردستان  ثةرلةمانى 
ثةسةند دةستوور  ناتوانَيت نةماوةو 

بكات».
رؤذى  ضةند لة  ــةوةى  ئ ثــاش  

نارةزايي دةنطى  ضةندين رابردوودا 
دةستوورى كردنى ثةسةند بة دذ
كؤمةَلَيك هــةَلــداء ســةري هةرَيم 
كةمثةينَيكيان كةسايةتى رَيكخراوو
بةآلم دامةزراند، مةبةستة ئةو بؤ
ســوورة ثةرلةمان سةرؤكايةتى
هةَلبذاردنى ثَيش ــةوةى ئ لةسةر
بكرَيت ثةسةند دةستوورة ئةو نوَي
طفتوطؤى ئةمإؤ بإيارة هــةروةك
لةسةر ــدان ــط دةن ــاي  ــاس ــإؤذةي ث
دةستوور دواتر بكاتء دةستوور

بكات. ثةسةند
ثسثؤإى سادق، محةمةد يوسف
ــاســيء ئــةنــدامــى زانــســتــيــى ســي
ثةسةند لة داكؤكيكردن كةمثةينى
بؤ تةندروست دةستوورى كردنى
دةبوو كة رونــكــردةوة رؤذنامةى
خةَلك بؤضوونى لةطةأل ثةرلةمان
لة زؤرَيك كة بزانياية، ئةوةي بوايةو
ئةوة دةكةن داواى خةَلكي كوردستان
ثةسةند كاتةدا لةم دةستوورة ئةو كة

سوورة ثةرلةمان بةآلم نةكرَيت،
لة بكةن ثةسةندى ئــةوةى لةسةر 
كوردستان ثةرلةمانتارى (٢٥) كاتَيكدا
دةنطدانيان وةستاندنى داواى
وتيشي: كردووةو دةستوور لةسةر
كة نيية، ــةوة  ل ئاطاى «ثةرلةمان
كاركردنى ماوةي نةماوةو شةرعيةتى
لةوة دةاللةت ئةوةش بةسةرضووة
بةرثرسيارَيتى بة  هةست  كة دةكات،

ناكةن». خؤيان
كةمثةينى ــةى ــدام ــةن ئ ـــةو  ئ
ــة دةســتــوورى ل ــؤدن ــك ــي ــؤك داك
ئةوةشكرد، بؤ ئاماذةى تةندروست
ثةرلةمان ثةلةكردنةى ــةو ئ كــة 
ثةرلةمانةوة هةَلبذاردنى بة ثةيوةندى
دةستوورى ئَيستا كة بة تايبةت هةية
سةرؤكى داوةتة زؤرى دةسةآلتَيكى
هةَلوةشاندنةوةى وةك هــةرَيــم
سةرؤك كردنى دياري ثةرلةمانء
ديكة، دةسةآلتَيكى ضةند وةزيرانء
ئامانج لَيي سنوورداركردني هةروةها

ضاوةإوان كة  داهاتووة، ثةرلةمانى 
جياوازى ليستى دةنــطء دةكرَيت
كةمثةينى وةك ئةوان بؤية بَيت تَيدا
دةســـتـــوورى ــى ــردن ــدك ــةن ــةس ث
دةطرنة رَيطايةك هةموو تةندروست
ثةرلةمانى ضيتر ــةوةى ئ بؤ بــةر
النةدات، شةرعيةت  لة كوردستان 
سوور ثةرلةمان راشيطةياند»ئةطةر
دةستوور، بة دةنطدان لةسةر بَيت
باآلى دادطاى لة دةبين ناضار ئةوا
بةرز ــارى داواك عَيراق لة فيدراَلى
كوردستان ثةرلةمانى  كة بكةينةوة، 
ناتوانَيت ــاوةو ــةم ن شةرعيةتى
هةرضةندة بكات ثةسةند  دةستوور
بؤ بكةين ــةوة ئ ناكةين حةزيش 
هةرَيم، بؤ الواز خاَلَيكى نةبَيتة ئةوةى
بةرذةوةندىء هةمانكاتدا لة بةآلم
ئةوة كوردستان خةَلكى ضارةنووسى
ضونكة بنَيين، هةنطاوة ئةو دةخوازَيت
دةستوورى ئَيستا دةستوورةى ئةو

نيية». ديموكراسي دةوَلةتَيكى
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بةشارةتى سامان

هيض هةَلبذاردنةكان كؤمسيؤنى
راثرسى بؤ نةكردووة ئامادةكارييةكى
راثرسيش ياساى تا  دةستوور،  لةسةر
دةستوور لةسةر دةنط نابَيت دةرنةضَيت

بدرَيت.
هةرَيمى دةستوورى  رةشنووسى 
-٢٠٠٦ ئابى مانطى لة  كوردستان
وادةيةوة ئةو  دواى لة كرا، ئامادة  دا

ياسايى كاتى لة نةيتوانى ثةرلةمان
بكات، ثةسةند ثإؤذةياساكة خؤى
ناو قسةكانى زانيارييةكانء بةثَيى ئَيستا
لة ثَيدةضَيت ماوةبةسةرضوو ثةرلةمانى
خولةيدا، ئةم داهاتووى دانيشتنةكانى
دةنطلةسةردةستووربدرَيتءدواتريش
هةرَيم هةَلبذاردنى سةرؤكايةتى لةطةأل
لةسةر راثرسى كوردستان ثةرلةمانى

بكرَيت.
ــى ســةرؤك ــــةرةج حـــةيـــدةرى ف

ســةربــةخــؤى ـــاآلى ب كؤمسيؤنى 
رؤذنامةى بة عَيراق، هةَلبذاردنةكانى
نةبَيت ياسايةك ئةوكاتةى «تا راطةياند:
لةسةر دةنط ناتوانرَيت راثرسى بؤ
هيض وتيشى: ــت»، ــدرَي ب ــوور دةســت
بؤ نةدراوة ئَيمة بة تايبةت بودجةيةكى
خؤى كؤمسيؤن تا دةستوور راثرسى
«تا بؤية كــارة، ئةو بؤ بكات  ئامادة 
نةكرَيت دابين بؤ ثَيويستيانةمان ئةو
ثإؤذةياساى ناتوانَيت كؤمسيؤن

لةطةأل راثرسييةوة بخاتة دةستوور
هةَلبذاردنى ثةرلةمان».

لةاليةن تائَيستا كرد، بةوة ئاماذةشى
هيض هةرَيمةوة سةرؤكايةتى ثةرلةمانء
نةطةيشتووة دةست بة  نووسراوَيكيان
رؤذى لة دةستوور ثإؤذةياساى كة
كوردستاندا ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى 
مةبةستة بؤ ئةم لةسةر بكرَيت، راثرسى
ئامادةكارييةكى هيض كؤمسيؤن

نةكردووة.

عةدنان عوسمان

ئةوة كاتى ئَيستا رةنطبآ
ثَيويست ئيتر لةوانةية يا نةبَيت
ئةم كارايى  لة باس  نةكات بةوة 
(كةماوةى ثةرلةمان خولةى
بكرَيت، بةسةرضووة) ياسايى

كة هةندَيك ثةرلةمانتار حةزى لة ويستء جيا بة ضونكة
بإيارةكانى بنء خةَلك نوَينةرى راستطؤيانة دةيانويست
تةنيا ثةرلةمانة ئةم خةَلكيدا بَيت، خزمةت لة ثةرلةمان
لة تةنانةت نةيتوانى طرتبوو خؤ لة (ثةرلةمان)ى وشةى

نزيك بَيتةوة. خؤى لة ئةركةكانى بةشَيك
ئةمةىثَيىدةوترَيتثةرلةمانءلةماناراستةقينةكةى
ساتةكانى دوا لة وةرطرتووة، ناوةكةى تةنيا ثةرلةمان
ياساى هةمواركردنى سةرقاَلى ثةلةثإوزآ بة ذيانيدا
ثَيش ساَلَيك كةم النى دةبواية كة بوو، هةَلبذاردن
سةيرى رةوتى كة ئَيستاش بكرداية، كارةى ئَيستا ئةم
بةهؤى رَيكةوتء بة ئةمة ناتوانين دةكةين رووداوةكان

بكةين. سةير ثإؤذةياساكانةوة زؤرى سةرقاَلىء
مةعقولء  هؤكارَيكى هيض بآ بة ثةرلةمانة ئةم  
ناديار ماوةيةكى  دَيت بيانوويةك هيض بَي مةنتقى، 
ثَيضةوانةى بة ئةمةش خؤى تةمةنى سةر دةخاتة
باسى لةوة ثَيشتر كة سةرؤكةكةى، قسانةى هةموو ئةو
نابَيت بكرَيتء هةَلبذاردن (٥/١٩) لة دةبَيت كة دةكرد
بدات، خؤى تةمةنى بة درَيذة زياتر لةوة ثةرلةمان
بنةمايةكى هيض بَي وردءو سيناريؤيةكى بة كةضى
درَيذ خؤيان ماوةى كارى هؤكارَيكى ثَيويست ياسايىء

كردةوة.
ثةرلةمانة  ثَييواية، ئةم مرؤظ حاَلةتَيكى واشدا  لة
دةست داوةو لة ماوةى ياسايى خؤى هؤى ئةوةى بة
هةستيارداين، هةَلبذاردنَيكى سةروبةندى لة ئَيمةش
لة بؤشاييةك  نايانةوَيت درَيذكردنةوةية  ماوة بةم 
راستيدا لة بةَلكو نةهَيَلرَيتةوة، هةرَيمدا دامةزراوةكانى
بة ئَيستا شاراوةكان سيناريؤ نييةو ئةمة مةبةست

دةركةوتن. وردى
خةَلةفاندنء  خؤ هةموو ئةم كة روونــة ئَيستا  
ئةوةية مةبةستيش تةنيا نيية، هؤ بَي دواخستنة
تَيثةإَيندرَيتء خَيرا  ثةلةو بة دةستوور  رةشنووسى
خةَلكى داهــاتــوو  ثةرلةمانى ئةندامانى بة ــوار  ب
طرنطء دةقة ئةم لةسةر وردى بة نةدرَيت كوردستان
ئةم بكةن. كةوى شةنء بووةستنء ضارةنووسسازة
ساأل ضوار ثاش  خؤيداء ساتةكانى دوا لة ثةرلةمانة 
طيانةآلدا كاتى لة  الوازى، ناكارامةيىء بَيتوانايىء لة
سةرجةم ذيانى بؤ مةترسيدار بةَلطةيةكى دةيةوَيت
بة هةرَيمدا لة دةسةآلت  ئايندةى خةَلكء كؤمةآلنى
شَيوةيةكىناديموكراسيانةورووكةشانةبةسةرخةَلكى
شَيوازة ئةو ثاراستنى بؤ نةها بسةثَيندرَيت كوردستاندا
لةم هةرَيمةداو بةإَيوةبردن دةسةآلتء دواكةوتووةى
اليةنء كةسانَيك. ضةند رةهاى دةسةآلتى هَيشتنةوةى
لةم ثةرلةمان ئةندامانى ــةرؤكء س وايــة هةق 
وادةى بةسةرضوونى هؤكارى بة ساتةوةختةداء
فشارى حيزبةكانء ذَير نةضنة راستةقينةى ثةرلةمان
ثةسةند كوردستان دةستوورى شَيوازة بةم نةدةن بوار
شانازيةكةوة بة دواى بةإَيزانة ئةو ثَيمواية طةر بكرَيـت.
نةدةنء طةمةية بةم رَيطة ثَيويستة بطةإَين خؤيان بؤ
سياسىء ملمالنَيى قوربانى نةكةنة طرنطة دةقة ئةم

اليةنةكان. بةرتةسكى بةرذةوةندى

ثةرلةمانء
دةستوور

دةرنةضَيت راثرسى ياساى تا
دةستوور نادرَيت  لة سةر  دةنط

دةستوور دةردةضوويَنَيت هةناسةيدا ثةرلةمان لةدوا

يوسف بةهادين

لةاليةن ثةسةندكردني لة رؤذ (٤٠) دواي
كوردستان هةرَيمي سةرؤكي ثةرلةمانةوة،
ثارَيزطاو ئةنجومةني هةَلبذاردني ياساي
دةطةإَينَيتةوة بةئيمزانةكراوي ناحيةكان قةزاو
ـــات داوادةك كــوردســتــانء ثةرلةماني بــؤ 
هةرَيم، ديكةي ثَيكهاتةكاني  (كؤتا)ي  سيستمي
ثارَيزطاكاندا ئةنجومةني  كورسييةكاني  لة

دابنرَيت.
ياساي ثةرلةمان (٢٠٠٩/٥/١١) رؤذي
ثارَيزطاكاني ئةنجومةني هــةَلــبــذاردنــي
ثَيكهاتبوو، مــادة  (٣٥) لة كة كــرد، ثةسةند 
ليستي بة هةَلبذاردنةكة ئــةوةي ــةرةإاي س
بؤ كؤتاش سيستمي دةضَيت، بةإَيوة داخراو
كوردستان نةتةوايةتييةكاني كةمة كورسي
ئــةوةي لةطةأل ــةنــرا، دان ئةنجومةنانة لــةو 

(٥/٦) رؤذي كلدؤئاشوورييةكان ثةرلةمةنتارة
سةرؤكايةتي لة داوايان ياداشتَيكةوة لةإَيي
ياساكةدا لة كؤتا سيستمي كردبوو ثةرلةمان

بكرَيتةوة. جَي
ثــإؤذةيــاســاي ثةسةندكردنى دواى 
هةَلبذاردنىئةنجومةنىثارَيزطاكانىكوردستان،
(كلدان، نوَينةري ثَينج هةر (٥/١٢) رؤذي
لة كوردستان ثةرلةماني لة سريانى) ئاشوورى،
هةرَيم سةرؤكى لة داوايان ياداشتَيكةوة رَيطةى
كردثإؤذةياساكة ثةسةند نةكاتء بيطةإَينَيتةوة
هيض ثةرلةمان توركمانةكاني بةآلم ثةرلةمان،

نةدا. نيشان بارةيةوة لةو هةَلوَيستَيكيان
لة ياسايي ليذنةي ئةندامي بةحري كةريم
راطةياند: كوردستان، بة رؤذنامةي ثةرلةماني
كوردستان هةرَيمي سةرؤكي رابردوو هةفتةي
ثارَيزطاكاني ئةنجومةني هةَلبذاردني ياساي
داوايكردووة ثةرلةمانء بؤ طةإاندووةتةوة

كةمة نةتةوةو ثَيكهاتةكاني (كؤتا) بؤ سيستمي
ثارَيزطاكاندا ئةنجومةني لة هةرَيم ديكةي
ئةرمةنء بؤ كورسي (١)» شَيوةية بةم دابنرَيت
دهؤكء لة كلدؤئاشوورييةكان بؤ كورسي (٣)
بؤ كورسي توركمانةكانء (٢) بؤ (٣) كورسي
بؤ كورسي (١) هةولَيرو لة كلدؤئاشوورييةكان

سلَيماني». لة كلدؤئاشوورييةكان
(٢٠٠٥)ي ساَلي (١)ي ذمارة ياساي بةثَيي
هةمواركراويسةرؤكايةتيهةرَيميكوردستان
رؤذدا (١٥) ماوةي لة هةرَيم، سةرؤكي ثَيويستة
بكاتةوة، رةتي يان بكات، ثةسةند ياسايانة ئةو
كةلةاليةنثةرلةمانةوةدةرضوونءتَيبينييةكاني
لةو ئةطةر بنووسَيتء ياساكة لةسةر خؤي
لةسةر تَيبيني يان نةكرد ئيمزاي ماوةيةدا
ئةذماردةكرَيتء بةدةرضوو ياساكة نةبوو،

ثَيدةكرَيت. كاري
ليذنةي هةردوو ئةندامي هةركي، سةردار

كوردستان ثةرلةماني لة ناوخؤ، ياساييء
دواي «زؤرجـــار راطةياند: رؤذنــامــةي بة 
ثةرلةمانةوة، اليةن لة ياساكان ثةسةندكردني
داإشتنةوةي ياساكة تا ثَيدةضَيت زؤري كاتَيكي
ثةرلةمان زؤرجار  يان دةكرَيت، بؤ  كؤتايي
سةرؤكايةتي بؤ دةنَيرَيت، ياساكان درةنط
هةرَيمءلةبةرواريطةيشتنيةوةبؤسةرؤكايةتي
هةرَيم سةرؤكي ئةذماردةكرَيت، دةبَيت كاتةكة
رةتي يان بكات، ئيمزاي رؤذدا (١٥) ماوةي لة
رةت ياساكان يان بةشَيكي ، بةطشتي بكاتةوة

بكاتةوة».
ثةرلةماني دانيشتني ئةمإؤيدا، لة بإياريشة
بؤ خوَيندنةوة (ماوةبةسةرضوو)، كوردستان
لةسةر كة بكات هةرَيم سةرؤكي تَيبينييةكاني
قةزاو ثارَيزطاو ئةنجومةني هةَلبذاردني ياساي
دانيشتنَيكيديكةدا ناحييةكانهةيبووةودواترلة

ثةسةند بكرَيت. بكرَيتء طفتوطؤي لةسةر

ياساي هةلَبذاردني سةرؤكي هةرَيم رؤذ (٤٠) دواي

ثةرلةمان ثارَيزطاكان دةطةأيَنيَتةوة بؤ

فةالح نةجم

كؤمةَلى ء يةكطرتوو لة هةريةك
رةشنووسى ئةو لةئَيستادا ئيسالمى
رةتدةكةنةوةء هةية، ئَيستا دةستوورةى
ثةسةند ثةرلةماندا خولةى لةم ثَييانباشة

نةكرَيت.
مةكتةبى  ئةندامى حةكيم، محةمةد  
دةَلَيت: ئيسالمى، كؤمةَلى سياسى
بة ناإازين سياسى مةكتةبى «وةك
لة٢٠٠٩/٧/٢٥دا ثةسةندكردنى دةستوور
بةوشَيوةيةى رةشنووسةكة ئةطةر ،
ئةندامء هيض بمَينَيتةوة، ئَيستاى

دةستوورة بةو دةنط ئَيمة هةوادارَيكى
نادات».

سبةينآ بإيارة زانيارييةكان بةثَيى
ثةيوةنديدارة كــة ثــرؤذةيــاســايــةك
ثــةرلــةمــان ــة ل ــة دةســـتـــوورةوة، ب
لةسةر طفتوطؤى (ماوةبةسةرضوو) 
ثةسةند خولةدا  «لةم دواتــر بكرَيتء

بكرَيت».
مةكتةبى كارطَيإى عةلى، هادى
بة ئيسالمى، يةكطرتووى سياسى
ضةند ئَيمة راطةياند: رؤذنــامــةى
دةستوورى لةسةر تَيبينييةكمان
ضارةسةر ئةطةر هةبووة،  هةرَيم

ئةو ثةسةندكردنى لةطةأل نةكرَيت،
خَيرايية، بةو  نابين دةســتــوورةدا 
اليةنةكان هةموو ثَيمانوانيية ضونكة

رازيبن. ثَيى
ثَييواية عةلى هــادى ــا ــةروةه ه
هةرَيمى ديكةش مانطَيكى ضةند «ئةطةر
لة هيض نةبَيت، دةستوورى كوردستان
لةوكاتةى ضونكة ناطؤإَيت، بارودؤخةكة
حكومةتء كوردستان، هةرَيمى لة
كوردستان دروستبووة، ثةرلةمان
مانطَيكى نيية، دةكرَيت ضةند دةستوورى
لةكاتى ثشَيويى بؤئةوةى دوابخرَيت ديكة
نةبَيت». دروست ثةرلةماندا هةَلبذاردنى

ثةرلةمانى سةرؤكى موفتى، عةدنان
رؤذنامةوانيدا لَيدوانَيكى لة كوردستان،
كة اليةنانةى ئةو  سةر  دةكاتة  هَيرش
دةستوور ثةسةندكردنى دةيانةوَيت
دةنطؤى «ثَيمواية دةَلَيت:  دوابخةن،
ثةسةندنةكردنىرةشنووسىدةستوورى
اليةنَيك داواى لةسةر عاتيفيانةيةو هةرَيم

وروذَينراوةء دةستى لةثشتةوةية».
كة ثةرلةمان ئةندامَيكى بةوتةى
بآلوبكرَيتةوة ناوةكةى نةيويست
ثةلةمان ئــةنــدامــانــى  «بــةشــَيــكــى 
رةشنووسى دةستوورةكةيان نةديوةء

نةخوَيندووةتةوة».

رةتدةكةنةوة دةستوور ئيسالمييةكانيش

لة ئاطادارييةك

باآلى كؤمسيؤنى

هةَلبذاردنةكانةوة
كــؤمــســيــؤنــى بـــاآلى
هةَلبذاردنةكان سةربةخؤى
ســةرجــةم ــــادارى ــــاط ئ
خوَيندنطة مامؤستايانى
ئامادةييةكان، بنةرةتىء
مافثةروةران ثارَيزةرةكانء
فــؤرمــى ــة ك ـــةوة ـــات دةك
ـــريـــكـــردنـــيـــان ضـــاودَي
ثــــرنــــةكــــردووةتــــةوة
رؤذى بؤضاودَيريكردنى
رؤذى ــا ت هــةَلــبــذاردن،

ــن،  ــوان دةت  ٢٠٠٩/٦/٢٣
سلَيمانى ئؤفيسى سةردانى
بؤ بــكــةن ــؤن  ــي ــس ــؤم ك

فؤرم. وةرطرتنى
موضةكانيان تَيبينى:

 ٤٠٠ ــا  ت  ٣٠٠ ــوان ــَي ن ــة  ل
ثَيى بة  دةبَيت دينار هةزار 

ثلةكانيان.
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عةبدوإلةحمان شارا

رؤذى ضــةنــد ــة ل ـــةوةى ئ دواى 
ــى ــاإةزاي ن شةثؤلَيكى رابــــردوودا
دةستوور ثةسةندكردنى بة سةبارةت
كوردستانةوة ثةرلةمانى لــةاليــةن
ورووذا، طرنط ثرسيارَيكى سةريهةَلدا،
سةرؤكايةتى ئايا كة  ئةوةية، ئةويش
هةَلوَيستة ناإةزاييانة كار بةو ثةرلةمان

وةردةطرَيت؟. هةنديان بة دةكاتء
ضةند مانطةوة ئةم ناوةإاستى لة
بة ــارةت ــةب س ــى ــاإةزاي ن دةنطَيكى 
بةرزبووةوة، دةستوور ثةسةندكردنى
(٢٥) ئةو ياداشتنامةى ديارترينيان كة
مةبةستة ئةم بؤ  كة بوو ثةرلةمانتارة 
كرا، ثةرلةمان سةرؤكايةتى ئاراستةى
لة ذمــارةيــةك ئةوانيش ـــةدواى دواب
سةربةخؤو كةسايةتى رؤشنبيرانء
ض كوردستان سياسييةكانى حيزبة
رَيى لة يان بَيت، ميدياكانةوة رَيى لة
خؤيان نــاإةزايــى بَيت بةياننامةوة
ثةسةندكردنى لةسةر ثةلةكردن لة
ئةو ئَيستادا لة كة دةربإى دةستوور
كوردى شةقامى راى وةك مةسةلةية
طشتطيريى لة شَيوةيةك دةكرَيتء سةير

بينيوة. بةخؤوة

ديكتاتؤر» «ثةرلةمانى

ثَييواية: محَيدين، طَيالس ثةرلةمانتار
كوردستان ثةرلةمانى ئــةطــةر كــة 
كة ــةدات ن ناإازيية دةنطة بةو طــوَي
ثةسةندكردنى بة ســةبــارةت ئَيستا
دةبَيتة ئــةوا دروستبووة، دةستوور
«ئةوة وتيشى: ديكتاتؤر، ثةرلةمانَيكى
ئاطاية بة خةَلك كة دَلخؤشية جَيطةى
لة كة بةإَيوةية دةستوورَيك  لةوةى
باآلى بة ثإ نييةو ئةو بــةرذةوةنــدى
هؤيةشةوة بةو دادوراوة ــةآلت دةس
ئةطةر بةآلم هةَلبإيوة، دةنطى ناإةزايةتى
دةنطة طوَي بةو سةرؤكايةتى ثةرلةمان
ثةسةندكردنى نةدات كة دذ بة ناإةزايية
دةبَيتة ئةوا كايةوة، هاتووةتة دةستوور
لةكاتَيكدا ئةمة ديكتاتؤر، ثةرلةمانَيكى
ئةطةر هةَلبذاردووة، ثةرلةمانى خةَلك

نــةدات، داواكانى بة طــوَي ثةرلةمان
نوَينةرايةتيةية ئةو ثةرلةمان ئــةوا

لةدةستدةدات».
كة هةية ديكة بؤضوونَيكى هاوكات
ئةو بةبوونى طوآ ثةرلةمان ثَيناضَيت
لةئَيستادا كة بدات ناإةزايية دةنطة
تَيثةإاندنى هؤيةشةوة بةو دروستبووة
مَيذوويى هةَلةيةكى دةبَيتة دةستوور

ترسناك.
ســةبــريــة غــةفــار، ثــةرلــةمــانــتــار
بة ئةطةر راطــةيــانــد: ــةى ــام رؤذن بة 
ثَيشووى شتةكانى خــوَيــنــدنــةوةى
دةيةوَيت ئــةوةنــدةى بَيت  ثةرلةمان
هةوَلنادات بكات، ئةوةندة بةإَي كارةكان
هاوكات طشتيى وةربطرَيت، ئةمة راى كة
دةستوور ناكرَيت كة ئــةوةى لةطةأل
سةير ثةرلةمان ديكةى ياساكانى وةك
ئةندامانى دةنطدانى  بة كة ثشت بكرَيت،
لة دةبَيت بةَلكو دةبةستَيت، ثةرلةمان
يةكاليى دةستوور  ثةرلةمان دةرةوةى 

ثةرلةمانةوة. بَيتة ئينجا بكرَيتةوة

طوَي ثةرلةمان سةرؤكايةتى

دةدات؟ ناإةزاييةكان بة
ئةو وةرطرتنى بةهةند بة سةبارةت
بة سةبارةت كة ناإةزاييانةى دةنطة
تاريق هةية، دةستوور ثةسةندكردنى
جةوهةرراوَيذكارىراطةياندنىسةرؤكى
«ئةو كرد بــةوة  ئاماذةى ثةرلةمان،
وةردةطيرَيتء بةهةند ناإةزاييانة دةنطة
خزمةتى لة كة  دةكرَيت بةوانة  كار
«بــةداخــةوة وتيشى: ــةدان». ــإؤذةك ث

لة ناإةزاييانة دةنطة ئةو زؤربةى كة
ذمارةيةكيشيان دةدرَيتء نائاطاييةوة
دةنطى ــوة ــةدي ن ــةر ه ــان ــةي ــإؤذةك ث
بةآلم بةرزكردووةتةوة، ناإةزاييان
ئاطادارى خؤى ثةرلةمان ئةوةى بةهؤى
دةستوورةكةيةو ــإؤذة  ث نــاوةإؤكــى
بة دةكــاتء لةسةر كارى ساَلة ضوار
دةستووريى ياسايىء  ليذنةى  راى
دةستوورة ثإؤذةى باشترين  ثةرلةمان
لة هةم كوردستان، قؤناغةى ئةم بؤ
دةسةآلتةكانء جياكردنةوةى رووى
تاكء بؤ ئازاديى دابينكردنى لة هةم
مةدةنىء كؤمةَلطةى رَيكخراوةكانى

ديكةش. شتى زؤر

دةستوورى رةشنووسةكةى

تَيداكراوة طؤإانطاريى هةرَيم
دةستووري رةشنووسى ثــإؤذةى
ديباجةيةكء لة كة كوردستان هةرَيمي
(١١٥) مادةثَيكهاتبوو،لة (٢٠٠٦/٨/٢٢)ةوة

طشتيي بةردةستي راي ئامادةكراو خراية
خةَلكء ياساناسانء شارةزاياني بواري
حيزبء رَيكخراوةكانء دةستوورييء
ناوةإاستي تا سياسييةكانء اليةنة
وةرطيرا،  لةسةر ثَيشنيازى  ٢٠٠٧ ساَلي
ليذنةى ناوى بة كاتى  ليذنةيةكى  دواتر
ثةرلةماني لة دةستوور  ثَيداضوونةوةى 
لة لَيكؤَلينةوة بؤ ثَيكهَينرا  كوردستان
تَيبينيانةي سةرنجء ثَيشنيازء ئةو
وتةى بة  هةبوو، دةستوورةكة لةسةر 
سةرؤكى راطةياندنى ــارى ــذك راوَي
لة زؤر طــؤإانــكــارى ثةرلةمانيش،
كراوةو دةستوورةكةدا رةشنووسى
كـــراوةتـــةوةو ديــبــاجــةكــةى كـــورت
وةرطيراوة تَيبينيانة لةو زؤر سوودَيكى
ثةرلةمان بؤ دةستوورةكة لةسةر كة
تاريق بةبإواى هةربؤية نَيردرابوو،
بآلوكردنةوةى «ثَيدةضَيت دواى جةوهةر
ــوورةكــة دةســت ــووســى كــؤتــا رةشــن
يان ببنةوة كةم ناإازييةكان دةنطة
دةستوورةكة بينيني دواى نةبَيت هةر
مةنتيقيةتى لة كةمَيك ناإةزايةتييةكان

تَيدابَيت».

ئةندامانى ثةرلةمان ئاطادارى

نين دةستوور رةشنووسى كؤتا
ئةحمةد، عةبدوإلةحمان ثةرلةمانتار
رةشنووسى كؤتا كرد، كة بةوة ئاماذةى
«تائَيستا وتى: نةبينيووةو دةستوورى
ثَي دةستوورمان  رةشنووسى كؤتا 
طؤإانطارييةكى ض نازانين نةطةيشتووةو

كراوة». تَيدا

تةئكيدى محَيدينيش طَيالس هاوكات
ئةندامانى «زؤربـــةى كـــردةوة، ــةوة  ل
دةستووري رةشنووسى كؤتا ثةرلةمان
رةشنووسى سةرةتاوة لة وتى: نةديوة»،
«بةآلم ديوة، ضةندجارَيك دةستوورمان
نينء طؤإانكاريى دوايةمين ئاطادارى
ئةندامانى كة ئَيمة ئةطةر نةمانديوة
نةديبَيت، دةستوورةكةمان  ثةرلةمانين 

ضي بكات؟». ئةو ميللةتة ئةى
ئةمإؤ بإيارة  مةبةستةش ئةو  بؤ
بةسةر دةستوور رةشنووسى دوايةمين
لة دابةشبكرَيتء ثةرلةماندا ئةندامانى
ثةرلةمانى تايبةتى ماَلثةإى  ميدياكانء
طشتيى راى ثيشانى كوردستانةوة
دانيشتنَيكى ئةمإؤ هةر بإياريشة بدرَيت،
خاَلَيك ضةند روونكردنةوةى بة تايبةت
بضَيتء بةإَيوة كوردستان ثةرلةمانى لة
دانيشتنَيكى داهاتوودا  رؤذى  ضةند لة
ئةنجام هةرَيم دةستوورى بة تايبةت
غةفار: سةبرية بةبإواى بةآلم بدات،
كاتةدا لــةم دةســتــوور «تَيثةإاندنى
ترسناكةء ــى  ــذووي ــَي م هــةَلــةيــةكــى

ميللةت». ئيرادةى لة رَيزنةطرتنة
لة كــةركــوك ــراوى ــخ ــك رَي  (٩)
سةرؤكايةتى لة داوايان  بةياننامةيةكدا 
جَيبةجَيكردنى تــا ــرد، ك ثــةرلــةمــان
ناوضة طــةإانــدنــةوةى ١٤٠ء  ــادةى م
هةرَيمى ســةر بؤ  تةعريبكراوةكان 
دةستوور ثةسةندكردنى كوردستان،
كة: دةكــةن، بةوة ئاماذة دوابخرَيتء
هاوثةيوةستى دةستوور ثَيويستة «زؤر
بؤ بَيت كوردستان  خةَلكى كؤمةآلنى 

يةكثارضةيى». بة مانةوةى
بــةرثــرســى ئيسماعيل شـــوان 
بة كــةركــوك، لة  ــةرةح  ف رَيكخراوى 
ثةسةندكردنى «نابَيت  وت:  رؤذنامةى
لةكاتَيكدا لَيبكرَيت، ثةلةى دةستوور
سةر تةعريبكراوى ناوضةى ضةندين
ضارةنووسيان كوردستان هةرَيمى بة
كة ١٤٠-ةوة، ــادةى م بة  بةستراوة 
زؤر قؤناغَيكى لة كارةكانى  لةئَيستا
كوردى ثَيويستيشة مردووداية، سستء
دةنطيان جَيناكؤكةكان ناوضة هةموو
دواخستنى داواى ــةكء ــةي ب بكةن 
بؤ بكةن، دةستوورة ئةو ثةسةندكردنى

ثةرلةمان». داهاتووى خولى
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بةدةستوور ناأةزاكانى دذ ثةرلةمان دةنطة ئايا
وةردةطرَيت؟ بةهةند

غةفار: سةبرية ثةرلةمانتار

هةَلةيةكى كاتةدا لةم دةستوور تَيثةإاندنى

ئيرادةى لة  رَيزنةطرتنة ترسناكةء مَيذوويى 

ميللةت

قادر هةستيار

بؤ كؤمسيؤن رَينماييةكانى بةثَيى
هةر كوردستان، ثةرلةمانى هةَلبذاردنى
البدات، رَينماييانة لةو راطةياندن كةناَلَيكى
ليستى دةخرَيتة كؤمسيؤنةوة لةاليةن
رؤذنامةنووسانى سةنديكاى رةشــةوة،
بؤ هاوشَيوة ليذنةيةكى كوردستانيش

ثَيكدةهَينَيت. مةبةست هةمان
دةستثَيكردنى ــةأل  ــةط ل ــات ــاوك ه
ثةرلةمانى هــةَلــبــذاردنــى بانطةشةى 
سةعات (٤٨) تا بإيارة كة  كوردستان

ئةنجامدةدرَيت)  (كة٧/٢٥  دةنطدان ثَيش
بــاآلى كؤمسيؤنى بــَيــت، ــــةردةوام ب
اليةنى وةك هةَلبذاردنةكان سةربةخؤى
جَيبةجَيكارى سةرثةرشتيارو يةكةمى
رَينمايى بة كار هةَلبذاردنةكة ثرؤسةى
كة دةكــات،  (٢٠٠٩) ساَلى (٨)ى ذمــارة
كةناَلةكانى كارى رَيكخستنى بةمةبةستى
هةَلبذاردنء بانطةشةى لةكاتى راطةياندن

دةرضووة. دةنطداندا،
ضاودَيريكردنى بةشَيوازى سةبارةت
لةو ــةدان الن راطةياندنء كةناَلةكانى
خةليفة، عةبدوإلةحمان رَينماييانة،
جةماوةرييةكانى ثةيوةنديية بةإَيوةبةرى

ــؤى ــةخ ــةرب س ــــاآلى كــؤمــســيــؤنــى ب
راطةياند: رؤذنامةى بة هةَلبذاردنةكان،
تؤمار ضاودَيريىء ليذنةى باآل كؤمسيؤنى
بؤ بوارةكاندا لةهةموو دةبَيت (رصد)ى
بة راطةياندن كةناَلةكانى  ضاودَيريكردنى 
بؤ زانينى نووسراوةوة بينراوو بيستراءء
ئاكار بنةماكانى بة ثةيوةستبوونيان ئاستى
لةوبارةيةوة راثؤرت رؤذانة (سلوك)ء
بةإَيوةبردنى سةرؤكى بؤ دةكرَيتء ئامادة

بةرزدةكرَيتةوة. كؤمسيؤن هةَلبذاردنى
مةرجةكانى بة ئــامــاذةدان لة جطة 
راطةياندنء كةناَلةكانى نَيوان هةماهةنطى
بةمةبةستى كؤمسيؤن  راطةياندنى 
رووثَيوكردنى لة بةشداريكردنيان
رَينماييانةى لةو دةنطداندا،  ثرؤسةى
كةناَلةكانى «دةبَيت كة هاتووة كؤمسيؤندا
ئةو شَيواندنى لة خؤيان راطةياندن
لةاليةن كة بةدووربطرن زانيارييانة
ــؤى ــةخ ــةرب س ــــاآلى كــؤمــســيــؤنــى ب
ثَيويستة دةردةكرَيت، هةَلبذاردنةكانةوة
هةرَيمى لة عَيراق رةسمييةكانى كةناَلة
بينراوو ــووســراوو (ن بة كوردستاندا
بة دادثةروةرانة دةرفةتى بيستراو)ةوة
بةشداربووةكانى ليستة بؤ طونجاو نرخى
بآلوكردنةوةى بؤ بإةخسَينن هةَلبذاردن

ليستة. بةو تايبةت هةَلبذاردنى مادةكانى

رَينمايى ناو مةرجانةى ئةو بةرامبةر لة
سةربةخؤى باآلى كؤمسيؤنى (٨)ى ذمارة
سزادانى بة ئاماذة هةَلبذاردنةكاندا،
رَينمايية ئــةو كة دراوة كةناآلنة  ئــةو
لة ثَيوةى، نابن ثةيوةست ثةيإةوناكةنء
هاتووة رَينماييةكاندا حةوتةمةى بةشى
كؤمسيؤنى كؤمسيارانى ئةنجومةنى كة
بؤى هةَلبذاردنةكان سةربةخؤى باآلى
يان رؤذنامةنووس  هةر لة متمانة هةية 
لةو كة بكشَينَيتةوة، راطةياندن كةناَلَيكى
دةشتوانَيت اليداوةو رَينماييةى كؤمسيؤن
بؤ عَيراقى نيشتمانى دةستةى لة داوا
ئةو سزاى ثةيوةندييةكانء راطةياندن بكات
كؤمسيؤن سيستمةى لةو كة بدات كةناَلة
كؤمسيارانيش ئةنجومةنى بؤ ــداوة، الي
رةوانةى دادطاى دؤسيةيةك كة هةر هةية
لةسةر تةواوى بةَلطةى ئةطةر بكات، كةتن

دةستكةوت.

ــة ــي ــدي ــوةن ــةي ث ــــوةبــــةرى بــــةإَي
ئاماذةى كؤمسيؤن، جةماوةرييةكانى
لة كة ليستَيك  ثاَلَيوراءو هةر كة بةوةدا 
كراوةتة هَيرشى راطةياندنةوة كةناَلَيكى
الى ياسايى داواى هةية بــؤى ــةر، س
لة يةكَيك بكات، ثَيشكةش كؤمسيؤن
ئةو كؤمسيؤن كة ئةوةية سزاكانيش
مامةَلةى رةشةوةء ليستى دةخاتة كةناَلة
دةستةى لة داواش رةنطة ناكات، لةطةَلدا
ثةيوةندييةكانء بؤ عَيراقى نيشتمانى
كة سزابدات كةناَلة ئةو بكةن راطةياندن

ئةنجامدراوة. تَيدا الدانةكةى
ســةنــديــكــاى ــى ديـــكـــةوة ــةك ــةالي ل
ليذنةيةكى كوردستان، رؤذنامةنووسانى
ضاودَيريكردنى بؤ ثَيكهَيناوة تايبةتى
هةَلبذاردندا، راطةياندن لةكاتى كةناَلةكانى
ئةنجومةنى باآلى ئةندامى زيرةك كةمال،
كوردستان، رؤذنامةنووسانى سةنديكاى

ليذنةيةكمان راطةياند: رؤذنــامــةى بة 
هةَلبذاردندا ــى رؤذان لة تا ثَيكهَيناوة
راطةياندن كةناَلةكانى ــريــى ضــاودَي
بة ثابةندنةبَيـت كةناَلَيكيش هةر بكةن،
رؤذنامةوانييةوة، كــارى مةرجةكانى
بةياننامةيةكدا لة تؤماردةكةينء ناوى
ئةنجومةنى تا  رادةطةيةنين، ناوةكانيان 
بإيارى رؤذنامةنووسان سةنديكاى
ض كةناآلنةدا ئةو  بةرامبةر لة  بدات ئةوة

دةبَيـت. هةَلوَيستَيكى
دةسةآلتى طةإاندنةوةى بة سةبارةت
ــانــدن راطــةي ســزادانــى كــةنــاَلــةكــانــى
بؤ عــَيــراقــى نيشتمانى ــةى  دةســت بــؤ 
كةمال زيرةك راطةياندن، ثةيوةندييةكانء
ثةرلةمانء كوردستان، «هةرَيمى وتى:
لةبةر هةية، خؤى رؤذنامةطةريى ياساي
راطةياندنةكاندا لةطةأل مامةَلة رؤشناييانةوة

دةكةين».

رةشةوة دةخرَيتة ليستى بكات، ثَيشَيل هةَلبذاردن كةناَلةى رَينماييةكانى ئةو

بةغدا دةدريَتة راطةياندنةكان سزادانى دةسةآلتى

ثةلةى دةستوور ثةسةندكردنى «نابَيت

ناوضةى ضةندين لةكاتَيكدا لَيبكرَيت،

كوردستان هةرَيمى بة سةر تةعريبكراوى

١٤٠-ةوة» مادةى بة بةستراوة ضارةنووسيان
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  لة ضوار ساَلى رابـــــــردوودا (ثةرلةمانى ماوةبةسةرضوو)
طفتوطؤى لةسةر حسابى كؤتــــــايى هيض سالََيكى بودجةى هةرَيم نةكردووة

بةدواداضـــــوون

 بةشَيكيان خزمء كةسوكاري بةرثرسة باآلكانن.....

             بالَيؤزةكان لةنَيوان حيزبةكاندا دابــــــــةشدةكرَين 

(سلف)و  بةناوي  سةرفكراوة  زؤر  ــارةي  ث
اليةنَيكء  ض  بة  دراوة  كة  رووننةكراوةتةوة 
ميكانيزمَيك  ض  بة  بــووةو  مةبةستَيك  ض  بة 
كة  وةردةطيرَيتةوة،  كةي  وةردةطيرَيتةوةو 
ضاودَيري  رَينماييةكاني  لة  «الدانــة  ئةمةش 
تةسفيية  سلفانة  ئةو  ئــةوةي  لةبةر  ــي  داراي

نةكراون».
داهاتانةي  ــارةي  ث ئةو  طوَيرةي  بة  ـ   ٣
داهاتي  بودجة  ســةر  خــراوةتــة  حكومةت 
(٥٪)ي  لة  كةمتر  حكومةت  بوارةكاني  هةموو 
يةكَيك  دةهَينَيت.  ثَيك  حكومةت  خةرجيةكاني 
لةو شارةزايانةي ضاودَيري دارايي لةوبارةيةوة 
وتي: «لة دنيادا شتي وانيية حكومةتَيك بتوانَيت 
تةنيا كةمتر (٥٪)ي بودجةكةي داهاتي هةبَيت. 
كةمي  بةشَيكي  طومانةو  جَيي  ذمارةية  ئةم  كة 
ناو  نةيخستووةتة  حكومةت  بةآلم  داهاتة، 

حساباتي حكومييةوة».
هةرَيم  طشتي  بودجةي  دةرةوةي  لة  ـ   ٤
ثارةي ديكة دراوةتة حكومةتي هةرَيمء شَيوازي 
ئةو  قةرةبووي  وةك  ديارنيية  سةرفكردني 
زةرةرمةندبوون،  الفاوةوة  بةهؤي  ناوضانةي 
نؤذةنكردنةوةي  بؤ  ثارةيةي  ئةو  هةروةها 

قةآلي هةولَير تةرخانكراوة.
ئـــةوةي  كــؤتــايــيــدا  ــة  ل حــكــومــةت  ـ   ٥

خةرج  ثارةيةي  لةو  كة  رووننةكردووةتةوة، 
ضةندي  ماوةتةوة،  ضةند  بودجة  لة  نةكراوة 
بةنةقدي لة بانكدا هةية، ضةند لة شَيوةي سلفةو 

قةرزدا هةية.
داهاتى  ديارنةبوونى  لةبارةى  خاليد  ئةياد 
طشتيى هةرَيم بةشَيوةيةكى راستةقينة، دةَلَيت: 
«ئةوةى بؤ ئَيمة دةخرَيتةإوو، تةنيا بةشَيكة لةو 
ثارةيةى كة لة بةغداوة دَيت، بةآلم داهاتةكانى 
ئةم  ئاسايى  خةَلكى  الى  كة  ناخرَينةإوو  ديكة 

داهاتانة ديارنين».
سةرةكي  هؤكارى  كة  ثَييواية  خاليد  ئةياد 
ذمارة  شاردنةوةى  كؤتايى،  حسابى  نةناردنى 
وردةكارييةكان  بــؤئــةوةى  حةقيقييةكانة 
بةهؤى  نةبَيت،  شةفافيةت  تا  نةخرَينةإوو 
زؤرة  زؤر  داهاتَيكى  هةرَيم  داهاتى  ئةوةى 
ذمارةى  بة  بكةين  بةراوردى  ئةطةر  بةتايبةت 
دانيشتووانء رووبةرى هةرَيم، ئةوا ثارةيةكى 
هةرَيمداية،  حكومةتى  لةبةردةستى  خةياَلى 
دةستى  ناطاتة  داهــاتــة  ئــةو  كة  بةتايبةت 
هاوآلتييانء هؤكارى سةرةكيش بؤ نةطةيشتنى 
طةندةَليية  ئةو  كؤمةَلطا،  تاكةكانى  بؤ  داهات 
زؤرةية كة هةيةء بة ئاشكراكردنى حسابةكان 
بؤية  دةضَيت،  لةدةست  بةرذةوةندييةكانيان 

بةوشَيوةية مامةَلة دةكةن.

ئةو ثارةيةى لة بودجة دةمَينَيتةوة
دةضَيتة طيرفانى كَيوة؟

ثرسيارَيكى وةآلمنةدراوة هةية، كة ئايا ساآلنة ئةو 
رَيذةكةى  دةمَينَيتةوة،  هةرَيم  بودجةى  لة  ثارةيةي 
ضةندةو دةضَيتة طيرفانى كَيوة؟ بةثَيي زانيارييةكانى 
رؤذنامة هيض ساَلَيك نيية كة تائَيستا هةرَيم ثارةى 
ثارةكةشى  ئةطةر  ناوةند،  بؤ  رةوانةكردبَيتةوة 
دروستكردنى  رَيطاى  لة  ئةوا  نةكردبَيت،  سةرف 
ضةندينجؤر وةسَلةوة ئةم كارة بةإَيكراوةو وتراوة 

كة ثارةكة سةرفكراوة بؤ خةَلكى كوردستان.
ئةياد خاليد لةبارةى ئةو ثارةيةى كة دةمَينَيتةوة 
ثارةيةى  ئــةو  كة  ــت  ــرَي «دةزان ــى:  وت بودجة  لة 
رةنطة  بةآلم  كَيوة،  طيرفانى  دةضَيتة  دةمَينَيتةوة 
ذمارةكان بة وردى ديارنةبنء نةزانرَيت كة ضةندى 
ئةطةر  وردى،  بة  دةسةآلت  حيزبى  كام  بؤ  دةضَيت 
ئةو  كة  دةزانَيت  حةقيقةتة  ئةو  كةس  هةموو  نا، 
هةموو  لة  بةوثَييةى  كَيوة،  طيرفانى  دةضَيتة  ثارةية 
لةكاتى  دةبَيت  تاوانبار  لة دةسةآلت  كآ  واية  دنيادا 

ديارنةمانى ثارةء تةسةروفكردن بة ثارةوة».
ناوبراو ئةوةش دةخاتةإوو كة ئةوانةى لَيرةش 
ئةوانيش  ــارن،  دي حيزبى  دوو  دةســةآلتــدان،  لة 
هيض  تا  دةشــارنــةوة،  ذمارةكان  ثَييانبكرَيت  تا 

شةفافيةتَيك نةبَيت بؤ خةَلكى ئاسايي.

لةثَيناو شاردنةوةى بودجةى
يةكَيتيدا ثارتىء 

سةرةكيترين هؤكار بؤ رةوانة نةكردنى حسابى 
شاردنةوةى  كوردستان،  ثةرلةمانى  بؤ  كؤتايى 
يةكَيتيية،  ثارتىء  بودجةى  راستةقينةى  رَيذةى 
ثارتىء  (بة  حيزبةكان  بة  بودجة  ثَيدانى  ئةطةر 
بَيت،  هةَلبذاردن  ئيستحقاقى  بةثَيي  يةكَيتييةوة)، 
دةيبةن  ئَيستا  لةوةى  كةمتر  رَيذةيةكى  دةبَيت  يا 
دةبَيت  ئةوةتا  يا  بكةوَيت،  يةكَيتى  ثارتىء  بةر  ثارة 

بودجةى حيزبةكانى ديكةش زيادبكرَيت.
حيزبةكانةوة  بودجةى  لةبارةى  خاليد  ئةياد 
وتى: «زؤريىء كةميى بودجة نازانم ضةندة، ضونكة 
لَيدوانةكان جياوازن لةوبارةيةوة، ئةطةر بةثَيي ياسا 
ئةو بودجةية وةربطرن، ئةوا شتَيكى ئاسايية، بةآلم 
ئةوا  بَيت،  هةرةمةكى  بةشَيوةيةكى  هةروا  ئةطةر 
بودجةى  بؤ  هةبَيت  ثَيوةر  ثَيويستة  نابَيت،  خراثةو 
حيزبةكان، ثَيويستة ئةم كارة بةثَيي ياسا بَيت، بةآلم 
وةربطيرَيت،  ياسا  بةثَيي  ثارةية  ئةو  باوةإناكةم 
لة  وةردةطــرن  كةم  زؤر  ديكة  حيزبةكانى  ضونكة 

بةرامبةر ئةواندا».
ئاماذةى بةوةشكرد قسة لةسةر بإي ثارةكة نيية، 
بةَلكو قسة لةسةر ئةو سيستمةية كة بإيارى ئةوةى 

داوة كة ئةو ثارةية بدرَيت بة ثارتىء يةكَيتى.
دابةشكردنى بودجة

لةنَيوان ثارتىء يةكَيتيدا

يةكى  دارايى  وةزارةتى  تائَيستا  كة  بةوثَييةى 
ئيستاش  كة  دةكرَيت  ئةوة  طومانى  نةطرتووةتةوة، 
حكومةت  ــدارةى  ــي ئ دوو  بؤ  هــةرَيــم  بــودجــةى 
وةزارةتى  هةردوو  يةكنةطرتنةوةى  سةرفبكرَيتء 

داراييش بةَلطةى ئةوةية.
ثارتىء  لةنَيوان  بودجة  دابةشكردنى  لةبارةى 
دارايى  ــى  «وةزارةت وتى:  خاليد  ئةياد  يةكَيتيدا  
ئةطةر  حكومةتةية،  ئــةو  ســةرةكــى  كؤَلةكةى 
واية  ماناى  ئةوا  يةكنةطرَيتةوة،  ــة  وةزارةت ئةو 
ئةو  ضونكة  نةطرتووةتةوة،  يةكى  حكومةت  كة 
وةزارةتى  بؤ  دةضَيتةوة  هةمووى  هةية  دةرامةتةى 
ضاودَيريى  كة  خؤمان  ثرؤذةكةى  لة  ئَيمة  دارايى، 
دةركةوتووة  بؤمان  دةكةين،  حكومةت  كارةكانى 
كة دوو بودجةية هةية، بودجةى هةولَيرو بودجةى 
لةسةر  وةزارةتةكان  هةموو  بودجةى  سلَيمانى، 
دادةنرَيت،  سلَيمانى  هةولَيرء  بودجةى  ئةساسى 
ئةوةى ئَيمةش هةستمانثَيكردووة كة حكومةت هيض 

يةكي نةطرتووةتةوة».
نيشانةى  «ئةوة  وتى:  لةمإووةوة  رؤستايي  زانا 
ئةوةية كة شةفافيةت نييةو داكؤكى زؤرمان كرد كة 
بنَيردرَيت بؤ ثةرلةمان، بةآلم ئةوة  حسابي كؤتايى 
كة حسابي شةش  دياربوو  هةرضةندة  نةخرايةإوو 
يةكةم بؤ سةرؤكايةتى رةوانةكرابوو، بةآلم  مانطى 
ئةم حسابة نةهَينراية نَيو هؤَلى ثةرلةمان، ئةمة جطة 
لةوةى كة حسابي شةش مانطى كؤتايى نةنَيردراوة، 
هؤَلى  بهَينرَيتة  كة  دا  ئةوةشيان  بةَلَينى  هةرضةندة 

ثةرلةمان».

ثةسةندكردنى بودجة ئةسَلييةكة
لة ذوورة تاريكةكانداية

ثةرلةمانى  بــؤ  كؤتايى  حسابى  نــةنــاردنــى 
كة  رووندةكاتةوة  بؤ  راستييةمان  ئةم  كوردستان، 
تائَيستاش دابةشكردنء طفتوطؤكردن لةسةر بودجة 
لة  يةكَيتييةوة  ثارتىء  لةاليةن  هةرَيم  ئةسَلييةكةى 
لةثَيناو  ئةنجامدةدرَيت،  حيزبدا  تاريكةكانى  ذوورة 
نةناردنى  بؤ  بةهانة  كارةشيان  ئةم  ئاشكرانةبوونى 

دةدؤزنةوة.
ذوورةكة  «نازانم  وتى:  لةمإووةوة  خاليد  ئةياد 
كةس  كة  ئةوةية  طرنطة  ئةوةى  بةآلم  نا،  يا  تاريكة 
باوةإم  سةرفدةكرَيت،  ضؤن  بودجةية  ئةو  نازانَيت 
وردةكاريى  ئاطادارى  ثةرلةمانتاران  ٩٥٪ى  واية 
بؤ  دةنَيردرَيت  ئةوةشى  نين،  بودجة  ذمارةكانى 
ثةرلةمان، خؤيان دايدةنَينء ئةو ذمارة ئةسَليانة 

نين كة هةن».

بةعسييان  كؤنة  كةساني  ئاخؤ  كة  دةكرَيت، 
تَيوةطالون  تيرؤر  كَيشةي  بة  ياخود  تَيداية 

ياخود نا.
تائَيستا (٦٧) كةس بؤ ثؤستي باَليؤزي عَيراق 
لة ناوياندا (١٣) كةسيان  دةستنيشانكراون، كة 
كوردستانةوة  هاوثةيماني  ليستي  لةاليةن 
ثاَلَيوراوةكان  لة  ديكةش  يةكَيكي  ثاَلَيوراونء 

لةاليةن يةكطرتووي ئيسالميةوة دياريكراوة، 
كة  ئةوةشكرد،  بؤ  ئاماذةى  تةَلعةت  تانيا 
نوَينةرانةوة  ئةنجومةنى  رَيطةي  لة  ليذنةكةيان 
كة  كةسانةي  ئةو  كردووة  ئةوةي  ثَيشنيازي 
لةاليةن  دةبَيت  نةبَيت  تَيدا  مةرجانةيان  ئةو 
ديكة  خةَلكاني  بطؤإدرَينء  ليستةكانيانةوة 
ثاَلَيوراوةكاني  دةربارةي  دابنرَيت،  لةجَييان 
ئيسالميش  يةكطرتووي  هاوثةيمانيء  ليستي 
لة  بريتين  يةكَيتي  ثاَلَيوراوةكاني  رايطةياند: 
بةرواري،  ئةحمةد  فةتاح،  بةكر  يوسفي،  حازم 
شؤإش خاليد، حسةين سنجاريء ثاَلَيوراواني 
ثارتيش بريتين لة د. فايةقء سيروان بارزانيء 
نوَينةرةكةي  جــافء  بورهان  ثيرؤتء  د. 
زانكؤي  دكتؤرَيكى  ئيسالميش  يةكطرتووي 

سلَيماني وانة دةَلَيتةوة.
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هةولَير، ئيبراهيم عةلى

ثةرلةمان ناتوانَيت قسة
لةسةر حسابى كؤتايى بكات

ساَلَيك  تةنيا  هةرَيم  حكومةتى  تائَيستا 
ناردبَيت،  ثةرلةمان  بؤ  كؤتايى  حسابى  كة 
هؤَلي  لة  تائَيستا  ئةويش  ٢٠٠٧ة،  ساَلى 
طفتوطؤيةكى  هيض  لةمبارةيةوة  ثةرلةمان 
لةسةر نةكراوة، لة بةرامبةر ئةوةشدا ساآلنة 
حكومةت  بؤ  بودجة  كوردستان  ثةرلةمانى 
بؤ  ئةوةى  تائَيستا  بةآلم  دةكــات،  ثةسةند 
خةَلك نةخستووةتةإوو كة ئايا ئةم بودجةية 

ضؤنء لةاليةن كَيوة سةرفدةكرَيت؟!
ئاسك،  ــكــخــراوى  رَي لــة  خاليد  ئــةيــاد 
سةبارةت بة بَيتوانايى ثةرلةمان لة قسةكردن 
«بةهؤى  دةَلَيت:  كؤتايى  حسابي  لةسةر 
ثةرلةمانى  ئةندامةكانى  زؤرينةى  ئةوةى 
يةكَيتى  ثارتىء  لة  ئَيستا  (ماوةبةسةرضوو) 
دذى  ناتوانن  ــةوان  ئ بؤية  ثَيكهاتوون، 
بةرذةوةندييةكانى حيزبةكةيان بووةستنةوة، 

ئةطةرضى بؤضوونى جياوازيش هةبَيت». 

حسابى كؤتايى ٢٠٠٧ لة ثةرلةمان

لَيذنةى  مةجيد، جَيطرى سةرؤكى  جوتيار 
رؤذنامة  بؤ  ئــةوةى  لةثةرلةمان،  ــى  داراي
كؤتايى  حسابى  حكومةت  كة  خستةإوو 
دارايى  ليذنةى  بؤ  ناردووة  ٢٠٠٧ى  ساَلى 
ثةرلةمانء ئةوانيش الى خؤيانةوة راثؤرتيان 
بؤ  نووسراويشيان  ئامادةكردووة،  لةبارةوة 
ئةوانيش  كة  كــردووة،  ليذنةكان  سةرجةم 
تَيبينييةكانى خؤيان لةوبارةيةوة بخةنةإوو.

كؤتايى  حسابى  لةبارةى  مةجيد  جوتيار 
«بةثَيي  وتى:  رؤذنامة  بؤ  ٢٠٠٨-ةوة  ساَلى 
ئةو ساَلةدا  بةسةر  مانط  دةبَيت شةش  ياسا 
بإوات ئينجا حسابى ئةو ساَلة قوفأل دةكرَيت، 
ثةيوةندى   ٢٠٠٨ كؤتايى  حسابى  نةهاتنى 
كة  بةوةى  سةبارةت  هةية»،  حاَلةتةوة  بةو 
لةبارةى  طفتوطؤ  ثةرلةمان  هؤَلى  لة  تائَيستا 
ئةندامةى  ئةو  نةكراوة،  كؤتايى  حسابى 
ثةرلةمان وتى: «ئةوةيان نازانم كة لةبةرضى 
حسابى  بةآلم  كارةوة،  بةرنامةى  نةخراوةتة 

كؤتايى هاتووة بؤ ثةرلةمان».

شاردنةوةو نةخستنةإووى وردةكارييةكان

بةرثرسانى  قسةكانى  بةثَيضةوانةى 

بانطةشة  بةردةوام  كة  هةرَيمةوة  حكومةتى 
هةرَيم  بةرثرسانى  دةكــةن،  شةفافيةت  بؤ 
خؤيان بة دوور دةطرن لة قسةكردن لةسةر 
ئةمةش  سةرفكردنى،  ضؤنَيتى  بودجةو 
كةناَلةكانى  لة  كة  بانطةشةكانيانة  ثَيضةوانةى 

خؤيانةوة دةيكةن.
بودجة  ثــةســةنــدكــردنــى  ــة  ل نــاكــرَيــت 
بودجة  ثةسةندكردنى  بةآلم  كةمبكةينةوة، 
وردةكارييةكانى  ئةطةر  نابَيت  مانايةكى 
بودجةية  ــةو  ئ ســةرفــكــردنــى  ضؤنَيتى 
ئَيستا  ئةوةى  نةبَيت،  رؤشن  خةَلك  لةالي 
زؤر  ئَيجطار  بودجةى  هةرَيمدا  لة  دةيبينين 
جطة  بةآلم  تةرخاندةكرَيت،  ثرؤذةكان  بؤ 
ئاطادارى  ديكة  كةسي  يةكَيتى  ثارتىء  لة 
وردةكاريى سةرفكردنى ثارةى ئةو ثرؤذانة 
نيية، كة ئايا تةواوى ثارةكان سةرفدةكرَين؟ 
ثرؤذةكان  ئةنجامى  لة  كة  ثارةيةى  ئةو  يا 

دةمَينَيتةوة، دةضَيتة طيرفانى كَيوة؟!
نةبوونى  شةفاف  لةبارةى  خاليد  ئةياد 
ــى:  ــان وت ــةم ــةرل ــةر ث ــب ــةرام حــكــومــةت ب
«ثةرلةمانتارةكان ناتوانن بة وردى بضنة نَيو 
نةبوونى  بةهؤى  بودجةوة،  وردةكارييةكانى 
شةفافيةتةوة، بةوثَييةى بوونى شةفافيةت لة 
لة  شةفافيةت  ئةوةى  هؤى  دةبَيتة  بودجةدا 

بةرذةوةنديى ثارتىء يةكَيتى دةدات».
ذمارة  «شاردنةوةى  وتى:  زياتر  ناوبراو 
داهاتى  كة  ئةوةية  بؤ  بودجة  راستةقينةكانى 
ديارنةبَيت،  كوردستان  هةرَيمى  نةتةوةيى 
ــةوةى لــة داهــاتــوودا رووبـــةإووى  ــؤئ ب
بةهةدةردانى  بةهؤى  نةبنةوة  لَيثرسينةوة 

سةروةتء سامانى طشتى».

ديارنةبوونى داهات

ئةوة  تائَيستا  فةرمى  بةشَيوةيةكى 
داهاتى  سةرضاوةكانى  كة  رانةطةيةنراوة 
عَيراقةوة  لة  كة  بودجةيةى  لةو  جطة  هةرَيم 
هةرَيم  ناوخؤى  داهاتى  ضةندةو  دَيت  بؤي 
حكومةت  داهاتةكانى  يا  ئاستَيكداية،  ض  لة 
ضةندن بةتايبةت كة بة رَيذةيةكى زؤر باجء 
وةردةطيرَيت،  هةرَيم  خةَلكى  لة  رسومات 
كؤمةكبةخش  وآلتانى  كة  لةوةى  جطة  ئةوة 
هةرَيميان  هاوكاريى  بةرضاو  بةشَيوةيةكى 
ــــردووة لــــــةوإووةوة، لــةســةرووى  ك
بةآلم  كؤريا،  ئةمريكاو  هةمووشيانةوة 
ئةم  شةفاف  بةشَيوةيةكى  هةرَيم  حكومةتى 

بابةتةى رووننةكردووةتةوة.
هةموو  ثَيويستييةكاني  هةرةزؤري  بةشي 
بةقاَلي  توركياو  لةإَيي  ئةوروثاوة  لة  عَيراق 

دةهَينرَيتة  خةليلةوة  ئيبراهيم  طومرطي 
ئةواني  طومرطيةو  خاَلة  ئةو  كة  كوردستان، 
خاَلة  باشماخء  ئؤمةران،  حاجي  لة  ديكةش 
راستةقينةيان  داهاتي  ديكةش  طومرطيةكاني 

ضةندة؟
كة  دارايي  ضاودَيري  شارةزايةكي  ضةند 
هاوكاري رؤذنامةيان كردووة لة شيتةَلكردني 
خشتةي حيساباتي كؤتايي بودجةي (٢٠٠٧)ي 
لةبارةي ئةو خشتةيةوة  هةرَيمي كوردستان 
خستةإوو  خاَلَيكدا  ضةند  لة  سةرنجةكانيان 

كة بريتين لة:
زؤرو  كردنَيكي  تَيكةآلو  ناشةفافيء  ـ   ١
وةك  حيساباتةكةدا  لة  هةية  مةبةستدار 
(ارادات  ديكة  داهاتةكاني  زاراوةي  ئةوةي 
اخرى)  هةية لة داهاتةكاني هةرَيم، كة روون 
ضينء  داهاتانة  ئةو  روونبكرايةتةوة  دةبواية 
ضةندةو  هةريةكةيان  هاتوونء  لةكوَيوة 
لة  داهاتةو  هةر  هةية  خشتةيةي  ئةو  بةثَيي 
ئةمة  خشتةي خؤيدا ثؤلَينء ريزبةند بكراية. 
سةرباري ئةوةي كة طومرك «وةك يةكَيك لة 
هةرَيم»  داهاتي  سةرضاوةكاني  سةرةكيترين 

جيانةكراوةتةوةو خراوةتة باسي (باج)ةوة.
ناإؤشنة  لَيألء  زؤر  كة  ديكة  خاَلَيكي  ـ   ٢
بإَيكي  كة  (ســلــف)ة  ثَيشينة  مةسةلةي 

ذمــارة (495) دووشةممة 42009/6/22
hewal.rozhnama@gmail.com

بةدواداضــــوون

  لة ضوار ساَلى رابـــــــردوودا (ثةرلةمانى ماوةبةسةرضوو)
طفتوطؤى لةسةر حسابى كؤتــــــايى هيض سالََيكى بودجةى هةرَيم نةكردووة

محةمةد سالَح حةمةالو

دةرةوة  ثةيوةندييةكاني  ليذنةي  ئةندامَيكي 
رايدةطةيةنَيت:  عَيراق  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  لة 
عَيراق  باَليؤزةكانى  ثاَلَيوراوانى  دياريكردنى  كة 
لةسةر بنةماى دابةشكارى سياسيى (محاصصة) 
ئةنجومةنى  ئةندامى  تةَلعةت،  تانيا  ــووةء  ب
لةم  كة  دةكات،  بةوة  ئاماذة  عَيراق  نوَينةرانى 
ضونكة  ثةيإةودةكرَيت،  بنةماية  ئةو  قؤناغةدا 
ثَيويست  ذمارةي  دةرةوة  وةزارةتي  لةئَيستادا 
بنةماية  ئةو  باَليؤز، بؤية  نيية بؤ ثؤستي  كاديري 

كراوةتة ثَيوةر.
ليذنةي  ئــةنــدامــي  جــومــةيــلــي،  ســةلــمــان 
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  لة  دةرةوة  ثةيوةنديةكاني 
عَيراقء ئةندامي بةرةي تةوافق لة لَيدوانَيكدا ئةوةي 
ثَيشنيازكراوةكاني  باَليؤزة  ناو  لة  كة  خستةإوو، 
عَيراقدا (٣٠) باَليؤزيان لةسةر بنةماي دابةشكارى 
«ذمارةيةك  وتي:  دياريكراونء  ثؤستانة  ئةو  بؤ 
خزمء  دياريكراون  ثؤستة  ئةو  بؤ  كةسانةي  لةو 
لةو  بةشَيك  باآلكاننء  بةرثرسة  نزيكي  كةساني 

لة  لَيوةشاوةييةوة  تواناو  لةإووي  كةسانةش 
مةدةنيان  خزمةتي  زوربةيان  نزمدانء  ئاستَيكي 

هةية نةك دبلؤماسيء سياسي». 
رَيككةوتني اليةنة سياسيةكاني ناو ئةنجومةنى 
باَليؤزةكاني  دياريكردني  بؤ  عَيراق  نوَينةرانى 
عَيراق لةكاتَيكداية كة ذمارةيةك لة حيزبء هَيزة 
بةشداربووةكاني حكومةتي عَيراقي الي خؤيانةوة 
باَليؤزةكان  دياريكردني  كة  رةتكردةوة  ئةوةيان  
ئةو  بَيت،  سياسي  دابةشكارى  بنةماي  لةسةر 
اليةنانة ثَييانوابوو دياريكردني باَليؤزةكان دةبَيت 

لةسةر بنةماي ئةزموونء لَيوةشاوةيي بَيت. 
تانيا تةلعةت، ئةندامي ليذنةي ثةيوةندييةكاني 
رايطةياند:  نةكردو  زانياريية  لةو  نكؤَلى  دةرةوة 
ثؤستي  بؤ  كةسةي   (٦٧) ئةو  «دةستنيشانكردني 
بنةماي  لةسةر  ثــاَلــَيــوراون  عَيراق  باَليؤزي 
(محاصصة)ي سياسي بووة» بةآلم ئةو ثَييوابوو 
دةرةنجامى  بةثَيي  باَليؤزةكان  دياريكردني 
ئةو  دراوةو  لةسةر  بإياريان  هةَلبذاردنةكانة 
باَليؤزةكان  دياريكردني  دةَلَين  كة  اليةنانةش 
خؤشيان  ئةوا  (محاصصة)ية  بنةماي  لةسةر 
ليستةكانيانةوة  لةاليةن  بنةماية  ئةو  لةسةر 

دياريكردووة.  ثاَلَيوراوةكانيان 

بإياري  دةرةوة  وةزارةتــي  لة  دواييانة  بةم 
ئةوة دراوة كة ثَيويستة ئةو كةسانةي بؤ ثؤستي 
 (٪٢٥) دةكرَين  دةستنيشان  عَيراق  باَليؤزي 
دةبَيت  بةَلكو  نةبن،  ثاَلَيوراوي سياسي  زياتريان 
بَيت،  لة بواري كاروباري دةرةوةدا  بإوانامةيان 
ثةيوةندييةكاني  ليذنةي  ئةندامةكةي  وةك  بةآلم 
دةرةوة ئاماذةي ثَيكرد «لةم قؤناغةدا ئةو بإيارة 
دةرةوة  ــي  وةزارةت ضونكة  ناكرَيت،  جَيبةجَي 
بؤية  نيية  باَليؤزي  ثَيويستي  ذمارةي  لةئَيستادا 
دابةشكردن لةنَيوان ليستةكاندا كراوةتة ثَيوةر بؤ 
دواتردا  قؤناغةكاني  لة  باَليؤزةكانء  دياريكردني 
دياريكردني  بؤ  دةكرَيت  جَيبةجَي  بإيارة  ئةو 
باَليؤزةكان، هةرضةندة ئةو كةسانةي دياريكراون 
خاوةن  زؤربةيان  كراوةو  بؤ  هةَلسةنطاندنيان 
باَليؤزو  ببنة  توانايانداية  لة  بةرزنء  بإوانامةي 

نوَينةرايةتي عَيراق بكةن لة دةرةوةي وآلت».
لة  دةرةوة  ثةيوةندييةكاني  لــيــذنــةي 
نوَينةرانى عَيراق ضةند مةرجَيكى بؤ  ئةنجومةنى 
وةرطرتني ثؤستي باَليؤزي عَيراق دياريكردووةو 
لة  لَيكؤَلينةوةية  ليذنةكة سةرطةرمي  لةئَيستاشدا 
باَليؤزي  ثؤستي  بؤ  كةسانةي  ئةو  بإوانامةي 
ثَيشينةيان  لة  لَيكؤَلينةوة  ثاَلَيوراونء  عَيراق 
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ده نگ بؤ كام 

ده ستووره يان بده ين؟
هةظاأل ئةبوبةكر

پــــه رلــــه مــــانــــي  
كوردستان، له م رؤژانه دا 
ـــه وه ي  وروژانــــدووه   ئ
به ر  ــت  ــدرَي ــب هــه وَل ــه   ك
واده ي   له ته واوبووني  
په رله مان،  درَيژكراوه ي  
ــووري   ـــرؤژه ي  ده ســت پ
كوردستان- هه رَيمي  
بــه رده م  بخاته   عــَيــراق، 
كوردستانه وه ،  هاووآلتياني   گشتيي  راپرسييه كي  
دياره  ئه مه  دواي  ئه و هه وآلنه  دَيت كه  خوازياري  
له سه ر  ده نــگ  په رله ماندا  له   ته نيا  ئــه وه بــوون 
راده ربإيني   گفتوگؤو  بآ  بدرَيت و  ده ستوور 
ده ستوورَيك  په رله مانيش،  ئه نداماني   ته نانه ت 

متمانه ي  پَي  ببه خشرَيت.
نــه يــتــوانــي   ــه   ــه وَل ه ئـــه م  خؤشبه ختانه  
كه   بــوو  هه وَلَيك  چونكه   سه ركه وتووبَيت، 
ده ستوورَيكي   ناديموكراسييانه   ده يويست 
شتَيكيش  هيچ  به رهه مبَينَينَيت،  ديموكراسيخواز 
ماكي  شتي   كه مي   كه  الني   به رهه منايه ت  له  شتَيك 

تَيدانه بَيت. به رهه مهاتووي  
ئَيستا، جيا له  جاران، باس له  زه روره تي  زؤري  
هه رَيمي   ده ستووري   پرؤژه ي   سه ر  له   ده نگدان 
به اليه ك  ئه مه   ده كرَيت،  كوردستان-عَيراقدا، 
زه روره ت و  له سه ر  تَيبينيانه ي   ئه و  هه موو  له گه أل  
ته نيا  به آلم  هه من،  پرؤژه كه   …تاد،  نــاوه رؤك و 
ليژنه ي   كوردستان و  په رله ماني   له   پرسياره   ئه و 
ده كه م  په رله مان  راگه ياندني   په رله مان و  ياسايي 
بده ين؟»،  ده ستووره يان  كام  بؤ  «ده نگ  ئايا:  كه  
له وانه يه  پرسيارَيكي  وه ها الي  خه َلك سه مه ره بَيت، 
نييه ،  ده ستووريشمان  يه ك  پَييانوايه   ئه وان  كه  

به آلم به نده  باس له  دووان ده كه م!
به َلَي ، دووان:

هه رَيمي   ده ستووري   پرؤژه ي   ئه و  يه كه ميان، 
له م  به رده وام  په رله مان  كه   كوردستان-عَيراقه يه ، 
رؤژانه دا پَيمانده َلَيت شه ش مانگه  له  سايته كه ماندا 
به مه   ده يانه وَيت  خه َلك و  به رديده ي   خستوومانه ته  
سايته كه و  له   ئاگامان  كه   بكه ن  قه رزاربارمان 
پرؤژه ي  ده ستووري  هه رَيمي  كوردستان-عَيراق و 
ماده و بإگه كاني  ئه م پرؤژه ي  ده ستووري  هه رَيمي  
كوردستان-عَيراقه ، نييه ، له  كاتَيكدا هه تا كاتي  ئه م 
پارله ماندا  سايته كه ي   سكريني   له   وه ك  نووسينه  
ئه و  نووسينه يه ،  ئه م  هاوپَيچي   كه   ده رده كه وَيت 
كوردستان-عَيراقه   هه رَيمي   ده ستووري   پرؤژه ي  

دانراوه :
١. به زماني  كورديي نووسراوه .

٢. له  ٢٠٠٦/٨/٢٢دا ئاماده كراوه .
٣. ١١٥ ماده يه .

٤. ديباجه يه كي  درَيژي  (٥) الپه إه يي هه يه .
بؤ  ئه مانه   ته نها  تر  شتي   زؤر  له   جگه   ئه مه  

ئاسان تَيگه يشتني  خه َلكه .
هه رَيمي   ده ستووري   پرؤژه ي   ئه و  دووه ميان، 
له م  به رده وام  په رله مان  كه   كوردستان-عَيراقه يه ، 
رؤژانه دا پَيمانناَلَيت له  كوَيدا بآلويكردووةته وه و له  

كه يه وه  بآلويكردووةته وه ، كه :
١. به زماني  عه ره بيي نووسراوه .
٢. له  ٢٠٠٨/٨/١٩دا ئاماده كراوه .

٣. ١١٩ ماده يه .
٤. ديباجه يه كي  كورتي  هه يه .

پَيمانبَلَيت،  ده توانَيت  په رله مان  ئَيستا  ئايا 
كاميان  بؤ  ــگ  ده ن ده نــگــدانــه وه   خرايه   ئه گه ر 
بينراوه و  كه   بده ين  ئه وه   بؤ  ده نگ  ئايا  بده ين؟ 
بؤ  ده چَيت  ده نگه كانمان  يان  بآلوكراوه ته وه ، 
ئه وه ي  كه  بآلونه كراوه ته وه و به  موحه ده دي  نه بَيت، 

نه بينراوه ؟!
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سةركةوت ئةحمةد

سياسي  بةشداري  شَيوازي  ثرسي 
ذنان لة كوردستانء ئاستي بةشداري 
هةَلبذاردنةكاني  لة  توَيذة  ئــةو 
باسة  لةو  يةكَيكة  كوردستاندا، 
طرنطي  لةمساَلدا  كة  طرنطانةي 
ثاش  بةتايبةتي  ثــَيــدراوة،  زؤري 
هةمواركردني ياساي باري كةسَيتيء 
ياساي  ــةر  ــةس ل طــفــتــوطــؤكــردن 
بةرةنطاربوونةوةي توندوتيذيي ذنان 

لة ثةرلةماني كوردستاندا.
ــةري  ــوةب ــةإَي خــانــم رةحــيــم ب
بؤ  ئــــاســــودة  رَيـــكـــخـــراوي 
دذى  توندوتيذى  بةرةنطاربوونةوةى 
ذنانء ئةندامي رَيكخراوي لَيبووردني 
رؤذنامةدا  ديدارةي  لةم  نَيودةوَلةتي، 
لة  ذنــان  كة  ــات،  دةك بــةوة  ئاماذة 
ثةراوَيزي  لة  هَيشتا  كوردستاندا 
ثَيطةي  سياسييةكاندانء  طؤرانكاريية 

شياوي خؤيان بةدةست نةهَيناوة.

طؤإانكاريى  هةندَيك  رؤذنــامــة: 
كوردستاندا  ئةمإؤى  بارودؤخى  لة 
طؤإانكارييةكانى  بــةديــدةكــرَيــت، 
ضؤن  كوردستاندا  لة  مَيينة  بارودؤخى 
هةية  بةرةوثَيشضوونَيك  هيض  دةبينن؟ 

لةو بوارةدا؟
ذن  بةرةوثَيشضوونى  ئازاديىء   *
هةتا  هةية،  كؤمةَلطاوة  بة  ثةيوةندى 
هةمانشَيوة  بة  ئازادنةبَيتء  كؤمةَلطا 
ناتوانَيت  ذنيش  ئازادنةبَيت،  تَييدا  ثياو 
لة  بةشَيكة  ذن  ضونكة  ئازادبَيت،  تَييدا 
دابإاونيية،  بوونةوةرَيكى  كؤمةَلطاء 
نة  ذن  وايدةبينم  من  كوردستانيشدا  لة 
خؤشيةتى،  لةشوَينى  نة  ثَيشكةوتووة، 
ثَيشبكةوَيتء  هةوَلي زؤر هةية كة ذن 
ذنــانء  بــارودؤخــي  لة  طؤإانكاريي 
بةشداري كاري سياسيء كؤمةآليةتيي 
ذنان زيادبكرَيت، بةآلم لة كؤمةَلطايةكدا 
ئازادنينء  تَييدا  تاكةكان  هةموو  كة 
بةربةستي  ــطــريــيء  رَي كــؤمــةَلــَيــك 
يان  كلتوور  وةكو  هةية،  جؤراوجؤر 
دابونةريت يان نةبوونى خزمةتطوزاريية 
ذن  بوترَيت  ناتوانرَيت  سةرةتاييةكان. 
ئازادةء دؤزةكةي ثَيشكةوتووة، تةنانةت 
سةربةخؤيي  لةوشَيوةيةدا  حاَلَيكي  لة 

كاري ذنان مةحاأل دةبَيت.
ئةطةرضي بةهؤي ئةو هةوآلنةى لةم 
بَلَيم  دةتوانم  دراون،  دواييدا  ساآلنةى 
باشترة  ثياو  لة  زؤر  بارودؤخى  ذن 
مافةكانى  بتوانَيت  كة  ئةوةى  لةإووى 
طؤإانكاريى  دةستةبةربكات،  خؤى 
بةرذةوةنديى  لة  ياسايانةى  لةو  بكات 
ديكة  توَيذةكانى  هةموو  لة  نين،  ئةودا 
بدات،  هةوآلنة  ئةو  توانيويةتى  زياتر 
ثَينجةمدا  كابينةى  لة  بةتايبةتيش 
بةتايبةتى  ــدا،  رووي زؤر  طؤإانكاريى 
ياساى  بةسةر  طؤإانكاريانةى  ئةو 
بةثَيى  راستة  هَينران،  كةسَيتيدا  بارى 
باشء  هةنطاوَيكى  بةآلم  نيية،  ثَيويست 
عَيراقداينء  لة  ئَيمة  بوَيرانةبوو، ضونكة 
ئةذمار  ئيسالميى  دةوَلةتَيكى  بة 
لةمةوبةر  ساأل   (٢٠) لةوانةية  دةكرَيت، 
بارى كةسَيتى  ياساكانى  بؤ  دةستبردن 
بةآلم  بووبَيت،  طران  مةحاألء  شتَيكى 
خةَلكانى  ئايينىء  ثياوانى  هةتا  ئَيستا 
شارةزا لةبوارى ئايينيشدا بةشداربوون 
ئةمة  يــاســاكــةدا،  ــةوةى  ــن داإشــت لــة 
لةوةش  جطة  طرنطة،  دةستكةوتَيكي 
بةرةنطاربوونةوةي  ياساى  ئَيستا 
توندوتيذى خَيزان لة ثةرلةمانةء ئةطةر 
دةرضَيت،  ثةرلةمان  لة  ثةسةندبكرَيتء 

شتَيكى زؤر باش دةبَيت.
ـــان لة  رؤذنـــامـــة: بــةشــدارى ذن
هةَلبذاردنى ثةرلةمانء كارى سياسى لة 

كوردستاندا ضؤن دةبينن؟
تةواو  بةشَيوةيةكي  ئةطةرضي   *
كامانةن  ثــَيــوةرانــة  ــةو  ئ نــازانــرَيــت 
كةسَيكى  سياسي  ــداري  ــةش ب ــة  ك

كاراي  ضاالكء  كةسَيكى  ثَيدةثَيورَيت، 
ــإواي من  ــةب ثــآ جــيــادةكــرَيــتــةوة، ب
ــردوو  راب كابينةي  لة  ثياوانةي  ئةو 
لة  بــةشــداريــانــكــردووة  ئَيستادا  ء 
كارانةبوون،  كوردستاندا،  ثةرلةماني 
سةرنج  تةنيا  بة  بؤضى  نازانم  بةآلم 
لة  لةبةرئةوةى  ذنان،  سةر  دةخرَيتة 
بة  توَيذَيكة  كؤمةَلطادا  لة  ذن  بنةإةتدا 
لةئاستَيكي جيادا  ثلةى دوو دادةنرَيتء 
مافةى  ئةو  زؤرجار  ئةذماردةكرَيت، 
سياسى  بةشدارى  بضَيت  كة  ثَينادرَيت 
هَيندة  دوو  هةوَلةكةى  بؤية  بكات، 
دةرةوةء  بَيتة  كة  هةوَلَيك  دةبَيتةوة، 
وةكو مرؤظ خؤى بسةلمَينَيت، هةوَلَيكى 
ئةوةى  بَلَيت  بةثياو  بؤئةوةى  ديكةش 
كة تؤ دةتوانيت بيكةيت، منيش دةتوانم 

بةئةنجامى بطةيةنم.
لة  ثياوانةى  ئةو  ناوى  لةإاستيدا 
بةثةنجةى دةست  كارابوون  ثةرلةماندا 
ثياو  ثةرلةمانى  ئةندام  دةذمَيردرَين، 
هةية تائَيستا خةَلك ناوى نازانَيت، بؤية 
ذنى  هةية،  ئافرةت  بؤ  شتيش  هةمان 
كارا هةيةء ذنى ناكارا هةية. من بةباشي 
دةزانم ذنان خؤيان تايبةت نةكةن لةسةر 
ئةوةي كة تةنيا لةسةر مةسةلةكانى ذنان 
جَيطادةستيان  دةبَيت  بةَلكو  كاربكةن، 
بوارى  بوارةكاندا،  هةموو  لة  هةبَيت 
سياسى، كؤمةآليةتى، ئابوورى، ئايينى، 
خوَيندن، زانكؤء ئينجا مةسةلةى ذنان، 
ذنى  كة  بإوانرَيت  بةوشَيوةية  نابَيت 
بةرطريى  تةنيا  دةبَيت  ثةرلةمان  ئةندام 
لة مافى ذنان بكات، بةَلكو دةبَيت رؤَلى 
هةبَيت لة ثةروةردةدا، ضونكة دةتوانَيت 
بــوارةدا  لةء  هةبَيت  ــى  رؤَل باشترين 
هةموو  لة  دةبَيت  حيزبةكانء حكومةت 
كاريطةريى  دةورو  بوارةكاندا  ليذنةء 

خؤى هةبَيت.
هةَلبذاردنى  سيستمى  لةبةرئةوةي 
ناتوانيت  ــراوة،  داخ ليستى  ثةرلةمان 
ثياوانةي  ذنء  ئةو  بكةيت  طرةنتى 
نوَينةرى  بةإاستى  ليستةكاندان  لة 
ئةو  بن،  ميللةت  خؤيانء  توَيذةكاني 
دةيــةوَيــتء  خةَلك  كة  ببينن  رؤَلــة 
طةيةنةري دةنطى ئَيمة بن لة ثةرلةمان، 
دةمبينى  خؤشبةختانة  كابينةيةدا  لةم 
هةروةها  هةبوو،  قسةيان  ليذنةكان 
بةآلم  كارابوون،  زؤر  ئافرةتان  ليذنةى 
كةسايةتى  ئــةوانــةش  بَلَيم  دةتــوانــم 
رووبةإووبوونةوةش  تووشى  بوونء 
حيزبةكانى  لةناو  تةنانةت  ــوون،  دةب
ثياو  كة  هةية  قسةيةكيش  خؤشياندا، 
ضةند قسةبكات قسةى ثَيناوترَيت، بةآلم 

دةوترَيت  ثَيى  بكات  زؤر  قسة  ئافرةت 
تةحةديات  زؤر  هةربؤية  درَيذة،  دةمى 
هةية رووبةإووى ذنة ئةندام ثةرلةمان 
دةبَيتةوة لة كؤمةَلطاء لةناو ثةرلةمانء 

لةناو حيزبء قةوارةكانيشدا.
رةوشء  طشتى  بةشَيوةيةكى 
ئةو  نةطةيشتووةتة  ذنان  بارودؤخى 
رؤشنبيران  رَيخراوةكانء  كة  ئاستةى 
داواى دةكةن، لةم كابينةيةى حكومةتدا 
كة  ذنة  ــر  وةزي  (٣) ــر،  وةزي  (٤٣) لة 
دوو  ئةو  هةرَيمة،  وةزيرى  يةكَيكيان 
بةإَيوةدةبةن  حكومةت  كة  حيزبةي 
لة  تائَيستاش  ــي)،  ــارت ث (يةكَيتىء 
ناوةندىء  مةكتةبى سياسىء كؤميتةى 
بإيارياندا  ناوةندةكانى  سةركردايةتىء 
لة  كة  ئاسايية  زؤر  بؤية  تَيدانيية،  ذني 
نةبينيت،  ذن  حكومةتيش  ثةرلةمانء 
بانطةوازى  حيزبانة  ئــةم  لةكاتَيكدا 
منداألء  مافى  ذنء  مافى  ديموكراسىء 
عةلمانيةت  ديــمــوكــراتء  سؤسيال 
باشترن كة  ئيسالمييةكان  هةتا  دةكةن، 
سياسييةكانياندا  مةكتةبى  لةناو  ذنيان 
داناوة سةرباري ئاراستةي كاركردنيان، 
ئايا يةكَيتىء ثارتى ذنيان دةستناكةوَيت 
بؤ مةكتةبى سياسى، من دةَلَيم وانييةء 
ذنى زؤر باشى تَيداية، ئةوةندةيان هةية 
بؤ نموونة لة (١١) مةكتةبى سياسى، (٣) 

كةسى ذن بَيت.
رؤذنامة: بؤضى تائَيستا هةوَلى ئةوة 
نةدراوة لةاليةن رَيكخراوةكانى ذنانةوة 
هَيزَيكي فشار دروستبكرَيتء كؤمكارَيك 
ثَيكبهَينرَيت بؤ ئةوةي رَيذةيةك لة ذنان 
ثارَيزطاريي  خؤياندا  ريزةكاني  لةنَيو 

لَيبكةن؟
جياكاريى  دةوترَيت  ثَيي  ئةوة   *
ئيجابى، ثَيويستة تؤ ذن جيانةكةيتةوةء 
بَيت،   (٥٠) بة   (٥٠) خؤيةتى  حةقى 
هةميشة  كة  ذن  لةبةرئةوةى  بــةآلم 
تائَيستا  تةماشادةكرَيتء  دوو  ثلة  بة 
رَيطاى ثَينةدراوة كة رؤَلى خؤى وةكو 
رَيذةيةك  بة  ثَيويستة  ببينَيت،  ثَيويست 
لَيكبرَيت،  ثارَيزطاريي  بةشدارييةكةي 
هةنطاوَيكى  ئيجابيية  جياكاريية  ئةم 
زؤر طرنطة كة ٢٥٪ بوو بة ٣٠٪، بةآلم 
باشتروابوو كة ئةوة تةنيا بؤ ثةرلةمان 
جَيبةجَيكردنيش  دةسةآلتى  بؤ  نةبَيتء 
طرنطتر  هةنطاوةكة  ئةوكاتة  بواية، 

دةبوو.
لةئَيستادا ئَيمة وةكو رَيكخراوةكانى 
دؤزي  ــةر  ــةس ل كــار  ــة  ك  (NGO)
فشارة  ئةو  ناتوانين  دةكةين،  ذنان 
رَيــكــخــراوة  بـــةآلم  دروستبكةين، 

فشارة  ئةو  دةيانتوانى  حيزبييةكان 
كة  خؤيان  حيزبةكانى  سةر  بخةنة 
بؤ  زيادبكةن،  ذنــان  ــذةى  رَي دةبَيت 
ذنانء  يةكَيتى  ساَلة  ضةند  نموونة 
زؤر  ــخــراوى  ــك رَي دوو  ــافــرةتــان  ئ
طةورةنء دةيانتوانى ئةو رؤَلة زؤرباش 
ببيننء يةكَيك لة ئيشة سةرةكيةكانيان 
حيزبدا  لةناو  ذن  رؤَلى  كة  ئةوةبَيت 
زيادبكةن، ئةطةر من ئةندامَيكى يةكَيك 
كارة  بةو  كة  بووماية  رَيكخراوانة  لةو 
هةَلناستَيت، دةستم لةكار دةكَيشايةوةو 

وازمدةهَينا.
بارودؤخةكة،  لةبةرضاوطرتني  بة 
رَيذةية  ئةو  حكومةت  دةبَيت  ثَيمواية 
حيزبةكاندا  ــةســةر  ب بسةثَينَيت 
ثَيبدات،  كاركردني  مؤَلةتى  بةرلةوةي 
سيستمةكةيدا  لة  حكومةت  دةبَيت 
لةبةرضاوطرتبَيت،  جَيندةرى  يةكسانى 
ئةوكاتة دةتوانَيت نةك بةسةر حيزبدا، 
يان  دةزطــايــةك  هةر  بةسةر  بةَلكو 
ذنان  بةشداري  ئاستي  ثةيمانطايةكدا 

بةثَيي ياسا رَيكبخات.
لة  سوود  دةتوانين  ضؤن  رؤذنامة: 
كة  ببينين  وآلتانة  ئةو  ئةزمووني 
مَيذوويةك  بة  كوردستان  هاوشَيوةي 
سياسيء  جَيندةريء  جياكاريي  لة 
نةتةوةييدا تَيثةإيونء ئَيستا لةئاستَيكي 

باآلي شارستانيدان؟
ــاوةي رابــــردوودا وةكــو  ــةم ل  *
عَيراقةوة  لة  باآل  ليذنةيةكى  ئةندامي 
بؤ  باشوور  ئةفريقاى  بؤ  رؤشتين 
ئةو  دةستووريى  ليذنةى  سةردانى 
ـــةى زؤرى  زؤرب ــى  وآلتــة، ســةردان
رةشء  كرد  حيزبةكانمان  نووسينطةى 
دواى  وآلتة  ئةو  بينيمان  سثييةكانيش، 
ئةو راثةإينةي لة ١٩٩١دا ئةنجامياندا، 
حكومةتيان  رَيكخستووةتةوةء  خؤيان 
رَيكخستووةتةوة لة سةردةمى ماندَيالء 

دواتريش.
حيزبى  ئةفريقا  ــووري  ــاش ب لــة 
ذنــان)،  (حيزبى  بةناوى  هةية  ذنــان 
ئةو  سةرؤكى  لةطةأل  قسةمان  كاتَيك 
هةموو  سةرباري  وتى:  كرد،  حيزبةدا 
ضةثةوة  لةوثةإى  ناكؤكييةكانمان 
مةسةلة  لةسةر  راست  ئةوثةإى  بؤ 
لةكاتَيكدا  يةكين،  ذنان  بنةإةتييةكانى 

لةوآ كة (١٣) زمانى فةرمى هةية.
دةستووريى  ليذنةى  ســةرؤكــى 
دواى  ثَييوتين،  ئةفريقا  باشووري 
زؤربةى  دادةإَيذرا  حكومةت  راثةإين 
قسةو  بؤ  كؤدةبوونةوة  ثياوان  كات 
ئــةوةدا  بــةالى  سةرئةنجام  طفتوطؤ، 

بة  نيية،  لةطةَلدا  ذنمان  بؤضى  رؤيشت 
دةستثَيشخةريةكى ماندَيالء حيزبةكةى 
حيزبةكاندا  هةموو  بةسةر  سةثَينراوة 
كؤبوونةوة،  بؤ  دةضَيت  ثياوَيك  كاتَيك 
بةرَيت،  خؤيدا  لةطةأل  ئافرةتَيك  دةبَيت 
لةكاتى دانيشتن لة مَيزة دائيرييةكانياندا 
نيوةي  كة  دةستدةكةوَيت  بازنةيةكت 
بةشدارى  رَيــذةى  بةوجؤرةش  ذنة، 
ئَيستا  كة  زيادكرا،  حيزبةكاندا  لة  ذن 
 ٪٤٥ وآلتة  لة  ذنان  بةشدارى  رَيذةى 

بةرةوذوورة.
سوودى  دةكــرا  ئةزموونانة  ئةم 
زؤرجار  بةداخةوة  بةآلم  لَيوةربطرين، 
دَيينةوةء  دةبينينء  ئةم شتانة  ئَيمة كة 
قسةشى لةسةر دةكةين، كةس طوَيمان 
ضووين  دةزانرَيت  هةروا  لَيناطرَيتء 
كــردووةو  ئاساييمان  سةفةرَيكى 

طةإاوينةتةوة.
لوبنان  بؤ  ديكةماندا  سةردانَيكى  لة 
لة  كة  ماوةية  ئةم  هةَلبذاردنانةى  لةم 
داوام  سةرنتةر  كارتةر  رَيكخراوى 
نَيودةوَلةتى  ضاودَيرى  وةكو  لَيكرا 
بةشداربم، لة (٣٠) وآلتةوة (٥٥) كةس 
وةكو  كةسايةتييةكى  ضةند  بووينء 
ضةند  خَيزانةكةىء  كارتةرء  جيمى 
عةرةبى  وآلتانى  ثَيشووى  وةزيرَيكى 
بةشداربوون، ئةوةى لة لوبنان بينيمان 
هةموو  ئةو  بوونى  لةطةأل  كة  ئةوةبوو 
زؤر  كارةكانيان  هةيانة،  كة  كَيشانةى 
بة  طرنطى  داإَيذراوبوو،  بؤ  بةرنامة 
رَيذةيةكي  درابوو،  كةمئةندام  نابيناء 
لَيرة  دةهاتن،  دةنطدان  بؤ  ذنان  زؤرى 
بَيزاربووةء  كة  دةبينيت  كةس  زؤر 
بة  دةبَيت  بةآلم  نادةم،  دةنط  دةَلَيت 
دةنطدان  كة  تَيبطةين  ثياوةوة  بة  ذنء 

طرنطة.
يةكَيك لةو كَيشانة ئافرةتانى لوبنان 
هةيانة ئةوةية، كة نفوزى دةنطدانى ذنان 
مَيردةكةى  كة  ناوضةيةي  ئةو  دةضَيتة 
لةوانةية  ئةطةرضى  نيشتةجَيبووة،  لَيي 
كة  نةبَيت  بةدأل  لةوانةى  كةسَيك  هيض 
لة  ديكةوة،  لةاليةكى  لَيية،  مَيردةكةى 
زؤر  ذن  رَيــذةى  حيزبةكاندا  ليستى 
كةمة، كة دةتوانم بَلَيم (٧- ٨) ذن هةية 
ئةمةش  كة  حيزبةكانةوة،  هةموو  بة 
لوبناني،  ذنى  كَيشةكاني  لة  يةكَيكة 
خؤيان دةَلَين لةطةأل بوونى هةموو ئةو 
هةموو  لةطةأل  هةمانةء  كة  ئازادييةى 
تائَيستا  دةيدةين،  كة  هةوآلنةى  ئةو 
بةهؤى ئةو كَيشة تايةفىء ئايينييةي كة 
ضةسثاو  رَيذةيةكى  نةتوانراوة  هةية، 

بةدةستبهَينن.
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ضـــــاوثَيكةوتن

خانم رةحيم، بةإَيوةبةرى رَيكخراوى ئاسودة:

رةوشى ذنان نةطةيشتووةتة ئةو ئاستةى كة رَيكخراوةكان داواى دةكةن

لة (٤٣) وةزير، (٣) وةزير ذنة 

كة يةكَيكيان وةزيرى هةرَيمة، 

ئةو دوو حيزبةي كة حكومةت 

(يةكَيتىء  ــةن  ــوةدةب ــةإَي ب

ثارتي)، تائَيستاش لة مةكتةبى 

ناوةندىء  كؤميتةى  سياسىء 

ناوةندةكانى  سةركردايةتىء 

بإيارياندا ذني تَيدانيية
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بـةدواداضــــوون

رؤذنامة

توركيا رايطةياندووة كة لة وةرزى 
هاويندا رَيذةى ئاوى نَيردراو بؤ عَيراق 
بةردانةوةى  بة  دةكــات  هَيندة  دوو 
ئةمةش  ئةو وآلتة،  بةنداوةكانى  ئاوى 
سةرؤك  جَيطرى  سةردانَيكى  دواى 
دَيت  هاشمى  تاريق  عَيراق،  كؤمارى 

بؤ ئةو وآلتة. 
ثرَيس  فرانس  هةواَلى  ئاذانسى 
هاشمى  تاريق  بآلويكردووةتةوة، 
توركياوة  وةزيرانى  سةرؤك  لةاليةن 
ئاوى  رَيذةى  كة  ثَيطةيشووة  ثةيامى 
نَيردراو بؤ عَيراق زيادكراوة بة رَيذةى 
لة  كة  بإيارواية  هَيندة،  دوو  نزيكةى 
وةرزى  لةبةر  داهاتوودا  مانطةكانى 
ئةو  بكات.  زياتر  ئــاوة  ئةو  هاوين 
تاريق  كة  دَيت  ئةوة  دواى  زيادكردنة 

كؤمارى  سةرؤك  جَيطرى  هاشمى، 
كردو  توركياى  سةردانى  عَيراق، 
سةرؤك  كؤمارو  سةرؤك  لة  داواى 
وةزيرانى ئةو وآلتة كردبوو كة لةبةر 
ثَيويستييةكانى وةرزى هاوين، رَيذةى 

ئاوى عَيراق زيادبكةن.  
دةطاتة  زيادكراوة  ئاوة  رَيذة  ئةو 
عَيراقء  بــاشــوورى  ثارَيزطاكانى 
ئةو  ئاوى  كَيشةى  زؤرى  بةشَيكى 
بة  عَيراق  دةكات.  ضارةسةر  ناوضانة 
كردووة  توركيا  لة  داواى  بةردةوامى 
ديجلةء  رووبــارى  ئاوى  رَيــذةى  كة 
سةرضاوة  توركياوة  لة  كة  فــورات 
دةطرن، زيادبكات، بؤئةوةى بتوانرَيت 
ئاوى  بؤ  وآلتة  ئةو  ثَيويستييةكانى 

كشتوكاَلى فةراهةم بكرَيت. 
عَيراق دةَلَيت دروستكردنى زنجيرة 
رووبــارانــة  ئــةو  لةسةر  بةنداوَيك 
بووةتة  توركياوة،  حكومةتى  لةاليةن 

عَيراق  ئاوى  بةشة  كةمبوونى  هؤى 
هؤى  بووةتة  زؤر،  رَيذةيةكى  بة 
وشكةساَليى  كَيشةى  ئاَلوزكردنى 
دةيةية  يةك  نزيكةى  كة  وآلتة،  لةو 
نَيوان  كَيشانةى  ئــةو  ــة.  ــةردةوام ب
دَين  لةكاتَيكدا  دراوسَيكانى  عَيراقء 
زؤر  عــَيــراق  شـــةإةوة  بةهؤى  كة 
كة  هةية  زؤرى  مةيلى  ــووةو  الوازب
دراوسَيكانيدا  لةطةأل   ثةيوةندييةكانى 

ئاسايى بكاتةوة. 
توركى  زةمانى  تودةى  رؤذنامةى 
لة  ئةمساأل  ئةطةرضى  دةنووسَيت: 
توركيا بارانى باش باريوة، بةآلم ئةوة 
هيض طؤإانَيكى لة سياسةتى ثاراستنى 
توركياوة  حكومةتى  لةاليةن  كة  ئاو 
سةر  كاردةكاتة  جَيبةجيدةكرَيتء 
عَيراق،  سورياء  وةكو  دراوسَيكانى 

دروست نةكردووة. 
تودةى  بة  ئاطادار  سةرضاوةيةكى 

طوإانَيكى  «توركيا  وتــووة  زةمانى 
خؤى  ــاوى  ئ سياسةتى  لــة  ئــةوتــؤ 
بةرامبةر عَيراقء سوريا ناكاتء ئةوة 
دةهَيَلَيتةوة».  ئاَلوزيى  بة  كَيشةكة 
توركياء سوريا رَيككةوتنيان هةية كة 
دابين  سوريا  ئاوى  ثَيويستى  توركيا 
لةوشَيوةية  رَيككةوتنَيكى  بةآلم  بكات، 

لةنَيوان توركياء عَيراقدا نيية. 
دةنووسَيت:  رؤذنامةكة  هةروةها 
راطةياندنة  رَيــطــاى  لة  توركيا  لة 
هاوآلتييانى  لة  داوا  طشتييةكانةوة 
دروستى  بة  ئاو  كة  كراوة  وآلتة  ئةو 
ضةند  لة  لةبةرئةوةى  بةكاربهَينن، 
كَيشةى  تووشى  داهــاتــوودا  ساَلى 
كةمئاوى نةبن، ئةوة سةرةإاى ئةوةي 
بارانبارينيش  لةطةأل  دةَلَيت كة  توركيا 
وآلتة  ئةو  بةنداوةكانى  ئاوى  رَيذةى 

زيادى نةكردووة. 
رَيذةيةكى  بة  توركياء  عَيراق، 

تؤمةتبار  ــةوة  ب سوريا  كةمتريش 
بةنداوى  دروستكردنى  بة  كة  دةكات 
زؤر لةسةر ئةو دوو رووبارة، بوونةتة 
عَيراقء  ئاوى  كةمبوونةوةى  هؤى 
زيانطةياندن بة كةرتى كشتوكاَلى ئةو 

وآلتة. 
مةسةلةكة بؤ عَيراق زؤر هةستيارة، 
هةوَلداية  لة  بةغدا  لــةبــةرئــةوةى 
دراوسَيكانى  لةطةأل   ثةيوةندييةكانى 
لةطةأل  بةتايبةتى  بكاتةوة  ئاسايى 

توركيا. 
ثسثوإَيكى  كــة  كايا  ئيبراهيم 
ستراتيذى  بـــوارى  ــةتــى  نــَيــودةوَل
عــَيــراقء  ثَيويستة  ــت  ــَي دةَل ئـــاوة، 
شَيوازى  لةسةر  توركيا  سورياء 
رووبارانة  ئةو  ئاوى  بةكارهَينانى 
ئةوان  بةثَيضةوانةوة  رَيكبكةون، 
هةستيار  وا  مةسةلةيةكى  ناتوانن 

ضارةسةربكةن.

توركياء عَيراق

ئاو... كوذاندنةوةء  طأطرتنى كَيشةكان  

جةمال ئيختيار

كانديدي  مــوســةوي،  ميرحسَين 
ريفؤرمخوازةكاني  سةرنةكةوتووي 
سةرؤكايةتي  هةَلبذاردني  بؤ  ئَيران 
ئةو وآلتة، داواي لة اليةنطراني كرد بؤ 
ثاراستني طيانيان واز لة خؤثيشاندانء 
ئةمةش  بهَينن،  دةبــإيــن  ــي  ــاإةزاي ن
ئةو  بةرامبةر  كــاردانــةوةيــةك  وةك 
ئؤباَلي  كة  تاران  حكومةتي  لَيدوانانةي 
خستة  خؤثيشاندةرانيان  خوَيني  رذاني 

ئةستؤي موسةوي.
رَيثَيوانةكانى  لة  ــةوةى  ئ دواى 
كةسَيك  ضةند  ئَيراندا  ئةمدواييةى 
ريفؤرمخواز  كــانــديــدى  كــــوذران، 
رَيثَيوانى  داواى  موسةوى  ميرحسَين 
وةكو  رؤذَيكيشى  كردبوو،  زياترى 
بــةآلم  راطــةيــانــد،  طشتى  ماتةمينى 
هةَلوةشَينرانةوة،  رَيثَيوانةكان  دواتر 
هةرضةندة بةثَيى سةرضاوةكانى هةواأل 
ماَلثةرى  لة  خؤى  تايبةتيى  الثةرةى  لة 
فةيسبووكدا ئامادةيى بؤ «شةهيدبوون» 

دةبإيوة. 
رابردووش  ضوارشةممةى  رؤذى 
موسةوى، لةسةر وَيب سايتةكةى خؤى 
كردبوو  ئَيران  جةماوةرى  لة  داواى 
بةشَيوازى  سةرانسةريدا  ناإةزايى  لة 
رؤذَيكيش  بكةنء  بةشداريى  ئاشتيانة 
ــى  ــان ــوذراوةك ــؤ ك ثــرســة بــطــَيــإن ب

رووداوةكانى ئةمدوايية لة ئَيران. 
ــووةوة  ــردب ــك ــآلوي مـــوســـةوى ب
بريندارء  وآلت  ثياوانى  لة  «ذمارةيةك 
دةكةم  خةَلك  لة  داوا  شةهيدبوون، 
بنةماَلةي  لةطةأل  خؤيان  هاوثشتى  كة 
كؤبوونةوة  بة  دةرببإنء  كوذراوةكان 
لة  بةشداريكردن  يان  مزطةوتةكاندا،  لة 

ئاشتيانةدا». رَيثَيوانى 
بآلويانكردةوة  هةواأل  ئاذانسةكاني 
لة  كـــوذراون  ــةس  ك  (١٠) النيكةم 
ناإةزايى  بؤ  ئةمدواييةدا  رَيثَيوانةكانى 
هةَلبذاردن،  ئاكامةكانى  لة  دةربإين 
بةرهةَلستكارى  طةورةترين  بة  ئةمةش 
ئةذمار  ئــَيــران  ئيسالميى  كــؤمــارى 
لة  دامةزراندنييةوة  لةكاتى  دةكرَيت 

(١٩٧٩)ةوة تائَيستا. 
هةَلبذاردنةكانى  لــة  مــوســةوى 
بةرامبةر  لة  ثَيشووتردا  هةينى  رؤذى 
بةآلم  هَينا،  شكستي  نةذاددا  ئةحمةدى 
هةندَيك  ئةنجامةكان  راطةياندنى  دواى 
بردنةوةى  طومانيان خستة سةر  اليةن 
هةَلبذاردندا،  لة  نــةذاد  ئةحمةدى 
بؤ  رَيثَيوان  هؤى  بووة  ئةوةش  هةر 

هةَلبذاردن  ئاكامةكانى  رةتكردنةوةى 
بة درَيذايى هةفتةى رابردوو. 

دواى  موسةوى  داواكارييةى  ئةو 
ئَيران  ئةوة هات كة سوثاى ثاسدارانى 
عةلى  باآل  رَيبةرى  فةرمانى  لةذَير  كة 
خامنةييداية، رايطةياندبوو، ئةو سايتانة 
كة  كةسانَيك  ئينتةرنَيتى)ء  (سايتى 
ــةإووى  رووب دروستبكةن،  تةنطةذة 

سزاى ياسايى دةبنةوة. 
سايتى  ــى  ــن ــت ــس داخ لـــــةدواى 
لةسةر  طةمارؤدانان  ريفؤرميستةكانء 
خؤثيشاندةرانى  دةرةوة،  ميدياكانى 
بةكارهَينانى  روويانكردووةتة  ئَيرانى 
(تويتةر)  بوك)ء  (فةيس  وةكو  سايتى 
ئاطاداركردنةوةى  ثةيوةنديكردنء  بؤ 
لة  ــت  ــَي ــوان دةت كــة  دةرةوة  دنــيــاى 
كاريطةر  رؤَلى  ئَيراندا  رووداوةكانى 

بطَيإَيت. 
دةرةنجامةكان،  لة  ناإةزايى  بةهؤى 
دنياى  ناإةزايى  ــةإووى  رووب ئَيران 
يةكَيتي  ــةآلم  ب ــةوة،  ــووةت ب دةرةوة 

لَيبإاوانةتر  زياترو  زؤر  ئــةوروثــا 
ــةى  ــت ــاراس ـــؤى ئ ــى خ ــان ــةك ــام ــةي ث
لةكاتَيكدا  كرد،  ئَيران  دةسةآلتدارَيتيى 
«زؤر  ئةوةى  وتنى  بة  تةنيا  ئؤباما  كة 
ثةرذاوةتة  كةمتر  نيطةرانة»،  قوَلى  بة 
زؤر  بةشَيوازَيكى  مةسةلةكةو  سةر 
هةبووة،  كاردانةوةى  موحافيزةكارانة 
لة  كة  بؤئةوةى  ثَييانواية،  ضاودَيرانيش 
ضوارضَيوةى كؤمةَلَيك قسةو هةَلوَيستى 
ديثلوماتيكدا نةيويستووة دَلى ئةحمةدى 
نةذاد بشكَينَيت، لةكاتَيكدا كة لة هةوَلى 
راستةوخؤداية  طفتوطؤى  دةرفةتى 
دةرفةتةكانء  هةموو  ئَيران،  لةطةأل 
ئةحمةدى  لةطةأل  دانوستاندن  لةوانةش 
دةهَيَلَيتةوةو  ــى  كــراوةي بــة  نـــةذاد 
بة  ئةمريكاى  بةرذةوةندييةكانى 

ئةولةويةتى يةكةم داناوة. 
ثؤست  ــؤن  ــت واشــن رؤذنـــامـــةى 
ــةردةم  ــةب ل ئةمريكا  ــت،  ــَي ــووس دةن
بَيدةنطى  هةَلبذاردنى  لة  دوإيانَيكداية 
بؤ نيطةران نةكردنى ئايةتوَلآل خامنةيى، 

رَيككةوتنَيك  بة  طةيشتن  لةثَيناوى 
لةطةأل ئةوان لةسةر مةسةلةى ئةتؤميى 
داكؤكيكارانة  وةآلمدانةوةى  يان  ئَيران 
لة خؤثَيشاندةرانى ئَيران كة ثَيضةوانةى 

ئةوةى يةكةميانة. 
حكومةتى  رةسمييةكانى  بةرثرسة 
«زانياريى  رايانطةياندووة  ئةَلمانيا 
لةبةردةستداية  تةواويان  دروســتء 
هةَلبذاردنةكاندا  لة  ساختةكاريى  كة 

ثشتإاست دةكةنةوة». 
بآلويكردةوة  نيوز  دةيلى  ئاذانسى 
وةزارةتي  وتةبَيذي  ويلهَيَلم،  ئوَلريض 
رايطةياندووة،  ئةَلمانيا،  دةرةوةى 
ــةكــةى  وآلت دةرةوةى  وةزارةتــــى 
لةبةردةستداية  تــةواوى  زانياريى 
ثشتإاست  «ساختةكارييةكان»  كة 
دةكةنةوة، هةروةك داوايكرد «دةنطةطان 
بةبآ  بذمَيررَينةوة».  عاديالنة  بة  زؤر 
ض  ئةَلمانيا  بدات  ئاماذةيةك  ئــةوةى 
هةَلبذاردنةكانى  لةسةر  بةَلطةيةكى 

ئَيران دةستكةوتووة. 

كؤبوونةوةيةكى  لــة  ــا  ــةروةه ه
رؤذى  كة  ئةورثادا  يةكَيتي  رَيبةرانى 
بةسترا،  بروكسل  لة  ثَينجشةممة 
مةسةلةى هةَلبذاردنةكانى ئَيران خراية 

بةرباسء طفتوطؤكردن. 
ئَيران  لة  داواى  ثَيشتر  بروكسل 
بؤ  ورد  لــَيــكــوَلــيــنــةوةى  ــوو  ــردب ك
هةَلبذاردنةكان بكات، بةآلم تاران لةذَير 
دةستَيوةردانى  بة  رَيطاثَينةدان  ناوى 
ناوخؤييةكانى  مةسةلة  لة  ــى  دةرةك
يةكَيتى  هةَلوَيستةكانى  وآلتــةدا،  ئةو 

ئةوروثاى رةتكردبووةوة. 
باآل  رَيــبــةرى  هةينيدا  نوَيذى  لة 
ئاكامةكانى  رايطةياند،  خامنةيى  عةلى 
لة  باوةإثَيكراونء  هةَلبذاردنةكان 
ماناى  بة  ــةوةش  ئ خؤيانن،  جَيطاى 
لةسةر  ثَيكهاتن  دةرفةتى  كة  ئةوةية 
مــوســةوىء  ــوان  ــَي ن ناكؤكييةكانى 
خامنةيى  نــةمــاوة،  ــةذاد  ن ئةحمةدى 
دةخاتة  ثشتيوانيى خؤى  ديكة  جارَيكي 

ثاأل ئةحمةدى نةذاد. 

ئَيران... وتةكانى شةقام

هةلَكشانء داكشانى خؤثيشاندانةكان
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ئايا پةيامء كاري ميديا تةنيا راپؤرت 
نووسينة لةسةر هةواَلةكانء رووداوةكان، 
يان خوَلقاندني راي گشتييه لةسةر بنةماي 
بإياردان  بؤ  رةوا   مافي  راستگؤييء 
ئةگةر  رووداوانــه،  ئةو  رةهةندي  لةسةر 
ءةآلمي  ئةوةي  لةسةر  كؤكبين  هةموو 
ـــة، كــةواتــة ئــةم كارة  دروســت دووةم
بؤ  ميديا  رةنگة  ئةنجامدةدرَيت؟  چؤن 
گؤإانكاريية  بةهؤي  خؤرئاوا  كؤمةَلگا ي 
خَيراييةكانيء داهَينانةكاني تةكنة لؤذياوة، 
ءةك پَيويستييةك بؤ رَيكخستني كؤمةَلگاء 
دياردةيةك  ميديا  ئــاراوة .  هاتبَيتة  بازاإ 
نيية كؤمةَلگا  پَيي ئاشنا نةبَيت، بؤ نموونة 
هةَلدةرةوة  لةندةن  رؤژنامةكاني  هةفتانة 
كارانةي  ئةو  گارديان، ژمارةي  بةتايبةتي 
لةبواري ميديادا هةن، زؤرترن لةبوارةكاني 
ديكة، لةو هؤكارانةش گرنگتر ئةوةية  ميديا 
لة خؤرئاوادا جؤرة فريادإة سَيك بووة بؤ 
تةنياييء  لة  قوتاركردني مرؤڤي خؤرئاوا 

پَيكةوةبةستني كةس بة كؤمةَلگا وة. 
بةرنامةيةكي  ئةجَينداء  ئاشكراية هةر 
ــةر هــاوشــان لــةگــةأل  ــةگ ســيــاســي، ئ
بةشَيوةيةكي  تؤكمهء   ستراتيذيةتَيكي 
دةخوات.  هةنگاونةنَيت، شكست  هارمؤني 
حاشاهةَلنةگره،   مَيژوويي  ءانةيةكي  ئةمة 
هةر  كارةكاني  سةركةوتني  بؤ  تةنانةت 
كارامة  خةَلكي  بة  پَيويستيت  پةرلةمانَيك 
بگةيةنَيتة  راستي  بة  پةيامةكةت  تا  هةيه،  
لةگةأل  بةردةوام  كةناَلي  چةندان  خةَلكء 
هَيزي  لةإاستيدا  ئاراوة.  بهَينَيتة  هاوآلتيدا 
ستراتيذيةتَيك  يان  بةرنامةيةك  هةر 

ئةو  بونياتي  كلتووري  لة  ياسايةك  يان 
دواجــار  كة  مانايةي  بةو  ميللةتةدايه،  
ئةو  ميللةتةية   ئةو  تايبةتي  كلتووري 
بةرجةستة  سةردةخاتء  ياسايانةيان 
پَيدةهَينَيت.  شكستيان  ياخود  ــات  دةك
هاوچةرخةكان  كلتووريية  لَيكؤَلينةوه 
ئاماژة بةوةدةدةن، كلتوور بنةماء بونيادي 

ئةم  يةزدان،  سروشتء  نةوةك  دونياية 
بايةخي  ئاگابوو نةوةيةكة  بؤ   ءةك  قسةية 
دةردةكاني  دةستنيشانكردني  له  كلتوور 

هةر كؤمةَلگايةك.
كوردستان  لة  لةمةوبةر   ساَلَيك 
كارم  بياني  رَيكخراوَيكي  لةگةأل  بوومء 

كرد،  تَيبينيم  بةداخةوه  ئــةوةي  دةكــرد، 
راگةياندني  ئؤفيسةكاني  زؤري  هــةرة 
ئيفليجكراون،  زؤر  تاإادةيةكي  حكومةت 
پالندانانء  لة  بةشدارنين  جؤرَيك  به  هيض 
بةإَيوةبةرَيتييةكان  دةوَلةمةندكردني 
داناني  ــردنء  ــةك راڤ شيكردنةوةء  بة 
دروست.  رَينمايي  گونجاوء  رَيوشوَيني 

دةردةوة  بةهةمان  پةرلةمانيش  تةنانةت 
تةنيا  راگةياندن  ميدياء  كاري  دةيناآلند، 
مةوعيدءةرگرتن نيية بؤ بةرپرسةكان! يان 
رؤح  بآ  ئامارَيكي  كؤمةَلة  كؤكردنةوةي 
نييه،  ياخود كةم لة بةإَيوةبةرة گشييةكاني 
ئةوةيان  دةسةآلتي  مــافء  راگةياندن 

بؤ  كارةكانيان  لةسةر  لَيدوان  يةك  هةبوو 
دةزگايانة  ئةو  كاري  بدةن،  رؤژنامةكان 
هاوآلتيياندا،  لةگةأل  دروستكردنة  پرد 
بةشداري  بؤئةوةي  هاوآلتييانة  هانداني 
گةندةَلي  بكةن،  حكومةت  بإيارةكاني 
چةوتةكان  ــارة  ك بكةنء  دةستنيشان 
بخةنةوة سةر رَيي راست. من گومانم نييه 
هَيشتا  سندوقي شكاتء سكاآل هةر هةمان 
كة  نيشتووة  لةسةر  ئةوساي  تؤزةي  ئةو 
دةچَيت  هاوآلتي  نة  سةري ،  چووة  چاوم 
كةسي   نه  پَيدةكات،  متمانةي  بةاليداء 
بةرَيت!  بؤ  دةستي  دةوَيرَيت  بةرپرس 
سندوقي  لَيبنَين  ناوي  ناوَيرن  تةنانةت 

شكات،  بةداخةوه لةوآ ءابوو.
بةرجةستة  ميدياي حيزبيدا  لة  ئةوةي 
حكومةت،  ميدياي  ناو  پةإيوةتة  بووهء 
بؤ  ميديا  كة  پارَيزگارانةية     كلتوورة  ئةو 
دةكات ،   مؤنؤپؤلي  بةكاردةهَينَيتء  خؤي 
طؤإانكاريي  يارمةتي  ميدياية  جؤرة    ئةو 
نوآ  كلتوورَيكي  هَينانةكايةي  كؤمةَلگاء 
يارمةتي  كة  نيية  ميدياية  ئةو  ئةوة  نادات، 
ئةوة  دةدات!  رةواكةمان  كَيشة  ناساندني 
تايبةتة  سياسي  كلتوورَيكي  مَيژووي 
دةسةپَينَيتء  بةسةر  ميديادا  خؤي  كة 
زةوتدةكات،  بؤخؤي  ميديا  پانتاييةكاني 
چى  بة  قوربانيية،  ــةدا  دؤخ لــةم  ميديا 
پارةء  ئاسانكارييء  هةموو  ئةو  دة چَيت 
بةآلم  بَيت،  لةبةردةستدا  تةكنة لؤذيايةت 
هةر  كاربكةيت،  چةقيودا  زةمةنَيكي  لة 
هةموو ئةو داراييةي كة ئةمإؤ هةيانة، بة 
ئةو  تواناي  قؤناغ،  زةمةنء  رةچاوكردني 

راديؤ شإةي جاراني نييه كة خةَلكي هاني 
بةَلگةية  باشترين  ئةمة  دةدات،  شؤإش 
رةواكردني  بة  تواناي  حيزب  ميدياي  كة 
ديدي  خوَيندنةوةء  نةماوةء  كَيشةكاني 
دةوروبةر  سياسةتء  دونياي  بؤ  هةَلةي 

هةية. 
هةر  ئازاد  ميدياي  ئةودا،   له  بةرامبةر 
هيچي نةكردبَيت، بة درَيژايي ئةو مَيژووة 
كورتةي تواني مرؤڤي كورد رووبةإووي 
ــةر خــراث  ـــةوةك ه ــؤي بــكــاتــةوة، ن خ
ئاشكراكردووه  دةسةآلتي  بةكارهَيناني 
بةَلكو  توانيويةتي،   كة  مةودايةي  ئةو  تا 
شَيوةيةكي ديكةي لة بةكارهَيناني ميدياي 
داراييةكي  بة  سةلماندووة  لةوان  جياواز 
زؤر كةمةوة، بةآلم بة ديدَيكي جياوازةوة  
رةخنةگرانةي  بيركردنةوةيةكي  كلتوورء 
ميدياي  ئةوة  ئاراوة .   هَيناوةتة   ميديادا  لة 
پةيامَيكي  بة  ئازاد بوو كة مرؤڤي كوردي 
پانتايية  لةو  ئازاد  ميدياي  ناساند،  ديكة 
ءتووة  شتانةي  ئةو  هةية  كة  كورتةي 
بةَلكو  نايَلَيت،  نةوةك  حيزبي  ميدياي  كة 
بةناوي پاراستني ئاسايشي نةتةوةوة يةك 
حيزبي  ميدياي  دادةنَيت.  لةسةر  بةردي 
جورئةتي بآلوكردنةوةي يةك بةَلگةنامةي 
هاوآلتيدا  لةبةردةم  خؤي  بؤئةوةي  نيية 
بنَيت،  راستييةدا  بةو  دان  بكاتء  دادگايي 
هةبووة  سياسي  كلتووري  لة  جؤرَيك  كه 
ئةوان  بدرَيت ،  طؤإانكاريي  هةوَلي  دةبَيت 
بةَلكو  نادةن،  طؤإانكاريي  هةوَلي  نةوةك 
ملمالنَيكان درَيژدةكةنةوة بؤئةوةي تةمةني 

نةوةكاني ئايندةش داگيربكةن.
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ئايا گةل حوکمي خؤي دةکات؟ چؤن 
پرسيارة  ئةو  ئةمة  دةکات؟  حوکمي خؤي 
خةَلکيية،  ــةي  رؤژان بةردةوامةي   بآلوو 
پرسيارة  دةستةواژةو  ئةم  سةرهةَلداني 
وةآلمة  بة  هاتووة،  لةسةرةتاوة  ءةک 
جؤراوجؤرةکانييةوة  تا هة نووکة پَيدةچَيت 
يان  لةخؤگرتبَيت،  چةواشةکارييةکي 
باشترءاية لة شيکارييةکي تايبةتدا بوترَيت 
جةماوةرة  ديكةي  هةَلخةَلةتاندنَيکي 
لـــةإووي  چ  سياسييةوة،  لــــةإووي 
سةرکردةو سةرؤکة براوةکاني هةَلبژاردن 
حوکمء  سةرةکييةکاني  بناغة  دةگاتة  تا 
هةَلمةتء  ــارة  (دي ياساييةکاني  ــا  دةزگ
وآلتة  لة  بةديموکراتيزةکردن  پــرؤژةي 
جيهاني  لةپَيشيانةوة  دواکةوتووةکانء 
سَييةم، مَيژوويةکي نوَيي هة ية، ئةو گةالنةي 
پيادةکردووة  سيستمةيان  ئةم  پَيشتر 
هاوچةرخدا،  نوَيي  لة سةردةمي  بةتايبةت 
لةقةَلةمداوة،  سيستميان  باشترين  بة 
سياسييةکان  پارتة  دةبينرَيت  هة ربؤية 
عيلماني،  غةيرة  تةنانةت  عيلمانيء  بة 
بانگةشةي بؤ دةکةن... ئةوةي لَيرةدا باسي 
لَيوةدةکةين دژءةستان يان رةتکردنةوةي 
تةواو نيية لة چةمکي ديموکراسيةت، بةَلکو 
خوَيندنةوةيةکي جياوازو وردو رَيژةييه بؤ 
ئةم  سَيبةري  لةژَير  هةَلبژاردنةکان     کاتي 

تةوژمةدا). 
ئايا گةل حوکمي  * دةربارةي ئةوةي 
خؤي دةکات، لة وةآلمدا دةَلَيين: گةل حوکمي 
دةستوورو  ئةوانةي  چونکة  ناکات،  خؤي 
تةنيا  دةنووسنةوة،  ــةت  دةوَل ياساکاني 
ژمارةوة  لةإووي  کةمن  زؤر  کةسانَيکي 
حاکميش  نوخبة).  بوترَيت  پَييان  (دةکرَيت 
بةپَيي  هةَلدةبژَيرَيتء  گةلةوة  لةاليةن 
ناوي  نةتةوةکان  کؤمةَلگاکةو  وآلتء 
جياوازي بؤ دةدؤزرَيتةوةو ناوي تايبةتي 
لَيي دةنَين، ءةک (سةرؤک، سةرکردة، مير، 
پاشا (شانشين)، قإاأل، سوَلتان... هتد)، هةَلة 
گةورةکة لَيرةداية ئةوةي حوکم دةکات، يان 

جَيبةجَيکار(تنفيذي)،  دةستةي  لة  يةکَيکة 
يان خودي دةستةي جَيبةجَيکارة، ئةمةش 

کؤمةَلَيک کةسي کةم دةگرَيتةوة.
کة  جَيبةجَيکارة  ــةي  ــت دةس ــةم  ئ
کؤمةَلَيک  لةاليةن  هــةَلــدةبــژَيــردرَيــت، 
يان  دةستنيشاندةکرَيت،  کةمةوة  کةسي 
لةاليةن کةمينةي گةلةوة هةَلدةبژَيردرَيت، 
بةواتايةکي ديكة کاتَيک دةوترَيت (حوکمي 
ياساکاني  دةستوورو  گةل  ءاتة  گــةل)، 
بةتةنيا  کةسَيک  نيية  بؤي  دةنووسَيتةوةو 

بةوکاره هةستَيت.
يان  ــدن  ــةزران دام حکومةت  کاتي 
يا  دروستکردن  نوآ  سياسي  ــةوارةي  ق
دةوَلةت  سةرةکي  بناغةي  پَيگةو  گؤإيني 
شؤإشي  يان  (ئينقيالب)،  کودةتا  لةإَيي 
جةماوةريي يان نةماني پاشايةتيء گؤإيني 
سيستم بة کؤماريي يان هة ر کارَيکي ديکة، 
گؤإانة  کاري  کةسانةي  بةو  ئةو  سةرةتا 
ياساناسانء  ــدةدةن  هــة وَل هةَلدةستن، 
يارمةتيان  تا  بــدؤزنــةوة  ياسادانةران 
ئاسانکاريي  بؤ  پَيببةستن  پشتيان  بدةنء 
نووسينةوةي  دانــانء  لة  کارةکانيان 
دةستوورو ياساي نوَيي وآلت،  هة ندَيکجار 
دةستوورةکةش  دةوَلةمة ندکردني  بؤ 
ديکة،  وآلتاني  دةستووري  بؤ  دةبةن  پةنا 
گؤإاني  لَييء  سوودمةندتربن  لةوَيوة  تا 
پرؤسةية  (ئةم  بدةن  ئةنجام  تَيدا  ديكةي 
رژَيمي  گؤإيني  نةمانء  لةدواي   بةئاشکرا 
سةدام لة عَيراقدا بينرا). دواي تةواوبوون 
جَيبةجَيدةکرَيتء  ــوورة  ــت دةس ــةم  ئ
جارَيکي  ــةوةي  ئ بةبآ  جَيگيردةکرَيت، 
بؤ  بگةإَينةوة  بةندةکاني  بؤ گؤإيني  ديكة 
بيانةوَيت  ئةگةر  جةماوةر،  خةَلکيء  الي 
ئاَلوگؤإي  تا  خةَلک  الي  بؤ  بگةإَينةوة 
تَيدابکةن، بَيگومان ناتوانن، چونکة کارَيکي 
ئةستةمة، لةبةرئةوةي خةَلکي بةشَيوةيةکي 
بةندة  داناني  ياساو  شــارةزاي  گشتي 
دةدرَيتة  لَيرةدا  بؤية  نيية،  ياساييةکاني 
ئةنجومةني نوَينةران. کةواتة حوکمي گةل 

بوونَيکي  لةسةرةوة هيچ  باسمانکرد  ءةک 
ءاقيعي لة دةستوورداناندا نيية، رَيکخستني 
شَيوةي دةوَلةتء دةسةآلتي لَيپرسراوانء 
بة  ئةمانة  دةوَلةت،  دةزگاکاني  دةسةآلتي 
تَيکإا ئيشي کةساني تايبةتمةندنء خةَلکي 

ئاسايي کة زؤرينةية، ئةمانة ءةال دةنَيت.
نووسينةوةو داناني بإيار دةستةيةکن 
ئةنجومةني  پةرلةمان،  (کؤنگرَيس،  لة ناو 
نيشتمانيء  ئةنجومةني  ــةران،  ــن ــوَي ن
ناوانة  ئــةم  ــاد،  ت ــران...  ــي پ ئةنجومةني 
جوداي  جودا  ناوي  ناوچة  وآلتء  بةپَيي 
هةَلبژَيردراوةي  دةستة  ئةم  لَيدةنرَيت)، 
نووسينةوةي  دانانء  بة  هةَلدةستن  گةل 
پةرلةمان  ئةندامةکاني  کةواتة  ياساکان، 
ءةلَي  ناکةن،  گةل  هة موو  نوَينةرايةتي 
هةَلگري ژمارةيةکي کةمي ناو جةماوةرن، 
دةستةيةوة،  ئــةو  نــاو  دَينة   کاتَيکيش 
پَيشوةختةوة   تةزکيةيةکي  لةإَيي  تةنيا 
دَينء  ئةنجامدراوة،  ئامادةو  پَيشتر  کة 
ــراوةوة  ــازادک ئ هةَلبژاردنَيکي  لةإَيي 
زياتر  يان  سيان  کاتَيک  بردوويانةتةوة. 
بؤ  دةکةن  پَيشبإکآ  کورسييةک  لةسةر 
براوةکة  ئةوة  کورسي،  بةدةستهَيناني 
هةَلبژاردن  دائيرةي  کةمترين  نوَينةرايةتي 

دةکات، ئةوةش لةبةر دوو هؤکار:
• هؤکاري يةکةم:

خةمساردييء دواکةوتوويي رَيژةيةکي 
زؤري دةنگدةران کة رَيژةکة دةگاتة ٤٠٪، 
بةسةر  دابةشدةبَيت  ئةوةي  دةمَينَيتةوة 
رکابةراکاني ديكةدا، بةشَيوةيةکي روونتر 
بةسةر  دابةشدةبَيت  لةو ٦٠٪ي  ماوةتةوة 
نزيکةي  ئــةوةي  دةيباتةوة  پارتةکاندا، 
نوَينةرايةتي  بةردةکةوَيت،  ئةمةش  ٢٠٪ي 

رَيژةيةکي کةمينة دةکات.
• هؤکاري دووةم:

لةوگروپة  (مــةبــةســت  ــةران  ــن ــوَي ن
نووسينةوةو  بة  هةَلدةستن  کة  نوخبةيةية 
جةماوةرةوة  لةاليةن  ياساکان)،  داناني 
تواناي  جةماوةر  چونکة  هةَلنابژَيردرَين، 

بإگة  نــووســيــنــةوةي  يــاســاو  ــي  ــان دان
ياساييةکاني نيية، يان تَيياندا نادؤزرَيتةوة 
رَيژةيةکي  تةنيا  تَيبگات  ياسا  داناني   لة 
بة  هةَلدةستن  کةمة  رَيژة  ئةو  نةبَيت،  کةم 
بة پرؤژةکردني  ياسايي  ليژنةيةکي  داناني 
لة  هــة نــدَيــک  ـــةوةي  ل جگة  يــاســاکــان، 
نوَينةرانيش نازانن يان بةتةواوي لة داناني 
ئةنجامدا  لة  بؤية  شارةزانين،  ياساکان 
تا  ياسادانان  دةستةي  هة موو  دةدرَيتة 
کة  سةرئةنجام  ــدةن،  ب لةسةر  بإياري 
دةَلَين  ئةوکاتة  لةسةردا،  بإياريشيان 
ئةوة بإياري گةلة!! بةآلم ئايا راستة ئةمة 

بإياري گةل بَيت؟!
حوکمي  ــةل  گ ئـــةوةي  ــــارةي   دةرب
ــــات، دةردةکــــةوَيــــت ئــةم  خـــؤي دةک
ءاقيعء  له  دوورة  چةندة  دةستةواژةية 
گةليش  ئــةوةي  دةربــارةي  راستييةوة، 
بة  هةَلدةبژَيرَيت،  (سةرؤک)ةکةي  حاکم 
هةمانشَيوة ءةک دةستةواژةکةي سةرةوة 

ءاية.
ئةم  شيکردنةوةي  ئاسانکردنء  بؤ 

بؤچوونة دةَلَيين:
هة رَيمي  لــة  کـــورد  گــةلــي  ئــةگــةر 
کوردستان (٥) مليؤن کةس بَيت (هة رچةندة 
بيسةلمَينَيت  تائَيستا  تةواونيية  ئامارَيکي 
ئامارانةي  ئةو  هة موو  چةندة،  ژمارةکة 
لة  بؤچوونة  نزيکةييء  رَيــژةي  بة  هة ية 
بةآلم  مليؤن،   (٦) بؤ  دةستپَيدةکات   (٣،٥)
بؤ  ءةردةگرين  ناوةإاستةکةي  تةنيا  ئَيمة 
روونکردنةوةي باسةکةمان)، ئةو رَيژةيةي 
دانيشتووان  ٢٥٪ي  هةَلبژاردن  بؤ  دَيت 
تةنيا  دةنگدةران  رَيژةي  ءاتة  تَيناپةإَيت، 

(١،٢٥) مليؤن دةنگدةرة.
لةو مليؤنء چارةکة چةندي دَيت  ئايا 
پةککةوتةو  دادةنَيين  ءاي  دةنگدان؟  بؤ 
دةنگدان،  بؤ  بَين  ناتوانن  بَيتواناکان  پيرو 
ئةگةر لَيرةدا رَيژةيةکي زؤرينة دابنَيين لة 
دةنگدةران بةپَيي وآلتة پَيشکةوتووةکانء 
ئاسانکاريي بکرَيت بؤ هَيناني دةنگدةريش، 

ئةوة رَيژةکة ناگاتة ٨٠٪، ءاتة (٨٠٠،٠٠٠) 
هة زار دةنگدةر.

پَيشبإکآ  ئةوانةي  ژمــارةي  ئةگةر 
دةکةن لةسةر کورسي سةرؤکايةتي، چوار 
کةسة  چوار  ئةم  بن،  زياتر)  (يان  کةس 
هة ريةکةيان چاوةإَيي ئةوة بکةن زؤرترين 
دةنگ بچنةوة، گريمان يةکَيکيان زؤرترين 
دةنگي بةدةستهَينا، ءاتة (٤٠٠،٠٠٠) دةنگي 
هة زارةکةي  چوارسةد  ئةوکاتة  چنيةوة، 
پاَلَيوراوةکةي  کةسة  سآ  دابةشي  ديكة 
براوة  سةرؤکي  بةوشَيوةية  دةبَيت،  ديكة 
دةستنيشانکردني  بة  هةستَيت  دةتوانَيت 
لة  بدةن  يارمةتي  تا  جَيبةجَيکار  دةستةي 
جَيبةجَيکردني ياساکان بةسةر کؤمةَلگادا.

تةنيا  بـــراوة  ــي  ــةرؤک س لــَيــرةدا 
هة زار   (٤٠٠،٠٠٠) دةنگي  توانيويةتي 
واتايةکي  بة  بةدةستبهَينَيت،  دةنگدةر 
ديكة  دةنگدةري  هة زار   (٤٠٠،٠٠٠) ديكة 
چارةکة  لةو  جگة  (دژن)،  بةرهةَلستکارن 
ئيدي  نةداوة،  دةنگيان  کة  ديكة  مليؤنةي 
دةچةسپَيت  دةسةآلتةکةي  سةرؤکة  ئةم 

بةسةر ئةو (٥) مليؤنةدا!.
ئةوةية،  گؤإآ  دَيتة  پرسيارةي  ئةو 
ئايا ئةم پرؤسةية حوکمي زؤرينةية؟! يان 
پرؤسةي  پَيدةچَيت  کةمينةية؟!  حوکمي 
حوکمي  دةَلَين  گةل  پَيي  کة  ديموکراسي 
لة  هة ر  زؤرينةية،  حوکمي  دةکاتء  خؤي 
ءةک  شاخداربَيت.  درؤيةکي  ئةزةلةوة 
دةردةکةوَيت ئةم حوکمة حوکمي کةمينةية 
هةَلبژاردني  لةإووي  چ  زؤرينةدا،  بةسةر 
ياساو  داناني  نووسينةوةو  تا  سةرؤک 
لة  بوترَيت  باشترة  بؤية  جَيبةجَيکردنيان، 
سيستمي ديموکراسيدا نة سةرؤک بةو رَيژة 
هةَلدةبژَيردرَيت،  گةلةوة  لةاليةن  تةواوة 
گةلةوة  لــةاليــةن  رَيساکان  ياساو  نة 
ئةوةي  بةپَيچةوانةي  دةنووسرَيتةوة 

بانگةشةي بؤ دةکرَيت.

صالح واحلرية) حافظ  * (الدميقراطية 

هةلَةي ديموکراسيةتء خويَندنةوةيةک!!

رزگار سةعيد

بةرجةستة  حيزبيدا  ميدياي  لة  ئةوةي 

ئةو  حكومةت،  ميدياي  ناو  ثةإيوةتة  بووهء 

خؤي  بؤ  ميديا  كة  ثارَيزطارانةية     كلتوورة 

بةكاردةهَينَيتء مؤنؤثؤلي دةكات ،  ئةو جؤرة   

كؤمةَلطاء  طؤإانكاريي  يارمةتي  ميدياية 

هَينانةكايةي كلتوورَيكي نوآ نادات
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بةدواداضــــوون

بةبآ  سيحراوييةية،  وشة  ئةو  سةرؤك 
واتة  بةكاردَيت،  بؤي  مةبةستةي  ئةو  ئةو، 
ماناي  بة  بةرثرسيارَيتي،  يا  ئامانج  يا  ئةركة 
هةندَيك  الي  لَيكدةدرَيتةوة.  جياواز  جياواز 
ئيدي  هاتةدي  هةر  سةرمةديية،  خةوَيكي 
تريش،  كؤمةَلَيكي  بؤ  نيية  بؤ  تةواوبووني 
ئةركَيكي نيشتماني يا نةتةوةيية، بؤ بةديهَيناني 
هةندَيك ئامانجء ثرةنسيث جا ض نةتةوةييء 
نيشتماني بَيت، يا كؤمةآليةتيء ئابووري، الي 
بإَيكي ديكةش بةرثرسيارَيتييةكي مَيذوويية 

بة كؤتاييهاتني قؤناغ تةواو دةبَيت.
ــدي  ــةن ســةروب ــة  ل ئــَيــمــةش  ئَيستا 
هةَلبذاردنداينء ئةم كارة واتة ئةم ثرؤسةية، 
لَي  سةرؤكي  دياريكردني  سةرئةنجام 
بؤ  طةإانةوة  ثَيمواية  بؤية  دةكةوَيتةوة، 
دةستنيشانكردن  بةراوردكردنء  بؤ  مَيذوو 
كردني مؤدَيلَيكي سةركةوتووي تاقيكراوةي 
سةرؤك، كارَيكي نةك تةنيا بةسوودة، بةَلكو 

ثَيويستيشة.

(ستالينء ضةرضألء ئةيزنهاوةر) سةرؤكي 
لة  بوون  ئةمريكا)  ئينطلستانء  (سؤظيةتء 
سةركردايةتي  جيهانييدا  دووةمــى  جةنطي 
دةكرد،  هاوثةيمانانيان  هَيزةكاني  هةموو 
طةورةترين سةركةوتنيان بؤ طةلةكانيانء بؤ 
فاشيةتيان رووخاند،  تؤماركردو  مرؤظايةتي 

كة ئةستةمة جارَيكي ديكة دووبارة بَيتةوة.
ئةيزنهاوةرو ضةرضأل ئامادةو رازيبوون 
ئاشتي  بة  هةَلبذاردن.  ديموكراسيةتء  بة 
وآلتيان  ئَيستا  ــوارآ...  خ بَينة  كورسي  لة 
ئاوَيزاني  طةليشيان  ثَيشكةوتوو  ئــاوةدانء 
ثيتي  بة  مَيذوودا  لة  ناويان  بةختةوةرييةو 

ئاَلتون نووسراوةو لة دَلي طةلدا تؤمارة...
ثةرستي  تةخت  ستالين  ثَيضةوانةي  بة 
ــةزي،  ــةب دان ضــةكــوش،  داسء  هةَلطري 
برسييء  قوتء  رووتء  وآلتة  سةرئةنجام 
بووة  خؤشى  هــةَلــوةشــاو  طةندةَلةكةي 
طةندةَليء  ديكتاتؤريء  نموونةي  خراثترين 
هاوإآ كوذو ئةو سةركةوتنة مةزنةش دادي 

نةداو ئَيسكء ثروسكي ثاش ضةندين ساأل لة 
قةبر دةرهَينراو فإَيدرا.

دادو  ثإ  ثَيشكةوتووي  وآلتــانــي  لة 
لةطةأل  رؤيي  هاتء  سةرؤكَيك  هةر  ياسا، 
تةنانةت  ماَلي طشتي،  موَلكء  لة  هيض  خؤيدا 
ديارييةكانيش نابا، لةالي ئَيمةي خؤرهةآلتي 
خاوةني كؤنترين ذيان، كاريزماي سةرووي 
بة  خاكة،  بن  زةمينء  لةسةر  هةرضي  ياسا، 
هي  سةدام،  هةروةك  خةَلكةوة،  هةواو  ئاوو 

سةرؤكة.
ــةو وآلتـــة دووانــــةي دةوريــــان بة  ل
هةندَيكجار  سةرؤكيان  طيراوة،  ئوقيانووس 
باآل بةرز، جارجار كورتة، طاة سثيء سوورو 
يا رةش  لولوء ئةسمةرة  قذ  ضاوشين طاهآ 
ثَيستة، بةآلم الي ئَيمةي ئاسياوي، ئةندازةي 
سةرؤكي ئَيمة، جَيطير... نةطؤإ... ستانداردة؟!

تةمةن  سةرؤكة  ئــةو  كةسي  ــزمء  خ
ئةتةكَيت  بؤنةو  بؤ  ئةطةر  ئةوآ،  كورتانةي 
نةبَيت، لةسةر شانؤي دةسةآلتدا، دةرناكةون، 

خؤمان،  الي  ئةوانةي  كةضي  نين،  هيضكارة 
هَيندةي  دةســةآلتــي  بَيت  ــوإي  ك ئةطةر 
يةكةميش  خانووي  باوكَيتيء  دةسةآلتي 

هاوتةريبي سةر وةزيرة؟!
لة  زةندةقيان  ئةوان،  الي  سةرؤكةكاني 
ميديا ضووة، خوا خوايانة، بة هيض عةيبَيكيان 
نةك  نةكاتةوة،  راست  لَي  طةليان  نةزانَيتء 
وةك  ئاسياييةكاني  الي  بــةآلم  بتؤرَين... 
بَيتء  كوَير  كــةإو  ميديا  دةبَيت  خؤمان، 
بةستوو  دةم  نوقاوو  دةم  رؤذنامةنووس 
هي  خةوتوو  طةلي  نووستوو...  طةليش  بَيت. 

خؤيةتي هي سةرؤكة ئةي هي كَيية؟!
نابوو  دايان  عوسمانلي،  سوَلتانةكاني 
سَيبةري خوان لةسةر زةوي هؤشء طؤشيان 
هةر بؤ باجء خةراجء كةنيزةكء ضاويان لة 
خؤشى تةختء لة سةرفكردني بودجة بوو... 
طةندةَلي هةروةك خؤرة سةرةثاي مةملةكةتي 
وةك  داإزان...  بةختيش  تةختء  طرتةوة، 
حةمامؤكي منداآلن رووخانء بوون بة ئاردي 

ناو دإك... بوون بة لَي بووك.
كةضي هةر لةم ئاسيايةي ئَيمة، ئاسياي 
زانيني  دواي  ذاثؤن  ئيمثراتؤرةكةي  دوور، 
هةَلةو هةستكردن بة شكستء دؤإانى جةنط 
نوَينةري  ثةرلةمانء  دةست  دايةوة  بإياري 
طةل، خؤيان خاوةني بيرو هؤشء دةستوور 
هةر لة الي خؤيان بَيت... ئةو خاكة بآ خَيرو 
ناو  كارطةيةكي  بة  طؤإا  بإستة،  بآ  بَيرو 
طةمآ...ء ئَيستا دووةم دةوَلةتي دةوَلةمةندي 

دنياية.
ئةي  طةلةكةم  ئةي  هــؤز،  ئةي  دةســا 
بةراوردكةن..  خاكة..  ئةم  هاونيشتماناني 
سةرؤكة  ئةو  دةوَلةتي  لةنَيوان  هةَلبذَيرن 
يان  دةورةيةك  تةمةنيان  كورتانةي  تةمةن 
دوو دةورةو وآلتيان ثإ خَيرو بَيرو ئاوةدانء 
ضراخانء بةختةوةرة، لةطةأل ئةو مةملةكةتة 
كاولةيةي سةرؤكيان تةمةنيان درَيذة ئَيجطار 
تاكو  كورسي...  سةر  هاتة  هةركة  ــذ...  درَي

قةبرة!

بةراورد

 بوونى ئازاديى ماناى نةبوونى سانسؤرو 
بةسةر  اليةنَيك  كةسء  هيض  خؤسةثاندنى 
ئيرادةء زيهنى توانايى تاكةكان رادةطةيةنَيت، 
بَيبةهابوونى  لة  روو  ئازادييةك  ــةآلم  ب
بوونى  ئازادييء  ئةء  ئةطةر  ئةى  مرؤظانةنا، 
تواناييةى لةناو رَيكخراوء سةنديكا ثيشةيىء 
هونةرييةكاندا قؤرخ بكرَيتء تووشى تاسانء 
رَيكخراوى  بوونى  هَيماى  بكةن،  خنكاندنى 
(ليستى  ضيية؟  ماناى  ئازاديى  سةربةخؤو 
كوردستانى ليستى هةردوو ثارتى سةرةكييةء 
ليستى  كانديدى  بارزانيش  مةسعود  بةإَيز 
لة  يةكَيتيش  هةظاآلنى  طشت  كوردستانيية، 
خؤيان  ثابةندى  دةبَيت  ئؤرطانةكان  طشت 
بكةنةوة)  دووثات  ستراتيذى  رَيكةءتنى  بة 
(مةال بةختيار ٦/١٠) ئةمة زةنطَيكى ترسناكء 
لةإووى  تؤتاليتاريية  دةسةآلتى  تؤقاندنى 
سةربةستيبوونى  ئــازاديــىء  بانطةشةى 
ئاطاداركردنةءةية  ئةم  فةرامؤشدةكرَيت، 
ثةيإةء  حيزبدا  ئؤرطانةكانى  لةنَيو  ئةطةر 
نةبَيت،  تَيبينى  سةرنجء  ماناى  رةنطة  بكرَيت 
رَيكخراوى  دةستةمؤبووني  ئةستةمة  بةآلم 
حيزبدا  دةرةوةى  لة  ثيشةى  سةربةخؤيى 
حيزبى  بَياليةنى  سةربةخؤيىء  بانطةشةى 
رَيطا  ديكةدا  ديوَيكى  بة  بةآلم  بكات،  ثةيإةء 
ئامادةبوونى  ئازاديىء  قؤرغكردنى  بدات 
ئةندامانى لةاليةن حيزبَيكةءة ثةيإةء بكرَيت، 
هةَلوَيستى من لة بوونى يةكَيتي هونةرمةندانء 
رَيكخراوى  دوو  ءةك  كــورد،  نووسةرانى 
سةربةخؤ لة شاخء لة ناخؤشترين ساتةكانى 
كوللةمةرطى  ــاوإاى  ه هاوشانء  ذيانىء 
طوندنشينى  ثَيشمةرطةءجةماوةرى  هَيزى 
سياسى  هَيزى  هةرضةندة  ناوضةكةبوون، 
ثَيداءيستييةكانى  لة  هةندَيك  دابينكردنى  بؤ 
ئةءةى  ئةمة  بةآلم  نةدةكردن،  فةرامؤشى 
قؤرخ  ئةفراندنةكانيان  ئازاديى  نةدةطةياند 
دةسةآلتى  سيستمى  بَلَييت  تؤ  بةآلم  بكرَيت، 
طؤإينى  يان  سةركةءتنى  لةثاش  سياسى 
هؤكارى  جيهانى  ناوضةىء  هةَلومةرجَيكى 
بنء  ــةآلت  دةس هاوسةنطيبوونى  طؤإانى 
ئاراستةيةكي  بة  رابردوويان  ئامانجةكانى 
مةكتةبى  ئَيستا  بةءشَيوةيةى  ببةن،  ديكةدا 
بانطةشةى  لة  ديموكراتييةكان  رَيكخراوة 
دةدات،  رَيكخراوةكانيدا  بةطوَيى  هةَلبذاردندا 
لةناوجةرطةى  شاخء  لة  ــةرةس)  (ه كاتَيك 
هةوَلى  زؤر  ضاثكرا  بةرةنطاربوونةءةدا 

خنكاندنى درا، بةآلم بَيهودةبوون، بةآلم ئَيستاو 
شارداء  رؤشنبيرى  ثَيشكةوتنء  دنياي  لةم 
لَيكطةيشتن لةنَيوان هةموو ضينء توَيذةكانى 
باشوردا  كوردستانى  كــوردى  كؤمةلطاى 
تاكرةوى  بيروإاى  سةثاندنى  بتوانرَيت 
بسةثَينرَيتء ثابةندبوونى خؤيانى بؤ ثيشان 
كوردستانء  ديموكراسيبوونى  ئةمة  بدةن، 
دةربإينى راى هةمةجؤرةية، كة هةردوو ثارتى 
رَيكخراوى  دةكــةن،  ثةيرةوى  دةسةآلتدار 
هونةرمةندان ئةطةر لة كؤبوونةوةى بةرثرسى 
ئامادةبووبَيت  ديموكراتييةكاندا  رَيكخراوة 
كة  دابَيت،  بةخؤى  حةقةى  ئةء  ضؤن  دةبَيت 
ئةءيش راسثاردةو بةَلَينةكانى لةالى ئةندامانى 
بؤ  كؤدةنطييةك  باسبكاتء  رَيكخراوةكةى 
خواستى  ناخء  بهَينَيتةدىء  داواكاريية  ئةو 

هونةرمةندانى بهةذَينَيت. 
كة  اليةنةبَيت  ئةو  حةقى  رةنطة  دةَلَيم 
هةموو  بةردةم  خستووةتة  داواكارييةى  ئةم 
ثيشةييةكان،  كؤمةَلة  سةنديكاو  رَيكخراوو 
ضونكة بة دَلنياييةءة بؤ هةموو يادو بؤنةيةكى 
دةضين،  هونةرى  كارى  يان  رَيكخراوةيى 
رَيكخراوة  دةرطــاى  لةبةر  سواَلكةرو  ءةك 
تا  دةكةينةوة  ثان  دةست  ديموكراتييةكاندا 
هونةرييةكانمان  كارة  ثَيبكةنء  خَيرَيكمان 
تووشى شكستء ئةندامانمان بةدةستى بةتاأل 
ياساء  دةسةآلتى  ءآلتَيكدا  لة  نةضنةدواوة، 
دابينكردنى  نةبَيتء  باالدةست  حكومةت 
دابين  رَيكخراوانة  ئةو  بؤ  تايبةت  بودجةى 
ثانكردنةءة  دةست  هةر  ئايندةمان  نةكرَيت 
ئةندامانى  ــــةى  زؤرب ــة  ــط رةن دةبــَيــت، 

رَيكخراوةكةمان شارةزايى ئةءةيان هةبَيت. 
رَيكخراوء  كارى  دةرةءةدا  دنياى  لة 
تيثةهونةرييةكان ضؤنء لةسةر ض سستمَيك 
الى  بَلَييت  تؤ  ئةنجامدةدةن،  خؤيان  كارى 
حيزب  دةستى  ضاوةإوانى  هةر  ئةءانيش 
لةسةر  كارةهونةرييةكان  هاوكارى  بكةن، 
بودجةى حيزبى بكةنء لةكاتى هةَلبذاردنيشدا 
ئةندامانيان بكةن  لة  تا داوا  طوَييان رابكَيشن 
دةنطبدةن بة قةءارةكةى ئةءان يان الى ئةءان 
هونةرى  بةرنامةءكارى  ياداشتء  سستمى 
ئةطةر  رَيكخراوَيك  هةر  دةبَيتء  ساآلنة 
شةرعيةتي بوونى هةبَيت دةبَيت كارو ضاالكيية 
دةسةآلتى  ــةردةم  ب بخاتة  هونةرييةكانى 
حكومةت بة هةموو ثَيداويستييةكى مادييةءة 
ئةء  يان  بكات  دابين  بؤى  دةسةآلتيش  تا 

بةدةستهَينانء  هؤكارى  ضةندين  رَيكخراوانة 
ثَيويستدا  لةكاتى  تا  هةية  تايبةتيان  داهاتى 
دةست  نةك  ثإبكةنةءة،  ثآ  بؤشاييةكانيانى 
هاتوو  ئةطةر  ئةى  لةحيزبةكان،  بكةنةوة  ثان 
لَيكردوونء  داواكارييةى  ئةء  حيزبةى  ئةء 
شكست  تووشى  نةهَيناو  مةبةستى  دةنطى 
هات لة هةَلبذاردندا، دةبَيت ئةء رَيكخراوانةى 
ض  بة  شكست  ــةدواى  ل ثَيدابوون  بةَلَينيان 
داواى  دةرطايانء  بةر  بضنةءة  روويةكةءة 
هونةرمةندان  رَيكخراوى  لَيبكةن.  هاوكاريان 
خؤى بة رَيكخراوَيكى فرةمينبةرو فرةبؤضوون 
دةزانَيت، الى ئةندامةكانى بانطةشةى بَياليةنى 
لة حيزبيبوون رادةطةيةنَيت هةموو كارَيكيشى 
ديموكراتييةكان  رَيكخراوة  هاوكاريى  بة 
بة  هةءلَيريش  لة  رةنطة  دةبــات،  بةئةنجام 
بَيت،  جةماوةرييةكان  رَيكخراوة  هاءكاريى 
لةكوَيدا  حكومةت  ياساء  دةسةآلتى  دةبَيت 
ءةزارةتــى  بودجةكةى  تا  ببينَيتةءة،  خؤى 
اليةنَيكى  ئــةء  كة  دياربَيت  رؤشنبيرى 
ضاالكى  كــارو  رَيكخستنى  لة  سةرةكيية 
ــارة  ءادي ــةآلم  ب رؤشنبيريى،  هونةريىء 
بضووكنء  فرةبؤضوونةكان  فرةمينبةرو 
ناتوانن لة دةرياى تاكإةءيدا مةلةبكةن، ضونكة 
بضووكةكان  ــةن،  دةك قوتدانيان  تووشى  
ديكةى  حيزبةكانى  بيروإاى  هةَلطرى  ئةطةر 
بن  زلهَيزةكة  دةسةآلتة  هةردوو  دةرةءةى 
دةسةآلتءداهاتيان  كةم  حيزبةكانيان  ئةءا 
ثاراستووةء  خؤيان  بَيدةنطى  بؤية  دياريية 
طرتووة  طةءرةكانةوة  بةثشتَينى  دةستيان 
كورسى  نــةبــَيــتء  لَيذ  ثــآ  جيطايان  تــا 
هونةرَيك  دةرنةهَينن.  ذَيردا  لة  دةسةآلتيان 
طؤإانة  لة  سةدةية  ئةم  تا  زةمانةءة  دَير  لة 
مَيذووييةكانى خؤيداو ستايلة هةمةجؤرةكاندا 
تةنيا خؤى سةرثشكةلة بإيارةكانىء ئةنجامى 
هيض  بينةرء  بــةردةم  دةخاتة  داهَينانةكانى 
بإيار  ناتوانَيت  قةءارةيةك  اليةنء  كةسةء 
ئةء  تةنانةت  بدات  هونةرمةند  زاتى  لةسةر 
رَيكخراوة هونةرييةشى كة كارة ئيدارييةكانى 
بؤ ئاسانكارى دةكات، هةميشةش رَيكخراوى 
تا  ــات  رادةك هونةرمةند  لــةدووى  هونةرى 
رَيكخراوةكةى قبوأل بكات، بةآلم ضونكة هونةر 
الى ئَيمة نةبووةتة خواستَيك لة زاتى ئةءانةى 
بؤ  خؤمانمان  ئةنجامدةدةنء  هونةرى  كارى 
بذَيويي  لةإووى  تةنيا  نةكردووة،  تةرخان 
سوودمان  ديكةدا  روويةكى  بة  ذيانةءة 

لَيوةرطرتووة، ئةمةش هؤكارى خؤهةَلواسينى 
ئَيمةية بةء رَيكخراوانةدا تا لة رَيطاى دةسةآلتة 
ئيدار ييةكةى ئةءانةءة ئيمةش سوودمةندبين، 
(ئةء  بةرضاءإوونى،  بؤ  راستييةكةء  ئةمة 
ثإوثاطةندانةى كة دةكرَين ناتوانن هاوكَيشةى 
مةال  بطؤإن)  مَيذوو  ئاراستةى  سياسىء 

بةختيار (٢٠٠٩/٦/١٠). 
دةســتــةى  سكرتَيرو  بانطكردنى    
بةإيوةبردنى كؤمةَلةء رَيكخراوةكان لةاليةن 
ديموكراتييةكانء  رَيكخراوة  مةكتةبى 
هةَلسوكةوتى   لــة  ــان  ــةوةي ــاطــاداركــردن ئ
ضؤنَيتى  لة  ئاطاداركردنةوةيان  ئةندامانيانء 
قــةءارةيــةكــى  ض  بــة  دةنطيش  ــدانء  ــط دةن
مةكتةبى  ءةك  ئَيمة  ضونكة  دةدةن،  سياسى 
رَيكخراوةكان ئةء حةقة بةخؤمان دةدةين كة 
جطة لة ليستى كوردستانى بؤ هيض ئةندامَيكى 
بدةن،  ئازاديى  بة  نيية دةنط  ئةء رَيكخراوانة 
بؤضوونى  ئيرادةء  خاوةنى  ئَيمة  ضونكة 
ئازادييةكانء  ئةطةر  بةإاستى  ئَيوةين، 
لةالى  كوردستانء  لة  ديموكراتى  مافةكانى 
ديموكراتييةكانء  رَيكخراوة  مةكتةبى 
رَيكخراوة جةماوةرييةكانى سةر بة هةردوو 
بةم مةرجة  ثارتى دةسةآلتدارى كوردستان، 
بةرقةراربوونى  ماناى  بَيت،  ثَيشوةخت 
ديموكراتىء مافى تاك روو لة طةشةسةندنء 
جَيطيربوون دةبن، ئةوان كة هَيندة خةمخؤرى 
شارةكةماندا،  لة  هونةرين  داهَينانى  هونةرو 
تا  هةية  هونةرى  مــوزةى  طةلةرىء  ضةند 
طةلةرى  نةبوونى  كَيشةى  لة  هونةرمةندان 
رزطاريان بَيتء بؤ ضةند ساتَيك ئارامبووبن، 
لة تةماشاكردنء هةَلواسينى تابلؤكاندا زيهنى 
ضركةيةك  ضةند  بؤ  هونةرمةندان  ءةرطرو 
تابلؤكاندا  ئَيستاى  بيرؤكةء  رازى  لةطةأل 
خؤيانء  خودى  رازى  ئاوَيتةى  ببنء  ئاوَيتة 
نهَينيية شاراوةكانى ناخى هونةرمةند. ئةطةر 
رَيكخراوة  ديموكراتييةكانء  رَيكخراوة 
خةمخؤرى  هــَيــنــدة  ــان  ــةك ــي ــاوةري جــةم
دةءَلةمةندكردنى هونةرى كوردينء خؤيان بة 
بناغةدارشتنى  ئاطادارى  بةشَيكى دةزانن خؤ 
ضؤنَيتى  سلَيمانى  نوَييةكةى  مؤزةخانة 
كاركردنى بوون؟ ئةطةر خؤشيان لة نزيكةءة 
ئةءا  هَينانةءة  ثاساو  ءةك  ئاطادارنةبوون 
لةم  ئَيستاء  كة  هونةرييةى  رَيكخراوة  ئةء 
ساتةءةختى بانطةشةى هةَلبذاردندا داواكارى 
كاركردنةكة  ئاطادارى  دةيانتوانى  هةية  لَييان 

ببووناية، شةرمَيكى طةءرةبوو بؤ دةسةآلتء 
ديموكراتىء  ــكــخــراوة  رَي حكومةتةكة 
سيمبولَيكى  كة  ثَيكيهيناو  جةماوةرييةكان 
خؤمان  دةسةآلتى  بةإَيوةبردنى  سيماى 
بةآلم  دةدةيــن،  دةرةءةدا  جيهانى  بةإووى 
ديارى  طؤشةى  هةندَيك  سيماية  ئةء  تةنيا 
ذيانى طرتووةتةءةو لة رووكةشى دةرةءةدا، 
لة ماوةى ١٨ ساَلى دةسةآلتى كورديدا ضةند 
هةءَلى ثةيوةنديية هونةرييةكان لةطةأل جيهانى 
دةرةوةدا ثةيإةءكراوة؟ لةء هةموو كردنةءةى 
ثَيشانطاى نَيودةءَلةتى لة سلَيمانىء هةءلَيردا 
ديوَيكى  بة  كارى هةمةجؤرة؟  بازرطانىء  بؤ 
هاوشَيوةيان  هونةر  بؤ  ضةنديش  ديكةدا 
كراون؟ لة كار ئاسانكردن بؤ بة بازاإكردنى 
هةمةجؤرةء  ئوتومبَيلى  لةهَينانى  كوردستان 
ساغكردنةءةى  جيهانىء  ــةرزى  ب مودَيل 

لةكوردستاندا؟ 
بؤ  كــراوة  ئــةء  هاوشانى  ضةنديش   
ناردنة  هةموو  لةو  هونةريى؟  ئاَلوطؤإى 
دةرةءةى  بؤ  حكومةت  كارمةندى  دةرةءةى 
ئاشنابوون  ــوآء  ن دنياي  بينينى  ءآلت 
كاركردنى.  سستمى  نوآء  بةتةكنةلؤذياي 
لة  دراوة  هونةريى  لةاليةنى  ئاوِر  ضةنديش 
ضةند  هةءَلى  لة  جطة  كردنيان؟  هاوشانى 
دَلسؤزيك ءةك تاكإةوى لةء ئاكامةدا بَيوضان 
بوو لة بة ئاكام طةياندنى دةنطى خنكاويى الى 
ضةند  هَينانى  دةرةوةء  جيهانى  بة  خؤمان 
بة  ضؤن  (ءةك  خؤمان.  بؤالى  بيرؤكةيةك 
ديموكرتييةكانى  ئةزموونة  لة  سةيركردن 
جيهانيش هةمان راستيمان بةرضاو دةكةءَيت) 

مةال بةختيار (٦/١٠)
  ئَيمةش دةَلَيين ئةزموونة ديموكراتييةكانى 
كامَلبوونء  لة  روو  بةإاستى  خؤمان  الى 
رَيكخراوةكانة  هةموو  رةهاى  ثَيطةيشتنَيكى 
سةربةستيي  ماناى  بةهَيزء  ئةجَيندايةكى  بة 
ــووةء ئــيــرادةى  ــاراســت ــؤى ث ــرادةى خ ــي ئ
نيية  قــةءارةيــةك  هيض  بؤ  خؤيان  تايبةتى 
رةنطدانةءةى  لةنَيوياندا  خؤى  رةنطى  بؤنء 
كارطَيرىء سكرتَيرو  كةسانى  ئةطةر  هةبَيت، 
بةإَيوةبةريشيان ئةندامى كاراو ضاالكى هةر 
قةءارةيةك بن، ئةوا هةردوو ثارتةكة هةموو 
موَلكء  بة  سةنديكاكان  كؤمةَلةء  رَيكخراوء 
سةرءةتى خؤيان دةزاننء ماناى رَيكخراوى 
ئَيمةدا  دةسةآلتى  ئةجَينداى  لة  سةربةخؤيى 

بوونى نابَيت. 

هةلَبذاردن... 

سةربةخؤيى رَيكخراوة ثيشةييةكان لة ئةجيَنداى سياسيدا 

هيوا دؤمان

ئاوات شَيخ جةناب

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
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ئةوانة بَلَيى تؤ

كوإو كضى

شةهيدبن؟
سابير ئارى

خزمةتكردنء
ــى ــردن ــك ــن ــي داب
شــــوَيــــنــــى
ء ن و جَيبو نيشتة
بة ــدان ــطــي طــرن
كـــةســـوكـــارى
شـــةهـــيـــدان،

حيزبء هةموو سةرشانى ئةركى
جــيــاوازيــى بــةبــآ  حكومةتَيكة 
لةكاتى بنةماَلة عةشيرةتء ثلةوثايةء
ئةو ساإَيذى كةمَيك تا دةسةآلتدا،
ئةوةى بكرَيتةوة، سةختةيان برينة
رابــردووى ساَلى هةذدة لةماوةى
كةسوكارى بؤ كوردستاندا هةرَيمى
بنةماي لةسةر  ــراوة، ك شةهيدان
بووة، ءةك ثلةوثاية بنةماَلةو خزمء 
كوإء هاوسةرء ئةوانةى دةبينين
بة سةركردةكانن،  شةهيدى كضى 
دينار ظَيالى مؤدَيرنيان مليؤن دةيان
بؤ ــاردا ش جَيطاى خؤشترين لة 
كوإء هاوسةرء دروستدةكرَيت، 
تائَيستا هةذارةكانيش شةهيدة كضى
ذيان كرَيدا خانووى لة زؤربةيان
ثؤستَيك كاتَيكيش بةسةردةبةن،
كضى كوإء هاوسةرء بة دةدرَيــت
هةموو هاوسةرء شةهيدان، دةبينين
سةركردةكان شةهيدة كوإى كضء
خــانــةوادةى لــةوانــة يةكَيك هيض 
تةنانةت نين، هةذارةكان شةهيدة
ئةمجارةى كانديدانةى  ئةو  لةناو
ــدارى ــةآلت دةس حيزبى ـــةردوو ه
ضةندين كــوردســتــانــدا، هةرَيمى 
شةهيدة كضى  ــوإء ك هــاوســةرء
ئةوانةشى تَيداية، سةركردةكانى
كابينةكانى لة رابــردوودا لةماوةى
كوردستاندا هةرَيمى حكومةتى
كراون ءةرطرتووةء باآليان ثؤستى 
كوردستان، ثةرلةمانى  ئةندامى  بة
شةهيدة خانةوادةى لة هةموويان
مامةَلةى بـــوون، ســةركــردةكــان
خانةوادةى ءايكردووة دةســةآلت
ثلةوثايةكان بآ هــةذارء شةهيدة
دةبَيت دابنرَين، دوو ثلة هاوآلتى بة
كوإء هاوسةرء نَيوان جياوازيى
ثلةو بآ شةهيدَيكى خانةوادةى كضء
ضي سةركردة شةهيدَيكى خانةوادةى
هاوسةرء هةموو  ئةو بَلَيى تؤ  بَيت؟
ثلة بــآ  شةهيدانى كضى كــوإء
بةتوانايان زيرةكء كةسَيكى ضةند
باآليان ثؤستَيكى تا تَيدانةبَيت،
ئةندامى بة  بيانكةن ياخود ثَيبدةن، 
دةبَيت ياخود كوردستان، ثةرلةمانى
كضة ــوإء ك هةموو ئــةو طوناهى
لةبةر باوكان  كة بَيت ضي شةهيدة 
هةر نيشتمانةكةيان، بؤ دَلسؤزيان
نةيانتوانيوة قوربانىء بوونةتة زوو
ــىء ــةت ــرداي ــةرك س هــيــض بــطــةنــة
جياوازييةى ئةو سياسى، مةكتةبى
كوردستان هةرَيمى دةسةآلتدارانى
رابــردوودا ساَلى هةذدة لةماوةى
شةهيدان كةسوكارى  بة بةرامبةر 
لةالى خانةوادةو طومانى كردوويانة،
كة كوردستان دروستكردووة خةَلكى
كةسوكارى ئةوانيش بةإاستى ئايا

شةهيدن!

* هةية؟! كَيشةيةكى ض طةرميان

هةية» ثرسيارى كَيشةيةكى «طةرميان ض
ــى داراي ءةزيــرى تاَلةبانى، بايز  بةإَيز
طفتوطؤكردن لةكاتى بوو، هةرَيم حكومةتى

ثةرلةمانى  لة  ٢٠٠٩ ساَلى بودجةى لةسةر
هَيشتا كة ٢٠٠٩/٦/١٦دا لة كوردستان
ءةزير بةو جةنابى ثةسةندكردنى، زووة بؤ
كَيشةيةكى هيض طةرميان ثَييوابوو ثرسيارة
هةموو ئةم  نيية، خزمةتطوزاريى طةورةى 
بَيمانايةء هةرايةكى طةرميانة طةرميان
دةظةرةكةى ساآلنةدا لةو  هةرَيم حكومةتى
بةإَيز جارآ رازاوة، بةهةشتَيكى كردووةتة
قسانةء بةم كة بزانَيت ئةوة دةبَيت تاَلةبانى
حكومةتةكةى حيزبء كة كاريطةرةدا لةمكاتة
ثَيويستيانبة تةنيادةنطَيكيشبؤ زيندوومانةوة
كردووة تةعويزنةكراوةى هةَلةيةكى هةية،
نابَيت دوايى بَيتء طران باجةكةى رةنطة كة
دةزطا مةَلبةندء لقء  بةرثرسى  ئةمةش بؤ

بكرَين. سةركؤنة طةرميان ئيدارييةكانى
لة تــؤ ــم ــازان ن مــن ءةزيـــر، جةنابى 
بةباشى يا قسانةتكرد ئةو هةَلضوونَيكدا
ئَيوة ئايا كردبووةوة! عاقيبةتةكانى لة بيرت
بة ءردتان داتاى قسةتانكردء ئاطاييةوة لة
ئةنجامدراوةكان ستراتيذيء طةورة ثرؤذة
طشتى كة لةبةردةستداية، طةرميان لة
ذَيرخانى بوذاندنةوةى كارء هةلى كارطةء
كشتوكاَليية، ــداريــىء ئــاذةَل ــابــووريء ئ
سةوزتان ئاوةدانى طةرميانَيكى نةخشةى
بَيويذدانى خةَلكة ئةو كة لةبةردةستداية
دةكةن! ءَيرانى طةرميان هاوار لة هةر دةكةن
بة ياريكردن دةزانيت  ءةزير جةنابى  ديارة
خةَلكَيكى مةملةكةتء ءاقيعى ئيحساسء
ضةند رةقوتةقدا، بيابانَيكى لة ثةراوَيزخراو
لة ــةوةى ئ سبةينآ كاريطةرةء ــورسء  ق
دةقةومَيت، قسانةدا بةم كاردانةوة توإةيىء

هةَلدةطرَيت؟! بةرثرسيارَيتى كآ
سةرزةمينى  طةرميان لةوةوالتريش
ءآلتى يةكإوويىء قوربانيدانء مةردايةتىء
نيشتمان بؤ خاكىء ثاكء سادةء ئينسانة
ثةيذةيةية ئــةو طةرميان مــردووةكــانــة،
بؤ ئَيوة ءةك ديكةى سةدانى بةإَيزتانء

دةسةآلتء كورسى ئةم سةر سةركةوتنة
شةهيدء دَلى جةرطء بةسةر سةَلتةنةتة
ءآلتى طةرميان رؤيشتوون،  ئةنفالةكانيدا 
بةجَيماوة ئةنفال لة ئةنفالكراوء هــةزاران
دةروونــى برذانى تووشى  هةموويان كة 
ثيردةبنء تةنيايدا ضاوةإوانىء لة هاتوونء

دةمرن! بةحةسرةتةوة
كاولكراوء دةيانجار ءآلتى طةرميان
ئَيستا من ثــةراوَيــزخــراوة، سووتَينراوء
هةموو راستةقينةى  هةَلوَيستى  دةترسم 
ثارتىء يةكَيتىء هةرَيمء باآلى بةرثرسانى
ئةمة هةر طةرميان  لة ديكةش حيزبةكاني 
لةطةأل رووبةإووبوونةوة لةكاتى كة بَيت،
دةريايةك دةطرينء بؤمان طةرميانييةكان

دةإَيذن! بؤ فرمَيسكمان
داراييشدا ءةزيرى جةنابى بة ءةآلم لة
بةَلطةيةك ناتوانن ئَيوة كة بكةم عةرز دةبَيت
كَيشةى طةورةكردنةوةى يا بَيكَيشةيى بؤ
هةزار بة من بةآلم بخةنةإوو،  طةرميان
ثَيويستى كاولةء طةرميان دةيسةلمَينم بةَلطة
كة ئاوةدانكردنةوةى، بؤ دؤالرة بة مليارةها
بؤى خؤى نةوتةكةى داهاتى لة هةر دةكرَيت

بكةن. خةرج
كَيشةى طةرميان كَيشةى هةزاران طوندى
ءَيرانة،كةخةَلكةكةى بة ئيرادةىطةرميانيانةى
ئاوةدانيانكردةوة، راثةإين  دواى خؤيان
لَينةثرسينةوةء بَيثالنىء بةهؤى دوايى بةآلم
كوردييةوة، دةســةآلتــى  كةمتةرخةميى
ذيانء لةجياتى ئَيستا ءَيرانةء بة بوونةوة
كشتوكاَلى، ئاذةَلىء بةرهةمهَينانى ئاوةدانىء
لَيدَيتء مةرطيان بؤنى طوندانة ــةو ئ
دةخوَينَيتء ضؤَلةوانى تَيياندا كوندةثةثووى
ثَينج بَيئاويى لةبةر لةمةوبةر رؤذَيك ضةند
ضةندى خنكانء طوندَيكدا بيرى لة طةرميانى

طةإانةوة! مةرط لَيوارى لة ديكةش
فراوانء بةو هةموو دةشتة كة طةرميان
مليؤن دةيــان بةشى دةتوانرَيت بةثيتةى
بةرهةم تَيدا ميوةى سةوزةو دانةوَيَلةء كةس
تةماتةى يةك هاوينة بةم بةآلم بهَينرَيت،

نيية! لة بازاإةكانيدا طةرميان بةرهةمى

جةنابىءةزيركَيشةى طةرميانئةوةيةئةم
ئيدارةيةكى هاوشَيوةى بة حساب حكومةتة
دةرطا بةآلم دروستكردووة، بؤ ثارَيزطاى
كؤمةَلطاى رَيكخراوةكانى حيزبةكانء نةماوة
سةرثةرشتيارةكةى دةظةرةكةء  مةدةنى
نة دةدةنــآء بودجةى نة كةضى لَيينةدةن،
ءشةيةكيش بة بوون ئامادةش نة دةسةآلتء
ناوى ثارَيزطاكاندا ئةنجومةنى ياساى لة
دروستكردووة، بؤ ئيدارةكةتان ئيتر ببةن،

بزانن! خؤتان مةطةر
ئيدارةى مةَلبةندى  حساب بة  كةالر
ئيدارةكةية، بوذاوةترين شوَينى طةرميانء
نيية، ئاوةإؤى طةإةكى (١١) تائَيستا بةآلم
لة ثارَيزطاية! ناوةندى ئةم ماَلى (٢٦٠٠)
ناوى كة دةذين،  زيادةإؤدا طةإةكى  (٥)
مَيشولةء بؤقء طةإةكى ءةك شةرماوى
ناحيةكةى دوو كــةالرء هةية! مانطاى
ئةم بةشى تَيدا دةذى كة كةسى (٢٢٦٠٠٠)
ثارَيزطاكان ثةرةثَيدانى بودجةى لة قةزاية

مليار دينارة. (٥) لة كةمتر
لة كة ئــةوةيــة  طةرميان كَيشةى
(٦٠٠٠) نزيكةى دةبةشيدا كؤلَيذى دوو
هةرضى دةخوَيننء زانكؤ  خوَيندكارى
تَييدايةء زانكؤيةكة كردنةوةى ثَيويستى
دةوروبــةريــةوة زانكؤكانى هةموو لة 
ئةوةندةى دوورة،  كيلؤمةتر زياتر (١٥٠)
كوردستان زؤربةى قةزاكانى دانيشتووانى
ئامادةيى دواقؤناغةكانى خوَيندكارى هةر
هةموو سةرةإاى حكومةت  بةآلم  تَيداية،
منةتَيك رؤذَيـــك هــةر بةَلَينةكانى
طةرميانييةكاندا بةسةر لةمبارةيةوة
بؤ بيانوويةك ــةرجــارةى ه دةكـــاتء
ئةم كردنةوةى دواخستنى يا نةكردنةوة
زانكؤيةدةهَينَيتةوة،ءةكثةندةروسييةكة
بيكةيت ليذنةى نةتويست دةَلَيت هةرضى
بؤ ليذنة لةسةر لَيرةش ليذنة ثَيكبهَينة، بؤ

دروستدةكرَيت! زانكؤية ئةم كردنةوةى
ئةو كة ئةوةية طةرميان  كَيشةى
سلَيمانييةوة بة طةرميان شاإَيطايةى
يةكسايدى بة ساَلة  ثةنجا  دةبةستَيتةوة 

ئامارةكانىهاتوضؤش بةثَيى دروستكراوة،
زياد رابردوودا ساَلى (٥) رؤذَيكى هةر لة
خراثىء كؤنىء بةهؤى طةرميانييةك لة
قوربانيىء بووةتة رَيطايةوة ئةم يةكسايدى
بة بةَلَين بة هةر  ئَيستاش  حكومةت

دةدات. دووسايدكردنى
طةرميانة شارانةى لةو يةكَيك كفرى
ءةزيرةكان قةزايةء بة شارى ساَلة (٨٠) كة
شارَيكى تائَيستاش بةآلم دةناسرَيت،
مةحرومةكانى طةرميان بؤ منداَلة ياريى
بودجةء كةميى لة خةَلكةكةى نيية، تَيدا
خزمةتطوزارييةكان خراثيى كةميىء

هاواريانة!
ءةزير، جةنابى نين كَيشة ئةمانة ئةى
كة تَيطةيشتنةية ئةو طةرميان كَيشةى يا
يا نازانَيت، ئاوةدانكردنةوةى بةشايانى
تةنيا كة  عةقَلةية ئةو  طةرميان كَيشةى 
شوَينى شارء بة دهؤك هةولَيرء سلَيمانىء
دةبينَيتء ئاوةدانكردنةوة شايانى ذيانء
سآ ء دوو ثلة هاوآلتى بة طةرميان خةَلكى

دادةنَيت.
لة يةكَيك ــارف ع ستارة خاتوو  *
بؤ رؤذنامة، رؤذنامةى ريثؤرتةرةكانى
تاَلةبانى، بايز قسةكانى لةسةر قسةكردن
ثةرلةمانى لة هةرَيم  ــى  داراي ــرى ءةزي
ثةيوةندى طةرميان دةربارةى  كوردستان
زؤرم قسةكردنةدا لةو من ثَيوةكردم،
خؤى ءةك قسةكانم كرد خانمة لةو تكا
لةبةرئةوةى ئةو ديارة بةآلم بطوَيزَيتةوة،
بةشداريي راثؤرتةكةيدا لة ديكةشى خةَلكى
قسةكانى بآلوكردنةوةيدا لة بؤية ثَيكردووة،
خؤشم كة ترنجاندووةتةيةك ئةوةندة منى
لــةوةش ــاد  زي تَينةطةيشتم، لَيي بــاش 
منى قسةكانى ناو زانياريى داتاو هةندَيك
كؤمكردوونةتةوة، مةيدانيانة خؤم كة
باكطراوند كردووةتة ئاماذةيةك هيض بآ
خاترى بؤ منيش بؤية  راثؤرتةكةى،  بؤ
هةَلقرضاوةكةم، ــومء ــةزَل م طةرميانة
بة خؤمم بيروإايانةى ئةو بآلوكردنةوةى

ثَيويستزانى.

بَيستون ذالَةيى

١٨٤/ج/٢٠٠٩ هةرَيمي كوردستان/ عَيراق  ذمارة/
٢٠٠٩/٥/٢١ بةروار/ ئةنجومةني دادوةري           

سلَيماني ناوضةي تَيهةَلضونةوةي دادطاي سةرؤكايةتي
هةَلةبجة كةتن لة دادطاي
العراق الكوردستان/ اقليم

القضاء مجلس
السليمانية منطقة استئناف محكمة رئاسة

محكمة جنح حلبجة
صاَلح) محمد (مهدى هةَلهاتوو تؤمةتباري بؤ/

بةثَيي ناديارة، بوونت نيشتةجآ شوَيني ئةوةي لةبةر
بؤية هةَلةبجة) (شاري هةَلبذَيراوي ئةنجومةني ئيشعاري
ئةم دادطاية بةردةم لة ثَيويستة لة سةرت كة ئاطادارت دةكةين
دادطاييكردنت  مةبةستي ٢٠٠٩/٧/٥ بة رؤذي لة ئامادةبيت
بة بةثَيضةوانةوة (سزادان) ياساي لة (١/٤٥٦) مادةي بةثَيي
بة ئةبيت بةرثرسيار خؤت دةكرَييتء دادطايي ثاشملةيي
بنضينة ياساي لة (١٤٣/ج) ماددةي ئةحكامي بة بةستن ثشت

سزاييةكان. دادطايية
دادوةر

قادر محمد نوري

١٠٤/ج/٢٠٠٩ ذمارة/ عَيراق  هةرَيمي كوردستان/
٢٠٠٩/٥/٣١ بةروار/ ئةنجومةني دادوةري 

سلَيماني ناوضةي تَيهةَلضونةوةي دادطاي سةرؤكايةتي
هةَلةبجة كةتن لة دادطاي
العراق الكوردستان/ اقليم

القضاء مجلس
السليمانية منطقة استئناف محكمة رئاسة

محكمة جنح حلبجة
نورى) قيس (ُاسامه هةَلهاتوو تؤمةتباري بؤ/

بةثَيي ناديارة، بوونت نيشتةجآ شوَيني ئةوةي لةبةر
بؤية شةهيد) (هةَلةبجةي هةَلبذَيراوي ئةنجومةني ئيشعاري
ئةم دادطاية بةردةم لة ثَيويستة لة سةرت كة ئاطادارت دةكةين

دادطاييكردنت  مةبةستي ٢٠٠٩/٧/١٥ بة رؤذي لة ئامادةبيت
بةكارهَينانيئاوي خراث لة ياساي(رَيطرتن لة مادةي(٣) بةثَيي
دةكرَييتء دادطايي ثاشملةيي بة بةثَيضةوانةوة ثةيوةندي)
ماددةي ئةحكامي بة بةستن ثشت بة ئةبيت بةرثرسيار خؤت

سزاييةكان. بنضينة دادطايية ياساي لة (١٤٣/ج)
دادوةر

قادر محمد نوري

٢٠٠/ج/٢٠٠٩ عَيراق ذمارة/ هةرَيمي كوردستان/
٢٠٠٩/٥/٢٧ بةروار/ ئةنجومةني دادوةري  

سلَيماني ناوضةي تَيهةَلضونةوةي دادطاي سةرؤكايةتي
هةَلةبجة كةتن لة دادطاي
العراق الكوردستان/ اقليم

القضاء مجلس
السليمانية منطقة استئناف محكمة رئاسة

محكمة جنح حلبجة
جوهر) انور (هاوكار هةَلهاتوو تؤمةتباري بؤ/

دةكةين ئاطادارت بؤية (بةكرةجؤ) هةَلبذَيراوي ئةنجومةني ئيشعاري بةثَيي ناديارة، بوونت نيشتةجآ شوَيني ئةوةي لةبةر
لة (٢) مادةي بةثَيي دادطاييكردنت مةبةستي بة ٢٠٠٩/٧/١٢ رؤذي لة ئامادةبيت دادطاية ئةم بةردةم لة سةرت لة ثَيويستة كة
بة بةستن ثشت بة ئةبيت خؤت بةرثرسيار دادطايي دةكرَييتء ثاشملةيي مؤبايل) بةثَيضةوانةوة بة بةكارهَيناني (خراث ياساي

سزاييةكان. بنضينة دادطايية ياساي لة (١٤٣/ج) ماددةي ئةحكامي
دادوةر

قادر محمد نوري

ناوخؤ وةزارةتي
ثارَيزطايسلَيماني

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٦٥١ – ١ ئاشكرا بانطةوازي

شةقامي بؤ مةليك مةحمود شةقامي لة كراوة هةميشة رؤشتني لوثي دروستكردني نةفةقء ثرؤذة:
مامؤستايان (دووبارة).

*ثارَيزطاىسلَيمانىئاطادارىسةرجةمبةَلَيندةروكؤمثانياكاندةكاتكةتةندةرىثرؤذةىناوبراو
حاجى جةمالى تةالرى لة خؤجَييةتى) (كارطَيإىء فةرمانطةكةمان سةردانى كردن جَيبةجآ هةية بؤ

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم سةرةكي شةقامي لةسةر (٥) نهؤمى عةلى
(٩)ي كاتذمَير ٢٠٠٩/٦/٢١ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٦/٢٤ رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى سةر لةبةيانى تا
بؤ نيوةإؤ ١٠ى تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٧/٥ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

كارطَيريخؤجَييةتي
نيوةإؤ. ثَيش كاتذمَير١١ى ٢٠٠٩/٧/٥ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

كردن: بةشدارى مةرجةكانى
وة كردبَيت جَيبةجآ ثرؤذةيةي ئةم هاوشَيوةي ثرؤذةي بةشداربوو كؤمثانياي ثَيويستة -١

بكات. ثَيشكةش خؤي (CV)ي
بَيت، كردنيان (١ تا ٤) ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ٢- ثَيويستة

هةولَير)يان ثَيبَيت. ثالنداناني وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى
ثَيبَيت تؤماركردنى ثشتطيرى ثَيويستة هةرَيمن دةرةوةى كةلة كؤمثانيايةى بةَلَيندةرو ئةو -٣

بازرطانيةوة). طشتي (بةرَيوةبةري لةاليةن
دادةخرَيت. تةندةر سندوقى وةرناطيرَيتء كراو ديارى كاتى دواى تةندةرَيك هيض -٤

ثةسةند ضةكَيكى بة كراو دياري ثارةى بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات بإى -٥
٣٠ رؤذ  بؤ وةردةطيرَيت دينار مليؤن ضل بإى (٤٠٠٠٠٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) كراو

ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى لةكاتى دةبَيت كة
يان تةندةربن كردنةوةى ثرؤسةى  ئامادةى بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو  ثَيويستة -٦

ناكرَيتةوة. تةندةرةكانيان بةثَيضةوانةوة مةبةستة ئةو بؤ بكةن ديارى نوَينةرَيك
ثَيويستة ئةستؤثاكى باجى بةشدارى دةكةن لةبانطهَيشتةكةدا كة ئةو كؤمثانياو بةَلَيندةرانةى -٧

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و نوآ بؤساَلى بدرَيت ثآ دةرامةتيان
بؤ ناطةإَيتةوة كة دينار هةزار ثةنجا ضوارسةدو (٤٥٠٠٠٠) بةرامبةر  تةندةر  وةرطرتنى   -٨
بؤ تةندةرةكةى كة كةسةى ئةو سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى خاوةنةكةى

دةردةضَيت.
اليةني ئامادةبووني بة بدرَيت ئةنجام بؤي ثَيويست هةية ثشكنيني كة كةرةستانةي ئةو -٩

دار. ثةيوةندي
اليةني ثشتطيري لةطةأل بكات ثَيش كةشي داوة ئةنجامي كارانةي كة ئةو ليستي بةَلَيندةر -١٠
نةبووني كاتي  لة العمل) تقدم (جدول ماوةكةي بةثَيي كاري بةرنامةي لةطةأل وة سوودمةند

مةرجةكاندا تةندةر ناكرَيتةوة.
بَيت. ثآ نوَينةرايةتي فةرمي نوسراوي دةبَيت كؤمثانيا نوَينةري -١١
نةبووني مةرجةكاندا. كاتي لة نابآ بةشداربووني بةلَيندةر مافي -١٢

دانا احمد مجيد
ثارَيزطاريسلَيماني
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نةبَيت! يا هةبَيت هةلَبژاردن ببَيت، دةبَيت گؤأان

لة ئاش باشوور، كوردستاني لة ئةمإؤ
خةياَلَيكه! لة ئاشةوان خةياَلَيكو

هةرَيمي لة ئةمإؤ ئةوانةي ــةي زؤرب
دةسةآلت دةستيان لة پؤستَيكي كوردستان
پؤستَيك خاوةن دةوري  لة  يان گيربووه
رؤنةوةو كةوتووةته نانيان گيرساونةتةوة،
هةرچؤن كة ئاسمانن، لة روو دوعا دةستةو
بووةبارةكةيانلةنگنةبَيتوهةواكةبةردةوام
رةعيةتيش بكات! ئةوان شةنةكةي لة فوو
روو داهاتوويان دةگوزةرَيننو ژيان چؤن

قةرةس! بة قير دةكات، لةكوآ
ــةآلت، دةس دةرةوةي له لــةوالشــةوه،
ئةمةكو بة پاكو لةخؤنةگؤإاوي رؤَلةي 
شانبةشاني نيشتمان  گةلو دَلسؤزواني 
بآ بةشخوراو، رةشوإوتي جةماوةري
شؤإشَيكي بةرپاكردني هةوَلي لة وچان
چاكسازيدان، گؤإانء ئاشتيانةي مةدةني
پاراستن و بارةكةو راستكردنةوةي بؤ
ئومَيدي بة ئةزموونةكه،  گةشةپَيداني 
مافي بةدةستهَينانةوةي گةندةَليو بنبإكردني
لة دةسةآلتةكان گةإانةوةي مافخوراوانو

گةل. بؤ حيزبةكانةوة خَيزانو تاكو
لة دةســـــةآلت ــــةرةي ــد ب ــةن ــةرچ ه
لةسةر كة دةردةبــإن واي  لَيدوانةكانياندا
هاوبيرن هاوإاو كَيشةكان كرؤكي بوونو
كةچي دةسةآلت، دةرةوةي بةرةي لةگةأل
تَيإوانينو خوَيندنةوةو رؤژ لةدواي رؤژ
بكةرو دةسنيشانكردني بؤ هةَلسةنگانديان
بــةدواچــوونو ميكانيزمي هؤكارةكانو
دوور لةيةكيان زياتر چارةسةركردنيان،
چيكةَلدانةيان ناخؤشترو نَيوانيان دةخاتةوةو

دةكاتةوه! بچووكتر
كؤكن ئةوة لةسةر هةردووال لةكاتَيكدا *
سةربةخؤييةي ئازادييء  نيمچة  ئةو كة
باشووردا كوردستاني خاكي سَييةكي لة
مةزنة، دةستكةوتَيكي هــةلو بــةرقــةرارة 
بةرفراوانكردني پةرةپَيدانء پاراستنو
نةتةوةيي ئاسايشي بــوونو لة  بةرگريية
خيانةت بة لهدةستدانيشي شَيواندنو كود،
لةسةر ناكؤكن كةچي لــةقــةَلــةمــدةدةن،
ميكانيزمي چؤنَيتيو  رؤألو دابةشكردني
لة باشتر سوودوةرگرتني ئةركو راپةإاندني

ئةزموونةكة!

هةردووالكؤكنلةسةرئةوةي  *لةكاتَيكدا
بةرهةمي باشوور، كوردي دةسةآلتةي ئةم
ــاري رووب درَيژخايةنو خةباتي ــجو رةن
كةچي ناكؤكن جةماوةره، خوَينو فرمَيسكي
رةنج و پشكي لةمةإ لَيكدانةوةكانياندا له
شَيوةي پَيكهاتةو بةديهَينانو لة دَلسؤزييان
دةسةآلتة! بةإَيوةبردنو سوودمةنبوون لةو
وةلَي زؤرن، گةلَيك لةمجؤره خاَلي *
كؤكبووني تَيإامانة، سةرنجو جَيي ئةوةي
هةَلةو بووني لةسةر بةرةيه  هــةردوو
بوارةكاندا، گشت لة نادادپةروةريي دزَيويو
گشتي ساماني بةفيإؤداني لــوشــدانو
تونَيلةكاني تاريكي داهاتةكانو بإي تةماوي
خــراپ قــؤرغــكــردنو ــانء ــي ــةهــةدةردان ب
ناتةواوي گةلَيك دةســةآلتو بةكارهَيناني
خؤشيان دةســـةآلت ــاو ن بـــةرةي  ديكة، 
كةموكوإيي به ناكةن و لَي نكؤَليان زارةكي
دةرةوةي ــةرةي ب هةرچي ناوياندةبةن!
ناوياندةبةنو گةندةَلي به دةسةآلتيشة
ئؤباَلةكانيدةخةنةئةستؤيبةرةيدةسةآلت،
گؤإانو پَيويستي لةسةر كؤكن بةرة هةردوو
لةسةر ناكؤكن كةچي چاكسازيي! گرنگي
كاتو گةندةَلييةكان ، گةندةآلنو دةرخستني
شَيوةي جؤرو بنبإكردنيانو رَيوشوَيني
چاكسازييو بةرپاكردني لةپَيناو سزاكان،

گؤإانكارييةكيراستةقينةدا!
كارَيكي بووةتة ريشةيي گؤإانكاري

هةَلبژاردن رووبدات  دةبَيت هةر  حةتميو
بةرهو ــةردوو ه بؤية بَيت، نة يا  هةبَيت
هيوايان تاكة هاوآلتييانيش، سةرجةم
بكات ئاوَيك جارةية كة هةَلبژاردنةكاني ئةم
يةكالبكاتةوة. مةسةلةكان  ئاگرةداو  بةم
ئةَلتةرناتيڤَيكي هةَلوَيستة ئةم هةرچةنده
ديموكراسيية ، شارستانيو رواَلــةت بة 
االميــان)ةو أظعف ) ئةمة من راي بة وةَلي
هةر لةبةر (جا  كةمتةرخةمي سةركردةكانة
چارةسةري دؤزينةوةي لة بووبَيت) هؤيةک
نةبوون، يان بةنياز كَيشةكانو بؤ پَيش سات
خؤدزينةوةيانةلةگةإاندنةوةيدةسةآلتةکان
دةستبةردان بؤ ئامادةنةبوونيانة گةلء بؤ
چؤَلكردني دةســـةآلت و قؤرغكردني  لة 
دامةزراندنو لة رَيگرتنة كورسييةكانو

دةستووري! فرةاليةني كيانَيكي پَيكةوةناني

طؤإان: داينةمؤي
خؤنةويستي، نةبإاوة،  خةباتي  ئــةوة
ژيريو ئةمانةتو دادپــةروةري، دَلسؤزي،
گةالني مةزني  رابةراني سةركردةو دانايي 
كة پَييان، جةماوةرة متمانةي بإواو زيندوو،
گؤإانو شؤإشي بةرپابووني هؤي دةبنة
بةدةستهَيناني بؤ رَيخؤشكةر چاكسازيي
گةإانةوةي سةربةخؤييو ئازاديي، دادوةري،
هةَلبژاردن. خودي نةك گةل، بؤ دةسةآلت
چؤن هةر نيية عةالدين چراكةي هةَلبژاردن
خةونو دةمودةست بگةيةنرَيت بةئةنجام
هةَلبژاردني بهَينَيتةدي، خاوةنةكةي ئاواتي
چاكسازييو ئــةو  بةرهةمي راستةقينة
جَيي رابةراني كة ئةكتيڤانةيه گؤإانكارييه
هَيناوه بةدةستيان زيندوو گةالني متمانةي 
ريزو يةكخستني هؤشياركردنةوةو لةپَيناو

گةلةكةيان رؤَلةكاني خةباتي ئاراستةي
هةَلمژيني كؤيلةيي، لة  رزگاربوون بةرةو
ئاشناكردنيان سةربةستي، ئازادييو هةواي
گةل ، بؤ گةل  فةرمانإةوايي سيستمي  به
بؤ روويةكةوة هةموو  لة ئامادةكردنيان 
گروپو تاكء لة دةسةآلت وةرگرتنةوةي
پةيإةوكردني دونياييةكانيان،  دينيو  حيزبة
دادپــــةروةري حوكمإاني سيستمَيكي
لة هةمووان سايةيدا  له كة  ديموكراسى، 
تاکَيكي گشت بنو يةكسان ئةر كةكاندا مافو
گشت بة گةيشتن شانسي مافو ئاسايي
هةبَيت، وآلتةكةي  دةسةآلتي پؤستةكاني
داواي گةل كة بؤ گةإانةوةي فةرمانإةوايي
ــةآلتو دةس دةرةوةي ــةرةي ب سةرةكي
باشوورةو كوردستاني جةماوةري سةرجةم
كؤكردووةتةوة خؤيان ليستَيكدا چةند لة
لةإَيي ــؤإان)ه، (گ ليستي ديارترينيان كة 
سةرداري سةپاندني رَيزلَينانو جياكردنةوةو
تةواويدةسةآلتةكانيياسادانانوراپةإاندنو
گــروپو ــاكو ت گشت  بةسةر دادوةري
بةپَيچةوانةوه، نةك دي  دَيتة حيزبةكاندا
راستةقينةي گةإانةوةي بؤ گةرةنتيش تاكة
بووني دةستوورَيكي گةل، فةرمانإةوايي بؤ
به هاوآلتييان مةرجة كه شايستةية مؤدَيرني
پةسةندي دةنگةكانيان زؤرينةي بة ئازادييو
بآ اليةنةكان حيزبو تاكو گشت بكةنو
بة بةند پابةندي ملكةچو ٪١٠٠ جياوازيو

بن. بإگةي بة بإگة بةندو

بپرسين: لَيرةدا خؤيةتي جَيى
چاكسازييو ــارو ك ــةو  ئ كامانةن  *
رابــةرانــي ــردةو ــةرك س گؤإانكاريانةي
ساَلي (١٨) لــةمــاوةي باشوور  ــوردي  ك
بؤ كــردوويــانــه دةســةآلتــيــانــدا  تةمةني 
ئارامي گةإانةوةي خةَلكيو خؤشگوزةراني
داهاتووي لة دَلنياكردنةوةيان دةرونيانو
هةوَلةكانيان كامانةن نةوةكانيان؟ خؤيانو
نةتةوايةتي و هةستي بةهَيزكردني بؤ
پَييانةوة، شانازي نيشتمانپةروةرييو
ريزو يةكخستنةوةي خؤشةويستي و چاندني
گةلةكةيان رؤَلةكاني خةباتي ئاراستةي
قبوَلكردني بؤ ئامادةكردنيان بــةرةو
دةسةآلتو ئاشتيانةي ئاَلوگؤإي يةكترو
هةَلبژاردني پرؤسةي  بة ئاشناكردنيان 
مافي دةنگدان؟ راستةقينةو سوودوةرگرتنلة
نةتةوايةتيو هةستي  ئةو بةپَيچةوانةوة 
يةكإيزيية فيداكارييو لَيبووردنو گياني
كه راپةإينة دةرونييةي پإ سؤزة خؤإسكة

كوردي  نةك تةنيا ناخي ١٩٩١ لة مةزنةكةي
هةموو ناخي لة بةَلكو كوردستاندا، باشووري
بةرةو كردةوةو زيندووي هةژاندو كوردَيكدا
سةر ئــازاديــيو گوَلةكاني گةشانةوةي
ئاراستةي سةربةخؤ  دةوَلةتي  فرازييو 
بةچاَلكرانو زيندة  بةداخةوة وةلَي  دةكردن،
(نةك تةنيا بةهَيزكردنيان بري پاراستنو لة
لةناو بةَلكو ئاساييدا، هاوآلتيياني لةناو 
خؤشياندا) حيزبةكاني سةركردةي ئةندامو
بةرةكي، حيزب هةزار تؤَله، گياني رق، كينة،
خؤپةرستي، تةكةتول، خزمخزمَينة، حيزبَينة،
جَيگاياندا لة خؤدةوَلةمةندكردنيان هةَلپةي
خراپةكارييةكان سةرپَيچيو هةَلةو رواند!
دةسةآلت سةراني  گةورةن، ديارو ئةوةندة 
بؤية نــةمــاوة، پؤشينيان تواناي چيدي 
باسكردنيان كةوتوونةتة خؤشيان وا
نــاإةوايــي و بَيدادييو ميدياكانياندا! لة 
بةشَيوةيةك رةوشةكةيان گةندةَلييةكان،
دةسةآلتيان سيماي ــردووةو ك قَيزةوةن
جةماوةر كة ناشيرينكردووة، رادةيةك بة

ثَييان نةماوة. ئومَيدو متمانةي
باآلدةستةكاني حيزبة سةركردةي ئايا *
بيريشياندا به هةر يان ئامادةن كورد، ئةمإؤي
ئاشتيانة بة رؤژَيك لة رؤژان گوزةردةكات،
دةست بدةنةوة فةرمانإةوايي ئةمانةتي

گةلةكةيان؟
دةنا بَيت! نةخَير هةر وةآلم پَيدةچَيت
بؤ جَيگاكانيان ئامادةنةبن كة ئةوانَيك
بكةن چؤأل خؤيان هاوسةنگةراني هةڤاألو
بكةن، پآ ئاَلوگؤإيان خؤياندا لةنَيوان يان
لَيدةكرَيت ئةوةيان چاوةإيي چؤن ئيدي
دةست بدةنةوة فةرمانإةوايي بةئاساني وا
گةنجينةي (بــڤــةي) كليلي گةلةكةيانو
تائَيستا (كة وآلتةكةيان سةروةتو ساماني
بؤ خؤيانو سةركؤزةرةكةشي خةرمانةكةي
حكومةتَيكي بووة)، بخةنةوة چنگي خةَلكي بؤ
متمانةي شةفافي جَيي هةَلبژَيردراوي پاكو
گةلو بةرژةوةندي بةإيزانيان ئةگةر خةَلكي!
سةربةرزي خؤيانيان نيشتمانو سةروةريو
گةالني رابةراني پَيشةواو لة چاو با دةوَيت،
لينكؤَلن، (ئةبراهام مةزنان بكةن، زيندوو
سةروةرانةي پَيشةواء ئةو ماندَيال) غانديو
ئازارو پإ سةختو خةباتي بةرامبةر لة كة
بة گةلةكانيان گةياندني پاش ئةشكةنجةياندا
بةخؤيانو نةدا ئةوةيان مافي ئاواتةكانيان،
دةستةكانيان، خؤيان دارو خَيزانو حيزبو 
دةوَلةمةند گةلةكةيان گشتي ساماني لةسةر
هةتا رةهاي دةسةآلتي خاوةن  ببنة بكةن و

وآلتةكةياندا! لة هةتايي

گةلةكةماني ئَيستا  كة قؤناغةي  ئةم
ناسكو بةدةر ئةندازة تَيپةإ دةبَيت لة پَييدا
ژيرو سةركردةي بة پَيويستي هةستيارة،
لَيهاتووي خؤنةويستو دَلسؤزو پاكو داناي
نيشتمان بؤ دةربازكردني گةلو دادپةروةره،
تؤماركردني تاَلة و گَيژاوة ئةزموون و لةم
خؤيانو بؤ ســةروةري لة پإ  مَيژوويةكي 
دةبن؟ كآ كَينو سةركردانة ئةو گةلةكةيان،
عةقألو دةنگدةران بة بةگةإخستني هيوادارم 
بكةنو دةستنيشانيان سؤز، نةك ويژدان
شانازييان شادببينو پَييان نزيكانة بةم
پَيوةبكةينو بة زووترينكات جآ پةنجةكانيان
بةَلَين و بةديهَيناني  چاكسازييو گؤإانو  لة
بة ببينين، بةرنامةكانياندا جَيبةجَيكردني
جارَيكي نةكةن كارَيك ــةوةي ئ ئومَيدي
پَيشوومان كفندزةكاني  بة خؤزگة  ديكة

بخوازينةوة.
بكرَينة هةَلبژاردنةكان پَيويست وةك با
تا راستةقينة، دادپةوةرانةي ميكانيزمَيكي
ئازادةكانيانةوة، دةنگة  لةإَيي  هاوآلتييان
بدةن شةرعيةت فشارَيك، جؤرة هةر لة دوور
حيلة نةك متمانةيان، جَيي دةسةآلتَيكي به
رووكةشَيكي ناإةوا بة بَيتو شةرعييةك
ناپةسةندي دةسةآلتَيكي بداته شةرعيي

ناشةرعيي!
راگةياندنة ــا  دةزگ كة نةفةسةي ئةو
بؤ پإوپاگةندةيان ئةمإؤ كوردييةكان
مةبةستو ئةگةر پَيدةكةن، هةَلبژاردنةكان
ــودي ســةركــردةو خ ــؤچــوون و رةوتـــي ب
ترسو جَيي ئــةوا بن،  خؤيان حيزبةكان 

گةورية! نائومَيدييةكي

راستيو دةرخستني بؤ
نييةتةكان: ثاكي

بؤ پإوپاگةندة  هةَلمةتةكاني با *
حيزبو تاكو گشت لةاليةن هةَلبژاردنةكان
مؤراأل، ئاستي رةنگدانةوةي اليةنةكانةوة،
شارستانيةت، بةتةنگةوةهاتن، دَلسؤزي،
بَيت. ئاشتيخوازيان پشكةوتن و ديموكراسي،
پاشگةزبوونةوة بآ َلَيني بة هةمووان با *
غةش غةلو بآ كة  بــدةن، هاوآلتييان بة
گيانَيكي بة بةإَيوةدةبةن و هةَلبژاردنةكان
هةَلبژادنةكان ئةنجامي برايانةوة دؤستانةو
كورسيةكانيان ئاشتيانة بة دةكةن، پةسةند
گةلةكةيان نوَيي  نوَينةراني بة  پَيشكةش

دةكةن.
كؤيلةكاني چةشني هةَلبژاردنةكاندا لة با *
لة ترساو لة شكؤ) خاوةن (فيلةكةي دراماي
الأل زمانةكان نةشكَين و ئةژنؤكان برسا،
دةسةآلتداراندا گوَيى بة  مةردانة با نةبن،
خاوةن (فيلةكانتان هاواربكةن، بچريكَيننو

دةشَيوَينن،  مَيژوومان لَي ١٨ ساَلة شكؤكان
لَي داهاتوومان دةكــةنو تاأل لَي ژيانمان

دةكةن). تةماوي
لة سةربةستة هــاوآلتــي هةرچةندة
بؤ خؤي كةسي مافي لة سوودوةرگرتن
توإةبنو ئةگةر نيية ناحةقيان  هةَلبژادن و
هةَلبژاردنةكاندا، لة نةبن دةنگدان ئامادةي
هةموو كة بپاإَينةوة يةزدان لة دةبا (لةكاتَيكدا
كاتي چونكة بَيت! هةَلبژاردن هةر رؤژَيكيان
هةموو لة دةبارَيت، بةرةكةت هةَلبژاردنةكان
ئاهةنگء دةبَيتة هةرَيمدا  قوژبنَيكي  كونجو
بةخشينةوة، خةآلت جةماوةرييو  كؤإي
بيردةكةوَيتةوة، جةماوةريان سةركردةكان
دةربازبوواني كةسوكارو شةهيدو ماَلة
بةسةردةكرَينةوةو كيميابارانةكان ئةنفالو
دروستدةكرَيت، بؤ كاغةز لةسةر خانوويان
بَيكاران دامةزراندني دةرچووانو بؤ ميالك
بؤ پارة دةبارَيت ئاسمانةوة دَيتةخوارةوة، لة
بةردي دواخراوةكان، مووچة دابةشكردني

دادةنرَيت، مةزن پرؤژةي سةدان بناغةي
نوآ كؤلَيژي فَيرگةو سةنتةرو ــان دةي
بة وةلَي مةپرسن!)، هةر كوإة دةكرَيتةوة،
باشوور، كوردستاني لة ئةمإؤ من بؤچووني
زياتر هةَلبژاردنةكاندا لة بةشداريكردن
نةتةوايةتييةو ئةركَيكي كةسي، مافَيكي له
گؤإانو تينوي جةماوةري خةوني هَينانةدي

چاكسازيية.
هةَلبژاردنةكاندا، لة بةشداريكردن بة
سوود ــةرةوة س ــةردوو  ه لة هاوآلتييان

دةگةيةنن: بةگةلةكةيان
پاكيو بة  هةَلبژاردنةكان ئةگةر  -١
بة ئــةوا بــةإَيــوةچــوون، غــةل و غةش بآ 
بةشداريكردنيهاوآلتييانلةهةَلبژاردنةكاندا،
گةياندني بؤ ئاراوة دَيته بةهَيزتر شانسَيكي
نوَينةرانيجَييمتمانةوپةسةندكراويخؤيان
نوَينةرانَيك دةســةآلت، كورسييةكاني  بة
وةك ــةآلت دةس كورسي به گةيشتن كة
سةيردةكةنو نةتةوايةتي گراني ئةركَيكي
بةَلَينو خؤيان بؤ هَينانةدي تواناكاني وزةو
تةرخاندةكةن، بةرنامةكانيان جَيبةجَيكردني
قؤرغكردني بؤ ئامراز  پردو بة  نايانكةن
كةسيو مةرامة بة گةيشتن ــةآلت و دةس

حيزبييةكانيان!
ــةخــواســتــة خــوان ئــةگــةر  خــؤ   -٢
بة بــوونو بةپَيچةوانةوه هةَلبژاردنةكان
الي دةسةكان ئيتر بةإَيوةچوون، فزي گزي و

هةمووان
لَيكجيا  سپي لة رةش ئاشكرادةبنو  
(لكل وتةني عةرةب ئةوساش دةكرَينةوة،

دةبَيت. حادث حديث)

ميرانمحةمةد

بةشداريكردن باشوور، كوردستاني لة ئةمإؤ
نةتةوايةتييةو ئةركَيكي كةسي، له مافَيكي زياتر هةَلبژاردنةكاندا لة

طؤإانو ضاكسازيية تينوي جةماوةري هَينانةدي خةوني

دةسةآلتداراندا طوَيى بة مةردانة هةَلبذاردنةكاندا لة با
 ١٨ شكؤكان خاوةن (فيلةكانتان هاواربكةن، بضريكَيننو

دةكةنو تاأل لَي ذيانمان دةشَيوَينن، لَي مَيذوومان ساَلة
دةكةن تةماوي لَي داهاتوومان

هةَلبذاردنةكان كاتي
لة دةبارَيت، بةرةكةت
قوذبنَيكي كونج و هةموو

هةرَيمدا دةبَيتة ئاهةنطء
جةماوةريو كؤإي
بةخشينةوة، خةآلت

جةماوةريان سةركردةكان
ماَلة بيردةكةوَيتةوة،
كةسوكارو شةهيدو

ئةنفالو دةربازبواني
كيميابارانةكان

بةسةردةكرَينةوةو
بؤ كاغةز لةسةر خانوويان
بؤ ميالك دروستدةكرَيت،
دةرضووانو دامةزراني

ئاسمانةوة لة بَيكاران
ثارة دَيتةخوارةوة،

بؤ دابةشكردني دةبارَيت

دواخراوةكان، مووضة

سةدان بناغةي بةردي

مةزن دادةنرَيت، ثرؤذةي

فَيرطةو سةنتةرو دةيان

دةكرَيتةوة نوآ كؤلَيذي
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