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زياتر لة ٤٠ ثةرلةمانتار ئامادةى دانيشتنةكةى ثةرلةمان 
نةبوونء كاتيش بة ثةرلةمانتاران نةدرا دةستوور بخويَننةوة

ئةندامانى ليذنةى نووسينةوةى دةستوور 
ئاطادارى طؤأانكارييةكان نةبوون

هةَلبذاردندا  بانطةشةي  دةستثَيكردني  لةطةأل 
طؤإان  ليستي  بؤ  ريكالم  وةك  من  وَينةي  كؤمةَلَيك 
ئةو  بؤ  ثايانم  بآ  سوثاسي  لةطةأل  بآلوكراوةتةوة، 
من  بة  متمانةيان  دَلسؤزييء  لةإووي  كة  كةسانةي 
كارَيكي  ئةوة  لةإاستيدا  بةآلم  كردووة،  كارةيان  ئةو 
دَلخؤشكةر نيية كة جارَيكي ديكة طرنطي بة كةسايةتي 
بدرَيت، ئةوةي ئَيمة مةبةستمانة كاركردنة بؤ طؤإانء 
هةموو  دَلنياي  بؤية  طؤإان،  ليستي  سةركةوتني  بؤ 
خةَلكي كوردستان دةكةمةوة كة ئةو وَينانة الي ئَيمةوة 
بانطةشةية  مةبةستمانة  ئَيمة  ئةوةي  نةكراون،  ضاث 
لَيبووردنةوة  داواي  بة  بةرنامةكةي،  ليستةكةو  بؤ 
داواكارم لة هةموو اليةك كة وَينةي من بآلونةكةنةوة 
بةرنامةي  شيكردنةوةي  بؤ  بكةن  كار  ئةوة  لةبري 

طؤإانء كؤكردنةوةي دةنط بؤ ئةو ليستة.

لةطةأل ريَزو حورمةتي 
براتان نةوشيروان مستةفا

٢٠٠٩/٦/٢٢

روونكردنةوةيةك لة 
نةوشيروان مستةفاوة

٣٥ خَيزانى ئاوارةى شةإى ناوخؤ لة ٣ خانوودان

ثشتيوان سةعدولَآل

ئةندامَيكى ليذنةى باآلى هةَلبذاردنى 
ضاكسازى)  (خزمةتطوزارىء  ليستى 
بؤ  بةوة دةكات،  ئاماذة  ضوار حيزبةكة 
هيض  تائَيستا  هةرَيم  سةرؤكى  ثؤستى 
بؤ  نةكردووة  دةستنيشان  كةسَيكيان 
اليةنطرانيان  ثَيبدةنء  دةنطى  ئةوةى 
هةرضةندة  دةدةن،  بةكآ  دةنط  ئازادن 
لةماوةى ضةند رؤذى رابردوودا جةالل 
ضوار  بةرثرسانى  لة  داواى  تاَلةبانى 

ثؤستى سةرؤكى  بؤ  كردووة  حيزبةكة 
بارزانى  مةسعود  بة  ــط  دةن هةرَيم 

بدةن.
ضاكسازى  خزمةتطوزارىء  ليستى 
كوردستان،  ئيسالمى  (يةكطرتووى  لة 
ــان،  كــوردســت ئيسالمى  ــى  ــةَل ــؤم ك
كوردستان،  ديموكراتى  سؤسياليست 
قادر  زةحمةتكَيشان-باَلى  حيزبى 
لة  يةكَيك  بة  ثَيكهاتووةء  عةزيز) 
كوردستانى  ليستى  ركابةرةكانى 
داهاتووى  هةَلبذاردنى  بؤ  دادةنرَيت 

بإيارة  وا  كة  كوردستان،  ثةرلةمانى 
بضَيت،  ــوة  ــةإَي ب تــةمــمــوز  (٢٥)ى 
ثَيشتريش بةرثرسانى ليستةكة ئةوةيان 
راطةياندووة، كة ثاَلَيوراويان بؤ ثؤستى 

سةرؤكى هةرَيم نابَيت.
وتةبَيذو  مةجيد،  عةبدولستار 
كؤمةَلى  سياسى  مةكتةبى  كارطَيإى 
ئةندامى  ــانء  ــت ــوردس ك ئيسالمى 
ليستى  هةَلبذاردنى  ــاآلى  ب ليذنةى 
ــطــوزارىء ضــاكــســازى) بة  (خــزمــةت
داواى  جةالل  مام  راطةياند:  رؤذنامةى 

بة  دةنط  كــردووة  حيزبةكة  ضوار  لة 
ثؤستى  بؤ  بــدةن  بارزانى  مةسعود 
لةبةرئةوةى  بةآلم  هةرَيم،  سةرؤكى 
هيض  حيزبةكة  ضــوار  وةكــو  ئَيمة 
سةرؤكى  ثؤستى  بؤ  كانديدَيكمان 
هةرَيم نيية، بؤية ئَيمة رامانطةياندووةو 
ئَيمة  جةماوةرى  خةَلكء  رايدةطةيةنين 
ليستةكةمان  بة  دةنــط  كة  ئــةوانــةى 
كانديدى  كام  بة  دةنط  ئازادن  دةدةن، 
دةدةن،  هةرَيم  سةرؤكايةتى  ثؤستى 

تائَيستاش ئةوة دوا هةَلوَيستمانة. 

ضوار حيزبةكة داواكارييةكةى تالَةبانى رةتدةكةنةوة 

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

رؤذنامة

ــى مــاوةبــةســةرضــووى  ــان ــةم ــةرل ث
 ٤٠ لة  زياتر  ئامادةنةبوونى  بة  كوردستان  
لة   (٧/٢٥) رؤذى  لة  بإياريدا  ثةرلةمانتار 
راثرسى  سةرتاسةريدا  نهَينى  دةنطدانَيكى 
هةرَيمى  ــوورى  دةســت ثـــرؤذةى  لةسةر 
كوردستان ئةنجامبدرَيت، كة هاوكاتة لةطةأل 
ئةنجامدانى ثرؤسةى هةَلبذاردنى ثةرلةمانء 
ئةمة  كوردستان،  هةرَيمى  سةرؤكايةتى 
لةكاتَيكداية  ئةندامانى ليذنةى نووسينةوةى 

دةستوور ئاطادارى ئةو طؤإانكاريانة نةبوون 
كة لة رةشنووسى دةستوورةكةدا كراوة.

ــى  ــان ــةم ــةرل ث  (٦/٢٢) ـــآ  ـــن دوَي  
دانيشتنى  كوردستان  ماوةبةسةرضووى 
ساَلى  ـــى  دووةم خولى  (٢٠)ى  ذمـــارة 
بوو  تايبةت  كــة  ــرد،  ــازك س ــى  ــوارةم ض
ضةند  لةسةر  طفتوطؤكردن  بةخوَيندنةوةو 
لةسةر  طفتوطؤكردن  لةوانة،  تــةوةرَيــك، 
ذمارة  ياساى  هةمواركردنى  ثرؤذةياساى 
ثةسةندكردنى  ياساى   ٢٠٠٨ ساَلى  (١٦)ى 
كوردستان،  هةرَيمى  دةستوورى  ثرؤذةى 
تةوةرى دووةم تايبةت بوو بة خوَيندنةوةى 

لة  تايبةتةكان  زانكؤ  ثرؤذةياساى  يةكةمى 
وةزيرانةوة  ئةنجومةنى  لةاليةن  كة  هةرَيم، 
بوو  بريتي  سَييةم  تةوةرى  ثَيشكةشكراوة، 
ثرؤذةياساى  بؤ  يةكةم  خوَيندنةوةى  لة 
خوَيندنى  وةزارةتــى  ياساى  هةمواركردنى 
لةاليةن  كة  زانستى،  توَيذينةوةى  بــاآلو 
ثةرلةمانةوة  ئةندامانى  ياسايى  ذمــارةى 
تايبةت  ضــوارةم  تــةوةرى  ثَيشكةشكراوة، 
بوو بة خوَيندنةوةى يةكةم بؤ ثرؤذةياساى 
زانستى،  توَيذينةوةى  ــاآلو  ب خوَيندنى 
تةوةرى ثَينجةم بريتي بوو لة خستنةإوو ء 
هةرَيم  سةرؤكى  تَيبينييةكانى  طفتوطؤكردنى 

 ٢٠٠٩ ساَلى  (٤)ى  ذمارةى  ياساى  لةسةر 
ثارَيزطاكانى  ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى  ياساى 
هةرَيمى  لة  ناحيةكان  قةزاو  كوردستانء 

كوردستان.
باآلى  كؤمسيؤنى  رَينماييةكانى  بةثَيي 
بؤ  ثَيويستة  مانط  دوو  هةَلبذاردنةكان، 
لةسةر  ئةنجامدانى راثرسى  بؤ  ئامادةكاريى 
ئةوةى  موفتى  عةدنان  بــةآلم  دةستوور، 
بةهؤى  كة  خستةإوو  ثةرلةمانتاران  بؤ 
ئامادةكاريى بؤ هةَلبذاردنةكان، ئامادةكاريى 
بؤ راثرسى دةستووريش كراوة، ثةرلةمانتار 
مةال سةعدةدين ثَييوابوو ناكرَيت تةنيا لةبةر 

دةنطدان  بؤ  سندوقَيك  ضةند  ئامادةكردنى 
ثةلة لة دةستوور بكرَيت.

ثَيش  دانيشتنى  تــةواوبــوونــى  دواى 
ثةرلةمانى  (٦/٢٢)ى  رؤذى  نــيــوةإؤي 
ئةندامانى  موفتى،  عةدنان  كوردستان، 
ثةرلةمانى ئاطاداركردةوة، كة دوا رةشنووسى 
لة  ــراوةو  دان سندوقةكانياندا  لة  دةستوور 
بةوةش  بيخوَيننةوة،  خولةكدا   (٤٥) ماوةى 
رةخنة  رووبةإووى  ثةرلةمان  بةرثرسانى 

كرانةوة.

وردةكاريى زياتر لة ل٢و٣

 هةستيار قادر

لة  ســآ  لــيــواى  ئةفسةرَيكى 
سةر  هَيرشدةكاتة  رانية  قــةزاى 
كةمثةينى  هةَلسوإاوَيكى  ضةند 
دواى  طؤإانء  ليستى  بانطةشةى 
ليستةكة  ثؤستةرةكانى  لَيدانيان، 
دةست  بؤماوةيةكيش  دةدإَينَيتء 

بةسةر ئؤتؤمبَيلةكةياندا دةطرَيت.
ــةو زانــيــاريــانــةى   بــةثــَيــى ئ
دوَينَي  كةوتوون،  رؤذنامة  دةست 
دةستثَيكردنى  رؤذى  لةيةكةم 

ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى  بانطةشةى 
ليواى  ئةفسةرَيكى  كوردستاندا 
ثلةى  بــة  ــيــة  ران ــةزاى  ــةق ل ســآ 
لةطةَل  و   (خ،ا)  ناوى  بة  (رائيد) 
كوإةكةيدا هَيرشيانكردووةتة سةر 
كةمثةينى  هةَلسوإاوَيكى  ضةند 
كة  طـــؤإان  ليستى  بانطةشةى 
ثؤستةرى  هةَلواسينى  سةرطةرمى 
بوونء  طؤإان  ليستى  بة  تايبةت 
ثؤستةرةكان  ــدان،  ــَي ل ـــةدواى  ل
دةست  بؤماوةيةكيش  دةدإَينَيت 

بةسةر ئؤتؤمبَيلةكةياندا دةطرَيت،

نــوَيــنــةرى  سةليم  مستةفا 
ــإاى  وَي رانية  لة  ــؤإان  ط ليستى 
بة  هةواَلة  ئةو  ثشتإاستكردنةوةى 
رؤذنامةى راطةياند «لةدواى ئةوةى 
كة لةاليةن شارةوانييةوة شوَينمان 
اليةنطرانى  ضادر،  دانانى  بؤ  ثَيدرا 
بة  دةستيانكردووة  ليستةكةمان 
بة  تايبةت  ثؤستةرى  هةَلواسينى 
ئةو  لةاليةن  دواتر  طؤإانء  ليستى 
سةريانء  هَيرشكراوةتة  رائيدةوة 
زؤرى نةمابوو كَيشةكة طةورةبَيت، 

بةآلم توانيمان هَيورى بكةينةوة».

لة رانية ئةفسةرَيك  
هَيرشدةكاتة سةر ليستى طؤأان

شارا عةبدوإلةحمان

ناوخؤ  ــــى  وةزارةت ــارة  ــإي ب
هةرسآ  لة  ئةمنى  ليذنةيةكى 
كوردستان  هةرَيمى  ثارَيزطاكةى 
هةَلبذاردن  بانطةشةى  كاتى  بؤ 

ثَيكبهَينَيت.
بؤ  ئةمنى  ـــاآلى  ب لــيــذنــةى 
هةَلبذاردن،  بانطةشةى  كاتى 
راستةوخؤى  سةرؤكايةتى  بة 
ــــــــرى نــــاوخــــؤو بــة  وةزي
ثارَيزطارى  هةرسآ  ئةندامَيتى 

دهــؤكء  سلَيمانىء  هةولَيرو 
طشتيى  بةإَيوةبةرَيتييةكانى 
ثارَيزطاية  ســآ  ــةو  ئ ثؤليسى 
ثارَيزطايةكيش  لةهةر  ثَيكدَيت، 
ليذنةيةكى فةرعى بة سةرؤكايةتى 
دةستبةكار  شارة  ئةو  ثارَيزطارى 

دةبَيت.
بريكارى  تؤفيق،  فايةق  ليوا 
رؤذنامةى  بة  ناوخؤ،  وةزارةتى 
ليذنةيةكى  بــإيــارة  راطــةيــانــد: 
ثاراستنى  بؤ  دروستبكرَيت  ئةمنى 
روودانـــى  لةكاتى  شوَينةكان 

بانطةشةدا  لةكاتى  كة  كَيشةيةكدا، 
بةشدارةكانى  ــةوارة  ق لةاليةن 
اليةنطرانياندا  يان  هةَلبذاردن 
رَينمايى  تائَيستا  بةآلم  رووبدات، 
دةستةبةكاربوونى ئةو ليذنةيةمان 
ثَيدةضَيت  نةطةيشتووةو  بةدةست 
داهـــاتـــوودا  رؤذى  ــد  ــةضــةن ل

دةستبةكاربين.
ذوورى  بارةطاى  بإياريشة 
ثارَيزطا  ديوانى  لة  عةمةليات 
هةموو  بؤ  بــةدواداضــوون  بَيتء 

كَيشةيةكى لةناكاو بكات.

وةزارةتى ناوخؤ ليذنةيةكى ئةمنى
بؤ بانطةشةى هةلَبذاردن ثَيكدةهيَنَيت
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ثالن؟ يان جيَبــــــــةجَيدةكات ثيالن ماوةبةسةرضوو ثةرلةمانى

بخـويَنـنةوة دةسـتـوور ثــــــرؤذةى ثـيَنـةدرا كـاتيـان ثـةرلـةمـان عةدنان عوسمانئـةنـدامـانـى

هةندَيك لــة  مــاوةيــةكــة
سةردانى لة باس كةناَلةوة
حيزبةكةو ضــوار بةرثرسى
الى بؤ ديكة كةسايةتى هةندَيك
نورى ئةلوزةرا  رئيس  «دولة»
ئةوةش دةكرَيت، ئةلماليكى

ئاسايى، بةَلكو رؤذنامةنووسى وةك هةواَلَيكى نةك
ئةو ثيشاندانى تةشةردانء تانةو لة جؤرَيك وةك
هةندَيكى ئاطادارم بة وردى وةك (كة يةكتربينينان
نهَينى ثيالنَيكى وةك راستييةوة) لة دوورة زؤر
هةرَيم حكومةتى كوردستانء ئةزموونى بة دذ

ثَيشاندةدرَيت.
مرؤظ دواكــةوتــووة، شَيوازة ئةم بةرامبةر
كةسانَيك كة دَيت، شؤك سةرسوإمانء تووشى
بة هةستكردن ــآو ــةراوك دَل بَيهيض  ــاوا ئ هةبن 
مامةَلة قَيزةونة شَيوازة بةم بةرثرسيارَيتيةك
جؤرة هةموو بكةنء خؤياندا نةيارةكانى لةطةَل
بة خؤيان كوَيخايةتى ــةدةرةوةى  ل ثةيوةنديةك
لةقةَلةم هةرَيم دذايةتى ثيالنطَيإانء خيانةتء 

بدةن.
دوو خاَل لةم رووةوة لَيرةدا بةكورتى  با بةآلم 

بكةين: باس
بن راست هةواآلنة ئةو لةوةى بةدةر يةكةم: 
وةزيرانى سةرؤك ماليكى نورى دروستكراو، يا
سةرؤكى دةكاتة كة  «فيدراَلة»، عَيراقى  كؤمارى
(بةهةرَيمى وآلتــة ئةم جَيبةجَيكارى دةستةى
بة وآلتةية)و ئةم بةشَيكى  كة  كوردستانيشةوة
دةسةآلتَيكى خاوةن عَيراق دةستوورى طوَيرةى
لة ماليكيش كابينةكةى بةرفراوانة، جَيبةجَيكردنى
كورديش ثَيكهَينراوةو عَيراق ثَيكهاتةكانى هةموو
بة هةية، كابينةيةدا  لةو طرنطى ثؤستى كؤمةَلَيك 
ئةطةر بؤية  ــران، وةزي ســةرؤك جَيطرى تايبةت
ماليكى، لةطةَل دانيشتن بينينء ثةيوةنديكردنء
قةومى ئةمنى  دةخاتة درز  نةشياوبَيتء  ثيالنء 
ئةندامة هةموو  كَلؤَلة مةنتقة ئةو ئةوا كورديةوة 
لة هةقواية دةطرَيتةوةو كابينةكةش كوردةكانى
بكشَيننةوة حكومةتة خؤيان لةو دةرفةتدا نزيكترين
دذ ثيالنطَيإانة خةمى لة ئةوان قةولى بة كة هةميشة

ئةزموونةكةمان. بة
رةهاى متمانةى جَيطاى تائَيستا ئةلماليكى «دولة»
هيض كوردةكانةو بةرثرسة كؤمارء ســةرؤك
ثَيداهةَلدانء باسكردنى بؤ نادةن دةرفةتَيك لةدةست
دوو بانء ئةم دةبآت بؤية زاتة، ئةو كارامةيى
ثةيوةندييةك هةر جؤرة خؤيان كة بؤ بَيت هةوايةضى
كة بةتايبةت بَيت حةرام ديكة خةَلكانى بؤ حةآللء
هَيزى يةكةمى بةرثرسى  كةسة ئةو  وتمان وةك
رةزامةندى بة ئةوةش عَيراقداء لة جَيبةجَيكارة
ضةند رَيككةوتنى لةوبارةوة بووةو كوردى اليةنى
سةردانى بؤ ثاإانةوةدان لة بةردةوام هةيةء اليةنة
كةسةية ئةو ماليكى ئةطةر كوردستان. بؤ ماليكى
كوردستان نةتةوةيى  ئاسايشى بؤ مةترسى  كة
هةرَيم حكومةتى هةقواية ئةوا دةكــات، دروست
اليةن يةكةم خؤيشى رابطةيةنَيت راشكاوى بة ئةوة
كابينةية ئةو لةطةَل ثةيوةنديةك جؤرة هيض كة بَيت
لة هةَلوَيست هةمان داواى دةتوانن دواتر نةهَيَلَيتةوة،

بكةن. اليةنةكانى ديكة
تؤمةت برى  لة هةرَيم دةسةآلتدارانى  دووةم:
لة بير هةقواية اليةنةكان، كةسء بؤ هةَلبةستن
ضاوَيكى بكةنةوةو بة ناوخؤيى بةهَيزكردنى بةرةى
كارة ئةو هةموو تةماشاى  رةخنةطرانة  وردى
لة بةردةوامن؛ هةر لةسةرى تائَيستا كة سلبيانة بكةن
راستةقينةيى شَيوةيةكى بة كابينة يةكنةخستنةوةى
ئةمنيةكانء ضةكدارء هَيزة يةكنةخستنةوةى تا
تؤمةت بة كةشوهةواى سياسى كوردستان تَيكدانى
اليةنانةى نايانةوَيت بةو تةشهيركردن هةَلبةستنء 
بمَيننةوة. ئةواندا نةزؤكى مةرجةعيةتى ذَير لة ضيتر
بة دةرةوة لة ترس  ثيالنء تيؤرى كلتوورى
سياسى نوخبةى حيزبء نَيو لة بناغةى شَيوةيةك
بتوانرَيت عةقَليةتةوة ئةستةمة بةم كة داكوتاوة، ئَيمة
ثةيوةندييةكى نانى  بنيات بؤ هةنطاوَيك  هيض
سياسييةكانى هَيزة نَيوان لة تةندروست ئاسايىء
دةرةوةى لةطةَل  وةيا  خؤياندا لةطةَل  كوردستان 

خؤياندا بنرَيت.
بة  ثشتبةستوو راستةقينةى سياسى هَيزى  
لة مةترسييةكانى بير ئةوةى خؤى، ثَيش جةماوةرى
ثَيش بكاتةوةو وةهمى ثيالنى داتاشينى دةرةوةو
شكستةكانء هةميشة رابــردوو وةك ــةوةى ئ
كةسء شانى سةر ئةستؤء بخاتة خؤى بَيتوانايى
بنياتنانى بؤ هةنطاو دةرةوة! بة سةر ديكةى اليةنى
متمانةو تؤوى دةكاتةوةو  بةهَيز ناوخؤيى  بةرةى
دةكاتةوةو بآلو  يةكترقبوَلكردن دؤستايةتىء
سةروةرييةكانى لة رَيزطرتن راثَيضى اليةك هةموو

دةكات. مافةكانى سنوورو نيشتمانء

ئَيمةو ماليكى

نةكردو ثةسةند ياساكةى كوردستان
ثةرلةمان. بؤ طةإاندييةوة

ثَيشنيازيكردووة هةرَيم سةرؤكى
بؤ كؤتا بــة تايبةت مــادةيــةكــى كــة 
كة دابنرَيت، نةتةوايةتييةكان كةمة

بةمشَيوةيةية:
(٢) دهؤك ثارَيزطاى ئةنجومةنى (لة
ئاشوور)ء سريان، كلدان، بؤ كورسى
لة ئاشوورييةكان) بؤ كورسى (١)

 ٣) هةولَير ثــارَيــزطــاى  ئةنجومةنى
بؤ  كورسى  ٢ توركمانء بؤ كورسى
ئةنجومةنى لة ئاشوور)  سريان،  كلدان،

كلدان،  بؤ ١ كورسى ) سلَيمانى ثارَيزطاى

طفتوطؤكردنى دواى ئاشوور)، سريان،
مادةكة هةرَيم، سةرؤكى ثَيشنيازةكانى

كرا. ثةسةند

هةَلوَيستىثةرلةمانتارانى
طشتى بةرذةوةندى بةرةى

(٦/٤)ةوة لة كوردستان ثةرلةمانى
بةو بــةســةرضــووةو ياسايى وادةى 
ـــردوودا راب هةفتةى لة هؤيةشةوة
داية ياداشتَيكييان ثةرلةمانتار (٢٥)
داوايان تَييدا كة ثةرلةمان سةرؤكايةتى

ثةرلةمان ــةدا ــاوةي م ــةم ل ــوو، ــردب ك
هاوكات ــات، ــةك دةرن ياسايةك  هيض 
بةرذةوةندى بــةرةى ثةرلةمانتارانى
دوَينَيى كؤبوونةوةكةى بايكؤتى طشتى

كرد. ثةرلةمانيان
بةرثرسى رةفــعــةت، مــحــةمــةد
ثةرلةمانى سلَيمانى نووسينطةى
ئَيمة راطةياند: رؤذنامةى بة كوردستان
بايكؤتى ثةرلةمانتار ذمارةيةك وةكو
كرد، ثةرلةمانمان دوَينَيى دانيشتنةكةى
شةرعيةتَيكى هيض ثةرلةمان ضونكة
نامانةوَيت بضينة ئَيمةش ياسايى نةماوةء

ثةرلةمانَيكى بةسةرضووةوة.

بةو دةستوور «تَيثةإاندنى وتيشى:
لة داوا سةقةتةو كارَيكى ثةلةثةليية
خةَلكى كوردستاندةكةمبَينةسةر جادةو
لة مانطرتن خؤثيشاندانء بدةنة دةست
هةروةها دةستوور، ثةسةندكردنى دذى
دةنط كوردستان هاوآلتييانى ثَيويستة
خةَلك، نةك كة نةدةن، دةستوورَيك بؤ
ثةرلةمان ئةندامانى لة بةشَيك بةَلكو

نةبينيوة». دةستوورةكةيان

دةستوور رةشنووسى دوا دوَينآ

ئةندامان دراية

ثَيش دانيشتنى تةواوبوونى دواى
ثةرلةمانى (٦/٢٢)ى رؤذى نيوةإؤي
سةرؤكى موفتى عةدنان كوردستان
ئةندامانى (ماوةبةسةرضوو)، ثةرلةمان
دوا كة كـــردةوة، ئاطادار ثةرلةمانى
سندوقةكانياندا لة دةستوور رةشنووسى
خولةكدا (٤٥) مــاوةى لة ـــراوةو دان
بيخوَيننةوة،بةوةشبةرثرسانىثةرلةمان

كرانةوة. رةخنة رووبةإووى
ثةخشان  ثةرلةمانتار بارةيةوة لةو  
دانيشتنةكةى لة رايطةياند: زةنطةنة
طةيشتووةتة رةشنووسةكة دوا دوَينَيدا
ئةندامانى مــنء لةكاتَيكدا دةســتــم،
بة ثَيويستمان ــوور  ــت دةس ليذنةى
بيخوَينينةوةء ئةوةى بؤ هةية ماوةيةك
ضونكة بين، طؤإانكارييةكان ئاطادارى
ناكرَيت «طؤإانكارييةكىزؤرىتَيداكراوة،

ضين». طؤإانكارييةكان نةزانين
كوردستان ثةرلةمانى سبةَينآ بِريارة
ثرؤذةياساى طفتوطؤكردنى مةبةستى بة

كؤببَيتةوة. هةرَيم دةستوورى

بآلوبكرَينةوة. شتةكان ناكرَيت
تــاريــق ســارمــةمــىراوَيــذكــارى
ثةرلةمان سةرؤكى رؤذنامةوانى
نيشانداو رووةوة  لةو خؤى بَيئاطايى 
لةو سةردانى  ئاطادارى «من وتى: 
ئةو ثةرلةمانةوة لة نيمء شَيوةية

نةكراون». سةردانانة جؤرة

ئةنجامدانى بؤ ثاساوةكان

الوازن دةستوور لةسةر راثرسى
يةكَيتى ثارتىء تةنيا لةئَيستادا
بَيت نرخَيك بــةهــةر ــت ــانــةوَي دةي
خةَلكةوة لةاليةن دةستوور ثرؤذةى
كة ئــةوةى بةهؤى ثةسةندبكرَيت،
ثةرلةمانيان هةَلبذاردنى ئةنجامةكانى
ئايا كــة نيية، روون بــةرضــاو لــة 
خؤيان وةك داهاتووشدا  لة  دةتوانن
بكرَيت، ثةسةند دةستوور دةيانةوَيت
دةستوور دةيانةوَيت ثةلةيانةو بؤية

ثةسةندبكرَيت.
مةكتةبى ئةندامى باوةمراد مةولود

لةم ئيسالمى يةكطرتووى سياسى
«دةبَيت وتى: رؤذنامة بؤ رووةوة
دةستوور دةيةوَيت كة اليةنةى ئةو
روون خةَلك بؤ ثاساوةكان بةإَيبكات
دةيةوَي ضى  لةبةر  ئايا كة  بكاتةوة، 
بةاليةوة بكاتء دةستوور لة ثةلة
بكرَيـت، ثةسةند دةستوور طرنطة
سياسىء ثــاســاوة تائَيستا ــةآلم ب
نةخراونةتة شَيوةية بةو ياساييةكان
دروست بؤ  قةناعةتى خةَلك تا  روو
ثةسةند دةستوور ثَيويستة كة ببَيت

بكرَيت».
سياسى مةكتةبي ئةندامةى ئةو
ئةطةر كــة ثــَيــيــوايــة، يةكطرتوو 
بكةوَيتة دةستوور ثةسةندكردنى
زياترى طفتوطؤى ديكةء  قؤناغَيكى
شتَيكى رةنطة ئةوا بكرَيت، لةبارةوة
زياترى طفتوطؤى ضونكة بَيت، باشتر

لةبارةوة دةكرَيت.
ــر ــات زي ـــود بــــاوةمــــراد ـــةول م
سياسيء ثــاســاوة ــت ــَي «دةب ــى:  وت
ئةطةر بخرَينةإوو، نيشتمانييةكان
خةَلك ئةوا طونجاون، ثاساوةكان

بةبَي بةآلم بدات،  بؤ دةنطى  رةنطة 
ئةوا راثرسييةوة،  بخرَيتة ثاساو 

كارَيكى خراثة».
مادام دةوترَيت كة ئةوةى لةبارةى
راثرسيش ثَيويستة هةيةو هةَلبذاردن
كة ــةوةى ئ بةهؤى بدرَيت ئةنجام
ئةمة ناوبراو دةبَيت ئاسان كارةكة
«ئةوةى دةَلَيت: دةزانَيتء نوكتة بة
هةَلبذاردن مــادام  كة دةوترَيت كة 
راثرسيش با  ثَيشةوةو هاتووةتة 
زياتر ئةوة بكرَيت، دةستوور لةسةر

نوكتة دةضَيت». لة

نووسينةوةى ليذنةى لة جطة

ديكة كةسي دةستوور،

نةبينيوة دةستوورى 
نووسينةوةى ليذنةى ئةوةى دواى
كوردستان هةرَيمى دةســتــوورى
هةرَيمى دةستوورى  رةشنووسى 
جةماوةر نَيو خراية ئامادةكردء

تَيبينييةكانى خــةَلــك  ئـــةوةى بــؤ 
دواى روو، بخاتة لةبارةوة خؤى
سياسييةكانء هَيزة  لةاليةن  ئةوة
مةدةنى كؤمةَلطةى رَيكخراوةكانى
ليذنةكة بؤ تَيبَينى ثَيشنيارو كؤمةَلَيك
دةستووريش ليذنةى كراو رةوانــة
رةشنووسى تةعديلكردنى بة هةستا
حاَلةتةوة ئةم  دواى لة  دةستوور
ليذنةى ئةندامانى لة جطة تائَيستا
هةرَيم، دةستوورى نووسينةوةى
ثرؤذةيةى ئــةم ديكة كةسي هيض

نةبينيوة.
سياسى مةكتةبي ئةندامةكةى
لــةبــارةى ئيسالمى يةكطرتووى
ثةرلةمانتاران تائَيستا كة ئــةوةى،
دةيانةوَيت نةبينيوةو دةستووريان
«من وتى: بدرَيت، لةسةر دةنطيشى
بةآلم واية، تاضةند ئةمةيان نازانم
خراثةء شتَيكى ئةوا وابَيت ئةطةر
دةيةوَيت كة اليةنةى ئةو بكرَيت، نابَيت
بكرَيت دةستوور لةسةر راثرسى
بيكةن لةبةرئةوةى تةنيا دةيةوَي ئةوة
ثةرلةمانةى ئةم دةستكةوتَيكى  بة
دةنطدان لة دةكةن ثةلة  بؤية ئَيستا،
ئةوانيش لةسةر دةستوور،  لةسةر
كة بكةنةوة، بؤمان روون كة ثَيويستة
ثةليية ثةلة بةو دةنطدان زةروورةتى

ضيية؟». بؤ
ــراد، ــاوةم ــود ب ــةول ــإواى م ــةب ب
دابإاوةكان ناوضة بةشدارينةكردنى
لة يةكَيكة دةســتــوور راثرسى لة 
نازانم «مــن دةَلَيـت: طرفتةكانء 
وةآلمَيكى ض سياسى  سةركردايةتى 
ناتوانن دةنط ئةوان كة ئةوان، ثَيية بؤ
ئةمانة دةبَيت بدةن دةستوور لةسةر

هةبَيت». بؤى باشيان وةآلمى
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لَآل سةعدو ثشتيوان

رؤذى لة بإياريدا كوردستان ثةرلةمانى
سةرتاسةريدا نهَينى دةنطدانَيكى لة (٧/٢٥)
دةستوورى ــرؤذةى ث لةسةر راثرسى
كة بدرَيت، ئةنجام كوردستان هةرَيمى
ثرؤسةى ئةنجامدانى  لةطةأل هاوكاتة
سةرؤكايةتى ثةرلةمانء  هةَلبذاردنى 
لةكاتَيكداية ئةمة كوردستان، هةرَيمى
هيض ياساييةوة رووى لة ثةرلةمان
هؤيةشةوة بةو نةماوةو شةرعيةتَيكى
بايكؤتى ثةرلةمان  ئةندامانى لة ذمارةيةك 

كردووة. ثةرلةمانيان دانيشتنةكانى
كوردستان ثةرلةمانى (٦/٢٢) دوَينآ
دووةمى خولى  (٢٠)ى ذمــارة دانيشتنى
بوو تايبةت كة سازكرد، ضوارةمى ساَلى
ضةند لةسةر طفتوطؤكردن خوَيندنةوةو بة
لةسةر (طفتوطؤكردن لةوانة تةوةرَيك،
ذمارة ياساى هةمواركردنى ثرؤذةياساى

ثةسةندكردنى  ياساى  ٢٠٠٨ ساَلى (١٦)ى
كوردستان، هةرَيمى دةستوورى ثرؤذةى
خوَيندنةوةى بة  تايبةتبوو دووةم  تةوةرى
لة تايبةتةكان زانكؤ ثرؤذةياساى يةكةمى
وةزيرانةوة ئةنجومةنى كة لةاليةن هةرَيم،
بوو بريتي سَييةم خاَلى ثَيشكةشكراوة،
ثرؤذةياساى بؤ يةكةم  خوَيندنةوةى  لة
خوَيندنى وةزارةتى ياساى هةمواركردنى
لةاليةن كة زانستى، توَيذينةوةى باآلو
ثةرلةمانةوة ئةندامانى ياسايى ذمــارةى
بوو تايبةت ضوارةم خاَلى ثَيشكةشكراوة،
ثرؤذةياساى بؤ يةكةم  خوَيندنةوةى  بة
زانستى، توَيذينةوةى  بــاآلو خوَيندنى
ء خستنةإوو بوو لة ثَينجةم بريتي تةوةرى
هةرَيم سةرؤكى تَيبينيةكانى طفتوطؤكردنى

 ٢٠٠٩ ساَلى (٤)ى ذمارةى ياساى لةسةر
ثارَيزطاكانى ئةنجومةنى هةَلبذاردنى ياساى
هةرَيمى لة ناحيةكان قةزاو كوردستانء

كوردستان.

دةستوور دةخرَيتة   ٧/٢٥
دةنطدانةوة

ثةرلةماندا دوَينَيى كؤبوونةوةكةى لة
ثةرلةمان ئةندامانى دةنطى زؤرينةى بة
ذمارة ياساى هةمواركردنى ثرؤذةياساى

ثةسةندكردنى  ياساى  ٢٠٠٨ ساَلى (١٦)ى
كوردستان هةرَيمى دةستوورى ثرؤذةى
ثَيكهاتبوو،  مادة  (٧) لة كة ثةسةندكرد،

ثرؤذةياساكةية: مادةيةكى ضةند كةئةمة
لة شةشةم مــادةى يــةكــةم: مــادةى 

بةمشَيوةية: دةكرَيت هةموار ياساكةدا
بةر دةخرَيتة دةســتــوور ــرؤذة ث  /١
لة ثةسةندكردنى دواى طشتىء راثرسى
لةسةر دوو بة رةزامةندى ثةرلةمان، النيكةم

ثةرلةمان. ئةندامانى سَيى
ثرؤذةى لةسةر راثرسى ثرؤسةى /٢
(٢٠٠٩/٧/٢٥) شةممة رؤذى  لة دةستوور 
نهَينى دةنطدانَيكى بة ئةنجامدةرَيت

سةرتاسةريى. راستةوخؤو
لةسةر دةبَيت رادةربإين بة راثرسى /٣
رةزامةندى تؤ ئايا خوارةوة، ثرسيارةى ئةم

دةستوورةكة؟ ثرؤذةى لةسةر
حةوتةم  ـــادةى م دووةم: ـــادةى م  
خوارةوة بةمشَيوةيةى دةكرَيتء هةموار
لة بةرضاو (ذمارةيةكى دةخوَينرَيتةوة:
لة ثةسةندكراو دةســتــوورى ثــرؤذةى
هةرَيم ثةيإةوكراوةكانى بةزمانة ثةرلةمان
سريانى توركمانى، عةرةبى، ــوردى، ك
بةردةم بخرَيتة ئــةوةى بؤ ضاثدةكرَيت
كرا. ثةسةند مادةيةش ئةو طشتى. راثرسى

يةكةمى  مــادةي ــى دووةم بإطةى لة   
ذمارة ياساى هةمواركردنى ثرؤذةياساى

ثةسةندكردنى  ياساى  ٢٠٠٨ ساَلى (١٦)ى
كوردستاندا هةرَيمى دةستوورى ثرؤذةى
لةسةر راثــرســى ــرؤســةى «ث ــووة:  ــات ه
شةممة رؤذى  لة دةســتــوور  ثـــرؤذةى
دةنطدانَيكى بة ئةنجامدةرَيت (٢٠٠٩/٧/٢٥)

سةرتاسةريى». راستةوخؤو نهَينى
يةكةمى مادةى طفتوطؤكردنى لةكاتى
ذمارة ياساى هةمواركردنى ثرؤذةياساى

ثةسةندكردنى  ياساى  ٢٠٠٨ ساَلى (١٦)ى
كوردستان، هةرَيمى دةستوورى ثرؤذةى
كرد، بةوة ئاماذةيان ئةندامانى لة ذمارةيةك

راثرسى بؤ دياريكراوة ماوةيةى ئةو كة
لةسةر دةستوور كةمة.

ثةرلةمانى ئةندامى زةنطةنة، ثةخشان
دةستوور «هةرضةندة  وتى: كوردستان 
ئةندامَيكى وةكو من دواكــةوتــووة، زؤر 
هةندَيك ــاطــادارى ئ دةســتــوور ليذنةى 
رةشنووسى دوا طؤإانكارييةكانى لة
(٧/٢٥) ضؤن نازانم ئيتر نيم، دةستوورةكة

دةدرَيت». لةسةر دةنطى
ثةرلةمانى ئةندامى سةعدةدين مةال
«دةستوور وتى: سةوز ليستى لة كوردستان
مةسةلةيةكىهةستيارةو ثَيويستىبةكاتَيكى
ثرؤسةى بؤ ثةرلةمان ئةوكاتةى هةية، زؤر

دياريكردووة، دةستوور لةسةر راثرسى
دةست دةطاتة تا كورتة زؤر كاتةكةى

هاوآلتييان».

دانرا كؤتا سيستمى دواجار بؤ

كوردستان ثةرلةمانى ئــةوةى دواى
هةَلبذاردنى ياساى (٢٠٠٩/٥/١١)دا لة
كوردستانء ثارَيزطاكانى ئةنجومةنى
كوردستانى هةرَيمى لة ناحيةكان قةزاو
ثةرلةمان (٥/٢٦)دا لة ثةسةندكردو
هةرَيم سةرؤكايةتى  ئاراستةى ياساكةى 
هةرَيمى سةرؤكى بارزانى، مةسعود كرد،
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ثالن؟ يان جيَبــــــــةجَيدةكات ثيالن ماوةبةسةرضوو ثةرلةمانى

عةلى ئيبراهيم

هةولَير

ثةرلةمانى دوَينَيي دانيشتنةكةى لة
ثةرلةمانتار (٤٠) لة زياتر كوردستاندا 
نةبوونء ثةرلةمان دانيشتنى ئامادةى
ئامادةي كة ثةرلةمانتارانةشى لةو بةشَيك
ثَييان ــوون ب ثةرلةمان دانيشتنةكةى
ياساى باسى دانيشتنةكةدا لة كة نةوترابوو
ئةطةرنا دةكرَيت، دةستوور ثةسةندكردنى
دانيشتنةكة ئامادةى ديكةشيان بةشَيكى

نةدةبوون.

بةرنامةى كارى ثةرلةمان

ثةرلةمانى دوَيــنــَيــى دانيشتنى لــة 
بؤ يةكةم خوَيندنةوةى كوردستاندا

 ٢٠٠٨ ساَلى (١٦)ى ذمارة ثرؤذةياساى
ياساىثةسةندكردنىثرؤذةىدةستوورى
لة تايبةتةكان زانكؤ ثرؤذةياساى هةرَيمء
ياساى هةمواركردنى ثرؤذةى هةرَيمء
توَيذينةوةى باآلو خوَيندنى  ــى وةزارةت
خستنةإوو ــا ــةروةه ه ــرا، ك زانستى 
دةربإينى نــاإةزايــى طفتوطؤكردنى  و 
ذمارة ياساى  لةسةر هةرَيم سةرؤكى 
هةَلبذاردنى  ياساى  ٢٠٠٩ ساَلى ضوارى
ناحيةكان قةزاو  ثارَيزطاكانء ئةنجومةنى 

هةرَيمى كوردستان. لة

ئةنجومةنى لة كؤتا رَيذةى
ثارَيزطاكان

ليذنةى لة رةخنةى هةكارى رؤميؤ
نةتةوةكةيان ناوى كة بةوةى طرت ياسايى
لة ياساكانداو سةرؤكى بةهةَلة دةنووسن

رةخنةكانى لة  ثشتطيرى ثةرلةمانيش 
كرد. هةكارى

ثةرلةمانتار دوَينَيدا دانيشتنةكةى لة
بةو ناكرَيت كة ثَييوابوو، عةبدوَلآل ئارَيز
كؤتا ــذةى رَي بوونى  هؤى  بة شَيوةية 
كؤتا «ليستى طوتى: بكرَيتء جياكارى
ديكة نةتةوةكانى كة دةكات، لةوة رَيطرى

كوردييةكان». حيزبة لة ئةندام ببنة
كة كرد، ئةوةى داواى عةبدوَلآل ئارَيز
بدةن دةنط دووجــار  ديكة نةتةوةكانى
جارَيكى كؤتاء ليستةكانى بؤ جارَيك
سةرؤكى بةآلم ليستةكانى ديكة، بؤ ديكةش
كة رةتكردةوة بؤضوونةى ئةو ثةرلةمان
ناكرَيت ضونكة بدات، دةنط دووجار خةَلك

بدات. دةنط دووجار

هةمواركردنى ثرؤذةياساى
دةستوور ثةسةندكردنى

باآلى كؤمسيؤنى رَينماييةكانى بةثَيي
ئامادةكارى بؤ ثَيويستة هةَلبذاردنةكان،
لــةســةر راثــرســى ــؤ ئــةنــجــامــدانــى ب
ثةرلةمان سةرؤكى بــةآلم دةســتــوور،
ثةرلةمانتاران بؤ ئةوةى (ماوةبةسةرضوو)،
بؤ ئامادةكاريى بةهؤى كة روو، خستة
راثرسى بؤ ئامادةكاريى هةَلبذاردنةكان
مةال ثةرلةمانتار كــراوة،  دةستووريش
لةبةر تةنيا ناكرَيت ثَييوابوو، سةعدةدين
دةنطدان بؤ سندوقَيك  ضةند ئامادةكردنى 

بكةين. دةستوور لة ثةلة
هؤَلى لة محةمةد دلَير ثةرلةمانتار
كة روو، خستة ئـــةوةى ثــةرلــةمــانــدا
نوَينةرايةتى هةرَيم سةرؤكى ثةرلةمانء
دةبَيت دةستوور بةآلم دةكــةن، ميللةت
بكات، كوردَيك هةموو لة طوزارشت
لةم كوردستانيان تةواوى لةبةرئةوةى

بكةن بــةشــدارى ناتوانن هةَلبذاردنة
نةكرَيتء لَي  ثةلةى ثَيويستة لةبةرئةوة 
ثةسةند دةستوورةكة كةموكوإييةوة بة

نةكرَيت.
ئةوة ثةرلةمانتاران دةنطى زؤرينةى بة
دةنط تةمموز (٢٥)ى رؤذى لة كة قبوَلكرا

بدرَيت. دةستوورى هةرَيم لةسةر

دةستوور طؤإانكارييةكانى

لَيذنةى سةرؤكى ئةحمةد فرسةت
هــةرَيــم دةســتــوورى نــووســيــنــةوةى
خستة ئةوةى رؤذنامةوانيدا لةكؤنطرةيةكى
(١٢٢) دةرطاو هةشت لة دةستوور كة روو،
ثَيكهاتوون دةستووريش دةرطاكانى مادةو
طشتييةكانء مافة بنةماطشتييةكانء لة
طشتىء داواكارى هةرَيمء دةسةآلتةكانى
لَيكدانةوةى داراييء محةليةكانء ئيدارة

دةستوور.
ثَيشةكى وتيشى: ئةحمةد فرسةت
بةثَيي كورتكراوةتةوةو دةستوورةكة
بؤ ئايينيةكان شوَينة  نابَيت  دةستوور
نابَيت بةكاربَيتء  سياسى مةبةستى 

بيانىء حيزبَيكى لة بن بةشَيك حيزبةكان
بكةن. ئاشكرا داراييان سةرضاوةى دةبَيت
رةخنةى زةنطةنة ثةخشان ثةرلةمانتار
لَيذنةى ئةندامى خؤى كة طرت، ئةوةى
ئاطادارى بةآلم دةستوورة، نووسينةوةى
دةستووردا لة كة نيية  طؤإانكاريانة  ئةو
ــةوةى ئ ئةحمةديش فرسةت كـــراون،
مادانةى ئةو زيادكردنى كة رةتكردةوة،
لةسةر ئيسالم ئايينى بة ثةيوةستن كة
يةكطرتوو زياد كؤمةألء حيزبةكانى داواى

كرابن.

هةوَلى ثةرلةمان سةرؤكايةتى

حيزبةكة ضوار رازيكردنى

دةدات
ضةند لة كة زانياريانةى ئةو بةثَيي
رؤذنــامــة دةســت ــةوة ــةك ســةرضــاوةي
سةرؤكى رؤذَيكة ضةند ماوةى كةوتوون،
ثةرلةمانءجَيطرةكةىلةهةوَليرازيكردنى
قةناعةتيان ئةوةى بؤ حيزبةكةدان ضوار

لةسةر راثرسى ئةنجامدانى تاكو ثَيبهَينن
ثةرلةمانء هةَلبذاردنى لةطةأل دةستوور
ضوار نَيو بدرَيت، لة هةرَيم ئةنجام سةرؤكى
زياتر ثةرلةمان سةرؤكايةتى حيزبةكةش
نَيو ئيسالميةكانى رازيكردنى اليةنة هةوَلي
تائَيستا بةآلم حيزبةكةدان، ضوار ليستى
بإيارى نةطةيشتوونة ئيسالميةكان حيزبة
دةستوور ئايا كة ئةوةى لةبارةى كؤتايى

بكةن. يا ثشتطيريى بكةنةوة رةت
يةكطرتووى لة باآل سةرضاوةيةكي
رؤذنــامــةى بة كوردستان  ئيسالمى
سةرؤكايةتى لةطةأل تائَيستا راطةياند؛
لةبارةى طفتوطؤداين  لة ثةرلةمان 
شَيوةيةكى بة  ــةوةى ئ بؤ دةســتــوور
بةبَي بكرَيتء لةسةر  كارى  رَيكوثَيك
دةنــطــدانــةوة، بخرَيتة كةموكوإيي
«تائَيستا وتيشى: سةرضاوةية ئــةو
ئايا كة كؤتايى، بإيارى نةطةيشتووينةتة
بدرَيت ئةنجام دةستوور لةسةر راثرسى

بكةينةوة». رةتى يا
نةبوو ــامــادة ئ ــة ســةرضــاوةي ــةو  ئ
بةهؤى روو بخاتة زياتر وردةكاريى
طفتوطؤدانء لة ئةوان تائَيستا كة ئةوةى

بخـويَنـنةوة دةسـتـوور ثــــــرؤذةى ثـيَنـةدرا كـاتيـان ثـةرلـةمـان ئـةنـدامـانـى
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«لة وآلتة ثَيشكةوتووةكان  ئةوانةى خؤيان هةَلدةبذَيرن، ثَيشتر كـــــــارى خؤيان كردووة بؤ ميللةت ئينجا ضاوةإَيى ئةنجام دةكةن»

ئةم هةلَبذاردنة ضـــــــى دةطـؤأيَــت؟

بةدواداضـــــوون

رَيطرن  يةكلةدواييةك  دةبينين هةموو  بكةين، 
لةكوآ  دةكرَيت  ئايا  ساختةكاريانة،  لةو 
ساختةكاريى بكرَيت؟ ثَيشتر لة ٢٠٠٥دا بنكةى 
فةرعى هةبوو، دواتر دةضووة ثارَيزطا، ئَيستا 
ئةوة نةماوة، بنكة راستةوخؤ دةضَيتة ثارَيزطاو 
دةضَيتة ناو داتابةيس، شتَيكى ديكة ئةوةية كة 
تؤمارى  دةتوانَيت  اليةنَيك  حيزبَيكء  هةموو 
دةنطدةران وةربطرَيت، بؤئةوةى بزانيت ضةند 
دةنطدةر لةكوآ هةية، لةكوآ كةمةء لة كوآ 
زؤرة، بؤ نموونة لة سن,ورى هةموو سؤراندا 
لة  ئةطةر  ئةى  هةية،  دةنطدةر  هةزار   (١٨٠)
ماناى  هاتبوو،  دةنط  هةزار   (٢٥٠) سؤران 

واية ياريى بة ئةنجامةكان كراوة، بؤية ثَيمواية 
رَيوشوَينى  دانــراون،  كة  رَيوشوَينانةى  ئةو 
كؤنكرَيتين بؤ رَيطرتن لة كارى ساختةكاريى، 
لَيرة ئةو رَيويشوَينة رَيطرة لةو ساختةكاريية، 
لة هةمووشى طرنطتر ئاستى هؤشياريى تاكة، 
بؤئةوةى رَيطانةدرَيت ياريى بة دةنطى بكرَيت، 
بؤئةوةى  بدةن  هاوآلتييان  هانى  زؤر  دةبَيت 

بضن دةنطبدةن.
 دةنطدانى هَيزة ضةكدارةكان

دةزطاكانى ئاسايشى هةرَيم تائَيستا يةكيان 
يةكَيتى  سلَيمانى،  ئاسايشى  نةطرتووةتةوةو 
هةولَيريش  ئاسايشى  سةرثةرشتيدةكاتء 

لة  بــةإَيــوةدةربــرَيــت،  ثارتييةوة  لةاليةن 
ثةرلةمانى كوردستان هيض ياسايةك ثةسةند 
نةكراوة بؤئةوةى ئةم دوو دةزطاية وةك دوو 
بكرَيت،  لةطةَلدا  مامةَلةيان  ئؤرطانى حكوميى 
بؤية ئةم دوو ئؤرطانة زياتر وةك دوو ئؤرطانى 
ثَيويستيشدا  لةكاتى  ــةونء  دةردةك حيزبى 
بؤ بةرذةوةنديى ئةم دوو حيزبة كاردةكةن، 
هَيزى ثَيشمةرطةش تائَيستا لةضوارضَيوةيةكى 
ياسايييدا رَيكنةخراوةو هَيشتا هةر ميليشياى 
ترى  هَيزةكانى  هَيزانةو  ئــةو  حيزبينء 
سنوور  ثاسةوانى  ثؤليسء  وةك  ضةكدار 
هةَلبذاردن  ئةنجامدانى  لة  بةر  كاتذمَير   (٤٨)
ضاودَيريي  دةدةنء  خؤيان  دةنطي  ئــةوان 
ئةوان  بةوثَييةى  كة  لةسةرة،  تونديشيان 
مووضةخؤرى ثارتىء يةكَيتين، كةواتة دةبَيت 
دةنطةكانيشيان بؤ بةرذةوةنديى ئةوان بَيت، 
ئةطةرى ئةوةش لةئاراداية هَيزة ضةكدارةكان 
لة رؤذى هةَلبذاردنيشدا بَينةوةو بةشدارى لة 

هةَلبذاردندا بكةنء دووجار دةنط بدةن.
سةردار عةبدولكةريم، ئةندامى ئةنجومةنى 
هةَلبذاردنةكان،  باآلى  كؤمسيؤنى  باآلى 
دةوترَيت  كة  تايبةتةوة  دةنطدانى  لةبارةى 
لة  زياد  هةيةو  دةنطدةر  زؤر  ذمارةيةكى 
«بةهؤى  وتــى:  نــووســراوة،  ناو  ثَيويست 
ئةوةى كة ناوى دةنطدةران هةَلةى زمانةوانى 
تَيدابووة، بؤية ناوةكانمان بؤ طةإاندوونةتةوة 
ناوانةيان  ئةو  ئةطةر  ضاكبكرَين،  بؤئةوةى 
ئةوا  نةطةإاندةوة،  رَيكوثَيك  بةشَيوةيةكى 
رَيطاى ديكة دةطرينةبةر»، هةروةها سةبارةت 
طومانى  ئةمنييةكانء  هَيزة  دةنطدانى  بة 
دةنطدان،  دووجار  ساختةكاريىء  هةبوونى 
كة كؤمسيؤن  لةوةدةكات،  باس  هؤطر ضةتؤ 
هَيزة  ئةو  ناوى  كاريكردووةء  بابةتة  ئةم  بؤ 
دةنطدةراندا  طشتيى  ليستى  لة  ئةمنيانةى 
«ئَيستا دةنطوباسَيكى ديكة  هَيناوةتة دةرةوة 
هةية كة كَيشةى دةنطدانى هَيزى سةربازيية، 
لة كوردستان بةثَيى زانيارييةكان (٤٠٠) هةزار 
دةنطدةرن، باشة ئةوانة كة دةنطدةدةن ثَيشتر 
هةر هاوآلتيية، واتا ثَيشتر وةك هاوآلتى ناوى 
جلى  كةسانة  ئةو  ئاسايية  زؤر  تؤماركراوة، 

مةدةنى بكةنةبةرو بضن دةنطبدةن، واتا دةكاتة 
كؤمسيؤن  ئةمجارة  بةآلم  دةنطدان،  دووجار 
رَيطايةكى تازة ثةيإةودةكات بؤ ئةو بابةتة، بؤ 
ئةمةش تؤمارَيكى تايبةت دروستكراوة تايبةت 
لة  ناويان  هَيزانة  ئةو  هَيزة سةربازيانة،  بةو 
تؤمارى طشتيى هاوآلتيياندا رةشكراوةتةوة، 
ئةمةش شتَيكى طرنطة، ضونكة بؤ زانياريتان 
لة عَيراق لة هةَلبذاردنى رابردوودا، دةنطدةرى 
سةربازيى كة زؤر لة هةرَيم زياترة، (٤٠٪)ى 
لة  كةموكورتى  بةهؤى  نــةكــرا،  ئــةذمــار 

ثرؤسةكةدا».

ئةو بةَلَينانةى كة جَيبةجآ ناكرَين
وةك بةشَيك لة ثإوثاطةندةى هةَلبذاردن، 
بةشَيوةيةكى  هةرَيم  حكومةتى  بةرثرسانى 
بةرضاو بةَلَينى جؤراوجؤر بة خةَلكى هةرَيم 
دةدةن كة جَيبةجَيكردنى ئةم بةَلَينانة لةئاستى 
بةَلَيندان بؤ  مةحاأل نزيكدةبَيتةوة، بؤ نموونة 
لة  ئامادةيى،  دةرضووانى  تةواوى  وةرطرتنى 
زانكؤكانى كوردستان، ئةمة لةكاتَيكدا ئةمساأل 
لة  بةشداريان  قوتابي  هةزار   (٦٧) لة  زياتر 
كردووةو  ساَلدا  كؤتايى  تاقيكردنةوةكانى 
دة  ئينجا  بوو،  هَيندة  نيو  رَيذةى  ثار  ساَلى 
ئةمساأل  وةربطيرَين،  نةتوانرا  قوتابى  هةزار 
دةتوانرَيت  ضؤن  بةرابةرة،  دوو  رَيذةكة 
ئةم  بيربضَيت  ئةوةشمان  نابَيت  وةربطيرَين، 
دواى  هةرَيم  حكومةتى  بةرثرسانى  بةَلَينةى 
كة  بآلوكرايةوة  ئةوة  دةنطؤى  كة  هات  ئةوة 
ليستى  هةوادارى  هةرَيم  طةنجانى  زؤرينةى 
دةرةوةى  ليستةكانى  بة  دةنــط  طؤإاننء 
كؤى  بة  سةبارةت  دةدةن.  يةكَيتى  ثارتىء 
هةَلبذاردن،  بةشداربووةكانى  ليستة  بةَلَينى 
بؤ يةكةمجارة تؤإى شةمس وةك يةكَيك لة 
هةنطاوةكانى ضاودَيريى ثرؤسةى هةَلبذاردن 
دةكات  بةَلَينانةش  ئةو  ضاودَيريى  دةكــات، 
هاوآلتييان  بة  ليستةكانةوة  لةاليةن  كة 
بةَلَينانة  ئةو  راثؤرتَيكدا  لة  دواتر  دةدرَيتء 
بآلودةكةنةوة، وةك بةرثرسى تؤإى شةمس 
لة  ئَيمة  دةَلَيت، «يةكَيك لةو هةنطاوةكانى كة 
هةَلبذاردنى ئةمجارةدا كارى لةسةر دةكةين، 

هةَلبذاردنة،  بةَلَينةكانى  ضاودَيريكردنى 
سياسييةكان  ثارتة  لة  هةندَيك  ئةوةى  ثاش 
بةرنامةكانيان  هةَلبذاردندا،  لة  دةيبةنةوة 
دةهَينين بةراوردى دةكةين ئاخؤ تا ضةند ئةو 
مةبةستةش  ئةو  بؤ  جَيبةجَيدةكةن،  بةَلَينانة 
ئةنجامى  كة  دةردةكةين  تايبةت  راثؤرتى 

بةَلَينةكانة».

موزايةدةو ئةركى حكومةت
كةموكوإييةكانى،  ثــإكــردنــةوةى  بؤ 
 (١٨) بة  ئةوةى  دةيةوَيت  هةرَيم  حكومةتى 
ضةند  لةماوةى  جَيبةجَينةكراوة،  بؤى  ساأل 
مانطء هةفتةء رؤذَيكدا بةَلَينى جَيبةجَيكردنى 
بدات، بؤ ئةمةش بة ثاَلثشتى ميدياى حيزبى 
ريكالمَيكى طةورة بؤ ئةنجامدانى ئةم ثرؤذانة 
ئةركى  كارانة  ئةم  لةكاتَيكدا  ئةمة  دةكرَيت، 
حكومةتنء ئةنجامنةدانى ئةم كارانة تائَيستاو 
ئةو  تةواوى  ثرؤذةكانء  جَيبةجَينةكردنى 
دراون،  ــردوودا  راب لةماوةى  كة  بةَلَينانةى 
جَيطاى لَيثَيضينةوةية لةوةى بؤضى لةم ماوة 
جَيبةجَيبكرَين،  ثرؤذةكان  دةتوانرَيت  كةمةدا 
ناكرَين،  كارانة  ئةم  ساَلة   (١٨) ماوةى  بةآلم 
ثةرلةمانى  ئةندامَيكى  وةك  محةمةد  تاظطة 
كوردستان، ثَييواية، ئةو ثرؤذةو كارانةى ئَيستا 
هاوآلتييان  بة  ثَيشكةش  دةسةآلتةو  لةاليةن 
ميللةت»ء  داهاتى  لة  «خيانةتكردنة  دةكرَيـت، 
دةَلَيت: ديارة حكومةت دةسةآلتى هةبووة كة 
لة رابردوودا خزمةتطوزاريى ثَيشكةش بكات، 
ئةى بؤ نةيكردووة؟ «ديارة ئةوة خيانةتكردنة 
لة داهاتى ميللةت كة لةكاتى هةَلبذاردنةكاندا 
ئةى  دةكات،  ثَيشكةش  خزمةتطوزاريانة  ئةو 
خزمةتطوزاريى  داواى  خةَلك  ساَلة  ضةندين 
دةكات بؤ ئةو خزمةتة نةدةكرا؟ ئايا ئةطةر ئةو 
خزمةتةى ئَيستا دةكرَيت لةماوةى ضوار ساَلى 
رابردوودا بة بةردةوامى بكراية، هيض شوَينَيك 
بةداخةوة  ثَينةطات،  خزمةتطوزاريى  دةما 
خؤيان  ئةوانةى  ثَيشكةوتووةكان   وآلتة  لة 
هةَلدةبذَيرن، ثَيشتر كارى خؤيان كردووة بؤ 
نةك  دةكةن،  ئةنجام  ئينجا ضاوةإَيى  ميللةت 

كاتى هةَلبذاردن».
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زؤر  لة  كة  جيهاني  سيستمي  بةثَيي 
خوَيندن  ثةيإةودةكرَيت،  جيهاندا  وآلتاني 
هةتا  ساوايانةوة  باخضةي  قؤناغي  لة 
وآلتة  ئةو  حكومةتي  ئةركي  ئامادةيي 
نابَيت  بكاتء  تَيدا  وةبةرهَيناني  خؤيةتي 
ديكة  وآلتَيكي  وةبةرهَينةري  بة  بدرَيت 
لة  كة  لةكاتَيداية  ئةمة  بكات،  تَيدا  كاري 
ساوايان  باخضةي  ضةندين  كوردستاندا 
دةست  دراوةتــة  ئامادةيي  قؤناغي  هةتا 
شارةزايان  بيانييةكان،  وةبةرهَينةرة 
بة  ثــةروةردةدا  كةرتي  لة  وةبةرهَينان 

نةرَييي دادةنَين.
لة  رؤذنامة  كة  ئامارانةي  ئةو  بةثَيي 
ئةهلييةكانى  دواناوةنديية  بةإَيوةبةرَيتي 
ديواني وةزارةتي ثةروةردة وةريطرتووة، 
ثؤلي  لــة  كــة  ئــامــادةيــيــدا  قؤناغي  لــة 
 (٤) دةطرَيتةوة،  دوانزة  هةتا  يةكةمةوة 
هةن،  هةرَيمدا  لة  توركي  قوتابخانةي 
هةولَيرء  لة   (٢) سلَيمانيء  لة  ــان  (٢)ي
هةريةك  لة  ئةمريكيش  قوتابخانةي  يةك 
هةن،  دهــؤك  سلَيمانيء  شارةكانى  لة 
فةرةنسيش  قوتابخانةي  دوو  كردنةوةى 
راطــةيــةنــراءةء  سلَيماني  هةولَيرء  لة 
بةنيازن بةم نزيكانة قوتابخانةي ئةَلمانيش 
لة  زمــان  وةك  ئَيستا  ــةآلم  ب بكةنةوة، 
دانا  دةخوَينرَيت،  قوتابخانةدا  هةندَيك 
دواناوةنديية  بةإَيوةبةرى  خدر،  محةمةد 
ثشتإاستكردنةوةى  وَيإاى  ئةهلييةكان، 
ئةو زانياريانة بة رؤذنامةى راطةياند: ئةو 

خوَيندنطايانة ئةهلينء بة ثارةية. 

هةرسآ كؤمثانياي فةزاَلةري توركيء 
وةبةرهَينان  ناوخؤيى،  ميدياى  شؤيظاتء 
هةرَيمى  لة  ــدا  ــي ــةروةردةي ث ــوارى  ــةب ل
باخضةى  لة  كة  ئةنجامدةدةن  كوردستاندا 
كة  دةطرَيتةوة،  ئامادةيى  تا  ساوايانةوة 

تَييدا بة زمانى بيانى دةخوَينرَيت. 
 لة بإطةي دةيةمي ياساي وةبةرهَيناني 
هةرَيمي كوردستانى ساَلي ٢٠٠٦دا هاتووة، 
قؤناغةكاندا  هةموو  لة  فَيركردن  كةرتي 
لة  فَيركاريي  سياسةتي  ضوارضَيوةي  لة 

هةرَيمداية.
سيستمي  بةثَيي  شارةزايانء  بةوتةي 
ئامادةيي،  قؤناغي  هةتا  نابَيت  جيهاني، 
وآلتَيكي ديكة وةبةرهَينان لةو كةرتةدا بكات، 
سياسيء  فةلسةفةي  عةقَليةتء  بةوثَييةى 
كوردستاندا  لة  وآلتانة  ئةو  هزري  بيرء 
طةورةية  مةترسييةكي  ئةمة  ثةرةدةسَينن، 
بةرثرساني  نةتةوةيي،  ئاسايشي  لةسةر 
ثةروةردة  وةزارةتي  ثَييانواية  حكوميش 
ثةروةردةيي  وةبةرهَيناني  هةية  بؤي 
ئامادةيي  هةتا  ساوايانةوة  باخضةي  لة 
دةكرَينةوة  كة  قوتابخانانةي  ئةو  بكاتء 
كلتووريء  ــواري  ــةب ل سةربةخؤنين، 
ــةروةردة  ث وةزارةتــي  كؤمةآليةتييةوة 
دةبَيت  هؤيةك  دةكــاتء  سةرثةرشتيان 
مامؤستايان  راهَيناني  بواري  بؤئةوةي 
سوودي  زمانةوة  لةإووي  توندوتؤَلترء 

دةبَيت.
ئابووري  مامؤستاي  محةمةد،  موسا 
لة وآلتان  ثَييواية  لة زانكؤي سةآلحةدين، 
ثةروةردةدا  كةرتي  لةبواري  وةبةرهَينان 
لة  بةآلم  دةرةوة،  وآلتاني  دةست  نادرَيتة 

وآلتان  بة  رَيطا  بوارةدا  لةم  كوردستاندا 
كاربكةن،  كــةرتــةدا  لــةم  بَينء  دراوة 
وةبةرهَينة  «بؤ  وتيشى:  توركيا،  بةتايبةتي 
كوردةكان دةضنة دةرةوةء لة كوردستاندا 
سةردةميانة  كوردستانيء  قوتابخانةي 
نةك  بَيت  خاوةني  كورد  كة  دروستناكةن 

بياني؟».
زانكؤى سةآلحةدين  مامؤستايةى  ئةو 
سةآلحةديني  قوتابخانةي  نموونةي 
شوَينَيكي  ضةند  سلَيمانيء  لة  ئةيوبي 
ديكةى لة كوردستان هَينايةوة، كة هةر لة 
باخضةي ساوايانةوة هةتا ئامادةيي دراوة 
بة كؤمثانياي توركيء بياني خاوةندارَيتي 
قؤناغي  تا  نابَيت  كة  لةكاتَيكدا  دةكــةن، 
تَيدا  وةبةرهَيناني  ديكة  وآلتَيكي  ئامادةيي 
فةلسةفةي  «عةقَليةتء  وتيشى:  بكات، 
لة  وآلتانة  ئةو  هــزري  بيرء  سياسيء 
ئةمةش  ثــةرةدةســَيــنــن،  كوردستاندا 
ئاسايشي  لةسةر  طةورةية  مةترسيةكي 
كةسَيكي  ئاسايية  طشتيء  بة  نةتةوةيي 
بيانى بَيتء (٢٠٠) كارطة دروستبكات، بةآلم 
وآلتاني  دةست  بدرَيتة  ثــةروةردة  نابَيت 
ئامادةيي،  قؤناغي  هةتا  دةبَيت  ديكةء 
سةرمايةداري  يــان  هةرَيم  حكومةتي 

كوردي ئةم كةرتة بةإَيوةبةرن».
عةلي،  عوسمان  مونيرة  بــةوتــةي 
شارةزا لةبواري ثةروةردةدا، وةبةرهَيناني 
منداألء  بةر  زيانَيكة  بيانى   ثةروةردةيي 
هةرزةكار دةكةوَيت كة لة وآلتي خؤيداية، 
ثَيش  دوورةء  خؤي  كلتووري  لة  بةآلم 
بة  خــؤي،  كــلــتــووري  بــة  ئاشنابوون 
قؤناغي  لة  دةبَيت،  ئاشنا  ديكة  كلتوورَيكي 

دواي ئامادةييةوة ئاسايية، بة رؤذنامةشى 
ــوارى  ــةب ــان ل ــن ــَي ــةره ــد: «وةب ــان ــةي راط
ثةروةردةيى لة باخضةي ساوايانةوة هةتا 
ئاسايشي  سةر  بؤ  مةترسيية  ئامادةيي 
نةتةوةييء ثةروةردةييمان». ضونكة منداأل 
ئاشنابوونء  بة  ثَيويستي  سةرةتاوة  لة 
هةيةء  خــؤي  كلتووري  بة  تَيربوون 
لةسةر  كاريطةريي  بياني  ــةروةردةي  «ث
طةنج  يان  منداأل  هةَلسوكةوتي  دةروونء 

دةبَيت».
لةبارةي بووني ياسايةك بؤ رَيكخستنى 
ثةروةردةدا،  لةبوارى  بيانى  وةبةرهَينانى 
ـــةروةردة  ـــوارى ث ــةو شــارةزايــةى ب ئ
سيستمء  وآلتَيك  ئةطةر  كة  ئاشكرايكرد، 
ياساي تَيدابَيت، دةبَيت خؤي سةرثةرشتي 
لة  بةآلم  بكات،  ثــةروةردةيــي  سيستمي 

هةرَيمدا ياسايةك نيية رَيطريي لةوةبكات.
لة  ثةيوةنديدار  ليذنةى  راى  بــةآلم 
ثسثؤإانة  لةو  كوردستان،  ثةرلةمانى 
جياوازةو ئةو هةنطاوة بة كارَيكى ئاسايىء 

ياسايى دةزانن.
ثةرلةمانتار سؤزان شةهاب، بإياردةري 
لة  بــاآل  خوَيندني  ـــةروةردةء  ث ليذنةي 
(ماوةبةسةرضوو)،  كوردستان  ثةرلةماني 
ياسايي  ضــوارضــَيــوةي  لة  رايطةياند: 
وةبةرهَيناندا بإطةيةكي تَيداية كة تايبةتة بة 
«ئةمة  ثةروةردةدا،  كةرتي  لة  وةبةرهَينان 
زمانةوانييةوة  لةإووي  نوآ  ثَيشكةوتني 
دةهَينَيتة كايةوةء وةبةرهَينانيش دةكةوَيتة 
حكومةتي  سياسةتي  ــوةي  ــَي ــوارض ض
هةرَيمةوة، واتة وةبةرهَين ئازادنيية لةوةي 
ثرؤطرامَيكي جياواز بهَينَيت، بةَلكو ثابةندة 

بةو وةزارةتةوة كة ثةيوةندي ثَيوة هةية».
ئةو ثةرلةمانتارة ثَييواية، ئةطةر كؤمةأل 
لةإووي ثةروةردةء تةكنيكء فَيركردنةوة 
ببينَيت،  بةخؤيةوة  ثَيشكةوتن  بطؤإَيتء 
وةبةرهَينان لة سةرةتاييةوة هةتا ئامادةيي 
ياساي  لة  ئــةوةدا  لةطةأل  بياني،  نادرَيتة 
سوودوةرطرتن  بؤ  مةرج  وةبةرهَيناندا 
وتيشى:  دانـــراوة،  خؤماَلي  هَيزي  لة 
قوتابخانةيةكي  كة  شؤيظات  «كؤمثانيا 
بة  بةرامبةرء  بآ  كردووةتةوة  حكوميي 
كة  بياني  عةقَلي  خؤماَليء  مامؤستاي 
تَيكةَلبووني  ئةمة  سةركةوتووة،  زؤر 
لة  ضي  مةترسي  دةبَيت  كلتورةكانةء 

تَيكةَلبووني كلتورةكان بكرَيت».
حكومةتى  ثـــةروةردةى  ـــى  وةرازةت
دؤسيةية  ئةم  كة  كوردستانيش  هةرَيمى 
وةبةرهَينانى  بؤ  ثاساو  لةئةستؤدةطرَيت، 

بيانى لةبوارى ثةروةردةدا دةهَينَيتةوة. 
ــري  ــشــاد عــةبــدوإلةحــمــان، وةزي دَل
بةثَيي  راطةياند:  رؤذنامةي  بة  ثةروةردة، 
وةزارةت  ــةروةردة،  ث ــى  وةزارةت ياساي 
لة  ثةروةردةيي  وةبةرهَيناني  هةية  بؤي 
باخضةي ساوايانةوة هةتا ئامادةيي بكاتء 
ئةو قوتابخانانةي دةكرَينةوة سةربةخؤنين، 
كؤمةآليةتييةوة  كلتووريء  لــةبــواري 
سةرثةرشتيان  ـــةروةردة  ث ـــي  وةزارةت
دةكاتء هؤيةكة بؤئةوةي بواري راهَيناني 
مامؤستايان توندوتؤَلترء لةإووي زمانةوة 
سوودي هةية، سةدان وةبةرهَيني بياني لة 
ثَيويستيان  ئةمانة  كاردةكةن،  كوردستاندا 
كلتورء  لة  ثَيبطات  نةوةيةك  كة  بةوةية 

زماني ئةو وآلتانة شارةزابَيت.

«مةترسييةكى طةورةية بؤ سةر ئاسايشى نةتةوةيى»

وةبةرهيَنانى بيانى، كةرتى ثةروةردةى هةرَيم داطيردةكات

  فؤتؤ: ذولى عةدنان
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هةَلبذاردن، هةرَيم دابةشى
دوو بةرة دةكات

هةَلبذاردنى  ثَييانواية  سياسى  ضاودَيرانى 
دوو  دابةشى  هةرَيم  ئةمساأل  تةمموزى 
ئةو  يةكةميان  بةرةى  دةكات،  جياواز  بةرةى 
(١٨) ساَلى  ئةزموونى  دةيةوَيت  كة  بةرةيةية 
بَيت،  بــةردةوام  يةكَيتى  ثارتىء  حوكمإانيى 
ليستة  كوردستانىء  ليستى  بةرةيةش   ئةم 
دةكةن،  نوَينةرايةتيى  ديكةيان  سَيبةرةكانى 
سيستمى  طؤإانى  بؤ  كار  دووةميان  بةرةى 
ئةزموونى  لة  طؤإانكاريى  بةإَيوةبردنء 
ئةمةشيان  كة  دةكةن،  رابردوو  ساَلى  هةذدة 
دةكةنء  نوَينةرايةتيى  ليستَيكى جياواز  ضةند 
ئةم  دةيانةوَيت  كة  ليستيش  بةهَيزترين 
ليستى  طــؤإانء  ليستى  بةجَيبهَينن،  ئةركة 
ملمالنَيى  ضاوةإَيدةكرَيت  حيزبةكةية،  ضوار 
سةخت  ملمالنَييةكى  جياوازة  بةرة  دوو  ئةم 
بةخؤيةوة ببينَيتء طؤإانى طةورة لة هاوكَيشة 

سياسييةكانى هةرَيمدا بهَينَيتة ئاراوة. 
باس  مــحــةمــةد،  تاظطة  ثةرلةمانتار 
لةوةدةكات؛ ئَيستا هةرَيم بةرةو دوو ئاراستة 
هةرَيمى  ئةمإؤى  بة  سةبارةت  دةإوات، 
هةموو  لةثَيشة،  هةَلبذاردنمان  كة  كوردستان 
بانطةشة  خؤيانة  مافى  بةشدارةكان  ليستة 
لة  ثرؤسةيةش  ئةو  ديارة  بكةن،  خؤيان  بؤ 
ئَيستادا دوو اليةنة، اليةنَيك كة هةذدة ساَلى 
كوردستانء  لة  ــةآلت  دةس بةإَيوةبردنى 
اليةنَيكيش  بةرامبةرةكةيةتى كة دةيةوَيت ئةو 
ئةزموونة بطؤإَيت، اليةنى دةسةآلت دةيةوَيت 
لةماوةى  كة  بخاتةإوو  خزمةتطوزاريانة  ئةو 
رابردوودا تائَيستا ثَيشكةش بة خةَلك كراوة، 
نكؤَلينةكردن  وَيإاى  دةيةوَيت  ديكة  اليةنةكى 
لة هةندَيك طؤإانء ثَيشكةوتن بة بةراورد بة 
كاتى دةسةآلتى بةعس، بةآلم ئةوة دةخاتةإوو 
كة طؤإانكارييةكان لةئاست داهاتء زةمينةى 
نةبوون.  ــردوو  راب ساَلى  ضةند  رةخساوى 
داواكارانى طؤإانكاريى بانطةشةى ئةوة دةكةن 

كة ثَيويستة دةسةآلت لة رَيطايةكى ئاشتيانةوة 
ئةو  «بؤ  بكرَيت.  تَيدا  طؤإانى  ضاكسازيىء 
دةنطدان  سندوقةكانى  تةنيا  طؤإانكاريانةش 
بانطةشةى  ئَيستا  ديكةوة،  لةاليةكى  ثَيوةرن، 
كة  دةكرَيت  بودجة  دابةشكردنى  يةكسانى 
ئةوة  هةَلبذاردن،  لة  نزيكبووينةتةوة  تةواو 
لةسةر  كار  زووتــر  زؤر  دةبــوو  لةكاتَيداية 

دابةشكردنء سةرفكردنى بودجة بكراية».

طؤإان لة شَيوازى
تةوافوقى سياسى

ضاوةإَيدةكرَيت يةكَيك لة دةستكةوتةكانى 
لة  بَيت  بريتى  هةرَيم  ئةمجارةى  هةَلبذاردنى 
نَيوان  سياسى  تةوافوقى  شَيوازى  طؤإانى 
رابردوودا  لة  هةرضةندة  سياسييةكان،  هَيزة 
بةجؤرَيك لة جؤرةكان تةوافوق لةنَيوان هَيزة 
سياسييةكانى دةرةوةى ثارتىء يةكَيتى لةطةأل 
بَلَيين  دةتوانين  بةآلم  هةبووة،  حيزبانة  ئةم 
تةوافوقةكانى رابردوو جؤرَيك لة نابةرامبةرى 
تَيدا بووة بةوثَييةى جياوازيى طةورة لةنَيوان 
جطة  ئةمة  هةبووة،  هَيزانةدا  ئةم  قةبارةى 
ثرسة  لة  ثَينةكراوة  بةشداريان  ــةوةى  ل
طرنطةكانى هةرَيمدا، بةآلم ئةمجارةيان بةهؤى 
سةرةكييةكانى  ليستة  هَيزو  قةبارةى  نزيكى 
ثَيدةضَيت  ئةمجارةدا،  هةَلبذاردنى  لة  بةشدار 

تةوافوقى سياسى طؤإانى بةسةردا بَيت.
تاظطة محةمةد باس لةو ثَيشبينيية دةكات 
راستةقينة،  ئؤثؤزسيؤنَيكى  هةبوونى  بة  كة 
«بة  دةبَيت  كاراتر  زؤر  داهاتوو  ثةرلةمانى 
هةبوونى ئؤثؤزسيؤنَيكى حةقيقى  دةتوانرَيت 
دروستبكرَيت  فشار  داهاتوودا  ثةرلةمانى  لة 
لة  حكومةت  باش  بةشَيوةيةكى  بؤئةوةى 
ثةرلةمانتارة  ئةو  بَيت»،  هاوآلتيياندا  خةمى 
هةست  دةنطداندا  لةكاتى  «خةَلك  هيواخوازة 
ثةرلةمان  لة  اليةنَيك  تةنيا  ئايا  كة  بةوةبكات 
دةتوانَيت خزمةت بكات يا بة بةشدارى هةموو 

اليةنةكانء دةنطى جؤراوجؤر».
طؤإانى ئاشكرابوونى ئةنجامةكان

بابةتى سةرةكى ئةمإؤى هةرَيم ئةنجامدانى 
هةَلبذاردنة، دةبينين ئةمجارة بةر لة ضةند 

مانطَيك بؤ ئةنجامدانى هةَلبذاردن، بابةتى 
هةَلبذاردن بووةتة بابةتى طفتوطؤى سةرجةم 
ثَيكهاتة جياوازةكانى هةرَيم، ئةمةش نيشانةى 

طرنطى هةَلبذاردنى ئةمجارةية، ئةمة جطة 
لةوةى كة خةَلك دةيةوَيت بةشَيوةيةكى 
بةرضاو بةشدارى لة هةَلبذاردندا بكات.

هةَلبذاردنةكانى  كاريطةرنةبوونى 
كــوردى،  تاكى  لةسةر  هةرَيم  رابـــردووى 
هةرَيمدا  لة  كة  طرتبوو  سةرضاوةى  لةوةوة 
ئةنجامةكاني  هةَلبذاردن،  ئةنجامدانى  لة  بةر 
بةآلم  بوو،  رؤشن  خةَلك  الى  هةَلبذاردن 
هاتووةتة  ريشةيى  طؤإانَيكى  ئةمجارةيان 
ليستة  كة  ــةوةى  ئ بةهؤى  ئةويش  ــاراوة  ئ
دابةشكردنى  ـــةإووى  رووب جياوازةكان 
هةَلبذاردن  ئةنجامةكانى  ثَيشوةختةى 
دةبنةوة، ضاوةإَيدةكرَيت بةشَيك لة ثالنةكانى 
كورسيية  دابةشكردنى  بؤ  يةكَيتى  ثارتىء 

ثةرلةمانييةكان، طؤإانى بةسةردابَيت.

ئةطةرةكانى ساختةكاريى
ساختةكاريى  ئةنجامدانى  ئــةطــةرى 
ثةرلةمانى  ئــةمــجــارةى  هــةَلــبــذاردنــى  لــة 
جَيى  مةسةلةكانى  لة  يةكَيكة  كوردستاندا، 
سةرنجء ئامادةكاريى بؤ ثَيشثَيطرتنى لةاليةن 
كة  يةكَيتى،  ثارتىء  دةرةوةى  ليستةكانى 
ئةنجامةكانى  لة  طؤإان  بتوانرَيت  بةهؤيةوة 
زؤريــى  لةبةر  ئـــاراوة،  بَيتة  هةَلبذاردندا 
ــردووى  راب هةَلبذاردنى  لة  ساختةكاريى 
هةرَيم  ثارَيزطاكةى  سآ  عَيراقدا،  ثةرلةمانى 
لةاليةن نةتةوةيةكطرتووةكانةوة خرانة ليستى 

رةشةوة.
كؤمسيؤنى  سةرؤكى  حةيدةرى،  فةرةج 
رايطةياند؛  عَيراق،  هةَلبذاردنةكانى  باآلى 
كة  ــادات  ــان ــط رَي ـــةوان  ئ ميكانيزمةكانى 
ساختةكاريى بكرَيت لةو هةَلبذاردنةدا،  وتى: 
«لة رؤذى هةَلبذاردندا سةدان ضاودَيرى قةوارة 
سياسييةكانء راطةياندنكارانء رَيكخراوةكانى 
هةَلبذاردن  ضاودَيريى  مةدةنى  كؤمةَلطاى 
ثَيشَيلكارييةكان  لة  دةتوانن  ئةوانيش  دةكةن، 

ئاطادارمان بكةنةوة».

سةرؤكى كؤمسيؤنى باآلى هةَلبذاردنةكان 
لة  طومانيان  ئةوان  كة  خستةإوو،  ئةوةشى 
سندوقة  ئةو  دةتوانن  هةبَيت،  سندوقَيك  هةر 
نةكرَيت  حساب  دةنطةكانى  بةتاَلبكةنةوةء 
ئةطةر طومانى ساختةكاريى تَيدابَيت، هةروةها 
ئةمجارة  كة  ئاشكراكرد،  ئةوةشى  ناوبراو 
دةنطدةر ناتوانَيت لة دوو شوَينى جياواز دةنط 
بنكةى دةنطداندا  لةيةك  تةنيا  بداتء دةنطدةر 
دةنط  بنكةية  لةو  دةتوانَيت  تةنيا  هةية،  ناوى 

بدات.
كة  رةتكردةوة،  ئةوةي  حةيدةرى  فةرةج 
كاديرةكانى كؤمسيؤن لةسةر بنةماى حيزبيى 

خةَلكَيكى  وةكــو  «ئَيمة  وتــى:  دياريكرابن، 
بةآلم  رادةثةإَينين»،  ئةركةكانمان  سةربةخؤ 
تؤرى  رَيكخراوى  بةرثرسى  ضةتؤ،  هؤطر 
لة ديدارى  شةمس بؤ ضاودَيريى هةَلبذاردن، 
طومانء  لةو  باس  رؤذنامةدا  ثَيشووترى 
رَيطايانة دةكات كة دةبنة هؤكار بؤ ئةنجامدانى 
ساختةكاريىء رَيطريى لة ساختةكاريى، هؤطر 
دةَلَيت: طةرةنتى بؤئةوةى ياريى بة سندوقةكان 
ئةو  اليةنةكانة،  ضاودَيرى  بوونى  نةكرَيت، 
تا  سندوقةكاندابن  لةطةأل  دةتوانن  ضاودَيرانة 
دةكرَين،  كؤمسيؤن  بة  تةسليم  سندوقةكان 
كؤمسيؤن  هةنطاوةكانى  سةيرى  ئةطةر 
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«لة وآلتة ثَيشكةوتووةكان  ئةوانةى خؤيان هةَلدةبذَيرن، ثَيشتر كـــــــارى خؤيان كردووة بؤ ميللةت ئينجا ضاوةإَيى ئةنجام دةكةن»

ئةم هةلَبذاردنة ضـــــــى دةطـؤأيَــت؟

دلَير عةبدولخالق

لةدواى كشانةوةى هَيزةكانى فرةنةتةوة 
لة شارء شةقامةكانى عَيراقدا، ضارةنووسى 
شارو  دانيشتووانى  ئةمنيةتى  ئاسايشء 
خــوارووى  ناوةإاستء  شارؤضكةكانى 
عَيراق لةبةردةمى دووإيانَيكدا دةمَينَيتةوة، 
عَيراقى  ئةمنى  ــزى  ــَي ه ـــةوةى  ئ ــان  ي
بؤ  ئارام  دؤخَيكى  دةستةبةرى  دةتوانَيت 
هاوآلتييان بكةن، يان بةثَيضةوانةوة طروثة 
تيرؤريستييةكان ضاوةإَيى كاتذمَيرى سفر 
لة  ثإاوثإ  دؤخَيكى  خوَلقاندنى  بؤ  دةكةن 

توندوتيذيىء نائارامى. 
ــــردةوة  ـــرشء ك ـــَي مـــاوةيـــةكـــة ه
جياجياكانى  ناوضة  لة  تيرؤريستييةكان 
بةهؤيةوة  كة  ثةرةدةسةندندان،  لة  عَيراقدا 
طيانيان  برينداربوونء  هاوآلتى  ضةندين 
جؤرة  ئةو  لةبةردةواميى  لةدةستداوة، 
ئامارةكانى  دوايين  بةثَيى  هَيرشانةداء 
تةقينةوةكةى دوو رؤذ لةمةوبةرى ناحيةى 
تازةى سةر بة ثارَيزطاى كةركوك، كوذراوء 
تيرؤريستيية  كردةوة  ئةو  بريندارةكانى 

طةيشتووةتة (٢٦٧) كةس.
ئةنجامدانى  لة  جطة  رابردوو  هةفتةى   
ثارَيزطاى  «تيرؤريستانة»ى  هَيرشة  ئةو 
ديكةش  ناوضةكةيةكى  ضةند  كةركوك، 
هَيرشء جموجؤَلى «تيرؤريستى» بةخؤيةوة 
بينيوة، ئةمة لةكاتَيكداية كة بإيارة كؤتايى 
ئةم مانطة هَيزةكانى فرةنةتةوة لة شارةكان 
ئةمنيةتى  عَيراق  هَيزةكانى  بكشَينةوةء 
هاوكاتيش  دةســـت،  بطرنة  ــان  شــارةك

لةوةدةكةنةوة  جةخت  عَيراق  بةرثرسانى 
هَيزةكانى  كشانةوةى  دواى  دةتــوانــن 
عَيراق  ناوضةكانى  ئةمنيةتى  فرةنةتةوة، 

بثارَيزن.
 ثَيشتر جةواد بؤآلنى، وةزيرى ناوخؤى 
وةزارةتى  هةردوو  رايطةياندبوو  عَيراق، 
ناوخؤء بةرطرى، ئامادةيي تةواويان هةية 
دواى  عَيراق  ئاسايشى  لةئةستؤطرتنى  بؤ 

ثاشةكشةى هَيزةكانى فرةنةتةوة. 
دةرةوةى  وةزيرى  زَيبارى،  هؤشيار 
عَيراقيش، لة كؤنطرةيةكى رؤذنامةوانيدا كة 
بةإَيوةضوو،  ذاثؤن  ثايتةختى  تؤكيؤى  لة 
بةتواناء  ــراق  عــَي ســوثــاى  رايطةياند: 
دواى  هةية  لةتوانايدا  ثَيشكةوتووةء 
ئةمريكا،  سوثاى  هَيزةكانى  كشانةوةى 
شارؤضكةكانى  بؤ  سةقامطيريى  ئارامىء 
ئةوةشى  ــارى  ــب زَي دابينبكات.  عــَيــراق 
ئَيستا  ضةكدارةكان  طروثة  راطةياندبوو، 
كردةوةى  هَيرشء   (١٠) نزيكةى  رؤذانة 
ثَيشتر  كة  ئةنجامدةدةن،  تيرؤريستى 

دةطةيشتة (٣٠٠) كردةوة.
تيرؤر  بةرةنطاربوونةوةى  ــاى  دةزط
سةرؤك  ماليكى  نــورى  راستةوخؤ  كة 
دةكات،  سةرثةرشتى  عَيراق  وةزيرانى 
لةناوبردنى  بؤ  داناوة  ستراتيذى  ثالنَيكى 

تيرؤر، كة ماوةى (٥) ساأل دةخايةنَيت.
بةإَيوةبةرى  كينايى،  تاليب  ليوا روكن   
دةزطاى بةرةنطاربوونةوةى تيرؤر لة عَيراق، 
بة دةنطةكانى عَيراقى راطةياند: بةمةبةستى 
كردةوة  بنبإكردنى  تيرؤرء  لةناوبردنى 
ستراتيذيمان  ثالنَيكى  تيرؤريستييةكان، 
دةستى  ــردووةوة  راب لةساَلى   كة  داناوة 

دةخايةنَيت،   ٢٠١٣ ساَلى  تا  ثَيكراوةء 
لةبوارى ئاَلوطؤإى زانياريشدا هةماهةنطى 
دراوسَيدا،  وآلتانى  عَيراقء  لةنَيوان  هةية 
ئةو  سةركةوتنى  جَيبةجَيكردنء  بؤ  بةآلم 
ثالنة ئةمنيية، ثَيويستمان بة هاوكاريكردنى 
وآلتانى  وةزارةتــةكــانء  ــةواوى  ت زؤرى 
دراوسَيىء رَيكخراوةكانى كؤمةَلى مةدةنى 

هةية. 
لَيدوانانةى  ئــةو  ــران  ضــاودَي ــةإاى  ب
ثاراستنى  لةمةإ  عَيراق  باآلى  بةرثرسانى 
كشانةوةى  دواى  ــراق،  ــَي ع ئاسايشى 
كة  ناطةيةنَيت  ئةوة  فرةنةتةوة  هَيزةكانى 
نةماوةء  ئةمني  كَيشةيةكى  هيض  عَيراق 
زاَلبَيت  هةبَيت  لةتوانايدا  عَيراق  سوثاى 
تيرؤريستييةكانى  كارة  تةوذمء  بةسةر 
روانطةيةشةوة  لةو  ضةكدارةكاندا،  طروثة 
ئةمريكىء  سةربازيى  بةرثرسانى  تائَيستا 
باس  عَيراقيش  بةرثرسانى  لة  بةشَيك 
توندوتيذيىء  سةرهةَلدانى  ئةطةرى  لة 
ثاشةكشةى  لةدواى  دةكةن  زؤر  مةترسى 

ئةو هَيزانة. 
ســةرؤك  كةيسى  ــؤرج  ج ـــةراأل  ذةن
لة  يةكَيك  لة  ئةمريكا،  سوثاى  ئةركانى 
بة  ئاماذة  رؤذنامةوانييةكانيدا  لَيدوانة 
هَيزةكانيان  دواكشانةوةى  مةترسييةكانى 
لة  رايــطــةيــانــدووة،  عــَيــراق دةكـــات،  لة 
بؤ  ئةمريكا  ثابةندبوونى  ضوارضَيوةى 
تيرؤر  توندوتيذيىء  بةطذداضوونةوةى 
سوثاكةيان  ناوةإاستدا،  خؤرهةآلتى  لة 
عَيراقء  لة  ديكة  ساَلى  دوو  مــاوةى  بؤ 

ئةفغانستان دةمَينَيتةوة.
ئةوة  رؤذنامةوانييةكانيش  زانياريية 

دواكشانةوةى  ثَيدةضَيت  ئاشكرادةكةن، 
ناوضة  شارةكانء  لة  فرةنةتةوة  هَيزةكانى 
ئاوةدانةكان، طروثة ضةكدارةكانى سوننةء 
ثَيشوو  رذَيــمــى  ثــلــةدارانــى  ئةفسةرء 
هَيرشبكةنة سةر دامةزراوةكانى حكوميىء 

شةإ هةَلبطيرسَينن.
رؤذنــامــةى  هةواَلَيكى  بــةطــوَيــرةى 
كة  لةندةنى،  ضاثى  (شةرقولئةوسةت)ى 
طروثة  سةركردةكانى  لة  يةكَيك  زارى  لة 
بآلويكردووةتةوة،  سوننةوة  ضةكدارةكانى 
هةر  ئامادةكردووة  خؤيان  هَيزانة  ئةو 
كاتَيك هَيزةكانى ئةمريكا لة عَيراق كشانةوة، 
شةإ  حكومةتء  سةر  هَيرشبكةنة  ئةوان 

هةَلطيرسَينن. 
نَيوان  ستراتيذييةكةى  رَيككةوتننامة 
واشنتؤنء بةغدا كة ساَلى رابردوو لةاليةن 
ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراقةوة ثةسةندكرا، 
رَيككةوتننامةكة  (٢٤)ى  مــادةى  بةثَيى 
هَيزةكانى فرةنةتةوة لة كؤتايى ئةم مانطةدا 
عَيراق  شارةكانى  ئـــاوةدانء  ناوضة  لة 
(٢٠١١)شدا  ساَلى  كؤتايى  لة  دةكشَينةوة، 
عَيراق  لة  بةتةواويى  ئةمريكا  سوثاى 

دةكشَيتةوة.
لةطةأل نزيكبوونةوة لةوادةى كشانةوةى 
وآلتة  ئةو  باَليؤزى  ئةمريكا،  هَيزةكانى 
جَيبةجَيكردنى  لةسةر  جةخت  عَيراق  لة 

بةندةكانى رَيككةوتننامةكة دةكاتةوة.
ئةمريكا  باَليؤزى  هَيأل،  كريستؤظةر 
كؤنطرةيةكى  لةميانةى  ــراق،  ــَي ع ــة  ل
رايطةياند:  واشنتؤن  لة  رؤذنامةوانيدا 
جَيبةجَيكردنى  لةسةر  سوورة  واشنتؤن 
ستراتيذييةكةء  رَيككةوتننامة  بةندةكانى 

ئةم مانطة يةكاليى كةرةوةية بؤ كشانةوةى 
شارء  لة  ئةمريكا  جةنطييةكانى  هَيزة 

شةقامةكانى عَيراق.
سةربازيىء  شارةزايةكى  بةبإواى 
ئاسايشى نيشتمانى، بة كشانةوةى هَيزةكانى 
مةيدانى  لة  طةورة  بؤشاييةكى  فرةنةتةوة 
دروستدةبَيت،  عَيراقيدا  ئةمنىء سةربازيى 
ثَيويستة  بؤشاييةش  ئةو  ثإكردنةوةى  بؤ 
سوثاية  ئةو  بةهَيزكردنى  بؤ  هةوَلةكان 
لةطةأل  هةماهةنطييةكانيان  ضإبكرَينةوةء 

طةلى عَيراقدا زيادبكرَيت.
ليوا سةروةر قادر، شارةزا لة كاروبارى 
بؤ  نيشتمانى،  ئاسايشى  سةربازيىء 
سوثاى  ئةطةر  روونكردةوة،  رؤذنامةى 
عَيراق وةك سوثايةكى يةكطرتوو هةماهةنطى 
لة  سوثاكة  بكاتء  عَيراقدا  طةلى  لةطةأل 
دياردةى طةندةَلى ثاكبكرَيتةوة، بةردةوامى 
بة مةشقكردنىء وآلتة دراوسَيكان  بدرَيت 
بةرذةوةنديى  هَينانةدى  بؤ  هةإةشة  نةبنة 
تيرؤرء  ثشتطيركردنى  لة  خؤيان  تةسكى 
هَيزة  ئةو  بَلَيين  دةكرَيت  تيرؤريستان، 

دةتوانَيت سةركةوتن بةدةست بهَينَيت. 
لةبارةى دروشمى هَيزة ضةكدارء طروثة 
ضاالكييةكانى  طواية  كة  تيرؤريستييةكان 
داطيركةرء  هَيزى  دذى  عَيراقدا  لة  ئةوان 
قادر  ســةروةر  ليوا  ئةمريكاية،  سوثاى 
ئةو  طروثانة  ئةو  ئةوةى  «لةطةأل  دةَلَيت: 
بةآلم  بــةرزكــردووةتــةوة،  دروشمةيان 
كشانةوةى  دواى  هَيزانة  ئةو  ثَيمواية 
سوثاى ئةمريكاش لةدذى هَيزى بةرطرىء 
لة  ثشتيوانيى  دةوةستنةوةء  عَيراق  ئةمنى 

قاعيدة دةكةن».

تا كؤتايى ئةم مانطة، هَيزةكان شارةكانء ناوضة ئاوةدانةكان جَيدةهَيَلن

ئارامىء نائارامى، دواكشانةوةى هَيزةكانى فرةنةتةوة
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سؤران ثاآلنى

لة  خؤثيشاندانةكان  ــىء  ــاإةزاي ن  
هةَلبذاردنى  دةرئةنجامى  بة  دذ  ئَيراندا 
درَيــذةى  وآلتــة،  ئةو  كؤمارى  ســةرؤك 
ناوضة  دانيشتووانى  ئةمإؤش   هةية، 
خةَلكى  لة  ثشتيوانيى  بؤ  كوردييةكان 
بة  ــاران  ت خؤثيشاندةرانى  نــاإازيــىء 
داخستنى  سةرتاسةرىء  مانطرتنَيكى 
ثشتيوانيى  هاودةنطىء  بازاإ،  دوكانء 
ريفؤرمخوازةكان  اليةنطرانى  لة  خؤيان 

دةردةبإن.

موسةوى
دةست هةَلناطرَيت

لة  يةكَيك  موسةوى،  حوسَين  مير 
هةَلبذاردنى  خولى  دةيةمين  كانديدةكانى 
ئةنجامى  لة  كة  ئَيران  كؤمارى  سةرؤك 
دوايةمين  لة  ناإازيية،  هةَلبذاردنةكان 
وةآلمى  اليةنطرانى،  بؤ  خؤيدا  ثةيامى 
خامنةيى  عةلى  قسةكانى  لة  بةشَيك 
ــةوة،  دةدات ئيسالمى  شؤإشى  رَيبةرى 
ئامادةنيية  ــؤى،  خ ثَيداطريى  وَيـــإاى 
تا  هةَلبطرَيت  خؤثيشاندان  لة  دةســت 
هةَلبذاردن نةكرَيتةوةء دةَلَيت: «دةست لة 

خؤثيشاندان هةَلناطرم تا شةهيد دةبم».

رةفسةنجانى كار بؤ البردنى
خامنةيى دةكات

لة  كــة  هَيرشةى  ــةو  ئ ــــةدواى  دواب
مةحمود  لةاليةن  هةَلبذاردندا  بانطةشةى 
كؤمارةوة  سةرؤك  نــةذادى  ئةحمةدى 
رةفسةنجانى،  هاشمى  ــةر  س كــرايــة 
دياريكردنى  ئةنجومةنى  ســةرؤكــى 
بة  بنةماَلةكةى  رذَيمء  بةرذةوةندييةكانى 
طةندةَلى تؤمةتبارى كردن، لة نوَيذى هةيني 
رابردوودا خامنةيى ئةو كارةى ئةحمةدى 
نةذادى بةرامبةر بة رةفسةنجانى بة هةَلة 
ثاك  كةسَيكى  بة  رةفسةنجانى  زانــىء 
«من  وتى:  هةمانكاتدا  لة  بةآلم  وةسفكرد، 
رةفسةنجانيدا  بيروبؤضوونةكاني  لةطةأل 
ثشتيوانى  ئَيرانء  ئيدارةكردنى  بؤ  نيم 
هةَلبذَيردراو  سةرؤكى  سياسةتى  لة 

دةكةم».
ئةمنييةكانى  هَيزة  ديكةوة  لةاليةكى 

ضوار  رةفسةنجانى  كضى  فائيزةى  ئَيران، 
كةس لة ئةندامانى بنةماَلةى رةفسةنجانيان 
ناوبراو  كوإى  هةروةها  دةستطيركرد، 
هةرضةندة  هةَلهاتووة،  ثؤليس  لةدةست 
فائيزة ئازادكراوة، بةآلم كَيشةكانى نَيوان 
رةفسةنجانىء خامنةيى روو لة ئاَلؤزيية.

ئةلعةرةبيية،  كةناَلى  هةواَلَيكى  بةثَيى 
لة  رؤذَيكة  ضةند  رةفسةنجانى  هاشمى 
كؤبوونةوةية  خةريكى  قومةء  شــارى 
بؤئةوةى  ئَيراندا،  ئايينيى  ثياوانى  لةطةأل 
بتوانَيت لة رَيطاى مةجليسى خوبرةطانةوة 
(ئةنجومةنى ثسثؤإانةوة)، عةلى خامنةيى 

لة ثؤستى رابةرايةتى البةرَيت. 
ئةو كةناَلة، هاشمى  بةثَيى هةواَلةكةى 
زؤرَيك  تائَيستا  توانيويةتى  رةفسةنجانى 
كة  قوم  باآلدةستةكانى  ئايينيية  ثياوة  لة 
رؤَليان هةية لةسةر سياسةتى ئةو وآلتة، 
بةردةوامة  هةوَلةكانيشى  لة  رازيبكات، 
بؤ  ثشتيوانيى  زؤرترين  كؤكردنةوةى  بؤ 

البردنى عةلى خامنةيى.

ئيتاَلياو فةرةنسا ئةَلمانياو 
نيطةرانن

هةريةك لة وآلتانى ئةَلمانياو ئيتاَلياو 
فةرةنسا ناإةزايى خؤيان نيشاندا 

لةو مامةَلةيةى كة بةرامبةر بة 
خؤثيشاندةرانء خةَلكى ناإازى 
سةرشةقامةكان دةكرَيت، وَيإاى 

مةحكومكردنى ئةو هةَلسوكةوتانة  
داوا لة بةرثرسانى ئَيران دةكةن ئةو 

توندوتيذيانة رابطرن.
بةثَيى راثؤرتى ماَلثةرى بةشى فارسى 
ئةنطَيال  لة  هةريةك  بى سى)،  (بى  كةناَلى 
فرانكؤ  ئةَلمانيا،  ــارى  ــذك راوَي مَيرطل 
فراتينى وةزيرى دةرةوةى ئيتاَليا، بَيرنارد 
فةرةنسا،  دةرةوةى  وةزيــرى  كؤشنةر 
توندوتيذيانة،  ئةو  مةحكومكردنى  وَيإاى 
لةطةأل  مامةَلةية  بةو  كؤتايى  داوادةكةن 

بهَينرَيت. خؤثيشاندةراندا 
مةنوضةهرى  خــؤشــيــةوة  ـــةالى  ل
ئَيران،  دةرةوةى  وةزيــرى  موتةكى، 
لة  هةندَيك  نوَينةرانى  باَليؤزو  لةطةأل 
وَيــإاى  كــؤبــووةوة،  ئَيراندا  لة  ــان  وآلت
بةريتانيا  حكومةتى  سةر  هَيرشكردنة 
سةرةتاى  لة  هةر  ويستويةتى  كة  بةوةى 
بةشدارى  خةَلك  نةهَيَلَيت  هةَلبذاردنةكةدا 

بكاتء ويستويةتى بارودؤخى هةَلبذاردن 
ئةَلمانياو  سةر  هَيرشيكردة  بدات،  تَيك 
لة  دةيانةوَيت دةست  بةوةى كة  فةرةنسا 

كاروبارى ئَيران وةربدةن.

داواى ثشتيوانى لة كوردةكانى ئَيران 
دةكرَيت

دةستثَيكردنى  لــةســةرةتــاى  ــةر  ه
ــى  ــن ــإي ــانء دةرب ــةك ــدان ــان ــش ــي ــؤث خ
تائَيستا  كة  تاران  خةَلكى  ناإةزاييةكانى 
زياتر  ــوذراونء  ك كةس   (٣٥) نزيكةى 
ذمارةيةكى  بريندارو  كةس   (١٠٠) لة 
خؤثيشاندةران  دةستطيركراون،  زؤريش 
«ئَيمة  ــن،  ــَي دةَل دروشمةكانياندا   لة 
كوردستان  خةَلكى  لة  ثشتيوانيمان 
ــاى  ــةرةت ــة س ــة ل ــؤي ـــــت»، هــةرب دةوَي
بةشَيوةيةكى  حكومةت  خؤثيشادانةوة 
هَيزى  بة  كوردييةكانى  ناوضة  طشتى 
تايبةت كؤنترؤَلكردووة، سةرضاوةيةكيش 
نةيويست  كة  ئَيرانةوة  كوردستانى  لة 
رؤذنــامــةى  بة  بآلوبكرَيتةوة،  ــاوى  ن
تايبةتى  راطةياند: دةوَلةت هَيزَيكى زؤرى 
هةموو  لة  رآ  بؤئةوةى  هَيناوة  سوثاى 
جموجؤَلَيكى خةَلكى كوردستان بطرن، كة 
بؤ ثشتيوانى لةو ناإةزايىء خؤثيشاندانة 
بَينة سةر شةقامةكان، سةرةإاى ئةوةش 
شارى  سنةو  شــارى  خةَلكى  ــةى  زؤرب
سةرشةقامةكانء  هاتنة  كرماشان 
ثشتيوانيان لة خؤثيشاندةرانى تاران كرد، 
كوذرانء  كةس   (٥) كرماشان  شارى  لة 
(٣) كةسيش لة هَيزةكانى سوثا كوذرانء 
خؤثيشاندانيش (٤) رؤذ درَيذةى هةبوو.

خؤثيشاندانء  بةو  سةبارةت  هةر 
رؤذى  ــةم  ــي ــَي س ــة  ل نـــاإةزايـــيـــةش 
موهتةدى،  عةبدوَلآل  خؤثيشاندانةكةدا 
شؤإشطَيإى  كــؤمــةَلــةى  سكرتَيرى 
ئَيران،  كوردستانى  زةحمةتكَيشانى 
خةَلكى  لة  داواى  طشتيدا  ثةيامَيكى  لة 
ــنــة سةر  ــة بــإذَي ــرد ك ــان ك كــوردســت
لة  ثشتيوانيى  هاوكاريىء  شةقامةكانء 

خةَلكى تاران بكةن.

ئةمإؤ هاوآلتيانى
كوردستانى ئَيران ماندةطرن 

بةثَيى ئةو زانياريانةى كة لة كوردستانى 
كةوتوون،  رؤذنامة  دةســت  ئَيرانةوة 

ئَيراندا  كوردستانى  لة   ئةمإؤ  بإيارة 
مانطرتنَيكى  دةستبدةنة  هاوآلتييان 
داخستنى  بة  دةيانةوَيت  مةدةنيانةء 
خؤيان  ناإةزايى  دوكانةكان،  بازاإو 
دةربإنء ثشتيوانى لة خؤثيشاندةرانى 

سةر بة باَلى ريفؤرمخوازةكان بكةن.
ضاالكوانانى  بةياننامةيةكى  لة 
ــى كــوردســتــانء  ــةدةن ســيــاســىء م
زانكؤكانى  لة  كــورد  خوَيندكارانى 
ئةمإؤ  «داوادةكــةيــن  هاتووة  تاراندا 
مانطرتنَيكى  لة  كوردستان  خةَلكى 
هاوثشتى  ثشتيوانىء  سةرتاسةريدا، 
ــؤ تــَيــكــؤشــةرانــى ئــَيــران  ــان ب خــؤي
خؤياندا  ماَلةكانى  لة  رابطةيةنين،  
بــازاإو  داخستنى  بــة  بمَيننةوةو 
خؤيان  ثشتيوانيى  ــان  ــةك ــان دوك

دةرببإن».
لةاليةكى ديكةشةوة رَيكخراوى مافى 

مرؤظ لة كوردستان، لة بةياننامةيةكدا 
داوا  دةكاتء  مانطرتنة  لةو  ثشتيوانيى 
لة  بكةن،  بةشدارى  دةكات  خةَلك  لة 
هاوكاريى  ــوراى  ش بةياننامةيةكى 
هاتووة  كورديشدا  ريفؤرمخوازانى 
كورد  ريفؤرمخوازانى  وةكــو  «ئَيمة 
كة  دةكةين  كوردستان  خةَلكى  لة  داوا 
هاوثشتىء  بؤ  مةدةنيانة  شَيوةيةكى 
رةوا،  مافى  بةديهَينانى  بؤ  هاودةنطى، 

ئةم مانطرتنة بةرةوثَيشةوة بةرن».
لةاليةكى ديكةوة هةريةك لة حيزبى 
ديموكراتى كوردستانء ثارتى ئازاديى 
كوردستان، لة دوو بةياننامةى جياوازدا 
داوا  مانطرتنة،  لةو  ثشتيوانيى  وَيإاى 
كة  دةكــةن  كوردستان  خةَلكى  لة 
ئةو  بةشدارى  طشتى  بةشَيوةيةكى 
بؤ  خؤيان  ثشتيوانيى  بكةنء  مانطرتنة 

خةَلكى ئَيران دةربإن.
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كوردةكانى ئَيرانيش هةلَوَيست وةردةطرن

ئيختيار جةمال 

ـــى هــــةواأل  ـــان ـــســـةك ـــاذان ئ
رؤذى  لةضةند  تةنيا  بآلويانكردةوة 
لة  كةس   (١٠) لة  زياتر  رابــردوودا 
كةسيش   (١٠٠) كــوذراونء  ئَيران 
برينداربوون، كضى ئايةتوَلآل هاشمي 
كؤمارى  ســةرؤك  رةفسةنجاني، 
رابــةرة  لــة  يةكَيك  ثَيشووترء 
دةستطيركراوة،  ئَيران  بةهَيزةكانى 
سوورة  موسةويش)  حوسين  (مير 
ئامادةيي  هةَلوَيستةكانيء  لةسةر 

خؤي نيشانداوة طياني ببةخشَيت.
موسةوى،  حوسَين  مير  ثَيشتر 
ـــدى ريـــفـــؤرمـــخـــواز،  ـــدي ـــان ك
هَيمنى  اليةنطرانى  كة  رايطةياندبوو، 
خؤياندا،  ثاراستنى  لةثَيناو  بثارَيزن 
بةو  كؤتايى  نةكوذرَين  بؤئةوةى 
خؤثيشاندانانة بهَينن كة لةم دواييةدا 
لةئاكامى  دةربإين  ناإةزايى  بؤ 
سةرؤكايةتييةكةى  هةَلبذاردنة 
شارة  ثايتةختء  تاراني  وآلتة،  ئةو 
طةورةكانى ئةو وآلتةى طرتبووةوة، 
سةرةإاي بانطةوازةكةي موسةوي، 
خؤثيشاندانةكان  نــائــارامــيــيء 

بةردةوامن.
سى)  بى  (بــى  كةناَلى  سايتى 
ئَيرانةوة  رةسمى  تةلةفزيؤنى  لة 
 (١٠) لة  زياتر  كة  بآلويكردةوة 
لةنَيوان  تازةكان  ثَيكدادانة  لة  كةس 
ئَيراندا  ثؤليسى  خؤثيشاندةرانء 
رةسمى  تةلةفزيؤنى  كـــوذراون، 
تيرؤريست  بة  ئةوانى  ئَيرانيش 

ثَينج  ديكةوة  لةاليةكي  ناوبردووة، 
ئةكبةر  عةلى  بنةماَلةى  ئةندامى 
لة  يةكَيك  رةفسةنجانى،  هاشمى 
ئايةتوَلآل هةرة بةهَيزةكانى ئَيران لة 

طيراون.  خؤثيشاندانةكاندا 
حكومةتى  سةرضاوةكان  بةثَيي 
لةين)  (جؤن  كة  داوايكردووة  ئَيران 
سي)  بي  (بي  ئاذانسي  ثةيامنَيرى 
ثَيشتريش  بةجَيبهَيَلَيت،  وآلتة  ئةو 
بة تؤمةتى ئةوةى كة هةواَلةكان بة 
نادروست دةطوازَيتةوة، نووسينطةى 
تا  تاران  لة  ئةلعةرةبيية  تةلةفزيؤنى 

ماوةيةكى ناديار داخراوة. 
بةهؤي دوورخستنةوةي زؤربةي 
ثةيامنَيرةكاني ئاذانسة جيهانييةكان، 
رؤذى  نائارامييةكانى  ناتوانرَيت 
بكرَينةوة،  ثشتإاست  شةممة 
هــةواَلــى  ئاذانسى  ــــةوإووةوة  ل
رؤذى  بآلويكردةوة،  ثرَيس  فرانس 
بووةء  ئارام  رؤذَيكى  يةكشةممة 
لة  ناإةزايى  كؤبوونةوةيةكى  هيض 

تاران نةبينراوة. 
ديكةدا  ثةرةسةندنةكانى  لة 
رايطةياندووة،  رؤيتةرز  ئاذانسى 
مةرجةعى طةورةى ئَيرانى، ئايةتوَلآل 
ثَيشتر  كة  «طـــةورة»  مونتةزرى 
خومةينى  مردنى  دواى  وادانرابوو 
سآ  داواى  بطرَيتةوة،  ئةو  جَيطاى 
رؤذ ماتةمينى نةتةوةيىء طشتطيريى 
ئةوانةى  راطرتنى  بةرز  بؤ  كردووة 

كة لة خؤثيشاندانةكاندا كوذراون،.
هاوكات فةرماندةى ثؤليسى ئَيران، 
رايطةياندووة،  ئةحمةدى  ئيسماعيل 
هةرجؤرة  بةرثةرضى  توندى  بة  كة 

خؤثيشاندانَيكى نوآ دةدرَيتةوة. 
كة  لةوةدةكةن  باس  ئاذانسةكان 
لةناو  طــةورة  توندو  طفتوطؤيةكي 
ئَيراندا  دةسةآلتدارةكانى  ئايةتوَلآل 
دروستبووة، ئةطةرضى هةندَيكيان بة 
ئاشكرا لَيداوان نادةن، بةآلم لةثشتى 
كاريطةريى  راوةستاونء  ثةردةوة 
زؤريان لةسةر رووداوةكان هةية. 

دةَلَيت،  ســى)  بى  (بــى  كةناَلى 
ئاشكرا  بة  تائَيستا  كة  رةفسةنجانى 
ئةمدوايية  رووداوةكــانــى  لةسةر 
ئةحمةدى  دذى  ــةداوة،  ن لَيدوانى 
نةذادةو لةثشتى ثةردةوة كاريطةريى 
ثَيشتر  نةذاد  ئةحمةدى  هةية،  زؤر 
ــى  ــةك ــةوةي ــوون ــةإووب ــة رووب ل
كانديدى  لــةطــةأل  تةلةفزيؤنيدا 
ريفؤرمخواز مير حوسَين موسةوى 
ديكةي  كةسى  زؤر  رةفسةنجانىء 
بةوة  ئَيرانى  باآلكانى  بةرثرسة  لة 
طةندةَلن،  كة  تؤمةتباركردبوو 
ــة هؤى  ــووةت ب مــةســةلــةيــة  ــةو  ئ
رةفسةنجانىء  توندى  توإةبوونى 
ئــةمــةشــدا ئةو  لــة كـــاردانـــةوةي 
لةوانة  ثؤستةكانىء  هةموو  لة 
ئةنجومةنى  سةرؤكايةتى  ثؤستى 
بةرذةوةندييةكانى  دياريكردنى 

نيزام كشاوةتةوة.
بةشَيكى  كة  ثَييانواية،  ضاودَيران 
ئةمدواييةء  نائارامييةكانى  زؤرى 
ثؤستى  ــةوةى  ئ لةسةر  ملمالنآ 
بة  بدرَيت  كؤمار  سةرؤكايةتى 
ناو  ناكؤكى  بة  ثةيوةندى  كــآ، 
ئيسالمييةوة  كؤمارى  باَلةكانى 
نةذاد  ئةحمةدى  لةكاتَيكدا  هةية، 

باآل  رَيــبــةرى  طوَيرايةَلى  ــةواو  ت
ديكة  هةندَيكى  بؤ  خامنةيية،  عةلى 
وةكو  بةهَيزةكان  ئايةتوَلآل  لة 

رةفسةنجانى ثةسةند ناكرَيت. 
ئانجلوس  ــوس  ل ــةى  ــام رؤذن
ناكؤكى  كة  نووسيويةتى  تايمز 
ئَيران  طةورةكانى  ئايةتوَلآل  نَيوان 

ثةرةدةسَينَيت.
بةناوى  الو  كضَيكى  كوذرانى 
ــدا لة  ــي ــاوك ــةأل ب ــةط ــة ل ـــةدا ك ن
بةشدارييكردووةو  رَيثَيوانةكاندا 
«بةسيجةكانةوة» كوذراوة،  لةاليةن 
خةَلكدا  لــةنــاو  زؤرى  ــوإةيــى  ت

دروستكردووة.  

ئايةتولَآلكاني ئَيران ناكؤكيان تَيدةكةوَيت

بـةدواداضــــوون

طرتةيةك لة خؤثيشاندانةكانى ئَيران
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بـةدواداضــــوون

بةهادين يوسف

حيزبي  لة  نزيكبوونةوة  لــةإَيــي 
باآلي  ئةنجومةني  عَيراقء  ئيسالميي 
سةرؤك  ماليكي  نوري  ئيسالمييةوة، 
دةكات  ئةوة  بؤ  كار  عَيراق  وةزيراني 
ســةرؤك  ثؤستي  سوننة  عةرةبَيكي 
لــةدواي  وةربطرَيت  عَيراق  كؤماري 
لة  طشتي  هةَلبذاردني  ئةنجامداني 

عَيراقدا.
كانوونى  مانطي  دياريكردني  دواي 
ئةنجامداني  بؤ   (٢٠١٠) ساَلى  دووةمى 
ئةنجومةني  بؤ  طشتي  هةَلبذاردني 
نوَينةراني عَيراق، نوري ماليكي سةرؤكي 
سةرؤك  ئيسالميء  دةعــوةي  حيزبي 
ثَيكهَيناني  هةوَلي  لة  عَيراق،  وةزيراني 
ثَيكهَيناني  بؤ  نوَيداية  هاوثةيمانَيتي 
مةبةستةش  ئةو  بؤ  بةهَيز،  كوتلةيةكي 
لة ثةيوةنديداية لةطةأل حيزبي ئيسالميء 
هاوثةيمانَيتي  لة  تا  باآل  ئةنجومةني 
لة  ــةوة،  ــات ــخ دوورب كوردستانيان 
دوور  بةهَيزي  كوتلةيةكي  بةرامبةردا 
نةتةوةيي  مةزهةبيء  ئينتيماي  لة 

ثَيكبهَينَيت.
راثــؤرتــَيــكــي  ــة  ل ئــيــالف  سايتي 
ماليكي  كة  بآلويكردووةتةوة،  شيكاريدا 
حيزبء  ذمارةيةك  لةطةأل  هةوَلدةدات 
شيعةكان  ئيئتيالفي  دةرةوةي  كوتلةي 
بةطوَيرةي  ثَيكبهَينَيت،  هاوثةيماني 
لة  ماليكييةوة  لة  نزيكةكان  سةرضاوة 
كؤبوونةوةي  رابــردوودا  رؤذي  ضةند 
لةطةأل ذمارةيةك لة كةسايةتي سوننةدا 
بؤ  بكةن  ثشتطيريي  تا  ئةنجامداوة 
لة  دوور  نوآء  بةرةيةكي  ثَيكهَيناني 
بؤ  مةزهةبي،  تايفيء  دابــةشــكــاري 
ثؤستةكاني داهاتووي عَيراق، بؤ ئةوةى 
خؤي وةك سةرؤك وةزيران بمَينَيتةوةو 
هةَلبذَيردرَيت  سوننةش  كةسايةتييةكي 
بؤ ثؤستي سةرؤك كؤماري عَيراق وةك 
ئَيستا  كة  تاَلةباني  جةالل  بؤ  بةديلَيك 

سةرؤك كؤمارةو كوردة.
ليستي  ئــةنــدامــي  ــي،  ــاوان ب ــة  ــاَل ث
ئةنجومةنى  لة  كوردستاني  هاوثةيماني 
رؤذنامة  بؤ  ئةوةي  عَيراق،  نوَينةرانى 
هةوَلي  لة  ماليكي  نوري  كة  ئاشكراكرد 
بةردةوامدايةء لة بانطةشةي هةَلبذاردني 
عَيراقيشدا  ثارَيزطاكاني  ئةنجومةني 
بةإَيوةبردني  دةكرد  داواي  بةإووني 
ياساء  دةوَلةتي  بنةماي  لةسةر  عَيراق 
نةك  بَيت  عَيراق  دةستووري  لةسةر 
مةبةستةش  ئةو  بؤ  تةوافوقى سياسيى، 
نزيككردةوة،  سوننةكانيش  لة  خؤي 
وتيشي: «ثَيمواية ئةو دةنطانةي كة ليستي 
ئةو  دةرئةنجامي  هَيناي،  ياسا  دةوَلةتي 
دةعوة  حيزبي  بووةء  نزيكبوونةوةية 
كوتلة  لة  خؤنزيككردنةوة  لة  بةردةوامة 

سوننةكان».
ئةمساَلي  سةرةتاي  هةَلبذاردني  لة 
ماليكي  نوري  ثارَيزطاكاندا،  ئةنجومةني 
لة  ثَيكهَيناو  ياساي  دةوَلةتي  ليستي 
نــاوةإاســتء  ثارَيزطاكاني  ــةي  زؤرب
ـــوورى عــَيــراقــدا زؤريــنــةي  ـــاش ب
كورسييةكاني بردةوة، بةإاي ضاودَيران 
ماليكي  بؤئةوةي  بوو  ثاَلنةرَيك  ئةمةش 
طشتيي  هةَلبذاردني  بؤ  هــةوَلــبــدات 
ئيئتيالفي  ليستي  لةدةرةوةي  عَيراقيش 
اليةنةكاني  لةطةأل  هاوثةيمانَيتي  شيعة، 
دةرةوةي كوتلةي شيعةكان ثَيكبهَينَيتء 
خؤي ببَيتة هَيزي يةكةمي خاوةن دةنط 

لة عَيراقدا.
هاوثةيماني  ليستي  ئةندامةكةي 
ماليكي  نةشاردةوة  ئةوةي  كوردستاني 
ثؤستى  كة  مةبةستةية  بةو  هةوَلةكانى 
بمَينَيتةوة،  بؤخؤي  وةزيــران  سةرؤك 
هةَلبذاردنةكاني  ــاش  ث هــةرضــةنــدة 
ئةنجومةني  ثارَيزطاكان،  ئةنجومةني 
ــز  ــةراوَي ث تــووشــي  ئيسالمي  بــاآلي 
لةطةأل  هاوثةيمانَيتييةيان  ئةو  بووةو 
ــةردووال  ه نيية،  طةرموطوإ  ــوة  دةع
باش  ثةيوةندييةكانيان  ــدةدةن  هــةوَل
بَيت،  يةك  وةك  هاوبةشييان  بكةنةوةو 

لة  ماليكي  نــوري  ئةمةش  ســةرةإاي 
تا  بهَينَيت  زؤرينة  بؤئةوةي  هةوَلداية 
بمَينَيتةوة  سةرةكي  كوتلةيةكي  وةك 
سةرؤكايةتي  ثؤستي  ثةرلةمانداء  لة 
ئــةنــجــومــةنــي وةزيـــــران بــةدةســت 

بهَينَيتةوة.
باواني ثَييواية «ماليكي راي طؤإابَيت 
ليستي  لةطةأل  هاوثةيمانيكردن  لة 
هاوثةيماني كوردستان، لة ضوارضَيوةي 
ئةنجامي  قؤَليداء  ضــوار  رَيككةوتني 
دةكاتةوة  يةكاليى  ئةمة  هةَلبذاردنةكان 
كورد  لةطةأل  هاوثةيمانييةكةي  كة 
بمَينَيتةوة يان نا؟ سةرؤك كؤمار بدرَيتة 
سوننةكان، ضونكة ثَيش ماوةيةك د.تارق 
هاشمي بآلويكردةوة خؤي ئامادة دةكات 
بؤ سةرؤك كؤماريء بؤ ئةمةش وازي 
ئيسالميي  لة سةرؤكايةتيكردني حيزبي 

عَيراق هَينا».
كؤبوونةوةيةكدا  لة  رابردوو  مانطي 
ئيسالميي  حيزبي  شوراي  ئةنجومةني 
ثؤستي  لة  هاشمي  تاريق  ــراق،  عــَي
البردو  حيزبةكة  طشتيي  ئةمينداري 
ئوسامة  بةخشيية  متمانةي  ئةو  لةبري 
كة  زانياريانةي  ئةو  بةثَيي  تكريتى، 
لةكؤبوونةوةكةوة دزةي كردووةتة ناو 
ثابةندنةبووني  بةهؤي  راطةياندنةكان، 
دةعوةو  حيزبي  لةطةأل  هاوثةيماني  بة 
ثارَيزطاكاني  دةســتــبــةرداربــوونــي 
كةركوكء موسألء هاوثةيمانَيتي لةطةأل 
حيزبي  شــوراي  ئةنجومةني  ــورددا،  ك
ئيسالمي، تارق هاشميان لة ثؤستةكةي 
البردووةو لة بةرامبةردا اليةني بةهَيزي 
ناو ئةنجومةني شورا، ئوسامة تكريتيان 
بةوهؤيةوة  بتوانرَيت  تا  ثةسةندبووة  ال 
دةعوة  حيزبي  لةطةأل  ثةيوةندييةكان 
بةرةوثَيش ببرَيت، بةوثَييةي بطةإَينةوة 
كة  ثةيوةنديان  زَيإيني  ســةردةمــي 
ئةوكات وةكو ئؤثؤزسيؤني عَيراقي ثَيش 
لةنَيوانياندا  بةريتانيا  لة   (٢٠٠٣) ساَلي 

هةبووةو ثَيكةوة كاريان كردووة. 
بةوةشكرد،  ئاماذةي  باواني  ثاَلة 
حيزبي  ــداوة  ــي هــةوَل ماليكي  ــوري  ن
ئــيــســالمــيء ئــةنــجــومــةنــي بـــاآل لة 
دووربــخــاتــةوةو  ــورد  ك هاوثةيماني 
لةسةر  هةوَلةكاني،  لة  بةردةواميشة 
ثةيوةندي  توانيويةتي  بنةمايةش  ئةو 
بكات بة هةندَيك اليةني بةعسييةكانةوة، 
كرد  ثاشةكشةي  بةمدوايية  ــةآلم  ب
هةموو  ضونكة  ئةمني،  ــاري  ب لةبةر 
هةموو  دةضــوون  ئةوة  بؤ  ئاماذةكان 
ناو  هــاتــوونــةتــة  بةعسيانةي  ــةو  ئ
كردةوةي  كارو  بةرطرييةوة،  وةزارةتي 
ماليكي  بؤية  ئةنجامدةدةن،  تيرؤريستي 
ثاشةكشةي  لةطةَلياندا  طفتوطؤكردن  لة 
هاوثةيمان  ببَيتة  دةيةوَيت  ئَيستا  كرد، 
تواني  ئةطةر  ئيسالميء  حيزبي  لةطةأل 
لة  ثشت  ــاوةإةدام  ــةوب ل بكات،  ئةمة 
ــاتء  دةك كــوردســتــان  هاوثةيماني 
هةتاهةتاية  ضوارقؤَلي  هاوثةيماني 
نامَينَيتةوةو ثاش هةَلبذاردنةكان دووبارة 

بةو هاوثةيمانَيتييةدا دةضَيتةوة.
ــةو ســةرضــاوةيــةي  بــةطــوَيــرةي ئ
سايتي ئيالف ثشتي ثَيبةستووة، حيزبي 
ماليكي  كة  اليةنة  يةكةم  ئيسالمي 
كردوونةتةوة،  بؤ  هاوثةيماني  دةرطاي 
ئيسالمي  حيزبي  ــةوةي  ئ ســةرةإاي 
هاوثةيماني  لة  ثَيداطريي  تائَيستاش 
ــاآلدا  ب ئةنجومةني  كـــوردو  لــةطــةأل 
رابردووشدا  رؤذي  ضةند  لة  دةكــات، 
عةبدولعةزيز  كــوإي  حةكيم،  عةمار 
باآلي  ئةنجومةني  سةرؤكي  حةكيمي 
ئيسالمي لة عَيراق، سةرداني ذمارةيةك 
بةرثرسء سةركردةي حيزبي ئيسالمي 
لةسةر  طفتوطؤكردن  بــؤ  ـــردووة  ك
ثَيكهَيناني هاوثةيمانييةك لةنَيوانياندا بؤ 
ئةمةش  عَيراق،  داهاتووي  هةَلبذاردني 
عةبدولعةزيز  بَيئومَيدبووني  دواي 
ماليكي  نوري  طةإانةوةي  لة  حةكيم 
ئيئتيالفي  ليستي  ضوارضَيوةي  ناو  بؤ 

نيشتماني شيعة.
ــي  ــان ــاوةك ــةرض بـــةطـــوَيـــرةي س
ــةي  زؤرب شيعةش،  ئيئتيالفي  نَيو 

هةوَلي  لة  ليستة  ئةو  سةركردةكاني 
طةورة  سيستاني،  عةلي  رازيكردني 
رازي  ماليكي  تا  شيعةدان،  مةرجةعي 
ئيئتيالفةكةدا  ضوارضَيوةي  لة  بكات 
ــةدةرةوةي  ل هاوثةيماني  بمَينَيتةوةو 
بةآلم  نةكات،  دروســت  بازنةية  ئةو 
هــةوَلــةي  ــةو  ئ سيستاني  تائَيستا 
لةطةأل  لةوبارةيةوة  نةخستووةتةطةإو 

ماليكي قسةي نةكردووة.
ليستي  ئــةنــدامــي  ــي،  ــاوان ب ــة  ــاَل ث
ــةوةي  ئ ــان،  كــوردســت هاوثةيماني 
لةكاتي  ئــاشــكــراكــرد،  ــة  ــام رؤذن بــؤ 
ــي هــةمــواركــردنــي  ــةوةكــان ــوون كــؤب
سامةإايي،  ئةياد  دةســتــووريــشــدا، 
تةوافوق،  كوتلةي  ثَيشووتري  سةرؤكي 
كة ئَيستا سةرؤكى ئةنجومةنى نوَينةرانى 
دةسةآلتةكاني  بوو  لةهةوَلدا  عَيراقة، 
ئةوةشي  بكات،  زياتر  كؤمار  سةرؤك 
ــةرؤك  س بةنيازن  كــة  ــاردةوة  ــةش ن
عةرةبي  بؤ  عَيراق  داهاتووي  كؤماري 

سوننة بَيت، نايانةوَيت تةنيا دةسةآلتَيكي 
تةشريفاتى هةبَيتء دةيانةوَيت سةرؤك 
فراواني  دةسةآلتَيكي  داهاتوو  كؤمارى 
سةرؤك  لةطةأل  هاوتابَيت  كة  هةبَيت 
«حيزبي  وتيشي:  لةوبارةيةوة  وةزيران، 
بؤ  كار  هةوَلدةدةنء  لةمَيذة  ئيسالمي 
ئةوة دةكةن سةرؤك كؤمار بطةإَيتةوة 
هاوسةنطي  بؤئةوةي  سوننةكان،  بؤ 

دروست ببَيتةوة».
رؤذنامةنووسييةكان  سةرضاوة 
نوري  بآلويانكردةوة،  رابردوو  هةفتةي 
عَيراق  ــي  ــران وةزي ــةرؤك  س ماليكي 
ديالؤطى  ــةرةى  ب لةطةأل  هاوثةيماني 
لة  كــردووة  موتَلةط  ساَلح  نيشتماني 
بابل،  (بةغدا،  ثارَيزطاي  ضــوار  هةر 
ليستي  دواتريش  ديالة)،  سةآلحةدينء 
ســةرؤك  ــةالوي  ع ئةياد  عَيراقييةى 
وةزيراني ثَيشووتري عَيراقيش ضووةتة 

ضوارضَيوةي ئةو هاوثةيمانَيتييةوة.
ليستي  ــةي  ــةك ــدام ــةن ئ ــةي  ــةوت ب

كورد  «ئةطةر  كوردستان  هاوثةيماني 
كانووني  مانطي  هةَلبذاردني  لة  بتوانَيت 
دووةمي ساَلي داهاتوودا ليستي دووةم 
عَيراق  تةوافوق  بنةماي  بةثَيي  بَيتء 
كؤمار  سةرؤك  دةكرَيت  بةإَيوةببرَيت، 
هاوثةيمانييةي  ئةو  بةثَيي  بَيت،  كورد 
دةرئةنجامة  رؤشنايي  لةذَير  دةكرَيت 
بةآلم  هةَلبذاردندا،  بةدةستهاتووةكاني 
نةهَيناو  زؤري  دةنطي  كــورد  ئةطةر 
باوةإناكةم  دووةم،  كوتلةي  نةبووة 

ثؤستي سةرؤك كؤمار بؤ كورد بَيت».
لة  زانياريانةي  ئــةو  بــةطــوَيــرةي 
ماليكيشةوة  لة  نزيك  سةرضاوةكاني 
ساَلح  لة  هةريةكة  بآلوكراونةتةوة، 
ديالؤطي  ــةرةي  ب سةرؤكي  موتَلةط 
ئةمينداري  تكريتي  ئوسامة  نيشتماني، 
لةو  عَيراق،  ئيسالميي  حيزبي  طشتيي 
كةسانةن كة بةالي ماليكييةوة ثةسةندن 
تا  ببةستَيت  لةطةَلدا  هاوثةيمانَيتيان  كة 
ببنة سةرؤك كؤماري داهاتووي عَيراق.

«ساَلح موتَلةطء ئوسامة تكريتي لةثَيشةوةن»

ماليكي بةدواي سةرؤك كؤمارَيكي عةرةبي سوننةدا دةطةأَيت

ماليكى سةرؤكيى بؤخؤى دةوَيت يان سةرؤكى دةوَيت؟
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عوسمان محةمةد

ذيان كؤمةَلة هةَلوَيستَيكة بة كردار، 
ثتةوى  بنةمايةكى  هةَلوةستةكردن 
وةرضةرخانَيكى  كؤمةَلطايةكةء  هةر 
طيانى  كة  ذياندا،  لة  دةخولقَينَيت  طةورة 
طةلَيكدا،  هةر  لة  نةما  هةَلوَيستةكردن 
ناشرين  وَينةيةكى  بة  ئةوكاتة دةسةآلت 
روودةكاتة  ماناكانييةوة  هةموو  بة 
باَلى  رةش  ـــةورى  ه نــاعــةدالــةتــىء 
دةكَيشَيت بةسةر وآلتدا، بؤية هةندَيكجار 
ناإةوا  رةوشَيكى  هاتنةثَيشى  بة  مرؤظ 
وةدةنط  خؤى  هاوإَيى  كؤنةدؤستء  لة 
ئةم  ــت،  ــرَي وةردةط هةَلوَيست  ــت،  دَي
بيروباوةإة.  ويذدانة،  بةهَيزة  ثاَلنةرة 
كؤمةآليةتيي  سيفاتَيكى  بَيهةَلوَيستى 
تووشى  مرؤظةكان  لة  هةندَيك  خراثة 

كة مرؤظ  نيية  ئاسانيش  كارَيكى  بوون، 
هؤى  دةبَيتة  طةلَيكجار  نةترسَيت،  لَيى 
ديــاردةيــة  ئــةم  مرؤظاكان،  بؤ  ــازار  ئ
خؤىء  كاتى  رةخساوى  هةلومةرجى 

رؤذطارى خؤى هةية.
بؤ  تــةنــيــا  ــوَيــســتــةكــان  ــهــةَل «بــَي
بةرد  كاردةكةن،  خؤيان  بةرذةوةنديى 
بةرذةوةنديى  ســةرضــاوةى  دةطرنة 

طشتى».
دةستةو  ــان  ي كةسَيك  زؤرجـــار 
مافى  تاإادةيةك  لةبةرئةوةى  طروثَيك 
هةَلوَيستَيك  هيض  بةرجةستةكراوة، 
نانوَينَيتء  طشتى  ــدى  ــةرذةوةن ب لة 
كة  كآلوةكةيانةوة  بة  دةســتــدةطــرن 
كَيشةى  طةورةترين  ئةمة  نةيبات،  با 
تائَيستا،  دَيرزةمانةوة  لة  كوردة  تاكى 
خؤمان  براى  بؤ  تةنازولكردن  ثَيموابَيت 
بــراى  دةرةوةى  بــؤ  وةك  باشترة 
نيية،  يةكمان  قبوَلكردنى  طيانى  خؤمان، 
كؤمةَلطاى بةهةَلوَيست دةتوانَيت طةلَيكى 
هةَلوَيست  بكات،  بةرجةستة  بةختيار 
مرؤظةكانيش  بَيطومان  ئازادنةبن،  بير 
نةبوونيان باشترةء بوونيشيان كؤيلةيية، 
هيض دةسةآلتَيك ناتوانَيت فَيأل لة ميللةتى 
ئينتيماى  بكاتء  بةهةَلوَيست  هؤشيارء 
هةموو  كزبكات،  ــى  دةرةك ناوخؤىء 

اليةك دةست لةسةر سنط دةبن بؤى.
ئةركء  هاوآلتى  طاَلتةجاإيية  جَيى   
لة  نةبَيت  دةنطى  نةزانَيتء  خؤى  مافى 
دروستكردني بإيارى سياسيدا، داكؤكى 
نيشتمان،  طةلء  خود،  مافى  لة  نةكردن 
نيشانةى بَيهةَلوَيستيية، مرؤظى هؤشيارو 
هةبَيت،  هةَلوَيستى  دةتوانَيت  ــا  وري
خؤيان  تاكةكةسى  مافى  كةسانَيك 
هةَلوَيستةيةكيان  هيض  ناتوانن  نةزانن، 
بةدةستى  ذيانيان  كؤنترؤَلى  هةبَيت، 
ء  ــوو  ــةوت دواك ديكةوةيةء  كةسانى 
«ضؤنَيتى  من  ــةإاى  ب ــردةســتــةن،  ذَي
كؤمةَلطايةك،  دةوَلةتء  هةر  ثَيكهَينانى 
بة ضؤنَيتى بةرجةستةبوونى هؤشيارىء 

هةَلوَيستى ئةو طةلةوة بةندة».
ميللةتى بَيهةَلوَيست ناحةقى بة حةقء 
هةذماردةكرَيت،  بؤ  رةوا  بة  ناإةوايى 
لةطةأل بَيدةنطان نابَيت هةردةم بَيدةنطبين، 
بَيهةَلوَيستن  بَيدةنطن  كة  ئــةوانــةى 
لة  هةندَيك  بَيت،  هةرهؤيةك  لةبةر 
هؤشيان  ئازاديى  جةوهةرى  مرؤظةكان 
لَيسةنراوةتةوة،  يان  زةوتكراوة،  لَى 
سإكراو  مادةيةكى  لة  ناخيان  ثَيدةضَيت 
راستةقينة  مانايةكى  هيض  ئاودرابَيتء 
بةثَيضةوانةى  نابةخشنء  ــان  ذي بة 
هةر  يان  بيردةكةنةوة  خةَلكةوة  طشت 

ناثةسةندن، كؤمةَلطايان سةرقاَلكردووة، 
لة  جوانةكانيان  بيرة  ئاكارء  بةهاء 
لَيسةندووةتةوةء  تَيكداوة،  مرؤظايةتى 
ئةفسانة،  لــة  تَيكةَلةيةكة  ناخيان 
ناخ  ــك،  ــازارَي ئ هةموو  ســةرضــاوةى 
هةموو  هاوكات  بَيهةَلوَيستيية،  ثيسىء 
زيندةبةضاأل  طةل  ئارةزوويةكى  حةزو 
دةكةن، تةنيا عةوداَلى ماترياَلينء بةس، 
نةبووبَيتن  لةدايك  ئازاديش  بة  لةوانةية 

تا بة سروشتيش ئازادبن.
ــإةوى ئــةوة دةكـــةن كــة بآ  ــةي ث
هةرخؤتم»،  منيش  خؤتى  «خؤت  خةمبة 
بةها  ــســاو  رَي يــاســاو  كةسانة  ــةم  ئ
مرؤظايةتييةكانيان وةالوة ناوة، هةرطيز 
خاوةنى  خؤيانبنء  خؤيان  ناتوانن 
راستطؤبن،  رَيبازَيكى  نةخشةو  هيض 
رةنجى  بؤئةوةى  كايةوة  هاتوونةتة 
مَيذووي  بة  درَيذة  بدةنء  با  بة  خةَلك 
تواناى  بـــدةن،  مرؤظايةتى  رةشــى 
بوونى  نايانةوَيت  نييةء  بيركردنةوةيان 
لة  جطة  هةبَيت،  خؤيانيان  تايبةتى 
مرؤظايةتى  بؤ  هيضيان  ثوض،  بإوايةكى 
نييةء تةنيا عةقَليان لة بازنةيةكى بةتاَلدا 

دةخولَيتةوة.
بؤخؤى  هةريةكةو  فةنتازيا  عةقألء 
ئازادة، ئةطةر لة مرؤظَيكدا يةكَيكيان ئةوى 

هةَلسوكةوتى  بكات،  كؤنترؤأل  ديكةى 
خةَلكانة  ئةمجؤرة  دةشَيوَينَيت،  مرؤظ 
شَيواندوياننء  ديكة  كةسانى  دةستى 
نائاساييء  مرؤظى  بة  كــردوويــانــن 
فيكرييةكان  طؤإانكاريية  بة  ثَيويستيان 

هةية، لة بَيئاطايدا خةوتوون.
بوونى  شتَيكةوة  هةموو  لةثَيش 
بوونةوة  ــةدواى  ل جةوهةر  مرؤظةء 
لة زكماكةوة خاوةنى هيض  دَيت، مرؤظ 
ثَيدةطةيةنَيتء  خؤى  نييةء خؤى  شتَيك 
بَيدةربةستان  ثَيكدةهَينَيت.  جةوهةرى 

كةسانَيكن دذ بة عةقَلنء 
نوَيى  ــى  ــةردةم س ــاآلى  ئ ــر  ــةذَي ل
لَيكدانةوةيةكى  ناذينء  مرؤظايةتيدا 
درشتى  وردو  بؤ  نيية  راستةقينةيان 
ســؤزةوة  ــةإووي  ل ــار  زؤرج بيريان، 
دةإواننة دؤخي خؤيانء نةتةوةكةيانء 
ئةو بةدبةختييةى بةسةرياندا سةثَينراوة، 
كؤمةَلطاى لةمجؤرة بؤ دةربازبوون لةو 
فريادإةسن،  ضاوةإَيي  هةردةم  دؤخة، 
ئةوةندةي هيوايان بةوةبووة فريادإةس 
ئةوةندة  ضارةسةربكات،  كَيشةكانيان 
هيوايان بةخؤيان نةبووة، بؤية هاوكات 
بةو  دذ  هةَلوَيستةكاريان  كةسى 
لةثشت  دةست  طَيرةشَيوَينء  بة  دؤخة 

لةقةَلةمداوة.
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ئاماذةمان  ثَيشووماندا  طوتارةكانى  لة 
سياسي  دةسةآلتى  ضةمكى  طةندةَليى  بة 
خاَلة  لة  كةم  بةشَيكى  لة كوردستاندا كردء 
لةم  دةستنيشانكرد،  ئةوانمان  الوازةكانى 
سياسيي  عةقَليةتى  من  بإواى  بة  بارةيةوة 
بةشي  حكوميى  حيزبيء  بــإيــاردةرانــى 
حيزبيء  دةزطـــا  ءآلتء  ئــيــدارةكــردنــى 
بة  لةمإووةوة  نةكردووة،  حكومييةكانى 
ضةمكى  لة  باسَيك  لَيرةدا  زانى  ثَيويستم 
ضاكسازيى كة بةواتاى بنبإكردنى طةندةَلىء 
كؤنةثةرستانةى  سيستمى  ــى  ــردن الب
سيستمَيكى  هَينانى  بؤ  هةروةها  دةسةآلتة، 
سياسىء  لةبوارى  ثَيشكةوتووانة  نوَيي 
لة  كة  فةرهةنطى،  كؤمةآليةتىء  ئابوورى، 
ئيدارةى حيزبيء حكومييةكاندا دَينة بةرضاو، 
ئةو سيستمة  لةإاستيدا  ثَيبكةين.  ئاماذةيان 
بةسةر  باَلى  ساَلة   (١٨) لة  زياتر  كؤنة 
كؤمةآلنى  كَيشاوةء  كورديدا  كؤمةَلطاى 
خةَلكى كوردستانى لة مافةكانى خؤى دوور 
هَيشتووةتةوة،  طةشةكردن  ــؤإانء  ط لة 
ضةمكانةى  ئةو  هةموو  طوتارةماندا  لةم 
رةوتــى  تَيكؤشانى  بة  ثةيوةنديان  كة 
ثةنجةيان  زؤر  يان  كةم  هةية،  ريفؤرمةوة 
بؤ درَيذدةكةين، كة هةر هةموو ئةو دياردة 
سياسيء ئابوورى، كؤمةآليةتىء فةرهةنطى، 
تةندروستىء لةشساغى، تةنانةت لة سَيبةرى 
برينثَيضء  دكتؤرةكانء  دةسةآلتةدا  ئةو 
شةقامةكانى  كؤآلنء  لة  ثزيشكيارةكانيش 
شارو طوندةكانى كوردستان بة ثيشةكانيانةوة 
رَيطاى  لة  هةذار  دةكةن، خةَلكى  بازرطانيى 
ضارةسةركردنى  لةشساغىء  ــةت  رواَل بة 
هةر  كة  دةإوتَيننةوة!  نةخؤشييةكانيان 
هةمووى ئةو طةندةَليانة لةذَير ضةترى ئةو 
دةسةآلتةدا ئةنجامدةدرَين، ئةوةش لةئاكامى 
خؤى  كة  عةشيرةتطةريةية  دابونةريتة  ئةو 
كوردىء  كؤمةَلطاى  سةر  سةثاندووةتة 
رادةربإينى  ئازادييةكانء  لة  ئاسةوارى 
ئةم  بإيوة.  كوردستان  خةَلكى  كؤمةآلنى 
لة  كة  ناديموكراتيانةى  ناحةزء  ــاردة  دي
دةروونء ئةخالقى مرؤظايةتى بةإَيوةبةرانى 
حيزبيء حكوميدا طةراي ناشتووة، بإستء 
هةموو  كوردىء  كؤمةَلطاى  لة  هةناسةى 
بإيوة،  كوردستان  توَيذةكانى  ضينء 
رَيطاى  لة  تةنيا  ناشيرينانةش  دياردة  ئةم 
طؤإانكاريى  بؤ  رؤشةنطةريى  تَيكؤشانَيكى 
ئةويش  كة  ئةنجامدان،  دَيتة  لةو سيستمةدا 
ديموكراتيانةء  هةَلبذاردنَيكى  لة  بريتيية 
خؤيان  نوَينةرانى  بة  خةَلك  دةنطدانى 

نيازو  لةوَيدا  كوردستان،  ثةرلةمانى  بؤ 
النيكةمى  هةروةها  دَينةدى،  ئاواتةكانيان 
دروستدةبَيت  ثةرلةماندا  لة  ئؤثؤزسيؤنَيك 
لة بةرامبةر  بتوانَيت ءةك بةرهةَلستكار  كة 
طةندةَلضياندا رابوةستَيت، بةمجؤرة نيازةكانى 
خةَلكى كوردستان كة بريتين لة: دابينكردنى 
خانووبةرةو  شةوانةإؤذى،  كارةباي  ئاوء 
دانانى  هةمووان،  بؤ  مووضة  كارو  ذينطة، 
خزمةتطوزاريى  ئاوةدانكردنةوةء  ثرؤذةى 
بؤ شارو طوندةكان، ءةك ثرؤذة كشتوكاَليء 
ئاذةَلدارييةكان بةشَيوةى طشتطيرء مؤدَيرن 
زةوىء  موَلكء  تاثؤكردنى  كوردستان،  لة 
خانووبةرة لةسةر خةَلكى ئاساييء هةذارى 
كوردستان، ئةركى ئةو دةسةآلتة دةبَيت كة 
جَيى دةسةآلتة كؤنةكة دةطرَيتةوة. بةمجؤرة 
زةرةروزيانانةى  ئةو  قةرةبووكردنةوةى 
كيميابارانء  ئةنفالء  كؤضإةوء  بةهؤى  كة 
كوردةوة  دوذمنانى  لةاليةن  زيندةبةطؤإ 
لةسةر خةَلكى كورد بةإَيوةبراوة، زيانةكانيان 
ثةيكةرى  رَيبةرييةوة،  هةَلةكانى  بةهؤى  كة 
خةَلكى كوردستان كةوتووة ضارةسةرء تؤَلة 
دةكرَينةوة، هةروةها ضاككردنى رَيطاوبانء 
خزمةتطوزارييةكانء  ثرؤذة  دامةزراندنى 
بةطوَيرةى  ثَيداويستييةكان  دابينكردنى 
خوَيندكاران،  قوتابيانء  بؤ  ثَيويست 
ذنانء  ئافرةتانء  مافةكانى  لة  رَيزطرتن 
ثلةو مووضةى مانطانةيان بةبآ  دابينكردنى 
ثياوان  ثلةى  مووضةو  لةطةأل  جياوازيى 
دةنطى  خةَلك  كة  دةسةآلتةوة  ئةو  لةاليةن 
ئةوانةشةوة  لةثَيش  دةكرَيت،  دابين  ثَيداوة، 
بة  ثَيإاطةيشتنة  دةســةآلتــة  ئــةو  ئةركى 
لة سةنطةرى  كة  ئةو شةهيدانةى  بنةماَلةى 
بةربةرةكانى لةطةأل دوذمنانى نةتةوةكةمان 
ديكةشةوة  لــةاليــةكــى  شــةهــيــدكــراون، 
ثيروثةككةوتةكانء  بــة  ثَيإاطةيشتن 
منداآلنء  لة  ثارَيزطاريكردن  كةمئةندامانء 
دياردةى  نةهَيشتنى  ذينطة سروشتييةكانء 
ئةو  ئةركى  لةشفرؤشي،  ســواَلــكــردنء 
حوكمى  داهاتوودا  لة  كة  دةبَيت  دةسةآلتة 
ئةطةرضى  دةبــات،  بــةإَيــوة  كوردستان 
ئةو  سةرشانى  ئةركى  ئةركانةء  ئــةو 
بةسةر  حوكم  ئَيستا  كة  بوو  دةسةآلتة 
لةبةر  ئــةوان  بةآلم  ــات،  دةك كوردستاندا 
خؤدةوَلةمةندكردنء دةسةآلتخوازى خؤيان 
نةيانتوانى ئةو ئةركة ثيرؤزة بةجَيبطةيةنن؟!. 
كة  بضَيت  لةبيرمان  نابَيت  هةمانكاتيشدا  لة 
بوارةكاندا  هةموو  لة  ضاكسازيى  ثرؤذةى 
دةبَيت بةشَيوةى طشتطيرء لةثَيناو طؤإانَيكى 

بؤ  هةمةاليةنةو  ثَيشكةوتووانةى  بنضينةيي 
هةمووان بَيت، تايبةت نةبَيت بة بةرثرسانى 
حــيــزبــةكــان، بــةمــجــؤرة طــةشــةكــردنء 
دةبَيتة  كوردى  كؤمةَلطاى  بة  شةفافيةتدان 
كة  دةســةآلتــةى  ئــةو  سةرشانى  ئةركى 
دةكــات،  كوردستاندا  بةسةر  حاكمييةت 
داهاتووى  دةسةآلتى  ثةيوةندييةدا  لةم 
ــاتء  داه ئاشكراكردنى  بة  كوردستان 
هةزينةى كوردستان بؤ خةَلكى كوردستان، 
دوذمنان  دؤســتء  بة  خؤى  و  كاراييء 
داهاتى  داهاتوودا  لة  بةجؤرَيك  نيشانبدات، 
شةهيدان  خوَينى  بةرهةمى  كوردستانء 
دابةش  كوردستاندا  خةَلكى  هةموو  بةسةر 
هةية  ئَيستا  جياوازيانةى  ئةو  كة  بكرَيت 
نةمَينَيتء  دةســةآلتــدا  خةَلكء  لةنَيوان 
بؤشاييةكان ثإبكرَينةوة، هةر لةو بوارةشدا 
بةبآ  خزمةتطوزارييةكان  ثرؤذة  ثَيويستة 
فةلسةفةى  سياسيء  ئيرادةى  جياوازيى 
ئايينىء ئايينزاكان، هةموو ضينء توَيذةكانى 
نَيو كؤمةَلطاى كوردى بطرَيتةوة، بةجؤرَيك 
دةســةآلتء  لة  كوردستان  خةَلكى  كة 
هةموواليةكةوة  لة  كة  بَيت  رازى  حكومةت 

زوَلم لة كورد دةكرَيت، خاشةبإبكرَيت.
بكةين  بةوةش  ئاماذة  ثَيويستة  لَيرةدا 
ئةو دةسةآلتةى كة لةاليةن خةَلكةوة دةنطى 
هةبوونى  لة  دووربَيت  دةبَيت  ثَيدةدرَيت، 
بةشَيوةيةك  حيزبىء  ثلةوثايةى  ثَيطةو 
بكات،  كوردستاندا  خةَلكى  لةطةأل  رةفتار 
كة حكومةت لة خةَلكء خةَلك لة حكومةت 
بَيت، هةروةك لة ءآلتانى ئةوروثايي ثايةى 

حكومةت لةسةر ئةو بنةمايانة دامةزراوة. 
ئَيستا  كة  دةسةآلتةى  ئةو  بةداخةوة 
هةزينةى  ــاتء  دةك كوردستان  حوكمى 
ــدى  ــاوةن ن حكومةتى  ــة  ل ــان  ــوردســت ك
هةزينةية  ئةو  زؤرى  بةشي  ءةردةطرَيت، 
خَيرى  بة  حيزبةكانء  خةزَينةى  دةضَيتة 
خؤشيان كةمَيكى بةشى ثةرلةمانء خةَلكى 
بةثَيضةوانةى  ئةوة  كة  لَيدةدةن،  كوردستان 
ديموكراسىء  ثرةنسيثةكانى  ئوسوألء 
لة  مرؤظايةتيية،  كؤمةَلطاى  ئةخالقى 
خةَلكى  مافةكانى  ئــةوتــؤدا  سيستمَيكى 
بوارةدا  لةم  ناكرَيت!  دةستةبةر  كوردستان 
داهاتوو، ريفؤرمخوازانى  ئةركى دةسةآلتى 
بة  كورد  رزطاريخوازى  بزووتنةوةى  نَيو 
قوتابيانء  بؤ  كارئاسانى  ئةوةية  طشتى 
بتوانن  هةتا  بكةن،  زانكؤكان  خوَيندكارانى 
زانستة  خوَيندن،  بة  ــذةدان  درَي رَيطاى  لة 
خؤيان  كؤمةآليةتييةكانى  سياسيء 

بةرنةسةرء شةفافيةت بة كؤمةَلطاى كوردى 
بدةن، ئةوكاتة هةم نةتةوةى كورد دةتوانَيت 
ءةك نةتةوةكانى ديكةى دونيا بةبآ ترس لة 
دةركردنء راوةدونانء دوور لة هةر ضةشنة 
ئازادء  كوردستانَيكى  لة  ضةوسانةوةيةك، 
كؤمةَلطاى  هةم  بكاتء  ذيان  سةربةخؤدا 
كؤمةَلطاكانى  ريزى  نَيو  بضَيتة  كورديش 

ديكةى دونياوة.   
بَيطومان لة سيستمَيكى ئةوتؤدا هةموو 
طشتىء  بة  كوردستان  توَيذةكانى  ضينء 
هةموو  لة  بةتايبةتى  ــان  ذن ئافرةتانء 
خؤيان  مافةكانى  بة  دةتوانن  بوارةكاندا 
لةناو  ئةمإؤ  كة  جياوازيانةى  ئةم  بطةن، 
هةيةء  حكومييةكاندا  حيزبيء  دامودةزطا 
بؤشايي خستووةتة نَيوان خةَلكء دةسةآلت، 
خاشةبإبكرَيت، لةمإووةوةء بؤ ئةو مةبةستة 
كؤمةَلطاى كوردى ثَيويستى بة دةسةآلتَيكى 
نوَيى راديكاآلنةى ديموكراتيكى دادثةروةرانة 
هةية كة لةوَيدا هةموو مافةكانيان بؤ دابين 

دةكرَيت. 
ئةو دةسةآلتةش دةبَيت سةرضاوةى لة 
كوردستانةوة  خةَلكى  كؤمةآلنى  دةروونى 
خةَلكة  ئةو  هةَلبذَيردراوى  هةَلقوآلبَيـتء 
بَيتء دووربَيت لة دةسةآلتى تاكة حيزبيء 
ئؤثؤزسيؤنَيك  النيكةمى  يان  تاكةكةسي، 
دروستدةبَيت  كوردستاندا  ثةرلةمانى  لةناو 
كة دةسةآلتى دوو حيزبي نةتوانَيت بةكةيفى 
خؤىء لة بةرذةوةنديى خؤى بإيار لةسةر 
ضارةنووسى كورد بداتء بة قازانجى خؤيان 
بطرن،  كوردستاندا  داهاتى  بةسةر  دةست 
كوردستان  خةَلكى  زؤربةى  نَيوةشدا  لةو 
لة ذيانى ثإ لة نةهامةتىء نةداريدا رؤذطار 

تَيثةإبكات.
 دةبَيت ئةو راستييةش قبوأل بكةين كة 
دةسةآلتَيكى  ديموكراسىء  هةبوونى  بةبآ 
ئــاواتء  كوردستاندا،  لة  ــة  ــةروةران دادث
خةَلكى  هاوبةشى  خَيرى  ئامانجةكانى 
باشترين  لةمإووةوة  نايةتةدى،  كوردستان 
رَيطا ئةوةية كة كؤمةآلنى خةَلكى كوردستان 
دةنطى بإواثَيبوونى خؤيان بدةن بة نوَينةرانى 
ئةوان  تا  كوردستان،  ثةرلةمانى  بؤ  خؤيان 
بة كردةوة بتوانن ضاكسازيى لة دةسةآلتى 
كؤمةآليةتيى  ئابووريء  سياسي،  طةندةَليي 
ئةويش  كة  بكةن،  هاوثةيماندا  حيزبى  دوو 
دةسةآلتةى  ئةو  النيكةمى  يةكةم  ثلةى  بة 
دةسةآلتَيكى  شوَينى  جَيطاو  ــتء  دَي كة 
طةندةأل دةطرَيتةوة، دةبَيت باوةإى قوَلى بة 
يةكسانى  ديموكراسيء  ئازاديىء  ثرؤسةى 

لة مافء دادثةروةريى سياسيء ئابوورىء 
كؤمةآليةتى هةبَيت، دووربَيت لة دةسةآلتى 
تاكحيزبىء تاكةكةسي يان ضةند كةسي كة 
خؤى  كوردستان  لة  دةسةآلتة  ئةو  ئةمإؤ 
كوردىء  كؤمةَلطاى  سةر  سةثاندووةتة 
دةســةآلت  عةشيرةتطةريى،  بةشَيوةى 
قةيرانةكان  بةمجؤرة  ئيتر  دةهَينَيت،  رةنَيو 
ـــةآلت لة  ــردنء دةس ــةرك ــارةس دَيــنــة ض
ثَيكةوةذيانء  رةوتى  دةتوانَيت  كوردستان 
دةبَيتة  بثَيوَيتء  خؤى  ثَيشكةوتووانةى 
كؤمةآلنى  زؤربةى  متمانةى  بإواء  جَيطاى 
خةَلكى رةشوإوتى كوردستان، بةمشَيوةية 
بزووتنةوةيةدا  لةم  ضاكسازيى  ــى  رةوت

سةركةوتوو دةبَيت. 
كورستان  خةَلكى  ــةوةدا  ئ غةيرى  لة 
شةهيدةكانيان،  خوَينى  بةرهةمى  لــة 
كؤإةوء  زيندةبةطؤإكراوةكانيان،  ئةنفالء 
نابنء سةرئةنجام  ئازارةكانيان، بةهرةمةند 
ناضاردةبن درَيذة بة شؤإشَيكى سثى ديكة 
لةثَيناو  بدةنء  رؤشنطةرييةوة  رَيطاى  لة 
بةديهَينانى نيازو ئامانجةكانياندا تَيكؤشانَيكى 
ديسان  ئةويش  كة  بخةنةوة،  ءةرإآ  نوآ 
ديموكراتيانةو  ئازادانةو  هةَلبذاردنَيكى  هةر 
بآ فرتوفَيألء دوور لة هةإةشةء توندوتيذيى 
دةسةآلتة كة لة خةَلكى كوردستان دةكرَيت، 
هةموو  لةثَيش  بــوارةشــدا  لةو  بَيطومان 
ئةركى  كوردستان،  توَيذةكانى  ضينء 
رؤذنامةوانانء  نووسةرانء  رووناكبيرانء 
ذنانة  ئافرةتانء  طشتىء  بة  سياسةتوانان 
ثَيشَيلكراوة،  مافةكانيان  كة  بةتايبةتى 
بةكردةوة ثشتى ئةو بزووتنةوةية بطرن كة 
دةبَيت.  مسؤطةر  لةوَيدا  مافةكانيان  هةموو 
لة  كة  كةسانةى  ئةو  ديكةشةوة  لةاليةكى 
طشتىء  بة  كوردييةكاندا  حيزةبة  ريزةكانى 
لة (يةكَيتى نيشتمانى)دا بةتايبةتى بإوايان بة 
ثرؤسةى ضاكسازيى هةية، بةآلم لة ترسي 
لَيسةندنةوةى دةسةآلتء ثلةء ثارة، خؤيان 
كةسانة  ئةو  من  بإاوى  بة  ئاشكراناكةن، 
دأل  بَيت،  ئاستَيكدا  هةر  لة  بةرثرسيارَيتيان 
كةروَيشكنء تواناي خؤبةإَيوةبردنء لةسةر 
ثَيى خؤ راوةستانيان نييةء ناشتوانن بوونى 
بسةلمَينن،  كؤمةَلطادا  حيزبء  لةنَيو  خؤيان 
بَيطومان ئةو كاسانة كوإى رؤذنء ناشتوانن 
ثَيشكةوتنء  رةوتى  لةسةر  كاريطةرييان 
حيزبيء  ــا  ــودةزط دام بة  شةفافيةتدان 
بة  ئةوانة  لةمإووةوة  هةبَيت،  حكومييةكان 
مَيذووش  كؤمةَلطاو  مردوونء  زيندوويي 

حسابيان لةسةرناكات!
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بةدواداضــــوون

سامان بةشارةتى

ئاوارةى  خَيزانى   (٣٠) لة  زياتر 
شةإى ناوخؤ لة شارى هةولَير ثَيكةوة 
ذيانَيكى  حكومييدا  خانووى  سآ  لة 
سةختء دذوار بةسةردةبةن، ئةوةش 
لةكاتَيكداية كة (١١) ساَلة شةإى ناوخؤ 

وةستاوة.
لَيثرسراوة  كة  لةكاتَيكداية  ئةمة 
باآلكانى هةردوو حيزبى دةسةآلتدارو 
حكومةت جةخت لة باشكردنى ذيانء 
كوردستانء  هاوآلتييانى  طوزةرانى 
ناوخؤ  ــةإى  ش زيانلَيكةوتووانى 
خَيزانانةى  لةو  بةشَيك  دةكةنةوة، 
خــانــووةن،  ســآ  ــةو  ئ نيشتةجَيى 
دةيانجار  كة  بــةوةدةكــةن  ئاماذة 
حيزبىء  بةرثرسانى  ــى  ســةردان
ئاوإيان  بؤئةوةى  كردووة،  حكوميان 
تةنطةبةرة  جَيطا  لةو  لَيبدرَيتةوةو 
ضاك  طوزةرانيان  بكرَينء  دةربــاز 
بؤ  هيضيان  تائَيستا  بةآلم  بكرَيت، 

نةكراوة.
سةردةمى  عامةكانى  ئةمين  خانووى 
دةكةوَيتة  هةولَير  شارى  لة  بةعسدا 
زؤربةى  مةتريى،   (٦٠) شةقامى  ثشت 
جَيطاء  طرنطى  بةهؤى  خانووانة  ئةو 
زةوييةكانيانةوة  رووبــةرى  ــى  زؤري
لةاليةن بةرثرسانةوة دةستيان بةسةردا 
طيراوة، تةنيا ئةو سآ خانووة نةبَيت كة 
ساَلة   (١٠) لة  زياتر  ناديارةو  خاوةنيان 

ئةو خَيزانة ئاوارانةى تَيدا نيشتةجَين.
منداألء   (٦) لةطةأل  سديق،  شيروان 
هاوسةرةكةيدا لة تاكة ذوورَيكى يةكَيك 
ناهةموار  ذيانَيكى  خانووانةدا  لــةو 
دةطوزةرَينَيت، ئةو ئاوارةيةكى ثارتييةو 
ناوخؤ،  شةإى  قوربانيانى  لة  يةكَيكة 
ساَلة   (١٢) كة  بةوةشكرد،  ئاماذةى 
ثارتيية  ــاوارةى  ئ ناوخؤوة  شةإى  لة 
بةهؤى  «لةوكاتةوة  هةولَير،  شارى  لة 
نةمتواني  هةذارييةوة  كةمدةرامةتىء 
ناضاربووم  بؤية  كرَيوة،  خانووى  بضمة 
ناو  بضمة  خَيزانانة  لةو  هةندَيك  وةك 
كة  خانووانة  لةو  يةكَيك  ذوورَيــكــى 
بةعسةوة  لةاليةن حكومةتى  كاتى خؤى 

دراوةتة ئةمين عامةكان».
خراثيى  لة  باسى  ــة  ــاوارةي ئ ــةو  ئ

نيشتةجَيى  خَيزانانةى  ئةو  طوزةرانى 
خانووةكان كرد، وتيشى: «هةريةكَيك لةم 
هةر  ذوورن،  حةوت  لة  زياتر  خانووانة 
ذوورَيكيان ماَلَيكى تَيدايةو هةندَيكيش لة 
ذوورةكان طةورةنء كراوةتة دوو بةش 
بؤ دوو ماأل، بة هةموو ئةو ماآلنةشةوة 
هةية،  ــان  (wc)ي ئاودةست  يةك  تةنيا 
ئةوانةش وايكردووة بةردةوام قةرةباَلغى 

بَيتء ذيانَيكى ناخؤش بةإَيبكةين».
لة  ديكةية  يةكَيكى  نـــازم،  هيوا 
ئاوارةكانى شةإى ناوخؤ كة دانيشتووى 
ذوورَيكة لة خانوويةكى ئةمين عامةكان، 

بارى  خراثيى  باسى  بةهةمانشَيوة 
خَيزانةكانى  طــوزةرانــى  ـــىء  دةروون
كة  ئةو  كرد،  خانووانة  ئةو  نيشتةجَيى 
يةك  «لة  وتــى:  منداَلة،  سآ  خاوةنى 
دةذين،  خَيزان   (١٥) لة  زياتر  خانوودا 
ماَليش هةية هةشت سةرخَيزانن لة يةك 
دانيشتنء  جَيطاى  كة  دةذين  ذووردا 

نووستنء ميوانداريىء خؤشتنيانة».
ئةوة  رةخنةى  ئاوارانة  لةو  هةندَيك 
ئةوتؤيان  كارَيكى  تائَيستا  كة  دةطرن 
ثَيشتريش  بةَلَينانةى  ئةو  نةكراوةو  بؤ 
جطة  جَيبةجَينةكراون،  ثَيياندراوة، 
لة  هةندَيك  قةرةبووكردنةوةى  لةوةش 
خانووى  سآ  نيشتةجَيى  هاوآلتييانى 
ديكة، خَيزانةكانى ديكةى بَيزاركردووة.

هيوا دةَلَيت: «لةتةنيشت خانووةكانى 

ئَيمةدا سآ خانوو هةبوو كة موَلكى سآ 
بوون،  ثارتى  يةكَيتىء  باآلى  بةرثرسى 
خانووةكانيان ثآ ضؤَلكردنء بإى (٣٣) 
ثَيدان  ثارضةيةك زةويان  دينارء  مليؤن 
لة  سوودمةندى  رةضاوكردنى  بةبآ 
حكومةت، بةآلم تائَيستا هيض اليةنَيك لة 
بارودؤخة  لةم  نةثرسيوةتةوةو  ئَيمةى 
لةبةرئةوةى  ئةوةش  رزطارنةكراوين، 
نين  ستراتيذى  ئَيمة  خانووةكانى  كة 
بؤيان»، ئةو هاوآلتيية ئاوارةية ثَيشيواية 
شَيوةية  لةم  راثؤرتَيكى  هةركةسَيك 
بخوَينَيتةوة،  كةسانة  ئةو  ذيانى  لةسةر 

هةبَيت  هةولَيردا  شارى  لة  بإواناكات 
ماَلَيكدا  لة  خَيزان   (١٠) لة  زياتر  كة 
ئَيمةى  طوزةرانى  ئةوة  «بةآلم  بذين، 

ئاوارةية».
ــانء  ذي ــةو  ئ خراثيى  ــارى  ــةرب س
لةو  بةشَيك  ئــاَلــؤزةيــان،  بــارودؤخــة 
كةناَلةكانى  بؤ  قسة  ئامادةنين  خَيزانانة 
ـــةن  ــان داوادةك راطــةيــانــدن بــكــةن، ي
ناوهَينان بآلوبكرَيتةوة،  بةبآ  وتةكانيان 
ذيانيانء  خراثترنةبوونى  بؤ  ئةوةش 

مووضةكانيانة. نةبإينى 
ــى  ــان ــاوارةك ئ ــة  ل ديــكــة  يةكَيكى 
نةيويست  كة  خانووانة  ئةو  نيشتةجَيى 
ناوى بآلوبكرَيتةوة، بؤئةوةى مووضةى 
كة  نةبإدرَيت  ثَيشمةرطايةتييةكةى 
لةسةرة،  منداَلةكةى   (٨) بذَيويى خؤىء 

رةشبينى  كــة  بــةوةدةكــات،  ئــامــاذة 
طرتووةء  منداَلةكانيانى  ماألء  بةرؤكى 
بؤ  نةماوة  ذيان  بة  هيوايةكيان  هيض 

رزطاربوون لةء دؤخةى تَييكةوتوون.
ثارتى  حكومةتء  لة  رةخنة  ئــةو 
هيض  تائَيستا  نةيانتوانيوة  كة  دةطرَيت 
كة  بكةن  خَيزانانة  بــةو  خزمةتَيك 
ئاوارةى شارةكةن، وتيشى: «(١٢) ساَلة 
ئاوارةى ثارتين لة شارى هةولَير، بةآلم 
وةفاكةمان  لة  رَيز  شَيوةية  بةم  ثارتى 
بَيبةشكرد  منداَلةكانمان  ئَيمة  دةطرَيت، 
بؤ  ـــان،  ذي خؤشييةكى  هــةمــوو  ــة  ل

بةآلم  حيزبَيك،  بةرنامةى  بة  بإوابوون 
بة  رؤذانة  لةكاتَيكدا  طوزةرانمانة  ئةوة 
بةهؤى  كةس  هةزاران  بةرضاومانةوة 
خزمخزمَينةوة ثارةو زةوى وةردةطرنء 
حكومةت،  حيزبء  لة  دةبن  سوودمةند 
ئَيمةش بة هةشت خَيزان لة يةك خانوودا 

دةذين».
جةخت  ئــــاوارةكــــان  ــة  ــزان ــَي خ
بَيزاريان  ناإةزايىء  كة  لةوةدةكةنةوة 
دةخةنةإوو  ئةوة  لوتكة،  طةيشتووةتة 
هيض  رابردوو  وةك  ئةطةر حكومةت  كة 
ثةنا  ناضاردةبن  لَينةداتةوة،  ئاوإَيكيان 

بؤ ناإةزايى ديكةو خؤثيشاندان ببةن.
سؤران محةمةد، خاوةنى (٥) منداأل، 
 (١٢) كة  ئاوارانةى  لةو  ديكةية  يةكَيكى 
كوللةمةرطى  بة  ذوورَيــكــدا  لة  ساَلة 

«بإواناكةم  وتى:  بةسةردةبات،  ذيان 
وةك  ذيانى  مابَيت  كةسَيك  هيض  ئَيستا 
جارَيكيش  ضةند  بةسةربةرَيت،  ئَيمة 
حيزبىء  بةرثرسانى  الى  ضووينةتة 
بؤ  كارَيكمان  ئــةوةى  بــؤ  حكوميى 
بكةنء لةم نةهامةتيية رزطارمان بكةن، 
بةآلم  ثَيدةدةن،  بةَلَينمان  هةمووكات 

دواتر لةبيرمان دةكةن».
كردو  خةمةكانيان  لة  باسى  ئةو 
ئةوةى خستةإوو كة هيض خَيزانَيك نيية 
ذيان  خانووانةدا  لةو  خؤى  ئازاديى  بة 
بةهؤى  ــةوةش  ئ بــذى،  بةسةربباتء 
نةبوونى  خَيزانةكانء  ذمارةى  زؤريى 
خَيزانانة  ــةم  «ئ ــاوةوة،  ــي ش جَيطاى 
لَيرةدا  هــةذارن  خةَلكى  هةموويان 
ذيانى  بذَيويى  خَيزانَيك  ئةطةر  دةذين، 

تؤزَيك باش بَيت، لَيرةدا ناذى». 
هةولَير،  ثارَيزطارى  هادى،  نةوزاد 
لةبارةى  رؤذنامةدا  ثةيوةندييةكى  لة 
كَيشةى ئةو خَيزانة ئاوارانةوة ئاماذةى 
ــاوارةى  ئ خَيزانانة  ئةو  كة  بةوةكرد 
بن،  يةكَيتى  يان  ثارتى  كة  سياسين 
هةردوو حيزبةكة بةرثرسن لة بارودؤخء 
طوزةرانيانء هةر حيزبيش لةوشوَينةى 
لة  كة  خستةإوو،  ئةوةشى  ــاون،  دان
كردووة  ئةوةيان  ثَيشنيازى  ثارَيزطاوة 
زةويان بؤ دابين بكرَيتء وتى: «شوَينيان 
بؤ تةرخانكراوةء زةويان بؤ دابينكراوة، 
بةآلم ئاوارةكان ئامادة نةبوونء داواى 

قةرةبووى زياتريان كردووة».
خَيزانةكانء  رةخــنــةى  ــةبــارةى  ل
لةنَيوانياندا  جياكاريى  لةوةى  طلةييان 
بة  زةوى  لة  جطة  هةندَيكيان  كــراوةو 
نةوزاد  كراونةتةوة،  قةرةبوو  ثارةش 
ــة دةســةآلتــى  ـــةوة ل هـــادى وتـــى: «ئ
بةو  لةوَيوة  وةزيراندايةو  ئةنجومةنى 
ئَيمة  بةآلم  كراونةتةوة،  قةرةبوو  بإة 
زةويانةيان  ثارضة  ئةو  دةتوانين  تةنيا 
بؤ دابين بكةينء ئةوةش ئامادةية، جطة 
بؤ  ثارةيةكيان  بإة  هيض  ناتوانين  لةوة 

سةرفبكةين».

خؤيانء  داواى  لةسةر  تَيبينى: 
مووضةكانيان  ثاراستنى  بةمةبةستى 
ئَيستاش  بةشَيكيان  بةوثَييةى 
ئاوارةكان  ناوى  ثارتين،  ثَيشمةرطةى 

خوازراون.

١١ ساأل ذيانى نةهامةتى

نةوزاد هادى، ثارَيزطارى هةولَير:

يان  ثارتى  كة  سياسين  ئــاوارةى  خَيزانانة  ئةو 

يةكَيتى بن، هةردوو حيزبةكة بةرثرسن لة بارودؤخء 

طوزةرانيانء هةر حيزبيش لةوشوَينةى داناون

٣٥ خَيزانى ئاوارةى شةأى ناوخؤ لة ٣ خانوودان

هةولَير، بةشَيك لة خانووى ئةمين عامةكانى سةردةمى بةعس

www.ne
tew

e.c
om
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ئيمتياز: خاوةنى

وشة كؤمثانياى
سةرنووسةر:

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

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

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

ئاطاداري ريكالمء كارطَيإيء
٠٧٤٨٠١٢١١٤٤ - ٠٧٧٠١٢٠٣٩٤٩   

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

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

دابةشكردن:
٠٧٧٠١٥١٧٥٣٣ - ٠٧٧٠١٥٤٤٧٨٠ نَيوةند كؤمثانياي

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

عةلى   ٠٧٥٠٤٤٤٧١٠٩  ئيبراهيم
٠٧٧٠١٥٢٦٥٨٣٠٧٧٠١٥٧٦٩٠٦٠٧٧٠٢٢٣٣٣٠٤ ٠٧٥٠١٥٢٢٥٢٨

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

بؤضــــوون birura. rozhnama@gmail.com

بَيت طةل بةويستي طؤأانَيك هةر
هةموومانة بةرذةوةنديي لة

سؤزي بةرثرسيارَيتيء  هةستي 
نيشتماني، ئينتيماي نــةتــةوايــةتــيء
لة زؤرَيك الي بةهَيزي  بيروباوةإَيكي 
كؤمةَلطاكةماندا تاكةكاني توَيذو ضينء
راديكاَلي طؤإانَيكي بؤ دروستكردووة
كة طؤإانَيك كــورديــدا، دةســةآلتــي لة 
بطرَيتةوة حكومةت ثَيكهاتةكاني هةموو
سةرؤكايةتي حكومةتء ثةرلةمانء لة
ديكةدا، دامودةزطاكاني طشت هةرَيمء
ئةو ــاخــود ي ــة ــؤإان ط ــةو  ئ بَيطومان 
تاكةكاني هــةمــوو ــةش ــان ــةرخ ءةرض
ئاواتةوة خؤزطةو بة  كؤمةَلطاكةمان
دؤخَيكي بؤئةوةي دةكةن،  ضاوةإواني
تاكء هةموو  كة بَيتةكايةوة ئــارام 
ترسء بآ كؤمةَلطا نــاو طروثةكاني
بذين، فشارَيك هةموو لة دوور لةرزو
ذياني لة نوآ قؤناغَيكي كة هةستبكةن
ئابووريانةوة كؤمةآليةتيء سياسيء
ضةند لةو بَيطومان دةستيثَيكردووة،
كورديء دةسةآلتي رابــردوودا ساَلةي
بةرهةمهَيناوة كلتوورَيكي حيزبساالري

لةباربردووةو بةرثرسيارَيتي هةستي كة
تاكةكاني لةناو مةدةية)ي (طوآ ضةمكي
ئةوةي بةرجةستةكردووة، كؤمةَلطادا
وآلتة ئةم سياسي ثرؤسةي تةماشاي
حيزب كــة دةردةكــةوَيــت ــؤي ب بكات 
بة ــتء  دةس طرتووةتة جــَلــةوي ضــؤن 
بةرذةوةنديي بةثَيي خؤيء ئارةزووي
كؤمةَلطاي لة دةكــات، ئاراستةي  خؤي
دةبَيت مرؤظةكان هةموو حيزبساالريدا
بةَلكو بــكــةن، حيزب لةدةستي  ضــاو 
دةبَيت فةرمانبةر ثَيببةخشَيت، شتَيكيان
فةسأل نــةوةك بكات، رازي حيزب دَلي
خؤش حيزب دَلي دةبَيت  قوتابي  بكرَيت،
ءةربطيرَيت، باش كؤلَيذي لة تا بكات
خؤش حيزب دَلي دةبَيت زانكؤ دةرضووي
ضةند رةنجي دابمةزرَيتء  زوو  تا بكات
كؤمةَلطاي ئةوةي بةفيإؤنةضَيت، ساَلةي
ثَييةتي، ثَيويستي سبةي يان ئةمإؤ ئَيمة
كة نوَيية بيركردنةوةي نوآء عةقَلي
بةرهةم ذيان ثَيداويستييةكاني بتوانَيت
طةندةَلي ريــشــةي  رةطء بهَينَيتء

نوآ ئاسؤيةكي بؤئةوةي دةربهَينَيت،
ئَيستا بكرَيتةوة، كؤمةَلطاكةماندا بةإووي
ضينء هةموو بة كوردستان خةَلكي
طؤإانَيك ضــاوةإوانــي توَيذةكانييةوة
بَيتةدي، داهاتوو هةَلبذاردني لة كة دةكةن
دَلةإاوكَيوة بة طةورةكان زؤر حيزبة بةآلم
طؤإانَيك هيض ثَييانواية دةكةنء ضاوةإاني
ئةم بةآلم نيية، ئةواندا بةرذةوةنديي لة
خؤيدا جَيطاي لة مةترسيية دَلةإاوكآء
بةويستي طؤإانَيك هةر ضونكة نيية،
هةمووانداية، بةرذةوةنديي لة بَيت، ميللةت
هةرواية ديموكراسيدا ثــرؤســةي لة 
دةهَينَيتء شكست قؤناغةدا لةم يةكَيك
داهاتوودا قؤناغي لة دةتوانَيت دةكةوَيت،
بةهةَلةكاني ضاو ئةطةر هةستَيتةوة،
خواروخَيضييةكاني بخشَينَيتةوةو خؤيدا
خؤرئاواء وآلتاني لة  راستبكاتةوة،  خؤي
ملمالنَيي دةوروبةريشماندا وآلتاني لة
ءابووة، هةر حيزبةكاندا لةنَيوان سياسي
بةآلم دؤإانــدوويــةتــي، ئةمإؤ يةكَيك
هاتووةتةوة ديكةوة طإوتينَيكي بة سبةينآ

ئَيمةشدا وآلتي لة هيوادارين  مةيدان،
حيزبايةتي ملمالنَيي سياسيء ثرؤسةي
رَيإةوَيكي كة بإوات ئاراستةيةكدا بة
حيزبَيك ئةطةر ءةرطرَيت، ديموكراسيانة
بةمةرامي هةَلبذاردندا لة ليستَيك يان
هات، با دؤإان تووشي خؤي نةطةيشتء
دةتوانَيت ضونكة نةبَيت،  هيوابإ  نائومَيدو
باشتر بةرنامةيةكي بة ديكة جارَيكي
ئةمجارةيان ثرؤسةكةو  نــاو  بَيتةوة
حيزبي تةماشاي ئةطةر بباتةوة، طرةو
دةبينين بكةين توركيا (دادوطةشةثَيدان)ي
زؤريان دةنطي ثَيشوودا هةَلبذاردنةكاني لة
دواييةدا ئةم هةَلبذاردني لة بةآلم هَينا،
يةكةم لة كةضي كةمبووة، دةنطةكانيان
جَيطرةكةي حيزبةكةو سةرؤكي لَيدواندا
خؤيان حيزبةكةي خــؤيــانء لــؤمــةي
كةمتةرخةم تةمةألء  بة خؤيان كــردء
ئةمة كة ميللةتةكةيان، بة بةرامبةر زاني
بَيطومان ديموكراسيةتة، جــةوهــةري
خةون ماوةيةكة كوردستاندا لة ئَيمةش
بةسةر طؤإان كة دةبينين طؤإانَيكةوة بة

بهَينَيتء كورديدا بةستةَلؤكي عةقَلي
مرؤظي بــؤ ــان ــةرزةك ب بةها هــةمــوو 
طؤإانة ئةو ئةطةر بطةإَينَيتةوة، كورد
دةضَيتة ئةزموونةكةمان ـــةدات، روون
دؤطماوة ء ضةقبةستوو زياتر دؤخَيكي
لةناو بدات، بةخؤي  تةكانَيك ناتوانَيت  كة
هةندَيك ئَيمةدا  كؤمةَلطاي تاكةكاني 
طــؤإانء دذي  هةميشة كة هةن  عةقأل
بة خؤشيان هةمانكاتدا  لة تازةطةرينء 
عةقَلة ئةم دةبَيت ــن، دةزان بةهرةمةند 
خؤيان ثَيستي لة بكةنء جوَلة نووستوانة
طةالني ئةزمووني تةماشاي دةرةوةو بَينة
بكةنء دةرةوة دنياي دةوروبــةرمــانء
كؤمةَلطا ضونكة لَيوةرطرن، ســوودي
ئةو هةَلةي باجي هةتاهةتاية ناتوانَيت
لةناخي طؤإان ناتوانن كة بدات كةسانة
رَيطرن هةميشةش  دروستبكةنء خؤياندا 
كؤمةآليةتيدا، سياسيء طؤإاني لةبةردةم
جوَلة بةستةَلؤكةكان عةقَلة ثَيويستة
لة ببينن خؤيان ضاالكانةي رؤَلي بكةنء

هاوضةرخدا. كؤمةَلطايةكي بنياتناني

ئةسثيندارةيي نةجات

گؤأان؟ دةلََين خةَلک هةموو بؤچي

خؤشة پَيمان هــةمــوومــان بؤچي 
لةناو بــؤچــي بــکــرَيــت، ــژاردن  ــب ــةَل ه
له دوکانء شوَينه گشتييةکان، پاسةکان،
شاشةي رؤژنــامــةو الپــةإةي لةسةر 
گؤإانكاريى تةلةفزيؤنةکانةوة باس باسي

پةرلةمان دةکرَيت؟ دةسةآلتء ئايندةي
تةنگةتاويانةي باسکردنء ئةم هةموو
قسةي بووةتة ــراوةء ژةن پآ گوَيماني
بةساآلچوو، پياواني ژنانء سةرزماني
پؤليسء کارمةندو مامؤستا، خوَيندکارو
بووةتة قةيرانة ئةم ءاتة پَيشمةرگه، هَيزي
ءاتة کؤمةَلگا،  ــةواوي ت گراني دةردي
لة بووة شةکةت کوردستان کؤمةَلگاي
تاآلنبردني بة لة گةندةَلي، لة نابةرابةري،
ماَليگشتي، کؤمةَلگايکوردي دوايهةژده
ءةرگرتووةتةوة ئــةوةي ءةآلمــي  ساأل
ــةدواي ل هةرَيمةکةي.. دةســةآلتــي لة 
نةوعييةي ئاَلوگؤإة لةو ساأل هــةژدة
روويــداوه، دةوروبــةرمــانــدا دنياي  لة 
جةماوةر لةگةأل نايةوَيت نةيتوانيوةء
بةردةوامي بة بةَلکو هةَلگرَيت، هةنگاو
جياوازيي لةگةأل ديواري خؤجياکردنةوةو

بةرزترکردووةتةوه. بةرزء جةماوةر
ساَلي هةژدة قؤناغي  ساتةوةختي  لة
تاَليبانةکان بةعسء کورديدا، دةسةآلتي
پَيهات، کؤتاييان ئةفغانستان عَيراقء له
ئَيراندا ئيسالميي کؤماري  رؤحي لةناو
لة پةيدابوو، ريفؤرمخوازةکان بةرةي
جَيگاي دادوگةشةپَيدان پارتي تورکيا
لةقکرد. ذةنــةراَلــةکــان نةتةوةييء بة 
لة کوردستان تةمةناي جةماوةري خةَلک
کوردي ئةزمووني نةکردووة ئةوةيان
بةآلم خــوارةوة، بَيتة بةخت تةختء لة
بةرقةراري باشترو ژياني چاوةإَيي

دةسةآلت هةبووة. لة زياتريان ئازاديي
ساأل ــةژدة ه بةپَيچةوانةوة ــةآلم ب
جياکاريء بةستةَلةکي لةناو دةسةآلت
دةوَلةت فارگؤنةکاني حيزبَينةدا حيزب
ــدا ــةآلت دةس بـــةدواي شــةمــنــدةفــةري
قوَلبونةوةي دةرئةنجامي له کَيشدةکات،
دةسةآلتء نَيوان بَيمتمانةيي قةيراني
ءَيستگةيةکي هةرساألء لة جةماوةر
ناإازي خةَلکاني لة کؤمةَلَيک دواتــردا،

نةخوازراوةوة دَلتةنگيء بة کوردستان
بــايء ــاي  ب حــاأل، ءاقيعي  بــةئــةمــري
شةمندةفةري لة خؤيان بَيبةريبووني
حکومةت دةسةآلتء  دةکةنء دةسةآلت
لَيرةوةية ئــا  ــن، ــازان ن خــؤيــان بةهي 

خةَلکي نةگبةتييةکاني نةهامةتيء
کورد کة دةستپَيدةکات،  کوردستان 
بؤ بةشمةينةتي قوربانيء گةورةترين
دةسةآلتي هاتنةکايةي راپةإينء ئةگةري
ءةک نةيتواني ءةلَي  کــردووة،  کوردي
مافي پاداشتي تموحةکاني خؤي تةمةناو

ءةربگرَيتةوة. لة دةسةآلت هاوآلتيبوون
لة شؤإش تةقةي يةکةم بزيسکي لة
لةساَلي عةشةرين ليوا هاتني ١٩٦١/٩/١١ء

تاوانباري جةنگ بة سةرکردايةتي ١٩٦٣دا
خةَلکي کوردستان، بؤ سديق زةعيم
ماَلي دةسووتَيتء تا راپةإين کوردستان
کوإة ــووة، ب ئـــاوارة  دةإوخــَيــنــرَيــتء
ئةنفال لة خوشکةکانيان گةرميانييةکان،

منداآلنَيکي شؤإش، بؤ قوربانيي کردة
هةتاهةتايي باوکةکانيان لة زينداني بَيگةرد
کوردايةتي، ئازادييء  بؤ سپارد  گياني
داستاني لة کوإةکانيان خَيزان هةزاران
خةَلکي هةموو شةهيدکرا، قارةمانيدا
بةبآ راپةإيندا سةرةتاي لة کوردستان
گوزةرانيان ژيانء درَيژ ساآلنَيکي مووچة
چةپَلةإَيزان بةَلَيء بة چرادا مؤمء لةبةر
حکومةتي خــؤمــاَلــيء ــي دةســةآلت بــؤ 

ئةم بةدرَيژايي بةآلم  بةإَيکرد، کوردي
نةيتوانيوة کــوردي دةسةآلتي قؤناغة
بؤ بَيت ديموکراسي إاستگؤء شةفافء
بکاتة خؤي نةيتوانيوة جةماوةرةکةي،
سياسيء چوارچَيوةيةکي نةخشةو ناو

حکومةتي لة بَيت گوزارشت کة ئيداريي
خةَلک هةموو کةواتة خةَلك، جةماوةرء
بةإَيژةي کة هاوإان هاوکؤء ئةوة لةسةر
نةيويستووة ــةآلت دةس سفر لةسةدا
نةبَيت ياريکردن تةنيا بکات، ــؤإان گ
گؤإيني دةســـةآلتء ــةي دام بةداشي
حکومةت، حيزبء پياواني دةموچاوةکاني
لؤژيک تَيإوانيني بيرکردنةوةو نةک
قةيراني گرَيکوَيرةي کــردنــةوةي بؤ 
گوَينةگرتن خةَلک، ــةآلتء دةس نَيوان
گةل لة خؤجياکردنةوة جةماوةرو لة
دةسةآلتي الي سياسةتکردن بووةتة
سياسةتي پَيچةوانةي ئةمةش کة کوردي،

لؤژيکة. عةقَلي تةندروستء
دةورانــي لة دةســةآلت ساَلة  هــةژدة
بةإَيوةبردني گةمةي  شارو  حاکميةتي
ءَيناي نةيتوانيوة  دةوَلــةتــدا ئيدارةي
پَيناسةبکاتء گةل بؤ خؤي راستگؤيي
شورايجةماوةريبوونبةدةوريپشتَينةي
جاراني ءةک بکَيشَيت، خؤيدا دةسةآلتي
شؤإشي نوآ سةرةتاکاني کوإي شاخء
گةل، کوإي بة  بکاتةوة خؤي نةيتوانيوة 
ديكة رَيگاچارةکاني ئيتر دةکرَيت بؤية
گؤإاني بکرَيتةوة، تاقي هةَلبژاردنة لةم
کايةي دةســةآلتء هةرةمي لة سياسي
ئاينده هةَلبژاردني لة سياسةتکردن
گؤإاني بؤ کارا هةنگاوي دروستبکةينء
ئةزمووني بتوانين تا  هةَلهَينين،  سياسي
تةمتوماني لةبةردةم کوردستان سياسي
بؤ بگوازينةوة ناشةفافيةت گةندةَليء
راستةوخؤي سياسةتي لة دي فؤرمَيکي

دةسةآلت. خةَلکء نَيوان

faraidun_73@hotmail.com

حةمةإةشيد   فةرةيدون

تاقي هةَلبذاردنة لةم رَيطاضارةكاني ديكة ئيتر دةكرَيت

كايةي دةسةآلتء هةرةمي لة سياسي طؤإاني بكرَيتةوة،

هةنطاوي دروستبكةينء ئاينده هةَلبذاردني لة سياسةتكردن

سياسي ئةزمووني بتوانين تا هةَلهَينين، سياسي طؤإاني بؤ كارا

ناشةفافيةت طةندةَليء تةمتوماني لةبةردةم كوردستان

نَيوان راستةوخؤي دي لة سياسةتي فؤرمَيكي بؤ بطوازينةوة

www.neخةَلكء دةسةآلت
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جةمال محةمةد

هةَلبذاردنى رابــردوو هةفتةى
ئَيران ئيسالميى كؤمارى سةرؤكايةتى
جياوازلةهةَلبذاردنةكانى بةإَيوةضوو،
ملمالنَييةكى هةَلبذاردنة ئةم ثَيشوو
لةكاتى هةر  بينى، بةخؤيةوة بةهَيزى 
دةرئةنجامء تا بانطةشةكانةوة
بةهَيزتربوون، ملمالنَيكان كة دواتريش
لَيرةدا مةسةلةية ئةسَلى ــةوةى ئ
ئةو ـــودى خ ــة  ل نيية بــاســكــردن
ئةو مةبةست بةَلكو هةَلبذاردنة،
كة ضاوةإوانكراوةية هةَلبذاردنة
كوردستانى  هةرَيمى لة  ٧/٢٥ بإيارة
وَينةيةكى ســازبــكــرَيــتء ــراق  عــَي

دةبَيت. ئَيرانيش هةَلبذاردنةكةى
ــش ــةوَي ل دةســـــةآلت لـــَيـــرةء
بؤخؤى هةية هةرضى ــت ــةوَي دةي
يان موعارةزةكانيش اليةنة بيباتء
دةسةآلتى ئةوانةى بَلَيين راستتر
كةوتوونةتة نيية، لةدةستدا رةهايان
هاوآلتييانء بةهَيزةوة، ملمالنَييةكى
بةشَيوةيةك هةريةك كارناسان
هةَلبذاردنةكان ئةنجامى باسى
بارودؤخ طؤإا، طرنطة دةكةن، ئةوةى
نةبووبَيت، ئةنجامةكةشيدا لة ئةطةر

هةَلبذاردنةكةدا لة بةإَيوةية، لَيرةش
بةرضاو ذمارةيةكى كة روودةدات
كةمدةكاتء ثارتى يةكَيتىء كورسى
دابةش ديكةدا ليستةكانى بةسةر
هةَلبذاردنةكة دةبَيت دواى دةبَيت، يان
بةرضاو تةزويرَيكى ــةآلت دةس كة
قبوأل طةلةوة لةاليةن  ئةمةش دةكات،
ناكرَيتءخةَلكناضاربةخؤثيشاندانء
نموونةيةك دةبَيتة كة دةبَيت، ناإةزايى

زؤر. زوَلمء نةهَيشتنى بؤ
دةسةآلت ئةوةية لَيرةدا طرنط
ئةو بكاتء دةرئةنجامةكةى قبوَلى
دةستء طَيرةشَيوَين خؤثيشاندانانة بة

ثارتى يةكَيتىء با  ضونكة  ناونةبات،
دَلنيابنئةو دةنطةىدةيهَينن، لةبةرامبةر
دياريانةداية ثارةء ئةو دابةشكردنى
بَيئاطا داماوو خةَلكَيكى دةيدةنة كة

خؤيةتى، هى  ثارةية ئةو كة  لةوةى
كــؤكــراوةتــةوةء ــةوان ئ ــةآلم الى ب
سمَيَلى لة خؤمانةء  رؤنــى  ئَيستا
هةَلبذاردنةدا لةم دةدةنةوة، خؤمانى
ضاوةإَيبن روودةداتء  طؤإانكاريى 
لةو هةَلبذاردنةكانى داهاتووتريشدا لة
بة ثَيويستى بةآلم بةإَيوةية، طةورةتر
هةردَيت، كاتة ئةو ئةوةية طرنط كاتة،
كاتى رَيككةوتنى يان درةنط، زووبَيت
نا، يــان تةواوبووبَيت ستراتيذى
نا، يان تةواوبووبن دياريى ثــارةء
جنَيوفرؤشيى ضاوسووركردنةوةء
تؤمةت ــا، ن ــان  ي ــت ــَي ــووب ــةواوب ت

نا؟ يان تةواوبووبَيت
لة هـــةيـــة ضـــةنـــد بــاســَيــك
جَيطاى كة كوردستاندا هةَلبذاردنى
هةَلمةتى يةكةم: هةَلوةستةكردنة،

ثارتى يةكَيتىء كة هةَلبذاردنة
ثَيويستييةكى مومتةلةكاتء هةموو
بؤ لــةبــةردةســتــدايــة حكومةتيان 
كاتى بةرثرسةكان هةموو بةكارهَينان،
ئةنجامدانى بؤ هةية دةواميان تايبةتي
ضــاودَيــرنء خؤيان ثإوثاطةندة،
نابينن، خــؤيــان ضـــاوى ســوذنــى 
دةبينن، خةَلك ضاوى دةرزى بةآلم
هةَلبذاردنة، ضاودَير كاتى دووةميش: 
خؤيان بؤ سةرسندوق خؤياننء لة
ضييان «فةرمانبةر»ن، خؤيان ئازادةء
جياكردنةوةى كاتى دةيكةن، بوَيت
سثييةكان وةرةقـــة دةنطةكانيش
دواى سَييةم: ثإبوونةوةن، ضاوةإَيى
هةَلبذاردنئةوةىقبوَليةتىقبوَلىبَيت،
با بةرزة قولة كام نيية قبوَلى ئةوةى
رةخنةء نيية بؤى كةس بيطرَيت، بضَيت
خؤيان بيطرَيت ئةوةشى بطرَيت، تانة
لةجَيى تانةية كة ئةو دةدةنةوة وةآلمى

نةبوو!!. خؤيدا
نين، تؤمةت باسيدةكةين ئةمانةى
ثَيشوودا هةَلبذاردنةكانى لة ضونكة
ئاسانى بة وا ئةمجارة بةآلم بينيمان،
بة ناتوانن ئةوانيش تَيثةإنابَيت،
ئةو بزانن با ضونكة  بيكةن،  ئاسانى
فَيَلةكانتان لة بةسةرضوو، سةردةمة
ديكة جارَيكى ميللةتيش شارةزاينء
هةَلناثةإَيت، زوإنــاتــان تةثألو بة 
واتان خزمةتطوزارييةكى ضونكة
ضاوةإَيى بؤية نةكردوون، ثَيشكةش
ئَيوة ئةوةش بة ضاكسازيىء طؤإانن،

ناكرَيت.
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طؤإانكاريىروودةداتء هةَلبذاردنةدا لةم
داهاتووتريشدا هةَلبذاردنةكانى لة ضاوةإَيبن
كاتة، بة ثَيويستى بةآلم بةإَيوةية، طةورةتر لةو
زووبَيت هةردَيت، كاتة ئةو ئةوةية طرنط
ستراتيذى رَيككةوتنى كاتى ــط، درةن يان
تةواوبووبن دياريى ثارةء نا، يان تةواوبووبَيت
جنَيوفرؤشيى ضاوسووركردنةوةء نا، يان

نا تةواوبووبَيتيان

زامنكةرة! كآ

طؤإةثانى لــة ئــةمــإؤ  ـــةوةى  ئ
لة دةيبينين، كوردستاندا سياسةتى
اليةنةكان، كارء نَيوان طةرمى طةمةى
ناوخؤء لة ض كورد دؤزى بؤ ضاالكيان
دةسةلمَينن بؤ ئةوةمان دةرةوة، لة ض
هةرَيمى ئَيستاى رةوشــةى ئةم كة 
هةرَيمى ئازاديىء بوونى كوردستانء
كوردستان،بةرهةمىرةنجىهةمووانة،
خَيرءبَيريشى دةبَيت هةمانكاتيشدا لة
بةرامبةريشدا لة بَيت،  هةمووان بؤ
ئةزموونة بةرثرسيارَيتى ثاراستنى ئةم
هةمووشمان لةهةمووماندةكات، روو
دَلسؤز بؤ كوردثةروةرء وةك تاكَيكى
رةواكةى دؤزة نةتةوةكةىء خاكء
زامنكةرى بة خؤمان دةكةين، خةبات
بةرثرسيارَيتيية ثاراستنء ــةو ئ
هيض ناكرَيت نابَيتء بؤية دةزانين،
بة ئةركة مافء ئةو اليةنَيك كةسء
بة خؤى بكاتء قؤرخ بؤخؤى تةنيا
ئةزموونة ئةم دَلسؤزى زامنكةرء تةنيا
ئةوانى ماندووبوونى خةباتء بزانَيت،

بكاتةوة. ثوضةأل ديكة
خؤ عةقَليةتى عةقَليةتة لة ئةمجؤرة
زانينء خؤ بة سةروةركردنة، تاك بة
هةميشة كة طةورةية  مةترسييةكى 
حيزبةكانمانى ســةركــردةء  ناخى 
لة رَيطاى بةربةستَيك، تةنيوةء بووةتة
كلتوورى بيرء لة طواستنةوةمان
بؤ ديكتاتؤرييةوة خؤسةثاندنء
لةدةسةآلتى تاكطةرايانةء ديموكراسى،
بؤ دةسةآلت بؤ دي ئةوى قبوَلنةكردنى
ئاخر فرةيى، بة باوةإبوون هةمووانء
ئةوةفرةيىءقبوَلكردنىئةوىدينييةء
لة ئةمإؤ نيية، ديموكراسى رَيكردنى
دةزطاءكةناَلةكانىراطةياندنءمامةَلةء
دةيبيستين طردبوونةوةكانةوة قسةء
ديء ئةوى سفركردنى ئاشكرا بة كة
خائينء بة ناوهَينانيان هةندَيكجاريش
نةتةوةيى، ئينتيماى الوازيى نةبوونء
تؤمةتباركردنَيكى ئةمانة لةإاستيدا كة

ديكة. هيضى بنةمايانةيةء بآ
نووسينء  مامةَلةء  لة ئةمجؤرة   

مامةَلةى ثارتىء طوفتارء ئاخاوتن لة
سةروبةندى لة بةتايبةتى يةكَيتى
دةيبيستين، دةيبينينء هةَلبذاردنةكاندا،
مةكتةبى ئةندامى د.رؤذ،  نموونة بؤ
وتارَيكيدا كؤتايى لة ثارتى، سياسى
طوآلن شؤإشى ساَليادى ئاهةنطى لة
كوردستان كةناَلى كة ــؤك، ده لة 
كة ــةوةدا ب ئاماذةى كــرد، ثةخشى
زامنى تاكة كوردستانى ليستى
ئةم كوردستانء ئةزموونى ثاراستنى
طوزارشتء ئةمجؤرة ئةزموونةية،
دةربإينانة دَلنياماندةكاتةوة تائَيستاش
تةنيا خؤيان حيزبة دوو ئةم سةرانى 
نيشتمانة ئةم كوإى كوردستانء بة
هةيةء خؤيان بة باوةإيان تةنيا دةزانن،
دةَلَين ثَيمان لَيدوانانةش ئةمجؤرة هةر
ئةوان ئَيستاش رَيبةرى عةقَلى ئةوةى
بيرى تاكطةرايىء باوةإبوونة دةكات،

تاكطةرايانة. حوكمى بة
دةستةيةك اليةنء ثَيويستة هةموو
ئةو زامنكةرى ثَيكةوة هةمووان بزانَيت
هةمووشيان ئةزموونةن، دةستكةوتء
بؤية مةترسيبن، دةتوانن  ثَيكةوة
بةشَيك وةك خؤيان  د.رؤذ  دةبــوو
قؤرخء نةك بزانياية زامنكردنة لةو
لة ضوارضَيوةى سنوورداريان بكرداية
قسةء هةر بؤ باشترواية خؤياندا،
رابردوومان لة ئاوإ طوفتارَيكمان
ناوهَينانى ــةأل ــةط ل ــةوةء ــن ــدةي ب
كةموكورتييةكانمان هةَلةء باشةكاندا
شةإى تينى هَيشتا خؤ لةبةرضاوبَيت،
ثارتى يةكَيتىء  نــَيــوان نــاوخــؤى
مةترسيانةى ئةو ساردنةبووةتةوة، 
هَيشتا كةوتوونةتةوة شــةإة لــةو
ثةَلةن ئاسةوارةكانى نةبوون، ساإَيذ
ئةو ضةندينجار ناوضاومانةوةء بة
مةترسى طةورةترين حيزبة دوو
لةدةستدانى بارضوونء لة بؤ بوون
هةرَيمى ئاراميةى ئةزموونء ئةم
لة وةك زامنكردنى، نةك كوردستان،
عةزيز تاريق كة روويدا، ئابدا سيويةكى
خؤتان «ئَيوة وتى: دادطايكردنةكةيدا لة

يارمةتيتان بؤ ئَيمةش بانطكرد، ئَيمةتان
ثاسدارو هَينانى هةروةها هاتين»،
ئةمة دراوسآ دةوَلةتانى جةندرمةى
هةموو ئةو بةفيإؤدانى ــةرةإاى س
دوو ئةم لة اليةن سامانةى كة  ثارةء
مؤَلدراوة، بةرثرسةكانيانةوة حيزبةء
دةرةوة رةوانةى بانكةكانى ثارةكانيش
كؤمثانيا هةموو ئةو بوونى دةكرَيت،
بةإَيوةيان حيزب  كة زةبةالحانةى 
هةَلتةكاندنى لة بةشَيكة  كة دةبــات
ئةو هةروةها ئابوورى، ذَيرخانى
سةرجةم رؤتينةى طةندةَليء  هةموو
تةنيوةتةوة، حكومةتى دامودةزطاكانى
دةستَيوةردانى بة هةست ئاشكراش بة
حكومةتدا لة  حيزب راستةوخؤى 
هةية ناكارامان ثةرلةمانَيكى دةكرَيت،
دةردةكات، ياسا بإيارو ضةندينجار كة
حيزبَيك بةرذةوةندى لةطةأل ضونكة
هةروةها ناكرَين،  جَيبةجآ نايةتةوة 
عوسمانبانيمارانى، ئةندامىثةرلةمانى
تةلةفزيؤنيدا ديارَيكى لة كوردستان،
يةكطرتنةوةى كة ــةوةدا ب ئاماذةى
تةنيا رةمزييةء  شتَيكى حكومةت 
بةإَيوةبةرى لة يةكن،  وةزيرةكان
دامــودةزطــا بضووكترين تا طشتى 
دوو كؤنةكةى ستايلة ـــةروةك ه
وةزارةتى لة ئةوة خؤ  ئيدارةييةكةية،
لة يةكطرتنةوةى كة مةثرسة دارايى
بووةتة ئةواندا دةسةآلتى ضوارضَيوةى
بودجةى تائَيستاش حةتمى، خةونَيكى
بةشدةكةن، خؤياندا لةنَيوان هةرَيم
طةورةترين طرفتةكة تائَيستا خةمآلندنء
نةضووةتة حساباتى بودجة تةسفيةى
جؤراوجؤرى بيانووى ثةرلةمانء
وةك ثةرلةمانيش دةهَينرَيتةوة، بؤ
ياساييان لَيثَيضينةوةى ناتوانيَيت خؤى
ثارة لةو جطة ئةمة بكات، لةطةَلدا
قاسةى ضووةتة طومرطةوة لة زؤرةى

حيزبةكانةوة.
نةك ثَيدان ئاماذةمان ئةمانةى
دةستكةوتةكانء زامــنــى ناكاتة
دوو ئةو بةَلكو  ئةزموون، ثاراستنى 

ثرسيارى بــةردةم دةخاتة حيزبة
لةو بةشَيك نين ئةوان كة داخؤ ئةوةى
مةترسييةىلةسةر ئةم ئةزموونةهةية،
فةوتَينةرء نايانكاتة زامنكةرةوة لة
هَينانةكايةى لةبةردةم بةربةستبوون
بة ضةسثاو كـــاراء  حكومةتَيكى
دةستوورء ديموكراسىء  بنةماكانى 

ئةكتيظ. ثةرلةمانَيكى
ئةوةية دروستى راستىء بؤية
زامنى لة  بةشَيكن ديكةش ئةوانى 
دةستكةوتء ثارَيزةرى دةستبةركةرء
نابَيت كة  هةرَيم، ئةزموونى ئاراميى 
دوو ئةو  كة كاتَيك لةبيربكرَيت ئةوة 
خؤينإشتنى سةنطةرى لة حيزبة
ديكةش ئةوانى ــوون، ب براكوذيدا
لة زياد ــةردةوامء ب هةوَلى ضةندين
شةإة ئةو بؤئةوةى دا خؤيان تواناى
ئةو كة ثَيبَيت، كؤتايى رابطيرَيتء
بة خؤتان ئَيوة  ئَيستا كة ئةزموونةى 
ضةند بؤ دةزانن، ثاراستى زامنى تاكة
وشككرد، نةك خؤيدا شوَينى لة ساَلَيك
لة هَينايةوةء دواوة ــةرةو ب بةَلكو
طةورة خؤبة بةهؤى هةمانكاتيشدا
هةوَلة لة طوآ نةبوون ئامادة زانينتان
ئاشتةوايى، بؤ  بطرن ناوخؤييةكان 
دبلنء... تارانء رَيككةوتنةكانى بةآلم
هةقة بؤية ــرد، دةك طوآ لة هتدتان
خؤتان ثلةيةكى شةريكى بة ئةوانيش
رةسةنانةنء دةنطة ــةو ل بــزانــنء
هةَلكشانء ناخؤشىء خــؤشــىء
لة ضــؤن وةك  بينيوة، داكشانيان 
بةشداريان طةندةَليدا باسكردنى
حكومةتدا لة لةبةرئةوةى ــةن، دةك
بكةن بةشداريان ئاوةهاش بةشدارن،
هةقى مــافء كة زامنكردنةدا، لةو
ثَيدا ئاماذةم وةك خؤيانة، رةواى
طوفتارَيك قسةء هةر بؤ باشترواية
بدةينةوة، خؤمان رابردووى  لة ئاوإ
ماَلى كة واتةنى كورد بدةين، بإيار جا
مةطرة ماَلى بةرد بوو، لة شوشة خؤت

كةس.
Anwar_arab@yahoo.com

عةرةب ئةنوةر

زةأين..
ناكام ثشكؤ

طرنطء ثرؤسةيةكي لة دوورنيية ...
هةَلبذاردندا، وةك ضارةنووسسازي
ئةو بةوةكرد هةستي كة كاتَيك دةسةآلت
بؤ نيية، خؤيدا بةرذةوةنديي لة ثرؤسةية
بآ راطةياندنَيكي نةيارةكاني، ثةالمارداني
نةيارةكاني بة رةنطة بطرَيتةبةر،  (باآلنس)
درؤزن، بة  بكات تاوانباريان بَلَيتء 
طةيشتة كار كة بةآلم هتد، ضةواشةكار.. مشةخؤر، هةلثةرست،
راطةياندنة ديكةء ليستةكاني نةيارو دةسةآلت ئاستةي  ئةو
الكانء دةنطي بشوبهَينَيتء (....) بة حيزبييةكان (غةيرة)
لةقةَلةمبدات، (زةإيــن) بة دةسةآلت بة بةرامبةر ليستةكاني
ئةوةية نيشانةي دةسةآلتة، لةدةستداني كؤنترؤأل نيشانةي ئةوة
ض تووشي  كورسييةكةي، لةدةستداني لةترسي دةسةآلت كة
ئةوةش بووة، خراث سةرلَيشَيواويي دةروونــيء حاَلةتَيكي
دةسةآلتةوة بةناوي ثَييانخؤشة ئةوانةي كة دةسةلمَينَيت
سياسييةكةي رووكةشة (تةنطانة)دا لةكاتي قسةبكةن، لةمالوال
رةسةنة كارةكتةرة كةسايةتي دةضنةوة دةدةن، لةدةست خؤيان
وشةو بةرامبةري خؤيان بةوجؤرة (شاردراوةكةي) خؤيان كة

ناوبةرن... وةسفانة
شايةتي دةســةآلت (رقةبةرايةتي)، لةبري كاتةشدا لةم
(وتةكان)ي دةروونيء باري  ئةوكاتةي تا ثياهاتنةوةية  بةزةيي
هةَلبذاردن)، ملمالنَيي( بؤ شياو تةندروستء ئاستَيكي دةطةإَيتةوة
دةسةآلتء قةوارةيةكي (نةخؤش) ملمالنَيي ئامادةنيية كةس دةنا

نةبَيت... خؤيدا بةسةر (زمان)ي كؤنترؤَلي كة بكات
لةوجؤرة نيية  يةكةمجار ئةمة خؤم بةحاَلي بةش من  .....
ضونكة دةبَيتةوة،  ــةإووم رووب دةســةآلت ئَيستاي وةسفةي
ضةند رابردووداو لة بؤضوونةكانم (هةَلوَيست)ء بة سةبارةت
دةسةآلتء ئَيستا كة (زةإين) (....)و جؤري وشانةي لةو جارَيك
زؤرجاريش زؤريشء ثَيموتراوةو بةكاردةهَينن، قسةكةرةكاني

ثَيكةنيوم... ثَيي
لةوجؤرة بووم، شؤإش)دا (ئاآلي لةطةأل كة خؤي كاتي  -
نةك وتراوة، لَيبووةو طوَيم بيستووةو ثَيكةنيناويتريشم وشانةو
(ئاآل) دوورنةبوون لةوجؤرة هاوإَييانى هةموو بطرة خؤم، هةر
هةندَيك (زةإين) لةضاو هةرضةندة (دةسةآلت)، جوانانةي وةسفة

ضَيشتة).. (خوَيي ديكة ئةخالقيي ثإوثاطةندةي
شانؤيي بةرهةمَيكي ضةند سويد ــي وآلت لة كاتَيك   -
كةضي رازيبووين، (زةإين) بة ثَيشكةشكرد، رةخنةطرانةمان
كار (جاش)، بة كرد ئَيمةيان دةركردء بةياننامةيةكي دةسةآلت
بةرهةمانة ئةو طةلةكةمان، كةَلةشاعيرَيكي!! ئةوةي طةيشتة
دانرابن!!.. «ئاودةست»دا لة كة بكات وةسف دةستةطوَلَيك بة
بة (مةناعة)يةك بةرامبةر جؤرة وردةوردة وايكرد ئيتر ئةمةش

ثةيدابكةين..!! دةسةآلت عيلميانة)يةكاني (شيكردنةوة
(رؤذنامة)م، هاوكارَيكي ئةوةي حوكمي بة ئةمجارةش -
دةنطي ناإةزاييء دةسةآلت بةردةكةوَيت، (زةإين)ةم لةو بةشَيك
ضارةسةري ثةيامي كةموكورتييةكانء دةستنيشانكردني قةَلةمي
دةشوبهَينَيت.. (زةإين) بة هةرَيم حوكمإانيي نةهةمواري باري

(بةستة)ية... (مةقام)ء دةسةآلت، بؤ ملكةضي بَيدةنطيء ديارة
هةر قسةبكةن، بةناوييةوة تامةزرؤن ئةوانةي دةسةآلتء
باآلنسء ئاستي بةرامبةر، ناولَينانَيكي شيكردنةوةء قسةو جؤرة
لة (بةئاطابوون) لةدةستداني نيشاندةدا، خؤيان كؤنترؤَلي
بةرامبةرةكةت، شكاندني شَيوازي رستةو هةَلبذاردني قسةكردنء
(عاشقبووني نةخؤشيي نةخؤشيية، سةرةتاي (تــا) وةك
طةإانةوة نةخؤشيي ثاشةإؤذ)، لة (ترس نةخؤشي كورسي)،
تواناي لة بَيبإوابوون نةخؤشيي كةسَيتي، رةسةنةكاني بنةما بؤ
كةوتنةإووي لة ترس نةخؤشيي نةبيت.. (دةسةآلتدار) كة خود

ديكة... خةَلكاني كةسء لة ملمالنَيي (راستييةكان)
(تا)كةي كة سةلماندنَيكة دةسةآلتيش، قسانةي ئةوجؤرة -
طةإاندنةوةي بة ضارةسةريشي ــةرزةو ب زؤر ــةآلت دةس

دةسةآلتء قسةبَيذةكانَيتي! (وعي) بةئاطابوون
بؤ كوردستانء هةرَيمي لة (طــؤإان) داواكاريي ئةمإؤ  -
لةاليةن كوردستان خةَلكي ئايندةي ئَيستاو بةرذةوةنديي
قةَلةمانةي دةنطء (زةإين) لةقةَلةمدةدرَيت.. ئةو بة دةسةآلتةوة
دةسةآلتَيكي هَينانةكايةي بؤ بدرَيت هةوَلَيك دةيانةوَيت
دابينكردني عةدالةتي كؤمةآليةتي، بؤ رَيطاطرتن بؤ ديموكراسي،
هَينانةكايةي بؤ خةَلك، كؤمةآلني بودجةي لفلَيداني دزينء لة
وةستاو، ثَيي خؤي لةسةر ئةكتيظء  بةدةسةآلتء  ثةرلةمانَيكي
ثَيشكةوتنة رووةو مةدةني كؤمةَلطايةكي بناغةداناني بؤ
ضيتر بؤئةوةي فةرهةنطييةكان، كؤمةآليةتي، ئــابــووري،
كوردستانةوة خةَلكي هةموو ئيرادةي لةسةروو تاكةكةسَيك
(بةعس)ئاسا، حيزبييةكان دامودةزطا ضيتر بؤئةوةي نةبَيت،
خؤي نةبَيتء دةستبةسةر (ثاشكؤ)يةتي لة كورد (تــاك)ي
ليستي هةَلبذاردني  دامةزراندنء خوَيندنء بإياري خاوةني 
بة دةنطانة ئةو دةسةآلت بَيت.. خؤي (بيركردنةوةي) بة نزيك

دةشوبهَينَيت.. (زةإين)
هةر لة دةبَيت (زةإين)بن، قةَلةمانة دةنطء ئةو ئةطةر خؤ
(زةإين) تا بكرَيت (....) بؤ ثةيكةرَيك هةرَيم، باخضةيةكي ساحةو
(طوآ)ش لةبةرضاوبَيت، خؤيان هةردةم خةَلكء يادي بكةوَيتةوة
(دةسةآلت) بؤئةوةي سيمبولَيك وةك بطرن (زةإين)ةكةي لة
(زةإيــن) بة (نةفرؤشراو) قةَلةمي جياواز، ــازادو ئ دةنطي

دةشوبهَينَيت...
(ديموكراسي)دا، لة كة ئةوة نةكات طلةيي دةسةآلت دوورنيية

هةية... خؤي جَيي (زةإين)يش
ديموكراسي فةرهةنطي لة زةإيــن  بةَلَى دةَلَيين ئَيمةش

(بةيتةرة)داية...

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

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

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

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

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

كؤمثانياي رؤذي نوآ

بؤ وةبةرهيَناني 
خانووبةرة

هةلَيكي زيَرين...
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