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زانا رؤستايى: ضارةنووسى بَيسةروشويَنكراوانى 
شةأى ناوخؤ لةئةستؤى يةكيَتىء ثارتيية

بةتؤمةتى اليةنطريى بؤ ليستى طؤأان
 ثارتى ئةفسةرَيك دةستبةسةر دةكات  

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

ل٢

بةختيار عةلى:

تيورة، سياسةت، 
طؤأان

رؤذانة بة تيراذى

(١٥) هةزار بآلودةبيَتةوة

شوان ئةحمةد:

دةرفةتى طؤأان

ةو
ةر
ـــ
ب

دةريدةكات
طؤِران ى

ليست دنى
راطةيان ى

ليذنة نة،
هةلَبذارد

تايبةتى ى
وكراوةيةك

بآل (٤) مارة:
ذ

٢٨-٦-٢٠٠٩

No.  4    Date.

٥٧

شةهيد بنةمالَةى ن
هةزارا

دةدةن طؤأان ليستى بة ط
-6-28دةن

2009

هةولَير ح-
فةتا ريَبين

ثَيشوى
ثةرلةمانتارَيكى

دةكات، ئةوة بؤ ئاماذة  كوردستان

بنةماَلةى هةزاران طؤإان ليستى كة

لةدةوركؤبووةتةوةو شةهيدى

كةسوكارىشةهيدانيشبةئومَيدَيكى

بإيوةتة ضاويان زؤرةوة

دةنطى طؤإانء ليستى سةركةوتنى
ثَيدةدةن.

يةكةم ئةندامى طوَلثى، د.فايةق

كوردستانء ثةرلةمانى خولى

ضاودَيرىسياسىلةضاوثَيكةوتنَيكدا،

لةذمارةى كة نَيوةند طؤظارى لةطةأل

بة سةبارةت بآلوكراوةتةوة، ٦٢دا 

طؤإان ليستى جةماوةرى ئاستى

مستةفا نةوشيروان «ليستى دةلََيت:

شةهيدى بنةماَلةى  هةزاران 

كؤمةَلة لةو لَيكؤبووةتةوةو

ثَيشمةرطانة كاديرو سةركردةو

نوَييان شؤإشى كة  ثَيكهاتووة،

نةوشيروان هةَلطيرساندووةو

ئةندازيارى بؤخؤى مستةفا

نوَيى طةلةكةمانة. شؤإشى

خةَلكى كة تةها،  غالب  تريفة

زريان(غالب شةهيد كضى هةولَيرةو

لة   ١٩٩٧ ساَلى لة باوكى كة تةها)

ئازارو لةذَير  ئةبوغرَيب زيندانى 

بة سَيدارةدراوة، لة ئةشكةنجةدا

وةك من راطةياند: طؤِرانى بةرةو

بؤ خؤم  ثاَلثشتى شةهيدَيك كضة 

ضونكة رادةطةيةنم، طؤِران ليستى

طؤِران ليستى باوةِرةدام لةو

كةسوكارى داخوازييةكانى مافء

لةكاتَيكدا دةهَينَيت، بةدى شةهيدان

نةوةى بؤ ئيمتيازات ئةمِرؤ تا كة

بؤ نةك ثلةدارةكانة،  بةرثرسء 

شةهيدانى كةسوكارى نةوةو

لةثَيناو خوَينيان كة كوردستان

ئةمِرؤى ئةزموونةى ئةم بةديهاتنى

تريفة رشتووة. كوردستان

بة من «لَيرةدا وتيشي: هةروةها

شةهيدان خانةوادةى  كةسوكارو 

ئةركَيكى بةرثرسيارَيتىء دةَلَيم

لةسةرة، نيشتمانيمان  ئةخالقىء 

رَيطايةية ئةو تةواوكردنى ئةويش

لةثَيناويدا ئَيمة كةسوكارةكانى كة

لة داواكارم بةخشيوةو طيانيان

هةستن خؤيان شةهيدان خَيزانى

ليستى بؤ كردن بانطةشة بة

كة ليستَيكة تةنها  ضونكة  طؤِران

لَيدةكرَيت ئةوةى ضاوةِروانى

بةدى بهَينَيتء ئاواتةكانى شةهيدان

كةسوكارى ليستةشدا ئةم لةسايةى

خؤيان مافة رةواكانى بة شةهيدان
دةطةن».

زاطرؤس ترةوة اليةكي لة

شارى دانيشتوى قادر لوقمان

لوقمان (شةهيد  باوكى كة هةولَير 

شةهيد(هةرمان) بة ناسراو قادر)

لة   ١٩٩١ راثةِرينى دواى لة

بةعس ثياوانى دةست بة (كةَلةك)

طؤِرانى بةرةو بة  شةهيدكراوة،

شةهيد كوِرى وةك  من  راطةياند:

رابطةيةنم ئةوة دةمةوَيت  هةرمان

هةَلبذاردووة باوكم رَيطاى كة

بةرةو سةربةخؤيىء رَيطاى كة

سياسى ئةزموونى ثَيشبردنى

وةك بِريارمداوة بؤية كوردستانة،

كوردستانء هةرَيمى هاوآلتييةكى

بة دةنط  شةهيدَيك كوِرة وةك 

ثَيمواية ضونكة بدةم. طؤِران ليستى

هاتنةدى ليستى طؤِران سةركةوتنى

كة شةهيدمانة، باوكى خةونى

لةثَيناودا خةباتى زؤر ساآلنَيكى

طيانى سةرئةنجام كردووةو

بةخشيوة. لةثَيناودا

٢ بؤ  ل

هاوآلتيان ئاطاداريةك بؤ

هاوآلتيانء نَيوان ثةيوةندى ثتةوكردنى بةمةبةستى

لةماوةى كة دةكةين هاوآلتيان لة داوا بآلوكراوةكةمان،

يان روداوَيكيان هةلَمةتةكانى هةلَبذاردندا، هةر هةوالََيك

ليستَيكى بةرامبةر هةرليستَيك خروقاتى لةجؤرى بينى،

ضوارضَيوةيةوة، ئةو بضَيتة كة هةرمةسةلةيةك يان ديكة

ئةدرةسانةوة بةم ثةيوةندى بآلوكردنةوةى مةبةستى بة

ئيمةيلى يان يان ٠٧٧٠٣٤٤٩٩٩٩)  ٠٧٧٠٣٤٧٩٩٩٩) بكةن

(p.goran@ymail.com)

نةوت: سامانى بة مستةفا سةبارةت نةوشيروان ثةيامى

هةموو رَيككةوتننامةيةكء طريَبةستَيكى   دةبَيت

ل٣ بؤ بآلوبكريَتةوة    طشتى نةوتيى  بؤ راى

هةولَير: لة سةواف مزطةوتي وتاربَيذي سوَيري، عومةر مةال

بكات، قسة ميللةت هاتووة ئةوة كاتي

٥ بؤ ل دةيبات. كة با كآلوة بدات لةو با سندان

بةشارةتى
سامان

سةرؤكى بارزانى، نَيضيرظان

ليستى بؤ بانطةشة هةرَيم حكومةتى

بةثَيى لةكاتَيكدا دةكات كوردستانى

كؤمسيؤن رَينماييةكانى ياساء

نيية بؤي حكومةت بةرسَيكى هيض

بة بانطةشةكردن بؤ ثؤستةكةى

كاربهَينَيت،بةثَيضةوانةوةرووبةإووى

سزادةبَيتةوة.

شارى  ياريطاى لة  رؤذى ٦/٢٤ 

ئاهةنطى كوردستانى ليستى هةولَير

دةستثَيكردنى بانطةشةى هةلَبذاردنى

نَيضيرظان ئاهةنطةدا لةو دةستثَيكردو

هةرَيم حكومةتى سةرؤكى  بارزانى،

بم ئَيوة خؤشحاَلم ئةمإؤ لةطةأل » وتى:

ثَيشكةشكردنء لة بةشداريكردن بؤ

ئةو كوردستانى ليستى  ناساندنى

لة دةكات نوَينةرايةتيمان ليستةى

دةمةوَيتلَيرةدا هةلَبذاردنةكانى٧/٢٥،

خؤم تةواوى ثشتطيرى راشكاوى بة

رابطةيةنم». كوردستانى ليستى بؤ

حكومةت سةرؤكى  وتةكانى 

رَينماييةكانى ياساو بةثَيى لةكاتَيكداية

حكومى بةرثرسانى باآل كؤمسيؤنى

هيض بؤ بانطةشةى نيية بؤيان

بةثَيى بةثَيضةوانةوة  بكةن، ليستَيك 

سزادةدرَين.

ئةندامى عةبدولكريم، سةردار

باآلى كؤمسيؤنى ئةنجومةنى

عَيراق هةَلبذاردنةكانى سةربةخؤى

ياساى بةثَيى راطةياند: رؤذنامةى بة

كارمةندَيكى حكومةت كؤمسيؤن هةر

تاوةكو بضوكةوة فةرمانبةرَيكى لة

ثؤستةكةى ئةطةر حكومةت سةرؤكى

بةكارهَينابؤثإوثاطةندةىهةلَبذاردنء

ئةوا لةاليةن كرد، ثشتطيرى ليستَيكى

هةلَبذاردنةكانةوة باآلى كؤمسيؤنى

ثَيشَيلكارييةوةو دةبَيت دةضَيتة خانةى

سزابدرَيت. كؤمسيؤن ياساى ثَيى بة

وتيشى: كؤمسيؤن بةرثرسةكةى

سةرؤكى بارزانى «نَيضيرظان

خؤى ثشتطيرى ئَيستا نابَيت حكومةت

بكات، ئةطةر ئاشكرا هيض ليستَيك بؤ

لة الدان خانةى دةضَيتة ئةوا وابوو،

هةلَبذاردنةكانى ثإوثاطةندةى ياساى

ئَيستا ئةو ضونكة  كؤمسيؤنةوة، 

حكومةتة». سةرؤكى

حكومةتى سةرؤكى لةقسةكانيدا

خزمةتطوزارى كؤمةلََيك لة باسى

لة هةرَيم حكومةتى كة كرد،

وةك كردويةتى، رابردوودا ماوةى

نيشتةجَيبوونء شوقةى دروسكردنى

ئةم رَيطاوبان، كارةباء ضاككردنى

باسكرد دةسكةوتَيك وةك ثرؤذانةى

دةسةآلتدار حيزبى هةردوو بؤ

بؤ كردويانة حكومإانييان لةماوةى

هاوآلتيان.

سةرؤكى حةيدةرى، فةرةج

سةربةخؤى باآلى كؤمسيؤنى 

راطةياند: رؤذنامةى بة هةلَبذاردنةكان

هيض ثإوثاطةندةى كاتى لة نابَيت

لة حكومةت كارةكانى ليستَيك

ثإوثاطةندةى وةك رابردوودا ماوةى

ضونكة بةكاربهَينرَيت، هةلَبذاردن

هةموو هى حكومةت دامودةزطاكاني

دةسكةوتى وةك تةنها نةك خةَلكن،

نيشانبدرَيت. اليةنَيك

ئؤتؤمبَيلَيكى ضةند  رؤذ هةمان

هةَلواسينى بؤ بةكارهَينران حكومى

ليستى الفيتةكانى
ثؤستةرو

ذمارةيةك جطةلةوةش كوردستانىء

بةكارهَينران ئؤتؤمبَيلةكان لة

بؤ هاوآلتيان طواستنةوةى بؤ 

ئاهةنطةكةى ليستى كوردستانى.

سةرؤكى سزادانى  بة سةبارةت 

وتى: عةبدولكةريم سةردار حكومةت

بةشداربوو ليستَيكى  هةر  «ئةطةر

ثَييوابَيت ثةرلةمانى هةَلبذاردنى لة

حكومةت سةرؤكى قسانةى ئةو

تؤماربكات سكاآل دةتوانَيت خروقاتن،

بةرزيدةكةينةوة ئَيمةش كؤمسيؤن، لة

نووسينطةى لة كة ليذنةيةى ئةو بؤ

باآلى كؤمسيؤنى نيشتمانى

بةغدا. لة هةلَبذاردنةكان سةربةخؤى

سةرؤكي قسةكاني ئةطةر

سزا بوون خروقات حكومةت

دةدرَيت».

ثإوثاطةندةى هةلَبذاردن، بؤ بةكارهَينا ثؤستةكةى «ئةطةرسةرؤكى حكومةت

سزابدرَيت» كؤمسيؤن ياساى ثَيى بة دةبَيت

سةردار عةزيز:

ثةرلةمان، لة ترسى 
طؤأان ثةلةى كرد

ل٤، ٥

ل٧

ل٨، ٩، ١٠ء ١١

ةو
ةر
ـــ
ب

دةريدةكات طؤِران ليستى راطةياندنى ليذنةى هةلَبذاردنة، تايبةتى بآلوكراوةيةكى

(٤) .٢٨No.  4    Date-٦-٢٠٠٩ذمارة:

٥٧
شةهيد بنةمالَةى هةزاران

دةدةن طؤأان ليستى بة دةنط

28-6-2009

هةولَير فةتاح- ريَبين

ثَيشوى ثةرلةمانتارَيكى
دةكات، ئةوة بؤ ئاماذة  كوردستان
بنةماَلةى هةزاران طؤإان ليستى كة
لةدةوركؤبووةتةوةو شةهيدى
كةسوكارىشةهيدانيشبةئومَيدَيكى
بإيوةتة ضاويان زؤرةوة
دةنطى طؤإانء ليستى سةركةوتنى

ثَيدةدةن.
يةكةم ئةندامى طوَلثى، د.فايةق
كوردستانء ثةرلةمانى خولى
ضاودَيرىسياسىلةضاوثَيكةوتنَيكدا،
لةذمارةى كة نَيوةند طؤظارى لةطةأل
بة سةبارةت بآلوكراوةتةوة، ٦٢دا 
طؤإان ليستى جةماوةرى ئاستى
مستةفا نةوشيروان «ليستى دةَلَيت:
شةهيدى بنةماَلةى  هةزاران 
كؤمةَلة لةو لَيكؤبووةتةوةو
ثَيشمةرطانة كاديرو سةركردةو
نوَييان شؤإشى كة  ثَيكهاتووة،
نةوشيروان هةَلطيرساندووةو
ئةندازيارى بؤخؤى مستةفا

نوَيى طةلةكةمانة. شؤإشى
خةَلكى كة تةها،  غالب  تريفة
زريان(غالب شةهيد كضى هةولَيرةو
لة   ١٩٩٧ ساَلى لة باوكى كة تةها)
ئازارو لةذَير  ئةبوغرَيب زيندانى 
بة سَيدارةدراوة، لة ئةشكةنجةدا
وةك من راطةياند: طؤِرانى بةرةو
بؤ خؤم  ثاَلثشتى شةهيدَيك كضة 
ضونكة رادةطةيةنم، طؤِران ليستى
طؤِران ليستى باوةِرةدام لةو
كةسوكارى داخوازييةكانى مافء
لةكاتَيكدا دةهَينَيت، بةدى شةهيدان
نةوةى بؤ ئيمتيازات ئةمِرؤ تا كة
بؤ نةك ثلةدارةكانة،  بةرثرسء 
شةهيدانى كةسوكارى نةوةو
لةثَيناو خوَينيان كة كوردستان

ئةمِرؤى ئةزموونةى ئةم بةديهاتنى
تريفة رشتووة. كوردستان
بة من «لَيرةدا وتيشي: هةروةها
شةهيدان خانةوادةى  كةسوكارو 
ئةركَيكى بةرثرسيارَيتىء دةَلَيم
لةسةرة، نيشتمانيمان  ئةخالقىء 
رَيطايةية ئةو تةواوكردنى ئةويش
لةثَيناويدا ئَيمة كةسوكارةكانى كة
لة داواكارم بةخشيوةو طيانيان
هةستن خؤيان شةهيدان خَيزانى
ليستى بؤ كردن بانطةشة بة
كة ليستَيكة تةنها  ضونكة  طؤِران
لَيدةكرَيت ئةوةى ضاوةِروانى
بةدى بهَينَيتء ئاواتةكانى شةهيدان
كةسوكارى ليستةشدا ئةم لةسايةى
خؤيان مافة رةواكانى بة شةهيدان

دةطةن».
زاطرؤس ترةوة اليةكي لة
شارى دانيشتوى قادر لوقمان
لوقمان (شةهيد  باوكى كة هةولَير 
شةهيد(هةرمان) بة ناسراو قادر)
لة   ١٩٩١ راثةِرينى دواى لة
بةعس ثياوانى دةست بة (كةَلةك)
طؤِرانى بةرةو بة  شةهيدكراوة،
شةهيد كوِرى وةك  من  راطةياند:
رابطةيةنم ئةوة دةمةوَيت  هةرمان
هةَلبذاردووة باوكم رَيطاى كة
بةرةو سةربةخؤيىء رَيطاى كة
سياسى ئةزموونى ثَيشبردنى
وةك بِريارمداوة بؤية كوردستانة،
كوردستانء هةرَيمى هاوآلتييةكى
بة دةنط  شةهيدَيك كوِرة وةك 
ثَيمواية ضونكة بدةم. طؤِران ليستى
هاتنةدى ليستى طؤِران سةركةوتنى
كة شةهيدمانة، باوكى خةونى
لةثَيناودا خةباتى زؤر ساآلنَيكى
طيانى سةرئةنجام كردووةو

بةخشيوة. لةثَيناودا
٢ بؤ  ل

هاوآلتيان ئاطاداريةك بؤ

هاوآلتيانء نَيوان ثةيوةندى ثتةوكردنى بةمةبةستى

لةماوةى كة دةكةين هاوآلتيان لة داوا بآلوكراوةكةمان،

يان روداوَيكيان هةَلمةتةكانى هةَلبذاردندا، هةر هةواَلَيك

ليستَيكى بةرامبةر هةرليستَيك خروقاتى لةجؤرى بينى،

ضوارضَيوةيةوة، ئةو بضَيتة كة هةرمةسةلةيةك يان ديكة

ئةدرةسانةوة بةم ثةيوةندى بآلوكردنةوةى مةبةستى بة

ئيمةيلى يان يان ٠٧٧٠٣٤٤٩٩٩٩)  ٠٧٧٠٣٤٧٩٩٩٩) بكةن

(p.goran@ymail.com)

نةوت: سامانى بة مستةفا سةبارةت نةوشيروان ثةيامى

هةموو رَيككةوتننامةيةكء طرَيبةستَيكى   دةبَيت

ل٣ بؤ بآلوبكرَيتةوة    طشتى نةوتيى  بؤ راى

هةولَير: لة سةواف مزطةوتي وتاربَيذي سوَيري، عومةر مةال

بكات، قسة ميللةت هاتووة ئةوة كاتي

٥ بؤ ل دةيبات. كة با كآلوة بدات لةو با سندان

بةشارةتى سامان

سةرؤكى بارزانى، نَيضيرظان
ليستى بؤ بانطةشة هةرَيم حكومةتى
بةثَيى لةكاتَيكدا دةكات كوردستانى
كؤمسيؤن رَينماييةكانى ياساء
نيية بؤي حكومةت بةرسَيكى هيض
بة بانطةشةكردن بؤ ثؤستةكةى
كاربهَينَيت،بةثَيضةوانةوةرووبةإووى

سزادةبَيتةوة.
شارى  ياريطاى لة  رؤذى ٦/٢٤ 
ئاهةنطى كوردستانى ليستى هةولَير
دةستثَيكردنى بانطةشةى هةَلبذاردنى
نَيضيرظان ئاهةنطةدا لةو دةستثَيكردو
هةرَيم حكومةتى سةرؤكى  بارزانى،
بم ئَيوة خؤشحاَلم ئةمإؤ لةطةأل » وتى:
ثَيشكةشكردنء لة بةشداريكردن بؤ
ئةو كوردستانى ليستى  ناساندنى
لة دةكات نوَينةرايةتيمان ليستةى
دةمةوَيتلَيرةدا هةَلبذاردنةكانى٧/٢٥،
خؤم تةواوى ثشتطيرى راشكاوى بة

رابطةيةنم». كوردستانى ليستى بؤ

حكومةت سةرؤكى  وتةكانى 
رَينماييةكانى ياساو بةثَيى لةكاتَيكداية
حكومى بةرثرسانى باآل كؤمسيؤنى
هيض بؤ بانطةشةى نيية بؤيان
بةثَيى بةثَيضةوانةوة  بكةن، ليستَيك 

سزادةدرَين.
ئةندامى عةبدولكريم، سةردار
باآلى كؤمسيؤنى ئةنجومةنى
عَيراق هةَلبذاردنةكانى سةربةخؤى
ياساى بةثَيى راطةياند: رؤذنامةى بة
كارمةندَيكى حكومةت كؤمسيؤن هةر
تاوةكو بضوكةوة فةرمانبةرَيكى لة
ثؤستةكةى ئةطةر حكومةت سةرؤكى
بةكارهَينابؤثإوثاطةندةىهةَلبذاردنء
ئةوا لةاليةن كرد، ثشتطيرى ليستَيكى
هةَلبذاردنةكانةوة باآلى كؤمسيؤنى
ثَيشَيلكارييةوةو دةبَيت دةضَيتة خانةى
سزابدرَيت. كؤمسيؤن ياساى ثَيى بة

وتيشى: كؤمسيؤن بةرثرسةكةى
سةرؤكى بارزانى «نَيضيرظان
خؤى ثشتطيرى ئَيستا نابَيت حكومةت
بكات، ئةطةر ئاشكرا هيض ليستَيك بؤ

لة الدان خانةى دةضَيتة ئةوا وابوو،
هةَلبذاردنةكانى ثإوثاطةندةى ياساى
ئَيستا ئةو ضونكة  كؤمسيؤنةوة، 

حكومةتة». سةرؤكى
حكومةتى سةرؤكى لةقسةكانيدا
خزمةتطوزارى كؤمةَلَيك لة باسى
لة هةرَيم حكومةتى كة كرد،
وةك كردويةتى، رابردوودا ماوةى
نيشتةجَيبوونء شوقةى دروسكردنى
ئةم رَيطاوبان، كارةباء ضاككردنى
باسكرد دةسكةوتَيك وةك ثرؤذانةى
دةسةآلتدار حيزبى هةردوو بؤ
بؤ كردويانة حكومإانييان لةماوةى

هاوآلتيان.
سةرؤكى حةيدةرى، فةرةج
سةربةخؤى باآلى كؤمسيؤنى 
راطةياند: رؤذنامةى بة هةَلبذاردنةكان
هيض ثإوثاطةندةى كاتى لة نابَيت
لة حكومةت كارةكانى ليستَيك
ثإوثاطةندةى وةك رابردوودا ماوةى
ضونكة بةكاربهَينرَيت، هةَلبذاردن
هةموو هى حكومةت دامودةزطاكاني

دةسكةوتى وةك تةنها نةك خةَلكن،
نيشانبدرَيت. اليةنَيك

ئؤتؤمبَيلَيكى ضةند  رؤذ هةمان
هةَلواسينى بؤ بةكارهَينران حكومى
ليستى الفيتةكانى ثؤستةرو
ذمارةيةك جطةلةوةش كوردستانىء
بةكارهَينران ئؤتؤمبَيلةكان لة
بؤ هاوآلتيان طواستنةوةى بؤ 

ئاهةنطةكةى ليستى كوردستانى.
سةرؤكى سزادانى  بة سةبارةت 
وتى: عةبدولكةريم سةردار حكومةت
بةشداربوو ليستَيكى  هةر  «ئةطةر
ثَييوابَيت ثةرلةمانى هةَلبذاردنى لة
حكومةت سةرؤكى قسانةى ئةو
تؤماربكات سكاآل دةتوانَيت خروقاتن،
بةرزيدةكةينةوة ئَيمةش كؤمسيؤن، لة
نووسينطةى لة كة ليذنةيةى ئةو بؤ
باآلى كؤمسيؤنى نيشتمانى
بةغدا. لة هةَلبذاردنةكان سةربةخؤى
سةرؤكي قسةكاني ئةطةر
سزا بوون خروقات حكومةت

دةدرَيت».

ثإوثاطةندةى هةَلبذاردن، بؤ بةكارهَينا ثؤستةكةى «ئةطةرسةرؤكى حكومةت

سزابدرَيت» كؤمسيؤن ياساى ثَيى بة دةبَيت
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بةشارةتى سامان

رَينماييةكاني ياساو بةثَيي
سةربةخؤي بــاآلي كؤمسيؤني
راطةياندني لةسةر هةَلبذاردنةكان،
كوردستاني ليستي بؤ ثشتطيريي
ــي داهــاتــووي ــذاردن ــب ــةَل ــةه ل
دةبَيت كوردستاندا، ثةرلةماني
سةرؤكي ــارزانــي ب نَيضيرظان

سزابدرَيت. هةرَيم حكومةتي
سةرؤكى بارزانى نَيضيرظان
ئاهةنطي لة هةرَيم حكومةتى
هــةَلــمــةتــي ــي ــردن ــك ــَي ــث دةســت

كوردستانيدا ليستى بانطةشةي
لَيرةدا ــت ــةوَي «دةم رايطةياند:
تةواوى ثشطيريى بةإاشكاوى
كوردستانى ليستى بــؤ ــؤم خ
ئــةنــدامــَيــكــي ــم»ء ــةن ــةي ــط راب
كؤميسياراني ئــةنــجــومــةنــي
ئاشكرايكرد: باآلش كؤمسيؤني
هةر كؤمسيؤن ياساى «بةثَيى
سةرؤكى تاوةكو فةرمانبةرَيك
بؤ بةكارهَينا ثؤستةكةى حكومةت
لةاليةن ليستَيك، بؤ بانطةشةكردن

دةدرَيت». سزا كؤمسيؤنةوة
سةرؤكى بارزانى نَيضيرظان
كوردستان، هةرَيمي حكومةتى
ــادةى ــام ئ  (٦/٢٤) رؤذى ــة ل
هةَلمةتي دةستثَيكردني ئاهةنطي
كوردستانى ليستى بانطةشةي
هةولَير شارى ياريطاى لة كة بوو،
«خؤشحاَلم وتى بةإَيوةضوو،

بؤ ــم ب ــوة ــَي ــةَل ئ ــةط ــإؤ ل ــةم ئ
ثَيشكةشكردنء لة بةشداريكردن
ئةو كوردستانى، ليستى ناساندنى
دةكات نوَينةرايةتيمان  ليستةى 
(٧/٢٥)ء هةَلبذاردنةكانى لة
بةإاشكاوى لــَيــرةدا دةمــةوَيــت
رابطةيةنم خؤم تةواى  ثشتطيريى

كوردستانى». ليستى بؤ
بةشداريكردنء بة سةبارةت
بــارزانــى نَيضيرظان ثاَلثشتى
لة هةرَيم حكومةتى سةرؤكى
هةَلبذاردنى بانطةشةى هةَلمةتى
ــةردار س كوردستانى، ليستى
ئةنجومةنى ئةندامى عةبدولكةريم

باآلى كؤمسيؤنى كؤميسيارانى
رؤذنامةى بة هةَلبذاردنةكان
ياساى كؤمسيؤن راطةياند «بةثَيى
لة حكومةت  كارمةندَيكى هةر 
تاوةكو بضوكةوة فةرمانبةرَيكى
ئةطةر حــكــومــةت،  ــى  ــةرؤك س
بةكارهَينا ثؤستةكةى ــاتء ه
هةَلبذاردنء ثروثاطةندةى بؤ
ئةوا كــرد ليستَيكى ثشطيريى 
ــاآلى ب كؤمسيؤنى  لــةاليــةن 
خانةى دةضَيتة هةَلبذاردنةكانةوة
بةثَيى دةبَيت ثَيشَيلكارييةوةو

.» بدرَيت كؤمسيؤن سزا ياساى
نَيضيرظان ئَيستا «نابَيت وتيشى:
حكومةت، ســةرؤكــى ــارزانــى ب
ليستَيك هيض  بؤ  خؤى  ثشتطيريى 
ئةوا وابوو ئةطةر بكات، ئاشكرا
ياساكانى لة الدان  دةضَيتةخانةى
ثروثاطةندةى بؤ كة كؤمسيؤنةوة

دياريكردوون، هةَلبذاردنةكان
سةرؤكى ئَيستا ــةو ئ ضونكة

حكومةتة».
وتارةكةيدا، درَيــذةى لة هةر
سةرؤكى بــارزانــى نَيضيرةظان
لة بــاســى ــم، ــةرَي ه حكومةتى 
ــَيــك خــزمــةتــطــوزاريــى كــؤمــةَل
لة ــم  هــةرَي حكومةتى  كــة ــرد  ك
كردوونى، ـــردوودا راب ــاوةى م
شوقةى دروســتــكــردنــى وةك 
ضاككردنى نيشتةجَيبوونء
ثرؤذانةى ئةم رَيطاوبان، كارةباو
بؤ باسكرد  دةستكةوتَيك وةك 
ــدار دةســةآلت حيزبى هـــةردوو
حوكمإانياندا ــاوةى ــةم ل ــة  ك

هاوآلتييان. ئةنجاميانداوة بؤ
حكومةت سةرؤكى وتارةى ئةم
باآلى كؤمسيؤنى ياساى بةثَيى
دةضَيتة عَيراق، هةَلبذاردنةكانى
هةَلبذاردنةوة ثروثاطةندةى خانةى

كوردستانى. ليستى بؤ
حةيدةرى ــةرةج ف هـــةروةك
ــاآلى ب كؤمسيؤنى ــى ــةرؤك س
بة هةَلبذاردنةكان، سةربةخؤى
لة «نابَيت راطةياند رؤذنامةى
ليستَيك هيض ثروثاطةندةدا، كاتى
مــاوةى لة  حكومةت كارةكانى 
ثروثاطةندةى وةك رابـــردوودا
ضونكة بةكاربهَينَيت، هةَلبذاردن
هى حكومةت دامــودةزطــاكــانــي
وةك تةنيا نةك خةَلكن هةموو
نيشانبدرَين»، اليةنَيك دةستكةوتى
«نابَيت بــةوةشــكــرد: ــامــاذةي ئ

دامودةزطاكانى شَيوةيةك  بةهيض
بانطةشةى بؤ بةكاربَين حكومةت

هةَلبذاردن».
(٦/٢٤) رؤذى ــة ل ـــةآلم ب
حكوميى ئؤتؤمبيلَيكى ضةند
هةَلواسينى بؤ  بةكارهاتوون 
ليستى الفيتةكانى ثؤستةرو
لة ديكة هةندَيكي كوردستانىء
بؤ بةكارهاتوون ئؤتؤمبَيلةكان
ئاهةنطةكةى بؤ هاوآلتييان هَينانى
ياريطاى لة كوردستانى ليستى

هةولَير.
ئاشكراكردنء بة سةبارةت
بــارزانــى نَيضيرظان ثاَلثشتى
ليستى بؤ  حكومةت سةرؤكى 
سةردار كاتةدا، لةم كوردستانى
وتـــي: «ئــةطــةر عــةبــدولــكــةريــم
لة بــةشــداربــوو  ليستَيكى هــةر 
ثَييوابَيت ثةرلةماندا  هةَلبذاردنى 
حكومةت سةرؤكى قسانةى ئةو
سكاآل ــت ــَي ــوان دةت ــن، ــات خــروق
ئَيمةش كؤمسيؤن، لة تؤماربكات
ليذنةيةى ئةو بؤ بةرزيدةكةينةوة
نيشتمانى نووسينطةى لة كة
سةربةخؤى بــاآلى كؤمسيؤنى
تايبةتن بةغدا لة  هةَلبذاردنةكان 
ثروثاطةندةى بةثَيشَيلكارييةكانى
دواى ئةوليذنةية هــةَلــبــذاردن،
ئةطةر سكاآلية لةو لَيكؤَلينةوة
قسانةى ــةو ئ بــؤيــانــدةركــةوت
ئةوا خروقاتة، حكومةت سةرؤكى
كؤمسيؤن تايبةتى ياساى بةثَيى
دةدرَيت». حكومةت سزا سةرؤكى
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كارمةندَيكى هةر كؤمسيؤن ياساى «بةثَيى
تاوةكو بضووكةوة فةرمانبةرَيكى لة حكومةت
ثؤستةكةى حكومةت، ئةطةر هاتء سةرؤكى

هةَلبذاردنء ثروثاطةندةى بؤ بةكارهَينا
خانةى دةضَيتة كرد ليستَيكى ثشطيريى

كؤمسيؤن ياساى بةثَيى دةبَيت ثَيشَيلكارييةوةو
بدرَيت». سزا

عةبدوإلةحمان شارا

هةَلبذاردنى كوردستانى بةشدار لة ليستى
كوردستان ئاآلى  بة كوردستاندا، ثةرلةمانى
ئةمة كة دةكــات،  ليستةكةى بؤ بانطةشةى
كة باآلية كؤمسيؤنى رَينماييةكانى ثَيضةوانةى
بانطةشةية ئةو بؤ نةتةوايةتيى رةمزى نابَيت

بةكاربهَينرَيت.
ئةندامى عةبدولكةريم، ســةردار حاكم
باآلى كؤمسيؤنى كؤميسيارانى ئةنجومةنى
رؤذنامةى بة هةَلبذاردنةكان، سةربةخؤى
بؤ كوردستان ئاآلى بةكارهَينانى راطةياند:
ليستَيكةوة، هةر لةاليةن هةَلبذاردن بانطةشةى
كة باآلية كؤمسيؤنى رَينماييةكانى ثَيضةوانةى
بانطةشةيةدا لةو  نةتةوايةتيى رةمزى  نابَيت

بةكاربهَينرَيت.
لةدذى سكاآل ئةطةر بةوةكرد،  ئاماذةشى
لةئَيستادا كة تؤماربكرَيت كوردستانى ليستى
هةَلبذاردن بانطةشةى بؤ كوردستان ئاآلى
لَيثَيضينةوةى كؤمسيؤن ئةوا بةكاردةهَينَيت،
ئةنجامدةدات، ليستةدا  ئةو لةطةأل  ياسايى
اليةنَيك نةك ميللةتَيكة موَلكى ئةوة «ضونكة

دياريكراو». ليستَيكى يان
هةَلبذاردنى لة هةم ديكةوة، لةاليةكى

بؤ هةم كوردستانء ثةرلةمانى رابــردووى
٧/٢٥ى هةَلبذاردنى لة بةشداريكردنيش
سةربةخؤى باآلى كؤمسيؤنى ئةمساَلدا،
زةحمةتكَيشان حيزبى لة تانةى هةَلبذاردنةكان
ئاآلى ليستةكةى لؤطؤى كة بــةوةى دا
مةبةستةش ئةو بؤ  هةر بوو،  كوردستان
ثةرلةمانى هةَلبذاردنى لة حيزبةكة لؤطؤى
كوردستان ئاآلى لة بريتيبوو، كوردستاندا

بةبآ خؤر.
سكرتَيرى عةزيز، قادر لةوبارةيةشةوة
كــوردســتــان، زةحمةتكَيشانى حيزبى 
لةطةَل رَيوشوَينَيك هيض كؤمسيؤن ثَييوانةبوو
بةكارهَينانى بة سةبارةت كوردستانيدا ليستى
ليستةكةيان بانطةشةى بؤ كوردستان ئاآلى
كؤميتةيةكى «كؤمسيؤن  وتيشي: بطرَيتةبةر، 
ئاماذةشى ثارتيية»، يةكَيتىء بة ســةر
كوردستانى، ليستى  هةر نةك كة  بةوةكرد،
بة خؤيانة مافى ديكة ليستةكانى هةموو بةَلكو
«ضونكة بكةن، بانطةشة كوردستانةوة ئاآلى
بةهؤى بةآلم كوردة، نةتةوايةتيى رةمزى ئةوة
بةخؤى تايبةت لؤطؤى ليستةو هةر ئةوةى
ليستى دةبواية بةكارناهَينن، ئاآلية هةية، ئةو
تايبةتى لؤطؤى ئةوةى بةهؤى كوردستانيش

بةكارنةهَيناية». كوردستانى ئاآلى هةية،

كوردستان ئاآلى بةكارهيَنانى
هةلَبذاردن، بانطةشةى بؤ

خروقاتة

سزا بدرَيت بارزانى نَيضيرظان دةبَيت كؤمسيؤن بةثَيى ياساى

قادر هةستيار

شةهيدانء كارووبارى وةزارةتــى مانطة  (١٤)
شةهَيدَيكيان ــى وارس ــى  وةآلم ئةنفالكراوةكان

كردنيان. هاوكارى بؤ نةداوةتةوة
رؤذنامة دةست كة رةسميى نووسراوَيكى بةثَيي
طشتى بةإَيوةبةرَيتى ٢٠٠٨/٤/١ةوة لة كةوتووة
ناوى سلَيمانى ئةنفالكراوةكان/ شةهيدانء كاروبارى

كةمدةرامةتن،  هةذارو خَيزانةكانيان كة (٢٢) شةهيد
كــاروبــارى و شةهيدان ـــى وةزارةت ئاراستةى
هاوكاريكردنيان بةمةبةستى كردووة، ئةنفالكراوةكان
بةوتةى بةآلم وةزارةتة، ئةو ثَيشترى داواى لةسةر
لةاليةن تائَيستا شةهيدانة  لةو  يةكَيك وارســى

نةدراونةتةوة. وةآلم وةزارةتةوة
شةيف) قادر  (عةلى  شةهيد  وارسى  عةلى  دَلشاد 
رؤذنامةى بة ليستةكةية ناو ناوى هةشتةمين كة
ئةو داواكارييةمان لةاليةن ٢٠٠٨/٤/١ةوة لة راطةياند»
ئةنفالكراوةكانةوة شةهيدانء طشتى بةإَيوةبةرَيتى
ئةنفالكراوةكان شةهيدانء ــى وةزارةت ئاراستةى
تائَيستا كردنمان، بةآلم بةمةبةستى هاوكارى كراوة
وةآلمنةدراوينةتةوة نةخَير بة نة بةَلَيء بة نة
شةهيدانء كاروبارى طشتى بةإَيوةبةرَيتى لة
وةآلمَيكيان هيض ثَييانوتووم  ئةنفالكراوةكانيش 

ثَينةطةيشتووة. داواية بةو سةبارةت

وةآلمى مانطة (١٤)
شةهيدَيك خَيزانى

نةدراوةتةوة

رةشيد سيروان

ضوارشةممةى رؤذى  ــار دواج
ماوةبةسةرضووى ثةرلةمانى رابردوو
بإيارى ضةثَلةإَيزان بة كوردستان
مَيذوو كة دا، دةستوورَيكى تَيثةإاندنى
خولةى ئةم بؤ رةش خاَلَيكى وةك

دةينووسَيتةوة. ثةرلةمان
هةفتةى ســآ  دوو ــاوةى ــةم ل
لة فــراوان بةرةيةكى  كة  ــردوودا راب

سياسييةكانى رةوتة خةَلكء توَيذةكانى ضينء زؤربةى
ئامادةكراوةى ثرؤذة ئةو ثةسةندكردنى بة دذ كوردستان
ليستى ثةرلةمانتارانى لةنَيوانياندا كة ببوو، دروست دةستوور
بوون لةم دةستوور ثةسةندكردنى بة دذ ضوار حيزبةكةش
بةياننامةى لة وةك ئةوةى بةثاساوى ثةرلةماندا، خولةى
قانوون «شةرعيةتى هاتبوو ناإازييةكةدا ثةرلةمانتارة (٢٥)
ماوةكةيةوة بةسةرضوونى بةهؤى ثةرلةمان دةركردنى
طوَيمان ميدياكانةوة لة لةثإ بةآلم ثرسيارةوة»، ذَير كةوتووةتة
ثةشيمانبوونةتةوةو حيزبةكة ضوار ثةرلةمانتارانى كة لَيبوو
جَيكردنةوةى لةبةر نةطرت،  خؤيان ئيمزاكانى  ئيحترامى
لةسةر بإياريان حيزبييةكانيان لة دةستووردا، بةرذةوةنديية
اليةنة هةَلوَيستةى ئةم من بةبإواى  كة دا، دةستوورةكة
هاوثةيمانيان، عةلمانييةكةى حيزبة دوو ئيسالمييةكانء
لةم جةماوةرييان ثَيطةى  لة دةدات كوشندة  زةربةيةكى
لة يةكَيك بة  مَيذوو دةشَيت هةَلبذاردندا سةروبةندةى 
لةوةى جطة بكات،  تؤمارى هةَلوَيستيان  ناشرينترين 
بة سةبارةت كاردانةوةيةكدا لة بارزانيش مةسعود بةإَيز
ئةو هةر ثةرلةمانةوة لةاليةن دةستوورةكة ثةسةندكردنى
زةرورة كة ميللةت باوكى هةرَيمء سةرؤكى وةك نةك رؤذة،
ئةو بةرامبةر لة بكات، هاوآلتييةكانى سةيرى  ضاو بةيةك
دةستوورة «ئةم وتى:  كوردستان خةَلكى ناإازييةى  بةرة
ديكة ماوةيةكى دوذمنانء ناحةزانء ضاوى ضقَلى دةبَيتة

دةكةين». لةسةر راثرسيى
ناإةزاييةكى ئَيستا  كة دةستوورةى  ئةم  ناوةرؤكى
بريتيية اليةكيان دوو بوارداية: لَيكةوتووةتةوة، لة بةرفراوانى
جَيناكؤكةكانى ناوضة ضارةنووسى ناديارى مةسةلةى لة
كوردستان هةرَيمى خاكى ٥١٪ى رَيذةى كة كوردستان
دةسةآلت مامةَلةى ضؤنَيتى مةسةلةى لةطةأل ثَيكدةهَينَيت،
مةسةلةى ديكةش اليةنةكةى داهاتوودا، ئؤثؤزسيؤنى لةطةأل
كوردستان، هةرَيمى سةرؤكى بة زؤرة دةسةآلتَيكى ثَيدانى

ضونكة:
هةية ثةرلةمانى هةَلوةشاندنةوةى دةسةآلتى سةرؤك *
ثةرلةمان نيوةى كورسييةكاني يةكَيتى خاوةنى ثارتىء «ئةطةر
يان بكَيشنةوة، لةكار بكةنء دةست ثةرلةمان بايكؤتى بنء

بارزانى». بة بدةن ثةرلةمان هةَلوةشاندنةوةى داواى
(حكومةت). هةرَيمة راثةإاندنى دةزطاى سةرؤك، *

نائاسايى بارى جاإدانى دةركردنى دةسةآلتى سةرؤك *
هةية. هةرَيمى

ثَيشمةرطةى هَيزةكانى جوآلندى دةسةآلتى سةرؤك *
دةسةآلتى بةثَيضةوانةشةوة هةرَيم، دةرةوةى بؤ هةية

هةرَيم. ناو هةية بؤ دةرةكى بانطهَيشتكردنى هَيزى
ئةندامانى مةرسومَيك  دةركردنى بة خؤى  سةرؤك *
دادوةران دادوةريىء ئةنجومةنى هةرَيمء دةستوورى دادطاى

دادةمةزرَينَيت.
دةزطايةدا ئةو دةسةآلتى تةواوى بةسةر خؤى سةرؤك *
(دةزطاى بةناوى دةستوورةكة ثةسةندكردنى ثاش كة دةبَيت

ئةنجومةنى ئاسايشى هةرَيم) ثَيكدَيت.
لة كة طرنطةى دةسةآلتة (٢٤) لةو خاَلن شةش تةنيا ئةمانة
ئةطةر هةركةسَيك كة هةرَيم، سةرؤكى بة دراوة دةستووردا
هةست بةوةدةكات بزانَيت، سياسةت ئةلفءباى تؤزقاَلَيك لة
هيض هةرَيم سةرؤكى بة دراوة  زؤرةى  دةسةآلتة ئةم كة
تةواو ناضَيتء  ثةرلةمانى لة هةرَيمة ئةم سيستمى كاتَيك 
بة ثَيكرد ئاماذةم خاَلةى شةش ئةو تةنيا سةرؤكايةتيية،
لةو دةسةآلتانة يةكَيك هيض عَيراق، بة دةستوورى بةراورد
نة كؤمارو سةرؤك جةالل تاَلةبانى دةسةآلتى نة لة عَيراقدا لة
لة تةنيا نيية، وةزيراندا سةرؤك ماليكى نورى لة دةسةآلتى

عَيراقداية. ثةرلةمانى دةسةآلتى
بة ثارتيدا  طوشارى لةذَير كة ترسناكةى دةسةآلتة ئةم
لَيى مةبةست  تةنيا  ثَيمواية دراوة، هةرَيم سةرؤكى  ثؤستى 

بارزانى. مةسعود بةإَيز بة زؤرة دةسةآلتَيكى ثَيدانى
رةتكردنةوةو بؤ طةلةكةمان دَلسؤزانى ثةرؤشيى
كة نيية ــةوةوة ب ثةيوةندى دةســتــوورة، بةم دةنطنةدان 
شةخسَيك يان حيزبَيك دةسةآلتى ئَيستادا لة بَيت مةبةستيان
خةَلكء بة ئازادييةكانى ثةيوةندى بةَلكو ئةوة كةمبكرَيتةوة،
بؤ رذَيمَيكيان ض ئَيستا كة هةية دواإؤذمانةوة نةوةكانى

هةَلدةبذَيرين.
هةرَيم، سةرؤكى بةثؤستى زؤرة دةسةآلتة ئةو ثَيدانى 
بة هيواى ئَيستا ثارتى كة  دةطرَيت  سةرضاوة ــةوةوة ل
لةسةر سةثاندنى الوازبووة، ثَيدادةطرَيت داهاتوو ثةرلةمانى
نيازى ثارتى ثَيدةضَيت كة سةرؤكايةتى نيمضة سيستمَيكى
بةرَيت، ثاشايى سيستمَيكى بةرةو هةرَيم هةبَيت ئةوةشي
ثةرلةمانء كوشتنى بؤ هةوَلَيكة  دةستوورة  ئةم هةربؤية
ماناى ئةمةش دواوة، بؤ دةطةإَينَيتةوة كوردستان هةرَيمى
بةشَيوةيةكى كوردستان بؤ ديكتاتؤرَيكة دروستكردنى

ياسايى.

دروستكردنى
كوردستان ديكتاتؤرَيك بؤ

ليستَيك هيض ثروثاطةندةدا، كاتى لة «نابَيت
وةك رابردوودا ماوةى لة حكومةت كارةكانى

بةكاربهَينَيت، هةَلبذاردن ثروثاطةندةى
هةموو هى حكومةت دامودةزطاكاني ضونكة

اليةنَيك دةستكةوتى وةك تةنها نةك خةَلكن
نيشانبدرَين»،
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عةبدولخالق دلَير

عوسمان حــاجــى ــوةر ــةن ئ
ثَيشمةرطة، وةزارةتى بريكارى
بــَيــاليــةنــى ــت لــةســةر ــةخ ج
ثؤليسء ئاسايشء هَيزةكانى
ثرؤسةى لة دةكاتةوة ثَيشمةرطة
«ثَيشمةرطةء دةَلَيت: هةَلبذاردنداء
خؤيانة مافى ئةمنى هَيزةكانى
ليستء بــةو دةنــط بةئازادانة 
خؤيان كة بــدةن، كةسايةتيانة 
ئةو ناتوانَيت كةس دةيانةوَيتء

زةوتبكات». هَيزة لةو مافة
سةرؤكايةتى هةَلبذاردنى لة
سَييةمى ــى ــول خ ـــمء ـــةرَي ه
نزيكةى كوردستان، ثةرلةمانى
لةهَيزةكانى كةس هةزار (٢٠٠)
ثؤليسء ئاسايشء زَيرةظانىء
بةر كاتذمَير (٤٨) ثَيشمةرطة
هةَلبذاردنى ئاسايىء لةكاتى
تايبةتدا» «دةنطدانَيكى لة مةدةنى
بةشَيك ــة ك دةدةن، ـــط دةن
لةبَياليةنى طومان  لةضاودَيران 
لةثرؤسةى دةكةن هَيزانة ئةو

هةَلبذاردنةكاندا.

عوسمان حاجى  ئــةنــوةرى 
ثَيشمةرطة وةزارةتــى بريكارى
هَيزى راطةياند: بةرؤذنامةى
ــان كــوردســت ــشــمــةرطــةى ــَي ث
لةدواى لةشاخء هةية مَيذوويةكى
بؤ ديكةى مَيذوويةكى راثةِرينيش
لةثاراستنى تؤماركردووة خؤى
كوردستانء هةرَيمى ئةزموونى
هةرَيم، حكومةتى ثةرلةمانء
خؤى بَياليةنى هَيزة ئةو «كةواتة
ثاراستنى هةوَلى دةثارَيزَيتء
هةَلبذاردنةكان ئارامى هَيمنىء
«لةهةَلبذاردنى وتيشى: دةدات»،

ئةمنىء هَيزةكانى  ــادا  ــي دون
ثَيش خةَلك رؤذ دوو رؤذَيك يان
ــةرؤذى ل بــؤئــةوةى دةنــطــدةن،
ئةمنيةتء خةَلكدا، دةنطدانى
بؤ دةنطدان ئازاديى ئاسايشء
هاوكاتيش دةستةبةربكةن، خةَلك
خؤيةتى مافى ثَيشمةرطة هَيزى
لةخةباتء ساَلة هةموو ئةو دواى
دةنطبدات بةئازاديى  تَيكؤشان، 
كةخؤى اليــةنــةى ــةسء ك بــةو 
ناتوانَيت كةس ثَييةتىء بِرواى
ثَيشمةرطة لةهَيزةكانى مافة ئةو

بكات». زةوت

22009/6/28 يةكشةممة (499) ذمــارة بةدواداضوون هةواألء
hewal.rozhnama@gmail.com

ثَيشمةرطة: وةزارةتى بريكارى

دةيانةوَيت ليستةى بةو بدةن دةنط بةئازاديى مافىخؤيانة، ثَيشمةرطة هَيزى

ليستى طؤإانةوة اليةنطريى بةتؤمةتى

زَيرةظانى ئةفسةرَيكى ثارتى،
دةكات دةستبةسةر

رؤذنامة 

طؤإانةوة، ليستى ثشتطيريكردنى بةهؤى
لةاليةن ثارتى زَيرةظانى هَيزى ئةفسةرَيكى
دةكرَيت. دةستبةسةر زَيرةظانيةوة هةواَلطرى
رؤذنامة دةست زانيارييانةى ئةو بةثَيى
لة نةقيب ثلةى بة ئةفسةرَيك كةوتوون،
ديموكراتى ثارتي يةكى سوثاى (١٨)ى هَيزى
ليستى اليةنطريى بةتؤمةتى كوردستان
موسَل ثارَيزطاى شةنطالى قةزاى لة طؤإان

كراوة. دةستبةسةر
يوسف (ديندار ناوى كة ئةفسةرة ئةو
بةفةرمانى زاخؤية شارى خةَلكى كةلةش)ةو
هةواَلطرى بةشى لة تةيمةس) (بةهجةت عةميد

كراوة. دةستبةسةر زَيرةظانى

رةواندز لة
بآلوكردنةوةى لة رَيطا
دةطيرَيت (رؤذنامة)

عةبدولخالق دلَير

ثـــرؤذةى جَيبةجَيكارى كؤمثانياي
رَيطا رةواندز، (لؤفةكانى) رَيطاى قيرتاوكردنى
رؤذنامة رؤذنامةى دةطرَيت كةسَيك ضةند لة
ئؤتؤمبَيلة لةو رَيطا دواتريش بآلوبكةنةوة،
دةَلَين ثَييان  تَيدابووةء رؤذنامةى كة  دةطرن

لَيرة بآلوبكةنةوة. جارة رؤذنامة دوايين
ليستى نووسينطةى  لة ئيسماعيل زوبَير 
راطةياند: رؤذنامةى بة سؤران، قةزاى لة طؤإان
دةمانويست لةكاتَيكدا ثَينجشةممة رؤذى
بآلوكردنةوة، بؤ رةوانــدز بةرينة (رؤذنامة)
شوفَيرى لة يةكَيك  رَيطاكة لؤفةكانى  لة
قيرتاوى ثــرؤذةى جَيبةجَيكارى كؤمثانياى
لَيكردين داواى رَيطامانء سةر هاتة رَيطاكة،
ئؤتؤمبَيلةكةمان ئَيمةش ثَيبدةين، رؤذنامةى
دواتر دةستى،  داية رؤذنامةيةكمان راطرتء 

ئةو وت شؤفَيرةكةى بة كؤمثانياكة لة يةكَيك
رؤذنامةكةى ئةو بةآلم فإَيدة، رؤذنامةية
ثةيدابوو، لةنَيوانياندا دةنطةدةنط فإَينةداء
«دواتر وتيشى: جَيهَيشت. ئةوانمان ئَيمة بةآلم
خاوةنى بة كة كةسة  ئــةو طةإاينةوة، كة 
ثَييوتين ثَيطرتينء رَيطاى دةرضوو، كؤمثانياكة
بآلودةكةنةوة، لَيرة  رؤذنامةية ئةو  ضؤن ئَيوة
دواتريش كَيية، هى كؤمثانياية ئةو نازانن ئَيوة
رؤذنامة ديكة جارَيكى ثَييوتين توإةبوونةوة بة
داواى لةسةر ثَيمانوت ئَيمة لَيرة بآلونةكةنةوة،
داواى ثَيداونء رؤذنامةمان خؤيان كرَيكارةكان

لَيكرد». لَيبووردنمان
ئةوةى بةهؤى  بةوةشكرد، ئاماذةى زوبَير 
ثَيوةيةء طؤإانى ليستى ئاآلى ئؤتؤمبَيلةكةيان 
لة سنوورةكة، خةَلك هاتوضؤ دةكةن رؤذانة كة
بةوهؤيةشةوة لَيدةكةن، «رؤذنامة»يان داواى

بوون. كَيشة تووشى ضةندجارَيك

عارف ستارة

شوَينكراواني بَيسةرء كةسءكاري
ثارتي يةكَيتيء نَيوان ناوخؤي شةإي
كةسةكانيان ضارةنووسي نادياريي لة باس
خَيزان (٨٠) لة زياتر تائَيستا كة دةكةن،
ناوي ليستي بَيسةروشوَينةء كةسوكاريان

كةسن. (١٢٠) شوَينةكان بَيسةرو
سةرؤكي جَيطري ئةحمةد، عيماد
رؤذي(٦/٧) هةرَيمي كوردستان، حكومةتي
رةوشي لة باسي لةكؤبوونةوةيةكيدا
لة رايطةياند: كردء كوردستان زيندانييةكاني
نيية بةندييةك هيض كوردستاندا زيندانةكاني

دةستطيركرابَيت. جياواز بيرءإاي لةسةر
مرؤظي مافي وةزيري محةمةد، شوان
(٤٨٧)ي ذمارة لة  كوردستانيش، هةرَيمي 
لَيدوانَيكيدا رايطةياند: رؤذنامةدا لة (٦/١٠)
جياواز لة بيروإاي لةسةر هيض زيندانييةك
بةيةك يةك نةماون، كوردستاندا  زينداني
المانةء ناويان دةناسينء  زيندانيانة  ئةو
لةسةر نيية كةس ئَيستا سةردانمانكردوون،
كة ئةوةي بَيت، لةزينداندا سياسي بيروإاي

هةية. بةتيرؤرةوة ثةيوةندي هةية
اليةنةوة لــةدوو قسانة ئةم دةكرَيت
ئةو ــةوةي، ب يةكةميان  بكرَيت،  شيكار
لةزيندانةكاني ئاطايان حكوميانة بةرثرسة
زيندانانة ئةو  نيية بؤيان نيية،  حيزب
شوَينانة لةو كآء لةسةر ضي بزانن ببيننء

بةندكراوة.

حيزب ئةطةر كة ئةوةية دووةميش،
حكوميةكانيشدا لةزيندانة نييةء زينداني
سياسي بيروباوةإي لةسةر كةسَيك هيض
طوزارشت وةآلمَيكة ئةوة دةستطير نةكراوة،
لةكاتي كة ئةو كةسانة دةكات، لةناوبردني لة
ثارتيء يةكَيتييةوة لةاليةن ناوخؤدا شةإي

زيندانةوة. خراونةتة دةستطيركراونء
 كامةرانعومةر، خةَلكي شاريهةولَيرةء 
هَيزي ئةركاني لةسةرؤكايةتي ئةفسةرة
ئةيلوولي لةسةرةتاي دةَلَيت:  ثَيشمةرطة،
جيهاز هاشمي بةناوي برايةكي (١٩٩٦)
يةكَيتي هَيزةكاني لة  سةرلةشكربووة كة
دةستطيراوة، ثارتييةوة هَيزةكاني لةاليةن
لة كراوة ثارتي سةركردايةتي تةسليمي
تامةفرةقي من دةَلَيت:  ئةو  رةش، سةري
هةولَير شاري بة سةر بةستؤرةي ناحيةي
براكةم ئةوةوة لةدواي بووم لةطةَلياندا
هيض نةماو سؤراغي بَيسةروشوَينكراوةء
دواي بةآلم دةستنةكةوت، زانيارييةكمان
ء «ا.ق» نــاوي بة كةس دوو رؤذ  (١٤)
ديكةيش كةسَيكي  واسيتةء بة «ج.م.ح» 
لةزيندانةكاني تةمةنييةوة كةمي بةهؤي
كة ثَييانإاطةياندوون ئازادكران، ثارتي

دةستطيركراوة. ثارتي لةالي براكةيان
كؤبوونةوةي (٧٠) لة زياتر درَيذايي بة
كؤتاييهَينان بؤ  كة يةكَيتي ثارتيء  نَيوان
ئاشتبوونةوةيان نــاوخــؤء ــةإي ش بة 
ئــازادكــردنء مةسةلةي ئةنجامدراوة،
يةكَيك دةستطيركراوةكان ئاشكراكردني
كؤبوونةوانة، ئةو تةوةرةكاني لة بووة

ئةو بؤ تايبةتيان ليذنةي ال هــةردوو 
دةَلَيت: كامةران ثَيكهَيناوة، مةسةلةية
كؤبوونةوانةوة ئةو بَيئةنجامي بةهؤي
بكةين، سؤراغي هةوَلماندا خؤمان ئيتر
ضووينة (٢٠٠٣) ئازاديي ثرؤسةي دواي
بةَلَينيانداء ئةوانيش ئةمريكيةكان الي
سةرداني دةَلَيت: هةروةك نةبيني، هيضمان
ئةحمةد سةعدي عةليء سةيد عومةري
بةَلَيني كردووة، رةسوَليان كؤسرةت ثيرةء

ثَيداون. زؤريان
كــةســوكــارى (٢٠٠٤)دا  ــي لــةســاَل
بؤ خؤثيشاندانَيك بَيسةروشوَينكراوان
ضونكة ئةنجامدةدةن، دوكان شارؤضكةي
جةالل لةميوانخانةكةي بارزاني مةسعود
لةوآ هةبووة، كؤبوونةوةيان تاَلةباني
وةك بةردةميانء دَيتة رةسوأل كؤسرةت
يةكَيتي بةرثرسةي ئةو دةَلَيت: كامةران
بؤ مةسةلةكةيان خؤي كة ثَييوتوون
بَيئاكام ئةمةش بةآلم ضارةسةردةكات،

بووة.
(٤٨٧)ي لةذمارة دةَلــَيــت، كامةران
راثؤرتَيكم رؤذنامةي رؤذنامةدا  (٦/١٠)ي
دةَلَيت: مرؤظ  مافي وةزيري خوَيندةوة 
جياواز بيروإاي لةسةر سياسي «زينداني

نيية». كوردستاندا هةرَيمي لة
دةثرسم، مرؤظ مافي وةزيري لة من
بكات، مةسيف سةرداني دةتوانَيت ئايا
نزار بةناوي هةبوو ئوتَيلَيك  مةسيف لة
لةوآ زيندانيانة ئــةو  زؤر ماوةيةكي
كةسانةوة ئةو ــةزاري ل بةندكرابوون،

(٣١) لة نيوَيك ساألء كةدواي بيستمان
كةثارتي ئازادكران، واسيتةوة بةهؤي ئاب
زيندانيان بؤ ئؤتَيلةكةي زةميني ذَيــر

بةكارهَيناوة».
هةولَيرةء شاري خةَلكي ئيبراهيم زاهير
ــإاوي ط ــاوي خــورشــيــد ــةن بــرايــةكــي ب
لة بــووة فةرماندة كة دةستطيركراوة
بَيسةروشوَينة، تائَيستا يةكَيتي هَيزةكاني
مةسعود ئابةوة (٣١)ي دواي لة دةَلَيت
هةموو كة دةركــرد لَيبووردني  بارزاني
بةآلم ثارَيزراوة، سةروماَلي ضةكدارَيك
دةيانبةن ــوون ب بةرثرسيار ئــةوانــةي
دةخةنة براكةم مةسيفء ثاراستني بؤ

زيندانةوة.
تا كة هةية بةَلطةمان دةَلَيت زاهير
بوون، مةسيف ثاراستني لة (١٩٩٨/١٠/١٢)
الي بؤ  دةضن ئازادكراون كؤمةَلةي ئةو 
لةثاراستني دةَلَين ــوَلء رةس كؤسرةت
كة بووين، زةمينَيكدا لةذَير مةسيف
لة(١٩٩٩)دا بووة». نزار  ئؤتَيل ذَيرزةميني 
ثَيكدَيتء ثارتىءيةكَيتى ئاشتي ليذنةي
بةَلَيني كؤدةبنةوةء هةفتةيةك هةموو
بةآلم تائَيستا دةدةن، ديلةكان طؤإينةوةي
دةَلَيت: زاهير نةكةوتووة، دةست هيضيان
لةخوَيني باكيان  رَيكةوتندا لة «حيزبةكان 
لَيي ديارنةمانيشي  لةثاش نييةء خةَلك 
كة هةية لةيةكَيتيش طلةيي ناثرسنةوة»،
نةهاتووة». بةهانايانةوة نةبووةء «خةمخؤر
(٧٠-٨٠) كة دةكات لةوة  باس  هةروةك
هةيةء بَيسةروشوَينيان كة دةناسَيت ماأل

تَيداية. هةرَيمي ناوضةكاني هةموو خةَلكي
كةسوكاري لة داوا (٢٠٠٤)دا لةساَلى
ناوخؤ شــةإي شوَينكراواني بَيسةرو
سةر بخةنة كةسةكانيان  كة  دةكــرَيــت
ناكةن، بةآلم ثةسةندي دةزطاي شةهيدان،
بة بيانكةن نايانةوَيت بةَلطة بَي ضونكة
كةسةكانيان تةرمي بةَلطةء داواي شةهيدء
هاوكاريء ــكــردووة ــان داواي كـــردووةء
نةكرَينة بةَلطة بَي بةآلم ببإن، مووضةكانيان

شةهيد.
مةسةلةية بةو سةبارةت رؤذنامة
ثيرة، ئةحمةد سةعدي بة كرد ثةيوةندي
بةآلم يةكَيتييةوة، سياسي مةكتةبي ئةندامي

بدات. لَيدوان بارةيةوة لةم نةبوو ئامادة
ليذنةي ئةندامي رؤســتــايــي، ــا  زان
كوردستان، لةثةرلةماني مــرؤظ مافي
ــي: وت ــة ــام ــؤ رؤذن ب ــة لــَيــدوانــَيــكــيــدا ل
ناوخؤ شــةإي «بَيسةروشوَينكراواني
ضارةنووسيان زياترنء خَيزان (٨٠) لة
يةكَيتيء سياسي  مةكتةبي ئةستؤي  لة
ئةو «كةسوكاري وتيشي: ثارتيداية».
سةرداني بَيسةروشوَينكراوانة ضةندجارَيك
كةيسةكةيان بةآلم  كردووة، ثةرلةمانيان
ليذنةي وةك نييةء ياسايي سياسية، زياتر
دةسةآلتَيكمان هيض ثةرلةمان مرؤظي مافي
كةسوكاري بــةآلم نيية، بــارةيــةوة لةم 
رَيطاي خؤيانة مافي بَيسةروشوَينكراوان
دةوَلةتييةكانيش نَيو دادطا تةنانةت ياسايي
ضارةنووسيان دةسةآلت دةبَيت بطرنةبةر،

بكات». دَلنيا خانةوادةكانيان دياريبكاتء

نةماوة كوردستاندا لة سياسي زينداني ئةطةر

ضيية؟ يةكيَتي ثارتيء شةأي بَيسةروشويَنكراواني ضارةنووسي

عوسمان حاجى ئةنوةر
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ئةندام  هةموو  ءةک  ديكةوه  لةالية  کي 
ثَيدا،  دةنگيان  خؤيان  پةرلةمانةکان 
ئةوان نوَينةري حيزبن لة پةرلةمان، که 
بؤخؤي لة نوکته دةچَيت. حيزب ئةواني 
بةَلکو  خةَلک،  نوَينةري  نةکردووةته 
تةنيا نوَينةري خؤي، هةروةها به هيچ 
لة  جگه  پةيوةندييةک  هيچ  شَيوةيةک 
پةيوةندي تةعينء تةعينکاريي لةنَيوان 
لةإاستيدا  بؤيه  نييه،  حيزبدا  خةَلکء 
ئةمةکةوه  بةوپةإي  بة إَيزانه  ئةو 

کارةکاني خؤيانيان راپةإاندووه. 
ضاوثَيكةوتنَيكمدا  لة  رؤذنامة: 
كة  ثةرلةمان  ئةندامى  دوو  لةطةأل 
نةبوون،  يةكَيتى  ثارتىء  بة  سةر 
رازى  شَيوةيةك  هيض  بة  وتيان 
خولةدا  لةم  دةستوور  كة  نابين 
ثاش  بةآلم  بدرَيت،  لةسةر  دةنطى 
دانيشتنى بةرثرسانى حيزبةكانيان 
ــم، لة  ــةرَي ــى ه ــةرؤك ــةطــةأل س ل
دواترياندا  ضاوثَيكةوتنَيكى 
دةنطى  باشةو  دةستوورَيكى  وتيان 
تاضةند  هةَلوَيستة  ئةم  ثَيدةدةين، 
لةطةأل كارى ئةندامى ثةرلةمان وةك 
(نوَينةرى خةَلك) يةكدةطرَيتةوة؟   
ــاش  پ ــک  ــَي ــةس ک ــه  ــي ــاســاي ئ  *
زانياريي،  ءةرگرتني  روونکردنةوةء 
بةإَيزه  دوو  ئةو  بةآلم  بگؤإَيت،  راي 
گؤإيوه  رايــان  بنةمايةک  چ  لةسةر 
بَيتء  ئةگةر  بةآلم  نايزانم،  من  ئةوه 
بإواش بةوه بهَينين که دةستوورَيکي 
پةلةپةلي  هَينده  بؤچي  ئةوا  باشه، 
کاريگةريي  که  دةقَيکه  ئةمه  لَيدةکةن، 
هةيه لةسةر وردء درشتي ژياني ئَيمه، 
سايةي  لة  ئَيمه  ژياني  بَيتء  ئةگةر 
دةستووريدا  ديموکراسيي  وآلتَيکي 
ئةگةري  هةمانکاتدا  لة  بةإَيوةبچَيت، 
ئةوه هةيه که دةستوور نرخي تورَيکي 
خؤرهةآلتي  وآلتَيکي  چ  لة  نةبَيت، 
هةيه.  باية خي  دةستوور  ناوةإاستدا 
ميسر  يان  سوريا  ءةک  وآلتانَيکي  لة 
لةژَير  دةچَيت  دةيه  چةندين  بؤ  که 
دةستوور  دةژيــن،  عورفيدا  حوکمي 
ــتء لة  ــَي ــةکــار خـــراوه، ئــةگــةر ب ل
پةرلةمان  ءةک  دةستوور  کوردستان 
نةبووني  بةکاربَيت،  يان  کاربکات 
پرسيار  ةکةت  هةمانکاتدا  لة  باشتره. 
کؤمةَلة  ئةو  لة  بير  دةکات  ناچارمان 
لة  ناويان  که  بکةينةوه  رَيکخراوانه 
خؤيان ناوه حيزب، لةإاستيدا پشکَيکي 

زؤري ئةو بارودؤخةي لة کوردستان 
هةيه، بةر ئةو بةناو حيزب يان بةناو 
ئــةوان  ــت،  ــةوَي دةک ئؤپؤزسيؤنانة 
ئةوان  بَيهيواييه،  ئةو  لة  بةرپرسن 
نييه  جياوازيان  ئةوةنده  سةرجةميان 
زؤر  لة  بگره  پارتيدا،  يةکَيتيء  لةگةأل 
باردا يةکَيتيء پارتي زؤر لةو ورديلة 
مؤدَيرنترء  فراوانترء  سنگ  حيزبانه 
حيزبانه  لــةو  هيچکام  ــرن،  ــراوةت ک
بهَيننه  ديموکراسي  نةيانتوانيوه 
هةموويان  هةر  کاية کانيانةوه،  نَيو 
ئينشيقاقء  هةتاهةتاييء  سةرکردةي 
بةسةرچوء  ئايدؤلؤژياي  بنةماَلةييء 
من  لَيبإيون،  هةنسکي  ناديموکراسي 
لةژَير  پَيمخؤشه  خؤم  بهحاَلي  بةش 
نةک  بژيم  پارتيدا  يةکَيتيء  سايةي 

يةكطرتوو يان شيوعي.
كشانةوةى  دواى  ــة:  ــام رؤذن
ثةرلةمان،  ئةندامانى  لة  ذمارةيةك 
ئةو  رايطةياند  طــؤإان  ليستى 
بإيارانةى كة ثةرلةمانى كوردستان 
دةريكردوون،   ٢٠٠٩/٦/٤ لــةدواى 
كاتَيك ضووينة  ثَيوةى،  ثابةندنابن 
ياسايى  لةوادةى  ضونكة  ثةرلةمان، 
ئةم  ئايا  دةرينةكردوون،  خؤيدا 

بإيارة تاضةند لةجَيى خؤيداية؟ 
دةربإيني  جودايي،  هةبووني   *
زيندووَيتييه،  نيشانةي  نــاإةزايــي 
لةوجؤرةي  کاري  پةرلةمان  دةبوو 
بؤئةوةي  ببينايه،  بةخؤوه  ــر  زؤرت
خةَلکي،  سةرنجي  مايةي  ببوايةته 
ئةمه  بؤچي  که  رابچَلةکاندايه،  خةَلکي 
ئةمانه  لةئارادايه،  چي  روودةدات، 
بؤچي ناإازين، لةإَيي ئةم تَيوةگالنء 
جوادييانةوه  پرسيارء  تَيإامانء 
سياسةت دةژَيتةوه، دةبَيته بة شَيک لة 
ژياني رؤژانةي خةَلكي. ئةگةر تؤزَيک 
ياني  دةوَلــةت  بکةين،  قسة  تيؤريانه 
يان  دةوَلةت  پَيش  قؤناغي  رَيکخستن، 
ئاژاوه  کاتَيک  ئاژاوه،  يان  نادةوَلةت 
مايةي مةترسييه به مانا هؤبزيية کةي، 
رَيکخستنَيکي  هةمانکاتدا  لة  ئــةوا 
ءشکي رةقي بآ رؤح، رَيکخستني بآ 
جياوازيي دةبَيته مايةي فاشيزم، ءةک 
هَينايانه  کؤمؤنيستةکان  نازيية کانء 
لة  کؤمةَلگا  بؤئةوةي  کةواته  ئاراوه، 
دةبَيت  بپارَيزرَيت،  فاشيزم  ئاژاوةء 
سيستمَيکي تَيکةأل بَيته ئاراوه، ئةمةش 
راستة قينةدا  ديموکراسي  لة  تةنيا 

لةکاتَيکدا  دةوَلةت  دةبَيت.  مسؤگةر 
بوار  هةمانکاتدا  لة  بةآلم  رَيکخراوه، 
لة  رَيگادةدات  دةدات،  جوداکان  به 
دةزگاکاني ءةک پةرلةمان، جياوازييء 
بَيته  راگؤإينةوه  ناإةزاييء  گفتوگؤء 
ئاراوه، تةنيا لةم هاوسةنگييه ناسکةدا 
ستةمکاريي  لــة  ــؤي  خ ـــةآلت  دةس

دةپارَيزَيت. 
رؤذنامة: ئايا يةكاليى كردنةوةى 
لةوماوةيةدا  هةرَيم  دةستوورى 
بإيارى  هةية،  كة  بةوشَيوةيةى 
سياسى واى لة ئةندامانى ثةرلةمان 
بإياربدةن  لَيكؤَلينةوة  بةبآ  كرد 
دةستوور  ثةرلةماندا  خولةى  لةم 
تاضةند  ئةمة  ثةسةندبكرَيت، 
ئةندامانى ثةرلةمان دةخاتة بةردةم 

مَيذووييةوة؟  بةرثرسيارَيتييةكى 
مَيژوويي  بةرپرسياري  چةمکي   *
لة ئاگايي کورددا ئامادةييةکي سةيري 
زؤر  ئةمه  بَيگومان  ــاره  دي هةيه، 
لة وتن چي  ئايا جگه  دةوترَيت، بةآلم 
ديكةيه؟ يةک ئَيمه مَيژوومان نييه، دوو 
بگره مَيژوونووسيشمان نييه، سآ ئَيمه 
ءةرناگرين،  مَيژوو  لة  سوودَيک  هيچ 
ئةمه دةگةإَيتةوه بؤ ئةو کارانةي منء 
کارمان  عةلي  بةختيار  کاک  هةروةها 
روودانء  لةبواري  کــردووه  لةسةر 
رازيبووني  ئايا  نموونه  بؤ  رووداودا، 
دةبَيته  رووداو،  دةبَيته  پةرلةمانتاران 
ئَيستَيک  ئَيمه  که  ساتة وةختَيک 
بيربکةينةوه  بيربکةينةوه،  بکة  ينء 
نةک  مرؤڤدؤستانه،  شَيوازَيکي  به 
ئةو  لةمة  مةبة ستم  خؤرهةآلتيانه، 
قسةيةي مؤنتيسکؤيه که دةَلَيت ئةگةر 
بةآلم  من،  بؤ  هةبوو  قازانجي  کارَيک 
نةک بؤ خَيزانة کةم، ئةوا هةوَلدةدةم لة 
مَيشکي خؤمي دةربکةم، ئةطةر شتَيک 
نةک  بةآلم  بوو،  باش  خَيزانةکةم  بؤ 
لةبيري  هةوَلدةدةم  ئةوا  گةلةکةم،  بؤ 
بؤ  شتَيک  ئةگةر  ببةمةوه،  خؤمي 
ئةوروپا  بؤ  نةک  بوو،  باش  فةرةنسا 
بؤ  نةک  بوو،  باش  ئةوروپا  بؤ  يان 
جيهان، ئةوه تاوانه، ئايا ئَيمه دةتوانين 
حيزبء  خؤمانء  قؤزاخةکاني  لة 
بير  دةرةوه  بَيينة  ناوچه  عةشيرةتء 
داهاتوو  نةوةکاني  نةتةوةء  گةلء  لة 
بةو  کةسَيک  هــة مــوو  بکةينةوهء 
ئَيمه  نةخَير  هةَلسةنگَينين،  پَيوةره 
خَير  دةَلَيت  که  كلتوورَيکين  خاوةن 

ئَيمه  ــش،  دةروَي بؤ  نةک  خوَيش  بؤ 
زوو زوو سةنگةرةکان دةگوَيزينةوه، 
ئةگةر  لةبيردةچَيتةوه.  تراژيدياکانمان 
نرخي  مَيژوويي  بةرپرسيارَيتي 
مَيژوويةکي  خاوةن  ئَيمه  ئةوا  هةبَيت، 
ديكة دةبووين، بةَلَي ئةندام پةرلةمانان 
بةرپرسيارَيتييةکي  ـــةإووي  رووب
ئةفسوس  بةآلم  دةبنةوه،  مَيژوويي 

هيچ بايةخَيکي نييه.
ضي  ئَيوة  بةبؤضوونى  رؤذنامة: 
دةستوورَيكى  بؤئةوةى  بكرَيت 
دابنرَيت  كوردستان  بؤ  هةميشةيى 
ضينء  هةموو  بة  تةواو  مافى  كة 

توَيذةكان بدات؟ 
* دةبَيت کؤمةَلَيک شار  ةزا لة بواره 
جياجياکاني ءةک ياسا، مَيژوو، نةريت، 
نةتةوةيي،  ئاسايشي  مــرؤڤ،  مافي 
منداآلن،  ــان،  ژن نوَينةري  كلتوور، 
بَيژم  نــاوَيــرم  مــةالکــان،  ـــةژاران،  ه
گوندنشين،  شاري  الو،  رؤشنبيران، 
بوارء  هةبووني  به  هةموو  ئةمانه 
بهَيننه  دةقَيک  هةتا  کؤببنةوه  ئازاديي 
بةردةست  بخرَيته  دةقه  ئةم  ئاراوه، 
شرؤڤةکردني،  ــهء  راڤ پاش  خةَلک 
خة َلک دةنگي لةسةربدات، ئينجا بکرَيته 
بدرَيت،  ئةنجام  ئةمه  ئةگةر  بنةما، 
گروپء  توَيژء  چينء  هةموو  ئةوا 
هةست  خةَلک  کؤمةآلني  اليــةنء 
دةکةن ئةو دةقةي که کراوةته بنةماي 
ژيانيان،  کاروباري  بةإَيوةبردني 
ئةوان  دةکةوَيت،  ئةوان  بةر  پشکَيکي 
پرسيان  ئةوا  تَييدا،  هةيه  شوَينيان 
سةرچاوةي  دةبَيته  ئةمه  پَيکراوه، 
دةبَيت  هةمانکاتدا  لــة  شةرعيي، 
بنووسرَيت،  ــوردي  ک به  دةقــه  ئةم 
که  هةبَيت  باآل  دةزگايةکي  هةروةها 
لةکاتي  دياريبکات،  ماناي  دوايين 
ــارةي  دةرب جياواز  راي  هةبووني 
ماناکاني دةق، دةستوورَيک بة زماني 
زماني  به  يان  بنووسرَيت  عارةبان 
هةرگيزء  پَيبکرَيت،  کاري  عارةبان 
دةستووري  ناوي  ناتوانرَيت  هةرگيز 
دياريدةي  لَيبنرَيت.  کــوردي  گةلي 
سةده  بؤ  دةگةإَيتةوه  زماني  نامؤيي 
زماني  به  کلَيسا  کاتَيک  تاريکةکان 
زماني  به  خةَلکي  دةئاخاوتء  التيني 
ئينجيلي  هاتء  لوتةر  که  بؤيه  ديكة، 

ءةرگَيإا، شؤإشَيک بةرپابوو.

سةردار عةزيز:

ثةرلةمان، لةترسى طؤأان بةو ثةلةيية بأيارى لةســـةر دةستوور دا بةمةبةستى كؤنترؤلَكردنى داهاتوو

ضـــــاوثَيكةوتن

ضي ءاي لة دةزطايةك كرد كه ئةندامةكاني خةويان لَيدةكةوت لةثإ 

لة ءةختي زيادكراودا بكةوَيته خؤيء سوثةرضاالك بَيت، ءةآلمي ئةم 

ثرسياره لة ترسَيكدا خؤي حةشارداوه، ترس لة طؤإانَيكي ضاوةإوان 

نةكراوه، كةواته هةردوو ثارتي باآلدةست، بةئاطاهاتنةوةء بؤيان دةركةوت 

كه ئةطةري ئةوه هةيه بارودؤخةكه طؤإاني تَيكةوَيت، ئةم طؤإانةش رةنطه 

ببَيته هؤي طؤإاني سنووري دةسةآلتي هةردوو حيزب

- سةردار عةزيز
- لة گةرميان لةدايکبووة. 

تةکنيکي  پةيمانگاي  سلَيماني  لة   -
خوَيندووة. 

- لة ئيرلةندا بةکالؤريؤسء ماستةري 
لةبواري حکومةتدا ءةرگرتووه. 

به  دکتؤراية  کانديدي  ئَيستا   -
مؤدَيرنه  دةوَلةتء  دةربارةي  تَيزَيک 

لةخؤرهةآلتي ناوةإاست. 
ءةرگــَيــإانء  کــاري  ئيرلةندا  لة   -

راوَيژکاريي دةکات.

ئةم كةَلةكة 

كردنى هةَلبذاردنى 

ثةرلةمانء سةرؤكى 

هةرَيمء راثرسى 

لةسةر دةستوورة 

خةَلك دةخاتة ذَير 

فشارَيكى وةهاوة 

كة بواريان نةبَيت 

بير لةوردو درشتى 

مةسةلةكان بكةنةوة
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سازدانى: فةالح نةجم

ثةرلةمانى  ئــايــا  ــة:  ــام رؤذن
خوليدا  ضوار  لةماوةى  كوردستان 
توانيويةتى رؤَلى راستةقينةى خؤى 
بؤضى؟  نةيتوانيوة  ئةطةر  ببينَيت، 
دامةزراوةية  بةو  دةتوانين  يان 

بَلَيين ثةرلةمان؟ 
ئاشکرايه،  پرسياره  ئةم  وةآلمي   *
پردَيک  ببَيته  تواني  پةرلة مان  ئايا 
حکومةتدا،  هاوآلتييانء  لةنَيوان 
بةسةر  چاودَيرَيک  ببَيته  تواني  ئايا 
رؤژَيک  ئايا  حکومةتةوه؟  کارةکاني 
پرسيارکردن؟  بؤ  بانگکرد  کةسَيکي 
گفتوگؤء  ــدا  ــي ــَي ت ــز  هــةرگــي ــا  ــاي ئ
راگؤإينةوه روويدا؟ ئايا هيچ کةسَيك، 
دةناسَيتةوه  ئةندامَيک  هاوآلتييةک، 
زؤري  ئةمانةو  نوَينةري،  ءةک  لةوآ 
لةسةرةتاوه  هــةر  با  ــةآلم  ب ديكة، 
ئايا  دياريکةين،  قسةکردنمان  ميتؤدي 
لة  بکةين  ئةوه  لةسةر  قسة  دَيين  ئَيمه 
روانگةيةکي بةراوردکاريانةوه که ئايا 
پةرلةمانةکاني  لة  هيچ  پةرلةمانه  ئةم 
بةبإواي  دةچَيت،  مؤدَيرنةکان  وآلته 
هةرچةنده  خوَيندنةوةيه  ئــةم  من 
پَيويسته، بةآلم يارمةتيدةر نييه، ئةوةي 
گرنگه ئةوةيه که ئَيمه بةدواي ءةآلمي 
ئَيمه  بؤچي  بگةإَيين  ئةوةدا  پرسياري 
لةمجؤره،  پةرلةمانَيکي  بووينه خاوةن 
ميتؤدي بةراوردکاريانه رةنگه تووشي 
قةيرانمان بکات، چونکه زؤر به سادةيي 
روويةکةوه  هيچ  لة  دونيايه  دوو  ئةم 
بتوانرَيت  مةحاَليشه  ناچنء  لةيةك 
لةشَيوازي  مؤدَيرن،  پةرلةمانَيکي 
خؤرئاوا  ـــةدةرةوةي  ل خؤرئاوايي 
لة  ئَيـمه  کاتَيک  بؤيه  بنرَيت،  بونياد 
لةإاستيدا  دةبَيت  دةإوانين،  خؤرئاوا 
که  بإوانين،  لَيي  يوتوپيايةک  ءةک 
بةآلم  ئايديال،  رَيپيشاندةرَيکي  ببَيته 
مةرج نييه دووبارةي بکةينةوه. کةواته 
دةتوانين لة ءةآلمي پرسيارةکةتدا ئايا 
دةتوانرَيت  هةمانبوو  پةرلةمانةي  ئةو 
پَيي بوترَيت پةرلةمان، ئةوا لة ءةآلمدا 
دةزگا  ئَيمه  نييه  ئةوه  گرنگ  دةَلَيين 
چونکه  بنَيين،  لَي  ناوي  دامةزرَينينء 
تةنيا  يان  کــردارةوه،  رَيگاي  لة  تةنيا 

ئةوةي  دةکاته  دةزگاية ک  که  کرداره 
هايدگةر  ــات.  دةک بؤ  بانگةشةي  که 
ضة  کوشه  کاتَيک  چةکوش  دةَلــَيــت 
بةآلم  چةکوش،  ءةک  بةکاربَيت  که 
کوردستان  پةرلةماني  بــةداخــةوه 
نةبوو  پةيوةندي  شَيوةيةک  هيچ  به 
نةبوو،  نزيک  لَييانةوه  خةَلکيدا،  لةگةأل 
گؤإينةوه  زمان  لَينةدةگرتن،  گوَيي 
لةنَيوانياندا نةبوو، ئةگةر بةم پةرلةمانه 
ناحةقي دةکةين،  ئةوا  بَليين پةرلةمان، 
بةآلم ئَيمه لةنَيو پرؤسةيةکي سياسيدا 
که  دونيادا،  سةرتاسةري  لة  دة ژين 

لة  رَيگا  ئةوةيه چؤن  ئةرکي سةرةکي 
هةبووني  بيربکاتةوه،  بگرَيت  خةَلکي 
بةبآ  پةرلةمانةوه  بةناوي  دةزگايةک 
پةرلةمانيانه  کارَيکي  بةهيچ  ئةوةي 
ئةوةيه  لَيي  مة بةست  تةنيا  هةستَيت، 
ئاراوه  بهَينَيته  ئاگاييدا  لة  ءَينايةک  که 

که گوايه پةرلةمان هةيه، ئامين.
ماوةى  درَيذكردنةوةى  رؤذنامة: 
ثةرلةمانةوة  لةاليةن  ثةرلةمان 
بةبآ طةإانةوة بؤ الى خةَلك، بةبآ 
ثَيدراوة؟  رَيطاى  تاضةند  هؤكار، 
ــذكــراوةتــةوة  لــةو مــاوةيــةى درَي
طرنط  ثرسى  دوو  لةسةر  بإيارى 
دةستوورو  لةسةر  راثرسى  كة  دا، 
ساَلى  بودجةى  ثةسةندكردنى 
وآلتة  لة  ــارة  ك ئــةم  ــوو،   ب  ٢٠٠٩

ديموكراسييةكاندا روودةدات؟ 
ياريي  ــة  ل ئــةمــه  لــةإاســتــيــدا   *
يةکةمء  نيوةي  که  دةچَيت  دووگؤَلي 
تةواوبووه،  گؤأل  بةبآ  دووةم  نيوةي 
زؤر  دووگؤَلي  زيادةدا  لةکاتي  بةآلم 
گرنگ دةکرَيت، چي ءاي لة دةزگايةک 
ــه ئــةنــدامــةکــانــي خــةويــان  کــرد ک
زيادكراودا  ءةختي  لة  لةثإ  لَيدةکةوت 
بَيت،  سوپةرچاالک  خؤيء  بکةوَيته 
ترسَيکدا  لة  پرسياره  ئةم  ءةآلمــي 
گؤإانَيکي  لة  ترس  خؤي حةشارداوه، 
هةردوو  کةواته  نةکراوه،  چاوةإوان 
بةئاگاهاتنةوةء  باآلدةست،  پارتي 
بؤيان دةرکةوت که ئةگةري ئةوه هةيه 
ئةم  تَيکةوَيت،  گؤإاني  بارودؤخةکه 
گؤإاني  هؤي  ببَيته  رةنگه  گؤإانةش 
حيزب،  هةردوو  دةسةآلتي  سنووري 
سةريهةَلدا  ئاگاييه  ئةو  لةثإ  کةواته 
بةمشَيوةيه  ــوو  ــات داه رةنــگــه  کــه 
بةردةوام نةبَيت، بةآلم هةردوو حيزب 
بؤيه  ئــاراوه،  بَيته  گؤإان  نايا  نةوَيت 
بؤ  هةوَلدانه  ئَيستا روودةدات،  ئةمةي 
کؤنترؤَلکردني داهاتوو، بؤ رَيگرتن يان 
که  گؤإانانةي  ئةو  سنووردارکردني 
مةکتةبي  ئةندامَيکي  رووبدةن،  رةنگه 
ئَيمه  ءتــي  خــؤي  يةکَيتي  سياسي 
دةستوورةوه  رَيگاي  لة  دةمانة وَيت 
بکةين،  ئؤپؤزسيؤندا  لةگةأل  مامةَلة 
که  روونيدةکاتةوه  بةباشي  ئةمه 
چ  بؤ  چييه،  دةستوور  لة  مةبة ست 
لة  ئةمه  ئايا  نووسراوه،  ئامانجَيک 
لةإاستيدا  روودةدات،  ديموکراسيدا 

قةيراندايه، هيچ  لة  ديموکراسي  ئةمإؤ 
ئةگةر  بةآلم  پاشکة شةدايه،  لة  نةبَيت 
ــةإووي  ل ديموکراسييه  مةبةستت 

تيؤرييةوه، ئةوا نابَيت رووبدات. 
لةيةك  هةَلةية  تاضةند  رؤذنامة: 
ثةرلةمانء  ئةندامانى  رؤذدا 
هةَلبذَيردرَينء  هةرَيم   سةرؤكى 
دةنط بؤ ثةسةندكردنى رةشنووسى 
دةستووريش بدرَيت، بةإاى ئَيوة بؤ 
دةيانةوَيت  ثةرلةمانتاران  زؤرينةى 
رؤذدا  لةيةك  هةَلبذاردنة  سآ  ئةو 

بكرَيت؟ 
لة  پارتي  ية کَيتيء  مةبةستي   *  
هةَلبژاردنء  دةنــگــدانء  پرؤسةي 
بؤ  نمايشکارييه،  کارَيکي  ريفراندؤم 
لةئاستي  شةرعيةتة  نوَيکردنةوةي 
ءةها  ــةوان  ئ نـــاوةوةدا،  دةرةوةء 
نوَينةري  ئَيمه  که  کاتَيک  ــن  دةإوان
خةَلکينء  زؤريــنــةي  راستة قينةي 
زؤرينةي خةَلک الي ئَيمه مووچةخؤره، 
تةنيا  هةَلبژاردن  پرؤسةي  کةواته 
بؤيه  هةيه،  که  ئةوةية  نوَيکردنةوةي 
پَيکةوةيه،  هةمووي  ئايا  نييه  کَيشه 
چةند خةَلک ئاگادارن، چةند دةرفةتيان 
خةَلک  که  کاتَيک  چونکه  هــةبــووه، 
ئيتر  پَييانوتراوه که چؤن دةنگ بدةن، 
ئةم  نييه.  ديكة  هيچي  به  پَييوستيان 
ديده ترسناکه، ئةمه ئةوه نيشاندةدات 
خؤيان  لة  پارته  دوو  ئةم  چةند  که 
هةروةها  ديكةوه  لةاليةکي  ــن،  رازي
ئةم  که  بخوَينرَيتةوه  ءةها  دةتوانرَيت 
خةَلک  بةسةريةکةوه  کةَلةکةکردنه 
که  ــاوه  ءةه فشارَيکي  ژَيــر  دةخاته 
درشتي  وردو  لة  بير  نةبَيت  بواريان 
دةنگيان  بةَلکو  بکةنةوه،  مةسةلةکان 
بدةن بةو کانديدء اليةنةي که لة ئاگاييدا 
چةسپاوه، ئةمه لة زانستي کارگَيإيء 
بؤ  کإيار  هةميشه  ــاوه،  ب ريکالمدا 
دةربــارةي  که  دةچَيت  کاآليةنه  ئةو 
بيستووهء بينيويةتي، ئةمةش دياره لة 
زلحيزبةکانه،  هةردوو  بةرژةوةنديي 
هةيه  ئةوةيان  تواناي  ئةوةيان  چونکه 
هةستپَيبکرَين،  ببيسترَين،  ببينرَين،  که 
لةإاستيدا  ديكةدا،  ئةواني  بةرامبةر  لة 
ديموکراسيدا  ئةوپةإي  لة  تة نانةت 
ئةفسانةيةک  لة  جگه  گشتيي  راي 
کتَيبةکةي  رةنگه  نييه،  ديكة  هيچي 
ئةم  نموونةي  باشترين  ليپمان  ءاکتةر 

تَيزة بَيت. 
يةكَيك  لَيدوانى  بةثَيى  رؤذنامة: 
نووسينةوةى  ليذنةى  ئةندامانى  لة 
لة  «طؤإانكاريى  رةشنووسةكة 
كــراوة،  دةســتــووردا  رةشنووسى 
ئةو  ئاطادارى  ليذنةكة  ئةندامانى 
ضؤن  ئةمة  نين»،  طؤإانكاريية 

لَيكدةدةنةوة؟
که  دةزانــيــن  هةموومان  ئَيمه   *
سياسي  ژياني  ئاشکرا  دووفاقيةکي 
بريتييه  دووفاقيه  ئةم  تةنيوه،  ئَيمةي 
راستةقينةء  دةسةآلتي  دووانــةي  لة 
کوردستان  لة  نمايشکراو،  دةسةآلتي 
بإَيکي  لةدةست  راستة قينه  دةسةآلتي 
هةمانکاتدا  لة  خةَلکدايه،  کةمي  ئَيجگار 
که  هةيه  شوَين  ــاو  دةزگ کؤمةَلَيک 
نمايشکراودا،  دةسةآلتي  لة  بةشدارن 
حکومةت،  ـــان،  ـــةک ءةزارةت ءةک 
سلؤڤيني  فةيلةسوفي  پــةرلــةمــان. 
ئةو  کاتَيک  دةَلَيت:  ژيژاک)  (سالڤيو 
دةيويست بَيته ناو سياسةتةوه، حةزي 
که  دةزگايةک  بةرپرسي  ببَيته  دةکرد 
ءةک  هةيه،  راستةقينةي  دةسةآلتي 
لةوجؤره.  ديكةي  پَيگةي  ئاسايشء 
حکومةت  زؤري  بةشَيکي  کاتَيک 
دةسةآلتَيکي نمايشکارانةي هةيه، ئيتر 
بايةخَيکي  چ  بَيئاگا  يان  ئاگاداربَيت 
هةيه، يان چي لة مةسةلةکه دةگؤإَيت، 
خؤرهةآلتي  ــة  ل کــه  ــةي  ــةوان ئ بــؤ 
ئاشکرايه  ئةوه  دةکؤَلنةوه،  ناوةإاست 
که بَيتواناترين کةس دةگاته بةرزترين 
چونکه  لؤذيکه،  زؤر  ئةمةش  پلة، 
مةبةستي دةسةآلت گةرةنتي مانةوةيه 

نةک گةشه يان گؤإان.
رؤذنامة: ض لَيكدانةوةيةكت هةية 
ئةندامانةى  ئةو  هةَلوَيستى  بؤ 
سةعات   (٤٨) تةنيا  كة  ثةرلةمان 
دواجار  بؤ  البوو  رةشنووسةكةيان 

بإيارياندا بيخةنة راثرسييةوة؟ 
ــنــيــام هــةمــوو ئــةنــدام  * مــن دَل
پَيش  بـــةإَيـــزةکـــان  ــه  ــان ــةم ــةرل پ
لةسةردابوو،  بإياريان  خوَيندنةوة، 
هَينده  دةقَيکي  دةستوور  لةإاستيدا 
بيخوَينَيتةوه،  هةيه  تاقةتي  کآ  وشکه 
لَيگةإآ  ناخوَيننةوه  رؤژنامه  خةَلک 
به  که  دةقَيک  بةتايبةت  دةستوور، 
کراوةته  پاشان  نووسراوهء  عةرةبي 
کوردي هةر لة وشکه کةَلةک دةچَيت، 

سةردار عةزيز:

ثةرلةمان، لةترسى طؤأان بةو ثةلةيية بأيارى لةســـةر دةستوور دا بةمةبةستى كؤنترؤلَكردنى داهاتوو

ضـــــاوثَيكةوتن

حوكمداريى،  ــةتء  دةوَل بواري  ثسثؤإى  عةزيز،  ســةردار 
سةر  دةخاتة  تيشك  رؤذنامةدا  لةطةأل  ضاوثَيكةوتنَيكى  لة 
خَيرا  مةترسيي  كوردستانء  هةرَيمى  دةستوورى  رةشنووسى 
تَيثةإاندنى بؤ ئةم قؤناغةى هةرَيمء ئاماذة بةوةدةكات هةموو 
ئةوان  دا،  بةدةستوورةكة  دةنگيان  ثةرلةمانةكان   ئةندام 
نوَينةري حيزبن لة ثةرلةمان، كه بؤخؤي لة نوكته دةضَيت. حيزب 
نوَينةري  تةنيا  بةَلكو  خةَلك،  نوَينةري  نةكردووةته  ئةواني 
لة  ثةيوةندييةك جگه  هيض  شَيوةيةك  هيض  به  خؤي، هةروةها 
ثةيوةندي تةعينء تةعينكاريي لةنَيوان خةَلكء حيزبدا نييه، 
بؤيه لةإاستيدا ئةو بة إَيزانه (ئةنداماني ثةرلةمان) بةوثةإي 

ئةمةكةوه كارةكاني خؤيانيان راثةإاندووه.

مةبةستي 

ية كَيتيء ثارتي 

لة ثرؤسةي 

دةنطدانء 

هةَلبذاردنء 

ريفراندؤم 

كارَيكي 

نمايشكارييه،

بؤ نوَيكردنةوةي 

شةرعيةتة 

لةئاستي دةرةوةء 

ناوةوةدا

www.ne
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ديــمــوكــراســيــيــة   لة سيستمة  
هاوآلتييان  دنيادا،  تة ندروستة كاني  
ــر،  ــات ــك يـــان زي ــارَي چـــوارســـاأل ج
لة إَيي   تا  پَيده درَيت  ئة وة يان  مافي  
ده سةآلتي   ده نگدانه وة ،  سندوقة كاني  
كاره كتة ره   ده موچاوي   فة رمانإة وايي ء 
ئة و  بگؤإن.  ــة ت  ده وَل سياسيية كاني  
لة   ناتوانن  سياسييانه ي   گروپه   هَيزو 
داواكاريية كاني   چاوة إواني ء  ئاست 
جَيي   شــوَيــنء  ده بــَيــت  بــن،  خةَلكدا 
چؤأل  ديكة  هَيزگه لَيكي   بؤ  خؤيان 
هةَلبژاردنء  قؤناغَيكي   هة موو  بكةن. 

ديموكراسييانه ،  شَيوازَيكي   بة  ده نگدان 
تا  تازة   گروپَيكي   هَيزو  بة  دانه   چانس 
دياريكراوة ،  بؤي   ماوة ياسايية ي   لة و 
خــؤي   ــاري   ك بــةرنــامــة ي   ئة جَينداو 
فة زاو  لة ناو  دؤخة   ئة م  جَيبةجَيبكات.. 
ده كــات،  وا  ديموكراسيدا  سيستمي  
هة ميشه  ئومَيدي  گؤإانء نوَيبوونه وة ي  
بَيت.  لة ئارادا  ئاستة كاندا  لة  گشت  ژيان 
ترسي   كةمترين  كؤمةَلگا   ده كــات  وا 

مة يلي   دروستبووني   چه قبةستنء  لة  
سياسيية كانء  هَيزة   الي   ديكتاتؤري  
گه يشتني  گه ندةَلي  سياسيء ئيداريي  بة 

ئاستَيكي  ترسناك هة بَيت.
لَيره وة ء لة  پاي  بووني  زة مينه ية كي  
ديموكراسيية   سيستمة   ــة ،  ــاواداي ئ
گؤإانء  لة   هة ميشه   تة ندروستة كان، 
بةره وپَيشچووندان.  نوَيبوونه وة و 
جوَلة و  لة   ــان  ژي ــات  ده ك وا  ئة مة ية  
ده كات  وا  بَيت،  بةرده وامدا  بزووتنَيكي 
توندوتيژيي   كؤمةَلگا  ملمالنَيكاني  
دؤخــي   نه بَيتء  ســة ره كــي   مــؤركــي  

بة  شه إانگَيزيي   زة بروزة نگاويي ء 
دؤخــي   كاتَيك  ئَيمة   نه بينَيت.  خــؤه  
پارتي ء  حوكمإاني   ــه ي   هــة ژده ســاَل
ئة و  لة گةأل  كوردستاندا،  لة   ية كَيتي  
دنيادا  ديموكراسييانه ي   سيستمة  
نائومَيديية كي   بةسة ر  ده كةين،  بةراورد 

قوَلدا ده كةوين.
ئيداريي   سياسيء  ئــة داي   خراپي  
دووچاري   كوردستاني   هَيزة ،  دوو  ئة م 

درَيذخايةن  كَيشه گه لَيكي   قة يرانء 
ناإة زايية   په شَيويء  ئة و  ــردووة.  ك
لة   ـــةإؤژ  ب رؤژ  كؤمةآلية تيية ي  
كةلَينه   ئة و  بةرهة مي   هةَلكشانداية ، 
سياسي   ده ســةآلتــي   كة  گه وره ية ية 
لة گةأل  حوكمإان،  حيزبي   هــة ردوو 

كؤمةَلگا ي  كورديدا دروستيانكردووة .
درَيژايي   بة  كة  بةرئة وة شي   لة  
هة ژده ساَلي  رابردوو، ده رفة تي  گؤإاني  
كوردستاندا  لة   ديموكراسي   مة ده ني ء 
هاوآلتييان  بة  مافانه   ئة و  نه بووة ء 
ملمالنَيية كي   ــي  رَي لة   كة  ـــه دراوة   ن

ده نگبده نء چانس  ياسايية وة ،  ئسوَلي ء 
بة هَيزء الية نء فراكسيؤني  ديكة بده ن، 
تووإة يي ء  رقء  كة  وايكردووة   ئة مة  
ناإة زايية كي  زؤر سة رتاپاي  كؤمةَلگا ي  
سة ر  گوَيگرتنَيكي   داگيربكات.  ئَيمة  
كوردي ،  شه قامي   دَلي   ترپه ي   لة   پَييي  
توإة بوونه   ناإة زاية تي ء  ئة و  ئاستي  
لة   نيشانده دات كة خةَلك  شاراوةية مان 
بةرامبةر هة ردوو حيزبي  ده سةآلتداردا 

هة ية تي .
ئة مإؤء دواي  تَيپه إبووني  ئة و ماوة  
زؤره ، كؤمةَلطةى كورده واري  لة  بةرده م 
گؤإانداية ،  تازة ي   ده رفة تَيكي   چانسء 
ئة و  هة موو  ده توانن  ئَيمة   هاوآلتيياني  
ناخي   تووإة بوونه ي   ناإة زاية تي ء 
خؤيان، لة  رَيي  سندوقة كاني  ده نگدانه وة  
ده رفة تء  ئة م  گرنگي   بةتاَلبكةنه وة . 
لة   تؤپه كة  كة  لة وة داية   تازة ية   قؤناغه  
ساحه ي  هاوآلتيياندايةء ئة وانن ده توانن 
ئة و مافة   ئة نجامداني   لة  رَيي  ده نگدانء 
نه خشه ي   هة يانه ،  مة ده نيية ي   ياسايي ء 
سياسي  كوردستان بگؤإنء شه رعية ت 
بيده نه   بسة ننه وة ء  پارتي   ية كَيتي ء  لة  
ده ست ئة و هَيزو الية نانه ي  بة شايستة ي  

ئة و ئة ركةيان ده زانن.
هؤشيارانه   ئة گه ر  ئَيمة   ميللة تي  
گرنگء  قؤناغه   ئــة م  لة گةأل  مامةَلة  
ده توانَيت  بكات،  چاره نووسسازة دا 
النيكةم واز لة و ثرتةوبؤَله و ناإة زايييانه  
بهَينَيت  كة رؤژانه  لة  په ناو په سَيوة كاندا 
يان بة ئاشكرا ده يانكات. بة هَيندنةگرتني  
هــة ده ردانــي   بة  قؤناغه ،  ئة م  گرنگي  
لة   (النيكةم  گؤإانه   زَيإيني   ده رفة تَيكي  
بةخشينه وة ي   سياسيية كةيدا)ء  ئاستة  
زَيإين،  سينيية كي   لة سة ر  شه رعية تة  
قوَلتركردنه وة ي   پارتي ء  ية كَيتي ء  بة 

زياتري  قة يرانء كَيشه كانه .
نـــه ك لـــة و وآلتـــانـــه ي  خـــاوة ن 
دَيريني   مَيژووية كي   سيستمء  نه ريتء 
شوَينانه شي   لة و  بةَلكو  ديموكراسين، 
نيوة   شه رمنء  ديموكراسيية كي   كة 
هة موو  هاوآلتييان  هة ية ،  ناچَليش 
ده رفة تَيك  ده كةنه   هةَلبژاردن  خولَيكي  
هَيزَيكء  لة   شه رعية ت  سة ندنه وة ي   بؤ 
بةخشينه وة ي  بة هَيزء الية نء گروپَيكي  
هةَلبژاردنه كاني   نموونه ي   ديكة. 
ئَيران،  فة لة ستينء  توركياء  وآلتاني  
كة  سة لماندين  بؤ  راستيية يان  ئة و 
پرؤسة ي  هةَلبژاردن ده رفة تَيكي  گرنگي  
حوكمإانيي   سيستمي   لة   گؤإانكاريية  

وآلتدا.
كة  ئــة مــإؤ  ئَيمة   خؤشبةختانه  
لة بةرده م تاقيكردنه وة ية كي ديموكراسي 
لة   گؤإانكاريي  ده رفة تَيكي  تازة داينء 
لة   چانسمان  رة نگه   پَيشدةممانداية ، 
فة لة ستين  توركياء  ئَيرانء  هاوآلتيياني 

نه بين  ناچار  ئة وان  وة ك  كة  باشتربَيت 
دة وَله تدا،  دة سةآلتداراني  بةرامبةر  لة  
بخة ية نه   خؤمان  هَيلكةكاني  هة موو 
ئاينيية كاني  مة زهة بيء  هَيزة   سة بةتة ي  
فة لة ستين  لة   سياسي).  (ئيسالمي 
قَيزة ونه كاني  سياسة تة   ناشيرينيء 
(سوها  (ياسرعه ره فات)ء  (فــة تــح)ء 
خةَلكي  دةحالن)،  (محةمةد   عه ره فات)ء 
ناچاركرد  وآلتــة ي  ئة و  بةشمة نية تي 
(حه ماس)  وة ك  رَيكخراوَيكي  لة   روو 
گه ندةَليء  دواي  توركياش،  لة   بنَينء 
بةناو  چه پء  حيزبة  زؤري  فة سادَيكي 
رووي  خةَلكي  ئة وآ،  عه لمانيية كاني 
(ئة كةپه )  (فة زيلة )و  (سة عادة ت)و  لة  
مَيژووي  ساتة وة ختة ي   لة م  بةآلم  نا، 
بة  نيية   ناچار  كـــوردة واري  ئَيمة دا، 
ئة زموونء  هة مان  دووبارة كردنه وة ي 
ــه ،  ــان وآلت ــة و  ئ سيناريؤي  هــة مــان 
لة بةرئة وة ي ئَيستا لة  وآلتاني ئَيمة دا، لة  
بةرامبةر ية كَيتيء پارتيء لة  دة رة وة ي  
ليبراألء  هَيزي  ئيسالميدا،  ئةحزابي 
عه لمانيمان هة ية  كة دةكرَيت لة  رَيگه ي 
غروري  هة م  دة نگدانه وة ،  سندوقة كاني 
ية كَيتي  پــارتــيء  دةسةآلتدارَيتيي 
بريندار بكةنء هةم رَيگريش بن لة وة ي  
هَيزة   باوة شي  بچَيتة   هة رَيمة كة  نةهَيَلن 

دينيية كان.
ــي  ــاري ــك ــؤإان دة رفــة تــَيــكــي گ
لة بةرده مداية ، بؤ ده رچوون لة  بنبةستيء 
حيزبؤكراتيية ي  پاوانخوازيية   لــة م 
پارتيء ية كَيتي، قؤستنه وة ي  ئة م هة لة ش 
دياريده كات.  داهاتوومان  چاره نووسي 
مَيژووي ئة م هة ژده  ساَله ي  رابردوو بة 
پوخَله واتة كانية وة ،  ئيجابياتء  هة موو 
ئة وة ي  بةجَييدةهَيَلن،  دوامانه وة ية و  لة  
پَيش ده ممانداية  قؤناغَيكة،  لة   كة دَيتء 
ده نگي خةَلكء بةشداريي هاوآلتييان لة  
پرؤسة ى هةَلبژاردنه كاندا دياريده كات.

تــا سة ر  ــژوو  ــَي م ــة وة ي   ــةرئ ــة ب ل
گؤإانكاريي  ده بَيت  نــاإواتء  وا  هة ر 
بة  هة موو  رووبدات.  زوو  يان  دره نگ 
رَيي  لة   گؤإانكاريش  پيره وة چوونَيكي 
شَيوازي  بة  ده نگدانء  سندوقة كاني 
بة  ده رگــا  مة ده نييانه ،  ديموكراسيء 
رووي گؤإانكاريي لة  رَيي توندوتيژييء 
خوَيناويي  ملمالنَيي  شه إانگَيزييء 

داده خات.

ده رفة تي  گؤأان

بةآلم لة م ساتة وة ختة ي  مَيژووي ئَيمة دا، كوردة واري ناچار 

نيية  بة دووبارة كردنه وة ي هة مان ئة زموونء هة مان سيناريؤي 

ئة و وآلتانه ، لة بةرئة وة ي ئَيستا لة  وآلتاني ئَيمة دا، لة  بةرامبةر 

ية كَيتيء پارتيء لة  دة رة وة ي  ئةحزابي ئيسالميدا، هَيزي 

ليبراألء عه لمانيمان هة ية  كة دةكرَيت لة  رَيگه ي سندوقة كاني 

دة نگدانه وة ، هة م غروري دةسةآلتدارَيتيي پارتيء ية كَيتي 

بريندار بكةنء هةم رَيگريش بن لة وة ي  نةهَيَلن هة رَيمة كة 

بچَيتة  باوة شي هَيزة  دينيية كان

شوان ئة حمة د

وةك بةشَيك لة هةَلمةتي هةَلبذاردنى 
ــووي هــةرَيــمــي كــوردســتــان،  ــات داه
ئاوإدانةوة  و  «هاوكاريكردن  بةناوي 
هونةرييةكاني  تيثة  ـــروثء  ط ــة  ل
سلَيماني»يةوة،  ثارَيزطاي  سنووري 
جَيطري  ساَلح،  بةرهةم  دكتؤر  بةإَيز 
بإي  (ي.ن.ك)  طشتي  سكرتَيري 
تةرخانكرد  دؤالري  مليؤن  نيو  نزيكةي 
ئَيمة  بــةر  هَيندةي  بةخشينةوة.  بة 
لةإووي  دةسبآلوييةدا،  لةم  دةكةوَيت 
بةردةوامبووني  مــانء  بةزيندوَيتي 
خؤ  بؤ  بايةخدارة،  يارمةتييةكي  تَييدا، 
مايةي  دَليش  بة  ثإ  ناشَيت.  طَيلكردن 
قةدرزانينة، بةآلم ضؤنَيتي دابةشكردني 
ئةم خَيرة قةناعةتي ثَيهَيناين كة ضاكترة 
بة ضكلَيت خؤمان دةرمانخوارد نةكةين. 
دكتؤر  يارمةتييةكةي  دةستي  بؤية 

بةرهةممان بة سوثاسةوة طَيإايةوة.
ــي  ــة ســةردةم هــــةروةك ضــؤن ل
دةرةبةطة  رةحمةتيدا  ثاشاي  نــوري 
هةبوو  بؤيان  رذَيــم  كاسةلَيسةكاني 
ئينحيسار  لة  رةشؤكييةكةيان  بووتنة 
بة «مومتاز» بؤ بنووسرآ، ئاوايش ئةو 
ليذنةيةي دابةشكردني ئةم سةدةقةيةي 
ــيــثء دةســتــة  خـــرابـــووة ئــةســتــؤ ت

هونةرييةكاني كرد بة سآ ثلةوة: ئةلف، 
كةسآ  بووين.  قإة  ئَيمة  جيم.  بآو 
تيثي  ــةرةك  س حيساب  بة  خــؤي  كة 
ثإ  شانؤدا  بواري  لة  بةالم  هونةريية، 
لةبةرئةوةي  نةكيرةية،  وشةكة  بةثإي 
لةليذنةكةدا الي سةروو بوو، خؤي كرد 
بة بةط، داي لة وارةكة، ئةندامَيكي تري 
ئةم دةستةية ثَيي نةنط بوو رايطةيةنَيت 
كة ثؤلَينةكة «لةسةر بنضينةي داهَينانء 
سةرنجبدةن  تكاية  ئيشكردن»بووة. 
نةك  دةفةرموَيت  كفرة  ئةم  ــةوةي  ئ
هونةري  كارَيكي  هيض  ساَلة  شةش 
نةكردووة، بةَلكو بة درَيذيي ذياني تاقة 
هةذدة  ثاش  نةبووة!  بةرهةميشي  يةك 
كــورد،  راســتــةوخــؤي  حوكمي  ســاأل 
طةندةَلي  لوا  بؤيان  دةسةآلتدارةكانمان 

لة سوننةتةوة بكةن بة فةرز.
بَيت،  داهَينان  بــةرلــةوةي  هونةر 

ئةخالقيية. هةَلوَيستَيكي 
ساأل  ثَينج  ســيء  لة  ــاد  زي كاتَيك 
خوَينطةرمي  الوي  كؤمةَلَى  لةمةوبةر 
تيثي  بةستء  يةك  لة  باَليان  شانؤكار، 
دةستةيةكي  دامةزراند،  ثَيشإةويان 
زؤربةيان  بةآلم  نةبوون،  هاوإةنط 
شانؤكةيان  كــة  ـــوو  واب ــان  ــاوةإي ب

دوور  بَيت،  طةلدا  لةثَيناوي  دةبَيت 
يان  هةرزانبايي،  لةتةهريجي  بَيت 
جا  ض  ثَيكةنين،  ضةثَلةو  سواَلكردني 
دةسةآلت.  بؤ  ساردكردنةوة  ماستاو 
سةخت،  تةنيا  بة  نة  ئةركَيكي  ئةمة 
لةطةأل  ــوو.  ب مةترسيداريش  بةَلكو 
ئةندامي  هةندَيك  كاتَيك  ئــةوةشــدا 
تيث  ضاكترة  كة  ثَييانوابوو  بوودةَلة 
لة  ئــةوةي  بؤ  نةإةنجَينآ  رذَيــم  دَلي 
زاأل  نــةك  ــت،  ــَي بــةدوورب سةرئَيشة 
بار  كــران  ناضاريش  بةَلكو  نةبوون، 
تةنيا  بةجَيهَيَلن.  تيث  ريزةكاني  بكةنء 
رؤنة ساغةكة مايةوة. لةو دةمةدا نةك 
سةنتَيكيش  بةتةماي  ئةندامَيكمان  هيض 
كة  دَلنيابووين  هةموو  بةَلكو  نةبوو، 
تووشي  هونةريمان  ضاالكيي  لةوانةية 
رؤذانةوة  لةو  بكات.  ضةرمةسةريمان 
فَيربووين دةست لةكةس ثان نةكةينةوة. 
كةإةناي  بة  نةبين  راهاتين  لةوساوة 

دةسةآلتداران، هةر دةسةآلتَيك بَيت.
بينيني  بــؤ  ـــاوةر  ـــةم ج ــآ  ــات ك
بوو،  ثاَلةثةستؤي  تيثمان  بةرهةمةكاني 
سمَيَلمان  لةبةرئةوةي  نةدةكرد  ئةمةي 
قيتة، ئَيمةش نةدةضووينة سةر شانؤ بؤ 
ئامادةيي  قوتابخانةي  كيذؤَلةي  ئةوةي 

رَيكةوتننامةيةك  بةَلكو  تاوبكةين، 
ئَيمة  كردبوو:  ئيمزامان  ثَيكةوة  بوو 
جةماوةريش  جةماوةرين،  خةمخؤري 

ثاَلثشتمانة.
بةعسدا  تاريكستاني  ساآلني  لة 
سةمبولي  ببووة  ثَيشإةو  تيثي  ناوي 
ئةمإؤ  كة  كةسانةش  ئةو  رؤشنايي. 
سآ  ثلةي  بة  ئَيمة  ضاوقايمن  ئةوةندة 
بضن  دةكةين  ئامؤذطارييان  دابنَين 
ناوي  لــةوةي  بةر  بشؤن،  دةستنوَيذ 

تيثي ثَيشإةو بَينن.
ـــوون.  وةرزةكـــــــان هـــاتـــنء ض
سةردةمانَيك كة كةمال سابير سةرقاَلي 
يةكَيتي  قاضاخةكاني  ــكــخــراوة  رَي
بوو،  شاردا  لةناو  كورد  هونةرمةنداني 
كوردستان  طةلي  تةلةفزيؤني  كة  كاتآ 
ثةخشي  ضَيوارةوة  عوسمان  ماَلي  لة 
دةكرد، طةلَيك لةم قارةمانانةي جادةي 
بةرضاو  زةإةبينيش  بة  ئةمإؤ  ثاني 

نةدةكةوتن.
تيثي ثَيشإةوي شانؤي كوردي هةر 
لةاليةن  ثلةي «مومتاز»ي  لة سةرةتاوة 
ئامادة  تيثة  ئةم  بةخشراوة.  ثآ  طةلةوة 
نيية ئةمإؤ ئةو ثلةية لة ثَيناوي مشتَيك 

دؤالردا هةإاج بكات.

ئةنداماني تيثي ثَيشرةوي شانؤي كوردي:
١ ـ ئازاد محةمةد بضكؤل
٢ ـ ئارام محةمةد بضكؤل

٣ ـ ئةحمةد مةحمود
٤ ـ جةبار مةعروف

٥ ـ جةميل ئةحمةد شازةمان
٦ ـ جةزا حةمة سةعيد

٧ ـ دالوةر عةلي سوفي كةريم
٨ ـ سةميعة ئةحمةد 

٩ ـ سمكؤ ناكام
١٠ ـ سةركةوت جةمال

١١ ـ سيروان جةمال
١٢ ـ شةماأل شَيخ جةمال

١٣ ـ كةريم صاَلح
١٤ ـ كةمال عةلي جةوهةر

١٥ ـ نةجمةدين يوسف 
١٦ ـ عةبدوَلَال حةمة ساَلح

١٧ ـ ياسين قادر سةعيد
١٨ ـ مستةفا ئةحمةد

ناوي ئةندامة شةهيدو
كؤضكردووةكاني تيث:

١ ـ مامؤستا عةسمان ضَيوار
٢ ـ مامؤستا كةمال سابير
٣ ـ شةهيد ثَيشإةو رةفيق

٤ ـ هةظاأل غةفور

روونكردنةوةيةك لةاليةن «تيثي ثَيشأةوي شانؤي كوردي»يةوة
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بـةدواداضــــوون

ئيختيار جةمال 

ميدياى  طرنطيثَيدانى  لةضوارضَيوةى 
ئةطةرى  هةَلبذاردنةكانء  بة  نَيودةوَلةتى 
سياسييةكانى  هاوكَيشة  لة  طؤإانكارى 
نيوزويك  ــارى  ــؤظ ط ــدا،  ــان ــت ــوردس ك
دةنووسَيت، ئةطةر ثةرؤشيى خةَلك وةكو 
طةورة  شتى  وةربطيرَيت،  ئاماذةيةك 
لةكوردستانى عَيراق روودةداتء هةموو 
كةسَيك هةست بةوة دةكات كة ئةمجارة 

بةتةواويى جياوازة لة جارانى ثَيشوو. 
ــازةدا  ت راثؤرتَيكى  لــة  نيوزويك 
هةرَيمى  هةَلبذاردنةكانى  دةربـــارةى 
لةدواى  كة  بآلويكردوةتةوة،  كوردستان 
كةمثينى  دواخستن،  لة  مانط  ضةند 
ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى  بؤ  هةَلبذاردن 
بةإَيوةدةضَيت،  تةمموز)دا  (٢٥ى  لة  كة 
شوَينةكان  هةموو  لة  دةستيثَيكردء 
ثؤستةرء الفيتةكان دةبينرَينء كانديدةكان 
ثَيشوازييان  راك  ئةستَيرةكانى  وةكو 
شةقامةكانيش  لةسةر  لَيدةكرَيتء 
لة  دةخوَينرَيتء  نيشتمانى  ســروودى 

دةبيسترَيت. ئؤتؤمبَيلةكانةوة 
كوردانةى  ئةو  دةطَيإَيتةوة  نيوزويك 
لة هةَلبذاردنةكانى ثَيشوودا تةمةنيان  كة 
دةنطدان،  ياسايى  تةمةنى  نةطةيشتبووة 
ضوارساأل دواتر لة هةَلبذاردنى ئةمجارةدا 
طوإان  لة  باس  خرؤشةوة  جؤشء  بة 
داثيرةء  باوكةكانء  ــكء  داي ــةنء  دةك
باثيرةكانيش هةستء سؤزيان بؤ طؤإان 

لةوة كةمتر نيية. 
ـــاثء  ســــةرؤكــــى دةزطـــــــاى ض
رؤذنامةنووسء  ئاوَينةء  بآلوكردنةوةى 
بة  هةردى  ئاسؤس  سياسى،  راظةكارى 
كةسَيك  هةموو  كة  وتــووة،  نيوزويكى 
بةتةواويى  ئةمجارةيان  هةستدةكات 
ئةمة  داطيركردن،  ــةدواى  ل جــيــاوازةء 
راستةقينةمان  كَيبإكَيى  كة  يةكةمجارة 

هةية. 
زياتر  لةوة  زؤر  كة  ثَييانواية،  خةَلك 
راثةإينةوة  دواى  لة  ــاونء  ــت راوةس
راثةإيني  دواى   لة  بوون،  ــاوةإوان  ض
نــاوضــةكــة  ــة  ك (١٩٩١)ةوة  ــي  ــاَل س
ديكتاتؤريةتى  لة  خؤى  سةربةخؤيى 
دةسةآلت  بةدةستهَينا،  حوسَين  سةدام 
دوو  اليــةن  لة  كوردستان  هةرَيمى  لة 
ديموكراتى  ثارتى  سةرةكييةوة،  بلؤكى 

نيشتمانييةوة  يةكَيتيى  كوردستانء 
ماوةيةكى  حيزبة  دوو  ئةو  ثاوانكراوة، 
ثَيكةوة  توندءتؤَليان  ثةيوةندييةكى  درَيذ 
هاوبةشى  بة  دواييةدا  لةم  بةآلم  هةبوو، 
بةشداركردووة  هةَلبذاردن  بؤ  ليستَيكيان 
خةَلكى  كوردستانى).  (ليستى  بةناوى 
ناوضةكة ثَييانواية، كة هاوبةشى سياسى 
ئةو دوو حيزبة تةنيا بؤ ئةوةية كة درَيذة 
ناوضةكةدا  بةسةر  خؤيان  كؤنتروَلى  بة 
زؤرء  نةوتَيكى  بة  دةوَلةمةندة  كة  بدةن 
شَيوازَيكى  بة  ناوضةكة  داهاتى  تائَيستا 

طةندةأل بةكارهاتووة. 
كة  بــةوةى  دةدات  درَيــذة  نيوزويك 
بؤ  زةمينةى  حيزبة  دوو  ئةو  رابردووى 
بة  طوظارةكة  كة  ئةوةى  دروستبوونى 

(حيزبى) طؤإان ناوى دةبات، رةخساندووة 
واتة  (ضةينج)  دةبَيتة  ئينطليزى  بة  كة 
ركابةرى  بةهَيزترين  كة  طؤإان،  هةمان 
ليستةكةى يةكَيتىء ثارتييةء رؤذ بة رؤذ 

ثشتيوانييةكةى زياد دةكات. 
خستووةتة  تيشكى  كة  ئةوةدا  لةطةأل 
نةوشيروان مستةفاء  ناكؤكييةكانى  سةر 
وةكــو  ئَيستا  كــة  ــؤى،  خ حيزبةكةى 
ناوضةكةدا  لة  ناسراو  كةسايةتييةكى 
دةَلَيت  نيوزويك  دةكات،  طؤإان  بؤ  كار 
كؤمةَلَيك  لــةســةر   ــةو  ئ ناكؤكى  كــة 
دةســةآلت  كونتروَلكردنى  وةكــو  خاَلة 
نةبوونى  ثــارتــىء  يةكَيتىء  لــةاليــةن 
خةَلكى  بؤ  ثَيويست  خزمةتطوزاريى 
كة  سياسةتَيك  ثةيإةوكردنى  ناوضةكةء 

بوةتة هؤى دةوَلةمةندبوونى بةرثرسانى 
حيزبىء دؤستةكانيان، ثالتفؤرمى طؤإان 
سةنتةرى  خستووةتة  بابةتانةى  ئةو 

كةمثةينةكةيانةوة. 
ليستى  كة  دةنووسَيت  طؤظارةكة 
كؤمةَلَيك  لة  لةبةرامبةردا  كوردستانى 
وةكو  وةردةطــرَيــت  ســوود  ديكة  شتى 
رَيكخستنء  ناوضةكة،  سةرضاوةكانى 

شانازييةكانى رابردوو. 
ثَييانواية،  ضاودَيران  شارةزايانء 
ليستى  كة  خاآلنةى  لــةو  هيضكام  كة 
ــى خــؤى  ــج ــازان ــةق ــى ب ــان ــت ــوردس ك
نين،  بةهَيزى  خاَلى  بةكارياندةهَينَيت، 
سةرضاوة  بةكارهَينانى  مةسةلةى  بةَلكو 
ثَيشَيلكاريي  خانةى  دةضَيتة  طشتييةكان 

هةَلبذاردنء بةردةوامى ئةو طةندةَلييانةى 
بةسةر  حيزبة  دوو  ئةو  ساآلنَيكة  كة 
بإواى  بة  سةثاندوويانة.  كوردستاندا 
ضاودَيران مةسةلةى خةباتى رابردووش 
كةسَيك  بؤ  بةهَيزييةك  هيض  هؤى  نابَيتة 
ئةوة  بةَلكو  ديــاريــكــراو،  اليةنى  يــان 
دةتوانَيت  كة  ديموكراتيية  ثالتفؤرمى 
جةختى لةسةر بكرَيتةوةء بكرَيتة بنةماى 
ملمالنَيى هةَلبذاردن لةنَيوان اليةنةكاندا. 

ئةوةي  راثؤرتةكةيدا  لة  نيوزويك 
خستبووةإوو كة سةرؤكى ليستى طؤإان 
بةهةمانشَيوةى  مستةفا  نةوشيروان 
تاَلةبانى  جــةالل  بــارزانــىء  مةسعود 
ثَيناو  لة  بــووة  دَيرين  خةباتطَيإَيكى 

ئازادىء خزمةتكردن بة وآلتةكةى.

ئاماذةكان، ثَيشبينيى طؤأان دةكةن

(واآلثرَيس)دا  (٣)ى طؤظارى  لة ذمارة 
ــارةى  دةرب بآلوكراوةتةوة  راثؤرتَيك 
تَييدا  ثةرلةمان،  داهاتووى  هةَلبذاردنى 
ليستى  كانديدى  دوو  ءةك  قسةكانمان 
ثةيمان  محةمةدء  (كوَيستان  ــؤإان  ط
عيزةدين) بآلوكراوةتةوة كة ءةآلمى ضةند 

ثرسيارَيكى ئةو طؤظارةية.
تَيبينى  ــجء  ــةرن س راثــؤرتــة  ئــةو 
ثَيويستمانزانى  بة  هةَلدةطرَيتء  زؤر 
روونكردنةوةيةكى هاوبةشى لةسةربدةين، 
رؤذنــامــةوانــى  عورفى  ءةك  ســةرةتــا 
هةمان  لة  روونكردنةوةية  ئةم  دةبواية 
طؤظاردا بآلوبكةينةوة، بةآلم لةبةر نةمانى 
لة  بإيارماندا  طؤظارة  بةو  ئَيمة  متمانةى 

رؤذنامةكانى ديكةدا بآلويبكةينةوة.
لةكاتى ثةيوةنديكردنى رؤذنامةنووسى 
كة  دةمانزانى  ئَيمة  ثَيمانةوة،  ثرَيس)  (واآل 
اليةنَيكةء  كةسء  ض  بة  سةر  طؤظارة  ئةو 
بةآلم  ــات،  ــاردةك ك ئاراستةيةك  ض  بة 
بوونى  بيرءِراء  ئازاديى  بة  ئَيمة  بإواى 
ئَيمة  كة  بةوةى  بإوابوونمان  شةفافيةتء 
ءةك كانديدى ليستى طؤإان بؤ ثةرلةمان 
ئةركى نيشتمانىء ئةخالقيمان لةسةرشانة 
بة  كؤمةَلطاكةمان  ــةواوى  ت بةرامبةر 
جياوازى رةنطء بيرءإاكانةوة، ءايلَيكردين 
ءةآلمى ثرسيارةكان بةوثةإى ئازادييةوة 
ئةو  دابةزينى  لةكاتى  بةآلم  بدةينةوة، 
كة  ضةسثا  لةال  راستييةمان  ئةو  بابةتةدا 
بةداخةوة ئةو كةَلةرؤذنامةنووسانةى لةو 
طؤظارةدا كاردةكةن نةيانتوانيوة خؤيان لة 
بيركردنةوةى تةسكى حيزبايةتى بثارَيزن، 

رقء  لةهةر  دووربطرن  بة  قةَلةمةكةيان 
لَييان  تةكةتولةكةيان  كة حيزبء  كينةيةك 
ثةيوةنديكردنيان  لةسةرةتاى  بخوازَيت، 
كة  ــــراوة  ءت ئَيمة  ــة  ل يــةك  هــةر  ــة  ب
ســازدةكــةن،  لةطةأل  ضاوثَيكةوتنمان 
زؤربةشمان ئةوة دةزانين كة ضاوثَيكةوتن 
كةناَلء  هيض  هةية،  خؤى  شَيوازى  قاَلبء 
خؤى  تعقيب)ى  (تعليقء  بآلوكراوةيةك 
لةسةر نانووسَيت، ضونكة بةمة ئةو كةناَلة 
بَياليةنى خؤى لة دةست دةدات، هةروةك 
هةمان  (٣٢)ء(٣٣)ى  الثةإةكانى  لة  ضؤن 
ضاوثَيكةوتنَيكيان  طؤظارةكةدا  ذمارةى 
بة  ئةوةى  لةطةأل  بةآلم  بآلوكردووةتةوة، 
ضاوثَيكةوتنةيان  ئةم  كة  نةوتراوة  ئَيمة 
قسةيان  ــران  ضــاودَي كة  راثــؤرتــةى  بؤ 
لةسةر هةَلوَيستى ئَيمة كردووة، قسةكانى 
ئةو  ثرسيارى  بؤ  ءةآلم  بوونةتة  ئَيمة 
دَلنياين  نة  ناسراونء  نة  كة  ضاودَيرانةى 
لةبوون يان نةبوونيان، دةبَيت بؤ طؤظارَيك 
خؤى بة دووربطرَيت لة نووسينى ناوى ئةو 
ضاودَيرانة  ئةو  بؤ  دةبَيت  يان  ضاودَيرانة 
ئاشكراى  رووبةإووبوونةوةى  لة  بترسن 
ضاودَيرةكانى  خؤى  بؤ  هةر  يان  ئَيمة؟!! 
ءةهمييةكانى  ضاوديََرة  هةمان  ئةمانيش 

رؤذنامةو طؤظارة حيزبييةكانن!!
لةوانةش طرنطتر ئةوةية كة هةَلوَيستى 
ضاودَيرة  ئةو  لةاليةن  ئَيمة  كؤمةآليةتى 
ثرسيارةوة،  ذَير  كةوتووةتة  ناديارانةوة 
دةبَيت ئةو ضاودَيرة خةمخؤرء تيذإةوانة 
كآ بن كة هَيشتا ئةنجامى هةَلبذردن ديار 
نيية،  ئاشكرا  ئَيمةش  ثؤستةكانى  نيية، 

بةآلم ئةوان هَيندة بةثةلةن طومانيان هةية 
هةَلوَيستى  لةسةر  سووردةبين  لةوةى 

كؤمةآليةتيمان يان نا!
تؤ بَلَيى ئةو ضاودَيرانة لة كوآ بووبن 
لة  كة ذنانيش هةبوون بةناوى داكؤكيكار 
ئاهةنطى  لة  سةرضؤثيان  ذنان  مافةكانى 
سينى  بة  دةطـــرت،  ــةدا  ذن دوو  ثياوى 
دووةمى  ذنى  منداَلبوونى  بؤ  شيرينيان 
هةَلهاتوويان  كضانى  دةبردء  بةرثرسان 
تةسليم بة مامء كةسء كاريان دةكردةوة، 
لةكاتى كوذرانى ئةو كضانةشدا فرمَيسكى 
كاتانةدا  لةو  دةإشتن،  بؤ  تيمساحيان 
نةدةكةوتة  ذنانة  ئــةو  هةَلوَيستى  بؤ 
ئةو  ضاودَيرانةوة؟  ئةو  ثرسيارى  ذَير 
لة  ثرسيارةكانيان  نيشانةى  ضاودَيرانةء 
كوآ بوون كة لةثاأل بةرثرساندا كة َلةكضء 
بةناو داكؤكيكاران لة مةسةلةى ذنان سةر 
بة هةوآ شوويان دةكرد، كةس ءشةى لة 

دةم دةرنةدةهات؟
ضاوثَيكةوتن  ئةو  ديكةى  بةشَيكى  لة 
يان راثؤرتةدا لة قسةى هةر يةكَيكماندا بة 
ئةو  بةرذةوةندى  بؤ  خؤيانء  ئارةزووى 
يارييان  بيطةيةنن  دةيانةوَيت  ئاراستةيةى 
لة  هةر  نموونة  بؤ  كردووة،  بةءةآلمةكان 
ثةيمان  كة  هاتووة  راثؤرتةكةدا   ثَيشةكى 
لة ءاآلثرَيس كردووة كة  عيزةدين، داواى 
بزووتنةوةى  ئافرةتانء  (كَيشةى  كتَيبى 
ءاقيعدا)ببيننء  ءةهــمء  لةنَيوان  ذنــان 
كاك  بيروإاكانى  تَييدا  كة  بخوَيننةوة 
بيروإاى  ثَيضةوانةى  مستةفا،  نةوشيروان 
شتَيك  لةهةر  بــةر  خانمةية،  دوو  ئــةو 

كوَيستان  ضاوثَيكةوتنى  كتَيبةدا  لــةو 
يان  هاوإابَيت  تا  نيية،  تَيدا  محةمةدى 
باسة  ئةو  ديكةشةوة  لةاليةكى  ثَيضةوانة، 
لة ضوارضَيوةى ضاوثَيكةوتنةكةدا نةبووةء 
بةشَيك بووة لة روونكردنةوةيةك لةسةر 

ثرسيارى رؤذنامةنووسةكةيان.
كوَيستان  قسةكانى  ديكةى  بةشَيكى  لة 
محةمةد، ثيشاندراوة كة داواى لة ءاآلثرَيس 
ثرسيارانةى  ئــةو  هةمان  كة  كردبَيت 
ئةو  ئاراستةى  ــراوة  ك ئــةو  ئاراستةى 
ليستى  كانديدى  ئَيستا  كة  بكرَيت  ذنانةش 
قسةية  ئةو  كة  لةكاتَيكدا  كوردستانين، 
رؤذنامةنووسة  لةو  ثرسياربووة  ءةك 
لة  ثرسيارة  ئةم  ئايا  ثَيشنيازبكات  نةك 

هةمان ئةو ذنانةش كراوة يان نا؟
ئةو طؤظارة لة بةردةوامى تةعليقةكانياندا 
كوَيستان  قسةكانى  لة  بةشَيك  لةسةر 
محةمةد كة باس لةو توندوتيذيانة دةكات 
سايةى  لة  ئةنجامدراوة،  ذنان  بةرامبةر 
دةَلَين:  طؤظارةكة  كورديدا  دةسةآلتى 
(كويستان محةمةد باس لةو توندءتيذييانة 
كورديدا  دةسةآلتى  ذَيــر  لة  كة  دةكــات 
روودةدةن، بَيئةوةى سةرنج بدات كة ئةو 
ئةو  دةبَيت  دةسةآلتة)،  لةو  بووة  بةشَيك 
هةسارةيةكةوة  ض  لة  رؤذنامةنووسانة 
ئةم  كوَيى  لة  كة  لةوةى  بَيئاطابن  تا  هاتبن 
دةسةآلت،  لة  بووة  بةشَيك  ذن  هةرَيمةدا 
ذنان  حيزبةكاندا  دامودةزطاء  هةموو  لة 
بة ذمارة زؤرن، بةآلم دوورن لة بإيارى 
دةســةآلت،  جَلةوى  لة  دوورن  سياسى 
توندوتيذيانةشة  يةكسانىء  نا  ئةم  هةر 

بةتواناى  كادَيرى  ضةندين  ءايكردووة  كة 
حيزبى ثاشةكشة بكةن.

ــراوة  ــووس ن ــةدا  ــك دي بةشَيكى  ــة  ل
(واتة  ئةم  كوَيستانةوة  (بةثَيضةوانةى 
نةوشيروان  كة  دةنَيت  بةوةدا  ثةيمان)دان 
نيية،  ذنان  مةسةلةى  بة  بإواى  مستةفا 
ئةمة  نــادات).  كَيشةية  بةم  تايبةتمةندى 
لةكاتَيكداية كة دةقى ءةآلمةكة بةم شَيوةية 
بووة: كاك نةوشيروان بإواى بة شتَيك نيية 
بةشتَيك  بإواى  ئةو  ذن،  كَيشةى  بةناوى 
هةية بةناوى كَيشةى كؤمةأل كة ذن لةناو 
ئةو كَيشةيةدا دةبينَيتء من نازانم لةسةر 
ئةو  نةوشيروان  كاك  بنةمايةكةوة  ض 
رايةى هةية كة هةقة بؤ ئَيمةء بؤ خةَلكيش 
كة  بدات  ئةوة  لةسةر  روونكردنةوةيةك 
هةق  زؤرة،  جياوازييان  شَيوازة  دوو  ئةو 

بوو ءةكو خؤى بآلويان بكردايةتةوة.
ئةو  روونــى  بةرضاو  بؤ  كؤتاييدا  لة 
طؤظارةء بة هةَلة نةبردنى خوَينةرانى هيض 
حيزبى  كاديرَيكى  عيزةدين  ثةيمان  كات 
نة  نةئةندامى(ى.ن.ك)ء  كات  هيض  نةبووة، 
ذنَيكى  ءةك  بووةو  ديكة  حيزبَيكى  هيض 
كوردستاندا  ذنانى  يةكَيتى  لة  سةربةخؤ 
بة  تايبةت  رَيكخراوَيكى  كة  كاريكردووة 
ذنانة بآ جياوازى بيرءبؤضوونى سياسى 

يان ئينتيماى حيزبى.

كوَيستان محةمةد
ثةيمان عيزةدين

(واآل ثرَيس) ءاآلية يان...

فؤتؤ: فةالح نةجم دروشمةكانى طؤِران كوردستان دادةثؤشَيت 
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بَيت، وةزيفةي نيية حيزب دروستبکات، 
فيکريء  ــةزاي  ف وةزيفةيةتي  بــةآلم 
وةزيفةيةتي  بخولقَينَيت،  نوَي  عةقَلي 
ساتَيکدا  چ  لة  پرسَيک  چ  نرخي  بزانَيت 
بة  نابَيت  بةمة  رؤشنبير  لَيرةدا  طرنطة. 
هةَلة  بة  زؤر  هةندَيک  وةک  سياسي 
وةزيفةي  بةمة  بةَلکو  تةفسيريدةکةن، 
راستةقينةي  شوَيني  کؤمةآليةتيء 
خؤي لة مَيژوودا دياريدةکات. بؤ نمونة 
طةورة  ئينتيماي  راپةإيندا  ساتي  لة 
رزطاري  پرسي  ــازاديء  ئ «پرسي  بؤ 
ئينتيما  مةسةلةي  نةوةک  بوو،  نةتةوة» 
چةپ  بيري  يان  يةکَيتي  يان  پارتي  بؤ 
هةموو  ساتة  ئــةو  راســـت...  ياخود 
سياسييةکاني  هَيزة  کة  دةمانزاني 
جؤرة  چ  هَيزَيکن،  جؤرة  چ  کوردستان 
لةو  ــةآلم  ب هةية،  رابــوردوويــةکــيــان 
بؤ  ئينتيما  مَيژووييةدا  ساتة  چرکة 
بوو،  ــؤإآ  ط لة  طــةورةتــر  پرسَيکي 
دژايةتي  بتوانَيت  نةبوو  کةسيش  هيچ 
دةزانَيت  لةبةرئةوةي  بکات  راپةإين 
هَيزَيکن،  چ  چينء  سياسييةکاني  هَيزة 
هةروةها هةَلةيةکي مَيژوويي طةورةش 
دةبوو کةسَيک دژايةتي راپةإين بکات، 
ئةو  سياسي  شوناسي  لةبةرئةوةي 
هَيزانة دةناسَيتء بةدَلي نيية، چونکة لة 
چؤنَيتي  ماهييةتء  ساتةدا  ئةو  رؤحي 
هةموو  لة  مَيژووييةکة  طؤإانکاريية 
طةورةتر  طرنطترء  سياسي  شوناسَيکي 
بوو. لة ساتي هةَلبژاردني نةوةدودوودا 
هةموو دةمانزاني پارتيء يةکَيتي هةموو 
کورسييةکان دةبةن، بةآلم ئةوة نةبووة 
پرؤسةي  دژايةتي  کة  ئةوةي  مايةي 
هةر  بکةين،  هةَلبژاردن  ديموکراتيء 
رؤشنبيرَيکيش بة ناوي «خؤپاراستنةوة 
پرؤسةيةي  ئةو  دژايةتي  سياسةت»  لة 
بــکــردبــايــة دةکـــةوتـــة هــةَلــةيــةکــي 
پرسي  ساتةدا  لةو  چونکة  کوشندةوة، 
پإؤسةي  بةطةإخستني  دةنــطــدانء 
نيشانةيةک  تؤمارکردني  ديموکراسيء 
ديموکراسي  ژياني  ــي  رةوت لةسةر 
نةوةک  هةبوو،  بَيوَينةي  طرنطييةکي 
دةيدؤإَينَيت.  کَي  دةيباتةء  کَي  ئةوةي 
خةباتي بةشي هةرة زؤري رؤشنبيراني 
شــةإي  وةستاندني  بــؤ  ــش  ــوردي ک
نةزانن  کة  نةهاتبوو  لــةوةوة  ناوخؤ، 
ئاشتبوونةوةيان  دواي  يةکَيتي  پارتيء 
پةيمانَيکي جةهةنةمي  چ جؤرة  دةشَيت 
«طةإانةوةي  پرسي  بةَلکو  مؤربکةن، 
توندوتيژي»ء  بة  «کؤتاييهاتن  ئاشتي» 
«ماآلوايي لة کولتووري جةنط» جَيطاي 
سةنتراَلي لةو هةوآلنةدا هةبوو.  ئةمانة 
رؤشنبير  کة  بوون  ساتانة  ئةو  هةموو 

ئينتيمايةکي  هةموو  لةدةرةوةي  دةباية 
رةهةندة  بةهَيزکردني  لة  سياسي 
بةشداربَيت،  پرسانةدا  ئةو  طرنطةکاني 
ساتانةدا  لةم  بةشداري  تةنيا  چونکة 
لة جيهان  تَيطةيشتني رؤشنبير  چؤنَيتي 
دروستي  راســـتء  ئــاشــکــرادةکــةن، 
فيکرييةکةي  هيومانيستيء  طوتارة 

تاقيدةکةنةوة. 
ئةم  واقــيــعــي  ــري  ـــةوةي ســةي ئ
دةزانَيت  دواييبکات،  ساَلةي  هــةژدة 
بإوا  لةقبووني  دروستبووني دوودَليء 
ناو  لة  ئةمإؤ،  حوکمإانييةي  بةمجؤرة 
حيزبييةوة  چاالکي  ناو  لة  سياسةتء 
سياسييةکان  حيزبة  ئةوة  نةهاتؤتةدي. 
نةبوون کة يةکةمجار روکارة ترسناکء 
ئةمإؤمانيان  مَيژووي  ناشيرينةکاني 
بينيوة، بةَلکو رؤشنبيراني کورد بوون. 
مَيژوويي  رؤَلي  لة  کةمکردنةوة  لَيرةوة 
لة  دةوري  سإينةوةي  رؤشنبيرء 
سياسي  فيکريء  فةزاي  دروستکردني 
من  کوشندةية.  هةَلةيةکي  تـــازةدا 
لةسةر  ژيانم  هةموو  يةکَيکم  خــؤم 
«مثقف»  رؤشنبير  جياکردنةوةي 
لة  «ثقافة»  رؤشنبيريي  سياسيء  لة 
سياسةت ئيشمکردوة، لةبةرئةوةي ئةم 
بؤ ئةوةي «إؤشنبيرء  پَيويستة  دابإانة 
رؤشنبيريي» حورمةتي خؤيان بةرامبةر 
«سياسةتمةدارء سياسي» وةربطرنةوة، 
لة شوَين   « «رؤشنبير  بؤئةوةي  طرنطة 
ئةم  قسةبکات،  بةهَيزةوة  پَييةکي 
دةرةوةي  دةرکردنة  بؤ  جياکردنةوةية 
طوتاري فيکر نيية لة مَيژووء کؤمةَلطاء 
بةدةستهَيناني  بؤ  بةَلکو  سياسةت، 
طوتارة  ئــةم  بؤ  بةهَيزة  مةوقعَيکي 
هةَلوَيستة  ئةم  هَيزانة.  ئةو  بةرامبةر 
لةسةر  قسة  رؤشنبير  کة  نيية  بؤئةوة 
هةنوکة  مَيژووي  کؤمةَلطاء  سياسةتء 
بؤئةوةية  پَيچةوانةوة  بة  بةَلکو  نةکات، 
کة لة شوَينَيکي لة پَيشترء دووربينترةوة 
ئةوة  ماناي  بة  ئةمة  لَيبکات.  قسةيان 
رؤشنبير  ئةرستؤکراتييةتي  کة  نيية 
ئةرستؤکراتييةتي  بةرامبةر  بخةينة 
رزطارکردني  ماناي  بة  بةَلکو  سياسي، 
رؤشنبيريية  سياسةتء  لة  يةک  هةر 
يةک  تــاکــچــاويء  طؤشةطيريء  لــة 
مانايةش  بةو  ئةمة  رةهةندي. هةروةها 
بَيت،  بَياليةن  رؤشنبير  کة  نايةت 
لة  بؤئةوةية  پَيچةوانةوة  بة  بةَلکو 
سياسةت  بؤ  ئينتيما  تةقليدي  چةمکي 
بؤ  نــوآ  شَيوةيةکي  بچَيتةدةرَيء 
«مَيژوو»  «کولتوور»ء  نَيوان  پةيوةندي 
جياکاريية  ئــةم  خــودي  بــدؤزَيــتــةوة. 
رؤشنبير  نيية  بؤئةوة  طةورةية  طرنطء 

نةهَينَيت،  بةرهةم  سياسي  طوتارَيکي 
سياسييانةي  طوتاري  بؤئةوةية  بةَلکو 
رؤشنبير تايبةتمةندي خؤيء سروشتي 
خؤي  کةشفکةرانةي  رةخنةطرانةء 
نةدؤإَينَيت. رؤشنبير دةشَيت لة رووي 
حيزبييةوة بَياليةن بَيت، بةآلم بةرامبةر 
چةقبةستن،  بةرابةر  ديکتاتؤرييةت،  بة 
لة  دةســةآلت  کؤبوونةوةي  بةرامبةر 
دةستي طروپَيکي دياريکراودا، بةرامبةر 
وةستاندني  بةرابةر  عةدالةت،  نةبووني 
کؤمةآليةتي  طــةشــةي  ــي  ــَي ــل زؤرةم
لة  ئةمانة  چونکة  بَيت،  بَيدةنط  ناتوانَيت 
جةوهةردا تةنيا رَيطا لة ئازاديي مرؤڤة 
فةزا  ئةو  بةَلکو  ناطرن،  ئاساييةکان 
تيا  فيکري  نة  کة  دروستدةکةن  عةقَليية 
ئيشدةکاتء  تيا  زانست  نة  بةرهةمدَيت، 
خؤي  ئةخالقي  رؤَلي  رؤشنبيريش  نة 
لةوةداية  جياوازييةکة  دةطَيإَيت.  تَيدا 
ياخود  سياسةت  بة  راستةوخؤ،  ئةو 
ناکات،  ئةوة  حيزبايةتييةوة  لةإَيطاي 
مَيژوو  کة  هَيزانةدا  ئةو  ناو  لة  بةَلکو 
ئــةطــةري ديء  دةريــانــدةهــاوَيــژَيــت، 
کة  «هةَلبةت  دةدؤزَيتةوة  دي  ئاسؤي 
هةَلةبکات،  لةمةدا  رؤشنبير  دةشَيت 
رؤشنبير  نيية،  پَيغةمبةر  رؤشنبير 
کةسَيکة لة ناو مَيژوودا، بةآلم هةَلةبکات 
طرنطي  بةشَيکي  ئــةوة  راســت  ياخود 
وةزيفةکانَيتي». لةإاستيدا ئةم طروپة کة 
دةبةستنةوة  داهَينان»  يان  «رؤشنبيريي 
لة  سياسي»يةوة  «پاسيفييةتي  بة 
طروپي  ئةندازةي  بة  ئَيمةدا  رؤشنبيريي 
زؤرن،  ــارة  ژم بة  طـــةورةنء  يةکةم 
طرنطةکاني  ساتة  زؤربــةي  لة  ئةمانة 
هةَلدةبژَيرن،  بَيدةنطي  ئَيمةدا  مَيژووي 
طرنط  پرسيارَيکي  جومطةيةکدا  هةر  لة 
سةردةمةکة  قؤناغء  تووشي  هةبَيتء 
بووبَيتةوة ئةوان شتَيک ناَلَين تَيإوانينان 
ببينرَيت، بة چةشنَيک دةکرَيت بطوترَيت 
توَيژي  ناشةفافترين  طروپة  ئةم  کة 
کؤمةآليةتي ئَيمةن، ئةم ناشةفافييةتةش 
لة  بةَلکو  نةهاتووة،  فيکرةوة  قووَلي  لة 
ئةمانة  واتة  هاتووة،  فيکرةوة  نةبووني 
ئيفليجبووني  دي  دةرکــةوتــةيــةکــي 
باسي  تيورين وةک کةمَيکي دي  کايةي 

لَيدةکةم.
ئةم  دووک  هــةر  ــدا  ــي راســت ــة  ل
بؤچوونةي سةرةوة بؤ رؤَلي رؤشنبير 
فيکر،  لة  هةية  ترسةوة  بة  پةيوةنديان 
جــةوهــةردا  لــة  بؤچوونة  دوو  ــةم  ئ
جةوهةريان  يــةک  بؤچووننء  يــةک 
لة  رؤشنبير  کاتَيک  يةکةميان،  هةية: 
لةبةرئةوةية  دةتوَينَيتةوة،  سياسيدا 
رؤشنبير  فيکرييةکاني  وةزيفة  ناتوانَيت 

جَيبةجَيبکات، ئيدي بؤ جيهاني سياسةت 
رادةکاتء لة دةنطة دةنطء شةإة توانجي 
دووةميش،  وندةکات.  خؤي  سياسيدا 
لة  تــةواو  رؤشنبير  دةيةوَيت  کاتَيک 
کؤمةآليةتي  سياسيء  هةَلوَيستي 
ناتوانَيت  هةمانشَيوة  پاکبکاتةوة، 
شيبکاتةوةء  خــؤي  جيهاني  واقيعء 
قــووَلــي،  بــة  ــژوو  ــَي م بينيني  بطاتة 
پةيوةندي  دؤزينةوةي  بطاتة  ناتوانَيت 
هؤي  بة  ئيدي  واقيعدا.  فيکرء  نَيوان  لة 
مَيژوو   تةفسيري  لة  دةستکورتييةوة 
نةبووني  سستيء  هؤي  بة  واقيعدا، 
خوَيندنةوةي  بؤ  مةعريفييةوة   تواناي 
دةکات.  موتَلةقة  جياکاريية  ئةو  جيهان 
ستراتيژي  جيابوونةوةي  طروپة  ئةم 
رؤشنبير لة سياسي بة دةرفةت دةزانن 
ئينسانيء  ئةرکة  لة  خؤيان  بؤئةوةي 
ــطــرن...  بــةدوورب کؤمةآليةتييةکان 
بة  کة  هةَلوَيستة  دوو  ئةم  لةقووآلييدا 
يةک  ديوي  دوو  ــارن،  دي دژ  روکــةش 
دياردةء دوو دةرةنجامي جياوازي يةک 
بنةمان. يةکةميان فيکر بةوة دةخنکَينَيت 
کة لة سياسةتدا نوقميدةکات، دووةميان 
فيکر بةوة دةخنکَينَيت کة ناهَيَلَيت بير لة 
بکاتةوة،  سياسةت  مَيژووء  کؤمةَلطاء 
دَيت  کؤتاييان  لةوةدا  دووکيشيان  هةر 
رؤشنبير  عةقَلي  جَلةوي  دواجــار  کة 
دةرفةتَيک  دةست سياسةتء  دةدةنةوة 
دونياي  لةسةر  کار  ناهَيَلنةوة  فيکر  بؤ 

خؤي بکات. 
دوو  لــةم  يــةک  هيچ  لة  رؤشنبير 
بازنةيةدا نيية، يةکةم: رؤشنبير ناتوانَيت 
غةمةکاني  ياخود  سياسي،  بة  ببَيت 
سياسييةکاندا  لةطةأل  راستةوخؤ  خؤي 
تَيکةَلي  تةواو  ناتوانَيت  يةک،  بة  بکات 
سياسةتي رؤژانةء زماني ئةم سياسةتة 
ناوي  «بــة  ناتوانَيت  هــةروةهــا  بَيت. 
وةردةطةإَيتة  زوو  کة  پاکيزييةکةوة 

تاواندا»  لة  شةراکةت  هاوبةشيء  سةر 
لةسةر کَيشةکاني دونياي خؤي بَيدةنط 

بَيت.
رؤشنبير  طةورةية  مةترسييةکي 
ساتةوةختييةکانء  ئيقاعة  تةسليمي 
دوو  مؤراَلة  تةکتيکييةکانء  ملمالنآ 
لةبةرئةوةي  ببَيت،  سياسةت  ديوةکاني 
هَيزة  هــةرة  لــة  يةکَيکة  رؤشنبير 
دةتوانَيت  کة  کؤمةَلطا  طةورةکاني 
سنوور بؤ دةسةآلت دابنَيتء پةالماري 
ديکةي  ئاستةکاني  هةموو  بؤسةر 
رؤشنبير  طؤإاني  بوةستَينَيت.   ژيان 
موتَلةقي  باآلدةستي  ماناي  سياسي،  بؤ 
عةقَلييةتي پاوانخوازي دةسةآلت بةسةر 
موتَلةقي  باآلدةستي  ژياندا،  هةموو 
بيرکردنةوةء  بةسةر  سياسي  لؤژيکي 
مؤراألء رةفتاري مرؤڤةکاندا... مَيژووي 
ئةم  مَيژووي  ئَيمة،  بيستي  ســةدةي 
لؤژيکء  نةبووني  مَيژووي  مؤدَيلةية... 
بيرکردنةوةء مةعريفةيةکة لة دةرةوةي 
لَيرةدا  سياسةت.  لؤژيکي  بيرکردنةوةء 
بؤ  کورتدةبَيتةوة  دونيا  لة  تَيطةيشتن 
تةواوي  رووتء  سياسي  تَيطةيشتنَيکي 
لة  بکةربن  هَيزء  لةوةدةکةون  کايةکان 
سيستمي  طشتيء  مؤراَلي  خولقاندني 
ــارة  دووب بؤية  طشتيدا،  راي  بةهاء 
سياسةتدا  لةدةرةوةي  نامَينَيت  هَيزَيک 
چاوةدَيري سياسةت بکات، لةدةرةوةي 
کؤمةَلطا  بؤ  ئةخالقي  بةهاي  سياسةت 
بيرکردنةوةي  ئاسؤکاني  دروستبکات، 
ئةطةري  بؤئةوةي  بشکَينَيت  سياسي 
طةر  بؤية  بدؤزَيتةوة.  تر  ئاسؤي  ديء 
بةکاربهَينم  هابرمازي  زاراوةي  دوو 
«دونياي  پاسةواني  رؤشنبير  دةَلَيم، 
ژيـــان»ة بــةرامــبــةر پــةالمــارةکــانــي 
طةورةکاني،  پةلکووتانة  «سيستةم»ء 
ديالؤطي  ــي  رؤح ــدا  ــةوَي ل ــةوةي  ــؤئ ب
نَيوان  لة  هَيمنانة  پةيوةندي  عةقآلنيء 
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تيورة، سياسةت، طؤأان

«دةربارةي سنوورةکــــــاني ئيلتيزامء بيَباکي الي رؤشنبيران»
رؤشنبير دةشَيت لة رووي حيزبييةوة بَياليةن بَيت، بةآلم بةرامبةر بة 

ديكتاتؤرييةت، بةرابةر ضةقبةستن، بةرامبةر كؤبوونةوةي دةسةآلت لة 

دةستي طروثَيكي دياريكراودا، بةرامبةر نةبووني عةدالةت،

بةرابةر وةستاندني زؤرةملَيي طةشةي كؤمةآليةتي ناتوانَيت بَيدةنط بَيت، 

ضونكة ئةمانة لة جةوهةردا تةنيا رَيطا لة ئازاديي مرؤظة ئاساييةكان ناطرن،

بةَلكو ئةو فةزا عةقَليية دروستدةكةن كة نة فيكري تيا بةرهةمدَيت، نة زانست 

تيا ئيشدةكاتء نة رؤشنبيريش رؤَلي ئةخالقي خؤي تَيدا دةطَيإَيت

ئةوةي سةيري واقيعي ئةم هةذدة 

ساَلةي دوايي بكات، دةزانَيت 

دروستبووني دوودَليء لةقبووني بإوا 

بةمجؤرة حوكمإانييةي ئةمإؤ، لة ناو 

سياسةتء لة ناو ضاالكي حيزبييةوة 

نةهاتؤتةدي. ئةوة حيزبة سياسييةكان 

نةبوون كة يةكةمجار روكارة ترسناكء 

ناشيرينةكاني مَيذووي ئةمإؤمانيان 

بينيوة، بةَلكو رؤشنبيراني كورد بوون
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بةشى يةكةم

هةر هةموو هةستدةکةن، ئةو زةوييةي 
لةسةري وةستاون ناجَيطيرة.

ئؤطؤست بيبل

طؤإاندا  باسي  طةرمبووني  لةطةأل 
جَيطاي  رؤألء  باسکردني  ــارة  دووب
شوَينَيکي  پرؤسةيةدا  لةم  رؤشنبير 
طةورةي وةرطرتووة. وةک هةميشةش 
بةسةر  زاَلة  تةقليدي  بؤچووني  دوو 
ئةوةي  بؤچووني  يةکةم:  کايةکةدا، 
رؤشنبير دةبَيت پَيشإةو بَيتء جياوازي 
وةک  خؤيدا  ــي  رؤَل نَيوان  لة  نةکات 
دوو  ئةم  سياسيء  وةک  رؤشنبيرء 
واتة  بةإَيوة،  ببات  پَيکةوة  وةزيفةية 
سياسيکردني  بة  لةسةر  بؤچوونَيکة 
شوناسي  تةنيا  ئيشدةکاتء  رؤشنبير 
سياسيي رؤشنبيري بؤ طرنطة. کَيشةي 
هةرة سةرةکي ئةم بؤچوونة ئةوةية کة 
رؤشنبيردا  سياسيء  نَيوان  لة  سنوور 
تةنکيدةکات،  زؤر  ياخود  هةَلدةطرَيت، 
لة  دةتــوانــَيــت  ئــاســان  زؤر  ــرؤڤ  م
لة  سياسيء  بة  ببَيت  رؤشنبيرةوة 
ئةم  رؤشنبير.  بة  ببَيت  سياسييةوة 
تردا  جَيطاي  زؤر  لة  وةک  دياردةية 
دياردةي  ترسناکترين  پَيداوة،  ئاماژةم 

دونياي ئَيمةية. 
پَييواية  دووةمـــيـــش:   ــةي  ــةَل ه
نابَيت  نــزيــک  دوورء  رؤشنبير 
رووني  قسةي  سياسيء  هةَلوَيستي 
دةربارةي ژياني سياسيء کؤمةآليةتي 
وةسفيدةکات  کةسَيک  وةک  هةبَيتء 
ئيشدةکات  فيکريدا  بوارَيکي  ناو  لة  کة 
هةموو  داخــراون،  جةمسةرةکاني  کة 
بؤ  جيهان،  بؤ  دةرةوةيةکيش  چوونة 
شوناسي  دؤإاني  بة  دي  شوَينةکاني 
هةَلوَيستَيکي  دةزانــَيــتء  رؤشنبير 
هةموو  بــة  دةرهـــةق  نةهةلستيانة 
هةموو  کــؤمــةآليــةتــيء  بوونَيکي 
وةردةطرَيت.  مَيژوويي  هةَلوَيستَيکي 
ساتة  کؤمةآليةتييةکانء  بزاوتة  لة 
دةطرَيتء   دووري  بة  مَيژووييةکان 
بة  تَيکةآلوبوون  بؤچوونة  ئةم  بةإاي 
بايةخداني  واقيعي،  رؤژانةء  دونياي 
هيچ  سياسي  چارةنوسي  بة  رؤشنبير 
طياني  ئةو  پيسبووني  لة  جطة  نيية 
بخاتة  رؤشنبير  دةبَيت  کة  بَلندباآليةي 
واتة  کؤمةَلطاوة.  دونياء  ــةروو  س
بة  طرَيدةداتةوة  فيکر  بَلندي  طرنطيء 

بَياليةني سياسييةوة.
بةبؤچووني من ئةم دوو بؤچوونة 
هةردووکيان هةَلةن، يةکةميان رؤشنبير 
راستةقينةکاني  فيکريية  وةزيفة  لة 
دادةبإَيت، بة چةشنَيک واي لَيدَيت هةر 
کةسَيک هةندَيك دَيإي لةسةر سياسةت 
هةندَيك  بةرز  بةدةنطي  يان  نوسي، 
خؤي  درکاند،  سياسي  هةَلوَيستي 
لَيدةبَيتة رؤشنبير، بةجؤرَيک واي لَيدَيت 
هةَلوَيست  رؤشنبير  ئةوةي  بري  لة 
فيکري  مةوقعييةتي  واتة  دروستبکات، 
هةَلوَيست  هةَلوَيست،  بة  بدات  نرخ 
کة  پيشةسازييةک  بة  دةبَيت  خؤي 
ئةو  لَيرةوة  دروستدةکات.  رؤشنبير 
نوسةرانة دروستدةبن کة جطة لةوةي 
دةکةن،  سياسي  هةَلوَيستي  تةسويقي 
فيکرء  دونياي  ديکةي  بوارَيکي  لة هيچ 
ديکةيان  بةشدارييةکي  داهَيناندا 
لة  رَيز  مرؤڤ  دةکرَيت  ديــارة  نيية. 
بطرَيت،  نوسةرانة  ئةم  هةَلوَيستي 
ئةو  بطاتة  نابَيت  رَيزطرتنة  ئةم  بةآلم 
رؤشنبيردا  لةطةأل  شوناسيان  ئاستةي 
روبةري  طةورةبووني  تَيکةآلوبکرَيت. 
لةم  وايکردوة  ئَيمةدا  دونياي  لة  ميديا 
«هةَلوَيستنوسي  ــةزاران  ه ساآلنةدا 

کة شوَيني خؤيان  لةدايکبوون  بَيفيکر» 
لَيتَيکچووة.  رؤشنبيردا  شوَيني  لةطةأل 
مةترسي  خؤيانء  طرنطي  طروپة  ئةم 
ئةوةية  طرنطييةکةيان  هةية،  خؤشيان 
دةتوانين  وةرياندةطرين  کؤ  بة  کاتَيک 
«راي  ئــاإاســتــةي  ــةر  س لــة  شتَيک 
بخوَينينةوة،  کؤمةَلطادا  لة  طشتي» 
نوسيني  زؤري  هةرة  ژمــارةي  واتة 
مَيژووي  سةر  ناخاتة  هيچ  طروپة  ئةم 
ئةمانة  بةآلم  نوسين،  فيکرء  داهَينانء 
کةَلکن  بة  سؤسيؤلؤژييةوة  رووي  لة 
مةنتاليتةيتي  لة  هةندَيک  بؤئةوةي 
مؤراَلي  طشتيء  مؤراَلي  کؤمةآليةتيء 
نوسين تَيبطةين، واتة نرخي «سامپَلَيکي 
سؤسيؤلؤژيان» هةية کة لة رَيطايانةوة، 
جوَلةء خرؤشء ئيدياکاني ناو کؤمةَلطا 
ئةمانة  مةترسي  بةآلم  دةخوَينينةوة، 
لةوةداية، لة بةرئةوةي هةرطيز ناتوانن 
کاريطةريان  راستةقينة  هَيزَيکي  وةک 
هةبَيت «چونکة لة راستيدا نة رؤشنبيرن 
سةرمايةي رةمزي رؤشنبيريان هةبَيت، 
سياسييان  دةســةآلتــي  سياسين  نة 
بةرپرسياري  بة  هةست  «نة  هةبَيت»، 
دونياء  بة  بةرامبةر  دةکةن  رؤشنبير 
ــان لة  ــةي خــؤي ــف کــؤمــةَلــطــاء وةزي
کايةکاندا، نة وةک سياسييةکان هةست 
قازانجةکانيانء  مةترسييةکانء  بة 
ــةن»،  دةک بةردةميان  لةمپةرةکاني 
هةَلوَيستيان  کات  ــةي  زؤرب لَيرةوة 
دروستبووة  حةماسةتَيک  لةسةر 
جيهانبينيء  نوَيء  بيرکردنةوةي  کة 
مؤراَلي لة پشت نيية. مةترسي ئةم هَيزة 
ئةوةية دةتوانَيت طوتاري زؤر توندإةو 
ناعةقآلني  زؤر  تَيزي  ــژَيــت،  دابــرَي
لة  سياسي  مــؤراَلــي  دروستبکات،  
جيابکاتةوة،  فيکري  بنةمايةکي  هةموو 
ئةو  بري  بخاتة  شةإانطَيز  رؤحَيکي 
هةموو  ئارامييةي  لَيبوردنء  رؤحي 
ديموکراس  مرؤڤدؤستء  هزرَيکي 
نازانم  دووريشي  بة  پَييةتي،  پَيويستي 
زؤر  سياسي  کةساني  پاشةإؤژدا  لة 
توندإةوء فاشيئاسا لةمجؤرة طروپةوة 
درَيژکراوةي  طروپة  ئةم  بَينةدةرَي. 
کوردين،  تةقليدي  سياسي  کولتووري 
درَيژکراوةي ئةو کولتوورة سياسييةن 
دواتر  شيوعيء  حيزبي  سةرةتا  کة 
نيشتيماني  يةکَيتيي  ديموکراتء  پارتي 
«کولتووري  واتة  رؤيشتن،  لةسةري 
ــةوةي رؤشــنــبــيــري لة  ــردن ــک ــورت ک
بؤ  رؤشنبير  «طؤإيني  سياسةتدا»ء 
طروپة  ئةم  سياسي».  الي  موةزةفَيک 
زؤر  لةوانةية  سياسييةوة  رووي  لة 
سياسي  ژياني  بن،  ئةکتيڤ  چاالکء 
ژياني  ــةآلم  ب جةنجاَلدةکةن،  زؤر 
مةعريفييةکان  کاية  تةواوي  فيکريء 
ــک لة  ــؤرَي ـــة ج وَيـــرانـــدةکـــةن، وات
«پاسيفيزمي  سياسي»ء  «ئةکتيڤيزمي 
تَيکةَلَيکي  لــةيــةکــدةدةنء  فيکري» 
دةرةنجامدا  لةدوا  کة  لَيدروستدةکةن 
هوشياريء  رؤشنبيرييء  زياني  بة 
توندإةوء  عةقَلييةتي  قازانجي  بة 
دةشکَيتةوة.  ناديموکراس  دةسةآلتي 
نيية  کةسَيک  ئةمانة  الي  رؤشنبير 
تيوريزةدةکات،  بيردةکاتةوة،  کة 
ــان  ــةک ــاي ئـــاطـــاداردةکـــاتـــةوة، ک
بؤ  زانستي  ژَيرخاني  دروستدةکات، 
کؤمةآليةتييةکان  ئةخالقيء  طوتارة 
نرخة  لة  پــارَيــزطــاري  ــت،  ــژَي دادةإَي
هيومانيستيء ديموکراسييةکان دةکات، 
چاودَيرة بةسةر شَيوازي بيرکردنةوةء 
بةَلکو  بيرکردنةوةوة،  ميتؤدةکاني 
رؤشنبير الي ئةمان کةسَيکة لة جياتي 
عةقَلء ويژدان، چةکَيک يان شمشَيرَيک 
يان تةورَيکي پَيية، لَيرةوة ئةو کولتوورة 
مَيژوو  بةدرَيژايي  کة  سةرهةَلدةدات 

کولتووري  دروستکردوة،  فاشييةتي 
شمشَيرء  بــة  ــةم  ــةَل ق شوبهاندني 
دَلنيابين  دةبَيت  نارنجؤک.  خةنجةرء 
«شوبهاندني  کولتووري  ــةوة  ئ کة 
لة  ئَيمة  وايکرد  بوو  چةک»  بة  قةَلةم 
فيکرء  پإ  مَيژووييةکي  ئةوةي  بري 
پإ  مَيژوويةکي  هةبَيت،  داهَينانمان 
خوَينمان هةبَيت. کَيشةي طةورةي ئةم 
وَينةية ئةوةية کة زؤرجار رؤشنبيرةکة 
ديمةنةکةدا  ناو  لة  راستةقينةي  بووني 
هةية،  بووني  تةورةکة  تةنيا  نييةء 
هةبَيت،  بوونيشي  رؤشنبيرةکة  ئةطةر 
لةو ساتةدا کة دةبَيت بةهةَلطري تةورء 
دةتوانَيت  کة  ــةوةي  ل جطة  شمشَير 
هيچي  ناتوانَيت  سةرببإَيت  پَي  عةقَلي 

دي پَيبکات. 
ــةي بــؤچــوونــي دووةمــيــش  هــةَل
ئةم  هةَلةي  طةورةترة:  هةَلةية  لةم 
جياکردنةوةي  کة  لةوةداية  بؤچوونة 
بةجؤرَيکي  سياسي  لــة  رؤشنبير 
دةيطةَينَيتة  تا  رادةکَيشَيت  سةرپةإانة 
کؤي  لة  «رؤشنبير»  جياکردنةوة  سةر 
لة  «واقــيــع»ء  لة  سياسي»ء  ــةزاي  «ف
واتة  خــؤي»،   مَيژووييةکةي  «ساتة 
ئةخالقييء  پرسة  تةواوي  لة  رؤشنبير 
دةخاتةوة.  دوور  طرنطةکان  سياسيية 
سياسي  ببَيتة  نابَيت  رؤشنبير  ئةوةي 
لةسةر  رؤشنبير  کة  نيية  ئةوة  ماناي 
مَيژوويي  کــؤمــةآليــةتــيء  واقيعي 
ئةم  بةبـإواي  نــةکــات.  ئيش  خــؤي 
پريشکي  بؤئةوةي  رؤشنبير  طروپة، 
پاکيزي  پاکيء  بةرنةکةوَيتء  مَيژووي 
بزاوتة  لة  دةبَيت  نةدؤإَينَيت،  خؤي 
نةکةوَيتةوة،  نزيک  مَيژووييةکان 
لة  داببإَيتء  ــةواو  ت خؤي  طوتاري 
ئاإاستةيةکي  هــةواء  ئاماژةء  هةر 
ئةمشَيوة  پاکيبکاتةوة.  سياسي 
رؤشنبيريدا،  لة  «پاکيزةطةرايية» 
ديني  ريشةيةکي  من  بةبؤچووني 
هةية، کة لةسةر جياکردنةوةي رةهاي 
«دونياي  لةطةأل  فيکر»  پاکي  «دونياي 
دروســتــبــووة،  ســيــاســةت»دا  پيسي 
بةخشيني  بةهؤي  جةوهةريدا  لة  کة 
رؤشنبيريي  فيکرء  بة  ديني  وَينةيةکي 
پاکإاطرتنء  ئةمجؤرة  هاتؤتةکايةوة. 
ساتة  لة  کؤمةَلَيک  لة  پاکيزپةرستيية 
دةبَيتة  مَيژوودا  ترسناکةکاني  طةورةء 
رؤشنبير  کة  قــورس  بَيدةنطييةکي 
لة  طةورة  بةشدارَيکي  بؤ  دةطؤإَيت 
لةبري  مَيژووييةکانداء  تاوانة  هةَلةء 
لةکةيةکي  سةر  وةردةطةإَيتة  پاکي 
پيس بة مَيژووي رؤشنبيرةوةء فيکرء 
ئينسانييةکةي  رووة  لة  داهَينانيش 
چاالکييةکي  بة  دةيانکات  دادةبإَيتء 
ــة هــةر رةهــةنــدَيــکــي  مــوجــةرةد ل
ئةم  ئةوانةي  کؤمةآليةتي.  ئةخالقيء 
هةَلةيةدةکةن، جياوازي ناکةن لة نَيوان 
کؤمةآليةتي»  پرسَيکي  بؤ  «ئينتيما 
سياسي»دا.  هَيزَيکي  بؤ  «ئينتيما  لةطةأل 
بةبؤچووني من رؤشنبير دةبَيت خؤي 
بپارَيزَيت،  سياسةتدا  لة  تواندنةوة  لة 
بووة  خؤپاراستنة  ئةم  هةرکات  بةآلم 
کؤمةآليةتيية  پرسة  لة  دزينةوة  خؤ 
طةورةکان، هةرکات بووة بَياليةنييةکي 
ــةي  روداوان ئةو  دةربــارةي  پاسيڤ 
لــَيــرةدا  ــدةپــةإن،  ــَي ت نزيکييةوة  لــة 
لة  خؤي  ئةخالقي  ئينسانيء  ئةرکي 
ئةو  درَيژکراوةي  بة  بووة  بيرکردوةء 
هةمواني  بَيدةنطي  باآلدةستةي  دؤخة 
بمَينَيتةوة.  خؤي  وةک  تا  پَيخؤشة 
بيت»  چــاالک  «سياسةتدا  لة  ئــةوةي 
چاالک  «مَيژوودا  لة  ئةوةي  شتَيکةء 
رؤشنبير  وةزيفةي  ترة.  شتَيکي  بيت» 
سياسي،  ئةکتيڤيستي  بة  ببَيت  نيية 
چاالک  مَيژوودا  لة  وةزيفةيةتي  بةآلم 

birura.rozhnama@gmail.comبؤضـــوون

تيورة، سياسةت، طؤأان

«دةربارةي سنوورةکــــــاني ئيلتيزامء بيَباکي الي رؤشنبيران»

بةختيار عةلي

سياسي دةشَيت بتوانَيت 

دةسةآلت بطؤإَيت، بةآلم 

ناتوانَيت بؤضوونء 

نيطامان بؤ حةقيقةت 

بطؤإَيت، ناتوانَيت ئةو 

ضَيوة ئةخالقيانة بطؤإَيت 

كة لةرَيطايةوة بير لة 

سياسةت دةكةينةوة، 

ئةوةيان وةزيفةي 

رؤشنبيرةء تةنيا لة 

سنووري تواناكاني 

ئةوداية

www.ne
tew

e.c
om



11 2009/6/28 يةكشةممة (499) ذمــارة

ئيمتياز: خاوةنى

وشة كؤمثانياى
سةرنووسةر:

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

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

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

ئاطاداري ريكالمء كارطَيإيء
٠٧٤٨٠١٢١١٤٤ - ٠٧٧٠١٢٠٣٩٤٩   

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

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

دابةشكردن:
٠٧٧٠١٥١٧٥٣٣ - ٠٧٧٠١٥٤٤٧٨٠ نَيوةند كؤمثانياي

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

عةلى   ٠٧٥٠٤٤٤٧١٠٩  ئيبراهيم
٠٧٧٠١٥٢٦٥٨٣٠٧٧٠١٥٧٦٩٠٦٠٧٧٠٢٢٣٣٣٠٤ ٠٧٥٠١٥٢٢٥٢٨

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

تَيکةآلودةبَيت، سياسيدا لةطةأل شوناسي
کؤيلةيةتيية دؤخي ئةو دووةميش هؤي
بَيئاطاي راپةإين دواي  رؤشنبيران کة
لة دةسةآلت کاتَيک تَييدةکةون،  خؤيان
ژيانء دةخاتةوةء دووريان خؤيان کاري
دةخاتة ژَير کؤمةآليةتيان قةوارةي بوونء

ديارياندةکات. ئةو کة مةرجانةوة ئةو

تَيكةآلويية ئةم خَيرايي ئاسانيء هؤكاني
زؤر خَيرا لَيرةدا كة طةلَيك زؤرن،

كورتياندةكةمةوة:
تايبةت «بة کورديي رؤشنبيري .١
کة کورد رؤشنبيراني يةکةمي نــةوةي
شانؤي بيست، سةدةي  يةکةمي  نيوةي
کايةکانةوة ناو لة بووة» کرداريان چاالکيء
کة کورد رؤشنبيري نةهاتوونةتةدةرآ.
بوارَيک ناو پسپؤإي  وةک لةدايکدةبَيت 
نابَيت، لةدايک  مةعريفييةکان بــوارة  لة 
رؤشنبيراني زؤربةي بةپَيچةوانةي واتة
ئةکاديمي کايةيةکي لة دونياوة، ديکةي
لَيرةوة نايةتةدةرآ. مةعريفييةوة يان
نيية کايةيةک کوإي کوردي رؤشنبيري
مةعريفةء سةرمايةي  بَيتء چاالک  تيا
ئاشکراية هةتا کؤکردبَيتةوة، رةمزي لةوَيدا
ئةکاديمييةکان زانستة دواتريش ئةوانةي
وةک زانستةکانيان ناتوانن  دةخوَينن،
بؤچووني سةلماندني  بؤ تيوري ژَيرخاني 
ئةمإؤ تا  طةإ. بخةنة سياسييان فيکريء 
رؤشنبيريي لة ئةکاديمي» «رؤشنبيري
هةموو ناو ئةَلقةي» «الوازترين کورديدا
نةبَيت بةدةطمةن رؤَلي کة مةيدانةکةية
باآل فةرمانبةري يان مامؤستاي رؤَلي لة
خوَيندکاراني لة حةفتا ساَلة پتر تَينةپةإيوة.
بة ــادا ــي دون ئةکاديمياکاني لــة  ــورد  ک
دةبنة دةردةچــنء دةخوَيننء بةربآلوي 
کةچي کؤمةآليةتي، فَيرکارييء کادَيري
ئةکاديميمان، بة کادَيري ساَلةدا لةم حةفتا
لةدةرةنجامي ئةکاديميء شوناسي هؤي
نمونةء «هةندَيک ئةکاديمييةکةيدا چاالکيية
نةبؤتة لَيدةربکةيت»  تايبةتي حاَلةتي 
هةر ... طرنط» رؤشنبيري «بکةرَيکي
لة بة جؤرَيک ئَيمة لةسةرةتاوة رؤشنبيريي
سياسيية، کايةي دةرهاويشتةي جؤرةکان
ئةدةبةوة لة دؤخدا باشترين لة ياخود
بَيئةوةي بةآلم سياسةت، ناو هاتؤتةوة 
طوزةربکات، تردا مةعريفييةکاني کاية بة
مةعريفييةکانيشدا کاية  بة بَيتء طةر
لةوسةرةوة نةيزانيوة ئةوا طوزةريکردبَيت
دةرچــووي ســةدان دةرةوة. بَيتة چؤن 
لة ئةوةي بةآلم هةية، سؤسيؤلؤژيامان
تيوري زانستَيکي وةک  سؤسيؤلؤژياوة
ئةوةيان کوردي واقيعي بؤ بطةإَينةوة
لة رؤشنبير تر جارَيکي لَيرةوة نةبينراوة.

وةک سياسي بة نةبَيت طةر کوردا جيهاني
سياسةت دةمَينَيتةوة، بَيماأل تارماييةکي
وةزيفةي خؤيء ماَلي کة جَيطاية باشترين
تا تراژيدياية  ئةم تيابدؤزَيتةوة.  خؤي 
رؤشنبير ئَيستا تا بــةردةوامــة، ئةمإؤ
سياسةت بةرةو فيکر لة هةَلهاتنةوة لة
بةرةو دةإوات، سياسةت دةرةوةي يان
دةإوات. نةهةلستييةت  بةرةو يان  حيزب
ئةو پَيداوة: ئاماژةم پَيشيش لةوةو وةک
کة «مارکس» کوشندةيةي هةرة رستة
دونيايان ئَيستا تا فةيلةسوفان دةَلَيت
هاتووة ئةوة کاتي  ئيدي  تةفسيرکردوة، 
تاعووني ئَيمةدا رؤشنبيري لة بيطؤإن،
ئةو پَييوابوو مارکس دروســتــکــردوة.
ئيتر کردوةء دونياي تةفسيري يةکجار
تيورةية ئةو ئةوةية رؤشنبيران کاري
دةزانين ئَيمة ئةمإؤ پراکسيس بکةن، بةآلم
هةميشةء پرؤسةيةکي  دونيا» «تةفسيري 
وة نةوةستاوة، بَيسنوورء رؤژانـــةء
«تةفسيرکردنء رَيطاي لة تةنيا رؤشنبيران
دونياوة» تةفسيرکردنةوةي ــارة دووب
لة دةبَيت رؤشنبير بطؤإن. جيهان دةتوانن
لة کةناَلي تيورةوة، ماَلي لة فيکرةوة، واتة
بةردةوامي تةفسيرکردنةوةي تةفسيرء
لة نةوةک سياسةت،  ناو بَيتة جيهانةوة، 
بةرةو فيکرةوة ئيفليجي لة فيکرء ترسي

هةَلبَيت. سياسةت
دةرةنجامي لة  کورد رؤشنبيري  .٢
ــاري ک ــي ــوون ــةشــب پــرؤســةيــةکــي داب
ئةمة نةبووة، دايک لة قووأل کؤمةآليةتي
کة ئةوروپي رؤشنبيراني پَيچةوانةي بة
دابةشبووني کايةکانء  جيابوونةوةي 
پرؤسةي فراونبووني کؤمةآليةتيء
جيابوونةوةي جــيــاوازيء لةتبوونء
رؤشنبيري دروستيکردون. ستراکتورةکان
دونياوة هاتوةتة ساتَيکدا لة کةسَيکة کورد
هةموو دژي  کوردي کؤمةَلطاي  کؤي  کة
يةکَيتي طوتاري ئيشدةکاتء دابةشبوونَيک
تةنيا رؤشنبير بةآلم سةروةرة. سةردارء
جياواز چؤنييةتَيکي وةرطرتني لةسةر
دروستدةبَيت، تر چؤنايةتييةکاني بةرامبةر
رووي لة رؤشنبير دةرکةوتني ــة وات
دةرکةوتةيةکي چؤنايةتييةوة جياوازيي
دةرةنجامي کؤمةَلطاية، طةشةي سروشتي
کاري لة فيکريية کاري  جيابوونةوةي
کاية وةزيفةي بةشبووني جةستةييء
سةد لة کورد رؤشنبيريي فيکرييةکانيشة.
فؤبياية ئةو لةسةر رابــوردوودا ساَلي
دةرةکي بةشَيکي وةک  نابَيت  کة ژياوة
نابَيت ئيشبکات، دةربکةوَيتء کؤمةَلطا
ئةو بزانَيت، جياواز  شتَيکي  بة خؤي
لة تَيزةية ئةم طةلة... بؤ طةلةء کوإي
رؤشنبيردا بةسةر لــةدةرةوةإا بنةإةتدا
بؤ کة رووتة سياسي تَيزَيکي سةپَينراوة،
دروستبووة... رؤشنبير قةوارةپوچکردني

يةکَيتييةکانيش پارتييةکانء شيوعييةکانء
ئيشيانکردوة. رؤشنبير هةمان عةقَلييةت بة
بنةماي لةسةر لةسةرةتادا ئَيمةدا وآلتي لة
قوتابخانة «خوَيندني جيابوونةوةي
تازةکان» لة«خوَيندنيقوتابخانة دينييةکان»
ناطاتة جياکاريية ئةم بةآلم سةرهةَلدةدات،
رؤشنبيريي نَيوان لة تةواو دابإاني ئاستي
ئاستي ناطاتة ديني، رؤشنبيريي زانستيء
ناطاتة زانستييةکان، کاية دامةزراندني
شوناسي تةواوةتي جيابوونةوةي شوَيني
ديکة. کاَلةکاني کولتووريية شوناسة لة فيکر
بونيادي ناو لة رؤشنبير شوَيني لَيرةوة
بةجؤرَيک کؤمةآليةتييةکاندا دةستطا
زةمينةيةکي سياسةت  لة جطة  الوازة،
نيية ديکةي کؤمةآليةتي پاَلپشتَيکي کارء 
پَيشتريش چونکة بپارَيزَيت، پاَلدا لة خؤي
ميدياکانء ئةکاديمييةکانء  لة  يةک هةر
مةدةني کؤمةَلطاي ئؤرطانةکاني رَيکخراوء
هَيزي رؤشنبيرء پاَلپشتي ببنة دةشَيت کة
ياخود دةســةآلت اليةن لة ئةو، فشاري
رؤشنبير طةمارؤدراون. باوةوة سياسةتي
ئةو ناو لة هةردةم کة مةحکومکراوة لَيرةدا
بتوَيتةوة. خؤي طةورةترن لة کة هَيزانةدا

خةباتي چــةکــداري سروشتي  .٣
کؤمةآليةتييةي وَيــنــة ــةو ئ ـــوردي، ک
طرنطترة، لةقةَلةم تفةنط کة دروستکرد
لة کاريطةرترن ــةور ت شمشَيرء کة 
جةهلة ئةو لَيرةوة نوسين،  بيرکردنةوةء
قةَلةمي پَييواية ئةمإؤ  تا  کة هةية قووَلة
ئةو وابَيت. چةک وةک  دةبَيت  راستةقينة
نَيوان طةمژانةيةي فاشيستيء لَيکچواندنة
کورتکردنةوة ئةو بةدوايدا تةور، قةَلةمء
بؤ رادةکَيشَيت رؤشنبير رؤَلي طةورةيةي

رووت. سياسيي ئةکتيڤيستَيکي رؤَلي
ــةء رؤژان ــادةء س تَيکةَلبوونة ئةم 
سياسيدا رؤشنبيرء  نَيوان لة کوشندةية 
دةية دواي بة دةية ساَلء  دواي ساأل کة
تةنيا خراپييةکةي دووبارةدةبَيتةوة، 
لة ئَيمة رؤشنبيريي کايةي کة نيية لةوةدا
خراپييةکةي بةَلکو وَيراندةکات، ناوةوة
کايةي سياسيشدا دةردةکةوَيت. لة تةواو
وَيرانبووني تيوريي، کايةي وَيرانبووني
دَيــت... ـــةدوادا ب پراکتيکيشي کايةي 
نرخَيکء تيوريدا کايةي لة طةر رؤشنبير
کايةي لة نةبوو، رةمزي سةرمايةيةکي
پةراوَيزي. بکةرَيکي دةبَيتة سياسيدا
مَيژوويية تر ئةو بؤشايية جارَيکي لَيرةوة
پَيشوودا ــاري وت لة  کة دروستدةبَيت 
دروست لةوة هةر بؤشايية ئةم باسمکرد.
جوَلةيةکي ناتوانن سياسييةکان کة نةبووة
بةَلکو لةوةشةوة مَيژوو، راستةقينة بدةنة
بَيئيشء مَيژووةدا لةم رؤشنبيران کة دَيت
رؤشنبيريي دؤخي  سةيري ئةوةي  ونن.
رووني بة بيستدا سةدةي لة بکات کوردي
رؤشنبير ــات،  دةک وَيَليية  بةو هةست
ــةدواي ل ــةوةي ل جطة  ــة، ون بةجؤرَيک
تر شانؤيةکي بة کؤرس، ببَيت سياسييةوة
بنةإةتدا لة خؤنمايشکردن. بؤ نابات شک

تيوري رؤشنبيرة دروستکردني کايةي ئةم
ئاساني بة لَيرةوةية خؤي، ئةستؤي ناخاتة
وةزيفةي کة ئيجرائي فةرمانبةرَيکي دةبَيتة
حةماسةتء پروپاطةندةء جوآلندني تةنيا
قايمکردني سياسيء وةالئي بةهَيزکردني
باشترين لة نةتةوةيية. سياسةتي مؤراَلي
رؤَلدةبينن لةوةدا رؤشنبيرانة ئةم حاَلةتدا
ناسيوناليزمي بؤ ئينتيما  ئةخالقياتَيکي  کة
چيرؤکء سرود وةعزء شَيوةي کوردي لة
يان دةيبينين، الي قانيع وةک دابإَيژن، دا
ستاتيکي پرؤسةيةکي  وةک  شــؤإش
روانطةييةکان الي وةک وَينابکةن،
«کايةي ــةآلم ب بةرچاوماندةکةوَيت.
ئةو رؤشنبير، راستةقينةي ماَلي تيوري»
کارء وةک «مةعريفةت دةبَيت کة شوَينةي
نائامادةية. ونء  ئيشبکات، تيا  ئيرادةت»
وةزيــفــةي طةلَيک ــدا ــةوةش ئ ــاأل  پ لــة 
بةيندةچَيت، لة رؤشنبير ديکةي ستراتيژي
کة ببينَيت ئةوشتانة رؤشنبير ئــةوةي
کؤمةآليةتييةکاني ئيلييتة سياسييةکانء
طشتي رؤشنبير فةزاي نايبينن، ئةوةي تر
سياسي مةنةلؤطَيکي لة مَيژوو بخولقَينَيت،
خؤياندا لةطةأل سياسييةکان کة رووتةوة 
سياسي ديالؤطَيکي سةر بطؤإَيتة دةيکةن،
هَيزة کؤمةآليةتيء عةقَلة زؤري بةشي کة
ئَيمةدا دونياي لة بةشدارن، تيا چاالکةکان
بَيدةنطي بيستدا  لةسةدةي وندةبَيت. 
ترسناکة، سياسي بة بةرامبةر رؤشنبير
دؤخي کة نيية ئةوة بَيدةنطيية  ئةم هؤي
ناکرَيت ترسناکة  بةجؤرَيک سياسيمان 
تَيکبدات، کؤمةآليةتي يةکَيتي رؤشنبير
کايةيةکي ئَيمة دونياي کة ئةوةية بةَلکو
خؤيان رؤشنبيران واتة نيية، تَيدا تيوري
رؤشنبيران لةسةدةي نيية. ماَلَيکي خؤيان
دةبن، سياسةت  بة تَيکةأل کة بيستدا
طوناهةکاني هةموو  بة تَيکةأل لةطةَليشيدا
بَلَيم دةبَيت لــَيــرةوة ــن. دةب سياسةت 
رؤشنبير بؤ طةورة دابإاني سةرةتاي
رؤشنبير مؤدَيلةي ئةم کة دَيت لةوةوة

دي. مؤدَيلَيکي بؤ جَيبهَيَلين
ئةو سةر بچمة روونتر بؤئةوةي
بةو طرَييبدةمةوة ـــارة دووب بــاســةء
چرکةساتي لــة ــةي ــةوران ط پرسيارة
باس سةرةتا دةبَيت ئامادةية، ئةمإؤماندا
کايةي وَيرانبووني مةترسييةکاني لة

بکةم. تيوريي
ضي؟ ماناي تيوري كايةي وَيرانبووني

رووبةري کايةي تيوريي، لة مةبةستم
پَيکهاتي لة تيورييةکانة زانستة کؤي
ديارة رؤشنبيريي ميللةتَيکدا. کولتووريء
پَيطةء وَيرانبووني کايةية، ئةم وَيرانبووني
يةکةمين لَيرةوة رؤشنبيريشة، ماَلي
لةسةر وَيرانيية ئــةم  دةرکةوتةکاني
رةنطدةداتةوة. خؤي رؤشنبير پَيناسةي
رؤشنبير لة کةسَيکةوة کةدةبَيت لة قووآليي
قووآليي بــةرةو زانستييةوة کايةيةکي
کؤمةَلطا يا کولتوور ياخود مرؤڤةکان

بَيشوناس بکةرَيکي دةبَيتة شؤإببَيتةوة،
ئاسايي خوَيندةوارَيکي هةموو دةشَيت کة
دياريکراوةوة ئيليتَيکي لة واتة بطرَيتةوة،
هةية، زانستيان دروستکردني وةزيفةي کة
ناو ناوةکي ديالؤطي جوآلندني وةزيفةي
وةزيفةي طةورةکردني کؤمةَلطايان هةية،
وةزيفةي هةية، عةقَليان ئيشي سنووري
طوتارة لة طةورةيان تؤإَيکي سازاندني
خولقاندني وةزيفةي  هةية، جياوازةکان 
کةسَيک» «هةر دةبَيتة هةية... جياوازيان
بخوَينَيتةوةء يان تةواوبکات، قوتابخانة کة
شوَينَيکدا هةر لة کةسَيک هةر يان بنوسَيت،
ماناي ناديارييةي ئةم شتَيک بآلوبکاتةوة.
چاالکي نةبووني دةرةنجامي رؤشنبير،
لة ئيشکردنة کة رؤشنبيرة سةرةکيي
ئةمةدا لةدةرةنجامي تيوريدا. بــواري
زؤردةبن، رؤشنبير وةهمييةکاني  بکةرة
ــن، زؤردةب رؤشنبير نــاوي هةَلطراني
چينَيکي دةبَيتة پرؤليتاريا چؤن لَيرةوة
توَيژَيکي بة دةبن رؤشنبيرانيش  وةهمي،
کاريان بَيئةوةي هةية ناويان کة وةهمي
بةر تيوري کايةي وَيرانبووني دياربَيت.
بؤ دةطؤإَيت رؤشنبيران  شتَيک  هةر لة
بؤ بَيروخسار، بوونةوةري بؤ تارمايي،
بووني لة طومان بــةردةوام کة  توَيژَيک 
دةکةن، يةک لة طومان دةکــةن، خؤيان
چونکة دةبينن، يةکتر  کاَلي  بة هةموو
دةبَيت کة نيية  رةنطةيان ئةو  کةسيان
پَييانببةخشَيت. زيهني فيکريء چاالکي
بةوةوة پةيوةندي خود لة طومانکردنة ئةم
لةسةر چ دةستيان، شوَين کة هةية
هوشياري لةسةر چ فيکر، مــَيــژووي
لَيکچوونء لَيرةدا  نابينرَيت. کؤمةآليةتي 
پرؤليتاريا رؤشنبيرء نَيوان جياوازي
مَيژووي لة کؤميدي، هةم تراژيدييةء هةم
نيية، ئامادة چين وةک پرؤليتاريا ئَيمةدا
مَيژوويي پةيامَيکي سياسةت ــةآلم ب
توَيژَيکي وةک رؤشنبيريش پَيبةخشيوة،
ــةواوي ت ــةآلم ب ئــامــادةن، کؤمةآليةتي
تايبةتييةکانيشيان مَيژووييةکانء ئةرکة

لَيسةندراوةتةوة.

پةراوَيز: هةندَيك
كورتى ئاماژةم سياقی باسةكةدا بة لة
تايبةتدا، ئايدياى بؤچوونء بيرو هةندآ بة
لةو هةريةك دةربارةى زانيارى زياتر بؤ
بطةإَيتةوة دةتوانَيت خوَينةر تةوةرانة،

خوارةوة: سةرضاوانةى ئةم سةر

1. Widerstand denken, 
Michel Foucault und die 
Grenzen der Macht. Daniel 
Hechler, Axel Philipps  . 
transcript Verlag. 2008. S. 23- 
25

2. Die Intellektuellen und 
die nationale Frage. Gerd 
Langguth.Campus. 1997. S.26

ذَير لة كة دةلةرَينَيتةوة زةويية ئةو هةم كةسَيكة رؤشنبير

ئةواني ثَيي لة ذَير كة زةوييةش هةم ئةو خؤيداية، ثَيي

دةطمةنة، ئَيمةدا دونياي لة رؤشنبيرة ئةم بؤ بةآلم ديكةداية.

هةموو لة ياخود دةتوَينةوة سياسةتدا لة يان رؤشنبيران بؤ

خؤيان سةردةمي دةرهةق بة هةَلوَيستَيكي روون جؤرة

ناجوَلَينن؟ جَيطايةك هيض زةوييةكء هيض بؤ دووردةكةونةوة،

ئةمان كةسَيكة الي رؤشنبير

ضةكَيك عةقَلء ويذدان، جياتي لة

ثَيية، تةورَيكي يان شمشَيرَيك يان

سةرهةَلدةدات كولتوورة ئةو لَيرةوة

فاشييةتي مَيذوو بةدرَيذايي كة

شوبهاندني كولتووري دروستكردوة،

نارنجؤك خةنجةرء شمشَيرء بة قةَلةم

birura. rozhnama@gmail.comبؤضــــوون
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لة ئةوة سياسي، بة  نةبوون بةآلم
داخراوةکاني رَيطا ناسَينَيتةوة رؤشنبير
کراوةکاني ئةطةرة کؤمةَلطاء بــةردةم
هيچ رؤشنبيريي دياريبکات. پَيشدةمي
بةردةوام بيرکردنةوةيةکي لة جطة نيية
طةردونء ناو ژيانء مرؤڤ لة شوَيني لة
وروژاندني لة جطة نيية هيچ کؤمةَلطادا،
کةشفکردني طةورةء وجوديي پرسياري
هةموو بؤية مَيژوو، ناو ئةطةرةکاني
هةَلوَيستَيکي لة بوون هةَلوَيستَيکي قووأل 
هةمووهةَلوَيستَيکيئةخالقيش ئةخالقيشة،
بؤ دةطةإَيت پراکتيکيدا فةزايةکي بةدواي
هةموو خؤسةلماندن، خؤتاقيکردنةوةء
کةم پراکتيکي کايةي بة  تَيکةَلبوونَيکيش
لةطةأل تَيداية  بةريةککةوتني يان زؤر  تا
بؤ تَيداية وةرطةإاني ياخود سياسةتدا
لةسةر طةمةيةدا لةم  رؤشنبير  سياسةت.
بةسةرَيک دةوةستَيت، باريک زؤر پةتَيکي
خوَينةري بينةرء تيوريزةکةرء ئةو
تريش بةسةرَيکي  مَيژووييةکانة، پرؤسة 
ئةو مَيژووة، بؤ نوَيية دروستکةري بةهاي
بينيني بةپَيي  دةتوانَيت ئــةو لــَيــرةوة
چاالک تيوريدا فةزاي  تةواوي  لة خؤي
فةزاي ناو مؤراَلي داإشتني لة بَيتء
بةآلم طرنط بَيت، پراکتيکيشدا هاوکارَيکي
خؤي جَيبةجَيکةر، ببَيتة خؤي ئــةوةي
بؤ تةنفيزي تةشريعيء دةسةآلتي ببَيتة
راديکالةء دةرچوونَيکي ئايديانة، ئةو
سنووري ـــةورةي ط تَيکةَلکردنَيکي
سياسةت، سنووري بة خؤيةتي ئيشي
عةقَلي کؤي ئةوةية ترسناکتر لةوةش
وةعزي تةنيا کة  عةقَلَيک  بؤ  کورتببَيتةوة 
کة بةوةدا رؤشنبير دةنوسَيت. سياسي
نيية، قةدةري بوونةوةرَيکي رؤشنبيرة
قسةدةکات، زانينةوة» «ئيرادةي لة بةَلکو
لة ديالؤطةوة، عةقالنييةتء بة باوةإ لة 
دةدوَيت، پردةوة دروستکردني بة باوةإ
بةهاء لة پإدةکات پراکتيکي فةزاي واتة
پةيوةندي کة سنوور لة پإيدةکات ياسا،
مرؤڤةکاندا هَيزةکانء نَيوان لة عةقآلني
تَيطةيشتنة بةپَيي کورتيء بة دةپارَيزَيت.
سياسةتدا لة رؤشنبير فؤکؤييةکةش
ئةوةي هةية، کة ناکات سياسةتة ئةو
سياسةت لة  جؤرَيکة دةيکات رؤشنبير 
لَيرةدا مةسةلةکة سياسةتة»، «ئةنتي کة
نَيوان لة نيية شــةإ هةَلطيرساندني
مةسةلةکة بةَلکو سياسةتدا، رؤشنبيرييء
لةسةر بــةردةوام  رؤشنبير   کة ئةوةية
ئيشدةکات طرفتي سياسي تازة کردنةوةي
بؤيان يان نةيانبينيوة سياسييةکان کة

چارةسةرناکرَيت.
ناسياسيبووني سياسيبوونء
مانايةکي رَيژةييء نرخَيکي تةنيا رؤشنبير

«بوونةوةرَيکي رؤشنبير هةية. رَيژةيي
ئيدارةداني کة مانايةي  بةو  ناسياسيية»
ئةستؤي ناخاتة حيزبي جيهازي دةوَلةتء
مانايةي بةو نيية ناسياسي بةآلم خؤي،
سياسةتء ماناي دةيةوَيت بةردةوام کة

بطؤإَيت. بابةتةکاني سنوورةکانء
لة ــوردي ک سياسةتي نمونة: بؤ 
بيستدا ســةدةي قؤناغةکاني ــةي زؤرب
رزطارکردن وةک کوردي مرؤڤي رزطاري
کة ئــةوةي سةيرکردوة،  داطيرکةر  لة 
کورد ي «فةرد» بة بايةخ دةبَيت سياسةت
تةعبيرکردنء سنووري بة بايةخ بدات،
بة بايةخ بدات، شةخسييةکاني ئازاديية
طةورةکردني بة بايةخ بدات، جةستةي
ئةخالقيية سيستمة بةو بايةخ بدات، خةياَلي
بايةخ دروستدةکات، جيهانبيني کة بدات
قةوارةيةکي قانوني، وةک بووني بدات بة
فيکر فةزاي  ديموکراتيزةکردني بة بايةخ 
سروشتيء ژينطةي بة بايةخ ــدات، ب
زؤري هةرة بةشي  بدات... کؤمةآليةتي 
سةنترالةي توندء بةوجؤرة طوتارانة ئةم
وةک دةيبينين، راپةإينةوة دواي لة
پَيشَي. هاتنة رؤشنبيران رةنجي بةري
بة نيية سياسةت دةيبينين لَيرةدا ئةوةي
نوَيکردنةوةي بةَلکو تةقليدييةکةي، مانا
ناو طرنطييةکاني سةنتةرء بــايــةخء
تا سياسةتة هانداني سياسةتة، کايةي
مرؤڤدا تاقانةيي تاکطةراييء لةطةأل پتر
سياسةت رؤشنبير ئــةوةي  بطونجَيت. 
حيزب ئيدارةي دةوَلةتء ئيدارةي وةک
نيية ئةوة ماناي خؤي، ئامانجي ناکاتة
زياتري هةرچي بةئينسانيکردني لة
لة پَيمواية بةشدارنابَيت. سياسيدا کايةي
فةيلةسوفَيکي سياسي فيکري جةوهةردا
ريتم تةوةرء هةمان لةسةر فؤکؤش وةک
«بيرکردنةوةء لة باس کاتَيک ئيشيکردوة،
سياسةت» بؤ نوآ بابةتي پَيشي هَينانة
ئةو دژي بابةتانة ئةو جؤرَيک بة دةکات،
بوةستن وشکبوونةوةية «دةستکورتيء
بة دةژي»... تَييدا سياسي خةياَلي کة
هةردةم فؤکؤ کة  بزانين ئةطةر  تايبةت
ئةو بَيخةياَلي لــة خــؤي سةرسامي
کة نيشانداوة سياسةت  لة  تَيطةيشتنة
ماوةتةوة. بؤمان نؤزدةوة لةسةدةي ئَيمة
ناکات، فةرامؤش  سياسةت رؤشنبير 
بَيباکيء بَيخةياَليء لةطةأل شةإ بةَلکو
واتة دةکات، سياسةتدا سنوورتةسکي
ــةآلتء دةس شــةإي رؤشنبير  شــةإي
ئةو هةموو بةَلکو نيية،  پارة کورسيء
تةماشايان تةقليدي سياسةتي کَيشانةي
کَيشةي بؤ دةيانطؤرَيت  ئــةو  ناکات،
طژ بة دةيانکاتةوة  ــةورةء ط سياسيي
بؤ کؤسپ رَيطايةشةوة لةو سياسةتدا،

خةياَلة تةسکء  سنوورة ــةآلتء  دةس
فؤکؤ ــات. ــدةک ــت دروس مــردووةکــةي
ئةو رؤشنبيران، کاري «بةبَي کة پَييواية
سياسةت فةندةمنتالةي تازةبوونةوة
بيني خــؤيــةوة بة بيستدا ــةســةدةي ل
مانايةکي بة  طــةر ــةدي»«١».  ــات ــةدةه ن
نوَينةري رؤشنبير بــدوَيــم فراوانتر
سياسيء کايةي کة بةهاية نرخء کؤمةَلَيک
سياسةت ناو بچوکةکاني لؤکاألء ملمالنَي
يةکَيک هةتا هةَلطريبن، ناتوانن راستةوخؤ
رؤشنبيران، لةسةر کتَيبةکان کؤنترين لة
«خيانةتي بــنــدا  ــان ــي ژول کتَيبةکةي
ماناکان لة بةمانةيةک  رؤشنبيران»، 
کة دةکات رؤشنبيران سةرکؤنةي بةوة
پارتيکوالرء نرخة لةپَيناوي رؤشنبيران
ئةو «واتة ناسيونالييةکاندا دةستةييء
هةَليانطرتووة» سياسييةکان نرخانةي
طةورةکان يونيفرساَلء  بةها لة  خيانةت
نرخي لة باس من لَيرةدا بةآلم .«٢» دةکةن
لة طةرچي ناکةم، طةردوني يؤنيفرسالء
بووني باوةإم بة سنوورَيکي دياريکراودا
لةسةر قسةم بةَلکو هةية، نرخانة ئةو
رةطةزَيکي هةميشة رؤشنبير  کة ئةوةية
نةبينراو نةطووتراوء شتَيکي نامؤء
کايةکة کة پَيشتر ناو سياسةتةوة دةهَينَيتة
شتَيکي طةورةترء بيستني رانةهاتووة، بة
طةمة لةو دوورتر پلةيةک کة ستراتيژيتر
کة دةإوات تةسکانة کاتيء بچوکء

دةيانکات. سياسةت
ــةوةوة ل رؤشنبير جيابوونةوةي
سياسةت لةسةر هيچ نايةوَيت  کة نايةت
لة سنووري کة دَيت لةوةوة بةَلکو بَلَيت، 
کايةکة تَييدةپةإَينَيتء  ئَيستا سياسةتي 
خةياَلي هةندَيكجار طةورةدةکات وةها
وشکترء لةوة چرکةساتةدا لةو سياسي
خؤي بچوکترة ئةو خةياآلنة لة مردوترء

بطرَيت.
شةإ ـــةردةوام ب دةبَيت رؤشنبير 
بزوَينةرَيکي ئةو کة  ئةوةبکات لةسةر
ئيدي کؤمةآليةتيية.  خةياَلي طرنطي
لةطةأل رؤشنبير نيية  ئةوة  پرسيارةکة
نا، يان بَيت سياسيدا کايةي طؤإاني
طؤإان دةرةوةي  لة  رؤشنبير  بةَلکو 
سياسي چونکة نيية، تري وةزيفةيةکي
بطؤإَيت، ــةآلت دةس بتوانَيت دةشَيت
بؤ نيطامان بؤچوونء ناتوانَيت بةآلم
چَيوة ئةو ناتوانَيت بطؤإَيت، حةقيقةت
لة بير رَيطايةوة لة کة بطؤإَيت ئةخالقيانة
وةزيفةي ئةوةيان دةکةينةوة، سياسةت
تواناکاني سنووري لة تةنيا رؤشنبيرةء
کإکةوتنء وةستانء دژي ئةو ئةوداية،
دياريکراوي فؤرمَيکي بةسةر خةوتنة
بة مَيژوو کؤتاييهَينانة دژي حوکمدا، ئةو
دروستکةري ئةو دياريکراودا، خاَلَيکي لة
چونکة نائاراميية، ناجَيطيريء دوودَليء
درؤزنةکانةوة ئاراميية  پشت  لة هةميشة
پرسياري سةرلةنوآ کة  دةبينَيت شتَيک
کؤي ماهييةتي بــة دةرهـــةق طـــةورة 
هةموو دروستدةکاتةوة. سيستمةکة
دةسةآلتَيک هةموو سياسي، پَيکهاتَيکي
ــکــراوي ــاري دي پلةيةکي  ــة ــات دةط کــة 
بةدواي ئيدي کؤنترؤلکردنء حوکمکردن 
دةطةإَيت، نةطؤإاندا جَيطيريء هَيمنيء
بةوة هةست  هةموان وادةکــات ئةوةي
وةستاون لةسةري  زةوييةي ئةو  بکةن
لة چونکة رؤشنبيرانن، نيية، جَيطير
کؤمةَلَيک هةميشة پراکتيکيدا کايةي
نةکراوة، بکرَيتء دةباية کة دةبينن ئةرک
لةمپةردةبينن کؤمةَلَيک فةردا دونياي لة
فةزاي لة نةشکاوة،  بشکَيتء دةباية  کة
طوتارة کوژراوء ئازاديية کؤمةآليةتيدا
لَيرةوة قسة. دةهَيننةوة بَيدةنطکراوةکان
ئيشکردنء چؤنَيتي حوکمي بة رؤشنبير
سياسةتء لة دوورة هةم بووني پَيطةي
ئةو ئةوةش ناويايةتي. لة قووَليش هةم
شوناسي کة وجودييةية پارادؤکسة
رؤشنبير نيشاندةکات. دةست رؤشنبير
کة دةلةرَينَيتةوة زةويية ئةو هةم کةسَيکة
کة زةوييةش ئةو هةم خؤيداية، پَيي ژَير لة
ئةم ديکةداية. بةآلم بؤ پَيي ئةواني ژَير لة
بؤ دةطمةنة، ئَيمةدا دونياي لة رؤشنبيرة
دةتوَينةوة سياسةتدا لة يان رؤشنبيران
هةَلوَيستَيکي جؤرة  هةموو  لة ياخود
خؤيان سةردةمي بة ــةق دةره روون
هيچ زةوييةکء بؤ هيچ دووردةکةونةوة،
وةآلمي من بةبإواي ناجوَلَينن؟. جَيطايةک
کايةي وَيرانبووني لة پرسيارة ئــةم
رؤشنبير»دا راستةقينةي «ماَلي تيوري

دةدؤزينةوة.

درَيذكراوةي وةك ئَيمة ئةمإؤي كَيشةي
طرفتي رؤشنبيران، كؤني طرفتَيكي
ثراكتيك تيورةء نَيوان ثةيوةنديي

جارجار كة لةوةي جطة رؤشنبيران، ئةرآ
ضي بة دةكةن، خؤيان بووني لة طومان

دةناسرَينةوة؟ ديكةدا سيفةتَيكي
بَيكةر ديريك

خؤرهةآلتيشدا لة داء کورد دونياي لة
نمونةي باآلدةستي  حوکمي  بة طشتي بة
جياکارييةک رؤشنبير، بةلشةفييانةي
پراکتيکدا. تيورةء دونياي نَيوان لة نيية
جياکاريية ئةم نةبووني من بةبؤچووني
ــي ــان ــةورةک ط ــة هــؤکــارة يــةکــَيــکــة ل
هةَلةية تَيطةيشتنة دوو  ئةو سةرهةَلداني
رؤشنبيراني ئةوةي رؤشنبير.   رؤَلي لة
ئةرکَيکي چ بيستدا لــةســةدةي ــورد  ک
خؤيان، سةرشاني نةخستؤتة تيورييان
تَيکةآلوييةية. ئةو دةرةنجامي طةورةترين
عةقَلي لة تا ئَيستاش قووأل کولتوورة ئةم
ماوةتةوة، بؤتةمايةي رؤشنبيراني کورددا
سياسةتء کة هةَلةية ئاإاستة دوو ئةو
لة پَيشتر طرَيدةدات. پَيکةوة رؤشنبير
ئةم ئيفليجيية هؤکاني سةر بؤنةدا لة زؤر
نامةوَيت چيدي قسةمکردوة، تيوريية
دووبارةبکةمةوة. هؤکارةکان ژماردني
سةرةتاهةوَلدةدةمپةيوةندينَيوانتيورةء
بيستدا لةسةدةي جؤرةي بةو پراکتيک،
بخوَينمةوةء ئيشيکردوة ئَيمةدا لةالي
لة رؤشنبير جَيطاي هةوَلدةدةم دواتر
کؤمةآليةتيدا سياسيء طؤإاني پرؤسةي
هةر راستيدا لة چونکة دةستنيشانبکةم،
لة بةآلم  تــةوةرةن، يةک تةوةرةکة دوو
دةخرَينةإوو. جياوازدا  ناونيشاني  ژَير
سياسيية تيوريية ئةو بَلَيم دةبَيت سةرةتا
بة بوون ئَيمةدا  دونياي لة کة طةورانةي 
وَينةي لة سياسي، فيکري مةرجةعي
ئيسالمي ناسيوناليزمء مارکسيزمء
هَيزي ببنة  ئــةوةي جياتي لة سياسي،
زانياريي دروستبووني  بؤ زةمينةساز 
طيرساونةتةوة لةوةدا فةلسةفي، فيکريء
پراکتيکي بؤ بن حيزب  دةليلي  تةنيا کة
ئامادةيي بة تيورييانة ئةم بةوةدا سياسي.
لةسةر ئيشي کــوردي عةقَلي هاتوون،
تيوري»يان «بکةري لَيرةوة نةکردون،
تيورييةکانيان بکةرة ئيشي ياخود نةبووة،
ئيدي ــووة. ب بچوک  ســنــووردارء  زؤر 
کورد رؤشنبيراني لةسةرةتاوة هةر
وةزيفةي هَيندةي تيورة هةَلطراني ياخود

هةبووة، تيورةکةيان پراکتيککردني
نةبووة، تيورةيان دروستکردني وةزيفةي
کايةي فيکريء ئَيمةدا دونياي بةمجؤرة لة
کورتبوةتةوة سياسي فيکري بةتايبةت
نَيوان لة سنوورَيک پراکتيکيء کايةي بؤ
نةماوة. سياسيدا  ئةکتيڤيستي رؤشنبيرء 
لة تةواونابَيت، لةويادا  کارةساتةکة  بةآلم
تةواو کوردي سياسةتي راپةإينةوة دواي
دادةبإَيتء تيوري رةهةندَيکي هةموو لة
کة رووت ئيجرائي سياسةتَيکي دةبَيتة
پيادةکردني رَيطاي لة تةنيا دةسةآلت تَييدا
کؤنةکانةوة کلَيشةيية کالسيکيء مؤدَيلة
خؤيفَيريپراکتيککردنيدةسةآلتدةکات.
کوردي سياسةتي  راپةإينةوة لــةدواي 
سياسي فةلسةفةيةکي جؤرة هةموو لة
ئةوةي لةبري سياسةت واتة دادةبإَيت،
دةوَلةتء نَيوان پةيوةندي رَيکخةري ببَيتة
ــةآلت... دةس طشتيء بــواري کؤمةَلطا،
ناعةقالنيء کوَيرانةء پةالمارَيکي دةبَيتة
رووبةرةکاني هةموو بؤسةر بَيجَلةو
پإؤژةيةکي دةردةچَيت  لةوة ئيدي  ژيان،
بَيتء ئيدارةدان ئاإاستةکردنء عةقالني
خؤي شةرعيةتي کة چاالکييةک دةبَيتة

وةردةطرَيت. پارةوة هَيزء لة تةنيا
بيرکردنةوةي راپةإينةوة دواي لة
دةکةنة تيورة کادَيرانةي ئةو تيوريء
پةراوَيزي، بچوکء هَيزَيکي دةبنة پراکتيک
فةرمانبةر لةشکرَيک ئــةوان لةبري
راستةقينةي بکةري کة دروستدةبَيت،
بةَلکو نين،  طةورة پإؤژةيةکي هيچ  ناو
بؤ ئــيــدارةکــان ئــةوةيــة  تةنيا ئيشيان 
واتة تر، هيچي بةإَيبکةنء ــةآلت دةس
ــةزن دادةب رؤشنبيرةوة  لة  زؤربــةيــان
فةرمانبةري ئيداريء  بة ببن  بؤئةوةي
دةزطاکاندا. لة فةرامؤشکراو بچوکء
وايکرد تيوريي کايةي وَيرانبووني ديارة
لة هــةر کــورددا دونياي لة رؤشنبير 
ببَيت، دايک لة  ئيفليجي بة  بنةإةتةوة
کاري شوَيني کورد رؤشنبيري وايکرد
تيوريء کايةي لة بدؤإَينَيتء خؤي
دووربکةوَيتةوة. فيکر بةرهةمهَيناني
بؤ دةطةإَيتةوة  بةشَيکي  وَيرانبوونة  ئةم 
تيورةيةکي وةک مارکسيزم باآلدةستي
لة جطة رؤشنبير کارَيکدةکات کة تؤتاليتار
کارَيکي تيورةية  ئةم  بؤ تةنفيزي  رؤَلَيکي 
لةطةأل هةر مارکسيزم واتة نةبَيت، تري
رؤشنبيردا سةرهةَلداني  سةرةتاکاني 
بةسةردا ئةوةي  مؤدَيرنةکةي شَيوة  بة
جَيبهَيَلَيت، تيوري  کايةي  کة  دةسةپَينَيت
ء جَيبهَيَلَيت فيکر بةرهةمهَيناني کايةي

پراکتيکي، بکةرَيکي ببَيتة
رؤشنبير ـــرةوة  ـــَي ل
خَيرا ــانء ــاس ئ زؤر 

ثيادةكردني رَيطاي لة تةنيا دةسةآلت

كؤنةكانةوة كلَيشةيية كالسيكيء مؤدَيلة

دةكات. دةسةآلت ثراكتيككردني فَيري خؤي

سياسةتي كوردي لةدواي راثةإينةوة

سياسي فةلسةفةيةكي جؤرة هةموو لة

ئةوةي لةبري سياسةت واتة دادةبإَيت،

دةوَلةتء نَيوان ثةيوةندي رَيكخةري ببَيتة

دةبَيتة دةسةآلت... طشتيء بواري كؤمةَلطا،

بَيجَلةو ناعةقالنيء كوَيرانةء ثةالمارَيكي

بؤسةر هةموو رووبةرةكاني ذيان، ئيدي

عةقالني ثإؤذةيةكي دةردةضَيت لةوة

دةبَيتة بَيتء ئيدارةدان ئاإاستةكردنء

هَيزء تةنيا لة خؤي شةرعيةتي ضاالكييةك كة

وةردةطرَيت ثارةوة
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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.
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هةلَيكي زيَرين...
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دةريدةكات طؤِران ليستى راطةياندنى ليذنةى هةلَبذاردنة، تايبةتى بآلوكراوةيةكى

(٤) .٢٨No.  4    Date-٦-٢٠٠٩ذمارة:

٥٧
شةهيد بنةمالَةى هةزاران

دةدةن طؤأان ليستى بة دةنط

28-6-2009

هةولَير فةتاح- ريَبين

ثَيشوى ثةرلةمانتارَيكى
دةكات، ئةوة بؤ ئاماذة  كوردستان
بنةماَلةى هةزاران طؤإان ليستى كة
لةدةوركؤبووةتةوةو شةهيدى
بةئومَيدَيكى كةسوكارىشةهيدانيش
بإيوةتة ضاويان زؤرةوة
دةنطى طؤإانء ليستى سةركةوتنى

ثَيدةدةن.
يةكةم ئةندامى طوَلثى، د.فايةق
كوردستانء ثةرلةمانى خولى
ضاودَيرىسياسىلةضاوثَيكةوتنَيكدا،
لةذمارةى كة نَيوةند طؤظارى لةطةأل
بة سةبارةت بآلوكراوةتةوة، ٦٢دا 
طؤإان ليستى جةماوةرى ئاستى
مستةفا نةوشيروان «ليستى دةَلَيت:
شةهيدى بنةماَلةى  هةزاران 
كؤمةَلة لةو لَيكؤبووةتةوةو
ثَيشمةرطانة كاديرو سةركردةو
نوَييان شؤإشى كة  ثَيكهاتووة،
نةوشيروان هةَلطيرساندووةو
ئةندازيارى بؤخؤى مستةفا

نوَيى طةلةكةمانة. شؤإشى
خةَلكى كة تةها،  غالب  تريفة
زريان(غالب شةهيد كضى هةولَيرةو

لة   ١٩٩٧ ساَلى لة باوكى كة تةها)
ئازارو لةذَير  ئةبوغرَيب زيندانى 
بة سَيدارةدراوة، لة ئةشكةنجةدا
وةك من راطةياند: طؤِرانى بةرةو
بؤ خؤم  ثاَلثشتى شةهيدَيك كضة 
ضونكة رادةطةيةنم، طؤِران ليستى
طؤِران ليستى باوةِرةدام لةو
كةسوكارى داخوازييةكانى مافء
لةكاتَيكدا دةهَينَيت، بةدى شةهيدان
نةوةى بؤ ئيمتيازات ئةمِرؤ تا كة
بؤ نةك ثلةدارةكانة،  بةرثرسء 
شةهيدانى كةسوكارى نةوةو
لةثَيناو خوَينيان كة كوردستان

ئةمِرؤى ئةزموونةى ئةم بةديهاتنى
تريفة رشتووة. كوردستان
بة من «لَيرةدا وتيشي: هةروةها
شةهيدان خانةوادةى  كةسوكارو 
ئةركَيكى بةرثرسيارَيتىء دةَلَيم
لةسةرة، نيشتمانيمان  ئةخالقىء 
رَيطايةية ئةو تةواوكردنى ئةويش
لةثَيناويدا ئَيمة كةسوكارةكانى كة
لة داواكارم بةخشيوةو طيانيان
هةستن خؤيان شةهيدان خَيزانى
ليستى بؤ كردن بانطةشة بة
كة ليستَيكة تةنها  ضونكة  طؤِران
لَيدةكرَيت ئةوةى ضاوةِروانى
بةدى بهَينَيتء ئاواتةكانى شةهيدان
كةسوكارى ليستةشدا ئةم لةسايةى
خؤيان مافة رةواكانى بة شةهيدان

دةطةن».
زاطرؤس ترةوة اليةكي لة
شارى دانيشتوى قادر لوقمان
لوقمان (شةهيد  باوكى كة هةولَير 
شةهيد(هةرمان) بة ناسراو قادر)

لة   ١٩٩١ راثةِرينى دواى لة
بةعس ثياوانى دةست بة (كةَلةك)
طؤِرانى بةرةو بة  شةهيدكراوة،
شةهيد كوِرى وةك  من  راطةياند:
رابطةيةنم ئةوة دةمةوَيت  هةرمان
هةَلبذاردووة باوكم رَيطاى كة
بةرةو سةربةخؤيىء رَيطاى كة
سياسى ئةزموونى ثَيشبردنى
وةك بِريارمداوة بؤية كوردستانة،
كوردستانء هةرَيمى هاوآلتييةكى
بة دةنط  شةهيدَيك كوِرة وةك 
ثَيمواية ضونكة بدةم. طؤِران ليستى
هاتنةدى ليستى طؤِران سةركةوتنى
كة شةهيدمانة، باوكى خةونى
لةثَيناودا خةباتى زؤر ساآلنَيكى
طيانى سةرئةنجام كردووةو

بةخشيوة. لةثَيناودا
٢ بؤ  ل

هاوآلتيان ئاطاداريةك بؤ

هاوآلتيانء نَيوان ثةيوةندى ثتةوكردنى بةمةبةستى

لةماوةى كة دةكةين هاوآلتيان لة داوا بآلوكراوةكةمان،

يان روداوَيكيان هةَلمةتةكانى هةَلبذاردندا، هةر هةواَلَيك

ليستَيكى بةرامبةر هةرليستَيك خروقاتى لةجؤرى بينى،

ضوارضَيوةيةوة، ئةو بضَيتة كة هةرمةسةلةيةك يان ديكة

ئةدرةسانةوة بةم ثةيوةندى بآلوكردنةوةى مةبةستى بة

ئيمةيلى يان يان ٠٧٧٠٣٤٤٩٩٩٩)  ٠٧٧٠٣٤٧٩٩٩٩) بكةن

(p.goran@ymail.com)

نةوت: سامانى بة مستةفا سةبارةت نةوشيروان ثةيامى

هةموو رَيككةوتننامةيةكء طرَيبةستَيكى   دةبَيت

ل٣ بؤ بآلوبكرَيتةوة    طشتى نةوتيى  بؤ راى

هةولَير: لة سةواف مزطةوتي وتاربَيذي سوَيري، عومةر مةال

بكات، قسة ميللةت هاتووة ئةوة كاتي

٥ بؤ ل دةيبات. كة با كآلوة بدات لةو با سندان

بةشارةتى سامان

سةرؤكى بارزانى، نَيضيرظان
ليستى بؤ بانطةشة هةرَيم حكومةتى
بةثَيى لةكاتَيكدا دةكات كوردستانى
كؤمسيؤن رَينماييةكانى ياساء
نيية بؤي حكومةت بةرسَيكى هيض
بة بانطةشةكردن بؤ ثؤستةكةى
كاربهَينَيت،بةثَيضةوانةوةرووبةإووى

سزادةبَيتةوة.
شارى  ياريطاى لة  رؤذى ٦/٢٤ 
ئاهةنطى كوردستانى ليستى هةولَير
دةستثَيكردنى بانطةشةى هةَلبذاردنى
نَيضيرظان ئاهةنطةدا لةو دةستثَيكردو
هةرَيم حكومةتى سةرؤكى  بارزانى،
بم ئَيوة خؤشحاَلم ئةمإؤ لةطةأل » وتى:
ثَيشكةشكردنء لة بةشداريكردن بؤ
ئةو كوردستانى ليستى  ناساندنى
لة دةكات نوَينةرايةتيمان ليستةى
دةمةوَيتلَيرةدا هةَلبذاردنةكانى٧/٢٥،
خؤم تةواوى ثشتطيرى راشكاوى بة

رابطةيةنم». كوردستانى ليستى بؤ

حكومةت سةرؤكى  وتةكانى 
رَينماييةكانى ياساو بةثَيى لةكاتَيكداية
حكومى بةرثرسانى باآل كؤمسيؤنى
هيض بؤ بانطةشةى نيية بؤيان
بةثَيى بةثَيضةوانةوة  بكةن، ليستَيك 

سزادةدرَين.
ئةندامى عةبدولكريم، سةردار
باآلى كؤمسيؤنى ئةنجومةنى
عَيراق هةَلبذاردنةكانى سةربةخؤى
ياساى بةثَيى راطةياند: رؤذنامةى بة
كارمةندَيكى حكومةت كؤمسيؤن هةر
تاوةكو بضوكةوة فةرمانبةرَيكى لة
ثؤستةكةى ئةطةر حكومةت سةرؤكى
بةكارهَينابؤثإوثاطةندةىهةَلبذاردنء
ئةوا لةاليةن كرد، ثشتطيرى ليستَيكى
هةَلبذاردنةكانةوة باآلى كؤمسيؤنى
ثَيشَيلكارييةوةو دةبَيت دةضَيتة خانةى
سزابدرَيت. كؤمسيؤن ياساى ثَيى بة

وتيشى: كؤمسيؤن بةرثرسةكةى
سةرؤكى بارزانى «نَيضيرظان
خؤى ثشتطيرى ئَيستا نابَيت حكومةت
بكات، ئةطةر ئاشكرا هيض ليستَيك بؤ

لة الدان خانةى دةضَيتة ئةوا وابوو،
هةَلبذاردنةكانى ثإوثاطةندةى ياساى
ئَيستا ئةو ضونكة  كؤمسيؤنةوة، 

حكومةتة». سةرؤكى
حكومةتى سةرؤكى لةقسةكانيدا
خزمةتطوزارى كؤمةَلَيك لة باسى
لة هةرَيم حكومةتى كة كرد،
وةك كردويةتى، رابردوودا ماوةى
نيشتةجَيبوونء شوقةى دروسكردنى
ئةم رَيطاوبان، كارةباء ضاككردنى
باسكرد دةسكةوتَيك وةك ثرؤذانةى
دةسةآلتدار حيزبى هةردوو بؤ
بؤ كردويانة حكومإانييان لةماوةى

هاوآلتيان.
سةرؤكى حةيدةرى، فةرةج
سةربةخؤى باآلى كؤمسيؤنى 
راطةياند: رؤذنامةى بة هةَلبذاردنةكان
هيض ثإوثاطةندةى كاتى لة نابَيت
لة حكومةت كارةكانى ليستَيك
ثإوثاطةندةى وةك رابردوودا ماوةى
ضونكة بةكاربهَينرَيت، هةَلبذاردن
هةموو هى حكومةت دامودةزطاكاني

دةسكةوتى وةك تةنها نةك خةَلكن،
نيشانبدرَيت. اليةنَيك

ئؤتؤمبَيلَيكى ضةند  رؤذ هةمان
هةَلواسينى بؤ بةكارهَينران حكومى
ليستى الفيتةكانى ثؤستةرو
ذمارةيةك جطةلةوةش كوردستانىء
بةكارهَينران ئؤتؤمبَيلةكان لة
بؤ هاوآلتيان طواستنةوةى بؤ 

ئاهةنطةكةى ليستى كوردستانى.
سةرؤكى سزادانى  بة سةبارةت 
وتى: عةبدولكةريم سةردار حكومةت
بةشداربوو ليستَيكى  هةر  «ئةطةر
ثَييوابَيت ثةرلةمانى هةَلبذاردنى لة
حكومةت سةرؤكى قسانةى ئةو
تؤماربكات سكاآل دةتوانَيت خروقاتن،
بةرزيدةكةينةوة ئَيمةش كؤمسيؤن، لة
نووسينطةى لة كة ليذنةيةى ئةو بؤ
باآلى كؤمسيؤنى نيشتمانى
بةغدا. لة هةَلبذاردنةكان سةربةخؤى
سةرؤكي قسةكاني ئةطةر
سزا بوون خروقات حكومةت

دةدرَيت».

ثإوثاطةندةى هةَلبذاردن، بؤ بةكارهَينا ثؤستةكةى «ئةطةرسةرؤكى حكومةت

سزابدرَيت» كؤمسيؤن ياساى ثَيى بة دةبَيت
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مستةفا نةوشيروان

 
 دةبَيتهةموورَيكةوتننامةيةكء 
وتووَيذى ثاش نةوتيى طرَيبةستَيكى
بؤ حكومةت ثةيوةنديدارى اليةنى
ثةرلةمانء بخرَيتة بةردةم بإيار دوا

بكرَيتةوة بآلو طشتى راى بؤ
نةوشيروانمستةفاسياسةتمةدارو
ــارةى دةرب طــؤران ليستى سةرؤكى
ضؤنيةتى و كوردستان لة نةوت ثرسى
نيشتيمانية سامانة ئةم مامةَلةكردنى
كوردستان خةَلكى بؤ  لةثةيامَيكيدا
طؤإان ليستى بة دةنط ئةطةر دةَلَيت:
بكةين كارَيك دةدةين هةوأل بدةن
طوزةرانتان ئاستى نةوت سامانى كة
ئارامء ذيانَيكى ــةرةوةو س بباتة

بكات. سةقامطيرتان بؤ دابين

دةقى ثةيامةكةية ئةمةش

كاتةتان ئةم بةإَيز برايانى خوشكء
باش.

نةوتء لةسةر  جارةمان ئةم بابةتى 
كوردستانة، سروشتييةكانى سامانة
سةرضاوةكانى وزةية، سةرضاوةى نةوت
تيشكى ناوةكىء وزةى وةك وزة ديكةى
تائَيستا خةَلوز  رةشــةبــاو ــاوو ئ رؤذء 
بطرنةوةو نــةوت جَيطةى نةيانتوانيوة
نةوت هــةروةهــا بــدؤزنــةوة، بؤ بةديلى 
بةشَيكى سةرةكى خاوى كةرةستةيةكى
بؤية جيهانة، ثيشةسازييةكانى طةورةى
كة دادةنرَيت ستراتيذى بةكاآليةكى نةوت
لة هةيةء دنياوة طةالنى ذيانى ثةيوةندى بة
كاريطةرىلةسةرطرذىء ئةنجامىئةوةشدا
هةية. جيهانةوة ئاسيشى ئاشتىء ئاَلؤزىء

وآلتانى طةورةية، سةرمايةيةكى  نةوت
دادةنرَين، دةوَلةمةند وآلتانى بة  نةوتاوى
نةوتنء وآلتانةى خاوةنى ئةو زؤرى بةآلم
دنيا بازاإةكانى بؤ دةردةهَينرَيت لَي نةوتيان
نيعمةتء ببَيتة ئةوةى لةباتى نةوتةكةيان
زةحمةت، لةعنةتء بووةتة رةحمةت،

ضونكة:
ــةوتء ن ــى ــةت دةرام زؤريـــي  -١
هؤى بووةتة بةدةستهَينانى ئاسانيي
ئابوورى ديكةى كةرتةكانى ثووكانةوةى
كةرتةكانى تايبةتى بة نةوتاوى، وآلتانى
ثيشةسازى ــدارىء ــاذةَل ئ كشتووكاألء
تاك ئابوورى بة  بةستن ثشت  سةرةنجام
سةر مةترسى بؤ بووةتة بةرهةم، ئةمةش

مرؤظايةتى. خؤراكى ئاسايشى
بووةتة زؤرة دةرامةتة ئةو -٢

ديكتاتؤرى رذَيمى دروستكردنى هؤى
دامودةزطاى جةنطييء ماكينةى خاوةن
ــي داراي ــاوةى ــةرض س ســةركــوتــكــردنء
دةوَلةتى نموونة بؤ  هةر دامودةزطاكانيان، 
شةإى نةوت ثارةى بةدةرامةتء عَيراق
ئَيرانء عَيراقء ميللةتى شيعةو كــوردو
جةنطىء دامودةزطاى كــردووة، كوةيتى
كةرتةكانى بةهَيزكردووة سةركوتكردنى
جؤرَيك بــة وآلتــى ــوورى  ــاب ئ ديــكــةى 
وَيرانكردووةكةتائَيستا(٩٠٪)بةرةوذوورى
بةشى (١٧٪)ى لةوة عَيراق بودجةى هةموو
نةوت دةرامةتى لة كوردستان هةرَيمى
ئةم ديكتاتؤرةكانى لة زؤرَيك دةكات، دابين
نةبوواية، نةوتةوة سامانى بةهؤى ناوضةية
ئابوورىء سةربازىء دةسةآلتة ئةو نة
كة دادةمةزراند، ترسناكةيان موخابةراتيية
سياسييةكانى نةيارة ناوخؤو ئؤثؤزسيؤنى
تؤإة ئةو  دةشيانتوانى نة ببات، لةناو 
كة دروستبكةن نَيودةوَلةتية ثةيوةنديية
بةسةريانةوة نَيودةوَلةتي  ضاودَيريي  لة

نةوت ئــابــوورى ضونكة بكاتةوة، كــةم 
طةورةكانى دةوَلةتة دةكات وا هةميشة
وايان ئابوورى بةرذةوةندى جؤرَيك دنيا
ضاو دةكات ناضاريان كة دروستببَيت بؤ
دةوَلةتانة ئةو ناوخؤييةكانى سياسةتة لة

بثؤشن.
زؤربةى رابــردوودا ساَلى سةد لة 
كة ناوضةكة  داخراوانةى دةوَلةتة ئةو 
ضاودَيرييةكى هةموو لة نةوتن خاوةنى
ــوونء ب ـــزراو ثـــارَي ــى ــةت ــودةوَل ــَي ن
هيض مةترسى ئةوةى بةبَي توانيويانة
بكةن نَيودةوَلةتى جدى كاردانةوةيةكى
لةناو ويستووة سياسةتَيكيان هةر
بةإادةيةك كردووة جَيبةجَييان خؤياندا
زؤرى بةشَيكى مَيذووى بَلَيين دةتوانين
داخراوةكاندا دةوَلةتة لةناو ناوضةية ئةم
بة بووة نةوتةوة سياسةتى بةهؤى
ئؤثؤزسيؤنء سةركوتكردنى مَيذووى

خؤ. ناو نةيارانى
بة قسانةداء ئةم رؤشنايي لةذَير

مةترسيية دوو بةم بوون هؤشيار
طؤإاندا ليستى  لة ئَيمة طةورةيةى 
ورياييء بة زؤر دةبَى واية بإوامان
سامانة ئةم  لةطةأل مامةَلة روونيةوة
واية: ئةمةش بإوامان بكةين بؤ طرنطةدا

دةبَيتنةوتتاكةسةرضاوةى   -١
بة نةبَيت، نيشتمانى ئابوورى داهاتى
بؤ سامانة ئةم داهاتةكانى ثَيضةوانةوة،
سةرضاوةى دروستكردنى  ذياندنةوةو 
نةوت لة جياواز بةرهةمهَينانى داهاتء
مةوداى لة شَيوةيةك بة بةكاربهَينرَيت.
ئابوورى داهاتى سةرضاوةى  دووردا
كةرتة بةَلكو بَيت،  نةوت  نةك وآلت

بَيت. ديكة ئابوورييةكانى
ثردَيكى ــت ــَي ــوان دةت نـــةوت   -٢
هةم تةندروست ــارامء ئ ثةيوةندى
دروست دراوسَيكاندا  دةوَلةتة لةطةأل 
دةوَلــةتــةكــانــى ــةم لــةطــةأل بــكــات، ه
وةك دةبَيت ناوضةكة، نةوت دةرةوةى
ثردى دروستكردنى بؤ كةرةستةيةك

بةيةك متمانة بنياتنانى ثةيوةندىء
دةورووبــةردا دةوَلةتةكانى لةطةأل
هةموو دةبَيت بهَينرَيت، بةكار
طرَيبةستَيكى رَيكةوتننامةيةكء
اليةنى وتــووَيــذى  ثــاش نةوتيى
بإيار دوا بؤ حكومةت ثةيوةنديدارى
راى بؤ ثةرلةمانء  بةردةم بخرَيتة 

بكرَيتةوة. بآلو طشتى
روونء كــةرتــة  ــةم  ئ ــى  ــات داه
بإيارى ئاطادارىء بة بَيتء ئاشكرا
بةآلم بكرَيت، ســةرف  ثةرلةمان
هةرَيمء حكومةتى مامةَلةيةى ئةو
ئةم لةطةأل سةرةكيةكة حيزبة دوو 
لةم يةك هيض كردوويانة، كةرتةدا
ئَيمة نةكردووة، جَيبةجَي  خاآلنةى
مامةَلةكردنى سياسةتى ثَيمانواية
حيزبةكةو دوو لــةاليــةن ــةوت  ن
كةموكوإى طةلَيك  حكومةتةوة 
خوارةوةدا خاآلنةى  لةم كة تَيداية

دةكةين: دةستنيشانى

بؤ دةستبردن ســةرةتــاى  -١
كة بــوو  جــؤرَيــك  بة كةرتة  ئــةم 
ثةيوةندييةكى دروستكردنى لةبرى
ــي، طــرذي ــة ل دوور ــــتء  دروس
طشتى راى بةغداو لةطةأل كَيشةى
دروستكردين بؤ ناوضةيي عَيراقىء
كاتةدا لةو كَيشةية ئةو دروستكردنى
بةوة زؤر ثَيويستيمان ئَيمة كة بوو
هةموو لةطةأل  ثةيوةنديمان هةبوو 
تةنطذة لة دوور هَيمنء اليةنةكان
ئارامى بة  بتوانين ئةوةى بؤ  بَيت
دابإاوةكان كَيشةىكةركوكءناوضة

بكةين. ضارةسةر
٢-خاَلَيكىتاريكءنةزانراوىئةو
ئةم لةاليةن كة نةوتيانة طرَيبةستة
هيض تائَيستاش كراوة واذؤ هَيزانةوة
جؤرى ئاطادارى ثةرلةمان ئةندامَيكى
كراوة، واذؤ طرَيبةستانة نين كة ئةو
طةورةى الى طومانى ئةم نةزانراوية
رةنطة كة دروستكردووة، هةمووان

وآلت طرنطةى سامانة ئةم داهاتى
بضوك طروثَيكى هَيزو قازانجى بؤ

بهَينرَيت. بةكار
لةوةدا نيية هيض روونييةك -٣
ئةو داهاتة ض شَيوةيةك  ضؤنء بة كة
كةرتةوة لةم كة دةكرَيت، سةرف

دةكةوَيت. دةست
لة ئَيمة بةإَيز برايانى خوشكء
واية نةوت بإوامان ليستى (طؤإان)
دةبَى نيشتمانيةء طرنطى سامانَيكى
ئاستى بــةرزكــردنــةوةى  بؤ  هــةم 
بةكاربهَينرَيت، خةَلك طوزةرانى
دروستكردنى بؤ بَيت ثردَيك هةم
تةندروست ثةيوةندييةكى متمانةو
دنيادا، دراوسَيء دةوَلةتانى  لةطةأل
طؤإان بدةن ليستى بة ئةطةر دةنط
كة بكةين كارَيك ــن دةدةي هــةوأل 
طوزةرانتان ئاستى  نةوت  سامانى
ئارامء ذيانَيكى ــةرةوةو س بباتة

بكات. سةقامطيرتان بؤ دابين

مستةفا نةوشيروان ثةيامى

كوردستان هةرَيمي لة نةوت سامانى بة عةدنان عوسمانسةبارةت

هةية رؤذ كــةم
نةبين ئةوة طوَيبيستى
ــةى ــةزمــوون ئـــةم ئ
خوَين بة كوردستان
بة ــراوةو ــك دروســت
شةهيدان خوَينى
رواَلةت بنياتنراوة. بة
جؤرَيكة لة ئةم قسانة
رَيزطرتن قةدرزانىء 
ــةو ئ ــى ــن ــوَي لـــة خ
طةورانةى شةهيدة
طةورةيان رؤَلَيكى كة
بةرةنطارى لة هةبوو
بةرامبةر كورد  طةلى

ناواخندا لة بةآلم ديكتاتؤرةكان، حكومةتة داطيركةرانء 
كةسء ئةو مةترسيدار: مةسةلةيةكى بؤ ئاماذةية
دةدةن دةرخواردمان رؤذ هةموو قسانة ئةم اليةنانةى
لة خؤيان هةتاهةتايى مانةوةى شةرعيةتى دةيانةوَيت
وةربطرنء ئةوانةوة قوربانيدانى شةهيدانء خوَينى
بدزنةوة، لَيثرسينةوةيةك بةرثرسيارَيتيء هةر لة خؤيان
ثَيماندةَلَين هَيزانة ئةو ئةوةية تريش ترسناكى ئاماذةيةكى
هاتووينء شةهيدانة ئةو خوَينى قوربانيدانء بةهؤى ئَيمة
بةهايةكى هةر ثشتكردنة واتة جَييدَيَلين!، خوَين بة تةنها
دةستاودةستء عةَقليةتى لة خؤدوورطرتن ديموكراسىء
اليةنطةلَيك حيزبء دةسةآلت. مةدةنييانةى ئاَلوطؤإى
لة رابردوو، لة تةنها خؤيان مةشروعيةتى رةوايةتىء
هيض ببيننء خاوةنى قوربانيدانء خوَينى شةهيدةكانيان 
ناتوانيت تةنها نةك ئايندة نةبَيت، باشكردنى بؤ ديدطايةك
ضاكسازىء بؤ بَيت تةندروست نةخشةيةكى خاوةن
كةسوكارى بؤ  تةنانةت بةَلكو كؤمةَلطا بنياتنانى 
بةشَيوةيةك هةميشة نييةو ثرؤذةيةكى هيض شةهيدانيش
مةكرومةى كؤمةكء رةحمةتى لةذَير كة راياندةطرَيت

بن. حيزبدا
طةورانةى بةها ئةو لةبرى شةهيد خوَينى بةكارهَينانى
خؤى لة خؤبةختكردن ــوونء ب شةهيد ضةمكى كة 
بةتاَلبوونة سياسىء ئيفالسييةكى نيشانةى دةطرَيت،

ئايندة. بؤ خةونَيك لةهةر
حيزبييان، ئينتماى لة جيا بة كوردستان شةهيدانى
شةهيدبوونيان، شَيوةى سةردةمء قؤناغء لة دوور بة
رزطاربوونء بؤ طةلة ئةم هيواى خةونء لة بةشَيكن
خةباتى سةرطةرمى  شاخ لة شارو  لة ئةوانةى ئازادى. 
ميللةتَيكء سةربةرزيى لةثَيناو بوون كوردايةتى بَيوضانى
ئةو بةرامبةر بوو كورد  طةلى  مانةوةى  راوةستاوى
بةضؤكدا سإينةوةو هةوَلى لة بــةردةوام دوذمنانةى
ذيانى بَيت مؤمة دةبَيت ئةو خوَينى شةهيدان بوون. هَينانى
ئةو ئاراستةى بة كؤمةَلطاكةمان رؤشنبكاتةوةو ئايندةمان
طةورةكانء بةها مافةكانء سةقامطيريىء كة ببات شوَينة

دةثارَيزرَيت. كةرامةتى تَيدا سةربةرزيىء
سةربةرزانةن كةسة ئةو شةهيدان رؤَلةى كةسوكارو
دةبَيت بكرَيت ذيانيان  باشتركردنى بؤ  هةرضييةك كة
حيزب، منةتى  نةوةك دةوَلةت ئةركى لة بَيت بةشَيك 
لة ثِر ذيانَيكى بَيت بةشَيوةيةك هاوكارييانة ئةو وة
جَيطاى ثَيويستة دةوَلةت بكاتء بؤيان دابين بةختةوةرى
طيانى ئازاد كوردستانَيكى لةثَيناو  كة ئازيزانةى ئةو

كردة قوربانى، بطرَيتةوة. خؤيان
نةكرد بةخت خؤيان طيانى ئةوة بؤ طةلة ئةم رؤَلةكانى
هةموو بةسةر دةست اليةنَيك حيزبء بنةماَلةو كةسء
بدات خؤى بة  رةوايةتى بطرَيتء وآلتة ئةم تواناكانى
تةخشانى كتابَيك حيسابء  بَيهيض  خؤىء  ئارةزووى بة

بكات.
قةَلغان بة كرد  خؤيان سنطى وآلتة ئةم طةنجانى 
بةختةوةر ئــاوةدانء ئازادو كوردستانَيكى ئةوةى بؤ 
بَيِرَيزيىو كوشتنء ــمء زؤَل بؤئةوةى دروستبَيت،
بنِربكرَيت نةمَينَيتء كؤيلةيةتى نةهامةتىء هةذاريىء
شةهيد ثَيشةوة. بهَينرَيتة نوآ شَيوةى شكَلء بة نةوةك
لة بةشَيكة بةَلكو نيية، اليةنَيك كةسء  حيزبء موَلكى
بؤريكالمَيكى تاوانة سامانةرةمزييةطةورةكةىميللةتَيكء

بةكاربهَينرَين. رؤذ سياسةتى حيزبىو الوازى
ئيتر لة قوربانيدان ساآلنَيك دواى كورديى كؤمةَلطاى
دةيانةوَيت هَيزانةى  ئةو بنياتنانة، ئارامىء بة  ثَيويستى
بمانهَيَلنةوة خوَيندا دةرياى ترسء ضةترى لةذَير هةميشة
لة جطة ثرؤذةيةكء بةرثرسيارَيتىء هةر لة خاَلين
ضاويان خؤيان دةسةآلتى رةهاى مانةوةى بةرذةوةندىء

نابينَيت. تر هيضى
ــردوو راب بة ــردن  ك بازرطانى كةلتورى ئةطةر
كؤتايى قوربانييان شةهيدانء رابردوو كةسايةتيةكانى
بؤ ثةنا رةوا داخوازييةكى هةر بةرامبةر ثَينةهَينرَيتء
خؤيان شةرعيةتى رةوايةتىء ببرَيتء خوَين دةستةواذةى
خراثء ئاكامة ئةو ضاوةإآ دةبَيت ببيننةوة خوَينإشتن لة
بسِرَيتةوة!. خوَين بة خوَين كة بين دَلخوازةش نا ترسناكة
تاوانة طةورةترين ئاكامة ئةو بؤ كؤمةَلطاش راكَيشانى

نةوةكانيان دةكرَيت. شةهيدانء بةرامبةر خوَينى

شةهيدان خويَنى

بباتة طوزةرانتان ئاستى كة سامانى نةوت بكةين كارَيك دةدةين هةوأل

بكات دابين بؤ سةقامطيرتان ئارامء ذيانَيكى سةرةوةو

www.ne
tew

e.c
om



ئةندامي عةبدوَلآل،  ثَيشتر سازة
ئَيستا بـــووة، ــاســؤك) (ث حيزبي 
طرتنةخؤي ليستي بة طؤإان ليستي
هةروةها دةناسَينَيت، جياوازييةكان
ليستةكة كاري ستراتيذي لة باس
بة ذنان دةنطداني ثَييواية دةكاتء
سةرةكي هؤكارَيكي طؤإان، ليستي
لة طؤإانكاريي ئةنجامداني بؤ دةبَيت

كوردستاندا. لة ذنان بارودخي

وةك كانديدَيكي بةرةوطؤإان: ئَيوة
ضوونة ئةطةر ـــؤإان)، (ط ليستي
ضي بةنيازن كوردستان، ثةرلةماني

بكةن؟ ذنان بؤ
ثرسيارةكةتان لــة *ثَيمباشة
دةكــةن، كؤمةَلطة  بؤ ضي بتانوتاية 
كؤمةَلطة وشياري طةشةكردنء ضونكة
هةموو مافي دةستةبةركردني بؤ زامنة
كؤمةَلطةي ذنان، لةوانةش ضينةكان
كؤمةَلطةي ــةو  هــةي ثَيشكةوتوو
ثياواني نيية كؤمةَلطةيةك دواكةوتوو،
يان دواكةوتوو ذناني بَيت ثَيشكةوتوو
لة هةردووكيان يان ثَيضةوانةوة، بة
لة هةردووكيان يان بــةرزدان ئاستي 
ذنان تةنيا نيية ثَيمباش بؤية دواوةن،
هوشياري ئاستي كةوانةيةكةوة، بخةينة
ذنان بؤ باشة  ذيانَيكي زامني كؤمةَلطة 
كرَيكارانء طةنجانء بؤ هــةروةهــا
راي وةك بؤية هتد، خوَيندكارانء...
جةخت ثةرلةمان ضووينة ئةطةر خؤم
بكةينةوة كؤمةَلطة ثَيشكةوتني لةسةر
بآ بةرةوثَيشةوة، كؤمةَلطا باري طؤإاني
ذنانة لة ذياني طؤإاني كردن سآء دوو

مةيدانة بؤ كرانةوةو ضوونة ثةراوَيزةوة
فراوانةكان.

رَيذةيذنان لةكاتَيكدا بةرةوطؤإان:
ئَيوة يةكة)، (سَي طؤإاندا ليستي لةناو
بةرنامةيةكء بةيةكةوة هةوَلدةدةن
بؤ دابإَيذن تايبةت  ئةجَيندايةكي 
باري ذنانء بارودؤخي لة طؤإانكاري

كؤمةآليةتييان؟
طؤإان ليستي  ذناني وةك *ئَيمة 
تا كؤنةبووينةتةوة ثَيكةوة تائَيستا
هةبَيت، جؤرةمان بةو ثرؤذةيةكي
بة ليستةكة ئةنداماني هةموو بةَلكو
بةرنامةيةك لةسةر  ثــيــاوةوة  ذنء 
ليستي بةرنامةي كة رَيككةوتووين،
كَيشةو باسي  وردي بة زؤر طؤإانةو 
ــان دةكــات ذن ــي رةوش ضــارةســةري
ذنانمان رةوشي بةرنامةيةدا لةو كة
كؤمةَلطة رةوشي لة  جيانةكردووةتةوة 
باسم وةآلمي ثَيشوودا لة وةك طشتي بة
ذناني ناطرَيت لةوة رَيطة ئةمةش كرد..
ثَيشنيازةي لةو كؤببنةوةو ليستةكةش

هةبَيت. قسةيةكيان ئَيوة
ض طشتي ــة ب ـــؤإان: ـــةرةوط ب
بةرنامةيةكيستراتيذيبةضارةسةري
كؤمةآليةتييةكاني سياسيء كَيشة

دةزانن؟ كوردستان
حكومةت، لة حيزب *جياكردنةوةي
هةروةها طةندةَليية، قةآلضؤكردني كليلي
كة كوردي سياسي عةقَلي  لة طؤإان
دةتوانَى دةستوور  ثَييواية عةقَلَيكة 
ضارةسةر داطيركةران ئَيمةو كَيشةي
ئةو ضارةسةرانة ثَيمواية من  كة بكات،
كاتينءئةزموونيشمانزؤردةوَلةمةندةو
طةلي كة بةسةربةخؤيية هةر ضارةسةر
ضارةنووسي راثرسيدا لة كوردستان
من بــةإاي  ئــةوة بكات، ديــاري خؤي 
طؤإانكارييةكانة. هةموو بناغةي بةردي

كة ئَيستادا لة ــؤإان: ــةرةوط ب
دةستي ــذاردن ــب ــةَل ه هةَلمةتي
إَيإةوَيكي ض ليستةكةتان ثَيكردووة،
لةناو بانطةشةكردن بؤ هةَلبذاردووة

خةَلكدا؟
حاَلة ئةو  دةتوانن خؤتان *ئَيوة 
بؤ بانطةشةي ئَيمة دةَلَيم من تةنيا ببينن،
ليستةكةمانبانطةشةيةكيناتوندوتيذيية،
بة نامانةوَيت مؤدَيرنةو بانطةشةيةكي
كؤمسيؤني رَينماييةكاني لة جؤرَيك هيض
ليستةكةمان سةرؤكي البدةين، باآل
وَينةية، بآلوكردنةوةي دذي رايطةياند،
ثإوثاطةندة بةكار بؤ شوَينة طشتييةكان
ئَيمة كةس، بة نادةين بةرتيل ناهَينين،
دةجوَلَينين، ويذدان بةَلكو ناكإين دةنط
ــوة، دي مؤدَيرنمان تايبةتي خولي
عةقآلني شيكردنةوةي نوآو راطةياندني
بيروباوةإو ئَيمة دةهَينين، بةكار
دةمانبزوَينآ طؤإان خةوني بةرنامةو
مةبةستةو ال دةنطَيكمان هةموو بؤية
دذمانة ئةوةي دةكةين، ثَيوة ثةيوةندي
هةندَيك بةآلم  ديالؤطين، خوازياري

نةكةن، قةناعةت داوة بإياريان كةسيش
قةناعةت لةسةر بذَيوييان ضونكة
قورباني بة  ئةوانةش ئَيمة نةكردنة، 

نابين. نيطةران دةزانينء
ئةندامي ثَيشتر ئَيوة بةرةوطؤإان:
بةضي هةست بوون، (ثاسؤك) حزبي
(طؤإان)دا ليستي لةنَيو  كة دةكةيت
ليستةكة ئايا بينييةوة؟ خؤتان
بيروإاي جياوازي بةتةواوي جَيطةي

دةبَيتةوة؟ تَيدا
هةية جياوازم بيروإاي ئةطةرضي
دةبينمةوة خؤم  ليستة لةم  هةر من
بضوكي ــةي ــازن ب لــة ئـــةوةي لــةبــةر 
ضووةتة ــراوةوة ــك ــاري دي طروثَيكي
بإوام من  جةماوةري.. طشتي بازنةي 
كوردي دةوَلــةتــي سةربةخؤييء بة 
لة ئَيستا سيستمةي ئةم تا ثَيمواية هةية،
كياني سةربةخؤمان بَيت مةحاَلة ئارادا
نةمَينَيت طةندةَلي دةبَيت بؤية هةبَيت
بسازَيت سةربةخؤيمان زةمينةي تا
لة بريتيية طؤإانيش ليستي درووشمي
بتَيك طؤإيني نةك سيستم لة طؤإين
فرةاليةنةو ليستة ئةم  ديكة..  بتَيكي بة
ناإازييةو كةسَيكي هةموو ئةَلتةرناتيظي
هةموواليةكي ناإةزايي دةزانن خؤشتان

طرتووةتةوة..

بةكورتى:
محةمةد عةبدوَلآل ــازة  س ـ 

رةسوأل
ــووي/١٩٦٦/١١/٢٠  ــب ــك ــةداي ل ـ 

سلَيماني
فةرمانبةر ثيشة/ ـ

بواري لة دبلؤم بإوانامة/ ـ
بواري لة بةكالؤريؤس (بيناسازيي)

عامة) ئيداره طشتي/ (ئيدارةي
خَيزاندارة خَيزاني/ باري ـ

(٤) ذمارة:
ةو٢٨-٦-٢٠٠٩
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طؤإان ليستي كانديدي سازة عةبدوَلآل،

طؤأان جَيطاي بيروأا جياوازةكانة ليستي
ئيسماعيل كاروان سازداني محةمةد رةشيد ضيمةن 

ــذووي ــَي م بــةدرَيــذايــي
ضةكداريي سياسيء خةباتي
ــي ــاري رزط بـــزووتـــنـــةوةي
ذن كوردستان نيشتمانيي
هــةبــووة، باشي ئــامــادةيــي
تةنطذة لــةذَيــردةســتــةيــيء
بةشي قةيرانةكاندا سياسيء
بةهةموو بةركةوتووةو شَيري
بةآلم قوربانيداوة، شَيوازَيك
رةوتي ذنانء سياسيدا ئاَلوطؤرَيكي طؤإانء بةدواي هةر
كؤمةآليةتيء سياسي، بةشداريي طةشةكردنء ئاستي
بةشدارييةي ئةو هاوتاي ئاستَيكي فةرهةنطييان ئابووريء
ئامادةبوونَيكيدا بةشداريء لةهةر ذن نةبووة، خؤي
رَيكخراوةييدا سياسي، جوآلنةوةي خةباتء لةناو
ضةندايةتيي لة ذمارةيةك اليةنَيك، وةك ــةردةوام ب
وةك بةردةوام بينراوة، جوآلنةوةيةدا لةو كاراكتةرةكاندا
رووبةإووبوونةوةو اليةني زؤر لة بَيثةروا مةحكومَيكي
ئامادةء بةطذداهاتنةوة  ديكةي شَيوةكاني راثةإينء 
ئاساييبوونةوةي دواي ئاكامء  لة  بةآلم بةشداربووة،
لة بريقةداردا رووكةشييانةى شَيوةيةكي لة دؤخةكان
ضةند يان لة قةتيسكراوة، حيزبةكاندا بةرنامةو ثرؤطرامي
لة شَيوةيةك بة  حيزبدا سَيبةري ثاشكؤو رَيكخراوَيكي 
بآ ذمارةكان شةإى بؤ كؤكراونةتةوةو شَيوةكان
كَيشةو بنةإةتيي ضارةسةرى خةمى لةبةرضاوطرتني

بةكارهَينراوةتةوة. ئامادةكراوةء مةينةتييةكانيان
ئامادةيي ١٩٩١داء ئازاري لة راثةإيني ذنان بةشداريي
قؤناغةدا ئةو  ئةركةكاني كارو تةواوي لة بةردةوامي 
دةنطدانةوةيةكي هؤشياريء طةورةي دةرئةنجامَيكي
دةروازةواآلكردني سةرةتاو ذنء هةنطاوناني لة طرنط
ذنانيان ء توندنةبوو بةربةستَيكي بوو ساأل طةلَيك كة بوو
بَيدةسةآلتء مةحكومَيكي وةك  ديوارةكاندا لةوديو
لةطةأل راثةإين كردبوو، بةند كؤمةَلطادا لة ناكاريطةر
طةورةي هةمةاليةنةي ئاَلوطوإَيكي طــؤإانء ئةوةي
تواني كورد ئةوةي لةطةأل ض هَينا. كورددا بةسةر نةتةوةي
وةك نيشتماني رزطاريي قؤناغي ئامانجي دةستكةوتء
حكومةتء ثَيكهَيناني كوردستانء ثةرلةماني هةَلبذاردني
لةطةأل بةآلم  بةدةستبهَينَيت، ديكة دةستكةوتي ضةندين
كوردستان ئةم بةشةي ئازاديي ئةمانةشدا تةمةني هةموو
تا ١٩٩٨  واتة يةكةمي ساَلي لة ئةطةر تَيثةركرد، ١٨ ساَلي
ئيرادةي تواناو شةإةناوخؤييةكان  ناوخؤييء  كَيشةي
داراييةكانيش طرفتة كرابَيت، تةرخان كــورد طةلي
رةنطدانةوةي لة طةورةبووني رَيطرييةكي بةربةستء
دةست لة ــوون ــارب رزط ئـــازاديء  كاريطةرييةكاني
بةتايبةتيش  ئةويشء  دواي  ٧ ساَلي لة كةضي داطيركةر.
بآ رَيذةي  كةضي ٢٠٠٣ةوة  لة عَيراق رزطاريي دواي
ئاَلؤزترو كَيشةكةي دؤإاوي ذنانء رةوشي مافيء
لةطةأل بةراورد بة ذنان دؤخي كراوةو ضارةسةرتر بآ
زؤر ذنان، مةسةلةي بةرامبةر جيهانييةكان طؤإانكاريية
ئاَلوطؤإييةكان دواوةيةو هاوتاي رووداوو لة كارواندا لة

نةإؤشتووة.
ذن دةربارةي ئاماذانةي ئةو هةموو داتاكانء ئامارو
بارودؤخء دةرئةنجامي ئةو لة نين مايةي دَلخؤشي دةدوَين
دةناَلَينن، ثَيوةي كوردستان ذناني ئَيستا كة رةوشةي
توندوتيذيي ذنانء قوربانييةكاني رؤذ لةدواى رؤذ
سيستمء بةرامبةريشدا لة زيــاددةكــاتء ذنان دذي 
خةمساردييةوة ثاضةييء دةستة بة سياسي دةسةآلتي
شوَينَيكي رَيطاء كَيشةيةدا وةستاوةو هيض ئةم ئاست لة
ئةم بؤ سنووردانانيش النيكةم هَينانء كؤتايي بؤ  جدي 
بؤ تةنيا ئةمةش هؤكاري ناكات، ثةيإةو نالةبارة رةوشة
هاتنةوةو بةطذدا رَيوشوَينةكاني ثيادةكردني نةطرتنةبةرو
ثشتطوَيخستنء بةَلكو ناطةإَيتةوة، دةسةآلت هةوَلةكاني
دةطةإَيتةوة زياتر مةسةلةيةدا لةو جدي اللَينةكردنةوةي
كة دةسةآلت، سياسي فةلسةفةي سيستمء خودي بؤ 
جوآلنةوةي خودي بة نة  باوةإيان بإواو  بنةإةتدا لة
باشكردنء بة بإوايان نة هةية، ذنان مةسةلةي ذنانء
رووبةإووي كة نالةبارةي رةوشة ئةم ضارةسةركردني

طةورةي لَيكةوتوةتةوة. بووةتةوةو قورباني ذنان
ضارةسةرو باشترين طؤإانةوة ليستي بةالي بؤية
دؤخة لةو ذنان رزطاركردني بؤ زانستييانة بؤضووني
لة بيركردنةوةية دةذين،  تَييدا كة خراثةي  ناهةموارو
دةسةآلت، سياسيي  فةلسةفةي  سياسيء سيستمي  طؤإانء 
دةردةخةن ئةوة تائَيستا دةرئةنجامةكان ئةوةي لةبةر
سياسيي فةلسةفةي لة سيستمء بنةإةتي طؤإاني بآ كة
ضارةسةركردنَيكي طؤإانء ضاوةرَيي ناكرَيت دةسةآلتدا
بَيتةئاراوة، ذنان مةسةلةي ذنانء كَيشةي بؤ بنةإةتى
ئازاديي ــاريء رزط بؤ ضارةسةرَيك باشترين بؤية
ليستي طؤإان لة ثشتيوانيكردنة ثشتطيريء تةواوي ذن،
دواإؤذيان بة  ذنانء بة طةورةي ئومَيدي متمانةو  كة

هةية.

بؤ؟ طؤإان
-٣-                             

جةالل نةذاد

بةرذةوةندىء خاوةن كؤنسَيرظاتيزمى زمانى سةروبنى
مةترسيي بوونى نةتةوةيىء ئاسايشى كوردى دةسةآلتدارى

طؤِرانيش ليستى بةرنامةى هةرَيمى كوردستان، ثةيامء ئةزموونى لةسةر دةرةكيية
لة «دةمَيكة نوسراوة تيايدا كة داوةتةوة ثإوثاطةندةيةى ئةو ثِرماناى كورتء وةآلمَيكى
بنياتنانى كة دةَلَيت بووةتةوة بةتاَل فاشيستة تيؤرية ئةو شارستانيدا، جادووى جيهانى
ئازادييةكانة. قاَلبدانى لة ديموكراسىء دواخستنى بة ثَيويستى نيشتمانى قةوارةى
ضارةنوسساز بِريارى  ثَييواية كة هةَلتةكيوة لةبنةوة كالسيكييةش ئةفسانة ئةو

ناِرؤشنء ذَيربةذَيرةكانة». رَيكةوتنة ذوورة داخراوو دةرهاويشتةى
هةوَلى لة هةميشةش ــن دةزان خؤيان ميراتى بة دةســةآلت كورسى ئــةوان
نةكات دةستى حيزب باآل بة مةترسى هةست كَي هةية كؤمةَلطادان، ضةواشةكردنى
ئاسايشى لةسةر نيية خةتةر ديموكراسى ئةزموونى هةرطيز كوردستان، هةرَيمى لة
بةناوى نةهَيشتؤتةوة شتَيكيان دةسةآلتدار حيزبى دوو لة راستيدا هةرَيم، نةتةوةيي
دةضَيت، خاوةنى خَيأل حوكمى لة حوكمِرانييةكةيان تائَيستا ضونكة نةتةوةيي، ئاسايشى
شةرعيةتى حيزبيش  ثةرلةمانى  دةردةضَيتء ديوةخانةكانةوة لة بِريار  ميليشيان، 
كوردستان خاكى  بؤ بَيطانةيان سوثاكانى هَينانى شةرةفى بوون ئةوان ثَيدةدات، 
هةر بؤ هةرَيم نةهَيشتةوة، قودسيةتَيكى هيض بوو شةِرى ناوخؤى ئةوان ثَيبةخشرا،
خاوةن نازانين بسِرنةوة، بنةماَلةكان شةِرى شوَينةوارى نةيانتوانيوة ئةوانيشن
يان ئةوةى ئَيمة كوردستان، هةرَيمى لةسةر مةترسية دةيكةن شكؤكان ئةمةى ئَيوة
داواكارم ثَيش ئةوةى خؤرتان بةآلم هةَلبذاردندا؟ لة كَيبِركَى طةلء ليستى دةيكةن،

وةآلمَيكمان بدةنةوة. بفكرنء ئاوابَيت
نةبينى، لَيتان هيضمان  ضونكة هةرَيمة! ئةم بؤ ثَيدةكرَيت ضيتان ئَيوة  نةمانزانى
بؤ بةِرَيوةبردنى ئَيوة ثسثؤإييةكانى هةطبةداية! لة ئةوةندةتان ضونكة ئَيوة ئاسايية،

ياسا. حوكمى دامةزراوةيىء داودةزطاى بؤ نةك باشة، خؤتان حيزبةكانى
جَيى هةرطيز  بنيادتانناوةو ئَيوة كة  لةوةى طؤِران  بؤ ليستَيكة طؤِران، ليستى 
دةسكةوتى ئةيكةنة ئةكرَيتء راثةِرين شؤِرشء باسى كة نةنطيية نيية، شانازيي
بة بيكةن دةتانةوَيت ئَيستا نةبواية كة طةلة ئةطةر ئةو ضونكة سةركردةكانى، حيزبء

ببينياية. وَينة كوردستانتان بة مةطةر كؤيلة،
دروشمة باقوبريقةكان بة بِرواى ساآلنَيكة ناكرَيت، ضةواشة سةر تا طةل، هَيزى
رازى دروستبووة، رؤذة ئةم ئارةقى ئةو ئةوو كة بةخوَينى طةلَيك ئَيستا ئيتر كردووة،
ئَيمةو ...هتد هةروةك توتى نافكرنء نابيستنء كة دةرةبةطانةى بكرَيتة كؤيلةى ئةو نيية

بوون... بةآليةك ض ئةوان دةَلَيت ثَيمان مَيذوو دواإؤذ بةآلم ئَيمة،

(٥٧)

طؤإان ذنء

ثاراستنء لةثَيناو ــؤِران ط ليستى بة  دةنطدانم ثَيمواية
بةناوةكانى براكانى لة سَى باوكمء كة ئةزموونَيكة سةرخستنى
لةرَيطةيدا كةمال) شةهيد ئيدريس، شةهيد مارؤكؤنى، (محةمةد
كةسوكارو خانةوادةى سةرجةم لة داوا لَيرةوة شةهيدبوون. هةر
بةرثرسيارَيتييةوة بة دةكةم كوردستان سةربةرزةكانى شةهيدة
ضونكة بكةن، بةشدارى كوردستاندا ثةرلةمانى هةَلبذادنى لة
دةبَيت خوَينى شةهيدانمانء لة دةستكةوتةكانى يةكَيكة ثةرلةمان
طؤِران ليستى كة روانطةيةوة لةو بِروانين. لَيى هؤشيارييةوة بة
كةسوكارةكانى دةطَيِرَيتةوة كة دةستكةوتة ئةو ئيعتبار بؤ ليستَيكة
هةموو لة داوا ئةوةشدا لةطةَل رشتووة. خوَينيان لةثَيناويدا ئَيمة
زةوتكراوة مافةكانيان ئَيستا تا  كة دةكةم كوردستان طةنجانى
مافةكانيان زامنى ليستة بدةن، ضونكة ئةو طؤِران ليستى بة دةنطى

دةكات.
كة حوسَين حةسةن موئةيةد شةهيد براى حةسةن مةريوان
كة ثَيشمةرطةدا دةستةيةك لةطةَل كؤضِرةوةكةدا كاتى لة براكةى
مابوونةوة كوردستان هاوآلتيانى لة بةرطيريكردن ثاراستنء بؤ
بة شةهيدكراوة، بةعسةوة ثياوانى لةاليةن ديبةطةدا مةفرةقى لة 
شةهيد خاوةن خانةوادةيةكى ئَيمة وةك راطةياند: طؤِرانى بةرةو
لة كةسوكارة ديكة ذمارةيةكى برام موئةيةدى لة شةهيد جطة كة
كوردستان ئةمِرؤى ئةزموونى بةديهاتنى لةثَيناو نزيكةكانمان
دةنط وةك خانةوادةيةكى شةهيد شةهيدكراون، رايدةطةيةنين كة
مافء بةديهَينةرى طؤِران ليستى ضونكة دةدةين، طؤِران ليستى بة
شةهيدانمان نامانةوَيت خوَينى كؤمةآليةتييةء دادثةروةرى ئازادىء

بِروات. هةدةر بة
لةوَيوةية طــؤِران ليستى بة  طوتيشى»دةنطدانمان  مةريوان
بكرَيت، شةهيدانمان خوَينى بة سوكايةتى ضيتر نامانةوَيت كة
دةسةآلتدارانى ئةمِرؤ تا راثةِرينةوة دواى لة هةر ضونكة
سوَيند دةكةن، شةهيدان خوَينى بة مامةَلة سةوداو كوردستان
كؤنة بة ئيمتيازاتيش ثؤستء دةخــؤنء شةهيدان خوَينى بة 
لة سةدان بة كة لةكاتَيكدا ئةمة دةبةخشن، مستةشارةكان جاشء
دةذينء قوِردا خانووى كرَىء خانووى لة شةهيدان كةسوكارى
بةثاساوى خانووةكانيانء  سةر دةهَينَيتة شوفَل دةسةآلتيش 
ئةوانة دةَلَيت تَيكدةداتء قوِرينةكانيان خانؤضكة زَيدةِرؤييةوة
ئَيمة ثَيويستة كردووة، لةو هةَلومةرجةدا ناشيرين شاريان سيماى
ليستى لة ثاَلثشتى شَيوةيةك هةموو بة شةهيدان خانةوادةى وةك
خوَينى بؤ رَيز كةمَيك نةبَيت  هيض هةر ئةوةى  بؤ بكةين، طؤِران

شةهيدةكانمان بطَيِرينةوة.

هةواَلي.... ثاشماوةي
... دةنط شةهيد بنةمالَةى هةزاران
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سوَيري، ئةمين محةمةد عومةر مةال
يةكَيتي تةنفيزي  مةكتةبي  كارطَيإي 
كوردستان ئيسالمي ئاييني زاناياني 
مزطةوتي مةزنة  وتاربَيذي (ثارتي)ء 
ضاوثَيكةوتنَيكدا لة  هةولَير،  لة سةواف
خةمساردي بةرةو طؤِران ئاماذة بة لةطةأل
دةنط بَي ميللةتء بة بةرامبةر دةسةآلت
رةوشة ئةو بةرامبةر لة ميللةتيش بووني
«ئــةوةي دةَلــَيــت: خــؤي ــاتء وةك دةك
ئةم كة نةبووة ئاستةدا لةو كراوة، تائَيستا

شايةنيةتي». ميللةتة
ــري ســوَي ــةر مــحــةمــةد ــوم مــةال ع
هةولَير لة سةواف مزطةوتي  وتاربَيذي
بَي بةرثرسةكان كة  دةكات،  لةوة باس
هةيةو باَلةخانةيان باخء حساب حةدء
خؤي، مافةكاني لة بةشة بَي ميللةت كةضي
كة ميللةتةي «ئةو دةثرسَيت عومةر مةال
كيانةي ئةم كردو خةباتي ساأل ساَلةهاي
رةواية كةي دامةزاراند،  كوردستان  لة
بةَلكو نةشتوانَيت سةيارةو مةزرةعة، نةك
بةخةويش بإوات؟ مةزرةعةكةدا بةالي

نةبينَيت». سةيارةية جؤرة ئةو
ساَلي لة وةك خؤي وتي: عومةر مةال
سةرةتا ثَيشمةرطةي ثارتي بووة، ١٩٧٢وة
كردء دةنطداني باسي سوَيري عومةر مةال
جةماوةر كة ئةوةية واتاي «دةنطدان وتي:
لة شةرةفء ثارَيزطاري تا كةسَيكي دةوَيت
ئةوةي بؤ نةك بكات، خاكةكةي كةرامةتء
ئةندام ضةند وةزيرَيكء ضةند اليةنَيك
لة بةداخةوة بةآلم  هةبَيت، ثةرلةمانَيكي
مةبةستة ئةم  بؤ دةنط ئَيمةدا وآلتةكةي 
بةو دةدات دةنط بؤية جةماوةر دةدرَيت،
ئةطةر كةواتة  بكات، خزمةتي كة اليةنة 
نةكرد، خزمةتةكةي دراو  ثَي دةنطةكةي
نةبردنة بةَلَين سةرةو نةبردنة بةَلَين ئةوة
مونافيقةكانة، دووإوو سيفةتي سةريش
كةسانةي ئةو دةنط بداتة خةَلكيش ئةطةر
كةسةش ئةو طومان بَي ناكةن، خزمةت كة

طوناهكارة». دةدات دةنطةكة كة

بإواي بة مامؤستا ــؤِران: ط ــةرةو ب
سياسيء طؤإاني  هةَلبذارنة ئةم بةإَيزت 
دروست كوردستاندا  هةرَيمي  لة ئيداري 

دةكات؟
دروستي  من سوَيري: بةإاي عومةر مةال
طؤإانَيكي ناكةم بإوا ئةوةي لةبةر ناكات،
شكَلي طؤإانَيكي لةوانةية بَيت، بنةإةتي
ديكة هةندَيكي  بَيتء وةزير بَيتء هةندَي
ئاييني مامؤستاياني وةكو ئَيمة بإوات،
لةطةأل جةماوةر راستةوخؤمان ثةيوةندي
جةماوةر دةيبينم من كة ئةوةي بةآلم هةية،
دَلي تائَيستا ضونكة نيية، خرؤش بةجؤشء
دةسةآلت بَلَيين نابَيت ئَيمة نةكراوة، خؤش
ئةوةي بةإاستي بةآلم  نةكردووة، هيضي
نةبووة ئاستةدا لةو كردوويةتي تائَيستا
ميللةتة ئةم شايةنييةتي، ميللةتة ئةم كة

زياترة. لةوة شايةني

ئةوة كةي  ثَيتواية ئةي طؤِران: بةرةو 
كاتَيكدا لة ئةمة دةكرَيت، ميللةتة ئةو بؤ
طلةيي كوردستانء دَيتة بودجة ١٧٪ي
ئةو بةسةر  دةســت كة دةكرَيت، ئــةوة

طيراوة؟ ثارةيةدا
ئَيمة  طومان بَي سوَيري:  عومةر مةال
دةبيستين، ئةو خةَلكةي بةردةوام ئةو شتة
بكات، طلةيي خؤيةتي مافي كةمدةرامةتة
خوراوة، مافةكاني ضةندين الوة لة ميللةت
كة داطيركةر ئاغايانةي خؤي ئةو وةختي
منداَلةكةيان ماألء خؤيانء ئيشي بوون،
كة ئةونانةي كةضي دةكرد، رةزبةر بة
بةسةردا منةتي ئاغا دةيخوارد رةزبةرةكة
خاكي خاكة ئةم وابَيت، نابَيت كاكة دةكرد،
هةبَيت، يةكساني دةبَيت خةَلكةية ئةم
وةكو كوردستاندا لة ســةرمــايــةداري

مانطانةي نابَيت نيية، ديكة وآلتَيكي هيض
يةكَيكي ساَلي  ثازدة  بةقةد  شةخس  يةك
واية، كوردستان لة بــةآلم بَيت، ديكة
كة ئةوةي سةرمايةداري رذَيمي راستة
نةطرت، سةري جيهاندا لة دةطوترا زوو
لة كة جؤرةنا بةو سةرمايةداريش بةآلم
لوتكةي لة هةية خةَلكَيك هةية، كوردستان
دةسةآلتدار كة ــن  دةذي دةوَلةمةنديدا
خانوو دةســةآلتــدارن، لة نزيك  ياخود
بةبَي بةرزيان باَلةخانةي باخء سةيارةو
نيية نان هةية خةَلكَيكيش هةية، حساب
كة ميللةتةي ئةمة راستة ئةو ئَي بيخوات،
كيانةي ئةم كردو خةباتي ساأل ساَلةهاي
سةيارةو نةك دامةزاراند، كوردستان لة
بةالي نةشتوانَيت بةَلكو مــةزرةعــة،
ئةو خةويش بة بإوات؟ مةزرةعةكةشدا
وآلتَيكي هيض لة نةبينَيت؟ سةيارةية جؤرة

دونيادا شتي وانيية.

قسةكاني لة كةواتة ــؤِران: ط بــةرةو
كة دةرئةنجامةي ئةو طةشتينة بةإَيزتةوة

خوراوة؟ مافي حةد لة زياد ميللةت
لة  طومان بَي سوَيري:  عومةر مةال
ئَي خوراوة، مافي ميللةت اليةنةوة هةندَي
بكات، قسة ميللةت  هاتووة  ئةوةش  كاتي
مةبةستمان خؤ دةكةين،  داوا  ئَيمة كة
ديكتاتؤري رذَيمَيكي كة نيية ــةوة ئ
دةشبَيت بةآلم بكات، حوكممان عةرةبي
كة وابكات شتَيكي كورد سةركردايةتي
ئَيستا بةآلم  نةبَيت،  بَيزار لَيي  جةماوةر
طومان بَي نيية تةواو ذياني كة ئةوضينةي

بَيزارة.

ذياني كة ضينةي ئةو طؤِران: بةرةو
ضي دةبَيت دةيَلَييت،  تؤ وةك نيية  تةواو

بكات؟
رةوشي سياسي  سوَيري:  عومةر مةال
ئةوة هةَلدةطرَيت دةبَيت هةرَيمةكةمان ضي
شةرعيية، شتَيكي خؤثيشاندانكردن بكات،
دَيهاتةكاني شــارء  لة كة ضينةي ئةو
نيية نــان خـــوراوةو مافي كوردستان
بيخوات، هةية ئةوةي تةنيا يان بيخوات،
كراونةتةوةو سةركوت ئةوانة تائَيستا
لةم نازانن ضيية،  خؤيان  مافي  نازانن
سياسييةكة سةرمايةدارو وةكو وآلتةدا
مرؤظ نابَيت هةية، حةقيان ئةوانيش
ئةو قسة بةتاَلة خؤي شؤإ بكاتء سةري
خؤت «كآلوي دةَلَيت: كة بكاتةوة دووبارة
با سندان لةو دةَلَيم من با نةيبات»، بطرة با

دةيبات. با كة بدات، كآلوة

بيروبؤضووني لةسةر طؤِران: بةرةو
ثؤستةكةي لة كةسيان زؤر جــيــاواز
لةسةر ناترسيت تؤ ئايا دوورخستةوة،
دوورت وتاربَيذي لة قسانةت جؤرة ئةم

بخةنةوة؟
وا  شتَيكي  كة  سوَيري:  عومةر مةال
دةرمبكات، ناتوانَيت كةسَيك هيض دةَلَيم
خؤ مةغدورمء مةزَلوممء من ضونكة
نةكردووة، كةس بة بةرامبةر هةَلةم
ئةوةي نةكردووة،  زيادةي داواي ميللةت 
سةدي لةسةر يةك دةكات داواي ميللةت
مرؤظَيك ــو وةك نيية، خؤشي  ــةوةي ئ
تؤ مافةي ئةو ئةطةر خورا، مافت كاتَيك
بةرامبةري دةبَيت خــواردي، لةشكرَيك
كوردَيك وانيية هيض ثَيم بووةستيتةوة، من

بكات. نيزامة طَيضةأل بةم بكات حةز

زؤر ميللةت ثَيتوانيية طؤِران: بةرةو
ثَيي دةكاتء خؤي مافةكاني داواي جار

نادرَيت؟
لة  ثَيموانيية سوَيري:  عومةر مةال
شَيوةيةكي بة  ميللةت ئَيمةدا هةرَيمةكةي 
لَي طوَيي كة كردبَيت مافةكاني داواي وا
يان سةنديكايةك ئةوةي لةبةر بطيرَيت،
كة ناكات بؤ مافةكةي داواي ثارتَيك
ئةو اليةنةشي بَيت، جةماوةري بةدوواوة
لة دةكات تاكو ميللةت داواي مافةكاني كة

بةآلم دةكات، حكومةتداية داواي دةرةوةي
دةبَيتء دةنط بَي ثةرلةمان ضووة كة
دةبَيت، بَيدةنط كة ناكات شةرميش
كؤدةكةنةوة خؤشباوةإ خةَلكَيكي ئةمانة
ضوارضَيوةيةكي لــة  ــةكء ــاوةي م تــا 
ئاييني حيزبَيكي يان دةمَينَيتةوة،  تةسكدا
شتَيك هةموو ئيديعاي  دادةمــةزرَيــتء 
سةحابةكاني وةكــو ــؤي خ ـــاتء دةك
دةضَيتة كة كةضي دةدات، نيشان ثَيغةمبةر

نامَينَيت. لةبير ئةوةي ثةرلةمان

ميللةت با دةَلَييت تؤ طــؤِران: بةرةو
داواي زؤرجار ميللةت بةآلم بكات، داوا
كةضي كردووة خؤثيشانداني كردووةو

كوذراوة؟ كراوةو لَي تةقةي
ئةو  دةبَيت سوَيري:  عومةر مةال
لة ميللةت كة  بَيت بةردةوام داواكاريية 
كوردستاندا لة بةآلم  دةكات، حكومةتي
مافةكان داواي رَيكخراو شَيوةيةكي بة
ــةنء الي ــزبء  حــي ضونكة نـــةكـــراوة،
داواي بَيتء ئازاد كة  نيية سةنديكايةك

بكات. كورد مافي

كاتَيك دةبينين طـــؤِران: بـــةرةو
كارةباء راكَيشاني وةكو كارَيكي حكومةت
منةت دةكــات، شةقامَيك قيرتاوكردني
كاتَيكدا لة ئةمة ميللةتدا، بةسةر دةكات
بةإَيزت بؤضووني بة  خؤيةتي، ئةركي

واية؟ بؤضي
ئةو  فيعلةن ســوَيــري:  عومةر مــةال
منء هةستي لة ئةوةش تؤيةء قسةيةي
وآلتي زؤر لة ديكةشداية، كةسي زؤر
ــي دةوام كاتي لة ثَيموابَيت جيهاندا
ناتوانن تةنانةت بةرثرسةكان رةسميي
فيكري لة كةواتة بكَيشن، جطةرةيةكيش
خزمةت كة كةسةية ئةو بةرثرس دونيادا
نانةي ئةو  ضونكة ناكات، منةت دةكاتء 
ئةو ناني دةيخوات بةرثرسة ئةو كة
كرد منةتي دةسةآلتةي  ئةو ميللةتةية،
ئةوةية نيشانةي ئةوة ميللةتدا بةسةر
نييةء ميللةت  هي دامودةزطاية ئةو  كة
ئاغايةتي ثَيشوو، سةردةمي ثَييواية وةكو
خةَلك، دةيداتة كة خؤيةتي ناني نانة ئةو
ثَييانواية ئَيمة حيزبةكاني لة هةندَي يان
كاكة ئةوانة، هي كوردستان ــةواوي ت
نةك كوردستانن،  ئةوان هي وانيية! طيان 

بَيت. هي ئةوان كوردستان

ناإةزايي ضةندة تا ــؤِران: ط بــةرةو
ناو دَينة كة خةَلكةوةي بةو دةبينيت

مزطةوتةكةوة؟
خةَلكَيكي  ــري:  ــوَي س عــومــةر ــةال  م
رَيــذة ــــاتء  دةك طلةيي هــةيــة زؤر 
سةيرة بةالوة ئةوةم من زؤرةكةشييةتي،
كة ئةوةنين هي هيضيان طلةييانةش ئةو كة
تةنانةت هةية طةإةك نةكرَين، ضارةسةر
كةضي خواردنةوةش، ئاوي لة مةحرومة
لةبةر بةهةشتة وةكو هةية طةإةكيش
لَيية، بةدةسةآلتي ناودارء ثياوَيكي ئةوةي
دةورووبةري لة مةزرةعانةي ئةو وةكو
طومان بــَي هةية، سلَيماني هةولَيرء 
كة ئازادييةي ئةو ناعةدالةتينء ئةمانة
تاكَيكي هةموو  بةخوَيني كاية هاتووةتة 
نابَيت كةواتة بووة، ثةيدا كوردستانة ئةم
دييان ئةوي بذيء ئاسمان لة يةكَيكيان

لةذَير زةمين.

سةر بَيينة مامؤستا ــؤِران: ط بــةرةو
كارطَيإي ليذنةي ثَييةي بةو باسَيكي ديكة،
بؤضي تؤ بةإاي زاناياني، يةكَيتي تةنفيزي

ناطرنةوة؟ يةك زانايان يةكَيتي هةردوو
يةكي تةقريبةن سوَيري: عومةر مةال
ضاوةإَيي كراوةو كؤنفرانس طرتووةتةوة،
بؤ بكرَيت، كؤنطرة كة دةكرَيت ئــةوة
حكومةت ثَيشكةشي نووسراوَيك  ئةمةش
كة دةطةيةنَيت تةبعةن ئةوة ئةمةش كراوة،
لةسةر ئازادي نا بةندء كؤتء كؤمةَلَيك
خؤيان بةئيشي تاكو هةية مةالكانيش

حةقي مةال ئةسَلةن هةستن،
فةرمانَيكي بة ثابةندبَيت كة نيية ئةوةي
بكة كؤنطرة ثَييبووترَيت تاوةكو سياسي
زانايان يةكَيتي تائَيستا  بةإاستي  نا. يان
خؤي كوردانةي مةاليانةو ئةركي بة ئةطةر
نةسرييةي كة ثَيموانةدةبوو من هةستاباية،
ئةو تائَيستا دوادةخــرا،  كؤبوونةوةكاني
يةك كة نةكردووة،  واي زانايانة يةكَيتي 
لة هةبَيت، سةربةخؤ فتواي ليذنةي
الوة لةسةد كوردستان شارةكاني هةموو
راست طةنج خةتيبَيكي دةردةكرَيت، فتوا
حيزبَيكي هةر دةدات، فتوا دةبَيتةوةء
ئةمةش دةدات، فتوا هةَلدةستَيء ئيسالمي
نموونة بؤ  شَيواندووة، خةَلك لة  سةري
بة دةداتء ثَيويستي بضووك روو شتَيكي
مةال بيست شارَيك هةر لة دةبينيت فتواية،

دةكات. لةسةر قسةي
 

رةوشةي لةم رةخنةت تؤ طؤِران: بةرةو
زانايان يةكَيتي ــةردوو ه ناو ئَيستاي

هةية؟
من  طومان بَي سوَيري:  عومةر مةال
تائَيستا ضونكة هةية، رةخنةم زؤر يةكجار
ئةركي بة ناإوواتء باش زانايان يةكَيتي
ئةو حكومةتيش هةَلنةستاوةو خــؤي
مامؤستاياني ديارة نادات.  ثَي بايةخةي
هةَلنةستاوةو خؤي ئةركي بة ئايينيش

هةبَيت. حيزبي تابعي دةيةوَيت

جار زؤر دةبينين مامؤستا طؤِران: بةرةو
دامودةزطاكاني لة هاوآلتييةك دامةزراندني
حيزبي لةسةر ئةساسي تةزكيةي حكومةتدا

شياوة؟ ضةندة ئةمة تا ئايا بووة،
نيشانةي  ئةوة وةآل سوَيري: عومةر مةال
دةبَيت ناضار دواكةوتنة، خةَلك تةخةلوفء
ثَيشَيلكردني ئةمةش بكرَيت، لَي واي
زوَلمء دةبَيت، خراث ئةنجامةكةي مافةو
حيزبايةتي ئةساسي لةسةر كة خيانةتيشة
هاوآلتييةك دامةزراندني بؤ تَيإوانين

بكرَيت.

سةر بابَيينةوة مامؤستا طؤِران: بةرةو
دةنطدان ضةندة تا ئايا هةَلبذاردنةكان،

ئيسالمدا؟ كارَيكي حةآلَلة لة ئاييني
سةرةتاوة  لة سوَيري:  عومةر مةال
ئَيران ئَيستاي سةيري ثَيدا، ئاماذةيةكمان
بؤية جادةية، لةسةر خةَلك هةموو بكةن
با دةدات، دةنط ئةطةر ئَيمةش خةَلكي
نيية باش ثَيم من  بدات، ثةيمان  بة دةنط
دةنطنةدان ضونكة ــةدةن، م دةنــط بَلَيم

بةشداريكردنة. طرنط نيية، سوودَيكي

مامؤستاياني رؤَلي ئةي طؤِران: بةرةو
باشة؟ بَيت ضؤن ثرؤسةكةدا لة ئاييني

بَيطومان  ــري:  ــوَي س عــومــةر ــةال  م

ثَيويست هةرشتَيك ئاييني مامؤستاياني
نةك بةس  دةيكات، خاك  طةلء بؤ بَيت 
بــؤ خؤم مــن ديــكــة، ــو جــارةكــانــي وةك
بةشداري ئةوةي بؤ هاندا خةَلكم طةلَيك
ثَيشم قسةية ئةم بكةن، هةَلبذاردنةكان
زؤر بإوات هةبَيت كة دةيكةم نيية خؤش
دةيــوت: ــردو دةك طلةيي دةبيني  كةسم 
دةنطةمان ئةو نةبووناية ئَيوة «مامؤستا
دةنطدان». بؤ بإؤن ثَيتانوتين ئَيوة نةدةدا،

وتار هةمان  ئامادةيت طؤِران: بةرةو 
بكةيتةوة؟ دووبارة

بَلَيم  ئامادةم سوَيري:  عومةر مةال
بة ليستَيكي نةك بدةن، بةآلم دةنط بإؤن
ئةو مزطةوتي ئيشي  بؤ ــراو.  ك ديــاري
كردووة، دامودةزطام سةرداني خةَلكة
جَي شتةكة دوايي بةآلم طرتووم،  رَيزيان
سةبري مرؤظينء ئَيمةش  ناكرَيت،  بةجَي
رةخنةش كة هةية، سنووري مرؤظيش
بة هةر نيية باش ثَيم بةإاستي دةطرين
بطيرَيت، ثارتي يةكَيتيء لة رةخنة تةنيا
بطيرَيت، حيزبةكان هةموو لة رةخنة دةبَيت
لةسةر نابَيت دروست كاريطةري ضؤن
داواكارييةكمان هةر كة دةروونمان دألء
ئةو نةكرَيت، ضارةسةر بؤت هةبَيتء
ئَيمة لةطةأل كة سإةي ساردو هةَلوَيستة
سةد بة بةرثرسَيك  هةر  ئةطةر هةيانة، 
ئةسَلةن بكرَيت، لةطةأل ئَيمةي يةكي
ناكات، مةرحةباشيان  دوذمنيانء دةبَيتة 
بووةو نةرم هةر ئَيمة  هةَلوَيستي  كةضي
دةوَلةمةندترين طرتووة، سةبرمان هةر
دةإَيــذن، بؤي بةلؤري ئةوان كة كةس
لةطةأل ئَيمةي يةكي ســةد بــة  ئــةطــةر
ئَيمة بةآلم  ناكاتةوة، مةرحةبايان بكرَيت
من ناكةين، بةمنةتةوة خؤمان ئيشةكةي
قوربانيم كردووةو ثَيشمةرطايةتيم خؤم
ئاوإم كة نيية  لةوة ضاويشم هيض  داوة،
نين كة هي ئةوة ئةوان لَي بدةنةوة، ضونكة
ثَيمانوابوو ئَيمة بكةيت، لَي ضاوةإوانيان
ئةوان كردن، مةرحةباييةكمان ئَيمة كة
كةضي دةكةن، ماض ئةوالمان ئةمالو  دَين
ئاوإيشمان بكةين ماض  ئةوالشيان  ئةمالو

نادةنةوة. لَي

لةو ضةندة تا مامؤستا  طؤِران:  بةرةو
بإاو نان بةهؤيةوة كة ناترسيت قسانةت

التبدةن؟ شوَينةكةت لة بكرَييتء
بترسم  لةضي سوَيري:  عومةر مةال
كةسم مافي نـــةداوةو بةكةس جنَيوم
من مافي كاكة ــم ــَي دةَل ــواردووة، ــةخ ن
ئَيشء ئةطةر بدةنةوة، مافةكةم خوراوةو
ئَيشء ئازارةكانمان هةية تيماري ئازارمان
ضي وةآل نابن رازي بةوة ئةطةر بكةن،

بيكةن. با دةكةن

قسة بكات ميللةت هاتووة كاتي ئةوةش
دةيبات با بدات كة كآلوة سندان لةو با

سازداني
حةمة عةلي بةرزان

مزطةوتيسةواف: وتاربَيذي سوَيري، عومةر مةال
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(٤) ذمارة:
ةو٢٨-٦-٢٠٠٩

ةر
ب

٥٧ مة4
ةم

كش
ية

p.goran@ymail.com

طــــــــؤأان خـةلَـكء

ليستى بة دةنط من وادةكــات ئةوةى
طؤإان دةزانم كة ئةوةية بدةم، طؤإان
سةرتاسةرى لة  طــةورة طؤإانكاريى
- هةستدةكةم دةكــات، كوردستاندا
دةنطدانملةمهةَلبذاردنةداجياوازييةكى
لة بةشداريكردنم لةطةأل  هةية زؤرى

رابردوودا. هةَلبذاردنى

سابر رةشيد، خوَيندكار ديار
هةولَير دانيشتووى

خاوةن نوَيخوازة، ليستَيكى طؤإان ليستى
دةنطي ثَيشكةوتووةو بيروبؤضوونَيكى
لةوةى طؤإانكارييةكى ثَيدةدةم، دَلنيام خؤمي
هةرَيمى لة طؤإانةوة ليستى رَيطاى لة بنةإةتى
طؤإان ليستى ئةطةر دةكرَيت، كوردستاندا
بوارةكان هةموو دةتوانَيت سةركةوتووبَيت،
كَيشةى ضارةسةركردنى بةتايبةت ثَيشبخات،
طةورةدا قةيرانَيكى لةناو ئةمإؤ كة طةنجان

دةذين.

رةشاد،كاسبكار محةمةد رَيباز

هةولَير دانيشتووى

خواستى ـــؤإان ط ليستى ثةيامى
من نوآ، نةوةى بةتايبةت طةلةكةمانة،
ثةروةردةو بوارى خوَيندكارَيك وةكو
لة طؤإانكاريى زانستء ثَيشخستنى
ئةركى بة تةقليدييةكان ثةيوةنديية
ئةم ـــم، دةزان نوَيخوازةكان هَيزة
دةبينم، طؤإاندا  ليستى لة راستييةش 

دةدةم. بؤ دةنطى بؤية

خوَيندكار محةمةد، تالب هوانا

هةولَير     دانيشتووى

بؤ  خزمةتطوزاريى لةبةرئةوةى  
طؤإانيش ليستى  نةكراوة، طوندةكان 
لــــة طوندةكان ئاوةدانكردنةوةى

ثَيدةدةم. دةنطى بةرنامةيداية،

كاسب اللة، فايةقى بارام، ناسراو بة محةمةد فايةق

سيدان سوسَيى طوندى دانيشتووى

جياوازيى  نادةم حيزبَيك بة دةنط  
وةك من بكات، شةهيداندا لةنَيوان
ليستى بة دةنطدةدةم شةهيد برايةكى

نةمَينَيت. جياوازيى تا طؤإان

كاسب جاسةنةيى، سلَيمان محةمةد

خزمةتى نةتوانراوة لةبةرئةوةى
بكرَيت، خةَلك كؤمةآلنى بة ثَيويست 
دةنط دَيرين ثَيشمةرطةي وةك من
بؤ كاردةكةم دةدةمء طؤإان ليستى بة

سةركةوتنى.

دَيرين ثَيشمةرطةى زةرزيى، كةريمى شَيخ سةعيد شَيخ

ثيرةمةطروون دانيشتووى

سياسييةكان زيندانة لةبةرئةوةى
حيزبى هةردوو ثشتطوَيخراون لةاليةن
ئةندامى ثَيشتر من دةسةآلتدارةوة،
كوردستان ديموكراتى ثارتى ناوضةى
طؤإان بة ليستى ئَيستا دةنطدةدةم بووم،
فةقيرو ضينى خزمةتى لةبةرئةوةى

دةكات. هةذار

سياسى زيندانى حاجيتانى، محةمةد مستةفا عةبدولواحيد

حاجيتان طوندى دانيشتووى

ليستىطؤإان ليستَيكىراستةقينةو ثَيمواية
ضةوساوةو خةَلكى لةثَيناو  رةسةنة،
لةبةرئةوة كاردةكات، كوردستاندا هةذارى
كة لةوةى جطة بؤ بدةم، دةنطى بإيارمداوة
سةركةوتن ئةطةر طؤإان ليستى ثَيمواية
خزمةتطوزاريية لةبوارى بهَينَيت، بةدةست
بةرفراوان زؤرو خزمةتَيكى طشتييةكاندا
كوردستان هةرَيمى هاوآلتييانى بة

دةطةيةنَيت.

شوفَيرى تاكسى لةتيف سديق،
هةولَير دانيشتووى
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سةرؤكى رةئوف، مةعروف هةظاَل د.
هةرَيمء ياسايى ضاودَيرى رَيكخراوي
بؤ خاوَين كةمثةينى ثــِرؤذةى بةرثرسى
جةخت كوردستان، ثةرلةمانى هةَلبذاردنى
خاوَين كةمثةينى دةكاتةوة كة ئةوة لةسةر
سياسى ثإؤطرامى  ليستةكان  ئــةوةيــة 
بة ناوزِراندن تةشهيرو  نةك  بخةنةِروو،
دةكات، لةوةش باس بكةن، بةرامبةرةكةيان
نيية طرنط ئايندةيةو بؤ هةَلبذاردن كة
دةستكةوتَيكيان ض رابردوودا لة حيزبةكان

هةبووة.

ثَيكهَينانى بيرؤكةى لة ئةطةر رؤذنامة:
هةرَيمةوة ياسايى ضاودَيرى رَيكخراوى
ثَيكهَينانى بيرؤكةى دةستثَيبكةين،

سةرضاوة دةطرَيت؟ رَيكخراوةكة لةكوَيوة
رَيكخراوي  مةعروف: ثَيكهَينانى هةظاَل د.
ثِركردنةوةى بؤ هةرَيم  ياسايى  ضاودَيرى
كــارى ـــوارى ب لــة  كــة بؤشاييةية ــةو  ئ
لة كوردستاندا ياسا بة رَيكخراوةيى تايبةت
شَيوةية لةو رَيكخراوَيكى هيض بةوةى هةية،
رَيكخراوةكة وايكرد  ئةمة نةبوو،  بوونى
ياساكان لةسةر ثَيشنيارو تَيبينى ثَيكبهَينينء
ئَيستا كة ساَليى (١٠) ثالنى وةكو  بدةين، 

دةكةين. لةسةر كارى
ثالنى ثِرؤذةكانتان لة  يةكَيك رؤذنامة:

ضيية؟ لةو ثالنة ساَلةية، ئامانج (١٠)
يةكى  مانطى لة مةعروف:  هةظاَل د.
ثالنةكة ئامادةكردنى بة دةستمان ئةمساَلةوة
اليةنانة ئةو دةبوو لةسةرةتادا  كــردووة،
دةكةن، ئامادة ثالنةكة كة بكةين دةستنيشان
ماوةيةدا لةو دةخايةنَيتء مانط (٩) ئةمةش
ثَينج رةشنووسَيكبؤ ثالنةكةطةآلَلةدةكرَيت.
ناحكومييةكانء حكومىء دةزطا لة طروثمان
دةزطاكانى ياساو كؤلَيذةكانى سةنديكاو
لةوة مةبةست ثَيكهَيناوة، ئاسايش ثؤليسء
ثسثؤِرى روانطةى لة اليةنَيك  هةر ئةوةية
ساَل (١٠) ــاوةى م بؤ ثالنَيك خؤيةوة
ئَيمة راستة  دابِرَيذَيت، ياساييةوة لةرووى 
رةنطة بةآلم دياريكردووة، ساَلمان (١٠)
بَيت زياتر  كاتى بة ثَيويستى هةبَيت كَيشة 
ئَيمة كَيشةكانى ضونكة ضارةسةركردن، بؤ
هةية طرفت زؤرنء زؤر كوردستاندا لة
كَيشةمان ناكرَيت.  ضارةسةر ئاسانى  بة
ئَيمة هةية، ياسايى بنةماى سادةترين لة
بــاوةِرى ئَيستا تا هةية كؤمةَلطةيةكمان
بة بـــاوةِرى نيية، ياسا ســةروةريــى بة 
ئةمةش هةية. توندوتيذيي هَيزو و ضةك
هةوَلى ئةطةر كؤمةآليةتيية، شتَيكى 
زؤرو كارى بدرَيت، ئةمة ضارةسةركردنى
ثَيويستة ــت، دةوَي دوورودرَيـــذى مــاوةى 
كة بكةين نةوةيةك طةورةبوونى ضاوةِروانى
باوةِرى وايلَيبكرَيت ثةروةردةوة رَيطةى لة

هةبَيت. ياسا سةروةريى بة
لةسةر كــار تةنها كةواتة رؤذنــامــة: 

دةكةن؟ ياساييةكان كةموكوِريية
هةية  بابةتمان ئَيمة مةعروف:  هةظاَل د.
بةشَيك هةية، ياساييةوة دةقى بة ثةيوةندى
هةمواركردنةوةو بة ثَيويستيان دةقةكان لة
بة ثَيويستى هةية ــوار ب طؤِرانكاريية.
دةَلَيين كاتَيك هةية، نوَى ياساى دةركردنى
مةدةنىء كؤمةَلطايةكى بة ــان ــاوةِرم ب
ياساييمان بنةمايةكى دةبَيت هةية، ياسايى
لة ض ئةمةش هةبَيت. كارةكان تةواوى بؤ
بَيت كؤنةكانةوة ياسا هةمواركردنى رَيطةى
ياساى كؤمةَلَيك دةركردنى رَيطةى لة ض

تازةوة بَيت.
داهاتووى هةَلبذاردنى بؤ رؤذنامة:
خاوَينتان كةمثةينى ــِرؤذةى ث ثةرلةمان
ئةو لةسةر روونكردنةوةيةك دةتوانن هةية،

بدةن؟ ثِرؤذةية

ثةرلةمان  مةعروف: هةَلبذاردنى هةظاَل د.
وةك  ئةمساَلدا بكرَيت، ٧/٢٥ ى لة بِريارة كة
لةبةرئةوةى نابَيت، رابردوو هةَلبذاردنةكانى
جياواز ليستى طشتى  شَيوازَيكى  بــة
لةطةَل جياوازييان هةريةكةيان دةركةوتنء
تةوافوق بة ئةمة ثَيناضَيت هةية، تر ئةوانى
سوديش تازةيةو شتَيكى  ئةمةش  كرابَيت،
قؤناغةكانى لة دةطةيةنَيت. هةَلبذاردنةكة بة
بوو رَيطر هةلومةرجى كوردستان رابردوودا
وةكو كةمثةينى هةَلبذاردنةكانى كةمثةينَيكى
قؤناغى لة  بةآلم بكةينةوة، جيهان وآلتانى
لةبارو شت هةموو جــيــاوازة، ئَيستادا
بؤ خاوَين كةمثةينَيكى  ئةوةى بؤ  طونجاوة
كةمثةينى بكرَيتةوة. داهاتوو هةَلبذاردنى
سياسى بةرنامةى بنةماى لةسةر خاوَينيش
بةرنامةى دةبَيت ليستةكان واتة دةبَيت،
بخةنةِروو. هاوآلتييان  بة خؤيان سياسى
بة كرد، دةستنيشان خاَلَيكمان ضةند ئةمة بؤ
جةخت سياسييةكان اليةنة ئةوةى ئامانجى
ئَيستا تا بكةنةوة. بةرنامةكانيان  لةسةر
هةرَيمى ــردووى راب هةَلبذاردنةكانى لة 
بةرنامةو لةسةر تةركيز كوردستاندا
لةسةر تةنها نةكراوة، سياسى ثرؤطرامى
اليةنَيك هةر ئةوةى نةك كراوة، قسة شكليات

هةبَيت. تايبةتى سياسى ثرؤطرامَيكى
لة نةتوانراوة ئَيستا تا بؤضى رؤذنامة:
لةسةر جةخت رابردوودا هةَلبذاردنةكانى

بكرَيتةوة؟ ليستةكان سياسى بةرنامةى
ديموكراسى ثرؤسةى مةعروف: هةظاَل د.
نوَيية. ثرؤسةيةكى كوردستاندا هةرَيمى لة
لةطةَل كة ئاستَيك بة بطةين هةوَلدةدةين
هةموو لة طونجاوبَيتء نَيودةوَلةتيدا ئاستي
لةسةر كردن كةمثةين جيهاندا دةوَلةتانى
كاتَيك ئَيمة سياسيية، ثرؤطرامى بنةماى
هةر دةستثَيكرد، هةَلبذاردنمان ثرؤسةى
خودىهةَلبذاردنةكةشتَيكىزؤرجياوازبوو،
سيستمَيكى ديكة بؤ سيستمَيكةوة بةوةى لة
بةعسةوة دةسةآلتى  لةذَير دةضــوويــن،
ئةوكاتة تا دةضووين، سةربةخؤييةك بؤ
ثرؤسةيةكى هةَلبذاردنةكان تـــةواوى
ثرؤسةى يةكةم كاتَيك بوون، كارتؤنيى
خةَلك بةِرَيوةضوو، كوردستان لة هةَلبذاردن
بداتء دةنط دةكــردةوة لةوة بيرى تةنها
بكات. ثرؤسةكةدا لة بةشداريى بتوانَيت
طةورة سةركةوتنَيكى خؤيدا لة خؤى ئةمة
نوَى قؤناغَيكى بؤ قؤناغَيكةوة لة بةوةى بوو،
ثَيويستة ئَيستا  بةآلم هةَلطرت، هةنطاومان
هةنطاوبنَيين. ثَيشكةوتووتر قؤناغَيكى بةرةو
ثرؤطرامى بنةماى لةسةر كاركردنة ئةويش
شتى لــة ــة ــةوةي ــن ــةوت دوورك سياسىء 
بةرامبةرء كةمكردنةوةى شةخسىء
واتة بةرامبةرةكانمان، قسةى لة طوَينةطرتن
اليةنة لةنَيوان  هةبَيت رَيزطرتنَيك دةبَيت 
سياسى اليةنَيكى رَيزطرتنى سياسييةكاندا،
ميللةت، لة رَيزطرتنة بةرامبةرةكةى، لة
هةَلسوكةوت ضؤن سياسييةكان اليةنة
شَيوة هةمان بة جةماوةرةكةيان بكةن،

دةكةن. هةَلسوكةوت
رووتان ثرؤذةكةتاندا لة ئَيوة رؤذنامة:
ناكةيت هةست ليستةكان، ــة كــردووةت
بةوةى ثرؤذةكةتاندا هةية، كةموكوِرييةك لة

فةرامؤشكردووة؟ خةَلكتان
بَلَيين  ناتوانين مةعروف:  هةظاَل د.
ضونكة هةية، ثرؤذةكةدا لة كةموكوِريى
بةشَيكى دةكةن لةسةر قسةى ئَيوة ئةوةى
اليةنة بة تايبةتة بةشةى ئةو ثِرؤذةكةية،
بةشَيكى بةآلم ليستةكان، يان سياسييةكان
خةَلك، بة تايبةتكراوة ثرؤذةكة ديكةى
خةَلك كة دةكةين ئةوة لةسةر كار لةوَيدا
بة دةنط سياسى ثرؤطرامى بنةماى لةسةر
بنةمايةكى ديكة. لةوَيدا ليستةكان بدات، نةك
ئةو بنةماية لةسةر ناكرَيت خةَلك دةَلَيين بة
رابــردوودا لة كة  بدةن ليستَيك  بة دةنط
لةسةر دةبَيت دةنط ئةوةى كردووة، ئةمةو

داهاتوودا لة ليستة ئةو كة بدرَيت بنةماية ئةو
شتَيكى ضــاك ـــردووى راب دةكـــات. ضي 
دةكةين، داهاتوو لة قسة ئَيمة بةآلم ضاكة،
بة بيكةين ئةوةى بؤ  نيية  بةس رابــردوو
تةماشاى دةبَيت بةَلكو دةنطدانمان، بنةماى
بؤ بكةين. ليستةكان سياسى ثرؤطرامى
خؤمان تايبةتى رَيطةى مةبةستةش ئةم
دوو لة ئَيمة ثرؤذةكةى واتة دةطرينةبةر.
ئاراستةى تةوةرَيكيان ثَيكهاتووة، تةوةر
جةماوةر ئاراستةى تةوةرَيكيان ليستةكانء
هةوَلدةدةين رَيطةيةكةوة ضةند لة دةكرَيت،
ئةوةى بؤ بكةين  جةماوةر لةسةر  كار
دةنط سياسى  ثرؤطرامى بنةماى لةسةر 
لة كة ئةوةية رَيطايانة لةم يةكَيك بدات،
هةوَلدةدةين خةَلك رَيطةى راطةياندنةكانةوة
لة جطة  بكةينةوة، هؤشيار  رووةوة لةم 

مةبةست. بؤ هةمان شَيوةى ديكة ضةندين
كةمثةينى بؤ ئَيوة ثرؤذةكةى رؤذنامة:
ثةيماننامةيةكى شَيوةى لة زياتر خاوَين،
ئيمزايان ليستانةى ئةو ئَيستا تا شةرةفداية،
سةردانتان كردووةو ثرؤذةية ئةو لةسةر
ثابةندووبوونيان بةَلَينى ضةند تا كردوون،
بووة؟ ضي وةآلميان يان داوة بةرنامةكة بة

ئةو اليةنانةى هةموو مةعروف: هةظاَل د.
بة ثرؤذةكةيان كـــردوون، سةردانمان
زؤريان دةستخؤشى وةرطرتووةو ئيجابى
ئةطةر ئةوةشيانداوة هةوَلى لَيكردووين،
بةرنامةكةيان، لة نيية بةشَيكيش ثرؤذةكة
جَيطيرى بةرنامةكةياندا ضوارضَيوةى لة
بةرنامةكة قبوَلكردنى تةنها بةآلم بكةن.
جَيبةجَيبكرَيت. ثَيويستة  بةَلكو  نيية، بةس
قبوَل بةرنامةكةى ئَيمة اليةنةى ئةو بَيطومان
بةرامبةر خؤى ناكات جَيبةجَيى ناكاتء
ئةمةش دةكــات، مةحكوم ميللةتةكةى بة 
خؤى كة اليةنَيك بة دذ حوكمة قورسترين

بكات. مةحكوم ميللةتةكةى بةرامبةر
كؤتايى لةوَيدا ثرؤذةكةتان هةر رؤذنامة:
سياسييةكانى اليةنة بة كة ثَيشكةش ثَيدَيت،
كة دةكةن ئةوةش ضاودَيرى يان دةكةن،
كةمثةينَيكى بنةماكانى رةضاوى اليةن كام

خاوَين ناكات؟
بؤ  ــة ــرؤذةك ث ــةعــروف:  م هــةظــاَل د. 
دواداضوونى بة داهاتووة، هةَلبذاردنةكانى
اليةنةكان بؤ ئةوةى بزانين دةكةين، لةسةر
بةآلم دةكــةن، ثةيِرةوى شَيوةيةك ض بة
ــردوون ك دياريمان ئَيمة خاآلنةى ئــةو

نييةو ثةرلةمان هةَلبذاردنى بؤ تةنها
ئةنجومةنى وةك ديكةش هةَلبذاردنةكانى
شارةوانييةكانء ئةنجومةنى ثارَيزطاكانء
ئَيمة هةَلبذاردنَيكى ديكةش دةطرَيتةوة. هةر
ليستةكان تةواوى ضاودَيرى هةوَلدةدةين
ئومَيدةوارين كةمثةينكردنداو لةكاتى بكةين
نَيودةوَلةتى ستانداردى رةضاوى ليستةكان

بكةن.
دواى ــةوةيــة ل مةبةستم  ــة: ــام رؤذن
مامةَلة ضؤن هةَلبذاردنةكة، تةواوبوونى
ثرؤسةكة لةسةر تَيبينييةكانى خؤتان لةطةَل
هةية ئةوةتان نيازى نموونة بؤ دةكــةن،
ثرؤذةى ديسان يان بيخةنةِروو راثؤرت وةك

جَيبةجَيبكةن؟ لةسةر ديكةى
هــةوَلــدةدةيــن مــةعــروف: هــةظــاَل د. 
راثؤرتء بة بكةين خاَلةكان جَيبةجَيكردنى
ليستةكان ــةك  رادةي ض تا كة دةريبخةين
ئةو جَيبةجَيكردنى بــة ثــابــةنــدبــوون
بزانين ئَيمة بؤ طرنطة زؤر ئةوة بةرنامةيةوة،
بةرنامةكةوة ناوضةيةكدا ثابةندبوون بة ض لة
هةمان هــةوَلــبــدةيــن ئـــةوةى  بــؤ  هــةيــة، 
لة بطوازينةوة ديكة ناوضةكانى  بؤ نموونة

داهاتوودا. هةَلبذاردنةكانى
ثرؤذةكةدا لة ئَيوة ئةو خاآلنةى رؤذنامة:
تةشهيرنةكردنء وةك خستووتانةتةِروو،
ديكةش، خاَلةكانى هةَلنةبةستنء تؤمةت
دروستبوونى ئةطةرى بةوةى كردنة هةست

ضى؟ يان هةية حاَلةتانة ئةم
خاَلةكان هةوَلمانداوة مةعروف: هةظاَل د.
بؤ تةنها ثرؤذةكة نةبَيت. زؤر ذمارةيان
كةمثةينَيك بؤ خؤيان اليةنةكان ئةوةية
سياسى ثرؤطرامى بةرنامةو بنةماى لةسةر
لةم زؤرمان كةموكوِريى كة بكةن، ئامادة
دووركةوتنةوة بةتايبةت  هةية،  ــوارةدا ب
لة ــةر ب كــة تانةوتةشةر كةمثةينى  لــة 
تةشةنةى رةسمى كةمثةينى دةستثَيكردنى
دةيبينين ــةوةى ئ راستيدا لة كـــردووة.
اليةنةكان ئومَيدةوارين ناكاتء خؤشحاَلمان
بطرن. دوور بة جؤرة كةمثةينة  لةم خؤيان
اليةنةكان هةموو ثَيويستة ئةوةشدا لةطةَل
بكةن، قبوَل هةَلبذاردن دةرئةنجامةكانى
جَيطةى ديموكراسيدا سيستمى لة ضونكة
اليةنَيك بنةمايةك هيض بةبَى نابَيتةوة ئةوة
نةكات. ئةطةر هةَلبذاردن قبوَلى ئةنجامةكانى
نادروستى لةسةر هةبَيت بةَلطةيةكى اليةنَيك
دادطاوة رَيطةى لة دةتوانَيت ئةنجامةكان

بكات. ضارةسةر كَيشةكة
كةمثةينى لةبرى رؤذنامة: ئةطةر اليةنَيك
كةمثةينى بؤ ثةنا سياسى ثرؤطرامى
ئةو نيية ئةوة ماناى ببات، تانةوتةشةر
دةستاودةستكردنى بة بــاوةِرى اليةنة

نيية؟ دةسةآلت
ئةنجامدانى  ــروف:  ــةع م ــاَل هــةظ د. 
ديموكراسيةت نيية ئةوة ماناى هةَلبذاردن
ديكة بنةماى زؤر ثَيويستة بةَلكو ضةسثاوة،
ئةطةر نموونة بؤ هةبن. هةَلبذاردنةوة لةثشت
هةَلبذاردن نةبَيت، سةروةر ياسا وآلتَيكدا لة
كةواتة سوودَيكى هةية؟ نةكةيت ض بكةيتء
هةر تةواوكةرةو ثرؤسةيةكى ثرؤسةكة
نةكاتء ئةنجامةكانى قبوَلى اليةنَيكيش
كة بكات ثرؤسةكة تةماشاى بةشَيوازَيك
ديموكراسييةتدا لةطةَل ئةوة نيية، طرنطى
ئةمِرؤ ليستةى ئةو  دنيادا لة يةكناطرَيتةوة. 
تا لةسةرةتاوة ــت ــرَي وةردةط ــةآلت  دةس
دةسةآلتدا كار لة خؤى تةمةنى ساَلى ضوار
تةواوبوونى دةكات ضؤن دواى ئةوة لةسةر
دةنطى هاوآلتييان تر جارَيكى ساَلةكة ضوار
لةسةر ئَيمة بةداخةوة بةآلم ثَيبدةنةوة. 
باس دةبَيت نةكردووة.  كارمان بنةماية  ئةو
شتَيكى كؤمةَلطةيةك هيض بؤ كة بكةم لةوةش
دةستاودةستكردنى نيية غةريب بَيطانةو
ئاشتييانةدا رَيطايةكى بــة ـــةآلت دةس
دةَلَين كاتَيك نيية  بةجَى قسةيةكى  بِروات،
دةسةآلت دةستاودةستكردنى هةَلبذاردنء
نموونة بؤ كارَيكى ئاشتييانة بةشَيوةيةكى
ئةمة نةخَير ئةمريكاية، ئةوروثاو بة تايبةت
هةموومان كة راستة، دةبَيت راستة، شتَيكى

بِرؤين. لةسةرى
ميكانيزمَيكى ض ثَيتانواية رؤذنامة:
ئةو ئةوةى ليستةكان نةطةنة هةية بؤ طونجاو
هةَلبةستنء يةكتر بؤ تؤمةت كة شوَينةي
دووربخةنةوة؟ سياسى ثرؤطرامى لة خؤيان

سياسى  ثرؤطرامى مةعروف:  هةظاَل د.
طرنطة. زؤر ميكانيزمَيكى ــؤى خ بــؤ 
كةمثةينى لة سياسييةكان اليةنة كاتَيك
سياسى دةخةنةِروو، هةَلبذاردندا ثرؤطرامى
تر شتَيكى لة خؤ  بة  خؤ  دةكــات  وا ئةمة
اليةنة تةواوى ئَيستاش  تا دووربكةونةوة. 
ثرؤطراممان ئَيمة وتويانة سياسييةكان
رةخنة كةسَيك هةر ئاسايية ديارة هةية.
بطرَيت، سياسييةكان اليةنة ثرؤطرامى لة
خؤيدا بةرنامةكةى لة اليةنَيك نموونة بؤ
زياددةكةم، فةرمانبةر مووضةى من دةَلَيت
لَيبطرَيت، رةخنةى بةرامبةرةكةى ئاسايية
بكةوينة نيية ئــةوة ماناى ئــةوةش بــةآلم
لة يةكتر. نــاوزِرانــدنــى تةشهيركردنء
ثرؤطرامى لةسةر طفتوطؤ كة هةر راستيدا
خةَلك سةرنجى تةشهيركردن كرا، سياسى
ئةمِرؤ تا بــةداخــةوة بــةآلم راناكَيشَيت، 
سياسى ثرؤطرامى لةسةر ديالؤط نةمديوة

بكرَيت.
كةمثةينى دةكةيت ضاوةِروان رؤذنامة:
ض بة كوردستان ثةرلةمانى هةَلبذاردنى
يان خاوَين كةمثةينَيكى بِروات، ئاراستةيةكدا

ناوزِراندن؟ هةَلبةستنء تؤمةت كةمثةينى
ئومَيدى  هةموومان مةعروف:  هةظاَل د.
كة بكرَيت خاوَين كةمثةينَيكى هةية ئةوةمان
هيض وابزانم بطيرَيت. ميللةت  لة رَيز تيايدا
ميللةتةكةى رَيز لة خؤشحاَل نابَيت كةسَيك
ئةطةر ئةوةية ئومَيدم  خؤم وةك  نةطيرَيت.
لةنَيوان كؤببنةوة يةكتر لةطةَل ليستةكان
رَيكبكةون خاَلَيك ضةند  لةسةر خؤياندا
دروستدا ئاراستةيةكى بة كةمثةينةكة كة
ضؤنيةتى بة ثةيوةنديشى هةرضى دةبات.
دةمَينَيتةوة ئةوة هةبَيت، كةمثةينةكةوة
ثرؤسةى بة اليةنةكان بــِروابــوونــى بؤ 
ثرؤسةى بة بِروايان  ئةطةر ديموكراسى، 
خاوَين كةمثةينَيكى هةبَيت ديموكراسى
خاوَين كةمثةينَيكى بةثَيضةوانةوة دةكةن،

ناكرَيت.

هةظاَل مةعروف رةئوف
ياسا دكتؤراية لة هةَلطرى بِروانامةى

كوردستان رَيكخراوى ضاودَيرى هةرَيمى سةرؤكى
هةَلبذاردنةكانى بؤ خاوَين كةمثةينى ثِرؤذةى بةرثرسى

كوردستان

ةو
ةر
بــ ٥٧7

No.  4
2009-6-28

يةكشةممة p.goran@ymail.com

هةرَيم: ياسايى سةرؤكى رَيكخراوى ضاودَيرى مةعروف هةظاَل د.

بةرةو طؤإان
رؤذانةية بآلوكراوةيةكى

رووماَلكردنى بؤ طؤإان ليستى
دةريدةكات هةرَيم سةرؤكايةتى كوردستانء ثةرلةمانى هةَلبذاردنى ثرؤسةى

ناونيشان
ثةروةردة ثشت بةإَيوةبةرايةتى طشتى سلَيمانى:

٠٧٧٠٣٤٤٩٩٩٩        -         ٠٧٧٠٣٤٧٩٩٩٩
هةولَير ذينطةى بةإَيوةبةرايةتى تةنيشت هةولَير:

٠٧٥٠٤٥٦٦٢٧٦
دهؤك شوَينةوارى بةإَيوةبةرايةتى بةرامبةر دهؤك:

سازدانى
فةتاح رَيبين

دةطةيةنَيت هةلَبذاردنةكة تازةيةء سوود بة شتَيكي جياواز ليستي

www.ne
tew

e.c
om



(٤) ذمارة:
ةو٢٨-٦-٢٠٠٩

ةر
٥٧بــ مة6

ةم
كش
ية

p.goran@ymail.com

ضوارةم ئةَلقةى
تةوةرى ياسايى، .٣

ضاكسازيىء ئابووريى،

طةندةَلى: قةآلضؤكردنى
ـــةردةم ب ــة كــؤســثــةكــانــى ــك ل يــةكــَي
لة طةندةَلى قةآلضؤكردنى ضاكسازيىء
طوَيرةى بة كة كوردستاندا، هةرَيمى
نَيودةوَلةتييةكان زانستىء ثــَيــوةرة
ثإ طةندةَلييةكانى ناوضة هةرة  لة يةكَيكة
ناإؤشنيى بَيسةرءبةريىء جيهان،
لةثاأل ئابووريية.  ياسايىء سيستمى 
ناإؤشنييةدا، بَيسةرءبةريىء ئــةو
ئةم نيشتمانى سامانى طشتىء ثارةى
دةدرَيت، بةفيإؤ دةكرَيتء ثاوان وآلتة
هةرَيم بــودجــةى وردةكــاريــيــةكــانــى
ضةندين وندةكرَيت، دةشاردرَيتةوةء
دةرةوةى ناوةوةء لة  طةندةَلكار،  تؤإى

رَيكخراو بةشَيوةيةكى  كوردستان، 
بةرذةوةنديى كاردةكةنء تاريكيدا لة
يةكَيك دةثارَيزن. بةذَير، ذَير يةكدى،
داهاتووى ثةرلةمانى ئةركةكانى لة
نيية، دواخستن قابيلى كة كوردستان،
دؤزة ئةم بةدواداضوونى لَيثَيضينةوةء
ــإواى ب طـــؤإان ليستى ترسناكةية.
ئابووريىء دؤسييةى ثَيويستة وايــة
بةر طةندةَلى، قةآلضؤكردنى ضاكسازيىء
ثةرلةمانَيكى بسثَيردرَيتة اليةنَيك هةر لة
هةناوى لة متمانةى كة ضاالك، كاراء
هاوآلتيانى كةَلةكةبووى خةمى ئازارء
مَيذووى هَينابَيت. بةدةست كوردستانةوة
حكومةتى فةرمانإةوايى ساآلنَيكى
يةكَيك كة  سةلماند، ــةوةى ئ خؤماَلى
طةندةَلىء سةرةكييةكانى هؤكارة لة
لة ثَيشلكاريى بَيداديىء كةَلةكةبوونى
بؤ دةطةإَيتةوة كوردستان، هةرَيمى
سيستمى بَيسةروبةريى ناإؤشنيىء
دةطةإَيتةوة ئابووريى، ياسايىء سياسىء
كة ثةرلةمان ناكارامةيى سستىء بؤ

لَيثَيضينةوةء ــةدواداضــوونء ب تواناى
تــوانــاى نيية، ثــةرلــةمــانــيــى ســـزاى 
سياسىء مةكتةب دةسةآلتى تَيثةإاندنى
دةسةآلتدارةكانى هَيزة سةركردايةتى
ثةرلةمانةكان، ئةندام زؤرينةى نيية.
بة خؤيان متمانةوة بة ئــةوةى لةبرى 
خؤيان زؤرجار بزانن، خةَلكى نوَينةرى
سياسييةكان هَيزة بةرةوذَيرى  ضاو بة
كة خراث ثةرلةمانيى نةريتَيكى بينيوة.
دةبَيتةوة، بآلو كوردستاندا لة خةريكة
وةك ثةرلةمان ئةندامَيتى كة نةريتةية ئةو
تةماشا ثةرلةمان ئةندام بؤ ئيمتيازَيك
ثةرلةمان ئةندامَيتى  كاتَيكدا لة  دةكات،
بةرثرسيارَيتيية، سةختترين قورسترينء
دةكات بةرثرسيار ثةرلةمانتار  كةسى
سوَيندةى ئةو ويذدانء  طةلء  لةبةردةم
ثيرؤزييةكان طـــةورةء ــواى خ بة  كة 

خواردوويةتى.
بــةإَيــزةوة كاتَيكدا  لة  ــؤإان ط ليستى 
هةَلوَيستى مــانــدووبــوونء ستايشى 
ثياوة خانمء لة ذمارةيةك بوَيرانةى

رابردووى خولةكانى ثةرلةمانتارةكانى
ئاطادارة دةكات،  كوردستان ثةرلةمانى 
تاكة هةَلوَيستانة  ئةو هةموو ــةوةى  ل
هاوثةيمانييةكى تائَيستا بوونء كةسيى
نةبووة دروست راستةقينة فراكسيؤنيى
بة ثةرلةمانيى طوشارى دروستكردنى بؤ
ياساء دةوَلةتى دامةزراندنى ئاراستةى
قةآلضؤكردنى راستةقينةء ضاكسازيى
لةمجؤرة ئةركَيكى دواخستنى طةندةَلى.
ئاست لة هاوآلتيان متمانةى هةر  نةك
الواز ثةرلةمانةكاندا ئةندام راستطؤيى
كؤى ئاست لة متمانةيان بةَلكو دةكات،
دةكاتء لةق نوَينةرايةتيكردنيدا دةزطاى
ئةزموونى كؤى  بةسةر بةكارةسات 

دةشكَيتةوة. كوردستاندا فةرمانإةوايى

بنةإةتييةكان: ياسايية ئامانجة .١ .٣
ــرؤذةى ث ئــامــادةكــردنــةوةى  .١ .١ .٣
بة كوردستان هةرَيمى دةســتــوورى
هةرَيم سياسى سيستمى كة شَيوازَيك
ثةرلةمان بَيت،  ثةرلةمانى سيستمَيكى 
ناونانء بؤ  بَيت ــةآلت  دةس باآلترين
بة بةخشين رةوايــةتــى  ديــاريــكــردنء
سةرؤكايةتى جَيبةجَيكردنء دةسةآلتى

هةرَيم.
ياساكان مادةء هةمواركردنةوةى .٢ .١ .٣
شارستانى، ديموكراتء شَيوةيةكى بة
ديكتاتؤريىء ئاوازَيكى هةر لة دوور
جةختكردنةوة جياكاريى. تاكإةويىء
ــة ــةت ــان ـــةو زةم ئ لــةســةر هــةمــوو
بة ثابةندبوون وادةكةن دةستووريانةى
بَيت ثابةندبوونَيك هةرَيمةوة قةوارةى
نة-ناوةندَيتى ئازاديىء بنةماى لةسةر
زؤرةملَى، سةثاندنء نةك دامةزرابَيت،
تاكإةوةيى، لة رَيدةطرن زةمانةتانةى ئةو
ثؤست، دةســــةآلت، ــةوةى ــردن ــإك ض
لة بةرذةوةندييةكان خزمةتطوزاريىء

دياريكراودا. ضةقَيكى
كة ياساييةى بنةما بةو كاركردن .٣ .١ .٣
بةرثرسيارَيتى شوَينَيك هةر لة دةَلَيت:
تا ثلةى واتة هةية، هةبوو لَيثرسينةوةش
بارى بةرزتربَيتةوة، بةرثرسيارَيتى
كةسى لةسةر ثةرلةمانييش لَيثرسينةوةى

دةبَيت. قورستر بةرثرس
سةربةخؤيى ياساى كاراكردنى .٤ .١ .٣
كارطَيإيى، لةإووى دادوةريى دةسةآلتى

وةزيفييةوة. دارايىء
دادطاكانء رؤَلــى كاراكردنى  .٥ .١ .٣
ضاودَيريكردنى بؤ دادوةريى  دةسةآلتى
جَيبةجَيكردنء دةســةآلتــى هـــةردوو
بإيارء هةبَيت جؤرَيك بؤيان بة ياسادانان،

هةَلبوةشَيننةوة. نادةستورييةكان ياسا
ياساء ئةو ثووضةَلكردنةوةى .٦ .١ .٣
بةرثرسة حةسانةت دةبةخشنة بإيارانةى
ئةمنييةكانء سةربازيىء حيزبى، سياسى،

بةطشتى. دةستإؤيشتووةكان كةسة
بة سةبارةت سزا وةرطرتنى .٧ .١ .٣
حيزبى، سياسى، ثَيشَيلكارييةكى هةر
دةسةآلتى سةر بؤ نهَينى كؤمةآليةتىء

دادطاكان.
دةزطاى هاوكاريكردنى هاندانء .٨ .١ .٣
ثاككردنةوةى بؤ دادطاكان دادوةريــىء
ديــاردةء جؤرة هةر  لة  خؤيان بنياتى
طةندةَلىء وةك مةترسيدار، ئاكارَيكى
دادوةرىء بةكارهَينانى دةسةآلتى خراث
طوشارة بؤ ملكةضبوون بةرتيلخؤرىء
كؤمةآليةتيية حــيــزبــىء ســيــاســىء

دةرةكييةكان.
لَيثَيضينةوةى كــاراكــردنــى  .٩ .١ .٣
ثَيويست، دةستةى دامةزراندنى ياسايىء
دةستةى كارطَيإيىء دادطـــاى وةك 
ناونانء ــوونء ــةدواداض ب بؤ نةزاهة،
هةموو سثاردنى طةندةَلكاران. سزادانى
هةبَيت، تا بؤيان بةو دةستانة دةسةآلتَيك
بةرثرسء كةسء هةموو لة ياسا، بةثَيى
ئاشكراكردنى داواى بثرسنةوة،  اليةنَيك
كة بكةن كةسَيك هةر موَلكى ماألء ثارةء
سزاء رَيوشوَينى هةبَيت بيانةوَيـت، بؤيان

بةر. بطرنة ثَيويست ياسايى
دامةزراندنةوةى سةرلةنوآ .١٠ .١ .٣
بةوجؤرةى طشتى  داواكارى فةرمانطةى 
دنــيــاى ــى ــرات ــوك ــم دي سيستمى  ــة  ل
لة بةرطريكردن بؤ هةية، شارستانيدا
ثَيشَيلكاريىء ئاست لة خةَلك طشتى مافى
سياسىء دةسةآلتة بةكارهَينانى خراث

حيزبييةكاندا. كارطَيإيىء كؤمةآليةتىء

سـيـاسـيـي بـةرنـامـةى ثـةيـامء

طـؤأان لـيـسـتـى

دؤسييةى ثَيويستة واية بإواى طؤإان ليستى *

قةآلضؤكردنى ضاكسازيىء ئابووريىء

اليةنَيك بسثَيردرَيتة هةر لة بةر طةندةَلى،

لة متمانةى كة ضاالك، كاراء ثةرلةمانَيكى

هاوآلتيانى كةَلةكةبووى خةمى ئازارء هةناوى

هَينابَيت. بةدةست كوردستانةوة

خةريكة كة خراث ثةرلةمانيى نةريتَيكى *

نةريتةية بآلودةبَيتةوة، ئةو كوردستاندا لة

بؤ ئيمتيازَيك وةك ثةرلةمان ئةندامَيتى كة

كاتَيكدا لة دةكات، تةماشا ثةرلةمان ئةندام

سةختترين ثةرلةمان قورسترينء ئةندامَيتى

بةرثرسيارَيتيية.
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نايفرؤشم ويذدانمة دةنطم

كوردستان: كةِروالآلنى كؤمةلَةى
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نةبةز طؤران:

بدةن ليستى طؤِران دةنط بة دةنطى بةرز دةلََيم: طةنجان بة

بآلودةكريَتةوة نةبةز طؤران لةطةَل ضاوثَيكةوتنَيك سبةينَيدا دةقي ذمارةي لة
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