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مووضةيان لة بودجةى ضةند وةزارةتَيك زياترةو دةكاتة ٥٪ى بودجةى هةرَيم

بةرثرسة باآلكانى يةكيَتى
زيـاتـر لـة ٥٠ هـةزار ثـاسـةوانـيـان هـةيـة

 دلَير عةبدولخالق

سلَيمانى  ثارَيزطاى  رؤشنبيرييةكانى  هؤَلة 
ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى  بانطةشةى  لةماوةى 
كوردستاندا، لةاليةن حيزبى دةسةآلتدارء ليستى 
ناهَيَلرَيت  دةكرَيتء  كؤنترؤَل  كوردستانييةوة 

ضاالكى ليستةكانى ديكةى تَيدا رَيكبخرَيت.
مةَلبةندى  لــة  نزيك  ســةرضــاوةيــةكــى 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  يةكَيتى  دةربةنديخانى 
هؤَلى  دةربةنديخان  لة  يةكَيتى  مةَلبةندى 

رؤشنبيريى ئةو قةزايةى تاوةكو (٧/٢٥) حيجز 
خؤيان  الى  هؤَلةكةشيان  كليلى  ــردووةء  ك
هيض  ئةوةى  بةئامانجى  ئةمةش  طلداوةتةوة، 
لةو  خؤيان  ضاالكيةكانى  نةتوانَيت  اليةنَيك 

هؤَلةدا رَيكبخةن.
كةمال  لةسةردانى  ضوارضَيوةيةشداء  لةو   
بؤ  هةرَيم  سةرؤكايةتى  كانديدى  ميراودةلى 
قةزاى دةربةنديخان لةإؤذى (٦/٢٨)دا، رَيطةى 
شارؤضكةكة  رؤشنبيريى  لةهؤَلى  ثَينةدرا 
ئةو  دانيشتووانى  بؤ  خؤى  كارى  بةرنامةى 

قةزاية بخاتةإوو، دواتريش بةناضاريى لةيةكَيك 
كارى  بةرنامةى  دةربةنديخان  كؤآلنةكانى  لة 

خؤى بة دانيشتووان راطةياند.
شاروشارؤضكةكانى  زؤربةى  حاَلةتة  ئةم 
هةرَيمى كوردستانى طرتووةتةوة، لةكاتَيكدا كة 
ئةو هؤآلنة موَلكى طشتينء سةر بة وةزارةتى 

رؤشنبيريى حكومةتى هةرَيمن.
طواية  هةواَلةى  ئةو  راستى  وةرطرتنى  بؤ 
مةَلبةندةوة  لةاليةن  هؤَلةكة  دةرطــاى  كليلى 
طلدراوةتةوة، رؤذنامة ثةيوةندي كرد بة حةمة 

دةربةنديخان  مةَلبةندى  لَيثرسراوى  قاشضى 
بداتء  لَيدوان  ئامادةنةبوو  ئةو  بةآلم  يةكَيتى، 
بكات،  مةَلبةند  سةردانى  ثةيامنَيرَيك  داوايكرد 
مةَلبةند،  بؤ  رؤذنامة  ثةيامنَيرى  دواى ضوونى 
ديسانةوة ناوبراو هيض زانيارييةكى لةو بارةيةوة 

نةدا.
بة  دةربةنديخان  قايمقامى  حسَين  شيركؤ 
وةزارةتى  هى  هؤَلة  ئةو  راطةياند:  رؤذنامةى 
بة  ــة  رؤذان بؤنةيةك  هةر  بؤ  رؤشنبيرييةء 
ئاطادارى  بؤية  وةردةطرَيت،  دينار  (٧٥)هةزار 

بةكرَي  هؤَلةكةى  مةَلبةند  ئايا  كة  نيم،  ئةوة 
طرتووة يان نا، بةآلم لةإاستيدا ئةو هؤَلة شوَينى 
ئةوةى  مافى  اليةنَيك  كةسء  هةموو  طشتييةء 
هؤَلةدا  لةو  خؤى  كارنامةى  بانطةشةء  هةية 
بؤ خةَلك روونبكاتةوة. وتيشى: «هيض اليةنَيك 
هؤَلةدا  لةو  ثَينةدراوة  رَيطةم  بَلَيت  نةهاتووة، 
ضاالكى بكةم، بةآلم  هةر اليةنَيك كة هؤَلةكةي 
دةيةوَيت، دةبَيت رؤذَيك ثَيشتر ئيدارةى هؤَلةكة 
بَيتء  ئةمإؤ  كانديدَيك  نةك  ئاطاداربكاتةوة، 

هؤَلةكةى بؤ تةرخانبكرَيت».

ليستى كوردستاني هؤَلى رؤشنبيريي داطيردةكات

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

بةرهةم خاليد

باآلى  بةرثرسي  ذمــارةيــةك  ثاسةوانى 
حيزبة  ئةو  دامةزراوةيةكى  ضةند  يةكَيتىء 
٥١هةزارء  ٣٥٨ كةسةء هةندَيك لةو بةرثرسانة 
ليواو فةوجى تايبةت بة خؤيان هةية، كة ئةوةش 
جؤرَيكة لة ميليشياي تايبةت، مووضةى ساآلنةي 
ئةو ثاسةوانانة زياترة ٥٪ى بودجةى هةرَيم، كة 
زياترة،  وةزارةتَيك  ضةند  بودجةى  لة  ئةوةش 
عَيراقيي  دةستوورى  بةثَيى  لةكاتَيكداية  ئةوة 

نابَيت هيض حيزبَيك هَيزى ضةكدارى هةبَيت. 
بةثَيى ضةند زانيارييةك كة دةست رؤذنامة 
كةوتوون، بة كؤى ١٨ بةرثرسي باآلى يةكَيتى 
نيشتمانى كوردستانء ضةند دةزطايةكى سةربةو 
حيزبة، زياتر لة ٥١ هةزار ثاسةوانيان هةية كة 
لة ثَيشمةرطةو ثؤليسء ئاسايش ثَيكدَين بة ثلةى 
جياوازء مووضةي مانطانةيان بة ضةندين مليار 
زؤر  بةشَيكى  ئةوةش  دةكرَيت،  مةزةندة  دينار 
نزيكةى  ساآلنة  كة  دةبات  هةرَيم  بودجةى  لة 
دةكاتة  بإةش  ئةو  دةكــات،  دينار  مليار   ٥٠٠

٥٪ى بودجةى هةرَيمء ئةو رَيذةيةش زياترة لة 
بودجةى ساآلنةى ضةند وةزارةتَيكي هةرَيم.

بةرثرسانةى  ئةو  ثاسةوانةكانى  ذمارةى 
لة  جــيــاوازةء  ثؤستةكانيان  بةثَيى  يةكَيتى 
طشتى  سكرتَيرى  بؤ  كة  ثاسةوانةوة  ١٠هةزار 
تَيداية،  ثاسةوانى   ١٠٠ تا  تةرخانكراوة  يةكَيتى 
ئةوة لةكاتَيكداية بةرثرسانى حكومةتى هةرَيمء 
هةرَيمى  كة  دةكةنةوة  لةوة  جةخت  يةكَيتى 
هةإةشةى  مةترسي  ئــارامــةو  كوردستان 

تيرؤريستيى لة ئارادا نيية.
ئيسماعيل سةعيد طةآلَلةيي، كانديدى ليستى 
طؤإان بؤ ثةرلةمانى كوردستان، تةرخانكردنى 
ثاسةواني  بؤ  هةرَيم  بودجةى  لة  رَيذةية  ئةو 
بةرثرسانى حيزب بة هةوَلي ئةو حيزبة دةزانن 
بؤ مانةوةيان لة دةسةآلتداو ثاراستنى ئاسايشي 
بةرثرسةكانيانء، وتيشي: «ئةوة طوزارشت لةوة 
مةبةستةو  خؤيان  تةنيا  دةسةآلت  كة  دةكات 
طوَي بة ثَيشخستنى كةرتة ئابوورييةكان نادةن، 
تاآلنكردنى  بةهةدةردانء  لة  جؤرَيكة  ئةوةش 

سامانى ئةم وآلتة».

«جياوازيي زؤر لةنَيوان 
شةهيداني بةغداو 

هةرَيمدا هةية»
ئارام نةجيم

قوربانييانء  ليذنةى  ســةرؤكــى 
لة  سياسييةكان  زيندانيية  شةهيدانء 
ئةنجومةني نوَينةراني عَيراق رايطةياند: 
شةهيدانى  لةنَيوان  زؤر  «جــيــاوازى 
ئةوانيش  دةكرَيت»ء  بةغدادا  هةرَيمء 
جياوازيية  ئةو  دةكــةن  ئــةوة  بؤ  كار 

نةهَيَلن.
لةميانى سةردانَيكياندا بؤ هةَلةبجةى 
شةهيدء كؤبوونةوة لةطةأل كةسوكارى 
د.محةمةد  شـــارة،  ــةو  ئ شةهيداني 
قوربانييانء  ليذنةي  ئةحمةد، سةرؤكي 
سياسييةكان  زيندانيية  شةهيدانء 
كة  عَيراق  نوَينةراني  ئةنجومةني  لة 

داواكاريىء  لة  طوَيطرتن  بةمةبةستي 
شةهيداني  كةسوكاري  موعاناتي 
كردبوو،  هةَلةبجةى  سةردانى  شارةكة 
طوَيبيستي  هاتووين  ئَيمة  رايطةياند: 
موعاناتة  ئةو  شةهيدانء  كةسوكاري 
«لةئَيستادا  وتيشي:  هةيانة،  كة  بين 
شةهيداني  لةنَيوان  زؤر  جياوازييةكي 
هةية،  كوردستاندا  هةرَيمي  بةغداو 
لةنَيوان  جياوازييةك  هيض  بةغدا  لة 
ريزبةندييان  يةك  نييةو  شةهيدةكاندا 
دةستي  شةهيدي  بة  هةمووي  هةية، 
كوردستان  لة  بةآلم  دادةنرَين،  رذَيم 
جياوازي هةيةو ثؤلَينكردني شةهيدةكان 
هةوَلدةدةين  ثلةيةكء  ضةند  بؤ  كراوة 

ئةو جياوازيية نةهَيَلين».

هةلَمةتى رةتكردنةوةى دةستوور بةردةوامة
ثشتيوان سةعدولَآل

رةتكردنةوةى  ناإةزايىء   هةَلمةتى 
ــمــى كــوردســتــان  دةســـتـــوورى هــةرَي
لة  زؤر  ذمارةيةكى  دوَينآ  بةردةوامةو 
مامؤستايانى كؤلَيذى زانستةسياسييةكانى 
زانكؤى سلَيمانىء طةنجانى كةالر لةإَيطةى 
بةياننامةيةكةوة ناإةزايةتى خؤيان دذ بة 
ثةرلةمانى  لةاليةن  دةستوور  تَيثةإاندنى 

ماوةبةسةرضووةوة دةربإي.
ــةســةرضــووى  ــاوةب ثــةرلــةمــانــى م
لةإَيطةى  ٦/٢٢دا   رؤذى  لة  كوردستان 
ثةسةندكردنى ثرؤذةياسايةكةوة بإياريدا 
ثرؤذة دةستوورى هةرَيمى كوردستان لة 

٧/٢٥دا راثرسى لةسةربكرَيت.
 بإيارةكةى ثةرلةمانى ماوةبةسةرضوو 

بةو  هةرَيم  دةستوورى  تَيثةإاندنى  بؤ 
لةنَيو  طةورةى  ناإةزاييةكى  ثةلةثةليية 
مامؤستايانء  رؤشنبيرانء  هاوآلتييانء 
كؤمةَلطةى  رَيكخراوةكانى  طةنجانء 
هةوَلةكان  تادَيت  دروستكردو  مةدةنى 
روو  ثــةرلــةمــان  ــارةكــةى  ــإي ب بــة  دذ 

لةزيادبوونة.
كؤلَيذى  وانةبَيذى  مامؤستاو   (٣١)  
سلَيمانى  زانكؤى  لة  راميارى  ياساو 
تَيثةإاندنى  لةسةر  خؤيان  هةَلوَيستى 
لة  راطــةيــانــدو  هةرَيمى  ــوورى  ــت دةس
«بؤضوونمان  نووسيويانة:  بةياننامةيةكدا 
واية باآلترين ياساى دةوَلةت بةو جؤرةى 
كة ثةسةندكرا لة ثةرلةمانى هةرَيم لةطةَل 
هاوآلتييانى  بةرذوةندييةكانى  خواستء 
عةبدولكةريم،  دانا  يةكناطرَيتةوة».  هةرَيم 

مامؤستاى بةشى ياساو ثسثؤإ لة بوارى 
دةستوور، كة يةكَيكة لةو مامؤستايانة بة 
هةر  لة  بةدةر  ئَيمة  راطةياند:  رؤذنامةى 
ئاراستةيةكى سياسى دواى خوَيندنةوةى 
تَيثةإاندنى  دةستوورةكةو  ناوةإؤكى 
ثَيمانواية، تَيثةإاندنى دةستوور بةوشَيوةية 
نيية  بةس  نييةء  خةَلكدا  بةرذةوةندى  لة 
دةنطى  بيخوَيننةوةو  هاوآلتييان  بؤئةوةى 

لةسةربدةن. 
هاوكات «ذمارةيةكى زؤر» لة طةنجانى 
كة  بةياننامةيةكةوة  لةإَيطةى  كــةالر 
ناونيشانةكةى بريتيية لة «نا بؤ دةستوورى 
مةترسى  بة  ئاماذة  ثارتى»  يةكَيتىء 
ئَيستا  دةستوورةى  ئةم  ثةسةندكردنى 
دةكةن، كة يةكَيتىء ثارتى هةموو هةوَلَيك 

دةدةن لةئَيستادا دةنطى لةسةربدرَيت.
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عةبدولخالق دلَير

كؤمةَلطاى كــوردســتــانــى ليستى 
بنكةى طومرطء بازطةى فةرمانطةكانء
قــةزاى هَيرؤى ناحيةى تةندروستي
ثإوثاطةندةو بؤ ـــةآلدزآ)  (ق ثشدةر
بةكاردةهَينَيت، هةَلبذاردن بانطةشةى
هةَلبذاردنى ياساى بةثَيى لةكاتَيكداية ئةوة
باآل، كؤمسيؤني رَينماييةكانى ثةرلةمانء
طشتىء شوَينة شَيوةيةك  بةهيض  «نابَيت
هةَلبذاردن بانطةشةي بؤ حكومييةكان

بةكاربهَينرَين».
بة هَيرؤ ناحيةى لة سةرضاوةيةك
شوَينة «لةزؤربةى راطةياند: رؤذنامةى
شارؤضكةيةدا ئةو حكومييةكانى طشتىء
ليستى بؤ ريكالم بانطةشةى هةَلبذاردنء
كؤمةَلطاى لةوانةش كراوة». كوردستانى
ناحيةء بةإَيوةبةرى كة فةرمانطةكان
تَيداية، ديكةى فةرمانطةيةكى ضةند
هَيرؤش طومرطى  بازطةى لة هةروةها 
كوردستانى ليستى الفيتةى ثؤستةرء
لةبنكةى هاوكاتيش ــراوة، ــواس ــةَل ه
بؤ بانطةشة شارؤضكةكةش تةندروستي

كراوة. كوردستانى ليستى

باآلى كؤمسيؤنى رَينماييةكانى بةثَيى
بؤ شوَين هةندَيك نابَيت هةَلبذاردنةكان،
وةك بةكاربَيت، هةَلبذاردن بانطةشةى
فةرمانطة بةإَيوةبةرَيتىء وةزارةتةكان،
وةك ديكةى بيناكانى حكومييةكانء
ئاسايشء ناحيةء قايمقامييةتةكانء
بانطةشةى ياسايى لةكاتى بةآلم ثؤليس،
حاَلةت ضةندين كوردستان هةَلبذاردنى

ثَيضةوانةى كة  هةبووة، هةيةء  بوونى
كؤمسيؤنةء رَينماييةكانى يــاســاء
بةرامبةر ئيجرائاتَيك هيض لةبةرامبةريشدا

نةكراوة. اليةنانة ئةو
حسَين بؤضوونى وةرطــرتــنــى بــؤ 
هَيرؤ، ناحيةى  بةإَيوةبةرى ئةحمةد، 
ثَيوةكرد، ثةيوةندي ضةندينجار رؤذنامة

نةبوو. وةآلمى بةآلم

3 2009/6/30 سَيشةممة (501) بةدواداضوونذمــارة هةواألء
hewal.rozhnama@gmail.com

سةعدولَآل ثشتيوان

مةدةنىء كؤمةَلطاى رَيكخراوى سةدان
هاوآلتيان، رؤشنبيرو ثارَيزةرو ناوةندو
رةتدةكةنةوةء دةستوور ثةسةندكردنى
مةبةستة ئةو بؤ هةوَلةكان تائَيستاش
بةردةوامة، ئةمةش دواى ئةوةى ثةرلةمانى
بإياريدا كوردستان (ماوةبةسةرضوو)ي
راثرسى داهاتوودا تةمووزى (٢٥)ى لة
كوردستان هةرَيمى دةستوورى لةسةر
رابردوودا هةفتةى دوو لةماوةى بكرَيت،
شانازييةوة بة هةرَيم بةرثرسانى هاوكات

دةكةن. دةستوور ثةسةندكردنى لة باس
(مــاوة ثةرلةمانى  (٦/٢٢) رؤذي
يةكةمي كــوردســتــان بــةســةرضــوو)ي
هةرَيمي دةستوري ثةسةندكردني ياساي
رؤذي ياساية ئةو بةثَيي ثةسةندكرد،
هةَلبذاردني لةطةأل هــاوكــات  (٧/٢٥)
ســةرؤكــي ــانء ثــةرلــةمــانــي كــوردســت
هةرَيمى دةســتــوورى ــرؤذة ث هــةرَيــم،
لةاليةن راثرسييةوةو دةخرَيتة كوردستان
هةرَيمةوة ثارَيزطاكةى سآ هاوآلتييانى

رؤذي دواتريش  لةسةردةدرَيت، دةنطى 
يةك ثةرلةمانتارو (٩٦) بةدةنطي   (٧/٢٤)
ثرؤذةى دةستوورى دذ، ثةرلةمان دةنطي
بَيئةوةى بة ثةسةندكرد، ضةثَلةإَيزان بة
ثــَيــداضــوونــةوةى ليذنةى ئةندامانى
ثــةرلــةمــان دةســـتـــوورو ئــةنــدامــانــى

بينيبَيت. دةستوورةكةيان
لةسةر دةنطدان بؤ ثةرلةمان بإياردانى
لة زؤرى ناإةزاييةكى (٧/٢٥) لة دةستوور
لةماوةى دروستكردو كورديدا شةقامى
ناإةزايى بةياننامةى دةيان هةفتةدا يةك
كؤمةَلطاى رَيكخراوةكانى لــةاليــةن
طةنجانء رؤشنبيرو نووسةرو مةدةنىء
دذى ئةو كوردستانةوة ضينء توَيذةكانى
بةسةرضوو ماوة ثةرلةمانى هةنطاوةى
هةوَلةكان تائَيستاش بآلوكراوةتةوةو

بةردةوامن.
خةَلكى ناإةزاييةى شةثؤلة ئةو لةطةأل
لةسةر دةنطدان بةرامبةر كوردستان
بةرثرسانى بةآلم هةرَيم، دةستوورى
ثةسةندكردنى باسلة هةرَيمبةشانازييةوة
ناإازييةكانيش دةنطة  دةكةنء  دةستوور

دةدةن. لة قةَلةم «ناحةز» بة

ـــردوو راب ضــوارشــةمــمــةى رؤذي 
بانطةشةى دةستثَيكردنى ئاهةنطى لة
مةسعود كوردستانى، ليستى هةَلبذاردنى
كوردستان، هةرَيمى سةرؤكى بارزانى،
دةستوورى ئةمإؤ خؤشحاَلييةوة «بة وتى:
(٢٥ى لــة ثــةســةنــدكــراو كــوردســتــان 
دةدرَيــتء لةسةر  دةنطى  تةمموز)يشدا 

دوذمنان». ضاوى ضقَلى دةبَيتة
قسانةى جؤرة ئةم رؤذنامةنووسان
لوتبةرزىء بــؤ ــم هــةرَي بةرثرسانى
طةلةكةيان بةرامبةر بةرثرسان بَيمنةتي
طوتارة جؤرة ئةو ثَييانواية دةطةإَيننةوةو

بةرثرسانة. طةورةى هةَلةي
ســةرنــووســةرى كــةمــال رةئـــوف،
رؤذنــامــةى بــة ــى، ــاوآلت ــةى ه ــام رؤذن
ثارتى يةكَيتىء «خؤشبةختانة راطةياند:
سورياء ئَيرانء نة دوذمنيانة، توركيا نة
بةعسييةكانيش تةنانةت دوذمنيانة، عَيراق
بؤضى هةرَيم سةرؤكى ئيتر نين، دوذمنيان
بة ئةوة دةستوورمان ثةسةندكرد دةَلَيت،
سةرؤكى لة من  دوذمنان، ضاوى  ضقَلى
ئةطةر كَين؟،  دوذمنان  دةثرسم  هةرَيم 
خةَلكء ئــؤثــؤزســيــؤنء مةبةستيان

هةَلةيةكى بةإاستى ئــةوة جــةمــاوةرة،
بةوتةي ضونكة كوشندةية»، ــةورةو ط
كوردستاندا «لة هاوآلتى سةرنوسةرى
هةية دةنطَيك  هةيةء ئؤثؤزسيؤن تةنيا 
دةســتــوورة ثةسةندكردنى دذى كــة 
ئةوان ــارة دي ئَيستا، ثةلةثةلييةى بةو
ئةو بؤية دةزانن،  دوذمن بة ئؤثؤزسيؤن 

دةكةن». قسانة
ثارتى «يةكَيتىء بةوةشكرد  ئاماذةى
بوونء منةتكردن لوتبةرزىء  تووشى
هةمان كوردستان خةَلكى ثَييانوابوو
ئاسانى بة تا نةوةدةكانن ساَلةكانى خةَلكى
دةنطدان، بؤ بكةن ثةلكَيشيان بيخةَلةتَيننء
تةسليمى ئاسانى بة كوردستان «خةَلكى

نابَيت». بةَلَينانةي دةسةآلت ئةو
ــي ــط دةن ــن ــدي ــةن ســـــــةرةإاي ض
هةرَيم، دةرةوةي  لةناوةوةو ناإةزايي 
كؤمسيؤني ثةرلةمان دواجـــار ــةآلم ب
بؤئةوةي ئــاطــاداركــردووةتــةوة ــاآلي  ب
ئةنجامداني بؤ بكات ئامادةكارييةكاني

دةستوورةكة. ثرؤذةي لةسةر راثرسي
هةردى، نوسةرء بةإَيوةبةري ئاسؤس
رستةيةى ئةو ئاوَينة، كؤمثانياي طشتي

ــةوة «ئ ــت: ــَي دةَل كــة ســةرؤكــى هــةرَيــم
بة دةبَيت ثةسةندكردو  دةستوورمان 
سةيرةو بةالوة دوذمنان»ى، ضاوى ضقَلى
مةبةستى «ئاخؤ ــات دةك بــةوة ئاماذة
ئايا بَيت، كآ ناحةزان لة هةرَيم سةرؤكى
ثةسةندكردنى دذى كة كةسانةى ئةو
ناحةزن، كةسانة ئةو ئيتر دةستوورن،
ئةمةيةماناى ئازادىرادةربإين، منثَيمواية
ثةسةندكردنةكةىء نةشَيوةى  دةستوور

نايةت». ئَيمة كةَلكى بة ناوةإؤكةكةى نة
تائَيستا ثؤستى كوردستاندا وتيشى: «لة
لَيكجيانةكراونةتةوة، حيزبى حكومىء
ئةوة حيزبيشة، سةرؤكى هةرَيم سةرؤكى
دةستوور، كةموكوإييةكانى لة يةكَيكة
هةموو سةرؤكى هةرَيم سةرؤكى ثَيويستة
كةسدا لةنَيوان جياوازي بَيتء هاوآلتييةك
ئةوة دةستووردا لة دةبَيت  بؤية نةكات،
لة دةست هةرَيم سةرؤكى كة هاتبَيت
ئةم بكَيشَيتةوة، حيزب  سةرؤكى ثؤستى
دةستوورء لة دةسةآلت تَيطةيشتنةى جؤرة
بةو ثةيوةندييةكى هيض  ديموكراسى، لة
بة باوةإمان دةَلَين كة نيية، قسةيةوة

ديموكراسييةتة».

حيزب نةبَيت» سةرؤكايةتيدا سةركردةى هةرَيم لةماوةى «دةبَيت سةرؤكي
ناإةزايىء شانازيدا لةنَيوان دةستوورى هةرَيم

هَيرؤ، فةرمانطةكانى كؤمةلَطاى لة
كوردستانى دةكرَيت ليستى بانطةشة بؤ

كؤن خانووي «ئةوانةي
خيانةتكارن» وَيراندةكةن،

عارف ستارة

شوَينةوارة ــةواوي ــةت ب «خةريكة
بةتايبةتي وَيراندةكرَيت، ديرؤكيةكانمان
بةشَيكة ئةمة ثايتةخت»، لةهةولَيري
بة دذ كةمثةيني بةياننامةيةكى لــة
هةرَيمي لة  كؤنةكان شوَينةوارة  تَيكداني 
باثَيكإا «وةرن  بةناوي كة كوردستان، 
دةسةآلتداراني بةربةريزمي لة ثَيش

دةستيانثَيكردووة. بطرين»، كوردي
ساَلي نَيودةوَلةتي  ثةيماني بةثَيي 
ثَيكهاتووة  كة شوَينةوارةكان ١٩٧٦ دةبَيت
كؤنء طةإةكي نةخشدارء خانووي لة

بثارَيزرَين. شوَينيتر
 ٢٠٠٩/٦/٣ «رؤذي بةياننامةكة  بةثَيى 
لة  ٣٥ خانوو هةولَير ثارَيزطاري بإياري بة
تةخت هةولَير كؤنةكاني طةإةكة لة يةكَيك
بؤ ثردَيك شةقامء بؤئةوةي دةكرَيت،
سةرةكي ئامانجي كة هةولَير ماستةرثالني
نيشتيمانة بــازاإي ثايةي بةهَيزكردني
تيمَيكي ثارَيزطار ٦/١٤يش بداتء ئةنجام 
ئةو كؤني خانةقاي طةإةكي  بؤ ناردووة
ناونووسكردووة خَيزانةكاني شــارةو
زةوييان دةردةكرَينء طةإةكة لةو كة

باخةمرة لةطوندي دابةشدةكرَيت، بةسةردا
طوندةش ئةو دارةتووةوةيةء لةوالي كة

كردووة». تةختي ئةنفالدا لةكاتي بةعس
مَيذووناس، يوسف،  عةبدوإلةقيب 
لةاليةن راثــةإيــنــةوة ـــةدواي «ل ــي:  وت
وَيرانكردنة ئةم سلَيمانييةوة شارةواني
بةردةوامة، تائَيستا ثَيكردووةء دةستي

بإياري  ــةدام س  ١٩٨١/٤/١ لةكاتَيكدا
سلَيماني كؤنةكاني طةإةكة  وَيرانكردني
ئةو درَيذكراوةي بة  ئةمة  ئةو دابــوو»،
«ضؤن ثَييواية ــتء ــَي دةزان سياسةتة
برسييةكان دةوَلةمةندة دةستي دةبَيت
كة مَيذووماندا، وَيرانكردني لة ئازادبن
كوردء كةلةثوري و مَيذوو بة دذ زيانة
طؤإستانةكان تَيكداني  لةهةمانكاتدا 
طؤإستاني بةتايبةتي دةهَينَيتةوة بةنموونة
زَيوةرى طؤإي كة لةسلَيماني جؤطة طردي
تَيدا تري  كةسايةتي ضةندين شاعيرو 
وَيرانكراوة. شارةوانييةوة لةاليةن بووةء
كةسانةى «ئــةو وتيشي: هــةروةهــا
بةرامبةر دةإووخَينن خانووةكؤنةكان
ثةيماني بةثَيي تاوانبارنء نيشتيمان بة
كؤن خانووي يةك تَيكداني نَيودةوَلةتي

خيانةتة».

محةمةد سالَح حةمةالو

سةرؤكي بارزاني، مةسعود داواي لةسةر
وةك جةسان، بةدرةو قةزاي هةردوو هةرَيم،
كوردستان هةرَيمي  سنووري لة  بةشَيك
الدةبرَيت، هةرَيمدا دةستوري ثرؤذةي لة
دةستبةرداربووني بؤ بارزانيش ثاساوي
باشوورة هةرَيمي «ثَيكهَيناني ناوضانة: ئةو
ئيسالمييةوة باآلي ئةنجومةني لةاليةن  كة
جةسانيش بــةدرةو ثَيكهَينانينء بةنيازي

سنوورةوة». ئةو دةكةونة
هةرَيمي سةرؤكي بارزاني،  مةسعود
رؤذنامةي بؤ  لَيدوانَيكيدا  لة  كوردستان، 
دةستووري لة دةكات  بةوة ئاماذة  زةمان
ضوارضَيوةي لة جةسان بــةدرةو هةرَيمدا
ثَيشتر كة نةكراوة دياري هةرَيمدا سنووري
بخرَينةوة دةكرد داواي هةرَيم حكومةتي
«هؤكاري دةشَلَيت: كوردستان، هةرَيمي سةر
هةرَيم حكومةتي ســازشــكــردنــةي ــةو  ئ
ئيسالميية باآلى ئةنجومةنى لةبةرخاتري
باشووري لة دةيانةوَيت هاوثةيمانمانةو كة
هةرَيمي بةناوي فيدراَلي هةرَيمَيكي عَيراق

ثَيكبهَينن» باشوورةوة
لةكاتَيكداية  هةرَيم سةرؤكى لَيدوانةى  ئةم
هةرَيمي دةستووري دووةمي مادةي لة كة
كراوة هةرَيم بة سنووري ئاماذة كوردستاندا
بة ئَيستا كارطَيإيي سنووري لة ثَيكدَيت كة
سلَيمانيء كةركوكء دهؤكء  ثارَيزطاكاني
شَيخانء ئاكرآء قةزاكاني بة هةولَير
ناحيةكاني قةرةقوشء تةلكَيفء شةنطالء
ثارَيزطاي كةَلةكى ئاسكي بةعشيقةو زوممارو
مةندةلي خانةقينء  قةزاي هةردوو نةينةواو 
سنووري بة ئةمانةش ديالة  ثارَيزطاي لة

(١٩٦٨)يانةوة. ساَلي ثَيش كارطَيإيي
ياساييء ليذنةي ئةندامي بةحري، كةريم
دةستووري نووسينةوةي ليذنةي ئةندامي
لة بةوةكرد ئاماذةي كوردستان، هةرَيمي
ناوضةكاني بة ئاماذة ثثَيشوودا دةستووري

بةدرةو جةسان كراوة.
ناوضةكاني البردني هؤكاري دةربارةي
هةرَيمدا دةستووري لة جةسانيش بةدرةو
دةستوور نووسينةوةي ليذنةي ئةندامةكةي
باآلي ليذنةي ئةوةي «دواي كة ئاشكرايكرد
سةرؤكى لةطةأل دةستوور نووسينةوةي
كراو طؤإانكاريية ئةو كؤبوونةوة هةرَيمدا

دةستووري لة جةسان بــةدرةو سنووري
ئَيستا «هةرضةندة وتيشى: نةما»، هةرَيمدا
بنةماي مةسةلة سياسييةكان لةسةر زؤربةي
وةستاوة، رَيككةوتن هاوبةشء بةرذةوةندي
خاكي بستَيك  لةسةر سازش  ناكرَيت بةآلم 

بكرَيت». كوردستان
دةستووري ثَيشووي رةشنووسي لة
(٢٠٠٦/٨/٢٢)دا لة كة كوردستاندا  هةرَيمي 
مادةي يةكةمي لةبإطةي بآلوكراوةتةوةو
ناحيةي بةدرةو بةقةزاي ئاماذة دووةميدا
كةبةشَيكن كراوة، واست ثارَيزطاي لة جةسان
دةبَيت كوردستانء دابإاوةكاني ناوضة لة
(١٩٦٨) ساَلي كارطَيإي سنووري بةثَيي
كوردستان، هةرَيمي سةر  بطةإَينرَيتةوة
(٦/٢٤) كة رؤذي رةشنوسدا بةآلم لةدوايين
بإطةية ئةو  ثةسةندكرا ثةرلةمانةوة لةاليةن 

البراوة.
لة موسأل نوَينةرى شةبةك، ئةحمةد
ئةنجومةني لة كوردستان، هاوثةيماني ليستي
دةزانَيت ثَيويستى بة  عَيراق،  نوَينةراني
داكؤكي كورد سةركردايةتي «حكومةتء
بةبآ بكةن دابــإاوةكــان ناوضة لةهةموو
كوردي جةسانيش بةدرةو ناوضةي جياوازي،

كوردنء ئةوانيش نيشتةجَييةء تَيدا فةيلي
بكرَيت». مافةكانيان لة ثارَيزطاري ثَيويستة

دةســتــوورى (١٤٠)ى  ــادةي م بةثَيي
ماددةكة ئةوةي  دواي عَيراق هةميشةيى 
ثَيشتر ئةوناوضانةي هةموو جَيبةجَيدةكرَيت
ثَيويستة ــإاون  داب كوردستان لةهةرَيمي
ئةمة هةرَيم، سنووري سةر بطةإَينرَينةوة
ئةوناوضانةش دانيشتوواني لــةوةي جطة
راثرسييةوة رَيطةي لة دةتوانن خؤيان
هةرَيمي سةر  بطةإَينرَينةوة داوابــكــةن 

كوردستان.
كة ئاماذةي بةوةشكرد شةبةك  ئةحمةد
بستَيك لةسةر سازش نيية كةسَيك هيض «مافي
ناوضةكاني لة ناوضةيةك بكاتء هةرَيم خاكي
ئةو خةَلكي ئةوةمافي بةَلكو داببإَيت، هةرَيم
خؤيان ضارةنووسي لة بإيار كة ناوضانةية
هةرَيمدا ضوارضَيوةي لة ئاخؤ كة بــدةن،

نا». يان دةمَيننةوة
سازش ئاسايية سياسةتدا «لة وتيشي:
بةآلم بكةيت،  خؤت مافي هةندَيك لةسةر 
لةسةر سازش شَيوةيةك بةهيض ناكرَيت
خاكء وةك بكرَيت (ثوابت) جَيطيرةكان

نةتةوة».

كوردستان الدةدات بةدرةو جةسان لةسةر خاكي سةرؤكي هةرَيم

رؤذنامة فؤتؤ:
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فةالح نةجم

سياسييةكان شيكةرةوة نووسةرو
زياتر هةمووكات لة ئَيستا ثَييانواية
هاتووةتة هاوآلتييان بؤ زَيإين «دةرفةتى 
خؤيان دةنطدانةوة، رَيطاى لة تا ثَيش
كة رزطاربكةن  «نالةبارة» بارودؤخة لةو 
كوردستان دةســةآلتــدارى  حيزبى دوو 
ئةركى هــاوكــات دروســتــيــانــكــردووة،
طةرموطوإييةوة بةوثةإى سةرشانيشيانة

بكةن. هةَلبذاردن بةشداريى
دذى لة ــى ــاإةزاي ن بــآلوبــوونــةوةى
خراثى بةهؤى هةرَيم، دةسةآلتداراني
ساَلدا (١٨) لةماوةى حوكمإانييانةوة ئةداى
نةبوونى بةهؤى هةَلبذاردنَيكدا لةضةند كة
دةسةآلتى لةبةردةم بةهَيزةوة  ركابةرى
بةهؤى هةَلبذَيردرانةوة، هَيزةدا دوو ئةم
لةناو ناعةدالةتى طةندةَليىء بآلوبوونةوةى
ضةند لةم دروستيانكردن حكومةتانةى ئةو
طةيشتنة ناإةزاييةكان دواييدا ساَلةى
لةبةشداريكردن خةَلك بةجؤرَيك لوتكة،
بــةآلم ــةوة، ــوون ــاردب س لــةهــةَلــبــذاردن
بةهَيزةوة ركابةرى هاتنةمةيدانى  بةهؤى

هةَلبذاردن رؤذى ضاوةإوانى هاوآلتييان
دةكةن.

شيكةرةوةى نووسةرو هةردى رَيبين
دةَلَيت رؤذنامة  بؤ لَيدوانَيكيدا لة  سياسى
يةكَيكة هةَلبذاردن  بؤ خةَلك «نةضوونى 
لَيدةكات وا هَيزةكة دوو هؤكارانةى لةو
هةَلبذاردن بةرةو بةخؤشبينييةوة هةميشة
ضاالكانة ئةوةى لةبرى ئَيمة خةَلكى بضن،
بؤ دةنط بةشدارييبكاتء هةَلبذاردندا لة
هَيزَيكىجياوازلة ليستى دووحيزبةكةبدات،
بةشَيوةيةكى خؤى ناإازيبوونى بةمةش
نةضوون بطةيةنَيت، ضاالكانة ثؤزةتيظء
بةمةش كة هةَلدةبذَيرَيت هةَلبذاردن بؤ
هَيزةكة دوو ليستى سةركةوتنى يارمةتى

دةدةن».
هةَلبذاردندا بانطةشةى سةروبةندى لة
ئةو بؤ دروشم حةماسةوة  بة  هاوآلتييان
ثارتىء ركابةرى  كة دةَلَينةوة  ليستانة 
ئةمةش طؤإان، ليستى بةتايبةت يةكَيتين،
دةيانةوَيت هاوآلتييان كة دةطةيةنَيت ئةوة
طؤإانكاريى خؤيان ئةركى مافء وةك
دةســةآلت كة بكةن بــارودؤخــةكــةدا لة 

دروستيكردووة.
ئَيمة «خةَلكى  وتيشى: هةردى رَيبين 

بةرثرسيارن، دؤخة  لةم هةموويان  هةر
وآلت لةوةى بةرثرسيارين هةموومان هةر
نادادثةروةريية ناديموكراتىء بةمشَيوة
دةتوانين ئَيمة ضونكة بةإَيوةدةضَيت،
دروستبكةينء طؤإان هةَلبذاردنةوة لةإَيي
هةَلبذاردنةوة لةإَيي دةتوانين نايكةين،
سيستمة ئةم ضيدى بَلَيين هَيزةكة دوو بة
تياييدا كــة نيية قبوأل سياسييةمان
هاوآلتى مافى نــةك هاوحيزبى،  مافى
خةَلكى ثَيكدةهَينَيت، سةرةكى ثايةى
هةَلبذاردنء بؤ نةضوونيان بة ئَيمة
بة ناإةزاييةكانيان تةرجةمةنةكردنى
دؤخة لةم بةرثرسيارن بةشدارو دةنطدان،
بطؤإَيتء دةمانةوَيت  هةمووان نالةبارةى 

نةمَينَيتةوة». خؤى وةك
كة دةكاتةوة ئةوة  لةسةر  جةختيش
لة ضاالكانة بةشداريى هاوآلتييان طرنطة
«ئةوانةى دةَلَيت: بكةنء هةَلبذاردنةكاندا
هيض بؤ دةنط  دةنطدانء بؤ ناضين دةَلَين 
باآلدةستى يارمةتى تةنها  نادةين، كةس
تةنها دةدةنء سياسييةكة هَيزة دوو
سيستمة بةم درَيذةدانة دةيكةن كارَيكيش
نادادثةروةرى، لة ثإة  حيزبؤكراتييةى
دةسةآلتء بةكارهَينانى خراث طةندةَلى،

فَيرى دةبَيت شتانةى لةو يةكَيك ناإوونى،
بةجدى وةربطرينء ئةوةية هةَلبذاردن بين
ناإازيبوونء خؤمان، راى هةوَلبدةين
سندوقةكانى لــةإَيــطــةى رةخــنــةمــان

راطةيةنين». دةنطدانةوة
ديموكراسييةكانى دةوَلةتة زؤربةى لة
جارَيك ساأل ضوار هاوآلتييان دونيادا،
دةسةآلتء كة دةدرَيتآ ئةوةيان ضانسى
ئةمةش كة بطؤإن، وآلت فةرمانإةواكانى
بةرثرس خةَلك جؤرةكان لة جؤرَيك بة
خراثى بةشَيكى كــة  ـــةوةى ل ـــات  دةك
ضونكة ئةستؤ، بكةوَيتة بارودؤخةكةى
كة دةدات سياسى قةوارةيةكى بة دةنط
خةَلكدا ثَيداويستييةكانى ئاست لة ناتوانَيت
ئةمةش دةنطدان بؤ ناضَيت يان بَيت،
خراث سياسى قةوارةيةكى وادةكـــات

حكومةت بطرَيتة دةست.
رؤشنبير نووسةرو ئةحمةد شــوان
هؤشيارانة هاوآلتييان «دةبَيت ثَييواية
طرنطء قؤناغة ــةم ئ لــةطــةأل مــامــةَلــة
لةو واز اليةنيكةم بكةن، ضارةنووسسازةدا
ثةستَيوةكاندا ثةناو لة كة بهَينن ثرتةوبؤآلنة
هةند بة دةيكةن، ئاشكرا بة يان دةيكةن،
بةهةدةردانى قؤناغة ئةم وةرنةطرتنى

دةرفةتَيكىزَيإينة،بةخشينةوةىشةرعيةتة
يةكَيتىء بةثارتىء زَيإين سينييةكى لةسةر
كة كَيشانةية ئةو زياترى قوَلكردنةوةى

هةن». كوردستان لة ئَيستا
ئَيستا سياسى، شارةزايانى بإواى بة
لةبةردةم تةواو دةرفةتَيكى كوردستان لة
لةم مةترسييةك هيض هاوآلتييانداية،
نوَيبوونةوةء لة بَيت رَيطر كة نيية هةرَيمةدا
هاوآلتييان دةسةآلت، دةستاودةستكردنى
طؤإانكارى دةتوانن دةنطدانةوة رَيطاى لة
ئَيستاى كوردستاندا بارودؤخى سياسيى لة
كةس شَيوةيةك بةهيض ضونكة بكةن،
دةنط بؤئةوةى بكات، ناضاريان ناتوانَيت

دياريكراوبدةن. ليستَيكى بة
«كوردستان ثَييواية ئةحمةد شوان
ديموكراسى تاقيكردنةوةيةكى لةبةردةم
ئَيمة رةنطة خؤشبةختانة ــةو ــازةداي ت
ئَيرانء سورياو هاوآلتييانى لة ضانسمان
لة بةرامبةر باشتربَيت، فةلةستينء توركيا
هةموو ئَيمة دةوَلــةتــدا، دةسةآلتدارانى
هَيزة سةبةتةى بخةينة خؤمان هَيلكةكانى
رَيطةى لة دةكرَيت ئاينييةكان، مةزهةبىء
ثارتىء غروريةتةى ئــةم دةنطدانةوة

بشكَينين». يةكَيتى

22009/6/30 سَيشةممة (501) ذمــارة بةدواداضوون هةواألء
hewal.rozhnama@gmail.com

دةبات ديكتاتؤرييةت حوكمأانى هةرَيم بةرةو سيستمى دةستوور،

كانديدَيكى نادريَتة هؤأل دةربةنديخان لة
كؤأطَيأان بؤ هةرَيم سةرؤكى

دةربةنديخاني  مةريوان

بؤ هؤَلةكة ــةوةي ئ بيانووي بة 
ليستي بؤ طيراوة  مانط يةك  ماوةي
كةمال د. بــة رَيــطــا كــوردســتــانــي،
رؤشنبيريي هؤَلى لة نادرَيت ميراودةلي
بانطةشة كؤإبطَيإَيتء دةربةنديخان
كانديدَيكي ثؤستي وةك خؤي بكات بؤ

هةرَيم. سةرؤكي
رؤذنامةي بة ميراودةلي كةمال د.
طةنجى كؤمةَلَيك ئةوةى «ثاش راطةياند:
بة هةستان دةربةنديخان لة خؤبةخش
هةوَلى كؤإَيك، بةستنى بؤ ئامادةكارى
دابوو، رؤشنبيرييان هؤَلى وةرطرتنى
هؤَلةكة كة ثَييانوترابوو دواجار بةآلم
ليستى بة دراوة مانط يةك ماوةى بؤ

كوردستانى».
قايمقاممكرد، «سةرداني وتيشي:
هؤَلى وةرطــرتــنــى هــةوَلــى  ئــةويــش 
ئامادةكردنى هةوَلى دام، بؤ رؤشنبيرى

بةآلم هاوآلتييان بؤداين، بؤ ئؤتؤمبَيلى
بةمةيانزاني رَيطايان ئةوة مةَلبةند دواي
كؤإة»و ثَييواية ئةم ثَينةداين بةبةستنى
قايمقام لة مةَلبةند دةسةآلتي شارة «لةو

زياترة».
ئامادةكارى عومةر رَيبين هاوكات
رؤذى «لة وتى: كةمال د. كؤإةكةي
هؤَلى وةرطرتنى هةوَلى ثَينجشةممةوة
بيانووى سةرةتا بة رؤشنبيرييان داوة،
ليستء اليةنَيك كةسء كة هيض ئةوةى
بةكاربهَينَيت حكومى شوَينى نابَيت
هؤَلةكةمان هةَلبذاردن،  بانطةشةى  بؤ
مةالبةختيار ـــر  دوات ــةدراوة. ــن ــَي ث
هؤَلى كردو، دةربةنديخاني سةرداني
بؤ تةرخانكرد بــؤ رؤشنبيرييان
بؤ كة كوردستانى، ليستى بانطةشةي
ثَيداون، هؤَلةكةيان  مانط يةك  ماوةى
رَينماييةكاني ياساء دذى ئةمةش
دذى ــةء ــذاردن ــب ــةَل ه كؤمسيؤنى 
بانطةشةى خؤيان كة ديموكراسيية

بؤدةكةن».
ــامــاذةي ئ ــة ــؤإةك ــكــخــةري ك رَي
شارةوانيى ســةردانــى بةوةشكرد
وةرطرتنى بؤ كردووة دةربةنديخانيان
شارى ناوةإاستى  لة  كة شار ثاركى 
شارةوانى سةرؤكى دةربةنديخانداية، 

ثاركةيان بداتآ. ئةو ئامادة نةبووة
بة ــةدان ــةن ــط رَي ــة ــارةت ب ســةب
كةمال د. ــةي  ــؤإةك ك رَيكخستني
فاروق رؤشنبيري، هؤَلي لة ميراودةلى
رؤشنبيريى ــةرى ــوةب ــةإَي ب سابير 
رؤشنبيريى «هؤَلى وتي: دةربةنديخان
مانطَيك ــاوةى م بؤ دةربةنديخان
كرآ كوردستانييةوة بة لةاليةن ليستى
ميراودةلي كةمال د. ئةوة دواي طيراوة،
داوايانكردووة ــاردووةو ن نوَينةرى
لة ئةمةش بؤ ثَيبدرَيت، هؤَلةكةيان
كوردستانى ليستى ياساييةوة رووى
ثَيشتر ئةوان ضونكة خؤيانة، هةقى

طرتووة». هؤَلةكةيان

ئةمنيى لة ليذنةى بانطةوازَيك
سلَيمانييةوة ثارَيزطاى

وةزارةتى ئاستى لةسةر ئةوةى دواى
هةرَيمى ثارَيزطاكةى هةرسآ ناوخؤء
ثَيكهَينرا، باآل ئةمنيى ليذنةيةكى كوردستان
ليذنةيةكى سلَيمانيشةوة ثارَيزطاى لةاليةن
بة ثَيكهَينراوة ثارَيزطاكة بؤ ئةمنيى
ئاسايشء ناوخؤء هَيزةكانى بةشدارى
باآلى كؤمسيؤنى ليستةكانء نوَينةرى

هةَلبذاردنةكان.
ليذنةكةى كؤبوونةوةى دواى دوَينآ
بؤ رَينماييانة ئــةم سلَيمانى ثارَيزطاى
سلَيمانى ثارَيزطاى  سنوورى هاوآلتيان 

راطةيةنرا:
هةَلبذاردنةكاندا بانطةشةى  لةكاتى .١
ثةيإةوبكةنء قبوَلكردن  يةكترى  طيانى
شارستانى ياسايى سنوورى لة بانطةشةكان

تَيثةإنةكات.
نةبَيتة ليستةكةت بؤ بانطةشةت با .٢
ناوضةكةتء هاوآلتيانى بَيزاركردنى مايةى
بانطةشةى كة سنوورةى ئةو دانيشتووانى

دةكةيت. تَيدا

٣.رَيزطرتنلةهَيزةكانىئاسايشءثؤليسى
بؤ رَينماييةكانيانةوة بة ثابةندبوون ناوخؤء
بؤية ثرؤسةكةية،  بةإَيوةضوونى باشتر 
دةزانين اليةكى هةموو بةئةركى سةرشانى

جَيبةجَيبكةن. رَينامييانة ئةو
ثؤليسى رَينماييةكانى بة ثابةندبوون .٤
جَيبةجَيكردنى بؤ كارئاسانيكردن هاتووضؤء
ئةو كارمةندانى لة رَيزطرتن ئةركةكانيانء

بةإَيوةبةرايةتيية.
كةلوثةلَيك جؤرة  هةموو هةَلطرتنى  .٥
بة يان كوشتن برينداركردن ببَيتة مايةى كة

قةدةغةية. هةمووجؤرَيك
طشتى مافى كةسايةتىء  لة رَيزطرتن  .٦
هةموواليةكةء سةرشانى ئةركى هاوآلتيان
جؤرَيك بةهةموو رَيزنةطرتن بَيزاركردنء
لَيثَيضينةوةى لَيثرسينةوةء قةدةغةيةء

بةدواوةية.
ــةوارة ق ليستء لةسةرجةم  داوا  .٧
ثاراستنى بؤ هاوكاربن دةكةين سياسييةكان

شار. ئاسايشى

زَيإين دةرفةتى

مةجيد نيان

هةرَيمى دةستوورى ثةسةندكردنى
لةكاتي ثةرلةمانء لةاليةن كوردستان
زؤرى ــةوةى ــاردان ك بةسةرضوونيدا
ضاودَيرانى لةاليةن بةتايبةت  دروستكرد،
لة هــةنــدَيــك سياسييةوة، يــاســايــىء
ثةسةندكردنى لةوبإوايةدان ثسثؤإانيش
سياسى مةبةستى كاتةدا لةم دةستوور
طرنطء دةسةآلتى هةندَيك لةثشتةوةيةو
بة هــةرَيــمء  سةرؤكى بة دةدات زؤر 

«ديكتاتؤركردنيةتى».
ئةندامي بةحري،  كةريم هةرضةندة 
لةوبإوايةداية ثةرلةمان ياسايي ليذنةي
دةقى لة كَيشة دةستوور (٥٩)ى مادةي كة
نوسراوة كة «ئةوةي نييةو  نووسينةكةيدا
لةوةش رَيكدةخرَيت، جطة بة ياسا تةواوةو
رَيساية، ياسا بةآلم ثرةنسيثة، دةستوور
ثرةنسيثَيكةو وةك دادةنرَيت دةستوور كة
دةنووسرَيتء لةسةري  بةوردي  ياساش
ثَييواية دةكات»، مةسةلةكان هةموو لة باس
هةيةتي هةرَيم سةرؤكي دةسةآلتانةي ئةو
وةك ثرؤتؤكؤَليية، مةسةلةي زؤربــةي

نيوةي كاتَيك ثةرلةمان  هةَلوةشانةوةي 
دانيشتنَيكدا لةضةند ثةرلةمان زياتري

ئامادةنةبن.
ياساي ثسثؤإي محةمةد، ئاريان بةآلم
دةسةآلتةكاني «زؤربةي ثَييواية فيدراَلي،
هةرَيمى دةستوورى لة هةرَيم سةرؤكي
كة بةشَيوةيةك زيــادة»، كوردستاندا
هةرَيم سةرؤكي بة دةبةخشَيت دةسةآلتَيك
فةرمانإةوايةتي سيستمي سروشتي كة
بؤ دةطؤإَيت ثةرلةمانييةوة سيستمي لة
سيستمَيك ياخود سةرؤكايةتي، دةسةآلتي
ثةرلةمانيء دةسةآلتي لة تَيكةَلةية كة

سةرؤكايةتي. دةسةآلتي
دةستووري لة (٥٩) ــادةي م بةثَيى
ــي ــةآلت «دةس هــةرَيــمــى كــوردســتــانــدا
هةرَيمي سةرؤكايةتي لة جَيبةجَيكردن،
ثَيكدَيتء وةزيران ئةنجومةني كوردستانء
ياسا دةستوورو بةثَيي  دةسةآلتةكةشيان 
لةوة جةخت  ضاودَيرانيش دةكةن»، ثيادة 
بةثَيضةوانةى ناوةإؤك نةك كة دةكةنةوة
ياسايى ليذنةى  ئةندامةكةى وتةكانى 
نووسينةوةكةش دةقى ثةرلةمانةوةية،

تَيداية. هةَلةى
ئةوة ــووردا ــت دةس ٥٩ى  ــادةي م لة 

بةشَيكة هةرَيم سةرؤكي كة خراوةتةإوو
بةبإواى جَيبةجَيكردن، دةسةآلتي لة
ئاريان ئةوةش جةختكردنة لةسةر ئةوةى
دامةزراوةيةكي هةرَيم سةرؤكايةتي كة
بــةثــَيــضــةوانــةوة نييةء تةشريفاتي 
وةكو بةدةستةوةية فيعلي  دةسةآلتَيكي
«ئةو وةزيران، ئةنجومةني سةرؤكايةتي
وةزيــرانء ئةنجومةني لةاليةن كاتةش
دةكرَيتء ثيادة هةرَيمةوة سةرؤكايةتي
زياتر ثَيطةيةكي هاوبةشيبوونةش ئةم

لةدةسةآلتدا». هةرَيم سةرؤكي بة دةدات
سةرؤكى بة دةسةآلتدان لة زؤريى جطة
دةستوورى لة ديكة خاَلي هةندَيك هةرَيم
دةستووري لةطةَل كة  هةية هةرَيمدا
جياوازي راي دةشَيت ناكؤكنء عَيراقي

لَيبكةوَيتةوة.
كة نةكرد لةوة نكؤَلى بةحري، كةريم
تَيدايةو كةموكورتي هةرَيم دةستوورى
زؤرباشنء كة  تَيداية خاَلي «زؤر  وتى:
كؤمةآلني بؤ هةية باشي دةستكةوتي
زؤر بمنووسياية من  ئةطةر خــةَلــك،
ئةم بةآلم  دةبــوو، ثَيشكةوتووتر لةوة
ويستء خواستء لةسةر دةستوورة
كؤمةآليةتيء سياسيء ثَيكهاتة ئيرادةي

كوردستان مةزهةبييةكانى  نةتةوةييء 
رةخنةي بَيطومان ــةوة، ــراوةت ــووس ن
رةخنةى ئةطةر لــةســةرةء زؤريــشــي
طومان بكةوينة دةبَيت ئةوا نةبَيت لةسةر

خؤمان». لة
دةزانَيت طرنط ئةوة بة بةحرى هةروةك
دةستوورَيكى كوردستان هةرَيمى كة
ــاَل ــرضءك ك ــي ــك ــوورَي هــةبــَيــت «دةســت
هيضمان كة ــةوةي ل وةك زؤرباشترة 
لةم دةستووريشي تَيثةإاندني نةبَيت»،
كة طةإاندةوة ئةوة بؤ ثةرلةماندا خولةي
دةستوور بؤ كاري زؤريان ياسايى ليذنةي
بؤ بهَيَلرايةتةوة «ئةطةر  ئةنجامداوةء
سةرنج راو زؤر ئةوا داهاتوو ثةرلةماني
ديكة جارَيكي دةبواية دةضوونء لةدةست

دةستثَيبكرايةتةوة». سفرةوة لة
بةشَيك ثسثؤإان  رةخنةى سةربارى 
رووناكبيران رؤشنبيرء هاوآلتييانء لة
هةيةو دةســتــوورة ــةء ل ــةيــان رةخــن
دةستى لة دةسةآلتةكان لةوبإوايةدان
كورتدةكاتةوةو هةرَيمدا ســةرؤكــى

دةكات. ديكتاتؤرى بة سيستمةكة
بةحري كةريم بؤضوونى بة هةرضةندة
لة هةرَيم بةسةرؤكي بةخشين دةسةآلت

دةسةآلتَيكي نابَيتة هةرَيمدا دةستووري
دةسةآلتةكان بةوثَييةى ديكتاتؤري
هةية تر مادةيةكي ضونكة  دياريكراون،
لة هــةرَيــم ســةرؤكــي ــت: «ئــةطــةر ــَي دةَل
دادطــاى لةاليةن ئــةوا اليــدا دةستوور
دةبَيت دةكرَيتء تؤمةتبار دةستوورييةوة

اليبةرَيت». ثةرلةمان
ثَييواية مــحــةمــةد، ــان ــاري ئ بــةآلم 
كَيشةيةكي دةستوور ثةسةندكردني
ئاراوة، هَيناوةتة كوردستاندا لة طةورةي
رَيكخستني بؤ دةستوور خؤي بةوثَييةى
ئاراستةي كة  ياسايةكة ــةء  دةســةآلت
دةكات ثابةندى دةكرَيتء دةسةآلتدار
دةكاتةوة ــةوةش ل جةخت ياساوة، بة 
سيستمي ــدا كــوردي لةكؤمةَلطاي كة 
نةطونجاوة سيستمَيكي  سةرؤكايةتي 
سيستمانة «ئــةم ـــةوةي ئ بةحوكمي
ئةطةر ديكتاتؤرةء زؤر سيستمَيكي
ضوارضَيوةي لة بكرَينء بةدامةزراوةيي
ببنة بكرَينء فؤرمةلة ــووردا ــت دةس
ئةوكاتة يــاســايــي، ــي ــةك ــةزراوةي دام
دةستووريي شَيوةيةكي بة دةسةآلتةكاني
سياسي قةيرانَيكي ئةمةش  ثيادةدةكات،

دةخولقَينَي». لةكوردستاندا طةورة

دةدةن» هَيزةكة دوو باآلدةستيى يارمةتى تةنيا دةنط نادةن، «ئةوانةى
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وجوودي  شَيوةيةك  بةهيض  كةواتة 
تايبةتمةندي  دةرةوةي  لة  نةماوةو 
خؤيدا كار دةكات، كةواتة ناتوانَيت هيض 
دةركردنى  بكات،  كردةوةيةك  كارو 
بودجةشةوة  بةياساي  ياسايةك  هةر 
بةإاي من بنةماي ياسايي نيية، ضونكة 
ئيتر ئةم شتة لة دةرةوةي دةسةآلتي 
خؤيةتي، بةآلم كة تةمةني ثةرلةمانةكة 
بإيار  ئــةوةي  بؤ  دةكرَيتةوة  درَيــذ 
وةك  طرنطي  ثرؤذةيةكي  لةسةر 
ئةمةش  بةإاستي  بــدات،  دةستوور 
ثةرلةماني  بؤضي  ثرسيارة،  جَيطةي 
ئةزموونيشيان  يةكةم  كة  عَيراق 
توانييان  رووخــان،  دواي   لة  بوو 
دةستووري  يةكةمدا  ساَلي  لةماوةي 
راثرسييةوة،  بيخةنة   دابنَينء  خؤيان 
ضوار  كوردستان  ثةرلةماني  بؤضي 
ئَيستا  ــدووةو  خــةوان ئةمةي  ساَلة 
هةذدة  كة  تؤ  تَييثةإَينَيت،  دةيةوَيت 
مانطة  بةم  نيية،  دةستوورت  ساَلة 
كة  ميكانيزمةشي  ئةو  دةبَيت؟  ضي 
بخرَيتة   دةبَيت  دةَلَين  نــاوةو  دايــان 
لةطةأل   ثَيضةوانةية  راثرسييةوة، 
تةنانةت  عَيراقي،  دةستووري  رؤحي 
كة خؤيان  ثَيشنيازةش  هةزار  دة  ئةو 
سوودمان  طرتووةو  وةرمان  دةَلَين 
شتة  ئةو  بةثَيضةوانةوة  بينيوة،  لَي 
بنةإةتي  طرفتي  كة  بنةإةتييانةي 
ثرؤذةكةدا  لة  ثرؤذةكةدا،  لة  بوون 

هةرماوة.
لةسةر  كــة  كةسَيك  وةك  مــن   
ـــــردووةو  ثــــرؤذةكــــة قــســةم ك
ـــاوة،  ــةســةر دان ثــرؤذةيــةكــيــشــم ل
شَيوازي  وةك  كردووة،  باس  ئةوةم 
هــةَلــبــذاردنــي ســةرؤكــي هــةرَيــمء 
سةرؤكي  بةإَيز  زؤرةكاني  دةسةآلتة 
لةنَيوان  باآلنس  تَيكضووني  هةرَيمء 
هةندَي  لةوانةية  هتد،  دةسةآلتةكانء 
كردبَيت،  ضارةسةر  الوةكييان  شتي 
نةكراوةو  ضارةسةر  زؤرشت  بةآلم 
ديموكراتي  ناتوانَيت  دةستوورة  ئةم 
بهَينَيت.  بــةدي  كــوردســتــانــدا  لــة 
نموونةشمان بؤ ئةم جؤرة دةستوورة 
ديطؤل)  (جةنراأل  كاتَيك  فةرةنساية، 
لةمجؤرة  خؤي  شةخسي  تموحي  بؤ 
تَيكةَلةيةكي  داتاشيء  دةستوورةي 
سيستمي  بنةماكاني  لةنَيوان  سةيري 
سيستمي  بنةماكاني  ثةرلةمانيء 
سةرؤكايةتي، بةآلم فةرةنسا ثَيويستي 
بوو،  بةهَيز  كةسايةتييةكي  جؤرة  بة 

ئةويش  هَيناو  ديطؤليان  جةنراأل  بؤية 
وتي: بة مةرجَيك دَيم كة دةستوورَيك 
دابنَيم بة ئارةزووي خؤم بَيتء بةقةد 
ئاستي تموحي خؤم بَيت، ئةوةبوو ئةو 
هؤَلةكةدا  لةناو  كة  دانا  دةستوورةي 
(جةنراأل  دةســتــووري  نووسرابوو 
بوو  مةبةستي  دواجــار  كة  ديطؤل)، 
لةو  خــؤي  شةخسييةكاني  تموحة 
بةآلم  بكاتةوة،  جــَي  ــوورةدا  دةســت
نةيتواني  دةستوورة  ئةم  ئةوةبوو 

ديموكراسي بةدي بهَينَيت.

 رؤذنامة: بةآلم لة فةرةنسا ئةطةر 
جةنراأل  بةرذةوةندي  بؤ  دةستوور 
كوردستان  لة  ئةي  وابووة،  ديطؤل 

لةبةرذةوةندي كآ داية؟
ئةم  ــة  ك ــة  ــةوةي ل مةبةستم   *
رَيك  كرد   باسمان  كة  نموونةيةي 
نموونةيةكة لة دةستووري فةرةنسي، 
بةآلم  بهَينم،  ناوي كةس  نامةوَيت  من 
دةستوورة  ئةم  دةيانةوَيت  دةَلَيم 
دياريكراء،  مةبةستَيكي  بؤ  دابتاشن 
هةرَيم  ســةرؤكــي  هيواداريشين 
نةهَيَلَيت  بَيتء  مَيذوويدا  لةئاستي 
بةناوي ئةوةوة شتَيكي وا دابتاشرَيت، 

واشنتنء  جــؤرج  بة  بكةن  خؤيان 
ـــي  دةروون دألء  لــة  هةتاية  هــةتــا 
كة  كةسانةي  ئةو  بمَيننةوة،  ئَيمةدا 
ليذنةيةكن  دانــاوة  ثرؤذةيةيان  ئةم 
ئةم  ثَيكهَينراون،  ثةرلةمانةوة  لةاليةن 
كردبَيتيء  خؤي  ئةطةر  ليذنةيةش 
ماناي  ئةوا  نةهاتبَيت،  بؤ  تةوجيهي 
عةقَلييةتي  ليذنانة  ئةو  كة  ئةوةية 
دياريشة  بةآلم  نيية،  ديموكراتييان 
لةاليةن ئةو شوَينانةوةية كة زؤرينةي 

ثَيكدةهَينن. ثةرلةمان 

ئةم  بايكؤتي  تؤ  واتة  رؤذنامة:   
ثرؤذةية دةكةيت؟

ثةرلةمان  ــارآ  ج ــم  ــَي دةَل من   *
ــي لــةســةر  ــاردان ــإي دةســـةآلتـــى ب
ياسايي  ثرؤذةيةكي  هيض  دةستوورء 
ثَيضةوانةي  لةمة  دةرضوونيش  نيية، 
ياساية، دةرضوون لة ياساش الدانة لة 
برادةرانة  ئةو  ديموكراتي،  سيستمي 
جارَيك  هةية،  عورفَيكمان  ئَيمة  دةَلَين 
بَيت،  ياسا  ثَيضةوانةي  نابَيت  عورف 
ثةرلةماني  كــة  ــةش  ــةردةم س ــةو  ئ
واقيع   ئةمرَيكي  كرايةوة،  تازة  تَيدا 
رَيطربوو لة هةَلبذاردنةوةي ثةرلةمان. 
لةسةر  كــة  شتَيك  ثَيوانةكردني 
باتأل  حوكمي  ــوو،  ب قياس  خيالفي 
نيية  وةردةطرَيت، بؤية هيض ثاساوَيك 
بؤ درَيذكردنةوةي تةمةني ثةرلةمان.

ئةوةي كة با دةستوورمان هةبَيتء 
بةإاستي  دةكرَيت،  لةسةر  طفتوطؤى 
ضونكة  نيية،  ماناي  كة  شتَيكة  ئةمة 
كوذاندووماننةتةوة،  قوفَلةوة  لة  ئَيمة 
بةمةرجي  كؤتوبةندة  نوَينةرايةتي 
دنيادا  شوَينَيكي  هيض  لة  كــاتــةوة، 
نيية،  ئةعمال  تةصريفي  ثةرلةماني 
هةية،  ئةعمال  تةصريفي  حكومةتي 

بةآلم ثةرلةمان نيية.

بإياريداوة  ثةرلةمان  رؤذنامة:   
هةَلبذاردني  رؤذي  هةمان  لة  هةر 
هةرَيميدا،  سةرؤكي  ثةرلةمانء 
بكرَيت،  ئةويش  لةسةر  دةنطدان 
ياساييةو  ضةندة  تا  ئةمة  ئةي 

زةمينة لةبارة  بؤي؟
بةياسايش  مةنتقييةنء  هــةر   *
سةرؤكي  هةَلبذاردني  كة  نابَيت  ئةوة 
بكرَينة  دةستوور  ثةرلةمانء  هةرَيمء 
دةستوور  ضونكة  رؤذةوة،  يــةك  
بــنــةإةتــيء  ــاي  ــاس ي ــة  ل بريتيية 

دةســةآلتــَيــك دايــدةمــةزرَيــنــَيــت كة 
دامةزرَينةر.  دةسةآلتي  لة  بريتية 
كة  دامةزرَينةر  دةسةآلتي  لةبةرئةوة 
هةرسَي  لة  باآلترة  طةل،  لة  بريتية 
(دادوةريء  دامةزراوةكة  دةسةآلتة 
ياسادانانء جَيبةجَي كردن). ئةم سَي 
دةسةآلتةش كة حوكمإانيمان دةكةن، 
طوَيرةي  بة  دامــةزراون  دةسةآلتي 
دامةزرَينةر  دةسةآلتي  دةستوورء 
دايمةزراندوون. بؤية هةر بةمةنتقيش 
ــي  ــي دةســةآلت ــذاردن ــب نــابــَيــت هــةَل
دامــةزراو  دةسةآلتي  دامةزرَينةرء 
بةإاستي  رؤذةوة،  ــةك   ي بكةونة 
ئةمةش طرفتَيكي طةورةية، هةَلبذاردني 
كارَيكةو  ثةرلةمان  هةرَيمء  سةرؤكي 
بؤية  ديكةية،  كارَيكي  دةستووريش 
دوو  لة  هةَلبذاردنة  دوو  ئةم  دةبَيت 

كاتي جياوازدا بكرَيت.

ئةو  ثَيكهاتةي  ئايا  رؤذنامة:   
ئَيستاي  بةمشَيوةي  دةســتــوورة 
دةبَيت  كاريطةريي  ضةندة  تا 
بؤ  هــةَلــبــذاردن،  ــي  رةوت لةسةر 
بةو  سياسي  موزايةدةي  نموونة 
كة  بكرَيت  كةموكورتييانةوة 
بؤ  تَييداية،  ثَييواية  اليةنَيك  هةر 
بؤ مةسةلةي  ئيسالمييةكان  نموونة 
ئيسالمء ئاشوورييةكان لة مةسةلةي 

ناوةكاياندا لةطةأل كلدانييةكان؟
بــةآلم  ـــةوةش هــؤكــارَيــكــة،  ئ  *
ثةيوةندي  رَيكخستني  بؤ   دةستوور 
بةآلم  دةسةآلتة،  تاكةكانء  نَيوان 
قسةي  دةيكةيت،  تؤ  كة  قسانةي  ئةو 
اليةنَيكي  هةر  دةشَيت  سياسيينء 
بؤ  ثاساوَيكي  خــؤي  بــؤ  سياسي 
مةبةستَيكي  بؤ  سياسي  بهَينَيتةوة، 
خؤي  ــراوي  ــك ــاري دي ثَيشوةختي 
سياسيش  ــدي  ــةرذةوةن ب دةيكاتء 
بينة،  كورت  بةرذةوةندي  هةميشة 
بؤ  داهــاتــووةو  بؤ  دةستوور  بــةآلم 
ثَيويست  بؤية  ــة،  ــةوةي ن ضةندين 
ئاستي  لة  سياسييةكانمان  دةكــات 
كاتييةكانيان  تةكتيكية  بةرذةوةنديية 
ــي  ــان هــةوَل ــووي ــةم ــنء ه ــرب ــاآلت ب
بدةن،  دةستوورَيك  دروستكردني 
سكةي  ســةر  بخاتة  ــة  وآلت ئــةم  كة 
طومان  بــَي  ـــةآلم  ب ــي،  ــمــوكــرات دي
لة  جؤرَيكن  ئَيوةش  قسانةي  ئــةو 

كاريطةريي.

خةَلك  ضةند  تا  ــة:  ــام رؤذن  
ئةم  ــةر  ــب ــةرام ب ــة  ل ــارة  هــؤشــي

كةموكورتييانةدا؟
هؤشيار  خــةَلــك  مــن  بـــةإاي   *
ئَيمةدا  كؤمةَلطةي  لة  هةر  نةك  نيية، 
لة  دةستوور  لةسةر  راثرسي  بةَلكو  
نةبَيت  ثَيشكةوتوودا  كؤمةَلطةي  زؤر 
ميللةتةي  ئةو  نابَيت،  سةركةوتوو 
دةهَينرَيتةوة  ثَي  نموونةي  زؤر  كة 
سةركةوتووة  تَيدا  راثــرســي  كــة  
سويسراية، بةآلم سويسرا دوو سةد، 
بةآلم  ديموكراسيية،  ساَلة  سةد  سَي 
بةإاستي طةالني  رؤذهةآلت بةطشتي 

خةَلك تيايدا وشيار نيية.

ــتــوايــة ئــةم  ـــة: ثــَي ـــام  رؤذن
ثةرلةمانةي كة بةإَيوةية لة ئاستي 

داواكاري خةَلكدا دةبَيت؟
نيية  طــرنــط  ــةوة  ــن م ـــةالي  ب  *
تَيدا  ساختةكاريى  هةَلبذاردنةكة 
دةكرَيت يان نا،  راستة ئةمةش طرنطةء 
ساختةكاريى  كة  نيية  ئةوة  مةبةستم 
بــةالمــةوة  ئـــةوةي  ــةآلم  ب بكرَيت، 
لة  هةَلبذاردنة  ئةنجامداني  طرنطترة 
ساَلَيك  ضةند  بة  ضونكة  خؤيدا،  كاتي 

دةطةينة سةر سكةي ديموكراسي.

ضـــــاوثَيكةوتن

دةيانةوَيت 
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لةناياسايي  دةستووريي، جةخت  ياساييء  ثسثؤإي  مستةفا،  شَيخ  د.لةتيف 
بووني درَيذكردنةوةي ماوةي ثةرلةمان دةكاتء ئاماذة بةوةدةكات كة لةهيض 
وآلتانةشي  بةو  سةبارةت  نةكراوة،  وا  شتي  ديموكراسيدا  وآلتَيكي 
تةمةني  درَيذكردنةوةي  نموونةي  بة  ثةرلةمانتار  هةندَي  كة 
نموونةي  هةمووي  «ئةوانة  دةَلَيت:  دةيهَيننةوة،  ثةرلةمان 
نموونةم  يةك  ثَيمخؤشة  من  نادةستوورين،  ناياساييء 
ياساييدا  ديموكراسيء  دةوَلةتي  لة  كة  بهَيننةوة  بؤ 

تةمةني ثةرلةمان درَيذ كرابَيتةوة».
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بَي ثةرلةمان بوويناية زؤر باشتربوو لةوةي ثـــــــةرلةمان بةبَي بنةماي ياسـايي تةمـةني خؤي دريَـذبـكـاتةوة
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سازداني، بةرزان عةلى حةمة

ئةم  ثَيشبيني  ضؤن  رؤذنــامــة: 
ثَيشبيني  دةكةيت،  هةَلبذاردنة 

دةكةيت بَي كَيشة بةإَيوةبضَيت؟
ئةم  من  مةبدةئةوة،  ــةإووي  ل  *
هةَلبذاردنة بة سةرةتاي دةستثَيكردني  
ــم  دةزان ديموكراسي  راستةقينةي 
طرنط  بةالشمةوة  لةكوردستاندا، 
دةيدؤإَينَيت،  كآ  دةيباتةوةو  كَي  نيية 
كة  ئةوةية  طرنطة  بةالمةوة  ئــةوةي 
بةشَيوةيةكي  بإيارماندا  ئةمجارة 
بيركردنةوة  لةو  بيربكةينةوةو  عاقآلنة 
تَيي  (١٩٩٢)دا  لــة  كــة  عاتفييةي 
يان بةسةرماندا فةرزكراو  كةوتبووين 
يةك  بضينة  هةموومان  ناضاربووين 

بةرةوة.
 (١٩٩٢) هةَلبذاردني  لة  ــارة  دي
ثيشاندا،  ــاوازمــان  جــي وَينةيةكي 
يةكةمجاربوو  كــة  ــةوةي  ــاوئ ــةض ل
ساَلي  لة  بةآلم  دةكرد،  هةَلبذاردنمان 
جياوازي  ليستي  بةحاأل  كة  (٢٠٠٥)دا 
تَيدابوو كة يةك ليست بوو،  رووداوي 
بةبؤضووني  بؤية  بيني،  نةخوازراومان 
ئةو  بمانةوَيت  ئةطةر  ئةمجارة  من 
لةسةر  كــة  بإةوَينينةوة  طومانة 
هةرَيمي كوردستانة، هيض ضارةيةكمان 
ثرؤسةيةكي  دةبَيت  لةوةي  جطة  نيية 
ئةو  بؤئةوةي  بةإَيوةببةين،  جــوان 
تائَيستا  كة  ثشتيوانييةي  هاوسؤزييء 
ئَيمة  بؤ  دةرةكييةوة  وآلتي  هةندَي  لة 

هةية بةردةوام بَيت.

ئةطةر  ــة  ــةوات ك رؤذنــامــة:   
وانةكرَيت ئةو ثشتيوانيية دةرةكيية 

دةبإدرَيت؟
بةرةو  ئةو  دةشَيت  بَيطومان    *
ثشتيواني  هَيَلي  ــةوةي  ــوون خــوارب
ضيتر  رابــطــريــنء  نَيودةوَلةتيية  
خوار  ــةرةو  ب زياتر  ــةوة  ل نةهَيَلين 
دةتوانين  بةثَيضةوانةشةوة  بــإوات. 
بةدَلنياييةوة  بطؤإين،  ئاراستةكةي 
ئةطةر ثرؤسةكة بةشَيوةيةكي ناشيرين 
بإوات، ئةوا كاريطةري دةبَيت بؤ سةر 
هةر  نيية  مةرج  خؤ  ثشتيوانية.  ئةو 
ئةو  هةَلبذاردنةكة  دواي  يةكسةرء 
لَيبَينن،  وازمان  بدةن  بإيار  دةوَلةتانة 
ئةو  ئةوان ضاودَيرييةكي وردي  بةَلكو 
نيطةتيظةكان  خاَلة  دةكةنء  ثرؤسةية 
بةبيانوو  دةكةن  بؤنةيةك  هةَلدةطرنء 

بؤ  راطرتني ثشتيوانييةكةيان.

 رؤذنامة: ضاودَيرَيكي زؤر هةية 
هةَلبذاردنةوة،  بةسةر سندوقةكاني 
ثَيشبيني  ئةمانةش  سةرباري  ئايا 
لة  ــت  ــةي دةك الدان  ــاتء  ــروق خ

ثرؤسةكةدا؟
طرنطة،  ــر  ــاودَي ض بــةإاســتــي   *
نَيودةوَلةتي،  ضــاودَيــري  بةتايبةت 
رؤذهةآلتي  دةسةآلتةكاني   لة  ضونكة 
ناوةإاستدا حساباتي زياتر بؤ ضاودَيرة 
نَيودةوَلةتييةكان دةكةن، بةآلم دواجار 
هةَلبذاردنةكة  كة  ــةوةي  ئ بإياري 
بةخاوَيني بةإَيوةبضَيت يان نا، بةدةست 
ضــاودَيــرةكــان  نيية،  ــرةكــان  ضــاودَي
بةَلكو  ناكةن،  لةثرؤسةكةدا  تةداخول 
راثؤرتي  ــرنء   ضــاودَي تةنيا  ــةوان  ئ
سةرباري  ــةوة،  بــآلودةكــةن خؤيان 
ئةمانةش بووني ضاودَيرةكان فشارَيكي 
مةعنةويية، بةآلم دواجار بإياري باش 
دةطةإَيتةوة  ثرؤسةكة  بةإَيوةضووني 
دةسةآلتي  كَيبإكَيء  اليةنةكاني  بؤ 

سياسي هةرَيمي كوردستان.

لةبواري  ثسثؤإيت  تؤ  رؤذنامة:   
دةستووريء ياساييدا، وةك بينيمان 
ياساييةكةي  وادةي  ثةرلةمان 
خؤي  تةمةني  خؤي  بةسةرضوو 
حاَلةشةوة  بةم  كةضي  درَيذكردةوة، 
هةرَيمي  ــووري  دةســت ــت  ــةوَي دةي
ئةمة  ئايا  تَيثةإَينَيت،  كوردستان 

ياسايية؟
لةهيض  ياساييةوة  ـــةإووي  ل  *
تةمةني خؤي  ثةرلةمان  نيية  شوَينَيكدا 
كة  نموونانةشي  ئةو  بكاتةوة،  درَيذ 
نموونةي  هةمووي  ئةوانة  دةيهَيننةوة 
ــن، من  ــووري ــت ــادةس ن نــايــاســايــيء 
بهَيننةوة  بؤ  نموونةم  يةك  ثَيمخؤشة 
ياساييدا  ديموكراسيء  دةوَلةتي  لة  كة 
كرابَيتةوة،  درَيذ  ثةرلةمان  تةمةني 
بنةماكاني  لة  يةكَيك  بةثَيضةوانةوة 
نوَينةرةكانة  هةَلبذاردني  ديموكراسي، 
كاتَيك  ديــاريــكــراو،  ماوةيةكي  بؤ 
سندوقةكاني  سةر  دةضنة  دةنطدةران 
ضةند  ــاوةي  م بؤ  دةزانــن  دةنــطــدان 
طةل  لةإاستيدا  هةَلياندةبذَيرن، 
دةسةآلتة،  راستةقينةي  خــاوةنــي  
ثراكتيزةي  خؤي  لةبةرئةوةي  بةآلم 
نوَينةر  دَيت  ناكرَيت،  ثَي  دةسةآلتي 
نوَينةري  نوَينةرانة  ئةم  هةَلدةبذَيرَيت، 
موةكيل  موةكيلة،  طةل  واتــة  طةلن، 

نوَينةرةكاني  مـــاوةي  ــت  ــَي ــوان دةت
ناتوانَيت  نوَينةر  بةآلم  درَيذبكاتةوة، 
ماوةي خؤي درَيذبكاتةوة، وةكو ئةوة 
واية تؤ ثةيماننامةيةك بؤ من بكةيتةوة 
بؤ ماوةي ساَلَيكء بمكةيت بة نوَينةري 
خؤت، كة ساَلةكة تةواوبوو خؤم بضم 
نوَينةرايةتييةكة بؤ خؤم تازة بكةمةوة، 
بةآلم  تازةبكةيتةوة،  بؤم  دةتوانيت  تؤ 
بكةمةوة،  تازةي  دةتوانم  ضؤن  خؤم 
تازةكردنةوةي  شَيوةش  بةهةمان 
ثَييدةوترَيت عةقدي  ثةرلةمان،  تةمةني 
هاتني  كؤتايي  بة  ئةوة  لةبةر  وةكالة، 

وادةكة هيض ثاساوَيكى ياسايي نيية.

كة  (٥/١٩)وة  لـــةدواي  ئــةطــةر 
بكةينةوة،  هةَلبذاردن  نةمانتواني 
بَي  هةَلبوةشاندايةتةوةو  ثةرلةمانمان 
باشتربوو  زؤر  بوويناية  ثةرلةمان 
خؤي  تةمةني  ثــةرلــةمــان  ـــةوةي  ل
ياسايي،  بنةماي  بةبَي  درَيذبكاتةوة 
نةبَيت،  ثةرلةمانمان  كة  ئاسايية  زؤر 
ثةرلةماني  هــةر  هةية  وآلت  زؤر 
خؤشبوو  ثَيي  هةركاتَيك  ئةو  نيية، 
ثَيي  هةركاتَيكيش  بكاتء  هةَلبذاردن 
رؤشنبيريية  ئةو   نةيكات،  بوو  خؤش 
ئةطةر  نابَيت،  دروست  ديموكراتيية 
ساأل  ضوار  هةر  (١٩٩٢)وة  ساَلي  لة 

جارَيك هةَلبذاردنمان بكرداية، دةيكردة 
هةَلبذاردن،  خولي  ثَينج  تا  ــوار  ض
بكرداية،  ئةوةمان  ئةوكاتة  ئةطةر 
بؤ  هةَلبذاردنمان  نةوةيةكى  ئَيستا 
دروستدةبوو كة لة سايةي هةَلبذاردندا 
طةورة دةبوو، لةم كاتةشدا ئةو نةوةية 
نةدةبوو،  قبوأل  دةسةآلتدارَيكي  هيض 
هةَلبذَيردراو،  دةسةآلتداري  لة  جطة 
كاتي  ــةجــاوزي  ت تــؤ  كاتَيك  ــةآلم  ب
هةَلبذاردن دةكةيت، ئةوة ديموكراتي لة 
ديموكراتييةتَيكي  دةبَيتة  راستةقينةوة 
بةخشينة  ثياوةتيء  واتة  (بةخشراو) 
لةاليةن دةسةآلتةوة. بؤية ئةطةر سةد 
ساأل بةمشَيوةية بةردةوام بيت نةوةي 
ديموكراتيت  رؤشنبيري  ديموكراتيء  
بةمشَيوةيةي  واتة  نابَيت،  دروست  بؤ 
لة كوردستاندا كةي ثَيي  كة دةسةآلت 
خؤش بوو هةَلبذاردن بكاتةوة، ئةوا بة 
سةد ساَلي ديكةيش نةوةي ديموكراتي 
ثَيضةوانةي  بة  بةآلم  نابَيت،  دروست 
ئةمانةوة ئةوكاتة حاكمةكان كة وادةيان 
ثَييان  كةس  ئةوةي  بةبَي  بوو  تةواو 
بَلَي خؤيان دةست لة كورسييةكان بةر 
هةر  وآلتانة  لةوجؤرة  ضونكة  دةدةن، 
قوتابخانةوة  ساوايانء  باخضةي  لة 
تاكو دةرضووني لة زانكؤ، ئةوان فَيري 
لةطةَلي  دةكرَينء  كلتوورة  ئةمجؤرة 
لة وآلتاني  طةورة دةبن، بؤية دةبينيت 
ئةوروثادا، ثَييان سةيرة كة حاكمَيك بة 
ثَيشبيني  ضونكة  نةهاتبَيت،  هةَلبذاردن 
شتَيكي ديكة ناكةن جطة لةهةَلبذاردن.

ئةمجؤرة  زيــانــي  ــة:  ــام رؤذن  
دةيَلَييت  تؤ  وةك  درَيذكردنةوة 

(ناياسايية) ضيية؟
* زيانةكاني لة هةموو بوارةكانداية، 
دةبَيت  ــت  ــرَي دةك كــة  ــذاردن  ــب ــةَل ه
ساختةكاريى  بَي  ثاكء  هةَلبذاردنَيكي 
مةترسيدارتر  لــةمــة  بـــةآلم  ــت،  بــَي
بةالي  هةَلبذاردنة،  رؤذي  تةجاوزي 
هةَلبذاردنةكة  هةموو  ئةطةر  منةوة 
هةر  من  هَيشتا  بكراية  ساختةكاريى 
كة  مةترسيدارترة،  ــةالوة  ب ــةوةم  ئ
تةواو  (٥/١٩)دا  لة  ثةرلةمان  وادةي 
هةموو  تازةكرايةوة،  تةمةنةكةي  بوو 
بَيت  ساختةكاريى  هةَلبذاردنةكةش 
هةَلبذاردنةكة  بةمةرجَيك  نيية  كَيشة 
جارَيك  ساأل  ضوار  خؤيداء  لةوادةي 

دووبارة بكرَيتةوة.

وةكيلء  باسي  تؤ  رؤذنــامــة:   

وةكيلةكة  ئةطةر  كرد،  موةكيلت 
ضي  دةبَيت  موةكيل  كرد،  ئةمةي 

بكاتء  رؤَلي ضي دةبَيت لَيرةدا؟
ــاي  ــط رَي ــك   ــَي ــةَل ــؤم ك ـــةل  ط  *
ناإةزايي  دةبَيت  طةل  لةبةردةستداية، 
ناإةزاييةكانيش  ـــداتء  ب ثيشان 
شتيش  طرنطترين  جــؤراوجــؤرن، 
ئةوةية، كة تؤ لة هةَلبذاردنةكاندا سزاي 
بةإاستي  بدةيت،  اليةنانة  ئةمجؤرة 
هؤشياري  بــة  ثــةيــوةنــدي  ئــةمــةش 
لةمجؤرة  وتم  وةكو  هةية،  خةَلكةوة 
دةسةآلتانةدا كة هةركاتَيك ثَييان خؤش 
رؤشنبيريء  بكةن،  هةَلبذاردن  بوو 
نابَيتء  دروست  هةَلبذاردن  كلتووري 
نابَيت،  دروســت  تاكيش  هؤشياري 
ئةوةو  هي  دةسةآلتة  ئةم  ثَييواية  ئةو 
ئةو،  لةسةر  تاثؤية  دنياشة  دنيا  هةتا 
تةنانةت خةَلكي لَيرةدا خودي ثرؤسةي 
ديموكراتي بة طةمةيةك دَيتة بةرضاوو 
دةَلَيت: بضمء نةضم دةنطي من دراوةو 
لةثَيشةوة  سةركةوَيت  كَي  دةبَيت 

دةست نيشانكراوة.

 رؤذنامة: تؤ ثَيتوانية كار بؤ ئةم 
ئاراستةية كراوة بؤ ئةوةي  بؤضوني 
طةمةكردنةدا  لةمجؤرة  خةَلك 

بةمشَيوةية بَيت؟
خـــودي  هـــةر  بــَيــطــومــان،   *
هةَلبذاردنةكان  ئةنجامنةدانةوةي 
لةكاتي خؤيدا خؤي لةخؤيدا كاركردنَيكة 
راستةوخؤ  بةشَيوةي   جا  ئةوة  بؤ 
لة  تؤ  ضونكة  ناإاستةوخؤ،  يان  بَيت 
ئةو  نةتهَيشت  ساَلدا  بيست  مــاوةي 
بَيت،  دروست  نةوةية  ئةو  كةلتوورء 
جؤرة  ئةو  بــةرذةوةنــدي  لة  ئةمةش 
كار  ثَيويستة  بؤية  دةسةآلتانةية، 
دةنطدةران  وشياركردنةوةي  لةسةر 
شكألء  بةم  ئةطةر  ثَيمواية  من  بكرَيت، 
شَيوةيةش نةبَيت كة ئَيمة باسمان كرد، 
بتوانن  بَيتء  جياواز  لةوانةية  بةآلم 
بكةنء   خؤيان  ئيرادةي  لة  طوزارشت 

راستء هةَلة لة يةكتر جيابكةنةوة.

ثةرلةمانة،  ــةم  ئ ــة:  ــام رؤذن  
سةربارى بةسةرضوونى شةرعيةتء 
مــاوةى كــاركــردنــى، دةســتــوورى 
ئةو  ئايا  تَيثةإاند،  خــؤى  الى 
ديموكرات  كؤمةَلطةيةكى  دةستوورة 

بةديدةهَينَيت؟
درَيذكردنةوةي  دةَلَيين  كة  ئَيمة   *
تةمةني ثةرلةمان بنةماي ياسايي نيية، 

سازداني، بةرزان عةلى حةمة

ضـــــاوثَيكةوتن

ئةم 

هةَلبذاردنة 

بةسةرةتاي 

دةستثَيكردني  

راستةقينةي 

ديموكراسي 

دةزانم

www.neلة كوردستاندا
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ليذنةى ئامادةكردنى «ثرؤذةى دةستوورى 
هةرَيمى كوردستان» يةكةمين كؤبوونةوةى لة 
(١٤)ي ئةيلولى (٢٠٠٥)دا بةست، تَييدا سةرؤكى 
سةرؤكايةتى  دةستةى  لةاليةن  ليذنةكة 
درا  بإياريش  دةستنيشانكرا،  ثةرلةمانةوة 
بنووسرَيتةوة،  عةرةبى  بةزمانى  ثرؤذةكة 
بةآلم بةهؤى سةفةركردنم بؤ دةرةوةى وآلت 
تايبةت  كؤنفرانسَيكى  لة  بةشداريكردن  بؤ 
ضةند  لة  بةشداري  ثَيمنةكرا  كةركوك،  بة 
كؤبوونةوةيةكى ليذنةكة بكةم كة تَييدا بةشَيكى 
ئةو  بةتايبةتى  داإَيذرابوو،  ثرؤذةكة  طرنطى 
بنةما  ثرةنسيثء  بة  ثةيوةندييان  مادانةى 
لةو  هةر  هةبوو.  ثرؤذةكةوة  سةرةكييةكانى 
ناونيشانى  بة  ناميلكةيةى  ئةو  كؤبوونةوةدا 
لةساَلى  كوردستان»  هةرَيمى  «دةستوورى 
ئةندامانى  بةسةر  كردبوو  ئامادةم  (٢٠٠٥)دا 
كة  كردنةوة  ئاطادارم  دابةشمكردو  ليذنةكةدا 
راوبؤضوونى من لةوَيدا روونكراونةتةوة، ثاش 
بةضةند  ثَيكةنينةوة  بة  وآلت  بؤ  طةإانةوةم 
ئةندامَيكى ليذنةكةم وت: «بة ئارةزووى خؤتان 
داإشتووة!»  ثرؤذةكةتان  طرنطةى  بةشة  ئةو 
«ئامادةنةبوونت  وتى:  راشكاوانة  يةكَيكيان 
تةواوكردنى  زوو  هؤكارى  هةفتةدا  دوو  لةو 
ليذنةكة  كؤبوونةوةكانى  مادانةية!»  ئةو 
بةتايبةتى  نةدةبةستران،  بةإَيكوثَيكى  ثاشتر 
دووجــار  ليذنةكة  سةرؤكى  لةوماوةيةى 
هةرضةندة  كرد،  وآلتى  دةرةوةى  سةفةرى 
بةآلم  هةبوو،  سةرؤكي  جَيطرى  ليذنةكة 
كؤبوونةوة ئةنجام نةدةدرا. دوا كؤبوونةوةي 
ليذنةكة لة (٢٠)ى حوزةيرانى (٢٠٠٦) بةسترا، 
ثرؤذةكةيان  مادةكانى  وةرطَيإانى  تَييدا 
ثَيسثاردم،  لةو كؤبوونةوةيةدا ضةند سةرنجَيكم 
بة نوسراويى، بةخةتى سوور لةسةر ثرؤذةكة 
سةرؤكى  دةستى  داية  ضاثكرابوو،  تازة  كة 
داوام  ئامادةبوون،  ئةندامانةى  ئةو  ليذنةكةو 
لَيكردن لَييبكؤَلنةوة ثَيش وةرطَيإانى ثرؤذةكة 
ليذنة  بةآلم سةرؤكى  بؤسةر زمانى كوردى، 
وةرطرتووةء  شَيوةى  دوا  «ثرؤذةكة  وتى: 
ناضاربووم  بؤية  بكةينةوة،  ناتوانين تةماشاى 
لةكاتى وةرطَيإانى ثرؤذةكةدا ئةو سةرنجانةم 
وةك ثَيشنياز بة نووسينى (رةش) لةنَيو كةوانةدا 
بخةمة بةرضاويان، بةئومَيدى تةماشاكردنيان 
ئةوةش  ثرؤذةكة»،  لةسةر  بإياردان  ثَيش 
كةم  ثرؤذةكةى  بةهاى  لة  من  بؤضوونى  بة 
دةكرد،  دةوَلةمةندترى  بةَلكو  نةدةكردةوة، 
جطة لةو ثرؤذةيةى لةساَلى (١٩٩٢)دا ئامادةم 
كردبوو، لةطةأل ئةو ثرؤذةيةى لةكؤتايى ساَلى 
خولى  قانوونى  ليذنةى  بةهاوكارى  (٢٠٠٣)دا 
كة  كردبوو،  ئامادةمان  ثةرلةمان  يةكةمى 
لةإاستيدا ثرؤذةكةى مانطى نؤظةمبةرى ساَلى 
(٢٠٠٢) بوو بة دةستكارييةوة، هيض ثرؤذةيةكى 
ساَلى  ليذنةى  بــةردةم  نةخستووةتة  ديكةم 
(٢٠٠٦)، وةك يةكَيك لة ئةندامانى ئةو ليذنةية 
بة ثةيامنَيرى هةفتةنامةى (جةماوةر)ى وتبوو، 
ذمارةى (٢١٦)ي (١٩) مارتى (٢٠٠٧).  لَيرةدا 
بةزمانى  كة  راستبكةمةوة  ئــةوةش  دةبَيت 
بآلوكراوةتةوة  هةفتةنامةيةدا  لةو  منةوة 
منيان  ماندووبوونى  «ليذنةكة  وتوومة:  طوايا 
كاتذمَير  دوو  مــاوةدا  لةو  قؤستووةتةوةء 
نةبووم،  ليذنةكة  كؤبوونةوةكانى  ئامادةى 
داناوة»!   ثرؤذةكةيان  طرنطى  مادةي   (١٥) كة 
بة  وتوومةو  ضةندجارَيك  ثَيشتر  ــةوةى  ئ
ئةو  ئةوةية،  بآلومكردووةتةوة  نووسينيش 
(٢٠٠٦)دا  ئابى  (٢١)ى  رؤذى  لة  ليذنةية 
لةكاتى ثشووى ثةرلةمانداء بةبآ ئامادةبوونى 
كؤبوونةوةي  ئةندامانى،  يةكى  سآ  نزيكةى 
بةناو نائاسايي ئةنجامداوة، تَييدا زياتر لة (١٥) 
ثرؤذةكة،  سةر  خستووةتة  زيادةيان  مادةي 
لةطةأل دةستكاريكردنى ضةند مادةيةكى ديكة.   
دةســتــوورى هــةرَيــمــى كــوردســتــان 
ثَيويستة  بؤية  قانوونية،  طرنطى  دؤكيمةنتَيكى 
بةزمانَيكى كوردى قانوونى رةوان دابإَيذرَيت،  
ثةرلةمانء  هــؤَلــى  لــةنــاو  جــارَيــك  ضةند 
ليذنةى  قانوونىء  ليذنةى  لةكؤبوونةوةكانى 
دووبـــارة  بؤضونةم  ــةم  ئ دةســتــووريــيــدا 
كةسانةى  ئةو  وةآلمى  بةآلم  كردووةتةوة، 
بة  قانوونةكانء دةستوور  ثرؤذةى  نايانةوآ 
كوردى ئامادةبكرَيت ئةوةية، تائَيستا زمانَيكى 
كؤبوونةوةيةكى  لة  نيية!  قانوونيمان  كوردى 
دووةم  جــارى  بــؤ  ــوورى  ــت دةس ليذنةى 
كوردى  زمانى  بة  ثرؤذةكة  ثَيشنيازمكردةوة 
ليذنةكة جطة  ئامادةبكرَيت، وةآلمى سةرؤكى 

لةو ثاساوةى ثَيشتر بةوةى زمانَيكى قانوونى 
كوردى نيية، بوونى دوو شَيواز (لةهجة)ية لة 
كورديدا، ناضاربووم بةبيرى بَينمةوة ئةوةى ئةو 
باسى لَيدةكات لة ساَلى (١٩٧١)دا لة كؤنفرانسى 
سةركردةى  تةواوى  ثشتطيرى  بة  شةقالوة، 
كراوةتةوة،  يةكاليي  موستةفا  مةال  كــورد 
مامؤستا حةمةى محمةدى باقى، بؤى طَيإامةوة 
وتى: «لةساَلى (١٩٧٣)دا سةرثةرشتى خولَيكى 
كاديرانى حيزبى ديموكراتى كوردستانى دةكرد 
كةسَيك  ضةند  مةسةلةية  ئةو  (ناوثردان)،  لة 
خوالَيخؤشبوو  كتوثإ  رؤذَيك  ورووذانديان، 
دةكاتء  خولةكة  سةردانى  موستةفا  مةال 
بةرضاوى،  دةخاتة  مةسةلةية  ئةو  ئةويش 
تووإةكردنء  لَي  خؤى  بةتوندى  زؤر  وتى: 
مةسةلةية  ئةم  ديكة  جارَيكى  نامةوَيت  وتى: 
 (٧) لة  رؤذانـــةدا،  لةم  لَيبكرَيتةوة.   باسى 
ئادارى (٢٠٠٧) لة دانيشتنَيكى تايبةتى ليذنةى 
لةطةأل سةرؤك وةزيرانء  ثةرلةمان  قانوونى 
بةرثرسيارى  وةزيرَيكء  ضةند  جَيطرةكةىء 
وةزيــرى  لة  داوام  ـــران،  وةزي ئةنجومةنى 
كوردى  بة  قانوونةكان  ــرؤذةى  ث كرد  داد 
ثةرلةمان،  بؤ  ناردنيان  ثَيش  ئامادةبكرَين 
قانووني  «زمانى  وتى:  ئامادةبووان  لة  يةكَيك 
كورديمان نيية»، وةآلمى سةرؤك وةزيران بؤ 
شارةزايى  ئةو  ئةطةر  ئةوةبوو،  رةخنةية  ئةو 
لةزمانى قانوونى كورديدا نيية كةسانى ديكةى 
كوردى،  يةكطرتووى  زمانى  هةن،  شــارةزا 
بةبآ  ديكةدا  بوارةكانى  لة  يــان  قانوونى 
هةوألء كاركردن ئامادة ناكرَيت، لة ئاسمانةوة 
بةثوختىء حازرى بؤمان نايةتة خوارةوة! لةو 
هةوَلى  (١٩٩٢)ةوة  لةساَلى  ئةطةر  باوةإةدام 
جدى بؤ زمانَيكى يةكطرتووى كوردى بدرابا، 
ئَيستا خاوةنى ئةو زمانة يةكطرتووة دةبووين، 
عةرةبي  تَيكستى  وةرطَيإانى  دةزانين  هةموو 
تَيكستى  بةتايبةتى  دةقاودةقى  بة  كوردى  بؤ 
قانوونى كارَيكى ئاسان نيية، بؤية بةهاوكارى 
ــرؤذة  ث ــةو  ئ ــزان  ــان زم دؤستَيكى  ضةند 
(٢٠٠٦)دا  حوزةيرانى  لةكؤتايى  دةستوورةى 
كوردى،  كردمة  عةرةبييةوة  لة  تةواوكرابوو 
نةك  ئةوةية  ثرؤذةية  ئةم  ديكةى  كَيشةيةكى 
ضةند  بةَلكو  ئامادةكراوة،  عةرةبى  بة  هةر 
تَيدا  عةرةبى  بيركردنةوةيةكى  بة  مادةيةكى 
عَيراقيةوة  دةستوورى  لة  ضونكة  داإَيذراوة، 
هةشتى  مادةى  لة  نموونة،  بؤ  وةرطيراون.  
ثرؤذةكةدا ئةم رستةية بةرضاو دةكةوَيت: «قد 
اختار االتحاد الحر بالعراق شعبا وارضا وسيادة». 
بةسةرماندا  عَيراق  دةستوورى  لة  رستة  ئةم 
هةرَيم  دةستوورى  لة  بؤ  بةآلم  سةثَيندراوة، 
هةرَيمى  دةستوورى  بكةينةوة؟  دووبــارةى 
زمانَيكى  بة  سةرةتاوة  لة  دةكرا  كوردستان 
كؤمةآلنى  بؤ  دابإَيذرَيت  رةوان  ــوردى  ك
خةَلكى كوردستان، تا بة ئاسانى لة ناوةرؤكء 
مادةكانى تَيبطةن، بةآلم بة بؤضوونى بةشَيك 
لة ئةندامانى ليذنةكة، زمانى قانوونى كوردى 
جارآ لةو ئاستة نيية دةستوور يان قانوونى 

ثَيدابإَيذرَيت!  
سةرؤكى  لةاليةن  ثرؤذةكة  (ديباجة)ى 
(ياداشتى  هةروةها  ئامادةكراوة،  ليذنةكةوة 
وةرطَيإانى  لةكاتى  روونــكــردنــةوةكــةى) 
(ثَيشةكى)يةكى  باشبوو  ثَيم  ثــرؤذةكــةدا 
دوور  ئامادةبكةم،  كوردى  زمانى  بة  كورتتر 
لة داإشتنى ثةخشان ئامَيز، ثاشان بؤم ناردن 

ثَيش بآلوكردنةوةى ثرؤذةكة.  
ليذنةى  ئةندامانى  (١٩٩٢)دا  لةساَلى 
كاك  كة  ثةرلةمان،  يةكةمى  خولى  قانوونى 
عةدنان نةقشبةندى سةرؤكى بوو، سةردانيان 
ثرؤذة  ئةو  تةماشاكردنى  داواي  ــردمء  ك
ئامادةيان  وةزيران  ئةنجومةنى  بؤ  قانوونةى 
كردبوو، لةو دانيشتنةدا كة سةرؤكى ئَيستاى 
ليذنةى ئامادةكردنى دةستوور ئامادةى بوو، 
نيازى  يةكَيكمان  ئةطةر  لَيكردن  ثرسيارم 
بناغةوة  لة  هةبَيت  دروستكردنى  خانوو 
دةستثَيدةكات يان لة سةرةوة؟ وتم هةموومان 
بنةماى  دةستوور  دةزانين  قانوونناسينء 
قانوونةكانة، بؤية دةبَيت لةوَيوة دةستثَيبكرَيت 
ثاشان ثرؤذةى قانوونةكان، كةسَيك رةخنةى 
عةدنان  كاك  بةآلم  نةطرت،  بؤضوونةكةم  لة 
دةستوور  ئامادةكردنى  «مةسةلةى  وتى: 
لةساَلى  هةر  نيية».  ئَيمةدا  دةسةآلتى  لة 
هةرَيمى  بؤ  دةستوورَيكم  ثرؤذةى  (١٩٩٢)دا 
(زانكؤ)  ضاثخانةى  لة  ئامادةكرد،  كوردستان 
زؤر  بةشَيكى  بةسةر  دابةشكرا  ضاثكراو 

نامةيةكدا  لةطةأل  كوردستان  لةقانوونناسانى 
خؤيان  راوسةرنجى  لَيكردبوون  داوام  تَييدا 
دةربارةى دةربإن، لةو دةمةوة بة بةردةواميى 
كةسانى  قانوونناسء  لة  كؤمةَلَيك  لةطةأل 
هةرَيمى  بؤ  دةستوورَيك  هةوَلمانداوة  ديكة 
دانانى  ثَيش  بكرَيت  ثةسةند  كوردستان 
دةستوورى عَيراق، لة مانطى نيسانى (٢٠٠٢)دا 
بةشداريكردن  بؤ  كرد  كوردستانم  سةردانى 
ضاوثَيكةوتنَيكدا  لة  ئةنفال،   كؤنفرانسى  لة 
لةطةأل ثةيامنَيرى طؤظارى (طوآلن) ثرسيارى 
ئةوةبوو  وةآلمم  لَيكردم،  دةستوورى  دانانى 
دةستوور  ئامادةكردنى  لة  ثةلةبكرَيت  دةبَيت 
كؤنفرانسةكة  دةستثَيكردنى  ثَيش  هةرَيم.  بؤ 
بارزانيم  مةسعود  كاك  جةنابى  سةردانى 
دوو  ئةو  تةماشاى  لَيكرم  داواى  لةوَيدا  كرد، 
بؤ  يةكَيكيان  كة  بكةم،  دةستوورة  ثــرؤذة 
بؤ  ديكةيان  ئةوى  بوو  كوردستان  هةرَيمى 
هةردووكيان  رذَيم،  رووخانى  ثاش  عَيراقى 
ضةند  ثاش  بآلونةكرابوونةوة،   دةمة  ئةو  تا 
رؤذَيك، راشكاوانة راوسةرنجى خؤم لةسةر 
كوردستان  هةرَيمى  دةستوورى   ثرؤذةى 
ئامادةيى  تَييدا  بؤنارد  نامةيةكيشم  دةربإىء 
خؤم دةربإى بؤ هاوكاريكردنى ئةو ليذنةيةى 
بةمةبةستى  ــردووة  ك ئامادة  ثــرؤذةكــةى 
بآلوكردنةوةى  لةثاش  دةوَلةمةندكردنى، 
(٢٠٠٢)دا  نؤظةمبةرى  مانطى  لة  ثرؤذةكة 
ثرؤذةية  ئةو  دةربــارةى  خؤم  راوسةرنجى 
مانطةدا  لةو  هةر  (االتحاد)  هةفتةنامةى  لة 
(٢٠٠٣)دا  ئةيلولى  لةمانطى  بــآلوكــردةوة، 
سةركردايةتى  ئاراستةى  ياداشتنامةيةكم 
ثَيشنيازى  تَييدا  ــرد،  ك ــوردى  ك سياسى 
ئامادةكرابوو.  ثرؤذةيةى  بةو  ثَيداضوونةوة 
بإياردرا  حكومةت  سةرؤكى  رةزامةندى  بة 
لةطةأل ليذنةى قانوونىء سكرتَيرى ثةرلةمان، 
ئامادةكردنى  ليذنةى  ئَيستاى  سةرؤكى  كة 
كؤبوونةوةيةك  ضةند  دةستوورة،  ثرؤذةى 
ئةنجامدران ثَيكةوة بة ثرؤذةكةدا ضووينةوةء 
ثرؤذةيةكى نوَيمان ئامادةكرد كة بة ضاثكراوى 
كارى  بةآلم  ثةرلةمان،  سةرؤكايةتى  دامانة 

لةسةر نةكرا.  
(٢٠٠٥)دا  تةمموزى  مانطى  لةسةرةتاى 
ناو  طروثةكانى  هةموو  لة  ئــةنــدام   (٥٩)
ثَيشكةش  داوايةكمان  كوردستان،  ثةرلةمانى 
(نوسخةيةكم  ثةرلةمان كرد  بة سةرؤكايةتى 
لةبةردةستاية)، تَييدا داواكرابوو ليذنةيةك بؤ 
داإشتنى دةستوورى هةرَيم دياريبكرَيت، بةآلم 
ئةو داواكارية نةخراية بةردةستى ثةرلةمان تا 
لةوماوةيةدا  ثةسةندكرا.  عَيراق  دةستوورى 
ثةرلةمانم  سةرؤكى  ســةردانــى  دووجــار 
زياتر  كة  داواكارييةى  ئةو  لَيكرد  دوام  كردء 
لةنيوةى ئةندامانى ثةرلةمان ئيمزايان كردبوو 
طوفتوطؤكردن  بؤ  ثةرلةمان  بةردةم  بخرَيتة 
دةستوورى  ــةوةى  ئ بةئومَيدى  لةسةرى، 
عَيراق  ثَيش دةستوورى  هةرَيمى كوردستان 
ثةسةندبكرَيت، هةر ئةوةش هؤكارى بةشدارى 
نةكردنم بوو لة ئةندامَيتى ئةو ليذنةيةى لةطةأل 
سةرؤكى هةرَيم ضوونة بةغدا بؤ بةشداريكردن 
عَيراق،  ئامادةكردنى ثرؤذةى دةستوورى  لة 
دةســتــوورى  مةبةستبوو  زؤرم  ضونكة 
بكةوَيت،  عَيراق  دةستوورى  ثَيش  هةرَيم 
وةك  دةكــرا،  قانوونيةوة  لــةإووى  ئــةوةش 
لةكؤبوونةوةيةكى  (٢٠٠٦)دا  ثَينجى  لةمانطى 
زانكؤي  لة  دةستوورى  قانوونى  مامؤستاي 
(كَيبةك)ى فةرةنسى لة كةنةدا لةطةأل ليذنةى 
دةستوورى ثَيى راطةياندن. كاتَيك ئةو قسةى 
دةكردم،  تةماشايان  ليذنةكة  ئةندامانى  كرد، 
ثَيشنيازةم  ئةو  ضةندجارَيك  ثَيشتر  ضونكة 
لةسةرةتاوة  ــةوة  ــةداخ ب ــوون.   ــردب ك بؤ 
هاوكارم  ثةرلةمان  سةرؤكايةتى  دةستةى 
نةبووة لة ئةنجامدانى ئةو ئةركة ثيرؤزة، ئةو 
كوردستان  هةرَيمى  ثةرلةمانى  قانوونانةى 
كــردوون،  ثةسةندى  (١٩٩٢)ةوة  ساَلى  لة 
دانى  (١٤١)دا  مادةى  لة  عَيراق  دةستوورى 
دةستوورية  مــادة  ئةو  حوكمى  ثَيداناون، 
ئةطةر  دةطرتةوة  كوردستاني  دةستوورى 
هةرَيم  دةستوورى  عَيراق  دةستوورى  ثَيش 
قانوونة،  دةستووريش  ضونكة  ثةسةندبكرابا، 

بةآلم قانوونَيكى باآلترة.
ساَلى  لة  دةســتــووريــةى  ــرؤذة  ث ئــةو 
كؤمةَلَيك  لةاليةن  ئامادةمكردبوو  (١٩٩٢)دا 
لة قانوونناسانى كوردستانةوة دةوَلةمةندكرا، 
ثاشتر لةاليةن «دةستةى قانوونى باآل»وة كة 

دةستةيةكى فةرمى بوو بة فةرمانى ثةرلةمان 
خؤشم  دامةزرابوو  (١٩٩٢)دا  تةموزى  لة 
يةكَيك بووم لة (٣) ئةندامةكةى، ثةسةنديكردو 
بة نوسراوَيكى فةرمى ناردى بؤ سةرؤكايةتى 
هةردوو  سةرؤكى  حكومةتء  ثةرلةمانء 
 (٣٣) ماوةيةدا  لةو  هةر  دةسةآلتدار.  حيزبى 
فراكسيؤنة  ــةردوو  ه لة  ثةرلةمان  ئةندام 
سةرؤكايةتى  لة  داوايــان  سةرةكييةكةى 
ثةرلةمان كرد طفتوطؤى لةسةربكرَيت، بةآلم 
داواكاريةكةيان  سياسى  بارودؤخى  لةبةر 
بةردةم  نةخراية  ثرؤذةكة  خراء  ثشتطوآ 
(ثةرلةمانى  وةك  تَيرمَيك  ضةند  ثةرلةمان. 
كوردستان)ء (سةرؤكى هةرَيمى كوردستان)، 
طةلى  بؤ  ضارةنووس  مافى  بة  داننان  لةطةأل 
كوردستانء دامةزراندنةوةى دةوَلةتى عَيراق 
ئارةزوومةندانة)  (رَيكةوتنى  بنةماى  لةسةر 
ــن، ئةو  ــةدا بــةرضــاو دةكــةوت ــرؤذةي لــةو ث
هةولَير  لة  (زانكؤ)  ضاثخانةى  لة  ثرؤذةية 
(١٩٩٨)دا  لةساَلى  (١٩٩٢)ضاثكرا،  لةساَلى 
لةاليةن ضةند قانوونناسَيكةوة كراية كوردىء 
بآلوكرايةوة، لةساَلى (١٩٩٩)دا لة لةندةن كراية 
(ثرنستنى)  زانكؤى  بآلوكرايةوة.  ئينطليزىء 
واشنتؤن  لة  عَيراقى  ئةنستيتوى  ئةمريكىء 
لةئةيلولى (١٩٩٤)دا كؤنفرانسَيكيان سةبارةت 
عَيراقى  لة  ــوورى  دةســت ــاشــةإؤذى  ث بة 
رَيكخست،  بةعس  رذَيمى  رووخانى  ثاش 
ئةو  ــارةى  دةرب بابةتَيكم  كؤنفرانسةدا  لةو 
لَيكؤَلينةوةيةكي  ثَيشكةشكردء  ثرؤذةية 
مامؤستايةكى  ضةند  لــةســةركــرا،  باشى 
ئةمريكى ثؤزةتيظانة ثرؤذةكةيان هةَلسةنطاند، 
بةثَيضةوانةى عَيراقيةكانةوة كة ناإةحةتبوون 
ئةو  ــى  دةق بابةتةكة.  ثَيشكةشكردنى  لة 
لةطةأل  كوردى  بة   (١٩٩٢) ساَلى  ثرؤذةيةى 
ئةو ثرؤذةيةى بة هاوكارى ئةندامانى ليذنةى 
لة  كة  ثةرلةمان  يةكةمى  خولى  قانوونى 
ئامادةمانكردبوو، كة  كؤتايى ساَلى (٢٠٠٤)دا 
ثَيداضوونةوةيةك بوو بة ثرؤذةى دةستوورى 
ساَلى (٢٠٠٢)، لةو ناميلكةي ثَيشتر ئاماذةم بؤ 
لةساَلى  (رةنج)  ضاثخانةى  لةاليةن  كردووة 

(٢٠٠٥) بآلوكرايةوة.  
لة   (١٩٩٢) ساَلى  ثرؤذةى  بة  سةبارةت 
مادةى (١١)دا هاتووة «هيض قانوونَيكى فيدراَلى 
لة هةرَيمى كوردستاندا  رةوايىء كاريطةريى 
هةرَيمى  ثةرلةمانى  رةزامةندى  بةبآ  نيية 
بةبآ  هاتووة  (١٧)دا  مادةى  لة  كوردستان». 
كوردستان،  هةرَيمى  حكومةتى  رةزامةندى 
كوردستان  هةرَيمى  ضــةكــدارى  هَيزَيكى 
رَيطاش  ناكرَيت،  هةرَيم  دةرةوةى  رةوانةى 
نادرَيت  فيدراَلى  ضةكدارى  هَيزى  بةهاتنى 
بَيتة ناو هةرَيمى كوردستان بةبآ رةزامةندى 

ثةرلةمان.           
ضةندجارَيك ثَيشنيازى داإشتنى ثرؤذةى 
بؤ  كوردى  زمانى  بة  هةرَيمم  دةستوورى 
ليذنةى دةستوورى كرد، ثاشان كة ثرؤذةكة 
بة زمانى عةرةبى ئامادةكرا، ثَيشنيازمكردةوة 
بنةماو  تَيكستى  بكرَيتة  كوردييةكة  تَيكستة 
زمانى  ضونكة  عةرةبييةكة،  نةك  سةرةكى 
كوردستان،  لة  فةرميية  زمانى  ــوردي)  (ك
دةستوورةدا  لةو  ثَيشنيازمكرد   هةروةها 
مافة  كوردستانء  طةلى  داواكارييةكانى 

رةواكانى بةإوونى دابإَيذرَين.       
لة  بنةإةتى  دةستكارييةكى  ضةند 
ثشووى  لةكاتى  ــوون  ــراب ك ــةدا  ــرؤذةك ث
ثةرلةماندا لة (٢١)ى ئابى (٢٠٠٦) كة نزيكةى 
ئامادةنةبوون  ليذنةكة  ئةندامانى  يةكى  سآ 
بةناو  كؤبوونةوة  لةو  بووم)،  يةكَيكيان  (من 
خرابوونة  تازة  مادةى   (١٥) «نائاساييةدا» 
حوزةيرانى  مانطى  ئةسَليةكةى  ثرؤذة  سةر 
ضةند  دةستكاريكردنى  لةطةأل   ،(٢٠٠٦)
ئةو  ئاطادارى  لةبةرئةوةى  طرنط،  بإطةيةكى 
دةستكاريانة نةبووم، ئةو مادة زيادانة لةطةأل 
ثرؤذةيةدا  ئةو  دةقى  لة  دةستكاريانةى  ئةو 
بةزمانى   (٢٠٠٦) ئابى  (٢٧)ى  لة  كة  نةبوون 
بة سةرؤكى  بة ضاثكراويى دامةوة  كوردىء 
بوو   دةقة  ئةو  درابوو  ثَيم  ئةوةى  ليذنةكة.  
لةاليةن   (٢٠٠٦) حوزةيرانى  (٢٠)ى  لة  كة 
ئابى   (٣٠) لة  ثةسةندكرابوو،   ليذنةكةوة 
ثَيدام جياواز  تازةيان  (٢٠٠٦)دا نوسخةيةكى 
داوايــان  ســاأل،  هةمان  حوزةيرانى  لــةوةى 
لَيكردمةوة وةريطَيإمةوة سةر زمانى كوردى، 
لة (١١)ي ئةيلولي (٢٠٠٦)دا ثرؤذة تازةكةم بة 
ديكة  جارَيكى  ليذنةكة،  بة  دايةوة  ضاثكراوى 

ئةندامَيكى  ضةند  لة  داوا  ئاطاداريكردنم  بةبآ 
ليذنةكة كرابوو بةدةقى كوردييةكةدا بضنةوة، 
بةآلم  دةزانم،  دروستى  كارَيكى  بة  ئةوة  كة 
هاوكارييان  تا  بكةن  منيش  ئاطادارى  دةبوو 
بكةمء ثَيكةوة ثَيداضوونةوةكة بكرَيت، ئةطةر 
ئةنجامبدرابا،  ثَيكةوة  ثَيداضوونةوةية  ئةو 
ئاكامةكةى باشتر دةبوو، ضونكة ئةو هةآلنةى 
زؤر  دةكةون،  بةرضاو  ثرؤذةكةدا  دةقى  لة 
ثرؤذةكة  دابةشكردنى  ثاش  دةبوون.  كةمتر 
لةاليةن ثةرلةمانةوة منيش دانةيةكيان ثَيدام، 

ماَليان ئاوابَيت! 
طرنط  ثرةنسيثَيكى  ضةند  ثرَؤذةكةدا  لة 
ضةسثَيندراون، بةآلم بةشَيكيان ثَيويستيان بة 
داإشتنَيكى باشتر بوو لةطةأل كورتكردنةوةيان، 
دةكرا  درَيذبوون،  زؤر  مادةكان  لة  بةشَيك 
دةبَيت  بإطةيةكدا،  ضةند  بةسةر  دابةشبكرَين 
ثاش  لة  ثرؤذةية  ئةم  نةكرَيت  لةبير  ئةوةش 
ثةسةندكردنى دةستوورى عَيراق ئامادةكراوة، 
بوو،  هةمان  ثَيشتر  ئازادييةى  ئةو  بؤية 
دةستوورى  لة  مادةيةك  ضةند  كةمتربوو.  
ضةند  (١١٠)دا  مادةى  لة  بةتايبةتى  عَيراقدا 
حكومةتى  بة  داوة  حةسرى  دةسةآلتَيكى 
ناوةندى، بؤية ناكرَيت لة دةستوورى هةرَيمدا 

دذايةتى ئةو مادةية بكرَيت،  
ضةندةها ثرةنسيثى طرنط لة ثرؤذةكةدا 
سنوورى  دياريكردنى  وةك  ضةسثَينراون، 
هةرَيمى كوردستان بة ثَيى بنةما مَيذوويىء 
جوطرافييةكان، هةرضةندة لة بإطةى دووةمى 
بةستراوة  ثشت  دووةمــدا  ــادةى  م هةمان 
عَيراقى  دةســتــوورى  (١٤٠)ي  ــادةى  م بة 
هةرَيم،  سنوورى  دةستنيشانكردنى  بؤ 
بيانييةى  ثسثؤرة  ئةو  لةطةأل  خؤيشى  كاتى 
ثرؤذةية  ئةو  لةداإشتنى  كردبوو  بةشدارى 
زيادةيةو  بإطةية  ئــةو  ئــاطــادارمــكــردةوة 
بةو  ثشتببةستين  دةستوورةدا  لةو  نابَيت 
هةرَيم،  سنوورى  دياريكردنى  بؤ  مادةية 
ئاسةوارى  نةهَيشتنى  بؤ  مادةية  ئةو  ضونكة 
بؤ  نةك  نوسراوة  عةرةبكردن  بة  سياسةتى 
كوردستان،   هةرَيمى  سنوورى  دياريكردنى 
دةبَيت ئةوةش لةبير نةكرَيت ناحةزانى كورد 
دةمَيكة هةوَلى دروستكردنى كؤسثء تةطةرة 
لةبةردةم جَيبةجَيكردني مادةى (١٤٠) دةدةن، 
ماوةيةكيشة كار بؤ دواخستنى جَيبةجَيكردني 
مادةى  جَيبةجَيكردنى  دواخستنى  دةكــةن، 
دواإؤذى  ضارةسةرنةكردنى  (١٤٠)و 
كةركوكء  لةدةستدانى  بةواتاى  كةركوك 
كوردستان  دابإاوةكانى  ناوضة  لة  بةشَيك 

دةخوَيندرَيتةوة.  
ئاراستةى  رةخنة  وشةيةكى  لــَيــرةدا 
ثــرؤذةى  ئامادةكردنى  ليذنةى  سةرؤكى 
دةكةم  كوردستان  هةرَيمى  دةســتــوورى 
لة  رةخنةطرتنم  «مافى  وتوويةتى:  بــةوةى 
ضونكة  نيية،  هةرَيم  دةستوورى  ثــرؤذةى 
ئامادةى بةشى زؤرى كؤبوونةوةكانى ليذنةكة 
يان  ثةرلةمانتارَيك  وادةزانم وةك  نةبووم»!  
شارةزايةكى قانوونى كة لة ناوةإاسى ساَلى 
ثرؤذةى  ئامادةكردنى  خةريكى  (١٩٩٢)ةوة 
كافية  كوردستان  هةرَيمى  بؤ  دةستوورم 
دةربإمء  راوسةرنجى خؤم  بتوانم  بؤئةوةى 
ئةو  ئامادةكردنى  لةشَيوازى  بطرم  رةخنةش 
ثرؤذةية يان لة ناوةرؤكةكةىء ثةنجة بخةمة 

سةر كةموكورتييةكانى.  
بآلوكراوةتةوة  مانطَيكة  ضةند  ثرؤذةكة 
راوسةرنجى خؤيان سةبارةت  هاوآلتييان  تا 
بة ناوةرؤكء شَيوازى ئامادةكردنى دةربإن،  
لةوة دةضَيت كلتوورى تاكإةويىء را سةثاندن 
زؤرَيك  لةالى  بةعسة  ثاشماوةكانى  لة  كة 
ماونء بةئاسانى ناسإَيتةوة، ئةوةش يةكَيكة 
لةو هؤيانةى بوونةتة كؤسثء نةيانهَيشتووة 
طةلةكةمان بةرةو ثَيشةوة هةنطاو بنَيت هةتا 
لة بوارى ئامادةكردنى ثرؤذةيةكى طونجاو بؤ 

هةرَيمى كوردستان.

 (٢٠٠٧) ــادارى  ئ (٢٤)ى  لة  نووسينة  «ئــةم 
خستنة  رووناكى  بةمةبةستى  بآلوكراوةتةوة 
دةستوورى  ثرؤذةى  ئامادةكردنى  سةرشَيوازى 
(٢٠٠٩)دا  حوزةيرانى  (٢٤)ى  لة  كة  هةرَيم 
ثةرلةمانى كوردستان ثةسةندي كرد، تةنيا دكتؤر 
نورى تاَلةبانى دةنطى بؤ نةدا، ئةم روونكردنةوة 
ناوةرؤكى ئةو راثؤرتةى  رووناكيش دةخاتة سةر 
سةرؤكى ليذنةي ثَيداضوونةوة بةو ثرؤذةيةي لةو 

رؤذةدا خوَيندرايةوة».

ضةند روونكردنةوةيةكى ثَيويست دةربارةى شَيوازى 

ئامادةكردنى «ثرؤذةى دةستوورى هةرَيمى كوردستان»
د. نورى تالَةبانى 
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سؤران ثاآلني، سةركةوت لةتيف

هةإةشةكاني سةرؤكي هةرَيمء هةوَلى 
ضاودَيرى  بؤ  رؤذنامةنووسان  سةنديكاي 
بانطةشةي  لةساتي  راطةياندن  كةناَلةكانى 
هةَلبذاردنةكاندا، طوماندةخاتة سةر بَياليةني 
راطةياندنيش  ياساى  ثسثؤإَيكي  سةنديكا، 
ثَييواية «ئةوة كاري دادطاية نةك سةنديكا». 
رؤذنامةنووسانيش ثَييانواية «ئةو بإيارةي 
ئةهلي  رؤذنامةنووساني  تةنيا  سةنديكا 
بةسةر  دةسةآلتي  سةنديكا  دةطرَيتةوة، 
دةزطا حيزبيةكاندا نيية»، وتةكاني سةرؤكي 
هةرَيميشيان بة «مةترسييةكي طةورة» زاني  

بؤ سةر ذياني رؤذنامةنووسان.
ئةنجومةني  ئةندامي  كةمال،  زيرةك 
سةرؤكي  رؤذنامةنووسانء  سةنديكاي 
كؤميتةي داكؤكيكردن  لة رؤذنامةنووسان 
بة رؤذنامةي راطةياند: «بإياري  سةنديكا 
ثرؤسةي  لةكاتي  بةضاودَيرييان  سةبارةت 
كاري  رَيكخستني  بةمةبةستي  هةَلبذاردندا 

دةزطا راطةياندنةكان بووة».
كؤميتةي  ــة  ك ــردةوة  ــك ــي ــش ــي رون
تةنيا  رؤذنامةنووسان،  لة  داكؤكيكردن  
«ئَيمة راثؤرتيك  ئامادة دةكةن،  راثؤرتيك  
ئةنجومةن،  دةيدةينة  ئامادةدةكةينء 
لةسةر  بإياري  ئةنجومةني سةنديكا خؤي 

دةدات».
ئةم  ئةهلييةكان،  ميديا  لةبةرامبةردا 
لةسةر  دةســةآلت  «فشاري  بة  بإيارة 
ئةو  ثَييواية  دةكــةنء  ئةذمار  سةنديكا» 

ئةهلييةكانء  ــا  دةزط بة  تايبةتة  بإيارة 
دةزطاي  يةك  نةيتوانيوة  ئَيستا  تا  سةنديكا 
حكومي، يان نزيك لة دةسةآلت كة زؤرترين 

ناوزاإندن دةكةن سزا بدات.
ئةحمةد ميرة ، سةرنووسةري طؤظاري 
«تائَيستا  رايطةياند  رؤذنامةي  بة  لظين 
ئةوة  بةآلم  نيية،  ديار  سةنديكا  ثَيكهاتةي 
ئةنجومةني  ئةنداماني  كة  روونة  شتَيكي 
دانراون،  بة رَيكةوتني حيزبةكان  سةنديكا 
بإوانن،  كارةكان  لة  وردتر  دةبَيت  بؤية 
كة  ئةوةبَيت  ليذنةية  ئةم  كارى  ئةطةريش 
بةدةسةآلت  دذ  ميديايانةى  ئةو  بةرامبةر 
ئةوانةى  هةبَيتء  هةَلوَيستيان  دةنووسن 
دةسةآلتيش هةر شتَيكيان كرد بةرامبةريان 

بَيدةنط بَيت، ئةمة كارَيكى مةترسيدارة».
بةوةكرد،  ئاماذةى  كةمال  زيــرةك 
ليذنةية،  ئةم  كارةكانى  لة  ديكة  يةكَيكى 
«هةر  رؤذنامةنووسانة:  مافى  ثاراستنى 
يان  لَيبكرَيت،   رَيطرى  رؤذنامةنووسَيك 
هةَلبذاردن  بةرلةوةى  ثَيبكرَيت  سوكايةتى 

تةواو بَيت ئَيمة ئيدانةى ئةو كارة دةكةين، 
جوانةكانى  رووة  لــة  يةكَيك  ضونكة 
بة  رَيطا  كة  ئــةوةيــة  هةَلبذاردنة  ئــةم 
رؤذنامةنووسان بدرَيت زانياريى تةواو لة 

سةر هةَلبذاردنةكان بآلوبكةنةوة».
بةآلم سةرنووسةري طؤظارى لظين بة 
ئةنجومةنى  ئةندامةكةى  راى  ثَيضةوانةى 
هَيرش  هةفتةيةكة  «ئَيمة  وتى:  سةنديكا 
بةَلَيننامة  طؤظارةكةمانء  سةر  كراوةتة 
كة  وةرطــيــراوة  كتَيبخانةكة  خــاوةن  لة 
سةنديكا  بــةآلم  نةفرؤشَيت،  طؤظارةكة 
نةكردووةو  ئيدانة  كارةى  ئةم  ئَيستا  تا 

هةَلوَيستى نةبووة».
ئةو  ئةطةر  وتيشى:  ميرة  ئةحمةد 
دروستكراوة  كــارة  ئــةم  بؤ  ليذنةيةي 
دةزطا  بة  بةرامبةر  سةنديكاوة،   لةاليةن 
مةترسيدارةء  بَيت  بَيدةنط  حيزبييةكان 
سةنديكا،  بَياليةنيي  سةر  دةخاتة  طومان 
ناتوانَيت  «سةنديكا  ثَييواية  ــةروةك  ه
كةناَلى  هةندَيك  ســةر  بة  دةســةآلتــى 

ئةو   بةوتةى  ضونكة  هةبَيت»،   راطةياندندا 
ئةندامي  راطةياندن   دةزطــاى  «هةندَيك 
سةنديكا نينء هيض ئيلتيزامَيكيان بةرامبةر 
سةنديكا  هةربؤية   نيية،  بةسةنديكا 

ناتوانَيت بإياريان بةسةردا بسةثَينَيت».
بارزاني،  مةسعود  كؤبوونةوةي  لة 
ســةرؤكــي هــةرَيــم، لــةطــةَل ذمــارةيــةك 
ــي كــوردســتــان،  ــووســان ــامــةن ــة رؤذن ل
ئةهلي  ــاي  دةزط رؤذنــامــةء  ذمــارةيــةك 
كرد،  بايكؤت  كؤبوونةوةيةيان  ــةو  ئ
وةآلمــي  لة  هةرَيم  سةرؤكي  هاوكات 
بابةتء  بةو  سةبارةت  رؤذنامةنووساندا 
ئةهليدا  دةزطاي  هةندَيك  لة  راثؤرتانةي 
دةكةنة  هَيرش  طواية  كة  بآلودةكرَينةوة 
كة  رايطةياند  تاَلةباني،  بارزانيء  سةر 
«دواي هةَلبذاردن مامةَلةيةكي ديكة لةطةأل 

ئةو دةزطايانةدا دةكرَيت».
سةرؤكي  وتانةي  ئةم  ميرة  ئةحمةد 
هةرَيم بة «مةترسي» دةزانَيت بةتايبةت كة 
دةسةآلتَيكي  سةرؤك  داهاتوودا  خولي  لة 

تازة  مؤدَيلة  «ئةو  وتي  هةيةو  فراوانتري 
دةتوانَيت  سةرؤك  راهاتووين،  ثَيي  نييةو 
تؤمةت دروستبكاتء خةَلك بخاتة زيندان، 
ئةمةش نةريتي ثَيشينةيةء دَلنيام سةرؤك 
زياتر  تؤمةتي  سةرء  دةباتة  قسانةي  ئةم 
دوور  ئةمةش  ئةهلي،  ميدياي  ثاأل  دةخاتة 
دةسةآلتى  سةرؤكء  ئةدةبياتي  لة  نيية 
سياسيى كوردستان،  بةآلم ئَيمة وةآلميان 
بَي  سةرؤك  دةَلَيين  ثَيى  تةنيا  نادةينةوةو 
منةت بةو بةَلطةكانت بخةرةإوو كة كَيمان 

لة ثشتة».
بةثَيي ياسا تةنيا لةدةسةآلتي دادطاداية 
نــاوزإانــدنء  بووني  لةسةر  بإيار  كة 
هةر  لةسةر  بــدات  دةرضــوون  ياسا  لة 
رؤذنامةنووسَيك يان هةر كةسَيكى ديكة.

ــان فــةوزي،  ــام ــةوة د.س ــارةي ــةوب ل
بة  راطةياندن،  ياساي  بواري  ثيسثؤإي 
دةسةآلتي  «ئــةوة  راطةياند:  رؤذنامةي 
سةنديكا نيية بإيار لةسةر بووني تةشهير 
بدات، سةنديكا بؤي نيية رؤذنامةنووسَيك 
يان دةزطايةك بة تةشهير تؤمةتبار بكاتء 
كاري  ئــةوة  بةَلكو  بآلوبكاتةوة،  نــاوي 
يةكاليى  دادطا  بإيارى  هةتا  دادطاكانة، 
نيية  ــةوةي  ئ مافي  سةنديكا  نةبَيتةوة، 
ئةوكارة بكات. ثَيشتريش ئةو دةسةآلتةي 
نيية  ياسايةك  بإطةو  هيض  نــةبــووةء 
لةكاتي  بدات  سةنديكا  بة  دةســةآلت  كة 
بإياري  ئةمة  بكات،  كارة  ئةو  هةَلبذاردندا 

خؤيانة». 
روونيشيكردةوة  فةوزي  سامان  د. 
طومان  بكات  ئةوكارة  سةنديكا  ئةطةر  كة 

دةكةوَيتة سةر بَياليةنيي  ئةو دةزطاية.

«بؤ ضاوترساندني دةزطا ئةهلييةكانة»

د.سامان فةوزي: كاري سةنديكا نيية رؤذنامةنووس
بة ناوزأاندن تؤمةتبار بكات، دادطا ئةوة يةكالييدةكاتةوة

سؤران ثاآلني، سةركةوت لةتيف

هةستيار قادر

ئةنجومةنى  عةرةبةكانى  ثةرلةمانتارة 
مادةيةكى  بةضةند  دذ  عَيراق  نوَينةرانى 
ــمــى كــوردســتــان   دةســـتـــوورى هــةرَي
دةوةستنةوةو داوا دةكةن بةر لة ئةنجامدانى 
بــةردةم  ببرَيتة  ــةرى،  ــةس ل ــرســى  راث
ئةندامَيكى  عَيراق،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
ليذنةى هةمواركردنى دةستووريش ئاماذة 
بةوة دةكات كة ئةو اليةنانة دةتوانن لةدواى 
فيدراَلى  دادطاى  لة  راثرسيش  ئةنجامدانى 

شكات لةو دةستوورةى هةرَيم بكةن.
دةستوورى  ثةسةندكردنى  لــةدواى 
ثةرلةمانى  لةاليةن  كوردستان  هةرَيمى 
بآلوكردنةوةى  (ماوةبةسةرضووة)وةو 
ماَلثةإةكانى  رَيطاى  لة  دةستوورة  ئةو 
نَيو  لة  ناإةزايى  ثةرلةمانةوة  حكومةتء 
لَيكةوتةوة  عةرةبييةكاندا  اليةنة  ليستء 
هةندَيك  سونييةكانء  اليةنة  بةتايبةت 
بةثَيضةوانةى  دةستوورييةكانى  مادة  لة 
لة  ــراق  ــَي ع هةميشةيى  دةســتــوورى 

قةَلةمدةدةن.
هةينى  رؤذى  ضوارضَيوةيةشدا  لةو   
ثةرلةمانتارانى  لة  ذمارةيةك  ــردوو،  راب
جياوازةكان  ليستة  لة  موسأل  ــارى  ش
دياريكردنى   لة  رةخنة  لةبةياننامةيةكدا 
تلكَيفء  شَيخانء  سنجارء  قةزاكانى 
سنورى  وةك  دةطرن  زوممار  مةخمورء 
«دةستوورى  دةَلَين:  كوردستانء  هةرَيمى 
هةرَيمى كوردستان ثَيضةوانةى دةستوورى 
هةميشةيى عَيراقةء تيايدا تةحةداى ئيرادةء 
ويستى طةالنى عَيراقء هَيزة سياسييةكانى 
مادةى  يةكةمى  بإطةى  لة  ضونكة  كراوة، 
عَيراقدا  هةميشةيى  دةستوورى  ى   (١١٧)
هاتوة  كة بةثَيى ئةو دةستوورةء لة كاتى 

كوردستان   هةرَيمى  جَيبةجَيكردنيةوة 
دةسةآلتةكانى ئَيستاى، هةرَيمَيكى فيدراَليةء 
دةســتــوورةدا  لــةو  كة  هةرَيمةش  ــةو  «ئ
باسكراوة تةنيا سنوورى هةرسآ ثارَيزطاى 

سلَيمانىء هةولَيرو دهؤك دةطرَيتةوة».
جبورى  سةليم  ديكةوة  لةاليةكى   
لة  عَيراقى  تةوافوقى  ــةرةى  ب وتةبَيذى 
ثشت  نابَيت  ئاشكرايكرد،  راطةيةندراوَيكدا 
كوردستان  هةرَيمى  دةســتــوورةى  بةو 
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  لة  تا  ببةسترَيت 
اليةنى  وةك  نــةدرَيــت  ثيشان  عَيراقدا 
ئةو  بةطونجاوى  ســةبــارةت  بــإيــاردةر 
لةطةأل  كوردستان  هةرَيمى  دةستوورةى 
«نمايش  عَيراقداء  هةميشةيى  دةستوورى 
قةيرانَيكى  ئةنجومةنة  لةو  نةكردنيشى 

نَيتة كايةوة». ياسايىء دةستوورى ديََ
ئةندامى  زةنــون  ئيبراهيم  هاوكات،   
حيزبى ئيسالمى  لة ئةنجومةنى نوَينةرانى 
اليةنة  ناإةزاييةى  ئــةو  بوونى  عَيراق 
هةرَيم  ــوورى  ــت دةس لــة  سونييةكانى 
راطةياند  رؤذنامةى  بة  ثشتإاستكردةوةو 
الدانء  كوردستان  هةرَيمى  «دةستوورى 
ثةرلةمانى  نةدةبوو  زؤرةو  كةموكورتيى 

هةرَيم ضاو لةو هةآلنة بثؤشَيت».
ئيسالمى  حيزبى  ئةندامةى  ئــةو    
كة  ـــردةوة  ك ــةوةش  ــةرئ ــةس ل جةختى 
«ديــاريــكــردنــى ســنــوور لــة دةســةآلتــى 
هةرَيمء  نــةك  ناوةنديداية  حكومةتى 
لة  يةكَيك  وتيشى:  ثةرلةمانةكةى»، 
مادةى  دةستوورة  ئةو  ديكةى  كَيشةكانى 
دةطرَيت  كاركردن  لة  رَيطا  كة  (١١٥)يــة  
دةستوورى  لة  هةمواركردنَيك  بةهةموو 
ئةنجامبدرَيتء  بوارانةدا  لةو  كة  عَيراقدا 
تايبةتةكانى  دةسةآلتة  دةرةوةى  دةكةونة 
بةو  ــردن  ــارك ك ــدىء  ــاوةن ن حكومةتى 
رةزامةنديى  بة  تةنيا  هةمواركردنانة 

ثةرلةمانى هةرَيم دةبَيت. 
ئةنجومةنى  اليةنانةى  ئةو  داواكاريى 
ئةوةية  رؤشنايى  لةبةر  عَيراق  نوَينةرانى 
نابَيت  عَيراق  دةســتــوورى   ثَيى  بة  كة 
بنةما  ثَيضةوانةى  هةرَيمةكان  دةستوورى 

سةرةكييةكانى ئةو دةستوورة بن.
ليذنةى  ئةندامى  ئةتروشى  سامى   
ئةنجومةنى  لة  دةستوور  هةمواركردنى 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  عَيراق  نوَينةرانى 

«داواى ئةو اليةنانة بؤ هَينانى دةستوورى 
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  بةردةم  بؤ  هةرَيم 
بةآلم  بيكةن،   ناتوانن  نييةو  رةوا  عَيراق 
راثرسى  ئةنجامدانى  دواى   لة  دةكرَيت 
لة  دةستوورة،  ئةو  لةسةر  جةماوةرى 
دادطاى فيدراَلى شكات بكرَيـتء ئةطةر ئةو 
دادطاية بإياريدا دةتوانرَيت دةستوورةكةى 

هةَلبوةشَينرَيتةوة». هةرَيم 
 ئةتروشى  ئاماذةى بةوةشدا كةدوو 

جَيطاى  بوونةتة  دةســتــوورة  لةو  خاأل 
سياسييةكانى  اليةنة  ليستء  ناإةزايى 
يةكةميان  عَيراق،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
سنوورى هةرَيمى كوردستانةء دووةميان 
لة  سةرؤكايةتيية  حوكمإانيي  سيستمى 
ئةوة  فيدراَلى  دادطاى  دةبَيت  كة  هةرَيمدا، 
دوو  دةكرَيت  ئايا  كة  يةكالييبكاتةوة 
سيستمى حوكمإانى جيا لة  يةك دةوَلةتدا 

هةبَيت؟

داوا دةكةن بةر لة راثرسى ببرَيتة بةردةم ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراق

ذمارةيةك ثةرلةمانتارى عَيراق لة دذى دةستوورى هةرَيم دةوةستنةوة
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کة  لةدةستداية،  سةربازييةکاني  ئابووريء 
دةزطاکان دةباتبةإَيوة، کة پرؤسةي طؤإان 
لة جَيطايةکي بةرتةسکدا طيردةکاتء ناهَيَلَيت 
طؤإان  رؤحييةتي  لَيرةوة  تَيبپةإَيت.  لةوة 
رادةکَيشَيتة  ئةوانة  سياسةتيشدا  ناو  لة 
نايانةوَيت  کة  طــؤإانــةوة  پرؤسةي  ناو 
وةک  سياسيدا  کايةي  لة  هاوکَيشةکان 
خؤيان بمَيننةوة. رؤشنبير بة حوکمي تواناي 
هةميشة  رةخنةکردني  دؤزينةوةء  بينينء 
ئؤپؤزسيؤنَيکي  جؤرة  بةآلم  ئؤپؤزسيؤنة، 
باآلترة لة ئؤپؤزسيؤني سياسي، هوشياريي 
ئةم  ئةو زةمينةية دةإةخسَينَيت کة  طؤإان 
هةموو  لة  رؤشنبير  ناإازييةي  رةهةندة 
نزيکببَيتةوةء  تر  ناإازييةکاني  رةهةندة 
خؤي  ديناميکييةکةي  راديکالء  رؤحة  بة 

موتوربةيانبکات.
 رؤشنبير لة رَيطاي ئيشکردنةوة لةسةر 
دةکات  فشارَيک  هةموو  طؤإان  رؤحييةتي 
تةکنيکي  طةمةکة،  «ياساکاني  بؤئةوةي 
ياريية کؤمةآليةتييةکان، مؤراَلي بکةرةکان، 
پةيوةنديي بکةرةکان» بخاتة ژَير فشارَيکةوة 
نوَيبوونةوةي  طةشةء  پرؤسةي  خزمةتي 
ــدةدات  ــةوَل ه ــة  وات بکةن.  کؤمةآليةتي 
ئيشبکات  فةزايةکدا  لة  طؤإان  رؤحييةتي 

بارکرابَيت بة بةهاء ئةخالقياتَيکي روون. 
ئةخالقييةء  هةم  رؤشنبير  وةزيفةي 
هةم ستاتيکي، لةسةر مؤراألء بيرکردنةوةء 
وَينةي  ئيشدةکات،  بکةرةکان  هةستي 
جيهانَيکي ئامادةکراو ناکَيشَيتء بيسةپَينَيت 
لة  بةرطري  بةَلکو  بةسةر هةموو کايةکةدا، 
فةزاي بيرکردنةوةي ئازادء ديالؤطي ئازادء 
ئةطةرةکان  هةموو  بؤ  ئازاد  هةَلبژاردني 
ئامادةي  جيهانَيکي  نةخشةي  دةکــات. 
لة  ئةو  بةآلم  بکات،  پَيشکةشمان  نيية  پَي 
کؤمةَلَيک  لة  بةرطري  جيهانةکاندا  هةموو 
بةهاي چوونيةک دةکاتء دةچَيتة شةإةوة 
لةپَيناوي ئةو بةهايانةدا، دةشَيت خؤي بچَيتة 
وةزيفة  بةآلم  تايبةتييةوة  مؤدَيلَيکي  پشت 
بنةإةتييةکةي دواجار ئةوةية کة مافي هةموو 
مؤدَيلةکان بپارَيزَيتء هوشياريي طشتي لة 
هةر مةيلَيکي سةرکووتکةرانة بؤ ئةطةرَيک 
ساتةشدا  لةو  پاکبکاتةوة.  ئةطةرةکان  لة 
تةواو بَياليةني خؤي دةدؤإَينَيت کة يةکَيک 
لة طةمةکةرةکاني سياسةت ئةو ئازادييانةي 
خستةژَير مةترسييةوة، يان مةترسي لةسةر 
کؤي ئةو رَيکةوتنة کؤمةآليةتيانة دروستکرد 
طرنطة.  کؤمةَلطا  نــاوةوةي  يةکَيتي  بؤ  کة 
واقسةبکةين  طةورةية  دةبةنطييةکي  واتة 
کاتَيک  هةموو  دةتوانَيت  رؤشنبير  کة 
لةبةرابةر  ناتوانَيت  رؤشنبير  بَيت،  بَياليةن 
دةسةآلتء  کؤکردنةوةي  ديکتاتؤرييةتء 
بچوککردنةوةي ئازاديية طشتيةکاندا بَياليةن 
بَيت، ناتوانَيت دةرهةق بة خراپ بةکارهَيناني 
دةسةآلتء بَيإَيزکردني فةرد بَياليةن بَيت. 
چؤن  ئَيستا  ئَيراني  رؤشنبيري  نمونة  بؤ 
دةتوانَيت بةرابةر ديکتاتؤرَيکي جاهيلي وةک 
ئةحمةدي نةژاد بَياليةن بَيت، چؤن دةتوانَيت 
کة  نةطرَيت  هَيزانة  ئــةو  هةموو  پشتي 
بطؤإن،  ئَيران  واقيعي سياسيي  دةيانةوَيت 
کوردستان  لة  کة  داوايــانــةش  ئةمجؤرة 
دةرهةق بةبَياليةني رؤشنبيران دةيبيستين،  
بةهةمان پلة ناواقيعيء نادروستة، بةشَيکيان 
لة خؤدزينةوة و دَيت لة ئةرکي رؤشنبيرء 

بةشَيکيشيان لة سةنطةري دةسةآلتدارانةوة 
لةسةر  چاوَيکي  هةميشة  رؤشنبير  دَيت. 
بةآلم  دةمَينَيتةوة،  هــةرواش  سياسةتةء 
مةبةستي لةم چاودَيريية ئةوة نيية سياسةت 
ساتَيکدا  هةموو  لة  بؤئةوةية  بةَلکو  بکات، 
طةر  بداتء  سياسةت  پةالماري  بتوانَيت 
هاتوو ئةو بنةما طرنطانةي ژيانء ئازاديء 
طرنطي  لــَيــرةوة  تَيکشکاند.  کؤمةَلطاي 
رؤشنبيرء ناوازةييء تايبةتييةکةي ئةوةية 
کة ياريکةرَيکي طةورةي سياسةتة بَيئةوةي 
سياسيةتدا  لة  هَيندةي  هةر  بَيت،  سياسي 
دةدؤإَينَيت،  خؤي  هَيزةي  ئةو  توايةوة 
سياسةت  لة  ــةواوي  ــةت ب هَيندةش  هــةر 
خؤيء  ئيشکردني  ئيرادةي  دوورکةوتةوة 
ماناي ئةخالقي خؤي لةدةستدةدات.  لَيرةوة 
رؤشنبير ناتوانَيت تاسةر وةک دؤست يان 
دةسةآلتدا  لةطةأل  راوَيژکار  يان  هاوکار 
زؤر  نةيار  وةک  دةتوانَيت  بةآلم  ئيشبکات، 
بةکةَلک بَيت، چونکة دةتوانَيت دةسةآلت لة 

خؤيء کؤمةَلطاش لة دةسةآلت بپارَيزَيت. 
خاَلَيکي زؤر طرنطي ديکة ئاماژةي پَيبدةم 
ئةوةية کة «فيکري طؤإان» لة داواکارييةکاني 
خؤيدا طوَي بةوة نادات ئايا ئةم داواکارييانة 
نا.  ياخود  جَيبةجَيبَيت  ئَيستادا  لة  دةشَيت 
بکةين  فيکريش  مَيژووي  تةماشاي  طةر 
روونــدةبــَيــتــةوة،  بؤ  ئةمةمان  روونــتــر 
هةموو  نةيانتوانيوة  هةرطيز  کؤمةَلطاکان 
واتة  جَيبةجَيبکةن،  فةيلةسوفان  خواستي 
ديالؤطَيک  هيچ  طؤإانء  رؤحييةتَيکي  هيچ 
لةسةر مَيزة طةورةء مَيژووييةکاني طؤإان 
بةرنامةي  کة  نايةت  دوايي  بةو دةرةنجامة 
بکةن  رؤشنبيرَيک  يــان  فيکرَيک  کــاري 
کؤمةَلطايةک  هيچ  خؤيان.  مانيفَيستي  بة 
کؤمارةکةي  شَيوازي  لةسةر  نةيتوانيوة، 
ئةفالتون يان يؤتؤپياکةي تؤماس مؤر، يان 
کانت،  يونيفرسالء رؤشنطةرةکةي  مؤدَيلة 
ياخود کؤمةَلطا سؤسياليستييةکةي مارکس 
دروست ببَيت، بةآلم ئةوة هيچ لةوة ناطؤإَيت 
کة رؤشنبيران دةبَيت بة مؤدَيلةکاني خؤيان 
رؤحييةتي  بکةن،  کؤمةَلطاکان  تةحةداي 
طؤإان تا سنووري دوور بجوَلَيننء نةهَيَلن 
طــؤإان  فةنتازياي  ــؤإانء  ط خةياَلي  لة 
فيکري طؤإان هةميشة  ببَيتةوة. واتة  خاَلي 
ئاستَيکيان  ئيشدةکات،  ئاست  دوو  لةسةر 
ئةو  تواناي  لة  جَيبةجَيکردني  کة  ئاستَيکة 
بةخشيني  مةبةستي  نييةء  وةختةدا  ساتة 
مؤدَيلء ئامانجَيکي ئيديالة بة کؤي پرؤسةي 
ديشيان  ئاستةکةي  کؤمةَلطا،  بونيادناني 
نَيوان  لة  دةيةوَيت  کة  پراکتيکيية  ئاستَيکي 
دونيا  ئةو  خؤيء  يؤتؤپييةي  مؤدَيلة  ئةو 
واقيعييةي ئَيستادا پرد دروستبکات، پَيطةي 
هةموو  لة  بونيادنةر  پنتي  وردء  ورد 
زانستيء  ژَيرخاني  بچَينَيت،  جَيطاکاندا 
ستاتيکيء ئةخالقي کؤمةَلطا بةرزبکاتةوة بؤ 
ئاستَيک بتوانَيت هةمان ئةو خةونة ببينَيت، 
لَيرةدا مةسةلةکة تةنيا ئةوة نيية کة چةند لةو 
ئةوةية چةند کةس  بةَلکو  دَيتة دي،  خةونة 
پرسيارةي  ئةو  بؤية  دةبينَيت.  خةونة  ئةو 
رؤشنبيران  خةوني  فيکرء  لة  ــار  زؤرج
دةکرَيت، ئايا ئةم خةونة ياخود ئةم ئومَيدة 
واقيعية، پرسيارَيکي بَيماناية کة لة عةقَلَيکي 
دَيتةدةرآ  بةرتةسکةوة  زؤر  پراطماتيکي 
فيکري طؤإاندا کؤي  لةطةأل  کة هيچ شتَيک 

ناکاتةوة. چونکة ئيشي فيکر ئةوةية تةحةداي 
نةوةک  کؤمةَلطا،  بةردةمي  بخاتة  طةورة 
بچوک،  کورتخايةنء  تةکتيکي  طةمةي 
جيايدةکاتةوة.  سياسةت  لة  ئةوةشة  هةر 
هةربؤية جارَيکي تر لَيرةدا پَي لةسةر ئةوة 
رؤشنبير  لة  پرسيارکردن  کة  دادةطرمةوة 
ئايا لةطةأل طؤإانداية ياخود نا، پرسيارَيکي 
دةبَيت  نةوةک  رؤشنبير  چونکة  بَيماناية، 
لةطةأل  دةبَيت  بةَلکو  بَيت،  طؤإاندا  لةطةأل 
مؤدَيلة راديکالةکاني طؤإاندا بَيتء تادةکرَيت 
ئةم  چونکة  بةرزتربکاتةوة،  طؤإان  سةقفي 
سةقفة چةندة بةرزتر بَيت، هَيشتا لة تواناي 
کؤمةآليةتيدا  سياسيء  واقيعي  کؤمةَلطاء 
شةإي  بؤية  جَيبةجَيبکات،  هةمووي  نيية 
طؤإاندا  لةطةأل  ئايا  کة  نيية  ئةوة  رؤشنبير 
بَيت ياخود نا، بةَلکو ئةوةية تا چةند دةتوانَيت 
لة  رابکَيشَيتء  دوور  بؤ  طؤإان  پرؤسةي 
کؤمةآليةتيدا  سياسيء  جةستةي  کؤي 
کؤمةَلَيک  بؤ  ورديبکاتةوة  بآلويبکاتةوةء 
لة  کة  ئاسا  پنت  بچوکي  بچوک  پرؤسةي 

هةموو خانةکاني کؤمةَلطادا کاردةکات.

تايبةتييةکةي  سروشتة  بــة  فيکر 
تواناي  لَيرةوة  خةَلک،  هةموو  ناطاتة  خؤي 
تةواوي  نيية  ئةوةشي  نيازي  نييةء  ئةوةي 
هوشياريي طشتي بة يةکجؤر دروستبکات، 
ناإاستةوخؤ،  بةجؤرَيکي  تةنيا  بةَلکو 
سيستمي  لةسةر  کارکردني  بة  پَيچاوپَيچ، 
ميدياکان،  لةسةر  کارکردني  بة  خوَيندن، 
چاالکةکاني  ئيليتة  لةسةر  کارکردني  بة 
کؤمةَلطا، لة رَيطاي تَيکستء فليمء ئةدةبةوة 
کة  بکات  طةورةية  هَيزة  لةو  کار  دةتوانَيت 
دةتوانَيت  لةدواجاريشدا  جةماوةرة،  ناوي 
قؤناغَيکةوة  لة  کؤمةآليةتييةکان  دةزطــا 
هةرطيز  بَيئةوةي  قؤناغَيک،  بؤ  بطوازَيتةوة 
خؤيء  نَيوان  لة  مةودايةي  ئةو  بتوانَيت 
واتة  پإيبکاتةوة،  هةية  طشتيدا  رؤحييةتي 
ساتي يةکطرتنةوةي تةواو لة نَيوان فيکري 
نةکردةو  طشتيدا  رؤحييةتي  رؤشنبيرء 
لة  نامومکينة، ساتي جووتبووني تةواوةتي 
طؤإاندا  رؤحييةتي  طؤإانء  فيکري  نَيوان 
نامومکينة، بةآلم ئةمة هةرطيز بةو ماناية نيية 
کة فيکري طؤإان رةهةندَيکي پراکتيکي نييةء 

هوشيارييةء  ئةو  بطاتة  هةميشة  نايةوَيت 
ئاماژةي بؤ فإَيبداتء مؤراَلي تيا بطؤإَيت. بة 
کورتي هةميشة ئةو دابةشبوونة دةمَينَيتةوة 
دةکةن،  طؤإان  داواي  خةَلک  لة  بإَيک  کة 
هةروةها  چيية،  طــؤإان  بزانن  بَيئةوةي 
بإَيکيش هةميشة طؤإان بة کؤمةَلَيک ئةطةرء 
ئاسؤ باردةکةن کة جَيبةجَيکردني هةمووي 
نيية  مَيژووييةدا  چرکةساتة  ئةو  تواناي  لة 
کة تيادةژين. ئةوة جياوازييةکي ئةبةديية کة 
سروشتي  هوشيارييء  کارء  دابةشبووني 

جياوازي مرؤڤةکان دروستيدةکات.
سياقةدا  لةم  دةمــةوَيــت  کة  ــاأل  دواخ
روونيبکةمةوة ئةوةية کة چؤن کؤنزةرڤاتيڤء 
نوَيطةر لة ناو ئةم هاوکَيشةيةدا جيابکةينةوة. 
توندة  خؤبةستنةوةيةکي  کؤنزةرڤاتيزم 
دراوةکانء  جوانکردني  هةية،  کة  بةوةوة 
ئةو  دووبارةکردنةوةي  ئامادةکانة،  شتة 
ريتمةي ژيانة کة پَيشتر هةبووة يان ئةمإؤکة 
هةية، واتة ترسَيکي ناوةکي قووألء بَيبنة لة 
بةشدارة  کةسَيکة  کؤنزةرڤاتيڤ  طــؤإان. 
واتة  خؤي...  وةک  ئَيستادا  هَيشتنةوةي  لة 
دؤخي شتةکانء وَينةي جيهانء کؤمةَلطاء 
دابةشبوونةکاني  پةيوةندييةکانء  مؤراألء 
بةديوَيکدا  کؤنزةرڤاتيڤ  کةسي  پَيقةبووَلة. 
«واتة  سياسةتةوة  ناو  بَيتة  خةياأل  ناهَيَلَيت 
طؤإان  ئةطةرةکاني  فةنتازياکردني  ناهَيَلَيت 
خةياَلي  طةر  ديشدا  بةديوَيکي  ئيشبکات»، 
طؤإانيش هةبَيت، واتة هَيزي فةنتازياکردني 
بة  وَينانة  ئةو  ئةوا  هةبَيت،  ديکة  واقيعي 
ديوارَيکي ئةستوور لة واقيع جيادةکاتةوةء 
وةک مةحاأل وَيناياندةکات. واتة کؤنزةرڤاتيڤ 
ژيان،  دةرةوةي  دةکاتة  طؤإان  کةسَيکة 
رؤحييةتي  بؤ  پَيوةرمان  هةميشة  بؤية 
کؤنزةرڤاتيڤيزمي دةبَيت ئةوة بَيت کة چؤن 
وةک ئةزموونَيکي پراکتيکي سةيري طؤإان 
دةکات. بةس نيية مرؤڤ لة زةيندا وَينةيةکي 
دونياي هةبَيت کة جياوازة لة وَينةي واقيعي 
بةدةروازةيةک  دةبَيت  بةَلکو  باآلدةست، 
رَيطاکان  لة  رَيطايةک  بة  دةروازةکــانء  لة 
وَينةيةکي  لة  بکاتةوة  وَينةية  ئةو  بؤ  دةرطا 
رةمزيء زةينييةوة ببَيتة وَينةيةکي واقيعي، 
هةوَلَيکي  جةوهةريدا  لة  نوَيطةري  واتة 
طةورةية بؤئةوةي رؤحبکةين بة بةر خةياَلة 
کؤمةآليةتيء سياسييةکانيشدا، ژيان بکةين 
لة  بةجؤرَيک  کة  خةونانةدا  ئةو  بةبةر 
واتة  دةنوَينن.  نةکردة  مةحاألء  جؤرةکان 
کرانةوةيةکي  هةميشة  طــؤإان»  فيکري   »
واقيعة  ئةم  واقيعدا،  بةسةر  پراکتيکيية 
دةشَيت واقيعي سياسي بَيت، بةآلم دةشَيت 
کايةيةکيش  بة  تايبةت  زانستي  واقيعَيکي 
بَيت، واتة دةشَيت کردارَيک بَيت بؤ طؤإيني 
پةالمارَيکي  دةشَيت  سياسيء  واقيعي 
ناو  بؤ  بَيت  ميتؤديي  زاراوةيــيء  تيوريء 
دةکرَيت  زانستي.   کولتووريء  کايةيةکي 
طؤإان  لة  قسة  کؤنزةرڤاتيڤ  کةساني 
بکةن، بيانةوَيت وا دةرنةکةون کة دژي هةر 
طةشةيةکن،  هةر  طؤإانء  هةر  جوَلةيةکء 
فيکريء  ئةطةرَيکي  وةک  ــؤإان  ط بــةآلم 
کة  دروستدةبَيت  کاتَيک  تةنيا  کؤمةآليةتي 
بة  کة  جيانةکرَيتةوة،  پراکتيکي  کايةي  لة 
راستي هَيزي فشاري هةبَيت، واتة نةخرَيتة 
جياوازييةوة لةطةأل کرداردا، نةخرَيتة ئةوديو 
کردارةوةء وةک خولقَينةرَيکي روداو ئيفليج 
تةنيا  طؤإان  لة  هةَلوَيست  لَيرةوة  نةکرَيت. 
کردارء  وةک  طؤإاندا  دةرکةوتني  لةساتي 
تا  ــت...  ــةوَي دةردةک مَيژوويي  ئةطةرَيکي 
طؤإان  ديار نيية، تا ئةو کاتةي هوشياريي 
ئامادةطي  پَيويستي  خؤيء  هَيزي  طؤإان 
لة  قسة  ئةستةمة  نةدؤزيوةتةوة،  خؤي 
هةَلوَيستي راستةقينة لة طؤإان بکةين. واتة 
کة  کؤنزةرڤاتيڤةوة  کةسي  پَيچةوانةي  بة 
هةمان  ئةبةدي  دووبارةبوونةوةي  لةطةأل 
سيستمداية، نوَيطةريي هةوَلَيکي طةورةية بؤ 
راکَيشاني فيکري طؤإان بةرةو ئاقارة هةرة 

راديکالةکاني.

تيورة، سياسةت، طؤأان

«دةربارةي سنوورةكـــــاني ئيلتيزامء بيَباكي الي رؤشنبيران»
هيض كؤمةَلطايةك نةيتوانيوة، لةسةر شَيوازي كؤمارةكةي ئةفالتون يان يؤتؤثياكةي تؤماس مؤر، 

يان مؤدَيلة يونيفرسالء رؤشنطةرةكةي كانت، ياخود كؤمةَلطا سؤسياليستييةكةي ماركس دروست ببَيت، 

بةآلم ئةوة هيض لةوة ناطؤإَيت كة رؤشنبيران دةبَيت بة مؤدَيلةكاني خؤيان تةحةداي كؤمةَلطاكان بكةن، 

رؤحييةتي طؤإان تا سنووري دوور بجوَلَيننء نةهَيَلن لة خةياَلي طؤإانء فةنتازياي طؤإان خاَلي ببَيتةوة

رؤشنبير هةميشة ضاوَيكي لةسةر 

سياسةتةء هةرواش دةمَينَيتةوة، بةآلم 

مةبةستي لةم ضاودَيريية ئةوة نيية سياسةت 

بكات، بةَلكو بؤئةوةية لة هةموو ساتَيكدا 

بتوانَيت ثةالماري سياسةت بداتء طةر 

هاتوو ئةو بنةما طرنطانةي ذيانء ئازاديء 

كؤمةَلطاي تَيكشكاند. لَيرةوة طرنطي 

رؤشنبيرء ناوازةييء تايبةتييةكةي ئةوةية 

كة ياريكةرَيكي طةورةي سياسةتة بَيئةوةي 

سياسي بَيت، هةر هَيندةي لة سياسيةتدا 

توايةوة ئةو هَيزةي خؤي دةدؤإَينَيت، 

هةر هَيندةش بةتةواوي لة سياسةت 

دووركةوتةوة ئيرادةي ئيشكردني خؤيء 

ماناي ئةخالقي خؤي لةدةستدةدات
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هوشياريي طؤإان ضيية؟

کة  خاَلةية  ئةو  طــؤإان»  «هوشياريي 
کؤمةَلطاوةء  ناو  لة  طؤإان»  «رؤحييةتي 
فيکريء  کاية  نــاو  لة  ــؤإان»  ط «فيکري 
فةزايةکي  وةردةطرَيتء  مةعريفييةکاندا 
دروستدةکات.  بؤ  هاوبةشيان  کارکردني 
فةزا  ئــةو  نوَينةري  ــؤإان  ط هوشياري 
دةرفةتي  کة  کؤمةآليةتييةية  مَيژووييء 
سياسيء  هوشياري  بؤ  کارکردن  پَيکةوة 
طشتي  هوشياريي  مةعريفيء  هوشياري 
لةسةر  پَيکإا  کة  فةراهةمدةکات  کؤمةَلطا 
يةکةيان  هةر  بةآلم  ئيشبکةن،  پإؤژة  يةک 
«هوشياريي  واتــة  خــؤي.  ئاإاستةي  بة 
هَيزانةية  ئةو  هةموو  ئامادةطي  طــؤإان» 
پرؤسةي  ناتوانن  يةکدي  بةبآ  دةزانن  کة 
طؤإان  هوشياريي  دروستبکةن.  طؤإان 
جؤرة ئامادةطييةکة کة دةبَيت لة سَي ئاستدا 
بووني  لة  قسة  تا  ئامادةبَيت  کؤنکرَيتي  بة 
طؤإاندا،  رؤحييةتي  ناو  لة  يةکةم:  بکةين، 
دووةم: لة ئاستي سياسيدا، سَيهةم: لة فيکري 
بةشةي  ئةو  طؤإان،  هوشياريي  طؤإاندا. 
ناو رؤحييةتي طؤإانة کة دةزانَيت بة تةنها 
پرسيارة  بکاتء  باشتر  جيهان  ناتوانَيت 
طرنطةکاني خؤي دةباتة ئاستَيکي باآلتر لة 
خؤي تا وةآلمبدرَيتةوة، واتة ئةو بةشةيةتي 
طؤإان  بيربکاتةوةء  عةقالني  کةدةتوانَيت 
پرسيارء  بة  طرَيبداتةوة  توإةبوونةوة  لة 
بة  ئيقناعةوة،  کؤمؤنيکاسيؤنء  ديالؤطء 
ناو  لة  تَيفکرين  رؤحي  لة  بريتيية  کورتي 
من  بَيت  يادتان  طةر  چونکة  ئيشکردندا، 
هوشياريي طؤإانم وةک خواستَيکي طةورة 
«هوشياريي  پَيناسةکرد.  کارکردن  بؤ 
کة  سياسةتيشة  بةشةي  ئــةو  طــؤإان» 
بة  سياسيدا  کايةي  لة  طــؤإان  پرؤسةي 
کة  بةشةيةتي  ئةو  دةهَيَلَيتةوة.  زيندوويي 
هَيشتا لة ناو خةياَلي نوخبةي دةسةآلتداردا 
ئؤرطاني  پةيوةندييةکي  نةتواوةتةوةء 
جوَلة  ــاويء  ن هَيزةکاني  کؤمةَلطاء  بة 
بؤ  ئاماژةية  واتة  هةية،  ناوةکييةکانييةوة 
طوَي  دةتوانن  هَيزانةي  ئةو  سةرهةَلداني 
لةدةرةوةي کايةي سياسي بطرن بؤئةوةي 
ناو  قةيرانةکاني  بؤ  نوآ  سياسي  وةآلمي 
طؤإانيشدا،  فيکري  لة  بدؤزنةوة.  کايةکة 
فيکر  کة  بةشةيةتي  ئةو  طؤإان  هوشياري 
لة قاوغة تيوريية داخراوةکان دةردةهَينَيتء 
خؤي  پراکتيکي  رةهةندي  پَيوةدةنَيت  پاَلي 
بةهَيزبکاتء بؤ بکةري کؤمةآليةتيء هَيزي 
ئيشبکات،  لةطةَلياندا  بطةإَيت  کؤمةآليةتي 
ناو  لة  ئيشکردن  رؤحي  لة  بريتيية  واتة 

تَيفکريندا.
بريتيية  طؤإان  هوشياريي  کورتي  بة 
تيورةء  لةناو  پراکتيک  رؤحييةتي  لة 
رؤحييةتي تيورة لة ناو پراکتيکدا، بريتيشة 
لة رؤحييةتي کرانةوة لة سياسةتدا بةسةر 
نينء  سياسي  کة  تَيزانةدا  هَيزء  ئــةو 

بکةرة  کايةء  ناو  لة  کرانةوة  رؤحييةتي 
فةردء  بةسةر چارةنوسي  ناسياسييةکاندا 
کؤمةَلطاء پرسيارء ئةطةرةکاني داهاتوودا، 
واتة هوشياريي طؤإان ئةو رووبةرةية کة 
لة  پَيکةوة  خةَلک  رؤشنبيرانء  سياسيء 
ناو يةک پرؤسةي پةيوةنديدا کؤدةکاتةوة. 
تايبةتي  شوناسي  ــؤإان  ط هوشياريي 
نايانتوَينَيتةوة  ناسإَيتةوة،  فاکتةرانة  ئةم 
هاوبةشء  ئيشکردني  رووبةرَيکي  بةَلکو 
ئامانجَيکي ساتةوةختيء کاتي هاوبةشيان 
کةس  هيچ  کايةيةدا  لةم  پَيدةبةخشَيت. 
هَيزانة  لةم  هَيزَيک  هيچ  نيية،  سةرکردة 
پرؤسةي طؤإان بؤ خؤي مؤنؤپؤأل ناکات، 
طرنطء  رةطةزَيکي  هةريةکةيان  بةَلکو 
ئةواني  کة  دةهَينن  طــؤإان  بؤ  پَيويست 
ناإازيبوونء  توإةييء  خةَلک  نيانة.  دي 
پرسيار دةهَينن، فيکر تةفسيرء دؤزينةوةء 
مؤراألء بنةما بنچينةييةکان پَيشکةشدةکات، 
طؤإيني  رَيکخستنء  هَيزي  سياسةتيش 
کاري  بؤ  کؤبؤتةوة  کة  وزةيــةيــة  ئــةو 
طؤإان  هوشياريي  واتة  ئاإاستةکراوة. 
نَيوان  لة  چؤنايةتيدا  لة  جياوازييةکان 
دا  طؤإان»  «فيکري  طؤإان»ء  «رؤحييةتي 
مَيژووييء  فةزاي  يةک  بةَلکو  هةَلناطرَيت، 
دةبَيت  کة  بةردةميان  دةخاتة  کؤمةآليةتي 

پَيکةوة بيطؤإن. 
لةسةر  من  باسةکةي  ــةوةدا  ب بةآلم 
قسةيةکي  لــَيــرةدا  دةبَيت  رؤشنبيرانة 
پةيوةندي  طــؤإانء  فيکري  لةسةر  زياتر 
چونکة  بکةم.  طــؤإانــةوة  هوشياري  بة 
پةيوةندي  سروشتي  طؤإان  هوشياريي 
فيکر بة سياسةتةوة رَيکدةخات، سياسةت 
بةتايبةت تةنيا لةو ساتةدا بؤ فيکر جَيطاي 

سةرةنجة کة باس لة طؤإان دةکات.
جةوهةريدا  لة  طــؤإان  فيکري  ديــارة 
بةرهةمي کاري تيوري کؤمةَلَيک کايةية کة 
لة  دوورء سةربةخؤ  زؤر  تا  کةم  دةشَيت 
سياسةت کاربکةن، بةآلم وةک پَيشتر وتم 
تيورييةکانيدا  تَيزة  طؤإانء  فيکري  ناو  لة 
کة  هةية،  پراکتيکي  رةهةندي  هةميشة 
دةخوازَيت  واقيعء  روودةکاتة  راستةوخؤ 
کاري لةسةر بکات، لَيرةوة کؤنتاکتي فيکر 
حةتميية،  کؤنتاکتَيکي  سياسةتدا،  لةطةأل 
سياسةتدا  ناو  لة  طؤإان  هوشياريي  بؤية 
طؤإان  فيکري  بؤ  طةورة  ئاسانييةکي  کار 

دةکات. 
هةژدة  لةم  کوردستاندا  لة  نمونة  بؤ 
يةکَيتي  پــارتــيء  ــــوردوودا  راب ســاَلــةي 
بةتةواوةتي هوشياريي طؤإانيان لة فةزاي 
ئةوةش  دةرةوة،  کردة  کوردي  سياسيي 
سياسييان  مَيژووي  هةَلةي  کوشندةترين 
بوو، دةرکردني ئةم هوشياريء ئيفليجکردني 
تةواودةبَيت  بــةوة  سياسيدا  کايةي  لة 
سياسةتدا  فيکرء  نَيوان  لة  ديالؤط  کة 
هاوبةش  خاَلي  دةپچإَيت،  بةتةواوةتي 
نامَينَيت، رؤشنبير دةبَيتة ديکؤرَيکي بَيکةَلک 
ئاإاستةي  بؤ  دروستکةر  هَيزَيکي  نةوةک 
نوآ، بةآلم هيچ دةسةآلتَيک ناتوانَيت تاسةر 
طؤإان  رؤحييةتي  ــؤإانء  ط هوشياريي 
بکوژَيت. ئةم هوشياريء رؤحييةتة لة ناو 
ناکؤکيية  مَيژووء طةشةي دونياء  هةناوي 
طةورةکاني کؤمةَلطاوة دَيتء بةسةرؤکَيک 
ناوةستَينرَيت.  سياسي  مةکتةبَيکي  يان 
پَي  لَيرةشدا  دةبَيت  دووبارة  ديارة  بةآلم 

لةسةر ئةوة دابطرم کة فيکري طؤإان لةو 
طؤإان  هوشياريي  کة  طشتييةشدا  فةزا 
فةراهةمدةکات،  کؤمةآليةتي  کــاري  بؤ 
رووتء  سياسيي  طوتارَيکي  ببَيتة  نابَيت 
بتوَيتةوة  ئايدؤلؤژيدا  پَيکهاتَيکي  ناو  لة 
راستيدا  لة  بينيمان،  مارکسييةتدا  لة  وةک 
هةميشة  سياسةتةوة  بة  فيکر  پةيوةندي 
پةيوةندييةکي پإ دوودَليء طومانةء دةبَيت 
سياسةتدا  لة  ــةوةي  ئ بمَينَيتةوة.  واش 
فشارَيکي  دةبَيت  دةکات،  طؤإان  لة  باس 
بکةوَيتة  رؤشنبيراني  فيکرء  طةورةتري 
سةر، چونکة تةنيا لة ژَير فشاري فيکرداء 
هَيزانة  ئةو  وةآلمــدانــةوةي  ئةندازةي  بة 
طؤإان  راستةقينةي  چارةنوسي  فيکر  بؤ 
دةستنيشاندةکرَيت. لَيرةدا نامةوَيت لةسةر 
پةيوةندي فيکرء سياسةت قسةبکةم، چونکة 
ئةمة دةمانبات بةرةو ئةوةي لة ئةفالتوونةوة 
ئةو پةيوةنديية بخوَينينةوة تا دةطةينة سةر 
تةنيا  لَيرةدا  ئارَينَيتء بؤرديؤ،  فؤکؤء هانا 
«فيکري  پةيوةندي  بَلَيم  لةوةية  مةبةستم 
پةيوةندييةکة  سياسةتةوة،  بة  ــؤإان»  ط
بةَلکو  نابَيت،  دروست  دؤستايةتي  لةسةر 
«هوشياريي  دروستدةبَيت.  فشار  لةسةر 
سياسةت  لةسةر  فيکر  فشاري  طــؤإان» 
دةإةخسَينَيتء  بؤ  بــواري  رَيکدةخات، 
وادةکات سياسةت بؤ کةمَيکيش بووة طوآ 
لة فيکر بطرَيت. ديارة سات هةية لة مَيژوودا 
رووبةري هوشياريي طؤإانء چاالکييةکاني 
طةورةتر دةبَيت، واتة ئةو هوشياريية زؤر لة 
نزيکةوة خةَلکء سياسيية طؤإانخوازةکانء 
رؤشنفکران بةيةکةوة طرَيدةدات، وةک لةم 
ئَيراندا  طرنطةي  مَيژووييء  وةختة  ساتة 
هةَلبژاردني  ساتي  لة  ياخود  دةيبينين، 

ئؤبامادا لة ئةمريکا بينيمان.
لَيرةدا هةَلةي هةرة طةورة ئةوةية کة فيکر 

بطرَيتةوةء  سياسي  شوَيني  بيةوَيت  خؤي 
ئةو  سياسةتدا  فيکرء  نَيوان  لة  هةوَلبدات 
ئةمة  جياياندةکاتةوة،  کة  نةمَينَيت  ديوارة 
کة  کوشندةيةية  ئةفالتوونيية  هةَلة  ئةو 
تر  بةشَيوةيةکي  مارکسييةکان  ــر  دوات
طؤإان  هوشياريي  دووبارةيدةکةنةوة. 
فةزاي  نةوةک  ديالؤطة،  پةيوةنديء  فةزاي 
فةزاي  يةکطرتن،  تواندنةوةء  يةکدا  ناو  لة 
لة يةکتر، نةوةک  طوَيطرتني جياوازييةکانة 
جياوازي.  سإينةوةي  هةَلطرتنء  فةزاي 
جياوازييةکي  لةسةر  فيکر  سياسةتء 
ئةوةية  ئةويش  دروستبوون،  جةوهةري 
هةيةء  سةرةکي  ئامانجَيکي  سياسةت  کة 
فيکر  کة  هةية  سةرةکي  کةرةستةيةکي 
دةستبةسةراطرتني  ئةويش  نييةتي، 
کةرةستة مادييةکاني رکَيفکردني کؤمةَلطاية، 
واتة پراکتيککردني دةسةآلت بة مانا مادييء 
ئابوورييةکةي واتة کؤنترؤلكردني ئيدارةء 
ئةوةي  توندوتيژيية.  مافي  مؤنؤپؤَلکرني 
فيکر يان رؤشنبير هةوَلبدات کة سنوور لة 
نَيوان خؤيء سياسةتدا نةهَيَلَيت يان وةک 
بؤدةکات  بانطةشةي  کالسيکييةکة  مؤدَيلة 
سنوور لة نَيوان حةکيمء حاکمدا نةمَينَيت، 
فيکر لةوة دةردةکات فيکر بَيتء دةيطؤإَيت 
شوَينطةي  لة  کة  ئايدؤلؤژيايةک  بؤ 
دةسةآلتةوة قسة لةطةأل طوتارة فيکرييةکاني 
دةرةوةي دةسةآلتدا دةکات، واتة لة تَيزَيکي 
تَيزَيکي  بؤ  دةطوازَيتةوة  مةعريفييةوة 
خؤي  جةوهةري  سياسيء  ئايدؤلؤژيء 
وةک فيکرَيک کة لة ناو سياقَيکي مةعريفيدا 
ئيشدةکات دةطؤإَيت بؤ چةکَيک کة لةسةر 
ئيفليجکردني  دوورخستنةوةء  دةرکردنء 
واتة  ئيشدةکات.  دي  فيکرييةکاني  طوتارة 
لةو ساتةدا کة فيکر لة سياسةتدا دةتوَيتةوة، 
ئاسؤي  سياسييةوة  رووي  لة  ئةطةر  هةتا 

روناکيشي تَيدابَيت، لة ئاستي فيکردا لةسةر 
کؤنترؤلکردنء دةرکردنء بچوککردنةوةي 
پايةطيردةبَيت.  دي  فيکرييةکاني  طوتارة 
دروست ئةمةية خيانةتي فيکر لة فيکر ياخود 
ئةو  واتة  رؤشنبير،  لة  رؤشنبير  خيانةتي 
ساتةي کة فيکر دةبَيتة سياسةت سروشتي 
ديالؤط بة ئةرطومَينَيت لة ناودةچَيتء دةبَيتة 
ناهاويةکدا  هَيزي  دوو  نَيوان  لة  ديالؤط 
مادييةکاني  کةرةستة  يةکَيکيان  کــة 
تةنيا  يةکَيکيان  بةدةستةء  دةســةآلتــي 
طوتارَيکي مةعريفيية بؤ دونيا. هةر فيکرَيک 
تَيزة  سةرةتا  پةتي  سياسةتي  بة  دةبَيت 
مارکسيزم  بَيدةنطدةکات،  تر  فيکرييةکاني 
لةدةسةآلتدا يةکةمين شت کردي سةرکوتي 
سةرکوتي  بةَلکو  نةبوو،  سةرمايةدارةکان 
رؤشنبيرة نامارکسيستييةکان بوو. هةتا لة 
سيستمي ليبراليشدا، رؤشنبيرانء ئةوانةي 
ئةخالقي  سياسيء  سيستمي  لــةدةرةوةي 
سةرةکي  زامنکةري  ئةوانةن  هةر  باون، 
طلؤباَلدا،  ناوخؤء  ئاستي  لةسةر  جياوازين 
نةوةک ئةو ليبراآلنةي حوکمدةکةن. فيکر لة 
يةک کاتدا دةتوانَيت نةطؤإَيتة سةر دؤطماء 
طوتارَيک  سةر  نةطؤإَيتة  ئايدؤلؤژيا،  
طوتارةکان  نَيوان  ديموکراسي  فةزاي  کة 
سياسةتء  نةبَيتة  کة  کاتَيک  وَيراندةکات، 
لةسةر  طةورةبَيت  فشاري  هَيزَيکي  تةنيا 
سياسةت، واتة سياسةتي فيکر بريتيي نيية 
سياسةتي  پراکتيکردني  بةشداريکردنء  لة 
فشارَيکي  لة  بريتيية  بةَلکو  سياسةت، 
جَلةوکردنء  بؤ  ـــةردةوام  ب هةميشةء 
سياسةت.  عةقالنيکردني  مؤراَليزةکردنء 
سياسةتدا  ناو  لة  فيکر  ئامادةطي  واتــة 
سياسةت  «وةک  ئةويش  کة  نيية  بؤئةوة 
نةهَيَلَيت  بؤئةوةية  بةَلکو  بکات»  سياسةت 
بکاتء  سياسةت  هةر  هةميشة  سياسةت 
ناچاريبکات لة طةمةکاني خؤي بَيتةدةرَيء 
تَيکةأل بةو تَيزء بؤچوونء ئايديانةش بَيت 
دةکةنةوة.  بةردةمدا  لة  دي  ئاسؤي  کة 
سياسةتيش لةيةککاتدا دةتوانَيت نةطؤإَيتة 
کة  ديکتاتؤر  داخــراوء  سياسةتَيکي  سةر 
لَيطةإَيت  بکاتةوةء  فشارة  ئةو  بؤ  خؤي 
ژياني  ناو  بة  راستي  بة  هَيزة  ئةو  طوژمي 
سياسيدا تَيپةإَيت. ئةوةي کة ئةم فةزاية لة 
سياسةتدا دابيندةکات «هوشياريي طؤإانة». 
هوشياريي طؤإان لة ناوةوة کايةي سياسي 
کةرتدةکات «وةک ئَيستا بةزةقي لة ئَيرانء 
کةرتکردنةش  ئةم  دةيبينين»،  کوردستاندا 
ئةو  نــاو  لة  چونکة  فيکرة،  ــوودي  س لة 
ستراکتورة  دةتوانَيت  طؤإان  کةرتبوونةدا 
فشارَيکي  ژَير  بخاتة  نةطؤإةکان  جَيطيرء 
طةورةوةء بةرةو چاندني ديناميکييةتي نوآ 

بيانجوَلَيت. 
ديارة سياسةت هةميشة بوونةوةرَيکي 
دةسةآلتدايةء  لة  سةرَيکيان  دووســةرة، 
سةرَيکيان لة ئؤپؤزسيؤنداية، واتة سةرَيکيان 
پراکتيکي دةسةآلت دةکاتء سةرةکةي ديان 
دژي دةوةستَيتةوةء سنووري بؤ دادةنَيت، 
سةرَيکيان  حوکمدةکاتء  سةرَيکيان 
حوکمدةکرَيت، سةرَيکيان دةيةوَيت شتةکان 
بمَيننةوة،  خؤيان  وةک  سياسيدا  کايةي  لة 
ئيليتي سياسيء  دةيةوَيت  دييان  سةرةکي 
کراوةبنء  ئيليتي  دوو  حوکمإان  ئيليتي 
بةردةوام ئاَلوطؤإيان تَيدابکرَيت، سةرَيکيان 
فيکريء  طــؤإانــي  پــرؤســةي  ــت  ــةوَي دةي
تا  سياسيء  طؤإاني  نةبَيتة  کؤمةآليةتي 
ئةو جَيطاية طؤإاني دةوَيت کة دةستکاري 
دةسةآلتدار  نوخبةي  ناو  دةموچاوةکاني 
نةکات، سةرةکةي تريشيان بة پَيچةوانةوة 
دةموچاوة  راستةوخؤ  طؤإان  دةيةوَيت، 
بةرزةکاني ناو کايةي سياسيش بطرَيتةوة. 
حوکمي  بة  رؤشنبير  کة  ئاشکراية  لَيرةوة 
وةزيفة فيکرييةکةي هةميشة لة ئؤپؤزسيؤن 
نزيکترة،  واتة راستة فيکر فشار لة تةواوي 
کايةکة دةکات، بةآلم ئةم فشارة بةجؤرَيکي 
راستةوخؤ ئاإاستةي ئةوة دةکرَيت کة هَيزة 

تيورة، سياسةت، طؤأان

«دةربارةي سنوورةكـــــاني ئيلتيزامء بيَباكي الي رؤشنبيران»

بةختيار عةلي

هوشياريي طؤإان بريتيية لة 

رؤحييةتي ثراكتيك لةناو تيورةء 

رؤحييةتي تيورة لة ناو ثراكتيكدا، 

بريتيشة لة رؤحييةتي كرانةوة

لة سياسةتدا بةسةر ئةو هَيزء تَيزانةدا 

كة سياسي نينء رؤحييةتي كرانةوة 

لة ناو كايةء بكةرة ناسياسييةكاندا 

بةسةر ضارةنوسي فةردء كؤمةَلطاء 

ثرسيارء ئةطةرةكاني داهاتوودا، واتة 

هوشياريي طؤإان ئةو رووبةرةية كة 

سياسيء رؤشنبيرانء خةَلك ثَيكةوة 

لة ناو يةك ثرؤسةي ثةيوةنديدا 

كؤدةكاتةوة

www.ne
tew

e.c
om
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ئيمتياز: خاوةنى

وشة كؤمثانياى
سةرنووسةر:

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

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

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

ئاطاداري ريكالمء كارطَيإيء
٠٧٤٨٠١٢١١٤٤ - ٠٧٧٠١٢٠٣٩٤٩   

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

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

دابةشكردن:
٠٧٧٠١٥١٧٥٣٣ - ٠٧٧٠١٥٤٤٧٨٠ نَيوةند كؤمثانياي

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

عةلى   ٠٧٥٠٤٤٤٧١٠٩  ئيبراهيم
٠٧٧٠١٥٢٦٥٨٣٠٧٧٠١٥٧٦٩٠٦٠٧٧٠٢٢٣٣٣٠٤ ٠٧٥٠١٥٢٢٥٢٨

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

ريكــالم info. rozhnama@gmail.com

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R١٣ – ٥ ئاشكرا بانطةوازي

مةرقةد تةعزَيخانةو كردني دروست + سورداش مزطةوتي نؤذةنكردنةوةي ثرؤذة:
سورداش. لة

تةندةرى دةكات كة بةَلَيندةرو كؤمثانياكان ئاطادارى سةرجةم ثارَيزطاى سلَيمانى *
(كارطَيإىء فةرمانطةكةمان سةردانى كردن جَيبةجآ بؤ هةية ناوبراو ثرؤذةى
سةرةكي شةقامي لةسةر (٥) نهؤمى عةلى حاجى جةمالى تةالرى لة خؤجَييةتى)

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم
 ٢٠٠٩/٧/٦ رؤذى  تا  دةكات  ثآ  دةست   ٢٠٠٩/٧/١ رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير
تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٧/١٥ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

خؤجَييةتي كارطَيري بؤ نيوةإؤ ١٠ى
ثَيش كاتذمَير١١ى ٢٠٠٩/٧/١٥ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

كردنيان ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ثَيويستة -١
ثالنداناني وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى بَيت، (٩ تا   ١)

ثَيبَيت. هةولَير)يان
٢-ئةوبةَلَيندةروكؤمثانيايةىكةلةدةرةوةىهةرَيمنثَيويستةثشتطيرىتؤماركردنى

بازرطانيةوة). طشتي (بةرَيوةبةري لةاليةن ثَيبَيت
تةندةر سندوقى وةرناطيرَيتء كراو ديــارى كاتى دواى تةندةرَيك هيض  -٣

دادةخرَيت.
بة كراو ثارةى دياري بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات  بإى -٤
مليؤن ثَينج بإى (٥٠٠٠٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكى

ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى لةكاتى دةبَيت كة رؤذ ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت دينار
كردنةوةى ثرؤسةى ئامادةى بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة -٥
تةندةرةكانيان بةثَيضةوانةوة مةبةستة ئةو بؤ بكةن ديارى نوَينةرَيك يان تةندةربن

ناكرَيتةوة.
ثَيويستة لةبانطهَيشتةكةدا دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو -٦

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و بؤساَلى نوآ بدرَيت دةرامةتيان ثآ باجى ئةستؤثاكى
بؤ ناطةإَيتةوة كة دينار هةزار ثانزة (١٥٠٠٠) بةرامبةر  تةندةر  وةرطرتنى   -٧
كة كةسةى ئةو  سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى خاوةنةكةى

تةندةرةكةى بؤ دةردةضَيت.
ئامادةبووني بة بدرَيت ئةنجام بؤي ثَيويست هةية ثشكنيني كة كةرةستانةي ئةو -٨

دار. ثةيوةندي اليةني
ثشتطيري لةطةأل بكات كةشي ثَيش داوة ئةنجامي كة كارانةي ئةو ليستي بةَلَيندةر -٩
لة العمل) (جدول تقدم ماوةكةي بةثَيي كاري بةرنامةي لةطةأل وة سوودمةند اليةني

ناكرَيتةوة. تةندةر مةرجةكاندا نةبووني كاتي
بَيت. ثآ نوَينةرايةتي فةرمي نوسراوي دةبَيت كؤمثانيا نوَينةري -١٠
نةبووني مةرجةكاندا. كاتي لة نابآ بةشداربووني بةلَيندةر مافي -١١

دانا احمد مجيد
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٦٤٧ – ٥ ئاشكرا بانطةوازي

(دووبارة). بؤ قةآلدزآ جؤراوجؤر هاتوضؤي دابينكردني ثَيداويستي ثرؤذة:
تةندةرى دةكات كة بةَلَيندةرو كؤمثانياكان ئاطادارى سةرجةم ثارَيزطاى سلَيمانى *
(كارطَيإىء فةرمانطةكةمان سةردانى كردن جَيبةجآ بؤ هةية ناوبراو ثرؤذةى
سةرةكي شةقامي لةسةر (٥) نهؤمى عةلى حاجى جةمالى تةالرى لة خؤجَييةتى)

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم
 ٢٠٠٩/٧/٦ رؤذى  تا  دةكات  ثآ  دةست   ٢٠٠٩/٧/١ رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير
تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٧/١٥ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

خؤجَييةتي كارطَيري بؤ نيوةإؤ ١٠ى
ثَيش كاتذمَير١١ى ٢٠٠٩/٧/١٥ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

كردنيان ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ثَيويستة -١
ثالنداناني وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى بَيت، (٩ تا   ١)

ثَيبَيت. هةولَير)يان
٢-ئةوبةَلَيندةروكؤمثانيايةىكةلةدةرةوةىهةرَيمنثَيويستةثشتطيرىتؤماركردنى

بازرطانيةوة). طشتي (بةرَيوةبةري لةاليةن ثَيبَيت
تةندةر سندوقى وةرناطيرَيتء كراو ديــارى كاتى دواى تةندةرَيك هيض  -٣

دادةخرَيت.
بة كراو ثارةى دياري بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات  بإى -٤
دوو (٢,٥٠٠,٠٠٠) بإى  بة ضمان)  (خطاب  يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكى

طةإانةوةى  لةكاتى دةبَيت كة ٣٠ رؤذ بؤ وةردةطيرَيت دينار هةزار سةد ثَينج مليؤنء
ئامادةبَيت. تةندةر

كردنةوةى ثرؤسةى ئامادةى بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة -٥
تةندةرةكانيان بةثَيضةوانةوة مةبةستة ئةو بؤ بكةن ديارى نوَينةرَيك يان تةندةربن

ناكرَيتةوة.
ثَيويستة لةبانطهَيشتةكةدا دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو -٦

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و بؤساَلى نوآ بدرَيت دةرامةتيان ثآ باجى ئةستؤثاكى
بؤ ناطةإَيتةوة كة دينار هةزار ثانزة (١٥٠٠٠) بةرامبةر  تةندةر  وةرطرتنى   -٧
كة كةسةى ئةو  سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى خاوةنةكةى

تةندةرةكةى بؤ دةردةضَيت.
ئامادةبووني بة بدرَيت ئةنجام بؤي ثَيويست هةية ثشكنيني كة كةرةستانةي ئةو -٨

دار. ثةيوةندي اليةني
ثشتطيري لةطةأل بكات كةشي ثَيش داوة ئةنجامي كة كارانةي ئةو ليستي بةَلَيندةر -٩
لة العمل) (جدول تقدم ماوةكةي بةثَيي كاري بةرنامةي لةطةأل وة سوودمةند اليةني

ناكرَيتةوة. تةندةر مةرجةكاندا نةبووني كاتي
بَيت. ثآ نوَينةرايةتي فةرمي نوسراوي دةبَيت كؤمثانيا نوَينةري -١٠
نةبووني مةرجةكاندا. كاتي لة نابآ بةشداربووني بةلَيندةر مافي -١١

دانا احمد مجيد
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٥٤٩ – ١ ئاشكرا بانطةوازي

بازرطاني بةإَيوةبةرايةتيةكاني بةردةم رَيطاي قيرتاوكردني ضاككردنء ثرؤذة:
(دووبارة). سلَيماني لة خؤراك

تةندةرى دةكات كة بةَلَيندةرو كؤمثانياكان ئاطادارى سةرجةم ثارَيزطاى سلَيمانى *
(كارطَيإىء فةرمانطةكةمان سةردانى كردن جَيبةجآ بؤ هةية ناوبراو ثرؤذةى
سةرةكي شةقامي لةسةر (٥) نهؤمى عةلى حاجى جةمالى تةالرى لة خؤجَييةتى)

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم
 ٢٠٠٩/٧/٦ رؤذى  تا  دةكات  ثآ  دةست   ٢٠٠٩/٧/١ رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير
تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٧/١٥ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

خؤجَييةتي كارطَيري بؤ نيوةإؤ ١٠ى
ثَيش كاتذمَير١١ى ٢٠٠٩/٧/١٥ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

كردنيان ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ثَيويستة -١
ثالنداناني وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى بَيت، (٩ تا   ١)

ثَيبَيت. هةولَير)يان
٢-ئةوبةَلَيندةروكؤمثانيايةىكةلةدةرةوةىهةرَيمنثَيويستةثشتطيرىتؤماركردنى

بازرطانيةوة). طشتي (بةرَيوةبةري لةاليةن ثَيبَيت
تةندةر سندوقى وةرناطيرَيتء كراو ديــارى كاتى دواى تةندةرَيك هيض  -٣

دادةخرَيت.
بة كراو ثارةى دياري بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات  بإى -٤
مليؤن ضوار بإى (٤٠٠٠٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكى

ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى لةكاتى دةبَيت كة رؤذ ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت دينار
كردنةوةى ثرؤسةى ئامادةى بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة -٥
تةندةرةكانيان بةثَيضةوانةوة مةبةستة ئةو بؤ بكةن ديارى نوَينةرَيك يان تةندةربن

ناكرَيتةوة.
ثَيويستة لةبانطهَيشتةكةدا دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو -٦

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و بؤساَلى نوآ بدرَيت دةرامةتيان ثآ باجى ئةستؤثاكى
بؤ ناطةإَيتةوة كة دينار هةزار ثانزة (١٥٠٠٠) بةرامبةر  تةندةر  وةرطرتنى   -٧
كة كةسةى ئةو  سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى خاوةنةكةى

تةندةرةكةى بؤ دةردةضَيت.
ئامادةبووني بة بدرَيت ئةنجام بؤي ثَيويست هةية ثشكنيني كة كةرةستانةي ئةو -٨

دار. ثةيوةندي اليةني
ثشتطيري لةطةأل بكات كةشي ثَيش داوة ئةنجامي كة كارانةي ئةو ليستي بةَلَيندةر -٩
لة العمل) (جدول تقدم ماوةكةي بةثَيي كاري بةرنامةي لةطةأل وة سوودمةند اليةني

ناكرَيتةوة. تةندةر مةرجةكاندا نةبووني كاتي
بَيت. ثآ نوَينةرايةتي فةرمي نوسراوي دةبَيت كؤمثانيا نوَينةري -١٠
نةبووني مةرجةكاندا. كاتي لة نابآ بةشداربووني بةلَيندةر مافي -١١

دانا احمد مجيد
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٦٤٣ – ٣ ئاشكرا بانطةوازي

(دووبارة). باوةخؤشَين ناحيةي لة تؤإي ئاوةإؤ بؤ ثرؤذةي دةرخستة ئامادةكردني و ديزاين ثرؤذة:
كردن جَيبةجآ بؤ هةية ناوبراو ثرؤذةى  تةندةرى  كة دةكات كؤمثانياكان بةَلَيندةرو ئاطادارى سةرجةم  سلَيمانى ثارَيزطاى *
بكات سالم سةرةكي شةقامي لةسةر (٥) عةلى نهؤمى حاجى جةمالى تةالرى لة خؤجَييةتى) (كارطَيإىء فةرمانطةكةمان سةردانى

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى
نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير ٢٠٠٩/٧/١ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٧/٦ رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

خؤجَييةتي كارطَيري بؤ نيوةإؤ ١٠ى تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٧/١٥ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *
نيوةإؤ. ثَيش كاتذمَير١١ى ٢٠٠٩/٧/١٥ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

كردن: بةشدارى مةرجةكانى
وةزارةتي ثالنداناني ثَيناسةي + كوردستان يةكَيتي ئةندازياراني دةكةن (مؤَلةتي بةشداري كة كؤمثانيانةي نوسينطةو ثَيويستة ئةو -١

هةولَير) يان ثَيبَيت.
دادةخرَيت. تةندةر سندوقى وةرناطيرَيتء كراو ديارى كاتى دواى تةندةرَيك هيض -٢

(مصدق) يان (خطاب ضمان) كراو ثةسةند ضةكَيكى بة دياري كراو ثارةى بةبإى رَينماييةكان دةبَيت، ياساو بةثَيى ٣- بإى تةئمينات
ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى لةكاتى دةبَيت كة رؤذ ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت دينار هةزار سةد ثَينج مليؤنء دوو (٢,٥٠٠,٠٠٠) بإى بة

مةبةستة ئةو بؤ بكةن ديارى نوَينةرَيك يان تةندةربن كردنةوةى ثرؤسةى ئامادةى بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة -٤
ناكرَيتةوة. تةندةرةكانيان بةثَيضةوانةوة

دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى خاوةنةكةى بؤ ناطةإَيتةوة دينار كة هةزار ثانزة ٥- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (١٥٠٠٠)
دةردةضَيت. تةندةرةكةى بؤ كةسةى كة ئةو سةر

بة ثابةندبوون ثرؤذةكةو تةواوبووني تا هةبَيت ثرؤذةكةدا ديزايني لة كة كةمووكوإييةك هةموو بووني لة بةرثرسة نوسينطة -٦
تةندةرةكةوة. بة هاوثَيض مةرجةكاني

ثرؤذةكة. بة سةبارةت زانياري بؤ دانا) ثالن ـ خؤجَييةتي (كارطَيريء بكات ثةيوةنديدار اليةني سةرداني نوسينطة ثَيويستة -٧
مةرجةكاندا. نةبووني لةكاتي نابآ بةشداربووني مافي بةشداربوو ـ ٨

دانا احمد مجيد
سلَيماني ثارَيزطاري

عَيراق كوردستان/ هةرَيمي
دادوةري ئةنجومةني

تاوانةكاني دادطاي سةرؤكايةتي
كركوك

سلَيماني لة
٤٨٠/ج/٢٠٠٨ ذمارة/
٢٠٠٩/٦/٢٢ بةروار/

ئاطاداري
هاوار ــردوو راك تؤمةتباري بؤ 

مجيد عثمان
بؤ ــردراوي ــَي ن لــةبــةر ئـــةوةي
بةثَيي بكرَييت دادطايي ئــةوةي
(سزادان) ياساي لة (٤١٢) مادةي
بة تايبةتة  كــة كَيشةي ــةو ل
لةبةر ــةالر) (ك ثؤليسي بنكةي
كراوت ــاري دي جَيطاي ــةوةي ئ
رؤذنامة لة بإيارماندا نيية
بكةينةوة ئاطادارت ناوخؤييةكاندا
بةردةم لة (٢٠٠٩/٨/٢٤) رؤذي لة
خؤت يان ئامادةبيت دادطاكةمان
بنكةي نزيكترين بطةيةنيتة
بة رؤذةدا لةم هَينانت بؤ ثؤليس
بةبآ دةكرَيت دادطاي ثَيضةوانةوة

ياسا. بةثَيي ئامادةبوونت
سةرؤكي دادطا
اكرم فرج امين

كوردستان اقليم حكومة
القضاء مجلس

السليمانية استئناف كركوك في رئاسة
جمجمال االحوال شخصية محكمة

٢٨١ / ش / ٢٠٠٩ : العدد
٢٢ / ٦ / ٢٠٠٩ : التاريخ

االعالن
كويستان / عليها الــمــدعــي الــى 
االقامة محل مجهول احمد عبدالرحيم

حاليا
عبدالرحمن ( جبار حمة المدعي اقام
المرقمة الدعوىالشرعية عليكم ( رشيد

الزامكم (  (٢٨١ / ش / ٢٠٠٩ ) طالبا
تحميلكم )و الخارجي الطالق بتصديق
الورقة من ،  تبين الدعوى مصاريف
محل مجهولي اليكم المرسلة الدعوتية
تبليغكم اقتضى عليه   ، حاليا القامة
يوميتين صحيفتين في  بالنشر اعالنا
المحكمة هذه امام لحضور ، محليتين
، (١٦ / ٧ / ٢٠٠٩) اليوم صباح
من ينوب ارسال او عند حضوركم و
و علنا المرافعة ستجري ، قانونا عنكم

. االصول وفق غيابيا
التقدير مع

القاضي
شوان حبيب صالح

٤ سلَيماني/ بةرايي دادطاي
١٧٥٣/ب/٢٠٠٨ ذمارة/
٢٠٠٩/٩/١٨ بةروار/

ئاطاداري
عارف الدين نجم امين محمد ـ ١ داواكاران/

عارف نجم الدين حسن ـ ٢
بوونتان نيشتةجآ شوَيني ئَيستا كة لةسةركراوان داوا بؤ

ناديارة
ـ   ٣ عوني  بهجت خةرامان  ـ  ٢ عوني  بهجت شادمان ـ  ١
ساالر  ـ عوني ٥ بهجت نةخشةوان ٤ ـ عوني بهجت نةريمان
كمال  طزنط عارف ٧ ـ كرَيشمة كمال ٦ ـ عارف الدين بهاء

عارف
كردووة،  تؤمار ١٧٥٣/ب/٢٠٠٨ يان ذمارة داواي داواكاران
ئَيوةو لةطةأل هاوبةشن بــةوةي لةسةرتان دادطاية لةم

ملكندي  م  ٦٣٣/٢ ذمارة موَلكي لة تر لةسةركراواني داوا
دوكان ضوار كردني دروست بة هةَلساون داواكــاران وة 
لةبةر خةرجي خؤيان لةسةر بؤكراو موَلكي ئاماذة لةسةر
بإيار دادبينيء بؤ بكرَين بانطهَيشت دادطا لة داواكارة ئةوة
ضوار ئةو مولكيةتي  طةإانةوةي جَيطيركردني بة  بدرَيت
لةئةستؤ لةطةأل الشيدات) بؤيان عائدية ملكية (تثبيت دوكانة
وة نرخي ثارَيزةرَيتي ماندووبووني داواو طرتني مةسرةفي
(١٠٠٠٠٠٠٠٠) بة خةمآلندووة  يان كراوانة  دروست ئةو 
نيشتةجآ شوَيني لةبةرئةوةي عَيراقي ديناري مليؤن سةد
ئاطادار بة دا بإياري دادطا ناديارة ئَيستادا لةكاتي بونتان
ناوخؤيي جياوازةوة رؤذنامةي دوو رَيطةي كردنةوةتان لة

 ٢٠٠٩/٧/١٩ بةرواري لة دادطاكةمان لة ئامادةبونتان بة
بة  ثَيضةوانةوة  بة بنَيرن بريكار يان وة   ٩/٥ كاتذمَير

ياسا. طوَيرةي بة دةكرَين دادبيني نائامادةيي
دادوةر

ساالر رئوف محمود
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جهستهء له سهپان يان شابَيت مرؤڤ
(feeling (عاتيفه، سؤز (ئــاوهز)ء عهقأل
چاالکيي بواري سياسهتء  له  پَيکدَيت.
لهم ئابووريدا،  کؤمةآليهتيء گشتيء
راستگؤترء ناسکترء ههموويان له سيانةدا
ئهگهر ســؤز چونکه ــؤزه ، س خه تهرتر
ئاگادارينهبيتءلغاوينه کهيتءکؤنترؤلي
کاري ئــهوا نهبَيت، بهسه ريدا ــه واوت  ت
دواتر مهنتيقهء عهقألء که دژي ءاتپَيدهکات
فهرماني به کارانهي لهو دهبيتهوه پهژيوان
جؤرء چهشنء سهدان سؤز ئهوکردووته.
چه ندان چهندايهتيشهوه له رووي ئاستء
توإهيي، ترس، ههيه. نزمي بهرزيء پلهي
خؤشهويستي، رق، نائومَيدي،  ــهم، غ
جؤرهکاني سؤزدا له  تؤرانء خيشکردن...
سؤزي بنه إهتيتر ناسکترء ههموويان له
بهماناي که  النرجسية)يه، ــ (نارسيزم
يهکَيک دَيت. خؤبه شتزاني) (خؤشکؤييء
سؤزي ديكة، گرنگهکاني گهلَيک سؤزه له
له وهتهي ــداوه، ءردم سهرنجي (تــرس)ه.
خهباتي مهيداني هاتووةته گؤإان) (ليستي
قوَلهي فراوانء پشتگيريه  ئهو سياسييهوهء
پارتيء لَييدهکرَيت، خهَلکهوه کؤمةآلني له
مؤن تهواو گرژء سؤزهوه  يهکَيتيي لهإووي
حيزبه دوو  ئهم شَلهژاندووني. کردوهء 
دهستهواژهء هه موو خاوهني هَيشتا که
هَيشتا کهچي دهسةآلتن، ئامرازهکاني 
دهسةآلت بَيتوندوتيژيي دؤإاندني له ترس
سه رتاپاي هه َلبژاردنهکانهوه، لهإَيي
ههژاندوهء داگرتوه ء ءجودياني بوونء
روشاندوهء ياني خؤبه شتزاني) (سؤزي

بريندارکردوه.
ياريگهي ــه ل ـــــــه(٢٤-٦–٢٠٠٩)  ل
ههَلمهتي ههءلَير ــــ نــَيــوده وَلــهتــيــي
کوردستاني) ههَلبژاردنهکاني(ليستي
تاَلهبانيء سهرؤک راگهيهنرا، بهإهسمي
يهکه هــهر ــي ــارزان ب پــاشــان ســـهرؤک
خؤيان ءتــاري خولهک  نــزيــکــهى(٢٠) 
بارزاني روودهکاته پَيشکهشکرد. سهرؤک
سوپاسي ياريگاکهء گهنجَيکي سهد چهند
دهَلَيت: دهکــات، ئامادهبوونيان بَيپاياني
ليستي که ئاشکرايه روونء (پهيامهکهتان
ئآ کوردستانه)، ليستي بهَلَى کوردستاني،
خؤليستيکوردستانيليستيئهفغانستانء
شَلهژاني ههَلچوونء ئهمه نييه! تاجيکستان
زؤر زؤر خؤيدا ناخي له که کهسَيکه 
ءهک هه يه، پياههَلدان چهپَلهو به  پَيويستيي
برينهکاني ساإَيژي بؤ (هه توان) مهرههم
ساَلي چهند له رهخنهيهي ههمووه  ئهو
سهرؤکايهتيهکهيء خؤيء له داهاتوودا
ــه ردهوام ب گــيــراوهء ههرَيم حکومه تي
زامدارکردني هؤي بووةته دهگيرَيت،
ده َلَيت ئينجا تَييدا خؤبهشتزاني) (سؤزي
دوژمناني ناحهزانء بههَيزي  (وةآلمَيکي
گهنجان دهَلَين که دايهوه گهلهکه مانتان
ئهرکي بهجَيدَيَلنء کوردستان ناإازينء
ءاي بارزاني به جَيناهَينن). سهرشانيان
سهد چه ند ئامادهبووني به که  دةبينَيت
ءتارهکهيء بؤ گوَيگرتن بؤ گهنجَيک
ئهرکي گهنجان ئيتر بؤي، چهپَله لَيدان
کوردستان بهديهَيناوهء سهرشانيان
رَيگاوبانهکانء ــةآلم ب بهجَيناهَيَلن،
هةآلتنء دهريــاکــانــي رووبـــاره کـــانء
کهمپهکاني زيندانء گهنجان، راکردني
شايهتي ئهوروپاء... پهنابه رانيءآلتاني
ئاوارهبووني کؤچء بهداخهوه که زيندوون
ئهمه به إاستي به ردهوامه، کورد گهنجاني
به په يوهندي که سه رؤکَيکه ههَلوَيستي
رووداوء کَيشهو نهماوهء زيندوو  ءاقيعي
دوء دهستي له خهَلک بهسهرهاته کاني
دهبيستَيت، دهبينآء چـــوارهوه ســَيء
مه رگهوةإو بهکر (راسپؤتينء ئهو کَين
داوه، سهرؤکيان دهوري چابلوسانهي)
که خؤيان ءهک ببينَيت راستيه کان ناهَيَلن
به لَيدهکهم (داواتان دهَلَيت: بارزاني ههن،
ئَيوه دهبَيت نهبن. ئيستيفزاز کهسَيک هيچ
مستهوايه ئه و بَينه له وهي بهرزتربن زؤر
ناإاست ههَلويستَيکي بؤ راتانکَيشن که
رؤژَيک ئهَلبهته بههانه).  بيکهنه  ئهوهي بؤ
(لڤين)ء سهرنووسهراني قسانه ئهم پَيش

هه َلوَيستَيکي له ئاوَينه) ) (هاوآلتي)ء
سهرؤک داوهتَيکي مَيژووييدا جوامَيرانهي
رؤژنامهنووساني لهگه أل ديدار بؤ بارزانيان
ناإهزايي ءهک رهتکردبووةوه، کوردستان
تَيپهإاندني بؤ ئهو بإياري بهرامبهر
کوردستان دهســتــووري  ره شنووسي
ــؤإان) گ (ليستي پهرلةماندا. به سهر
پهرؤشء دَلسؤزيء ئهدهبء بههَيمنيء
ــهورهوه گ لَيپرسينهوهيهکي به هه ست
بهتاأل رهتکردهوه به بإيارهکهي پهرلهماني
 (٢٠٠٩- ٦ -٤) له پهرلهمان  چونکه دانا، 

رةشنووسي بهسهرچووه ء ياسايي کاتي
خهَلکدا به تَيروتهسهلي لهناو دةستوورهکه
ءادياره نهکراوه. لهسهر لَيدواني باسء
ســهرؤک الي خؤبهشتزاني) ــؤزي (س
لهمهش (٢)رهتکردنهوهيهء بهم بارزاني
که برينداربووه بهوه  کاريگهرتر قوَلترء
سهرؤکايه تيي ديكة پاَلَيوراوي ليستي ترء
مهيداني کَيبإکَيي ههَلبژاردنهوهءء هاتونهته
کورسيي مانهوه لهسهر ئهو بؤ پالنهکاني
عهقَلء پرسياري  ژَير دهخهنه دهسةآلت 
کام به عهقَليء پَيوه ري کام به دهنا لؤجيک،
مستهواي له ئهو بهَلگه مستهواي اليهنگراني
چما بهرزتره؟ ديكة ليستهکاني اليه نگراني
درهوشاوهي ئهستَيرهي ئهو اليهنگراني
هونهرء زانستء ــتء  ره وش ئاسماني
له کوردستانء له ئهدهبياتن ءهرزشء
بؤچي بههانه ناَلَيت پَيمان پاشان ههندهران؟
بوو حهقي ئهو ههَلويستَيک؟ چي کردارء
بههيچ لَيدهکهم تکاتان بَلَيت: اليهنگراني به
سهر هَيرشکردنه  بؤ نهبهن  پهنا جؤرَيک
ناإهواي کاري ئهگه ر ديكة، ليستهکاني
خودي له ده بــن سزا تووشي بکهن ءا 
داوه پهيمانمان دهَلَيت:  دواتر  خؤمانه وه.
ئازادء هةَلبژاردنَيکي گهرهنتيکردني بؤ
ئهوهي مهجاَلي کهس  ئهوهي  بؤ شهفاف
دهبوايه سهرؤک  لَيبدات. تانةي نهمَينَيت 
خؤمانهوه تهواوي قهناعهتي له ئَيمه بَلَيت:
پاکء ئازادء هةَلبژاردنَيکي  دهمانهوَيت 
لهبه ر نهک بهإَيوهبهرين، توندوتيژي بآ
ئهو خؤمان. دهرهوهي رهخنهي ترسي
کؤميسيؤني له کردووه داوامان دةَلَيت:
ژمارهي زؤرترين هه َلبژاردنهکان باآلي
کوردستان. بؤ بَين بَيگانه چــاودَيــري
خؤيء سهرؤک که ءادهردهکهوَيت لَيره دا
ئهرکه ئهم  کوردستان ههرَيمي حکومهتى 
دهسگايهکي شاني سهر دهخه نه گرنگه
پارهي ئهوهنده عَيراقي که نه  تهکنؤکراتي
تَيکهَليي ههيه پهيوهنديء ئهوهنده ههيهء نه
کهمدا ههفتهيهکي چهند ماوه ي له بتوانَيت تا

بَينن. بياني بؤ کوردستان چاودَيراني
به ــؤي خ کــه ــي ــارزان ـــه رؤک ب س
ئهوهتا ــ دهزانَيت نهتهوهيي  سهرؤکَيکي
جهژنَيکي بکهينه  (٢٥-٧) رؤژي با دهَلَيت
پارهي حسابي لهسهر دهبوايه ــ نهتهوهيي
حکومهتي هي يان سهرؤکايهتي زؤري
کوردستانبه النيکه مهوهده يانکهسايهتيي
پارچهکاني ــوردي ک کــاراي  دَلــســؤزء
حورمهتهوه بهإَيزو کوردستان ديكةي
من بؤيه  بکردايه، داوهت  چاودَير ءهک
حهزبکهنء يهکيتي پارتيء دةکهم گومان
بَياليهن چاودَيراني  بيانهوَيت  راستي  به

بگهإَينهوه، کوردستانهءه ــهدهرهءهي ل
ءا ههَلبژاردنهکاندا  له شکست له ترس 
که دهشَيوَينَيت بارزاني سهرؤک له سةر
له کوردستانه لهم  ديكة  (جارَيکي  بَلَيت
يهکتري). بؤ نابن نزيکتر يهکَيتي پارتيء
سهرؤک که  ءادهزانَيت مرؤڤ بهإاستي
ده کات که کاسؤليکي مَيردَيکي باسي ژنء
يهکتر له ههرگيز نادات رَييان ئايينهکهيان
ءهزيري سهرؤک (چه رچل)ي جودابنهوه!
سياسهتدا (له دهَلَيت: به ريتانيا پَيشيني
سودو نييه،  ههميشيي  دوژمني  دؤستء 

سهرؤک ههيه). ههميشيي بهرژهوهنديي
دؤإاندني له نيگهراني تؤقانء تــرسء
ههإهشهئامَيز لَيدهکات ءاي ههَلبژاردنهکان
دوژمنان نادهم رَيگا ديكة جارَيکي ) بَلَيت:
بکه ن)، گهلهکهمان  چارهنووسي به  ياري
پَيشتر جاري کَينء دوژمنان ناَلَيت پَيمان
گه لهکهمان چارهنووسي به  ياريان چؤن
ياريي ناهيَلَيت  چؤن جاره  ئهم کــردوه، 
شهإي بؤ هَيماکردنه  ئهگهر پَيبکه ن! 
تاَلهباني سهرؤک خؤيء ئه وا براکوژي،
شهإه لهء مَيژوودا خواء لهبهرامبهر
بهردهکهوَيت، شَيريان  بةشي  نهگريسهدا
ئهوه فرهتر، چهند که مترء چهند کاميان
بَياليهن راستهقينهء مَيژوونووساني دهبَيت
ئهنجامگيريي موزهوهر دهربارء هي نهک
دهترسم زؤر ههر ده ترسم، من بکهن،
(دوژمنان) له بارزاني سهرؤک مهبهستي
گهلهکهمان کوردهکاني سياسيه مونافيسه
(٢٠٠٩ -٧ -٢٥) ههَلبژاردنهکاني له بَيت

کوردستان! داگيرکهراني نهک
ئهو پهإي (لهگهأل ءتي بارزاني کاتَيک
ليستء ههموو بؤ خؤشهويستيم رَيزو
كؤتايدا له ههموويان که ــان ــه وارهک ق

ئَيمهن) براوکهسي کوردستانين، کوردنء
ههناوم ناخء خواردهوهء ههموو ئاوي دَلم
خؤشيهکه بهداخهوة لَيکرد. دهستخؤشي
دواي چونکه خاياند، خولهکي دوو
رووناکي نايانهويت ءتي(ئهوانهي ئهوه
ههر با ببينن، حهقيقهت راستيء ببينن،
راستء قسه  بارزاني به مه بَلَين)، بؤخؤيان
بهتاَلکردهوهء خؤي پَيشتري جوانهکهي
رهخنه گراني لهگهأل پرده کاني ههموو
کوردستان پساندء دَلسؤزء دروستکهري
زؤري سوپاسَيکي پاشان  ءيرانکرد.
-٦ -٢٤) که کرد کوردستاني پهرلهماني
ههرَيمي دةســتــووري  ــرؤژهي پ  (٢٠٠٩
تؤنَيکي به  ئينجا په سهندکرد. کوردستاني
ءتي (ئينشائةآل بارزانى زبرء توإه رهقء
دهنگي دةستوورهش ئهم (٢٥-٧-٢٠٠٩) له
چاوي ههموو لهسهر دهدرَيت، دهبَيته چقَلي
قسهي ئهمه  بهإاستي دوژمنان). ناحهزء
سهرؤکَيکي ببَيته بيهوَيت که نييه مرؤڤَيک
به خهَلک، ههموو خؤشهويستي ميهرهبانء
سهرؤکَيکي رهخنهگرهکانيشيهوه، نهيارء
خؤشيان خهَلک زؤرينهي که هَيژاء دهالل
بترسن، ههإهشهکاني گهڤء له نهک بوَيت
بؤي، سينگيانهوه به  دهستبگرن  ترسا له
تؤقاندن ترساندنء ههإهشهء شوَينهي لهو
رَيزي خؤشهويستيء موستهحيله ههبَيت،

ههبيت! راستهقينه
يهک ءتارهکهيدا ههموو  له بارزاني
ساَلهي (١٨) کارنامهي له  ره خــنــهي
هَيماي نهگرت، يهکيتي پارتيء دهسةآلتي
ناإاستهو خؤشي بؤيهککَيشه لهو ههزاران
کوردستانء سياسهتي کَيشانهي کؤمهَلي
روونيء به خراپتر لهمهش نهکرد، کوردي
ديموکراتيانهي دهسکردني دهساو ئاشکرا
رانهگهياندء پهرلهمانهوه رَيي له دهسةآلت
چوو؟ بيري نهنا، پَيدا داني نةيسه لماندء
بردنه وهي ءهخت پَيش نييه؟ پآ بإواي

نازانم! مسؤگهرکردووه؟ ههَلبژارنهکاني
کارهسات  خوتبهيه خوتبه نهبوو  ئهم
زاَلبووني هؤکه ي كةوتهوه ءا که بوو!
ءبريندارهکاني ههژارء  ههَلچوء  (سؤزه
بهسهر بوو بارزاني خؤبه شتزانيني) ترسء
سهرهتادا هؤشيدا. له عه قألء بيرء ئاوهزء
لهسياسهتء نووسيمسؤزهکانراستگؤن،
گشتيءکؤمةآليهتيء چاالکيي ــواري ب
دهشَيت نهکهين لهغاويان ئهگهر ئابووريدا،

بن!! گهلَيک خهتهرناک گهلَيک
تَييدا   که  (  ٦-٢٠٠٩ -٢٤) رؤژي
پإؤژهيدةستووريههرَيميکوردستانيش
حيزبي سازشي گوشينء پاألء فَيألء به
به ناوبنرَيت حهقيهتي تَيپهإَينرا تهسک

کوردستان! که ي رهشه رؤژه

ــهژاو! شــلـَ سـهرؤکـي
مهعروف/ئهلَمانيا ههژار د.

دةيانزانى كةوابَيت

كؤمةآليةتى دادثةروةريى

ضيية!!

بنارى مام خالَؤ

ــردوو راب لةماوةى
هــــةر لـــةســـةرةتـــاى
ــى ــوون ــارب ــةك ــب دةســت
ثَينجةمى كــابــيــنــةى
هــةرَيــمــى حــكــومــةتــى
ثةرلةمانى كوردستانء

ئةو كؤى رةخنةكانء زؤربةى كوردستان،
باسانةىدةكران،هةمووىدةطةإايةوةبؤئةوةى
لةبةشَيكى كؤمةآليةتى ــى ــةروةري دادث كة 
حكومةتدا دامةزراوةكانى دامودةزطاء زؤرى
كَيشة زؤربةى هؤكارى ئةوةش نيية، بوونى
لةسةرووى كؤمةآليةتىء ئابوورىء سياسىء
زؤر بوو، طةندةَلييةكان هؤكارى هةموشيانةوة
دةكران، ضارةسةرةكانيان طرفتةكانء باسى
باسةكان زؤربةى ثراكتيكةوة لةإووى بةآلم
طةندةَلييةكان لة بؤئةوةى نةكران، جَيبةجآ

كةمبكرَيتةوة.
لة ئَيستا ــرة ــةي س زؤر ــة ك ئـــةوةى 
حيزبةكان زؤربةى هةَلبذاردن ثإوثاطةندةكانى
كؤمةآليةتييان دادثــةروةريــى دروشــمــى
ثرسيارة لَيرةدا ئةوةى بةرزكردووةتةوة،

بوون؟ لةكوآ ئَيستا تاكو ئةوانة كة ئةوةية
بإيارء زؤر كوردستان ثةرلةمانى لة
رةوشةى ئةو ضاككردنى بؤ دةرضوون ياسا
ياساى ياسايانة لــةو يةكَيك هــةبــوو، كة 
هةرَيمى سةرؤكى كة بوو،  رؤذنامةنووسان
كردةوة، جَيبةجَيكردنى  لة كوردستان جةختى
دةرضوونى لة كةم ماوةيةكى دواى بةآلم
روبــةإووى ثَيشَيلكاريى هةمان ياسايةكة،
لةهةمانكاتدا كــرايــةوة،  رؤذنامةنووسان
لَيثَيضينةوةى ئازادةء زؤر هةية رؤذنامةنووس

ناكرَيت؟! لةطةَلدا
دةرضــووى خؤمان هةرَيمةى  لةو هةر
زانكؤى سةركةوتووانة زؤر هةية، زانكؤ
باشى ــرةى ــم ن ــةء ــل ث ــــردووةء ــــةواوك ت
نةبووةء حيزبى لةبةرئةوةى  بةدةستهَيناوة، 
هاوثؤلةكةى دانــةمــةزراوة. ناناسَيت، كةس 
نمرةكانى دةرضــــووةء دووةم  خولى لــة 
واستةى لةبةرئةوةى ثةسةندة، هةمووى
تاقيكردنةوةكةى ئةنجامى ئةوةى ثَيش هةية،
هةرَيمةى لةو ـــةزراوة.  دام وةربطرَيتةوة،
يةكترن، لةتةنيشت قوتابخانة دوو خؤمان
منداَلةكان ثَيدراوة طرنطى ئةوةندة يةكَيكيان
بضن لَيدابَيتء زوو بةيانيان حةزدةكةن هةر
ساردوسِرو ئةوةندة ديكة ئةوةى خوَيندن، بؤ
تَييدا ضركةيةكيش ناتوانَيت منداأل ناخؤشة 
يةك هةية تاك كؤمةَلطاية لةو هةر بخوَينَيت.
ناو بَيشكةى منداَلةكةى هةشة زةوى نيية، بست
نيية نان هةية تاك بةناوةوةية، زةوى ضةندين
نامَينَيت كةس  دادَيت مانط تا سةرة بيخواتء
لةوثةإى هةية تاكيش بكات، قةرز لَي ثارةى
دادثــةروةريــى ئةوةية  خؤشطوزةرانيداية. 
حيزب هةمان هةر  ئةوانة  ئةى  كؤمةآليةتى؟ 

نين؟
حيزبَيكتاكوئَيستاداثةروةريىكؤمةآليةتى
بؤ بةرثرسةكانيان نةكردبَيتء جَيبةجآ
ئؤتؤمبَيلء بضووكةكةيان ــةرة ه منداَلة
دؤستء خزمء  كإيبَيت، باَلةخانةيان ظَيالء 
بَيتء سةرةوة لةسةرةوةى  برادةرةكةنيان 
دوو ضاوتانةوة لةسةرووى بَلَيت ثَييان ئةوةى
هةَلدةطرن، بةرامبةر كينةى ئةوثةإى هةية برؤ
دةتوانن هةَلبذاردن دواى ئةمإؤء ضــؤن

بكةن؟ جَيبةجآ كؤمةآليةتى دادثةروةريى
ــةوةى ــكــردن ــاوةدان ئ ــةى لــةبــرى ــةوان ئ
ئةَلمانىء طوندى كوردستان طوندةكانى
دةكةنةوة، ئاوةدان ئيتاَلىء.......هتد ئينطليزىء
طوندةكانى ئةو هةَلبذاردنة دواى ناكرَيت باوةإ

كوردستان ئاوةدان بكةنةوة.
طةندةَلى تالبوونةوة لةناو تا دوَينآ ئةوانةى
مافةكانمان هةموو  بةيانى دةتوانن  ضؤن
براء كوإة باوةإناكرآ بن! دادثةروةر ثَيبدةنء
كوإة هةذارَيك يان البداتء خوشكةكةى كوإة

دابنَيت. هةذارَيك لةشوَينى ئةو كضة
دادثةروةريى دروشمى ئةمإؤ ئــةوةى
يةكةم لة دةبواية بةرزكردووةتةوة كؤمةآليةتى
ئةمإؤ كارى بؤ دةست بةكاربوونيةوة رؤذى
داهاتوو هةَلبذاردنى  ثإوثاطةندةى  بكرداية، 
سةر دةضيتة كة دةستثَيدةكات رؤذةوة لةو
بةمإؤ دةطؤإَيت، هةمووت كة كورسييةكةى

ثَيكنايةت.

دؤإاندني له نيگه راني تؤقانء ترسء سهرؤک

بَلَيت: هه إهشهئامَيز لَيدهکات ءاي ههَلبژاردنهکان

چارهنووسي به ياري دوژمنان نادهم رَيگا ديكة (جارَيکي

جاري کَينء دوژمنان پَيمان ناَلَيت بکهن)، گهله کهمان

کردوه، گه لهکهمان چارهنووسي به  ياريان چؤن پَيشتر

هَيماکردنه ئهگه ر ياريي پَيبکهن! ناهيَلَيت چؤن جاره ئهم

تاَلهباني سهرؤک ئهوا خؤيء براکوژي، شهإي بؤ

نهگريسهدا لهء شهإه  خواء مَيژوودا لهبهرامبهر

کهمترء چهند کاميان بهردهکهوَيت، شَيريان بةشي

راستهقينهء مَيژوونووساني دهبَيت ئهوه فرهتر، چهند

بکهن، ئهنجامگيريي موزهوهر دهربارء هي نهک بَياليه ن

سهرؤک مهبه ستي دهترسم زؤر ههر دهترسم، من

سياسيه کوردهکاني مونافيسه له (دوژمنان) بارزاني

(٢٠٠٩ -٧ -٢٥) ههَلبژاردنهکاني له بَيت گهلهکهمان

کوردوستان! داگيرکهراني نهک

دةستوورهش ئهم (٢٥-٧-٢٠٠٩) له (ئينشائةآل ءتي

ههموو چاوي چقَلي ده بَيته دهدرَيت، لهسه ر دهنگي

که نييه مرؤڤَيک قسهي ئهمه بهإاستي دوژمنان). ناحه زء

ههموو خؤشهويستي ميهرهبانء سهرؤکَيکي ببَيته بيهوَيت

سهرؤکَيکي هَيژاء رهخنهگرهکانيشيهوه، نهيارء خهَلک، به

نهک له گهڤء بوَيت خؤشيان خهَلک دهالل که زؤرينهي

به سينگيانهوه ده ستبگرن ترسا له ههإهشهکاني بترسنء

تؤقاندن ههبَيت، ترساندنء ههإهشهء لهو شوَينهي بؤي،

ههبَيت! راستهقينه رَيزي خؤشهويستيء موستهحيله
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راديؤى دةنطى طؤِران

كة  دةكاتةوة بةريَز بيسةرانى  ئاطادارى

طويَبيستى خوارةوة ناوضانةى لةم دةتوانن

بن بةرنامةكان

 KNN فريكوَينسييةكانى جيهانيشدا لةسةر سةرتاسةرى  لة

بن بةرنامةكان طوَيبيستى دةتوانن

حةوزى شارةزور، طةرميان، دةظةرى لة

تةقتةقء نازةنين، هيران، بتوَين، شةقآلوة،

FM 94.4 فريكوَينسى بة كؤية،

هةولَير لة

 FM 89.5 فريكوَينسى بة هةولَيريش لة
كؤمثانياي رؤذي نوآ (١٠٠٨) يةكةي نيشتةجَيبوون لة جوانترين شوَيني سلَيمانيدا دروست دةكات لةسةر 

شةقامي بازنةيي مةليك مةحمود (نزيك سةنتةري بؤَلينط)، هةر يةكةيةك بة رووبةري (١٠٩ م٢)و ثَيكدَيت 
لة (ذووري ميوان، ضَيشتخانة، (٣) نوستن، مدخل، راإةو، حةمام، توالَيت، شوَيني غةسالةو مةغسةل، بالكؤن).

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

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

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

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

كؤمثانياي رؤذي نوآ

بؤ وةبةرهيَناني 
خانووبةرة

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

.٣٠No.  6    Date-٦-٢٠٠٩ذمارة: (٦)

ةو
ةر

ـــ
ب

٥٧
نةوشيروان مستةفا لة ثةيامَيكدا بؤ طةنجان:

ئةنجامنةدانى هاوسةرطيريى ذمارةيةكى زؤرى كوأو كض 
دةطةأيَتةوة بؤ بَيداديى لة دابةشكردنى سامانء دامةزراندندا

30-6-2009

ريَبين فةتاح

بزوتنةوةى دواِرؤذى كوردستان 
كة بنكة جةماوةرييةكةى لة ثارَيزطاى 
بزوتنةوةى دواِرؤذى كوردستان 
كة بنكة جةماوةرييةكةى لة ثارَيزطاى 
بزوتنةوةى دواِرؤذى كوردستان 

تةواوى  كة  رايدةطةيةنَيت،  هةولَيرة، 
دةنطةكانى خؤى دةخاتة ثاَل ليستى 
بزوتنةوةكةش  سكرتَيرى  طؤِرانء 
ئةندامانء  سةرجةم  لة  داوا 
هاوآلتيانى  بزوتنةوةكةء  اليةنطرانى 
ليستى  بة  دةنط  دةكات  كوردستان 
ليستَيكة  تةنها  ضونكة  بدةن،  طؤِران 
ثرؤسةى  سةرخستنى  تواناى 

سياسى هةرَيمى كوردستانى هةية.
ئةحمةد، سكرتَيرى  سةمةد وسو 
كوردستان  دواِرؤذى  بزوتنةوةيةى 

راطةياند،  طؤإان)ى  (بةرةو  بة 
دوارؤذى  بزوتنةوةى  وةك  كة 
ئةوةيانداوة  بِريارى  كوردستان 
ليستى  بخةنةثاَل  خؤيان  دةنطةكانى 
ئةوةيانداوة  بِريارى  كوردستان 
ليستى  بخةنةثاَل  خؤيان  دةنطةكانى 
ئةوةيانداوة  بِريارى  كوردستان 

داهاتووى  هةَلبذاردنى  بؤ  طؤِران 
ليستى  بخةنةثاَل  خؤيان  دةنطةكانى 
داهاتووى  هةَلبذاردنى  بؤ  طؤِران 
ليستى  بخةنةثاَل  خؤيان  دةنطةكانى 

داواش  كوردستانء  ثةرلةمانى 
اليةنطرانى  ئةندامانء  لةسةرجةم 
هةرَيمى  هاوآلتيانى  بزوتنةوةكةء 
لةثَيناو  دةكات،  كوردستان 
سياسى  ثرؤسةى  سةرخستنى 
هةرَيمى كوردستاندا دةنط بة ليستى 

طؤِران بدةن.
بِريارى  ئةحمةد،  وسو  سةمةد 
بؤ  طؤِران  ليستى  لة  ثاَلثشتيكردن 
بِريارى  ئةحمةد،  وسو  سةمةد 
بؤ  طؤِران  ليستى  لة  ثاَلثشتيكردن 
بِريارى  ئةحمةد،  وسو  سةمةد 

ئةوة دةطَيِرَيتةوة، كة بزوتنةوةكةيان 
بؤ  طؤِران  ليستى  لة  ثاَلثشتيكردن 
ئةوة دةطَيِرَيتةوة، كة بزوتنةوةكةيان 
بؤ  طؤِران  ليستى  لة  ثاَلثشتيكردن 

لة سةرةتاوة باوةِرى بة طؤِرانكارى 
هةرَيمى  سياسى  ثرؤسةى  لة  بووة 
كوردستانداو ئةمةش تةنها لة ليستى 
لةو  دةبَيت،  بةرجةستة  طؤِراندا 
روانطةيةوة دواى طفتوطؤيةكى زؤر 
لةو  دةبَيت،  بةرجةستة  طؤِراندا 
روانطةيةوة دواى طفتوطؤيةكى زؤر 
لةو  دةبَيت،  بةرجةستة  طؤِراندا 

سةركردايةتى  ئةندامانى  لةنَيوان 
خوارةوةى  ئةندامانى  بزوتنةوةكةو 
ئةوةيان  بِريارى  بزوتنةوةكةدا، 
بةرامبةرَيك  هيض  بةبَى  داوة 
ليستى  بخةنةثاَل  خؤيان  دةنطةكانى 
بةرامبةرَيك  هيض  بةبَى  داوة 
ليستى  بخةنةثاَل  خؤيان  دةنطةكانى 
بةرامبةرَيك  هيض  بةبَى  داوة 

ئةوان  ئامانجى  ضونكة  طؤِران، 
رووبةِرووبوونةوةى  نوَيخوازيىء 
طةندةَلىء دذايةتيكردنى ثاوانكردنى 
رووبةِرووبوونةوةى  نوَيخوازيىء 
طةندةَلىء دذايةتيكردنى ثاوانكردنى 
رووبةِرووبوونةوةى  نوَيخوازيىء 

عةدالةتى  بةديهَينانى  دةسةآلتء 
ليستى  ثَييانواية  كؤمةآليةتييةء 

ئامانجانةى  ئةو  دةتوانَيت  طؤِران 
ئةوان هةَليانطرتووة بةدى بهَينَيت.

ئامانجانةى  ئةو  دةتوانَيت  طؤِران 
ئةوان هةَليانطرتووة بةدى بهَينَيت.

ئامانجانةى  ئةو  دةتوانَيت  طؤِران 

لةسةر  جةختى  وسو  سةمةد 
هةزاران  كة  كردةوة  ئةوةش 
ثَيطة  هةيةو  اليةنطريان  ئةندامء 
كةوتووةتة  جةماوةرييةكةشيان 
ثارَيزطاى هةولَيرةوةء كؤى ئةندامء 
بةثَيى  بزوتنةوةكةشيان  اليةنطرانى 
بة  ثةيوةندييان  دانيشتنيان  شوَينى 
بنكةكانى ليستى طؤِرانةوة كردووةو 
لةاليةن سةركردايةتى بزوتنةوةكةوة 
ليستى  ئةندامَيكى  راسثَيدراون وةك 
لة  ليستةكة  سةرخستنى  بؤ  طؤِران 
ثةرلةماندا  داهاتووى  هةَلبذاردنى 
لة  ليستةكة  سةرخستنى  بؤ  طؤِران 
ثةرلةماندا  داهاتووى  هةَلبذاردنى 
لة  ليستةكة  سةرخستنى  بؤ  طؤِران 

كاربكةن.

ئاطاداريةك  بؤ هاوآلتيان
ثةيوةندى  ثتةوكردنى  بةمةبةستى 
بآلوكراوةكةمان،  هاوآلتيانء  نَيوان 
لةماوةى  كة  دةكةين  هاوآلتيان  لة  داوا 
هةَلمةتةكانى هةَلبذاردندا، هةر هةواَلَيك 
يان روداوَيكيان بينى، لةجؤرى خروقاتى 
ديكة  ليستَيكى  بةرامبةر  ليستَيك  هةر 
ئةو  بضَيتة  كة  هةرمةسةلةيةك  يان 
ضوارضَيوةيةوة، بة مةبةستى بآلوكردنةوةى 
بكةن  ئةدرةسانةوة  بةم  ثةيوةندى 
 (٠٧٧٠٣٤٤٩٩٩٩ يان     ٠٧٧٠٣٤٧٩٩٩٩)

(p.goran@ymail.com) يان ئيمةيلى

كانديدةكانى ليستى طؤأان
لة بةرنامةى كاركردنيان دةدوَين

ل ٢

٣
دةطةأيَتةوة بؤ بَيداديى لة دابةشكردنى سامانء دامةزراندندا
٣
دةطةأيَتةوة بؤ بَيداديى لة دابةشكردنى سامانء دامةزراندندا

   بؤ  ل
دةطةأيَتةوة بؤ بَيداديى لة دابةشكردنى سامانء دامةزراندندا

   بؤ  ل
دةطةأيَتةوة بؤ بَيداديى لة دابةشكردنى سامانء دامةزراندندا

٢٦ رؤذي ديــكــة دةيــطــؤأيــن

هةرَيمى  سياسيى  نةخشةى 
طؤإانَيكى  لةبةردةم  كوردستان 
ضاوةإوانكراوداية،  ضارةنوسسازى 
سياسييةكان  قةوارة  بةوثَيية 
خستووةتةطةإ  هةوَلةكانيان 
سياسييةكان  قةوارة  بةوثَيية 
خستووةتةطةإ  هةوَلةكانيان 
سياسييةكان  قةوارة  بةوثَيية 

لة  ريشةيى  طؤإانَيكى  بؤئةوةى 
ضاودَيرة  بكةن.  سياسيدا  ساحةى 

هاتنة  بةهؤى  دةَلَين:  سياسييةكان 
سياسيى  قةوارةيةكى  مةيدانى 
طريمانانة  لةو  هةموواليةك  بةهَيز، 

دَلنيابوونةتةوة.  
رؤذةية  ئةو   ٢٠٠٩/٧/٢٥ رؤذى 
بة  سياسييةكان  ضاودَيرة  كة 
سياسيى  نةخشةى  طؤإانى  رؤذى 
ناودةبةن،  كوردستانى  هةرَيمى 
قةوارةى  ضةندين  بةشداريى  بة  كة 

ئةندامانى  بةهَيز،  سياسيى 
ماوةى  بؤ  كوردستان  ثةرلةمانى 
هةَلدةبذَيردرَيت،  ديكة  ساَلى   (
ماوةى  بؤ  كوردستان  ثةرلةمانى 
هةَلدةبذَيردرَيت،  ديكة  ساَلى   (
ماوةى  بؤ  كوردستان  ثةرلةمانى 

٤)
سةردةمى  دواساتةوةختى  دةبَيتة 
سياسيى  دةسةآلتى  قؤرخكردنى 

هةرَيم لةاليةن ثارتىء يةكَيتييةوة.

لة ل٤ بةدواداضوونَيك 
بالَوكراوةتةوة

 بةدواداضوونَيك 
بالَوكراوةتةوة

 بةدواداضوونَيك 

ليستى طؤأان 
نةخشةى سياسيى هةرَيم  دةطؤأَيت

خواى طةورةخواى طةورة

ةو
ةر

ـــ
ب

بزوتنةوةى دواِرؤذى كوردستان داوا لةاليةنطرانى دةكات 
دةنط بة ليستى طؤِران بدةن

سامانى كوردستان بؤ خةلَكى كوردستانة، نةك بؤ تاقمَيكى بضوك

www.ne
tew

e.c
om



ةو
ةر
ب

٥٧3
No.  6
2009-6-30

سَيشةممة

p.goran@ymail.com

خوشكء برايانى بةإَيز
ئةم كاتةتان باش.

ئةمجارةمان  قسةكردنى  تــةوةرى 
يةكَيك لة بابةتة طرنطةكانى ناو كؤمةَلى 
ئةمجارةمان  قسةكردنى  تــةوةرى 
يةكَيك لة بابةتة طرنطةكانى ناو كؤمةَلى 
ئةمجارةمان  قسةكردنى  تــةوةرى 

(كَيشةى  ئــةويــش  كــة  كوردستانة، 
طةنجانة).

كاتَي  بَلَيم  ئةوة  دةمةوَيت  سةرةتا   
طةنجانة).

كاتَي  بَلَيم  ئةوة  دةمةوَيت  سةرةتا   
طةنجانة).

باس لة طةنج دةكةين، مةبةستمان كضء 
كوإة بةذن و ثياوةوة، واتة مةبةستمان 
بةَلكو  نيية،  نَيرينة  رةطةزى  لة   تةنيا 
كوإة بةذن و ثياوةوة، واتة مةبةستمان 
بةَلكو  نيية،  نَيرينة  رةطةزى  لة   تةنيا 
كوإة بةذن و ثياوةوة، واتة مةبةستمان 

مةبةستمان لة هةردوو  رةطةزةكةية.
 طةنج سامانَيكى طةورةى طةلةكةمانة، 
طةالن لة هةَلسةنطاندنى تواناى خؤيانء 
 طةنج سامانَيكى طةورةى طةلةكةمانة، 
طةالن لة هةَلسةنطاندنى تواناى خؤيانء 
 طةنج سامانَيكى طةورةى طةلةكةمانة، 

ئةرزو  تةنيا  وآلتةكةياندا  دةوَلةمةنديى 
طةالن لة هةَلسةنطاندنى تواناى خؤيانء 
ئةرزو  تةنيا  وآلتةكةياندا  دةوَلةمةنديى 
طةالن لة هةَلسةنطاندنى تواناى خؤيانء 

ئاوو سامانى سروشتى هةذمار ناكةن، 
هةموو  ثَيش  لة  مرؤيي  سامانى  بةَلكو 
ئاوو سامانى سروشتى هةذمار ناكةن، 
هةموو  ثَيش  لة  مرؤيي  سامانى  بةَلكو 
ئاوو سامانى سروشتى هةذمار ناكةن، 

سامانَيكة وة دادةنَين.
طةنج بةنرخترة لة نةوتء زَيإو زيو، 
زؤريشت  ئاوى  بةثيتء  زةوى  ئةطةر 
طةنجى  كارى  دةستى  بةآلم  هةبَيت، 

شارةزات نةبَيـت ضى لَي دةكةيت؟
بيرة نةوت  ئةطةر هةموو وآلتةكةت 
شــارةزات  كارى  دةستى  بةآلم  بَيت، 
ئةطةر  دةردةهَينيت؟  ضؤنى  نةبَيت 
بَيـت،  زيو  زَيإو  هةمووى  وآلتةكةت 
شارةزات  طةنجى  كارى  دةستى  بةآلم 
بَيـت،  زيو  زَيإو  هةمووى  وآلتةكةت 
شارةزات  طةنجى  كارى  دةستى  بةآلم 
بَيـت،  زيو  زَيإو  هةمووى  وآلتةكةت 

نةبَيت ضؤنى بةرهةم دةهَينيت؟.
تةنانةت  كـــورد،  طةنجى  ــةآلم  ب  
ــة خــوَيــنــدنــى زانــكــؤو  ئــةوانــةش ك
ناتوانَى  تةواوكردووة،  ثةيمانطةكانيان 
بكات،  دابين  خؤى  ثاشةإؤذى  ئَيستاو 
طونجاوى  كارى  خؤى  ــارةزووى  ئ بة 
مةسرةفى  ناتوانَيت  دةستناكةوَيت، 
لة  ئةطةر  بكات،  ذيانى  ثَيويستيةكانى 
مووضةكةى  دابمةزرَيت  دائيرةكانيش 
بةكرَي  خانوويةك  ناكات،  ئةوة  بةشى 
بكإَى،  نــاومــاأل  كةلوثةلى  بطرَيت، 
ذنبهَينَيء خَيزان دروستبكات، ئؤتؤمبَيل 

بكإَيت، سةيرانء سةفةر بكات.
شوَينى  هةمووى  ئةمانة  سةربارى 
طؤرانىء  وةرزشء  بةسةربردنء  كات 
دةبينين  ئةوة  لةبةر  نيية،  مؤسيقاى 
دةتلَيتةوةء  بةخةمةوة  بؤشاييدا  لة 
كة  دةبينَيت  ــةوةدا  ل تةنيا  ضارةسةر 
سةرى خؤى هةَلبطرَيـتء كؤض بكات بؤ 
كة  دةبينَيت  ــةوةدا  ل تةنيا  ضارةسةر 
سةرى خؤى هةَلبطرَيـتء كؤض بكات بؤ 
كة  دةبينَيت  ــةوةدا  ل تةنيا  ضارةسةر 

ئةوروثا.
هؤيةكى سةرةكى ئةوةى ذمارةيةكى 
نةيانتوانيوة  ــض،  ك كـــوإو  زؤرى 
دةطةإَيتةوة  بكةن،  هاوسةرطيرى 
سامانى  دابةشكردنى  لة  بَيدادى  بؤ 
دؤزينةوةى  لة  بَيدادي  نيشتمانىء 
دادثــةروةريــي  نةبوونى  كــارو  هةلي 
دامودةزطاكانى  لة  ــدن  ــةزران دام لة 
ذَيرخانَيكى  نةبوونى  لة  حوكمةتداء 
بؤ  كار  دةرفةتى  كة  بةهَيزدا  ئابوورى 
لة  كاتَيكدا  لة  ئةمة  بإةخسَينَيـت،  الوان 
هةلومةرجى ئَيستادا، نة لة بوارى كارى 
ئازادا  بازاإى  بوارى  لة  نة  حوكوميداء 
هةلَيكى  راستةقينة لة بةردةم طةنجاندا 

نيية.
كَيشةى  ئَيستادا  هةلومةرجى  لة   
طةنجان طرنطترين كَيشةى كؤمةآليةتية، 
لةناو  بَيكار  رَيذةى  زؤرترين   ضونكة 
طةنجانداية، زؤرترين ذمارةى بَيبةش لة 
دةرفةتى  كةمترين  ذيانء  خؤشيةكانى 
دةبَيت  بؤية  الوانداية،  دةم  لةبةر  كار 
بنةإةتى  بةشَيوةيةكى  كَيشةية  ئةم 
ضارةسةر بكرَيـت، ضونكة طةشةكردنى 
ئاسايشى  ثَيشكةوتنىء  وآلتةكةمانء 
ضارةسةركردنى  بة  بةندة  كؤمةآليةتى 

ئةم كَيشةيةوة، كة كَيشةى طةنجانة.

ئَيمة لة ليستى طؤإاندا بإوامان واية 
خاوةن  دةوَلةمةندو  هَيندة  كوردستان 
ئَيمة لة ليستى طؤإاندا بإوامان واية 
خاوةن  دةوَلةمةندو  هَيندة  كوردستان 
ئَيمة لة ليستى طؤإاندا بإوامان واية 

بتوانَيت  كة  ماديية  سروشتيء  سامانى 
بؤ  شايستة  ذيانَيكى  كةمى  اليةنى 
بؤ  لةوانة  بكات  دابين  كةسَيك  هةموو 

طةنجان.
كار  ــؤإان  ط ليستى  ــةوة  ئ لةبةر   

دةكات بؤ ئةوةى:
مةحسوبيةتء  ديـــــاردةى   -١

ثةيداكردنى  بؤ  حيزبايةتى  واسيتةو 
هةلي كار لةناو بباتء هةلى يةكسان بؤ 
جياوازى  بةبَي  وآلت  طةنجَيكى  هةموو 

بإةخسَينَيت.
دامةزراندنى  بؤ  دةكةين  كار   -٢
ئةوةى  تواناى  كة  حكومةتى  بانكَيكى 
بةبَي  ــةودا   م دوور  ــةرزى  ق هةبَيت 

دابين  كةسانة  ئةو  هةموو  بؤ  جياوازى 
طةورةو  ئابوورى  ثــرؤذةى  كة  بكات 

بضوك ثَيشكةش دةكةن.
لة ثَيشكةوتووترين وآلتةكانى دنيادا 
سةرمايةدارى  ذمــارةيــةك  لة  جطة 
ناتوانَيت  هاوآلتيةك  هيض  نةبَيت  طةورة 

دةستطيرؤيي  بانكء  ــةرزى  ق بةبَي 
يان  طةورة  ثرؤذةيةكى  هيض  حكومةت 

بضوك دابمةزرَينَيت.
٣- كار دةكةين بؤ ئةوةى ذَيرخانَيكى 
كة  بكةين،  دروســت  بةهَيز  ئابوورى 
خةَلكى  بؤ  زياتر  كارى  هةلي  بتوانَيت 

كوردستان دابين بكات.
بازاإَيكى  دروستكردنى  بؤ  كار   -٤
بؤ  يةكسان  هةلى  كة  دةكةين  ــازاد  ئ

ئةو  تةنيا  بكاتء  دابين  هــةمــووان 
ضاودَيرييةى حكومةت بةسةر بازاإةوة 
ستةمى  لة  رَيطة  كــة   دةهَيَلينةوة، 
ضاودَيرييةى حكومةت بةسةر بازاإةوة 
ستةمى  لة  رَيطة  كــة   دةهَيَلينةوة، 
ضاودَيرييةى حكومةت بةسةر بازاإةوة 

ضاوضنؤكى  ــادةإةويء  زي ئابوورىء 
دةطرَيت.

سيستمَيكى  ـــن  دةدةي ــةوأل  ه  -٥
اليةنى  بتوانَيت  كة  هةبَيت  حوكمإانى 

ئةو  هةموو  بؤ  دارايي  كؤمةكى  كةمى 
هةر  لةبةر  كة  بكات  دابين  كةسانة 
كاريان  يــان  بَيكارن،  ــووة  ب هؤيةك 
كار  رووةشةوة  لةم  دةستنةكةوتووة، 
كة  دةكةين  دةزطايةك  دامةزراندنى  بؤ 
ئةركى سةرةكى ئةوةبَيت فرسةتى كار 

بؤ ئةو كةسانة بدؤزَيتةوة كة بَيكارن.
٦- لة سةردةمَيكدا كة بة سةردةمى 
جيهانى  ـــارىء  ـــي زان ــةوةى  ــن ــي ــةق ت
تةكنةلؤذىء تؤإى ئينتةرنَيت ناسراوة، 
يةكَيكة  خوَيندن  تةواوكردنى  خوَيندنء 
لة ئةو لةوياتة سةرةكيةكان، لةبةر ئةوة 
ئَيمة كار بؤ ئةوة دةكةين هيض كةس لةم 
بَيبةش  زانستانة  زانيارىء  لةو  وآلتةدا 
كارو  دؤزينةوةى  ضانسى  كة  نةبَيـت، 

ذيانَيكى شايستةى بؤ دةباتة سةرةوة.
طةنجانى  دةيةوَيت  طؤإان  ليستى 
هةموو  كة  بن  نيشتمانَيك  ئَيمة خاوةنى 
شايستةو  ذيانَيكى  هةلَيكى  ضانسء 

باشتريان تيايدا هةبَيت.
وآلت  طةنجانى  هيوادارم  لَيرةوة 
وةك  ئَيمة  ليستةكةى  سةركةوتنى 

خؤيان  بؤ  باشتر  ذيانَيكى  سةركةوتنى 
بزانن.

طؤإان  بةليستى  دةنط  ئَيوة  ئةطةر 
بؤ  بةرنامةية  ئةم  دةدةين  هةوَل  بدةن 
طؤإان  بةليستى  دةنط  ئَيوة  ئةطةر 
بؤ  بةرنامةية  ئةم  دةدةين  هةوَل  بدةن 
طؤإان  بةليستى  دةنط  ئَيوة  ئةطةر 

ئَيوة،  ئازادييةكانى  ذيانء  باشتركردنى 
جَيبةجَي بكةين. 

نةوشيروان مستةفا لة ثةيامَيكدا بؤ طةنجان:نةوشيروان مستةفا لة ثةيامَيكدا بؤ طةنجان:

 «ليستى طؤأان كاردةكات بؤئةوةى دياردةى 
مةحسوبيةتء واسيتةو حيزبايةتى بؤ ثةيداكردنى 

هةلي كار، لةناوببات»

عةدنان عوسمان

ثَييدةوترَيت  ئةوةى 
ــان جــطــة لة  ــةم ــةرل ث
ئيمتيازة مادييةكةى هيض 
ثةرلةمانيى  ئةركَيكى 
ديكةى بةجَينةطةياندووة 
ئَيستا  (تـــةنـــانـــةت 
ـــــى  ـــــةش ـــــاوةك م
بة  ـــووة)  ـــةرض ـــةس ب
دوور  ثةلةثروزكآء 
ــة هــةرشــَيــوازَيــكــى  ل

ـــاردانء طـــوَيـــدان بة  ـــإي ديــمــوكــراســيــانــةى ب
بةرذةوةندييةكانى ميللةت، رةشنووسى دةستوورى 
قبوَلكردء رادةستى كؤمسيؤنى باآلى هةَلبذاردنةكانى 
بةرذةوةندييةكانى ميللةت، رةشنووسى دةستوورى 
قبوَلكردء رادةستى كؤمسيؤنى باآلى هةَلبذاردنةكانى 
بةرذةوةندييةكانى ميللةت، رةشنووسى دةستوورى 

ئةم  لةسةردانى.  دةنط  ميكانيزمى  دانانى  بؤ  كرد 
بةسةرضووةكةء  مــاوة  ثةرلةمانة  ثةلةكردنةى 
نا  بَيتوانايىء  تةمةنى  ناشةرعييةكةى  ساتة  لةدوا 
نةزؤكانة  هةوَلَيكى  ئَيستادا  لة  خؤيدا،  كارامةيى 
نا  بَيتوانايىء  تةمةنى  ناشةرعييةكةى  ساتة  لةدوا 
نةزؤكانة  هةوَلَيكى  ئَيستادا  لة  خؤيدا،  كارامةيى 
نا  بَيتوانايىء  تةمةنى  ناشةرعييةكةى  ساتة  لةدوا 

طةورةو  دةستكةوتَيكى  وةك  ثيشاندانى  بؤ  دةدرَيت 
ميسكولخيتامى كارةكانى ثةرلةمان، تةنانةت هةندَيك 
دةيانةوَيت بةجؤرَيك لة سةروةرى تؤمارى بكةن بؤ 

خؤيان.
هيض  تةمةنيدا  ضوارساَلى  لةماوةى  ثةرلةمانَيك 
طةندةَلىء  ئةو  هةموو  لةسةر  لَيوةنةيةت  نوزةيةكى 
هيض  تةمةنيدا  ضوارساَلى  لةماوةى  ثةرلةمانَيك 
طةندةَلىء  ئةو  هةموو  لةسةر  لَيوةنةيةت  نوزةيةكى 
هيض  تةمةنيدا  ضوارساَلى  لةماوةى  ثةرلةمانَيك 

بَيخزمةتىء راووإوتى سةروةتى ميللةتء بةفيإؤدانى 
دةسةآلتى  مرؤظء  مافةكانى  نيشتمانىء  سامانى 
بَيخزمةتىء راووإوتى سةروةتى ميللةتء بةفيإؤدانى 
دةسةآلتى  مرؤظء  مافةكانى  نيشتمانىء  سامانى 
بَيخزمةتىء راووإوتى سةروةتى ميللةتء بةفيإؤدانى 

رةهاى حيزبء دةيان مةسةلةى ديكةى طرنط، هةقى 
خؤيةتى لةدوا ساتة بة ناياسايى درَيذكراوةكةى خؤيدا 
لةبةرئةوةى طوَيرايةَلَيكى  ئاراميةك بكات  بة  هةست 
خؤيةتى لةدوا ساتة بة ناياسايى درَيذكراوةكةى خؤيدا 
لةبةرئةوةى طوَيرايةَلَيكى  ئاراميةك بكات  بة  هةست 
خؤيةتى لةدوا ساتة بة ناياسايى درَيذكراوةكةى خؤيدا 

بَيكَيشةى خودانةكانى بووةو بةم سيناريؤ رةشةش 
ئةم  سامانى  لة  دَينَيتء  خؤى  كارنامةى  بة  كؤتايى 
طةلةش خةرمانَيك ثارة وةردةطرن وةك خانةنشينى 
لةثاى هيض ئةنجامنةدانء هيض نةكردنء بَيبةرهةمى. 

وةك  ثالنة  ئةم  رةشء  سيناريؤ  ئةم  ثيشاندانى 
دةستكةوتَيكى نيشتمانى خاَلَيكى الوازى ئةو كةسانةية 
وةك  ثالنة  ئةم  رةشء  سيناريؤ  ئةم  ثيشاندانى 
دةستكةوتَيكى نيشتمانى خاَلَيكى الوازى ئةو كةسانةية 
وةك  ثالنة  ئةم  رةشء  سيناريؤ  ئةم  ثيشاندانى 

زؤريــان  ساآلنَيكى  ثيشةى  وةك  دةيانةوَيت  كة 
خزمةتطوزارى  كارء  لةبرى  هاتوهاوار  دروشمء 
وا  دةيانةوَيت  ئــةوان  بــدةن،  خةَلكى  ــواردى  دةرخ
خزمةتطوزارى  كارء  لةبرى  هاتوهاوار  دروشمء 
وا  دةيانةوَيت  ئــةوان  بــدةن،  خةَلكى  ــواردى  دةرخ
خزمةتطوزارى  كارء  لةبرى  هاتوهاوار  دروشمء 

ثيشان بدةن كة دوو بةرة هةية: بةرةيةك دةيةوَيت 
بةرةكةى  بَيتء  دةســتــوور  ــاوةن  خ كوردستان 
ماناكان  لة  بةمانايةك  ئةمةش  ئــةوةن،  دذى  ديكة 
دروستة!، ضونكة بةرةى طؤإانء هَيزة ئازاديخوازء 
خاوةنى  كوردستان  دةيانةوَيت  ديموكراتخوازةكان 
دةستوورَيكى ديموكراتء ثَيشكةوتوو مؤدَيرن بَيتء 
نيشتمان بةرةو دامةزراوةيىء سةقامطيرى بإواتء 
ئيمارةتء  هيض  ياسا،  دةستوورء  سوَلتانى  لة  جطة 
نيشتمان بةرةو دامةزراوةيىء سةقامطيرى بإواتء 
ئيمارةتء  هيض  ياسا،  دةستوورء  سوَلتانى  لة  جطة 
نيشتمان بةرةو دامةزراوةيىء سةقامطيرى بإواتء 

بةندةكانى  ئاست  لة  هةموومان  نةمَينَيتء  ميرَيك 
ئةركةكانمان  مــافء  بينء  يةكسان  دةســتــووردا 
بةإوونى دياريكرابَيت، خةَلكانَيكى ديكةش هةن بةو 
دانانى  سةرقاَلى  ثةرلةمان  ثَييدةوترَيت  كة  شتةش 
بةإوونى دياريكرابَيت، خةَلكانَيكى ديكةش هةن بةو 
دانانى  سةرقاَلى  ثةرلةمان  ثَييدةوترَيت  كة  شتةش 
بةإوونى دياريكرابَيت، خةَلكانَيكى ديكةش هةن بةو 

شكَلين  سةردةميانةى  نا  كاَلوكرضى  دةستورَيكى 
دانانى  سةرقاَلى  ثةرلةمان  ثَييدةوترَيت  كة  شتةش 
شكَلين  سةردةميانةى  نا  كاَلوكرضى  دةستورَيكى 
دانانى  سةرقاَلى  ثةرلةمان  ثَييدةوترَيت  كة  شتةش 

نيعمةتةكانيانء  خــاوةن  رازيكردنى  دأل  بؤ  تةنها 
كة  دةستوورَيكةوة  بة  كوردستان  طيرؤدةركردنى 
ئاَلؤزىء ناإؤشنىء كَيبإكَيى دةسةآلتةكان  لة  جطة 
كة  دةستوورَيكةوة  بة  كوردستان  طيرؤدةركردنى 
ئاَلؤزىء ناإؤشنىء كَيبإكَيى دةسةآلتةكان  لة  جطة 
كة  دةستوورَيكةوة  بة  كوردستان  طيرؤدةركردنى 

دوو  ئــةو  ئةمة  نابَيت،  شين  لــَي  ديكةى  هيضى 
مةيدانةكةدان:  لة  ئَيستا  كة  راستةقينةيةن  بةرة 
ناسان،  ئابووري  رؤشنبيران،  رؤذنامةنوسان، 
ثزيشكةكان، هونةرمةندان، رَيكخراوة راستةقينةكانى 
كؤمةَلطةى مةدةنى، ئازاديخوازان، تَيكؤشةران، دةيانى 
ثزيشكةكان، هونةرمةندان، رَيكخراوة راستةقينةكانى 
كؤمةَلطةى مةدةنى، ئازاديخوازان، تَيكؤشةران، دةيانى 
ثزيشكةكان، هونةرمةندان، رَيكخراوة راستةقينةكانى 

بؤ دةستوورَيكى  بةَآل  لةبةرةى  ئةمة هةمووى  ديكة 
كؤمةَلطةى مةدةنى، ئازاديخوازان، تَيكؤشةران، دةيانى 
بؤ دةستوورَيكى  بةَآل  لةبةرةى  ئةمة هةمووى  ديكة 
كؤمةَلطةى مةدةنى، ئازاديخوازان، تَيكؤشةران، دةيانى 

(٧/٢٥)ي  هةَلبذاردنى  ثاش  لة  مةدةنى  شارستانىء 
بؤ دةستوورَيكى  بةَآل  لةبةرةى  ئةمة هةمووى  ديكة 

) هةَلبذاردنى  ثاش  لة  مةدةنى  شارستانىء 
بؤ دةستوورَيكى  بةَآل  لةبةرةى  ئةمة هةمووى  ديكة 

هةموو  بة  بوار  بؤئةوةى  ثةرلةماندان  ئةمساَلى 
)ي 
هةموو  بة  بوار  بؤئةوةى  ثةرلةماندان  ئةمساَلى 
)ي  ) هةَلبذاردنى  ثاش  لة  مةدةنى  شارستانىء 
هةموو  بة  بوار  بؤئةوةى  ثةرلةماندان  ئةمساَلى 

) هةَلبذاردنى  ثاش  لة  مةدةنى  شارستانىء 

بدرَيت  ثسثؤرةكان  بةتايبةت  ميللةتء  توَيذةكانى 
بةوردى لةسةر بةند بة بةندى ئةو دةستوورة طفتوطؤ 
بكةنء ئةوةى ئَيستاش بة شانؤطةرييةكى كاَلوكرضى 

دةسةآلتى ئَيستاى دةزانن.
ديارة بةرةكةى ديكة تةنيا لة دةستوور ناوةكةى 
دةوَيت نةك ناوةرؤكةكةى مافء دةسةآلتةكانى خؤى 
كؤمةَلطاى  ديموكراسىء  ذيانى  نةوةك  مةبةستة  ال 
دةوَيت نةك ناوةرؤكةكةى مافء دةسةآلتةكانى خؤى 
كؤمةَلطاى  ديموكراسىء  ذيانى  نةوةك  مةبةستة  ال 
دةوَيت نةك ناوةرؤكةكةى مافء دةسةآلتةكانى خؤى 

مةدةنى هةيمةنةو دةسةآلتى رةهاى خؤى ال طرنطة 
نةك بةها ئينسانيةكانى دةستور، بؤيةش تةنيا دةيةوَيت 
بةو  شةرعييةتَيك  لةسةربداتء  رةزامةندى  ميللةت 
ثةرلةمانانةش  ئةندام  ئةو  ديارة  بدات،  ئؤتةريتةية 
بةهةمانشَيوةى خؤيان سةيرى كؤمةَلطة دةكةنء وا 
ثةرلةمانانةش  ئةندام  ئةو  ديارة  بدات،  ئؤتةريتةية 
بةهةمانشَيوةى خؤيان سةيرى كؤمةَلطة دةكةنء وا 
ثةرلةمانانةش  ئةندام  ئةو  ديارة  بدات،  ئؤتةريتةية 

دةزانن ثيشةى هةموو اليةك دةبَيت وةك ئةوان تةنيا 
لةوانةشة  بَيت،  بةرزكردنةوة  دةست  سةرلةقاندنء 
رؤذ  هةيةو  ئَيستا  كة  بةرفراوانةى  ناإةزايةتية  ئةم 
دَلنياييشةوة  بة  ثةرةدةستَينَيتء  زياتر  رؤذ  لةدواى 
رؤذ  هةيةو  ئَيستا  كة  بةرفراوانةى  ناإةزايةتية  ئةم 
دَلنياييشةوة  بة  ثةرةدةستَينَيتء  زياتر  رؤذ  لةدواى 
رؤذ  هةيةو  ئَيستا  كة  بةرفراوانةى  ناإةزايةتية  ئةم 

جؤرَيك  ئةوان  بؤ  طةورةتريشةوة  قؤناغى  دةإواتة 
وآلتة  ئةم  خةَلكى  ئاوا  ضؤن  بَيت  سةرسوإمان  لة 
جؤرَيك  ئةوان  بؤ  طةورةتريشةوة  قؤناغى  دةإواتة 
وآلتة  ئةم  خةَلكى  ئاوا  ضؤن  بَيت  سةرسوإمان  لة 
جؤرَيك  ئةوان  بؤ  طةورةتريشةوة  قؤناغى  دةإواتة 

بة ثةرؤشةوة بةدواى مافةكانى خؤياندانء خةم بؤ 
تاريكء  ذووري  لة  نابن  رازى  دةخؤنء  ئايندةيان 

ثشتى ثةردةوة بإيار لةسةر ضارةنوسيان بدرَيت. 

ثةسةندكردنى دةستور 
سةروةريية يا ريسوايى!؟

« طةنجى كورد، تةنانةت ئةوانةش كة خوَيندنى زانكؤو ثةيمانطةكانيان تةواو 

كردووة، ناتوانَي ئَيستاو ثاشة رؤذى خؤى دابين بكات، بة ئارةزووى خؤى كارى 

طونجاوى دةست ناكةوَيت، ناتوانَيت مةسرةفى ثَيويستيةكانى ذيانى بكات، 

ئةطةر لة دائيرةكانيش دابمةزرَيت مووضةكةى بةشى ئةوة ناكات، خانوويةك 

بةكرَى بطرَيت، كةلوثةلى ناوماأل بكإَي، ذنبهَينَيء خَيزان دروست بكات، 

ئؤتؤمبَيل بكإَيت، سةيرانء سةفةر بكات.»

«هؤيةكى سةرةكى ئةوةى ذمارةيةكى زؤرى كوإو كض، نةيانتوانيوة 

هاوسةرطيرى بكةن، دةطةإَيتةوة بؤ بَيدادى لة دابةشكردنى سامانى 

نيشتمانىء بَيدادي لة دؤزينةوةى هةلي كارو نةبوونى دادثةروةريي 

لة دامةزراندن لة دامودةزطاكانى حكومةتدا»

«ئَيمة لة ليستى طؤإاندا بإوامان واية كوردستان هَيندة دةوَلةمةندو خاوةن 

سامانى سروشتيء ماديية كة بتوانَيت اليةنى كةمى ذيانَيكى شايستة بؤ 

هةموو كةسَيك دابين بكات لةوانة بؤ طةنجان.»

ليستى طؤإان دةيةوَيت طةنجانى ئَيمة خاوةنى نيشتمانَيك بن هةموو ضانسء 
هةلى ذيانَيكى شايستةو باشتريان تيايدا هةبَيت. لَيرةوة هيوادارم طةنجانى 

وآلت سةركةوتنى ليستةكةى ئَيمة وةك سةركةوتنى ذيانَيكى باشتر بؤ خؤيان 
بزانن.
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ئةطةر  طؤإان  ليستى  كانديدَيكى  وةك  ئَيوة   *
بكةن،  ذنان  بؤ  ضى  بةنيازن  ثةرلةمان  ضوونة 
ثَيتانواية هَيشتا لة كؤمةَلطةى كوردستاندا مةسةلةى 
بكةن،  ذنان  بؤ  ضى  بةنيازن  ثةرلةمان  ضوونة 
ثَيتانواية هَيشتا لة كؤمةَلطةى كوردستاندا مةسةلةى 
بكةن،  ذنان  بؤ  ضى  بةنيازن  ثةرلةمان  ضوونة 

ذنان ثَيويستى بةوةية خةباتى بؤ بكرَيت؟
زؤرى  ذنان  مةسةلةى  هَيشتا  بةدَلنياييةوة   -
درَيذخايةن  فــراوانء  بةخةباتى  ثَيويستى  ماوةء 
هةية، ضونكة مةسةلةى ذنان مةسةلةيةكى ذيانييةء 
ذيانى  كايةكانى  بةشء  هةموو  ناو  رؤضووةتة 
كةلتوورمان،  لة  بةشَيك  بووةتة  مرؤظايةتيةوة 
سوربوونى  درَيذو  ثشووى  بؤى  كاركردن  بؤية 
مرؤظ،  مافى  يةكسانىء  بنةماكانى  لةسةر  دةوَيت 
بةشبةحاَلى خؤم ئةطةر لةدواى دةنطدانى (٧/٢٥)ةوة 
مرؤظ،  مافى  يةكسانىء  بنةماكانى  لةسةر  دةوَيت 

بةشبةحاَلى خؤم ئةطةر لةدواى دةنطدانى (
مرؤظ،  مافى  يةكسانىء  بنةماكانى  لةسةر  دةوَيت 

بضمة ثةرلةمان كارى سةرةكيم بؤ مةسةلةى ذنانء 
هةوَلدان بؤ كةمكردنةوةى ئةو هةموو نايةكسانىء 
بضمة ثةرلةمان كارى سةرةكيم بؤ مةسةلةى ذنانء 
هةوَلدان بؤ كةمكردنةوةى ئةو هةموو نايةكسانىء 
بضمة ثةرلةمان كارى سةرةكيم بؤ مةسةلةى ذنانء 

ناهةقيانة دةبَيت كة بةرامبةر ذنان دةكرَيت هةروةك 
طةورةو  بةشَيكى  تائيَستا  ١٩٩١وة  لةساَلى  ضؤن 
بووة،  ذنان  مةسةلةى  بؤ  من  كاركردنى  سةرةكى 
لةنَيوان  جياكةرةوة  خاَلى  دةبَيتة  ئــةوةى  بةآلم 
بووة،  ذنان  مةسةلةى  بؤ  من  كاركردنى  سةرةكى 
لةنَيوان  جياكةرةوة  خاَلى  دةبَيتة  ئــةوةى  بةآلم 
بووة،  ذنان  مةسةلةى  بؤ  من  كاركردنى  سةرةكى 

لة داهاتوودا  ئَيستاداو ئةوةى كة  لة ثَيش  كارةكانم 
خَيراتر  ئاسانترو  ثةرلةماندا  لة  كة  ئةوةية  دةبَيت، 
لةناو  بكةيتء  ناحةقيانة  ئةو  لةسةر  كار  دةتوانيت 
دةكرَيتء  دروســت  سياسى  بإيارى  ثةرلةماندا 
طؤإانكاريى لةياساكاندا روودةدات بؤية دةتوانرَيت 

كاريطةرانةتر كار لةسةر ئةو مةسةالنة بكرَيت.
* طروثى ذنان لة ليستى طؤإاندا كة يةك لةسةر 
بةيةكةوة  دةدةن  ثاَلَيوراوانة،هةوأل  ذمارةى  سَيى 
* طروثى ذنان لة ليستى طؤإاندا كة يةك لةسةر 
بةيةكةوة  دةدةن  ثاَلَيوراوانة،هةوأل  ذمارةى  سَيى 
* طروثى ذنان لة ليستى طؤإاندا كة يةك لةسةر 

بؤ  هةبَيت  تايبةتتان  ئةجَيندايةكى  بةرنامةيةكء 
ذنانء كَيشة كؤمةآليةتييةكان؟

لةسةر  يةك  طؤإاندا  ليستى  لة  ئَيمة  راستة   -
سَيى ثاَلَيوراوانين، بةآلم ئَيمة تةنيا مةسةلةى ذنان 
لةسةر  يةك  طؤإاندا  ليستى  لة  ئَيمة  راستة   -
سَيى ثاَلَيوراوانين، بةآلم ئَيمة تةنيا مةسةلةى ذنان 
لةسةر  يةك  طؤإاندا  ليستى  لة  ئَيمة  راستة   -

نةكردووينةتةوة، هةروةك ضؤن  ليستةدا كؤى  لةو 
بةتةنيا  ذنان  مةسةلةى  بؤ  كاركردن  من  بإواى  بة 
مةسةلةى  نيية،  طؤإان  ليستى  ناو  ذنةكانى  كارى 
ناو  توَيذةكانى  ضينء  هةموو  ناو  مةسةلةى  ذنان 
كؤمةَلطةى كورديية بؤية بةبإواى من ليستى طؤإان 
ناو  توَيذةكانى  ضينء  هةموو  ناو  مةسةلةى  ذنان 
كؤمةَلطةى كورديية بؤية بةبإواى من ليستى طؤإان 
ناو  توَيذةكانى  ضينء  هةموو  ناو  مةسةلةى  ذنان 

دةبَيت ئةجَيندايةكى هاوبةشمان هةبَيت بؤ كاركردن 
لةسةر كؤمةَلَيك طؤإانكارى كة مةسةلةى ذنانيش 
دةبَيت ئةجَيندايةكى هاوبةشمان هةبَيت بؤ كاركردن 
لةسةر كؤمةَلَيك طؤإانكارى كة مةسةلةى ذنانيش 
دةبَيت ئةجَيندايةكى هاوبةشمان هةبَيت بؤ كاركردن 

لةناو ئةو طؤإانكاريانةدا بةشى شَيرى بةردةكةوَيت، 
ضوارضَيوةيةكى  لة  تةنيا  ذنان  مةسةلةى  ضونكة 
دياريكراودا قةتيس نةبووة مةسةلةى ذنانء بةرةو 
ثَيشضوونى مافةكانى ذنان لةناو سياسةتداية لةناو 
لة  ئاينداية  لةناو  فةرهةنطداية  لةناو  داية  ئابوورى 
بة  بؤخؤى  كة  طؤإان  ليستى  كةواتة  ياساكانداية 
ئامانجى طؤإانكارى هاتووةتة ئارا لة بةرنامةيداية، 
كة طؤإانكارى لة هةموو ئةو بوارانةدا بكات، كاتَيك 
سيستمى  لة  يةكسانى  دةيةوَيت  طــؤإان  ليستى 
طؤإانكاريانةدا  ئةو  هةموو  لة  بَينَيتةدى  ثةروةردة 
خؤشيدا  لةطةأل  ــتء  دةطــؤإَي ــان  ذن بــارودؤخــى 
راستييةشةوة  لةم  دةبات  ثَيشةوة  بةرةو  مافةكان 
دةطةينة ئةو بإوايةى كة طؤإانكارى لة باروودؤخى 
ذنانء بةرةوثَيشبردنى مافةكانيان هاوتةريبة لةطةأل 
ديكةدا  اليةنةكانى  بــوارو  لةهةموو  طؤإانكارى 
لَيى  كؤمةَلطةش  ــةواوى  ت ذنــانء  سةرةنجام  كة 
ديكةدا  اليةنةكانى  بــوارو  لةهةموو  طؤإانكارى 
لَيى  كؤمةَلطةش  ــةواوى  ت ذنــانء  سةرةنجام  كة 
ديكةدا  اليةنةكانى  بــوارو  لةهةموو  طؤإانكارى 

سوودمةند دةبن.
ذناندا  مافةكانى  لةبوارى  كة  ذنَيك  وةك  تؤ   *
طؤإانكارييةك  ض  ثَيويستة  ثَيتواية  كردووة  كارت 

بكرَيت؟
طؤإانكارييةك  ض  ثَيويستة  ثَيتواية  كردووة  كارت 

بكرَيت؟
طؤإانكارييةك  ض  ثَيويستة  ثَيتواية  كردووة  كارت 

ذنانء  مةسةلةى  زياتر  من  كــارى  بــوارى   -
لة  شَيوةيةك  بة  هةردووكيان  كة  ياسايية  بوارى 
من  بةبإواى  يةكترى  سةر  دةضنةوة  شَيوةكان 
طةلَيك ياسا هةن كة ثَيويستيان بة طؤإانكارى هةية، 

بة  ثةيوةنديدارن  راستةوخؤ  ياسايانة  لةو  بةشَيك 
كةسيىء  (بارى  ياساكانى  ذنانةوة وةك  مةسةلةى 
بةشَيكى  لةشفرؤشى)و  قةدةغةكردنى  ســزادانء 
كؤمةَلةوة  تاكةكانى  هةموو  بة  ثةيوةندى  ديكة 
بةشَيكى  لةشفرؤشى)و  قةدةغةكردنى  ســزادانء 
كؤمةَلةوة  تاكةكانى  هةموو  بة  ثةيوةندى  ديكة 
بةشَيكى  لةشفرؤشى)و  قةدةغةكردنى  ســزادانء 

بةرةو  سةردةمء  طؤإانكارييةكانى  لةطةأل  كة  هةية 
يةك  كؤمةآليةتييةكان  ثةيوةنديية  ثَيشضوونى 
بةرةو  سةردةمء  طؤإانكارييةكانى  لةطةأل  كة  هةية 
يةك  كؤمةآليةتييةكان  ثةيوةنديية  ثَيشضوونى 
بةرةو  سةردةمء  طؤإانكارييةكانى  لةطةأل  كة  هةية 

ياسايانة  ئةو  هةموو  دةكات  ثَيويست  كة  ناطرنةوة 
كة  ــةوةى  ل جطة  هةمواربكرَينةوة  لةنوَى  سةر 
كؤمةَلَيك مادةو ياساى ديكة هةن كة ثَيويستة زياد 
هةموو  ثاراستنى  مةبةستى  بة  دابإَيذرَيت  بكرَيتء 
ثَيشكةوتنى  تازةطةرىء  حاَلةتانةى  دياردةو  ئةو 
هةموو  ثاراستنى  مةبةستى  بة  دابإَيذرَيت  بكرَيتء 
ثَيشكةوتنى  تازةطةرىء  حاَلةتانةى  دياردةو  ئةو 
هةموو  ثاراستنى  مةبةستى  بة  دابإَيذرَيت  بكرَيتء 

ضوارضَيوةيةكى  لة  ئارا  هَيناونيةتة  تةكنؤلؤجيا 
ياسايدا.

طؤإانكاريى  لةطةأل  هاوشان  ثَيويستة  هةروةها 
ئةنجام  ديكة  طؤإانكارى  كؤمةَلَيك  ياساييدا 
طؤإانكاريى  لةطةأل  هاوشان  ثَيويستة  هةروةها 
ئةنجام  ديكة  طؤإانكارى  كؤمةَلَيك  ياساييدا 
طؤإانكاريى  لةطةأل  هاوشان  ثَيويستة  هةروةها 

ثةروةردة  سيستمى  لة  طؤإانكارى  لةوانة  بدرَيت 
جياكارى  جَيطةى  سيستمةدا  لةو  كة  بةجؤرَيك 
نةمَينَيتةوة  ذن  رؤَلى  فةرامؤشكردنى  رةطةزىء 
ئةوة دةكات كة  ئةمجؤرة طؤإانكارية زةمانةتى  كة 
تاكى تةندروست لة رووى بيركردنةوةو رةفتارةوة 

ثةروةردةو فَير بكرَيت.
دةستى  هةَلبذاردن  هةَلمةتى  كة  لةئَيستادا   *

ثةروةردةو فَير بكرَيت.
دةستى  هةَلبذاردن  هةَلمةتى  كة  لةئَيستادا   *

ثةروةردةو فَير بكرَيت.

ليستى  كاريطةرى  بؤ  ضيية  تَيإوانينتان  ثَيكردووة 
طؤإان لةسةر هاوآلتييان؟

لة  هةَلبذاردن  هةَلمةتى  هَيشتا  هةرضةندة   -
طؤإان لةسةر هاوآلتييان؟

لة  هةَلبذاردن  هةَلمةتى  هَيشتا  هةرضةندة   -
طؤإان لةسةر هاوآلتييان؟

بإوايةدام  لةو  بيروباوةإ  وةك  بةآلم  سةرةتاداية، 
كة زؤرينةى خةَلك ثشتيوانى ئةم ليستةبن، ضونكة 
بإوايةدام  لةو  بيروباوةإ  وةك  بةآلم  سةرةتاداية، 
كة زؤرينةى خةَلك ثشتيوانى ئةم ليستةبن، ضونكة 
بإوايةدام  لةو  بيروباوةإ  وةك  بةآلم  سةرةتاداية، 

خةَلكى  خةَلكة  ئامانجى  داخوازىء  (طؤإان)  خودى 
كة زؤرينةى خةَلك ثشتيوانى ئةم ليستةبن، ضونكة 
خةَلكى  خةَلكة  ئامانجى  داخوازىء  (طؤإان)  خودى 
كة زؤرينةى خةَلك ثشتيوانى ئةم ليستةبن، ضونكة 

ئةم  نةدارى  هؤشيارى كوردستان، خةَلكى هةذارو 
خةَلكى  خةَلكة  ئامانجى  داخوازىء  (طؤإان)  خودى 
ئةم  نةدارى  هؤشيارى كوردستان، خةَلكى هةذارو 
خةَلكى  خةَلكة  ئامانجى  داخوازىء  (طؤإان)  خودى 

سةدانء  بَيدةنطكراو  خةفةكراوو  خةَلكى  هةرَيمة، 
ئةم  نةدارى  هؤشيارى كوردستان، خةَلكى هةذارو 
سةدانء  بَيدةنطكراو  خةفةكراوو  خةَلكى  هةرَيمة، 
ئةم  نةدارى  هؤشيارى كوردستان، خةَلكى هةذارو 

كوردستانة  ئةم  ثيرى  طةنجء  ثياو  ذنء  هةزاران 
دةمَيكة  زؤر  دةكــةن  طؤإانكارى  داواى  لةمَيذة 
هةراسان بوون لةو هةموو ناهةقيانةى بةرامبةريان 
بةرثرسانء  خؤسةثاندنى  لة  بَيزاربوون  دةكرَيت، 
لةو  بؤية  مرؤظةكان  جياكارى  لة  كةسوكاريان 
بةهةدةر  هةروا  ناإةزايية  هةموو  ئةو  نيم  بإوايةدا 

بضَىء نةتوانن بةفيعلى طؤإانكارى دروست بكةن.
كَيشةى تائَيستاى خةَلكى ئةوةبووة لةنَيوان دوو 

بضَىء نةتوانن بةفيعلى طؤإانكارى دروست بكةن.
كَيشةى تائَيستاى خةَلكى ئةوةبووة لةنَيوان دوو 

بضَىء نةتوانن بةفيعلى طؤإانكارى دروست بكةن.

حيزبى دةسةآلتداردا نةياندةزانى روو لةكَى بكةن، 
ئارا  هاتووةتة  طؤإان  بؤ  ئومَيدَيك  كة  ئَيستا  بةآلم 
لةو  طوَيياندا  بة  دةدات  طؤإانكارى  بانطى  ليستَيك 
بإوايةدانيم بة دةنطيةوة نةيةنء بةليستء ثشتيوانى 
ليستى  ضؤن  بإوايةدام  لةو  بؤية  نةزانن،  خؤيانى 
بةرذةوةنديةكانى  ثاراستنى  خةَلكء  بؤ  طؤإان 
ليستى  ضؤن  بإوايةدام  لةو  بؤية  نةزانن،  خؤيانى 
بةرذةوةنديةكانى  ثاراستنى  خةَلكء  بؤ  طؤإان 
ليستى  ضؤن  بإوايةدام  لةو  بؤية  نةزانن،  خؤيانى 

ئاوهاش  بووة،  دروست  هةرَيمة  ئةم  هاوآلتيانى 
بةرذةوةنديةكانى  ثاراستنى  خةَلكء  بؤ  طؤإان 
ئاوهاش  بووة،  دروست  هةرَيمة  ئةم  هاوآلتيانى 
بةرذةوةنديةكانى  ثاراستنى  خةَلكء  بؤ  طؤإان 

هاوآلتيان بةليستى خؤيانى دةزانن.
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لةثةرلةمان كارى سةرةكيم 

بؤ مةسةلةى ذنان دةبَيت

سازدانى: هةناو غالى

ثةيمان عيزةدين (سلَيمانى): 

كانديدةكانى ليستى طؤأان لة بةرنامةى كاركردنيان دةدوَين

ئةولةويةتى كاركردنمان 

جياكردنةوةى حيزبة لة حكومةت

فةرمان عيزةدين (هةولَير):

تةوةرى  كؤمةَلَيك  طــؤإان  ليستى  بةرنامةكةى   *
هةمةاليةنى لة خؤطرتووة، بةآلم ئَيوة ثَيتانواية كامانةن 
تةوةرى  كؤمةَلَيك  طــؤإان  ليستى  بةرنامةكةى   *
هةمةاليةنى لة خؤطرتووة، بةآلم ئَيوة ثَيتانواية كامانةن 
تةوةرى  كؤمةَلَيك  طــؤإان  ليستى  بةرنامةكةى   *

ئةولةويةتيان  طؤإان  ليستى  دةبَيت  كة  تةوةرانةى  ئةو 
ثَيبدات؟

ئةولةويةتيان  طؤإان  ليستى  دةبَيت  كة  تةوةرانةى  ئةو 
ثَيبدات؟

ئةولةويةتيان  طؤإان  ليستى  دةبَيت  كة  تةوةرانةى  ئةو 

كوردستاندا  لة  ــةك  رادةي بة  طةندةَلى  ئَيستا   ._
طةندةَلى  دنيادا  هةموو  لة  ئةطةر  كة  تةشةنةيكردووة، 
كوردستاندا  لة  ــةك  رادةي بة  طةندةَلى  ئَيستا   ._
طةندةَلى  دنيادا  هةموو  لة  ئةطةر  كة  تةشةنةيكردووة، 
كوردستاندا  لة  ــةك  رادةي بة  طةندةَلى  ئَيستا   ._

طةندةَلى  كوردستاندا  هةرَيمى  لة  بَيت،  دياردةيةك 
طةندةَلى  دنيادا  هةموو  لة  ئةطةر  كة  تةشةنةيكردووة، 
طةندةَلى  كوردستاندا  هةرَيمى  لة  بَيت،  دياردةيةك 
طةندةَلى  دنيادا  هةموو  لة  ئةطةر  كة  تةشةنةيكردووة، 

بؤ  ثإؤذةيةك  بووةتة  طةندةَلى  مانايةى  بةو  ثإؤذةية، 
طةندةَلى  كوردستاندا  هةرَيمى  لة  بَيت،  دياردةيةك 
بؤ  ثإؤذةيةك  بووةتة  طةندةَلى  مانايةى  بةو  ثإؤذةية، 
طةندةَلى  كوردستاندا  هةرَيمى  لة  بَيت،  دياردةيةك 

دواى  دةبينين  لةبةرئةوةية  جَيبةجَيكردن،  ثيادةكردنء 
لة بودجةو داهاتى هةرَيمى  ١٧ ساأل هَيشتا شةفافييةت 
نيية، ثةرلةمان كة طرنطترين دةزطاية بووة  كوردستاندا 
نةبووة  ئةوةى  تواناى  شةرمنء  زؤر  دةزطايةكى  بة 
لةطةَلدا بكات،  لَيثَيضينةوةى  بانطهَيشت بكاتء  وةزيرَيك 
نةبووة  ئةوةى  تواناى  شةرمنء  زؤر  دةزطايةكى  بة 
لةطةَلدا بكات،  لَيثَيضينةوةى  بانطهَيشت بكاتء  وةزيرَيك 
نةبووة  ئةوةى  تواناى  شةرمنء  زؤر  دةزطايةكى  بة 

نةيتوانيوة سةرؤكى حكومةت بانطهَيشت بكاتء لةسةر 
ئةو هةموو طةندةَلييةى هةية لَيثَيضينةوةى لةطةأل بكات، 
نةيتوانيوة سةرؤكى حكومةت بانطهَيشت بكاتء لةسةر 
ئةو هةموو طةندةَلييةى هةية لَيثَيضينةوةى لةطةأل بكات، 
نةيتوانيوة سةرؤكى حكومةت بانطهَيشت بكاتء لةسةر 

ضونكة  ثإؤذة،  بة  بووة  طةندةَلى  دةَلَيم  كة  لةبةرئةوةية 
ئةو هةموو طةندةَلييةى هةية لَيثَيضينةوةى لةطةأل بكات، 
ضونكة  ثإؤذة،  بة  بووة  طةندةَلى  دةَلَيم  كة  لةبةرئةوةية 
ئةو هةموو طةندةَلييةى هةية لَيثَيضينةوةى لةطةأل بكات، 

ئةطةر هةر دياردةيةكيش بوواية دةبوو لَيثَيضينةوة لةطةأل 
ثَيمواية  روانطةيةوة  لةو  بدرَيت.  ئةنجام  طةندةَلكارةكان 
ئةطةر هةر دياردةيةكيش بوواية دةبوو لَيثَيضينةوة لةطةأل 
ثَيمواية  روانطةيةوة  لةو  بدرَيت.  ئةنجام  طةندةَلكارةكان 
ئةطةر هةر دياردةيةكيش بوواية دةبوو لَيثَيضينةوة لةطةأل 

كة  خاآلنةى  لةو  يةكَيكة  طةندةَلى  رووبةإووبوونةوةى 
ثَيمواية  روانطةيةوة  لةو  بدرَيت.  ئةنجام  طةندةَلكارةكان 
كة  خاآلنةى  لةو  يةكَيكة  طةندةَلى  رووبةإووبوونةوةى 
ثَيمواية  روانطةيةوة  لةو  بدرَيت.  ئةنجام  طةندةَلكارةكان 

دةبَيت ليستى طؤإان كارى لةسةر بكات.
هةر  ثَيكهَيناوة،  طؤإانيان  ليستى  ئَيستا  ئةوانةى   *

دةبَيت ليستى طؤإان كارى لةسةر بكات.
هةر  ثَيكهَيناوة،  طؤإانيان  ليستى  ئَيستا  ئةوانةى   *

دةبَيت ليستى طؤإان كارى لةسةر بكات.

لةسةر  جةختيان  كة  تةوةرانةى  لةو  يةكَيك  لةسةرةتاوة 
هةر  ثَيكهَيناوة،  طؤإانيان  ليستى  ئَيستا  ئةوانةى   *
لةسةر  جةختيان  كة  تةوةرانةى  لةو  يةكَيك  لةسةرةتاوة 
هةر  ثَيكهَيناوة،  طؤإانيان  ليستى  ئَيستا  ئةوانةى   *

بووة،  حكومةت  حيزبء  جياكردنةوةى  كردووةتةوة 
بةبؤضوونى ئَيوة دةبَيت بؤ ئةو مةبةستة ضى بكرَيت؟

_ ليستى طؤإان بة فةلسةفةو ديدو بؤضوونَيكى نوَيوة 
هةموو  وةآلمدانةوةى  ئةميش  طؤإةثانةكةوة،  هاتووةتة 
_ ليستى طؤإان بة فةلسةفةو ديدو بؤضوونَيكى نوَيوة 
هةموو  وةآلمدانةوةى  ئةميش  طؤإةثانةكةوة،  هاتووةتة 
_ ليستى طؤإان بة فةلسةفةو ديدو بؤضوونَيكى نوَيوة 

ئابوورى،  سياسى،  رووى  لة  كة  ثَيشَيلكارييانةية  ئةو 
ئةو سياسةتةى  ئةنجامى  لة  كؤمةآليةتى... هتد دةكرَيت 
طرتيانةبةر،  كوردستان  لة  دةسةآلتدار  حيزبى  هةردوو 
كةلةبةرَيكى  كونء  هةموو  ناو  خزاندة  خؤى  حيزب 

كؤمةَلطاى كوردييةوة.
كةلةبةرَيكى  كونء  هةموو  ناو  خزاندة  خؤى  حيزب 

كؤمةَلطاى كوردييةوة.
كةلةبةرَيكى  كونء  هةموو  ناو  خزاندة  خؤى  حيزب 

ئاوةدانين  طوندةكانمان  بؤضى  بَلَييت  ئةطةر  ئَيستا   
نين، من دةَلَيم لة ئةنجامى دةستَيوةردانةكانى حيزب لة 
ئاوةدانين  طوندةكانمان  بؤضى  بَلَييت  ئةطةر  ئَيستا   
نين، من دةَلَيم لة ئةنجامى دةستَيوةردانةكانى حيزب لة 
ئاوةدانين  طوندةكانمان  بؤضى  بَلَييت  ئةطةر  ئَيستا   

هةموو  وايكرد  حيزب  نموونة  بؤ  حكومةت،  كاروبارى 
هؤى  بووة  ئةمةش  فةرمانبةر،  بة  ببَيت  طوند  خةَلكى 
هةموو  وايكرد  حيزب  نموونة  بؤ  حكومةت،  كاروبارى 
هؤى  بووة  ئةمةش  فةرمانبةر،  بة  ببَيت  طوند  خةَلكى 
هةموو  وايكرد  حيزب  نموونة  بؤ  حكومةت،  كاروبارى 

ثةرلةمان  ئةندامانى  بكات،  طوند  لة  ثشت  خةَلك  ئةوةى 
هؤى  بووة  ئةمةش  فةرمانبةر،  بة  ببَيت  طوند  خةَلكى 
ثةرلةمان  ئةندامانى  بكات،  طوند  لة  ثشت  خةَلك  ئةوةى 
هؤى  بووة  ئةمةش  فةرمانبةر،  بة  ببَيت  طوند  خةَلكى 

نوَينةرى  ئــةوان  كة  دةكــةن  لةوة  باس  راشكاوانة  بة 
لة  ناتوانن  ئةوانيش  واتة  حيزبن،  نوَينةرى  نين،  خةَلك 
طؤإان  ليستى  وةك  لَيرةوة  دةربازببن.  حيزب  كؤتى 
تؤكمةوة  بةرنامةيةكى  داإشتنى  رَيطاى  لة  هةوَلدةدةين 
طؤإان  ليستى  وةك  لَيرةوة  دةربازببن.  حيزب  كؤتى 
تؤكمةوة  بةرنامةيةكى  داإشتنى  رَيطاى  لة  هةوَلدةدةين 
طؤإان  ليستى  وةك  لَيرةوة  دةربازببن.  حيزب  كؤتى 

بكةين،  حكومةت  لة  حيزب  جياكردنةوةى  لةسةر  كار 
ئةمةش يةكَيك لة طرنطترين ئةولةويةتةكانى كارى ئَيمةية، 
ئَيستا ئَيمة ئاسايشمان هةية، ئاسايشى ثارتىء ئاسايشى 
يةكَيتى، ثَيشمةرطةمان هةية، بةآلم ثَيشمةرطةى يةكَيتىء 
بةسةر  كة  ثاراستن  زانيارىء  ثارتى،  ثَيشمةرطةى 
ثارتىء يةكَيتيدا دابةشبوون، هةموو ئةمانة ثَيويستيان بة 
ضارةسةركردن هةيةو هةر اليةنَيك لة خةمى سةرخستنى 
بةرنامةو  دةبَيت  بَيت،  كوردستان  سياسى  ثرؤسةى 
كة  هةبَيت  مةسةلةية  ئةو  ضارةسةركردنى  بؤ  ثرؤذةى 

جياكردنةوةى حيزبة لة حكومةت.
ضاكسازىء  طؤإان  ليستى  بةرنامةى  لة  بةشَيك   *
ثةروةردةدا، خؤت كة ساآلنَيكة  لة سيستمى  طؤإانكاريية 
ضاكسازىء  طؤإان  ليستى  بةرنامةى  لة  بةشَيك   *
ثةروةردةدا، خؤت كة ساآلنَيكة  لة سيستمى  طؤإانكاريية 
ضاكسازىء  طؤإان  ليستى  بةرنامةى  لة  بةشَيك   *

دةبَيت  كة  بكةيتةوة  روون  ئةوة  دةمةوَيت  مامؤستايت، 
ثةروةردةدا، خؤت كة ساآلنَيكة  لة سيستمى  طؤإانكاريية 
دةبَيت  كة  بكةيتةوة  روون  ئةوة  دةمةوَيت  مامؤستايت، 
ثةروةردةدا، خؤت كة ساآلنَيكة  لة سيستمى  طؤإانكاريية 

ليستى طؤإان ضؤن كار لةسةر ئةم اليةنةدا بكات؟ 
ثَيويستى  كوردستاندا  لة  ــةروةردة  ث ثرؤسةى   _
شكلء  رووى  لة  راستة  هةية،  زؤر  طؤإانكارييةكى  بة 
فؤرمةوة طؤإانكارييةك كراوة، بةآلم بؤ ئةوةى ناوةإؤكة 
شكلء  رووى  لة  راستة  هةية،  زؤر  طؤإانكارييةكى  بة 
فؤرمةوة طؤإانكارييةك كراوة، بةآلم بؤ ئةوةى ناوةإؤكة 
شكلء  رووى  لة  راستة  هةية،  زؤر  طؤإانكارييةكى  بة 

ثةروةردةييةكة بطةيةنرَيت ثَيويستمان بة ميكانيزم هةية، 
ئَيمة  نيية.  بةردةست  ثَيويست  وةك  ميكانيزمة  ئةم  كة 
مامؤستا  ثايةى  ثلةو  هةوَلدةدةين  طؤإان  ليستى  وةك 
ئَيمة  نيية.  بةردةست  ثَيويست  وةك  ميكانيزمة  ئةم  كة 
مامؤستا  ثايةى  ثلةو  هةوَلدةدةين  طؤإان  ليستى  وةك 
ئَيمة  نيية.  بةردةست  ثَيويست  وةك  ميكانيزمة  ئةم  كة 

بطَيإينةوة، ئَيستا مامؤستا بووة بة ثاشكؤى دةسةآلتَيكى 
مامؤستا  ثايةى  ثلةو  هةوَلدةدةين  طؤإان  ليستى  وةك 
بطَيإينةوة، ئَيستا مامؤستا بووة بة ثاشكؤى دةسةآلتَيكى 
مامؤستا  ثايةى  ثلةو  هةوَلدةدةين  طؤإان  ليستى  وةك 

خؤم  من  نموونة  بؤ  دواكةوتوو،  و  ضةقبةستوو 
وةك مامؤستايةك رةنطة زؤربةى خوَيندنطاكانى 
هةولَيريان ثَيكردبم، بؤضى، لةبةرئةوةى هةَلوَيستم 
وةك مامؤستايةك رةنطة زؤربةى خوَيندنطاكانى 
هةولَيريان ثَيكردبم، بؤضى، لةبةرئةوةى هةَلوَيستم 
وةك مامؤستايةك رةنطة زؤربةى خوَيندنطاكانى 

لة  كَيشة  كة  دةطةيةنَيت  ئــةوة  ئةمة  هةبووة، 
ثرؤسةكةدا هةية. لَيرةوة ئَيمة وةك ليستى طؤإان 
جطة لة كاركردن لةسةر بةدةستهَينانى مافةكانى 
دةرماَلةكةيان،  طَيإانةوةى  وةك  مامؤستايان 
جطة لة كاركردن لةسةر بةدةستهَينانى مافةكانى 
دةرماَلةكةيان،  طَيإانةوةى  وةك  مامؤستايان 
جطة لة كاركردن لةسةر بةدةستهَينانى مافةكانى 

بنةإةتى  طؤإانكارييةكى  دةدةيــن  ئةوة  هةوَلى 
دةرماَلةكةيان،  طَيإانةوةى  وةك  مامؤستايان 
بنةإةتى  طؤإانكارييةكى  دةدةيــن  ئةوة  هةوَلى 
دةرماَلةكةيان،  طَيإانةوةى  وةك  مامؤستايان 

بكةين،  خوَيندندا  ـــةروةردةو  ث ثرؤطرامى  لة 

رةطةزَيكى  كة  مامؤستا  بكةين  لةبير  ئةوة  نابَيت  بةآلم 
سةرةكيية لة سيستمى ثةروةردةدا، رووبةإووى دةيان 
كَيشةى كراوةتةوةو هةموو ئةو كَيشانةش ثَيويستيان بة 
ضارةسةركردن هةية، بؤ نموونة ئَيستا مامؤستا بة زؤر 
يةكَيتيى مامؤستايانى كوردستان،  لة  ئةندام  بة  دةكرَيت 
لةإاستيدا  مامؤستايانة.  ئازاديى  ثَيشَيلكردنى  ئةمةش 
ئةطةر يةكَيتيى مامؤستايان خاوةن كؤمةَلَيك دةستكةوت 
لةإاستيدا  مامؤستايانة.  ئازاديى  ثَيشَيلكردنى  ئةمةش 
ئةطةر يةكَيتيى مامؤستايان خاوةن كؤمةَلَيك دةستكةوت 
لةإاستيدا  مامؤستايانة.  ئازاديى  ثَيشَيلكردنى  ئةمةش 

بَيت، بؤ ئةو توَيذةى كارى لةسةر دةكات، منى مامؤستا 
بةآلم  رَيكخراوة،  ئةو  ئةندامى  دةبمة  ثةرؤشةوة  بة 
ئةطةر ئةو يةكَيتيية لةاليةن حيزبةوة ئةندامةكانى ديارى 
ناتوانَيت  بكرَيت،  ئاراستة  حيزبةوة  لةاليةن  كرابَيتء 
بةرنامةيةك جَيبةجَيبكات كة لةطةأل خواستى مامؤستاياندا 
ثةرؤش  مامؤستا  كة  دةكات  وا  ئةمةش  يةكدةطرَيتةوة، 
نةبَيت بؤ بة ئةندامبوون تيايدا، لةبةرئةوةى من سةد لة 
سةد دَلنيام كة يةكَيتيى مامؤستايان متمانةى مامؤستايانى 
ضةندين  دانراون،  دامةزراندن  بة  ئةوان  وةرنةطرتووةو 
ساَليشة كؤنطرةو كؤنفرانسى نةبةستووة. لةو روانطةيةوة 
ضةندين  دانراون،  دامةزراندن  بة  ئةوان  وةرنةطرتووةو 
ساَليشة كؤنطرةو كؤنفرانسى نةبةستووة. لةو روانطةيةوة 
ضةندين  دانراون،  دامةزراندن  بة  ئةوان  وةرنةطرتووةو 

وةك ليستى طؤإان بةَلَيندةدةين بة مامؤستايان كة ئةطةر 
ساَليشة كؤنطرةو كؤنفرانسى نةبةستووة. لةو روانطةيةوة 
وةك ليستى طؤإان بةَلَيندةدةين بة مامؤستايان كة ئةطةر 
ساَليشة كؤنطرةو كؤنفرانسى نةبةستووة. لةو روانطةيةوة 

ليستةكةمان سةركةوتووبَيت لةهةَلبذاردندا، كارى جدى 
وةك ليستى طؤإان بةَلَيندةدةين بة مامؤستايان كة ئةطةر 
ليستةكةمان سةركةوتووبَيت لةهةَلبذاردندا، كارى جدى 
وةك ليستى طؤإان بةَلَيندةدةين بة مامؤستايان كة ئةطةر 

بؤ ضارةسةركردنى كَيشةكانيان بكةين.
* لة ضةند ساَلى رابردوودا هةندَيك طؤإانكاريى لة 

بؤ ضارةسةركردنى كَيشةكانيان بكةين.
* لة ضةند ساَلى رابردوودا هةندَيك طؤإانكاريى لة 

بؤ ضارةسةركردنى كَيشةكانيان بكةين.

ثرؤطرامى خوَيندندا كرا، بةآلم رةخنةى ئةوة دةطيرَيت كة 
* لة ضةند ساَلى رابردوودا هةندَيك طؤإانكاريى لة 
ثرؤطرامى خوَيندندا كرا، بةآلم رةخنةى ئةوة دةطيرَيت كة 
* لة ضةند ساَلى رابردوودا هةندَيك طؤإانكاريى لة 

طؤإانكاريى لة هةندَيك وانةو مادةى خوَيندن بة جؤرَيك 
باسى  لة  هةر  هةية،  حيزبى  باكطراوندَيكى  كة  كراوة 
طؤإانكاريى لة هةندَيك وانةو مادةى خوَيندن بة جؤرَيك 
باسى  لة  هةر  هةية،  حيزبى  باكطراوندَيكى  كة  كراوة 
طؤإانكاريى لة هةندَيك وانةو مادةى خوَيندن بة جؤرَيك 

سةركردةكانةوة تا بةو وانانةى كة بة جؤرَيك لة جؤرةكان 
ستايشى اليةنَيك دةكةن، ثَيتوانيية دةبَيت طؤإانكاريى لةم 

بوارةدا بكرَيت؟
ستايشى اليةنَيك دةكةن، ثَيتوانيية دةبَيت طؤإانكاريى لةم 

بوارةدا بكرَيت؟
ستايشى اليةنَيك دةكةن، ثَيتوانيية دةبَيت طؤإانكاريى لةم 

اليةنةكانى  تةواوى  دةسةآلتدار  ثارتى  دوو  هةر   _
وةزيرى  قؤرغكردووة،  كورديدا  كؤمةَلطاى  لة  ذيانيان 
اليةنةكانى  تةواوى  دةسةآلتدار  ثارتى  دوو  هةر   _
وةزيرى  قؤرغكردووة،  كورديدا  كؤمةَلطاى  لة  ذيانيان 
اليةنةكانى  تةواوى  دةسةآلتدار  ثارتى  دوو  هةر   _

راطةياندنةكان  لة  جارَيك  دَلشاد  كاك  بةإَيز  ثةروةردة 
بةراشكاوى طوتى «فةلسةفةى ئَيمة فةلسةفةى هةر دوو 
دةستثَيدةكات،  لَيرةوة  كَيشةكة  دةسةآلتدارة»،  حيزبى 
كاتَيك كة حيزب هةق بةخؤى دةدات تةداخول لة داإشتنى 
ثرؤطرامةكانى خوَيندندا بكات، نةك هةر ئةوة ثرؤسةى 
كة  دةكرَيت  تَيدا  دةستَيوةردانى  جؤرَيك  بة  ثةروةردة 
الى  ثةروةردة  وةزيرى  بإيارَيكى  ئةطةر  ئاسايية  زؤر 
سةرثةرشتيارَيك كارى ثَينةكرَيت كة سةر بة حيزبةكةى 
ثةروةردة  بؤية زؤر راستة كة ثرؤطرامةكانى  نيية،  ئةو 
بؤ مةبةستى سياسى بةكارهاتوونء كاريطةريى حيزب 
بةسةريانةوة ديارة، هةتا لة وانةكانى شةشةمى ئامادةييدا 
ئةوة بةئاشكرا دةركةوتووة، ديارة هةموو سةركردةكانى 
بؤ  بةكارهَينانيان  بةآلم  ئَيمةن،  شانازى  جَيى  كورد 
لة سةركردةكانيش  غةدرَيكة  حيزبى،  ثروثاطةندةكردنى 
لة  ضاكسازيى  لةبةرئةوة  ئةوةين،  دذى  ئَيمة  دةكرَيتء 
بوارى ثةروةردةدا بة طشتى يةكَيكة لة ئةولةويةتةكانى 

ليستى طؤإان. 

ثرؤفايل:
 * ثةيمان عيزةدين عةبدوإلةحمان ساَلى (١٩٧٠) لة شارى سلَيمانى لةدايك بووة.

* خوَيندنى سةرةتايىء ئامادةيى لة سلَيمانى تةواوكردووة، خوَيندنى دبلؤمى هونةرى لةبوارى 
شيكارى خوَين لةموسأل تةواو كردووة.

* بةكالؤريؤسى لة بوارى ياسا لة زانكؤى سلَيمانى تةواوكردووة.
 *ماوةى (١٧) ساَل لة رَيكخراوى يةكَيتى ذنانى كوردستانء مافةكانى ذناندا كاري كردووة.

ثرؤفايل:
فةرمان عيزةدين مةحمود ناسراو بة مامؤستا ئازاد

دةرضووى بةشى فةلسةفةى كؤلَيذى ئةدةبياتى زانكؤى بةغداية
ساَلى ١٩٨٢ ثةيوةندى بة كؤمةَلةى رةنجدةرانى كوردستانةوة كردووة

ساَلى ١٩٨٦ ثةيوةندى بة هَيزى ثَيشمةرطةى كوردستانةوة كردووة
لة ميحوةرةكانى هةولَيرو كؤية بةشدارى راثةإينى كردووة

لَيثرسراوى كؤميتةى (١٠)ى دةشتى هةولَيرى هَيزى ثَيشمةرطة بووة
لة ناوةإاستى نةوةدةكانةوة تا ئَيستا وةك مامؤستا كاريكردووة 

سازدانى: ريَبين فةتاح
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(٢-٢)
كرد  لــةوة  باست  ــؤإان:  ط ــةرةو  ب
لة  ئةزموونمان  يةك  دةبَيت  ) ساأل 
كرد  لــةوة  باست  ــؤإان:  ط ــةرةو  ب
لة  ئةزموونمان  يةك  دةبَيت  ) ساأل 
كرد  لــةوة  باست  ــؤإان:  ط ــةرةو  ب

لة ١٨ ئةزموونمان  يةك  دةبَيت  لة ١٨) ساأل  ئةزموونمان  يةك  دةبَيت  ) ساأل  )
سايةى ثارتىء يةكَيتىء ئيسالمييةكان 
باشترة  ئةوة  لةبةر  تاقيكردووةتةوة، 
طؤإان  ليستى  بة  بدةين  شانسَيك 
بةو  ئةمة  بكةينةوة،  تاقي  ئةوانيش 
ليستة  بةو  دةنط  خةَلك  كة  مانايةية 
يان  بكاتةوة  تاقى  ئةوةى  بؤ  بدات 
بةرنامةو ثرؤذةيةكى هةيةو دةتوانَيت 

جَيبةجَيى بكات؟
بإيار  ناتوانيت  تؤ  طؤران:  نةبةز 
ليستَيك بدةى هةتا شانسَيكى  لةسةر 
ليستى  بَلَيى  دةتوانى  كاتَيك  ثَينةدةى. 
ليستَيك بدةى هةتا شانسَيكى  لةسةر 
ليستى  بَلَيى  دةتوانى  كاتَيك  ثَينةدةى. 
ليستَيك بدةى هةتا شانسَيكى  لةسةر 

ثرؤذةكةى  هةموو  ليستَيكة  طؤإان 
شانست  كة  كردووة،  جَيبةجَي  خؤى 
ثةرلةمانةوة،  ناو  ضووبَيتة  ثَيدابَيتء 
بؤت  ساأل  دوو  بؤ  ساَلَيك  ماوةى  لة 
ثةرلةمانةوة،  ناو  ضووبَيتة  ثَيدابَيتء 
بؤت  ساأل  دوو  بؤ  ساَلَيك  ماوةى  لة 
ثةرلةمانةوة،  ناو  ضووبَيتة  ثَيدابَيتء 

ليستة  ئةم  ئايا  كة  دةبَيتةوة  روون 
بكات  طؤإانكارى  ئةوةى  بؤ  هاتبوو 
ــدا روون  ــةآلت لــةنــاو دةس ــا.  ن ــان  ي
بكات  طؤإانكارى  ئةوةى  بؤ  هاتبوو 
ــدا روون  ــةآلت لــةنــاو دةس ــا.  ن ــان  ي
بكات  طؤإانكارى  ئةوةى  بؤ  هاتبوو 

دةيةوَيت طؤإان  ليستة  ئةم  دةبَيتةوة 
رةتى  ئةطةر  ئَيستا  نــا،  يــان  بكات 
بكةيتةوةو رَيطةى ثَينةدةى بضَيتة ناو 
لة  طوتارةكانى  رةنطة  دةسةآلتةوة، 
رووى راطةياندنةوة زؤر طةورةتريش 
مومارةسةى  رَيطةتدا  كة  بةآلم  بن، 
رووندةبَيتةوة  بؤت  بكات،  دةسةآلت 
بةرنامةكةى  لةسةر  ئيش  ليستة  ئةم 
رَيطة  ئةطةر  بــةآلم  نا،  يان  دةكــات 
ناتوانى  دةسةآلتةوة،  بضَيتة  نةدةى 
ئيش  دةيةوَيت  بدةى  ئةوة  بإيارى 
دنيادا  لة  ليستَيك  هةر  نا.  يان  بكات 
بيةوَيت  كة  سياسى  تيمَيكى  هةر  يان 
شانسى  ثَيويستة  بكات،  طــؤإان 
ــَي بــدةيــت.  ــى ث ــةآلت ــة دةس ضــوون
شانسى  ثَيويستة  بكات،  طــؤإان 
ــَي بــدةيــت.  ــى ث ــةآلت ــة دةس ضــوون
شانسى  ثَيويستة  بكات،  طــؤإان 

ئؤباما  طوتارى  كة  ئةمريكييةكان 
دةدةن  ئؤباما  بة  شانسَيك  دةبيستن، 
كاتَيكيش  بكةنةوة،  تاقي  ئةوةى  بؤ 
دنياى  وةرطــرت،  دةسةآلتى  ئؤباما 
هَيمن كردةوة، ئَيستا لة هيض شوَينَيك 
هيضيشى  ئةطةر  ئؤباما  نابينين.  شةإ 
تفةنطةكان  لولةى  توانى  نةكردبَيت، 
بهَينَيتة  مَيزى طفتوطؤ  بكاتةوةو  شؤإ 
ئاراوة، ئةم هةموو ريفؤرمةى ئؤباما 
كة  بوو  ــةوةوة  ئ رَيطةى  لة  كــردى، 
ثَيدا،  شانسى  ئةمريكى  كؤمةَلطةى 
با  بيربكةينةوة،  وا  ئَيمةش  دةكرَيت 
ئةو  بزانين  ثَيبدةينء  شانسَيكيان 
بةشَيكى زؤرى  داواكارى  ريفؤرمةى 
خةَلكةو ئةوان هةَليانطرتووة كردةيى 
بةشَيكى زؤرى  داواكارى  ريفؤرمةى 
خةَلكةو ئةوان هةَليانطرتووة كردةيى 
بةشَيكى زؤرى  داواكارى  ريفؤرمةى 

دةكةنةوة.
بةرةو طؤإان: ثَيتواية ليستى طؤإان 
كوَيدا  لة  ضيداو  لة  طؤإان  دةيةوَيت 
بةرةو طؤإان: ثَيتواية ليستى طؤإان 
كوَيدا  لة  ضيداو  لة  طؤإان  دةيةوَيت 
بةرةو طؤإان: ثَيتواية ليستى طؤإان 

بطرين  لةبةرضاو  ئةوة  ئةطةر  بكات، 
لة  يةكَيتى  ثارتىو  سنوورى  دوو  كة 

هةرَيمى كوردستاندا دروست بووة؟

ــدةى من  ــةوةن ـــؤران: ئ نــةبــةز ط
كة  مستةفا  نةوشيروان  ئاطاداربم، 
كَيشةى  ليستةية،  ئةم  يةكةمى  عةقَلى 
كة  مستةفا  نةوشيروان  ئاطاداربم، 
كَيشةى  ليستةية،  ئةم  يةكةمى  عةقَلى 
كة  مستةفا  نةوشيروان  ئاطاداربم، 

لةم  بةإَيوةبردن  سيستمى  لةطةأل 
بكةين،  تةماشا  ئةطةر  هةية.  وآلتةدا 
لةم  بةإَيوةبردن  سيستمى  لةطةأل 
بكةين،  تةماشا  ئةطةر  هةية.  وآلتةدا 
لةم  بةإَيوةبردن  سيستمى  لةطةأل 

مستةفا  نةوشيروان  كَيشةى  يةكةم 
لةناو  دةستثَيدةكات،  يةكَيتى  لةطةأل 
لةبةرئةوةى  دةستثَيدةكات  يةكَيتيدا 
ــةرة  ــت ــارةك ــة ك خـــؤى يــةكــَيــكــة ل
ئةو  يةكَيتى،  نــاو  سةرةكييةكانى 
يةكَيتى  لةناو  ئيشكردنةى  جــؤرة 
هةية، كة جؤرة ئيشكردنَيكة سيستمى 
جؤرَيكة  جةمسةريية،  فرة  نييةو  تَيدا 
يان  ناكات  تةحةمول  ئةمة  فةوزا،  لة 
دةرةوة،  دَيتة  بيطؤإَيتء  ناتوانَيت 
كارةكتةرةكان  طؤإينى  بة  ضونكة 
ثَيش  تؤش  نابَيت،  دروست  سيستم 
هةموو شتَيك دةبَيت سيستم دروست 
كرد،  دروســت  سيستمت  كة  بكةى، 
لة  كارةكتةرَيكيت  تؤ  نموونة  بؤ 
ثؤستى وةزيريدا، كة سيستم هةبوو، 
ئيشكردنت  شــَيــوةى  ــت،  ــةآلت دةس
لة وآلتى  هةمووى دياريكراوة، بةآلم 
ئَيمةدا ئةوة نيية، تؤ كة بوويتة وةزير، 
واتة بوويتة ئيمثراتؤرَيك، تؤ يةك دنيا 
تةجاوزو  دنيا  يةك  هةية،  دةسةآلتت 
فةزاحةت دةكةى، بةبَى ئةوةى كةس 
واتة  بكات.  لةطةألدا  لَيثرسينةوةت 
سيستمةكة  لةطةأل  كَيشةت  دةبَيت 
عةقَلةى  ئــةو  ثَيشمواية  هةبَيت، 
هةيةو  وشة  كؤمثانياى  لةناو  كة 
لوتكةكةيةتى،  مستةفا  نةوشيروان 
كَيشةى لةطةأل سيستمى بةإَيوةبردنة، 
كارةكتةرَيكء  لةطةأل  كَيشةى  نةك 
ئةطةر  ضونكة  هةبَيت،  كارةكتةر  دوو 
بوواية،  كارةكتةر  لةطةأل  كَيشةى 
دةيان  بمايةتةوة،  يةكَيتى  لةناو  بةس 
بةس  زةحية  دةكــردة  كارةكتةريان 
بؤ ئةوةى ئةو بمَينَيتةوة. هةر خودى 
ناو  كارةكتةرى  ضةندين  تاَلةبانى 
زةحيةو  دةكــردة  سياسى  مةكتةبى 
تةنيا  يةكَيتى  دةرةوةى  دةدانة  فإَيى 
بؤ ئةوةى نةوشيروان مستةفا يةكَيتى 
جَينةهَيَلَيت. بةآلم ضونكة ئةو كَيشةى 
بؤ ئةوةى نةوشيروان مستةفا يةكَيتى 
جَينةهَيَلَيت. بةآلم ضونكة ئةو كَيشةى 
بؤ ئةوةى نةوشيروان مستةفا يةكَيتى 

ناو  بةإَيوةبردنى  سيستمى  لةطةأل 
دةرةوة،  هاتة  بوو،  خؤى  حيزبةكةى 
ــتــة ناو  كــة هــاتــة دةريـــشـــةوة، دَي
لةناو  خةونةكةى  ديكةو  فةزايةكى 

كوردستان  هةموو  بؤ  حيزبَيكةوة 
طةورةتر  خةونةكةى  واتة  دةطؤإَيت، 
يةكَيتيدا  لــةنــاو  ـــةوةو  ـــردووةت ك
دةيةوَيت  لَيرةوة  نةكردووة.  تةوقى 
سيستمى بةإَيوةبردن دروست بَيتء 
هةر  بكرَينةوة،  جيا  دةسةآلتةكان 
سيستمى بةإَيوةبردن دروست بَيتء 
هةر  بكرَينةوة،  جيا  دةسةآلتةكان 
سيستمى بةإَيوةبردن دروست بَيتء 

بزانَيت.  خؤى  مافى  ئــةركء  كةس 
نةوشيروان  ئيشكردنى  شــَيــوازى 
وةك  بكةى  تةماشا  ــاوا  ئ دةبــَيــت 
جاإَيك  بتةوَيت  «ئةطةر  كة  ئةوةى 
بة  ثَيويستيت  بسووتَينيت،  طةنم 
دةنكة شقارتةيةك هةية»، واتة ئةطةر 
ناتوانيت  نةبَيت  شقارتةيةكت  دةنكة 
ئاطرةكة  بسووتَينت،  طةنم  جاإَيك 
وردة  ثَيدةكاتء  دةست  خاَلَيكةوة  لة 
ئاطرةكة  بسووتَينت،  طةنم  جاإَيك 
وردة  ثَيدةكاتء  دةست  خاَلَيكةوة  لة 
ئاطرةكة  بسووتَينت،  طةنم  جاإَيك 

رشتنى  وةكــو  يان  دةإوات،  وردة 
توتن  طؤلَيك  ئةوةى  بؤ  واية،  ئاوَيك 
ئاوةكة  لَيرةوة  دةبَيت  بدةيت،  ئاو 
بإَيذيت تا دةضَيتة خوارةوةو هةموو 
شَيوازى  دةطرَيتةوة.  توتنةكة  طؤلة 
مستةفا  نــةوشــيــروان  ئيشكردنى 
شارى  لة  ئاوةكة  شَيوةيةية،  بةو 
دَيتة  وردة  وردة  دةإَيذَيت،  سلَيمانى 
دهؤك.  هةولَيرو  دةطاتة  تا  خوارةوة 
كةسَيكى  كاركردنى  كاركردنة  ئةو 
سياسيية كة بزانَيت ضؤن ئاراستةكان 
دةطؤإَيت. من قةناعةتى تةواوم هةية 
كة خةونى ئةو ثياوة لةوة طةورةترة 

تةنيا كَيشةى لةطةأل يةكَيتى هةبَيت.
بةرةو طؤإان: ثَيتواية ليستى طؤإان 
بةهَيزةكان  ليستة  كَيبإكَيى  بتوانَيت 
بةرةو طؤإان: ثَيتواية ليستى طؤإان 
بةهَيزةكان  ليستة  كَيبإكَيى  بتوانَيت 
بةرةو طؤإان: ثَيتواية ليستى طؤإان 

بؤ نموونة ليستى كوردستانى بكات؟
ـــؤران: هــةنــدَيــك شت  نــةبــةز ط
مةنتقييةوة  رووى  لة  دةبَيت  هةية 
كوردى  كؤمةَلطةى  بكةين.  تةماشاى 
ثارتىء  يةكَيتيية،  ثارتىء  كؤمةَلطةى 
دةكةن  ئيش  ساَلة  ــان  دةي يةكَيتى 
ثارتىء  يةكَيتيية،  ثارتىء  كؤمةَلطةى 
دةكةن  ئيش  ساَلة  ــان  دةي يةكَيتى 
ثارتىء  يةكَيتيية،  ثارتىء  كؤمةَلطةى 

ثايةكانى  كؤمةَلطةيةداو  ئةو  لةناو 
دةكةن  ئيش  ساَلة  ــان  دةي يةكَيتى 
ثايةكانى  كؤمةَلطةيةداو  ئةو  لةناو 
دةكةن  ئيش  ساَلة  ــان  دةي يةكَيتى 

خؤيان دروست دةكةن، ناكرَيت تؤ بة 
بسإيتةوة،  ئةوة  هةموو  فرسةخَيك 
نوَيدا  نةوةى  لةناو  بشتوانى  ئةطةر 
بيركردنةوة  لــة  ديكة  جــؤرَيــكــى 
لةناو  زةحمةتة  زؤر  بكةى،  دروست 
بكةى.  دروست  ئةوة  كؤندا  نةوةى 
لةناو  بيركردنةوةيةك  لةبةرئةوةى 
مَيشكى نةوةى كؤندا ضةسثيوة. جطة 
لةوةى دةسةآلتى طةورةى ئةم وآلتة 
ئابوورىء هَيزى ثَيشمةرطةو تةواوى 

دةسةآلتةكانى ديكة بةدةست ثارتىء 
يةكَيتييةوةية، ئةطةر بتةوَيت بَلَييت بة 
دةسةآلتةكانى ديكة بةدةست ثارتىء 
يةكَيتييةوةية، ئةطةر بتةوَيت بَلَييت بة 
دةسةآلتةكانى ديكة بةدةست ثارتىء 

كاأل  ئةوان  دةتوانم  هةَلبذاردن  يةك 
زةحمةتةو  كارَيكى  ئةمة  بكةمةوة، 
لةوة  بير  طــؤإان  ليستى  ثَيشمواية 
ئةوان  هةَلبذاردن  يةك  بة  ناكاتةوة 
لةوة  بير  طــؤإان  ليستى  ثَيشمواية 
ئةوان  هةَلبذاردن  يةك  بة  ناكاتةوة 
لةوة  بير  طــؤإان  ليستى  ثَيشمواية 

حاكمى  بة  ببَيت  خؤى  بكاتةوةو  كاأل 
دةيانةوَيت  ثَيمواية  بةَلكو  وآلت. 
حاكمى  بة  ببَيت  خؤى  بكاتةوةو  كاأل 
دةيانةوَيت  ثَيمواية  بةَلكو  وآلت. 
حاكمى  بة  ببَيت  خؤى  بكاتةوةو  كاأل 

هةين.  ئَيمةش  هةن،  ئَيوة  ضؤن  بَلَين 
دةيانةوَيت  ثَيمواية  بةَلكو  وآلت. 
هةين.  ئَيمةش  هةن،  ئَيوة  ضؤن  بَلَين 
دةيانةوَيت  ثَيمواية  بةَلكو  وآلت. 

رةنطة  دواتر  هةَلبذاردنى  بؤ  بةآلم 
هةين.  ئَيمةش  هةن،  ئَيوة  ضؤن  بَلَين 
رةنطة  دواتر  هةَلبذاردنى  بؤ  بةآلم 
هةين.  ئَيمةش  هةن،  ئَيوة  ضؤن  بَلَين 

بطاتة ئةو ئاستةى ثارتىء يةكَيتى بة 
ببنةوة،  نةبنء كاأل  تؤخ  ئَيستا  رادةى 
ــةآلم ركــابــةرى هــةر دةكــرَيــت لة  ب
بإيار  ئةوة كؤمةَلطةية  ئاستى خؤيدا. 
ــةآلم ركــابــةرى هــةر دةكــرَيــت لة  ب
بإيار  ئةوة كؤمةَلطةية  ئاستى خؤيدا. 
ــةآلم ركــابــةرى هــةر دةكــرَيــت لة  ب

دةدات كَى تؤخ بَيتء كَى كاأل ببَيتةوة، 
لةوة  طؤإان زؤر زؤر  ليستى  ئةركى 
قورسترة ضاوةإوانى ئةوةى لَيبكةيت 
يةكَيتى  ثارتىء  هةَلبذاردن  يةك  بة 
قورسترة ضاوةإوانى ئةوةى لَيبكةيت 
يةكَيتى  ثارتىء  هةَلبذاردن  يةك  بة 
قورسترة ضاوةإوانى ئةوةى لَيبكةيت 

ئةوة  كةمينة،  بكاتة  ثةرلةمان  لةناو 
كارَيكى زؤر زةحمةتة. 

تؤ  دةكات  وا  ضى  طــؤإان:  بةرةو 
بَلَييت  هةَلبذَيريتء  طةنجان  توَيذى 
تؤ  دةكات  وا  ضى  طــؤإان:  بةرةو 
بَلَييت  هةَلبذَيريتء  طةنجان  توَيذى 
تؤ  دةكات  وا  ضى  طــؤإان:  بةرةو 

طؤإان  ليستى  بة  دةنط  دةكةم  داوا 
بدةن، مةبةستم لةوةية بؤضى توَيذى 
طؤإان  ليستى  بة  دةنط  دةكةم  داوا 
بدةن، مةبةستم لةوةية بؤضى توَيذى 
طؤإان  ليستى  بة  دةنط  دةكةم  داوا 

طةنجان هةَلدةبذَيريت؟
بدةن، مةبةستم لةوةية بؤضى توَيذى 

طةنجان هةَلدةبذَيريت؟
بدةن، مةبةستم لةوةية بؤضى توَيذى 

وةك  ناتوانم  من  طــؤران:  نةبةز 
ئَيستا  ناشتوانم  بكةمةوة،  بير  باوكم 
وةك  باوكم  بكةم،  ئاراستة  باوكم 
ئةو  لةطةأل  ساَلة  دةيان  ثير  ثياوَيكى 
وةك  باوكم  بكةم،  ئاراستة  باوكم 
ئةو  لةطةأل  ساَلة  دةيان  ثير  ثياوَيكى 
وةك  باوكم  بكةم،  ئاراستة  باوكم 

هَيزانة دةذى، قورسة بتوانين ثيرةكان 
براكةى  نيية  قورس  بةآلم  بطؤإين، 
نوَيية.  نةوةى  ضونكة  بطؤإم.  خؤم 
نوَى  نــةوةى  لة  تةركيز  زؤر  بؤية 
سةرذمَيرييةكدا  لة  ضونكة  دةكــةم، 
(٦٠٪)ى  لة  طةنجان  كة  دةركةوتووة 
ــوردى  ك كــؤمــةَلــطــةى  ثَيكهاتةى 
٪)ى 
ــوردى  ك كــؤمــةَلــطــةى  ثَيكهاتةى 
٪)ى  ) لة  طةنجان  كة  دةركةوتووة 
ــوردى  ك كــؤمــةَلــطــةى  ثَيكهاتةى 

) لة  طةنجان  كة  دةركةوتووة 

ئةو  بتوانى  ئةطةر  كةواتة  ثَيكدةهَينن. 
رَيذة بةرزة بخةيتة سةر رَيطايةك كة 
داواى ذيانء عةدالةت بكات، توانيوتة 
ئةطةر  ببةيتةوة،  دةنطةكان  زؤرينةى 
نةهَينيت،  بــةدةســت  هةمووشيان 
بةدةست  دةنطةكان  نيوةى  دةتوانى 
لةناو  تيمَيك  ببيتة  ئةوةى  بؤ  بهَينيت 
ثةرلةماندا. ثَيمواية ئةم نةوةية داواى 
دةيةوَيت  ثيرةكة  ــات،  دةك ــؤإان  ط
بذيةت،  ديوةخان  كلتوورو  لةسةر 
لةبةر ئةوة رووم لة طةنجانة. ثيرةكة 
ثارتىء  فــةزايــةى  ــةو  ئ ــت  ــةوَي دةي

ــكــردووة،  دروســت بــؤيــان  يةكَيتى 
ضونكة  بمَينَيتةوة،  خؤى  وةك  هةر 
طةورة  وةك  هةميشة  فةزايةدا  لةو 
نوَى  نةوةى  بةآلم  دةكرَيت،  تةماشا 
ئيشى  دةبَيت  لَيرةوة  ناوَيت،  ئةمةى 
نةك  بَيت،  نوَى  نةوةى  لةسةر  ئَيمة 
كؤنةكة  نةوة  لة  واز  كؤنةكة.  نةوة 
بةآلم  ــذى،  ب خــؤى  وةك  با  بهَينة 
داوا  ثَيبدةين  ئةوةى  رَيطةى  نابَيت 
بذى.  خؤى  وةك  بكات  كوإةكةى  لة 
لة  ديكة  جؤرَيكى  كوإةكةى  دةبَيت 

بيركردنةوةو دنيابينى هةبَيت. 
ــؤإان  ط ليستى  ـــؤإان:  ط بـــةرةو 
)ةوة 
ــؤإان  ط ليستى  ـــؤإان:  ط بـــةرةو 
)ةوة 
ــؤإان  ط ليستى  ـــؤإان:  ط بـــةرةو 

٦/٤) دواى  لة  كة  رايطةياندووة 
ــؤإان  ط ليستى  ـــؤإان:  ط بـــةرةو 

) دواى  لة  كة  رايطةياندووة 
ــؤإان  ط ليستى  ـــؤإان:  ط بـــةرةو 

ناكات  ياسايةك  هيض  بة  ئيعتراف 
ــت، ضؤن  ــَي ــض دةرب ــةمــان  ثــةرل ــة  ل
هةَلوَيستة  ئةم  بؤ  خوَيندنةوةيةكت 
ــت، ضؤن  ــَي ــض دةرب ــةمــان  ثــةرل ــة  ل
هةَلوَيستة  ئةم  بؤ  خوَيندنةوةيةكت 
ــت، ضؤن  ــَي ــض دةرب ــةمــان  ثــةرل ــة  ل

هةية؟
هةموو  دةبوواية  طــؤران:  نةبةز 
داوايــةيــان  ئــةم  ديكة  ليستةكانى 
ثةرلةمان  ئةوةى  لةبةر  هةبوواية. 
ئَيكسثايةر بووة، لة فةترةى ئَيكسثايةر 
كارى  كؤمةَلَيك  دةيةوَيت  بوونيدا 
ئَيكسثايةر بووة، لة فةترةى ئَيكسثايةر 
كارى  كؤمةَلَيك  دةيةوَيت  بوونيدا 
ئَيكسثايةر بووة، لة فةترةى ئَيكسثايةر 

لة  يةكَيك  بكات،  مةترسيدار  زؤر 
مةترسيدارترين كارةكانى تَيثةإاندنى 
دةستوورةكةية. ماناى نيية لة ماوةى 
(١٨) ساَلى حوكمإانيدا رَيطةت نةدابَيت 
دةستوور هةنطاوَيك بضَيتة ثَيشةوةو 
ضةند  ماوةى  لة  بدةيت  ئةوة  هةوَلى 
دةستوور هةنطاوَيك بضَيتة ثَيشةوةو 
ضةند  ماوةى  لة  بدةيت  ئةوة  هةوَلى 
دةستوور هةنطاوَيك بضَيتة ثَيشةوةو 

هةفتةيةكدا بيكةيت. ئةمةى كة ليستى 
ئةو جؤرة  لةطةأل  ئَيمة  دةَلَيت:  طؤإان 
هةفتةيةكدا بيكةيت. ئةمةى كة ليستى 
ئةو جؤرة  لةطةأل  ئَيمة  دةَلَيت:  طؤإان 
هةفتةيةكدا بيكةيت. ئةمةى كة ليستى 

ثةرلةمانى  لة  كة  نين  ياسايانةدا 
ئةمة  دةردةضَيت،  ماوةبةسةرضوو 
ليستةكانى  بيركردنةوةى  دةبوواية 
لةسةر  مةترسى  ضونكة  بَيت،  تريش 
تةنيا  نةك  هةية،  هةموومان  ذيانى 
لةناو  كةسانةى  ئةو  ذيانى  لةسةر 
تةنيا  مةترسى  يان  طؤإاندان  ليستى 
كة  هةبَيت  كةسانة  ئةو  ذيانى  لةسةر 
لة كؤمثانياى وشة كار دةكةن. كارى 
زؤر  ماوةيةدا  لةم  دةبَيت  راطةياندن 
زؤر ضإتر بَيت لةوةى ثَيشوو لةسةر 
ئيتر  بَلَيت  ثةرلةمان  بة  ثةرلةمانء 
زؤر ضإتر بَيت لةوةى ثَيشوو لةسةر 
ئيتر  بَلَيت  ثةرلةمان  بة  ثةرلةمانء 
زؤر ضإتر بَيت لةوةى ثَيشوو لةسةر 

خةَلكةوة  بةناوى  نيية  ئةوةت  مافى 
ئيتر  بَلَيت  ثةرلةمان  بة  ثةرلةمانء 
خةَلكةوة  بةناوى  نيية  ئةوةت  مافى 
ئيتر  بَلَيت  ثةرلةمان  بة  ثةرلةمانء 

مافةى  ــةو  ئ ضونكة  بــكــةى،  قسة 
دابوو،  بةتؤى  كــوردى  كؤمةَلطةى 
مافةى  ــةو  ئ ضونكة  بــكــةى،  قسة 
دابوو،  بةتؤى  كــوردى  كؤمةَلطةى 
مافةى  ــةو  ئ ضونكة  بــكــةى،  قسة 

كؤتايى هاتووة. كة كؤتايى هاتووة بة 
بَيدةنطى دانيشة، تا سووإى ساآلنةى 
ــةواو دةبــَيــت، كة ســووإى  خــؤت ت
دةوروو  بـــووة،  تـــةواو  ســاآلنــةت 
ــةواو دةبــَيــت، كة ســووإى  خــؤت ت
دةوروو  بـــووة،  تـــةواو  ســاآلنــةت 
ــةواو دةبــَيــت، كة ســووإى  خــؤت ت

تةجاوز  زياتر  لــةوة  بكةو  تةسليم 
ثةرلةمان  مةكة.  خةَلك  ذيانى  لةسةر 
تةجاوز  زياتر  لــةوة  بكةو  تةسليم 
ثةرلةمان  مةكة.  خةَلك  ذيانى  لةسةر 
تةجاوز  زياتر  لــةوة  بكةو  تةسليم 

خؤشييةوة  ئَيكسثاربوونةى  بةم 
نةكردووةو  هيضى  ثَيشووتر  ئةوةى 
خةَلك،  ذيانى  لةسةر  بووة  موعانات 
نةكردووةو  هيضى  ثَيشووتر  ئةوةى 
خةَلك،  ذيانى  لةسةر  بووة  موعانات 
نةكردووةو  هيضى  ثَيشووتر  ئةوةى 

موعانات  ديكة  ئةوةندةى  دةيةوَيت 
ئةمةش  خةَلك،  ذيانى  سةر  بخاتة 
دةستوورَيك  تَيثةإاندنى  رَيطةى  لة 
ضةند  ئايندةدا  لة  دةزانَيت  خوا  كة 
هةرَيمى  هاوآلتيانى  بؤ  طيروطرفت 

كوردستان دروست دةكات.

كؤمةَلَيك  كة  دةكات  لةوة  باس  طؤران  نةبةز  رؤذنامةنووس 
لة  هةم  ثرؤذةكةيانء  لة  هةم  هةية،  طؤإاندا  ليستى  لة  ئيجابيات 
بة  بةرز  دةنطى  بة  دةَلَيت:  كة  ئةوةدا  لةطةأل  ئةو  كانديدةكانيان، 
طةنجةكان دةَلَيم دةنط بة ليستى طؤإان بدةن، ئةوةش دةخاتةإوو 
كة ئةطةر ئةو هَيزةى داواى طؤإان دةكات لةم هةَلبذاردنةدا شكست 
بهَينَيت، ضاوةإوانى ئةوة ناكرَيت تا دة ساَلى ديكةش هَيزَيكى ديكة 

لة بةرامبةر ثارتىء يةكَيتى دروست ببَيت.
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كوردستان  هةرَيمى  سياسى  نةخشةى 
ضارةنووسسازى  طؤإانَيكى  لــةبــةردةم 
ــةوارة  ق بةوثَيية  ــة،  ــراوداي ــك ــاوةإوان ض
خستووةتةطةإ  هةوَلةكانيان  سياسييةكان 
ــةوارة  ق بةوثَيية  ــة،  ــراوداي ــك ــاوةإوان ض
خستووةتةطةإ  هةوَلةكانيان  سياسييةكان 
ــةوارة  ق بةوثَيية  ــة،  ــراوداي ــك ــاوةإوان ض

طؤإةثاني  لة  ريشةيى  طؤإانَيكى  بؤئةوةى 
سياسييةكان  شيكةرةوة  بكةن،  سياسيدا 
قةوارةيةكى  مةيدانى  هاتنة  بةهؤى  دةَلَين 
طريمانانة  لةو  هةموواليةك  بةهَيز،  سياسى 

دَلنيابوونةتةوة.  
طريمانانة  لةو  هةموواليةك  بةهَيز،  سياسى 

دَلنيابوونةتةوة.  
طريمانانة  لةو  هةموواليةك  بةهَيز،  سياسى 

كة  ــة  رؤذةي ئةو   ٢٠٠٩/٧/٢٥ رؤذى 
طؤإانى  رؤذى  بة  سياسييةكان  شيكةرةوة 
كوردستان  هةرَيمى  سياسى  نةخشةى 
ناودةبةن، كة بة بةشداريى ضةندين قةوارةى 
ثةرلةمانى  ئةندامانى  بةهَيز،  سياسيى 
ديكة  ساَلى   (
ثةرلةمانى  ئةندامانى  بةهَيز،  سياسيى 
ديكة  ساَلى   (
ثةرلةمانى  ئةندامانى  بةهَيز،  سياسيى 

٤) ــاوةى  م بؤ  كوردستان 
ساتةوةختى  كؤتا  دةبَيتة  هةَلدةبذَيردرَيت، 
ديكة  ساَلى   (
ساتةوةختى  كؤتا  دةبَيتة  هةَلدةبذَيردرَيت، 
ديكة  ساَلى   ( ) ــاوةى  م بؤ  كوردستان 
ساتةوةختى  كؤتا  دةبَيتة  هةَلدةبذَيردرَيت، 

) ــاوةى  م بؤ  كوردستان 

سياسى  دةسةآلتى  قؤرغكردنى  سةردةمى 
هةرَيم لةاليةن ثارتىء يةكَيتييةوة.

شَيوازى  لة  ــؤإان  ط بــآلوبــوونــةوةى 
حوكمإانى لة هةرَيمدا، بةرفراوانترين باسء 
خواسى ناو ضينء توَيذة جياوازةكانى ئةم 
دةكةن  ئةوة  ضاوةإوانى  كة  هةرَيمةية، 
دةسةآلتدا  لة  بكةن  ريشةيى  طؤإانَيكى  كة 
دةكةن  ئةوة  ضاوةإوانى  كة  هةرَيمةية، 
دةسةآلتدا  لة  بكةن  ريشةيى  طؤإانَيكى  كة 
دةكةن  ئةوة  ضاوةإوانى  كة  هةرَيمةية، 

ئابوورى،  كؤمةآليةتىء  سياسىء  لةإووى 
دةسةآلتدا  لة  بكةن  ريشةيى  طؤإانَيكى  كة 
ئابوورى،  كؤمةآليةتىء  سياسىء  لةإووى 
دةسةآلتدا  لة  بكةن  ريشةيى  طؤإانَيكى  كة 

هةرَيمةكة  دؤخى  بارو  ساَلة   (
ئابوورى،  كؤمةآليةتىء  سياسىء  لةإووى 
هةرَيمةكة  دؤخى  بارو  ساَلة   (
ئابوورى،  كؤمةآليةتىء  سياسىء  لةإووى 

١٨) ضونكة 
طرتووةء  بةخؤوة  حوكمَيكى  شَيوازى 
بةدينةكراوة،  تَيدا  ئةوتؤى  طؤإانَيكى 
كوردستان  ئَيستاى  بــارودؤخــى  بؤ  كة 

دةبَيت  كة  سةرةكيية  ثَيويستييةكى  طؤإان 
رووبدات.

سيروان رةشيد، رؤذنامةنووس، دةَلَيت: 
ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى  رؤذى  «رةنطة 
بؤ  مَيذوويى  رؤذَيــكــى  ببَيتة  ئةمساَل 
ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى  رؤذى  «رةنطة 
بؤ  مَيذوويى  رؤذَيــكــى  ببَيتة  ئةمساَل 
ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى  رؤذى  «رةنطة 

لةدايكبوونى هَيزى سَييةم لة كوردستان، ئةم 
هَيزةش لة ملمالنَييةكى شارستانى سةختدا 
وةك بزووتنةوةيةكى سياسى نوآ نةك لة 
دواى  سةريهةَلداوة،  حيزبدا،  ضوارضَيوةى 
وةك بزووتنةوةيةكى سياسى نوآ نةك لة 
دواى  سةريهةَلداوة،  حيزبدا،  ضوارضَيوةى 
وةك بزووتنةوةيةكى سياسى نوآ نةك لة 

ثاوانخوازيى  مؤنؤثؤلكردنء  لة  ساأل   (١٨)
لةاليةن ثارتىء يةكَيتى، وةك بةديلى سياسى 
طؤإانكاريىء  هةوَلى  نمايشكردووةء  خؤى 
لةاليةن ثارتىء يةكَيتى، وةك بةديلى سياسى 
طؤإانكاريىء  هةوَلى  نمايشكردووةء  خؤى 
لةاليةن ثارتىء يةكَيتى، وةك بةديلى سياسى 

طرتنة دةستى دةسةآلت دةدات».
طؤإانكاريىء  هةوَلى  نمايشكردووةء  خؤى 

طرتنة دةستى دةسةآلت دةدات».
طؤإانكاريىء  هةوَلى  نمايشكردووةء  خؤى 

سياسييةكان  شيكةرةوة  بؤوضونى  بة 
ركابةرَيكى  كة  طؤإان  ليستى  ســةرةإاى 
هاوبةشةكةى  ليستة  كوردستاني  ليستى 
بةديلى  يةكةم  يةكَيتيية، كة ضانسى  ثارتىء 
طؤإانكاريى  ــةوةى  ــؤئ ب هةية  سياسى 
ئةم  حوكمإانيى  سيستمى  لة  ريشةيى 
سياسى  قــةوارةى   (٢٤) بكات،  هةرَيمةدا 
كورسييةكانى  بةدةستهَينانى  هةوَلى  ديكة 
سياسى  قــةوارةى   (
كورسييةكانى  بةدةستهَينانى  هةوَلى  ديكة 
سياسى  قــةوارةى   ( ) بكات،  هةرَيمةدا 
كورسييةكانى  بةدةستهَينانى  هةوَلى  ديكة 

) بكات،  هةرَيمةدا 

دةدةن،  ثةرلةمان  داهاتووى  ثةرلةمانى 
زؤرى  ذمارةيةكى  ــات  وادةك ئةمةش  كة 
دوو  ئةو  لةدةست  ثةرلةمان  كورسييةكانى 
حيزبة وةربطيرَيتةوة، دةشبَيتة سةرةتايةك 
بؤ دةركةوتنى ديموكراسيةت لة هةرَيمةكة. 
سيروان رةشيد وتيشى: «ديمةنى سياسيى 
ضاوةإواندةكرَيت  داهاتوو  ثةرلةمانى 
رؤَلى  بَيتء  بةسةردا  ئيجابى  طؤإانكاريى 
ضاوةإواندةكرَيت  داهاتوو  ثةرلةمانى 
رؤَلى  بَيتء  بةسةردا  ئيجابى  طؤإانكاريى 
ضاوةإواندةكرَيت  داهاتوو  ثةرلةمانى 

كؤمةَلَيك  كة  ببينَيت،  زياتر  ضــاودَيــرى 
رؤَلى  بَيتء  بةسةردا  ئيجابى  طؤإانكاريى 
كؤمةَلَيك  كة  ببينَيت،  زياتر  ضــاودَيــرى 
رؤَلى  بَيتء  بةسةردا  ئيجابى  طؤإانكاريى 

بةطذ  ضاونةترس  بوَيرو  ثةرلةمانتارى 
لة سةرؤكى  لَيثَيضينةوة  بضنةوة،  حكومةتدا 

كاربةدةستة  ــانء  ــرةك وةزي حكومةتء 
باآلكان بكةن وةك ئةوةى كة لة ئةنجومةني 

نوَينةراني عَيراقدا دةبينرَيت».
دةوَلــةتء  لة  ثسثؤإ  عةزيز،  ســةردار 

نوَينةراني عَيراقدا دةبينرَيت».
دةوَلــةتء  لة  ثسثؤإ  عةزيز،  ســةردار 

نوَينةراني عَيراقدا دةبينرَيت».

خؤي  «ترسَيک  ثَييواية  حوكمداريى، 
ئةويش  يةكَيتى،  ثارتىء  الى  حةشارداوه 
چاوةإواننةکراوه،  گؤإانَيکي  له  ترسة  
ــت،  ــاآلدةس ــي ب ــارت ــه هـــةردوو پ ــةوات ک
چاوةإواننةکراوه،  گؤإانَيکي  له  ترسة  
ــت،  ــاآلدةس ــي ب ــارت ــه هـــةردوو پ ــةوات ک
چاوةإواننةکراوه،  گؤإانَيکي  له  ترسة  

که  ـــةوت  دةرک بؤيان  بةئاگاهاتنةوةء 
گؤإاني  بارودؤخةکه  هةيه  ئةوه  ئةگةري 
هؤي  ببَيته  رةنگه  گؤإانةش  ئةم  تَيکةوَيت، 
هــةردوو  دةســةآلتــي  سنووري  گؤإاني 
هؤي  ببَيته  رةنگه  گؤإانةش  ئةم  تَيکةوَيت، 
هــةردوو  دةســةآلتــي  سنووري  گؤإاني 
هؤي  ببَيته  رةنگه  گؤإانةش  ئةم  تَيکةوَيت، 

حيزب، کةواته له ثإ ئةو ئاگاييه سةريهةَلدا 
هــةردوو  دةســةآلتــي  سنووري  گؤإاني 
حيزب، کةواته له ثإ ئةو ئاگاييه سةريهةَلدا 
هــةردوو  دةســةآلتــي  سنووري  گؤإاني 

بةردةوام  بةمشَيوةيه  داهاتوو  رةنگه  که 
نايا  نةوَيت  حيزب  هــةردوو  بةآلم  نةبَيت، 
ئَيستا  ئةمةي  بؤيه  ــاراوه،  ئ بَيته  گــؤإان 
کؤنترؤَلکردني  بؤ  هةوَلدانه  روودةدات، 
ئَيستا  ئةمةي  بؤيه  ــاراوه،  ئ بَيته  گــؤإان 
کؤنترؤَلکردني  بؤ  هةوَلدانه  روودةدات، 
ئَيستا  ئةمةي  بؤيه  ــاراوه،  ئ بَيته  گــؤإان 

سنووردارکردني  يان  رَيگرتن  بؤ  داهاتوو، 
ئةو گؤإانانةي که رةنگه رووبدةن».

ثَيش ئةنجامدانى هةَلبذاردن، دوو حيزبى 
شتَيكى  وةك  كوردستان  دةســةآلتــدارى 
بةشَيكى  يةكَيتى  ثارتىء  ضاوةإواننةكراو، 
وةك  لةدةستدا  خؤيانيان  قورسايى  زؤرى 
هاتنة دةرةوةى ضةندين حيزبى بضووك لة 
هاوثةيمانيان  خؤيان  هاوثةيمانَيتييةكةيان، 
دروستكرد بةشَيوةيةك ناكؤكى كةوتة نَيوان 
بضووكةكانةوة،  حيزبة  حيزبةء  دوو  ئةم 
كة  طؤإان  ليستى  راطةياندنى  ســةرةإاى 
جةماوةريى  سياسىء  تةوذمى  ضةندين 
ضوونة ثاأل ئةم ليستة، كة ئةمانة كاريطةريى 
نةخشةى  طؤإانى  لةسةر  دةبَيت  تةواويان 

سياسى هةرَيمى كوردستان. 
كوردستان  لة  ثَييواية  ئةحمةد  شوان 
ئَيستا  زؤرة،  ماوة  ئةو  تَيثةإاندنى  دواى 
طــؤإان  ضانسى  زياتر  كــات  هةموو  لة 
هاتووةتة ثَيش، هاوآلتى دةتوانَيت لة رَيطاى 
طــؤإان  ضانسى  زياتر  كــات  هةموو  لة 
هاتووةتة ثَيش، هاوآلتى دةتوانَيت لة رَيطاى 
طــؤإان  ضانسى  زياتر  كــات  هةموو  لة 

ناإةزاييانةى  ئةو  دةنطدانةوة  سندوقةكانى 
ئةوةية  طرنط  كـــردةوة،  بة  بكات  خــؤى 

تؤثةكة لة ساحةى هاوآلتييانداية، لة رَيطاى 
نةخشةى  دةنطبدةنء  هةيانة،  مافةى  ئةو 
شةرعيةت  بطؤإن،  هةرَيمة  ئةم  سياسيى 
بسةننةوةء  يةكَيتى  ثارتىء  لةدةست 
شايةنى  كة  اليةنانةى  ئةو  دةست  بيدةنة 

ئةو متمانةيةن.
ثَيويستيشة  ــتء  ــرَي ــدةك ــاوةإوان ض
بكرَيت،  سياسيدا  نةخشةى  لة  ــؤإان  ط
وتيان  سياسييةكان  شيكةرةوة  ضونكة 
دواى  هةَلبذاردنة  ئةم  «دةرهاويشتنةكانى 
وتيان  سياسييةكان  شيكةرةوة  ضونكة 
دواى  هةَلبذاردنة  ئةم  «دةرهاويشتنةكانى 
وتيان  سياسييةكان  شيكةرةوة  ضونكة 

حوكمإانيى  ئةزموونى  لة  ســاأل   (١٨)
رَيكخراو  راستةقينةى  ئؤثؤزسيؤنى 
دروستدةبَيت، سةرةتاى ذيانى ديموكراسى 
لةم هةرَيمةدا دةستثَيدةكات، كة ماوةيةكى 
بةتايبةت  ثَيويستيةتى  كوردستان  زؤرة 
داراييةكانى  سةرضاوة  زؤربوونى  ثاش 
ئةو  بةكارهَينانى  خــراث  هةرَيمةو  ئةم 
دوو  وةك  يةكَيتى  ثارتىء  كة  حوكمةى 

هَيزى دةسةآلتدار بةكاريانهَينا».

نةخشةى سياسى كوردستان لةبةردةم طؤأانَيكى 
ضارةنووسسازداية 

ضاوةإوانكراو  ساتةوةختَيكى 

فةالح نةجم 

طؤإان بؤ؟
-٦-                              

نةذاد جةالل

كارة راميارييةكانى سةركردايةتى كورد، لة يارينةزانَيك 
تائَيستا  ئةوةى  سةرةِراى  طؤِرةثانةكةدا،  لةناو  دةضَيت 
ض  بةرةو  هةرَيم  دةيانةوَيت  كة  روننةبؤتةوة  بؤمان 

هةَلدَيرَيك بةرن، لة بةغداش مةطةر بةس خؤيان بزانن لةضى ئاوازَيك دةخوَينن.
ض  بةرةو  هةرَيم  دةيانةوَيت  كة  روننةبؤتةوة  بؤمان 

هةَلدَيرَيك بةرن، لة بةغداش مةطةر بةس خؤيان بزانن لةضى ئاوازَيك دةخوَينن.
ض  بةرةو  هةرَيم  دةيانةوَيت  كة  روننةبؤتةوة  بؤمان 

لةسةرةتاى دامةزراندنةوةى حكومةتى عَيراقةوة، لةو كاتةدا كة كورد طةورةترين 
كوردو  مافةكانى  ضةسثاندنى  لة  ثةلةبكةن  ئةوةى  لةجياتى  عَيراقدا،  لة  بوو  هَيز 
لةثَيناو  ئةمانةش  هةموو  دةكرا،  لةدواى سازش  بةردةوامى سازش  بة  ثَيداطربن، 

ضةند كورسييةكى بَيدةستدا بوو.
ئةوان كة خؤيان كرَيكارى بنيادنةرى عَيراقَيكى بةهَيزبوون، ئَيستاش نيوةيان لةوَى 
بة كورسييةكانةوة نوساون، لة بةغدا زوزو لة ميدياكانةوة سؤزي خؤيان بؤ ئيمام 
عةمامةو عَيراق دةردةبِرن، كةضى لة هةرَيميشةوة بة بةردةوامى ثرتةو بؤَلة دَيت، 
بة كورسييةكانةوة نوساون، لة بةغدا زوزو لة ميدياكانةوة سؤزي خؤيان بؤ ئيمام 
عةمامةو عَيراق دةردةبِرن، كةضى لة هةرَيميشةوة بة بةردةوامى ثرتةو بؤَلة دَيت، 
بة كورسييةكانةوة نوساون، لة بةغدا زوزو لة ميدياكانةوة سؤزي خؤيان بؤ ئيمام 

دةَلَين وا سةردةمى بةعس دةطةِرَيتةوةو ماليكى سةدامى دوةمة و ...هتد، ئةمة ض 
عةمامةو عَيراق دةردةبِرن، كةضى لة هةرَيميشةوة بة بةردةوامى ثرتةو بؤَلة دَيت، 
دةَلَين وا سةردةمى بةعس دةطةِرَيتةوةو ماليكى سةدامى دوةمة و ...هتد، ئةمة ض 
عةمامةو عَيراق دةردةبِرن، كةضى لة هةرَيميشةوة بة بةردةوامى ثرتةو بؤَلة دَيت، 

ئيستواجيةتَيكة، اليةكى ثؤستةكانى بةغدا بة ئَيوةية، كةواتة ترسمان لةضى هةبَيت؟، 
لة بةغدا؟  ئَيوة ض كارةن  ناَلَين  ثَيمان  ثَيِرؤ بكةن،  يان دةتانةوَيت طةوجاندنى طةل 
ئيستواجيةتَيكة، اليةكى ثؤستةكانى بةغدا بة ئَيوةية، كةواتة ترسمان لةضى هةبَيت؟، 
لة بةغدا؟  ئَيوة ض كارةن  ناَلَين  ثَيمان  ثَيِرؤ بكةن،  يان دةتانةوَيت طةوجاندنى طةل 
ئيستواجيةتَيكة، اليةكى ثؤستةكانى بةغدا بة ئَيوةية، كةواتة ترسمان لةضى هةبَيت؟، 

بروسكةى  كؤمار  سةرك  دةبَيت  بكات،  داطير  هةرَيم  عَيراق  سوثاى  ئةطةر  خؤ 
لة بةغدا؟  ئَيوة ض كارةن  ناَلَين  ثَيمان  ثَيِرؤ بكةن،  يان دةتانةوَيت طةوجاندنى طةل 
بروسكةى  كؤمار  سةرك  دةبَيت  بكات،  داطير  هةرَيم  عَيراق  سوثاى  ئةطةر  خؤ 
لة بةغدا؟  ئَيوة ض كارةن  ناَلَين  ثَيمان  ثَيِرؤ بكةن،  يان دةتانةوَيت طةوجاندنى طةل 

دةستخؤشى بؤ سوثا بنَيرَيت، كة كوردة، رةنطة جَيطرى سةرؤك وةزيرانيش بَيت 
سةردانى هةرَيمى داطيركراو بكات، كة ئةويش كوردة، ئالَيرةوة خةَلك متمانةى بة 
دةستخؤشى بؤ سوثا بنَيرَيت، كة كوردة، رةنطة جَيطرى سةرؤك وةزيرانيش بَيت 
سةردانى هةرَيمى داطيركراو بكات، كة ئةويش كوردة، ئالَيرةوة خةَلك متمانةى بة 
دةستخؤشى بؤ سوثا بنَيرَيت، كة كوردة، رةنطة جَيطرى سةرؤك وةزيرانيش بَيت 

ضةواشةكارى نامَينَيت.
١٧ساآلنَيكة نوَينةرانمان لة بةغدا تاكة شةِريان شةِرى ثارة و ١٧ساآلنَيكة نوَينةرانمان لة بةغدا تاكة شةِريان شةِرى ثارة و ١٧٪ بوة، اليةنى عةرةبى 
عَيراقيش زؤر ذيرانة رايكَيشاونةتة ئةو شةِرةوة، هةمو مةهامةكانء خواستةكانى 
ئةمة   ،١٤٠ شةنطارو  خانةقينء  و  كةركوك  لة  ضش   ،٪
عَيراقيش زؤر ذيرانة رايكَيشاونةتة ئةو شةِرةوة، هةمو مةهامةكانء خواستةكانى 

شةنطارو  خانةقينء  و  كةركوك  لة  ضش   ،٪
عَيراقيش زؤر ذيرانة رايكَيشاونةتة ئةو شةِرةوة، هةمو مةهامةكانء خواستةكانى 

١٧ بة  ثَيكردون  كورديان 
طةورةترين شكست بو بؤ ئةو كةسانةى لةم قؤناغةدا سةركردايةتى كورديان كرد، 
كةسييةكانء  دةسكةوتة  بؤ  بةآلم  سةلمَينراوة،  كورد  بؤ  ماف  زؤر  دةستوردا  لة 
خواستى  ئالَيرةوة  كرا،  فةرامؤش  هةموى  بَيدةستةكان،  كورسيية  لةسةر  مانةوة 

طؤِرانتان طةشةى كرد.
ليستى طؤِران كار دةكات بؤ ئةوةى كة جارَيكى تر ثةيوةندييةكانى نَيوان هةرَيم و 

طؤِرانتان طةشةى كرد.
ليستى طؤِران كار دةكات بؤ ئةوةى كة جارَيكى تر ثةيوةندييةكانى نَيوان هةرَيم و 

طؤِرانتان طةشةى كرد.

بةغدا ثياداضونةوةى بؤ بكرَيت، ضونكة الوازى ئةداى سياسى كورد لة بةغدا خةريكة 
سيستمى فيدِراَلى دةنَيذَيت، بؤية هَيزى طؤِران هَيزَيك دةبَيت بؤ زيندوكردنةوةى 
بةغدا ثياداضونةوةى بؤ بكرَيت، ضونكة الوازى ئةداى سياسى كورد لة بةغدا خةريكة 
سيستمى فيدِراَلى دةنَيذَيت، بؤية هَيزى طؤِران هَيزَيك دةبَيت بؤ زيندوكردنةوةى 
بةغدا ثياداضونةوةى بؤ بكرَيت، ضونكة الوازى ئةداى سياسى كورد لة بةغدا خةريكة 

 و فيدِراَلى و مافة دةستورييةكانى كورد.
سيستمى فيدِراَلى دةنَيذَيت، بؤية هَيزى طؤِران هَيزَيك دةبَيت بؤ زيندوكردنةوةى 

 و فيدِراَلى و مافة دةستورييةكانى كورد.
سيستمى فيدِراَلى دةنَيذَيت، بؤية هَيزى طؤِران هَيزَيك دةبَيت بؤ زيندوكردنةوةى 

ماددةى ١٤٠
ئَيوة كة شةش ساَلة لة ناوةند نوَينةرايةتيمان دةكةن، هةذدة ساَلة ريش سثى ئَيمةن، 

 و فيدِراَلى و مافة دةستورييةكانى كورد.
ئَيوة كة شةش ساَلة لة ناوةند نوَينةرايةتيمان دةكةن، هةذدة ساَلة ريش سثى ئَيمةن، 

 و فيدِراَلى و مافة دةستورييةكانى كورد.

سةرئةنجام شكستتان هَيناوة، نةتانتوانيوة نَيوَينةرَيكى ئازا و سةركةوتوبنء شةِرى 
مافةكانمان بكةن، ثَيويست بة نيطةرانى ناكات، حةق حةقى ميللةتة بتانطؤِرَين.

سةرئةنجام شكستتان هَيناوة، نةتانتوانيوة نَيوَينةرَيكى ئازا و سةركةوتوبنء شةِرى 
مافةكانمان بكةن، ثَيويست بة نيطةرانى ناكات، حةق حةقى ميللةتة بتانطؤِرَين.

سةرئةنجام شكستتان هَيناوة، نةتانتوانيوة نَيوَينةرَيكى ئازا و سةركةوتوبنء شةِرى 

(٥٧) 
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لة  كة  لةوةدةكةنةوة  جةخت  چاودَيران 
هَيزةكاني  رابــردوودا  هةَلبژاردنةكاني 
لة  كة  لةوةدةكةنةوة  جةخت  چاودَيران 
هَيزةكاني  رابــردوودا  هةَلبژاردنةكاني 
لة  كة  لةوةدةكةنةوة  جةخت  چاودَيران 

كــردووة،  خروقاتيان  زؤرترين  ناوخؤ 
هةَلبژاردني  لة  دةكرَيت  ئةوةش  مةترسيي 
مانطى تةمموزي ئايندةدا هَيزةكاني ناوخؤ 
دةنگبدةن و  تايبةتدا  دةنگداني  رؤژي  لة 
بةهؤي  ــارة  دووب ٧/٢٥يشدا  لة  هاوكات 
خؤراكي  فؤرمي  لة  ناوةكانيان  بووني 

خَيزانةكانياندا، دةنگبدةنةوة. 
لة هةَلبژاردني  پةرلةماني  ساَلي  ٢٠٠٥دا لة 
حيزبةكان  .زؤربةى  كوردستان،  هةرَيمي  
بةيةك ليست دابةزين و ليستةكةيان ژمارة 
بةرچاوو  بة  زؤر  كة  ئةوةي   بوو،   (٧٣٠)
ساختةكاريي  لة  زؤرة  بإة  ئةو  دياربوو 
ئاسايشي   پؤليس و  هَيزةكاني   لةاليةن  بوو 
هةرَيمي  كوردستانةوة، وةك خؤيان دةَلَين 
ئاسايشي   پؤليس و  هَيزةكاني   لةاليةن  بوو 
هةرَيمي  كوردستانةوة، وةك خؤيان دةَلَين 
ئاسايشي   پؤليس و  هَيزةكاني   لةاليةن  بوو 

ئةو كارةيان لةپَيناوي  كورد و كوردستاندا 
كردووة، بةآلم لة هةمانكاتدا ئاماژة بؤ ئةوة 
دةكةن كة لةسةرووي  خؤيانةوة فةرمانيان 
تةزويرو ساختةكاريانة  ئةوجؤرة  پَيدراوة 
بكةن، (س.م) كة پؤليسَيكي  شاري  هةولَيرة، 
پَيى كرابَيت  ئةو هةتا  لةوةدةكات كة  باس 
ئةنجامداوة،  كردووة و خروقاتي   تةزويري 
بؤئةوةي   دةگةإَينَيتةوة  هؤكارةكةي  
لةوخوارة  عةرةبةكانيش  بيستويةتي   كة 
دةيوت:  دةكــةن،  ساختةكاريي   تةزويرو 
بنكةيةكي   لة  يانزةجار  رؤژة  ئةو  «من 
بانگةشةي   دا و  دةنگم  هةَلبژاردن  دووري  
بنكةيةكي   لة  يانزةجار  رؤژة  ئةو  «من 
بانگةشةي   دا و  دةنگم  هةَلبژاردن  دووري  
بنكةيةكي   لة  يانزةجار  رؤژة  ئةو  «من 

هةَلبژاردنم دةكرد لةبةردةم بنكةكةدا». 
بانگةشةي   دا و  دةنگم  هةَلبژاردن  دووري  

هةَلبژاردنم دةكرد لةبةردةم بنكةكةدا». 
بانگةشةي   دا و  دةنگم  هةَلبژاردن  دووري  

كة  ساأل)،   ٣٩) هادي   ئيدريس  هةروةها 
پؤليسة لة شارؤچكةي  كؤية، بةشانازييةوة 
ساختةكارييةكاني   خروقات و  لة  باس 
دةيوت:  پَيشوودا،  هةَلبژاردني   لة  دةكات 
ساختةكارييةكاني   خروقات و  لة  باس 
دةيوت:  پَيشوودا،  هةَلبژاردني   لة  دةكات 
ساختةكارييةكاني   خروقات و  لة  باس 

بةئاساني   داو  دةنگم  جارَيك  لة  زياد  «من 
دوو  لَيدةكردةوة،  دةستم  مةرةكةبةكةي  
چووم  من  بوون،  وآلت  لةدةرةوةي   برام 

لةبري  هةردووكيان دةنگم دا». 
شَيواز  بةچةندين  دةنگداندا  پرؤسةي   لة 
ساختةكاريي   ــرو  ــةزوي ت ــت  ــرَي ــوان دةت
ــارة  دووب بؤ  هــةوَلــدان  لةوانة:  بكرَيت، 
ساختةكاريي   ــرو  ــةزوي ت ــت  ــرَي ــوان دةت
ــارة  دووب بؤ  هــةوَلــدان  لةوانة:  بكرَيت، 
ساختةكاريي   ــرو  ــةزوي ت ــت  ــرَي ــوان دةت

دةنگدان و  نهَيني   نةهَيشتني   دةنگدانةوة و 
ئاسايش و  هَيزةكاني   دةنگداني   دووبــارة 
ناكرَيت،  كؤنترؤأل  بةئاساني   كة  پؤليس، 
هةروةها دةنگداني  بةكؤمةألو پَيشَيلكردني  
وادةي   لة  بةر  هةَلبژاردن  بانگةشةي  
هةروةها دةنگداني  بةكؤمةألو پَيشَيلكردني  
وادةي   لة  بةر  هةَلبژاردن  بانگةشةي  
هةروةها دةنگداني  بةكؤمةألو پَيشَيلكردني  

وادةي   دواي   ياخود  خؤي   دياريكراوي  
كة  هةَلبژاردن،  بانگةشةي   دياريكراوي  
خراپيان  كاريگةريي   هةموويان  ئةمانة 
هةَلبژاردنةكان  بَيگةرديي   پاكي و  لةسةر 
خراپيان  كاريگةريي   هةموويان  ئةمانة 
هةَلبژاردنةكان  بَيگةرديي   پاكي و  لةسةر 
خراپيان  كاريگةريي   هةموويان  ئةمانة 

تؤإي   بةإَيوةبةري   چةتؤ،  هؤگر  دةبَيت، 
ئةو  هةَلبژاردنةكان،  چاودَيريي   بؤ  رؤژ 
تؤإي   بةإَيوةبةري   چةتؤ،  هؤگر  دةبَيت، 
ئةو  هةَلبژاردنةكان،  چاودَيريي   بؤ  رؤژ 
تؤإي   بةإَيوةبةري   چةتؤ،  هؤگر  دةبَيت، 

زانيارييةي  سةرةوة پشتإاست دةكاتةوة و 
هاوكات ئاماژة بؤ ئةوة دةكات كة ئةوانةي  
هيچ  كراوة،  پَيشوودا  هةَلبژاردنةكاني   لة 
نيشتمانيان  نةتةوةيي  و  بيانوويةكي  

لةپشتةوة نيية.  
لة هةرَيمي كوردستان زؤر لة رَيكخراوةكاني 
هةَلبژاردني  چاودَيريي  مةدةني  كؤمةَلگاي 
لة هةرَيمي كوردستان زؤر لة رَيكخراوةكاني 
هةَلبژاردني  چاودَيريي  مةدةني  كؤمةَلگاي 
لة هةرَيمي كوردستان زؤر لة رَيكخراوةكاني 

مانطى تةمموزي ئايندة دةكةن، رَيكخراوي  
كــاري   عَيراقدا  ســةرتــاســةري   لة  رؤژ 
دةنگدانةو  پرؤسةكاني   چاودَيريكردني  
ــي  و  دةرةك رَيكخراوَيكي   چةند  لةاليةن 
يةكَيكة  دةكرَيت،  هاريكاريي  ناوةكييةوة 
پرؤسةي  چاودَيريي  كة  رَيكخراوانةي  لةو 
دةكات.  كوردستان  پةرلةماني  هةَلبژاردني 
پرؤسةي  چاودَيريي  كة  رَيكخراوانةي  لةو 
دةكات.  كوردستان  پةرلةماني  هةَلبژاردني 
پرؤسةي  چاودَيريي  كة  رَيكخراوانةي  لةو 

بةرپرساني  ئةو رَيكخراوة باس لةوةدةكةن 

تؤماركردووة،  پَيشَيلكارييان  كؤمةَلَيك  كة 
پَيشوودا  هةَلبژاردنةكاني   لة  كة  ئةوانةي  
تؤماركردووة،  پَيشَيلكارييان  كؤمةَلَيك  كة 
پَيشوودا  هةَلبژاردنةكاني   لة  كة  ئةوانةي  
تؤماركردووة،  پَيشَيلكارييان  كؤمةَلَيك  كة 

ساختة و  ئةو  زؤري   بةشي  ئةنجامدراون و 
ئاماژةي   خؤيان  وةك  پَيشَيلكارييانة 
پؤليس و  هَيزةكاني   لةاليةن  پَيدةكةن، 
ئاسايشةوة بووة، هؤگر چةتؤ كة هاوكات 
«ئَيمة  دةيوت:  رؤژة،  رَيكخراوي  ئةندامي 
پيشَيلكاريي  و  ئةو  خؤمان  راپؤرتي   بة 
ناردومانة  خستووةتةإوو،  خروقاتانةمان 
بؤ رَيكخراوة نَيودةوَلةتييةكان و كؤمسيؤني  
ناردومانة  خستووةتةإوو،  خروقاتانةمان 
بؤ رَيكخراوة نَيودةوَلةتييةكان و كؤمسيؤني  
ناردومانة  خستووةتةإوو،  خروقاتانةمان 

لة  هةَلبژاردنةكان  سةربةخؤي   بــاآلي  
بؤ رَيكخراوة نَيودةوَلةتييةكان و كؤمسيؤني  
لة  هةَلبژاردنةكان  سةربةخؤي   بــاآلي  
بؤ رَيكخراوة نَيودةوَلةتييةكان و كؤمسيؤني  

كاريگةريي   ئَيمة  راپؤرتانةي   ئةو  عَيراق، 
پشكنين و  دووبارة  لةسةر  هةبوو  تةواوي  
رةتكردنةوةي  بةشَيكي  زؤر لة دةنگةكان».

لة  كة  بةوةدةكات  ئاماژة  هؤگر  هةروةها 
سةر  ئةوانةي   پَيشوودا  هةَلبژاردنةكاني  
فشاريان  ــوون،  ب ناوخؤ  ـــي   وةزارةت بة 
هةَلبژاردنةكةو  چاودَيراني   دةخستةسةر 
فشاريان  ــوون،  ب ناوخؤ  ـــي   وةزارةت بة 
هةَلبژاردنةكةو  چاودَيراني   دةخستةسةر 
فشاريان  ــوون،  ب ناوخؤ  ـــي   وةزارةت بة 

ــي  كــؤمــســيــؤن، بــؤئــةوةي   ــان ــدام ــةن ئ
ساختةكاريي و  كاري   بؤ  رَيگاخؤشكةن 
ناوخؤمان  وةزارةتي   «هَيزةكاني   فَيَلكردن، 
ساختةكاريي و  كاري   بؤ  رَيگاخؤشكةن 
ناوخؤمان  وةزارةتي   «هَيزةكاني   فَيَلكردن، 
ساختةكاريي و  كاري   بؤ  رَيگاخؤشكةن 

دةبيني  كة چؤن بةئاشكرا تةزويريان دةكرد، 
ساختةكارييانةمان  ئةو  هةموو  ئَيمة  بةآلم 

لة راپؤرتةكةماندا نووسيبوو».
ــةوةي   ــوون ــةب ــارةن ــارةت بــة دووب ــةب س
لة  ناوخؤ  هَيزةكان  لةاليةن  كارانة  ئةو 
هةَلبژاردني  ئةمجارةدا، چةتؤ ئاماذة بؤ ئةوة 
چاودَيري   بةرچاو  «رَيژةيةكي   كة  دةكات 
پرؤسةكة  سةرپةرشتيي   ناوخؤيي   بياني  و 
هوشياريي   ئاستي   هــةروةهــا  دةكـــةن، 
جگة  ئةمة  چــووة،  بةرةوپَيشةوة  خةَلك 
هوشياريي   ئاستي   هــةروةهــا  دةكـــةن، 
جگة  ئةمة  چــووة،  بةرةوپَيشةوة  خةَلك 
هوشياريي   ئاستي   هــةروةهــا  دةكـــةن، 

لةچاو  هةية  زياتر  ليستي   نوَينةري   لةوةي  
پَيشوو  جاري   چونكة  پَيشوو،  هةَلبژاردني  
لةچاو  هةية  زياتر  ليستي   نوَينةري   لةوةي  
پَيشوو  جاري   چونكة  پَيشوو،  هةَلبژاردني  
لةچاو  هةية  زياتر  ليستي   نوَينةري   لةوةي  

بة  هاوپةيماني   ليستي   چونكة  جياوازبوو، 
تةنيا بوو، تا رادةيةك شةرعيةتي  هةبوو بؤ 

ئةو كارانة، بةآلم لةمجارةدا ئةوة نيية». 
لة  كة  ساختةكاريانةي   لةو  رَيگاگرتن  بؤ 
ئةنجامدراون،  پَيشوودا  هةَلبژاردنةكاني  

لةاليةن  گيراوةتةبةر  رَيوشوَينَيك  چةند 
تةنيا  دةنگدةر  نموونة:  بؤ  كؤمسيؤنةوة، 
لة  كة  هةية،  ناوي   دةنگداندا  بنكةي   لةيةك 
بنكةي   چةندين  لة  پَيشتر  هةَلبژاردنةكاني  
خؤي   ناوي   دةيتواني   كةسَيك  دةنگداندا 
محةمةد  هةندرَين  دةنگبدات،  بدؤزَيتةوة و 
ساَلح، بةإَيوةبةري  لقي  هةولَيري  كؤمسيؤني  
ئةو  هةَلبژاردنةكان،  سةربةخؤي  باآلي  
ساَلح، بةإَيوةبةري  لقي  هةولَيري  كؤمسيؤني  
ئةو  هةَلبژاردنةكان،  سةربةخؤي  باآلي  
ساَلح، بةإَيوةبةري  لقي  هةولَيري  كؤمسيؤني  

زانيارييةي  سةرةوة پشتإاست دةكاتةوة و 
هاوكات ئاماذة بؤ ئةوة دةكات كة سةرباري  
زةمانةتي   بؤ  ســـةرةوة  مــةرجــةي   ئــةو 
پؤليس و  هَيزةكاني   ناوي   هةَلبژاردنةكان، 
زةمانةتي   بؤ  ســـةرةوة  مــةرجــةي   ئــةو 
پؤليس و  هَيزةكاني   ناوي   هةَلبژاردنةكان، 
زةمانةتي   بؤ  ســـةرةوة  مــةرجــةي   ئــةو 

ئاسايش لة ليستَيكي  تايبةت الي  كؤمسيؤن 
لة  بةرچاويش  ژمارةيةكي   تؤماركراوة و 
چاودَيريي   ناوخؤيي   بياني  و  چاودَيراني  

پرؤسةكة دةكةن.
خةَلك  چاوي   پرسيارةي   ئةو  وةآلمي   لة   

پرؤسةكة دةكةن.
خةَلك  چاوي   پرسيارةي   ئةو  وةآلمي   لة   

پرؤسةكة دةكةن.

بةوةي  كة ئايا جياوازيي  چيية لةنَيوان ئةو 
دةنگدانةي  كة بة دةنگداني  تايبةت ناسراوة 
لقي   بةإَيوةبةري   گشتي ،  دةنگداني   لةگةأل 
هةولَيري  كؤمسيؤني  باآل، وةآلمي  ئةوةبوو 
لقي   بةإَيوةبةري   گشتي ،  دةنگداني   لةگةأل 
هةولَيري  كؤمسيؤني  باآل، وةآلمي  ئةوةبوو 
لقي   بةإَيوةبةري   گشتي ،  دةنگداني   لةگةأل 

لةنَيوان  نيية  جياوازييةك  جؤرة  «هيچ  كة 
هــةردووال  دةنگدانةدا و  جؤرة  دوو  ئةو 
چاودَيريى دةكرَين، تةنيا ئةوةندة هةية كة 
پؤليس  ئاسايش و  هَيزةكاني   دةنگدانة  ئةو 
دةنگداني   رؤژي   بؤ  بؤئةوةي   دةگرَيتةوة 
بپارَيزن و  بارودؤخةكة  بتوانن  گشتي  

نةهَيَلن ئاژاوة رووبدات». 
بپارَيزن و  بارودؤخةكة  بتوانن  گشتي  

نةهَيَلن ئاژاوة رووبدات». 
بپارَيزن و  بارودؤخةكة  بتوانن  گشتي  

سةيري   «ئَيمة  دةيوت:  هةندرَين  هةروةها 
رَيژةي   هاتوو  ئةگةر  دةكةين،  سندوقةكان 
١٠٠٪ى دةنگةكان بؤ يةك ليست بوو، ئةوا 
گومان  ئةگةر شك و  بةآلم  دةبَيت،  ئاسايي 
هةبوو هةروةها لة هةمانكاتدا سكاآل لةسةر 
ئةو سندوقة هةبوو، ئةوا دواجار كؤمسيؤن 
دةنگةكاني   كة  بــةوةي   لَيدةدات  بإياري  
نا،  يان  بكرَيت  رةفــز  سندوقة  ئةو  ناو 
هةَلبژاردني   لة  هةبووة  وا  حاَلةتي   پَيشتر 

ئةنجومةني  پارَيزگاكاني  عَيراقدا». 

لة روانگةي  ياساوة هةركارَيك ئةنجامبدرَيت 
پاكي  و  بة  هةَلبژاردن  پرؤسةي   بؤئةوةي  
بةتاوان و  ئةوة  بةإَيوةنةچَيت،  رَيكوپَيكي  

ساختةكاريي  دادةنرَيت.
ياساي   بواري   پسپؤإي   عومةر،  خامؤش   
كؤية،  زانكؤي   لة  دةستوور  نَيودةوَلةتي  و 
ياساي   بواري   پسپؤإي   عومةر،  خامؤش   
كؤية،  زانكؤي   لة  دةستوور  نَيودةوَلةتي  و 
ياساي   بواري   پسپؤإي   عومةر،  خامؤش   

سةرةوة  زانيارييةي   ئةو  ئةوةي   لةگةأل 
باس  هــاوكــات  ــةوة،  ــات دةك پشتإاست 
زياد  سندوقَيك  ئةگةر  كة  لــةوةدةكــات 
ياخود  تَيدابَيت،  دةنگي   دياريكراوة  لةوةي  
سندوقَيك  دةنگةكاني   ئةگةر  هةندَيكجار 
بَيت و  كةسَيك  يان  ليستَيك  بؤ  ١٠٠٪ي  
گومان هةبَيت لةو سندوقة، ئةوة اليةنةكاني  
كارانة و  لةو  بةرپرسن  چاودَيريكردن 
نةتةوةيي   حيزبي  و  پاساوَيكي   جؤرة  هيچ 
شةرعيةتي   نييةو  كةَلكي   دةنگانة  ئةو  بؤ 
نةتةوةيي   حيزبي  و  پاساوَيكي   جؤرة  هيچ 
شةرعيةتي   نييةو  كةَلكي   دةنگانة  ئةو  بؤ 
نةتةوةيي   حيزبي  و  پاساوَيكي   جؤرة  هيچ 

تةواوي  پرؤسةكةش دةخاتة مةترسييةوةو 
لةئاستي   كوردستانيش  هةرَيمي   سومعةي  

نَيودةوَلةتيدا پآ لةكةدار دةبَيت. 
لةئاستي   كوردستانيش  هةرَيمي   سومعةي  

نَيودةوَلةتيدا پآ لةكةدار دةبَيت. 
لةئاستي   كوردستانيش  هةرَيمي   سومعةي  

ــاژاوة و  ئ ئةنجامنةداني   بة  ســةبــارةت 
مانگي   هةَلبژاردني   لة  ساختةكاريي  كاري 
ــاژاوة و  ئ ئةنجامنةداني   بة  ســةبــارةت 
مانگي   هةَلبژاردني   لة  ساختةكاريي  كاري 
ــاژاوة و  ئ ئةنجامنةداني   بة  ســةبــارةت 

دووبارةنةبوونةوةي   هةروةها  داهاتوودا، 
هةَلبژاردني   لة  كة  ساختةكاريانةي   ئةو 
رؤستايي،  ــا  زان ــدا،  ــان رووي ـــردوودا  راب
ئةندامي  سةركردايةتي  كؤمةَلي  ئيسالميي ، 
رؤستايي،  ــا  زان ــدا،  ــان رووي ـــردوودا  راب
ئةندامي  سةركردايةتي  كؤمةَلي  ئيسالميي ، 
رؤستايي،  ــا  زان ــدا،  ــان رووي ـــردوودا  راب

بةَلَينيداوة  كؤمسيؤن  كة  لةوةدةكات  باس 
ئةندامي  سةركردايةتي  كؤمةَلي  ئيسالميي ، 
بةَلَينيداوة  كؤمسيؤن  كة  لةوةدةكات  باس 
ئةندامي  سةركردايةتي  كؤمةَلي  ئيسالميي ، 

بة هةموو قةوارة و ليستة بةشداربووةكان 
لة  كة  كارانةي   ئةو  ئةمجارة  كة  بةوةي  
دووبارةنةبَيتةوة،  روويانداوة،  رابردوودا 
كؤمسيؤن  كة  بةوةدا  ئاماژةي   رؤستايي  
دةنگدةران و  نــاوي   تؤماري   رَيگةي   لة 
لة  ليستدا و  لةيةك  تةنيا  ناوانة  ئةو  داناني  
بنكةيةك و هَيناني  چاودَيري  بياني  لةدةرةوة 
رَيكخراوي    (١٠٠) لة  زياتر  ژمارةيان  كة 
چاودَيراني   لة  جگة  دةبَيت  نَيودةوَلةتي  
رَيكخراوي    (
چاودَيراني   لة  جگة  دةبَيت  نَيودةوَلةتي  
رَيكخراوي    ( ) لة  زياتر  ژمارةيان  كة 
چاودَيراني   لة  جگة  دةبَيت  نَيودةوَلةتي  

) لة  زياتر  ژمارةيان  كة 

كارانة  ئةو  كة  ئَيمة  بة  بةَلَينيداوة  ناوخؤ، 
چاودَيراني   لة  جگة  دةبَيت  نَيودةوَلةتي  
كارانة  ئةو  كة  ئَيمة  بة  بةَلَينيداوة  ناوخؤ، 
چاودَيراني   لة  جگة  دةبَيت  نَيودةوَلةتي  

دووبارةنةبَيتةوة، دةيوت: «كؤمسيؤن ناوي  
هَيزةكاني  پؤليس و ئاسايشي  لةيةك ليستدا 

ئةو  مةدةنيدا   خةَلكاني   ليستي   لة  داناوة و 
ليستي   وةكو  ئَيمة  دانةنراونةتةوة،  ناوانة 
خؤمان دةتوانين چاودَيرمان هةبَيت بؤ ئةو 
وَيسگانةي  كة هَيزةكاني  پؤليس و ئاسايش 
هةر  رووداني   لةكاتي   دةدةن،  تَيدا  دةنگي  

سةرپَيچييةك سكاآل تؤماردةكةين». 
لة بةرامبةر ئةو قسة وباسانةي  كة دةكرَيت 
ئاسايش  پؤليس و  هَيزةكاني   كة  بةوةي  
دةسةآلتدارةوة  حيزبي  هةردوو  لةاليةن 
سةعدي   دةكــةن،  ساختةكاريي  كــاري 
سياسي   مةكتةبي  ئةندامي   پيرة،  ئةحمةد 
لةگةأل  كوردستان،  نيشتمانيي   يةكَيتي  
تؤماركردني   ئةمجارة  كة  پَييواية  ئةوةي  
ناوي  دةنگدةران جياواز دةبَيت لةجارةكاني  
باس  «ئةوانةي   دةيوت:  بةآلم  پَيشووتر، 
پاساوَيكي   هيچ  دةكةن،  كارانة  لةوجؤرة 
ئةوة  بؤ  كارانة  ئةو  تةنيا  نيية،  ئةوتؤيان 
لةبةرئةوةي   خةَلك  ديدي   بةر  دةخةنة 
هةربؤية  هةية،  ــان  ــي دؤإان مةترسيي 
يةكَيتي  و پارتي  بةو كارانة تؤمةتباردةكةن، 
لة  زؤر  اليةنَيك  حيزب و  هيچ  نا،  ئةگةر 
دةنگ  كة  ناكات  ناوخؤ  هَيزةكاني   خةَلك و 
لة  زؤر  اليةنَيك  حيزب و  هيچ  نا،  ئةگةر 
دةنگ  كة  ناكات  ناوخؤ  هَيزةكاني   خةَلك و 
لة  زؤر  اليةنَيك  حيزب و  هيچ  نا،  ئةگةر 

بة كآ بدةن». 
شتانة  ئةو  پَييواية  پيرة  كة  ئةوةي   لةگةأل 
تؤمةتن كة بؤ پارتي  و يةكَيتي  هةَلدةواسن، 
شتانة  ئةو  پَييواية  پيرة  كة  ئةوةي   لةگةأل 
تؤمةتن كة بؤ پارتي  و يةكَيتي  هةَلدةواسن، 
شتانة  ئةو  پَييواية  پيرة  كة  ئةوةي   لةگةأل 

ــاأل)،  س  ٢٨) ئةحمةد  ــان  ــةدن ع بـــةآلم 
پَيشمةرگةي  پارتي  ديموكراتي  كوردستان، 
باس لةوةدةكات كة سآ  مانگة مووچةيان 
مانگة  ئةم  پَييواية  ئةو  وةرنةگرتووة، 
پَيكةوة  مانگةكةيان  هةرسآ   مووچةي  
لةسةرةوة  هةركارَيك  بؤئةوةي   دةدةنآ  
فةرمانيان پَيكردن، جَيبةجَيي بكةن، عةدنان 
چةند  پَيشوودا  هةَلبژاردني   «لة  دةيوت: 
فةرمانيان پَيكردن، جَيبةجَيي بكةن، عةدنان 
چةند  پَيشوودا  هةَلبژاردني   «لة  دةيوت: 
فةرمانيان پَيكردن، جَيبةجَيي بكةن، عةدنان 

لةوبإوايةدام  پَيداين،  دةنگيان  جارَيك 
ئةمجارةش هةمان شتمان پَيبكةنةوة». 

* ئةم راثؤرتة لةسايتى  چاوي خةَلك 
وةرطيراوة

ئيدريس هادي  (٣٩ ساأل)، كة پؤليسة لة شارؤچكةي  كؤية، بةشانازييةوة باس لة 
خروقات و ساختةكارييةكاني  دةكات لة هةَلبژاردني  پَيشوودا، دةيوت: «من زياد 
لة جارَيك دةنگم داو بةئاساني  مةرةكةبةكةي  دةستم لَيدةكردةوة، دوو برام 

لةدةرةوةي  وآلت بوون، من چووم لةبري  هةردووكيان دةنگم دا
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ئةَلقةي شةشةم

٣. ٥. سنوورى ضاالكيى 

حزب:

دةسةآلتء  سنوورى  دياريكردنى   .١  .٥  .٣
سياسيى  رَيكخراوى  وةك  حزب  ضاالكيى 
ضةكدارء  هَيزى  نةبَيت  بــؤى  كة  ثةتى، 

دةزطاى نهَينيى تايبةتى هةبَيت. 
٣. ٥. ٢. حزبةكانى ناو دةسةآلت بؤيان هةية 
كارنامةى  دابمةزرَيننء  وةزاريى  كابينةى 
بَيئةوةى  بكةن،  جَيبةجآ  خؤيان  حكوميى 
مافى ثاوانكردنى دارايى وآلتء بةكارهَينانى 
ثؤستى طشتيان هةبَيت بؤ كةسبى سياسيى، 
نَيوان  جياكاريى  ترساندنء  ويذدان،  كإينى 

هاوآلتيان.
نَيوان  جياكاريى  ترساندنء  ويذدان،  كإينى 

هاوآلتيان.
نَيوان  جياكاريى  ترساندنء  ويذدان،  كإينى 

موَلكء  ــارةء  ث ئاشكراكردنى   .٣  .٥  .٣
كؤمثانيا  ئابووريء  بةرذةوةنديى  عةقارء 
هةر  لة  رَيطريى  حــزب.  بازرطانييةكانى 
بــازاإء  سةر  بؤ  حزبيى  ثاوانكارييةكى 

تةندةرء كةرتى تايبةت.
بودجةيان  لة  بإَيك  حزبةكان   .٤  .٥  .٣
ــرةى يــاســا لــة حــكــومــةتــةوة بؤ  ــوَي ــةط ب
لة  قـــةوارةيـــان  بةثَيى  ــةوة  ــت ــإدرَي دةب
لة  دوور  نوَينةرايةتيكردندا  ئةنجومةنةكانى 

هةر ئيعتبارَيكى ثَيشينى شؤإشطَيإيى.

٤. تةوةرى ئةمنى:
ئاسايشء  دامودةزطانى  ضةكدارةكان،  هَيزة 
رؤَل  ترسناكترين  طرنطترينء  هةواَلطريى، 
ئاسايشء  دامودةزطانى  ضةكدارةكان،  هَيزة 
رؤَل  ترسناكترين  طرنطترينء  هةواَلطريى، 
ئاسايشء  دامودةزطانى  ضةكدارةكان،  هَيزة 

دةبينن لة هةر وآلتء قةوارةيةكى سياسيدا. 

هَيزى  دةبنة  كاتَيك  دةبينن  رؤأل  طرنطترين 
دابينكردنى  قةوارةء  لة خاكء  بةرطريكردن 
ترسناكترين  ــان،  ــي ــاوآلت ه ئاسايشى 
دامودةزطاى  دةبنة  كاتَيك  دةبينن  رؤَليش 
ترسناكترين  ــان،  ــي ــاوآلت ه ئاسايشى 
دامودةزطاى  دةبنة  كاتَيك  دةبينن  رؤَليش 
ترسناكترين  ــان،  ــي ــاوآلت ه ئاسايشى 

نهَينيى  ئامرازى  ميليشيايى،  سةركوتكردنء 
ئامَيرى  بةرتةسك،  دةستةطةريى  حزبء 
دةستكاريكردنى  ــرس،  ت بةخشينةوةى 
ملمالنآء  ثاكتاوكردنى  سياسىء  نةخشةى 

جياوازيى ناوخؤيى.
لةخؤبوردويى  طيانبةخشينء  سةربارى 
ئةندامانى  بةرثرسانء  زؤرى  بةشَيكى 
هةرَيمى  ئةمنييةكانى  ضــةكــدارء  هَيزة 
ــردوودا،  راب ساَلى  هــةذدة  لة  كوردستان 
هةرَيمى  ئةمنييةكانى  ضــةكــدارء  هَيزة 
ــردوودا،  راب ساَلى  هــةذدة  لة  كوردستان 
هةرَيمى  ئةمنييةكانى  ضــةكــدارء  هَيزة 

بةسةردا  بــازى  ناتوانين  كة  راستييةك 
ئةمنيى  ئَيستا سيستمى  تا  كة  ئةوةية  بدةين 
ناديموكراتء  سيستمَيكى  كوردستان 
هَيزى  ئَيستا  تا  ناشارستانيية،  ناإؤشنء 
بؤ  ئينتيما  لةبرى  نهَينى،  دةزطاى  ضةكدارء 
لةناو  حزب،  بؤ  ئينتيمايان  طةل،  نيشتمانء 
طرءثى  دةستةء  بؤ  ئينتيمايان  حزبيشدا 
نهَينى، لةناو ئةوانةشدا ئينتيمايان بؤ كةسى 
دابةشبوونى  ئَيستا  تا  هةية.  دةشتإؤيشتوو 
ئاسايش  ضــةكــدارء  هَيزى  كؤمةآليةتى 
دابةشبوونى  ئَيستا  تا  هةية.  دةشتإؤيشتوو 
ئاسايش  ضــةكــدارء  هَيزى  كؤمةآليةتى 
دابةشبوونى  ئَيستا  تا  هةية.  دةشتإؤيشتوو 

اليةنطيريى  خَيألء  ناوضةء  بنةماى  لةسةر 
بةرتةسكة.

بؤ  دَلسؤزيى  بإوايةداية  لةو  طؤإان  ليستى 
ئاسايشى  نةتةوةيىء  قةوارةى  نيشتمان، 
هاوارء  هاتء  موزايةدةء  بة  نيشتمانى، 
بةشينةوةى تؤمةتء ترس بةسةر نةيارانى 
ثَيويستى  بةَلكو  نابَيت،  مةيسةر  سياسيدا 
بةشينةوةى تؤمةتء ترس بةسةر نةيارانى 
ثَيويستى  بةَلكو  نابَيت،  مةيسةر  سياسيدا 
بةشينةوةى تؤمةتء ترس بةسةر نةيارانى 

هَيزة  سيستمى  ريشةيى  طؤإينى  بــة 
ئاسايشة.  دامودةزطاكانى  ضةكدارةكانء 
ئامادةكردنةوةى  سةرلةنوآ  بة  ثَيويستى 
ببنة  بةجؤرَيك  هَيزانةية  دامودةزطاء  ئةو 
نيشتمانىء  ــةوارةى  ق ثاراستنى  قةَلغانى 
ياساء  دةوَلةتى  شارستانىء  كؤمةَلطةى 
نيشتمانىء  ــةوارةى  ق ثاراستنى  قةَلغانى 
ياساء  دةوَلةتى  شارستانىء  كؤمةَلطةى 
نيشتمانىء  ــةوارةى  ق ثاراستنى  قةَلغانى 

هةر  لة  ثاكبكرَينةوة  ديموكراتى،  سيستمى 

جؤرة ئينتيمايةكى حزبى، ناوضةيى، خَيَلةكىء 
ئايندةى  نا،  ئةطةر  بةرتةسك.  شةخسيى 
قةوارةى هةرَيمى كوردستان دةكةوَيتة بةر 
مةترسيى ثةرتبوونء دروستبوونى ضةندين 
رووبةرة  ئةو  ناشارستانى، ضونكة  كانتؤنى 
خةَلكء  دَلسؤزيى  ئَيستا  تا  كة  ئاسايشةى 
رووبةرة  ئةو  ناشارستانى، ضونكة  كانتؤنى 
خةَلكء  دَلسؤزيى  ئَيستا  تا  كة  ئاسايشةى 
رووبةرة  ئةو  ناشارستانى، ضونكة  كانتؤنى 

هَيزة  ئةندامانى  زؤرى  بةشَيكى  هوشياريى 
ضةكدارء ئةمنييةكان رايانطرتووة، بةردةوام 
دةكةوينة  نزيكدا  ئايندةيةكى  لة  نابَيتء 
بة  كة  راستةقينةوة،  هةإةشةيةكى  بةردةم 
بةسةر  زيان  بة  هةمووماندا،  بةسةر  زيان 
ئايندةى  بةسةر  تةنانةت  ئةزموونةكةماندا، 
دةشكَيتةوة  سياسييانةشدا  هَيزة  ئــةو 
ئاسايشء  هَيزى  ميليشياء  خاوةنى  كة 
بة  تايبةت  جبةخانةى  ضةكء  هةواَلطريىء 
ئاسايشء  هَيزى  ميليشياء  خاوةنى  كة 
بة  تايبةت  جبةخانةى  ضةكء  هةواَلطريىء 
ئاسايشء  هَيزى  ميليشياء  خاوةنى  كة 

خؤيانن.

٤. ١. ثاسةوانى هةرَيم:
ثاسةوانى هةرَيم،  هَيزى  ثَيكهَينانى   .١  .١  .٤
بة سوودوةرطرتن لة مادة ثةيوةنديدارةكانى 
نيزاميى  بةشَيوازَيكى  عَيراق،  دةستوورى 
ئةزموونى  لة  سوودوةرطرتن  بة  مؤدَيرن، 
موتوربةكردنى  ئَيستا،  ثَيشمةرطةى  هَيزى 
كردنةوةى  نــوآء  ــةوةى  ن بة  هَيزة  ئــةو 
اليةنطريى  لة  دوور  خؤبةخشين،  دةرطاى 

سياسيى، حزبيى، ناوضةيى، خَيَلةكى.
اليةنطريى  لة  دوور  خؤبةخشين،  دةرطاى 

سياسيى، حزبيى، ناوضةيى، خَيَلةكى.
اليةنطريى  لة  دوور  خؤبةخشين،  دةرطاى 

٤. ١. ٢. ئامادةكردنى ئةفسةرء دةرةجةدارء 
ئاستى  لةسةر  هَيزة  ئةو  سةربازةكانى 
نيشتمانى،  ثــابــةنــديــى  ــىء  ــةوي مــةعــن
هةر  لة  بيريان،  دةروونء  ثاككردنةوةى 
ثَيشوةخت،  اليةنطرييةكى  كينةء  بوغزء 
ميليشيايى  ذيانى  ثَيشتر  ئةوانةى  بةتايبةتى 
ئامادةكاريى  خولى  رَيطةى  لة  ــاون،  ذي
وآلتانى  لة  ئةزموونوةرطرتن  بة  تايبةتةوة، 

جيهانى شارستانى.

حزبىء  رَيكخستنى  قةدةغةكردنى   .٣  .١  .٤
سياسي لةناو هَيزى ثاسةوانى هةرَيمدا.

٤. ١. ٤. سةرثةرشتيكردنى خولء ثةيمانطاء 
كؤلَيذةكانى سةربازيى لةاليةن دةستةيةكى 
ئةو  بؤ جَيبةجَيكردنى هةموو  دياريكراوةوة 
ئةم  خزمةتى  دةضنة  كة  رَينماييانةى  ياساء 

ثرؤسةية.
خولء  ثرؤطرامى  موتوربةكردنى   .٥  .١  .٤
بة  ثةيوةنديدارةكان  كؤلَيذة  ثةيمانطاء 
ئاكارى  هونةرء  مــرؤظ،  مافى  وانةكانى 

شارشتانى.
رَيكخستنةوةى  ئامادةكردنء   .٦  .١  .٤
ضةكدارانةى  هَيزة  ميليشياء  ئةو  هةموو 
تاكةكةس  طروثء  حزبء  بؤ  ئينتيمايان  كة 
هَيزى  لة  دامةزراندنيان  سةرلةنوآ  هةية، 
خانةنشينكردنيان  يان  هةرَيمدا،  ثاسةوانى 
دؤزينةوةى  يان  شياو،  دارايى  ئاستَيكى  بة 
دابينكردنى  بؤيانء  نوآ  كارى  دةرفةتى 
خؤيانء  بؤ  ئابووريى  كؤمةآليةتىء  بيمةى 

خَيزانةكانيان.
هَيزة  جَيطؤإكَيى  دابةشكردنء   .٧  .١  .٤
ضةكدارةكانى هةرَيم بةسةر ناوضةء دةظةرة 
ثَيشوةختى  ئاطاداريى  بة  جياوازةكاندا، 
بؤ  ئينتيما  لةبرى  ئــةوةى  بؤ  ثةرلةمان، 
بؤ  ئينتيمايان  دياريكراو،  ناوضةيةكى 
لؤكاَليدا  اليةنطيريى  لة  هةبَيتء  كوردستان 
بؤ  ئينتيمايان  دياريكراو،  ناوضةيةكى 
لؤكاَليدا  اليةنطيريى  لة  هةبَيتء  كوردستان 
بؤ  ئينتيمايان  دياريكراو،  ناوضةيةكى 

طيرنةخؤن.

٤. ٢. ثؤليس، ئاسايشء 

هةوالَطريى:
ســةرلــةنــوآ  ضــاكــســازيــىء   .١  .٢  .٤
ئاسايشء  دةزطاكانى  ئامادةكردنةوةى 
بةشَيوازَيكى  ــطــريــى  هــةواَل ثــؤلــيــسء 
ئاسايشء  دةزطاكانى  ئامادةكردنةوةى 
بةشَيوازَيكى  ــطــريــى  هــةواَل ثــؤلــيــسء 
ئاسايشء  دةزطاكانى  ئامادةكردنةوةى 

اليةنطريى  لة  دوور  مؤدَيرن،  شارستانيى 

سياسيى، حزبيى، ناوضةيىء خَيَلةكى.
٤. ٢. ٢. ئامادةكردنى ئةفسةرء دةرةجةدارء 
لةسةر  دةزطايانة  ئةو  ئةندامانى  ثؤليسء 
نيشتمانى،  ثابةنديى  مةعنةويىء  ئاستى 
هةر  لة  بيريان،  دةروونء  ثاككردنةوةى 
ثَيشوةخت،  اليةنطرييةكى  كينةء  بوغزء 
ميليشيايى  ذيانى  ثَيشتر  ئةوانةى  بةتايبةتى 
لة  ــاون،  ذي بةرتةسك  موخابةراتيى  يان 
تايبةتةوة،  ئامادةكاريى  خولى  رَيطةى 
جيهانى  وآلتانى  لة  ئةزموونوةرطرتن  بة 

شارستانيى.
خولء  ثرؤطرامى  موتوربةكردنى   .٣  .٢  .٤
بة  ثةيوةنديدارةكان  كؤلَيذة  ثةيمانطاء 
ديموكراسى،  مــرؤظ،  مافى  وانةكانى 

هاوآلتيبوون، هونةرء ئاكارى شارستانى.
٤. ٢. ٤. قةآلضؤكردنى هةموو ئةو دياردانةى 
دةزطايانةدا  لةو  مرؤظ  مافةكانى  دذى  كة 
ئةشكةنجةدانى  وةك  ــن،  ــإةودةكــرَي ثــَي
سياسى،  سزادانى  دةروونــى،  جةستةيىء 
لَيثَيضينةوةى  شوَينى  نهَينىء  زيندانى 
ناياسايى، بةندكردنء هَيشتنةوةى هاوآلتيان 

بةبآ فةرمانى دادوةريى.
قةوارةيةكى  حزبء  هيض  بة  رَيطة   .٥  .٢  .٤
سياسى نادرَيت خاوةنى دةزطاى هةواَلطريى 
قةوارةيةكى  حزبء  هيض  بة  رَيطة   .
سياسى نادرَيت خاوةنى دةزطاى هةواَلطريى 
قةوارةيةكى  حزبء  هيض  بة  رَيطة   .

تايبةت  سزادانى  شوَينى  زيندانء  نهَينىء 
بَيت.

رَيكخستنى حزبيىء  قةدةغةكردنى   .٦  .٢  .٤
سياسيي لةناو ئاسايشء هةواَلطريدا.

رَيكخستنى حزبيىء  قةدةغةكردنى   .
سياسيي لةناو ئاسايشء هةواَلطريدا.

رَيكخستنى حزبيىء  قةدةغةكردنى   .

ياساية  هَيماى  هاتوضؤ  ثؤليسى   .٧  .٢  .٤
لةسةر شةقام، ئةركى حكومةتة ثَيداويستيية 
بكات.  دابين  بؤ  شارستانييةكانى  ماديىء 
لة  رَيز  دةوَلةتة  باآلكانى  بةرثرسة  ئةركى 
بكات.  دابين  بؤ  شارستانييةكانى  ماديىء 
لة  رَيز  دةوَلةتة  باآلكانى  بةرثرسة  ئةركى 
بكات.  دابين  بؤ  شارستانييةكانى  ماديىء 

ثؤليسى هاتوضؤ بطرن. حكومةت ثشتيوانيى 
ثَيشخستنى  بؤ  دةكــات  هاتوضؤ  ثؤليسى 
بةدواداضوون،  ضاودَيريىء  ئامرازةكانى 
يةك  ضاوء  بةيةك  ياسا  جَيبةجَيكردنى  بؤ 

ثَيوةر بةسةر هةموواندا بآ جياوازيى.

ثـةيـامء بـةرنـامـةى سـيـاسـيـي

لـيـسـتـى طـؤأان

 ليستى طؤإان لةو بإوايةداية دَلسؤزيى بؤ نيشتمان، قةوارةى نةتةوةيىء ئاسايشى نيشتمانى
بة موزايةدةء هاتء هاوارء بةشينةوةى تؤمةتء ترس بةسةر نةيارانى سياسيدا مةيسةر نابَيت 

بةَلكو ثَيويستى بة طؤإينى ريشةيى سيستمى هَيزة ضةكدارةكانء دامودةزطاكانى ئاسايشة
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 ٥٧ طةنجى  طؤِرانخواز لة ثيرةمةطرونةوة  
بة نويَنةرايةتى شارؤضكةكةيان بة ثيادة بةرةو سلَيمانى بةِريَكةوتن
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بة نويَنةرايةتى شارؤضكةكةيان بة ثيادة بةرةو سلَيمانى بةِريَكةوتن

مؤمي ئومَيد

لة هةناسةي كام خةمةوة،
وا هاتوويتة ناوضاومةوة..
كام برينم سارَيذ دةكةي..

وا لة جةستةي ماندووم دةكةي،
حةسرةتي لةبير ضَيتةوة..

تؤ قاسيدي ئازاري بريني هةموواني..
دةستَيكت ئاوةدانيةء 

دةستةكةي دى لَيوان لَيو لة شادووماني...
ضراي طؤإان،

مؤمي لة طؤإناني تاريكي..
درةنط هاتي،

ئةم وآلتة زةمةنَيكة،
ثإاو ثإة لة نةهاتي..

مؤمي طؤإان
تروسكايي ئومَيدَيكي ئةرخةواني

وةك مانط لة ئاسماني ساماأل
ضراي ماَلي هةذاراني...

مؤمي دَلم،
هؤ فَينكايي ثإ نسرمي سبحةينانَي،

دةستم لةناو دةستي تؤدا..
ضاوم لةناوضاوي تؤدا ثإ فرمَيسكةء 
بةعيشقةوة دوور بؤ ئايندة دةإوانَي..

مؤمي ئومَيد،
هؤ بةهاري ئاوةداني..

لة يةك كاتدا تؤ بزةي مناآلنيتء 
هةم مةرهةمي ئَيشء ذاني..

عةساي دةستي ثيرةكانء 
ئاوازَيكي ثإ خرؤشي طةنجةكاني..

لة يةك ساتدا،
تؤ سةبووري خةمي دوَينَيء 

ئومَيدَيكي ثإ لة رةنطي،
ئاسؤي ئايندةي كورداني.

سةريار هؤشيار

مؤمي ئومَيد

لة هةناسةي كام خةمةوة،
وا هاتوويتة ناوضاومةوة..
كام برينم سارَيذ دةكةي..

وا لة جةستةي ماندووم دةكةي،
لةبيرضَيتةوة.. حةسرةتي 

تؤ قاسيدي ئازاري بريني هةموواني..
دةستَيكت ئاوةدانيةء 

دةستةكةي دى لَيوان لَيو لة شادووماني...
ضراي طؤِران،

مؤمي لة طؤِرناني تاريكي..
درةنط هاتي،

ئةم وآلتة زةمةنَيكة،
ثِرِاوثِرة لة نةهاتي..

مؤمي طؤِران
تروسكايي ئومَيدَيكي ئةرخةواني

وةك مانط لة ئاسماني ساماأل
ضراي ماَلي هةذاراني...

مؤمي دَلم،
هؤ فَينكايي ثِر نسرمي سبحةينانَي،

دةستم لةناو دةستي تؤدا..
ضاوم لةناوضاوي تؤدا ثإ فرمَيسكةء 
بةعيشقةوة دوور بؤ ئايندة دةِروانَي..

مؤمي ئومَيد،
هؤ بةهاري ئاوةداني..

لة يةك كاتدا تؤ بزةي مناآلنيتء 
هةم مةرهةمي ئَيشء ذاني..

عةساي دةستي ثيرةكانء 
ئاوازَيكي ثِر خرؤشي طةنجةكاني..

لة يةك ساتدا،
تؤ سةبووري خةمي دوَينَيء 

ئومَيدَيكي ثِر لة رةنطي،
ئاسؤي ئايندةي كورداني.

سةريار هؤشيار

   طةنجاني طؤِرانخواز: طةر ئةمِرؤ بطؤِرين سبةى جوانتر دةبَيت
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