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ل ٣

رؤذنامة

ئةندامء  لة  ليستى طؤإان دووثاتدةكاتةوةو داوا  بؤ  باَلي ريفؤإم ثشتيوانى خؤي  يةكَيتى نيشتمانى كوردستان/  كؤميتةى سةركردايةتى 
ثَيشمةرطةو كاديرانى يةكَيتى نيشتمانى كوردستان دةكات دةنط بدةن بة ليستى طؤإان. 

لة راطةيةنراوى ذمارة (٢)ى دا ئةو كؤميتةية داوادةكات «ئةو هةظاآلنةى لة ريزةكانى يةكَيتيدا ماونةتةوة لة جَيطاكانى خؤيان بمَيننةوةو 
لةكاتى دةنطداندا ويذدانى خؤيان ئاسودة بكةنء دةنط بدةن بة ليستى طؤإان».

ئةمةش دةقى بةياننامةكةية:

ثةيامى نةوشيروان مستةفا 

بؤ اليةنطرانى ليستى طؤأان

هاونيشتمانانى بةإَيز!

ثشتيوانان، اليةنطران، دؤستانى ليستى طؤإان

داواكارى  كة  بكةمةوة  بؤ رون  راستيةتان  ئةو  دا  ثَيشودا هةوَلم  ثةيامَيكي  لة  وةكو 
موعارةزةى  جياوازو  راى  كة  كراوة  كؤمةَلطايةكى  دروستكردنى  و  طؤإان  بؤ  ئَيمة 
بإوا  لة  يةكَيكة  بةَلكو  نية،  هةَلبذاردن  بانطةشةيةكى  هةر  رَيزلَيطيراوبآ،  قبوَلكراوو  تَيدا 

سةرةكيةكانى بزوتنةوةى طؤإان و بةجدي كار بؤ جَيبةجَيكردنى ئةكات.
ئةمانةوآ  ميللةتةكةمان  بة  ئةستور  ثشت  طةورةو  خواى  بة  ئةستور  ثشت  ئَيمة 
كؤمةَلطايةكى دادثةروةرو كراوة دروست بكةين كة هيض دةنطآ تيايدا بةهيض بيانويةك 

نةضةوسَينرَيتةوةو هةمو دةنطَيك مافى ثارَيزراو بَيت.
بانطةشةى  لةكاتى  ئةكةم  ليستةكةمان  بةرفراوانى  لة هةموو اليةنطرانى  داوا  لَيرةوة 

هةَلبذاردندا:
ناشايستةيان  بةهيض شَيوةيةك رةفتارى  بطرنء  تر  ليستةكانى  لة اليةنطرانى  رَيز   -

بةرامبةر نةكةن.
- ثةيإةوى ياسا بكةن.

خؤتاندا  بة  دان  كردن  بةرامبةر  ناشايستةى  رةفتارى  دةستدرَيذيء  هةركةسآ   -
بطرنء اليةنة ثةيوةنديدارة فةرميةكانى لَي ئاطادار بكةنةوة.

- داواتان لَيدةكةم رَيز لة ياساكانى هاتوضؤ بطرنء نةبنة هؤي دروستكردنى كَيشة بؤ 
سةرنشينانى ئؤتؤمبَيلي ترو رَيبوارو هاتوضؤكةرانء ثؤليسي هاتوضؤ.

ياساتان  سةروةرى  ئةوآ،  طؤإانتان  بةإاستى  كة  دةربكةون  وا  هةموتان  ئةبآ   -
ئةوآ، رَيزطرتنء ثاراستنى مافى هةموو كةسَيكتان ئةوآ، تةنانةت ئةوانةش كة لةطةأل 
ئَيوةدا نين. ضونكة ئةمانة داواى راستةقينةو بةرنامةى سةرةكى ليستى  بيروبؤضوونى 

طؤإانن كة ئَيوة وا بة حةماسةتةوة ثشتيوانيي لَي ئةكةن.
من لةكاتَيكدا دةستى يةك بة يةكتان ئةطوشمء سوثاستان ئةكةم بؤ ئةو حةماسةتء 
لَي  داواتان  خؤتانة،  ليستى  كة  طؤإان  ليستى  سةركةوتنى  بؤ  ئةبإن  دةرى  طإوتينةى 
ئةكةم بةشَيوةيةكى شارستانيانةو مةدةنيانة بانطةشةى هةَلبذاردن بةِرَيوةبةرنء نةبنة 
ئةتوانين  ئازادا  هَيمنء  كةشَيكي  لة  تةنها  نائاراميةك.  طرذىء  هيض  دروستكردنى  هؤي 

سةركةوتن بؤ خؤمانء داواكانى ئَيوة مسؤطةر بكةين.
رةفتارى  بؤ  دابنَين  سنورَيك  ئةكةم  ثةيوةنديدارةكان  اليةنة  لة  داوا  كاتدا  لةهةمان 
دزَيوى ثؤستةر دإاندنء هةإةشةكردن لة اليةنطرانى ئَيمةو ئازاردانى ثشتيوانةكانمان، 
شارستانىء  رَيوشوَينَيكي  هةموو  لة  دورة  رويةكةوة  لةهةموو  رةفتارة  ئةم  ضونكة 

ديموكراتيء ئةبَيتة هؤي دروستبوونى طرذيء ئاَلؤزان.
دؤستانء اليةنطرانى بةرفراوانى ليستى طؤإان، لةهةر كوَييةك هةنء لةهةر شوَينَيكي 
ئةم وآلتةدا كار ئةكةن هيوام طةورةية كة رةفتارو كردةوةكانتان بةَلطة بَيت بؤ راستطؤيي 
ئةخالقَيكي  بة  بَيتء  نمونةيي  كردةوةكانتان  رةفتارو  طؤإان.  ليستى  بةَلَينةكانى  داواو 

بةرزةوة بانطةشةى هةَلبذاردن بةإَيوةبةرن.

بؤ ثَيشةوة بةرةو هةَلبذاردنَيكي هَيمن... بةرةو سةركةوتنَيكي طةورة

براتان نةوشيروان مستةفا
 ٢٠٠٩/٦/٣٠

ثةيامآ بؤ اليةنطرانى ليستى طؤأان!

كآ لة خروقاتةكان دةثَيضيَتةوة

ريَبين هةردى،

مةترسييةكانى دةستوور 

رووندةكاتةوة
ل٤، ٥

راطةياندنى ذمارة (٢)ى
كؤميتةى سةركردايةتى يةكَيتى نيشتمانى كوردستان/ 

باَلى إيفؤرم
لة راطةياندنى ذمارة (١)ى كؤميتةى سةركردايةتى  ثاش ئةوةى 
روونى  هةَلوَيستى  ريفؤرمدا  باَلى  كوردستان/  نيشتمانى  يةكَيتى 
خؤمان راطةياند سةبارةت بة دؤخى نالةبارى ناو يةكَيتى نيشتمانيى 
نةكةوت،  ئةرَينيمان ضنط  ئةوةى هيض وةآلمَيكى  دواى  كوردستانء 
رةفتارة  بة  دا  درَيــذةى  باآلدةست  طروثى  بَيباكانة  زؤر  تةنانةت 
ئةندامة  بة  هةَلضنين  تةنط  بة  دا  درَيذةى  خؤي،  ناديموكراتةكانى 
بة  درَيذةدان  بؤضوونيان،  ديدو  جياوازةكانء  بيرءباوةإة  خاوةن 
نانبإينى كادرو ئةندامانى (ى.ن.ك) و هةإةشةكردن لة ثاروى منداألء 
خَيزانةكانيان، هةروةها ثؤست و ثلةسةندنةوةي ئةندامان لة حيزب 
قةناعةتةى  ئةو  طةيشتينة  ئَيمة  ضةكدارةكان  هَيزة  و  حكومةت  و 
باآلدةستة  طروثة  لةم  باش  ئومَيدَيكى  هيض  رؤذ  لةدواى  رؤذ  كة 
ناكرَيت، بة دياريكراويش ثاش ئةوةى لة رَيكةوتنَيكى نادياردا، لةناو 
هةَلثروكاند،  دةستورة  كة  ثإؤذة  طرنطترين  داخراوةكاندا،  ذوورة 
راى  نةخراوةتةبةر  ماوة  قةتيس  لة ضةكمةجةكاندا  مَيذة  لة  زؤر  كة 
لة  كة  ماوةبةسةرضووةوة  ثةرلةمانَيكى  لةاليةن  طةلةكةمان  طشتى 
سةثانديان  لةسةردراو  دةنطى  ٢٠٠٩/٦/٢٤دا  رؤذى  كؤبوونةوةى 
دةنطي  فةرامؤشكردني  بة  ئةوةش  طةلةكةماندا،  ئيرادةى  بةسةر 
رةوةندي  و  ناكؤكةكان  ناوضة جَي  لة  كؤمةآلني خةَلكي كوردستان 
هةنطاوةشيان  بةم  وة  لةاليةك،  كوردستان  دةرةوةى  لة  كوردي 
زةمينة خؤش دةكةن بؤ طةإانةوةى دةسةآلتي ناوةندَيتي لة بةغدا بؤ 
هةمان سيستمي سةرؤكايةتي لة كوردستان نةك ثةرلةماني، وة بَي 
بايةخكردنى سيستمى فيدإاَلىء بةهَيزكردنى سيستمى ناوةندَيتى لة 

داهاتوودا لةاليةكى تر. 
لةم ساتةوةختة ناسكةى مَيذووى طةلةكةماندا، كة ريزبةندييةكى 
توَيذو  ضينء  هةموو  بة  خةَلك  كؤمةآلنى  لةناو  طــؤإان  بؤ  نوآ 
بؤ  بارودؤخي هةرَيمي كوردستان  لةسةر  ثَيكهاتةكاني دروستبووة 
جيابوونةوةى حيزب لة حكومةت بؤ ضةسثاندنى بنةماكانى ئازاديء 
ديموكراتيةت بؤ ثاوةننةكردنى دةسةآلت بؤ شةفافيةتء بؤ نةمانى 
جياكردنةوةى  بؤ  كؤمةآليةتيء  ــةروةري  دادث بوونى  طةندةَلىء 
بؤ  لةيةكتري  دادوةرى  جَيبةجَيكردنء  ياسادانانء  دةسةآلتةكاني 
خةَلك  كؤمةآلنى  قازانجى  لة  كة  دةستورَيك  بؤ  ياسا،  سةروةري 

مةدةنيء  كؤمةَلطاي  رؤَلي  بؤ  دةسةآلت  ثاوانكردنى  لة  دوور  بَيت 
جةماوةر لة بإياري سياسي بؤ هَينانةدى سيستمي نوَي. ئا لةم كاتةدا 
ئةنجومةني  لةوانة  هةَلبذاردنداية  ضةندين  لةبةردةم  طةلةكةمان  كة 
نيشتماني كوردستانء ئةنجومةني ثارَيزطاكانء ئةنجومةني نيشتماني 
عَيراق، باَلي ريفؤرمي (ي.ن.ك)راي دةطةيةنَي كة ثاَلثشتي لة ليستي 
طؤإان ئةكاتء داوا لة هةموو هةظاآلن ئةكات دةنط بدةن بة ليستي 
زؤر  كة  طؤإان  بةرينةي  هَيزة  ئةو  دةنطي  ثاَل  بخةنة  دةنط  طؤإان 
بَياليةنى  تَيكؤشةراني حيزبء اليةنةكاني ترو خةَلكى  لة جةماوةرو 
كوردستان جطة لة ئةندامء اليةنطرانى يةكَيتيء هةظاآلني ثشتطيري 
ئةكةن، ئةو جةماوةرة بةرينةى كة ضةندين خةَلكى هةقبَيذى سةربةخؤ 

لةناوةوةء دةرةوةى وآلت ثشتطيريى دةكةن.
سةرتاسةريى  جةماوةرى  دياردةيةكى  بووةتة  ئَيستا  طؤإان 
هَيندة طةورة، كة ثَيويستة لةسةر هةموو تاكَيكي طةلةكةمان كة مافي 
ثَيطةى  جياوازو  بيروبؤضوني  رةطةزو  جياوازي  بة  هةية  دةنطداني 
بؤ  ببينَيت  خؤي  رؤَلي  كؤمةآليةتي  نةتةوةيىء  ئايينيء  ضينايةتيء 
سةرخستني ليستي طؤإان. كة بؤ ئَيمة سةربةرزيية ببينة ثاَلثشتى ئةو 

رةوتةء بةوثةإى توانامانةوة كار بؤ سةرخستنى بكةين. 
جارَيكى تر وةك باَلى ريفؤرم داوا لةو ئةندام ثَيشمةرطةء كاديرء 
لةبةر  يةكَيتيدان،  ئؤرطانةكانى  لةناو  هَيشتا  كة  دةكةين  تَيكؤشةرانة 
هؤيةك لة هؤيةكان، ماونةتةوة، داوايان لَيدةكةين لة جَيطاكانى خؤياندا 
هاوخةباتى  هاوإآء  جاران  هةروةك  ئةوان  كة  دَلنيابن  بمَيننةوة. 
ئَيمةن، ئَيمة ضاك دةزانين كة ئةو سياسةتى ثاوانكردنى دةسةآلتء 
ذيانى  ئابووريىء  بةرذةوةنديى  حزبةوة  لةاليةن  وآلت  دارايــى 
خةَلكانَيكى زؤرى بةستؤتةوة بةخؤيةوة، كة ئةمةش مةترسيدارة. ئا 
لةم كاتةدا هةَلوَيستَيك كة طةلةكةمان لة ئَيوةي دةوَيت تةنها ئةوةية 
لةكاتى دةنطداندا ويذدانى خؤتان ئاسودة بكةنء دةنط بدةن بة ليستى 

طؤإان، ليستى ئَيستاء ئايندةى كوردستان.
بةم راطةياندنةى باَلى ريفؤرم لة (ى.ن.ك) دةبينة ثاَلثشتء هاندةرو 
ضةندين  ئَيمة  لة  جطة  كة  طؤإان  بةرفراوانةى  رةوتة  لةو  دةنطدةر 
لة خؤدةطرَيتء  بةشء كةرتى كؤمةآليةتىء رؤشنبيريىء سياسيى 
بؤتة هيواو ئومَيدَيك كة لة ناخى هةموو هاوآلتييةكى كوردستاندا وةك 

مؤم دةدرةوشَيتةوة.
كؤميتةى سةركردايةتى يةكَيتى نيشتمانى كوردستان/ 

باَلى ريفؤرم
٢٩/ ٦/ ٢٠٠٩

محةمةد سالَح حةمةالو

رايدةطةيةنَيت،  ئةمريكي  تيمَيكي  سةرؤكي 
ركابةرةكاني  ليستة  هاوكاري  تيمةكةيان 
دةكات،  كوردستان  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى 
باآلي  كؤمسيؤني  هةولَيري  لقي  بةإَيوةبةري 
هةَلبذاردنةكانيش جةخت لةسةر ئةوة دةكاتةوة، 
سةرنجء  بة  كار  بايةخةوة  بة  كؤمسيؤن  كة 

تَيبينييةكاني ئةو تيمة ئةمريكيية دةكات.
تيمي  ـــي  ـــةرؤك س ــن،  ــل ــام ت ــس  ــوي ل
رايطةياند:   ئةمريكي   ئــاوةدانــكــردنــةوةي 
ثرؤسةى  لة  مامةَلةكردن  لة  تيمةكةيان 
بانطةشةكاني  ضؤنَيتي  هةَلبذاردنةكانء 

رؤَلَيكي  دروست  بةشَيوةيةكي  هةَلبذاردن، 
طةورة دةبينَيت لة هاوكاريكردنء يارمةتيداني 
هةرَيمي  هةَلبذاردنةكاني  ركابةرةكاني  ليستة 
تيمةكةيان  بةوةشكرد،  ئاماذةي  كوردستان. 
كوردستان  هةَلبذاردنةكاني  ضاودَيريكردني 
راثؤرتةوة  رَيطةي  لة  دواتر  ئةستؤو  دةطرَيتة 

باَليؤزخانةي ئةمريكاي لَي ئاطادار دةكةنةوة.
ئةوةشكردةوة،  لةسةر  جةختي  تاملن،   
لة  ئةمريكا  تيمةكاني  ئامادةبووني  كة 
سةرؤكايةتي  ثةرلةمانء  هةَلبذاردنةكاني 
دبلؤماسي  تيمَيكي  كة  كاتَيكداية،  لة  هةرَيمدا 
ديكةدا  رَيكخراوي  ذمارةيةك  لةطةأل  ديكة 
هةرَيم  هةَلبذاردنةكاني  ثرؤسةي  ضاودَيريي 

دةكةن.
لويس ثَيشيواية، بووني ئةو تيمة ضاودَيرانة 
لةكاتي  هةَلبذاردنةكاني كوردستاندا كاريطةري 
طةورةي دةبَيت لةسةر ثرؤسةي هةَلَبذاردنء 
ئةكتيظكردني ديموكراسي الي دامةزراوةكاني 

هةرَيمي كوردستان.
 هةندرَين محةمةد ساَلح، بةإَيوةبةري لقي 
هةولَيري كؤمسيؤني باآلي هةَلبذاردنةكان، بة 
مانطة  ئةم  (١٥)ي  ثَيش  راطةياند:  رؤذنامةي 
دةكــات،  خؤي  بةكارةكاني  دةســت  تيمةكة 
بة  كار  بةطرنطييةوة  «كؤمسيؤن  ءتيشي: 
راثؤرتء تَيبينييةكاني ئةو رَيكخراوانة دةكاتء 
سةرنجء تَيبينييةكانيان بةهةند ءةردةطيرَيت».  

ئةمريكا هاوكاري ليستة ركابةرةكاني هةلَبذاردن دةكات

كؤميتةى سةركردايةتى (ي.ن.ك/ باَلي ريفؤرم) 
ثشتيوانى خؤي بؤ ليستى طؤأان راطةياند
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جةمال هيوا

تينى ــةآلت دةس ئَيستا 
ئةو لةبةرامبةر بؤهاتووة
ليستى كة بانطةشةيةى
دةستيثَيكردووةء طــؤإان
ثؤستمؤدَيرن بةشَيوازَيكى 
دةيــةوَيــت بؤية دةيــكــات،
ئةو ناوناتؤرة هةندَيك بة
ديموكراسيية بانطةشة

بكات. لةكةدار
 ١٨ لةماوةى دةسةآلتكة

رةخنةطرتنيشى مافى تةنانةت رابردوودا ساَلى
لةماوةى بةتايبةت  سةندبووةوة، خةَلك  لة
سةرةإاى ديكة بةشَيوازَيكى رابردوودا ٦ساَلى
بيروإاى ثَيشووى كارى لةسةر بةردةوامبوون
راطةياندنة بةهؤى لةكةداركردء ئازاديى
تَيكةَلكردء ناإاستى راستىء  ساختةكانييةوة
شاردنةوةى بؤ دروستكرد  كةناَلى  دةيــان
ئَيستا دروستةكان، رةخنة راستييةكانء دةنطة
مؤدَيرنترين كة هةَلبذاردن بانطةشةى دةيةوَيت
دةستثَيكردووة طؤإان ليستى بانطةشةيةء

بشَيوَينَيت. لةخةَلك
سيستمَيكى كة  وآلتانةى بةو بةراورد بة
جؤرى ئةو ناكات، حكوميان ديكتاتؤريى
زؤر دةستيثَيكردوة ئَيستا بانطةشةيةى
ديكة وآلتانى لة وةك ساردترة هَيواشترء

ئةنجامدةدرَيت.
لةرَيى طؤإان ليستى تائَيستا بؤنموونة
هَيرشَيكى هيض رةسمييةكانييةوة كةناَلة
بةرامبةرةكانيء كةسايةتي سةر نةكردووةتة
سزانةدراوة، نةدإاندووةء كةسى دروشمى
ئةوةندةى نةكردووة، ثَيشَيلكاريى لةبةرئةوةى
بضووك خؤى نيية لةبةرنامةشيدا ئاطادارم من

بؤ ئةوجؤرة بانطةشةية. بكاتةوة
دةكرَيتة هَيرشانةى طومانء ئةو لةبةرامبةر
ليستى ناوى، ليستةكةء كةسايةتييةكانى  سةر
بة بآلوكردووةتةوة خؤى بةرنامةى طؤإان
ئةوانةش هاوشانى ياسايى، شَيوازى جؤرةها
ثؤستمؤدَيرن بةشَيوازَيكى اليةنطرانى
شةوو ــةوةء ــردووةت وردك بانطةشةكةيان
رَيكخستنء هيض بــَي  خؤبةخشانةء رؤذ
دةوامى لة بةزؤر بَيئةوةى ئاراستةكردنَيكء
خوَيندنء هؤَلةكانى لة بكةنء رةسمييان
هةإةشةيان بيانهَيننةدةرةوةء تاقيكردنةوة

لَيبكةن، بانطةشةيان كردووة.
ئةوةنيية ناديموكراسى بانطةشةى
بــاآلى كؤمسيؤنى ياساكانى بةثَيى كــة
خؤت ثالتفؤرمى بةرنامةء هةَلبذاردنةكان
جةماوةرء بطَيإيتء ئاهةنط بآلوبكةيتةوةء
كةيفى بة خؤشييةكانيان ليستةكةت اليةنطرانى
لةخؤيان خواردن خةوء دةرببإنء خؤيان
بة «بةوخوايةى بَلَين بَلند دةنطى بة بكةن
بَلَين يان مــاوة، يةكدورؤذَيكتان ــةواوة ح
نةوشيروانة...»، بؤ دةنطمان طؤإانة طؤإانة
كة ئةوةية ناديموكراسى بانطةشةى بةَلكو
بةناوى هةبَيتء بآلوكراوةت كةناألء  ضةندين
بةسةر تؤمةت جنَيوء جياجياوة خــوازراءو
خيانةتكردنء تؤمةتى ببةشيتةوةء  خةَلكيدا
بدةيتة نيشتمانء هةَلطةإانةوة خؤشنةويستنى
خةَلكى ناشيرينكردن، بؤ نةيارةكانتء ثاأل
ثؤستةرةكانى دإاندنى بؤ بةكاربهَينيت خؤت
بةسةر ديكة ثؤستةرى هةَلواسينى خؤتء
واى ــةوةى ــؤئ ب ــدا، ــؤت خ ثــؤســتــةرةكــانــى

خروقاتكراوة. نيشانبدةيت
ئاآلى كة ئةوةية  ناديموكراسى بانطةشةى 
خؤت بؤ ثارضةكةيةوة هةرضوار بة طةلَيك
ئاآليةدا ئةو ثيرؤزيى لةذَير بكةيتء قؤرخ
شكستةكانت طةندةَلييةكانء  هةوَلبدةيت 
ئةوةية ناديموكراسى بانطةشةى  بشاريتةوة،
بؤ كارى تايبةتى طشتى ثارةى مافى خةَلكء كة
هةَلبذاردن بانطةشةى بيكةيتة بةكاربهَينيتء
ئةوةية ناديموكراتى بانطةشةى حيزبةكةت، بؤ
حيزبى بانطةشةى بؤ حكومييةكان دامودةزطا

بةكاربهَينيت....
طؤإان ئةوةى ئَيستا اليةنطرانى من بةبإواى
خةَلكى زؤرينةى  لةوبإوايةدام كة دةيكةن، 
ثَيوةديارةء ساردوسإيى هَيشتا لةطةَلداية،
دةستيانثَيكردووة، جةماوةرةكةى كةمينةى
شةوداية، سةعاتَيكى لةضةند دةكرَيت ئةوةى
هةَلبذاردنة دةبَيت طؤإانء جةذنى بؤ ئةم بؤية
ئاهةنطء بيكةنة شةورؤذ اليةنطران سةرجةم
بة بتةنن كوردستان شارةكانى سةرجةم
بتةكانء بةطذداضوونةوةى ئاهةنطى طَيإانى

طؤإان. تريفةى بةر بَينة

ديموكراسىء بانطةشةى
ناديموكراسى

عةلى ئيبراهيم

هةولَير

حكومةت سةرؤكى
دةكات خروقات

ئَيستا كــة ــى ــارزان ب نَيضيرظان
دةكات، هةرَيم حكومةتى سةرؤكايةتى
سياسى مةكتةبي  ئةندامى  هاوكات 
لة كوردستانة ديموكراتى ثــارتــى
بؤ بانطةشةكردن ئاهةنطى لة وتارَيكدا
هةولَير ياريطاى لة كوردستانى ليستى
بة دةنط خةَلك كة داوايكرد بةشداريكردو
لةكاتَيكداية ئةمة ليستىكوردستانىبدةن،
كؤمسيؤنى رَينماييةكانى ياساو بةثَيي
بةكارهَينانى هةَلبذاردنةكان بــاآلى
حيزبيء بةرذةوةنديى بؤ طشتى ثؤستى
قةدةغةيةو شَيوةيةك بةهةموو تايبةتى
بدرَيت، سزا سةرثَيضيكةر كةسى دةبَيت
ضةند تائَيستا  ــةوةى ئ لةطةأل ــةآلم ب
سةرؤكى ئةو خروقاتةى بةسةر رؤذَيك
سزاى تائَيستا رؤيشتووة، حكومةتدا
حكومةت سةرؤكى بارزانى نَيضيرظان
كة ثَيشَيلكارييةى ئةو  بةهؤى نةدراوة،

ئةنجاميداوة.
ثةرلةمانتارو مةخمورى، غةفور
نةتةوةيي يةكَيتى ليستى سةرؤكي
«بة كة ثَييواية كوردستان، ديموكراتي
ســةروةتء بة نابَيت شَيوةيةك هيض
حكومييةكان كةسة ميللةتء سامانى
بكةن، دياريكراو ليستَيكى بؤ بانطةشة
ثَيضةوانةى ــةوا ئ بشكرَيت  ئــةطــةر

ياساية».
ــى ســةرؤك ـــدةرى، ـــةي ــــةرةج ح ف
ــةخــؤى ســةرب ـــاآلى كــؤمــســيــؤنــى ب

«لةكاتى وتى: رؤذنامة بؤ هةَلبذاردنةكان،
كارة نابَيت هةَلبذاردندا ثإوثاطةندةى
بةكاربَيت، حكومةت خزمةتطوزارييةكانى
شَيوةيةك بةهةموو  لـــةوةش  جطة 
ثؤستى كة كةسانةى ئةو بةشدارى
ليستَيكى ئاهةنطى لة هةية حكومييان

ياساية». ثَيضةوانةى دياريكراودا

جياوازةكان ليستة ثؤستةرى
لَيدةكرَينةوة

هةَلمةتى دةستثَيكردنى دواى لة
كوردستاندا، هةرَيمى لة هةَلبذاردن
هةَلبذاردنى بــةشــدارةكــانــى ليستة 
بة دةستيانكرد كوردستان ثةرَلةمانى
ليستةكانى بؤ ثإوثاطةندةكردن هةَلمةتى
يةكَيكة هةَلواسينى ثؤستةريش خؤيانء
ليستةكانى بؤ بانطةشةكردن رَيطاكانى لة
هةَلواسينى دواى بـــةآلم ــان، ــؤي خ
ئةو ــك رؤذَي ضةند  بة  ثؤستةرةكان
هيض تائَيستاش لَيدةكرَينةوة، ثؤستةرانة

نةكراوة. بارةيةوة لةم ئيجرائاتَيك
ــى ســةرؤك ــورى ــم ــةخ ــور م ــةف غ
ديموكراتى نةتةوةيى يةكَيتى ليستى
بؤ ثَيشَيلكارييةكان بارةى لة كوردستان
هةردوو ناوضةى  «لةذَير وتى: رؤذنامة 
ثؤستةرةكانمان دةســةآلتــدار ثارتى
هةَلمةتَيك دةكةين هةست لَيكراونةتةوة،
لَيكردنةوةى بــؤ دةستيثَيكردووة 
كة ــن ــةي داوادةك ئَيمة ثؤستةرةكان،
هةبَيت، اليةنةكان هةموو بؤ ئازاديى 
بَيت». مةحةك سةنطى دةنطى هاوآلتييان
لة رَيطا كة ــات داوادةك مةخمورى
ئازاديى نةطيرَيت، سياسييةكان اليةنة
هةبَيت، سياسييةكان  اليةنة هةموو بؤ
كة دةكــات داوا ناوبراو لةهةمانكاتدا

ثؤستةرةكان لَيكردنةوةى هةَلمةتى
مامةَلة مةدةنيانة بةشَيوةيةكى بوةستَيت،

بكرَيت. ثؤستةرةكان لةطةأل
بةرثرسى مــحــةمــةد،  ــن هــةنــدرَي
باآلى كؤمسيؤنى هةولَيرى ئؤفيسى
لةبارةى هةَلبذاردنةكان،  سةربةخؤى 
رؤذنامة بؤ ثَيشَيلكارييةوة ئةنجامدانى
سكاآل كة هةبَيت اليةنَيك «دةبَيت وتى: 
رايبةطةيةنَيت بكات، تؤمار كؤمسيؤن لة
كــراوة، بةرامبةرى ثَيشَيلكاريى كة 
سكاآلى اليةن يةك تةنيا تائَيستا بةآلم 
بةَلطةيةكى هيض ئةويش تؤماركردووة،
ئةو كآ كة بيسةلمَينَيت كة وانةبووة
لةم دةبَيت بؤية دإاندووة، ثؤستةرانةى

هةبَيت». بةَلطة رووةوة
ئةوةى كؤمسيؤن بةرثرسةى ئةو
ليستةكان رَيطا بةدوو كة روونكردةوة
كة ليستانةى ئةو يةكةميان سزادةدرَين
فةرميةكان دةزطا ديوارى  بة ثؤستةر
لةوةى دةكرَينةوة، ئاطادار  هةَلدةواسن
هةنطاوى لَييبكةنةوة،  بإؤن خؤيان  كة
نةكردةوة لَييان ئةطةر كة ئةوةية دووةم

سزاى دارايى دةدرَين». ئةوا

ليستى ثؤستةرةكانى بؤضى
لَيناكرَينةوة؟ كوردستانى

هةَلمةتى لةكاتى ــةوةى ئ لةطةأل
ثةرلةمانى ئةمجارةى هةَلبذاردنى
سةرةكيةكانى ليستة كــوردســتــان
ملمالنَييةكى لة هةَلبذاردنة لةم بةشدار
دةيــةوَيــت ليستةو هــةر سةختدانء
بةدةستبَينَيت، بؤخؤى كورسى زؤرترين
ليستةكان شكاندنى  رَيطاكانى لة  يةكَيك
ئةوةى ثؤستةرةكانيانة، لَيكردنةوةى
هيض لة تائَيستا كة  طومانة جَيطاى

كوردستان شارؤضكةيةكى ــارو ش
كوردستانى ليستى ثؤستةرةكانى
ئةو ثؤستةرى تةنيا لَينةكراونةتةوة،
دةرةوةى لة كة لَيكراونةتةوة ليستانة
سةربةخؤيان ليستى يةكَيتى ثارتىء
دروست طومانَيك ئةوةش ثَيكهَيناوة،
ئةو نادياريى تارادةيةكيش دةكــاتء
بة هةَلدةستن كة رووندةكاتةوة كةسانة
ليستةكانى ثؤستةرةكانى لَيكردنةوةى

ديكة.
ــارو ش ــــةى زؤرب ـــت: «لـــة ـــَي دةَل
شارةوانى ضاودَيرةكانى شارؤضكةكان
ثؤستةرةكان كــة راســثــَيــردراون
ئةو كةَلةك كؤمةَلطاى  لة لَيبكةنةوة، 
ليستةكةى بؤ ثإوثاطةندة كة كةسانةى
دةبن ماأل (١١) نزيكةى دةكةن كة ئَيمة

لَيبإيون». موةليدةيان كارةباى

رَينماييةكان
خؤى جَيبةجآ ناكرَين وةك

باآلى كؤمسيؤنى ــةوةى ئ لةطةأل
ليستة تــــةواوى ــان ــةك ــذاردن ــب ــةَل ه
ياساكانى رَينمايىء لة بةشداربووةكانى
تائَيستا بةآلم ئاطاداركردووةتةوة، خؤى
رَينماييةكان ياساو ثَيويست وةكــو
هيض كؤمسيؤنيش جَيبةجَينةكراونء
مةبةستة ئــةم بؤ بةدواداضوونَيكى

نةداوة. ئةنجام
يــةكــَيــتــى ـــى لــيــســتــى ـــةرؤك س
كوردستان، ديموكراتى نةتةوةيى
تةواوى كوردستانى «ليستى دةَلَيت:
خؤيان بؤ ريكالمكردنيان  بؤردةكانى
زؤر رَيكالمكردنيان مةجالى طرتووةو
شَيوةية بةو بؤية تةسككردووةتةوة،

ناكرَين». جَيبةجآ رَينماييةكان

دةثَيضيَتةوة؟ خروقاتةكان لة كَي

نويَنةرانى عَيراق ئةنجومةنى لة ئازاديى رادةربأين
زياترة كوردستان ثةرلةمانى لة

نةجم  فةالح

هاوثةيمانى ليستى ئةندامَيكى
نوَينةرانى ئةنجومةنى  لة  كوردستان
كة بـــــةوةدةدات، ــاذة ــام ــراق ئ ــَي ع
ئةنجومةنى لة رادةربإين «ئازاديى
ثةرلةمانى لة  زياترة عَيراق نوَينةرانى 
ثةرلةمانى ئةندامَيكى  كوردستان»و 
ضاالكيية ئةو نةبوونى كوردستانيش

ثارتى. يةكَيتىء ئةستؤى دةخاتة
جياوازو ليستى بوونى بةهؤى
لة كــةســايــةتــى جــــؤراوجــــؤرةوة

بؤضوونى عَيراق نوَينةرانى ئةنجومةنى
حكومةتى لة رةخنةطرتن جياوازء
ئةندامانى ضاالكةو زؤر نــاوةنــدى
ثَيدةدرَيت ئةوةيان رَيطةى ثةرلةمان

رةخنة بطرن.
ليستى ئةندامى عوسمان، مةحمود د.
ئةنجومةنى لة  كوردستان هاوثةيمانى 
راطةياند: سبةى  سايتى بة نوَينةران، 
كوردستان ثةرلةمانى  «هةرضةندة 
تَيداية، جــيــاوازى ليستَيكى  ضةند 
ئةنجومةنى وةك نةيانتوانيوة بةآلم
جياواز بؤضوونى عَيراق نوَينةرانى

ضونكة بكةن، دروست ثةرلةماندا لةناء
ثارتىء بة  سةر ئةندامانى زؤرينةى 

يةكَيتين».
ثةرلةمانى ئةندامَيكى هاوكات
لة ضاالكيية ئةو نةبوونى كوردستانيش
ئةستؤى دةخاتة كوردستاندا ثةرلةمانى
رةفعةت محةمةد ثارتى، يةكَيتىء
ئةندامىثةرلةمانى كوردستانثشتطيرى
ئةنجومةنى ئةندامةى  ئةو  راى لة
رؤذنامةى بة كردء عَيراق  نوَينةرانى
كوردستاندا ثةرلةمانى «لة راطةياند:
ئةو بةآلم هةبوو، جياواز بؤضوونى

دوو بةرذةوةندى لةطةأل بؤضوونانةى
ناهَيَلن نةبَيت دةسةآلتدارةكةدا حيزبة
نيوةى لة بكةيتء باسى بةتةواوى

قسةكاندا ثَيت دةبإن».
كوردستان ثةرلةمانتارةى ئةو
رَيطرتنةش ئةو  هؤكارى بة  ئاماذةى
وتي: ثارتييةوة، يةكَيتىء لةاليةن كرد
دوو ئةو ئةوةوةية، بةهؤى «ئةوةش
كوردستان ثةرلةمانى نايانةوَيت حيزبة
عَيراق نوَينةرانى ئةنجومةنى وةك
كاريطةريى حيزبة دوو ئةو بَيتء ضاالك

هةية». ثةرلةمان لةسةر تةواويان

رَيطربوون» ثارتى «يةكيَتىء
بةكاردةهَينرَيت هةَلبذاردندا بانطةشةى كارةباى هةولَير لة دابةشكردنى فةرمانطةى ئؤتؤمبَيلي
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قادر هةستيار

هاوثةيمانى مةسيحى ليستى ئةندامَيكى
نوَينةرانى ئةنجومةنى  لة  كوردستان
كة دةكاتةوة ئةوة  لةسةر جةخت  عَيراق،
مةسيحييةكانةو لةدذى هةرَيم دةستوورى
لةدذى خؤثيشادانيش ثَينادةنء دةنطى
لةو كَيشةكانيان ئةطةر ئةنجامدةدةنء
دادطاى لة نةكرا  ضارةسةر دةستوورةدا 
ثةرلةمانى لة شكات عَيراقى فيدراَلى

دةكات. كوردستان
سكرتَيرى كة ساوا، ئةفرايم ئةبلةحةد
كلدانية، ديموكراتى ثــارتــى طشتيى 
لة ــت ــإَي دةردةب خــؤى سةرسوإمانى
رةخنة دةستوورء تَيثةإاندنى لة ثةلةكردن
دةطرَيت مةسيحييانةش ثةرلةمانتارة لةو
بة دةنطيان كوردستاندا ثةرلةمانى لة كة
«هةندَيك دةَلَيت: داوةو هةرَيم دةستوورى
جاشى وةك مةسيحييانة ثةرلةمانتارة لةو

لَيهاتووة». ديكةيان اليةنى
ـــوورى ـــت دةس ــى ــردن ــدك ــةن ــةس ث
ثةرلةمانى لةاليةن كوردستان هةرَيمى
ــاى دةرط تةنيا مــاوةبــةســةرضــووةوة،
ئةو ناشةرعيبوونى لةسةر رةخنةى
لةاليةن كة نةكردووةتةوة دةستوورةى
(٦/٤)ةوة لة بؤخؤى كة ثةرلةمانَيكةوة
كاركردنى يــاســادانــانء شةرعيةتى

ناإةزايى جَيطاى بووةتة بةَلكو نةماوة،
لــةوبــارةيــةشــةوة مةسيحييةكانيش،
سكرتَيرى ــاوا، س ئةفرايم ئةبلةحةد
كلدانىء ديموكراتى حيزبى طشتيى
كوردستان هاوثةيماني ليستى ئةندامى
رةخنةى عَيراق، نوَينةرانى ئةنجومةنى لة
كوردستان هةرَيمى دةستوورى لة توند
ضةندين كة دةكات بةوة ئاماذة دةطرَيتء
سةركردايةتي بؤ نووسراويان نامةو
تيايدا نــاردووةء  كوردستان هةرَيمى
روونكردووةتةوة خؤيان هةَلوَيستى
ــةوة، رةتــدةكــةن ــوورة ــت ــةو دةس ــة  ئ ك
لَيكدراوى نةتةوايةتى «ناوَيكى ضونكة
فةرزكردووة»و مةسيحييةكاندا بةسةر
ثةرلةمانى بةرثرسةكانى «لةطةأل وتيشى:
هةرَيم ســةرؤكــايــةتــي كــوردســتــانء
بةآلم كردن، سةردانمان  كؤبووينةوةو 
سةعات (١٢) بؤ   (١٠) ثَيش بةداخةوة
هؤَلى لة دةستوور لةسةر دةنطدان لة
داواكارى لةسةر ديكة جارَيكى ثةرلةماندا
دةستوورةدا لةو طؤإانكاريى اليةنَيك

نةبووين». ئَيمة ثَيى رازى كة كراوة
مةسيحييةكان ــةى ــن رةخ زؤرى 
هةَلوَيستيانى هةرَيم  دةستوورى  لةسةر
طةياندووةتةرةتكردنةوةىئةودستوورةو
تةنانةت لةدذى، خؤثشاندان ئةنجامدانى

فيدراَلى عَيراقى. دادطاى ثةنابردنة بةر
ئاشكرايكرد، ساوا ئةفرايم ئةبلةحةد

دةستوورة بةو كلدانييةكان وةك كة
راثرسيشةوة بخرَيتة ئةطةر نابن، رازى
«ثَيدةضَيت وتيشى: ثَينادةن، دةنطي
هةَلوَيستَيك وةك دهاتوودا رؤذى لةضةند
كوردستان، هةرَيمى دةستوورى لةدذى
نــاوضــة ــة ل مةسيحى هــاوآلتــيــيــانــي
ئةنجام خؤثيشاندان مةسيحييةكان
لةدذى دةستوورة «ئةم ضونكة بــدةن،
دةستوورى لةطةأل دةرضـــووةء ئَيمة

كَيشةكانى ئةطةر  ناطونجَيتء عَيراقيشدا 
مةسيحييةكان بة سةبارةت دستوورة ئةو
نوَينةرى وةك ناضارم  ضارةسةرنةكرا، 
لة شكات فيدراَلى دادطاى لة كلدانييةكان

بكةم». كوردستان ثةرلةمانى
كة مةسيحيية  ثةرلةمانتارة ئــةو 
لةئةنجومةنى نوَينةرىكلدانييةكانىموسَلة
خؤى سةرسوإمانى عَيراق، نوَينةرانى
تَيثةإاندنى لة ثةلةكردن لة دةردةبإَيت

دةَلَيت: كوردستانء هةرَيمى دةستوورى
كوردستان ئةوةندة ثةرلةمانى «نازانين بؤ
دةستووردا، ثةسةندكردنى  لة  ثةلةيكرد
بخرايةتة ــوورة ــت دةس ــةو ئ ــة ــواي دةب
جَيطاى كوردستانء هاوآلتييانى بةردةم 
هةرَيمء سةرؤكايةتى نة كة داخيشة
كوردستان ثةرلةمانى سةرؤكايةتى نة
كة ئَيمة نوَينةرى لة نةكرد ثاَلثشتييان
ئةو مةبةستةش بؤ كة كارديناأل ئةمانؤَيلة،

ناردوون». بؤ نامةيةكى
هةَلوَيستىثةرلةمانتارةمةسيحييةكانى
جَيطاى بووةتة كوردستانيش ثةرلةمانى
وتةى بة  مةسيحييةكانء اليةنة طلةيى
يةك تةنيا ــاوا، س ئةفرايم ئةبلةحةد
ثارتى بة سةر كة مةسيحى ثةرلةمانتارى
دانيشتنةكةى بووة كلدانى ديموكراتى
بةجَيهَيشتووةو كوردستانى ثةرلةمانى
ــوورى ــت دةس ــة ب دةنـــط  قايلنةبووة
داخة «جَيطاى وتيشى: بــداتء هةرَيم
مةسيحييةكانى ثــةرلــةمــانــتــارة كــة 
بة بةرامبةر نةبوو هةَلوَيتسيان ديكة
اليةنى جاشي وةك هةندَيكيان دةستوورو
راكانيان ئةوكةسانةش لَيهاتووة، ديكةيان
خةَلك بةدةنطى نييةء ميللةت راى
وةك ئَيمةش ثةرلةمانء نةضوونةتة
مةسيحى نةتةوةى طةورةترين لة يةكَيك
كة دةكةين هةست عَيراقدا كوردستانء لة

كوردستاندا». لة نيية مافَيكمان هيض
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دةكاتء قيرتاو هاوآلتييان ثارةى حكومةت بة
دةكات باسي دةستكةوت وةك بانطةشةدا لة

تيَثةأاندنى دذى ناأةزاييةكانى
هةية درَيذةى دةستوور

بةشارةتى سامان
سةعدولَآل ثشتيوان

ـــى ـــت ـــةس ـــةب ــــــة م ب
دةنــطــدان ــةوةى ــردن ــك رةت
ثرؤذةدةستوورى لةسةر
كة كــوردســتــان، هةرَيمى
بخرَيتة (٧/٢٥)دا لة وابإيارة
كؤمةَلَيك راثــرســيــيــةوة،
سةربةخؤ كةسى  رؤشنبيرو 
ثَيكهَيناء كةمثةينَيكيان
ذمارةيةك دوَينآ هاوكات
هةولَير شارى ئةندازيارى
دذى لة بةياننامةيةكيان
دةستوور ثةسةندكردنى
بةياننامةيةدا لةو دةركردء
رؤذنامة بؤ وَينةيةكى كة
ئةندازيارى (٣٩) نَيردراوة،
دةَلــَيــن: هةولَير،  ــارى  ش
هةرَيم دةستوورةى «ئةم

دةرةوة مةترسييةكانى
كوردستان هةرَيمى لةسةر
بةشَيوةيةكى دةكات،  زياتر
بةردةم خراوةتة كرضوكاأل
ثةلةى كوردستانء  خةَلكى 
ئةوةى بؤ كراوة، تَيدا زؤرى
ثةرلةماندا ــةى خــول ــةم  ل
ئةمةش كة ثةسةندبكرَيت،
دةبَيت مَيذوويى هةَلةيةكى

ثةرلةمان». بؤ
لة داوا  ئةندازيارانة ئةو 
سةرؤكايةتى ثةرلةمانتارانء
هةرضى كة دةكةن، ثةرلةمان
دةنطدان ثرؤسةى زووتــرة
دوابخةنء دةستوورة ئةم بؤ
بسثَيرن هةمواركردنةكةى
ئةم داهاتوو، ثةرلةمانى بة
لةثَيناو داواكارييةشيان
ــى ــدي ــةرذةوةن ب

كوردستانداية. خةَلكى باآلى
كؤمةَلَيك دوَينَيش هةر
رؤشنبيرو سةربةخؤو كةسى
كةمثةينَيكيان بةرثرسيار
دةستوور تَينةثةإاندنى بؤ
ثشتطيريى داواى ثَيكهَيناو
دةكـــةنء ــة هــاوآلتــيــيــان ل
ــدا ــان ــي ــك ــراوَي ــةن ــة راطــةي ل
بــإيــارةكــةى داوادةكـــــةن،
ماوةبةسةرضوو ثةرلةمانى
دةنطدان هةَلبوةشينرَيتةوةو
دوابخرَيت. دةستوور لةسةر
لة يةكَيكة جةمال،  ئةذى
كةمثةينةكة هةَلسوإاوانى
راطةياند: ــةى  ــام رؤذن بــة 
كة ئةوةية  بؤ كةمثةينة ئةو 
هاوآلتييانىكوردستاندةنطى
بؤ فشارَيكة نةدةنء  لةسةر
بإيارةكةى هةَلوةشاندنةوةى

ثةرلةمان.

بكةم» كوردستان ثةرلةمانى لة فيدراَلىشكات دادطاى لة «ناضارم

مةسيحييةكانةء  دذى لة هةرَيم مةسيحى: «دةستوورى ثةرلةمانتارَيكى
ثيَنادةين» دةنطى

شؤفَيري بياني رؤذانة سةدان
هةرَيم ديَنة ثشكنين بآ

لةتيف سةركةوت

مةترسييةكاني ســـةرةإاي
بةراز ئةنفلؤنزاي بآلوبوونةوةي
رَيوشوَيني تائَيستا كوردستان، لة
خاَلة لة ثَيشكةوتوو  تةندروستي 
لة رَيطرتن بؤ  سنوورييةكان 
نةخؤشيية ئةو بآلوبوونةوةي
سةدان نةطيراوةتةبةرء رؤذانةش
شؤفَيري بياني لة خاَلى سنوورى
هةرَيمي دَينة  خةليلةوة ئيبراهيم 
ثشكنين تةنيا بةآلم كوردستان،

دةكرَيت. طةشتيارةكان بؤ
ضةند راطــةيــانــدنــي لــةطــةأل 
لة بةراز ئةنفلؤنزاي حاَلةتَيكي
مةترسي كوردستان  هةرَيمي 
نةخؤشيية ئةو بآلوبوونةوةي
بة ـــةش رؤذان ــَيــتء دةب زياتر 
هةرَيمي لة روو طةشتيار سةدان
بةرثرسي ــةن،  دةك كوردستان

ســنــووري ــي ــاَل ئــاســايــشــي خ
عةبدولوةهاب خةليل، ئيبراهيم
راطةياند: رؤذنامةي  بة  محةمةد،
ئيبراهيم تةندروستي «ليذنةي
خؤيان ــاري ــادةك ــام ئ خةليل 
بؤ ثشكنين رؤذانةش كردووةء
لة كة  دةكــةن طةشتيارانة  ئةو
توركياوة دَينء ئَيمة لَيرة ئامَيري
كة نيية، ثَيشكةوتوومان تاقيطةي
ئاشكرا ئةنجامةكة تةواوةتي بة
هةرَيمي لة ثَيموابَيت بكات،
بةآلم نيية، ئةوة كوردستانيش
ئاماذةكان نيشانةء بةثَيي ليذنةكة
هةبَيت لةهةركةس طومانيان
هةرَيمي بَيتة ثَينادةن رَيطةي

كوردستان».
«تائَيستا كردةوة روونيشي
خةليلةوة ئيبراهيم لة كةس هيض
ئةنفلؤنزا بة توشبوون بةطوماني

توركيا». بؤ نةطةإَينراوةتةوة

بةرثرسةي ئــةو ــةي وت بة 
ئةوةي خةليل ئيبراهيم ئاسايشي
ــكــردووة ــةي زةحــمــةت ــارةك ك
شؤفَيري ــةي رؤذان هاتوضؤي
كة بيانييةكانة، بارهةَلطرة
بة توشبوون مةترسي زؤرترين

لَيدةكرَيت». ئةنفلؤنزايان
(٣٠٠–٤٠٠) لة زياتر رؤذانة
ئيبراهيم لة بياني شؤفَيري
ثشكنينيش عَيراق، دَينة خةليلةوة
شؤفَيرانة ــةو ئ تـــةواوي بــؤ 
ليذنةي هةرضةندة زةحمةتة،
سةرةتاييان ثشكنيني ثزيشكي
طةرةنتي ئةوة بةآلم دةكات، بؤ

نيية.
خةليل ئيبراهيم دةروازةي
لةطةأل عَيراقة دةروازةي يةكةمين
بةسةدان رؤذانـــة  ــاء ــةوروث ئ
لةم بازرطان طةشتيارو شؤفَيرء

عَيراق. دَينة سنوورييةوة خاَلة

خاليد بةرهةم

ثارةى سلَيمانى شارةوانيى
هاوآلتييان ــة  ل قــيــرانــة ئــةو 
بؤ كـــة ــــةوة، ــــت ــــرَي وةردةط
ئةوة ئةنجامداوة، طةإةكةكانى
ثارتى يةكَيتيء كة  لةكاتَيكداية
وةك حكومةت ثرؤذانةى ئةو
دةخــةنــةإوو خؤيان ضاالكي
بانطةشةى لــة بةشَيك وةك

هةَلبذاردن.
هةفتةى لة ضةند ئةوةى ثاش
هةرَيم حكومةتى ـــردوودا راب

قيرتاوكردنى ثرؤذةيةكى ضةند
شةقامَيك طــةإةكء ضةند لة 
راطــةيــانــدنــى ــة ئــةنــجــامــداء ل
دةسةآلتدارةوة حيزبى هةردوو
حيزبء ضاالكي لة بةشَيك وةك
ئَيستا ــةإوو، ــران خ حكومةت
هاوآلتيياندا مامةَلةكردنى لةكاتى
شارةوانى بةإَيوةبةرَيتييةكانى لة
هاوآلتييان لة قيرانة ــارةى ث

وةردةطيرَيتةوة.
خــدر، ــى ــاج ــان ح ــم ــوس ع
زةرطةتةى طةإةكى  دانيشتووى 
دوَينَى كة دةكات، لةوة باس كؤن
مةبةستى مامةَلةى تاثؤكردنى بة

فةرمانطةى سةردانى خانوو
كردووة، رؤذئــاواى  شارةوانى
لةبرى ئـــةوةى ثــاش  ـــةآلم  ب
خزمةتطوزارييةكانى قيرتاوو
ديناريان هةزار (٩٩٢) بإى ديكة
بؤ مامةَلةيان ئينجا لَيوةرطرتووة،
ثَيشوو «هةفتةى  وتي: كردووةء 
كؤآلنةى قيرتاوكرد ئةو حكومةت
خانووةكةم ويستم كاتَيك بؤية
داواى بكةم تاثؤ خؤم لةسةر
كة لَيكردم،  ثارةيةيان بإة ئةو 
قسانةية ئةو ثَيضةوانةى ئةوةش
بؤ خزمةتطوزاريى حكومةت كة

ئةنجامدةدات». هاوآلتييان
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ئةو  دةستوور  بَلَييت  ءآلتَيك  لةهةر   -
لةسةر  دةنطيشى  بآلوكراوةتةوة  رؤذةى 
دراوة ثَيكةنينى دَيت، ئةمة لة هيض شوَينَيكى 
لة كوردستاندا  ئةمة بةس  نةبووة،  دونيادا 
روودةدات يانى ضى ئةو رؤذة بآلوكرايةوة 
لةكوَيى  دةدةيت،  لةسةر  دةنطى  بةيانى  بؤ 
ض  ئةمة  ءابــووة؟  شتى  دونيادا  ديكةى 
ثةرلةمانَيكةو ض ئينسانَيكن ئةوانةكة قبوَلى 
بة  ئيهانةية  ئةمة  ــةن،  دةك ئيهانةية  ئةم 

ئينسانى كوردو بة عةقَلى ئَيمة.
عَيراق كة ئَيمةبة (١٨)ساأل  دواكةوتووتر 
بةس  ساَلَيك  لة  زياد  دةزانين،  خؤمانى  لة 
سةرقاَلى ئةوة بوو لة سةرجةم ناوضةكانى 
عَيراقدا ليذنةى دةستوورى هةبوو، كؤإى 
تاووتوآ  دةستوورى  بؤخةَلك،  دةطرت 
الدَيكان،  تا  عةشايرةكانةوة  لة  دةكــرد 
لة  نةخوَيندةوارةكان،  تا  شارةكان،  تا 
باشوور،  ناوةإاستء  تا  كوردستانةوة 
لة  زياد  دةطةإانء  شوَينةكاندا  هةموو  بة 
دةستوورى  ئةوةى  بؤ  ثَيضوو،  ساَلَيكيان 
ثَيشنيازكراو بؤ خةَلك روون بكةنةوة، ئةمة 

عَيراق كة ئَيمة بة دواكةوتووى دةزانين.
دةبَيت  هةية  ــةك  درؤي لَيرةدا  ــارة  دي
بةإَيزان  ضونكة  بكةم،  ئاشكرا  خةَلكى  بؤ 
هةرَيميش  سةرؤكى  ثةرلةمانء  سةرؤكى 
ئةم درؤيةيان كرد بة طوَيى خةَلكدا طواية: 
شةش  ثَينج  ئَيستا  رةشنووسةى  «ئــةم 
زؤر  قسةيةكى  ئةمة  بآلوبووةتةوة»  ساَلة 
بآلوبووةتةوة  رةشنووسةى  ئةو  ناإاستة 
دةدرَيــت،  بؤ  دةنطى  ئَيستا  كة  نيية  ئةوة 
رووندةكةمةوة،  بؤتى  ماددة  بة  هةر  من 
سايتى  لةسةر  بــآلوكــراوةتــةوة  ــةوةى  ئ
ثةرلةمان هةبوو لة (١١٥) ماددة ثَيكهاتووة، 
ماددة   (١٢٢) لة  تازةية  دةستوورة  ئةم 
ئةم  دةرضــوونــى  بــةروارى  ثَيكهاتووة، 
بةآلم  (٢٠٠٩/٦/٢٢)يــة،  تازةية  دةستوورة 
(٢٠٠٦/٨)ة،  مانطى  ديكة  ئةوى  بةروارى 
بآلوكردووةتةوة  شتَيكيان  ئةمان  ءاتة 
ئةوةنيية كة ئَيستا ئَيمة دةنطى بؤ دةدةين، 
دةستوورَيكمان  ئَيمة  ديكة  بةزمانَيكى  يان 
دةستوورَيكى  ــةوان  ئ خوَيندووةتةوة 
دةيانةوَيت  بآلوكردووةتةوة،  ديكةيان 
فَيَلمان لَيبكةن، خةَلك بةَلطةنامةيةكى ديوةو 
دةدات،  ديكة  بةَلطةنامةيةكى  بؤ  دةنــط 
ئةم  ضؤن  ثةرلةمانتارةكان  نازانم  ئيتر 

ئيهاناتانةيان قبوَلكردووة.  
دةنووسين  كاتَيك  بؤ  دةستوور  ئَيمة 
نةمابن،  هةر  يةكَيتى  ثارتىء  رةنطة  كة 
رؤذي  دوا  نةوةكانى  و  داهاتوو  بؤ  ئَيمة 
بةم شَيوة  نةدةبوو  لةبةرئةوة  دةنووسين، 

نابةرثرسيارانة مامةَلةى لةطةَلدا بكةن.
ئةوةى  رةشنووسةكةدا  لةهةردوو    *  
هةردووكياندا  لة   ،(٢٠٠٩) ئةمةى  (٢٠٠٦)و 

كؤمةَلَيك دةسةآلتى بةرفراوانء مةترسيدار 
دراوة بة سةرؤكى هةرَيم تؤدةَلَيى ضى؟

- راستة ئةمانة كة ئةو رةشنووسةيان 
بنَيرن  بؤ  تَيبينيمان  ءتيان  بآلوكردةوة 
لَيدةطرن،  طوآ  تَيبينييةكانمان  ءامانزانى 
قسةى  بة  خؤيان  ــرن،  ءةردةط هةندى  بة 
رؤيشتووة،  بؤ  تَيبينيان  ذوورَيك  خؤيان 
لة  طوَييان  ضونكة  ضــوو؟  بةضى  بــةآلم 
خؤى  بؤ  تاَلةبانى  نورى  نةطرت،  كةس 
ثةرلةمان  دةستوورى  ليذنةى  ئةندامى 
بوو، بؤضى ثاشةكشةى كرد؟ لةبةرئةوةى 
رَيكخراوة  رؤشنبيرانء  تَيبينيانةى  ئةو 
لةسةر  مةدةنى  كؤمةَلطاى  جياوازةكانى 
لَينةطيرا،  طوَيى  هةيانبوو  دةستوورةكة 
ــك  ذوورَي لة  دةَلــَيــن  نةخوَينراوةتةوة 
لةكاتَيكدا  ناوة،  دايان  كةَلةكةيانكردووةو 
ئَيمة ءامانزانى لةسةر بنةماى ئةوتَيبينيانة 

رةشنووسَيكى باشترمان بؤ دَيننة دةرآ.
تَيبينيانة  ئةو  بةثَيى  دةبواية  هةر  خؤى 
خةَلك  بدرَيتة  دابإَيذرَيتء  دةستوورَيك 
بةيةك  دةستوور  ضونكة  بيخوَيننةوة، 

ماددةو بةيةك حةرف جياواز دةبَيـت، ئيتر 
بَلَين ئةمة  فَيَلة لة خةَلك بكةن  ناكرَيت ئةو 
ئةوةية، نةخَير بة هيض شَيوةيةك ئةمة ئةوة 
نيية، لةبةرئةوة دةبوو رةشنووسى كؤتايي 
ئةوةيان  دةدا  بؤ  دةنطى  خةَلك  ئــةوةى 
بؤ  ليذنةى  ثاشان  بآلوبكردايةتةوة، 
كرا،  لةعَيراقدا  ئةوةى  ءةك  دروستبكراية 
لةطةأل  بطةإاناية  ليذنةكان  خةَلكدا  بةناو 
ضينء توَيذة جياوازةكان كؤببوونايةتةوة.

لــةســةر  ــةك  قــســةي ـــت  ـــةوَي دةم  *
يةكطرتوى  ئيسالمىء  كؤمةَلى  هةَلوَيستى 
بةشَيك  بةداخةوة  كة  بكةين،  ئيسالمى 
 (٢٥) ئةو  ريزى  لة  ثةرلةمانتارةكانيان  لة 
بإيارياندابوو  كة  بوون  ثةرلةمانتارةدا 
بكةن،  ثةرلةمان  دانيشتنةكةى  بايكؤتى 
لة  ــؤإىو  ط هةَلوَيستيان  ــر  داوت ــةآلم  ب
بؤضى  ئةمة  دةنطياندا،  بةَلَى  بة  ثإَيكدا 

دةطَيريتةوة؟
ئَيمة  داخةوة  بة  زؤر  لَيكردن،  فَيَليان   -
شَيوةيةين،  لةم  حيزبى  كؤمةَلَيك  خاوةنى 
ئايينى  بة  تايبةت  مادةيةى  ئةو  ضونكة 
ئيسالمةو بةَلَينيان ثَيداون بة دَلى ئةوان بَيت كة 
مادةى شةشة، خؤى لة دةستوورى عَيراقيدا 
هاتووة، لة دةستووري كوردستانيشدا هةر 
دةبَيت ءابَيت، ئيتر ئةو بةَلينةى بةمانيانداوة 
لة  بإطةيةك  هيض  نابَيت،  ضونكة  زيادةية، 
لةطةأل  بَيت  ناكؤك  هةرَيم  دةســتــوورى 
ئةو  ءاتة  عَيراقى،  دةستوورى  بإطةكانى 
بنةإةتدا  لة  خؤى  طؤإيون  بؤيان  بةندةى 
ئةوتؤى  كَيشةيةكى  وابوايةو  هةر  دةبوو 
دروستنةدةكرد، بةآلم ئةوان زؤر بةئاسانى 
ناخؤشيةكة  ثاشان  خوارد،  فريوةيان  ئةم 
لةوةداية تؤ ئةوةندة نابةرثرسيارانة رةفتار 
بكةيت، تةنيا لةبةرئةوةى بةندَيك لةم بةندانة 
لة  ضاو  ئيدى  ضاككراوة،  تؤية  دَلى  بة  كة 
بثؤشيت،  ديكة  كةموكوإييةكانى  هةموو 
هةموو ئةو بةشانةى ديكة كة ثةيوةندى بة 
ضارةنووسى كوردستانةوة هةية ثشتطوَيى 
لةبةرضاو  خــؤت  ــةوةى  ئ تةنيا  بخةيت، 
بطريت! ضونكة بةهؤى ئةم دةستوورة هيض 
ئيسالميةكانيش  نابَيت،  دةسةآلتى  كةس 
دةسةآلتيان نابَيت، ئيتر تؤبة ضى دَلت خؤشة! 
تؤ دةستوور  ناكرَيت  هيض شَيوةيةكيش  بة 
ئايدؤلؤذىء  ملمالنَيى  قوربانى  بة  بكةيت 
طةورةترة  لةوة  زؤر  دةستوور  حيزبى، 
حيزبى  ئايدؤلؤذىء  ملمالنَيى  رؤحى  بة 
بةَلطةنامةية  ئةم  بكةيت،  لةطةَلدا  مامةَلةى 
بؤ  كة  بكرَيت  سةير  ضــاوةوة  بةو  دةبَيت 
ضاوةوة  بةو  ئَيمةية،  نةوةكانى  رؤذى  دوا 
ئينسانى  بؤ  ئازاديى  ئايا  بكةين،  سةيرى 
ئَيمة مسؤطةر دةكات، رَيطا لة دروستبوونى 
طرنطترين  ئةمة  دةطرَيت،  تازة  ديكتاتؤرى 
ــازارداوة  ئ ئَيمةى  ئــةوةى  ئَيمة،  بؤ  خاَلة 

بةدرَيذايي مَيذوو ذيانة لةناو ديكتاتؤريةتدا، 
ثَيويستمان بة دةستوورَيك هةية زةإةيةك 
ئةطةر بؤئةوة نةهَيَلَيتةوة رؤذَيك لة رؤذان 
دروست  ديكتاتؤريةت  كوردستاندا  لة 
لةطةأل  ببَيتةوة، دةبوو بةم رؤحةوة مامةَلة 

ئةم دةستوورةدا بكةين.
بة  ـــةوان  ئ مــن  بــؤضــوونــى  بــة  بؤية 
قبوَلكردنى ئةم فَيَلة يةكَيك لة ناشيرينترين 
تؤماركرد،  بؤخؤيان  هةَلوَيستةكانيان 
ضوارحيزبةمان  ئةو  ليستى  هةموومان 
ــوو ئــةمــةش  ــواب ــان ــم ــَي ثــَيــخــؤشــبــوو ث
لة  بوونة  ئؤثؤزسيؤن  دةوَلةمةندكردنى 
كوردستاندا، بةآلم بةداخةوة ئةو حيزبانةى 
نة  دةيسةلمَينن  يةكَيتى  ثارتىء  دةرةوةى 
لةئاست ئةم ئةركة مَيذووييةدانء نةلةئاست 
بةمةش  خةَلكيدان،  ضاوةإوانييةكانى 
تواناى  حيزبة  ضوار  ئةو  كة  سةلمانديان 
هيض جؤرة بوون بة ئؤثؤزسيؤنَيكيان نيية، 

هةَلوَيستَيكى ناشيرينيان تؤماركرد.
(مافى  طرنطتر  ثرسيارَيكى   *  
بة  سةبارةت  كوردستانة  ناوضةدابإواكانى 
كة  ئَيستا  كوردستان)  هةرَيمى  دةستوورى 
لةسةر  راثرسى  (٧/٢٥)دا  لة  بإياريانداوة 
ناوضة  ئةو  لةكاتَيكدا  بكرَيت،  دةستوور 
بةشداريكردن  دةنطدانء  مافى  دابإاوانةش 
جطة  ئةمة  ئايا  نيية،  هةَلبذاردنيان  لة 
لة  ناوضانة  ئةو  مافى  ثَيشَيلكردنى  لة 
دةستووردا  نةكردنى  يان  ثةسةندكردن 
لةهةمانكاتدا شةرعيةتدان نيية بة دابإاندنى 

ئةو ناوضانة لة هةرَيم؟
ئةوان  هةر  نةك  راستة  زؤر  ئةمة   -
تةنانةت رةوةندى كورد ناتوانَيت لة دةرةوة 
مليؤنَيك  نزيكةى  ئَيمة  واتا  بــدات،  دةنط 
كوردمان لة دةرةوة هةية، خؤت دةزانى بة 
ئةوان  بؤ  سندوقيان  كةميى  كات  بيانووى 
دانةنا، ئَيمة ئةطةر بؤ هةَلبذاردنى ثةرلةمان 
هةَلبذاردنى  بةوثَييةى  قبوَلبكةين،  ئةمة 
ثةرلةمان ضوار ساأل جارَيكة، ئةطةر ئةمجارة 
دةنط  دةتوانن  ديكة  جارَيكى  نةيانتوانى 
بدةن، ئةمة ئاسانة، بةآلم بؤ بةَلطةنامةيةكى 
ءةك دةستوورضؤن دةبَيت رةوةندى كورد 
هةزار  نؤسةد  ــةدات،  ن دةنــط  دةرةوة  لة 
هةية  دةنطدانيان  مافى  كة  كورد  ئينسانى 
ضؤن بَيبةشيان دةكةيت؟ من جارَيكى ديكة 
ئةوةم ءتووة نةدةبوو دةستوور موناقةشة 
نةخرَيت   (١٤٠) مادةى  كَيشةى  تا  بكرَيت، 
بةاليةكدا، بةآلم زؤر سةيرة كاتى خؤى لة 
نةوةدةكاندا ثَيشنيازكرا هةرَيم دةستوورى 
ديموكراتى  ثــارتــى  بــيــانــووى  هةبَيت 
دابإاوةكانى  ناوضة  بوو  ئةوة  كوردستان 
ئَيمة  نابَيت  بؤية  تيانيية،  كةركوكى  تيانيية، 
لةو كاتةدا كة  ئَيستا بنوسينةوة،  دةستوور 
هيض ئةطةرَيك لةئارادا نةبوو ئَيمة كةركوك 
بةآلم  هةبووة،  بيانووة  ئةو  ءةربطرينةوة، 
ئةطةرى ءةرطرتنةوةى  ئَيستا،  زؤر سةيرة 
هةية،  دةستووريمان  مادةيةكى  هةية، 
بتوانين  كة  ساَلَيكى  يان  ئةمساَل  رةنطة 
ئةوكَيشةية ضارةسةربكةين ئةو ثةلةثةلةمان 
ئةوةشمان  ئةطةر  بةآلم  لةدةستوور ضيية؟ 
قبوَلكرد ئةى رةوةندى كورد ضؤن دةبَيت لة 
بةَلطةنامةيةكى ءا طرنطدا بَيبةشبَيت، هةموو 
دةستوور  تَيثةإاندنةى  ئةم  اليةنةكانى 
لة  دةكات  شةرم  ثياو  بةإاستى  عةيبةية، 

وآلتَيكى ءادا دةذى.
* كةواتة ئَيمة ءةكو خةَلكى ئةم هةرَيمة 

ضى بكةين تا ئةم دةستوورة تَينةثةإَيت؟
خةَلك  دةتوانين  تا  ئةوةية  ئةركمان   -
لة  داوا  هؤشياركةينةوة،  مةترسييةكانى  لة 
هةورةها  نةدةن،  بؤ  دةنطى  بكةين  خةَلك 
دةكةم  هةرَيميش  سةرؤكى  بانطةوازى 
«تكاى لَيدةكةم ئةم دةستوورة تَينةثةإَينَيت». 
بكةين،  موناقةشةى  زياتر  بةرآ  كاتمان 
زياتر  ئَيمة  خوَيندةوارانى  رؤشنبيرانء  با 
تَيبينييةكةمان  هةبَيت  لَيكؤَلينةوةيان  بواري 
با  نةكرا  ئةمانة  ئةطةر  ءةربطرَيت،  هةند  بة 
خةَلك هؤشياربكةينةوة كة ئةم دةستوورة 
راثرسييةكةدا  لة  بةَلكو  تا  مةترسيدارة 

بيخةينء رايوةستَينين.

ضـــــاوثَيكةوتن

لةطةأل  طؤإان  راديؤي  ديدارة  ئةم 
هةردي  رَيبين  روناكبير  نووسةرو 
ديدارةكة  طرنطي  لةبةر  ئةنجاميداوةو 

رؤذنامة دةقةكةى بآلودةكاتةوة.

مةكتةبى 

سياسي حوكم 

دةكات يان 

ثةرلةمان، ئآ 

ئةم ثةرلةمانة بؤ 

هةية كةواتة؟! 

كةوابوو ءاز لةم 

ثةرلةمانة بهَيننء 

هةَليبووةشَيننةوة، 

بة راشكاوى 

بةميللةت بَلَينء 

درؤمان لةطةأل 

مةكةن بَلَين: 

(ئةوةى حوكمى 

ئةم وآلتة دةكات 

نة ثةرلةمانةء 

نةحكومةت، بةَلكو 

مةكتةبى سياسى 

هَيزةكانة)

دةستوورَيكة بَيئةنداز ناديموكراتيية دةسةآلتَيكى

زؤرى بة سةرؤك داوة، ئةمةش روونة كة ئةمانة 

دةيانةوَيت دةسةآلتى هةميشةيي خؤيان بةسةر 

حكومةتء ثةرلةمانء بةسةر كؤى دامودةزطاكانى 

ءآلتةكةدا بهَيَلنةوة،
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رَيبين هةردي: 
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ئامادةكردنى: رؤذنامة

دةستوور  تَيثةإاندنى  ضؤن  تؤ    *
لَيكدةدةيتةوةو رات لةم بارةيةوة ضيية؟

خةَلكَيك  كة  لــةوةي  شةرمدةكةى   -
داهاتووى  لة  بيركردنةوة  تةنط  بة  هةية 
تةنط  بة  ياخود  نيية،  كوردستانةوة 
نةوةكانى داهاتووةوة نييةو تةنيا ئةم ضةند 
ساَلةى حوكمإانى خؤى لةبةرضاو طرتووة، 
شةرمدةكةى خاوةن ئؤثؤزسيؤنَيكى بةناو 
ئةندامانى ضوار  لة  يةكَيك  كة  سياسيشيت 
«مادام   دةَلَيت:  خؤى   زمانى  بة  حيزبةكة 
طروثةكةمان  داواكـــارى  هةندَيك  ئَيمة 
ئامادةين  دةستوورةدا،  لةم  رةضاوكراوة 
خاوةنى  شةرمدةكةى  بدةين،  بؤ  دةنطى 
لةبةر  تةنيا  كة  سياسيت  ءا  هَيزطةلَيكى 
بضووكى  طروثَيكى  بةرذةوةندى  ئةوةى 
كة  ناكاتةوة  لةوة  بير  ئيدى  ثاراستووة، 
داهاتووى   بؤ  بؤميللةتَيكةو   دةستوور 
بةرثرسيارانة  بةنا  ئةوةندة  ميللةتَيكة، 
ئةم  ئاشكراية،  هؤكارى  دةكــات،  رةفتار 
الدروست  طومانةمان  ئةو  ثةلةثةلكردنة 
ئَيستا  ــتء  ــاوَي ن طومانيشى  ـــات،  دةك
هةموومان  بآلوبووةتةوةو  دةستوورةكة 
دةركةوت،  بؤمان  خوَيندمانةوةو  بينيمانء 
ئةم دةستوورة دةستوورَيكى زؤر خراثء 
بة  زؤرى  دةسةآلتَيكى  ناديموكراتية، 
سةرؤكى هةرَيمى كوردستان داوة، هةر لة 
البردنى ءةزيرةوة تا دةسةآلتى دةركردنى 
بإيارةكانى  ظيتؤكردنى  دةسةآلتى  ياساو 
دةداتآ  ئةوةى  دةسةآلتي  ثةرلةمانةوة، 
كؤمةَلَيك  لة  رابطةيةنَيت  نائاسايي  بارى 
حاَلةتدا كة هةر هةمووى جَيطاى مشتومإة، 
ثةتا  ئةطةر  بَيت،  ئــاذاوة  (ئةطةر  دةَلَيت: 
بَيت،  سروشتى  كارةساتى  ئةطةر  بَيت، 
نائاسايي  بارى  دةتوانَيت حاَلةتى  سةرؤك 
هةية   دةسةآلتى  هةروةها  رابطةيةنَيت)، 
وآلتدا  لة  دةزطا شةرعيانةى  ئةو  زؤربةى 
هةية ثةكى بخات، بةثَيى ئةمانة بَيت كةواتة 
سبةينآ ئةطةر خؤثيشاندانَيك ببينَيت رةنطة 
ئةمة لَيكبداتةوة بَلَيت ئةمة (بارى نائاسايية)! 
دةستوورَيكة  ئــةوةيــة  مةبةستم  ــة  وات
زؤرى  دةسةآلتَيكى  ناديموكراتية،  بَيئةنداز 
بة سةرؤك داوة، ئةمةش روونة كة ئةمانة 
خؤيان  هةميشةيي  دةسةآلتى  دةيانةوَيت 
بةسةر حكومةتء ثةرلةمانء بةسةر كؤى 
بؤية  بهَيَلنةوة،  ءآلتةكةدا  دامودةزطاكانى 
خؤ  دةكــةن،  تَيدا  ثةلةثةلةى  هةموو  ئةم 
ئةطةر ئةم دةستوورة باشةو ئةوان راست 
ديموكراتيية،  زؤر  دةستوورَيكة  دةكةنء 
تةنيا  ئَيمة  كة  ثةلَيكيانة  ثةلة  ض  كةواتة 

مانطَيكمان ماوة بؤ هةَلبذاردنى ثةرلةمانى 
نوآ، كةواتة با ثةرلةمانى نوآ بإياربدات، 
دةستوورة  بةم  متمانةتان  ئةوةندة  ئةطةر 
هةية، ئةطةر عةيبَيكى تيا نيية، ئةطةر دةزانن 
بةرطرى  ديموكراتييةو  دةستوورَيكى 
ثةرلةمانى  با  كةواتة  ــات،  دةك لةخةَلك 
داهاتوو كة مانطَيك لَيوةى دوورين، با ئةو 

بإيار بدات.
بةاليةوة  ــرؤظ  م كة  ديكة  خاَلَيكى 
بةندةكانى  موناقةشةنةكردنى  سةيرة 
ثةرلةمانةوة،  لةاليةن  دةستوورةكةية 
ثةرلةمان  هةية  دونيادا  لةكوَيى  بَلَيت  ثَيم 
بةندةكانى  موناقةشةى  نةبَيت  رَيطاى 
ئةم  دنــيــادا  لةكوَيى  دةســتــووربــكــات، 
سةيرة  زؤر  ــــداوة؟!  رووي سيناريؤية 
نةتوانَيت  ثةرلةمان  ئةندامى  ئةطةر  باشة 
نةتوانَيت  دةستووربكات،  موناقةشةى 
بةندةكانى تاوتوآ بكات ئةى كةواتة خةَلك 
ئةوان  ئاطاداربَيت!  دةستوورة  لةم  ضؤن 
ثةرلةمانيش  ئةندامي  خوَينديانةوة  تةنيا 
تةنيا ئةوةى لةسةربوو دةنطى بؤ بدات، بؤى 
نيية طفتوطؤي بكات، بيانووةكةشيان ضيية 
(مةكتةبى سياسى لة سةرى رَيككةوتووة) 
دةكات  حوكم  سياسي  مةكتةبى  باشة  ئآ 
هةية  بؤ  ثةرلةمانة  ئةم  ئآ  ثةرلةمان،  يان 
كةواتة؟! كةوابوو ءاز لةم ثةرلةمانة بهَيننء 
ميللةت  بة  بة راشكاوى  هةَليبووةشَيننةوة، 
بَلَينء درؤمان لةطةأل مةكةن بَلَين: (ئةوةى 
ثةرلةمانةء  نة  دةكات  وآلتة  ئةم  حوكمى 
سياسى  مةكتةبى  بةَلكو  نةحكومةت، 
دادةنيشنء  ثَيكةوة  دةضــن  هَيزةكانة)، 
يةكتر  بؤ  سازش  كؤمةَلَيك  رَيكدةكةونء 
دةكةن، لةسةر ئةو بنةمايةش بإياريانداوة، 
شتانة  ئةم  روويةكةوة  ض  بة  ئةمانة  ئةطينا 
ثةرلةمان  هةية  دونيادا  لةكوَيى  دةكةن، 
مَيذوويى  بةَلطةى  طرنطترين  موناقةشةى 

خؤى نةكات؟ ئةمة بةس لَيرة هةية.
ئةو  ثةرلةماندا  دانيشتنةكةى  لة   *
ئؤثؤزسيؤن  ئيديعاى  كة  ثةرلةمانتارانةش 
نةبووة  تاقةتيان  زؤريان  بةشَيكى  دةكةن 
بطرنء  دةستوورةكة  لةخوَيندنةوةى  طوَي 

ضوونةتة دةرةوة ثياسةيانكردووة؟
خوَيندنةوةكة  ضونكة  نيية،  ناهةقيان   -
شكَليية، دانيشتنةكان شكَليين، دةستوورةكة 
بإيارى  ثةرلةمان  بَيتة  ــةوةى  ئ ثَيش 
كارتؤنيية،  ثةرلةمانةكة  كةواتة  لَيدرابَيت، 
ءآلتة  ثةرلةمانى  لة  زؤر  ثةرلةمانة  ئةم 
ناشيرينةكان دةضَيت، ثةرلةمانَيك نةتوانَيت 
تةنيا  بةس  بكات  بةندَيك  موناقةشةى 
بَيت دةست بةرزبكاتةوة، هةر  ئيشى ئةوة 
ناتوانَيت  بةرزبكاتةوة  دةست  دةشبَيت 
نةبووة  مَيذوويةكدا  هيض  لة  نةخَير،  بَلَيت 

دةستوورَيك ئةوةندة رؤشنبيران، ئةوةندة 
رَيكخراوةكانى كؤمةَلطاى مةدةنى، ئةوةندة 
ءةستابَيتنةوة،  دذى  سياسى  خةَلكى 
 (٩٦) لة  زياتر  ثةرلةماندا  لةناو  كةضى 
ثةرلةمانَيكى  ثةرلةمانة  ئةم  بهَينَيت،  دةنط 
مشتى  لة  طوآ  ثةرلةمانَيكة  كارتؤنيية، 
حيزبةكانة،  سياسى  مةكتةبى  فةرمانى 

دةيوت:  ثةرلةمانةكان  ئةندام  لة  يةكَيك 
«نابَيت موناقةشةى بكةين، ضونكة مةكتةب 
كةواتة  ــردووة».  ك موناقةشةى  سياسى 
ثةرلةمان بؤضيية؟ ئَيستا بةديلى ثةرلةمانء 
كة  دةكات،  حوكم  كوردستاندا  لة  ئةوةى 

مةكتةبى  ثَيبَيت،  كؤتايي  ئةمة  ئيدى  دةبَيت 
ثَييان  ثةرلةمانةكانيش  ئةندام  سياسيية، 
دايطرن  بَلَين  بةرزبكةنةوةء  دةست  بَلَين 
ضاوةإَيى  بةإاستى  ئةوة  لةبةر  دايطرن، 
نةدةكرا،  ثةرلةمانة  لةم  باش  شتَيكى  هيض 
كرديان  لةكاتَيكدا  ئةوةية  كارةساتةكةش 
ثرسيارداية  لةذَير  بوونيان  شةرعيةتى 
كؤتايي  دةبوو  ثةرلةمانة  ئةم  (٦/٤)ةوة  لة 
لة  ضارةنووسساز  بإيارَيكى  هيض  ثَيبَيت، 

كوردستاندا نةدات.
بداية  بةخةَلك  دةرفةتيان  ئةوان  دةبوو 
ئةم دةستوورةى ببينياية، باشة لةم كاتةدا 
هةَلبذاردنء  سةرقاَلى  هةمووى  خةَلك  كة 
هةواَلةكانى  هةَلبذاردنء  ثروثاطةندةى 
فريادةكةوَيت  ضؤن  خةَلك  هةَلبذاردنة، 
ضؤن  خةَلك  بخوَينَيتةوة،  دةستوورة  ئةم  
فريادةكةوَيت بةند بة بةندى طفتوطؤ بكات؟ 
بَلَييتء  لةسةر  تَيبينى  دةتوانَيت  ضؤن 
بيطةيةنيتة  روونبكةيتةوةء  رةخنةكانت 
ئةم  دةتــوانــرَيــت  ضــؤن  ــؤى؟  خ شوَينى 
سةرقاَلى  كة  ماوةكةمةدا  لةم  دةستوورة 
مــرؤظ  مليؤن  ســآ  بــؤ  هةَلبذاردنين 
ئاشكراية  روونء  كةواتة  روونبكةيتةوة؟ 

فَيَلَيك لةم تَيثةإاندنةدا هةية.
طرنط  خاَلى  دوو  لة  قسة  دةبَيت  ئَيستا 

بكةين:
يةكةم: سووكة ئومَيدَيكمان بةوة هةبَيت 
ئةم  مةترسى  بة  هةست  هةرَيم  سةرؤكى 
ئةم  كة  بكات  بةوة  هةست  بكات،  دؤخة 
كؤمةَلطاى  خراثةء  بةإاستى  دةستوورة 
كوردستان  دةكاتء  كةرت  دوو  كوردى 
هةرضةندة  بكاتةوة،  رةتى  دواوةو  دةباتة 
من زؤر نائومَيدم لةوةى سةرؤكى هةرَيم 
دانيشتنةكةى  لة  ضونكة  بكات،  كارة  ئةم 
ئةوةى  بؤنى  قسةكانى  رؤذنامةنووساندا 
ببينَيت،  رؤَلة  ئةم  بَيت  ئامادة  لَينةدةهات 
ئةم  ئةطةر  جةختدةكةمةوة  دووبارة  بؤية 
خةَلك  بة  دةرفــةت  بؤ  باشة،  دةستوورة 
بؤثةلة  بكةن،  بيبيننء موناقةشةى  نادرَيت 

بكةين؟ 
دووةم: ئةطةر سةرؤكى هةرَيميش رازى 
بوو لة سةرى، تةنيا كارَيك لةبةردةستمانداية 
ئةوةية خةَلك هؤشياربكةينةوة  لة مةترسى 
خةَلكى  لة  داوا  مَيذووييةو  بةَلطةنامة  ئةم 
خؤمان بكةين بة هيض شَيوةيةك دةنطى بؤ 

نةدات، لة ريفراندؤمةكةدا بيخةين.
بوونى  هةرَيم  حكومةتى  هةذدةساَلة   *
ثَيمانوابَيت  نةبووة،  دةستووريشمان  هةيةو 
طرفتَيكى سيستماتيك لة سيستمى حوكمإانى 
ئةم  ئةطةر  جا  نةبووة،  دروست  هةرَيمدا 
خولى  بضَيتة  بكةوتايةو  دوا  مانطةش 
كَيشةيةكى  ض  داهاتوو،  ثةرلةمانى  سَييةمى 

لَيدةكةوَيتةوة؟
لةبةرئةوةى  ئاشكراية  كَيشةكة   -
باش  خراثةو  دةستوورَيكى  دةستوورةكة 
نيية، دةستوورَيكة ئةو شَيوازى حوكمإانيية 
باآلدةستة،  تائَيستا  راثةرينةوة  دواى  لة 
دةيهَيَلَيتةوة ءةكو خؤى، دةسةآلتَيكى زؤر 
بة سةرؤكى  دةدا  لة سنوورى خؤى  زياد 
لةهةمانكاتدا  هةيَبيت،  نابَيت  كة  هةرَيم 
دةترسن لة ثةرلةمانى داهاتوودا هَيزطةلَيكى 
بؤية  هةر  ثةرلةمان،  ناو  بضنة  جياواز 
دةيانةوَيت لة ئَيستاوة ريطا لةمة بطرن ئةمة 
ماوةيةكى  ئةطةر  دةترسن  دووةم  يةكةم، 
قسةى  رؤشنبير  خةَلكى  هةبَيت  زؤرى 
كة  روونبكاتةوة  خةَلكى  بؤ  بكات،  لةسةر 
خةَلك  دةيانةوَيت  خراثةو  دةستوورة  ئةم 
(غافَلطير) بكةن، خةَلكى ئَيمة خؤت دةزانى 
تائَيستاش  نةخوَيندةوارةو  بةشَيكى زؤرى 
مَيذووية  بةَلطةنامة  ئةم  طرنطى  لة  رةنطة 
خةَلكى  غافَلطيرى  ئيدى  تَينةطةشتبَيت، 
بؤ  بةَلَى  ناضاريبكةن  بقؤزنةوةء  ئَيمة 
نازانآ ناوةرؤكةكةى  بَلَي كة  دةستوورَيك 
روون  بؤى  كةس  كة  كةسَيك  يان  ضيية، 
نةكردبَيتةوة مةترسييةكانى ئةم دةستوورة 
بزانَيت  باشى  شتَيكى  بة  رةنطة  ضيية، 
فريو  شكَلةكةى  بة  بداتء  بؤ  دةنطى  كة 
بخوات، ئةوان نايانةوَيت دةرفةتى طفتوطؤو 
لَيكؤَلينةوة لةبةردةمى رؤشنبيراندا هةبَيت، 
دةستوورةكة  خراثةكانى  خاَلة  ئةوةى  بؤ 
ئةوةشدا  لةطةأل  روونبكةنةوة،  خةَلك  بؤ 
طةورةيان  راطةياندنى  دةزطايةكى  خؤيان 
ئةم  كة  بآلويدةكةنةوة  لةبةردةستدايةو 
بدةنء  بؤ  دةنطى  باشةو  زؤر  دةستوورة 
ناوةرؤكةكةى  بزانَيت  بَيئةوى  ئيدى خةَلك 
ضييةو ضى تَيداية دةضن دةنطى بؤ دةدةن، 
ثةرلةمانى  بضَيتة  ناشيانةوَيت  هةروةك 
ئـــةوة هةية  ــةرى  ــةط ئ كــة  داهـــاتـــوةوة 
ئؤثؤزسيؤنَيكى بةهَيز لة ثةرلةماندا هةبَيت، 
بةئاسانى رَيطا نةدات ئةم بةندة خراثانةى 

ناو دةستوور تَيثةإببن.
 (٢٠٠٥) ساَلى  ئاطادارين  هةموومان   *
نووسينةوةى  بؤ  ئامادةكارى  كاتةى  ئةو 
دةكــرا،  عَيراق  هةميشةيى  دةســتــوورى 
شارةكانى  ئةمنى  بــارى  كة  لةوكاتةدا 
ئةوةشدا  لةطةأل  بوو  خراث  ضةند  عَيراق 
هةرَيمى  بة  ديكة  شارةكانى  بةغداو  لة 
سيميناراتء  ــؤإو  ك كوردستانيشةوة  
وؤركشؤث رَيكدةخرا، بؤ تَيطةياندنى خةَلك 
لة  بةآلم  دةستوورةكة،  ناوةرؤكى  لةسةر 
نيية،  طرفتَيك  هيض  ئةطةرضي  كوردستاندا 
ئةوة  ئامادةنيية  ئَيستا   حكومةت  كةضى 
حيزبيدا  ميديايةكى  ضةند  لة  تةنيا  بكات، 

دةستوورةكة بآلودةكاتةوة؟

ضـــــاوثَيكةوتن

شةرمدةكةى 

لةوةي كة 

خةَلكَيك 

هةية بةتةنط 

بيركردنةوة 

لة داهاتووى 

كوردستانةوة 

نيية، ياخود 

بةتةنط نةوةكانى 

داهاتووةوة نييةو 

تةنيا ئةم ضةند 

ساَلةى حوكمإانى 

خؤى لةبةرضاو 

طرتووة

رَيبين هةردي: 

ئةم دةستوورة بيَئةنداز ناديمــوكراتيية... كؤمةلَطةى كوردى دووكةرت دةكات
كوردستان  هةرَيمي  سةرؤكي  لة  داوا  هةردي  رَيبين  لَيكؤَلةر  نووسةرو 
ئةم  ئةم دؤخة بكات، هةست بةوة بكات كة  دةكات، هةست بة مةترسى 
تَينةثةإَينَيت  دةستوورة  ئةم  لَيدةكةم  «تكاى  دةَلَيت:  خراثةو  دةستوورة 
داوا  نةكرا  ئةوةش  ئةطةر  بكةين».  طفتوطؤي  بداتآ  زياترمان  كاتي 
دةكات: «با خةَلك هؤشياركةينةوة كة ئةم دةستوورة مةترسيدارة، بةَلكو 

لة راثرسيةكةدا بيخةينء رايوةستَينين».
خراثء  «زؤر  هةرَيم،  دةستووري  ثــرؤذةي  رَيبين  بؤضووني  بة 
ناديموكراتيية»ء دةسةآلتَيكى زؤرى بة سةرؤكى هةرَيمى كوردستان داوة، 
نيطةرانيشة لةوةي ئةوةندة رؤشنبيرانء رَيكخراوةكانى كؤمةَلطاى مةدةنىء 
خةَلكى سياسى دذى ءةستابَيتنةوة، كةضى لةناو ثةرلةماندا زياتر 
كارتؤنيةء  «ثةرلةمان  ثَييواية  بؤية  بهَينَيت،  دةنط   (٩٦) لة 

طوآ لةمشتى فةرمانى مةكتةبى سياسى حيزبةكانة».
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ئايديؤلؤذياو  لةجياوازييةكاني  يةكَيك 
فةلسةفة ئةوةية، كة ئايدؤلؤذيا تاإادةيةك 
طةيشتووةتة بنبةستء ئيدي ثرسياركردن 
بةهيض  قةدةغةيةء  بابةتةجَيطيرةكان  لة 
(مةبةستم  حيزبَيك  ئةندامي  شَيوةيةك 
ثرسيار  نيية  بؤي  كالسيكييةكانة)  حيزبة 
لة  جَيطيرن  بابةتي  كة  بكات  بابةتانة  لةء 
فةلسةفة  بةثَيضةوانةوة  ئايديؤلؤذياكةى، 
فةلسةفة  ثرسيارةو  عةوداَلى  هةميشة  كة 
بةبآ ثرسيار فةلسةفة نيية، ئةطةر ئةرستؤ 
لةسياسةت   بريتيية  قسةكردن  ثَييوابَيت 
بريتيية  ثرسياركردنيش  لَيرةوة  ئــةوا 
سياسةت  نيية  مومكين  لةسياسةت، 
ثرسيار،  لةدةرةوةى  بتوانَيت هةناسةبدات 
نةك  حةقيقييةكةى  بةمانة  (سياسةت 
ديدةية،  ئةو  ثرسيار  حيزبييةكةى).  بةمانا 
ضاودَيريى  هةميشة  كة  ضــاوةيــة   ئــةو 
دةكــاتء  ــةآلت  دةس هةَلسوكةوتةكاني 
طةندةَليء.......هتد  سستيء  لة  لَيثَيضينةوة 

دةكاتةوة.
لةطةأل  بــارزانــي  مةسعود  ديــدارى 
راطةياندني  دةزطــاكــانــي  بةرثرساني 
حيزبةكاني هةرَيمي كوردستان، وانةيةكي 
دَيإةى  ئةو ضةند  بؤئةوةى  زؤر روونبوو 
سةرةوةمان بؤ بسةلمَينَيت، ئاوَينةيةك بوو 
دةموضاوء  ضرضءلؤضي  بةإووني  ئيدي 
ئةو  ئاشكراكرد،  تؤخةكةياني  ماكياجة 

ثرسيار  ضؤن  كةحيزب  ثَييوتين  ديــدارة 
دةخنكَينَيتء سياسةت الَلدةكاتء مرؤظيش 
حيزب  تةكييةى  ثَييوتين  كؤيلة،  بة  دةكات 
دةروَيشةكاني ضةند آلَلن ضةند خوَينساردو 
خةمساردءهةناسةساردن، ثَييوتين لةبةَلَى 
سةردانةواندن  نابيستيت،  نةخَير  زياتر 
غائيبة،  سةربَلندي  لةياساكانء  يةكَيكة 
بةإَيز  ثرسيارى  لة  جطة  من  لةإاستيدا 
ثرسيارَيك  لةهيض  طوَيم  كةمال  زيــرةك 
نةبوو، رؤذنامةنووسَيك نةيتواني دَيإَيكي 
ثرسيارَيك  مانادار،  رستةيةكي  مةعقول، 
ثــاإانــةوةو  لةثياهةَلدانء  جطة  بكات، 
لةو  هةندَيك  سةرؤك.  بؤ  (والء)  دةربإيني 
هاوإَيم  سةردةمانَيك  رؤذنامةنووسانة 
ثَيكةوة مشتومإى جديمانكردووة،   بوونء 
ئةوةى من لةوانم ضاوةإواندةكرد هةرطيز 
كؤى  بينيم  مــن  ئـــةوةى  نــةبــوو،  ئةمة 
طةرضى  ــردةوة،  ــاوةذووك ئ ئايدياكانمي 
ــةء  واي حيزب  ستراكتورى  ــي  ــزان دةم
طةرةكيةتي مرؤظةكان بكات بةكؤيلة، بةآلم 
من بإوام نةدةكرد هاوإَيكانم ئةوانةى لةو 
ديدارةدابوون بةوشَيوةية بضووك ببنةوةء 
دةبوونةوة  ئةوةندةبضووك  هةندَيكجار 
قسةدةكات،  كةمرؤظَيك  نةدةكرد  هةستت 
بةَلكو ريكؤرديكي كؤنترؤَلكراوة بؤئةوةى 

ئةو ثياهةَلدانانة بَلَيتةوة.
ديارة حيزب جطة لةثرسيار كؤمةَلَيك 

جوامَيرىء  وةك  دةكوذَيت،  ديش  شتي 
بوَيرىء حةقيقةتء طياني لةخؤبوردوويي. 
داواي  رؤذنامةنووسانة  لةو  هةندَيك 
ئةوةيان دةكرد كة سةرؤك ثَييانبَلَيت بإؤن 
ضيتان لةدةستدَيت بيكةن بةرامبةر رؤذنامة 
ئةهلييةكان، ئةوان مةراقي ئةوةيان بوو كة 
دةستبةسراوء دةمبةستراو بإياربةستراون 
ضونكة  ئةهلييةكان،  بةرؤذنامة  بةرامبةر 
بؤتان  هَيَلةى  لةو  ثَييانوتراوة  لةسةرةوة 
كَيشراوة زياتر ناتوانن بثةإنةوة، سوكرات 
بةثرسيارةكانيان  «مرؤظةكان،  دةَلَيت: 
بةوةآلمةكانيان»،  نــةك  هةَلسةنطَينة 
ئةوةندة  ثرسيارةكان  لةبةناو  يةكَيك 
ثَيكةنين،  خستة  سةرؤكي  بوو  كؤميدي 
دةيويست  حيزبيية  رؤذنامةنووسة  ئةو 
ضونكة  قةدةغةبكرَيت،  ليستَيك  سروودي 
هاندةدات  خةَلك  ــةوةى  ئ دةبَيتةهؤى 
تةرحة  ئةم  ئاسايشَيك  ثَيبدةن.  دةنطيان 
خوَيندبَيت  مافي  ئيزرةمَيك  يةكَيك  ناكات، 
ئةتاتوركييةكان  خؤ  ئآ  ناكاتةوة،  وابير 
بةرامبةر  هةبوو  هةَلوَيستيان  هةمان 
ئَيستا  هةرضةندة  باكوور  بةكوردةكاني 

ئةوانيش ئةو مافةيان ثَيإةوا دةبينن.
هؤى  دةبــَيــتــة  ثــرســيــار  كوشتني 
لةخاضداني  رةخنةء  مــرداركــردنــةوةى 
بابةتيةتء  رؤحي  خنكاندني  موبادةرةو 
هةية  كَي  داهَينان.  زيندةبةضاَلكردني  ئينجا 

لة  خاَلين  حيزبييةكان  رؤذنامة  نةزانَيت 
رةخنةء ئيبداع، بةتاَلن لةرؤحي بابةتييانةو 
لةثياهةَلدانء  نزيك  حةقيقةتء  لة  دوورن 
رؤذى  وةك  هؤكةى  لةإاستي،  طاَلن 
رووناك ديارة حيزب ثَيويستي بةرؤذنامة 
رؤذنامةو  وةزيفةى  لةبةرئةوةى  نيية 
لةستراتيذى  دوورة  رؤذنامةواني  كارى 
هةميشة  ــووس   ــةن ــام رؤذن حــيــزبــةوة، 
حيزبء  بةسةر  ضاودَيربَيت  دةبــَيــت 
حكومةتةوة، دةبَيت بةئاطابَيت لةخروقاتء 
ئةداى  فزييةكاني حيزب، دةبَيت  طةندةَليء 
خاَلة  بكاتء  ضاودَيرى  بكاتء  فةحس 
ئةم  ئآ  بكات،  دةستنيشان  الوازةكانى 
رؤذنامةو  ثَيضةوانةى  هةمووى  شتانة 
رؤذنامةنووسي  حيزبين.  رؤذنامةنووسي 
خروقاتةكانء  بؤ  هةَلدةثةإَيت  حيزبي 
فزييةكان دةشارَيتةوةو ضةثَلة بؤ طةندةَلى 
لةديدارة  بينيمان  ئةوةى  وةك  لَيدةدات، 
رؤذنامةنووسييةكةى بةإَيز كاك مةسعود 
هةزار  لةئةوةندة  ئةطةر  وتي،  برادةرَيك 
خواى  ضيية،  قةيدي  بدزرَيت  ئةوةندة 
ئةمة  ئةمة ض تةرحَيكة، عيساي من  طةورة 
دَيتةبةرطوآ.  نيشتمانةدا  لةم  زةنطَيكة  ض 
ئةطةر تؤ دةتةوَيت طةندةَلييةك كةشفبكةيت 
ض ثَيويست دةكات ثاكانة بؤ طةندةَلييةكاني 
بةقةد  دةتةوَيت  يان  بكةيت،  بةرثرسةكةت 
برالة  بكةيت،  شاباش  ثَيتدراوة  ئــةوةى 

ئاوازانةينء  ئةم  شارةزاى  دةمَيكة  ئَيمة 
جوآ  مةقامةكان  دةتوانين  بةئاساني 
ستةمة  ضةند  جورئةت  دةزانين  بكةينةوة، 

كاتَيك دةبيت بة دةمسثي حيزب. 
هةموو  ئةو  بزانَيت  دةبَيت  خوَينةر 
رؤذنامةكاندا  لةكةناألء  كة  ثــارةيــةى 
بةهةدةرضووني  تةنيا  سةرفدةكرَيت، 
بةَلكو  نيية،  وآلتــة  ــةم  ئ ســةرمــايــةى 
رؤذنامانة  كةناألء  ئةم  ئةمةش  سةرةإاى 
طةشةى  ــةردةم  ــةب ل رَيــطــرن  ساآلنَيكة 
مةدةنيء  كؤمةَلطةى  بنياتناني  ميدياء 
لة  هاوآلتييان  ثةرةثَيداني  طةشةكردنء 
وَينةيةكي  ئةوان  بينين،  بيستنء  هونةرى 
خوَينةر  بآلودةكةنةوة،  ناإاست  شَيواوو 
رادةهَينن،  خؤيان  ريتمةى  ئةو  لةسةر 
ئةوةى  بةطوَييانداء  دةدةن  ناإاست  بانطي 
نيية،  بآلوكردنةوة  شاياني  بآلويدةكةنةوة 
فآلنة  سةرداني  وةزيــر  فآلنة  نازانم  من 
ثةيوةندييةكي  ض  دةكات  سندوقي  زَيرابي 
لةو  بابةتانةى  ئةو  هةية،  بةرؤذنامةوة 
نين  بابةتطةلَيك  دَينةدةرةوة  رؤذنامانةوة 
ئةم  كةموكووإييةكاني  كَيشةو  روماَلي 
ئةوة  جيهانييةكانيش  هةواَلة  دةظةرةبن، 
سَين،  ء  دوو  دةستي  دةزانين  هةموومان 
ئةوةية  رَيطا  ضاكترين  لةئَيستادا  بؤية 
بكةن.  رؤذنامةواني  دنياي  لة  ماَلئاوايي 

زةرةر لةنيوةى بطةإَيتةوة قازانجة.

ديدارى سةرؤك بارزاني لةطةأل بةرثرساني 

دةزطاكاني راطةياندني هةرَيمي كوردستان
سيروان ئةنوةر

ستارة عارف

ثسثؤإانى  شارةزايانء  وتةى  بةثَيى 
هةرَيمى  لة  تائَيستا  ئــابــوورى،  ــوارى  ب
خةمآلندنى  بؤ  نيية  ثَيوةرَيك  كوردستاندا 
لةطةأل  لةبةرئةوةى  تاكةكةس،  داهاتى 
ناتوانرَيت  نَيودةوَلةتييةكاندا  ثَيوةرة 
ئاستى  ناتوانرَيت  بكرَيتء  بةراوردكاريى 

بذَيويى تاكةكةس دياريبكرَيت.
ـــى بــةيــانــنــامــةيــةكــى  ـــَي ـــةث ب
سةر  جيهانى  ــى  ــؤراك خ ــكــخــراوى  رَي
كة   (W.F.P) نةتةوةيةكطرتوةكان  بة 
لة(٥/٢٦)ي ئةمساَلدا بآلوكراوةتةوة، (٩٣٠) 
نةبووني   بةدةست  لةعَيراقدا  كةس  هةزار 
ئةطةر  دةناَلَيننء  خؤراكةوة  ئاسايشي 
بارودؤخى ئةو وآلتةش وا بإوات، لةماوةى 
داهاتوودا (٦ مليؤن)ء (٤٠٠ هةزار) كةسى 
بةبرسَيتى  توشبوونيان  مةترسى  ديكة 
كة  كةسانةش  ئةو  زؤربــةى  لَيدةكرَيت، 
لةهةر  برسَيتييدان  هةذاريىء  هَيَلى  لةذَير 
ضوار ثارَيزطاطةى عيراق (سلَيمانى، ديالة، 
كة  لةكاتَيكداية  ئةمة  واسيت)ن،  نةينةواء 
باس  هةرَيم  دةسةآلتدارانى  ــةردةوام  ب
كوردستان  هةرَيمى  كة  ــةن،  دةك لــةوة 
عيراقدا  ديكةى  ثارَيزطاكانى  لةضاو 
تَيداية،  برسى  خةَلكى  هةذارو  كةمترين 
بةنيازة  رَيكخراوة  ئةو  هؤيةشةوة  بةو 
بةرنامةى ثَيدانى ذةمة خواردن بةمنداآلنى 

جَيبةجَيبكات. قوتابخانةكان 
ـــإواي د نــةرمــيــن مــةعــروف  ــة ب ب
لةزانكؤي  مامؤستا  ئابووريء  ثسثؤإي 
ــي لــةهــةرَيــمــي  ــةر ض ــةط ســلــَيــمــانــي، ئ
بؤ  ورد  زؤر  توَيذينةوةيةكي  كوردستاندا 
هةوَلةي  ئةو  بةآلم  نةكراوة،  بابةتة  ئةم 
كؤبؤن  بة  خؤراك  بإة  دابينكردني  بؤ  كة 
بابةتة  لــة  تاكَيك  ثَيويستي  دراءة، 
ئةم  لةسةر  ضةندة  رؤذانة  خؤراكييةكان 
مانطانة  تاكَيك  بإي  دياريكراوة،  بنةماية 
خؤراكةوة  كؤبؤنى  لةرَيطاي  كة  دانراوة 

دابةشدةكرَيت.
 هةرضةندة وا بإيارة كة لة مانطي (٩) 
يان (١٠)ي ئةمساَلدا سةرذمَيري دانيشتواني 
سةرذمَيرييةكة  بةشَيكي  بكرَيتء  عَيراق 
تايبةت بَيت بةبواري طوزةرانء ئابووريء 
اليةنانة  لــةم  خةَلكةوةو  كؤمةآليةتي 

باري  بة  ثةيوةندي  ئةوةي  واتة  بكؤَلنةوة، 
تاكةكةسةوة  داهاتي  ناوةندي  بذَيوييء 
هــةيــة، بــةآلم د.نــةرمــيــن وتــي: «كــؤي 
ذمارةي  سةر  دابةشي  نةتةوةيي  داهاتي 
دانيشتووان دةكرَيتء ناوةندي داهاتي تاك 
زؤر  ثَيوةرَيكي  ئةمة  بةآلم  دةردةكةوَيت، 
رووكةشة، دةبَيت لةوة بكؤَلرَيتةوة كة ئايا 
ضؤن  راستةقينةكةي  بةشَيوة  داهاتة  ئةم 
بةسةر توَيذةكاني كؤمةَلدا دابةشدةكرَيت، 
ناوةندي  دياريكردني  بؤ  ثَيوةر  ضونكة 
كةثَيي  ئةوةي  وآلتَيكداء  لة  تاك  داهاتي 
نةتةوةيي  داهاتي  دابةشكردني  دةوترَيت 
بةسآ  دةكرَين  كؤمةأل  ضينةكاني  طرنطة، 
بةشةوة، بةرزء مام ناوةندء هةذار، ئةطةر 
ضةندي  بكرَيت  دابةش  نةتةوةيي  داهاتي 
بةر سةرةوةء ضةندي بةر ناوةندء ضةندي 
ئةوة  لَيرةدا  دةكــةوَيــت».  ــوارةوة  خ بةر 
دابةش  كة  رَيذةيةي  ئةو  ضونكة  طرنطة، 
يةكَيك  هةر  بؤ  نةتةوةيية  داهاتي  دةبَيت 
كؤمةألء  ناو  ضينةكاني  توَيذةء  سآ  لةم 
بؤية  دياريدةكات،  تاكيش  داهاتي  ناوةندي 
دةبَيت ناوةندي ئةم داهاتة لةناو هةر سآ 

توَيذةكةدا بزانرَيت.
ــي(٢٠٠٩)دا  ــاَل س نيساني  مانطي  لة 
ــابــووريء  ئ تــوَيــذيــنــةوةي  سةنتةري 
ثالنداناني  وةزارةتي  بة  سةر  كؤمةآليةتي 
حكومةتي هةرَيم، رووثَيوييةكي سةبارةت 
كوردستاندا  هةرَيمي  لة  خَيزان  بةخةرجي 
نموونةي  وةك  خَيزان   (١٨١٤٤) كردووة، 
بــؤ هةر  ــردراو وةرطـــيـــراءة،  ــذَي ــب هــةَل
لةبةغدا  جطة  خَيزان،   (٩٧٢) ثارَيزطايةك 
 (١٠٨٠) سلَيماني  بووة،  خَيزان  كة(١٦٢٠) 

خَيزان بوون.
طؤإاني  ــذةي  رَي ــي(٢٠٠٧)دا  لــةســاَل
شمةكء  لةسةر  هاوآلتييان  خةرجي 
بؤ  رَيــذةيــة  ئــةم  خزمةتطوزارييةكان 

(٣٥,٦٪) نزم دةبَيتةوة.
شمةكء  لةسةر  خــَيــزان  خةرجي 
خزمةتطوزاريية جياوازةكان، دةركةوتووة 
بابةتة  ــةســةر  ل ــم  ــةرَي ه خــةرجــي  كــة 
لةثارَيزطاكاني  بووةء   (٪٢٧) خؤراكيةكان 

عَيراق (٣٩٪) بووة.
بةثَيي  خَيزان  دابةشبووني  لةسةر 
تواناي  ــة  وات ــاك،  ت مانطانةي  خةرجي 
خةرجي تاك لة ثارَيزطاكاني هةرَيم (٢٢٪)ي 
مانطانةيان  خةرجي  هةرَيم  تاكةكاني 

دينارةوةيةء  هةزار   (٤٠٠) لةسةرووي 
ديكةى  ثارَيزطاكاني  لة  (٤,٢٪)ء  لةبةغدا 
 (٪١٤,٥) ديكةوة  لةاليةكي  (٢٪)ة.  عَيراق 
خةرجي  كوردستان  هةرَيمي  تاكةكاني 
هةزار  لةنَيوان(٣٠٠)بؤ(٤٠٠)  مانطانةيان 
(٦٢,٤٪)ي  طشتي  كؤي  بة  بــووة،  دينار 
لة  مانطانةيان  خةرجي  هةرَيم  تاكةكاني 
بووة،  دينارةوة  ــةزار  (٢٠٠)ه ســةرووي 
هةرَيم  تاكةكاني  ـــة(٢,٧٪)ي  ل رَيــذةي 
هةزار  لة(٨٠)  كةمترة  مانطانةيان  خةرجي 
كة  ئةنجامةي  ئةو  طةيشتوونةتة  دينار، 
نزمة  داهاتيان  ئةوانةي  هةذارييء  ئاستي 
عَيراق  ديكةي  ثارَيزطاكاني  لة  رَيذةكةي 
هةشت بة قةدةر هةرَيمةء خؤشطوزةراني 

هةرَيم زياترة بةراورد بةعَيراق.
جياوازي  هةتا  ثَييواية،  د.نةرمين 
نَيوان ناوةندي داهات بةرز بَيت، ضينايةتي 
لة  دةبَيت،  بةرز  كؤمةَلطايةدا  ئةو  لةناو 
وآلتي ئَيمةدا بةحوكمي رةوشي سياسيء 
زانياريء  داتاء  ئةمإؤش  تا  كؤمةآليةتي 

ئامارنةبووةء زؤر الواز بووة، رةنطة ئةمة 
هؤكارَيك بَيت بؤ دروستبووني ئةم حاَلةتة، 
نرخةكان  هةآلوساني  ديكةوة  لةاليةكي 
ضيني  نةماني  بؤ  هؤكارَيكة  لةخؤيدا  خؤى 
ئَيمة  لةالي  ناوةندى،  «ضيني  ناوةندى، 
دةوَلةتنء  مووضةخؤري  كة  ئةوانةى 
ثابةندن بةبودجةي حكومةتةوة، لةوآلتاني 
ثيشةوةرء  ضيني  ناوةندى  ضيني  ديكةدا 

خاوةن ثرؤذة مامناوةندييةكانن».
لةبواري  طؤإانكاريي  نةوةدةكاندا  لة   
فاكتةرَيك  حكومييدا  داهاتي  ئابووريء 
بووة بؤ خراثبووني طوزةراني ئةو ضينةي 
كؤمةَلي  لة  ناوةندى  ضيني  بؤية  كؤمةأل، 
ثاأل  يان ضووةتة  ئَيمةدا زؤركةمبووةتةوة 
باشبووني  دواي  لة  بةآلم  هةذار،  ضيني 
هةرَيم،  حكومةتي  داهاتةكاني  ئاستي 
مووضةء  لةسيستمي  طؤإانكاريي  لةدواي 
بذَيوييء  ئاستي  ديكة  جارَيكي  كرَيدا 
داهاتي ضيني مام ناوةند كة بةشَيكي زؤري 
ضونكة  بةرزبووةوة،  خؤرة  مووضة  ضيني 

خةرجيء  زيادبووني  رَيطاي  لة  حكومةت 
زياتر  بإَيكي  تواني  مووضةكانيةوة  كرآء 
ثارة بداتةوة بةم توَيذةء ئاستي دةرامةتي 

ئةمانيش بةرزبووةوة.
دةرامةتي  ئاستي  داراييء  سياسةتي 
كة  هؤكارانةي  لــةو  يةكَيكة  ـــةت  دةوَل
تاك،  داهاتي  ناوةندي  لةسةر  كاريطةرة 
وآلتي  لة  خؤر  مووضة  كةضيني  بةتايبةتي 
زؤر  رَيذةيةكي  دانيشتوان  كؤي  لة  ئَيمةدا 
ثَيكدَينن، بَيجطة لةوةي  كة حكومةت خؤي 
كرآ  مووضةء  بؤ  بودجة  دةَلَيت(٦٥٪)ي 
دةإوات، لة هةمانكاتدا ئةطةر بة ذمارةش 
دةكرَيت،  مةزةندة  وا  بكةين،  سةيري 
دةوَلةت  لة  مووضة  كةس  مليؤن  يةك  كة 
كة  دانيشتوانَيك  كؤي  لة  وةردةطــرَيــت، 
نزيكةي (٤-٥) مليؤنء نيو دةبَيت نزيكةي 
دانيشتوان  ضـــواري٤/١  لــةســةر  ــةك  ي
دةتوانين  كة  ــةتــن  دةوَل مووضةخؤري 
كؤمةَلطاي  ناوةإاستي  ضيني  ئةمانة  بَلَيين 

ئَيمةن. 

لة كوردستاندا ثَيوةر بؤ داهاتي تاكةكةس نيية

بـةدواداضـوون
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شاآلو فةتاح

رؤذى سةروةرى نيشتمانى 
(٢٠٠٩/٦/٣٠)

«داطيركردنى  دواى  ــاأل  س ــةش  ش
هَيزة  (٢٠٠٩/٦/٣٠)دا،  رؤذى  لة  عَيراق» 
هَيزةكانى  سةرؤكايةتى  بة  هاوثةيمانةكان 
ئةمريكا سةنتةرى شارةكان بةجَيدةهَيَلنء 
تةنيا  دةمَيننةوةو  شارةكان  دةرةوةى  لة 
لةخؤكردن»يان  بةرطرى  شةرعيى  «مافى 
عَيراق  لــةتــةواوى  دواتريش  دةمَينَيت، 
نورى  لــةاليــةن  ئةمةش  دةكشَينةوة. 
عَيراقةوة وةك  ماليكى سةرؤك وةزيرانى 
لةقةَلةمدةدرَيتء  وةرضةرخان»  «خاَلى 
سةروةرى  وةرطرتنةوةى  «رؤذى  كراية 

نيشتمانى عَيراق». 
ئةم  فيدراأل  حكومةتى  بةبإيارَيكى 
رؤذة لة عَيراقدا كرا بة ثشووى رةسميى، 
وتى  لةوبارةيةوة  ماليكى  راوَيذكارَيكى 
رؤذة،  بةم  دَلشادن  عَيراقييةكان  هةموو 
ضونكة ئيدى خؤمان بةرثرسين لة ئاسايشى 
عَيراقةكةى  لة  رؤذة  ئةم  بةآلم  خؤمان. 
نةكرا  عَيراق)  كوردستانى  (هةرَيمى  ديكة 
بة ثشوو، ديارة جياوازييةكان تةنيا لةمةدا 
بؤ  سةردةكَيشن  بةَلكو  كورتنابنةوة، 
بآلوكراوة  وةك  ملمالنَيكانيش  ملمالنآء 
كَيشةى  دةكةن  بؤ  ئاماذةى  جيهانييةكان 
دةسةآلت،  نةوتء  لةسةر  عةرةبة  كوردو 
كشانةوةى  ــةدواى  ل كورديش  كَيشةى 
طةورةترين  دةبَيتة  ئةمريكاوة  هَيزةكانى 

كَيشةى عَيراق نةك كَيشةى تيرؤريستان.

طةإانةوةى ناكؤكييةكان
ــةروةرى  ــةوةى س لــةبــارةى طــةإان
رؤذنــامــةى  لة  ــن  رؤب مايكأل  ــراق،  عــَي
ئةمريكييدا  جؤرناأل)ى  ستريت  (وؤأل 

هَيزةكانى  «كشانةوةى  دةنووسَيت، 
باشة  سياسةتَيكى  عَيراق  لة  ئةمريكا 
دوور  بةآلم  دةكــات،  ثةيإةى  واشنتؤن 
لة  خؤيان  ــردووى  راب عَيراقييةكان  نية 
بكةنةوة».  دووبارة  ملمالنآ  توندوتيذىء 
هةروةها ئاماذة بةوةدةكات كة دةسةآلتى 
رؤحى  رابــةرى  دينى  سياسيىء  باآلى 
شيعةكان لة ئَيران بةسةر طشت شيعةكانى 
شؤك  توووشى  خؤرئاواى  ناوضةكةدا 
ساينس  كريستيان  ــامــةى  رؤذن ــرد.  ك
ئةمريكى  ئَيم)ى  ئَيس  (ســى  مؤنيتةر 
كشانةوةى  دواى  لــة  ــت:  ــَي ــووس دةن
تاكة  كورد  كَيشةى  ئةمريكاوة  هَيزةكانى 
حكومةتى  ــةردةم  ب ــةورةى  ط كَيشةى 
ئاسايشى  ضارةسةركردنيشى  عَيراقةو 
ئَيستا  ضونكة  دةبات،  ثَيش  بةرةو  عَيراق 
عةرةب  كوردو  نَيوان  ملمالنَيى  كَيشةى 
توندوتيذيى  ئةلقاعيدةء  كَيشةى  لة 
سةرشةقامةكانء بؤمبةكان كاريطةرترة. 
ئةم رؤذنامةية ئاماذة بة كَيشةى ثارساَلى 
خانةقين دةكات وةك كَيشةيةك كة تةنيا 
ماليكىء  راستةوخؤى  كؤبوونةوةى 
لةنَيوان  جةنط  لةوةى  رَييطرت  بارزانى 
ثَيشمةرطةو هَيزةكانى حكومةتى ناوةنددا 
رووبدات. ئاذانسى رؤيتةرز ئاماذة بةوة 
دةكات، كة كشانةوةى هَيزةكانى ئةمريكا 
نَيوان  ناكؤكييةكانى  هةَلكشانى  دةبَيتة 
ثَيشمةرطةو  دوورنيية  شيعةو  كــوردو 
ببنء  شةإ  تووشى  ناوةند  حكومةتى 
ثةراوَيزخستنيانةوةء  بةهؤى  سوننةش 
لة  بير  دووبارة  وةربطرنء  لةمة  سوود 

طرتنةوة دةستى دةسةآلت بكةنةوة. 

كَيشةى كةركوك
ئاماذة  ئَيم)  ئَيس  (سى  رؤذنامةى 
بةوةدةكات، لةدواى كشانةوةى هَيزةكان 
شوَينى  كةركوك  هَيندةى  شتَيك  هيض 

كــوردةكــان  ضونكة  نابَيت،  ملمالنآ 
ــةإووى  (ل ــن  دةزان كــوردى  بةشارَيكى 
ئَيستا  شارة  ئةم  بةآلم  مَيذووييةوة)، 
تَيدا  توركمانيشى  مةسيحىء  عةرةبء 
نيشتةجَيية، ديارة كَيشةكةش راستةوخؤ 
حكومةتى  بةستراوة،  نةوتةوة  بةكَيشةى 
ئةم  نةوتى  كؤنترؤَلى  دةيةوَيت  ناوةند 
ثارَيزطاية بكات، بةآلم دةستوور كؤمةَلَيك 

هــةردوو  لة  رَيطة  كة  تَيداية  ثَيوانةى 
حكومةتى  ناوةندىء  (حكومةتى  هَيزةكة 
تةواويان  دةسةآلتى  دةطرَيت  هةرَيم) 
هةربؤيةش  هةبَيت،  كةركوكدا  بةسةر 
ماليكى دةيةوَيت دةستوور هةموار بكات 
كانوونى  هةَلبذاردنةكانى  بتوانَيت  ئةطةر 
دووةمى ساَلى (٢٠١٠) بباتةوة.  ئاذانسى 
عَيراق  كشانةوةى  دةنووسَيت:  رؤيتةرز 

تائيفى  توندوتيذيى  ئةطةرى  ثَيدةضَيت 
كوردةكان  لةعَيراقدا،  زيندووبكاتةوة 
لةسةر  هةية  ماليكى  لةطةأل  كَيشةيان 
نةوتء خاك، ئةوان دةترسن لةوةى لةذَير 
سةربةخؤييةيان  ئةو  ماليكيدا  حوكمى 
لةكيس بضَيت كة لةدواى جةنطى دووةمى 
لةاليةن  ثاراستنيان  بةهؤى  كةنداوةوة 

خؤرئاواوة هةيانبووة.

«ثَيدةضَيت عَيراق رابردووى خؤى دووبارة بكاتةوة»

ئيختيار جةمال 

سةرؤك  كوإى  حةريريى  سةعد 
وةزيرانى ثَيشووترى لوبنانء سةرؤكى 
دةوَلةمةندى هاوثةيمانَيتيى ثاَلثشتيكراو 
راســثــَيــردراوة  ــاواوة  خــؤرئ لةاليةن 
ثَيكبهَينَيتء  لوبنان  نوَيي  حكومةتي 
وآلتــةش  ئــةو  جياوازةكانى  طروثة 
بؤ  هاوثةيمانين  ثَيكهَيناني  سةرقاَلي 
يةكَيتيى  حكومةتَيكى  دروستكردنى 

نيشتمانى. 
كؤمارى  سةرؤك  سلَيمان  ميشَيل 
ساَلى   (٣٩) حةريرى  سةعد  لوبنان، 
حكومةتَيكى  ثَيكهَيناني  بؤ  راسثارد 
ئـــةوةي  دواي  ــان،  ــن ــوب ل ــؤ  ب نـــوآ 
مانطة  ئةم  كة  لوبناندا  لةهةَلبذاردنى 
زؤرينةى  هاوثةيمانَيتيى  بةإَيوةضوو 
رَيبةرايةتى  ئةوةوة  لةاليةن  كة  سوننة 
لوبنان  حيزبوَلآلى  لةبةرامبةر  دةكرا، 
سةركةوتنى  شيعةية  طروثَيكى  كة 
كورسييةكانى  زؤرينةى  بةدةستهَيناء 

بردةوة. 
تايمز)  ئةنجلؤس  (لؤس  رؤذنامةى 
ثؤستى  وةرطــرتــنــى  ــردةوة،  ــك ــآلوي ب
ــران  وةزي ئةنجومةنى  سةرؤكايةتى 
لوتكةى  حةريرييةوة  سةعد  اليةن  لة 
بة  (٢٠٠٥)دا  لة  كة  طةمةيةية  ئــةو 
ملياردَيرء  حةريرى  رةفيق  كوشتنى 
لوبنان  ثَيشووترى  وةزيرانى  سةرؤك 
لةاليةن  حةريرى  سةعد  دةستيثَيكرد، 
خؤرئاواء ميانإةوةكانى عةرةبةوة وةكو 
ميسرء عةرةبستانى سعودية ثشتيوانى 
بةثةرةسةندنء  ناإازين  كة  لَيدةكرَيت، 
كة  لوبنان،  حيزبوَلآلى  طةشةكردنى 
حةسةن  شيعةيةء  مليشياى  طروثَيكى 
سةر  دةكاتء  سةركردايةتى  نةسروَلآل 

بة ئَيرانة. 
لوبنان  نوآ  وةزيــرانــى  ســةرؤك 
ناسراوةكانى  هةرة  كةسة  لة  يةكَيكة 
ــة طــةورةتــريــن  لــوبــنــانء يــةكــَيــك ل
ناوةإاست  خؤرهةآلتى  كؤمثانياكانى 

بةإَيوةدةباتء لة خؤرئاواء عةرةبستانى 
بةآلم  زؤرن،  هاوثةيمانى  سعودى 
بةشى زؤرى ناوبانطى ئةو دةطةإَيتةوة 
كة سةرؤك  باوكى  حةريرى  رةفيق  بؤ 
لة  بوو،  لوبنان  ثَيشووترى  وةزيرانى 

ساَلي (٢٠٠٥)دا تيرؤر كرا. 
سةرةتاى  حةريرى  تيرؤركردنى 
لوبنان  لة  كة  بوو  طةورانة  طؤإانة  ئةو 
ضوارضَيوةيةدا  لــةو  دةستيثَيكردء 
سوثاى سوريا كة ساآلنَيكى درَيذ بوو 
ناضاركران  جَيطيركرابوون  لوبنان  لة 
كةشء   لة  بةجَيبهَيَلنء  ــة  وآلت ئــةو 
هةَلسوإانى  شَيوةيةدا  لةو  هةوايةكى 
سياسيى سةعد حةريرى دةستيثَيكرد. 

خؤى  كةمثةينى  حةريرى  سةعد 
كَيشةى  بؤ  عةدالةت  بةداواكردنى 
خؤىء  دةستثَيكردء  باوكى  كوشتنى 
لوبنانء  ـــاوةوةى  ن لة  اليةنطرانى 
ــةو ضــوارضــَيــوةيــةدا  ــاوا ل ــؤرئ لــة خ
بانطةشةى  ماوةى  لة  كارياندةكردء 
توندى  هةَلوَيستَيكى  هةَلبذاردندا 
حكومةتى  هةبوو،  سوريا  بةرامبةر 
تؤمةتباردةكرد  بــةوة  ديمةشقى 
ئةو  تةقينةوةى  لة  بةرثرسيارة  كة 
هؤى  بووة  بؤمبإَيذكراوةى  ئؤتؤمبَيلة 
سوريا  حكومةتى  باوكى،  كوشتنى 
تؤمةتانة  لةو  نكؤَلى  لةبةرامبةردا 
تَيرؤركردني  لة  تَيوةطالني  دةكــاتء 

حةريري رةتدةكاتةوة.
لوبنان،  هةَلبذاردنةكانى  لةدواى 
نةرمتر  حةريرى  سةعد  هةَلوَيستى 
كة  دةكــات  ئــةوة  بانطةشةى  ــووةء  ب
هةوَلدةدات بؤ دروستكردنى حكومةتى 
حيزبوَلآلى  لةطةأل  نيشتمانى  يةكَيتيى 

لوبنان.
ــى  ــرس ــةرث ـــــورى، ب ــــى خ رام
بؤ  فـــارس  (عيسام  ـــــةزراوةى  دام
ئةمريكى  زانكؤى  لة  سياسةتى طشتى) 
حةريرى  بانطةشةى  ثَييواية،  بةيروت، 
لةوةوثَيش  دووســاأل  ئــةوةى  لةطةأل 
ئةو  ئَيستا  جياوازةء  توندبوو،  زؤر 

نةرمترةء داواى ئاشتةوايى دةكات. 
وةكــو  ثَيشتر  حــةريــرى  سةعد 
طةنجَيكى دةوَلةمةند ذيانى دةبردةسةر، 
ــؤإاوةء  ط وردةوردة  ئَيستا  ــةآلم  ب
لةسةرخؤ،  سياسةتمةدارَيكى  بووةتة 
ئاماذةكانى  كة  رايواية،  خورى  رامى 
زياتر  بةوةية  ثَيويستى  تَيكةآلونء 
بتوانَيت  بؤئةوةى  بسةلمَينَيت  خؤى 
لة  سةركةوتوو  سياسييةكى  ببَيتة 

شانؤى سياسى لوبناندا. 
دروستكردنى  كة  ثَيشبينيدةكرَيت 
لةاليةن  نيشتمانى  يةكَيتيى  حكومةتى 
لوبنان  اليةنةكانى  حةريرييةوة  سةعد 
كاربكةنء  ثَيكةوة  هانبدات  زياتر 
زياتر  ئاراميى  ــةرةو  ب ناوضةكةش 
ئةمريكا  حكومةتى  هاوكات  بةرَيت، 
كابينةى  لة  ثشتيوانى  كة  بةَلَينيداوة 
ضوارضَيوةى  لة  بكاتء  لوبنان  نوَيي 
خؤى  ثةيوةندييةكانى  نوَيكردنةوةى 
بإياريداوة  ئةمريكا  ناوضةكةدا،  لةطةأل 
كة باَليؤز رةوانةى سوريا بكات،  ثَيشتر 
باَليَؤزى  ساَلي(٢٠٠٥)دا  لة  واشنتؤن 
يةكَيك  كَيشابووةوةء  وآلتة  لةو  خؤى 
نَيوان   لة  ناكؤكى  كة  مةسةالنةى  لةو 
دروستكردبوو،  واشنتؤن  ديمةشقء 
دةستَيوةردانى سوريا بوو لةكاروبارى 
رؤَلى  ضــاودَيــران  راى  بة  لوبنانداء 
لة  لوبنان  سورياء كاريطةريى  لةسةر 
رابردوء و ئَيستادا طرنطةء ئةمريكاش 
رؤَلى  هانبدات  وآلتة  ئةو  دةيةوَيت 

ئيجابى لةو بوارةدا بطَيإَيت. 
رؤذنامةى مينيا ثؤليس دةنووسَيت،  
سةعد  لةاليةن  كابينة  دروستكردنى 
دةدات،  ئةوة  ئاماذةى  حةريرييةوة 
نوَيوةو  قؤناغَيكى  ثَيدةنَيتة  لوبنان  كة 
لوبنان  بؤ  ئاسايش  سةقامطيريىء 
اليةنة  كة  واثَيدةضَيت  دةهَينَيتء 
ركابةرةكان زياتر لة جاران هةوَلبدةن 
سةرخستنى  سةقامطيريىء  ــؤ  ب
باشتر  وآلتةء  ئةو  سياسيى  ثرؤسةى 

ثَيكةوة كار بكةن.

سةعد حةريرى لةناو تارمايى باوكيةوة هةنطاو دةنَيت
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له ده ستپَيکي پإوپاگه نده  بؤ هه َلبژاردن، 
کاري  نائاسايي، چه ندين  ديارده ي  چه ندين 
کردنه وه ي  له گه أل  هه ستپَيده که ين،  نه شياو  
گه نج  چه ندين  ــؤإان  گ ليستي  باره گاي 
بوونه ته وه   توندوتيژيي  ـــه إووي  رووب
ته نانه ت  پَيکراوه،  لَيياندراوةو سوکايه تييان 
الفيته کاني  که   ئــه وه ي  گه يشتووةته   کار 
شه وي  له   بدإَيندرَين  ــؤإان  گ ليستي 
دَلخؤشکه رنين،  دياردانه   ئه م  دره نگدا، 
زه نگَيکي  ته نانه ت  نيگه رانين،  جَيگه ي 
پَيويستي  کورد  ئَيستادا  له   مه ترسيداره، 
لةتوندوتيژيي،  دوور  كَيبركَيى  که   به وه يه  
له  هه رکارَيکي  له  ده مارگيري، دوور  دوور 
بکات.  ياساية،   پَيشَيلکردني  که   نه شياو 
ئَيمه ي کورد زؤرترين ئةزموونمان هه بووه  
له  رابردوودا، ئه گه ر بگه إَيينه وه  بؤ مَيژوو 
ده ردي کوشنده ي کورد خؤ خؤريء شه إي 
ناوخؤ بووه، هه ميشه  رَيگيربووه  له به رده م 
هَينده ي  نه ته وه يه دا،  ئه م  گه شه سه ندني 
هَينده ي  يه کدا،  له گه أل  کــردووه   شه إيان 
نيوهَينده   يه کبوونه ته وه  رووبـــه إووي 
بووينايه ته وه   دوژمنه کانمان   رووبه إووي 
ئَيستا  له ناوده ست  ده ست  به يه کگرتووييء 
کورد پَيگه يه کي ديكةي هه بوو، دوورنه بوو 
چل  نه ته وه يه کي  هه بوايه.  خؤي  ده وَله تي 
ده وَله تَيکي  خاوه ني  تائَيستاش  مليؤني 
خؤمان نين، له گه أل ئه وه ي که  چه ندين هؤکار 

ده وَله تي  کورد  که   بووه   ئه وه وه   پشتي  له  
بووه   به شَيک  خؤشي  کورد  نه بَيت،  خؤي 
نه يتوانيوه   کورد  تائَيستاش  هؤکارانه،  له و 
کوشنده يه،  لــه وده رده   بکات  رزگار  خؤي 
کوردي  مَيشکي  شَيرپه نچه ي  به   من  كة 
نه وه يه ي  ئه م  بؤ  نموونه   باشترين  ده بينم. 
ئَيستا ئه وه بوو که  به  چاوي خؤمان شه إي 
بينيمان  بيني،  پارتيمان  يه کَيتيء  نَيوان 
به   ببوون  يه کدا  له گه أل  برا  دوو  چؤن  که  
به  خوَيني  يه کَيتييه ک  به  رَيژه يه ک  دوژمن، 
هه روه ها  بــوو،  تينوو  پارتييه ک  ســه ري 
په إؤ  شه إه   ته نانه ت  به  پَيچه وانه شه وه، 
گه يشتبوويه  راده يه ک يه کَيتييه ک نه يده وَيرا 
جلي زه رد له به ربکات، پارتييه کيش نه يده وَيرا 
ديــاردانــه   ئــه م  له به ربکات.  ســه وز  جلي 
بؤ  ئه وکاته مان  کوردي  تاکي  ناهؤشياريي 
ئه وه ي  به داخه وه   زؤر  به آلم  ده رده خــات، 
ساَلي  چه ندين  له دواي  ده مانوه ستَينَيت  که  
شه إي  تَيپه إبووني  به سه ر  ــژ  دوورودرَي
هه ندَيک  اليه ن،  هه ندَيک  ده بينين  ناوخؤ، 
ئه و  زمانه ي  به و  هه ر  وته بَيژه کان،  که س، 
بةدإيني  ده کــه ن.  بؤ  قسه مان  سه رده مه  
هةوَلدةدةن  خه َلکي  ثةالماردانى  الفيته و 
بمانترسَين، ديسان ماَلي کورد تَيکبده نه وه، 
ده رووني  له دألء  رق  تؤوي  ديكة  جارَيکي 
تاکي کوردي بچَيننه وه، بؤيه  ده بَيت حيزبه  
ده سه آلتداره کان له ئاستي لَيپرسراوَيتيدا بن، 

ميلله ت ده زانن،  به  خه مخؤري  ئَيوه  خؤتان 
بؤئه وه ي  هانبده ن  ئه ندامه کانتان  نابَيت 
توندوتيژيي بکه ن، ئَيوه  وه کو خؤتان ده َلَين 
به ده ستده هَينن  زؤرباش  رَيژه يه کي  دَلنيان 
بکه ونه   ناکات  پَيويست  هه َلبژاردن،  له  
دَله إاوکآء بکه ونه  گياني ليستء اليه نه کاني 
ليسته کاني  پإوپاگه نده ي  له   رَيگه   ديكةو 
ديكة بگرن، هه روه ها رؤشنبيران رؤژنامه و 
خؤتان  ده وري  ده بَيت  ئازاده کان  قه َله مه  
هه بَيت له وه ي خه َلک هؤشيار بکه نه وةو  زؤر 
پإوپاگه نده  توندوتيژيي  له   دوور  به هَيمني 
ده تانه وَيت،  خؤتان  که   بکه ن  ليسته   ئه و  بؤ 
له اليه نء  که   بکه نه وه   هؤشياريان  ده بَيت 
به کاريان  دياريکراوه وه   که سايه تي  ليستء 
هه ر  نانه وه ي  بَلَين  پَييان  ده بَيت  نه هَينن، 
ــه زه رةر ي  ب کوردستاندا  له   پشَيوييه ک 
لةدواجاردا  پَيدَيت.  کؤتايي  کورد  هه موو 
نييه   که متر  هيچمان  کورد  ئَيمه ي  ده َلَيم، 
له   هؤشيارانه   زؤر  کــه   گــه النــه ي  ــه و  ل
هه َلبژاردنه کاندا به شدارده بن، به شَيوه يه کي 
ئَيمه ش  ده کــه ن،   پإوپاگه نده   هَيمن  زؤر 
ده مارگير  هَينده   چيتر  به وشَيوه يه بين،  با 
که   ياسايه ي  ئه و  به پَيي  هَيمنانه   نه بين، 
پإوپاگه نده   بکه ينء  مامه َله   دانراوه   بؤمان 

بکه ين.
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دواوةو  بطةإَيينة  ساَلَيك  ضةند  ئةطةر 
دووهةزارو  ساَلى  لةهةَلبذاردنةكانى  ئاوإَيك 
رةشكراوةكانى  الثــةإة   بدةينةوةو  ثَينج 
يةكَيـتىء ثارتى لةودةمةدا بخوَينينةوة دةبينين 
لةبيرمانة   جَيبةجَينةكراو،  لةبةَلَينى  ثإيةتى 
سةركةوتن  ئةطةر  ثَيداين  ئةوةتان  بةَلَينى 
ئاوةداندةكةنةوةء  طوندةكان  بةدةستبهَينن 
دهؤكيش  بةدوبةى،  دةكةن  هةولَير  سلَيمانىء 
دةطةيةننة هاوشانى ئةنقةرة، هةلى كار بؤ خةَلك 
دةطَيإننةوة  دابإاوةكان  ناوضة  دةإةخسَينن، 
بيروإا  ئازاديى  كوردستان،  هةرَيمى  سةر  بؤ 
زانكَوكان  دةكةن،  ياسا  سةروةر  دابيندةكةن، 
ثَيشدةخةن، هةَلةبجة دةكةنة شارى نموونةيى، 
دةدةنــةوة،  شةهيدةكان  كةسوكارى  لة  ئاوإ 
بةكورتىء  ثَيشدةخةن.  تةندروستى  كةرتى 
بةنيشتمانى  دةكرد  كوردستانتان  كرمانجى 
بةسةرحكومإانى  ضوارساأل  ئةوة  خةونةكان. 
دواإؤذةكانى  ئَيستاش  تَيثةإدةبَيت،   ئَيوةدا 
بووةتةوة.  نزيك  لةكؤتايى  حكومإانيتان 
دةمةوَيـت ئةو ثرسيارةتان لَيبكةمء ثَيتان بَليم 
ئةرآ براينة كام لةم بةَلَينانةتان جَيبةجَيكردووة؟ 
ئةرآ لةخؤتان ثرسيوة لةسايةى ضوارى ساَلى 
ضؤَلبوون؟  طوندةكانمان  بؤ  ئَيوةدا  حكومإانى 
بيرتان ضوو، ثَيتاندةوتين شارةكان دةكةين بة 
رَوذَيكدا  لةشةوء  دوبةى  ناَلَين  ثَيمان  دوبةى، 
لةكوضةو  دةبإَيت؟  كارةباى  سةعات  ضةند 
تَيداية؟،  تاسةى  ئةو شارةدا ضةند  كؤآلنةكانى 
خةَلكى دوبةى وةك طةإةكةكانى سلَيمانى ئاوى 
هةبَيت  كةس  ناكةم  بإواش  دةخؤنةوة؟  ثيس 
سةردانى  ئَيوة  بةنموونةى  كوردستانةدا  لةم 
يةكَيكتان غيرةت  دةفةرموون  دوبةى كردبَيت، 
دوبةي  سلَيمانىء  جياوازييةكانى  بتانطرَيتء 
بةَلَيندةر ضيتان  ثياوانى  ئَيوة  ئةرآ  باسبكةن.  
بؤ طةنجانى ئةم وآلتة كردووة؟ كوا هةلى كار 
بؤ (الوان)؟ لةسايةى دةسةآلتى ئَيوةدا رؤذانة 
بةدةيان طةنج سةرى خؤيان هةَلدةطرن. ئةطةر 
بكةينء  قسة  دوو  ئَيوةدا  لةتةك  بةكورتى 
بةَلينانةتان  ئةو  لةئَيوة  كام  بثرسين  لَيتان 
بةرزدةكةنةوة؟  دةست  كَيتان  لةبيرماوةو 
ئةطةر ئَيستا بتانخةينة ذَير تاقيكردنةوةو ثَيتان 
بَلَيين ئةو بةَلَينانةى كة بةخةَلكتان داو من لةم 

ثةرةطرافانةدا باسم نةكردوون ضيبوون؟ دَلنيام 
لةنمرةى سةد سفر وةردةطرن. خؤشتان وتةنى 
تةنيا  نةبوون،  جَيبةجَيكردن  بؤ  بةَلَينانة  ئةو 

ثإوثاطةندةى هةَلبذاردن بوون. 
بؤية خةَلك ئَيستا دَلنيابووة كة ئةمجارةش 
ئةطةر  دةزانن  دةدةنء  بةخةَلك  بةالش  بةَلَينى 
لــةوةى  بكةونةوة  ســةر  ئَيوة  ئةمجارةش 
دةبَيت  ثَيناكرَيت،  زياترتان  كردووتانة  كة 
دةنطتان  ئَيمةش  ئيتر  ثَيبدةن  مافةمان  ئةو 
بدةينء داواى  ئةمجارةيان سزاتان  ثَينةدةينء 

تةنيا  بةَلَى،  يةكجار،  بؤ  ئَيوةش  بكةين،  طؤإان 
رَيطة  بكةنء  ئَيمة  لةطةأل  ضاكةيةك  يةكجار، 
بدةن با خةَلكى بةئازادانة دةنطبدات هةإةشةى 
مةخةنة  حكومةت  خةزَينةى  مةكةن،  نانبإين 
لةباتى  ليستةكةتان،  سةركةوتنى  خزمةت 
خزمةتى  لةوةبكةنةوة  بير  دةمانضةكإين 
لةكاتى  كة  بكةن  ئةنفالكراوةكان  كةسوكارى 
هَينانةوةى روفاتى كةسوكارةكانياندا راوياننان، 
بةسةر  دةيبةخشنةوة  دؤالرانةى  ئةو  لةبرى 
ئاوةدان  طوندطان  عةشيرةتةكاندا،  سةرؤك 
حكومةت  فةرمانطاكانى  خوَيندنطاو  بكةنةوة، 
مةخةنة خزمةت ليستةكانتانةوة، خوَيندكارانء 
فةرمانبةران،  بةوة ناضارمةكةن ئةطةر دةنطتان 
كةسَيك  هيض  براينة   بدةن!  سزايان  ثَينةدةن 
لةمَيذوودا بةقةدةر ئَيوة دةمى لةديموكراسىء 
كؤمةَلطاى مةدةنى نةكوتاوة، بؤ يةكجاريش بَيت 
لةبةرئةوةى  بطرن.  بةَلَينةكانتان  لةقسةو  رَيز 
دةكات،  طؤإان  داواى  ئَيستا خةَلك هؤشيارةو 
خؤ  دةبَيت،  هةر  طؤإان  نا  يان  بتانةوَيت  ئَيوة 
هةر  ــةآلت  دةس دةبَيت  ثَيتانوابَيـت  ئةطةر 
دواى  كوإةكانيشتان  بَيتء  ئَيوةوة  بةدةست 
دةكةن،  هةَلةيةكى طةورة  بن،  خؤتان سةرؤك 
دةخةنة  طةلةكةتان  خؤتانء  ضارةنووسى 
دةتانةوَيـت  ئةطةر  بؤية  مةترسييةوة،  بةردةم 
نةدةن،  كَومةَلطا  ويذدانى  ئازارى  زياتر  لةوة 
ئةطةر بةإاستتانةء ئَيوة بةرذةوةنديى ميللةتتان 
بةالوة طرنطة لةباتى هةإةشةكردن، ئازاديى بؤ 
دةنطدةر دابينبكةن، لةباتى هَيرشكردن بؤ سةر 
ليستةكان رَيطةيان ثَيبدةن ئةوانيش وةك ئَيوة 
دةنطكإينء  لةباتى  بكةن،  خؤيان  بانطةشةى 
لةضاكسازيى  بير  ميللةت  ثارةى  بةهةدةردانى 
«يان  رَيطادان  دوو  لةبةردةم  ئَيوة  بكةنةوة. 
بدةن،  خؤتان  ديكتاتؤربوونى  جاإى  دةبَيت 
بآ  شةفافانةو  هةَلبذاردنَيكى  دةبَيـت  يان 
خَوشتان  وةك  ئةنجامبدةن».  ساختةكاريى 
ضوار  لةم  لةخزمةت  خةرمانَيكتان  ئَيوة  دةَلَين 
بةبآ  دةفةرموون  جَيبةجَيكردووة،  ساَلةدا 
مةيدانةكةوة،  بَينة  ساختةكاريى  هةإةشةء 

ئةنجامةكانى هةَلبذاردنيش قبووَلبكةن.

Lawa_0@hotmail.com

بؤضى خةَلك طؤأانى دةوَيت؟
 لةم هةرَيمةي ئَيمة

كآ كيَية؟
كآ رؤذنامةنووسة؟

هيَمن بابان رةحيم

لة كؤبوونةوةي لةطةأل ذمارةيةك 
تَيبيني  ئةطةرضي  رؤذنامةنووس، 
هةَلبذاردنيان  كةسةكانء  لةسةر 
هةية، سةرؤكي هةرَيم ضةند رؤذي 
هةم  ثرسيارَيكي  لَيزانانة  رابردوو 
كَييةتي  لةبارةي  هةم جدي  سادةء 
ـــد،  ــووســةوة  وروذان ــامــةن رؤذن
رستةيةكي  ضةند  لة  جطة  بــةآلم 
ياساي  نَيو  وشكي  ئةزبةركراوء 
ــي، وةآلمــَيــكــي  ــةري ــةط ــام رؤذن
وةرنةطرتةوة  تةواوي  دروستء 
توانايةي  ئــةو  بكاتء  قايلي  كة 
ثَيبةخشَيت كة رؤذنامةنووس لة نا 

رؤذنامةنووس جيابكاتةوة. 
بثرسين،  هةقة  سةرةتا  ثرسيارة  ئةو  وةآلمــي  بؤ 
قسةيان  بؤئةوةي  هةَلتانبذاردبوون  ئَيوة  ئةوانةي  كَين 
بةدةم  مةيداندا  لة  رؤذنامةنووسانةي  ئةو  بكةن،  لةطةأل 
برايانةي  ئةو  يان  بوون  راثؤرتء ضاوثَيكةوتنةوة شلؤق 
ثؤلَينكاري  خؤيان  بةميزاجي  كورسييةكانةوةء  لةثشتي 
رؤذنامةنووسة  ثةيامنَيرء  بةكاري  زؤرجــار  دةكــةنء 
شتَيك  كةمترين  بؤخؤشيان  نينء  رازي  راستةقينةكان 
لةسةر رؤذنامةنووسي دةزانن، بةآلم كراون بة بةرثرسي 
رؤذنامة،  سةرنووسةري  ئيمتياز،  خاوةني  ــا،  دةزط
ضيءضي،  راطةياندني  بةرثرسي  نووسين،  بةإَيوةبةري 
بةَلكو  نةكةوت،  بةرضاو  جديمان  ثةيامنَيري  ضوار  بؤضي 
بة دةيان دةموضاوي سثيكةلةي وامان دةبيني كة قةد قةد 

نايانناسن. رؤذنامةنووسة راستةقينةكان 
هيض  نابَيت  دةناَلَينين  واقيعَيكةوة  دةست  بة  ئَيمة 
قةيراني  ئةويش  بكةين،  قورتار  لَي  خؤماني  كامَيكمان 
ثَيناسةية، لة كوردستاندا زؤر بة زةحمةتي دةزانرَيت كآ 
كَيية، ضونكة هةريةكةمان لةهةموو مةسةلةكاندا خؤمان بة 
شارةزا دةزانين، ثَيشمان عةيبء حةيفة نازانين ئةوديوي 
ددانةكانمان تَيثةإَينَيتء لة زينداني دةممان بَيتة دةرةوة، 
ئيدي كةس نازانَيت كآ كَيية، من دةثرسم ئايا لة كوردستاندا 
ئةزموونة؟،  خاوةن  كآ  سياسةتمةدارة؟،  كآ  دةزانرَيت 
كآ  دَلسؤزة؟،  كآ  فةرمانبةرة؟،  كآ  مامؤستاية؟،  كآ 
نيشتمانثةروةرة، كآ جاشة، كآ سيخوإة، كآ بةشةرةفة، 
هةية،  ناساندن  لة  ثشَيوييةك  ئاَلؤزييء  بَيشةرةفة،  كآ 
راطةياندن،  وةزارةت،  دةزطا،  بةرثرس،  حيزب،  فوكردني 
ئةو  سإينةوةي  دةكاتء  ئارةزوو  اليةنانةي  كةسء  بةو 
مةسةلةكةي  نايةت  ثَيياندا  خؤشي  ئةو  اليةنانةي  كةسء 
تةواو شَيواندووة، لةم وآلتة كةسايةتييةك لةالي بةشَيك 
فةوقة،  فةما  (٢٤)ء  عةيارة  ديثلؤماتكاري  سياسةتمةدارء 
عةيار  بآ  عةيارة،  بآ  جاشَيكي  دي  ئةواني  الي  كةضي 
لةوةي نةوةك بةتةنيا ثَييواية جاشة، بةَلكو بة خؤفرؤشء 
جاشي ئةم دةستء ئةو دةستي دةزانَيت، نازانين لةكوَيوة 
بزانين كةسةكة كامييانة، ديثلؤماتكارء نيشتيمانثةروةري 

فوول عةيارةكة ئةوة، يان جاشي دةستي ئةمءئةو.
رؤذنامةنووسة،  نانةوا  من  هةرَيمةكةي  لة  بةداخةوة 
جاش  سياسةتمةدارة،  طؤرانيبَيذ  عامة،  مودير  ضايضي 
ثياوي باشة، ثياوي باش جاشة، جاسوس رؤذنامةنووسة، 
هةروا بَيتةوة ثَيناسةكان تَيكةَلن، ناديارن، كةس بة كةس 
سبةي  ئةهليية،  دةطوترَيت  رؤذنامةية  بةم  ئةمإؤ  نيية، 
سبةي  سادةية،  ثةيامنَيرَيكي  ئةمإؤ  حيزبي،  دةبَيتة 

سةرنووسةري بآلوكراوةيةكة، ثَيوةرةكان تَيكضوون. 
جَيبةجآ  رؤذنامةنووسانيشدا  بةسةر  رَيسا  هةمان   
خاوةن  كآ  رؤذنامةنووسة،  كآ  نازانين  ئَيمة  دةبَيت، 
زياتري  رَيزي  دةبَيت  كآ  دةزانَيت،  زياتر  كآ  ئةزموونة، 
ميديا  راطةياندنء  بة  زياتري  خزمةتي  ضونكة  لَيبطيرَيت، 
رَيز  وآلتةكةم  سياسةتمةدارةكاني  ضؤن  وةكو  دةكات، 
ناطرن،  يةكتر  خزمةتي  مَيذوو  خةباتء  ئةزموونء  لة 
رؤذنامةنووس  مني  طرتووةتةوة،  ئَيمةشي  ثةتاية  ئةو 
ئةوي  طوناهة  ثَيم  سنوورداربَيت،  تواناكانم  ئةطةرضي 
قةَلةمي  ثةيوةنديء  دنيا  يةك  خــاوةن  كة  هاوكارم 
بوَيرترء سةليقةي باشترة لةمن باشتربَيت، قةد دان بةو 
سياسةتمةدارةكانمان  ئةوةي  وةك  نانَيين،  راستييةشدا 
كةسمان  نيية،  كةس  كةس  كَيية،  كآ  كةوابوو  ناينَين، 

خؤمان نين.
كةوابوو دةبَيت رؤذنامةنووسان لة خؤيانةوة دةست 
لةنَيو  كآ  رؤذنامةنووسةء  كآ  كة  بيسةلمَينن  ثَيبكةنء 
بوارةكة بؤ مةبةستي سيخوإي ضَينراوة، يان بؤ مةبةستي 
رؤذنامةنووسانيش  سةنديكاي  دةبَيت  ضَينراوة،  ديكة 
رؤذنامةنووسء  كة  هةَلنةيةت  خؤي  ئةركةي  لةو  ضيتر 
نا رؤذنامةنووس لةو سوثايةي لةخؤي خإكردوونةتةوة 
جيابكاتةوة، با ضيدي بؤ موجامةلةء خزمخزمَينةء حيزب 
حيزبَينةء لةبةرضاوي كاَلي ئةمء لَيوي سووري ئةو خةَلك 
ثَيويستمان  بةإاستي  ضونكة  رؤذنامةنووس،  بة  نةكات 
رؤذنامةنووس  بؤ  تايبةت  رَيزءحورمةتي  بةطَيإانةوةي 

هةية.

ئاسؤ عوسمان

کـوردو هـةلَبـذاردن
شؤخان فه رج

ئَيستا  خةَلك  بؤية 

دَلنيابووة كة ئةمجارةش 

بةخةَلك  بةالش  بةَلَينى 

دةدةنء دةزانن ئةطةر 

سةر  ئَيوة  ئةمجارةش 

كة  ــةوةى  ل بكةونةوة 

زياترتان  كردووتانة 

دةبَيت  ثَيناكرَيت، 

ثَيبدةن  مافةمان  ئةو 

دةنطتان  ئَيمةش  ئيتر 

ئةمجارةيان  ثَينةدةينء 

داواى  بدةينء  سزاتان 

طؤإان بكةين

www.ne
tew

e.c
om



ذمــارة (502) ضوارشةممة 82009/7/1 birura.rozhnama@gmail.comبؤضـــوون

بةو  كوردستان  دةستووري  ثــإؤذةي 
ءيستي  خــؤي  دةســـةآلت  كة  شَيوةيةي 
كرد،  ثةسةندي  ماوةبةسةرضوو  ثةإلةماني 
بؤ ئةوةي هاوكات لةطةأل دةنطداني ثةإلةماندا 
بة  لةسةربدةن،  خؤياني  راي  هاوآلتييان 
ثارتة  دوو  ــةمــانء  ــةرل ث ــن   م ـــاوةإي  ب
دةسةآلتدارةكة هةَلةيةكي سياسيء مَيذووي 
ئَيجطار طةورةيان كرد، ئةوةي جَيطاي تَيإامانة 
ثةسةندكردنة،  بــةو  شةرعيةتثَيدان  بؤ 
بةرزبوونةوةي دةنطؤيةكة كة دةيةوَيت ءا لة 
دذي  هةن  خةَلكانَيك  كة  بطةيةنَيت  خةَلكي 
دةستوورنء نايانةوَيت هةرَيم ثَيشبكةوَيتء 
خاوةن دةستوور بَيت! هةر بؤ ئةو مةبةستةش 
ثةسةندكردني  لةثشت  ئــةوانــةي  ئةمإؤ 
تةرويجكردني  سةرقاَلي  دةســتــوورةوةن، 
رؤشنايي  لةبةر  ناسيؤناليستين  طوتارَيكي 
كؤنسَيثتَيكدان، بةوةي كة (ئةوان خةمخؤري 
دؤسَيي نةتةوةيي كوردن، دةيانةوَيت هةرَيم 
رَيطايةوة  لــةو  بَيت،  دةســتــوور  ــاوةن  خ
بكرَيتء  دروست  دةستووري  دامةزراوةي 
هةبَيت،  دةستووري  شةرعيةتي  كوردستان 
نةتةوةيي  ئاسايشي  هــؤيــةشــةوة  ــةو  ب
كوردستان بةهَيزبكرَيت)، ئةم كؤنسَيثتة ئَيستا 
كة  سياسيانةي  فَيَلة  لةو  يةكَيك  بووةتة 
دةيانةوَيت رووناكي مةسةلة بنةإةتيةكة لَيأل 
ئةو  ســةر  جدييةكاني  ثرسيارة  بكةنء 
مةسةلةية كة بووني هةية فةرامؤش بكرَيت، 
ءا لة هاوآلتيياني كوردستان بطةيةنرَيت، كة 
ئةوان خةمخؤري كوردستانن، لَيرةدا دةبَيت 
ئةو راستية بَلَيين كة هةموو ميللةت هاوإاية 
دةستوورء  خاوةني  هةرَيمةكةي  كة  بةوةي 
كَيشةكة  بةآلم  بَيت،  دةستووري  شةرعيةتي 
ثرسيارة  ئةمةية  دةستوور؟  كام  ئةمةية، 
بنةإةتيةكة بة مانايةكي ديكة ئايا بةسبووني 
دةستوور بؤخؤي سيحري بةهَيزي ئاسايشي 
مــافء  ئـــةركء  ثاراستني  نــةتــةوةيــيء 
ئازادييةكاني تاكءكؤمةَلة؟ ئةو دوو ثرسيارة، 
ئةو  تَيكشاندني  بةهَيزي  ــةزي  رةط دوو 
دةسةآلتدارن  كة  سةرةوةية  كؤنسَيثتةي 
ئةو  بَيطومان  ـــةن،  دةك بــؤ  بانطةشةي 
خواستء  رةنطدانةوةي  دةستوورانةي 
ءيستي كؤمةآليةتيء سياسي هةموو كؤمةَلطا 
تَيدا  كؤمةَلي  راستةقينةي  بةشداري  نةبنء 
كاغةز،  سةر  دةستووري  دةبنة  ئةوا  نةبَيت، 
رَيكةوتنَيكة  ثةيمانَيك،  دةستوور  ضونكة 
ــةوةي  ــوان طـــةلء دةســـةآلت بــؤ ئ ــَي ــةن ل

بةطشتي  ذيان  نَيوانيانء  ثةيوةندييةكاني 
لة  تةنيا  بة  دةستوور  بةهَيزي  رَيكبخةن، 
لة  ثَيوةي  ثابةندبووني  ثاشان  نــاوةرؤكء 
دةستووري  فةرميء  ــةزراوةي  دام رَيطاي 
دةوَلةتةوة نيية بة تةنيا، بةَلكو بةشَيكي زؤري 
رووحــيــةوة  ءزة  ــةو  ل دةســتــوور  هَيزي 
بة  هاوآلتييان  كة  ــت،  دةطــرَي ســةرضــاوة 
دةنطء  هؤشيارانةوة  سةربةخؤء  رادةيةكي 
بؤ  كؤمةآليةتي  كؤدةنطي  ثَيدةدةن،  متمانةي 
كةشوهةوايةكي  بةوةش  دةكةن،  دروست 
كة  دةبَيت  دروست  بؤ  ئةوتؤي  جةماوةريي 
ئةو  بؤ  هةر  ــدات،  الب لَيي  نةتوانَيت  كةس 
مةبةستة طرنطة هاونيشتمانيان هةم زانياريء 
هةمء هؤشياري ثَيويستء جديان لةسةري 
بَلَيين  ئــةوة  ثَيويستة  بؤية  هةر  هةبَيت، 
ثةسةندكراوة  دةستوورة  ئةم  دذايةتيكردني 
بة دةستووريكردني  بة ماناي دذايةتيكردني 
ثَيضةوانةوة  بة  بةَلكو  ناطةيةنَيت،  كوردستان 
ئازاديي  ديموكراتيء  ئايندةي  بؤ  ثةرؤشيية 
كوردستاندا  ثةرلةماني  سيستمي  تــاكء 
رشتني دةستوورَيكي مؤدَيرن، ضونكة ئةوةي 
ئَيستا نوسراوة ناتوانَيت هةرَيم بةو ئاإاستة 
بؤية  ــةر  ه بــبــات،  ديموكراتيةدا  تـــةواو 
دذايةتيكردني شةإكردنة لةسةر ئايندة، ئةو 
ئايندةيةي كة كؤمةَلطاء رذَيمة سياسييةكةي 
خةريكي  بةهَيزةوة  ثةرلةمانَيكي  رَيطاي  لة 
بَيت.  ديموكراتيانة  كَيبركَيي  ئاوةدانكارييء 
ثإؤذةي دةستووري كوردستاندا  لة  ئةوةي 
بةشَيوةيةكي  بَلَيين  دةتوانين  تةبةنيكراوة 
بةدي  تَيدا  بنةإةتي  كَيشةي  سآ  طشتي 
دةكرَيت، يةكةمء جةوهةريترينيان ثةيوةندي 
بة ناوةركي دةستوورةكةوة هةية، دووةميان 
ثةيوةندي بة كاتء بةرواري ثَيشكةشكردني 
دةستوورةكةء زانياري هاوآلتييان لة سةريء 
سَييةميان رةهةندي شةرعيةتي ثةسةندكردني 
خاَلي  بة  سةبارةت  هةية،  دةستوورةكةوة 
يةكةم، بةثَيي دةستووري كوردستان شَيوةي 
دةسةآلتةكاني  لة  كوردستان  حوكمإاني 
جَيبةجَيكردن)  ـــي،  دادوةري (يــاســادانــان، 
جَيبةجَيكردنيش  دةسةآلتي  ثَيكهاتووةو 
ئةنجومةني  سةرؤكي  هةرَيمء  لةسةرؤكي 
هةرَيم  سةرؤكي  ثَيكهاتووة،  ءةزيـــران 
لة  هةرءةك  جَيبةجَيكردنة  باآلي  دةسةآلتي 
كوردستاندا  دةســتــووري  (٦٠)ي  ــادةي  م
سةرؤك  لة  هةرَيم  سةرؤكي  ءاتة  هاتووة، 
ئةمة  زياترة،  دةسةآلتي  خاوةني  وةزيــران 

فةرماندةي  هةرَيم  سةرؤكي  لةوةي  جطة 
ءةك  ئاسايشة  ــاي  دةزط ضةكدارو  هَيزي 
لةهةمان مادةي (٦٠) دياريكراوة، بةو شَيوةية 
سيستمي حوكمإاني كوردستان سيستمَيكي 
نيمضة سةرؤكايةتية، بةو مانايةي لة هةرَيمي 
هةرَيمء  سةرؤكي  يةككاتدا  لة  كوردستان 
بوونيان  ءةزيرانيش  ئةنجومةني  سةرؤكي 
سيستمي  لــة  كاتَيكدا  ــة  ل ئــةمــة  هــةيــة، 
سةرؤكايةتيدا سةرؤكي ئةنجومةني ءةزيران 
سيستمةش  ئةم  هةَلبذاردني  نيية.  بووني 
بةثَيضةوانةي شَيوازي حوكمإاني عَيراقةوةية 
بة  سةبارةت  ثةرلةمانية،  سيستمَيكي  كة 
بةثَيي  ســـةرؤك،  هةَلبذاردني  ضؤنَيتي 
دةستووري فيدإاَلي عَيراق سةرؤك لةاليةن 
سَيي  لةسةر  دوو  دةنطي  بة  ثةرلةمانةوة 
ئةندامان دةردةضَيت، ءةكو لة مادةي (٦٧)ي 
دةستووري فيدإاَلي ئاماذةي بؤ كراوة، ئةمة 
لة كاتَيكدا بة ثَيي مادةي (٦١) ي دةستووري 
طةلةوة  لةاليةن  راستةوخؤ  سةرؤك  هةرَيم 
سةرؤكي  سةيرترلةوة،  هةَلدةبذَيردرَيت، 
بة  لةاليةن طةلةوة هةَلدةبذَيردَيت  هةرَيم كة 
(اغلبية البسيطة)  سيستمي زؤرينةي سادة 
دةردةضَيت ءةك لة مادةي (٨) ياساي ذما رة 
 ٢٠٠٥ ساَلي  هــةرَيــم  سةرؤكايةتي   (١)
كةس  سآ  ئةطةر  نموونة  بة  ــووة.  ــات داه
تةنيا   (أ)  يةكةم  كةسي   ( ج  ب،  (أ،  ركابةربن 
دووةم  كةسي  بةدةستبهَينَيتء  دةنط   ٪١٠
(ب) ١٢٪ بةدةستبهَينَيتء كةسي سَييةم (ج)  
نيزامي  بةثَيي  ئةوا  بةدةستبهَينَيت،   ٪١٥
زؤرينةي سادة، كةسي سَييةم (ج) كة بة تةنيا  
١٥٪ دةنطي ميللةتي هَيناوة، بةآلم بة براوةو 
لة  ئةمة  دةكرَيت،  ئةذمار  هةرَيم  سةرؤكي 
كاتَيكدا لة سيستمي ءآلتاني زؤرَيكي دونياي 
سيستمي  شَيوازي  بة  دةبَيت  ديموكرات 
زؤرينةي رةها بَيت (اغلبية املطلقة) بَيت، ءاتة 
ئةطةر ركابةرةكان  بَينَيتء   (٥٠+١) سةرؤك 
هةَلبذاردن  ئةوا  رَيذةية،  ئةو  نةطةيشتنة 
سةرؤك  ئــةوةي  بؤ  دةكرَيتةوة  ــارة  دووب
نيوةي  كةمي  اليةني  متمانةي  شةرعيةتء 
ميللةتي هةبَيت، نةك ءةك ئةوةي كوردستان 
كة سةرؤك بة زؤرينةي سادة براوة دةبَيت 
دةستووري  سةرةكيةكاني  بنةما  لة  بةشَيك 
دةستووري  ثَيضةوانةي  بؤخؤي  كوردستان 
الدستور)  (سمو  ثرةنسيثي  لةإووي  عَيراقة، 
لـــةإووي  ــم  ــةرَي ه دةســتــووري  نابَيت 
لةطةأل  بَيت  ناكؤك  بنةماسةرةكيةكانةوة 

بؤخؤي  ئةمة  كةواتة  فيدراَليدا،  دةستووري 
دةتوانين  طرنطةء  دةستووري  كَيشةيةكي 
هةروةها  لَيبدةين،  نادةستووريي  تانةي 
لةإووي سياسييةوة كوردستان ثَيويستي بة 
سةرؤكَيكة كة لةبةردةم ثةرلةماندا بةرثرسيار 
بَيت، ثةإلةمانيش ضاودَيريي كارةكانء ئةداي 
بكات، ئةمة دةبَيتة هؤي ئةوةي لة كوردستاندا 
بكةين،  دابةش  هاوسةنطي  بة  دةسةآلتةكان 
ئةوةية  بؤ  هاوسةنطةش  دابةشكردنة  ئةم 
ئةطةر يةكَيك لة دةسةآلتةكان تووشي الدانء 
خراثةكاري هات دةسةآلتةكاني ديكة فرياي 
نةكةين  موجازةفة  ديكة  بةمانايةكي  بكةون، 
بةوةي دةسةآلتَيكي زؤر لة دامةزراوةيةكدا 
ئةوا بةهؤي  بةالدا رؤيشت،  كؤبكةينةوة كة 
كؤمةَلطاش  هةموو  ــةوةوة  ئ خراثبووني 
لةوةي  جطة  ئةمة  بكات،  هةَلدَير  تووشي 
دةمانةوَيت هاوسةنطي هَيز رابطرين، كة ئةوة 
زةمانةتي  رَيطاكاني  لة  رَيطايةكة  بؤخؤي 
ديكة  كَيشةيةكي  ديموكراسي  ــةراوةي  ث
دةستوورة  ئةم  بةثَيي  ضةكدارة»  «هَيزي 
سةرؤكي هةرَيم فةرماندةي هَيزي ضةكدارة 
لة  بَيطومان  هاتووة،  مـــادة(٦٠)  لة  ءةك 
دةستووري  هةروةكو  ثةرلةماني  سيستمي 
عَيراقي فيدإاَلدا دياريكراوةء هةية، سةرؤك 
ءةزيران فةرماندةي هَيزي ضةكدارةء ئةويش 
لةذَير ضاودَيريي ثةرلةمانداية نةك سةرؤك 
فيدإاَلدا  دةستووري   (٧٥) مادةي  لة  ءةك 
ضيية  سودي  ئةمةية،  ثرسيارةكة  هاتووة، 
بَيت؟  ضةكدار  هَيزي  فةرماندةي  سةرؤك 
يةكَيك لةو خاَلة جةوهةرييانةي كة طةرةنتي 
بريتيية  دةكات،  كوردستان  لة  ديموكراسي 
رووي  هــةردوو  لة  ضةكدار  هَيزي  لةوةي 
ــــةزراوة  ــة)ء دام ــســةف ــةل ــاوةإ(ف ــروب ــي ب
ضاكبكرَيتةوةء بطؤإدرَيت، لة دامةزراوةيةكي 
حزبيةوة بكرَيت بةدامةزراوةيةكي دةوَلةتيء 
نيشتمانيء لة فةلسةفةي دةمارطيري حيزبيء 
بؤبيروباوةإي  بطؤإَيت  نةتةوةيةيةوة 
نيشتيمانيء ديموكراسي، هةروةها هَيزةكاني 
ضةكدار لةذَير فةرماندةي سةرؤك ءةزيراندا 
بنء سةرؤك ءةكو باوكَيك بؤ هةرَيم ءابَيتء 
ثاواني  ــةك  ن رةفــتــاربــكــات،  بَياليةنانة 
لةإووي  ضةكدار  هَيزي  ءاتة  دةسةآلتبكات! 
بةسةرؤكي  نةبةسترَيتةوة  دامةزراوةييةوة 
ثــاوانــخــوازي لة  هــةرَيــمــةوة بؤ ئــةوةي 
دةسةآلتَيكدا كؤنةكرَيتةوة، كَيشةيةكي ديكة 
بةكاتء  ثةيوةندي  كوردستان،  دةستووري 

بةرواري ثةسةندكردنةكةيةوة هةية، ماوةي 
زياتر لة دوو ساَلة كة قسة لةسةر دةستوور 
دةكرَيت بؤ ثةسةند نةكرا؟ بؤ لةنةماني كاتي 
شةرعيةتي ياسايي ثةرلةماندا ثةسةند كرا؟ 
ئةم ثرسيارة تةنيا رةهةندَيكي سياسي نيية 
رةهةندَيكي  بةَلكو  طرنطة،  بَيطومان  كة 
ثةسةندكردني  ئةويش  هةية  ياسايشي 
دةســـتـــوور لــةاليــةن ثــةرلــةمــانــَيــكــي 
كَيشةي  هةَلطري  مــاوةبــةســةرضــووةوة 
(لة  دةَلَين  ثَيآ  كة  قانوونيية،  شةرعيةتي 
كة  الشرعية)  (ناقص  شةرعيةت)  كةداري 
شتي  لةسةر  بيناكراو  شتي  بَيطومان 
رووي  لة  كاريطةرييةكةي  ناشةرعيي 
كَيشةي  بة  سةبارةت  بةتاَلة.  ياساييةوة 
ــاري  ــي زان ــة  ب ــدي  ــوةن ــةي ث ــة  ك دووةم 
شتَيك  هةموو  ثَيش  هةية،  هاوآلتييانةوة 
بةالني كةمةوة ثَيويستيمان بة ضةند مانطَيك 
هةية بؤ هةَلمةتي فةرمي لةاليةن كؤمسيؤنء 
بيانيء  رَيكخراوةكاني  لةاليةن  نافةرمي 
مةدةنييةوة  سةبارةت  نيشتمانيء كؤمةَلي 
بة رؤشنبيريي دةستووري بؤ خةَلك، هةتا 
ماناي  دةستوور  بزانن  هاوآلتييان  وةكو 
ضيية؟  طرنطيةكةي  ضين،  جؤرةكاني  ضيية؟ 
هاوآلتي  ـــةوةي  ئ ــؤي  ه دةبــنــة  ئةمانة 
كوردستان لةبةر رؤشنايي ئةو زانيارييانةدا 
هةبَيت،  هؤشيارييان  تَيطةيشتنء  تــةواو 
هةروةها دةبَيت دوا رةشنووسي دةستوور 
بإطة بة بإطةي، بابةت بة بابةتي طفتوطؤي 
بكرَيت هةتا وةكو هةموو  بؤ  كراوةو جدي 
سةبارةت  تَيبطةن،  لَيي  تةواوي  بة  اليةك 
مــاوةي  يةكةم  رةشنووسي  كة  ــةوةي  ب
ساَلَيكة لة سايتي ثةرلةمان دانراوة، كة بةَلَى 
واية، بةآلم دوا رةشنووس كة ضةند رؤذَيك 
بينيويةتي؟  كآ  بآلوكرايةوة  ئَيستا  ثَيش 
باشة لةم ماوة كةمةدا كة كةمتر لة مانطَيكي 
خةَلكي  وةكــو  هةتا  دةكرَيت  ضي  ــاوة،  م
ئاماذة  دةبَيت  لةكؤتاييدا  ؟؟؟  لَييتَيبطةن 
هةرَيمة  ئةم  بةَلَى  كة  ئــةوةي  بؤ  بكةين 
بةآلم  هةية،  دةستوورَيك  بة  ثَيويستي 
دةستوورَيك بة رَيطاو شَيوازَيكي ياساييء 
ئاساييء سروشتيدا بإواتء بةثَيي ثَيوةرة 
دةستوورَيك  دابنرَيت،  ديموكراتيةكان 
ئيرادةي  نةك  دايبإَيذَيت  خةَلك  ئيرادةي 
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خوَيندنةوةيةك بؤ ثرسي دةستووري كوردستان 

كآ ثةرؤشي دةستوورة؟

لةضوارضَيوةى  شارَيكة  كــةركــوك 
ثارَيزطاية  شارو  ئةم  كوردستاندا،  هةرَيمى 
بةناهةق لةطةأل زؤر شوَينء ناوضةى ديكةدا 
لةدةستوورى عَيراقيدا ناونران «ناوضة كَيشة 
دةستوور  ١٤٠ي  بةندى  لةسةرةكان»ء 
عَيراقييةكان  ــراوة.  دان ثرسة  بةو  تايبةت 
بةو  دةنطيان  كةركوكيشةوة  بةخةَلكى 
دةستوورةدا. ئَيستا لة دةستوورى هةرَيمى 
كوردستاندا مادةى دووةم لة يةكةم بإطةدا 
بة  لةسةرةكانى  كَيشة  ناوضة  كةركوكء 
كوردستانى  مَيذووى  جوطرافيء  قةوارةى 
هةمان  دووةمى  لةبإطةى  دانراوة،  عَيراق 
 ١٤٠ بةندى  بةجَيبةجَيكردنى  ثشت  مادةدا 
بةستراوة بؤ دياريكردنى سنوورى سياسى 
بةطشتى  هةرضةندة  كوردستان.  هةرَيمى 
باشوور  كوردستانى  ناوضةى  هةندَيك 
كة  موسأل  هةموو  لةبرى  فةرامؤشكراوةو 
عوسمانيدا  دةسةآلتى  تةمةنى  تةواوى  لة 

بةشَيك  ــووة  ب كــوردســتــان  ــاشــوورى  ب
شوَينَيك  ضةند  كوتيش  لة  ــارةو  ش لــةو 
ــةآلم دةســتــوورةكــة  فــةرامــؤشــكــراوة، ب
شوَينى  ضةندين  كةركوكء  لة  ضاوثؤشى 
دةخوازَيت  ئةوة  ئةمةش  نةكردووة،  ديكة 
ئةوشوَينانة  خةَلكى  كةركوكييةكانء  كة 
خةَلكَيك  ناكرَيت  ضونكة  ثَيبدةن،  دةنطى 
بدات،  بةضارةنووسيان  دةنط  ئةوان  لةبرى 
هةرَيمى  راشكاوانة  راستطؤيانةء  دةبَيت 
بة  شوَينانةى  ئــةو  لةطةأل  كوردستان 
ديكةشةوة  لةاليةكى  زانيوةء  كوردستانى 
بةناوضةى   (١٤٠) بةبةندى  بةثاَلثشت 
بكات  ئةوة  بؤ  كار  زانيوة،  لةسةرى  كَيشة 
بــدةن،  دةســتــوورةكــة  بة  ــط  دةن النيكةم 
كةواتة  قورسة،  كارَيكى  ئةمة  من  بةبإواى 
لةتَيثةإاندنى  ثةلةثإوزَييةى  ئةو  دةبواية 
ساَلة   (١٨) لةكاتَيكدا  نةكراية،  دةستوور 
وةكو  ناوضةية  ئةم  بةبيانوويةك  هةرجارة 
كاريكردووة,  دةستوور  بآ  ناوضةيةكى 
دراوة  شوَينانةش  ئةو  ثةالمارى  تةنانةت 
لَيوةدةردةضَيت،  دةستوورةكةى  ئةمإؤ  كة 
دةستوور بؤ خةَلكى كوردستانة، كوردستان 
هَيشتا  خةَلكةكةى  خاكء  زؤرى  بةشَيكى 
نةطةإاوةتةوة ئامَيزى هةرَيمةكة، تَيثةإاندنى 
بةبآ دةنطى ئةو بةشة زؤرة، ثشتطوَيخستنى 
ئةو خاكء خةَلكةية، ئَيستاش ئةطةر بإيارة 
لةسةر  دةنطى   (٧/٢٥) لةإؤذى  دةستوور 
ثارتى  سةرؤكى  وةكو  ئــةوةش  بدرَيتء 
خؤى  كة  ــى،  وت كورستان  ديموكراتى 

سةرؤكى هةرَيمةكةشة «دةبَيتة ضقَلى ضاوى 
دوذمنانء ناحةزان»، دةبَيت كةركوكييةكانء 
هةموو ئةو ناوضانةى ديكة سندوقى تايبةت 
ئةطةر  دابنرَيت،  بؤ  بة ثرسى دةستووريان 
كآ  بؤ  ضاوةكة  ضقَلى  دةزانين  كرا  ئةوة 
بووةء بؤ كآ وتراوة، ئةطةر نا ئَيمةش  بة 
طومان بين لةو وتةية كة زياتر لةوة دةضَيت 
ئاإاستةى كوردستانيان، بةتايبةت ئةوانةى 
تَيبينييان هةية كرابَيت، دةستوورى هةرَيمى 
كوردستان دةستوورى خةَلكى كوردستانة، 
كوردستان  خةَلكى  لة  بةشَيك  بؤ  نابَيت 
ثَيويستة  بكرَيت،  تةماشا  ضاو  ضقَلى  وةكو 
سةرؤكى هةرَيم كة خؤشى سوور دةزانَيت 
٢٠٠٩/٦/٤-ةوة  لة  كوردستان  ثةرلةمانى 
داواى  نةماوة،  جةماوةريى  شةرعيةتى 
تةمومذاويية  دةستةواذة  لةو  لَيبووردن 
طوَلةكة،  بةزمانى  ئةوة  لةبرى  دةكرا  بكات، 
يةكَيتىء  سةركردةكانى  زمانةى  ئةو  هةر 
ثةرلةمان  دةكةن،  لةسةر  جةختى  ثارتى 
اليةنء  هَيزو  لةطةأل  فراواندا  لةدانيشتنَيكى 
مةدةنىء  كؤمةَلطاى  رَيكخراوةكانى 
دةنطدان  هؤكارةكانى  دانيشتبانء  ميديا 
ئةوجا  شيكردبايةوةء  بةدةستووريان 
دةنطيان لةسةر دةستوور دابا،  تَيثةإاندنى 
بةبآ  كوردستان  هةرَيمى  دةســتــوورى 
كَيشة  ناوضة  خةَلكى  راى  بؤ  طةإانةوة 
خةَلكة  بةو  سووكايةتيكردنة  لةسةرةكان، 
زؤريــان  قوربانييةكى  ــردوودا  ــةإاب ل كة 
ئةطةر  داوة،  كوردستانيبوون  لةسةر 

لةبةردةستة،  كةمةى  ماوة  ئةو  لةسةوداى 
بتوانن  كوردستان  حكومةتى  ثةرلةمانء 
بؤ  سندوق  ــةوةى  ب بكةن  رازى  بةغداد 
ناوضانة  لةو  دةستوور  لةسةر  دةنطدان 
ئةوة  نا  ئةطةر  باشة  كارَيكى  دابنرَيت، 
لةئايندةدا  كوردستان  هةرَيمى  دةستوورى 
نابَيت،  ناوضانةوة  بةم  ثةيوةندييةكى  هيض 
مادةى دووةميش دةبَيتة ئةو قسة رووتةى 
دةَلَيت  جاف  بةطى  موختار  ئةحمةد  كة 
هةرَيمء  سةرؤكى  طيرفانةوة”  ناو  ”ناضَيتة 
باش  راستيية  ئةو  ثةرلةمان  ئةندامانى 
دةنطى  خةَلك  دةستوور  دةبَيت  كة  دةزانن 
كةركوكييةكانء  كة  ئَيستا  بدات،  لةسةر 
ض  نادةن،  دةنط  كَيشةلةسةرةكان  ناوضة 
لةإاستيدا  يان  بةرضاوطيراوة،  لة  ثَيوةرَيك 
ئةوان  نادرَيتء  خةَلكة  ئةو  بةدةنطى  بايةخ 
ثَييانواية خةَلكى ديكة دةتوانن لةبرى ئةوان 
بإيار بدةن، من بةهيواى ئةوةم كة ناونانى 
كةركوك بة قودسىء دأل هةر بؤ راكَيشانى 
نةبَيتء  ئةوثارَيزطاية  دانيشتووانى  سؤزى 
هةبَيت،  دةنطيان  دَلةكة  قودسء  بةكردةوة، 
جَيى خؤيةتى بثرسم باشة ئةطةر كةركوك 
كوردستان  دةبَيت  ضؤن  كوردستانة،  دَلى 
بدات،  بةدةستوور  دةنط  دَلةكةى  بةبآ 
دةستوور  لةتَيثةإاندنى  مةسةلةكة  كةواتة 
دةستكةوتى  وةك  نابَيت  ثةلةثإوزَيية  بةو 
لةوة  نكؤَلى  كةس  لَيكبدرَيتةوة،  حيزبى 
نيية كة لةدواى ساَلى (٢٠٠٣)وة نوَينةرانى 
لةبةغدا  لةوَيو  لَيرةو  ثارتى  يةكَيتىء 

كردووة،  كةركوك  لةسةر  باشيان  شةإى 
 (١٤٠) بةندى  لةسةر  تَيبينييةكانيشةوة  بة 
ئةو  شــةإة  ئةو  لةبةرهةمةكانى  يةكَيك 
هةموو  عَيراقيبوونى  فؤإمى  كة  بةندةية 
بةديوَيكدا  ثرسيارةوة،  ذَير  دةخاتة  عَيراق 
ناكاتة  ئةمة  نييةء  ئةوة دةستكةوتَيكى كةم 
نةبووبَيت،  كةموكوإييشمان  هةَلةو  ئةوةى 
ديكةى  دابإاوةكانى  ناوضة  كةركوكء 
طرنطن  بةشَيكى  باشوور  كوردستانى 
ديوارو  لةوةى  جطة  ئةمة  لةكوردستان، 
بوون  كوردستان  ثاراستنى  لةمثةرى 
رابــردوو،  ثةالمارَيكى  هَيرشء  لةهةموو 
بإيارى  لة  بةشدارى  خؤيانة  مافى  ئَيستا 
ثةلةكردن  نا  ئةطةر  بكةن،  خؤيان  ئايندةى 
ئةوان،  راى  بةبآ  دةستوور  بةإَيكردنى  لة 
طومانةوة،  دةخاتة  ناوضانة  ئةم  خةَلكى 
هةرَيمدا  دةستوورى  دووةمــى  لةمادةى 
دةخرَيتة  دابإاوةكان  ناوضة  كةركوكء 
كارَيكى  ئةمة  هةرَيمةوة،  ضوارضَيوةى 
مادام  حةوتةمدا  لةمادةى  بةآلم  سةنطينة، 
طةلى كوردستان بةويستى خؤيان عَيراقيان 
تَييدا، دةبَيت بؤ  هةَلبذاردووة بؤ ذيانكردن 
ثرسيارى ئةو ويستة قسة لةطةأل كةركوكء 
ناوضة دابإاوةكانيشدا بكرَيت، بة بإواى من 
كوردستان  هةرَيمى  دةستوورى  دةبَيت 
ناوضة  ــوكء  ــةرك ك مةسةلةى  لــةســةر 
دابإاوةكان يان ئةوةتا نةخرَيتة دةنطدانةوة، 
ياخود رَيوشوَينَيكى ياسايى بؤ راى خةَلكى 

ئةم ناوضانة بدؤزرَيتةوة.

”كةركوكء دةستوورى كوردستان”

لةتيف فاتيح فةرةج 

هاوإآ تؤفيق

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

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٦٧٢ – ١ ئاشكرا بانطةوازي

شارباذَير. سَيوةنط لة طوندي ثرؤذةي ئاوي 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 (١ تا  ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ١- ثَيويستة
هةولَير)يان ثالنداناني وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى بَيت، (١٠

ثَيبَيت.
تؤماركردنى ثشتطيرى ثَيويستة هةرَيمن دةرةوةى كةلة كؤمثانيايةى بةَلَيندةرو ئةو -٢

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

بة كراو دياري ثارةى  بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات  بإى -٤
دوو مليؤن بإى (٢٠٠٠٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكى

ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى لةكاتى دةبَيت كة رؤذ ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت دينار
بةشداربووةكانئامادةىثرؤسةىكردنةوةىتةندةربن بةَلَيندةروكؤمثانيا ٥-ثَيويستة

ناكرَيتةوة. بةثَيضةوانةوة تةندةرةكانيان مةبةستة ئةو بكةن بؤ ديارى نوَينةرَيك يان
ثَيويستة لةبانطهَيشتةكةدا دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو -٦

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و بؤساَلى نوآ بدرَيت دةرامةتيان ثآ باجى ئةستؤثاكى
بؤ ناطةإَيتةوة كة دينار  هةزار هةشت (٨٠٠٠) 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
R٤ – ١ ئاشكرا بانطةوازي

(دووبارة). زةرطةتة طةإةكي لة بةشَيك بؤ خزمةتطوزاري طةياندني 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 (١  ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ١- ثَيويستة
هةولَير)يان ثالنداناني وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى بَيت، (٣ تا

ثَيبَيت.
تؤماركردنى ثشتطيرى ثَيويستة هةرَيمن دةرةوةى كةلة كؤمثانيايةى بةَلَيندةرو ئةو -٢

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

بة كراو دياري ثارةى  بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات  بإى -٤
مليؤن حةفتا بإى (٧٠٠٠٠٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكى

ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى لةكاتى دةبَيت كة رؤذ ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت دينار
بةشداربووةكانئامادةىثرؤسةىكردنةوةىتةندةربن بةَلَيندةروكؤمثانيا ٥-ثَيويستة

ناكرَيتةوة. بةثَيضةوانةوة تةندةرةكانيان مةبةستة ئةو بكةن بؤ ديارى نوَينةرَيك يان
ثَيويستة لةبانطهَيشتةكةدا دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو -٦

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و بؤساَلى نوآ بدرَيت دةرامةتيان ثآ باجى ئةستؤثاكى
ناطةإَيتةوة كة دينار هةزار ثةنجا ضوارسةدو ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (٤٥٠٠٠٠)
كة كةسةى ئةو سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى خاوةنةكةى  بؤ 

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

طةل نوَينةرايةتيدا ديموكراتيى  لةسيستمى
لةنوَينةران ذمارةيةك هةَلبذاردنى بة هةَلدةستَيت
(طةل)ء ئةوانةوة بةناوى دةسةآلت ثيادةكردنى بؤ

بؤماوةيةكى دياريكراو.
ثيادةى دةتوانن نوَينةران بنةماية ئةم لةسةر
ضونكة بكةن، كاروبارةكان تةواوى دةسةآلتى
راستةوخؤ بةشَيوةيةكى ناتوانَيت خؤى طةل
ثةرلةمانى ئةندامانى ثيادةبكات. ئةودةسةآلتة
هاوآلتييانى لةاليةن لةبةرئةوةى كوردستانيش 
ــردراونء ــبــذَي هــةَل ــراقــةوة عــَي كوردستانى 
بؤماوةيةكى ــدراوة ــَي ث ــان ــةواوي ت متمانةى 
دةسةآلتَيكى كةواتة دياريكراو(ضوارساأل)،
كاروبارى لةبةإَيوةبردنى هةية تــةواويــان
ثةرلةمان ئةندامانى دةبَيت بؤية كوردستاندا،
هاوآلتييانى سةرجةم بةرذةوةنديى  بؤ كار
ديكة اليةنى طوَيرايةَلى نةك بكةن كوردستان
اليةنَيك تةسكى بةرذةوةنديى لةبإياردانداو بن
هاوآلتييان بةرذةوةندييةكانى بطرنء لةبةرضاو
نوَينةرانى طوَيرايةَلى ضونكة بكةن، فةرامؤش
بةشَيوةيةكى لةبإيارداندا بؤاليةنَيك خةَلك
قةناعةتء لةسةر رةنطدةداتةوة نةرَينى(سلبى)

بإيارةكانيان.
دةيدةن هاوآلتييان كة متمانةيةى بإواو ئةو
نوَينةرانةش ئةو كة  بؤئةوةية بةنوَينةرةكانيان، 
تَيدا كةمتةرخةمى بنء متمانةية بإواو ئةو جَيى
دةسةآلتةكانى دةكات ثيادةى طةل ضونكة نةكةن،

هةَلياندةبذَيرَيت. كة نوَينةرانةوة ئةو لةرَيطاى
(ثةرلةمان)تةنيا نوَينةران ئةنجومةنى كارى
ياسادةركردننيية،بةَلكويةكَيكلةكارةطرنطةكانى
جَيبةجَيكردنء دةزطاى ضاودَيريكردنى ديكةى
دةسةآلتَيك هيض هةروةها داراييشة، كاروبارى
طةر بدات بإيار تاك بة ناتوانَيت هةرَيمةكةدا لة
ياسا كة نةبَيت سنوورةدا ئةو ضوارضَيوةى لة

دةردةكرَيت كة ياسايةش ئةو دياريدةكات، بؤى
دةبَيت هةرَيمةكةيةء هاوآلتييانى بةرذةوةنديى لة
سةرؤكى الى بَيت ريزلَينان مايةى يةكةمجار
لة باس لَيرةوة دةتوانين خؤيةوة، بؤية ثةرلةمان
كوردستان ثةرلةمانى سةرؤكى كةمتةرخةميى
ثةرلةمان ئةندامانى ئةطةر ضونكة بكةين،
ئةم كاروبارى بةإَيوةبردنى تةواوى ئاطادارى
ثةرلةمان سةرؤكى فةرز وةكو ئةوا نةبن، هةرَيمة
وردو درشتى لة دةبَيت (منصب)كةى بةثَيى ثَيطة
ئاطاداربَيت، كاروبارى ئةم هةرَيمة بةإَيوةبردنى
سةرؤك واتة سةرؤكة؟ بؤ ئةى نيية وا ئةطةر
ثةرلةمان ليذنةكانى سةرجةم كؤتايى ئةنجامى

ئةو. دةضَيتة الى
لةبردنى ئاطاى كة ثةرلةمانَيك سةرؤك بةآلم
دةخرَيتة بةئةمانةت كة نةبَيت خةَلك بودجةى
كةخؤى حيزبَيكةوة لةاليةن دةستييةوة، ذَير
سَى دةَلَيت (جارَيك هةية باآلى دةسةآلتى تَييدا
ئةمة مليؤنة)، سى دةَلَيت جارَيكيش مليؤنةء
ثةرلةمانء سةرؤك كةجةنابى دةطةيةنَيت ئةوة
بةإاستى يان خؤى، ناوحيزبةكةى باآلدةستى
حيزبةكةى هةرَيمةكةو لةبةإَيوةبردنى  ئاطاى
ضؤن ئةى كارةساتة. ئةمة كة نيية، خَويشى
ئةوةتا يا دى؟ بؤخةَلكى ثَيشةوا ببَيتة دةتوانَيت
هةر كةئةوةش دةزانَيت بةطَيل كوردستان خةَلكى
بزانَيت دةبَيت ضونكة دةردةخات، خَوى بَيئاطايى
وردى بة زؤر كوردستان هَوشيارةء خةَلكى ئَيستا
بؤية دةكةن، بةإَيوةبردنى هةرَيمةكة ضاودَيريى
كوردستان ثةرلةمانى سةرؤكى بَلَيين دةتوانين
ئةركةكانىء لةجَيبةجَيكردنى كةمتةرخةمة
هةَلطرَيت ثؤستة لةو  دةســت  خؤى هةقواية
بووة)، تــةواو ياساييةكةى ماوة (هةرضةندة 
متمانةية بإواو ئةو لةجَيى دةركةوتووة ضونكة

ثَييانبةخشيوة. كوردستان كةخةَلكى نيية

سةرؤك ضؤن

هةية مان ثةرلةمانَيك
عةبدولَآل نةجم

جيهانةدا ــةم ل ئاستةمة  زؤر
دؤخي بة كة بدؤزيتةوة  كؤمةَلطايةك 
ضونكة هؤكاري طؤإاندا تَيثةإنةبووبَيت..
بةرهةمهَينان ئامرازةكاني ئابووريء
خؤياندا لةطةأل طؤإاندانء لة هةميشة
كؤمةَلطا ستراكتؤري ثَيكهاتةو دةتوانن
دةوارنشيني كؤمةَلطاي ءَينة بؤ بطؤإن،
تا شوانكاريي، كؤمةَلطاي بووةتة
ــار دواج كشتوكاَليء طةيشتووةتة
ثيشةسازيي كؤمةَلطايةكي ــةرةو ب

ءةرضةرخاوة.
زانستيء ضةمكَيكي طـــؤإان
كؤمةآليةتيش طــؤإانــي فةلسةفيية،
دةتوانرَيت سؤسيؤلؤذيية، ضةمكَيكي
ءةكو كارَيكي  كاردانةوةي بة طؤإان 
شةإ يا جةنط يان شؤإش يان كودةتا
بكرَيت، بةرجةستة داهَينانَيك يــان
بةإَيكةوت مــَيــذوودا لة نموونة بؤ 
ءاقيعدا لة بةآلم دؤزراوةتــةوة، (ئاطر)
ذياني ستايلي لة طؤإانكاريي طةورةترين
كؤمةَلطادا دةستةبةركردووة.. مرؤظء

توانيويةتي (ئاسن) مادةي هةروةها
ماشَين بةرهةم مةكينةو كَيآلنء ئامَيري
كاركردنء جؤري  دواجــار بهَينَيتء
كاري دابةشكردني بيركردنةوةو
ثةيوةندي ئةمةش كة طؤإيوة، مرؤظي
هؤشياريي ئاستي كــؤمــةآليــةتــيء
بيرمان طؤإيوة، كؤمةَلطاي تاكةكاني
كارطةكاني دروستكردني نةضَيت
(بــازاإ)ي شــاردا، لة بةرهةمهَينان
خةسَلةتي توانيويةتي كة ئافةريدةكرد
ــاردا ش لــة ــرؤظ  م نيشتةجَيبووني
شاريش خوَلقاند، (شار)ي بضةسثَينَيتء

خَيزانء ثَيكهاتةي لة طؤإانكاريي تواني
مرؤظء ثةروةردةكردني ئاراستةكاني
لة نَيوانيان كؤمةآليةتي ثةيوةندي

دروستبكات... كؤمةَلطادا
لةثاأل كوردييةكةمان كؤمةَلطا بةآلم
ئايينىء فاكتةري ئابووريدا، هؤكاري
بوون بنضينةيي هؤكاري دوو سياسيش
ستراكتؤركردنيدا، بةفؤرمولةكردنء  لة
ضةقيان طؤإانكارييةكان ئاراستةي بؤية
ثةرشوبآلوبوون سستء نةطرتووةو
بةرةو كؤمةَلطادا ءةرضةرخاندني لة
ءتنة شاياني كرانةوة. ثَيشكةوتنء
بونيادي لة شةرمنانة  طؤإان  ضةمكي
خَيَلةكييةوة لة كورديدا، كؤمةَلطاي
بةخؤوة دةركةوتني شارستانَيتي بؤ
لةطةأل الوةكيش  طؤإانكاريي ــوة.. دي
هاتووةتة شارةكاندا طةورةتربووني
طوندةكاندا شارؤضكةو لة بةآلم ئاراوة،
بيستةمدا سةدةي لة بَيهَيزبووة.. زؤر
راثةإين) (جةنطء دياردةي  دةتوانين
طؤإان طرنطي  كانطاي فاكتةرو دوو  بة
دةزطاكاني خَيزانء ثَيكهاتةي كة دابنَيين،

طؤإي..
ــرؤســةي  ث ــدا ــةش ــةدةي  لـــةم س
ديكتاتؤر رووخاني ءآلتء رزطاركردنى
جيهانطيرييء بــةإووي دةرطــا تواني
دةرئةنجام كة بكاتةوة، تةكنةلؤذيادا
ناكاوي كتوثإو ءةرضــةرخــانــَيــكــي
طؤإان ضةمكي كة دروستكرد ءةهاي
كة هاتةثَيش، مرؤظ لة شؤكَيك ءةكو
كورد تاكي بة هؤشياريي خؤيدا لةطةأل
خةمآلندني بة  طةيشت تا  بةخشي،
لة طؤإان ضةمكي  ءةرطرتني عةقَليةتي 

مامةثيرةيةكي بة تا كؤآلنةوة  منداَلَيكي
ءشةي بةجؤرَيك ــات، دةط مزطةوت
زؤرينة قةناعةتي نةخَير.. بة بووة بةَلَي
هةوادار ــشء دةروَي كةمتربووةتةوة،
بتةكان ياخي..  رةخنةطرو بوونةتة 
سادةو موقةدةس  ثيرؤزو شكاونء 
ملكةضي سةردةمي بوونةتةوة.. ئاسايي

بةسةرضووة..
طوندَيكي جــيــهــان ــة ــووك ــةن ه
(طؤإانةكةي دروشمي ضكؤالنةية،
لة مَيذوو حةتميةتي بةثَيي هةر ئؤباما)
تَيكؤشةرانء نووسةرانء ئةمريكاوة
طةيانديانة نوَيخواز فيكرى عةقألء
طؤإانء ليستي داهَينةراني سلَيماني..
كة دةزانن ئةوة  ضاك هةواداراني زؤر
هةنووكةكؤمةَلطاي كورديطةيشتووةتة
كة دةكات، طؤإان داواي كوآلنء دؤخي
سروشتيي رةنطدانةوةيةكي ئةمةش
سياسي كؤمةآليةتيء ئابووريء دؤخي
عةقَليةتي هةستيارةيةو  قؤناغة  ئةم
ستايَلي سةر دةخاتة فشار طؤإانخوازيي
دةسةآلتء حوكمإانيةتي كؤني دَيرينء
حيزبة خؤسةثَينة شمولييةكان.. ثَيإةوي
طؤإانء هةنووكة برادةرينة طةلؤي
ئةم ضركةساتةدا طؤإانخوازان بةطوَيي
ئةي دةَلَيت هاواردةكات،  دةضرثَينَيتء 
بةسةو كوردستان: سياسي دةسةآلتي
ذةنطرتووي كؤنء كاذي ثَيويستة ئيدي
ستايَلي فإَيبدةينء حوكمإانيي شَيوازي
هاوضةرخةكةمان كؤمةَلطا  ذياني

بطؤإين.
كؤمةآليةتى تويَذةرى *

كؤمةلَگاو

گؤأان حةتميةتي
* رةسوأل ئةحمةد حةمةى

بؤضــــوون birura. rozhnama@gmail.com

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R١٥ – ٢ ئاشكرا بانطةوازي

قةرةناو. لة سندوقي لوولةيء ئاوةإؤي 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
 ٢٠٠٩/٧/٨ رؤذى  تا  دةكات  ثآ  دةست   ٢٠٠٩/٧/٢ رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير
تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٧/١٩ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

خؤجَييةتي كارطَيري بؤ نيوةإؤ ١٠ى
ثَيش كاتذمَير١١ى ٢٠٠٩/٧/١٩ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

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

ثَيبَيت.
تؤماركردنى ثشتطيرى ثَيويستة هةرَيمن دةرةوةى كةلة كؤمثانيايةى بةَلَيندةرو ئةو -٢

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

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

ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى لةكاتى دةبَيت كة رؤذ ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت دينار
بةشداربووةكانئامادةىثرؤسةىكردنةوةىتةندةربن بةَلَيندةروكؤمثانيا ٥-ثَيويستة

ناكرَيتةوة. بةثَيضةوانةوة تةندةرةكانيان مةبةستة ئةو بكةن بؤ ديارى نوَينةرَيك يان
ثَيويستة لةبانطهَيشتةكةدا دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو -٦

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

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
مةرجةكاندا. نةبووني كاتي لة نابآ بةشداربووني مافي بةلَيندةر -١١

دانا احمد مجيد
سلَيماني ثارَيزطاري
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بة سوكايةتيكردن جوَيندانء دياردةى
بآلوكراوة سةربةخؤكان، رؤذنامةنووسء
كؤنة، فيعلَيكى نيية،  تــازة  دياردةيةكى
عةنتةرء بةرثرسء راستةقينةى ئةتوارَيكى
جوَينء هةر لةثشت حيزبة،  هةرقلةكانى
هةإةشةيةكى ضاوسووركردنةوةيةكةوة
دةمكوتكردنء بــؤ ئــامــادةيــة  طـــةورة 
هةر ناإازيىء دةنطَيكى هةر بَيدةنطكردنى
لة ثةنجةرةيةك دةخوازَيت كة مرؤظَيك
لَيشاوَيك لةإاستيدا  بكاتةوة. راستييةكان 
بوونةتة حيزب دةستإؤيشتووى بةرثرسء
بيروإاء ئازاديى راستةقينةى كوشندةيةكى
خامؤشكردنى كثكردنء لةسةر كــار

دةكةن. راستييةكان
تا حكومةتةوة سةرؤكى لة هةر تائَيستا
دةسةآلتدارةكةء حيزبة هةردوو سةرؤكى
زؤر جوَينى دةســةآلتــداران، بةرثرسء 
سوكءناشرينيانداوةبةرؤذنامةنووسانء
كؤمةَلطا، تةواوى رؤشنبيرانء رؤذنامةء
قسةى جوَينء كؤمةَلَيك نووسينةدا لةم من
بيرى دةهَينمةوة بةرثرسانة ئةو ناشرينى

رؤشنبيران. خةَلكء
بوختانانةوة جوَينء ئةو دوايةمين لة
بارزانى نَيضيرظان دةستثَيدةكةين...
رؤذنامةى لة  حكومةتة، سةرؤكى  كة
«شةإَيكى ــت: ــَي دةَل شةرقولئةوسةتدا
لةاليةن كة هةية  ئَيمة دذى موخابةراتى 
جَيبةجَيدةكرَيت»، ئَيمةوة راطةياندنةكانى
دةقاودةق بارزانى نَيضيرظان قسةيةى ئةم
كارى كوردستان راطةياندنةكانى واتة
مةبةستى بَيطومان دةكةن،  موخابةراتى
خةباتء مةبةستى خؤ ــازادة، ئ ميدياى
قسةية ئةم ئةطةر نيية، نوآ كوردستانى
ستةمكار ديكتاتؤرء سةرؤكَيكى هةر
وةك بوو ئاسايى تاإادةيةك بيكرداية،
سةركوتكردن ديكتاتؤرىء حاَلةتَيكى
بةآلم بةداخةوةسةرؤكى حيسابى بؤدةكرا،
خؤيان كردووة كة قسانةى حكومةتَيك ئةم
مافةكانى بةرطريكارى ديموكراسىء بة

دةزانن. مرؤظ
مةكتةبى ــكــى ئــةنــدامــَي دواجــــار 
نيشتمانى يةكَيتى زمانحاَلى سياسىء
«ئاوَينةء ــَيــت: دةَل لةكؤبوونةوةيةكدا
ــةرن» ك زةإةى  هــاوآلتــى ــةء ــام رؤذن
،(٢٠٠٩/٦/١٧ ئاوَينة، سايتى (سةرضاوة
دةطاتة هةإةشةكردن جوَيندانء ئالَيرةدا

مةترسيئامَيز. ترسناكء ئاستَيكى
ميدياى بــة ــنــدان جــوَي لــةإاســتــيــدا
ئةو سةرلةبةرى بة جوَيندانة ئــازاد،
هاوآلتييانةى نووسةرء  رؤذنامةنووسء 
رؤذنامانةدا لةم دَيإَيكيان تائَيستاكة
كؤمةَلطا بة جوَيندانيش بآلوكردووةتةوة،
ئينسانةكان، بةداخةوة تةواوى جوَيندانة بة
نمايشى تا دوايةمين هةناسة كلتوورة ئةم

دةكات. خؤى قَيزةونى ناشرينىء
زمانة ــنء جــوَي ــةم ئ لــةإيــزكــردنــى
كورد دةسةآلتدارانى تةشهيرئامَيزانةى
زمانحاَلى سةرؤكى حكومةتةوة تا لة هةر
عةنتةرء ــرسء ــةرث ب تــا  حيزبةكانء
ناشرين، قسةى جوَينء  ثاَلةوانةكانى 
دةسةآلتى كة دةردةكةوَيت بؤ ئةوةمان
مةترسيدارء ئاستَيكى ض لة حكومى حيزبىء
ئازادء ميدياى بةرامبةر هةإةشةئامَيزدان
تَيكإا رؤذنامةنووسان، رؤشنبيرانء
سةركوتكردنء دذايةتىء لةسةر كؤكن
روانينء رةخــنــةء هــةر قبوَلنةكردنى

جياوازييةك.
مامؤستاى ئةدةبء  بة بوون  ئةوانة كَين
جوَينفرؤشة ئةو خوتبةبَيذى ئةخالق..؟ كَين
جوَين ــواردووةء خ دنيايان  عةنتةرانةى
بةثَيى بةرثرسةو هةر دةدةن..؟ خةَلك بة
بة جوَين دَيتء خؤى ئارةزووى عةزةآلتى
دةدات، رؤذنامةنووسان نووسةرء خةَلكء
كؤنفرانسَيكدا ثرَيس لة تاَلةبانى جةالل
دةَلَيت: رةخنةطرةكان رؤذنامةنووسة بة
ئةمة دةوةإَيـــت»، مانطةشةو بة «سةط
كةسَيكىديكة دةَلَيت، سةرؤكىوآلتةكةتةوا
رؤذنامةطةريدا كؤنفراسَيكى لة رامبؤ وةك
كؤمةَلطاى وتى، فراوانةوة بةسنطَيكى
نانى وةختَيك  واية،  سةط  وةك كوردى 

دةَلَيت هةروةها ناوةإَيت، ثَيت دةدةيتآ
ترين بَيشةهامةت ئَيمة  الدَيكانى  خةَلكى
تةلةفؤن بة ديكةش بةرثرسَيكى خةَلكن،
دةَلَيت: غةريب رةحمان رؤذنامةنووس بة
ئةوتؤثَينم»، سةط وةك  ئةطينا  «بَيدةنطبة
هةرَيم، سةرؤكى بةرزانيش، مةسعود
خةباتدا رؤذنامةى لة ٢٠٠٦دا ساَلى لة
ميللةتى خةباتى  دذى «ئةوانة دةَلَيت: 
بة ديكةش بةرثرسَيكى دةنووسن»، كورد
طةرمة، دَلى «خةَلك دةَلَيت: نووسةرَيك
كؤآلنَيكدا لة مةطرة  رةخنة  ئــةوةنــدة
عةبدولقادر، فةرةيدون ثاشان دةتكوذن»،
ئةندامىثَيشووىمةكتةبىسياسيىيةكَيتى،
ســةراوى ئاسؤ ئاوَينةء رؤذنامةى بة 
جطة ئةمة بةرةَلآل».. «بَيئةدةبء دةَلَيت: 
سوكانةى كة جوَينة هةإةشةو لةو هةموو
رؤذنامةء خةَلكء بة دةرهةق بةرثرسةكان
كردوويانةء سةربةخؤكان رؤشنبيرة
جوَينء ثاَلةوانى كؤمةَلَيك وةك تائَيستاش

بةردةوامن. سوك قسةى
قسةى وةشاندنى جوَينء  كلتوورى
سوكءبَيمانالةوعةقَليةتةدةرةبةطخوازيىء
كة سةرضاوةدةطرَيت كوَيخاطةرييةوة
هةناسةكانى دوايةمين تا ــت دةخــوازَي
شةإانطَيزيدا قوإاوى لة خؤى سةرتاثاى
كردةيةكى تةنيا شةإانطَيزة بكات، شةآلأل
بةَلكوبةرلةوةى كردارىءهةستثَيكراونيية،
خولياء خةياألء بَيت، ثراكتيزةكردن
مةرطدؤستىء قوَلى  هةستَيكى دنيابينيية، 

بةرامبةرة. سإينةوةى
لوتكةى ــدان ــن ــوَي ج ــدا ــي ــةإاســت ل
شارستانييةوة، لــةإووى بَيدةسةآلتيية
كؤنخوازييةء طةشةثَيدانى جةهلء ترؤثكى
بؤ سةرسةختانةية طــةإانــةوةيــةكــى

بةدةوييةتء ذيانى دةشتةكى.
بــةرثــرسء ــن ــدي ــةن تــائــَيــســتــا ض
حيزبى بةربةستَيكى ثايةطةندةَلى حكومىء
رادةربإينء ئازاديى لةبةردةم طةورةن
هةإةشةيةكى هاوكات رؤذنامةنووساندا،
مةترسيئامَيزنلةبةردةمرؤذنامةنووسانء
سةربةخؤكان، نــووســةرة ــةء ــام رؤذن
كؤمةَلطاى سةربةخؤكانى رَيكخراوة
سةرجةم ثَييانبكراية هةندَيكيان  مةدةنيدا،
سةربةخؤكانيان رؤذنــامــة نــووســةرء
راي طشتى لةبةر بةآلم بة قةنارةدا، دةكرد
هةإةشة دةتوانن بةآلم وةستاون، جارآ
خةَلكء بة بــدةن سوك جوَينى  بكةنء
بكةنء فةالقةى بفإَيننء رؤذنامةنووس

داإَيذن. كوشتن دةمكوتكردنء ثالنى
هةرقالنةى عةنتةرء بةرثرسء ئةو
كة ئــةوانــةى ــة ثــَيــيــانــوايــة حــيــزب ك
بَيئةدةبن، ئاشكرادةكةن،  حةقيقةتةكان 
بوَيرء رةخنةطرة رؤذنامةنووسء  ئةو
راووإوتـــى لةسةر ثــةردة ئــازايــانــةى
ـــوزارء زةوي داطيركردنى نيشتمانء
هةندَيك ــى رةش فايلى ــةوةى ــدان ــةَل ه
كؤمةَلطافرؤشء جاسوسء  مةسئولى
موخابةراتن، هةَلدةدةنةوة، نيشتمانفرؤش
سةربةخؤيانة بآلوكراوة رؤذنامةء ئةو ئايا
طةندةَلىء كة موخابةراتن بَيئةدةبء
حيزبء بةرثرسء عةنتةرياتى تاآلنخؤرى
بةرثرسانى سيحريى نةسريةى بودجةء
يان ئاشكرادةكةن، حكومةت حيزبء
كؤمثانياء ــان دةي كة بَيئةدةبن ئةوانة
خستووةتة تةالريان كؤشكء ء خانوء
ئةو ئايا  خــؤيــانــةوة، غةبغةبةى ــر  ذَي
كة بَيئةدةبن بةسةليقانة رؤذنامةنووسة
نووسينةكانياننء قةَلةمء خاوةنى تةنيا
سةرضاوة ئةو روونكردنةوةى ئةوان كارى
كة طةندةَلىءراووإوتى بةرثرسةكان لَيَلةية
بةرامبةرى بَيدةنطى كة لةئاستَيكداية

طةورةية. بَيئةدةبييةكى بؤخؤى
بريتيية ئَيوة، لةالى ئةخالق ئةدةبء 
ناعةدالةتىء بةرامبةر بَيدةنطى لة
عـــةرزةخـــواردنء ـــواردنء ـــرؤذةخ ث
دةرةبةطء لةالى ئةدةب كؤمثانياخواردن،
بَيدةنطييةكى لة جطة بضووكةكان ديكتاتؤرة
كؤمةَلطا هاوآلتييانء طرانى ــةورةو ط
ئَيوة لــةالى ئةخالق نيية، ديكة هيضى
بآ خاوةنى بكةن بة لةوةى خؤتان بريتيية

سةرضاوةكانى سةرلةبةرى قةيدوشةرتى
ئَيوة ــةالى ل ئةخالق جوانترين ــان، ذي
خانووةكانتانة، تةالرء بةرزكردنةوةى
بريتيية ئَيوة لةالى ئةدةب قةشةنطترين
سةدان دةبَيت بةإَيطادا دةإؤن كة لةوةى
ئا بَيت، بــةدواوة  حيمايةتان  ئؤتؤمبيلء

جوانةكانى ئَيوة. ئةخالقياتة ئةمةية
زةندةقيان ديكتاتؤرةكان تةنيا
جياوازء طروثة ئؤثؤزسيؤنء لة ضووة
دةستةبذَيرة ناوةندء  رةخنةطرةكانء 
ــةرة ــووس ن ـــىء رؤشــنــبــيــرء ـــاإازي ن
ئةو ئازادةكان. رؤذنامة سةربةخؤكانء
بةرى قيامةت تا بةنيازن دةسةآلتانةى
دروَينة هاوآلتييان سةرلةبةرى رةنجى
طةندةَلىء لة شةآلَلن  ئةوانةى بكةن،
ئةوانةى ناعةدالةتى، لة ثإة طيرفانيانيان
ضةمكة ــرنء ــؤدَي م دنــيــاى بــة  فــإيــان 
هاوضةرخبوونء زيندووةكانى هــةرة
ــؤإانء ط شارستانىء وةرضــةرخــانــى
لة تؤقيون بَيطومان نةماوة، كرانةوة

ئؤثؤزسيؤنةكان. نةيارء رةخنةء
حيزب دةإاســــةى ــة ب ئــةوانــةى
ئةوانةى دةكــةن، دروَينة بةختةوةريى 
ثياوى ذيرترين عاقَلترينء ثَييانواية
ثــرؤذةيــةكــى ثــالنء هيض دنيايينء
ناوةندَيكى سازكردنى بؤ نيية زيندوويان
دواجار دةبَيت  لَيكحاَليبوون، طفتوطؤء 
خامؤشكردنى كوشتنء  كة لةوةتَيبطةن 
شارستانى، ديالؤطَيكى طفتوطؤء هةر
روانينء كوشتنى دةكاتةوة دةرئةنجام
زيندووكردنةوةى جياوازةكان، دنيابينيية
ستةمكاريىء ثةنهانةى تاريكء بةشة ئةو
رةهاطةرايى، تاكثةرستىء ديكتاتؤريىء
هةوَلطةرَيكى دةبنة ئةمانة  هةموو تَيكإا
كؤمةَلطا خاَليكردنةوةى  بؤ ترادسيؤنى 
ثراكتيكىء بزاوتَيكى ئةكتيظيتىء هةر لة
خةمَيكى هةر لة كلتوور بةتاَلكردنةوةى

مةعريفىء شارستانى. 
حةقيقةت ثَييانواية دةسةآلتانةى ئةو
خاوةنى بة خؤيان خؤياندايةء طةرووى لة
راستييةكان حةقيقةتء بَيقةيدوشةرتى
كةموكوإين، ــةو ــةَل ه بــآ دةزانــــنء
ديكتاتؤرء دةسةآلتطةلَيكى سةدةرسةد
وةك ضؤن ئةو جةنطاوةرانةى ستةمكارن،
ئازاديىء سةربةخؤيىمرؤظةكان ثَييانواية
ئةم لةإَيى تفةنطةكانيانداية، لولةى لة
دةكــةن خؤيان ئةخالقييةوة ستةمة
سةرلةبةرى هةميشةيى ميراتطري بة
سياسىء ـــوورىء  ـــاب ئ ســـةرضـــاوة

شارستانييةكان. فةرهةنطىء
عةنتةرانةى بةرثرسء دةزطاء ئةو
حكومةتء هةموومان دةبَيت  ثَييانواية
قسةيان خؤشبوَيتء بةرثرسةكانمان
شوكرانةبذَيريان ستايشكارء ثَينةَلَيينء
كةس دةبَيت  ثَييانواية ئةوانةى بين، 
حيزبء بــة قسة نــةطــرَيــتء رةخــنــة 
دامةزراوةكانى بةرثرسء حكومةتء
بَيئاطاء مرؤظطةلَيكى سةدةرسةد نةَلَيت،
شارستانىء مةعريفىء لةإووى وَيرانن
جةهلَيكى طرفتارى فةرهةنطييةوةء
ثراكتيزةكردنى بــؤ كــوشــنــدةبــوون

كؤمةَلطا. بَيدةنطكردنى ستةمكاريىء
جاهيلترين فاشيلترينء ترسنؤكترينء
لة كــة ــانــةن دةســةآلت ــةو ـــةآلت ئ دةس
دةترسن، رؤذنامةكان نووسةرء شاعيرء
طؤظارء رؤذنامةء لة ضووة زةندةقيان
خوازيارن سةربةخؤكان،  بآلوكراوة 
خومخانةكانيان ثؤليسخانةء بةنديخانةء
شاعيرء نــووســةرء لــةو ثــإبــكــةن 
رووى كة سةربةخؤيانةى  رةخنةطرة 
ئةوانةى ئاشكرادةكةن، طةندةَليان رةشى
مةسئولء راووإوتى دزىء  طةَلوطيثاَلى
ئةحبابةكانى حــيــزبء هةرقلةكانى
طةشى رووى ئةوانةى ئاشكرادةكةن،
جةهلى غــةبــغــةبــةى ــىء ــةت ــةدال ــاع ن
سةر دةخةنة كؤمثانياكانيان دامودةزطاء

كاغةز.
بةرامبةر دةبَيت ثَييانواية ئةوانةى
طران طــةورةء  ناعةدالةتييةكى هةموو
دةبَيت طةندةَلى سيخناخبوونى بةرامبةر

ئةوانةى هةبَيت، طــةورة بَيدةنطييةكى
عةنتةرياتى بةعسء ياساكانى بةثَيى
بدةن زنجير  قفألء دةيانةوَيت  حيزبى
سةربةخؤكان، ئازادء رؤذنامة لةدةمى
دةســتــةيــةكــى ـــةوانـــةى بـــةكـــردار ئ
دروستكردووة ثياوكوذيان مافياطةرىء
خوَينإشتنى تؤقاندنء  ترساندنء  بؤ
بوَيرء رؤذنامةنووسة رةخنةطرانء
دةبنة كوشندانة ئةم تَيكإا سةربةخؤكان،
خوَينإشتنى بؤ راستةقينةكان جةالدة
دةبنة تَيكإا ذياندا، لةبةردةرطاى حةقيقةت
لة كة نهَينى شاراوةء ناديارء هَيزطةلَيكى
حيزبييةكانةوة حةشارطة نهَينىء دةزطا
حةشارطةيانةوة لةو  هةر  هةَلدةقوَلَينء 
كوشتنء هـــةإةشـــةكـــردنء ثــالنــى 
دادةإَيذن، حةقيقةتةكان سةرنطومكردنى
لةسةر كار تاريكانةوة حةشارطة لةو هةر
كوشتنى فةنتازياى مةرطء ئيستاتيكاى
نووسينء ئازاديى رادةربإينء ئازاديى
دةرةوةى رةخنةطرةكانى قةَلةمة

دادةإَيذن. حيزب عةنتةرياتى
كة رؤشنبيرانةى  نــووســةرء ئــةو 
ئازاديى لة بةرطرى  رةخــنــةدةطــرنء 
زؤر ــان ــارةي ذم دةكـــةن، ــن ــإي رادةرب
جةهل لة  بةرطريى ئةوانةى بةآلم كةمة،
جةهلء مامؤستاى  بوونةتة ــةنء  دةك
بةآلم ثَيشَيلكارييةكان ذمارةيان خةياَليية،
رؤشنبيرانة نووسةرء ئةو تةنيا دواجار
رؤشنبيريىء ئةدةبىء وةرضةرخانى
سةربةخؤء كة دروستدةكةن شارستانى
لة بةرطريى ئَيسك  تاسةر  رةخنةدةطرن، 
حةقيقةتةكان دةكةنء رادةربإين ئازاديى
بَيدةنطيية تةوقى ئةو ئاشكرادةكةنء
كؤمةَلطاء ملى خراوةتة كة دةشكَينن

هاوآلتييان.
تةنيا  رؤشنبير ئةركى لةإاستيدا  
كَيشة ــاردةء دي لةسةر نيية قسةكردن
لة رةخنةطرتنيشة بةَلكو  طــةورةكــان،
ناشارستانى ناشرينء دياردةيةكى هةر
هةوَلى لــة بــــةردةوام ـــةآلت دةس كــة 

بضوككردنةوةيانداية.
ــت ــةوَي ــان دةي ــةى ــان ــةآلت ــةو دةس ئ
ثَيشَيلبكةنء رادةربإين ئازاديى مافى
رةخنةطرانء رؤذنامةنووسانء دذايةتى
ياساطةلَيكى سةرةتا بكةن، رؤشنبيران
بؤ دادةإَيـــذن دواكــوتــوو  هةمةجىء 
كؤتوبةندى دنيايةك  بــةرثــاكــردنــى 
قةومى، ئةمنى ئةخالقىء سياسىء 
بارودؤخةكة كؤنترؤَلكردنى بؤ دواتر
تومةتباركردنى جوَيندانء بة هةَلدةستن
بةوةى ئازاد، ميدياى رؤذنامةنووسانء
دةكةنء جاسوسى كارى موخابةراتى كة
بتؤثَينرَين، سةط وةك دةبَيت وآلتاننء
ناشرينيان ســوكء جوَينى هـــةزاران
ئةو سةرلةبةرى دواجار بةآلم ثَيبدرَيت،
روانينء بَلندى ناطاتة سوكانة قسة جوَينء
وةك ئازادةكان، سةربةخؤء دنيابينيية
ناطاتة حيزبى سياسىء رةزالةتى ضؤن
طؤإانى طةورةى  رةخنةء خةمى  بةرثَيى 
سةرلةبةرى هةمانشَيوة  بة  ريشةيى،
هةناسةى دوايةمين وةك جوَينانة ئةم
لة كة  دةكرَيت بؤ حسابى جةلالدانة ئةو
لة جطة ذيانياندا رؤذةكانى  دوايةمين
ديكةيان هيضى سوك، قسةى جوَينء
ناشرينىء خةرمانى سةر بيخةنة نيية

خؤيان. قَيزةونييةكانى
خاكةتان ثــارضــة ــةم ئ لةكاتَيكدا
كةالوةيةكى وَيرانكردووةء كردووتانة بة
بَيطوَيىء ناعةدالةتىء لةإَيى طــةورة،
ناشةفافيةتء نابةرثرسيارَيتىء
ســةتــةمــكــاريــىء ــةتء ــؤري ــات ــت ــك دي
رؤذنامةنووسانء لة هةإةشةكردن
موقةدةساتى بة طاَلتةكردن رؤشنبيرانء
مرؤظ، كةرامةتى شكاندنى هاوآلتييانء
تاكة ناحةقيانة ئةم هةموو سةربارى
مابَيتةوة ناشارستانى ناشرينء فيعلَيكى
جوَيندانة شةإانطَيزيى، دواهةناسةى وةك
جياوازةكانء سةربةخؤء ميديا بة
تةواوى رؤشنبيرانء رؤذنامةنووسانء

كؤمةَلطا.
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نةوةيةك
ضاوةإوانيي لة

طؤإاندا
عةلي* مةريوان

مةترسييةك هيض
هيض نيية، طؤإاندا  لة
لةبةردةم كَيشةيةك
ـــــةوةي ـــــدان وةآلم
سةدةدا ثرسيارةكاني
نيية كَيشةيةك  نيية، 
تؤكمةترين هةَلتةكاندني لة بَيت ترس ناوي
بَي قةيرانَيكي ناكةوينة طةندةَلي، بنةماكاني
دامودةزطايي بَي سيستمي طةر ضارةنووس،
خؤمان سةردةمي نيية نةوةي طرفتَيك بطؤإين،
مةترسييةك ض رابهَينين، خؤيان ثرسيارةكاني بة
ئازادانة بتوانن نوَيكان نةوة طةر طؤإَيية لة
ضاكي ئةوان بة كة بكةن شتانة دةستكاري ئةو

بطؤإَيت. دةزانن
لةو بةر  ئةطةر دةقةومَيت كَيشةيةك ئايا 
لةسةر كة بطرين قوآلنة  ئةخالقيية برينة
ض داضؤإيوةتةخوارآ؟ ئَيمة سياسي جةستةي
كَيشةيةكدةقةومَيتطةر هاونيشتمانيانيهةرَيم
ثةرلةمان لة بإيارةكان طةر بزانن؟ راستييةكان
ض ؟ نةزانراودا قايمء ضوارديواري لة نةك بدرَين
هاوآلتييان زؤرترين طةر روودةدات كَيشةيةك
هةبَيت؟ وآلتةكةيان بودجةي لةسةر زانيارييان
بودجة حكومةت طةر روودةدات كَيشةيةك ض

ثَيضةوانةوة؟ بة نةك حيزبةكان بة بدات
ــةوةي ــدان وةآلم لةسةروبةندي ئَيستا
كاتي ئَيستا ثرسيارانةداين، ئةو زؤرترين
كاتي راديكاآلنةية، طؤإاني وةرضــةرخــانء
ئةم مةعنةوي ماديء ساماني  ضيتر ئةوةية
ئةوةية كاتي  نــةإوات، ــةدةر ه بة هةرَيمة
دامــودةزطــا ئةقألء لؤذيكي لة بإيارةكان
لة نةك سةرضاوةبطرَيت، دةوَلةتييةكانةوة
لَيثرسينةوةء ساتي خَيزانةكانةوة، ئةنجومةني
ئةو كةموكووإييةكانة، دةستخستنةسةر
بةهةإةشةءطوإةشةي ئاوابوونكة رؤذطارانة
دواإؤذَيكي طؤإانء لة بير دةرةكي ناوخؤييء
هةَلهَينا ضاومان كة ئَيمة ثرشنطدارنةكةينةوة،
دةريايةك كة زةمانَيك سةردةمء كوإي بووينة
ئةوةية كاتي كات رذابوو، ثشتمانةوة لة خوَين
ئةو سوورايي لة خؤمان سةدةي ثرسيارةكاني
كوردبوونء سومبلي دةرةوةء بَيتة خوَينةوة
بة بكةين ديموكراسيبوون نةتةوةييبوونء
ناسيوناليزمي كورديدا بةناو ئةو رؤحةي بةري
كوردايةتيية ئاشتكردنةوةي كاتي طوزةردةكات،
هاوآلتيبوونء يةكي وةك مافي لــةطــةأل
سةدةي طةر هاونيشتمانيبوونء مافي مرؤظ،
رابردووثإاوثإبووبَيتلةكوشتنءوَيرانكارييء
بة سةدةية، خؤمانة ئةم ئةوا مافي خوَينإشتن،
ديموكراسي ئازادييء بةختةوةرييء سةدةي
ئةم ثَيشةنطي ئةوانةي كَين رةنطإَيذبكةين،

راديكاآلنةية دةكةن؟ قوألء طؤإانة
لة ثارَيزطاريكةر ــةوةي ن نــوآ، ــةوةي ن
لةبةرامبةر ئيستكردن جياوازيخوازييء
طؤإانء ماتةوزةي نةوةي نوآ نادادثةروةريي،
شةرم بَي كة ثرسيارانةية ئةو خوَلقَينةري
دةيكات، نةوةيةك رابردوو بةرامبةر نةوةكاني
خؤي سةردةمةكةي نوَينةرايةتي دةتوانَيت
طؤإان رةهةندةكاني لة  قووَلي  بة كة بكات،
سةردةمةدا لةم بؤية ئةو تَيبطات لةوة تَيبطات،
كاروانةي لةو هةبَيت جدي بةشداري تا دةذي
وَيناي دةتوانَيت نةوةيةك دةخوَلقَينَيت، طؤإان
كلتووري لة رَيز كة بكات، جياوازةكان ئايديا
بطرَيت، بةرامبةر جياوازيخوازيءئازادييةكاني
نةوةي جةوهةري ــؤإان ط بة بــاوةإبــوون
ناوي هةبَيت شتَيك طةر  ثَيكدةهَينَيت،  نوآ
ئةم كة ئةوةية نوآ! نةوةي مؤراَلي بة بةرين
كة نةبَيت حيكايةتانة ئةو طوَيبيستي نةوةية
بَيت، خؤيان ثةراوَيزخستني دةرئةنجامةكةي
رؤحي بة بةرين نــاوي هةبَيت  شتَيك طةر
ئازادانة نوآ نةوةي كة ئةوةية ديموكراسي!
لَيذبكاتء ديكة نةوةكاني بة شوَين بتوانَيت
سةردةمي سةختةكاني ثرسيارة رووبةإووي
ناوي هةبَيت  شتَيكيش طةر بكاتةوة، خؤيان 
نةوةي كة ئةوةية طؤإان، ئةندَيشةي بة بةرين
ضةند لةبةرامبةر نةكرَيتةوة بضووك ضيتر نوآ
نوآ، نةوةي بةَلكو كاتيدا، تَيثةإء خواستَيكي
جيهانء وَيناي ئةندَيشانةوة  ئةو  قووآليي لة
نةخراوةتة ثآ هَيشتا يةكةمين كة بكات رؤحَيك

زةمينةكةي. سةر
سةرنووسةريرؤشنطةري *

جويَندان
شةأانطَيزيى هةناسةى دوايةمين وةك

جةبار ئاسؤ
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بآلوكراوةيةكى تايبةتى هةلَبذاردنة، ليذنةى راطةياندنى ليستى طؤِران دةريدةكات

.١No.  7    Date-٧-٢٠٠٩ذمارة: (٧)

٥٧
نةوشيروان مستةفا لة ثةيامَيكدا بؤ كةسوكاري شةهيدو ئةنفالكراوان: 

ئه وه ي  بؤ  شه هيدَيكي  سه ركرده  ده كرَيت،
 ده بَي هه مان ئه و شته  بَيت كه  بؤ شه هيدَيكي  سه نگه ر  ده كرَيت

1-7-2009

   بؤ  ل٣

٢٥ رؤذي ديــكــة دةيــطــؤأيــن

فةالح نةجم

شارى  لة  دياريكراو  ليستَيكي 
ناحيةكاندا،  قةزاو  سلَيمانىء 
هةَلمةتَيكى طةِرانيان دةسثَيكردووة، 
ناحيةكاندا،  قةزاو  سلَيمانىء 
هةَلمةتَيكى طةِرانيان دةسثَيكردووة، 
ناحيةكاندا،  قةزاو  سلَيمانىء 

بؤ  هاوآلتييان  ئينتيماى  زانينى  بؤ 
هةَلمةتَيكى طةِرانيان دةسثَيكردووة، 
بؤ  هاوآلتييان  ئينتيماى  زانينى  بؤ 
هةَلمةتَيكى طةِرانيان دةسثَيكردووة، 

ليستة بةشداربووةكاني هةَلبذاردنى 
بؤ  هاوآلتييان  ئينتيماى  زانينى  بؤ 
ليستة بةشداربووةكاني هةَلبذاردنى 
بؤ  هاوآلتييان  ئينتيماى  زانينى  بؤ 

ثةرلةمانى كوردستان.
ئةندامى  عةبدولكةريم،  سةردار 
كؤمسيؤنى  باآلى  دةستةى 
بة  هةرَيم  هةَلبذاردنةكانى 
كؤمسيؤنى  باآلى  دةستةى 
بة  هةرَيم  هةَلبذاردنةكانى 
كؤمسيؤنى  باآلى  دةستةى 

كارة  «ئةو  راطةياند:  رؤذنامةى 
رَينمايىء  ثَيضةوانةى  بةتةواوةتى 
ضونكة  كؤمسيؤنة،  ياساكانى 

كة   نيية  ئةوةي  مافى  ليستَيك  هيض 
تةحقيق لة هاوآلتييان بكات». 

وتيشى: «هةر ليستَيك ئةو جؤرة 
ركابةرى  ليستةكانى  بكات،  كارانة 
لةسةر  ياسايى  داواى  دةتوانن 
طةورةيىء  بةطوَيرةى  تؤماربكةن، 
كؤمسيؤن  سةرثَيضييةكة  بضووكى 

سزايان دةدات».
ذمارةيةك  بوونى  بةهؤى 
سةروبةندى  لة  سةرثَيضى 
هةَلبذاردنةكاندا،  بانطةشةى 
سةروبةندى  لة  سةرثَيضى 
هةَلبذاردنةكاندا،  بانطةشةى 
سةروبةندى  لة  سةرثَيضى 

ليستى  سزاى  كؤمسيؤن 
كوردستانى داوة، كة يةكةم ليست 

بووة كؤمسيؤن سزاى بدات.

لةدواي سزاداني ليستي كوردستاني، 

هَيشتا ثَيشَيلكارييةكان بةردوامن
دلَير عةبدولخالق

سةرؤكايةتى  ئؤتؤمبَيلى 
بانطةشةء  ئاغجةلةر  شارةوانى 
دياريكراو  ليستَيكي  بؤ  ريكالم 
وَينةء  بة  ئؤتؤمبَيلةكانى  دةكاتء 
ثؤستةرةكانى ئةو ليستة داثؤشيوة، 
هةبوونى ئةم حاَلةتةش لةكاتَيكداية 
ثؤستةرةكانى ئةو ليستة داثؤشيوة، 
هةبوونى ئةم حاَلةتةش لةكاتَيكداية 
ثؤستةرةكانى ئةو ليستة داثؤشيوة، 

رَينماييةكانى  ياساء  بةثَيى  كة 
كؤمسيؤن بةكارهَينانى كةلءثةلء 
بةهةموو  حكوميى  ئامَيرى 
بانطةشةى  لة  قةدةغةية  جؤرَيك 

هةَلبذاردندا.
بنكةى  لة  سةرضاوةيةك 

ئاغجةلةرى ليستى طؤِران بة (بةرةو 
لةسنوورى  راطةياند:  طؤِران)ى 
ئاغجةلةرى ليستى طؤِران بة (بةرةو 
لةسنوورى  راطةياند:  طؤِران)ى 
ئاغجةلةرى ليستى طؤِران بة (بةرةو 

كةلوثةلء  بة  ئاغجةلةر  ناحيةى 
كة  حكومييةكان  ثَيداويستيية 
موَلكى  اليةنَيكةء  هةموو  هى 
كة  حكومييةكان  ثَيداويستيية 
موَلكى  اليةنَيكةء  هةموو  هى 
كة  حكومييةكان  ثَيداويستيية 

بؤ  ريكالم  بانطةشةء  طشتيية، 
لةو  دةكرَيت،  دياريكراو  ليستَيكي 
ئؤتؤمبَيلَيكى  ضوارضَيوةيةشدا 
ئاغجةلةر  سةرؤكايةتى شارةوانى 
وَينةكانى  ثؤستةرء  بة  رؤذانة 
سنوورةكةدا  بة  ليستةوة  ئةو 
ريكالم  بانطةشةء  دةسووِرَيتةوةء 
ليستةى  ئةو  ئاآلى  دةكاتء 
ريكالم  بانطةشةء  دةسووِرَيتةوةء 
ليستةى  ئةو  ئاآلى  دةكاتء 
ريكالم  بانطةشةء  دةسووِرَيتةوةء 

هةَلطرتووة.

بة ئؤتؤمبَيلى سةرؤكايةتي شارةوانى ئاغجةلةر
بانطةشة بؤ ليستَيكي دياريكراو دةكرَيت

ئةم دروشمانةي حيزب ضي دةكات بةو ئؤتؤمبَيلةي حكومةتةوة؟
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لة ثةيامَيكى تايبةت بة كةسوكارى 
شةهيدان و ئةنفالكراوان، نةوشيروان 
مستةفا سةرؤكى ليستى طؤإان جةغد 
دةكاتةوة لةسةر ثَيويستى طرنطيدانى 
مستةفا سةرؤكى ليستى طؤإان جةغد 
دةكاتةوة لةسةر ثَيويستى طرنطيدانى 
مستةفا سةرؤكى ليستى طؤإان جةغد 

ــازار  ئ ضينة  دوو  ــةو  ب تايبةت 
داوادةكات  و  طةلةكةمان  ضةشتووةى 
كةسوكارى  بؤ  وا  تازةى  «جيهانَيكى 
كة  دروستبكرَيت  ئةنفالكراوان 
جيهانةكةى جارانيان لةبيربةرَيتةوة»، 
هةروةك ناوبراو هؤشدارى دةدات كة 
نةكرَيتة  شةهيدان  خوَينى  ثَيويستة 
شةخسى»  بؤمةرامى  ــاز  ــةردةب «ب
ئَيمة  «شةهيدانى  رونيدةكاتةوة  و 

دادثةروةرو  كوردستانَيكى  لةثَيناو 
بةخشى،  خوَينيان  يةكسانى  ثِرلة 
بةِرَيزطرتنى  ثَيويستةئَيمةش  
بةخشى،  خوَينيان  يةكسانى  ثِرلة 
بةِرَيزطرتنى  ثَيويستةئَيمةش  
بةخشى،  خوَينيان  يةكسانى  ثِرلة 

نانى  بــونــيــاد  و  ــان  ــاري ــةســوك ك
بةِرَيزطرتنى  ثَيويستةئَيمةش  
نانى  بــونــيــاد  و  ــان  ــاري ــةســوك ك
بةِرَيزطرتنى  ثَيويستةئَيمةش  

كؤمةَلطايةكى دادثةروةرو سيستةمَيكى 
نانى  بــونــيــاد  و  ــان  ــاري ــةســوك ك
كؤمةَلطايةكى دادثةروةرو سيستةمَيكى 
نانى  بــونــيــاد  و  ــان  ــاري ــةســوك ك

سياسى كراوة  ثاداشتيان بدةينةوة».
                                         

* دةقى ثةيامةكة

خوشك و براياني  به إَيز

 ئه م كاته تان باش

له   يه كَيك  له سه ر  ده مه وَيت  ئه مجاره  
قسه تان  ئَيمه   نه ته وه ي   سه روه ريه كان 
شه هيدان و  پرسي   كه   ئه ويش  بكه م  بؤ 

كه سوكاري  ئه نفالكراوه . 
ئه زموونه ي   ئه م  ئاشكرايه   ئه وه ي  
هه رَيمي  كوردستان و ئه م ده ستكه وتانه ي  
 به ده ستهاتوون، هه ر هه مووي  به رهه مي  
هه زاران  فوربانيداني   شه هيدان و  خوَيني  
نه وه كاني   رؤَله  و  به   خَيزاني   كوردستانه  
هه زاران  فوربانيداني   شه هيدان و  خوَيني  
نه وه كاني   رؤَله  و  به   خَيزاني   كوردستانه  
هه زاران  فوربانيداني   شه هيدان و  خوَيني  

خه باتي   ــي   رؤژان ــژاي   بــه درَي خؤيان، 
دورودرَيــژي   پَيشمه رگايه تي  و  ساآلني  
شؤإش هه زاران كه س لة پَيناوي  ئازادي  
كــرده   قورباني  و  خؤيان  كوردستاندا 
مَيژووي   په إه ي   پرشنگدارترين  به مه ش 

ئَيمه يان تؤماركرد. 
به رز  ئَيستا  به ده نگي   ده بَيت  ئه وه ي  
ئاگادار  لــَي  خه َلكي   هه موو  بيَلَيين و 
به رز  ئَيستا  به ده نگي   ده بَيت  ئه وه ي  
ئاگادار  لــَي  خه َلكي   هه موو  بيَلَيين و 
به رز  ئَيستا  به ده نگي   ده بَيت  ئه وه ي  

بؤ  ئَيمه   خه َلكي   كه   ئه وه يه   بكه ينه وه  
بزوتنه وه ي   ئامانجه كاني    دروشــم و 
بؤ  نه ك  به كوشت،  خؤيدا  كوردستان 
خَيزان و  هه ندَيك  كــه س و  ده سةآلتي  

باآلده ستي  هه ندَيك حيزبي  دياريكراو.
 خه َلكي  ئَيمه  بؤ رزگاري   كوردستان و 

باآلده ستي  هه ندَيك حيزبي  دياريكراو.
 خه َلكي  ئَيمه  بؤ رزگاري   كوردستان و 

باآلده ستي  هه ندَيك حيزبي  دياريكراو.

قورباني   كرده   خؤي  كؤمةآليه تي   دادي  
نيشتيمان و وآلت، نه ك كورسي   ده سةآلتي  
هه ندَيك كه س و خَيزاني  دياريكراو. خوَيني  
ئه و  قوربانيه   كوردستان و  شه هيداني  
زؤرانه ي  رؤَله كاني  كوردستان له پَيناوي  
ئه و  قوربانيه   كوردستان و  شه هيداني  
زؤرانه ي  رؤَله كاني  كوردستان له پَيناوي  
ئه و  قوربانيه   كوردستان و  شه هيداني  

وآلتدا به خشيويانه ، ده بَيت وامان  لَيبكات 
بكه ين  له وه   به رگري   به سه رسه ختيه وه  
نيشتيمانَيكمان هه بَيت پإ له  ئازادي ، پإ  له  

بووني  دادي  كؤمةآليه تي . 
پاداشتي  خوَيني  شه هيداني  كوردستان 
نيه   نيشتيمانَيكمان هه بَيت كورسي   ئه وه  
ده سةآلت بؤ که مايه تييه ک پاوان بكرَيت، 
بؤ  خه َلكي   له   بــه ر  ساماني   وآلت  و 
ده سةآلت بؤ که مايه تييه ک پاوان بكرَيت، 
بؤ  خه َلكي   له   بــه ر  ساماني   وآلت  و 
ده سةآلت بؤ که مايه تييه ک پاوان بكرَيت، 

پإكردني  گيرفاني  چه ند كه س و خَيزانَيك 
به كارهَينرَيت.

ــنــي  شــه هــيــدان  ــي   خــوَي ــت ــاداش  پ
ــراوه  و  ك كؤمه َلَيكي   دروستكردني  
ــنــي  شــه هــيــدان  ــي   خــوَي ــت ــاداش  پ
ــراوه  و  ك كؤمه َلَيكي   دروستكردني  
ــنــي  شــه هــيــدان  ــي   خــوَي ــت ــاداش  پ

سيستمَيكي  سياسي كراوه  و  مؤدَيرنه  كه  
ده كرَيت و  تَيدا  ده سةآلتي   ده ستگؤإكَيي 
له ماف و  ئازادييه كاني   به رگري   چونيه ك 

هاوآلتيياني  ده كات. 
بين  ئه وه   دژي   هه موومان  ده بَيت 
قوربانييه كاني  بزوتنه وه ي   رزگاريخوازي  
كورد وه ك به رده بازَيك بؤ به رژه وه ندي  
به كار  حيزبي   يان  شه خسي   ته سكي  

 بهَينرَيت. 
ئَيمه  له كاتَيكدا ئَيجطار به رز تَيكؤشان و 
خه بات و قوربانيداني  خه َلكي  كوردستان 
ــه وه   ئ دژي   به توندي    ده نرخَينين، 
نيشتيماني   سه روه رييه   ئه م  راده وستين 
شه خسي  و  وه ك  موَلكي   نه ته وه ييانه   و 
نيشتيماني   سه روه رييه   ئه م  راده وستين 
شه خسي  و  وه ك  موَلكي   نه ته وه ييانه   و 
نيشتيماني   سه روه رييه   ئه م  راده وستين 

حيزبايه تي  و  ته سكي   به رژه وه ندي   بؤ 
بهَينرَيت.  بإواشمان  به كار  شه خسي  
وايه  دروستكردني  کوردستانَيکي  ئازاد و 
ئَيمه   له پَيناويدا  دادپه روه ر كه  شه هيداني  
خوَيني   وةفاي  قورباني ،  كرده   خؤيان 

ئةو شةهيدانةية.  
سه ره كي   ئه ركي   بإوامانوايه   لَيره وه  
كه   كوردستانه   هه رَيمي   حكومه تي  

به إَيز و ته قديره وه   ته ماشاي  كه سوكاري  
بكات و  ئه نفالكراوه كان  شه هيدان و 
پاداشتي  ئه م قوربانيدانه   مه زنانه  بداته وه  
كه  ئه و خَيزانه  له پَيناوي  وآلت و رزگاري  
له هه موو  وآلتَيكي   داويانه .  كوردستاندا 
سه ربازَيك  كاتَيك  زيندودا  ته ندروست و 
خَيزانه كه ي   كه سوكار و  ده بَيت،  شه هيد 
ــوو  ــه ره ب ق شايسته    بــه شــَيــوه يــه كــي  

ده كرَينه وه . 
بةآلم به داخه وه  زؤرَيك له كه سوكاري  
له   كوردستان  ئه نفالكراوي   شه هيدان و 
نه بوونيه كي   ناله بار و   هه لومه رجَيكي  
تائَيستاش  هه ندَيكيان  ده ژيــن.  زؤردا 
له خانوي  كرَيدا  ده ژين  و كارو كاسبيه كي  

به تايبه تي   ناكه وَيت.  ده ست  ئه وتؤشيان 
زؤرينه ي  زؤري   راستيه   بزانن  ئه و  گه ر 
خَيزانه   له   ئه نفالكراوه كان  شه هيد و 
كورد  بووون  فه قيره كاني   هه ژار و  هه ره  
ســه رچــاوه ي   ــادي  و  م سه رمايه ي   كه  

گوزةراني  ژيانيان باش نه بووه .
 ئه م راستييه ش  ئه وه نده ي  تر هه مومان 
به م خَيزانه   به رامبه ر  ده كات  به رپرسيار 
ز ؤر  له گه َل  ئه وه شدا  كه   تَيكؤشه رانه  
به م خَيزانه   به رامبه ر  ده كات  به رپرسيار 
ز ؤر  له گه َل  ئه وه شدا  كه   تَيكؤشه رانه  
به م خَيزانه   به رامبه ر  ده كات  به رپرسيار 

پَيويستي  مادي  و مه عنه وييان به مانه وه ي  
بؤ  ئه وه ي   هه بووه   پياوه كانيان  كوإ و 
ئه و  له هه موو  بةآلم  دابينبكات،  ژيانيان 
بؤ  ئه وه ي   هه بووه   پياوه كانيان  كوإ و 
ئه و  له هه موو  بةآلم  دابينبكات،  ژيانيان 
بؤ  ئه وه ي   هه بووه   پياوه كانيان  كوإ و 

پَيداويستيانه  وازيانهَيناوه  و قوربانيان به  
 كوإ و نه وه  و مَيرد و باوكيان داوه . 

شه رمكردنه   جَيگه ي   به إاستي  
كه   ببينين  ئه نفالكراو  خَيزاني  شه هيدان و 
له باري  سه ختي   ژياندا ناچار به وه  بووه  
ئه و  به رپرس و  ئه م  ده رگاي   له به رده مي  
اليه كي   ئه وه ي   دابنَيشَيت،  بؤ  به رپرس 
خَيزاني   شه رمكردنه   مايه ي   لَيبكاته وه . 
شه هيدانمان هه بَيت ناچار به   سواَلكردن و 
خَيزاني   شه رمكردنه   مايه ي   لَيبكاته وه . 
شه هيدانمان هه بَيت ناچار به   سواَلكردن و 
خَيزاني   شه رمكردنه   مايه ي   لَيبكاته وه . 

له إيزي   بن  راوه ستان  و  ته شه بووس 
درَيژدا بؤ موچه يه ك كه  به شي  خواردني  
رَيز و  نيشتيمانه ي   (ئه و  ناكات.   رؤژانه  
كه   ناكات  خَيزانانه   ئه و  ته قديري  
به نرخترين  سه رمايه ي  مرؤيي خؤيان 
نيشتيمانَيك  به خشيووه ،  له پَيناويدا 
شانازي  و  خوشه ويستي   جَيگه ي   نيه  
نيشتيمانَيك  به خشيووه ،  له پَيناويدا 
شانازي  و  خوشه ويستي   جَيگه ي   نيه  
نيشتيمانَيك  به خشيووه ،  له پَيناويدا 

خه َلي  خؤشي  بَيت). 
شانازي  و  خوشه ويستي   جَيگه ي   نيه  

خه َلي  خؤشي  بَيت
شانازي  و  خوشه ويستي   جَيگه ي   نيه  

). خه َلي  خؤشي  بَيت). 
ــؤإان  گ ليستي   لــه   ئَيمه   بؤيه  
رَيــز و  پإ  به چاوَيكي   له كاتَيكدا 
ــؤإان  گ ليستي   لــه   ئَيمه   بؤيه  
رَيــز و  پإ  به چاوَيكي   له كاتَيكدا 
ــؤإان  گ ليستي   لــه   ئَيمه   بؤيه  

ته ماشاي   كه سوكاري   حورمه ته وه  
ده كه ين،  ئه نفالكراوه كان  شه هيدان  و 
سه باره ت  ده بــَيــت  ــه   واي بــإوامــان 
كارانه ي   ئه م  شه هيدان   به كه سوكاري  

خواره وه  بكرَيت.
هه موو  بؤ  خانوو  ١)دابينكردني  
بؤيان   پَيشتر  كه   شه هيدان  كه سوكاري 

نه كراوه .
جياوازي   شَيوه يه ك  (به هيچ   (٢
پؤلَين  نه كرَيت و  شه هيداندا  له نَيوان 
جياوازي   شَيوه يه ك  (به هيچ 
پؤلَين  نه كرَيت و  شه هيداندا  له نَيوان 
جياوازي   شَيوه يه ك  (به هيچ 

بچووكدا.  به سه ر  گه وره  و  نه كرَين 
پؤلَين  نه كرَيت و  شه هيداندا  له نَيوان 
بچووكدا.  به سه ر  گه وره  و  نه كرَين 
پؤلَين  نه كرَيت و  شه هيداندا  له نَيوان 

له هه ر  وآلته   ئه م  شه هيدَيكي   هه موو 
پَيشمه رگايه تيدا  پايه يه كي   پله  و 
به هه مان  ئاست و  له هه مان   بووبَيت، 
پَيشمه رگايه تيدا  پايه يه كي   پله  و 
به هه مان  ئاست و  له هه مان   بووبَيت، 
پَيشمه رگايه تيدا  پايه يه كي   پله  و 

بكرَين).  مامه َله   ته قديره وه   رَيز و 
به هه مان  ئاست و  له هه مان   بووبَيت، 
بكرَين) مامه َله   ته قديره وه   رَيز و 

به هه مان  ئاست و  له هه مان   بووبَيت، 

ســه ركــرده   بــؤ  شه هيدَيكي   ـــه وه ي   ئ
كه   بَيت  ئه و شته   هه مان  ده بَي  ده كرَيت، 

بؤ شه هيدَيكي  سه نگه ر  ده كرَيت.  
٣) ئَيمه  له  ليستي  گؤإان بإوامانوايه  
مانگانه ي   موچه يه كي   دابينكردني   له بري  
ره مزي  كه   ره نگه  به شي  بخؤو مه مره يه ك 
ناكات، قه رزَيكي  گه وره ي  دوور مه ودا به  
قستَيكي  ره مزي  بؤ  كه سوكاري  شه هيدان 
ئابوري   پرؤژه ي   بتوانن  كه   دابينبكرَيت 
پَي  دابمه زرَينن.  بچوكي   يان  گــه وره  
كه سوكاري   خــَيــزان و  چيدي   ده بَيت 
شه هيدان موحتاجي  ده ستي  كه س نه بنء 
بن.  ژياني  خؤيان  كار و   خؤيان ساحَيبي  
پإ  فه زايه كي   هه رَيمه   حكومه تي   ئه ركي  
رَيز و  حورمه ت بؤ شه هيدان دروستبكات 
خؤيان  پَيي  له سه ر  به ئاساني   بتوانن  كه  

بوه ستنه وه . 
 ده بَيت جؤرَيك ره فتار بكه ين هه موو 
ئه و كه سوكار و خَيزانانه ي  شه هيدان بؤ 
نه وه  و  كوإ و  هه ستنه كه ن  يه ك ساتيش 
باوكء مَيرد و براكانيان نه ده بوو خؤيان 

بكه نه  قوربانيي   وآلت. 
ــاري   ــوك ــه س ـــاره ت بـــه  ك ـــه ب س
ئه نفالكراوه كانيش، ئَيمه  له  ليستي  گؤإان 

بإوامانوايه  ده بَيت: 
نمونه يي  شارَيكي   چه ند 

بإوامانوايه  ده بَيت: 
نمونه يي  شارَيكي   چه ند 

بإوامانوايه  ده بَيت: 
  (١

كوردستان  ناوچه يه كي   له چةند 
به سه ر  خَيزاني   دروستبكرَيت و 
ئه نفالكراوه كاندا  كــه ســوكــاري  
جيهانَيكي   ده بَيت  بكرَين.  دابه ش 
ئه نفاكراوه كان  بؤ  كه سوكاري   تازه  
تياييدا  كــه   ــن  ــه ي ــك ــب ــت دروس
هه ستبكه ن  ره نج و  به سه ربه رزييه وه  
هه ده ر  به   نه   قوربانيه كانيان  ئازار و 
ئه مإ و  جيهانه ي   ئه و  نه   رؤيشتووه  و 
به   قوربانييه كاني  ئه وان دروستبووه ، 

وه ك جيهاني  جارانه .
٢)  بؤ ئه نفالكراوه كانيش بإوامانوايه  
ره مزي ،  مانگانه ي   موچه يه كي   له بري  
قه رزي   دورمه ودايان بؤ دابينبكرَيت كه  

بتوانن له سه ر پَيي خؤيان رابوه ستن. 
ـــه داران و  ـــاي ـــه رم س ــي   ــان ه   (٣
وآلت  ده ره وه ي   ناوخؤ و  ده وَله مه نداني  
ـــه داران و  ـــاي ـــه رم س ــي   ــان ه   (
وآلت  ده ره وه ي   ناوخؤ و  ده وَله مه نداني  
ـــه داران و  ـــاي ـــه رم س ــي   ــان ه   (

ناوچه   له   بدرَيت  سه رمايه گوزاريي  
ــرؤژه ي   پ بكه ن و  ئه نفالكراوه كاندا 

ئابووري  جياواز  بكه نه وه .
هه رَيمه وه   حكومه تي   له اليه ن    (٤
منداألَ و  بؤ  تايبه ت  مــادي   هاوكاري  
هه رَيمه وه   حكومه تي   له اليه ن    (
منداألَ و  بؤ  تايبه ت  مــادي   هاوكاري  
هه رَيمه وه   حكومه تي   له اليه ن    (

دابينبكرَيت،  خوَيندكاراني   ئه نفالكراو 
ترسي   بَي  به ئاساني  و  بتوانن  بؤئه وه ي  

گوزةراني  يان  خوَيندن ته واو بكه ن. 
خوشكء براياني  به إَيز و كه سوكاري  
ليستي   به   ده نگ  ئه نفالكراو،  شه هيدان و 
گؤإان بده ن  بؤئه وه ي  پَيكه وه  هه وَلبده ين 
ليستي   به   ده نگ  ئه نفالكراو،  شه هيدان و 
گؤإان بده ن  بؤئه وه ي  پَيكه وه  هه وَلبده ين 
ليستي   به   ده نگ  ئه نفالكراو،  شه هيدان و 

له ئاست  كه   دروستبكه ين  نيشتيمانَيك 
هه مووتان  ئَيوه دا  بَيت و  قوربانييه كاني  
ساتَيكيش  بؤ  بكه ن و  پَيوه   شانازي  
به   هه ده ر  هه ستنه كه ن ره نج و عه زابتان 

رؤيشتووه . 

عةدنان عوسمان

كـــــةم نـــيـــن ئـــةو 
نيية  رؤذ  بةرثرسانةى 
بةشَيوةيةك لة شَيوةكان 
خةباتى  رابردوو  منةتى 
ماندووبوونى  ــردوو  راب
بةسةر  ـــان  ـــردووي راب
ــةم وآلتـــةدا  خــةَلــكــى ئ
ماوةيةكيشة  نةبارَينن. 
لَيرةو  بةرثرسَيك  ضةند 
سفرةى  لة  بــاس  لــةوآ 

ساآلنَيكة  ئةوان  طواية  كة  دةكــةن،  حيزب  دةســةآلتء 
ئَيستا  كةضى  رازاندنةوةيين،  ئامادةكردنء  سةرقاَلى 
ساآلنَيكة  ئةوان  طواية  كة  دةكــةن،  حيزب  دةســةآلتء 
ئَيستا  كةضى  رازاندنةوةيين،  ئامادةكردنء  سةرقاَلى 
ساآلنَيكة  ئةوان  طواية  كة  دةكــةن،  حيزب  دةســةآلتء 

خةَلكانَيك دةيانةوَيت بَيماندوبوونء بة ئاسانى بَينة سةر 
ئَيستا  كةضى  رازاندنةوةيين،  ئامادةكردنء  سةرقاَلى 
خةَلكانَيك دةيانةوَيت بَيماندوبوونء بة ئاسانى بَينة سةر 
ئَيستا  كةضى  رازاندنةوةيين،  ئامادةكردنء  سةرقاَلى 

ئةو سفرةية! 
شؤإطَيإء  ئةوكاتة  تا  مــرؤظ  سةيرة  راستى  بة 
خةباتطَيإء تَيكؤشةر بَيت كة لةطةأل ئةو بةرةيةدا بَيتء 
ئيتر هةر رؤذَيك بةهةر هؤيةكةوة بَيت دووركةوتةوة لةو 
بةرةية هةموو ئةو ناسنامانةى لَيوةربطيرَيتةوةو بكرَيتةوة 
خةباتء  لة  تةمةنةى  ئةو  هةموو  ئاسايىء  كةسَيكى  بة 
تَيكؤشان، لة شاخء لة زيندان، لة شارء دآ لةثَيناوى ئةو 
جوآلنةوةيةى بإوايان ثَيى هةبووة سةرفكردووة بة نوكة 
قةَلةمَيكى ئةم بةرثرسانةى كة تةنانةت خؤيان ساآلنَيك 
جوآلنةوةيةى بإوايان ثَيى هةبووة سةرفكردووة بة نوكة 
قةَلةمَيكى ئةم بةرثرسانةى كة تةنانةت خؤيان ساآلنَيك 
جوآلنةوةيةى بإوايان ثَيى هةبووة سةرفكردووة بة نوكة 

كاريانكردووة  كةسانةدا  ئةو  بةرثرسيارَيتى  لةذَير 
بسإَيتةوة.

نيشتمانثةروةرىء  تةنانةت  زةمانَيكة  عةجةب 
بَيتء  بةإَيزانة  ئةم  الى  تةنيا  مؤرةكةى  تَيكؤشانيش 
هةر ئةوانيش مةرجةعى ثَيدانى فةتواى شؤإشطَيإَيتىء 

مةردايةتىء دَلسؤزى بن، 
هةر ئةوانيش مةرجةعى ثَيدانى فةتواى شؤإشطَيإَيتىء 

مةردايةتىء دَلسؤزى بن، 
هةر ئةوانيش مةرجةعى ثَيدانى فةتواى شؤإشطَيإَيتىء 

ئةو كةسانة كة رؤذ نيية باسء خواستى مؤدَيرنةو 
ديموكراتييةتمان ثَينةفرؤشنةوة، بؤ دةبَيت بةو سادةيية 
بكةنء  حيزبى  سياسىء  ئينتماى  طؤإينى  لةسةر  قسة 
زانستى  لة  بَيئاطا  نــةشــارةزاو  كةسَيكى  هةر  وةك 
سياسةت مؤرى خيانةتء نا دَلسؤزى لةو كةسانة بدةن 
زانستى  لة  بَيئاطا  نــةشــارةزاو  كةسَيكى  هةر  وةك 
سياسةت مؤرى خيانةتء نا دَلسؤزى لةو كةسانة بدةن 
زانستى  لة  بَيئاطا  نــةشــارةزاو  كةسَيكى  هةر  وةك 

لة  بةشَيكة  ئةوة  راستيدا  لة  يا  نين؟  هاوإايان  ئَيستا  كة 
ضوارضَيوةى فيكرىء شَيوازى دةربإينى هةموو حيزبة 
تاكإةوو ناديموكراتةكان، كة تةنيا ضاويان خؤيانء ئةَلقة 
ضوارضَيوةى فيكرىء شَيوازى دةربإينى هةموو حيزبة 
تاكإةوو ناديموكراتةكان، كة تةنيا ضاويان خؤيانء ئةَلقة 
ضوارضَيوةى فيكرىء شَيوازى دةربإينى هةموو حيزبة 

طوَيإايةَلةكانى خؤيان دةبينَيتء ناتوانن بير لةوةبكةنةوة 
تاكإةوو ناديموكراتةكان، كة تةنيا ضاويان خؤيانء ئةَلقة 
طوَيإايةَلةكانى خؤيان دةبينَيتء ناتوانن بير لةوةبكةنةوة 
تاكإةوو ناديموكراتةكان، كة تةنيا ضاويان خؤيانء ئةَلقة 

كة لة دةرةوةى ئةوانيش ذيان بةإَيوةدةضَيت،
بةآلم با لةو بوختانء عةقَليةتة نةزؤكة طةإَيين، ضونكة 

كة لة دةرةوةى ئةوانيش ذيان بةإَيوةدةضَيت،
بةآلم با لةو بوختانء عةقَليةتة نةزؤكة طةإَيين، ضونكة 

كة لة دةرةوةى ئةوانيش ذيان بةإَيوةدةضَيت،

ئةوةى  نيية،  قوأل  وةآلمدانةوةى  وردبوونةوةو  شايانى 
بةآلم با لةو بوختانء عةقَليةتة نةزؤكة طةإَيين، ضونكة 
ئةوةى  نيية،  قوأل  وةآلمدانةوةى  وردبوونةوةو  شايانى 
بةآلم با لةو بوختانء عةقَليةتة نةزؤكة طةإَيين، ضونكة 

مةبةستى ئَيمةية لَيرةدا قسةى لةسةر بكةين ناوةرؤكء 
ثَيكهاتةى ئةو سفرةيةية كة دةسةآلتء ئةم حيزبانة بؤ 

ئَيمةيان ئامادة كردووة:
لَيرةدا دوو ثرسيار زؤر ثَيويستة بكرَين: يةكةم ثارةى 
ضييةو  سةرضاوةكةى  هَينراوة؟  كوآ  لة  سفرةية  ئةم 
كوَيية؟ دووةميش ئايا ئةو دةسةآلتة هةر ضؤن لة توانايدا 
هةية سفرةمان بؤ بإازَينَيتةوة لة هةمانكاتيشدا لة تواناو 
دةسةآلتيدا هةية كة نةيإازَينَيتةوةو هةموو رؤذ بمانباتة 
هةية سفرةمان بؤ بإازَينَيتةوة لة هةمانكاتيشدا لة تواناو 
دةسةآلتيدا هةية كة نةيإازَينَيتةوةو هةموو رؤذ بمانباتة 
هةية سفرةمان بؤ بإازَينَيتةوة لة هةمانكاتيشدا لة تواناو 

سةر سفرةى خاَلى؟
دةسةآلتيدا هةية كة نةيإازَينَيتةوةو هةموو رؤذ بمانباتة 

سةر سفرةى خاَلى؟
دةسةآلتيدا هةية كة نةيإازَينَيتةوةو هةموو رؤذ بمانباتة 

حةمامةوة  ئاوى  بة  ثياوةتى  لة  باس  زؤر  كورد 
دةكاتء رَيك لةم ساتةوةختانةدا بة روونى ئةم حاَلةتة 
حةمامةوة  ئاوى  بة  ثياوةتى  لة  باس  زؤر  كورد 
دةكاتء رَيك لةم ساتةوةختانةدا بة روونى ئةم حاَلةتة 
حةمامةوة  ئاوى  بة  ثياوةتى  لة  باس  زؤر  كورد 

ئةو سفرةية  ثارةى  دةزانين  هةموومان  جارآ  دةبينين، 
بةشَيكى كةمة لةو بودجةيةى بؤ ئةم هةرَيمة دياريكراوةو 
بإيارواية سةرجةمى بؤ كارى خزمةتطوزارىء مووضةى 
ئةم  بةشَيكى  ئةوان  بةآلم  سةرفبكرَيت،  فةرمانبةران 
بإيارواية سةرجةمى بؤ كارى خزمةتطوزارىء مووضةى 
ئةم  بةشَيكى  ئةوان  بةآلم  سةرفبكرَيت،  فةرمانبةران 
بإيارواية سةرجةمى بؤ كارى خزمةتطوزارىء مووضةى 

بؤ  وةالوةدةنَين  ديكةش  بودجةى  ضةندين  بودجةيةو 
دةسةآلتى  هَيشتنةوةى  خؤيانء  تايبةتى  سةرفياتى 
كارَيكى  ئةوةش  كة  كؤمةَلطةوة،  بةسةر  خؤيان  رةهاى 
دةسةآلتى  هَيشتنةوةى  خؤيانء  تايبةتى  سةرفياتى 
كارَيكى  ئةوةش  كة  كؤمةَلطةوة،  بةسةر  خؤيان  رةهاى 
دةسةآلتى  هَيشتنةوةى  خؤيانء  تايبةتى  سةرفياتى 

ناياسايىء ناشةرعية، دروستكردنى باَلةخانةو باشكردنى 
كارَيكى  ئةوةش  كة  كؤمةَلطةوة،  بةسةر  خؤيان  رةهاى 
ناياسايىء ناشةرعية، دروستكردنى باَلةخانةو باشكردنى 
كارَيكى  ئةوةش  كة  كؤمةَلطةوة،  بةسةر  خؤيان  رةهاى 

ئةركة  لة  بةشَيكة  خزمةتطوزارى  كارى  رَيطاوبانةكانء 
لة  بةشَيك  بة  ئةوة  سةيرة  حكومةت،  سةرةكييةكانى 
بةإاستى جَيطاى  بزانرَيت!  مونجةزاتى حيزبء شؤإش 
شةرمةزارية رؤذانة ئةو ديمةنانة بآلوبكرَينةوة كة باس 
بةإاستى جَيطاى  بزانرَيت!  مونجةزاتى حيزبء شؤإش 
شةرمةزارية رؤذانة ئةو ديمةنانة بآلوبكرَينةوة كة باس 
بةإاستى جَيطاى  بزانرَيت!  مونجةزاتى حيزبء شؤإش 

لة كارة خزمةتطوزارييةكان دةكات كة وةك كورد طوتةنى 
رؤنى خؤمانةو لة سمَيَلمان دةدةن،

لة كارة خزمةتطوزارييةكان دةكات كة وةك كورد طوتةنى 
رؤنى خؤمانةو لة سمَيَلمان دةدةن،

لة كارة خزمةتطوزارييةكان دةكات كة وةك كورد طوتةنى 

تةنيا  بةإَيزانة  ئةم  مةبةستى  كورتى  بة  بــةآلم   
قسةكردن نيية لةسةر ئةم ديوةى سفرةكانيان، لة راستيدا 
ئةوان ثةيامَيكى ديكةيان ثَيية بؤ ميللةت: ئةوان دةيانةوَيت 
بكةين  وا  كارَيكى  دةمانتوانى  هةمانكاتدا  لة  ئَيمة  بَلَين 
ئةوان ثةيامَيكى ديكةيان ثَيية بؤ ميللةت: ئةوان دةيانةوَيت 
بكةين  وا  كارَيكى  دةمانتوانى  هةمانكاتدا  لة  ئَيمة  بَلَين 
ئةوان ثةيامَيكى ديكةيان ثَيية بؤ ميللةت: ئةوان دةيانةوَيت 

ئَيمة  كراون  كارانةى  ئةو  نةبَيت،  سفرةشتان  تةنانةت 
دةتوانين نةيكةينء كةسيش ناتوانَيت نوزةيةكى لَيوة بَيت، 
خزمةتكردنء  نةكردنء  سةرفكردنء  ثَيماندةَلَين  ئةوان 
دةتوانين نةيكةينء كةسيش ناتوانَيت نوزةيةكى لَيوة بَيت، 
خزمةتكردنء  نةكردنء  سةرفكردنء  ثَيماندةَلَين  ئةوان 
دةتوانين نةيكةينء كةسيش ناتوانَيت نوزةيةكى لَيوة بَيت، 

ثةرلةمانء  كؤنترؤَلى  لةذَير  نييةو  ثةيوةست  نةكردن 
خزمةتكردنء  نةكردنء  سةرفكردنء  ثَيماندةَلَين  ئةوان 
ثةرلةمانء  كؤنترؤَلى  لةذَير  نييةو  ثةيوةست  نةكردن 
خزمةتكردنء  نةكردنء  سةرفكردنء  ثَيماندةَلَين  ئةوان 

مةكرومةى  بإيارء  تةنيا  ئةوة  نيية،  ميللةتدا  طةلء 
ئةوانةو دوورو نزيك ثةيوةست نيية بة ثالنء نةخشةو 
بةرنامةى حكومةتء ثةرلةمان، واتة ئةوان لة سةرووى 
هةموو شتَيكنء بإيارى كؤتاييش هةر الى ئةوانة، بؤية 
ئاسايية كاتَيك مةكتةب سياسييةك دةبينين بَيئةوةى هيض 
ثؤستَيكى ئيدارى لةم وآلتة هةبَيت بةَلَينى دروستكردنى 
ئاسايية كاتَيك مةكتةب سياسييةك دةبينين بَيئةوةى هيض 
ثؤستَيكى ئيدارى لةم وآلتة هةبَيت بةَلَينى دروستكردنى 
ئاسايية كاتَيك مةكتةب سياسييةك دةبينين بَيئةوةى هيض 

هؤألء دايةنطاو قوتابخانة دةداتء لةمالوةش ثارةى ئةم 
طةلة بؤ وةالئاتى خؤيان تةخشان دةكةن.

سفرةى دةسةآلت نةوشيروان مستةفا لة ثةيامَيكدا بؤ كةسوكاري شةهيدو ئةنفالكراوان:

 ئه وه ي  بؤ  شه هيدَيكي  سه ركرده  ده كرَيت، ده بَي هه مان  ئه وه ي  بؤ  شه هيدَيكي  سه ركرده  ده كرَيت، ده بَي هه مان 

ئه و شته  بَيت كه  بؤ شه هيدَيكي  سه نگه ر  ده كرَيت

به إاستي  جَيگه ي  شه رمكردنه  خَيزاني  شه هيدان و 

ئه نفالكراو ببينين كه  له باري  سه ختي   ژياندا ناچار به وه  

بووه  له به رده مي  ده رگاي  ئه م به رپرس و ئه و به رپرس 

دابنَيشَيت،  بؤ ئه وه ي  اليه كي  لَيبكاته وه . مايه ي  شه رمكردنه  

خَيزاني  شه هيدانمان هه بَيت ناچار به   سواَلكردن و 

ته شه بووسء راوه ستان بن له إيزي  درَيژدا بؤ مووچه يه ك 

كه  به شي  خواردني   رؤژانه  ناكات. ئه و نيشتيمانه ي  رَيز و 

ته قديري  ئه و خَيزانانه  ناكات كه  به نرخترين  سه رمايه ي  

مرؤيي خؤيان له پَيناويدا به خشيووه ، نيشتيمانَيك نييه  

جَيگه ي  شانازيي  و  خؤشه ويستي  خه َلي  خؤشي  بَيت
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ليستى  لةسةر  خؤت  بؤضى  بةرةوطؤإان: 
طؤإان كانديد كردووة؟

طؤإان  ليستى  ئــةوةى  لةبةر  سيوةيل: 
بوارةكانى  لةهةموو  دةدات  طؤإان  هةوَلى 
طؤإان  ليستى  ئــةوةى  لةبةر  سيوةيل: 
بوارةكانى  لةهةموو  دةدات  طؤإان  هةوَلى 
طؤإان  ليستى  ئــةوةى  لةبةر  سيوةيل: 

لةبةرذةوةنديى  كة  سيستم   طؤإينى  ذيانء 
ئةو  هةوَلدةدات  بَيتء  كوردستان  خةَلكى 
لةبةرذةوةنديى  كة  سيستم   طؤإينى  ذيانء 
ئةو  هةوَلدةدات  بَيتء  كوردستان  خةَلكى 
لةبةرذةوةنديى  كة  سيستم   طؤإينى  ذيانء 

تاكةكانى  لةنَيوان  هةية  نايةكسانييةى 
كؤمةَلطادا نةيهَيَلَيتء دةيةوَيت ياسا سةروةر 
تاكةكانى  لةنَيوان  هةية  نايةكسانييةى 
كؤمةَلطادا نةيهَيَلَيتء دةيةوَيت ياسا سةروةر 
تاكةكانى  لةنَيوان  هةية  نايةكسانييةى 

بَيت لةهةرَيمى كوردستانء حيزبء حكومةت 
تةواوى  ئَيستا  كة  جيابكاتةوة  لةيةكترى 
حيزبةوة  لةاليةن  حكومةت  دامودةزطاكانى 

بةإَيوةدةبرَين.

بةرةوطؤإان: وةك كانديدَيك كاتَيك بةَلَين 
بةَلَينانة  ئةو  ضؤن  دوايى  دةدةيت،  بةخةَلك 
بةرةوطؤإان: وةك كانديدَيك كاتَيك بةَلَين 
بةَلَينانة  ئةو  ضؤن  دوايى  دةدةيت،  بةخةَلك 
بةرةوطؤإان: وةك كانديدَيك كاتَيك بةَلَين 

جَيبةجَيدةكةيت؟
ثةرلةمان،  بةئةندام  ببم  ئةطةر  سيوةيل: 
دةدةم  بةخةَلكى  بةَلَينةى  ئةو  بةدَلنياييةوة 
ثةرلةمان،  بةئةندام  ببم  ئةطةر  سيوةيل: 
دةدةم  بةخةَلكى  بةَلَينةى  ئةو  بةدَلنياييةوة 
ثةرلةمان،  بةئةندام  ببم  ئةطةر  سيوةيل: 

جَيبةجَييدةكةمء هةوَلدةدةم خزمةت بةهةموو 
دةدةم  بةخةَلكى  بةَلَينةى  ئةو  بةدَلنياييةوة 
جَيبةجَييدةكةمء هةوَلدةدةم خزمةت بةهةموو 
دةدةم  بةخةَلكى  بةَلَينةى  ئةو  بةدَلنياييةوة 

بةتايبةتى  بكةم  كؤمةَلطا  ضينوتوَيذةكانى 
جَيبةجَييدةكةمء هةوَلدةدةم خزمةت بةهةموو 
بةتايبةتى  بكةم  كؤمةَلطا  ضينوتوَيذةكانى 
جَيبةجَييدةكةمء هةوَلدةدةم خزمةت بةهةموو 

منداآلنى  ئةنفالكراوةكانء  شةهيدء  خَيزانى 
كة  بةساآلضوو  كةسانى  سةرثةرشتيارو  بآ 
ضاودَيرييان  بكاتء  خزمةتيان  نيية  كةسيان 
بكات، كارى جدى دةكةم لةسةر سةربةستى 
بةبوونى  هةست  ئةوةى  بؤ  ذنان  بؤ  دارايى 

خؤيان بكةن  لةذيان.

ئةندام  ئــةو  تؤ  ــةإاى  ب ــؤإان:  ــةرةوط ب
توانيويانة  ضةند  تا  ئَيستا  ثةرلةمانانةى 
ئةندام  ئــةو  تؤ  ــةإاى  ب ــؤإان:  ــةرةوط ب
توانيويانة  ضةند  تا  ئَيستا  ثةرلةمانانةى 
ئةندام  ئــةو  تؤ  ــةإاى  ب ــؤإان:  ــةرةوط ب

بكةن  ميللةت  لةمافةكانى  ــرى  ــةرط ب
لةثةرلةمان؟

كارا  ئةكتيفء  ثةرلةمان  ئةطةر  سيوةيل: 
بكات،   بةميللةت  خزمةت  ناتوانَيت  نةبَيت 
حيزبةوة  بة  ثةيوةندى  تا  ثةرلةمان  ئةندام 
نمونة  بةدةستبَيت،  بإيار  ناتوانَيت  هةبَيت 
كة  لةوانة  يةكَيك  خاَلة،  ئةم  لةسةر  زؤرن 
نمونة  بةدةستبَيت،  بإيار  ناتوانَيت  هةبَيت 
كة  لةوانة  يةكَيك  خاَلة،  ئةم  لةسةر  زؤرن 
نمونة  بةدةستبَيت،  بإيار  ناتوانَيت  هةبَيت 

هةرَيمى  دانيشتوانى  بةهةموو  ثةيوةندى 
كة  هةرَيمة  دةستوورى  هةية  كوردستانةوة 
دةنطيان  ثةرلةمان  ئةندامانى  بةبَيزارييةوة 
هةرَيمى  لةوانةية  ترسناكة،  كةزؤر  لةسةردا 
ثَيمواية  بطةإَينَيتةوة،  دوا  بةرةو  كوردستان 
كوردستان  ثةرلةمانى  ئةندامانى  ئةطةر 
هةموو  بؤ  بكردايةء  كاريان  سةربةخؤيانة 
بإيارةكان نةطةإانايةتةوة الى حيزب لةثَيناو 
بةو  دةنطيان  هةرطيز  ميللةت  خزمةتكردنى 

دةستوورة نةدةدا.

بؤ  ضيية  سةرةكيت  ئامانجى  بةرةوطؤإان: 
ثةرلةمان؟

خزمةت  ئةوةية  من  ئامانجى  سيوةيل: 
كاتَيك  دةمةوَيت  كوردستان،  بةخةَلكى  بكةم 
خزمةت  ئةوةية  من  ئامانجى  سيوةيل: 
كاتَيك  دةمةوَيت  كوردستان،  بةخةَلكى  بكةم 
خزمةت  ئةوةية  من  ئامانجى  سيوةيل: 

هةبَيت  خؤم  هةَلوَيستى  ثةرلةمان  ضوومة 
جيابكرَيتةوةء  لةحكومةت  حيزب  هةروةها 
هةموو دةزطاكانى حكومةت  لةسةر ئةساسى 

حيزبىء خزمخزمَينة دانةنرَين.

ئةندامانى  مووضةى  زؤرى  بةرةوطؤإان: 
لةالى  زؤرى  ناإةزايى  كوردستان  ثةرلةمانى 
تؤ  ئةطةر  دروستكردوة،  كوردستان  خةَلكى 
لةالى  زؤرى  ناإةزايى  كوردستان  ثةرلةمانى 
تؤ  ئةطةر  دروستكردوة،  كوردستان  خةَلكى 
لةالى  زؤرى  ناإةزايى  كوردستان  ثةرلةمانى 

ضى  هةَلوَيستت  ثةرلةمان  بةئةندامى  ببيت 
دةبَيت لةسةر ئةو مووضة زؤرة؟

سيوةيل: لةيةكةم كؤبوونةوةى ثةرلةمانى 
مووضةى  دةكــةم  ئةوة  داواى  كوردستان 
بكرَيتةوةء  ــةم  ك ثــةرلــةمــان  ئةندامانى 
مووضةى  لةطةَل  نةبَيت  واى  جياوازييةكى 
بكرَيتةوةء  ــةم  ك ثــةرلــةمــان  ئةندامانى 
مووضةى  لةطةَل  نةبَيت  واى  جياوازييةكى 
بكرَيتةوةء  ــةم  ك ثــةرلــةمــان  ئةندامانى 

كةسوكارى شةهيدانء ئةنفالء فةرمانبةراندا، 
ثةرلةمان  لةئةندامانى  هيضيان  ئةوان  ضونكة 
كةمترنيية، ئةطةر ئةو داوايةم سةرى نةطرت 
بةخةَلكى  دةدةم  مووضةكةم  نيوةى  من 
كةمترنيية، ئةطةر ئةو داوايةم سةرى نةطرت 
بةخةَلكى  دةدةم  مووضةكةم  نيوةى  من 
كةمترنيية، ئةطةر ئةو داوايةم سةرى نةطرت 

فةقيرء هةذار، هةر وةك لةماوةى ضةند ساَلى 
بةخةَلكى  دةدةم  مووضةكةم  نيوةى  من 
فةقيرء هةذار، هةر وةك لةماوةى ضةند ساَلى 
بةخةَلكى  دةدةم  مووضةكةم  نيوةى  من 

رابردوودا لةإَيطةى كؤمةَلةيةكةوة ئةو كارةم 
فةقيرء هةذار، هةر وةك لةماوةى ضةند ساَلى 
رابردوودا لةإَيطةى كؤمةَلةيةكةوة ئةو كارةم 
فةقيرء هةذار، هةر وةك لةماوةى ضةند ساَلى 

خَيرخوازء  لةكةسانى  يارمةتيمان  كردووةء 
دابةشمكردووة  وةرطرتووةء  فةرمانبةران 

بةسةر خةَلكي كةمدةرامةتدا.
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 با دةزطاكانى حكومةت  لةسةر 

ئةساسى حيزبىء خزمخزميَنة دانةنرَين

سازدانى: ئارى سابير

سيوةيل عوسمان

كانديدةكانى ليستى طؤأان 

ليستى طؤأان 

ليستى ئومَيدى هةموو خةلَكة

ساَلح ذاذَلةيى

كانديدَيكى  ءةكــو  ئَيوة  ــؤإان:  ط بــةرةو 
ليستى طؤإانء كةسايةتييةكى ديارى ناوضةى 
شارباذَير، بؤ ض مةبةستَيك خؤتان لةم ليستة 
ليستى طؤإانء كةسايةتييةكى ديارى ناوضةى 
شارباذَير، بؤ ض مةبةستَيك خؤتان لةم ليستة 
ليستى طؤإانء كةسايةتييةكى ديارى ناوضةى 

كانديدكردووة؟
كة  ئةوةية  كانديدكردووة،  خؤم  كة  من   *
ليستى طؤإان ليستى ئؤمَيدى هةموو خةَلكة، 
كة  ئةوةية  كانديدكردووة،  خؤم  كة  من   *
ليستى طؤإان ليستى ئؤمَيدى هةموو خةَلكة، 
كة  ئةوةية  كانديدكردووة،  خؤم  كة  من   *

ئؤمَيد دةكةين كة لة داهاتوودا ليستى طؤإان 
سيستمى  لة  بكات  طؤإانكاريى  بتوانَيت 
بكات  طؤإانكاريى  ــدا،  ءآلت بةإَيوةبردنى 
سيستمى  لة  بكات  طؤإانكاريى  بتوانَيت 
بكات  طؤإانكاريى  ــدا،  ءآلت بةإَيوةبردنى 
سيستمى  لة  بكات  طؤإانكاريى  بتوانَيت 

دامودةزطاكانى  بةإَيوةبردنى  ضؤنَيتى  لة 
عةدالةتى  نةمَينَيت،  طةندةَلى  ــدا،  ــةت دةوَل
دامودةزطاكانى  بةإَيوةبردنى  ضؤنَيتى  لة 
عةدالةتى  نةمَينَيت،  طةندةَلى  ــدا،  ــةت دةوَل
دامودةزطاكانى  بةإَيوةبردنى  ضؤنَيتى  لة 

كؤمةآليةتى دابين بكاتء ياسا بكاتة سةروةر، 
كة ئةمة بةداخةوة حيزبةكانى ديكة كة تائَيستا 
دةسةآلتيان هةبووة، نةيانتوانيوة ئةوة بكةن، 
بؤية بووةتة هؤى ناإةزاييةكى زؤرى خةَلكء 
لةنَيوان  فــراوان  دةالقةيةكى  رؤذ  بة  رؤذ 
بؤية  دةبَيت،  ثةيدا  هاوآلتيياندا  حكومةتء 
هيواى  تاكة  بة  بووة  تائَيستا  طؤإان  ليستى 
كة  هةية  ثَيى  ئؤمَيدةى  ئةو  خةَلكيش  خةَلك، 
هيواى  تاكة  بة  بووة  تائَيستا  طؤإان  ليستى 
كة  هةية  ثَيى  ئؤمَيدةى  ئةو  خةَلكيش  خةَلك، 
هيواى  تاكة  بة  بووة  تائَيستا  طؤإان  ليستى 

دروستبكات،  هةرَيمدا  لة  طةورة  طؤإانَيكى 
تةرخانكردووةو  خؤم  شانازييةوة  بة  بؤية 
دةدةم  جديى  هةوَلى  كانديدكردووةء  خؤشم 
تةرخانكردووةو  خؤم  شانازييةوة  بة  بؤية 
دةدةم  جديى  هةوَلى  كانديدكردووةء  خؤشم 
تةرخانكردووةو  خؤم  شانازييةوة  بة  بؤية 

بؤ سةرخستنى ئةم ليستة.

بتوانَيت  ليستة  ئةم  ثَيتواية  طؤإان:  بةرةو 
خةَلكى  خواستةكانى  مــافء  دةستةبةرى 
بتوانَيت  ليستة  ئةم  ثَيتواية  طؤإان:  بةرةو 
خةَلكى  خواستةكانى  مــافء  دةستةبةرى 
بتوانَيت  ليستة  ئةم  ثَيتواية  طؤإان:  بةرةو 

كوردستان بكات؟
لةوانةى  يةكَيك  ليستة  ئةم  ثَيمواية  من   *
نةوشيروان  كــاك  دةبــةن،  بــةإَيــوةى  كة 
لةوانةى  يةكَيكة  نةوشيروان  كاك  مستةفاية، 
دةســةآلتء  خةَلكةو  ئومَيدى  جَيطاى  كة 
كةسَيكى  ءةكو  بةجَيهَيشتووةء  سةروةتى 
ءآلت  خزمةتى  دةيةوَيت  دةذىء  ئاسايى 
كؤبوونةتةوة  لةدةورى  كة  ئةوانةش  بكات، 
ساماندا  ســةروةتء  بــةدواى  خؤبةخشنء 
جةماوةرةكة  سةرجةم  بؤية  ناطةإَين، 
ناطةإَيت،  ثارةدا  بةدواى  دةوَيتء  طؤإانى 
كة  هةية  طةورة  ئومَيدى  لةوبإوايةدام  بؤية 
داواكارييةكانى  بكاتء  طةورة  طؤإانكاريى 
دةسةآلتى  ليستةش  ئةو  ئةطةر  بهَينَيتةدى، 
داواكارييةكانى  بكاتء  طةورة  طؤإانكاريى 
دةسةآلتى  ليستةش  ئةو  ئةطةر  بهَينَيتةدى، 
داواكارييةكانى  بكاتء  طةورة  طؤإانكاريى 

نةيتوانى  دواإؤذداو  لة  طرتء  بةدةستةوة 
ئةويش  بهَينَيتةدى،  خةَلكى  خواستةكانى 
نةيتوانى  دواإؤذداو  لة  طرتء  بةدةستةوة 
ئةويش  بهَينَيتةدى،  خةَلكى  خواستةكانى 
نةيتوانى  دواإؤذداو  لة  طرتء  بةدةستةوة 

لة  دةتوانَيت  خةَلك  ديكة  ئةوانى  هةرءةك 
ئةويش  بهَينَيتةدى،  خةَلكى  خواستةكانى 
لة  دةتوانَيت  خةَلك  ديكة  ئةوانى  هةرءةك 
ئةويش  بهَينَيتةدى،  خةَلكى  خواستةكانى 

هةَلبذاردنى داهاتوودا اليانبةرَيت.
لة  دةتوانَيت  خةَلك  ديكة  ئةوانى  هةرءةك 

هةَلبذاردنى داهاتوودا اليانبةرَيت.
لة  دةتوانَيت  خةَلك  ديكة  ئةوانى  هةرءةك 

بةرةو طؤإان: ضؤن لة بةرنامةى ئةم ليستة 
متمانةى  جَيطاى  دةتوانَيت  ئايا  دةإوانيت، 
بةرةو طؤإان: ضؤن لة بةرنامةى ئةم ليستة 
متمانةى  جَيطاى  دةتوانَيت  ئايا  دةإوانيت، 
بةرةو طؤإان: ضؤن لة بةرنامةى ئةم ليستة 

ئةوان  داواكارييةكانى  رةنطدانةوةى  خةَلكء 
متمانةى  جَيطاى  دةتوانَيت  ئايا  دةإوانيت، 
ئةوان  داواكارييةكانى  رةنطدانةوةى  خةَلكء 
متمانةى  جَيطاى  دةتوانَيت  ئايا  دةإوانيت، 

بَيت؟
ــةم  ــةك ــام ــةرن ب كـــة  ـــؤم  خ ءةكــــو   *
ذيانى  اليةنةكانى  هةموو  خوَيندووةتةوة، 
تَيداية،  خةَلكى  هةموو  داخوازيى  تَيداية، 
ذيانى  اليةنةكانى  هةموو  خوَيندووةتةوة، 
تَيداية،  خةَلكى  هةموو  داخوازيى  تَيداية، 
ذيانى  اليةنةكانى  هةموو  خوَيندووةتةوة، 

داواكاريانة  ئةو  زؤربــةي  بتوانين  ئةطةر 
طلةيى  خةَلك  جَيبةجَيبكةين،  بةرنامةية  لةو 

نامَينَيت.

ئَيوة  ليستةى  ئةم  تائَيستا  طــؤإان:  بةرةو 
لةاليةن خةَلكةوة  ضةند ثَيشوازيى لَيكراوة؟

ئَيوة  ليستةى  ئةم  تائَيستا  طــؤإان:  بةرةو 
لةاليةن خةَلكةوة  ضةند ثَيشوازيى لَيكراوة؟

ئَيوة  ليستةى  ئةم  تائَيستا  طــؤإان:  بةرةو 

هةَلبذاردن  هةَلمةتى  رؤذى  يةكةم   *
كةرنةظاأل بوو لة هةموو شوَينَيك، خةَلكى زؤر 
هةَلبذاردن  هةَلمةتى  رؤذى  يةكةم   *
كةرنةظاأل بوو لة هةموو شوَينَيك، خةَلكى زؤر 
هةَلبذاردن  هةَلمةتى  رؤذى  يةكةم   *

دةهاتن  خةَلك  بةشَيوةيةك  لَيكرد  ثَيشوازيى 
كةرنةظاأل بوو لة هةموو شوَينَيك، خةَلكى زؤر 
دةهاتن  خةَلك  بةشَيوةيةك  لَيكرد  ثَيشوازيى 
كةرنةظاأل بوو لة هةموو شوَينَيك، خةَلكى زؤر 

مايةى دَلخؤشى بوو، ئةمةش نيشانةى ئةوةية 
دةهاتن  خةَلك  بةشَيوةيةك  لَيكرد  ثَيشوازيى 
مايةى دَلخؤشى بوو، ئةمةش نيشانةى ئةوةية 
دةهاتن  خةَلك  بةشَيوةيةك  لَيكرد  ثَيشوازيى 

ضةند  طؤإانةو  تامةزرؤى  خةَلك  ضةند  كة 
مايةى دَلخؤشى بوو، ئةمةش نيشانةى ئةوةية 
ضةند  طؤإانةو  تامةزرؤى  خةَلك  ضةند  كة 
مايةى دَلخؤشى بوو، ئةمةش نيشانةى ئةوةية 

ناإازيية لةو دةسةآلتةى كة ئَيستا هةية.
ضةند  طؤإانةو  تامةزرؤى  خةَلك  ضةند  كة 

ناإازيية لةو دةسةآلتةى كة ئَيستا هةية.
ضةند  طؤإانةو  تامةزرؤى  خةَلك  ضةند  كة 

بةرةو طؤإان: ئايا دةتوانن تا سةر بةمشَيوةية 
لة هةَلمةتةكة بةردةوامبن؟

بةرةو طؤإان: ئايا دةتوانن تا سةر بةمشَيوةية 
لة هةَلمةتةكة بةردةوامبن؟

بةرةو طؤإان: ئايا دةتوانن تا سةر بةمشَيوةية 

بة  زؤر  دةبَيت  هةية  كة  ماوةيةى  ئةو   *
ماوةية  ئةو  بةإاستيش  كاربكةين،  ضإوثإيى 
بةردةوامبين  طةرمى  بة  هةروا  دةبَيت  كةمةء 
جَيطايةك  هةموو  بة  خؤمان  بةرنامةى  تا 

بطةيةنين.

بةرةو طؤإان: ئَيوة دةتانةوَيت طؤإان بكةن، 
داواكاريتان لة خةَلكى كوردستان بؤ ئةم طؤإانة 
بةرةو طؤإان: ئَيوة دةتانةوَيت طؤإان بكةن، 
داواكاريتان لة خةَلكى كوردستان بؤ ئةم طؤإانة 
بةرةو طؤإان: ئَيوة دةتانةوَيت طؤإان بكةن، 

ضيية؟
* ئَيمة دةَلَيين ئةم ليستة ليستى هةمووتانةو 
لةم  سةركةوَيت،  تا  بكةن  هاوكاريمان  ئَيوة 
طؤإانة  ئةم  بةآلم  دةبَيت،  طؤإان  رَيطايةوة 
بــةرذةوةنــدى  بؤ  دةكــرَيــتء  هةموومان  بة 
بة  دةكــةم  خةَلك  لة  داوا  بؤية  هةموومانة، 
لةسةر  بَينء  ليستة  ئةم  بةرةوثيرى  طةرمى 

سندوقةكاندا دةنطى ثَيبدةن.

ثرؤفايل:

سيوةيل عوسمان ئةحمةد، ساَلى ١٩٥٧ لةدايكبووة.

ساَلى ١٩٧٦ خانةى مامؤستايانى دهؤكى تةواوكردووة.

ساَلى ١٩٧٧ ثةيوةندى بةإَيكخستنةكانى (ى.ن.ك)وة كردووة.

ساَلى ١٩٩١ بةشدارى لةإاثةإيندا كردووة.

دةستةى دامةزرَينةرى (ى.ذ.ك) بووة لةكؤية.

كارطَيإيى  ساَلَيك  ضةند  كردووة،  (ى.ن.ك)ى  كؤنطرةى  هةردوو  بةشدراي 

ناوةندى  هةولَيرى رَيكخراوة ديمكراتييةكان بووة.

ئَيستا سةرثةرشتيارى ثةروةردةيية لةكؤية. 

ثرؤفايل:

ساَلح محةمةد قادر، ناسراو بة ساَلح ذاذَلةيى 
- لة ساَلى ١٩٤٧ لة طوندى هةنجيرة سورةى سةر بة ناحيةى ماوةت لةدايكبووة. 

- خانةى مامؤستايانى لة شارى سلَيمانى تةواوكردووة. 
- لة ساَلى ١٩٧٥دا ثةيوةندى بة شؤإشةوة كردووة. 

- لة ساَلى ١٩٧٦دا ثةيوةندى بة شؤإشى نوَيوة كردووة. 
بةمةبةستى  ءآلت  دةرةوةى  ضووةتة  دواتر  بووةو  كوردستان  لة   ١٩٩٠ ساَلى  تا   -

ضارةسةرى هاوسةرةكةى. 
- لة ساَلى ٢٠٠٤دا بةيةكجاريى طةإاوةتةوة هةرَيمى كوردستان.

سازدانى: كاروان سؤران  
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هةَلبذاردندا   بانطةشةى  ــاوةى  م لة 
كةوتووةتة  كوردستانى  ليستى  هةندَي 
راكَيشانى  بؤ  بةرتيلدان  بةخشينةوةو  ثارة 
بانطةشةى  ثسثؤإَيكى  هاوآلتييان،  دةنطى 
دوور  كارَيكى  بة  دةنطكإين  هةَلبذاردنيش 
بانطةشةى  ثسثؤإَيكى  هاوآلتييان،  دةنطى 
دوور  كارَيكى  بة  دةنطكإين  هةَلبذاردنيش 
بانطةشةى  ثسثؤإَيكى  هاوآلتييان،  دةنطى 

شارستانى  ديموكراسيةتء  بنةماكانى  لة 
كؤمةَلطة  دةبَيت  دةَلَيت:  دةكــاتء  وةسف 
شارستانى  ديموكراسيةتء  بنةماكانى  لة 
كؤمةَلطة  دةبَيت  دةَلَيت:  دةكــاتء  وةسف 
شارستانى  ديموكراسيةتء  بنةماكانى  لة 

ئةوة  بؤ  بةطشتىء اليةنة سياسييةكان كار 
بطَيإنةوةء  مــرؤظ  كةرامةتى  كة  بكةن، 

دياردةى دةنط كإين نةهَيَلرَيت.
بطَيإنةوةء  مــرؤظ  كةرامةتى  كة  بكةن، 

دياردةى دةنط كإين نةهَيَلرَيت.
بطَيإنةوةء  مــرؤظ  كةرامةتى  كة  بكةن، 

بة مةبةستى راكَيشانى زؤرترين دةنطى 
هاوآلتييان يةكَيك لة ليستةكانى هةَلبذاردن 
بة مةبةستى راكَيشانى زؤرترين دةنطى 
هاوآلتييان يةكَيك لة ليستةكانى هةَلبذاردن 
بة مةبةستى راكَيشانى زؤرترين دةنطى 

دةنط  بةخشينةوةو  ثارة  كةوتوونةتة   -
رؤذى  ضةند  ماوةى  لة  تايبةتى  بة  كإين 
رابردووى بانطةشةى هةَلبذاردندا ثارةيةكى 
رؤذى  ضةند  ماوةى  لة  تايبةتى  بة  كإين 
رابردووى بانطةشةى هةَلبذاردندا ثارةيةكى 
رؤذى  ضةند  ماوةى  لة  تايبةتى  بة  كإين 

بةخشيوةتةوةو  مةبةستة  ئةو  بؤ  زؤريان 
بةشَيكى  زانيارييةكى رؤذنامة  بةثَيى ضةند 
زؤر لةو ئؤتؤمبَيالنةى كة دروشمى ليستى 
ثارةيان  بإَيك  ثَيوةية،  كوردستانييان 

لةبةرامبةردا وةرطرتووة.
بانطةشةى  ثسثؤإَيكى  بؤضوونى  بة 
كوردستاندا  هةرَيمى  لة  تائَيستا  هةَلبذاردن 
بانطةشةى  ثسثؤإَيكى  بؤضوونى  بة 
كوردستاندا  هةرَيمى  لة  تائَيستا  هةَلبذاردن 
بانطةشةى  ثسثؤإَيكى  بؤضوونى  بة 

نةضةسثَينراوةء  ديموكراسى  سيستمى 
ــــاردةى ثــارة  ـــةوةش وايـــكـــردووة دي ئ
بةرتيلدان  كإينء   دةنــط  بةخشينةوةء 
بوونى  دةنط  زؤرترين  بةدةستهَينانى  بؤ 

هةبَيت.
ئاشتى حةمة ساَلح، ثسثؤإ لة بانطةشةى 
لة  ئَيمة  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  هةَلبذاردن 
ئاشتى حةمة ساَلح، ثسثؤإ لة بانطةشةى 
لة  ئَيمة  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  هةَلبذاردن 
ئاشتى حةمة ساَلح، ثسثؤإ لة بانطةشةى 

هةبووةء  ديكتاتؤرى  سيستمى  وآلتَيكداين 
تاكة حيزب وآلتى بةإَيوةبردووة، بانطةشة 

ئَيمة شتَيكى تازةيةء تاإادةيةك غةريبة  بؤ 
بة ئَيمة، لة كوردستاندا تائَيستاش ناتوانرَيت 
سيستمى ديموكراسى بةشَيوةيةكى ثَيويست 
بانطةشةى  لة  نموونة  بؤ  بضةسثَينرَيت، 
وةك  الدانى  جؤرى  ضةندين  هةَلبذاردندا 
بانطةشةى  لة  نموونة  بؤ  بضةسثَينرَيت، 
وةك  الدانى  جؤرى  ضةندين  هةَلبذاردندا 
بانطةشةى  لة  نموونة  بؤ  بضةسثَينرَيت، 

دةدرَيتء  ئةنجام  ناوزإاندن)  كإين،  (دةنط 
دةنطدةر بةشَيوةيةك لة شَيوةكان ضةواشة 
دةكرَيتء ناتوانَيت دةنط بةو كةسة بدات، كة 

خؤى دةيةوَيت نوَينةرايةتى بكات.
) وة بانطةشةى هةَلبذاردنى 

خؤى دةيةوَيت نوَينةرايةتى بكات.
) وة بانطةشةى هةَلبذاردنى 

خؤى دةيةوَيت نوَينةرايةتى بكات.
لة رؤذى (٦/٢٢

سةرؤكايةتى  كوردستانء  ثةرلةمانى 
كة  دةستثَيكردووة،  كوردستان  هةرَيمى 
 (٥) هاوثةيمانَيتيء  ليستء   (٢٤) تيايدا 
لة  هةرَيم  سةرؤكايةتى  ثؤستى  كانديدى 
كَيبإكَيدان بؤ بةدةستهَينانى زؤرترين دةنطى 
دوو  لة  تةنيا  دةسةَالت  ليستى  دةنطدةران، 
كَيبإكَيدان بؤ بةدةستهَينانى زؤرترين دةنطى 
دوو  لة  تةنيا  دةسةَالت  ليستى  دةنطدةران، 
كَيبإكَيدان بؤ بةدةستهَينانى زؤرترين دةنطى 

بانطةشةى هةَلبذاردن  بؤ  مانطى رابردوودا 
دوو  لة  تةنيا  دةسةَالت  ليستى  دةنطدةران، 
بانطةشةى هةَلبذاردن  بؤ  مانطى رابردوودا 
دوو  لة  تةنيا  دةسةَالت  ليستى  دةنطدةران، 

خستووةتة  ثرؤذةيان  لة  زؤر  ذمارةيةكى 
بوارى جَيبةجَيكردنةوةو سةرةإاى ئةوةش 
دةنطى  كإينى  بؤ  بةردةوامدان  هةوَلى  لة 
بوارى جَيبةجَيكردنةوةو سةرةإاى ئةوةش 
دةنطى  كإينى  بؤ  بةردةوامدان  هةوَلى  لة 
بوارى جَيبةجَيكردنةوةو سةرةإاى ئةوةش 

دةنطدةران.
هةَلبذاردن  بانطةشةى  ثسثؤإةى  ئةو 
وتيشى: «دةنط كإين بة دوو شَيوة ئةنجام 
دةدرَيت، (شَيوةى ئيجابيء شَيوةى سلبى) 
اليةنَيك  ليستء  هةر  يان  قةوارةيةك  هةر 
دةتوانَيت لةماوةى ضوار ساَلى كاركردنيدا 
شَيوةى  بةآلم  بكإَيت،  ميللةتةكةى  دةنطى 
بةرتيلدانء دةنط كإين بةشَيوةكةى ترى، 
سايكؤلؤذى  بــوارى  بة  ثةيوةندى  ئةوة 
بؤ  هةية،  دةنــطــدةرةوة  سياسىء  كيانى 

كؤمةَلطة  ئابوورى  بوارى  ئاستى  نموونة 
زؤر تةحةكوم دةكاتء دةبَيتة هؤى ئةوةى 
كة ئةو ليستء قةوارةية بةهؤى هةذارىء 
سةيتةرة  ئابوورييةوة  ــوارى  ب الوازى 
دةكاتء  دةنطدةردا  هؤشى  عةقألء  بةسةر 

عةقألء فيكرى دةكإَيت».
ثارتة  هــةردوو  بةرثرسانى  هةميشة 
مافةكانى مرؤظء  لة  باس  دةسةآلتدارةكة 
ئازادى را دةربإينء ئازادى سياسى دةكةن، 
لة كاتَيكدا بؤ بةدةستهَينانى زؤرترين دةنط 
كة  بةخشينةوة،  ثارة  بة  دةستيانكردووة 
ئةوةش هةنطاوَيكة بؤ شكاندنى كةرامةتء 
بإواى  بة  هةرَيمةء  ئةم  مرؤظى  كةسَيتى 
ئاشتى حةمة ساَلح دةبَيت هةوأل بدرَيت ئةو 
بإواى  بة  هةرَيمةء  ئةم  مرؤظى  كةسَيتى 
ئاشتى حةمة ساَلح دةبَيت هةوأل بدرَيت ئةو 
بإواى  بة  هةرَيمةء  ئةم  مرؤظى  كةسَيتى 

دياردةية نةهَيَلرَيت.
ئاشتى حةمة ساَلح دةبَيت هةوأل بدرَيت ئةو 

دياردةية نةهَيَلرَيت.
ئاشتى حةمة ساَلح دةبَيت هةوأل بدرَيت ئةو 

ــرد، بة  ــةوة ك ــاذةى ب ــام ـــةروةك ئ ه
ليستةكةو  هةم  دةنط  فرؤشتنى  كإينء 
خؤيان  بؤ  ئةهمييةت  دةنطدةرةكة  هةم 
ئةمةش  ــرؤشــن،  دةف خؤيان  دانانَينء 
نامةسئوالنةو  فرؤشتنَيكى  كــإيــنء 
الوازى  حاَلةتة  ئةم  ناشارستانييانةية، 
نامةسئوالنةو  فرؤشتنَيكى  كــإيــنء 
الوازى  حاَلةتة  ئةم  ناشارستانييانةية، 
نامةسئوالنةو  فرؤشتنَيكى  كــإيــنء 

وتيشى:  دةنطدةرة،  ليستةكةء  سلوكييةتى 
بَيت،  كةرامةت  خاوةنى  دةنطدةرَيك  «هةر 
ثارة  بكاتةوةء  بضووك  هَيندة خؤى  نابَيت 
بؤ  وةربطرَيت  ثاَلَيوراوَيك  يان  ليستَيك  لة 
ثارة  بكاتةوةء  بضووك  هَيندة خؤى  نابَيت 
بؤ  وةربطرَيت  ثاَلَيوراوَيك  يان  ليستَيك  لة 
ثارة  بكاتةوةء  بضووك  هَيندة خؤى  نابَيت 

كؤمةَلطة  دةبَيت  بدات،  بؤ  دةنطى  ئةوةى 
بؤ  وةربطرَيت  ثاَلَيوراوَيك  يان  ليستَيك  لة 
كؤمةَلطة  دةبَيت  بدات،  بؤ  دةنطى  ئةوةى 
بؤ  وةربطرَيت  ثاَلَيوراوَيك  يان  ليستَيك  لة 

بةطشتىء اليةنة سياسييةكان كار بؤ ئةوة 
بطَيإنةوةء  مرؤظ  كةرامةتى  كة  بكةن، 
ئةويش  نةهَيَلرَيت،  كإين  دةنط  دياردةى 
بطَيإنةوةء  مرؤظ  كةرامةتى  كة  بكةن، 
ئةويش  نةهَيَلرَيت،  كإين  دةنط  دياردةى 
بطَيإنةوةء  مرؤظ  كةرامةتى  كة  بكةن، 

ثَيويستة  دةبَيت،  ميللةت  خزمةتكردنى  بة 
سةرؤكايةتى  ثةرلةمانء  ثاَلَيوراوةكانى 
ثَيويستة  دةبَيت،  ميللةت  خزمةتكردنى  بة 
سةرؤكايةتى  ثةرلةمانء  ثاَلَيوراوةكانى 
ثَيويستة  دةبَيت،  ميللةت  خزمةتكردنى  بة 

هةرَيم بة دةنطى راستةقينةى ميللةت بضنة 
ئةو شوَينانة، نةك بة ثارةو بةرتيل كة ئةوة 
رَيطايةكى هةَلةيةو ئةنجامى خراثء هةَلةى 
ئةو شوَينانة، نةك بة ثارةو بةرتيل كة ئةوة 
رَيطايةكى هةَلةيةو ئةنجامى خراثء هةَلةى 
ئةو شوَينانة، نةك بة ثارةو بةرتيل كة ئةوة 

لَي دةكةوَيتةوة».
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«ثَيويستة ثالََيوارةكان بة دةنطى راستةقينةى ميللةت بضنة ئةو 
شويَنانة، نةك بة دةنط كأين»

ثشتيوان سةعدولَآل

بؤضى  دةنط دةكإن؟ 

شارؤضكةكان  شارء  تاكسي  شؤفَيرانى 
ــؤإان  ط ليستي  بــؤ  خــؤيــان  ثاَلثشتيي 
شارؤضكةكان  شارء  تاكسي  شؤفَيرانى 
ــؤإان  ط ليستي  بــؤ  خــؤيــان  ثاَلثشتيي 
شارؤضكةكان  شارء  تاكسي  شؤفَيرانى 

بةرنامةي  لة  بةوثَييةي  ــةإوو،  ــةن دةخ
كرَيكارانء  مافي  لة  داكؤكي  ليستةكةدا 

كاسبكاران دةكرَيت.
شؤفَيري  (٤٥ســـاأل)،  عةزيز  حةوَيز 
تاكسي، داواي ئةوةيكرد، كة هةموو كوردَيك 
دةنط بدات بة ليستي طؤإان، بةو ثَييةي من 

ليستي  لة  ثشتطيري  شَيوةيةك  بةهةموو 
دةكةم  ليستة  ئةو  بؤ  كار  دةكةمء  طؤإان 
لةبةر ئةوةي كانديدةكاني دةتوانن بةرطري 
خزمةتي  بكةنء  كورد  طةلي  مافةكاني  لة 
طةنجان  ئةنفالء  شةهيدانء  كةسوكاري 
بكةن، كة تاكوو ئَيستا سةدان خَيزاني شةهيدء 
ئةنفال لة خانووي كرَيدان، حكومةت هةرَيم 
نةيتوانيوة  رابردوو  ساَلي   (
ئةنفال لة خانووي كرَيدان، حكومةت هةرَيم 
نةيتوانيوة  رابردوو  ساَلي   (
ئةنفال لة خانووي كرَيدان، حكومةت هةرَيم 

١٨) ماوةي  لة 
كَيشةكانيان ضارةسةر بكات».

ئةمساَلدا،  هةَلبذاردنةكاني  هةَلمةتي  لة 
كَيشةكانيان ضارةسةر بكات».

ئةمساَلدا،  هةَلبذاردنةكاني  هةَلمةتي  لة 
كَيشةكانيان ضارةسةر بكات».

شَيوازي  بةسةر  زؤر  طؤإانكارييةكي 
بةشةو  ــةإؤذء  ب هاتووةء  هةَلمةتةكةدا 
شَيوازي  بةسةر  زؤر  طؤإانكارييةكي 
بةشةو  ــةإؤذء  ب هاتووةء  هةَلمةتةكةدا 
شَيوازي  بةسةر  زؤر  طؤإانكارييةكي 

ذمارةيةكي زؤر لة شؤفَيران دةإذَينة سةر 
ليستة  بؤ  خؤيان  ثشتيواني  شةقامةكانء 
نَيوانياندا  لة  كة  ــإن،  دةردةب جياوازةكان 

زؤرترين ثاَلثشتي بؤ ليستي طؤإان هةية.
نَيوانياندا  لة  كة  ــإن،  دةردةب جياوازةكان 

زؤرترين ثاَلثشتي بؤ ليستي طؤإان هةية.
نَيوانياندا  لة  كة  ــإن،  دةردةب جياوازةكان 

لة  ــؤإان،  ط ليستي  بةرنامةي  ثةيامء 
لة  بودجة  سامانء  بةشي  ثَينجةمي  خاَلي 
لة  ــؤإان،  ط ليستي  بةرنامةي  ثةيامء 
لة  بودجة  سامانء  بةشي  ثَينجةمي  خاَلي 
لة  ــؤإان،  ط ليستي  بةرنامةي  ثةيامء 

كوردستاندا، ئاماذة بةوة كراوة كة (كار بؤ 
ئةوة دةكرَيت بةرضاوإؤشني لةسةر بازاإء 
هؤكارةكاني ثاوانكارييء خراث بةكارهَيناني 
خؤراكء  طراني  ثاشاطةردانيء  دةسةآلتء 
كؤنترؤأل)،  كواليتي  قةيراني  كةلوثةلء 
كاسبكاراني  زؤرينةي  مةبةستي  ئةمةش 

كوردستانة.
سؤران حةمةنةجم، شؤفَيري تاكسي لة 
كؤية، ئاماذةي بةوة كرد، كة ليستي طؤإان 
طؤإانكاري  دروستبوونيةوة  لةسةرةتاي 
بةوةي  كوردستاندا،  هةرَيمي  لة  كردووة 
ساَلي   (
بةوةي  كوردستاندا،  هةرَيمي  لة  كردووة 
ساَلي   (
بةوةي  كوردستاندا،  هةرَيمي  لة  كردووة 

١٨) مــاوةي  لة  ئةوانةي  دةبينين 
ئةمإؤ  نةدةطرت  لةميللةت  طوَييان  رابردوو 
سةردانيان دةكةنء بةَلَيني طةورة طةورةيان 
ئةمإؤ  نةدةطرت  لةميللةت  طوَييان  رابردوو 
سةردانيان دةكةنء بةَلَيني طةورة طةورةيان 
ئةمإؤ  نةدةطرت  لةميللةت  طوَييان  رابردوو 

مانطة  ضةند  لةو  ثرؤذةيان  دةيان  ثَيدةدةن 
خستووتة بواري جَيبةجَيكردنةوةو ئةمةش 
طؤإان  ليستي  دةستي  لةسةر  هةمووي 

بووة.
ليستي  «بـــةهـــؤي  وتـــي:  ــــؤران  س
ضووةتةوةء  بةخؤيدا  حكومةت  طؤإانةوة 
دةدات،  ئةنجام  خةَلك  بؤ  خزمةتطوزاري 
ضووةتةوةء  بةخؤيدا  حكومةت  طؤإانةوة 
دةدات،  ئةنجام  خةَلك  بؤ  خزمةتطوزاري 
ضووةتةوةء  بةخؤيدا  حكومةت  طؤإانةوة 

بؤية دةنط بةم ليستة دةدةم تاكوو كؤمةَلَيك 
دةدات،  ئةنجام  خةَلك  بؤ  خزمةتطوزاري 
بؤية دةنط بةم ليستة دةدةم تاكوو كؤمةَلَيك 
دةدات،  ئةنجام  خةَلك  بؤ  خزمةتطوزاري 

خةَلكي بةتوانا بضنة ثةرلةمان».
بؤية دةنط بةم ليستة دةدةم تاكوو كؤمةَلَيك 

خةَلكي بةتوانا بضنة ثةرلةمان».
بؤية دةنط بةم ليستة دةدةم تاكوو كؤمةَلَيك 

لة  ــؤإان،  ط ليستي  بةرنامةي  ثةيامء 
حكومةتدا  ثةرلةمانء  شةشةمي  خاَلي 
لة  ــؤإان،  ط ليستي  بةرنامةي  ثةيامء 
حكومةتدا  ثةرلةمانء  شةشةمي  خاَلي 
لة  ــؤإان،  ط ليستي  بةرنامةي  ثةيامء 

دةكات  كار  (ليستةكة  كة  كراوة  لةوة  باس 
سةرجةم  لة  كار  هةلي  دروستكردني  بؤ 
تا  تايبةتدا،  طشتيء  كةرتي  بوارةكاني 
ببَيتة  بةرخؤرةوة  هةرَيمَيكي  لة  كوردستان 
حكومةت  هةروةها  بةرهةمهَين،  هةرَيمَيكي 
هاوآلتيان  بداتة  درَيــذخــايــةن  قــةرزي 
ــرؤذة  ث ثشتطيريكردني  مةبةستي  بــة 
دياردةي  كةمكردنةوةي  بةرهةمهَينةكانء 

بَيكاريي).
تةكسي،  سايةقي  (٣٥ساأل)،  بايز  جةالل 
بةدروستبووني  راطةياند  خؤي  خؤشحاَلي 
تةكسي،  سايةقي  ساأل)، 
بةدروستبووني  راطةياند  خؤي  خؤشحاَلي 
تةكسي،  سايةقي  ساأل)،  ) بايز  جةالل 
بةدروستبووني  راطةياند  خؤي  خؤشحاَلي 

) بايز  جةالل 

ليستي طؤإان، بةو ثَييةي لة ثةيامء بةرنامةي 
بَيكاريي  كةمكردنةوةي  بؤ  كار  ليستةكةدا 
دةكرَيتء جةالل وتي: «ضةند ساَلَيك بوو بَي 
بَيكاريي  كةمكردنةوةي  بؤ  كار  ليستةكةدا 
دةكرَيتء جةالل وتي: «ضةند ساَلَيك بوو بَي 
بَيكاريي  كةمكردنةوةي  بؤ  كار  ليستةكةدا 

ئومَيدبووين لة طؤإانكاري لةنَيو بةرثرساندا، 

هةر بؤية ذمارةيةكي زؤر طةنج روويانكردة 
هةندةران، هةر بؤية دةمةوَيت دةنط بدةم بة 

ليستي طؤإان».
هةَلبذاردنة  داهاتوو  (٧/٢٥)ي  رؤذي 
كوردستانء  ثةرلةماني  طشتييةكةي 
لةسةر  راثرسيي  هةرَيمء  سةرؤكايةتي 
دةستووري هةرَيم دةست ثَيدةكات لة هةر 
ثارَيزطاي (هةولَير، سلَيمانيء دهؤك)،  سَي 
قةوارةي   (٢٠) هاوثةيمانييء   (٤) تَييدا  كة 
 (١١١) بةدةستهَيناني  كَيبإكَيي  سياسي 
كورسييةكةي ثةرلةماني كوردستان دةكةن.

تةكسي  شؤفَيري  محةمةد،  مةسعود 
كة  كرد  لةوة  باسي  سلَيماني،  شاري  لة 
كاك  دةستي  لةسةر  تةنيا  كوردستاندا  لة 
دةتوانرَيت  طــؤإان  ليستي  نةوشيروانء 
بؤية  «هةر  بدرَيت،  ئةنجام  طؤإانكاريي 
اليةكةء  هةموو  ئومَيدي  دوا  طؤإان  ليستي 
دةنطي ثَي دةدةم، ئةطةر حاشام لَيكرابَيت لة 

ماَلةوة».
دةنطي ثَي دةدةم، ئةطةر حاشام لَيكرابَيت لة 

ماَلةوة».
دةنطي ثَي دةدةم، ئةطةر حاشام لَيكرابَيت لة 

كوردستاندا  لة  رايطةياند:  مةسعود 
ــريء  ضــاودَي ئـــةوةي  لــةبــري  حكومةت 
بة  بــةرامــبــةر  هةبَيت  لَيثرسينةوةي 
بةرثرسانء حيزبةكان، بووةتة كوإي حيزبة 
طؤإانَيكي  هيض  تواناي  دةسةآلتدارةكانء 
بةرثرسانء حيزبةكان، بووةتة كوإي حيزبة 
طؤإانَيكي  هيض  تواناي  دةسةآلتدارةكانء 
بةرثرسانء حيزبةكان، بووةتة كوإي حيزبة 

ئةوةش  طؤإان  ليستي  بةهاتني  بةآلم  نيية، 
طؤإانَيكي  هيض  تواناي  دةسةآلتدارةكانء 
ئةوةش  طؤإان  ليستي  بةهاتني  بةآلم  نيية، 
طؤإانَيكي  هيض  تواناي  دةسةآلتدارةكانء 

طؤإانكاريي بةسةردا دَيت.
تةكسي  شؤفَيري  رةمــةزان،  ئةبوبةكر 
زؤرينة  بة  «ئَيمة  وتي:  سلَيماني،  شاري  لة 
تةكسييةكانى شارى سلَيمانى دةنط دةدةين 
بة ليستى طؤإان، ضونكة دةسةآلتي ئةم دوو 
دةرووني  ئةشكةنجةي  هؤكار  بةبآ  حيزبة 
ميللةتيان دةدا، تاكة رَيطةش بؤ دةربازبوون 
لةو ستةمة، ليستي طؤإانةء بة شانازييةوة 

بةشداري هةَلمةتي هةَلبذاردنةكة دةكةين». 
لةو ستةمة، ليستي طؤإانةء بة شانازييةوة 

بةشداري هةَلمةتي هةَلبذاردنةكة دةكةين». 
لةو ستةمة، ليستي طؤإانةء بة شانازييةوة 

شؤفَيراني تاكسي دةنط بة ليستي طؤأان دةدةن
ئاري سابير

ديار ئةحمةد
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سةرؤكى حكومةت خروقات دةكات

نَيضيرظان بارزانى، كة ئَيستا سةرؤكايةتى 
ئةندامى  هاوكات  دةكاتء  هةرَيم  حكومةتى 
ديموكراتى  ثــارتــى  سياسى  مةكتةبي 
ئاهةنطى  لة  وتــارَيــكــدا  لة  كوردستانة 
لة  كوردستانى  ليستى  بؤ  بانطةشةكردن 
داوايكرد،  بةشداريكردوو  هةولَير  ياريطاى 
كة خةَلك دةنط بة ليستى كوردستانى بدةن، 
لة كاتَيكدا بة ثَيي ياساو رَينماييةكانى  ئةمة 
كؤمسيؤنى باآلى هةَلبذاردنةكان بةكارهَينانى 
لة كاتَيكدا بة ثَيي ياساو رَينماييةكانى  ئةمة 
كؤمسيؤنى باآلى هةَلبذاردنةكان بةكارهَينانى 
لة كاتَيكدا بة ثَيي ياساو رَينماييةكانى  ئةمة 

حيزبيء  بةرذةوةندى  بؤ  طشتى  ثؤستى 
قةدةغةيةو  شَيوةيةك  بةهةموو  تايبةتى 
سزابدرَيت،  سةرثَيضيكار  كةسى  دةبَيت 
ئَيستا ضةند رؤذَيك  تا  ئةوةى  لةطةأل  بةآلم 
حكومةت  سةرؤكى  خروقاتةى  ئةو  بةسةر 
رؤيشتووة، بةآلم تا ئَيستا سزاى نَيضيرظان 
بارزانى سةرؤكى حكومةت نةدراوة بةهؤى 

ئةو ثَيشَيلكارييةى كة ئةنجامى داوة.
غةفور مةخمورى سةرؤكى ليستى يةكَيتى 
نةتةوةيى ديموكراتى كوردستان  ثَييواية، كة 
بة هيض شَيوةيةك نابَي سةروةتء سامانى 
بؤ  بانطةشة  حكومييةكان  كةسة  ميللةتء 
بشكرَيت  ئةطةر  بكةن،  دياريكراو  ليستَيكى 

ئةوا ثَيضةوانةى ياساية.
كؤمسيؤنى  سةرؤكى  حةيدةرى  فةرةج 
بؤ  هةَلبذاردنةكان  سةربةخؤى  بــاآلى 
كؤمسيؤنى  سةرؤكى  حةيدةرى  فةرةج 
بؤ  هةَلبذاردنةكان  سةربةخؤى  بــاآلى 
كؤمسيؤنى  سةرؤكى  حةيدةرى  فةرةج 

رؤذنامة وتى: «نابَيت لة كاتى ثإوثاطةندةى 
خزمةتطوزارييةكانى  كــارة  هةَلبذاردن 
رؤذنامة وتى: «نابَيت لة كاتى ثإوثاطةندةى 
خزمةتطوزارييةكانى  كــارة  هةَلبذاردن 
رؤذنامة وتى: «نابَيت لة كاتى ثإوثاطةندةى 

حكومةت بةكاربَيتء جطة لةوةش بةهةموو 
كة  كةسانةى  ئةو  بةشدارى  شَيوةيةك 
ثَيضةوانةى  هةية  حكومييان  ثؤستى 

ياساية».

ثؤستةرى ليستة جياوازةكان 

لَيدةكرَيتةوة

لةدواى دةستثَيكردنى هةَلمةتى هةَلبذاردن 
بةشدارةكانى  ليستة  كوردستان  هةرَيمى  لة 
دةستيان  كوردستان  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى 
بةشدارةكانى  ليستة  كوردستان  هةرَيمى  لة 
دةستيان  كوردستان  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى 
بةشدارةكانى  ليستة  كوردستان  هةرَيمى  لة 

بؤ  ثإوثاطةندةكردن  هةَلمةتى  بة  كــرد 
دةستيان  كوردستان  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى 
بؤ  ثإوثاطةندةكردن  هةَلمةتى  بة  كــرد 
دةستيان  كوردستان  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى 

ثؤستةريش  هةَلواسينى  خؤيانء  ليستةكانى 
بؤ  ثإوثاطةندةكردن  هةَلمةتى  بة  كــرد 
ثؤستةريش  هةَلواسينى  خؤيانء  ليستةكانى 
بؤ  ثإوثاطةندةكردن  هةَلمةتى  بة  كــرد 

بؤ  بانطةشةكردن  رَيطةكانى  لة  يةكَيكة 
هةَلواسينى  دواى  بةآلم  خؤيان،  ليستةكانى 
بؤ  بانطةشةكردن  رَيطةكانى  لة  يةكَيكة 
هةَلواسينى  دواى  بةآلم  خؤيان،  ليستةكانى 
بؤ  بانطةشةكردن  رَيطةكانى  لة  يةكَيكة 

ثؤستةرةكان بة ضةند رؤذَيك ئةو ثؤستةرانة 
لَيدةكرَينةوةو تا ئَيستاش هيض ئيجرائاتَيك لةم 

بارةيةوة نةكراوة. 
ـــارةى  ـــةب ـــور مـــةخـــمـــورى ل ـــةف غ
«لة  وتــى:  رؤذنــامــة  بؤ  ثَيشَيلكارييةكان 
دةسةآلتدار  ثارتى  هــةردوو  ناوضةى  ذَير 
ثؤستةرةكانمان لَيكراونةتةوة، هةست دةكةين 
هةَلمةتَيك دةستى ثَيكردووة بؤ لَيكردنةوةى 
ثؤستةرةكانمان لَيكراونةتةوة، هةست دةكةين 
هةَلمةتَيك دةستى ثَيكردووة بؤ لَيكردنةوةى 
ثؤستةرةكانمان لَيكراونةتةوة، هةست دةكةين 

ثؤستةرةكان، ئَيمة داوادةكةين كة ئازادى بؤ 
هاوآلتيان  دةنطى  هةبَيتء  اليةنةكان  هةموو 

سةنطى مةحةك بَيت».
سياسييةكان  اليةنة  لة  داوا  مةخمورى 
سياسييةكان  اليةنة  لة  رَيطة  كة  ــات  دةك
اليةنة  هــةمــوو  بــؤ  ـــازادى  ئ نةطيرَيتء 

سياسييةكان هةبَيت.
دةكــات،  داوا  ناوبراو  كاتدا  هةمان  لة 
ثؤستةرةكان  لَيكردنةوةى  هةَلمةتى  كة 
مةدةنيانة  بةشَيوةيةكى  بووةستَينرَيتء 

مامةَلة لةطةأل ثؤستةرةكان بكرَيت.
مةدةنيانة  بةشَيوةيةكى  بووةستَينرَيتء 

مامةَلة لةطةأل ثؤستةرةكان بكرَيت.
مةدةنيانة  بةشَيوةيةكى  بووةستَينرَيتء 

ئؤفيسى  بةرثرسى  محةمةد،  هةندرَين 
سةربةخؤى  باآلى  كؤمسيؤنى  هةولَيرى 
ئةنجامدانى  ــارةى  ــةب ل هةَلبذاردنةكان 
سةربةخؤى  باآلى  كؤمسيؤنى  هةولَيرى 
ئةنجامدانى  ــارةى  ــةب ل هةَلبذاردنةكان 
سةربةخؤى  باآلى  كؤمسيؤنى  هةولَيرى 

«دةبَيت  وتى:  رؤذنامة  بؤ  ثَيشلكارييةوة 
كؤمسيؤن  لة  سكاآل  كة  هةبَيت  اليةنَيك 
ثَيشَيلكارى  كة  رايبةطةيةنَيت،  بكاتء  تؤمار 
يةك  تةنيا  ئَيستا  تا  بةآلم  بةرامبةرى كراوة، 
هيض  ئةويش  كردووة  تؤمار  سكاآلى  اليةن 

كَي  كة  بيسةلمَينَيت  كة  وانةبووة  بةَلطةيةكى 
دةبَيت  بؤية  ــدووة،  دإان ثؤستةرانةى  ئةو 

لةمإووةوة بةَلطة هةبَيت».
دةبَيت  بؤية  ــدووة،  دإان ثؤستةرانةى  ئةو 

لةمإووةوة بةَلطة هةبَيت».
دةبَيت  بؤية  ــدووة،  دإان ثؤستةرانةى  ئةو 

ــةوةى  ئ كؤمسيؤن  بــةرثــرســةى  ــةو  ئ
روونكردةوة، كة بةدوو رَيطة ليستةكان سزا 
ليستةكان  هةنطاو  «بــةدوو  وتى:  ــنء  دةدرَي
كة  ليستانةى  ئةو  يةكةميان  ســزادةدرَيــن 
فةرميةكاندا  ــا  دةزط ــوارى  دي بة  ثؤستةر 
كة  لةوةى  دةكرَينةوة  ئاطادار  هةَلدةواسن 
فةرميةكاندا  ــا  دةزط ــوارى  دي بة  ثؤستةر 
كة  لةوةى  دةكرَينةوة  ئاطادار  هةَلدةواسن 
فةرميةكاندا  ــا  دةزط ــوارى  دي بة  ثؤستةر 

دووةم  هةنطاوى  لَييبكةنةوة،  بإؤن  خؤيان 
لة  ئةوا  نةكردةوة،  لَييان  ئةطةر  كة  ئةوةية، 

رووى ئيدارييةوة سزاى دارايى دةدرَين».

بؤضى ثؤستةرةكانى ليستى 

كوردستانى لَيناكرَينةوة؟

لةطةأل ئةوةى لةكاتى هةَلمةتى هةَلبذاردنى 
ليستة  كوردستان  ثةرلةمانى  ئةمجارةى 
لة  هةَلبذاردنة  لةم  بةشدار  سةرةكييةكانى 
ليستة  كوردستان  ثةرلةمانى  ئةمجارةى 
لة  هةَلبذاردنة  لةم  بةشدار  سةرةكييةكانى 
ليستة  كوردستان  ثةرلةمانى  ئةمجارةى 

دةيةوَيت  ليستةو  هةر  سةختدانء  ملمالنَييةكى 
زؤرترين كورسى بؤ خؤى بةدةست بهَينَيت، يةكَيك 
لَيكردنةوةى  ليستةكان  شكاندنى  رَيطةكانى  لة 
تا  كة  طومانة  جَيطةى  ئةوةى  ثؤستةرةكانيانة، 
لة هيض شارو شارؤضكةيةكى كوردستان  ئَيستا 
ثؤستةرةكانى ليستى كوردستانى لَينةكراونةتةوة، 
لَيكراونةتةوة كة لة  تةنيا ثؤستةرى ئةو ليستانة 
طومانَيك  ئةوةش  يةكَيتيدان،  ثارتىء  دةرةوةى 
ئةو  ناديارى  رادةيةكيش  تا  دةكاتء  دروست 
بة  هةَلدةستن  كة  دةكــاتــةوة،  روون  كةسانة 

لَيكردنةوةى ثؤستةرةكانى ليستةكانى ديكة.
ليستى  ثؤستةرةكانى  لَينةكردنةوةى 
دةكرَيت،  سةير  ئةوة  بةَلطةى  وةك  كوردستانى 
ليستى  ثؤستةرةكانى  لَينةكردنةوةى 
دةكرَيت،  سةير  ئةوة  بةَلطةى  وةك  كوردستانى 
ليستى  ثؤستةرةكانى  لَينةكردنةوةى 

ئةم  لــَيــكــردنــةوةى  لةثشتى  ـــةآلت  دةس كــة 
«لة  وتى:  مةخمورى  غةفور  ثؤستةرانةوةية، 
ضاودَيرةكانى  شارؤضكةكان  شارو  زؤربــةى 
ثؤستةرةكان  كة  راســثــَيــردراون  شــارةوانــى 
لَيبكةنةوة، لة كؤمةَلطةى كةلةكضى ئةو كةسانةى 
ثؤستةرةكان  كة  راســثــَيــردراون  شــارةوانــى 
لَيبكةنةوة، لة كؤمةَلطةى كةلةكضى ئةو كةسانةى 
ثؤستةرةكان  كة  راســثــَيــردراون  شــارةوانــى 

كة  دةكةن  ئَيمة  ليستةكةى  بؤ  ثإوثاطةندة  كة 
موةليدةيان  كارةباى  دةبن  ماأل   (١١) نزيكةى 

لَيبإيون».

رَينماييةكان وةك خؤيان جَيبةجَي 

ناكرَين

بــاآلى  كؤمسيؤنى  ـــةوةى  ئ لــةطــةأل 
ليستة  تـــــةواوى  ــان  ــةك ــذاردن ــب ــةَل ه
بــاآلى  كؤمسيؤنى  ـــةوةى  ئ لــةطــةأل 
ليستة  تـــــةواوى  ــان  ــةك ــذاردن ــب ــةَل ه
بــاآلى  كؤمسيؤنى  ـــةوةى  ئ لــةطــةأل 

ياساكانى  رَينمايىء  لة  بةشداربووةكانى 
ــةآلم تا  ــةوة، ب ــردووةت ــادارك ــاط خــؤى ئ
رَينماييةكان  ياساو  ثَيويست  وةكو  ئَيستا 
هيض  كؤمسيؤنيش  نةكراونء  جَيبةجَي 
ئةنجام  مةبةستة  ئةم  بؤ  بةدواداضوونَيكى 

نةداوة.
سةرؤكى  مةخمورى  غةفور  بإواى  بة 
ديموكراتى  نةتةوةيى  يةكَيتى  ليستى 
«ليستى  وتــى:  رؤذنامة  بؤ  كوردستان 
ــى  ــان ــؤردةك ــــةواوى ب كــوردســتــانــى ت
ريكالمكردنيان بؤ خؤيان طرتووةو مةجالى 
تةسككردووةتةوة،  زؤر  رَيكالمكردنيان 
جَيبةجَي  رَينماييةكان  شَيوةية  بةو  بؤية 

ناكرَين».

كَي لة خروقاتةكان دةثَيضيَتةوة؟

طةندةَلى بؤ؟
-٦- 

نةذاد جةالل

داهات  ناديارى  نيطةرانيية  اليةك  هةمو  بؤ  ئةوةى 
دةبواية  كة  ئةوةية  هةرَيمةية،  ئةم  خةرجييةكانى  و 
خةَلكدا،  روى  لة  بوناية  شةرمندة  هةرَيم  دةسةآلتدارانى 
دةبواية  كة  ئةوةية  هةرَيمةية،  ئةم  خةرجييةكانى  و 
خةَلكدا،  روى  لة  بوناية  شةرمندة  هةرَيم  دةسةآلتدارانى 
دةبواية  كة  ئةوةية  هةرَيمةية،  ئةم  خةرجييةكانى  و 

بةآلم ئةوان زؤر سةربةرزانة بةرطرى لةخؤيان دةكةن، 
هاوكات ضةندين بوكةَلةش نمايشى رةوايةتى دةدةن بةو 
بةآلم ئةوان زؤر سةربةرزانة بةرطرى لةخؤيان دةكةن، 
هاوكات ضةندين بوكةَلةش نمايشى رةوايةتى دةدةن بةو 
بةآلم ئةوان زؤر سةربةرزانة بةرطرى لةخؤيان دةكةن، 

داهاتةى كة لة ميللةت دةشاردرَيتةوة.
خةَلك  كة  ئةوةى  ثَيدةدرَيت،  عَيراقى  بودجةى  ١٧٪ى  ساآلنة  هةرَيم  حكومةتى 
دةيزانَيت تةنها ئةمةية، ئيتر ضى داهاتى ناوخؤ و طومرط و نةوتى فرؤشراو بة قاضاغة 

و...هتد كةس نازانَيت ضةندةية و ضؤن دَيت و ضؤن ون دةكرَيت؟!.
ساآلنَيكة خاوةنشكؤكان دةَلَين: ئَيمة ٧٥٪ى ئةو بودجةيةى وةريدةطرين وةك موضة 

و...هتد كةس نازانَيت ضةندةية و ضؤن دَيت و ضؤن ون دةكرَيت؟!.
ساآلنَيكة خاوةنشكؤكان دةَلَين: ئَيمة 

و...هتد كةس نازانَيت ضةندةية و ضؤن دَيت و ضؤن ون دةكرَيت؟!.
٧٥ساآلنَيكة خاوةنشكؤكان دةَلَين: ئَيمة ٧٥

دةيدةين بة فةرمانبةران، بةآلم بةوتةى بةرثرسَيكى يةكَيتى لة بةغدا ئةوة موبالةغية 
٣٣٪ى ئةو بودجةيةى لة بةغداوة دَيت، وةك موضة دةدرَيت بة فةرمانبةرانى حكومى، 
خَوى وتةى بةآلم «ناوَيرم ئةو راستيية ئاشكراكةم»، نازانين ض حيكمةتَيك هةية لة 
شاردنةوة و ثَيض و ثةناكردن بة داهات و خةرجييةكانى هةرَيم، جطة لة تاآلنكردن و 

بردنى بؤ خؤتان.
ليستى طؤِران ئةو ئةركةى لةئةستؤ طرتوة ئةو ثةردة رةشانة البدات كة داوتانة 
بةرنة  ساآلنة  خيتامى  حيسابى  ئامادةنين  تائَيستا  ئَيوة  داهاتدا،  و  دارايى  بةسةر 
ليستى طؤِران ئةو ئةركةى لةئةستؤ طرتوة ئةو ثةردة رةشانة البدات كة داوتانة 
بةرنة  ساآلنة  خيتامى  حيسابى  ئامادةنين  تائَيستا  ئَيوة  داهاتدا،  و  دارايى  بةسةر 
ليستى طؤِران ئةو ئةركةى لةئةستؤ طرتوة ئةو ثةردة رةشانة البدات كة داوتانة 

دةكات،  ثةسةند  بؤ  بودجةكةتان  ثةلةثةل  و  بةزوى  ثةرلةمانيش ساآلنة  ثةرلةمان، 
ئةمة طةورةترين تاوانة كة ثةرلةمانتاران بةرامبةر بة خةَلكى ئةم هةرَيمةى دةكةن، 
دةكات،  ثةسةند  بؤ  بودجةكةتان  ثةلةثةل  و  بةزوى  ثةرلةمانيش ساآلنة  ثةرلةمان، 
ئةمة طةورةترين تاوانة كة ثةرلةمانتاران بةرامبةر بة خةَلكى ئةم هةرَيمةى دةكةن، 
دةكات،  ثةسةند  بؤ  بودجةكةتان  ثةلةثةل  و  بةزوى  ثةرلةمانيش ساآلنة  ثةرلةمان، 

ضونكة بةم ضةند ساَلة سةلمانديان كة ئةوان ثةرلةمانتارى حيزبن و نوَينةرى خةَل 
ئةمة طةورةترين تاوانة كة ثةرلةمانتاران بةرامبةر بة خةَلكى ئةم هةرَيمةى دةكةن، 
ضونكة بةم ضةند ساَلة سةلمانديان كة ئةوان ثةرلةمانتارى حيزبن و نوَينةرى خةَل 
ئةمة طةورةترين تاوانة كة ثةرلةمانتاران بةرامبةر بة خةَلكى ئةم هةرَيمةى دةكةن، 

نين، سةلمانديان ئةوان بؤ شةرعيةتدان بة كردة ناشةرعييةكانى دو حيزبى باآل دةست 
ضونةتة ناو بيناى ثةرلةمان، نةك بؤ طةياندنى ئازار و داواكانى خةَلك.

نين، سةلمانديان ئةوان بؤ شةرعيةتدان بة كردة ناشةرعييةكانى دو حيزبى باآل دةست 
ضونةتة ناو بيناى ثةرلةمان، نةك بؤ طةياندنى ئازار و داواكانى خةَلك.

نين، سةلمانديان ئةوان بؤ شةرعيةتدان بة كردة ناشةرعييةكانى دو حيزبى باآل دةست 

ئَيوةيةك كة سوربن لةسةر ئةوةى دو وةزارةتى دارايى يةك نةطرَيتةوة، ئامادة 
نةبن بة ذمارة داهات و خةرجييةكان بة خةَلك بَلَين، هةميشة لة هةَلثةكردنى بلؤكردنى 
ئَيوةيةك كة سوربن لةسةر ئةوةى دو وةزارةتى دارايى يةك نةطرَيتةوة، ئامادة 
نةبن بة ذمارة داهات و خةرجييةكان بة خةَلك بَلَين، هةميشة لة هةَلثةكردنى بلؤكردنى 
ئَيوةيةك كة سوربن لةسةر ئةوةى دو وةزارةتى دارايى يةك نةطرَيتةوة، ئامادة 

ثارةدابن لة بانكةكانى دةرةوة، ئةجنداى سةركيتان ئةوة بَيت كة خؤتان هةم سياسى 
و هةم بازرطان بن، كؤمثانياكانتان دةستبخةنة بينةقاقاى بازاِرةوة، لة هةمو ثِرؤذة و 
كردةيةى بازرطانيدا ثشكتان هةبَيت، ...هتد، بَيطومان لةبةرامبةريشدا خةَلك طؤِرانى 
و هةم بازرطان بن، كؤمثانياكانتان دةستبخةنة بينةقاقاى بازاِرةوة، لة هةمو ثِرؤذة و 
كردةيةى بازرطانيدا ثشكتان هةبَيت، ...هتد، بَيطومان لةبةرامبةريشدا خةَلك طؤِرانى 
و هةم بازرطان بن، كؤمثانياكانتان دةستبخةنة بينةقاقاى بازاِرةوة، لة هةمو ثِرؤذة و 

دةوَيت.
بفامن بيرَيك لة رابردوى خؤتان بكةنةوة، خواثياوةكان، بزانن ضيتان دةرهةق بةو 
طةلة كرد كة ساآلنَيكى زؤر بؤ كورسييةكةى ذَير ئَيوة خوَين و ئارةقى رشت، دَلنيام 
بفامن بيرَيك لة رابردوى خؤتان بكةنةوة، خواثياوةكان، بزانن ضيتان دةرهةق بةو 
طةلة كرد كة ساآلنَيكى زؤر بؤ كورسييةكةى ذَير ئَيوة خوَين و ئارةقى رشت، دَلنيام 
بفامن بيرَيك لة رابردوى خؤتان بكةنةوة، خواثياوةكان، بزانن ضيتان دةرهةق بةو 

ئةطةر ويذدانتان بجوَلَينن ثَيكى ذةهرى ثةشيمانى دةنؤشن، بةآلم كاتَيك ثةشيمان 
طةلة كرد كة ساآلنَيكى زؤر بؤ كورسييةكةى ذَير ئَيوة خوَين و ئارةقى رشت، دَلنيام 
ئةطةر ويذدانتان بجوَلَينن ثَيكى ذةهرى ثةشيمانى دةنؤشن، بةآلم كاتَيك ثةشيمان 
طةلة كرد كة ساآلنَيكى زؤر بؤ كورسييةكةى ذَير ئَيوة خوَين و ئارةقى رشت، دَلنيام 

نابن، خواستى طؤِرانتان سةرهةَلدةدات. 
ئةطةر ويذدانتان بجوَلَينن ثَيكى ذةهرى ثةشيمانى دةنؤشن، بةآلم كاتَيك ثةشيمان 

نابن، خواستى طؤِرانتان سةرهةَلدةدات. 
ئةطةر ويذدانتان بجوَلَينن ثَيكى ذةهرى ثةشيمانى دةنؤشن، بةآلم كاتَيك ثةشيمان 

(٥٧) 

ئيبراهيم عةلى
هةولَير

هيض جؤرة هةإةشةء طوإةشةء خروقاتَيك لة ئيرادةى ثؤآليينمان كةمناكاتةوةء بة دَلنيايى دةيطؤإين
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طؤإان  هةَلبذاردنة  ئةم  ئايا  رؤذنامة: 
هةَلبذاردنةوةي  يان  دةكات،  دروست 
طؤإان  هةَلبذاردنة  ئةم  ئايا  رؤذنامة: 
هةَلبذاردنةوةي  يان  دةكات،  دروست 
طؤإان  هةَلبذاردنة  ئةم  ئايا  رؤذنامة: 

هةمان ئةو كةسانة دةبَيت كة ئَيستا لة 
دةستةآلتدان؟

جارة  ئةم  هةَلبذاردني  رةسوأل:  رَيبين    
لةطةأل  هةية  جــيــاوازي  كوردستان،  لة 
طومان  بَي  ــردوو،  راب هةَلبذاردنةكاني  
بةآلم  دةبَيت،  دروست  طؤإان  ئةمجارة 
من ئةوةندة طةشبين نيم كة بَلَيم طؤإانَيكي 
بةآلم  دةبَيت،  دروست  طؤإان  ئةمجارة 
من ئةوةندة طةشبين نيم كة بَلَيم طؤإانَيكي 
بةآلم  دةبَيت،  دروست  طؤإان  ئةمجارة 

ثَيمواية   دةبَيت،  دروســت  سةرتاسةري 
ليستي كوردستاني يةكَيتيء ثارتي دةتوانَيت 
ديسانةوة زؤرينة بةدةست بهَينَيتةوة، بةآلم 
ئةم زؤرينةيةي ئةمجارة وةكو زؤرينةكاني  
رابردووي ئةم ثةرلةمانةي ئَيستا نابَيت كة 
زؤرينةيةكي  رةهابَيت، ضونكة ليستةكاني 
حيزبةكةو  ضوار  ليستي  بةتايبةت  ديكة 
لة دواي ضوار حيزبةكة  ليستي طؤإان كة 
دَيت، ئةوانة هةركةسةو بة قةبارةي خؤيان 
بةدةست  كورسي  كؤدةكةنةوةء  دةنط 

دةهَينن.
نيية كة كَي  طرنطي ئةم هةَلبذاردنة لةوةدا 
دةهَينَيتء  بةدةست  كورسي  زؤرترين 
لةوةداية  طرنطييةكةي  بةَلكو  كةمتر،  كَي 
دةهَينَيتء  بةدةست  كورسي  زؤرترين 
لةوةداية  طرنطييةكةي  بةَلكو  كةمتر،  كَي 
دةهَينَيتء  بةدةست  كورسي  زؤرترين 

جَيطيرء  ثرؤسةيةكي  ببَيتة  هةَلبذاردن 
لةوةداية  طرنطييةكةي  بةَلكو  كةمتر،  كَي 
جَيطيرء  ثرؤسةيةكي  ببَيتة  هةَلبذاردن 
لةوةداية  طرنطييةكةي  بةَلكو  كةمتر،  كَي 

حكومةتي  جارَيك  ســاأل  ضــوار  هةموو 
ــمء ســةرؤكــايــةتــي ثــةرلــةمــانء  ــةرَي ه
كوردستان  هــةرَيــمــي  ســةرؤكــايــةتــي 
دووةميش  بكات،  هةَلبذاردن  بَيت  ناضار 
كوردستان  هــةرَيــمــي  ســةرؤكــايــةتــي 
دووةميش  بكات،  هةَلبذاردن  بَيت  ناضار 
كوردستان  هــةرَيــمــي  ســةرؤكــايــةتــي 

بةالي  هةَلبذاردن  كردارةكي  مومارةسةي 
دووةميش  بكات،  هةَلبذاردن  بَيت  ناضار 
بةالي  هةَلبذاردن  كردارةكي  مومارةسةي 
دووةميش  بكات،  هةَلبذاردن  بَيت  ناضار 

دروستكردني  بؤ  طرنطة  زؤر  منةوة 
دةنطدةرَيك كة بزانَيت ضي هةَلدةبذَيرَيتء 
دروستكردني  بؤ  طرنطة  زؤر  منةوة 
دةنطدةرَيك كة بزانَيت ضي هةَلدةبذَيرَيتء 
دروستكردني  بؤ  طرنطة  زؤر  منةوة 

كاريطةرييةي  ئــةو  دةنطي  كة  بزانَيت 
هةرَيمي  لة  سياسي  بإياري  لةسةر  هةية 
هةمووشي  لة  داهــاتــوودا،  كوردستاني 
طرنطتر بةالي منةوة سةركةوتني ثرؤسةي 
بة  كوردستانء  هةرَيمي  لة  دةنطدانةكةية 
تَيدا  تةزويري  بةإَيوةبضَيتء  شةفافانة 
نةكرَيتء دةستَيوةردان نةبَيتء هَيزةكاني 
بنكةكاني  تةداخولي  ئاسايش  ئةمنء 
وَيستطةكاني  ناو  نةضنة  نةكةنء  دةنطدان 
بؤ  خةَلك  سةر  فشارنةخةنة  دةنطدانةوةو 
وَيستطةكاني  ناو  نةضنة  نةكةنء  دةنطدان 
بؤ  خةَلك  سةر  فشارنةخةنة  دةنطدانةوةو 
وَيستطةكاني  ناو  نةضنة  نةكةنء  دةنطدان 

بكرَيتء  لَي  هةإةشةيان  بةزؤر  ئةوةي 
ئةوةي  بؤ  بكرَيت  بةرامبةر  توندوتيذيان 
ئةمانة  ئةطةر  ــدةن،  ب بةاليةنَيك  دةنــط 
بةجواني بةإَيوةبضن بَيطومان سةركةوتنة 
ديكة  ليستَيكي  هيض  ئةطةر  هةَلبذاردن،  بؤ 
بةجواني بةإَيوةبضن بَيطومان سةركةوتنة 
ديكة  ليستَيكي  هيض  ئةطةر  هةَلبذاردن،  بؤ 
بةجواني بةإَيوةبضن بَيطومان سةركةوتنة 

كورسيش نةهَينَيت.
 رؤذنامة: بؤ ثَيشبيني ئةمانة دةكةيت؟

بةآلم  وانةبَيت،  هيوادارم  رةسوأل:  رَيبين   
كوردستان  لة  ئَيستادا  لة  ناكةم  بــإوا 
ئةوةندة  يةكَيتي  ثارتيء  سياسي  ئيرادةي 
نةكةن  تةزوير  لة  ثاَلثشتي  كة  بَيت  بةهَيز 
ئةوةندة  يةكَيتي  ثارتيء  سياسي  ئيرادةي 
نةكةن  تةزوير  لة  ثاَلثشتي  كة  بَيت  بةهَيز 
ئةوةندة  يةكَيتي  ثارتيء  سياسي  ئيرادةي 

هةَلبذاردني   ئَيمة  نةطرن،  لَي  رَيي  يان  
نةكةن  تةزوير  لة  ثاَلثشتي  كة  بَيت  بةهَيز 
هةَلبذاردني   ئَيمة  نةطرن،  لَي  رَيي  يان  
نةكةن  تةزوير  لة  ثاَلثشتي  كة  بَيت  بةهَيز 

رابردوومان لةبةرضاوة.
 رؤذنامة: بةآلم زةمينةكة هةمان زمينة 

نيية؟
زةمينة  هةمان  زةمينةكة  رَيبين  رةسوأل:   
زؤرتــر  نَيودةوَلةتي  ــري  ضــاودَي نيية، 
كؤمسيؤني  لَيرةية،  عَيراق  ئةوة  لَيرةنء 
هةَلبذاردنةكان  باآل هةية كة سةرثةرشتي 
كؤمسيؤني  لَيرةية،  عَيراق  ئةوة  لَيرةنء 
هةَلبذاردنةكان  باآل هةية كة سةرثةرشتي 
كؤمسيؤني  لَيرةية،  عَيراق  ئةوة  لَيرةنء 

دةكات،  رةوشةكة جياوازة لةبةر ئةوة من 
هيوادارم ئةو  رةوشةي كة لة هةَلبذاردني  
ــارة  دووب جــارة  ئةم  هةبوو  رابـــردوودا 
ليستةكان  هةموو  هيوادارم  نةبَيتةوة، 
بةتايبةت ثارتيء يةكَيتي بير لةوة بكةنةوة 
لة  كوردستان  هةرَيمي  سةركةوتني  كة 

هةَلبذاردنَيكي ثاكو بَيطةردداية، نةك لةوةدا 
كة كَي كورسي زياتر دةهَينَيت.

كرد،  دةســتــوورت  باسي  رؤذنــامــة:   
ياسايي  دةبينين ثةرلةمانَيك كة وادةي 
دةستوورة  ئةو  دةيةوَيت  دةستداوة،  لة 
ئةمة  تؤ  ــإواي  ب بة  بكات،  تَيثةإ 

ئةجَينداي سياسي لةثشتةوة نيية؟
ئةمة  تؤ  ــإواي  ب بة  بكات،  تَيثةإ 

ئةجَينداي سياسي لةثشتةوة نيية؟
ئةمة  تؤ  ــإواي  ب بة  بكات،  تَيثةإ 

ناوخؤ،  ثةيإةوي  بةثَيي  رةسوأل:  َيبين    
هةية  ئةوةي  مافي  كوردستان  ثةرلةماني 
هةرضةندة  درَيذبكاتةوة،  خؤي  تةمةني 
ئةخالقي  رووي  لة  نيية  جــوان  كارَيكي 
رابــردوودا  ساَلي   ضوار  لة  سياسييةوة، 
ئةخالقي  رووي  لة  نيية  جــوان  كارَيكي 
رابــردوودا  ساَلي   ضوار  لة  سياسييةوة، 
ئةخالقي  رووي  لة  نيية  جــوان  كارَيكي 

سةركردايةتي كورد نةيدةويست دةستوور 
لةبةردةم  ئَيستا كة دةزانَيت  دابنَيت، بةآلم 
ثةرلةماني  رةنطة  كة  ئةوةداية  هةإةشةي 
داهاتوو، زؤرينةي  رةها لة دةست بداتء 
بمَينَيت،  بةدةستةوة  زؤرينةيةكي ساكاري 
نةإوات  شَيوةية  بةو  دةستوور  دةترسَيت 
كة ئةوان حةزي ثَيدةكةن بؤية فرسةتَيكي 
مانطةي  لــةم  دةيــانــةوَيــت  ــةوةو  ــي دؤزي
ثشووي  (٧/١)وة  لة  ئةطةر ضي  داهاتوودا 
لةم  بيانةوَيت  ثَيدةكات،  دةست  ثةرلةمان 
مانطةدا ئيشء كارةكان بةو شَيوةية بةإَيوة 
بةرن كة خؤيان دةيانةوَيت، لَيرةدا هةَلةكة 
مانطةدا ئيشء كارةكان بةو شَيوةية بةإَيوة 
بةرن كة خؤيان دةيانةوَيت، لَيرةدا هةَلةكة 
مانطةدا ئيشء كارةكان بةو شَيوةية بةإَيوة 

لَيرةداية كة لة رووي ئةخالقي سياسييةوة 
لة  دةيــانــةوَيــت  ئةخالقيية،  نا  كارَيكي 
سةرقاَلي  خةَلك  كة  مَيذوويدا  فرسةتَيكي 
لة  دةيــانــةوَيــت  ئةخالقيية،  نا  كارَيكي 
سةرقاَلي  خةَلك  كة  مَيذوويدا  فرسةتَيكي 
لة  دةيــانــةوَيــت  ئةخالقيية،  نا  كارَيكي 

هةَلبذاردنةكانة، شتَيك بكةن كة ثةيوةندي 
سةرقاَلي  خةَلك  كة  مَيذوويدا  فرسةتَيكي 
هةَلبذاردنةكانة، شتَيك بكةن كة ثةيوةندي 
سةرقاَلي  خةَلك  كة  مَيذوويدا  فرسةتَيكي 

ثاشان  هةية،  خةَلكةوة  ذياني  هةموو  بة 
هةَلبذاردنةكانة، شتَيك بكةن كة ثةيوةندي 
ثاشان  هةية،  خةَلكةوة  ذياني  هةموو  بة 
هةَلبذاردنةكانة، شتَيك بكةن كة ثةيوةندي 

بةشَيوةيةك  دةستوورة  ئةو  دةشيانةوَيت 
حيزبةكانداية  بةرذةوةندي  لة  كة  دابإَيذن 
بةتايبةت لةو مةسةلةيةدا كة ثةيوةندي بة 
ئةو  كوردستانةوةية،  هةرَيمي  سةرؤكي 
دةستوورة بةشَيوةيةك داإَيذراوة كة ثإبة 
بَيت،  كوردستان  هةرَيمي  بةري سةرؤكي 
ئةم دةستوورة كؤمةَلَيك ناكؤكي تَيداية كة 
بَيت،  كوردستان  هةرَيمي  بةري سةرؤكي 
ئةم دةستوورة كؤمةَلَيك ناكؤكي تَيداية كة 
بَيت،  كوردستان  هةرَيمي  بةري سةرؤكي 

لةطةأل دةستووري عَيراقيدا يةك ناطرَيتةوة، 

بؤ نموونة لة عَيراقدا سيستمي ثةرلةمانيية، 
سيستمي  دةستوورة  ئةم  بةثَيي  بــةآلم 
دةستوورةكةش  ئةطةر  سةرؤكايةتيية، 
ناإازيي  عَيراقي  حكومةتي  تَيثةإَينرَيتء 
ئةو  دةستووري  دادطــاي  لة  دةبَيت  بَيت 
بإطةية لة دةستووري هةرَيمي كوردستان 

هةَلبوةشَينرَيتةوة.
بإطةية لة دةستووري هةرَيمي كوردستان 

هةَلبوةشَينرَيتةوة.
بإطةية لة دةستووري هةرَيمي كوردستان 

 رؤذنامة: ئةي ضؤن بةم كةموكورتييانةوة 
ثةرلةماني  دةكةيت،  باسي  بةإَيزت  كة 
دةستوورة  ئةو  دةيةوَيت  كوردستان 
ثةرلةماني  دةكةيت،  باسي  بةإَيزت  كة 
دةستوورة  ئةو  دةيةوَيت  كوردستان 
ثةرلةماني  دةكةيت،  باسي  بةإَيزت  كة 

تَيثةإَينَيت؟
ئَيستا  دةسةآلتةي  ئةم  رةسوأل:  رَيبين    

تَيثةإَينَيت؟
ئَيستا  دةسةآلتةي  ئةم  رةسوأل:  رَيبين    

تَيثةإَينَيت؟

ثَيشبيني ئةوة دةكات كة ئةم دةستوورة لة 
ثةرلةماني ئايندةدا بة ئاساني تَيناثةإَينرَيت، 
طؤإانكاري زؤري تَيدا دةكرَيت لة ثةرلةماني 
ئةم  كة  ئةوةية  كَيشةي سةرةكي  ئايندةدا، 
دةستوورة لة بةرذةوةندي ضةند حيزبَيكء 
دةبَيت  نووسراوةتةوةء  شةخسَيكدا  ضةند 
تةواو  ئةوانيشدا  بــةرذةوةنــدي  لة  هةر 
دةبَيت  دنيادا  هةموو  لة  كاتَيكدا  لة  بَيت، 
بَيت،  خةَلكدا  بةرذةوةندي  لة  دةستوور 
ثةرلةمانةي  ئةم  كة  كاتَيكدان  لة  ئةمانةش 
رووي  لة  لةسةرة  زؤري  قسةي  ئَيستا 
من  ديسانةوة  ــةآلم  ب شةرعييةتةوة، 
ثَيمواية ئيرادةيةكي سياسي بةهَيز هةية بؤ 
تَيش  تَيثةإَينرَيتء  دةستوورة  ئةو  ئةوةي 
دةثةإَينرَيت، ضونكة ئةوةندةي من بزانمء 
ئاطادارم ئيرادةيةكي بةهَيز هةية بةتايبةت 
كة  كوردستان  هةرَيمي  سةرؤكي  لةاليةن 
ئةطةر  تَيثةإَينرَيت.  دةستوورة  ئةو  دةبَيت 
ئيشكالةكةي  تَيثةإَينرَيت  دةستوورة  ئةو 
بةو  ئةطةر  دةستورَيك  كة  ــة  داي ــةوة  ل
الوازة،  شةرعييةتي  تَيثةإَينرَيت  شَيوةية 
دروستبووني  بؤ  بةهَيز  بنةمايةكي  دةبَيتة 
ئةزمووني  ناوخؤييء الوازبووني  ناكؤكي 
هةرَيمي كوردستان لة رووي ديموكراسي، 
قةيراني  ــاو  ن ــة  دةخــات كوردستانيش 

شةرعييةت كة ئةمةش كؤمةَلَيك دةرطامان 
بةإوودا دةكاتةوة لة ئايندةدا كة بة ئاساني 

داناخرَين.
دةستوورة  ئةو  ئةطةر  بةآلم  رؤذنامة:   
قؤناغي   دةضــَيــتــة  تَيثةإَينرَيت 
كَي   دةبَيت  لَيرةدا  ئةي  راثرسييةوة، 
قؤناغي   دةضــَيــتــة  تَيثةإَينرَيت 
كَي   دةبَيت  لَيرةدا  ئةي  راثرسييةوة، 
قؤناغي   دةضــَيــتــة  تَيثةإَينرَيت 

رؤَلي طرنط بطَيإَيت؟
كَي   دةبَيت  لَيرةدا  ئةي  راثرسييةوة، 

رؤَلي طرنط بطَيإَيت؟
كَي   دةبَيت  لَيرةدا  ئةي  راثرسييةوة، 

رؤَلي  ــةوةي   ئ لَيرةدا  رةســوأل:  رَيبين    
رؤَلي طرنط بطَيإَيت؟

رؤَلي  ــةوةي   ئ لَيرةدا  رةســوأل:  رَيبين    
رؤَلي طرنط بطَيإَيت؟

راطةياندنء   دةزطاكاني   دةطَيإَيت  طرنط 
ئَيمة  دةبَيت  ئَيستاوة  لة  رؤشنبيرانن، 
لة  دةستوورة  ئةو  كة  بكةينةوة  لةوة  بير 
بير  ضؤن  تَيدةثةإَينرَيت،  ثةرلةمانةوة 
لة  بكةين  لةوة  بةرطري  كة  بكةينةوة  لةوة 
راثرسيدا تَينةثةإَينرَيت، ئينجا طرةو لةسةر 
ئةوة دةبَيت كة ئةو دةستوورة لة دةنطداني 

طشتيدا بة نةخَير دةربضَيت نةك بةَلَي.
ئةوة دةبَيت كة ئةو دةستوورة لة دةنطداني 

طشتيدا بة نةخَير دةربضَيت نةك بةَلَي.
ئةوة دةبَيت كة ئةو دةستوورة لة دةنطداني 

 رؤذنامة: ئيرادةيةكي لةمجؤرةش هةية؟
 رَيبين  رةسوأل: بةَلَي هةية ئةطةر دةزطاكاني  

 رؤذنامة: ئيرادةيةكي لةمجؤرةش هةية؟
 رَيبين  رةسوأل: بةَلَي هةية ئةطةر دةزطاكاني  

 رؤذنامة: ئيرادةيةكي لةمجؤرةش هةية؟

راطةياندن ئةو دةستوورة  روون بكةنةوة، 
خةَلك  كة  ئاسانترة  كاتة  ئةو  ثَيمواية  من 
طةورةترين  نةكات،  قبوأل  دةستوورة  ئةو 
دةيبينم  دةستوورةدا  لةو  كةمن  مةترسي 
كوردستان  ثةرلةماني  ئةطةر  كة  ئةوةية 
هةَلدةبذَيردرَيتء  راستةوخؤ  بةدةنطداني  
كوردستان  ثةرلةماني  ئةطةر  كة  ئةوةية 
هةَلدةبذَيردرَيتء  راستةوخؤ  بةدةنطداني  
كوردستان  ثةرلةماني  ئةطةر  كة  ئةوةية 

بةهةمان  كوردستانيش  هةرَيمي  سةرؤكي 
دةداتة  سةآلحييةتة  ئةو  كَي  بَيت،  شَيوة 
كة  كوردستان  هةرَيمي  سةرؤكي  دةست 
ئةوة  هةَلبوةشَينَيتةوة؟  ثةرلةمانة  ئةو 
كة  كوردستان  هةرَيمي  سةرؤكي  دةست 
ئةوة  هةَلبوةشَينَيتةوة؟  ثةرلةمانة  ئةو 
كة  كوردستان  هةرَيمي  سةرؤكي  دةست 

خاَلَيكي جةوهةريية.
ئةوة  هةَلبوةشَينَيتةوة؟  ثةرلةمانة  ئةو 

خاَلَيكي جةوهةريية.
ئةوة  هةَلبوةشَينَيتةوة؟  ثةرلةمانة  ئةو 

كَيشةكةش لةوةداية كة ئةو سةرؤكايةتييةي 
دةطؤإَيت،  ئايندةدا  ساَلي  ضوار  ماوةي  لة 
كَي زةمانةتي ئةوة دةكات كة ئَيمة دةتوانين 
كة  دابنَيين  شَيوةية  بةو  هةرَيم  سةرؤكي 
خؤمان دةمانةوَيت؟ كَيشةكة لة مةسةلةي 
بةتايبةتي  نةك  هةرَيمداية،  سةرؤكايةتي 
لةطةأل سةرؤكي هةرَيم، ياخود هةموو ئةو 
طلةييانةي كة لة سةرؤكي هةرَيم دةكرَيت 
لة  هةرَيم،  لة خودي سةرؤكي  نيية  طلةيي 
وشياري  ئاستي  ئةطةر  وآلتَيك  هةموو 
سيستمي  ثَيويستة  بوو،  الواز  سياسي 
ثةرلةماني  سيستمي  وآلتــةدا  لةو  حوكم 
بَيذنطَيك   وةكو  ثةرلةمان  ئةوةي  بؤ  بَيت، 
دةسةآلتي  دروستبووني  لة  رَيطربَيت 
ديكتاتؤري، نةوةك كةسَيك بتوانَيت خؤي 
كانديد  هةرَيم  سةرؤكايةتي  ثؤستي  بؤ 
كؤمةَلَيك  لةطةأل  تةحالوف  بةوةي  بكات 
كانديد  هةرَيم  سةرؤكايةتي  ثؤستي  بؤ 
كؤمةَلَيك  لةطةأل  تةحالوف  بةوةي  بكات 
كانديد  هةرَيم  سةرؤكايةتي  ثؤستي  بؤ 

بةدةست  ئةوةش  دةنطي  بكاتء  عةشاير 
لة  هةرَيم  سةرؤكي  ببَيتة  كة  بهَينَيت 
كاتَيكدا ئةو كةسةش موستةحةق نةبَيت بؤ 
سةرؤكي هةرَيم، ئينجا بَيجطة لةوةش ئَيمة 
دةسةآلتي كوةيتمان لةبةرضاوة كة ئةميري 
هةَلوةشاندنةوةي  دةســةآلتــي 
دةسةآلتي كوةيتمان لةبةرضاوة كة ئةميري 
هةَلوةشاندنةوةي  دةســةآلتــي 
دةسةآلتي كوةيتمان لةبةرضاوة كة ئةميري 

كوةيت 
لة  ساَلدا  دوو  ماوةي  لة  هةية،  ثةرلةماني 
هةَلوةشاندنةوةي  دةســةآلتــي 
لة  ساَلدا  دوو  ماوةي  لة  هةية،  ثةرلةماني 
هةَلوةشاندنةوةي  دةســةآلتــي 

كراوة،  كوةيت  لة  هةَلبذاردن  ثَينج  كوةيت 
لة  ساَلدا  دوو  ماوةي  لة  هةية،  ثةرلةماني 
كراوة،  كوةيت  لة  هةَلبذاردن  ثَينج  كوةيت 
لة  ساَلدا  دوو  ماوةي  لة  هةية،  ثةرلةماني 

طةورةدا  سياسي  قةيرانَيكي  لةناو  كوةيت 
دةذي، ئايا ئَيمة دةمانةوَيت ئةو ئةزموونة 
ساَلدا  دوو  ماوةي  لة  بكةينةوةو  دووبارة 
ئةطةر  ئايا  يان  بكةين؟  هةَلبذاردن  ثَينج 
سةرؤكي هةرَيم ثةرلةماني هةَلوةشاندةوة 
ئةطةر  ئايا  يان  بكةين؟  هةَلبذاردن  ثَينج 
سةرؤكي هةرَيم ثةرلةماني هةَلوةشاندةوة 
ئةطةر  ئايا  يان  بكةين؟  هةَلبذاردن  ثَينج 

ثارتيء  دةرةوةي  لة  كة  ليستانةي  ئةو 
بةبإياري سةرؤكي  دةبن  رازي  يةكَيتين  
هةرَيم ثةرلةمان هةَلبوةشَينرَيتةوة؟ ئةمانة 
بةبإياري سةرؤكي  دةبن  رازي  يةكَيتين  
هةرَيم ثةرلةمان هةَلبوةشَينرَيتةوة؟ ئةمانة 
بةبإياري سةرؤكي  دةبن  رازي  يةكَيتين  

ئةو  بَيتء  ئةطةر  كة  ئةوكَيشانةن  هةموو 
دةستوورة تَي بثةإَينرَيت تووشمان دةبَيت، 
ئةمةش بؤية دةكرَيت بؤ ئةوةي هةركاتَيك 
ثةرلةمان بإيارَيكي دةركردء بةدَلي ئةوان 
زةمانةتَيك  وةكو  دةستوورة  ئةم  نةبَيت، 
بةدةست ثارتيء يةكَيتييةوة، يان بة دةست 
سةرؤكي هةرَيمةوة بمَينَيت كة هةركاتَيك 
بة بإيارةكاني ئةو ثةرلةمانة  رازي نةبوو، 

سةرؤكي هةرَيم دةتوانَيت ئةطةر سَي جار 
ثةرلةمان لةسةر بإيارةكة سوور بوو، ئةو 

ثةرلةمانة هةَلبووةشَينَيتةوة.
ثةرلةمان لةسةر بإيارةكة سوور بوو، ئةو 

ثةرلةمانة هةَلبووةشَينَيتةوة.
ثةرلةمان لةسةر بإيارةكة سوور بوو، ئةو 

كار  تا ضةندة  ئةمة  ثَيتواية  رؤذنامة:   
هةرَيمي  دةرووني خةَلكي  سةر  دةكاتة 
كار  تا ضةندة  ئةمة  ثَيتواية  رؤذنامة:   
هةرَيمي  دةرووني خةَلكي  سةر  دةكاتة 
كار  تا ضةندة  ئةمة  ثَيتواية  رؤذنامة:   

دةيانةوَيت   كاتَيكيشدا  لة  كوردستان، 
ئةو   بخةنة  دةستوورة  ئةو  راثرسي 
سةرؤكايةتي  هةَلبذاردني  كة  رؤذةي 
ئةو   بخةنة  دةستوورة  ئةو  راثرسي 
سةرؤكايةتي  هةَلبذاردني  كة  رؤذةي 
ئةو   بخةنة  دةستوورة  ئةو  راثرسي 

هةرَيمء ثةرلةماني تَيدا دةكرَيت؟
 رَيبين  رةسوَل: من ثَيموانية ئةوة بكرَيتء 

هةرَيمء ثةرلةماني تَيدا دةكرَيت؟
 رَيبين  رةسوَل: من ثَيموانية ئةوة بكرَيتء 

هةرَيمء ثةرلةماني تَيدا دةكرَيت؟

ضونكة  بكرَيت،  هةَلبذاردنةكاندا  رؤذي  لة 
 رَيبين  رةسوَل: من ثَيموانية ئةوة بكرَيتء 
ضونكة  بكرَيت،  هةَلبذاردنةكاندا  رؤذي  لة 
 رَيبين  رةسوَل: من ثَيموانية ئةوة بكرَيتء 

هةموو  دةبَيت  بكرَيت زؤر خراثةء  ئةطةر 
مةسةلةي  بؤ  خةَلك  هةموو  حيزبةكانء 
دةبَيت هةموو  بكرَيت زؤر خراثةء  ئةطةر 
مةسةلةي  بؤ  خةَلك  هةموو  حيزبةكانء 
دةبَيت هةموو  بكرَيت زؤر خراثةء  ئةطةر 

نةك  بكةن  تةرخان  خؤيان  هةَلبذاردن 
وةكو  سازي  ضارةنووس  مةسةلةيةكي 
كاتَيكي  بة  ثَيويستي  دةستوور  دةستوور، 
رؤشنبكرَيتةوة،  زياتر   دةبَيت  ــرةو  ت
دروست  طةورة  كَيشةيةكي  وابَيت  ئةطةر 
دةكات، ضونكة تؤ دةبَيت سةرؤكي هةرَيم 
كوردستان  ثةرلةماني  هةَلبذَيريتء 
دةكات، ضونكة تؤ دةبَيت سةرؤكي هةرَيم 
كوردستان  ثةرلةماني  هةَلبذَيريتء 
دةكات، ضونكة تؤ دةبَيت سةرؤكي هةرَيم 

بدةيت،  هةَلبذَيريتء دةنطيش بةدةستوور 
كوردستان  ثةرلةماني  هةَلبذَيريتء 
بدةيت،  هةَلبذَيريتء دةنطيش بةدةستوور 
كوردستان  ثةرلةماني  هةَلبذَيريتء 

ئةوةي كة خةَلك  دةبَيتة هؤي  ئةمةش  كة 
بةشَيكي  كاتَيكدا  لة  دةكات،  ضي  نةزانَيت 
كوردستان  هةرَيمي  خةَلكي  زؤري 
بةشَيكي  كاتَيكدا  لة  دةكات،  ضي  نةزانَيت 
كوردستان  هةرَيمي  خةَلكي  زؤري 
بةشَيكي  كاتَيكدا  لة  دةكات،  ضي  نةزانَيت 

نةخوَيندةوارنء نازانن ئةوة ثإ بكةنةوة.
 رؤذنامة: ئامادة باشييةك بة خةَلكةوة 

نةخوَيندةوارنء نازانن ئةوة ثإ بكةنةوة.
 رؤذنامة: ئامادة باشييةك بة خةَلكةوة 

نةخوَيندةوارنء نازانن ئةوة ثإ بكةنةوة.

دةبينيت بؤ  رؤذي هةَلبذاردن؟
 رؤذنامة: ئامادة باشييةك بة خةَلكةوة 

دةبينيت بؤ  رؤذي هةَلبذاردن؟
 رؤذنامة: ئامادة باشييةك بة خةَلكةوة 

 رَيبين: خةَلك حةماسةتَيكي باشي هةية بؤ 
بةشداربوون لةو هةَلبذاردنة، ديارة بةشَيك 
 رَيبين: خةَلك حةماسةتَيكي باشي هةية بؤ 
بةشداربوون لةو هةَلبذاردنة، ديارة بةشَيك 
 رَيبين: خةَلك حةماسةتَيكي باشي هةية بؤ 

لة ثَيوةرةكاني سةركةوتني هةَلبذاردنةكان 
لة هةموو دنيادا  رَيذةي بةشداري خةَلكة 
لة ثَيوةرةكاني سةركةوتني هةَلبذاردنةكان 
لة هةموو دنيادا  رَيذةي بةشداري خةَلكة 
لة ثَيوةرةكاني سةركةوتني هةَلبذاردنةكان 

باشم  لةو هةَلبذاردنةدا، من حةماسةتَيكي 
بيني لةو خةَلكةدا كة سةرداني بنكةكانيان 
باشم  لةو هةَلبذاردنةدا، من حةماسةتَيكي 
بيني لةو خةَلكةدا كة سةرداني بنكةكانيان 
باشم  لةو هةَلبذاردنةدا، من حةماسةتَيكي 

من  دةكرد،  تؤمار  خؤيان  ناوي  دةكردء 
هةَلمةتي   دةستثَيكردني  لةطةأل  ثَيمواية 
زؤرتــر  حةماسةتة  ئــةو  راطةياندنيش 
يةكَيتي  ثارتيء  كة  هةية  واقيعَيك  دةبَيت. 
تايبةتي  جةماوةرَيكي  هةيةو  دةسةآلتيان 
دواي   لة  شاخء  لةكاتي  كة  هةية  خؤيان 
لة  بوون،  حيزبانة  ئةو  لةطةأل  راثةإينيش 
رووي ئايدؤلؤذياو ئينتيماي عةشايةرييةوة 
تائَيستاش بةشَيك لةو خةَلكانةيان لةطةَلدا 
ماوة،  رةنطة خةَلكَيكيان لَي زوير بووبَيت، 
لة كاتي دةستثَيكردني هةَلمةتةكاني  بةآلم 
ماوة،  رةنطة خةَلكَيكيان لَي زوير بووبَيت، 
لة كاتي دةستثَيكردني هةَلمةتةكاني  بةآلم 
ماوة،  رةنطة خةَلكَيكيان لَي زوير بووبَيت، 

كة  عاتفييةي  خيتابة  ئــةو  هةَلبذاردن 
لة كاتي دةستثَيكردني هةَلمةتةكاني  بةآلم 
كة  عاتفييةي  خيتابة  ئــةو  هةَلبذاردن 
لة كاتي دةستثَيكردني هةَلمةتةكاني  بةآلم 

بآلويدةكاتةوة  راطةياندن  دةزطاكاني  
جارَيكي ديكة خةَلك  رادةكَيشَيتةوة بؤ ناو 
بآلويدةكاتةوة  راطةياندن  دةزطاكاني  
جارَيكي ديكة خةَلك  رادةكَيشَيتةوة بؤ ناو 
بآلويدةكاتةوة  راطةياندن  دةزطاكاني  

ئةو دوو حيزبة، ئةوةش لةبير نةكةين كة 
بةشَيك لة خةَلكي كوردستان بةرذةوةندي 
ئابووري دةيان بةستَيتةوة بةو دوو حيزبة، 
واتة مةسةلةكة تةنيا ئينتيماي سياسي نيية، 
كة  دةترسَيت  لةوة  زؤر  خةَلكَيكي  بةَلكو 
واتة مةسةلةكة تةنيا ئينتيماي سياسي نيية، 
كة  دةترسَيت  لةوة  زؤر  خةَلكَيكي  بةَلكو 
واتة مةسةلةكة تةنيا ئينتيماي سياسي نيية، 

ببَيتء بةرذةوةندييةكةي  طؤإان دروست 
خؤي لةدةست بدات كة لة رَيطةي ئةو دوو 

حيزبةوة بةدةستي هَيناوة.
ئيمكانياتةي  ئةو  كةواتة  رؤذنامة:   
ثارتيداية،   يةكَيتيء  دةســت  لةبةر 
كردنةوةي  يةكاليي  لة  دةبينَيت  رؤأل 

دةنطةكان؟
 رَيبين  رةسوأل: بَيطومان  رؤَلَيكي طرنطي 
هةية، بةكارهَيناني ثارة لة هةَلبذاردنةكاندا 
 رَيبين  رةسوأل: بَيطومان  رؤَلَيكي طرنطي 
هةية، بةكارهَيناني ثارة لة هةَلبذاردنةكاندا 
 رَيبين  رةسوأل: بَيطومان  رؤَلَيكي طرنطي 

كوردستان  هةرَيمي  وةكو  وآلتَيكي  لة 
كة  بكات  ضاودَيري  نيية  دةزطايةك  كة 
لة  خةَلك  طشتي  ساماني  ئايا  بزانَيت 
كة  بكات  ضاودَيري  نيية  دةزطايةك  كة 
لة  خةَلك  طشتي  ساماني  ئايا  بزانَيت 
كة  بكات  ضاودَيري  نيية  دةزطايةك  كة 

يان  نا؟  يان  بةكاردَيت  هةَلبذاردنةكاندا 
لة  خةَلك  طشتي  ساماني  ئايا  بزانَيت 
يان  نا؟  يان  بةكاردَيت  هةَلبذاردنةكاندا 
لة  خةَلك  طشتي  ساماني  ئايا  بزانَيت 

نا،  فةرمانطةكاني حكومةت بةكاردَيت يان 
رَيطرييةك  لة هةرَيمي كوردستاندا   بةآلم 
حيزب  حكومةتء  رووةوة،  لــةو   نيية 
ئةوةندة ضوونةتة ناو يةكتري تؤ ناتوانيت 

لة يةكتريان جيا بكةيتةوة.
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ئةَلقةى حةوتةم

٥. سامانى مرؤيى:
خــاوةن  بوونةوةرَيكى  وةك  مــرؤظ 
خواستى  مةعنةويىء  كةسايةتى 
يةكةى  بناغةء  بــةردى  جةستةيى، 
قةوارةيةكى  كؤمةَلطةء  هةر  ثَيكهَينةرى 
يةكةى  بناغةء  بــةردى  جةستةيى، 
قةوارةيةكى  كؤمةَلطةء  هةر  ثَيكهَينةرى 
يةكةى  بناغةء  بــةردى  جةستةيى، 

مــرؤظ  حــكــومــةت،  ــةر  ط سياسيية. 
نيشتمانى  سامانى  طرنطترين  وةك 
ثالنء  هةموو  طــةر  نةكات،  تةماشا 
نةوعيى  طةشةدانى  بؤ  خؤى  كارنامةى 
تــاكء  جــيــاوازيــى  بــآ  سامانة،  ــةو  ب
طروثةكانى، تةرخان نةكات، بةرثرسيار 
كَيشة  قةيرانء  هةموو  لةئاست  دةبَيت 
كؤمةآليةتىء سياسىء ئابورييةكاندا كة 
داهاتوو  نةوةكانى  وآلتء  رووبةإووى 
حكومةتء  كارنامةى  خراثيى  دةبنةوة. 
بةإَيوةبردن  نوَينةرايةتىء  دةزطاكانى 
تةنها كاريطةريى خراث لةسةر سامانى 
خؤيدا،  لةكاتى  ناكات  دروست  مرؤيى 
لةسةر  كارةساتبار  كاريطةريى  بةَلكو 
خؤيدا،  لةكاتى  ناكات  دروست  مرؤيى 
لةسةر  كارةساتبار  كاريطةريى  بةَلكو 
خؤيدا،  لةكاتى  ناكات  دروست  مرؤيى 

نةوةكانى داهاتووش جَيدةهَيَلَيت.
لةسةر  كارةساتبار  كاريطةريى  بةَلكو 

نةوةكانى داهاتووش جَيدةهَيَلَيت.
لةسةر  كارةساتبار  كاريطةريى  بةَلكو 

بايةخدان بة سامانى مرؤيى ثَيويستى بة 
ستراتيذىء  عةقَلى  مَيذوويىء  هةستى 
بايةخدان بة سامانى مرؤيى ثَيويستى بة 
ستراتيذىء  عةقَلى  مَيذوويىء  هةستى 
بايةخدان بة سامانى مرؤيى ثَيويستى بة 

كة  كةسانةية  بةو  ثَيويستى  ثالندانانة، 
فةرمانإةواييدا  نوَينةرايةتيكردنء  لة 
ئازادييةكانى  مــافء  لةسةر  ســازش 
لةثَيناو  ــادةن  ــام ئ ــةن،  ــاك ن مـــرؤظ 
ئايندةدا،  ئَيستاء  نةوةكانى  ثَيطةياندنى 
ئةو  هةموو  لةطةأل  شارستانى  ملمالنَيى 
هَيزانةدا بكةن كة بةرذةوةنديى اليةنطرء 
خؤيان  خَيزانةكانى  نزيكء  كةسى 
طشتييةوة.  بةرذةوةنديى  ثَيش  دةخةنة 
طةشةدان بة سامانى مرؤيى ثَيويستى بة 
سوودوةرطرتن هةية لة ئةزموونى وآلتة 
سةردةمى  لة  نةك  ثَيشكةوتووةكان، 
قؤناغانةشدا  لةو  بةَلكو  ئةمإؤياندا، 
سةردةمى  لة  نةك  ثَيشكةوتووةكان، 
قؤناغانةشدا  لةو  بةَلكو  ئةمإؤياندا، 
سةردةمى  لة  نةك  ثَيشكةوتووةكان، 

مَيذوويى  وةرضةرخانى  توانيويانة  كة 
ئاوةدانىء  ضاكسازيىء  بةرةو  طةورة 

بنياتنانى شارستانى تؤماربكةن.
ــةو ئــةنــدازةيــةى  ــةآلم بــة هــةمــان ئ ب
دةسةآلتداران بةرثرسن لة طةندةَلكردنء 
ــةو ئــةنــدازةيــةى  ــةآلم بــة هــةمــان ئ ب
دةسةآلتداران بةرثرسن لة طةندةَلكردنء 
ــةو ئــةنــدازةيــةى  ــةآلم بــة هــةمــان ئ ب

مرؤيى،  سامانى  بةطةإخستنى  خراث 
بةرثرسيارَيتييةكى  خؤشيان  هاوآلتيان 
مرؤيى،  سامانى  بةطةإخستنى  خراث 
بةرثرسيارَيتييةكى  خؤشيان  هاوآلتيان 
مرؤيى،  سامانى  بةطةإخستنى  خراث 

هةَلبذاردنى  لة  شانة  لةسةر  طةورةيان 
ئةو كةسانةى كة متمانةيان ثَيدةبةخشنء 
ئةركى ئامادةكردنى نةوةكانى داهاتوويان 
ثَيدةسثَيرن. ئَيستا لة كوردستاندا هةموو 
كؤمةآليةتىء  ــاردة  دي ــاء  دات ئامارء 
ئةوة  تةندروستييةكان،  ثةروةردةيىء 
دةسةلمَينن كة سامانى مرؤيى ئةم وآلتة 
مةترسيدارء  بَيبةرنامةييةكى  لةبةردةم 

هةإةشةيةكى راستةقينةداية.
سامانى  لةإووى  كوردستان  هةرَيمى 
بةراورد  بة  ئابوورييةوة،  سروشتىء 
لة  يةكَيكة  دانيشتوانيدا،  ذمارةى  لةطةأل 
كةضى  جيهان،  دةوَلةمةندةكانى  ناوضة 
بةدةست  مرؤييةوة  سامانى  لــةإووى 
بَيبةرنامةيىء  مةترسيدارء  قةيرانى 
لةإووى  دةناَلَينَيت.  كوشندةوة  بَيثالنيى 
بَيبةرنامةيىء  مةترسيدارء  قةيرانى 
لةإووى  دةناَلَينَيت.  كوشندةوة  بَيثالنيى 
بَيبةرنامةيىء  مةترسيدارء  قةيرانى 

ذيانيية  ثَيداويستيية  خزمةتطوزاريىء 
طيرؤدةى  هاوآلتيان  ساناكانةوة،  زؤر 
ساآلنة  كة  كَيشةن  ضةندين  دةستى 
بةَلَينى  هةرَيم  حكومةتى  كاربةدةستانى 
ساآلنة  كة  كَيشةن  ضةندين  دةستى 
بةَلَينى  هةرَيم  حكومةتى  كاربةدةستانى 
ساآلنة  كة  كَيشةن  ضةندين  دةستى 

ضارةسةركردنى دةدةن، كةضى ساَلةكان 
بةَلَينى  هةرَيم  حكومةتى  كاربةدةستانى 
ضارةسةركردنى دةدةن، كةضى ساَلةكان 
بةَلَينى  هةرَيم  حكومةتى  كاربةدةستانى 

تَيدةثةإنء بةَلَينةكانيش جَيبةجآ نابن.
ضارةسةركردنى دةدةن، كةضى ساَلةكان 

تَيدةثةإنء بةَلَينةكانيش جَيبةجآ نابن.
ضارةسةركردنى دةدةن، كةضى ساَلةكان 

بةو  هةست  طــؤإان  ليستى  لةكاتَيكدا 
لةنَيوان  كة  دةكات  طةورةية  بَيداديية 
كوردستاندا  كؤمةآليةتييةكانى  كةرتة 
دةوَلةمةند،  ــةذارء  ه لةنَيوان  هةية، 
كوردستاندا  كؤمةآليةتييةكانى  كةرتة 
دةوَلةمةند،  ــةذارء  ه لةنَيوان  هةية، 
كوردستاندا  كؤمةآليةتييةكانى  كةرتة 

بَيدةسةآلت،  دةسةآلتدارء  مآ،  نَيرء 
ناوضةء  ئةم  خةَلكى  شاريىء  طونديىء 
بَيدةسةآلت،  دةسةآلتدارء  مآ،  نَيرء 
ناوضةء  ئةم  خةَلكى  شاريىء  طونديىء 
بَيدةسةآلت،  دةسةآلتدارء  مآ،  نَيرء 

سةرلةنوآ  بة  بإواى  ناوضةية..،  ئةو 
سامانء  ثــارةء  بةطةإخستنةوةى 
بةشَيوازَيكى  هةية  كوردستان  داهاتى 
سامانء  واية  بإواى  دادثةروةرانةتر، 
دارايى طشتى ئةمانةتَيكة لةالى حكومةت 
خاوةنةكةى.  بة  بيداتةوة  دةبَيت  كة 
ليستى طؤإان لة ثَيطةى دةسةآلتدا بَيت 
ديموكراتى  خةباتى  ئؤثؤزسيؤن،  يان 
كةمكردنةوةى  بؤ  ــدةدات  ثــَي درَيــذة 
لة  كة  خَيزانانةى  كةسء  ئةو  رَيــذةى 
بؤ  ماَليدان،  دؤخى هةذاريىء بآ حاألء 
ضاالككردنى تؤإى بيمةى كؤمةآليةتىء 
زيادكردنى بإة بودجةى تةرخانكراو بؤ 

ئةو تؤإة.
طةنجانى  ــانء  ــةوجــةوان ن ــداآلنء  ــن م

ئةو تؤإة.
طةنجانى  ــانء  ــةوجــةوان ن ــداآلنء  ــن م

ئةو تؤإة.

كارةستبار  بةشَيوةيةكى  ئَيمة،  وآلتى 
ــن، بطرة  ئــامــادة دةكــرَي ثـــةروةردةء 
دةخرَينء  ثشتطوآ  بَيباكانة  زؤرجار 
شانى  بةسةر  ــورس  ق بارَيكى  وةك 

دةزطا  تةماشادةكرَين.  حكومةتةوة 
ثةروةردةيىء  كؤمةآليةتىء  سياسىء 
خؤيان  ثَيويستى  رؤَلى  فَيركارييةكان 
ثةروةردةيىء  كؤمةآليةتىء  سياسىء 
خؤيان  ثَيويستى  رؤَلى  فَيركارييةكان 
ثةروةردةيىء  كؤمةآليةتىء  سياسىء 

ثَيداويستيية  دابينكردنى  لة  ناطَيإن 
جةستةيىء مةعنةوييةكانى نةوةى نوَيدا، 
بوونةوةرى  وةك  ئامادةكردنيان  لة 
ماف،  ئةركء  خاوةن  بةرثرس،  ئازادء 
لَيهاتوويىء  ــاوةن  خ كةسانى  وةك 
تةكنةلؤذياى  زانياريىء  بة  ــارةزا  ش

سةردةمء زمانء كولتورى ميللةتان.

٥. ١. ثةروةردةى 

منداآلنء نةوجةوانانء 

قوتابيان:
٥. ١. ١. بة دابينكردنى النى كةمى دادى 
دايك،  باوكء  حكومةت  كؤمةآليةتى، 
دةكات  بةرثرس  خَيزان،  سةرؤكى  يان 
منداأل  ثةروةردةكردنى  خراث  لةئاست 
ئازارَيكى  هةر  لةئاست  خَيزاندا،  لةناو 
دووضــارى  كة  جةستةيى  ــىء  دةروون
ببَيتةوة. وةرطرتنى رَيوشوَينى ثَيويست 

لةو ثَيناوةدا.
بةشَيكى  تةرخانكردنى   .٢  .١  .٥
طةورةترى بودجةى هةرَيمى كوردستان 
خوَيندنى  ثَيطةياندنء  ــةروةردةء  ث بؤ 
باخضةكانى  بة  طةشةدان  تةوزيمى، 
قوتابخانة  ثَيشخستنى  ــداآلنء  ــن م

سةرةتايىء ناوةنديىء ئامادةييةكان.
٣. ٣. ٣. بضووككردنةوةى قةوارةى ثؤلى  ٥. ١
قوتابيان،  ذمــارةى  لــةإووى  خوَيندن 
ــةرء  رووب لــةإووى  طةورةكردنيان 
ئاراميى  دابينكردنى  كةرةستةكانى 

جةستةيىء مةعنةوييةوة.
٥. ١. ٤. دابينكردنى ثَيداويستيية ماديىء 
دةروونىء ذيانييةكان بؤ مامؤستايانء 
شارؤضكةء  شارء  هةموو  لة  قوتابيان، 
بآ  كوردستان  ناوضةكانى  طوندء 

جياوازيى.
٥. ١. ٥. نةهَيشتنء بةرتةسككردنةوةى 
ـــوان ئــاســتــى  ـــَي ـــةن ـــى ل ـــاوازي جـــي
لةنَيوان  خوَيندن،  خزمةتطوزاريىء 
لةنَيوان  شاردا،  طوندء  قوتابخانةكانى 
نموونةييةكانء  قوتابخانة  ئاستى 

قوتابخانة ئاساييةكاندا.
٥. ١. ٦. لَيثَيضينةوةء سزادان سةبارةت 
بنةماى  لةسةر  كة  جياكارييةك  هةر  بة 
رةنطء  هةرزةكار،  منداألء  ــةزى  رةط
جةستة، ثَيشينى سياسىء كؤمةآليةتيى 
باوكء خَيزان، دةوَلةمةنديىء هةذاريى، 
جةستة، ثَيشينى سياسىء كؤمةآليةتيى 
باوكء خَيزان، دةوَلةمةنديىء هةذاريى، 
جةستة، ثَيشينى سياسىء كؤمةآليةتيى 

دةرةهةق بة قوتابيان بكرَيت.
فةلسةفةيةكى  ثَيإةوكردنى   .٧  .١  .٥
لة  ض  مــنــداأل،  كة  نــوآ  ــى  ــةروةردةي ث
كةسايةتى  رووى  لة  ض  رةطةزء  رووى 
بوونةوةرَيكى  وةك  مةعنةوييةوة، 
دَلسؤزى  ئةرك،  مافء  خاوةن  ئازاد، 
بوونةوةرَيكى  وةك  مةعنةوييةوة، 
دَلسؤزى  ئةرك،  مافء  خاوةن  ئازاد، 
بوونةوةرَيكى  وةك  مةعنةوييةوة، 

بةرذةوةنديى طشتى ثةروةردة بكات.
بةرنامةيةكى  ثَيإةوكردنى   .٨  .١  .٥
ثةروةردةيى هاوضةرخ بؤ بةرزكردنةوةى 
ئاستى زانستى قوتابيانء ئاشناكردنيان 
لةثاأل  ئينطليزى  عةرةبىء  زمانةكانى  بة 

زمانى كورديدا.
بةوةى  قوتابى  ئامادةكردنى   .٩  .١  .٥
ثاسظ  وةرطــرء  بوونةوةرَيكى  تةنها 
بيركةرةوةش  تاكَيكى  بةَلكو  نةبَيـت، 
ثاسظ  وةرطــرء  بوونةوةرَيكى  تةنها 
بيركةرةوةش  تاكَيكى  بةَلكو  نةبَيـت، 
ثاسظ  وةرطــرء  بوونةوةرَيكى  تةنها 

بَيت، ثرسيارء قسةى هةبَيت سةبارةت 
خَيزانء  سيستمى  لة  طشتى،  بوارى  بة 
سياسىء  سيستمى  تا  قوتابخانةوة 

فةرمانإةوايى.
كتَيبخانة،  بة  بايةخدان   .١٠  .١  .٥
شوَينى  تاقيطة،  ئةليكترؤنى،  فَيركاريى 
بيرء  بةرفراوانكردنى  ئةزموونكردنء 

هؤشى نةوةى نوآ.
هونةرى  بــة  بــايــةخــدان   .١١  .١  .٥
ــكء شــانــؤ لة  ــؤزي ــارى، م ــوةك ــَي ش
سةرةكىء  وانةى  وةك  قوتابخانةكاندا، 
لةو  ثَيداويستييةكان  دابينكردنى 

ثَيناوةدا.
وةرزش،  بــة  بــايــةخــدان   .١٢  .١  .٥
ثةروةردةى جةستةيى، طةشتى زانستىء 
دةروونيى  حــةوانــةوةى  مَيذوويىء 

منداآلنء نةوجةوانانء قوتابيان.
رؤشنبيريىء  هــانــدانــى   .١٣  .١  .٥
كةناَلى  كردنةوةى  منداآلنء  ضاثةمةنيى 
رؤشنبيريىء  هــانــدانــى   .
كةناَلى  كردنةوةى  منداآلنء  ضاثةمةنيى 
رؤشنبيريىء  هــانــدانــى   .

نةوةى  ثَيطةياندنى  كارتؤنء  بة  تايبةت 
نوآ بة وَينةى رةنطينء زمانى كورديى 

ثاراو.
كارثَيكردنى  قةدةغةكردنى   .١٤  .١  .٥
سواَلكردن  بةسوخرةطرتنء  سةختء 
كارثَيكردنى  قةدةغةكردنى   .
سواَلكردن  بةسوخرةطرتنء  سةختء 
كارثَيكردنى  قةدةغةكردنى   .

رَيوشوَينى  سزاء  طرتنةبةرى  منداأل،  بة 
ثَيويست لةو ثَيناوةدا.

ثـةيـامء بـةرنـامـةى سـيـاسـيـي

لـيـسـتـى طـؤأان
منداآلنء نةوجةوانانء 

طةنجانى وآلتى 

ئَيمة، بةشَيوةيةكى 

كارةستبار ثةروةردةء 

ئامادة دةكرَين، بطرة 

زؤرجار بَيباكانة ثشتطوآ 

دةخرَينء وةك 

بارَيكى قورس بةسةر 

شانى حكومةتةوة 

تةماشادةكرَين. دةزطا 

سياسىء كؤمةآليةتىء 

ثةروةردةيىء 

فَيركارييةكان رؤَلى 

ثَيويستى خؤيان 

ناطَيإن لة دابينكردنى 

ثَيداويستيية 

جةستةيىء 

مةعنةوييةكانى نةوةى 

نوَيدا،

 داواتان لَيدةكةين دةنط بدةن بة ليستي طؤإان بؤ ئةوةي مافةكاني ئَيمة دةستةبةر ببَيت
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بةلََى دةتوانين بيطؤِرين

محةمةد عومةر عوسمان (ذةنةرالَي ثايز):

ثانزة ساَل ثَيش ئَيستا يانزة ئيمزا 

كؤكرايةوة بؤ طؤِرانء ضاكسازيي، 

ئيمزاي يةكةم نةوشيروان مستةفا، 

دووةميان عةبدولِرةقيب يوسفء 

سَيهةميشيان من بووم

شةقامى طؤِران..

ئةو شةقامةى ضةند ساَلَيكة شوَينى ئاهةنطء بؤنة رةسمييةكانى 

دةسةآلتةو عةرزى عةزةآلتى خؤيانى تَيدا دةردةخةنء لةشاشةكانيانةوة 

نيشانى دةدةن، ئَيستا يةك ثارضة رةنطى نيليى ثؤشيوةو طةنجةكانى 

ئةم شارة تيايدا هاواردةكةن «طؤرِان بةِرَيوةية».

ئةمة ديمةنةكانى شةقامى سالم «سةهؤَلةكة»ية.. ئةم شةقامة 

لة هةموو بؤنةكانى ثَيشوودا بةتايبةتى لة شاشةى تةلةفزيؤنةكانى 

يةكَيتييةوة دةبووة بابةتى سةرةكىء يةكسةر ضةند كامَيرايةك 

راستةوخؤ روداوةكانى ئةو شةقامةيان دةطوَيزايةوة، ئةوان ضةند ساَلَيك 

ئةو شةقامةيان كردبووة نمونةيةك بؤ ئةو جةماوةرة ثانوبةرينةى 

هةيانة، كةضى ئَيستا تةواو بَينازيان كردووةو وَينةيةكى ئةو شةقامة 

لة شاشةكانى ئةوانةوة نابينين، لةمةشدا هةقيانة جا ض بةشَيكى ئةو 

شةقامة نيشان بدةن كة يةك ثارضة ئاآلى طؤرِانى تيا دةشةكَيتةوة.

طؤرِانى ئةو شةقامة هَيمايةكى زؤر زيندووة بؤئةوةى هةموو ئةم شارةو 

تةنانةت ئةم هةرَيمةش بةرةو طؤرِان دةِروات، سةهؤَلةكة ثَيشتر ضؤن 

دةروازةى دةستثَيكردنى ئاهةنطةكانى اليةنطرانى دةسةآلتى كوردى بووة، 

ئةمجارةش ئةو ثَيطةيةى خؤى لةدةست نةداوة، بةآلم ئَيستا كليلى 

سةرهةَلدانى طؤرِانة.

هةموو شةوَيك ئةم شةقامة ثِردةبَيت لةو ئؤتؤمبَيالنةى ئاآلى طؤرِانيان 

بةرزكردووةتةوة، كاتَيكيش شةقامةكة بةِرووى ئؤتؤمبَيلدا دادةخرَيت، 

ئةوا طةنجانء خةَلكى ئةم شارة بةردةوام دةبن لة دةرخستنى حةزيان بؤ 

طؤرِان.

لة زؤرشارى دنيا روداوَيك بووةتة مايةى ئةوةى ناوى شةقامَيك يان 

ناوضةيةك بطؤِردرَيت، بؤ ئَيمةى كورديش ئةمة باشترين دةرفةتة 

بؤئةوةى ناوى ئةم شةقامة بطؤِرين بؤ «شةقامى طؤرِان» تا رَيز لةو 

حةزة جةماوةرييةى خةَلك بطرين بؤ طؤرِانء نةوةكانى داهاتوش 

تَيبطةيةنين ئةم شارة ئةطةر طوَيى لَينةطرَيتء فةرامؤش بكرَيت، ئةوا 

بؤ يةك ساتيش سألناكاتةوة لةوةى ئةو واقيعة بطؤِرَيت. 

خةزان عةلي

شةقامى طؤِران..

ئةو شةقامةى ضةند ساَلَيكة شوَينى ئاهةنطء بؤنة رةسمييةكانى 

دةسةآلتةو عةرزى عةزةآلتى خؤيانى تَيدا دةردةخةنء لةشاشةكانيانةوة 

نيشانى دةدةن، ئَيستا يةك ثارضة رةنطى نيليى ثؤشيوةو طةنجةكانى 

ئةم شارة تيايدا هاواردةكةن «طؤرِان بةِرَيوةية».

ئةمة ديمةنةكانى شةقامى سالم «سةهؤَلةكة»ية.. ئةم شةقامة 

لة هةموو بؤنةكانى ثَيشوودا بةتايبةتى لة شاشةى تةلةفزيؤنةكانى 

يةكَيتييةوة دةبووة بابةتى سةرةكىء يةكسةر ضةند كامَيرايةك 

راستةوخؤ روداوةكانى ئةو شةقامةيان دةطوَيزايةوة، ئةوان ضةند ساَلَيك 

ئةو شةقامةيان كردبووة نمونةيةك بؤ ئةو جةماوةرة ثانوبةرينةى 

هةيانة، كةضى ئَيستا تةواو بَينازيان كردووةو وَينةيةكى ئةو شةقامة 

لة شاشةكانى ئةوانةوة نابينين، لةمةشدا هةقيانة جا ض بةشَيكى ئةو 

شةقامة نيشان بدةن كة يةك ثارضة ئاآلى طؤرِانى تيا دةشةكَيتةوة.

طؤرِانى ئةو شةقامة هَيمايةكى زؤر زيندووة بؤئةوةى هةموو ئةم شارةو 

تةنانةت ئةم هةرَيمةش بةرةو طؤرِان دةِروات، سةهؤَلةكة ثَيشتر ضؤن 

دةروازةى دةستثَيكردنى ئاهةنطةكانى اليةنطرانى دةسةآلتى كوردى بووة، 

ئةمجارةش ئةو ثَيطةيةى خؤى لةدةست نةداوة، بةآلم ئَيستا كليلى 

سةرهةَلدانى طؤرِانة.

هةموو شةوَيك ئةم شةقامة ثِردةبَيت لةو ئؤتؤمبَيالنةى ئاآلى طؤرِانيان 

بةرزكردووةتةوة، كاتَيكيش شةقامةكة بةِرووى ئؤتؤمبَيلدا دادةخرَيت، 

ئةوا طةنجانء خةَلكى ئةم شارة بةردةوام دةبن لة دةرخستنى حةزيان بؤ 

طؤرِان.

لة زؤرشارى دنيا روداوَيك بووةتة مايةى ئةوةى ناوى شةقامَيك يان 

ناوضةيةك بطؤِردرَيت، بؤ ئَيمةى كورديش ئةمة باشترين دةرفةتة 

بؤئةوةى ناوى ئةم شةقامة بطؤِرين بؤ «شةقامى طؤرِان» تا رَيز لةو 

حةزة جةماوةرييةى خةَلك بطرين بؤ طؤرِانء نةوةكانى داهاتوش 

تَيبطةيةنين ئةم شارة ئةطةر طوَيى لَينةطرَيتء فةرامؤش بكرَيت، ئةوا 

بؤ يةك ساتيش سألناكاتةوة لةوةى ئةو واقيعة بطؤِرَيت. 

خةزان عةلي

لة ذمارةكاني داهاتوودا ضاوثَيكةوتنَيك لةطةَل ذةنةراَلي ثايزدا بخوَينةرةوة
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