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رؤذنامة

رايطةياند:  ــؤإان  ط ليستى  وتةبَيذى 
بؤ  به په له   بإيارَيكي   ــه ر  ه ــي   ــردن ده رك
سياسييةء  بإيارَيكي   راپرسي،   ئه نجامداني  
سه پَينراوه ،  كؤمسيؤندا  به سه ر  ده ره وه   له  
رؤژ   (٢٠) ماوه ي   ته نيا  كاتَيكداية  لة  ئةوة 
په رله مان و  هه َلبژاردني   واده ي   له به رده م 
 (١٨) ته نيا  مــاوةو  هه رَيمدا  سه رؤكايه تي  
ته واوبووني   بؤ   به رده ستدايه   له   رؤژيش 
هه َلمه تي  بانگه شه ي  هه َلبژاردن، كه چي  هَيشتا 

كؤمسيؤن بإياري  كؤتايي  نه داوه .

سةعيد  د.شــاهــؤ  راطةيةنراوَيكدا  لة 
وتةبَيذى رةسميى ليستى طؤإان لَيدوانةكانى 
سةربةخؤى  باآلى  كؤمسيؤنى  بةرثرسانى 
راثرسى  بة  ســةبــارةت  هةَلبذاردنةكان 
كة  دَينَيتةوة،  وةبير  دةســتــوور  لةسةر 
بةيةكدا   دذ  جياجياء  لَيدوانَيكى  ضةند  لة 
وتوويانة: «ثَيويستيان به  ماوه ي  (٦٠) رؤژه  
رَيوشوَيني   گرتنه به ري   ئاماده كاريي  و  بؤ 
پَيويست بؤ ئه نجامداني  راپرسي   ده ستوورو 
به ماوه ي   پَيويستيان  وتوويانة،    جارَيكيش 
كارتي   ئاماده كردني   بؤ  هه فته يه   چــوار 
ده نگ  رَيگةيه وه   له   هاوآلتييان  كه   راپرسي  

له سه ر ده ستوور بدة ن».
پَيمانوايه   دةَلَيت:  طؤإان  ليستى  وتةبَيذى 
ته كنيكييه وه   له  رووي   راپرسي   ئه نجامداني  
هؤشياركردنه وه ي   هه َلمه تي   هــه روةهــا 
ده ستووره   ئه و  ناوه إؤكي   له   هاوآلتييان 
ئه سته مه ،  كارَيكي   كورتدا  ماوةيةكى  لة 
به په له   بإيارَيكي   هه ر  ده ركردني   پَيشمانوايه  
بؤ ئه نجامداني  راپرسي  بإيارَيكي  سياسييه ء 

له  ده ره وه  به سه ر كؤمسيؤندا سه پَينراوه .
ليستى  كة  ده كاتةوة   جه خت  هةروةها 
سه ربه خؤييبووني   به   متمانةيان  طــؤإان  
هه يه،   ده زگايه   ئه و  بَياليه ني   كؤمسيؤن و 

سياسي ،  گوشاري   بؤ  نه كات  كه چ  مل  كه  
كوردي   شه قامي   كه   كاتَيكدا  له   «به تايبه تي  
زه وتكردني   ئاست  له   ده كوَلَيت  له  ناوه وه  
ئيراده ي له اليه ن ده سه آلتَيكي  واده  به سه چو و 
ويستي   كه   ناشه رعييه وه ،  پةرله مانَيكي   و 
جه ماوه ردا  به سه ر  خؤي   سته مكارانه ي  

سه پاندووه» .
چه ند  له ماوه ي   راطةيةنراوةكة  بةثَيى 

كوردستان  هه رَيمي   له   رابردووشدا  رؤژي  
هه َلمه تي  ناإه زايي  و ره تكردنه وه ي  ده ستوور 
مه ده ني  و  كؤمه َلگه ي   رَيكخراوه كاني   له اليه ن 
رؤشنبيران و هاوآلتييانه وه  په ره ي سه ندووه ، 
ئه و  بؤ  ئيمزا  ــه زار  ه  (١٠٠) «تائَيستاش 
مه به سته  له اليه ن هاوآلتييانه وه  كؤكراوه ته وه ، 
به خوا هه وَله كاني  سه پاندني   هه ر بؤيه  پشت 

ده ستوور شكست دَينن».

فةرهاد سةنطاوى
ثشتطيريى بؤ ليستى طؤأان راطةياند

ل ٧، ٨ء ٩

ثشتيوان سةعدولَآل

ـــاف ضــةنــد  ـــةوق ـــــــى ئ وةزارةت
بةهؤى  دا  سزا  ئايينى  مامؤستايةكى 
ليستى كوردستانى  بانطةشةكردنيان بؤ 
كة  دةكات،  داواش  هةينيداء  وتارى  لة 
مامؤستايانى  بة  حيزبى  كؤبوونةوةى 

ئايينى نةكرَيت.
بؤ  ــيــان  ــانــطــةشــةكــردن ب دواى 
رؤذى  وتارى  لة  كوردستانى  ليستى 
حكومةتى  ئةوقافى  وةزارةتى  هةينيدا، 
لة  مامؤستاى   (٣) كوردستان  هةرَيمى 

هاوكات  دوورخستةوةو  وتارخوَيندن 
ضةند  لةطةأل  لَيكؤَلينةوة  لةئَيستادا 

مامؤستايةكى ديكةشدا دةكرَيت.
بةرثرسى  نةقشبةندى،  مةريوان 
بة  ئــةوقــاف  ـــى  وةزارةت راطةياندنى 
ئــةوةى  دواى  راطةياند:  رؤذنــامــةى 
بانطةشةيان  ئايينى  مامؤستايةكى  ضةند 
وةزيرى  كرد،  دياريكراو  ليستَيكى  بؤ 
ئةوقاف ليذنةيةكى ثَيكهَينا بؤ لَيكؤَلينةوة 
لَيكؤَلينةوةكاندا  لة  خروقاتانة،  لةو 
ئايينى  مامؤستاي   (٨) كة   دةركــةوت 
كردووة،  هةَلبذاردنيان  ثإوثاطةندةي 

مامؤستايان   (٣) ــة  ل تةنيا  بـــةآلم 
دَلنيابووين، كة بانطةشةيان بؤ ليستَيكى 
دياريكراو كردووة لة شارةكانى كةالرو 
فةرمانى  بة  دوَينآ  ئاكرآ،  ــؤو  زاخ
سَي  ئةو  بإيارماندا  ئةوقاف  وةزيرى 
مامؤستاية لة وتارخوَيندنةوة رابطرينء 
ئيجرائاتى  هةَلبذاردنةكة  دواى  رةنطة 
يةكجاريى  بة  بكرَيتء  لةطةَلدا  ديكةيان 
ئةو  دووربخرَينةوة،  وتارخوَيندنةوة  لة 
بةشَيوةيةكى  ديكةش  مامؤستايةى   (٥)
كــردووةو  بانطةشةيان  ناإاستةوخؤ 

وتارةكانيان لةذَير لَيكؤَلينةوةداية.

دواى بانطةشةكردنيان بؤ ليستى كوردستانى 
ضةند مامؤستايةكى ئايينى سزا دةدرَين

ليستي  گؤأان: ده ركردني  هه ر بأيارَيكي  به په له 
بؤ ئةنجامدانى راپرسي  لةسةر دةستوور، بأيارَيكي  

سياسييةء به سه ر كؤمسيؤندا سه پيَنراوه 

...ضؤن طؤأان 

تيوريزة بكةين؟

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

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

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

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

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

كؤمثانياي رؤذي نوآ

بؤ وةبةرهيَناني 
خانووبةرة

هةلَيكي زيَرين...
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جةمال هيوا

ــووى ــةرض ــةس ــاوةب م ــى ــةمــان ــةرل ث
هةنطاويةوة لةيةكةمين هةر كوردستان
رؤذى كؤبوونةوةكانى داغَلى ناتةواوى بة
عةدنان  بةدانانى ئةويش بوو،  ٢٠٠٥/٦/٤
ثةرلةمان، سةرؤكى ثؤستى بؤ بوو موفتى

يةكَيتى. سياسى مةكتةبى ئةندامى
رَيكةوتنةكانى لة ئاطادار سةرضاوةيةكى
ناويةكَيتىلةسةردانانىسةرؤكىثةرلةمان
عةدنان نةبوو بإيار راطةياند، بةرؤذنامةى
لة بةآلم ثةرلةمان، سةرؤكى ببَيتة موفتى
جةالل نَيوان دووقؤَلى كؤبوونةوةيةكى
بإياريان بارزانيدا مةسعود تاَلةبانىء
ثةرلةمان. سةرؤكى ببَيتة دا موفتى لةسةر
ثةرلةمانى ساَلى ــوار ض ــةمــاوةى ل
«ثةَلةى ضةندين كوردستاندا بةسةرضووى
لة مَيذووياندا تؤماركراوةء لةاليةن رةش»
سياسىء رؤذنامةنووسانء رؤشنبيرانء

ضاودَيرانةوة باسيانكراوة.

دانيشتنةكان
ساأل يةك ماوةى سةرةتا بؤ كة ثةرلةمان
عَيراق ثةرلةمانى لةطةأل (٢٠٠٥/٥/٣٠)دا لة
لةدواى ئةنجامدرا، دةبوو هةَلبذاردنيان بؤ
هةَلبذَيردرَينةوة، ساَلَيك تةواوكردنى
هــةردوو ديكةى رَيكةوتنَيكى بة بــةآلم
ماوةكةيان ثارتى يةكَيتىء يةكةمى كةسى
«خؤجياكردنةوة بةبيانووى درَيذكرايةوة
كوردستان هةرَيمى  دةركةوتنى بةغدا»  لة

جياواز». «هةرَيمَيكى وةك
هةفتة دوو دواى كة ئةوةى سةرةإاى
دةبوو راطةياندرا، هةَلبذاردنةكان ئةنجامى
دانيشتنى يةكةم (٢٠٠٥/٢/٢٥) رؤذى لة
بةثَيى بــةآلم ئةنجامبدراية، ثةرلةمان 
بارزانى، مةسعود رؤذنامة زانيارييةكانى
كوردستان، ديموكراتى ثارتى سةرؤكى
تا دانيشتنةكة ئةنجامدانى لة رَيطربوو
هةرَيم سةرؤكى دةسةآلتةكانى ياساى
كةوتة دانيشتن يةكةم بؤية ــوو، دةرض
بةيةكَيك ئةوةش كة (٢٠٠٥/٦/٤) رؤذى
هةذمار ثةرلةمان رةشةكانى ثةَلة لة
طوآ بؤ ئاماذةبوو هةرئةوكات دةكرَيتء

حيزب. بؤ ئةندامةكانى لةمستبوونى
ئةو دةرئةنجامة كة ئةو لَيرةوة دةطةينة
بةسةرضووة ماوةكةى  ئَيستا ثةرلةمانةى 
خَيض بةشَيوازَيكى لةسةرةتايةوة هةر

دانيشتنةكانى دةستثَيكردووةء كارةكانى
ئةنجامداوة. حيزب فةرمانى بة

ضةندينجار كاركردنيدا ــةمــاوةى ل
يان نةداوة، ئةنجام ئاساييةكانى دانيشتنة
سياسييةكان مةكتةبى فةرمانى لةسةر
ثَيش نموونة بؤ ئةنجامداوة. دانيشتنى
مانطى لةماوةى بةسةرضوونى وادةى
تةنيا كؤتاييدا هةفتةى سآ لة ئايارداء
لةكاتَيكدا ئةنجامدا، دانيشتنى ــةك ي
وةك طرنطى ياسايى ــرؤذةى ث ضةندين 
دةستوورى ثارَيزطاكان، (ئةنجومةنى
توندوتيذيى بةرةنطاربوونةوةى هةرَيم،
ناوخؤى ثةيإةوى هةمواركردنى خَيزانى،
ديكة ياسايةكى ثرؤذة ضةند ثةرلةمان)ء
لةبارةوة طفتوطؤيان كة بوو لةبةردةستدا
راوَيذكارى جةوهةر، تاريق  بةآلم بكرَيت،
بة ثــةرلــةمــان، ســةرؤكــى راطةياندنى 
سةرقاَلى بةهؤى راطةياند: رؤذنامةى
لة كة ياسايانةى ثرؤذة بةو ليذنةكانةوة
كةمتر كؤبوونةوةكان بةردةستيانداية

بوون.
رةشــةكــان خــاَلــة  لــة ديكة يةكَيكى 
بةمةبةستى تةنيا ثةرلةمان كة ئةوةية
داتاشراوةكة دةســتــوورة تَيثةإاندنى
درَيذكردةوةو خؤى كاركردنى مــاوةى
تَيثةإاندو دةستووريان تةنيا ماوةيةدا لةو
بودجةيةكى بؤ رةزامةنديشييان سةرى

هاوينةى ثشووى لةقاندو نارؤشن لَيألء
بؤ بةَلطةية ئةمةش راطةياند، ثةرلةمانيان
درَيذكردنةوة لة مةبةست تةنيا ئةوةى

بووة. داتاشراو دةستوورى تَيثةإاندنى

ثرؤذةياساكان
بةسةرضووى ياسايىء ــةمــاوةى ل
حيزبةكان فةرمانى كة  ثةرلةمانةى ئةو
ضةندين دةستثَيكرد دانيشتنةكانى
ضةندين ثشتطوَيخستووةء ثرؤذةياساى
ثةسةندكردووة، لةكاتَيكدا ثرؤذةياساشى
لةثَيشيانةوة طرنطترين طرنطترء كة
ضةندين لــةوةى  جطة ــةوة ئ هــةبــوون،
كةموكوإيى كة ثةسةندكردووة ثرؤذةى
بَلَيى وةك ثةرلةمانتارةكان تَيدايةء زؤريان
طوَيإايةَلييان بؤ حيزب تةنيا بؤ سةلماندنى

ئةنجاميانداوة.
ثرؤذةياساى كاتَيكدا لة نموونة بؤ
كة ثةسةندكرد، جطةرةى قةدةغةكردنى
حيزبةكانء بودجةى وةك ياساى ضةندين
هةمواركردنةوةى كةسَيتىء بارى ياساى
ثـــرؤذةى ــانء ــةك ــذاردن ــب ــةَل يــاســاى ه
ديكة ضةندينى ــمء هــةرَي ــوورى ــت دةس

لةبةردةستدابوون.
هةن ياسا ثــرؤذة  ضةندين ئَيستا تا 
خةَلكى بؤ هةنوكةيين ثَيويستييةكى كة
ياسايى لةماوةى ــوو  دةب كوردستانء 

بكردناية، بةآلم ثةسةندي خؤيدا ثةرلةمان
ئةوانيشثرؤذةياساى ثيشتطوَيىخستوون،
ياساى ثــرؤذة زانيارىء دةستكةوتنى
ثرؤذة خزاندنى  حيزبةكانء بودجةى 
ثرؤذة بؤناو مَيينة خةتةنةكردنى ياساى

خَيزانى. توندوتيذيى ياساى

بأيارةكان ياساء
بةسةرضوويدا ياسايىء لــةمــاوةى
بإيارء ضةندين كوردستان ثةرلةمانى
ــإواى ب بــة كــة ـــــردووة، يــاســاى دةرك
ضةندين ــان خــؤي ثــةرلــةمــانــتــارةكــان

تَيداية. كةموكوإييان
ثةرلةمانى بإيارَيك بة نموونة بؤ
ئةنجومةنى لة خؤى  نــاوى  كوردستان
نيشتمانىكوردستانةوةطؤإىبؤثةرلةمانى
خةَلك لة «فَيَلَيك»  بة  ئةوة كة كوردستان، 
دونياى لة لةبةرئةوةى دةكرَيت، حساب
يان ذوور بةدوو جيهاندا لة نوَينةرايةتيدا
لة ذوورى كة ثةرلةمان دةوترَيت كؤمةأل 
ئةنجومةنى يان نوَينةران ئةنجومةنى
ثيران ئةنجومةنى يان سينات نيشتمانىء
بةآلم لَيدةنرَيت، ثةرلةمانى ناوى ثَيكدَيتء
ثيران ئةنجومةنى بؤئةوةى كوردستان لة
رانةطيرَيت، هَيز باآلنسى نةبَيتء دروست

دةركرد. خراثةى بإيارة ئةو ثةرلةمان

تةمةنيدا ــى ســاَل ضـــوار ــاوةى  ــةم ل
ثرؤذةياساى كة بةسةرضوو ثةرلةمانى
ناشةفافانة ثةسةندكردووة بودجةى
نةهَينراوةتة وردةكاريى ثةسةنديكردووةء
ساَليشةوة ئةم بة لةوماوةيةدا ثةرلةمان
ناوضةكانى بؤ (٤٦٪)ى بةغداوة لة هةر
ناوضةكانى بؤ (٥٤٪)ى هاتووةء يةكَيتى
ساَلَيك هيض ئةوة جطة لةوةى هاتووة، ثارتى
ثةرلةمان، نةطةإَينراوةتةوة كؤتايى حسابى
هةإةشة سةرةإاى ثةرلةمانة ئةو كةضى
زؤرينةى يان كؤ بة سةرزارةكييةكانيان

ثةسةندكردووة. بودجةكةيان دةنط
رةشةكانى ــةرة  ه ثةَلة لة يةكَيك
تَيثةإاندنى بةسةرضوو ثةرلةمانى
كة كوردستانة هةرَيمى دةســتــوورى
مامؤستايانى رؤشنبيرانء لة هــةزاران
ــاران، ــدازاي ــةن ئ زانــكــؤ، دادوةرةكــــان،
ثارَيزةران، خوَيندكاران، ثزيشكةكان،
دةرةوةى ناوةوةء خةَلكانى سياسييةكان،
تَينةثةإَيندرَيت، داوايانكرد كوردستان
نوَينةرى لةبةرئةوةى ثةرلةمان كةضى
حيزب بؤ  طوَييةكانى تةنيا نةبوو خةَلك 
هيض تَيثةإاندء دةستووريان كراوةبوون
هةَلبذاردنةدا نةبوو كة لةم ئةوةيان خةمى

ناداتةوة. حيزبةكانيان بة دةنط خةَلك
بةشَيوازَيكى بةسةرضوو ثةرلةمانى
كة تَيثةإاند، دةستوورى ناياسايى وا
بةتاأل لةسةر دةستوورةكةشى تةنانةت
لةماوةى ثةرلةمانة ئةو ثةسةندكرد،
لةناو دةستوورى تةمةنيدا ساَلى ضوار
هةزاران بة شاردبووةوة ضةكمةجةكاندا
ثَيشوو رةشنووسةكةى  لةسةر تَيبينى 
رؤشنبيرانء لةاليةن  ض بــوو بؤضوو
دةستوورييةوة ثسثؤإانى ياساناسانء
بةثَيى كة حيزبةكانةوة، لــةاليــةن ض 
تَيبينيانة لةو كةمترين سوود زانيارييةكان
سياسى بةآلم بؤ موزايةدةى وةرطيراوة،
رؤذَيكدا شةوو لةماوةى حيزبَيك ضةند
ــادء زي لَيى بإطةيان ــردء ك منةتيان

كةمكرد.
ثةرلةمانى ئةندامى عةبدوَلآل، بةرزان
بؤ ثَيشتريدا لَيدوانَيكى لة كوردستان،
ئةوةى ثةرلةمان كة ثَييوابوو،  رؤذنامة
درَيــذكــراوةى مــاوة لةو بوو مةبةستى
هةدةفى «ئةوةى وتيشى: ئةنجاميدا، خؤيدا
ثرؤذة ثةرلةمانةوة  بةالى بوو سةرةكى
لةو ماوة بوو كة ياساى بودجةو دةستوور

كردن». ثةسةندى خؤيدا درَيذكراوةيةى

3 2009/7/6 دووشةممة (505) بةدواداضوونذمــارة هةواألء
hewal.rozhnama@gmail.com

ثــةرلـةمـان رةشــةكــانـى ثــةلَــة

عةبدولخالق دلَير

قةآلدزَيى ناوضةي ئةندامي دوو
جياوازو بؤضووني لةسةر ثارتي
ميراودةلي كةمال لة ثشتيوانيكردن
لة هةرَيم سةرؤكايةتي ثؤستي كانديدي

دوورخرانةوة. كارةكانيان
لة هــةنــدَيــك دةركــردنــى دواى 
دوورخستنةوةى حيزبىء كاديرانى
لةاليةن ثؤستةكانيان لة كةسَيك ضةند
جياوازء راى لةسةر يةكَيتييةوة
ديكة كةسايةتى ليستء بؤ ثشتطيريى
ثةرلةمانء داهاتووى هةَلبذاردنى لة
دوورخستنةوةى سةرؤكايةتيدا، 
لةاليةن حكومى لَيثرسراوانى كاديرانء
ضةند دةستيثَيكردووة. ثارتيشةوة
عةلي لة هةريةك لةمةوبةر  ــك رؤذَي

عوسمان، حةمةد عةلي ئاغاو حةمةد
قةآلدزآ لة ثارتي ناوضةي  ئةنداماني
ليستي بؤ ثشتيوانيكردنيان لةسةر
ثارتيء يةكَيتيء  دةرةوةي جياوازي 
مةسعود بة دةنطدان بة ئامادةنةبوون
كوردستاني ليستي ثاَلَيوراوي بارزاني
كارةكانيان لة هةرَيم، سةرؤكايةتي بؤ

دةركران. دوورخرانةوةو
ماوةي كة عوسمان، حةمةد عةلي

بة  ثارتيية، كاديري ئةندامء ساَلة  ١٩
ريزةكاني لةناو راطةياند: رؤذنامةي
هةبوو، جياوازمان  بؤضووني ثارتيدا 
رؤذنــامــةي لة بؤضوونةكانيشمان
ضةند هاوآلتيء رؤذنامةي رؤذنامةو
خستوةتةإوو، ديكة رؤذنامةيةكي
ميراودةليش كةمال سةرداني «دواي
ناوضةكةية، خةَلكي كة ــةآلدزآ ق بؤ

دواي بةآلم لَيكردووة، ثشتيوانيمان
لةاليةن هةَلوَيستة ئةو لةسةر ئةوةء
كارةكانمان لة ثارتييةوة ناوضةي لقء
دلخؤشبوو هةروةك دورخراينةوة»،
ئةو زانيمان «ضونكة هةَلوَيستة بةو
دةكاتء ئَيمة سةيري كؤيلة وةكو حيزبة
كةسييةكانيشمان ئازاديية تةنانةت
قةدةغةية ئــةوان الي  ثَيشَيلدةكةنء
كةسَيك لةطةأل كؤمةآليةتي ثَيوةندي
دذي جياوازء بؤضووني كة ببةستين

هةبَيت».
لةوةى بوو نيطةران  حةمةد  عةلي
ثارتة بةو خؤى تةمةني نيوةي كة
بوارةكاني زؤربــةي لة بةخشيوةو
«بــةآلم كــاريــكــردووة، حيزبةدا ئــةو 
هةوألء ئةو  لةبةرضاوطرتني بآ ئَيستا 

دةريانكردين». ماندووبوونة

ثارتي يةكيَتىء ئةندامانى دوورخستنةوةى
بةردةوامة

فاخير تةالنى

رَيكخستنى كؤميتةى كاديرَيكى ضةند
سةرثةرشتى ثيرةمةطروون يةكَيتيى
كة دةكةن تةنكةرانة ئةو  ئاوى دابةشكردنى
بودجةيان دابينكراونء حكومةتةوة لةاليةن
بؤسةرفكراوة،سةربارىئةوةشتةنكةرةكان

ئةو ثَيوةكراوةو تاَلةبانيان جةالل وَينةى
دةستكةوتى هاوآلتييان وةك دةدرَيتة ئاوةى

لةقةَلةمدةدةن. حيزبى
لةإَيطاى ئاو ليتر هةزار (٨٠) رؤذانــة
شارؤضكةى دةطةيةنرَيتة تةنكةرةوة (٦)
هاوآلتيياندا بــةســةر  ثــيــرةمــةطــروونء
ئاوة بإة ئةو هةرضةندة  دابةشدةكرَيت، 

(٥) ذمارةى بة بةبةراورد كةمة رَيذةيةكى
بةآلم شارؤضكةكة،  دانيشتووى ماَلى هةزار 
وةك يةكَيتييةوة كاديرانى لةاليةن ئةوةش
دةناسَينرَيت. خةَلك بة حيزبى دةستكةوتَيكى
لَيثرسراوى فةرمانطةى حةمة سةليم، دلَير
كة لةوةنةكرد نكؤَلى ثيرةمةطروون، ئاوى
بؤ هةيةو بَيئاويي طرفتى  شارؤضكةكةيان

بودجةى لةسةر كَيشانةش ئةو ضارةسةرى
بةسةر ــاو ئ ـــة رؤذان هــةرَيــم حكومةتى 
ئةوةشتاإادةيةك دابةشدةكرَيت، هاوآلتيياندا

ضارةسةركردووة. كةمئاويى كَيشةى
دابةشكردنى سةرثةرشتيكردنى لةبارةى
كاديرانى لةاليةن تةنكةرةكانةوة ئــاوى
داوام «من  وتى: دلَير يةكَيتييةوة، حيزبىء 

ثيرةمةطروون شارةوانيى  ئةنجومةنى  لة
شارؤضكةكة ناو طةإةكةكانى لة كــردووة
بؤ بكةن دةستنيشان كةسى ضةند ليذنةيةكى
دانراون، كةسَيك ضةند كة سةرثةرشتيكردن،
ثةيوةندى لةدانانيانء ئاطادارنيم من بةآلم
هةر لةطةأل ليذنةيةش لةو جطة نيية، بةمنةوة

هةية». خؤمان كارمةندَيكى تةنكةرَيك

دةكات حكومةت ثرؤذةيةكى سةرثةرشتى ثيرمةطروون كؤميتةى

فةتاح ريَبين

سياسيية اليةنة حيزبء تةواوى بإيارة
كوردستان، ضوار ثارضةى هةر ضةثةكانى
كؤنفرانسَيكى مانطةدا ئةم ناوةإاستى لة
كة ببةستن، هةولَير لــة ــراوان ــةرف ب
كوردستانةوة شيوعى حيزبى لةاليةن

سةرثةرشتيدةكرَيت.
مةكتةبى ئةندامى مةحمود، د.هــادى
وَيإاى كوردستان شيوعى حيزبى سياسى
بؤ زانيارييةكان ثشتإاستكردنةوةى
كؤنفرانسةكة كة ئاشكراكرد، رؤذنامةى
كةسايةتى كؤمةَلَيك ضةثةكان، هَيزة لة جطة
دوو بإيارة دةبنء ئامادة تَييدا ضةثيش
مةكتةبى ئةندامةكةى بَيت. بةردةوام رؤذ
بؤ ئــامــاذةى شيوعى حيزبى سياسى
دوو كؤنفرانسةكة كة ــرد، ك ــةوةش ئ

خــؤدةطــرَيــت، لــة ــى ـــةوةرى ســةرةك ت
طؤإانكارييةكانى خوَيندنةوةى يةكةميان:
دووةميان: ضةثةوة، روانطةى لة جيهانة
لة هةلومةرجى ضةثى كوردستانيية ئةركى

ئَيستادا.

ثارضةى كوردستان ضوار ضةثةكانى هةر

دةبةستن كؤنفرانس هةولَير لة
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باشوورى نيوارآ

دهؤك

ياسايى مــاوةى دةستثَيكردنى دواى
ثَيشَيلكاريى كومةَلَيك هةَلبذاردن، بانطةشةى
شارةوانىء رَيساكانى طؤإانء ليستى بة دذ
سةرتاسةرى لة ئةنجامدراون كومسيؤن
لةو يــةكــَيــك ــان، دهــؤكــيــش ــت ــوردس ك
تيايدا ثَيشلكاريى كؤمةَلَيك كة ثارَيزطايانةية

ئةنجامدراون.

خروقات ئاهةنطى

رؤذنامة دةست بةَلطةنامانةي ئةو بةثَيى
رؤذى كوردستانى ليستى ــوون، كــةوت
بانطةشةى بؤ رابـــردوو ثَينجشةممةى
ياساكانى ثَيشَيلكاريى كومةَلَيك هةَلبذاردن
كؤمسيؤنى كردووةلةكاتىسازدانى ئاهةنطى

دهؤك. شارى لة ليستةكةيان جةماوةرى
ستاديؤمى شوَينةكةى كة ئاهةنطةدا لةم
كة بوو، ضاالكى قوتابخانةكان بةإَيوةبةرَيتى
جَيطايةكى ثةروةردةيةء وةزارةتى بة سةر
حكومية ئوتؤمبَيلةكانى بةإَيوةبةرَيتى طشتيى
هاتوضؤى بؤ دهؤك شارى تةندروستى
لةوكاتةدا ديسان بةكارهَينراون، هاوآلتييان
ضؤَلكرابوونء رؤشةنبيري سةنتةرى دوو
تيثى ئاهةنطةكة، بؤ برابوون كارمةندةكانى
هونةرى روبادى تيثى ئاهةنطةكةش موزيكى
رؤشنبيريى ــى وةزارةت بة سةر كة بوو،

كوردستانة. هةرَيمى حكومةتى

ثؤستةرةكان دأاندنى

طؤإان ليستى بنكةى هةَلسوإاوَيكى
بة دهــؤك لة هةَلبذاردن بانطةشةى بؤ 
ثؤستةرةكانى زؤربةى راطةياند، رؤذنامةي
«يةكَيك وتيشى: دإَيندراونء طؤإان ليستى
لة ثَيشَيلكاريانةى ئةو بةرضاوترين لة
ثارَيزطاى بة سةر ناحيةى قةزاء هةموو
ئةو زؤربةى ثؤستةرةكانة، دإاندنى دهؤك،
هةَلواسراون طؤإان ليستى ثؤستةرانةى
ثةرلةمانى هةَلبذاردنةكانى بانطةشةى بؤ
ئَينيشك، قةدش، (سةرسنط، لة كوردستان
دَيرةلوك) شَيالدزآ، ئامَيدى، بامةرنآ،
دووةمة بؤ جارى «ئةمة دإَيندراون»، وتيشى:
دإَيندراون». هةَلدةواسينء ثؤستةرةكان كة

طشتييةكان شويَنة

ليستى حكوميةكان لةشوَينة طةلَيك لة
بؤ هةَلبذاردنى بانطةشةى كوردستانى
سةرسنط لة وةك كــردووة، ليستةكةى
سةرسنط، فرياكةوتنى نةخؤشخانةى
بــةإَيــوةبــةرَيــتــى ســةرســنــطء بانكى 
شارى لةناو سةرسنط. ديسان كشتوكاَلى
دهؤك ثارَيزطاى  سةنتةرى لة زاخــؤء 
بؤ طشتييةكان شوَينة كوردستانى ليستى
كة بةكارهَينراون، هةَلبذاردن بانطةشةى
كة ثاركةية ئةو زاخؤ لة بةرضاوترينيان
كة (دةالل)، زاخؤ ثردى بةرامبةر دةكةوَيتة
ئةردةوان (ئةيازء هونةرمةندان ثةيكةرى
ئةو دهؤكيش لة ــراوة. دان تَيدا  زاخؤيى)

كة ناودةبرَيت بارزانى ثاركى بة كة ثاركةية
كوردستانى ليستى  بانطةشةى الفيتةكانى 

هةَلواسراون. ثَييةوة

شارةوانى

شارةوانيى كة  شوَينانةى لةو  طةلَيك
ئةيلولى مانطى لة طرَيبةست بة دهؤك
لةاليةن كؤمثانياكان  بة دراون  (٢٠٠٨)
بانطةشةى بؤ كوردستانيةوة ليستى
بارةيةوة لةم بةكارهَينراونء هةَلبذاردن
شارةوانى راطةياندنى بةإَيوةبةرى
ئَيستا ئــةوان راطةياند، رؤذنامةى بة 
كة شوَينانةن ئةو تؤماركردنى سةرقاَلى
بةطوَيرةى بةكارهَينراون،  بةشَيوةيةك 

ئةو نابَيت شارةوانى، وةزارةتى رَيساكانى
وتيشى: بةكاربهَيننء بةوشَيوةية شوَينانة
قةوارةيةكى شَيوةيةك بةهيض «نابَيت
ــةوةى ــردن ــادارك ــاط ئ بــةبــآ سياسى 
خــؤى ـــى ثــؤســتــةرةكــانــى شـــارةوان
بكات سةرثَيضى ئةوةى هةَلبواسَيتء
دةكةينء تؤمارى خؤمانةوة لةاليةن

ئاطاداردةكةين». كؤمسيؤن
بةإَيوةبةرى مستةفا ئيسماعيل
بةشَيكى لة شارةوانيى، راطةياندنى
«كؤمثانياكانيش وتى:  قسةكانيدا  ديكةى
وتويانة دةربإيوةو  خؤيان ناإةزايى 
ليستانة ئـــةو  ــةر ــةس ل ــةك ــاآلي ســك
كة بانطةشةى هةَلبذاردنيان تؤماردةكةين
بةبآ كردووة ئَيمةدا سنوورةكانى لة

ئاطاداريمان».

ليستةكان

لة ركابةر ليستةكانى لة يةكَيك
كوردستاندا ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى 
سكاآل ئةوان راطةياند؛  رؤذنامةى  بة
باآل كومسيؤنى دهؤكى ئؤفيسى لةاليةن
بوو، بَيسووديش ئةطةر تؤماردةكةنء
عَيراقء باآلى دادطاى بةر دةبةنة ثةنا
ميدياكانى هةموو نةتةوةيةكطرتووةكانء
ئــاطــادار ثَيشَيلكاريانة ــةو ل جيهان 
ئَيستا ثَيش ماوةيةك هاوكات دةكةينةوة.
بة ضاكسازى خزمةتطوزارىء ليستى
تا كة راطةياندبوو، هاوآلتى رؤذنامةى
لةدذى تؤماركراون  سكاآل شةش ئَيستا

كوردستانى. ليستى
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لة ثَيشيَلكاريي بَيزارة دهؤك

قادر هةستيار

تــَيــثــةإانــدنــى  ــووى ــان ــي ــة ب  ب
نشينطةى بنكةى ــةك، ــةي ــازط ب
ياسايى داوايةكى تةوَيَلة ناحيةى
طؤإان ليستى ثاَلَيوراوَيكى لةسةر
هةَلةبجةش دادطاى تؤماردةكاتء
ثاَلَيوراوة ئةو بَيتاوانى  بإيارى

دةدات.
لة   بةبيانووى تَيثةإاندنى يةكَيك
ناحيةى نشينطةى بنكةى  بازطةكانى
لةسةر سكاآل بنكةية ئةو تةوَيَلة
ثاَلَيوراوى عةبدولقادر، فةهمى
لةو تؤماردةكات ــؤإان ط ليستى
ثَينجشةممةى رؤذى ناوضةيةء
بنكةى لــةاليــةن  (٧/٢) ـــردوو راب
ثاَلَيوراوةى ئةو تةوَيَلةوة   ثؤليسى
دةكرَيتء بانطهَيشت طؤإان ليستى
هةَلةبجة دادطــاى ــةى رةوان دواتــر
روونكردنةوةى لةدواى دةكرَيتء
(١٤٠) كةفالةتى بة  بارودؤخةكة 

دةكرَيت. ئازاد دينار هةزار
عــةبــدولــقــادر  فةهمى وةك   
لة  )دا   ٢٠٠٩/٦/٦) لة دةيطَيإَيتةوة
ناوى راطةياندنى ســةروبــةنــدى
هةَلبذاردنى ليستةكانى ثاَلَيوراوانى
لةطةأل كوردستاندا ثةرلةمانى
سةردانى هاوإَيكانيدا لة يةكَيك
ســنــووريــان ــةر س باخضةيةكى
ــان ــةوةي طــةإان دواى كــــردووةو
نشينطةى بنكةى بازطةيةكى لةاليةن
لَيكؤَلينةوةى رادةطيرَيتء تةوَيَلةوة
تَيثةإاندنى بةتؤمةتى دةكةن لةطةَلدا
بارةيةوةشةوة لةو بازطةية، ئةو
وتى: طؤإان ليستى ثاَلَيوراوةكةى
(٨) ماوةى تةوَيَلةمء خةَلكى «من
مامؤستامء ناحيةية لةو ساَليشة
دةمناسنء ناوضةكة خةَلكى هةموو
رانةطيراوين، بازطةية لةو كاتَيك هيض
طةإانةوةمدا لةكاتى رؤذةء ئةو بةآلم
(ه.ك) بةناوى نشينطة ئةفسةرَيكى
كةرتى لَيثرسراوى لةهةمانكاتدا كة

خؤى تةوَيَلةية لة يةكَيتيية رَيكخستنى
كة بةسةرمةوة شاهيد بة كردووة
كاتَيكيش تَيثةإاندووةء بازطةيةم ئةو
بازطةكةيان ثؤليسةكانى لة يةكَيك
وتويةتى شايةتيدان، بؤ بانطكردووة
نةبووةء بةوشَيوةية رووداوةكة كة
كارى من  ئةطةر ثَيموتوون دواتر 
لَيبووردن داواى كردووة  ناياساييم
بةإَيوةبةرى بةآلم دةكةم، ياسا لة
لَيبووردن داواى ثَييوتووم  بنكةكة
رووكارى بكةء ئةفسةر (ه.ك)ى لة
بؤ ــوة طــؤإي لَيكؤَلينةوةكةيان
هةردوو هةَلبذاردنء طفتوطؤكردنى

كوردستانى». طؤإانء ليستى
كارةى  ئةو  عةبدولقادر فةهمى   
كاردانةوةيةكى بة تةوَيَلة نشينطةى
بةمةبةستى قةَلةمدةدات لة سياسى
هةوراماندا ناوضةى لة ناوزإاندنى
ليستى ثــاَلــَيــوراوَيــكــى  وةك  كــة 
دةنطى كؤكردنةوةى بؤ كار طؤإان

دةكات». هاوآلتييان

نشينطةى تةويََلة بيانوو
دةطرَيت طؤأان ليستى ثالََيوراوَيكى بة

فةتاح ريَبين

ــارو ش طــةنــجــى   (١٠٠) ــة ل ــر ــات زي
بةياننامةيةكدا لة كوردستان، شارؤضكةكانى
هةرَيمى دةستوورى ثإؤذةى تَيثةإاندنى
ثةرلةمان هةَلبذاردنى لة بةر كوردستان
شَيوةيةك هيض «بة دةَلَين رةتدةكةنةوةو
دةسةآلتى تَييدا نين، رازى دةستوورَيك بة
ياسادانان دةسةآلتى بةسةر  جَيبةجَيكردن

زاَلبكرَيت».
لة زياتر ئيمزاى كة  بةياننامةكةدا  لة
وَينةيةكى لةسةرةو طةنجانى لة (١٠٠)
وةك ئَيمة هاتووة  رؤذنامة، طةيشتووةتة 
شارو شارؤضكةكانى لة طةنجانى كؤمةَلَيك
زانكؤى خــوَيــنــدكــارانــى ــانء  كــوردســت
ثإؤذةى توندى تَيثةإاندنى بة سةآلحةدين،
لة بةر كوردستان هةرَيمى  دةستوورى
داوا رةتدةكةينةوة، ثةرلةمان هةَلبذاردنى
رَيكخراوةكانى سياسييةكانء اليةنة لة
هاوآلتييانى تةواوى مةدةنىء  كؤمةَلطاى
مةدةنييانة هةَلوَيستى دةكةين، كوردستان

تَيثةإاندنى بؤ هةوَلَيك  هةر  بةرامبةر لة
كورتةدا مــاوة لــةو دةســتــوور ــإؤذةى  ث

وةربطرن».
بةياننامةكةدا  ديكةى بةشَيكى لة  
تةنانةت كة «ئَيستا كراوة ئةوة بؤ ئاماذة
ثإؤذةكةيان كوردستانيش ثةرلةمانتارانى
بة هةر يان  نةخوَيندووةتةوة، وردى  بة
ئــةوةى ضجاى نةطةيشتووة، دةستيان
بينبَيتيان، كوردستان هةرَيمى هاوآلتييانى
ــوورةكــة دةســت ــت ــدرَي ــطــاب نــاكــرَيــت رَي

تَيثةإَينرَيت».
تَيثةراندنى لةوبروايةدان ئةوطةنجانة
لةثشتةوةية، ضةندخالَيكى دةســتــوور
ــى ــةآلت دةس ـــكـــردنـــى ـــةش «زاَل ـــةوان ل
ياساداناندا، دةسةآلتى جَيبةجَيكردن بةسةر
ثارتة هةردوو بةرذةوةندييةكانى ثاراستنى
حيسابى لةسةر كوردستان باآلدةستةكةى
دةنطء بايةخكردنى بآ ديكةء اليةنةكانى
كوردستان هةرَيمى هاوآلتييانى ئيرادةى
سيستمى كة سيستمَيكةوة رَيــطــاى لة 

سةرؤكايةتيية».

تيَثةأاندنى كوردستان طةنجانى
رةتدةكةنةوة دةستوور ثرؤذةى

لةتيف سةركةوت

توركيا، جةنطيةكاني فإؤكة
دووجار هةفتةيةدا  ئةم لةماوةي 
سنوورييةكان ناوضة بؤردوماني
دؤنم ســةدان لة ئاطر ــةن، دةك
ناوضةكاني رةزي  زةويء
زاخؤ باآلء بــةرواري ئامَيديء
ضةندين ســةرةإاي بةردةبَيت،
ئَيستا تا بةدواداضوون ئامارء
زيانلَيكةوتوواني قــةرةبــووي
توركيا بؤردومانةكاني  ثَيشووي 

نةكراوةتةوة.
بةرثرسي سةنعان، نةقيب
لة سنوور، ثاسةواني هَيزةكاني

راطةياند، رؤذنامةي بة زاخؤ
جةنطيةكاني فإؤكة «طةشتي
ئاسماني بةزاندني توركياء
دوو لةم هةية، رؤذانة  هةرَيم،
فإؤكةكان ــردوودا راب رؤذةي
سنووري ناوضةكاني بؤردوماني
باآليانكرد، بــةرواري ئامَيديء
كاتذمَير ضوار  بؤ سآ  نزيكةي
بــوو، ــــةردةوام ب ــان ــؤردوم ب
ناوضةدا لةهةندَيك بؤردومانةكة
لة نموونة  بؤ نزيكبووة،  زؤر 
ماسي»، ئةو كاني نزيك ديرةلوك،
سنوور ثاسةواني بةرثرسةي
زياني بؤردومانةكة راشيطةياند،
بةهؤي ــةآلم ب نــةبــووة،  طياني 
دؤنم ســةدان بة بؤردومانةوة

سووتاوة. باخ رةزء زةويء
توركيا بــؤردومــانــةكــانــي
بةرثرساني كة لةكاتَيكداية
كوردستان هةرَيمي حكومةتي
ثةيوةندييةكاني كة رايدةطةيةنن
ئاستَيكي لة توركيا هــةرَيــمء
رةوةشــــةوة ــةم ل ــةو ــاشــداي ب
دوو ــان ــت ــوردس ك ــي ــم ــةرَي ه
هاريكاريكردني رَيككةوتني
واذوو ثةكةكة  لةهةمبةر توركيا 
رَيككةوتني ئةوانةش كــردووة،
تايبةت سةنتةرَيكي كردنةوةي
مانطى رَيككةوتني هةولَير، لة
تيايدا كــة رابـــردوو نيساني
تيرؤريستبووني بة داني كورد

ناوة. ثةكةكةدا

هةرَيم خاكى
دةكــريَـت بـــؤردومــان

روونكردنةوة
لةسةرشارةوانيي بابةتَيكبآلوكراوةتةوة لةالثةإة (٢)دا (٥٠٢) لةرؤذنامةيرؤذنامةذمارة رؤذي٢٠٠٩/٧/١
حاجي (عوسمان هاوآلتي ثسوَلةي قيرو رسوماتي لةسةر رةخنةي كة بةطشتي، سلَيماني شارةوانيي رؤذئاواو
لةسةر ئةو نيية زانياري بةإَيزة ئةم ديارة وا بةآلم خاليد) بآلوكراوةتةوة، (بةرهةم بةإَيز لةاليةن هةية خدر)

دةنَيرين: روونكردنةوةية ئةم بؤية رسومات، شَيوةي لةسةر نةكردووة زانياري داواي بابةتةو
هةموو لة جَيبةجَييدةكاتء شارةواني ٤/٣ي و وةردةطيرَيت هاوآلتي لة شةقام ٤/١ي قيرتاوي رسوماتي
خزمةتطوزارييةكاني ئينتةرنَيت، سةتةاليت، كارةبا، ئاو، باجي وةك وةردةطيرَيت هاوآلتي لة رسومات دونيادا

ديكة.
دارايي/ طشتيي بةإَيوةبةرَيتيي هةرَيم ئابووريي داراييء وةزارةتي بإياري بة سلَيماني شارةوانيي وةك ئَيمة
بةكارهَيناني ٣/١ي هاوآلتييان وةردةطيرَيتء باجي لة رسوماتانة ئةم ،٢٠٠٩/٥/١١ لة (٨٤٥٧) محاسةبة ذمارة

دةدرَيت. شةقام
ئةم   ٢٠٠٨ (تةمموز)ي مانطي لة نيية، هةَلبذاردنةوة بة ثةيوةندي شؤستة كؤنكرَيتء قيرو رسوماتي

هاوآلتييان. بؤ نيشتةجآ ثَيداني مؤَلةتي بؤ كاري ثَيدةكةين ثَيطةيشتووةو نووسراوةمان
رَيزماندا.. لةطةأل

سلَيماني شارةوانيي راطةياندني

لة ياساييةء بةشَيك ئاسايىء كارَيكى هاوآلتيان لة باج رسوماتء وةرطرتنى دةزانين كة ئةوة ئَيمة
كارة ئةو بوونى بؤ ناياسايي مةسةلةية ئةو باسكردنى بةآلم رسوماتة، باجء هةر حكومةتَيك داهاتةكانى
لة خؤيةتىء ئةركى كة  ديكة خزمةتطوزارييةكانى قيرتاوكردنء دةسةآلت كة ئةوةية  بؤ بةَلكو نةبووة،
وةك كةضى وةردةطيرَيتةوة، هاوآلتيان لة دواتر بةشَيكيشى ثارةكة تةرخاندةكرَيتء طشتى ماَلى بودجةو

خةَلكى دةفرؤشَيتةوة. بة منةت
خاليد بةرهةم
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ضـــــاوثَيكةوتن

عةبدولَآل رَيشاوى

ــامــةنــووس وةك  ــةك رؤذن ــارةي  ذم
لة  كانديدى قةوارة جياوازةكان، بةشدارى 
دةكةن،  تةمموزدا  (٢٥)ى  هةَلبذاردنةكةى 
بة  ئةمة  هاوثيشةكانيان  لة  بةشَيكيش 
«لةدةستدانى سةربةخؤيي» دةزانن، بةشَيكى 
ثَييانواية  هةيةو  ثَيضةوانةيان  راى  ديكةش 
ثةرلةماندا  ئةكتيظكردنى  لة  هةنطاوة  «ئةم 
ثَيشوو  ئــةوانــةى  ــةآلم  ب هــةيــة»،  ــى  رؤَل
رؤذنامةنووسانة  لةو  «هةندَيك  دةَلين: 
ضانسى ضوونة ثةرلةمانيان نييةء تةنيا بؤ 

ليستثإكردنةوة بةكارهَينراون».
«بةهؤى  ئاماذةدةكةن  ضاودَيرانيش   
سيستمى هةَلبذاردنةكةوة رَيذةى كةمترى 
كانديدى  ببنة  توانيويانة  رؤذنامةنووسان  

هةَلبذاردنةكان».
بةثَيى ئةو روماَلةى رؤذنامة بؤ كانديدى 
هةَلبذاردنةكانى  لة  بةشدار  ليستةكانى 
ــى، رَيـــذةى  ــةت ــردووي كــوردســتــانــدا ك
ليستةكاندا  لة  كانديد  رؤذنامةنووسانى 

خؤى دةدات لة (١٢) كةس.
يةكةمينجارة  بؤ  ئةمة  هةرضةندة 
بةشدارى  كانديد  وةك  رؤذنامةنووسان 
بةآلم  دةبــن،  كوردستان  هةَلبذاردنَيكى 
رؤذنامةنووسانى  لــةضــاو  ــان  ــذةي رَي
ئةنجومةنى  هةَلبذاردنةكانى  بؤ  كانديد 
ثارَيزطاكانى عَيراق ئَيجطار كةمةو ئةمةش 
بؤ سيستمى  ضاودَيران  لَيكدانةوةى  بةثَيى 
(سيستمى  كة  دةطةإَيتةوة  هةَلبذاردنةكة 

داخراوة).
خواستى  داواكـــارىء  بةثَيضةوانةى 
رؤذنــامــةنــووســانء  رؤشــنــبــيــرانء 
رَيكخراوةكانى كؤمةَلى مةدةنين، سيستمى 
هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان لة (٢٥)ى 
تةمموزدا بة ليستى داخراو بةإَيوةدةضَيت، 
سةربةخؤى  خةَلكى  ضانسى  ئةمةش 
هةَلبذاردنةكةدا  لة  خؤكانديدكردن  بؤ 

كةمكردووةتةوة.
سةرنووسةرى  خدر،  محةمةد  ئاريان 
رؤذنامةى ئاآلى ئازادى، زمانحاَلى حيزبى 
قادر  (باَلى  كوردستان  زةحمةتكَيشانى 
خزمةتطوزارىء  ليستى  كانديدى  عةزيز)ء 
كةسى  «ضوونى  ثَييواية  ضاكسازى،  
هةنطاوَيكى  ثةرلةمان  بؤ  رؤذنامةنووس 
طرنطة» ناوبراو كةلة ريزبةندى ليستةكةيدا 
كة  ــةوةدا  ئ لةطةَل  هاوإاية  سية،  ذمــارة 
لة  كانديد  رؤذنامةنووسانى  رَيـــذةى 

ليستةكاندا كةمة.
ئةوةى  «هؤكارى  دةَلَيت:  خدر  ئاريان 
رَيذةى رؤذنامةنووس لة ليستةكاندا كةمة 
لة  جطة  هةَلبذاردن  ليستةكانى  كة  ئةوةية 
حيزبةكانةوة  لةاليةن  هةموانيان  طؤإان 
ــزى  ــةإي ـــن، ل ـــرَي ــى دةك ــت ــةرش ــةرث س
لة  حيزبيى  خةَلكى  زياتر  حيزبةكانيشدا 
بةشداردةكرَين،  هةَلبذاردندا  ليستةكانى 

نةك خةَلكى رؤذنامةنووس».
هةموو  «كانديدى  روونيكردةوة  ئاريان 
نووسينيان  دةستى  زؤربةيان  قةوارةكان 
هةية، بةآلم ناتوانين بَلَيين رؤذنامةنووسن 
لة  يةكَيك  ثَيشيواية  ثيشة»،  وةك 
كةلَينةكانى ثةرلةمانى ثَيشوو ئةوةبووة كة 

«رؤذنامةنووسى تيا نةبووة».
كانديدة  رؤذنامةنووسة   (١٢) لــةو 
دةكــةونء  طــؤإان  ليستى  بةر  سيانيان 
رؤذنامةنووسانة  لــةو  ديكة  يةكَيكى 
لة  زياتر  ماوةى  ئةو  عوسمانة،  عةدنان 
(١٣) ساَلة كارى رؤذنامةنووسى دةكاتء 
هاوآلتى  سةرنووسةرى   بؤماوةيةكيش 
بووةو ئَيستاش سةرنووسةرى رؤذنامةى 
رؤذنامةيةو كانديدى ذمارة (١٥)ى ليستى 

طؤإانة. 
عةدنان دةَلَيت: «ضوونى رؤذنامةنووس 
بؤ ثةرلةمان هةنطاوَيكى ثؤزةتيظة، ضونكة 
ضةند  ماوةى  بؤ  ئَيمة   رؤذنامةنووسانى 
بن  ثةيوةندى  ثردَيكى  توانيويانة  ساَلَيكة 
هةروةها  جةماوةردا،  حكومةتء  لةنَيوان 

دامودةزطاكانى  كاروبارةكانى  ضاودَيريى 
ثةردةيان  ئــةوان   كــردووةء  حكومةتيان 
لةسةر زؤرَيك لة طةندةَلييةكان هةَلماَليوة»، 
بؤ  «بةضوونيان  ثَييواية  عةدنان  بؤية 

ثتةوتر  ضاودَيريية  ئةو  دةتوانن  ثةرلةمان 
بكةن، هةروةك دةتوانن ثاَلثشتَيكى باشيش 
ثشتطيريكردنى  هاوثيشةكانيانء  بؤ  بن 
جياوازةكانى  بوارة  راستةقينةو  ميدياى 

فةرهةنطء رؤشنبيريى».
 ئةطةرضى هةندَيك لة رؤذنامةنووسان 
رؤذنامةنوسانن  ضــوونــى   ثاَلثشتى 
لة  «دةتوانَيت  ثَييانواية  ثةرلةمانء  بؤ 
كاراكردنى ثةرلةماندا رؤَلى هةبَيت»، بةآلم 
بةشَيكى ديكة  لة رؤذنامةنووسان رةخنة 
ليستة  لة  كة  دةطــرن  هاوثيشانةيان  لةو 
ثَييانواية  كانديدء  بوونةتة  جياوازةكاندا 
«سةربةخؤيي خؤيان وةك رؤذنامةنووس 
بة  دةبنةوة  ثةرلةماندا،   لة  دةدؤإَيننء 
ئاآلى  سةرنووسةرةكةى  بةآلم  حيزبي»، 
ئازاديى  ثَييواية، سةربةخؤيي ثةرلةمانتار 
بةندة بةخؤيةوة جا ئةطةر رؤذنامةنووس 
ثةرلةمانتار  ديكة»،  هةركةسَيكى  يان  بَيت 
بةكةسَيتى  بــةنــدة  ســةربــةخــؤبــوونــى 

خؤيةوة».
شَيوازى  ثَييواية،  عوسمانيش  عةدنان 
كارى ليستةكة رؤَلى طةورةى هةية لةسةر 
ئةو  ثةرلةمانتارةكان،  سةربةخؤبوونى 
دةَلَيت: «ثةرلةمانتارانى ئَيستا هيض نين جطة 
لة  طوَيإايةأل  حيزبى  كاديرى  كؤمةَلَيك  لة 
ثةرلةماندا بإيارو ئامؤذطارييةكانى حيزب 

جَيبةجَيدةكةن».
«حيزب  روونيدةكاتةوة  زياتر  ئةو 
مةَلبةند  لقء  ئةندام  وةك  كةسَيك  ضؤن 
دةكاتة  كةسَيك  هةرئاواش  دياريدةكات، 
ثةرلةمانتار، لةبةرئةوة حةيفة بةم كةسانة 
دةبَيت  ثةرلةمانتار  ثةرلةمانتار،  بوترَيت 
دةست  لة  بإيارةكانى  هةمووشَيوةيةك  بة 

خؤيدابن».
دةَلــَيــت:  ديكة  رؤذنامةنووسَيكى   
ثةرلةمان  بضنة  ــةوةى  ــةرل ب ـــةوان  «ئ
رؤذنامةنووسة  ئةو  نةبوون»،  سةربةخؤ 
حيزبيةكانةو  رؤذنامةنووسة  مةبةستى 
لة  ئةمجؤرة  سةربةخؤبوونى  بة  باوةإى 

رؤذنامةنووس نيية.
لهؤنى  ــن  ــم ــَي ه بـــؤضـــوونـــى  بـــة 
رؤذنـــامـــةنـــووسء قــوتــابــى زانــكــؤى 
لة  ــووس  ــةن ــام رؤذن «كـــارى  ئةمريكى 
ثةرلةمان»،  ناو  نةك  ثةرلةمانة  دةرةوةى 
رؤذنامةنووس  «كارى  دةَلَيت:  هةروةك 
ضاودَيريكردنى ثةرلةمانة لة دةرةوة، نةك 

ئيشتياكردنى لة ناوةوة».
عومةريش  بــةرهــةم  رؤذنــامــةنــوس 
نييةو  خــؤش  هةنطاوة  بــةم  ــى  دَل زؤر 
لة  جؤرَيك  كايةيةك  تاكة  «تائَيستا  دةَلَيت: 
سةربةخؤبوونى تَيدابووبَيت رؤذنامةطةري 
بووة، بؤية لةوانةية ئةم نةريتة لَيدانَيك بَيت 
بةهؤيةوة  خةَلك  كة  سةربةخؤييةى  لةو 

رؤذنامةنووسى خؤشويستووة». 
ئةو رؤذنامةنووسانةى ئةم هةنطاوةيان 
بةالوة طرنط نيية،  ثَييانواية «رؤذنامةنووسة 
بة  ــةكــراون  ن لــةبــةرئــةوة  حيزبييةكان 
رؤذنامةنووسنء  كة  ثةرلةمان  ئةندام 
بؤ  دواداضوونيان  بة  لَيكؤَلينةوةو  كارى 
كةموكوإييةكانى حكومةت كردووة، بةَلكو 
لةبةرئةوة كراون بة كانديد كة ضةندين ساَلة 
ثيشةكةيان بؤ خزمةتى حيزبء دةسةآلت 

تةرخانكردووة».
لةسةر  جــيــاواز  راى  ســةرضــاوةى   
ثةرلةمان  بؤ  رؤذنامةنووس  كانديدبوونى 
يةكَيكيان  جياوازة،  بيركردنةوةى  دوو 
خؤى  رؤذنامةنووسى  «ثيشةى  ثَييواية 
بة  ناكرَيت  كة  طرنطة  هَيندة  ثَيطةيةكى 
ئةوى  بطؤإينةوة»،  ثةرلةمانتاربوونى 
«رؤذنامةنووسَيكى  ثَييواية  ديكةشيان 
ثةرلةمانتار دةتوانَيت بةشَيوازَيكى ئةكتيظتر 
كاربكاتء ئةو ئةزموونة رؤذنامةطةرييةى 
لَيببينَيت،  ســوودى  ــوارةدا  ب لةم  هةيةتى 
هاوكارةكانى  ثاَلثشتيكردنى  لة  جطة  ئةمة 
راية  ئةم  ئاشكراية  بةآلم  ثةرلةمانةوة»،  لة 
لة  تؤمةتى  لة  نابَيت  دةربــازى  بةئاسانى 
طؤإينةوةى  سةربةخؤييء  دةستدانى 
ثيشةى  رؤذنامةنووسى بة ثةرلةمانتارى.

سةربةخؤيي لةدةستدةدةن، يان ثةرلةمان ئةكتيظ دةكةن؟

نزيكةى ١٢ رؤذنامةنووس دةبنة كانديدى ثةرلةمانى كوردستان

«حيزب ضؤن 

كةسَيك وةك 

ئةندام لقء مةَلبةند 

دياريدةكات، 

هةرئاواش كةسَيك 

دةكاتة ثةرلةمانتار، 

لةبةرئةوة حةيفة 

بةم كةسانة بوترَيت 

ثةرلةمانتار، 

ثةرلةمانتار دةبَيت 

بة هةمووشَيوةيةك 

بإيارةكانى لة دةست 

خؤيدابن»

بينابكات،  مــاف  خــاوة ن  ســة ربــة خــؤي 
طرفتي  خؤي  كاري  بة رنامة ي  بة   كردبَيت 
لة   سياسييانة ،  هَيزة   طروثء  حيزبء  ئة م 
لة وة داية   راست،  راستي  تا  ضة ثي ضة ثة وة  
كة  نة  خؤيان دة توانن بيربكة نة وة و زانست 
بة رهة مبهَينن،  ئة زموونة كة يان  لة سة ر 
بَيالية نء  زاناي  كؤمة َلَيك  بانطهَيشتي  نة  
ئة كاديمي دة كة ن كة  ئة م كارة يان بؤ بكات.

ئة وة   ئة طة ري  ضة ند  تا  رؤذنامة: 
هة ية  كة  هة َلبذاردنة كاني (٢٠٠٩) زة برو 

لَيبكة وَيتة وة ؟ زة نطيان 
* لة  نة وة دة كاني سة دة ي رابردووة وة  
هة َلبذاردن  كة   سَيية مينجارة   ئة مة   تائَيستا 
ساَلي  ئة نجامدة درَيت،  كوردستاندا  لة  
لة   ئة نجامدرا  هة َلبذاردن  كة    (١٩٩٢)
بة ناوي  نة بوو  شتَيكمان  كوردستاندا 
ثية ر  كة   ماناية ي  بة و  سياسي،  كَيَلطة ي 
لة   ئة وة ي  دة دات،  ضة مكة ي  بة م  بؤرديؤ 
كؤمة َلَيك  هة بوو،  كاتة دا  ئة و  كوردستاني 
مة دة ني  نيوة   ميليشياء  نيوة   حيزبي 
سياسيء  ئة زموونَيكي  هيض  كة   ــوو،  ب
حكومة تداريان نة بوو. ئة م حيزبانة   كة  تازة  
بة  تازة ، هة م لة  شاخ دابة زيبوونء هة م لة  
سؤسياليسمء  تؤتاليتارية كاني  شوناسة  
ناسيؤناليسم  ئيسالميسمء  كؤمؤنيسمء 
ئة كتة ري  كؤمة َلَيك  دة رة وة ،  هاتبوونة  
ديموكراسيء  كلتووري  لة    مَيذوو  بآ 
بــوونء  مــة دة نــي  ذياني  ــبــذاردنء  هــة َل
بة   ية كسانكرد  هة َلبذاردنيان  ــر  دوات
بة   كرد  كوردستانيان  براكوذييء  جة نطي 
لة   هة َلبذاردن،  كاتَيك  ءاتة   خوَين،  طؤمي 
كلتووريء  كؤمة آلية تيء  هة لومة رجَيكي 
ناديموكراتيدا ثراكتيك  ئابووري  سياسيء 
كة   ئة وة ية   ئة طة ر  بةهَيزترين  دة كرَيت 
سازكردني  زة مينة   بؤ  رَيطابَيت  نزيكترين 
بيناكردني  ناكؤكة كانء  ية كتركوشتني 

تراذيدياي سوور بة  خوَيني مرؤظة كان.
تاك  كة سي  تَييدا  كة   كؤمةَلطا ية ك 
ئايينيء  كؤمة آلية تيء  ستراكتؤرة   ديلي 
بَيت،  ئة خالقية كان  ئابووريء  سياسيء 
ئيختياريان  خؤي  خواستي  بة   نة توانَيت 
بة م  ئة وة  دة دات  مافي  ضؤن  ئيتر  بكات، 
بداتء  دة نــط  ئــازاد  بة شَيوة ية كي  تاكة  

ثاشان رَيز لة  دة نطة كة ي بطرَيت!
ساَلي  لة   كة   دووة م  هة َلبذاردني 
كة   ضركة ية كداية   لة   ئة نجامدرا،  (٢٠٠٥)دا 

عَيراق لة  ديكتاتؤرية ت هاتووة تة  دة رة وة و 
بة شَيوة ية كي  كورديش  سياسي  كَيَلطة ي 
لــة رزؤكــانــة  دامــــة زراوة . بــة  داخـــة وة  
هة َلبذاردن  كوردستاندا  لة   كة   ئة وة ندة ي 
ديموكراسي  خودي  ئة وة ندة   نيو  طرنطة ، 
بة ثَيضة وانة وة  زؤربة ي زؤري  نيية .  طرنط 
ئة كتة رة  سياسيية كاني كوردستان، هة موو 
ديموكراسي لة  هة َلبذاردندا كورتدة كة نة وة ، 
هَيندة   كة   لة وة داية   روانينة   ئة م  تراذيدياي 
تواناي  كة   ساكارة   كورتبينء  تة مة ألء 
توَيذينة وة ي  راظــة كــردنء  لَيكدانة وة و 
ئة مة شبوو  هــة ر  نيية ،  خــؤي  دوَينَيي 

ضة كدار  سياسي  حيزبَيكي  كة  وايكرد، 
ديكة   سياسي  حيزبَيكي  بارة طاي  ثانزة  
لَيبكوذَيتء  ئة ندامَيكي  ضة ند  بسووتَينَيتء 

ثاشان داواي لَيبووردنيشي لَيبكات.
ئة كتة رة   طرفتي  تــريــن  ــى  ســة رة ك
كة   لة وة داية   كوردستاندا  لة   سياسيية كان 
ئة مة ش  دة كة ن،  سياسة ت  زانست  بة بآ 
ءايلَيكردوون كة  تَينة طة ن لة وة ي كة  بؤضي 
لة   ــردوو  راب هة َلبذاردنة كاني  ــة ردوو  ه
كوردستان بوون بة  هؤكاري خوَينإشتني 

كوردة كان لة نَيوان خؤياندا!
خوَينإشتني  (١٩٩٢)دا،  ساَلي  لة    
دواي  كة وتة   ية كتريدا،  لة نَيوان  كوردة كان 
ثارتي-ية كَيتي،  (جة نطي  هة َلبذاردنة وة  
ية كَيتي-بزووتنة وة ،  ثارتي-سؤسياليست، 
لةساَلي  ية كَيتي-كؤمؤنيست...هتد). 
ديسان  كوردة كان  خوَينإشتني  (٢٠٠٥)دا 
لةنَيوان خؤياندا كةوتة  ثَيش هة َلبذاردنة وة 
لة سة ر  راستة   ثارتي-ية كطرتوو) .  (جة نطي 
ئاستي رَيذة  ئة م دوو جة نطة  لة ية ك ناضن، 
لة   مرؤظَيك  خوَيني  ديموكراسي  بؤ  بةآلم 

هة موو هة َلبذاردنة كاني جيهان ثيرؤزترة .

لة   سَيية م  هة َلبذاردني  رؤذنامة: 
سَيية م  جة نطي   (٢٠٠٩) كوردستاندا 
دواي  يان  هة َلبذاردن  ثَيش  دة خاتة  
هة َلبذاردن؟ يان ئة م جة نطة  رووناداتء 
بة ية كة وة   ئة وة بوون  فَيري  كوردة كان 
بذينء رَيز لة  جياوازيية كانيان بطرن؟

* بة  داخة وة  هة موو ئة و داتايانة ي كة  
هة َلبذاردنء  هة َلمة تة كاني  لة سة ر  ئَيمة  
ئة كتة رة   مــامــة َلــة ي  ضؤنَيتي  لــة ســة ر 
ثَيماندة طة نء  ية كتريدا  لة طة أل  جياوازة كان 

دة كة ين،  راظة يان  دة كة ينة وة و  كؤيان 
ترسناكي   بؤني  سة ر  دة مانبة نة وة   زياتر 
خؤي  زة بروزة نطة   ئة م  ئايا  زبروزة نط. 
ياخود  مانيفَيستدة كات  خوَيندا  رشتني  لة  
ئة وة   دة مَينَيتة وة ؟  سامبؤليكدا  لة ئاستي 
ــان  رووداوة ك رووتــي  ضاوة إَيي  دة بَيت 

بين.
هة َلبذاردنة كاني  ثَيتانواية   رؤذنامة: 
طؤإانكاريي   (٢٠٠٩) تة مموزي  (٢٥)ى 

لَيبكةوَيتةوة؟ مة دة نيانةى 
هَيزَيكي  ــة   ك ــة ي  ــة ي ضــرك ئـــة و   *
كوردستاندا  لة   كؤمةآلية تي  سياسي، 

طوزة ر  لة سة ر  كاردة كات  دروستدة بَيتء 
كؤلَيكتيظ  لة سة ر  بيناكراو  شوناسي  لة  
كة سي  لة سة ر  بيناكراو  شوناسي  بة رة و 
تاك، كردة ي ديموكراتيزة كردني كؤمةَلطا ء 
مة يدانَيكي  بة   دة بَيت  طؤإان  ئيشكالية تي 
بة داخة وة   لة  ئَيستادا  طفتوطؤ.  «جددي» 
هة موو ئة و ئة كتة رانة ي كة  باس لة  طؤران 
ليبإاَلة كانة وة  تا ئة و  دة كة ن، لة  ئة و ثة إي 
كؤنسَيرظاتؤرة وة ،  ئيسالميستي  ثة إي 
لة و  ستراكتؤرة كانء  ماكرؤ  بة   مة حكومن 
لة   باس  دة بيننء  جيهان  ضوارضَيوة ية دا 
طؤإان دة كة ن، هة موو كوردستان باس لة  
دة زانين  هة موومان  بةآلم  دة كات،  طؤإان 
هة موو  ثَيش  طـــؤإان،  ثرؤسَيسي  كة  
سة رة كية كاني  ضة مكة   لة   ية كَيكة   شتَيك 
ضة ند  ــن  ــي ــزان دة ش ــا،  ــؤذي ــؤل ســؤســي
سياسيية كاني  ئة كتة رة   الي  سؤسيؤلؤذيا 
كة   ثَيطة ية   بآ  بة هاء  بآ  نرخء  بآ  ئَيمة  
فراوانت  سؤسيؤلؤذي  مة عريفة ية كي  تؤ 
ضؤن  ثَيمناَلَييت  نة بوو،  طــؤإان  لة سة ر 
سة رؤكي  لة  كاتَيكدا  دة كة يت؟  طــؤإان 
دروستكردني  بؤ  فة رة نسي،  جمهورية تي 
الي  بؤ  دة طة إَيتة وة   بــة ردة وام  بإيارَيك 
سؤسيؤلؤطء ثؤليتؤلؤطة كانء دة رطاكاني  
ثشتة   لة سة ر  هة ميشة   ئة ليزآ  كؤشكي 
هة موو  كة   ئَيمة   سياسيية كاني  ئة وان،  بؤ 
ثَيشمة رطاية تيدا  لة   شاخء  لة   تة مة نيان 
نة بووة   ئة وة يان  دة رفة تي  تة واوكردووة و 
بيكة ن،  بخوَيننء  زانست  ءة ك  سياسة ت 
سؤسيؤلؤطء  باشترين  كة   ثَييانواية  
ثؤليتؤلؤطي دنيانء نة ك هة ر ثَيويستيان بة  
ثؤليتؤلؤطة كان  لة  سؤسيؤلؤطء  طوَيطرتن 
بكة ن.  ئامؤذطاريشيان  دة بَيت  بة َلكو  نيية ، 
ئاوادا  جة هلَيكي  لة نَيو  طؤإان  ثَيمناَلَييت 
ضؤن  عة قَلية تة   ئة م  دروستدة بَيتء  ضؤن 

طؤإاني ثَيدة كرَيت؟

طرفتي ئة م حيزبء طروثء هَيزة  سياسييانة ، لة  ضة ثي ضة ثة وة  تا 

راستي راست، لة وة داية  كة  نة  خؤيان دة توانن بيربكة نة وة و زانست 

كؤمة َلَيك  بانطهَيشتي  نة   بة رهة مبهَينن،  ئة زموونة كة يان  لة سة ر 

زاناي بَيالية نء ئة كاديمي دة كة ن كة  ئة م كارة يان بؤ بكات

www.ne
tew

e.c
om



عادل باخةوان: زؤربة ي زؤري ئة كتة رة  سياسيية كاني كوردســـــــتان، هة موو ديموكراسي لة  هة لَبذاردندا كورتدة كة نة وة

ذمــارة (505) دووشةممة 42009/7/6
hewal.rozhnama@gmail.com

بةدواداضـــــوون

سازدانى ئةلةند مةحوى

عادل باخةوان، نووسةرو سؤسيؤلؤطى 
ئة كتة رة   «طرفتي  ثَييواية:  كــورد 
لة وة داية   كوردستاندا  لة   سياسيية كان 
دة كــة نء  سياسة ت  زانست  بة بآ  كة  
لة وة ي  تَينة طة ن  ءايلَيكردوون  ئة مة ش 
هة َلبذاردنة كاني  هة ردوو  بؤضي  كة  
بة   بــوون  كوردستاندا  لة   ــردوو  راب
كــوردة كــان  خوَينإشتني  هــؤكــاري 

لة نَيوان خؤياندا.
ئةو نووسةرة لةم ديدارةى رؤذنامةدا 
لة   ئة وة ندة ي   كة  دةكات،  لةوة  باس 
نيو  طرنطة ،  هة َلبذاردن  كوردستاندا 
طرنط  ديموكراسي  خودي  ئة وة ندة  
زؤري  زؤربة ي  بة  ثَيضة وانة وة   نيية . 
كوردستان،  سياسيية كاني  ئة كتة رة  
هة َلبذاردندا  لة   ديموكراسي  هة موو 

كورتدة كة نة وة.

ضيية ء  طؤإان  ثرؤسَيسي  رؤذنامة: 
ضة مكي  بة   ثة يوة نديية كي  جؤرة   ض 
ثَيكة وة   ضؤن  هة ية ء  ديموكراسيية وة  

كاردة كة ن؟
باسي  بابة تة كانمدا  لة   ية كَيك  لة    *
هة موو  لة   زياتر  ئَيستا  كة   كردبوو  ئة وة م 
طوتاري  لة   ثإبووة   كوردستان  كاتَيك 
هة موو  طــؤإان.  لة سة ر  طوتار  طــؤإانء 
دة طاتة   تا  بيطرة   حيزبة وة   لة   هة ر  الية ك 
ليستء رؤذنامة نووسء ءردة  رؤشنبيرء 
خــوَيــنــدكــارانء  ــؤء  ــك زان مامؤستاي 
باس  ســة رجــادة ش  منداآلني  تة نانة ت 
كؤمةَلطا ء  طؤإاني  ــة ن،  دة ك طــؤإان  لة  
ســوثــة ر ســتــراكــتــؤرة كــانــي، طــؤإانــي 
ئانفراستراكؤتؤرة كاني،  كؤمةَلطا ء 
حيزبء  ئة م  ئايا  بة إاستي  بة آلم  هتد، 
طؤإان  ثرؤسَيسي  لة   ئة كتة رانة   ليستء 
تَيطةيشتوون؟ ئايا دة زانن طؤإان لة  كوَيوة  
ياخود  كاردة كات؟  ضؤن  دة ستثَيدة كاتء 
بؤ  ئايدؤلؤذيء  طوتارَيكي  ءة ك  تة نيا  بة  
بة كاريدة هَينن؟  تايبة تي سياسي  جة نطَيكي 
جددي  ئة كتة ري  هَيزء  بة إاستي  ئايا 
ضة ندَيك  تا  هة ية ؟  كوردستاندا  لة   طؤإان 
بــاآل،  ئيديالَيكي  ءة ك  ديموكراسي، 
هة لومة رجي سة رهة َلدانء بة ردة وامبووني 

ئة وة ي  دروستدة كات؟  طؤإان  ثرؤسَيسي 
ديموكراسي،  ضيية ،  هة ية   كوردستاندا  لة  
تؤتاليتاريسم، ديكتاتؤرية ت يان هيضيان؟ 
باوة إبة وة  بَينين  دة توانين  سة رة تا 
هة رة   ئيشكالية تة   ئة و  ديموكراسي  كة  
طرنطة ية  كة  دة كرَيت رووبة إَيكي فراواني 
داطيربكات،  كــوردي  ديالؤطي  جيهاني 
مرؤظانة ي  ئة و  داهاتووي  هة موو  ضونكة  
ثَيناسة دة كة ن،  كــورد  ءة ك  خؤيان  كة  
بة رزبوونة وة و  طة شة كردنء  بة ضؤنَيتي 
لة   بة ندة .  ئيشكالية تة وة   ئة م  دابة زيني 
«داتاية كي  ديموكراسي  ئَيمة دا  جيهانبيني 
نيية ،  مرؤيية كان  كؤمةَلطا  سروشتيي» 
سة رماء  بة فرو  ــارانء  ب ءة ك  ناكرَيت 
هة َلبسة نطَينرَيت،  تة ماشابكرَيتء  طة رما 
لة   بريتيية   ديموكراسي  ثَيضة وانة وة   بة  
لة نَيو  مَيذووييء  لة رزؤكي  بيناكردنَيكي 
دروستدة بَيت،  كاتية كاندا  كؤنتَيكستة  
لة   هة ميشة   ضَلة ثؤثة ء  ناطاتة   هة رطيز 
ريفؤرمكردنداية ء  خؤ  بــزووتــنــة وة و 
نَيوان خودي خؤي  هة وَلدة دات مة سافة ي 
ءة ك ئيديالء ضؤنَيتي ءة رطَيإاني بؤ سة ر 
كة   بيرماننة ضَيت  لة   كورتبكاتة وة .  ءاقيع 
ديموكراسي  ئيديال  ءة رطَيإاني  كردة ي 
هة لومة رجة كاندا،  زؤربة ي  لة   ءاقيع،  بؤ 
ــة  ثــرؤســَيــســَيــكــي نــاشــريــنــكــردنء  ب
سنوورداركردنيدا تَيدة ثة إَيت، بة رادة ية ك 
سة رة كية كاني  لة  مانا  كؤتاييدا  لة   كة  
لة   كة ءا  ئة مة شة   هة ر  دة كرَيتة وة ،  بة تاأل 
فيليث  ءة ك  فة رة نسي  سؤسيؤلؤطَيكي 
ديموكراسيءة ك  كة   دة كات  كؤركيوف 
جاك  هة روة ها  ثَيناسة بكات،  ــرة و»  «ط
ماركسدا»  «تارمايية كاني  كتَيبي  لة   دَيريدا 
ثَيناسة دة كات،  «بة َلَين»  ءة ك  ديموكراسي 
ــوة يــة و  بــة إَي هة ميشة   كــة   بة َلَينَيك 
ـــتء دة ســتــكــاري  تــة واونــة بــووة و دَي
ــات،  ــان دة ك ــووة ك ــة واوب ضــوارضــَيــوة  ت
دايانبإَيذَيتة وة و  لة  نوآ  هة وَلدة دات سة ر 
شانؤي  ســة ر  خستنة   بينايانبكاتة وة ، 
ثرؤسَيسَيكي  ءة ك  ــمــوكــراســي  دي
ماناي  بة إَيطاوة   «تة واونة بوو»ي  هةميشة  
ديموكراسيية كان  دة زطــا  بَيبة هاكردني 
طة ورة   ءة ك  ثَيضة وانة وة   بة   ناطة ية نَيت. 
طؤشآ  مارسَيل  فة رة نسي،  فة يلة سوفي 
ــووي  ــات ـــة وة ي داه ــة ر ئ ــة ب ــت: «ل ــَي دة َل
طريمانة ي  لة  بة ردة م  تة نيا  بة   مرؤظة كان 
دة زطايانة   ئة و  بووني  ديموكراسيداية، 
حاشاهة َلنة طر  «ثَيويستية كي»  بة   دة بن 
ضة ثء  بة   كورديية كان،  ئة كتة رة   لَيرة وة  
بة   عة لمانية وة ،  ئيسالميء  بة   راستة وة  
تراديسيؤنَيلء ثَيشكة وتنثة رستة وة ، دة بَيت 
لة   ديموكراسي،  ئيدال  كة   لة وة ي  تَيبطة ن 
سيفة تي  هة َلطري  كارناكات،  بؤشاييدا 
ناكاتء ناشوَين نيية ، بة  ثَيضة وانة وة ءة ك 
مَيذووية كي  «لة نَيو  دة َلَيت:  تورَين  ئاالن 
دروستدة بَيتء  كؤمةآلية تيدا  دياريكراوي 
ئة و  لة نَيو  ئة زموونة كانية وة و  لة إَيطاي 
خؤي  بة ردة وام  طة شة دة كات،  مَيذووة دا 
ثَيناسة  دة كاتء دة كاتة وة لة  هة ر ءآلتَيكدا 
ئيديال ديموكراسي، ض ءة ك طرة وو ض ءة ك 
بة َلَين، رووبة إووي كؤمة َلَيك ئيشكالية تي 
لة   ئيشكالية تانة   ئة و  دة بَيتة وة   مــة زن 
دايكبووي كاتء شوَينة  دياريكراوة كاننء 
رة هة ندي  خــاوة نــي  دة طــمــة ن  بة   زؤر 
مة زنترين  كوردستاندا  لة   يونيظَيرسَيلن، 
بة  بؤضووني  ديموكراسي،  ئيشكالية تي 
مامة َلة كردن  ضؤنَيتي  لة   بريتيية   ئَيمة  
مرؤظي  «فة ردانية تي»  ثرسياري  لة طةأل 
مامة َلة كردن  ضؤنَيتي  ءاتــة   كــورديــدا، 
مرؤظي  كــة   ثرؤسَيسة دا  ــة و  ئ لــة طــة أل 
كائينَيكي  سة ر  ءة ردة طَيإَيتة   كــوردي 
«تاك»ي خاوة ن مافء خاوة ن دة سة آلتء 
كة   تاك  مرؤظَيكي  ــة روة ري،  س خــاوة ن 
هة لومة رجَيكي  «فة ردانية تة كة ي»ءة ك 
نَيطة تيظ،  نة ك  بة كاردة هَينَيت  ثؤزة تيظ 
ءة ك رؤبَيرت كاستَيل، لة  كتَيبي « طؤإيني 

ثرسياري كؤمةآلية تي» دا باسيدة كات.
ءة ك  ديموكراسي،  لــة   قسة كردن 
ستراكتؤرة   لــة   ـــؤإان  ط ثرؤسَيسي 
ئايينيء  ئــة خــالقــيء  كــؤمــةآليــة تــيء 
ثانتايية كي  لة   سياسيية كان  كلتووريء 
ثَيش  دة بــَيــت  ــدا  ــان ــت ــوردس ك ءة ك 
سة رؤكاية تيء  ثة رلة مانء  هة َلبذاردنء 
تؤإي  ضؤنَيتي  لة سة ر  قسة كردنبَيت  هتد. 
«ئَيمة »وة ،  بة   «مــن»  ثة يوة نديية كاني 

لة   ديموكراسي  طة ر  كؤمةَلطا وة .  بة   تاك 
ئة م  دة ستكاري  نة توانَيت  كوردستاندا 
ثَيبكاتء  جَيطؤإكَييان  بكاتء  ثة يوة نديانة  
تة ندروست  بة شَيوةية كي  لة نوآ  سة ر 
قسة كردنء  هة ر  ئيتر  دايانبمة زرَينَيتة وة ، 
ديكة   رة طة زة كاني  بؤ  بانطة شة كردنَيك 
لة  كتَيبي  نابَيت،  ــة ورة ي  ط بة هاية كي 
ئيلياس،  نؤربَيرت  تاكة كاندا»،  «كؤمةَلطا ي 
بة وة  دة كات  ئاماذة   سؤسيؤلؤط  طة ورة  
كة  لة  ضركة ساتي طة شة كردني ستراكتؤرة  
كؤمةآلية تيية كاندا مرؤظة كان مافي ئة وة يان 
ية كتري جيابكة نة وة ،  لة   دة بَيت كة  خؤيان 
ءاتة  تاكَيك دة توانَيت بَلَيت من لة وي ديكة  
شوناسي  لَيرة وة   جياوازم،  من  ناضمء 
«ئَيمة »دا  شوناسي  بة رامبة ر  لة   «مــن» 
ديموكراسي  طرفتي  ية كة م  لةدايكدة بَيت 
تاك  تائَيستاش  كة   ئة وة ية   لة  كوردستاندا 
ءة ك  خؤي  شوناسي  لة   باس  ناتوانَيت 
ئة و  بكات،  سة ربة خؤ  ئؤتؤنؤمء  كة سَيكي 
عة شرة تَيك،  خَيزانَيك،  كوإي  هة ميشة  
لة   حيزبَيكة ء  طروثَيك،  رَيكخراوَيك، 
هؤليستة كانء  طردبوونة وة  دة رة وة ي 
نيية ،  بووني  ستراكتؤرة كان  ماكرؤ 

ناتوانَيت مانا بة  ذياني خؤي بدات. 
ساَلي   (١٨) ماوةى   لة   ئايا  رؤذنامة: 
رابردوودا ضة مكي طؤإانء ديموكراسي 

لة  كوردستاندا كاريان كردووة ؟
* طرفتي سة رة كي هة موو ئة و هَيزانة ي 
كة  لة  ثانتايية كي ءة ك لة كوردستاندا باس 

كة   ئة وة ية   دة كة ن،  طؤإان  ثرؤسَيسي  لة  
طؤإاندا   ئيشكالية تي  خــودي  ئاست  لة  
هة ر  بَيبة رنامة ن،  دة ستة وسانء  ئيفليجء 
زانستي  ءة ك  لَيدة كات،  كة ءامان  ئة مة شة  
ئاستي  لة   طومانبكة ين  بَيالين،  بابة تيء 
ديموكراتيبووني  جيهانبينيء  تَيطة يشتنء 
طؤإانيان  كة   ئة كتة رانة ي  ئــة و  كــؤي 
بة   لَيرة دا  خؤيان.  دروشمي  بة   كردووة  
ليستَيكء  لة   مة بة ست  شَيوة ية ك  هيض 
دياريكراوو  حيزبَيكي  كة ساية تيية كء 
لة  ئَيستادا كآ هة ية   نيية ، ضونكة   طروثَيك 
طؤإاني  هة ية   كآ  نة كات؟  طؤإان  باسي 
لة   هة ر  خؤي؟  دروشمي  بة   نة كردبَيت 
تا  بيطرة   كوردستانة وة   ديموكراتي  ثارتي 
كوردستانء  نيشتمانيي  ية كَيتيي  دة طاتة  
طؤإانء  ليستي  سؤسياليستء  حيزبى 
ئيسالميستة كانء  كؤمؤنيستة كانء 
تراديسيؤنثة رستة كانيش  هَيزة   تة نانة ت 
باس لة  طؤإان دة كة ن، بةآلم لة إاستيدا بة  
هَيزانة   ئة م  هة موو  قسة كردني  سنووري 
لة سة ر طؤإان، خؤشيان دوور دة خة نة وة  
نة ك  طؤإان  لَيية وة   كة   ثرانسيثة ي  لة و 
دة شطاتة   بة َلكو  دة ستثَيدة كات،  هة ر 
كة   كؤمة َلطانة دا  ئة و  لة  هة موو  لوتكة  
مؤدَيرنيتىء  مَيذووي  نَيو  بإؤنة   بإيارة  
طــؤإان  ثرؤسَيسي  ديموكراسيية وة ، 
راستة وخؤ ية كساندة بَيت بة  دروستكردني 
ءة ك  مــرؤظ  تَييدا  كة   هة لومة رجَيك 
تاكَيكي  بة   دة بَيت  بينادة كات،  خؤي  تاك 

ئؤتؤنؤمء  خــواســتء  ــاوة ن  خ ئـــازادء 
بة رثرسيار،  ـــة روة رو  س سة ربة خؤء 
بزووتنة وة   ئة و  حيزبة   ئة و  تة نيا  من 
ئة و  ياخود  رؤشنبيرة   ئة و  كؤمة آلية تيية  
خــاوة ن  ئة كتة ري  بة   رؤذنامة نووسة  
هة موو  كة   دة زانم  طؤإانكاريي  ثرؤذة ي 
ئة وة ي   بؤ  مؤبيليزة دة كات،  تواناكاني 
هؤليستي  كائينَيكي  لة   كــوردي  مرؤظي 
بآ  بة رنامة ء  بآ  ماناء  بآ  خواستء  بآ 
سة رتاكَيكي  ءة ربطَيإَيتة   خؤي  مافة وة  
ديموكراتيكي خاوة ن خواستء ئؤتؤنؤمء 
بة رنامة دارو بيركة رة وة . بة  داخة وة هة موو 
كوردستاندا  لة   ئَيستا  كة   ئة كتة رانة ي  ئة و 
ديموكراسي  طــؤإانء  ضة مكي  باسي 
ثراكتيكة كانيان  طوتارء  هة موو  دة كة ن، 
ئة و  دة وَلة مة ندكردني  ئاإاستة ي  بة  
ءة ك  تــاك  كة   ستراكتؤرانة ية   ماكرؤ 
ئاذة َلَيكي  دة ستة مؤكراوو  كة رة سة ية كي 

تة ماشادة كة ن! ماَليكراو 
دووجار  ساَلَيكدا  لة   كة متر  لة  ماوة ي 
طة إامة وة  كوردستانء هة ر لة  هة ولَيرة وة  
تَيبيني  لة  نزيكة وة   طــة إام،  هة َلة بجة   تا 
كوردستاندا  لة   تائَيستاش  كة   ئة وة مكرد 
هَيزَيكي  نيية،  سياسيمان  حيزبَيكي 
دة زطاية كي  تة نانة ت  نيية ،  كؤمةآلية تيمان 
ءة ك  ديموكراسي،  كة   نيية    راطة ياندنمان 
هة لومة رجيَيكي  دروستكردني  ثرؤسَيسي 
بابة تيانة  كة  تَيييدا مرؤظي كوردي بتوانَيت 
سة روة رو  ئؤتؤنؤمء  تاكي  ءة ك  خؤي 

عادل باخةوان، نووسةرو سؤسيؤلؤطى 
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ــيء  ــالم ــس ــي ـــة  ئ ب

بة   عــة لــمــانــيــة وة ، 

تــراديــســيــؤنــَيــلء 
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(١)

سةرةتا

هةلومةرجة  ــةو  ئ لــةســةروبــةنــدي 
هاتوةتةکايةوة،  کوردستاندا  لة  تازةيةي 
خةريکة  تةنيا  نةک  گؤإان  ويستي  مةيلء 
سياسييء  بــزوتــنــةوةيــةکــي  ــتــة  دةبــَي
قورسايي،  خاوةن  گــةورةء  جةماوةريي 
بةَلکو گؤإان وةک چةمکء وةک بابةتَيکي 
باسکردنء  شوَيني  بــوةتــة  فيکريش 
خوَيندةوةء راڤةکردنَيکي بةرچاو. وةکچؤن 
شکَلبةخشينداية  لةدؤخي  ئَيمة  کؤمةَلگاي 
لة  کة  جةماوةريي  بزوتنةوةيةکي  بة 
دةستپَيدةکات،  گؤإانةوة  خةوني  مةيلء 
ئَيمةدا  رؤشنبيريي  لةناوةندي  ــاواش  ئ
گؤإان  چةمکي  لةسةر  زؤر  قسةوباسَيکي 
زياد  راپةإينةوة  لةدواي  هاتوةتةکايةوة. 
خوَيندةوارَيک  رؤشنبيرء  نووسةرء  لة 
فيکريء  هَيَلة  رَيکخستني  سةرقاَلي 
لة  گؤإانکارين  ــرؤژةي  پ تيورييةکاني 
رؤَلي  ناکرَيت  لةمإوةوة  کوردستاندا. 
دؤخة  ئــةم  لةهاتنةکايةي  رؤشنبيران 
پشتگوَيبخرَيت:  کوردستاندا  نوَييةي 
داهَيناني زمانَيکي نوَيي دةربإيني سياسي، 
تيورةي  چةمکء  کؤمةَلَيک  هَينانةکايةي 
واقيعي  قةيرانةکاني  قوَلي  بينيني  کة  نوآ 
مومکينء  ئَيمةيان  کؤمةآليةتي  سياسيء 
مةيسةرکردوة، دروستکردني تَيگةيشتنَيکي 
دةسةآلتدارَيتي،  دةســـةآلتء  بؤ  نــوآ 
ــارةي  دةرب جياواز  تَيزي  هَينانةکايةي 
بةرگريلَيکردني،  مةدةنيء  کؤمةَلگاي 
پيادةکردني شَيوازَيکي تازةي رةخنةکردني 
سياسيء فةرهةنگي، هَينانةکايةي وَينةيةکي 
بةردةوام  هةوَلدانَيکي  رؤشنبيرء  بؤ  نوآ 
لة  رؤشنبيريي  کايةي  جياکردنةوةي  بؤ 
کايةي سياسيء بةخشيني سةربةخؤييةکي 
کاريزماء  رةخنةکردني  کايةية،  بةم  تةواو 
مةقولة  لة  يةکَيک  (جياوازيي)بة  کردني 
بة  ئَيمة،  دونياي  گرنگةکاني  فيکريية 
دروستبووني  بــؤ  ــردن  ــارک ک کــورتــي 
خةياألء عةقَليةتَيکي سياسيء فةرهةنگيء 
لة  نةوةية  ئةم  ئةوةي  نوآ.  کؤمةآليةتي 
مةسةلةي  کة  ئةوةية  کرديان  رؤشنبيران 
فةرهةنگيان  کؤمةآليةتيء  تازةبوونةوةي 
کة  نيشاندا  عةقآلني  پرؤسةيةکي  وةک 
گرنگي  رؤَلَيکي  رؤشنبيران  دةکــرَيــت 

تَيداببينن.
لةو  گــرنــگــبــوون  بــإَيــکــي  ئــةمــانــة 

راپةإينةوة  لةدواي  رؤشنبيران  کارانةي 
ئاشکراء  کاريگةرييةکي  ئةنجاميانداء 
بةرچاويشي لةسةر دونياي دواي راپةإين 
وَينةء  زمانء  ئةو  بةجؤرَيک  بةجَيهَيشت. 
چةمکانةي لة ساآلني نةوةدا زمانء وَينةء 
چةمکي ژمارةيةکي کةم بوو لة رؤشنبيران، 
نوآء  نةوةيةکي  زماني  بوونةتة  ئةمإؤ 
هاوبةش  زمانَيکي  ببَيتة  لــةوةشــدايــة 
هَيزة  ئــةو  هةموو  زؤري  بإَيکي  الي 
کؤمةآلياتييانةي داواي گؤإانکاري دةکةن. 
ئةو  يان  ئةم  رةخنةکردني  لة  زمانة  ئةم 
سياسي، ئةم يان ئةو حيزب يان سياسةتي 
حيزبيدا قةتيسنةبوو، بةَلکو قووَلبووبوةوة 
ــةورةء  گ ميکانيزمة  رةخنةکردني  بؤ 
ــةآلتء  دةس پيادةکردني  بچووکةکاني 
گشتييانةي  چوارچَيوة  ئةو  رةخنةکردني 
پيادةکردني  تايبةتانةي  شــَيــوازة  ئــةم 

دةسةآلت خولقاندويانة.
ــوو ئــةمــانــة بــةســةريــةکــةوة  ــةم ه
نوَيي  جؤرَيکي  هاتنةکايةي  سةرةتاکاني 
سياسي  خةياَلي  کؤمةآليةتيء  خةياَلي  لة 
هــةرةســةرةکــي  سيفةتي  کــة  داإشـــت، 
قبووَلکردني  نةتوانيني  هةريةکَيکيان 
دةسةآلتداراني  کة  نالةبارةية  دونيا  ئةو 
دروستيانکرد.  راپةإينةوة  لةدواي  کورد 
واتة  ئةنارشي،  ديدَيکي  لة  قبووَلنةکردن 
فةوزةويةوة، نا، بةَلکو لةپاأل ئةو لَيکدانةوة 
کة  تازانةوة  وَيناکردنة  زمانء  تيوريء 
ئةم  دروستيانکرد.  رؤشنبيران  لة  بإة  ئةم 
فةرهةنگييان  فيکريء  فةزايةکي  کارانة 
لة  ئَيمة  ئينساني  تيايدا  دروســتــکــرد 
پَيشمةرجء  لةگةأل  نةتوانرَيت  وشيارييةوة 
چوارچَيوة گشتييةکاني ئةو دونيايةدا بژي 
دروستيانکرد.  کورد  دةسةآلتداراني  کة 
ئــةوةي  دروستبووة  دؤخَيک  لــةمــإؤدا 
بة  حــةزي  ئةوةشي  پَيخؤشةء  گؤإاني 
گؤإان نيية بة ئةرکي خؤي دةزانَيت لةسةر 
مَيژووي  لة  جَيي  شوَينء  بدوَيتء  گؤإان 
بــةإادةيــةک  دةستنيشانبکات.  ئَيمةدا 
کوردستان  باآلدةستةکةي  هَيزة  دوو 
لة  باس  ئاشکرا  بةشَيوةيةکي  خؤشيان 
پَيداويستي گؤإانء چاکسازيي ئةزمووني 
پَيدةچَيت  دةکةن.  خؤيان  دةسةآلتدارَيتي 
ئةمة يةکةمجاربَيت لةمَيژووي هاوچةرخي 
بةم  گؤإان  بة  پَيداويستي  نيازء  ئَيمةدا 

ئاستة بةرفراوانةي ئةمإؤ گةيشتبَيت.
مةبةستم  دةَلَيم  شتانة  ئةمة  کة  من 
رؤشنبيران  تةنيا  کارَيکة  گؤإان  بَلَيم  نيية 
خولقاندويانة يان دةيخولقَينن، مةبةستيشم 
بَلَيم ئةو حةماسةتء هةستة قووَلةي  نيية 
دةرةنجامي  ئاراداية،  لة  گؤإان  بؤ  ئةمإؤ 
حةماسةتء  بةتةنيا.  رؤشنبيرانة  کاري 
لةهةمووشتَيک  بةر  ــؤإان  گ بؤ  ويست 
شَيوَينةرء  ئيشکردني  دةرةنــجــامــي 
سياسيء  مــؤدَيــلــة  ــةو  ئ ــةري  ــک ــران وَي
دةسةآلتدارَيتيية بَيباکةية کة لة کوردستاني 

دواي راپةإيندا پيادةکراوة.
فاريزة  ئَيمة وةک  کؤمةَلگاي  مؤدَيلَيک 
مامةَلةدةکاتء  بَيبايةخ  نوقتةيةکي  يان 
ئةوةي لةپاأل سةرة گةورةکاني دةسةآلتدا 
پلة  هاوآلتي  بؤ  بچووکدةبَيتةوة  نةبَيت 
ئةو  گــؤإان  بؤ  حةماسةتة  ئــةم  دوو. 
کة  دروستيکرد  دةسةآلتدارَيتيية  شَيوازي 
هةموواني خستة پةرواَيزةوةء نوخبةيةکي 
بازرگان  سياسيء  لة  نةخوَيندةواري 
ئــةوةي  ــا.  دان کؤمةَلگادا  سَينتةري  لة 
زمانء  بةخشيني  کرديان  رؤشنبيران 
خةَلکة  بةم  تيورةبوو  چةمکء  وَينةء 
تَيگةيشتن  بؤ  توإةکراوة  پةراوَيزخراوء 
هةروةها  تَييدادةژين.  دونيايةي  لــةو 
دةشَيت  کة  ئاسؤيانةش  ئةو  نيشانداني 

گؤإان روويانتَيبکاتء پَييانبگات.
وتارة  ئةم  راستييانة  ئةم  ســةرةإاي 
تةرخانة بؤ رةخنةکردني جؤرَيکي تايبةتي 
تَيگةيشتنء راڤةکردني گؤإان کة لةناوةندي 
تَيگةيشتنء  ئامادةية،  ئَيمةدا  رؤشنبيريي 
وَينةيةکي  پَيمواية  کــة  راڤــةکــردنــَيــک 
ئَيمةء  کؤمةَلگاي  نامَيژووي  ناإاستء 
نمايشدةکات.  لةناويدا  گؤإان  ئةگةرةکاني 
رؤشنبيريية  تَيگةيشتنة  ئــةم  دةکــرَيــت 
(وَيناکردني  ناوبنَيين  گؤإان  بؤ  تايبةتة 

بة  لة  مةبةستم  گــؤإان)  ميتافيزکييانةي 
يةکةم  دووشتة.  گؤإان  ميتافيزيککردني 
پَيدراوَيکي  وةک  گؤإانة  مامةَلةکردني 
بَيپَيوةندي  بوونَيکي  وةک  ئةبستراکت، 
دةرةوةي چوارچَيوة سةرةکييةکاني بووني 
کة  زيهني  دياردةيةکي  وةک  کؤمةآليةتي، 
مَيژووييء  بةرجةستةبوونة  بةسةر  باز 
ئةم  دةدات.  گؤإاندا  کؤمةآليةتييةکاني 
مَيژوويية  پةيوةنديية  لةو  گؤإان  ديدة، 
بؤ  دةيگةإَيننةوة  کة  دادةبإَيت  کؤنکريتانة 
يان  مَيژوويي،  کؤمةآليةتيء  واقيعي  ناو 
گؤإان گرَيدةدةنةوة بةو دونيا بةرجةستةء 
مَيژووي  لةناويدا  ئينسانةکان  ئامادةيةي 
ئةگةرء  لةناو  ــنء  دةژي خؤيان  تايبةتي 
مةبةستي  هةناسةدةدةن.  نائةگةرةکانيدا 
ميتافيزکييانةي  (وَيناکردني  لة  دووةمــم 
گؤإان  مامةَلةکردني  لة  بريتيية  گؤإان) 
لةدةرةوةي ئةو چوارچَيوة فيکريء ميتؤديية 
درَيــژة  سةردةمانَيکي  کة  ناسراوانةدا 
دياردةي گؤإان بابةتي سةرةکي تَيإامانء 
تةماشاکردني  واتة  خوَيندنةوةکانيانة. 
تيورييء  پَيدراوة  دةرةوةي  لة  گؤإانة 
کؤمةآليةتييةکان)دا  ميتؤدييةکاني(زانستة 
کة کايةي ناسينء شيکردنةوةء راڤةکردني 
گؤإانن. بةکورتي بة ميتافيزيکردني گؤإان 
خةسَلةتة  دوو  ئةم  ئامادةگي  ماناي  بة 
باسدةکةم:  يةکةم کردنةدةرةوةي گؤإانة 
گــؤإان،  مَيژووييةکاني  چوارچَيوة  لة 
لة  گؤإانة  ــةدةرةوةي  ــردن ک دووةمــيــان 
زانستة  سةرةتاييةکاني  هةرة  پَيدراوة 

کؤمةآليةتييةکان.
نووسينة  لةم  سةرةکيم  مةبةستي 
خوَيندنةوةء  کة  راستييةية  ئةو  نيشانداني 
نووقبموون  گؤإان،  ناإاستي  وَيناکردني 
سياقة  بةسةر  بــازدان  گشگيريء  لةناو 
گؤإان  پرسي  جياوازةکاندا،  مَيژوويية 
دةکات.  ئاَلؤزتر  ناديارترء  زةحمةتترء 
دونيا،  ناإاستي  تةفسيرکردنَيکي  هةموو 
دونيادا.  شَيواندني  لَيَلکردنء  لة  بةشدارة 
ديــاردةي  هةَلةي  خوَيندنةوةي  لَيرةوة 
گؤإان لة مَيژووي ئَيمةدا، گؤإاني واقيعي 
دوورةدةســتــر  زةحمةتترء  ئةمإؤمان 

دةکات.

طشتطيريء بازدان
بةسةر مَيذوودا

گؤإان  بؤ  ميتافيزيکييانة  تَيگةيشتني 
گؤإان  بةستنةوةي  لةباتي  ئةوةي  ماناي 
مَيژويي)  کؤمةآليةتيء  بة(بوونَيکي 
بيبةستيتةوة  سنووردارةوة،  بةرجةستةء 
بة بوونةوة (وةک مةقولةيةکي ميتافيزيکي)، 
مَيژوييء  (ئةگةرَيکي  بة  گرَيداني  لةباتي 
بيبةستيتةوة  تايبةتةوة،  سؤسيؤلؤژي) 
رةها)ء  (جوَلةيةکي  وةک  زةمةنةوة  بة 
بة  بةستنةوةي  لةباتي  دةستنيشاننةکراو، 
دياريکراوةوة)  کؤمةآليةتي  (قؤناغَيکي 
بيبةستيتةوة بة (شوَينء زةمةنَيکي رةهاي) 
بةرفراوانء بَيإوخسارةوة، لةباتي گرَيداني 
کؤمةآليةتي  هَيزَيکي  يان چةند  (هَيزَيک  بة 
بة  گرَييبدةيت  ناسراوةوة،  کؤنکريت)ء 
نةکراوة)  دةستنيشان  هوالمي  (هَيزَيکي 
بَيشَيوة  بَيدةموچاوء  تارماييةکي  وةک  کة 
ــإوات.  ب بَيتء  ئَيمةدا  مــَيــژووي  بةناو 
ئةوةي لةم شَيوازي خوَيندنةوةيةدا غائيبة 
وةک  مَيژووة  نائامادةيي  يةکةم  دووشتة: 
رووداوةکان،  دوايةمي  يةکةمء  سةحنةي 
سةدةيةکة  چةند  مَيژووي  کورتکردنةوةي 
رستةيةکي  چةند  ــان  ي رستةيةک  لــة 
کة  زيهنيدا  هةَلوَيستيکي  لة  يان  سادةدا، 
بةو  هةية  ئةفالتونيانةي  کارةکتةرَيکي 
بةرچاوء  پَيدراوة  بةسةر  باز  مانايةي 
لةو  روي  دةداتء  بةرجةستةبووةکاندا 
جةوهةرء نموونة نةگؤإء ئةبةدييانةية کة 
بووني  دةرةوةي  لة  ء  مَيژوو  لةدةرةوةي 

کؤمةآليةتيدا بةرجةستةن.

مةريوان وريا قانيع هةلومةرجة  ئةو  لةسةروبةندي 

ــدا  ــان ــت ــوردس ـــةي لــة ك ـــازةي ت

ويستي  مةيلء  هاتوةتةكايةوة، 

دةبَيتة  خةريكة  تةنيا  نةك  طؤإان 

بزوتنةوةيةكي سياسييء جةماوةريي 

بةَلكو  قورسايي،  خــاوةن  طــةورةء 

طؤإان وةك ضةمكء وةك بابةتَيكي 

باسكردنء  شوَيني  بوةتة  فيكريش 

بةرضاو.  راظةكردنَيكي  خوَيندةوةء 

لةدؤخي  ئَيمة  كؤمةَلطاي  وةكضؤن 

بزوتنةوةيةكي  بة  شكَلبةخشينداية 

خةوني  مةيلء  لة  كة  جةماوةريي 

ئاواش  دةستثَيدةكات،  طؤإانةوة 

ئَيمةدا  رؤشنبيريي  لةناوةندي 

ضةمكي  لةسةر  زؤر  قسةوباسَيكي 

طؤإان هاتوةتةكايةوة

دةرضوون لة ميتافيزيكا

چؤن گؤأان تيوريزة بکةين؟

بؤضـــوون
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بـةدواداضـــوون

خامؤش عومةر عةبدوَلآل، خوَيندكارى دكتؤرا لة ياساى دةستووريى:

لة ثرؤذةى دةستوورى هةرَيم دةسةآلتةكانى سةرؤك زؤرةو  
ثَيضةوانةى سيستمى ثةرلةمانيية

سازداني، سؤران ثاآلنى

خامؤش عومةر عةبدوَلآل خوَيندكارى 
دةستووريى  ياساى  بــوارى  لة  دكتؤرا 
جؤرة  ئةو  ثَييواية  سلَيمانى،  زانكؤى  لة 
دةسةآلتانةى كة بة سةرؤكى هةرَيم دراوة 
لة ثرؤذةى دةستوورى هةرَيمى كوردستاندا 
زؤرنء بة ثَيضةوانةى سيستمى ثةرلةمانية، 
رةمزى  دةسةآلتةكانى  دةبَيت سةرؤك  كة 

بن.

رؤذنامة: تا ضةند سيستمى حوكم  لة 
ثرؤذة ياساى دةستوورى هةرَيمى كوردستان 
سيستمَيكى  كة  كاتَيكدا  لة  طونجاوة؟ 
دةسةآلتةكانى  لة  بــةآلم  ثةرلةمانية؟ 
سيستمَيكى  لة  زياتر  هةرَيمدا  سةرؤكى 

سةرؤكايةتى دةضَيت؟
ــرؤذةى  ث (١)ى  مــادةى  ــى  دةق لة    *
هاتووة.  كوردستان  هةرَيمى  دةستوورى 
يةكَيتيية،  هةرَيمَيكى  كوردستان  «هةرَيمى 
سيستمة سياسييةكةى ثةرلةمانى كؤمارىء 
ديموكراتيية»، سيستمى ثةرلةمانى بة بةراورد 
سيستمى  سةرؤكايةتىء  سيستمى  لةطةأل 
حكومةتى كؤمةأل  باشترة بؤ ئةو وآلتانةى كة 
خاوةن كلتوورَيكى درَيذ نين لة ثةيإةوكردنى 
ماناى  ئةوة  بةآلم  ديموكراتى،  بنةماكانى 
سيستمةكةى  دوو  كة  ناطةيةنَيت  ــةوة  ئ
سيستمى  نموونة  بؤ  نين،  ديموكراتى  ديكة 
دةكرَيت،  ثةيإةو  ئةمريكا  لة  سةرؤكايةتى 
لة دةوَلةتة هةرة ديارةكانى  ئةمريكا يةكَيكة 
بوارى ثةيإةوكردنى بنةماكامى ديموكراتى، 
بةآلم كاتَيك ضةند وآلتَيكى ئةمريكاى التينى 
بةرةو  ئــةوا  وةرطــرت،  سيستمةيان  ئةو 
سيستمَيكى ديكتاتؤرى رؤشتن، بة هةمانشَيوة 
سيستمى حكومةتى بة كؤمةأل كة لةئَيستادا 
سويسرا ثةيإةوى دةكات، بةآلم بؤ هةرَيمى 
كوردستان سيستمى ثةرلةمانى طونجاوترة، 
هةرَيمى  كة  بيرنةضَيت  ئةوةشمان  دةبَيت 
كوردستان ثابةندة ئةو سيستمة وةربطرَيت، 
فيدراأل  عَيراقى  ضونكة دةستوورى كؤمارى 
بؤية  وةرطرتووة،  سيستمةى  ئةو   (٢٠٠٥)
دةستوورَيك  كوردستان  هةرَيمى  نابَيت 
سيستمى  لةطةأل  بَيت  ناكؤك  هةَلبذَيرَيت 
ثةرلةمانيش  ناوةندى، سيستمى  حكومةتى  
بؤ خؤى كؤمةَلَيك خةسَلةتي هةية، يةكةميان 
دوانةية،  جَيبةجَيكردن  دةسةآلتى  ئةوةية 
كؤمار  «سةرؤك  دةوَلةت  سةرؤكى  لة  واتة 
ياخود ثاشا»و حكومةت ثَيكدَيت،  سةرؤكى 
بةَلكو  نيية،  دةوَلةتيش دةسةآلتَيكى ئةوتؤى 
بؤية  هةر  رةمزيية،  دةسةآلتةكانى  زياتر 
تةنيا  نيية،  بةرثرسيار  سياسييةوة  لةإووى 
ئةطةر  بةرثرسيارة  تاوانكاريةوة  رووى  لة 
ئةطةر  بــةآلم  بــوو،  كؤمارى  سيستمةكة 
لة  ئةوا  بوو،  ثادشايى  حكومةتةكة  شَيوةى 

هةردوو بواردا بةرثرسيار نيية.
ثةرلةمانى  دووةمى سيستمى  خةسَلةتى 
نَيوان   هاوسةنطى  لة  خــؤى  كة  ئــةوةيــة 
هةردوو دةسةآلتى ياسادانانء جَيبةجَيكردن 
ضونكة  هاوكارى،  بوونى  لةطةأل  دةنوَينَيت  
ثرةنسيثى لَيك جياكردنةوةى دةسةآلتةكان لة 
سيستمى ثةرلةمانيدا نةرمةو ضاودَيريكردن 
لة  دةسةآلت  هةردوو  واتة  سةريةكةوة  بة 
يةك ئاستدا دةبن، نةك دةسةآلتَيكيان بةسةر 
ئةوةى  بةآلم  زاَلبَيت،  ديكةدا  دةسةآلتةكةى 
دةستوورى  ثــرؤذةى  لة  دةكرَيت  تَيبينى 
هةرَيمى كوردستان دةسةآلتةكانى سةرؤكى 
هةرَيم زؤرة كة ئةمةش ثَيضةوانةى سيستمى 
لة  باسمانكرد  ثةرلةمانية، ضونكة هةر وةك 
سيستمى ثةرلةمانى دةسةآلتةكانى سةرؤك 
حكومةت  سةرؤكى  دةسةآلتةكانى  كةمةو 
زؤرة، بؤية حكومةت بةرثرسيارة بةرامبةر 

ثةرلةمان نةك سةرؤك.
فةلسةفةى   بوونى  طرنطى  رؤذنامة: 
كؤمةَلطادا  تاكةكانى  ذيانى  لة  دةستوور 

ضيية؟
دةبَيتة  لة كؤمةَلطادا  بوونى دةستوور   *
فاكتةرَيكى سةرةكى بؤ ئةوةى دةسةآلتداران 

تاكةكانى  بزاننء  دةسةآلتةكانيان  سنوورى 
خؤيان  ئةركةكانى  مافء  بة  كؤمةَلطاش 
بزانن، كةواتة دةستوور كة لة لوتكةى ثايةى 
ناوةرؤكء  ئةو  هؤى  بة  دَيت  ياساكانةوة 

شَيوةيةى كة هةيةتى.
دةستوورة  نَيوان  جياوازى  رؤذنامة: 

نووسراوةكان و عورفيةكان ضيية؟
نووسراو  دةستوورى  لة  مةبةست   *
شَيوةى  لة  حوكمةكانى  دةستوورةية  ئةو 
ـــت، جا  ـــَي ـــى دةســـتـــوورى دةردةض دةق
ياسادا  لةيةك  هــةمــووى  حوكمانة  ئــةو 
ياسايةكى  ضةند  لة  خود  يان  كؤكرابَيتةوة 
نةنووسراوة  دةستوورى  هةرضى  جياواز، 
حوكمةكانى  دةستوورةية  ئةو  عورفى  يان 
وةرنةطيراوة،  نووسراو  ياساى  رَيطاى  لة 
دةستووريى  ياسادانةرى  بنةماكانيش 
بإيارى لةسةر نةداوة، لةيةك بةَلطةنامةيةك 
نووسراو  فةرمى  بةَلطةنامةيةكى  ضةند  يان 
كة  دةردةكةوَيت  بؤمان  لةوةوة  دانةنراوة، 
جؤرة  دوو  ئةو  نَيوان  لة  جياوازى  بنةماى 
تاضةند  كة  دةطةإَيتةوة  ئةوة  بؤ  دةستوورة 
ئةطةر  نا،  يان  نووسراونةتةوة،  حوكمةكانى 
نووسرابوو  هةموو  حوكمةكان  زؤربــةى 
بة  نــووســراوةتــةوة،  دةستوورةكة  ــةوا  ئ
حوكمةكانى  زؤربةى  ئةطةر  ثَيضةوانةشةوة 
نةنووسراوبوو، ئةوا بة دةستوورَيكى عورفى 

دادةنرَيت.
تَيبينيش دةكرَيت دابةشكردنى دةستوور 
دةســتــوورى  بؤ  نووسينةوة  رووى  لة 
دابةشكردنَيكى  نةنووسراو  نــووســراوو 
ئةوةية  لةبةر  ئةوةش  نيية،  رةها  رَيذةييةو 
كة هةموو دةستوورَيك حوكمى نووسراوو 
بةشَيوةيةك  دةطرَيت،  لةخؤ  نةنووسراو 
نووسراو  دةستوورَيكى  هةموو  شانبةشانى 
هةية،  دةســتــووريــى  عورفى  كؤمةَلَيك 
هةموو  شانبةشانى  ثَيضةوانةشةوة  بة 
بنةماى  كؤمةَلَيك  نةنووسراو  دةستوورَيكى 

دةستووريى نووسراو هةية.
دةستوورةكةى  كة  بةريتانيا  نموونة  بؤ 
عورفية لةطةأل ئةوةشدا كؤمةَلَيك بةَلطةنامةى 
خؤدةطرَيت،  لة  نــووســراو  ــوورى  دةســت
وآلتة  لةو  نووسراوانةش  بةَلطةنامة  ئةو 
لــةإووى  هةية  خؤيان  تايبةتى  طرنطىء 
بةَلطةنامانة،  ئةو  نموونةى  دةستوورييةوة، 
ســاَلــى(١٢١٥)و  مةطنةكارتا  بةَلطةنامةى 
ياساى مافةكان (١٦٨٩)، ياساى ميراتطرىء 
تةختى ثادشايةتى ساَلى(١٧٠١)ء ذمارةيةكي 

ديكة.
دةبَيت ئةوةشمان لة بير نةضَيت هةندَيكجار 
عورفى دةستوور هةَلدةستَيت بة ثإكردنةوةى 

كةموكوإيى دةقة دةستووريية نووسراوةكان، 
دةقة  شيكردنةوةى  بة  لةوانةية  ياخود 

دةستوورييةكان هةستَيت.
بةريتانيا  وةك  وآلتَيكى  بؤ  رؤذنامة: 
وا  وآلتَيكى  عورفيةو  دةستوورةكةى 

بةهَيزو  ثَيشكةوتووة لة دنيادا؟
* لة راستيدا زؤرَيك لة شارةزاياني بواري 
ياساء دةستوور ثَييانواية هةَلةية دةستوورى 
ناوبةرين،  عورفى  دةستووري  بة  بةريتانى 

مةبةستمان  ئةطةر  نةبَيت  حاَلةتةدا  لةو  تةنيا 
لة زاراوةى عورفى دةستوورى ئةوةبَيت كة 
دةستوورى  بةَلطةنامةى  يةك  لة  دةستوور 
لة  هةندَيك  سةرةتاش  لة  كؤنةكرابَيتةوة،  
بؤضوونةكان ثَييانوابوو دةستوورى نووسراو 
ئةو  بةآلم  عورفى،  دةستوورى  لة  باآلترة 
ئةوةش  بةَلطةى  نةبوو،  راست  بؤضوونة 
دةستوورى بةريتانيا بوو، ضونكة دةستوور 
هاوآلتييان  سووربوونى  بة  بةستراوةتةوة 

لةسةرىء ثةيوةنديان ثَيوةي.
ثَيشكةوتنى  سةرةكى  هؤكارى  لةوانةية 
بةريتانيا لةوةدابَيت كة لة بوارة جياجياكانى 
سياسىء ئابوورىء كؤمةآليةتى سةقامطيرةو 
كلتوورى طةلةكةشى وا راهاتووة كة هةستيان 
بةو ئاراستةية بَيت رَيز لة بنةما دةستووريية 
ثَيطةى دةستوور  عورفييةكان بطرن، كةواتة 
لةوةداية تا ضةند لةطةأل دةوروبةرةكةى خؤى 
دةكاتء  قبوَلي  طةل  ضةنديش  تا  طونجاوة، 

ثَيوةي ثابةند دةبَيت.
يةكةم  دةستوور  بوونى  ئايا  رؤذنامة: 
ئةو  ئةوةى  بؤ  وآلتَيكدا  لةهةر  هةنطاوة  
وآلتة بةرةو بة ياساييكردنى دامودةزطاكان 

بضَيت؟
بنةماى  دانانى  واتة  دةستوور  بوونى   *
دياريكردنى  دةســةآلتء  مومارةسةكردنى 
مافء ئةركى هاوآلتييان بوونى دةستووريش 
دةطةيةنَيت  دةوَلةت  ملكةضكردنى  طةرةنتى 
بة  هةَلدةستَيت  دةستوور  ضونكة  ياسا،  بؤ 
بؤية  دةوَلةت،  لة  دةسةآلتةكان  هَينانةكايةى 
دياريكردنى  كؤتكردنء  دةبَيتة  دةستوور 
سنوورى تايبةتكارييةكانى دةسةآلتةكانى هةر 
يةك لة دةسةآلتى ياسادانانء جَيبةجَيكردنء 
دةوَلةتى  لة  باس  كة  تةنانةت  دادوةريــى، 
ريزى  لة  دةستوور  بوونى  دةكرَيت  ياسا 
ثَيشةوةى فاكتةرةكانى دةوَلةتى ياساوة دَيت، 
نيية  بةس  تةنيا  بة  دةستوور  بوونى  بةآلم 
ثَيويستة  بةَلكو  ياسا،  دةوَلةتى  هَينانةدى  بؤ 
ثرةنسيثى لَيكجياكردنةوةى دةسةآلتةكانيش 
ملكةضى  كارةكانيان  راثةإاندنى  كاتى  لة 
مافء  بة  دان  دةبَيت  لةمةش  بن، جطة  ياسا 
ئازادييةكانى تاكدا بنرَيت، لة كؤتايشدا دةبَيت 
ضاودَيريةكى دادوةريى هةبَيت بؤ ئةوةى ببَيتة 
بتوانن  ئةوةى  بؤ  هاوآلتييان  بؤ  طةرةنتيةك 

ثارَيزطارى لة مافء ئازاديةكانيان بكةن.
وآلتة  دةستوورى  جياوازى  رؤذنامة: 
كة  وآلتانةي  ئةو  لةطةأل  فيدراَلييةكان 
فيدراَلي نين ضين؟  ئايا ثَيتوانية دةستووري 

وآلتة فيدراَلييةكان ئاَلؤزترن؟
* دةستووري وآلتة فيدراَلييةكان كؤمةَلَيك 
دةكاتةوة  جياي  هةية،  خؤي  تايبةتمةندي 
يةكةميان  سادةكان،  وآلتة  دةستووري  لة 
بووني دةستوورَيكي نووسراوة، لة سيستمي 
نووسراوبَيت،  دةستوورةكة  دةبَيت  فيدراَلي 
دةستوور  بنةماي  لةسةر  فيدراَلي  ضونكة 

ديكةوة  لةاليةكي  لةاليةك،  ئةوة  دَيتةكايةوة 
تايبةتمةندييةكان لةنَيوان ناوةندو هةرَيمةكان 
دابةشدةكرَيت، ئةوةش ثَيويست بةوة دةكات 

تايبةتمةندييةكان بةإووني دياربَيت.
سيفةتي  دةســـتـــوورة  ئــةو  ــت  ــَي دةب
دةوَلةتي  لة  ضونكة  هةبَيت،  بةرزي(باآل)ي 
خاوةني  هةرَيمةكان  هــةمــوو  فــيــدراَلــي 
دةستووري تايبةت بة خؤيانن، بةآلم دةبَيت 
جؤرَيك  هيض  بة  هةرَيمةكان  دةستووري 

دةوَلةت  دةستووري  لةطةأل  نةبَيت  ناكؤك 
بةطشتيي.

دابةشكردني  بة  ثةيوةستة  هةرضي 
تايبةتمةندييةكان، ئةوا لة رَيطاي دةستووري 
ضةند  بة  ــةوةش  ئ دياريدةكرَيت،  يةكَيتي 
كة  ئةوةية  يةكةم  رَيطاي  دةبَيت،  رَيطايةك 
بةيةكةوة  هةرَيمةكان  يةكَيتيء  تايبةتمةندي 
لة دةستووري يةكَيتي دياريدةكرَيت، رَيطاي 
مةركةز  تايبةتمةندي  كة  ئةوةية  دووةم 
دةمَينَيتةوة  كة  ديكة  ئــةوةي  دياريبكرَيت 
تايبةتمةندي هةرَيمةكان دةبَيت، رَيطاي سَييةم 
ثَيضةوانةي رَيطاي دووةمة واتة تايبةتمةندي 
كة  ديكة  ئــةوةي  دياريبكرَيت  هةرَيمةكان 
مةركةز،  تايبةتمةندي  دةبَيتة  دةمَينَيتةوة 
ئةو  تايبةتمةندييةكاني  لة  ديكة  يةكَيكي 
دةستوورة ئةوةية دةسةآلتي ياسادانان تَييدا 
ثَيكهاتووة،  ئةنجومةن  دوو  لة  واتة  دوانةية، 
ــارةى  ذم بنةماي  لةسةر  ئةنجومةنَيك 
ئةنجومةنةكةي  دياريدةكرَيت،  دانيشتووان 
هةرَيمةكان  يةكسان  بةشَيوةيةكي  ديكة 
ئةو  لةوانةش  جطة  دةبَيت،  تَييدا  نوَينةريان 
باآل  دادطــاي  بووني  بؤ  ئاماذة  دةستوورة 
بووني  (دادطاي دةستووري) دةكات، ضونكة 
لة  يةكَيكة  فيدراَليى  دةوَلةتي  لة  دادطاية  ئةو 
ئةو  يةكاليكردنةوةي  بؤ  ثَيويستةكان  دةزطا 
ملمالنَييانةي كة لةنَيوان هةرَيمةكانء ياخود 

لةنَيوان هةرَيمةكانء مةركةز دروستدةبَيت.
ــان  ــوورى وآلت ــت ــة: لــة دةس ــام رؤذن
«زؤربـــةيـــان»دابـــةش دةبــن بــؤ ئةو 
دةستوورانةى كة تةئكيد لة سةر هاوبةشي 
دةستوورةكان  لة  هةندَيكيش  ــةن  دةك
ئايا  ليبراَلى دةكةنةوة؟  لةاليةنى  تةئكيد 
جياوازى نَيوان ئةو دوو جؤرة ضينء بة 

راى تؤ كاميان باشترة؟
بة  هةَلدةستَيت  كالسيكى  فيقهى   *
بةستنةوةى دةستوورو سيستمى ديموكراتى 
ضوونة  بؤ  ئةو  طوَيرةى  بة  ضونكة  ــازاد،  ئ
بونيادنانى  بؤ  كــار  دةســتــوور  ثَيويستة 
سيستمَيكى ئازاد بكات، بونيادنرا بَيت لةسةر 
دةسةآلتةكانء  لَيكجياكردنةوةى  بنةماى 
ثرةنسيثى سةروةرى طةلء مافى مرؤظ، ئةو 
بؤضوونةش ثَييواية ئازاديى بنضينةى ياساى 
دةستووريية، ئةوةش بة بيرؤكةى فةلسةفىء 
وةك  كة  بةستراوةتةوة  مَيذووى  رووداوى 
دةسةآلتى  بةرامبةر  لة  كردارَيك  ثةرضة 
رةها سةريهةَلدا كة ثَيش شؤإشى فةرةنسى 

باوبوو.
دةســتــوورى  بة  ثشتى  فيقهةش  ئــةو 
ئةو  بةستبوو،   (١٧٨٧) ساَلى  ئةمريكى 
تاكىء  رَيضكةى  بنضينةى  دةســتــوورةش 
بيرؤكةى حكومةتى كؤتكراوى داإشت، ئةوة 
لةاليةك لة اليةكى ديكةش ثشتى بة جاإنامةى 
 (١٧٨٩) فةرةنسى  هاوآلتى  مرؤظء  مافى 
فةرةنسيةوة  شؤإشى  لةاليةن  كة  بةستبوو 
ئةو  لةسةر  دةستوورانةش  ئةو  دةركرابوو. 
طرنطىء  ــذراون  دارَي ســةرةوة  بنةمايانةى 
ئازادييةكانى  بةاليةنى مافء  بايةخَيكى زؤر 
دةقةكانى  زؤرى  بةشَيكى  بؤية  دةدةن،  تاك 
ئازادييةكان  مافء  باسكردنى  بؤ  دةستوور 
ئؤكتؤبةرى  شؤإشي  دواى  تةرخاندةكةن، 
ديكة  كؤمةَلَيكى  روسيا  لة   (١٩١٧) ساَلى 
كة  هاتنةكايةوة  سؤسياليستى  دةوَلةتى  لة 
دةستوورةكانيان ئامانجى هَينانةدى يةكسانى 
ئابوورىء كؤمةآليةتى بوو لة نَيوان تاكةكان، 
ئةو دةستوورانةش مؤركى دةسةآلت بةسةر 
ئازاديى تَييدا زاَلبوو  سةرةإاى ئةوةش دانيان 

بة سةروةريىء دةسةآلتى ميلليدا دةنا .
بؤ ضوونى هاوضةرخ ثَييواية مافء ئازاديية 
دادثةروةريىء  هَينانةدى  ماناى  طشتيةكان 
ئازادييةكانى  بة  دانثَيدانان  يةكسانىء 
ئازاديانةش  مافء  ئةو  دةطةيةنَيت،  مرؤظ 
نَيودةوَلةتييةكاندا  بةَلطةنامة  دةستوورو  لة 

دانيان ثَيدانراوة.
دةستوور  دةبَيت  ــةوةدام  ئ لةطةأل  من 
طرنطىء بايةخَيكى زؤر بة مافء ئازادييةكان 
بةَلكو  نيية،  بةس  تةنيا  ئةوة  بةآلم  بــدات، 
بؤ  دابإَيذَيت  تةواويش  ميكانيزمى  دةبَيت 

مومارةسةكردنى ئةو مافء ئازاديانة.

دةبَيت دةستووري هةرَيمةكان 

بة هيض جؤرَيك ناكؤك نةبَيت لةطةأل 

دةستووري دةوَلةت بةطشتيي

خامؤش عومةر عةبدوَلآل
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باردةکات، کة دةشَيت سةرجةم پرؤسةي 
ـــؤإان لــةبــاربــبــات. جــيــاکــردنــةوةي  گ
لة  يةکَيکة  گــؤإان  مةوداکاني  ئاستء 
خؤي.  گؤإان  گرنگةکاني  هةرة  دةسپَيکة 
گؤإان  جياوازةکاني  ئاستة  تَيکةَلکردني 
ئةوةي  نةتوانين  وادةکات  هةم  بةيةکدي 
ببينين،  دةگؤإَيت  گــؤإاوةء  واقيعدا  لة 
بةإادةيةکي  گؤإانکاري  پرؤسةي  هةم 
ترسناکء زةحمةتبکةين کة ئةنجامداني لة 
سؤسيؤلؤژيايةک  هةموو  بچَيت.  مةحاأل 
تيوريزةکردنَيکي  هةموو  ــؤإان،  گ بؤ 
جياکردنةوةي  بة  گــؤإان،  راستةقينةي 
لةيةکدي  گــؤإان  جياوازةکاني  ئاستة 
دةگةإَيمةوة  دواتر  (من  دةستپَيدةکات. 
ــژي  ــةدرَي ســةر ئــةم جــيــاکــاريــيــةء ب

لَييدةدوَيم).
سةرةکي  پرسياري  وتم  وةک  بةآلم 
گشتگيرء  وَيــنــاکــردنــة  ــةم  ئ ــة  ــةوةي ئ
لةکوَيوة  گؤإان  تايبةتةي  ئةبستراکتة 
وةک  گــؤإان  ـــات  وادةک چيية  ـــت؟   دَي
ميتافيزکي  ئةبستراکتء  مةقولةيةکي 
نمايشبکرَيت؟ بةبؤچووني من رةگوإيشة 
وَيناکردنة  ئةم  سةرةکييةکاني  قووألء 
وَيناکردنَيکي  لةناو  گؤإان  ميتافيزيکييةي 
هةَلةي کؤمةَلگا خؤيداية. ئةوةي وادةکات 
بووني  گؤإان سةروةربَيت،  بؤ  ديدة  ئةم 
بؤ  هةَلةية  وَيناکردنَيکي  تَيگةيشتنء 
کؤمةَلگاية  وَينانةکردني  خؤي،  کؤمةَلگا 
کؤمةآليةتي،  دروستکراوَيکي  وةک 
هةَلسوکةوتة  پراکتيکء  ئةو  کؤي  وةک 
بةهاء  دةزگــاء  لة  کة  کؤمةآليةتييانةي 
ژياني  ــکــةي  دي شتةکاني  کــلــتــوورء 
لةباتي  بةرجةستةية.  کؤمةآليةتيدا 
گشتَيکي  وةک  کؤمةَلگاية  بينيني  ئةمانة 
ئةبستراکتي بَيگؤإانء بَيجياوازيي. با ئةم 

خاَلة زياتر روونبکةينةوة.

كؤمةَلطا
وةك شاري هةنط

کؤمةَلگا دروستکراوَيکي کؤمةآليةتيية 
ئامانجداري  وشيارانةء  پراکتيکي  کة 

گؤإاني  دروستيدةکات،  ئينسانةکان 
کؤمةَلگايان  گؤإاني  پراکتيکانة  ئــةم 
نَيوان  پةيوةندي  بَيگومان  لَيدةکةوَيتةوة. 
دروستبووني  کؤمةآليةتي  پراکتيکي 
کؤمةآليةتييةکان  يةکة  بونيادء  دةزگاء 
بؤ  ــةآلم  ب ئاَلؤزترة،  هاوکَيشةية  لــةم 
ئاسانيء بؤ لةکورتيبإينةوة لةم شَيوةيةدا 
بؤ  ديدة  ئةم  بؤئةوةي  نيشانيدةدةين. 
باشتر  کؤمةآليةتي  پراکتيکي  کؤمةَلگاء 
بةراوردَيک  هــةوَلــدةدةم  لَيکبدةمةوة، 
بةرهةمي  وةک  کؤمةَلگادا  لةنَيوان  بکةم 
ئينسانء  کؤمةآليةتييانةي  پراکتيکي 
تةقاالي  بةرهةمي  وةک  هةنگ،  شاري 
غةريزيانةي هةنگ. خوَينةر سةرنج بدات 
لةيةکدي  (تةقاال)  (پراکتيک)ء  لَيرةدا  من 
روکارَيکي  پراکتيک  جــيــادةکــةمــةوة. 
لةکاتَيکدا  هةية،  کؤمةآليةتيء وشيارانةي 
ناهؤشيار.  غةريزيء  روکارَيکي  تةقاال 
شاري  بة  ناکرَيت  ئينساني  کؤمةَلگاي 
هةنگ  شــاري  بکرَيت.  ــةراورد  ب هةنگ 
غةريزة  بة  هةنگ  سروشتيية،  شارَيکة 
دروستيشيکرد  کة  دروســتــيــدةکــاتء 
هةرشوَينَيک  لة  هةنگ  نايگؤإَيت.  ئيدي 
هةنگَيک  دروستدةکات،  شار  هةمان  بَيت 
هةنگَيک  ــژووداء  ــَي م سةرةتاکاني  لة 
هةنگَيک  ناوةإاستداء  سةدةکاني  لة  
يةکء  وةک  يةکدا  بيستء  لةسةدةي 
دروستدةکةن.  شارةکةيان  بةيةکشَيوة 
سيستمي  گؤإاني  ئاين،  نةبووني  بوونء 
ئابووريي  بوني  نةگؤإاني،  يان  بةها 
نةوت يان بووني ئابووريي گةشتوگوزار، 
گؤإانء  ــةت،  دةوَل نةبووني  يان  بوون 
يان  شــونــاســةکــان  تــازةبــوونــةوةي 
لة  کار  پارَيزگاريلَيکردنيان،  هَيشتنةوةء 
دروستکردني  شَيوازي  تةقاالء  شَيوازي 
هةنگَيک  ناکات.  شــارةکــةي  بؤ  هةنگ 
هةنگَيک  فةرةنسيء  شؤإشي  لة  بةر 
ئيمپراتؤريةتة  هةَلوةشاندنةوةي  لة  بةر 
هةنگَيک  هاوچةرخء  مَيژووي  گةورةکاني 
عَيراقء  سةر  بؤ  ئةمريکا  هَيرشي  لة  بةر 
کاردةکةن.  يةک  وةک  بةعس  روخاني 
لة  هةنگَيک  کوردستانء  لة  هةنگَيک 
هةمان  مةکسيک  لة  هةنگَيک  هؤَلةنداء 
ــي کة  ــةوةش شــار دروســتــدةکــةن. ئ

مانايةکي  نيية  شتَيک  دروستيدةکةن 
بيرکردنةوةء  هةبَيت،  بؤئةوان  تايبةتي 
هةَلبژاردن  هةَلسةنگاندنء  بةرخوردء 
يان  هةبَيت  ملمالنَي  تَيدانابينَيت.  رؤَلي 
باآلدةست  هارمؤنيةت  رَيکةوتنء  نةبَيت، 
ئاشتي،  يان  جةنگبَيت  نةبَيت،  يان  بَيت 
لةمةش  ناگؤإَيت.  هةنگ  الي  شتةکان 
دروستيدةکات  هةنگ  ئــةوةي  بترازَيت 
بةشَيک نيية لةدونيايةک لةخؤي گةورةتر، 
لَييء  بةشَيکبَيت  ئــةو  کة  گشتَيک  لة 
وشياربَيت پَييء ئةم بةشبوونةي خؤشي 
لةگةَل  تايبةتةوة  پةيوةندييةکي  بخاتة 
هةنگ  شاري  گةورةيةدا.  گشتَيتية  ئةو 
لةگةأل  بَيپةيوةنديية  دابإاوء  يةکةيةکي 
پةيوةندي  لة  مةبةستم  ــدا،  ــةري دةوروب
پةيوةندي  يان  ماناية،  پةيوةندي  لَيرةدا 
تواناي  هةنگ  ماناية.  بةرهةمهَيناني 
لَيکجياکردنةوةي واقيعء وةهمي لةيةکدي 
جياوازةکاني  ئاستة  ديتني  تواناي  نيية، 
ماناي  بةخشيني  تواناي  نيية،  واقيعي 
ناتوانَيت  نييةء  ئاستانة  بةو  تايبةتي 
پَيشنيازبکات.   لةنَيوانياندا  پةيوةندييةک 
بةکورتي شاري هةنگ شارَيکة بَيجياوازي، 
بَيمانا، بَيگؤإان. دروستکراوَيکي غةريزيية 
نيازي  ئيرادةء  زمانء  بيرکردنةوةء  کة 
نابينَيت.  تَيدا  رؤَلَيکي  هيچ  ئامانجدار 
هةنگي  دونياء  هةنگةکاني  هةموو  شتَيکة 
بةيةک  مَيژووييةکان  سةردةمة  هةموو 
نةخشة  بةيةک  ريتمء  بةيةک  شَيوةء 

دروستيدةکةن.
پَيچةوانةي  ــک  رَي کؤمةَلگا  ــةآلم  ب
ئةوشتانةي  هةموو  کؤمةَلگادا  لة  ئةمةية. 
هةنگدا  بووني  لة  باسمکردء  لةسةرةو 
ئامادةن،  کؤمةَلگادا  بووني  لة  ئامادةنين، 
هةم  جياوازي،  هةم  ئامادةية،  مانا  هةم 
گؤإانء هةم هؤشياري، هةم ئيرادة، هةم 
نيازاء  هةم  بــةراوردء  هةم  پةيوةنديء 
هةم هةستکردن بة دابةشبووني زةمةنء 
هةم جيابوونةوةي وةهمء واقيع لةيةکدي. 
راستييةوة  لــةم  ئةنجامگيري  يةکةم 
وَينانةي  ئــةو  ئةوةية  بةدةستيبَينين 
ژينگةء  لةسةر  خؤيء  لةسةر  ئينسان 
وَينةي  دروستياندةکات  دونيا  کؤمةَلگاء 
دؤخي  لة  ــةردةوام  ب جياوازنء  ئاَلؤزء 
داإشتنةوةدان،  سةرلةنوَي  ــؤإانء  گ
دروستياندةکات  ئينسان  (شتانة)ي  ئةو 
ــةتء  دةالل ماناء  هةَلگري  شتگةلَيکن 
پَيداچوونةوةي  دةسکاريکردنء  قابيلي 
لة  يةکَيکة  گؤإان  بةکورتي  ــةردةوام.  ب
ئينسانء  کاراکتةرةکاني  نةگؤإترين 
جَيگيرةکاني  هةرة  سيفةتة  لة  يةکَيکة 
ئاستةدا  لةم  ئةوةي  کؤمةآليةتي.  ژياني 
ئينساني  دروستکراوَيکي  وةک  کؤمةَلگا 
تواناء  جيادةکاتةوة  ديکة  شتةکاني  لة 
بؤ  کؤمةَلگاية  قابيليةتي  ئامادةگيء 

گؤإان.
ــةي  رؤژان پراکتيکي  تةنيا  ــؤإان  گ
سةرجةمي  بةَلکو  ناگرَيتةوة،  ئينسان 

ژياني  رَيکخستني  گةورةکاني  چوارچَيوة 
فةرهةنگيش  سياسيء  کؤمةآليةتيء 
ميکانيزمء  لة شَيوازء  دةگرَيتةوة. گؤإان 
دَينةکايةوة،  دةســةآلتــدا  تةکنيکةکاني 
هَيزء  پةيوةندييةکاني  ــة  ل ـــؤإان  گ
پةيوةندييةکاني  ماناء  پةيوةندييةکي 
دروستکراوة  دروستدةبن،  بةرهةمهَيناندا 
رةمزييةکان  کؤمةآليةتييةتيء  ئينسانيء 
زمــانء  ماناء  دةســکــاري  ــن.   ــؤإَي دةگ
سةرلةنوآ  پَيناسةکان  دةکرَيت،  وَينةکان 
سةرلةنوآ  بةهاکان  پَيناسدةکرَينةوةء 
پارادايمةکاني  دةنــرخــَيــنــدرَيــنــةوةء 
ــنء  دةگــؤإَي ــإيــن  دةرب بيرکردنةوةء 
ئةم  لةگةَل  ــةوة.  ــژن دادةإَي سةرلةنوآ 
بةسةر  گؤإان  داإشتنةوانةشدا  گؤإانء 
ئةو  بةناشةرعيکردني  يان  شةرعيةتدان 
ئةو  دروستدةکرَيتء  کة  دَيت  دونيايةدا 
دونيايةش کة بةجَيدةهَيَلرَيت. واتة ئةوةي 
کؤمةَلگا لة شاري هةنگ جيادةکاتةوة ئةم 
گشتة گةورةيةية لة ئةگةرء تواناء نيازي 
ديناميکيةتَيکي  کة  گــؤإان  بــةردةوامء 
ژياني  بة  فرةمةودا  ئاَلؤزء  تايبةتء  زؤر 
کؤمةَلگا  کة  دةدات.  ئينسان  کؤمةآليةتي 
دةکاتة  مــَيــژووش  کؤمةَلگاء  دةکــاتــة 
رووداوء  پإ  ئاَلؤزء  چإء  سةحنةيةکي 
فةرهةنگيء  کؤمةآليةتيء  پراکتيکي 
فــرةمــةبــةســتء  ــؤرء  ــرةج ف سياسي 

فرةدةرةنجام.
نةدؤزينةوة  رؤشنبيرَيک  رةنگة 
بؤ  ــدةي  دي ئةم  ئاگايانة  بةشَيوةيةکي 
زةحمةتبَيت  رةنگة  قبووَلنةبَيت،  کؤمةَلگا 
راگؤإکَيي  رؤژانــةء  ديالؤگي  لةئاستي 
بدؤزينةوة  ســادةش  کةسَيکي  ســادةدا 
دونياي  نَيوان  گةورةکاني  جياوازيية 
يان  قبوَلنةبَيت.  هةنگي  دونياي  ئينسانء 
شاري  کؤمةَلگاء  نَيوان  جياوازييةکاني 
ئةم  گواستنةوةي  بةآلم  نةبينَيت.  هةنگ 
ديدة بؤناو کاري تيوريء فيکريء کردني 
شَيوازي  چةمکيء  دةزگا  لةو  بةبةشَيک 
روانينء لؤژيکي بةرخوردةي کة ئينسان 
لةإَيگايانةوة دونياء دياردةکان دةبينَيتء 
ئاسان  کارَيکي  راڤةدةکات،  تَيدةگاتء 
خؤي  تيوري  کــاري  ئةنجامداني  نيية. 
هةوَلدان  زةحمةتة،  کارَيکي  لةخؤيدا 
ــؤإان  گ چةمکي  نيشتةجَيکردني  بــؤ 
کة  چةمکيدا  ــا  دةزگ ئةو  سَينتةري  لة 
تيوري دةکرَيت، کارَيکي  بةهؤيةوة کاري 
وةک  کؤمةَلگا  وَينانةکردني  زةحمةتترة. 
شاري هةنگ کارَيکي ئاسانة، بةآلم کردني 
روانينء  شَيوازي  بة  وَيناکردنة  ئةم 
ئاسان  کارَيکي  بيرکردنةوة  بةرخوردء 
ئينسان  کارة  ئةم  ئةنجامداني  بؤ  نيية. 
گشگيريء  ئةو  هةموو  لة  واز  دةبَيت 
نةگؤإانة  وَيناکردنة  ــشــداوةريء  ــَي پ
ببنة  دةتوانن  ئاساني  بة  زؤر  کة  بهَينَيت 
دةبَيت  بيرکردنةوة.  سةرةکي  ئامرازي 
کة  بهَينَيت  ميتافيزيکيية  ديدة  لةو  واز 
بةدواي دؤزينةوةي(جةوهةر)ي شتةکاندا 

هةميشة  لــةوةي  وازبَينَيت  دةگــةإَيــت، 
پرؤسَيسة مَيژوويية ئاَلؤزء فرةجةمسةرء 
فرةدةرکةوتء فرةئاستةکان لةنَيوان دوو 
وَينةء دوو تةوةرةء دوو ناکؤکي سادةدا 
بةويديکةيانء  دژ  ئةميان  دابةشبکات، 
ئــةمــيــان لــةشــوَيــنــي ئــةويــديــةکــةيــان 
دواليزمي  لة  رزگاربوون  دابنَيت.(واتة 
ئةوة  تةنيا  ميتافيزکي  ديــدي  فيکري) 
بــةردةوامء  جوَلةيةکي  لة  شتةکان  نيية 
بةَلکو  نابينَيت،  بةردةوامدا  گؤإانَيکي 
جةوهةري  ژمارةيةک  بةسةر  شتةکان 
جةوهةرة  ئةو  دابةشدةکاتء  نةگؤإدا 
رادةگرَيتء  بةيةک  بةرامبةر  نةگؤإانةش 
لةنَيواندا  نةگؤإيان  پةيوةندييةکي 
پةيوةندييةکي  زؤرجــار  دروستدةکات، 
ديدَيکي  وةهمي  کة  ملمالنَيئامَيز  ناکؤکء 
لة  بةآلم  دروستدةکات،  ال  ديناميکيمان 
بؤماندةردةکةوَيت  وردا  خوَيندنةوةيةکي 
بةخوردةکان  ئاراستةي  لؤژيکةي  ئةو 
دووجةمسةرةية  لؤژيکة  ئــةو  ــات  دةک
خؤيان  وةک  ئاَلؤزييةکان  ناتوانَيت  کة 
ملمالنَيي  بؤ  کورتياننةکاتةوة  ببينَيتء 
هةَلةء  خراپ،  باشء  سپي،  رةشء  نَيوان 
راست. وازهَينان لة گشتگيريي رةهاي ئةم 
ديدة ميتافيزکيية لة کاري فيکريء تيوريدا 
کارَيکي هَيجگار قورسء ناإةحةتة، چونکة 
دةکات  دابةزين  داواي  وازهَينانة  ئةم 
بةردةوامي  تةماشاکردني  ئاستي  بؤ 
کة  ئاَلؤزانةي  مَيژوويية  پراکتيکة  ئةو 
دروستکردنَيکي  سةرچاوةي  تةنيا  نةک 
ئينسانين،  کؤمةَلگاي  مَيژووء  بةردةوامي 
بةَلکو لة گؤإانَيکي بةردةواميشدان. داواي 
بچووکانة  شتة  ئةو  هةموو  تَيبينيکردني 
ــش  زؤرجــاري بةهَيمنيء  کــة  دةکـــةن 
هاوکَيشةکانء  دةسکاري  بةژَيرةکي 
يان  دةکــةن،  بةهاکان  ريزبةستنةکانء 
ئاستَيکي  لة  شتةکان  نَيوان  پةيوندي 
دادةإَيژنةوة.  گؤإاودا  جياوازء  ديکةء 
هةموو ئةمانةش تةواو ناکؤکة بة هةموو 
کة  رةهايانةي  ســادةء  گشتگيريية  ئةو 
يان  کؤمةَلگايةک  سةدةي  چةند  مَيژووي 
چةمکَيک  لةناو  ناوچةيةک  يان  ميلةتَيک 
ســادةدا  گوتارَيکي  يان  وَينةيةک  يان 
پَيمانوابَيت  ئةوةي  بةکورتي  گيردةکات. 
سةدة  چةند  بةدرَيژايي  هةية  کؤمةَلگا 
بةسةردانةهاتووة،  ماناداري  گؤإانَيکي 
بَيإووداودا ژياوة،  بةتاَلييةکي گةورةء  لة 
کؤمةآليةتيدا  لةهةموو شوَينء خانةيةکي 
کردؤتةوة،  سةدبارة  ــارةء  دووب خؤي 
هَيزي گؤإاني تيا نةبووةء مَيژووي خؤي 
بةبَي گؤإانء تازةبوونةوة ژياوةء دةژي، 
ئةوا وَينةي شارةهةنگةکةمان بؤ کؤمةَلگا 
ديناميکيةي  وَينة  ئةو  نةک  لةبةرچاوة، 
بةتايبةتي  کؤمةَلگا.  دةکاتة  کؤمةَلگا  کة 
لةناوةإاستي  کة  کؤمةَلگايةک  وَينةي 
ئاستء  لة  لةزياد  نؤزدةيةمةوة  سةدةي 
ئاَلؤزء گةورةکاني  پرؤسة  لة  مةودايةکدا 

مؤدَيرنةوة ئاآلبَيت.  
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لة ذمارةكانى داهاتوودا،

رؤذنامة وتارَيكى نووسةرو رووناكبير (ئاراس فةتاح) بةناونيشانى (دةستوورو دؤخى ناكاو) بآلودةكاتةوة.

ئينسان  رؤژانةي  پراکتيکي  تةنيا  گؤإان 

چوارچَيوة  سةرجةمي  بةَلکو  ناگرَيتةوة، 

کؤمةآليةتيء  ژياني  رَيکخستني  گةورةکاني 

سياسيء فةرهةنگيش دةگرَيتةوة. گؤإان لة 

دةسةآلتدا  تةکنيکةکاني  ميکانيزمء  شَيوازء 

پةيوةندييةکاني  لة  گؤإان  دَينةکايةوة، 

پةيوةندييةکاني  ماناء  پةيوةندييةکي  هَيزء 

دروستکراوة  دروستدةبن،  بةرهةمهَيناندا 

رةمزييةکان  کؤمةآليةتييةتيء  ئينسانيء 

ــانء  زم ماناء  ــاري  ــک دةس ــن.   ــؤإَي دةگ

سةرلةنوآ  پَيناسةکان  دةکرَيت،  وَينةکان 

سةرلةنوآ  بةهاکان  پَيناسدةکرَينةوةء 

پارادايمةکاني  دةنــرخــَيــنــدرَيــنــةوةء 

ــنء  دةگــؤإَي دةربــإيــن  بيرکردنةوةء 

سةرلةنوآ دادةإَيژنةوة

چيية وادةکات ئةو گؤإانانةي پَيويستيان بة ساآلنَيکي 
دوردرَيژ هةية بؤدروستبوونيان، وةک گؤإاني بونيادي 
کاتي  سةدةيةک  لة  زياد  کةزؤرجار  عةقَلي،  زةينيء 
تَيکةَلبکةين بةو گؤإانانةي کة چةند  بؤ گؤإان،  دةوَيت 
لة  گؤإان  وةک  دروستبوونيان،  بؤ  دةوَيت  دةيةيةکي 
گؤإانانةي  ئةم  يان  ئابوورييةکاندا؟  سياسيء  دةزگا 
دواييان تَيکةَلبکةين  بةو گؤإانانةي کة دةکرَيت ئَيستاء 
يان  سياسييةکان،  گؤإانة  وةک  پيادةبکرَين،  لَيرةدا 

گؤإانةکاني ناو سياسةت؟ 
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دووةم، غيابي کؤَلةکة سؤسيؤلؤژيية 
بنةإةتييةکاني گؤإانة، ئيدي لة رووکاري 
کةگؤإانيان  بيگرة  ــزانــةوة  هــَي ــةو  ئ
کة  گؤإان  ئةگةرانةي  ئةو  بؤ  ــت،  دةوَي
دةگات  ئاسؤيانة  بةو  تا  لةبةردةمداية، 
يان  بيانکاتةوة  ــؤإان  گ دةکــرَيــت  کة 
رَيگرة  لةمپةرء  ئةو  ياخود  دايانبخات، 
فةرهةنگيانةي  سياسيء  کؤمةآليةتيء 
ئةمة  بگرن.  گؤإان  بة  رآ  دةشَيت  کة 
جگة لة ناديارکردني ئةو ئاستء مةوداء 
لَيرةدا  ئَيستاء  لة  دةشَيت  کة  پانتاييانةي 
کة  ئــةوانــةش  تَيدابکرَيت،  گؤإانيان 
کاري  ئامادةبنء  ستراتيژ  وةک  دةشَيت 
هةموو  لةسةربکرَيت.  درَيژخايةنيان 
هيچ  جيانةکردنةوةي  ماناي  ئةمانةش 
ئاستَيک لة ئاستةکاني گؤإان لةيةکتريء 
پانتاييةک  هيچ  نةکردني  دةستنيشان 
ناسيني  بؤ  هةوَلنةدان  پانتاييةکانيء  لة 
ئَيستاييةکانء  بکةرة  لة  بکةرَيک  هيچ 
لة  قسةکردن  کورتي  بة  ئايندةييةکاني. 
پَيدراوة  ئةو  هةموو  غيابي  لة  گــؤإان 
دةکةنة  گؤإان  کة  ميتؤديانةدا  تيوريء 
خوَيندنةوةي  قابيلي  فيکري  دياردةيةکي 

زانستي.
ــشــةي ســـةرةکـــي ئــةمــجــؤرة  ــَي ک
ميتافيزيکيية  بةرخوردکردنة  لَيکدانةوةء 
بؤ گؤإان لةوةدا نيية ئايا ئةو لَيکدانةوةء 
ــةن،  ــان هــةَل ــة راســتــن ي ــوردان ــةرخ ب
ئيمپيرييةوة  لـــةإووي  دةکــرَيــت  ئايا 
شَيوة  ئةم  کَيشةي  نا،  يان  پاسادانبکرَين 
بةرخوردة لةو بَيناوةإؤکيية مَيژوويةداية 

کة هةَلگريةتي.
سياقة  لة  گؤإان  ناتوانَيت  ديدة  ئةم 
مَيژووييء کؤمةآليةتيء فةرهةنگيةکانيدا 
جَيگيرکات، لةباتي ئةمة دةيةوَيت گؤإان لة 
(خودي خؤيدا) يان لة (چيةتيي)خؤيدا يان 
بناسَينَيت.  گريمانکراويدا  (جةوهةري)  لة 
شيکردنةوةء  لَيکدانةوةء  کاري  بةمةش 
کؤمةآليةتيء  واقيعَيکي  لة  تَيگةيشتن 
دياريکراو  رةمزي  فةرهةنگيء  سياسيء 
تَيگةيشتن  بؤ  هةوَلدان  بة  دةگؤإَيتةوة 
وةک  گؤإان  ئةبستراکتي  (سروشتي)  لة 
کة  (ماهيةتَيک)  زيهني، وةک  دياردةيةکي 
بةپَيي  بيناسينء  (جةوهةر)ةکةي  دةبَيت 
بَيگومان  بجوَلَيينةوة.  رَينوماييةکاني 
دةشَيت  گؤإان  بؤ  ميتافيزيکيانة  ديدي 
تايبةتي  بَلَيت کة مةعقوليةتَيکي  شتگةلَيک 
کارل  وةک  کَيشةکة،  بــةآلم  تَيدابَيت، 
مةعقوليةتةء  ئةم  ئةوةية  دةَلَيت،  پؤپةر 
لةإووي  ناتوانرَيت  دةيَلَيت،  ئةوةشي 
ناتوانرَيت  پاسادانبکرَيت.  ئيمپيرييةوة 
هةَلةبوون يان راستبووني بسةلمَيندرَيت، 
مَيژووييء  پَيدراوة  لةبةردةم  ناتوانرَيت 
ئةمةشة  هةر  تاقيبکرَيتةوة.  واقيعيةکاندا 
زانستييء  فيکري  دةرةوةي  دةريدةکاتة 
ئةم  ميتافيزيکةوة.   ئامَيزي  دةيخاتة 
وَيناي  وا  گؤإان  بؤ  ميتافيزيکيية  ديدة 
وزةء  هَيزء  ئةوةي  وةک  دةکات  گؤإان 
لة  نادياربَيتء  ناوةکي  تارماييةکي 
شوَينَيکي نةزانراوء نةناسراوي کؤمةَلگاء 
قةلةندةرانة  بَيت  هَيزَيک  بَيت.  مَيژووةوة 
بةدواي  بگةإَيتء  ئَيمةدا  مَيژووي  بة 
بةرجةستةبوون.  بؤ  وَيَلگةردبَيت  هةلَيکدا 
کة هاتيش نةک تةنيا ئةم يان ئةو دياردةي 
فةرهةنگي  يان  کؤمةآليةتي  يان  سياسي 
ريزبةستنء  ئــةو  يــان  ئــةم  بگؤإَيت، 
رَيکخستني پةيوةندييةکان دةسکاريبکات، 
بةرنامةي  بةو  سياسي  بةرنامةي  ئةم 
هاوکَيشةکاني  بگؤإَيتةوة،  سياسي 
ــوازي پــيــادةکــردنء  ــَي دةســــةآلتء ش
دَيــت  بةَلکو  بــگــؤإَيــت،  ئيشکردنيان 

بگؤإَيت،  شتةکان  سةرجةمي  بؤئةوةي 
بة  هوالمي  ء  پَيناسةنةکراو  گشتَيکي 
ء هوالمي  پَيناسةنةکراو  ديكةي  گشتَيکي 
جةوهةرَيکي  بة  جةوهةرَيک  بگؤإَيتةوة. 
ديکة، (ماهيةتَيک) بة (ماهيةت)َيکي ديکةء 
دي  شتَيکي  بة  خؤيدا)  بووني  (لة  شتَيک 
دونيايةک  بگؤإَيتةوة.  خؤيدا)  بووني  (لة 
تةپوتؤزء  لةسةر  بإوخَينَيتء  بةتةواوي 
نوآ  تــةواو  دونيايةکي  گــةردةکــانــي 
بؤ  ئةبستراکتة  ديدة  ئةم  دروستبکات. 
جياوازةکاني  ئاستة  ناتوانَيت  گــؤإان 
ببينَيت.  جياجياکاني  خَيرايية  گــؤإانء 
لة  لةيةککاتدا  گؤإان  ئةوةدةکات  داواي 
هةموو ئاستةکاندا پيادةبکرَيت: لة گؤإاني 
(دروشةمةکان)،  گؤإاني  بؤ  (عةقَلةوة) 
بؤ  قووَلةکانةوة)  گؤإاني(بونيادة  لة 
رؤژانةييةکان)ي  گؤإاني(دةرکةوتة 
ــاســةت)ةوة  ــي (ســي ــؤإان ــة گ ـــان، ل ژي
ــة گــؤإانــي  ــؤ گــؤإانــي(مــَيــژوو)، ل ب
لة  (ئيرادة)،  گؤإاني  بؤ  (دةزگاکان)ةوة 
دةسةآلتدارَيتي)يةوة  (سيستمي  گؤإاني 
ئينسان  (جَيبةنديبووني  گؤإاني  بؤ 
(پراکتيکي  گؤإاني  لة  مَيژوودا)،  لةناو 
گؤإاني  بؤ  کؤمةآليةتي)يةوة  سياسييء 
(کؤمةَلگاوة)  گؤإاني  لة  خةياأل)،  (فيکرء 
ئةم  کــورتــي  بــة  (زات).  ــي  گــؤإان بــؤ 
گؤإينةوةي  داواي  ميتافيزيکيية  ديدة 
ئةنتؤلؤژيايةکي  بة  ئةنتؤلؤژيايةک 
لة  تايبةت  جؤرَيکي  گؤإيني  ديکة، 
پةيوةندي بة بوونةوة بة جؤرَيکي ديکةي 
ئةمةش  دةکات.  بوونةوة،  بة  پةيوةندي 
ئاراستةء  گؤإانء  پيادةکردني  ئةرکي 
ئاَلؤزء  ــةک  ــةإادةي ب چاودَيريکردني 
لة  دةکات  ناماقوأل  تةنانةت  زةحمةتء 

نزيکيدةکاتةوة. مةحاأل 
خةياَلَيکي  فانتازياء  چ  ئاشکراية 
بؤ  ديدةوةية  ئةم  لةپشتي  سادة  ديني 
دينييةکاني  ريشة  نيية  زةحمةت  گؤإان. 
بة  ببةستينةوة  گؤإان  بؤ  تَيإوانينة  ئةم 
مونتةزةرةوة).  (مةهدي  هاتني  بيرؤکةي 
هَيزَيکي  مــةهــدي  دينيدا  فيکري  لــة 
پَيدراوة  ئاکارء  بکرَيت  نيية  مَيژوويي 
نيية  هَيزَيک  بناسين،  سؤسيؤلؤژييةکاني 
لةچةند  يان  بوارَيک  لة  گؤإان  بيةوَيت 
ژياني  کؤنکريتي  تايبةتء  بوارَيکي 
فةرهةنگيدا  کؤمةآليةتيء  سياسيء 
پيادةبکات، بخوازَيت جؤرَيک لة پراکتيکء 
بگؤإَيت،  تايبةت  مَيژوويي  ئةخالقياتي 
هةندَيک  لةناوبباتء  بةها  هةندَيک  يان 
وَيناکردنَيکي  ياخود  بهَينَيت،  نوآ  بةهاي 
وَيناکردنَيکي  تَيکبداتء  کؤمةَلگا  تايبةتي 
ديکة پَيشنيازبکات، يان ئةم ديدي سياسي 
پرؤژةي  بگؤإَيتةوة.  سياسي  ديدي  بةو 
هاتني مةهدي پرؤژةيةکي سنووردارنيية 
کؤمةآليةتيء  پــَيــدراوة  بة  مَيژوو،  بة 
ويستي  بة  سياسييةکان،  فةرهةنگيء 
بةرجةستةء  رةهةندي  کؤمةَلَيک  گؤإيني 
کؤمةآليةتي.  ژياني  تايبةتي  قةيراناوي 
پرؤژةي مةهدي پرؤژيةکي ميتافيزکييةء 
دَيت لة خاَلي سةرةتاوة تا خاَلي کؤتايي، 
لة رةشةوة بؤ سپي، لة ژيانةوة بؤ مردن 
بوونَيک  دَيت  دةگؤإَيت،  شتةکان  هةموو 
بوونَيکي  بة  ئاَلؤزييةکانييةوة  هةموو  بة 
تةواو تازةء جياواز دةگؤإَيتةوة، هةموو 
بَيهةَلة  دونيايةکي  ــاتء  الدةب هةَلةکان 
ناشيرنييةکان  هةموو  دروستدةكات، 
بَيتؤز  بَيگةردء  دونيايةکي  وشکدةکاتء 
هةموو  دروستدةکات،  شوَينياندا  لة 
هَيزَيکي  دةســإَيــتــةوةء  الوازيــيــةکــان 
مرؤڤ  ئةوةي  دروستدةکات.  بَيسنوور 
نةيتوانيوة  خؤي  مَيژووي  بةدرَيژايي 

مرؤڤيش  ئةوةي  ئةنجاميبدات،  بيکاتء 
ئةنجاميبدات،  بيکاتء  ناتوانَيت  هةرگيز 
مةهدي لة يةک دةرکةوتندا دَيت دةيکاتء 

ئةنجاميدةدات.
گؤإان  بؤ  ميتافيزيکي  ديدي  کَيشةي 
مةترسيء  تةحةداء  کَيشةء  لة  لةوةداية 
واقيعييةکاني  کؤنکريتء  ئــومــَيــدة 
پرسيارء  لة  دةستپَيناکات،  مَيژووةوة 
دودَليء ناإةزاييء چاوةإوانيء خةونء 
نايةت،  ساتةوةختةوة  ئــةم  خةياَلي 
ناکاتة  ساتةوةختة  ئةم  ئاَلؤزي  پَيکهاتي 
گؤإان  پرسي  لة  تيايدا  سياقةي  ئةو 
واقيعيء  دؤخَيکي  لة  واتــة  دةدوَيـــت. 
لة  بةَلکو  دةستپَيناکات،  بةرجةستةوة 
ديدَيکي تةواو ئةبستراکتةوة بؤ مَيژووي 
لة وَيناکردنَيکي تةواو  ئَيمةء  هاوچةرخي 
کؤمةَلگاوة  ئةبستراکتي  ستاتيکيء 
بة  راستةوخؤ  گــؤإان  دةستپَيدةکات. 

کة  گرَيدةدات  نمايشةوة  وَينةء  کؤمةَلَيک 
رةها  پَيشداوةري  گشتگيرييء  لةسةر 
وَينة  بةو  گؤإانيش  ئةرکةکاني  بةندن. 
ستاتيکيية  ئةبستراکتء  ديدة  گشتگيرء 
ئاستي  کة  دةبةستَيتةوة  نةگؤإانةوة 
نةبوونةتة  تَينةپةإاندوةء  پَيشداوةريان 
کَيشة  ئةو  زانستي  پشکنَيکي  دةرنجامي 
مَيژووييانةي لَيياندةدوَيت. ئةمة وادةکات 
ئةو  يان  ئةم  گؤإاني  داواکردني  لةباتي 
رةهةندي ژياني کؤمةآليةتي، ئةم يان ئةو 
ئاکارء بةرنامةء بةرخوردي سياسي، ئةم 
يان ئةو پَيدراوي کولتوريء رةمزي، يان 
مَيژووييةکة  سياقة  کة  ديکة  شتَيکي  هةر 
دةرةقةتي بَيتء يان النيکةم وةک ئةگةر 
داواي  ئامادةبَيت،  بةرجةستةکردني 
گؤإيني گشتَيتي مَيژوو ء گشتَيتي بوونء 
هةموو  گؤإاني  دةکاتء  ئيرادة  گشتَيتي 

پَيشنياردةکات. لةيةککاتدا  (ماهيةت)کان 

گــؤإانء  بؤ  وَيناکردنة  ئةو  بــةآلم 
کوَيوة  لة  رزگاربوون  بؤ  تَيگةيشتنة  ئةم 
چاوةإوانيية  ئةو  وادةکات  چيية  دَيت؟ 
چيية  بکرَيت؟  گــؤإان  لة  مةهديئاساية 
کرد  لــةگــؤإان  باسمان  کة  ـــات  وادةک
سةرلةبةري  گؤإاني  لة  باس  راستةوخؤ 
بکةين؟  بوون  جياوازةکاني  رةهةندة 
بؤ  زيهنيةتةوة،  عــةقــَلء  گــؤإانــي  لة 
لة  قووَلةکان؟  بونيادة  ئيرادةء  گؤإاني 
دةرکةوتة  گؤإاني  دةزگاکانء  گؤإاني 
جياوازةکاني ژياني رؤژانةوة بؤ گؤإاني 
ميتافيزيکي  گشتَيکي  وةک  خؤي  مَيژوو 

هوالمي؟
گؤإانانةي  ــةو  ئ ـــات  وادةک چيية 
دوردرَيـــژ  ساآلنَيکي  بة  پَيويستيان 
گؤإاني  وةک  بؤدروستبوونيان،  هةية 
بونيادي زةينيء عةقَلي، کةزؤرجار زياد 
گؤإان،  بؤ  دةوَيــت  کاتي  سةدةيةک  لة 
چةند  کة  گؤإانانةي  بةو  تَيکةَلبکةين 
دةيةيةکي دةوَيت بؤ دروستبوونيان، وةک 
گؤإان لة دةزگا سياسيء ئابوورييةکاندا؟ 
تَيکةَلبکةين   دواييان  گؤإانانةي  ئةم  يان 
بةو گؤإانانةي کة دةکرَيت ئَيستاء لَيرةدا 
سياسييةکان،  گؤإانة  وةک  پيادةبکرَين، 
بةکورتي  ناو سياسةت؟  يان گؤإانةکاني 
ناوةکييةکاني  جياوازيية  وادةکات  چيية 
ناو (گؤإان) خؤي نةبينين، چيية وادةکات 
لةيةکدي  گــؤإان  ئاستةکاني  نةتوانين 
باس  رةها  شَيوةيةکي  بة  جيابکةينةوةء 

لة گؤإان بکةين؟
لَيکجيانةکردنةوةء  بــَيــگــومــان 
گؤإان  جياوازةکاني  ئاستة  تَيکةَلکردني 
هَيما  بةَلکو  هةَلةن،  تةنيا  نةک  بةيةکدي 
فيکريء  تَيکةَلوپَيکةَلييةکي  فةوازء  بؤ 
تياياندا  کة  دةکــةن  ــةورةش  گ تيوريي 
گؤإان  تَيبينيکردني  بينينء  تواناي  هةم 
داخوازي  بة کؤمةَلَيک  بزرة، هةم گؤإان 
ئةبستراکت  نامَيژووييء  نــاإاســتء 

كَيشةي ديدي ميتافيزيكي بؤ طؤإان لةوةداية لة كَيشةء تةحةداء مةترسيء 
لة ثرسيارء دودَليء  ئومَيدة كؤنكريتء واقيعييةكاني مَيذووةوة دةستثَيناكات، 
نايةت،ثَيكهاتي  ساتةوةختةوة  ئةم  خةياَلي  خةونء  ضاوةإوانيء  ناإةزاييء 
دةدوَيت.  طؤإان  ثرسي  لة  تيايدا  سياقةي  ئةو  ناكاتة  ساتةوةختة  ئةم  ئاَلؤزي 
تةواو  ديدَيكي  لة  بةَلكو  دةستثَيناكات،  بةرجةستةوة  واقيعيء  دؤخَيكي  لة  واتة 
ستاتيكيء  تةواو  وَيناكردنَيكي  لة  ئَيمةء  هاوضةرخي  مَيذووي  بؤ  ئةبستراكتةوة 

ئةبستراكتي كؤمةَلطاوة دةستثَيدةكات
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ئيمتياز: خاوةنى

وشة كؤمثانياى
سةرنووسةر:

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

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

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

ئاطاداري ريكالمء كارطَيإيء
٠٧٤٨٠١٢١١٤٤ - ٠٧٧٠١٢٠٣٩٤٩   

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

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

دابةشكردن:
٠٧٧٠١٥١٧٥٣٣ - ٠٧٧٠١٥٤٤٧٨٠ نَيوةند كؤمثانياي

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

عةلى   ٠٧٥٠٤٤٤٧١٠٩  ئيبراهيم
٠٧٧٠١٥٢٦٥٨٣٠٧٧٠١٥٧٦٩٠٦٠٧٧٠٢٢٣٣٣٠٤ ٠٧٥٠١٥٢٢٥٢٨

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

ريكــالم info. rozhnama@gmail.com

ئاطادارى
ئةدات, كوردستان هةرَيمى سياسيةكانى جيهانء دؤسية بة بايةخ طشتية, طؤظارَيكى سياسى ئيبراهيم)ة وة (هيدايةت سةرنوسةر (هزر)و خانةى ئيمتيازى كةخاوةنى (كورد تايمز) مانطانةية بةناوى طؤظارَيكى دةرضواندنى بآلوكردنةوة بةنيازى ضاثء بؤ (هزر) خانةى

ثةروةردةى  بةرَيوةبةرايةتى بةرامبةر – رزطارى طةِرةكى لة ئؤفيس سةردانى ٣١٨٦٣٢٦ يان ٠٧٥٠١٥١٤٤٤٤ يان نؤرماَلى بةذمارة كردنةوة, بآلو ضاثء (هزر) بؤ خانةى ئؤفيسى بة بكات ثةيوةندى هةية طؤظارة ئةو ناوو ناوةرؤكى لةسةر هةركةسء اليةنَيك نارةزاييان
بكات. (١٦) ذمارة ئؤفيسى دووةم- نهؤمى ثالزا- كةركوك تةالرى سلَيمانى-
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١-٢

ــژووي ــَي م ــه  ل  (٢٠) ــــةدةي س
هةر ئةگةر کــورديــدا هاوچةرخي 
سةدةي چ جا هةبَيت، ناونيشانَيکي
ــةدةي س چ ــي، ــةت ــورداي ک خةباتي 
سةدةي قوربانيدان، خؤبةختکردنء
سةدةي بَيت، يان پيرؤزکردني مةرگ
ياخود مةرگةساتةکان، کارةساتء
سةدةيبةرگريچةکداريلةهةبوونء
با بة کورتي کةينوونةي کوردي، زؤر
رووبةإووبوونةوةي سةدةي بَلَيين
خوَيناويترين هَيرشء دإندةترين
پاش لة ئــةوا ــي، دةرةک هةإةشةي 
دَيتة ديكة سةردةمَيکي راپةإينةوة
بةشَيوةش نــاوةرؤکء  بة کة ئاراوة
ناچَيت. پَيشووتر سةردةمةکاني لة
هــةَلــبــژاردنــي يةکةمين ــاش  پ ــة  ل
لة ــوردي ک پةرلةماني حکومةتء
هةموو هةستمانکرد (١٩٩٢)دا
رابردوومان سةدةکاني خةونةکاني
هةرَيمَيکي لة ئيدي راستيء بوونة
ژياني بةإَيوةبةردا خؤ ئؤتؤنؤمء
دةکةين، شَيوةگير خؤمان سياسي
ئةم ناوخؤ شةإي بة هةرزوو بةآلم
دإندانة زؤر هةر بَينرخکراو  خةونة
خؤيدا لةناو ئؤتؤنؤمة هةرَيمة ئةم
کرد. پارچةيان پارچة حيزبة کان
هةَلبژاردن پةرلةماني دووةم تةنانةت
تا پَييداوةو  دةنگمان لــة(٢٠٠٥)دا  کة
بَلَيين دةکرَيت هةية درَيژةي ئَيستاش
فونکسيؤني ئةرکء هةمان ناواخندا لة
دةراخنء لة تةنيا هةية، يةکةمي ئةوةي

جيابکرَيتةوة. دةشَيت رواَلةتدا
مَيژووي بخوازَيت ئةوةي لَيرةوة
کؤمةآليةتيء بزووتنةوةي نوَيي
بنووسَيتةوة، ئَيمة مةدةنييانةي
يةکةم بةياني لةبةرة دةبَيت ئــةوا
بکات ــت دةس راپــةإيــنــةوة رؤژي 
کة رؤمــانــةي ئــةو گــَيــإانــةوةي بة 
ديمةني هةنووکةييترين نوَيترينء
خؤي ئةمساَلدا هةَلبژاردنةي لةم

دةکات. بةرجةستة
خوَيناويء  مــَيــژووي هةَلبةت  
لة ــن ــةإي راپ دواي  فرمَيسکاوي
ئةو رابردوودا سةدةي نةوةدةکاني
کؤمةَلگاي لةناو کؤهؤشيارييةي
رووبةإووي ئَيمة کة چَيکرد کورديدا
بووينةتةوة، ناوخؤکان ستةمکارة
نةتةوةو رؤحي ستةمکارانةي ئةو
کةرت کؤمةَلگايان سايکؤلؤژياي
سامناکي ئةمجارة ئيدي کرد، کةرت
لةوبةري دةرةوة لة  داگيرکردنةکة
بةَلکو نايةت، شارةکانمانةوة سنووري
ناوخؤييةکان پاوانخوازة دةسةآلتة
لةپاش کردووين،  زةوتيان داگيرء 
پةرلةماني يةکةم نابووتکردني
قؤناغي ئَيمة ئيتر ــةوة ــي کــوردي
دةگوزةرَينين، ناوخؤيي مؤنؤپؤليزمي
دةنگي بة ئةوانةي لؤکالةکان هَيزة
رةوايةتييان شةرعيةتء خؤمان
ئيرادةو لةوکاتةوة دةستهَيناوة، بة
ئارةزوويان داگيرکردووين. پَيدةچَيت
شؤإشَيك هةموو قــةدةري ئةمة
ئيدي گرتةدةست دةسةآلتي کة بَيت 
سةردةمي پرينسيپةکاني هةموو
ءةها ئةگةر بکات، ئافةرؤز شؤإش
تائَيستا ئَيمة  بَلَيين: دةشَيت ئةوا  بَيت

نةکردووة. شؤإشمان
يةکةمجار  بؤ راپةإينةوة پاش  لة
کــوردي چــةکــداري بــزووتــنــةوةي
لة بةرگريکردن بؤ خةباتکردن لة
هةإةشة کورد بةرامبةر بة هةبووني
بؤ ــتــةوة دةگــوازرَي دةرةکييةکان
ناوخؤيي، دةسةآلتي ملمالنَيي شةإء
يةکةمين دواي لة ــةإةش ش ئــةم
کوردستانةوة، پةرلةماني هةَلبژاردني
فيفتي دووحيزبي حکومةتَيکي کة
هةميشة لَيدامةزرا، لةرزؤکي فيفتي

هيچ کة بووة سةرةتاييانة هَيندة
ديالؤگء زماني بؤ دةرفةتَيکي
لةنَيو يةکتريدا ملمالنَيي شارستانييانة
شةإي دواجار تا نةهَيشتبووةوة.
اليةنةکان لَيکةوتةوةو ناوخؤي
گؤشتخؤرةکان کانيبالة هــةروةک

يةکتري. کةوتنة گيانء الشةي
خؤشترين  کة  ئَيمة  بؤ  نيشتمان   
لَييان بــوو،  سةرزةمين بةهةشتي
سووتَينةر، دؤزةخــَيــکــي کردينة 
موقةدةسترين کة ئَيمة بؤ ئازاديي
لــةو ئـــةوان بــوو ـــان ــاي ژي ــةه ب
چرکةساتي دزَيوترين  سةردةمةدا 

دواجـــار پيشانداين. ئــازاديــيــان
لةإووي ئةوةبوو بةرئةنجامةکةي
کــوردي مرؤڤي سايکؤلؤژييةوة
ناوةکي دووکةرتبوونَيکي تووشي
دووچاري کؤمةَلگاشي قووَلکردو
ئةخالقي رؤحيء سامناکي دادإانَيکي
بة ــةوةي ئ هؤکاري ئةمةش کــرد،
بةدگومان چيتر کة بةخشي هةمووان
پةيمانء گفتء ئةو هةموو لة بين
خةباتي ســةردةمــي  لة مــژدانــةي
إاپةإيندا بةر قؤناغي لة چةکداريدا
لةوَيکانةوة ئيدي بوو، درا پَيمان
ئةم دةســةآلتــدارانــي بةرپرسانء 
قؤرغکردووة دةسةآلتيان حکومةتة
هةر نةک پاوانکردني پَيناوي لة
سةر زةويء ساماني سروشتييانةي
مرؤڤي کارةکتةري بةَلکو زةوي، بن
زةويء لةسةر (ئــةوةي کوردييان 
ــةوةي ئ ئــةوةي لــةژَيــر زةويــشــه،
ءةها شةهيدة) ئــةوةي  زيندووةء
شتةکةيان بةإادةيةک زةوتکردووة
دةنگي کإيني ئاستي گةياندووةتة
بة بةزيندووةکانء  کةسَيک هةر 
کةسة ئةو جا مردووةکانيشةوة،
کةسايةتييةکي هــةر  نيية گرنگ
يةکةمينء هةر نةک  ئةمةش  هةبَيت،
کوشتني ــي ــةوَل ه ترسناکترين
قاقايةکي بةَلکو ديموکراسيية،
هــةمــوو ــة ب گــاَلــتــةجــاإيــيــانــةيــة
رابوردوويانء خةباتي پرينسيپةکاني
مَيژووة فاشيستانةي تةقديسکردنَيکي

بتَيکةوة. چةند دروستکردني لةإَيي

بةرپابَيت، دةبَيت گؤإان لَيرةوة
بتانة تَيک بشکَينَيت. ئةو

رژَيمي رماني  لةپاش  دواتريش 
خؤيدا لةگةأل کة بةغداوة دکتاتؤري
تةواو ئابووري سياسيء  دؤخَيکي
بةإادةيةک ئاراوة، هَيناية جياوازي
ئةم ئابووري سياسيء ئيشکردني
ببَيتة بانکي حيزب کة ءآلتةي شَيواند
سامانداري بةرپرسء دةستةيةک
بةاليانةوة سياسةت ئةوتؤ چنؤکي
لة دةوَلةمةندکردنء  خؤ لة جگة 

چيتر دؤزينةوة بازاإ بةرژةوةندي
دواي لة کتومت ئةمةش نةبَيت،
لة پةرلةمانةوة دووةم هةَلبژاردني
ئيدي سةند. تةشةنةي  (٢٠٠٥)دا
پَييانوابوو يةکَيتي)  (پارتيء  حيزب
دوو دةسةآلتء زلهَيزي دوو بوونةتة
ناو هةميشةيي تاقانةي سامانداري
لةسةر کة کوردستان، سياسي ءاقعي
بة بةروارة لةو هؤکارةء ئةم بناغةي
ئامرازَيکي حيزبةکان بوون بة دواوة
دةوَلةمةندکردنء خؤ خَيرا سةرةکي
ئيشکردني پةيداکردن، دةسةآلت خَيرا
بانطَيک ءةک کة  بةمجؤرة  حيزب
رَيگاي سانايي بة  زؤر  دةربکةوَيت
خؤشکرد، گةندةَلي ديــاردةي بؤ 
کوشندةترينء کــة  ديــاردةيــةک
جةستةء ناو ڤايرؤسي ءةحشيترين
تةنيا دياردةيةک کؤمةَلگاية، گياني
بَلَيين کة ناکرَيتةوة  کورت  لــةوةدا
بةرپرس ئــةو يــان بــةرپــرس ئــةم 
گةندةَلي حيزب ئةو يان حيزب ئةم
لة دةزوولةيةکة ئةوة بةَلکو دةکات،
گةندةَلي گــةورةي تؤإَيکي چنيني
دواجــاريــش رؤحـــيء ئــةخــالقــيء
سترةکتوري دةکات  کةوا  سياسي
هاوآلتي سياسييانةي مافي کؤمةَلگاء
Dekadenz بَيت.  پوکانةوةء تووشي
بةربادانة زؤر بةديوَيکدا دياردةيةک
سياسيء ژياني تَيکةَلي ناوةوة لة
هةرَيمة ئةم  ئابووري ئيشکردني 
ئاستي لة ديكةشدا ديوَيکي بة بووة.

بةرژةوةندي بةدفةإانة زؤر دةرةوةدا
جَيي خستووةتة  حيزبايةتي تةسکي 
نةتةوايةتيةوة، باآلي بةرژةوةندي
ـــةي ـــةرةک دةڤ ــي ــســت ــةوي خــؤش
خؤشةويستي جَيي  خزاندووةتة 
کة کؤي ئةم شَيواندنانة نيشتمانةوة،
ءايکرد جةوهةري گةندةَلي، لة بريتين
بةسةر کوردي حيزبييانةي حکومةتي
کؤمةَلگاش هةَلةدا بإواتء رَيگايةکي
کةَلةکة توإةيي خؤيدا  هةناوي لة
ئةم پَيإةوکردني هةَلبةت بکات،
شَيوَينةرء بَيکاريگةري هةَلةية رَيگا
نيية، چاوةإواننةکراو بَيئةنجامي
دياردةيةکي دروستبووني چونکة
گةر لؤگيکيية  شتَيکي سامناک ءةها 
بةم لَيبکةوَيتةوة، کؤمةَلگاي توإةيي
سايکؤسياسييانةي مَيژووي پَيية
بريتيية راپةإينةوة  دواي لة  کوردي
مَيژووي کةَلةکةکردني توإةييةکي لة
دةسةآلتي کوردي بةرامبةر کؤگةلي
ئةو قووَلي سايکؤلؤژياي ئةگةر
خوَينء ئةوا  بنووسينةوة، قؤناغةش 
نووسينةوةي مةرةکةبي فرمَيسک
تراژيدييةکانمان قووَلة هةستة ئازارء

دةبَيت.
ئةمإؤ نيية کةسَيکيش هيچ
توإةيي کة لةوةبکات نکوَلي بوَيرَيت
ئةم لةإاستيدا هــةيــة. ـــارادا ئ لــة 
هةر نةک بةرفراوانة هَيندة توإةيية
بگرة کؤمةآليةتييةکانداية،  کاية لةناو
دةسةآلتدارةکانيش حيزبة خودي
لَيرةوةية ناکةنةوة، باسکردني لة سأل
بةرةنجامَيکي يةکَيتي دووکةرتبووني
دواتريش توإةييةية، ئةم لؤگيکييانةي
هةقيقةتةکة گؤإان ليستي راگةياندني

دةکاتةوة. بةرجةستة پتر
چرکةساتي ئَيمة ئَيستا کةواتة
ئةو رَيکخستني ــردنء ــارب ــةک ب
دةبَيت توإةييةک  دةژَينين، توإةيية 
رَيکخراوَيکدا لة بکرَيت،  ئؤرگانيزة
بة باربکرَيت بزووتنةوةيةکدا لة
فؤرمَيک بيچمَيکء عةقليء رةگةزي

خؤي شَيوةگير بکات. بؤ
مَيژوويي پَيداويستي هةَلبةت
ناواخني لة بَيت، کؤمةَلگايةکدا لةهةر
فاکتؤرة ئةو هَيزء ئةو هةَلگري خؤيدا
هةردةرفةتَيکدا لة کة گؤإانخوازانةية
ئةمإؤش دةکةن، دةراخن خؤيان بَيت
توإةيية ئةم رَيکخستني بانگةشةي کة
کة بانگةشةيةک گوَيماندا بة دةدرَيت
سترةکلتووري لة گؤإان  دةخوازَيت
بکات، بةرپا کــورديــدا دةســةآلتــي
لةدايکبووني دةرفةتي لة بريتيية
بة هةستَيت  دةخوازَيت هَيزةي ئةو 

ئةرکة مَيژوويية. راپةإاندني ئةم
بة نيية مةرج هَيزةش ئةم ديارة
بةَلکو بَيت، سياسي هَيزَيکي تةنيا
بکةرة لة بةر ناسياسييةکان بکةرة
هَيزَيک دايکبووني لة سياسييةکان
کؤمةآليةتيء سياسيء گؤإاني بؤ
پَيداويستييةکي بــة فةرهةنگي
رَيکةوت ئيدي  ــن، دةزان مَيژوويي
نةک کة نيية موئامةرةش کاري نييةء
نةک ءآلت، ناوةوةي هاوآلتيياني هةر
ئةوانةشي بگرة سياسييةکان  هةر
ئةوانةشي ءآلتــن دةرةوةي  لــة
دةگوزةرَينن ــان ژي ناسياسييانة
گؤإانَيکي بةرپاکردني پةرؤشي
سياسيء کاية  کؤي لة بن  جيدي

کوردستاندا. کلتوورييةکاني
ئارادا لة گؤإانخواز هَيزَيکي ئَيستا
بتوانَيت هَيزة ئةم ئةوةشي هةية،
بهَينَيتة کوردي کؤمةَلگاي کؤخةوني
(هةَلبژاردن)ةوة لةإَيي دةبَيت دي،
دةبَيت بکرَيتةوة، ساغ چرکةساتة ئةم
ئةو دةنگدانةوة سندوقةکاني لةإَيي
ناوةوةي پاشةکةوتکراوةي توإةيية
ئةم پاَلپشتي پشتخانء ببَيتة کؤمةَلگا

هَيزة.

رَيگا گؤأان / گؤأاني رَيگاي
تارمايييةوة دؤخي له طؤإان طواستنةوةي بؤ هةوَلَيك

بوونةوةر دؤخي عةلي/بةرلينبؤ بةکر

وريا دلَير

ماوهي(١٨) له  هه ريم حکومهتي
خؤيدا حکومإاني تهمهني ســاأل
کوردستان بؤ دةستوورَيک نهيتواني 
ئهمه لةإاستيدا خؤي  که دابنَيت،
پهإلهماني (١٩٩٢)ي ساَلي پرؤژهي
بهداخهوه به آلم بوو، سهردهمه ئهو
زؤرانهي ههمووکَيشه ئه و  بههؤي
پرؤژهيهش يهکَيتيء پارتي ئهم نَيوان
ديكةي ئومَيدي پرؤژهو سهدان وهک

کرا. نهزؤک کوردستان خهَلکي
ئَيستا که ساَله ههموو ئهو دواي 
له ئارادايه سهرئهنجام ده ستوورَيک
ئهم دهســه آلتــدار حيزبي ــه ردوو ه
حيزبهکهي لهفلتهري دةستوورهيان
پهإلهمانهکهيان خؤيانهوه،واته
بهسهر سهپانديان تــَيــپــهإانــدء
خهَلکي ههر نهک کاتَيکدا له گهلدا،
ئهندام زؤربهي بهَلکو کوردستان،
دهنگدان رؤژي تا پهإلهمانهکانيش 

نهخوَيندبوويانهوه. نهديبوويانء
روودهدات سهردهمَيکدا له ئهمه
پَيشکهوتوودا ــي  ــان وآلت ــه ل کــه 
پةرلهمانتاراندا لهنَيو دةستوور
راگؤإينه وهي گفتوگؤو مانگ چهند
دهخرَيته پاشان دهکرَيت،  لهسهر
لــه ــــه رؤژان ــــه رده م خــهَلــکء ب
دهخرَيته راگهياندنهوه کهناَلهکاني
دهيــان به شيکارييء ــه ء راڤ بــه ر 
ــنء دهدوَي لهسهري زانــا پسپؤإء
خهَلکي بؤ دةستوورهکه  ناوهرؤکي
ريفراندؤمي ئينجا شيدهکهنه وه،
پهسهندي جَيى ئه گهر دهکرَيت، بؤ

پَيدهکرَيت. کاري زؤرينهبوو،
ئهمجارهش ــهوه ــهداخ ب ــه آلم ب
وهکو دهسهآلتدار حيزبي ههردوو
به ژَيرو ژَير ديكة شتهکاني ههموو
ئهم خؤياندا داخراوهکاني لهژووره
بهرژهوهندي بهدأل وله دةستوورهيان

نووسي. خؤيان
دةستوور تَيپهإاندني من بإواي به
پهلهپروزَييه به م ساتهداء کاتء لهم
پارتي يهکَيتيء که دهَلَيت پآ ئهوهمان
قهيرانء توشي ههَلبژاردنهدا لهم
تهواوي به بوون، زؤر هستريايهکي
له متمانه دهنگء بهدهستهَيناني  له

نائومَيدن. ئهمجاره دا ههَلبژاردني
بؤيان که  جَيئومَيد شتَيکي تهنيا 
من ههرَيمه، سهرؤکايهتي مابَيتهوه
ههموو دةستوورهدا لهم پَيموايه
ببهخشن بهسه رؤک دهسهآلتَيک
ههَلبژاردنهدا له م ئهگه ر ئهوهي بؤ
ههرَيميان سهرؤکايهتي پؤستي
بتوانَيت ســه رؤک ما، به دهستهوه
حيزبي خزمهتي بؤ پؤستهکهي
ئاساني به بتوانن بهکاربهَينَيتء
ئهمهش بيسهپَينن. بييانهوَيت ئهوهي
يهکَيتيء که ضَله پووشه دوايهمين
پَيبگرنهوه. خؤياني بيانهوَيت پارتي

کوردستان خه َلکي هيوادارم بؤيه
خوَيندکار، مامؤستاو پياو، ژنء به
دهوَلهمهند، فهقيرو پير، گهنجء
خوَينهوارو کارمهند، کرَيکارو
دژي بهتوندي نهخوَيندهوارهوه
نههَيَلن بووهستنء دةستووره ئهم
بــهرژهوهنــدي حيزبايهتي، نيازي
دَلنيابن بخات. ژَيرپآ نهتهوهيمان
بهئاسانيء ئاوا دةستووره ئهم ئهگهر
بسهپَينرَيت، به سهرماندا بهچاوبهست
نــه وهکــانــي نــه ک ئــَيــمــه ، بــهَلــکــو
گيرؤده بهدهستييه وه داهاتووشمان
بهرزو دهَلَيم  کؤتاييدا له ــن.  ده ب

گهل. ئيرادهي راو پيرؤزبَيت

دةستوور ههر

بيضةسثَينن، مابوو

كرد ئهويشيان

بوَيرَيت ئةمإؤ نيية كةسَيكيش هيض

لةئارادا توإةيي كة لةوةبكات نكوَلي

هَيندة توإةيية ئةم  لةإاستيدا  هةية.

كاية لةناو هــةر نــةك بةرفراوانة

خودي بطرة كؤمةآليةتييةكانداية،

لة سأل دةسةآلتدارةكانيش حيزبة 

لَيرةوةية نــاكــةنــةوة، باسكردني

بةرةنجامَيكي يةكَيتي دووكةرتبووني

دواتريش توإةييةية، ئةم لؤطيكييانةي

هةقيقةتةكة طؤإان ليستي راطةياندني

دةكاتةوة بةرجةستة ثتر
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بآلوكراوةيةكى تايبةتى هةلَبذاردنة، ليذنةى راطةياندنى ليستى طؤِران دةريدةكات

.٦No.  10    Date-٧-٢٠٠٩ذمارة: (١٠)

٥٧
هاوآلتييةكي شاري هةولَير: دةنط بةو ليستةدةدةم كة 

دوايي بتوانم لًيثرسينةوةي لةطةلَدا بكةم

6-7-2009

 ثةيامى نةوشيروان مستةفا له  بواري داراييدا:
که سانَي هه ن موچه ي مانگانه يان زياتر له  ١٠ مليؤن دينارهء  

پَيشمه رگه يه کيش که  حکومه تي هه رَيم ره وانه ي موسًلء دياله و 
   بؤ ل ٣تکريتء که رکوکي ئه کا مانطانةي ١٩٠ هه زار ديناره 

١٩ رؤذي ديــكــة دةيــطــؤأيــن

ماَلثةإَيكي ئةمريكي:
   بؤ ل ٥هاوآلتيياني كوردستان ئؤمَيديان بة ليستي طؤأانة

   بؤ ل ٤

بؤ لة طةنجان كةوتنة 
تةقة

عةدنان عوسمان

دةستثَيكردنء  سةرةتاى  لة  هةر 
خؤئامادةكردن بؤ ليستى طؤإان طةنجان 
لةإادةبةدةرةوة  خرؤشَيكى  جؤشء  بة 
ثَيشوازييان لةم هةنطاوة كردء بوون بة 
جوآلنةوةيةو  ئةم  بةهَيزى  دينةمؤيةكى 
بة  كوردستان  شارةكانى  هةموو  لة  
شةوقَيكى زؤرةوة سةر قافَلةى طؤإانن. 
بة  كوردستان  شارةكانى  هةموو  لة  
شةوقَيكى زؤرةوة سةر قافَلةى طؤإانن. 
بة  كوردستان  شارةكانى  هةموو  لة  

سةرثةرشتى  شوَينةكان  هةموو  لة 
،سةردانى  تيمةكان دةكةن، كؤإدةطَيإن 
ثؤستةرء  دةنَيرن،  نامة  دةكةن،  ماآلن 
،سةردانى  تيمةكان دةكةن، كؤإدةطَيإن 
ثؤستةرء  دةنَيرن،  نامة  دةكةن،  ماآلن 
،سةردانى  تيمةكان دةكةن، كؤإدةطَيإن 

دابةشدةكةن،  بآلوكراوةكان  رؤذنامةو 
تيمة مةيدانييةكان بةإَيدةخةن، سةردانى 
وَينةيةكى  دةكةن،  دَيهاتةكان  ناوضةو 
جوانى دَلطةرمىء خؤشحاَلىء شادومانى 
وَينةيةكى  دةكةن،  دَيهاتةكان  ناوضةو 
جوانى دَلطةرمىء خؤشحاَلىء شادومانى 
وَينةيةكى  دةكةن،  دَيهاتةكان  ناوضةو 

شةقامةكان  شارو  نَيو  لة  رؤذانة 
لة  رَيزطرتن  ئةوثةإى  بة  ثَيشاندةدةن، 
سيما مةدةنييةكانء كةشء هةواى هَيمنى 
نمايشى اليةنطيرىء جؤشء  شارةكان، 
خرؤشى خؤيان دةكةنء ئامادةكارى بؤ 

جةذنى سةركةوتنى طةورة دةكةن.
كة  طةنجانةية  حةماسةتة  ئةم 
طرتؤتةوةو  كوردستانى  سةرانسةرى 
رؤذ دواى رؤذ لة ثةرةسةندنداية، بوةتة 
هةندَيك  بؤ  خةمؤكى  شَلةذانء  هؤى 
رؤذ دواى رؤذ لة ثةرةسةندنداية، بوةتة 
هةندَيك  بؤ  خةمؤكى  شَلةذانء  هؤى 
رؤذ دواى رؤذ لة ثةرةسةندنداية، بوةتة 

اليةنى ئةم وآلتة كة تواناى طةنجى تةنيا 
لة طوَيإايةَلىء ضةثَلةلَيدانء كؤياليةتيدا 
اليةنى ئةم وآلتة كة تواناى طةنجى تةنيا 
لة طوَيإايةَلىء ضةثَلةلَيدانء كؤياليةتيدا 
اليةنى ئةم وآلتة كة تواناى طةنجى تةنيا 

دةبينن. ئةوان  زادةى عةقَلَيكى ثيرانةى 
لة طوَيإايةَلىء ضةثَلةلَيدانء كؤياليةتيدا 
دةبينن. ئةوان  زادةى عةقَلَيكى ثيرانةى 
لة طوَيإايةَلىء ضةثَلةلَيدانء كؤياليةتيدا 

بةسةرضوونء ناتوانن ئايندة بخوَيننةوة، 
هاتنة  ئةم  دةإواننة  ثةذارةوة  بة 
الى  طةنج  وآلت.  الوانى  ثَيشةوةيةى 
هاتنة  ئةم  دةإواننة  ثةذارةوة  بة 
الى  طةنج  وآلت.  الوانى  ثَيشةوةيةى 
هاتنة  ئةم  دةإواننة  ثةذارةوة  بة 

ئةوان نةوةى نوآء تواناو وزةو ئايندة 
الوان  نةعرةتةى  هاوارء  ناطةيةنَيت، 
بؤ  ناكةن  سةير  رةوا  توإةييةكى  بة 
هةموو ئةو نةهامةتييانةى رووبةإووى 
طةنجانى ئةو وآلتة بوةتةوة، بةَلكو تةنيا 
هةموو ئةو نةهامةتييانةى رووبةإووى 
طةنجانى ئةو وآلتة بوةتةوة، بةَلكو تةنيا 
هةموو ئةو نةهامةتييانةى رووبةإووى 

هةَلضونء  ئةويش  دةبينن  ديوى  يةك 
طةنجانى ئةو وآلتة بوةتةوة، بةَلكو تةنيا 
هةَلضونء  ئةويش  دةبينن  ديوى  يةك 
طةنجانى ئةو وآلتة بوةتةوة، بةَلكو تةنيا 

ئاذاوةية، بينينى ديمةنى الوانى توإة لةم 
طؤإانةى  بةو  دَلخؤش  ئَيستاو  دؤخةى 
ئاذاوةية، بينينى ديمةنى الوانى توإة لةم 
طؤإانةى  بةو  دَلخؤش  ئَيستاو  دؤخةى 
ئاذاوةية، بينينى ديمةنى الوانى توإة لةم 

خستوةتة  طةورةى  ترسَيكى  بةإَيوةية 
دةيانةوَيت  تاريكةكانةوةو  هَيزة  دَلى 
خستوةتة  طةورةى  ترسَيكى  بةإَيوةية 
دةيانةوَيت  تاريكةكانةوةو  هَيزة  دَلى 
خستوةتة  طةورةى  ترسَيكى  بةإَيوةية 

بكةن.  لةكةدارى  بَيت  شَيوةيةك  بةهةر 
ئةوان لة بيرى خؤيانى دةبةنةوة كة:

نوَييان  شؤإشى  ئةوانةى   -
شؤإشء  رابةرايةتيى  دةستثَيكردةوةو 
هَيزى ثَيشمةرطةيان دةكردء هيوايةكيان 
بةم طةلة بةخشى لة قؤناغة جياجياكانى 
خةباتى نةتةوايةتيماندا طةنجانَيك بوون 

لة تةمةنى ئةم طةنجانةى ئَيستا.
شارو  نَيو  خةباتى  ئةوانةى   -
قوتابخانةكانيان  زانكؤء  زيندانء شاخء 
طةل  خؤإاطرى  سيمبولى  دةستثَيكردء 
طةنجانةى  ئةم  تةمةنى  لة  هةر  بوون، 

ئَيستا بوون.
كة  سةركردةكانمان  زؤرينةى   -
سةركردايةتيى جوآلنةوةى كوردايةتييان 

دةكرد هةر لة تةمةنى ئةم الوانة بوون.
- هةميشةو لة هةموو دنيادا طةنجان 
نوَيكان  جوآلنةوة  دينةمؤى  سةرقافَلةو 
بوونء شةقامةكانيان دةكردة سةنطةرى 
دروشمة  خستنةإووى  بةرةنطارىء 

نوَيكان.
- طةنج  بؤ خؤى ئةوةندةى مةدلولَيكة 
طؤإانء  نوآ،  عةَقلى  نوآ،  بيرى  بؤ 
- طةنج  بؤ خؤى ئةوةندةى مةدلولَيكة 
طؤإانء  نوآ،  عةَقلى  نوآ،  بيرى  بؤ 
- طةنج  بؤ خؤى ئةوةندةى مةدلولَيكة 

رةنطدانةوةى  ئةوةندة  ثَيشكةوتن، 
تةمةنء سيما نيية. 

بةكورتى، ئةوان لة جؤشء خرؤشء 
كة  كوردستان  طةنجانى  حةماسةتى 
رابةرايةتيى ليستى طؤإانء طؤإانكارى 
تةقةو  كةتونةتة  كوردستاندا  لة  دةكةن 

توشى هيسترياى طةنج بوون.
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خوشك و براياني  به إَيز 

ئه م كاته تان باش

ــي  وه زاره ت إاپه إينه وه   دواي  له  
کوردستان  هه رَيمي  حکومه تي  دارايي 
چ  بو،  يه کگرتو  ســه رده مــه ي  ئه و  چ 
دابه شبوني  دواي  ســه رده مــه ي  ئه و 
ــي،  داراي وه زاره تــي  دو  بؤته   ئيداره  
خه رجي  و  داهات  دارايي  سه رچاوه ي 
بؤ  ته نانه ت  خه َلک  بؤ  نه کراوه   ئاشکرا 
سه رکردايه تي  ئه نداماني  زؤرايه تي 

حيزبه کان.
به عسه وه   رژَيمي  روخاني  دواي  له  
ي   ٪١٧ کوردستان  هه رَيمي  ئيتر  که  
 ٢٠٠٣ له   بإاوه  و  پَي  عَيراقي  داهاتي 
مليار    ٢٥ له   زياتر  ئَيستا  تا  ه وه  
هاتؤته   دؤالر)  ملَيؤن  هه زار   ٢٥ (واته  
هه رَيم  داهاتي  له   جگه   کوردستانه وه ، 
جؤري  ورده کــاري  بَيئه وه ي  خــؤي، 
رون  پــاره  زؤره   ئه م  خه رجکردني 

بکرَيته وه .
بؤ نمونه : ي ن ک هه مو مانگَي زياتر 
زياتر  رؤژي  واته   دؤالر  مليؤن   ٣٠ له  
دا  له  ساَلَيک  (که   دؤالر   مليؤن  له يه ک 
له   ئه په إَي)  تَي  دؤالر  مليؤن   ٣٦٠ له  
بودجه ي ئيداره ي سلَيماني و گه رميان 
ته نانه ت  که س،  بَيئه وه ي  وه رئه گرَي 
ئاگاداري  سه رکردايه تي،  ئه ندامه کاني 

جؤري سه رفکردني بن.
ساماني  هه مومانه ،  ساماني  ئه مه  
بزانَي  هه يه   هه قي  خه َلک  خه َلکه ،  هه مو 
ئَيمه   ئه کرَي،  سه رف  چؤن  چه نده  و 
له  دابه شکردني  عه داله ت  ئه مانه وَي 
ساماني وآلته که ماندا هه بَي و شه فافيه ت 

له  جؤري سه رفکردني دا هه بَي.
بؤ  ئه کا  کار  گــؤران  ليستي  بؤيه  

ئه وه ي:
١) داهات و خه رجي هه رَيم که  پَيکدَي 
که  له   له ١٧٪  له گه َل  ناوخؤ  داهاتي  له  
به روني  و  ئاشکرايي  به   دَي.  به غداوه  
هه موو ساَلَي له  په رله ماني کوردستاندا 
باس بکرَي و ورده کارييه کاني گفتوگؤي 
ده زگاکاني  رَيگه ي  له   و  سه ربکرَي  له  

راگه ياندنه وه  بآلو بکرَيته وه .
سه ربه خؤ  نه زاهه تي  هه يئه تَيکي   (٢
شاره زا  و  ئازا  و  بَياليه ن  که ساني  له  
به  هاوکاري له  گه َل هه يئه تي نه زاهه ي 
دابـــمـــه زرَي و ده ســه آلتــي  ــراق  ــَي ع
که س  هه مو  ــي  داراي لَيپرسينه وه ي 
و  حکومه تي  ده زگايه کي  و  اليه ن  و 

گرَيبه ستي نهَيني و ئاشکراي هه بَي. 
حيزبه کان،  دارايي  يارمه تيداني   (٣
رَيکبخرَي  قانون  به   جياوازي،  به بَي 
ملکه چي  حيزبه کان  ــه ي  ــودج ب و 
و  نــه زاهــه   هه يئه ي  لَيپرسينه وه ي 

چاودَيري دارايي و په رله مان بَي.
٤) رَيگه  نه درَي به  که سان و اليه ني 
که   حکومه تي  و  حيزبي  ده سه آلتداري 
بازرگاني  و  له بازار  خؤيان  نفوزي 
کــاروبــاري  لــه   و  تايبه تدا  کــه رتــي 
به   گشتيدا  که رتي  دارايــي  و  ئابوري 
کاربهَينن، به  قانون رَيگه يان لَي بگيرَي 
له گه َل  لَيپرسينه وه ي  سه رپَيچيکه ر  و 

بکرَي و سزاي قانوني بدرَي.
کارمه نداني  موچه ي  سيسته مي   (٥
رَيکبخرَيته وه .  سه رله نوَي  حکومه ت 
دادي  دابينکردني  رَيگه کاني  له   يه کَي 
موچه ي  ده ســتــکــاري  کؤمه آليه تي 

حکومه تييه .  کارمه نداني  مانگانه ي 
و  موچه   به رزترين  له نَيوان  جياوازي 
ئه گاته   جار  هه ندَي  موچه دا  نزمترين 
بَيدادييه کي  که  ئه مه ش  دوسه دجار 
ساماني  دابه شکردني  له   ئاشکرايه  

نيشتماني دا.
موچه ي  هه ن  که سانَي  نمونه :  بؤ 
 ٧ له   و  مليؤن   ١٠ له   زياتر  مانگانه يان 
مليؤن و له  ٥ مليؤن ديناره  و که سانَي 
هه زار   ١٤٠ مانگانه يان  موچه ي  هه ن 
حکومه تي  که   پَيشمه رگه يه ک  و  ديناره  

و  دياله   و  موسَل  ره وانــةى   هه رَيم 
سنوري  ئه کا  که رکوکي  و  تکريت 
ده ستدرَيژي  له   کوردستان  هه رَيمي 

بپارَيزن ١٩٠ هه زار ديناره .
بؤيه  ئه بَي: 

جؤرَي  موچه  به   سيستمي  يه که م، 
که مي  اليه ني  له گه َل  رَيکبخرَيته وه  
بودجه ي مانگانه ي دابينکردني پَيويستيه  

بنه ره ته کاني خَيزاندا بگونجَي.
پله   زؤره کـــانـــي  مــوچــه   دوه م، 
تايبه تيه کاني آ و ب و وه زير و ئه ندام 

په رله مان و مه کته ب سياسييه کان که م 
موچه   ئه وه دا  له  به رامبه ر  و  بکرَيته وه  
نزمه کاني کارمه نداني پله کاني خواره وه  
ژيانَيکي  که   به جؤرَي  به رزبکرَيته وه  
دابين  ئاسايي  کارمه ندَيکي  بؤ  ئه وتؤ 
بکا که  شايسته ي مرؤڤي سه رده م بَي.

گَيإانه وه ي  بؤ  ده ربکرَي  قانونَي   (٦
هه مو ئه و بينا و زه وي و مومته له کاتي 
و  حيزبه کان  اليــه ن  له   که   حکومه ت 
کراون  داگير  ده سه آلتداره وه   که ساني 

بؤ ده وَله ت.

ثةيامى نةوشيروان مستةفا له  بواري داراييدا:

که سانَي هه ن موچه ي مانگانه يان زياتر له  ١٠ مليؤن دينارهء  پَيشمه رگه يه کيش که  حکومه تي 

هه رَيم ره وانه ي موسَلء ديالهء تکريتء که رکوکي ئه کا مانطانةي ١٩٠ هه زار ديناره 

(ي ن ک) هه مو مانگَي زياتر له  ٣٠ مليؤن دؤالر واته  
رؤژي زياتر له يه ک مليؤن دؤالر  (که  له  ساَلَيکدا له  
٣٦٠ مليؤن دؤالر تَي ئه په إَي) له  بودجه ي ئيداره ي 
سلَيماني و گه رميان وه رئه گرَي بَي ئه وه ي که س، 

ته نانه ت ئه ندامه کاني سه رکردايه تي، ئاگاداري جؤري 
سه رفکردني بن

بؤ  بازيان  لةشارؤضكةى 
طؤِرانء  ليستى  ثشتطيريكردن 
ِرَيزلَينان لة ئةنداماني ثةرلةماني 

سةدو  كوردستان  داهاتووى 
بةثةنجاو  بازيان  الوى  يانزة 
ليستى  ثــؤســتــةرى  حـــةوت 
ــةرةو  ب بةِرَيكةوتن  طـــؤِران 
تاثشتطيرى  زةرطةتة  طردةكةى 
ثيشان  طؤِران  بؤليستى  خؤيان 

بدةن.

 طةنجانى بازيان بة شَيوازَيكى 
دروشمى  ــةدةم  ب و  هَيمنانة 
دةستوري  بة  دذ  جؤراجؤر 
ماوةبةسةرضوو،  ثةرماني 
ياسا،  نةبونى  ئيدارى،  طةندةَلى 
بةحيزب  حكومةتى  دةسةآلتى 
بودجةىء  خــواردنــى  ــراو،  ك

مافى  ــى  ــوون ــةب ن مــيــلــلــةتء 
لة  وئافرةتان  ذنان  طةنجانء 
طةياندة  خؤيان  كوردستان 
ــةو لــةاليــةن  ــةت طـــردي زةرط
سةرؤكي  مستةفا،  نةوشيروان 
بةرثرساني  ــؤِرانء  ط ليستي 

ديكةوة ثَيشوازييان لَيكرا.

لة بازيانةوة بؤ طردي طؤأان
ديار ئةحمةد

شةقامى «طؤأان»

هيَمن لهؤني

خةَلكى  لة  ــك  زؤرَي ئَيوارةدا  هاتنى  لةطةأل 
شةقامى  بــةرةوة  ثيرةوة  طةنجء  بة  سلَيمانى 
لة  دةكةن  بةشدارى  بةإَيدةكةونء  سةهؤَلةكة  
شةقامى  بــةرةوة  ثيرةوة  طةنجء  بة  سلَيمانى 
لة  دةكةن  بةشدارى  بةإَيدةكةونء  سةهؤَلةكة  
شةقامى  بــةرةوة  ثيرةوة  طةنجء  بة  سلَيمانى 

ئاآلى  طؤإانء  ليستى  ثاَلثشتى  كةرنةظاَلةكانى 
لة  دةكةن  بةشدارى  بةإَيدةكةونء  سةهؤَلةكة  
ئاآلى  طؤإانء  ليستى  ثاَلثشتى  كةرنةظاَلةكانى 
لة  دةكةن  بةشدارى  بةإَيدةكةونء  سةهؤَلةكة  

بةدرَيذايى  سةهؤَلةكة  دةدرةوشَيننةوة،  مؤمةكة 
ئاآلى  طؤإانء  ليستى  ثاَلثشتى  كةرنةظاَلةكانى 
بةدرَيذايى  سةهؤَلةكة  دةدرةوشَيننةوة،  مؤمةكة 
ئاآلى  طؤإانء  ليستى  ثاَلثشتى  كةرنةظاَلةكانى 

) ساَلى رابردوو شوَينَيك بوو بؤنمايشةكانى 
بةدرَيذايى  سةهؤَلةكة  دةدرةوشَيننةوة،  مؤمةكة 
) ساَلى رابردوو شوَينَيك بوو بؤنمايشةكانى 
بةدرَيذايى  سةهؤَلةكة  دةدرةوشَيننةوة،  مؤمةكة 

١٨)
شةقام  تةنيا  جيهان،  بة  ثيشاندانى  دةسةآلتء 
بيكاتة  ثَيوةبكاتء  شانازى  دةسةآلت  كة  بوو 
سلَيمانى،  لة  كةموكوإييةكانى  بؤ  ماسكَيك 
بة  شةقامة  ئةو  فيستيظاَلَيكدا  بؤنةو  هةر  لةطةأل 
سلَيمانى،  لة  كةموكوإييةكانى  بؤ  ماسكَيك 
بة  شةقامة  ئةو  فيستيظاَلَيكدا  بؤنةو  هةر  لةطةأل 
سلَيمانى،  لة  كةموكوإييةكانى  بؤ  ماسكَيك 

ناوخؤيىء  كةناَلة  شاشةكانى  لة  دةكراو  حيزبى 
ئةمإؤكة  بةآلم  دةدرا،  ثيشان  سةتةاليتةكاندا 
جياوازة ميللةت هؤشيارة ئةوانةى ثَييانوابوو كة 
هةركةسَيك  دةسةآلتدارةء  لةطةأل  كورد  ميللةتى 
هَيزى هةبَيت ضةثَلةء نمايشى بؤ دةكات هةَلةبوو، 
هةركةسَيك  دةسةآلتدارةء  لةطةأل  كورد  ميللةتى 
هَيزى هةبَيت ضةثَلةء نمايشى بؤ دةكات هةَلةبوو، 
هةركةسَيك  دةسةآلتدارةء  لةطةأل  كورد  ميللةتى 

هةَلبذاردنةكان  كةمثةينى  دةستثَيكردنى  لةطةأل 
هَيزى هةبَيت ضةثَلةء نمايشى بؤ دةكات هةَلةبوو، 
هةَلبذاردنةكان  كةمثةينى  دةستثَيكردنى  لةطةأل 
هَيزى هةبَيت ضةثَلةء نمايشى بؤ دةكات هةَلةبوو، 

ضةثَلة  سةهؤَلةكةو  شةقامى  دَينة  ئَيستا  خةَلكى 
هةَلبذاردنةكان  كةمثةينى  دةستثَيكردنى  لةطةأل 
ضةثَلة  سةهؤَلةكةو  شةقامى  دَينة  ئَيستا  خةَلكى 
هةَلبذاردنةكان  كةمثةينى  دةستثَيكردنى  لةطةأل 

هؤشيارةء  ميللةت  لــَيــدةدةن،  مــوعــارةزة  بؤ 
شةقامى  طؤإانن،  لةطةأل  ئةوان  كة  سةلماندى 
موعارةزةء  نمايشى  بووةتة  ئةمإؤ  سةهؤَلةكة 
شةقامى  طؤإانن،  لةطةأل  ئةوان  كة  سةلماندى 
موعارةزةء  نمايشى  بووةتة  ئةمإؤ  سةهؤَلةكة 
شةقامى  طؤإانن،  لةطةأل  ئةوان  كة  سةلماندى 

نيشانةى  ئةمة  دةبينرَيت،  بةكزى  ــةآلت   دةس
موعارةزةء  نمايشى  بووةتة  ئةمإؤ  سةهؤَلةكة 
نيشانةى  ئةمة  دةبينرَيت،  بةكزى  ــةآلت   دةس
موعارةزةء  نمايشى  بووةتة  ئةمإؤ  سةهؤَلةكة 

سةرسوإمانى  جَيطاى  نةوعييةء  ثَيشكةوتنَيكى 
سةلماندى  ئةمإؤ  ميللةت  خةَلكى،  لة  زؤرَيكة 
سةرسوإمانى  جَيطاى  نةوعييةء  ثَيشكةوتنَيكى 
سةلماندى  ئةمإؤ  ميللةت  خةَلكى،  لة  زؤرَيكة 
سةرسوإمانى  جَيطاى  نةوعييةء  ثَيشكةوتنَيكى 

بةرنامةء  خاوةن  موعارةزةيةكى  بــةدواى  كة 
بَلَيت  دةسةآلت  بة  ئامادةية  دةطةإَيتء  ئيرادةدا 
بةرنامةء  خاوةن  موعارةزةيةكى  بــةدواى  كة 
بَلَيت  دةسةآلت  بة  ئامادةية  دةطةإَيتء  ئيرادةدا 
بةرنامةء  خاوةن  موعارةزةيةكى  بــةدواى  كة 

سياسى  هؤشيارى  بؤ  خؤشحاَلية  جَيطاى  نا، 
بَلَيت  دةسةآلت  بة  ئامادةية  دةطةإَيتء  ئيرادةدا 
سياسى  هؤشيارى  بؤ  خؤشحاَلية  جَيطاى  نا، 
بَلَيت  دةسةآلت  بة  ئامادةية  دةطةإَيتء  ئيرادةدا 

ناوضةكانى  طشت  سلَيمانىء  خؤإاطرى  خةَلكى 
سياسى  هؤشيارى  بؤ  خؤشحاَلية  جَيطاى  نا، 
ناوضةكانى  طشت  سلَيمانىء  خؤإاطرى  خةَلكى 
سياسى  هؤشيارى  بؤ  خؤشحاَلية  جَيطاى  نا، 

بة  ــار  زؤرج دةرةوة  وآلتانى  لة  كوردستان. 
ناوضةكانى  طشت  سلَيمانىء  خؤإاطرى  خةَلكى 
بة  ــار  زؤرج دةرةوة  وآلتانى  لة  كوردستان. 
ناوضةكانى  طشت  سلَيمانىء  خؤإاطرى  خةَلكى 

دةطؤإَينء  ناوى شةقامء شوَينةكان  رووداوَيك 
بة ئةمرى واقيع ناوَيكى بؤ فةرز دةكات، ئةمإؤش 
ناوى  فةرزى  سلَيمانى  شةوانى  كةرنةظاَلةكانى 
بة ئةمرى واقيع ناوَيكى بؤ فةرز دةكات، ئةمإؤش 
ناوى  فةرزى  سلَيمانى  شةوانى  كةرنةظاَلةكانى 
بة ئةمرى واقيع ناوَيكى بؤ فةرز دةكات، ئةمإؤش 

طؤإانى كرد بةو شةقامةى كة دةسةآلت شانازى 
«سةهؤَلةكة»  نةمانةوَيت  بمانةوَيتء  ثَيوةدةكرد. 
طؤإانى كرد بةو شةقامةى كة دةسةآلت شانازى 
«سةهؤَلةكة»  نةمانةوَيت  بمانةوَيتء  ثَيوةدةكرد. 
طؤإانى كرد بةو شةقامةى كة دةسةآلت شانازى 

ئَيستا شةقامى طؤإانة.ئَيستا شةقامى طؤإانة.
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ليستى  كانديدَيكى  ءةك  ئَيوة  طؤإان:  بةرةو 
ضى  بةنيازن  ثةرلةمان  ضوونة  ئةطةر  طــؤإان 
كؤمةَلطاى  لة  هَيشتا  ثَيتانواية  بكةن،  ذنان  بؤ 
بةوةية  ثَيويستى  ذنــان  كَيشةي  كوردستاندا 

خةباتى بؤبكرَيت؟ 
- لةءآلتى ئَيمةدا ذن لة هةموو ضينء تَويذةكان 
دةدةينآ  بةَلَينيان  ئةوة  لةبةر  ضةوساوةية  زياتر 
لة هةموو مافةكانيان بكةينء ءة ئةم  كة داكؤكى 
نةهَيشتنى  ءةك  بكةين  جَيبةجآ  بؤ  شتانةشيان 
هةموو  لة  رةطةزدا  هةردوو  نَيوان  لة  جياكارى 
بوارةكانى ذياندا، قةآلضؤكردنى هةموو جؤرةكانى 
توندوتيذيى جةستةيىء روحى دذى ذنانء دابين 
ذنانةى  ئةو  بؤ  نيشتةجَيبوون  شوَينى  كردنى 
قةدةغةكردنى  دةبن،  كَيشانة  ئةمجؤرة  تووشى 
هةر جؤرة هةراسانكردنَيكى سَيكسى دةرهةقيان 
جؤرة  ئةو  توندى  سزادانى  ــت،  دةدرَي ئةنجام 
ئةنجام  بةرامبةر  كارانةيان  ئةم  كة  كةسانةى 
بؤ  طةورةتر  بودجةيةكى  تةرخانكردنى   دةدةن، 
مووضةو  تةندروستى،  كؤمةآليةتىء  ضاودَيرى 
بيمةى دايك  لة قؤناغى دوو طيانى، بةخَيوكردنى 
رَيذةى   تةرخانكردنى  لة  بةرطريكردن  و  منداَل 
شياو بؤ ذنان لة هةموو دامودةزطاكانى دةوَلةت، 
دابينكردنى  دارايــىء  يارمةتى  ثَيشكةشكردنى 
راهَينانء  خولى  كردنةوةى  كؤمةآليةتى،  بيمةى 
ذنة  بؤ  خانةنشينى  مــووضــةى  دابينكردنى 

بةرهةمهَينةكانى ناوماأل.
طؤإاندا  ليستى  لة  ذنان  طروثى  طؤإان:  بةرةو 
كةيةك لةسةر سَيى ذمارةى ثاَلَيوراوانة، هةوَلدةدةن 
بةيةكةوة بةرنامةيةكء ئةجَيندايةكى تايبةتتان 

هةبَيت بؤ ذنانء كَيشة كؤمةَاليةتييةكان؟
سةدةى  لة  توندوتيذيى  جؤرةها  رؤذانة    _
مافيان  دةكرَيت  ذنانمان  دذى  يةكدا  بيستء 
ئةم  كة  كةسانةى  ئــةو  بَيئةوةى  ــت،  دةخــورَي
توندوتيذيانة بةرامبةر ذنان دةكةن سزا ءةربطرن 
حةشاردةدةن  خؤيان  حزبدا   ركَيفى  ذَيــر  لة 
هةية  دامودةزطا  ضةندين  كة  ئةوةى  سةرةإاى 
كةءا  دةبينين  هةروةها  ذنان  مافى  ثاراستنى  بؤ 
نةيتوانيوة  تائَيستا  هةية  ثةرلةمانمان  ساَلة   (١٧)
ئةنجامدانى   لة  رَيزطرتن  بؤ  دةربكات  ياسايةك 
توندوتيذيى دذى ذنان، ثاراستنى مافةكانيان. بةَلَى 
ئةجيندايةكى  داوةء  هةوَلمان  ذنان  طروثى  ءةك 

تايبةتمان هةية بؤ ذنانء كَيشة كؤمةآليةتيةكان.
خؤتاندا  كارةكةى  بوارى  لة  طــؤإان:  بةرةو 

ثَيتانواية دةبَيت ض طؤإانكارييةك بكرَيت؟
 - ءةك مامؤستايةكى زانكؤش ثَيوستة يةكةم 
دةستَيوةردانى  دةبَيت  بكرَيت  زانكؤدا  لة  كة  شت 
ءةك  ضونكة  دووربخرَيتةوة،  زانكؤ  لة  حزبى 
ئةكاديميةوة  شوَينَيكى  زانكؤ  دةزانين   هةمووان 
خوَيندكار  كة  زانستيية  ئاستى  بةرزترين 
كؤمةَلطا،  هةموو  خزمةتكردنى  بؤ  ثَيدةطةيةنَيت 
بةشء  ــةرؤك  س مامؤستاء  دانانى  هةروةها 
راطرةكان  بةثَيى بإوانامةو ئاستى زانستيانء  بة 
بةستنةوةى  زانكؤىء  سيستمى  ئةليكترؤنكردنى 
بة  بةيةكةوة،  هةرَيم  ناوخؤييةكانى  زانكؤ 
زانكؤكانى عيراقء جيهان، بةرزكردنةوةى ئاستى 
ثةيإةوكردنى  مامؤستايان،  ئةكاديمى  زانستىء 
جيهانيةكان،  ثَيوةرة  ثَيى  بة  بةردةوام   فَيركارى 
كاراكردنى لَيكؤَلينةوةى زانستى بةجؤرَيك بضَيتة 

خزمةتى ثالنى ستراتيذى هةرَيم، خزمةتى اليةنى 
هاوآلتييان،  تةكنيكى  زانستىء  رؤشنبيريىء 
ثالنى  طــوَيــرةى   بة  خوَيندكاران   ءةرطرتنى 
ثَيشوةخت، سازدانى طةشتى زانكؤى بؤ خوَيندكاران 
ددان  ثزيشكَيكى  ءةك  ثسثؤإييان.  طوَيرةى  بة 
بوارى   لة  بكرَيت  طؤإانكارى  دةبَيت  ثَيمواية 
ليستةكةشماندا  بةرنامةى  لة  ءةك  تةندروستيدا 
ذَيرخاني  دامةزراندنةى  بة  ثَيويستمان  هاتووة، 
بةطوَيرةى  تؤكمةية  تةندروستى  كةرتَيكى 
ستانداردة جيهانييةكان، ثةيإةوكردنى سيستمَيكى 
لة  ثارة  حكومةت  تةنيا  كة  تةندروستى  بؤ  نوآ 
طوَيرةى   بة  بةَلكو  سةرفنةكات،  طشتيدا  كةرتى 
ثَيوست خزمةتكردنى تةندروستي لة كةرتى تايبةت 
بكرَيتء بَيبةرامبةر يان بةرامبةر نرخَيكى رةمزى 
كةشَيكى  دابينكردنى  هاوآلتييان،  بة  بيداتةوة 
لةنَيوان  نةخؤشخانةكاندا  لةناو  دادثةروةرانة 
نةخؤشدا،  تةندروستييةكانء  كاديرة  هةموو 
كةمتةرخةمَيك  لةهةر  ياساى  لَيثَيضينةوةى 
هاوآلتييان  تةندروستى  ــانء  ذي بة  ــةق  دةره
زانستىء  ئاستى  بةرزكردنةوى  ئةنجامبدرَيت، 
تةندروستييةكان،  كارمةندة  ثزيشكء  ثيشةى 
ثةيإةوكردنى فَيركارى ثزيشكى بةردةوام  بة ثَيى 
ثَيوةرة جيهانيةكان، كردنةوةى سةنتةرى ثزيشكى 
لة ثسثؤريية ءردةكان، دانانى دةستةيةكى ثسثؤإ 
ئةهلييةكانء  نةخؤشخانة  ضاودَيريكردنى  بؤ 
بةخشينى ثلةبةندى ثَييان بة طوَيرةى ستانداردى 
تايبةت  بيمةى  سيستمى  ثَيإةوكردنى  جيهانى، 
تايبةت،  ثَيداويستى  خاوةن  لَيقةوماو  هةذارء  بؤ 
بةرزكردنةوةى  دةرمانء  جؤرى  ضاودَيركردنى 

رؤشنبيرى تةندروستى كؤمةَلطا.

طروثى ذنان لة ليستى طؤأاندا، هةولَدةدةن 
بةيةكةوة ئةجيَندايةكى تايبةتيان هةبَيت بؤ ذنانء 

كَيشة كؤمةآليةتيةكان

د. ذووان جةمال رةشيد:

كانديدةكانى ليستى طؤأان

طرنطى ليستى طؤأان نةهَيشتنى طةندةَلىء 
رةتكردنةوةى تاكأةوىء ناعةدالةتيية 

لة كؤمةلَطةكةماندا 

كاروان ساَلح ئةحمةد:

كاروان ساَلح ئةحمةد، كانديدى ليستى طؤإان بؤ 
ثةرلةمانى كوردستان، لة ديمانةيةكى بةرةو طؤإان 
دةكاتء  طــؤإان  ليستى  دروستبوونى  بة  ئاماذة 
ئيرادةية  طَيإانةوةى  طؤإان  ليستى  طرنطى  ثَييواية 
بؤ طةلء رةتكردنةوةى تاكإةوىء ناعةدالةتى لةناو 
كؤمةَلطةء نةهَيشتنى طةندةَلى لة سيستمى ئيداري لة 

هةرَيمى كوردستان.
طؤإان ضيية  ليستى  بوونى  طرنطي  طؤران:  بةرةو 

لةم قؤناغةدا؟ 
بؤ  ئيرادةية  طَيإانةوةى  طؤإان  ليستى  طرنطى   *
لةناو  ناعةدالةتى  تاكإةويىء  رةتكردنةوةى  طةلء 
ئيداريي  سيستمى  لة  طةندةَلى  نةهَيشتنى  كؤمةَلطةء 
لة هةرَيمى كوردستان. هةذدة ساَلة كؤمةآلنى خةَلك 
هةموو  ئةو  بةرامبةر  لة  طرتووة  بةخؤياندا  دانيان 
كراوة،  خةَلك  لة  زوَلمء ستةمانةى  نادادثةروةريةء 
بةبيانوى جيا جياء لة بوارى جيا جيا، بةو سيستمة 
سةقةتةى ثاوانخوازية بَيسةروبةريةى كة بيانوى بؤ 
خةتةر لةسةر ئةزمونى كوردىء ساوايى حكومةتء 
بارودؤخى ناوضةكانى كوردستانء زؤر شتى ديكة 
كة وايكرد طةندةَلى بضَيتة ناو تةواوى دامودةزطاكانى 
كؤمةَلطةى  ذيانى  اليةنةكانى  تةواوى  كوردستان، 
كوردى  كؤمةَلطةى  كة  وايكردووة  ئةمةش  كوردى، 
هةراسان بَيت، ضيتر ئةم دةسةآلتةى قبوأل نةبَيت، بؤية 
طؤإان حةتميةتَيكى مَيذووييةء هيض هَيزَيك ناتوانَيت 
رَيطرى لةبةردةم شةرعيةتء رةواى طؤإاندا بكات، 
دَلةإاوكَيى  يةكةمء  قؤناغى  طؤإان  ثَيمواية  بؤية 
لةالى خةَلك بإيوة، هاتنةكايةى بةدامةزراوةييكردنى 
طؤإانء بةرنامةكانى تادَيت روونء ئاشكراتر دةبنء 

لة خةونةوة بوون بة هةقيقةتَيكى حاشا هةَلنةطر.
بةرةو طؤران: بةرنامةى ليستةكان هةمووى بةَلَينى 
طةورةى تَيداية بؤ خةَلك، ليستى طؤإان دةيةوَيت بةض 
دةتوانَيت  كة  بيسةلمَينَيت  ميكانيزمَيك  ئاليةتَيكء 

بةَلَينةكانى جَيبةجآ بكات؟
بهَينَيتةدى  بةَلَينةكانى  ليستى طؤإان دةتوانَيت   *
فةوزاى  طةندةَلىء  كةشوهةواى  لةناو  كة  ئةوةية 
بَيسةروبةرى دةسةآلت بؤ تةواوى كةسايةتييةكان، 
ليستى طؤإان دةستبةرداربوون لة ثؤستء ثلةءثايةو 
هةَلطرتنى  تاك،  بةرذةوةندييةكانى  رةتكردنةوةى 
بة  بةرامبةر  نةبردن  كإنوش  هةقخوازيىء  ثةيامى 
طؤإاندا  ليستى  ثةيامى  ضوارضَيوةى  لةناو  ئةوانةى 
جوامَيرانة  هةَلوَيستى  يان  خؤشطوزةرانى  لةنَيوان 
دةكةوينة  يان  دةبين  دةسةآلتدا  تاقمَيكى  لةطةأل 
ئَيمة  كة  بةَلَينة  باشترين  نيشتمان،  طةلء  سةنطةرى 
داومانة دةستمان لة هةموو بةذةوةنديية كةسييةكانى 
ئَيستا  ئَيمة  بَلَيين  دةمانةوَيت  هةَلطرتووة،  خؤمان 
نةك  ئةستورترين  ثشت  خؤماندا  ميللةتى  لةناو 
ليستى  بؤية  ئاوابوونة،  لة  كة رؤذيان  تاقمَيك  لةناو 
طؤإان بةشَيك لة ئيلتيزاماتى خؤى جَيبةجَيكردووة، 
ضووة  كة  ئةخالقيية  ئيلتيزامى  ديكةشى  بةشةكةى 

دةسةآلت بةرنامةكةى جَيبةجآ دةكات.
دةتوانَيت  تاضةند  طؤإان  ليستى  طؤران:  بةرةو 
رَيطربَيت لة هةموو نادادثةروةرييةك كة بةشَيوةيةكى 

فراوان لة هةرَيمى كوردستان رةطى داكوتيوة؟
زؤرترو  كوردستان  خةَلكى  كؤمةآلنى  ضةند   *
جديتر لة دةورى ليستى طؤإان كؤببنةوةء ثشتيوانى 
ليستةكةمان  ئةوةندةش  ثَيبدةن،  دةنطى  لَيبكةنء 
بةشةرعيةتى  ناعةدالةتييةكانء  لة  رَيدةطرَيت 
جةماوةرى  ثشتيوانى  ــان  ــةزراوةك دام ياساىء 

لة رةطء ريشةوة  طةندةَلى  نا عةدالةتى  كوردستان 
سيستمَيكى  هةرَيمدا  سةرتاسةرى  لة  هةَلدةكةنَيتء 
ديموكراتىء ثَيشكةوتوو بؤ يةكسانى كؤمةآليةتىء 
هةموو  لة  كورد  مافةكانى  تةواوى  فةراهةمكردنى 
ياسا  بةرامبةر  لة  يةك  وةك  ذياندا  بوارةكانى 
سةروةر بَيت لةسةر هةموو تاكَيكى ئةم كؤمةَلطةية، 
دادةنرَيت  بةرنامة  دةوَلةمةندترين  بة  طؤإان  ليستى 
تائَيستا لةطةأل سةركةوتنى ئةم ليستة قؤناغ بة قؤناغ 

بةرنامة جَيبةجَيدةكات.
خؤت  بةرنامةى  كانديدَيك  وةك  طؤران:  بةرةو 

ضيية ئةطةر ضوويتة ثةرلةمانى كوردستان؟ 
بةرنامةم  دوو  ليستى طؤإان  كانديدَيكى  * وةك 
هَيناء  كورسييةكانمان  زؤرينةى  ئةطةر  ثَيشة  لة 
ضووينة دةسةآلت، يةكةميان تةواوى دامودةزطاكانى 
فةزايةى  ئةو  طةندةَلىء  لة  بكةينةوة  ثاك  حكومةت 
سيستمَيكى  ياساء  بة  طيرؤدةيةتى  خةَلك  ئَيستا 
تيايدا  كة  ــة  دادوةران دةسةآلتَيكى  بيناى  مؤدَيرن 
حكومةتى  نةهَيآلنى  دةسةآلتةكان  جياكردنةوةى 
حيزبىء  ـــاى  دادط حيزبىء  زانــكــؤى  حيزبىء 
تةواوى  لة  حيزبى  ثةروةردةى  حيزبىء  ثةرلةمانى 
بةرنامةى  ثاكبكةينةوة،  حكومةت  دامودةزطاكانى 
ليستى  وةك  بووين  ئؤثؤزسيؤن  ئةطةر  دووةممان 
ئةركةكانمان  بةرامبةر  لة  كة  دةدةين  بةَلَين  طؤإان 
ئازايانةو بوَيربين، بؤئةوةى ثةردة لةسةر هةموو شتة 
شاراوةكانى ناو ثةرلةمانء حكومةت هةَلبدةينةوةء 
ئةركء  ئةوكات  بهَينينء  لَيبةئاطا  جــةمــاوةرى 
ليستى  واية  هيواشم  دةكةين،  جَيبةجآ  مافةكانمان 
طؤإان بة ثاَلثشتى خةَلكى كوردستان دةنطَيكى باش 
برينةكانى هاوآلتيانى  دةهَينَيتء دةتوانَيت ساإَيذى 

كوردستان بكات.

ثرؤفايل:
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ماَلثةري ماركَيتثلةيس، كة ماَلثةرَيكي 
لَيكؤَلينةوةي  بة  تايبةتة  ئةمريكيية 
راثؤرتَيكيدا  لة  نةوت،  ئابووريء  بواري 
هةرَيمي  هةَلبذاردنةكاني  بة  سةبارةت 
تةشةنةسةندني  لة  باس  كوردستان 
طةندةَلي لة هةرَيمةكة دةكات، كة نةوتي 
هةرَيمةكة نةبووةتة هؤي خؤشطوزةراني 
كؤمثانياي  هةرَيمةكةء  هاوآلتيياني 
طةندةَلي  بووني  بةهؤي  بيانيةكانيش 
زؤرةوة هةستيارن بةرامبةر ئةنجامداني 
نةوتء  لةبواري  وةبةرهَينان  ثرؤذةي 

طازدا.
هةرَيمي  مانطةدا  ئــةم  كؤتايي  لة 
ثةرلةمانء  هةَلبذاردني  كوردستان 
كوردةكان  ئةنجامدةدات،  سةرؤكايةتي 
لةدواي ساَلي (١٩٩١)ةوة سةربةخؤييةكي 
بةدةستهَيناوة،  سةربازييان  سياسيء 
داهاتي  بةإَيوةدةبةن،  هةرَيمةكة  خؤيان 
هةرَيمةكةش  سروشتي  طازي  نةوتء 
دةكرَيت،  مةزةندة  مليار دؤالر  دةيان  بة 
كآ  كة  لةوةية  ضاويان  هةمووان  بؤية 

هةَلبذاردنةكان دةباتةوة.
ضةندين  كوردةكان  ئــةوةي  لةطةأل 
ــردن  ــوةب ــةإَي ب خــؤ  لةثَيناو  ســـةدة 
بةرهةمي  ئَيستا  خةباتيانكردووة، 
بةآلم   ديــارة،  روونــي  بة  خةباتةكةيان 
بَيزارنء  هةرَيمةكة  هاوآلتيياني  ئَيستا 
طةندةَلي لة هةرَيمةكة تةشةنةدةسةنَيتء 
ســةدان  بة  ــان  ــدارةك ــةآلت دةس ثارتة 
ساماني  ســةروةتء  لة  دؤالر  مليؤن 
بةرذوةندي  بؤ  دةبةنء  هةرَيمةكةيان 
لةطةأل  بةكاريدةهَينن،  خؤيان  سياسي 
ئةوةشدا تةواوي بةرثرسة باآلكاني ئةو 
دوو ثارتة دةسةآلتدارة لةوة ئاطادارنين 
كة ثارتةكانيان مانطانة ضةندة لة بودجةي 

محةمةد  «بؤنموونة  دةبـــةن،  طشتي 
ثارتي  باآلي  بةرثرسَيكي  كة  قادر،  مةال 
لةوةي  بَيئاطاية  كوردستانة،  ديموكراتي 
حكومةت  لة  ضةند  مانطانة  ثارتةكةي 
ضةند  ثارتي  نازانم،  من  وةردةطرَيت» 
من  ضونكة  وةردةطــرَيــت،  حكومةت  لة 
بةرثرسيارَيتي ئةوةم نيية لة حيزبةكةمدا 

كة ئاطاداري بودجة بم».
حيزبييةكان  بةرثرسة  تةنيا  ئةوة 

بةرثرساني  بةَلكو  بَيئاطان،  لةمة  كة  نين 
ئاطادارنين  باآلشدا  ئاستي  لة  حكومي 
مانطانة ئةو دووثارتة ضةندة لة بودجةي 
حسَين،  فوئاد  دكتؤر  ــةن،  دةب طشتي 
هةرَيم،  سةرؤكايةتي  ديواني  سةرؤكي 
لةم رووةوة دةَلَيت: «من نازانم، ئةوة لة 

ثةرلةمان بثرسة». 
هةرضةندة زانيارييةكان زؤر نهَينيش 
نين، بؤنمونة محةمةد تؤفيق، كة يةكَيكة لة 
سةركردةكاني ثَيشووي يةكَيتي نيشتماني 
دانثَيدانانَيكي  بة  ئاماذة  كوردستان، 
ثةرلةماني كوردستان دةكات،  سةرؤكي 
كة لة يةكَيك لة دانيشتنةكاني ثةرلةماندا 
لة  هــةريــةك  كة  نابوو  بـــةوةدا  ــي  دان
يةكَيتيء ثارتي مانطانة بإي (٣٥) مليؤن 

ثةرلةمان  سةرؤكي  وةردةطــرن،  دؤالر 
يةكَيتيية  سياسي  مةكتةبي  ئةندامي  كة 
ئةو  كة  ثشتإاستكردووةتةوة  ئةوةى 

دووثارتة ضةندة ثارة وةردةطرن.
ــةء  ــةوان ــردان ــك بــةثــَيــي ئـــةو رون
لة  هــةريــةك  ئَيمة  لَيكؤَلينةوةكاني 
ثارتيء يةكَيتي كة دوو ثارتي سةرةكي 
بةإَيوةدةبةن،  حكومةت  كوردستاننء 
دؤالر  مليؤن   (٨٤٠) ــإي  ب ســاآلنــة 

ئةم  ــــةنء  دةب طشتي  ــةي  ــودج ب ــة  ل
بةرثرسة  بــةرذةوةنــدي  بؤ  ثارةيةش 
كارمةنداني  بؤ  بةشَيكيشي  باآلكانء 
حيزبييةكان  ميديا  كارمةندي  حيزبء 

بةكاردةهَينرَيت.
كــردةوة  رونيشي  تؤفيق  محةمةد 
«ئةم دووثارتة دةست وةردةدةنة بازاإ، 
كاروباري كؤمثانياكان،  كؤنتراكتةكان»، 
بـــةآلم ئــاســؤس هـــةردي، كــة خؤي 
راطةياندنة،  كؤمثانيايةكي  بةرثرسي 
لة  بودجة  تةنيا  ثارتة  دوو  ئةو  ثَييواية 
لةرَيطةي  بةَلكو  وةرناطرن،  حكومةت 
دةبنة  وةهمييةوة  تايبةتء  كؤمثانياي 
كؤنتراكتانةي  لةو  شَير  ثشكي  خاوةن 
دةردةضَيت،  ئةهلي  كؤمثانيايةكي  بؤ  كة 
سةرفبكةن  ثارةيةكيش  هيض  بَيئةوةي 
ثرؤذة  كؤنتراكتةكاني  شَيري  ثشكي 

حكوميةكان بؤخؤيان دةبةن.

«هةر  ــي:  وت روةوة  لــةم  ئاسؤس 
ئةوة  نةبَيت  رازي  بةمة  كؤمثانيايةك 
بؤ  ثرؤذةيةكي  هيض  هةرطيز  رةنطة 
دةرنةضَيت، ئةطةر ثرؤذةشي بؤدةربضَيت 
دروستدةكةن،  بؤ  زؤري  كَيشةيةكي 
رةنطة  ثَيدةطةيةنن،  زؤري  مادي  زياني 

دواجار ئيفالسيشي ثَيبَينن.»
سةرؤكايةتي  ديــوانــي  ســةرؤكــي 
طةندةَلي  كة  نا  ــةوةدا  ب دانــي  هةرَيم، 
لةكاتَيكدا  ئةمة  هةية،  هةرَيمةكةيدا  لة 
هـــةرةزؤري  زؤريــنــةي  هةرَيمة  لــةم 
دانيشتوانةكةي كوردنء ئةو كَيشةي كة 
دابةشبووني  بةهؤي  كة  هةية  عَيراق  لة 
طةندةَلي  ئــاراوةو  هاتووةتة  تايفييةوة 
تةشةنةي كردووة، لة كوردستان بووني 
حسين  فواد  ئةمةشدا  لةطةأل  بةآلم  نيية، 
بة  كؤتايي  بةخَيرايي  ناتوانرَيت  ثَيواية 
بووةتة  «طةندةَلي  بهَينرَيت،  طةندةَلي 
نةمَينَيت،  خةريكة  ئةخالقيات  كلتور، 
بؤية روبةروبوونةوةي طةندةَلي يةكجار 

قورسة».
كوردستان،  هةرَيمي  حكومةتي 
داواي  طةندةَلي  ضارةسةركردني  بؤ 
بةناوي  ئةمريكي  كؤمثانيايةكي  لة 
نَيودةوَلةتي  هاريكاري  (كؤمثانياي 
بكات،  هاريكاري  كة  كــردووة  دراوي) 
كؤمثانياية  ــةم  ئ كـــاري  لةكاتَيكدا 
ئيداريء  نةك  تؤماركردنة،  ئةلكترؤنيء 
ئةم  هاوآلتياني  لةكاتَيكدا  سياسي، 
هةرَيمة بووني طةندةَلي لة هةرَيمةكةيان 
دوو  هاوثةيماني  سياسيء  هؤكاري  بؤ 

حيزبةكة دةطَيإنةوة.
بةناوي  نوآ  ليستَيكي  ئَيستادا  لة 
مستةفا  نةوشيروان  كة  طؤإان،  ليستي 
ليستَيكي  وةك  دةكــات،  سةرؤكايةتي 
نةيارء ركابةر بةشداري هةَلبذاردنةكان 
هيوايان  ليستةكة  بةرثرساني  دةكاتء 
كورسييةكاني  زؤرينةي  بتوانن  واية 
كؤتاييهَينان  بؤ  بةدةستبهَينن  ثةرلةمان 
سياسي  ضاودَيراني  بةآلم  بةطةندةَلي، 
دةنطَيكي  طؤإان  ليستي  رةنطة  ثَييانواية 
زؤر بةدةستبهَينَيت، بةآلم زؤرينة نابَيت.
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حةمة تؤفيق رةحيم:  ئةو دوو ثارتة تةنيا 

بودجة لة حكومةت وةرناطرن، بةَلكو 

لةرَيطةي كؤمثانياي تايبةتء وةهمييةوة 

دةبنة خاوةن ثشكي شَير لةو كؤنتراكتانةي 

كة بؤ كؤمثانيايةكي ئةهلي دةردةضَيت

كوردستاني دةولَةمةند بةنةوت طةندةَلي دايدةثؤشَيت

مالَثةرَيكى ئةمريكى: هاوالَتييانى كوردستان ئومَيديان 
بةليستى طؤِرانة

    شؤخان فةرةج

خؤرهةآلت  کة 
رؤژي  لةبةياني 
دةنگدان، لةدةستَيک 
جـــلـــي کـــــوردي 
لةگةأل  ســــووردا، 
ليستي  لــؤگــؤي 
دةإؤم  ــــؤإان،  گ
سندوقي  ـــةرةو  ب

دةنگدان.
تةنيا  ــن  م ــؤ  خ
پَيش  تر  يةکجاري 

ئةو جارةدَلم  بؤية  دةنگمداوه.  ئَيستا 
پَيي خؤش بوو، چونکة يةکةمجارمبوو 
ــةزم  زؤر ح بمگرَيتةوة ،  دةنــگــدان 
سندوقةکاني  يةکةمجار  بؤ  دةکرد 
لةتوَيي  بةسادةيي  ببينم.  دةنگدان 
دةنگدان.  بؤ  رؤيشتم  پانتؤَلَيکدا 
واآلوة  ئاألء  بةجلي  دةبيني  خةَلکم 
دةهاتن بؤ دةنگدان. لةخؤمم دةپرسي 
کوردييةوة  بةجلي  خةَلک  بؤچي 
لَيي  کةهةر  دوايي  دةنگدان؟  بؤ  دَين 
کاکة  کرد،  پرسيارم  نةگةيشتم،  تَي 
کوردييةوة  بةجلي  خةَلک  بؤچي 
لةبةرئةوةي  وتي،  دةنگدان؟  بؤ  دَين 
پةرلةمان  بةپةرلةمان؛  خؤشة  دَليان 
پةرلةمان  خؤيان،  بةماَلي  دةبَيت 
کَيشةکاني  خةَلکه،  رةنگي  دةنگء 
کاکم  دةکرَين.  تاوتوآ  لةوَيدا  خةَلک 
روونکردمةوة،  بؤي  بةسادةيي  زؤر 
پَيوتم.  ديكةشي  شتي  چةندين 
بيربکةمةوة،  کةتوانيم  دوايي  بةآلم 
ــةم وتــنــي وا  ــاک ــةو شــتــانــةي ک ئ

دةرنةچوون. 
رةنگي  ــگء  دةن پةرلةمانة  ئةو 
پةرلةمانة  ــةو  ئ نــةبــوو،  خةَلکي 
بؤ  ــوو  ب ــةت  ــةرةک ب خــَيــرو  تةنيا 
کةخؤياني  پةرلةمانةکان  ئةندام 
ــةوةي  ــد بــکــةن، ئ ــةن ــةم ــَي دةوَل پ
بوو،  خةَلکي  کَيشةي  نةکرا  باسي 
بؤ  فرةژنيشم  نةيانتواني  تةنانةت 
ئةو  وامهةستدةکرد  قةدةغةبکةن، 
لةمةقةبا  ياخود  بةميکانؤ  پةرلةمانة 

درووستکرابَيت. 
بةآلم خؤم دةزانم ئةمجارة بؤچي 
خؤم  دةإؤم،  کوردييةوة  بةجلي 
دةزانم دةنگي من بؤ کآ دةبَيت، خؤم 
راپةإين  من  دةنگةي  بةو  ــم  دةزان
جياواز  راپةإينَيک  دةبَيت،  بةرپا 
دوور  راپةإينَيک   ،٩١ لةإاپةإيني 
کةتةقةي  راپةإينَيک  لةتوندووتيژي، 
تَيدا ناکرَيتء کةسي تَيدا ناکوژرَيت.

کة  کةسانةي  بةو  دةنگدةدةم  من 
راپةإينم بؤ دةکةن دژ بةگةندةَلي، دژ 
بةدزي و فةساد، دژ بةبَيإةوشتي، دژ 
بةچارةنووسي  ياري  کةسانةي  بةو 
دژ  راپةإينَيک  ــةن.  دةک ميللةتَيک 
تا  کةبإيارةکاني  بةپةرلةمانَيک 
دةرگاي دةرةوةي بيناکةي بإ ناکات، 
راپةإنَيک دژ بةوانةي کةکةرکوکيان 
ــة٢٠٠٣وة  ل دةيانتواني  فرؤشت، 
راپةإينَيک  نةيانکرد،  وةريبگرنةوةو 
الي  بيريان  هَيندةي  ئةوانةي  دژي 
الي  هؤشيان  نةوتة  گرَيبةستي 
راپةإَينَيک  نــةمــاوة،  وآلتةکةيان 
لَيپرسراوانةي  ئةو  بةهةموو  دژ 
تةپوتؤز  بةمؤنيکاوة  منداَلةکانيان 
دةکةن بةسةرمناَلي فةقيرو هةژاردا، 
بةبراکاني  بةوانةي  دژ  راپةإينَيک 
ئةوان  تيرؤريستن،  وت   باکورميان 
تيرؤريستن يان ئَيوه؟ راپةإَينَيک دژ 
پارچةکاني  کوردي  خةمي  بةوانةي 
خؤيان  بةهي  کوردستان  ديكةي 

نازانن. 
هةموومان  ئَيمة  دةبَيت  کةواتة 
راپةإينة  لةو  بةشداربين  بةدةنگمان 
راپةإينه  ئومَيدي  ئةو  دَلنيام  كة 

هةريةکةمانه.   

٧/٢٥ راپةأين 
لةسلَيمانييةوة 
دةستپَيدةکات

سةركةوت لةتيف

د.فواد حسَين: ناتوانرَيت بةخَيرايي 

كؤتايي بة طةندةَلي بهَينرَيت

محةمةد مةالقادر: من نازانم، ثارتي ضةندة 

لة حكومةت وةردةطرَيت، ضونكة من 

بةرثرسيارَيتي ئةوةم نيية لة حيزبةكةمدا كة 

ئاطاداري بودجة بم
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ليستانةي  بةو  دةدةم  دةنط  من 
دوايي  بؤئةوةي  نيية،  حيزب  هي  كة 
دةستبكةم بةضاويداو ثَيي بَلَيم بؤضي 
هيضم بؤ ناكةيت؟ ئةي من تؤم بؤضي 
ليستةي  بةو  دةنطدةدةم  هةَلبذارد؟ 
لَيثرسينةوةى  بتوانم  ــي  دواي كة 
لةطةَلدا بكةم، نةك وةكو ئَيستا بضَيت 

لة ثةرلةمان بخةوَيت.
ساأل)،   ٤٥) عةبدولكةريم  سةعد 
خؤيدا  دوكانةكةي  لــةبــةردةم  كة 
واي  دةخوَيندةوة،  رؤذنامةيةكي 

وت. 
ثةيمانطايةو  ــووي  دةرض سةعد 
ثَيشمةرطة  ــوت  دةي خؤشي  وةك 
هةولَيري  رَيكخستنةكاني  لة  بووة 
ثارتيدا،  وتي: «من ئةوةم بؤ ميللةت 
ئَيستا  بــةآلم  حيزب،  بؤ  نةك  كرد 
نابمء  بةردةوام  شَيوةيةك  هيض  بة 
كة  ئــةوةي  ضونكة  نابم،  لةطةَليدا 

ميللةت داوايكرد، نةكرا».

هوشياريي  بة  ئــامــاذة  سةعد 
«خةَلك  ــت:  ــَي دةَل دةكــاتء  خةَلك 
كة  دةزانــَيــت  هوشياربووةتةوةو 
بؤكراوة،  ضي  ساَلة  هةذدة  ماوةي 
هةية  حكومةتمان  ساَلة  ــةذدة  ه
كة  نةهاتووةتةدي  خةونةمان  ئةو 
هةميشة دةمانبيني، ئَيستا دةمانةوَيت 
خةَلكي  با  بَيتةدي،  خةونةمان  ئةو 
هوشياربَيتةوةو  زياتر  كوردستان 
بــةآلم  ــراوة؟  ــؤك ب شتي  بــزانــَيــت 
زؤريش  نيسبةتَيكي  خؤشبةختانة 
تَيطةشتووة  وشــيــاربــووةتــةوةء 
دةيويست،  ئةو  واقيعةي  ئةو  كة 

ئةوةنيية كة ئَيستا هةية».
بة خودي خؤي سةعد  سةبارةت 
كة  ئةمجارةيان  «حةتمةن  ــي:  وت
دةنطدةدةم  هةَلبذاردن،  بؤ  ضووم 
تاقيمان  تائَيستا  كة  ليستانةي  بةو 
دةدةم  دةنــط  ــةوة،  ــردووةت ــةك ن
حيزب  هــي  كــة  ليستانةي  ــةو  ب
دةستبكةم  دوايــي  بؤئةوةي  نيية، 
هيضم  بؤضي  بَلَيم  ثَيي  بةضاويداو 
بؤضي  تؤم  من  ئةي  ناكةيت؟  بؤ 

هةَلبذارد؟ ئَيستا ليستي ديكة زؤرةو 
با خةَلك ئةوانيش تاقيبكاتةوة، ضونكة 
تاقيكردةوةو  ثَيشووي  ئةوانةي 

هيضي بؤ نةكرد».
هةولَير  شاري  هاوآلتييةي  ئةم 
ذياني  رةوشي  خراثيي  بة  ئاماذة 
خةَلكي هةرَيمي كوردستان دةكاتء 
كوردستانة  لةم  كة  «من  دةَلــَيــت: 
بتوانم  هةبَيتء  مافم  دةبَيت  دةذيم، 
لةو  هةريةكَيك  بةرامبةر  بضمة 
خؤمي  مافي  داواي  بةرثرسانةو 
ئةمثَيرَيك  من  بؤضي  باشة  لَيبكةم، 
هــةزار  نؤ  بة  موةليدة  كــارةبــاي 
ضلوثَينج  مانطي  كةضي  بكإمء  دينار 
كارةباي  ثــارةي  ديناريش  هــةزار 
ئةم  ــدةم؟  ب (رةئيسي)  نيشتماني 
بؤ  كارةبام  بةمشَيوةية  حكومةتة 
كوردستاني  ئَيمة  ــات؟  دةك دابين 
دةمانويست  يان  دةويست؟  وامان 
بؤ  بَيت  ديموكرات  كوردستانَيكي 
طلةيي  خؤمانة  مافي  خةَلك؟  هةموو 
ضونكة  بكةين،  سةركردانة  لــةو 
بة  ئةوان  نةبوويناية،  ميللةت  ئَيمةي 

نةدةبيني».  ئَيستايان  خةويش 
ئةطةر  بةوةي  سةبارةت  سةعد 
دةنطي  بدةنآ،  زؤري  ثارةيةكي 
خؤي دةفرؤشَيت؟ وتي: «من بة هيض 
نافرؤشم،  خؤم  دةنطي  شَيوةيةك 
بة  خــؤم  ناسيوة  خــؤم  لــةوةتــةي 
كوردَيكي راستةقينة داناوةو فيعلةن 
بةم  خزمةتم  كة  ــووم  ب كــوردَيــك 
كة  ئةوةي  بةآلم  كــردووة،  ميللةتة 
كردم بؤ ميللةتم كرد نةك بؤ حيزب، 
بؤ  شتَيك  هةموو  ئامادةم  ئَيستاش 

بكةم».   ميللةتةكةم 
ساأل)،   ٤٢) ئيسماعيل  سيروان 
حوكمإانيي  باشة  ثَيي  سةعاتضييةو 
ضوار  لة  هةَلبذاردنةكان  دواي 
ضونكة  ساأل،  دوو  بكرَيتة  ساَلةوة 
«هــةَلــبــذاردن  ــت:  ــَي دةَل ئــةو  وةك 
نوَيبوونةوةية،  بةخؤداضوونةوةو 
زياتربَيت،  نوَيبوونةوةكة  بؤئةوةي 
بمانناسَيتء  زياتر  خةَلك  بؤئةوةي 

«ئومَيد  وتيشي:  ثَيبدةن»،  طرنطيمان 
ــةم هــةَلــبــذاردنــة وةكــو  دةكـــةم ئ
واشي  من  نةبَيت،  ثَيشتر  ئةوانةي 
بَلَيين لة سةدا  نابينم، ئَيستا ناتوانين 
ميللةت  داخوازييةكاني  ثةنجاي 
دةتوانَيت  ئَيستاش  هَينراوةتةدي، 
زؤرتر بكات، با بةَلَين نةدةنة خةَلكء 

نةيكةن».
ئاماذة  سةعاتضي  سيرواني 
بةوةدةكات ئةطةر ئةمجارة بةَلَينةكان 
بةسةر  خــراث  نةكرَين،  جَيبةجآ 
اليةنة بةشداربووةكاندا دةشكَيتةوة، 
ناكات،  قبوَلي  ميللةت  «ئيتر  وتي: 
وةكو  نةكرَيتء  طؤإانكاريي  ئةطةر 
بإوابكةن  ثَيشووبَيت،  جارةكاني 
خراثترمان  ــآ  دراوس وآلتاني  لة 

لَيدَيت».
ســـاأل)،   ٣٣) ئــةحــمــةد  ــاســؤ  ئ
لةبةردةم قةآلي هةولَيردا دةيويست 
ــي:  ــت، وت ــإَي ــك رؤذنــامــةيــةك ب
«ئةوةندةي من بزانمء دةخوَينمةوة، 
دةطؤإَيتء  ثةرلةمانةكة  ثَيمواية 
كة  ليستانةي  هةموو  ئةو  بةهؤي 
جياوازتر  ثةرلةمانَيكي  بةشدارن 

دةبَيت».
فرؤشتني  بة  سةبارةت  ئاسؤ 
ــة  ـــــي: «ل ـــي خـــــؤي، وت ـــط دةن
ثارتي  توركيادا  هةَلبذاردنةكاني 
قسةيةكي  ديموكراتي  كؤمةَلطاي 
دةنطي  دةيــوت  كة  دةكــرد  جواني 
مرؤظ شةرةفي مرؤظة، بؤية حةيفة 
ثارة  بة  خــؤي  شــةرةفــي  ــرؤظ  م
بفرؤشَيت، من بة هيض جؤرَيك دةنطي 
نافرؤشمء يةكاليشبوومةتةوة  خؤم 

كة دةنط بة كآ دةدةم».
بةآلم كاروان عةبدوَلآل (٣٠ ساأل)، 
طؤظارَيكي  مةضكؤ  ضايخانةي  لة  كة 
ئةم  «ثَيمواية  وتي:  دةخوَيندةوة، 
هةَلبذاردنة تةزويراتي تَيدا دةكرَيت، 
حيزبةكان  بةرنامةي  بزانم  با  من 
ضيية، ئةوكاتة بإياري كؤتايي خؤم 

دةدةم كة دةنط بةكآ دةدةم».
بؤية دةضم  «من  كاروان وتيشي: 

لة  ــةزم  ح ضونكة  ــطــدان،  دةن بؤ 
طؤإانكاريية لة كوردستاندا، ئةطةر 
نةضم دةنطةكةم بةخؤإا دةإوات، لة 
هةَلبذاردنةكاني ثَيشتردا دةنطةكان 

بةخؤإا رؤشتنء تةزويرات كرا».
دة  لةو  يةكَيك  تاهير،  سةفين 
هةزار خوَيندكارةي ساَلي رابردووة 
ثةيمانطاكاندا  زانكؤء  لة  ناوي  كة 
نةهاتووةتةوة، بؤية بةنيطةرانييةوة 
باسي لة حكومةتي هةرَيم دةكردء 
رؤشتء  ئةمساَلم  «من  ــوت:  دةي
ضونكة  بخوَينم،  زانكؤ  نةمتواني 
كة  خوَيندكارةبووم  هةزار  دة  لةو 
ناومان نةهاتةوة، ئيتر مافمان كوا؟ 
ضارةسةرَيكمان  حكومةت  دةبَيت 

بؤ بكات».
نيطةرانيي  هةرضةندة  سةفين 
كة  بةوةي  دياربوو  ثَيوة  زؤري 
ثةيمانطاكاندا  زانكؤء  لة  ناوي 
ئامادةبوو  بةآلم  نةهاتووةتةوة، 
وتي:  ئةو  دةنــطــدان،  بؤ  بضَيت 
كآ خزمةتمان  طةنج  وةكو  «ئَيمة 
بَيت،  طةنجان  هاوكاري  بكاتء 
ثَيمواية  بــةوان،  دةدةيــن  دةنط 
ئَيستا  كة  ليستانةي  لةو  هةندَيك 
طؤإانكاريي  ــن  ــوان دةت ــةن،  ه

بكةن».
لةكاتَيكدا  سةفين  هاوإَيكةي 
بَلَي  وتي  دةكرد  قسةي  سةفين 
ماَلةوةم  ضايخانةو  هذةر  «من 
هةية ئيتر مافمان كوا»، بةآلم ئةم 
ئامادةنةبوو  سةفين  هاوإَييةي 

خؤي قسةبكات.
بةرزان حةمةساَلح (٢٦ ساأل)، 
كة  ثارةيةي  ئةو  «ئَيستا  وتي: 
بيدةم  نازانم  دةكةوَيت،  دةستم 
مةسرةفي  يان  خانوو  كرآ  بة 
حكومةت  ثَيبكةم؟  ماَلةوةماني 
ثإكردني  طيرفان  بؤ  هةتاوةكو 
خؤيان بَيت، نايدةن بة كةس، من 
ضونكة  نــةداوة،  دةنطم  تائَيستا 
دةوَلةمةندنء  هةموويان  ثَيمواية 

ئاطايان لة فةقير نيية».
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هاوآلتييةكي شاري هةولَير «دةنط بةو ليستة دةدةم كة دوايي بتوانم 

ليَثرسينةوةى لةطةلَدا بكةم، نةك وةكو ئَيستا بضَيت لة ثةرلةمان بخةوَيت»

هةولَير: بةرزان عةلي حةمة

طؤإان بؤ؟
-٩- 

نةذاد جةالل

ئةو  بةردةوامة،  بةخشينةوة  ثارة  هةَلمةتى 
ئَيستا  دةكرَيت  تاآلن  ساآلنَيكة  بودجةيةى 
دةردةهَينرَيتء  تاريكةكان  قاسة  لة  هةندَيكى 
ئةوانةى  ئةى  ثَيدةكإدرَيت،  ويذدانةكانى 
دةسةآلت دةيةوَيت ويذدانتان بة مادة بكإَيت، 
كةمة  بةشَيكى  ثَيتاندةدرَيت  ئَيستا  ئــةوةى 

لةوةى لة هةمومان دزراوة. 
بةرثرسانى كورد لة حكومةتى ناوةنديدا بةلَيشاو رويان لة هةرَيم 
كردوةتةوةء كورسييةكانى بةغدايان ضؤَلكردوة، هةرضؤن بوونء 
نةبوونيان لة بةغدا وةك يةكة، ئاواش هاتنةوةيان بؤ كوردستانء 
كارَيكى  هةرَيم  هةَلبذاردنةكانى  هةَلمةتى  لة  بةشداريكردنيان 
ناياسايية، ئالَيرةوة ئةو راستيية دةسةلمَيت كة ئَيوة سةرمةشقن لة 

ياسادا. ثَيشَيلكردنى 
تةلةفزيؤنةوة  شاشةى  لة  تةنيا  كة  خاوةنشكؤيانةى  ئةو 
دةبينران، ئةو سؤثةرمانانةى طوَييان بؤ داواكانى خةَلك نةدةطرت، 
يةخةت  كؤمةَلةكاندا، خؤيان  بة كؤإء  دةكةن  بةزؤر خؤيان  ئَيستا 
دةطرن ض خزمةتَيكتان هةية بة زيادةوة بيكةين، ترسى لةدةستدانى 
ئةوةية  طرنط  بةآلم  دةشكَينَيت،  لوتبةرزى  زؤرجــار  كورسى 
تاكةكانى كورد ديوى ناوةوةى ئةم ذةنةإاآلنة ببينن، ضونكة ئةوان 
هةموو بةرةو هةَلبذاردنَيك بةرطَيكى خاكىء ئينسانى لةبةر دةكةن، 
بةآلم داتاكان ئاماذة بةوةدةكةن ئةمجارةيان سودى نيية، ئيتر طةل 

ضةواشةناكرَيت، ئا لَيرةوة مؤمى طؤإان داطيرسا.
بةتاآلنبردنء شاردنةوةى داهاتء سامانى كؤمةآلنى  هةرضؤن 
دةسةلمَينَيت،  ميليشياى  حوكمى  مؤإاألء  نةبونى  ماناى  خةَلك 
كارَيكى  كورسى  لةسةر  دانيشتنةوة  لةثَيناو  بةخشينةوةشى 
دةبوو  بواية  سةروةر  ياسا  بويناية  وآلتَيك  لة  ئةطةر  ناياسايية، 
سامانى  بةخشينةوةى  تاآلنكردنء  لةسةر  دوجار  خواثَيداوانة  ئةو 
سزاى  نيية  ياسامان  وآلتى  كاتَيك  بةآلم  بدراناية،  سزا  خةَلك 
دةنطى  بة  ويذدانةوة  بة  خةَلك  دةبَيت  بدات،  باآل  سةرثَيضيكارانى 

خؤى سزايان بدات.
ئةو  دايكبوة  لة  ثَيوةى  ذانانةى  لةو  يةكَيك  طــؤإان  ليستى 
ثةيإةوى  كورسييةكان  خاوةن  بةرثرسانء  كة  بإؤيةية  تاآلنء 
سامانى  طةإانةوةى  سةرةكييةكيانى  كارة  لة  يةكَيك  بؤية  دةكةن، 
ثةيامَيكيان  وةها  طؤإانخوازةكان  خؤى،  خةَلك  دةستى  بؤ  خةَلكة 
هةَلطرتوة بؤية رؤذانة كاروانةكةيان قةرةباَلغتر دةبَيتء بة هَيمنى 

هةنطاوةكان دةبإن.
ضيية،  كؤمةآليةتى  دادى  ماناى  نازانن  تائَيستا  ئةوانةى  ئةى 
طوآ لة ئازارةكانى خةَلك ناطرن، وادةزانن ثَيشكةوتنى وآلت بةندة 
شةثؤل  جةماوةر  ئاثؤراى  وا  تاريكةكانتانةوة،  قاسة  ثإبونى  بة 

دةداتء داواى طؤإينتان دةكات.
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بةرةو طؤإان
بآلوكراوةيةكى رؤذانةية

ليستى طؤإان بؤ رووماَلكردنى 
ثرؤسةى هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستانء سةرؤكايةتى هةرَيم دةريدةكات

ناونيشان
سلَيمانى: ثشت بةإَيوةبةرايةتى طشتى ثةروةردة

٠٧٧٠٣٤٧٩٩٩٩         -        ٠٧٧٠٣٤٤٩٩٩٩
هةولَير: تةنيشت بةإَيوةبةرايةتى ذينطةى هةولَير

٠٧٥٠٤٥٦٦٢٧٦
دهؤك: بةرامبةر بةإَيوةبةرايةتى شوَينةوارى دهؤك

ليستي كوردستاني بةردةوامة لةسةر ثَيشيَلكاريي هةلَبذاردن

 قةزاي رانية          فؤتؤ: دلَير عةبدولخالق

 فؤتؤ: ئارام نةجيم فؤتؤ: دلَير عةبدولخالق

فؤتؤ: سةالم حاجي عةلي
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ئةَلقةى دةيةم

٥. ٨. كرَيكارانء 

جوتياران:

كــارى  ــزى  هــَي هــانــدانــى   .١  .٨  .٥
كوردستانى لة ثرؤذةكانى ئاوةدانكردنةوةء 

بةرهةمهَينانء خزمةتطوزاريدا.
ثشتيوانيكردنى  كاراكردنء   .٢  .٨  .٥
جوتياران  كــرَيــكــارانء  سةنديكاكانى 
داواكاريى  لة خةمء  بةجؤرَيك طوزارشت 
ئةو دوو ضينة بكةنء نةضنة ذَير كاريطةريى 

دةسةآلتى سياسييةوة.
٥. ٨. ٣. بيمةى كؤمةآليةتىء خانةنشينى 
بؤ ئةو كرَيكارء جوتيارانةى كة لةكاتى كارء 
بةرهةمهَيناندا دووضارى طيان لةدةستدان، 
جؤرةكانى  نةخؤشىء  كةمئةندامى، 
خانةنشينكردنى  دةبنةوة،  مةترسى  ترى 
بةساآلضووان لةسةروو تةمةنى شةستء 
حكومةت  بةرثرسكردنى  ساَلييةوة.  ثَينج 
منداَلة  خؤيانء  ثَيطةياندنى  ذياندنء  لة 

ناكامةكانيان. 
٥. ٩. خةنةنيشنان:

٥. ٩. ١. كاراكردنى ياسايةكى تايبةت بة 
خانةنيشينى، بةجؤرَيك شايستةى تةمةنى 
خزمةتء ماندووبوونى مرؤظى بةرهةمهَين 

بَيت.
ئةو  هةموو  بة  ثَيداضوونةوة   .٢  .٩  .٥
خانةنشينكردنى  بؤ  كة  تايبةتانةى  بإيارة 
بــةرزةوة،  مووضةى  بة  كةس،  هةندَيك 
ياساى  يةك  تةنها  بةجؤرَيك  دانــراوة. 
خانةنشينى بةسةر هةمواندا، بآ جياوازى، 

جَيبةجآ ببَيت. 
 ٥. ١٠. خاوةن ثَيداويستيية تايبةتةكان:

٥. ١٠. ١. ئةركى حكومةتة ثشتيوانيى 
ــىء  ــةروةردةي ث مةعنةويىء  مــاديــىء 
خــاوةن  هةموو  ثَيشكةش  فَيركاريى 
ئةوانةى  بكات.  تايبةتةكان  ثَيداويستيية 

بةزكماك يان بةهؤى رووداوةوة ئةندامَيكى 
حكومةتة  ئةركى  لةدةستداوة.  جةستةيان 
ئامادةيان  تر  هاوآلتيانى  هةموو  وةك  كة 
جَيطةيان  حكومةتدا  كؤمةَلطةء  لة  بكاتء 

بكاتةوة.
ياساء  داإشتنةوةى هةموو   .٥. ١٠. ٢
ــةروةردة،  ث بة  سةبارةت  رَينماييةكان 
راطةياندن،  هونةرء  كارطَيإيى،  هاتوضؤ، 
خــاوةن  خواستى  جَيطةى  بةجؤرَيك 

ثَيداويستيية تايبةتةكانييان تَيدا ببَيتةوة.
كاراكردنى  دامــةزرانــدنء   .٣  .١٠  .٥
تةندروستىء  دامــودةزطــاى  رَيكخراوء 
بؤ  تايبةت  قوتابخانةى  كؤمةآليةتىء 
خاوةن  مةعنةويى  ماديىء  ثشتيوانى 

ثَيداويستيية تايبةتةكان.
شوَينء  دؤزيـــنـــةوةى   .٤  .١٠  .٥
دةرفةتى كارى تايبةت بؤ ئةوانةى تواناى 
بةرهةمهَينانيان هةية. بإينةوةى مووضة بؤ 

ئةوانةى تواناى كاريان نيية.
٥. ١١. ثةككةوتةء بةساآلضووان:

توَيذَيكى  بةساآلضووان  ثةككةوتةء 
ــةن. جطة لة  ثــةراوَيــزخــراوى ئــةم وآلت
دةزطــا  خــَيــزانء  نةريتييةكانى  ــا  دةزط
ئَيستا  تا  خزمايةتى،  كؤمةآليةتييةكانى 
تةندروستىء  ياسايىء  ــاى  ــودةزط دام
شارستانيى رؤَلَيكى راستةقينةى نةبينيوة 
ئةم  ئازارء طؤشةطيريى  لة  ئاوإدانةوة  لة 
بة  يةكسانة  مافيان  هةر  نةك  كة  توَيذة، 
مافى  خاوةن  بةَلكو  تر،  هاوآلتييانى  مافى 

زياترء ثَيداويستيى زياترن.
لة  ضاكسازيىء  كاراكردنء   .١  .١١  .٥
ثةككةوتةء  ضاودَيريى  دامودةزطاكانى 
شوَينء  دابينكردنى  بة  بةساآلضوواندا 
ــةإووى  ل بؤيان  لةبار  ذيانى  كةشى 

جةستةيىء دةروونييةوة.
دارايى  ٥. ١١. ٢. حكومةت ثشتيوانيى 
دةكات  نةدارانة  خَيزانة  بةو  ثَيشكةش 
بةساآلضووانء  ضاودَيريى  ئةركى  كة 

ثةككةوتة دةطرنة ئةستؤ.
٥. ١٢. بازرطانء كاسبكاران:

٥. ١٢. ١. مافى بازرطانى، خاوةندارَيتىء 
ياسا،  بةثَيى  كــةس،  هةموو  بؤ  قازانج 

ثارَيزراوة. رَيطريى لةهةر جياكارييةك كة 
لة  رَيطريى  دةكرَيت،  بازرطاناندا  لةنَيوان 
قازانج  كارء  دةرفةتى  كةمكردنةوةيةكى 
بةقازانجى  بازرطاندا  هةندَيك  لةبةردةم 
هةندَيكى تر، كة بةهؤى خزمايةتى، ئينتماى 
بةرذةوةنديى  مةحسوبيةتء  سياسى، 

ذَيربةذَيروة ئةنجام دةدرَيت.
ئةو  هةموو  هةَلطرتنى   .٢  .١٢  .٥
كاسبكار،  بيرؤكراتييانةى  كؤسثة  كةندء 
وةستاء  ثَيشانطا،  ــاوةن  خ ــدار،  ــان دوك
ـــةن.  ــان هــةراســان دةك ــشــةوةرةك ــي ث
دابةشكردنى خزمةتطوزاريىء ثَيداويستيية 
بازاإ  بة  طةشةدان  بؤ  شارستانييةكان 

بةشَيوةيةكى ئاسؤيى.
٥. ١٢. ٣. شؤفَيرة طشتييةكانى نَيو شارء 
هَيَلةكانى دةرةوة، ئةو توَيذةن كة بةشَيكى 
طرنط لة بةرثرسيارَيتىء راثةإاندنى ئةركى 
ئةركى  شانة.  لةسةر  وآلتيان  كؤمةَلطةء 
لةباريان  ــى  دةروون كةشَيكى  حكومةتة 
مامةَلةى  نــةدات  رَيطة  بكاتء  دابين  بؤ 
ئةركى  بكرَيـت.  لةطةأل  نامرؤظانةيان 
حكومةتة ئؤتؤمبَيلء قةرزى درَيذخايةنيان 
بؤ دابين بكات، لةكاتى رووداوء لَيقةوماندا 
ثَيداويستيى  بضَيتء  هانايانةوة  بــة 
بؤ  كؤمةآليةتييان  بيمةى  تةندروستىء 
دابين بكات، لةكاتى ثيربوونء ثةككةوتندا 

مووضةى خانةنشينييان بؤ ببإَيتةوة.
٥. ١٢. ٤. فرؤشيارة دةستطَيإةكان، كتَيب 
جادة،  سةر  فرؤشةكانى  شمةك  فرؤشء 
ئابووريى  بارى  ئةم هةرَيمةن،  هاوآلتيانى 
خراثء ئةركى بذَيوى خَيزانء منداَلةكانيان 
كاسبيية  جــؤرة  ئةو  ــردوون  ك ناضارى 
لةوةى  بةر  حكومةتة،  ئةركى  هةَلبذَيرن. 
طشتييةكاندا  شوَينة  لة  كاريان  دةرفةتى 
بةرتةسك بكاتةوة، شوَينى كارى شياويان 
بيمةى  حكومةتة  ئةركى  بكات.  دابين  بؤ 
مووضةى  تةندروستيىء  كؤمةآليةتيىء 

خانةنشينييان بؤ دابين بكات.
٥. ١٣. قوربانيانى قةيرانة كؤمةآليةتىء 

ئابوورييةكان:
كَيشةى  ضارةسةركردنى   .١  .١٣  .٥
بَيماَلىء كرَيضَيتىء جَيبةجَيكردنى ثرؤذةى 

طةورة لة بوارى نيشتةجَيبوونى هاوآلتياندا 
لةثَيشةوةى ئةركةكانى حكومةتة. 

كَيشةى  ضارةسةركردنى   .٢  .١٣  .٥
بؤ  بَيكاريى  بيمةى  دابينكردنى  بَيكاريىء 
هةردوو رةطةزةكة لةثَيشةوةى ئةركةكانى 
لة  لَيكؤَلينةوة  ثةرلةمانداية.  حكومةتء 
هؤكارةكانى تةشةنةسةندنى ئةو دياردةية، 
لةو  ثَيويست  رَيطةضارةى  دؤزينةوةى 

ثَيناوةدا.
هؤكارةكانى  بةدواى  طةإان   .٣  .١٣  .٥
ــادة  ـــــاردةى م تــةشــةنــةســةنــدنــى دي
باندةكانى  بةشوَين  طةإان  سإكةرةكان، 
ئةو  ئاوديوكردنى  بازرطانىء  فرؤشتنء 
مادانة لة ناوخؤء دةرةوةدا. دروستكردنى 
ليذنةى هاوكاريى هاوبةش لةطةأل وآلتانى 

دراوسَيدا لةو ثَيناوةدا.
٥. ١٣. ٤. زيندانييةكان قوربانيى قةيرانة 
ئابوورييةكانن.  سياسىء  كؤمةآليةتىء 
مرؤظانةيان  كةشَيكى  حكومةتة  ئةركى 
مةعنةويىء  جــةســتــةيــىء  لــــةإووى 
ثاش  بكاتء  دابين  بؤ  فَيركارييةوة 
زينداندا  لة  ياساييان  ماوةى  تةواوكردنى 
وآلتدا  دامودةزطاكانى  كؤمةَلطاو  لةناو 

جَيطةيان بكاتةوة.
ــاردةى  دي بآلوبوونةوةى   .٥  .١٣  .٥
سةر  دَيوانةكانى  ماأل،  بَيحاألء  كةسانى 
بةتايبةتى  سواَلكةريى  ــاردةى  دي جــادة، 
منداألء  بةسوخرةطرتنى  منداآلندا،  لةنَيو 
كةم،  كرَييةكى  بةرامبةر  نةوجةوانان 
بآلوبوونةوةى تؤإةكانى لةشفرؤشى..، ئةو 
دياردة ترسناكانةن كة هةإةشة لة ماناكانى 
هاوسؤزيى كؤمةآليةتى دةكةنء ثةيكةريى 
ضارةسةركردنى  الوازدةكةن.  كؤمةآليةتى 
ئةو  دةرهاويشتةكانى  هؤكارء  هةموو 

دياردانة ئةركى حكومةتة.
ثةناهةندةكانء  رَيزطرتنى   .٦  .١٣  .٥
شياو  ذيانى  شوَينى  كامثء  دابينكردنى 
كة  بيانييةكان  كرَيكارة  رَيزطرتنى  بؤيان، 
لة ثرؤسةى بنياتنانةوةء ئاوةدانكردنةوةى 
بةدواداضوونى  كاردةكةن.  كوردستاندا 
كَيشةى زوَلملَيكردنء خراث بةكارهَينايان 

ئةركى حكومةتة.
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