
www.rozhnama.comwww.rozhnama.comwww.rozhnama.comwww.rozhnama.comwww.rozhnama.com

No.510  Mon  13/ 7/ 2009نرخ 500 دينار ذمارة 510  دووشةممة 13/ 7/ 2009

بةأَيوةبةرى طشتيى ئاسايش 
لة خروقاتكردن بةردةوامة

شارا عةبدوإلةحمان

دوكان  لة  يةكَيتى  مةَلبةندى  كارطَيإَيكى 
بةبيانووى ضارةسةركردنى منداآلنى نةخؤشء 
تاثؤكردنى خانووى بَي تاثؤو ضارةسةركردنى 
ذنانى  لة  ذمارةيةك  طرفتةكانيان،  سةرجةم 
بؤ  بانطةشةكردن  كؤبوونةوةى  بؤ  دوكان 

ليستى كوردستانى كؤدةكاتةوة.
سةرضاوةيةكى ئاطادار لة  هاوينةهةوارى 
كة  ئاشكراكرد،  رؤذنامة  بؤ  ئةوةى  دوكان 
مةَلبةندى  كارطَيإَيكى  ذنة   ،٧/١١ رؤذى 
ثرسطةكةى،  كارمةندَيكى  يةكَيتىء  دوكانى 
ماَل بةماَل طةإاونء بةذنانيان وتووة «لةسةر 
داواى مام جةالل هاتووين بؤئةوةى ثَيتانبَلَيين 
هةر ذنَيك منداَلى كةمئةندامي هةية بابَيت بؤ 
تاثؤنيية  هؤَلى ذنان، هةر ماَلَيك خانووةكةى 
بؤى تاثؤدةكةين، هةر داواكارييةكى ديكةشتان 
هةية بؤتان جَيبةجَيدةكةين»، ئةو سةرضاوةية 
منداَلة  بة  ذنةكان  ئــةوةى  «دواى  وتيشي: 
ثزيشكييةكانةوة  راثؤرتة  كةمئةندامةكانيانء 
روويانكردة هؤَلةكة، بينيويانة قادر حةمةجان 
بةإَيوةبةرى طشتيى ئاسايشى هةرَيمء ئةندامى 

سةركردايةتى يةكَيتى لَييةو  بانطةشة بؤ ليستى 
ذنةكان  بةوهؤيةشةوة  دةكات،  كوردستانى 
ئاماذةيان  دةربإيوةء  خؤيان  ناإةزايةتى 
بةوةكردووة ئةوان بؤ طوَيطرتن لةبانطةشةى 
بؤ  بةَلكو  ئامادةنةبوون،  كوردستانى  ليستى 
بةتايبةتى  داواكارييةكانيان،  جَيبةجَيكردنى 
نةخؤشةكانيان  منداَلة  ضارةسةركردنى 

لةدةرةوةى وآلت، هاتوونةتة ئةو هؤَلة».
دوكان  مةَلبةندى  ذنى  كارطَيإَيكى  ثَيشتر 
ريزةكانى  لة  وازى  جياواز  بيروإاى  لةسةر 
دةكاتء  طؤإان  ليستى  بؤ  كار  هَيناو  يةكَيتى 
بؤ  خؤشةويستييان  بةهؤى  ذنيش  ضةندين 
ليستى  دةستلةكاركَيشاوةيةء  كارطَيإة  ئةو 
بدةن،  ليستة  بةو  دةنط  بإياريانداوة  طؤإان، 
قادر  ٧/١١دا،  لةكؤبوونةوةكةى  ــةآلم  ب
حةمةجان ناوى ئةو ذنةى هَيناوةو وتوويةتى: 
«ثَيويستة ئةو ذنة تةريق بَيتةوة، كة دةبينَيت 
ذمارةيةكى زؤر لة ذنانى دوكان لةطةَل ليستى 
كوردستانيدان»، بةآلم بةوتةى سةرضاوةكةى 
دووثاتيان  ذنان  «لةكؤبوونةوةكةدا  رؤذنامة 
دةنطدانيان  لة  بةردةوامن  ئةوان   كة  كردةوة 

بة ليستى طؤإان».

هيوا جةمال

 ٣٠٠٠ لة  زياتر  جطةلةوةى 
نزيكةوة  لة  ئةمريكي  سةربازى 
ضاودَيريى هةَلبذاردنةكانى هةرَيمى 
ئاسايشى  دةكــةنء  كوردستان 
بنكةكان دةثارَيزن، لةإَيطةى مانطى 
دةستكرديشةوة ضاودَيريى بنكةكان 

دةكرَيت.
ــادار لة  ــاط ســةرضــاوةيــةكــى ئ
ضؤنَيتيي  ئةمريكاوة،  باَليؤزخانةى 
بنكةكانى  ئةمنييةتى  ثاراستنى 

دةنطدانى بؤ رؤذنامة روونكردةوةء 
بازنةى  سآ  بة  «بنكةكان  وتــى: 
بازنةى  كة  دةثارَيزرَين،  ئةمنيى 
ئاسايشةوة  لةاليةن  يةكةميان 
دووةميان  بازنةى  دةثارَيزرَيتء 
بازنةى  دةبَيتء  ثؤليسةوة  لةاليةن 
هَيزةكانى  لةاليةن  سَييةميشيان 

ئةمريكاوة دةثارَيزرَيت».
ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى  لة 
سآ  (كة  عَيراقيشدا  ثارَيزطاكانى 
كوردستانء  هةرَيمى  شارةكةى 
بةهةمانشَيوة  نةطرتةوة)  كةركوكى 

بنكةكانيان  ئةمنيى  بازنةى  سآ 
يةكةميان  بازنةى  كة  دةثاراست، 
ثؤليسء دووةميان سوثاى عَيراقء 
هَيزةكانى  سَييةميشيان  بازنةى 

ئةمريكا بوون.
لةاليةكى ديكةوة سةرضاوةيةكى 
ديكة بة رؤذنامةى راطةياند: ئةمريكا 
ثةرلةمانى  بؤ  دةنطدان  رؤذى  لة 
كوردستانء سةرؤكايةتيي هةرَيمى 
مانطى  لــةإَيــطــةى  كــوردســتــان، 
ضاودَيريى  بةورديى  دةستكردةوة 

بنكةكانى دةنطدان دةكات.

  ئةمريكا لةأَيى بةشداريي (٣) هةزار سةربازء
مانطى دةستكردةوة ضاودَيريي هةلَبذاردنةكان دةكات

ليستى كوردستانى هؤلَة حكومييةكان
بؤ ثأوثاطةندةى هةلَبذاردن 

بةكاردةهيَنَيت
ئيبراهيم عةلى

هةولَير

هؤَلة  هةولَير  لة  كوردستانى  ليستى 
بانطةشةى  بؤ  هةولَير  حكومييةكانى 
بةثَيي  بةكاردةهَينَيت،  ليستةكةيان 
ئةم  هةركةسَيك  رؤذنامة  زانيارييةكانى 
مةبةستَيك  هةر  بؤ  بةكاربهَينَيت  هؤآلنة 
لة  بةآلم  بة حكومةت،  بدات  ثارة  دةبَيت 
هؤَلى  لة  ضةندجارَيك  هةولَير  شارى 

عةبدوَلآل  سةعد  شةهيد  هؤَلى  ميدياء 
كوردستانى  ليستى  بؤ  بؤنةيان 
بة  بدةن  ثارة  ئةوةى  بةبآ  رَيكخستووة 

حكومةت.
سةرضاوةيةك لة ليستى كوردستانى 
رؤذنامة  بؤ  زانيارييانةى  ئةو 
لة  «تائَيستا  وتى:  ثشتإاستكردةوةو 
هؤآلنة  ئةم  بةكارهَينانى  بةرامبةر 
تَييدا  كة  سةرفنةكراوة  ثارةيةك  هيض 

بانطةشةى ليستى كوردستانى كراوة».

ليستى  وتةبَيذى  عومةر  فازأل 
رؤذنامة  بؤ  لَيدوانَيكيدا  لة  كوردستانى 
ليستةكةيان  ثَيشَيلكارييةكانى  لةبارةى 
لةبةرامبةر  كوردستاني  «ليستى  وتى: 
داوة،  ثارةى  هؤآلنة  ئةم  بةكارهَينانى 
بازرطانينء  هؤَلى  هؤآلنة  ئةم  ضونكة 
ديكةش  اليةنَيكى  ليستء  هةركةسَيكء 
دةتوانن بضن ئةو هؤآلنة بةكاربهَينن بؤ 
خؤيان»، بةآلم بةثَيي زانيارييةكان، ليستى 

كوردستانى كرَيي هؤَلةكانى نةداوة.
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بكرَيت هاوآلتييان دةنطــــــــدانـى ضاودَيريى ناتوانرَيت

«بةشةخؤراكى وتى: دةكةنء دةنطدانةكانيان
شتَيكى ئةطةر نابإدرَيت، هةرطيز هاوآلتييان
كؤمسيؤن ـــةإووى رووب سكاآل واببَيت
نابَيتء وانةبووةو شتي بةآلم دةكرَيتةوة،
خؤراكى بةشة ناتوانَيت كةسَيك هيض
بؤ دةنطنةدانيان بةرامبةر ببإَيت هاوآلتييان

دياريكراو». ليستَيكى
بــةإَيــوةبــةرى ئةمين، حةمة تاهير 
كؤمسيؤنى باآلى سلَيمانى طشتيى ئؤفيسى
بؤ ثَيشوويدا لَيدوانَيكى لة هةَلبذاردنةكان،
رةتكردةوةو دةنطؤيانةى ئةو رؤذنامة،
لةكاتى دةنطدةر كة خستةإوو ــةوةى ئ
هيض سةربةخؤيةء ئازادء  تةواو  دةنطداندا
دةنطدان شوَينى كابينةء نزيك لة كةسَيك
ياساى بةثَيى كة روونيشيكردةوة نيية، نزيك
كة كؤمسيؤنيش بإيارةكانى ثةرلةمانء
راطةياندنء كةناَلةكانى زؤربةى دراوةتة
هةَلبذاردن ثرؤسةى سياسييةكان،  قةوارة
ضاودَيرييةكى قؤناغةكانيانةوة هةموو بة
راطةياندنةكانء لةاليةن لةسةرة وردى
عَيراقىء مةدةنى كؤمةَلطةى رَيكخراوةكانى
قةوارةكانى ليستء نوَينةرى نَيودةوَلةتى،
ضاودَيريى كة  هةَلبذاردن، بةشداربووى 
تةنيا بــةآلم  ــةن، دةك ثرؤسةكة ــةواوى ت
دةنطدان كابينةى ناو ضاودَيريى  نيية بؤيان
نزيكى نيية بؤى «هيض كةسَيك  وتى: بكةن،

هاوآلتي ئةوةى بؤ ببَيتةوة، كابينانة ئةو
سةربةخؤء بةشَيوةيةكى دةنطداندا لةكاتى
بدات اليةنة بةو  دةنط  خؤى  ئارةزووى  بة
كآ بة دةنطى  نازانرَيت دةيةوَيت، خؤى  كة
خليسكاء كةسَيك قاضى تةنانةت ئةطةر داوة،
دةنطدةر بـــووةوة، كابينةية ئةو نزيكى
دةنطيشى يان ئةطةر دةنط نةدات، دةتوانَيت

بكاتةوة». دووبارةى دابَيت،
كوردستاندا ثةرلةمانى هةَلبذاردنى لة
كةس هةزار (٥٠٠) مليؤنء   (٢) لة زياتر
بؤهةَلبذاردنىنوَينةرانيان بةشداريىدةكةن،
باآلدا ناويان لة كؤمسيؤنى ليستةى (٢٣) لةو
تؤماركردووة، بؤ رَيطرى لة ساختةكاريىء
(٢٦٣٦) ئَيستا تا ثرؤسةكةش ضاودَيريى
ضــاودَيــرى  (١٠٥) نــاوخــؤء ــرى ــاودَي ض
(٧/٢٥)دا لة بؤئةوةى ئامادةن،  نَيودةوَلةتي 

بكةن. ثرؤسةى دةنطدانةكة ضاودَيريى
دواى دةنطؤيانةش ئةو  بآلوبوونةوةى
ئةندامة كاديرو ئــةو دوورخستنةوةى
بةهؤى كة دَيت  ثارتي يةكَيتىء حيزبيانةى 
كارى لة طؤإانكارييةوة ويستى هاوسؤزيىء
بإدرا، مووضةكانيان دةركرانء حيزبايةتى
هاوآلتييان لة بةشَيك وايكردووة ئةوةش
ليستَيكى بؤ ئةطةر ثَييانواية نيطةرانبنء
ئاشكرا دةنطةكانيان بدةن دةنط جياواز
لةطةَلدا لَيثَيضينةوةيان رةنطة دةكرَيت،

مانطانةيان خؤراكى مووضةو بكرَيتء
ببإدرَيت.

ئةوةى رةتكردةوة حاكم سةردار، بةآلم
ليستء بةض دةنطيان هاوآلتييان بزانرَيت كة
ذمــارةى هاوتايى لةإَيى داوة اليةنَيك
دةنــطــدانــةوة، كارتى  خـــؤراكء فؤرمى 
كارتى ذمــارةى  نييةو وا «شتى وتيشى:
كة هةية خؤى تةسةلسولى تةنيا دةنطدان
ناياسايىء حاَلةتى ساختةكارىء بؤئةوةية
شَيوةيةك بةهيض  روونةداتء دةستكاريى 
كارتة ئةو  لةسةر خؤراك فؤرمى ذمارةى 
ئاشكرا هاوآلتييان دةنطدانى نييةو وجودى
ضيية؟»، ئيشمان ئَيمة وابَيت ئةطةر نابَيت،
دةكةن ثَيشبينى  كة  خستةإوو،  ئةوةشى 
ببن زياتر ثرؤسةكة ضاودَيرانى ذمارةى

كردووة. تؤماريان تائَيستا لةوةى
حةمةدةمين، تاهير خؤشيةوة لــةالى
سلَيمانى ئؤفيسى طشتيى بةإَيوةبةرى
بإواي هةَلبذاردنةكان، باآلى كؤمسيؤنى
بةإَيوةدةضَيتء شةفافى بة ثرؤسةكة واية،
ناتوانرَيت ئيدارييةكانء رَيوشوَينة بةثَيى
بة لةبةردةمى  بةربةست ياخود كَيشة هيض 
دروستبكرَيت، خةَلكدا دةنطدانى ئازاديى
هةَلبذاردن بةإَيوةضوونى «ميكانيزمى وتى:
هيض بة فةرمانبةر كة دانراوة بةشَيوةيةك
سةر بخاتة كاريطةريى ناتوانَيت شَيوةيةك
كاربكات اليةنَيك  قازانجى بة يان دةنطدةر،
خةَلك لةبةرئةوة ديكة، اليةنَيكى لةدذى 
شةفافى بة ثرؤسةكة دَلنيادةكةينةوة
ضاودَيريى دةوترَيت ئةوةى بةإَيوةدةضَيت،
دةنطنةدات ئةوةى هةيةء دةنطدان لةسةر

نيية». راست دةبإَيت، خؤراكةكةى بةشة
بةرثرسى ضــةتــؤ، هؤطر ـــةروةك ه
ضاودَيريى بؤ شةمس تؤرى رَيكخراوى
لةاليةن كة دةكات لةوة باس هةَلبذاردن،
ضاودَيريى ناحكومييةكانةوة رَيكخراوة
دةنــطــدةران تــؤمــارى  بنكةكانى هةموو 
بؤيان ليستةكانيش «ضاودَيرانى دةكرَيت
دةنطدان، ثرؤسةى لةسةر ضاودَيربن هةية
كةس هيض دةنطداندا لةكاتى بَيت بةوثَييةش
ديكة اليةنَيكى سةر بخاتة سانسؤر ناتوانَيت

ئاشكراكردنى». دةنطدانء ضؤنَيتى بؤ

يوسف بةهادين

ناوي هةَلبذاردنةكان باآلي كؤمسيؤني
ئاسايشء هَيزةكاني لة هةزاركةس (١١٦)
طشتيي تؤماري  لة ثَيشمةرطة  ثؤليسء 
(٢٥) تائَيستاش جيادةكاتةوةو دةنطدةران
جيابكرَينةوةو كة ماوة ديكة هةزاري
تا دروستبكرَيت، بؤ تايبةتيان  تؤمارَيكي
دةنط طشتيي دةنطداني ثَيش رؤذ دوو
ثةرلةمانء سةرؤكي بؤ هةَلبذاردني بدةن

كوردستان. هةرَيمي
ئةندامي عةبدولكةريم، سةردار حاكم
كؤمسيؤني كؤميسياراني  ئةنجومةني 
بة هةَلبذاردنةكان، سةربةخؤي باآلي
(١١٦) ناوي «تائَيستا راطةياند: رؤذنامةي
ئاسايشء كارمةنداني لة كةس هةزار
دةنطدةران طشتيي تؤماري لة ثؤليس
بؤ تايبةتيان تؤمارنامةيةكي دةرهَينراونء
دةنطدانيتايبةتدوو بة تا دروستدةكرَيت،
دةنط بدةن بؤ طشتيي رؤذ ثَيش دةنطداني
هةرَيم، سةرؤكي ثةرلةمانء هةَلبذاردني
هَيزة لة ديكة كةسي هةزار (٢٥) نزيكةي
ناوةكانياندا لة طرفت ماون ضةكدارةكان
ضؤن كة لَينةدراوة، بإياري تائَيستا هةيةء

جيابكرَيتةوة». ناوةكانيان

جيانةكردنةوةي هؤكاري دةربارةي
(٢٥) «ئةو وتي: كةسانة ئةو ناوي
نةتوانراوة بةتةواوي كةسة هةزار
ناوةكانيان بدؤزرَيتةوةء بؤ ضارةسةريان
لة ناويان ئةوانة هةرضةندة جيابكرَيتةوة،
بةآلم دؤزراوةتةوة، دةنطدةران تؤماري
ئةليكترؤني بةشَيوازي  ئةوةي  لةبةر
ذمارةي بنةماي لةسةر جيادةكرَيتةوة
ناوي خؤراكء بنكةي خؤراكء كؤبووني
وايكردووة ئةمةش هةية، طرفت كةسةكة
ناوةكان نةتوانرَيت ئةليكترؤنييةن
ضارةسةردا بةدواي ئَيستا جيابكرَينةوة،
طشتيي تؤماري لة ناوةكانيان تا دةطةإَيين
دةنط تايبةت بةدةنطداني دةربهَينرَيتء
سةرضاوةي بةوةشكرد، ئاماذةي بدةن»،
وةزارةتي ناوانة ئةو بةيسي داتا سةرةكي
ثشتي كة ناوخؤء ئاسايشة، ثَيشمةرطةو

ثَيبةستراوة.
باآلي كؤمسيؤني بإياري بةثَيي
دوو عَيراق، لة هةَلبذاردنةكان سةربةخؤي
(٧/٢٥) رؤذي طشتيي دةنطداني ثَيش رؤذ
كوردستانء ثةرلةماني هةَلبذاردني بؤ
ضةكدارةكانء هَيزة هةرَيم، سةرؤكي
نةخؤشخانةو كارمةنداني  بةندييةكانء 
نةخؤشةكانبةدةنطدانيتايبةتبةشداري
هةرَيمدا. داهاتووي هةَلبذاردني لة دةكةن

هَيزة لة هةزار (٢٥) ناوي
تؤماري ضةكدارةكان لة

جيانةكراونةتةوة دةنطدةران

دلَيرعةبدولخالق

ليستى هةَلبذاردنى كةمثةينى لة
ئةندامَيكى دهؤك ثارَيزطاى لة كوردستانى
مةكتةبىسياسييةكَيتييليستةكانىديكةى
وآلتانى ثشتيوانى ثَينجةم»و «تابوورى بة
بةرثرسَيكى تؤمةتباردةكات، دةرةوة
جؤرة «هةموو دةَلَيت: باآلش كؤمسيؤنى
اليةنَيك رادةيةى ئةو  بطاتة  بانطةشةيةك
بةشَيوةى بهَينَيت بةرامبةر اليةنى ناوى
قاَلبى دةضَيتة  ــدن، ــاوزإان ن شكاندنء

ثَيشَيلكارييةوة».
رؤذى كة رؤذنامةوانيدا كؤنطرةيةكى لة
فةرةج بةإَيوةضوو، هةولَير لة (٦/٢٠)
باآلى كؤمسيؤنى سةرؤكى حةيدةرى،
رؤذى عَيراق، هةَلبذاردنةكانى سةربةخؤى
بانطةشةى رؤذى يةكةم وةك (٦/٢٢)ى
كوردستان ثةرلةمانى هةَلبذاردنى
رؤذةوة ــةو «ل رايطةياند: دياريكردو 
بةشداربوو سياسييةكانى قةوارة هةموو
ثةرلةمان سَييةمى خولى هةَلبذاردنى لة
بةآلم بكةن، خؤيان بؤ بانطةشة دةتوانن
رَيساكانى بنةماء سةرثَيضى اليةنَيك هةر

سزادةدرَيت». باآلبكات، كؤمسيؤنى

سزا بانطةشةء
ليستة ــــــردوودا، راب ــــى رؤذان ــة  ل
بةشداربووةكانىخولىسَييةمىهةَلبذاردنى
يةكتر لةسةر سكاآليان (١٤١) ثةرلةمان
لةثارَيزطاى سكاآليان (١٠٧) كة تؤماركرد،
(٤)يان لةهةولَيرء  سكاآل (٣٠) سلَيمانييةء
كؤمسيؤن زانيارييةكانى بةثَيى دهؤكة، لة
بة ــوون  ب تايبةت سكاآلكان (٦٠٪)ى
اليةنةكان، ثؤستةرى دإاندنى لَيكردنةوةء
لةنَيوان حاَلةتانة ئةو  زؤرترينى هةروةك

ضإبووةتةوة. طؤإاندا كوردستانىء ليستى
بانطةشةى يــةكــةمــى لــةهــةفــتــةى
دوو هى كوردستانى كة هةَلبذاردن ليستى
بووة كوردستانة،  دةسةآلتداري حيزبى
دينار مليؤن (٣) بةبإى كة ليست  يةكةم
سةرثَيضيةكانيان، لةبةرامبةر غةرامةكراوة
لةدوايين ديكةش، سةرضاوةيةكى بةثَيى
سةبةخؤى بــاآلى كؤمسيؤنى  بإيارى
ديكة ـــةوارةى ق  (٤) هةَلبذاردنةكاندا
لةناوياندا بوونةتةوة، سزادان دووضارى
بإى بة هاتووة كوردستانى ليستى دووجار
هةَلواسينى ثَيشَيلكاريىء لةسةر مليؤن (٤)
حكومييةكانء لةشوَينة ثؤستةرةكانيان
ثؤستةرى بة تةشهيركردن دإانـــدنء
طؤإانيش ليستى هاوكات ديكة. ليستى
بة تيثء ثؤستةرةكانيان لةسةر هةَلواسينى
سزادراوة، دينار مليؤن (٢) بة سيكؤتين
ثارتى حيزبةكةء  ضوار ليستى هةروةك 
(٢) بإى بة هةريةكَيكيان بؤ ثارَيزطاران

سزادراون. دينار مليؤن

ثيَنجةمة؟ تابوورى كَى
لة كة جياوازدا  كؤبوونةوةى دوو  لة
دهؤكء لة  مانطةدا ئةم  (٦ء٧)ى رؤذانى
ئةحمةد سةعدى  بةإَيوةضوو، ئامَيدى 
يةكَيتىء سياسى مةكتةبى ئةندامى ثيرة،
هةَلبذاردنى بانطةشةى  سةرثةرشتيارى 
لة دهؤك، ثارَيزطاى لة كوردستانى ليستى
لةبةردةمىجةماوةرىليستةكةيدا وتةيةكدا
ثَينجةم»ى «تابورى  ناوى ضةندجارَيك 
بة ليستى ئةوهَيزانةىئَيستا هَيناء ثَييوابوو،
لةذَير بةشدارى هةَلبذاردن دةكةن، جياواز
نةتةوةيىء يان ئيسالميدابن جلوبةرطى
دةرةوة وآلتانى ثشتيوانى بة عةلماني،
دةستكةوتةكانى دةيانةوَيت كاردةكةنء

بكةن. سفر زةإبى كورد سةركردايةتى

بسةلميَندرَين دةبَيت رةخنةكان،
طــوتــارةدا، ــؤرة  ج ئــةو لةبةرامبةر
ثَييواية، راطةياندن ياساى ثسثؤرَيكى
هةَلةيةء زؤر لةوشَيوةية قسةكردنَيكى
هةَلبذاردنء بانطةشةى لة سةرثَيضيية

ديموكراسى. بنةماكانى
ياساى ثسثؤرى فـــةوزى، سامان
راطةياندن لة زانكؤىسلَيمانى، بة رؤذنامةى
طوَيبيستى راستةوخؤ «ئةطةرضى راطةياند:
نةبووم، ثيرة سةعدى بةإَيز قسةيةى ئةو
طوتارَيكى هةبوونى ئةوةشدا لةطةأل بةآلم
جطةلةوةى هةَلةيةء زؤر شَيوةية لةو
دذى هةَلبذادنة، بانطةشةى سةرثَيضي
«هةموو وتى: ديموكراسيةتيشة، بنةماكانى
بكةنء خؤيان بؤ بانطةشة دةتوانن اليةنَيك
بابةتى رةخنةكان بةمةرجَيك رةخنةبطرَيت،

بسةلمَيندرَين». بتوانرَيت بنء
ثيرةدا، ئةو وتانةى سةعدى لةبةرامبةر
شوراى سةرؤكى عةبدولعةزيز عومةر
كة وتارَيكدا لة ئيسالمى يةكطرتووى
لةسايتىيةكطرتووبآلوكراوةتةوة، رةخنةى
سةعدى لةثيرة دةطرَيتء دةَلَيت: «كاك توند
كةمى زؤر  رستةيةكى ضةند بيرى ئةطةر 
شةإى لةكاتى بكاتةوة  خؤى لَيدوانةكانى 
بةدةميدابَيت، وا وشةى نةدةبوو ناوخؤدا،
سةدان هاوشَيوةكانى ئةوء بةلَيدوانى كة
كــوذرانء بةناهةق  ميللةتة  ئةم  ــةى رؤَل

لةناضوون».

بيَنيَتةوة ئيعتيزار «ثيرة» دةبَيت
نووسينةكةى ديــكــةى لةبةشَيكى
ئيسالميدا يةكطرتووى شوراى سةرؤكى
ئةو دةزانــَيــت سةعدى «كــاك هــاتــووة:
نة حيزبةكةء ضوار  نة قورسةء  تؤمةتة
سةركردة نة  حيزبانةء ئةو جةماوةرى 
عورفى نة خؤىء نة مَيذوو، ذيرةكانى الى

ئازاديىء ثرةنسيثةكانى نة سياسىء كارى
لَيى لَيوةناطرنء تؤمةتةى ئةو ديموكراسى
طشتيدا راي لةبةردةم مةطةر خؤشنابن،
بكات، لَيبووردن داواى بَينَيتةوةء ئيعتيزار
بؤ ثَينجةم) (تابوورى واتاى دةبَيت ئةطةرنا
حيزبانة ئةو خيانةتى روونبكاتةوةء خةَلكى

بخاتةإوو».
 

هةوا دوو بانَيكء
كة ئيسالميش كؤمةَلى وتةبَيذى
حيزبةكةدا ضوار هاوثةيمانى لة حيزبةكةى
ضاكسازى خزمةتطوزارىء ليستى بةناوى
ئاماذة ــات،  دةك هةَلبذاردن بةشدارى
قسةكردنة جــؤرة ــةو ئ دةكـــات بــةوة 
ليستى كة دةيسةلمَينَيت نابةرثرسانةيةء
مةنتيقىء رةخنةى  ناتوانن كوردستانى 
ليستةكانى كةموكورتييةكانى بؤ بةَلطة
ديكة بهَيننةوة، دةيانةوَيت بةوشَيوةية كار

بكةن. جةماوةرى ليستةكانى ديكة لة
«ئةطةر وتيشى: مةجيد، عةبدولستار
سياسةتى لة طــوزارشــت قسةية ــةو  ئ
ثَيضةوانةى ئةوا بكات، كوردستانى ليستى
حيزبانةيةء ئةو رابــردووى سياسةتى
دوَينى هةتا ضونكة دووهةواية»، «بانَيكةء
حيزبى بووين هاوثةيمان لةطةَليان ئَيمة كة
خزمةتمان تَيكؤشةربووينء رةســةنء
بةليستى كة  ئَيستا بةآلم دةكرد، بةهةرَيم
تابوورى بووينةتة دابةزيوين جياواز
هةرَيمينء دةستكةوتةكانى دذى ثَينجةمء
ئةمةش ثاأل،  دةخةنة خيانةتمان تؤمةتى
روونء حيزبانة ئةو سياسةتى دةريدةخات

ضةسثاو نيية».
ثةرلةمانى هةَلبذاردنى ياساى بةثَيى
كؤمسيؤنى رَينماييةكانى  كوردستانء 
هةَلبذاردنةكانيش، سةربةخؤى بــاآلى
رادةيةى ئةو بانطةشةيةك بطاتة هةرجؤرة

بشكَينَيتء بةرامبةر اليةنى اليةنَيك
دةكةوَيتة ثاأل، بخةنة ناوزإاندنيان تؤمةتء
اليةنى ثَيشَيلكارييةوةء ضوارضَيوةى

تؤماربكات. سكاآل دةتوانَيت زةرةرمةند
ئةندامى عةبدولكةريم، سةردار حاكم
كؤمسيؤنى لة  كؤمسياران ئةنجومةنى 
وت: رؤذنامةى بة هةَلبذاردنةكان، باآلى
اليةنَيك كة  بانطةشةيةك «هــةرجــؤرة 
سكاآلى دةتوانَيت هةبَيت، لةسةر تَيبينى
طشتيش بةشَيوةيةكى تؤماربكات، لةسةر
رادةيةي ئةو بانطةشةيةك بطاتة هةرجؤرة
نفوزى زيادكردنى بةمةبةستى اليةنَيك
بةشَيوةى بةرامبةر اليةنى ناوى  خؤى
دةضَيتة ئةوا بهَينَيت، ناوزإاندن شكاندنء

قاَلبىثَيشَيلكارييةوة».

ليستى ثةيدابوونى مةترسىء
جديى

مةجيد، هؤكارى وتةى عةبدولستار بة
ئةو بؤ كوردستانى ليستى ثةنابردنى
بؤئةوةي دةطةإَيتةوة بانطةشةية جؤرة
ليستة ــةو ئ بــةرامــبــةر ــدى ج ليستى 
دةسةآلتيان لةسةر  مةترسيي ثةيدابووةء 
بةَلطةى ئةمةش بؤ ــكــردووة، دروســت
هَينايةوةءوتى:«يةكَيتىءثارتىكةلةليستى
سةرؤك بة كؤبوونةتةوة، كوردستانيدا
جطَيرةكةى، هةرَيمء سةرؤكى كؤمارء
سةرؤكى جَيطرةكةى، ثةرلةمانء سةرؤكى
ضوونة خةستى بة جَيطرةى  حكومةتء
هةوَلى لة هةَلبذاردنةوةء بانطةشةى ناو
لةكاتَيكدا ليستةكةياندان، سةرخستنى
بَياليةنى سةربةخؤبنء ــةوان ئ ــوو دةب
حاَلةتةش ئةو ئةنجامى بثارَيزن، خؤيان
كوردستانى ليستى ئَيستا وايلَيهاتووة
يةكسانةبةحكومةتءحكومةتيشيةكسانة

كوردستانى». ليستى بة

تاوانباركردن طةيشتة هةلَبذاردن، بانطةشةى

داوة كآ بة دةنطيان نازانرَيت هاوآلتييان

ثَينجوَينى جةمال فؤتؤ:



جةمال سةنطةر

ــؤراكء خ كؤمثانياى  بةرثرسانى 
دةكةنةوة لةوة جةخت باآل كؤمسيؤنى 
بة دةنــط ــةوةى ل ــازادن ئ هاوآلتييان كة 
ئةوةش دةدةن، قةوارةيةك ليستء هةر
هاوآلتييان ضاودَيريى كة رةتدةكةنةوة
دةنطيان بزانرَيت دةنطدانداء لةكاتى بكرَيت

داوة. ليستَيك ض بة
ــطــؤى دةن بـــآلوبـــوونـــةوةى دواى 
هاوآلتييانء دةنطدانى  لة ئاطاداربوون 
نانبإينيان لةسةر مةترسى  دروستبوونى
ئةطةرهاتءدةنطبةليستَيكىجياوازلةوةى
ئؤفيسى بةإَيوةبةرانى بدةن، دةسةآلتداران
هةَلبذاردنةكانء باآلى كؤمسيؤنى سلَيمانى
سلَيمانى، هةولَيرو لة خــؤراك ثسوَلةى
«دةنطدةر كة دَلنيادةكةنةوة هاوآلتييان
ثرؤسةى بةشداريى ئازادانة دةتوانَيت
كوردستان ثةرلةمانى هةَلبذاردنةكانى
ليستء بةو بــدات خؤى دةنطى بكاتء
هيض ئةوةى بةبآ دةيةوَيت». قةوارةيةى
دةنطدان كابينةكانى ناو ضاودَيريى كةسَيك
هةر داوة، كآ بة دةنطيان بزانرَيت بكاتء
بةشة بإينى كة  دةكةنةوة دووثاتى  وةك
هيض ثإوثاطةندةيةو هاوآلتييان خؤراكى

ئارادا نيية. لة شتَيكى وا
نزيكبوونةوةى ــدى ــةن ســةروب ــة  ل
سَييةمى خولى هــةَلــبــذاردنــى وادةى 
سةرؤكايةتى كوردستانء ثةرلةمانى
ماوة، هةفتةى دوو نزيكةى كة هةرَيمدا
لة ئاطاداربوون دةنطؤى بآلوبوونةوةى
خؤراكي بةشة بإينى هاوآلتييانء دةنطدانى
كةسانة بةشَيك لةو الى ترسى مانطانةيان،
ليستَيكى بةنيازندةنطبة كة دروستكردووة
دةسةآلتدارةكان حيزبة ليستى لة جياواز
بة كة هةية ئةوة دةنطؤى هةروةك بدةن.
دةنطدانةكة ثرؤسةى ضاودَيريى كامَيرا
شَيوازى كة لةوةشدةكرَيت  باس  بكرَيتء
دانــراوة دةنطدانةكة بؤ مرةكةبةى ئةو
ساختةكارى دةتوانرَيت دةسإَيتةوةو دواتر
هةَلبذاردنةكةدا ئةنجامى لة لةدةنطدانء

بكرَيت.
رَيكخستنى بةإَيوةبةرى ئةحمةد، بةيان
هةواآلنة ئةو سلَيمانى، لة خؤراك ثسوَلةى
ئةطةر هاوآلتيى كة دةزانَيت ثإوثاطةندة بة
دةبإدرَيتء خؤراكيان بةشة دةنطنةدات
ثةيوةندى «ئةوةى راطةياند: رؤذنامةى بة
تةنيا هةية، ئَيمةوة بةإَيوةبةرَيتييةكةى بة
ئةو بةشداربوونى ذمارةى داتاء طةياندنى
ئةو هةية». دةنطدانيان  مافى كة  كةسانةية
هةواآلنةشثإوثاطةندةنكةباسلةوةدةكةن
هةَلبذاردنةكان ضاودَيريى دةتوانين ئَيمة
كآ بة دةنط  خةَلك دةزانين يان بكةين، 
دةنطنةدات ئةوةى دةوترَيت ياخود دةدات،
بة رةسميىء بة تائَيستا  دةبإين،  خؤراكى
منى بة كةسَيك هيض زارةكى بة ناإةسميىء
بة نةدات دةنط كةسَيك  هةر  كة نةوتووة
ببإن، بةشةخؤراكةكةى دياريكراو ليستَيكى
كآ بآلوكراوةتةوة نازانم خةَلكدا لةناو ئةوة
دوورن وتانة بةآلم ئةو بآلويكردووةتةوة،
ضونكة بنةمايةكى نيية، راستيةوةو هيض لة

دةنطدةدات». نهَينى بة خةَلك
ثسوَلةى رَيكخستنى بةإَيوةبةرى
بةوةشكرد، ئاماذةى سلَيمانى،  لة خؤراك
خةَلك نهَينييةء بةشَيوةيةكى دةنطدان كة
«تائَيستا كآ دةدات، وتيشى: بة دةنط ئازادة
بزانرَيت كة وانيية ثَيشكةوتووى  ئامَيري

بة دةنطيان يان دةنطيداوة، ضؤن خةَلك
بةإَيوةبةرَيتييةكةى لة  بةتايبةت داوة، كآ
هةَلبذاردن لةسةر ضاودَيرييةكى هيض ئَيمة

نيية».
بةإَيوةبةرى ــى، دزةي دارا هــةروةك
لَيدوانَيكى لة هةولَير، خؤراكى ثسوَلةى
هيض كة راطةياندبوو، ــةى ــام رؤذن بة 
ليستَيك هةر بة دةنطدان لةسةر هاوآلتييةك
مانطانةى خؤراكى بةشة هةَلبذاردنةكاندا، لة
بانطةشةو ئةو كة ئةوانةش نابإدرَيت،
«دوذمنانى بــآلودةكــةنــةوة دةنطؤيانة
جةختى كوردستانن».  دةرةوةى ناوخؤو 
لةبةر هاوآلتييةك هيض كة لةوةشكردةوة،
هةَلبذاردنةكاندا، لة ليستَيك هةر بة دةنطدان
وتيشى: نابإدرَيت، مانطانةى خؤراكى بةشة
راستى بنةمايةكى هيض  دةنطؤية «ئــةو
بانطةشانة دةنطؤو ئةو كة ئةوانةش نيية،
دةرةوةى ناوخؤو دوذمنانى بآلودةكةنةوة
كة دةنطؤيةكة تةنيا ئةوة كوردستاننء

بنةماى نيية».
سةردار حاكم ديكةشةوة لةاليةكى
ئةنجومةنى ئةندامى عةبدولكةريم،
ــاآلى ب ــى كــؤمــســيــؤنــى ــاران كــؤمــســي
رؤذنامة، بؤ لَيدوانَيكيدا لة هةَلبذاردنةكان
باس كة رةتكردةوة دةنطؤيانةى ئةو هةموو
زانينى هاوآلتييانء بةشةخؤراكى بإينى لة
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بكرَيت هاوآلتييان دةنطــــــــدانـى ضاودَيريى ناتوانرَيت
خاليد بةرهةم

كةالر شارى ئيداريى بةرثرسانى
بة فةرمانطةكانةوة ئؤتؤمبَيلي بة
ليستى بؤ بانطةشة دةطةإَينء  ماآلندا
كاتَيكداية لة ئةوة دةكةن، كوردستانى
باآلء كؤمسيؤنى رَينماييةكانى بةثَيى
بةكارهَينانى هةرَيم هةَلبذاردنى ياساى
هةَلبذاردندا بانطةشةى لة حكومى ثؤستي

قةدةغةية.
شارى لة ئاطادار سةرضاوةيةكى
دوو راطةياند: رؤذنامةى بة كةالرةوة
مينا، حهمهی (عهدنانی  له ههريهكه  رؤژه
كؤمةآليهتی)ء (عهلی كاروباری وهزيری 
ئاسايشی بةإَيوه بهری محهمهد، شههيد
وادی، (جةواد وهكالهت)ء به گهرميان

ماآلنء كــهالر) شارهوانيی سهرؤكی 
دهگةإَينء كهالر گشتييهكانی شوَينه
دهكهن. ليستی كوردستانی  بؤ بانگهشه 

شةهيد عةلي بة ثةيوةندى رؤذنامة
ئاسايشى ــةرى ــوةب ــةإَي ب محةمةد،
ئةوةى ناوبراو بةآلم كرد،  كــةالرةوة
بانطةشةدا لة  بةشدارى  كة  رةتكردةوة، 

ليستَيك. هيض بؤ كردبَيت
حكوميى بةرثرسانى بانطةشةى
ثــةيــإةوى بةثَيى  كــة لةكاتَيكداية
كؤمسيؤن، رَينماييةكانى (٤)ى ذمارة
دةســةآلتــة حكومةتء كارمةندانى
بن ثلةوثايةيةكدا هةر لة ناوخؤييةكان
بؤ هةَلبذاردندا هةَلمةتى لةكاتى نابَيت
هيض يان ثاَلَيوراوَيك هيض بةرذةوةندى
ثلةءثايةكانيان سياسي قةوارةيةكى

بهَينن. بةكار

حكوميى بةرثرساني كةالر لة
دةكةن كوردستانى ليستى بؤ بانطةشة

ثأوثاطةندةية» هاوآلتييان خؤراكى بةشة «بأينى

عةبدوإلةحمان شارا

لة ـــدار ـــةش ب ــد لــيــســتــَيــكــى ــةن ض
كانديدَيكى ثةرلةمانء هةَلبذاردنةكانى
كــارى ــم هــةرَي سةرؤكايةتى ثؤستى 
دةنط بةدةستهَينانى لةدواى سةرةكيان
ئةو هةمواركردنةوةى لة دةبَيت بريتى
ثةرلةمانى لةئَيستادا كة دةســتــوورةى
ثةسةندى كوردستان (ماوةبةسةرضووى)
ئةو ياسايى ليذنةى ئةندامانى كــردووة،
ثةرلةمانى دةزانن  بةدوورى ثةرلةمانةش 
كة دةربكات ياسايةك يان بإيار ئَيستا
كة بكات بةوةي ثابةند ثةرلةمانى داهاتوو
ئَيستا دةستوورةى ئةم لةسةر راثرسى

ئةنجامبدات.
ليستى وتةبَيذى  سةعيد د.شــاهــؤ 
«يةكَيك رايطةياند: لةثةيامَيكيدا  طؤإان
ضووينة كة سةرةكيةكانمان ئةركة لة
ــرؤذةى ث ئامادةكردنى ثةرلةمانةوة
كة دةبــَيــت، شارستانى دةستوورَيكى
خةَلكى نةتةوةيى ثةرذةوةندى لة بةرطرى
مرؤظ مافى لة بةرطرى بكاتء كوردستان
كوردستان خةَلكى هةموو هاوكات بكات»،
لةسةرى دةنطدان  داإشتنء لة بةشدارى 
شكستى كة ثَييواية طؤإان ليستى بكات،
ماوة ثةرلةمانى لةاليةن هةوَلةى ئةو
دةستوور تَيثةإاندنى بؤ بةسةرضووةوة
ئيرادةى سةركةوتنى بة ــاراوة، ئ هاتة

كؤتاييهات. كوردستان خةَلكى
ئةو ــةوةى ــردن ــوارك ــةم ه ــات  ــاوك ه
هةرَيمى بؤ لةئَيستادا ــوورةى ــت دةس
سةرةكى كارى داإَيـــذراوة كوردستان
ضوونة دواى دةبَيت ثَيشكةوتن ليستى

ثةرلةمانةوة.
ليستى وتةبَيذى عةبدولكةريم، زانا
راطةياند: ــةى ــام رؤذن بة ثَيشكةوتن
زؤرى كةموكوإيى هةرَيم «دةستوورى
دةبَيت كة تَيداية مادةى ضةندين تَيدايةو
هؤيةشةوة بةو تَيدابكرَيت، طؤإانكارييان
سةرةكيةكانى كــارة لة دةبَيت يةكَيك
بةشدارى ئةوةى دواى ثَيشكةوتن ليستى

كرد. سَييةمدا خولى لةثةرلةمانى
ثةرلةمانى (٦/٢٤)دا لة ئةوةى  دواى 
دةستوورى كوردستان ماوةبةسةرضووى
كؤمسيؤن لة داواى ثةسةندكردء هةرَيمى
لةطةأل هاوكات (٧/٢٥)دا كة لة رؤذى كرد
سةرؤكايةتى ثةرلةمانء هةَلبذاردنةكانى
بخرَيتة دةســتــووريــش  ــدا ــم ــةرَي ه
ريفراندؤمةوة،ناإةزاييةكىزؤرلةسةرجةم
لة كوردى كؤمةَلطةى توَيذةكانى ضينء
دروستبوو كوردستان دةرةوةى ناوةوةو
بة كة  دةستوورةى ئةو تَيثةإاندنى دذى 
ياسايىء ضاودَيرانى لة زؤرَيك بؤضوونى
تَيداية، زؤرى كةموكوإيى دةستوورى
دةستوور تَيثةإاندنى  لةوةى جطة  ئةمة
ياسايى ــاوةى م تــةواوبــوونــى لــةدواى 
لةسةر طومانى بؤخؤى خؤى ثةرلةمان

دروستكرد. دةستوورةكة خودى
باآلى كؤمسيؤنى (٧/٦) هاوكات رؤذى
بةدواخستنى بإياريدا هةَلبذاردنةكان
ناديار، كاتَيكى بؤ دةستوور لةسةر راثرسى
هَيشتا دةستوور تَيثةإاندنى مةترسى بةآلم
كة بــةوةى  نةإةويونةتةوة خةَلكى الى
ثةرلةمانى (ماوةبةسةرضووى) كوردستان
كة دةربكات ياسايةك يان بإيارَيك
ناضار كوردستان داهاتووى ثةرلةمانى
ئةو لةسةر  راثرسى ئةنجامدانى بة بكات 

دايانإشتووة، كةخؤيان دةستوورةى
ئةندامى ــى، ــاي رؤســت ـــا زان ـــةآلم  ب
ثةرلةمانى دةستوورى ياسايىء ليذنةى
زانىء دوور بة ئةطةرةى ئةو كوردستان،
هيض ثةرلةمان  لةمةودوا «ثَيموانية وتى: 
لة ئةنجامبدات ديكة كؤبوونةوةيةكى
هةر هاوكات نةبَيت، نائاساييدا حاَلةتى
رابردووى لةخولى خولةو لةم ياسايةك
خولى ــت، ــَي ــووب دةرض ثةرلةمانيشدا
هةموارى دةتوانَيت  ثةرلةمان داهاتووى 

بةدةستووريشةوة». بكاتةوة،
ليذنةى ديكةى ئةندامَيكى هاوكات
جةختى كوردستان  ثةرلةمانى ياسايى 
ثةرلةمانى ئةطةر  كة ئةوة كردةوة لةسةر
بةدأل ئَيستاى دةستوورةى ئةم داهاتوو
بكاتةوة هةموارى دةتوانَيت ئةوا نةبوو،
ئةندام ئةو راثرسييةوة، بيخاتة ئةوجا
(٣/٢)ى مةرجةى «بةو وتيشى: ثةرلةمانة
لةسةرى رةزامةندى ثةرلةمان ئةندامانى
دةتوانَيت داهاتوو  ثةرلةمانى دةرببرَيت، 
سةرؤكى هةمواربكاتةوةو  دةستوور 
سةرؤكى لةطةأل هةماهةنطى بة ثةرلةمان
لةسةرى راثرسى بؤ رؤذَيــك حكومةت
دانيشتنى لةدوا هــةروةك بكةن،  ديارى
لةسةر بإيارى كوردستاندا ثةرلةمانى

درا».
ئةطةر ثَييواية  هــةركــى، ـــةردار س
لةمةوبةر دووساأل  كوردستان ثةرلةمانى
ئةو ئةوا بكرداية ثةسةند دةستوورى
رةخنة ئَيستا  كة شؤظَينيانةى عةرةبة 
بةكَيشةى ئةوكاتة دةطرن،  دةستوور لة
خةريكبوونء شيعةوة سوننةو عةرةبى
دةستوورةكةى ســةر نةياندةثةرذاية 
رووةوة لةو ثةرلةمان بةآلم كوردستان،

ــوورى ــت دةس كــة كــةمــتــةرخــةم بـــووة
ئَيستا. طةياندووةتة

ســةبــارةت خــةَلــك  مةترسييةكانى
لةوةوة زياتر دةستوور  بةتَيثةإاندنى 
ساَلةى هةموو لةو كة طرت سةرضاوةى
دةستوور بوو ثةرلةماندا لةبةردةستى
درَيذكراوةى لةماوةى دروستنةكرا، بةآلم
سةثاند دةستوورةى ئةو ثةرلةمان خؤيدا
بةوهؤيةشةوة بةسةرهةرَيمىكوردستاندا،
رَيطة دوو ثَيشكةوتن ليستى وتةبَيذى
دةبينَيتةوة. كورددا هاوآلتيانى لةبةردةمى

«ثَيويستة دةَلَيت: عةبدولكةريم زانا
هةَلبذاردنى لة كوردستان هاوآلتيانى
سةرؤكايةتى كوردستانء ثةرلةمانى
كة ــدات ب بةاليةنَيك ــط دةن هــةرَيــمــدا
ــوور ــت دةس ـــت ـــَي دةزان بةثَيويستى 
ئَيستا بةمشَيوةيةى هةمواربكرَيتةوةو
اليةنانةش ئةو ئةطةر تَينةثةإَيندرَيت، هةية
لة كةموكوإيى دةزانن دةستوور بةبآ كة
ديكة رَيطةيةكى زؤرينةبن، ئةوا ثةرلةماندا
بكةينةوة هؤشيار خؤمان كةخةَلكى ئةوةية
ئامادةيان دةستوورو مةترسييةكانى لة
بدةن، دةستوور بة دةنط (نا) بة كة بكةين
دةبَيت ناضار  داهاتوو ثةرلةمانى ئةوكاتة 

بكاتةوة». هةموار دةستوورةكة
ثؤستى كانديدَيكى ديكةوة لةاليةكى
هةمواركردنةوةى هةرَيم سةرؤكايةتى
سةرةكييةكانى لةكارة بةيةكَيك دةستوور
ثؤستى دةزانَيت (دواى طرتنة دةستى خؤى

هةرَيم). سةرؤكايةتى
ثؤستى كانديدى ميراودةلى، د.كةمال
دةستوور ثَييواية هةرَيم، سةرؤكايةتى
ثَيويستى نــاإةوايــةو رووةوة  دوو لة 
رووى لة (يةكةم هةمواركردنةوةية بة

دةستوورى كة ئامانجةى ئةو ئامانجةوة:
كة لةوةى دوورة داإَيذراوة لةسةر هةرَيمى
ثةيوةندى دةسةآلتةكانء سةرضاوةى ببَيتة
ئازادييةكانى رَيكبخاتء خةَلك دةسةآلتء
ثةرلةمانى سيستمَيكى لةسةر خةَلك

بنيادبنَيت). راستةقينة ديموكراتى
«تَيثةإاندنى د.كةمال بةوتةى بةآلم
لة مةبةستَيكى ثةلةثةليية بةو دةستوور
ئؤثؤزسيؤنى هَيزةكانى كة ثشتةوةبوو
نةبواية ديكة هَيزةكانى طؤإانء ليستى وةك
راثرسييةوةو دةخراية دةستوورةكة ئةوا
دةستوورى لةكاتَيكدا تَيدةثةإَيندرا،
دروستكردنى زامنى ئةوةندةى هةرَيم
زامنى ديموكراتيةت ديكتاتؤريةتة ئةوةندة
لةناو ديموكراسى هَيزى  بتوانَيت  كة نيية

ثةرلةماندا توندبكات».
ثــرؤســةوة: رووى لــة ــش ــي (دووةم
هةَلةى ثَيوة دةستوور ثرؤسةى تَيثةإاندنى
ماوةى كوردى دةسةآلتى ضونكة بوو، ديار
كردة كورد طةلى لة رابردووى ساَلى (١٨)
ثةسةندكرد). تَيدا دةستوورى رؤذء (١٨)

دةبَيت «دةستوور  وتيشى: د.كةمال 
يةكَيك ئةمة كة بكرَيت، بؤ ثَيداضوونةوةى
ئةطةر سةرةكيةكانم  هةرة  لةكارة دةبَيت 
هــةوَلــدةدةم هــةرَيــم، سةرؤكى بوومة 
ئؤثؤزسيؤنء ثةرلةمانء بةهاوكارى
مةدةنىء كؤمةَلطةى رَيكخراوةكانى
سةرؤكى دةسةآلتانةى ئةو ثارتةكانةوة
هةرَيمكةمبكةمةوةكةجطةلةدروستكردنى
ئَيمة نيية، ديكة هيضى ديكتاتؤريةت
وةك كةسَيكى تاكة برى  لة دةمانةوَيت
بإيار ثيران  ئةنجومةنى هةرَيم سةرؤكى 
سةرجةم نوَينةرايةتى بة بدات ياساكان لة

توَيذةكانةوة». ضينء

دةبَيت؟ ضى هةرَيم داهاتووى سةرؤكى ثةرلةمانء سةرةكى ئةركى

بةرهةم

ــة) ــام (رؤذن رؤذنــامــةنــووســَيــكــى
دروستكةرى الوانى كؤنفرانسى بةشدارى
راسثاردةى لةسةر كة دةكــات طــؤإان
عةممان لة داظؤس ئابوورى  مونتةداى

بةإَيوة دةضَيت.
راســثــاردةو لــةذَيــر كؤنفرانسةكة
داظؤس ئابوورى مونتةداى رَينمايي
ئةنجومةنى ــارى ــاوك ه بــة (٢٠٠٩)ء 
بةشدارى بة بةريتانىء فَيركردنى
ناوةإاستء خؤرهةآلتى نوَينةرى وآلتانى
ضةند جيهانء ديكةى وآلتَيكى ضةند 
دةرياى لةسةر جيهاني سةركردةيةكى
مانطة ئةم  (١٢-١٧)ى رؤذانى لة  مردوو
الو (١٠) وآلتةو هةر لة بةإَيوةدةضَيتء 

بةشدارى تَيدا دةكات.

ئةو بةشدارى الو (١٠) بة عَيراقيش
رؤذنامةنووسى كة دةكات كؤنفرانسة
لة لهؤنى هَيمن رؤذنامة، رؤذنامةى
كوردَيك وةك كوردستان هةرَيمي
ــات، دةك كؤنفرانسة ــةو ئ ــدارى ــةش ب
هَيمن كؤنفرانسةكةش ئامانجى دةربارةى
بؤ كؤنفرانسة «ئةو راطةياند: رؤذنامةى بة
ديارة لة دةستيان جَيطة كة ئةو طةنجانةية
وتيشى: هةروةها خؤيان»، كؤمةَلطةكانى
ثردَيكة وةك كؤنفرانسةكة لة «ئامانج
جيهان». سةركردةكانى طةنجانء لةنَيوان
فَيركردنى ئةنجومةنى ماَلثةإى بةثَيى
كؤنفرانسة ــةم ل مةبةست بةريتانى
ثرؤسةى ضؤن كة طةنجة فَيركردنى
كؤمةَلطةكانيانداء لة بكةن ثراكتيزة طؤإان
سياسييةكان سةركردة لة نةكةنةوة سأل

بيروبؤضوونةكانياندا. دةربإينى لةكاتى

بةشدارى رؤذنامةنووسَيكى     
دةكات عةممان لة طؤأان كؤنفرانسي لة

ثَينجوَينى جةمال فؤتؤ:



5 ذمــارة (510) دووشةممة 2009/7/13
birura.rozhnama@gmail.com

ثـاشـاكـانـى عـــــــةرشى كـةالوة*
بةآلم  بكةن،  طةلى كورد  بةرذةوةندييةكانى 
ئةوان  ناكارامةيى  شكستء  طةورةترين 
هةقى  بؤيةش  دةركةوت،  روونى  بة  لَيرةدا 

خؤيةتى بثرسين:
ــةوآ  ــة ل ــوةي ــة بـــةم شــَي  ئــةمــانــة ك
خَيرو  ض  دةبَيت  دةكــرد  سةركردايةتيان 

بَيرَيكيان بؤ ئَيرة هةبَيت؟

دووةم: نةوتء كةرتى ئابوورى
نةوت  كة  نيية  لةوة  طومانمان  كةسمان 
ئَيستاو  لة  دةطَيإَيت  ــةورة  ط رؤَلَيكى  ض 
ئامرازةية  ئةو  نةوت  كوردستاندا،  ئايندةى 
كة دةكرَيت ذَيرخانى بنياتنانى نةتةوةييمان 
ثَييةوة بةستراوبَيتء كارتَيكى مةزنى فشارو 
بووذاندنةوةو  دؤستايةتىء  هةإةشةو 
بَيت.  ...هتد  خزمةتطوزاريىء  طةشةكردنء 
ثإ  طرنطرتينء  ئابوورى  كةرتى  نــةوتء 
بايةخترين خاَلن بؤ مةسةلةى بوذاندنةوةى 
كوردستانء بةهَيزكردنى ذَيرخانى كؤمةَلطا، 
ثَيناو  لة  بةغدا  لة  ئَيمة  نوَينةرانى  بزانين  با 
ئةم  كردووةو  ضيان  وآلتةكةيان  ئاوةدانى 
كارةكانياندا  ئةجَينداى  لة  ضةندة  مةسةلةية 

هةبووة؟
ناكؤكى  سةرةكيةكانى  خاَلة  لة  يةكَيك 
طرَيبةستة  مةسةلةى  بةغدا  هةرَيمء  نَيوان 
رةزامةندى  بآ  بة  هةرَيم  كة  نةوتيةكانة 
كَيشةى  ئةمةش  ئيمزايكردوون.  بةغدا 
هــةردووالء  نَيوان  لة  ناوةتةوة  طــةورةى 
مؤركردنى  مةرجةعى  بة  خؤى  هةريةكة 
ئةو طرَيبةستانة دةزانَيت. ئةم ئيشكاليةتة لة 
هةمان كاتدا كؤمةَلَيك كَيشةى نَيونةتةوةيى 
دروستكردووة.  هةرَيم  بؤ  ئيقليميشى  و 
ئةم  عيراقيش  دةستوورى  لة  راستيدا  لة 
بةَلكو  خاَلة بة رؤشنى روون نةكراوةتةوة، 
دةرهَينانء  بة  ثةيوةستن  بةندانةى  لةو 
لة  هةية  ئاَلؤزى  نــةوت،  نــاردنــةدةرةوةى 
النيكةم  بةآلم  هــةردووالدا،  دةسةآلتةكانى 
ئةوة روونة كةدةبَيت بة هةماهةنطى لة نَيوان 
هةردووال بَيت. لَيرةدا اليةنى كوردى كاتَيك 
دةبواية  ئيمزاكردووة  طرَيبةستانةى  ئةو 
بة  هاتووة  دةستووردا  لة  بةو شَيوةيةى  يا 
هةماهةنطىء بةشداريى حكومةتى ناوةندى 
ئةوةى بكرداية، يان بة ثشتبةستن بة بةندَيكى 
دةستوورى(ئةو دةستوورةى ثةرلةمانةكةى 
بؤ  خؤى  هةميشةيى  ثيشةى  وةك  هةرَيم 
رةخنةو  هيض  بآ  هةستيارةكان  مةسةلة 

تَيبينييةك ثةسةندى كرد!). 
لة  بيت  بــةشــَيــك  ــدا  ــارت ــإي ب ــؤ  ت ــة  ك
ناوى عَيراقةوةو دةستوورو  بة  قةوارةيةك 
مةرجةعيةتةكانى قبوَل دةكةيت ثَيويستيشة 
ثابةندى ئةو ياسايانة بيتء هةوَل بدةيت بة 
طوَيرةى ئةوانة هةَلسوكةوت بكةيت، ضونكة 
ئيتر تؤ لة قؤناغى تاك دةسةآلتء مةرجةعى 
ترت  ضاوى  دةرضويتء  كؤتايى  يةكةمء 
لةسةرة، بةآلم بةرثرسانى ئَيمة كة هةميشة 
كةس  كة  تةنيا  تــاكء  بــإيــاردةرى  وةك 
نةتوانَيت لة ئاست بإيارةكانياندا ورتةيةك لة 
دةمى دةرضَيت هةَلسوكةوت دةكةن دةبَيت 
ديكة  كَيشةى  دةيان  كَيشةيةو  ئةم  تووشى 
ببن لةطةأل ناوةندا. كة بةشَيك بيت لة عَيراقء 
لة  بسةثَينرَيتء  بةسةرتدا  عَيراق  ياساكانى 
نوَيدا  عَيراقى  بةرَيوةبردنى  دروستكردنء 
بةشدار بيت ئةوا ئيتر ئةو حاكمة موتَلةقة تاك 
بإياردةرة نامَينيت. بيانووى بةغدا زؤر رةواو 
حكومكردنى  لة  بةشدارى  كة  تؤ  ئاشكراية: 
عَيراقء سةرؤك كؤمارء جَيطرى سةرؤك 
كةواتة  هةية  وةزيرت  ضةندين  وةزيــرانء 
جاران  عةرةبى  عَيراقى  ضيتر  عَيراقة  ئةم 
نيية كة مافةكانى كورد بخواتء بيخاتة ذَير 
لةشكرى  ئةركانى  سةرؤكى  كاتَيك  ثَيى، 
طومان  نابَيت  بَيت،  ثارتى  كوردء  عَيراق 
بكةيت.  عَيراق  سوثاى  جموجوَلةكانى  لة 
لة  عَيراقى  ئةو مةنتقةية كة حكومةتى  ئةمة 
هةموو روبةإووبوونةوةيةكدا لةطةَل كورد 
شةريكَيكى  يان  تؤ  ضونكة  بةكاريدةهَينَيت، 
رةمـــزىء  شتَيكى  ــان  ي راستةقينةى، 
كارتؤنيت لة ضةشنى تةها محَيدينء وةزيرة 
ئةطةر  ــةدام.  س سةردةمى  بةعسيةكانى 
شةريكى راستةقينةيت ئةوا دةبَيت بةشَيكبيت 
ئةطةر  جَيبةجَيكردنيان،  بإيارةكانء  لة 
كارتؤنيشبيت ئةوا خَيرة ئةم هةموو ساَلةت 
لة بةغدا بةسةر بردووةو بة ناوى عَيراقةوة 
قسة دةكةيتء سةردان دةكةيت؟ يان ديارة 

تةنيا بؤ سوود وةرطرتنة لة ئيمتيازء مووضة 
نَيوةدا  لةم  ناوو شوهرةتة!.  زةبةندء  زؤرو 

دةبَيت يةكَيكيان ساغ ببَيتةوة؟
بةو  وةربطرين؛  يةكةم  طريمانةى  ئةطةر 
نوَينةرايةتى  بةغدا  لة  ئةوانةى  حوكمةى 
لَيرة خاوةن دةسةآلتى رةها  هةرَيم دةكةن 
بوونء ثَيويستيان بةوة نيية لة بةغدا كةسى 
ماليكىء  رةحمةتى  لةذَير  بنء  ــزى  رةم
شةهرستانيدابن، ئةوا ثرسيارى طرنط لَيرةدا 
دروست دةبَيت: بؤضى ئةو بةإَيزانة تا ئةم 
ساتةوةختة ئةم طرَيكوَيرةيان نةكردووةتةوة، 
بؤ هيض هةنطاوَيكيان لة ئاست ضارةسةرى 

كؤتايى ئةم كَيشةية نةناوة؟
ماوةيةك  تا  ساَلح  بةرهةم  بةرَيز   
ئابوورى  دؤسيةى  بةرثرسى  ئَيستا  ثَيش 
عَيراق بوو ( بة نةوتيشةوة) لة ئةنجومةنى 
ئَيستا  ثَيش  مانطَيك  ضةند  بةآلم  وةزيران، 
ثؤستةى  لةو  روونكردنةوةيةك  هيض  بَي 
البراء هيض ئةركَيكى دياريكراوى ثَينةسثَيرا 
سةندنةوةى  لةطةأل  بوو  هاوكات  (ئةمة 
عَيراق  نَيوان  ئةمنى  رَيككةوتنى  دؤسيةى 
لةو  ــارى).  ــب زَي هؤشيار  لة  ئةمريكا  و 
كةرتى  سةرثةرشتى  ئةو  كة  ماوةيةى 
ميكانيزمَيك  ثَيويستبوو  دةكرد  ئابوورى 
بؤ ضارةسةركردنى ئةم مةسةلة هةستيارة 
و  نةوت  ياساى  رةشنوسى  يان   دابنَيت، 
غاز كة ماوةيةكى درَيذة تةجميد كراوة بة 
شَيوةيةك كة قازانجى هةرَيمى كوردستانى 
نةبوونى  بكرَيت.  ياسايى  بة  بَيت  تَيدا 
دةستوور،  ناإؤشنى  دياريكراو  ياسايةكى 
بؤ  كوردى  اليةنى  بؤ  بوو  باش  بوارَيكى 
برةودان  طرَيبةستةكانىء  ياساييكردنى  بة 
ئةمة  بةآلم  هةرَيمدا،  لة  نةوت  كةرتى  بة 
بةرثرسة  فشارى  و  ثاَلثشت  بة  ثَيويستى 
بؤ  ئةوان  كةضى  بةغدا،  لة  بوو  كوردةكان 
نةبن  ئيحراجييةك  هيض  تووشى  ئةوةى 
كردووةو  بارةيةوة  لةو  قسةيان  كةمترين 
ضةند  لة  دةستَيوةردانةكانيان  تةنانةت 
وشةيةكى ديبلؤماسى كاَلء كرض تَينةثةإيوة. 
واتة هةرَيم ئةو ثاَلثشتة بةهَيزةى نةبوو لة 
كَيشةيةو  ئةم  ضارةسةركردنى  بؤ  بةغدا 
بةرامبةر  طريبةستةكانى.  تَيثةإاندنى 
بةهَيز  كوردى  ئةنتى  بةرةيةكى  بةمةش 
دروست بوو بة كةَلك وةرطرتن لة شَيوازى 
خراثء نا رؤشنى خودى طرَيبةستةكان كة 
لةدةرةوةى ثةرلةمانء تةنانةت بَيئاطادارى 
زؤرينةى بةرثرسة باآلكانى هةردوو حيزب 
ئيمزا كراون. ئَيستاش تةنيا اليةنَيكى ئيجابى 
طرَيبةستةكان دةركةوتووة كة ئةويش تةنيا 
بؤ قازانجى هةردوو حيزبة، نةك كؤمةآلنى 
مةسةلةى  ئةويش  كوردستان  خةَلكى 
بة  كة  ئيمزاكردنةكانة  شيرينى  وةرطرتنى 
ضونكة  دةكرَيت،  مةزةندة  دؤالر  مليؤنةها 
دواجار هةرَيم بةوة رازى بووة كة ناردنء 
كوردستانةوة  لة  نةوتةى  ئةو  داهاتى 
بةغدا  حكومةتى  بؤ  دةرةوة  دةإواتـــة 

بطةإَيتةوة.
كَيشةى نةوت لةمةسةلةيةكى هونةريىء 
سياسى  كَيشةيةكى  بة  بوو  تةكنيكيةوة 
سياسيةكانمان  نوَينةرة  بَيئةوةى  هةستيار 
لة بةغدا تاكة هةنطاوَيك بنَين بة ئاإاستةى 
بة  ثَيهَينانى،  كؤتايى  ضارةسةركردنء 
بَيدةسةآلتترين  الوازترينء  ثَيضةوانةوة 
اليةن لةم مةسةلةيةدا نوَينةرانى كوردن لة 
بة  دةيانتوانى  شَيوة  سآ  بة  ئةوان  بةغدا. 
ئاراستةى ضارةسةرى ئةم كَيشةية هةنطاو 

بنَين كة بريتين لة:
 هةإةشةو فشارخستنة سةر حكومةتى 
قسةكردن  ــةوتء  ن ـــى  وةزارةت ماليكىء 
حكومةت،  لة  دةستكَيشانةوة  ئةطةرى  لة 
لَيكؤَلينةوة  بؤ  تايبةت  ليذنةى  ثَيكهَينانى 
ياسايةكى  دةرضواندنى  يان  بارةيةوة،  لةو 
تايبةت بة مةسةلةى نةوتء غاز بة طوَيرةى 

دةستوور.
 ديارة سةركردايةتى ئَيمة لةو بوارانةدا 
ضةند  لة  جطة  نةداوةو  هةوَلى  بضووكترين 
بَياليةنَيك  هةر  وةك  ئاسايى  قسةيةكى 
هؤكارى  ئايا  دةرنةبإيوة.  ئةوتؤى  شتَيكى 
ئةم  خودى  بَيئاطايى  بؤ  دةطةإَيتةوة  ئةمة 
طرَيبةستةكان؟  مةسةلةى  لة  بةرثرسانة 
بَيئاطايى  ضونكة زؤربةى بةرثرسانى كورد 
يان  نيشانداوة،  طرَيبةستانة  لةو  خؤيان 
ياسايىء  رووى  لة  طرَيبةستةكان  الوازيى 
ناكارامةيى  الوازيـــىء  يــان  ئسوَليةوة؟ 

نوَينةرانى كورد؟؟
لة خاَلة هةستيارو  ثرسى نةوت يةكَيكة 
طرنطةكان بؤ دواإؤذى كوردستان، دةبواية 
نوَينةرانى كورد لة بةغدا بة ئةوثةإى تواناوة 
لة خةمى بوايةنء كارئاسانيان بؤ بكرداية، 
بةرثرسة  شةهرستانىء  نَيوان  هَيَلى  بةآلم 
كوردةكان لةم مةسةلةيةدا ئةوةندة كاَلة بة 
دةطمةن هةستى ثَيدةكرَيت. ئةمةش يةكَيكة لة 
نيشانةكانى بَيتوانايىء ناكارامةيى نوَينةرانى 

كورد لة بةغدا.
ديارة دةكريت قسةيةكى زياتريش بكةين 
لةسةر وةزيرة كوردةكانى بةغدا لة مةسةلة 
ذَيربيناى  بووذاندنةوةى  ئابورييةكانء 
ئاوء  مةسةلةى  تايبةت  بة  كوردستان 
بةنداوةكان كة وةزيرَيكى كورد بةرثرسَيتىء 
لة  بارانةوة  لةو  ثرؤذة  كةمترين  تائَيستا 
جَيطاوة  كةمى  هؤى  بة  كراوة،  كوردستاندا 

لةوانةية ئةوة هةَلبطرين بؤ دةرفةتى ديكة.

سَيةم: زمانى كوردىء 
ئيستحقاقاتى كورد لة ناوةند

كورد  عَيراق؛   دةستوورى  طوَيرةى  بة 
زمانى  وآلتةداء  لةم  سةرةكية  شةريكَيكى 
كورديش زمانَيكى رةسمى وآلتةو دةبَيت بؤ 
بةكاربهَينرَيت،  كاروبارَيكى حكومةت  هةمو 
دةستوورء  طوَيرةى  بة  كورد  بةشداريى 
رذَيم  روخانى  دواى  رَيككةوتنانةى  ئةو 
بةهَيزةء  و  ضاالك  بةشدارييةكى  كــراون، 
بةو  رَيكخراوة،  ياسادا  ضوارضَيوةى  لة 
بةشدار  خؤيةتى  مافى  كورد  هؤيةشةوة 
لة  دةســةآلتــدا  بوارةكانى  هةمو  لة  بَيت 
نةزانَيت  ميوان  بة  خؤى  نوَيداء  عَيراقى 
دةرزةنَيك  ناردنى  حيكمةتى  وآلتــةدا.  لةم 
هةر  ناوةند   بؤ  كورد  ثلةبةرزى  بةرثرسى 
بةهَيزكردنى  بؤ  دةطرَيت  لةمةوة سةرضاوة 
مةرجةعييةتى كورد لة بةغداء بةشداريكردن 
لة هةموو بإيارةكانء ئاطاداربوون لة هةموو 
سةير  با  بةآلم  حكومةت،  بةينَيكى  كةينء 
بكةين ئَيمةى كورد لةو ئيستحقاقاتانة ضيمان 
بةركةوتووةو تا ضةند توانيومانة رةمزَيكى 
عَيراقدا  ناوةندى  لة  نةتةوةييمان  طرنطى 

بضةسثَينين؟
بةكار هَينانى زمانى كوردى لة طفتوطؤو 
بإيار و كؤبونةوةو دؤكيؤمَينتة رةسميةكاندا 
هةيةو  كورد  طةلى  بؤ  طةورةى  طرنطييةكى 
كوردء  هاوبةشَيتى  لة  رَيزطرتنة  نيشانةى 
ئةم  واية  بإيار  ئةطةر  وآلتةدا.  لةم  عةرةب 
ثايتةختى  بةغدا  بَيتء  هةمووان  هى  وآلتة 
شوَينء  هةموو  بة  بَيت  عَيراق  سةرجةم 
كورد  ئامادةيى  دةبَيت  ناوضةكانيةوة، 
هةموو  بَيتء  رَيككةوتنانة  ئةو  بةطوَيرةى 
بةآلم  بكرَيت،  لَيطرتنى  رَيز  ناضارى  اليةك 
كوردية  اليةنى  خودى  ئةوة  دةبينين  وةك 
زمانةكةى  بؤ  رَيزى  شَيوةيةك  هيض  بة  كة 
بةندانةى  لــةو  يةكَيك  هيض  ــاوةو  ــةن دان
دةستوورى جَيبةجَينةكردووة كة ثةيوةستن 
سةرؤك  كــوردى.  زمانى  بةكارهَينانى  بة 
دووكانيش  و  سلَيمانى  لة  تةنانةت  كؤمار 
ثَييخؤشة  لَيدوان دةدات و زؤر  بة عةرةبى 
بةرثرسة  لَيبكرَيت.  ثرسيارى  عةرةبى  بة 
دةكةن،  قسة  عةرةبى  بة  تةنيا  كوردةكان 
طفتوطؤ  عةرةبى  بة  تةنيا  ثةرلةمانتاران 
ناكرَيتة  عةرةبى  ديكؤمَينتَيكى  هيض  دةكةن، 

كوردىء....هتد.
لة كورد  بمانةوَيت باسى راكردن  ئةطةر 
بوون بةرجةستة بكةين ئةوا بةكارنةهَينانء 
بةَلطةى  باشترين  كوردى  زمانى  لة  راكردن 
ئةو حاَلةتةية. بةرثرسانى كورد كة سةرقاَلى 
هيض كَيشةيةكى نةتةوةيىء هةرَيم نةبوونء 
عَيراقى  ئاسايى  بةرثرسَيكى  هةر وةك هةر 
بؤ  رَيــز  النيكةم  دةبواية  ــةن،  دةك مامةَلة 
حكومةتء  دابنَينء  زمانةكةيان  خؤيانء 
زمانى  كة  ناضاربكةن  عَيراق  ثةرلةمانى 
كوردى وةك هةقَيكى دةستوورى بةرةسمى 
بةكار بهينرَيتء هةموو وةسيقة حكوميةكان 
وةرطَيإدرَينة سةر زمانى كوردى و سةرؤك 
و جَيطر و بةرثرسانى ديكة تةنيا بة كوردى 
بةغدا  لة  كورد  كَيشةى  بةآلم  بدةن،  لَيدوان 
تةنيا لة ضوارضَيوةى زماندا قةتيس نةبووة، 
وةزارةتةكان، سلكى ديبلؤماسى،  دةزطاكانى 
حكومةتى فيدراَل، بةشَيكن لة كةمتةرخةمى 
كورد كة تا ئَيستا خؤى بة ميوان دةزانَيتء 

برايةك  بة  خؤى  حاَلةتيشدا  لةباشترين 
دةزانَيت بؤ ضارةسةر كردنى كَيشةى براكانى 

ديكة!
شَيوازى  سةيرى  وردى  بة  ئةطةر 
واهةست  بكةين  كؤمار  سةرؤك  كاركردنى 
نةمانى  لةطةَل  هةر  بةرَيزة  ئةم  دةكةين 
كَيشةكانى بةغدا لةنَيو برا شيعةو سوننةكانء 
تةواو  لةوآ   كارى  ئيتر  عَيراقيةكان  اليةنة 

دةبَيتء دةطةإَيتةوة بؤ هةرَيم.
لة دةستووردا ضةندين بإطةى تَيداية كة 
اليةنى كوردى دةيتوانى كارى جدى لةسةر 
بةكةَلكوةرطرتن  هةرَيمء  قازانجى  بة  بكات 
طةورة  كــوردى  فراكسيؤنَيكى  بوونى  لة 
رَيككةوتننامةكان  عَيراقء  ثةرلةمانى  لة 
بةآلم  ديكةدا،  اليةنةكانى  ئيئتيالفء  لةطةَل 
بةرثرسانى كورد هةميشة بَيتوانايى و الوازيى 
خؤيان دةخةنة ئةستؤى شؤظينيةتى عةرةبىء 
بةرهةَلستكاران و بة قةولى خؤيان دوذمنانى 

ئةزموونةكةمان.
كارنامةى  لة  بةشَيكن  ئةمانةى سةرةوة 
نوَينةرانمان لة بةغدا، كة كةمترين كاريان بؤ 
بةهَيزكردنى  كَيشةكانء  ضارةسةركردنى 
طيانى  روحء  بة  ــةوان  ئ كــردووة،  هةرَيم 
عَيراقضَيتى لة ثايتةخت كار دةكةن، ئَيستاش كة 
هاتوونةتةوة هةرَيمء بةو ثةإى حةماسةوة 
كار بؤ سةرخستنى ليستةكةيان دةكةن، هةق 
واية بثرسين كة ئةمة ئةداو تواناى ئَيوة بَيت 
لة بةغدا دةبَيت ض خَيرء بَيرَيكتان بؤ كوردى 
مابَيت  هةطبةكةتاندا  لة  ضى  هةبَيتء  هةرَيم 
بؤ رةش و رووتى ئةم وآلتة؟ خؤزطةش ئةو 
بةإَيزانةى فرمَيسك دةرَيذن بؤ هةتيوكةوتنى 
كورد لة بةغدا ضةند نموونةيةكمان ثَيبَلَين كة 
ئةم بةإَيزانة لة ماوةى ئةم ضةند ساَلةدا لة 

خةميدا بون.
خودى  دانثيانانى  بة  بةغداء  لة  كورد 
ديكةيان  بةرثرسةكانى  كؤمارء  ســةرؤك 
هةوأل  لةوَيش  لَيرةو  بووندايةو  الواز  لة 
اليةنى  زؤر  دةدرَيـــت،  الوازتركردنى  بؤ 
بكةنةوة  هةرَيم  ئةوةدان  هةوَلى  لة  عةرةبى 
جــاران،  كارتؤنيةكةى  زاتية  حوكمة  بة 
ديوةخانيان  كورديش  بةرثرسانى  جةنابى 
بؤ ئةم كةسانة راخستووةو تةنيا لة خةمى 
سارَيذكردنى برينى ئةو طروث و اليةنانةدانن 
لة  كورد  ئايندةى  بؤ  ثةذارةييان  كةمترين 
بةغدا دةخؤنء ئةوةندة سةرقاَلى ميواندارىء 
تةخشانكردنء  ثارة  رازانــدنــةوةو  سفرة 
ثَيشوازيكردنن لةمء لةو، كةمترين كاتيان بؤ 
عَيراقى  لة  هةرَيم  كوردء  نوَينةرايةتيكردنى 
نوَيدا تةرخانكردووة. ثايةكانى كورد لة بةغدا 

بةرةو داروخان دةإوات:
سةرؤك كؤمار( كة لة راستيدا سةرؤكى 
دةستةى سةرؤكايةتية نةك سةرؤك كؤمار، 
خولى  لة  دةستوور  طوَيرةى  بة  ضونكة 
دةضَيتة  ثؤستة  ئةو  ثةرلةماندا  داهاتووى 
سةرؤكَيكى  ئَيستا  ئةو  عةمةليةوة،  بوارى 
جَيطرةكانى  دةسةآلتى  هةمان  رةمزيةو 
هةية) ثلةو جَيطاء رَيطاى بةرةو الواز بوون 
ثَيدةكرَيت،  ــذى  راوَي كةمترين  دةإوات، 
دةيــةوَيــت  فعلى  بة  ـــران  وةزي ســـةرؤك 
ثؤستةكةى بةكاربهَينَيتء ضيتر موجامةلةى 

تاَلةبانى نةكات.
جَيطرى سةرؤك وةزيران هيض ئةركَيكى 
وةزيران،  ئةنجوومةنى  لة  نيية  دياريكراوى 
سةرثةرشتيارى  لة  خؤى  رةزامةندى  بةبَى 
دةرةوة  ــرى  وةزي البــرا،  ئابوورى  كةرتى 
هةستيارةكان،  مةلةفة  لة  دوورخراوةتةوة 
بؤ  ثَيناكرَيت  ــذى  راوَي ئةركان  سةرؤكى 
نموونةى  ضةندين  هَيزةكانىء  جَيطؤإطَيى 
ئةم  كة  بةغدا  لة  كورد  بَيتوانايى  لة  ديكة 
بةرثرسى  هةرَيمن  لة  ئَيستا  بةرَيزانةى 
يةكةمى ئةو شكستة طةورانةن كة ماوةيةكى 
زؤر دةخايةنَيت ضارةسةر بكرَيت. بةكورتى 
لة ئامادةبوونى بةهَيزى ئةو بةإَيزانة لة بةغدا 
هيض دؤسيةيةكى كورد لة ثايتةخت نةضووةتة 
ضارةسةر  مةسةلةيةك  هيض  ثَيشةوةو 
نةكراوةو بارطرذيىء ناتَيطةيشتنء ناكؤكى 
لة نَيوانى هةرَيمء ناوةند رؤذ دواى رؤذ لة 
لة غيابى ئةواندا  ئايا دؤخةكة  زيادبوونداية. 
ضي بةسةر ديت وا ئةو ئةتباعانة فرمَيسكى 

بؤ دةإَيذن؟
ناونيشانى  كــةالوة  عةرشى  ثاشاى   *
حةسةنة،  حةمة سةعيد  بةرَيز  ناميلكةيةكى 
بؤ  من  بآلويكردةوة،  نةوةدةكان  ساآلنى 
مةبةستى خؤم ئةو ناونيشانةم بةكار هَيناوة.

حيكمةتى ناردنى 

دةرزةنَيك 

بةرثرسى ثلةبةرزى 

كورد بؤ ناوةند  

هةر لةمةوة 

سةرضاوة دةطرَيت 

بؤ بةهَيزكردنى 

مةرجةعييةتى 

كورد لة بةغداء 

بةشداريكردن لة 

هةموو بإيارةكانء 

ئاطاداربوون لة 

هةموو كةينء 

بةينَيكى حكومةت، 

بةآلم با سةير 

بكةين ئَيمةى كورد 

لةو ئيستحقاقاتانة 

ضيمان بةركةوتووةو 

تا ضةند توانيومانة 

رةمزَيكى طرنطى 

نةتةوةييمان لة 

ناوةندى عَيراقدا 

بضةسثَينين؟

بؤضـــــــــوون



كورد لة بةغدا

بةرضاو  بةشَيكى  كاتَيك  ماوةيةدا  لةم 
طةإانةوة  بةغدا  لة  كورد  بةرثرسانى  لة 
لة  بةشداريكردن  ثَيناو  لة  كوردستان  بؤ 
داهاتوى  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى  هةَلمةتى 
مانطة  ئةم  ٢٥ى  لة  بإيارة  كة  كوردستاندا 
كةوتنة  لةوآ  لَيرةو  هةندَيك  ئةنجامبدرَيت، 
فرمَيسك رذاندن و هاتوهاوار كة ئةطةر ئةم 
جةنابانة بةغدا ضؤَل بكةن ئيتر كآ بةرطرى 
خةمى  كآ  ئيتر  بكات؟  كورد  مافةكانى  لة 
كآ  بخواتء  ميللةتة  ئةم  رووتــى  رةشء 
سنطى بكاتة قةَلغان دذ بة دوذمنانى كورد؟ 
نمةك  ئةم  فرمَيسكةى  ــاى  دةري ئةو  ئايا 
بةحةآلآلنة رشتيان رةنطدانةوةى ئامادةيىء 
قورسايى ئةو كةسانةيةو بةراستى ئةوان لة 
بةغدا شةإى كورديان كردووةو كورد بةبآ 
بة  رَيوة؟  ناإواتة  كارةكانى  ئةوان  بوونى 
واتايةكى ديكة بوونى ئةم جةنابانة لة بةغدا 
ديسان  ئَيرة  بؤ  هاتنةوةشيان  قوربانيدانةء 

قوربانيدانء خؤنةويستيية؟ 
نةخَيرة؛  كورتى  بة  من  وةآلمى  ديارة 
كورد  بؤ  خَيرَيكيان  هيض  بةغدا  لة  ئةمانة 
نةبووةو هيض يةكَيك لة دؤسية طرنطةكانى 
ثَيشةوةو  نةبردووةتة  بةغدايان  و  كورد 
بضوكترين كَيشةيان ضارةسةر نةكردووةو 
سةرجةم دؤسية طةرمةكانى نَيوان هةرَيم و 
بةغدا بة هةَلواسراويى ماونةتةوة، بطرة رؤذ 
دةرؤنء  ئاَلؤزتربوون  بةرةو  رؤذ  دواى 
لة  ــةردةوام  ب هــةردووال  نَيوان  درزةكانى 
داية.  بةرفراوانبوونتر  دوورتركةوتنةوةء 
ثَيش هةموو شتيش ئةطةر هيض نموونةيةكمان 
دةست نةكةوَيت بؤ ثَيشاندانى شكستى ئةم 
طةلى  نوَينةرايةتى  لة  بةغداء  لة  بةإَيزانة 
كافية  موريدانةيان  قسةى  ئةو  كوردستان، 
كة دةَلَين؛ نةمانى ئَيوة لة بةغدا كارةساتةو 

ئيتر رؤذى رةشى كورد دةستثَيدةكات ! 
تةنيا  سةركةوتوو  كةسى  نيشانةكانى   
خؤيدا  ئامادةبوونى  كاتى  لة  لةوةدانيية 
بةَلكو  رَيوة،  بإؤنة  باشى  بة  مةسةلةكان 
سةركةوتنى راستةقينةو نيشانةى دروستىء 
سياسى  كةسايةتييةكى  هةر  كارامةيى 
بَيتء  كاتى  ض  ئيتر  خؤى  ثاش  لة  لةوةداية 
درَيذخايةنء  يان  بَيت  كةم  ماوةيةكى  بؤ 
هةتاهةتايى بَيت ئيشوكارةكان بة رَيكوثَيكى 
بإواتة رَيوةو لةو ماوةيةدا كة كاريكردووة 
سةرجةم  بؤ  ثتةو  بناغةيةكى  توانيبَيتى 
اليةنةكانى كارةكة دانابَيتء لة غيابى خؤيدا 
بتوانن  دروستكردبَيت  ئةوتؤى  ستافَيكى 
«لة  بكةن.  ئاراستة  رووداوةكــان  باشى  بة 
ئامادةيى خؤم بةهةشتء لة دواى خؤم ضش 
نةزؤكترين  ريسواترينء  دؤزةخ»  ببَيتة  با 
ناسنامةى  تةنيا  ئيدارةدانةو  فةلسةفةى 
خؤيان  كة  تاكإةوةكانة  نةرجسىء  كةسة 
دواى  لة  دةزاننء  هةموو شت  ناوةندى  بة 
كةسى  درووستبوونى  بة  بوار  نة  خؤيان 
درووستبوونةكةش  ئيمكاناتى  نة  ديكةء 
نيشانةى  سةرةتاء  ئةوة  دةكةن.  فةراهةم 
روونى شكستة، بةآلم بةدةر لةوة من لَيرةدا 
دةمةوَيت قسة لةسةر ضةند تةوةرَيكى طرنط 
بكةم كة بة يةقينةوة ثَيمواية سةرانى كورد 
لةبةغدا لة مامةَلةكردنياندا شكستيان هَيناوة 
تَييدا. بؤ ئةوةى وةك نووسةرانى عةرةبمان 
لَينةيةت كاتَيك كة باسى حاكمة عةرةبةكان 
دةكةنء طشتطيرى دةكةن بؤ ئةوةى تووشى 
ئيحراجى رةخنةطرتن لة كةسَيكى دياريكراو 
نةبن، دةمةوَيت لَيرةدا ئةوة روون بكةمةوة 
كة مةبةستى سةرةكى من لة نوَينةرانى كورد 
بةرهةم  تاَلةبانىء  بةإَيزان جةالل  بةغدا  لة 

ساَلحةو لة ئاستى ديكةشدا فوئاد مةعسومء 
بةرثرسةكانى ديكةى كوردة لةوآ.

 رةخنةكان و تَيبينيةكانيش ثةيوةستنين 
بة كةسايةتيانةوة، بةَلكو بة ئةداى سياسىء 
شَيوازى كاركردنء جؤرى نوَينةرايةتيكردنى 
واتة  ثايتةخت.  لة  هةرَيميانة  مةسةلةى 
قسةكردنة لةسةر كارنامةى نوَينةرانى كورد 

لة بةغدا كة ئةم زاتانة رابةرايةتى دةكةن.
سآ  لةسةر  جةخت  لَيرةدا  كورتيش  بة 
تةوةرى طرنط دةكةمةوة كة ثَيمواية؛ ئةطةر 
سآ خاَلى جةوهةريى كارنامةى نوَينةرانمان 
بَيطومان نمونةيةكى طةورةن لة  نةبن، ئةوا 
شَيوازى بةرَيكردنى كارةكانء شكستى ئةو 
رابةرايةتيةن لة ضارةسةركردنى كَيشةكاندا.

يةكةم: ناوضة دابأاوةكانء 
مادةى ١٤٠

زؤرى  نارةزايةتيةكى  كوردى  اليةنى  
ئيبراهيم  كانديدكردنةوةى  بؤ  ثَيشاندا 
ئةلجةعفةرى بؤ ثؤستى سةرؤك وةزيرانى 
رَيطر  و  هــةرَيــم  دوذمــنــى  بــة  ــراقء  ــَي ع
يان   ١٤٠ مادةى  جَيبةجَيكردنى  لةبةردةم 
ئةوةدابوون  هةوَلى  لة  زيرةكانة  ــا،  دادةن
بَيتوانايىء شكستى خؤيان لة جَيبةجَيكردنى 
ئةستؤى  بخةنة  مادةكة  بإطةكانى  قؤناغء 
ئةلماليكىء  ــورى  ن لــةطــةَل  جةعفةرى، 
ئيئتيالفدا ياداشتنامةيةك ئيمزاكرا كة جَيطةء 
رَيطةيةكى طةورةى بة كورددا لة حكومةتى 
بة  بوو  كوردى  اليةنى  تةنانةت  ماليكىء 
ديارة  حكومةتة.  ئةو  نةمانى  مانء  زامنى 
لة  طةورة  رةخنةيةكى  ئةوةى  سةربارى 
سةرانى كورد دةطيرَيت كة بؤضى بةشَيكى 
خستووةتة  كوردستانيان  خاكى  طةورةى 
كة  بةهةرحاَل  بةآلم  راثرسيةوة،  قومارى 
دةستوورىء  مةسةلةيةكى  بة  بوو  ئةوة 
بوو  ثَيويست  دانــرا،  بؤ  ئةجَينداى  كاتء 
بة  لة خةمى جَيبةجَيكردنء  اليةنى كوردى 

ئاكامطةياندنيدا بَيت.
كة  اليــةن  تةنيا  تائَيستا  كاتةوة  لةو 
ئةوثةإى خةمسارديىء الموباالتى نواندووة 
بةرامبةر ئةم مةسةلةية حكومةتى هةرَيمء 
هاوثةيمانى كوردستانة، ضونكة بة سادةيى 
ئةركى سةرةكى اليةنى كوردية كة خةمخؤرى 
بَيت،  مادةكة  جَيبةَجكردنى  شةوى  رؤذء 
رةخنةطرتن  هاتوهاوارء  طريانء  برى  لة 
ئةو  بةم اليةنء  لةبرى جنَيودان  لةو،  لةمء 
بةتايبةت  كوردىء  اليةنى  دةبواية  اليةن، 
بؤ  بةردةوامدابن  هةوَلى  لة  نوَينةرةكانمان 
هةموو  مةسةلةيةء  ئةم  طةياندنى  ئاكام  بة 
رووبةإووبونةوةيان  فشارء  شَيوازَيكى 
رةقتر  زةقء  هةندَيك  ئةطةر  بةكاربهَيناية. 
كورد  سةرانى  بَلَين  ناضارين  بكةين  قسة 
بوون  دارفــوردا  كَيشةى  خةمى  لة  ضةندة 
هةرواش خؤيان سةرقاَل كردبوو بة مادةى 
١٤٠-ةوة، وا رؤذ و مانط و ساَل تَيثةإ دةبن 
بَيئةوةى تةنانةت بزانين سةرانى ئَيمة ثالنيان 
ئازيزانةى  بةشة  ئةم  بؤ  دةكةن  ضى  ضية، 
ئةطةرةكانيان ضين.  وآلتةكةمان، سيناريؤء 
حةماساوى  وتارى  هةندَيك  لة  جطة  ئةوان 
جطة  كة  دةيَلَين  لةوآ  لَيرةو  ناوبةناو  كة 
نَيوان  كةشوهةواكةى  لةبارطرذيكردنى 
هةرَيم وبةغدا هيضى ديكةى لَيشين نةبووة، 
دواى  كة  نةزؤك  ليذنةيةكى  ضةند  لة  جطة 
ماوةيةك خؤشيان لةبيريان دةضَيتةوة هيض 
هةنطاوَيكى عةمةليشيان بؤ ضارةسةركردنى 
سةرانى  دَلنيام  من  نةناوة.  كَيشةية  ئةو 
كَيشةى  ضارةسةركردنى  لة  ئامادةن  كورد 

بنوَيننء رؤذء شةو  براطةورةيى  دارفوردا 
طةإاندنةوةى  بؤ  بةآلم  يةك،  سةر  بخةنة 
٤٠٪ى خاكى كوردستان بؤ سةر هةرَيم تا 
مادةيةشيان  ئةم  يةك خاَلى  تةنانةت  ئَيستا 
بة  زؤر  خراثتر  لةوةش  جَيبةجَينةكردووة، 
خةمسارديىء الموباالت مامةَلة لةطةَل ئةم 

كةيسة هةستيارةدا دةكةن.
ثرسيار  ناخؤشترين  كؤمار  سةرؤك   
ئةطةر  كةركوكةو  باسى  بكرَيت  لَيى  كة 
ئةوا  بكةن  لةسةر  قسةيةكى  ناضاريشبن 
لةطةَل  جياوازييةكى  هيض  طوتارةكةيان 
ئــةوان  نيية.  ماليكى  هاشمىء  طوتارى 
وةك  نةك  عَيراقى  بةرثرسَيكى  هةر  وةك 
مةسةلةية  ئةم  لةسةر  قسة  كورد  نوَينةرى 
دةكةنء بة هةمان ئاواز باس لة ضارةسةر 
دةكةن كة لة راستيدا هةمووى بة ئاإاستةى 
لةبيربردنةوةو خؤخافآلندنء سإينةوةى ئةم 
كةيسة لة زيهنى خةَلكيدا دةإوات. ثَيدةضَيت 
سةرانى ئَيستاى كورد ئةم مةسةلةية وةك 
هةَلبطرنء  بارود  بةرميلى  فشارء  كارتَيكى 
ئايندةيان  مساوةمةكانى  لة  بَيت  بةشَيك 
نةك  بةغدا،  لة  ثؤست  دابةشكردنةوةى  بؤ 
نةتةوةيىء  نيشتمانىء  مةسةلةيةكى  وةك 

ئينسانى سةيرى بكةن. 
ئايا  كــورد،  خةمسارديى  بة  بةرامبةر 
و  مامةَلة دةكةن  اليةنةكانى ديكةش هةروا 
هيض  ناوضةدابإاوةكان  كةركوكء  كةيسى 

ثَيكناهَينن لة عةقَليةتى كاركردنيان؟
ئةم  لةسةر  زيرةكانة  ئــةوان  نةخَير،   
دانانى  لة  بــةردةوام  كاردةكةنء  ناوضانة 
ناوضةكةو  هَيشتنةوةى  بؤ  تؤكمةن  ثالنى 
مانةوةي  قازانجى  بة  ثَيكهاتةكةى  تَيكدانى 
لة ذَير كؤنترؤَلى حكومةتى ناوةنديدا. ئةوان 
خزمةتطوزاريى  ناوضةكان،  دةنَيرنة  هَيز 
دةخةنة  فشار  دادةمةزرَينن،  دةكةن، خةَلك 
بةرةى خؤيان  دانيشتووة كوردةكان،  سةر 
بةهَيز دةكةنء ئامادةيى هَيزةكانى حكومةت 
كورديش  اليةنى  دةكةن.  قايم  ناوضانة  لةو 
دَلخؤشة بةوةى لَيرةو لةوآ ضةند بةرثرسَيكى 
ناكارامةو طةندةَلى هةيةو هةندَيك دامودةزطا 
لة ذَير كؤنترؤَلى ئةوداية كة ئةمانة بة ثارةو 
ثولى ئةم هةرَيمة دةذيةندرَين بةبآ ئةوةى 
ئيدارةدانَيكى راستةقينةيان هةبَيتء  تواناى 

بةشَيكبن لة دةسةآلتى فعلى.
قةرةتةثةء  جةلةوالء  لة  بينيمان  ئَيمة 
ــدا،  رووي ضى  موسَل  دوزء  خانةقينء 
بؤ  بةرَيوةن  سيناريؤيانة  ئةو  بةداخةوة 

ناوضةكانى ديكةش.

راكردن لة كورد بوون

هةموو  ثارَيزطاكاندا  هةَلبذاردنى  لة 
بةرثرسة عَيراقيةكان سةرقاَلى هةَلبذاردنء 
ريكالمكردن بوون بؤ ليستء اليةنةكانيان، 
عةبدولمةهدى  عــادل  ئةلهاشمى،  تاريق 
سةرؤكايةتينء  دةستةى  ئةندامى  كة 
بة  هةيةو  كؤماريان  سةرؤك  مافى  هةمان 
دوو  دانراون:  تائيفى  دابةشكردنى  طوَيرةى 
نورى  كورد،  يةك  شيعة)  عةرةب(سوننةو 
ئةلماليكى و سةرجةم بةرثرسة عَيراقيةكان 
هةَلبذاردن  ريكالمى  سةرقاَلى  شةو  رؤذء 
شارؤضكةكانيان  شارو  سةردانى  و  بوون 
كة  بوو  كورد  نوَينةرةكةى  تةنيا  دةكــرد، 
ئامادة نةبوو بةشدارى لةو هةَلمةتةدا بكاتء 
رايطةياندبوو كة ئةو براطةورةيةو وةك يةك 
ثشتطيرى  دةكاتء  اليةك  هةموو  سةيرى 
تةنيا  بةإَيزة  ئةو  ناكات.  اليةنَيك  هيض 
ثؤستة  لةو  كوردة  كانديدى  ئةوةى  لةبةر 
دانراوة، دانانى ثؤستةكان لة عَيراقدا لةسةر 
ثَيشينةى  كارامةيىء  توانايىء  بنةماى 
خةبات نيية، بةَلكو بة طوَيرةى دابةشكردنى 
ثشكانةى  ئةم  كورد  نةتةوةييةء  تايفىء 
بةركةوتووة، ئيتر كةسةكة هةر كةس بَيت. 
ئةو  دانــراوةو  كورد  بؤ  ثؤستانة  ئةو  واتة 
ئةركة  سةربارى  ثؤستانةن  لةو  كةسانةى 
نوَينةرايةتى  هةمانكاتدا  لة  طشتيةكانيان 

اليةنى خؤيان دةكةن. 
ئاستَيكى  تا  كؤمارى  سةرؤك  ثؤستى 
ثرؤتؤكؤلى  كارى  تةنيا  رةمزييةو  زؤر 
ئةو  ئيمتيازَيكى  تةنها  ــاتء  دةك ســادة 
زةوةنــدةيــة  زؤرو  ــة  ــاَل دةرم مــووضــةو 
ديكةى  ئةندامانى  كةلةبةردةستيداية، 
هةمان  قــؤنــاغــةدا  ــةم  ل ســةرؤكــايــةتــى 
دةسةآلتى سةرؤكيان هةية، ضونكة ئةوان 

مافى ظيتؤيان هةية لةسةر بإيارةكان. ديارة 
ثةيوةندييةكانى  بةرفراوانى  كةسايةتىء 
تاَلةبانى هةندَيك طوإء تينى بةخشيوة بةو 
خؤشحاَلبوونى  راستيدا  لة  بةآلم  ثؤستة، 
اليةنى عةرةبى بة رؤَلى تاَلةبانى لةوةداية، 
كة ئةو بةإَيزة وةك كةسَيكى عَيراقى خاَلس 
كورد  نوَينةرايةتى  لة  خؤى  كاردةكاتء 
بؤ  براطةورة  رؤَلى  دةيةوَيت  بواردووةو 
هةموو اليةك بطَيإَيت، ئةمةش بؤ ئَيستاى 
نَيوان اليةنة  ناكؤكيية طةورةكانى  عَيراقء 
بة  بةآلم  نيية،  خراث  كارَيكى  عَيراقيةكان 
دَلنياييةوة ئةم سةردةمةش كؤتايى ثَيدَيتء 
رةقىء  بة  ضؤن  دةبينين  نزيكانة  بةم 
تؤ سنوورى  دةوترَيت؛  بةإَيزة  بةو  زةقى 
ئةمةش  (سةرةتاكانى  بةزاندووة  خؤت 
تا  ثَينةكردن،  راوَيذ  لة  هةر  دةركةوتووة، 
نوَينةرايةتيكردنى  لة  دوورخستنةوةى 
عَيراق لة كؤنطرةى وآلتة عةرةبيةكان، كة 
لةإاستيدا كارةكانى سةرؤك كؤمار بووة 
ميوانداريىء  كؤنةكانء  دؤستة  بينينى  بة 

نانخواردن).
ثارَيزطاكانء  هةَلبذاردنى  مةسةلةى  بؤ 
لة  كورد  زؤرى  رَيذةيةكى  كة  تايبةت  بة 
هةيةو  هةرَيم  دةرةوةى  ثارَيزطاى  ضةندين 
دةبواية  دروستكراوة،  كورديش  ليستى 
سةرؤكى  جَيطرى  كــؤمــارء  ســةرؤكــى 
كورد  ديكةى  بةرثرسةكانى  حكومةتء 
بةشدارييان  تواناوة  هَيزء  ئةوثةإى  بة 
ئةو  سةردانى  بكردايةء  بانطةشةكاندا  لة 
كؤبوونةوةيان  بكردايةو  ثارَيزطايانةيان 
بةآلم  بكرداية،  دانيشتووانةكانى  لةطةَل 
عَيراقيةكانةوة،  بةرثرسة  ثَيضةوانةى  بة 
بوونء  مات  كثء  ساردء  ئَيمة  نوَينةرانى 
سةنتةرى  كــة  ــداش  ــةغ ب ــة  ل تــةنــانــةت 
لَيى  كورد  هةزار  سةدان  ديوةخانةكةيانةء 
دةذى هةوَليان نةدا ضةند دانيشتنَيك لةطةَل 
سازبكةن،  ثايتةخت  دانيشتووى  كوردانى 
دةنط  كةمترين  ئةوةى  هؤى  بووة  ئةوةش 

لةو شارة بةدةستهَينرا.
كوردبوونء  هؤى  بة  بةإَيزانة  ئةو 
نوَينةرايةتيكردنى هةرَيمةوة لةوآ دانراون، 
تائَيستا  بؤية  مَيذوويان،  ناوء  لةبةر  نةك 
خؤدزينةوة  بؤ  حيكمةتَيك  هؤكارء  هيض 
هةَلبذاردنى  ضاالكانةى  لةبةشداريكردنى 
راكردن  لة  جطة  نادؤزرَيتةوة،  ثارَيزطاكان 
لة كوردبوون كة بةشَيكى نةثساوة بووة لة 

كارنامةى بةرثرسانى كورد لة بةغدا.
كورد لة جَيبةجيكردنى بإطةكانى مادةى 
لة خاكة  ١٤٠ء طةإاندنةوةى سانتيمةترَيك 
ئةم  ئؤباَلى  هَينا.  شكستى  زةوتكراوةكةى 
شكستة جطة لة بةرثرسة خاوةن دةسةآلتة 
لة  دةبَيت  ئةوحةدةكان  حاكمة  ــاء  رةه

ئةستؤى كَيدابَيت؟
ثارَيزطاكانى  هةَلبذاردنةكانى  لــة 
شوَينء  هةموو  لة  كوردى  ليستى  عَيراقدا 
كردء  طــةورةى  ثاشةكشةى  شــارةكــان 
ثَيطة  ثارَيزطاكانء  ئةنجومةنى  لة  كورد 
ئيدارييةكان الوازدةركةوت، دةبَيت هؤكارى 
كَين  بَيت؟   كآ  ئةستؤى  لة  شكستة  ئةم 
ئةوانةى ساتَيكى وةختةكانيان بؤ كاركردن 
فيإؤنةدةداء  بة  كوردييةكان  ليستة  بؤ 
طوَيثَينةدانةوة  خةمسارديىو  بةوثةإى 
سةيرى ئةو هةَلبذاردنة طةورةيةيان دةكرد؟ 
بينى  كارةستبارةكةيمان  ئاكامة  دواتر  كة 
بةسةر ئةو ناوضانةوةو مةوقعى كورد لةو 

ثارَيزطايانةدا.
 ئؤباَلى شكستى طةورةى كورد لة بةغداء 
ئةستؤى  لة  هةمووى  ديكة  ثارَيزطاكانى 
ئَيستاى  رابةرانى  طوَينةدانى  خةمسارديىء 
كوردة لة بةغداء تةنيا ئةوان بة ثلةى يةك 

بةرثرسيارن لةو شكستة.
١٤٠ء  مادةى  جَيبةجَيكردنى  لة  كورد 
لة  خاكةكةى  بستَيكى  تةنيا  طةإاندنةوةى 
ثاش ٥ ساَل لة رووخاندنى رذَيمى سةدام، 

شكستى هَينا. لَيرةدا دةبَيت بثرسين:
ئةم  سةرةكى  بةرثرسى  ئةوانةى  كَين   

شكستةن؟
ئةمريكاء  جــةعــفــةرىء  ماليكىء   
ديمستؤراء توركمانء عةرةب؟ يا خود اليةنى 
جورئةتى  تةنانةت  كة  كوردةكان  بةرثرسة 
لة  شةرمنانةش  هةإةشةيةكى  ناكةن  ئةوة 
دؤسيةية  ئةم  بكةن؟  بةغدايان  دؤستةكانى 
لة ئةستؤى بةرثرسة كوردةكانء بةتايبةت 
نوَينةرايةتى  بإيارواية  كة  بةغداية  ئةوانةى 

ذمــارة (510) دووشةممة 42009/7/13
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بؤضـــــــــــوون

 من دَلنيام سةرانى 

كورد ئامادةن لة 

ضارةسةركردنى 

كَيشةى دارفوردا 

براطةورةيى بنوَيننء 

رؤذء شةو بخةنة 

سةر يةك، بةآلم بؤ 

طةإاندنةوةى ٤٠٪ى 

خاكى كوردستان بؤ 

سةر هةرَيم تا ئَيستا 

تةنانةت يةك خاَلى 

ئةم مادةيةشيان 

جَيبةجَينةكردووة، 

لةوةش خراثتر زؤر 

بة خةمسارديىء 

الموباالت مامةَلة 

لةطةَل ئةم كةيسة 

هةستيارةدا دةكةن

ثـاشـاكـانـى عـــــــةرشى كـةالوة*
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ثسثؤإَيكي زانكؤي ئيكزيتةري بةريتانيا:

سيستمي سياسي كوردستان 
سيستمَيكي سةركوتكةرة بؤ تةواوي هاوآلتيان

ديمانة: نامؤ عةبدولَآل

(١-٢)

كؤمةَلناس د.سارا كيلةرمان، مامؤستاية لة 
ديدارَيكي  لة  بةريتانيا،  ئيكزيتةري  زانكؤي 
ذنان   طرفتةكاني  باسي  رؤذنامةدا  تايبةتي 
كة  طرفتانةي  ئةو  كوردستانء   لة  دةكات 
سيستمي سياسي بؤى درووستكردوون. كيلةر 
ذن  طرفتةكاني  لةسةر  كاركردنة  سةرطةرمى 
شةإوملمالنَي  لة  تازة  كة  كؤمةَلطايانةي  لةو 
ين  ند ضة هاتوونةتة دةرةوة. ئةم نووسةرة  
ئةكاديمييةكاني  طؤظارة  لة  توَيذينةوةي 
بــآلوكــردووةتــةوة.  ئةمريكا  بةريتانياو 
ئَيستاش سةرقاَلي توَيذينةوةيةكة لةسةر (ذنء  

هيستريا) لة هةرَيمي كوردستان. 

كورتي  بة  سةرةتا  دةكرَيت  رؤذنامة: 
ثَيمانبَلَييت مةبةست ضيية لة فَيمَينيزم؟

فَيمَينيزم  دةَلَيت  وتةي  ئةو  هةروةكو   *
ثَيناسةيةكي  بيروبؤضوونةو  مةسةلةي 
ئةوة  بَلَيت  نيية  فيكرَيك  يان  دياريكراو 
دةكرَيت  ئةوةشدا  لةطةَل  بةآلم  فَيمَينيزمة، 
لةاليةكةوة  بكةين.  دوو طؤشةوة سةيري  لة 
روخسارَيكي ئايدؤلؤذي هةية. بةشَيوةيةكي 
دةكرَيت  ئايدؤلؤذيايةك  وةكو  لَيرةدا  سادة 
فَيمَينيزم بةو ئايدؤلؤذيا سياسيية لَيكبدرَيتةوة 
ئةو  تا  بةرزبكاتةوة  ئاستي ذن  كة دةيةوَيت 
تةواوي  لة  ثياو  بة  دةبَيت  يةكسان  ئاستةي 
كؤمةَلطاكاندا. بَيطومان ئةمة اليةنَيكي ديكةشى 
هةية كة ئةويش بؤضووني ئةكتيظيستةكانة. كة 
دةكرَيت طفتوطؤي بكةين. لةم طؤشةنيطايةوة 
فيكرةكاني  لــة  ئاكتيظيزيم  ئاشكراية 
هةَلدةقوَلَيت،  فَيمَينيزمةوة  ئايدؤلؤذياي 
بؤ  كار  رةطةوة  لة  ئايدؤلؤذياية  ئةم  بةآلم 

بةرزكردنةوةي ئاستي ذن دةكات. 
ــي اليــةنــة  ــاس ــك ب ــَي ــات ـــا ك ـــةروةه ه
لةو  باس  دةتوانين  دةكةين،  مَيذووييةكةي 
كة  بكةين  فَيمَينيزم  جياوازانةي  شةثؤلة 
تَييداين  ئَيمة  ئَيستا  هةَلداوة.ئةوةي  سةريان 
ناودةبرَيت.  فَيمَينيزم  سَييةمي  شةثؤلي  بة 
شةثؤلي يةكةم، ئةو شةثؤلةية كة بةكةساني 

بةناوبانطي وةكو رةبيكة وَيست دةناسرَيتةوة، 
بزووتنةوةي  ئةنداماني  لة  بوو  يةكَيك  كة 
مةزن  بةريتانياي  لة  سةفةرجَيت  فَيمَينيستي 
ثياو  ذنء   يةكساني  بؤ  كةمثينياندةكرد  كة 
مافي  هةبووني  وةكو  ياسادا،  لةبةرامبةر 
دةنطدان لة دةوروبةري كؤتاييةكاني سةدةي 
فَيمَينيستةكان  ــي  دووةم شةثؤلي  ــؤزدة.  ن
ئةوروثا  رؤذئــاواي  ئةمريكاء   كة  ئةوانةن 
يةكساني  بؤ  كاريان  لة ساآلني ١٩٦٠-ةكان 
ذنء  ثياو دةكرد لة رووي مافة سَيكسييء  

كلتوورييةكانةوة.   
ئَيستاش بَيطومان لةطةَل هةبووني ضةندين 
سياسةت،  شوناسء   بؤ  نوَي  تَيإوانيني 
جياوازي رةطةزيء  شوناسء  بةيةكداضوني 
نةتةوةء   ديكةي  فؤرمةكاني  لةطةَل  ئةمانة 
شوناسدا، شةثؤلي سَييةم دروست بووة كة 
زؤرجار ثَيي دةوترَيت شةثؤلي ثؤستمؤدَيرن 

فَيمَينيزم. 
فَيمَينيزم  سةرةتاي  يةكةم  واتا  رؤذنامة: 

دةطةإَيتةوة بؤ سةدةي نؤزدة؟
* بةَلَي، رةطةكاني يةكةم شةثؤلي فَيمَينيزم 

دةطةإَيتةوة بؤ ئةو كات.
سةر  بضينة  ئــةوةي  ثَيش  ــة:  ــام رؤذن
كوردستان،  بة  تايبةتة  كة  باسةكةمان 

ثَيمباشة بةشَيوةيةكي طشتيي ثَيمانبَلَيت رؤَلي 
ئَيستاي فَيمَينيزم لة جيهاندا ضيية، رؤَلي ئةو 
رَيكخراوة فَيمَينيستيانة ضيية كة لة جيهاندا 

دروستبوون؟
لة  تَيرؤانيني  لة  ئاستي جيهانيداء   لة    *
ئاشكرا  بة  دةكرَيت  ئةنترؤثؤلؤجيستةكانةوة 
جيهاندا  كؤمةَلطاكاني  تةواوي  لة  كة  بيبينين 
ستراكتؤري  ضةندين  هةبووني  بةهؤي 
شوَينَيك  ئــايــدؤلــؤذيــيــةوة  ســيــاســيء  
بةيةكسان  تيايدا  ثياو  ذنء   كة  نادؤزيتةوة 
مَيذووييةوة  رووي  لة  راستيدا  لة  دابنرَين. 
ذن هةميشة هاوآلتي ثلة دوو بووة. ذنان لة 
مَيذووداء  لة ضةندين شوَيني جياي جيهانء  
كردووة  خةباتيان  جياواز  رَيطةي  بةضةندين 
بؤ بةدةستهَيناني مافةكانيان. ئةمة بة ئاشكرا 

شةإَيكة كة تا ئَيستاش كؤتايي ثَينةهاتووة.
كوردستان،  هةرَيمي  سةر  بَيينة  رؤذنامة: 
كوردستان  هاتوضؤي  ساَلَيكة  ضةند  تؤ 
لة سةر  توَيذينةوةيت  دةكةيتء  سةرطةرمى 
كورد  ذني  دؤخى  طشتي   بةشَيوةيةكي  ذن. 

ضؤن دةبينيت؟
هةرَيمَيكة  كوردستان  راستيدا  لة  ئا...    *
بة طؤرانكارييةكي طةوةرةدا تَيدةثةإَيت، بؤية 
ثةيوةنديية  بؤ  طرنطة  ساتةوةختَيكي  ئَيستا 
توَيذينةوةم  من  شتَيكة  كة  جَيندةرييةكان 
لةسةري كردووة تا تَيبطةم، ذن لة كوردستان لة 
ضؤن باردؤخَيكدا دةذي. بةشَيوةيةكي ئاشكرا 
دةبينين ضةندين طرفتي طةورة رووبةرووي 
ذني كوردء  كؤمةَلطاي كوردي بةشَيوةيةكي 
طشتيي دةبَيتةوة، بةتايبةتي لةوكاتةي كة ذن 
دةيةوَيت بةشداربَيت لة فةزاي طشتيدا. يةكَيك 
لةو  يةكَيك  بَلَيم  مةبةستمة  شتانةي،  لةو 
مةسةلة طةورانةي كة لة راستيدا رووبةإووي 
بةشَيوةيةكي  كورد  هاوآلتياني  كؤمةَلطاو 
طشتييء  ذنان بةشَيوةيةكي تايبةتي دةبَيتةوة 
ئازادييةكاني  ثةلوثؤكردني  كةمكردنةوةء  
تاكة.  كةمكردنةوةي ئازادييةكاني ذن هةم لة 
ئاستي سياسيء  هةم لة ئاستي كؤمةآليةتيشدا 
ناتوانن  ذنان  راستيدا  لة  ثَيدةكرَيت.  هةستي 
بإيار لة سةر قةدةري خؤيان، ذياني خؤيانء  
جؤري خوَيندنء  جؤري كاركردنيان بدةن. 
ئةمة دروستة لة مةسةلةي شوكردنء  ذياني 

كؤمةآليةتيدا. ضةندين تةحةدا بووني هةية كة 
دةبَيت ذنان رووبةإووي ببنةوة. بةآلم وةكو 
وتم ثَيمواية كؤمةَلطاي كوردي بة قؤناغَيكي 

راطوزةريدا تَيدةثةإَيت.
تايبةتي  بةشَيوةيةكي  دةتوانَيت  رؤذنامة: 
ثةنجة بخةيتة سةر هةندَيك لةو تةحةديانةي 
كؤمةَلطاي  لة  دةبَيتةوة  ذن  رووبــةإووي  كة 

كورديدا؟
تةواوي  لة  ثَيمواية  وتم،  وةكو  بةَلَي    *
هةن  تةحةدي  طرفتء   ضةندين  ئاستةكاندا 
كؤمةَلطاي  لة  دةبَيتةوة  ذن  رووبةإووي  كة 
كورديدا.  بؤ نموونة وةكو بةشداريكردنيان لة 
ذياني طشتي، لة رووي ثةيوةندييةكؤمةآليةتي

يةكانةوة لة ماَلةوة. لة راستيدا ضةندين طرفتي 
رووبــةإووي  ذن  دةبَيت  كة  هةية  تايبةتي 
توَيذينةوةكانم  بؤ  لةكاتَيكدا  من  ببَيتةوة. 
ئةو ذنانةي كة  لَيرة،  لةطةَل ذن دةكةم  قسة 
خؤياننء   مافةكاني  ئاطاداري  هوشيارنء  
خؤيان  دةنطي  ئةوةدةدةن  هةوَلي  لةراستيدا 
زؤرجــار  كة  كؤمةَلطايةكدا  لة  بــدؤزنــةوة 
تــوإةيــةكء   بطرَيت،  طــوَي  ئامادةنيية 
ذناندا.  ناو  لة  دةبينم  زؤر  ماندووبوونَيكي 
نموونة زؤرَيك  بؤ  ماندووبوون.   لَيرة  ذنان 
هةية رووبةإووي فشاردةبَيتةوة لة ثرؤسةي 

كةميان  هةلَيكي  زؤرجــار  هاوسةرطيريدا. 
هةندَيكجار  بةردةستدايةء   لة  خوَيندن  بؤ 
بةردةميان  هةلي  دةخــوَيــنــن  ــةي  ــةوان ئ
سنوردارة بؤ ئةوةي دواي تةخروج كاربكةن.

ياسايانة  جؤرة  ئةو  بؤ  هؤكارةكةي  ئةمةش 
دةطةرَيتةوة كة لةكؤمةَلطاي كورديدا بةذنةوة 
طةوةرانة  طرفتة  لةو  يةكَيك  بةستراونةتةوة. 
ئةوةية لَيرة ئافرةت تةنيا وةكو دايك، دايكء  
ذن سةيردةكرَيتء  لةم رووةوة وَينادةكرَيت. 
لة راستيدا لة ضةندين رووةوة هيض بوارَيكيان 
ثَينادرَيت كة فرةشوناسي خؤيان نيشانبدةن. 
كؤمةَلطاي  لة  زؤرجار  ذن  وتت  رؤذنامة: 
من  وايكرد  ئةمة  لَيناطيرَيت،  طوَيي  كورديدا 
كوردستان.  لة  سياسي  سيستمي  سةر  بضمة 
كوردستان  لة  سياسي  سترةكتؤري  تاضةند 

سةركوتكةرة بةرامبةر ذن؟
كة  ماوةيةي  ئةو  دواي  لةراستيدا،    *
لة  وةزعةكةبووم  ئاطاداري  لَيرةبوومء  
بَلَيم  دةتوانم  شتَيك  يةكةم  كوردستان، 
لَيرة  لةراستيدا سيستمي سياسي  ئةوةية كة 

تةواوي  بةرامبةر  سةركوتكةرة  سيستمَيكي 
بيرمان  دةبَيت  لَيرةوة  بؤية  هاوآلتيان. 
ياخو  كلتوورَيك  لة  ذن  بارودؤخي  كة  بَيت 
سياقَيكي سياسيدا بةشَيكي جيانةكراوةية  لة 
رةطةز  دةسةآلت.  فراونترةكةي  ثةيوةنديية 
كة  رَيطةكان  لة  يةكَيكة  تةنيا  جَيندةر  ياخود 
كؤمةَلطادا  لة  ذن  ئازادييةكاني  بةهؤيةوة 
لة  دةَلَيم  ثَيموايةء   بؤية  كةمتردةكرَيتةوة.  
ثَيش هةموو شتَيكةوة سيستمي سياسي لَيرة 
هةمووكةس  بؤ  سةركوتكةر   سيستمَيكي 

بةشَيوةيةكي طشتيي. 
ئايدؤلؤذياكاني  باسي  لةكاتَيكدا  ثاشان 
رووي  لــة  دةكــةيــن  ناسيؤناليزم  ــو  وةك
طؤإانكاريية  مؤتيظي  هاندةرء   مَيذوويةوة 
كة  ثالتفؤرمَيكة  بـــووةء   سياسييةكان 
لَيوة  ــوردي  ك كؤمةَلطاي  بيركردنةوةي 
نةتةوةييةكان  ئايدؤلؤذيا  بةرهةمدَيت. 
بةشَيوةيةكي طشتييء  بةتايبةتي لة كةيسي 
ثارَيزطاريكردنء   كاريان  كوردستاندا 
(ياخود  ئيتنؤ-ناسَيوناليزم  ثَيشخستني 
لة  بــووة  كــوردي  ــةذادي)  ن ناسيؤناليزمي 
سةر حيسابي مافةكاني ذن. بةهؤي ئةمةوة 
دةبينيت وةزعَيك دروستدةبَيت كة يةكساني 
ئةم  كاتةي  ئةو  تا  دوادةخرَيت  ثياو  ذنء  

طةلة وةكو طروثَيكي ئيتني ياخود نةتةوةيةك 
ذن  ثَيمواية  رووةوة  لةم  ئا  دةبَيت.  رزطاري 
ضةوساندنةوةيةكي  ئايدؤلؤذياوة  رووي  لة 
قورسيان  ئةركَيكي  كراوة.  بةرامبةر  زؤري 
جؤرَيكي  بةهؤيةوة  تا  سةرشان  خراوةتة 
دروستبكةن،  خؤيان  بةدَلي  ذن  لة  تايبةت 
زؤر  ذنــي  بــةردةم  مةجالةكاني  ئةمةش 
فرةشوناسي  بتوانن  كة  سنوورداركردووة 

خؤيان نيشانبدةن.
هةندَيكجار  ــة.  ــت دروس رؤذنـــامـــة:  
لةإاستيدا  كة  سترةكتؤري سياسي كوردستان 
كؤنترؤَليانكردووة،  سياسي  دووثــارتــي 
ذنيان  ــةوان  ئ كة  ئــةوةدةكــةن  بانطةشةي 
نةضةوساندووةتةوةء  بةثَيضةوانةوة دةرطايان 
ئــاوةآلكــردووة،  ذندا  بةشداري  ــةردةم  ب لة 
بة  بكةن  ثةرلةمان  بةشداري  تا  نموونة  بؤ 
رَيكخراويان  ديكةوة  اليةكي  لة   .٪٣٠ رَيذةي 
لةمكارانة  مةبةستمان  دةَلَين  كردووةتةوةو 
لةم بارةيةوة  بةرةوثَيشبردني مافي ذنة.  تؤ 

ضي دةَلَيت؟
حكومةتي  لة  ئَيستا  ئَيمة  راستيدا  لة    *
طفتوطؤيةكي زؤرين  بينيني  هةرَيم شاهَيدي 
مافةكاني  بة  ثابةندن  تاضةند  كة  ذن  لةسةر 
طؤرانكارييةك  ضةند  خةريكة  ثَيمواية  ذنان. 
ضارةطي  ثةرلةمان  لة  راستة  دةكــرَيــت. 
بؤ  ثارة  دابينكراوة.  ذن  بؤ  كورسيةكان 
ئةمجؤرة ضاالكيانة دابينكراوة. بةآلم لةإاستيدا 
زؤرشتي  دةتوانَيت  ياسادانان  دةسةآلتي 
شَيوازي  ثَيشخستني  وةكــو  بكات،  ديكة 
نوَيي بيركرندنةوة. لة راستيدا سيستمَيكمان 
زياتر  طشتيي  ـــةروةردةي  ث كة  ثَيويستة 
بكات. ثَيويستة سيستمَيك دروستبَيت كة لة 
كؤمةَلطادا  ئاستي  لة  دةستثَيبكات.  منداَلةوة 
لةطةَل خَيزانةكاندا كاربكات. ثَيويستة دَلنيابيت 
بةشَيوةيةك  منداآلن  لةماَلةوة  كة  لةوةي 
سةيري  يةكساني  بة  كة  دةكرَين  ثةروةردة 
ذنء  ثياو بكات. ذن رووبةري ئةم طرفتةش 
دةبَيتةوة. دةبَيت منداآلن وا ثةروةردة بكرَين 
يةكسانن  هاوسةري  دوو  ثياو  ذنء   كة 
يةكساني  بة  براكان  خوشكء   خَيزاندا،  لة 
بة  قوتابخانةش  لة  لةطةَلدابكرَيت.  مامةَلةيان 
هةمان شَيوة. ضةندين ناكؤكي ديكة هةية لة 
ذن  كَيشةي  لة  بةشَيك  كةوةكو  كؤمةَلطادا 
وتم  ثَيشتر  وةكو  ضارةسةربكرَين.  دةبَيت 
لة هةر كؤمةَلطايةكدا  دةبَيت بارودؤخي ذن 
ثَيكهاتةي  تةواوي  لة  تَيبطةين وةكو بةشَيك 
ثةيوةنديية كؤمةآليةتييةكان. بؤية طرنطة بؤ 
ئَيمة تَيبطةين  ضؤن ئافرةت ياخود مافةكاني 
ثةيوةنديية  لةطةَل  ثةيوةنديداية  لة  ئافرةت 
سياسيدا.  سترةكتؤري  لة  ئابورييةكان 
كوردستان  بؤ  ئَيستا  ثَيمواية  نموونة  بؤ 
بَيت  بةسود  رةنطة  كاتي  بةشَيوةيةكي 
لة  ئافرةتان  بؤ  هةبَيت  ضارةطت  سيستمي 
راستيدا  لة  بةآلم  ثةرلةمان،  هةَلبذاردني 
دةبَيت ئةمة بة ضارةسةرَيكي كاتي دابنرَيت، 
ضاوةإَيي  ئَيمة  دةبَيت  ئــةوةي  لةإاستيدا 
خةَلك  تةواوي  كة  ئةوةية  يةكةمجار  بكةين 

سةيربكرَين.   يةكسان  بة  هاوآلتي  وةكــو 
سةر  دةكةوَيتة  مةسةلةيةك  جَيندةر  ثاشان 
لة  بةشداربَيت  دةيةوَيت  كة  خؤي  خةَلكةكة 
دوايية  بةم  دةزانيت  نا.  يان  طشتيدا  فةزاي 
قسةمكردووة  طةنجدا  كضَيكي  ضةند  لةطةَل 
ئةو  بة  هةست  ئةوانيش  كة  كوردستان،  لة 
سنورداركردنانة دةكةن كة سيستمي ضارةط 
ئةو  دروســتــكــردوون.  بؤي  ثةرلةمان  لة 
ئافرةتانة ثَييانواية كة خةَلكي دةبَيتة بخرَيتة 
تواناء   بنضينةي  لةسةر  ــةآلت  دةس سةر 
زؤر  بيركردنةوةية  جؤرة  ئةو  لَيهاتوويي. 
لةبةرئةوةي  ثَيمانوابَيت  ئةطةر  مةترسيدارة 
لة فةزاي طشتيدا دةبينرَيت، ئةمة ماناي  ذن 
ئةوةية طرفتي ذن ضارةسةر بووة. زؤرجار 
خؤيان  ذن  باوكساالرييةكاندا  كؤمةَلطا  لة 
مافي  ثَيشيَلكاريكردني  طةورةي  هاوكارَيكي 

ذنن. 
ئةو  بارةي  لة  زياتر  ثَيمخؤشة  رؤذنامة: 
رَيكخراوانةي ذنانء  ئافرةتانةوة لةكوردستان 
دوو  ياخود  هةرَيم  حكومةتي  كة  بزانم 
تا  دروستيكردوون.  سةرةكييةكة  ثارتة 
مافةكاني  دةتوانن  رَيكخراوانة  ئةم  ضةند 
ئةم  ئايا  بَلَيم  مةبةستمة  بةدةستبَينن.  ذنان 
رَيكخراوانة لةكاتَيكدا (NGO)ي راستةقينة 
لة  بووةستنةوة  دذي حكومةت  دةتوانن  نين، 
كاتَيك كة حكومةت لةطةَل خواستةكاني ذندا 

نةبَيت؟
توَيذينةوةي  لة  زؤر  ذمارةيةكي  لة    *
توركيا  لة  مةدةني  كؤمةَلطاي  لةسةر  كة 
ضةمكَيكيان  ئةكاديمييةكان  ئةنجامدراوة، 
واتا  ية،   GNGO ئةويش  كة  داهَينانةوة 
رَيكخراوة حكوميية ناحكومييةكان (ثَيكةنين)، 
ئةمانة  ثَيدا  ئاماذةت  خؤت  وةكو  ضونكة 
سياسي.  ثَيكهاتةي  لة  بةشَيكن  بةتةواوةتي 
لة راستيدا ئةمة طرفتَيكي طةورةية، لة كاتَيكدا 
دةمانةوَيت باس لة مافي ئةو كةسانة بكةين 
طرفتي  ثةراوَيزخراون.  لةسيستمةكةدا  كة 
كة  لةوةداية  كوردستان  رَيكخراوةكاني 
ثارتة سياسةكاني  لة اليةن  رَيكخراوانة  ئةم 
بؤية  هةر  دروستكراون،  دةســةآلتــدارةوة 
ئةم  حيزبانة  ئــةو  سياسي  ئةولةوياتي 
مةسةلةية،  ئةم  ئاراستةدةكات.  رَيكخراوانة 
لة  ديكة  مةسةلةكاني  ـــةي  زؤرب ــو  وةك
كة  كةسانةي  ئةو  بةداخةوة  كوردستان، 
بإياريان بةدةستةو بإياردةرن لة كوردستاندا 
بةم  دؤخةكة  كة  لةوةداية  بةرذةوةندييان 
بةرذةوةندي  بمَينَيتةوة.  ئَيستا  شَيوةيةي 
دةَلَيم  ئةمة  كاتَيك  دَيتةطؤإَي.  شةخسي 
مةبةستم لةوة نيية كة ئةم وآلتة هيض خةَلكي 
مافي  بةرزكردنةوةي  بؤ  كار  كة  نيية  تيادا 
كة  هةن  جدي  زؤر  كةساني  بكات.  ذنان 
كاربؤ ئةو مةسةلةية دةكةن، بةآلم لةإاستيدا 
بةرذوةندييان  كة  هةن  خةَلكانةش  ئةو 
ناتوانن  بؤية  دؤخةداية.  ئةم  نةطؤراني  لة 
كؤمةَلطاي  لة  بنةإةتي  بةرةوثَيشضوونَيكي 
ثَيويستييةكي  لةراستيدا  كة  بكةن،  مةدةنيدا 

حةتميية بؤ طؤإان.

بةم دوايية لةطةَل ضةند كضَيكي طةنجدا قسةمكردووة 

لة كوردستان، كة ئةوانيش هةست بة ئةو سنورداركردنانة 

دةكةن كة سيستمي ضارةط لة ثةرلةمان بؤي دروستكردوون

سارا كيلةرمان
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بـةدواداضـــوون

ئةندامَيكى ليذنةى مادةى (٢٣): 

داوادةكرَيت هةلَبذاردنى كةركوك بخريَتة ياسايةكى نوَيوة
هةستيار قادر

 
(٢٣)ى  ــادةى  م ليذنةى  ئةندامَيكى 
كة  دةكات  بةوة  ئاماذة  عَيراق  ثةرلةمانى 
ديكةى  ليذنةكانى  ءةك  هةر  ليذنةكةيان 
ضارةسةركردنى كَيشةى كةركوك شكستى 
هَيناوةو ئةطةريش زؤرة مادةيةكى تايبةت بة 
هةَلبذاردنى ئةنجومةنى ثارَيزطاى كةركوك 
هةَلبذاردنى  نوَيى  ياساى  نَيو  بخرَيتة 

ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراقةوة. 
ثةرلةمانتارى  بةياتى،  مةهدى  محةمةد 
ديمانةيةكى  لة  شيعة،  ئيتالفي  ليستى 
دةكاتةوة  ئةوة  لةسةر  جةخت  رؤذنامةدا 
بوونى  بيرؤكةى  دذى  لــة  ئـــةوان  كــة 
دةستوورَيك نين لة هةرَيمدا، بةآلم تَيبينيان 
تَيثةإاندنى  زوو  مادةو  هةندَيك  لةسةر 
هةيةء دةَلَيت: «زوو تَيثةإاندنى دةستوورى 
ئَيستاى  سةركردايةتى  ئةوةية  بؤ  هةرَيم 
رقء  لة  قوتاربكات،  خؤى  كورد  سياسى 
سةروبةندى  لة  جةماوةرةكةى  رةخنةى 

هةَلبذاردندا».
ياسايى  هةموواركردنى  يةكةم  لة 
هةَلبذاردنى ئةنجومةنى ثارَيزطاكانى عَيراقدا 
لةاليةن ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراقةوة كة 
(٢٣)ى  مادةي  ئةنجامدرا   (٢٠٠٨/١٠/٨) لة 

بؤ زيادكرا كة دواتر ليذنةيةكى لَيهاتةكايةوة 
ئةركى  ناسراو   (٢٣) مادةى  بةليذنةى  كة 
ئةم ليذنةية كاركردن بوو بؤ دابةشكردنى 
بة  طشتييةكان  ئةمنىء  ئيدارىء  ثؤستة 
ئةنجومةنى  سةرؤكى  ثارَيزطارو  ثؤستى 
ثارَيزطاو جَيطرى ثارَيزطا بةسةر نوَينةرى 
كةركوكء  سةرةكييةكانىء  ثَيكهاتة 
موَلكى  لةسةر  تةجاوزاتةكان  دياريكردنى 
نيسانى  ى   ٩) ــةروارى  ب دواى  لة  طشتى 
ءردبينيكردنى  ثَيداضوونةوةو   (٢٠٠٣
بة  ــوك  ــةرك ك دانيشتووانى  ــارى  ــؤم ت
ليذنةى  دةبوو  دةنطدةرانةوةو  تؤمارى 
٢٠٠٩)دا  ئــازارى  ى   ٣١) لة   (٢٣) مادةى 
سةرؤكايةتى  بة  ثَيشكةش  خؤى  راثؤرتى 
سةبارةت  بكات،  نوَينةران  ئةنجومةنى 
لة  طةيشتوونء  ثَيى  دةرئةنجامانةى  بةو 
درَيذكرايةوة  ماوةية  ئةو  ئــةوةى  دواى 
ثَيشكةش  خؤى  راثؤرتى  ناوبراو  ليذنةى 
بة ئةنجومةنى نوَينةران كرد، بةآلم بة راى 
محةمةد مةهدى بةياتى ئةندامى توركمانى 
ءةك  ليذنةكةيان  ــارى  ك ليذنةية  ئــةو 
سةرجةم ليذنةكانى ثَيشووتر سةبارةت بة 
مادةى  ليذنةى  هَيناوةء  كةركوك شكستى 
باش  دةرئةنجامَيكى  بطاتة  نةيتوانيوة   (٢٣)
سثَيردرابوو  ثَيى  كارانةى  بةو  سةبارةت 
كةركوكء  كَيشةى  ضارةسةكردنى  بؤ 
لةو  ثارَيزطا  ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى 

شارةدا.
كةركوك  كَيشةى  ضارةسةكردنى 
ليستى  يةكَيكيان  ئيرادةداية  دوو  لةنَيوان 
دةيةوَيت  كة  كوردستانة  هاوثةيماني 
بةهةرَيمى  ببةستَيتةوة  ــوك  ــةرك ك

كة  ديكةش  ئيرادةيةكى  كوردستانةوة، 
ليستَيكى  ضةند  توركمانةكانء  عةرةبء 
لة  ــةران  ــن ــوَي ن ئةنجومةنى  ــى  ســةرةك
ئيرادةى  ثَيضةوانةى  داواى  خؤدةطرَيت، 
ءةك  كةركوك  دةيانةوَيت  دةكةنء  يةكةم 
بةياتى  بمَينَيتةوة.  عَيراقى  ثارَيزطايةكى 
ضارةسةر  كةركوك  «كَيشةى  دةَلــَيــت: 
دوو  ئةم  نَيوان  رَيكةوتنى  بة  تةنيا  ناكرَيت 
اليةنَيكيان  تةنازولكردنى  يان  ئيرادةية 
لةسةرةتاى  ديكةو  ــةوةى  ئ بؤ  نةبَيت 
ليذنةى مادةى (٢٣) شدا هةمان  ثَيكهَينانى 
رام هةبوو كة كَيشةى كةركوك بةو جؤرة 

ليذنانة ضارةسةرناكرَيت».
لة   (٢٣) مادةى  ليذنةى  شكستهَينانى 
لةنَيوان  تةوافوقى  رَيكةوتنَيكى  بة  طةيشتن 
بإطةى  لة  كةركوكدا  جياوازةكانى  ثَيكهاتة 
حةوتةمى مادةى (٢٣)ى ياساى هةَلبذاردنى 
ئةنجومةنى ثارَيزطاكانى عَيراقدا رَيطةى بؤ 
ليذنةية  ئةو  شكستى  بارى  لة  كة  داناوة 
ئةنجومةنى  بؤ  راثؤرت  ثَيشكةشكردنى  لة 
سةرؤكايةتى  هةرسآ  عَيراق  نوَينةرانى 
ئةنجومةنى  ــنــةرانء  نــوَي ئةنجومةنى 
بة  سةرؤكايةتى  ئةنجومةنى  ــرانء  ءةزي
نةتةوة- لةإَيطةى  نَيودةوَلةتى  هاوكارى 

شياوةكانى  مةرجة  يةكطرتوةكانةوة 
هةَلبذاردنى كةركوك دادةنَين، لةم دواييةدا 
حكومةتى  كة  ئاراوة  هاتة  ئةوة  دةنطؤى 
ليذنةى  شكستةوة  ئةو  هؤى  بة  عَيراقى 
هــةَلــوةشــانــدووةتــةوة،  (٢٣)ى  مــادةى 
دةركردنى  بةياتى  مةهدى  محةمةد  بةآلم 
حكومةتةوة  لةاليةن  جؤرة  لةو  بإيارَيكى 
هةَلوةشاندنةوةى  ثَييواية  رةتدةكاتةوة، 

ئةنجومةنى  ــى  دةســت ــة  ل لــيــذنــةكــةى 
ءةزيران،  ئةنجومةنى  نةك  نوَينةرانداية 
بؤ  هةنطاوةكانيش  دوايــن  بة  سةبارةت 
كةركوكء  كَيشةى  ضــارةســةركــردنــى 
ءتى:  بةياتى  تَييدا  هةَلبذاردن  ئةنجامدانى 
لةم رؤذانةى دواييدا ضةند كؤبوونةوةيةك 
سةرةكيةكانى  ليستة  نوَينةرى  لةنَيوان 
سةرؤكى  عَيراقء  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
ئةنجومةنى نوَينةران ئةنجام درا، سةبارةت 
ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى  نوَيى  ياساى  بة 
هةَلبذاردنى  عَيراقء  داهاتووى  نوَينةرانى 
ئةنجومةنى ثارَيزطاى كةركوك، دةركةوت 
لــةبــةردةم  بةربةست  طــةورةتــريــن  كة 
تؤمارى دةنطدةرانة  هةَلبذاردنى كةركوكدا 
اليةنةكان  لَيدةكرَيتء زؤربةى  طومانى  كة 
كة  ـــردةوة  دةك ــةوة  ئ لةسةر  جةختيان 
مادةيةكةوة  لةإَيى  كةركوك  هةَلبذاردنى 
نوَيى  هةَلبذاردنى  ياساى  نَيو  بخرَيتة 
ئةنجومةنى نوَينةرانى داهاتووى عَيراقةوة.

ئاإاستةى  كة  رةخنانةى  لةو  يةكَيك 
لة  دةكرَيت  كورد  سياسى  سةركردايةتى 
نةكردنى  ضارةسةر  مةسةلةى  لة  بةغدا 
كَيشةى كةركوكدا ئةوةية كة ئةداى سياسى 
كورد لة مامةَلةكردنَيكى دبلؤماتيانة لةطةأل 
اليةنة ثةيوةنديدارةكان، بَيهَيزبووةو كارَيكى 
ئةو تؤى نةكردووة بؤ نزيكبوونةوة لةاليةنى 
بةربةرستى  دوو  كة  توركمان  عةرةبىء 
بوون  كةركوك  طةإانةوةى  سةرسةختى 
بةياتيش  كوردستانء  هةرَيمى  سةر  بؤ 
رةخةنةية  ئةو  ئاإاستةى  لة  ثشتيوانى 
كورد  سياسى  ــةداى  ئ ثَييواية  ــاتء  دةك
ــارةت بــة نــاوضــة كــَيــشــةدارةكــان  ــةب س

طةيشتووةتة ئاستَيكى ءا سلبى كة هاوةألء 
لةدةستداوة  ناوضانةدا  لةو  هاوإَيكانيشى 
بؤ  خةباتيان  ثَيكةوة  ساأل  ضةندين  كة 
ضارةسةركردنى كَيشةى كةركوك كردووة 
نةهامةتيةكانى طةلى كورد  لة  نكوَلى  «ئَيمة 
رةشى  حوكمى  بةدرَيذايى  كة  ناكةين 
ءثَيويستة   (٢٠٠٣) داوة  قوربانيان  بةعس 
بةآلم  بةدةستبهَينَيت،  خؤى  مافةكانى 
ذيان  ثَيكةوة  كورد  سةركردايةتى  دةكرا 
كايةى  نةهَينانة  كايةوة،  بَيننة  كةركوكدا  لة 
لة سازش نةكردنى سةركردايةتى  ئةمةش 
سياسى كوردبووة بؤ تةوافوقكردن لةسةر 
كةركوكء  بة  تايبةت  لة مةسةلةكانى  زؤر 
هةموو ئيمتيازاتء داواكاريةكيش كة بةهَيز 
نامَينَيت  دةتوَيتةوةو  بكةوَيت،  بةدةست 
مامةَلةكردن  شَيوازى  هةمان  ضؤن  ءةك 
حيزبى  بةسةر  دةستكةوتةكان  لةطةأل 

بةعسدا هات».
ديمستؤرا،  ستيظان  ثَيشنيازةكانى 
طشتى  سكرتَيرى  ثَيشووى  نوَينةرى 
بؤ  نةتةوة-يةكطرتووةكان  رَيكخراوى 
كَيشةى  ضــارةســةركــردنــى  بــؤ  عــَيــراق 
مادةى  ئةَلتةرناتيظَيكى  ءةك  كةركوك 
عَيراق  هةميشةيى  دةستوورى  (١٤٠)ى 
ماوةيةك  ئةطةرضى  لَيوةدةكراو،  باسى 
داية  ثَيشنيازةى  ئةو  ديمستؤرا  لةمةوبةر 
عَيراقى،  كوردىء  سياسى  سةركردايةتى 
ثَيشنيازةو  ئةو  دةرئةنجامى  تائَيستا  بةآلم 

ئاستى قبوَلكردنى اليةنةكانى ديارنيية.
بَيئةنجامبوونى  ثةرلةمانتار  بةياتى   
دةبةستَيتةوة  ديستمؤرا  ثَيشنيازانةى  ئةو 
ئاماذة  هةرَيمء  دةستوورى  تَيثةإاندنى  بة 
نَيودةوَلةتى  ناإةزايى  كة  دةكــات  بةوة 
لَيكةوتووةتةوة، بةآلم ئةوةى رةتكردةوة كة 
تَيبينى ئةوان ءةك اليةنة عَيراقيةكان لةسةر 
بوونى  بنةماى  خودى  لةسةر  دةستوور 
دةستوورَيك بَيـت بؤ هةرَيمء ئاشكرايكرد 
دةستوورى  بيرؤكةى  دذى  لة  ئةوان  كة 
لة  هةندَيك  لةسةر  كَيشةيان  نين،  هةرَيم 
بةتايبةت دةسةآلتةكانى  مادةكاني هةية  لة 
فيدراَلى  دةستوورى  هةرَيمء  سةرؤكى 
دةستووريان  هةرَيمةكان  بةوةى  رَييداوة 
هةر  يان  دةستوورَيك  هةر  بةآلم  هةبَيت، 
بةو  دذ  هةرَيم  دةســتــوورى  مادةيةكى 
دةستوورة  ئةو  بَيت،  فيدراَلية  دةستوورة 
نابَيتء  ياسايى  بةهاى  دةكاتةوةء  بةتاأل 
نوسينةوةى  كة  ثَيمانواية  «ئَيمة  وتيشى: 
بة  تَيثةإاندنى  كاتةداو  لةم  دةستوور 
طةلى  خــودى  ــدى  ــةرذةوةن ب لة  خَيرايي 
دةستوورةكة  ثَييةى  بةو  نيية،  ــوردا  ك
دواكةوتووةء تَيثةإاندنيشى بؤ بانطةشةى 
سةركردايةتى  لةاليةن  بوو  هةَلبذاردن 
بةوةكرد  دركيان  كاتَيك  كوردةوة  سياسى 
زؤر  جةماوةرى  نارازييبوونَيكى  رقء  كة 

هةية لةاليةن هاوآلتييانةوة لة دذيان».

ئَيران ثَيشنيازى نوآ دةداتة خؤرئاوا
جةمال ئيختيار

ئَيران  دانوستانةكانى  ضوارضَيوةى  لة 
لةطةأل خؤرئاوا لةسةر مةسةلة ئةتؤميةكةى 
ثَيشنيازى  كؤمةَليك  تــاران  وآلتــة،  ئةو 
ثَيشنيازةكانيش  خؤرئاواء  دةداتة  نوآ 
ثةيوةندى  ئاسايشء  سياسى،  مةسةلةى 

نَيودةوَلةتى لةخؤدةطرن. 
ئاذانسى هةواَلى رؤيتَيرز بآلويكردةوة 
رايطةياندووة،  موتةكى  مةنوضةهر  كة 
دةداتة  تازة  ثَيشنيازى  بةستةيةك  ئَيران 
باش  بنةمايةكى  «دةتوانَيت  كة  خؤرئاوا 
بَيت» بؤ وتووَيذ لةطةأل ئةوروثاء ئةمريكاء 
ئةو  نيطةرانيةكانى  ئَيران  ثَيشنيازةكانى 
ئاسايشء  سياسىء  مةسةلة  لةمةإ  وآلتة 
ثةيوةنديية نَيودةوَلةتيةكان لةخؤ دةطرن. 

ثَيشنيازانة  ئةو  ئَيران  ئــةوةى  ثَيش 
ــى  ــى هــةشــت وآلت ــروث ــةإوو، ط ــات ــخ ب
كؤبوونةوةكانياندا  لة  جيهان  ثيشةسازى 
خستبووة  ئَيرانيان  ئةتؤمى  مةسةلةى 
فةرةنسا  كؤمارى  ســةرؤك  بةرباسء 

نيكؤال ساركؤزى رايطةياندبوو كة هةشت 
زلهَيزى  سةرةكىء  ثَيشةسازى  وآلتى 
دةدةنة  موَلةت  ئةيلول  مانطى  تا  جيهان 
ئَيران بؤ ئةوةى دانوستان لةسةر مةسةلة 
بةثَيضةوانةوة  بكات،  قبوأل  ئةتؤميةكةى 
نوآء  طةمارؤيةكى  زنجيرة  رووبةإووى 

توند دةبَيتةوة. 
بةرامبةر  كاردانةوةيدا  يةكةمين  لة 
ــى ســـاركـــؤزى، وةزيــــرى  قــســةكــان
موتةكى  مةنوضةهر  ئَيران،  دةرةوةى 
جؤرة  هيض  «وآلتةكةى  دووثاتيكردةوة؛ 
طروثى  كؤبوونةوةكةى  لة  ثَيشنيازَيكى 
ئةو  ثَيى  بة  بةآلم  ثَينةطةيشتووة،  هةشت 
هةواآلنةى وةريان طرتووة طروثى هةشت 
مةسةلة  لةسةر  جياوازى  سةرنجى  راو 
نةطةيشتوونةتة  كة  هةبووة  جياوازةكان 

رَيكةوتنَيكى دياريكراو لةسةريان».
هيض  ئةمريكا  يةكطرتوةكانى  وياليةتة 
قسةكانى  بؤ  خَيراى  كاردانةوةيةكى 
موتةكى نةبووة، بةريتانياش رايطةياندووة 
لةذَير  ئَيران  ثَيشنيازةكانى  ئةوةى  لةبةر 
هيض  ناتواننء  ــةوان  ئ ئامادةكاريدان 

مةسةلةية  ئةو  وةرناطرن،  هةَلوَيستَيك 
دةخةنة دواتر. 

مؤنيتةر  ساينس  كريستيان  رؤذنامةى 
دةنوسَيت: هةَلوَيستى ئةمريكا لة بةرامبةر 
سةرؤكى  ئؤباما  بــووة،  توندتر  ئَيراندا 
كة  تــاران  ــة  داوةت هؤشدارى  وآلتة  ئةو 
لةسةر  زياتر  ئةيلول  مانطى  تا  خؤرئاوا 
بتوانن  ــةوةى  ئ بؤ  راناوةستآ  ئَيران 
لةسةر  هاوكارى  ضوارضَيوةيةكى  بطةنة 
ئةطةر  وآلتةء  ئةو  ئةتؤميةكةى  مةسةلة 
بة  ملنةدان  لةسةر  بَيت  بــةردةوام  ئَيران 
«كؤمةَلى  ئؤباما  بةوتةى  داواكاريةكانى 
ـــةإووى  ــران رووب ــَي ــى»، ئ ــةت ــودةوَل ــَي ن
ضيتر  دةبَيتةوة،  توند  نوآء  هةَلوَيستى 
رَيطةى ثَينادرَيت لةسةر سياسةتى ئَيستاى 

خؤى بةردةوام بَيت. 
ئةوة  دواى  ئؤباما  هةَلوَيستةكانى 
نــاإةزايــيــةكــان  مانطرتنء  كــة  دَيـــت 
طوماناويةكةى  هةَلبذاردنة  لـــةدواى 
ديكة  جاريكى  ئَيران،  رابــردووى  مانطى 
تارانء هاوكات  رودةكةنةوة شةقامةكانى 
ئةو مؤَلةتة كورتةى خؤرئاوا دوا بةدواى 

هةإةشةى ئيسرائيل دَيت كة لةم دواييةدا 
ئةتؤميةكانى  بنكة  كردبوو  هةإةشةى 
هةإةشانةء  ئةو  بكات،  بؤمباران  ئَيران 
مةترسى  كؤمةَلَيك  ئَيران  كاردانةوةكانى 

تازةيان لة ناوضةكةدا دروستكردووة. 
ـــةوةدا كــة طــروثــى هةشت  ئ لــةطــةأل 
مةسةلة  لةسةر  تازةى  كورتء  مؤلةتَيكى 
تَيكشكاندنى  ئَيران،  بة  داوة  ئةتؤميةكةى 
لةاليةن  دواييةشى  ئةم  ناإةزاييةكانى 
كردووةء  ئيدانة  ئَيرانةوة  دةسةآلتدارانى 
بةربةستةكانى  كة  دةكات  تاران  لة  داوا 

بةردةم ميدياكان هةَلبطرَيت. 
بة  كورتة  موَلةتة  ئةو  ثَيشنيازكردنى 
ئاشكرا دةربإينى توندتر بوونى هةَلوَيستى 
ئؤباماش  ئَيرانداء  بةرامبةر  لة  ئةمريكاية 
اليةنطرى  ئةطةرضى  رايــطــةيــانــدووة؛ 
ضيتر  ــةآلم  ب ئــَيــران،  لةطةأل  طفتوطؤية 
نايةوَيت لة بةرامبةر ئَيراندا دةستةوستان 

بَيت. 
رووداوةكــانــى  ثَييانواية  ضــاودَيــران 
ئةمريكاى  بة  دةدةن  ئةوة  دةرفةتى  ئَيران 
ئؤباما كة وآلتانى ئةوروثا بةدواى خؤيدا 

توندتركردنى  رؤشتنء  بؤ  رابكَيشت 
طةمارؤكانى ئَيستا لةسةر تاران. 

زلهَيزةكانى  وآلتة  كة  ئــةوةدا  لةطةأل 
بةرةنطاربوونةوةى  هةوَلى  لة  خؤرئاوا 
ئَيرانن،  ئةتؤميةكانى  خوليا  لةطةأل  نوآ 
ئةو  ناوةإاستيش  خؤرهةآلتى  وآلتانى 
سةر  بؤ  ــن  دةزان مةترسى  بة  هةوآلنة 
نيطةرانى  خاوةنى  ئيسرائيل  خؤيانء 
ضوارضَيوةيةدا،  لةو  خؤيةتىء  تايبةتى 
سعودى  عةرةبستانى  دةوَلةتى  هةروةها 
ئةتؤميةكانى  ثَيشكةوتنة  كة  رايطةياندووة 
لةسةر  نيطةتيظى  ــةوةى  ــاردان ك ئَيران 
دةبَيت،  ناوضةكة  ئاسايشى  سةقامطيرىء 
لةوانةية كة زنجيرةيةكى نوآ لة كَيبةركَيى 

ضةكسازى لة ناوضةكةدا دروستبكات. 
لةكاتَيكدا  ثَييانواية  سياسى  ئاطايانى 
عــَيــراق،  لــة  ئـــةوةى  بــةهــؤى  ئةمريكا 
ئةفغانستانء شوَينةكانى ديكة لة شةإداية، 
مامةَلة  جؤرة  بةء  ئَيران  دةسةآلتدارانى 
بكإنء  زياتر  كاتى  دةيانةوَيت  كردنةيان 
زياتر  ئةتؤميةكةيان  بةرنامة  رؤذبةإؤذ 

بةرةو ثَيش ببةن. 

 

«تــَيــبــيــنــيــمــان 

مادةكانى  لةسةر 

دةستوورى هةرَيم، 

بةإَيكردنَيتى  زوو 

نةك بيرؤكةكةى»

محةمةد مةهدى بةياتى
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بؤ  ــــةوة  ــــةإان ط بـــة 
راثةإين،  ساتةوةختى 
ــــةوة يـــادمـــان  ــــت دَي
ــرى راثــةإيــن،  رؤذمــَي
شارَيك،  رؤذةى  هةر 
ـــةك  ـــةي ـــك ـــارؤض ش
رزطــــــاردةكــــــراو 
خؤمان  بةثَيويستى 

رؤذمَيرَيك دروستبوو بؤ راثةإين... 
دَيتةوة  ئةنفال،  رؤذطــارى  بؤ  طةإانةوة  بة 
يادمان رؤذمَيرى ئةنفال، هةر رؤذةى ناوضةيةكء 
خةَلكى  وَيراندةكراو  ئةنفالدةكراء  دَييةك  ضةند 

ناوضةكة بَيسةرو شوَيندةكرا...
دةبَيتة  هةَلبذاردنة،  ئةم  رؤيشتنى  كات  بة 
بانطةشة  شارَيك  رؤذةى  هةر  بؤمان،  يادوةرى 
كؤبوونةوةيةكء  رؤذةى  هةر  دةستثَيدةكات، 
هةر  دةروات،  شوَينَيك  بةرةو  خةَلكة  لَيشاوى 

رؤذةى مانشَيتَيكء هةواَلَيك... 
يادةوةريماندا  لة  رؤذمَيرَيكةو  هةمووى 

دةمَينَيت....
كام يادةوةريية؟؟

ئةنفال ضى بؤ بة جَيهَيشتين؟
كةسةكانمان،  ونبوونى  ــازارء  ئ كؤمةَلَيك 
سنوورء  بةرةو  رؤيشتن  دَيكانمان،  وَيرانبوونى 

طيرسانةوةمان لةو ديو سنوور...
لة  دةنووسمةوة  رؤذمَيرة  ئةم  هاوآلتى  منى 
الى خؤم، منى هاوآلتى ثرسيار دةكةمء جَيطةى 
داهاتوودا  لة  بةجَيدَيَلمء  بؤشايى  بة  وةآلم 

هةوَلدةدةم وةآلمةكانم دةستكةوَيت...
 يادوةريى هةَلبذاردن بؤ من:

ساأل (١٩٨٥) بوو لةسةر نةضوون بؤ جةيشى 
خوَيندنى  قؤناغى  دوا  لة  خوَيندكاران  شةعبيى 
زانكؤ فةسَلكرام، ئةو كات لَيثرسراوى رَيكخستنى 
كؤمةَلةى رةنجدةرانى هَيَلى موسأل بووم، بةرةو 
ساَلى  لة  ثَيشمةرطة،  بوومة  رؤيشتمء  شاخ 
يةكَيتى،  كؤمةَلةو  ئةندامى  بووبوومة  (١٩٨٠)وة 
بإيارَيك  بة  ئةنفال،  دواى  تا  بووم  ــةردةوام  ب
خؤَيندن  بؤ  طةإامةوة  وةرطيرانةوةء  فةسَلةكان 
رَيكخستنء  كارى  بةردواميش  تةواوكردنء 

شانةضةكدارةكانى شاآلويشم دةكرد...
لة  ثَيشمةرطايةتيم  بيمةى  ــة:  (٢٠٠٩)ي ساأل 
لةبةرئةوةى  سةرباز!!!  دةكرَيتة  مقدةمةوة  ثلةى 
هةبوو،  طؤشةيةكم  رؤذنامةدا  رؤذنامةى  لة  من 
جارجارة دةنووسمء بة هةوادارى ليستى طؤإان 

ناوزةد دةكرَيم!!!
ئةم حاَلةتة تةنيا نموونةيةكة لة زؤرينةيةك لة 
برادةرةكان كة لةوساتةوةختةدا لة رؤذمَيرةكةدا 

ثَيكةوةبووين.
ئةمةية  قةدةرمان تةنانةت زوَلم لة مَيذوومان 

دةكةن؟؟؟؟
شوَين، شةقامى سةهؤَلةكةية لة سلَيمانى: 

بانطةشة  دةإؤن  دَينء  سةيارةكان  لَيشاوى 
شةقامى  ــةوة  ئ ـــؤإان!!!  ط ليستى  بؤ  ــةن  دةك
بةهةموو  كورديية  شةقامى  ئــةوة  كورديية، 
هةَلوَيستى  ئةو  دةكرَيت  طرفتةكانيةوة،  ئازارو 
شةقامة ضاكتر تةعبيرى لَيبكرَيتء نةبَيتة بَيزارى 

بؤ كةسء بكرَينة داهَينانى نوآ لة بانطةشة...
وَينةى  ليستةكان  هــةمــوو  ئَيستادا  لــة   
هةموو  بةرزدةكةنةوة،  يةكةم  كةسى  سةرؤكء 
دةنطةكان لة يةكدةضنء بةهةمان ريتم  بانطةشة 
دةكةن، هةمان ئسلوبى ساَلى (١٩٩٢)ة، جياوازى 

كامةية؟؟
لَيثرسراوةكانى دةسةآلت:

دةضنة  دةبةخشنةوة،  ماض  ثَيدةكةنن،  هةموو 
رةخنة  دةبةخشنةوة،  ثارة  هةذارةكان،  ماَلة 
ثةيمان  دةكةنةوة،  ئاوةدان  شار  قبووَلدةكةن، 

دةدةن كة ئيتر وآلتمان نوَيبكةنةوة...
نةبَيت،  ئةوان  ثرؤذةى  بة  باوةإى  ئةوةى   
خؤيانن  هةر  بدرَيت،  فإآ  دةبَيت  ضقَلةو  ئةوة 
المان  ميللةت  بةرةى  لة  خؤفرؤشء  ئةمانكةنة 

دةبةن...
 ضاوةإوانين، ئةم رؤذمَيرة لة داهاتوودا ضى 

دةطرَيتة خؤ؟؟
دةنووسنةوةو  رؤذمَيرة  ئةم  ئةوانةى  كَين 

لةيادياندةمَينَيت؟؟
ثةناكانن...  بَيثشتء  بَيناوةكانن...  كةسة  هةر 
بةرةو هةندةران  كة  دةمَينَيت  طةنجانة اليان  ئةو 

كؤض دةكةن...

رؤذمَيرى 
هةلَبذاردن  

عةلى فةتاح مةجيد

رؤذمَيرَيك دروستبوو بؤ راثةإين... 

دةستوورى هةرَيم
 يان بةرداشى دوو حيزبةكة.؟

تةنانةت  كؤمةَلطةو  ثَيطةو  هةر  لة  دةستوور 
ذيانى  ديــكــةى  كايةيةكى  ــةر  ه ــان  ي ــروث  ط
لة  دوور  طشتطيرو  بةشَيوةيةكى  ئةطةر  مرؤظدا 
بؤ  بةرثرسانة  نا  قؤستنةوةى  دةستَيوةردانء 
دياريكراو  كةسَيكى  بنةماَلةو  اليةنء  طروثء 
كؤمةَلطةيةكدا  لةهةر  دةكرَيت  دابإَيذرَيت 
ثةناو  ببَيتة ثشتء  ثَيببةسترَيتء  ثشتى  زؤرترين 
خوارةوةى  ضينةكانى  بَيدةسةآلتء  ئومَيدى  جَيى 
كؤمةَلطة، بةآلم ئةطةر ئةم دةستوورة بةثَيضةوانةى 
خاترو  لةبةر  تايبةتمةنديانةى سةرةوةبَيتء  ئةو  
بنةماَلةيةك  كةسء  ضةند  يان  طروثَيك  ثشتيوانى 
روودانى  خولقاندنء  دةبَيتةهؤى  ئةوا  دابإَيذرَيت 
ذَيرثَيخستنى  ئاراستةى  بة  ــةورة  ط مةترسى 
بةناو  لة  ئةوةى  وةك  بَيطومان  خةَلك،  مافةكانى 

دةستوورة ثةلة لَيكراوةكةى هةرَيمدا هةية.!

نةبوونى دةستوور لة هةرَيمى كوردستان.!
زمانة  بة  هةية  شتَيك  كوردستاندا  لة  ئَيستا 
ئةم  (دةستوور)  ثَييدةَلَين  حيزب  تةقليديةكةى 
دةستوورة لة واتا طشتطيرةكةيدا بة دايكى ياساكان 
كراوة زؤرترين  ثَيشكةوتوء  ناودةبرَيتء وآلتانى 
طرنطى ثَيدةدةن، يةكَيك لة هؤكارة كاريطةرةكانى 
راثةإينةوة  لةدواى  مةينةتيانةى  ئةو  زؤرينةى 
(دةستوور)  نةبوونى  هات  ميللةتةدا  ئةم  بةسةر 
بوو، بةآلم ضؤن دةستوورَيك.؟ ديارة دةستوورَيك 
كة  ناوخؤ)  (شةإى  روودانــى  لة  رَيطربواية  كة 
رذَيمى  ميوانداريكردنى  بانطةشةو  بة  دواجــار 
هَيزة  لة  يةكَيك  لةناوبردنى  بؤ  شكايةوة  سةدام 
سياسييةكان، دةستوورَيك كة سنوورَيكى بؤ ئةو 
هةموو نا عةدالةتية دابناية كة رؤذانة لةم وآلتةدا 
ثةيوةندييةكانى  كة  دةستوورَيك  طوزةردةكات، 
بةجؤرَيكى  دةسةآلتى  كؤمةَلطةو  تاكةكانى  نَيوان 
طوآ  بكات  ناضار  دةســةآلت  كة  دابإشتاية  وا 
بطرَيت،  خةَلك  داواكارييةكانى  ناإةزايىء  لة 
بؤ  سةرةتاييةكانيان  ثَيداويستيية  النيكةمى 
دةســةآلت  لة  ــةوا  ك دةســتــوورَيــك  دابينبكات، 
بكاتةوةو  الوةكــانــى  داهــاتــووى  لة  بير  بكات 
ــىء  دةروون طرفتة  ضارةسةركردنى  لةخةمى 
كة  دةستوورَيك  بَيت،  كؤمةآليةتييةكانياندا 
ماألء  لة  ذيان  جوانةكانى  مانا  تامكردنى  بتوانَيت 
وا  بةجؤرَيكى  باآلدةستةكانةوة  ظَيالى  ئؤفيسء 
فراوانبكات كة خةَلكى ئاساييش بتوانن تامى بكةن، 
ثَيداويستى  ئاستى  لة  بتوانَيت  كة  دةستوورَيك 
رَيى  كة  بةوجؤرةى  بَيت  سياسييةكاندا  دؤخة 
كة  رووبدات  طةورانة  سياسيية  هةَلة  ئةو  نةداية 
كورد (شَيروخةت) لةسةر مافء خاكء هاوآلتيانى 
بةر  بيخاتة  بكاتء  هةرَيمةكةى  سَييةكى  لة  زياتر 
رةحمةتى شَيروخةتى دوذمنةكانيةوة وةك ئةوةى 
هةية،  عَيراقيدا  دةستوورى  (١٤٠)ى  لةمادةى  كة 
كةواتة طوزةركردنى هةذدة ساَلى رابردوومان بة 
لة  كؤمةآليةتييةكاندا  سياسىء  ناهةموارة  دؤخة 

بَلَيين ئةطةر  غيابى دةستووردا بووة، يان روونتر 
حيزبة  هةبواية  ثإواتا  طشتطيرو  دةستوورَيكى 
لة  بَيخةمبن  بةوجؤرة  نةياندةتوانى  باآلدةستةكان 
كاية  ثَيداويستييةكانى خةَلكداو  داواكارىء  ئاستى 
سياسيية طةورةكانيان لةثَيناو بةرذةوةندى مادى 
كورسييةكانى  لةسةر  خؤيان  مانةوةى  حيزبء 
ــرد،  ــةدةك ن بَيبايةخ  ــؤشء  ــةرام ف ـــةآلت  دةس
سةرجةم  تيايدا  هةبواية  دةستوورَيك  ئةطةر 
دةسةآلتةكانى (ثةرلةمانء حكومةتء دادطاكان)ى 
بخستباية ذَير ميكرؤسكؤبى ضاودَيرى (داواكارى 
طشتي)ةوة ئَيمة دةمانتوانى وةك ميللةت كةمَيك لة 

ئَيستا ئاسودةو ثإ هيواتر بذيناية.

دةستوورى هةرَيمى كوردستان.!
هةيةو  كوردستاندا  لة  ئَيستا  كة  ــةوةى  ئ
ثَييدةوترَيت دةستوور يان دةستوورى ثةرلةمانى 
ئةم  تاكةكانى  كة  نيية  شتَيك  بةسةرضوو  وادة 
لة  تةنيا  بةَلكو  بكات،  ــازاد  ئ نةك  كؤمةَلطةية 
كةلةثضةو كؤتء بةندى كؤياليةتيان دةربازبكات، 
ديموكراسىء  رووة  بة  ثةرة  نةك  نيية  شتَيك 
بةَلكو  ــدات،  ب كؤمةَلطةية  ئــةم  مةدةنييةكانى 
ئازادية  ديموكراسىء  هامشى  بةو  ثاشةكشة 
لةوة  هةية  ضى  كؤياليةتى،  سةردةمى  بؤ  دةكات 
دةستوورَيك  كة  بَيت  ثَيكةنين  جَيطاى  زياتر 
ضى  هةمواربكرَيت،  كةسَيك  خاترى  بؤ  تةنيا 
ثةرلةمانَيك  كة  سةرسوإمانة  جَيطاى  لةوةزياتر 
لةسةر  قسة  دةسةآلتى،  وادةو شةرعيةتى  لةثاش 
ثرؤذةيةكى وةها ضارةنووسسازبكاتء  لة (كون 
زؤرينةى  تةنانةت  كة  بَيئةوةى  يةكونَيكدا)  فة 
وردةكارييةكانى  ئاطادارى  ثةرلةمانيش  ئةندامانى 
بة  بَيهةستكردن  هةستيار  وةها  ثرؤذةيةكى  بن 
مةسئوليةت هةموار بكات.؟ دةبَيت ثةرلةمانة فول 
نةخؤشةكةى ئَيمة لةماوةى ضوار ساَلى رابردوودا 
بَيتامى  ياسايةكى  ضةند  هةمواركردنى  لة  جطة 
مووضةى  جطةرةكَيشان،  (قةدةغةكردنى  وةك 
ثةرلةمانتار  خانةنشينى  مووضةى  ثةرلةمانتاران، 
كردبَيت.؟  ضيترى  مووضةكةى)  (٪١٠٠)ى  لة  بة 
بؤضىء  لةثَيناوى ضيدا لة (كاتى زيادكراو)دا ئةم 
نهَينييةكى  طرنطىء  ض  دةكات؟  هةموار  دةستوورة 
تياداية كة ئةم ثرؤذةية نةدرَيتة دةست ثةرلةمانى 

داهاتوو؟

دةستوورى هةرَيم 
يان ثرؤذةى دروستكردنى بةتةأل؟

كوردستان  رابردوودا  ساَلى  هةذدة  لةماوةى 
ئَيستا  «بةتةَلةكان»  نمايشى  مةيدانى  بووةتة 
بةتةَلى  قارةمانء  براكوذى  شةإى  بةتةَلةكانى 
لة  «بةتةأل»  لةوةداية  طرفتةكة  برايةتين،  ئاشتىء 
برايةتيدا  ذيانى  ثَيكةوة  سياسىء  هاوكَيشةى 
هةذدة  ماوةى  كوردستانة  ئةوة  هةبَيت،  نابَيت 
ساَلة دةيةوَيت لة دةست سياسةتى ديماطؤطيانةى 

بةتةَلةكان رابكات، ئةوة مرؤظى كوردة هةذدة ساَلة 
تةثوتؤزى ئؤتؤمبَيلء مؤنيكا درعةكانى بةتةَلةكان 
سياسةتى  ــوردة  ك طةنجى  ئــةوة  هةَلدةمذَيت، 
بةتةَلةكان وا دةكات كة ثاش تةواوكردنى خوَيندن 
نةبَيت  خؤيان  كة  بةتةَلةكانن  ئةوة  دانامةزرَين، 
ضةندةو  هةرَيم  دارايــى  بودجةو  نازانَيت  كةس 
ضؤنء لة ضيدا سةرفدةكرَيت، ئةوة كرَينشينةكانى 
كوردستانن هةذدةساَلة ضاويان لة باخضةو ظَيلالى 
بةتةَلةكانةو جطةرةى بةالوة دةكَيشن، طرفتى ئةم 
ئةوةى  لةجياتى  ئةوةية  ئَيمة  دةستوورةى  بةناو 
لة  دَيت  دامةزراوةيى  وآلتَيكى  بكاتة  كوردستان 
لة  ديكة  بةتةَلةكانى  ياساو  هَيزى  دةستووردا 
تةنيا بةتةَلَيكدا كؤدةكاتةوة، واتا لةبرى ئةوةى كة 
كوردستان لة بةتةَلةكان بسَينَيتةوة دةيكاتة موَلكى 

تةنيا بةتةَلَيك كة جةنابى سةرؤكة.

دةستاإى دوو حيزبةكة.!
سةروةرييةكانى  تؤماركردنى  لـــةدواى   
خةَلك  كؤمةآلنى  ثاَلثشتى  بــة  راثــةإيــنــةوة 
دةستاإةى  ئةو  بووة  شؤإش  سةروةرييةكانى 
كة لةإَيى بةرداشةكانيةوة زؤرينةى ئازادييةكانى 
ثرؤذة  ثَيدةهاإدرَيت،  رؤذانــة  كوردى  مرؤظى 
هةمةجؤرةكانى حيزب هةرلة قؤرخكرنى دةسةآلتى 
ضينء  سةرجةم  كؤيلةكردنى  بة  تا  ــةوة  وآلت
جةماوةرىء  بةناو  رَيكخراوة  رَيى  لة  توَيذةكان 
ديموكراتييةكانى حيزبةوة بووة بةرداشى رؤذانة 
دةرةوةى  لة  كورد  مرؤظَيكى  هيض  كة  بوارنادةن 
ئةطةر  بكاتةوة،  ذيان  لة  بير  حيزب  ضوارضَيوةى 
طشتطيرمان  ثإماناو  دةستوورَيكى  رابردوودا  لة 
ذَير  لة  ــة  رؤذان ميللةتة  ئةم  نةدةبوو  هةبواية 
دوور  حيزبدا  ثةروةردةى  هةيمةنةو  ضاودَيرىء 
بذى،  مةدةنيةكانى  مافة  هاوآلتيبوونء  مافى  لة 
شةرعيةت  ثرؤذة  لةو  ئَيستاداو  لة  ئةوةى  بةآلم 
دةيبينين  بةسةرضوءدا  ماوة  ثةرلةمانى  الوازةى 
مافة  خزمةتى  لة  نيية،  هةرَيم  دةستوءرى  نةك 
هةرَيمدا  كؤمةآليةتييةكانى  سياسىء  مةدةنىء 
لةذَير  حيزبة  دةستاإةكةى  بةرداشء  بةَلكو  نيية، 
كة  ثةرةطرافانةية  ئةو  هةمان  دةستوءردا،  ناوى 
دةيبيستين،  ثياوةكانى حيزبةوة  ميدياو  لة  رؤذانة 
جاران سةروةرىء   جَيطاى سةرسوإمانة  ئةوةى 
حيزبدا  هةردوو  لةنَيوان  دةسةآلتةكان  بودجةو 
وةك برا بةيةكسانىء بةبآ جياوازى دابةشدةكرا 
قفَلى  بــة٥٠)   ٥٠) ســةرؤك  هــةردوو  ضؤن  وةك 
هةناردةكردنى نةوتى كوردستانيان كردةوة، بةآلم 
ئةم دةستوءرة نةك (٥٠ بة٥٠) لةخزمةتى هةردوو 
لة  حيزبَيكيشياندا  تةنيا  لةناو  بةَلكو  نيية،  حيزبدا 
داإَيذراوة،  خَيزانةكةى  سةرؤكء  بةرذةوةندى 
بؤية جَيطاى شانازية بؤ هةموو ئةو كةسانةى كة 

لةم كاتةدا هةَلوَيست لةدذى وةردةطرن.!

alialifatah@yahoo.com

ئازاد حةمة فةرةج

هةيكةليةي  تــازةكــردنــةوةي  هةَلبذاردنء 
بةإَيوةبردني دامودةزطا حكوميء سياسيةكاني لة 
وآلت يان هةر يةكةيةكي بةإَيوةبردنة، تَيثةإاندني 
ئارام  كةشَيكي  دابينكردني  هةَلبذاردنء  ثرؤسةي 
تياديا طرنطة بةتايبةت بؤ كيانة سياسيةكان، بةآلم 

ئةوةي بؤ ثةبليك طرنطة ئةنجامةكةيةتي.
كة  ئاطاداربن  دةبَيت  كوردستان  خةَلكي 
بةشةإة ثةإؤء شةإي حيزبء كيانة سياسيةكان 
دةري  طةواهي  مَيذوو  دةرنةبإن،  خؤيان  هةستي 
يان  ثَيشوو  ساآلني  لة  ئــةوةي  راستيةية  ئةو 
يةكةم  زةمةني  بينيمان  ثَيشوودا  هةَلبذاردنةكاني 
ضيني زؤرينةو كةم دةرامةتء كةم دةسةآلت بوو. 
سةرةكي  هؤكاري  خودانيء  سةرؤك،  هةردوو 
هةموو  هةموومانء  بةرضاوي  بة  بوون  كَيشةكة 
خؤيان  بَيتاواني  هةَلكردو  سثيان  بةيداخي  جيهان 

إاطةياند.
لةئَيستاشدا ئةطةر شةإو ئاذاوةيةكي ناوخؤ   
يةكدا  طذ  بة  بَيئاطاكةية  هةرضيينة  ببَيت  دروست 
دةضنء شيرو تير لةيةك دةسوونء دةسةآلت بة 
تةنيا  نةك  ثاداشتيشدا  لة  دةبةخشن،  طةورةكان 

باَلةخانةيةكي  ئةطةر  بةَلكو  خزمةتطوزاري طشتي، 
ضووبَيت،  هةوراندا  بة  حيزبة  موَلكي  كة  تايبةتي 
طواية  ضاوماندا،  بة  دةيدةنةوة  منةتء  دةيكةنة 

سيماي شاريان جوان كردووة!
دةكرَيت ئَيمة لَيرةدا ضةند ثرسيارَيك ئاإاستةي 
حكومةت  بةرثرساني  سياسيةكانء  كيانة 
ئاسايشء  ــةإووي  ل ئامادةكاري  ئايا  بكةين، 
ءاتة  كراوة؟  ضةند  تا  خةَلك  هؤشياركردنةوةي 
ئايا هيض كيانَيكي سياسي بةَلَيني ئةوةمان ثَيدةدات 
ئةوانةي  هَينا  بةدةست  سةركةوتنيان  ئةطةر  كة 
دةنَينةوة  ثشَيوي  دةكــةنء  ــت  دروس ئــاذاوة 
هةَلبذاردنةكانيان  ئةنجامي  تةنيا  يان  سزابدةن؟ 
راطرتني  بؤ  ليذنةية  ئةو  تا ضةند  ئايا  ال مةبةستة، 
بَياليةن؟  ليذنةيةكي  ثَيكهَينراوة  شار  ئارامي 
ئاطاداري  تا ضةند  بةلَينَيكيان  ض  كيانة سياسيةكان 
بةرذةوةندية باآلكاني طةلي كوردنء لةثَيناو ضةند 
طرنطة  بةاليةوة  ضةندة  حكومةت  يان  دةنطَيكدا؟ 
رابطرَيتء  ئارامي  بة  هةَلبذاردنةكان  رةوشي 
نةدات  رَيطة  نةكات،  دياريكراء  ليستَيكي  بؤ  كار 
ليستَيكي تايبةت حكومةت بؤ ثروثاطةندة بضووك 
لةئَيستادا  كيانة سياسيةكان  ليستء  ئايا  بكاتةوة؟ 
ناوضة  كةركوكء  كَيشةكاني  بةخةمي  ضةندة 

لة  كةركوكي  هةَلبذاردن  ئايا  دابإاوةكانةوةن؟ 
يان حكومةتء  نةبردووةتةوة؟  بير هةموو اليةك 
ءةزارةتي تةندروستي ضةندة بة خةمي ثاراستني 
لةكاتَيكدا  هةرَيمةوةية  تةندروستي  رةوشــي 
بإيارة سةدان ضاودَيري بياني بؤ ضاودَيريكردني 

هةَلبذاردنةكان بَينة هةرَيمةوة؟
بةرنامةء  ئــةوةي  بؤ  ليستةكان  من  بــةإاي 
بكةنء  ئايندة  لة  باس  باشترة  بخةنةإوو  كاريان 
رابردوو طةورة نةكةن، ئةو رابردووةى سةرةإاي 
بؤية  نوشستي،  خيانةتء  لة  ثرة  سةروةريةكان 
بة  كة  بــووة  دروســت  وشياريةك  كة  دَلنيابن 
ناسنةوة،  دةتان  خزمةتطوزاريةكانتان  دَلسؤزيء 
ثاوانكردني  رابردووتانء  طةورةكردني  بة  نةك 
طةورةكانتان  بةَلَينة  طةلةكةمانء  سةروةريةكاني 
بؤ داهاتوو، كورد لة مَيذة وتويةتي: «بةردي مةزن 

نةهاويشتنيةتي». نيشانةي 
ليستء  بةرنامةء  هةَلبذاردنةدا  لةم  رةنطة 
ئةوة  بةآلم  ببينين،  جؤربةجؤر  سياسي  كياني 
نةدات  رَيطة  كة  دةكــات  كــةءا  طةلة  هؤشياري 
ليستةكان بةَلَينء بةرنامةكانيان بيربضَيتةوة، ثاش 
مةرةكبي سةر  ببنة  ثرؤذةكان  هةموو  هةَلبذاردن 

كاغةز. 

وريابن، هةلَةكان دووبارة دةبنةوة 
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ئةو  ــذاردن  ــب ــةَل ه بانطةشةي 
كةسة  لةو  ــك  زؤرَي موجادةلةيةي 
ذوورة  لةكاتَيكدا  بإي  حزبييانةي 
بةكؤمثانيا  حزبيان  فراوانةكاني 
لةمةوبةر  ســاَل  سَي  دةشوبهاند، 
باس  ئةهلييةكاندا  لةميديا  لةيةكَيك 
بازاإي  ئيحتيكاري  كة حزب  لةوةكرا 
ــرؤذةو  كــردووة و تــةواوي ئــةو ث
بؤ  يان  ــن  دةردةض كة  تةندةرانةي 
ئةوةتا  يــان  حزبن  كؤمثانياكاني 
يان  بــةوان،  ـــت  دةدرَي راستةوخؤ 
فآلن  دةوترا  لةطفتوطؤكاندا  زؤرجار 
ئةم  بةرثرسة،  فآلن  هي  كؤمثانيا 
ئةم  بَلَيين  باشتر  يان  طفتوطؤيانة 
كورتدةبوو،  تةمةنيان  موجادةالنة 
ئاسايي  هاوآلتييةكي  ضونكة زؤرجار 
تابزانَيت  النةبوو  زانياري  ئةوةندةي 
بةرزترة  لةهةموويان  باَلةخانة  كام 
ض  ــان  ي بةرثرسَيكة  خــاوةنــةكــةي 
باَلةخانة  ئةو  لةثشت  بةرثرسَيك 
هي  كؤمثانيا  كام  يان  بةرزانةوةية 
ئــةوةدام  لةطةأل  حزبةية.  دوو  ئةو 
بةوةي  ئةويش  بذَينَيت  خؤي  حزب 
كؤمثانياي هةبَيت يان بير لةوةبكاتةوة 
نةك  ببةستَيت  خؤي  بةدارايي  ثشت 
بكاتة  ـــةت  دةوَل و  طشتي  ساماني 
بــةداخــةوة  ــةآلم  ب ــؤي،  خ خؤذَيني 
لةوةي  جطة  ئَيمة  حزبةي  دوو  ئةم 
بةشَيكي  و  ــةن  دةب طشتي  ــارةي  ث
لةإَيطةي  لةثشتة،  دةوَلةتيان  دارايي 
ئيحتيكاري  كؤمثانياكانيشيانةوة 

بازاإ دةكةن.
ثةلهاويشتني ئةم باسة زؤر زياتر 
كورتكردنةوةي  بةآلم  دةخايةنَيت، 
لةمكاتةدا دةمباتةوة بؤئةو رَيطايةي كة 
ئةو موجادةالنةي ثَيشتر دةكران ئَيستا 
هاتوونةتة  ساكاري  بةسادةو  زؤر 
بةشَيكي  بــةبــةردةم  كاتَيك  ثَيش، 
زؤري باَلةخانةو هؤتَيلة ضةند نهؤمي 
فلَيكسي  تَيثةإدةبيت،  كؤمثانياكاندا  و 
بةبيناكانياندا  ٤مةتريان  بة  ٣مةتر 
ــةردةمء  ــةوة يــان ب ــردووةت ــؤإك ش
ثؤستةري  بة  كؤمثانياكان  ديــواري 
رازَينراوةتةوة،  كوردستاني  ليستي 
ئةو  زؤربــةي  بؤ  ئةوةية  ثرسيار 
خاوةن كؤمثانياو دةوَلةمةندو خاوةن 
دؤستي  بةاليةنطرو  بوون  تةالرانة 
دوكاندارةكاني  كوردستانيء  ليستي 
كؤآلنةكان  و  كوضة  و  ــازاإ  ب نَيو 
نهَينييةية  ئةو  ئةمة  ديكة،  ليستةكاني 
ئاشكرايان  ساكار  سادةو  خؤيان  كة 
خؤياني  ــن  ــوان ــات ن ئيتر  و  كـــرد 
لَيدةربازبكةن كة ئيحتيكاري بازاإيان 
كؤمثانياكان  باَلةخانةو  و  كــردووة 
هةموو  هةَلبذردنةدا  بانطةشةي  لةم 
دةمَيك  كة  ئةطةرانةي رةواندةوة  ئةو 
فآلن  هي  بينا  فــآلن  دةيــانــوت  بــوو 
فيسار  هي  كؤمثانيا  فآلن  مةسئولةو 
ئةو  طةيشتووةتة  تةنانةت  مةسئولة، 
حزبة  دوو  بيةوَيت  ئةوةي  رادةيةي 
بةنَيو  با  بناسَيتةوة  دةسةآلتدارةكة 
هاتوضؤ  هةرَيمدا  شارةكاني  شةقامي 
ئةو  و  بةرزكاتةوة  سةرَيك  و  بكات 
كة  سةيربكات  فلَيكسانة  الفيتةو 
ليستي  بؤ  هَيمان  و  شؤإكراونةتةوة 
سةرَيك  جارجارةش  و  كوردستاني 
ببينَيت  كؤمثانيايانة  ئةو  و  دانةوَينَيت 
وَينةي  دةرطاكانيانةوة  و  بةديوار  كة 
مةسعود بارزاني و ثؤستةري ليستي 

كوردستاني هةَلواسراون.

سةرهةلَدانى رةوتى طؤأان لة كوردستانء 
دابةزينى رَيذةى خؤكوذيى ئةنؤميك 

بةبالَةخانةو 

كؤمثانياكاندا 

بيانناسنةوة

ئةم نووسينةمان  ئَيمة  بةإَيز،    خوَينةرى 
تَيبينيكردنى  لةإَيطةى  بةرهةمهَيناوة 
كوردستانء  راطةياندنى  ميدياكانى  طشت 
لةطةأل  بةردةوام  طفتطؤى  بةسةرنجدانء 

خةَلكى لة ئاستء توَيذى جياجيادا. 
زؤر  هةوَلدانَيكى  دواى  هةرضةندة 
لة  رَيــذةيــةك  جياوازى  ويستم  ــةوةى  ل
رَيطةى  لة  ئةنؤميك  خؤكوذيى  كــردةى 
دةزطا  بةداخةوة  بةآلم  بخةمةإوو،  داتاوة 
ثةيوةنديدارةكانى هةرَيمى كوردستان هيض 
هاريكارييةكيان نةكردم تةنيا دةستى دةستى 

نةبَيت، وةك جؤرَيك لةخؤدزينةوة.
فينؤمينَيكى  لة  باس  نوسينةدا  لةم   
دةكةين،  كــوردى  كؤمةَلطةى  نَيطةتيظى 
لــةبــةردةم  هةإةشةية  كة  فينؤمينَيك 
توَيذى  بةتايبةتى  كؤمةَلطة،  لةناوضوونى 
كردةى خؤكوذيية  فينؤمينةش  ئةو  الوان، 

.(suicide)
 بَيطومان ئةم كردةية راستة تاك ثَيى 
هةَلدةستَيت، بةآلم هةموو هؤكارء زةمينة 
هةستان  ثَيش  ثَيويستى  سازبوونَيكى 
لَيى  كؤمةَلطة  كؤمةَلطةوةيةو  لة  كارة  بةم 

بةرثرسة. 
جؤر  ضوار  سؤسيؤلؤجيادا  لة  ئَيمة 
ئةوانيش  كة  هةية  خؤكوذيمان  كــردةى 
خؤكوذيى   ،(egoistic)ـــى زات خؤكوذيى 
خؤكوذيى   ،(altruistic) ــرى  غــةي
توند  خؤكوذيى   ،(anomic)الميعيارى
لة  باس  نيية  بوارمان  لَيرة  (fatalistic)ة. 
خؤكوذيى  كردةى  جؤرةكةى  ضوار  هةر 
رَيــذةى  ــاوازى  ــي ج هــؤكــارء  بكةينء 
روودانيان دةستنيشان بكةين، بةَلكو تةنيا 
راستةوخؤ  كة  دةدوَيين  جؤرةيان  لةو 
دةبينرَيتء هةستيثَيدةكرَيت، لة كؤمةَلطةى 
رؤذانة  توَيذةرَيك  وةكو  ئَيمة  كورديداو 
بزانين  ئةوةين  خةريكى  لَييةتىء  ئاطامان 

بةرةء كوآ دةضَيت.
كة  خؤكوذييةى  كردةى  جؤرة  ئةو   
دةبينرَيت  هةيةء  كورديدا  كؤمةَلطةى  لة 
خؤكوذيى  واتـــة  ئةنؤميكة،  جـــؤرى 
سؤسيؤلؤجيست  ــةردوو  ه الميعيارى. 
ئةوةى  لةسةر  كؤكن  رامَيت  دؤركهايمء 
ياساء  كة  روودةدات  كاتَيك  ئةمجؤرة  كة 
رَيسايةك نةبَيت بةشَيوازَيكى رَيكوثَيك كة 
سياسىء  فةوزاي  بةإَيوةبباتء  كؤمةَلطة 
ياسا  هةبَيت،  كؤمةَلطةدا  لة  كؤمةآليةتى 
كؤنةكان لة كةَلك كةوتبنء ياسا تازةكانيش 

كاريان ثَينةكرَيت.
دوو  ئةم  طرنطةء  زؤر  كة  ــةوةى  ئ  
راستةوخؤش  باسيانلَيوةكردووةء  زاناية 
ثةيوةستة  بة كؤمةَلطةى ئَيمةوة، ئةوةيةكة 
ئةمجؤرة لة كردةى خؤكوذيى هةندَيكجار 
ئابوورى  طةورةى  بوذاندنةوةى  بةهؤى 
كؤمةَلطةوة روودةدات، سامانء سةروةت 

ئةطةر  ئَيمةش  كؤمةَلطةدا.  لة  دةبَيت  زؤر 
بكةين،  ئازاديى  ثرؤسةى  دواى  سةيرى 
ئابوورى  طـــةورةى  بوذاندنةوةيةكى 
بةآلم  طرتووةتةوة،  كوردستانى  هةرَيمى 
لةناو  خةريكة  ناوةند  ضينى  لةهةمانكاتدا 
حكومةتى  ثالندانى  (وةزيــرى  دةضَيت 
«هةرَيمى  رايطةياند:  كوردستان  هةرَيمى 
بوذاندنةوةى  طةورةترين  كوردستان 
ماَلثةإى  ديوة، سةيرى  بةخؤوة  ئابوورى 

حكومةتى هةرَيمى كوردستان بكة».
دواى  لة  تيبينيمانكردبَيت  ئةوةندةى 
ئةنؤميك  خؤكوذيى  ئازادييةوة  ثرؤسةى 
وردة  ثةيدابووةو  كوردستان  هةرَيمى  لة 
تاوةكو  هةَلدةكشا  زيادبوون  بةرةو  وردة 

دوو مانط لةمةوبةر!!!.
رَيــذةى  هةَلكشانةى  ئةم  بَيطومان 
ثةيوةستة  طةورةى  بةشَيكى  خؤكوذيى 
هةرَيمى  ناوةكييةكانى  فاكتةرة  بــة 
لة  هةية  خؤيان  رؤَلى  ئةوان  كوردستانء 
رَيذةيةدا،  ئةم  زيادبوونى  دروستكردنء 
كوردستان  لة  نيية  ياسايةك  هيض  ضونكة 
سةيربكات،  ــى  ــاوآلت ه وةك  مـــرؤظ 
ئةوةى  لةطةأل  مسؤطةربكات،  بؤ  ذيانى 
هةية،  فسيؤلؤجى  ثَيداويستى  ضةندان 
بؤ  تةواوى  بة  يةكَيكيانى  تةنانةت  بةآلم 
كؤمةَليكى  بةرامبةريشدا  لة  تَيرناكرَيت، 
كةم لة ضينى فةرمانإةوا بة هةموو جؤرَيك 
كةمالدا  بةرزى  ثلةيةكى  لة  سوودمةندنء 
طةورةتر  سةرمايةى  دةطوزةرَيننء  ذيان 
ثَيكةوة دةنَين، هةروةها هةندَيك فاكتةرى 
هةية  راستةوخؤيان  كاريطةرى  دةرةكيش 
لة  رَيذةية  ئةم  نزمى  بةرزيىء  لةسةر 
ناردنةوةى  وةك  كوردستاندا،  هةرَيمى 
رووبةإووبوونةوةى  زؤرء  بة  ثةنابةران 

بَيكاريىء نةداريى لة كوردستاندا.
زؤر  ناتوانين  نووسينةدا  لةم  ئَيمة 
هةية  زؤر  شت  ئةطينا  ثَيبدةين،  درَيذةى 
كة باسيكةين لةسةر خؤكوذيى ئةنؤميكء 
ئةوةى  بةآلم  لة كوردستاندا،  هؤكارةكانى 
نووسينةدا  لةم  منة  سةرةكى  مةبةستى 
خستنةإوو تةفسيركردنى ئةو جياوازييء 
خؤكوذيى  كردةى  رَيذةى  هاتنةخوارةى 

ئةنؤميكة لة هةرَيمى كوردستاندا.
كة  ـــةوةى  ئ سؤسيؤلؤجيادا  لــة   
لةسةر  هةية  راستةوخؤى  كاريطةرى 
فاكتة  ــى  خــؤكــوذي كـــردةى  ــــذةى  رَي
بةشَيك  كؤمةَلطةية.  كؤمةآليةتييةكانى 
دةضــنء  ــنء  دَي كاتينء  فاكتةرانة  لــةو 
كؤمةآليةتيةكان  تةوذمة  ثَيياندةوترَيت 
 social) كؤمةآليةتييةكان  ــة  رةوت يان 
دةنووسَيت:  درؤركهايم   ..(currents
كؤمةآليةتييةكان  ــة  رةوت «هةرضةندة 
بةراورد  بة  جَيطيرترن  كؤنكريتىء  كةمتر 
بةآلم  ديكة،  كؤمةآليةتييةكانى  فاكتةرة  بة 

كؤمةآليةتى  فاكتةرى  بة  ئةوةشدا  لةطةأل 
لة  ناتوانرَيت  ضونكة  دةكرَين،  حيساب 

بارودؤخى تاك دايانبإين».
هةروةها دةَلَيت: «ئَيمة بةهؤى  هةندَيك 
رامــاأل  كؤمةآليةتيانةوة  فاكتةرة  لــةم 
دةكرَيينء دةكةوينة بةر تةوذميانء ئةمانة 
تةنانةت  لةسةرمان  هةية  فشاريان  مان 
ئةطةر ئَيمة هؤشياريش بين لة بةرامبةريان 
تا ئةو كاتةش كة بكةوينة خةباتكردن دذبة 

بيركردنةوة باوةكان.
شتَيكى ضاوةإوانكراوة لةوةى كة ئةم 
فاكتةرة كؤمةآليةتيية ناماديانة كة كاتينء 
دةبَيت،  كاريطةرييان  تَيدةثةإن  دَيــنء 
ــةزراوة  دام بةهَيزترين  لةسةر  تةنانةت 

كؤمةآليةتييةكانيش. 
دوو  نزيكةى  لةماوةى  كة  ــةوةى  ئ
كوردى  كؤمةَلطةى  لة  رابــردوودا  مانطى 
بةنيسبةت  نوَيية  شتَيكى  دايكبووةء  لة 
هاتنةكايةى  كــورديــيــةوة،  كؤمةَلطةى 
دروستبوونى  هةَلبذاردنء  باردؤخى 
طــؤإان  بــةإةوتــى  كة  طرنطة  رةوتَيكى 
 (٥٧) ذمارة  طؤإانء  ليستى  بة  ناسراوةء 
كــوردىء  ئَيستاى  واقيعةى  لةم  خؤى 

بارودؤخى هةَلبذاردن مانيفَيست كردووة.
سؤسيؤلؤجياوة  لة  ئَيمة  بَيطومان   
دةخوَينينةوةء  رةوتــة  ئةم  ليستء  ئةم 
لةسةر  باسدةكةين  رةوتة  ئةم  كاريطةرى 
فينؤمينَيكى وةك خؤكوذيى لة كؤمةَلطةى 
تيَببينيمانكردووة،  وةك  ضونكة  كورديدا، 
كؤمةَلَيكى  بة  نيية  تايبةت  ــة  رةوت ئةم 
يان  حيزبَيك  ـــةوادارى  ه دياريكراوى 
كوردستان  خةَلكى  بةَلكو  ئايدؤلؤجيايةك، 
دةكات،  طؤإان  داواى  زؤر  رَيذةيةكى  بة 
ليستةكانى  وةك  طــؤإان  ليستى  ئةطةر 
طةورةى  جةماوةرى  مانيفَيستَيكى  ديكة 
نة  بَيطومان  نةبوواية،  كوردى  كؤمةَلطةى 
ئةمجؤرة دةرةنجامانةى دةبوو و نة ئَيمةش 

ئةم نووسينةمان بةرهةم دةهَينا.
 ئةطةر بةر لة دوو مانط لة يادمان بَيت، 
نةبوو كةناَلةكانى راطةياندن هةواَلى  شةو 
خؤكوشتنى دوانء سيانمان ثَيإانةطةيةنن، 
ئةوة  ــةرةء  ب خةريكبوو  فينؤمَينة  ئةم 
الساييكردنةوة  ئاستى  بطاتة  كة  دةضوو 
ــةرى  رووث ــوو  ــةب رؤذن  ،(imitation)
رؤذنامةو طؤظارةكان بةبيستنى هةواَلَيكى 
كة  نةكةنةوة،  ئاطادارمان  شَيوةية  لةم 
هةندَيك لةم خؤكوذانة نامةيةكيان لةدواى 
«بةَلَى  ثَييياندةوتين:  جَيدةهَيشتء  خؤيان 
هيض  ئةنؤميكةء  ئَيمة  خؤكوشتنةكانى 
ئةنؤميك،  لة  جطة  نيية  ديكةيان  جؤرَيكى 

بؤية نابَيت هيضمان بؤ هةَلواسن».
 زؤر طرنطة ئَيمة بتوانين توَيذينةوةى 
ئةنسرؤثؤلؤجى  سؤسيؤلؤجىء  وردى 
كةسانى  يادةوريانةى  نامةء  ئةو  هةموو 

شتى  ضونكة  بكةين،  ئةنؤميك  خؤكؤذى 
ئةم  بةديوَيكدا  ئاشكرادةبَيت،  بؤ  زؤرمان 
دةَلَيت،  ثَييان  كة  دةسةآلتدارانة  بؤ  نامانة 
دذتان  لة  كة  ناإةزاييةى  ئةو  هةموو 
دةكرَيت هيضى دةستى لةثشت نيية، وةك 
بؤ  حازربوو  ثاساوَيكى  هةميشة  ئةوةى 

كوشتنى رؤحى ئَيمة بةكارتان دةهَينا!!! 
ئــةوةى هيواى  طــؤإان وةك  رةوتــى 
رَيذةى  وايكردووة  خةَلكيية  لة  زؤرَيــك 
خؤكوذيى ئةنؤميك زؤر دابةزَيتء خةريكة 
بةرةو نةمان دةضَيت (ئةم قسةيةم ريكالمء 
شتى عاتيفة نيية، ئةمة لة طفتوطؤي زؤرو 
هةموو  لةطةأل  طةيشتووم،  ثَيى  رؤذانــة 
مامؤستايةكى  لة  كؤمةَلطة،  ئاستةكانى 
زانكؤ تاوةكو دةطاتة شؤفيرى تةكسيةكان، 
دةطاتة  تاوةكو  سةلةفييةوة  ثياوَيكى  لة 

ضةثَيكى ماركسى.... ).
رَيذةية  ئةم  كةمبوونةوةى  بَيطومان   
كة رةوتى طؤإان  هيوايةوةية  ئةو  بةهؤى 
طوتارى  جدىء  قسةى  دةكات،  باسيلَيوة 
ـــارةوة هــةيــةء جــةمــاوةر  ــةو ب ــدى ل ج
رَيــذةى  دابةزينى  لَيدةكات.  ثَيشوازى 
ماوةيةك  تاوةكو  ئةنؤميك  خؤكوذيى 
دواى هةَلبذاردنيش هةر بةرةو كةمببونةوة 
دةضَيت، خؤ ئةطةر طؤإانى جددىء طةورة 
روويدا لة شيوازى ذيانء بارودؤخى ذيان 
بةرةء باشبوون ضوو (باشبوون لةإووى 
رَيزطرتنء كاركردن بة ياسا)، ئةوا رَيذةكة 
رَيطرتن  ئةطينا  كةمدةبَيتةوة،  زؤر  زؤر 
دروستكردن  طرفت  طــؤإانء  رةوتــى  لة 
لةبةردةمى، بة ثلةى يةكةم كؤمةَلطة زيانى 
كةسانةى  حيزبء  ئةو  ثاشان  لَيدةكةوَيت 

كة ئةو رَيطريية دةكةن. 
توَيذةرَيك  هيودارم وةكو  كؤتاييدا  لة 
تَيبينى  رؤذانة  دةتوانن  ئَيوةش  ثَيكابَيتمء 
كةمبوونةوةى ئةم فينؤمينة نَيطةتيظةبكةن، 
كة من وةك توَيذةرَيك هؤكارى دابةزينى 
طؤإان  رةوتى  لةدايكبوونى  بؤ  رَيذةكةى 
هيواكانى  زؤرَيك  ضونكة  دةطةإَينمةوة، 
هةستدةكةن  بةستووةء  ثَيوة  خؤيان 
دةداتةوة  جوان  ديمةنَيكى  طؤإان  رةوتى 
بة ذيان لة كوردستانداء لة سايةى رةوتى 
كةرامةتى  بة  ئيهانة  ئةوةندة  طؤإاندا 
ئاستة  لة  نةضَيت  بيرمان  ناكرَيت،  مرؤظ 
كاتة  ئةو  مــرؤظ  سايكؤلؤجييةكةشدا، 
بإيارى خؤكؤذيى ئةنؤميك دةدات كة ذيان 
بؤ ئةم هةمووى بريتيية لة ئيهانةكردنَيكى 
هيض  جةستةيى،  ــىء  رؤح ــى  ــةردةوام ب
لة مردندا بؤ  نيية بؤ بوون، بؤية  مانايةك 
مانا  بؤ  هةموومان  ئَيمة  دةطةإَيت.  مانا 
بَيهيوابووينء  ساتةى  لةو  دةطةإَيين، 
دةستمانناكةوَيت،  كةس  الى  كة  واماندانا 
بة ئاسانىء بةو ثةإى قةناعةتةوة خؤمان 

دةكوذين.

 (١٥٤٦  -١٤٨٥) لؤتةر  مارتن  کاتَيک   
بانگةوازي ريفؤرمي لة ئاييني کريستياندا 
بةرزکردةوةء نةهيکرد لةوةي کةشيشةکان 
نوَينةري خودابن، مافي فرؤشتني پسوَلةي 
هةبَيت،  الغفران)  (صكوك  لَيبووردنيان 
مشةخؤرة تةمبةَلةکاني ناو کَليسا  تووشي 
سةرةتادا  لة  ئةگةرچي  بوونء  هستريا 
لة  زياتر  زوَلمي  چاوترساندنء  کةوتنة 
بةآلم  برسي،  رةشوإووتء  جةماوةري 
گؤإان  بزووتنةوةي  رؤژ،  دواي  لة  رؤژ 
ناوچةکاني  بؤ  پةلي  دةکــردو  تةشةنةي 

ديكةي ئةَلمانيا دةکَيشا.
سپيةکان  پآ  دةستء  تةمبةَلة  کةشيشة 
ئةويش  گرتةبةر،  ديكةيان  رَيگايةکي 
نةفس  مهرجة  لؤتيء  کــؤکــردنــةوةي 
ــتــةجــاإي بة  نــزمــةکــان بـــوو، کــة گــاَل
دةيان  لة  رؤژانة  بکةن،  ريفؤرميستةکان 
کوچةو کؤآلندا ئاهةنگيان دةگَيإاو نمايشي 

مارتن  بةرامبةر  گاَلتةجاإيان  شانؤگةري 
لؤتةرء هاوإَيکاني دةکردء لةپاأل ئةوةشدا 
دةستيانکرد بةدابةشکردني ژةمَيک کولَيرة 
بةسةر برسييةکاندا، بةآلم هةژاران تَيربوو 
کةشيشةکانء  گةندةَلي  زوَلمء  لة  بوون 
ژياني  بتوانن  کة  نةمابوو  بــاوةإيــان 
چاوي  هةربؤية  بکةن،  چاک  جةماوةر 

هيوايان بإيبووة رؤژاني داهاتوو.
ــةچــووة ســةرء  ــةم کــارةشــيــان بــؤ ن ئ
بةرامبةر  ماَلوَيرانکةرانةيان  شةإَيکي 
ريفؤرميستةکان راگةياند کة دةيان هةزار 

لة خةَلکي رةشوإووت بوونة قوربانيي.
لة کوردستانيشدا.

ئةمإؤي  دةسةآلتي  ناو  گةندةَلچيةکاني 
کوردستان، بةهةمان شَيوةي کةشيشةکاني 
بة  پشتبةستن  بة  ئةَلمانيا،   کَليسةکاني  ناو 
دةيان مليارد دؤالر، کة موَلکي جةماوةرة، 
بَيجگة لةوةي بةردةوامن  بة بةخشينةوةي 

بَيسةروبةري پارة بةسةر ئةو لؤتيانةي لة 
بةرگي هونةردا خؤيان شاردووةتةوةء لة 
پاَليشيدا  لة  خؤياندا،  دائيرةکاني  دةستء 
لة هةوَلي بةردةوامدان ژةمَيک لةو خةزَينة 
بدةنة    ــردووة  ک داگيريان  گــةورةيــةي 
دةنگةکانيان  رَيگايةوة  لةو  تا  جةماوةر، 
ناإاستگؤيانة،  پةيماني   سةدان  بکإنء 
هةموو  لةو  جةماوةر  زهني  سإينةوة  بؤ 
جةماوةري  جواني  کرديان.  کة  تاوانةي 
کوردستان، بؤ جارَيکي ديكة درةوشايةوة 
ناتوانَيت جارَيکي  پةيمانَيک  هَيزء  هيچ  کة 

ديكة بةرةو رابردوو يان بباتةوة.
 کآ هةية ئةو رؤژانةي بيربچَيتةوة کاتَيک 
سةراني گةندةأل بة هةشتَيکيان بؤخؤيانء 

دؤزةخيان بؤ جةماوةر داخستبوو؟
 کآ هةية ءَينةي ئةو لؤريانةي لة بيربچَيت، 
الوانماني  خوَيني  چــؤإاوگــةي  کاتَيک 
قوربانيي  بوونة  کة  خوارةوه  پيادةهاتة 

سةرطردةكان؟
لةشکري  بة  ــورةي  س گــةنــدةَلــيء  کآ 
خؤپيشانداني  پةالمارداني  داگيرکةرانء 

هةژارانء خوَيندکاراني بيردةچَيتةوة؟
ديارنةماني  ملياردء  دةيــان  دزيني  کآ 
لة  کةس  دةيان  لةکاتَيکدا  ديكة،  دةياني 
قوربانياني کارةساتةکان، بةدةم ئازارةوة 

دةيانناآلندء دواتر ژيانيان سپارد؟ 
کوا مادةي (١٤٠) ؟ کةي ناوچة دابإاوةکان 

دةگةإَينةوة؟. 
سةراني گةندةأل، نةشايةري موهةإجء نة 
دؤالره  دزراوةکانء نة تونَيلي ئةزمةإء نة 
درؤي دامةزراندني دةيان هةزار لة الوانء 
سةدان  نةء  بَيکارييء  بيمةي  پةيماني  نة 
نةي ديكةش تازة داديان نادات، گؤإان لة 
پَيويستييةکي هةر  سستمي ژياندا بووةتة 
رَيگاي  ناتوانَيت  هَيزَيک  هيچ  ئَيستاييء 

لَيبگرَيت .

 دةهؤألء زوأنا هيچ برينَيک تيمارناکات

) لؤتةر  مارتن  کاتَيک   

حاجى ئةنوةر

ئارام حةمةئةمين

ئاسؤ ئةمين 
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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

ريكــــــــالم info. rozhnama@gmail.com

١٠٦٧/ب/٢٠٠٩ ذمارة/ عَيراق  هةرَيمي كوردستان/
٢٠٠٩/٧/٨ رَيكةوت/ ئةنجومةني دادوةري 

٣ سلَيماني/ بةرايي دادطاي

ئاطاداري

ئَيستات نيشتةجَيي شوَيني محمد) رزطار (يادطار لةسةركراو داوا
ناديارة

بةرايي داواي لة  بإياريدا (٢٠٠٩/٦/٣٠) رَيكةوتي لة دادطاية ئةم
بإي (٣٢٥٠٥٠٠٠) داني بة ثابةندكردنت (١٠٦٧/ب/٢٠٠٩) بة ذمارة
ئةم بة داواكاري دينار هةزار ثَينج سةدو ثَينج مليؤن و دوو سيء
تَيضووني بؤ ئةستؤت  طرتنة لةطةأل كريم) على حمه (احمد داواية

هاوبةشي. بة دادطاييةكة
لة وةك ناديارة كاتةدا لةم نيشتةجَيت شوَيني ئــةوةي لةبةر 
بإياردرا ئةوة لةبةر دادوةري ئاطاداركةرةوةي روونكردنةوةو
مافي وة ناوخؤي رؤذنامةي دوو بةهؤي كردنةوةت ئاطادار بة
ماوةي لة هةية ثَيداضوونةوةت) (تَيهةَلضوونةوةو و ناإةزايي
بةثَيي وةردةطرَيت  كؤتايي ثلةي بإيارةكة ثَيضةوانةوة بة ياسايدا 

ياسا.

دادوةر
حمه سعيد هاشم عبدالحامد

عَيراق كوردستاني هةرَيمي وةزيران ئةنجومةني
شارةوانيةكان وةزارةتي

سلَيماني شارةواني سةرؤكايةتي
هونةري بةِرَيوةبةرايةتي

طةرةكي لة خانووةكانيان كردني تةمليك بة هةَلدةستَيت شارةواني كة هاتووة ناويان خوارةوة لة كة دةكاتةوة هاوآلتيانة ئةو ئاطاداري سلَيماني شارةواني
(٣٨)م٤ وَلوبة.  لةطةلًَ وَلوبة (١٩)م٤ ذمارة موَلكي سةر دةكةونة كة وَلوبة

ِرَيزدا لةطةَل

شوَين ذ. موَلك  فؤرم ذ. ناوي ضواري ذمارة 
ووَلوبة ٣٨/٦٠٦  ٧٠٤٩ احمد  رسول احمد رَيبوار  ١
ووَلوبة ٣٨/٥٦٨  ٧٩٥٨ مجيد سعيد محمد قادر   ٢
ووَلوبة ٣٨/٧٦٠  ٧٨٤٩ محمد  على حمه رشيد حمه ئازاد  ٣
ووَلوبة ٣٨/٧٥٣  ٧٤٣٩ سليمان  مجيد فايزة  ٤
ووَلوبة ٣٨/٦٦٩  ٧٩٠٤ فتاح  عبدالرحمن احمد خير قدم  ٥
ووَلوبة ٣٨/٦٢٧  ٧٦٧٣ شاسوار  احمد توفيق حسن  ٦
ووَلوبة ٣٨/٥٨٨  ٦٩١٦ عزيز  قادر نجيب امينة  ٧
ووَلوبة ٣٨/٨٠٠ صالح عارف امين٦٩٠٥  حمه عبدالرحمن   ٨
ووَلوبة ٣٨/٥٩٦  ٦٩٢٢ حسين  عزيز محى الدين امينه  ٩
ووَلوبة ٣٨/٧٤٥  ٧٠٩٩ معروف سليمان  فريدون احمد  ١٠
ووَلوبة ٣٨/٦٥٩  ٧٢٨٦ كرم  خوا قادر شاسوار جليل  ١١
ووَلوبة ٣٨/٦٧٥  ٦٩٥٠ خان  حمة محمد عبدالكريم رعنا  ١٢
ووَلوبة ٣٨/٦١٧  ٦٩٠٢ قادر  فتاح محمد عائشه  ١٣
ووَلوبة ٣٨/٨٨٦  ٦٨٧٧ خان  مراد حسين محمد  ١٤
ووَلوبة ٣٨/٧٥٨  ٤٢٥٨ عبداهللا  صالح سعيد ١٥
ووَلوبة ٣٨/٧٧٩  ٦٨٧٠ شاوةيس  محمود احمد امينة  ١٦
ووَلوبة ٣٨/٧٠١  ٧١١٠ وةيس  حمه صالح نادر محمود  ١٧
ووَلوبة ٣٨/٨٩٢  ٧١٢٨ روستم  عزيز صالح حمه نبات  ١٨
ووَلوبة ٣٨/٦٣٢  ٦٩٦٥ حسين  محمد جبار  ١٩
ووَلوبة ٣٨/٧٧٥  ٦٨٧٢ عبدالرحمن  فتاح فارس على  ٢٠
ووَلوبة ٣٨/٧٥٦  ٧١٠٨ رسول  توفيق صالح امين حمه  ٢١
ووَلوبة ٣٨/٧٤٢  ٧٤٠٧ صالح  حمه شريف تحسين  ٢٢
ووَلوبة ٣٨/٧٧٣  ٦٨٥٢ حسن مصطفى محمد احمد   ٢٣
ووَلوبة ٣٨/٧٤٤  ٧٠٨٩ منصور  قادر شريف  ٢٤
ووَلوبة ٣٨/٦٢٩  ٦٩٦٣ محمد  احمد حسن  ٢٥
ووَلوبة ٣٨/٨٧٣  ٧١٥٠ محمود قادر  جمال محمد  ٢٦
ووَلوبة ٣٨/٧٧٣  ٧٤٣٨ محمود سعيد فارس   ٢٧
ووَلوبة ٣٨/٦٤٩ كريم٧٠٥٧  عبدالرحمن نصرالدين حميده ٢٨
ووَلوبة ٣٨/٨٠٨  ٢٧٧٢ حمه رضا رحيم  خديجه  ٢٩
ووَلوبة ٣٨/٧٩٦  ٦٨٩٠ امين  عارف صالح طيالس ٣٠
ووَلوبة ٣٨/٥٩٦  ٦٩٩٤ عثمان محمود سمين بارام   ٣١
ووَلوبة ٣٨/٥٩٣  ٧٣٣٧ احمد  محمود على روثاك  ٣٢
ووَلوبة ٣٨/٦٩٢  ٧٢٦١ فايق احمد شريف محمد   ٣٣
ووَلوبة ٣٨/٨٢٠  ٧٠١٠ حسن حسين  عبداهللا صالح ٣٤
ووَلوبة ٣٨/٨٢٤  ٦٨٠٦ امين  حسن محمد فخريه  ٣٥
ووَلوبة ٣٨/٨٢٦  ٧٠٦٢ قادر  صالح احمد فتاح  ٣٦
ووَلوبة ٣٨/٦٤٧  ٧٠٤٤ صالح  حمه عبدالكريم سامان  ٣٧
ووَلوبة ٣٨/٥٦٥  ٧٩٦٠ فايق محمد صالح سليم   ٣٨
ووَلوبة ٣٨/١١٧٨  ٦٨٨٣ سليمان مصطفى  قادر نسرين  ٣٩
ووَلوبة ٣٨/٨١٨  ٧٧٠٠ محمد  قازى عبدالرحمن اجى  ٤٠
ووَلوبة ٣٨/١١٨٣  ٦٩٥٥ رشيد  محمد خان محمد ضيمةن  ٤١
ووَلوبة ٣٨/٦٤٧  ٧٣٥٧ مارف  حارس محمد جوتيار  ٤٢
ووَلوبة ٣٨/١١٧٩  ٦٩٨٣ سعيد رؤوف سعيد  حمه  ٤٣
ووَلوبة ٣٨/٦٤٧  ٧٠٣٩ قادر  كريم درويش سردار  ٤٤
ووَلوبة ٣٨/٦٨٩  ٧٠٢٩ خةسرةو  شاسوار عثمان شريف  ٤٥
ووَلوبة ٣٨/٨٩٣  ٥٢٧٣ قادر  احمد عطا صالح  ٤٦
ووَلوبة ٣٨/٧٣٢  ٧٣٦٥ على مصطفى حمه رةش  عبداهللا ٤٧
ووَلوبة ٣٨/٨٢٣  ٧٠١٥ مولود  عارف حمه قادر  ٤٨
ووَلوبة ٣٨/٨٤٩  ٥٠٤٥ حميد رؤوف محمد احمد   ٤٩

ووَلوبة ٣٨/٧٥٧  ٦٨٤٨ امين  كريم باوة شيخ عمر  ٥٠
ووَلوبة ٣٨/٦٦٥  ٦٩١٧ محمد احمد فتاح حسين   ٥١
ووَلوبة ٣٨/٦٤٣  ٦٩٢٦ حمه طالب محمد على  ٥٢
ووَلوبة ٣٨/٦١٠  ٧١٤ روستم  فارس محمد احمد  ٥٣
ووَلوبة ٣٨/٨٠١  ٦٨٠٤ امين مصطفى  محمد احمد ٥٤
ووَلوبة ٣٨/٧٥٦  ٦٩١٢ عبدالقادر  امين محمد حمه  ٥٥
ووَلوبة ١٩/١٥٩  ٧٨٨٤ امين  حمه حسين روستم  ٥٦
ووَلوبة ١٩/١٤٦  ٧٨٤١ نادر  احمد جالل عمر  ٥٧
ووَلوبة ١٩/٤٤  ٧٧٣٢ عبدالرحمن  معروف على جالل ٥٨
ووَلوبة ١٩/١٦١  ٧٨٨٣ الماس  رشيد حمه نواف  ٥٩
ووَلوبة ١٩/١٦١  ٧٨٩٢ حمه  شريف حمه ادريس  ٦٠
ووَلوبة ١٩/١٤٦  ٧٨٥٦ احمد  جالل كاوة عمر  ٦١
ووَلوبة ١٩/١٥٨  ٧٧٢٥ مد عزيز  كاكة كريم احمد حمة  ٦٢
ووَلوبة ١٩/١٥٨  ٧٧٢٤ امين  حمه قادر عمر  ٦٣
ووَلوبة ١٩/١٥٦  ٧٨٦٩ كريم  محمد احمد قادر  ٦٤
ووَلوبة ١٩/١٥١  ٧٧٢٨ نايله محمد صالح احمد محمود   ٦٥
ووَلوبة ١٩/١٥٠  ٧٨٥١ صالح  محمد جبار حسن  ٦٦
ووَلوبة ١٩/١٦٨  ٧٩٢٦ فتاح  فارس عزيز اوميد  ٦٧
ووَلوبة ١٩/٣٤  ٧٨٩٣ قاضى  محى الدين حمه رضا  ٦٨
ووَلوبة ١٩/٨٤  ٧٧١٠ قازى  الماز احمد رشيد حمة  ٦٩
ووَلوبة ١٩/١٤٧  ٧٨٧٠ كريم  محمد احمد فاتح  ٧٠
ووَلوبة ١٩/١٣٣  ٧٩٠٣ مولود  محمد احمد حسن  ٧١
ووَلوبة ١٩/٧٠  ٧٧٩٢ عبداهللا محمد داود باوةنور  ٧٢
ووَلوبة ١٩/٧٠  ٧٧٨٨ محمد  عبداهللا بهاالدين ٧٣
ووَلوبة ١٩/٩٩  ٧٨٦٦ عبداهللا  محمد عبداهللا نجاة ٧٤
ووَلوبة ١٩/١٤٢  ٧٨٣٠ امين رضا  صالح محمد خديجه  ٧٥
ووَلوبة ١٩/١٣٢  ٧٧٠٨ نجم خدر  محمد احمد  ٧٦
ووَلوبة ١٩/١٥١  ٧٧٢٨ محمود  احمد صالح محمد كامل  ٧٧
ووَلوبة ١٩/١٥٠  ٧٨٤٥ منيره نورى حيدر توفيق   ٧٨
ووَلوبة ١٩/١٤٩  ٧٨٦٧ منيجه توفيق نادر   ٧٩
ووَلوبة ١٩/٦٦  ٧٨٥٨ احمد  امين حمه امنه  ٨٠
ووَلوبة ١٩/١١٤  ٧٨٠٣ محمد قادر  باقى اسماعيل  ٨١
ووَلوبة ١٩/١٤٢  ٧٨١٨ محمد صالح محمد قادر   ٨٢
ووَلوبة ١٩/١٣٦  ٧٨٣١ محمود  على ديوانه رشيد حمه  ٨٣
ووَلوبة ١٩/١١٨  ٧٨١٠ رحمه عزيز احمد قاضى   ٨٤
ووَلوبة ١٩/١٤١  ٧٨١٦ احمد  ابراهيم صالح  ٨٥
ووَلوبة ١٩/٥٧  ٧٨٨٣ عبداهللا حسين  كريم صبيح ٨٦
ووَلوبة ١٩/١١٧  ٧٨١٤ محمود شريف حمه امين ميرزا   ٨٧
ووَلوبة ١٩/١١٦  ٧٨٥٠ ميرزا محمد  امين شريف حمه  ٨٨
ووَلوبة ١٩/١٠١  ٧٨٦٤ حمه  رسول حمه صبريه  ٨٩
ووَلوبة ١٩/١٠٣  ٧٨٧٦ سليم  حمه صالح فاتح كافيه  ٩٠
ووَلوبة ١٩/١٦٤  ٧٩٥١ محمد  عبدالكريم محمود عمر  ٩١
ووَلوبة ١٩/١٦٧  ٧٨٨٢ عارف سعيد فارس فتاح   ٩٢
ووَلوبة ١٩/٦٩  ٧٧٧٧ ميرزا  امين حمه شريف عارف  ٩٣
ووَلوبة ١٩/١٦٦  ٧٨٨٧ نادر  محمود حسن عبداهللا ٩٤
ووَلوبة ١٩/١٦٥  ٧٨٨٦ امين  حمه كريم عبداهللا ٩٥
ووَلوبة ١٩/٧٣  ٧٧٧٦ محمود  توفيق عزيز  ٩٦
ووَلوبة ١٩/١٣٥  ٧٨٢٧ جالل احمد نادر  امينه  ٩٧
ووَلوبة ١٩/١٦٢  ٧٨٩٥ محمد نزار  حسين عبدالكريم  ٩٨

كردن تةمليك دةرضووة بؤ ناويان كة هاوآلتييانةي ناوى ئةو ليستى
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رةهةند. خانةي بآلوكراوةكاني لة
بآلودةكرَيتةوة نزيكانة بةم

(٠٧٧٠٨٦٤٩٢١٠) دةستكةوتني بؤ



بةپةرؤشةوة کوردستان خةَلکي
رؤژي ــؤ  ب ئـــامـــادةکـــردووة ــان  خــؤي
هةموواليةکيش ــان، ــةک ــژاردن ــب ــةَل ه
بةپةلةپروزةء چؤن  کة لةوةية  چاومان
کةسايةتييةگةورةکاني تةنگةتاوييةوة
لةناوهةَلمةتي حکومةت حيزبء ناو
هةَلبژاردن بانگةشةي هةَلبژاردنةکاندا

دةکةن. بؤحيزبةکانيان
کة دةبينين ــةوة ئ هةموواليةکيش
جةماوةري خرؤشاوترين زؤرترينء
ــةواوي ــةت ل پإحةماس راستةقينةي
ئاپؤإةي کوردستان چينءتوَيژةکاني

داوة. گؤإانيان مؤمي
سياسيية قؤناغة ئةم ئةمإؤ دةکرَيت
وةرچةرخانَيکي سياسيء بةشَلةقانَيکي
هيچ ئةمإؤ دةکرَيت بکةين، پَيشوازي نوآ
بةهيچ هةَلبژاردنء لةپرسي سَلنةکةينةوة
نانبإينء ترسي ناو نةکةوينة شَيوةيةکيش
چونكة لةسةرکارةکانمان، دوورخستنةوة
گؤإان دةنگي گؤإانء  خواستي  ئةمإؤ
جةماوةري بزووتنةوةيةکي بووةتة
شةإ (چوونة وتةني کورد بةرفراوان،

مةبةستم شاييه)، پياوان گةورة لةگةأل
شةإء عةقَلي خوانةخواستة شةإ لةچوونة
مةبةستم بةَلکو نيية، (بإنةو) هةَلگرتني
لةيةک هةموومان  کةدةستگرتني ئةوةية 
بزووتنةوةي لة پشتيوانيکردنمان ريزداو
ئاهةنگَيکة ناو چوونة گؤإان جةماوةري
نزيکبوونةوة ــؤ ب يــةکــتــري ــةأل  ــةگ ل

هةموومان. لةسةرکةوتني
بةرچاوإوونيء جارة بة ئةم دةکرَيت
ــردووي راب لةکارنامةي بةئةزموون
بةکام دةنگ بزانين دةوَلةتداري دةوَلةتء
قةوارةي ليستء دةدةينء کام نوَينةرانة

خةَلک. بکةينة ليستي سياسي
بکةينة پــَيــوةر  هةندَيک ــت دةکــرَي
قــةوارةو هةَلسةنگاندني  بؤ  پَيوانة
ناوکَيبإکَيکاني سياسييةکاني ليستة
سياسيي، بــاگــراوةنــدي ــبــژاردن، هــةَل
وابةستةيي جــةمــاوةر، الي بــَيــزراوي
هةَلگري ئيقليمي، وآلتاني  بؤ وةال ء
ئةزمووني کؤنزَيرڤاتيفانة، هزري پةيامء
سةرنةکةوتوويي گةندةَليء تاقيکراوةي
دوورة پَيودانگانةش ئةم هةموو ئيداري،

گؤإان. بزووتنةوةي لة لةگوزارشتکردن
گؤإان بزووتنةوةي بةپَيچةوانةوة
ئيقليمي، هاوسؤزي لةئينتيماء دوور
کؤنزَيرڤاتيفانه مؤتةکةي ترسء لة دوور
خــؤي نــيــشــتــمــان، وآلتء  ــةر  ــؤس ب

نمايشدةکات.
ــــةواوي ت لـــة بــارگــاويــبــوونــي
حيزب. بة ژيــان کؤمةَلگةء کايةکاني 
ناعةداالتييةکاني فراوانبووني لةبةر
دةرکةوت، گؤإان بورکاني کؤمةَلگةدا،
سياسيي بزووتنةوةي  ئاپؤإاي لَيرةوة 
گةندةَليء بةبوقي بةفووکردن گؤإان
ئةومتمانةيةي دةسةآلتدا،  سکانداَلةکاني
وةک کة بةدةستهَيناوة خةَلک الي
سياسي، رَيگةچارةي ئةلتةرناتيفء
گؤإان ليستي لةسةرهةَلچنرَيت، هيواي
خؤي کارنامةي پةيامء ئةجَينداء لةسةر
جةماوةرييةوة، جةوهةرة کاکألء بةم
خةَلکي کوردستان دةخوازَيت جةماوةري

هةَلبژاردن. سندوقةکاني بخاتةبةردةم
لةسةرئةوة هةموواليةک دةکرَيت بؤية
حةتمي زةرورةتَيکي  گؤإان کة کؤکبين 

بيکةينة دةکرَيت قؤناغةکةيةء ئةمإؤي
ــوون ــازب ــؤدةرب ب ــوآ ن سةرةتايةکي
رزگاربوون تةقليديء لةسياسةتکردني
ژيــان کايةکاني بــارگــاويــبــوونــي لــة 

حيزبي. لةخؤسةپاندني
هةنگاوةوة لــةم گــؤإان ــت دةکــرَي
ئةوناإةزايةتيية هةموو دةستپَيبکةينء
سةرمايةي ببَيتة جةماوةر بةرهةقانةي
گـــؤإان، ليستي مــةعــنــةوي ــي  مــةزن
بَيزاريء ناإةزايةتييةکانمان تاهةموومان
ناوسندوقةکاني بيخةينة دةنگء بکةينة
گؤمي ــت دةکــرَي لــَيــرةشــةوة گـــؤإان، 
بشَلةقَينين ئايندة سياسيي هاوکَيشةي
هةَلبژاردنةکاني دواي پةرلةماني تا
ماَلَيک کة  پةرلةمانَيک بکةينة  (٢٥-٧)
راستةوخؤ، راشکاوء ديالؤکي بؤ بَيت
ـــوازيء ـــةداخ ل ــاري ــک ــري ــةرگ بــؤ ب
رزگاربووني بؤ خةَلک، دةستکةوتةکاني
چةپَلةء پةرلةماني لة  کوردستان خةَلکي

ئةشهةدوبيالکردن.

Faraidun_73@hotmail.com
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زؤراب ئةنوةر دارا

رَيكخراوى ثَيكهاتةيةكى  حيزب  ئةطةر
خاوةنى كة نيية ئةوة ماناى بَيت جةماوةرى
بتوانَيت جةماوةرييةء ئايدؤلؤذييةكى
ئايدياى حيزبى بدوَيت، بةناوى هةمووانةوة
كردةيةكى ثيشاندانى هةمووانةوة ناوى بة
حيزب كردةيةى ئةم كة سياسية ناجَيطيرى
تَييدا كة تؤتاليتاريية عةقَليةتَيكى كردةى
دةبَيتة بنةماَلة  يان تاكةكةس ءةك  حيزب
ئةمةش كة هةمووان، بيركردنةوةى هَيزى
نالةبارىء دةرئةنجامى لة كردةيةكة
سياسىء ــى ــارودؤخ ب ناسةقامطيرى 
دةرهاويشتةى كة دَيتةكايةوة كؤمةآليةتى
طةورةية مةترسييةكى دةركةوتنى سةرةتاى
لة حيزب تَييدا ضونكة طشتى، ئاستى لةسةر
بيركردنةوةىعةقَليةتىبةرذةوةندخوازانةى
نةهَيشتنى سنورداركردنء  لة بير  خؤيةوة
زةمينةكانى رةخساندنى هةلومةرجةكانى
بوونء ديموكراسى  تاكةكةسىء  ئازادى 
سياسيةدا دؤخة لةم دةكاتةوة، يةكسانى
دةكات يةكسان هاوآلتيبوون ضةمكى حيزب
ئةمةش كة لةحيزبدا، ئةندامبوون ثلةى بة
كة حيزبيةية فؤبيا ئةو دةرهاويشتةى
ذيانىء هاو هاونيشتمانىء بةهاكانى هةموو
قوربانى دةكاتة مرؤظايةتى هاوخةباتى
ئايدؤلؤذياكة كة  حيزب، بؤئايدؤلؤذياى 
بيركردنةوةى بةرهةمى لة نيية ــةدةر ب
كة بنةماَلةء خَيأل، يان عةقَليةتى تاكةكةسى
حيزبى كارى لة  دؤخة ئةم رةنطدانةوةى 
بؤية هةية، بوونى ئاشكرا بة لةكوردستاندا
حيزبكارلةسةربةرذةوةندىطشتىناكاتء
بةرذةوةندى ســةروى لة نيية شتَيكيش
جةماوةرى طشتى ئاستى ئةوكات حيزبةوة،
هؤشيارى كؤمةآليةتى بنكةى دادةبةزَيت بؤ
رةنطدانةوةيةكى كة ئاستدا،  نزمترين لة
ئةخالقىء بةها كة هةموو دةبَيت نَيطةتيظى
كؤمةآليةتيدا بنكةى لة  كؤمةآليةتييةكان
ئةمةش كة دةإوات، فةنابوون ئاستى بةرةو
كة حيزبيةوةية كردةى كارى دةرئةنجامى لة
ناهَيَلَيت، هاوآلتيبوون يةكسانىء بةهاكانى
ئَيريك كيسالسى سؤسؤلؤذى هةروةك كة
ئاماذةبةوة ديموكراسيدا كتَيبى لة فةرةنسى
رةخساندنى بةمانا يةكسانبوون دةكــات
بةبآ هاوآلتييان بؤسةرجةم بارة لة هةلى 

سياسيىء بةمافة طةيشتن بؤ جياوازى
بة ...هتد. ئابوورييةكان  كؤمةآليةتيء 
يةكسانى بوارى نةإةخساندنى ثَيضةوانةوة
سياسىء يةكسانى نةبوونى ماناى بة
بةرهةمى كردةيةكة ئةمةش كة كؤمةآليةتية،
عةقَليةتءبيركردنةوةىهَيزةديكتاتؤريةتء
نا كردة ئةم رةنطدانةوةى كة تؤتاليتارةكانة،
لة كوردستاندا لة سياسى كارى لةبارةى
بة كة هةية، بوونى حيزبةكاندا كارى كردةى
مرؤظةكان لة بوون  سياسى مافى  جؤرَيكة
ءةك هَيز ثيشاندانى رَيطاى لة دةسةنَيتةوة
ئةمةش كة هاوآلتى، بةرامبةر  لة  فؤبيا 
ثَيضةوانةى مرؤظايةتييةء ئةنتى كردةيةكى
(مرؤظ دةَلَيت: كة ئةرستؤية تَيكستةى ئةو

بوونةوةرَيكى سياسىء كؤمةآليةتية).
بةرهةم خوَيندنةوةيةك تَيكستةدا لةم كة
هةست ءاتة  كؤمةآليةتية، مرؤظ كة دَينآ
لةطةأل دةكات بةكؤمةآليةتيبوون ذيانى بة

ديكةدا. زيندووةكانى
هةست بةمانا  سياسى،  اليةنى  بةآلم
ثشتطيريكردنى بؤ دةسةآلتَيك بة كردنة
لَيرةدا كة ــدا  ــان ذي لة  ــوون  ــب ــةردةوام ب
ئةويش ثَيشةوة، دَيتة ثرؤجَيكتةرَيك
لةسةر دووئاستى حيزبة دةركةوتةى كارى
حيزبى كارى كردةى يةكةميان كة جياواز،
لةبةردةم بؤكرانةوة ئامادةية كة مؤدَيرنة
نةكراو كة تازةى ضاوةإوان هةر ئةطةرَيكى
جياوازةكان بؤضوونة  ئايدياو لة رَيز  تَييدا
دةكات بةرجةستة ئازادييةكان دةطرَيت،
بطرة تاكطةراييةوة ئاسايشى ئازادى لة هةر
ئازادى طةإانء ئازادى بيروإاو ئازادى تا
خوَيندنء ثةرستنء ئازادى  كؤبوونةوةو
كؤمةآليةتىء مافة هةموو بةدةستهَينانى
جياوازى، بةبآ سياسييةكان ئابوورىء
ضةمكى بة داننان لةثَيناو ئةمانةش هةموو
ئةندامانى نةك هاونيشتمانية هاوآلتيبوونء
بةرامبةر لة سةرئةنجام كة ثارت طروثء
هاوآلتيبوون ئةركَيكى هةموو ثَيدانى
دروست بةرز لَيثرسراوَيتى هةستيكى
هاوآلتي طشتى ئةركى تَييدا كة دةكــات،
ضةترى ئةركَيكى مةدةنيانةيةو لةذَير بوون
سياسى كــارى طشتى ئةركى ياساداية،
جوداكردنةوةى لةيةكتر بة ئةركَيكة حيزبى
بةمانا كة دةبَيت دةسةآلتةكة هةرسآ
دةسةآلتى جياكردنةوةى مؤنتيسكؤييةكةى
لة حيزب دادوةريية، حكومةتء ثةرلةمانء

ضةترى لةذَير دةسةآلتة سآ ئةم دةرةوةى
كةواتة ببينَيت. خؤى ئةركى رؤألء ياسادا 
كارى بارودؤخى بؤ بةلَيكدانةوة شَيوازة بةم
ثَيضةوانةى بة كوردستاندا هةرَيمى لة حيزب
تَييدا كة مؤدَيرنة  حيزبى كــارى  ئاستى
كوردى حيزبى فؤبياهَينةرة هَيزَيكى حيزب
عةقآلنيةكانى ثانتايية  لةناو نيية  حيزبَيك
بةرةو لةثَيناو كاربكات، سياسييدا دةسةآلتى

كؤمةَلطة. طشتى مةبناى سةر ثَيشضوونى
كوردستاندا لة حيزب ــةردةوام ب بؤية
بةرذةوةندخوازانةية عةقَليةتَيكى خاوةن
عةقَليةتةش ئةم سياسى، عةقَليةتى نةك
عةقَليةتى كةتَييدا  ءاقيعَيكة هةَلقوآلوى 
بــةردةوامــى هةَلطرى حيزبى سياسى
لةناو ثانتايية فيوداَليانةية، عةقَليةتى قؤناغى
كؤمةَلطةيةكداية، كؤمةآليةتيةكانى سياسىء
دةستةجةمعيدا ئاستى لة تاكةكانى كة
كؤمةآليةتىء هؤشيارييةكى بةرزى خاوةن
سياسينءلةبةرامبةركرانةوةودونيابينيياندا
لةئَيستادا تَيثةإاندووةء فيوداَليةتيان قؤناغى
هةموو ــةوةى ــردن ــك رةت بــؤ ــةن  ــاردةك ك
ببَيتة كة كؤمةآليةتى سياسيء كردةيةكى
لة بير  ضونكة دواكةوتةبوونيان، هؤى 
ضارةنووس دياريكردنى ذيانء بةهاكانى

دةكةنةوة.
قؤناغةدا لةم حيزب كات هيض بؤية
بةرةو كؤمةَلطة تاكةكانى  هةستى  ناتوانَيت
بةرَيت، سياسى كؤمةآليةتىء ثاشةكشَيى
مانةوةى لةثَيناو حيزبَيك هةر تَييدا ضونكة
قبوأل جياوازةكان ئايدؤلؤذيا دةسةآلتدا لة
بؤ كؤمةآليةتيةكان دةروونىء فشارة نةكات،
بإينء نان كؤمةَلطة زيادبكات، سةرتاكةكانى
مةبدةئى، بكاتة بإين ذيان بإينء ئازادى
حيزبَيكى هةموو فؤبياهَينةرة، حيزبَيكى ئةوا
عةقَليةتَيكى بةرهةمى  فؤبياهَينةريش 
ئةمإؤ ئــةوةى بؤية ديكتاتؤريةتة،  قوَلى
ديموكراسيةتةوة ناوى بة كوردستاندا لة
كؤمةَلطة تاكةكانى ذيانى كاربؤنابوتكردنى
كة ديكتاتؤرييةية عةقَليةتة ئةو ئةوة دةكات
دةكات مرؤظةكان بَيإَيزكردنى لةسةر كار
ياسا بةثَيى ئةمانةش هةموو دةكرَيت كة
هةموو ضونكة بكرَيت، لةطةَلدا مامةَلةيان
دروستكردنى لة بير  هَينةر فؤبيا  حيزبَيكى
لةذَير كة دةكاتةوة هَينةر فؤبيا دةسةآلتَيكى
لةبار زةمينةى دةسةآلتةدا ئةو سايةى 
ئةخالقء بة كردن بؤبَيإَيزى بإةخسَينَيت

كة نموونةى كؤمةَلطة كةرامةتى مرؤظةكانى
لة كوردستاندا  لة كردنة بَيإَيزى ئــةم 
لة هةر دةردةكةوَيت، حيزبيدا كارى كردةى
حكومةتةوة دامودةزطاكانى دةستتَيوةردانى
ذيانى ضؤنَيتى ناو دةستخستنة تا بطرة
ئةو دةرئةنجامدا كؤمةَلطةوة كة لة تاكةكانى
لة حيزب كة  دةبَيت بةرجةستة حةقيقةتة 
عةقآلنىء كردةيةكى بةرهةمى كوردستاندا
دةَلَيت: كة هيطَليةكةى مانا بة نيية، سياسى
سةرسوإَينترين تَيطةيشتن «عــةقــألء
شيكاريية ئةو تيكستةدا لةم دةسةآلتة».
دةرئةنجامى حيزب لة بةرجةستةدةبَيت كة
ماف ئَيستاء ثَينةدانى لة دؤخى تَينةطةيشتن
نةزانى ديكةى عةقَليةتَيكى بيرو هاوآلتى بة
هةستكردن ئةويش ثيشاندةدات، حيزبى
كؤمةآليةتىء هؤشيارى بنكةى كة بةوةى
ثلةى لة كؤمةَلطة تاكةكانى سياسى زانستىء
فؤبيا رَيطاى لة  بــةردةوام بؤية سفرداية، 
لةو دةيةوَيت كاردةكاتء بناغةكانيةوة بآ
كوردى كؤمةَلطةى مرؤظةكانى رَيطايةوة
روحىدذيةكىءدوذمنكارانةيان بَيإَيزبكات،
درَيذاى بة بكات ءةك ئةوةى دروست تَييدا
لة حيزب دةبينرَيت حكومإانى لة هةذدةساأل
ميللةتةى ئةم رؤَلةكانى خوَينى كوردستاندا
ثياوو بآ ئافرةتانى دةبرد لةناو بةيةكترى
كردانةى هةرئةم  كة بَينازدةكرد منداآلنى 
هةذدةساَلى ئةزموونى بوو حيزب كارى
ئةزموونى كردة دةسةآلتدا بةإَيوةبردنى لة
خؤرىء بةرتيل طةندةَلىء طةءرةبوونى»
ئةمةش كة مةحسوبيةت»  خزمايةتىء 
حيزب كة بةرهةمى ئةو راستيية ثيشاندانى
بةرهةمى راثةإينةوة دواى لة كوردستاندا لة
كةرامةتء بة  كــردن بَيإَيزى هَينانةدى
هاوآلتيبوونء هاونيشتمانى مافى ئةخالقء
بووة، بؤية كؤمةَلطةية ئةم بوونى تاكةكانى
سياسى بارودؤخى ئةمإؤى لة دةكرَيت
بكةين بؤئةوة كار كوردستاندا كؤمةآليةتى
مرؤظايةتى بةهاكانى ياساوة رَيطاى لة
بيركردنةوة عةقَليةتء بَينينةوةء بةدةست
دادطاوة رَيطاى لة حيزبى نامؤدَيرنةكانى
بَيت رزطارمان تاوةكو بكةين، سةرزةنشت
ميرو نةخؤشةكانى كردةنالةبارة هةموو لة
شاعير مةولةوى ئةوةى كة ءةك دةسةآلت
نةخؤشى لة رزطاربووين ميران «ئةى دةَلَيت:
لةوة خراثتر نةخؤشييةكى بةجَيما دةرةكى 

دةروون». لة

لةكوردستاندا فؤبيا يان حيزب
كوردستاندا حيزبى لة كارى هةَلةى لة تَيطةيشتن بؤ خوَيندنةوةيةكى سؤسيؤلؤذيانة

نويَية هاوکَيشةيةکي گؤأان
حةمةإةشيد فةرةيدون

كةركوك كاميل- هاوار

بـــةذمـــارةى ـــــةراورد ــة ب ب
خَيزانى ذمارةى ئةنفالكراوةكان، 
(٪٥) ئةنفالةكان ثــاشــمــاوةى
كةسمان (١٨٢٠٠٠) نابَيت. ضونكة
(١٠٠٠٠) نزيكةى ئةنفالنء 
ثاشماوةى ئةنفال دةهةزار خَيزانى

ماونةتةوة.
بوو ثَيويست كوردى حكومةتى
راثةإيندا دواى ساَلةى (١٨) لةم
هةرضىثَيويستىذيانبووبؤئةمدة
ئةنفالى ثاشماوةى خَيزانةى هةزار
ساأل (١٨) دواى كةضى بكرداية،
هَيشتا خؤى كورد  حوكمإانى  لة
ثاشماوةى زؤرى  ذمارةيةكى 
جَيطةن. بَيالنةو ئةنفالةكان
ثاشماوةكانى لة زؤر ذمارةيةكى
ضةمضةماأل و  طةرميان لة  ئةنفال
خانوويان نة  زةوى  نة  ئَيستا  تا
لةبةرامبةردا كةضى نةدراوةتآ.
ئةم بــاآلدةســتــى بــةرثــرســانــى 
حةزة شةهوةت و هةرَيمة ئةوةى
خواستبَيتى بَيشومارةكانيان
ئةم تةماشاى كردوويانة. بؤخؤيان
بكةن لة كةالر دةسةآلتى نموونةية
ثارضة ــةزار ه  (١٠٠٠) ــوردى ك
كةسء يةك تةنيا داوةتــة زةوى
لة دؤالريشى مليؤن (١٠) بإى
ثَيداوة، نيشتةجَيبون سندوقى
خانوانة ئةم هةية كؤمثانياى كابرا
زؤر بةثارةيةكى و دةكات دروست
طةرميانييةكان، دةيفرؤشَيتةوة
هــةزار نزيكةى لــةبــةرامــبــةردا
زةوى نة ماون  ئةنفال ثاشماوةى 
ئةم باشة نةكراوة،  بؤ نةخانويان 
ميللةتةيةو ئةو زةوى حكومةتة
ميللةتةية ئةو بودجةى ثارةكةيش
كةسوكارى ــت، دَي بــةغــداوة لة 
كةسيش لةهةموو ئةنفالةكان
و نايانداتآ كةضى ثَيويستترن،
ئةويش و كؤمثانيايةك  بة  دةيدا
دةيفرؤشَيتةوة، خةياَلى ثارةى بة
تَيدا نةبآ مووى ماستة ئةطةر ئةم

ضيية.؟
هةمان بة ضةمضةماَليش لة
دراوةتة زةوى ثارضة هةزار شَيواز
كؤمثانياى كــة ديكة  كةسَيكى
سندوقى لة ثــارةى هةمان هةية،
زياتر كةضى دةداتآ، نيشتةجَيبوون
ماونء ئةنفال خَيزانى (٧٠٠) لة
ئةو بؤ ئةى نةكراوة. بؤ هيضيان
باثيرى ــاوو ب موَلكى كة ــة زةوي
بةكةسوكارى نايدةيت خؤيانة
سندوقى ثارةيةى ئةو  ئةنفالةكانء
دَيت لةبةغداوة كة نيشتةجَيبوونيش
ئةنفالةكان ثاشماوةى بة نايدةى
بذين. تيايدا سوكنةيةك بة بيكةن
لة طــةورةتــر  لةمة  زوَلــمــى ئــةى 

ضى.؟ يانى ئةنفالةكان ثاشماوةى
لةناو و كوردستاندا لةهةموو
كورد طةنجةى هةزار دةيان ئةو
ثَينج ئَيستا  كةوتن،  ئةنفال  بةر  كة
و لةئةنفال كة ماون لةذياندا كةس
طؤإة لةناو و طوللةبارانكردن لة
كةضى هاتنةوة. بةكؤمةَلةكانةوة
كوردية دةسةآلتى ئةم تائَيستا
مووضةيةكى تةنيا ساَلةدا (١٨) لةم
نةبإيونةتةوة. هةريةكى بؤ  رةمزى
نــةداونــةتــآ. ثــارضــة زةويــيــةكــى
رةمزى وةك بوو  هةق  لةكاتَيكدا 
طةورةترين كة ئةنفال مانةوةى
تاوانى سةدةى شايةتى طةورةترين
ئةم شوَينى جوانترين لة بيستةمن
دروست بؤ خانوويان  كوردستانة 
بؤ بناناية زؤرترين رَيزى لَى بكراية،
سوكايةتى ثةإى ئةو كةضى مَيذوو.

ثَيكردوون.
ثاداشتى و ــادارى وةف ئةمةية
ئةوانةى بؤ  خؤماَلى دةسةآلتى 
ئةوانء بةخوَينى  و داوة رةنجيان 
حكومةتمان ئــةوان  شانى لةسةر

دروستكردووة.!

كوردى دةسةآلتى
ثاشماوةى بؤ ضى
كردووة.؟ ئةنفال
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هةولَيرييةكان ثيَيانواية ليستى طؤ     أان

لةثيَناو ئةواندا دروستبووة

13-7-2009

  ثةيامي نةوشيروان مستةفا  تايبةت بة  ثةيوةنـدى لةطــةأل وآلتانى دراوسـَي

بؤ وا لة شار دةكةن؟

١٢ رؤذي ديكة دةيطؤأين رؤذي ديكة دةيطؤأين
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تؤ:

فؤ

ريَبين فةتاح

سةفينى مةال قةرة، ئةندامى سةركردايةتى 
بةرثرسى كةمثةينى  (باَلى ريفؤرم)ء  يةكَيتى 
تا  رايدةطةيةنَيت،  هةولَير،  لة  طؤإان  ليستى 
طؤإان  ليستى  بنكةى   (١٠) لة  زياتر  ئَيستا 
لَيشاو  بة  رؤذانة  كراونةتةوةو  هةولَير  لة 
لةسةر  جةخت  تَيدةكةن،  روويان  هاوآلتيان 
ئةوةش دةكاتةوة كة هةولَيرييةكان وا دةزانن 

ليستى طؤإان لةثَيناو ئةواندا دروستبووة.
بةوةشدا  ئاماذةى  قةرة،  مةال  سةفين 
هةَلبذاردنةكان  بانطةشةى  لةوةتةى  كة 

دةستيثَيكردووة، رؤذانة بة لَيشاو خةَلك روو 
لة بنكةكانى طؤإان دةكةنء خؤبةخشانة كار 
هةروةها  دةكةن،  ليستةكة  سةرخستنى  بؤ 
هاوآلتيانى  كة  كردةوة،  لةوة  جةختيشى 
هةية  جدييان  هاتنَيكى  بةتةنطةوة  هةولَير 
زؤرينةى  ضونكة  طؤإان،  ليستى  بؤ 
هةرةزؤرى دانيشتووانى شارةكة خوازيارى 
طؤإانكارييةكى بنةإةتينء بةتةواوةتى لةاليةن 
حكومةتى هةرَيمةوة فةرامؤشكراونء وتيشى: 
«هاوآلتيانى هةولَير حيسابى هاوآلتييةكى ثلة 

دووشيان بؤ نةكراوة، هاوآلتى ثلة سَين».
لة  طؤإان  ليستى  كةمثةينى  بةرثرسى 

راستة  ئةوةشكرد،  بؤ  ئاماذةى  هةولَير، 
لةطةأل  بةراورد  بة  هةولَير  دانيشتووانى 
ئةوة  ماناى  ئةوة  بةآلم  بَيدةنطن،  سلَيمانى 
نايةن،  طؤإانةوة  تةنط  بة  ئةوان  نيية 
شارة  ئةو  دانيشتووانى  زؤرينةى  لةكاتَيكدا 
هةية،  دةسةآلت  بة  بةرامبةر  ناإةزاييان 
هؤكارى بَيدةنطييةكةشى بؤ ئةوة طةإاندةوة، 
لةاليةن  (١٩٩٦)وة  ساَلى  لة  هةولَير  كة 
خةَلكةكةى  بةإَيوةدةبرَيتء  حيزبَيكةوة 
رووبةإووى زةبروزةنطَيكى زؤر بوونةتةوة، 
بةآلم ئةوان كوشتنيان ديوة، هةإةشةكردنء 
ئاسايية  لةبةرئةوة  ديوة،  تاآلنكردنيان  ماأل 

ئةطةر خؤيان ئاشكرا نةكةنء نةإذَينة سةر 
شةقامةكان. 

كة  ئةوةدا  لةطةأل  قةرة  مةال  سةفينى 
ثَييواية ليستى طؤإان لة هةولَير ذمارةيةكى 
باس  دةستدةهَينَيت،  بة  دةنط  زؤر  يةكجار 
ئةطةر  نيية  موفاجةئة  كة  دةكات  لةوةش 
هةولَير  زؤرى  دةنطَيكى  طؤإان  ليستى 
بةدةستبهَينَيت، ضونكة زؤرينةى هةرةزؤرى 
دةسةآلتةوة  لةاليةن  دانيشتووانةكةى 
ئةوتؤيان  خزمةتَيكى  فةرامؤشكراونء 
نةكراوةو ثَييواية ليستى طؤإان ئةو ليستةية 

كة خواستةكانيان دةهَينَيتةدى.

ئةو خةَلكةى  ناوبراو زؤرينةى  بة وتةى 
شارى  لة  دةدات  طؤإان  ليستى  بة  دةنط 
زؤرينةى  بَياليةنةو  خةَلكى  هةولَير، 
بة  دةنط  بةهةمانشَيوة  يةكَيتييةكانيش 
ذمارةيةك  كة  جطةلةوةى  دةدةن،  ليستةكة 
لة ئةندامانء كاديرانى ثارتى ثةيوةندييان بة 
ثَيدةدةن،  دةنطى  ليستى طؤإانةوة كردووةو 
ئةمةش شتَيكى زؤر ئاسايية، ضونكة ليستى 
طؤإان تةنيا ليستَيكةو حيزب نيية، لةبةرئةوة 
بَيت  حيزبَيك  هةر  بة  سةر  خةَلك  دةكرَيت 
بة  دةنط  خواستةكانيدا  هَينانةدى  لةثَيناو 

ليستى طؤإان بدات.

هةَلبذاردنةوة  هةَلمةتى  دةستثَيكردنى  لةطةأل  هةر 
رؤذانةو بةتايبةتيش شةوانة، سةدان كوإء كضى طةنجى 
دةربإينى  بؤ  شةقامةكان  سةر  دةإذَينة  شارة  ئةم 
ئاآلو  بة  ليستَيك،  بؤ  خؤيان  خؤشحاَلى  اليةنطرىء 
وَينةو ثَيكةنينء هوتافكَيشانةوة شةقامةكان ثةيدةكةن، 
كارى  جياواز  لؤطؤى  جياوازء  وَينةى  جياوازء  ئاآلى 
نةكردووةتة سةر كةشوهةواى دةربإينى خؤشحاَلىء 
اليةنطرىء تةنانةت زؤرجار دةم بة ثَيكةنين اليةنطرانى 
ليستة جياوازةكان دةإواننة يةكترء هةر يةكة بة رَيطاى 

خؤيدا بَيهيض كَيشةو تةشةنوجَيك دةإؤن.
بووةتة  ديارة  ئاسايية  شارستانىء  حاَلةتة  ئةم 
جَيطاى ناإةحةتىء دروستكردنى هيستريا بؤ هةندَيك 
ليستى  بؤ  اليةنطرى  زؤرينةى  كة  بةتايبةت  اليةن 
شارة  ئةم  حيزبييةكانى  دةزطا  ئةوةى  ثاش  طؤإانة، 
لة  بةكاريانهَينا،  شَيوازانةى  ئةو  هةموو  بة  نةيانتوانى 
هةموو ئةو جؤشء خرؤشةى ئةو طةنجانةى شار كةم 
هةزارانى  سةدانء  شةوَيك  هةموو  بةَلكو  بكةنةوة، 
بؤيةش  دةردةبإن،  ليستةكة  بؤ  اليةنطرَيتييان  ديكة 
ئيستيرادكردنى  بؤ  ثةنايان  اليةنانة  ئةو  بةرثرسانى 
اليةكةوة  لة  ئةمةش  شار،  دةرةوةى  لة  كرد  خةَلك 
لةنَيو  اليةنانة  ئةو  ئاستى  الوازى  بؤ  نيشانةيةكة 
ئةو  تَيكدانى  ديكةوة  اليةكى  لة  شاردا،  جةماوةرى 
طةنجانى  شةوانى  خؤثيشاندانى  كةشوهةوايةى 
شارة. هَينانى اليةنطير لة دةرةوةو ناوضة دوورةكانى 
تةشةنوجء  لة  جؤرَيك  بازاإةكان  نَيو  بؤ  سلَيمانى 
بَيزارى دروستدةكاتء ئارامى ئةو دؤخة شارستانىء 

تَيكدةدات.  مةدةنيية 
شارةكانى  ناوضةو  دانيشتووانى  بةشداريكردنى 
كوردستان لة خؤشىء ناخؤشى يةكتر كارَيكى ئاسايىء 
جَيطاى رَيزة، بةآلم ئةوةى جَيطاى مةسخةرةو ثَيكةنينة 
فةرماندةيىء  ثَيشمةرطةى  فةرمانبةرء  ناضاركردنى 
بةشداريكردن  بؤ  بة ثؤشينى جلى مةدةنى  فةوجةكانة 
شةقامةكانى  نَيو  بؤ  هةناردنيانة  رَيورةسمانةيةء  لةو 

شار!
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خوشك و براياني  به إَيز 

ئه م كاته تان باش

رووبةإووي   كة  دژوار  كَيشةيةكي  
پةيوةندي   دةبَيتةوة،  هةرَيم  حكومةتي  
دراوسَيية.  هةرَيمء  دةوَلةتاني   نَيوان 
دايكي   بووةتة  كة  ئةمةش  هؤكاري  
گرفتي   جؤراوجؤر،  كَيشة و  چةندان 
بةشةريء  سياسي و  جوگرافياي  

سروشتي  كوردستاني  عَيراقة.  
عَيراقدا  لة  كورد  لةاليةكةوة 
لةطةأل  نةتةوةيية  هاوسنووري  
لة  ئَيران و  نةتةوةكةي   بةشي   سآ 
توركيا و سوريا كة بة چةندين رايةَلي  
رؤشنبيري ،  ئابوورى ،  كؤمةآليةتي ، 

پَيکةوة  بنةماَلةيي  خَيَلةكي  و   تةنانةت 
بةستراون . 

هاوسنووري   ديكةوة  لةاليةكي  
سياسية لةطةأل سآ دةوَلةتي  دراوسَيي 
لة  هةَلوَيستيان  كة  هةرسَيكيان  عَيراق 
خواستة نةتةوةييةكاني  كورد، لةئاستي  

هيواكاني  كوردا  نيية.  
لةپَيش دامةزراندني  حكومةتي  هةرَيمي  
كوردستاندا زؤري  حيزبء رَيكخراوة 
ءآلتاني   كوردستانييةكاني   سياسية 
لةسةر  بارةگايان  بنكة و  دراوسآ 

ئةرزي   كوردستاني  عَيراق هةبووة.  
كردووةتة  كوردي   كَيشةية  ئةم 
موعادةلةي   لةناو  دژوار  ژمارةيةكي  
سياسي،  ديبلؤماسي ،  پةيوةندية  
رؤشنبيري  و  تةنانةت  ئابوورى ، 

كؤمةآليةتيةکاني  دةوَلةتاني  ناوچةكةدا ، 
دوژمن  تائَيستا  بةچاوي   وايکردووة 
سةر  بؤ  مةترسي   چاوي   بة  يان 
سةيري  خؤيان،  نةتةوةيي  ئاسايشي  

 بكةن.  
هاوكَيشة  ئةم  لةطةأل  مامةَلة  چؤن 

دژوارةدا دةكرَيت ؟
هاوسةنگي   لةنَيوان  دةتوانرَيت  چؤن 
نةگونجاوةي   پَيكةوة  دوواليةنة  ئةم 

رابگيرَيت؟ هاوكَيشةكة 
سياسية  هةلومةرجة  ئةم  لةناو 
بكرآ  كة  شت  گرنگترين  ئاَلؤزةدا، 
ژيرانةية  داإشتني   سياسةتَيكي  
لة  تةندروست  هاوسةنگيةكي   كة 
بة  دراوسَيكانيةوة  هةرَيم  پةيوةندي  
لةم  کار   ستراتيژي   دةبَيت  رَيكبخات. 

بوارةدا لةسةر دووپاية دابإَيژرَيت:
ناوماَلي   رَيكخستني   يةكةم،  پايةي  
نموونةيةكي   كة  بةشَيوةيةك  خؤمانة 
پَيكةوة  ديموكراتي   هاوچةرخي  
نةتةوةي  ئارةزوومةندانةي   ژياني  
جياواز، ديني  جياواز، مةزةبي   جياواز، 
جياواز،  سياسي  بيري   فةرهةنگ و 
هاوبةش،  قازانجي   بنچينةي  لةسةر 
رَيزگرتن لة مافي   يةكتري ، رَيزگرتن لة 
پَيشكةشكردني   يةكتري،   تايبةتمةندي  
سيستمي   لة  نوآ  نموونةيةكي 
تَييدا  هَيمنانة   دةسةآلتي  كة  سياسيدا 
سةروةر  بكات،  ياسا  دةست  دةستاو 
بَيت، دوور بَيت، لة هةموو جؤرةكاني  
لةطةأل  يةكسان  رةفتاري   گةندةَلي ، 
 هاوآلتيةكاني بكات، روونيء ئاشکرايي 
ئةمة جؤرَيك  كة  هةبَيت  کارةکانيدا  لة 
دةخوَلقَينَيت،  متمانة  دَلنيايي و  لة 
ئةوةي   دراوسَيكان  لةباتي   دةشَيت 
پيالنگَيإ  نةيار و  دوژمن و  بةچاوي  
باش  دراوسَييةكي   وةك  تَييبإوانن، 
 مامةَلةي  لةطةَلدا بكةن، چونكة هةميشة 
زياتر  زؤر  ديموكراتةكان  حكومةتة 
جَيگةي   حكومةتة  ديكتاتؤرةكان  لة 

متمانة و باوةإن.  
پةيوةندي   رَيكخستني   دووةم،  پايةي  
لةإَيگةي  چ  دراوسَيكان  لةطةأل  بَيت 
چ  عَيراق و  ءةزارةتي   دةرةوةي  
هةرَيمي   نوَينةرايةتي   لةإَيگةي 
كوردستانةوة، لة بوارةكاني  ئابوورى ، 
 رؤشنبيري ، بازرگاني  سياسي، لةسةر 
قازانجي   دروستكردني   بنچينةي 

هاوبةش لةطةأل گةالني  دراوسآ.  
دروستكردني   سةرةتاي   دةبَيت  واتة 
نوآ  لة  پةإةيةكي   تازة و  ئةزموونَيكي  
پةيوةندي  كورد بة دراوسَيكانيةوة، بة 
زياتري   ديموكراتيكردني   چاككردن و 
دةست  هةرَيم  خودي   ئةزمووني  
زؤر  ديموكراتةكان  رژَيمة  پَيدةكات. 
داخراو و  ناشرينةكان  رژَيمة  لة  زياتر 
جَيگةي  متمانة و باوةإي  دةوَلةتةكانن.  . 

 

 ١ - بةکارهَيناني زمانَيكي  ديبلؤماسي و 
تةشةنوج و  زماني   لةبري   عةقآلني، 
شةرحكردني   لَيدوان و  بؤ   هةإةشة 
ئةو  لةطةأل  هةرَيم  تَيإوانيةكاني  
دةوَلةتانةدا لةسةر بنةماي  بةرژوةندي  

هاوبةشء پةيوةندي  هاوسةنگ. 
ئابوورىء  پةيوةندي   بة   ٢ - گةشةدان 
پرؤژةي  دامةزراندني  بازرگانيء 
دةوَلةتاني  لةطةأل  هاوبةش   ستراتيذي 
پةيوةندي   هةميشة  چونكة  دراوسَيدا، 
ئةوةي   بؤ  رَيطةخؤشكةرة   ئابوورى  

لَيكتَيگةيشتني  سياسي ئاسانتر بكات. 
 ٣- گةشةدان بة پةيوةندي  فةرهةنگي و 
ميللةتانةدا  ئةو  لةطةأل  رؤشنبيري  
ناوةندةکاني  زانکؤکان،  لةإَيگةي 
ميديايي،  رؤشنبيريء  زانستي، 
ناساندني   ئةوان و  بؤ  ناسيني   هةوَلدان 
پةيوةندي   هةميشة  بةوان.  ئَيمةش 
دةتوانَيت  فةرهةنگيء  رؤشنبيري ، 
ببينَيت  لةوةدا  گرنگ  دةورَيكي  
نزيك ببنةوة و  لةيةك  نةتةوةكان 
تةماشاي   تةقديرةوة  رَيز و  بةچاوي  

يةكتربكةن. 
 ٤ - كاركردن لةسةر دروستكردني  ئةو 
وتوَيژ و  بة  كورد  پرسي   كة  قةناعةتة 
رَيگةي   ديموكراتيانة چارةسةربكرَيت. 

لة  ئَيمة  بةإَيز  براياني   خوشك و 

لسيتي  طؤإان كار دةكةين بؤ:
ئةزموونَيكي   بةهَيز و  دروستكردني  
دروستكردني   بةبآ  ئةمةش  سةقامگير، 
دةوَلةتة  لةطةأل  هاوسةنگ  ئةزموونَيكي  
بآ  بة   زةحمةتة.  كارَيكي    دراوسَيكاندا 
دامةزراندني   ئةزموونَيكي   بؤ  كاركردن 
ناوخؤدا،   لة  كراوة  ديموكرات و 
لةطةأل  متمانة  دَلنيايي و  دروستكردني  
 دةوَلةتةكاني  ناوچةكةدا كارَيكي  سةختة.

ئةگةر وآلتَيكتان دةوَيت لة ئاستي  ناوخؤدا 
پةيوةنديشيدا  ئاستي   لة  ديموكرات و 
عةقآلني  و  رؤحَيكي   بة  دةرةوة   بة 
سةرةإؤييء  لة  دوور  بةرپرسيارانة و 
ليستي   بة  دةنگ  رةفتار بكات،  موجازةفة 

گؤإان بدةن. 

 نةوشيروان مستةفا لة ثةيامَيكيدا تايبةت بة  ثةيوةنــــدى لةطــةأل وآلتانى دراوســـَيدا:

كاردةكةين لةسةر دروستكردني  ئةو قةناعةتةى  كة پرسي  كورد 

بة وتووَيژ و رَيگةي   ديموكراتييانة چارةسةربكرَيت

 بة  بآ كاركردن بؤ دامةزراندني   ئةزموونَيكي  
ديموكرات و كراوة لة ناوخؤدا،  دروستكردني  

دَلنيايي و متمانة لةطةأل  دةوَلةتةكاني  ناوچةكةدا 
كارَيكي  سةختة

لةناو ئةم هةلومةرجة 

سياسية ئاَلؤزةدا، 

گرنگترين شت كة بكرآ 

داإشتني   سياسةتَيكي  ژيرانةية 

كة هاوسةنگيةكي  تةندروست لة 

پةيوةندي  هةرَيم بة  دراوسَيكانيةوة 

رَيكبخات

طؤإان بؤ؟
-١٥- 

نةذاد جةالل

ضةند كاديرَيكى ليستى طؤإان بة هاوإَييةتى فةرهاد سةنطاوى ضوونة كةالر، 
بَيشومار خةَلك دَلخؤشنء ئاثؤإاى جةماوةر شةثؤلى بذى طؤإانيان دةدا، دوو 
لة كاردانةوةدا، ليستى كوردستانى خةَلكء مووضةخؤرء  سآ رؤذ دواى ئةوة 
لة ناوضة جَيناكؤكةكان راثَيضى طةرميان كرد بؤ بانطةشة بؤ  اليةنطرى خؤيان 
ليستى كوردستانى، ضةواشةكارى طةيشتووةتة ئةو رادةيةى خةَلكانَيك نمايشت 
نيطةرانن  لةوة زؤر  ئَيمة دةزانينن  نيية، هةرضؤن  بؤ بكةن كة مافى دةنطدانيان 
بينرا  لة كةالر  بزانن ئةوةى  ئَيوةش  بكات،  بؤ  بانطةشةتان  ئامادةنيية  كة خةَلك 

دةتوانرَيت لة هةموو ناوضةكانى ديكةى هةرَيمى كوردستاندا نيشانتان بدرَيت.
بيستمان بةرنامةكةى knn (بودجةيةك لة تاريكيدا) زؤر نيطةرانى كردوون، 
هةوَلى ئةوة دةدةن كة وةآلمبدةنةوة، بةآلم ثَيش وةآلمى ضةواشةكارى حةقمانة 
ئةم  داهاتى  ئاطادارى  ئةوانةى  تائَيستا  خؤ  دةدةنــةوة؟  ضى  وةآلمى  بثرسين، 
وآلتةن بة ثةنجةكانى دةستَيك هةذمار دةكرَين، ئةى ئةوانةى لةثَيناو دةسكةوتى 
شةخسيدا شةرعيةت دةدةن بة طزىء تاآلنء بإؤ، ئَيوة طةورةترين تاوان دةخةنة 

ملى خؤتان، مَيذوو لةكةس نابورَيت...
ليستى  بؤ  سةرنجإاكَيشةكان  شوَينة  شاشةء  قؤرخكردنى  ــةرةإاى  س
كوردستانى، بيستمان لة سلَيمانى برادةرانى ثارتى طلةييان لة ليذنةى بانطةشة 
كردووةء بة يةكَيتيية هاوثةيمانةكةى خؤيان وتووة «ئَيوة وةك ثَيويست بانطةشة 
ناكةن، كةمترين وَينةى سةرؤك بارزانيتان لة سلَيمانى هةَلواسيووة»، ض بةهانةيةكة، 
هةية  ترستان  نيية  ناهةقتان  بةآلم  نةدابَيت،  لَي  وَينةيةكيان  نيية  عةمود  وابزانم 
لةوةى كة يةكَيتييةكان لة ئَيوة ثارتيتربنء نزيكتربن لة سةرؤك، ببورن خةَلك 
بة وَينةى طةورةء جوان دةنط نادات، بة ئةزمونى ١٨ ساأل حكومإانيتان خةَلكتان 
لةسةر كةمء زؤرى وَينةى سةرؤك شةإ  داواكارين  بؤية  كردة هَيزى طؤإان، 

مةكةن، ضونكة طؤإينتان نزيكة.
مةدةنييةوة  بةرطى  بة  بةزؤرء  ضةكدارةكان  هَيزة  لةوةى  ضيية  حيكمةت 
خؤم  ضونكة  طؤإانن،  زؤرينةيان  ئةوانيش  خؤ  كؤآلنةكان،  شةقامء  دةنَيرنة 
لة  كوردستانييةوة  جلى  بة  طةنجَيك  دابإابوو،  قافَلةكة  لة  ئؤتؤمبَيلَيكيان  بينيم 
جامةكةوة ملى دةرهَينابوء دةيوت: «لةبةر ئةوةى مةعاشةكةمان نةبإن خؤمان 
ئاوابوونن،  لة  ئةوانةى  ئةى  طؤإان...»،  بذى  طؤإانين،  ئَيمةش  بةفليم،  كردووة 
بإوابكةن خةَلك وشيارةء بةو كردةوانةتان ضةواشةناكرَيت، خؤ ئَيوة خؤتان بة 

شؤإةسوارى ديموكراسى دةزانن بؤ طالنتان قبوأل نيية.

(٥٧) 
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بةرةوطؤإان: بةرنامةت ضيية ئةطةر بوويت 
بة ئةندام ثةرلةمان؟

طةندةَلى  نةهَيشتنى  بؤ  كار  دةتوانم   *
ثَيشكةوتوو  بةشَيوةيةكى  بكةمء  ئيدارى 
لةسةر  بكةين  فةرمانبةران  بة  راهَينان 
لة  ئــيــداريــى  هــةَلــســوكــةوتــى  ضؤنيةتى 
ئةو  بةثَيى  حكومةت،  دامــودةزطــاكــانــى 
باش  كارَيكى  دةتوانم  هةمة  بإوانامةيةى 
لةم  ئيدارىء  كةموكورتى  ضؤنيةتى  لة  بكةم 
بكةين،  ضارةسةرى  دةتوانين  كؤمةَلطايةدا 
لة  بكةين  باشيش  طؤإانكارييةكى  دةبَيت 
لة  نةوانةى  ئةو  بؤئةوةى  زانكؤكان  واقيعى 
ئةكاديمىء  بةشَيوةيةكى  ثَيدةطةن  زانكؤوة 
زانستيانة ثةروةردة كرابَيتن لة بةشةكانياندا، 
ضونكة هةر كةموكوإييةك هةبَيت لة زانكؤدا  
لة هةموو دامودةزطاكانيش ئةم كةموكوإيية 

رةنطدةداتةوة.
بةرةوطؤإان: بةبإواى ئَيوة لةو ثسثؤرييةى 
ثةرلةمانى  لــة  هــةبــووة  كــةمــوكــوإى  تــؤ 
رابردوودا، ئايا ئَيوة دةتوانن ضارةسةرى ئةو 

كةموكورتييانة بكةن؟ 
هةميشة  ــووة  زؤرب كةموكورتيمان   *  
ــرى  وةزي لةطةأل  كؤبوونةوةكانماندا  لة 
خوَيندنى باآلو سةرؤكايةتى زانكؤ باسى ئةو 
زانكؤكانى  لة  كة  كردووة  كةموكورتياينةم 
بةتايبةتى ثالندانان هيض ساَلَيك  ئَيمةدا هةية، 
لة  كة  قوتابييانةى  ئةو  بؤ  نةبووة  ثالنَيك 
ضؤن  دةردةضـــن  ئامادةيى  شةشى  ثؤلى 
دابةشبكةن،  زانكؤكانى  لةسةر  وةربطيرَينء 
كوردستانى  كَيشةى  طةورةترين  ضونكة 
وةرطرتنى  ثالنى  زانكؤء  نةبوونى  ئَيمة 
بؤ  زانستى  سةرضاوةى  نةبوونى  قوتابيية 
خوَيندنى زانكؤكان، هةروةها بابةتى نةبوونى 
لة  خوَيندن،  سةرةكييةكانى  ثَيداويستيية 
بخرَينة  هةوَلةكان  هةموو  ثَيويستة  راستيدا 
طةإ بؤ طةإاندنةوةى ئاستى زانستى قوتابى، 
هةَلوَيستى مامؤستاى زانكؤ زؤر الوازة، قةت 
هةَلبإن  دةنط  زانكؤ  مامؤستايانى  بينيوتة 
زؤر  حيزبى  ثَيوةرى  خراثة؟  ئــةوة  بَلَين 

زاَلة  حيزبى  ثَيوةرى  وايلَيهاتووة  كاريطةرةء 
بةسةر ثَيوةرى زانستى، ئينتيماى حيزبى زؤر 
كاريطةرة، مامؤستا هةية قوتابى خؤى بووةتة 
سةرؤكى بةشةكةى، ئةمة تةنها لةبةرئةوةى 
ئينتيماى بؤ حيزبَيكى دياريكراو نيية، هةروةها 
اليةنى يةكَيتى قوتابيان لة زانكؤى سةالحةدين 
بإيارةكانى  لة  ــات،  دةك زؤر  تةداخولَيكى 
زانكؤء بةشةكان، رَينمايى لةسةر ئةوكةسانة 

جَيبةجَيدةكرَيت كة ثشتطيريان نيية.
زانكؤ  مامؤستايةكى  وةك  بةرةوطؤإان: 
كة  واقيعةى  ئةو  طؤإينى  بؤ  ضيية  ثالنت 

هةية؟
* بة بؤضوونى من بؤ ضارةسةركردنى ئةو 
كَيشانة بة ثلةى يةكةم دةبَيت هيض ثَيوةرَيكى 
جيابكرَيتةوة  حيزب  نةمَينَيت،  حيزبى 
هةموو  ــتــةوة،  دووربــخــرَي حكومةتء  لة 
بطؤإن  واقيعة  ئةو  هةوَلدةدةن  ئةوكةسانةى 
كة  دةكةن،  دروست  بؤ  كَيشةيان  حيزبيةكان 
زانكؤى  لة  دةكــةم  طؤإانكارى  لة  باس  من 
سةالحةدين ماناى ئةوةنيية من دذى حكومةت 
كار دةكةم، بةَلكو بة ثَيضةوانةوة من دةمةوَيت 
لةناو  بطَيإَيت  خؤى  رؤَلى  طرنطة  ثَيطة  ئةو 
زانكؤ  مامؤستايانى  راستيدا  لة  كؤمةَلطادا، 
دةترسن لة مووضة بإينء لة خانو دةركردنء 
ضةندين شتى ديكة، هةر بةو هؤيةشةوةية كة 
نيية، قسةيةك هةية دةَلَيت: «لةو  هةَلوَيستيان 
دةرياية مةترسآ كة دةنطى هةية، لةو دةرياية 
بةردةوام  ئةطةر  بَيدةنطة»، ضونكة  كة  بترسآ 
نيشاندانى  بةرامبةر  لة  هةبَيت  رَيطريية  ئةو 
هةَلوَيستيش  ئةطةر  هةروةها  هةَلوَيست، 
ثَيويستة  بةَلكو  لَيإاناطيرآ،  طوَيى  هةبَيت 
وةربطيرَين،  بةهةند  هةَلوَيستانة  ئةو  هةموو 
دةبَيت ئةو كَيشانةى كة هةية ضارةسةربكرَين 
كَيشانة  ئةو  ئةطةر  بَيت،  طوَيطرتن  تةنيا  نةك 
هةروا بةردةوام بن رؤذَيك دَيت ئةو طرفتانة 
دةتةقنةوةو ئةو كات ناتوانين كؤنترؤَلى لةسةر 
بةشدارى  زانكؤ  مامؤستاى  ثَيويستة  بكةين، 
هةر  دواتر  بؤئةوةى  بإيارةكان  لة  ثَيبكرَيت 

بإيارَيك دةرضوو دذى نةوةستَيتةوة.

طؤِرانكاريي 
لة زانكؤكاندا دةكةين

سازدانى: ئارام شَيخ وةسانى

د.جوان ئيسماعيل:

كانديدةكانى ليستى طؤأان

خةَلك ئةزموونى لةطةأل دةسةآلتدارانى ثَيشوو 
هةيةء دةزانن ناتوانن شتَيكى عةجايبتر بكةن 

لةوةى ثَيشتر كردوويانة

عةلى بابةكر:

ليستى  كانديداكانى  لة  يةكَيك  وةك  بةرةوطؤإان: 
طؤإان، طرنطىء زةروريةتى ئةو ليستة بؤ واقيعى ئةمإؤى 

هةرَيمى كوردستان لةضيدا دةبينيت؟
دادء  ئةو  ئةنجامى  لة  طؤإان  ليستى  هاتنةكايةى   *
كة  دَيت  كوردستانةوة  خةَلكى  كؤمةآلنى  بَيزارييةى 
دروستبووة  كورديدا  دةسةآلتى  ساَلى   (١٨) لةماوةى 
خراثةى  دؤخة  طةندةَلىء  عةدالةتيء  نا  ئةو  لةبةرامبةر 
ئةو دةسةآلتة ثةيإةويكردووة، لَيرةشةوة ليستى طؤإان 
هاتووةتة  كوردستان  خةَلكى  ذيانى  زةروريةتَيكى  وةك 
ديموكراسىء  ضوارضَيوةيةكى  لة  مةيدانةكةوةء 
كَيبإكآ  دةطةيةنَيتء  بةخةَلك  خؤى  ثةيامى  مةدةنيانةدا 

دةكات لةسةر كورسييةكانى ثةرلةمانى كوردستان. 
كارنامةء  باسدةكرَيت  كة  ــةوةى  ئ ــؤإان:  ــةرةوط ب
بةرنامةى ليستةكةتان تا رادةيةكى باش طرنطى بةهةموو 
داوة،  كوردستانى  هةرَيمى  ثَيكهاتةكانى  توَيذء  ضينء 
واتة خواستةكاني تةواوى ثَيكهاتةكان لةبةرضاو طيراوة، 
ثَيتواية ئةم كارنامةية تاضةند خزمةت بة واقيعى هةرَيم 

دةكات؟
كارنامةيةكى  طؤإان،  ليستى  كارنامةى  بَيطومان   *
نةتةوةء  ثَيكهاتةء  ذيانى  اليةنةكانى  هةموو  ضإوثإةء 
لةوةى  جطة  داوةتةوة،  رةنطى  تَييدا  نةتةوةييةكان  كةمة 
شؤإبووةتةوةء  اليةنانةدا  ئةو  كةلةبةرةكانى  كونء  بة 
ضوارضَيوةيةكى  لة  لةسةركراوةء  قسةى  بةخاَلى  خاأل 
كوردستان،  خةَلكى  بؤ  شيكراوةتةوة  مةنتقيدا  زانستىء 
بؤية ئةو بةرنامةء ئةو بةَلَينانةى بةخةَلكيش دةدرَيت لة 
ئايندةدا تواناى جَيبةجَيكردنيمان هةيةء دةتوانَيت طؤإان 
بةو  متمانةى  كوردستان  خةَلكى  ئةطةر  ثَيشمواية  بكات. 
تةواوى  كاريطةرى  كارنامةكةي  ئةوا  بةخشى،  ليستة 
خزمةتى  دةبَيتء  هةرَيم  داهاتووى  واقيعى  لةسةر 

دةكات.
بةرةوطؤإان: كةواتة جياوازى كارنامةى ليستى طؤإانء 
ثةرلةمان  هةَلبذاردنى  ديكةى  بةشداربووةكانى  ليستة 

ضيية؟
كوردستان  خةَلكى  ئاشكراية  روونء  ــةوةى  ئ  *
هةيةء  ثَيشوو  دةســةآلتــدارانــى  لةطةأل  ئةزموونى 
ثَيشتر  لــةوةى  عةجايبتر  شتَيكى  ناتوانن  دةزانرَيت 
كردوويانة بكةنء بخوَلقَينن، ديارة ئةوةى ثَيشتريش ئةو 
خةَلك  ناإةزايى  مايةى  بووةتة  كردوويةتى  دةسةآلتة  
نةك دةستخؤشى، ضونكة كاربةدةستان هةميشة بةدواى 
كةمتر  بوونء  خؤيانةوة  شةخسييةكانى  بةرذةوةنديية 
بيريان لة بةرذةوةندى طشتى خةَلك كردووةتةوة، بةآلم 
ليستى طؤإان ض وةك بزووتنةوةيةكى جةماوةرى ض وةك 
ثشتطيريية  ئةو  لةئةنجامى  نوآء  سياسى  دياردةيةكى 
ئةوةى  ئومَيدى  هةيةتى  جةماوةريية زؤرة خؤبةخشةى 
كارنامةكةشى  خةَلكء  متمانةى  جَيطةى  ببَيتة  لَيدةكرَيت 
بير  تيؤرييةكةى،  بوارة  لة  بةر  داإَيذراوة  بةشَيوةيةك 
لة واقيعء مةوداى جَيبةجَيكردنى كراوةتةوة، هاوكاتيش 
لة  بــةر  دةدات  ئَيمة  بةرنامةكةى  بة  دةنــط  ــةوةى  ئ
دةبَيتء  ئَيمةدا  لةطةأل  لَيثرسينةوةى  تواناى  هةرشتَيك 
ضاودَيرَيكى هةميشةييمان دةبَيت بؤئةوةى بةردةوامبين 

لة خزمةتكردنى جةماوةرةكةمانء سأل نةكةينةوة.
بة  جةماوةر  متمانةى  ئــةوةى  دواي  بــةرةوطــؤإان: 
ثَيشينةييةكانتان  لة  ئةركة  طرنطترين  لة  دةستدةهَيننء 

ضين؟
طةورة  بؤشاييةكى  نالةبارةء  مووضة  سيستمى   *
كارمةندانء  لة  لةنَيوان مووضةى ذمارةيةكى زؤر  هةية 
بةرامبةر ذمارةيةكى كةم لة بةإَيوةبةرةكان، كة ثَيكهاتةى 
بة  ثَيويستيان  زةحمةتكَيشنء  خةَلكى  زؤرينةى  يةكةم 
هاوكاريية، ئةمةش بؤية ئةركَيكى طرنطة، ضونكة زؤرينةى 
خةَلكى كوردستان بؤ بذَيوى ذيانيان ثشتيان بة مووضة 
ــةروةرى  دادث بةشَيوةيةكى  ثَيويستة  بؤية  بةستووة 

بوذانةوةى  بكرَيت،  سيستمة  ئةو  بؤ  ثَيداضوونةوة 
كةرتةكانى كشتوكاألء ثيشةسازي، بنةبإكردنى طةندةَلىء 
بؤ  هةوَلدان  بودجةدا،  لة  شةفافيةت  دةستةبةركردنى 
لَيثرسينةوة لةطةأل ئةو كاربةدةستانةى كة لةسةر ماألء 
سامانى طشتى دةوَلةمةندبوونء بةرثرسياريةتى خؤيان 
لةئةركة  بةشَيك  ئةمانة  بيرضؤتةوة،  ميللةت  لةبةرامبةر 

طرنطةكانى ئَيمةن.
بةرةوطؤإان: ئةطةر طةيشتنة ثةرلةمان ض وةك (هَيزى 
كارا يان ئؤثؤزسيؤن)، بةَلَين دةدةن بةرطرى لة عةدالةتى 
ئيدارييةكان  سياسىء  بوارة  لة  شةفافيةت  كؤمةآليةتىء 

بكةن؟
* وةكو يةكَيك لة كانديدةكانى ليستى طؤإان، لةالى 
خؤمةوة ثَيم باشة ئةطةر متمانةى جةماوةرم بةدةستهَينا 
سامانم  سةروةتء  هةموو  ثةرلةمان  بؤ  ضوونم  ثَيش 
خولى  تةواوبوونى  دواى  بكرَيت،  ئاشكرا  خةَلك  بؤ 
خةَلك،  بةرضاوى  بخرَيتةوة  سامانةكةم  ثةرلةمانيش 
زيادكردنى  خةريكى  لةوماوةيةدا  بزانرَيت  بؤئةوةى 
هَينانةدى  ميللةتةكةمء  هى  يان  بوون  خؤم  سامانى 
خزمةتكردنء  ئَيمة  ئامانجى  جــةمــاوةر،  خواستى 
ــانء  رووةك لةهةموو  شةفافيةت  دةستةبةركردنى 

ثاراستنى مافى يةكسانى هةموو خةَلكة.
بةرةوطؤإان: دانيشتووى رانيةى دةروازةى راثةإينيت، 
ثَيويستىء  خواستء  تاضةند  لةوشارة  كانديدَيك  وةك 

داواكارييةكانى جةماوةرى رانية لةبةرضاو دةطرن؟
بةرطرى  كوردستانيمء  من  شتَيك  لةهةر  بةر   *
ناوضةطةرَيتيم،  دذى  دةكــةمء  كوردستان  لةهةموو 
وةك  رانية  هةية،  راستةييةك  رانيةش  خةَلكى  وةك 
ناوضة لةو ناوضانةية كة بةتةواوى فةرامؤشكراوةء لةو 
نواندووة،  ئيدارييان  سياسىء  هةَلوَيستى  رووةشةوة 
خةَلكةكةى  بووة  قةزا  يةكةم  وةبيرهَينانةوةش  بؤ 
لة  خزمةتطوزارى  كةمى  دذى  كردووة  خؤثيشاندانيان 
مانطى ٦ ى٢٠٠٦دا.  رانية خؤشى وةك يةكَيك لة قةزاكانى 
نزيك لة طردةكةء ليستى طؤإان ناوى رؤيشتووة، بؤية 
زؤرجار حيزبى دةسةآلتدار لة رووى سياسييةوة زياتر 
وةك  ئةوخةَلكةش  خواستى  بؤية  فةرامؤشيكردووة، 
ثةرلةماندا  لة  خؤنةويست  شؤإشطيإء  جةماوةرَيكى 

بةرطرى لَيدةكرَيتء لةبةرضاودةطيرَيت.

ثرؤفايل:د.جوان ئيسماعيل عةزيز 
ماستةر لة زانكؤى بةغدا 

دكتؤرا لة بوارى كارطَيإى لة زانكؤى سةالحةدين 
بؤ ماوةى (٢٥) ساَلة مامؤستاية لة زانكؤى سةالحةدين 

بؤ ماوةى دوو ساأل سةرؤكى بةشى كارطَيإى زانكؤى سةالحةدين بووة

سازدانى: دلَير عةبدولخالق

ثرؤفايل:
عةلي بابةكر هؤمةر

١٩٧٢ لة رانية لة دايكبووة
دةرضووي كؤلَيذي ثةروةردةي زانكؤي سلَيمانيية

مامؤستاية لة ثةيمانطاي ثةروةردةي وةرزشي رانية

رانيةهةولَير
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خةيرى  طؤإاندا،  بــةرةو  ديدارَيكى  لة 
كاروبارى  ثَيشووى  بةإَيوةبةرى  شنطالى 
حكومةتى  ئةوقافى  وةزارةتى  لة  ئَيزدييةكان 
ئَيزدييةكان  ــات،  دةك بةوة  ئاماذة  هةرَيم، 
لةذَير  هةرَيم  ديكةى  دانيشتوانى  لة  زياتر 
دةسةآلتى حكومةتى هةرَيمء ئةو دوو حيزبة 
خزمةتطوزارييةكان  كةمى  كَيشةء  دووضارى 
لةناو  طــةورة  ناإةزايةييةكى  بوونةتةوةء 
دانيشتووانى ئَيزدييةكان دروستبووة بةرامبةر 
ئةو ناعةدالةتييةى دةسةآلت ثةيإةويكردووة. 
طرنطىء  طؤإان  ليستى  ثَييواية  هاوكاتيش 
بايةخى بَيسنوورى بؤ ئَيزدييةكان هةية، زؤر 
ليستةوة  بةو  ثةيوةندييان  دانيشتووانيان  لة 

كردووةء متمانةى ثَيدةبةخشن.
بةرةو طؤإان: ئَيستا لة هةرَيمدا شةثؤلَيكى 
خزمةتطوزارى،  كةمى  لة  ناإةزايى  طةورةى 
نةبوونى يةكسانىء ال لَينةكردنةوة لةخةَلكى 
حكومةتء  بةرامبةر  كةمدةرامةت،  هةذارء 
ئةو  ئايا  دروستبووة،  هةرَيم  دةسةآلتى 
وةك  طرتووةتةوة،  ئَيزدييةكانيشى  ناإازيية 

ثَيكهاتةيةكى طرنطى هةرَيم؟
- بةَلَى ئةو حاَلةتة لةناو ئَيزديةكان زياتر لة 
ناوضةكانى ديكةى كوردستان رةنطيداوةتةوة، 
ضونكة كةمتةرخةميةكانى دةسةآلتء حيزبة 
كوردييةكان لةو ناوضانةى ئَيزدييةكانى تَييدا 
هيض  تائَيستا  نموونة  بؤ  زياترة،  نيشتةجَين 
لةكاتَيكدا  ئاوةداننةكراوةتةوة،  طوندَيكمان 
كة  دهــؤك  ثارَيزطاى  ديكةى  دَيهاتةكانى 
هةموويان  تَيدانيشتةجَين  مسوَلمانةكاني 
هيض  ــةروةك  ه ــدراوة،  ثــَي ــان  زؤري طرنطي 
ذيانى  بذَيوى  باشكردنى  بؤ  نةبووة  هةوَلَيك 
خَيزانة ئَيزدييةكانء دةتوانم بَلَيم بة هاوآلتى 
لةوةى  جطة  كــراوة،  بؤ  حيسابيان  دوو  ثلة 
سنوورى  لة  ئاينيشةوة  جياوازى  بةهؤى 
نيية،  باش  ئيزيدةكان  بارودؤخى  بادينان 
تةنانةت كرَيكارة ئَيزدييةكان لة شنطالةوة كة 
(٩) كاتذمَير لة سلَيمانييةوة دوورة، دَينة ئةو 
شارة كرَيكارى دةكةن، ضونكة هةَلسوكةوتيان 
ناوضةكانى  كة  كاتَيكيش  باشة،  لةطةَلياندا 
ئازادكران،  تلكَيف  بةعشيقةء  شنطالء  وةكو 
زؤر ئيهانة بة كوردة ئَيزدييةكان كرا هةر لة 
ضةككردنى خةَلكء زيندانيكردنء ئيهانةكردن. 
هةية  ئةوةى  خزمةتطوزاريشةوة  لةبارةى 
خزمةتطوزارى  حيزبييةء  خزمةتطوزارى 
ثارتى  ئةوةى  هةروةها  نيية،  بوونى  حكومى 
تةسكيةى نةكات دانامةزرَيت بةو هؤيةشةوة 
دووضـــارى  زؤر  بــةإَيــذةيــةكــى  طةنجان 

تةندروستىء  لــةإووى  بوونةوة،  بَيكاريى 
هةية  ناحية  تةنانةت  خراثن،  ثةروةردةشةوة 

ثزيشكَيكى تَيدا نيية.
بةرةو طؤإان: زياتر لة (٣٠) هةزار هاوآلتى 
هةَلبذاردنى  لة  بةشدارى  دةتوانن  ئَيزدى 
لةم  بكةن،  هةرَيمدا  سةرؤكايةتى  ثةرلةمانء 
جدىء  ليستة  لةو  يةكَيك  هةَلبذاردنةشدا 
جةماوةرييانةى بةشداري دةكات ليستى طؤإانة، 
كة داواى عةدالةتء رةخساندنى هةلى وةك يةك 
رَيوإةسمء  لة  هاوكاتيش  هةرَيمدا،  لة  دةكات 
دةقة ئايينيةكانى ئَيوةشدا عةدالةتء يةكسانى 
زؤر طرنطى ثَيدراوة، با بزانين ئَيزدييةكان كة 
كوردى رةسةنن، تاضةند متمانةى خؤيان بةو 

ليستة دةدةن؟
- راستة، دةقة ئايينيةكانمان زؤر جةخت لة 
دادثةروةريىء يةكسانىء رةضاوكردنى ذيانى 
هةذارانء ذيانى بآ دايكء باوكان دةكاتةوة، 
قةوارةيةكى  لــةوةى  بةر  طؤإانيش  ليستى 
رؤشنبيريىء  شؤإشَيكى  بَيت،  هةَلبذاردن 
مةدةنيية بؤ خةَلكى زةحمةتكَيشء مافخوراوة 
بادينانيش  ئيزيدييةكانى  بؤية  هةَلطيرساوة، 
ئاطادارى  دةإواننء  ليستة  لةو  بايةخةوة  بة 
هةر  هةية،  بةرفراوانى  جةماوةرَيكى  ئةوةن 
ذيانء  دةبَيت  ثَييانواية  ئَيزدييةكانيش  وةك 
طؤإانى  ئَيزدييةكانيش  مافةكانى  طوزةرانء 
زؤريان  ذمارةيةكى  بؤية  هةر  بةسةردابَيت، 

كة  كـــردووة  ليستةوة  بــةو  ثةيوةندييان 
لة  ئةوةى  ئامانجى  بة  هةية،  ثَيى  متمانةيان 
سايةى دةسةآلتَيكى عادلء دادثةروةر هةموو 
ثَيكةوة  هةرَيم  جياوازةكانى  نةتةوة  ئايينء 

بذينء مافخوراو نةبن.
كورد  طةورةكانى  سةركردة  طؤإان:  بةرةو 
بة (حيزبىء حكومى)يةوة، زؤر بة شانء باَلى 
خةَلكى ئَيزدييدا هةَلدةدةنء هةميشة جةخت 
لة ثاراستنى مافةكانيان دةكةن، ئايا ئةو فؤرمة 
ئَيزييديةكاندا  ذيانى  لة  تاضةند  كردنة  قسة 

رةنطيداوةتةوة؟
كــوردء  سةركردةكانى  ــةداخــةوة،  ب  -
تَيناطةنء  ئَيزديةكان  لة  حيزبةكة،  دوو  هى 
دةدةنء  بنةماَلة  سآ  تا  بةدوو  طرنطى  تةنيا 
واتة  فةرامؤشكردووة،  ديكةيان  خةَلكةكةى 
خانةدانةيةء  خةَلكة  ئةو  بؤ  هةر  مافةكانيان 
سآ  ئةو  هةموويان  ئَيزدييةكان  ــن  وادةزان
دووةمــى  يةكةمء  خولى  لة  بنةماَلةيةن. 
كانديدكراوة،  ئَيستاش  ئةوةى  ثةرلةمانيشء 
ويراسى  بة  ــراوةء  دان بنةماآلنة  لةو  تةنيا 
بؤيان ماوةتةوة!؟ كةواتة حيساب بؤ ضةندين 
هؤشيارناكةن  بإوانامةء  خــاوةن  كاديرى 
جطة  ئَيزديةكانن،  فةقيرى  خةَلكى  كؤإى  كة 
ئةو  نوَينةرايةتى  ناتوانن  كةسانة  ئةم  لةوةى 
حيزبةكانء  نوَينةرايةتى  بةَلكو  بكةن،  خةَلكة 
خةَلكةكةى  دةكةنء  بنةماَلةكانيان  دواتريش 

ئةو  دةرفةتة  ئَيستا  بؤية  بيرضووة،  ديكةيان 
هيض  تائَيستاش  بكةن.  طؤإان  لة  روو  خةَلكة 
ئَيزدييةكان،  نةدراوةتة  سياسى  ثؤستَيكى 
تةنانةت ئةو وةزارةتء ثؤستانةي كة هةشن 
تةنيا رةمزيينء بؤ ئةوةيةدةسةآلتى كوردى 
ئَيزدييةكان  مافى  بَلَين  راطةياندنةكانةوة   لة 
لةبةر  نةخوراوة، نموونةى زؤر لةو رووةوة 
كاروبارى  بةإَيوةبةرى  ساأل  ضوار  دةستة: 
ئةوقافى  ـــى  وةزارةت لة  ــووم  ب ئَيزدةكان 
حكومةتى هةرَيم تةنيا كةسَيكم بؤ دانةمةزرا!؟ 
مافى  هةية  كوردستاندا  لة  مزطةوت   (٤٠٠٠)
نةدرا،  ئَيمة  بة  ثةرستةطةيةك  دروستكردنى 
تةنانةت ثَيويستىء رايةخةى ثةرستةطةشمان 
بةَلكو  ئــةوة،  هةر  نةك  نةكراوة،  دابين  بؤ 
شَيخان  لة  دةكرَيت  ئَيزديةكان  لة  غةدريش 

بؤ  داطيردةكرَيت،  ئَيزدييةكان  زاري  زةوىء 
بةرثرسَيكى  دووشيوان  طوندى  لة  نموونة 
طـــةورةى  ــةكــى  ــي زةوي ــووة  ــات ه حيزبى 

داطيركردووةء طوندى لَيدروستكردووة.
بةرةو طؤإان: كةسايةتيية ئايينيةكان ضؤن 

ئةم واقيعةيان قبوَلكردووة؟
حيزب  لة  مووضة  بابةشَيخ  ميرء   -
وةردةطرنء ضاوثؤشيان لةو واقيعة كردووة، 
حيزبةكان هةموو شوَينةكانيان داطيركردووة، 
لة  هةية  روحانيمان  ئةنجومةني  تةنانةت 

كؤمةَلَيك كاديرى ثارتىء يةكَيتى ثَيكهاتووة.
بةرةو طؤإان: دوو بةرثرسيارَيتى طةورةت 
يةكَيتيدا  ئةوقافء سكرتاريةتى  وةزارةتى  لة 
لة  وازتهَيناوة ثشتطيرى  ئَيستا  بةآلم  هةبووة، 
ليستى طؤإان دةكةيت، ئايا ئةو ليستة ض ثةيامء 
بةرنامةيةكى طرنطى هةية، كة دةتوانَيت هةموو 

ثَيكهاتةكان لةذَير ضةترةكةيدا كؤبكاتةوة؟ 
- بةرنامةى ليستى طؤإان وةك ضؤن بؤ 
ئَيزدييةكانيش  بؤ  طرنطة،  كوردستان  هةموو 
وةك بةشَيك لةو هةرَيمة طرنطى بَيسنوورى 
هةية، لةوانة جياكردنةوةى دةسةآلتى حيزبء 
حكومةت لة ناوضة ئَيزدةي نشينةكان، ضونكة 
هةر دةسةآلتى حيزبى هةيةء ئةوةى ثَييدةوترآ 
حكومى هةر بةناوى حيزبةوة دةكرَيت، ئةطةر 
طرنطة،  هةموومان  بؤ  هةبَيت  ــةروةرى  دادث
رَيزطرتن لة ئايينء كةمةنةتةوةكان ديسانةوة 
بؤ ئَيمة زؤرطرنطة، ضونكة ئَيزديةكان ئايينَيكى 
نزيكةى  دةطاتة  كة  هةية  كةميان  ذمارة  بة 
ئةوةى  بؤ  وةك  هةر  كةسَيك،  هةزار   (٦٠٠)
لة  بين  يةكسان  يــةكء  ثلة  هاوآلتى  ببينة 
ليستة  بةو  دةنط  دةبَيت  ئةركةكانمان  مافء 
بدةين، بؤ ئازادى تاكيش ديسانةوة ئةو ليستة 
طرنطى خؤى هةية، ضونكة تائَيستا خةَلكى ئَيمة 
ناتوانن بة ئازادانة قسةبكةن، بةآلم لة ناخةوة 
توإةيية  ئةو  دةمَيكة ضاوةإَين  توإةنء  زؤر 
ئةو  دةبَيتة  طؤإان  ليستى  بؤية  كردار،  بكةنة 
خةَلكى  هةموو  ثَيش  دةبَيت  كة  سةكؤيةى 
رةسةنن  كوردى  كة  ئَيزدييةكان  كوردستان، 

دةنطى ثَيبدةن.

بةأَيوةبةرى ثَيشووى كاروبارى ئَيزدييةكان لة وةزارةتء سكرتاريةتي تالَةباني:

خةلَكي شةنطالء ئَيزدييةكان دةنط بة ليستي طؤأان دةدةن

بةرنامةى ليستى 

طؤإان وةك 

ضؤن بؤ هةموو 

كوردستان طرنطة، بؤ 

ئَيزدييةكانيش وةك 

بةشَيك لةو هةرَيمة 

طرنطى بَيسنوورى 

هةية

ثرؤفايل:
خةيرى حةسةن خةليف (خةيرى شنطالى)، ١٩٦٦ لة طوندى كةيسآ- شنطال 
لةدايكبووة، دةرضووى كؤلَيذى ثؤليسى قةآلضواالن ١٩٩٨، بةكالؤريؤسى 
كاروبارى  طشتيى  بةإَيوةبةرى  ثَيشتر  سلَيمانى،  زانكؤى  راطةياندن- 
كاروبارى  مةكتةبى  ئةندامى  ئةوقاف،  وةزارةتى  لة  بووة  ئَيزدييةكان 

ئَيزديةكان بووة لة سكرتاريةتى جةالل تاَلةبانى.

سازدانى: دلَير عةبدولخالق

ثشدةر  ـــةرى  دةظ خةَلكى 
ـــةجـــؤشء خـــرؤشـــةوة  ب
طؤِران  ليستى  لة  ثشتطيرى 
دةكةنء خةونء ئاواتةكانيان 
طؤِراندا  ليستى  بةرنامةى  لة 
ــةوة، هـــةر بــةم  ــن ــن ــي دةب
خةَلكى  لة  داوا  هؤيةشةوة 
ليستى  ــةن  دةك كوردستان 
خؤيان  ليستى  بة  طــؤِران 
مانطة  ئــةم  ٢٥ي  بــزانــنء 

دةنطى بؤ بدةن.

ثـشـدةر: بـةلَـَي بـؤ طـؤأان
ثشدةر:دلَير عةبدولخالق

قادر رةسوَل 
(كةسوكارى شةهيد)

دواى ئةوةى بةرنامةى ليستى طؤإانم 
ثَيبدةم،  دةنطى  بإيارمدا  خؤَيندةوة 
شةهيدَيك  كةسوكارى  وةك  ضونكة 
لةخواستى  طوزارشت  بةرنامةكةيان 
هةموو كةسوكارى شةهيدان دةكات، 
بةتايبةت جياوازى نةهَيشتن لةنَيوان 
شةهيدانى  ســةركــردةو  شةهيدى 
هةر  شةهيد  لةراستيدا  ضونكة  ديكة، 
شةهيدة. بةشَيوةيةكى طشتيش خةَلك 
ضةندين ساَلة رةخنةى لةو دةسةآلتة 
هاتووةتة  هةَلبذاردن  ئَيستا  هةية، 
طلةيىء  با  دةرفةتَيكة،  ثَيشةوةء 
طازندةكانمان بكةين بة دةنطء ليستى 

طؤإانى ثَى سةربةخةين.

عةبدوَلآل محةمةد 
(مامؤستا لة ناحيةى هَيرؤ)

حكومةتى هةرَيم لةئاستي ثَيويستدا 
نةبووة، دواى (١٨) ساأل تائَيستاش 
ــاى  كــارةب ئــَيــمــةدا  لةناحيةكى 
نةخؤشخانةمان  نيية،  نيشتمانى 
ضةندين  ساوايانء  باخضةى  نيية، 
كة  هــةيــة  ديــكــةمــان  ثَيويستى 
بةآلم  بةَلَينمانثَيدراوة،  ضةندينجار 
ليستى  جَيبةجَينةكردووين،  بؤيان 
طؤإان دةتوانَيت بة بةرنامة كار بؤ 
ضارةسةركردنى كةموكورتييةكانى 
بكاتء  ناوضةكان  دانيشتووانى 
دةنط  هةموومان  خؤيةتى  لةجَيى 

بةليستى طؤإان بدةين.

مةال زةيف ئيبراهيم 

بةطؤإانة،  ثَيويستمان  ئةمإؤ 
باشكردنى  بةئامانجى  طؤإانيش 
ذيانى خةَلك، رةضاوكردنى يةكسانى، 
بة  دةســةآلتــةوة  لةاليةن  ميللةت 
ئَيمة  بةآلم  سةيربكرَيت،  يةكضاو 
يةكسانى  نة  دةبينين  ساَلة   (١٨)
هةيةء نة حساب بؤ خةَلك دةكةنء 
ئيش  خةَلكيش  لةبةرذةوةنديى  نة 
كةواتة  هةية..  ناهةقى  بؤية  دةكةن، 
هةقة ضاو لةو ناهةقيانة نةثؤشينء 
طؤإان،  ليستى  بؤ  دةنط  بيكةينة 
قؤناغة  ئةم  بؤ  بةراستى  ضونكة 
هةر ئةو ليستة طؤإانء ضاكسازيى 

ثَيدةكرَيت. 

عائيشة مةحمود 
(خوشكى شةهيد سنةوبةر)

رَيبازى  لةسةر  هةر  داهاتووش  ئَيستاء 
رَيبازةش  ئةو  لةسةر  هةر  كؤمةَلةبووينء 
دةمَينينةوة، ئَيستا كة ثَيشإةوانى ئةو رَيبازة بة 
ليستَيك بةشداريى لة هةَلبذاردنى ثةرلةماندا 
بؤ  منداَليشم  ماألء  خؤمء  دةنطى  دةكــةن، 
هةَلقوآلوى  ليستى  ضونكة  طؤإانة،  ليستى 
ليستى  شةهيدانء  ليستى  جةماوةرة،  ناخى 
ليستى  هةذارة،  خةَلكى  ليستى  ثَيشمةرطةء 
نةهَيشتنى طةندةَلىء ضةسثاندنى يةكسانيية. 
داهاتى  هةية  ئَيستا  دةسةآلتةى  ئةو  سةيرة 
بؤ  خؤمان  ثارةى  ثَيإةوانابينن،  خؤشمان 
بةسةردا  منةتمان  كةضى  بةثإؤذة  دةكةن 
دةكةن، بؤية ئَيستا دةنطى هةموومان بؤليستى 

طؤإانة، بةتايبةت كةسو كارى شةهيدان.

دَلشاد قادر (مامؤستا)

ســاَلــى   (١٨) ـــةمـــاوةى  ل
ــى  ــةآلت حــوكــمــإانــى دةس
ئةوتؤمان  طؤإانَيكى  ئةمإؤ، 
ئَيستا  ــردووة،  ــةك ن ــةدى  ب
لةثَيشة،  هةَلبذاردنمان  كة 
تاكة  مامؤستايةك  وةك 
بؤ  بكةم  ــةدى  ب هيوايةك 
طؤإانداية،  ليستى  لة  طؤإان 
ليستة  ــةو  ب دةنـــط  بــؤيــة 
لةسةرجةم  داواش  دةدةمء 
كؤمةَلطا  توَيذةكانى  ضينء 
بةليستى  بدةن  دةنط  دةكةم 
ثَيويستى  ضونكة  ــؤإان،  ط

هةموومانة.



رَيشاوى،  عةبدوَلآل  ديمانةيةدا  لــةم 
ئيسالمى  زانكؤى  دةرضووى  رؤذنامةنووسء 
بةغدا تيشك دةخاتة سةر ثَيويستيى طؤإانء 
حوكمإانى  ئَيستاى  سيستمى  لة  طؤإين 
ليست  تةنيا  «طؤإان  ثَيشيواية  كوردستاندا، 
نيية، بةَلكو بزوتنةوةيةكى ميللييةو ناونيشانى 

قؤناغَيكة».
لةدذى  ثإوثاطةندانةى  بةو  سةبارةت 
(طؤإان)يش دةكرَين، دةَلَيت: «ئةو عةقَليةتةى 
دوَينآ ثإوثاطةندةى خيانةتى بؤ بزووتنةوةى 
ئيسالمى دةكرد، ئةمإؤ ثإوثاطةندةى تةكفيرو 

كافركردن بؤ ليستى طؤإان بآلودةكاتةوة».
بَيدةستنوَيذةوة  بةدةستى  «ئـــةوان 
كةرةستةيةكى  وةك  دةبةنء  ئاين  بؤ  دةست 
ثإوثاطةندة بةكاريدةهَينن، ئةمةش تاوانَيكة 
ئاين  بةرامبةر  خةَلكء  بؤضةواشةكردنى 

ئةنجامى دةدةن» 

لةثَيشةوا  يةكَيك  كوإى  كة  رَيشاوى،  
موسليمين)ى  (ئيخوان  ناودارةكانى  دَيرينء 
رَيشاوى-٢٠٠١كؤضى  كوردستانة(م.عومةر 
دوايي كردووة) ثَييواية طؤإين داخوازييةكى 
مَيذووش  دةكاتء  داواى  ئاينيش  طشتييةو 
بزووتنةوةيةكى  طؤإانيش  دةيسةثَينَيت، 
ئايدؤلؤذيا  توَيذو  ضينء  لةهةموو  ميللييةو 
خةمء  تَيدايةو  كوردستانى  جياوازةكانى 

طرفتى هاوبةش دروستيكردووة.
طؤإان  دةثرسين  سةرةتا  بةرةوطؤإان: 
بؤكوآ  ريشةى  رةطو  ئاينةوة  روانطةى  لة 
دةطةإَيتةوة، بة وةبيرهَينانةوةى ئايةتى (ان 

اهللا اليغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم).
ئةو  طؤإان،  لةضةمكى  قسةكردن  بؤ   *
لةسورةى(رعد-ئايةتى ١١) هاتووة  ئايةتةى 
ئةو  جوانة،  دةستثَيكردنَيكى  باستكرد،  كة 
طؤإينء  كة  ــةوةى  ب ئــامــاذةدانــة  ئايةتة 
تةنيا  نةك  ذياندا،  كايةكانى  لة  طؤإانكارى 
بةَلكو  مَيذوويىء طةردوونيية،  زةرورةتَيكى 
داخوازييةكى ئيالهىء ئاينيشة، كة ثَيويستى 
طؤإان وةك ضةمكَيكى طشتطيرو هةمةاليةن 

دووثاتدةكاتةوة.
لة  نيية  شتَيك  طؤإان  ئايةتة  ئةم  بةثَيى 
ثرؤسةيةكة  بةَلكو  دابةزَيت،  ئاسمانةوة 
وابةستةى  واتة  هةَلدةقوَلَيت،  زةمينةوة  لة 
تا  كؤمةَلطةكانةو  ئينسانء  ــرادةى  ــي ئ
ئينسانةكان بإيار لة طؤإينى شَيوةى ذيانء 
لة  دةستَيك  هيض  نةدةن  خؤيان  طوزةرانى 
طوزةرانياندا  ذيانء  لة  طؤإان  ميتافيزيكةوة 

درووست ناكات. 
لة بابةتَيكى ثَيشوودا لةرؤذنامة ئاماذةم 
خؤرى  نةكةين،  طؤإين)  تا(  كة  دابوو  بةوة 
وآلتــةوة  ئةم  سوضَيكى  لةهيض  (طــؤإان) 
هةَلنايةت، بؤية ثَيويستة خةَلكى ئَيمة ضاوةإَيى 
ئةو  تا  بؤبكةن،  ئيشى  بةَلكو  نةكةن،  طؤإان 
لةزؤربةى  طؤإان  خؤيان  بةضاوى  ساتةى 
سياسىء  سيستمة  ــاء  ــودةزط دام كايةو 
ئيدارييةكانى وآلتةكةدا دةبينن. ئةو طؤإانةش 
دةبَيت بةردةوام بَيتء تةنيا بؤ ئةمإؤ نةبَيت، 
تةبيعةتى  تاكةكانء  عةقَليةتى  ببَيتة  بةَلكو 

كؤمةَلطةكةمان. 
لةوَيداية  ئايةتةكة  ديكةى  نهَينييةكى 
مرؤظةوة  لةناخى  راستةقينة  طؤإانى  كة 
دةرةوةو  بؤئةوةى  تؤ  واتة  دةستثَيدةكات، 
ئيدارييةكانى  سياسىء  سيستمة  كؤمةَلطةو 
لةثَيشةوة  دةبَيت  بطؤإيت،  ضاكتر  بةرةو 
بطؤإيت،  دةروون  ناخء  بطؤإيت،  ئينسان 
دةروونةكان  ناخء  كة  دةبَيت  بةوة  ئةمةش 

ئامادةبن بؤطؤإينء طؤإانكارى.
طرنطيشة  فاكتةرَيكى  ئامادةكردنة  ئةم   
بؤ بةردةوامى ثَيدانى دروشمةكانى طؤإانء 
زيندوو  بوونةوةرى  بؤ  تةرجةمةكردنيان 
لةداهاتوودا، واتة بؤ ثراكتيزةكردنيان لةسةر 
ئةرزى واقيع، واتة طؤإان دروشمى ئةمإؤء 

نةك  بَيت،  سبةينآ  ثراكتيكى  بةرنامةو 
دروشمى ئةمإؤء (عوزر)ى سبةينَيبَيت!.

هةندَيك  ــازر  ح حاَلى  ــؤإان:  ــةرةوط ب
ثإوثاطةندة بةدةم ليستى طؤإانةوة دةكرَيتء 
تؤ  دةكةن،  (دذةدين)تؤمةتبارى  بةليستَيكى 

ثَيتواية هؤكارى ئةم ثإوثاطةندانة ضين؟
بازنةى  نــاو  دةضنة  تؤمةتانة  ئــةو   *
سياسةتى (شائعات) سياسةتى (ثإوثاطةندة) 
كة زؤركات ركابةرو نةيارةكان لةدذى يةكتر 
بةكارى دةهَينن، ئةم (تةكفير) كردنةى ليستى 
دةرهاويشتةى  دةكةيت  تؤباسى  كة  طؤإان 
كة  (تةخوين)كردنة،  عةقَليةتى  هةمان 
لةإابردوودا هةمان ئةم عةقَليةتء دةسةآلتة، 
بةكرَيطيراوء  بةخائينء  ديكةى  خةَلكى 
تؤمةتبار  ميسر)  سعوديةء  توندإةوء(كلكى 
عةقَليةتةية،  ئةو  هةر  عةقَليةتة  ئةم  دةكرد، 
بةبزووتنةوةى ئيسالمى دةوت «كوردستان 
بةنةوشيراوان  ئَيستاش  حةبةشة»  دةكاتة 
ئةمة  ــر،  ت شتى  كــافــرء  ــن  ــَي دةَل مستةفا 
عةقَليةتَيكة لةسةر ثإوثاطةندةء دوذمنايةتىء 
جنَيودان دةذىء تواناى رووبةإووبونةوةى 
راستةقينةى نيية، من لَيرة بةناوى نةوشيروان 
قسةناكةم،  طؤإانةوة  ليستى  يان  مستةفا 
بةآلم ئةوةش دةزانم كة هةرخودى وتةبَيذى 
ئاينثةروةرةو  لةبنةماَلةيةكى  طؤإان،  ليستى 
مةالسةعيدى  ــووة،  ب ئاينى  ــاى  زان باوكى 
شارى  ناودارى  ئاينى  زانايةكى  كة  زمناكؤ 
دكتؤر شاهؤ سةعيد  باوكى  بووة،  هةَلةبجة 
وتةبَيذى ليستى طؤإانة، لةبةرئةوة ئةمجؤرة 

موزايةداتانة يارييةكى بَيئةنجامة.
جــؤرة  ــةم  ئ ــةى  ــةوان ئ ثَيمواية  مــن 
بةشَيوةيةكى  بآلودةكةنةوة  ثإوثاطةندانة 
كةرةستةيةك  وةك  ئاين  نابةجآ  ناشيرينء 
بةكاردةهَينن بؤ مةرامةكانى خؤيانء لَيدانى 
كردووةتة  ئاينيان  ئةوان  بةرامبةرةكانيان، 
بؤخؤى  ئةمةش  ثإوثاطةندة،  كةرةستةى 
ضونكة  دةكرَيت،  ئاين  بةرامبةر  تاوانَيكة 
بةدةستى  دةبَيت  كرد  ئاينت  كةباسى  تؤ 
بةدةستنوَيذةوة باسى بكةيت، ئةوانةشى ئةم 
لةذيانياندا  باوةإناكةم  دةكةن  ثإوثاطةندانة 
كةخؤت  تؤ  طرتبَيـت،  دةستنوَيذَيكيان 
فةسادء  طةندةَلىء  لة  قوإقوإاطةت  تا 
ناعةدالةتىء نايةكسانيدا ضةقيبَيت، ئيتر بةض 
بوَيرىء بَيشةرمييةكةوة باسى ئاين دةكةيت، 
ثيرؤزييةكانييةتى،  خةَلكء  ويذدانى  ئاين 
وةك  بةكارهَينانى  ــردنء  ــؤب ب دةســت 
بةخودى  بَيإَيزيية  ثإوثاطةندة  كةرةستةى 

ئاين.
بةرةوطؤإان:  لَيرةدا دةتوانين ئةو ثرسيارة 
ئةم  حوكمى  كآ  تائَيستا  داخؤ  كة  بكةين 
وآلتةى كردووة؟ خؤ ئةوةى حوكمى ئةم وآلتة 
دةكات ئةوليا نيية! هةروةها ئايا ناعةدالةتىء 
ئَيستاى  حكومةتةى  ئةم  كة  طةندةَلييش 

ثَيتاوانبارة بؤخؤى جؤرَيك نيية لة بَيدينى؟
* بةَلَى زؤر راستة، ئَيمة دةبَيت بثرسين 
ئاينء ئايندارى ضيية؟ ئايا ئاين هةر ئةوةية 
خؤمان  بةرزبكةينةوةو  دروشمَيك  ضةند 

وانيشان بدةين موسوَلمانين، وةك سةداميش 
دةيكرد، ئيدى دواى ئةوة هيض كَيشةيةكمان 
ناعةدالةتىء  طةندةَلىء  بوونى  لةطةأل 
ئةم  نــةبــَيــت؟!  بةئينسان  بَيإَيزيكردن 
ناوةإؤكدا  لة  ئاين  كارةساتة،  بيركردنةوةية 
رووبةإووبونةوةى  يةكسانيية،  عةدالةتء 

طةندةَليية، جَيبةجَيكردنى دادثةروةريية.
هةية،  ئيسالمدا  لة  زؤرطرنط  ضةمكَيكى 
خراثةو  لة  (رَيطريكردنة  ضةمكى  ئةويش 
ئةم ضةمكة رَيطةيةكة  بةضاكة)  فةرمانكردنة 
كاية  لة  موسوَلمانَيـتى  ثراكتيزةكردنى  بؤ 
لة  تؤ  حكومييةكاندا،  سياسىء  ئيدارىء 
ضةمكى  طةندةَليدا  رووبــةإووبــوونــةوةى 
خراثة)جَيبةجَيدةكةيت،  لة  (رَيطريكردن 
عةدالةتء  جَيبةجَيكردنى  بؤ  بةهةوَلدان 
ــكــردن  ــةرمــان (ف ضــةمــكــى  يةكسانيش 

بةضاكة)جَيبةجَيدةكةيت.
لَيرةدا  طرنط  زؤر  خاَلَيكى  ئةوة  دواى 
ئةم  هةَلوَيستى  ثَيبكةين  ئاماذةى  ثَيويستة 
ئاينء  لةبةرامبةر  ئَيستاية  حكومةتةى 
ئاينى،  ثياوانى  نموونة  بؤ  كارةكتةرةكانى، 
لةثياوانى  رَيزَيكى  ض  حكومةتة  ئةم  ئايا 
جطة  كة  ئاينى  ثياوَيكى  طرتووة؟!  ئاينى 
كارَيكى  هيض  ناتوانَيت  خؤى  كارةكةى  لة 
حكومةتة  ئةم  الى  مووضةكةى  بكات  ديكة 

ئةم سيستمة سياسييةى  لةراستيدا  ضةندة؟ 
ئَيستا لةكوردستاندا بةرقةرارة، ثياوى ئاينى 
ئابوورى  فشارَيكى  ذَير  خستووةتة  ئَيمةى 
وسياسىء كؤمةآليةتيى قورسةوة، هةرلةبةر 
ئةمةشة هةندَيك لةزانايان بةناضارى دةضنة 

ثاأل ئةم حيزب يان ئةو حيزب.
زؤركات زانايانى ئاينيى ئَيمة داواياندةكرد 
كة با وةك ضؤن جةذنى كريستيانةكان لة كةناَلة 
نوَيذى  با  ثةخشدةكرَيت،  رةسمييةكانةوة 
ثةخشبكرَيت،  موسوَلمانانيش  جةذنةكانى 
بةَلكو  نةكردن،  هةربةطوَييان  نةك  كةضى 
ضةند زاناياكى ئاينى بةإَيزيشيان بةم هؤيةوة 
لةسةركارالدا، ئةمة ئةو حكومةتةية كة ئَيستا 
بؤمةرامى هةَلبذاردن باس لة ئاينء ئايندارى 
بةسةرةوة  كاسبى  ماوة  ئاين  هةر  دةكات. 

بكةنء دةنطى ثَي ثةيدا بكةن!
بةرةوطؤإان: باشة كاك عةبدوَلآل ثَيتوانيية 
كَيشةيةكى  ئَيمة  كؤمةَلطةيةى  ئةم  كَيشةى 

ئاينى نيية، بةَلكو سياسيية؟
* ئةمة زؤر راستة، كَيشةى ئَيمة بةثلةى 
يةك كَيشةيةكى ئيدارىء سياسيية، كَيشةى 
بوونى طةندةَليية لة دامودةزطاكانى حكومةتدا 
ضينءتوَيذةكانى  ـــةى  زؤرب كةئةمةش 
دةناَلَينن،  بةدةستييةوة  كؤمةَلطةية  ئةم 
هةرئةمةشة ئَيستا هةموو ئةو ضينء توَيذانةى 
وةك  جــةمــاوةريــي  بزووتنةوةيةكى  لة 
(بزوتنةوةى ميلليى طؤإان)دا كؤكردووةتةوة، 
لةإاستيدا دةتوانين بَلَيين طؤإان ليست نيية، 
قؤناغَيكة،  ناونيشانى  بزووتنةوةيةو  بةَلكو 
بةردةواميش  لةئَيستاداو  بزووتنةوةيةكة 

دةبَيت.
هةموو  ــدةى  ب سةرنج  ئةطةر  ثاشان 
هةَلبذاردنةدا  لةم  قةوارانةى  ليستء  ئةو 
بةشدارى دةكةن هيضيان بةنوَينةرايةتيى ئاين 
ليستى  جطة  ملمالنَيكةوة،  ناو  نةهاتوونةتة 
وةك  كة  نةبَيت  ئيسالمى)  (بزووتنةوةى 
دةكات  ئيسالم»  دةَلَيت»نوَينةرايةتيى  خؤى 
لة ثةرلةمانداو ئةمةش مافى رةواى خؤيانة، 
لة  كؤكتَيلَيكن  ديكة  ئةوانى  هةموو  ئيدى 
خةَلكى نيشتمانىء سياسةتمةدار لة ضةثةوة 

بؤراست.
ـــةوةش روونــكــةمــةوة  ــةم ئ ــةزدةك ح
شَيوةيةية،  هةربةو  طؤإانيش  بزووتنةوةى 
لةهةموو بةشةكانى ئةم كؤمةَلطةيةى تَيداية، 
خةَلكى نوَيذخوَينء ديندارى تَيدايةء خةَلكى 
عيلمانيشى  تَيداية،  ئيسالمى  تَيداية،  تريشى 
لةمثةر،  يان  ثَيوةر  نةبووةتة  ئةمة  تَيداية، 
بؤطؤإانء  خةَلكةى  ئــةم  ــةوةى  ئ بةَلكو 
ــازارو  ئ ئَيشء  كــؤكــردووةتــةوة  طؤإين 
ضينى  هةموو  كة  هاوبةشة،  مةينةتيةكى 
دةناَلَينن،  بةدةستيةوة  كةمدةرامةت  هةذارو 
هةموو شؤفَيرةكانى تاكسى هةموو ئةوانةى 
ناضارن  ذيانيان  بذَيوى  بؤثةيداكردنى  كة 
وةك  بكةن،  زياتر  ئيش  دوو  ئيشء  يةك  لة 
مامؤستاكانء فةرمانبةران ئةمإؤ خوازيارى 

طؤإانن، بةجياوازى ئينتيماو ئايدؤلؤذيايان.
ــة  ــذاردن ــب ــةَل ـــةم ه ــــةوةى ئ ــة ئ ــؤي ب
لةهةَلبذاردنةكانى ديكة جيادةكاتةوة شكانى 
رةنطءبؤى  كاَلبوونةوةى  حيزبء  ديوارى 
جياوازى  تؤخبوونةوةى  ئايدؤلؤذياية، 
كؤمةآليةتيء  عةدالةتى  نا  ضينايةتىء 

خةمءطرفتى هاوبةشى هاوآلتييانة.
جيهاندا  لةهةموو  ئَيستا  بَلَيين  ثَيويستة 
وةك  ئاين  كَيشةى  زؤر  ــةكــى  ــاإادةي ت
ناسنامةى  وةك  يان  شةخسى  ئازادييةكى 
ئةو  مــَيــذوو  ثَيهاتووة،  كؤتايي  طةلَيك 
تَيثةإاندووة، لةضين، لةروسيا، لة  كيشةيةى 
هيض شوَينَيكى ئةمدونيايةدا كَيشةى ئازاديى 
يةزيدىء  خةَلكى  نةماوة،  دين  مومارةسةى 
سابيئى بةئازادى مومارةسةى ئاينى خؤيان 
ئازاديية  ئةو  دةتوانرَيت  ضؤن  ئيتر  دةكةن 
ئةمة  بكرَيت،  زةوت  موسوَلمان  خةَلكى  لة 

ئاستةمة، مَيذوو ئةمةى بةجَيهَيشتووة.
كة  قــؤنــاغــةدايــن  ــةو  ل ئَيمة  ئَيستا 
عــةدالــةت  والَيبكةين  موسوَلمانَيتى 
بةآلم  نةهَيلَيت،  طةندةَلى  دروستبكاتء 
دةتوانين  لةيةكإووةوة  ئَيمة  بَلَيين  دةكرَيت 
ئاين بَينينة ناو ئةم كَيشةيةوة، ئةويش ئةوةية 
كة «بوونى طةندةَلى بؤخؤى بَيدينيية، نةبوونى 
عةدالةت، بَيدينيية». هةوَلدانيش بؤضةسثاندنى 
ـــةتء يــةكــســانــى لــةمــةبــةســتء  ـــةدال ع

دةنطى  سةرخستنى  ئاينةء  ئامانجةباآلكانى 
بؤخؤى  ئةوة  ستةملَيكراوانيش  مةزَلومينء 
كؤمةَلطةيةكمان  ئَيمة  ئاينداريية،  كرؤكى 
بةآلم  بَيت،  نوَيذخوَين  هةمووى  هةبَيت 
نايةكسانى  طةندةَلبَيت،  حكومةتةكةى 
تَيدابَيت؟! ضيمانكردوة؟ ئةمة ئةسَلةن خوداش 
ثَيى رازى نيية، ئيمام عوسمان دةَلَيت «خودا 
بة دةسةآلتء هَيز هةندَيك شت دةكات كة بة 
قورئان نايكات» ئةمة بةو ماناية دَيت كة ئَيمة 

بؤ طؤإان ثَيويستمان بةهَيزو كاركردنة.
دامةزراندنَيك  بؤ  طةنجةكانمان  ئَيمة 
بةردةرطاى  بضنة  دةبَيت  خؤيانة  كةمافى 
طةنجَيكى  بةرثرس،  ئةو  بةرثرسء  ئةم 
دةرضوو كة دةيةوَيت دابمةزرَيت دووضارى 
دةكرَيتةوة،  نائينسانى  بارودؤخى  ضةندين 
كة  نائينسانييةية  بــارودؤخــة  ئــةو  ئةمة 
ئَيمة  بيطؤإين،  لَيدةكات  داوامــان  خوداش 
لةيةك  تةنها  دين  دةبَيت  بارودؤخة  بؤئةم 
ئةوةى  ئةويش  بيخوَينينةوة  نيطاوة  طؤشة 
بكةينة  طةندةَلى  «رووبةإووبوونةوةى  كة 
مامؤستايانى  ئاينى»  ئةركَيكى  فةرمانء 
ئاينيش ثَيويستة لةسةر ئةم بابةتة قسة بكةن، 
يةكسانىء  عةدالةتء  لةبابةتةكانى  قسة 
مافى هاوآلتيبوون بكةن، كة ئةمإؤ كَيشةى 
راستةقينةى خةَلكنء هةرخودى ئاينةكانيش 
طةإاندنةوةى  ضةمكانةو  ئةم  لةسةر  ئيش 
ئةمإؤ  كة  دةكةن،  بؤمرؤظ  رَيز  كةرامةتء 
بةدةست  ئَيمة  ئيدارى  سياسىء  سيستمى 

نةبوونى ئةم ئةخالقياتانةوة دةناَلَينن.
لةوة  باس  كةس  هةندَيك  بةرةوطؤإان: 
لةباسكردنى  هةية  ــى  ــادةإةوي «زي دةكــةن 

طةندةَليدا»، تؤ بؤئةمة ضى دةَلَييت؟
* لةوانةية بؤئةو كةسانةى بةجؤرَيك لة 
جؤرةكان سوودمةندن لةم بارودؤخة هاوارو 
كةمداهات،  مةزَلومء  خةَلكى  ناإةزايةتى 
سةرئَيشةبَيت، بةآلم بةهيض شَيوةيةك بؤ ئةو 
راستةقينةى  بارودؤخى  ئاطادارى  كةسانةى 
خةَلكء دامودةزطاكانى حكومةتن ئةو هاوارو 
نارةزايةتييانة موبالةغةو زيادةإةوى تيانيية، 
ئاوةدانىء  ضونكة  وةختيشة،  درةنط  بةَلكو 
تةالر  باَلةخانةء  تؤ  نيية  ئةوة  باش  ذيانى 
راستةقينة  ئاوةدانيى  بةَلكو  بةرزكةيتةوة، 
ئةوةية خةَلكانى ذَير ئةوباَلةخانانة بةختةوةرو 
باَلةخانة  ئةمان  سةرفرازبن.  شادومانء 
شةقامَيك   جارَيك  ٦مانط  بة  بةرزدةكةنةوة، 
قيرتاو دةكةن، بةآلم لةذَير ئةو باَلةخانةيةدا 
خةَلكى  ــدةرامــةتء  ــَي ب طةنجى  دنيايةك 
كةمداهات هةية، ئايا مووضةى فةرمانبةرانى 
ئَيمة ضةندة؟ هةموو فةرمانبةرانى ئَيمة لةثاش 
دةكــةن،  ديكةش  كارَيكى  فةرمى  ــى  دةوام
كةبةشى  نيية  ئةوةندة  مووضةكةيان  ضونكة 
ئَيمة  راستة  بكات،  باش  دوارؤذَيكى  ذيانء 
نةوت رةوانةى دةرةوة دةكةين، بةآلم هَيشتا 
زؤربةى الدَيكانمان بَيكارةبان شارةكانيشمان 
شاراوة  كةس  الى  هةيةو  طرفتةيان  هةرئةم 
سوودمةندبوون  ضةند  تا  خةَلك  ئايا  نيية، 
ــةو  ــووض ـــــةإووى م ــاوة ل ــط ــةن ـــةو ه ل
خزمةتطوزارييةوة؟! تةنانةت شيرينيى ناردنى 
نةوتةكةش كةس نةيزانى ضى لَيهات، دينارَيكي 
خةَلكى  فةرمانبةرانء  طيرفانى  نةضووة 
حكومةت  لةسةر  ثَيويستة  رةشوإووتةوة، 
فةرمانبةران  مووضةى  نــةوت  بةناردنى 
فريودةر)زياد  راستةقينة(نةك  بةشَيوةيةكى 
ئَيمةدا ئةوةى لة حيزبَيك  بكات، لةم وآلتةى 
ئاستى  نةبَيت  نزيك  كؤمثانيايةكةوة  لة  يان 
بذَيوىء داهاتى نزمة، لةكاتَيكدا وآلتةكةشمان 
وآلتَيكى بةرهةمهَينى نةوتة. ئةمة جطةلةوةى 
كشتوكاَلييةكةى  خاكة  نةيتوانيوة  حكومةت 
ــةوة  رووةش لــةو  وةبةربهَينَيتء  هةرَيم 

كوردستان بووةتة بةرخؤر.
بيَليم  ثَيمخؤشة  لةكؤتاييدا  ــةوةى  ئ   
تةكفيركردنةى  ــةم  ئ لــةســةر  قسةيةكة 
راماندةكَيشَيت  ئةمة  مستةفا،  نةوشيروان 
بؤديوَيكى ديكةى بابةتةكة كة تؤزَيك لةنوكتة 
دةضَيت، ئةويش ئةوةية لةوانةية نةوشيروان 
مستةفا عةيبى ديكةى نةبَيت تا ثَيى تؤمةتبارى 
بةكاردَينن،  لةطةأل  تؤمةتةى  ئةم  بؤية  بكةن، 
نةيانتوانيبَيت  لةوانةية  لةوياية  نوكتةكة  واتة 
بَلَين «خةباتى شاخى نيية»ضونكة هةيةتى، يان 
«طةندةَلة»، بؤية دةَلَين «بَيدينة» ئةمة جؤرَيكة 

لةنوكتةو خؤطَيلكردن!.
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سازدانى:بةرةوطؤران

عةبدولَآل رَيشاوى دةرضووي زانكؤي ئيسالمي: 

طؤأين داخوازييةكى ئيالهيىء ئاينيية

لةوانةية نةوشيروان 

مستةفا عةيبى ديكةى 

نةبَيت تا ثَيى تؤمةتبارى 

بكةن، بؤية ئةم تؤمةتةى 

لةطةأل بةكاردَينن، 

واتة نوكتةكة لةوياية 

لةوانةية نةيانتوانيبَيت 

بَلَين «خةباتى شاخى 

نيية»ضونكة هةيةتى، يان 

«طةندةَلة»، بؤية دةَلَين 

«بَيدينة» ئةمة جؤرَيكة 

لةنوكتةو خؤطَيلكردن
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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

طـــؤِران لة ديدي شاعيران ء هةوادارانيةوة
ئاسؤي طؤرِان

تاكة هيوايةك بةجؤشكا دَلمانتائَيستاش ذينمان هةر باو بؤرانةبؤية دروشممان طؤرِانكارييةطؤرِان دةتوانآ نؤذةنكات جَيمانئةطةر ئاواتي مابآ وآلتمانتةنها طؤرِانة رؤشنكات رَيمانئةطةر تروسكةي ذيان شك بةرينلة طشت شويَنَيك تيرَيذي ثةخشيلة هيض بازطةيةك سأل ناكاتةوةهاكا رؤشنايي ئومَيدي بةخشيئاسؤي طؤرِانمان نزيكء روونةبةرةو دؤزةخي ناشادي بردوينطِرةي ستةمي ئةم دةسةآلتةرةشماَلي ذيني شِروثِر كردويينرةشةباي حوكمي ئةم طةندةلَيية
ديار جةباركوردستانَيكي بةرةو طؤرِانة

ئةو طؤرِانةي لة ناخمانداية

طؤرِان لة ناخمانا جَيطيرة
دروشمء ويَنةكاني طؤرِان

هةرطيز ناتوانن طؤمآ هَيمن كةنةوةكة لة دَلي خةَلكا داطيرساوة..دلَنيابن ناتوانن مؤمآ بكوذيَننةوةهةرضي قين لة دلَتاناية بيِرذيَنن..بدرِيَنن..
قورِثَيواني دايكان شَلةقاوة...كة بة خويَني شةهيدو

بة وشةي بريقةدار
بة كؤشكي بةرزتان برينمانخةمةكانمان بير ناضَيتةوة..

ئةكولَيتةوة..
الوي بَيكاري بَيزار..

ماَلي تاريكء شةقامي باريكخَيزاني بَيناني هةذار..
ئةبآ بؤ ئةمِرؤو ئايندةي خةَلك بة كةَلك ئةبآ دةسةآلت خزمةتكاري خةَلك بآ..بؤ سةندني دةنطي طةلي يةخسيربآ..نابآ ثرؤذةو داهَينان تةنها داوَيك بآحكومةت ئَيمةي لةبير بآ..ئيتر نابآ لة ضوار ساآل دوو مانطمؤنيكاي ئَيوة خةَلك حةثةساون..ئَيستاش لة ئاستي ئاهةنطءهةر لةبةرضاون..

بةختيار هاواربآ

طؤرِان

ضاو لة دووى ئةو سَيبةرو شةمعةين, بةرهةتاو ضاوةرَِيى ساباتى تؤينئَيستة ئَيمة وةك منـــــاَلى مانطى بؤ شةوى ساماَلى ئَيمةهـــــاودةمى بؤ غةريبانء وةكو شةوانى نووتةكى ئَيستةى ئَيمةتؤ ئةى طؤرِان وةكو شةمعى بؤ 
بةيــن، ديَتـــة دى سروةى ئةستـــــــةمة دأل لــة دأل ئَيمةش تـــــامةزرؤى طؤرِانوةك ضــــؤن رةزَيك تينووى ئاوة, ضاوةرَِيى طؤرِانــى تؤين

ـــيـن هَيـــــــزى خــــوايــة وَالت طــوأل بكــاتـــاكو ئــاسمان دةستــةو نزاين نةبآ دَيم بةدَيمى وشك ئةكاباخــــى وةتــةن ئاوى طؤرِانــــى بةيـــــان ئةكا.. وا لة كـوردا خؤرهةَالت .بَيلَينةوة ليستـى طـؤرِان، طؤرِان بكـــةن هةر لة بةر خاترى وَالتثــــِر بة دةستان ضةثَلة ريَزان خــــةمء ئَيشء وةى بــــــدادرِ بــــة نــــايةكســــانى وَالتء طـــــؤرِانت درِ بــــة تاريكى بداضـــــــاوةرِيـَ
كاروان ئيبراهيم

طؤرِان

            لة متمانة طةل هةر زؤر بآ باكةبؤية طؤرِان هةندة ثآ ضاكة تاكةي دانيشين لة كؤِري ماتةموةرن تَيكؤشن ئةي الوي سةردةمضون لةطةَلمانن بة سةدان هةذاربا يةكساني بآ بؤ خةَلكي هةذارلةطةأل طؤرِان بين بآ ترسء بَيباكبؤ مافمان نةبآ ئَيمة وةكو تاكئةبينة ضةثكة طوأل لة هةموو جيهانبة ديموكراتي دةسكةين بة طؤرِانئَيشء ئازاري طةلمان بزانآوةرن دةنط بدةن بة ثةرلةمانآهةر خوا ئةيطَيِرآ ئاشي نةزانةراستيان وتووة ئةم ثةرلةمانة
            مةال فواد

بةرةو دةنطدان ـ بةرةو طؤرِان

بةرةو ئاشتي بةرةو ذيان
ليستي طؤرِان بةدةست بَينندةنطي خؤتان مةفةوتَينن
ئةمِرؤ ئَيمة كورد حةقمانة

ماف خوراوين طؤرِان جوانة
هةوَل ئةدةين ـ تآ ئةكؤشينضةوساوةي دةستي رابردووينكرَيكارو هةذارين

            هَيرش سةعيدبةرةو ئاشتبونةوةي هةمووانبةرةو دةنطدان بةرةو طؤرِانتا هةلَيكةين ضراي ذينمانهةنطاو هةنطاو ديَين بؤ التانطؤرِانكاري بؤ شار ئةكةين
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ثَيداويستييةكى ذيارىء حةتمى  طؤإان 
بة  بووة،  مرؤظايةتي  كؤمةَلَى  بةردةمى 
سياسييةكانى  كاية  نَيوةندء  لة  تايبةت 

حكومإانيدا.
ئةزموونى  لة  ســاأل   (١٨) دواى 
حكومإانى هةرَيمى كوردستان جَيطةى 
كوردى  دةسةآلتى  نيطةرانيية  داخء 
سةركةوتوو  ئةزموونَيكى  نةيتوانى 
دةستةبةر بكاتو لة ئاست وةآلمدانةوةى 
سةرةتاييةكانى  داخوازيية  كةمى  النى 
بةشَيوةيةك  بَيت،  توَيذةكان  ضينء 
دةنطى ناإةزايةتي جةماوةر بةإادةيةك 
لة  ناتوانن  ضيدى  كة  بةرزبووةتةوة، 
ناعةدالةتىء  غةدرء  هةموو  ئةو  ئاست 
ــــاردةى بــةربــآلويــى طــةنــدةَلــىء  دي
هةَلوَيستى  بــةإوونــى  بــنء  بَيدةنط 
لةثشتيوانيكردنى  طؤإانخوازييان 
ليستى طؤإان بؤ هةَلبذاردنى (٢٥-٧)ى 
سةرهةَلدانى  بدةن.  نيشان  كوردستان 
ساَلى   (١٨) نةخوازراوةى  دؤخة  ئةو 
يةكَيتىء  لةئةستؤى  كــوردســتــان 

ثارتيداية.
ثارتيء  سياسى  تةمةنى  بةدرَيذايى 
ديموكراتىء  درووشمطةلى  بة  يةكَيتي 
رازانــدووةتــةوة  خؤيان  مرؤظ  مافى 
بةردةوام سةروبنى زمانى بةرثرسانى 
ديــمــوكــراســىء  حــيــزبــة  دوو  ئــةو 
مافى  ثاراستنى  مةدةنىء  كؤمةَلطةى 
حاَلَيكدا  لــة  كةضى  بـــووة،  مــرؤظ 
ديموكراتى  ثرةنسيثى  سةرةتاييترين 
خؤيان  هةوادرانى  هانى  ناكةنء  قبوأل 

دةدةن ثؤستةرو درووشمةكانى ليستى 
سووكايةتىء  رؤذانة  بدإَيننء  طؤإان 
بةرامبةر ثشتيوانانى  كارى توندوتيذى 
دةيان  بارةيةوة  لةو  دةكــةن،  طــؤإان 
ليستى  لةاليةن  سةلمَينةر  بةَلطةى 

طؤإانةوة تؤمار كراوة. 
ئةوةتا ثَيضةوانةى هةموو ثرةنسيثة 
لةطةأل  طونجاو  ديموكراتييةكانء 
ديكتاتؤرةكان  ــمــة  رذَي سياسةتى 
داواى  دةكةنء  ثيادةى  خةَلكدا  بةسةر 
حيزبء  كاديرى  لة  خؤيةكالييكردنةوة 
كارمةندانى حكومى دةكةن، يان دةبَيت 
بة ناضارىء لةذَير طوشاردا دةنط بدةنة 
ليستى كوردستانى، كاتَيكش هةَلوَيستت 
بَي  ئةوا  بوو،  ئــةوان  ثَيضةوانةى  بة 
كار  لةسةر  دةبنء  نانبإاو  دوو  سَيء 
يان  فايلدارن  ئةوةنا  لةسةر  الدةبرَين، 
خيانةتى نيشتمانيان كردووة يان كارى 
ثارةو  يان  كردبَى،  تيرؤريستييان   
نامةشروعء  بة  ميللةتيان  ثوولى طشتى 
تةنيا  بة  بةَلكو  خؤيان،  بؤ  بردبَي  دزى 
لةسةر سةرةتاترين مافى هاوآلتيبوونء 

ئازادى بيروإاى جياواز. 
نةبَيت  وآلتة  ئةم  تاكَيكي  بإواناكةم 
نةكردبَىء  راستيانة  ــةو   ب ــى  درك
سياسةتى  ــة  ب ـــإوا  ب ئــاســانــى  ــة  ب
ئةم جؤرة  بَلَيت  بكاتء  ضةواشكارييان 
حيزبانة ديموكراتينء بةَلكو بإوام واية 
تةنانةت  تاكَيك  هةر  ناخى  بيروو  لة 
بةرذةوةنديية  بةجؤرَيك  ئــةوانــةى 
تايبةتييةكانى واى كردووة ثةيوةستيان 
حيزبةوة  هــةردوو  سياسةتى  بة  بكا 
ئةمانة  نةَلَي  نةناسَيت  طورثطةلَيكى  بة 
تةنيا خةمى بةرذةوةندى خؤيان زياتر 
نة  ميللةتء  بةرذةوةندى  خةمى  لة  نة 

لةخةمى خواستةكانى تاكدا بن.
رابردوو  ناسنامةى  تةماشاى  طةر 
بكةين  ثارتى  يةكَيتىء  ستراكتؤرى 
لةسةر  حيزبييان  ثَيكهاتةى  دةبينين 
سةرووى  لة  بنةماَلة  خَيألء  ئامادةطى 
حيزبداية،  ميللةتء  ــدى  ــةرذةوةن ب
كةمء  يةكيتى  ثارتىء  بَلَيين  دةتوانين 
ديموكراتىء  بة  ثةيوةندييان  زؤر 
ئةم  نيية،  مةدةنييةوة  كؤمةَلطةى 
ترسى  لــة  ــــةردةوام  ب حيزبة  دوو 
سةر  مةترسى  ــدانء  ــؤإان ط زؤرى 
هةميشة  ـــنء  دةزان سياسى  ذيانى 
طؤإان  ليستى  دذايةتى  سةرسةختانة 
دةيانةوَيت  سؤنطةيةوة  لةو  دةكةنء 
ثَي  خةَلكى  ويذدانى  ميللةت  ثارةى  بة 
طؤظارو  رؤذنــامــةء  ضةندان  بكإنء 
راى  ضةواشةكردنى   بؤ  بآلوكراوة 
طشتىء الوازكردنى ثَيطةى جوآلنةوةى 
ــا  ــةروةه ــــــةنء ه ــــؤإان دةردةك ط
طةإ،  خستووةتة  تواناكانيان  سةرجةم 
لةبةردةم  بةرثرسانى حيزبىء حكومى 
خةمخؤرو  كارةكتةرَيكى  وةك  خةَلكدا 
فريادإةسء مرؤظدؤستىء ذياندؤستى 
خؤيان نمايش دةكةن. ئةمإؤكة ميللةت 
بةئاطاترنء  هؤشيارترو  لــةوة  زؤر 
ئةو  سةرانى  راستةقينةى  شوناسى 
ناسيوة،  خؤى  وةك  حيزبةيان  دوو 
رةوتء  كوردستان   لة  خؤشبةختانة 
هاتووةتة  سةرتاسةرى  جوآلنةوةيةكى 
مةيدانء بووةتة جَى ئومَيدى طةنجانء 
ــكــارانء ثــيــشــةوةرانء  ذنـــانء كــرَي
ــةوةى  ــوون ــذداض ــةط ــؤ ب ــكــى، ب خــةَل
سيستماتيزةكردنى  بة  طــةنــدةَلــىء 
حكومإانىء  دامةزراوةكانى  جومطةء 
ذيانى  باشكردنى  ديموكراتيزةكردنء 

باردؤخة  واقيعء  ئةو  طؤإانى  خةَلكء 
جَيطةى  بةشَيوةيةك  ضةقبةستووةى 
قبوَلى هيض كةسَيكى راستطؤء بةويذدان 
ئةوثةإى  بووةتة  بةجؤرَيك  نييةء 

بَيزارى تاكةكانى كؤمةَلطةى كوردي.
دةيانةوَيت  هَيزانةى  ئةو  ئاشكراية 
تةنيا  بمَينتةوة،  بةدؤطمايى  دؤخةكة 
خاترى  لةبةر  دةيانةوَيت  ئــةوانــةن 
طيرفانةكانيان  تايبةتء  بةرذةوةنديية 
نامةسئول،  بــةرثــرســى  كؤمةَلَيك 
دؤخةكة  طؤإانى  دَلنيان  لةوة  ضونكة 
بةهةدةردانى  تاآلنىء  بؤ  سنوورَيك 
نيشتمانىء  سامانى  ســــةروةتء 
لةوةى  دَلنياشن  دادةنَيت،  نةتةوةيى 
بةشَيوةيةكى  ئةو سةروةتء سامانةى 
كةوتووة،  دةستيان  ناشةرعى  ناإةواو 
سةرخستنى  دؤخــةكــةء  طؤإانى  بة 
ــة رَيــطــةى  ــرادةى ضــاكــســازى، ل ــي ئ
لَيثرسينةوةيان  ياساوة  سةروةريى 

لةطةَلدا دةكرَيت.

ئةو هةموو ترسة لة طؤإان بؤ؟
دواجار دةَلَيين ترس لة سةرخستنى 
ئيرادةى طؤإان، ترسة لة لَيثرسينةوةى 
طةندةَلكارييانةى  دزييء  هةموو  ئةو 
دانانى  حيزبةء  دوو  ئةو  بةرثرسانى 
ثاوانخوازيى دةسةآلتء  بؤ  سنوورَيكة 
كاروبارى  لة  حيزب  جياكردنةوةى 
حــكــومــةتء دةســتــاودةســتــكــردنــى 
ثةرلةمانء  كاراكردنى  دةســةآلتء 
بنةماَلةء   ــى  ــةآلت دةس نةهَيشتنى 
ئيرادةية  طةإانةوةى  ناوضةطةرَيتييةء 
ياساء  ســةروةريــى  جــةمــاوةرء   بؤ 
كؤمةآليةتىء  ــى  دادوةري دابينكردنى 

بةها ثيرؤزء جوانةكانى تاكى كوردى.

ئةو هةموو ترسة لة طؤأان بؤ؟
  سيروان ذاذلَةيى

طؤإان  ليستى  بةرزةكانى  ناوازةء  دروشمة 
تا  تَيدابَيت  طوناهَيكى  ض  خراثةيةك،  ض  دةبَيت 
خةَلكانَيك لَيي دةترسن، ئةوكةسانةى كة ضاويان 
بة طؤإانكاريىء طؤإان هةَلنايةت ضؤن دةتوانن 
خةَلكةكةيان  بة  ثةيمان  ئةوةبكةنء  بانطةشةى 
ثةيمانةكانيان  دةرضوونيان  لةدواى  كة  بدةن 
 (٤) بةَلَينانةي  ئةو  ضؤن  يان  جَيبةجَيدةكةن، 
ساَلى ثَيش ئَيستةيان كة داويانة ئَيستا ئةمجارة 
تازة دةتوانن جَيبةجَيى بكةن؟ كةسَيك نةتوانَيت 
خوَيندن  قؤناغةكانى  لة  قؤناغَيك  ساأل   (٣) بة 
كةسوكارةى  ئةو  ساأل   (٣) دواى  داخؤ  ببإَيت 
ساَلة   (١٨) خؤشة؟  نةوةكةيان  بة  دَلَيكيان  ض 
كة  ثةرلةمانَيكين  حكومةتء  طيرؤدةى  ئَيمة 
كةواتة  نيية،  طةلةكةى  خؤشى  ئومَيدء  جَيطةى 
اليةنَيك  كةسء  هيض  دذى  طؤإان  باوةإناكةم 
بسإَيتةوة،  سياسى  نةخشةى  بيةوَيت  بَيتء 
بةرةو  بكاتةوة،  نوَيتان  دةيةوَيت  طؤإان  بةَلكو 
كة  بةرَيت  ئةوةتان  بةرةو  بةرَيت،  ثَيشةوةتان 
خةَلك خاوةنى بإياربَيت، خةَلك خاوةنى طؤإينى 
كة  بَيت  دةستوءرة  دةسةآلتء  سيستمء  ئةو 
ئاشتكردنةوةى  قبوَليانة،  كةسَيك  ضةند  تةنيا 
نابَيت،  سةيارة  ثارةء  بةخشينةوةى  بة  خةَلك 
خةَلك ئَيستا بةس ثَيويستى بة ئازادية، ثَيويستى 
بةوةية كة خؤى بإيار بدات دةنط بةكآ دةدات 
نةك بة هةإةشةى نانبإين دةنطى بدزيت، ئةطةر 
دَلنيابن  ئاوها دةتانةوَيت ثةيمان جَيبةجآ بكةن 
ليستَيكةء  طــؤإان  ناكات،  قبوأل  لَيتان  خةَلك 
ئةوةى  لةثَيناوى  دةكات  شةريفانة  كَيبإكَييةكى 
لة  طؤإان  بةرزبَيت،  ئيرادةيان  خؤيان  خةَلكى 
خاوةنى  بكاتةوة،  نوآ  خؤى  دةيةوَيت  ئَيستادا 
حكومةتدا،  لة  نيية  حوكمَيك  وةزارةتء  هيض 
دةيةوَيت  طؤإان  بووبَيت  خراثةيةك  ئةطةريش 
ناخةوة  لة  فيعلىء  بة  قوَلىء  بة  خراثةية  ئةو 
بسإَيتةوة، (٧/٢٥) ئةو رؤذةية خةَلك خاوةنيةتى 
بإياردةدات  خةَلك  لةبةرئةوة  دةسةآلت،  نةك 
دةترسن،  طؤإان  لة  بؤ  ئيتر  دةســةآلت،  نةك 
ئَيوة شانازى بةوةوة دةكةن كة كارمانكردووة 
من  باشة  خةَلكدا،  خؤشطوزةرانى  لةثَيناوى 
كارتانكردووة  خةَلكدا  لةثَيناوى  ئةطةر  دةثرسم 
كة  بترسن  خةَلكة  لةو  دةكات  ثَيويست  ض  ئيتر 
كارتان بؤ كردووة؟ دَلنيابن طؤإانيش نةطؤإآء 
دةطؤإَيت،  ئةوانيش  خةَلكى  ثَينةكرَيت  طؤإانى 
دةدات  ليستةكان  بة  حةقة  ئةو  خةَلكة  ئةوة 
ئَيوة  ثةرلةمانة!  شايستةى  خــاوةنء  كآ  كة 
دةكةن،  شةهيدانةوة  كةسوكارى  بة  شانازى 
كةسوكارى  خانةوادةى  لةنَيو  بؤ  باشة  ئةى 
ثارة  دةكةنء  فةرق  جياوازىء  شةهيدانيشدا 
دةدةن بةو خانةوادانةى كة خؤتان مةبةستتانة!  
طؤإانن  دذى  دةترسنء  طؤإان  لة  ئةوةندةى 
بترساناية  كةسانة  لةو  ئةوةندةش  دةبواية 
هةرَيمى  خاكى  سةر  هَيناية  دةبابةيان  كة 
كة  شةهيدانةى  ئةو  خانةوادةى  كوردستانء 
شانازى ثَيوةدةكةن، ئةطةر بإوبيانووى ئةوةش 
خةَلك  بةرذةوةندى  لةبةر  ئَيستا  كة  دَيننةوة 
هةر  طؤإانيش  خؤ  ئآ  يةكداية،  لةملى  دةستان 
بةرذةوةندى خةَلكة خؤى رادةطةيةنَيتء  لةبةر 
لة  ناكات  ثَيويستيش  بكات!  طؤإان  دةيةوَيت 
طؤإان بترسن، ضونكة كةسانَيك هةن كة زؤر لة 
طؤإان خراثترنء لةم خاكةدا جَيطةيان بووةتةوة، 
بةآلم بؤ ناتانةوَيت طؤإانَيك جَيطةى بَيتةوة كة 
شةهيدان  كةسوكارى  باسى  خةَلكة؟  خاوةنى 
نين،  كةسوكارة  ئةو  خاوةنى  ئَيوة  هةر  دةكةن 
نةخَير كةسوكارى شةهيدانن دةيانةوَيت طؤإان 
طؤإانةوة  بة  شانازيتان  ئَيوة  دةبواية  بكرَيت، 
بكرداية، ضونكة طؤإان هيض بةرنامةيةكى خراثى 
كة  بزانن  ئــةوةش  بن،  دذى  ئَيوة  تا  نيية  ثآ 
بةَلكو  هةذار،  تةنيا جَيطةى خةَلكى  نةك  طؤإان 
لة  ثَيشوازيش  تَيدادةبَيتةوةء  ئَيوةشى  جَيطةى 
بيةوَيت  كة  دةكات  كةسَيك  اليةنَيكء  هةموو 
بإيار  خاوةنى  خةَلك  بَيت  رازى  ببَيتةوةء  نوآ 
بَيت، بةآلم ئةوان ديارة نايانةوَيت خةَلك جَيطةى 
بةرنامةى  كارو  طرنطترين  بإياربَيت،  خاوةن 
بكات  جَيبةجَيى  دةيةوَيت  كة  طــؤإان  ليستى 
راى خةَلكة، دةنطى خةَلكة، بإيارى خةَلكة، طةر 
دةتانةوَيت لةذَير سايةو سَيبةرى ئةو بةرنامةو 
بإيارى  خاوةنى  دةبَيت  طؤإاندابن  ثرؤطرامةى 
خةَلك بن نةك خاوةنى دةسةآلتء ثارةى زؤر.

Goran_Penws@yahoo.com

بؤ لة طؤأان 
دةترسن؟

 طؤران عوسمان

كوردستان  ءةكو  كؤمةَلطايةكي  لة 
مانايةي  بةو  تَييدا  زؤرينةية  طةنج  كة 
هةرَيمي  دانــيــشــتــووانــي  ــــذةي  رَي
كوردستان (٦٠٪)ي طةنجةكان تةنيويانة 
ءا  شتَيكي  جؤرة  هيض  دةبينين  كةضي 
ءَينةي  بتوانين  كة  نةكراوة  طةنج  بؤ 
ذيانيدا،  لة  بدات  نيشان  خؤي  طةجَيتي 
مافةكانيشيان  كة  ئــةوةي  ســةرةإاي 
نةطيراوة،  بؤ  طوَيشيان  ثَيشَيلكراوةو 
رقيان  كة  كردووة  طةنج  لة  ءايان  كة 
طةنجَيكي  بَيت،  خؤيان  طةنجايةتي  لة 
ئَيمة  لة  ناتةندروستيان  نــاضــاالكء 
بةرهةمهَيناوة بة جؤرَيك فكري طةنجي 
مامة  فكري  بةشَيوةي  ءآلتةكةمانيان 
ثيرةيةك لَي كردووةو رَيطايان نةداوةو 
كائينَيكي  ءةك  طةنج  كة  ناشيانةوَيت 
ذيانَيكي  لة  هةستيار  زيندوو  هةميشة 
بذين  بَلند  ئاسؤ  هيواو  كامةرانيء  ثإ 
ءةك بينيمان زؤرترين شاآلوي كؤضي 
طةنج بؤ دةرةوةي ءآلت لة كوردستاندا 
لةم  بةردةوامة  تائَيستاش  روويداوةو 
دةضَيتة  دروشمةوة  لة  طؤإان  رووةوة 
بوارَيك كة ثَيي دةَلَين ئامانج، بةآلم دةَلَيم 
هةرَيمةكةمان  طةنجي  ئازارانةي  ئةو 
ثَيويستة  هــاتــووة  ئَيسقان  ســةر  تا 
بة  دروستبكات،  طــؤإان  بتةقَيتةوةو 
تا كةي   هةموو طةنجَيكيش دةَلَيم بةسة 
طةنجء  ئةقَلي  بة  طاَلتة  سوكايةتيء 
لة  جؤرَيك  بة  بكرَيت،  كــوردي  تاكي 
جيهاني  دةَلَين  ثَيي  كة  جيهانَيكداين 
بوَيريء ثَيشكةوتن با ءةكو طةنج ببين 
كة  هةستيار  بةهَيزو  توَيشوويةكي  بة 
خؤمان  سةروى  خواروو  تةمةنةكاني  
بَلَيين  رابكَيشين  بةالي خؤمانء طؤإان 
دةمانةوَيت  خوازين.  طؤإان  ئَيمةش 
بطؤإين  ءآلتدا  لة  حوكمإاني  سيستمي 

بؤ  خزمةتطوزاري،  كةرتي  هةر  نةك 
لة ءآلتَيكي ءةكو يةكَيتي  نموونة كَيشة 
ميللةتةكةيان  لةطةأل  جاران  سؤظيةتي 
بةَلكو  نةبووة،  خزمةتطوزاري  لةسةر 
عةسكةريء  شَيوازي  ثةيإةوكردني 
هةبووة،  سيستمةكةياندا  لة  ديكتاتؤري 
زياتر   (١٩٩٢) ساَلي  لة  بينيمان  بؤية 
كةواتة  لَيجيابؤوة.  ءآلتي  دوازدة  لة 
طؤإان  كة  بيسةلمَينين  كــردار  بة  با 
رؤحيةتي  كة  لةكاتَيكدا  بكةين  دروست 
طؤإان  فكري  كايةوة  هاتووةتة  طؤإان 
ناإةزايي  هةَلقوآلوي  كة  بةإَيوةية 
لة  دةمَيكة  زؤر  كة  ميللةتةكةمانة  ناخي 
ئةو  ئةنجامي  لة  دةذين،  ضاوةإوانيدا 
نةطرتنة  بؤ  طوآ  نةكردنةو  بؤ  حيساب 
دةسةآلتي  حوكمإانء  لةاليةن  بووة 
هةذدةساَلةي رابردوو كة هةر دةيانووت 

بة  با  دةَلَيم  منيش  ساواية،  حكومةتةكة 
ساوايي تةسليمي ميللةتي طؤإانخوازي 
دةإوات  ئاقارَيكدا  ض  بة  ئاخؤ  بكةنةوة 
با  ــؤإان.  ط بة  بدةين  ضانسَيكيش  با 
نموونةي كؤريا بؤ خؤمان تؤماربكةين 
ميللةت  ساَلدا  سيانزة  مــاوةي  لة  كة 
شان  كة  دروستبكات  ءآلتَيك  تواني 
بدات لة ءآلتة ثَيشكةوتووةكاني جيهان، 
سيستماتيكي  خزمةتطوزاريء  لة  جطة 
تةنانةت  بةإَيوةبردندا  لة  ثرؤفيشناأل 
بووة هَيزَيكي مةترسيدار بؤ خؤرئاواو 
ئةتؤمييةكةيةوة.  ضةكي  بةهؤي  جيهان 
شتَيكي  ض  كوردستان  دةَلَيم  بؤية  جا 
سيانزة  ئةم  ثَيش  كؤريا  لة  كةمترة 
ساَلة، با هةرَيمَيكي بةهَيز لةسةر ئاستي 
ناوضةكةو نَيودةوَلةتيدا دروست بكةين 
بةسةرماندا  نةتوانن  نةياران  ضيتر  كة 

زاَلبن، بمان خولَيننةوة لة خاَلَيكي ضةق 
ئيتاليا  ءةكو  ءآلتَيكي  يان  بةستوو. 
كاولترين  ــرانء  ءَي لة  بوو  يةكَيك  كة 
جةنطي  لةكاتي  ئــةوروثــي  ءآلتــانــي 
دووةمي جيهانيدا، بةآلم بةهؤي هةوألء 
زياد  سةعاتَيك  كة  ميللةتةكة  كؤششي 
لة كاري خؤيان تةرخانكرد بؤ سةر لة 
ءآلتةكةيان  نانةوةي  بوونيات   نوآ 
كة تةنيا لة ماوةي دوو ساَلةدا توانيان 
دؤخَيكي  بطةإَيننةوة  ءآلتةكةيان 
باشتر لة جاران، بةآلم با بَيينةوة سةر 
ءآلتي خؤمان مةبةستم زياتر لة ئةوة 
دةبَيت  دةكرَيت  كة  ئةو طؤإانةي  بوو 
هةموومان  كة  بَيت  شَيوةيةك  بة 
ماندوو  خؤبةخشانةو  مــاوةيــةك 
يةكانطيرو  هَيزَيكي  بة  نةناسانةو 
دوا  بةخؤبوونء  متمانة  كاريطةرو 
لةمة  جطة  دةبَيت.  طةلةكةمان  رؤذي 
بؤ  بيرو  لةطةأل  بة ركابةريء ملمالنآ 
كة  كؤمةَلطاشدا  جياوازةكاني  ضوونة 
بؤ سةرهةَلداني  ثَيكَيك  دةست  دةبَيتة 
ءآلتدا،  لة  ديموكراسي  ديموكراتيء 
دةبين  طةشبين  ئايندة  ئةوكاتةش 
لة  يةكَيك  ــو  وةك هــةر  ـــدا،  ءآلت لــة 
«كةسانَيك  دةَلَيت:  فةيلةسوفةكان 
هةن لة كؤمةَلطةدا ثةذارة دةطؤإان بؤ 
طؤإان  لة  روو  هةموومان  دةبا  هيوا) 
بكةينء دةنطي ثَيبدةين بزانين طؤإان 
ئةو طؤإانةية كة ميللةت ضاوةإَييةتي 
بدةينآ،  سةركةوتني  ضانسي  با 
ساَلةي  ــةذدة  ه ئةزمووني  ضونكة 
داواكاني  ئاست  لة  نةيتواني  رابردوو 
طؤإان  دةَلَيم  كؤتاييدا  لة  بَيت.  خةَلك 
بة ماناي ءشة هةَلقوآلوي ئازارةكاني 
لةاليةن  شتَيكيش  هةر  ميللةتة  ناخي 
ميللةتةوة بكرَيت بَيشكء طومان سةر 
نةضَيت  بيريشتان  لة  بةآلم  دةكةوَيت، 
قؤناغ  دةبَيت  ناكرَيت  طؤإاندا  لة  ثةلة 

بة قؤناغ مامةَلةيان لةطةَلدا بكرَيت.

طؤأان ءايكرد
بوركاني دَلي طةنجان بتةقيَتةوة

  ريَبين بؤلَي
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سلَيمانى ثشكؤية، هةولَير ذيلةمؤ
هيوا جةمال

يةكةم  لة  هةر  سلَيمانى  خةَلكى 
لةاليةن  ياسايى  رَيثَيدانى  رؤذى 
سةربةخؤى  باآلى  كؤمسيؤنى 
هةَلبذاردنةكانةوة بةطوإوتينَيكى ثإ 
سةر  رذانة  خرؤشةوة  جؤشء  لة 
كردة  رقةيان  ئةو  شةقامةكانء 
ليستَيكى  دروستبوونى  ئاهةنطى 

نوآ كة بةطذ بتةكاندا ضوونةوة.
لةخؤشيدا  بَيدةنطيء  بةرداية  طإيان  ثشكؤ  وةك  سلَيمانى،  خةَلكى 
ديوارةكانى  بمَيننةوةء  ماَلةكانياندا  لة  نةيانتوانى  هةَلطةإانء  سوور 

دانيشتنيان روخاندء بة شنةباى ليستى طؤإان طةشانةوة.
خةَلكى سلَيمانى ئةو بَيدةنطييةيان شكاند كة ماوةى (١٨) ساَلة قبوَليان 
كردووةء قسةيان نةكردووة، جارجارَيك نةبَيت نةهاتوونة شةقامةكانء 
ناإةزاييان دةرنةبإيوة كة بؤ هَيشتنةوةى هةرَيمةكة بووة بة ئاراميىء 
مةترسى  ئيدى  دةزانن  ئَيستا  بووة،  دةرةكى  ناوةكىء  مةترسى  لةبةر 
راثةإينَيكى  ئةمجارة  دةيةوَيت  خةَلك  ئيدى  ثلةوثايةكانة،  ناوةكىء 

سثىء شؤإشَيكى روون بكات ئيدى دةبَيت بةطذ بتةكاندا بضنةوة.
خةَلكى هةولَير ئةو ئاهةنطةيان نةهَيناية سةر شةقامةكانء نةبوونة 
ثشكؤء نةيانويست وةك سلَيمانى دةسةآلت لة سةرةتاوة بَيننة لةرزةء 
تازة جارَيكى دي ثةنجة  ئَيمة بشؤ  لة  ئَيستاوة دةست  لة  ئيدى  ثَييبَلَين 
بوونة  بةَلكو  دةسةآلتدار،  كردة  تؤى  كة  مةرةكةبةدا  بةو  ناكةينةوة 

ذيلةمؤ.
زؤرينةى ئةو هةولَيرييانةى رؤذانة ثةيوةندي دةكةن بة دةزطاكانى 
لةطةأل  بةطشتى  ئةوان  طؤإانةوة،  ليستى  هةَلسوإاوانى  راطةياندنء 

طؤإاندانء زؤرينةيان دةنط بة ليستى طؤإان دةدةن، ئةوان ذيلةمؤن.
خةَلكى هةولَير وةك ذيلةمؤ ضؤن بَلَيسةو طإةكةى لةذَير خؤَلةوةيةء 
ئَيستا  ئةوةى  لةذَيرةوةية،  نازانيت ض طإَيكى  نةخةيتة سةر  ثةنجةى  تا 
بَلَيسةى  بةإاستى  بَيدةنطيية،  خؤَلى  هةَليانبذاردووة  هةولَير  خةَلكى 
دةنطدان  سندوقةكانى  لةسةر  تةنيا  بَيدةنطييةوةية  ئةو  لةذَير  ئاطرَيك 

دةتوانيت هةست بةطةرمييةكةى بكةيت.
دةنطدان  سندوقةكانى  لةسةر  هةَلبذاردنةكاندا  لةكاتى  دةسةآلت 
دةستى بة ذيلةمؤى هةولَيردا دةضزَيت، جا ئةوةى دةستى ثَييدا ضزابَيت 
دةزانَيت ئازارى ذيلةمؤ طةلَيك بةسوَيترء ثإ ئازارترة لة سوتانى ثشكؤ، 

كَيش بإوا ناكات لةم هةَلبذاردنةدا دةتوانَيت تاقيبكاتةوة.

لَآل
دو

ةب
ؤ ع

اظ
 س

ؤ:
ؤت

ف

جةميل سابير، هونةرمةندى بوارى شانؤو دراماى كوردى بإواى واية ئةطةر دةنط بة ليستى ذمارة (٥٧) بدرَيت هةردةنطَيك هةذارَيك لة برسَيتى رزطاردةكات. سةبارةت بة هةَلبذاردنةكانى ثةرلةمانى كوردستانء سةرؤكايةتى هةرَيم كة لة (٢٥) ئةم 
مانطةدا ئةنجام دةدرَيت دةَلَيت: «هةَلبذاردنةكانى ديكةم بينيوةو هيض يةكَيك لةو بةَلَينانةى كة دراوة نةهاتووةتة دى، بؤ يةكةم جاريشة ليستى طؤإان بةَلَينةكانى ضاثء بآلوكردووةتةوة، لة هةَلبذاردنةكانى ديكةدا هةر طورطانةشةوآ بووة بؤيان 
وتووين تاخةومان لَيكةوتووةو كة خةبةرمان بووةتةوة وتوومانة كوا بةَلَينةكانتان؟ وتوويانة: بابة تؤ نوستووى لة خةوتابووة. سةبارةت بة دةنطدان بة ليستى طؤإانء بةشدارى هونةرمةندان لة ثرؤسةى طؤإاندا دةَلَيت: «ئةم ليستى طؤإانة ليستَيكى 
جةماوةرى فراوانة نامانكاتة ناو شةش حةوت ثاسةوةو لةشوَينَيك داماننَيتء مةسئولَيك قسةمان بؤبكاتء ئةخيرى قسةكانيش بؤمان نةبَيت هيض بَلَيينء بؤئةوةى ضاو لةذَيريشيان بينء رةدمان نةبَيت، نانَيكمان دةدةنآ وةك ئةوةى ئَيمة لة جنوبى 
ئةفريقابين سكمان قوثابَيت لةبرسا، بؤية من لَيرةوة داوا لة هونةرمةندان دةكةم بؤهيض شوَينَيك نةإؤنء نةضنة بةردةم هيض مةسئولَيكء لةوَيش يةكَيك قوتبَيتةوةو بَلَيت: قوربان ئةوةهَيناومن وةكو مةإ لةبةرثَيتا سةريان دةبإم». جةميل سابير 
ثارة بةخشينةوةى ثَيش هةَلبذاردنى بةسةر هونةرمةنداندا بةكارَيكى نةشياوو دزَيو وةسفكردو وتى: «لة ضلةكانى سةدةى رابردوودا لة كؤإَيكدا بةفايةق بَيكةس دةَلَين «مةدفةعى بارووتاويمان ثَيوة دةنَين»، ئةويش لةوةآلمدا دةَلَيت: «ترسى نيية 
هةر مةدفةعى ثارةمان ثَيوة نةنَين باشة»، ئَيستاش دةسةآلت مةدفةعى ثارة دةطرَيتة هونةرمةندانء ئةمةش كارَيكى نةشيياوو ناثةسةندةو جارَيكى ديكة داوادةكةم خةَلكى كوردستان دةنط بة ذمارة (٥٧)ى ليستى طؤإان بدةن، ضونكة وةك الفاوةكةى 

ساَلى (٥٧)ى شارى سلَيمانى دةبَيت، بةآلم الفاوى ئةمجارة دزو طةندةألء طيرفانبإةكان رادةماَلن.

هونةرمةند جةميل سابير: 
هةر دةنطَيكى (٥٧) هةذارَيك لة برسيَتى رزطاردةكات


