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طؤأان

لة روخسارةوة بةرةو ناخ

ئازاد قةزاز:

يةكيَتىء ثارتى ساآلنة زياتر لة ٨٤٠ مليؤن 
دؤالر لة بودجةى هةرَيم بؤخؤيان دةبةن

سكرتَيرى ئةنجومةنى وةزيرانى كوردستان:

 نابَيت دامودةزطا حكومييةكان
بؤ بانطةشةى هةلَبذاردن بةكاربهيَنرَين

ثشتيوان سةعدولَآل

وةزيرانى  ئةنجومةنى  سكرتَيرى 
هةَلبذاردن  بانطةشةى  كوردستان، 
حكومييانةى  بةرثرسة  ئةو  لةاليةن 
بة شتَيكى  هةية،  حيزبييان  ثلةى  كة 
ئاسايى وةسفدةكاتء هاوكات ئاماذة 
دامودةزطاى  نابَيت  كة  بةوةدةكات، 
مةبةستة  ـــةو  ئ بــؤ  حــكــومــيــى 
لةكاتَيكدا بةرثرسانى  بةكاربهَينرَيت، 
بــةردةوامــن  تائَيستاش  حكوميى 
بؤ  ثؤستةكانيان  بةكارهَينانى  لة 

بانطةشةى هةَلبذاردن. 
بةمةبةستى  رابردوودا  لةماوةى 

هاوآلتييان  دةنطى  كؤكردنةوةى 
بةرثرسانى  كوردستانى،  ليستى  بؤ 
حكوميى كةوتوونةتة بانطةشةكردنء 
بة  بةَلَيندان  ثارةبةخشينةوةو 
هاوآلتييانء بةكارهَينانى دامودةزطاو 
بانطةشةى  بؤ  حكوميى  كةلوثةلى 
ثَيضةوانةى  ئةمة  كة  هةَلبذاردن، 
بة  باآليةو  كؤمسيؤنى  رَينماييةكانى 

خروقات دادةنرَيت.
سكرتَيرى  قةرةداغى،  محةمةد 
هةرَيمى  ــى  ــران وةزي ئةنجومةنى 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  كوردستان 
حيزبيى  بةرثرسانى  ــيــادا  دن لــة 
بةرثرسن،  حكومةتيشدا  لة  كة 

دؤالر  مةاليين  بانطةشةدةكةنء 
بانطةشةى  بؤية  ــدةكــةن،  ســةرف
شتَيكى  حكوميى  بــةرثــرســانــى 
مةسةلةيةدا  لــةو  بــةآلم  ئاسايية، 
نابَيت  هةيةء  ئيشكالييةت  هةندَيك 
ئةو  بؤ  حكوميى  (موقةيمات)ى 
خؤناكرَيت  بةكاربهَينرَيت،  مةبةستة 
ئةو بةرثرسة حكومييانةى كة ثلةى 

حيزبييان هةية خؤيان بشارنةوة.
وتيشى: «لةطةأل ئةوةشدا تائَيستا 
نةبينيوةو  نائاساييمان  شتَيكى 
نــةطــرتــووةء  ــةى  رةخــن كةسيش 
ئةنجومةنى  بؤ   سكاآليةكيش  هيض 

وةزيران نةهاتووة».

كةسوكارى ئةوانةى بةبآ دادطاييكردن 
هةشت سالَة زيندانن، خؤثيشاندان دةكةن 

سامان بةشارةتى 

ــى مــرؤظ  ــاف ـــــرى م وةزي
حةوت  تائَيستا  ئاشكرايكرد، 
ماونةتةوة  زينداندا  لة  كــةس 
كةسوكارى  دادطاييكردن،  بةبآ 
لة  ــــةوت كـــةســـةش  ئـــةو ح
دوايانكرد  خؤثيشاندانَيكياندا 
ئازاديان  يان  يان دادطايى بكرَين 

بكةن ئةطةر بَيتاوانن.
وةزيـــرى  ــــةوةى  ئ دواى 
ــى مـــرؤظـــى حــكــومــةتــى  ــاف م
«تائَيستا  ئاشكرايكرد  هةرَيم 
زيندانةكانى  لة  كــةس  حــةوت 
بةتؤمةتى  كوردستان  هةرَيمى 
ئاسايشةوة  لةاليةن  ئيرهاب 
لَيثرسينةوةيةكى  هيض  ــآ  ب
يــاســايــى دةســتــطــيــركــراونء 

هيض  ساَلة  هةشت  ــاوةى  م بؤ 
لةطةَلدا  لَيكؤَلينةوةيةكيان 

نةكراوة». 
دوَينآ كةسوكارى ئةو حةوت 
بؤ  خؤثيشاندانَيكيان  زيندانيية 
كوردستان  ثةرلةمانى  بــةردةم 
حكومةتء  لة  دوايان  سازكرد، 
ــــرد ئــةطــةر  ــان دةك ــةم ــةرل ث
تؤمةتَيكيان  هيض  كوإةكانيان 
لةسةرنيية بؤ ئازاد ناكرَين، ئةطةر 
تؤمةتباريشن با دادطايى بكرَينء 
بةسزاى خؤيان  دادطاوة  لةاليةن 
خؤثيشاندةرانى  هةروةك  بطةن، 
كةسوكارى ئةو حةوت زيندانيية 
طيراوةكانيان  ثَيكرد،  ئاماذةيان 
ئيتر  نةكردووة،  تاوانَيكيان  هيض 
بؤضى دةستطيركراون، يان بؤضى 
ياسايى  سزاى  ناكرَينء  دادطايى 

شةش  «ئَيمة  وتيان:  بــدرَيــنء 
حةوت ساَلة ضاوةإَيى ئةوةين كة 
بَينةوة  بةربدرَينء  ثياوةكانمان 
خؤيان،  منداَلةكانى  مــاألء  ناو 
هيض  دةسةآلتةوة  لةاليةن  كةضى 

لَينادرَيتةوة».  ئاوإَيكمان 
ئاخر  شَيخ  لــةاليــةن  ــر  دوات
ناوخؤ  ليذنةى  ئةندامى  جةمال، 
ماوةبةسةرضووى  لةثةرلةمانى  
لَيكرا،  ثَيشوازييان  كوردستان، 
لَيدوانَيك  هيض  ئامادةنةبوو  بةآلم 
رايطةياند:  بــداتء  رؤذنامة  بؤ 
كَيشةية  ــةم  ئ «ورووذانـــدنـــى 
راطةياندنةكانى  دةزطا  لةاليةن 
خةَلكةش  ئةم  كة  بووة،  ئَيوةوة 
ــات،  دةك خؤثيشاندان  ئَيستا 
بؤ  لَيدوانَيك  هيض  نيم  ئامادةش 

ئَيوة بدةم». 

سزاى ٤ مانط زيندانيى 
كةسَيك دةطؤأدرَيت

بؤ ٣٠ هةزار دينار غةرامة
ئارام نةجيم

داوايةكي  تؤماركردني  ثاش 
رؤذنامةنووس  لةاليةن  ياسايي 
وةكو  ئةحمةد)ةوة،  (عيرفان 
يةكطرتوو  رؤذنامةي  ثةيامنَيرَيكي 
لة هةَلةبجة، لة ٤/٢٦دا، بة بيانووي 
«نابةجآ»  قسةي  ثةالماردانء 
ثَيوتن، دادطاي هةَلةبجة سزاي ضوار 
لَيثرسراوي  بةسةر  زيندانيي  مانط 
بةإَيوةبةرَيتي  ياسايي  بةشي 
سةثاند،  هةَلةبجةدا  ثةروةردةي 
ثارة  بة  كرا  بؤ  سزاكةي  بةآلم 
دينار، كة وةك  بةبإي (٣٠) هةزار 

غةرامة لَيي وةرطيرا. 
دادطادا،  بإياري  بةرامبةر  لة 
ثةروةردةي  بةإَيوةبةري 
نوري  شَيخ  حةسةن  هةَلةبجة، 

شَيوةيةك  بةهةموو  وتي: 
فةرمانبةرةكةمان  لة  بةرطرى 
مةحكةمة  بإياري  دةكةينء 
تةميزكردنةوةيةو  جَيطةي 
نازانم،  بةهةَلة  فةرمانبةرةكةمان 
تةحةروشي  لةوكاتةدا  ثَيدةضَيت 

ثآ كرابَيت. 
لةكاتي   ٢٠٠٩/٤/٢٦ رؤذي  لة 
هةواَلي خؤثيشانداني  روماَلكردني 
ثــةيمــــانطاي  خـــوَيندكاراني 
هةَلةبجة،  مامؤستاياني  مةَلبةندي 
ئةحمةد  عيرفان  رؤذنامةنووس 
رؤذنامةي  ثةيامنَيري  وةكو 
يةكطرتوو لة هةَلةبجة، رووبةإووي 
نابةجآ  قسةي  ثةالماردانء 
لَيثرسراوي  لةاليةن  دةبَيتةوة 
بةإَيوةبةرَيتي  ياسايي  بةشي 

ثةروةردةي هةَلةبجةوة.

٥ 
٤ ء
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وتةبَيذى ليستى طؤإان: ثَيويستة وةزيرى ثَيشمةرطة تةجميد بكرَيت
دلَير عةبدولخالق

د.شاهؤ سةعيد وتةبَيذى ليستى طؤإان  
ليستى  كة  رةتــكــردةوة  تؤمةتانةى  ئةو 
كوردستانى ئاراستةى اليةنطرء هةوادارانى 

داواى  هاوكاتيش  دةكةن،  طؤإانى  ليستى 
بةهةماهةنطى  كرد  هةرَيم  لةسةرؤكى 
ئةنجومةنى وةزيران جةعفةر شَيخ  لةطةَل 
ثَيشمةرطة  ــرى  وةزي لةثؤستى  مستةفا 
تةجميد بكرَيت، بةهؤى ئةو هةَلسوكةوتةى 

كة شةوى رابردوو لةطةإةكى توى مةليكى 
سلَيمانى نواندوويةتى.

لة كؤنطرةيةكى رؤذنامةوانيدا كة دوَينى 
سةعيد  شاهؤ  بةإَيوةضوو،  وشة  لةهؤلَى 
كة  بَيباناغةن  تؤمةتانة  ئةو  رايطةياند: 

بةتايبةت  ليستة ركابةرةكانمانةوة  لةاليةن 
ئاراستةمان  كوردستانييةوة  ليستى 
هةوادارانى  دةوترَيت  نموونة  بة  دةكرَيت، 
سوتاندووة،  كوردستانيان  ئاآلى  طؤإان 
لةكاتَيكدا خةَلك ئةو راستيية دةزانَيت كَيية 

رَيز لةو ئاآلية ناطرَيتء بةشَيوةى ناياسايى 
ليستةكةى  بؤ  هةَلبذاردندا  لةبانطةشةى 

خؤى بةكاريدةهَينَيت.
لةوبارةيةوة دةقى ياداشتَيك لة ل٣دا 
بخويَنةرةوة



دلَيرعةبدولخالق
عةبدوآل سؤكار

سياسييةكان مافى زيندانيية لة داكؤكى دةستةى
ذمارة ياساى جَيبةجَيكردنى دةستبةجآ داواى
تايبةتة كة دةكةن عَيراق نوَينةرانى ئةنجومةنى (٤)ى

سياسييةكان. زيندانيية ئيمتيازاتى مافء بة
ثارَيزطاى بةردةمى بؤ خؤثيشاندانَيكدا لة دوَينآ
نوَينةرانى ئةنجومةنى بؤ ياداشتَيكدا  لة سلَيمانىء
هةرَيمء حكومةتى سةرؤكى  ــةن  داوادةك عَيراق
هؤكارى زانينى بؤ بكرَين بانطهَيشت دارايى وةزيرى
زيندانيية ثارةيةى تةرخانكراوة بؤ ئةو بإة ثَينةدانى

كوردستان. هةرَيمى سياسييةكانى
داكؤكى دةستةى ئةندامى تاهير، ــار رزط
رؤذنامةى بة سياسييةكان، زيندانيية مافى لة
داوة ياداشتمان ضةندينجار «جطةلةوةى راطةياند:
ئةمة بوون، وةآلم بآ حكومييةكانء دامةزراوة بة
ياساى داوادةكةين كة خؤثيشاندانمانة، سَييةمين
(١٥) لة كة عَيراق نوَينةرانى ئةنجومةنى (٤)ى ذمارة
زيندانيى (١٥٠٠٠) عَيراق جَيبةجَيكراوةء ثارَيزطاى

لَيىسوودمةندبوون،زيندانييانىهةرَيميشبطرَيتةوة
ثارةى ئةوةى «لةطةأل وتيشى: بَيبةشكراون». لَيى كة
كوردستان سياسيى زيندانييانى تةرخانكراوى
بةآلم هةرَيم، حكومةتى دةســت طةيشتووةتة
مافء ناشيانةوَيت  خواردووة، ثارةكةيان ئةوان 

خؤى جَيبةجَيبكةن». وةك ئيمتيازاتةكانى ئَيمة
ساَلى (٤)ى ذمارة ثةسةندكراوى ياساى بةثَيى
بإيارى عَيراقء نوَينةرانى ئةنجومةنى (٢٠٠٦)ى
شوباتى مانطى  لة عَيراقى ناوةندى حكومةتى 
بإى بةثَيدانى بإياردراوة دةرضووة، (٢٠٠٧) ساَلى
هةر بؤ مانطانة  مينحةى وةك دينار هةزار  (٥٠٠)
ئيمتيازاتى ضةندين  عَيراقء  سياسيى  زيندانييةكى 
سلفةى نيشتةجَيبوونء زةوى ثَيدانى وةك ديكة
بةآلم دةرةوةى وآلت، طةشتى خانووبةرةء حةجء
لةو كوردستان هةرَيمى سياسييةكانى  زيندانيية

بَيبةشكران. ئيمتيازاتانة مافء
جَيطرى ئةحمةد،  عيماد ــردوودا راب لةمانطى
(٣٩٠) مانطانة بإياريداوة حكومةت، سةرؤكى
سةرفبكرَيت، سياسى  زيندانَيكى هةر  بؤ هةزار
جَيطرى بإيارةكةى دذى داكؤكى دةستةى بةآلم
تاهير رزطار  لةوبارةيةوة حكومةتنء سةرؤكى 

مافء بؤ ديكة ياسايةكى دةيةوَيت «حكومةت وتى:
بةآلم دةربكات، سياسييةكان زيندانيية ئيمتيازاتى
ناتوانن ثةرلةمان ماوةى بةسةرضووة، لةبةرئةوةى
(٣٩٠) مانطانة بإياريانداوة كة ئَيستاش بكةن، ئةوة
هةزار (١١٠) كةواتة بؤسةرفبكةن، دينارمان هةزار
وةكو نايانةوَيت  دةبإنء مووضةكانمان لة دينار 

ناإازين». ئَيمةش بؤية سةرفيبكةن بةغدا
ئاماذةى داكؤكى دةستةى ئةندامةى ئةو
ئةنجومةنى طةياندووةتة ياداشتَيكيان بةوةشكرد
حكومةتء سةرؤكى داوادةكةن عَيراقء نوَينةرانى
بزانرَيت بؤئةوةى بكرَين بانطهَيشت دارايى وةزيرى
بة نةيانداوة بؤضى كردووةء ثارةية لةو ضييان

زيندانييةكان.
داوايةكيان ضةند خؤثيشاندةران ئةوةى دواي
ئةحمةد دانا كرد، سلَيمانى ثارَيزطاى ئاراستةى
مةجيد،ثارَيزطارىسلَيمانىلةبةردةمخؤثيشاندةران
دةكةينء داواكانتان لة ثشتطيرى ئَيمة رايطةياند:
هةر دةدةين بةَلَين ئَيمةداية دةسةآلتى لة ئةوةى
بطةيةنينة داواكارييةكانتان (دووشةممة) ئةمإؤ
عَيراقء كوردستان، ثةرلةمانى سةرؤكايةتى كؤمار،

هةرَيم. ناوةندء وةزيرانى ئةنجومةنى

3 2009/7/14 سَيشةممة (511) بةدواداضوونذمــارة هةواألء
hewal.rozhnama@gmail.com

تـةوة؟ دةثـرسـيـَ ءيـــذدانـــــــــــكــأيـن لــة كــآ

بدةن». كوردستانى ليستى بة دةنط
بةرثرسانى لةاليةن  ثارانة ئةم دابةشكردنى
بؤ ثؤستةكانيان بةكارهَينانى حكوميء
بةثَيى ليستةكانيان، بؤ دةنط بةدةستهَينانى
ئةم هةَلبذاردنةكان باآلى كؤمسيؤنى ياساى
شكاندنى حكومى بةرثرسانى بانطةشةكردنةى

هةَلمةتى خروقاتى بة كؤمسيؤنةء ياساى
هةَلبذاردن دادةنرَيت.

بةرثرسَيكى لةاليةن رابردووشدا هةفتةى لة
قادرى تةريقةتى شَيخةكانى سةردانى ثارتييةوة
زؤر ثارةيةكى سلَيمانيء  شــارى  لة ــراوة ك
ئةوةى بؤ قادرى تةريقةتى شَيخةكانى بة دراوة

ليستى بة دةنط كة بكةن موريدةكانيان لة داوا
كوردستانى ليستى بؤ كار  بدةنء كوردستانى

بكةن.
لةاليةن ئيمتيازات ــارةو ث دابةشكردنى
هةَلبذاردنى لة يةكَيتى ثارتىء بةرثرسانى
كة جياوازانةى ليستة ئةو بوونى ثةرلةمانء
ئةداى خراثى كردووة، هةَلبذاردنيان بةشدارى
دةسةآلتياندا ماوةى ثارتة لة دوو ئةم ساَلى (١٨)
بؤية هةر تؤراندووة، خؤيان لة هاوآلتييانيان كة
رؤشتبَيت خةَلكانَيكى جَيطايةك بؤ هةر جةالل مام
ناو ثارة هَيناوةتة مؤبايلء ثَيدانى كارتى بة زؤر
دةكةن هَينانى ثَيشمةرطة باس لة يان جةماوةر،
ئاهةنطةكانى ناو  بؤ مةدةنيةوة بةرطى  جلء بة
قةرةباَلةغيةكى ئةوةى  بؤ كوردستانى  ليستى

ئاهةنطةكةدا، لة بَيت دروست زؤر
بة دةربةندينخان مةَلبةندى لة سةرضاوةيةك
بةو دراوة مؤبايل «كارتى راطةياند: رؤذنامةى
لة بةشدارى جةالل مام هاتنى لة كاتى كةسانةى
دةكةن، كوردستانى ليستى ئاهةنطى مةراسيمى

دروستبكرَيت». قةرةباَلغى ئةوةى بؤ
روون، ئاشكراو  نموونةيةكى ضةند ئةمانة 
ضةندةها ئايا دةبَيت كة ثرسيارةكة ئةوةية بةآلم
حكومةت سامانى  بةخشينةوةى ديكةى بةَلطةى 

بةإَيوة؟ دةإوات ثرؤسةكة بةنهَينى كة هةبَيت

دةكةينةوة، كة ئاطادار جيهان عَيراقء كوردستانء راى طشتى
لةرووداوَيكىبآثَيشينةءضاوةإواننةكراودا، ،(٢٠٠٩ /٧ شةوى(١٢/
شَيخ جةعفةر (شَيخ كوردستان هةرَيمى ثَيشمةرطةى وةزيرى
دابةزيونةتة ثاسةوانةكانى، لة زؤر ذمارةيةكى لةطةأل مستةفا)
وَيزةى كةوتوونةتة سلَيمانىء شارى مةليكى تووى شةقامى سةر
لَيدانى كةوتوونةتة طؤإان، ليستى  جةماوةرى  ئاهةنطَيإء خةَلكى
كلكة تفةنطء قؤناغة بة منداَلةكان، مَيرد طةنجةكانء كضة كوإء
ديفاعيان بآ مةدةنىء هاوآلتيانى ئةشكةنجةى ئازارء دةمانضة
ذماريةكيان برينى  كة كردووة، بريندار هاوآلتييان دةيان داوة،
رووقايمانة زؤر حكومةت باآليةى بةرثرسة تةنانةت ئةو سةختة،
لة تا ثؤليسةكان ئةفسةرء داوةتة فةرمانى خةَلكةوة بةرضاوى بة
نةبوون ئامادة ثؤليسةكان ئةفسةرء ئةوةى ثاش بةآلم بدةن، خةَلك
بة ثاسةوانةكانى ثَيشمةرطةء وةزيرى بكةن، جَيبةجآ فةرمانةكة
لةو بدةن، لة خةَلك كردووة ناضار  ثؤليسةكان  لة  بةشَيكيان زؤر
وةزيرى بةكارهَيناوة، كارةبايان  تةزووى داثَلؤسينةدا  هةَلمةتى
فرياكةوتنيان ثؤليسى ئةفسةرَيكى لة ثاسةوانةكانى ثَيشمةرطةء
شوَينَيكى لة ئيهانةكردن ثاش رفاندووةء  ئةفسةرةكةيان داوة،
شايةتحاألء لــةو داوة. فإَييان  كــارةكــةى  جَيطةى لة دوور 
طرتووة، رووداوةكةيان وَينةى كة داوة رؤذنامةنووسانةيان
طروثى بة هةروةك ،KNN تةلةفزيؤنى تيمى  ئةندامانى لةنَيوياندا 
طشتييةكان شةقامة  لة داوة، هاوآلتيانيان ثةالمارى  كةسيى ضةند
قؤناغة بة  داون، لَييان كؤآلنةكاندا  لة خستوونةتةوةء دووريان
سةر ئؤتؤمبَيلى دةيان بة زةرةريان دةمانضة دةسكة شةقء تفةنطء

طةياندووة. شةقامةكة
حكومةتى هةرَيمى باآليةى بةرثرسة ئةو تاوانى كاتَيكدا لة ئَيمة
ياسايىء لَيثَيضينةوةى  داواى دةكةينء مةحكوم كوردستان 
كوردستان هةرَيمى سةرؤكى بةإَيز لة داوا دةكةين، دادطاييكردنى
وةزيراندا، ئةنجوومةنى لةطةأل هةماهةنطى بة كة  دةكةين،
تا بكرَيت تةجميد ثؤستةكةى لة  دةستبةجآ دةربكات فةرمان
هيض تا دةردةضَيت.  ياسايى بةشَيوةيةكى لَيكؤَلينةوةكان ئةنجامى 
خةَلكء داثَلؤسينى بؤ حكومى ثؤستى نةكات زات ديكة بةرثرسَيكى

بَينَيت. بةكار ملمالنَيى سياسييةكان يةكالييكردنةوةى
بة دان دةكةين طؤإان ليستى ثشتيوانانى لة داوا كاتَيكدا لة ئَيمة
خؤشى ئاهةنطَيإانء كةشى نةدةن كةس بة رَيطة بطرنء خؤياندا
هيض راستةوخؤ داواشيان لَيدةكةين تَيك بدةن، هاوآلتيان دةربإينى
ياساء بؤ ثةنا ثَيشَيلكارييةكدا هةر لةكاتى نةبَيتء كاردانةوةيةكيان

بكةنةوة. ئاطادار طؤإان ليستى بنكةكانى بةرنء دادطا
ئةفسةرء ثؤليسء ئةو  هةموو سوثاسى زؤر  كاتَيكدا لة
كة دةكةين مةدةنييةكان  ضاالكيية ثؤليسى ئاسايشء ئةندامانةى
ثيشةيىء ئةخالقى داثَلؤسينةداء هةَلمةتى  لةو نةكرد بةشدارييان
بؤ نةدةن مل هةرطيز لَيدةكةين داوايان  نةدؤإاند، شارستانييان
بةرثرسيارَيتييةك هيض ذَيربارى نةضنة خةَلكء داثَلوسينى فةرمانى
بةرثرسيان مَيذوو ميللةتةكةيانء خؤيانء ويذدانى بةرامبةر كة

دةكات.
ليستى تايبةتى بة ركابةرةكانمان،  ليستة بةرثرسانى  لة داوا
بةزؤر بطرنء كوردستان شةقامى لة رَيز دةكةين، كوردستانى
بدةن، تَيك طؤإان  ليستى جةماوةريى قورسايى نةدةن  هةوأل
هةر نةشكَيننةوة، خؤياندا بــةالى شةقام هاوسةنطى بــةزؤر 
ثَيشكةشى ياسايى شَيوازى بة هةية  لةسةرمان سكاآليةكيشيان
شكاتكارء رؤَلى كاتدا يةك لة خؤيان بكةنء ثةيوةنديدارةكانى اليةنة

نةبينن. جَيبةجَيكةر فةرمان دةركةرء فةرمان ثؤليسء دادطاء
بةشى هةرة جووَلةيةكى جةماوةريى بةرفراوانةء رةوتى طؤإان
ئَيمة وةك جادةكان، سةر دةإذَينة خؤإسكانة زؤرى ثشتيوانانمان
ميراتطرى تاكة بة خؤمان نازانينء فريشتة بة خؤمان ركابةرةكانمان
نين، ياساوة لةسةروو كةسمان نابينينء نةتةوةييةكان ثيرؤزيية
شةقامى لة كة بطرين، نوَيية دياردة لةو رَيز هةموومان دةبَيت بةآلم
شةقامى شارستانيبوونى دياردةيةى ئةو دةركةوتووة، كوردستاندا
دةسةآلتداران دةبَيت ثَيضةوانةكةى.  نةك دةسةلمَينَيت  كورديى
كة ئةوة نةبَيت، ئةواندا لةطةأل شةقام زؤرينةى بَيت ئاسايى اليان

سياسى. ديدى لة طوزارشتكردنة مافى ساناترين
ئاشتيخوازانةى شارستانىء رَيبازى هةمان لةسةر ئَيمة
ياسادا، دةوَلةتى دامةزراندنى لةثَيناو دةبين، بةردةوام خؤمان
لة ئةمنى سيستمى طؤإينى سياسىء ئةقَلييةتى طؤإينى لةثَيناو
ئاسايشء ثَيشمةرطةء دامودةزطاكانى جؤرَيك بة كوردستاندا،
تؤقاندنء ئامرازى نةبنة  بنء  خةَلك هةموو  دامودةزطاى  ثؤليس،
بةشَيوةيةكى كة دةسةآلت هةرَيمَيكدا لةثَيناو دامةزراندنى داثَلؤسين،
نةكرَينة ئامرازى ضةكدارةكان هَيزة بكاتء هَيورانة دةستاودةست

سياسييةكان. ملمالنآ يةكالكردنةوةى

وتةبَيذى لَيدوانى
طؤأان  ليستى رةسميى

ثَيشيَلكارييةكى دةربارةى
ترسناكى يةكَيك

حكومةتى وةزيرةكانى لة
كوردستان هةرَيمى

ثشتيوانسةعدولَآل

ئةنجامدانى وادةى دياريكردنى بةمةبةستى
هةرَيمى دةستوورى ثــرؤذة لةسةر راثرسى
باآلوة دواخرا، كؤمسيؤنى لةاليةن كة كوردستان
رَيثَيوانَيك سلَيمانى شارى لة ئةمإؤ بإيارة

سازبكرَيت.
رةشنووسى تاووتوَيكردنى كةمثةينى
ثَيكهَينراو رابردوودا مانطى كؤتايى لة دةستوور

سةثاندنى رةتكردنةوةى كةمثةينةكةش ئامانجى
بوو. هةرَيم دةستوورى

رؤذنامة بؤ دانةيةكى كة بةياننامةيةكيدا لة
كاتَيكى دياريكردنى «بةمةبةستى هاتووة نَيردراوة
طونجاوبؤ تاووتوَيكردنىرةشنووسى دةستوورى
بؤ هاوآلتييانةوةو لةاليةن كوردستان  هةرَيمى
لةسةرى، دادثةروةرانة تةندروستى بإياردانَيكى
دةستوور رةشنووسى  تاووتوَيكردنى كةمثةينى 

ئةنجامدانى رَيثَيوانَيكى هَيمنانة». هةَلدةستَيت بة

هةَلسوإاوانى لة يةكَيكة جةمال، ــةذى ئ
«مةبةست راطةياند: رؤذنامةى بة كةمثةينةكة
دياريكردنى ئَيمة سبةينَيى رَيثَيوانةكةى لة
هةرَيم، دةستوورى لةسةر راثرسيية وادةى
تائَيستا ضونكة نةبَيت، كةمتر مانط سآ لة كة
بآلونةكراوةتةوةء خةَلكدا  لةناو  رةشنووسةكة
نةيانبينيوة، كوردستان جةماوةرى زؤربــةى
لةم بكةن بةشداريي دةكةين لة هاوآلتييان داواش

رَيثَيوانةدا».

دةستوور ريَثَيوانَيك بؤ

مةجيد نيان

ليستىكوردستانىبةردةوامةلةسةرثَيضىء
لة داوا زانيارييةوة كؤكردنةوةى بيانووى بة
رؤذى لة بكةن ئاشكراي كة دةكةن، هاوآلتييان
لة هةروةها دةدةن، بةكآ دةنط هةَلبذاردندا
هةوَلى مادييةوة يارمةتي هاوكاريء رَيطةى

دةدةن. هاوآلتييان كإينى دةنطى
طةإةكى دانيشتووى ئةحمةد، نةزيرة
كة وت، رؤذنــامــةى بة سلَيمانى طؤيذةى
بة ديكة كةسَيكى طـــةإةكء  ئةنجومةنى
هــةذارو ماَلي ثرسياري  ــةإاونء  ط ماآلندا

كة ماآلنةيانكردووة ئــةو كــةمــدةرامــةتء
ثرسياري هةيةء درَيذخايةنيان نةخؤشيي

دةدةن. بةكآ دةنط كة كردووة ئةوةشيان
رَيكخستني دووي كؤميتةي  هةروةها
بةناوي سلَيمانى  ئازادي- طةإةكي لة يةكَيتي 
كةمدةرامةتء هةذارو  ماَلي ناونووسكردني 
ماَلَيك هةر طةإاونء درَيذخايةنةوة نةخؤشيي
ثَيداون، دؤالريان سةد  سَي  تا دووسةد بإي
بةناوي طةإةك هةمان لة ديكةوة لةاليةكى
ثرسيارى راثرسييةوة سةربةخؤء رَيكخراوي
دةنطدانيان حكومةتء خزمةتطوزارييةكاني

ثرسيوة.

باآل كؤمسيؤنى رَينماييةكانى بةثَيى
يان سياسي، قةوارةيةكى هةر قةدةغةية
ماوةى لة ثاَلَيوراوان يان  هاوثةيمانَيتييةكان
بةخشش، ــارى، دي هةَلبذاردندا، هةَلمةتى
بة بدات  بةَلَين يان  ديكة سوودَيكى  هةر يان 
لةدةنطةكانى كارتَيكردن بةمةبةستى بةخشين

هةَلبذاردن.
ئؤفيسي ئةمين، بةإَيوةبةري محةمةد تاهير
هةَلبذاردنةكان باآلى كؤمسيؤني سلَيمانى
بة ليستَيك هةر  راطةياند: رؤذنــامــةي  بة 
بة بكات خةَلك لة هةإةشة بطةإَيتء ماآلندا

دةذمَيردرَيت. ثَيشَيلكاريي

بةردةوامة دةنطكأين لة دةسةآلت

دةكةن خؤثيشاندان سياسييةكان زيندانيية



بةشارةتى سامان

رةمزيي كوشتنَيكى وةك نانبإين

ثإوثاطةندةى دةستثَيكردنى سةرةتاى لة
كةوتنة كوردستانى ليستى هةَلبذاردنةوة،
بة بةَلَيندان حكومةتء ثــارةى دابةشكردنى
بةكاردةهَينا حكوميةكانيان ثؤستة هاوآلتييان،
بةوةشةوة هةر هاوآلتييان، ءيذدانى كإينى  بؤ
نانبإينى دةركـــردنء  كةوتنة نــةوةســتــانء
اليةنانةش كةسء ئةو دةركردنى فةرمانبةرانء
كار ــادةنء ن كوردستانى ليستى بة دةنط كة 
لةكاتَيكداية ئةمة ــةن، دةك طــؤإان ليستى بؤ 
باس دةسةآلتدار ثارتى هةردوو بةرثرسةكانى
لة ئازاددةكةن هةَلبذاردنَيكى ديموكراتىء لة
ءيــذدانء خاَلةدا لةو بابةتةكة كوردستاندا،
بةتاَلدةكاتةوة ثرؤطرامانة ثةيإةوو ئةو هةموو
ءتارو ساَلة  هةذدة ماوةى ثارتة دوو ئةو  كة
كوردستانى خةَلكى ماكياجدةكةن، دروشمةكانيان
نانى خةَلك دةبينيت ئَيستا بةآلم دةخةَلةتَينن، ثآ
ئينتيماى سياسى لةاليةن دةبإَيت لةسةر هةبوونى
هةردوو كردارة  ئةم وَيإاى ثارتةوة، دوو  ئةم
سامانى دابةشكردنى كةوتوونةتة لةئَيستادا ثارت
زنجيرة لةو  يةكَيك لة عةلى بةختيار ميللةت، 
لة باس بآلوكرايةوة، رؤذنامةدا لة كة ءتارانةى
ناخى لة وردى بة دةكات، مةترسيية ئةو بنةإةتى
نانبإين ثَييواية بةختيار دةدوَيت، دياردةية ئةو
قسةيةى ئةم هةرضؤنَيك رةمزيية، كوشتنَيكى
نانبإين كة دةطةيةنَيت ئةوة بكرَيت تةفسير بةختيار
هاوشَيوةى يان  كوشتن ثرؤسةيةكى  لة  بريتيية
دةَلَيت: ءتةيةشدا ئةم بةدواى بةختيار كوشتن،
فيعلى كؤتايى «كؤتايى شانؤطةرييةكة بة كوشتنى
نانبإينى ثرؤسةى كة دةردةخات ئةوة ئةمة دَيت،

خةَلك». كوشتنى ثرؤسةى لة بريتيية خةَلك

حكومةت ثارةى بةخشينةوةى
 

كة ديــار بضووكء نموونةيةكى ضةند بة 
دةبينرَيتء بةئاشكرا راطةياندنةكانةوة لة ئةوةى
ئةوة ئاسانى بة دةتــوانــرَيــت باسدةكرَيت

ثارةو بةخشينةوةى ثرؤسةى كة بسةلمَينرَيت
بة ضةندة ثارتةوة دوو  ئةو  لةاليةن ــارى دي
شارى لة دةستيثَيكردووة، فراوانى بةربآلوىء
بةسةر نيشتمانى يةكَيتى ئةندامانى سلَيمانى
دةنط كردووة خةَلك لة داوايان طةإاونء ماآلندا
ياسين هاوآلتى بدةن، كوردستانى ليستى بة
شارى ئازادى طةإةكى دانيشتووى مةحمود،
كةسَيك «ضةند راطةياند: رؤذنامةى بة سلَيمانى
ثَيثإكردينةوةء فؤإمَيكيان ماَلةكةمانء هاتنة
ليستَيك ض بة دةنط كة هاتبوو فؤإمةكةيشدا لةناو
ئازاديى دةنطدان ثَيموتن منيش بؤية دةدةيت،

بيزانَيت». نابَيت كةس ئينسانةء
شارى ديكةى طةإةكةكانى زؤربــةى لة 
رَيطةى لة طةإاونء يةكَيتى كادرانى سلَيمانى
هاوآلتييان لةسةر  زانيارييان فؤإمَيكةوة 
بة دةنط لَيكردوون داواشيان كؤكردووةتةوة

ليستى كوردستانى بدةن.
شارى لة زانــيــارى فؤإمى دابةشكردنى
موختارَيكى ضةند لــةإَيــطــةى هةولَيريش
لةسةر زانيارى دابةشكراوةء طةإةكةكانةوة
دةنط بزانن ئةوةى بؤ كؤكراوةتةوة، هاوآلتييان

دةدةن. ليستَيك ض بة
باآلى كؤمسيؤنى ياساى بةثَيى كارانة ئةم
هيض بؤ خروقاتةء هةَلبذاردنةكان سةربةخؤى

هاوآلتييان بة  بةزؤر نيية سياسى قةوارةيةكى 
ض بة دةنط بثرسَيت لَيي يان ثَيبدة، دةنطم بَلَيت

ليستَيك دةدةيت.
لة ـــردوودا راب رؤذى ضةند لة هــةروةهــا
ليستى دوكان  ضةمضةماألء سؤرانء دةظةرى
ماكسىء دابةشكردنى بة  هةَلساون  كوردستانى
لَيكردوون داوايان ماآلنداء بةسةر مةنجةَلى تيفاأل
زؤرَيكيش بدةن، كوردستانى ليستى بة دةنط
ديارييةيان رةتكردووةتةوة، ئةم هاوآلتييانة  لةو

ماكسييةك، بة نةطؤإيوةتةوة خؤيان ويذدانى
نةيويست كة سؤران  دةظةرى هاوآلتييةكى 
راطةياند: رؤذنامةى بة بآلوبكةينةوة نــاوى
كةسَيك ضةند ــردوودا راب رؤذةى ضةند  «لةم
خؤمان ءيذدانى لَيكردين  داوايان ماَلمانء  هاتنة
بةآلم ماكسييةك، قابلةمةء سَيرتَيك بة بفرؤشين
ءيذدانى كاتَيك رةتمانكردووة، ئامادةنيم هيض ئَيمة

بَيويذدانةكان». سةركةوتنى بؤ بفرؤشم خؤم
ثشدةر دةظةرى لة رؤذنامة سةرضاوةيةكى
رؤذى ضةند «لــة راطــةيــانــد: ــةى ــام رؤذن بة 
لة عَيراق كؤمارى سةرؤك جةالل رابردوودا مام
ثارةيةكى ثشدةرء رانية دةظةرى بؤ  سةردانَيكيدا
ئةو شَيخةكانى  ئاغاء بةسةر سةيارةى زؤرء 
ليستى بؤ كار ئةوةى بؤ  دابةشكراوة  دةظةرةدا
كة بكةن هاوآلتييان داواش لة بكةن، كوردستانى

22009/7/14 سَيشةممة (511) ذمــارة بةدواداضوون هةواألء
hewal.rozhnama@gmail.com

تـةوة؟ دةثـرسـيـَ ءيـــذدانـــــــــــكــأيـن لــة كــآ

شاري سلَيماني... هاوآلتيياني بةإَيزي
سةرةتاي لة سلَيماني شارةوانيي كة ئاطادارن بةإَيزتان وةك
شارة ئةم هاوآلتيياني سةرشاني خزمةتي ئةركي دروستبوونيةوة
بووة وضاندا بآ هةوَلي  كارو  لة هةميشة  بووةو  خؤشةويستة
ذينطةيةكي بةديهَيناني لةثَيناو هاوآلتييانيدا شارو خزمةتي  لة
داإشتني و خاوَين ثاكء  لة هةر جوانتر شارَيكي  تةندروستء

سةردةم. و جوان شارَيكي بؤ زانستيانة تةندروستي نةخشةي
ــرؤذةي ث ثَيشكةشكردنى لة جطة شــارةوانــي ــزان بــةإَي

خزمةتطوزاريي...
دياردةي لة رَيطرتنة ياسايةو جَيبةجَيكردني و ثاراستن ئةركي

و ناياسايي... زيادةإةوي
زؤربــةي بةهؤيةوة  كة ديــاردةيــةك بووةتة زيـــادةإةوي
هؤي بووةتة سةرقاَلكردووةو هةرَيمي حكومةتي دامودةزطاكاني

شارةكةمان... جواني سيماي شَيواندني
مةبةستي بة دياردةيةو ضارةسةري ئةو بؤ ئةوةش سةرةإاي
نيشتةجَييان شوَيني هاوآلتييانةي  ئةو كَيشةي ضارةسةري
نيشتةجَيكاني لةسةر زيادةإةوي خانووي هةزار ضةندين نيية...

تاثؤكراوة.
وةزيران ئةنجومةني سةرؤكايةتي بإيارةكاني جَيبةجَيكردني بة
ياسا. قةرةبووكراونةتةوة بةثَيي كة زةرةرمةندبوون ئةوانةش و

كَيشةي نةهَيشتني دياردةيةو لةو رَيطرتن بؤ هاوآلتييان...
نيشتةجَيي ثرؤذةي ضةندين هةرَيم حكومةتي نيشتةجَيبوون..
ثَيداني و وةبةرهَينان لةإَيي دةوروبةريدا و سلَيماني شاري لة
ئةنجومةني دواييةش بةم ئةنجامداوةو درَيذخايةن... قةرزي
ئةو هةموو ضارةسةركردني و تةمليككردني بإياري وةزيران
هةر مابوونةوة... بؤ نةهَيشتني هةَلواسراوي داوة، كة بة كَيشةيةي
و طوندةكان سنووري دةرةوةي لة زيادةإةوييةك و سةرثَيضيةك
شارةوانيي ئةوة لةبةر بنةإةتي. نةخشةي بةثَيي سلَيماني شاري
شارةوانيةكان) (بةإَيوةبردني ياساي  ضوارضَيوةي لة سلَيماني
ثَيويستء كاري زيادةإةويةك... هةر ئةنجامداني لة رَيطربَيت كة
ئةو بةرامبةر ياسا بةثَيي ئيجرائاتكردن بؤ دةطرينةبةر ياسايي

دةكةن. زيادةإةوييةك هةر كة كةسانةي
رَيزدا.... لةطةأل

سلَيماني شارةوانيي راطةياندني

ئاطادارييةك
شارةوانيي سةرؤكايةتي لة

سةبارةت سلَيمانييةوة
زيادةأةوي نةهَيشتني بة

فةالح نةجم

هَيزي عَيراق ناوةندى حكومةتى
ئاسايشى ثاراستنى بؤ فيدراَلى ثؤليسى
ثَيكدةهَينَيت، كوردستان هةرَيمى
ركَيفى ذَير دةيانخاتة راستةوخؤش
ئةنجومةنى ئةندامَيكى ــةوة، خــؤي
«هَينانى دةَلَيت: عَيراقيش نوَينةرانى
كاروبارى لة دةستَيوةردانة هَيزانة ئةو

كوردستان». هةرَيمى ئةمنيى
خؤى ناو ــرى وةزي وتــةى بةثَيى
لة هَيزة ئةو دامةزراندنى عَيراقى
هَيزة رَيكخستنةوةى ضوارضَيوةى
بؤ ــت، ــَي دةب ــراق ــَي ع ئةمنييةكانى 
ثاش عَيراق شارةكانى كؤنترؤَلكردنى
ناو لة ئةمريكا هَيزةكانى كشانةوةى
لة هَيزانة عَيراق، بةشَيكى ئةو شارةكانى

جَيطيردةبن. دهؤك هةولَيرو سلَيمانى،
فةرماندةى عةوادى  جاسم  حسَين
لةميانةى عَيراق فيدراَلى ثؤليسى هَيزى
ئاهةنطى دةرضوونى ذمارةيةك ثؤليسى
نيشتيمانيلةبةغدالةثرَيسكؤنفراسَيكدا
بارةطاى «بإيارى كردنةوةى رايطةياند
فةرمييةوة بإيارَيكى فيدراَلى، ثؤليسى
وةزيرى وةزيران و بةفةرمانى سةرؤك
هَيزانة سةرةكى ئةو دراوة، كارى ناوخؤ
ئاسايش ثاراستنى ضوارضَيوةى لة

دةرناضَيت».
كشانةوةى بة دةستكردن لةطةَل

شارةكانى لةناو  ئةمريكا هَيزةكانى 
عَيراق ناوةندى  حكومةتى  عَيراق، 
شارةكانة كؤنترؤَلكردنى سةرقاَلى
ئةمنييةكانى هَيزة ثؤليسء لةاليةن
كشانةوةى ثاش  بؤئةوةى عَيراقةوة 
بتوانن ئةمرَيكا هَيزةكانى  ــةواوى ت
شارةكانى تــةواوى ئةمنيى دؤسيةى

بطرنة دةست.
وتيشى: عــــةوادى  هـــةروةهـــا
هةرَيمى بــؤ «لــةســةردانــَيــكــمــانــدا
هةرَيم حكومةتى لةطةَل  كوردستان
تةواويش ئامادةكارى رَيككةوتووين،
سَى لة بارةطا كردنةوةى بؤ كــراوة
ثَيى بة كوردستان». هةرَيمى ثارَيزطاى
دةستوورى عَيراقى حكومةتى ناوةندى
دةتوانَيت نائاساييدا بارودؤخى لة تةنيا
رةوانةى ئةمنيى سةربازيىو  هَيزى
كاتَيك وةك بكات، هةرَيم ناوضةكانى
سةربازيى رووبةإووى هَيرشى هةرَيم

دراوسَيوة. وَالتانى ببَيتةوة لةاليةن
ليذنةى ئةندامى ــةروارى ب عــادل
ئةنجومةنى لة بةرطرى ئاسايشء
ليستى لةسةر عــَيــراق نوَينةرانى 
ليدوانَيكى لة كوردستان هاوثةيمانى
راطةياند: ــامــةى رؤذن بة تايبةتيدا
بةهيض كــوردســتــان «هاوثةيمانى
ناردنى لةسةر نيية  رازي  شَيوةيةك
كوردستان، بؤ هةرَيمى فيدراَلى ثؤليسى
رازيبَيت هةرَيميش سةرؤكايةتى ئةطةر
كوردستان ئةمنيى بارودؤخى ضونكة

هَيزَيكى هيض بة هاتنى ثَيويستى ئارامةو
كوردستان». هةرَيمى بؤ نيية ئةمنيى

سةرؤك ماليكى نورى  هةرضةندة
هَيزى دةيــةوَيــت عَيراق وةزيــرانــى
كوردنشينةكاندا لــةنــاوضــة ــؤى  خ
بَيت هةرضؤنَيك دةيةوَيت بسةثَينَيت،
بنَيرَيتة ئةمنيى سةربازيىء هَيزى
ئةمة بةآلم كورد بةردةوام كوردستان

رةتدةكاتةوة.
ئةنجومةنى ئةندامةى ئةو هةروةها
«هَينانى وتيشى: عَيراق نوَينةرانى
بؤ ماليكيية هةوَلَيكى فيدراَلى ثؤليسى
هةرَيمى بارودؤخى لة دةستَيوةردان
هَيزة ئةو زؤربةى ضونكة كوردستان
بةرثرسانى دةعوةن، حيزبى بة سةر
ئةوة كوردستان هةرَيمى  ئةمنيى
رَيكةوتنَيكيان هيض كة رةتدةكةنةوة
بؤ هةبَيت ناوةندى حكومةتى لةطةَل
سلَيمانى، بؤ فيدراَلى  هَيزى  هَينانى

دهؤك. هةولَيرو
بريكارى كــةريــم، شَيخ ــةالل ج
هةرَيم حكومةتى ناوخؤى  وةزارةتــى
كوردستان «حكومةتى هةرَيمى دةَلَيت:
رَيطة هةية، خؤى ناوخؤى وةزارةتى
بؤ نادةين ئةمنيى هَيزَيكى هيض بةهاتنى
فيدراَلى ثؤليسى ثارَيزطاية». سَى ئةم
بة ســةر عَيراقةو ئةمنيى هَيزَيكى
اليةنى ثاراستنى بؤ ناوخؤية وةزارةتى
ئةمنيىشارةكانعَيراقثاشكشانةوةى

ئةمريكا. هَيزةكانى

هاتنى ثؤليسى بة رَيطة حكومةتى هةرَيم
نادات ناوةندى حكومةتى فيدراَلى

بةإَيز... هاوآلتييانى
هةَلبذاردن... جؤراوجؤرةكانى ليستة اليةنطرانى ئةندامانء

بانطةشةى زةمينةى  رةخساندنى شارؤضكةكانء شارء لةئارامى ثارَيزطارى لةثَيناوى 
طشتييةكانى رَينمايية بةرامبةر  هةماهةنطى  ثشتيوانىء بؤ شارستانى  ئازادء  هةَلبذاردنَيكى
برا بةطشتىء هاوآلتييان سكاآلء طلةيى ناإةزايىء لةدواى ليذنةى ئةمنى، باآلو كؤمسيؤنى
بةناوى ناشارستانى دياردةى هةندَيك دةربارةى بةتايبةتى، ثاسةكان ء تاكسى شؤفَيرةكانى
ثةكخستنى ء خةَلك ء ئاسايشى ئارامى تَيكدانى نانةوةو بة ثشَيوى هةَلبذاردنةوة هةَلمةتى
(٢٠٠٩/٧/١٢) لةرؤذى ناوخؤ لةهةرَيمى كوردستان بةرثرسانى هَيزةكانى ئاسايشى هاتوضؤ،

رابطةيةنن: خاآلنة ئةم زانى بةثَيويستيان سازكردو تايبةتيان كؤبوونةوةيةكى
سةربةخؤى باآلى رَينماييةكانى كؤمسيؤنى لةضوارضَيوةى ئازادن  ليستةكان هةموو -١
بة نادات كةإَيطا بكةن، قةوارةكانيان  ء ليست بؤ هةَلبذاردن بانطةشةى  هةَلبذاردنةكان
طشتييةكانء لةشوَينة دروستكردن قةرةباَلغى تاكةكانء ئازاديى سنوورى بةزاندنى
ئارامى تَيكدانى ديكةء بةليستةكانى سووكايةتيكردن ء هاوآلتييان لةهاتوضؤى رَيطاطرتن

شارةكان.
هةراسانكردنى شةقامةكانء طرتنى شةقامةكانء لةسةر ئؤتؤمبَيل كاروانى رَيكخستنى -٢
لةشوَينة ضاالكييةك هةر بؤ  ثَيشوةخت دةبَيت رَيطةثَينةدراوةء ء  ناياسايى هاوآلتييان،
لةهَيزةكانى داواكاريشين وةربطيرَيت. ثةيوةنديدارةكان لةاليةنة رةسمى طشتييةكاندا مؤَلةتى

رةفتاربكةن. رَينماييةكان ياساو بةثَيي كة ناوخؤ ئاسايشى
هةمووان بؤ ئازاد كةشى ء بثارَيزين ئاسايش ء ئارامى كة ئَيمةية سةرشانى ئةركى -٣

بثارَيزين. سةروةريى ياسا ء سةروماَلى هاوآلتييان بكةينء دةستةبةر
ء شارستانى رووى بةهةموومان بتوانين تا بكةن  هاوكاريمان لةهاوآلتييان داواكارين
بةكارى اليةنَيك كةسء هيض رَيطةنةدةين ء نيشانبدةين  هةَلبذاردن ثرؤسةى ديموكراسى
دةستةيةك كةسء  هةر لةبةرامبةردا بشَيوَينَيت. ثرؤسةية ئةم تَيكدةرانة، ء  ناشيرين
ئارامىء رةفتاربكاتء هةَلبذاردنةكانةكانةوة باآلى كؤمسيؤنى رَينماييةكانى بةثَيضةوانةى
ياسايي كارى بةثَيشَيلكاران بةرامبةر ناوخؤ ئاسايشى  هَيزةكانى ئةوا بشَيوَينَيت، ئاسايش

ئةنجامدةدةن.
رَيزدا... لةطةَل

ناوخؤ ئاسايشى هَيزةكانى بةرثرسانى
٢٠٠٩/٧/١٢

روونكردنةوةيةك
ناوخؤوة ئاسايشى لةهَيزةكانى



حكومةتي هةرَيم دةدةن، مافي 

خؤتان بوو لةو بودجة زةبةالحة 

شةرافةتمةندانة  ذيانَيكي 

بؤ خؤتانء خَيزانةكانتانء 

قوربانييةكانتان  كةسوكاري 

دابين بكراية، بةآلم بةداخةوة 

قوتابخانةكان،  ذيانتان، 

ياريطاو،  نةخؤشخانةكان، 

رَيطاوبانةكانتان هةر ئةوةية كة 

رؤذانة بؤخؤتان دةيانبينن.

هيض كةسَيك نازانَيت ئةو ثارة زؤرة ضى 
كة  ثةرلةمانةشي  ئةو  تةنانةت  لَيهاتووة، 
بإيار بوو ضاودَيريي مافةكاني ئَيوة بكات، 
داهاتي  لة  لةوةي ضي  بَيخةبةرترة  ئَيوة  لة 
ئةوةشبوو  هةر  دةكرَيتء  كوردستانة  ئةم 
ليذنةي  ئةنداماني  ضةندينجار  وايكرد 
دَلي  داخي  كوردستان  ثةرلةماني  دارايي 
ميدياكاندا  لة  بودجة  ناشةفافي  لة  خؤيان 
دةربكةنء دواجاريش ئةندامَيكيان بايكؤتي 

كؤبوونةوةكاني ثةرلةماني كرد.

لةنَيوان حكومةتء 
كةرتي تايبةتدا، هةولَير 

بةنموونة

بةشَيكي طةورة 

شاري  لةجوانكارييةكاني 

هةولَير، دوورو نزيك 

ثةيوةندي بة بودجة 

زةبةالحةكةوة نييةو 

كةرتي تايبةت لةثَيناوي 

قازانج  بةدةستهَيناني 

ئةنجاميداوة.

تايبةت  كةرتي  ثرؤذةكاني  ــي  زؤري
ئاوةدانكردنةوةدا،  لةبواري  بةتايبةت 
هةولَير  بة  ــي  ــاوةدان ئ زؤري  بةشَيكي 

بةخشيووة.
ئَيمة لَيرةدا بةراوردَيك دةكةين لةنَيوان 

ئةو دوو اليةنةدا.
وةك  طةورةكاني  ثرؤذة  لة  هةريةك 
ميرديان  سيتيء  دريم  نيشتمانء  بازاإي 
سيتيء طوندي بةريتانيء طوندي ئةَلمانيء 
نيوسيتيء  وةك  سؤثةرماركَيتةكاني 
ــةورةي  ط ـــرؤذةي  ث دةيــان  نازسيتيء 
دروستيكردوون،  تايبةت  كةرتي  كة  ديكة 
ثَيشبكةوَيتء  هةولَير  شاري  وايكردووة 
تَيضووني  تةنيا  ئةطةر  بنوَينَيت.  جوانتر 
وةبةرهَينان  دةستةي  ثرؤذةيةكي  ضةند 
لةو  زياترة  زؤر  وةربطرين،  هةولَير  لة 
ثارةيةي كة حكومةت لةماوةي ٥ ساَلدا لةو 

شارة خةرجيكردووة.
هةولَير،  ثارَيزطاي  ئامارَيكي  ثَيي  بة 
ثرؤذةي  سةرمايةكاني  كؤي  تَيضوونى 
مَيرديان  سيتيء  دريم  نيشتمانء  بازاإي 
كة  ئةمريكي  خانزادي  طوندي  سيتيء 
مليارو   ٣ جَيبةجَييكردوون  تايبةت  كةرتى 
١٨٠ مليؤن دؤالرة، بةآلم ثارتي لة ٥ ساَلي 
هةولَيرو  ثارَيزطاي  هةردوو  بؤ  رابردوودا 

دهؤك كةمتر لة ٢ ملياري خةرجكردووة.

سلَيماني
شارة بَيخاوةنةكة

لة ماوةي ٦ ساَلي رابردوودا 

ئةو بودجةيةي لة بةغداوة 

هاتووة بؤ سلَيماني، نزيكةي 

١٢ مليارء ٢٧٣ دؤالرة، جطة 

لةوةش نزيكةي ٧٥٠ مليؤن 

دؤالريش بة دوو وةجبة لةاليةن 

ثاشماوةي  ئةمريكييةكانء 

ثارةي نةوت بةرامبةر بة 

خؤراكةوة هاتووةتة ئةم 

ثارَيزطاية،

ناوخؤ  داهاتةكاني  باسي  هةر  ئــةوة 
داهاتانة  بةو  تةنيا  بة  ساآلنَيك  كة  ناكةين 
ئةو  هةموو  بةإَيوةدةبرا.  ثَي  حكومةتي 
ثارةية بؤ دانيشتوواني ثارَيزطاي سلَيمانيية 
هــةزار   ٩١٧ ١مليؤنء  لــة  زيــاتــرن  كــة 

هاوآلتي.
حكومةت،  يةكطرتنةوةي  ـــةدواي  ل
نيشتةجَيكردن  ئاوةدانكردنةوةو  وةزارةتي 
ئامارَيكي  بةإَيوةيدةبات،  يةكَيتي  كة 
 ٣ ثرؤذةكاني  ذمارةي  بآلوكردووةتةوةو 
ساَلي رابردووي خؤي تَيدا بةيانكردووة. لة 

ئامارةكةدا هاتووة كة:
شارةكةي  سآ  هةر  لة  ــرؤذة  ث  ٤٠٣
هــةرَيــمــي كــوردســتــان كــة وةزارةتـــي 
ئاوةدانكردنةوة ثَيي هةستاوة، لة ساَلةكاني  
 ٣٥٩ طوذمةي  بة   ٢٠٠٨  ،٢٠٠٧  ،٢٠٠٦

مليؤنء ٤٨٤ هةزار دؤالر جَيبةجَيكراون.
ئةو  بودجةي  كة  لةكاتَيكداية  ئــةوة 
لة  بريتيية   ٢٠٠٨ ساَلي  لة  تةنيا  وةزارةتة 
ثاش  كة  وةبةرهَينان،  بودجةي  ١٠,٤٤٪ي 
مليؤن   ٤٢٨ بإي  مووضة،  جياكردنةوةي 

دؤالر بؤ ئةو وةزارةتة دابينكراوة.

هاوآلتيي بةإَيز، ئةو وةزارةتة 

لة ماوةي ٣ ساَلدا نزيكةي 

٣٦٠ مليؤن دؤالري لة هةموو 

ثرؤذةكانيدا خةرجكردووة، 

لةكاتَيكدا تةنيا بودجةي ساَلي 

٢٠٠٨ي ٤٢٨ مليؤن دؤالرة..

ئَيوة بثرسن.. ئةم شَيوة 

حساباتء خةرجيية لة ض 

وآلتَيكي دنيادا هةية، ئةطةر 

ماستي بودجةو داهاتةكانء 

خةرجييةكان سةدان طوريسي 

تَيدا نيية، بؤضي بؤ هاوآلتيياني 

روون ناكةنةوة؟

فةرمانبةراني  مووضةي  ئةوةي  دواي 
وةزيري  لَيدواني  بةثَيى  كة  لَيدةردةكرَيت 
طشتيية،  ــةي  ــودج ب ٤٤٪ي  ــــي،  داراي
لــةمــاوةي ٦ ساَلي  ثــارةيــةي  ئــةو  بــإي 
ماوةتةوة  يةكَيتيدا  لةدةستي  ــردوودا  راب
سلَيماني،  ثارَيزطاي  ئاوةدانكردنةوةي  بؤ 
نزيكةي ٦ مليار دؤالرة... جطة لةو ثرؤذانةي 
لةسةر  سلَيماني  ثارَيزطاي  ئةنجومةني  كة 
كة  دروستيكردوون  ثةرةثَيدان  بودجةي 

نزيكةي ٥٠٠ ثرؤذةيةك دةبَيت.

ئيدارةي  دةبَيت ثرؤذة ستراتيذييةكاني 
سلَيماني ضيي بَيت، خؤ ئةوة نةخؤشخانةي 
لةوةي  جطة  كة  قةرةوَيَلةييةكةية   ٤٠٠
ــةوت بــةرامــبــةر بة  لــةســةر بــودجــةي ن
تةرخانكرا،  بؤ  دؤالري  مليؤن   ٤٠ خؤراك 
ئيدارةي سلَيمانيدا ٥ ساَلة كاري  لةسايةي 
تَيدا دةكرَيتء تائَيستاش ٥٥٪ تةواو بووة. 
بوو ساَلي ٢٠٠٦  بإيار  نةخؤشخانةية  ئةو 
تةواو بَيت، بةآلم كوا، بؤضي ئَيوة لةسايةي 
بؤ  نةخؤشةكانتان  زةبةالحدا  بودجةيةكي 

ئَيرانء ئوردنء هندستان دةبةن؟

ثرؤذة زةبةالحةكاني ئيدارةي 

سلَيماني رَيطاي نَيوان سلَيماني_ 

عةربةت بوو، كة لة ٢٠٠٤/٤/١٧-

ةوة دةستكرا بةئيشكردن تَييداو 

لة ٢٠٠٧/١١/٨دا لةاليةن جَيطرى 

سةرؤكى حكومةتةوة بةشَيوةيةكى 

فةرميى كرايةوة، ماوةى نَيوان 

عةربةت تا دةروازةى سلَيمانى 

١٧كيلؤمةترو ٨٠٠ مةترة، بةآلم 

تةنيا ٩ كيلؤمةترو ٥٠٠ مةترى 

تةواو بووبوو كة كرايةوةو دواي 

ئةوةي ضةندين كةس لةو رَيطايةدا 

بوونة قورباني، رؤذانة ٨ مةترو  

٥٠ سانتيمةتر كاريتَيداكراوة. 

ئةوةش بووة مؤديلَيكي نوآ لة 

داهَينانةكاني ئيدارةي سلَيماني، 

كة ئيفتيتاحى ثرؤذةي تةواونةبوو 

بكةنةوة..

ثرؤذة ستراتيذييةكاني ديكةي ئيدارةي 
دةبَيت  ثارَيزطاية،  ئةم  خةَلكي  بؤ  سلَيماني 
نَيوان دوكان_ سلَيماني بَيت  جوت سايدي 
ماوةي  بودجةو  ضةندينجار  ئةويش  كة 
ضونكة  دةكــرايــةوة،  تــازة  بؤ  ئيشكردني 
بة  دةدرا  دةهَيناو  شكستي  ثــرؤذةكــة 
خةَلكي  ئةوةي  وةك  ديكة،  بةَلَيندةرَيكي 
بةرثرسةكاني  ئةوةبن  شايةني  سلَيماني 
فاشيلي  ثرؤذةي  فاشيلء  بةَلَيندةري  تةنيا 

بؤ بخةنةكار.
يةكَيتي  ستراتيذي  ــرؤذةي  ث دةبَيت 
ضةندجارَيك  كة  بَيت  ئةزمإ  تونَيلةكةي 
ناتةواويىء  بة  ئينجا  زيادكرا،  بؤ  بودجةي 
بؤ خاترى هةَلمةتى هةَلبذاردن لةمإؤذانةدا 

كرايةوة.

يان نةخؤشخانةي دأل بَيت 

لةقةآلضواالن كة دواى ئةوةى 

زياتر لة ١٠مليؤن دؤالرى 

بؤتةرخانكرا، بؤياندةركةوت 

كة ئةو ديزاينةو ئةو جَيطاية بؤ 

نةخؤشخانةي دأل نابَيت...

باش  زؤر  هونةرمةندان  رؤشنبيرانء 
لةبيريانة لة سايةي ئةو بودجة زةبةالحةي 
سلَيمانييةوة  حكومةتةكةي  دةســت  بة 
سلَيماني  رؤشنبيريي  هؤَلي  بإياردرا  بوو، 
نؤذةن بكرَيتةوة، بةآلم تةنانةت لةو ثرؤذة 
بضووكء رؤتينييةشدا شكستيانهَينا، لةبةر 
ئةوةي بةشَيك لة هؤَلي رؤشنبيرييان دابوو 
هاوآلتييةكي  كة  دارتاشةكة  بة  كرآ  بة 
بكاتء  تَيدا  ماآلني  ئيشي  تا  بوو  عةرةب 
كرَيي مانطانةكةشي بخاتة بري ئةو قةرزةي 

كة الي حكومةتة تةكنؤكراتةكة بوو.

ئَيوة بثرسن
ثرؤذة ستراتيذييةكاني ئيدارةي يةكَيتي 
هَيَلي  ناَلَين  خؤ  ئَيوة،  بؤ  بَيت  ضي  دةبَيت 
دووةمي ئاوي دووكان _سلَيمانيية كة بإيار 
بةكاربهَينرَيت،  تَيدا  ديكتايةَلي  بؤري  بوو 
بؤ  ئاويان   GRP جؤري  بؤري  بة  بةآلم 
راكَيشاوة كة ئةو بؤرية هي زَيرابةو لةهيض 
بستة خاكَيكي ئةم جيهانة ثَيشكةوتووةدا بؤ 

ئاوي خواردنةوة بةكارنايةت.
مةطةر خةَلكي لةبيري نةماوة كة قةرار 
طةورةي  ثــرؤذةي   ٢ ئةمريكييةكان  بوو 
بودجةي  لةسةر  سلَيماني  هةولَيرو  لة  ئاو 

خؤيان دروست بكةن، بةآلم ئةنجامنةدرا..
لةو  بوو  بةرثرس  كآ  بثرسن  ئَيوة 
ئةوةي  دواي  بؤضي  طوريساوييةو  ماستة 
شاري  بؤ  برد  ثرؤذةكةيان  ئةمريكييةكان 
سةر  ــة)ي  (تــؤذةَل كؤمثانياي  ناسريية، 
بةطروثى كؤمثانياكانى نؤكان، كة ديارة ئةم 
طروثة كؤمثانياية هى ض اليةنَيكة، ثرؤذةكةي 
لة ئةستؤ طرتء لةبري بؤري ديكتايةَليش، 
ئةوة  مةطةر  بةكارهَينا...  زَيرابي  بؤري 
حكومةتةكةي  بةرثرسةكاني  وةفــاي 
كة  سلَيماني  شاري  خةَلكي  بؤ  يةكَيتيية 
لةم  ئةمريكييةكان  مواسةفاتي  ثإ  ثرؤذةي 
شارة دةردةثةإَيننء خؤيان بة ٣ ئةوةندةي 
زَيرابيش  بؤري  بة  خؤييء  ئاسايي  نرخي 

بؤتان دروستدةكةن؟

ئةوةي بة ٦ ساأل نةكرا، بة 
٦ مانط ناكرَيت

سةرؤكي  جَيطري  مانطَيكة  دوو  يةك 
ســةدان  ئةنجامداني  بةَلَيني  حكومةت 
بودجةي  كة  داوة  هاوآلتييان  بة  ثرؤذةي 
ئةو ثرؤذانة نزيكةي ٤ مليارو ١٥٠ مليؤن 
ثَيش  ئيدارةية  ئةو  باشة  وا  بةآلم  دؤالرة، 
ئةوةي بةَلَيني ئةوة بدات كة ٤ مليار دؤالر 
بؤ ثارَيزطاي سلَيماني خةرج بكات، باشترة 
دؤالرة  مليار   ٦ ئةو  حساباتي  تةسفيةي 
بكرَيت  ثَي  سلَيماني  بوو  قةرار  كة  بكات 

دةستةخوشكى  عَيراقء  بؤ  نموونةيةك  بة 
شارةكانى دوبةىء ثاريس.

كاربةدةستاني سلَيمانيمان  بة  كاتَيكيش 
هةَلطرتبوو،  لةكوَيدا  ثارةيةتان  ئةو  وت، 
بؤضي خةرجتان نةدةكرد بؤ هاوآلتييان كة 
كارةبا، سووتةمةني،  ئاو،  كةميي  بةدةست 
ثارك،  نةخؤشخانة،  قوتابخانة،  رَيطاوبان، 
كتَيبخانةوة دةيانناآلندو لة كوَيوة دةيهَينن، 
نيية،  ثــارةي  حكومةت  دةَلَين  ئَيوة  خؤ 
ئةوانيش بآ هيض دوودَلييةك لة رؤذنامةي 
داوينةتةوة  وةآلميان  نوَيدا  كوردستاني 
حيزب  بودجةي  لةسةر  ثرؤذانة  ئةو  كة 
ئةم  حيزب  ئاخر  حكومةت،  نةك  دةكرَين 
ثارةية هى ضيةو لةكوَيى بوو ئةطةر موَلكى 

طشتى نةبَيت! 
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يةكيَتىء ثارتى ساآلنة ٨٤٠ مليـــــؤن دؤالر لة بودجةى هةرَيم بؤ خؤيان دةبةن
ئَيوة بثرسن 

لةماوةي ٦ ساَلةدا ض 
ثرؤذةيةكي ستراتيذيي 

طرنط لةم ثارَيزطاية 
درووستكراوة، ئةوةي 
زؤر روونء ئاشكراية، 

ئةوةية كة لةو 

ماوةيةدا زياتر لة ٢ 
مليار دؤالر بة كاشي 

خراوةتة طيرفاني 
حيزبةوة..



ذمــارة (511) سَيشةممة 42009/7/14 بةدواداضـــــوون
hewal.rozhnama@gmail.com

فازأل نةجيب
محةمةد شَيخ فاتح

هاتني  ديارة،  بةإووني  زؤر  كة  شتَيك 
طةندةَليي  بةغداو  زةبةالحةكةي  بودجة 
ثرؤذةي  ضةندين  شكستي  كوردستانء 
شاراوةية،  كة  شتَيك  بةآلم  ستراتيذيية، 
ئةو  بودجةكةو  خةرجكردني  ضؤنَيتي 
مليؤنان دؤالرةية كة جطة لة ضةند كةسَيكي 
ناو يةكَيتيء ثارتي، هيض هاوآلتييةكي ئةم 
بةثةرلةمانء  نيية  ئاطا  بة  لَيي  كوردستانة 
هةردوو دةزطاكةى ضاودَيرى داراييشةوة.

دهؤك
شارَيكي فةرامؤشكراو

لــة ثــارَيــزطــاي دهـــؤك، ثــارتــي لة 
 ٢٠٠٩ سةرةتاي  تا   ٢٠٠٦ ساَلةكاني 
دؤالري  هةزار   ٨٩٧ مليؤنء   ٥٢٦ بإي 
مليؤن   ٣٠٠ لة  زياتر  كة  خةرجكردووة، 
ثةرةثَيدانى  بودجةي  لةسةر  دؤالري 
لةماوةي  واتة  بووة.  عَيراق  هةرَيمايةتى 
ئةو ٣ ساَلةدا ثارتي نزيكةي ٢٢٥ مليؤن 
دؤالري لة ثرؤذةكاني ئاوةدانكردنةوةو 
ــةدا  ــاي ــزط ــارَي ث ـــةو  ئ ثَيشخستني 
كة  لةكاتَيكداية  ئةوة  خةرجكردووة، 
لةماوةي ئةو ٣ ساَلةدا تةنيا لة حكومةتي 
ناوخؤ،  داهاتةكاني  لة  دوور  بةغداو 
دؤالري  مليؤن   ٦٥٠ مليارو   ٨ لة  زياتر 

وةرطرتووة،

واتة ثارتي لة ماوةي ئةو 

٣ ساَلةدا تةنيا ٢,٤٪ى 

ئةو ثارةيةي بة كاشي بؤ 

هاتووة، بؤ ثرؤذةكاني 

ثارَيزطاي  ئاوةدانكردنةوةي 

دهؤكي خةرجكردووة.

ثالندانان،  وةزارةتي  ئامارةكانى  بةثَيي 
دهؤك  ثارَيزطاي  دانيشتوواني  ذمارةي 
زياتر ٩٧٣ هةزار هاوآلتييةو ٤١ شارةواني 

لة سنووري ئةو ثارَيزطايةدا هةية.
 ٢٠٠٨ ساَلي  بودجةي  لة  ثارتي  بةشي 
بريتييبووة لة ٤ مليارو ٤٦٠ مليؤن دؤالر، 
بةثَيي لَيدواني بةإَيوةبةري شارةوانييةكان، 
حكومةتي هةرَيم تةنيا يةك ثرؤذةي لةسةر 
بودجةي خؤي بؤ ثارَيزطاي دهؤك ئةنجام 

نةداوة لة بوارةكاني ئاوةدانكردنةوةدا.
ئةو  لةماوةي  ثرؤذةكانيش  هةموو   
ثةرةثَيدان  بــودجــةي  لةسةر  ــةدا  ســاَل
ئةنجامدراون، لةكاتَيكدا ئةو شارة ثَيويستى 
هةية،  ثرؤذةى خزمةتطوزاريى  بة سةدان 

بؤنموونة:
وةبةرهَيناني  ثــرؤذةيــةكــي  هيض   •
كارةباي تَيدا نييةو ثشت بة كارةباي توركيا 
سياسي  كَيشةي  هةركاتَيك  دةبةستَيتء 

سةرهةَلبدات، توركيا كارةباكة دةبإَيت.
• تائَيستا ئاوةإؤى سندوقي تَيدا نيية.

شاري  لة  طشتيي  طةورةي  ثاركَيكي   •
دوو  هةولَير  لة  لةكاتَيكدا  نيية،  دهؤكدا 

بضووك  ثاركي  سةدان  سةرةكيء  ثاركي 
درووستكراون.

سلَيماني  هةولَيرو  لة  فإؤكةخانة   •
هةيةو لة دهؤك نيية.

ـــةو هـــؤآلنـــةي ثــَيــشــووتــر  جــطــة ل
ديكةي  هؤَلَيكي  ضةند  دروستكرابوون، 
طرنطي كؤبوونةوة لة هةولَير دروستكراون، 
جؤرة  لةو  شتَيكي  دهؤك  لة  لةكاتَيكدا 
كةمة،  نموونة  ضةند  ئةو  سةرةإاي  نيية، 
كةميي  باسي  ثارَيزطاية  ئةو  بةرثرساني 
ئةو  ــةن.  دةك نةخؤشخانة  خوَيندنطةو 
نادادثةوةريي  بةإووني  زؤر  ئامارانة 
حكومةت  بــودجــةي  دابةشكردني  لــة 

ثيشاندةدات لةنَيوان ئةو دوو ثارَيزطايةدا.
ثارَيزطاي  لة  كة  ئامارانةي  ئةو  بةثَيي 

ئامارانةي  ئةو  دةستكةوتوونء  دهؤك 
كوردستان  هةرَيمي  بودجةي  لةسةر 
ماوةي  لة  كراوة،  ثةسةند  ثةرلةماندا  لة 
ديموكرات  ثارتي  ـــردوودا  راب ساَلي   ٣
خؤي  دةستي  ذَير  بودجةي   ٪٢,٤ رَيذةي 
لة  خةرجكردووة  دهــؤك  ثارَيزطاي  بؤ 
بووةتة  ئةوةش  ئاوةدانكردنةوةدا،  بواري 
بةشَيوةيةكي  شــارة  ئةو  ــةوةى  ئ هؤي 
بة شاري  بةراورد  بة  دوابكةوَيت  بةرضاو 
ثإخَيرترين  لة  يةكَيك  لةكاتَيكدا  هةولَير، 
ئاستي  لةسةر  طومرطكردن  دةروازةكاني 
ئةويش  كة  ســنــوورةدايــة،  لــةو  عــَيــراق 

ئيبراهيم خةليلة.
هَيشتا   ٢٠٠٩ حساباتي  لةبةرئةوةي   
دةخةينة  تةركيز  ئَيمة  بؤية  نةبووة،  تةواو 
سةر داهاتء خةرجييةكاني ئيدارةي هةولَير 
لة ٥ ساَلي رابردوودا، ئةويش بةثشتبةستن 
رةسميء  دةزطـــا  كــة  ئــامــارانــةي  ــةو  ب

بةرثرسةكان بآلويانكردووةتةوة.
ــة(٢٠٠٤  وات ساَلةدا،   ٥ ئةو  لةماوةي 
مليارو   ١٩ لة  زياتر   ،(٢٠٠٩ سةرةتاي  تا 
٧٨٥ مليؤن دؤالر وةك بودجة لة بةغداوة 
ثشكي  كوردستانء  هةرَيمي  هاتووةتة 
دةكاتة  ة،   ،٪٥٤ كة  بودجةية  لةو  ثارتيش 

١٠ مليارو ٦٨٤ مليؤن دؤالر. 
ثرؤذةو  هةندَيك  سةرنج: 
هةولَير  بضووكي  خةرجيي 
ليذنةي  لةإَيي   ٢٠٠٨ ساَلي  بؤ 
ــاوة  ــزط ــارَي ــي ث ــدةرات ــةن ت
طوذمةكةي  جَيبةجَينةكراوةو 
ــة ســـةر ئــةو  ــووةت ــات ــةه ن
ثشتمان  ئَيمة  ئــامــارانــةي 

ثَيبةستووة.

ئةو ثرؤذانةي كة لة هةولَيرو 

دهؤك بنيادنراون لة ماوةي 

٥ ساَلي رابردوودا كةمتر لة 

٢ مليار دؤالريان تَيضووة.

ئةوة لةكاتَيكداية كة ئَيمة لةم راثؤرتةدا 
ثرؤذةكانء  ضؤنَيتي  بؤ  بةدواداضوونمان 
هةموو  كة  نــةكــردووة،  تَيضووني  بإي 
بةرثرساني  بة  كوردستانء  لة  كــةس 
حكومةتيشةوة دان بة طةندةَليدا دةنَين لةو 

بوارةدا.
مليؤن  مليارو ٦٨٤  لةو ١٠  ثارتي  واتة 
تةنيا  ــووة،  ب دةستيدا  لةذَير  دءالرةي 
تةواوي  بؤ  بودجةكةي  هةموو  ١٨,٧٪ي 
رَيطاوبان  ئاوةدانكردنةوةو  ثرؤذةكاني 

خةرجكردووة.

ضــةردةيــةشــي  ــةو  ئ ئــةطــةر  ئَيستا 
مليؤن   ٤١٢ مليارو   ٢ هَيشتا  لَيدةربكةين، 

دؤالر لة تاريكيدا خةرجكراوة.

هاوآلتيياني بةإَيز... نيو سةدة 

زياترة ئَيوةو كةسوكارتان 

قوربانيي بؤ ئةم ئةزموونةي 

ئةوةي ثارتي لة هةولَيرو دهؤك 

لة بوارةكاني ئاوةدانكردنةوة 

خةرجيكردووةو بة ئامار 

بآلويكردووةتةوة لةماوةي 

ئةو ٥ ساَلةدا (بَيجطة 

لةخةرجييةكاني ٢٠٠٥,٢٠٠٤ي 

دهؤك) كةمترة لة ٢٢٥ مليؤن 

دؤالر بؤ دهؤكء ١ مليارو ٦٩٢ 

مليؤن دؤالريش بؤ هةولَير. كؤي 

طشتي ئةو خةرجييانة، بريتيية 

لة ١ مليارو ٩١٧ مليؤن دؤالر...

بةثَيى ئةو زانيارييانةى 
بآلوكرانةوة، 

هيض بةرثرسَيكى 
يةكَيتىء ثارتى 

نةيتوانى بةبةَلطةوة 
رةتيانبكاتةوة، مانطانة 

٣٥ مليؤن دؤالريان 
لةبودجةى خةَلك 

بردووة بؤ حيزبء 
لةماوةى ئةو ٥ 

ساَلةشدا ثارتى ٢ 
مليارو ١٠٠ مليؤن 

دؤالرى هةَلطرتووة

لة ٦ ساَلي رابردوودا زياتر لة ٣١ مليار دؤالر وةك بودجةى هةرَيمى كوردستان كةوتووةتة ذَيردةستي يةكَيتيء ثارتيء 
تائَيستاش هيض يةكَيك لة كَيشة سةرةكييةكاني هاوآلتييان وةك قةيراني نيشتةجَيبوونء رَيطاوبانء ئاوء ئاوةإؤ ضارةسةر 

نةكراونء ذَيرخاني ئابووري كوردستانيش بةرطةي بضووكترين كَيشةي سياسي ناطرَيت لةطةأل بةغدا.

يةكيَتىء ثارتى ساآلنة ٨٤٠ مليـــــؤن دؤالر لة بودجةى هةرَيم بؤ خؤيان دةبةن
بودجةيةك لة تاريكيدا

بةثَيي راثؤرتَيكي 
دةستةي 

وةبةرهَينان، زياتر 
لة ٧ مليار دؤالر لة 

هةولَير خراوةتةطةإ، 
بةآلم لة دهؤك تةنيا 

١٥ مليؤن دؤالرةو 
لةسلَيمانيش ١ مليارو 

٥٥٠ مليؤن دؤالرة

ثرؤذةى تونَيلى شكستخواردووى هةيبةت سوَلتان
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ثسثؤإَيكي زانكؤي ئيكزيتةري بةريتانيا:

* هةندَيك حةزيان لة طؤأان نية ضونكة لةوانةية ببيَتة 
هؤى لةدةستدانى زؤر شتيان 

* كوردستان بةنَيو طؤأانى زؤر طــةورةدا تَيدةثةأَيت
ديمانة: نامؤ عةبدولَآل

(٢-٢)

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

(ذنء  هيستريا) لة هةرَيمي كوردستان. 

كة  هةن  طةورة  طرفتي  دوو  رؤذنامة: 
ناسَينراون.  نَيودةوَلةتي  بةشَيوةيةكي 
شةرةفء  لةسةر  كوشتنة  يةكةم  ئةوانيش، 
دووةميان خةتةنكردني ئافرةتة. رات ضيية 
كَي  ثَيتواية  شةرةف.  لةسةر  كوشتن  لةسةر 
بةرثرسة لةم تاوانة لة هةرَيمي كوردستان؟

ثرسيارة  ئــةم  بؤ  كورتم  ــي  وةآلم  *
لةم  بةرثرسة  كؤمةَلطة  تةواوي  ئةوةية، 
حكومةت  كة  ببينين  ثَيويستة  راستة  كارة. 
بةجدي لةسةر ئةم مةسةلةية ئيش بكاتء 
كة  دابنَيت  كةسانة  ئةو  بؤ  طةورة  باجَيكي 
كاري  حكومةت  هةَلدةستن،  كردانة  بةم 
زيادبوونداية  لة  ــردووةء  ك لةمجؤرةي 
دةيانةوَيت ئةم كارانة بة تاوان حيساببكةن، 
بةآلم دووبارة ئةمة ثةيوةنديي بة طؤإاني 
هةروةها  كؤمةَلطةدا.  لة  هةية  عةقَلييةتةوة 
بةضةندين  كة  بنرَيت  دانبةوةشدا  ثَيويستة 
سياسيء  ــذووي  ــَي م جــيــاواز  ــوةي  شــَي
دةيةي  ضةند  لة  كوردستان  كؤمةآليةتي 
لة ئةنجامداني ئةم  رابردوودا بةشداربووة 
توندوتيذييةدا. بؤ وَينة ئةطةر بَيتو سةيري 
كوردستان بكةين وةكو كؤمةَلطةيةكي دواي 
شةإ، دةبينين لةكاتَيكدا لة ناسةقامطيرييء 
بووة،  ــاري  رزط كؤمةأل  بة  توندوتيذيي 
جَيندةري  توندوتيذيي  تـــاوانء  ــةآلم  ب

زياديكردووة. 
عةقَلييةت  طؤإيني  لة  باست  رؤذنامة: 
تواناي  ئَيستا  حكومةتي  ضةند  تا  كرد، 
ئةوةي هةية هةوَلي طؤإيني ئةو مَينتاَليةتة 
شؤإشَيك  بة  ثَيويستمان  ئايا  يان  بدات، 
بةمكارة  هةية  ديكة  بزووتنةوةيةكي  يان 

هةستَيت؟
بينيني  بة  ثَيويستمان  راستيدا  لة   *
هةيةء  كؤمةآليةتي  طةورةي  طؤإانطاريي 
بؤ  لَييبطةإَيين  بتوانين  نيية  شتَيك  ئةمة 
كورديدا  كؤمةَلطةي  لة  ثَيمواية  حكومةت. 
سيستمي  لة  رةخنةطرتن  لة  هاوآلتييان 
سياسي زؤر باشنء مافي تةواوي كردني 
بةشَيكي  ئةمة  كة  هةية  كارةشيان  ئةم 
ديموكراتيزةكردن،  ثرؤسةي  لة  ثَيويستة 
لة  هَيشتا  ثَيمواية  هةمانكاتدا  لة  بــةآلم 
فَيربوونداية كة ضؤن  لة  كوردستان خةَلك 
بة  هةستكردن  لةرووي  هاوآلتي  بة  ببَيت 

دَيتة  كة  نموونة  بؤ  بةرثرسيارَيتييةوة. 
سةر مةسةلةي مافي ذن، من بَيتاقةت دةبم 
لةوةي كة باس لةوة دةكرَيت ثَيويستة ذن 
لة بةدةستهَيناني  بةتةنيا خؤي بةشداربَيت 
بة  بتوانن  هةرطيز  ثَيموانيية  ذندا.  مافي 
يةكسانييةكي راستةقينةي ذنء ثياو بطةن، 
لة  جدي  طؤإانكارييةكي  ثَيموانيية  هةرطيز 
دؤخى ذناندا رووبدات ئةطةر بَيتو ويستء 
تاكةكاني  تةواوي  بةهَيزي  ثابةندبوونَيكي 
ذنء  ثياو،  لة  نةبَيت،  بووني  كؤمةَلطة 

منداأل. 
ثَيمواية ئةمة دَيتة ئاستي تايبةتيش وةكو 
ثَيويست  هةروةها  ماَلةوة،  لة  وتم  ثَيشتر 
حكومةت راستؤطايانة شوَين ئةو طوتارانة 
ثابةندي  بــارةي  لة  ــدات  دةي كة  بكةوَيت 
لة  جَيندةرييةكان  مةسةلة  بؤ  ــةت  دةوَل
كوردستان، هةلبإةخسَينن بؤ كؤمةَلطةيةكي 

مةدةني زيندوو تا طةشةبكات.
رؤذنامةواني  لةديدارَيكي  رؤذنامة: 
خراثة  كارَيكي  كة  ثَيتوتم  ديــكــةدا، 
ثارتة  بةسةر  لَيرة  ذنان  رَيكخراوةكاني 
زياتر  دةكرَيت  دابةشبوون.  سياسييةكاندا 
قسةم بؤ بكةيت لة بارةي خراثييةكاني ئةم 

كارةوة؟
كاتَيك  ثَيدا،  ئاماذةم  ثَيشتر  وةكو   *
ئايدؤلؤذياية  ــةم  ئ بــنــةمــاي  ــةســةر  ل
كاربكةيت، لة راستيدا لة دَلسؤزيت بؤ ذن 
كؤمةَلطة  ذنةكاني  ئاكتيظيستة  بؤ  ياخود 
ضونكة  كةمدةبَيتةوة،  طشتيي  بةشَيوةيةكي 
ئةم  دَلسؤزيي  ياخود  ثابةندبوون  يةكةم 
رَيكخراوانة، بؤ ثارتة سياسييةكانيانة، بؤية 
دواجار ئةمكارة بةشَيوةيكي طشتيي دةبَيتة 
ثاشان  ذنان.  مافي  كةمكردنةوةي  هؤي 
هةن  كةس  كؤمةَلَيك  وتم،  وةكو  دووبارة 
كة بةرذةوةنديي شةخسييان لةمةدا هةية. 
بةدةستة  دةسةآلتيان  ئَيستا  ذنانةي  ئةو 
ئةو  بؤ  هؤكارةكةي  رَيكخراوانةدا  لةو 
ثارتة  لةطةأل  كة  دةطةإَيتةوة  ثةيوةنديية 
بةشَيوةيةكى  بؤية  هةيانة،  سياسييةكةندا 
فراوان قسةبكةين، ئةم رَيكخراوانة كار بؤ 
ذنان  مافي  مةسةلةكاني  ضارةسةركردني 
سةيري  ثَيويستة  دةَلَيم  بؤية  هةر  ناكةن، 
دينيء  ناكؤكي  كة  بكةين  بارودؤخانة  ئةو 
كآلس بووني هةية لة كؤمةَلطةي كورديدا. 
نوخبةي  كة  هةية  طروثَيكمان  زؤرجــار 
دةدات  يارمةتيان  حكومةت  رؤشنبيراننء 
ضي  كة  قسةبكةن،  ئافرةتانةوة  بةناوي  تا 
زؤر  ئاطادارييةكي  نوخبةية  ئةم  لةإاستيدا 
كةمي ئةو طرفتانةى هةية كة رووبةإووي 
هةذارةكةي  ضينة  لةنَيو  دةبَيتةوة  ذن 
كةسانةي  ــةو  ئ هــةمــوو  ــطــةدا.  كــؤمــةَل
نيية  لةبواري مافي ذندا كاردةكةن شةرت 
بةرذةوةندييان لةوةدابَيت كة كار بؤ مافي 
ئةو  يان  كةسانة  لةو  هةندَيك  بكةن،  ذن 
دةكةن،  باش  ئَيسفادةيةكي  ئَيستا  نوخبةية 
لة  ئةوانة حةزيان  كة  وادةردةكةوَيت  بؤية 
رةنطة  طؤإان  ضونكة  نةبَيت،  طؤإانكاريي 
لة  شتيان  زؤر  ئةمانة  ئةوةي  هؤي  ببَيتة 

دةستبضَيت. 
هيض  بةرثرسي  لة  لةطةأل  تؤ  رؤذنامة: 

يةك لةم رَيكخراوانةدا دانيشتويتء ثَيتبَلَين 
ذن  مافي  بةرةوثَيشبردني  بؤ  كار  ناتوانين 

بكةن لة كؤمةَلطةدا؟
لة سةر  كاركردنمدا  ماوةي  لة  بةَلَى،   *
جَيندةرييةكان  ثةيوةنديية  مةسةلةي 
لة  ــةك  ــارةي ذم لةطةأل  كــوردســتــان،  لة 
بزانم  تا  دانيشتووم  ذنان  رَيكخراوةكاني 
مةجالي  سةرةكييانةي  ئةكتةرة  ئــةو 
هَيندةي  كَين.  لَيرة  كؤمةآليةتي  سياسيء 
بواري  ئاكتيظيستةكاني  لةطةأل  قسة  بتوانم 
ــةم،  دةك ــان  ذن رَيكخراوةكاني  لة  ذن 
وةزيــرء  رؤذنامةنووسانء  ســةردانــي 
ئافرةتي  لةطةأل  قسة  دةكةم.  سياسييةكان 
ئاسايي سةر جادة دةكةم. بةَلَى تَيكةآلويم 
لةو رَيكخراوانةي ذناندا  لةطةأل ذمارةيةك 

هةبووة. 
رؤذنامة: بضينة سةر مةسةلةيةكي ديكة 
كوردستان  لة  كة  فرةذنيية  مةسةلةي  كة 
ثَيش  نةكرا.  قةدةغة  ثةرلةمانةوة  لةاليةن 
هةموو شتَيك ئةم دياردةية ضؤن دةبينيت؟

* من خودي خؤم لة رووي تيؤرييةوة 
هيض طرفتَيك لة دياردةي فرةذنيدا نابينم لة 
هةموو  بَيتء  ئازادانة  ثرؤسةيةكي  كاتَيكدا 
لة  بــةآلم  لةمافدان،  بَيت  يةكسان  كةس 
ثياوساالريي  كؤمةَلطةيةكي  لة  ثراكتيكدا 
وةكو كوردستاندا لة راستيدا بة رةواييدان 
ئةوةية  ئةويش  هةية،  طرفتَيكي  بةفرةذني 
ئةطةر  ناطيرَيت.  ذن  دةنطي  لة  طوآ  كة 
سةيري  طشتيي  بةشَيوةيةكي  بَيتو 
ثَيكهاتةي كؤمةآليةتي بكةين، ضةند كارَيكي 
رووي  لة  دةبينين  سيستمة  ئةم  ئاشكراي 
يةكسانييةوة لة كؤمةَلطةدا. لةبارةي خودي 
ثةرلةمان  ثَيمواية  قةدةغةكردنةكةوة، 
ضونكة  دةستدا،  لة  طةورةي  زؤر  هةلَيكي 
بكرَيت،  فرةذني  طفتوطؤي  ثَيشئةوةي 
باسي زؤر هةبوو لةو رووةوة كة دةكرَيت 
طؤإانانة  ئةم  ثَيشةنطي  ببَيتة  كوردستان 
بَلَيت  دةيتواني  كة  عَيراقدا.  ــةواوي  ت لة 
سياسةتةكاني حكومةتي هةرَيم لة خزمةتي 
طشتيي  بةشَيوةيةكي  ئافرةتداية  مافةكاني 
دةبووة  بةإاستي  ئةمةش  كة  عَيراقدا،  لة 
هةلَيكي  ثَيوةبكات.  فةخري  كة  سةردةمَيك 
نيشانيبداتء  كة  كوردستان  بؤ  طةورةبوو 
كورد  ئافرةتي  بارودؤخي  كة  بيسلةمَينيت 
عةرةبء  توركء  خوشكة  لة  باشترة  زؤر 
بَلَيم  دةتوانم  لةإاستيدا  بؤية  فارسةكانيان، 
كة شةرمةزاريي بوو دواي مونازةرةيةكي 
زؤرء حةماسَيكي زؤر لةسةر ئةو مةسةلةية 
كة دةيتواني ببَيتةخاوةني طوتارَيكي بةهَيز 
ذنان،  مافي  بؤ  ثابةندبوونييةوة  لةبارةي 

ئةم كارةى نةكرد. 
نةيتواني  ثةرلةمان  كاتَيك  رؤذنامة: 
ئةمة  هؤكاري  قةدةغةبكات،  فرةذني 
زؤر  ثةرلةمانةكان  ئةندام  ئايا  ضيبوو، 
ديندان،  ذَيركاريطةريي  لة  موحافيزكارنء 
ئيسالمييةكان  كوتلةي  بَلَييت  رةنطة  يان 
ثةرلةمان  لة  هةية  زؤريــان  كاريطةريي 
ئةندام  ســةر  كاربكةنة  ــن  ــوان دةت كة 
رَيطةيانطرت  دواتر  ديكةء  ثةرلةمانةكاني 
لةم  تؤ  دياردةية،  ئةم  قةدةغةكردني  لة 

بارةيةوة ضي دةَلَييت؟ 
لةطةأل  هــاوإام  زؤر  ئاستَيك  تا   *
ئيسالميي  رةطــةزى  كة  بؤضوونةدا  ئةو 
لة  راستيدا  لة  هةية.  ثةرلةماندا  لة  بةهَيز 
طرنطة،  زؤر  كة  كؤمةآليةتيش  ئاستي 
ثارتة  لة  بووة  نائومَيديي  تووشي  خةَلك 
ناسيؤناليستة عةلمانييةكان، كة لة راستيدا 
دةسةآلتَيكي  ثةرلةماندا  مةسةلةكاني  لة 

طةورةيان هةية. 
خاَلَيكي ديكة ئةوةية لة ئاستة طةورةترة 
ثابةندي  هةبووني  كؤمةآليةتييةكةدا 
لة  بةآلم  طرنطة،  ذن  مافي  بؤ  حكومةت 
ثراكتيككردنيةتي  بة  لةمة  طرنطتر  راستيدا 
ثَيمواية  كؤمةَلطةدا.  ئاستةكاني  تةواوي  لة 
ئاستي  لة  كوردستان،  هةرَيمي  لة  تائَيستا 
ئةندازةبةدةر  لة  ويستَيكي  سياسيدا 
طؤإاني  دؤخــةكــة  ــةوةي  ئ بؤ  هــةبــووة 

بةسةردا نةيةت. 
خؤرهةآلتي  ســةر  بضينة  رؤذنــامــة: 
تاضةند  طشتي،  بةشَيوةيةكي  ناوةإاست 
خؤرهةآلتي  لــة  ذن  ثةراوَيزخستني 
بةشَيك  وةكو  كوردستانيش  ناوةإاستء 
ثَيشنةكةوتني  لة  طَيإاوة  نيطةتيظي  رؤَلي 
بةراورد  بة  بَيطومان  كؤمةَلطةيانةدا،  ئةم 

بة خؤرئاوا؟
سةر  ــة  ل شتَيك  ــوو  هــةم ثــَيــش   *
هةية  طرفتمان  «ثَيشكةوتوو»  ضةمكي 
هةر  ضونكة  ضيية،  لَيي  مةبةستمان  كة 
كؤمةَلطةيةك شَيوازي ثَيشكةوتني تايبةتي 
بخةينة  ئــةوة  تةنيا  ئةطةر  هةية.  خؤي 
كةوانةيةكةوة، زؤر بةكورتي دةَلَيم كة تؤ 
رَيطة نادةيت ٥٠٪ي هاوآلتييان بةشداربن 
بةرةوثَيشضووندا،  طشتييء  ذياني  لة 
بةهؤي  دةكرَيت  كة  زؤر  سةرضاوةيةكي 
لةدةستيدةدةيت.  بةدةستبَيت،  ئةوانةوة 
ئةو  بؤ  كورتة  وةآلمَيكي  ئةمة  (ثَيكةنين) 
سةريري  بَيتو  ئةطةر  ثَيمواية  ثرسيارة، 
بةشَيوةيةكي  بكةين  ثَيشنةكةوتوويي 
تايبةتي لة ثةيوةنديدا بة ئاوةدانكردنةوةي 
دواي قؤناغي شةإ، وةكو دةزانيت من لةو 
ثَيدا.  ئاماذةم  ثَيشتر  ئيشدةكةمء  بوارةدا 
هةرَيمَيكة  كوردستان  تَيبطةين  ثَيويستة 
ناسةقامطيريي  درَيذي  قؤناغَيكي  بة  كة 
رؤيشتووة.  توندوتيذيدا  سياسيء 
دإاندانة  تةواوي كؤمةَلطة  ئةمةوة  بةهؤي 

مامةَلةي لةطةَلداكراوة، تا ئاستَيك كة ئَيستا 
توندوتيذيي لة زؤرَيك لةبوارةكاندا بووةتة 
بةشَيك لة كؤمةَلطةو دامةزراوةكان. دةبَيت 
لةو ثةيوةنديية تَيبطةين كة لةنَيوان ئةمةء 
مةسةلة جَيندةرييةكاندا هةية لة كؤمةَلطةدا. 
هةروةها بؤ تَيطةيشتني ئةو توندوتيذييةي 
بةشَيكي  لةإاستيدا  دةكرَيت،  ذن  دذي  لة 
ثياو  خودي  دةطةإَيتةوة  ئةوة  بؤ  ئةمةش 
خؤي بووةتة قوربانيي بة ئاسايبوونةوةي 
بة  بووة  ئةمة  كؤمةَلطةدا،  لة  توندوتيذيي 

جؤرَيك لؤذيك كة راست نيية.
ثَيمخؤشة  من  كة  ئةوةي  لةإاستيدا   
بيبينم رووبدات لةئاستي سياسيدا ئةوةية، 
بة  طةإان  بؤ  بكرَيتةوة  زياتر  مةجالي  كة 
دواي ضارةسةر بؤ ئةم نةخؤشييةء باس 
بووةتة  جَيندةر  ضؤن  كة  بكةيت  لــةوة 

بةشَيكي طرنطي ئةو مةسةلةية.
هةَلبذاردني  بةرةو  لةكاتَيكدا  رؤذنامة: 
هةنطاودةنَيين،  كوردستان  ثةرلةماني 
ئةم  لةسةر  بزانم  تؤ  هةستي  ثَيمخؤشة 
بزانم  دةمةوَيت  لةدواييدا  هةَلبذاردنةء 
ضؤن  بَلَييت؟  ذناني  بة  هةية  ضيت 
ئةمةش  بدةن؟  بةكآ  دةنط  دةنطبدةنء 

دواثرسيارم بوو.
نَيوطؤإاني  بة  * وةكو وتم كوردستان 
كاتَيكي  ئَيستا  بؤية  تَيدةثةإَيت،  طةورةدا 
ببينينء  ئَيستا  خؤشة  زؤر  طرنطة،  زؤر 
ئاطاداري ئةو طؤإانانة بين. ئَيستا دةبينيت 
بؤ  خؤيان  جيا  ليستي  كانديدء  ضةندين 
ئةمة  كانديدكردووة.  هةَلبذاردنةكان 
هةنطاوَيكي  شتَيكةوة  هةموو  ثَيش  لة 
طةورةية بة ئاراستةيةكي درووستدا. زؤر 
سياسيية  ثلؤراليزمة  ئةم  دةبينين  طرنطة 

طةشةدةكات.
ذن،  بؤ  منةوة  ئامؤذطاري  بارةي  لة   
هَيندة  خــؤي  بؤ  ــورد  ك ذنــي  دةزانــيــت، 
دروستة  كآ  دةزانَيت  هوشيارة  وريــاء 
رةنطة  ثَيبدات.  دةنطي  تا  مافةكانيان  بؤ 
نةبَيت،  من  ئامؤذطاري  بة  ثَيويستيان 
لة  نموونةيي  بةشَيوةيةكي  دةَلَيم  بةآلم 
بؤ  تَيداية  ئامادةيي  كة  كؤمةَلطةيةكدا 
دةبَيت  جَيندةري،  يةكساني  دروستبووني 
بؤضووني  سةيري  دةنطبدةين  ثَيشئةوةي 
سياسيي كانديدةكان بكةين، ئةو بةَلَينانةي 
ثاشان  سياسةت،  طؤإيني  بؤ  ــدةن  دةي
كَيشانة،  ئةو  ضارةسةركردني  بؤ  توانايان 
نةك تةنيا بَلَيت من بةشداري بة ذن دةكةم 
يةكساني  ئةمة  سياسيدا،  ثرؤسةي  لة 

جَيندةري نيية.
تةنيا  جَيندةري  يةكساني  لةإاستيدا   
واتا  جَيندةري  يةكساني  نيية،  ــةوة  ئ
بة  كؤمةَلطةدا  لة  يةكسان  هةلي  ثَيداني 
بتوانن  تا  ثياو)،  (ذنء  تاكةكان  تةواوي 
هيض  نابَيت  دةربإن.  خؤيان  فرةشوناسي 
ئازادييان  لةسةر  سنوورداركردنَيك 
تــةواوي  ئةندامي  ثَيويستة  دابنرَيتء 

كؤمةَلطةء هاوآلتي يةكساني كؤمةَلطةبن.

ثَيمواية ثةرلةمان هةلَيكي زؤر طةورةي لة دةستدا، ضونكة ثَيشئةوةي طفتوطؤي فرةذني بكرَيت، 

باسي زؤر هةبوو لةو رووةوة كة دةكرَيت كوردستان ببَيتة ثَيشةنطي ئةم طؤإانانة لة تةواوي عَيراقدا. 

كة دةيتواني بَلَيت سياسةتةكاني حكومةتي هةرَيم لة خزمةتي مافةكاني ئافرةتداية بةشَيوةيةكي 

طشتيي لة عَيراقدا، كة ئةمةش بةإاستي دةبووة سةردةمَيك كة فةخري ثَيوةبكات

سارا كيلةرمان



ذمــارة (511) سَيشةممة 62009/7/14
hewal.rozhnama@gmail.com

بـةدواداضـــوون

ثارَيزةر طؤظةند بابان:

ئةداى حكومةت بةم كارو ضاالكييانةى ئَيستاى ناثَيورَيت
ستارة عارف

راوَيذكارء  ثارَيزةري  بابان،  طؤظةند 
ضاالك لة بوارى رَيكخراوةييء مافي مرؤظ 
دةبَيتة   (٢٠٠٩) ساَلى  هةَلبذادني  كة  ثَييواية 
ضونكة  كورد،  بؤ  نوآ  ئايندةيةكي  ثايةي 
دةَلَيت:  راستةقينةيةء  هةَلبذاردنَيكي 
بةثلةي  كة  طــؤإان  ليستي  «ثةيدابووني 
يةكةم باس لةناوبردني طةندةَلي دةكات، من 
لةثَيناو  دةبينم،  ئاشتي  راثةإينَيكي  وةك 

ثةرةثَيداني راستةقينةي كوردستاندا».

هةَلمةتى  ئةم  دةإواننة  ضؤن  رؤذنامة: 
بةإَيوة  كوردستان  لة  ئَيستا  هةَلبذاردنةى 
لةطةأل  بكةين  بةراوردَيك  ئةطةر  دةضَيت 

هةَلبذاردنةكانى ثَيشوو؟

* هةَلبذاردني ساَلي(١٩٩٢) ثإكردنةوةي 
كاتة  ئةو  كة  راميارييةبوو  بؤشايية  ئةو 
لةم  دةستي  عَيراق  ناوةندي  دةسةآلتي 
بؤشاييةك  كَيشابوويةوةء  ناوضانة 
دروستببوو، بةرةي كوردستاني ئامادةكاري 
دروستبووني  لةدواي  كردء  هةَلبذاردنيان 
هةردوو  نةطونجاندني  بةهؤي  حكومةتةوة 
كَيشة سياسيةكان سةريانهةَلدا  اليةنةكةوة 
هَيزَيكي  (٢٠٠٥)يشدا  هةَلبذاردنةكاني  لة 
سَييةم لة كوردستاندا نةبوو كة بةرامبةر ئةو 
دوو حيزبة رابوةستَيت يان خةَلكي بَياليةن 
رابكَيشَيـت، خةَلك زؤر ناإازيبوون ضةندين 
نائاشكرايي  خزمةتطوزارييء  بآ  كَيشةي 
داهاتمان هةبوو، بةآلم ئَيستا باس لة ثرؤذةي 
بةَلَيندةدرَيت،  دةكرَيت،  خزمةتطوزاريي 
دةسةآلتء  بة  متمانةي  خةَلك  لةكاتَيكدا 
ليستي  ثةيدابووني  بؤية  نةماوة  حكومةت 
طؤإان كة بةثلةي يةكةم باس لة لةناوبردني 
طةندةَلي دةكات، من وةك راثةإينَيكي ئاشتي 
راستةقينةي  ثةرةثَيداني  لةثَيناو  دةبينم، 
كوردستاندا، بؤية ثشتطيري تةواو لة ليستي 
طؤإان دةكةمء ثَيمباشة ئةم ليستة كة ئَيستا 
بانطةشة بؤ هةَلبذاردن دةكات، لة حكومةتدا 

بةشداريى كاراي هةبَيت.
رؤذنامة: كةواتة ثَيتواية ئةم هةَلبذاردنة 
بهَينَيتة  خؤيدا  لةطةأل  ريشةيي  طؤإانكاري 
كايةوة بةتايبةت لة نةخشةى سياسيي هةرَيمدا 

كة ساآلنَيكة لة دؤخَيكى ضةقبةستووداية؟
* بةَلَي، بة بإواى من هةَلبذاردني ساَلى 
تَيدا  زؤري  «مفاجات»ي  كتوثإي   (٢٠٠٩)
دةبَيت، دةبَيتة ثايةي ئايندةيةكي نوآ بؤ كورد، 
ضونكة يةكةمين هةَلبذاردني راستةقينةية كة 

بةإَيوةبضَيت لة كوردستاندا.
حكومةتي  كة  ضيية  طةرةنتي  رؤذنامة: 
ئايندةى هةرَيم هةمان رَيضكةى كابينةكانى 
ثَيش خؤى نةطرَيتء بةرنامةى نوَيى هةبَيت 

بؤ كؤمةَلطة؟ 
* هةر ليستَيك كة دَيتة ناو حكومةتةوة 
بة  كــار  دةبــَيــت  هةية،  خــؤي  بةرنامةي 
ليستي  نموونة  بؤ  بكةن،  بةرنامةكةيان 
ثَيويستة  دةَلَيت  كارنامةكةيدا  لة  طؤإان 
بودجة شةفاف بَيت، ئةطةر سبةينآ بَيتة ناو 
نةخستة  بةشةفافي  بودجةي  حكومةتةوة 
لةسةرنةكرد،  طفتوطؤي  خةَلكء  بــةردةم 
ليستي  بةرامبةر  دةبــم  كةس  يةكةم  من 
بة  متمانة  خةَلك  بةآلم  رادةوةستم،  طؤإان 
بةرنامةي ليستي طؤإان دةكةن، كارثَيكردني 
كارنامةكانيان طرنطة، ليستي دةسةآلت باس لة 
طةندةَلي دةكةنء تائَيستا دةستةي نةزاهةيان 
لَيثرسراوانةيان  لةو  دانــةمــةزرانــدووة، 
نةبوونى  لة  طةندةَلنء  كة  نةثرسيوةتةوة 
نةثرسيوةتةوة  خزمةتطوزارييةكانيان 
لة  نيشتةجَيبوون  قةيراني  دةيانتواني 
كوردستاندا بة ئاوةدانكردنةوةي طوندةكان 

لة  هةآلوسان  ئةوةي  بؤ  ضارةسةربكةن، 
شارةكان ثةيدانةبَيت. 

نزيكبوونةوةى  سةروبةندى  لة  رؤذنامة: 
بة  دةستيكردووة  حكومةت  هةَلبذاردندا 
بؤ  خزمةتطوزاريي  ثــرؤذةي  ئةنجامدانى 
خةَلك، ئايا ئةوة خزمةتة ياخود بانطةشةي 

هةَلبذاردن؟
ضاالكيانةي  كارء  بةم  حكومةت  من   *
ئَيستاي ناثَيوم بةكارةكاني (٥) تا (٦) مانطي 
ضيانكردووة،  كة  دةيثَيوم  هةَلبذاردن  ثَيش 
ضاويان بةخةَلك نةدةكةوت تا بزانن كَيشةيان 
وةآلمي  وةربطرنء  سكاآلكانيان  ضييةء 
حيساب  حكومةت  دةبَيت  بدةنةوة،  خةَلك 
بؤ ئةوانة بكات كة طةندةَليء خراثيةكانيان 
ئةوانةي ضةثَلةيان  بؤ  نةك  دةكةن،  ئاشكرا 
ثةيدابووني  لةدواي  ثَيمواية  لَيدةدةن،  بؤ 
ليستي طؤإانةوة حكومةت ضاالكي دةكات، 
راستةقينة  ئؤثؤزسيؤنَيكي  دةزانن  ضونكة 
ثةيدابووة با ئَيمةش طؤإانكاريي بةكودةتاي 
نموونةي  ببينة  بكةين،  هةَلبذاردن  ئاشتيء 

ديموكراسي لة خؤرهةآلتي ناوةإاستدا.
لةكاتَيكدا  ــان  ــةم ــةرل ث رؤذنـــامـــة: 
لةسةر  بإياري  بــوو،  بةسةرضوو  مــاوةي 
كة  ضارةنووسسازداية،  بةَلطةنامةيةكي 
ثرؤذةي دةستوورة، ئةمة تا ضةند شةرعييء 

ياسايية؟
ثَيويستة  طرنطةء  ثرسَيكى  دةستوور   *
لةطةأل  بةآلم  هةبَيت،  دةستوورمان  ئَيمة 
دةبواية  ثةرلةماندا  مــاوةي  تةواوبووني 
تةنيا  ثَيبهَيناية  كؤتايي  شتَيكيان  هةموو 
«تصريف  جَيبةجَيكار  وةك  حكومةت 
أعمال» بماية، ثَيمان سةيربوو كة ثةرلةمان 
تةواوبووني  دواي  بؤ  بةَلطةي  طرنطترين 
تازة  رةشنووسى  بةجَيهَيشتبوو،  ماوةكةي 
بة بةراورد بة دةستووري مانطي ئابي ساَلي 

(٢٠٠٦) زؤر طؤإاوة.
 رؤذنامة: ئةوةى بووةتة جَيطةى سةرنجى 
ميدياء ضاودَيرانى سياسيي بَيدةنطى شةقامى 
هةولَيرة لة هةَلمةتى بانطةشةى هةَلبذاردندا،  

ئايا هؤكارى ئةوة ضيية؟
* بةإاي من خةَلك متمانةي بة دةسةآلت 
دذ  اليةنةكانيش  ثإوثاطةندةي  نةماوةء 
بةيةكتر تاإادةيةك كاريطةري لةسةر خةَلك 
بةهَيزةء  ئيرادةي  هةية  خةَلكيش  هةية، 
هةر  هةبَيت،  شتَيك  هةرضي  وتويةتي 
دةَلَيم  بؤية  دةترسَيت،  هةية  دةنطدةدةم، 
هةلثةرستيء  بةسة  نةماوة  ترس  كاتي 
تا  بةسةرمانةوة،  بازرطانيكردن  سياسةتي 
كةي بةدةستي خؤمان ديكتاتؤر بؤ خؤمان 
دروستبكةين، راستة رةمزمان هةيةء كةس 
ناتوانَيت نكؤَلييان لَيبكات، بةآلم دةبَيت نةبينة 
دؤستانء  خةَلكء  هةموو  لة  داوا  كؤيلةء 
هاوإَيء كةسوكارم دةكةم بضن بةشدارى 

لة دةنطداندا بكةن.

بةكارهيَنانى ضةكى بَيدةنط تازةترين مؤديَلى تيرؤرة لة كةركوك
كةركوك – ئارام جةمال

لة  ئةمريكا  هَيزةكانى  كشانةوةى  لةطةأل 
سةرةتاى  لة  عَيراق  شارةكانى  سةنتةرى 
مةترسيدار  نوَيى  دياردةيةكى  مانطةدا،  ئةم 
ثؤليسء  ئةفسةرانى  تيرؤركردنى  بؤ 
مةدةنى  هاوآلتييانى  طشتىء  بةإَيوةبةرى 
لة سةرجةم نةتةوةكان هاتووةتة ئاراوة كة 
ءَيإاى  ئةمة  بَيدةنطة.  ضةكى  بةكارهَينانى 
ثارَيزطاكانى  لة  دَلتةزَين  ثةالمارَيكى  ضةند 
ديارترينيان  كة  كةركوك  بةتايبةت  عَيراق 
ثةالمارةكانى ناحيةى تازةى توركماننشينء 
كة  كوردنشينبوون  شؤريجةى  ــازاإى  ب
ــوذرانء  ك هاوآلتى  ــةدان  س بةهؤيانةوة 

برينداربوون. 
كةس   (٧) مانطةوة  ئةم  سةرةتاى  لة 
ــةوةو  ــةت ــةم ن ــةرج ــة س ــراون ل ــرؤرك ــي ت
دواترينيان  كة  كــةركــوك،  ثَيكهاتةكانى 
ميسال)  رســقــؤ  تــيــرؤركــردنــى(عــةزيــز 
بةإَيوةبةرى ضاودَيرى دارايي كةركوك بوو 
ماَلةكةى  نزيك  لة  مانطة  ئةم  (١٢)ى  رؤذى 
هؤيةوة  بــةو  دؤميز،  طةإةكى  لة  خــؤى 

لةخةَلك  هاوكارى  داواى  ثؤليس  هَيزةكانى 
ئاماذةكانى  سياسيش  ضاودَيرَيكى  دةكةن، 
مةترسيدار  بة  ئةمنى  رةوشى  تَيكضوونى 
ئــةوةى  ـــةرةإاى  «س ثَييواية  ــتء  ــَي دةزان
هةماهةنطنين  كةركوك  ئةمنيةكانى  دةزطا 
دذايةتى  كاتيش  زؤربةى  يةكترى،  لةطةأل 

يةكتردةكةن».
كةس   (٧) مانطةوة  ئةم  سةرةتاى  لة 
بةضةكى بَيدةنط لة طةإةكةكانى عةسكةرىء 
ناوضةيةكى  ضةند  كؤإنيشء  دؤمــيــزو 
ديكةى شارةكة بة ضةكى بَيدةنط لة جؤرى 
لةناوياندا  تيرؤركراون،  غةدارة)  (دةمانضةو 
عةرةب،  نةتةوةى  لة  ثؤليس  ئةفسةرَيكى 
طشتى  بةإَيوةبةرَيكى  كورد،  موختارَيكى 
لة  ديكة  ثؤليسى  هاوآلتىء  مةسيحى، ضوار 
لةو  ديكة،  نةتةوةكانى  توركمانء  نةتةوةى 
نةناسراو  ئؤتؤمبيلى  ذمارةيةك  كارةشدا 

بةكارهَينراون.
قادر  سةرحةد  عةميد  بارةيةوة  لةو   
ناحيةكانى  قــةزاو  ثؤليسى  بةإَيوةبةرى 
كةركوك بة رؤذنامةى راطةياند: «وةك ثؤليس 
دةستطيركردنى  بؤ  بةردةوامداين  هةوَلى  لة 
هةَلدةستن،  كارة  بةو  كةسانةى  باندو  ئةو 

دةستطيرنةكراوة،  كةس  تائَيستا  بــةآلم 
تاكو بةزانيارى  ثَيويستمان بة هاوآلتيانيشة 
هاوكاريمان بكةن». وتيشى: «تةنيا ئَيمة ءةك 
ضةندين  نين،  بةرثرس  كارانة  لةو  ثؤليس 
دةزطاى هةواَلطرىء ئةمنى سةر بة حكومةتى 
كاردةكةن،  كةركوك  لة  بةغدا  هةرَيمء 
بةرثرسيار  بة  خؤيان  ئةوانيش  ثَيويستة 
زانيارى  كؤكردنةوةى  دؤزينةوةو  لة  بزانن 

لة بارةى ئةو كةسانةوة».
هاوآلتييانى  لةالى  دَلةإاوكآ  ترسء 
بةتايبةت  دروستبووة  كةركوك  شارى 
ئةمريكا  هَيزةكانى  كشانةوةى  ــةدواى  ل
ئةنجامدانى  شــارةكــانء  سةنتةرى  لة 
دَلتةزَينء  تيرؤريستى  ثةالمارَيكى  ضةند 
لةو  تيرؤر،  مؤدَيلةى  ئةم  دةركةوتنى 
ــت:  ــَي دةَل ســةرحــةد  عةميد  ــةوة  ــارةي ب
«هاوآلتييان مافى خؤيانة ئةطةر مةترسيان 
هةوَلى  ــة  هــةوآلن ــةم  ئ بــةآلم  هــةبــَيــت، 
دةرخستنى  تيرؤريستيةكاننء  رَيكخراوة 
هَيزو توانايانة بةتايبةت لةكاتَيكدا هَيزةكانى 
ئةمريكا لة شارةكان ثاشةكشةيان كردووة، 
ئةنجامدةرى  دةَلَيم  بةدَلنيايةوة  بــةآلم 
طروثة  باندو  هاوشَيوةى  كارانة  ئــةو 

ــردوو  راب ساَلى  ضةند  تيرؤرستةكانى 
هاوآلتييانء  دةبَيت  بةآلم  دةكرَين،  ئاشكرا 
هةوآلنة  ئةم  لةوةى  ءريابن  اليةك  هةموو 

بؤ بةرثاكردنى ئاذاوةى نةتةوةين».
لة بةرامبةردا ضاودَيرَيكى سياسىء ئةمنى 
كةمتةرخةم  بة  ئةمنيةكان  دةزطا  كةركوك 
دةزانَيتء ئاماذة بؤ ئةوةشدةكات كة لةناو 
سةرجةم نةتةوةكانى ئةم شارةدا دةستَيك 
توندوتيذى،  ئاذاوةطَيإىء  كارى  بؤ  هةية 
بة  ــةرةج  ف فاتيح  لةتيف  بــارةيــةوة  لــةو 
مةترسى  «سةرةإاى  راطةياند:  رؤذنامةى 
دةزطا  يةك  ثلةى  بة  بةآلم  دياردةية،  ئةم 
كةمتةرخةمن،  بةرثرسيارو  ئةمنيةكان 
ضونكة هةماهةنطى لة نَيوانياندا بةديناكرَيت، 
هةندَيكجار دذايةتى كارى يةكتردةكةن، بؤ 
خةَلكى  يةكتر  دذى  لة  جارهةبووة  نموونة 

تاوانبارو تيرؤريستيان ئازادكردووة».
ئةوةية  ديكة  «مةترسيةكى  وتيشى: 
نةتةوةكانى  سةرجةم  لةناو  بةردةوام  كة 
هاندانى  بؤ  هةية  دةستَيك  ئةمشارةدا 
توندوتيذىء  بؤ  نةتةوانة  ئةو  هاوآلتييانى 
لةنَيوان  دووبةرةكى  ــاذاوةو  ئ نانةوةى 

نةتةوةكاندا».

ــوكء  ــةرك ك سياسى  بـــارودؤخـــى 
شارةكة  ضارةنووسى  يةكالنةبوونةوةى 
تَيكضوونى  بؤ  سةرةكين  هؤكارَيكى 
لةتيف  بــارةيــةوة  لــةو  ئةمنى،  ــى  رةوش
هةوألء  ئةم  «بَيطومان  دةَلَيت:  فةرةج  فاتح 
ثةيوةندى  كةركوك  ئةمنيةى  خراثبوونة 
ــارودؤخــى  ب بــة  هةية  راســتــةوخــؤيــان 
سياسيةوة، لةكاتَيكدا ضارةنووسى سياسى 
كةركوك ناديارةو هةوَلةكانيش تاإادةيةك 
هةوَلى  لة  كةسانَيك  بنبةست،  طةيشتونةتة 
تَيكدانى بارودؤخةكةدان بةتايبةت لةإووى 
ئاسانتربَيت،  ئةوان  بؤ  رةنطة  كة  ئةمنيةوة 
سةرةإاى بوونى رَيكخراوة تيرؤريستيةكان 
ئةمنى  بؤشايي  لة  ئةوانيش  بةردةوام  كة 

دةطةإَينء تاكتيكى خؤيان دةطؤإن».
رةوشــى  تَيكضوونى  فاتيح  لةتيف 
تيرؤركردن  نوَييةى  مؤدَيلة  ئةم  ئةمنىء 
ءةسفدةكاتء  مةترسيدار  ئاماذةيةكى  بة 
ــةكــان  هــةوَل دةزانـــَيـــت  ثَيويستى  ــة  ب
رةوشى  باشتركردنى  بؤ  ضإبكرَينةوة 
ئةمنى كة تَيكضوونى رةوشةكة سةرئةنجام 
كةركوك  خةَلكى  داهاتووى  بةرذةوةندىء 

دةخاتة مةترسيةوة.

ئَيستاي  ضاالكيانةي  كارء  بةم  حكومةت  من 

ثَيش  مانطي   (٦) تا   (٥) بةكارةكاني  ناثَيوم 

ضاويان  ضيانكردووة،  كة  دةيثَيوم  هةَلبذاردن 

كَيشةيان  بزانن  تا  نةدةكةوت  بةخةَلك 

ضييةء سكاآلكانيان وةربطرنء وةآلمي خةَلك 

بؤ  حيساب  حكومةت  دةبَيت  بدةنةوة، 

خراثيةكانيان  طةندةَليء  كة  بكات  ئةوانة 

ضةثَلةيان  ئةوانةي  بؤ  نةك  دةكةن،  ئاشكرا 

ثةيدابووني  لةدواي  ثَيمواية  لَيدةدةن،  بؤ 

دةكات،  ضاالكي  حكومةت  طؤإانةوة  ليستي 

راستةقينة  ئؤثؤزسيؤنَيكي  دةزانن  ضونكة 

ئَيمةش طؤإانكاريي بةكودةتاي  با  ثةيدابووة 

نموونةي  ببينة  بكةين،  هةَلبذاردن  ئاشتيء 

ديموكراسي لة خؤرهةآلتي ناوةإاستدا

ئةطةر سبةينآ بَيتة 

ناو حكومةتةوة 

بودجةي بةشةفافي 

نةخستة بةردةم 

خةَلكء طفتوطؤي 

لةسةرنةكرد، من 

يةكةم كةس دةبم 

بةرامبةر ليستي 

طؤإان رادةوةستم



9 ذمــارة (511) سَيشةممة 2009/7/14
birura.rozhnama@gmail.comبؤضـــوون

طؤأان لة روخــــــسـارةوة بـةرةو نـاخ
بةباشيشي  نابينمةوةء  تيدا  خؤمي  بؤ  ئةي 

دةزانم؟
ئةم  سايكؤلؤذي  طرنطي  هؤي  ثَينج  لةبةر 

بزافة الي بةندة بةبايةخة:
ئؤثؤزسيؤنَيكي  بووةتة  طؤإان  ليستي  يةكةم: 
سةر  بخاتة  سانسؤر  دةتوانَيت  كة  ثتةو،  بةهَيزي 
بخوَلقَينَيت  بؤ  ترسَيكيان  دةسةآلتدارء  ثارتةكاني 

كة لة جةماوةر بَيباك نةبن. 
دووةم: ليستي طؤإان نةوةي نوآ لةذَيرضنطي 
رَيطر  دةبَيتة  دةردةهَينَيتء  ــردوو  راب ــةوةي  ن
باوان  لة  كتومت  كة  نةوةيةك  لةبةرهةمهَينانةوةي 
بضَيت. ئةم هؤكارة (طرفتي لةباوان ضوون) لةبةردةم 
بةربةستَيكي  كــوردا  ميذووي  ناو  لة  طؤإيندا 
سةرةكييةء هةوَلمداوة لة كتَيبي (سايكؤثؤليتيك) دا 
تا رادةيةك ضارةسةرَيك بؤ ئةم طرفتة بدؤزمةوة. 
سَييةم: ئةم دوو هؤكارة دةبَيتة هؤي شكاندني 
نؤستالؤذيا  بةسةتةَلةكي  بةستةَلةك:  جؤر  دوو 
يةكةميان  ترس.  بةستةَلةكي  رابردوو)ء  بؤ  (سؤز 
دووةميان  دةتباتةوةء  دواوة  بــةرةو  هةميشة 
ترسةش  ئةو  بنَييت.  هةنطاو  ئايندة  بةرةو  نايةَلَيت 
كة  ونبوون  لة  ترسة  اليةنَيكيان  اليةنةية.  دوو 
جؤرة  ئةم  دةسةآلتدارانةوة  لةاليةن  زؤربةيجار 
بةسةر  دةست  تا  دةهَيَلنةوة  زيندوويي  بة  ترسة 
ترسة  ديكةيان  اليةنةكةي  بطرن.  جةماوةرةكةياندا 
لة لةدةستضووني بةرذةوةندييةكان، كة ئةو ترسة 
دةسةآلتدارء بَيدةسةآلت وةك يةكء هةريةكةو بة 

قةد هَيندةي بةرذةوةندييةكةي تيايدا بةشدارة.
دةسةآلتدار،  دةموضاوي  طؤإيني  ضــوارةم: 
بةرةوبَيشضووني  لة  هةية  طرنطي  كاريطةرييةكي 
رةوتي طؤإان. ئةويش بؤ ئةوةية تا مرؤظ خوو بة 
ببَيتة  لَييجيابَيتةوةء  نةتوانَيت  نةطرَيتء  كةسَيكةوة 
كورسيي  لةسةر  دةسةآلتدار  مانةوةي  بؤ  بيانوو 

دةسةآلت.
لــةرووي  نةريت  خــووء  طؤإيني  ثَينجةم: 
ضونكة  هةية.  زؤري  بايةخَيكي  سايكؤليذييةوة، 
رؤحي  رووبةرَيكي  مرؤظ،  بؤ  طؤإانكاريية  ئةو 
بة  بتوانَيت  ــرؤظ  م تا  دةإةخسَينَيت،  ئةوتؤ 
بكاتء  خؤي  توانستةكاني  مومارةسةي  ئازادانة 

طةشةبكاتء مرؤظ بةوهؤيةوة ثَيشكةوَيت. 

بةكورتييةكةي لةو دَيوةزمةية قوتار دةبين كة 
ئايني  دةسةآلتي  نةتةوةييء  دةسةآلتي  دةيةوَيت 
بؤخؤي قؤرخ بكاتء ئةوةي بكةوَيتة دةرةوةي ئةو 
دةسةآلتة، بة الدةر بناسَينَيت. ئةم هؤكارة جطة لة 
بايؤلؤذيشي  روويةكي  سايكؤلؤذييةكةي،  رووة 
هةنط  كوورةي  دوو  بتةوَيت  طةر  بؤنموونة  هةية. 
بةيةكةوة  تا  كوورة  بةيةك  بيانكةيت  الوازن،  كة 
ماوةيةك  هةنطة  كوورة  دوو  ئةو  دةبَيت  بةهَيزبن، 
بةيةكةوة دانرَين، بةآلم تَيكةأل نةكرَين تا بؤني يةكتر 
خةسَلةتةي  ئةو  مرؤظ  رابَين.  بةيةكدي  بطرنء 
دةترسَيت،  نةناسراو  نوآء  لةدياردةي  كة  تَيداية 
مونافسيء  ببَيتة  نوَيية  ئــةو  طــةر  بةتايبةتي 
بةرذةوةندييةكاني.  ســةر  بؤ  بَيت  هــةإةشــة 
بؤ  ئيسالمي  يةكطرتووي  سةرهةَلداني  بؤنموونة 
مانةوةي  بةآلم  بوو،  ترسَينةر  دةسةآلتدار،  ثارتي 
لةطةَليدا  كة  كرد  لةوان  واي  ملمالنَيدا،  لةطؤإةثاني 
رابَين. مةخابن يةكطرتوو نةيتواني ئؤثؤزسيؤنَيكي 

ثتةو بَيت.
كة  سةرةوة  هؤكارةي  ثَينج  ئةو  لةبةر  كةواتة 
ئةو  ببَيتة  دةتوانَيت  طؤإان  ليستي  خستمانةإوو، 
ميكانيزمةي كة كوردي باشوور لةم قؤناغةدا هةم 
ئؤثؤزيسيؤنَيكي  دةبَيتة  كة  سياسييةوة  لةإووي 
نةوةي  كة  سايكؤلؤذييةوة  لــةإووي  هةم  ثتةء 
بة  خزمةت  دةكــات،  قوتار  باوان  لةدةستي  نوآ 
الوةكان،  بةتايبةتي  باشوور  كوردي  جةماوةري 

بكات. 
تةنيا  سةرةوة  خوَيندنةوةيةي  ئةم  بةراستي 
كوردي  كؤمةَلطةي  بؤ  نيية  سياسييةوة  لةإووي 
سايكؤلؤذيشي  ثيداطؤطيء  رووي  بةَلكو  باشوور، 
خؤمم  سةرنجي  من  ئةوةي  وةلَي  لةخؤطرتووة. 
بواري  تيؤلؤذيء  بواري  نةخستووةتةإوو،  تيدا 
بزافي  واتة  بزافة  ئةم  ثَيمواية  من  كة  فةلسةفيية. 
طؤإان، ثاش هَيوربوونةوةي بارودؤخي سياسيء 
رووبةإووي قةيرانَيكي رؤحيء فةلسةفي دةبنةوة. 
دةكةونة  نةبَيت،  قةيرانة  ئةو  بؤ  وةآلميان  ئةطةر 
تَييكةوتوون.  ئةمان  ثَيش  ئةوانةي  هةَلةي  هةمان 
روخسارةوة  طؤإاني  لة  دةبَيت  ئيدي  ئالَيرةوة 
هةندَيك  ثاشان  بنَين،  هةنطاو  ناخ  طؤإاني  بةرةو 
لةثاش  واتة  اليةنة.  ئةم  سةر  دةخةينة  تيشكيش 
مرؤظي  بنةرةتييةكاني  داخوازيية  دابينكردني 
بةرةو  هةنطاو  دةبينرَيتةوة،  جةستةدا  لة  كة  كورد 
لة  خــؤي  كة  بنرَيت  رؤحيش  داخوازييةكاني 
لةناو  مرؤظ  بووني  نةتةوةيةكداء  رؤحي  ئينتماي 
بزافي  كة  بَيطومانم  لةوة  دةبينَيتةوة.  بوونةوةردا 

طؤإان لةم ئينتما رؤحيية، مةخابن بَيبةشة. 
لةطةأل ئةوةشدا كة لةم رووةوة هؤشيارييةكي 
بةآلم  طــؤإان،  ليستي  بة  سةبارةت  هةية  باشم 
ليستة  ئةم  سةرهةَلداني  هةندَيك  وةك  هةرطيز 
دةكةنة  ميسال  كة  هةندانةي  ئةو  نازانم.  بةكةم 
تايبةتي  مةرامي  بؤ  ثَيوةرة  ئةو  واقيعء  بؤ  ثَيوةر 
لة  ئةوانة  بةكارناهَينن،  خؤيدا  جَيطةي  لة  خؤي 
لة  طؤإانكاري  ميكانيزمي  ئةوانةي  دةذين.  وةهمدا 
لة  طؤإانكاري  بؤ  ثَيوةر،  دةكةنة  دروستدا  مرؤظي 
ئةوانةي  دةكةن.  ستةم  ئةوانة  نةخؤشدا،  مرؤظي 
جومطةء قؤناغةكاني طؤإان لةيةكدي جياناكةنةوة، 
ئةوانةي  نيشاندةدةن.  خؤيان  ناهؤشياري  ئةوانة 
ثرؤسةي  بةسةرةتاي  طؤإان  ثرؤسةي  كؤتايي 
ئةوانةي  دةذين.  لةخةوندا  ئةوانة  دةثَيون،  طؤإان 
سةرةتايي  زؤر  سةرةتايةكي  كة  طؤإان  ليستي 
بة  دةيانةوَيت  باشوورداء  كوردستاني  لة  طؤإانة 
لةرَيطةي  ئةوانة  بيثَيون،  ئةوروثي  رينيسانسي 
زانستةوة،  بةناوي  بةآلم  خؤيانةوة،  خؤزطةي 
لة  ئاَلوطؤإ  دةخوَيننةوةء  روداوةكــان  مَيذوو 
بةكؤَليانداو  دةدةن  زانست  ــةن.  دةك حةقيقةت 
سةرضاويان.  دةخةنة  غةريزةكانيان  ضاويلكةي 
وا  كؤَلةي  بةو  نةك  دةبينن  دونيا  ضاويلكانة  بةو 

بةثشتيانةوة دونيا بخوَيننةوة. 
كة  ئةوةية  هةبَيت  بايةخي  لَيرةدا  ــةوةي  ئ
طؤإاني  عةقَليء  طؤإاني  نَيوان  لة  جياوزاي 
كاراكتةري لة مرؤظدا بكةين. ضونكة ئةو طؤإانةي 
لة كؤمةلََطةدا بةديدةكةينء سيماو نيشانةكاني  كة 
بطرة  سايكؤلؤذيء  ريشةيةكي  دةبــن،  ئاشكرا 
رةنطإَيذي  سياسةت  بةآلم  هةية.  فسيؤلؤذيشي 
تايبةتي  ئايدؤلؤذيايةكي  دةكاتء  طؤإانة  ئةو  بؤ 
دةكاو  شرؤظةي  مةعريفةش  دةخوَلقَينَيت،  بؤ 
طؤإان  كة  ئةوةشدا  لةطةأل  هةر  دةيناسَينَيت. 
هةيةء  جومطةيشي  ثرؤسةية  ئةم  ثرؤسةية، 

قؤناغي راطوَيزانيشي لة خؤطرتووة.
جا بؤئةوةي لةم بؤضوونةي سةرةوة تَيبطةين، 
بةثَيويستي دةزانم كة ئةو دوو ضةمكةي لةثَيشةوة 
بكةين،  بؤ  خوَيندنةوةيةكي  لَيرةدا  ثَيدا،  ئاماذةم 

ئةم  ئةوانيش طؤإاني عةقَليء طؤإاني كارةكتةرة. 
دوو كاراكتةرة ثةيوةندييةكي ثتةويان بة ثَيكهاتةي 
كة  عةقَلي  ئاستي  هةية.  مرؤظيشةوة  مَيشكي 
طوزارشة لة ئيدراكء بيركردنةوة، مةَلبةندةكاني لة 
بةشي ثَيشةوةي مَيشكدا دةبينينةوة. مةَلبةندةكاني 
ناو رةطي مَيشك، كة دةكةوَيتة  سؤزيش دةكةونة 
مَيشكدا  طةشةكردني  لةكاتي  مَيشكؤكةوة.  ذَير 
ثاشان  دروستدةبَيت،  مَيشك  رةطي  ثَيشدا  لة 
مَيشكؤكةو ئةوجا مَيشكة طةورة، كة مةَلبةندةكاني 
لةإووي  واتة  دادةمةزرَين.  لةوَيدا  بيركردنةوةش 
سؤزداريية،  جَيطةي  كة  مَيشك  رةطي  تةمةنةوة 
كؤنترة لة بةشةكاني ثَيشةوةي مَيشك كة جَيطةي 
بةوةوة  ثةيوةندي  ديسانةوة  ئةمةش  عةقَلكاريية. 
لةضاو  تيايدا  طؤإانكاري  كؤن  نةوةي  بؤ  هةية، 
نةوةي نوآ سةختترة!! مرؤظ دةتوانَيت بةئاساني 
كة  بنَيت  طؤإاندا  ثرينسيثةكاني  دياردةو  بة  دان 
نكوَلي  ناتوانَيت  ئاشكراية  هَيندة  عةقأل  بؤ  ئةوة 
ئةو  دةتوانَيت  زةحمةت  بة  زؤر  وةلَي  لَيبكات، 
ثرينسيثانة جَيبةجَيبكات، ضونكة سؤزو حةزةكاني 

رَيطةي لَيدةطرنء بةئاساني كؤَلنادةن.
 هةروةك لة ثَيشةوة وتمان ئينتما بؤ رابردوو، 
بةرذةوةنديي  ثارارستني  طــؤإانء  لة  تــرس 
هةَلدةقوَلَيت.  لة مؤتيظي سؤزةوة  مادي،  سياسيء 
بؤ ئةوةي ئةو ثاَلنةرة سؤزيية كؤَلبداتء تةسليمي 
بيركردنةوةي  ئيدراكء  دةبَيت  بَيت،  عةقأل  زةبري 
ثاَلنةرة  زؤرةوة،  بةطوإوتينَيكي  مرؤظة  ئةو 
بدات،  بؤ  ملي  تا  بكات  ناضار  خؤي  سؤزييةكةي 
خؤيةتي،  سؤزي  بةندي  كة  مرؤظةي  ئةو  دةنا 
لة  ملمالنَييةي  ئةم  بكات.  ئازاد  خؤي  ناتوانَيت 
نَيوان  لة  كؤمةَلطةدا  لة  روودةداتء  تاكَيكدا  ناو 
بؤنموونة  رةنطدةداتةوة.  جياوازةكاندا  ثَيكهاتة 
ليستي  ــؤإانء  ط ليستي  بــةرةوإووبــوونــةوةي 
بيانووةكاني  دةبيني  بكة،  بــةراورد  دةسةآلتدار 
زياتر  بيانويةكن  دةســةآلتــدار،  ليستانةي  ئةو 
طؤإان،  ليستي  هةَلدةقوَلَين.  سوزدارييةوة  لة 
كة  عةقَليةي  سياسيية  ــرة  زةب لةو  طوزارشتة 
بةندبووةي  لةو دؤخة وةستاوو  ئةوانيش  بتوانَيت 
بةم  طرنط  تةكانَيكي  قوتاربكاتء  سؤزطةرايي 
دروست  مرؤظَيكي  هــةروةك  بدات.  كؤمةَلطةية 
بةردةوام ثَيويستي بة دةستاودةستء ئاَلطؤإة لة 
نَيوان عةقألء سؤزيدا، هةرواش كؤمةَلطة ثَيويستي 
بةو ئاَلوطؤإة دةبَيت تا كؤمةَلطةيةكي تةندروست، 
هةرمرؤظَيك  طيرداني  بؤنموونة  بَيت.  لةئارادا 
باري  تَيكضووني  ماناي  سؤزداريدا،  دؤخي  لة 
لة  طةر  هةركؤمةَلطةيةك  تاكةكاني  واتة  دةرونيية. 
كؤو  هةستة  طيريخوارد،  ترسدا  رابردوء  دؤخي 
سياسيء  دؤخَيكي  لة  كؤمةَلطةية  ئةو  نةستةكؤي 
دةذي.  نادروستدا  ئابوورييةكي  كؤمةآليةتيء 
خؤيدا  سؤزطةرايي  لةناو  هةركةسَيك  ئةم،  هةر 
طيريخواردء وةستا، رؤذبةإؤذ خؤي دةخواتةوةء 
دووضاري داخورانء داإمان دةبَيتء هةندَيجاريش 

خؤكوذي ئةنجام دةدات.
وةآلمــي  ــاوة  م طرنط  ثرسيارَيكي  هَيشتا 
لة  ضيية  مةبةستمان  ئةوةية  ئةويش  بدةينةوة، 
ثَيشةوة  لة  ناخ؟  بةرةو  روخسارةوة  لة  طؤإان 
زةبرَيك  بةجؤرة  عةقأل  ثرسيارةكاني  طوتمان 
خؤزطةكاني سؤز راثَيضدةكات تا طوآ بؤ راستيء 
سؤز  عةقألء  هةركاتَيك  واتة  بكات.  شل  واقيع  بؤ 
ئاإاستةكردني  لة  بوون  يةكدةنط  رَيككةوتنء 
بةرةو  روخسارةوة  لة  طؤإان  كات  ئةو  ذياندا، 
طؤإان  ليستي  كة  لَيرةدا  طــوَيــزراوةتــةوة.  ناخ 
دؤخي  لة  هَيشتا  دةطَيإَيت،  عةقَلي  زةبري  رؤَلي 
هةم  كة  ئةوةية  ليستة  ئةو  ئةركي  روخسارداية. 
ديكةش  ئةواني  سؤزطةرايي  خؤيء  سؤزطةرايي 
جيانء  لةوانيتر  ضيدا  لة  ئةي  بكات.  دةستكاري 
ئةوان  ضونكة  جيان،  لةوةدا  دةضن؟  لةوان  لةضيدا 
بزواندووةء  خؤيان  مَيشكي  ثَيشةوةي  بةشي 
كة  ئــارادايــة  لة  ئــةوة  ئةطةري  وروذانـــدووةء 
لةوان  بكةن.  خؤيان  سؤزطةرايي  دةستكاري 
لة ئاستي سؤزطةرايي وةك  دةضن، ضونكة هَيشتا 

ئةوان بيردةكةنةوة. 
ئةطةر ديقةت بدةن، نةتةوةي كورد وةك يةك 
زانستييانة  دةمةوَيت  دةكةمةوةء  شي  جةستة 
لَييدةإوانمء  دياردةيةك  وةك  بكةم.  شرؤظةي 
ضونكة  بةكارناهَينم.  زؤر  سياسي  زارةوةي 
دياردةية  ئةو  بَياليةنانة  زانستييانةء  مةبةستمة 
تَيطةشتبَيت  لَيم  خوَينةر  ئَيستا  رةنطة  بخوَينمةوة. 
لةهةمانكاتدا  دةزانــمء  بةباش  طؤإان  ليستي  بؤ 
ثاش  قؤناغي  ئومَيدةوارم  نابينمةوة.  تَيدا  خؤمي 
دؤخي  بطاتة  كورد  نةتةوةي  بخوَلقَيتء  طؤإانيش 

راطوزةرء ئاستي نةتةوةكاني دي.

كةواتة لةبةر ئةو 

ثَينج هؤكارةي 

سةرةوة كة 

خستمانةإوو، 

ليستي طؤإان 

ببَيتة  دةتوانَيت 

ئةو ميكانيزمةي 

كة كوردي باشوور 

لةم قؤناغةدا 

هةم لةإووي 

سياسييةوة 

كة دةبَيتة 

ئؤثؤزيسيؤنَيكي 

ثتةء هةم لةإووي 

سايكؤلؤذييةوة 

كة نةوةي نوآ 

لةدةستي باوان 

قوتار دةكات، 

خزمةت بة 

جةماوةري كوردي 

باشوور بةتايبةتي 

الوةكان، بكات

ليستي 

طؤإان بووةتة 

ئؤثؤزسيؤنَيكي 

بةهَيزي ثتةو، 

كة دةتوانَيت 

سانسؤر بخاتة 

سةر ثارتةكاني 

دةسةآلتدارء 

ترسَيكيان بؤ 

بخوَلقَينَيت كة لة 

جةماوةر بَيباك 

نةبن
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ـــةي  رؤذان رووداوي  ــدة  ــةن ــةرض ه
سياسي  رووداوي  بةطشتيء  كؤمةآليةتي 
هاندةرَيك  دةبَيتة  كةم  زؤر  بةتايبةتي، 
ئةو  دةربــارةي  يان  بنووسم،  لةسةري  تا 
ئاشكرابكةم،  خؤم  راوبؤضووني  رووداوانة 
بةآلم ئةمة ئةوةناطةيةنَيت كة خوَيندنةوةم بؤ 
ئةو رووداوانة نةبَيت. نةخَير، ئةو رووداوانة 
دياريكراودا  دياردةيةكي  لةذَير  طشتيان 
دةبينمء كة بةثَيويستمزاني ئةوا ئةو دياردة 
رووداوانةش  ئةو  دةخوَينمةوةء  زانستييانة 
ئةو  دةدؤزمــةوة.  دياردةيةدا  لةو  طشتيان 
ثَيدةنووسَيت  بابةتةم  ئةم  ئةمإؤ  هاندةرةي 
طؤإان  بةطشتيء  طؤإان  طؤإانة.  دياردةي 
مةبةستم  باشووردا.  كوردي  كؤمةَلطةي  لة 
سروشتيء  ديــاردة  ئةو  طشتي  لةطؤإاني 
طةردوونداو  لة  ــةردةوام  ب كة  مرؤييةية 
مةبةستيشم  ــدةدات.  ــةَل ســةره لــةمــإؤدا 
مرؤظانةن  ئــةو  ــوردي  ك كؤمةَلطةي  لة 
سنوور  ــةك  ي ضـــارةنـــووسء  ــةك  ي كــة 
دياريكردوونء زمانء كلتوورو نةريتَيكيش 
كؤيكردونةتةوةء سيماو سيمبوَلي رؤحَيكي 
تايبةتيش دةيانناسَينَيت بةدةرةوةي خؤيان. 
سةر  دةخةينة  تيشكيش   لةهةمانكاتيشدا 
طؤإانة  لةو  طوزارشت  هةنوكة  بزافةي  ئةو 

دةكات. 
كؤمةآليةتييةء  دياردةيةكي  ــؤإان  ط
دةكرَيتة  سياسيشي  بةرطَيكي  لةهةمانكاتدا 
هةردياردةيةكي  ناسينةوةي  بؤ  ــةر.  ب
سياسي،  دياردةيةكي  يان  كؤمةآليةتي 
ضونكة  طرنطة،  بَلَيي  تا  مرؤظيش  ناسيني 
مرؤظة  ئازارةكاني  ثَيداويستيء  داخوازي 
ــات كة  ــةوةدةب ــةرةو ئ ــرؤظ ب دواجـــار م
مرؤظ  تاكي  كةواتة  بكات.  طؤإان  داواي 
كؤمةألء  طؤإانكاري  بة  ضيية  ثةيوةندي 
لة  سياسي؟  ئايدؤلؤذييةكي  سةرهةَلداني 
تا  روودةدات  ضي  مرؤظدا  تاكي  ناخي  ناو 
ئةو  طةر  ببةخشَيت؟  دةرهاويشتةية  ئةو 
خؤي  دروستي  ئاإاستةي  دةرهاويشتةية 
وةرطرَيت، ض كاريطةرييةكي سايكؤلؤذي بؤ 

تاكء بؤ كؤمةَلطةش دةبَيت؟
ثاسيظ  كائينَيكي  مرؤظ  لةهةمانكاتدا 
طؤإان  سادةيي  بة  بدات  رَيطة  هةروا  نيية 
ـــداتء  رووب سروشتي  بةشَيوةيةكي 
لةدةستبدات.  بةرذةوةندييةكانيشي 
بةربةستَيكي  كوشندةدةكاتء  بةرطرييةكي 
طؤإينة.  ئةو  رَيطةي  دةخاتة  زؤروزةبةندة 
بةآلم بةديوةكةي ديكةشدا ئةوةي كة ئاآلي 
مرؤظَيكي  هةر  ئةويش  هةَلدةطرَيت  طؤإين 
ثاسيظ نييةء هةروا طوآ لةدةنطي سروشت 
مرؤظ  كةواتة  بكات.  طؤإان  داواي  بطرَيت 
بةطؤإان دةطرَيتء  بةر  ئةوةي كة  بةطشتي 
ئةوةيشي ثاأل بةطؤإانةوة دةنَيت، ئةكتيظانة 
مةبةستةكةيانء  دةكةنةبةر  ئايديؤلؤذيةك 
ئةوانيتر  ناشريني  ــانء  ــؤي خ جــوانــي 
طؤإان  دياردةي  كاتَيك  بةآلم  دةخةنةإوو. 
نكوَلي  ناتوانَيت  مرؤظ  كة  ئاستَيك  دةطاتة 
بةناوي  بةرة  هــةردوو  كات  ئةو  لَيبكات، 
خؤيان  نوَيبوونةوة  ثَيشكةوتنء  طؤإانء 

دةخةنةإوو.
تَيبطةينء  طةمةية  لةم  بؤئةوةي  جا 
كةسيانةوةء  ــةرةي  ب نةكةوينة  طَيالنة 
زانستييانة ئةو دياردةية بخوَينينةوة، دةبَيت 
كؤمةَلَيك ثرسيار ئاراستةي ئةو بزافة بكةين 
لةثاشاندا  دةدوَيــت.  طؤرانةوة  بةناوي  كة 
مرؤظةوة  لةناخي  ــؤإان  ط هــةوَلــدةدةيــن 
ئةو  دةرهاويشتةي  لةوَيوة  بخوَينينةوةء 
بخوَينينةوة.  كؤمةَلطةدا  لةناو  طؤإانة 
لةمةإ  خؤم  تايبةتي  راي  لةهةمانكاتيشدا 
ئــةوةش  بكةمء  ئاشكرا  ــؤإان  ط ليستي 
بةباش دةزانمء  ليستة  ئةم  بؤ  روونكةمةوة 

كةضي خؤشمي تَيدا نابينمةوة. 
ديناميكي  كاراكتةرَيكي  كؤمةَلطة 
زاناياني  تَيكإاي  هــةروةك  لةخؤطرتووة، 
ــارةوة  ــةوب ل كؤمةَلناسي  مــرؤنــاســيء 
ئةو  كة  تاكانةي  ئةو  ضونكة  يةكدةنطن، 
بةهةمانشَيوة  ثَيكهَيناوة،  كؤمةَلطةيةيان 
هةروةك  ديناميكين  كاراكتةرَيكي  هةَلطري 
يةكدةنطن.  ــةوة  ئ لةسةر  دةرونــنــاســان 
ــةردةوام  ب دنيايةكة  مــرؤظ  دنياي  واتــة 
طــؤإان  كة  فــةزايــةدا  لــةم  طؤإانداية.  لة 
كودةتا،  ريفؤرم،  ضةمكي  داطيريكردووة، 

ضةمكي  ضةندين  راثةإينء  ئؤثؤزسيؤن، 
سياسيء  بزاوتي  لة  طوزارشت  كة  دي 

كؤمةآليةتي دةكةن، سةرهةَلدةدةن.
دةبَيت  طرنطةو  لَيرةدا  ثرسيارةي  ئةو 
خؤي  ــرؤظ  م كة  ئــةي  ئــةوةيــة:  بكرَيت 
دادء  هةموو  ئــةم  ئيدي  طــؤإانــدايــة،  لة 
لة  وا  ضيية،  نةطؤإان  دةستي  لة  بَيداديية 
هةمكة  ئةم  ئةي  بةرزدةبَيتةوة؟  مرؤظ 
لةثاي  وَيرانكارييانة  شــؤإشء  جةنطء 
زؤروزةبةندة  ثرسياري  ديسانةوة  ضي؟ 
بةلَيشاو  طؤإانكاري  طؤإانء  بة  سةبارةت 

خؤي قوتدةكاتةوة وةك: 
تؤمةتبار  نةطؤإان  بة  كة  كَين  ئةوانة 
طؤإانةوة  بةناوي  كة  كَين  ئةوانة  دةكرَينء 
طؤإان  ثرسي  ئةي  لةمانة  جطة  دةدوَيــن؟ 
طؤإان  ئايا  دةطةَينَيت؟  ضي  ضييةء  خؤي 
كتوثإ  ديــاردةيــةكــة  ــان  ي ثرؤسةيةكة، 
لةدةوروبةري  طؤإانة  ئةو  سةرهةَلدةدات؟ 
مرؤظةوة  لةناخي  يان  روودةدات  مرؤظدا 
كارلَيكردني  دةرئةنجامي  يان  هةَلدةقوَلَيت 
دةوروبةرء مرؤظة؟ بؤ دةبَيت ئةم دياردةي 
مرؤظايةتيدا  كؤمةَلطةي  لةناو  هةر  طؤإانة 
دةركةوَيت؟ ئايا مرؤظ دةتوانَيت ئاراستةي 
خوازياري  كة  مــرؤظ  بطؤإَيت؟  طــؤإان 
طةرةكيةتي  ئةوةي  طةرةكة؟  ضي  طؤإانة، 
بةإووني  ئامانجةكةي  ئايا  رةواية؟  تاضةند 
خاَلي  ثَيكاوة؟  نيشانةي  دياريكردووةء 
ضيية؟  نةطؤإاندا  طؤإانء  لةنَيوان  هاوبةش 
ئاراستةيةكي  بة  طؤإانَيك  طشت  مةرجة 

درووستدا بإوات؟
ئةم ثرسيارانةو زؤر ثرسياري ديكةش 
سةبارةت بة طؤإان لة طؤإَيدايةو وةآلميان 
طؤإان  ديوةكةي  هــةردوو  طةر  طةرةكة. 
بةهةَلةدا  طؤإاندا  لة  ئــةوا  بةدينةكةين، 
دةضينء كارةساتء نائومَيدي لَيدةكةوَيتةوة. 
ئةو دوو ديوةش طؤإاني روخسارء طؤإاني 
ناخة. ئايا روخسار ثَيش ناخ دةطؤإَيت، يان 
ناخ  ضييةء  روخسار  ثَيضةوانةوةية؟  بة 
ئايا  كة  طرنطة  زؤر  ثرسيارةش  ئةو  ضيية؟ 
لةناخي  دةستثَيدةكات؟  كوَيوة  لة  طؤإان 
كؤمةأل  بةرةو  هةَلدةقوَلَيتء سةر  تاكَيكةوة 

دةكَيشَيت يان بةثَيضةوانةوةية؟
تايبةت  ثرسيارةكانمان  ئةمجارة 
كوردي  كؤمةَلطةي  ئاإاستةي  دةكةينةوةء 
ئَيستاي  دؤخي  ئايا  دةكةين.  باشووري 
نةطؤإانداية؟  لة  يان  طؤإانداية  لة  كورد 
يان  لة طؤإانداية، طؤإاني روخسارة  ئةطةر 
يان  ــوزةرة  راط طؤإانَيكي  ناخة؟  طؤإاني 
لة قؤناغةكاني طؤإان؟  طؤإاني جومطةيةكة 
ثاَلنةرء هؤكارةكاني ئةو طؤإانة ضينء كَين؟ 
طؤإانةكة دروستة يان نادروستة؟ ئةم طؤإانة 
بةرهةمي  كتوثإة؟  يان  هةية  ــردووي  راب
دروشمةكانيان  ثرؤذةيةكة؟  ثرؤسةء  ض 
ضينء تا ضةند واقعينء جَيبةجَيدةكرَين؟ ئايا 
سياسيء  هةستياريي  ذَيي  لة  طؤإانة  ئةم 
تةنيا  يان  دةدات؟  كؤمةآليةتي  كلتووريء 
دروشمَيكي بةرزكردووةتةوة تا نةيارةكاني 
ناشرين بكات؟ تا ض ئاستَيك بةئاإاستةيةكي 
دةثَيكَيت؟  ئامانجةكةي  دةإواتء  دروستدا 
ئايا ئةم جؤرة طؤإانة، بةردةوامي ثرؤسةي 
ئايندةي  قؤناغةكاني  جومطةء  واتة  طؤإان 
هــةروةك  يان  ــات،  دةك مسؤطةر  ــؤإان  ط
ئاستةنطةكاندا  ئاستي  لة  ثَيشخؤي  ئةواني 
ــؤإان  ط ــةي  ــاراســت ئ دادةداتء  ــؤك  ض
دةكاتةوة؟  سةرةوشؤر  هةَلضوون  لةبري 
سةرضاوة مةعريفييةكاني ئةم طؤإانة ضينء 
ئةخالقة؟  فةلسةفةء  زانستء  ئايا  كَين؟ 
ض  مةعريفةية  ئةو  هةية،  مةعريفةيان  طةر 
هةَلبذاردووة؟  رؤحي  فةلسةفيء  رَيبازَيكي 
بــةرذةوةنــديء  بزاوتنيان  ســةرضــاوةي 
رقء  هةَلرشتني  يان  دةسةآلتة  وةرطرتني 
ئةم  رابـــردووة؟  ساَلةي  ضةندين  كينةي 
بوونةوةرةي كة ئاآلي طؤإاني هةلََطرتووة، 
لةناخدا طؤإاني بةسةردا هاتووة يان  خؤي 
دةسةآلتدا  لةكاتي  روخسارييةو  طؤإانَيكي 
نةطؤإاوي  دؤخي  دةطةإَيتةوة  بةئاساني 
فيزيايية  طؤإانَيكي  طؤإانة  ئةم  واتة  خؤي؟ 

يان طؤإانَيكي كيميايية؟
دذ  ثاَلنةري  دوو  بـــةردةوام  مــرؤظ 
كة  عةقَلي  كارةكتةري  دةيبزوَينَيت،  بةيةك 
ثرسيار دةوروذَينَيتء كاراكتةري سؤز كة 

طةر  يان  دةوةستَينَيت،  عةقَليان  ئاراستةي 
بؤي نةكرا، بةرةو بةرذةوةنديي خؤي ئةو 
رةفتارةي  ئةم  وةلَي  دةطؤإَيت.  ئاإاستةية 
بنةإةتدا  لة  كة  ناطةيَينَيت  ئــةوة  مــرؤظ 
نةخَير  بن،  بةيةك  دذ  كاراكتةرة  دوو  ئةم 
ئةوة مرؤظة ئةو دذايةتيية بةهؤي ترسةوة 
دةخولقَينَيت، دةنا مرؤظي هؤشيار دةتوانَيت 

بةهاوسةنطي ئةو دوو دؤخة بطوزةرَينَيت.
طؤإانَيكي  طشت  بــنــةإةتــي  ئــيــدي 
لةبةريةككةوتنء  كؤمةآليةتي،  سياسيء 
 ) توخمةدا  ســآ  ــةم  ئ كارلةيةككردني 
دةبينَيتةوة.  خؤي  دا  ترس)  سؤزء  عةقأل، 
فــؤرمء ئــاراســتــةء تــةوذمــي جــيــاوازي 
ــت.  ــرَي وةردةط كؤمةآليةتي  سياسيء 
سايكؤلؤذييةوة  لةرووي  ترس  هةرضةندة 
ليرةدا  وةلَي  سؤزةوة،  ضَيوةي  دةكةوَيتة 
دياريكردني  لة  توخمة  ئةو  طرنطي  لةبةر 
ضارةنووسي مرؤظايةتيدا، جياي دةكةمةوة. 
بةخوَينةر  ــةوةش  ئ ــم  دةزان بةثَيويستي 
طشت  مَيشكي  ناو  لة  تةنانةت  كة  بطةيةنم 
(عةقألء  كاراكتةرة  دوو  ئةو  مرؤظَيكدا 
هةية.  خؤيانيان  تايبةتي  مةَلبةندي  سؤز) 
كؤمةآليةتيش  سروشتيء  دةوروبـــةري 
مرؤظيش  دةوروذَينَيتء  مةَلبةندة  دوو  ئةم 
لةو  خؤي  هؤشياري  ئاستي  بةطوَيرةي 
ــةروةك  ـــوةردةدات، ه ـــت ـــة دةس وروذان
ضونكة  بــؤكــرد،  ئاماذةمان  لةثَيشةوة 
ثاسيظ  نةك  ئةكتيظة  كائينَيكي  مــرؤظ 
ئةم  سروشتدا.  رووداوةكــانــي  ئاست  لة 
دةكَيشت  بؤئةوة  ثَيشةوة سةر  بؤضوونةي 
دةستثَيدةكاتء  تاكَيكةوة  لة  طــؤإان  كة 
يان  تَيوةدةئاَلَيت.  جةماوةريشي  ثاشان 
بةبؤضوونةكاني  جةماوةرة  ئةو  كة  ئةوةية 
ئةوانيش  هؤشياربووةتةوة،  تاكةي  ئةو 
وةك  ئةوانيش  ئةوةتا  يان  هؤشياردةبنةوة 
لةتةك  كارلَيكردنيان  دةرةنجامي  تاكة  ئةو 
ثَيويستيية  بــةو  دةركــيــان  ـــةردا  دةوروب
توانيويةتي  تاكة  ئــةو  ــَي  وةل كـــردووة، 
لةداخوازييةكاني  طوزارشت  داهَينةرانة 
تاكة  ئةو  ياخود  بكات.  ديكةش  ئةواني 
ــووةء  ــرت وةرط سيمبوَلي  دةسةآلتَيكي 
وةرطترتووة  واي  رةمزي  سةرمايةيةكي 
كة دةتوانَيت جةماوةري ثَيويست لةدةوري 

خؤي كؤبكاتةوة. 
طؤإان  بَلَيين  كة  ئةوةي  دةطةينة  لَيرةدا 
مرؤظةوة.  داخوازييةكاني  بة  ثةيوةستة 
خوَلقَينةري  دةبَيتة  مرؤظة  داخوازييةكاني 
ئةو ميكانيزمانةي كة مرؤظ بتوانَيت خودي 
داخوازييةكاني  ئةطةر  بكات.  ثَيدابين  خؤي 
مرؤظ بةشَيوةيةكي كالسيكي دابةش بكةينة 
مةبةستمان  ئةوا  دووبةشي سةرةكي  سةر 
داخوازييةكاني  جةستةو  داخوازييةكاني  لة 
جةستة  داخوازييةكاني  هــةروةك  رؤحة. 
داخوازييةكاني  جــؤراوجــؤرء  زانستي 
دةخوَلقَينن،  جؤراوجؤر  فةلسةفةي  رؤح 
ضةندين  داخوازييانة  ئةو  لةهةمانكاتيشدا 
كؤمةآليةتيش  ئاينيء  سياسيي  رَيبازي 

دةخةنةإوو.
بؤضوونةي  ئةم  رؤشنايي  لةبةر  طةر 
باشوور  ــوردي  ك كؤمةلََطةي  ــةرةوة  س
بخوَينينةوة، تَيدةطةين بؤضي ليستي طؤإان 
طةر  هيوايةكي  ضيية  هؤي  سةرهةَلدةداتء 
طرنطيء  ساتةوةختةدا  لةم  بَيت،  كزيش 
هيوا  ئةم  لةطةأل  دةبَيت.  خؤي  بايةخي 
ئةو  دةبةخشين  ليستةي  بةو  كة  كزةشدا 
خستمانةإوو،  لةثَيشةوة  كة  ثرسيارانةش 
ئةو  نابَيت.  قــوتــار  لَييان  ليستة  ــةو  ئ
ئاراستةي  طرنطة  ســةرةوة  ثرسيارانةي 
كورد  تامرؤظي  بكرَيت،  ــؤإان  ط ليستي 
لةطةأل  بمَينَيتةوة.  هؤشياريدا  لةدؤخي 
ئةوةشدا كة من خؤم لة ليستي طؤإان يان 
هةنوكةيي  طؤإاني  بزافي  بَلَيين  باشترواية 
لةطةأل  نابينمةوة،  باشووردا،  كوردستاني 
دروشمء  بة  سةبارةت  ئةوسةرنجانةي 
كة  ئةوةي  سةرةإاي  هةمة،  طوتارةكانيان 
ئةم  لةثشتي  ثتةو  فةلسةفةيةكي  مةعريفةو 
ئةمانةوة  لةسةرووي  نادؤزمةوة،  بزافةوة 
جةوهةريء  طؤإانَيكي  طؤإانة  ئةم  طشتي، 
ئةمانةو  لةتةك  نيية،  راطوَيزةر  قؤناغَيكي 
كاتةدا  لةم  طؤإان  ليستي  ديكةشدا،  شتي 

بةباش دةزانمء طرنط هةَليدةسةنطَينم. 

طؤأان لة روخــــــسـارةوة بـةرةو نـاخ

ئازاد قةزاز / هؤَلةندا

طؤإان دياردةيةكي 

لةهةمانكاتدا  كؤمةآليةتييةء 

بةرطَيكي سياسيشي 

دةكرَيتة بةر. بؤ ناسينةوةي 

هةردياردةيةكي كؤمةآليةتي 

يان دياردةيةكي سياسي، 

ناسيني مرؤظيش تا بَلَيي 

طرنطة، ضونكة داخوازي 

ئازارةكاني  ثَيداويستيء 

مرؤظة دواجار مرؤظ بةرةو 

ئةوةدةبات كة داواي طؤإان 

بكات. كةواتة تاكي مرؤظ 

ثةيوةندي ضيية بة طؤإانكاري 

كؤمةألء سةرهةَلداني 

ئايدؤلؤذييةكي سياسي؟ 

لة ناو ناخي تاكي مرؤظدا 

ضي روودةدات تا ئةو 

ببةخشَيت؟  دةرهاويشتةية 

طةر ئةو دةرهاويشتةية 

ئاِراستةي دروستي خؤي 

وةرطرَيت، ض كاريطةرييةكي 

سايكؤلؤذي بؤ تاكء بؤ 

كؤمةَلطةش دةبَيت؟



11 2009/7/14 سَيشةممة (511) ذمــارة

ئيمتياز: خاوةنى

وشة كؤمثانياى
سةرنووسةر:

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

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

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

ئاطاداري ريكالمء كارطَيإيء
٠٧٤٨٠١٢١١٤٤ - ٠٧٧٠١٢٠٣٩٤٩   

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

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

دابةشكردن:
٠٧٧٠١٥١٧٥٣٣ - ٠٧٧٠١٥٤٤٧٨٠ نَيوةند كؤمثانياي

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

عةلى   ٠٧٥٠٤٤٤٧١٠٩  ئيبراهيم
٠٧٧٠١٥٢٦٥٨٣٠٧٧٠١٥٧٦٩٠٦٠٧٧٠٢٢٣٣٣٠٤ ٠٧٥٠١٥٢٢٥٢٨

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

ريكــــــــالم info. rozhnama@gmail.com

داد وةزارةتي
سلَيماني تاوانةكاني دادطاي

٤٤٣/ج/٢٠٠٩ ذمارة/
٢٠٠٩/٦/٢٥ بةروار/

ئاطاداري
احمد عزيز سعيد عمر سعيد عزيزو عزيزو راكردوو اكرم سعيد تؤمةتباري بؤ

ياساي لة (٤٠٦) مادةي بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي  بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
دياري جَيطاي لةبةر ئةوةي صادق) (سيد ثؤليسي بنكةي بة تايبةتة كَيشةي كة لةو (سزادان)
(٢٠٠٩/٩/٣) لة رؤذي بكةينةوة ئاطادارت ناوخؤيةكاندا رؤذنامة لة بإيارماندا كراوات نيية
لةم هَينانت بؤ ثؤليس بنكةي نزيكترين بطةيةنيتة خؤت يان بيت ئامادة دادطاكةمان لةبةردةم

ياسا. بةثَيي بوونت ئامادة بةبآ دةكرَيت دادطاي ثَيضةوانةوة بة دا رؤذ
دادطا سةرؤكي

رشيد ضرار سةروةر

كوردستان هةرَيمي حكومةتي
داد وةزارةتي

سلَيماني تاوانةكاني دادطاي
٤٣٩/ج/٢٠٠٩ ذمارة/
٢٠٠٩/٦/٢٥ بةروار/

ئاطاداري
عبداهللا عمر دانا راكردوو تؤمةتباري بؤ

(سزادان) ياساي لة (٤٤٣) مادةي بةثَيي بكرَييت ئةوةي دادطايي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
دياري ئةوةي جَيطاي لةبةر تاوان) (نةهَيشتني ثؤليسي بنكةي بة كة تايبةتة كَيشةي لةو

(٢٠٠٩/١٠/١) لة رؤذي بكةينةوة ئاطادارت ناوخؤيةكاندا رؤذنامة لة بإيارماندا كراوات نيية
بؤ هَينانت ثؤليس بنكةي نزيكترين بطةيةنيتة خؤت يان بيت ئامادة لةبةردةم دادطاكةمان

ياسا. بةثَيي بوونت بةبآ ئامادة دةكرَيت ثَيضةوانةوة دادطاي بة دا رؤذ لةم
دادطا سةرؤكي
رشيد ضرار سةروةر

كوردستان هةرَيمي حكومةتي
داد وةزارةتي

سلَيماني تاوانةكاني دادطاي
٢٠٥/ج/٢٠٠٨ ذمارة/
٢٠٠٩/٦/٢٩ بةروار/

ئاطاداري
محمد احمد رابةر راكردوو تؤمةتباري بؤ

ياساي لة (٣١/٤٠٥) مادةي بةثَيي بكرَييت ئةوةي دادطايي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
دياري جَيطاي لةبةر ئةوةي (ئةزمةإ) ثؤليسي بنكةي بة تايبةتة كَيشةي كة لةو (سزادان)

(٢٠٠٩/٩/٩) لة رؤذي بكةينةوة ئاطادارت ناوخؤيةكاندا رؤذنامة لة بإيارماندا كراوات نيية
بؤ هَينانت ثؤليس بنكةي نزيكترين بطةيةنيتة خؤت يان بيت ئامادة لةبةردةم دادطاكةمان

ياسا. بةثَيي بوونت بةبآ ئامادة دةكرَيت ثَيضةوانةوة دادطاي بة دا رؤذ لةم
دادطا سةرؤكي
رشيد ضرار سةروةر

كوردستان هةرَيمي حكومةتي
داد وةزارةتي

سلَيماني تاوانةكاني دادطاي
٣٩٧/ج/٢٠٠٩ ذمارة/
٢٠٠٩/٦/١٨ بةروار/

ئاطاداري
محمد على شيراز راكردوو تؤمةتباري بؤ

(مادة ياساي لة (١٤) مادةي بةثَيي بكرَييت ئةوةي دادطايي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
ئاسايشي ثؤليسي (بةإَيوةبةرايةتي بنكةي بة كة تايبةتة كَيشةي لةو هؤشبةرةكان)

ناوخؤيةكاندا لة رؤذنامة بإيارماندا نيية كراوات دياري ئةوةي جَيطاي لةبةر سلَيماني)
خؤت يان بيت ئامادة دادطاكةمان لةبةردةم (٢٠٠٩/٩/٢٧) رؤذي لة بكةينةوة ئاطادارت

دةكرَيت دادطاي ثَيضةوانةوة رؤذ دا بة ثؤليس بؤ هَينانت لةم بنكةي نزيكترين بطةيةنيتة
ياسا. بةثَيي بوونت ئامادة بةبآ

دادطا سةرؤكي
رشيد ضرار سةروةر

كوردستان هةرَيمي حكومةتي
دادوةري ئةنجومةني سةرؤكايةتي

ثَينجوَين بةرايي دادطاي
٩٩/ب/٢٠٠٩ ذمارةي داوا:

٢٠٠٩/٧/١٢ بةروار:
«ئاطانامة»

سعيد عبدول نسرين داواكار/
كارةكةي وَيإاي ثَينجوَين شارستاني باري تؤماري راستطري داوالَيكراو/

تؤمار لةم دادطاية سةرةوة ذمارةي بةو داوايةكي سعيد) (نسرين عبدول داواكار
كارةكةي وَيإاي ثَينجوَين شارستاني تؤماري باري راستطري داوالَيكراو لةسةر كردووة

لة (٢١) مادةي بةثَيي (ناسكة) بؤ (نسرين)ةوة لة (خؤي) ناوي طؤإيني مةبةست بة
رَيطرتني مافي هةركةسآ جا بآلوكردنةوةي بة بإيارماندا شارستاني باري ياساي

بةرواري لة رؤذدا (١٠) ماوةي لة دادطايةوة بةم بكات ثةيوةندي با ناوطؤإينة لةم هةية
ياسا... طوَيرةي بة دةبينرَيت ئةم داواية بة ثَيضةوانةوة وة رؤذنامةيةدا، لةم بآلوكردنةوةي

دادوةر
حسن على طاهر

عَيراق كوردستان/ هةرَيمي
دادوةري ئةنجومةني

ضةمضةماأل كةتني دادطاي
١٤٣/ج/٢٠٠٩ ذمارة/

٢٠٠٩/٧/٧ بةروار/
«ئاطاداري»

أمين عبداهللا ئامانج راكردوو بؤ تؤمةتباري
ياساي لة (٤٦٠) مادةي ثَيي بة بكرَييت دادطايي ئةوةي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر

جَيطاي ئةوةي (تةكية) لةبةر ثؤليسي بنكةي بة تايبةتة كَيشةي كة لةو (سزادان)
لة رؤذي بكةينةوة ئاطادارت ناوخؤيةكاندا رؤذنامة لة بإيارماندا نيية دياري كراوت
بنكةي نزيكترين بطةيةنيتة خؤت يان بيت ئامادة دادطاكةمان لةبةردةم (٢٠٠٩/٨/١٦)

بةثَيي ئامادةبوونت بةبآ دةكرَيت دادطاي ثَيضةوانةوة بة رؤذدا لةم هَينانت بؤ ثؤليس
ياسا.

الحاكم
سليمان رةحمان عزالدين

جنح محكمة
كالر

٤٠٤/ج/٢٠٠٨ الدعوى رقم
٢٠٠٩/٦/١٠ التاريخ

عباس السيد قاضيها ٢٠٠٩/٦/١٠ من بتاريخ محكمة جنح كالر تشكلت
ـ اآلتي: القرار اصدرت و الشعب بالقضاء بأسم املأذون قادر محي الدين

عبدالكرمي سعيد محمد املدان/
ـ قرار احلكم:

ـ مايلي: احملكمه قررت
املادة أحكام شهرين وفق ملدة غيابياً سعيد عبدالكرمي محمد على املدان احلكم
قانون من ١٤٩/ج املادة احكام وفق عليه القبض أمر واصدار املرور قانون ١/٢١ من
محليتني في صحيفتني باالعالن ً نشرا بالقرار وتبليغيه احملاكمات اجلزائيه اصول

اجلزائيه حكماً غيابياً احملاكمات اصول قانون ٢٣٤ من ١٤٣و للمواد ً استنادا
إصول قانون من ١٨٢/م الحكام املاده استناداء صدر و التميز و لالعتراض قابالً

.٢٠٠٩/٦/١٠ في وافهم علناً اجلزائيه احملاكمات
القاضي

الدين قادر عباس محي

دادوةري ئةنجومةني
كةالر لة كةتن دادطاي

١١٢/ج م/٢٠٠٩ ذمارة:
جاران فةرمانبةراني طةإةكي كةالر فاتح) نيشتةجَيي عطا (ثشتيوان هةَلهاتوو تؤمةتبار بؤ/

نيشتةجَيبونت ناديارة. ئَيستا شوَيني و
سزادان، ياساي لة ماددةي (٤٥٩) بةثَيي (١١٢/ج م/٢٠٠٩) تؤمةتباريت ذمارة ثةإاوي لة
لةم رؤذةدا لةو جا ثَيويستة دادطايي كردنت، بؤ كراوة دياري (٢٠٠٩/٨/٢٦) رؤذي بؤية

بة شَيوةي ثَيضةوانةوة ئامادةكردنت، بة بؤ دةستةوة بة خؤت بدةيت يان دادطاية ئامادةبيت
دةكرَييت. دادطايي (ثاشملة)

دادوةر
الدين قادر عباس محي

دادوةري ئةنجومةني
كةالر لة كةتن دادطاي
٣٩/ج م/٢٠٠٩ ذمارة:

و جاران طؤإاني كةالر طةإةكي نيشتةجَيي محمد) على (خليل هةَلهاتوو تؤمةتبار بؤ/
ناديارة. نيشتةجَيبونت شوَيني ئَيستا

سزادان، ياساي لة ماددةي (٢٣) بةثَيي (٣٩/ج م/٢٠٠٩) تؤمةتباريت ذمارة ثةإاوي لة
لةو رؤذةدا ثَيويستة جا كردنت، دادطايي بؤ دياري كراوة (٢٠٠٩/٨/١٧) رؤذي بؤية

ثَيضةوانةوة بة بة ئامادةكردنت، بؤ دةستةوة بة بدةيت خؤت يان ئامادةبيت لةم دادطاية
دةكرَييت. دادطايي (ثاشملة) شَيوةي

دادوةر
الدين قادر عباس محي

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٦٧٤ – ٤ ئاشكرا بانطةوازي

زةإايةن. لة ثؤلي بةهار شةش دروستكردني قوتابخانةي ثرؤذة:
تةندةرى دةكات كة بةَلَيندةرو كؤمثانياكان ئاطادارى سةرجةم ثارَيزطاى سلَيمانى *

(كارطَيإىء فةرمانطةكةمان سةردانى كردن جَيبةجآ بؤ هةية ناوبراو ثرؤذةى
سالم سةرةكي شةقامي لةسةر (٥) نهؤمى عةلى حاجى جةمالى تةالرى لة خؤجَييةتى)

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات
٢٠٠٩/٧/١٥ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٧/٢٠  رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير
١٠ى تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٧/٢٨ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

بؤ كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ
نيوةإؤ. ثَيش كاتذمَير١١ى ٢٠٠٩/٧/٢٨ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

كردن: بةشدارى مةرجةكانى
كردنيان (١  ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ١- ثَيويستة

هةولَير)يان ثالنداناني وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى بَيت، (٨ تا
ثَيبَيت.

تؤماركردنى ثشتطيرى ثَيويستة هةرَيمن دةرةوةى كةلة كؤمثانيايةى بةَلَيندةرو ئةو -٢
بازرطانيةوة). طشتي (بةرَيوةبةري لةاليةن ثَيبَيت

دادةخرَيت. تةندةر سندوقى وةرناطيرَيتء كراو ديارى كاتى دواى تةندةرَيك هيض -٣
ضةكَيكى بة كراو دياري ثارةى بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات بإى -٤

دينار مليؤن حةوت بإى (٧٠٠٠٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) كراو ثةسةند
ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى لةكاتى دةبَيت كة رؤذ ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت

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

ثَيويستة لةبانطهَيشتةكةدا دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو -٦
ثَيبَيت. ثَيناسةيان و بؤساَلى نوآ بدرَيت دةرامةتيان ثآ باجى ئةستؤثاكى

خاوةنةكةى ناطةإَيتةوة بؤ كة هةزار دينار ثانزة ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (١٥٠٠٠)
بؤ تةندةرةكةى كة كةسةى ئةو سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى

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

دار. ثةيوةندي اليةني
ثشتطيري لةطةأل بكات كةشي ثَيش داوة ئةنجامي كة كارانةي ئةو ليستي بةَلَيندةر -٩

كاتي لة تقدم العمل) (جدول بةثَيي ماوةكةي بةرنامةي كاري لةطةأل وة سوودمةند اليةني
ناكرَيتةوة. مةرجةكاندا  تةندةر نةبووني

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

دانا احمد مجيد
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٣٠ – ١ ئاشكرا بانطةوازي

.(١) زؤن هيرؤن كؤمثانياي خانووةكاني بؤ كارةبا طةياندني ثرؤذة:
تةندةرى دةكات كة بةَلَيندةرو كؤمثانياكان ئاطادارى سةرجةم ثارَيزطاى سلَيمانى *

(كارطَيإىء فةرمانطةكةمان سةردانى كردن جَيبةجآ بؤ هةية ناوبراو ثرؤذةى
سةرةكي شةقامي لةسةر (٥) نهؤمى عةلى حاجى جةمالى تةالرى لة خؤجَييةتى)

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم
٢٠٠٩/٧/١٥ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٧/٢٠  رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير
تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٧/٢٨ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

خؤجَييةتي كارطَيري بؤ نيوةإؤ ١٠ى
ثَيش كاتذمَير١١ى ٢٠٠٩/٧/٢٨ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

كردنيان ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ثَيويستة -١
ثالنداناني وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى بَيت، (١ تا ١٠)

ثَيبَيت. هةولَير)يان
ثشتطيرى هةرَيمن ثَيويستة دةرةوةى كةلة بةَلَيندةرو كؤمثانيايةى ئةو -٢

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

دادةخرَيت.
دياري كراو ثارةى بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى بإى تةئمينات -٤

يةك بإى (١٥٠٠٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) ثةسةند كراو ضةكَيكى بة
كة دةبَيت لةكاتى  ٣٠ رؤذ بؤ وةردةطيرَيت دينار هةزار سةد ثَينج مليؤنء

ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى
كردنةوةى ثرؤسةى ئامادةى بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة -٥

تةندةرةكانيان بةثَيضةوانةوة مةبةستة ئةو بؤ بكةن ديارى نوَينةرَيك يان تةندةربن
ناكرَيتةوة.

ثَيويستة لةبانطهَيشتةكةدا دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو -٦
ثَيبَيت. ثَيناسةيان و بؤساَلى نوآ بدرَيت دةرامةتيان ثآ باجى ئةستؤثاكى

بؤ ناطةإَيتةوة كة دينار هةزار ثَينج ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (٥٠٠٠)
كة ئةو كةسةى سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى خاوةنةكةى

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

دار. ثةيوةندي اليةني
لةطةأل بكات كةشي ثَيش داوة ئةنجامي كة كارانةي ئةو ليستي بةَلَيندةر -٩

(جدول بةثَيي ماوةكةي بةرنامةي كاري لةطةأل وة سوودمةند اليةني ثشتطيري
تةندةر ناكرَيتةوة. مةرجةكاندا  كاتي نةبووني العمل) لة تقدم

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

دانا احمد مجيد
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٦٠٨ – ٢ ئاشكرا بانطةوازي

(دووبارة). سةنطاو دارستاني نؤذةنكردنةوةي ثرؤذة:
تةندةرى دةكات كة بةَلَيندةرو كؤمثانياكان ئاطادارى سةرجةم ثارَيزطاى سلَيمانى *

(كارطَيإىء فةرمانطةكةمان سةردانى كردن جَيبةجآ بؤ هةية ناوبراو ثرؤذةى
سةرةكي شةقامي لةسةر (٥) نهؤمى عةلى حاجى جةمالى تةالرى لة خؤجَييةتى)

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم
٢٠٠٩/٧/١٥ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٧/٢٠  رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير
تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٧/٢٨ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

خؤجَييةتي كارطَيري بؤ نيوةإؤ ١٠ى
ثَيش كاتذمَير١١ى ٢٠٠٩/٧/٢٨ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

كردنيان ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ثَيويستة -١
ثالنداناني وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى بَيت، (١ تا ١٠)

ثَيبَيت. هةولَير)يان
ثشتطيرى هةرَيمن ثَيويستة دةرةوةى كةلة بةَلَيندةرو كؤمثانيايةى ئةو -٢

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

دادةخرَيت.
بة كراو ثارةى دياري بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو تةئمينات بةثَيى بإى -٤

دوو مليؤن بإى (٢٠٠٠٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكى
ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى لةكاتى دةبَيت كة رؤذ ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت دينار
كردنةوةى ثرؤسةى ئامادةى بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة -٥

تةندةرةكانيان بةثَيضةوانةوة مةبةستة ئةو بؤ بكةن ديارى نوَينةرَيك يان تةندةربن
ناكرَيتةوة.

ثَيويستة لةبانطهَيشتةكةدا دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو -٦
ثَيبَيت. ثَيناسةيان و بؤساَلى نوآ بدرَيت دةرامةتيان ثآ باجى ئةستؤثاكى

بؤ ناطةإَيتةوة دينار كة هةزار هةشت ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (٨٠٠٠)
كة ئةو كةسةى سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى خاوةنةكةى

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

دار. ثةيوةندي اليةني
لةطةأل بكات كةشي ثَيش داوة ئةنجامي كة كارانةي ئةو ليستي بةَلَيندةر -٩

(جدول بةثَيي ماوةكةي بةرنامةي كاري لةطةأل وة سوودمةند اليةني ثشتطيري
تةندةر ناكرَيتةوة. مةرجةكاندا  كاتي نةبووني العمل) لة تقدم

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

دانا احمد مجيد
سلَيماني ثارَيزطاري
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عةزيز سةردار

نَيو لة ماناکاني، لة يةکَيک گــؤإان،
ياني ديكةدا، ماناي لة بَيپايان ژمارةيةکى
لةم راستي. دةسةآلتء ئاشتکردنةوةي
به تؤزَيک دةمةوَيت نووسينةدا کورته
دوانه ئةم پةيوةنديي ــارةي دةرب چإي
هةرگيز راســتــي  دةســـةآلتء ــم. ــدوَي ب
نييه دةسةآلتَيک  هيچ  نينء  جودا لةيةک
پَيويستييةک وةک چونکه راستي، بةبآ
راستي هةميشه دةســةآلتــَيــک هةموو 
راستي کةواته بةرهةمدةهَينَيت، خؤي
بةرهةمهَينراوةش ئةم بةرهةمهَينراوه.
خواستء بةرژةوةنديء رةنگدانةوةي
هةيه. دةسةآلتيان که ئةوانةيه پَيويستي
ئةمه فؤکؤ مارکسيانةيه. تَيزَيکي ئةمه
سياسةتي دةنَيت ناوي پَيدةداتء گةشه
بةهايه ئةو راستي ئةوةوه بةالي راستي. 
يان بَيت،  پيرؤزةوه جَيگايةکي لة نييه 
خةَلوةت بچيته هةتا بکات بةوة پَيويست
راستي بگريت. بــؤ گؤشةگيري ــان ي
پَيداويستييةکي وةک بةرهةمدةهَينرَيت

پَيويست.

دةسةآلتي که ئاشکرايه  هةمووان  الي
بةردةوام، دةزگاکانييةوه رَيگةي لة کوردي
بةرهةمهَيناني لة لة دةسةآلت جؤرَيک وةک
راستييه ئةم خؤيدايه. به تايبةت راستي
خةسَلةتَيکي کةواته تايبةته. سنووردارو
لة ســووري هَيَلي  پيرؤزه، هةيه.  ئايني 
بَيدةنگي. پإه لة دةورکَيشراوه، شاراوةيه،
ئامادة که لةوةدايه راستييه ئةم جياوازيي
پؤلةتيکي لة بةشَيکه که بنَيت بةوةدا دان نييه
ديكة بةمانايةکي راستي. سياسةتي يان
دةسةآلتَيکي رةنگدانةوةي که راستييةکه
دةرئةنجامدا لة تايبةته. ســنــووردارء
کاتَيک چونکه گفتوگؤ، بکةوَيته ئامادةنييه
به نوساند سياسةتمان ــةي وش ئيمه
راستييه ئةو که ئةوةيه  ماناي  راستييةوه
گؤإينةوة مايةي گفتوگؤبَيت، مايةي دةبَيت
ئةوةيه سياسةت ئةنجامي دوا چونکه بَيت.
لة هاوبةشييةک هاوسةنگييةکء که
نَيو لة ئاراوه، بهَينَيته جياوازةکاندا نَيوان

کؤمةَلگةدا.
کوردييه راستييه  ئــةم خةسَلةتي
ئةوةدايه هةوَلي لة هةميشه که لةوةدايه
زؤري بإَيکي که پيشاندات خؤي وةها که
دةرهاوَيشتةي مانايه،  بةو ئةمه  نؤرمالة.
لة خؤي، لة که کؤمةآليةتييةکانه. نؤرمه
عةشيرةت، خَيزانء  ئاينء وةک  بةهاي
نا مؤدرَينةکانء بنةما اليةک وةک لة ئةمه
لةگةأل نؤرماَلة هةروةها ديكةوه اليةکي لة
خةبات، شؤإش، وةک مؤدرَينةکان بةها
گرَيداني پَيکةوه  لة مةبةست هتد.  ماف،

بَيته سيستمَيک که ئةوةيه جياوازانة ئةم
که بةرهةمبهَينَيت راستييةک ــاراوه، ئ
وةک نمايشکردنيدا خؤ ساتةوةختي لة

بَيتة بةرچاو. نؤرماأل ئاساييء
بةبآ ئةوةيه نؤرماأل يــان ئاسايي 
تَيإامانء حةپةسانء مايةي ببَيته ئةوةي
هةَلسوکةوت لةگةَليدا ئَيمه پرسيارکردن
دياردةيةکي وةک  مانايه بةو  دةکةين.
کاتَيک مامةَلةي لةگةَلدا دةکةين. سروشتي
به لة دةبَيت سةرکةوتوو سيستمَيک
راستييةکاني زؤري بةشَيکي ئاساييکردني
ماوه، بةتةمةن، سيستمَيک دةبَيته ئةوا

درَيژةپَيدةر.
بةرامبةر لة چييه ئةرکي  گؤإان بةآلم
ئاماژةمان سةرةتاوه لة وةک دؤخةدا. ئةم
ئةوةيه ئةرکةکاني لــة يةکَيک پــَيــدا،
ئاشتکاتةوه. دةســـةآلت راســتــيء کــه 
هةموو ئةگةر راستي. لة چييه مةبةستمان
بةرهةمبهَينَيت خؤي راستي سيستمَيک
راستن. هةمووان  دةرئةنجامدا لة  ئةوا
لة راستن هةمووان بــةآلم  ــه. واي بةَلي
بةرژةوةنديي لة خؤيانةوه، روانگةي
کةواته خؤيانةوه. ديدي  لة خؤيانةوه،
لة نييه. سةرتاپاگيري  راستييةکي 
راستتر يان هةن، راستييةکان کؤمةَلگةدا
هةن جياوازةکان بةرژةوةندييه ديدء بَليين
کاتَيک پَيگةيةوه لةم راستيدا. بينيني لة
خؤي راستي تةنيا ئامادةيه  دةســةآلت
تةواوء پإاوپإ هةَلنةگرء بةراستي گومان
راستي لة تايبةت ديدَيکي ئةوا بزانَيت

ئةم هةميشه گشتي. راستييةکي دةکاته
هَيزه، به پَيويستي  تايبةته بةگشتکردنة 
ئةم چونکه توندءتيژييه. به پَيويستي
لة سةرکةوتووبَيت بؤئةوةي راستييه
کپکردني به ناچاره ئةوا سةرتاپاگيرَيتيدا

ديكة. راستييةکاني
شَيوازةکاني کوردي دةسةآلتي کاتَيک
راستي، ديكةي ديدةکاني راستي، ديكةي
پَينج تابووري بيانيء کرَيگيراوي به
ئةوا دةدات لةقةَلةم لةوجؤره ديكة شتي
خؤي، راستييةکةي ناچاره ئةنجامدا لة

چاو. چقَلي بکاته تاقانةکه، راستييه
دةکةينه گؤإان خةسَلةتَيکي کاتَيک
دةســةآلت، راســتــيء ئاشتکردنةوةي
ميانةي لة دةســةآلت که بةومانايةيه 
کراوةء دةبَيت راستيدا بةرهةمهَيناني
راستييةکاني بةرامبةر لة بَيت سنگفراون
گؤإاوي سيستمي  کاتَيک  کةواته  ديكةدا. 
بةرهةمدةهَينَيت، راستي خؤي  بونيادنراو،
لةگةأل کراوةيي روونيء  به  ئامادةبَيت،
بيخاته کؤمةَلگةدا ديكةي راستييةکاني
ببَيته راستييه ئةو ئةوةي  بؤ ملمالنَيوه
زؤرينةي ديدي  لة نزيکه که باآلدةست 
راستييه ئةو دةبَيت ئَيمه ضونکه کؤمةَلگةوه،
دةسةآلتَيک هيچ که  بةرجاوبگرين  لة
که راستييةک خاوةن ببَيته بتوانَيت نييه
خؤياني بزانن. راستي به سةرتاپا کؤمةَلگة
راستي، نةکراوةي پإ کةلَينه ئةم بةآلم
چونکه سووده، به بةسووده. راستيدا لة
لة پاراستن خؤ بؤ ــةک  دةروازةي دةبَيت

دژ پَيماندةَليت نيتچه  وةک  دؤگما دؤگما.
کاتَيک دةسةآلتَيکي نموونه راستييه. بؤ به
راستي ــک ــؤرَي ج ـــاوةن خ ــه ک ئايني 
به گفتوگؤ بةبآ  ئامادةيه سةرومرؤڤهء 
هةميشه ئةوا بسةپَينَيت مرؤڤةکانيدا سةر

بةکاربهَينَيت. توندءتيژي ناچاره
داهاتووي دةسةآلتي خوازيارين ئَيمه
ــت. ــَي ــؤإاوب ــکــي گ ــَي ـــوردي دةســةآلت ک
ئاشتي لة راستيدا لةگةأل که دةسةآلتَيک
لة هةميشه مانايه بةو  ئةمةش دابَيت.
راستييةي ئةو بگاته که ئةوةدابَيت هةوَلي
لة تةنيا ئةمةش راسته. زؤرينةوه که بةالي
لَيکگةيشتنةوه دايالؤگء  گفتوگؤء  رَيگةي
لَيکگةيشتني گؤإينةوةء  ئةنجام.  دَيته
دةبَيت، وشةوه رَيگةي لة تةنيا راستييةکان
که لة ئَيمه وةک نةتةوةيةک نةک فيشةک.
مةترسيداين، بَيشومار ژمارةيةکي بةردةم
بَيت بةشَيک که دةسةآلتَيکه به پَيويستمان
دةسةآلتَيک نةک کؤمةَلگة. جةستةي لة
کؤمةَلگة، ســةرةوةي لة يان دةرةوه لة 
بگةن پَيي بؤئةوةي کؤمةَلگة  ئةنداماني
پاکبکةنةوه، خؤيان بةوةبَيت پَيويستيان
لة تةزکيةيه راستيدا لة که تةزکيةبکةن.
ئامادةبَيت بوون، بؤئةوةي مرؤڤ بةهاکاني

سةرشؤإييةک.  شَيوة بؤ هةموو
راستيدا لةگةأل دةســـةآلت  کاتَيک
که، دةسةآلتَيکه ــةوا ئ ئاشتيدايه لــة
لة هةميشه چوستءچاالکه، رةنگاَلةيه،
هةمووان گةشةدةکات، نوَيبوونةوةدايه،

دةزانن. خؤياني ماَلي موَلکء به

راستيء دةسةآلت گؤأان: ئاشتکردنةوةي

عةبدولَآل سالَح غةفور

خؤشدةوَيت ــردوومــان راب «ئَيمة
بطةإَيتةوة ئةطةر رؤيي، لةبةرئةوةي

دةبَيتةوة». لَيي رقمان
-ئيديؤمَيكي جيهانيية-  

اليةكيانء  هةموو بة رؤذانةشدا لةم
توَيذَيكيان ضينء بؤضوونَيكيانء بيرو
ــردووي راب ــةوةي  ئ بؤ ــةن، دةك كؤشش 
كوردية دةســةآلتــي ئــةم ساَلي ــةذدة  ه
بنةإةتي بةضاكسازيي ئةطةر نةطةإَيتةوة،
ئةوةي سةرةإاي بَيت. طؤإين بة يان بَيت
بةآلم ــرت، دةط لَيي رَيــزيــان لةمةوبةر
زةوتكردني بةكارهَينانء ناجؤريةكاني
ئةو تاكةكاني  لةاليةن  طشتيةكان مافة
ناوةندةكاني لةاليةن يان دةســةآلتــةوة، 
لةدةستداوة. رَيزةي ئةو  دةسةآلتةوة، ئةو
ئةو دةيةوَيت  بةرامبةرةوة لةالي هةشة
نةطؤإبَيت، ضةقببةستَيتء رابـــردووة
ــةإؤي ث ثينةو هــةنــدَيــك بــة ــة  دؤخــةك
بةالشتانةوة بؤية بمَينَيتةوة، دةســةآلت
طؤإان ثرؤسَيسي ئةطةر نةبَيت سةير
هةبَيت، سةرسةختي دوذمني بةتايبةتي
نةيانةوَيت بيانةوَيتء  ــؤإان  ط ضونكة
سيستمة هةَلتةكَينةري ثرؤسَيسَيكي
خؤسةثَينةرو دةسةآلتة كؤنةويستء
سياسية طؤإةثاني توفةيليةكاني خةَلكة
كوردستاندا لة بةطشتيء دنيادا هةموو لة
طؤإةثاني لة ئةمإؤ ئةوانةي  بةتايبةتي،
طؤإان دذايةتي كوردستاندا لة يان جيهان
ميللةتء لةبةرةي ثَيتانوانةبَيت دةكةن،
تةنانةت بةشخوراوبن، ضةوساوةء ضيني
كلتوريء ــووريء ــاب ئ ثةيوةنديية لــة 
رَيسمانن. ئاسمانء فةرهةنطيةكانيشدا،
ثَيطةيشتووي ــازة ت ــي دةســةآلت بؤية 
لة كة كوردي دةسةآلتي ناو بؤرذواكاني
رَيطايئيستغاللكردنيرابردوويتَيكؤشاني
هَيشتا كــةووتــوة، دةستيان خؤيانةوة
خؤيان نةخؤشةكاني خةونة بة ثَييانواية
تةنانةت نين ئامادة بؤية نةطةيشتوون،

بكةن. جةماوةردا لةطةأل كاتيش سازشَيكي
لة يةكَيك ضةنانةدا لةم هةر نموونة بؤ
خوَينمان وتبووي دةسةآلت بةرثرسةكاني
ناهَيلين!. خةَلكيش جَيي نةبَيت بة خوَين داوة،
يان بوو، ئةوان خوَيني نازانين دةثرسَيت
ئةنفالةكان خوَيني بوو، شةهيدان خوَيني
بوو، طةرميان هةَلةبجةو خوَيني يان بوو،
شةإي كوشتدراوةكاني بة خوَيني يان
بؤية زةوتيانكرد؟!.  ئةوان كة بوو ناوخؤ 
عةقَليةتء ئــةم ــةوةي  ــوون ــةإووب رووب
يةك يةك بؤضوونء ئةجَيندايانة يةكإيزيء
بة بإوايان ئةوان ضونكة دةوَيت، بإياريي
ئةوانيشن هةر نيية، طــؤإان حةتميةتي
ئةمإؤش نةخوَيندووةتةوة مَيذوويان كة
كوردستان ستةمديدةي ــاوةري ــةم ج
بةشداربوون يان رَيطاداية: دوو لةبةردةم
ئةو هةَلتةكاندني طؤإانء ثرؤسَيسي لة
رازيبوون بوونء بَيدةنط  يان  عةقليةتانة،
هةتاية هةتا دةسةآلتة بؤ ثاشايةتي ئةم بة
ثةسةندكردني ثَيمواية كوردستاندا، لة
لةاليةن كوردستانيش هةرَيمي دةستووري
من بةَلطةية. باشترين ثةرلةمانةكةيانةوة
ئاسوودةكردني بؤ نووسينانةمدا  لةم
نووسةرَيكي تاكَيكء ءةكو خؤمة ءيذداني
سةعيد) ديكة، ءةكو (ئةدوارد هيضي كوردء
بَيت كةسَيك دةبَيت «روناكبير دةَلَيت: يش
طةورةكان كؤمثانيا نة حكومةتةكانء نة
كةسةي ئةو نةكةن ئيحتيواي ئاساني بة
ئةو نوَينةرايةتي ئةوةية بووني ثاكانةي كة
شَيوةيةكي بة كة دةكات كَيشانة خةَلكء
رؤتينيلةبيركراون، يان لةذَيربةإةكةطسك
لةسةر كة  دةكات ئةوة  روناكبير  دراون، 
هةموو كة  طشتيةكانة بيروباوةإة بنةماي 
رةوشتي رةضاوكردني بؤ شياون خةَلكي
لة دادثةروةريي ذيانء  تايبةتي  طونجاوي
ثَيشَيلكردني نةتةوةكان، دنياييةكانء هَيزة
يان ئةنقةست بة ثَيوةرانة لةو يةكَيك هةر
شايةتي دذي دةبَيت بَيت،  نائةنقةست بة

بجةنطَيت». ثَيناويدا لة ئازايانة بداتء
كاتَيك روناكبيران نووسةرو ئَيمةي
نوخبةش بؤ نيية، خؤمان بؤ قسةدةكةين
دةتوانن كةسانةية ئةو  بؤ بطرة نيية،
خؤيان ــرادةي ــي ئ خــؤيــانء بةءيستي 
دروستبكةن، نوآ مَيذووي بيانةوَيت
ئةوانداية، ئةستؤي لة سةرةكيش ئةركي
ئةوانةي نوخبةويةكان لــةبــةرئــةوةي
ءةكو دةكةن،  طؤإان ضاكسازييء داواي 
بةشَيكن «خؤيان دةَلَيت: حةرب عةلي

هةموو ثَيش ئةوانة  ضونكة طرفتةكة،  لة
ضاكسازي بــة ثَيويستيان كةسَيك
فيكريء سياسةتي دةبَيت هةية، خؤيان
بؤية بطؤإن. قةناعةتةكانيان سيستمي
راستةوخؤي ئيشي ئةوةندةي طــؤإان
ئةوةندة بَيبةشةية، توإةو جةماوةرة ئةو
ئةطةرضي نيية، روناكبير نوخبةي ئيشي
بةشداري ئاإاستةبكات، دةتوانَيت نوخبة
نووسةران نوخبةو رؤَلي ئةمإؤ بكات،
طةندةَليةكان، هةَلةكان، دةسنيشاني ئةوةية
تاوانةكاني نةتةوةييةكان، مةترسيية
هةرضةندة بكةن. ءآلت فةرمانإةوايي
بةشَيكي دةشبَيت طرفتةكة، لة بةشَيكن
طــؤإانء طرةوةكاني  لة بن  طــةورةش
نوخبةوى روناكبيري  دةشَيت ضاكسازي. 
بةآلم زةحمةتة سياسةتمةدار، ببَيتة بتوانَيت
نوخبةوي.. روناكبيري ببَيتة سياسةتمةدار
بة دةبَيت  ئيستادا هةلومةرجةي لةم 
ضإكةنةوة، تواناكانيان دةبآ بَلَين جةماوةر
ضوونةكانيان بؤ تؤكمةبكةن، وزةكانيان
رَيطةيةكدا جَيطةو هةموو لة يةكخةن،
روونبكةنةوة، بةرضاويان بكةن، بؤ قسةيان
بهَيننء كالسيكي بانطةشةكردني لة ءاز
خراثةو روونبكةنةوة، بؤ بةرنامةكانيان
دةسةآلتي ــديــي زةرةرمــةن سةقةتيء
بةيانبكةن، بؤ  ثَيشوويان ساَلي  هةذدة
كوردستان بةرفراواني جةماوةري ضونكة
ئابووريء سياسيء زوَلملَيكراوي بَيبةشء
سثيء دةست جةماوةرَيكي كؤمةآليةتين،
ضةكي هةيةتي كة ضةك تةنيا بَيضةك،
ــةآلتء دةس لة تووإةبوونييةتي رقء
خةَلكَيك بة بةرامبةر بَيبةشبوونيةتي،
ثإ خؤيان شتَيك هةموو بة ساَلة هةذدة
هةتا هةتاييان، مانةوةي كردووة بؤ ضةك
بيكةنة هةيانة دةسةآلتةي ئةو ئامادةشن
كة دةستوورةي ئةو لةإَيطةي ثاشايةتيء
خةَلكي كؤمةآلني بةسةر بةزؤر خةريكة 
كوإاوكوإ تا دةيسةثَينن كوردستاندا
بة كوردستان خةَلكي كؤمةآلني بيخؤنء
ركَيفي ذَير بخةنة ديموكراسي بَيئيرادةيي
ديموكراسيان كة ئةمإؤش خؤيانةوة.
نَيو دةرةكيء فشاري ترسي لة قبوَلة ثآ
ثَيشوو ساَلي هةذدة ءةكو ئةطينا دةوَلةتية،
سةقةتء هةَلبذاردنَيكي لةإَيطةي كة
ئاوهايان داطيركرد دةسةآلتيان ناكامَلةوة
خةريكة ئيستاش هةرضةندة دةكــرد،
دةيانةوَيت كة دةستوورةي ئةو لةإَيطةي
ئةوة تَيثةإيكةن، ناشةرعي بةشَيوةيةكي

بكةن.
دةسةآلتة ئةو  دذي  كةس  ثَيمواية 
ئةطةر نةدةطرت، رةخنةي نةدةوستاء
بؤ هةرضي ساَلة هةذدة ئةو ماوةي لة
لة ناوةوةء دةرةكيء داهاتي لة هاتووة
كوردستاني ناوةند، حكومةتي بودجةي
ــاوةدان ئ ثآ رَيكءثَيك بةشَيوةيةكي
هــةزاران بؤ كاري ئةطةر  بكردايةتةوة،
ئةوةي بؤ بكرداية، دةستةبةر كورد طةنجي
بةرذةوةندي نةطرنةبةرء ئاوارةيي رَيطةي
خزمةتطوزاري ئةطةر بةرنةسةر، ذيان
كوردستان الدَيكاني  شارو بؤ تؤكمةي
داطيركراوةكاني ناوضة ئةطةر ئةنجامبداية،
بهَينايةتةوة كةركوكيشةوة بة كوردستاني
الدَيكاني ئةطةر كوردستان، هةرَيمي سةر
ئةطةر بكردايةتةوة، ئــاوةدان طةرمياني 
بؤ مــووضــةي عاديالنة بةشَيوةيةكي
دابةشكردباية، كوردستان هاوآلتياني
دينار ملَيون (١٠) مووضةي كةسَيك نةك
(١٥٠) مووضةكةي ديكة كةسَيكي بَيت،
بإوانامةي ئةطةرضي بَيت، دينار هةزار
لة بَيت نزمتر ــة زؤرةك مووضة خــاوةن 
ئةطةر كةمةكة، مووضة خاوةن بإوانامةي
مؤدَيرن بةشَيوةيةكي كوردستاني بازاإي
ثالنداناني دةزطايةكي ئةطةر رَيكبخستاية،
بنياتنانةوةى بؤ دابمةزرانداية هاوضةرخي
ئةم كة  هاوضةرخانة بةشَيوةيةكي ءآلت 
ساَلةدا هةذدة ئةو ماوةي لةو هةمووة
كة قةبانةش ثارة بةو دةكــراء، بةضاكي
ئةطةر ئةوسا دةكران. شوَينكران، بَيسةرو
خوار دةمي بكرداية طازندةي كةسَيكيش
كرد باسمان هةمووةي ئةو بةآلم دةبوو!.
بردني سةرباري راستة، ثَيضةوانةكةي
بران تاآلن بة سامانةش سةروةتء ئةو
حيزبي هــةردوو بةرثرسةكاني لةاليةن
ئةوةش ــةرةإاي س ئةمة  دةســةآلتــةوة.
بةمنةت كردوويانة كردبَيت هةرضيةكيان
رةنــجء بَلَيي ءةك ميللةتةوة، بةسةر
لةإايخوا خؤيانة، ناوضةواني ئارةقي
دةبَيت بؤية ستةمديدةية. طةلة بةم دةيدةن
دةبَيت بطرة بن، طؤإان ضاوةإواني نةك

بن. راثةإينيش سةرهةَلدانء ضاوةإواني
بؤ جةماوةريش تووندةكةي تةحةدا
خزمَينةي سيستمي خَيلةكيء خزم طؤإاني
كوردستانء هةرَيمي ساَلةي هةذدة ئةم
لؤذيكي شكاندني بة  كَيشةكان،  رةوتي
شَيوازي ميكانيزمي لة ثةرَيزي دوورة
بة بةشداريكردني ءآلت دةبَيت، حوكمإاني

فيعليجةماوةر،ضونكةلةدةستوورةكةياندا
ســةرضــاوةي ــةل ط كــة ــووة ــات ئــةوة ه
ئيدي ئةي بوونيةتي!  رةواو دةسةآلتةء 
بإيارة ضارةنووسسازةكانء هةموو بؤضي
نيشتمان داهاتي سةروةتء دابةشكردني
دةرخؤنة بة ديزة طةلة ئةو ئاطاداري بةبآ
دةكةنةوة؟!. ثةخشاني تةخشانء دةكرَيتء
بإياردانء لة جدي فيعليء بةشداريكردني
رةخــنــةطــرتــنء بــةرةنــطــاربــوونــةوةي
هةوَلدان بة ئةمةيش ناعةدالةتي،  ناهةقيء
ئؤثؤزسيؤنء دروستبووني بة دةبَيت
جومطةكاني لةناو دةبَيت، بةرهةَلستكاران
لــةإَيــطــةي بةتايبةتي ـــدا، ـــةآلت دةس
تــةواوةتــي، ديموكراسي ثيادةكردني
جةماوةري دةسةآلت. خستنةسةر فشار
لةترسي راثةإينةوة، لةدواي كوردستان
بةهؤي يان ئةزموونةكةي دةستداني لة
نيمضة سياسي دوذمنايةتيةكي بووني
خَيَلةكَيتي لةناو دوو جومطة سةرةكيةكةي
ــارة دووب بؤ كوردستاندا، دةســةآلتــي
شةإي ئةطةري هةَلطيرساني نةبوونةوةي
لةزؤر ضاوي تاإادةيةك دووبــةرةكــي،
ضاوثؤشينةش ئــةو ــوو، ب ثؤشي شت 
جةماوةرة ئةو كة نةبوو  ئــةوة ــاي ءات
خؤسةثَينةرة دةسةآلتة لةو ستةمديدةية
ناوةإاستي لة هَيزة دوو  ئةو بطرة رازية،
لة رابردووةوة، بةَلكو نةوةدةكاني سةدةي
كوردستانيان طةلي جةماوةري مَيذتريشة،
بوو، نةما يةكإيزي بةشةوة، دوو كردبووة
هةموو لةتةوة، دوو كردبووة خَيزانَيكيان
مرؤظايةتيةكانيان كؤمةآليةتيء بةها
ئةوةي حيزبايةتي سةرةإاي تَيكدابوو، ئةمة
هةموو جومطةكاني نَيو ــووة ــووب ض
دواي بــةآلم كــوردةوة، تاكي جةستةي
جووتة رووخاوء سةدام رذَيمي ئةوةي
هاوثةيمانيان دوايية بةم دوذمنةكة برا
روون بةرضاوي جةماوةرة ئةم سازدا،
ئاشكرابوون، ءةرةقةكان هةموو بووةوةء
لةإَيطةي جةماوةرة ئةو ءابزانين ئيدي
بةثيرضوونةوةي طؤإانةوةء بانطةشةي
(بوةستن)، دةَلَيت دووهَيزة بةو طؤإانةوة،
هةية. خؤمان قسةي ئَيمةيةء نؤرةي ئيدي
طؤإاني بةإَيوةية، دةَلَين كة طؤإانةش ئةم
زاراوةيـــةكء ــكء نــاوضــةيــةكء شــارَي
طؤإاني بطرة نيية، اليةنَيك حيزبَيكء
ضونكة كوردستانة،  باشووري سةرجةم 
دةسةآلتةن ئةو مارانطةستةي ثَيكإا هةموو

دةشبينين ءايلَيهاتووة. ءةكو

كوردستانة.. جةماوةري ئيرادةي طؤأان ئيرادةي
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بآلوكراوةيةكى تايبةتى هةلَبذاردنة، ليذنةى راطةياندنى ليستى طؤِران دةريدةكات

.١٤No.  16    Date-٧-٢٠٠٩ذمارة: (١٦)

٥٧
موفاجةئةى دةظةرى بادينان بؤ ليستى طؤأان
لة هةموو ناوضةكانى ديكة طةورةتردةبَيت

14-7-2009

دةستدرَيذى دةكريَتة سةر هاوآلتييانء 

(KNN) تيمى رؤذنامةوانى
   بؤ  ل٣

١١ رؤذي ديكة دةيطؤأين رؤذي ديكة دةيطؤأين

بةرةوطؤإان 

بةرثرسى كةمثةينى هةَلبذاردنى ليستى 
طؤإان لة ثارَيزطاى دهؤك ئاشكرايكرد كة 
ثارَيزطاى  بادينانء  خةَلكى  موفاجةئةى 
لة  ــؤإان  ط ليستى  بؤ  بةطشتى  ــؤك  ده
بةآلم  طةورةترة،  ديكة  ناوضةكانى  هةموو 

خةَلكى بادينان بةهؤى زةختء زؤرةكانى 
ثارتييةوة ناتوانن لةئَيستادا دةريببإن.

كةمثةينى  بةرثرسى  عابد،  هشيار 
ثارَيزطاى  لة  طؤإان  ليستى  هةَلبذاردنى 
دهؤك لةبارةى بَيدةنطى خةَلكى ثارَيزطاى 
بةرةء  بة  هةَلبذاردندا  هةَلمةتى  لة  دهؤك 
بادينان  «خةَلكى  راطــةيــانــد:  طــؤإانــى 

خؤيان  خؤشحاَلى  كةرنةظاأل  وةك  ناتوانن 
ضونكة  ــؤإان،  ط ليستى  بؤ  ثيشانبدةن 
هةَلبذاردنى  لة  نةضووةتةوة  بيريان  هَيشتا 
مةَلبةندى  بة  ضى  ثارتى  رابــــردوودا 

يةكطرتوو كرد».
لة  كة  بةوةكرد  ئاماذةى  عابد  هشيار 
خةَلكى  بؤ  طؤإان  ليستى  ثةيامى  ئَيستادا 

كة  ئةوةية  بادينان  هةموو  دهؤكء  شارى 
هةتانة  دَلتانةو  لةناو  كة  ثشتطيرييةى  ئةو 
شانازييةء  جَيطةى  ــؤإان  ط ليستى  بؤ 
رؤذمان   (١١) تةنها  لةسةرى،  خؤإاطربن 
بة  بيكةن  ئةوكاتة  هةَلبذاردن،  بؤ  ماوة 

دةنطى طؤإان. 
ليستةكةيان  عابد  هشيار  وتــةى  بة 

ثارتى  سةرباقى ئةو هةموو تةهديدةى كة 
بةآلم  دةيكات،  اليةنطرةكانيان  بةرامبةر 
سةرةكى  ركابةرى  طؤإان  ليستى  هَيشتا 
ــى  ــاوةإوان ض كوردستانييةء  ليستى 

سةركةوتنى طةورةى لَيدةكرَيت.
لة ذمارةكانى داهاتوودا ضاوثَيكةوتنَيك 

لةطةأل هشيار عابد بآلودةكرَيتةوة.

لة شةقآلوةء خؤشناوةتى حةماسء 

ئيرادةى طؤأانخوازان لة هةلَكشانداية
   بؤ  ل٦
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لةكاتَيكدا   (١٢/١٣-٧) شةوي 
ئاسماني  كةناَلي  كامَيراي 
(KNN) سةرقاَلي رووماَلكردني 
دةبَيت  دةستدرَيذييانة  ئةو 
جةماوةري  سةر  دةكرَينة  كة 
شةقامى  لة  طؤإان  ليستي 
ثؤليسي   ٢٠ نزيكةي  تويمةليك، 
ضاالكيي مةدةني هَيرش دةكةنة 
رؤذنامةوانييةكةء  تيمة  سةر 
كارةبا  دةكةنء  داركارييان 
جةستةيانء  لة  دةدةن 

برينداريان دةكةن.
رؤذنامةوانييةكةي  تيمة 
رؤذنامةنووس  سآ  لة   (KNN)
ثَيكهاتبوون، زانيارييان ثَيدةطات 
حيمايةكاني  جةعفةرء  شَيخ  كة 
تةقة  تويمةليك  شةقامي  لة 
دةكةنء  هاوآلتييان  لة 
سةر  دةكةنة  دةستدرَيذي 
ليستي  جةماوةري  ثؤليسء 
دةستدةكةن  بؤية  هةر  طؤإان، 
وَينةطرتني  رووماَلكردنء  بة 
بةشَيك  كاتةدا  لةو  رووداوةكة، 
ثؤليسي  ئةمنييةكانء  هَيزة  لة 
ثَيياندةزاننء  مةدةني  ضاالكيي 

هَيرشيان دةكةنة سةر.
طالوثةر،  جؤري  ئؤتؤمبيلَيكي 
ليستي  وَينةكاني  ثؤستةرء  كة 
ذنء  تةنيا  ثَيوةبووةء  طؤإاني 
دةبن،  منداَلةكةيان  مَيردَيكء 
شَيخ  ثاسةوانةكاني  لةاليةن 
موستةفاوة  شَيخ  جةعفةر 
دةكرَيتةسةرء  دةستدرَيذييان 
ئؤتؤمبيلةكةيان  جامي 
سةرجةم  دةشكَيننء 
بةو  لَيدةكةنةوة،  ثؤستةرةكاني 
هؤيةشةوة خاوةني ئؤتؤمبَيلةكة 
خؤيان  شوَيني  لة  بإياردةدات 
 (KNN) كامَيراي  تا  نةجوَلَين 
رووداوةكةء  شوَيني  دةطاتة 
دةستدرَيذييةكة  وَينةي 

دةطرَيت.
دةيانوت:  ثياوة  ذنء  ئةو 
طؤإان  ئاآلي  لةبةرئةوة  «تةنيا 
بووة  ئؤتؤمبيلةكةمانةوة  بة 

تةقةمان لَيكراوة».
موختار،  جةمال  ئاسؤي 
كامَيراماني  ژدلن  بةرثرسي 
وتي:   (KNN) لة  دةرةوة 
هَيزه كاني   لَيبوو  «چاومان 
مه ده نييه كان  چاالكييه   پؤليسي  
اليه نگراني   له   كاره بايان 
ئَيمه ش  ده دا،  گؤإان  ليستي  
لَييان  ويستمان  وَينه يمانگرتء 
خه َلك  له   كاره با  بؤ  بپرسين 
 ٢٠ نزيكه ي   بةآلم  ده ده ن، 
هَيرشيان  ده بوون  كه سَيك 
كرده  سه رمان، چه ند پؤليسَيكي  

له ژَير  مه ده نييه كان  چاالكييه  
ده ستء پَيي  ئه و هَيزه  نه جاتيان 

داين».
كامَيراي  دةستدرَيذييةدا  لةو 
دةشكَينرَيتء  ستافةكة 
دةبرَيت  كاسَيتةش  ئةو 
لةسةر  خروقاتةكةي  كة 
هؤيةوة  بةو  تؤماركراوة، 
بة  زؤر  ماديي  زيانَيكي 
كةناَلةكة دةطةيةنرَيت، هةروةها 
سةر  دةكرَيتة  دةستدرَيذي 
ديارةكاني  رؤذنامةنووسة 

كؤمثانياي وشة.
بةإَيوةبةري  عةزيز،  عادل 
راديؤي طؤإان وتي: «هَيزةكاني 
مةدةنييةوة  جلي  بة  ئاسايش 
ثَيبوو  فرمَيسكإَيذيان  ثةمثي 
(لةو ثةمثانةي بة هَيزي ضاالكيية 
ناو  رشتيانة  مةدةنييةكانة)، 
ناو  لة  منيش  خةَلكةكةء 
هةناسةء  بوومء  سةيارةكةمدا 

قوإطي طرتم، ئَيمةش بة خَيرايي 
بةجَيهَيشت». شوَينةكةمان 

لةناكاوي  زيادبووني  ثَيدةضَيت 
ئاسايشء  ثَيشَيلكارييةكاني 
ئةمنييةكاني  هَيزة  ثؤليسء 
رؤذي  دوو  لة  سلَيماني 
رابردوودا لةئةنجامي بإيارَيكي 
حيزبيء  باآل  بةرثرسة  نهَيني 
بَيت،  شارةكةوة  ئةمنييةكاني 
ضاوترساندني  مةبةستي  بة 
بة  طؤإان  ليستي  جةماوةري 
طشتيء ئةو رؤذنامةنووسانةي 
لة كةناَلة جياجياكاني (كؤمثانياي 

وشة) كار دةكةن.
هَيزة  دةستدرَيذييةي  ئةم 
سلَيماني،  ئةمنييةكاني 
ئةو  ثاش  كاتذمَيرَيك  ضةند 
ئةنجامدراوة  كؤبوونةوةية 
هَيزةكاني  رؤذ  هةمان  كة 
لة  ناوخؤ،  ئاسايشي  ثاراستني 
ئةنجاميدابوء  سلَيماني  شاري 
طياني  ثاراستني  مةبةستي  «بة 
بةياننامةيةكيشيان  هاوآلتييان»، 
كةوَينةيةكي  بآلوكردووةتةوة 
(بةرةوطؤإان)  دةست 
دةَلَيت:  بةشَيكيدا  لة  كةوتووةء 
ناوخؤ،  ئاسايشي   «هَيزه كاني  
كاري   به پَيشَيلكاران  به رامبه ر 

ياسايي  ئه نجامده ده ن»!!.
-١٢/١٣) شةوي  هةمان 

دةستدرَيذيي  بةرلةوةي   (٧
جةعفةر،  شَيخ  دةستثَيبكات، 
وةزيري ثَيشمةرطةي حكومةتي 
هةرَيمء ئةندامي سةركردايةتيي 

ثؤليسء  لة  هةإةشةي  يةكَيتي، 
ضاالكي  ثاراستني  هَيزةكاني 
بؤضي  كة  كردبوو  مةدةني 
سةر  ناكةنة  دةستدرَيذيي 
ليستي  جةماوةري  ئاثؤإةي 

طؤإان.
له   ئاماده بوو  كه سَيكي   چه ند   
رايانگه ياند:  تويمه ليك  شه قامي  
به   پَيشمه رگه   وه زيري   كه  
وتوه   خؤي   پاسه وانه كاني  
ئؤتؤمبَيله كانه وه   ناو  «بكه ونه  
هاوكات  بده ن»،  به رشه قيان  و 
له اليه ن  ئؤتؤمبَيلَيك  چه ند 

پاسه وانه كاني  شَيخ جه عفه ره وه  
مادييان  زؤري   زياني  
قسه ي   خؤشي   پَيگه يشتووه ، 
چاالكييه   پؤليسي   به   نه شياوي  
پَييوتون  وتوه ،  مه ده نييه كان 
«بؤ اليه نگراني  ليستي  گؤإان به  

ناسوتَينن». سه ياره كانيانه وه  
(٢٠ساأل)،  تةيمور  زرنط 
ليستي  هاندةراني  لة  يةكَيكة 
رابردوو  شةوي  كة  طؤإان 
ثؤليسي  ئاسايشء  هَيزةكاني 
كارةبايان  مةدةني  ضاالكيي 
بة  كراوة،  داركاريي  لَيداوةء 
راطةياند:  (بةرةوطؤإان)ي 
نةكردبوو،  هيضمان  ئَيمة 
كامَيراي  تةنيشت  لة  تةنيا 
راوةستابوومء  (KNN)ةوة 
طؤإانم  ليستي  ثؤستةرَيكي 
لة  كاتَيك  بؤية  هةر  ثَيبوو، 
هاتن  رؤذنامةنووسةكانياندا، 
باَلمء  لة  كارةباياندا  منيشء  بؤ 
لَيياندام، ئَيستا دةستم سإبووةء 

ئازارَيكي زؤرم هةية.
وتي:  هةروةها  زرنط 
شةوي  ثؤليس  «هَيزةكاني 
لة  كارةباياندا  ثَيشووتر 
بورانديانةوة،  برادةرَيكمء 
ضةكدار  كؤمةَلَيك  ئةمشةويش 
جؤري  ئؤتؤمبَيلَيكي  كةوتنة 
شكاندء  جامةكةيان  طالوثةرء 
ثؤستةرةكاني  وَينةء  سةرجةم 
دإاندء  سةيارةكةيان  سةر 

لَيكردةوة».
بنكةي  بةرثرسي  كؤمةَلة،  هيوا 
طؤإان،  ليستي  تويمةليكي 
هةموو شةوَيك  ئَيمة  رايطةياند: 
بنكةكةمان   ١٠ كاتذمَير  لة 
بة  دةبين  ثابةند  دادةخةينء 
باآلي  كؤمسيؤني  رَينماييةكاني 
لة  رووداوةش  ئةو  هةَلبذاردن، 
روويداوةء   (١١,٣٠) كاتذمَير 
ماَلةوةبوومء  لة  كاتة  ئةو  من 
وردةكاريي  ئاطاداريي 

رووداوةكة نةبووم.

لةاليةن ثؤليسي ضاالكيية مةدةنييةكانء ئاسايشةوة

دةستدرَيذي دةكريَتة سةر تيمي رؤذنامةواني 
(KNN)و كارةباش لة هاوآلتييان دةدرَيت 

«تةنيا لةبةرئةوة ئاآلي طؤإان 

بة ئؤتؤمبَيلةكةمانةوة بووة، تةقةمان لَيكراوة»

جةماوةرى   موتةنةقيل
حةمةدةمين نةجاإ

«موتةنةقيل» كة بة كوردييةكةى لةمةِر خؤمان ثَيى دةَلَين (طةإؤك)، 
عومرى  لة  «موتةنةقيل»  خؤشترين  هةن،  زؤرى  ئةشكاَلى  ئةنواعء 
موتةنةقيل  «مةتعةم  ناوى  كة  بوو  جاكيشان  فيلمةى  ئةو  موراهيقيمدا 
بوو» كة لةوَيدا جاكى مةتعةمَيكى طضكؤكةى هةبوو لةنَيو ترومبَيلةكةيداء 
برسيةكانى تَير دةكردء بؤ ئاذاوةضييةكانيش مستء ثَيلةقةى عةجايبى 

دةوةشاند.
كة نةنكم كةوتء رانى شكا ثةكى كةوت، كورسيية موتةنةقيلةكةى 
هةم بة هاناى من رادةطةيشت هةم بة هاناى باجيم بؤ هَينانء بردنى 

نةنكم.
لةوةتةى بةنيادةم خؤى بة عيلمء ميلمةوة خةريك كردووة، نيوةى 
شتى ئةم دنيايةيان كرد بة موتةنةقيل هةر لة خانووةوة تا دةطاتة زةالمى 
دةستكردء خوا ثَيم نةطرَى دةَلَين دةستيان لة كارى خواش وةرداوةء 
هةورى موتةنةقيليشيان دروست كردووة بؤ ئةوجَيى بارانى لَى نابارى. 
مادام بةشةر قةناعةتى بةوة كردووة «ناضارى دايكى ئيبداعكردنة» 
دةبَى ئةو عاجباتيانةى كوردستانى لةمةِر خؤشمان لة ريزى موتةنةقيلة 
نوَييةكان تةسنيف بكةين، لة سياسىء رؤذنامةنووسى موتةنةقيلةوة تا 

دةطاتة ئاخير ئيبداع كة جةماوةرى موتةنةقيلة. 
ساَلحانةوة  سةبحاى  لة  كة  ناَلَيم  بةوانة  موتةنةقيل  جةماوةري 
بةدووى قوتى خؤيانء عايلةيانةوة لَيرةء لةوَى دةسوِرَينةوةء عارةقةى 
شينء مؤر دةِرَيذن. بةَلكَى ئةوانة دةَلَيم كة لةناو ثاسى ئةبو تةبريديان 
دةنَين بؤئةوةى طةرمايان نةبَىء ئاوى مةعدةنييان ثَى نؤش دةكةنء لة 
القؤنةتةى راقى نانى نيوةِرؤيةيان بؤ دةكِرن تا برسى نةبنء كة بردياننة 
سةرؤك  كاكى  بؤ  قايم  ضةثَلةى  فيكةء  لةوَى  شارةكى  هةر  ساحةى 

بكوتنء ساحةى ضؤَلى بؤ ثِركةنةوة.
كة  نةدةطؤِرييةوة،  زاَل  رؤستةمى  بة  خؤى  نةكةوتبوو  تا  نةنكم 
كورسييةكةى،  سةر  بيهاوَيتة  دةبوو  يةكةكى  هةر  مةمنونى  كةوتيش 
جةماعةتيش حاَليان بة حاَلى نةنكمء ناضارن مةمنونى هةر يةكةكى ببن 

لةسةر كورسيان دانَيتةوة.
جةماعةتى بةغداية، حةميدؤكيان لة هةولَيرَيرا هَينابووة سولَيمانى تا 

ضةثآلنيان بؤ لَيدا. كة كابراى شان ئةستوور دةيطوت:
« جةماوةرى خؤشةويستى سلَيمانى». حةميدؤك بة جةبارى طوتبوو، 
ئةرَى برا ئةمن بزر بووم يان ئةو كابرايةى قسانمان لؤ دةكا، خؤ ئةمةء 
مانانيان لة هةولَيرء ثردَىء كةركوكء جةماعةتى عةسكةرييةكانيشيان 
لة كؤيةء بيتوَينء ثشدةرَيوة هيناية خةَلكي سلَيمانى كوا لَيرةن لةضاو 
ئَيمة. هَيندةشى طوت ئةمن دةزانم ئَيرة سولَيمانية، بةس كابراي خةتيب 

ئاطاي لَيية قسان لؤ كَى دةكات؟

 بةرهةم عومةر
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بةرةوطؤإان: بةرنامةت ضيية ئةطةر بوويت 
بةئةندام ثةرلةمان؟

وةك  طؤإان،  ليستى  كانديدَيكى  وةك   *
هةوَلدةدةين  ليستةدا،  لةم  ذنــان  طروثى  
خاوةنى  بة  ببَيت  كورديدا  لةكؤمةَلطةى  ذن 
بيروبؤضوونى خؤى  نةك وةك ئةوةى باوة 
نابَيت  كة  ئةوةية  بؤ  هةر  ذن  كؤمةَلطةدا  لة 
بوارةكانى  هةموو  لة  بــةرز،  بةثلةى  بطات 
بة  بدرَيت  تــةواو  بايةخى  ثَيويستة  ذياندا 
ئاستى  مــاَلــةوةء  ذنانى  بةتايبةت  ــانء  ذن
بؤئةوةى  بةرزبكرَيتةوة،  هؤشيارييان 
وآلتةكةمانةوة،  بخةنة  ثَيشكةوتوو  نةوةيةكى 
ئةطةر  مــاَلــةوة  ذنانى  هــةوَلــدةدةيــن  ئَيمة 
لة  يان  دروومــانــدا  لةبوارى  هونةرمةندن 
زياتريان  بــرةوى  ناوماَلدا  كاروبارةكانى 
تايبةتةوة،  دامودةزطاى  لةِرَيطةى  ثَيبدرَيت 
خؤيان  بةرهةمةكانى  بتوانن  بــؤئــةوةى 
زياتربكةنء ببن بة خاوةنى مووضةى خؤيان، 
روخسارى  لة  تةنيا  طؤإانكارى  نامانةوَيت 
دةمانةوَيت  ئَيمة  بكرَيت،  ذناندا  دةرةوةي 
تَيدابكرَيتء  طؤإانكارييان  لةناخةوة  ذنان 

ئةمةش تةنيا وتارى الثةإةكان نةبَيت.

بةرةوطؤإان: بة بإواى تؤ، وةك ثزيشكَيك 
ثسثؤإييةكةى  لةبوارى  هةبووة  كةموكووإيى 
دةتوانن  ئَيوة  رابردوودا،  ثةرلةمانى  لة  تؤدا 

ضارةسةرى ئةو كةموكورتييانة بكةن ؟

* من لةبوارى كارةكةى خؤمدا هةوَلمداوة 
ثزيشكى  كة  تةنانةت  بكةم،  طؤإانكارى 
وةك  ثسثؤإيية  ئةم  خَيزانيمء  ثسثؤِرى 
بة  نةخؤش  هــةوَلــدةدات  دةرةوة،  وآلتانى 
كارتء فايلء مةوعد نةخؤش ببينَيت، ثزيشك 
بؤى هةبَيت لةماوةى ثَينج كاتذمَيردا تةنيا ٢٥ 
نةخؤش ببينَيت، من هةوَلمداوة لةو سةنتةرةى 
كةكارى تَيدادةكةم ئةو جؤرة سيستمة ثةيإةو 
طؤإانى  بة  ثَيويستمان  ئَيمة  بــةآلم  بكةم، 
ذمارةى  هةوَلدةدةين  ئَيمة  بؤية  سيستمة، 
بةثَيى  تةندروستى  كارمةندانى  ثزيشكء 
زانستىء  ئاستى  لةسةر  زيادبكةين  ثَيويست 
مووضةكةشى بطونجَيت لةطةأل ئاستى بذَيوى 
زياترى  خزمةتى  دةتوانين  بةمةش  ذيانيدا، 
بكات  بةوة  هةست  نةخؤش  بكةينء  نةخؤش 
ثَيويستيشة  وةرطــرتــووة،  خؤى  مافى  كة 
كة  وا  ئاستَيكى  بة  بطةيةنين  نةخؤشخانةكان 
وآلتدا  دةرةوةى  نةخؤشخانةكانى  لةئاستى 
طؤإان  تا  ناطؤإرَين  خؤيانةوة  لة  ئةمانة  بن، 

لةبنةإةتةوة نةكرَيت .
خؤت  بوو  ضى  مةبةستت  بــةرةوطــؤإان: 

كانيدكرد بؤ ئةم ليستة؟
سةربةخؤينء  خَيزانةكةم  ــؤمء  خ  *
شةهيدى  ئةنفالء  بةآلم  نةبووين،  حيزبي 
نيية  من  دةنطى  تةنيا  ئةمة  هةية،  زؤرمــان 
دكتؤرء  لة  زؤرَيك  دةنطى  ثزيشكَيك،   وةك 
كارمةندانى تةندروستيية كة بإواى تةواويان 
جياوازة  بــاوةإى  بيرو  ضونكة  طؤإانة،  بة 
زياتر خةمى خةَلكى لةخؤى طرتووةء ئةمةش 
ئةم  بؤ  بكةم  كانديد  خؤم  من  وايكردووة 

ليستة.

كؤمةَلطةى  لة  ثَيتانواية  طــؤإان:  بــةرةو 
بةوةية  ثَيويستى  ذنان  مةسةلةى  كوردستاندا 

خةباتى بؤبكرَيت؟

كوردستاندا  كؤمةَلطةى  لة  هَيشتا  بةَلَي   *
زياترة،  خةباتى  بة  ثَيويستى  ذنان  مةسةلةى 
كضان  ــانء  ذن كَيشةكانى  هةموو  راستة 
باسكراوة، بةآلم شتَيكى وا نةكراوة، ثَيويستة 
سةروى  لة  ياسا  فراوانبكرَينء  ياساكان 
طيروطرفتانةى  ئةو  هةموو  هةمووانةوةبَيت، 
خةتةنةى  خوَينبةخوَينء  ذنبةذنء  وةك 
دياردةى  ذنانء  دذى  توندوتيذيى  كضانء 
ئةو  نيية سزاى  ياسايةك  لةشفرؤشىء...هتد، 
كارانة،  بةو  هةَلدةستن  كة  بدات  تاوانبارانة 
رةنطة بؤ كةسانَيك كة هةذار بن ئةو ياسايانة 
ثلةى  لةبةرئةوةى  بةسةرياندا جَيبةجَيبكرَيت، 
وةرطرتنى  بؤ  من  بؤنموونة  نيية،  بةرزيان 
خَيزانيدا  لةثزيشكى  بــاآل)  (دبلؤمى  ثلةى 
توَيذينةوةيةكم كرد  لةسةر رادةى خةتةنةى 
ضةند  كضان  ذنانء  طيروطرفتةكانى  كضانء 
دابنرَيت  ياسايةك  لةوانة،  كرد،  ثَيشنيازَيكم 
كضان  خةتةنةى  كةسانةى  ئةو  كة  بؤئةوةى 
هةندَيكجار  ضونكة  بكرَين،  زيندانى  دةكةن 
كةس  بةآلم  كةسةكة،  مردنى  هؤى  دةبَيتة 
ثشتطوَيخرا،  مةسةلةيةو  بةم  نةدا  بايةخى 
دةكرَيتء  باس  هةية  ذنــان  كَيشةى  زؤر 
طيروطرفتةكان  باسى  ئَيمة  ضارةسةرناكرَيت، 
ياسا  كة  دةخوازين  ئــةوة  هيواى  ناكةين، 
ذناندا  بةرذةوةنديى  لة  طؤإانكارى  بتوانَيت 
بكات، ضونكة ذن دايكء هاوسةرو مامؤستاء 
كؤمةَلطةى  كة  دةطرَيتةوة  ئةمانة  هةموو 

ثَيكهَيناوة.     ئةمإؤيان 

 هَيشتا لة كؤمةلَطةى كوردستاندا 

مةسةلةى ذنان ثَيويستى بة خةباتى زياترة

سازدانى : هةناو غالى 

د.ثةريهان حاكم قةبالي:

كانديدةكانى ليستى طؤأان

داوا لة كرَيكارانء زةحمةتكَيشان دةكةم كة دةنط 

بة ليستى طؤأان بدةن، ضونكة ليستى خةلَكى ضةوساوةيةء 

بؤ طؤأينى ذيانمانة

فاروق محةمةد:

كرَيكاران  ذيانى  بارودؤخى  بةرةوطؤإان: 
هةَلدةسةنطَينيت؟ ضؤن 

ذياندا  ناهةموارترين  لة  كرَيكاران    *
جةزرى  دابينكردنَيكى  هيض  ضونكة  دةذين، 
نةكراوة،  ذيانيان  بؤ  كؤمةآليةتى)  (زةمانى 
بةَلكو ذيانَيكى ثإ لة كولةمةرطىء ئةمإؤ بؤ 
بةيانى دةذين، كرَيكاران بَيبةشن لة هةموو 
ساَلة  ساَلةهاي  ذيان،  سةرةتاييةكانى  مافة 
بةَلَينيان ثَيدةدرَيت بؤ ضاككردنى بارودؤخى 
داخستنى  بَيكارىء  لة  جطة  طوزةرانيان، 
كارطةى  وةك  بةرهةمهَينان  كارطةكانى 
جطةرةو  كارطةى  سةرضنارو  ضيمةنتؤى 
بؤ  هيضيان  ئامادةكراو،  كارطةى جلوبةرطى 

نةكراوة.

ساَلى   ١٨ لةماوةى  ئايا  ــؤإان:  ــةرةوط ب
بؤ ضينى  رابردوودا حكومةتى هةرَيم ضى 

كرَيكاران كردووة؟

*  حكومةتى هةرَيم وةك ثَيوست هيضى بؤ 
ضينى كرَيكاران نةكردووة، ضونكة دةيانجار 
كرَيكاران  نووسراوةوة  ياداشتء  لةرَيطةى 
لةبةرامبةردا  كردووة،  مافةكانيان  داواى 
بةرثرسانى حكومةتء ثةرلةمان لة بةَلَيندان 

زياتر هيضى ديكةيان نةكردووة.

ضينى  وةكو  ئَيوة-  بؤضى  بةرةوطؤإان: 
طــؤإان  ليستى  لة  ثشتيوانى  كرَيكاران 

دةكةن؟

*  روو لة طؤإان حةتميية، ضونكة دواى 
ثةرلةمانء  كابينةكانى  هةموو  ئةزموونى 
حكومةتى هةرَيمى كوردستان، تائَيستا هيض 
كؤمةآلنى  توَيذةكانى  ضينء  بة  بايةخَيكيان 
ضينَيكى  تةنيا  نةداوةو  كوردستان  خةَلكى 
ئَيمةى  بؤية  سوودمةندبوون،  دةسةآلتدار 
ضينى كرَيكاران بة ثَيويستى دةزانين طؤإان 
ثَيمانواية  بكرَيتء  ئيداريدا  سيستمى  لة 

ليستى طؤإان دةتوانَيت ئةو طؤإانة بكات.

طؤإان  ليستى  تؤ،  راى  بة  بةرةوطؤإان: 
خواستء  داواكارىء  بتوانَيت  كة  ليستَيكة 

مافةكانى كرَيكاران بةديبهَينَيت؟

بة  تةواومان  بإواى  ئَيمةى كرَيكاران    *
مافةكانمان  بتوانَيت  كة  هةية  طؤإان  ليستى 
بؤ  كار  ليستة  تاكة  ضونكة  بةديبهَينَيت، 
خواستةكانى  جَيبةجَيكردنى  هَينانةدىء 

كرَيكارانء زةحمةتَيكشان دةكات.

لة  داواكــاريــيــةكــت  ض  بـــةرةوطـــؤإان: 
كرَيكاركان هةية بؤ هةَلبذاردن؟

زةحمةتكَيشان  كرَيكارانء  داواكارم   *
ليستى  ضونكة  طؤإان،  ليستى  بة  دةنطبدةن 
ذيانمانة  طؤإينى  بؤ  ضةوساوةيةء  خةَلكى 
عيزةتى  كةرامةتء  كة  وا  بةشَيوةيةكى 

ثارَيزراوبَيت. نةفسمان 

ثرؤفايل:

د.ثةريهان حاكم قةبالي محةمةد 
١٩٧٥ لةبةغداد لةدايكبووو.

ثزيشكى ثسثؤِرى خَيزانيية (دبلومى باآل، ماستةر).

سازدانى: 
ثشتيوان سةعدولَآل

ثرؤفايل
فاروق محةمةد عةبدوَلآل

لةدايكبووى ساَلى ١٩٥٥ى شارى سلَيمانيية 
دةرضووى ئامادةيى ثيشةسازيية

لةساَلى ١٩٧٧ةوة ثةيوةندى بة رَيكخستنةكانى كؤمةَلةى رةنجدةرانةوة كردووة
ئةندامى دةستةى دامةزرَينةرى يةكَيتيى سةنديكاكانى كرَيكاران بووة.

 روو لة طؤإان حةتميية، ضونكة دواى ئةزموونى 

هةموو كابينةكانى ثةرلةمانء حكومةتى هةرَيمى 

كوردستان، تائَيستا هيض بايةخَيكيان بة ضينء 

توَيذةكانى كؤمةآلنى خةَلكى كوردستان نةداوةو تةنيا 

ضينَيكى دةسةآلتدار سوودمةندبوون
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خاوةنى  كة  ليستة  تاكة  طؤإان  ليستى 
راستةقينةيةء  بةرفراوانى  جةماوةرَيكى 
ليستى  لةكاتَيكدا  زيادبوونة،  لة  روو  تادَيت 
دةسةآلتداران خاوةنى جةماوةري راستةقينة 
رَيطةى  ضةندين  بةكارهَينانى  بة  نينء 
فشارخستنة  بةرتيلدانء  ثارةبةخشينةوةو 
خةَلك،  فةرمانبةرانء  هاوآلتييانء  سةر 

جةماوةر لة خؤيان كؤدةكةنةوة.
نةوشيروان  لةاليةن  ــؤإان  ط ليستى 
بة  ــت،  ــرَي دةك سةرؤكايةتى  مستةفاوة 
هةَلبذاردنة  لة  بةشداريكردووة   (٥٧) ذمارة 
ثةرلةمانييةكةى (٢٥)ى تةمووزء بة يةكَيك 
لة ليستة طةورةكان هةذماردةكرَيت، هةَلطرى 
ثةيامء بةرنامةيةكى تؤكمةيةو لةبةرئةوةى 
ضاككردنى  لــة  بريتيين  ئامانجةكانى 
سيستمى حكومإانىء خزمةتكردنى خةَلكء 
دادثةروةرى،  ئاوةدانكردنةوةو ضةسثاندنى 
سةركةوتنَيكى  ضاوةإواندةكرَيت  وا  بؤية 
هةَلبذاردنةكةدا،  لة  بةدةستبهَينَيت  طةورة 
خةَلكى  بةرفراوانى  جةماوةرَيكى  خاوةنى 
هاوآلتى  هةزاران  بة  رؤذانة  كوردستانةء 
لة هةموو ضينء توَيذةكان ثاَلثشتى خؤيان 
ئومَيدةوة  بة  دةردةبإنء  طؤإان  ليستى  بؤ 

بةَلَين بؤ سةرخستنى ليستةكة دةدةن.
طؤإاندا  ليستى  بةرنامةى  ثةيامء  لة 
ساآلنَيكى  طينطَلى  ذانء  «لةثاش  هاتووة 
درَيذى طةلةكةمان كة هةميشة لة شكستء 
نائومَيديية طةورةكانيشدا، هةرطيز  قةيرانء 
تروسكةى ئومَيد لة ناخيدا خامؤش نةبووة، 
ليستى طؤإان لةدايكدةبَيتء ضاو هةَلدَينَيت. 
بةرنامةيةكى  فةلسةفةء  بة  طؤإان  ليستى 
دةكةوَيتة  زمــانء  دَيتة  نوَيوة  سياسيى 
جوَلة، بة ئومَيدى ثشتيوانييةكى بةرفراوانى 
طةلةكةمان كامثَينى هةَلبذاردن دةستثَيدةكات، 

لة  كة  موذدةبةخش  ئاسؤيةكى  ــةرةو  ب
تيشكة  دةزوولةى  دةنطدانةوة  سندوقةكانى 
طؤإان  ليستى  ثةرشدةبنةوة.  زَيإينةكانى 
ضاوةإَيى ثشتيوانيى هةموو ئةو كةسانةية كة 
خةون بة كوردستانَيكى جوانترةوة دةبينن، 
باوكانةية  دايكء  ئةو  ثشتيوانيى  ضاوةإَيى 
طةشترةوة  سبةينَييةكى  بةهيواى  كة 
ثـــةروةردة  جطةرطؤشةكانيان  مــنــداألء 
ــىء  ــةروةري دادث كة  ئايندةيةك  ــةن،  دةك
كةمتر  ناهةقيى  جياكاريىء  زياترء  ئازاديى 
كاريطةرترين  بةشداريى  ضاوةإَيى  بَيت. 
طةنجانء  توَيذى  طةلةكةمانة،  توَيذى 

ئةوانةى  تازةثَيطةيشتووةكان،  كضة  كوإء 
طةنجَيتييان  ثــةراوَيــزخــراونء  هةميشة 
ثَيكةوة،  هةمووان  ئةوةية  كاتى  زةوتكراوة. 
شارستانيدا،  جةماوةريى  فَيستيظاَلَيكى  لة 
مؤمى  ئيلهامبةخشدا،  مةزنء  جوَلةيةكى  لة 
ئومَيد لة ناخة تاريكةكاندا ثَيكةين...، الثةإةى 
ذيانَيكى سياسىء ثةرلةمانيى نوآ، دوور لة 
بوغزى ثَيشوةختء دةمارطيريىء اليةنطريى 

بةرتةسك، هةَلدةينةوة.
ساَلح ذاذَلةيى، سةرثةرشتيارى بنكةى 
لة  طــؤإان  ليستى  كارَيزةوشكى  (٤)ى 
شارى سلَيمانى بة بةرةو طؤإانى راطةياند: 

ليستى  اليةنطرانى  طشتى  «بةشَيوةيةكى 
تؤثةَلة  ضؤن  وةك  فراواندةبَيت،  طؤإان 
دَيتةخوارةوةو  شاخَيكدا  لة  كة  بةفرَيك 
هةموو شوَينَيك دةطرَيتةوة، بةو شَيوةيةش 
كة  بــووة  ــراوان  ف هَيندة  طــؤإان  ليستى 

وايلَيهاتووة هةموو خةَلك بطرَيتةوة».
بةرثرسى  رةفيق،  ســاالر  وةك  هةر 
ناحيةى  لة  طؤإان  ليستى  ثةيوةندييةكانى 
بازيان بة بةرةو طؤإانى راطةياند: «ليستى 
خاوةني  بــازيــان  ناحيةى  لة  طـــؤإان  
جةماوةرَيكى زؤرةو جطة لةو خةَلكانةى كة 
ثةيوةنديمان  رؤذانة  دَلسؤزانةوة  بة  زؤر 

خةَلكانى  لة  زؤر  ذمارةيةكى  ثَيوةدةكةن، 
ليستى  بة  دةنط  فةرمانبةرانيش  حيزبىء 
نانبإينء  ترسى  لة  بةآلم  دةدةن،  طؤإان 
مووضةبإين خؤيان ئاشكراناكةن، ئةوةش 
جَيطةيةى دَلخؤشيية بؤ ئاستى تَيطةيشتنى 
شتَيكى  تائَيستا  كة  ناوضةكة  خةَلكي 
ئةوتؤيان بؤ نةكراوةو بَيئوومَيدبوون لةم 

دةسةآلتة كة ناتوانَيت خزمةتيان بكات».
فراوانبوونى بنكةى جةماوةرى ليستى 
طؤإان لة سةرجةم شارو شارؤضكةكانى 
ـــرسء نــيــطــةرانــى الى  ــان ت ــوردســت ك
دةســةآلتــداران  ليستى  بةرثرسانى 
وايلَيكردوون  ئةوةش  دروستكردووةو 
ــةروةتء  س نـــاإةوا  بةشَيوةيةكى  كة 
هةَلبذاردن  بانطةشةى  بؤ  ميللةت  سامانى 

بةكاربهَينن.
ذاذَلةيى لةو بارةيةوة دةَلَيت: «ئةوةى 
طــؤإان،  ليستى  بؤ  دَلخؤشيية  مايةى 
ئةوةية كة ليستةكة خاوةني جةماوةرَيكى 
راستةقينةيةو خةَلك بةجؤشء خرؤشةوة 
بةرزدةكةنةوةء  طؤإان  دروشمى  ئاآلو 
طؤإان  لة  روو  زؤرةوة  ئومَيدَيكى   بة 

دةكةن.
بةرثرسانى  ـــةاللء  ج ــام  م بـــةآلم 
بةر  دةكةنة  مةدةنى  جلى  ليستةكةى 
دةبةخشنةوةو  ثارة  ثؤليسء  ئةفسةرو 
ئــةوةى  بؤ  خةَلك  ســةر  فشاردةخةنة 
ئةطينا  كؤبكةنةوة،  خؤيان  لة  جةماوةر 
خةَلكيش  نةماوةو  جةماوةرى  دةسةآلت 
بة  دةسةآلت  تَيطةيشتووةو  دةسةآلت  لة 

نوَينةرى خؤى نازانَيت».
نوَينةرةكةى  ــةوة  ــارةي ب ــةو  ل هــةر 
«هةرضةند  وتى:  بازيان  لة  طؤإان  ليستى 
ثارتى  يةكَيتىء  بةرثرسانى  ماوةيةكة 
دةنطكإينء  كةووتونة  شَيوة  بةضةندين 
ــةوة  ــاإةواي ــةو رَيــطــة ن ــت ل ــةوَي ــان دةي
جةماوةريان زيادبكةن، بةآلم خةَلك لةوة 
ضةواشةي  دةسةآلت  كة  تَيطةيشتووتره 

بكات».

ليستى طؤأان خاوةنى جةماوةرَيكى بةرفراواني راستةقينةية 

ثشتيوان سةعدولَآل

رانية، بـةلَـَي بؤ طؤأان
رانية: دلَير عةبدولخالق

ثَيشِرةو زاهير تاهير 
(ئةندازيارء كةسوكارى شةهيد)

دةسةآلت  كورتييةكانى  كةمء 
تةنيوة،  بوارةكانى  هةموو 
كة  نيية  كايةيةك  بوارء  واتة 
كؤمةَلى ثؤخَلةواتى تَيدا نةبَيت، 
هاوكَيشةيةكى  دؤخــةش  ئةم 
دروستكردووة  كؤمةَلطا  لةناو 
هةر  دةوَلةمةند  خةَلكى  كة 
هةر  هةذاريش  دةوَلةمةندةء 
هةموو  هــةذارة!؟ ســةرةِراى 
ئةطةر  هةرَيمةدا  لةم  ئةمانةش 
بةرثرسَيك ثشتء ثةنات نةبَيت، 

بَيطومان هيضت بؤ ناكرَيت.
ناتوانرَى  زؤرنء  ناهةقييةكان 
هةمووى باسبكرَيت، بةآلم ئةم 
خؤمان  بةدةنطى  هةَلبذاردنة 
بكةينء  ـــؤِران  ط دةتــوانــيــن 
دةسةآلتء  خؤمان  بةدةستى 
ثةرلةمانَيكى كارا دروستبكةين، 
بَيتء  ــان  ــووم ــةم ه كــةهــى 
ئازارةكانى  لةخةمء  طوزارشت 
كوردستان  خةَلكى  هةموو 
بةليستى  دةنــط  بؤية  بكات، 

طؤِران دةدةم

محةمةد رةسوَل 
(كرَيكار)

(١٩٨٣)ةوة  لةساَلى 
رَيكخستنى نهَينى يةكَيتى 
ئةو  دواى  بةآلم  بووم، 
ئَيستا  تةمةنة  هةموو 
كرَيكاريمء  خةريكى 
ــاري  ــاوك ــك ه كــةســَي
بةثرسةكان  نةكردوم 
ــــــةر خـــةريـــكـــى  ه
دةوَلــةمــنــدكــردنــى 
ئَيمةيان  ــنء  ــان خــؤي

بيرضؤتةوة.
ـــــةواوم  ـــــــِرواى ت ب
هةية  طــؤِران  بةليستى 
خةَلكى  ليستى  ــة  ك
ــت  ــةوَي هــــةذارةء دةي
بودجةيةى  ثارةء  ئةو 
كوردستان  خةَلكى  بؤ 
تـــةرخـــانـــكـــراوة، 
بةسةر  بةيةكسانى 
ــدا  ــك ــةَل ـــوو خ ـــةم ه
بؤية  دابةشبكرَيت، 
طؤِران  ليستى  بة  دةنط 

دةدةم.

شوكريية 
محةمةدئةمين 

رةسول (ئةفسةرى 
لةسةركارالدراو)

ــــة  ضـــــةنـــــد ســــاَل
حيزبة  بــؤ  دةنــطــمــان 
دةسةآلتدارةكانة، بةآلم 
ــةدرى  ــةك ق ـــةوان ن ئ
دةنطى خةَلكيان نةزانى، 
بةثَيضةوانةوة  بةَلكو 
خواستةكانى  دذى 
ـــان  ـــاري خــــةَلــــك ك
راستييةكان  كردووةء 
شاردؤتةوة. بؤية ئَيستا 
خةَلكى ئةو هؤشيارييةى 
كة  دروســـتـــبـــوة  ال 
بةطؤِرانة،  ثَيويستمان 
بة  ـــةش  ـــؤِران ط ـــةو  ئ
دةكرَيت،  هةموومان 
واتة بةدةنطى ئَيمة. ئينجا 
هةموومان  بؤئةوةى 
لةمافء  لةكوردستاندا 
بين  يةكسان  ئــةركــدا 
دةنط دةدةين بة ليستى 

طؤِران.

جةعفةر عومةر 
سةليم (دوكاندارء 
كةسء كارى شةهيد)

ـــة  ـــؤل ــــــةو شـــةث ئ
ناِرةزايى  طةورةيةى 
خـــةَلـــك كـــة ضــةنــد 
لةكوردستان  ساَلة 
ــدووة،  ــةن ـــةرةى س ث
لَيوة  طؤِرانى  ليستى 
بةرنامةى  دروستبوة، 
زؤرباشةء  ليستة  ئةو 
ضارةسةرى  دةتوانَيت 
ناعةدالةتيةى  ــةو  ئ
كوردستان  لةئيدارةى 
هةيةء ئةو طةندةَلييةى 
دروســـتـــبـــوةء ئــةو 
نــاهــةقــيــةى بــةســةر 
بكات،  دةكرَيت  خةَلكدا 
بؤية دةنطدان بةو ليستة 
ئةم  طرنطى  ئةركَيكى 
قؤناغةى ذيانى خةَلكة، 
طــةِرانــةوةى  لةثَيناو 
ــان  ــةك ــةرك مـــافء ئ
ضينء  تةواوى  بةسةر 

ثَيكهاتةكاندا.

حةسةن محةمةد خدر 
(خانةنشين)

لةنَيوان  جياوازى  فةرقء 
خةَلكى  ــــةودا،  ئ ـــةمء  ئ
تـــةواو بــَيــزار كـــردووة، 
ــةر  بـــةرثـــرســـةكـــان ه
ــدانء  ــان لــةخــةمــى خــؤي
بيرضؤتةوة،  خةَلكيان 
ئَيستا  طؤِرانةى  ئةو  بؤية 
روناكيةكى  بةضراء  هةية 
رونكردنةوةى  بؤ  دةزانم 
ــاى  ــط ــةَل ــؤم مــــــاَلء ك
بِرواشمواية  ـــوردى،  ك
لةئاست  طــؤِران  ليستى 
بةرنامةكانيدا  ثــةيــامء 
داوا  بؤية  راستطؤدةبَيت، 
دةكــةم  خةَلك  لةهةموو 
دةنطى ثَيبدةن. ئةو هةموو 
هةيبوو  خةَلك  طلةييةى 
لةدةسةآلت ئَيستا دةتوانين 
طوزارشت  بةدةنطةكانمان 
لة ناِرازايةتيةكنمان بكةين، 
بَيدةنط  با  نةيكةين  ئةطةر 
ال  لةو  لةم الو  بينء ضيتر 

رةخنة نةطرين.

ئةحمةد باثير ئةحمةد 
(ثَيشمةرطةى دَيرين)

ــذووة  مــَي ــةو  ئ دواى 
كة  ــــذةى  درَي دوور 
ثَيشمةرطةيةكى  وةك 
ـــــــــرةزة  ـــــــــةف م
يةكَيتى  سةرةتاييةكانى 
لةشاخء لةشار هةمبوة، 
كةسايةتى  ثاشخانء 
زؤربةى سةركردةكانى 
دةزانم. ئَيستا كة ليستى 
بةو  دةنط  هةية  طؤِران 
ضونكة  دةدةم،  ليستة 
بةرنامةى ليستةكةء ئةو 
ثَيشِرةوايةتى  كةسةى 
باش  دةكــات  ليستةكة 
دةناسم، دَلنياشم ئةطةر 
ئةو ليستة دةنطى تةواو 
دةتوانَيت  ئةوا  بهَينَيت 
ــى  ــةك ــي ــاري ــك ــؤِران ط
لةكوردستاندا  ــاش  ب
ــكــاتء بــةخــزمــةتء  ب
ضــــاكــــةى هـــةمـــوو 
كوردستان  خةَلكى 

دةشكَيتةوة.

سيامةند تةها حارس
 (كاسب) 

ئَيستاء  دةسةآلتى  ثَيويستة 
بطؤِرَيت،  سياسى  سيستمى 
ــة  ــةآلت ضــونــكــة ئــةو دةس
لــةبــةرذةوةنــدى  هةرطيز 
نةكردووة،  كــارى  ميللةت 
لةبةرذةوةندى  هةر  بةَلكو 
بوة،  داردةستةكةيدا  خؤى 
هــةذار  نةبوةء  يةكسانى 
ثــشــتــطــؤَيــخــراون، كــةس 
هةرَيم  داهــاتــى  نــازانــَيــت 
ــراوة؟  ــك ــةرف ــدا س ــةضــي ل
هةر  حيزبةكان  حكومةتء 
خزمخزمَينةبون،  خةريكى 
جياناكرَيتةوة  ناهةق  هةقء 
هةبوة  خةَلك  نومةنة  بؤ 
ـــوذراوة،  ك لةجاشايةتى 
شةهيدى  كراوةتة  كةضى 
ثارتى.  يةكَيتىء  سةنطةرى 
بؤية ئَيستا كة هةَلبذاردنمان 
لةثَيشة داوا لةهةموو خةَلك 
دةكةم دةنط بةليستى طؤِران 
ــؤِران  ــةوةى ط ــؤئ بـــدةن، ب

لةذيانمان دروست بَيت.
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طؤإان بؤ؟
-١٦- 

نةذاد جةالل

ثَيشمةرطة   (٤٠٠٠) لة  زياتر   (١١-٧) رؤذى 
ئاَلوءاآلى  بة  داثؤشراو  ئؤتؤمبَيلى  بة  ناضاركران 
ليستى كوردستانى بة شةقامةكانى سلَيمانيدا هاتوضؤ 
بكةن، هاوكاتى ئةو ثَيشَيلكاريية ضةندين ثَيشمةرطةء 
بة زؤر  دةيان ءت  ثَيوةكردينء  ثةيوةنديان  ئةفسةر 
راثَيضكراوين بؤ ئةو شانؤ طاَلتةجاريية، ئيفالسبوون 
لة  فَيأل  دةيانةوَيت  كة  رادةيــةى  ئةء  طةيشتووةتة 

ضاوى خةَلك بكةن.
ليستى  «اليةنطرانى  ءت:  دةيان  دوَينآ  تا  سةيرة، 

خؤيان  ئةمإؤ  بةآلم  بَيزاردةكةن،  خةَلك  شةقامةكانء  دَينةسةر  طؤإان 
ئةو هَيزةيان بة زؤرء هةإةشةء طوإةشة هَيناوةتة سةر شةقامةكان كة 
ضةند ساَلة بة مةمرةء مةذى دةيان ذَيننء دةيانةوَيت تا مردن كؤيلةيان 

بكةن، ض شةرمة، كورد ءتةنى «حةيا نةماوة».
خةَلك دةمَيكة دةزانَيت لة ئاوابوونن، بةآلم ئةوة خؤتانن فَيأل لة خؤتان 
ئَيستا  ئَيوة  خؤشدةكةن،  خؤتان  دَلى  رةنط  رةنطاو  قسةى  بة  دةكةنء 
ناداتة ءيذدان  كة طوآ  بةرذوةنديخوازن، خةَلكانَيك  خاوةنى خةَلكانَيكى 
تةنيا ثاراستنى بةرذةوةندييةكانى خؤى المةبةستة، بةآلم مةخابن ئةوانة 

بة ذمارة هاتوون، بؤية طؤإانتان مسؤطةرة.
لَيدوانةكانى  عةجايبتر  شت  هةموو  لة  هةَلبذاردنةدا  بانطةشةى  لةم 
بةإَيز سؤزانى خاَلة شةهابى ءتةبَيذى ليستى كوردستانيية، كة ئةزموونى 
ثارتى  يةكَيتىء  بَيغةوشء  ئةزموونَيكى  بة  لَيكردوين  كوردستانى 
لة  دَيإَيك  ضةند  تةنيا  لَيرةدا  ئَيمة  عةدالةت،  بةيداخهةَلطرى  بة  لَيكردوين 
ئةم  ثَيش  كة  خوَينةران  بةرديدى  دةخةينةوة  بةإَيزة  ئةو  نووسينةكانى 

بارودؤخة لة سايتى سبةيدا بآلوكراوةتةوة.
بکه ين؟)  چي  ده بَيت  پرؤژه که   جَيبه جَيکردني  (پَيش  لةءتارى  سؤزان 
ئه م  بزانن که  جَيبه جَيکردني  ئه وه   نوسيويةتى: «که واته  هه ردووال ده بَيت 
لةبه رده ميء  کؤسپ  ده بَيته   ئه وه ي  هه مووانه ،  گؤإانه  ءيستي  پرؤسه ي 
جارَيکي  ناتوانَيت  گشتي،  به رژه وه ندي  بؤ  فيداکاربَيت  نييه   تَيدا  ئاماده يي 
ءيستي  تائَيستا  ئه گه ر  چونکه   به ده ستبهَينَيته وه،   جه ماوه ر  متمانه ي  ديكة 
کؤمةَله  که سانَيک به هؤي ره وشَيکي چه وته وه  بووةته  عورفَيک، ئه وا به م 
حيزبء  له ناو  پرؤسه کان  هه موو  تَيکده شکَيتء  عورفه   ئه و  گؤإانکاريه  
دونيادا  هه موو  له   که   ئاساييه ي  بارودؤخه   ئه و  بؤ  ده گرَيته وه   حکومه تدا 

په يإه و ده کرَيت. (١٤-١-٢٠٠٩ )سبةى.
نوسيويةتى:  دابخه ن)  په رله مان  ده رگاي  (حه قه   ءتارى  لة  هةروةها 
«من پَيشنيازده که م حکومه ت خؤي بَيت ده رگاي په رله مان دابخات، چونکه  
پَيويستي پَينيه ، چيتر باسي ديموکراسيه ت نه کات، چونکه  باوه إي پَينيه» ... 

(١١-٧-٢٠٠٨) سبةى.
شةخسييةكان  دةسكةوتة  ضؤن  هةر  بةرذةوةندى،  خاوةن  بةإَيزى 
لة  مةستبوون  ئــاواش  طشتى،  خواستى  بكةيتة  ثشت  ناهَينَيت  ئةوة 
ئيمتيازاتدا ئةوة ناهَينَيت ءتةكانى دوَينَيى خؤتت لةبيرضووبَيتةوة، ئالَيرةوة 

ضةواشةكاريتان ئاشكرا دةبَيتء متمانةى خةَلك لةدةست دةدةن.

(٥٧) 

ليستى كوردستانى بةردةوامة لة ثَيشيَلكردني ياساكاني كؤمسيؤن

فؤتؤ: فاخير تةالني، سؤز هاوِرَي مستةفا، سةالمء ئارام

بازطةي تاسلَوجة كة بةو ناوي شةهيد موالزم سةيد كةريمةوةية
ليستي كوردستاني ويَنةي بارزاني خستووةتة سةر
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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

كامةران داود، ثَيشتر لةناو رَيكخستنةكانى 
سةرثةرشتيارى  ئَيستا  كاريكردووة،  يةكَيتى 
ليستى  هةَلبذاردنةكانى  كةمثةينى  ليذنةى 
طؤإانة لة تةقتةقء دةوروبةرى، لةم ديدارةى 
كاركردن  هؤكارى  لة  باس  طؤإاندا،  بةرةو 
تةنطةوةهاتنى  بة  طــؤإانء  ليستى  لةطةأل 
ضةند  ليستةكةو  بؤ  ناوضةكة  خةَلكى 

كَيشةيةكى ناوضةكة دةكات.

تةقتةق  لــة  ئَيستا  ـــؤإان:  ط بـــةرةو 
ليستى  هةَلبذاردني  كةمثيني  سةرثةرشتي 
لة  ثَيشوازى  ضؤن  خةَلك  دةكةيت،  طؤإان 

ليستةكة دةكات لةو ناوضةيةدا؟
كامةران داود: سةرةتا ئَيمة ضةند كةسَيك 
بووين، تةسةورمان نةدةكرد ئةو جةماوةرة 
كةسَيكي  ضةند  سةرةتا  تَيبكات،  روومان 
كةم لةدةوري ئةو ليستة كؤبووبوينةوة، لة 
لةطةأل  بةآلم  شَيوة،  بةهةمان  طوندةكانيش 
راطةياندندا،  لة  بانطةشةكان  دةستثَيكردنى 
كار طةيشتة شوَينَيك لةوة دةترسين بةهؤى 
لة  تَيدةكات  روومــان  زؤرةى  خةَلكة  ئةو 

خؤمان غروربين.
كةمثةينى  ئَيستا  تا  ــؤإان:  ط ــةرةو  ب
دةوروبةرةكةى  تةقتةقء  لة  هةَلبذاردنةكان 

ضؤن بةإَيوةضووة؟
بةرنامةى  ليستَيك  هةر  داود:  كامةران 
خؤى بؤ بانطةشةكردن هةية، ئَيمة كؤمةَلَيك 
لة  هةية  باآلمان  ليذنةيةكى  هةية،  ليذنةمان 
سةرثةرشتيارَيكى  ثَيكهاتووةء  كةس   (٩)
ئةوان  دةكــةم،  ــرادةران  ب سوثاسى  هةية، 
منيان بؤ سةرثةرشتيكردنةكة دياريكردووة، 
لة  ليذنةى  كؤمةَلَيك  ئَيمة  ليذنةكةى 
ءةك  دروستكردووة،  خؤيةوة  خوارةوةى 
طوندةكانى  ليذنةى  طةإةكةكانء  ليذنةى 
لةناو  ضاالك  كةسانى  لة  جطة  دةوروبــةر، 
ئَيمة  هةية  ئةوةى  طةنجان.  خوَيندكارانء 
ليذنةكة  هةية،  راطةياندنمان  ليذنةيةكى 
بَلندطؤية،  ثؤستةراتء  هةَلواسينى  ئةركى 
هةرضةندة ئَيمة لةم دواييةدا بةباشمان زانى 
بةكاربهَينن،  دةنط  كةمتر  راطةياندنةكةمان 
ناو  كــةوتــووةتــة  بارةطاكةمان  ضونكة 
ثؤستةراتء  لةسةر  كار  زياتر  بازاإةكةوة، 

هؤشياركردنةوة دةكةين.
لةوةية  مةبةستم  زياتر  طؤإان:  بةرةو 
هةَلبذاردنةكة  كةمثةينى  لةميانةى 
ءةك  بوونةتةوة،  كَيشةيةك  ض  رووبةإووى 

ثؤستةردإاندنء لَيكردنةوةيان؟
دةستثَيكردنى  لةطةأل  داود:  كامةران 
بة  ثةيوةنديم  ــذاردن،  ــب هــةَل بانطشةى 
كرد،  تةقتةقةوة  ــى  شــارةوان ســةرؤكــى 
دةروازةى  لة  ثاركةكانء  لة  دةتوانن  وتى 
ثَييانخؤشة  خؤيان  دوكانانةى  ئةو  شارو 
ثؤستةرةكانتان هةَلواسن، ئَيمة رؤذى يةكةم 
شارةوانى  سةرؤكى  رَينماييةكانى  بةثَيى 
بةرضاوى  بة  ئَيوارة  بؤ  بةآلم  كارمانكرد، 
لةاليةن  ثؤستةرةكانمان  تةواوى  خةَلكةوة 
هَيزَيكى ئاسايشء ثؤليسةوة لَيكرايةوة، ئَيمة 
ثةيوةنديمان ثَييانةوة كرد، وتيان كارةكانتان 
خؤم  دوايى  رؤذى  بؤ  بةآلم  نين،  ياسايى 
سةردانى بةإَيوةبةرى ناحيةو بةإَيوةبةرى 
ضةند  ديسان  كــرد،  شارةوانيم  ثؤليسء 
رَينماييةكانى  بةثَيى  ثَيداين،  رَينماييةكيان 
هةَلواسييةوة،  ثؤستةراتمان  ئـــةوان 
لَيكرانةوة،  ثؤستةرةكانمان  شَيوة  بةهةمان 
لة  لَيكرانةوةو  شــةو  بة  ثؤستةرةكان 
ثؤستةرةكانى  لةجَيى  شوَينيشدا  زؤر 
هةَلواسيبوو.  خؤيان  ثؤستةرةكانى  ئَيمة، 

تائَيستاش ئةو دياردةية بةردةوامة. 
ئَيرةمان  سةردانى  كاتَيك  طؤإان:  بةرةو 
ئؤتؤمبَيلَيكى  ضةند  رَيــطــادا  لة  ــرد،  ك
ثؤستةراتى  بــةرضــاوكــةوت،  حكوميمان 

بةم  هةَلواسيبوو،  كوردستانيان  ليستى 
بؤ  حكومييةكان  بارةطا  كةلوثةلء  ثَيية 

ريكالمكردن بةكاردةهَينرَيت؟
ليست  سآ  تةقتةق  لة  داود:  كامةران 
ليستى  طــــؤإان،  ليستى  كـــاردةكـــةن، 
كة  حيزبةكة،  ضوار  ليستى  كوردستانىء 
يان  نةبووة  ءايــان  ضاالكييةكى  تائَيستا 
دةستيان بة بانطةشة نةكردووة، دةمَينَيتةوة 
كوردستانى،  ليستى  ـــؤإانء  ط ليستى 
دامودةزطاكانى  بة  ثةيوةندييةكمان  ئَيمة 
بؤ  هةية  بةَلطةمان  بةآلم  نيية،  حكومةتةوة 
نموونة دائيرةى كارةباو فةرمانبةرةكانيشى 
سةرووى  لة  رةسمييةوة  جلوبةرطى  بة 
دائيرةى  ئؤتؤمبَيلى  بة  ئَيمةوة،  بارةطاكةى 
ليستى  الفيتةى  ثــؤســتــةراتء  ــا  كــارةب

بةرامبةريان هةَلدةواسى. 
لةإووي  بؤضى  ثَيتواية  طؤإان:  بةرةو 

خزمةتطوزارييةوة تةقتةق فةرامؤشكراوة؟
تةقتةق  هةَلةنةبم  ئةطةر  داود:  كامةران 
لةم  ئيدارييةوة  لةإووى  ناحيةية  كؤنترين 
ناوضةيةدا، ئَيستا ئةطةر بة كؤيةى بةراورد 
كةس  ثَينج  ضوار  لة  زياتر  كؤية  لة  بكةين، 
ئةمة  يةكَيتين،  سةركردايةتى  ئةندامى 
ءايكردووة  دروستكردووة،  قورساييةكى 
خزمةتطوزارييةكانى  زياترى  بةشى  كؤية 

هةذارو  خةَلكى  تةقتةق  لة  بةربكةوَيت، 
ــردووة  ــك ءاي ئةمة  هــةيــة،  دةســتــكــورت 
ثَيشةوة،  ببنة  داواكارييةكانيان  نةتوانن 
بةرزكردبَيتةوة  داواكارييةكيشيان  ئةطةر 
بةرَيز   (٢٠٠٦) ساَلى  لة  فةرامؤشكراوة. 
مام جةالل هاتة تةقتةق، هةندَيك لة خةَلكى 
باس  بكةينء  طازاندةيةك  تةقتةق ءيستيان 
لةنَيوان  خزمةتطوزارييةكان  جياوازى  لةو 
جةالل  مام  بةإَيز  بكةن،  تةقتةق  كؤيةو 
حيساب  كؤية  ءةك  خؤتان  وتى:  يةكسةر 
مةكةن، ئَيوة مونافةسةى كؤيةتان ثَيناكرَيت. 
لةم قسةيةوة خةَلك تَيطةيشت لةطةأل ئةوةى 
ئةم هةموو شةهيدةى داوة، لةكاتى شةإى 
تةرمى  شةش  ثَينج  هةبووة  رؤذ  ناوخؤدا 
تةقتةق  قوربانى  زؤرترين  هاتووةتةوة،  بؤ 
شَيوةية  بةم  ءةآلمَيكى  كةضى  داويةتى، 
لةو  ئةمة ءا دةكات خةَلك ثشت  بدرَيتةوة، 

دةسةآلتة بكات.  
كردبَيت،  تَيبينيتان  ءةك  طؤإان:  بةرةو 
ناوضةيةدا  لةو  دةكرَيت  ئةوة  ضاوةإوانى 
هةَلبذاردن  بةشدارى  خةَلك  زؤرينةى 

بكات؟
ئَيمة  كــة  ــا  ســةرةت داود:  ــةران  ــام ك
خةَلكَيكى  كرد،  كارةكانمان  بة  دةستمان 
ثرؤسةكة  لة  بةشدارى  هةر  ثَييوابوو  زؤر 
اليةك  هةموو  ئيشكردنى  بة  بةآلم  نةكات، 
بةشدايبكةن.  كة  بإواية  ئةو  سةر  هاتنة 
الدَيكان  خةَلكى  كردبَيت،  تَيبينيم  ئةوةندةى 
زيــاتــر ثــةرؤشــى دةنــطــدانــن. ئـــةوان تا 
بوارى  لة  فةرامؤشكراون،  زؤر  ئاستَيكى 
نةكراون،  ئةوتؤ  هاوكارييةكى  كشتوكاَليدا 
ناوضةكةو  روويــكــردووةتــة  ــاوى  ئ كــةم 
نيية،  ضــارةســةركــردنــى  بــؤ  ـــإؤذةش  ث
قوتابخانةو  خزمةتطوزارييشةوة،  لةإووى 
نةخؤشخانة لة ذمارةيةكى كةمى طوندةكان 

هةية.
بةرةو طؤإان: ئةو كَيبإكَييةى لة بوونى 
ضةند  تا  دةركــةوتــووة،  طؤإانةوة  ليستى 
خةَلك  بةشداريكردنى  لةسةر  كاريطةرى 

هةية؟
هةَلبذاردنةكانى  لة  داود:  كــامــةران 
ئةو  هةبوو،  تاقيكردنةوةيةكمان  رابردوودا 
فؤإمةكانيان  نةكرد  بةشداريان  كةسانةى 
دةيةوَيت  خةَلك  ئَيستا  دةكــرايــةوة،  ثإ 
ثةيوةندى  ئةمةش  ــدات،  ب ــط  دةن خــؤى 
خةَلكةوة  ءيستى  طؤإانء  ليستى  بةبوونى 
طؤإان  ليستى  ئةطةر  طؤإانكارى.  بؤ  هةية 
نةدةبوو،  ئةم حةماسةتةى  نةبوواية خةَلك 
ئةو  بةتايبةت كة زؤربةى خةَلك هاتووةتة 
باوةإةى كة ئةو هةَلبذاردنة طؤإانكارييةكى 

ضارةنووسساز دةخولقَينَيت.
لة  كة  دةبَيت  ساأل  ثَينج  طؤإان:  بةرةو 
كاردةكةي،  تةقتةق  لة  تةندروستيدا  بوارى 
ضؤن  ــَيــرة  ل تةندروستى  ــى  ــارودؤخ ب

هةَلدةسةنطَينن؟
خزمةتطوزارييانةى  ئةو  داود:  كامةران 
ثَيشكةشكراون،  تةندروستيدا  بوارى  لة 
نةخؤشخانةدا  لة  ئَيمة  نيية.  ثَيويست  ءةك 
هةبَيت،  نةخؤشمان   (٣٥٠) رةنطة  رؤذانة 
زؤر  ذمارةيةكى  بضووكةو  نةخؤشخانةكة 
لة هاوآلتيانى لةسةرة كة خؤى لة نزيكةى 
طوندةكانةوة  بة  دةدات،  كةس  هةزار   (٣٠)
دةطاتة زياتر لة (٣٥) هةزار كةس. ئةمةش 
هةية  بةوة  ثَيويستى  زؤرةو  ذمارةيةكى 
وةك  هةر  هةبَيت،  زياترى  نةخؤشخانةى 
هةبَيت،  زياتريشى  ثزيشكى  ثَيويستة 
قةرةوَيَلةيى   (٤٠) نةخؤشخانةيةكى  لَيرة 
دةبَيت  زياتر  ساَلَيك  بةآلم  دروستكراوة، 
تةواو بووةو تائَيستا كةلوثةلى ثزيشكى بؤ 

دابيننةكراوة.

شارؤضكةي تةقتةق 
باوةش بؤ  ليستي طؤأان دةكاتةوة

سازدانى: ريَبين فةتاح

فؤتؤ: ثشتيوان سةعدوَلآل
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بارةطاي بانطةشةكردني ليستي (طؤإان) 
لة  خؤشناوةتي،  سنووري  شةقآلوةء  لة 
سةنتةري شةقآلوةية، بارةطا كة رازاوةتةوة 
بة ثؤستةري بانطةشةكاني ليستي طؤإانء 
باخةكاني  لةنَيو  ــؤإان  ط مؤمي  ئــاآلي 

شةقآلوةدا دةشةكَيتةوة.

كةسايةتييةكي  كاواني  مةهدي  مامؤستا 
لة  تةمةني  هةموو  ناوضةكةية  ناسراوي 
تَيثةإاندووة،  كوردايةتيدا  ثَيشمةرطايةتيء 
ماوةي ضةند ساَلَيكة لة ءآلتي بةريتانيا دةذي، 
لةءَيوة بؤ بةشداريكردن لة ثرؤسةي طؤإان 
سةرثةرشتي  كوردستانء  طــةإاوةتــةوة 
بانطةشةي ليستي طؤإان دةكات لة شةقآلوةء 
طؤإانى  بةرةء  بة  خؤشناوةتيء  سنووري 
راطةياند: «دةمانةوَيت سيستمي ئيدارةي ءآلت 
بطؤإين كة ئَيستا سيستمَيكي دواكةوتووةء 
دةمانةوَيت  لَيبإيووة،  هةناسةي  طةندةَلي 
عةقَليةتي  ئيتر  ثَيشةوةء  بَيتة  نوآ  نةوةي 
بَينَيت،  ميللةتة  لةم  ءاز  دةبآ  سواو  كؤنء 
دةمانةوَيت يةكسانيء عةدالةتي كؤمةآليةتي 
بضةسثَينين، خَيرءبَيري ئةم كوردستانة نابَيت 
ساماني  بَيت،  نوخبةيةك  تاقمَيكء  بؤ  ضيتر 
ءآلت دةبَيت بؤ هةموو هاوآلتيان بَيت، ئةمانة 
ليستةكةمان  بةرنامةي  لة  كةمة  بةشَيكي 
من  بؤيةش   (٥٧) ذمارة   ( (طــؤإان  ليستي 
ليستي  لةإَيطةي  هاتوومةتةوة  بةريتانيا  لة 
طؤإانةوة بةشداريبكةم لة طؤإانء خزمةتي 

ئةم نةتةوةية بكةم.
هةَلسوإاوةكانى  لــة  ديكة  يةكَيكى 
حةمةد  جوامَير  شةقآلوة  لة  طؤإان  ليستى 
رَيكخراوة  ناوةندي  كارطَيإي  كة  ئيبراهيمة 
ئَيستا  ــووة،  ب (ي.ن.ك)  ديموكراتيةكاني 
لة  طــؤإان  ليستي  ديــاري  كاديرَيكي  ءةك 
سنوورةكة بة طةرمي بانطةشةي هةَلبذاردن 
ئَيستا  دةسةآلتةي  ئةم  ثَييواية:  دةكــاتء 
متمانةي جةماوةري لة دةستداوةء ثَيويستة 
تاكة  طؤإان  «ليستي  دةَلَيت:  ئةو  بيطؤإين، 
طةندةَليء  نةماني  بؤ  فريادإةسَيكة  ئومَيدء 
دةسةآلتَيكي  هَينانةكايةي  ناعةدالةتيء 

ديموكراتيانةء يةكسانيخوازانة».
زرار  بة  ناسراو  حةسةن  عومةر  زرار 
مةَلبةندي  ناسراوي  كاديرَيكي  دةربةندي، 
ليستي  بؤ  ئَيستا  ناوضةكةء  لة  بووة  يةكَيتي 
طؤإان كاردةكات، لة بارةى ليستى طؤإانةوة 
ئةم  هاواري  «موعاناتء  ءتى:  شةقآلوة  لة 
كوردستاني  شةقامي  زوَلملَيكراوة  خةَلكة 
خؤيدا  دواي  بة  طؤإاني  ليستي  هةذاندء 
هَينا، بؤيةش تا سةرئَيسقان بؤ ئةم ليستةء 
لة  كة  كاردةكةم  ليستة  ئةم  سةرخستني 
تايبةتيش  بة  ميللةتةداية  هةموو  خزمةتي 
خةَلكي  ئةنفالةكانء  شةهيدانء  كةسوكاري 

ماندوو تَيكؤشةري كوردستان». 
سةمةد ءسو ئةحمةد خؤشناو، سكرتَيرى 
بزووتنةوةي دواإؤذي كوردستان لة ئَيستادا 
دةَلَيت:  دةكــاتء  طــؤإان  ليستي  لة  ثشتى 
دةستوورَيكي  ثرؤذةي  ثَيهَيناني  «فةشةل 
بؤ  طةورةية  سةركةوتنَيكي  ديكتاتؤريانة 
ليستي طؤإان، ئةمة نيشانةي ئةوةية لة رؤذي 
(٢٥) تةمووزيش ليستي طؤإان دةنطَيكي زؤر 
بةدةست دةهَينآء جةماوةريش متمانة دةداتة 

ذمارة (٥٧) ليستى طؤإان».
ليستى  هةَلسوإاوانى  لة  ديكة  يةكَيكى 
طؤإان لة شةقآلوة توانا حاجي عةلي هيرانيية 
لة ءآلتي سويد دةذيء لة ئَيستادا طةإاوةتةوة 
بؤ هيران، ناوبراو بة بةرةو طؤإانى ءت: «من 
خؤبةخش  كةسَيكي  ءةك  طؤإان  ليستي  لة 
لةسةر  ليستةشم  ئةو  نوَينةري  كاردةكةمء 
سندوقي هةَلبذاردن لة ناحيةي هيران، ثَيمواية 
ئةم هةَلبذاردنة شؤإشَيكي سثيء ثَيشكةوتوو 
بةسةر  دةكةوَيت  هةر سةريش  خوازانةيةء 
طةندةَليدا،  ديكتاتؤريةتء  دواكةوتووييء 
دةيةوَيت  خؤي  بةرنامةي  بة  طؤإان  ليستي 
تاكي  كةسايةتي  بؤ  بطَيإَيتةوة  هةيبةت 
كورديء بةرضاويشم روونة سةركةوتنَيكي 

طةورة بةدةست بَينين».
باليسان يةكَيكة لةو ناوضانةى كة ليستى 
طؤإان تَييدا خاوةنى جةماوةرء اليةنطرَيكى 
زؤرةء مامؤستا يونس كةريم كة مامؤستاية 
بةرةو  بة  دةكا  كار  باليسان  قوتابخانةي  لة 
ليستي  طــؤإان  «ليستي  راطةياند:  طؤإانى 
ئةم  نوَيية،  نةوةي  ذنانء  كضانء  طةنجانء 
كؤمةَلطةي  توَيذي  بةرفراوانترين  توَيذةش 
بؤ  ــط  دةن زؤرتــريــن  بؤية  كــوردةواريــيــة 
بؤ  توانايةكمان  هةموو  بة  طؤإانةء  ليستي 

سةرخستني ئةم ليستة كاردةكةين».
حةريرى  كؤميتةى  ثَيشووترى  كادرَيكى 

كار  باسرمة  كؤمةَلطةى  لة  ئَيستا  (ى.ن.ك) 
ئةسعةد  غةفور  دةكــات،  طؤإان  ليستى  بؤ 
حةمةد ئةمين وتي: «من كاديرَيكي كؤميتةي 
دةكةم  كار  ئَيستا  بووم  يةكَيتي  حةريري 
ثَيمواية  ــؤإانء  ط ليستي  سةرخستني  بؤ 
ثَيشكةوتووترين  باشترينء  طؤإان  ليستي 
خةَلك  سةردةمةشدا  لةم  هةية  بةرنامةي 

وشياربووةتةوةء دةنطدةدةن بة بةرنامة نةك 
عاتيفيانة بإياربدةن، خةَلك لة ئةزمووني تاَلي 
هةذدة ساَلي رابردوو دةرسي ءةرطرتووةء 

بَيزارة لةم هةموو طةندةَليء ناعةدالةتية».
يةكَيكة  هيراني،  رةحمان  سةليم  رةشيد 
لة  (ي.ن.ك)  دَيرينةكاني  ثَيشمةرطة  لة 
بووة،  بريندار  ضةندينجار  كة  هةشتاكاندا 
ريزي  لة  راثةإين  دواي  لة  ساَلَيكيش  ضةند 
ثَيشمةرطة  كوردستان  ديموكراتي  ثارتي 
بة  ئَيستا  بووة،  حيزبة  ئةو  كادرَيكي  بووة، 
حةماسَيكي لةإادةبةدةر كار بؤ ليستي طؤإان 
دةكات، ئةطةرضي لة سةرةتاي دةسثَيكردني 

عةمودي  لةسةر  هةَلبذاردندا  بانطةشةي 
كارةبا كةوتة خوارةوةء قاضَيكي شكاوة، 
بةآلم لة بانطةشةي هةَلبذاردن نةكةوتووة، 
بةردةوام تةلةفوني بة طوَيوةيةء ثةيوةندي 
بة دؤستء برادةراني دةكات كة كار بكةن 

بؤ سةركةوتني ليستي طؤإان.
ليستى  بــارةى  لة  سةليم  رةشيد 

ءتى:  ــات  دةك بؤ  كــارى  كة  طــؤإانــةوة 
بةعسي  زةمةني  لة  ئةوانةي  «زؤرن 
بةعس  ثياوي  خراثةكاربوونء  رووخاو 
ئَيستا  بضمانةن  ئةم  هةمان  بةآلم  بوون، 
مامةَلة  جــاران  ــو  ءةك لَيثرسراونء 
كار  ئَيمة  ضؤتةسةر،  بؤشيان  دةكةنء 
ءاية  قةناعةتمان  دةكةين  ليستَيك  بؤ 
بوارةكاني  هةموو  لة  دةكات  طؤإانكاري 
ذياني خةَلكي كوردستان، طؤإانكاري لة 
دزيء  نةماني  حوكومإانَيتيء  سيستمي 
طةندةَليء سنووردانانَيك بؤ ئةوانةي بة 
مليارةها دؤالري ئةم ميللةتةيان دزيووة، 

ليستي  بة سةركةوتني  زؤر طةشبينيشم 
لة  طوزارشت  ليستَيكة  ضونكة  طــؤإان، 

ئازارةكاني خةَلك دةكات.
ديكةية  يةكَيكى  ناسر،  سديق  سالم 
ئةندامي  يةكَيتىء  ثَيشمةرطةكانى  لة 
كؤميتةي رَيكخستني شةقآلوةي (ي.ن.ك) 
بووة، كة ئَيستا لة بنكةي بانطةشةكردني 

ليستي طؤإان لة شقآلوة كاردةكاتء باس 
لةوة دةكات كة لةناو يةكَيتيدا نةدةتوانرا 
طؤإانكاري بكرَيت، بؤية ئةم طؤإانكاريية 
دةبَيت هةموو جةماوةر تَييدا بةشداربَيت.

سالم سديق بةهؤى بإواى بة طؤإانةوة 
هاتووةتة  جَيهَيشتووةء  خؤي  شوَيني 
طؤإانى  بةرةء  بة  طــؤإانء   ليستي  ناو 
بةرفراوانمان  زؤر  «ئيشَيكي  راطةياند: 
زؤربــةي  ــؤإانء  ط ليستي  بؤ  ــردووة  ك
خةَلك بة طشتيء بةتايبةتيش طةنجان لة 
شةقآلوة دةنط دةدةن بة ليستي طؤإان».

ضينء  هةموو  لةناو  طــؤإان  ليستي 
توَيذةكانى هةرَيمى كوردستاندا اليةنطرى 
باشى هةيةء بةجدى كار بؤ سةركةوتنى 
شَيوةيةكى  بة  سورضيةكانيش  دةكةن، 
طةرم ثشتطيرى خؤيان بؤ ليستى طؤإان 

راطةياندووة.
ئةحمةد  حسين  ســةبــاح  ـــوالزم  م
ثلةي  بة  ئةفسةربووة  كة  سورضي، 
(ي.ن.ك)،  خؤشناوةتي  ليواي  لة  موالزم 
هةَلسوإاوي  كاديرَيكي  ءةكــو  ئَيستا 
بانطةشة  ــاتء  دةك كار  طــؤإان  ليستي 
«لة  دةَلَيت:  دةكــاتء  طؤإان  ليستى  بؤ 
كةسايةتي  سورضيايةتي  نــاوضــةي 
زؤرنء  ميللةت  خةمخؤري  دَلسؤزء 
سةركةوتني  بؤ  دةكةن  ئيش  هةموويان 
دةكرَيت  بؤية ضاوةإوان  طؤإان،  ليستي 
ئَيجطار  سنوورَيكي  كة  سنوورةدا  لةم 
ليستي  بةر  باش  دةنطَيكي  بةرفراوانة 
بؤ  ئةطةإَيتةوة  ئةمةش  بكةوَيت،  طؤإان 
هيمةتي ئةو كةسايةتيية طؤإانخوازانةي 
بانطةشةيةكي  سورضيايةتي  ناوضةي  لة 
رَيكءثَيكيان بؤ ليستي طؤإان كردووةء 

هةر بةردةواميشن.

لة شةقآلوةء  خؤشناوةتي 

حةماسء ئيرادةي طؤأانخوازان لة هةلَكشانداية

مةهدى كاوانى، لَيثرسراوى كةمثةيني ليستى طؤإان لة شةقآلوة:

لة ئةوروثا طةإاومةتةوة بؤ خزمةتى 

نةتةوةكةمء ليستى طؤإان

 ئا: تارا شةقآلوةيي

فؤتؤ: ثشتيوان سةعدوَلآل
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